
 

ପ୍ରେ  ବଜି୍ଞପି୍ତ ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ  

ଭାରତ 2020-21 ମଧ୍ୟପ୍ରର 11,49,341 ପ୍ରମଟ୍ରକି୍ ଟନ୍ ସାମୁଦି୍ରକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନ ିକରଛି ି

 COVID, ବଜାରର ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା, ପରିବହନ ସମସୟା ଯ ାଗ ୁଁ ରପ୍ତାନ ି10.88% ହ୍ରାସ ଯହାଇଛ,ି                  
କନି୍ତୁଁ  ଗତ ତନି ିମାସଯର ଏହା ପୂବବବତ୍ ଯହାଇପାରିଛ:ି MPEDA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 

            ପୂବବ ଅଯପକ୍ଷା ଭଲ ଯହାଇଛ;ି ତଲିାପିଆ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ରପ୍ତାନ ିବଢଛି ି

ଯକାଚ,ି ଜୁଁନ୍ 2 : COVID ମହାମାରୀ ଏବଂ ମାନ୍ଦା ବପି୍ରଦ୍ଶୀ ବଜାରଗଡୁକି ଭାରତର ସାମଦିୁ୍ରକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେତ୍ର ଉପପ୍ରର ପୁଣ ିନଜିର ଛାଇ 
ପକାଇଲା, କାରଣ ପ୍ରଦ୍ଶ 2020-21 ଆର୍ଥକି ବର୍ଷପ୍ରର 43,717.26 ପ୍ରକାଟ ିଟଙ୍କା (US$ 5.96 ବଲିିୟନ) ମୂଲୟର 11,49,341 ପ୍ରମଟ୍ରକି୍ 
ଟନ୍ ର ସାମୁଦି୍ରକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନ ିକରଛି,ି ଯାହାକ ିପବୂଷ ବର୍ଷ ତୁଳନାପ୍ରର ମାତ୍ରାପ୍ରର 10.88 େତଶିତ କମ ପ୍ରହାଇଛ।ି 
 
ଆପ୍ରମରକିା, ଚୀନ୍ ଏବଂ ୟୁପ୍ରରାପୀୟ ସଂଘ (EU) ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରଦ୍ଶ ଆମଦ୍ାନୀକାରୀ ପ୍ରହାଇିବବାପ୍ରବପ୍ରଳ ପ୍ରରାଜନ୍ ଚଙୁି୍ଗଡ ିେମଖୁ ରପ୍ତାନ ି
ସାମଗ୍ରୀ ଭାବପ୍ରର ନଜିର ସି୍ଥତକୁି ବଜାୟ ରଖିଛ ିଏବଂ ପ୍ରରାଜନ୍ ମାଛଗୁଡକୁି ମଧ୍ୟ ଏହ ିପର ିରପ୍ତାନ ିକରାଯାଇଛ।ି 
 
2019-20 ମସହିାପ୍ରର, ଭାରତ 46,662.85 ପ୍ରକାଟ ି(US$ 6.68 ବଲିିୟନ) ମଲୂୟର 12,89,651 ପ୍ରମଟ୍ରକି୍ ଟନ୍ ସାମଦିୁ୍ରକ ଉତ୍ପାଦ୍ 
ରପ୍ତାନ ିକରଛି,ି ଯାହାକ ିଟଙ୍କା ମୂଲୟପ୍ରର 6.31 େତଶିତ ଏବଂ ଡଲାର ମୂଲୟପ୍ରର 10.81 େତଶିତ ହ୍ରାସ ପ୍ରହାଇିବବାକୁ ଦ୍ଶଷାଇଛ।ି 
 
“ମହାମାରୀ ବର୍ଷର େର୍ଥମ ଛଅ ମାସପ୍ରର ସାମଦିୁ୍ରକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନ ିଉପପ୍ରରପ୍ରର ବୟାପକ ଭାବପ୍ରର େଭାବ ପକାଇିବଲା, କନୁି୍ତ 2020-21 ର 
ପ୍ରଶର୍ ତନି ିମାସପ୍ରର ଏହା ଭଲ ଭାବପ୍ରର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ପ୍ରହାଇିବଲା। ଆହୁର ିମଧ୍ୟ, ଆର୍ଥକି ବର୍ଷପ୍ରର ରପ୍ତାନ ିପ୍ରହାଇିବବା ସାମଗ୍ରୀର 67.99 
େତଶିତ ଡଲାରପ୍ରର ଏବଂ 46.45 େତଶିତ ପରମିାଣପ୍ରର ପ୍ରଯାଗଦ୍ାନ ପ୍ରଦ୍ଇ ଜଳୀୟ କୃର୍ ିପ୍ରେତ୍ର ଉନ୍ନତ େଦ୍ଶଷନ କରଛି,ି ଯାହାକ ି2019-20 
ତୁଳନାପ୍ରର ଯର୍ଥାକ୍ରପ୍ରମ 4.41 େତଶିତ ଏବଂ 2.48 େତଶିତ ଅଧିକ” ପ୍ରବାଲି ସାମୁଦି୍ରକ ଦ୍ରବୟ ରପ୍ତାନ ିବକିାଶ ୋଧିକରଣ (MPEDA) ର 
ଅଧ୍ୟେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକ.ଏସ୍ ଶ୍ରୀନବିାସ କହଛିନ୍ତ।ି 
 
ପ୍ରରାଜନ୍ ଚଙୁି୍ଗଡ ିପରମିାଣପ୍ରର 51.36 େତଶିତ ଏବଂ ପ୍ରମାଟ ଡଲାର ଆୟର 74.31 େତଶିତ ପ୍ରଯାଗଦ୍ାନ ପ୍ରଦ୍ଇଛ।ି ଆପ୍ରମରକିା ଏହାର 
ବୃହତ୍ତମ ଆମଦ୍ାନୀକାରୀ (2,72,041 MT), ତା’ପପ୍ରର ଚାଇନା (1,01,846 MT), ୟୁପ୍ରରାପୀୟ ସଂଘ (70,133 MT), ଜାପାନ 
(40,502 MT), ଦ୍େିଣ ପବୂଷ ଏସଆି (38,389 MT) ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପବୂଷ (29,108 MT) । 
 
ପ୍ରତପ୍ରବ, ଚଙୁି୍ଗଡ ିରପ୍ତାନ ିଡଲାରପ୍ରର 9.47 େତଶିତ ଏବଂ ପରମିାଣପ୍ରର 9.50 େତଶିତ ହ୍ରାସ ପାଇଛ।ି     ଚଙୁି୍ଗଡ ିରପ୍ତାନ ି4,426.19 
ମିଲିୟନ ଡଲାରର 5,90,275 ପ୍ରମଟ୍ରକି୍ ଟନ୍ ିବଲା। 2020-21 ପ୍ରର ପ୍ରଭନାମି (ଧଳା ପ୍ରଗାଡ) ଚଙୁି୍ଗଡରି ରପ୍ତାନ ି 5,12,204 ପ୍ରମଟ୍ରକି୍ ଟନ୍ 
ରୁ କମି 4,92,271 ପ୍ରମଟ୍ରକି୍ ଟନ୍ ପ୍ରହାଇଯାଇଛ।ି ଡଲାର ମଲୂୟପ୍ରର ପ୍ରମାଟ ପ୍ରଭନାମି ଚଙୁି୍ଗଡ ିରପ୍ତାନ ିମଧ୍ୟରୁ 56.37 େତଶିତ ଆପ୍ରମରକିାକୁ 
ରପ୍ତାନ ିପ୍ରହାଇଛ,ି ତା’ପପ୍ରର ଚାଇନାକୁ (15.13 େତଶିତ), ୟୁପ୍ରରାପୀୟ ସଂଘକୁ (7.83 େତଶିତ), ଦ୍େିଣ ପୂବଷ ଏସଆିକୁ (5.76 େତଶିତ), 
ଜାପାନକୁ (4.96 େତଶିତ) ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପବୂଷକୁ (3.59 େତଶିତ) ରପ୍ତାନ ିପ୍ରହାଇଛ।ି 
 



 

ଜାପାନ,      ଟାଇଗର (ପ୍ରପନୟିସ୍  ପ୍ରନାଡନ୍) ଚଙୁି୍ଗଡରି େମଖୁ ବଜାର ଡଲାରପ୍ରର 39.68 େତଶିତ ଭାଗୀଦ୍ାରୀ ିବଲା, ତା’ପପ୍ରର 
ଆପ୍ରମରକିା (26.03 େତଶିତ), ଦ୍େିଣ ପବୂଷ ଏସଆି (9.32 େତଶିତ), ୟୁପ୍ରରାପୀୟ ସଂଘ (8.95%), ମଧ୍ୟ ପୂବଷ (6.04 େତଶିତ) ଏବଂ 
ଚୀନ୍ (3.76 େତଶିତ) ଭାଗୀଦ୍ାରୀ ିବଲା। 
 
ପରମିାଣପ୍ରର 16.37 େତଶିତ ଏବଂ ଡଲାରର ଆୟପ୍ରର 6.75 େତଶିତ ଭାଗୀଦ୍ାରୀ ସହତି ପ୍ରରାଜନ୍ ମାଛ ରପ୍ତାନ ିବାପ୍ରେଟପ୍ରର ଦ୍ୱତିୀୟ 
ସ୍ଥାନକୁ ବଜାୟ ରଖିଛ ିଯଦ୍ଓି ଏହାର ପରବିହନ ମାତ୍ରାପ୍ରର 15.76 େତଶିତ ଏବଂ ଡଲାରପ୍ରର 21.67 େତଶିତ ହ୍ରାସ ପାଇଛ।ି 
 
 
‘ଅନୟାନୟ ସାମଗ୍ରୀ’, ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବଗଷ ପ୍ରଯଉଁିବପ୍ରର ମଖୁୟ ରୂପପ୍ରର ସୁରମିି (ମାଛ ପ୍ରପଷ୍ଟ) ଏବଂ ସୁରମିି ଆନାଲଗ୍ (ଅନୁକରଣ) ଉତ୍ପାଦ୍ 
ସାମିଲ ିବଲା, ଯାହାକ ିପରମିାଣ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମୂଲୟପ୍ରର କ୍ରମଶଃ 0.12 େତଶିତ ଏବଂ 0.26 େତଶିତ ଖବୁ କମ ବୃଦ୍ଧ ିପ୍ରହାଇିବଲା, କନୁି୍ତ ଡଲାର 
ମୂଲୟପ୍ରର 5.02 େତଶିତ ହ୍ରାସ ପାଇଛ।ି 
 
ପ୍ରରାଜନ୍ େଇୁଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରରାଜନ୍ କଟଲଫି୍ସ୍ ର ରପ୍ତାନ ିଯର୍ଥାକ୍ରପ୍ରମ 30.19 େତଶିତ ଏବଂ 16.38 େତଶିତ ହ୍ରାସ ପାଇଛ।ି ତର୍ଥାପି, ଶୁଖିଲା 
ସାମଗ୍ରୀଗୁଡକି ଯର୍ଥାକ୍ରପ୍ରମ ପରମିାଣ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମୂଲୟପ୍ରର 1.47 େତଶିତ ଏବଂ 17 େତଶିତ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି 
 
ମହାମାରୀ ପରସିି୍ଥତପି୍ରର ବାୟୁ ମାଗଷପ୍ରର କାପ୍ରଗଷା ସଂପ୍ରଯାଗ କମ ପ୍ରହବା ପ୍ରଯାଗଁୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାପ୍ରବ େଭାବତି ପ୍ରହାଇିବବା ର୍ଥଣ୍ଡା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ 
ଜୀବନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡକିର ପରବିହନ ଯର୍ଥାକ୍ରପ୍ରମ 16.89 େତଶିତ ଏବଂ 39.91 େତଶିତ ହ୍ରାସ ପାଇଛ।ି 
 
ମତ୍ସ୍ୟଚାର୍ର ପ୍ରଯାଗଦ୍ାନ ମାତ୍ରା 56.03 େତଶିତରୁ କମି 53.55 େତଶିତକୁ ଏବଂ ଡଲାର ମୂଲୟପ୍ରର 36.42 େତଶିତରୁ କମି 32.01 
େତଶିତ ପ୍ରହାଇଯାଇଛ।ି ତର୍ଥାପି, ତଲିାପିଆ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ପରମିାଣପ୍ରର 55.83 େତଶିତ ଏବଂ 66.55 େତଶିତ ବୃଦ୍ଧ ିପ୍ରହାଇଛ ିଏବଂ 
ଡଲାର ପ୍ରରାଜଗାରପ୍ରର 38.07 େତଶିତ ଏବଂ 14.63 େତଶିତ ବୃଦ୍ଧ ିସହତି ଭଲ େଦ୍ଶଷନ କରଛିନ୍ତ।ି ଟୁନା ପରମିାଣପ୍ରର 14.6 େତଶିତ 
ବୃଦ୍ଧ ିପ୍ରଦ୍ଖାଇଛ,ି କନୁି୍ତ ଏହାର ଡଲାର ଆୟ 7.39 େତଶିତ ହ୍ରାସ ପାଇଛ।ି କଙ୍କଡା ଏବଂ ବଡ ଚଙୁି୍ଗଡ ିରପ୍ତାନ ିଉଭୟ ପରମିାଣ ଏବଂ ମଲୂୟପ୍ରର 
କମ ପ୍ରହାଇଯାଇଛ।ି 
 
2,91,948 ପ୍ରମଟ୍ରକି୍ ଟନ୍ ର ଆମଦ୍ାନୀ ସହତି ଆପ୍ରମରକିା, ଡଲାରପ୍ରର 41.15 େତଶିତ ଭାଗୀଦ୍ାରୀ ସହତି ଭାରତୀୟ ସାମଦିୁ୍ରକ ଖାଦ୍ୟର 
େମଖୁ ଆମଦ୍ାନୀକାରୀ ଭାବପ୍ରର ରହଆିସଛି।ି ପ୍ରସହ ିପ୍ରଦ୍ଶକୁ ରପ୍ତାନ ିମଲୂୟପ୍ରର 0.48% ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ ିକନୁି୍ତ ପରମିାଣ ଏବଂ ଡଲାରପ୍ରର 
ଯର୍ଥାକ୍ରପ୍ରମ 4.34 େତଶିତ ଏବଂ 4.35 େତଶିତ ହ୍ରାସ ପାଇଛ।ି ପ୍ରରାଜନ୍ ଚଙୁି୍ଗଡ ିଆପ୍ରମରକିାକୁ ରପ୍ତାନ ିପ୍ରହଉିବବା ମୁଖୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ 
ପ୍ରହାଇ ରହିିବବାପ୍ରବପ୍ରଳ ପ୍ରଭନାମି ଚଙୁି୍ଗଡ ିରପ୍ତାନପି୍ରର 6.75 େତଶିତ ବୃଦ୍ଧ ିଘଟଛି।ି ଅବଶୟ, ଏିବପ୍ରର      ଟାଇଗର ଚଙୁି୍ଗଡରି ଆମଦ୍ାନୀ 
ପରମିାଣ ଏବଂ ଡଲାରପ୍ରର ଯର୍ଥାକ୍ରପ୍ରମ 70.96 େତଶିତ ଏବଂ 65.24 େତଶିତ ହ୍ରାସ ପାଇଛ।ି 
 
939.17 ମଲିିୟନ ଡଲାର ମଲୂୟର 2,18,343 ପ୍ରମଟ୍ରକି୍ ଟନ୍ ସାମୁଦି୍ରକ ଖାଦ୍ୟ ଆମଦ୍ାନୀ କରବିା ସହତି ଚାଇନା ଦ୍ୱତିୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବଜାର 
ଭାବପ୍ରର ରହଆିସଛି ିଯାହାକ ିଡଲାର ଆୟପ୍ରର 15.77 େତଶିତ ଏବଂ ପରମିାଣ ଅନୁସାପ୍ରର 19 େତଶିତ ରହଛି।ି ପ୍ରତପ୍ରବ ଏହ ିପ୍ରଦ୍ଶକୁ 
ରପ୍ତାନ ିଯର୍ଥାକ୍ରପ୍ରମ ପରମିାଣ ଏବଂ ଡଲାରପ୍ରର 33.73 େତଶିତ ଏବଂ 31.68 େତଶିତ ହ୍ରାସ ପାଇଛ।ି ପ୍ରରାଜନ୍ ଚଙୁି୍ଗଡ ିଚାଇନାକୁ ରପ୍ତାନରି 
େମଖୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ିବଲା, ଯାହା ପରମିାଣପ୍ରର 46.64 େତଶିତ ଏବଂ ଡଲାର ପ୍ରରାଜଗାରପ୍ରର 61.87 େତଶିତର ଭାଗୀଦ୍ାରୀ ରଖିିବଲା।  
 



 

ଡଲାର ମଲୂୟପ୍ରର 13.80 େତଶିତର ଭାଗୀଦ୍ାରୀ ସହତି ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ୟୁପ୍ରରାପୀୟ ସଂଘ, ମୁଖୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବପ୍ରର ପ୍ରରାଜନ୍ ଚଙୁି୍ଗଡକୁି 
ଆମଦ୍ାନୀ କରଛି।ି ତର୍ଥାପି, ୟୁପ୍ରରାପୀୟ ସଂଘର ପ୍ରଦ୍ଶକୁ ପ୍ରରାଜନ୍ ଚଙୁି୍ଗଡରି ରପ୍ତାନ ିପରମିାଣ ଏବଂ ଡଲାର ମୂଲୟପ୍ରର ଯର୍ଥାକ୍ରପ୍ରମ 5.27 
େତଶିତ ଏବଂ 6.48 େତଶିତ ହ୍ରାସ ପାଇଛ।ି 
 
ଦ୍େିଣ ପବୂଷ ଏସଆିକୁ ରପ୍ତାନ ିଡଲାର ମଲୂୟପ୍ରର 11.17 େତଶିତ ଭାଗୀଦ୍ାରୀ ରହିିବଲା। ଯାହାପ୍ରହଉ, ଏହା ପରମିାଣପ୍ରର 2.56 େତଶିତ 
ଏବଂ ଡଲାର ପ୍ରରାଜଗାରପ୍ରର 5.73 େତଶିତ ହ୍ରାସ ପାଇଛ।ି ଡଲାରପ୍ରର 6.92 େତଶିତ ଭାଗୀଦ୍ାରୀ ସହତି ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଆମଦ୍ାନୀକାରୀ 
ଜାପାନକୁ ପରବିହନ ପରମିାଣପ୍ରର 10.52 େତଶିତ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ ିକନୁି୍ତ ଡଲାର ମଲୂୟପ୍ରର 2.42 େତଶିତ ହ୍ରାସ ପାଇଛ।ି 
 
ଡଲାର ମଲୂୟପ୍ରର 4.22 େତଶିତ ଭାଗୀଦ୍ାରୀ ସହତି ର୍ଷ୍ଠ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପୂବଷ, ପରମିାଣ ଏବଂ ଡଲାର ମୂଲୟପ୍ରର ଯର୍ଥାକ୍ରପ୍ରମ 15.30 
େତଶିତ ଏବଂ 15.51 େତଶିତ ହ୍ରାସ ପାଇଛ।ି ପ୍ରରାଜନ୍ ଚଙୁି୍ଗଡ ି ଡଲାରପ୍ରର 72.23 େତଶିତ ଭାଗୀଦ୍ାରୀ ସହତି ରପ୍ତାନରି ମଖୁୟ ଆଇଟମ୍ 
ିବଲା। 
 
 
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନବିାସ କହଛିନ୍ତ ିପ୍ରଯ, ମହାମାରୀର େଭାବ ବୟତୀତ 2020-21 ପ୍ରର ଅନୟାନୟ କାରଣ ଗୁଡକି ମଧ୍ୟ ସାମଦିୁ୍ରକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନ ିଉପପ୍ରର 
ନକାରାତ୍ମକ େଭାବ ପକାଇିବଲା। ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପେପ୍ରର, କମ୍ ଦ୍ନିପ୍ରର ମାଛ ଧରବିା, ଧୀର ଲଜଷି୍ଟିକ୍ ଗତବିଧିି ଏବଂ ବଜାରପ୍ରର ଅନଶିି୍ଚତତା 
ପ୍ରଯାଗଁ ୁମାଛ ଆସବିା କମିଗଲା। ମତ୍ସ୍ୟଚାର୍ ଏବଂ େକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାଗୁଡକିପ୍ରର ଶ୍ରମକିମାନଙ୍କର ଅଭାବ, ସାମୁଦି୍ରକ ବନ୍ଦରପ୍ରର 
କପ୍ରେନରଗୁଡକିର ଅଭାବ, ବାୟୁଜନତି ମାଲ ପରବିହନ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧ ିଏବଂ ସୀମିତ ବମିାନ ଉପଲବ୍ଧତା ବପି୍ରଶର୍କର ିଉଚ୍ଚ ମୂଲୟର ର୍ଥଣ୍ଡା ଏବଂ 
ଜୀବନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ ଗୁଡକିର ରପ୍ତାନକୁି ବହୁ ମାତ୍ରାପ୍ରର େଭାବତି କରିିବଲା। 
 
 
ବପି୍ରଦ୍ଶ ବଜାରପ୍ରର ପରସିି୍ଥତ ିଆହୁର ିମଧ୍ୟ ନରିାଶାଜନକ ିବଲା। ଚାଇନାପ୍ରର, କପ୍ରେନରର ଅଭାବ, ମାଲ ପରବିହନ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧ,ି ଏବଂ ସାମଦିୁ୍ରକ 
ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପପ୍ରର COVID ପରୀୋ ବଜାରର ଅନଶିି୍ଚତତାକୁ ସଷିୃ୍ଟ କରିିବଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆପ୍ରମରକିାପ୍ରର, କପ୍ରେନରଗୁଡକିର ଅଭାବ 
ରପ୍ତାନକିାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠକି୍ ସମୟପ୍ରର ଅଡଷର ନଷି୍ପାଦ୍ନ କରବିା କଷ୍ଟକର ପ୍ରହାଇପଡିିବଲା। HoReCa (ପ୍ରହାପ୍ରଟଲ, ପ୍ରରଷୁ୍ଟରାେ ଏବଂ 
କାପ୍ରଫ୍) ବଭିାଗର ବନ୍ଦ ପ୍ରହବା ମଧ୍ୟ ଚାହଦି୍ାକୁ େଭାବତି ବହୁ ମାତ୍ରାପ୍ରର େଭାବତି କରିିବଲା। ଜାପାନ ଏବଂ ୟୁପ୍ରରାପୀୟ ସଂଘପ୍ରର, 
COVID- େବତ୍ତତି ଲକଡାଉନ୍ ଖଚୁୁରା ବୟବସାୟୀ, ପ୍ରରଷୁ୍ଟରାେ, ପ୍ରଦ୍ାକାନ ବଜାର ଏବଂ ପ୍ରହାପ୍ରଟଲ ବୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦା କରପି୍ରଦ୍ଇିବଲା। 
 
ସମାପ୍ତ 


