শ্রী প

গ োয়েল জোতি উয়েয়যে তিয়ে ি ত্ত
ক ম তি উৎ

এলই তি তিট লোইটিং

ম কয় য়েন
নেোতিতি,

জোনেোত

৭

,

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎবি, েয়লা, নি ও পযননিীেযণযমাগ্ু বি এিং খবন ভন্ত্রী শ্রী পীমল
কগ্াযয়ল ক াভিায নবদ্বিযে এল ই বি বিবিে বিট লাইটং নুানাল করাগ্রাভ (এ
এল এন বপ) জাবেয উযেযু উৎ গ্গ েযযযেন। েভগ বিট িেগ ভাযন দ্বিণ বদ্বি
বভউবনব পাল েযপগাযযন (এ

বি এভ ব ) এলাোয় িালয যযয়যে। এট বিযেয

ি়হিভ বিট লাইট পযনর্স্গ াপন েভগ ব ি এিং িাযে
আওোয়

এনাবজগ এবিব যয়বি

াবিগ য

যোযযয বিদ্যুৎবি ভন্ত্রযেয

বলবভযটি (ই ই এ

এল)-এয দ্বাযা এই

কমৌথ রয়া ট রূপায়ণ েযা হযে।
এ

এল এন বপ েভগ বি িেগ ভাযন পাঞ্জাি, বহভািল রযদ্, উিয রযদ্, আ াভ,

ঝাড়খন্ড, েবিগ্ড়, কেযলঙ্গানা, অন্ধ্ররযদ্, কেযালা, কগ্ায়া, ভহাযাষ্ট্র, গুজযাট ও যাজর্স্াযন
িালনা েযা হযে। ইবেভযযু কদ্য কভাট ৌ.৯ লি বিট লাইট এলইবি িাযেয
দ্বাযা রবের্স্াপন েযা হযয়যে, মায িযল ্ো. কোট বেযলাওয়াট বি ম্পদ্

ঞ্চয়

েযা হযে এিং এয িযল ৌ. কভগ্াওয়াট িভোয বিয িুিহাযযে এড়াযে
পাযা মাযে ও োয িযল রবেিেয ৌ.ৌ লি টন বগ্রনহাউ
েযযি। িাযযে বি

গ্ুা

বনগ্গভন হ্রা

িভো িাজাযযয অনযবভে পবযভাণ হল ৌ্ বিবলয়ন ভাবেগ ন

িলায মা উদ্ভািনী িাবণজু ও রূপায়ন পদ্ধবেয দ্বাযা বিদ্যুৎবি িুিহাযযয
পবযভাণ ্ো% হাযয েবভযয় আনযি।
ভাযিয িালণ বদ্যে বগ্যয় শ্রী কগ্াযয়ল িযলন কম এই
জনগ্যণয োে কথযে অথগ গ্রহণ েযা বিো

যোয এেবদ্যে কমভন

েযয না, কেভবন অনুবদ্যে বিদ্যুযেয

বিযল িেযগ বে বদ্যেও বিো ী নয়। িযং কদ্যয

ভস্ত নাগ্বযযেয জনু

বদ্ন-যাে ্ ঘন্টা িুয় াযু ভযলু, গুণভানমযি বি ম্পদ্
জনগ্ণ এিং বি পবযোঠাযভাযে িভো ম্প
ভন্ত্রী আযও িযলন কম এ

বি এভ ব

েযায উপয

্াহিয

ল
য িু েযযে কদ্য
যোয আর্স্া যাযখ।

এলাোয আিাব েযা এল ই বি বিট

লাইটং েভগ ব িয দ্বাযা উপে় ে হযি কেননা এয িযল োযলা কোযপয ভাত্রা েবভযয়
আনযি এিং বনযাপিা ি়বদ্ধ েযযি। বেবন আযও িযলন কম পযিেী  িেযয

ি

বভবলযয় ৌৎ কোট টাো এিং রবে িেয ো কোটযও কিব টাো এই
েভগ বিয ভাযুযভ

ঞ্চয় েযা মাযি এিং এটা

াভাবজে উ য়নভলে উযদ্ুাগ্ ভহযে

হায়ো েযযি ।
এ

এল এন বপ-এয আওোয় শুযযভাত্র এ

বি এভ ব

এলাোয় ্ লযিযও কিব

বিট লাইট রবের্স্াপন েযা হযয়যে। এই েভগ বিয ভাযুযভ এ
িেযয

ি বভবলযয় ্. কোট বেযলাওয়াট বি

ম্পদ্

অবেবযি . কভগ্াওয়াট বিদ্যুৎ িভোয িুিহাযযে এড়াযে
িযল দদ্বনে ্্,োোো টন বগ্রন হাউ

গ্ুা

বনগ্গভন হ্রা

বি এভ ব -কে

ঞ্চয় হযে এিং এটা
হায়ো েযযযে, এয
েযযে। ভন্ত্রী বিট

লাইটং েভগ বিয বদ্বেীয় পযিগয উযদ্বাযন েযযযেন, এয আওোয় পােগ গুবলযে আযও
,োোো বিট লাইট র্স্াপন েযযে বি এ
ই ই এ
এ

ই এ

এিং এ

বি এভ ব -এয

এল এেট বত্রপাবিে িয বি স্বািয েযযযে।

বি এভ ব

রেযে বিবি

হযে, কমভন বিএ ইএ

ত্র কথযে আ া অবিযমাগ্ ভযহয কভাোবিলা েযা

কহেলাইন কথযে বনি ন েযা, ই ই এ

এল-এয দন টহল

িাবহনী, কভািাইল িুান, ই-কভইবলং, ক া ুাল বভবিয়া এিং ওয়ািগ োউবিলাযযা
অনুানু

যঙ্গ

ত্র।

হ

