ମ ୋର ପ୍ରିୟ ସି ଏସଆଇଆର ପରି ବୋର ବୃନ୍ଦ
୨୦୨୦ କୁ ବିଦାୟ ଦଦବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ତାସହ ବିତିଯାଇଥ ିବା ବର୍ଷର ଘଟଣା ଗୁଡିକର ତଯଷମା କରି ବା ସହ
ନୂ ତନ ବର୍ଷ ୨୦୨୧ ଦର ନୂ ତନ ଲକ୍ଷ ବିର୍ୟଦର ଚିନ୍ତା କରି ବା । ଏହି ମୂହୁର୍ତ୍ର
ଷ ୁ ଆମକୁ ବୟକ୍ତି ଗତ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାଦବ
ଆକଳନ କରି ବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ଧାଯଷୟ ଲକ୍ଷୟଗୁଡିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଦହାଇଛି କି ନାହି ିଁ । ତାସହ ଆମର ସଫଳତାଦର
ପ୍ରଶଂସାମୁଖର ଦହବାସହ ଦକଉଠିିଁ ଦୁ ବଳ
ଷ ତା ରହିଯାଇଛି ଦସ ବିର୍ୟଦର ସତଷକ ରହିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି ।
୨୦୨୦ର ବର୍ଷ ଆରମ୍ବରୁ ଆଗାମି ଦିନଦର ଏପରି ବିର୍ମ ସଙ୍କଟମୟ ପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ଦସହି ବିର୍ୟଦର ସମଦେ ଅଜ୍ଞାତ
ଥ ିଦଲ । ୧୦୦ ବର୍ଷର ସମେ ଦବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭି ଜ୍ଞତା ଥ ିଦଲ ମଧ୍ୟ ମାନବିକତା ଏକ ସାମାନୟ ଭୁତାଣୁ ସମ୍ମଖ
ୁ ଦର ନତ ମେକ
ଦହବା ଏକ ଦୁୁଃଖର ବିର୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦଯ ଏହାର ସମାଧାନ ଦକବଳ ବିଜ୍ଞାନ ହି ିଁପ୍ରଦାନ କରି ପାରି ବ । (ଏସ ଏଣ୍ଡ
ଟି) ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଂସ୍ଥାନ ଭାବଦର (ସି ଏସ ଆଇ ଆର) ତରଫରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିର୍ମ ଏବଂ ଅଦ୍ରୁଷ୍ଟ ପରି ସ୍ଥିତି ର ନିରନ୍ତର ପଯଷୟଦବକ୍ଷଣ
ସହ ଆଦମ ହି ବିର୍ମ ପରି ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରି ବା ଦିଗଦର ସବଷଉକ୍ତୃଷ୍ଟ ଦଯାଗଦାନ ଦଦବା ପାଇ ିଁ ନିରନ୍ତର ଦଚଷ୍ଟାରତ
ଏବଂ ଏହି ଦିଗଦର ଆଦମ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅଥଷଦନୈତିକ ଆବଶୟକତାର ଭି ର୍ତ୍ିଭୁମିକୁ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । କଥାଦର ଅଛି
ପ୍ରଦତୟକ ଧ୍ୱଂସ ପଛଦର ସୃଷ୍ଟିର ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଲୁ ଚି ରହିଥାଏ । ଏହି ଭଳି ଦଦଶର ଦେଷ୍ଠ ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରଦତୟକ ଉକ୍ତଟ
ସମସୟାକୁ ସୁଦଜାଗଦର ପରି ବର୍ତ୍ଷନ କରି ବା ଏବଂ ଦଦଶର ପ୍ରଗତିଦର ସହାୟକ ଦହବା ଏହାର ମୁଖୟ ବିଦଶର୍ତା ଅଦଟ ।
(ସି ଏସ ଆଇ ଆର ) ଏହା ମହା ବିପର୍ତ୍ି ଦର ନିଜର ଅବିୋନ୍ତ ପରି େମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୁରୁର୍ତ୍ର ସଙ୍କଟରୁ ସୁଦଯାଗ ସୃଷ୍ଟି
କରି ବାଦର ସଫଳ ଦହବା ସହ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦୟମ କୁ ଅପରି ବର୍ତ୍ି ତ ରଖ ି ନିଜର ଗଭୀର ଦବୈଶୟି କ ଜ୍ଞାନକୁ
ଆଧାରକରି ମହାମାରୀର ବିର୍ମ ସଙ୍କଟକୁ ସମାପ୍ତ କରି ବା ଦିଗଦର ଉଚ୍ଚେରୀୟ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଆବିଷ୍କାର କରି ବା ଦିଗଦର
କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରି ପାରି ଛି ।
( ସି ଏସ ଆଇ ଆର) ମହାମାରୀର ଅବସାନ ଦିଗଦର ଗୁରୁ ତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଛି ଯଥା ଦରାଗ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାଦର
ଦଫଲୁ ଦା ରୁ ଦଭଣ୍ଟି ଦଲଟର (ସ୍ୱସ୍ଥ ବାୟୁ) ଓର୍ଧଦର (ଦଫଭି ପିରାଭି ର) ଆହୁ ରି ଅଦନକ ବିଦଶର୍ ଉଦ୍ଧାବନ କରି ଛି । ଏହା
ଅଦନକ ଦିଗଦର ଯଥା ଯୁବ ଦବୈଜ୍ଞାନିକଏବଂ ବରି ଷ୍ ଠ ଦବୈଜ୍ଞାନିଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦୟମ, ଉଚ୍ଚ ଦପ୍ରାତ୍ସାହିତ ବିଦୟାଥି, ଦପ୍ରାଦଜକ୍ଟ
କମଷଚାରୀ , ସମଷପିତ କମନ ଦକଡର କମଷଚାରୀ ଏବଂ କଣ୍ଟରାକ୍ଟ ଦର କାମ କରୁଥ ିବା କମଷଚାରୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁ ଳନୀୟ । ସି
ଏସ ଆଇ ଆର ଅନନୟ ବିଦଶର୍ତା ଦହଲା ଏହାର ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ଚରି ତ୍ର । ଯଦିବା ଆଦମ ଭି ନ୍ନ ଦଭୌଗଳିକ ଅବସ୍ଥାନଦର ଏବଂ
ଅନୁ ସନ୍ଧାନର ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଗଦବର୍ଣା କରୁଥାଉ କିନ୍ତୁ ସତୟତା ଏହା କି ଆଦମ ସମଦେ ଦଗାଟିଏ ପରି ବାରର ସଦସୟ,
ଭି ନ୍ନ ଭି ନ୍ନ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଗଦବର୍ଣା କରୁଥ ିବା ବୟକ୍ତି ଆବଶୟକ ସମୟଦର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ବା ପାଇ ିଁ ସଦାଦବଦଳ ପ୍ରେୁ ତ
ଥାଆନ୍ତି । ଏହି ବିଦଶର୍ତା ଦକାଭି ଡ-୧୯ କୁ ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ଦହବା ପାଇ ିଁ ବରଦାନ ରୁଦପ କାଯୟିଁ କରି ଛି ଏବଂ ଆମର ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ
କାଯଷୟକ୍ରମ ଦଯାଗ ିଁୁ ବହୁ ତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟଦର ଦକାଭି ଡ ୧୯ ନିରାକରଣ ଦିଗଦର ନୂ ତନ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରି ଛି । ଦତଣୁ ଏହି
ସନ୍ଦଭଷଦର ଆମର ନୂ ଆ ବର୍ଷର ସଙ୍କଳ୍ପ ଦହବ ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ଶକ୍ତି କୁ ବହୁ ଗଣ
ୁ ତ
ି ଏବଂ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା ଦତଣୁ (ସି ଏସ ଆଇ ଆର)
ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗଦର ଦକ୍ଷତା ବଢାଇବା ପାଇ ିଁ ବିଭିନ୍ନ ଲାବଦରାଦଟରି ଏବଂ ବାହାର ଦଟଟକ ଦହାଲ୍ଡର ସହ ସହଦଯାଗ
ସ୍ଥାପନା କରି ଯିବା ଦନଇ ଦଯାଜନା ଚାଲି ଛି ।
ଆଗକୁ ଆଦମ ଯତ୍ନ ସହକାଦର ଦକାଭି ଡ ଦଯାଜନା କରି ବା ଆବଶୟକ । ନିକଟ ଭବିର୍ୟତଦର ଭାରତର ମାନୟବର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସି ଏସ ଅର ଦସାସାଇଟି ର ସଭାପତି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଆତ୍ମ ନିଭର
ଷ ଭାରତର ଆହ୍ାନ
ୱ କରି ଛନ୍ତି । ସି ଏସ ଆଇ
ଆର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବଦର ଏହି ସୁଦଯାଗ ସୃଷ୍ଟି କରି (ଏସ ଏଣ୍ଡ ଟି) ଏବଂ ନୂ ତନ ଆବିଷ୍କାର ମାଧ୍ୟମଦର ଭାରତକୁ ଆତ୍ମ ନିଭର
ଷ
କରି ବା ପାଇ ିଁ ଉଦୟମ କରି ବ । ଆଗାମୀ ବର୍ଷଦର ଅଦନକ ଦଯାଜନାକୁ କାଯଷୟକାରୀ କରି ବା ପାଇ ିଁ ଦଯାଜନା ସହିତ ସି ଏକ
ଆଇ ଆର ଏକ ରଣନୀତି ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରେୁ ତ କରାଯାଇଛି । ଏକ ଦଫାକସ କାଯଷୟନ୍ ୱୟନ ପାଇ ିଁ ଆଠଟି ଥ ିମ ଭଟିକାଲ୍ସ
ପ୍ରେୁ ତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ଷମାନ ୫୩ ଟି ଉପ ଭଟିକାଲଦର ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୟାପକ ଭାଦବ ପରାମଶଷ
ଚାଲି ଛି ଏବଂ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଭି ର୍ତ୍ିକ ରଣନୀତି ପ୍ରେୁ ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ଷକ୍ରମକୁ ତରାନ୍ି ୱତ କରି ବ । ଏହା ସହିତ ନୁ ତନତ୍ୱ,
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦୟାର ବିକାଶ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ହିତଧ ିକାରୀ ସହ ଦୃଢ ସହଦଯାଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଦବା ପାଇ ିଁ ସି ଏସ ଆଇ ଆର
ମୁଖୟାଳୟକୁ ପୁନୁଃ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କାଯଷୟକଳାପ ଶୀଘ୍ର ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବଦର ସମାଜଦର ବିୋର
କରି ବ ।

ଆତ୍ମ ନିଭର
ଷ କାଯଷୟକ୍ରମ ବୟତୀତ, ଆମକୁ ଭବିର୍ୟତଦର ଅଦନକ କାଯଷୟକ୍ରମ ଉପଦର ଧ୍ୟାନ ଦକନ୍ଦ୍ରିତ କରି ବାକୁ ଦହବ ଏବଂ
ଦବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଦବର୍ଣାଦର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୁମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦୟାଦର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ବୃ ହର୍ତ୍େରଦର
ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପାଇ ିଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ସହ ସହଦଯାଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯି ବାର ଲକ୍ଷୟ ରହିଛି ।( ସି ଏସ ଆଇ ଆର)
ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଦବର୍ଣା କାଯଷୟକ୍ରମ ଯଥା ପରି ଷ୍କାର ହାଇଦରାଦଜନ ଇନ୍ଧନ, ଦକାଇଲାକୁ ମିଦଥଦନଲଦର ରୁପାନ୍ତରି ତ,
କାବଷନ ସଂଗ୍ରହ,ବୟବହାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅଫଦସାର ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ, କ୍ରିସପର/ ଦକସ ଅଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବିଦୟା ବୟବହାର
କରି ଦଜନମ ର ସଂସ୍କରଣ କରି ବା ଇତୟାଦି ଦକଦତ ଗୁଡିଏ ଉଦୀୟମାନ ଭବିର୍ୟତର ଚାହଦା ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଅଗ୍ରଗତି କରି ଛି ।
(ଆର ଏଣ୍ଡ ଡି) ପାଇ ିଁ ଭବିର୍ୟତର ଚାହିଦା ଓ ଆବଶୟକତାକୁ ଆଖ ି ଆଗଦର ରଖ ି ଦଯାଜନା କରି ବା ଏବଂ ବିଚାର ଆଦାନ
ପ୍ରଦାନା କରି ବା ଦିଗଦର(ସି ଏସ ଆଇ ଆର) ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖ ିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିଚାର
ବିନିମୟ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଦର ସହାୟକ ଦହାଇପାରି ବ ଏବଂ ଭବିର୍ୟତଦର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ( ସି ଏସ ଆଇ ଆର) ର ବିକାଶ
ଏବଂ ଗଦବର୍ଣା ଦର ସହାୟକ ଦହବ । ଏହା ଦକବଳ ଦଖାଲା ଏବଂ ଅଭୟନ୍ତର ଆଦଲାଚନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଦହାଇ ପାରି ବ
ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା (ଏସ ଏଣ୍ଡ ଟି) ବିଶ୍ୱ େରଦର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୁମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ବ ।
ସାମ୍ପ୍ରର୍ତ୍ି କ ସମୟଦର ଅଦନକ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ବହୁ ଉଚ୍ଚେରୀୟ କାଯଷୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପାରି ଛି ଏବଂ ଏହାର
ମୁଖୟ ଦକ୍ଷତ୍ର ଦହଲା ଲାବ ରି ସଚ୍ଚଷ ଦଜଦନଦରସନ ଫଣ୍ଡ (ଏଲ ଆର ଏଫ ) , ଦବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଦଟକ୍ିିକାଲ କମଷଚାରୀ ମାନଙ୍କ
ଅତୁ ଳନୀୟ ଅବଦାନକୁ ଧନୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ବିଗତ ଆଥିକ ବର୍ଷଦର ସି ଏସ ଅଇ ଆର ଅତିରିକ୍ତ ୧୦୦୦ ଦକାଟି ଟଙ୍କାର
ରାସି ଆୟ କରି ପାରି ଛି । ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇ ଗବଷ
ିଁ ର କଥା । ଏହା ବୟତୀତ ଇଣ୍ଡି ଆ ଇଣ୍ଟରନାଶନାଲ ସାଇନ୍ ସ ଦଫଟିଭ
ଟ ାଲ
୨୦୨୦ କୁ ସଫଳତା ସହ ପରି ଚାଳନା କରି ବାଦର ସି ଏସ ଆଇ ଆର ଏକ ବଡ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଛି । ଆଇ ଆଇ ଏସ
ଏଫ ୨୦୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ଦହାଇଛି କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିର୍ମମୟ ପରି ସ୍ଥିତିଦର ମଧ୍ୟ (ସି ଏସ ଆଇ ଆର ) ଏହି କାଯଷୟକ୍ରମର
ଗୁରୁଦାୟି ତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଥ ିଲା । ସି ଏସ ଆଇ ଆର ର ଅଗ୍ରଣୀ ଦକନ୍ଦ୍ର ଭାବଦର ଦନତୃ ତ୍ୱ ଦନଇ ସମଗ୍ର କାଯଷୟକ୍ରମକୁ
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବଦର ପରି ଚାଳନା କରି ବାଦର ସକ୍ଷମ ଦହାଇଥ ିଲା । ଦମା ମତଦର ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୁଦପ ଆସନ୍ତା ସମୟ ପାଇ ିଁ
ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅବଦାନ ଦହାଇ ରହିବ ।
ଅନୟ ଏକ ଉଦେଖନୀୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଦହଉଛି ସି ଏସ ଆଇ ଆର ର ଦକଡର ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ର ସଫଳ ରୁପାୟନ ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୦୧୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ ଦହାଇଥ ିଲା ଏବଂ ୨୫ ବର୍ଷରୁ ବହୁ ସମୟ ପୂବର
ଷ ୁ ଦଶର୍ କୟାଡର ସମୀକ୍ଷା ଦହାଇଥ ିଲା ।
ଏହାର ପରି ମାଣର ମାପ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡିତ ଜଟିଳତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଦର ରଖ ି ସଫଳ ରୁପାୟନଦର କୃତକାଯଷୟ ଦହାଇଥ ିବାରୁ
ପ୍ରକୃତଦର ଏହା ଏକ ଉକ୍ତୃଷ୍ଟ ସଫଳତା । ଦକାଭି ଡ ୧୯ ଇଦଲକ୍ଟଦରାନିକ୍ସ ଦଯାଗାଦଯାଗର ଶକ୍ତି , ଡିଜିଟାଇଦଜସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏବଂ ଆଇ ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମେ କାଯଷୟକଳାପର ସମାଧାନଦର ସାମଥଷୟ ପ୍ରଦଶଷନ କରି ପାରି ଛି । ଆଦମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇ
ଆର ପି କାଯଷୟକାରୀ କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ ଦହାଇଛୁ । ତଥାପି ଅହୁ ରି ଅଦନକ କିଛି କରି ବାର ଆବଶୟକତା ରହିଛ ଏବଂ ନିକଟ
ଭବିର୍ୟତଦର ଆମର ସମେ କାଯଷୟକଳାପଦର ଡିଜିଟାଇଦଜସନ ଦର ପରି ବର୍ତ୍ି ତ କରି ବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ବାକୁ ପଡିବ । ଦକବଳ
ଦସଦତଦବଦଳ ଆମ ପରବର୍ତ୍ି ଦଜଦନଦରସନ ସଂଗଠିତ ଭାବଦର ବିଶ୍ୱଦର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନଦର ରହିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ି ଦଦଖ ିପାରି ବ ।
ଏହା ଅତୟନ୍ତ ଦୁୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁ ଛି , ଏହି ବର୍ଷ ସି ଏସ ଆଇ ଆର ଅଦନକ ବିର୍ିଷ୍ଟ ଦଲାକ ମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛି
ଦଯଉଥିଁ ିଦର ପ୍ରଦଫସର ଏସ୍ ଦକ ଦଯାଶୀ ଏବଂ ପ୍ରଦଫସର ଦରାଡାମ ସି ଂହ ଅନ୍ତଷଭୁକ୍ତ । ଦସ ଦୁ ଦହ ିଁ ସଦାଦବଦଳ ଆମର
ଦପ୍ରରଣାର ଦରାତ ଦହାଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦମ ଦସମାନଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି ବାକୁ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ିବଦ୍ଧ ।
ଦଶର୍ଦର ବର୍ଷ ୨୦୨୦ ଏକ ଅସ୍ୱଭାବିକ ବର୍ଷ ଦଯଉଥିଁ ିଦର ମହାମାରୀର ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବହୁ ତ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି କିନ୍ତୁ
ଏହା ସଦତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ , (ଆର ଏଣ୍ଡ ଡି) ର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦଲାକଙ୍କ ପରି ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ଦହବାର ଅପାର
ସାମଥଷୟତା କୁ ପ୍ରଦଶଷନ କରି ଛି । ଏହା ସି ଏସ ଆଇ ଆର କୁ ଗୁରୁର୍ତ୍ର ପରି ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ଦହବା ପାଇ ିଁ ଅପାର ଶକ୍ତି
ଏବଂ ସମଥଷତା ପ୍ରଦାନ କରି ବାଦର ସୁଦଯାଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଦର ସମଭାବଦର ଜାରି ରଖ ି ସମାଜ
କଲୟାଣ ପାଇ ିଁ ଉକ୍ତୃଷ୍ଟ ଆଦଶଷର ପ୍ରତିଷ୍ିତ
ଠ କରି ବାକୁ ପଡିବ । ମ ିଁୁ ଆପଣ ସମେଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବାର ଏବଂ
ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ୨୦୨୧ ପାଇ ବହୁ
ିଁ ତ ଶୁଦଭଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।

ମେଖର ସି . ୋମେ

My Dear CSIR Family Members,
As we draw curtains on the year 2020, it is time to, introspect the year that went by, and
contemplate the way ahead in 2021. This moment allows us to assess collectively, and individually,
whether the targets set forth have been accomplished. It is also time to appreciate the achievements,
and learn from the shortcomings for the times to come.
At the beginning of this year little did we know that 2020 would witness a situation of such a
magnitude that despite all the scientific progress achieved in the last hundred years, humanity
would be truly humbled by a virus. Yet, it was also evident that Science alone could provide a
solution to the problem. As a premier S&T organization, CSIR had to continuously assess the
unfolding situation and ensure that we do our best to help alleviate the problem, focusing on the
societal and economic needs of our nation. It is often said that in times of crisis lies opportunities,
and the defining feature of all great organizations has been to seize such moments. CSIR as an
organization has worked hard and rallied to convert the crisis into an opportunity, and work for
the benefit of the country. I offer my own sincere gratitude to all of you for rising to the occasion
and demonstrating the spirit of togetherness, the zeal for innovation, and converting our deep
technical knowledge base into high value solutions to mitigate the pandemic.
The remarkable contributions of CSIR in Covid-19 mitigation which have ranged from diagnostics
like FELUDA to ventilators like SwasthVayu to drugs like Favipiravir and many more can be
attributed to multiple factors. This includes the blend of young and the mature scientists, highly
motivated students and project staff, and contributions from committed common cadre staff and
contractual staff. Another major factor has been the multidisciplinary character of CSIR. Although
we work in different geographical locations, and in defined areas of research, the fact that we have
within our own family, people who specialize in different areas and are ready to offer a helping
hand in times of need is reassuring. This has richly paid its dividend in Covid-19 and has allowed
to exploit that very nature of our multi-disciplinarity and deliver the innovations in a very short
span of time. One of our New Year resolve must therefore be to harness the power of multidisciplinary nature of CSIR, to forge collaborations across laboratories and external stakeholders,
and to bring even more impactful solutions to the society in the post-Covid era.
Moving forward we need to plan for post Covid era diligently and recently the Hon’ble Prime
Minister of India, and President of CSIR Society has given a clarion call for AtmaNirbhar Bharat.
CSIR must seize this opportunity and deliver to make India self-reliant through S&T and
Innovation. A strategy and road map has been prepared by CSIR with wide consultations with a
plan to implement many of the ideas in the coming year. For a focussed implementation, the eight
broad theme verticals have now been further sub-divided into 53 sub-verticals and wide ranging
consultative process was carried out recently and a strategy plan has been evolved which will
accelerate delivery. Further, CSIR HQ has been reorganized with a vision to focus on innovation,
technology development and strong stakeholder connect with industry and ministries for rapid and
effective dissemination of the activities to society at large.

Beyond self-reliance, it is time to contemplate about our future programs, and how we can remain
at the forefront of scientific research, technology developments, and translation in collaboration
with industrial partners for larger societal benefit. CSIR has made forays into research on clean
Hydrogen fuel, conversion of coal to methanol, Carbon capture, utilization and storage, off shore
power generation, genome editing using contemporary CRISPR/Cas technique which are some of
the emerging and futuristic areas. We should identify the future needs and plan for the R&D and
for that it is necessary that all of us continuously engage with each other and ideate on the future
of Science, and CSIR’s contributions. It is only with open and inclusive discussions we can hope
to remain at the forefront of S&T globally.
There has been excellent work achieved in many areas in recent times and key highlights includes
a record generation of Lab Reserve Fund (LRF), thanks to the enormous efforts of scientists and
technical staff. In the last financial year, CSIR has generated in excess of Rs 1000 Crores, which
we should be proud of. Another big accomplishment has been the successful conduct of India
International Science Festival(IISF), 2020. The IISF has been conducted since 2015, but given the
extraordinary situation this year, it had its own challenges. CSIR was the nodal agency to conduct
the entire event and I would like to place on record contributions of all involved in making this
event successful.
Another notable milestone has been the successful implementation of the cadre review process in
CSIR. The current process was initiated in 2014 and the last cadre review took place more than
25 years ago. Given the scale of its magnitude, and the complexities involved, this has been truly
an excellent achievement. Covid-19 has demonstrated the power of electronic communications,
digitization of processes, and enablement of all activities by IT-led solutions and we have been
able to implement the ERP this year. However, a lot more needs to be done and we must resolve
to move to digitization of all our activities in near future. Only then can we dream to be a next-gen
organization and aspire to be among the global best.
On a somber note, this year CSIR has lost some of its most distinguished leaders of the past, which
includes Prof. SK Joshi and Prof. Roddam Narasimha. Both of them continue to inspire us, and
we are committed to realize their vision.
Finally, 2020 year has been an unusual year with the pandemic causing uncertainty and loss but
also demonstrating the power of science, strength of R&D and the commitment of people to rise
to the challenges. It has provided CSIR an opportunity to show its strength and tremendous
resilience in dealing with the crisis. We must continue on the same path of delivery in the coming
year and bring high value to society through our interventions. I wish all of you, your family and
friends the very best for 2021.
Shekhar C. Mande

