
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଦିବସ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଦିବସ 
ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୱାବିଶେଷ ସଂଖ୍ୱା

75ତମତମ ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତସଶକ୍ତ ଭାରତ

75ତମ ସ୍ାଧୀନତା ବର୍ଷରର ପ୍ରରବଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥବିା
ଭାରତ ଅଭିବୃଦି୍ଧର ଏକ ନୂତନ ଧାରାରର ରହଛିି

ନ୍୍ ଇଣି୍ଆ 
ସମୱାଚୱାର ପତ୍ିକୱା 

ପଢ଼ିବୱା ଲୱାଗି 
କ୍୍ଆର୍  ଶକୱାଡ୍ 

ସ୍ୱାନ୍  କରନ୍ତୁ

ସସମାଚାମାଚାରର
ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆନୁୟୁ ଇଣି୍ଆବର୍ଷ 2, ସଂଖୟୁା 3ବର୍ଷ 2, ସଂଖୟୁା 3 ଅଗଷ୍ଟ 1-15, 2021ଅଗଷ୍ଟ 1-15, 2021

ନଃିଶଳୁ୍କ ବତିରଣ ଲାଗି ଉଦି୍ଷ୍ଟ



ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭାରତ

ଏକ ସଂକଳ୍ପ

ଏକବିଂେ େତୱାବ୍ୀ ଶେଉଛି ଭୱାରତର େତୱାବ୍ୀ। ଏେୱା ଶକବଳ ଆମ ସ୍ପ୍ନ ନ୍ଶେ ଁ, ବରଂ 
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୱାଇ ଁଏକ ଉତ୍ତରଦୱାୟିତ୍ୱ। ଶେଶଲ ଏେୱାର ମୱାଗ୍ଗ କ’ଣ ଶେବୱା ଉଚିତ୍? ଆଜ ି

ବିଶ୍ୱର ସି୍ତି ଆମକ୍ ଏକ “ଆତ୍ମନିଭ୍ଗରେୀଳ ଭୱାରତ”ର ମୱାଗ୍ଗ ସମ୍ପକ୍ଗଶର େକି୍ୱା ଶଦଉଛି। 
ଆମ େୱାସ୍ତ୍ରଶର କ୍େୱାଯୱାଇଛି- ଇେୱାଃପନ୍ଃ- ଯୱାେୱା ଶେଉଛି-ଆତ୍ମନିଭ୍ଗରେୀଳ ଭୱାରତ।

-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ

ଆତ୍ମ-ନଭି୍ଷରଶୀଳତାର ଆହା୍ନ ଏକ ଆର୍ାଳନରର ପରିଣତ ରହାଇଛ।ି ରଯଉଥଁରିର ଶଶି,ୁ ଯବୁକ, 
ମହଳିା, ବୟସ୍କ, କୃରକ, ଡାକ୍ତରମାରନ ନଜିର ଦକ୍ଷତା ବଳରର ରାଷ୍ଟଟ୍ରକୁ ଏକ ନୂତନ ମାଗ୍ଷରର 

ରନଇଯିବା ଲାଗି ଉତ୍ାହତି ରହାଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍।ି

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ

ଅଧରିାଜ ରସଜ୍ାଲ ଡ. ପି୍ରୟଦଶ୍ଷନୀ କାରଭ୍ଷ
ଏେ ିନଅ ବଷ୍ଗୀୟ ବୱାଳକ ଜଣଙ୍କ ଶକୱାଭିଡର୍ ସସ୍୍ ଶେବୱା 

ପଶର ଶକୱାଭିଡ ଶରୱାଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ୱା ପୱାଇ ଁପୱାଣ୍ ିସଂଗ୍ରେ 

ନିମଶତେ ଅନଲୱାଇନ ଟ୍ର୍୍ଗୱାଶମଣ୍ଟ ଆଶୟୱାଜନ କରିଥଶିଲ।

ନଶବୱାଶ୍ ମେଷ ଜରିଆଶର ବୱାୟ୍ ପ୍ରଦୂଷଣର 
ମକ୍ୱାବିଲୱା କର୍ଥବିୱା ପଶ୍ଣର ଜଶଣ ଶବୈଜ୍ୱାନିକ

ଶସ ସେୱାୟତୱା ପୱାଇ ଁ51,000 ଟଙ୍କୱା ସଂଗ୍ରେ କରିବୱାଶର ସକ୍ମ ଶେୱାଇଥଶିଲ ଯୱାେୱାକ୍ ଦିଲ୍ୀର 

ଏକ ରିଲିଫ ବିତରଣକୱାରୀ ସଂଗଠନକ୍ ଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା।

ଏଥପିବୂ୍ଗର୍, ଏେ ିକ୍ନି ଶସ୍ଚ୍ୱାଶସବୀ ଜଣଙ୍କ ଲକଡୱାଉନ କୱାରଣର୍ ଫି’ ଶଦବୱାକ୍ ସକ୍ମ 

ଶେଉନଥବିୱା ଗରିବ ପିଲୱାମୱାନଙ୍୍କ ସେୱାୟତୱା ନିମଶତେ 2 ଲକ୍ ଟଙ୍କୱା ସଂଗ୍ରେ କରିଥଶିଲ।

କୃଷି ବଜ୍୍ଗ  ଜୱାଳିବୱା କୱାରଣର୍ ସଷିୃ୍ ଶେଉଥବିୱା ବୱାୟ୍ ପ୍ରଦୂଷଣର ମକ୍ୱାବିଲୱା କରିବୱା ଲୱାଗି ଡ. ପି୍ରୟଦେଶିନୀ ଏକ 
ଅଭିନବ ଜ୍ୱାନଶକୌେଳ ସେତି ଆଶଗଇ ଆସିଛତିେ ଯୱାେୱାକି କୃଷି ବଜ୍୍ଗ କ ୍ଶଜୈବ ଇନ୍ଧନଶର ପରିଣତ କର୍ଛି।

ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଅତେଗ୍ଗତ ଶସ ଏକ ‘ବୱାଷ୍ପ ଚ୍ଲୱା’ ବିକେତି କରିଛତିେ ଯୱାେୱା ଏକ ପରିବୱାର ପୱାଇ ଁମୱାତ୍ 100 
ଗ୍ରୱାମ ଶଜୈବ ଇନ୍ଧନଶର ଶଗୱାଟିଏ ଭୱାତ ମିଲ୍ ରୱାନି୍ଧ ପୱାର୍ଛି।

‘ବୱାଷ୍ପ ଚ୍ଲୱା’ ଧଆୂ ଁମକ୍୍ତ, ଦୀର୍ଗସ୍ୱାୟୀ ଏବଂ ପୱାରମ୍ପରିକ କୱାଠ ଚ୍ଲୱା ଠୱାର୍ ଅଧକି ଦକ୍; ଶସମୱାଶନ 
60,000ର୍ ଅଧକି ଚ୍ଲୱା ବିକି୍ କରିସୱାରିଛତିେ।

ନବୀନ ମାଲି
ଗଜ୍ରୱାତର ଜଶଣ କୃଷକ ଯିଏକି ଏକ ଅଭିନବ 

ଶସୌର ଚୱାଳିତ ଟ୍ୱାକ୍ଟର ନିମ୍ଗୱାଣ କରିଛତିେ

ନବୀନ ଶେଉଛତିେ ଗଜ୍ରୱାତର ଦିସୱା ରଣପର୍ର ଜଶଣ କୃଷକ ଯିଏକି ଶସୌର େକି୍ତଶର ଚୱାଳିତ 

ଏକ ଶଛୱାଟ ଟ୍ୱାକ୍ଟର ନିମ୍ଗୱାଣ କରିଛତିେ।

ଏେ ିଟ୍ୱାକ୍ଟରର ଛୱାତଶର ଏକ ଶସୱାଲୱାର ପ୍ୱାଶନଲ ଲୱାଗିଛି ଯୱାେୱାକି ଟ୍ୱାକ୍ଟରର          

ବ୍ୱାଶଟରୀକ୍ ଚୱାଜ୍ଗ କରିଥୱାଏ।

ଏେ ିଟ୍ୱାକ୍ଟରକ୍ ଶନଇ ନବୀନ ତୱାଙ୍କ ଶତଲ ଖର୍୍ଗ ବଞ୍ୱାଇପୱାର୍ଛତିେ ଏବଂ ବୱାଷଶିକ ପୱାଖୱାପୱାଖ ି1 ଲକ୍ 

ଟଙ୍କୱା ସଞ୍ୟ କରିପୱାର୍ଛତିେ ଯୱାେୱା ତୱାଙ୍୍କ ପବୂ୍ଗର୍ ଡିଶଜଲ କିଣବିୱା ଲୱାଗି ଖର୍୍ଗ କରିବୱାକ୍ ପଡ଼୍ଥଲିୱା।

ଡ. ରରମଶ ରାଲିଆ
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନୱାଶନୱା ଲିକ୍୍ଡ୍ ୟ୍ରିଆ ଉଦ୍ୱାବନଶର 
ସେୱାୟକ ଶେୱାଇଥବିୱା ଜଶଣ ଶବୈଜ୍ୱାନିକ

ଭୱାରତ ଆଜ ିବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନୱାଶନୱା ୟ୍ରିଆ ଲିକ୍୍ଡ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥବିୱା ଶଦେ ଶେୱାଇପୱାରିଛି। ଏେୱା ପଛଶର 
ଜଶଣ କୃଷକଙ୍କ ପଅ୍ ଡ. ରଶମେ ରୱାଲିୟୱାଙ୍କ ଶଯୱାଗଦୱାନ ରେଛିି ।

ଇଫଶକୱା ଏେୱାକ ୍ଚୱାଷୀଙ୍କ ପୱାଇ ଁଶରେଷ୍ଠ ଉତ୍ୱାଦ ଭୱାଶବ ବର୍୍ଗନୱା କରିଛି; ଏେୱାର ଅଧୱା ଲିଟର (500 ଏମଏଲ) 
45 କିଗ୍ରୱା ସୱାଧୱାରଣ ୟ୍ରିଆ ଭଳି କୱାଯ୍୍ଗ  କରିଥୱାଏ।

ଡ. ରଶମେଙ୍କ ନିକଟଶର ନୱାଶନୱା ଶଟଶକ୍ନୱାଶଲୱାଜରି 15ଟି ଶପଶଟଣ୍ଟ ରେଛିି ଏବଂ ଇଫଶକୱାର ନୱାଶନୱା 
ୟ୍ରିଆ ଲିକ୍୍ଡ୍ ଶେଉଛି ଶସଥମିଧ୍ୟର୍ ଅନ୍ତମ।
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ସମ୍ାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସୱାଦର ନମସ୍ୱାର,

ଭୱାରତର ସମଦୃ୍ଧେୱାଳୀ ଇତିେୱାସ ସବ୍ଶବଶଳ ଏକ ଉନ୍ନତ ଆସତେୱାକୱାଲି, ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ତ ଲୱାଗି ବତ୍ତ୍ଗମୱାନକ ୍ ଅନ୍ପ୍ରୱାଣତି 
କରିଥୱାଏ।  ଅଗଷ୍ ମୱାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୱାଇ ଁ ଅତ୍ତେ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ। ଏେୱା ଶକବଳ ଆମକ୍ ଆମ ଅଗଣତି ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
ସଂଗ୍ରୱାମୀମୱାନଙ୍କର ବଳିଦୱାନ ବିଷୟଶର ମଶନ ପକୱାଇ ଶଦଇନଥୱାଏ ବରଂ ଆମକ୍ ଆମ ଏକତୱା ଓ ସମୱାଶବେୀ ବିକୱାେ ପୱାଇ ଁଗବ୍ଗ 
ଅନ୍ଭବ କରିବୱାର ସଶ୍ଯୱାଗ ଆଣ ିଶଦଇଥୱାଏ। ଚଳିତ ବଷ୍ଗ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଦିବସ ସମୱାଶରୱାେର ବିଶେଷ ଗର୍୍ତ୍ୱ ରେଛିି କୱାରଣ ରୱାଷ୍ଟ୍ର 
ଏେୱା ସେତି ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75ତମ ବଷ୍ଗଶର ପଦୱାପ୍ଗଣ କରିବ। ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75ତମ ବଷ୍ଗ ଦିଗଶର ଶଦେ ଅଗ୍ରସର ଶେଉଥବିୱା 
ସମୟଶର ଭବିଷ୍ତର ଏକ ନୂତନ ଭୱାରତ ପୱାଇ ଁଦୃଢ଼ ମଳୂଦ୍ଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠୱା କରିବୱା ନିମଶତେ ସରକୱାର ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଶଯୱାଜନୱା 
ଶରୱାଷଣୱା କରିଛତିେ। ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ‘ସଂକଳ୍ପ ଶସ ସିଦି୍ଧ’ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରିଛତିେ। ଏେସିବ୍ ସଂକଳ୍ପଗଡ଼ି୍କ କିପରି ଭୱାଶବ ‘ଏକ 
ଭୱାରତ-ଶରେଷ୍ଠ ଭୱାରତ’ ଲକ୍୍ େୱାସଲ ଲୱାଗି ଭୱାରତର ଆେୱାଆକୱାଂକ୍ୱାକ ୍ରୂପ ଶଦଉଛି ତୱାେୱାକ ୍ଚଳିତ ବଷ୍ଗର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଦିବସ 
ସ୍ତନ୍ତ ସଂସ୍ରଣଶର ପ୍ରଚ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୱାଶବ ସ୍ୱାନିତ କରୱାଯୱାଇଛି।

ବିଳମ୍ିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ି୍କ୍ ନୂତନ ରୂପ ଶଦଇ ବ୍ବସ୍ୱାଶର ସଧ୍ୱାର ଆଣବିୱା ଲୱାଗି ସରକୱାର ଅଶନକଗଡ଼ି୍ଏ ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ 
କର୍ଛତିେ। ଏଥସିେିତ ସଦ୍୍ଗୱାର ପଶଟଲଙ୍କ ‘ଅଖଣ୍ ଭୱାରତ’ ସଂକଳ୍ପକ୍ ସୱାକୱାର କରିବୱା ଲକ୍୍ ଶନଇ ପବୂ୍ଗ ସରକୱାରଙ୍କ 
ତ୍ରୁଟିପରୂ୍୍ଗ ନୀତିଗଡ଼ି୍କର ପ୍ରତିକୱାର କରିବୱାଶର ଲୱାଗିପଡ଼ିଛତିେ। ସମ୍ିଧୱାନର ଶଭଦଭୱାବପରୂ୍୍ଗ ଅନ୍ଶଚ୍ଦ 370 ଏବଂ 35 ଏ’କ୍ 
ଉଶଚ୍ଦ କରୱାଯୱାଇ ଜମ ୍ଓ କଶମେୀରକ୍ ଭୱାରତ ସେିତ ବୱାସ୍ତବ ଏକତ୍ୀକରଣ କରୱାଯୱାଇଛି। ବିକୱାେକ୍ ତ୍ୱରୱା୍ ୍ିତ କରିବୱା ଲୱାଗି 
ବ୍ବସ୍ୱାଗଡ଼ି୍କର ଏକତ୍ୀକରଣ କରୱାଯୱାଇଛି। ଏସବ୍ ବତ୍ତ୍ଗମୱାନର ସରକୱାରଙ୍କ ରୱାଷ୍ଟ୍ରେିଶତୈଷୀ ପଦଶକ୍ପଗଡ଼ି୍କର ଶଗୱାଟିଏ 
ଶଗୱାଟିଏ ଉଦୱାେରଣ। ଭିତି୍ତଭୂମି ସଦୃ୍ଢ଼ କରିବୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର ଶଯୱାଗୱାଶଯୱାଗଶର ସଧ୍ୱାର ଆଣବିୱା ଏବଂ ଗ୍ରୱାମ-ଗରିବ-କୃଷକ-
ଯବ୍କ-ମେିଳୱା ପ୍ରଶତ୍କବଗ୍ଗର ସମ୍ପକିୃ୍ତ ଜରିଆଶର ସନ୍ତୁଳିତ ବିକୱାେ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟୱାନ ଦିଆଯୱାଉଛି। ଜମ ୍ଓ କଶମେୀରଶର 
ବିଶ୍ୱୱାସ ଜିତିବୱା ଲୱାଗି ଗ୍ରେଣ କରୱାଯୱାଇଥବିୱା ପଦଶକ୍ପ ବଳଶର ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କ ଆସ୍ୱା ଜିତିବୱା ସମ୍ଭବ ଶେୱାଇପୱାରିଛି ଏବଂ ଏେ ି
ଅଞ୍ଳ ବୱାସ୍ତବଶର ଭୱାରତର ମକ୍୍ଟ ମଣ ିଶେୱାଇପୱାରିଛି।

ଅସେଶଯୱାଗ ଆଶନ୍ଦୱାଳନ ଏବଂ ଭୱାରତ ଛୱାଡ଼ ଆଶନ୍ଦୱାଳନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ସନ୍ଧୱାନଶର ଅଗଷ୍ ମୱାସର ପ୍ରଥମ ପକ୍ଶର 
ଆରମ୍ଭ ଶେୱାଇଥଲିୱା। ଏଗଡ଼ି୍କ ଆମକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମର ଶଗୌରବମୟ ସ୍ମୃତକୁି ମଶନ ପକୱାଇ ଶଦଇଥୱାତିେ। ନୂତନ ଭୱାରତ 
ନିମ୍ଗୱାଣ ଲୱାଗି ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର ଭୱାରତର ସ୍ପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏସବ୍ ଆଶନ୍ଦୱାଳନ ଦ୍ୱାରୱା ଅନ୍ପ୍ରୱାଣତି ଶେୱାଇଛି। ଆଶମ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75ତମ 
ବଷ୍ଗଶର ପ୍ରଶବେ କରିବୱାକ ୍ ଯୱାଉଥବିୱାର୍ ଏେସିବ୍ ଆଶନ୍ଦୱାଳନ ଏବଂ ଶସଗଡ଼ି୍କର ଅପରିଚିତ ନୱାୟକମୱାନଙ୍କ କୱାେୱାଣୀ ମଧ୍ୟ 
ପୱାଠକଙ୍୍କ ଅନ୍ପ୍ରୱାଣତି କରିବ।

ଶକୱାଭିଡ ମେୱାମୱାରୀର ଆହୱ୍ାନକ ୍ଅତିକ୍ମ କରି ଭୱାରତ ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ପଥଶର ଅଗ୍ରସର ଶେଉଛି, ଏଥପିୱାଇ ଁଶକନ୍ଦ୍ର 
କ୍ୱାବିଶନଟ ଅଶନକ ମେତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କର୍ଅଛି। େନି୍ଦୀକ ୍ଶଦେର ସରକୱାରୀ ଭୱାଷୱାଶର ପରିଣତ କରିଥବିୱା ରୱାଜଷଶି 
ପର୍୍ଶଷୱାତ୍ତମ ଦୱାସ ଟଣ୍ନଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନ ଯବ୍ପିଢ଼ିଙ୍କ ପୱାଇ ଁଶପ୍ରରଣୱାର ଉତ୍। ମ୍ ଁଆେୱା କର୍ଛି ଶଯ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମର 
ଶପ୍ରରଣୱାଦୱାୟୀ କୱାେୱାଣୀ ଏବଂ ‘ସଂକଳ୍ପ ଶସ ସିଦି୍ଧ’ ବୱାତ୍ତ୍ଗୱାକ ୍ବେନ କର୍ଥବିୱା ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣକ ୍ପୱାଠକମୱାଶନ ଉପଶଭୱାଗ କରିଶବ। 

ଶକୱାଭିଡ ନିୟମ ପୱାଳନ କରି ସର୍କି୍ତ ର୍େନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକ୍ ନିଜ ମତୱାମତ ଶଲଖ ିପଠୱାନ୍ତୁ।

(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)

ଠକିଣୱା      :  ର୍ମ ୍ନଂ-278, ବ୍୍ଶରୱା ଅଫ ଆଉଟ୍ ରିଚ୍  ଆଣ୍   
  କମ୍୍ ନିଶକସନ, ଦି୍ତୀୟ ମେଲୱା, ସଚୂନୱା ଭବନ,   
  ନୂଆଦିଲ୍ୀ-110003
ଇ-ଶମଲ୍   :  response-nis@pib.gov.in
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ମ୍ ଁ ପ୍ରତି ମୱାସ ନ୍୍ ଇଣି୍ଆ ସମୱାଚୱାର ପତ୍ିକୱା ପୱାଉଛି 
ଏବଂ ଏେି ପତ୍ିକୱା ନୂଆ କଥୱା ଜୱାଣବିୱା ଲୱାଗି ଶମୱା ପୱାଇ ଁ
ଶବେ ଉପୱାଶଦୟ ଶେୱାଇପୱାରିଛି। ଅନ୍ମୱାନଙ୍୍କ ବିଶେଷ 
କରି ଯବ୍ପିଢ଼ିଙ୍କ ମୱାଗ୍ଗଦେ୍ଗନ ଲୱାଗି ଏଥଶିର ଶମୱା ପୱାଇ ଁ
ଯଶଥଷ୍ ସଚୂନୱା ରେିଥବିୱାର୍ ପ୍ରତି ମୱାସଶର ନ୍୍ ଇଣି୍ଆ 
ସମୱାଚୱାର ପଢ଼ିବୱା ଲୱାଗି ମ୍ ଁ ଅତ୍ତେ ଆଗ୍ରେର ସେିତ 
ଅଶପକ୍ୱା କରି ରେିଥୱାଏ।

ସଧୁାକର
sssnattyquieten.glorious@gmail.com 

ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ରଟଣୱାବଳୀ, କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ, ଶଯୱାଜନୱା ଏବଂ 
ବ୍କି୍ତତ୍ୱ ସମ୍ପକ୍ଗଶର ଅଶନକଗଡ଼ି୍ଏ ଉପୱାଶଦୟ ସଚୂନୱା 
ରେଥିବିୱା ଏେ ି ପୱାକି୍କ ପତି୍କୱା ପ୍ରକୱାେ କରିବୱା ଦିଗଶର 
ଆପଣଙ୍କର ମେତ ପ୍ରୟୱାସ ପୱାଇ ଁ ମ୍ ଁ ଧନ୍ବୱାଦ 
ଜଣୱାଇବୱାକ ୍ଚୱାେ୍ଛିଁ। ଏେୱା ପ୍ରେୱାସନିକ ଶସବୱାଶର ଯିବୱାକ୍ 
ଚୱାେ୍ଥଁବିୱା ପ୍ରୱାଥ୍ଗୀ ଏବଂ ସୱାଧୱାରଣ ପୱାଠକମୱାନଙ୍୍କ ସୱାମ୍ପ୍ରତିକ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟଶର ସଚୂୀତ କରିବୱାଶର ବିଶେଷ ଭୱାଶବ 
ସେୱାୟକ ଶେବ। ଆେ୍ରି ଅଧକି ସଂଖ୍ୱାଶର ଏପରି ସ୍ପଷ୍ 
ଭୱାଶବ ବ୍ବସି୍ତ ସଚୂନୱାପ୍ରଦ ବିଷୟବସ୍୍ତକ ୍ପଢ଼ିବୱା ଲୱାଗି 
ମ୍ ଁଅଶପକ୍ୱା କରି ରେଛିି।

ସିଦ୍ଧାନ୍ ରମନନ
sidvmenon@gmail.com 

ପ୍ରତିଶଯୱାଗିତୱାମଳୂକ ପରୀକ୍ୱା ପୱାଇ ଁ ପ୍ରସ୍୍ତତି କର୍ଥବିୱା 
ଛୱାତ୍ଛୱାତ୍ୀଙ୍କ ପୱାଇ ଁ ଏେ ି ପତ୍କିୱାଶର ଉପୱାଶଦୟ ଏବଂ 
ପ୍ରୱାସଙି୍ଗକ ସଚୂନୱାମୱାନ ରେଛିି। ଶଦେଶର ରଟ୍ଥବିୱା 
ସୱାମ୍ପ୍ରତିକ ରଟଣୱାବଳୀ ସମ୍ପକ୍ଗଶର ଏେୱା ଶସମୱାନଙ୍କର ଜ୍ୱାନ 
ବୃଦି୍ଧ କରିଥୱାଏ। ମ୍ ଁଏେ ିପତ୍କିୱାର୍ ମିଳଥ୍ବିୱା ଉପଶଯୱାଗୀ 
ଏବଂ ସଠକ୍ି ସଚୂନୱା ଦ୍ୱାରୱା ବିଶେଷ ଭୱାଶବ ପ୍ରଭୱାବିତ।

ravitejaado@gmail.com 

ମ୍ ଁନିୟମିତ ଭୱାଶବ ଏେ ିପତ୍କିୱା ପଢ଼ିଥୱାଏ। ଆପଣ ଏେୱାର 
ଏକ ମଦିୂ୍ତ କପି ପଠୱାଇଶଲ ଭଲ େ୍ଅତେୱା। ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ 
ସମୟଶର ସରକୱାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା ଗ୍ରେଣ କରୱାଯୱାଉଥବିୱା 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୱାର ପଦଶକ୍ପ ସେତି ନୂଆ ନୂଆ ସରକୱାରୀ 
ଶଯୱାଜନୱା ବିଷୟଶର ବ୍ଝବିୱାଶର ଏେୱା ଶମୱାଶତ ସେୱାୟକ 
ଶେୱାଇଥୱାଏ। ଏେୱା ମଧ୍ୟ ସରକୱାରୀ ପରୀକ୍ୱା ପୱାଇ ଁବିଶେ ଷ 
ସେୱାୟକ ଶେଉଛି।

ବଧି ିଡାରଭ
vidhidave18@gmail.com

ଶମୱାଶତ ନ୍୍ ଇଣି୍ଆ ସମୱାଚୱାର ପଠୱାଇଥବିୱାର୍ ଧନ୍ବୱାଦ। 
ଏେୱା ଅତ୍ତେ ସଚୂନୱାଧମ୍ଗୀ ପତ୍ିକୱା ଏବଂ ଶଯୱାଗ ଉପଶର 
ଏେୱାର ବିସୃ୍ତତ ପ୍ରସ୍୍ତତି ବୱାସ୍ତବଶର ପୱାଠକଙ୍୍କ ଅନ୍ପ୍ରୱାଣତି କରିଛି। 
ଏେୱା ମଧ୍ୟ ଆମକ୍ ସରକୱାରଙ୍କ ଶଯୱାଜନୱା ସମ୍ପକ୍ଗଶର ସଦ୍ତମ 
ସଚୂନୱା ପ୍ରଦୱାନ କର୍ଛି।  ଶମୱାର ପରୱାମେ୍ଗ ଅନ୍ଯୱାୟୀ, ଏେ ି
ପତ୍ିକୱାଶର ଯଦିଓ ଯଶଥଷ୍ ସଚୂନୱା ରେଛିି, ମ୍ ଁ କେବିୱାକ୍ 
ଚୱାେିବଁି ଶଯ ଏଥଶିର ଲିଙ୍ଗ ଉପଶର ଆଧୱାରିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୱାୟ 
ରେବିୱା ଉଚିତ୍ ଶଯଉଥଁଶିର ସରକୱାରୀ ଶଯୱାଜନୱାର ସଫ୍ଳ 
ପୱାଇଥବିୱା ମେଳିୱା କିମୱ୍ା ସମୱାଜକ୍ କିଛି ଅଭିନବ ଶଯୱାଗଦୱାନ 
ଶଦଇଥବିୱା ମେଳିୱାଙ୍କ ବିଷୟଶର କୱାେୱାଣୀ ରେଥିବି। ଏେୱାଛଡ଼ୱା 
ଦୀର୍ଗସ୍ୱାୟୀ ବିକୱାେ ଲକ୍୍ ସମ୍ପକ୍ଗଶର କିଛି ସଚୂନୱା ରେପିୱାରିବ। 
କିନ୍ତୁ ବତ୍ତ୍ଗମୱାନର ରୂପଶର ମଧ୍ୟ ଏେ ି ପତ୍ିକୱା ସ୍ୟଂସମ୍ପରୂ୍୍ଗ 
ଶେୱାଇପୱାରିଛି ଏବଂ ମ୍ ଁ ଆଗ୍ରେର ସେତି ଏେୱାର ପରବତ୍ତ୍ଗୀ 
ସଂସ୍ରଣକ୍ ଅଶପକ୍ୱା କରିଛି।

barnaganguli@gmail.com
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ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି େୱାସଲ କରିବୱାର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଅଶନକଗଡ଼ି୍ଏ ଉର୍ ଆେୱା 
ଶନଇ ଭୱାରତ 15 ଅଗଷ୍ 2021ଶର ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75ତମ ବଷ୍ଗଶର 
ପଦୱାପ୍ଗଣ କରିବୱାକ୍ ଯୱାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମଶେୱାତ୍ବର ଏେ ି
ସ୍ମରଣୀୟ ବଷ୍ଗଶର, ଭୱାରତ ଏେୱାର ସମଦୃ୍ଧେୱାଳୀ ଅତୀତର୍ ଶପ୍ରରଣୱା 

ଲୱାଭ କର୍ଛି ଏବଂ ଆଗୱାମୀ 25 ବଷ୍ଗ ପୱାଇ ଁକୱାଯ୍୍ଗ ଖସଡ଼ୱା ପ୍ରସ୍୍ତତ କର୍ଛି। 
ଯୱାେୱାଫଳଶର ସ୍ୱାଧୀନତୱାର େତବୱାଷଶିକୀ ପବୂ୍ଗର୍ ଭୱାରତ ପଣ୍ଥିଶର 

ବିଶ୍ୱଗର୍୍ ଭୂମିକୱାଶର ଅବତୀର୍୍ଗ ଶେୱାଇପୱାରିବ। ଜ୍ୱାନ ପରିଚୱାଳନୱା ଏବଂ 
ବିଜ୍ୱାନ ଓ ପ୍ରଯକି୍୍ତର ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ସମ୍ଭୱାବନୱାକ୍ ଉଜୱାଗର କରିବୱା ଜରିଆଶର ଏକ 
ନୂତନ ଭୱାରତର ସ୍ପ୍ନକ୍ ସୱାକୱାର କରିବୱା ଉଶଦ୍େ୍ଶର ସରକୱାର ସମସ୍ତ 

ପ୍ରକୱାର ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କର୍ଛତିେ।

ଭାରତର
ବିଚାର

‘ଭାରତ ପ୍ରଥମ’ ମନ୍ତ୍ର ସହତି
ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ସଶକି୍ତକରଣ

ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର     ଅଗଷ୍ଟ 1-15, 2021

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ



ପଛକ୍ ଶଫରି ଚୱାେିବଁୱା ଏବଂ ଆମର ସମଦୃ୍ଧେୱାଳୀ 
ଅତୀତକ୍ ଉପଶଭୱାଗ କରିବୱା ଲୱାଗି ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 
75ତମ ବଷ୍ଗ ଶେଉଛି ଉପଯକ୍୍ତ ସମୟ। ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
େୱାସଲ କରିବୱା ଲୱାଗି ଆମର ଅଶନକ ବିପ୍ଳବୀ ଓ ଅଜ୍ୱାତ 
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମୀମୱାଶନ ଶସମୱାନଙ୍କର ଜୀବନ 
ବଳିଦୱାନ ଶଦଇଥଶିଲ।

ଏେୱା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ିଧୱାନ ନିମ୍ଗୱାତୱାମୱାନଙ୍୍କ ସ୍ମରଣ 
କରିବୱାର ମେୂ୍ତ୍ତ୍ଗ ଶଯଉମଁୱାଶନ ସମ୍ିଧୱାନ ପ୍ରଦତ୍ତ 
ଅଶନକଗଡ଼ି୍ଏ ଆଇନ ମୱାଧ୍ୟମଶର ଶମୌଳିକ ଅଧକିୱାର 
ପ୍ରଦୱାନ କରି ଆମ ନୱାଗରିକମୱାନଙ୍୍କ ସେକ୍ତ କରିପୱାରିଛତିେ। 
ଆମ ଶଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶର ଏେୱାର ମେତ୍ୱ ଓ ଗର୍୍ତ୍ୱ କିଭଳି 
ରେିଛି ଶସ ସମ୍ପକ୍ଗଶର ଆତ୍ମସମୀକ୍ୱା କରିବୱା ଲୱାଗି ଏେୱା 
ଶେଉଛି ଏକ ବଷ୍ଗ।  ବିଗତ ସୱାତ ଦେନି୍ଧ ମଧ୍ୟଶର ଶଦେ 
ସମସ୍ତ ଶକ୍ତ୍ଶର ଯଶଥଷ୍ ପ୍ରଗତି େୱାସଲ କରିପୱାରିଛି। 
ଆମ ସ୍ପ୍ନର ଭୱାରତ ନିମ୍ଗୱାଣ ଲୱାଗି ଏେୱାର ମଲୂ୍ଶବୱାଧ 
ଉପଶର ପ୍ରଗତିେୀଳ ରୱାଷ୍ଟ୍ର ନିମ୍ଗୱାଣ ଶକ୍ତ୍ଶର କୱାମ 
କରିବୱା ଆମ ପୱାଇ ଁଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ।

2014 ପରବତ୍ତ୍ଗୀ ଅବଧଶିର, ଶଦେର ରୱାଜଶନୈତିକ 
ଦୃେ୍ପଟ ଶକବଳ ବଦଳି ନୱାେି ଁବରଂ ନୀତି କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରିତୱା 
ଶକ୍ତ୍ଶର ନୂତନ ଦୂରଦୃଷି୍ ଶଦଖବିୱାକ୍ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀଙ୍କ ଉକି୍ତଶର, “ଶମୱା ‘ସଂକଳ୍ପର ଭୱାରତ’ 
ଶକବଳ ସହଷୁି୍ତାର ଶଗୱାଟିଏ ଦିଗଶର ସୀମିତ ନୱାେି ଁବରଂ 
ଏଥଶିର ବିବିଧ ବିଚୱାରର ସମୱାେୱାର ରେିଛି।  ମ୍ ଁଏପରି 
ଏକ ରୱାଷ୍ଟ୍ର ଶଦଖବିୱାକ୍ ଚୱାେ୍ଛିଁ ଶଯଉଠଁି ପ୍ରଶତ୍କ ବ୍କି୍ତ 
ଉଚିତ୍ ସମ୍ମୱାନ ପୱାଉଥଶିବ। ‘ଭୱାରତର ବିଚୱାର’ ସତ୍, 
େୱାତିେ, ଅେିଂସୱାର ପ୍ରମଖ୍ ନୀତି ଉପଶର ଗଠିତ ଶେୱାଇଛି। 
ଆମ େୱାସ୍ତ୍ରଶର କ୍େୱାଯୱାଇଛି ‘ସତ୍ଶମବ ଜୟଶତ’, 
ଅଥ୍ଗୱାତ୍ ଶକବଳ ସତ୍ର େି ଁବିଜୟ ଶେୱାଇଥୱାଏ। ମ୍ ଁଏପରି 
ଏକ ଭୱାରତ ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଶଯଉଠଁି ଜୱାତି, ଧମ୍ଗ, ବର୍୍ଗ 
ନିବଶିଶେଷଶର ଭୱାରତର ପ୍ରଶତ୍କ ନୱାଗରିକଙ୍କ ପୱାଇ ଁ
ନ୍ୱାୟର ଚକ୍ ସଗ୍ମ ଓ ସମୱାନ ଭୱାଶବ ରର୍ୂଥବି। ଏପରି 
ଏକ ଭୱାରତ ଶଯଉଠଁି ଅନ୍ୱାୟର ଶକୌଣସିପ୍ରକୱାରର 
ଆଇନଗତ କିମୱ୍ା ଶନୈତିକ ଶବୈଧତୱା ନଥବି।”

‘ବସଶ୍ଧୈବ କ୍ଟ୍ମକ୍ମ’ - ସୱାରୱା ବିଶ୍ୱ ଶଗୱାଟିଏ 
ପରିବୱାର- ନୀତିକ୍ ଗ୍ରେଣ କରି ଆଶମ ଭୱାତୃତ୍ୱଭୱାବ ଏବଂ 
ବନ୍୍ଧତୱାର ବୱାତ୍ତ୍ଗୱା ପ୍ରସୱାର କର୍ଛ୍ ଯୱାେୱା ଆମକ୍ ଏକ ନିଦ୍ଶିଷ୍ 
ଜୱାତୀୟ ସୀମୱା ମଧ୍ୟଶର ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖନିୱାେି।ଁ ବରଂ, 
ଏକବିଂେ େତୱାବ୍ୀ ପନ୍ବ୍ଗୱାର ବିଶ୍ୱର ମୱାଗ୍ଗଦେ୍ଗନ ଲୱାଗି 
ଭୱାରତକ୍ ନିଜର ଭୂମିକୱା ନିବ୍ଗୱାେ ପୱାଇ ଁଆହୱ୍ାନ କର୍ଛି। 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଶମୱାଦୀ ଆେ୍ରି କେିଥୱାତିେ, ‘ଭୱାରତର 
ବିଚୱାର’ ସ୍ୱାମୀ ବିଶବକୱାନନ୍ଦଙ୍କ ‘ଜଗତଗର୍୍ ଭୱାରତ’ 
ସ୍ପ୍ନକ୍ ସୱାକୱାର କରିବୱା ଲୱାଗି ପ୍ରୟୱାସ କର୍ଛି। ଏେୱା 

ଏେ ିଭୱାରତ ଆକୱାଂକ୍ୱା ଏବଂ ସଶ୍ଯୱାଗ 
ପରୂଣର ଶଦେ । ଏେ ିଭୱାରତଶର..

' 
ଅଥ୍ଗୱାତ୍ ଏଠୱାଶର ସମଶସ୍ତ ସମଦୃ୍ଧ ଏବଂ 
ସଖ୍ୀ, ସମଶସ୍ତ ଶରୱାଗ ମକ୍୍ତ -ନଶରନ୍ଦ୍ର 
ଶମୱାଦୀ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ

ଆତ୍ମବିଶ୍ୱୱାସର ସେିତ ବିଶ୍ୱ ସମଦ୍ୱାୟକ୍ ନିଜସ୍ ନିୟମ ଓ 
ସିଦ୍ଧୱାତେଶର ସମ୍ପକୃ୍ତ କରିଥୱାଏ। ଏେୱା ଶେଉଛି ସଶ୍ଯୱାଗ ଓ 
ଆକୱାଂକ୍ୱାଶର ପରିପରୂ୍୍ଗ ଏକ ଭୱାରତ।

‘ସଶବ୍ଗ ଭବନ୍ତୁ ସଖ୍ନିଃ, ସଶବ୍ଗ ସନ୍ତୁ ନିରୱାମୟୱା’ର 
ମୱାଗ୍ଗଦେ୍ଗୀ ସିଦ୍ଧୱାତେ ମୱାଧ୍ୟମଶର ଭୱାରତ ପ୍ରଗତି େୱାସଲ 
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ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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କରିଆସିଛି:- ଅଥ୍ଗୱାତ୍ ଶଯଉଠଁି ସମଶସ୍ତ ସଖ୍ ିଓ ସମଦୃ୍ଧ ଥଶିବ, ସମସ୍ତ 
ବ୍ୱାଧର୍ି ମକ୍୍ତ ରେ୍ଥଶିବ।

ଭୱାରତକ୍ ଆେୀବ୍ଗୱାଦ ସ୍ରୂପ ବିପଳ୍ ପରିମୱାଣର ପ୍ରୱାକୃତିକ 
ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଅକଳ୍ପନୀୟ ମୱାନବ ସମଳ୍ ମିଳିଛି। ଅତୀତଶର, 
ଅନ୍ କିଛି ନ୍ଶେ ଁବରଂ ଏ ଶଦେର ଅସୀମ, ଅକଳ୍ପନୀୟ ସମଦିୃ୍ଧ 
ପ୍ରଶତ୍କ ସୱାମ୍ୱାଜ୍ବୱାଦୀ େକି୍ତକ୍ ଭୱାରତକ୍ ଟୱାଣି ଆଣିଥଲିୱା। 
ଏଭଳି ପରିସି୍ତିଶର, ଶସେି ସମଦୃ୍ଧ ଭୱାରତର େକି୍ତକ୍ ପଣ୍ିଥଶର 
ଶଫରୱାଇ ଆଣିବୱାର ସମୟ ଆସିଛି, ଏଥପିୱାଇ ଁ ଶକବଳ 
ମଶନୱାଭୱାବଶର ପରିବତ୍ତ୍ଗନ ଆଣିବୱାର ଆବେ୍କତୱା ରେିଛି। 
ଶଦେକ୍ ଆତ୍ମନିଭ୍ଗରେୀଳ କରିବୱାର ଆବେ୍କତୱା ରେିଛି, 
ଏେୱାଫଳଶର ପ୍ରଶତ୍କ ଭୱାରତୀୟ ଦୱାରିଦ୍୍ର କବଳର୍ ବୱାେୱାରି 
ଯଶଥଷ୍ ଓ ଉପଯକ୍୍ତ ସଶ୍ଯୱାଗ ପୱାଇଶବ ଏବଂ ସଫଳତୱା ଓ 
ସମଦିୃ୍ଧର ଏକ ନୂଆ ଇତିେୱାସ ରଚିପୱାରିଶବ। ଏେୱା ନିଃସଶନ୍ଦେ 
ଶଯ ଭୱାରତୀୟମୱାନଙ୍କ ନିକଟଶର ସ୍ୱାଭିମୱାନ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମୱାନର 
ଏକ ଦୃଢ଼ ଭୱାବନୱା ରେିଛି, ଶତଶବ ଶସମୱାନଙ୍୍କ ଶକବଳ ସମୱାନ 
ସଶ୍ଯୱାଗ ଶଦବୱାର ଆବେ୍କତୱା ରେିଛି।

ଜ୍ୱାନ ଶକ୍ତ୍ଶର, ଭୱାରତ ସବ୍ଗଦୱା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମୱାଗ୍ଗଦେ୍ଗନ 
କରିଆସିଛି। ଆଜି ଶଯଶତଶବଶଳ ଏକବିଂେ େତୱାବ୍ୀ ସଚୂନୱା ଓ 
ଜ୍ୱାନର େତୱାବ୍ୀଶର ପରିଣତ ଶେୱାଇଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଭୱାରତ 
ଆଡ଼କ୍ ଚୱାେ୍ଛିଁ। ଆଗୱାମୀ ଦିନଶର, ଶକ୍ପଣୱାସ୍ତ୍ରର େକି୍ତ ନ୍ଶେ ଁବରଂ 
ମୱାନବ ପଞି୍୍ ଆଧୱାରଶର ଶକୌଣସି ଏକ ଶଦେର ସୱାମଥ୍୍ଗ  ମପୱାଯିବ। 
ଶତଣ ୍ବତ୍ତ୍ଗମୱାନର ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍କ ‘ଭୱାରତ ବିଚୱାର’ର ଶକନ୍ଦ୍ରଶର 
ସୱାବ୍ଗଜନୀନ େକି୍ୱାକ୍ ଗର୍୍ତ୍ୱ ଦିଆଯୱାଇଛି। ଏପରି ଏକ ଭୱାରତର 
ପରିକଳ୍ପନୱା କରୱାଯୱାଇଛି ଶଯଉଠଁି ଜ୍ୱାନର ଆଶଲୱାକ ପ୍ରଗତିର 
ମୱାଗ୍ଗକ୍ ପ୍ରଦେଶିତ କରିବ। ପ୍ରଶତ୍କ େେିଙ୍୍୍କ ସବ୍ଗୱାଙ୍ଗୀନ େକି୍ୱା 
ଦିଆଯିବ ଯୱାେୱା ତୱା’ର ବ୍କି୍ତତ୍ୱ ଓ ଚରିତ୍ ଗଠନ କରିବ।

ମେିଳୱାଙ୍କ ସେକି୍ତକରଣ ବିନୱା ଶକୌଣସି ସମୱାଜର ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ବିକୱାେ 
ଶେୱାଇପୱାରିବ ନୱାେି ଁ ଏବଂ ଏେୱାକ୍ େୱାସଲ କରିବୱାକ୍ ଶେଶଲ 
ମେିଳୱାମୱାନଙ୍କର ସର୍କ୍ୱା ଓ ସମ୍ମୱାନକ୍ ସନି୍ଶି୍ତ କରୱାଯିବୱାର 
ଆବେ୍କତୱା ରେିଛି। ପୱାରମ୍ପରିକ ଭୱାଶବ ମେିଳୱାମୱାଶନ 
ରରକରଣୱା କୱାମ କରିଆସଥ୍ଶିଲ, କିନ୍ତୁ ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ପରିସି୍ତିଶର 
ପରିବତ୍ତ୍ଗନ ଆସିଛି। ଫଳଶର ଶସମୱାଶନ ଏଶବ ରୱାଷ୍ଟ୍ର ନିମ୍ଗୱାତୱା 
ଭୱାଶବ ଉଭୱା ଶେଉଛତିେ ଶଯଉମଁୱାଶନ ଭୱାରତର ଭବିଷ୍ତର 
ଆକୱାଂକ୍ୱାକ୍ ପରୂଣ କରିପୱାରିଶବ।

ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂରୀୟ ଢୱାଞ୍ୱା ବିନୱା ଭୱାରତର ବିକୱାେ ସମ୍ଭବପର 
ନ୍ଶେ।ଁ ସମ୍ିଧୱାନ ନିମ୍ଗୱାତୱାମୱାଶନ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂରୀୟ ଢୱାଞ୍ୱାର 
ପରିକଳ୍ପନୱା କରିଥଶିଲ ଶଯଉଥଁଶିର ସମସ୍ତ ରୱାଜ୍ ଓ ଶକନ୍ଦ୍ର ବିକୱାେ 
ଯୱାତ୍ୱାଶର ସମୱାନ ଭୱାଗୀଦୱାର ଶେୱାଇପୱାରିଶବ। ରୱାଜ୍ଗଡ଼ି୍କ୍ ସେକ୍ତ 
କରିବୱା ଲୱାଗି ଶସମୱାନଙ୍୍କ ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର କରିବୱା ସକୱାଶେ ସରକୱାର 
ଅଶନକଗଡ଼ି୍ଏ ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରିଛତିେ। ଶଦେର ସମଳ୍ 
ଉପଶର ପ୍ରଶତ୍କଙ୍କର ଅଧକିୱାର ରେିଛି। ଏ ଦିଗଶର ସରକୱାରଙ୍କ 
ଉଶଦ୍େ୍ ଶବେ ସ୍ପଷ୍ ଏବଂ ସରକୱାର ସବ୍ଶବଶଳ ଏପରି ବିଚୱାରକ୍ 

ଆଶମ ଶଯଶତଶବଶଳ 15 
ଅଗଷ୍ 2047ଶର ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 

େତବୱାଷଶିକୀ ପରୂଣ କରିବୱା 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର ଭୱାରତ ଅଭିଯୱାନ 
ଭୱାରତର ଆେୱାଆକୱାଂକ୍ୱାର 

ଆଧୱାର ଶେବ।
-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେିତ କରିଆସିଛତିେ।
ଶଦେର ଆଥଶିକ ଏକତ୍ୀକରଣ ପୱାଇ ଁ ଏକ ରୱାଷ୍ଟ୍ର ଏକ 

ଟିକସ ଭୱାଶବ ଜିଏସଟି କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କରିବୱା ଶେଉ କିମୱ୍ା 
ରୱାଜ୍ଗଡ଼ି୍କ ସେିତ ସେଭୱାଗିତୱାଶର ଶକୱାଭିଡ ମେୱାମୱାରୀର 
ମକ୍ୱାବିଲୱା କରିବୱା ଶେଉ, ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଶଦେର ସୱାମଗି୍ରକ 
ବିକୱାେ ପୱାଇ ଁ‘ଟିମ ଇଣି୍ଆ’ ଭୱାବନୱା ଶନଇ କୱାଯ୍୍ଗ  କର୍ଛତିେ। 

ଗମ୍ଭୀର ଆହୱ୍ାନ ସଶ୍ୱେ ‘ଭୱାରତର ବିଚୱାର’ ବେ୍ବଷ୍ଗ 
ଧରି ଅକ୍ରୂ୍ ରେିଛି। ଭୱାରତ ଶଯଶତଶବଶଳ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 
75ତମ ବଷ୍ଗଶର ପୱାଦ ଶଦଉଛି, ଭୱାରତର ଆକୱାଂକ୍ୱାକ୍ 
ବୱାସ୍ତବ ରୂପ ଶଦବୱାର ସଂକଳ୍ପ ଶନଇ ଶଦେର ଶନତୃତ୍ୱ 
ଭୱାରତକ୍ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ପଥଶର ଅଗ୍ରସର କରୱାଉଛତିେ। 
ପ୍ରଗତି େୱାସଲ ପୱାଇ ଁ ସମସ୍ତଙ୍୍କ ସମୱାନ ସଶ୍ଯୱାଗ ଓ ସମଳ୍ 
ମିଳିବୱା ଶଦେର ସବ୍ଗୱାଙ୍ଗୀନ ବିକୱାେ ପୱାଇ ଁଅପରିେୱାଯ୍୍ଗ । ଏ 
ଶଦେର ଯବ୍ପିଢ଼ି ଅତ୍ତେ ଉତ୍ୱାେୀ ଏବଂ ଶଦେ ଓ ବିଶ୍ୱଶର 
ପରିବତ୍ତ୍ଗନ ଆଣବିୱା ପୱାଇ ଁସଦୱା ତତ୍ର। ଯବ୍କମୱାନଙ୍୍କ ଭଲ 
େକି୍ୱା ଏବଂ ଶସମୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର ଉଦ୍ମିତୱା, ନଶବୱାଶ୍ ମେଷ 
ଏବଂ ଗଶବଷଣୱା ଦକ୍ତୱାକ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେିତ କରିବୱା ସେିତ 
ଯଶଥଷ୍ ନିଯକି୍୍ତ ସଶ୍ଯୱାଗ ଶଦବୱା ଜରିଆଶର ଏେୱା ଶକବଳ 
ସମ୍ଭବ ଶେୱାଇପୱାରିବ।

ଭୱାରତ ନିକଟଶର ଅପୱାର ପ୍ରୱାକୃତିକ ଓ ମୱାନବ ସମଳ୍ 
ଭରି ରେିଛି। େେ େେ ବଷ୍ଗ ଧରି ଆମର ପବୂ୍ଗଜମୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା 
ବିକେତି ଏକ ସମଦୃ୍ଧେୱାଳୀ ପରମ୍ପରୱା ଓ ସଂସ୍ତିୃ ରେିଛି। 
ଭୱାରତୀୟ ସଭ୍ତୱା ସବ୍ଶବଶଳ ସମୟର କଠିନ ପରୀକ୍ୱାର 
ସମମ୍ଖ୍ୀନ ଶେୱାଇଛି, ଅନ୍ପକ୍ଶର ବେ୍ ସମୱାଜ ଓ ସମଦ୍ୱାୟ 
ସମୟର ଚକ୍ଶର ବିକେତି ଶେୱାଇ ଅଦୃେ୍ ଶେୱାଇଯୱାଇଛତିେ, 
ଇତିେୱାସ ସୱାକ୍ୀ ରେିଛି ଶଯ ଭୱାରତ ପ୍ରଶତ୍କଟି ଆହୱ୍ାନର 
ସମମ୍ଖ୍ନି ଶେବୱା ପଶର ଆେ୍ରି େକି୍ତେୱାଳୀ ଶେୱାଇଛି। ଏେୱା 
ନିଶି୍ତ ଭୱାଶବ ଭୱାରତ ପୱାଇ ଁ ଏକ ଶଗୌରବର ବଷ୍ଗ, ଶତଣ ୍
ପ୍ରଶତ୍କ ନୱାଗରିକଙ୍କ ଉପଶର ଭୱାରତକ୍ ସେକ୍ତ କରିବୱାର 
ଦୱାୟିତ୍ୱ ରେିଛି। ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଶର ଦୱାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରେଣ କରିବୱା 
ପଶର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ ନିଜର ଉଶଦ୍େ୍କ୍ 
ଅତ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ ଭୱାଶବ ବ୍କ୍ତ କରି ଏେି ଉକି୍ତ ସେିତ ସମସ୍ତଙ୍୍କ 
ମିଳିତ ଭୱାଶବ ସଂକଳ୍ପ ଶନବୱା ନିମଶତେ ଆହୱ୍ାନ କରିଥଶିଲ 
: “ଚୱାଲନ୍ତୁ ଆମ ଶଦେ ଓ ଶଦେବୱାସୀଙ୍କ ଉପଶର ଭରସୱା 
ରଖବିୱା।  ଆଶମ ଆମର ମେୱାନ ଶନତୱାମୱାନଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାଥ୍ଗ 
ବଳିଦୱାନକ୍ ସମ୍ମୱାନ କରିବୱା ଏବଂ ପ୍ରଗତି େୱାସଲ ଲୱାଗି 
ଶସମୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା ପ୍ରଦେଶିତ ମୱାଗ୍ଗଶର ଆଶଗଇ ଯିବୱା । ଆସନ୍ତୁ 
ଆଶମ ନିଜକ୍ ‘ଭୱାରତ ପ୍ରଥମ’ ମନ୍ତ ସେିତ ରୱାଷ୍ଟ୍ର ନିମ୍ଗୱାଣର 
କୱାଯ୍୍ଗ ଶର ନିଶୟୱାଜିତ କରିବୱା ଏବଂ ଆଶମ ମିଳିମିେ ିଏପରି 
ଏକ ରୱାଷ୍ଟ୍ର ନିମ୍ଗୱାଣ କରିବୱା ଯୱାେୱା ପଣ୍ଥିଶର ମୱାନବତୱାଶର 
ବିଶ୍ୱୱାସକ୍ ଉଜି୍ବିତ କରିବ।  

ନୂତନ ଭାରତର ସ୍ପ୍ନ ପରୂଣ କରିବା 
ଲାଗି ଭାରତ ଆଜ ିଦନିରାତ ିକାମ କରୁଛ ି

ଏବଂ ଏଥରିର ସବୁଠୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ କଥା 
ରହଉଛ ିଆରମ ଅନୟୁ କାହା ସହତି ନୁରହ ଁ

ବରଂ ନଜି ସହତି ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦତିା କରୁଛ।ୁ

ଆରମ ନଜିକୁ ଆହା୍ନ କରୁଛ,ୁ
ଆରମ ନଜିକୁ ବଦଳାଉଛ।ୁ

-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଆଜି ଭାରତରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶବ୍ଦ        
ରହଉଛ-ି ବକିାଶ

ଆଜି ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ରହଉଛ-ି 
ସବ୍ କା ସାଥ, ସବ୍ କା ବକିାଶ, ସବ୍ କା ବଶି୍ାସ

ଆଜି ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନୀତ ିରହଉଛ-ି
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା

ଆଜି ଭାରତର ସବୁଠୁ ରଲାକପି୍ରୟ ର୍ଲାଗାନ 
ରହଉଛ-ି ସଂକଳ୍ପ ରସ ସିଦି୍ଧ

ଏବଂ ଆଜ ିଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ 
ରହଉଛ-ି ନୂତନ ଭାରତ

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ଏକ ଭାରତ 

ଶାନ୍,ି ସମଦିୃ୍ଧ ଓ ପ୍ରଗତ ି
ପଥରର ଅଗ୍ରସର

ଜମ-ୁକଶୀ୍ର ଓ ଲଦାଖ

ବେ୍ଦେନି୍ଧ ଧରି ବିକୱାେ ଶକ୍ତ୍ଶର ରେିଥବିୱା େନୂ୍ସ୍ୱାନ ଦୂର 
କରି, ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀଙ୍କ ସରକୱାର ସମ୍ିଧୱାନର ଅନ୍ଶଚ୍ଦ 
370କ୍ ଉଶଚ୍ଦ କରିବୱା ଲୱାଗି ଐତିେୱାସିକ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରେଣ 

କରିଥଶିଲ ଏବଂ ଜମ ୍ଓ କଶମେୀର, ଏବଂ ଲଦୱାଖକ୍ ଭୱାରତର 
ମଖ୍୍ଧୱାରୱା ସେିତ ଶଯୱାଡ଼ିଥଶିଲ। ଶଭଦଭୱାବପରୂ୍୍ଗ ଏେି ବ୍ବସ୍ୱା 
ଉଶଚ୍ଦ ଶେବୱା ପଶର, ମୱାତ୍ ଦ୍ଇ ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର ଏେି ଅଞ୍ଳ ଦ୍ରୁତ 

ବିକୱାେ ପଥଶର ଅଗ୍ରସର ଶେଉଛି।

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ ରରେଷ ୍ଭାରତ



ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର      ଅଗଷ୍ଟ 1-15, 2021 9

“ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ମ୍ ଁ ମୱାସିକ 15,000 ଟଙ୍କୱା ଆୟ 
କରିବୱା ଲୱାଗି ସକ୍ମ ଶେୱାଇପୱାର୍ଛି। 
ମ୍ ଁ ଶକବଳ ଶମୱା ଶଗୱାଡ଼ଶର ଛିଡ଼ୱା 

ଶେୱାଇପୱାରିନୱାେି ଁ, ବରଂ ପରିବୱାରର ପରିସି୍ତିଶର ମଧ୍ୟ 
ଉଶଲ୍ଖନୀୟ ସଧ୍ୱାର ଆଣପିୱାରିଛି। ମ୍ ଁମଖ୍୍ ବଜୱାରଶର 
ଆଉ ଏକ ଶଦୱାକୱାନ ଶଖୱାଲିବୱା ଲୱାଗି ଚୱାେ୍ଛିଁ”, କ୍େତିେ 
ନସୀମୱା ନୱାଜରି ଯିଏକି ଜମ ୍ଓ କଶମେୀର ଗ୍ରୱାମୀଣ ବିକୱାେ 
ମିେନର ସେଭୱାଗିତୱାଶର ଏକ େୱାଡ୍ଗଶୱର୍ ଶଦୱାକୱାନ 
ଚଳୱାଉଛତିେ। ଶସେପିରି, ଶପୱାଲି ଶଦବୀ 2019ଶର  େବି 
ବୱାବୱା ସ୍ୟଂ ସେୱାୟକ ଶଗୱାଷ ୍ଠୀ ଠୱାର୍ 3 ଲକ୍ ଟଙ୍କୱା ଋଣ 
ଶନଇ ଏକ କ୍କ୍ଡ଼ୱା ଫୱାମ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛତିେ। ଲଦୱାଖର 
େୱାଜଆି ଫୱାତିମୱା ବୱାଶନୱା ଅଶନକଗଡ଼ି୍ଏ ପର୍ସ୍ୱାର 
ଜତିିଛତିେ, ଏଥଶିର ଶରେଷ୍ଠ ଚୱାଷୀ ପର୍ସ୍ୱାର ରେଛିି, ଯୱାେୱା 
ତୱାଙ୍୍କ ଅଭିନବ କୃଷି ପୱାଇ ଁମିଳିଛି। ଅଧକି ପରିମୱାଣଶର 
ପନିପରିବୱା ଚୱାଷ କରି ଶସ ତୱାଙ୍କ ଅଞ୍ଳଶର ଅନ୍ମୱାନଙ୍କ 
ପୱାଇ ଁ ଉଦୱାେରଣ ପୱାଲଟିଛତିେ। ଲଦୱାଖର 30 ବଷ୍ଗୀୟ 
କ୍ଶଞ୍ସ ଅଙ୍ଗଶମୱା ଜଶଣ ଯବ୍ ମେଳିୱା ଉଦ୍ମୀ ଭୱାଶବ 

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର ଭୱାରତ 
ଅଭିଯୱାନକ୍ ସୱାକୱାର ରୂପ ଶଦଇଛତିେ। କ୍ଶଞ୍ସ ଶକବଳ 
େସ୍ତତତେ ଶକ୍ତ୍କ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେତି କର୍ନୱାେୱାତିେ ବରଂ େେ 
େେ ମେଳିୱାମୱାନଙ୍୍କ ଶରୱାଜଗୱାର ଶଦଇପୱାରିଛତିେ। 
କଶମେୀରର ସୀମୱାତେବତ୍ତ୍ଗୀ ଜଲି୍ୱା ପଞ୍୍ଛର ଶସୱାଲୱାତ୍ି ଗ୍ରୱାମଶର 
ଥବିୱା ମେମ୍ମଦ େୱାଫିଙ୍କର କର୍ୱା ରର ତ୍ଷୱାର ପୱାତଶର 
ତିଷ ୍ଠି ରେପିୱାର୍ନଥଲିୱା। ଶେଶଲ ଗତ ବଷ୍ଗ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ଆବୱାସ ଶଯୱାଜନୱାଶର ଏକ ପକ୍ୱା ରର ମିଳିବୱା ପଶର 
େଫିଙ୍କର ଏଶବ ଖସି୍ର ସୀମୱା ନୱାେି।ଁ “ଆଜ ିମ୍ ଁଶମୱାଦୀ 
ସୱାେବିଙ୍୍କ ଅଶେଷ ଧନ୍ବୱାଦ ଜଣୱାଇବୱାକ୍ ଚୱାେ୍ଛିଁ।” 
ଜମ-୍କଶମେୀର ଓ ଲଦୱାଖଶର ଏକ ନୂତନ ପରିବତ୍ତ୍ଗନ 
ଆସିଛି। ଏଥଶିର ସ୍ୱାନୀୟ ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତୱା 
ମଧ୍ୟ ରେଛିି ଶଯଉମଁୱାଶନ ଅତୀତର ବନ୍ଧନର୍ ମକ୍୍ତ ଶେୱାଇ 
ଶସମୱାନଙ୍କର ନୂତନ ଶସୌଭୱାଗ୍ ଶଲଖବିୱା ଲୱାଗି ଆଶଗଇ 

ପବୂ୍ଗର୍ ଶଦେ ପୱାଇ ଁଶଯଉ ଁସବ୍ ଶଯୱାଜନୱା 
ଶେଉଥଲିୱା ଶସଥଶିର ‘ଜମ ୍ଓ କଶମେୀର ବ୍ତୀତ’ 

ଶବୱାଲି ଶଲଖୱାଯୱାଉଥଲିୱା। ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ଏେୱା 
ଇତିେୱାସ ପୱାଲଟିଛି। ଜମ ୍ଓ କଶମେୀର ଶଯଉ ଁ
େୱାତିେ ଓ ବିକୱାେ ମୱାଗ୍ଗଶର ଅଗ୍ରସର ଶେଉଛି 

ତୱାେୱା ମଧ୍ୟ ରୱାଜ୍ଶର ନୂତନ ଉଶଦ୍ୱାଗ 
ଶଖୱାଲିବୱା ଲୱାଗି ମୱାଗ୍ଗ ପ୍ରେସ୍ତ କରିଛି। ଆଜ ିଜମ ୍

ଓ କଶମେୀର ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର ଭୱାରତ ଅଭିଯୱାନଶର 
ଶଯୱାଗଦୱାନ ଶଦଉଛି।

-ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ

 ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରେୱାସନିକ ଟି୍ବ୍୍ନୱାଲ(ସ୍ୱାଟ୍ ) କମ୍ଗଚୱାରୀ 
ମୱାନଙ୍କର େତିକ୍ ସର୍କ୍ୱା ଶଦଉଛି, ଶକନ୍ଦ୍ର ସଚୂନୱା କମିେନ 
ଏବଂ ଶକନ୍ଦ୍ର ଭିଜଲିୱା୍ ୍ସ କମିେନ ଉନ୍ନତ ପ୍ରେୱାସନ ଏବଂ 
ଉତ୍ତରଦୱାୟିତ୍ୱ ସନି୍ଶି୍ତ କରିବୱା ଶକ୍ତ୍ଶର କୱାଯ୍୍ଗ  କର୍ଛି।

 ପବୂ୍ଗର୍ ଲୱାଗ ୍ ଶେଉଥବିୱା ସମସ୍ତ ଅଶଯୌକି୍ତକ ଓ 
ଶଭଦଭୱାବପରୂ୍୍ଗ ଆଇନକ୍ ଉଶଚ୍ଦ କରୱାଯୱାଇଛି କିମୱ୍ା 
ସଂଶେୱାଧନ କରୱାଯୱାଇଛି। ଅନ୍ସଚୂିତ ଜୱାତି-ଜନଜୱାତି, 
ଜଙ୍ଗଲ ଅଧବିୱାସୀ, ବୱାଳ ଅପରୱାଧୀ ଏବଂ ବୟସ୍ଙ୍କ ସର୍କ୍ୱା 
ପୱାଇ ଁଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୱାଯୱାଇଛି।

 ଏଠୱାକୱାର ଶଲୱାକମୱାଶନ ଭୱାରତର ଅନ୍ ଅଞ୍ଳର 
ନୱାଗରିକମୱାନଙ୍କ ଭଳି ସମୱାନ ଅଧକିୱାର ପୱାଇପୱାର୍ଛତିେ।  
େକି୍ୱା ଅଧକିୱାର ଆଇନ ଏବଂ ଜମି ପୱାଇ ଁ ଉଚିତ୍ 
କ୍ତିପରୂଣ ଅଧକିୱାର ଆଇନ ଏଠୱାଶର ଲୱାଗ ୍ ଶେବୱା 
ଫଳଶର ବୱାସ୍ତବ ଭୱାବନୱା ସେିତ ଗଣତନ୍ତ ଏଠୱାଶର 
କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ ଶେୱାଇପୱାରିଛି। ଶରୱାେନି ଆଇନକ୍ ମଧ୍ୟ 
ଉଶଚ୍ଦ କରୱାଯୱାଇଛି।

 ଜନ େତିର ସର୍କ୍ୱା ଲୱାଗି ସ୍ୱାୟୀ ବୱାସିନ୍ଦୱା ଆଇନ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରଚଳନ କରୱାଯୱାଇଛି। ପବୂ୍ଗର୍ ସ୍ୱାୟୀ ଆବୱାସ ପ୍ରମୱାଣପତ୍ 
(ପିଆରସି) ପୱାଇଥବିୱା ଶଲୱାକମୱାଶନ ଏଶବ ଆବୱାସିକ  
ପ୍ରମୱାଣପତ୍ ପୱାଇବୱା ଲୱାଗି ଶଯୱାଗ୍ ଶେୱାଇପୱାରିଛତିେ।

ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ସମି୍ଧାନ, 
ଏକ ପତାକା, ଏକ ବଜାର

ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ଜମ-୍କଶମେୀର ଓ 
ଲଦୱାଖଶର ଲୱାଗ ୍ଶେଉଛି ଏବଂ ପବୂ୍ଗର୍ ଏେ ି
ଶକ୍ତ୍ଶର ଲୱାଗ ୍ଶେଉଥବିୱା ଶଭଦଭୱାବପରୂ୍୍ଗ 
205ଟି ଆଇନକ୍ ଉଶଚ୍ଦ କରୱାଯୱାଇଛି।

890 
ଏହ ି୧୫, ଅଗଷ୍ଟ ଦନି ରଦଶ ସ୍ାଧୀନତାର 

୭୫ତମ ବର୍ଷରର ପଦାପ୍ଷଣ କରୁଥବିା 
ସମୟରର କଶୀ୍ରବାସୀଙୁ୍କ ଅନୁରଛେଦ 
୩୭୦ ଧାରାରୁ ସ୍ାଧୀନ ରହବାଲାଗି 

କାହିକଁ ି୭୨ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା- ଏହା ଜାଣବିା 
ଗରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ । ଏଥସିହ ରଦଶର ଅନୟୁ 
ଅଞ୍ଚଳ ସହତି ସମାନ ଭାବରର ଦୃତ 

ପ୍ରଗତ ିହାସଲ କରୁଛ ି।

ସମସ୍ତ 

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଅଗଷ୍ଟ 1-15, 202110

ଆସିଛତିେ।
ଜନଗଣଙ୍କ ଜୀବନଶର ସକୱାରୱାତ୍ମକ ପରିବତ୍ତ୍ଗନ ଆଣବିୱା 
ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଂେୀଦୱାରମୱାନଙ୍୍କ ସୱାଥୀଶର ଶନଇ ଏକ 
ନୂତନ ଭୱାରତ ନିମ୍ଗୱାଣ କରିବୱା ତଥୱା ରୱାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୱାଣ 
ପ୍ରତି ଗର୍୍ତ୍ୱୱାଶରୱାପ କରି ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ 
କର୍ଛତିେ। ‘ଏକ ଭୱାରତ-ଶରେଷ୍ଠ ଭୱାରତ’ ପରିଶପ୍ରକ୍ୀଶର 
ଜମ-୍କଶମେୀର ଓ ଲଦୱାଖ ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କର ବିକୱାେ ପ୍ରତି 
ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର େୀଷ୍ଗ ପ୍ରୱାଥମିକତୱା ଶଦଇ ଆସଛ୍ତିେ। ନୱାରୀ 
ସେକି୍ତକରଣ ଶେଉ କିମୱ୍ା ଯବ୍କମୱାନଙ୍କ ପୱାଇ ଁ ସମୱାନ 
ସଶ୍ଯୱାଗ, ଅନ୍ସଚୂିତ ଜୱାତି-ଜନଜୱାତିଙ୍କର କଲ୍ୱାଣ, ପୀଡ଼ିତ-
ଅବଶେଳିତ-ବଞ୍ତିଙ୍କ ଉତ୍ୱାନ  କିମୱ୍ା ସୱାଧୱାରଣ ଜନତୱାଙ୍୍କ 

ସୱାମ ୍ିଧୱାନିକ ଏବଂ ଶମୌଳିକ ଅଧକିୱାର ପ୍ରଦୱାନ କରିବୱା ଶେଉ, 
ସରକୱାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତି୍ତଶର ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍କ କଲ୍ୱାଣ ପ୍ରତି 
ରେଥିବିୱା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତୱା ପ୍ରତିଫଳିତ ଶେଉଛି।  ବିଗତ ଦ୍ଇ 
ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର ଜନେତି ସଂକ୍ୱାତେ ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନଗଡ଼ି୍କ ଏେ ି
ଦ୍ଇଟି ଶକନ୍ଦ୍ର େୱାସିତ ପ୍ରଶଦେଶର କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କରୱାଯୱାଇଛି 
ଯୱାେୱାଫଳଶର ଏେୱାର ଲୱାଭ ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କ ନିକଟଶର 
ପେଞ୍ପିୱାରିବ ଏବଂ ଏେ ିଶକ୍ତ୍ଶର ସୱାମଗି୍ରକ ବିକୱାେ ସମ୍ଭବ 
ଶେୱାଇପୱାରିବ।  ଦ୍ବ୍ଗଳ ବଗ୍ଗ, େେି ୍ଓ ବୟସ୍ଙ୍କ ପୱାଇ ଁଆଇନକ୍ 
ସଦୃ୍ଢ଼ କରୱାଯୱାଇଛି।  ଅନ୍ରୂପ ଭୱାଶବ ଉତ୍ତମ ପ୍ରେୱାସନ ପୱାଇ ଁ
ଆବେ୍କ ଆଇନକ୍ ପ୍ରଭୱାବୀ ଢଙ୍ଗଶର ଲୱାଗ ୍ କରୱାଯୱାଇଛି 
ଯୱାେୱାଫଳଶର ଜମ-୍କଶମେୀର ଶଦେର ଏକମୱାତ୍ ଶକନ୍ଦ୍ର େୱାସିତ 
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ନଯିକିୁ୍ତ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଦୁବ୍ଷଳ ବଗ୍ଷଙ୍କ 
ପାଇ ଁସଂରକ୍ଷଣ

ସଂରକ୍ଣର ବ୍ବସ୍ୱାକ୍ ପରିବତ୍ତ୍ଗନ କରି ଏେି ପରିସର 
ବୃଦି୍ଧ କରୱାଯୱାଇଛି। ପୱାେୱାରି ଭୱାଷୀ ସମଦ୍ୱାୟଙ୍୍କ 4% 
ଏବଂ ଆଥଶିକ ଦ୍ବ୍ଗଳ ବଗ୍ଗଙ୍କ ପୱାଇ ଁ10% ସଂରକ୍ଣର  
ଲୱାଭ ପୱାଇ ଁବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛି।  

08 

ସ୍ୱାୟୀ ବୱାସିନ୍ଦୱା ପ୍ରମୱାଣପତ୍ ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ସଦ୍୍ଧୱା 
ଜୱାରି କରୱାଯୱାଇଛି, ଏମୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର 
ଅଛତିେ ପଶି୍ମ ପୱାକିସ୍ତୱାନର୍ ବୱାସଚ୍୍ତ 
ଶେୱାଇଥବିୱା 56,000 େରଣୱାଥ୍ଗୀ, 2754 
ବୱାଲ ମେିକୀ ଓ 789 ଶଗୱାରଖୱା।

ପୱାକ୍ ଅଧକିୃତ କଶମେୀରର୍ 1947, 1965 ଏବଂ 
1971ଶର ବୱାସଚ୍୍ତ ଶେୱାଇ ଚୱାଲି ଆସିଥବିୱା ପ୍ରୱାୟ 
42,000 ପରିବୱାର 5.50 ଲକ୍ ଟଙ୍କୱା ଶଲଖୱାଏ ଁଆଥଶିକ 
ସେୱାୟତୱା ପୱାଇଛତିେ।

ବହୁଦଶନ୍ ିଧରି ଅବରହଳିତ ରଲାକଙ୍କ ସଶକି୍ତକରଣ
ପଶି୍ମ ପୱାକିସ୍ତୱାନର୍ ନିଯ୍ଗୱାତନୱାର େକିୱାର ଶେୱାଇ ବୱାସଚ୍୍ତ ଶେୱାଇଥବିୱା ପ୍ରୱାୟ 6000 
ପରିବୱାର ମଧ୍ୟର୍ ପ୍ରଶତ୍କଙ୍୍କ 5.5 ଲକ୍ ଟଙ୍କୱାର ଆଥଶିକ ସେୱାୟତୱା ଦିଆଯିବୱା ସେତି 
ଶସମୱାଶନ ସ୍ୱାୟୀ ବୱାସିନ୍ଦୱା ପ୍ରମୱାଣପତ୍ ପୱାଇବୱାକ ୍ଶଯୱାଗ୍ ଶେୱାଇପୱାରିଛତିେ ଏବଂ 
ଶସମୱାନଙ୍୍କ ଚୱାକିରି ସେତି ଅନ୍ୱାନ୍ ସବି୍ଧୱା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସୀମୱାତେବତ୍ତ୍ଗୀ ଅଞ୍ଳଶର 
ରେ୍ଥବିୱା 3.5 ଲକ୍ ଶଲୱାକଙ୍କ ପୱାଇ ଁପଲି୍ସଶର ସ୍ତନ୍ତ ନିଯକି୍୍ତ ଦିଆଯୱାଇଛି।

44,000 କଶମେୀରୀ ବିସ୍ୱାପିତ ପରିବୱାରକ୍ ଚୱାକିରି, େକି୍ୱା ଏବଂ ଅନ୍ୱାନ୍ ଲୱାଭ 
ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି। ଶସମୱାନଙ୍୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାୟୀ ବୱାସିନ୍ଦୱା ପ୍ରମୱାଣପତ୍ ଦିଆଯୱାଇଛି।

ଅନ୍ୱାନ୍ ସୱାମୱାଜକି ବଗ୍ଗର 
ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କ ପୱାଇ ଁ
ସଂରକ୍ଣ ପରିସରକ୍ 2% ର୍ 
4%କ୍ ବଢ଼ୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି।

ନିୟନ୍ତଣ ଶରଖୱା ନିକଟଶର 
ରେ୍ଥବିୱା ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କ 
ପୱାଇ ଁସଂରକ୍ଣ ବ୍ବସ୍ୱାକ୍ 
3%ର୍ 4%କ୍ ବୃଦି୍ଧ 
କରୱାଯୱାଇଛି।

ଜନସଂଖ୍ୱା ଆଧୱାରଶର 
ଜନଜୱାତି ସମଦ୍ୱାୟକ୍ 
ବିଧୱାନସଭୱା ଆସନଶର 
ସଂରକ୍ଣ ଶଦବୱା ପୱାଇ ଁ
ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛି।

ସଂରକ୍ଣ ବଗ୍ଗଶର 
ଓବିସିମୱାନଙ୍କର 
ଆୟ ସୀମୱା 4.5 

ଲକ୍ର୍

 ଲକ୍କ୍ 
ବୃଦି୍ଧ 

କରୱାଯୱାଇଛି।

ସଂରକ୍ଣର ଲୱାଭ ପୱାଖୱାପୱାଖ ି9 ଲକ୍ ପୱାେୱାରି 
ଭୱାଷୀ  ଶଲୱାକମୱାନଙ୍୍କ ମିଳିପୱାର୍ଛି

ଲକ୍ର୍ ଅଧକି

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ପ୍ରଶଦେ ଶଯଉଠଁ ି ‘ଆୟ୍ଷମେୱାନ ଶଯୱାଜନୱା-ଶସେତ’ ଅତେଗ୍ଗତ 
ପ୍ରଶତ୍କ ନୱାଗିରକଙ୍କ ପୱାଇ ଁ5 ଲକ୍ ଟଙ୍କୱାର ମୱାଗଣୱା ଚିକିତ୍ୱା 
ବୀମୱା ସବ୍ିଧୱା ଉପଲବ୍ଧ ରେଛିି।
ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱୱାସର ସେତି ଶଫରିଛି ଅଭିବୃଦି୍ଧ
ଜମ ୍ ଓ କଶମେୀରର ବିକୱାେ ସନି୍ଶି୍ତ କରିବୱାକ୍ ଶେଶଲ 
ସବ୍ଗପ୍ରଥଶମ ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍୍କ ବିଶ୍ୱୱାସକ୍ ଶନବୱା ଏବଂ 
ଶସମୱାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱୱାସ ପ୍ରକଟ କରୱାଯିବୱାର ଆବେ୍କତୱା 
ରେଛିି। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀଙ୍କର ଏେ ି ବିଚୱାରକ୍ 
କୱାୟମଶନୱାବୱାକ୍ଶର କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କର୍ଛତିେ ଜମ ୍ଓ କଶମେୀର 
ଉପରୱାଜ୍ପୱାଳ। ‘ମଲ୍ୱାକୱାତ’ ଏବଂ ‘ବ୍ୱାକ୍ ଟ୍ ଭିଶଲଜ’୍ 
ଶଯୱାଜନୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର ସୱାଧୱାରଣ ଜନତୱାଙ୍କ ଠୱାର୍ ମତୱାମତ 

ନିଆଯିବୱା ଏବଂ ପଞ୍ୱାୟତିରୱାଜ ବ୍ବସ୍ୱାକ୍ ସଦୃ୍ଢ଼ କରିବୱା 
ଫଳଶର ଏେ ି ଲକ୍୍କ୍ ବୱାସ୍ତବ ରୂପ ଶଦବୱାଶର ଅତ୍ତେ 
ପ୍ରଭୱାବୀ ପରିଣୱାମ ମିଳିପୱାରିଛି। ଜମ-୍କଶମେୀର ଓ ଲଦୱାଖର 
ବ ୍ଲକ ବିକୱାେ ପରିଷଦ ନିବ୍ଗୱାଚନଶର ଶରକଡ୍ଗ 98 ପ୍ରତିେତ 
ମତଦୱାନ ଗଣତୱାନି୍ତକ ପ୍ରକି୍ୟୱା ପ୍ରତି ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱୱାସକ୍ 
ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥୱାଏ। ତୃଣମଳୂସ୍ତରଶର ଗଣତୱାନି୍ତକ 
ବ୍ବସ୍ୱାକ୍ କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କରିବୱା ଦ୍ୱାରୱା ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍କ ଆେୱା 
ଓ ଆକୱାଂକ୍ୱାକ୍ ଶକବଳ ବୱାସ୍ତବ ରୂପ ଦିଆଯୱାଇପୱାରିନୱାେି ଁ, 
ବରଂ ଜମ ୍ ଓ କଶମେୀର ଏବଂ ଲଦୱାଖର ମେୱାନ ଐତିେ୍କ୍ 
ସଂରକି୍ତ କରି ରଖୱାଯୱାଇପୱାରିଛି। ମେଳିୱା ଓ େେିମ୍ୱାନଙ୍କର 
ଅଧକିୱାର ପନ୍ଃସଂରକି୍ତ କରୱାଯୱାଇପୱାରିଛି । ଏେୱା ପବୂ୍ଗର୍ 

ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ପ୍ରକ୍ୟିାରର ଜନଗଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ

 ତତ୍ୱାଳୀନ ରୱାଜ୍ର ପଞ୍ୱାୟତିରୱାଜ ଆଇନଶର 
ସଂଶେୱାଧନ ଆଣ ିଜଲି୍ୱାସ୍ତରଶର ତ୍ିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ୱାୟତିରୱାଜ 
ବ୍ବସ୍ୱାକ୍ କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କରୱାଯୱାଇଛି।

1727 ରକାଟି

317

2,000 
ଟଙ୍କୱାର୍ ଅଧକି ଜୱାରି 
କରୱାଯୱାଇଛି।

ପଞ୍ୱାୟତ 
ସଚିବଙ୍୍କ ଚୂଡ଼ୱାତେ 
କରୱାଯୱାଇଛି।

ଶପୌରପୱାଳିକୱା ସଂସ୍ୱାଶର ବିକୱାେ ପୱାଇ ଁ5 ଶକୱାଟି 
ଟଙ୍କୱା ମଞ୍ର୍ କର୍ଥବିୱା କ୍ମତୱାପ୍ରୱାପ୍ ନିବ୍ଗୱାଚିତ 
ଜନପ୍ରତିନିଧଙି୍କ ପୱାଇ ଁ25 ଲକ୍ ଟଙ୍କୱାର ବୀମୱା 
ସର୍କ୍ୱା ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛି। ଦ୍ଇ ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର 
ସେରୱାଞ୍ଳ ପ୍ରେୱାସନଶର ବିକୱାେ ଉପଶର 1455 
ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର୍ ଅଧକି ଖର୍୍ଗ କରୱାଯୱାଇଛି।

 460 ପଞ୍ୱାୟତ ଗେୃ ନିମ୍ଗୱାଣ କିମୱ୍ା ପନ୍ର୍ଦ୍ଧୱାର 
କରୱାଯୱାଇଛି। ଡିଜଟିୱାଲ ସୱାକ୍ରତୱା ସେ ଶଯୱାଡ଼ି ଗ୍ରୱାମ 
ପଞ୍ୱାୟତଗଡ଼ି୍କ୍ ପ୍ରେକି୍ଣ ଦିଆଯୱାଉଛି।

 ରୱାଜସ୍ୱାନ, ଶକରଳ, ମେୱାରୱାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଉତ୍ତରୱାଖଣ୍ 
ପଞ୍ୱାୟତର ପ୍ରତିନିଧମିୱାନଙ୍୍କ ପ୍ରେକି୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରେୱାସନିକ 
ପଦ୍ଧତି ବ୍ଝବିୱା ଲୱାଗି ପଠୱାଯୱାଇଛି।

 2020 ଅଶକ୍ଟୱାବର-ନଶଭମର୍ ମୱାସଶର ଶେୱାଇଥବିୱା 
ଜଲି୍ୱା ବିକୱାେ ପରିଷଦ ନିବ୍ଗୱାଚନଶର 51% ମତଦୱାନ 
ଶେୱାଇଥଲିୱା ଯୱାେୱାକି 2018ଶର ଅନ୍ଷ୍ଠିତ ସଂସଦୀୟ ଓ 
ପଞ୍ୱାୟତ ନିବ୍ଗୱାଚନ ଠୱାର୍ ଶଢର ଅଧକି। ସବ୍ଗଶମୱାଟ, 278 
ଜଲି୍ୱା ବିକୱାେ ପରିଷଦ ସଦସ୍, 20 ଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ ଏବଂ 
ଉପୱାଧ୍ୟକ୍ ନିବ୍ଗୱାଚିତ ଶେୱାଇଥଶିଲ।

 ଜମ ୍ଓ କଶମେୀରଶର 2019ଶର ଅନ୍ଷ୍ଠିତ ବ ୍ଲକ୍ ବିକୱାେ 
ପରିଷଦ ନିବ୍ଗୱାଚନଶର ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇ ଁ98.3% ମତଦୱାନ 
ଶେୱାଇଥଲିୱା ଏବଂ 276 ଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ ନିବ୍ଗୱାଚିତ ଶେୱାଇଥଶିଲ।

 ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପଶର ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇ ଁସମସ୍ତ ପଞ୍ୱାୟତଶର 
ସୱାଧୱାରଣତନ୍ତ ଦିବସ ଉପଲଶକ୍ ତ୍ରିଙ୍ଗୱା ପତୱାକୱା ଉଡ଼ିଥଲିୱା।

 ସମସ୍ତ 20ଟି ଜଲି୍ୱାର ବିକୱାେ ପୱାଇ ଁ2021-22ଶର ଅଥ୍ଗ 
ଆବଣ୍ଟନ ପରିମୱାଣକ୍ ଦି୍ଗଣ୍ତି କରୱାଯୱାଇ 12,600 
ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା କରି ଦିଆଯୱାଇଛି।

ଆମ ପୱାଇ ଁଅଗଷ୍ 5 ତୱାରିଖଶର ଗ୍ରେଣ କରୱାଯୱାଇଥବିୱା ନିଷ୍ପତି୍ତ 
ପବିତ୍ ଏବଂ ଜମ-୍କଶମେୀର ଓ ଲଦୱାଖକ୍ ଏକ ନୂଆ ମୱାଗ୍ଗଶର ଶନଇ 

ଯିବୱା ଲୱାଗି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତୱା ଅଟଳ। ଅଗଷ୍ 5 ତୱାରିଖଶର ଜମ ୍ଓ 
କଶମେୀରଶର ଭୱାରତୀୟ ସମ୍ିଧୱାନ ଲୱାଗ ୍ଶେୱାଇଥଲିୱା, ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ଆଇନ 

ଲୱାଗ ୍ଶେୱାଇଥଲିୱା, ଗତ 70 ବଷ୍ଗ ଧରି ଜମ-୍କଶମେୀର ଓ ଲଦୱାଖର ବିକୱାେ 
ମୱାଗ୍ଗଶର ଥବିୱା ସବ୍ଠ୍ ବଡ଼ ବୱାଧୱାକ୍ ଆଶମ ଅଗଷ୍ 5 ତୱାରିଖଶର ଦୂର 

କରିଥଲ୍ି। -ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ
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E-Office 
implementation
  Aims to support governance via paperless office management 
to ensure transparent, efficient and accountable administration

  For the first time in J&K’s 150 year old Darbar move history, the 
officials moved from Jammu to Srinagar in May, 2021, without 
the entire entourage of hundreds of trucks 

  Both the Secretariats, in Jammu as well as in Srinagar, for the 
first time, have become efficiently functional as e-files are 
accessible to all irrespective of the location of the officials

  Savings of around Rs. 400 crore annually

  1st phase (pilot) -44 Gram Panchayats
  2nd phase -remaining Gram Panchayats
  Backbone of outreach at grassroots level
  Wi-Fi access at common place in the village
  Access to regional medical centres for for expert opinion 
  Access to interactive teaching in local schools 
  Resource centres to be used for providing skill 
development training  

Digital Villages Centres 
(DVCs)

J&K Housing Board’s Property Management 
Portal launched on 28 June, 2021

• Complete data of all colonies authenticated, 
digitized and hosted on cloud for security and 
ease of access.

• Maximum time for delivery of any service 
capped at 21 days

• Open file process -applicant can see and 
participate in decision making

• Online payment & SMS gateways
• The process flow made simple, transparent 

and robust to make delivery of services time 
bound with accountability

  Transfer/Extension of 
Lease Hold Rights

  Conversion of Lease Hold 
Rights to free hold rights

  Transfer of ownership 
rights

  Permission for gift deed
  Grant of NOCs to 
Municipalities

| 70 |

E-Office 
implementation
  Aims to support governance via paperless office management 
to ensure transparent, efficient and accountable administration

  For the first time in J&K’s 150 year old Darbar move history, the 
officials moved from Jammu to Srinagar in May, 2021, without 
the entire entourage of hundreds of trucks 

  Both the Secretariats, in Jammu as well as in Srinagar, for the 
first time, have become efficiently functional as e-files are 
accessible to all irrespective of the location of the officials

  Savings of around Rs. 400 crore annually

  1st phase (pilot) -44 Gram Panchayats
  2nd phase -remaining Gram Panchayats
  Backbone of outreach at grassroots level
  Wi-Fi access at common place in the village
  Access to regional medical centres for for expert opinion 
  Access to interactive teaching in local schools 
  Resource centres to be used for providing skill 
development training  

Digital Villages Centres 
(DVCs)

J&K Housing Board’s Property Management 
Portal launched on 28 June, 2021

• Complete data of all colonies authenticated, 
digitized and hosted on cloud for security and 
ease of access.

• Maximum time for delivery of any service 
capped at 21 days

• Open file process -applicant can see and 
participate in decision making

• Online payment & SMS gateways
• The process flow made simple, transparent 

and robust to make delivery of services time 
bound with accountability

  Transfer/Extension of 
Lease Hold Rights

  Conversion of Lease Hold 
Rights to free hold rights

  Transfer of ownership 
rights

  Permission for gift deed
  Grant of NOCs to 
Municipalities

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ

ଆକୱାଉଣ୍ଟ କମ୍ଗଚୱାରୀଙ୍୍କ 
ନିଯକି୍୍ତ ଦିଆଯୱାଇଛି
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ଅନ୍ ରୱାଜ୍ଶର ବିବୱାେ କଶଲ ଶସମୱାନଙ୍କ ଠୱାର୍ ଛଡ଼ୱାଇ 
ନିଆଯୱାଉଥଲିୱା। ଗତ ଦ୍ଇ ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର ଭିତି୍ତଭୂମି ଶକ୍ତ୍ଶର 
ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ଶେୱାଇଛି। ଜଳବିଦ୍୍ତ ଶେଉଛି ଆଉ ଏକ 
ଶକ୍ତ୍ ଶଯଉଥଁଶିର ଅଭୂତପବୂ୍ଗ ପ୍ରଗତି ଶଦଖବିୱାକ୍ ମିଳିଛି। 
ବିଗତ ସୱାତ ଦେନି୍ଧ ମଧ୍ୟଶର ଜମ ୍ଓ କଶମେୀରଶର ମୱାତ୍ 3,500 
ଶମଗୱାୱୱାଟ୍ ବିଦ୍୍ତ େକି୍ତ ଉତ୍ୱାଦିତ ଶେୱାଇଥଲିୱା।  ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ 
ଏଥଶିର 3,000 ଶମଗୱାୱୱାଟ୍ ବିଦ୍୍ତ େକି୍ତ ଶଯୱାଡ଼ୱାଯୱାଇଛି। 
ଦୀର୍ଗଦିନର୍ ବିଳମ୍ିତ ଶେୱାଇ ପଡ଼ିରେଥିବିୱା ପ୍ରକଳ୍ପ କୱାମ 
ଶକବଳ ତ୍ୱରୱା୍ ୍ତି ଶେୱାଇନୱାେି ଁ, ଶଚନୱାବ ନଦୀଶର ନିମଶିତ 
ଶେଉଥବିୱା ବିଶ୍ୱର ସଶବ୍ଗୱାର୍ ଶସତ୍ ପ୍ରଶତ୍କ ଭୱାରତୀୟଙ୍୍କ 
ଶଗୌରବୱା୍ ୍ତି କରିବ।
ଉନ୍ନତ ଶଯୱାଗୱାଶଯୱାଗ ବ୍ବସ୍ୱା ଶଯଶକୌଣସି ଶଦେଶର 
ଉଭୟ ପଯ୍ଗ୍ଟନ ଓ ଉଶଦ୍ୱାଗର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପୱାଇ ଁ
ମୱାଗ୍ଗପ୍ରେସ୍ତ କରିଥୱାଏ। ଶସଓ ଠୱାର୍ ଆରମ୍ଭ କରି ବୱାସମତି 
ଚୱାଉଳ ଏବଂ ନିଖଣ୍ ଭୱାଶବ ଡିଜୱାଇନ କରୱାଯୱାଇଥବିୱା 
କୱାଶପ୍ଗଟ୍ ଆଉ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକେର ପଯ୍ଗ୍ତେ, ଆଜି ଜମ ୍
ଓ କଶମେୀରର ସଗ୍ନ୍ଧ ସୱାରୱା ଶଦେଶର ବ୍ୱାପ୍ ଶେଉଛି। 
ନୂତନ କୃଷି ସଂସ୍ୱାର କୱାଯ୍ଗ୍କୱାରୀ କରୱାଯୱାଇଛି ଏବଂ 
ଜମ ୍ ଓ ଉପତ୍କୱା ଅଞ୍ଳଶର ଖୱାଦ୍ ପ୍ରକି୍ୟୱାକରଣ 
ଉଶଦ୍ୱାଗ ପୱାଇ ଁ ନୂତନ ସଶ୍ଯୱାଗ ସଷିୃ୍ କରୱାଯୱାଇଛି। 

ବ2ିଭି-ବୟୁାକ୍ ଟୁ ଭିରଲଜ୍: ବଶି୍ାସ 
ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ

  ବ୍ୱାକ ଟ୍ ଭିଶଲଜ ୍(ଗୱାକଁ୍ ଶଫରିଯିବୱା) ଅଭିଯୱାନକ୍ 
ଆଶଗଇ ଶନଇ ତୃଣମଳୂସ୍ତରଶର ପ୍ରେୱାସନ ଓ ସରକୱାରଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଶର ବିଶ୍ୱୱାସ ସଷିୃ୍ କରୱାଯୱାଇପୱାରିଛି।

  ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା 20,000 ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ 
କରୱାଯୱାଇଛି, ଏଥମିଧ୍ୟର୍ 7,000 ପ୍ରକଳ୍ପଶର କୱାମ 
ଚୱାଲ୍ ରେଛିି।

  ଏେ ିଅଭିନବ ଅଭିଯୱାନ ଅତେଗ୍ଗତ 5 ଲକ୍ର୍ ଅଧକି 
ଆବୱାସ/ଜ୍ ମେ/ମତ୍ୃ୍/ଜୱାତି/ଦିବ୍ୱାଙ୍ଗ ପ୍ରମୱାଣପତ୍ 
ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇସୱାରିଛି।

70,000 50,000
ର୍ ଅଧକି ରୱାସନ 

କୱାଡ୍ଗ ଆଧୱାର ସେତି 
ଲିଙ୍କ ଶେୱାଇଛି

ର୍ ଅଧକି ପରିବୱାର ଆୟ୍ଷମେୱାନ 
ଭୱାରତ ସ୍ୱାସ୍୍ ଶଯୱାଜନୱା 

ସେତି ଶଯୱାଡ଼ି ଶେୱାଇଛତିେ।

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ବିକୱାେ ପ୍ୱାଶକଜର୍ 
ମିଳିଛି ସେୱାୟତୱା
  54ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୱାଇ ଁ56,000 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟବରୱାଦ 

କରୱାଯିବୱା ଫଳଶର ବୱାଧୱାଗଡ଼ି୍କ ଦୂର ଶେବୱାଶର ସେୱାୟତୱା 
ମିଳିପୱାରିଛି। ଜନ୍ 2018 ସଦ୍୍ଧୱା, ମୱାତ୍ 7ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ 
ଶେୱାଇଥଲିୱା। ବିଗତ ଦ୍ଇ ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର 21ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ 
ଶେୱାଇଥଲିୱା। 12ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଳିତ ଆଥଶିକ ବଷ୍ଗ ସଦ୍୍ଧୱା ଶେଷ ଶେବ 
ଏବଂ ଅବେଷି୍ 14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୱାର୍୍ଗ 2023 ସଦ୍୍ଧୱା ଶେଷ ଶେବ।

  ରୱାମବୱାଗ ଫ୍ଲୱାଏଓଭର, କୱାଜଗିଣ୍-ବନିେୱାଲ ସଡ଼୍ଙ୍ଗ ଏବଂ ଶଝଲମ 
ବନ୍ୱା ନିୟନ୍ତଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପଯ୍୍ଗ ୱାୟ କୱାମ ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ଶେୱାଇଛି।

  ଆଇଆଇଟି ଜମ ୍ନିଜସ୍ କ୍ୱାମ୍ପସଶର ଆରମ୍ଭ ଶେୱାଇଛି। 
ଦ୍ଇଟି ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱା କରୱାଯୱାଉଛି। ଜମଶ୍ର ଏମ୍ସ ପୱାଇ ଁ
କୱାମ ଆରମ୍ଭ ଶେୱାଇଛି। ମୱାର୍୍ଗ 2022 ସଦ୍୍ଧୱା ଜମଶ୍ର ରିଙ୍ଗ 
ଶରୱାଡ୍ କୱାମ ଶେଷ ଶେବ।

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ

ଋଣ ପୱାଇ ଁ19,000ର୍ ଅଧକି 
ଆଶବଦନର ଚୂଡ଼ୱାତେ ତୱାଲିକୱା 
ପ୍ରସ୍୍ତତ କରୱାଯୱାଇଛି ଯୱାେୱାର 

ଶମୱାଟ୍ ପରିମୱାଣ
372  ରକାଟି

ଟଙ୍କୱା।

ଏଥମିଧ୍ୟର୍ 15,000 
ର୍ ଅଧକି ଶଲୱାକଙ୍୍କ ଋଣ 
ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି, 

ଏମୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର 4600 
ମେଳିୱା ଉଦ୍ମୀ 
ସୱାମିଲ ଅଛତିେ।
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ଯୱାେୱାଫଳଶର, ଶକବଳ େଜୱାର େଜୱାର ଶଲୱାକ ନିଯକି୍୍ତ 
ପୱାଇନୱାେୱାତିେ, ବରଂ ଆତ୍ମନିଯକି୍୍ତର ଅଶନକଗଡ଼ି୍ଏ 
ସଶ୍ଯୱାଗ ସଷିୃ୍ ଶେୱାଇଛି। ଜମ-୍କଶମେୀରଶର େଜୱାର 
େଜୱାର ସରକୱାରୀ ଚୱାକିରି ପୱାଇ ଁବିଜ୍ପି୍ ପ୍ରକୱାେ ପୱାଇଥବିୱା 
ଶବଶଳ ଆତ୍ମନିଯକି୍୍ତ ପୱାଇ ଁ ସଶ୍ଯୱାଗ ସଷିୃ୍ କରିବୱା ଲୱାଗି 
ମଧ୍ୟ ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରୱାଯୱାଇଛି। ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ଜମ ୍
ଓ କଶମେୀରର ଯବ୍ ଉଦ୍ମୀମୱାଶନ ବ୍ୱାଙ୍କ ଜରିଆଶର 
ସେଜଶର ଋଣ ପୱାଇପୱାର୍ଛତିେ। 
ପଯ୍ଗ୍ଟନ ଶକ୍ତ୍ଶର ପଣ୍ିଥଶର ଚମକ ଆସିଛି। େୀଷ୍ଗ 

ପଯ୍ଗ୍ଟନ ଶକ୍ତ୍ ଶେବୱାର ସମ୍ଭୱାବନୱା ଥବିୱା ଜମ-୍କଶମେୀର ଓ 
ଲଦୱାଖର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତ୍କ୍ ଚିହ୍ନଟ କରୱାଯୱାଇଛି। େିମୱାଳୟର 
ପୱାଖୱାପୱାଖ ି 137 ପୱାବ୍ଗତ୍ େଙୃ୍ଗକ୍ ବିଶଦେୀ ପଯ୍ଗ୍ଟକଙ୍କ 
ପୱାଇ ଁଶଖୱାଲୱାଯୱାଇଛି, ଏଥ ିମଧ୍ୟର୍ ୧୫ଟି ପବ୍ଗତ େଙୃ୍ଗ ଜମ ୍
କଶମେୀର ଏବଂ ଲଦୱାଖଶର ଅବସି୍ତ । ଲଦୱାଖଶର ଶଗୱାଟିଏ 
ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୱାଳୟ ଏବଂ ଶଗୱାଟିଏ ଶବୌଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟୟନ 
ଶକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାପନ ପୱାଇ ଁ ଉଦ୍ମ କରୱାଯୱାଇଛି । ଲଦୱାଖକ୍ 
ଶକନ୍ଦ୍ରେୱାସିତ ଅଞ୍ଳର ମଯ୍ଗ୍ୱାଦୱା ଶଦବୱାପୱାଇ ଁଦୀର୍ଗଦିନର୍ 
ଶେୱାଇଆସଥ୍ବିୱା ଦୱାବିକ୍ ଗ୍ରେଣ କରୱାଯୱାଇଛି ।

 1327 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟଶର ବିଶ୍ୱର ସଶବ୍ଗୱାର୍ ଶଚନୱାବ 
ଶରଳ ଶସତ୍ 2022 ସଦ୍୍ଧୱା ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ଶେବ। ସଶବ୍ଗୱାର୍ 
ଶଚନୱାବ ଶସତ୍, ଉଧୱାମପର୍-ରେୀନଗର-ବୱାରୱାମଲୂୱା ଶରଳ 
ଲିଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତେଗ୍ଗତ ନିମ୍ଗୱାଣ କରୱାଯୱାଉଛି। ଏେୱା ଏଫିଲ 
ଟୱାୱୱାର ଏବଂ କ୍ତବ ମିନୱାର ଠୱାର୍ ମଧ୍ୟ ଉର୍ । 359 ମିଟର 
ଉର୍ତୱାର ଏେ ିଶସତ୍ର ଆକ୍ଗ (ଉପରିସ୍ତ ଅଦ୍ଧ୍ଗବୃତ୍ତୱାକୱାର 
ଭୱାଗ) କୱାମ ଶେଷ ଶେୱାଇଛି।

 ମୱାର୍୍ଗ 2025 ସଦ୍୍ଧୱା 10,000 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟଶର ଜମ ୍ଓ 
କଶମେୀରଶର େୱାଲ୍କୱା ଶମଶଟ୍ୱା ଶରଳ ଟ୍ୱାଞି୍ଟ୍ ଏଶଲଶଭଶଟଡ୍ 
କରିଡର କୱାମ ଶେଷ ଶେବ।

ରାଷ୍ଟଟ୍ର ସହତି ରଯାଡ଼ି ରହଲା କଶୀ୍ର

 ଜମ ୍ଓ କଶମେୀରର ପ୍ରଶତ୍କ ଗ୍ରୱାମଶର ସଡ଼କ ଶଯୱାଗୱାଶଯୱାଗ ବ୍ବସ୍ୱା 
ସନି୍ଶି୍ତ କରୱାଯୱାଉଛି। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଗ୍ରୱାମ ସଡ଼କ ଶଯୱାଜନୱା 
ଅତେଗ୍ଗତ, 3,000 କିମିର୍ ଅଧକି ସଡ଼କ 2020-21ଶର ନିମ୍ଗୱାଣ 
କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା ଶବଶଳ 5500 କିମି ସଡ଼କ ଅବିକେତି ଭୂଖଣ୍ଶର 
ନିମ୍ଗୱାଣ କରୱାଯୱାଇଛି। 2022 ସଦ୍୍ଧୱା ଅବିକେତି ଭୂଖଣ୍ଶର 8000 କିମି 
ପିଚ୍ ସଡ଼କ ନିମ୍ଗୱାଣ ପୱାଇ ଁଲକ୍୍ ରଖୱାଯୱାଇଛି, ଏଥମିଧ୍ୟର୍ 3500 କିମି 
ସଡ଼କ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଗ୍ରୱାମ ସଡ଼କ ଶଯୱାଜନୱାଶର ନିମ୍ଗୱାଣ କରୱାଯିବ।

 ଜମମ୍-୍କଶମେୀର ଓ ଲଦୱାଖ 
ଜୱାତୀୟ ରୱାଜପଥଶର 
ଥବିୱା 8 କିଶଲୱାମିଟର ଲମ ୍
କୱାଜଗିଣ୍-ବନିେୱାଲ ଦି୍ମୱାଗ୍ଗ 
ବିେଷି୍ ସଡ଼୍ଙ୍ଗ କୱାମ 3127 
ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟଶର 
ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ଶେୱାଇଛି।

 କଶମେୀରକ୍ ଲଦୱାଖ ସେ ଶଯୱାଡ଼୍ଥବିୱା 
ଶସୱାନମୱାଗ୍ଗ ଏବଂ ଗୱାଗୱାଙି୍ଗର 
ମଧ୍ୟଶର 6.5 କିମି ଲମ ୍ଜି-ଶମୱାର୍  
ସଡ଼୍ଙ୍ଗ ମୱାଗ୍ଗ କୱାମ 2378 ଶକୱାଟି 
ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟଶର 2023 ସଦ୍୍ଧୱା 
ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ଶେବ।

ବିଳମ୍ିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କୱାମ
ତ୍ୱରୱା୍ ୍ତି ଶେୱାଇଛି
 ବିଳମ୍ିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କୱାମ ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ କରିବୱାଶର 

ଜମ ୍ଓ କଶମେୀର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୱାୟ ରଚନୱା 
କରିଛି। ଶମୱାଟ 7,110 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର 
2357ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟର୍ 7,000 ଶକୱାଟି 
ଟଙ୍କୱାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଜନ୍ 2018 ସଦ୍୍ଧୱା ଅସମ୍ପରୂ୍୍ଗ 
ଶେୱାଇ ରେଥିଲିୱା।

 ଚଳିତ ବଷ୍ଗ ମୱାର୍୍ଗ ସଦ୍୍ଧୱା ମୱାତ୍ ଶଦଢ଼ ବଷ୍ଗ 
ମଧ୍ୟଶର 1550 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ପ୍ରୱାୟ 
1100ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କୱାମ ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ଶେୱାଇଛି। 
ଏଥମିଧ୍ୟର୍ 5ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 20 ବଷ୍ଗ ଧରି ପଡ଼ି 
ରେଥିବିୱା ଶବଶଳ 15ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 15 ବଷ୍ଗ 
ଧରି ଏବଂ 165ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 10 ବଷ୍ଗ ଧରି 
ବିଳମ୍ିତ ଶେୱାଇ ପଡ଼ି ରେଥିଲିୱା।

ଜମ ୍କଶମେୀରକ୍ ଆତ୍ମନିଭ୍ଗରେୀଳ କରିବୱା
ଲୱାଗି େଳି୍ପ ବିକୱାେ
 ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇ ଁେଳି୍ପ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ଶଯୱାଜନୱା ଅତେଗ୍ଗତ 

ଆସତେୱା 15 ବଷ୍ଗ ଲୱାଗି ଜମ ୍ଓ କଶମେୀରର ବ ୍ଲକ୍ ସ୍ତରଶର 
28,400 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ନୂତନ ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଳ ଶଯୱାଜନୱାକ୍ 
ଅନ୍ଶମୱାଦନ ମିଳିଛି।

 4.5 ଲକ୍ ଚୱାକିରି ସଶ୍ଯୱାଗ ସଷିୃ୍ ଶେବ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ 
ସୱାମୱାଜକି-ଆଥଶିକ ବିକୱାେ ତ୍ୱରୱା୍ ୍ତି ଶେୱାଇପୱାରିବ। 
ଉଶଦ୍ୱାଗଗଡ଼ି୍କ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେତି କରୱାଯିବ ଯୱାେୱାଫଳଶର ଶକନ୍ଦ୍ର 
େୱାସିତ ପ୍ରଶଦେଶର ଔଶଦ୍ୱାଗିକରଣର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୱାୟ 
ସଷିୃ୍ ଶେବ।

 ଉତ୍ୱାଦନ ଏବଂ ଶସବୱା ଶକ୍ତ୍ଶର ଶଜୱାନ୍ ଏ ଏବଂ ଶଜୱାନ 
ବିଶର ଯଥୱାକ୍ଶମ 5 ଶକୱାଟି ଏବଂ 7.5 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ପଞି୍୍ 
ନିଶବେ ପୱାଇ ଁବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛି।

ସଂକଳ୍ପତି ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ବହୁ ଦଶନ୍ ିପରର ଯାଦୁକରୀ ରସୌ୍ଯ୍ଷୟୁ ରେରିଛି
ଜମ ୍ ଓ କଶମେୀରର ଶଲୱାକମୱାନଙ୍୍କ ଶସମୱାନଙ୍କର ଅଧକିୱାର 
ମିଳିଛି ଯୱାେୱାଫଳଶର ଶସମୱାନଙ୍କ ପୱାଇ ଁ ଏକ ନୂଆ 
ସଶୂଯ୍୍ଗ ୱାଦୟ ଶେୱାଇଛି। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ବିକୱାେମଳୂକ 
ପ୍ୱାଶକଜକ୍ ଶଦଖଶିଲ ଶଯଶକେ ି ବିକୱାେର ଗତିକ୍ 
ପରିକଳ୍ପନୱା କରିପୱାରିବ। ଜନ୍ 2018 ସଦ୍୍ଧୱା ପ୍ୱାଶକଜର 
ମୱାତ୍ 26 ପ୍ରତିେତ ଖର୍୍ଗ ଶେୱାଇଥବିୱା ଶବଶଳ ପରବତ୍ତ୍ଗୀ 
ଦ୍ଇ ବଷ୍ଗଶର ଏେୱା 62 ପ୍ରତିେତକ୍ ବୃଦି୍ଧ ପୱାଇଛି। ପ୍ରଥମ 
ଥର ପୱାଇ ଁ, ସଂରକ୍ଣର ଲୱାଭ ଗରିବ, ପୱାବ୍ଗତ୍ୱାଞ୍ଳ 

ଏବଂ ନିୟନ୍ତଣ ଶରଖୱା ନିକଟବତ୍ତ୍ଗୀ ସୀମୱାତେଶର ରେ୍ଥବିୱା 
ଶଲୱାକମୱାନଙ୍୍କ ତୃଣମଳୂସ୍ତରଶର ମିଳିପୱାରିଛି। ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ 
କଥୱା ଶେଉଛି, ଗଜ୍୍ର ବକୱାରୱାବୱାଲୱା, ଅନ୍ସଚୂିତ ଜନଜୱାତି 
ଏବଂ ବନବୱାସୀମୱାଶନ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବ୍ବେୱାର ପୱାଇ ଁ
ଆଇନଗତ ଅଧକିୱାର ପୱାଇଛତିେ। ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ କୱାେୱା ପ୍ରତି 
ଶଭଦଭୱାବ ଶେବୱାର ଶକୌଣସି ସମ୍ଭୱାବନୱା ନୱାେି।ଁ ବେ୍ ଦେନି୍ଧ 
ଧରି ଜମ ୍ ଓ କଶମେୀରଶର ରେ୍ଥବିୱା ଶଲୱାକମୱାନଙ୍୍କ ସ୍ୱାୟୀ 
ବୱାସିନ୍ଦୱା ପ୍ରମୱାଣପତ୍ ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଉଛି। ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର 
ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ପବୂ୍ଗତନ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଅଟଳ ବିେୱାରୀ ବୱାଜଶପୟୀଙ୍କ 

ରକାଭିଡ ସମୟରର ସହାୟତା ପୟୁାରକଜ୍

ଶକୱାଭିଡ୍ ଏବଂ ବନ୍ୱା କୱାରଣର୍ ପ୍ରଭୱାବିତ 
ଶେୱାଇଥବିୱା ବ୍ବସୱାୟଗଡ଼ି୍କ୍ ସେୱାୟକ ଶେବ

1353  ରକାଟି ଟଙ୍କା

 ଜଳ ଓ ବିଦ୍୍ତ ବିଲର ଧୱାଯ୍୍ଗ  େଳ୍୍କ ଉପଶର 50% 
ରିେୱାତି।

 ରୱାଜବୱାଗ ଶରେମ କୱାରଖୱାନୱା ଏବଂ ଶବମିନୱା ଉଲ୍ 
ମିଲ୍ କ୍ ଯଥୱାକ୍ଶମ 23 ଶକୱାଟି ଏବଂ 4.5 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା 
ଖର୍୍ଗ କରୱାଯୱାଇ ଉନ୍ନତିକରଣ ପଶର ଉଦରୱାଟନ 
ଶେବୱାକ୍ ପ୍ରସ୍୍ତତ ଶେୱାଇସୱାରିଛି।

 ଉନ୍ନତ ବ୍ବସୱାୟିକ ବୱାତୱାବରଣ ସଷିୃ୍ କରିବୱା ଲୱାଗି 
ପ୍ରେୱାସନିକ ପଦଶକ୍ପକ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେତି କରୱାଯୱାଇଛି। 
ବିଭିନ୍ନ ଶଯୱାଜନୱା ଅତେଗ୍ଗତ ଉଶଦ୍ୱାଗ ଏବଂ ନିଦ୍ଶିଷ୍ 
ଶଗୱାଷ ୍ଠୀଙ୍୍କ ଋଣ ସବ୍ିଧୱା ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି।

 ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର ଭୱାରତ ଅଭିଯୱାନ ଅତେଗ୍ଗତ 31,000 
ପରିବୱାରର ଏକ ଲକ୍ର୍ ଅଧକି ଶଲୱାକଙ୍୍କ ମୱାଗଣୱାଶର 

ଖୱାଦ୍ େସ୍ ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ସ୍ନିଧ ିଶଯୱାଜନୱା ଅତେଗ୍ଗତ 11,000ର୍ ଅଧକି ଶଲୱାକଙ୍୍କ 
ଋଣ ଦିଆଯୱାଇଛି।

 ଶକୱାଭିଡ ସଙ୍କଟ ସମୟଶର 35 ଲକ୍ର୍ ଅଧକି 
ଗରିବ ଶଲୱାକମୱାନଙ୍୍କ 500 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ଆଥଶିକ 
ସେୱାୟତୱା ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି।  ନିମ୍ଗୱାଣ ରେମିକ, 
େୱାଉସଶବୱାଟ୍ ମୱାଲିକ, ଟ୍ରିଷ୍ ଗୱାଇଡ, ଶପୱାନିବୱାଲୱା 
ଏବଂ ସ୍ୟଂ ସେୱାୟକ ଶଗୱାଷ ୍ଠୀ ପୱାଇ ଁ1353 ଶକୱାଟି 
ଟଙ୍କୱାର ସେୱାୟତୱା ପ୍ୱାଶକଜ ୍ଶରୱାଷଣୱା କରୱାଯୱାଇଛି।

 ଶକୱାଭିଡର ଦି୍ତୀୟ ଲେରୀ ସମୟଶର ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ 
ସେୱାୟତୱା ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି। ଶକୱାଭିଡ 
ସମୟଶର ପରିବୱାରର ଏକମୱାତ୍ ଆୟକ୍ମ ସଦସ୍ଙ୍୍କ 
େରୱାଇଥବିୱା ସଦସ୍ମୱାନଙ୍କ ପୱାଇ ଁସକ୍ମ ଶଯୱାଜନୱା 
କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କରୱାଯୱାଇଛି। ମତୃକଙ୍କ ପରିବୱାର ମୱାସିକ 
1000 ଟଙ୍କୱା ମୱାସିକ ଶପନସନ ପୱାଇଶବ ଏବଂ 
ଛୱାତ୍ଛୱାତ୍ୀଙ୍୍କ ମଧ୍ୟ 20,000-40,000 ଟଙ୍କୱା ବୃତି୍ତ 
ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଉଛି।

 ଅଗଷ୍ 2020 ସଦ୍୍ଧୱା ଅନ୍ଶମୱାଦିତ ଅକି୍ସଶଜନ ପ ୍ଲୱାଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୱା 
24 ଥଲିୱା, ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ଏେୱା 84କ୍ ବୃଦି୍ଧ ପୱାଇଛି। ପବୂ୍ଗର୍ 
ରୱାଜ୍ର ଅକି୍ସଶଜନ ଉତ୍ୱାଦନ କ୍ମତୱା 15,000 ଏଲପିଏମ 
(ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର) ଥବିୱା ଶବଶଳ ଏେୱା ଖବ୍େୀଘ୍ର 
87,000 ଏଲପିଏମ ଶେବ।

 85%ର୍ ଅଧକି ସମଖ୍ ଶଯୱାଦ୍ଧୱା (45+ ବୟସ)ଙ୍୍କ 
ଟିକୱାକରଣ କରୱାଯୱାଇଛି। ଏମୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର୍ ଶେୱାପିଆ ଁ, 
ଗୱାଶନ୍ଦରବୱାଲ, ଜମ ୍ଓ ସୱାମୱ୍ାଶର 100% ଟିକୱାକରଣ 
କରୱାଯୱାଇଛି।

 ୱୱାୟୱାନ ଗ୍ରୱାମଶର 18 ବଷ୍ଗର୍ ଅଧକି ବୟସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର 
ଟିକୱାକରଣ କରୱାଯୱାଇପୱାରିଛି।

 ଏେ ିଶକନ୍ଦ୍ର େୱାସିତ ପ୍ରଶଦେର 4292 ପଞ୍ୱାୟତଶର 
ଶକୱାଭିଡ ଚିକିତ୍ୱା ଶକନ୍ଦ୍ର କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ଶେୱାଇପୱାରିଛି। ଜମ ୍
ଓ ରେୀନଗରଶର ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ର୍ 500 େଯ୍ୱା ବିେଷି୍ 
ଡୱାକ୍ତରଖୱାନୱା ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱା କରୱାଯୱାଇଛି।

ରକାଭିଡ ମକୁାବଲିାରର ଜମ ୁଓ 
କଶୀ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ

ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁସ୍ାସ୍ୟୁରସବା

ଆଥଶିକ ପ୍ୱାଶକଜ୍

 ଜମ-୍କଶମେୀର ଶେଉଛି ଶଦେର ରୱାଜ୍ ଓ ଶକନ୍ଦ୍ରେୱାସିତ ପ୍ରଶଦେଗଡ଼ି୍କ 
ମଧ୍ୟଶର ପ୍ରଥମ ଶଯଉଠଁ ିଆୟ୍ଷମେୱାନ ଭୱାରତ ଶଯୱାଜନୱା ଅତେଗ୍ଗତ ସମସ୍ତ 
ନୱାଗରିକମୱାନଙ୍୍କ ସୱାବ୍ଗଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍୍ଶସବୱା ସବ୍ିଧୱା ଦିଆଯୱାଇଛି।

 ଶସେତ ନୱାମଶର, ଏେ ିଶଯୱାଜନୱା ଅତେଗ୍ଗତ ପ୍ରଶତ୍କ ପରିବୱାରକ୍ 5 ଲକ୍ 
ଟଙ୍କୱାର ବୀମୱା ସବ୍ିଧୱା ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଉଛି।

 ବତ୍ତ୍ଗମୱାନସଦ୍୍ଧୱା, 49,38 ଲକ୍ େତିୱାଧକିୱାରୀ ଏେ ିଶଯୱାଜନୱାଶର ପଞି୍କୃତ 
ଶେୱାଇଛତିେ।  ଦ୍ଇଟି ଏମ୍ସ, ସୱାତଟି ଶମଡ଼ିକୱାଲ କଶଲଜ, ପୱାଞ୍ଟି ନସଶିଂ 
କଶଲଜ ଏବଂ ଦ୍ଇଟି ରୱାଜ୍ କ୍ୱା୍ ୍ସର ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱାନ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱା କୱାମ 7,500 
ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟବରୱାଦ ସେତି ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି।

 ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍୍ ଭିତି୍ତଭୂମି ନିମଶତେ ସ୍ୱାସ୍୍ ନିଶବେ ନୀତି, ନିେୱା ନିବୱାରଣ 
ନୀତି ଏବଂ ନିେୱାମକି୍୍ତ ନୀତିକ୍ ଅନ୍ଶମୱାଦନ କରୱାଯୱାଇଛି।

 ଡୱାକ୍ତରୀ େକି୍ୱା ପୱାଇ ଁ1617ଟି ନୂତନ ସିଟ୍ ଶଯୱାଡ଼ୱାଯୱାଇଛି। ଏମବିବିଏସ 
ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୱା 500ର୍ 1100କ୍ ବୃଦି୍ଧ କରୱାଯୱାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ 
ପୱାଠ୍କ୍ମଶର ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୱା ବଢ଼ିଛି। 881 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟ 
କରୱାଯୱାଇ ପବୂ୍ଗର୍ ଥବିୱା ସ୍ୱାସ୍୍ ଭିତି୍ତଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ କରୱାଯୱାଇଛି।

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ସମସ୍ତ ରଯାଗୟୁ ସମସ୍ତ ରଯାଗୟୁ 
ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ ଲାଭ ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ ଲାଭ 

ପାଇ ଁଅଭିଯାନପାଇ ଁଅଭିଯାନ

‘ଇନସୱାନିୟତ, ଜମେ୍ରିୟତ ଏବଂ କଶମେରିୀୟତ୍’ (ମୱାନବତୱା, 
ଗଣତନ୍ତ ଏବଂ କଶମେୀରବୱାସୀଙ୍କ ପରିଚୟ) ସିଦ୍ଧୱାତେକ୍ ଶନଇ 
ଆଗକ୍ ବଢ଼ଛ୍ତିେ। ଲଦୱାଖକ୍ ଏକ ଅଙ୍ଗୱାରକୱାମ ୍ଳ ମକ୍୍ତ ଶକନ୍ଦ୍ର 
େୱାସିତ ପ୍ରଶଦେଶର ପରିଣତ କରିବୱା ଲୱାଗି ଦ୍ରୁତଗତିଶର 
କୱାଯ୍୍ଗ  ଜୱାରି ରେଛିି।
ଆତଙ୍କବାଦ ହ୍ାସ, ବକିାଶରର ବୃଦି୍ଧ
ଆଜ ି ଶଦେର ଅବେଷି୍ ଭୱାଗ ସେତି ଜମ ୍ ଓ କଶମେୀର 
ଏବଂ ଲଦୱାଖର ବୱାସ୍ତବ ସମି୍ମରେଣ ସମ୍ଭବ ଶେୱାଇପୱାରିଛି। 
ଏଥପିୱାଇ ଁ ଅଗଷ୍ 2019ଶର ସଂସଦଶର ମଳୂଦ୍ଆ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱା 

 ରୱାଜ୍ଶର ବିଦ୍୍ତ େକି୍ତ ଉତ୍ୱାଦନକ୍ ଆସତେୱା 3 ବଷ୍ଗ 
ମଧ୍ୟଶର ଦ୍ଇଗଣ୍ୱା ଏବଂ 7 ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର ତିନିଗଣ୍ୱା ବୃଦି୍ଧ 
କରିବୱା ଲୱାଗି ଲକ୍୍ ରଖୱାଯୱାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 70 ବଷ୍ଗ 
ମଧ୍ୟଶର ମୱାତ୍ 3500 ଶମଗୱାୱୱାଟ ବିଦ୍୍ତ େକି୍ତ ଉତ୍ୱାଦିତ 
ଶେୱାଇଥବିୱା ଶବଶଳ 2025 ସଦ୍୍ଧୱା ଏଥଶିର ଆେ୍ରି 3000 
ଶମଗୱାୱୱାଟ୍ ଶଯୱାଡ଼ିଶେବ।

 23,000 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟ କରୱାଯୱାଇଛି 3000 
ଶମଗୱାୱୱାଟ କ୍ମତୱାସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ 
କରୱାଯୱାଇଛି ଏବଂ 35,000 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟଶର 
4,674 ଶମଗୱାୱୱାଟ କ୍ମତୱାର ବିଦ୍୍ତ େକି୍ତ ଉତ୍ୱାଦନ 
ପୱାଇ ଁବ୍ଝୱାମଣୱାପତ୍ ସ୍ୱାକ୍ରିତ ଶେୱାଇଛି।

 ସଞ୍ୱାରଣ କ୍ମତୱାକ୍ ସମ୍ପ୍ରସୱାରଣ କରିବୱା ଲୱାଗି 400 
ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛି।

 ଶସୌଭୱାଗ୍ ଶଯୱାଜନୱା ଅତେଗ୍ଗତ, ଜମ ୍ଓ କଶମେୀରଶର ଧୱାଯ୍୍ଗ  
ସମୟସୀମୱା ପବୂ୍ଗର୍ 100 ପ୍ରତିେତ ପରିବୱାରକ୍ ବିଦ୍୍ତ 
ସଂଶଯୱାଗ ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି।

 ଚଳିତ ବଷ୍ଗ ନିୟନ୍ତଣ ଶରଖୱା ନିକଟବତ୍ତ୍ଗୀ ଗ୍ରୱାମ ଶକଶରନର 
ମଣି୍୍ଆନ୍ ଗ୍ରୱାମକ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଡ୍ ସେତି ଶଯୱାଡ଼ୱାଯୱାଇପୱାରିଛି। 
ଏଥପିବୂ୍ଗର୍ ଏେ ିଗ୍ରୱାମର ଶଲୱାକମୱାଶନ ଡିଶଜଲ 
ଶଜଶନଶରଟର ସେୱାୟତୱାଶର ଦିନକ ୍ମୱାତ୍ ତିନି ରଣ୍ଟୱା 
ପୱାଇ ଁବିଦ୍୍ତ ଶସବୱା ପୱାଉଥଶିଲ।

 ଉଜୱାଲୱା ଅତେଗ୍ଗତ 84.86 ଲକ୍ େତିୱାଧକିୱାରୀଙ୍୍କ  
େତପ୍ରତିେତ କଭଶରଜ ୍ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି।

ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଦୁିୟୁତ ରସବା
ସ୍ଚ୍ ଇନ୍ଧନ ଦିଗଶର, 12.60 
ଲକ୍ ଶଯୱାଗ୍ େତିୱାଧକିୱାରୀ 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳୱା ଶଯୱାଜନୱାର 
ଲୱାଭ ପୱାଇଛତିେ।

100%

ପ୍ରଥମ ଥର ସଂରକ୍ଷଣର ସବୁଧିାକୁ ବୃଦି୍ଧ 
କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଏଣକି ିସ୍ାନୀୟ 

ବାସି୍ାମାରନ ସରକାରୀ ରଯାଜନାରର ଲାଭ 
ପାଇପାରୁଛନ୍ ି। ଏହା ରସମାନଙ୍କ ସାମାଜକି 

ସରୁକ୍ଷାକୁ ସନୁଶିି୍ତ କରିଛ।ି

 ସୱାମୱାଜକି ସର୍କ୍ୱା ଶଯୱାଜନୱା ଏବଂ ଭତ୍ତୱା ଶଯୱାଜନୱାର 
େତିୱାଧକିୱାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୱା ପୱାଖୱାପୱାଖ ି9 ଲକ୍କ୍ ବୃଦି୍ଧ ପୱାଇଛି 
ଯୱାେୱାକି 59 ପ୍ରତିେତ। ପ୍ରଶତ୍କଙ୍୍କ 1,000 ଟଙ୍କୱାର ଭତ୍ତୱା ଲୱାଭ 
ମିଳ୍ଛି।

 ସଂଖ୍ୱାଲର,୍ ଅନ୍ସଚୂିତ ଜୱାତି ଏବଂ ପଛ୍ଆ ବଗ୍ଗଙ୍୍କ ମିଳଥ୍ବିୱା 
ପ୍ରୱାକ୍ ଓ ମୱାଟି୍କ ପରବତ୍ତ୍ଗୀ ବୃତି୍ତ ସଂଖ୍ୱା ପୱାଖୱାପୱାଖ ି300ର୍ 400 
ପ୍ରତିେତକ୍ ବୃଦି୍ଧ ପୱାଇଛି।

 55ଟି ଲୱାଭ ଶଯୱାଜନୱାଶର େତପ୍ରତିେତ କଭଶରଜ ୍ମିଳିପୱାରିଛି। 
ବିଶେଷ କରି ସୀମୱାବତ୍ତ୍ଗୀ ଇଲୱାକୱାଶର ରେ୍ଥବିୱା ଶଲୱାକମୱାନଙ୍୍କ 
ଶଯୱାଜନୱାଶର ସୱାମିଲ କରୱାଯୱାଇଛି।

 ଇ-ଜବ୍  ଶପୱାଟ୍ଗୱାଲ ଏବଂ ରେମ ସଂସ୍ୱାର ସଂକ୍ୱାତେୀୟ ଚୱାରିଟି 
ସଂେତିୱାକ୍ ଜଲ୍ୱାଇ 2021 ଠୱାର୍ କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କରୱାଯୱାଉଛି।

 ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଜନ ଧନ ଶଯୱାଜନୱା, ସର୍କ୍ୱା ବୀମୱା ଶଯୱାଜନୱା ଏବଂ 
ଜୀବନ ଶଜ୍ୱାତି ବୀମୱା ଶଯୱାଜନୱା ଅତେଗ୍ଗତ ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କର 
ଆଥଶିକ ଅତେଭୂ୍ଗକି୍ତକରଣ ପୱାଇ ଁପରିସରକ୍ ବୃଦି୍ଧ କରୱାଯୱାଇଛି।

 ସୱାତ ଲକ୍ କିଷୱାନ ଶକ୍ଡିଟ୍ ଆକୱାଉଣ୍ଟଶର 6,000 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର୍ 
ଅଧକି ପଇଠ କରୱାଯୱାଇଛି।

 ପ୍ରୱାଣୀପୱାଳନ ଏବଂ ମତ୍୍ଚୱାଷ ସେତି ସମ୍ପକୃ୍ତ 87,000ର୍ ଅଧକି 
କୃଷକମୱାନଙ୍୍କ 514 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ପଇଠ କରୱାଯୱାଇଛି।

 ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସର୍କ୍ୱା ବୀମୱା ଶଯୱାଜନୱା ଅତେଗ୍ଗତ 9.26 ଲକ୍ ଶଲୱାକ ପଞି୍କୃତ 
ଶେୱାଇଥବିୱା ଶବଶଳ ଶକବଳ 2020-21ଶର 1.69 ଲକ୍ ଶଯୱାଗ ଶଦଇଛତିେ।

 ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଜୀବନଶଜ୍ୱାତି ବୀମୱା ଶଯୱାଜନୱାଶର ପୱାଖୱାପୱାଖ ି4 
ଲକ୍ ଶଲୱାକ ପଞ୍ୀକରଣ କରିଥବିୱା ଶବଶଳ ଶକବଳ 2020-
21ଶର ପୱାଖୱାପୱାଖ ି50,000 ଶଲୱାକ ଶଯୱାଗ ଶଦଇଛତିେ। ଜନ ଧନ 
ଶଯୱାଜନୱା ଅତେଗ୍ଗତ 25 ଲକ୍ର୍ ଅଧକି ଆକୱାଉଣ୍ଟ ଶଖୱାଲୱାଯୱାଇଛି 
ଏଥମିଧ୍ୟର୍ ଗତ ଶଗୱାଟିଏ ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର ଶକବଳ 3 ଲକ୍ ନୂଆ 
ଆକୱାଉଣ୍ଟଧୱାରୀ ଏେ ିଶଯୱାଜନୱା ସେତି ଶଯୱାଡ଼ି ଶେୱାଇଛତିେ।

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ସନୁଶିି୍ତ ରହାଇଛି

ଲକ୍୍

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ଶକି୍ଷାକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ

କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା। ସମ୍ିଧୱାନର ଅନ୍ଶଚ୍ଦ 370କ୍ ଉଶଚ୍ଦ କରି 
ଏେ ି ରୱାଜ୍କ୍ ଦ୍ଇଟି ଶକନ୍ଦ୍ର େୱାସିତ ପ୍ରଶଦେଶର ବିଭୱାଜତି 
କରିବୱା ପ୍ରସ୍ତୱାବକ୍ ସଂସଦ ଅନ୍ଶମୱାଦନ କରିବୱା ପଶର ଏେୱା 
ସମ୍ଭବ ଶେୱାଇପୱାରିଥଲିୱା। ଜମ ୍ଓ କଶମେୀରର ବୱାସ୍ତବ ପରିଚୟ 
ଶେଉଛି ଧୱାମଶିକ ସେନେୀଳତୱା ଏବଂ ସଫି୍ ପରମ୍ପରୱା। ବେ୍ 
ଦେନି୍ଧ ଧରି, ଏେ ି ଅଞ୍ଳ ବନ୍୍ଧକ, ଶବୱାମୱା, ଆତଙ୍କବୱାଦ ଓ 

ବିଚ୍ିନ୍ନତୱାବୱାଦର ଅତ୍ୱାଚୱାର ସେଆିସିଛି। ଶତଶବ ଶକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୱାର ବିଶେଷ ଭୱାଶବ ଏେ ିଅଞ୍ଳ ପୱାଇ ଁବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଓ 
ଶଯୱାଜନୱା କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କରିବୱା ଫଳଶର ଉଭୟ ଶକନ୍ଦ୍ରେୱାସିତ 
ଅଞ୍ଳଶର ବିକୱାେଧୱାରୱା  ପଣ୍ଥିଶର ମୱାଗ୍ଗକ୍ ଶଫରିପୱାରିଛି। 
ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ଏେସିବ୍ ଅଞ୍ଳଶର ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍କ ଶଯୱାଜନୱାର 
ଲୱାଭ 90 ପ୍ରତିେତର୍ ଅଧକି େୱାରଶର ମିଳିପୱାର୍ଛି। ଜମ ୍ଓ 

ମିଶନ ଯବୁା

ଜୱାତୀୟ େକି୍ୱା ନୀତିକ୍ କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କରିବୱା ଲୱାଗି ଏକ ଟୱାସ୍ଶଫୱାସ୍ଗ ଗଠନ କରୱାଯୱାଇଛି। ଏକ କୱାଯ୍୍ଗ ଶଯୱାଜନୱା ସେତି 
ଏେୱା ଚଳିତ ବଷ୍ଗ ଅଗଷ୍ ସଦ୍୍ଧୱା ନିଜର ସପ୍ୱାରିସ ରିଶପୱାଟ୍ଗ ଦୱାଖଲ କରିବ। 20,000 ଅତିରିକ୍ତ ସିଟ୍ ସେତି 50ଟି ନୂଆ 
ମେୱାବିଦ୍ୱାଳୟ ଶଖୱାଲୱା ଯୱାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲୱାଗି ଛୱାତ୍ଛୱାତ୍ୀଙ୍କ ପୱାଇ ଁସ୍ୱାସ୍୍ କୱାଡ୍ଗ ଶଯୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି; 12 
ଲକ୍ କୱାଡ୍ଗ ବତ୍ତ୍ଗମୱାନସଦ୍୍ଧୱା ଜୱାରି କରୱାଯୱାଇ ସୱାରିଲୱାଣ।ି 38,000 େକି୍କଙ୍୍କ ନିୟମିତ କରୱାଯୱାଇଛି ଏବଂ ଏକ ସ୍ଚ୍ ବଦଳି 
ନୀତିକ୍ ଗ୍ରେଣ କରୱାଯୱାଇଛି। 4,000ର୍ ଅଧକି ବିଦ୍ୱାଳୟଶର ଶସୌର ବିଦ୍୍ତ ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛି ଏବଂ 607ଟି ଧନ୍ଦୱାମଳୂକ 
ପରୀକ୍ୱାଗୱାର ଶଖୱାଲୱାଯୱାଇଛି। ପ୍ରଥମର୍ ପଞ୍ମ ଶରେଣୀ ପଯ୍୍ଗ ତେ ପୱାଠ୍ପସ୍୍ତକକ୍ ଶଡୱାଗ୍ରୀ, େନି୍ଦୀ, କଶମେୀରୀ ଏବଂ ଊଦ୍୍୍ଗ ଭୱାଷୱାଶର 
ଅନ୍ବୱାଦ କରୱାଯୱାଇଛି। ଆଠ ବଷ୍ଗ ପଶର 1700 ଅଧ୍ୟୱାପକଙ୍୍କ ଏବଂ 15 ବଷ୍ଗ ପଶର 1200 ଅଧ୍ୟକ୍ଙ୍୍କ ପଶଦୱାନ୍ନତି ଦିଆଯୱାଇଛି।

  ବେ୍ମଖ୍ ି ରଣନୀତି ଶନଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇ ଁ ଏକ 
ଶଯୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି ଯୱାେୱାଫଳଶର ଯବ୍ପିଢ଼ି 
ଜୀବିକୱା, େକି୍ୱା, ଦକ୍ତୱା ବିକୱାେ ଏବଂ ଆଥଶିକ ସେୱାୟତୱା 
ସେଜଶର ପୱାଇପୱାରିଶବ। ଏେ ିଉଶଦ୍େ୍କ୍ ପରୂଣ ପୱାଇ ଁ
4500 ଯବ୍ କ୍ଲବ୍ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱା କରୱାଯୱାଉଛି।

  ଚଳିତ ବଷ୍ଗ ଆଠଟି ଶଯୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭ କରୱାଯିବ। ୟ୍ଥ ୍
ଡୱାଟୱା ବ୍ୱାଙ୍କ ଅତେଗ୍ଗତ େକି୍ୱା ଦକ୍ତୱାଶର ପଞ୍ୀକରଣ 
ପୱାଇ ଁ ଏକ ଶପୱାଟ୍ଗୱାଲ, ପରିବେନ ଶକ୍ତ୍ଶର ଶଯୱାଗ୍ 
ଯବ୍କମୱାନଙ୍୍କ ଜୀବିକୱା ପ୍ରଦୱାନ କରିବୱା ଲୱାଗି ‘ମମ୍କିନ’ 
ଅତେଗ୍ଗତ 250 ଯବ୍କଙ୍କ ପଞ୍ୀକରଣ, ‘ଶତଜସି୍ନୀ’ 
ଅତେଗ୍ଗତ 200 ମେଳିୱାଙ୍୍କ ସବ୍ିଧୱା, ଶକୱାଚିଂ ପୱାଇ ଁଆଗ୍ରେୀ 
ଥବିୱା ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କ ପୱାଇ ଁ ‘ପରୱୱାଜ’୍, ‘ଏଲଜ-ି75’ 
ଶଯୱାଜନୱା ଅତେଗ୍ଗତ 75 ଜଣ ଛୱାତ୍ୀଙ୍୍କ ରୱାଜ୍ପୱାଳଙ୍କ ବୃତି୍ତ 
ଶଯୱାଜନୱା ଏବଂ ପର୍ସ୍ୱାର ପୱାଇ ଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୱାଳୟ ସେତି 
ସେଭୱାଗିତୱାଶର 15ଟି ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ି୍କର ଚୟନ।

  ଭବିଷ୍ତଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୀଡ଼ୱା ଗତିବିଧଶିର ଅଂେଗ୍ରେଣ 
କରିବୱା ଲୱାଗି 6 ଲକ୍ର୍ ଅଧକି ଯବ୍କଯବ୍ତୀ ପ୍ରସ୍୍ତତ 
ଶେଉଛତିେ। ପ୍ରୱାୟ 134ଟି କ୍ୀଡ଼ୱା ପ୍ରକଳ୍ପ କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ 
କରୱାଯୱାଉଛି। େକି ଟଫ୍ଗ , ଆଥଶଲଟିକ୍  ଟ୍ୱାକ୍ , ଇନଶଡୱାର 
କ୍ୀଡ଼ୱା େଲ୍ ଆଦି ଶଖଶଲୱା ଇଣି୍ଆ ଶଯୱାଜନୱାଶର ନିମ୍ଗୱାଣ 
କରୱାଯୱାଉଛି।

  ଯବ୍କଙ୍କ ନିଯକି୍୍ତ ପୱାଇ ଁ ସବ୍ଗବୃେତ ନିଯକି୍୍ତ ଅଭିଯୱାନ 
କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କରୱାଯୱାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପଯ୍୍ଗ ୱାୟଶର 
ଏସଏସବି ପକ୍ର୍ 19,000 ପଦବୀ ପୱାଇ ଁବିଜ୍ପି୍ ପ୍ରକୱାେ 
ପୱାଇଥଲିୱା। ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍୍ଗ ୱାୟଶର 15,000 ଖୱାଲି ପଦବୀ 
ଚିହ୍ନଟ କରୱାଯୱାଇଛି।

ଉତ୍ମ ପ୍ରଶାସନ ପାଇ ଁସଂସ୍କାର
ଇ-ଅଫିସର ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ଜରିଆଶର ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ କୱାଗଜମକ୍୍ତ 
ପ୍ରେୱାସନ ପୱାଇ ଁଏକ ଅଭିଯୱାନ ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି। ଜମ ୍
ଓ କଶମେୀର ଇତିେୱାସଶର ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇ ଁଶଦଢ଼ େେ ବଷ୍ଗ 
ପର୍୍ଣୱା ଦରବୱାର ସ୍ୱାନୱାତେର ପ୍ରଥୱାର ଉଶଚ୍ଦ କରୱାଯୱାଇଛି। 
ପବୂ୍ଗର୍ େୀତ ଋତ୍ରଶର ଜମ ୍ଛଅ ମୱାସ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ ମେ ଋତ୍ଶର 

ରେୀନଗରଶର ଛଅ ମୱାସ ପଯ୍୍ଗ ତେ ବିକଳ୍ପ ଭୱାଶବ ରୱାଜଧୱାନୀ କୱାଯ୍୍ଗ  ଚୱାଲ୍ଥଲିୱା, 
ସଚିବୱାଳୟର ସ୍ୱାନୱାତେର ପୱାଇ ଁସରକୱାରଙ୍୍କ ବିପଳ୍ ପରିମୱାଣର ଅଥ୍ଗ ଖର୍୍ଗ କରିବୱାକ୍ 
ପଡ଼୍ଥଲିୱା। ଇ-ଫୱାଇଲ ଓ ଇ-ଅଫିସର ପ୍ରଚଳନ କରୱାଯିବୱା ଫଳଶର 400 ଶକୱାଟି 
ଟଙ୍କୱା ସଞ୍ୟ କରୱାଯୱାଇପୱାରିଛି। ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଳର ସବ୍ଗସୱାଧୱାରଣ ସ୍ୱାନଶର ୱୱାଇଫୱାଇ 
ସବି୍ଧୱା ଶଯୱାଗୱାଇ ଶଦବୱା ନିମଶତେ ଲକ୍୍ ରଖୱାଯୱାଇଛି। ଅଭିଶଯୱାଗ ସମୱାଧୱାନ ବ୍ବସ୍ୱା-
ଶଜଶକଆଇଗ୍ରୱାମ୍ସ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱା କରୱାଯୱାଇଛି। ଏେ ି ଶଯୱାଜନୱା, ଶସଶପ୍ଟମର୍ 2020ଶର 
େଭ୍ୱାରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା, ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ସଦ୍୍ଧୱା ଏଥଶିର 85,000ର୍ ଅଧକି ଅଭିଶଯୱାଗ 
ପଞ୍ୀକରଣ ଶେୱାଇସୱାରିଛି। ଏେ ିବ୍ବସ୍ୱା ଜରିଆଶର ସମୱାଧୱାନ େୱାର 92 ପ୍ରତିେତ 
ରେଛିି। ବିଗତ 8 ମୱାସ ମଧ୍ୟଶର ସମୱାଧୱାନ େୱାର 52ର୍ 92 ପ୍ରତିେତ ରେଥିଲିୱା।

ରସଓ ଏବଂ ପଯ୍ଷୟୁଟନ
ଶସଓ ପୱାଇ ଁଏକ ବଜୱାର େସ୍ତଶକ୍ପ ଶଯୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭ 
କରୱାଯୱାଇଛି।  ଡିବିଟି ମୱାଧ୍ୟମଶର ଅଥ୍ଗ ପଇଠ ଏବଂ 
ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟ ଏଶଜ୍ ୍ସ ି ଦ୍ୱାରୱା କ୍ୟ ଫଳଶର ବଜୱାର 
ଦର ସି୍ର ଶେୱାଇପୱାରିଛି। ଶକ୍ତୱା ସଂସ୍ୱା ପକ୍ର୍ ଶସଓ 
ପରିବେନ କରିବ। ଏକ େୱାରୱାେୱାରି ଆକଳନ ଅନ୍ଯୱାୟୀ 

8000 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ଶସଓ ରପ୍ୱାନି ଶେଉଛି ଏବଂ ପୱାଖୱାପୱାଖ ି30 ଲକ୍ ଶଲୱାକ 
ଏେୱା ଦ୍ୱାରୱା ସିଧୱାସଳଖ ଉପକୃତ ଶେଉଛତିେ। ଆତଙ୍କବୱାଦୀ-ଉଗ୍ରବୱାଦୀଙ୍କ ଠୱାର୍ 
ମିଳଥ୍ବିୱା ଭୟର୍ ସର୍କ୍ୱା ଶଦବୱା ଲୱାଗି ମଲୂ୍ ଆଧୱାରିତ ଏମଆଇଏସ େଭ୍ୱାରମ୍ଭ 
କରୱାଯୱାଇଛି। କଶମେୀରୀ ଶକେରକ୍ ଜଆିଇ ଟ୍ୱାଗ ୍ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି।
ମହଳିାଙ୍କ ପାଇ ଁସ୍ତନ୍ତ୍ର ରଯାଜନା

ମେଳିୱା ଉଦ୍ମୀଙ୍କ ପୱାଇ ଁଚଳିତ ବଷ୍ଗ ଜନ୍ 29 ତୱାରିଖଶର 
‘ଶେୱାସଲୱା’ ନୱାମକ ଏକ ଶଯୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା। 
ଏେୱା ଅଧୀନଶର, ଆଥଶିକ ସେୱାୟତୱା ପୱାଇବୱା, ନିଜ ନୱାମଶର 
ବ୍ୱାଙ୍କ ଆକୱାଉଣ୍ଟ ଶଖୱାଲିବୱା, ନୀତିଗତ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ, 
ମିେନ ୟ୍ଥ ୍ ଅତେଗ୍ଗତ ସେୱାୟତୱା, ଇ-କମସ୍ଗ ପ ୍ଲୱାଟଫମ୍ଗ 

ସେତି ଶସମୱାନଙ୍୍କ ଶଯୱାଡ଼ିବୱା ଏବଂ ବଛୱା ବଛୱା ଉଦ୍ମୀମୱାନଙ୍୍କ ପ୍ରଦେ୍ଗନୀଶର ଷ୍ଲ୍ 
ଶଯୱାଗୱାଇ ଶଦବୱା ନିମଶତେ ଶଯୱାଜନୱା କରୱାଯୱାଇଛି। ଜୱାତୀୟ ଜୀବିକୱା ମିେନ ଅତେଗ୍ଗତ 
46,000 ସ୍ୟଂ ସେୱାୟକ ଶଗୱାଷ ୍ଠୀଶର 4 ଲକ୍ର୍ ଅଧକି ମେଳିୱା ଶଯୱାଡ଼ି ଶେୱାଇଛତିେ। 
ଏେ ିଶଗୱାଷ ୍ଠୀଗଡ଼ି୍କ୍ 900 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର୍ ଅଧକି ଅଥ୍ଗ ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି।

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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କଶମେୀରଶର 76% ଶକୱାଭିଡ ଟିକୱାକରଣ ଶେୱାଇସୱାରିଥବିୱା 
ଶବଶଳ ଚୱାରିଟି ଜଲି୍ୱାଶର େତପ୍ରତିେତ ଟିକୱାକରଣ 
କରୱାଯୱାଇସୱାରିଛି।  ନୂତନ ଜମ-୍କଶମେୀର ଓ ଲଦୱାଖର 
ବିକୱାେ ଗତି ବୱାସ୍ତବଶର ଶକନ୍ଦ୍ର ଗେୃମନ୍ତୀ ଅମିତ େୱାେଙ୍କ 
ଶସେ ି ଉକି୍ତକ୍ ପ୍ରମୱାଣତି କରିଛି ଯୱାେୱାକ୍ ଶସ ସଂସଦଶର 
କେଥିଶିଲ ଶଯ ଅନ୍ଶଚ୍ଦ 370 ଏକ ଐତିେୱାସିକ ଭ୍ଲ ଥଲିୱା 

ଯୱାେୱାକ୍ ରୱାଷ୍ଟ୍ରର ବୱାସ୍ତବ ଏକତ୍ୀକରଣ ନିମଶତେ 5 ଅଗଷ୍ 
2019ଶର ସଂଶେୱାଧନ କରୱାଯୱାଇଛି। ପବୂ୍ଗର୍ ପଲ୍ୱୱାମୱା  
କେଶିଲ ଆତଙ୍କବୱାଦର ସ୍ମୃତ ିତୱାଜୱା ଶେୱାଇଯୱାଉଥଲିୱା, ଆଜ ି
ଶସେ ି ଅଞ୍ଳର ଉଖ ୍ ଗ୍ରୱାମର ଶପନସିଲ ସୱାରୱା ଶଦେଶର 
ପିଲୱାମୱାନଙ୍କ େକି୍ୱା ଶକ୍ତ୍ଶର ଗ୍ରେଣୀୟ ଶେୱାଇଛି। ଜମ-୍
କଶମେୀର ଓ ଲଦୱାଖ ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ଏକ ନୂତନ ସଶୂଯ୍୍ଗ ୱାଦୟ, ଉନ୍ନତ 

ସୀମା ପନୁଃନଦି୍ଧ୍ଷାରଣ ଏବଂ ନବି୍ଷାଚନ

ନିବ୍ଗୱାଚନ ଆଶୟୱାଜନ ପୱାଇ ଁ ସୀମୱା ପନ୍ଃନିଦ୍ଧ୍ଗୱାରଣ 
ପ୍ରକି୍ୟୱାକ୍ ତ୍ୱରୱା୍ ୍ତି କରୱାଯୱାଇଛି ଯୱାେୱାଫଳଶର 

ଏକ ନିବ୍ଗୱାଚିତ ସରକୱାର ଗଠନ କରୱାଯୱାଇପୱାରିବ। ଏେୱା 
ଶକବଳ ଗଣତନ୍ତକ୍ ସଦୃ୍ଢ଼ କରିବ ନୱାେି ଁବରଂ ବିକୱାେକ୍ 
ମଧ୍ୟ ଗତିେୀଳ କରିବ। ଏେ ି ସୀମୱା ପନ୍ଃନିଦ୍ଧ୍ଗୱାରଣ 
କୱାଯ୍୍ଗ ର ମଳୂ ଉଶଦ୍େ୍ ଶେଉଛି ପ୍ରଶତ୍କ ଅଞ୍ଳଶର 
ଯଶଥଷ୍ ରୱାଜଶନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ ଏବଂ ବିଧୱାନସଭୱାଶର 
ପ୍ରଶତ୍କ ବଗ୍ଗର ଉପସି୍ତି ସନି୍ଶି୍ତ କରିବୱା। ବିଶେଷ 
କରି ଅନ୍ସଚୂିତ ଜୱାତି, ପଛ୍ଆ ବଗ୍ଗ ଏବଂ ଜନଜୱାତି 
ଶକ୍ତ୍ର ଶଲୱାକମୱାନଙ୍୍କ ସମୱାନ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ ପ୍ରଦୱାନ 
କରିବୱା। ଏେ ି ପରିଶପ୍ରକ୍ୀଶର, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର 
ଶମୱାଦୀ ଜନ୍ 24 ତୱାରିଖଶର ଏେ ି ଅଞ୍ଳର ସମସ୍ତ 
ରୱାଜଶନୈତିକ ଦଳ ସେତି ଏକ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଶବୈଠକ 
ଆଶୟୱାଜନ କରିଥଶିଲ। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ କେଥିଶିଲ ଶଯ 
ଏେ ି ଶକ୍ତ୍ଶର ତୃଣମଳୂସ୍ତରର୍ ଗଣତନ୍ତକ୍ ସଦୃ୍ଢ଼ 
କରିବୱା ଶେଉଛି ତୱାଙ୍କର ପ୍ରୱାଥମିକତୱା। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ଜମ ୍ ଓ କଶମେୀରର ଶନତୱାମୱାନଙ୍୍କ କେଥିଶିଲ ଶଯ 
ଯବ୍କମୱାଶନ ଆଗକ୍ ଆସି ଶନତୃତ୍ୱ ଶନବୱା ଆବେ୍କ। 

ଏେ ି ଶବୈଠକଶର ଉପସି୍ତ ଥବିୱା ଶକନ୍ଦ୍ର ଗେୃ ମନ୍ତୀ 
ଅମିତ େୱାେ ଏେ ି ଅଞ୍ଳଶର ପରିସି୍ତିଶର ଆସିଥବିୱା 
ସଧ୍ୱାର ସମ୍ପକ୍ଗଶର ସମସ୍ତ ଶନତୱାମୱାନଙ୍୍କ ଅବଗତ 
କରୱାଇଥଶିଲ। ସବ୍ ଦଳ ଶସମୱାନଙ୍କର ମତୱାମତ 
ରଖଥିଶିଲ। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଦ୍ଇଟି ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଶର ବିଶେଷ ଶଜୱାର ଶଦଇଥଶିଲ।  
ଜମ ୍ ଓ କଶମେୀରଶର ତୃଣମଳୂସ୍ତରଶର ଗଣତନ୍ତକ୍ 
କୱାଯ୍ଗ୍କୱାରୀ କରିବୱାକ୍ ଶେଶଲ ପ୍ରଶତ୍କଙ୍୍କ ମିଳିତ 
ଭୱାଶବ କୱାମ କରିବୱାକ୍ ଶେବ ଏବଂ ଏଥପିୱାଇ ଁ
ଜନଭୱାଗିଦୱାରୀ ମୱାଧ୍ୟମଶର ଏକ ପରିଶବେ ସଷିୃ୍ 
କରୱାଯିବୱା ଆବେ୍କ। ପଞ୍ୱାୟତିରୱାଜ ଏବଂ ଅନ୍ 
ସ୍ୱାନୀୟ ସଂସ୍ୱାଗଡ଼ି୍କର ନିବ୍ଗୱାଚନ ସଫଳତୱାପବୂ୍ଗକ 
ଆଶୟୱାଜନ କରୱାଯିବୱା ଏବଂ ସର୍କ୍ୱା ପରିଦୃେ୍ଶର 
ସଧ୍ୱାର ପରିଶପ୍ରକ୍ୀଶର ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍କ ପକ୍ର୍ 
ଏେି ସଦ୍ତମ ପ୍ରୟୱାସ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା। ପଞ୍ୱାୟତ 
ନିବ୍ଗୱାଚନ ପଶର, ପୱାଖୱାପୱାଖ ି12,000 ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା 
ସିଧୱାସଳଖ ପଞ୍ୱାୟତଗଡ଼ି୍କ୍ ପେଞ୍ିପୱାରିଛି। ଏେୱା 
ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଳଶର ବିକୱାେର ଗତିକ୍ ତ୍ୱରୱା୍ ୍ତି କରିଛି।

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ବୟୁବସ୍ା

ନୂତନ କୃଷି ସଂସ୍ୱାର ଏବଂ ଇ-ନୱାମ ୍ ଜରିଆଶର ଶଦେ 
ଏକ ରୱାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ କୃଷି ବଜୱାର ଦିଗଶର ଅଗ୍ରସର ଶେଉଛି।

ଏେ ି ଶଯୱାଜନୱାର ଲକ୍୍ ଶେଉଛି ଜୱାତୀୟ ଖୱାଦ୍ 
ସର୍କ୍ୱା ଆଇନ (ଏନଏଫଏସଏ) ଅତେଗ୍ଗତ ଶଦେବ୍ୱାପୀ 
ଶପୱାଶଟ୍ଗବଲିଟି ଜରିଆଶର ଶଦେର ଶଯଶକୌଣସି ସ୍ୱାନଶର 
ସମସ୍ତ ପ୍ରବୱାସୀ େତିୱାଧକିୱାରୀମୱାନଙ୍୍କ ସବସିଡିଯକ୍୍ତ ଖୱାଦ୍ 
େସ୍ ବୱାଧୱାମକ୍୍ତ ଭୱାଶବ ଶଯୱାଗୱାଇ ଶଦବୱା।

ବିଦ୍୍ତ େକି୍ତ ଶକ୍ତ୍ଶର ଏେୱା ଏକ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ମୱାଇଲଖଣ୍୍ଟ ଯୱାେୱାକି 
ଭୱାରତର ମଖ୍୍ଭୂଖଣ୍ଶର ଉତ୍ୱାଦିତ ବିଦ୍୍ତ େକି୍ତର ଉପଶଯୱାଗ 
ଶଯଶକୌଣସି ସ୍ୱାନଶର ଚୱାେଦିୱା ଅନ୍ସୱାଶର ସନି୍ଶି୍ତ କରିବ।

ଶଦେର ସମସ୍ତ ଭୱାଗଶର ବୱାଧୱାମକ୍୍ତ ଗ୍ୱାସ ସଂଶଯୱାଗ ସନି୍ଶି୍ତ 
କରିବୱା ଲୱାଗି ଆଞ୍ଳିକ ଗ୍ରୀଡ୍ ଗଡ଼ି୍କ୍ ଶଯୱାଡ଼ି ଏକ ଜୱାତୀୟ ଗ୍ରୀଡ଼୍ 
ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱା କରୱାଯିବ।

ଶଦେର ଶଯଶକୌଣସି ସ୍ୱାନଶର 50 ଶକୱାଟି ଶଲୱାକଙ୍୍କ 5 
ଲକ୍ ଟଙ୍କୱା ପଯ୍୍ଗ ତେ ବୀମୱାର ଲୱାଭ।

ଭୱାରତର ଯବ୍ପିଢ଼ି ଶକବଳ ଭଲ ସେର ଚୱାେୱାତିଁେ ନୱାେି ଁ; ଶସମୱାଶନ ଭଲ ଗ୍ରୱାମ ଏବଂ ସେର ଉଭୟ ଚୱାେୱାତିଁେ। ଶକନ୍ଦ୍ରୀକୃତ 
ବ୍ବସ୍ୱା ଫଳଶର ବିଭୱାଜତି ଶେୱାଇ ରେଥିବିୱା ସବ୍ିଧୱାଗଡ଼ି୍କର ଏକତ୍ୀକରଣ ଶେୱାଇପୱାରିଛି। ଅନ୍ ଅଥ୍ଗଶର କେବିୱାକ୍ 

ଗଶଲ, ଏକ ରୱାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ବ୍ବସ୍ୱା! ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍କ ଜୀବନକ୍ ଆରୱାମଦୱାୟକ ଏବଂ ନିରୱାପଦ କରିବୱା ଲୱାଗି ବିଗତ 7 ବଷ୍ଗ 
ମଧ୍ୟଶର ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ବିଭିନ୍ନ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରିଛତିେ।

ଆଜି ପ୍ରରତୟୁକ ଭାରତୀୟ କହପିାରିରବ 
ରଯ ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଓ ଏକ ସମି୍ଧାନ। ଆରମ 
ସଦ୍୍ଷାର (ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପରଟଲ)ଙ୍କ ଏକ 
ଭାରତ ରରେଷ ୍ଭାରତ ସ୍ପ୍ନକୁ ସାକାର 

କରିପାରିଛ।ୁ ଆରମ ଏପରି ଏକ ବୟୁବସ୍ା 
ବକିଶତି କରିବା ଉଚତ୍ି ଯାହା ରଦଶର 

ଏକତାକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଏହ ିପ୍ରକ୍ୟିା 
ନରିନ୍ର ଭାରବ ଜାରି ରହବିା ଆବଶୟୁକ।

ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏକ ରାଷ୍ଟ, ଏକ କୃରି ବଜାର

ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଏକ ରାସନ କାଡ୍ଷ

ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍

ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ଗୟୁାସ ଗ୍ରୀଡ୍

ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ସ୍ାସ୍ୟୁ ବୀମା

ଏେ ିଶଯୱାଜନୱାର ଲକ୍୍ ଶେଉଛି ଡିଜଟିୱାଲ ମୱାଧ୍ୟମଶର ଶଟୱାଲ୍ ସଂଗ୍ରେ 
ଏବଂ ସୱାରୱା ଭୱାରତଶର ବୱାେନଗଡ଼ି୍କର ବୱାଧୱାମକ୍୍ତ ଯୱାତୱାୟୱାତ।

ବସ୍୍ତ ଓ ଶସବୱା ଟିକସ (ଜିଏସଟି) ମୱାଧ୍ୟମଶର ‘ଏକ ରୱାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ 
ଟିକସ’ର ସ୍ପ୍ନ ସୱାକୱାର ଶେୱାଇପୱାରିଛି।

ଜୱାତୀୟ ନିଯକି୍୍ତ ଏଶଜ୍ ୍ସ ିଜରିଆଶର ଅଧକିୱାଂେ ସରକୱାରୀ 
ଚୱାକିରି ପୱାଇ ଁପ୍ରୱାଥ୍ଗୀ ଚୟନ କରିବୱା ନିମଶତେ ଶଗୱାଟିଏ ବୱାଧୱାମକ୍୍ତ 
ଅନଲୱାଇନ ଶଯୱାଗ୍ତୱା ପରୀକ୍ୱା।

ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ୋସ ୍ଟୟୁାଗ୍

ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ଟିକସ

ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ପରୀକ୍ଷା

ଜୱାତୀୟ କମନ ଶମୱାବିଲିଟି (ଯୱାତ୍ୱା) କୱାଡ୍ଗ (ଏନସିଏମସି) 
ବିଭିନ୍ନ ମୱାଧ୍ୟମଶର ଯୱାତ୍ୱା ସବ୍ିଧୱା ପ୍ରଦୱାନ କରିବ। ଏେ ି
ଶଗୱାଟିଏ କୱାଡ୍ଗ ମୱାଧ୍ୟମଶର ସୱାରୱା ଶଦେଶର ଶମଶଟ୍ୱା, 
ବସ, କ୍ୱାବ୍, ଶମୱାଶନୱାଶରଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେରୱାଞ୍ଳ 
ଶରଳଶର ଯୱାତ୍ୱା କରିବୱାର ସବ୍ିଧୱା ମିଳିବ।

ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ଯାତ୍ରା କାଡ୍ଷ

ଭବିଷ୍ତ ପୱାଇ ଁପ୍ରସ୍୍ତତ ଶେୱାଇସୱାରିଛତିେ। ପୱାଲ୍ଗୱାଶମଣ୍ଟଶର 
ଶକନ୍ଦ୍ର ଗେୃମନ୍ତୀ କେିଛତିେ ଶଯ, ସମ୍ିଧୱାନର ୩୭୦ 
ଧୱାରୱା ଏକ ଐତିେୱାସିକ ଭ୍ଲ ଥଲିୱା । ୨୦୧୯ ଅଗଷ୍ 
୫ ତୱାରିଖଶର ଶଦେର ପ୍ରକୃତ ଅଖଣ୍ତୱା ରକ୍ୱା ପୱାଇ ଁ
ଏେୱାକ୍ ସଂଶେୱାଧନ କରୱାଯୱାଇଛି । ଏକଦୱା ପଲ୍ୱୱାମୱା 
ଆତଙ୍କବୱାଦର ଶକନ୍ଦ୍ର ଥଲିୱା । ଆଜି ଏଠୱାଶର ଉକ୍ଖ ୍
ଗ୍ରୱାମର ପ୍ରସ୍୍ତତ ଶପନସିଲ ସମଗ୍ର ଶଦେଶର େେିମ୍ୱାନଙ୍କ 
ନିକଟଶର େକି୍ୱାର ସତେକ ଭୱାବଶର ସ୍ୀକୃତି ପୱାଇଛି। ଜମ ୍
କଶମେୀର ଏବଂ ଲଦୱାଖ ଉତ୍ତମ ଆସତେୱା କୱାଲି ଶଦଖବିୱାକ୍ 
ସଶୂଯ୍୍ଗ ୱାଦୟ ଅଶପକ୍ୱା କରିଛି  ।  

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ



ଶଯଶକୌଣସି ସରକୱାରଙ୍କ ସକୱାଶେ ସୱାମଗି୍ରକ ବିକୱାେ ଶବେ ୍ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଓ ଅତ୍ୱାବେ୍କ ଶବୱାଲି ବିଶବଚନୱା କରୱାଯୱାଇଥୱାଏ । ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପ୍ରୱାପି୍ 
ପରଠୱାର୍ ଶଯଶକୌଣସି ସରକୱାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇ ଁଶଲୱାକମୱାନଙ୍କ ନିକଟଶର ଉତ୍ତରଦୱାୟୀ ରେବିୱା ସକୱାଶେ ପ୍ରୟୱାସ କରୱାଯୱାଇଛି। 
ଶସଥ ି ନିମଶତେ େୱାସନ ଅବଧରି ମଧ୍ୟ ଭୱାଗଶର ଶଦେର ନୱାଗରିକମୱାନଙ୍କ ନିକଟଶର ସରକୱାର ନିଜର ରିଶପୱାଟ୍ଗ କୱାଡ଼୍ଗ ଉପସ୍ୱାପନ 

ନିମଶତେ ସି୍ର କରିଛତିେ । ଭୱାରତକ ୍ଏକ ସମଦୃ୍ଧ ରୱାଷ୍ଟ୍ରଶର ପରିଣତ କରିବୱା ଏବଂ ଶଦେର ନୱାଗରିକମୱାନଙ୍୍କ ସେକ୍ତ କରିବୱା, ସରକୱାରୀ କୱାଯ୍୍ଗ  ଓ ବିକୱାେ 
ଧୱାରୱାଶର ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍୍କ ଅଧକିର୍ ଅଧକି ମୱାତ୍ୱାଶର ସୱାମିଲ କରିବୱା ତଥୱା ଗଣତୱାନି୍ତକ ମଲୂ୍ଶବୱାଧକ୍ ଅଧକି ଗର୍୍ତ୍ୱ ଆଶରୱାପ କରିବୱା ଶେଉଛି ଭୱାରତର 
ମେ୍ୱେୱାକୱାଂକ୍ୱାର ମଳୂମନ୍ତ ଏବଂ ଏେ ିପ୍ରକି୍ୟୱାଶର ୨୦୪୭ ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା ଶଯଶତଶବଶଳକି ଭୱାରତ ତୱା’ର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପ୍ରୱାପି୍ର େତବୱାଷଶିକୀ ପୱାଳନ କରିବ 
ଶସଶତଶବଶଳ ଶଦେକ୍ ଏକ ବିକେତି ରୱାଷ୍ଟ୍ରଶର ପରିଣତ କରିବୱା ଶେଉଛି ମଳୂ ଉଶଦ୍େ୍ । ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀଙ୍କ ଭୱାଷୱାଶର, “ସ୍ୱାଧୀନ 
ଭୱାରତର ଇତିେୱାସଶର ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇ ଁଆଶମ ଆମର ବିକୱାେ କୱାଯ୍୍ଗ ର ଏକ ମଧ୍ୟବତ୍ତ୍ଗୀ ରିଶପୱାଟ୍ଗ ଶଦେବୱାସୀଙ୍କ ନିକଟଶର ଉପସ୍ୱାପନ କରିବୱାର ସୱାେସ 
କରିଛ୍ । ୨୦୨୨ ମସିେୱାଶର, ଆଶମ ଶଦେ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ୭୫ତମ ବଷ୍ଗ ପତୂ୍ତଶି ପୱାଳନ କରିବୱାକ ୍ଯୱାଉଛ୍ । ଏେ ିଅବସରକ ୍ପୱାଳନ କରିବୱା ନିମଶତେ ଆଶମ ୭୫ଟି 
ବିକୱାେ ଲକ୍୍ େୱାସଲ ନିମଶତେ ସି୍ର କରିଛ୍ ଏବଂ ଶସେ ିଦିଗଶର କୱାଯ୍୍ଗ  କରିବ୍୍  । ଏେୱା ଦ୍ୱାରୱା ଶଦେ ପୱାଇ ଁସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମ କରି ପ୍ରୱାଣବଳି ଶଦଇଥବିୱା 
ଆମର ଅସଂଖ୍ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମୀମୱାନଙ୍କ ସ୍ପ୍ନ ସୱାକୱାର ଶେୱାଇପୱାରିବ । ୭୫ଟି ବିକୱାେ ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରୱାଯିବ । ବୱାସ୍ତବ ପଶକ୍, ଏକ ନୂତନ ଭୱାରତ 
ନିମ୍ଗୱାଣ ନିମଶତେ ସରକୱାର ଅଶନକ ଗଡ଼ି୍ଏ ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରିଛତିେ ଶଯଉଥଁପିୱାଇ ଁଶଦେ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ୭୫ତମ ବଷ୍ଗପତୂ୍ତଶିକ ୍ମନୱାଇବୱା ନିମଶତେ ଶସେ ି୭୫ଟି 
ଲକ୍୍ େୱାସଲ ଦିଗଶର କୱାଯ୍୍ଗ  ଆରମ୍ଭ ଶେୱାଇଛି । ଶତଶବ ଜଳ ଜୀବନ ମିେନ ଯୱାେୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର ସରକୱାର ଶଦେର ପ୍ରଶତ୍କ ପରିବୱାରଙ୍କ ନିକଟଶର ପୱାଇପ 
ଶଯୱାଶଗ ନିରୱାପଦ ପୱାନୀୟ ଜଳ ଶଯୱାଗୱାଇ ଶଦବୱାର ଲକ୍୍ ରଖଛିତିେ ।ଶସେଭିଳି ଅଶନକ ଶଯୱାଜନୱାର ପରୂ୍୍ଗ ସଫଳତୱା େୱାସଲ ନିମଶତେ ୨୦୨୪ ମସିେୱାକ୍ 
ଧୱାଯ୍୍ଗ  କରୱାଯୱାଇଛି । ଶସପରି ସ୍ଶଳ ଏେ ିସ୍ୱାଧୀନତୱା ଦିବସ ଅବସରଶର, ଶଯଶତଶବଶଳ କି ଭୱାରତ ତୱା’ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ୭୫ତମ ବଷ୍ଗଶର ପଦୱାପ୍ଗଣ କର୍ଛି, 
ଶସେ ି୭୫ଟି ବିକୱାେ ଲକ୍୍ ଉପଶର ଦୃଷି୍ପୱାତ କରୱାଯୱାଇଛି ଯୱାେୱାକି େୱାସଲ କରୱାଯିବୱା ନିମଶତେ ଦେନି୍ଧ ଦେନି୍ଧ ଧରି ଶଦେବୱାସୀ ଅଶପକ୍ୱାରତ ଥଶିଲ:

ଭୱାେତକୁ ଏକ ନୂତନ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ୱାଇବୱା ଏବଂ ରେଶରେ ବକିୱାଶେ ଧୱାେୱାକୁ ନେିନ୍ତେ ଭୱାରବ ଜୱାେି େଖବିୱାେ ଲକ୍୍ୟ 
ହୱାସଲ ନମିରନ୍ତ ନରି୍୍ଷୱାେିତ ଏହ ିଭିଜନ୍ ରେ େୱାଷ୍ଟ୍ୀୟ ଭୱାବନୱାକୁ ରରେେଣୱାେ ଉତ୍ସ, ଅରନ୍ତ୍ୟୱାେୟକୁ ଆେଶ୍ଷ ଏବଂ ସଶୁୱାସନକୁ 
ମନ୍ତ୍ର  େୂରପ ଗ୍ହଣ କେୱାଯୱାଇଛି । ରେଥମ ଥେ ପୱାଇ ଁରକୌଣସି ଏକ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକୱାେ ସୱାମଗି୍କ ଓ ସମୱାରବଶୀ ବକିୱାଶକୁ 
ନଷିୱ୍ାେ ସହ କୱାଯ୍ଷ୍ୟକୱାେୀ କେିବୱା ଲୱାରି ଏଭଳ ିରେୟୱାସ କେିଛି । ଏଭଳ ିରଯୱାଜନୱାକୁ କୱାଯ୍ଷ୍ୟକୱାେୀ କେି ସେକୱାେ ୨୦୨୨ 

ମସିହୱାରେ ରେଶ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ରେୱାପି୍େ ୭୫ ବର୍ଷ ପରୂ୍ତ୍ତି ଅବସେରେ ରେଶେ ରସହ ିଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମୀମୱାନଙ୍କ ସ୍ପ୍ନକୁ 
ସୱାକୱାେ କେିବୱା ନମିରନ୍ତ କୱାଯ୍ଷ୍ୟ କେୁଛନି୍ତ ରଯଉମଁୱାରନ ରେଶ ପୱାଇ ଁରସମୱାନଙ୍କେ ଜୀବନ େୱାନ କେିଛନି୍ତ । ଏହ ିସଂକଳ୍ପକୁ 
ହୱାସଲ କେିବୱା ଲୱାରି ସ୍ୱାଧୀନତୱାେ ୭୫ତମ ବର୍ଷ ପରୂ୍ତ୍ତି ପୱାଳନ ଅବସେରେ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକୱାେ ୭୫ଟି ଲକ୍୍ୟ ହୱାସଲ କେିବୱାକୁ 

ସି୍େ କେିଛନି୍ତ । ରସହସିବୁ ଲକ୍୍ୟ େିରରେ ଏରବ ନଷିୱ୍ାେ ସହ ତଥୱା ପରୂ୍୍ଷ ରେୱାଣରେ ସେକୱାେ କୱାଯ୍ଷ୍ୟ ଆେମ୍ଭ କେିଛନି୍ତ । ଏହୱା 
ବକିୱାଶେ ଧୱାେୱାକୁ ତୱ୍ାେୱାନ ୍ିତ କେିବୱା ସକୱାରଶ ଏକ ସେୃୁଢ଼ ଭିରି୍ତଭୂମି ରଯୱାରୱାଇବ ଯଦ୍ୱାେୱା ରଯରତରବରଳ ଆରମ ସ୍ୱାଧୀନତୱାେ 

ଶତବର୍ଷ ପରୂ୍ତ୍ତି ପୱାଳନ କେିବୱା ରସରତରବରଳ ଆରମ ଏକ ବକିଶତି େୱାଷ୍ଟ୍ରେ ପେିଣତ ରହୱାଇସୱାେିଥବିୱା । 

ଏକ ଲକ୍ଷୟୁ- ଏକ ଦଶିା
ସାମଗି୍ରକ ବକିାଶର ଧାରା ଆରମ୍ଭ
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ନୂତନନୂତନ
ଭାରତଭାରତ

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ଶଦେର କୃଷକମୱାନଙ୍୍କ ଆତ୍ମନିଭ୍ଗରେୀଳ କରୱାଯୱାଇ ପୱାରିଶଲ ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର ଭୱାରତ ମେ୍ୱେୱାକୱାଂକ୍ୱାକ୍ ବୱାସ୍ତବତୱାଶର ପରିଣତ 
କରୱାଯୱାଇପୱାରିବ । ଶଦେର କୃଷିଶକ୍ତ୍ର ଉନ୍ନତି ସୱାଧନ ନିମଶତେ ସରକୱାର ଅଶନକ ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରିଛତିେ ଏବଂ ଶସଥ ିମଧ୍ୟଶର 
କୃଷକମୱାନଙ୍କ ଉତ୍ୱାଦନ ମଲୂ୍ଶର ସବ୍ଗନିମ ୍ନ ସେୱାୟକ ମଲୂ୍କ୍ ଶଦଢ଼ଗଣ୍ ବଢ଼ୱାଇ ଦିଆଯିବୱା ନିଷ୍ପତି୍ତ ଅନ୍ତମ । ଏେୱା ଫଳଶର ୨୦୨୨ 
ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା ଅନ୍ନଦୱାତୱା କୃଷକମୱାନଙ୍କ ଉପୱାଜ୍ଗନକ୍ ଦି୍ଗଣ୍ତି କରୱାଯୱାଇ ପୱାରିବ । ଏେୱା ଫଳଶର ଏଶବ କୃଷକମୱାଶନ େଳି୍ପସଂସ୍ୱାମୱାନଙ୍କ 

ପରି ଏଥର୍ି ସବ୍ିଧୱା େୱାସଲ ସଶମତ ଅନ୍ୱାନ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୱାର ଢ଼ୱାଞ୍ୱାଗତ ସଫ୍ଳ େୱାସଲ କରିପୱାର୍ଛତିେ । ଶସେଭିଳି କୃଷକମୱାନଙ୍୍କ 
ମଧ୍ୟସି୍ ଦଲୱାଲମୱାନଙ୍କ କବଳର୍ ମକ୍୍ତ କରିବୱା ନିମଶତେ ଏବଂ ଶସମୱାନଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ୱାନ୍ସୱାଶର ଶଦେର ଶଯଶକୌଣସି ସ୍ୱାନଶର ନିଜର 

ଉତ୍ୱାଦିତ ଦ୍ବ୍କ୍ ବିକ୍ୟ କରିବୱା ନିମଶତେ ଅଶନକ ଗଡ଼ି୍ଏ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ପଦଶକ୍ପ ଗେଣ କରୱାଯୱାଇଛି ।

ଶଦେର ପ୍ରୱାୟ ୮୬ ପ୍ରତିେତ କୃଷକ କ୍ଦ୍୍ ଓ ନୱାମମୱାତ୍ 
ବଗ୍ଗର ଯୱାେୱାଙ୍କ ନିକଟଶର ଶମୱାଟ ଚୱାଷଜମିର ପରିମୱାଣ 

୧.୧ ଶେକ୍ଟରର୍ କମ ୍ । ଶସଥପିୱାଇ ଁକ୍ଦ୍୍, ନୱାମମୱାତ୍ ଏବଂ ଭୂମିେୀନ 
କୃଷକମୱାନଙ୍୍କ ସେୱାୟତୱା ପ୍ରଦୱାନ ନିମଶତେ ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ୬୮୬୫ 
ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ମଞ୍ର୍ କରିଛତିେ ଯୱାେୱାକି ଶସମୱାନଙ୍୍କ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦,୦୦୦ 
ଏଫପିଓ ଗଠନ କରିବୱା ଦିଗଶର ସେୱାୟକ ଶେୱାଇପୱାରିବ । ଏେ ି
ସଂଗଠନମୱାନଙ୍କ ମୱାଧ୍ୟମଶର ଶସମୱାଶନ ନିଜର ମତକ୍ ଉପଯକ୍୍ତ ଭୱାଶବ 
ଉପସ୍ୱାପନ କରିପୱାରିଶବ । ‘ଏକ ଜିଲ୍ୱା, ଏକ କ୍ଲଷ୍ର ପ୍ରୟୱାସ’ ମୱାଧ୍ୟମଶର 
ଏଭଳି ଏଫପିଓ ଗଠନକ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଉଛି ।

ସମ୍ମୱାନ ନିଧ ିଶଯୱାଜନୱା କୃଷକମୱାନଙ୍କ ନିମଶତେ ଏକ ଆେୀବ୍ଗୱାଦ ଭୱାଶବ 
ସୱାବ୍ସ୍ତ ଶେୱାଇପୱାରିଛି ଯୱାେୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର ଶସମୱାଶନ ବଷ୍ଗକ ୍ତିନି ଥର ୨ 

େଜୱାର ଟଙ୍କୱା ଶଲଖୱାଏ ଁସେୱାୟତୱା ପୱାଇପୱାର୍ଛତିେ । ଏେ ିସେୱାୟତୱା ରୱାେ ିଶସମୱାନଙ୍କ ବ୍ୱାଙ୍କ 
ଜମୱାଖୱାତୱାଶର ସିଧୱାସଳଖ ଭୱାଶବ ଶପୈଠ କରୱାଯୱାଉଛି । ୨୦୧୮ ମସିେୱା ଡିଶସମର୍ ୧ ତୱାରିଖ 
ଦିନ ଏେ ିଶଯୱାଜନୱାର େଭ୍ୱାରମ୍ଭ ଶେବୱା ଦିନଠୱାର୍ ଶଦେର ୧୧ ଶକୱାଟିର୍ ଅଧକି କୃଷକଙ୍କ 
ଜମୱାଖୱାତୱାଶର ଶମୱାଟ ୧ ଲକ୍ ୩୫ େଜୱାର ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ଶପୈଠ କରୱାଯୱାଇ ସୱାରିଛି । 

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା
ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

୨୦୨୨ ସଦୁ୍ଧା କୃରକମାନଙ୍କ ଆୟ ଦୁଇଗଣୁା ରହବ

କୃରକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏମଏସପି ବୃଦି୍ଧ 
କରାଯାଇଛ ିଯଦ୍ୱାରା ସରକାର 
ଏହାର ସଂଗ୍ରହ ବୃଦି୍ଧ କରିପାରିରବ ।

କରୃକମାନଙୁ୍କ ୬୦ ବର୍ଷ ରହବା ପରର ରସମାନଙୁ୍କ ସାମାଜକି ନରିାପତ୍ା 
ପ୍ରଦାନର ବୟୁବସ୍ା କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଏଥ ିନମିରନ୍ ନାମମାତ୍ର 
ଚାରୀମାନଙ୍କ ସକାରଶ ରପନସନ୍ ର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛ।ି

ସବ୍ଗନିମ ୍ନ ସେୱାୟକ ମଲୂ୍ (ଏମଏସପି)କ୍ 
ଶଦଢ଼ ଗଣ୍ ବୃଦି୍ଧ କରୱାଯୱାଇଛି । ସବ୍ଗନିମ ୍ନ 

ସେୱାୟକ ବ୍ବସ୍ୱା ପବୂ୍ଗଭଳି ଜୱାରି ରେିବ । କୃଷକମୱାନଙ୍କ 
ଉପୱାଜ୍ଗନକ୍ ଦି୍ଗଣ୍ତି କରିବୱା ଲକ୍୍ଶର ଶମୱାଦୀ 
ସରକୱାର କୃଷି ଉତ୍ୱାଦନ ମଲୂ୍ଶର ଏମଏସପିକ୍ ୧.୫ 
ଗଣ୍ ବଢ଼ୱାଇ ଶଦଇଛତିେ ।

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ କିଷୱାନ ମୱାନଧନ ଶଯୱାଜନୱା ଅଧୀନଶର 
କୃଷକମୱାନଙ୍କ ସକୱାଶେ ମୱାସିକ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କୱାର 

ଶପନସନ୍  ଶଯୱାଜନୱା ଲୱାଗ ୍କରୱାଯୱାଇଛି ଯୱାେୱାକି ଶସମୱାଶନ ୬୦ ବଷ୍ଗ 
ଆୟ୍ ପରୂଣ ଶେବୱାମୱାଶତ୍ ପୱାଇପୱାରିଶବ । ଏେ ିଶଯୱାଜନୱା ସକୱାଶେ 
କୃଷକ ଓ ସରକୱାରଙ୍୍କ ସମୱାନ ଭୱାଶବ ପି୍ରମିୟମ ୍ ଶପୈଠ କରିବୱାକ୍ ପଡ଼ିବ ।

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି
ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିାନ ସମ୍ାନ ନଧି ିଜରିଆରର 
ରଦଶର ପ୍ରରତୟୁକ କରୃକଙୁ୍କ ଆଥ୍ଚିକ 
ସହାୟତା ରଯାଗାଇ ରଦବାର ବୟୁବସ୍ା 

ରଦଶରର ଆଉ ଦଶ ହଜାର କରିୃ ଉତ୍ାଦ ସଂଗଠନ 
(ଇପିଓ) ଗଠନ କରିବା ନମିରନ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ଅଧକି େସଲ ରକ୍ଷତକ ୁଜଳରସଚନ ବୟୁବସ୍ା

୧.୭୩ ରକାଟିରୁ ଅଧକି 
କୃଷକ, ବ୍ବସୱାୟୀଙ୍କ ନୱାମ ଏଥଶିର 
ପଞ୍ୀକରଣ କରୱାଯୱାଇଛି ।

‘ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ବଜାର ବୟୁବସ୍ା’ ନମିରନ୍ ସଂସଦରର 
ଆଇନ୍  ପ୍ରଣୀତ ରହାଇଛ ି। ଏହାର କାଯ୍ଷୟୁ ପରିସରକୁ 
୧୦୦୦ ଏପିଏମସି ବଜାର ପଯ୍ଷୟୁନ୍ ବୃଦି୍ଧ କରାଯାଇଛ ି।

ମତିୃ୍ତକୱା ସ୍ୱାସ୍୍ କୱାଡ଼୍ଗ, ଅଧକି ଚୱାଷଜମିକ୍ ଜଳଶସଚନ 
ସବି୍ଧୱା, େସ୍ବୀମୱା ବ୍ବସ୍ୱା ଭଳି ଅଶନକ ପ୍ରୟୱାସ 

ମୱାଧ୍ୟମଶର ଶଦେଶର ଖରୱାଦିନିଆ ଚୱାଷ ଜମି ଶକ୍ତ ପରିମୱାଣ ଏପି୍ରଲ 
୨୩, ୨୦୨୧ ତୱାରିଖ ସଦ୍୍ଧୱା ୭୩.୭୬ ଲକ୍ ଶେକ୍ଟରକ୍ ବୃଦି୍ଧ ପୱାଇଛି 
ଯୱାେୱାକି ଏକ ବଷ୍ଗ ପବୂ୍ଗର୍ ୬୦.୬୭ ଲକ୍ ଶେକ୍ଟର ଥଲିୱା । ଅପର ପକ୍ଶର 
ଡୱାଲିଜୱାତୀୟ େସ୍ ଚୱାଷ ଶକ୍ତ୍ ପରିମୱାଣ ୬.୪୫ ଲକ୍ ଶେକ୍ଟର୍ ୧୨.୭୫ 
ଲକ୍ ଶେକ୍ଟରକ ୍ବୃଦି୍ଧ ପୱାଇଛି ଏବଂ ତୱାେୱା ୧୦୦ ପ୍ରତିେତ ବୃଦି୍ଧ ଶବୱାଲି 
କେ୍ୱାଯୱାଇପୱାଶର । ଶସେଭିଳି ଶତୈଳବୀଜ ଚୱାଷ ଜମି ପରିମୱାଣ ୯.୦୩ 
ଲକ୍ ଶେକ୍ଟରର୍ ୧୦.୪୫ ଲକ୍ ଶେକ୍ଟରକ ୍ବୃଦି୍ଧ ପୱାଇଛି ।

ରଦଶରର ଧାନଚାର ରକ୍ଷତ ପରିମାଣ ୩୯.୧୦ ଲକ୍ଷ 
ରହକ୍ଟରକ ୁବୃଦି୍ଧ ପାଇଛ ିଯାହାକ ିପବୂ୍ଷ ବର୍ଷ ତୁଳନାରର ପ୍ରାୟ 

୧୬ ପ୍ରତଶିତ ଅଧକି ରବାଲି ଜଣାପଡ଼ିଛ ି।

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

୨୦୧୫-୧୬ ମସିେୱା ଠୱାର୍ ଏକ ଶକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୱାଶୟୱାଜତି 
କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ “ ପ୍ରତି ବ୍ନ୍ଦୱା, ଅଧକି େସ୍”କ ୍ଶଦେର 

ପ୍ରଶତ୍କ ରୱାଜ୍ଶର ପ୍ରବତ୍ତ୍ଗନ କରୱାଯୱାଉଛି । କୃଷି ଶକ୍ତଶର ଜଳର 
ସବ୍ଗୱାଧକି ଓ ସକି୍ୟ ଉପଶଯୱାଗ ବୃଦି୍ଧ କରିବୱା ସକୱାଶେ ଅଶନକ ପଦଶକ୍ପ 
ଗ୍ରେଣ କରୱାଯୱାଇଛି ଏବଂ କୃଷକମୱାନଙ୍କ ନିମଶତେ ମୱାଇଶକ୍ୱା ଜଳଶସଚନ 
ସବି୍ଧୱା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରୱାଯୱାଉଛି । ଏେ ିଉଶଦ୍େ୍ଶର ନୱାବୱାଡ୍ଗ ପକ୍ର୍ 
ଏକ ମୱାଇଶକ୍ୱା- ଜଳଶସଚନ ପୱାଣ୍ ିସଷିୃ୍ କରୱାଯୱାଇଛି । ଏେୱା ଅଧୀନଶର, 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପମୱାନଙ୍୍କ ୩୯୭୦.୧୭ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ଋଣ ଶଯୱାଗୱାଇ 
ଦିଆଯୱାଇଛି । ଶସେସିବ୍ ଋଣ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶଦେ, ଗଜ୍ରୱାଟ, ତୱାମିଲ ନୱାଡ଼୍, 
େରିଆନୱା, ପଶି୍ମ ବଙ୍ଗ, ପଞ୍ୱାବ ଓ ଉତ୍ତରୱାଖଣ୍ ରୱାଜ୍ଙ୍୍କ ପ୍ରଦୱାନ 
କରୱାଯୱାଇଛି । ଏେ ିପ୍ରୟୱାସ ଜରିଆଶର, ୧୨.୮୩ ଲକ୍ ଶେକ୍ଟର ଜମିକ୍ 
ଜଳଶସଚନ ସବି୍ଧୱା ଅଧୀନକ ୍ଅଣୱାଯୱାଇପୱାରିବ । 

୨୦୨୧-୨୨ ଆଥଶିକ ବଷ୍ଗଶର ଶମୱାଟ ୧୬.୫୦ ଲକ୍ ଶକୱାଟି 
ଟଙ୍କୱାର ଗ୍ରୱାଉଣ୍ ଶଲଭଲ ଶକ୍ଡ଼ିଟ୍  (ଜଏିଲସି) ଶଯୱାଗୱାଇ 

ଦିଆଯିବୱାର ଲକ୍୍ ଧୱାଯ୍୍ଗ  କରୱାଯୱାଇଛି । ଏେୱା ଫଳଶର ଶଦେର ପ୍ରଶତ୍କ 
କୃଷକଙ୍୍କ ଆନ୍ଷ୍ଠୱାନିକ ଋଣ ବ୍ବସ୍ୱା ସେ ଶଯୱାଡ଼ିବୱାର ଉଶଦ୍େ୍ ରେଛିି । 
୨-୧୩-୧୪ ଆଥଶିକ ବଷ୍ଗ  ସେ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥଶିକ ବଷ୍ଗ ତ୍ଳନୱାଶର ଏେ ିଲକ୍୍କ୍ 
୭ ଲକ୍ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର୍ ୧୩.୫୦ ଲକ୍ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାକ ୍ବୃଦି୍ଧ କରୱାଯୱାଇଛି । ଏଥ ି
ନିମଶତେ ୨୦୨୦ ମସିେୱା ଶଫବୃଆରୀ ମୱାସଠୱାର୍ ଏକ ବିଶେଷ ଅଭିଯୱାନ ଆରମ୍ଭ 
କରୱାଯୱାଇଛି ଯୱାେୱାକି କିଷୱାନ ଶକ୍ଡ଼ିଟ୍  କୱାଡ଼୍ଗ (ଶକସିସି) ଅଧୀଶର ରଖୱାଯୱାଇଛି । 
ରୱାଷ୍ଟ୍ରୱାୟତ୍ତ ବ୍ୱାଙ୍କ ଏବଂ ନୱାବୱାଡ୍ଗ ଠୱାର୍ ପ୍ରୱାପ୍ ତଥ୍ ସଚୂନୱା ଅନ୍ସୱାଶର,  ସୱାରୱା 
ଶଦେର କୃଷକମୱାନଙ୍କ ନିମଶତେ ୨୦୨୧ ମସିେୱା ଜୱାନ୍ଆରୀ ୨୯ ତୱାରିଖ ସଦ୍୍ଧୱା  
୧୮୭.୦୩ ଲକ୍ ଶକସିସି ମଞ୍ର୍ କରୱାଯୱାଇଛି । ଏେ ିଅଭିଯୱାନ ମୱାଧ୍ୟମଶର 
ଶସମୱାନଙ୍୍କ ଶମୱାଟ ୧.୭୬ ଲକ୍ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି ।

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ସହଜରର ଏବଂ ସବ୍ଷନମି ୍ନ ସଧୁ 
ହାରରର ଋଣ ରଯାଗାଣର ବୟୁବସ୍ା

ଇ- ନାମ ୍  ଏବଂ ଜଆିରଏଏମ 
ମାଧ୍ୟମରର ରଦଶରର ପଯ୍ଷୟୁାପ୍ତ 
ବଜାର ସବୁଧିା ସଷିୃ୍ଟ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିୃ ସିଞ୍ଚନ ରଯାଜନା 
ଅଧୀନରର ରଦଶର ସମସ୍ତ ଜଳରସଚନ 
ପ୍ରକଳ୍ପକ ୁସଂପରୂ୍୍ଷ କରାଯାଉଛ ି।

ଶମୱାଟ ୧.୧୩ ଲକ୍ଷ ରକାଟି
ଟଙ୍କୱାର୍ ଅଧକି ମଲୂ୍ର କୱାରବୱାର
ନିମଶତେ ସବ୍ିଧୱାକରଣ

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ପବୂ୍ଗର୍ ବିେନ ଓ ଅନ୍ୱାନ୍ କୃଷି ସୱାମଗ୍ରୀ 
କିଣବିୱା ସକୱାଶେ ଶମୱାଶତ ଋଣ ଶନବୱାକ୍ 

ପଡ଼୍ଥଲିୱା । କିନ୍ତୁ ଏଶବ ଶସ ଅବସ୍ୱା 
ବଦଳି ସୱାରିଛି ।” ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ କିଷୱାନ 

ସମ୍ମୱାନ ନିଧ ିଶଯୱାଜନୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର 
ମିଳଥ୍ବିୱା ଆଥଶିକ ସେୱାୟତୱା ଶଯୱାଗ,୍ ଏଶବ 
ଶମୱାଶତ ଆଉ ଋଣ ଶନବୱାକ୍ ପଡ଼୍ନୱାେି ଁ। 
କୃଷକମୱାନଙ୍କ କଲ୍ୱାଣ ନିମଶତେ ଏଭଳି 

ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରିଥବିୱାର୍ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ମଶେୱାଦୟଙ୍୍କ ଅଶେଷ ଧନ୍ବୱାଦ ।

-ନରରଶ, ଜମୁ
ଜଲି୍ା ରାଏସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାସନି୍ା

ଏେ ିଶକ୍ତ୍ର ସୱାମଥ୍୍ଗ କ ୍େୱାସଲ କରିବୱା ନିମଶତେ 
୨୦୨୦- ୨୩ ଅବଧ ିନିମଶତେ ୫୦୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା 
ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି ।

ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର ଭୱାରତ ଅଭିଯୱାନ ଅଧୀନଶର 
୨୦୨୦ ମସିେୱା ଜନ୍ ମୱାସଶର ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ମଧମ୍କ୍ୀ ମିେନ ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା ।

ଶଦେର ମେ୍ମୱାଛି ପୱାଳନ ଶକ୍ତ୍ର ସଦୃ୍ଢ଼ୀକରଣ ନିମଶତେ 
ଆଗୱାମୀ ତିନିବଷ୍ଗ ନିମଶତେ ୫୦୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ମଞ୍ର୍ 
କରୱାଯୱାଇଛି । ଏଥପିୱାଇ ଁସୱାରୱା ଶଦେଶର ନିୟ୍ତ ନିୟ୍ତ ମେ୍ବୱାକ୍ସ 
ଉପଲବ୍ଧ କରୱାଯୱାଇଛି । ସେୱାୟକ କୃଷି କୱାଯ୍୍ଗ ଶର ନିଶୟୱାଜତି 
କୃଷକମୱାନଙ୍କ ଉପୱାଜ୍ଗନ ଦି୍ଗଣ୍ତି କରିବୱା ନିମଶତେ ୧୦୦ର୍ ଅଧକି 
କିଷୱାନ ଶରଳ ବ୍ବସ୍ୱା ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି । 

କୃରି ଯାନ୍ତ୍ରକିରଣ 
ପ୍ରବୱାସୀ ରେମିକମୱାନଙ୍୍କ କୃଷିଶକ୍ତଶର  

କୃଷି ଯୱାନି୍ତକରଣ ସବ୍  ମିେନ୍  
(ଏସଏମଏସଏସ) ଅଧୀନଶର

ଯୱାନି୍ତକରଣ କୱାଯ୍୍ଗ ଶର ସୱାମିଲ ଶେବୱା 
ନିମଶତେ ଶସମୱାନଙ୍କ ପୱାଇ ଁଶକୌେଳ 

ବିକୱାେର ବିଶେଷ ଅଭିଯୱାନ
ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି ।

କୃରି ରପ୍ତାନ ି
ପରିମୱାଣ ୨୦୨୨ ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା 

୪୦ ବଲିିଅନ୍ 
ଆଶମରିକୀୟ ଡଲୱାରର୍ 
ବୃଦି୍ଧପୱାଇ ୬୦ ବିଲିଅନ୍  

ଆଶମରିକୀୟ ଡଲୱାରଶର 
ପେଞ୍ବିୱା । ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରଗତି

କୃରି ରକ୍ଷତ୍ର ନମିରନ୍ ଭିତି୍ଭୂମି ସବୁଧିାର
 

ଏେ ିଲକ୍୍କ ୍ସୱାକୱାର କରିବୱା ନିମଶତେ 
ଏକ ଲକ୍ ଟଙ୍କୱାର ଆଗି୍ର ଇନଫ୍ୱା ପୱାଣ୍ ି

ଗଠନ କରୱାଯୱାଇଛି । ଏେୱା ଫଳଶର େଳି୍ପସଂସ୍ୱାମୱାନଙ୍କ 
ପରି କୃଷିର ବିକୱାେ ରଟୱାଯିବ ଯଦ୍ୱାର ଅମଳ ପରବତ୍ତ୍ଗୀ 
ପରିଚୱାଳନୱା ନିମଶତେ ଉତ୍ତମ ଭିତି୍ତଭୂମି ଉପଲବ୍ଧ ଶେବ 
ଏବଂ ଶକୱାଠ ଚୱାଷ ସଂପଦ ସଷିୃ୍ ଏବଂ ତୱାେୱାର ବିକୱାେ 
ରଟିପୱାରିବ ।  ଉଦୱାେରଣ ସ୍ରୂପ, କୃଷିଶକ୍ତ୍ ନିକଟଶର 
େୀତଳ ଭଣ୍ୱାରମୱାନ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱା କରୱାଯିବ । ଏଥପିୱାଇ ଁ
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଗ୍ରୱାମ ସଡକ ଶଯୱାଜନୱାକ ୍ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ଶଯୱାଗୱାଇ 
ଦିଆଯୱାଇଛି ଯଦ୍ୱାରୱା ବଷ୍ଗର ଶଯଶକୌଣସି ଋତ୍ଶର ଟ୍ୱାଫିକ୍  
ପରିବେନ ବ୍ବସ୍ୱା ଅବ୍ୱାେତ ରେବି । ଏଶବ ଶଦେଶର 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଗ୍ରୱାମ ସଡକ ଶଯୱାଜନୱାର ତୃତୀୟ ପଯ୍୍ଗ ୱାୟ 
ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି । ଶଦେର ୧ ଲକ୍ ୨୫ େଜୱାର 
କିଶଲୱାମିଟର ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଳ ସଡକର ସଦୃ୍ଢ଼ୀକରଣ ନିମଶତେ 
୮୦ େଜୱାର ଶକୱାଟିର୍ ଅଧକି ରୱାେ ିଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି । 

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରଗତି

ମଧ ୁବପି୍ଳବକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ପ୍ରଦାନ ଯଦ୍ୱାରା 
ସହାୟକ କୃରି ରକ୍ଷତ୍ର ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା 
କୃରକମାନଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱଗିଣୁତି ରହାଇପାରିବ ।

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ

09

10



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର      ଅଗଷ୍ଟ 1-15, 2021 23

କରିାନ ରରଳ

କୃରି ରକ୍ଷତ୍ରରର ଷ୍ଟାଟ୍ଷ ଅପ ୍ 

ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକୱାଲ୍ଡ ସପ୍ଲୱାଏ ଶଚନ୍ ର ସଦୃ୍ଢ଼ୀକରଣ ଦିଗଶର ଏେୱା 
ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଭୂମିକୱା ଗ୍ରେଣ କରିଛି ଯୱାେୱା ଫଳଶର କ୍ୀର, ଫଳ, 
ଏବଂ ପନିପରିବୱା ଭଳି େୀଘ୍ର ପଚନେୀଳ ସୱାମଗ୍ରୀକ ୍ସୱାରୱା 
ଶଦେର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାନଶର ତ୍ରତେ ଏବଂ ଉପଯକ୍୍ତ ସମୟଶର 
ପେଞ୍ୱା ଯୱାଇପୱାର୍ଛି । ଏେୱା ଫଳଶର ଶଦେର କୃଷକମୱାଶନ 
ଶସମୱାନଙ୍କ ଉତ୍ୱାଦର ଉପଯକ୍୍ତ ମଲୂ୍ ପୱାଇପୱାର୍ଛତିେ ।

ଶଦେର କୃଷକମୱାନଙ୍କ ଉପୱାଜ୍ଗନ ବୃଦି୍ଧ ଏବଂ ଯବ୍ଶଗୱାଷ ୍ଠୀଙ୍କ 
ନିମଶତେ କମ୍ଗନିଯକି୍୍ତର ସଶ୍ଯୱାଗ ସଷିୃ୍ କରିବୱା ନିମଶତେ, 
ସରକୱାର ଷ୍ୱାଟ୍ଗ ଅପ ୍କ ୍ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ଶଯୱାଗୱାଇ ଆସଛି୍ । ଶସେ ି
ଉଶଦ୍ଦେ୍ଶର କୃଷି ଏବଂ ତତ୍  ସଂକ୍ୱାତେ ଅନ୍ୱାନ୍ ଶକ୍ତ୍ଶର 
୩୪୬ଟି ଷ୍ୱାଟ୍ଗ ଅପ ୍କ ୍ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ଶଯୱାଗୱାଇ ଶଦଉଛତିେ ।

ଜମିଜମା ରରକଡ଼୍ଷର ଡିଜଟିାଇରଜସନ୍ 

ନୂତନ ମତ୍ୟୁସମ୍ଦ ରଯାଜନା ଦଗିରର ଶୀତଳଭଣ୍ାର 
ରଯାଗାଇବା ତଥା ଅନୟୁାନୟୁ ସହାୟତା କୃରକମାନଙ୍କ 
ସଶକି୍ତକରଣ ପାଇ ଁକରଯାଇଛ ି

କୃଷି ପୱାଇ ଁଡିଜିଟୱାଇଶଜସନର ଗର୍୍ତ୍ୱକ୍ 
ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏକ ସଂରୀୟ କୃଷକ 
ଡୱାଟୱାଶବସ ୍ ପ୍ରସ୍୍ତତ କରିବୱା ନିମଶତେ ପ୍ରୟୱାସ 
କରୱାଯୱାଉଛି । ଏେି ଡୱାଟୱାଶବସ ୍ ସେିତ ସମଗ୍ର 
ଶଦେର କୃଷକମୱାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜମିଜମୱା 
ଶରକଡ଼୍ଗକ୍ ସଂଶଯୱାଗ କରୱାଯିବ ଏବଂ ଶସଥର୍ି 
ଏକ ଅଭିନବ କୃଷକ ଆଇଡି ସଷିୃ୍ କରୱାଯିବ। 
ଏପଯ୍୍ଗ ତେ ଶଦେର ପ୍ରୱାୟ ୫ ଶକୱାଟି କୃଷକଙ୍କ 
ଡୱାଟୱାଶବସ ୍ ସଚୂନୱା ପ୍ରସ୍୍ତତ କରୱାଯୱାଇ 
ସୱାରିଲୱାଣ ି। ଗ୍ରୱାମବୱାସୀମୱାନଙ୍କ ରରବୱାଡ଼ି 
ଜମିଜମୱା ଶରକଡ଼୍ଗର ଡିଜିଟୱାଇଶଜସନ୍  
ନିମଶତେ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଶଯୱାଜନୱା 
ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି ।

ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରୱାଣୀ ଶରୱାଗ ନିୟନ୍ତଣ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ- ନିମଶତେ ସରକୱାର 
୧୩,୩୪୩ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ଶଯୱାଗୱାଇ ଶଦଇଛତିେ । ଗେୃପୱାଳିତ 

ପେମ୍ୱାନଙ୍କ ପୱାଦ ଓ ପୱାଟି ତଥୱା ବ୍ର୍ଶସଶଲୱାସିସ ୍ ଶରୱାଗ ପ୍ରତିଶଷଧକ ଟିକୱାକରଣ 
ସକୱାଶେ ଏେ ିଅଥ୍ଗ ମଖ୍୍ତଃ ବ୍ୟ କରୱାଯିବ । ଏେୱା ବ୍ତୀତ ଶଗୱାପ୍ରଜନନ 
ଭିତି୍ତଭୂମିର ବିକୱାେ ନିମଶତେ ୧୫,୦୦୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ପ୍ରୱାବଧୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି। 
ଶସେଭିଳି ଗେୃପୱାଳିତ ପେମ୍ୱାନଙ୍କ ପୱାଦ ଓ ପୱାଟି ଶରୱାଗ (ଏଫଏମଡି) ଏବଂ 
ପରୁରସର�ାସସି୍  ଶେଉଥବିୱା ଶରୱାଗ ନିୟନ୍ତଣ ଓ ନିରୱାକରଣ ସକୱାଶେ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରୱାଣୀ 
ଶରୱାଗ ନିୟନ୍ତଣ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ (ଏନଏସିଡ଼ିପି)ର େଭ୍ୱାରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି ।

ଉଦୟୁାନ
ଗତ କିଛି ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର ଉଦ୍ୱାନ କୃଷି ଶକ୍ତ୍ଶର 
୧୦,୫୦୮ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ନିଶବେ କରୱାଯୱାଇଛି। 

ଶସେଭିଳି ଉଦ୍ୱାନ କୃଷି ସମ୍ପକ୍ଗଶର ୮.୮୩ ଲକ୍ 
କୃଷକଙ୍୍କ ଶବୈଷୟିକ ତୱାଲିମ ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି ।

ପାରମ୍କରିକ କରିୃ
ଶଦେର ୧୫ ଲକ୍ ନୱାମମୱାତ୍ ଚୱାଷୀ ସରଳ 

ସଲ୍ଭ ସେଭୱାଗୀ ଗ୍ୱାଶରଣି୍ଟ ବ୍ବସ୍ୱା 
(ପିଜଏିସ) ସୱାଟଶିଫିଶକସନ୍ କ ୍ଗ୍ରେଣ 

କରିଛତିେ ।

ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ରଗାକଳୁ ମିଶନ୍ 
୨୦ ଶଗୱାକଳ୍ ଗ୍ରୱାମ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱା କରୱାଯୱାଇଛି 

ଏବଂ ୪୧ଟି ‘ବ୍ଲ୍  ମଦର ଫୱାମ୍ଗ’ର 
ଆଧନି୍କୀକରଣ କରୱାଯୱାଉଛି ।

ଏେ ିଅଭିଯୱାନ ଅଧୀନଶର ଶଦେର ୬ ଲକ୍ ଶେକ୍ଟର 
ଶକ୍ତ୍ଶର ଶଜୈବ କୃଷି କରୱାଯୱାଇଛି । ନିକଟ 
ଭବିଷ୍ତଶର ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ଲକ୍ ଶେକ୍ଟର ଜମିକ୍ 
ଏଥଶିର ସୱାମିଲ କରୱାଯିବୱାକ ୍ଶଯୱାଜନୱା ରେଛିି ।

ରଜୈବ କୃରି

ଉଦ୍ୱାନକୃଷିଶର ନୂତନ ପ୍ରଯକି୍୍ତର ଉପଶଯୱାଗ ସେତି, ପୱାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପୱାଇ ଁମଧ୍ୟ ପଯ୍୍ଗ ପ୍ ଧ୍ୟୱାନ ଦିଆଯିବୱା 
ଆବେ୍କ । ଏେୱା ଦ୍ୱାରୱା ଶଦେଶର ନୂତନ ବ୍ବସ୍ୱାମୱାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇପୱାରିବ ।

ଅନ୍ ଅଞ୍ଳଶର କୃଷି ସଂସ୍ୱାର, ପରିବେନ ପଦ୍ଧତିର 
ଆଧନି୍କୀକରଣ ସେତି ସରନ କୃଷି ପ୍ରଣୱାଳୀର ପ୍ରଚଳନପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

Pro
gre

ss

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବଶି୍ ଭାରତ ଠାରୁ ରବଶ ୍ କଛି ି
ଆଶା ରଖଛି ି। ଭାରତ ସମଗ୍ର ବଶି୍କ ୁତା’ର ଜ୍ାନ 
ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ରଯାଗାଇ ପାରିବ । ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି
ଏହ ିଦାୟିତ୍ୱକ ୁସ୍ୀକାର କରିଛ ି। ବଶି୍ ପାଇ ଁଆମକୁ 
ଏହ ିଭୂମିକା ନବି୍ଷାହ କରିବାକ ୁପଡ଼ିବ । ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ 
ଶକି୍ଷା ନୀତରିର ଏହାର ସମାଧାନ ପନ୍ାର ପରାମଶ୍ଷ 
ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ ରସଥରିର ଆଧନୁକି ପ୍ରଯକିୁ୍ତକୁ 
ଆହରଣ କରି ତା’ର ବକିାଶ ନମିରନ୍ ଲକ୍ଷୟୁ 
ରଖାଯାଇଛ ି।
-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୱାରତର ସବ୍ଠୱାର୍ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ଶେଲୱା ଏେୱାର ବିେୱାଳ ଯବ୍େକି୍ତ । ଶଦେର ଶମୱାଟ ଜନସଂଖ୍ୱାର ପ୍ରୱାୟ ୬୫ ପ୍ରତିେତ 
ନୱାଗରିକଙ୍କ ବୟସ ୩୫ ବଷ୍ଗ ତଳକ୍ ଏବଂ ୫୦ ପ୍ରତିେତର୍ ଅଧକି ନୱାଗରିକଙ୍କ ବୟସ ୨୭ ବଷ୍ଗର୍ ନିମ ୍ନଶର ରେଛିି । 

ଶଦେର ଯବ୍େକି୍ତଙ୍କ ମନଶର ଭୱାରତଶର ପରିବତ୍ତ୍ଗନ ଆଣବିୱା ନିମଶତେ ଉର୍ ଆେୱା ଆକୱାଂକ୍ୱା ତଥୱା କ୍ମତୱା ଭରି ରେଛିି। 
ଶତଣ ୍ଯବ୍େକି୍ତଙ୍କ ଉତ୍ୱାନ ଓ ପ୍ରଗତି ପୱାଇ ଁସରକୱାରଙ୍କ ମନଶର ସଦୱାଶବଶଳ ଗର୍୍ତ୍ୱ ରେଆିସିଛି ଯଦ୍ୱାରୱା ଶସମୱାଶନ 
ଶଦେର ଶଗୌରବକ୍ ବୃଦି୍ଧ କରିପୱାରିଶବ । ଦୀର୍ଗ ୩୪ ବଷ୍ଗ ପଶର ସରକୱାର ନୂତନ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େକି୍ୱା ନୀତିର ପ୍ରବତ୍ତ୍ଗନ 

କରିଛତିେ ଯୱାେୱାକି ଛୱାତ୍ଛୱାତ୍ୀମୱାନଙ୍କ ସ୍ପ୍ନକ୍ ପକ୍ ପ୍ରଦୱାନ କରିବୱା ନିମଶତେ ଉଦି୍ଷ୍ ।

ରକୌଶଳ ବକିାଶ କାଯ୍ଷୟୁକ୍ମ ମାଧ୍ୟମରର 
ଯଗୁରଗାଷୀ୍ଙ୍କ ରକୌଶଳ ବକିାଶ ଘଟାଇବା

ନୂତନ ଭୱାରତର ଯବ୍ଶଗୱାଷ ୍ଠୀଙ୍କ ନିମଶତେ କ୍େଳୀ, ପନ୍ଃ- 
କେ୍ଳୀ ଏବଂ ଶସମୱାନଙ୍କ ଶକୌେଳକ୍ ଅଧକି ଉନ୍ନତ କରିବୱା 

ସରକୱାରଙ୍କ ପୱାଇ ଁନୂତନ ମନ୍ତଶର ପରିଣତ ଶେୱାଇଛି । ସି୍ଲ୍  ଇଣି୍ଆ ମିେନ୍  
ଫ୍ଲ ୱାଗସିପ ୍ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ଅଧୀନଶର କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ ଶେଉଥବିୱା ଶକୌେଳ ଭୱାରତ, 
କେ୍ଳ ଭୱାରତ ଜରିଆଶର ଏପଯ୍୍ଗ ତେ ଶଦେର ପ୍ରୱାୟ ୫ ଶକୱାଟିର୍ ଅଧକି 
ଯବ୍କଯବ୍ତୀଙ୍୍କ ତୱାଲିମ ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇସୱାରିଛି ।  ଶଦେଶର ଇତି ମଧ୍ୟଶର 
ପ୍ରୱାୟ ୫ େଜୱାରର୍ ଅଧକି ନୂତନ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠୱା କରୱାଯୱାଇଛି ଏବଂ ଏଥ ି
ସେତି ୭୨୦ଟି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଶକୌେଳ ଶକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ୩୩ଟି ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକୌେଳ 
ତୱାଲିମ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାପନ କରୱାଯୱାଇଛି ।

ଯବୁରଗାଷୀ୍ଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଇନ୍ନ ରଯାଗାଣ

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରଗତି

ଉର୍ଚଶକି୍ଷା ରକ୍ଷତ୍ରରର ୧ ଲକ୍ଷ ରକାଟି 
ଟଙ୍କାର ନରିବଶ କରାଯାଉଛ ି

ରଦଶର ମୟୁାରନଜରମଣ୍ଟ, ଆଇନ ଓ ଇଞି୍ନୟିରିଂ ଭଳି 
ରସଣ୍ଟର ଅେ୍  ଏକ୍ସରଲନ୍ସମାନଙ୍କରର ସିଟ୍  ସଂଖୟୁା ବୃଦି୍ଧ 

ନମିରନ୍ ଅରନକ ପଦରକ୍ଷପ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ ି।

ଶଦେଶର ଗଣ୍ୱାତ୍ମକ େକି୍ୱାକ ୍ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ 
ଶଯୱାଗୱାଇବୱା ନିମଶତେ ୨୦୧୯ ମସିେୱା 

ଶଫବୃଆରୀ ମୱାସଶର ‘ଅପଶରସନ୍  ଡିଜଟିୱାଲ ଶବୱାଡ୍ଗ’ର 
େଭ୍ୱାରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । ଏେ ିଶଯୱାଜନୱା ଅଧୀନଶର, ପ୍ରଥମ 
ପଯ୍୍ଗ ୱାୟର ତିନି ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର, ନବମ ଶରେଣୀର୍ ଆରମ୍ଭ 
କରି କଶଲଜ ପଯ୍୍ଗ ତେ ପଯ୍୍ଗ ୱାୟଶର ସରକୱାରୀ ଓ ସରକୱାରୀ 
ଅନ୍ଦୱାନପ୍ରୱାପ୍ ବିଦ୍ୱାଳୟମୱାନଙ୍୍କ ଡିଜଟିୱାଲ ଶରେଣୀକକ୍ଶର 
ପରିଣତ କରୱାଯିବୱା ପ୍ରୟୱାସ ଆରମ୍ଭ ଶେୱାଇଛି । ସୱାରୱା ଶଦେଶର 
୫ ଲକ୍ ଶରେଣୀକକ୍କ ୍ଏଭଳି ପରିବତ୍ତ୍ଗନ ଧୱାରୱାଶର ସୱାମିଲ 
କରିବୱା ନିମଶତେ ଅଭିଯୱାନ ଆରମ୍ଭ ଶେୱାଇସୱାରିଛି ।

ଶଦେର େକି୍ୱା ଶକ୍ତ୍ଶର ଗଶବଷଣୱା ଓ 
ନବସଜୃନକ ୍ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ପ୍ରଦୱାନ ଉପଶର 
ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଗର୍୍ତ୍ୱ ଆଶରୱାପ 

କରିଆସଛ୍ତିେ । ଏେ ିଲକ୍୍କ ୍ଦୃଷି୍ଶର ରଖ,ି ଜ୍ୱାନ, ସ୍ୟମ ୍ 
ଏବଂ ସ୍ମୱାଟ୍ଗ ଇଣି୍ଆ େୱାକୱାଥନ୍  ଭଳି ନୂତନ ପ ୍ଲୱାଟଫମ୍ଗମୱାନ 
ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି । ଶଦେର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୱାର ପ୍ରମଖ୍ 
େକି୍ୱାନ୍ଷ ୍ଠୱାନମୱାନଙ୍କଶର ସୱାଧୱାରଣ ତଥୱା ଗଶବଷଣୱା ସଂସୱାଧନର 
ସଦୃ୍ଢ଼ୀକରଣ ନିମଶତେ ସରକୱାର ୨୦୨୨ ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା ଶସେସିବ୍ 
େକି୍ୱାନ୍ଷ ୍ଠୱାନମୱାନଙ୍କଶର ୧ ଲକ୍ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟ କରିଶବ ।

ଶଦେଶର ଗଣ୍ୱାତ୍ମକ ପ୍ରଶଫସନୱାଲ ସଷିୃ୍ କରିବୱା 
ଉଶଦ୍େ୍ଶର ୭ଟି ନୂଆ ଆଇଆଇଟି, ୧୬ଟି 

ଆଇଆଇଆଇଟି ଏବଂ ୭ଟି ଆଇଆଇଏମ ଶଖୱାଲୱାଯୱାଇଛି ।

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ବଦିୟୁାଳୟମାନଙୁ୍କ ଅପରରସନ୍  
ଡିଜଟିାଲ ରବାଡ୍ଷ ରଯାଜନା 
ଅଧୀନକ ୁଆଣବିା ।
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“ ଆଶମ ଶଯଶତଶବଶଳ ଶକୌଣସି ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ସଡ଼କ 
ନିମ୍ଗୱାଣ କର୍ ଶସଶତଶବଶଳ ଆଶମ ଶକବଳ ସେରଗଡି୍କ୍ 
ଗ୍ରୱାମମୱାନଙ୍କ ସେ ଶଯୱାଡ଼ି ନଥୱାଉ । ଆଶମ ଆମର ଆକୱାଂକ୍ୱାକ୍ 
ମଧ୍ୟ ସଫଳତୱାର ସେ, ସଶ୍ଯୱାଗକ ୍ଆେୱାର ସେ ଏବଂ 
କୱାମନୱାକ ୍ଆନନ୍ଦର ସେ ସଂଶଯୱାଗ କରିଥୱାଉ ।” ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀଙ୍କର ଏେ ିଉକି୍ତ ନୂତନ ଭୱାରତର ଭିତି୍ତଭୂମି 
ବିକୱାେର ଗର୍୍ତ୍ୱକ ୍ପ୍ରତିପୱାଦିତ କଶର । ଏେୱା ଶକୌଣସି 
ନୂତନ ଶପୱାଲ ଅବୱା ସଡ଼କ ନିମ୍ଗୱାଣ ଶେୱାଇଥୱାଉ, ଜଳପଥ 
କିମୱ୍ା ଶରଳପଥ ଶେୱାଇଥୱାଉ ଅଥବୱା ଶଦେର ସୀମୱାତେବତ୍ତ୍ଗୀ 
ଶକ୍ତ୍ଶର ଭିତି୍ତଭୂମିର ବିକୱାେ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ଶେୱାଇଥୱାଉ, ଶସସବ୍ 
ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ି୍କ୍ ନିଦ୍ଧ୍ଗୱାରିତ ସମୟଶର ସଂପରୂ୍୍ଗ କରି ସବ୍ଠୱାଶର 
ସରକୱାର ବିକୱାେର ଏକ ନୂତନ ମୱାନ ସ୍ୱାପନ କର୍ଛତିେ । ଶତଣ ୍
ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଲିଭିଂକ୍ ଉନ୍ନତ କରିବୱା ଦିଗଶର ସରକୱାର ଅଶନକ 
ଶବୈପ୍ଳବୱାତ୍ମକ ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କର୍ଛତିେ ।

ବକିାଶର ଏକ ନୂତନ
ଅଧ୍ୟାୟର ଅୟମାରମ୍ଭ

ଭବରିୟୁତର ଆବଶୟୁକତାକ ୁଦୃଷି୍ଟରର ରଖ ିଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଛ ିନୂତନ ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତି

ଶଦେଶର ଏକ ନୂତନ େକି୍ୱା ନୀତିର ସତୂ୍ପୱାତ ରଟିବୱା 
ସକୱାଶେ ଭୱାରତକ ୍ଦୀର୍ଗ ୩୪ ବଷ୍ଗ କୱାଳ ପ୍ରତୀକ୍ୱା 

କରିବୱାକ୍ ପଡ଼ିଥଲିୱା । ୨୦୨୦ ମସିେୱାଶର ଶକନ୍ଦ୍ର କ୍ୱାବିଶନଟ ଏେ ି
ନୀତିକ୍ ମଞ୍ର୍ୀ ପ୍ରଦୱାନ କରିଥଲିୱା । ବିଦ୍ୱାଥ୍ଗୀମୱାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ 
ଶକୌେଳକ୍ ବୃଦି୍ଧ କରିବୱା ନିମଶତେ ଏଶବ େକି୍ୱା ବ୍ବସ୍ୱାଶର ଆମଳୂଚୂଳ 
ପରିବତ୍ତ୍ଗନ ଆଣବିୱାର ପ୍ରୟୱାସ ଆରମ୍ଭ ଶେୱାଇଛି । ନବସଜୃନ ଓ 
ଗଶବଷଣୱାକ ୍ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ଶଯୱାଗୱାଇବୱା ସକୱାଶେ ଏକ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଗଶବଷଣୱା ନ୍ୱାସ ଗଠନ କରୱାଯିବୱାର ଶଯୱାଜନୱା ରେଛିି । ଶସେଭିଳି 
ଶଦେର ସମସ୍ତ ଭୱାଷୱାକ ୍ସମୱାନ ଗର୍୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦୱାନ ଲୱାଗି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟୱାନ 
ଦିଆଯୱାଉଛି । ଶକନ୍ଦ୍ର ମୱାନବ ସମଳ୍ ବିକୱାେ ମନ୍ତଣୱାଳୟକ ୍ପଣ୍ ି
ଥଶର େକି୍ୱା ମନ୍ତଣୱାଳୟ ଭୱାଶବ ନୱାମିତ କରୱାଯୱାଇଛି ।

2,30,01,080 
ଟି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଆବୱାସ ଶଯୱାଜନୱା 
ଅଧୀନଶର ଏପଯ୍୍ଗ ତେ ବୱାସଗେୃ ନିମ୍ଗୱାଣ 
କରୱାଯୱାଇଛି ।

୨୦୨୧ ମସିେୱା ମୱାର୍୍ଗ ୩୧ ତୱାରିଖ ସଦ୍୍ଧୱା ୧.୯୨ ଶକୱାଟି ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଳ 
ବୱାସଗେୃ ନିମ୍ଗୱାଣ ନିମଶତେ ମଂଜର୍ୀ ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି ଏବଂ 
୧.୩୬ ଶକୱାଟି ବୱାସଗେୃ ନିମ୍ଗୱାଣ ସଂପରୂ୍୍ଗ ଶେୱାଇଛି ।

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ରଦଶର ପ୍ରତ ିବ ଲକ୍ ରର ଅନୁୟୁନ ରଗାଟିଏ 
ରଲଖାଏ ଁଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ ଲାବ୍  ସ୍ାପନ 
ପାଇ ଁ ଉଦୟୁମ ଜାରି ରହଛି ି।

ପ୍ରତ ିପରିବାରଙ୍କ ପାଇ ଁ ପକ୍ା ଘର 

ଆତ୍ମନଯିକିୁ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସହ 
ଯବୁରଗାଷୀ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁନବସଜୃନର 
ନୂତନ ପଲାଟେମ୍ଷ ସଷିୃ୍ଟ କରାଯାଉଛ ି

ନୂତନ କୱାଯ୍୍ଗ ଶର ନିଜର ଚିତେନକ ୍ଉପଶଯୱାଗ କରିବୱା 
ସକୱାଶେ ଯବ୍ଶଗୱାଷ ୍ଠୀଙ୍କ ମନଶର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ୱାେ ଭରି 
ରେଥିବିୱାର ଅସଂଖ୍ ଉଦୱାେରଣ ରେଛିି । ଏେ ି

ଦିଗଶର ଛୱାତ୍ଛୱାତ୍ୀମୱାନଙ୍କ ଆେୱା ଆକୱାଂକ୍ୱାକ ୍ପକ୍ ପ୍ରଦୱାନ ନିମଶତେ 
ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ ଲୱାବ୍  ଶବେ ୍ ସେୱାୟକ ଶେୱାଇଛି । ବିଦ୍ୱାଳୟ ପିଛୱା 
୨୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟଶର ଏଭଳି ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ ଲୱାବ୍ ମୱାନ ସ୍ୱାପନ 
କରୱାଯୱାଉଛି । ଏେ ିଶଯୱାଜନୱାକ ୍ଶଦେର ୯୪ ପ୍ରତିେତ ଜଲି୍ୱାଶର 
କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କରୱାଯିବ ଏବଂ ଶସେ ିକ୍ମଶର ପ୍ରୱାୟ ୧୦ େଜୱାର ଅଟଳ 
ଟିଙ୍କରିଂ ଲୱାବ୍  ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱା କରୱାଯିବ । ଏଶବ ସଦ୍୍ଧୱା ଶଦେଶର ଶସେଭିଳି 
୭୨୪୬ ଲୱାବ୍  ସ୍ୱାପନ କରୱାଯୱାଇସୱାରିଛି ।  ଶବୈଶ୍ୱକି ମେୱାମୱାରୀ 
କଶରୱାନୱା ସଂକ୍ମଣ ଶଯୱାଗ ୍ଏେୱାର ପ୍ରଗତି ବ୍ୱାେତ ଶେୱାଇଛି ସତ 
କିନ୍ତୁ ଖବ୍୍  େୀଘ୍ର ଅବେଷି୍ ଲୱାବ୍  ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱା କୱାଯ୍୍ଗ  ସଂପରୂ୍୍ଗ ଶେବ ।

ଆଜକ ୍ଛଅବଷ୍ଗ ପଶୂବ୍ଗ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର 
ଶମୱାଦୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନୱାଶର ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଥବିୱା 

“ପ୍ରତି ପରିବୱାର ପୱାଇ ଁପକ୍ୱା ରର” ଶଯୱାଜନୱା ଉଦି୍ଷ୍ 
ଲକ୍୍ ଠୱାର୍ ଅଧକି ସଫଳତୱା େୱାସଲ କରିଛି । ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଆବୱାସ 
ଶଯୱାଜନୱା (ସେରୱାଞ୍ଳ) ଅଧୀନଶର, ୨୦୨୧ ମସିେୱା ଜନ୍୍  ମୱାସ 
ପଯ୍୍ଗ ତେ ଶମୱାଟ ୧୧୨.୪ ଲକ୍ ବୱାସଗେୃ ନିମ୍ଗୱାଣ ନିମଶତେ ପ୍ରସ୍ତୱାବ 
ଗେୃୀତ ଶେୱାଇଥଲିୱା । ଶସଥ ିମଧ୍ୟର୍ ଏଶବ ୮୨.୫ ଲକ୍ ବୱାସଗେୃ 
ନିମ୍ଗୱାଣୱାଧୀନ ରେଛିି ଏବଂ ୪୮.୩୧ ଲକ୍ ବୱାସଗେୃ ଏଶବସଦ୍୍ଧୱା 
ନିମ୍ଗୱାଣ କରୱାଯୱାଇ ଆବଣି୍ଟତ ଶେୱାଇସୱାରିଛି । ଶସେଭିଳି ୨୦୨୨ 
ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଳଶର ୨.୯୫ ଶକୱାଟି ବୱାସଗେୃ ଆବଣ୍ଟନର 
ଲକ୍୍ ରଖୱାଯୱାଇଛି ଯୱାେୱା ଫଳଶର େତିୱାଧକିୱାରୀମୱାଶନ ଏକ 
ମଯ୍୍ଗ ୱାଦୱାପରୂ୍୍ଗ ଜୀବନ ବଞ୍ପିୱାରିଶବ ।

ଅଣ ସମବୱାୟ, ଅଣ କୃଷି ଶକ୍ତ୍ଶର କୱାଯ୍୍ଗ ରତ କ୍ଦ୍୍/ ଅଣ ୍
ଉଶଦ୍ୱାଗୀମୱାନଙ୍୍କ ଋଣ ଶଯୱାଗୱାଣ ନିମଶତେ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 

ମଦ୍୍ୱା ଶଯୱାଜନୱାର େଭ୍ୱାରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି ଏବଂ ଏେୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର ୧୦ 
ଲକ୍ ଟଙ୍କୱା ପଯ୍୍ଗ ତେ ଋଣ ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଉଛି । ଏେ ିଶଯୱାଜନୱା 
ଅଧୀନଶର,ଏଶବସଦ୍୍ଧୱା ୩୧ ଶକୱାଟିର୍ ଅଧକି ଟଙ୍କୱାର ଋଣ ଶଯୱାଗୱାଇ 
ଦିଆଯୱାଇସୱାରିଛି । ଶସେଭିଳି ଷ୍ୱାଟ୍ଗ ଅପ ୍ ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯୱାନ ଆରମ୍ଭ 
କରୱାଯୱାଇଛି ଯୱାେୱାକି ଶଦେର ଯବ୍କ ଯବ୍ତୀମୱାନଙ୍୍କ ନବସଜୃନର ନୂତନ 
ପ ୍ଲୱାଟଫମ୍ଗ ଶଯୱାଗୱାଇ ଶଦବୱା ନିମଶତେ ଉଦି୍ଷ୍ । ଏେ ିଶଯୱାଜନୱା ଅଧୀନଶର 
୫୨ େଜୱାର ଷ୍ୱାଟ୍ଗ ଅପ ୍ଙ୍୍କ ଚିହ୍ନଟ କରୱାଯୱାଇଛି । ଅଧସି୍ୀକୃତ ଷ୍ୱାଟ୍ଗ ଅପ ୍ 
କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ଏଶବ ଶଦେର ୬୨୩ଟି ଜଲି୍ୱାକ୍ ସଂପ୍ରସୱାରିତ ଶେୱାଇଛି ।

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ

21

22

23

20



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଅଗଷ୍ଟ 1-15, 202126

ରଦଶର ପ୍ରତ ିପରିବାରଙ୍କ ନକିଟରର ରଶୌଚାଳୟ ପହଞ୍ଚାଯିବା

ଶଦେର ଅଧକିୱାଂେ ଗ୍ରୱାମକ ୍ଏଶବ ମକ୍୍ତୱାକୱାେ ଶେୌଚମକ୍୍ତ ଗ୍ରୱାମ 
ଭୱାଶବ ଶରୱାଷଣୱା କରୱାଯୱାଇଛି । ଏପି୍ରଲ ୨୦, ୨୦୨୧ ତୱାରିଖ 
ପଯ୍୍ଗ ତେ ଶଦେର ୧୧ ଶକୱାଟି ପରିବୱାରଙ୍କ ରଶର ଶେୌଚୱାଳୟ 
ନିମ୍ଗୱାଣ କରୱାଯୱାଇଛି ।

ସ୍ଚ୍ ଭୱାରତ ଗ୍ରୱାମୀଣ ଅଭିଯୱାନ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମର ସଫଳ ଯୱାତ୍ୱା ଶବେ ୍ ସର୍୍ଖର୍୍ଶର 
ଆଗକ ୍ଆଶଗଇ ଚୱାଲିଛି ଯୱାେୱା ଏଶବ ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଳଶର କଠନି ଓ ତରଳ ବଜ୍୍ଗ ର 
ଉପଯକ୍୍ତ ପରିଚୱାଳନୱାକ ୍ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ଯ ଭୱାଶବ ଗ୍ରେଣ କରିଛି । ଶସଥ ି ପୱାଇ ଁ, 
ସରକୱାର ଆଗୱାମୀ ପୱାଞ୍ ବଷ୍ଗ ଭିତଶର ୧,୪୦,୮୮୧ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟଶର 
ବିଭିନ୍ନ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ପ୍ରବତ୍ତ୍ଗନ କରିବୱାର ଶଯୱାଜନୱା କରିଛତିେ ।
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ଶଲୱାକମୱାଶନ ଏଶବ ବୱାେୱାଶର ଶେୌଚକୱାଯ୍୍ଗ  ସଂପୱାଦନ 
କରିବୱା ଅଭ୍ୱାସ ପରୂୱାପରି୍ ଛୱାଡ଼ି ଶଦଇଛତିେ ଏବଂ ନିଜ 
ନିଜ ରଶରୱାଇ ଶେୌଚୱାଳୟ ବ୍ବେୱାର ଆରମ୍ଭ କରିଛତିେ। 
ଏେଭିଳି ଭୱାଶବ, ମିଳିତ ଜୱାତିସଂର ଧୱାଯ୍୍ଗ  କରିଥବିୱା 
ସମୟସୀମୱାର ୧୧ ବଷ୍ଗ ପବୂ୍ଗର୍ ଭୱାରତ ‘ସମସ୍ତଙ୍କ ପୱାଇ ଁ
ଶେୌଚୱାଳୟ’ ଲକ୍୍ େୱାସଲ କରିପୱାରିଛି । 

ଗତ ୫ ବଷ୍ଗ 
ଭିତଶର 

 ଶକୱାଟିର୍ ଅଧକି 

ଭାରତମାଳା ପରିରଯାଜନାର ପ୍ରଥମ 
ପଯ୍ଷୟୁାୟ କାଯ୍ଷୟୁ ତ୍ୱରିତ ପରୂ୍୍ଷାଙ୍ଗକରଣ

ଏେୱା ଶଦେର ପ୍ରମଖ୍ ଆଥଶିକ ଶକନ୍ଦ୍ରକ୍ ପରସ୍ପର ସେତି 
ସଂଶଯୱାଗ କରିବୱା ସେ ସୀମୱାତେ ଶକ୍ତ୍ ଓ ଅତେରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 

ସଂଶଯୱାଗକରଣ, ତଟୀୟ ଶକ୍ତ୍ ଓ ବନ୍ଦରମୱାନଙ୍୍କ ପରସ୍ପର ସେ ସଂଶଯୱାଗ 
କରିବୱାଶର ସେୱାୟକ ଶେବ । ଏେ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମଶତେ ଶମୱାଟ ୬୫,୦୦୦ 
କିଶଲୱାମିଟର ସଡ଼କକ ୍ଚିହ୍ନଟ କରୱାଯୱାଇଛି । 

ଭୱାରତମୱାଳୱା ପରିଶଯୱାଜନୱାର ପ୍ରଥମ ପଯ୍୍ଗ ୱାୟଶର ୨୦୧୭ର୍ ୨୦୨୨ 
ମସିେୱା ମଧ୍ୟଶର ଶମୱାଟ ୩୪,୮୦୦ କିଶଲୱାମିଟର ସଡ଼କ ନିମ୍ଗୱାଣ 
କରୱାଯୱାଉଛି । ଶସଥ ି ମଧ୍ୟର୍ ୩,୮୦୦ କିଶଲୱାମିଟର ସଡ଼କ ୨୦୨୧ 
ମସିେୱା ଶଫବୃଆରୀ ସଦ୍୍ଧୱା ନିମଶିତ ଶେୱାଇସୱାରିଛି। ଅଧକିନ୍ତୁ, ୮,୫୦୦ 
କିଶଲୱାମିଟର ସଡ଼କ ୨୦୨୨ ମସିେୱା ମୱାର୍୍ଗ ମୱାସ ସଦ୍୍ଧୱା ସଂପରୂ୍୍ଗ କରୱାଯିବ ।

୨୦୨୫ ମସିହା ସ ୁ ୍ଦ୍ଧା ରମାଟ ୩.୧୦ ଲକ୍ଷ ରକାଟି ଟଙ୍କା 
ବୟୁୟରର ୨୨ଟି ଗ୍ରୀନେିଲ୍ଡ କରିରଡାର ନମି୍ଷାଣ କାଯ୍ଷୟୁ 

ସଂପରୂ୍୍ଷ କରାଯିବ ।

ସୀମାନ୍ ନକିଟକ ୁଲାଗିଥବିା ରମା ଗା ଁରହଉଛ ି
ରଶର ଜନବସତ ି। ଦଶନ୍ ିଦଶନ୍ ିଧରି ସୀମାନ୍ 
ଗଳିୁରଗାଳା ବନିମିୟ ଭୟ ଭିତରର ଆରମ 
ବଞ୍ଚଆିସିଛ ୁ।  ରମାର ଆଥ୍ଚିକ ଦୁରାବସ୍ା ରଯାଗ ୁମ ୁ ଁ
ଖଣି୍ଏ ପକ୍ା ଘର କରିପାରିନଥଲିି । ରସଥପିାଇ ଁ
ବର୍ଷାଦରିନ ରମା ଘର ଭିତରକ ୁରବରଳରବରଳ ପାଣ ି
ପଶଆିରସ । କନି୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ରଯାଜନା 
ମାଧ୍ୟମରର ରମାରତ ପକ୍ା ଘର ଖଣି୍ଏ ମିଳିବା ପରର 
ଏରବ ଆଉ ରସପରି ସମସୟୁା ନାହି ଁ। ଆରମ ରବଶ ୍ 
ଖସିୁରଯ ଗରିବ ରଲାକମାରନ ଏଭଳି ରଯାଜନାରୁ 
ସେୁଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ ିଏବଂ ଏରବ ଆରମ ନଜି 
ରଗାଡ଼ରର ଠଆି ରହାଇପାରିବୁ । ପକ୍ା ଘରଟିଏ 
ପାଇବା ପରର ଆମର ରସଭଳି ସମସୟୁା ସବୁଦନି 
ପାଇ ଁରଶର ରହାଇଯାଇଛ ି।

ଆସିକ୍  ହୁରସନ୍ 
ପଞୁ୍ଚ, ଜମ ୁଓ କଶୀ୍ର 

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ଅଧକିରୁ ଅଧକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରଙୁ୍କ ଏଲପିଜ ି
ସଂରଯାଗ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯିବାର ବୟୁବସ୍ାକରଣ

ରଦଶର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକ ୁବଦୁିୟୁତକିରଣ

ରଦଶର ପ୍ରରତୟୁକ ନାଗରିକଙୁ୍କ 
ବୟୁାଙି୍କଙ୍୍ଗ  ସବୁଧିା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା 

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପ୍ରୱାପି୍ର ଛଅ ଦେନି୍ଧ ସଦ୍୍ଧୱା ଏଲପିଜ ିସିଲିଣ୍ର 
ବିତରଣ ଶଦେର ମୱାତ୍ ୫୫ ପ୍ରତିେତ ଶଲୱାକଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର 

ସୀମିତ ରେଆିସିଥଲିୱା । ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳୱା ଶଯୱାଜନୱା ଅଧୀନଶର ଏଶବ 
୮ ଶକୱାଟି େତିୱାଧକିୱାରୀଙ୍୍କ ୮ ଶକୱାଟିର୍ ଅଧକି ଏଲପିଜ ିସିଲିଣ୍ର ଶଯୱାଗୱାଇ 
ଦିଆଯୱାଇଛି ଯୱାେୱା ଫଳଶର ଶଦେର ଶମୱାଟ ପରିବୱାରର ୯୯.୬ ପ୍ରତିିେତ 
ଶଲୱାକଙ୍କ ନିକଟଶର ଏେ ିସବି୍ଧୱା ପେଞ୍ ିପୱାରିଛି । ଗତ ଛଅବଷ୍ଗ ଭିତଶର, 
ଏଲପିଜ ିଗ୍ୱାସ ୍ ସଂଶଯୱାଗଶର ଶଦେଶର ୪୩ ପ୍ରତିେତ ବୃଦି୍ଧ ରଟିଛି ।

୨୦୧୫ ମସିେୱା ଅଗଷ୍ ୧୫ ତୱାରିଖ ଦିନ ଐତିେୱାସିକ ଲୱାଲକିଲ୍ୱା 
ମଞ୍ ଉପର୍ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ ଶଦେର ୧୮,୫୦୦ଟି 

ଗ୍ରୱାମ ଶଯଉମଁୱାଶନ କି ଶସପଯ୍୍ଗ ତେ ଅନ୍ଧୱାରଶର ଜୀବନ ବିତୱାଇ ଆସଥ୍ଶିଲ, 
ଆଗୱାମୀ ୧୦୦୦ ଦିନ ମଧ୍ୟଶର ଶସମୱାନଙ୍କ ନିକଟଶର ବିଜଳି୍ ସଂଶଯୱାଗ 
ପେଞ୍ୱାଇବୱା ନିମଶତେ ସରକୱାରଙ୍କ ଲକ୍୍ ଶରୱାଷଣୱା କରିଥଶିଲ । ସରକୱାରଙ୍କ 
ନିରବଚ୍ନି୍ନ ପ୍ରୟୱାସ ଫଳଶର ଏେ ିଲକ୍୍ ୯୮୭ ଦିନ, ଅଥ୍ଗୱାତ୍  ନିଦ୍ଧ୍ଗୱାରିତ ତୱାରିଖର 
୧୩ ଦିନ ପବୂ୍ଗର୍ େୱାସଲ କରୱାଯୱାଇପୱାରିଥଲିୱା । ଏେୱା ପଶର, ଶଦେର ପ୍ରଶତ୍କ 
ଗ୍ରୱାମର ପ୍ରତି ପରିବୱାରଙ୍କ ନିକଟଶର ବିଜଳି୍ େକି୍ତ ପେଞ୍ୱାଯିବୱାର ଲକ୍୍ ଧୱାଯ୍୍ଗ  
କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । ଏେ ିପ୍ରୟୱାସ ଅଧୀନଶର ଏଶବସଦ୍୍ଧୱା ୯୯.୩୩ ପ୍ରତିେତ ଲକ୍୍ 
େୱାସଲ କରୱାଯୱାଇସୱାରିଛି । ଏପଯ୍୍ଗ ତେ ଶଦେର ୨ ଶକୱାଟି ୬୩ ଲକ୍ ପରିବୱାରଙ୍୍କ 
ବିଜଳି୍ େକି୍ତ ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି ।

ଶଦେର ପ୍ରଶତ୍କ ପରିବୱାରର ଅନ୍୍ନ ଜଶଣ ସୱାବୱାଳକ 
ସଦସ୍ଙ୍କର ବ୍ୱାଙ୍କ ଜମୱାଖୱାତୱାଟିଏ ରେିବୱା ଲକ୍୍ ଶନଇ 

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଜନ ଧନ ଶଯୱାଜନୱାର େଭ୍ୱାରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା। ୨୦୨୧ ମସିେୱା 
ଜ୍ନ ମୱାସ ସଦ୍୍ଧୱା ଏେି ଶଯୱାଜନୱା ଅଧୀନଶର ୪୨ ଶକୱାଟି ୫୫ ଲକ୍ର୍ ଅଧକି 
ବ୍ୱାଙ୍କ ଜମୱାଖୱାତୱା ଶଖୱାଲୱାଯୱାଇପୱାରିଛି । 
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୧୭୫ ଗିଗାୱାଟ ଅକ୍ଷୟ 
ଶକି୍ତ ଉତ୍ାଦନ ଟାରଗ୍ଷଟ 
ହାସଲ ଲକ୍ଷୟୁ

ଭୱାରତ ସରକୱାରଙ୍କ ପକ୍ର୍ ଏଶବ ଏକ ସକି୍ୟ 
ଅକ୍ୟ େକି୍ତ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ରୂପୱା୍ ୍ତି କରୱାଯୱାଉଛି 

ଯୱାେୱା େକି୍ତ ନିରୱାପତ୍ତୱା, େକି୍ତ ଉପଲବ୍ଧତୱା, ଏବଂ କୱାବ୍ଗନ୍  ଉତ୍ଜ୍ଗନ 
ମୱାତ୍ୱା ହ୍ୱାସ ସନି୍ଶି୍ତ କରିବୱା ନିମଶତେ ଉଦି୍ଷ୍। ଶଦେର 
ଭବିଷ୍ତର େକି୍ତ ଚୱାେଦିୱାକ ୍ ଦୃଷି୍ଶର ରଖ ି ୨୦୨୨ ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା 
ଶଦେଶର ୧୭୫ ଗିଗୱାୱୱାଟ ଅକ୍ୟ େକି୍ତ ଉତ୍ୱାଦନ କରିବୱାର ଏକ 
ମେ୍ୱେୱାକୱାଂକ୍ୀ  ଲକ୍୍ ଧୱାଯ୍୍ଗ  କରୱାଯୱାଇଛି। ଶସଥ ିମଧ୍ୟଶର ଶସୌର 
ଉତ୍ର୍ ୧୦୦ ଗିଗୱାୱୱାଟ୍  ବୱାୟ୍ ଉତ୍ର୍ ୬୦ ଗିଗୱାୱୱାଟ, ଶଜୈବପଦୱାଥ୍ଗର୍ 
୧୦ ଗିଗୱାୱୱାଟ ଏବଂ କ୍ଦ୍୍ ଜଳବିଦ୍୍ତ୍  ପ୍ରକଳ୍ପର୍ ୫ ଗିଗୱାୱୱାଟ ବିଜଳି୍ 
େକି୍ତ ଉତ୍ୱାଦନ ସୱାମିଲ । ଭୱାରତର ସ୍ୱାପିତ ଅକ୍ୟ େକି୍ତ ଉତ୍ୱାଦନ 
କ୍ମତୱା ( ୨୫ ଶମଗୱାୱୱାଟ ଠୱାର୍ ଅଧକି ବିଜଳି୍େକି୍ତ ଉତ୍ୱାଦନକ୍ମ 
ଜଳବିଦ୍୍ତ୍  ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ ବୱାଦ୍  ଶଦଇ) ୨୦୨୦ ମସିେୱା ଅଶକ୍ଟୱାବର 
୩୧ ତୱାରିଖ  ସଦ୍୍ଧୱା ୮୯.୬୩ ଗିଗୱାୱୱାଟ ଛ୍ଇଛିଁ । ଭୱାରତର ଶମୱାଟ 
ସ୍ୱାପିତ ଅକ୍ୟ େକି୍ତ କ୍ମତୱା (୨୫ ଶମଗୱାୱୱାଟଠୱାର୍ ଅଧକି ବିଜଳି୍ 
େକି୍ତ ଉତ୍ୱାଦନକ୍ମ ଜଳବିଦ୍୍ୟତ୍  ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ ବୱାଦ୍  ଶଦଇ) ) ୨୦୨୦ 
ମସିେୱା ଅଶକ୍ଟୱାବର ୩୧ ତୱାରିଖ  ସଦ୍୍ଧୱା ୮୯.୬୩ ଗିଗୱାୱୱାଟ ଛ୍ଇଛିଁ ।

ରଦଶରର ଆଭୟୁନ୍ରୀଣ ଜଳପଥ 
ସଂଖୟୁା ବୃଦି୍ଧ କରାଯାଉଛ ି

ଏକ ସେୱାୟକ, ପରିଶବେ ଅନ୍କୂଳ ତଥୱା ସଲ୍ଭ 
ପରିବେନ ବ୍ବସ୍ୱା ସ୍ରୂପ ଶଦେଶର ଆଭ୍ତେରୀଣ 

ଜଳପଥର ବିକୱାେ ରଟୱାଯୱାଉଛି । ଏେୱାକ ୍ଜୱାତୀୟ ଜଳପଥ ଭୱାଶବ 
ଶରୱାଷଣୱା କରୱାଯୱାଇଛି । ଆଭ୍ତେରୀଣ ଜଳପଥକ ୍ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ 
ଶଯୱାଗୱାଣ ନିମଶତେ ପ୍ରଥମ ତିନିବଷ୍ଗ ସକୱାଶେ ଜଳପଥ ବ୍ବେୱାର 
ନିମଶତେ ଟିକସ ଛୱାଡ଼ କରୱାଯୱାଇଛି ।

ଜାତୀୟ ଜଳପଥ
ଶଦେର ୨୪ଟି ରୱାଜ୍କ ୍ଏେ ିଜଳପଥ ଦ୍ୱାରୱା 
ସଂଶଯୱାଗ କରୱାଯୱାଇସୱାରିଛି ଏବଂ ଏେୱାର 
ଶମୱାଟ ଶଦୈର୍୍ଗ  ୨୦,୨୭୫ କିଶଲୱାମିଟର ।

n ସୱାଗରମୱାଳୱା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୱାଧ୍ୟମଶର ଶମୱାଦୀ ସରକୱାର ବନ୍ଦର ଭିତି୍ତକ 
ବିକୱାେକ ୍ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ଶଯୱାଗୱାଇ ଆସଛି୍ ଏବଂ ଏେୱା ଦ୍ୱାରୱା ଶଦେର 
୭,୫୦୦ କିଶଲୱାମିଟର ଶଦୈର୍୍ଗ  ସଦ୍ୀର୍ଗ ଉପକୂଳର ସଉ୍ପଶଯୱାଗ 
କରୱାଯୱାଇପୱାରିବ ଏବଂ ଏେୱାର ଆଥଶିକ ସୱାମଥ୍୍ଗ  ମଧ୍ୟ ମିଳିପୱାରିବ ।

n ଏେୱା ଫଳଶର ବନ୍ଦରଗଡ଼ି୍କର ଆଧନି୍କୀକରଣ କରୱାଯୱାଇପୱାରିବ, 
ନୂତନ ବନ୍ଦରର ବିକୱାେ ରଟୱାଯିବ, ବନ୍ଦରମୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର ଅଧକି 
ସଂଶଯୱାଗ ସ୍ୱାପିତ ଶେୱାଇପୱାରିବ, ବନ୍ଦର ନିକଟବତ୍ତ୍ଗୀ ଅଞ୍ଳଶର 
େଳି୍ପୱାୟନ ସନି୍ଶି୍ତ ଶେୱାଇପୱାରିବ ଏବଂ ତଟୀୟ ଶକ୍ତ୍ଶର ବସବୱାସ 
କର୍ଥବିୱା ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କର ଆଥଶିକ ବିକୱାେ ରଟିପୱାରିବ ।

n ଏଶବସଦ୍୍ଧୱା ୩୦,୦୦୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟଶର ୧୨୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପରୂ୍୍ଗୱାଙ୍ଗ ଶେୱାଇସୱାରିଛି ଏବଂ ୩,୦୦,୦୦୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟଶର 
କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ ଶେବୱାକ ୍ଥବିୱା ୨୦୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ରୂପୱାୟନ କରୱାଯୱାଉଛି ।

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା
ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରଗତି
ପ୍ରଗତି

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ରଦଶର ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ନକିଟରର 
ସ୍ଛେ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା 

ରପର୍ାଲରର ୧୦ ପ୍ରତଶିତ 
ଇଥାରନାଲ ମିରେଣ ନମିରନ୍ ଥବିା 
ଲକ୍ଷୟୁ ହାସଲ କରିବା ସକାରଶ ସମସ୍ତ 
ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହଛି ି

ହାଇ ସି୍ଡ଼୍  ଅପ୍ଟିକାଲ ୋଇବର 
ରନଟୱାକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରର ରଦଶର ପ୍ରରତୟୁକ 
ପଞ୍ଚାୟତକ ୁସଂରଯାଗ କରିବା 

ଶଦେ ସ୍ୱାଧୀନ ଠୱାର୍ ଶନଇ ୨୦୧୯ ମସିେୱା ପଯ୍୍ଗ ତେ ଶଦେର 
ଶକବଳ ୩.୨୩ ଶକୱାଟି ପରିବୱାରଙ୍୍କ ପୱାଇପ ୍ ଶଯୱାଶଗ 
ସ୍ଚ୍ ପୱାନୀୟ ଜଳ ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇପୱାରିଥଲିୱା । ଶତଣ ୍

୨୦୧୯ ମସିେୱା ଅଗଷ୍ ୧୫ ତୱାରିଖ ଦିନ ଲୱାଲକିଲ୍ୱାର ମଞ୍ ଉପର୍ ଏକ ସଂକଳ୍ପ 
ଶରୱାଷଣୱା କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା ଶଯ ଶଦେର ସମସ୍ତ ପରିବୱାରଙ୍କ ନିକଟଶର ପୱାଇପ ୍ 
ଶଯୱାଶଗ ସ୍ଚ୍ ପୱାନୀୟ ଜଳ ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯିବ । ୨୦୨୧ ମସିେୱା ଜନ୍୍  ମୱାସ 
ସଦ୍୍ଧୱା, ଶଦେର ୪ ଶକୱାଟି ୪୩ ଲକ୍ ନୂତନ ପରିବୱାରଙ୍୍କ ପୱାଇପ ୍ ଶଯୱାଶଗ ସ୍ଚ୍ 
ପୱାନୀୟ ଜଳ ଶଯୱାଗୱାଣ ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛି । ୨୦୨୪ ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା ଶଦେର 
ଶମୱାଟ ୧୯ ଶକୱାଟି ୨୦ ଲକ୍ ପରିବୱାରଙ୍୍କ ପୱାଇପ ୍ ଜଳ ଶଯୱାଗୱାଣ ନିମଶତେ ଏକ 
ଲକ୍୍ ଧୱାଯ୍୍ଗ  କରୱାଯୱାଇଛି । ଏଶବସଦ୍୍ଧୱା ଶଗୱାଆ ଓ ଶତଲଙ୍ଗୱାନୱାଶର ସମସ୍ତ 
ପରିବୱାରଙ୍କ ନିକଟଶର ପୱାଇପ ୍ ଜଳ ସବି୍ଧୱା ପେଞ୍ୱା ଯୱାଇପୱାରିଛି ।

ପରିଶବେ ସର୍କ୍ୱା ଏଶବ ଏକ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୱାଶବ 
ଉଭୱା ଶେୱାଇଛି । ୨୦୧୪ ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା େୱାରୱାେୱାରି 

ଡିଜଟିୱାଲ ଇଣି୍ଆ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମର ଲକ୍୍ ଶକବଳ ଜୀବନକ୍ 
ସେଜସଲ୍ଭ କରିବୱା ନ୍ଶେ ଁ, ବରଂ କମ୍ଗନିଯକି୍୍ତ ସଶ୍ଯୱାଗ 

ସଷିୃ୍ କରିବୱା ଏବଂ ଉପୱାଜ୍ଗନ ବିକୱାେର ଏେୱା ଏକ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ସୱାଧନ। 
ଶତଣ ୍ ବ୍ରଡବ୍ୱାଣ୍ଡ୍  ଶସବୱା ଗ୍ରୱାମମୱାନଙ୍୍କ ଶଯୱାଗୱାଇ ଶଦବୱାର ଗର୍୍ତ୍ୱକ୍ 
ଉପଲବ୍ଧ କରି ଶଦେର ୧.୬୦ ଲକ୍ ଗ୍ରୱାମ ପଞ୍ୱାୟତକ ୍ ଭୱାରତଶନଟ୍  ଦ୍ୱାରୱା 
ଅପ୍ଟିକୱାଲ୍  ଫୱାଇବର ଶନଟୱୱାକ୍ଗଶର ସଂଶଯୱାଗ କରୱାଯୱାଇଛି । ଜନ୍୍  ୩୦ 
ତୱାରିଖ ସଦ୍୍ଧୱା, ଶଦେର ୧୬ଟି ରୱାଜ୍ର ୩.୬୦ ଲକ୍ ଗ୍ରୱାମକ ୍ଭୱାରତଶନଟ୍  
ପ୍ରକଳ୍ପ ମୱାଧ୍ୟମଶର ପିପିପି ଶମୱାଡ଼ଶର ସଂଶଯୱାଗ କରୱାଯିବୱା ନିମଶତେ 
ସରକୱାର ମଞ୍ର୍ୀ ପ୍ରଦୱାନ କରିସୱାରିଛତିେ ।ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ଭୱାଶବ ଶପଶଟ୍ୱାଲଶର ଶକବଳ ୧.୫ ପ୍ରତିେତ ଇଥୱାଶନୱାଲ ମିରେଣ ସମ୍ଭବପର 
ଶେୱାଇପୱାରିଥଲିୱା ଯୱାେୱାକି ଏଶବ ୮.୫ ପ୍ରତିେତ ଛଇ୍ଛିଁ । ୨୦୧୩-୧୪ ବଷ୍ଗଶର 
ପ୍ରୱାୟ ୩୮ ଶକୱାଟି ଲିଟର ଇଥୱାଶନୱାଲ କ୍ୟ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା ଯୱାେୱା ଏଶବ ବୃଦି୍ଧ 
ପୱାଇ ୩୨୦ ଶକୱାଟି ଲିଟର ଛ୍ଇଛିଁ । ନିକଟଶର, ଭୱାରତ ଏକ ଲକ୍୍ ଧୱାଯ୍୍ଗ  
କରିଛି ଶଯ ୨୦୨୫ ଠୱାର୍ ୨୦୩୦ ମସିେୱା ମଧ୍ୟଶର ଶଦେଶର ୨୦% ଇଥୱାଶନୱାଲ 
ମିରେଣଯକ୍୍ତ ଶପଶଟ୍ୱାଲ ଉପଲବ୍ଧ କରୱାଯିବ । 

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ଜଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ସଷିୃ୍ଟ କରାଯାଇ ଜଳ ପରିଚାଳନାର ସକଳ 
ପ୍ରକାର କାଯ୍ଷୟୁ ସଂପାଦନ କରାଯାଉଛ ି

ଭୱାରତ ଭଳି ଏକ ବିେୱାଳ ରୱାଷ୍ଟ୍ରନିମଶତେ ଭବିଷ୍ତର 
ଜଳ ଆବେ୍କତୱାକ୍ ପରୂଣ କରିବୱା ନିମଶତେ 
ଜଳ ସଂରକ୍ଣ ଏକୱାତେ ଜର୍ରି । ଏଥ ି ସେିତ 

ବତ୍ତ୍ଗମୱାନର ନୱାଗରିକମୱାନଙ୍କ ଆବେ୍କତୱା ମତ୍ୱାବକ ଶସମୱାନଙ୍୍କ 
ନିରୱାପଦ ପୱାନୀୟ ଜଳ ଶଯୱାଗୱାଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରୱାଟ ଚୱାଶଲଞ୍ । ଏ 
ସଂକ୍ୱାତେ ଶରୱାଡ଼ମ୍ୱାପ ୍ ପ୍ରସ୍୍ତତ କରିବୱାଶବଶଳ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର 
ଶମୱାଦୀ ଜଳେକି୍ତ ମନ୍ତଣୱାଳୟ ନୱାମକ ଏକ ନୂତନ ମନ୍ତଣୱାଳୟ ସଷିୃ୍ 
କରିଛତିେ । ଏେୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର ସୱାମଗି୍ରକ ଶଯୱାଜନୱା ପ୍ରସ୍୍ତତ, ନୀତି 
ନିଦ୍ଧ୍ଗୱାରଣ, ସମ୍ୟ୍ ରକ୍ୱା ଓ ନିଶଦ୍୍ଗେୱାବଳୀ ପ୍ରଦୱାନ, ଜଳଶସଚନ, 
ବନ୍ୱା ନିୟନ୍ତଣ, ପୱାନୀୟ ଜଳ ବ୍ବସ୍ୱାକରଣ ଏବଂ ଜଳସଂପଦ 
ଶକ୍ତ୍ଶର ବେ୍ମଖ୍ୀ ପ୍ରକଳ୍ପମୱାନ କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କରିବୱା ଭଳି ସମସ୍ତ 
ମୱାଶକ୍ୱା କୱାଯ୍୍ଗ ୱାବଳୀ ସଂପୱାଦନ କରୱାଯୱାଉଛି ।

ରରଳବାଇ, ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ଜୀବନଧାରା 
ଭାରବ ବରିବଚତି
ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶରଳ ପ୍ରକଳ୍ପ- ୨୦୩୦ ନୱାମକ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ସରକୱାର େୱାତକ୍ ଶନଇଛତିେ ଯୱାେୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର 
ଶରଳଯୱାତ୍ୀମୱାନଙ୍କ ଯୱାତ୍ୱାକ୍ ଅଧକି ନିରୱାପଦ ଓ ସମଶୟୱାଚିତ 
କରୱାଯିବୱାର ଲକ୍୍ ରଖୱାଯୱାଇଛି । ୨୦୨୨୧-୨୨ ମସିେୱାର 
ବଶଜଟଶର ଶକବଳ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ି୍କ ନିମଶତେ ୧.୦୭ ଲକ୍ 
ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ପ୍ରୱାବଧୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି ।

୨୦୫୦ ପଯ୍୍ଗ ତେ ଶଦେର ଶରଳ ଟ୍ୱାଫିକ୍  
ଆବେ୍କତୱାକ୍ ଦୃଷି୍ଶର ରଖ ି ଜୱାତୀୟ ଶରଳ 

ଶଯୱାଜନୱା (ଏନଆରପି) ପ୍ରସ୍୍ତତ କରୱାଯୱାଇଛି ଯୱାେୱାକି ଶରଳଯୱାତ୍ୀଙ୍କ 
ଚୱାେିଦୱାକ୍ ପରୂଣ କରିପୱାରିବ । ଏେି ଉଶଦ୍େ୍ଶର  ୨୦୩୦ ମସିେୱା 
ସଦ୍୍ଧୱା ଆବେ୍କୀୟ ସମସ୍ତ ଭିତି୍ତଭୂମି ନିମଶିତ ଶେବୱା ଆବେ୍କ । 
ଶଦେର ଶମୱାଟ ୬୭,୯୫୬ କିଶଲୱାମିଟର ଟ୍ୱାକ୍  ର୍ଟ୍  ମଧ୍ୟର୍ ୬୩ େଜୱାର 
କିଶଲୱାମିଟରର୍ ଅଧକି ଏଶବସଦ୍୍ଧୱା ବ୍ରଡ ଶଗଜ୍  ଶେୱାଇସୱାରିଛି ଯୱାେୱାକି 
ଶମୱାଟ ର୍ଟ୍ ର ୯୪ ପ୍ରତିେତ । ୨୦୧୯ ମସିେୱା ଜୱାନ୍ଆରୀ ସଦ୍୍ଧୱା ଶଦେର 
ସମସ୍ତ ବ୍ରଡ ଶଗଜ୍  ର୍ଟ୍ ଶର ଜଗଆ୍ଳୀବିେୀନ ଶଲଭଲ କ୍ସିଂର ଉଶଚ୍ଦ 
କରୱାଯୱାଇଛି । ୨୦୧୯-୨୦ ମସିେୱାଶର ଶମୱାଟ ୧୨୭୪ଟି ଜଗଆ୍ଳୀଯକ୍୍ତ 
କ୍ସିଂକ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯୱାଇଛି ଯୱାେୱାକି ୨୦୧୮-୧୯ଶର ୬୩୧ ଥଲିୱା । 
୨୦୧୯ ମସିେୱା ଏପି୍ରଲ ମୱାସଠୱାର୍ ଅଦ୍ୱାବଧ ିଶକୌଣସି ଶଟ୍ନ୍  ଦ୍ର୍ଗଟଣୱା 
ଖବର ରିଶପୱାଟ୍ଗ ଶେୱାଇନୱାେି ଁ।

୨୦୨୨ ମସିହା ସଦୁ୍ଧା ରଦଶର ସମସ୍ତ ରରଳ ଲାଇନକ ୁବ୍ରଡ 
ରଗଜ୍ କ ୁପରିବତ୍୍ଷନ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷୟୁ 

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ରଦଶରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକ ୁ
ଦୁଇଗଣୁ ଦୀଘ୍ଷ କରିବା

ରଦଶର ପ୍ରମଖୁ ନଗରୀ ଓ କ୍ଷଦୁ୍ ଟାଉନ 
ମାନଙ୍କରର ପାଇପ ୍ ରଯାରଗ ଏଲପିଜ ିରଯାଗାଣ

ରଦଶରର ବମିାନ ସଂରଯାଗୀକରଣକ ୁଉତ୍ମ ଓ 
ବୟୁାପକ କରିବା ନମିରନ୍ ବମିାନ ବ୍ର ସଂଖୟୁାକୁ 
୧୫୦କ ୁବୃଦି୍ଧ କରିବା ନମିରନ୍ ଲକ୍ଷୟୁ ଧାଯ୍ଷୟୁ କରାଯାଇଛ ି

ଗତ ୭ ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର ଶଦେଶର ଶମୱାଟ ୧,୩୭,୬୨୫ 
କିଶଲୱାମିଟର ଦୀର୍ଗର ଜୱାତୀୟ ରୱାଜପଥ ନିମ୍ଗୱାଣ 

କରୱାଯୱାଇଛି । ଇତି ପବୂ୍ଗର୍ ଶଦେଶର ଶମୱାଟ ୯୧,୨୮୭ କିଶଲୱାମିଟରର 
ଜୱାତୀୟ ରୱାଜପଥ ଥଲିୱା । ଏଶବ ଶଦୈନିକ ୩୭ କିଶଲୱାମିଟରର ଜୱାତୀୟ 
ରୱାଜପଥ ନିମ୍ଗୱାଣ କରୱାଯୱାଉଛି । ୨୦୧୪ ମସିେୱା ପଯ୍୍ଗ ତେ ଶଦୈନିକ 
ରୱାଜପଥ ନିମ୍ଗୱାଣ ମୱାତ୍ୱା ମୱାତ୍ ୧୨ କିଶଲୱାମିଟର ଥଲିୱା ।

ଏଲପିଜି ଶଯୱାଗୱାଣକ୍ ବ୍ୱାପକ କରିବୱା ନିମଶତେ ଏକ 
ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ ସ୍ରୂପ ଏପଯ୍୍ଗ ତେ ୧୬,୮୦୦ 

କିଶଲୱାମିଟର ଦୀର୍ଗ ପୱାଇପ ୍ ଲୱାଇନ୍  ବିଛୱାଯୱାଇଛି । ୨୦୧୯-
୨୦ ମସିେୱାଶର ଆଉ ୧୪,୨୦୦ କିଶଲୱାମିଟର ଅଧକି ପୱାଇପ ଲୱାଇନ୍  
ବିଛୱାଯିବୱା ପ୍ରସ୍ତୱାବ ସରକୱାରଙ୍କ ମଞ୍ର୍ୀ ଲୱାଭ କରିଛି ।

‘ଉଶଡ଼ ଶଦେକୱା ଆମ ୍ ନୱାଗରିକ’ (ଉଡୱାନ) ଶଯୱାଜନୱା 
ମୱାଧ୍ୟଶମଶର ଶଦେଶର ସୱାଧୱାରଣ ନୱାଗରିକଙ୍କ ବିମୱାନ ଯୱାତ୍ୱାକ୍ 

ସଲ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି । ଏଥ ିନିମଶତେ ଗତ କିଛି ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର ଏ ଦିଗଶର ସରକୱାର 
ଅଶନକ ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରିଛତିେ ଏବଂ ଶସଥ ି ମଧ୍ୟଶର ୫୦୦ କିଶଲୱାମିଟର 
ପଯ୍୍ଗ ତେ ଉଡୱାଣ ନିମଶତେ ଯୱାତ୍ୱାଭଡ଼ୱାକ୍ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କୱା ମଧ୍ୟଶର ସୀମିମତ 
ରଖବିୱା ଦ୍ୱାରୱା ସୱାଧୱାରଣ ଜନତୱା ବିମୱାନ ଯୱାତ୍ୱା ପ୍ରତି ଅଧକି ମୱାତ୍ୱାଶର ଆକୃଷ୍ 
ଶେୱାଇପୱାରିଛତିେ । “ଉଡୱାନ୍ ” ଶଯୱାଜନୱା ଅଧୀନଶର ଏଶବ ଶଦେର ୫୯ଟି ବିମୱାନ 
ବନ୍ଦର କୱାଯ୍୍ଗ  କର୍ଛି ଶଯଉ ଁସଂଖ୍ୱା ୨୦୨୪ ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା ୧୦୦ ଛ୍ଇବଁ। ଶସଥ ି
ମଧ୍ୟଶର ୫ଟି ଶେଲିଶପୱାଟ୍ଗ ଏବଂ ୨ଟି ଜଳ ଏଶରୱାଶ୍ୱାମ ୍ ସୱାମିଲ । ଏେୱାବ୍ତୀତ, 
ଶଦେଶର ବିମୱାନ ବନ୍ଦରଗଡ଼ି୍କର ସଂଖ୍ୱା ୧୨୫ ଛ୍ଇଛିଁ ।

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ତୀବ୍ରଗାମୀ ଓ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସନୁଶିି୍ତ କରାଯିବ ରରଳବାଇର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ରହବା ଆବଶୟୁକ, 
ରରଳବାଇର ବକିାଶ ଘଟିବା ଆବଶୟୁକ, 
ରରଳବାଇକୁ ଆଧନୁକିରାଯିବା ଏବଂ ରରଳବାଇ 
ସାଧାରଣ ରଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନରର ଗଣୁାତ୍ମକ 
ପରିବତ୍୍ଷନ ଘଟାଇବାରର ସହାୟକ ରହବା 
ଆବଶୟୁକ । ରଦଶର ଦରିଦ୍ରୁ ଦରିଦ୍ତମ 
ରଲାକ ରରଳରସବାର ଉପରଯାଗ କରିଥାନ୍,ି 
ରତଣ ୁରରଳବାଇ ବରଜଟକୁ  ବୟୁାପକ ମାତ୍ରରର 
ବୃଦି୍ଧ କରିବା ନମିରନ୍ ନଷି୍ପତି୍ କରାଯାଇଥଲିା। 
ପବୂ୍ଷରୁ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ରକଇ କରିଲାମିଟର 
ରରଳପଥର ରଦାହରାକରଣ କରାଯିବା ମଧ୍ୟରର 
ସୀମିତ ଥଲିା ଏବଂ ଏହା ପରର ଏହ ିକାଯ୍ଷୟୁକୁ 
ତ୍ୱରାନ୍ତି କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ପବୂ୍ଷାରପକ୍ଷା ଏହାକୁ 
ଦୁଇ- ତନିଗିଣୁ ଅଧକି ରବଗରର କାଯ୍ଷୟୁକାରୀ 
କରାଯାଉଛ ି।
-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ର
ଗ

ତ
ି

ଯଦ୍ପି ୨୦୦୬ ଠୱାର୍ ୨୦୧୪ ମସିେୱା ମଧ୍ୟଶର ଶଦେଶର ଶକୌଣସି
ନୂତନ ଶରଳପଥ ନିମଶିତ ଶେୱାଇନଥଲିୱା, ୨୦୧୪-୨୦ ମଧ୍ୟଶର ଶମୱାଟ ୩୨ଟି 
ପ୍ରକଳ୍ପର ୧୩୫୩ କିଶଲୱାମିଟର ଦୀର୍ଗ ଶରଳପଥ ନିମ୍ଗୱାଣ କୱାଯ୍୍ଗ  ସଂପରୂ୍୍ଗ ଶେୱାଇଛି। 
୨୦୦୯-୧୪ ମଧ୍ୟଶର ୩୭୫ କିଶଲୱାମିଟର ଶରଳପଥର ଶଦୱାେରୱାକରଣ କୱାଯ୍୍ଗ  
କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । ୨୦୧୪-୨୦ ମଧ୍ୟଶର ୧୪୫୮ କିଶଲୱାମିଟର ଶରଳପଥ 
ଶଦୱାେରୱାକରଣ କୱାଯ୍୍ଗ  ସଂପୱାଦନ କରୱାଯୱାଇଛି । ଶସେଭିଳି ଶରଳପଥ କୱାଯ୍୍ଗ  
ଶଦେର ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଗୱାଞ୍ଳ ଶକ୍ତ୍ ଏବଂ କୱାଶ ମେୀରକ୍ ସଂପ୍ରସୱାରଣ କରୱାଯୱାଇଛି। 
ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ସମସ୍ତ ଶରଳଡ଼ବୱାଶର ୧୦୦ ପ୍ରତିେତ ଶଜୈବ –ଶେୌଚୱାଳୟ କୱାଯ୍୍ଗ  
ସଂପରୂ୍୍ଗ ଶେୱାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇ ଁକିଷୱାନ ଶରଳ ଶସବୱା ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇ 
ଶସଥଶିର ପନିପରିବୱା ଓ ଫଳମଳୂ ପରିବେନ କରୱାଯୱାଉଛି ।

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ରଦଶର ସମସ୍ତ ରରଳଲାଇନକ ୁସଂପରୂ୍୍ଷ 
ରୂରପ ବଦୁିୟୁତକିରଣ କରାଯିବା କାଯ୍ଷୟୁ 
ରଜାରରସାର ଭାରବ ଚାଲିଛ ି

ରଦଶର ପ୍ରମଖୁ ରରଳରଷ୍ଟସନରର
ୱାଇ- ୋଇ ସବୁଧିା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା

ସମପ୍ଚିତ ମାଲ ପରିବହନ 
କରିରଡାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରୂ୍୍ଷାଙ୍ଗକରଣ

୨୦୨୩ ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା ଶଦେର ସମସ୍ତ ଶରଳଇୱାଇନର 
ବିଦ୍୍ତିକରଣ କୱାଯ୍୍ଗ  ସଂପୂ ୍ଣ୍ଗର୍ ଶେବ । ୨୦୨୦ ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା 

୧୮,୦୦୦ କିଶଲୱାମିଟର ଶରଳ ଲୱାଇନର ବିଦ୍୍ତିକରଣ କୱାଯ୍୍ଗ  ଶେଷ ଶେୱାଇସୱାରିଛି। 
ଗ୍ରୀନ୍  ଶରଳବୱାଇକ ୍ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ଶଦବୱା ଲକ୍୍ଶର, ୫୦୫ଟି ଶଟ୍ନ୍ ଶର ଏଶବ ଶେଡ୍ -
ଅନ୍ - ପ୍ରଯକି୍୍ତର ଉପଶଯୱାଗ କରୱାଯୱାଉଛି । ଏେୱା ଦ୍ୱାରୱା ପ୍ରୱାୟ ୭ ଶକୱାଟି ଲିଟର ଡିଶଜଲ 
ଶପୱାଡୱାକ ୍ ଶରୱାକୱାଯୱାଇ ପୱାରିଚି । ୨୦୩୦ ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା ଶରଳବୱାଇ ଏଭଳି ଏକ 
ପରିବେନ ବ୍ବସ୍ୱାଶର ପରିଣତ ଶେବ ଶଯଉଥଁର୍ି େୂ ୍ନ କୱାବ୍ଗନ ଉତ୍ଜ୍ଗନ ଶେଉଥବି ।

ଭୱାରତଶର ଶମୱାଟ ୮୩୩୮ଟି ଶରଳ ଶଷ୍ସନ୍  
ରେଛିି । ଶସଥ ିମଧ୍ୟର୍ ଏପଯ୍୍ଗ ତେ ୬୦୦୦ଟି 

ଶରଳଶଷ୍ସନଶର ମୱାଗଣୱା ୱୱାଇ ଫୱାଇ ସବି୍ଧୱା 
ଉପଲବ୍ଧ କରୱାଯୱାଇଛି । ଶକବଳ ୨୦୧୯-୨୦ ବଷ୍ଗଶର, ୪,୪୧୧ଟି 
ଶରଳ ଶଷ୍ସନ୍ ଶର ୱୱାଇ ଫୱାଇ ସବି୍ଧୱା ଉପଲବ୍ଧ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା ।

ମଦୱାର ଶସକସନ୍  ଏବଂ ଖଜ୍୍ଗୱା- ଭଦୱାନ ଶସକ୍ସନ 
ମଧ୍ୟଶର ଦ୍ଇଟି ସମପଶିତ ମୱାଲ ପରିବେନ କରିଶଡୱାର 
ପ୍ରକଳ୍ପ କୱାଯ୍୍ଗ  ଏଶବସଦ୍୍ଧୱା ସଂପରୂ୍୍ଗ ଶେୱାଇସୱାରିଛି । 

ଶସେଭିଳି ୨୦୨୨ ମସିେୱା ଜନ୍୍  ମୱାସ ସଦ୍୍ଧୱା ଶୱଷ୍ର୍୍ଗ ଶଡଡିଶକଶଟଡ୍  ଶଫ୍ଟ୍  
କରିଶଡୱାର (ଡ଼ିଏଫସି) ଏବଂ ଇଷ୍ର୍୍ଗ ଶଡଡିଶକଶଟଡ୍  ଶଫ୍ଟ୍  କରିଶଡୱାର 
କୱାଯ୍୍ଗ  ଶେଷ ଶେୱାଇ ଶସସବ୍ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ଶେବୱାର ଆେୱା କରୱାଯୱାଉଛି ।

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ଏେି ପରିଶପ୍ରକ୍ୀଶର ରଣ୍ଟୱାକ୍ ୧୩୦ କିଶଲୱାମିଟର 
ଶବଗଯକ୍୍ତ ବଶନ୍ଦ ଭୱାରତ ଶଟ୍ନ୍  ଶସବୱାର ଅୟମୱାରମ୍ଭ 
କରୱାଯୱାଇଛି । ଶସେିଭଳି ଅଦ୍ଧ୍ଗ- େୱାଇ ସି୍ପଡ୍  ବ୍ଶଲଟ୍  
ଶଟ୍ନ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ କୱାଯ୍୍ଗ  ପରୂ୍୍ଗ ମୱାତ୍ୱାଶର ଆଶଗଇ ଚୱାଲିଛି ।

ରଦଶର ୬୩୭ଟି ରରଳ ରଷ୍ଟସନରର 
ସିସିଟିଭି କୟୁାରମରା ଖଞ୍ାଯାଇଛ ି

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ

39

40

41

42
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ସ୍ାସ୍ୟୁ ରକ୍ଷତ୍ରରର ପନୁଃ ପଞିୁ୍ନରିବଶ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁସ୍ାସ୍ୟୁରସବା ସନୁଶିି୍ତକିରଣ

ସଫଳତୱା ଓ ସମଦିୃ୍ଧର ମଳୂ ଆଧୱାର ଶେଉଛି ସ୍ୱାସ୍୍। 
ଜଶଣ ବ୍କି୍ତ ଶେଉ ଅବୱା ଶଗୱାଟିଏ ପରିବୱାର, 
ସମୱାଜ କିମୱ୍ା ଏକ ରୱାଷ୍ଟ୍ର, ଶସମୱାନଙ୍କର ସମଦିୃ୍ଧ 
ମୱାପିବୱାର ମୱାପଦଣ୍ ଶେଉଛି ସ୍ୱାସ୍୍ । ଏେ ିଶମୌଳିକ 
କଥୱାକ୍ ଚିତେୱା କରି ଶଦେର ସ୍ୱାସ୍୍ ଶକ୍ତ୍ଶର ଏଶବ 
ଆମଳୂଚୂଳ ପରିବତ୍ତ୍ଗନ ରଟୱାଯୱାଉଛି । ତୱାେୱା ନୂତନ 
େସପିଟୱାଲ ନିମ୍ଗୱାଣ ଶେୱାଇଥୱାଉ କିମୱ୍ା ଶମଡ଼ିକୱାଲ 
କଶଲଜ ସ୍ୱାପନ କିମୱ୍ା ଶଦେର ୫୦ ଶକୱାଟିର୍ ଅଧକି 
ନୱାଗରିକଙ୍୍କ ମୱାଗଣୱାଶର ସ୍ୱାସ୍୍ଶସବୱା ଶଯୱାଗୱାଣ । 

୭୫ଟି ନୂଆ ଅଣ୍ର ଗ୍ରାଜଏୁଟ ଓ ରପାଷ୍ଟ 
ଗ୍ରାଜଏୁଟ୍  ରମଡ଼ିକାଲ ସ୍ାପନ

ଶଦେଶର ଶମଡ଼ିକୱାଲ େକି୍ୱାର 
ପ୍ରସୱାର ନିମଶତେ ୧୫ଟି ନୂତନ ଏମ୍ସ 

ଶଖୱାଲୱାଯୱାଇଛି । ସମ୍ଧିୱାନର ଧୱାରୱା ୩୭୦ ଉଶଚ୍ଦ 
ଶେବୱା ପଶର, ଜମ ୍ଓ କୱାଶ ମେୀରଶର ୨ଟି ନୂଆ ଏମ୍ସ ଏବଂ 
୯ଟି ନୂଆ ଶମଡ଼ିକୱାଲ କଶଲଜ ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି ।

୧୯୪୭ ଠାରୁ ୨୦୧୪

୨୦୧୪ ଠାରୁ ୨୦୨୦
381

184

52000

85000

30000

46000

ଶଦେଶର ଶମୱାଟ 
ଶମଡ଼ିକୱାଲ କଶଲଜ 

ସଂଖ୍ୱା 

ନୂତନ ଶମଡ଼ିକୱାଲ 
କଶଲଜ

ଶମଡ଼ିକୱାଲ କଶଲଜଶର 
ସିଟ୍  ସଂଖ୍ୱା

ଶମଡ଼ିକୱାଲ
କଶଲଜଶର ସିଟ୍  

 ଗ୍ରୱାଜଏ୍ଟ୍  

 ଗ୍ରୱାଜଏ୍ଟ୍  

 ଅଧକି 

ଶପୱାଷ୍ 
ଗ୍ରୱାଜଏ୍ଟ୍  

ଶପୱାଷ୍ 
ଗ୍ରୱାଜଏ୍ଟ୍  

ଚିକିତ୍ୱା ଶସବୱା ଶକଶବ ମୱାଗଣୱାଶର ଉପଲବ୍ଧ ଶେବ ଶବୱାଲି 
ଚିତେୱା ସଦ୍୍ଧୱା କରିନଥଲିି । ଶଯଶତଶବଶଳ ମ୍ ଁଆୟ୍ଷମେୱାନ 

ଭୱାରତ ଶଯୱାଜନୱା କଥୱା ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇ ଁେଣ୍ବିୱାକ ୍ପୱାଇଲି, 
ମ୍ ଁଶସକଥୱାକ୍ ବିଶ୍ୱୱାସ କରିପୱାରିନଥଲିି । ଶମୱାର ସୱାନ ଝଅି 

େସପିଟୱାଲଶର ଚିକିତ୍ୱା ପୱାଇ ଁଭତ୍ତଶି ଶେୱାଇଥୱାଏ । େସପିଟୱାଲ 
ତରଫର୍  ଆୟ୍ଷମେୱାନ କୱାଡ଼୍ଗ ଜରିଆଶର ଔଷଧ ଓ ବ ୍ଲଡ୍  

ଟ୍ୱା୍ ୍ସଫ୍୍ୟଜ ୍ ଆଦି ମୱାଗଣୱାଶର ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଥଲିୱା  ।
-ବ୍ଲୱାଇ ଦୱାସ, ଜଲି୍ୱା ଧମ୍ଗନଗର, ତ୍ପିର୍ୱା

ଗତ ୬ ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର ଶଦେଶର ଆୟ୍ଷ କଶଲଜ 
ସଂଖ୍ୱା ୨୦୦ର୍ ୭୧୧କ ୍ବୃଦି୍ଧ ପୱାଇଛି । ଏଶବ ଶଦେଶର 
ଆଉ ୪୩୫ଟି ନୂଆ ଆୟ୍ଷ କଶଲଜ ଶଖୱାଲୱାଯୱାଇଛି 

ଯୱାେୱା ଫଳଶର ଶଦେର ଶମୱାଟ ଆୟ୍ଷ କଶଲଜ ସଂଖ୍ୱା 
୪୦୩୫କ ୍ବୃଦି୍ଧ ପୱାଇଛି ।

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ କାଯ୍ଷୟୁକ୍ମ 
ଅଧୀନରର ସ୍ାସ୍ୟୁ ଓ ନରିାମୟ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାପନ

ଗରିବ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରଟଲି 
ରମଡ଼ିସିନ୍  ରସବା ମାଧ୍ୟମରର 
ରସମାନଙ୍କ ଘର ନକିଟରର ପ୍ରାଥମିକ 
ସ୍ାସ୍ୟୁ ସବୁଧିା ରଯାଗାଣର ବୟୁବସ୍ା

ଯକ୍ଷା ନମି ୁ୍ଷଳନ ଦଗିରର ଅଗ୍ରସର

କଶରୱାନୱା ସମୟଶର ଶଦେର ୬୭୮ଟି ଜଲି୍ୱାଶର 
ଶମୱାଟ ୫୦,୦୨୫ଶଗୱାଟି ସ୍ୱାସ୍୍ ଓ ନିରୱାମୟ 

ଶକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାପନ କରୱାଯୱାଇଛି । ଏଶବ ସୱାରୱା ଶଦେଶର ଶସେଭିଳି 
୧୫୦,୦୦୦ଟି ଶକନ୍ଦ୍ର ଶଖୱାଲୱାଯୱାଉଛି । ଏେସିବ୍ ଶକନ୍ଦ୍ରର୍ ୨୮ 
ଶକୱାଟିର୍ ଅଧକି ଶଲୱାକ ଉପକୃତ ଶେୱାଇପୱାରିଛତିେ ।

ଇ- ସଞି୍ବନୀ  କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ଅଧୀନଶର, ଶଦେର ୩୦ଟି 
ରୱାଜ୍ଶର ୨୦,୦୦୦ଶଗୱାଟି ସ୍ୱାସ୍୍ ଓ ନିରୱାମୟ ଶକନ୍ଦ୍ର 

ବ୍ବସ୍ୱା ପ୍ରବତ୍ତ୍ଗନ କରୱାଯୱାଇଛି ଯୱାେୱାକି ୧୮୦୦ଶଗୱାଟି େବ୍  ମୱାଧ୍ୟମଶର 
ପରିଚୱାଳିତ ଶେଉଛି । ଜନ୍୍  ୧୦ ତୱାରିଖ ସଦ୍୍ଧୱା, ଇ- ସଞି୍ବନୀ ଶସମୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର 
୬୦ ଲକ୍ ପରୱାମେ୍ଗ ସଂପନ୍ନ ଶେୱାଇଛି । ଶଦେର ପ୍ରଶତ୍କ ସ୍ୱାସ୍୍ ଓ ନିରୱାମୟ 
ଶକନ୍ଦ୍ରଶର ଏେ ିବ୍ବସ୍ୱା ସ୍ୱାପନ କରୱାଯିବ ।

୨୦୩୦ ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା ସୱାରୱା ବିଶ୍ୱର୍ ଯକ୍ଷୱା ଶରୱାଗ ନିମ୍୍ଗଳନ ନିମଶତେ 
ମିଳିତ ଜୱାତିସଂର ପକ୍ର୍ ଏକ ଲକ୍ ଧୱାଯ୍୍ଗ  କରୱାଯୱାଇଛି। କିନ୍ତୁ 

୨୦୨୫ ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା ଭୱାରତ ଏେ ି ଲକ୍୍ େୱାସଲ କରିବୱା ନିମଶତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତୱା ସି୍ର 
କରିଛି। ଯକ୍ଷୱାମକ୍୍ତ ଭୱାରତ ଅଭିଯୱାନ ନିମଶତେ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ ଏଥ ିନିମଶତେ 
ଏକ ଶଯୱାଜନୱା ପ୍ରସ୍୍ତତ କରିଛତିେ । ପ୍ରଥମ ତିନି ବଷ୍ଗଶର ଏେ ିଅଭିଯୱାନ ନିମଶତେ ୧୨,୦୦୦ 
ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ପ୍ରୱାବଧୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି । 

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ରପାରଣ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରର, ପଷିୁ୍ଟହୀନତା 
ମାତ୍ରାକ ୁହ୍ାସ କରିବା ନମିରନ୍ ଏକ 
ମହ୍ୱେକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷୟୁ ଧାଯ୍ଷୟୁ କରାଯାଇଛ ି

ତୱାେୱା ସ୍ୱାସ୍୍, େକି୍ୱା କିମୱ୍ା ଅଥ୍ଗନୀତି ଶେୱାଇଥୱାଉ, ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର 
ଏେୱାର ମଳୂ ଆଧୱାରକ ୍ସଦୃ୍ଢ଼ କରିବୱା ନିମଶତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୱାର 

ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କର୍ଛତିେ । ଭୱାରତ ସରକୱାର ଏଶବ ପଷି୍୍େୀନତୱା ହ୍ୱାସ 
ଉଶଦ୍ଦେ୍ଶର ୨୦୧୮ ମସିେୱା ମୱାର୍୍ଗ ୮ ତୱାରିଖ ଠୱାର୍  ଶପୱାଷଣ ଅଭିଯୱାନ 
ନୱାମକ ଏକ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମକ୍ ପଯ୍୍ଗ ୱାୟକ୍ମିକ ଭୱାଶବ କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କର୍ଛତିେ ।

ଏେ ି୩ ବଷଶିଆ ଶଯୱାଜନୱା ପ୍ରବତ୍ତ୍ଗନ ନିମଶତେ ୯୦୪୬ 
ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ବଶଜଟ ପ୍ରୱାବଧୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି । 
ଏେୱା ଅଧୀନଶର ସମସ୍ତ ମନ୍ତଣୱାଳୟ ପଷି୍୍େୀନତୱା 
ଦୂରୀକରଣ ସକୱାଶେ ଏକତ୍ କୱାଯ୍୍ଗ  କର୍ଛତିେ । 
ଫଳଶର ଶଦେର ୨୨ଟି ରୱାଜ୍ଶର ୫୦ର୍ ଅଧକି 
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରବତ୍ତ୍ଗନ କରୱାଯୱାଉଛି ।

ସଶୁାସନ ନମିରନ୍
ସଦୃୁଢ଼ ସଂକଳ୍ପ

“ସବ୍ଗନିମ ୍ନ ସରକୱାର – ସବ୍ଗୱାଧକି ସେ୍ୱାସନ” ମନ୍ତକ ୍ଆଧୱାର କରି ଶକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୱାର ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଲିଭିଂ, ବ୍ବସ୍ୱାର ସରଳୀକରଣ, ଅନୱାବେ୍କ 
ଆଇନର ଉଶଚ୍ଦକରଣ, ଚୱାକିରୀ ପ୍ରୟୱାସୀମୱାନଙ୍କ ସକୱାଶେ 
ସରକୱାରୀ କୱାଯ୍୍ଗ ୱାଳୟଶର କୱାଗତପତ୍ କୱାମକ ୍ କମୱାଇବୱା ଏବଂ 
ଅନଲୱାଇନଶର ଦରଖୱାସ୍ତ ଓ ଫମ୍ଗ ପରୂଣ ନିମଶତେ ଶସମୱାନଙ୍୍କ ସକ୍ମ 
କରିବୱା, ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୱାର ଅଭୱାବ ଓ ଅଭିଶଯୱାଗକ୍ 
ଗର୍୍ତ୍ୱର ସେ େଣ୍ବିୱା ଓ ଶସଗଡ଼ି୍କର ସମୱାଧୱାନ କରିବୱା ଦିଗଶର 
ପ୍ରୟୱାସୀ ରେଆିସିଛତିେ । ଏଶବ ସରକୱାରୀ କୱାଯ୍୍ଗ ୱାଳୟଗଡି୍କଶର 
ଏେୱା କମ୍ଗ ସଂସ୍ତିୃଶର ପରିଣତ ଶେବୱାଶର ଲୱାଗିଛି ।

ରଦଶରର ଡିଜଟିାଲ କାରବାର 
ସଂସ୍କତୃକି ୁରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଯାଗାଣ

ଅଧନ୍ୱାତନ ସମୟଶର ଡିଜଟିୱାଲ କୱାରବୱାର ଏକୱାତେ 
ଅପରିେୱାଯ୍୍ଗ  ଶେୱାଇପଡ଼ିଛି । ଏେୱାର ଗର୍୍ତ୍ୱକ୍ 
ଉପଲବ୍ଧ କରିବୱା ସ୍ରୂପ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ 

୨୦୧୫ ମସିେୱାଶର ଡିଜଟିୱାଲ ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯୱାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥଶିଲ ।  
କଶରୱାନୱା ମେୱାମୱାରୀ ସଂକ୍ମଣ କୱାଳଶର ଏେ ି ଡିଜଟିୱାଲ କୱାରବୱାରର 
କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀତୱା ଓ ସଫଳତୱା ବିଶେଷ ଭୱାଶବ ପରିଲକି୍ତ ଶେୱାଇଛି । 
ପ୍ରତ୍କ୍ ସଫ୍ଳ େସ୍ତୱାତେରଣ (ଡିବିଟି) ମୱାଧ୍ୟମଶର େତିୱାଧକିୱାରୀମୱାନଙ୍କ 
ବ୍ୱାଙ୍୍କ  ଜମୱାଖୱାତୱାକ ୍ ସିଧୱାସଳଖ ଅଥ୍ଗ େସ୍ତୱାତେରଣ କରୱାଯୱାଇପୱାର୍ଛି। 
ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍କ ୫୪ଟି ମନ୍ତଣୱାଳୟ ଅଧୀନଶର କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ 
ଶେଉଥବିୱା ୩୧୮ଟି ସରକୱାରୀ ଶଯୱାଜନୱାର ସଫ୍ଳ ଅଥ୍ଗ ଏେ ିବ୍ବସ୍ୱା 
ମୱାଧ୍ୟମଶର ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କ ପୱାଖଶର ସିଧୱାସଳଖ ଭୱାଶବ ପେଞ୍ ିପୱାର୍ଛି । 
ଭୀମ ୍ ଆପ ୍ ଭଳି ଡିଜଟିୱାଲ ମିଡ଼ିୟମ ୍ ମୱାଧ୍ୟମଶର ୧୭୦ର୍ ଅଧକି ବ୍ୱାଙ୍୍କ  
ଅଶେୱାରୱାତ୍ ଏଭଳି ଡିଜଟିୱାଲ ସବି୍ଧୱା ଶଯୱାଗୱାଇ ଶଦଇଆସଛ୍ତିେ । ୨୦୧୬ 
ମସିେୱା ଅଗଷ୍ ଠୱାର୍ ୨୦୨୧ ମସିେୱା ମୱାର୍୍ଗ ମୱାସ ପଯ୍୍ଗ ତେ, ଏେ ି ଆପ ୍ 
ମୱାଧ୍ୟମଶର ୩ ଟି୍ଲିଅନ୍  ଅଧକି କୱାରବୱାର ସଂପୱାଦିତ ଶେୱାଇସୱାରିଛି ।

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରଗତି

୨୦୨୦ ମସିେୱା ଅଶକ୍ଟୱାବର ୧ ଠୱାର୍ 
୨୦୨୧ ମସିେୱା ମୱାର୍୍ଗ ୧୫ ତୱାରିଖ 

ମଧ୍ୟଶର 
୧୦.୦୯ ଲକ୍ଷ

କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ସଂପୱାଦନ କରୱାଯୱାଇଛି ।
 ୫୧.୭ ଲକ୍ଷ
ସୱାବୱାଳକ ପର୍୍ଷ
୭୫.୫ ଲକ୍ଷ

ସୱାବୱାଳକ ମେଳିୱାଙ୍୍କ
ଏଥଶିର ସୱାମିଲ କରୱାଯୱାଇଛି ।

ରକାଟି 

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

୧୪୦୦ ଅନୁପାତ ହାରରର ରଦଶରର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ 
ପ୍ରାବଧାନ ଲକ୍ଷୟୁ ହାସଲ ଦଗିରର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ ି

ସ୍ାସ୍ୟୁ ଭିତି୍ଭୂମିର ଆମଳୂଚୂଳ ପରିବତ୍୍ଷନ

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍ ସଂଗଠନ (ଡବ୍ଲ୍ଏଚଓ)ର ମୱାନ ଅନ୍ସୱାଶର, ପ୍ରତି 
୧୦୦୦ ଜଣ ନୱାଗରିକଙ୍କ ପୱାଇ ଁଜଶଣ ଶଲଖୱାଏ ଁଡୱାକ୍ତର ରେବିୱା 

ଆବେ୍କ । ଏେ ିଲକ୍୍ େୱାସଲ କରିବୱା ଦିଗଶର ଭୱାରତ ଧୀଶର ଧୀଶର ଅଗ୍ରସର 
ଶେଉଛି । ଆଥଶିକ ସଶଭ୍ଗ ରିଶପୱାଟ୍ଗ ଅନ୍ସୱାଶର, ଏଶବ ଶଦେଶର ପ୍ରତି ୧୪୫୬ 
ଜଣ ନୱାଗରିକଙ୍କ ପୱାଇ ଁଜଶଣ ଡୱାକ୍ତର ଅଛତିେ । ଏେ ିେୱାରକ ୍ବୃଦି୍ଧ କରିବୱା ଦିଗଶର 
ସରକୱାର ପ୍ରୟୱାସ ଜୱାରି ରଖଛିତିେ ।

ଶକୱାଭିଡ଼ ବିଶ୍ୱ ମେୱାମୱାରୀ ପରିସି୍ତିଶର ଆମର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସି୍ତିକ୍ 
ସଶ୍ଯୱାଗଶର ପରିଣତ କରିବୱା ଦିଗଶର ସେନେୀଳତୱାକ ୍ଶବେ ୍ ମୱାତ୍ୱାଶର 
ପରୀକି୍ତ ଶେୱାଇପୱାରିଛି । ଏେୱାକ ୍ ଦୃଷି୍ଶର ରଖ ି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ 

ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍୍ ଭୱାରତ ଶଯୱାଜନୱା ଶଦେଶର ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି ଏବଂ ଏଥପିୱାଇ ଁ
୬୪,୧୮୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ପ୍ରୱାବଧୱାନ ଶେୱାଇଛି ଯଦ୍ୱାରୱା ଶଦେର ପ୍ରୱାଥମିକ, ଶସଶକଣ୍ୱାରୀ 
ଏବଂ ଟସଶିଆରୀ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍୍ ଶସବୱାକ ୍ସଦୃ୍ଢ଼ କରୱାଯୱାଇପୱାରିବ । ଏେ ିଉଶଦ୍ଦେ୍ଶର 
ଶଦେର ୩,୩୮୨ଟି ବ ୍ଲକଶର ଜନ ସ୍ୱାସ୍୍ ଶକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାପନ ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି । ଜୱାତୀୟ 
ଡିଜଟିୱାଲ ସ୍ୱାସ୍୍ ମିେନ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ଆରମ୍ଭ ଶେୱାଇଛି । ଶଦେର ଛଅଟି ରୱାଜ୍ଶର ପୱାଇଲଟ୍  
ପ୍ରକଳ୍ପ ମୱାଧ୍ୟମଶର ପ୍ରୱାୟ ୧୨ ଲକ୍ ଶଲୱାକଙ୍୍କ ଡିଜଟିୱାଲ ସ୍ୱାସ୍୍ ଆଇଡ଼ି ଶଯୱାଗୱା ଦିଆଯୱାଇଛି । 
ଖବ୍୍  େୀଘ୍ର ଏେ ିଶଯୱାଜନୱା ଅନ୍ୱାନ୍ ରୱାଜ୍ମୱାନଙ୍କଶର ଆରମ୍ଭ ଶେବୱାକ ୍ଯୱାଉଛି । “ଭୱାରତ 
ଶକୱାଭିଡ଼ ୧୯ ଜର୍ରୀ ଶରସପ୍ ୍ସ ଓ ସ୍ୱାସ୍୍ ବ୍ବସ୍ୱା ପ୍ରସ୍୍ତତି ପ୍ୱାଶକଜ ୍- ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍୍ଗ ୱାୟ” 
ନୱାମକ ଏକ ନୂତନ ଶଯୱାଜନୱା ୨୦୨୧-୨୨ ମସିେୱାଶର ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି ଏବଂ ଏଥପିୱାଇ ଁ
୨୩,୧୨୩ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ପ୍ରସ୍ତୱାବକ ୍ସରକୱାର ମଂଜର୍ୀ ପ୍ରଦୱାନ କରିଛତିେ । ଏେ ିଶଯୱାଜନୱାର 
ଲକ୍୍ ଶେଲୱା ଶଦେଶର ସ୍ୱାସ୍୍ ଭିତି୍ତଭୂମିର ବିକୱାେ ରଟୱାଇବୱା ଶଯଉଥଁଶିର ବିଶେଷ କରି 
େେିସ୍୍ୱାସ୍୍ ଯତ୍ନ  ସୱାମିଲ ଏବଂ ଏଥର୍ି ଉଦି୍ଷ୍ ସଫ୍ଳ ପ୍ରୱାପି୍ ନିମଶତେ ବିଶେଷ ଗର୍୍ତ୍ୱ ଆଶରୱାପ 
କରୱାଯୱାଇଛି । ଏେ ିଶଯୱାଜନୱା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍୍ ବ୍ବସ୍ୱାକ ୍ତ୍ୱରିତ କୱାଯ୍୍ଗ ୱାନ୍ଷ ୍ଠୱାନ ଗ୍ରେଣ ଯୱାେୱାକି 
ଶଯଶକୌଣସି ପ୍ରକୱାର ମେୱାମୱାରୀ କିମୱ୍ା ଅନ୍ୱାନ୍ ଆପୱାତ ସ୍ୱାସ୍୍ ସମସ୍ୱାର ମକ୍ୱାବିଲୱା 
ସକୱାଶେ ପ୍ରତିଶଷଧକ, ଚିହ୍ନଟ ଓ ପରିଚୱାଳନୱା ନିମଶତେ ପ୍ରସ୍୍ତତିଶର ସେୱାୟକ ଶେବ ।

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ୫ ବଗ୍ଷକରିଲାମିଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରର 
ରଦଶର ପ୍ରରତୟୁକ ନାଗରିକଙ୍କ  
ନମିରନ୍ ବୟୁାଙି୍କଙ୍୍ଗ  ସବୁଧିା ରଯାଗାଣ

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପ୍ରୱାପି୍ର ପ୍ରୱାୟ ୭୦ ବଷ୍ଗ ପଶର ସଦ୍୍ଧୱା 
ଶଦେର ଶକୱାଟି ଶକୱାଟି ଶଲୱାକଙ୍କ ନିମଶତେ ବ୍ୱାଙି୍କଙ୍୍ଗ , 

ବୀମୱା, ଋଣ ଓ ଶପନସନ୍  ଭଳି ଶମୌଳିକ ଆଥଶିକ ସବି୍ଧୱା ଅପେଞ୍ ରେ ି
ଆସିଥଲିୱା । ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଜନ ଧନ ଶଯୱାଜନୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର ଶଦେର 
ପ୍ରଶତ୍କ ସୱାବୱାଳକ ନୱାଗରିକଙ୍୍କ ଶଗୱାଟିଏ ଶଲଖୱାଏ ଁବ୍ୱାଙ୍କ ଜମୱାଖୱାତୱା 
ଶଖୱାଲିବୱା ନିମଶତେ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେତି କରୱାଯିବୱା ସେତି, ଶସମୱାନଙ୍କ ପୱାଇ ଁ
ଏଶବ ଇଣି୍ଆ ଶପୱାଷ୍ଟ୍  ଶପଶମଣ୍ଟ ବ୍ୱାଙ୍୍କ  ସବି୍ଧୱା ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି । 
ଏେୱା ଫଳଶର ଶସମୱାଶନ ନିଜ ରଶର ଥୱାଇ  ‘ଶଡୱାରଶଷ୍ପ ୍ ବ୍ୱାଙି୍କଙ୍୍ଗ ’ 
ମୱାଧ୍ୟମଶର ସକଳ ପ୍ରକୱାର ବ୍ୱାଙ୍କ ସବି୍ଧୱା ପୱାଇବୱାର ସଶ୍ଯୱାଗ ଲୱାଭ 
କରିପୱାର୍ଛତିେ । ଏଶବ ଅତି ସେଜଶର ନିଜ ରଶର ଆରୱାମଶର ବସି 
ସମସ୍ତ ପ୍ରକୱାର ବ୍ୱାଙି୍କଙ୍୍ଗ  କୱାରବୱାର ନିୟମିତ ଭୱାଶବ କରୱାଯୱାଇପୱାର୍ଛି । 
ଶସଥ ିନିମଶତେ ଶଦେର ସେରୱାଞ୍ଳ ଓ ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଳଶର ୧ ଲକ୍ ୩୬ େଜୱାର 
ପେଞ୍ ଶକନ୍ଦ୍ର (ଆକଶସସ ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ) ଶଖୱାଲୱାଯୱାଇଛି । େତିୱାଧକିୱାରୀମୱାନଙ୍କ 
ଦ୍ଆର ମେ୍ଶଁର ବ୍ୱାଙି୍କଙ୍୍ଗ  ଶସବୱା ପେଞ୍ୱାଇବୱା ସକୱାଶେ ସୱାରୱା ଶଦେଶର 
ପ୍ରୱାୟ ୩ ଲକ୍ ଶପୱାଷ୍ମ୍ୱାନ୍  କୱାଯ୍୍ଗ ରତ ଅଛତିେ ।

ପ୍ରଗତି
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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଅଗଷ୍ଟ 1-15, 202132

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍ ସଂଗଠନ (ଡବ୍ଲ୍ଏଚଓ)ର ଏକ ରିଶପୱାଟ୍ଗ 
ଅନ୍ସୱାଶର, ବିଶ୍ୱର ୯୦ ପ୍ରତିେତ େେି ୍ ଶ୍ୱୱାସକି୍ୟୱାଶର 

ବିଷୱାକ୍ତ ବୱାୟ୍ ଆେରଣ କରିବୱାକ ୍ବୱାଧ୍ୟ ଶେଉଛତିେ । ଏେୱାକ୍ 
ଦୃଷି୍ଶର ରଖ ି ଶଦେଶର ଜୱାତୀୟ ସ୍ଚ୍ ବୱାୟ୍ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ନୱାମକ ଏକ ୫ 
ବଷଶିଆ ଶଯୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛି । ଏେୱା ଅଧୀନଶର ୨୦୨୨ ମସିେୱା 
ସଦ୍୍ଧୱା ଶଦେର ୧୨୨ଟି ପ୍ରମଖ୍ ସେରଶର ପିଏମ ୨.୫ ଏବଂ ପିଏମ ୧୦ ଭଳି 
ମୱାରୱାତ୍ମକ ସକୂ୍ଷୱାଣ ୍ଯୱାେୱା ବୱାୟ୍ମଣ୍ଳଶର ରେଛିି ତୱାେୱାର ମୱାତ୍ୱାକ ୍୨୦ର୍ ୩୦ 
ପ୍ରତିେତ ହ୍ୱାସ କରିବୱା ନିମଶତେ ପ୍ରୟୱାସ ଜୱାରି ରେଛିି ।  ଏଭଳି ବୱାୟ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ 
ସମସ୍ୱାକ ୍ ଦୃଷି୍ଶର ରଖ ିଭୱାରତ ବିଏସ୪ ବ୍ବସ୍ୱା ପଶର ଅତେରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ମୱାନ ଆଧୱାରଶର ସିଧୱାସଳଖ ଇନ୍ଧନ ଆଧୱାରିତ ବିଏସ ୬ ବ୍ବସ୍ୱା ପ୍ରବତ୍ତ୍ଗନ 
କରିଛି । ଏେୱା ଦ୍ୱାରୱା ଯୱାନବୱାେନ ଚଳୱାଚଳ ଶଯୱାଗ ୍ଶେଉଥବିୱା ବୱାୟ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ 
ମୱାତ୍ୱାକ ୍ପ୍ରୱାୟ ୭୦ ପ୍ରତିେତ ପଯ୍୍ଗ ତେ ହ୍ୱାସ କରୱାଯୱାଇପୱାରିବ ।

ସରକୱାରଙ୍କ ସେ୍ୱାସନ ପ୍ରୟୱାସକ ୍ ଡିଜଟିୱାଲ ଇଣି୍ଆ 
ଅଭିଯୱାନ େକି୍ତ ଶଯୱାଗୱାଉଛି । ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଲିଭିଂ ପ୍ରତି ଧ୍ୟୱାନ 

ପ୍ରଦୱାନ ପବୂ୍ଗକ ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଡିଜଟିୱାଲ ଇଣି୍ଆ ଅଧୀନଶର ତିନିଶଗୱାଟି 
ଶକ୍ତ୍ ଉପଶର ବିଶେଷ ଧ୍ୟୱାନ ଶଦଉଛତିେ । ଶସଥର୍ି ପ୍ରଥମଟି ଶେଲୱା, ଡିଜଟିୱାଲ 
ସଂସୱାଧନ, ଦି୍ତୀୟଶର ଡିଜଟିୱାଲ ସୱାକ୍ରତୱା ଏବଂ ତୃତୀୟଶର ଡିଜଟିୱାଲ 
ଶସବୱା ପ୍ରଦୱାନ । ଏେୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର ଅଶନକ ଶସବୱାକ୍ ସ୍ଚ୍, ଉତ୍ତରଦୱାୟୀ 
ଏବଂ ସେଜଲଭ୍ କରୱାଯୱାଇପୱାରିଛି। ଶସେଭିଳି ଭୀମ ୍ ଆପ ୍, ଉମଙ୍୍ଗ , 
ଭୱାରତଶନଟ୍ , ଡିଜଟିୱାଲ ଲିଟଶରସୀ ମିେନ, ଡିଜଲିକର, ଡିଜ ି ଶସବକ 
ଅଥବୱା ମୱାଇଗଭ୍   ଶଦେଶର ଡିଜଟିୱାଲ ଅଭିଯୱାନ ପ୍ରସୱାରଣଶର ସେୱାୟକ 
ଶେଉଛତିେ । ଶପନସନଶଭୱାଗୀମୱାଶନ ଏଶବ ଅନଲୱାଇନଶର ଡିଜଟିୱାଲ ଲୱାଇଫ୍  
ସୱାଟଶିଫିଶକଟ୍  ପୱାଇପୱାର୍ଛତିେ ଏବଂ ଶସମୱାନଙ୍୍କ ଏଣକିି ଶପନସନ ଲୱାଗି 
କୱାଯ୍୍ଗ ୱାଳୟକ ୍ଯିବୱାକ୍ ପଡ଼୍ନୱାେି।ଁ ଶସେଭିଳି ଆଧୱାର ଓ ଅନଲୱାଇନ୍  ବ୍ୱାଙି୍କଙ୍୍ଗ  
ଭଳି ଶସବୱା ଶଯୱାଗୱାଣ ନିମଶତେ ଶଦେଶର ସୱାଶଢ଼ ତିନି ଲକ୍ର୍ ଅଧକି ସୱାଧୱାରଣ 
ଶସବୱା ଶକନ୍ଦ୍ର (କମନ୍  ସଭଶିସ ୍ ଶସଣ୍ଟର) କୱାଯ୍୍ଗ ରତ ଅଛତିେ ।

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣ ରରାକବିା ଦଗିରର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ ସରକାରୀ ବୟୁବସ୍ାର ସଂପରୂ୍୍ଷ ଡିଜଟିାଇରଜସନ

20%

30%୨୦୨୫ ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା ୨୦% 
ଇଥୱାଶନୱାଲ ମିରେତି ଶପଶଟ୍ୱାଲ 

ଉପଲବ୍ଧ କରୱାଯିବ 

ବିପଜ୍ନକ କୱାବ୍ଗନ ମଶନୱାକ୍ସୱାଇଡ୍  
ମୱାତ୍ୱାକ ୍୩୦% ହ୍ୱାସ
କରୱାଯୱାଇ ପୱାରିବ 

“ଶଫମ ୍ ଇଣି୍ଆ” ଶଯୱାଜନୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର ଜନ ପରିବେନ ବ୍ବସ୍ୱାଶର 
ଇ- ଯୱାନ ବ୍ବେୱାରକ ୍ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଉଛି । ଶତଣ ୍ଇ- 
ଯୱାନ କ୍ୟଶର ସରକୱାର ଏକ ବିଶେଷ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ରୱାେ ିଶଯୱାଗୱାଇ 

ଶଦଉଛତିେ । ଦିଲ୍ୀ- ଏନସିଆର ଶକ୍ତ୍ଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରସୱାରଣ ପୱାଇ ଁ
କଶଠୱାର ଦଣ୍ବିଧୱାନର ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛି ।

4.54 ଶକୱାଟିର୍ ଅଧକି ଶପନସନ୍ ଶଭୱାଗୀ ଏଶବ 
ଡିଜଟିୱାଲ ପ୍ରମୱାଣନ ସବି୍ଧୱା େୱାସଲ କରିପୱାର୍ଛତିେ 

ଭୱାରତର ଡିଜଟିୱାଲ 
ଅଥ୍ଗନୀତି ଏଶବ ୧ ଟି୍ଲିଅନ୍  

ଡଲୱାର ଅଭିମଶ୍ଖ
ଅଗ୍ରସର ଶେଉଛି 

୨୦୩୯ଟି ଶସବୱାର ଡିଜଟିୱାଲ 
ଶସବୱା ଓ ବିଲ୍  ଶପୈଠ ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ 

ଉମଙ୍୍ଗ  ଆପ ୍ ମୱାଧ୍ୟମଶର 
ଉପଲବ୍ଧ କରୱାଯୱାଇଛି 

ଏେ ିଦେନି୍ଧ ଭୱାରତର ଡିଜଟିୱାଲ ପ୍ରଯକି୍୍ତ କ୍ମତୱାକ୍ ବିପଳ୍ ପରିମୱାଣଶର ବୃଦି୍ଧ କରିବୱାକ୍ ଯୱାଉଛି ଏବଂ ଏେୱା ବିଶ୍ୱ 
ଡିଜଟିୱାଲ ଅଥ୍ଗନୀତିଶର ଭୱାରତର ଅଂେକ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ କରିବୱାଶର ସେୱାୟକ ଶେବ । ଡିଜଟିୱାଲ ସମଦୃ୍ଧ ଯବ୍ଶଗୱାଷ ୍ଠୀ 
ଏେ ିଦେନି୍ଧକ୍ ଭୱାରତର ‘ଶଟଶକଡ’ଶର ପରିଣତ କରିଶବ ।

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରଗତି ପ୍ରଗତି

-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାରଦଶର ସମବାୟ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ
ସଦୃୁଢ଼ କରାଯିବ

ଗଗନାୟନ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ବରିଶଶ ସ୍ରୂପ, 
ଜରଣ ଭାରତୀୟଙୁ୍କ ମହାକାଶ ପଠାଯିବ 

ସେଶଯୱାଗିତୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର ସମଦିୃ୍ଧ େୱାସଲ କରିବୱା 
ପୱାଇ ଁ ରେଥିବିୱା ସ୍ପ୍ନକ୍ ସୱାକୱାର କରିବୱା ଦିଗଶର 

ସରକୱାର ଏକ ଐତିେୱାସିକ ପଦଶକ୍ପ ଶନଇ ସେଶଯୱାଗ ମନ୍ତଣୱାଳୟ 
ନୱାମଶର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ମନ୍ତଣୱାଳୟ ସଷିୃ୍ କରିଛତିେ । ଏେ ିମନ୍ତଣୱାଳୟ 
ସମବୱାୟ ଆଶନ୍ଦୱାଳନକ ୍ ସଦୃ୍ଢ଼ କରିବ । ଶଦେଶର ସ୍ତନ୍ତ 
ପ୍ରେୱାସନିକ, ଆଇନଗତ ଏବଂ ନୀତିଗତ ସିଦ୍ଧୱାତେ ନିଆଯିବୱା ଶକ୍ତ୍କ୍ 
ସଦୃ୍ଢ଼ କରିବ । ଭୱାରତୀୟ ସମବୱାୟ ଶକ୍ତ୍ ବିଶ୍ୱଶର ସବ୍ଗପର୍ୱାତନ 
ଏବଂ ସବ୍ଗବୃେତ ଶକ୍ତ୍ ।

ଭୱାରତର ମୱାନବବିେୀନ ଗଗନୱାୟନ ଅଭିଯୱାନ ଚଳିତ ବଷ୍ଗ 
ଡିଶସମର୍ ମୱାସଶର ଆରମ୍ଭ ଶେବୱାର ଆେୱା କରୱାଯୱାଏ। 

କଶରୱାନୱା ମେୱାମୱାରୀ ଶଯୱାଗ ୍ଏେ ିକୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମଶର ସୱାମୱାନ୍ ବିଳମ ୍ରଟିଛି। 
୨୦୨୨-୨୩ ମସିେୱାଶର ଦି୍ତୀୟ ମୱାନବବିେୀନ ଯୱାନ ମେୱାେନୂ୍କ ୍ଶପ୍ରରଣ 
କରୱାଯିବ । ଏେୱା ପଶର, ମୱାନବଯକ୍୍ତ ମେୱାକୱାେ ଯୱାନ ଶପ୍ରରଣ କରୱାଯିବ। 
ଗଗନୱାୟନ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମର ଅଂେବିଶେଷ ସ୍ରୂପ, ଭୱାରତର ଚୱାରିଜଣ 
ମେୱାକୱାେଚୱାରୀ ପ୍ରୱାଥ୍ଗୀ ର୍ଷିଆଶର ମେୱାକୱାେ ଚୱାରଣ ତୱାଲିମ ଲୱାଭ 
କରିସୱାରିଛତିେ । ଏେ ି ଅଭିଯୱାନ ନିମଶତେ ଇଶ୍ୱାର ଭୱାରୀଯୱାନ ବେନକ୍ମ 
ଉତ୍ ଶକ୍ପଣ ଯୱାନ ଜଏିସଏଲଭି ଏମଶକ-୩କ୍ ଚୟନ କରୱାଯୱାଇଛି ।

ପ୍ରଗତି ପ୍ରଗତି

ସୱାରୱା 
ଶଦେଶର 

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ

52 53

54 55
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ଅଥ୍ଷନୀତକି ୁଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳ 
କରିବା ନମିରନ୍ ଗହୃୀତ ପଦରକ୍ଷପ
ଶଦେ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଲୱାଭର ୭ ଦେନି୍ଧ ପଶର ଭୱାରତର ଅଥ୍ଗନୀତି ୩ 
ଟି୍ଲିଅନ୍  ଡଲୱାରଶର ପେଞ୍ବିୱାକ ୍ସକ୍ମ ଶେୱାଇ ପୱାରିଥଲିୱା । ୨୦୧୪ 
ପରଠୱାର୍ ଆନକ ଗଡ଼ି୍ଏ ସଂସ୍ୱାର ପ୍ରକି୍ୟୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର  ଅଥ୍ଗନୀତିକ୍ ଏକ 
ନୂତନ େକି୍ତ ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି ଯୱାେୱାର ପରିଣୱାମ ସ୍ରୂପ, ୨୦୨୫ 
ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା ଶଦେର ଅଥ୍ଗନୀତି ୫ ଟି୍ଲିଅନ୍  ଡଲୱାରଶର ପରିଣତ  
ଶେବୱା ଦିଗଶର ଅଗ୍ରସର ଶେଉଛି ।

ବିଶ୍ୱ ବ୍ୱାଙ୍କ ପକ୍ର୍ ଏେ ି ସଚୂୀ ଜୱାରି କରୱାଯୱାଇଥୱାଏ । 
ଏେ ି ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଡ୍ଇଂ ବିଜଶିନସ ୍ ତୱାଲିକୱା ଅଥ୍ଗନୀତିର 

ଅଶନକ ମୱାପଦଣ୍କ୍ ବିଚୱାରକ ୍ଶନଇ  ପ୍ରସ୍୍ତତ କରୱାଯୱାଇଥୱାଏ । ଏେୱା ସମ୍ଭୱାବ୍ 
ନିଶବେକମୱାନଙ୍୍କ ଶସେ ି ରୱାଷ୍ଟ୍ରଶର ପଂ୍ଜ ି ନିଶବେ କରିବୱା ସକୱାଶେ ବଜୱାର 
ସବି୍ଧୱା ସଂପକ୍ଗଶର ବୱାସ୍ତବ ଧୱାରଣୱା ପ୍ରଦୱାନ କରିଥୱାଏ । ଶସଥଶିର ତୱାଙ୍କ ମନଶର 
ଥବିୱା ଅଶନକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଯଥୱା, ଶକୌଣସି ଏକ ରୱାଷ୍ଟ୍ରଶର ବ୍ବସୱାୟ ଆରମ୍ଭ 
କରିବୱା ଶକଶତ ସେଜ ଅଥବୱା ଶସଠୱାଶର ତୱାେୱା ଆରମ୍ଭ କରିବୱା ଦିଗଶର ଥବିୱା 
ସମ୍ଭୱାବ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗଡ଼ି୍କ ସମ୍ପକ୍ଗଶର ଅବଗତ କରୱାଇଥୱାଏ ।

ଇଜ୍  ଅେ୍  ଡୁଇଂ ବଜିରିନସ ୍ ମାନୟୁତା 
ତାଲିକାରର ଭାରତର ସି୍ତରିର ଉନ୍ନତ ି
ଦଗିରର ପ୍ରୟାସ

ତ୍ସିର୍ଶର ଶକ ଏମ ଶଯୱାଶେ ନୱାମକ ଜଶନୈକ ବ୍କି୍ତ 
ଶଗୱାଟିଏ ଶଛୱାଟ ସ୍ୱାକ୍ସ ୟ୍ନିଟ୍  ଚଳୱାଇ ଆସଛ୍ତିେ । 
ଶତଶବ ଶସ ଭୱାରତୀୟ ଖୱାଦ୍ ନିରୱାପତ୍ତୱା ଓ ମୱାନ 
ପ୍ରୱାଧକିରଣ (ଏଫଏସଏସଏଆଇ) ଅଧୀଶର ନିଜ 
ସଂସ୍ୱାକ୍ ପଂଜୀକରଣ କରୱାଇବୱା ଶନଇ ଶକଶତକ 
ଶବୈଷୟିକ ସମସ୍ୱାର ସମଖ୍ୀନ ଶେୱାଇଥଶିଲ । 
ଅଶନକ ଥର ଶଚଷ୍ୱା କରି ସଦ୍୍ଧୱା ଶସ ପଂଜୀକରଣ 
କରୱାଇ ନପୱାରିବୱାର୍ ଚୱାମ୍ପଅି୍ ୍ସ ଶପୱାଟ୍ଗୱାଲଶର ଶସ 
ଅଭିଶଯୱାଗଟି ଦୱାଖଲ କରିଶଦଶଲ ଏବଂ ୨୪ ରଣ୍ଟୱାର୍ 
କମ ୍ ସମୟ ଭିତଶର ତ୍ସିର୍ର ଏମଏସଏମଇ 
ଟିମ ୍ ଏଫଏସଏସଏଆଇ କତୃ୍ତ୍ଗପକ୍ଙ୍କ ସେତି 
ଶଯୱାଗୱାଶଯୱାଗ କରି ଶଯୱାଶେଙ୍କ ସମସ୍ୱାର 
ସମୱାଧୱାନ କରିଶଦଇଥଶିଲ ।
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77 77 63

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ଇଜ୍  ଅେ୍  ଡୁଇଂ ବଜିରିନସ ୍
ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ବିଜଶିନସ ୍ 
ସଚୂୀଶର ପ୍ରମଖ୍ ୫୦ 
ରୱାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର ସ୍ୱାନ 
େୱାସଲ କରିବୱା ଦିଗଶର 
ସରକୱାର ଲକ୍୍ ରଖ ି
କୱାଯ୍୍ଗ  କର୍ଛତିେ ।

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାଜଡିିପିରର ଉତ୍ାଦନ ରକ୍ଷତ୍ରର ଅବଦାନ 
ବୃଦି୍ଧ କରିବା ଦଗିରର ପ୍ରୟାସ ଜାରି

ରଦଶର ରମାଟ ରପ୍ତାନ ିପରିମାଣକ ୁଦ୍ୱଗିଣୁତି 
କରିବା ନମିରନ୍ ବଭିିନ୍ନ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ

ଶଦେର ଶମୱାଟ ସୱାମଗି୍ରକ ରଶରୱାଇ ଉତ୍ୱାଦ (ଜଡିିପି)ଶର ଉତ୍ୱାଦନ 
ଶକ୍ତ୍ର ଅବଦୱାନ ପ୍ରୱାୟ ୩୦ ପ୍ରତିେତ ରେଛିି । କିନ୍ତୁ, କଶରନୱା 

ସମୟଶର ଜଡ଼ିିପିକ ୍ ଏେ ି ଉତ୍ୱାଦନ ଶକ୍ତ୍ର ଶଯୱାଗଦୱାନଶର କିଛି ମୱାତ୍ୱାଶର ହ୍ୱାସ 
ରଟିଛି । ପୱାରମ୍ପରିକ ଭୱାଶବ ସରକୱାର ଏେ ିଶକ୍ତ୍କ ୍ସରକୱାର ବିଭିନ୍ନ ସବି୍ଧୱା ସଶ୍ଯୱାଗ 
ମୱାଧ୍ୟମଶର ସେୱାୟତୱା ଶଯୱାଗୱାଇ ଆସଛ୍ତିେ । ଶସଥ ିମଧ୍ୟଶର ସବି୍ଧୱାଶର ଋଣ, ବିଜଳି୍େକି୍ତ 
ଓ ଜଳ ଇତ୍ୱାଦି ଶଯୱାଗୱାଣ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇ ଁ, ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ୧୩ଟି ଶସକ୍ଟରଶର 
ଉତ୍ୱାଦନ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ରଟୱାଇବୱା ଉଶଦ୍ଦେ୍ଶର େଳି୍ପସଂସ୍ୱାମୱାନଙ୍କ ନିମଶତେ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ 
ଭିତି୍ତକ ଶଯୱାଜନୱା କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କରିଛତିେ ।  ଶସଥପିୱାଇ ଁ ଆଗୱାମୀ ପୱାଞ୍ ବଷ୍ଗ ଭିତଶର 
ବିଭିନ୍ନ ପିଏଲଆଇ ଶଯୱାଜନୱା ବୱାବଦଶର ସରକୱାର ଶମୱାଟ ୧.୯୭ ଲକ୍ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା 
ବ୍ୟ କରିବୱାର ଲକ୍୍ ଧୱାଯ୍୍ଗ  କରିଛତିେ । ଏେୱା ଫଳଶର େଳି୍ପସଂସ୍ୱାମୱାନଙ୍କର୍ ୫୦୦ 
ବିଲିଅନ ଡଲୱାର ମଲୂ୍ର ସୱାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ୱାଦିତ ଶେୱାଇପୱାରିବ ଏବଂ ଶସଥବଶର ପ୍ରୱାୟ ୧୦ 
ନିୟ୍ତ ନୂତନ କମ୍ଗସଂସ୍ୱାନ ସଷିୃ୍ ଶେୱାଇପୱାରିବ । ଶକବଳ ଶସତିକି ନ୍ଶେ ଁ, ଚଳିତ ବଷ୍ଗ 
ବଶଜଟ ଉପସ୍ୱାପନ ଶେୱାଇସୱାରିବୱା ପଶର ବିଭିନ୍ନ େତିଧୱାରକମୱାନଙ୍କ ସେତି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ରେୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀଙ୍କ ସିଧୱାସଳଖ କଥୱାବୱାତ୍ତ୍ଗୱା ଏକ ନୂତନ ପରମ୍ପରୱାକ ୍ଜ୍ ମେ ଶଦଇଛି ଏବଂ 
ଏେୱା ଫଳଶର ଭୱାରତ ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଗରେୀଳତୱା ପଥଶର ଆଗକ ୍ଅଗ୍ରସର ଶେୱାଇପୱାରିବ ।

ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଗର ଭୱାରତର ମଳୂ ଆଧୱାରଟି ଶେଉଛି ବିଶଦେର୍ 
ଆମଦୱାନି ହ୍ୱାସ କରିବୱା ଏବଂ ରପ୍ୱାନି ପରିମୱାଣ ବୃଦି୍ଧ । 

ଏେ ିଦିଗଶର ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ନିରବଚ୍ନି୍ନ ଭୱାଶବ କୱାଯ୍୍ଗ ରତ ଅଛତିେ । ସମଗ୍ର 
ବିଶ୍ୱ ଏଶବ ଭୱାରତକ ୍ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ନିଭ୍ଗରଶଯୱାଗ୍ ସେଭୱାଗୀ ଦୃଷି୍ଶର 
ଶଦଖବିୱା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଶକନ୍ଦ୍ର ବୱାଣଜି୍ ଓ େଳି୍ପ ମନ୍ତଣୱାଳୟର ତଥ୍ ଏେ ି
ଚିତେୱାଧୱାରୱାକ ୍ପଷ୍୍ କଶର । ୨୦୨୦- ୨୧ ଆଥଶିକ ବଷ୍ଗଶର ବିଶ୍ୱ ମେୱାମୱାରୀ 
କଶରୱାନୱା କୱାଳଶର ସଦ୍୍ଧୱା ଶଦେର୍ ଶମୱାଟ ୨୯୦ ବିଲିଅନ୍  ଡଲୱାର ମଲୂ୍ର 
ସୱାମଗ୍ରୀ ରପ୍ୱାନି କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । ଶତଣ ୍୨୦୨୧- ୨୨ ଆଥଶିକ ବଷ୍ଗଶର ଶକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୱାର ଏେ ିରପ୍ୱାନି ପରିମୱାଣକ ୍୪୦୦ ବିଲିଅନ୍  ଡଲୱାରକ ୍ବୃଦି୍ଧ କରିବୱା 
ନିମଶତେ ଏକ ମେ୍ୱେୱାକୱାଂକ୍ୀ  ଲକ୍୍ ଧୱାଯ୍୍ଗ  କରିଚତିେ। ଶସେଭିଳି ୨୦୨୨- ୨୩ 
ଆଥଶିକ ବଷ୍ଗଶର ଏେ ିମୱାତ୍ୱାକ ୍୫୦୦ ବିଲିଅନ୍  ଡଲୱାରଶର ପେଞ୍ୱାଇବୱା ନିମଶତେ 
ଲକ୍୍ ରଖୱାଯୱାଇଛି । ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥଶିକ ବଷ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଶତୈମୱାସିକଶର ଶଦେର୍ 
ସବ୍ଗୱାଧକି ୯୫ ବିଲିଅନ୍  ଡଲୱାର ମଲୂ୍ର ସୱାମଗ୍ରୀ ରପ୍ୱାନି କରୱାଯୱାଇଛି ଯୱାେୱାକି 
ଭୱାରତ ଇତିେୱାସଶର ଏକ ଶରକଡ଼୍ଗ ।
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ଶଦେର ବଣକିମୱାନଙ୍କ ସେଭୱାଗୀତୱାଶର 
ଶସମୱାନଙ୍କ କଲ୍ୱାଣ ସନି୍ଶି୍ତ କରିବୱା ସକୱାଶେ 
ସରକୱାର ପ୍ରୟୱାସ ଜୱାରି ରଖଛିତିେ । ଏେ ିକଥୱାକ୍ 

ଦୃଷି୍ଶର ରଖ ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ ବଣକିମୱାନଙ୍କ ନିମଶତେ 
ଏକ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶବୱାଡ୍ଗ ଗଠନ ପୱାଇ ଁପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରିଛତିେ । 
ଏେ ିପରିଶପ୍ରକ୍ୀଶର ୨୦୧୯ ମସିେୱା ଜଲ୍ୱାଇ ମୱାସଶର ବିଜ୍ପି୍ ଜୱାରି 
ଶେୱାଇଛି । ଶଦେର ବଣକି ଏବଂ ଶସମୱାନଙ୍କ ନିକଟଶର କୱାଯ୍୍ଗ  
କର୍ଥବିୱା କମ୍ଗଚୱାରୀମୱାନଙ୍କ କଲ୍ୱାଣ ନିମଶତେ ନୀତିଗତ ବ୍ବସ୍ୱା 
ଚିହ୍ନଟ କରିବୱା ଏେ ିଶବୱାଡ୍ଗର ଦୱାୟିତ୍ୱ ଶେବ ।
୨୦୩୦ ମସିେୱା ସଦ୍୍ଧୱା ଶଦେର ଖଚ୍୍ରୱା ବ୍ବସୱାୟ ଶକ୍ତ୍ ପ୍ରୱାୟ 
୨୫ ନିୟ୍ତ ନୂତନ କମ୍ଗନିଯକି୍୍ତ ସଶ୍ଯୱାଗ ସଷିୃ୍ କରିବୱାର ସମ୍ଭୱାବନୱା 
ରେଛିି । ଶତଣ ୍ ଭୱାରତ ସରକୱାର ଏଶବ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖଚ୍୍ରୱା 
ବିପଣନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଦିଗଶର ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରିଛତିେ। 
ଏେୱା ଶକବଳ ଶଦେଶର ଖଚ୍୍ରୱା ବ୍ବସୱାୟ ନିମଶତେ ଏକ 
ଅନ୍କୂଳ ବୱାତୱାବରଣ ସଷିୃ୍ କରିବନୱାେି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଏେ ି ଶକ୍ତ୍ର 
ବିକୱାେ ପଥଶର ଅତେରୱାୟ ସଷିୃ୍ କର୍ଥବିୱା ସମସ୍ୱାବଳୀଗଡ଼ି୍କ୍ 
ଦୂର କରିବୱା ନିମଶତେ ମଧ୍ୟ ନୀତିଗତ ବ୍ବସ୍ୱା ଗ୍ରେଣ କରିବ ।

ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥଲିୱା ଶଯଶତଶବଶଳ ଭୱାରତଶର କଶପ୍ଗୱାଶରଟ୍  ଟିକସ 
େୱାର ସବ୍ଗୱାଧକି ଥଲିୱା । ପବୂ୍ଗର୍, ରଶରୱାଇ କମ୍ପୱାନୀମୱାନଙ୍୍କ ୩୦ ପ୍ରତିେତ 
କଶପ୍ଗୱାଶରଟ୍  ଟିକସ ଶଦବୱାକ ୍ପଡ଼୍ଥଲିୱା । ଏେୱା ବ୍ତୀତ, ଶସମୱାନଙ୍୍କ ପଥୃକ୍  
ଭୱାଶବ ସରଚୱାଜ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଶଦବୱାକ ୍ଶେଉଥଲିୱା । ଏଶବ ଏେୱାକ ୍୨୨ ପ୍ରତିେତକ ୍ହ୍ୱାସ 
କରୱାଯୱାଇଛି । ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ଶସମୱାଶନ ୨୫.୧୭ ପ୍ରତିେତ ଶଯଉଥଁଶିର କି୍ୟୱାେୀଳ 
େୱାର, ସରଚୱାଜ୍ଗ ଏବଂ ଶସସ ୍ ସୱାମିଲ୍ , ଶସସବ୍କ ୍ମିେୱାଇ ଶଦଉଛତିେ। ଏେୱା 
ପ୍ରତ୍କ୍ ଭୱାଶବ ଶସମୱାନଙ୍କ ବ୍ବସୱାୟକ ୍ସେୱାୟକ ଶେବ। ଶତଣ ୍ଶଦେଶର 
ନୂତନ କମ୍ଗନିଯକି୍୍ତର ସଶ୍ଯୱାଗ ମଧ୍ୟ ସଷିୃ୍ ଶେବୱାଶର ଲୱାଗିଛି ।
ଶସେଭିଳି ବଣକିମୱାନଙ୍୍କ ଆଶ୍ୱସି୍ତ ପ୍ରଦୱାନ କରିବୱା ନିମଶତେ ଜଏିସଟିକ୍ ସରଳ 
କରିବୱା ସେତି ଆେ୍ରି ଅଶନକ ପଦଶକ୍ପ ସରକୱାରଙ୍କ ତରଫର୍ ଗ୍ରେଣ 
କରୱାଯୱାଇଛି । ଏପଯ୍୍ଗ ତେ ଜଏିସଟି ପରିଷଦର ୪୪ଟି ଶବୈଠକ ଅନ୍ଷ ୍ଠିତ 
ଶେୱାଇସୱାରିଛି । ପବୂ୍ଗର୍ ଶଯଉ ଁଟିକସ େୱାର ୧୪.୪ ପ୍ରତିେତ ଥଲିୱା ଏଶବ ତୱାେୱା 
୧୧ ପ୍ରତିେତକ ୍ହ୍ୱାସ ପୱାଇଛି । ରିେୱାତି ପ୍ରଦୱାନ ମୱାଧ୍ୟମଶର ଟିକସ ସଂଗ୍ରେ 
ବୃଦି୍ଧ କରୱାଯୱାଇଛି । ଏପରିକି କଶରୱାନୱା ମେୱାମୱାରୀ ସମୟଶର ସଦ୍୍ଧୱା, ଅଥ୍ଗୱାତ୍ , 
ଅଶକ୍ଟୱାବର, ୨୦୨୦ ଠୱାର୍ ଶମ, ୨୦୨୧ ପଯ୍୍ଗ ତେ, ଜଏିସଟି ସଂଗ୍ରେ କ୍ମୱାଗତ 
ଭୱାଶବ ମୱାସ ମୱାସ ଧରି ୧ ଲକ୍ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର୍ ଅଧକି ରେଆିସିଛି ।

ଖବ୍ୁ  ଶୀଘ୍ର ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ବଣକି ରବାଡ୍ଷ ଗଠନ ଏବଂ 
ନୂତନ ଖଚୁୁରା ନୀତ ିରଘାରଣା

ସ୍ଳ୍ପ ଟିକସ ହାର, ଅଧକି କର ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଟିକସ 
ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସଂଖୟୁା ବୃଦି୍ଧ

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା
କମ୍ାନୀ ଆଇନରର ସଂରଶାଧନ ଘଟାଯାଇ ବଚିାରାଳୟରର ବବିାଦ ସଂଖୟୁା ହ୍ାସ 
କରିବା ଉରଦ୍ଶୟୁରର ରଛାଟରମାଟ ମାମଲାରର ରକବଳ ରଜାରିମାନା ଧାଯ୍ଷୟୁ କରି 
ରସସବୁର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ବୟୁବସାୟକ ୁସଗୁମ କରିବାର ପ୍ରୟାସ

୨୦୨୦ ମସିେୱା ମୱାର୍୍ଗ ମଶସଶର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀଙ୍କ 
ଶପୌଶରୱାେତି୍ଶର ଅନ୍ଷ୍ଠିତ ଶକନ୍ଦ୍ର କ୍ୱାବିଶନଟ ଶବୈଠକଶର 

କମ୍ପୱାନୀ ସଂଶେୱାଧନ ବିଲ୍ , ୨୦୨୦କ୍ ମଂଜର୍ୀ ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । ଏେୱା 
ଦ୍ୱାରୱା ବ୍ବସୱାୟ କୱାରବୱାର ସଗ୍ମ ଶେବୱା ସେତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୱାର ଅପରୱାଧକି 
କୱାଯ୍୍ଗ ର୍ ଉଶଦ୍ୱାଗୀମୱାନଙ୍୍କ ସର୍କ୍ୱା ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇପୱାରିବ । ୨୦୨୦ ମସିେୱା 
ଶସଶପ୍ଟମର୍ ମୱାସଶର ଏେୱା ସଂସଦର ଅନ୍ଶମୱାଦନ ଲୱାଭ କରିବୱା ପଶର ବିଲଟିକ୍ 
ଉପଶର ରୱାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ର ଓ ଶମୱାେର ପ୍ରୱାପ୍ ଶେୱାଇଛି । ଏେ ିବିଲ୍ ଶର କମ୍ପୱାନୀ 
ଆଇନ, ୨୦୧୩ର ଧୱାରୱା ୬୫ଶର ସଂଶେୱାଧନ କରି ଏଥଶିର ୭୨ ପ୍ରକୱାରର 
ପରିବତ୍ତ୍ଗନ ଅଣୱାଯୱାଇଛି ଯଦ୍ୱାରୱା ଶଦେର ଉଶଦ୍ଦ୍ୱାଗୀମୱାଶନ ଶସମୱାନଙ୍କର 
ବ୍ବସୱାୟିକ କୱାଯ୍୍ଗ ଶର ଶକୌଣସି ପ୍ରକୱାର ସମସ୍ୱାର ସମଖ୍ୀନ ଶେଶବନୱାେି ଁ।

ପ୍ରଗତି

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ

59 60

61
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ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସମାରବଶୀ ବକିାଶ

ଦେନି୍ଧ ଦେନି୍ଧ ଧରି ରେ ି ଆସିଥବିୱା ଉଦୱାସଭୱାବ ଓ ଅବଶେଳୱା ପଶର ଶଦେ 
ଏଶବ ସୱାମଗି୍ରକ ଚିତେନର ସେ ବିକୱାେ ପଥଶର ଅଗ୍ରସର ଶେବୱାକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । 
ଭୱାରତର ପ୍ରଗତିକ ୍ଏକ ନୂତନ ମନ୍ତ “ସବକୱା ସୱାଥ ୍, ସବକୱା ବିକୱାେ, ସବକୱା ବିଶ୍ୱୱାସ” 
ପଥ ପ୍ରଦେ୍ଗନ କର୍ଛି । ଏେୱାର ସଫଳତୱା ପଶର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ ଶଦେ 
ପୱାଇ ଁ“ନୂତନଭୱାରତ, ମେୱାନ ଭୱାରତ” ନୱାମକ ଏକ ନୂଆ ଶରୱାଡ଼ମ୍ୱାପ ୍ ପ୍ରସ୍୍ତତ କରିଛତିେ। 
ଶବୈପ୍ଳୱାବୱାତ୍ମକ ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ ଜରିଆଶର ଗରିବ ଶଲୱାକଙ୍କ ସମସ୍ୱାର ସମୱାଧୱାନ 
ନିମଶତେ ସରକୱାର ଅଶନକ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ େୱାତକ୍ ଶନଇଛତିେ । ଯବ୍କମୱାନଙ୍କ ସକୱାଶେ 
ଷ୍ୱାଟ୍ଗ ଅପ ୍ ଏବଂ ମଦ୍୍ୱା ଭଳି ଶଯୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଥବିୱା ଶବଶଳ ଭୱାରତର 
ଆେୱା ଆକୱାଂକ୍ୱା ପରୂଣ ନିମଶତେ ଶମକ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଆ, ଶମଡ୍  ଫର୍  ଦି ୱୱାଲ ୍ଡ୍ଗ ଭଳି 
ଶଯୱାଜନୱାମୱାନ ପ୍ରଣୀତ ଶେୱାଇଛି। ଶସେଭିଳି ଶଭୱାକୱାଲ୍  ଫର୍  ଶଲୱାକୱାଲ୍  
ମୱାଧ୍ୟମଶର ଆତ୍ମନିଭ୍ଗରେୀଳ ଶେବୱା ସକୱାଶେ ପ୍ରୟୱାସ କରୱାଯୱାଉଛି ଯୱାେୱାକି 
ସରକୱାରଙ୍କ ନୀତିର ଏକ ମଳୂ ଆଧୱାର ପୱାଲଟିଛି । ଅପର ପକ୍ଶର 

ସମୱାଜର ଅବଶେଳିତ ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କ ନିକଟଶର ପେଞ୍ବିୱା 
ନିମଶତେ ଗ୍ରେଣ କରୱାଯୱାଇଥବିୱା ସୱାମଗି୍ରକ ପଦଶକ୍ପ 

ଏଶବ ଇପି୍ତ ସଫ୍ଳ ଶଦବୱା ଆରମ୍ଭ 
କରିଛି।

ଶଦେର ସମସ୍ତ େେିଙ୍୍୍କ ଟିକୱାକରଣ କରିବୱା ଲକ୍୍ଶର 
ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଏକ ବ୍ୱାପକ ପ୍ରକି୍ୟୱା ଆରମ୍ଭ କରିଛତିେ। 

ଏେୱା ବିଶେଷ କରି ଆଥଶିକ ଦୃଷି୍ର୍ ଅନଗ୍ରସର ଏବଂ ଦୂରଦୂରୱାତେ ଶକ୍ତ୍ 
ଶଯଉଠଁୱାଶର କି ସ୍ୱାସ୍୍ଶସବୱା ସେଜଶର ଉପଲବ୍ଧ ନ୍ଶେ ଁ ଶସଠୱାଶର ଅଧକି 
ମୱାତ୍ୱାଶର କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କରୱାଯୱାଉଛି । ଶସେସିବ୍ ସ୍ୱାନଶର େେିମ୍ୱାନଙ୍୍କ ୧୨ଟି 
ମୱାରୱାତ୍ମକ ଶରୱାଗର୍ ମକ୍୍ତ ରଖବିୱା ସକୱାଶେ ଟିକୱା ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଉଛି ।

ଭିନ୍ନକ୍ମ ବ୍କି୍ତବିଶେଷମୱାଶନ ଶଯଭଳି ସରକୱାରୀ 
କୱାଯ୍୍ଗ ୱାଳୟଗଡ଼ି୍କ୍ ସେଜଶର ଯୱାତୱାୟୱାତ କରିପୱାରିଶବ ଶସଭଳି 

ଅନ୍କୂଳ ପରିଶବେ ସଷିୃ୍ ନିମଶତେ “ଆଶକ୍ସସିବଲ ଇଣି୍ଆ” ଅଭିଯୱାନର େଭ୍ୱାରମ୍ଭ 
କରୱାଯୱାଇଛି । ଏଭଳି ଦିବ୍ୱାଙ୍ଗ ଜନମୱାଶନ ସରକୱାରୀ ଭବନ ଓ େସପିଟୱାଲକ୍ 
ସେଜଶର ଆତଯୱାତ ଶେବୱା  ଲକ୍୍ଶର କୱାଯ୍୍ଗ  କରିବୱା ନିମଶତେ ପ୍ରୱାୟ ୪୫୦ ଶକୱାଟି 
ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟଶର ୧୧୫୨ଟି ସରକୱାରୀ ଭବନ , ୩୫ ଆତେଜ୍ଗୱାତିକ ଓ ୫୫ଟି ରଶରୱାଇ 
ବିମୱାନବନ୍ଦରଶର ଦିବ୍ୱାଙ୍ଗ ଜନଙ୍କ ପୱାଇ ଁଆବେ୍କ ସବି୍ଧୱା କରୱାଯୱାଇଛି ।

ରଦଶର ସମସ୍ତ ଶଶିଙୁୁ୍କ ଟିକାକରଣ
ରଦଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାଯ୍ଷୟୁାଳୟମାନଙୁ୍କ 
ଦବିୟୁାଙ୍ଗଜନଙ୍କ ସହଜ ପ୍ରରବଶ ନମିରନ୍ ପ୍ରୟାସ 

3.70 50,000
ଶଦେର ୩୬ଟି ରୱାଜ୍/ 

ଶକନ୍ଦ୍ରେୱାସିତ ଅଞ୍ଳର ୬୯୦ଟି 
ଜଲି୍ୱାଶର ଏଶବସଦ୍୍ଧୱା ୩.୭୦ ଶକୱାଟି 

େେି ୍ଏବଂ ୯୨ ଲକ୍ ଗଭ୍ଗବତୀ 
ମେଳିୱାଙ୍୍କ ଏେ ିଟିକୱାକରଣ 

କରୱାଯୱାଇ ସୱାରିଛି ।

ନିଜସ୍ ଉଦ୍ୱାବିତ ନିଉଶମୱାଶକୱାକ୍ୱାଲ 
ଟିକୱା ପ୍ରଦୱାନ ଦ୍ୱାରୱା ସୱାରୱା ଶଦେଶର ପ୍ରତି 

ବଷ୍ଗ ୫୦,୦୦୦ େେିଙ୍୍କ ଜୀବନ ରକ୍ୱା 
କରୱାଯୱାଇପୱାରିବ । ଏେ ିଅଭିଯୱାନ ଆରମ୍ଭ 

କରୱାଯିବୱା ଶରୱାଷଣୱା ଚଳିତ ବଷ୍ଗ ବଶଜଟଶର 
କରୱାଯୱାଇଛି ।

ଶଦେର ୭୦୯ଟି 
ଶରଳ ଶଷ୍ସନଶର 
ସ୍ଳ୍ପକୱାଳୀନ ସବି୍ଧୱା 

କରୱାଯୱାଇଥବିୱାଶବଶଳ 
୬୦୩ଟି ଶଷ୍ସନଶର 
ଏଭଳି ଦୀର୍ଗକୱାଳୀନ 

ସବି୍ଧୱା ବ୍ବସ୍ୱା 
କରୱାଯୱାଇଛି । 

ଭୱାରତୀୟ ଶରଳବୱାଇ 
ନିକଟଶର ଏଶବ ୩୪୦୦ଟି 
ସେଜଲଭ୍ ଶକୱାଚ ଉପଲବ୍ଧ 

ରେଛିି ଏବଂ ଆଗୱାମୀ ତିନି ବଷ୍ଗ 
ମଧ୍ୟଶର ଆଉ ୪୯୮ଟି ଅନ୍ରୂପ 

ଶକୱାଚ୍  ନିମ୍ଗୱାଣ କରୱାଯିବ ।

ଶଦେର ୨୫୦ଟି ଶରଳ 
ଶଷ୍ସନଶର ୭୦୫ଟି 
ଏସ୍ୱାଶଲଟର ସ୍ୱାପନ 

କରୱାଯୱାଇଛି ଏବଂ ୨୨୬ଟି 
ଶଷ୍ସନଶର ୫୨୧ଟି ଲିଫ୍ଟ  

ସ୍ୱାପନ କରୱାଯୱାଇଛି ।

3400 705

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରଗତି ପ୍ରଗତ ି

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ

62 63
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n 	ରେମିକମୱାନଙ୍କ ନିମଶତେ ପ୍ରସବକୱାଳୀନ ଛ୍ଟି, ଭବିଷ୍ନିଧ ି ପୱାଣ୍,ି 
ଅକ୍ମତୱା, ସ୍ୱାସ୍୍ ବୀମୱା, ଗ୍ରୱାଚ୍ଇଟି ଓ ବୱାଦ୍ଧ୍ଗକ୍କୱାଳୀନ ନିରୱାପତ୍ତୱା ଭଳି 
ସୱାମୱାଜକି ନିରୱାପତ୍ତୱା ସନି୍ଶି୍ତକରଣ

n 	ଅସଂଗଠତି ଶକ୍ତ୍ଶର କୱାଯ୍୍ଗ ରତ କମ୍ଗଚୱାରୀମୱାନଙ୍କ ସକୱାଶେ 
ଇଏସଆଇସି ଏବଂ ଇପିଏଫଓ ଭଳି ସବି୍ଧୱା ସନି୍ଶି୍ତ କରିବୱା

n  ନିଦ୍ଶିଷ୍ ଅବଧ ି ପୱାଇ ଁ କୱାଯ୍୍ଗ  କର୍ଥବିୱା କମ୍ଗଚୱାରୀମୱାନଙ୍କ ଗ୍ରୱାଚ୍ଇଟି 
ସବି୍ଧୱା ପ୍ରଦୱାନ ବ୍ବସ୍ୱା

n  ପ୍ରେୱାସନିକ ପ୍ରକି୍ୟୱାଶର ବିଳମକ୍ ୍ ଏଡୱାଇବୱା ନିମଶତେ ସଂସ୍ୱାର 
ପଂଜୀକରଣ ଶେୱାଇସୱାରିଛି ଶବୱାଲି ଗ୍ରେଣ କରିବୱା

n  ଭୱାରତଶର େଳି୍ପ ବିବୱାଦ ଏବଂ ରେମିକ ସଂଗଠନ ନିୟମ ଜନିତ 
ସମସ୍ୱାର ସମୱାଧୱାନ ନିମଶତେ ଆଇନଶର ଆବେ୍କ ପରିବତ୍ତ୍ଗନ 

n 	ଛଶଟଇ, ବ୍ୟ ସଂଶକୱାଚନ କିମୱ୍ା ଶକୌଣସି ସଂସ୍ୱା ବନ୍୍ଦ  ଶେବୱା ଭଳି 
ପରିସି୍ତିଶର, ଆବେ୍କ ସ୍ୀକୃତି ସୀମୱା ସଂଖ୍ୱାକ ୍ ତିନିଗଣ୍ ବଢ଼ୱାଇ 
୩୦୦ କରୱାଯୱାଇଛି ।

n 	ଶକୌଣସି ସଂସ୍ୱାଶର ଶକଶତ ସଂଖ୍କ କମ୍ଗଚୱାରୀ କୱାଯ୍୍ଗ  କର୍ଛତିେ 
ତୱାେୱାକ ୍ ବିଚୱାରକ ୍ ନଶନଇ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ୱା ପୱାଇ ଁ ରେମ ସଂେତିୱା ଲୱାଗ ୍
କରୱାଯିବ । ଏେୱା ଉଭୟ ସଂଗଠତି ଏବଂ ଅସଂଗଠତି ଶକ୍ତ୍ଶର 
କୱାଯ୍୍ଗ ରତ ସମସ୍ତ କମ୍ଗଚୱାରୀମୱାନଙ୍କ ସକୱାଶେ ଲୱାଗ ୍ଶେବ ।

ପର୍୍ଣୱା ରେମ ଆଇନଗଡ଼ି୍କର ସଂସ୍ୱାର କରୱାଯିବୱା ଏବଂ 
ଭୱାରତଶର ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଡ୍ଇଂ ବିଜଶିନେ ଉଶଦ୍େ୍ଶର 

ଭୱାରତ ସରକୱାର ୨୯ଟି ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେମ ଆଇନକ୍ ଚୱାରିଶଗୱାଟି 
ରେମ ସଂେତିୱାଶର ଏକତ୍ତି କରିଛତିେ । ଶଦେ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପ୍ରୱାପି୍ର ୭୩ ବଷ୍ଗ 
ପଶର ଏଭଳି ଚୱାରିଶଗୱାଟି ରେମ ସଂେତିୱା ପ୍ରଣୀତ ଶେୱାଇଛି ଯଦ୍ୱାରୱା ଶଦେର 
ପ୍ରୱାୟ ୫୦ ଶକୱାଟି ରେମିକଙ୍୍କ ନ୍ୱାୟ ପ୍ରଦୱାନ କରିବୱା ସନି୍ଶି୍ତ ଶେୱାଇପୱାରିବ। 
ଏଭଳି ରେମ ସଂେତିୱାର ନିମ ୍ନ ଚୱାରିଶଗୱାଟି ଶେଉଛି ମଖ୍୍ ସ୍ତମ୍ଭ ।

ବୱାବୱାସୱାଶେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରୱାଓ ଆଶମଦ୍କର 
ତୱାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସମୱାଜର ପଛ୍ଆ ଓ 

ଅବଶେଳିତ ବଗ୍ଗର ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କ କଲ୍ୱାଣ ନିମଶତେ 
ଉତ୍ଗ୍ଗ କରିଥଶିଲ । ଏଶବ ସରକୱାର ପଞ୍ତୀଥ୍ଗ ସକଶିଟ୍  ମୱାଧ୍ୟମଶର 
ଶସେ ି ଲିଗୱାସିର ପନ୍ଃର୍ତ୍ୱାନ ନିମଶତେ  ପ୍ରୟୱାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛତିେ 
ଏବଂ ଶସଥଶିର ନିମ ୍ନଲିଖତି ସ୍ୱାନମୱାନଙ୍୍କ ସୱାମିଲ କରୱାଯୱାଇଛି ।

ପଞ୍ଚତୀଥ୍ଷ ସକ୍ଚିଟ୍  ରଯାଜନାର 
ବକିାଶ କାଯ୍ଷୟୁ ତ୍ୱରାନ୍ତି

ରଦଶର ଅସଂଗଠତି ରକ୍ଷତ୍ରରର 
କାଯ୍ଷୟୁରତ ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ବୀମା, ରପନସନ୍  ଇତୟୁାଦ ିସାମାଜକି 
ନରିାପତ୍ା ବୟୁବସ୍ା ସନୁଶିି୍ତ କରିବା

ରମାହ୍ ସି୍ତ ଜନସ୍୍ାନ: ୨୦୧୬ ମସିେୱା ଏପି୍ରଲ ୧୪ ତୱାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନଶରନଦ୍ ଶମୱାଦୀ ବୱାବୱାସୱାଶେବଙ୍କ ୧୨୫ତମ ଜ୍ ମେ ଜୟତେୀ ଅବସରଶର 
ତୱାଙ୍କର ଜ୍ ମେସ୍ୱାନ ଶମୱାେ ଗସ୍ତ କରି ଭୱାରତମୱାତୱାଙ୍କ ଏେ ିମେୱାନ୍  ସପ୍ତ୍୍ଙ୍କ 
ପ୍ରତି ରେଦ୍ଧୱାସମ୍ନ ଜ୍ୱାପନ କରିଥଶିଲ । ଏେ ିସ୍ୱାନ ଗସ୍ତ କରିବୱାଶର ଶସ 
ଶେଉଛତିେ ଶଦେର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ।  ଏଠୱାଶର ଏକ ସ୍ମୱାରକୀ ସ୍ୱାପନ 
କରିବୱା ନିମଶତେ ୧୯୯୧ ମସିେୱାଶର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଦେର ତକ୍ୱାଳୀନ ମଖ୍୍ମନ୍ତୀ 
ସନ୍୍ଦରଲୱାଲ ପଟୱୱା ଭିତି୍ତପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱାପନ କରିଥଶିଲ । 
ଲଣ୍ନସି୍ତ ବଦିୟୁାଭୂମି: ଲଣ୍ନଶର ଶଯଉ ଁ ରଶର ରେ ି ବୱାବୱାସୱାଶେବ 
ଅଧ୍ୟୟନ କର୍ଥଶିଲ ସରକୱାର ଶସେ ିରରକ ୍୮୦୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାଶର କ୍ୟ 
କରିଛତିେ । ଶସଠୱାଶର ଏକ ସଂଗ୍ରେୱାଳୟ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱା କରୱାଯୱାଇ ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍କ 
ଉଶଦ୍ଦେ୍ଶର ଉତ୍ଗ୍ଗ କରିବୱାକ୍ ସରକୱାର ସି୍ର କରିଛତିେ ।
ରଚୈତୟୁଭୂମି: ମମ୍ୱ୍ାଇ ଠୱାଶର ବୱାବୱାସୱାଶେବଙ୍କ ସମ୍ତିୃ ଉଶଦ୍ଦେ୍ଶର ଏକ 
ସ୍ମୱାରକୀ ନିମ୍ଗୱାଣ ନିମଶତେ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ ଭୂମି ପଜୂୱା କରିଛତିେ । 
ନାଗପରୁର ଦୀକ୍ଷାଭୂମି: ବୱାବୱାସୱାଶେବ ନୱାଗପର୍ଠୱାଶର ଶବୌଦ୍ଧଧମ୍ଗ 
ଗ୍ରେଣ କରିଥଶିଲ । ତୱାଙ୍କର ୧୨୫ତମ ଜୟତେୀ ଅବସରଶର ଏେ ି
ସ୍ୱାନକ ୍ ଏକ ଏ-ଶରେଣୀୟ ପଯ୍୍ଗ ଟନ ସ୍ଳୀଶର ପରିଣତ କରିବୱା 
ନିମଶତେ ବିକୱାେମଳୂକ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମକ୍ ତ୍ୱରୱା୍ ୍ତି କରିବୱା ପୱାଇ ଁ
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନିଶଦ୍ଦ୍ଗେ ଶଦଇଛତିେ ।
ଦଲି୍ଲୀର ପରିନବି୍ଷାଣ ଭୂମି: ଦିଲ୍ୀର ଆଲିପର୍ ଶରୱାଡସି୍ତ ୨୬ ନମର୍ 
ବଙ୍ଗଳୱାଶର ବୱାବୱାସୱାଶେବ ଶେଷନିଶ୍ୱୱାସ ତ୍ୱାଗ କରିଥଶିଲ । ଏେୱାକ୍ 
ଏକ ବିରୱାଟ ସଂଗ୍ରେୱାଳୟଶର ପରିଣତ କରୱାଯୱାଇଛି । ଶସେଭିଳି 
ବୱାବୱାସୱାଶେବଙ୍କ ସମ୍ତିୃଶର ୧୫, ଜନପଥଶର ୧୯୨ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା 
ବ୍ୟଶର ଏକ ବିେୱାଳ ଅତେରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗ୍ରେୱାଳୟ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱା କରୱାଯୱାଇଛି ।

n ମଜରୁୀ ସଂହତିା  n ସାମାଜକି ନରିାପତ୍ା ଓ କଲୟୁାଣ 
ସଂହତିା n ବୃତି୍ଗତ ନରିାପତ୍ା, ସ୍ାସ୍ୟୁ ଓ କମ୍ଷସ୍ଳ 

ସଂହତିା n ଶଳି୍ପ ସଂପକ୍ଷ ସଂହତିା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରଗତି
ପ୍ରଗତି

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାରଦଶରର 6 ଟି ଆଦବିାସୀ ସ୍ାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ାପନା କାଯ୍ଷୟୁ ପରୂ୍୍ଷାଙ୍ଗ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେମ ରଯାଗୀ ମାନଧନ 
ରଯାଜନାରର କ୍ଷଦୁ୍ ରଦାକାନୀମାନଙୁ୍କ 
ସାମିଲ କରାଯାଇଛ ି

ଭୱାରତର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆଶନ୍ଦୱାଳନଶର ଅଶନକ 
ଆଦିବୱାସୀ ସଂଗ୍ରୱାମୀ ଶବେ ୍ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଭୂମିକୱା 

ନିବ୍ଗୱାେ କରିଥଶିଲ । ଶସମୱାନଙ୍କର ଏେ ି ଏକନିଷ୍ଠ ତ୍ୱାଗକ୍ ସ୍ମରଣ 
ପବୂ୍ଗକ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ ଶଦେଶର ଆଦିବୱାସୀ 
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରେୱାଳୟ ସ୍ୱାପନର ପରିକଳ୍ପନୱା କରିଛତିେ। 
ସୱାରୱା ଶଦେଶର ଏଭଳି ନଅଶଗୱାଟି ସଂଗ୍ରେୱାଳୟ ସ୍ୱାପନ କୱାଯ୍୍ଗ  
ଜୱାରି ରେଥିବିୱାଶବଶଳ ଶସଥ ି ମଧ୍ୟର୍ ଇତ୍ବସଶର ଛଅଶଗୱାଟି 
ସଂଗ୍ରେୱାଳୟର ନିମ୍ଗୱାଣ କୱାଯ୍୍ଗ  ସଂପରୂ୍୍ଗ ଶେୱାଇଛି । ପରୂ୍୍ଗୱାଙ୍ଗ ଶେୱାଇଥବିୱା 
ସଂଗ୍ରେୱାଳୟଗଡ଼ି୍କ ମଶଧ୍ୟଶର ଗଜ୍ରୱାଟର ରୱାଜପିପଲୱା, ଝୱାଡ଼ଖଣ୍ର 
ରୱାଞ୍ô, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶଦେର ଲୱାମୱ୍ା ସିଙି୍ଗ, ଛତିେଗଡ଼ର ରୱାୟପର୍, ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରଶଦେର ଛିନ୍ଦୱୱାରୱା, ଶତଲଙ୍ଗୱାନୱାର େୱାଇଦ୍ୱାବୱାଦ, ମଣପିର୍ର 
ଶସନୱାପତି ଏବଂ ମିଶଜୱାରୱାମର ଶକଲଶସ ସି୍ତ ସଂଗ୍ରେୱାଳୟ ସୱାମିଲ ।

ବୱାଦ୍ଧ୍ଗକ୍କୱାଳୀନ ଆଥଶିକ ନିରୱାପତ୍ତୱା ଚିତେୱା ସମସ୍ତ ନୱାଗରିକଙ୍କ 
ମନକ୍ ଆଶନ୍ଦୱାଳିତ କରିଥୱାଏ । ଏେ ିଲକ୍୍ ଶନଇ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 

ରେମ ମୱାନଧନ ଶଯୱାଜନୱା ୨୦୧୯ ମସିେୱା ମୱାର୍୍ଗ ମୱାସଶର ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା 
। ଏେ ିବ୍ବସ୍ୱା ଅନ୍ସୱାଶର ମୱାସକ ୍୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କୱାର୍ କମ ୍ ଉପୱାଜ୍ଗନ କର୍ଥବିୱା 
ବ୍କି୍ତବିଶେଷଙ୍୍କ ୬୦ ବଷ୍ଗ ଶେବୱା ପଶର ଶସମୱାନଙ୍୍କ ମୱାସିକ ୩ େଜୱାର ଟଙ୍କୱା 
ଶଲଖୱାଏ ଁଶପନସନ୍  ଦିଆଯିବ । କିନ୍ତୁ ଶସଥପିୱାଇ ଁଶସମୱାନଙ୍୍କ ମୱାସିକ ସବ୍ଗନିମ ୍ନ ୫୫ 
ଟଙ୍କୱାର ପି୍ରମିୟମ ୍ ଭରିବୱାକ ୍ପଡ଼ିବ । ଗରିବ ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କ ପୱାଇ ଁବୃଦ୍ଧୱାବସ୍ୱାଶର 
ଏଭଳି ଆଥଶିକ ନିରୱାପତ୍ତୱା ବ୍ବସ୍ୱା କରିବୱାପଶର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ କ୍ଦ୍୍ 
ଚୱାଷୀ, କ୍ଦ୍୍ ବ୍ବସୱାୟୀ, ଏବଂ ଆତ୍ମନିଯକ୍୍ତ ବ୍କି୍ତବିଶେଷଙ୍କ ନିମଶତେ ଅନ୍ରୂପ 
ଶପନସନ୍  ବ୍ବସ୍ୱା କରିଛତିେ । ବଷ୍ଗକ ୍୧.୫ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର କୱାରବୱାର କର୍ଥବିୱା 
ବ୍ବସୱାୟୀମୱାଶନ ଏେ ି ଶଯୱାଜନୱାର୍ ଫୱାଇଦୱା ଶନଇପୱାରିଶବ । ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ଏେ ି
ଶଯୱାଜନୱାର୍ ଶଦେର ୪୪ େଜୱାରର୍ ଅଧକି ଶଲୱାକ ଉପକୃତ ଶେଉଛତିେ ।

ପ୍ରଗତି ପ୍ରଗତି

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ

64 65

66 67



ନୂତନ ଭାରତର
ହୃଦୟରର ମହଳିା ଶକି୍ତ

ଆଜକ ୍ଛଅ ବଷ୍ଗ ପଶୂବ୍ଗ, ଜୱାନ୍ଆରୀ ୨୨ ତୱାରିଖ ଦିନ, ଶଦେ େୱାସନର ମଙ୍ଗ ଧରିଥବିୱା ଶନତୱା ଭୱାରତର 
ମେଳିୱାମୱାନଙ୍୍କ ସେକ୍ତ କରିବୱା ନିମଶତେ ଏକ ପ୍ରୟୱାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥଶିଲ । ଏଭଳି ଚିତେୱାଧୱାରୱାର ସେ ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର 
ମେଳିୱାମୱାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥ୍ଗରକ୍ୱା ନିମଶତେ ଅଶନକ ଗଡ଼ି୍ଏ ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରିଛତିେ । ସ୍ୱାଧୀନ ଭୱାରତର ଇତିେୱାସଶର 
ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇ ଁଏେୱା କରୱାଯୱାଇଛି, ଯୱାେୱାକି ଇତିପବୂ୍ଗର୍ ଅଭୂତପବୂ୍ଗ ଥଲିୱା । ଶକନ୍ଦ୍ର କ୍ୱାବିଶନଟଶର ୧୧ ଜଣ 
ମେଳିୱାଙ୍୍କ ସୱାମିଲ କରି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ ନୱାରୀ େକି୍ତ ଉପଶର ଥବିୱା ଆସ୍ୱାକ ୍ପ୍ରତିପୱାଦିତ କରିଛତିେ ।

ଆଥ୍ଚିକ କାଯ୍ଷୟୁକଳାପରର ମହଳିା କମ୍ଷଶକି୍ତଙ୍କ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦି୍ଧ

ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇ ଁ ମେଳିୱାମୱାନଙ୍୍କ ରୱାତି 
ସିଫ୍ଟଶର କୱାଯ୍୍ଗ  କରିବୱା ନିମଶତେ ଅନ୍ମତି 

ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି । ଶସନୱାବୱାେନିୀର ତିନି 
ବିଭୱାଗଶର ମେଳିୱାମୱାନଙ୍୍କ ସ୍ୱାୟୀ କମିେନ ପୱାେ୍ୱା ପ୍ରଦୱାନ 
କରୱାଯୱାଇଛି । ଷ୍ୱାଣ୍ ଅପ ୍ ଇଣି୍ଆ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ଅଧୀନଶର 
ଏେୱାକ ୍ଆଇନସିଦ୍ଧ କରୱାଯୱାଇଛି ଶଯ ପ୍ରତି ବ୍ୱାଙ୍୍କ  େୱାଖୱାଶର 
ଅନ୍ୂୟନ ଜଶଣ ମେଳିୱା ଉଶଦ୍ଦ୍ୱାଗୀଙ୍୍କ ୧୦ ଲକ୍ର୍ ୧ ଶକୱାଟି 
ଟଙ୍କୱା ପଯ୍୍ଗ ତେ ଋଣ ଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯିବ । ଶସେଭିଳି ମେଳିୱା 
ଶନତୃତ୍ୱୱାଧୀନ ଏମଏସଏମଇମୱାନଙ୍କ ଠୱାର୍ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୱାୟତ୍ତ 
ସଂସ୍ୱାମୱାଶନ ଅନ୍୍ନ ୩ ପ୍ରତିେତ ସୱାମଗ୍ରୀ କ୍ୟ କରିବୱା ଲୱାଗି 
ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛି । ଏପଯ୍୍ଗ ତେ ସରକୱାରଙ୍କ ଇ- ମୱାଶକ୍ଗଟ 
ଶପ୍ଲସ ୍ (ଜଇିଏମ)ଶର ୩୨,୦୦୦ର୍ ଅଧକି ମେଳିୱା ଉଶଦ୍ୱାଗୀ 
ନୱାମ ପଂଜୀକରଣ କରିଛତିେ ।

ମଦୁ୍ା ରଯାଜନା
ଏେ ିଶଯୱାଜନୱା ଅଧୀନଶର, 
୫୦ େଜୱାରର୍ ୧୦ ଲକ୍ 
ଟଙ୍କୱା ପଯ୍୍ଗ ତେ ଋଣ 
ଶଯୱାଗୱାଣର ବ୍ବସ୍ୱା ଆରମ୍ଭ 
କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । ଏେ ି
ଶଯୱାଜନୱାର ୭୦ ପ୍ରତିେତ 
େତିୱାଧକିୱାରୀ ମେଳିୱା ଶବୱାଲି 
ଜଣୱାପଡ଼ିଛି ।

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଶକୌେଳ 
ବିକୱାେ ଶଯୱାଜନୱା 
ଅଧୀନଶର
୨୬ ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧକି ମେଳିୱାଙ୍୍କ 
ତୱାଲିମ ପ୍ରଦୱାନ 
କରୱାଯୱାଇଛି ।

"କନୟୁା ସନ୍ାନମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଏବଂ ରସମାନଙୁ୍କ ଶକିି୍ଷତ କରିବା ନମିରନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଆପଣମାନଙୁ୍କ ନରିବଦନ କରୁଛନ୍ ି। କନୟୁା ସନ୍ାନମାନଙୁ୍କ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଗବ୍ଷ 
ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ରଗୌରବ ରବାଲି ମରନକରନ୍ତୁ । ପତୁ୍ର ଓ କନୟୁା ରହରଲ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ, ଯାହା ବନିା 

ଜୀବନର ରକୌଣସି ସେଳତା କଦାପି ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବନାହି ଁ।" 

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାତନି ିତଲାକ ବରୁିଦ୍ଧରର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ 
କରି ମସୁଲମାନ ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ନୟୁାୟ 
ପ୍ରଦାନ ସନୁଶିି୍ତକରଣ

୨୦୧୮ ମସିେୱା ଶସଶପ୍ଟମର୍ ୧୯ ତୱାରିଖ ଦିନ 
ରୱାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୀକୃତି ଲୱାଭ କରିବୱା ପଶର, ଏେୱା 

ଆଇନଶର ପରିଣତ ଶେବୱା ସେ ଶଦେର୍ ତିନି ତଲୱାକ ବ୍ବସ୍ୱାର 
ସବ୍ଦିନ ପୱାଇ ଁଉଶଚ୍ଦ ରଟିଛି । ଏଶବ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ତୱାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍୍କ 
ଶମୌଖକି, ଲିଖତି ଅଥବୱା ଅନ୍ ଶଯଶକୌଣସି ଭୱାଶବ ତିନି ତଲୱାକ 
ଦିଅତିେ, ଶତଶବ ତୱାେୱା ଏକ ଅପରୱାଧ ଭୱାଶବ ଧତ୍ତ୍ଗବ୍ ଶେବ । ଏେ ି
ପରିଶପ୍ରକ୍ୀଶର ପୀଡ଼ିତୱା କିମୱ୍ା ତୱାଙ୍କର ଶଯଶକୌଣସି ରନିଷ ୍ଠ ସମ୍ପକ୍ଗୀୟ 
ଏେୱା ବିଶରୱାଧଶର ମୱାମଲୱା ର୍ଜ୍ କରିପୱାରିଶବ । ଏଥ ି ପୱାଇ ଁ ପଲି୍ସ ୍ 
ବିନୱା ୱୱାଶରଣ୍ଟଶର ତିନି ତଲୱାକ ପ୍ରଦୱାନ କରିଥବିୱା ସଂପକୃ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍୍କ 
ଗିରଫ କରିପୱାରିଶବ । ଏେି ଅପରୱାଧଶର ଅଭିଯକ୍୍ତଙ୍୍କ ତିନିବଷ୍ଗ ପଯ୍୍ଗ ତେ 
ଶଜଲଦଣ୍ ତଥୱା ଶଜୱାରିମୱାନୱା ଶଦବୱାକ୍ ପଡ଼ିପୱାଶର । ଏପରି ମୱାମଲୱାଶର 
ଅଭିଯକ୍୍ତ ଶକବଳ ମୱାଜିଶଷ୍ଟ୍ରଟ୍  ଶକୱାଟର୍ େି ଁ ଜୱାମିନ ପୱାଇପୱାରିଶବ । 
ଏପରି ସ୍ଶଳ ପୀଡ଼ିତୱାଙ୍କ ବୟୱାନ ନେଣ୍ ିମୱାଜିଶଷ୍ଟ୍ରଟ୍  ଅଭିଯକ୍୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍୍କ 
ଜୱାମିନ ପ୍ରଦୱାନ କରିପୱାରିଶବନୱାେି।ଁ ଏେି ମୱାମଲୱାଶର ମୱାଜିଶଷ୍ଟ୍ରଟ୍  ପତ୍ନୀ 
ଓ ସତେୱାନମୱାନଙ୍କ ଭରଣଶପୱାଷଣ ମଲୂ୍ ସଂପକ୍ଗଶର ଚୂଡ଼ୱାତେ ନିଷ୍ପତି୍ତ 
ଗ୍ରେଣ କରିଶବ ଯୱାେୱାକି ଅଭିଯକ୍୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍୍କ ବେନ କରିବୱାକ୍ ପଡ଼ିବ ।

ପ୍ରଗତି
ପ୍ରଗତି
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ତନି ି ତଲାକ ବୟୁବସ୍ା ମସୁଲମାନ 
ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ବରିାଟ 
ସମସୟୁା ରହାଇ ରହଥିଲିା । 
ମସୁଲମାନ ମହଳିାଙ୍କ ମଣୁ୍ ଉପରର 
ତନି ି ତଲାକର ଖଣ୍ା ସଦାରବରଳ 
ଝୁଲି ରହଥିଲିା । ଏହ ିନୂତନ ଆଇନ 
ପ୍ରବତ୍୍ଚିତ ରହବା ପରର ମହଳିାମାରନ 
ଏରବ ନଜିକ ୁ ନରିାପଦ ମଣଛୁନ୍ ି । 
ଏଭଳି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥବିାରୁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଜୀଙୁ୍କ 
ଅରଶର ଧନୟୁବାଦ ।

-ଶାହାବୟିା, ହାଇଦ୍ାବାଦ

ସାଂସ୍କତୃକି ଐତହିୟୁର 
ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ
ଭୱାରତ ତୱା’ର ଅନନ୍ ଐତିେ୍ ଏବଂ ଐତିେୱାସିକ ଶସୌଧରୱାଜି ପୱାଇ ଁ
ଶବେ ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଶଯଶକୌଣସି ରୱାଷ୍ଟ୍ର ତୱା’ର ସୱାଂସ୍ତିୃକ ଶବୈଭବ ଓ 
ପ୍ରତ୍ନତୱା୍ିୱେକ ବିକୱାେ ନିମଶତେ େି ଁଚିହ୍ନିତ ଶେୱାଇଥୱାଏ । ଶବୈଦିକ ଯଗ୍ର୍ 
ଆଜି ପଯ୍୍ଗ ତେ ଶଦେର ବିଭିନ୍ନ ଭୱାଗର୍ ଅଶନକ ନଗରୀ, ମନ୍ଦିର ଓ 
ପ୍ରତ୍ନତୱା୍ିୱେକ ସ୍ଳୀମୱାନ ଆବିଷ୍ତୃ ଶେୱାଇଛି ଯୱାେୱାକି ଏେୱାର ମେୱାନ୍  
ଅତୀତକ୍ ପ୍ରଟ୍ରତିପୱାଦିତ କଶର । ଶସେି ଦୃଷି୍ର୍ ଶକଉ ଁଅଜଣୱା ଅତୀତ 
କୱାଳର୍ ଭୱାରତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଐତିେୱାସିକ କୀତ୍ତଶିରୱାଜି ସବ୍ଗତ୍ ବିରୱାଜମୱାନ 
ରେିଛି । ରୱାଜପତ୍ େୱାସନ କୱାଳର୍ ଶନଇ ସ୍ୱାଧୀଶନୱାତ୍ତର କୱାଳ ପଯ୍୍ଗ ତେ 
ଏେୱା ବ୍ୱାପ୍ । ଶତଣ ୍ ଶଦେର ସୱାଂସ୍ତିୃକ ଶବୈଭବକ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ 
ପ୍ରଦୱାନ ନିମଶତେ ଅଶନକ ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରୱାଯୱାଇଛି। ତୱାେୱା 
ଦୀର୍ଗ ଦିନର୍ ନିମଶିତ ଶେବୱାକ୍ ଥବିୱା ରୱାମ ମନ୍ଦିର ଶେୱାଇଥୱାଉ ଅଥବୱା 
େଖି ୍ ଧମ୍ଗପୀଠ ଐତିେୱାସିକ କତ୍ତ୍ଗୱାରପର୍ କରିଶଡୱାର ଶେୱାଇଥୱାଉ । 
ଭୱାରତ ଶକବଳ ଶସେିସବ୍ ଐତିେ୍ର ସଂରକ୍ଣ ନିମଶତେ ପଦଶକ୍ପ 
ଗ୍ରେଣ କରିନୱାେି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଏେୱାର ମରୱାମତି ଓ ରକ୍ଣୱାଶବକ୍ଣ 
ଦିଗଶର ମଧ୍ୟ ଅଶନକ କୱାଯ୍୍ଗ ପନ୍ୱା ଗ୍ରେଣ କରିଛି ।

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ମହଳିାଙ୍କ ସ୍ାସ୍ୟୁ ଓ ପଷିୁ୍ଟ ପ୍ରତ ି
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ 

ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଜରିଆରର ଏକ 
ନରିାପତ୍ା ଭାବନା ସଷିୃ୍ଟ କରିବା

ମେଳିୱାମୱାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍୍ ନିରୱାପତ୍ତୱା ବୃଦି୍ଧ ନିମଶତେ, 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଜନ ଔଷଧ ି ଶକନ୍ଦ୍ର ଜରିଆଶର ମୱାତ୍ୱା ୧ 
ଟଙ୍କୱା ମଲୂ୍ଶର ସୱାନିଟୱାରୀ ନୱାପକିନ୍  ବିକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 

କରୱାଯୱାଇଛି । ମିେନ୍  ଇନ୍ଦ୍ରଧନ୍ଷ ୍ ଜରିଆଶର ଶଦେର ୯୨ ଲକ୍ର୍ 
ଅଧକି ମେଳିୱାଙ୍୍କ ଟିକୱାକରଣ କରୱାଯୱାଇଛି ।
n କମ୍ଗଜୀବୀ ମେଳିୱାମୱାନଙ୍କ ସବି୍ଧୱାକ ୍ ଦୃଷି୍ଶର ରଖ ି ପ୍ରସବକୱାଳୀନ 

ଛ୍ଟି ଅବଧକ୍ି ୧୨ ସପ୍ୱାେର୍ ୨୬ ସପ୍ୱାେକ ୍ବଢ଼ୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି । 
ପ୍ରତି କୱାଯ୍୍ଗ ୱାଳୟଶର ଏଶବ ଶକ୍ଚ୍  ସବି୍ଧୱା ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛି ।

n ୨୦୧୭ ମସିେୱା ଠୱାର୍ ଶପୌଷି୍କତୱା ଅଭିଯୱାନ ନିମଶତେ ୭ େଜୱାର 
ଶକୱାଟିର୍ ଅଧକି ରୱାେ ିଶଯୱାଗୱାଇ ଦିଆଯୱାଇଛି ।

୧୨ ବଷ୍ଗର୍ କମ ୍ ଆୟ୍ର ନୱାବୱାଳିକୱା ପ୍ରତି ଦ୍ଷ୍ମ୍ଗ କରିବୱା 
ଅପରୱାଧୀଙ୍କ ପୱାଇ ଁ ଏଶବ ମତ୍ୃ୍ଦଣ୍ର ବ୍ବସ୍ୱା 
କରୱାଯୱାଇଛି । ଦ୍ଷ୍ମ୍ଗ ଭଳି ଅପରୱାଧ ମୱାମଲୱାର 

ଫଇସଲୱା ଦ୍ଇ ମୱାସ ମଧ୍ୟଶର କରିବୱା ନିମଶତେ ଆଇନଶର ବ୍ବସ୍ୱା 
କରୱାଯୱାଇଛି ।
n ମେଳିୱାମୱାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରୱାଧ କର୍ଥବିୱା ବ୍କି୍ତବିଶେଷଙ୍କର ଏକ 

ଜୱାତୀୟ ଡୱାଟୱାଶବସ ୍ ପ୍ରସ୍୍ତତ କରୱାଯୱାଇଛି । ଏଭଳି ମୱାମଲୱାର ବିଚୱାର 
ଲୱାଗି ସ୍ତନ୍ତ ଫୱାଷ୍ଟ୍  ଟ୍ୱାକ୍  ଶକୱାଟ୍ଗର ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛି । 

n ସୱାରୱା ଶଦେଶର ୭୦୦ର୍ ଅଧକି ୱୱାନ୍  ଷ୍ପ ୍ ଶକନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ 
କରୱାଯୱାଇଛି । ନୂତନ ଟ୍ୱାକି୍ସ ନୀତି ଅନ୍ସୱାଶର, ଜପିିଏସ  ଏବଂ 
ପୱାନିକ୍  ବଟନ୍  (ଆପୱାତକୱାଳୀନ ଶବୱାତୱାମ) ପ୍ରତି ଟ୍ୱାକି୍ସଶର ଖଞି୍ବୱାକ୍ 
ବୱାଧ୍ୟତୱାମଳୂକ କରୱାଯୱାଇଛି ।

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା
ସ୍ରଦଶ ଦଶ୍ଷନ, ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ହୃଦୟ ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରର 
ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ଷୟୁକ ୁତ୍ୱରିତ ସମ୍ରୂ୍୍ଷ କରିବା ଦଗିରର ପଦରକ୍ଷପ 
ଗ୍ରହଣ ଯାହାକ ିରଦଶର ପଯ୍ଷୟୁଟନକ ୁରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଯାଗାଇବ 

ପ୍ରସୱାଦ ଶଯୱାଜନୱା:  ଶକନ୍ଦ୍ର ପଯ୍୍ଗ ଟନ 
ମନ୍ତଣୱାଳୟ ଅଧୀନଶର ‘ପିଲଗି୍ରଶମଜ ୍ 

ରିଜ୍ଶଭଶନସନ୍  ଆଣ୍ଡ୍  ସି୍ପରିଚ୍ଆଲ୍ , ଶେରିଶଟଜ୍  ପ୍ରଶମୱାସନ 
କ୍ୱାଶମ୍ପନ୍ ’ (ପ୍ରସୱାଦ) ଶଯୱାଜନୱାର ଲକ୍୍ ଶେଉଛି ଶଦେର 
ଚିହ୍ନିତ ତୀଥ୍ଗସ୍ଳୀ ଓ ଐତିେ୍ ସ୍ଳୀମୱାନଙ୍କର ବିକୱାେ 

ପ୍ରଗତି
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ସୱାଂସ୍ତିୃକ ଓ ଆଧ୍ୟୱାତି୍ମକ ଗର୍୍ତ୍ୱ ରଖଥ୍ବିୱା 
ଭୱାରତର ଶମୱାଟ ଜନସଂଖ୍ୱାର ୪୦ ପ୍ରତିେତ 
ଶଲୱାକ ଗଙ୍ଗୱା ନଦୀ ଉପଶର ନିଭ୍ଗରେୀଳ । 

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ ଏଥ ି ନିମଶତେ ନମୱାମୀ ଗଶଙ୍ଗ 
ମିେନ୍  ଆରମ୍ଭ କରିଥଶିଲ ଯୱାେୱାର ଉଶଦ୍େ୍ ଶେଲୱା ଗଙ୍ଗୱା 
ନଦୀକ୍ ପନ୍ଃସକି୍ୟକରଣ କରିବୱା ତଥୱା ଏେୱାର ଐତିେ୍କ୍ 
ପନ୍ଃସଂସ୍ୱାପନ କରିବୱା । ଏେି କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମର ପ୍ରବତ୍ତ୍ଗନ ପ୍ରଟ୍ରକି୍ୟୱାଶର 
ପ୍ରୱାରମି୍ଭକ ପଯ୍୍ଗ ୱାୟ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ (ତ୍ରତେ କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ ଶେବୱା), 
ମଧ୍ୟୱାବଧ ି କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ( ଚୂଡ଼ୱାତେ ସମୟ ସୀମୱାର ୫ ବଷ୍ଗ ପବୂ୍ଗର୍ 
କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ ଶେବୱା) ଏବଂ ଦୀର୍ଗକୱାଳୀନ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ( ୧୦ ବଷ୍ଗ 
ମଧ୍ୟଶର ପ୍ରବତ୍ତ୍ଗନ କରୱାଯିବୱା)କ୍ ସୱାମିଲ କରୱାଯୱାଇଛି ।

ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରିଷ୍ତୃ ିନମିରନ୍ ଅରନକ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ

n ଗଙ୍ଗୱା ଏବଂ ଏେୱାର ଉପନଦୀଗଡ଼ି୍କର ପନ୍ଜ୍ଗୱାଗରଣ ସକୱାଶେ 
୨୦,୦୦୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ସନି୍ଶି୍ତ ପୱାଣ୍ ିବ୍ୟଶର ୨୦୧୪-୧୫ ମସିେୱା 
ଠୱାର୍ ନମୱାମୀ ଗଶଙ୍ଗ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମର େଭ୍ୱାରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା ।

n ଗଙ୍ଗୱା ନଦୀର ପନ୍ଜ୍ଗୱାଗରଣ ନିମଶତେ ଏଶବ ବ୍ୟ ପରିମୱାଣଶର 
ବ୍ୱାପକ ମୱାତ୍ୱାଶର ବୃଦି୍ଧ ରଟିଛି । ୧୯୮୬ ଠୱାର୍ ୨୦୧୪ ମସିେୱା 
ମଧ୍ୟଶର ଗଙ୍ଗୱା ପନ୍ଜ୍ଗୱାଗରଣ ନିମଶତେ ମୱାତ୍ ୪,୦୦୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା 
ବ୍ୟ କରୱାଯୱାଇଥବିୱାଶବଶଳ ୨୦୧୪ ଠୱାର୍ ୨୦୨୧ ମସିେୱା ମୱାର୍୍ଗ 
ମୱାସ ମଧ୍ୟଶର ଏଥପିୱାଇ ଁ୧୦,୧୦୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ଖର୍୍ଗ କରୱାଯୱାଇଛି ।

n ଏେୱା ବ୍ତୀତ ଅନ୍ୱାନ୍ ଅଶନକ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ଯଥୱା, ବଜ୍୍ଗ  
ପ୍ରକି୍ୟୱାକରଣ କୱାଯ୍୍ଗ ର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଆଧନି୍କ ନଦୀତଟ ନିମ୍ଗୱାଣ, 
ଶ ମେେୱାନରୱାଟମୱାନଙ୍୍କ ପନ୍ଃନିମ୍ଗୱାଣ, ରୱାଟ ସ୍ଚ୍କରଣ ସନି୍ଶି୍ତିକରଣ 
ଆଦି କୱାଯ୍୍ଗ  ପ୍ରଥମ କିଛି ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର ଶବେ ୍ ତ୍ୱରିତ ଭୱାଶବ ପ୍ରବତ୍ତଶିତ 
ଶେୱାଇଛି । ଏଥ ିସେତି ଗଙ୍ଗୱା ନଦୀ କୂଶଳକୂଶଳ ବନୀକରଣ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ 
ଜୱାରି ରଖବିୱା ନିମଶତେ ୨,୩୦୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟ କରୱାଯୱାଇଛି । 
ଶଯଉସଁବ୍ େଳି୍ପସଂସ୍ୱା ଗଙ୍ଗୱା ନଦୀର ଜଳକ ୍ ପ୍ରଦୂଷିତ କର୍ଥଶିଲ 
ଶସସବ୍କ ୍ ବନ୍୍ଦ  କରିଦିଆଯୱାଇଛି । ଏଶବ େଳି୍ପସଂସ୍ୱାମୱାନଙ୍କର୍ 
ବୱାେୱାର୍ଥବିୱା ବଜ୍୍ଗ ଜଳ ପ୍ରକି୍ୟୱାକରଣ ପ୍ଲୱାଣ୍ଟ୍ ଶର ପେଞ୍ୱାଯୱାଉଛି ।

୩୪୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ ଶମୱାଟ ୨୯୯୯୦ ରକାଟି ଟଙ୍କୱା ମଂଜ୍ର 
କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା ।

ଶସଥ ିମଧ୍ୟର୍ ୧୪୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଦ୍ୱାବଧ ିସଂପରୂ୍୍ଗ ଶେୱାଇଛି ଏବଂ 
ଅବେଷି୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କୱାଯ୍୍ଗ  ଜୱାରି ରେିଛି ।

ରଟୱାଇବୱା । ଏେି କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ଅଧୀନଶର ପ୍ରଶବେ ପଥ (ସଡ଼କ, 
ଶରଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ପରିବେନ) ଚୂଡ଼ୱାତେ ପଏଣ୍ଟ୍  ମଧ୍ୟଶର 
ସଂଶଯୱାଗ, ସଚୂନୱା ଶକନ୍ଦ୍ର, ଏଟିଏମ ୍/ ମଦ୍୍ୱା ପରିବତ୍ତ୍ଗନ ସବି୍ଧୱା 
ଏଂ ପରିଶବେ ଅନ୍କୂଳ ପରିବେନ ବ୍ବସ୍ୱା ତଥୱା ଅକ୍ୟ େକି୍ତ 
ଉତ୍ର୍ ସମଗ୍ର ଶକ୍ତ୍ଶର ଆଶଲୱାକ ବ୍ବସ୍ୱା ଆତି ଶମୌଳିକ 
ପଯ୍୍ଗ ଟନ ସବି୍ଧୱାମୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି । ଶସେିଭଳି, ପୱାକଶିଂ, ପୱାନୀୟ 
ଜଳ, ଶେୌଚୱାଳୟ, ଶକ୍ଲୱାକ୍  ର୍ମ ୍, ପ୍ରତୀକ୍ୱାଳୟ, ପ୍ରୱାଥମିକ ଚିକିତ୍ୱା 
ଶକନ୍ଦ୍ର, କୱାଶଫଶଟରିଆ, ଆରେୟ ଗେୃ, ଶଟଲିଶଯୱାଗୱାଶଯୱାଗ 
ସବି୍ଧୱା, ଇଣ୍ଟରଶନଟ୍  ସଂଶଯୱାଗ ଇତ୍ୱାଦି ସବି୍ଧୱା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ 
କରୱାଯୱାଉଛି ।
ହୃଦୟ ରଯାଜନା: ଜୱାତୀୟ ଐତିେ୍ ସିଟି ବିକୱାେ ଏବଂ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ 
ଶଯୱାଜନୱା (େୃଦୟ) କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ୨୦୧୫ ମସିେୱା ଜୱାନ୍ଆରୀ ୧୫ ତୱାରିଖ 
ଦିନ େଭ୍ୱାରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା ଏବଂ ତୱାେୱା ଏଶବ ଶଦେର ୧୨ଟି 
ସେରଶର କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ କରୱାଯୱାଉଛି । ଶସେିସବ୍ ସେରଗଡ଼ି୍କ 
ଶେଲୱା, ଆଜଶମର, ଅମରୱାବଦୀ, ଅମତୃସର, ବୱାଦୱାମୀ, ଦ୍ୱାରକୱା, 
ଗୟୱା, କୱାଞ୍ିପର୍ମ ୍, ମଥର୍ୱା, ପର୍ୀ, ବୱାରୱାଣୱାସୀ, ଶଭଲୱାଙ୍କୱାନୀ ଏବଂ 
ୱୱାରୱାଙ୍ଗଲ । ଏେି ଶଯୱାଜନୱା ଅଧୀନଶର ଶଦେଶର ଥବିୱା ଐତିେ୍ 
ଶସୌଧମୱାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଣ ତଥୱା ଶସସବ୍ର ପର୍ର୍ଦ୍ଧୱାର କୱାଯ୍୍ଗ  
କରୱାଯୱାଉଛି । ଏଥ ିସେିତ, ଏେି ଶଯୱାଜନୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର ସବ୍ଗସୱାଧୱାରଣ 
ସମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସଷିୃ୍ କରୱାଯୱାଉଛି ଯଦ୍ୱାରୱା ଶସେିସବ୍ ସମ୍ପତି୍ତ ଦୀର୍ଗ ଦିନ 
ପଯ୍୍ଗ ତେ ଜନ ସେଭୱାଗୀତୱାଶର କୱାଯ୍୍ଗ  କରିପୱାରିବ।

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା

ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ 
ସଂଗହୃୀତ ସାମଗ୍ରୀର ଡିଜଟିାଇରଜସନ୍ 

ରଦଶର ଅଜଣା ହୀରରାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ସମ୍ାନ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ

ଭୱାରତୀୟ ସଂଗ୍ରେୱାଳୟମୱାନଙ୍କ ନିମଶତେ ଜୱାତୀୟ 
ଶପୱାଟ୍ଗୱାଲ ଏବଂ ଡିଜଟିୱାଲ ରିଶପୱାଜଶିଟୱାରୀର େଭ୍ୱାରମ୍ଭ 

କରୱାଯୱାଇଛି। ଏଥଶିର ସଂଗ୍ରେୱାଳୟଶର ସଂରକି୍ତ ସମସ୍ତ ସୱାମଗ୍ରୀର 
ଡିଜଟିୱାଇଶଜସନ୍  କରୱାଯୱାଉଛି । ଏେୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର ଭଚ୍୍ଗଆଲ୍  ଭୱାଶବ 
ଶସେସିବ୍ ସୱାମଗ୍ରୀକ ୍ ମଧ୍ୟ ଶଦଖୱାଯୱାଇପୱାରିବ । ଗଗ୍ଲ ଆଟ୍ଗସ ୍ ଆଣ୍ଡ୍  
କଲଚର୍  ଆପ ୍ ମୱାଧ୍ୟମଶର ଭିଜଟିରମୱାଶନ ଶଗୱାଟିଏ ମୱାତ୍ କ୍ଲକ୍ି  ସୱାେୱାଯ୍ଶର 
୨୦୦୦ର୍ ଅଧକି ସଂଗ୍ରେୱାଳୟଶର ସଂରକି୍ତ ରେଥିବିୱା ସମସ୍ତ ସୱାମଗ୍ରୀକ୍ 
ଶଦଖପିୱାରିଶବ । ଏେ ିମୱାଧ୍ୟମଶର ବିଶ୍ୱର କଳୱା, ଇତିେୱାସ ଏବଂ ବିସ୍ମୟକ୍ 
ଶଦଖବିୱାର ଏେୱା ଏକ ସେଜ ଉପୱାୟ । ଆଇଓଏସ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଶର 
ଗଗ୍ଲ ଆଟ୍ଗସ ୍ ଆଣ୍ କଲଚର୍  ଆପ ୍ ଅନଲୱାଇନ୍ ଶର ମୱାଗଣୱାଶର ଉପଲବ୍ଧ ।

ଶଦେ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଲୱାଭ କରିବୱାର ଏଶତ ବଷ୍ଗ ପଶର 
ଏଶବ ଅଶନକ ଅଜଣୱା ଓ ଶଲୱାକଶଲୱାଚନ ଆଢ଼ଆ୍ଳଶର 
ରେଥିବିୱା ବୀରମୱାଶନ ଶସମୱାନଙ୍କର ଉପଯକ୍୍ତ ସମ୍ମୱାନ 

ପୱାଇପୱାର୍ଛତିେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇ ଁ ଶନତୱାଜୀ ସଭ୍ୱାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଶବୱାଷଙ୍କ 
ସମ୍ପକ୍ଗୀତ ଅଶନକ ଗପ୍୍ ନଥକି୍ ସୱାବ୍ଗଜନୀନ କରୱାଯୱାଇଛି । ଶସେଭିଳି 
ବୀସ୍ଗୱା ମଣ୍୍ୱା, ଦୀନବନ୍୍ଧ ସୱାର୍  ଶଛୱାଟ୍ ରୱାମ, ମେରୱାଜ େଖ୍ଶଦବଙ୍କ ଭଳି 
ବୀରମୱାନଙ୍କ କୀତ୍ତଶିକ୍ ମଧ୍ୟ ସଂରକି୍ତ ରଖୱାଯୱାଉଛି । ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍କ 
ପୱାଇ ଁ ପଦ ମେ ପର୍ସ୍ୱାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକି୍ୟୱା ଉନ୍ମକ୍୍ତ କରୱାଯୱାଇଛି ଯୱାେୱା 
ଫଳଶର ଶଦେ ପୱାଇ ଁ ନିସ୍ୱାଥ୍ଗପର ଓ ନିରବଶର ଶସବୱାକୱାଯ୍୍ଗ  କରିଥବିୱା 
ମେୱାନ ବୀରମୱାନଙ୍୍କ ଉପଯକ୍୍ତ ସମ୍ମୱାନ ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇପୱାର୍ଛି ।

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରଗତି

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ

73

75

74



ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର     ଅଗଷ୍ଟ 1-15, 202140

ଭାରତର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆକାର ପ୍ରଦାନ
ଶକନ୍ଦ୍ର କ୍ୱାବିଶନଟ

କ୍ମତୱା ପଦବୀ ନ୍ଶେ ଁ, ଶସବୱା କରିବୱାର ସଶ୍ଯୱାଗ । ଆମକ୍ ଏେୱା ଧ୍ୟୱାନଶର ରଖବିୱାକ୍ ପଡିବ, କୱାରଣ ବୃକ୍ ଶଯଶତ 
ଉର୍ ଶେଶଲ ମଧ୍ୟ ଶଯଶତଶବଶଳ ଏେୱା ଫଳ ଧୱାରଣ କଶର, ଶସଶତଶବଶଳ ଏେୱା ନତ ଶେବୱା ଆରମ୍ଭ କରିଥୱାଏ। 
ବିଭିନ୍ନ ସମୟଶର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା କ୍େୱାଯୱାଇଥବିୱା ଏେ ିକଥୱା ତୱାଙ୍କ ସରକୱାରଙ୍କ ଜୱାତୀୟ 

ଦୃଷି୍ଶକୱାଣ ଏବଂ ଶଯୱାଜନୱାଗଡି୍କର ସମୟୱାନ୍ବତ୍ଗୀ କୱାଯ୍୍ଗ ୱା୍ୟ୍ନର ଆଧୱାରେୀଳୱା ପୱାଲଟିଛି । ଜଲ୍ୱାଇ ୭ ତୱାରିଖଶର 
ପ୍ରଥମ ଶମୱାଦୀ ୨.୦ କ୍ୱାବିଶନଟର ସମ୍ପ୍ରସୱାରଣ ସମୟଶର ଏେୱା ସ୍ପଷ୍ ଭୱାଶବ ପରିଲକି୍ତ ଶେୱାଇଥଲିୱା, ଶଯଉଥଁଶିର 
ଶକନ୍ଦ୍ର କ୍ୱାବିଶନଟର ବିସ୍ତୱାର ସମୟଶର ଆଂଚଳିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ୱା କରିବୱାକ୍ ପ୍ରୟୱାସ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । ଏଥସିେ, 

ଯବ୍ୱା ଓ ମେଳିୱାମୱାନଙ୍କ ସେକି୍ତକରଣକ୍ ଦୃଷି୍ଶର ରଖ ିଶସମୱାନଙ୍୍କ ପଯ୍୍ଗ ୱାପ୍ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି ।

ଏକ ପ୍ରଗତିେୀଳ ଭୱାରତ ପୱାଇ ଁନିଜର ସଙ୍କଳ୍ପକ୍ ଜୱାରି ରଖ,ି 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ ଜଲ୍ୱାଇ ୭ ତୱାରିଖଶର 
ତୱାଙ୍କ କ୍ୱାବିଶନଟର ପନ୍ବଶିନ୍ୱାସ କରିଥଶିଲ । ନବ 

ଭୱାରତର ସଙ୍କଳ୍ପ ସେ ରୱାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ୭୫ତମ ବୱାଷଶିକୀ 
ପୱାଳନ କରିବୱାକ୍ ଯୱାଉଥବିୱାଶବଶଳ ୧୫ଜଣ କ୍ୱାବିଶନଟ ଏବଂ 
୨୮ଜଣ ରୱାଷ୍ଟ୍ରପୱାେ୍ୱା ମନ୍ତୀଙ୍୍କ ବିକୱାେମଳୂକ ଉଦ୍ମଗଡି୍କ୍ 
ପନ୍ଃସେକ୍ତ କରିବୱାର ଦୱାୟିତ୍ୱ ଅପ୍ଗଣ କରୱାଯୱାଇଛି । ଶସମୱାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟର୍ ଅଧୱା ଡଜନ ମନ୍ତୀ ୨୫ର୍ ୪୫ ବଷ୍ଗ ଆୟ୍ ବଗ୍ଗର । 
ସମ୍ପ୍ରସୱାରଣ ପଶର ବତ୍ଗମୱାନର କ୍ୱାବିଶନଟର େୱାରୱାେୱାରି ବୟସ 
ମଧ୍ୟ ୫୮ ବଷ୍ଗ ଶେୱାଇଯୱାଇଛି । ନିଜର ନୂତନ ଟିମ ଗଠନ ପଶର 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଶମୱାଦୀ ଟ୍ଇଟ କରି ବିକୱାେ ପୱାଇ ଁତୱାଙ୍କ ସରକୱାରଙ୍କ 
ସଙ୍କଳ୍ପ ବିଷୟଶର ସଶଙ୍କତ ଶଦଇଛତିେ । ଗଶମଂଟ ଫର ଶଗ୍ରୱାଥ 
( ବିକୱାେ ପୱାଇ ଁସରକୱାର - ପ୍ରଗତି ପୱାଇ ଁସରକୱାର) େୱାସଟ୍ୱାଗ 
ସେ ଟ୍ଇଟ କରି ତୱାଙ୍କ ସରକୱାର ବିକୱାେ ପୱାଇ ଁ ଉତ୍ଗ୍ଗୀକୃତ 
ଶବୱାଲି ଶସ ବର୍୍ଗନୱା କରିଛତିେ ।

ଆଜ ିଶପଥ ରନଇଥବିା ରମାର ସମସ୍ତ ସହକମ୍ଷୀଙୁ୍କ 
ମ ୁ ଁଅଭିନ୍ନ ଜଣାଉଛ ିଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରର 

ଉତ୍ମ କାଯ୍ଷୟୁକାଳ ପାଇ ଁମୁ ଁରସମାନଙୁ୍କ ଶରୁଭଛୋ 
ଜଣାଉଛ ି। ଆରମ ସମରସ୍ତ ରଲାକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା 
ପରୂଣ ଏବଂ ଏକ ସଶକ୍ତ ତଥା ସମଦୃ୍ଧ ଭାରତ 

ଗଠନ କରିବା ପାଇ ଁକାଯ୍ଷୟୁ ଜାରି ରଖବିା । 
#Govt4Growth"

-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନୂତନ କ୍ୱାବିଶନଟ ଟିମ ୍ର ସମ୍ପର୍୍୍ଗ ତୱାଲିକୱା 

ଶଦଖବିୱା ପୱାଇ ଁନିମ ୍ନଲିଖତି ଲିଙ୍କକ୍ ଯୱାଆନ୍ତୁ: link: 
https://pib.gov.in/PressReleasePage.

aspx?PRID=1733526

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ଏକ ସସୁନ୍ତୁଳିତ କୟୁାବରିନଟ୍ 
୧୩୦ ଶକୱାଟି ଭୱାରତୀୟଙ୍କ ଆେୱା ଆକୱାଂକ୍ୱାକ୍ ଉଜି୍ବୀତ 
କରିବୱା ଉଶଦ୍େ୍ଶର ଏେି କ୍ୱାବିଶନଟ ସମ୍ପ୍ରସୱାରଣ 
ଭୱାରତର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଳ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦୱାୟକ୍ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ 
ପ୍ରଦୱାନ କରିବୱାର ପ୍ରୟୱାସ କରିଛି । ନୂତନ କ୍ୱାବିଶନଟ 
ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍କ ‘ସବକୱା ସୱାଥ, ସବକୱା ବିକୱାେ, ସବକୱା 
ବିଶ୍ୱୱାସ’ ସିଦ୍ଧୱାତେର ପ୍ରତିଫଳନ । ନିଜର ଟିମ ଗଠନ 
ସମୟଶର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସୱାମୱାଜିକ-ଆଞ୍ଳିକ ସନ୍ତୁଳନ 
ସନି୍ଶି୍ତ କରିବୱା ସେିତ ଶଯୱାଗ୍ତୱାକ୍ ବିଶେଷ ଗର୍୍ତ୍ୱ 
ପ୍ରଦୱାନ କରିଛତିେ । ଯବ୍ୱା ଏବଂ ମେିଳୱାମୱାନଙ୍୍କ ସ୍ତନ୍ତ 
ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ ଶଦବୱା ବ୍ତୀତ, ଅଧକି ଅଭିଜ୍ତୱା ଓ ଶଯୱାଗ୍ତୱା 
ଥବିୱା ସଦସ୍ମୱାନଙ୍୍କ ସୱାମିଲ କରି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର 
ଶମୱାଦୀ ତୱାଙ୍କ କ୍ୱାବିଶନଟକ୍ ସସ୍ନ୍ତୁଳିତ କରିପୱାରିଛତିେ। 
ଏଥଶିର ଡୱାକ୍ତର, ଆଇନଜୀବୀ, ଇଞି୍ନିୟର ସୱାମିଲ 
ଅଛତିେ । କ୍ୱାବିଶନଟ ସମ୍ପ୍ରସୱାରଣଶର ଶଯଉ ଁ  ୩୬ଟି 

ନୂଆ ମେ୍ଙ୍ଁ୍କ ସୱାମିଲ କରୱାଯୱାଇଛି ଶସମୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର 
୮ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ, ୪ଜଣ ଡୱାକ୍ତର, ଦ୍ଇଜଣ ପବୂ୍ଗତନ 
ଭୱାରତୀୟ ପ୍ରେୱାସନିକ ଶସବୱା ଅଧକିୱାରୀ, ୪ଜଣ ଏମବିଏ 
ଏବଂ ଅଶନକ ଇଞି୍ନିୟର ଓ ଅନ୍ୱାନ୍ ବୃତିଧୱାରୀ ଅଛତିେ ।
ବଭିାଗଗଡିୁକ ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ମ ସମନୟ୍ ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ
ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରଶର ଶଯୱାଜନୱାଗଡି୍କ୍ ଅଧକି ପ୍ରଭୱାବେୱାଳୀ 
କର୍ଛି ଓ ତ୍ୱରିତ କୱାଯ୍୍ଗ ୱା୍ୟ୍ନ ଉପଶର ଦୃଷି୍ ଶଦଇ, 
ଯବ୍ପିଢୀକ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ଦିଆଯୱାଇଛି । ଏଥସିେ 
ବିଭୱାଗଗଡି୍କ ମଧ୍ୟଶର ଅଧକି ସମ୍ୟ୍ ରକ୍ୱା ତଥୱା 
ବିକୱାେର ଗତିକ୍ ତ୍ୱରୱା୍ ୍ିତ କରିବୱା ଉଶଦ୍େ୍ଶର ଶକଶତକ 
ମନ୍ତୀଙ୍୍କ ଦ୍ଇଟି ଶଲଖୱାଏ ଁବିଭୱାଗର ଦୱାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯୱାଇଛି ।
 

କୟୁାବରିନଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଠକ୍ି ପବୂ୍ଷରୁ, ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମଦିୃ୍ଧ ଓ ବକିାଶ ପାଇ ଁ‘ସହରଯାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ’ ଗଠନ 
କରିଛନ୍ ି। ନୂତନ ଭାରବ ସଷୃ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ରାଷ୍ଟଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଉପରର ନୟୁସ୍ତ କରାଯିବା 
ପଦରକ୍ଷପରୁ ଏହ ିମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଗରୁୁତ୍ୱକ ୁଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରର । ରଦଶରର ସମବାୟ ଆର୍ାଳନକ ୁସଦୃୁଢ 
କରିବା ପାଇ ଁଏହ ିମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ପଥୃକ ପ୍ରଶାସନକି, ଆଇନଗତ ଏବଂ ନୀତଗିତ ଢ଼ାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏକ 

ବାସ୍ତବ ଜନ ଭାଗିଦାରୀ ଆଧାରିତ ଆର୍ାଳନ ରଯପରି ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରରର ପହଞ୍ଚ ିପାରିବ ରସଥପିାଇ ଁଏହା 
ସମବାୟ ସଂସ୍ାଗଡିୁକ ୁସାହାଯୟୁ କରିବ । ସମବାୟ ଭିତକି ଆଥ୍ଚିକ ବକିାଶ ଢ଼ାଞ୍ଚା ରଦଶ ପାଇ ଁଅତ ିପ୍ରାସଙି୍ଗକ 

ରଯଉଠଁାରର ପ୍ରରତୟୁକ ସଦସୟୁ ନଜିର ଦାୟିତ୍ୱରବାଧ ସହ କାଯ୍ଷୟୁ କରିଥାଆନ୍ ି। ଏହ ିମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମବାୟ ସମିତ ି
ପାଇ ଁ‘ସହଜରର ବୟୁବସାୟ କରିବା’ ଏବଂ ବହୁ-ରାଜୟୁ ସମବାୟ ସମିତ ି(ଏମଏସସିଏସ)ଗଡିୁକର ବକିାଶକ ୁସକ୍ଷମ 

କରିବା ପାଇ ଁପ୍ରକ୍ୟିାକ ୁସଗୁମ କରିବା ଦଗିରର କାଯ୍ଷୟୁ କରିବ । 

‘ସହରଯାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ’ର ଗଠନ

Scan the QR code to view  
the swearing-in ceremony of the 
expansion of the Union Cabinet.

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ଅଗଷ୍ଟଅଗଷ୍ଟ
କ୍ାନ୍.ି..କ୍ାନ୍.ି..

ଭୱାରତର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମଶର ଅଗଷ୍ ମୱାସର ବିଶେଷ ମେତ୍ୱ ରେିଛି । ୧୯୨୦ ମସିେୱା ଅଗଷ୍ ପେିଲୱାଶର 
‘ଅସେଶଯୱାଗ ଆଶନ୍ଦୱାଳନ’ ଆରମ୍ଭ ଶେୱାଇଥଲିୱା । ୧୯୪୨ ମସିେୱା ଅଗଷ୍ ୯ ତୱାରିଖଶର ‘ଭୱାରତ ଛୱାଡ 

ଆଶନ୍ଦୱାଳନ’ ଆରମ୍ଭ ଶେୱାଇଥଲିୱା, ଯୱାେୱା ‘ଅଗଷ୍ କ୍ୱାତିେ (ବିପ୍ଳବ)’ ଭୱାବଶର ଜଣୱାେଣ୍ୱା । ୧୯୪୭ ମସିେୱା ଅଗଷ୍ 
୧୫ ତୱାରିଖଶର ଭୱାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଶେୱାଇଥଲିୱା । ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀଙ୍କ ଭୱାଷୱାଶର, “ ଭୱାରତ ଛୱାଡ 

ଆଶନ୍ଦୱାଳନଶର ଶଯପରି ‘ଭୱାରତ ଛୱାଡ’ର ସତ୍ନିଷ ୍ଠ ସଙ୍କଳ୍ପ ନିର୍୍ଗୱାୟକ ସୱାବ୍ସ୍ତ ଶେୱାଇଥଲିୱା, ଶସେିଭଳି ଭୱାରତ 
ଶଯଶତଶବଶଳ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ୭୫ ବଷ୍ଗଶର ପଦୱାପ୍ଗଣ କର୍ଛି, ଆମକ୍ ଶକଶତକ ନିର୍୍ଗୱାୟକ ସଙ୍କଳ୍ପ ପରୂଣ କରିବୱା 

ପୱାଇ ଁମଧ୍ୟ ଏକ ନିଷ୍ପତିମଳୂକ ସଂଗ୍ରୱାମ କରିିବୱାକ୍ ପଡିବ – 

ଆବଜ୍ଷନା – ଭାରତ ଛାଡ
ଦାରିଦ୍ୟୁ – ଭାରତ ଛାଡ
ଦୁନ୍ଚିତୀ -  ଭାରତ ଛାଡ

ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ - ଭାରତ ଛାଡ
ଜାତବିାଦ - ଭାରତ ଛାଡ
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା - ଭାରତ ଛାଡ”

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ଜ ି ଶଯଶତଶବଶଳ ଅଗଷ୍ ୧୫ ତୱାରିଖଶର ଆଶମ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 
୭୫ତମ ବଷ୍ଗଶର ପ୍ରଶବେ କରିବୱାକ୍ ଯୱାଉଛ୍, ଠକି ତୱାେୱା ପବୂ୍ଗର୍ 
ଅଗଷ୍ ପେଲିୱାଶର ଆଶମ ‘ଅସେଶଯୱାଗ ଆଶନ୍ଦୱାଳନ’ର ୧୦୧ତମ 
ବୱାଷଶିକୀ ପୱାଳନ କରିବୱା ଏବଂ ଅଗଷ୍ ୯ ତୱାରିଖଶର ‘ଭୱାରତ ଛୱାଡ 
ଆଶନ୍ଦୱାଳନ’ର ୭୯ତମ ବୱାଷଶିକୀ ପୱାଳନ କରିବୱା । ଶସଥପିୱାଇ ଁ, 
ଆମର ନୂତନ ପିଢୀ ଜୱାଣବିୱା ଆବେ୍କ ଶଯ ୧୯୪୨ ମସିେୱା ଅଗଷ୍ ୯ 
ତୱାରିଖଶର କ’ଣ ରଟିଥଲିୱା । ୧୮୫୭ ମସିେୱାର୍ ୧୯୪୨ ମସିେୱା ପଯ୍୍ଗ ତେ, 
ଭୱାରତର ଜନସୱାଧୱାରଣ, ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପୱାଇ ଁ ଶସମୱାନଙ୍କର ଅଜ୍ 
କୱାମନୱା ସେତି, ଏକଜଟ୍ ଶେୱାଇଥଶିଲ, ଏକୱାଠ ିସଂଗ୍ରୱାମ କରିଥଶିଲ 
ଏବଂ ଅଶନକ ଯୱାତନୱା ଶଭୱାଗିଥଶିଲ; ଏକ ଶଗୌରବମୟ ଭୱାରତ 
ଗଠନ ପୱାଇ ଁଇତିେୱାସର ଏେ ିପଷୃ ୍ଠୱାଗଡି୍କ ଆମ ପୱାଇ ଁଏକ ଶପ୍ରରଣୱା । 
ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମର ନୱାୟକମୱାଶନ ତପସ୍ୱା କରିଥଶିଲ, ଦ୍ଃଖ 
ଯନ୍ତଣୱାକ୍ ଆପଣୱାଇଥଶିଲ, ଅଶନକ ତ୍ୱାଗ କରିଥଶିଲ ଏବଂ ଏପରିକି 
ଶସମୱାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଗ୍ଗ କରି ଶଦଇଥଶିଲ; ଏେୱାଠୱାର୍ ଅଧକି 
ଶପ୍ରରଣୱା କ’ଣ ବୱା ଶେୱାଇପୱାରିଥୱାଆତେୱା! ‘ଭୱାରତ ଛୱାଡ ଆଶନ୍ଦୱାଳନ’ 
ଭୱାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମର ଏକ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ମୱାଇଲଖଂ୍ଟ 
ଥଲିୱା । ଏେୱା ଶସେ ିଆଶନ୍ଦୱାଳନ ଥଲିୱା ଯୱାେୱା ସମଗ୍ର ରୱାଷ୍ଟ୍ରକ୍ ବି୍ରଟିେ 
େୱାସନର୍ ମକ୍୍ତ କରିବୱା ପୱାଇ ଁପ୍ରତିେତୃିବଦ୍ଧ କରୱାଇଥଲିୱା । ଏେୱା େି ଁ
ଥଲିୱା ଶସେ ିମେ୍୍ତ୍ଗ ଶଯଶତଶବଶଳ ଶଦେର ପ୍ରଶତ୍କ ଭୱାଗଶର ଥବିୱା 
ଭୱାରତର ଜନତୱା – ଶସ ଗୱାଆରଁ େ୍ଅନ୍ତୁ ବୱା ସେରର, େକିି୍ତ େ୍ଅନ୍ତୁ 
ବୱା ନିରକ୍ର, ଗରିବ େ୍ଅନ୍ତୁ ବୱା ଧନୀ, ସମଶସ୍ତ ଏକୱାଠ ି ଆଶଗଇ 
ଆସି ‘ଭୱାରତ ଛୱାଡ ଆଶନ୍ଦୱାଳନ’ର ଏକ ଅଂେ ପୱାଲଟି ଯୱାଇଥଶିଲ । 
ଜନତୱାର ଶକ୍ୱାଧ ଚରମ ଶସୱାପୱାନଶର ଥଲିୱା । ଲକ୍ ଲକ୍ ଭୱାରତୀୟ 
ମେୱାତ୍ମୱାଗୱାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡୱାକରୱା ଓ ‘କର ବୱା ମର’ ମନ୍ତଶର ଅନ୍ପ୍ରୱାଣତି 
ଶେୱାଇ ସଂଗ୍ରୱାମଶର ଝୱାସ ଶଦଇଥଶିଲ । ଶଦେର ଲକ୍ ଲକ୍ ଯବ୍କ 
ଶସମୱାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ପରିତ୍ୱାଗ କରି, ପସ୍୍ତକକ୍ ଦୂଶରଇ ଶଦଇଥଶିଲ। 
ଶସମୱାଶନ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର େଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିଶର ଅନ୍ପ୍ରୱାଣତି ଶେୱାଇ ଅଗ୍ରସର 
ଶେବୱା ଆରମ୍ଭ କରିଥଶିଲ । ଅଗଷ୍ ୯ ତୱାରିଖଶର ମେୱାତ୍ମୱାଗୱାନ୍ଧୀ 
‘ଭୱାରତ ଛୱାଡ ଆଶନ୍ଦୱାଳନ’ର ଡୱାକରୱା ଶଦଇଥଶିଲ, କିନ୍ତୁ ସବ୍ତକ 
ପ୍ରମଖ୍ ଶନତୱା ବି୍ରଟିେ ସରକୱାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା ବନ୍ଦୀ ଶେୱାଇଥଶିଲ, ଏବଂ 
ଏେ ିସମୟଶର େି ଁଡକ୍ଟର ରୱାମ ମଶନୱାେର ଶଲୱାେଆି, ଜୟପ୍ରକୱାେ 
ନୱାରୱାୟଣ, ଏବଂ ଅର୍ଣୱା ଅସଫ ଅଲ୍ୀଙ୍କ ଭଳି ଦି୍ତୀୟ ପିଢୀର 
ଶନତୃତ୍ୱ ପ୍ରମଖ୍ ଭୂମିକୱା ଗ୍ରେଣ କରିଥଶିଲ ।
ଆମର ଶଗୌରବମୟ ଅତୀତକ୍ ଦୃଷି୍ଶର ରଖ,ି ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଏେ ି
ମେତ୍ୱକ୍ ଆମର ଆଗୱାମୀ ପିଢୀ ସେ ବୱାଂଟିବୱା ଆମର ଦୱାୟିତ୍ୱ 
ଯୱାେୱାଦ୍ୱାରୱା ଶସମୱାଶନ ଜୱାଣପିୱାରିଶବ ଶଯ ୭୦ ବଷ୍ଗ ପଶୂବ୍ଗ ଏେ ି
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପୱାଇ ଁ ଭୱାରତକ୍ ଶକଶତ ମଲୂ୍ ଶଦବୱାକ୍ ପଡିଥଲିୱା । 
ଶସଥପିୱାଇ ଁ, ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ବଷ୍ଗର ଏେ ି େଙୃ୍ଖଳୱାଶର ଆଶମ 
ଶଦେର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମ ସେ ଜଡିତ ଶକଶତକ ଅବିଦିତ 
ନୱାୟକମୱାନଙ୍କ କୱାେୱାଣୀ ଶନଇ ଆସିଛ୍, ଶଯଉମଁୱାଶନ ଶକବଳ ନିଜର 
ପ୍ରୱାଣବଳୀ ଶଦଇନୱାେୱାତିେ, ବରଂ ଶଦେକ୍ ନିଜଠୱାର୍ ଉର୍ଦ୍ଗଶର ରଖବିୱା 
ପୱାଇ ଁଆଗୱାମୀ ପିଢୀକ୍ ଅନ୍ପ୍ରୱାଣତି କରିଛତିେ ।

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରଲାକ ଶତାଦ୍ୀ ଶତାଦ୍ୀ 
ଧରି ସ୍ାଧୀନତାର ସରୂଯ୍ଷାଦୟ 
ପଇ ଁଅରପକ୍ଷା କରି ରହଥିବିାର 
ରସହ ିଦାସତ୍ୱର ଯଗୁ ବରିୟରର 

ଆରମ ରଯରତରବରଳ କଳ୍ପନା କରୁ 
ରସରତରବରଳ ଆରମ ଅନୁଭବ 
କରୁ ରଯ ସ୍ାଧୀନତାର ୭୫ତମ 

ବର୍ଷର ମହୁୁତ୍ଷ ରକରତ ଐତହିାସିକ 
ଏବଂ ରକରତ ରଗୌରବମୟ । ଏହ ି

ଉତ୍ବରର, ଚରିନ୍ନ ଭାରତର 
ପରମ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହଛି,ି ସ୍ାଧୀନତା 

ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରତଛିବ ିମଧ୍ୟ ରହଛି ିଏବଂ 
ସ୍ାଧୀନ ଭାରତର ଗବ୍ଚିତ

ପ୍ରଗତ ିମଧ୍ୟ ରହଛି ି।

-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଆ
ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ

ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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୧୯୨୦ ମସିେୱା ମୱାର୍୍ଗ ୨୫ ତୱାରିଖଶର ଗଜ୍ରୱାତର ସର୍ତଶର 
ଜ୍ ମେଗ୍ରେଣ କରିଥବିୱା ଉଷୱା ଶମେଟୱାଙ୍କ ପିତୱା ବି୍ରଟିେ େୱାସନ କୱାଳଶର 

ଜଶଣ ବିଚୱାରପତି ଥଶିଲ । ଦିଶନ ତୱାଙ୍କ ଗୱାଶଁର ମେୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ଧୀଙ୍କର 
ଏକ ସଭୱା ଅନ୍ଷ ୍ଠିତ ଶେୱାଇଥଲିୱା । ଏେ ିସଭୱା ତୱାଙ୍କ ଯବ୍ ମୱାନସଶର 
ଗଭୀର ଶରଖୱାପୱାତ କରିଥଲିୱା ଏବଂ ଶସ ଗୱାନି୍ଧଜୀଙ୍କ ଅନ୍ଗୱାମୀ ପୱାଲଟି 
ଯୱାଇଥଶିଲ । ଗୱାନି୍ଧଜୀଙ୍କ ବିଚୱାରଧୱାରୱା ଏବଂ ଦେ୍ଗନ ଦ୍ୱାରୱା ଶସ ଏଶତ 
ମୱାତ୍ୱାଶର ପ୍ରଭୱାବିତ ଶେୱାଇଥଶିଲ ଶଯ ସମସ୍ତ ସଖ୍ ସ୍ୱାଚ୍ନ୍ଦ୍ ପରିତ୍ୱାଗ 
କରି ଶସ ଏକ ସୱାଧୱାରଣ ଜୀବନକ ୍ଆଦରି ଶନଇଥଶିଲ । ଶସ ଖଦୀ 
ବସ୍ତ୍ର ବ୍ଣବିୱା େଖିଶିଲ ଏବଂ ଏେୱା ତୱାଙ୍କର ପରିଧୱାନ ପୱାଲଟିଗଲୱା। 
ଶଯଶତଶବଶଳ ଶସ ମୱାତ୍ ୮ ବଷ୍ଗ ବୟସର ଶେୱାଇଥଶିଲ, ଶସ 
“ସୱାଇମନ୍ , ଶଫରିଯୱାଅ’ ଶ୍ ୍ଲୱାଗୱାନ୍ ଶଦଇଥଶିଲ । ୧୯୪୨ ମସିେୱା 
ଅଗଷ୍ ୮ ତୱାରିଖଶର ଶଯଶତଶବଶଳ ଗୱାନି୍ଧଜୀ ‘ଭୱାରତ ଛୱାଡ 
ଆଶନ୍ଦୱାଳନ’ଶର ଶଯୱାଗ ଶଦବୱା ପୱାଇ ଁଶଲୱାକଙ୍୍କ ଆହୱ୍ାନ ଶଦଇଥଶିଲ, 
ଏବଂ ‘କର ବୱା ମର’ ଶ୍ ୍ଲୱାଗୱାନ୍ ଶଦଇଥଶିଲ, ଶସଶତଶବଶଳ ଉଷୱା 
ଶମେଟ୍ୱା ଏେ ି ଶ୍ ୍ଲୱାଗୱାନକ ୍ ଆପଣୱାଇ ଶନଇ ଭୱାରତର ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
ସଂଗ୍ରୱାମଶର ଏକ ପ୍ରମଖ୍ ଭୂମିକୱା ଗ୍ରେଣ କରିଥଶିଲ । ଭୱାରତ ଛୱାଡ 
ଆଶନ୍ଦୱାଳନ ଡୱାକରୱା ପଶର ପଶର, ବି୍ରଟିେ ସରକୱାର ଗୱାନି୍ଧଜୀ ଓ 
କଂଶଗ୍ରସର ଅନ୍ ବରିଷ୍ଠ ଶନତୱାମୱାନଙ୍୍କ ଗିରଫ କରିଥଶିଲ । ବି୍ରଟିେ 
ସରକୱାର ଶନତୱାମୱାନଙ୍୍କ ଶଜଲକ୍ ପଠୱାଇ ସମ୍ପର୍୍୍ଗ ଆଶନ୍ଦୱାଳନକ ୍ଦମନ 
କରିବୱାକ୍ ଚୱାେ୍ଥଁଶିଲ, କିନ୍ତୁ ଏେୱା ଉଷୱା ଶମେଟ୍ୱାଙ୍କ ଦୃଢ ମଶନୱାବଳକ୍ 
ଭୱାଙି୍ଗ ପୱାରିନଥଲିୱା । ଶସ ଆତ୍ମଶଗୱାପନ କରିଥଶିଲ ଏବଂ ଏକ ଗପ୍୍ 
ଶରଡିଓ ଶକନ୍ଦ୍ର ଶଖୱାଲିଥଶିଲ । ୧୯୪୨ ମସିେୱା ଅଗଷ୍ ୧୪ ତୱାରିଖଶର 
ଶସ ତୱାଙ୍କ ବୱାତ୍ଗୱାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସୱାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥଶିଲ । ଧଶିର 
ଧଶିର, ଏେ ି ଶରଡିଓ ବି୍ରଟିେ େୱାସନ ବିର୍ଦ୍ଧଶର ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ସ୍ର 
ପୱାଲଟିଥଲିୱା। ସ୍ତନ୍ତ ବୱାତ୍ଗୱାବେ ଏବଂ ଅନ୍ୱାନ୍ ସତୂ୍ର୍ ଶସ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ 
ସଚୂନୱା େୱାସଲ କର୍ଥଶିଲ । ପ୍ରୱାରମ୍ଭଶର, ଶସ ଦିନକ ୍ଦ୍ଇଥର େନି୍ଦୀ ଓ 
ଇଂରୱାଜୀ ଭୱାଷୱାଶର ପ୍ରସୱାରଣ କର୍ଥଶିଲ, ଯୱାେୱା ପଶର ଶଗୱାଟିଏ ଥରକ୍ 
ହ୍ୱାସ ପୱାଇଥଲିୱା । ଆତ୍ମଶଗୱାପନ କରିଥବିୱା ସମୟଶର ଶସ ଏକ ଶରଡିଓ 
ଶକନ୍ଦ୍ର ଚଳୱାଉଥଶିଲ ଏବଂ ଶସ ବୱାରମୱ୍ାର ନିଜର ସ୍ୱାନ ବଦଳୱାଇବୱାକ୍ 
ବୱାଧ୍ୟ ଶେଉଥଶିଲ । ତଥୱାପି ଶପୱାଲିସ ୍ତୱାଙ୍କ ପଛଶର ପଡିଥଲିୱା ଏବଂ 
ପରିଶେଷଶର ଶସ ଗିରଫ ଶେୱାଇଥଶିଲ । ୧୯୪୨ ମସିେୱାଶର ତୱାଙ୍୍କ ୪ 
ବଷ୍ଗ ପୱାଇ ଁସରେମ କୱାରୱାଦଣ୍ ଶଭୱାଗିବୱାକ ୍ପଡିଥଲିୱା । ୧୯୪୬ ମସିେୱା 
ଏପି୍ରଲ ମୱାସଶର ଶସ ଶୟରୱୱାଡୱା ଶଜଲର୍ ଖଲୱାସ ଶେୱାଇଥଶିଲ । 
ପଶର ଶସ ବଶମ ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୱାଳୟର ୱଲିସନ୍ କଶଲଜଶର ଶଯୱାଗ 
ଶଦଇଥଶିଲ ଏବଂ ଶସଠୱାଶର ୩୦ ବଷ୍ଗ ଧରି ଅଧ୍ୟୱାପନୱା କରିଥଶିଲ । 
ଶସ ମଧ୍ୟ ରୱାଜନୀତି ବିଜ୍ୱାନ ବିଭୱାଗର ମଖ୍୍ ଥଶିଲ । ଶସ ଗୱାନ୍ଧୀ େୱାତିେ 
ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱାନର ଅଧ୍ୟକ୍  ଭୱାଶବ ଦୱାୟିତ୍ୱ ତ୍ଲୱାଇଥଶିଲ । ପଦ ମେବିଭୂଷଣଶର 
ସମ୍ମୱାନିତ ଉଷୱା ଶମେଟ୍ୱା ୨୦୦୦ ମସିେୱା ଅଗଷ୍ ୧୧ ତୱାରିଖଶର ୮୦ 
ବଷ୍ଗ ବୟସଶର ଶେଷ ନିଶ୍ୱୱାସ ତ୍ୱାଗ କରିଥଶିଲ । 

୧୯୨୪ ମସିେୱା ଡିଶସମର୍ ୨୨ ତୱାରିଖଶର 
ଆସୱାମଶର କଶର୍୍ଗଶ୍ୱରୀ ଶଦବୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣକୱାତେ 

ବର୍ଆଙ୍କ ଔରସର୍ ଜ୍ ମେଗ୍ରେଣ କରିଥବିୱା କନକଲତୱା 
ବର୍ଆ ଭୱାରତର ଜଶଣ ମେୱାନ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମୀ 
ଥଶିଲ ଯିଏ େୱାତଶର ତ୍ିରଙ୍ଗୱା ଓ ଛୱାତିଶର ଗଳି୍ 
ଖୱାଇ େସି େସି ପ୍ରୱାଣବଳୀ ଶଦଇଥଶିଲ । ଯଦିଓ 
ବୱାଲ୍କୱାଳର୍ କନକଲତୱାଙ୍କ ମନଶର ବିପ୍ଳବର 
ବୀଜ ଅଙ୍୍କରିତ ଶେୱାଇଥଲିୱା, ଶତଶବ ମେୱାତ୍ମୱା 
ଗୱାନ୍ଧୀ ଭୱାରତ ଛୱାଡ ଆଶନ୍ଦୱାଳନଶର ଶଯୱାଗ ଶଦବୱା 
ପୱାଇ ଁ ଆହୱ୍ାନ ଶଦବୱା ପଶର ତୱାଙ୍କ ଆଶବଗକ୍ 
ଏକ ନବ ଦିଗତେ ମିଳଥଲିୱା । ଶସ ସମସ୍ତ ବି୍ରଟିେ 
ବିଶରୱାଧ ି କୱାଯ୍୍ଗ କଳୱାପଶର ସକି୍ୟ ଅଂେଗ୍ରେଣ 
କର୍ଥଶିଲ । ଭୱାରତ ଛୱାଡ ଆଶନ୍ଦୱାଳନର ୪୩ତମ 
ଦିବସଶର ଅଥ୍ଗୱାତ୍ ୧୯୪୨ ମସିେୱା ଶସଶପ୍ଟମର୍ ୨୦ 
ତୱାରିଖଶର ବିପ୍ଳବୀମୱାନଙ୍କର ଏକ ଶବୈଠକ ଅନ୍ଷ୍ଠିତ 
ଶେୱାଇଥଲିୱା, ଶଯଉଥଁଶିର ଶତଜପର୍ ପଲି୍ସ ୍
ଶଷ୍ସନଶର ତ୍ିରଙ୍ଗୱା ଉଶତୱାଳନ କରୱାଯିବ ଶବୱାଲି 
ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରେଣ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । କନକଲତୱା ଦ୍ଇ 
େୱାତଶର ତ୍ିରଙ୍ଗୱା ଧରି ପଲି୍ସ ୍ଥୱାନୱା ଆଡକ୍ ଅଗ୍ରସର 
ଶେଉଥବିୱା ବିପ୍ଳବୀ ଦଳର ଅଗ୍ରଭୱାଗଶର ରେଥିଶିଲ। 
ଶସମୱାଶନ ପଲି୍ସ ଶଷ୍ସନଶର ପେଂଚିବୱା 
କ୍ଣ,ି ଅଧକିୱାରୀମୱାଶନ ଭିଡକ୍ ଆଗକ୍ ଯିବୱାକ୍ 

ଉରା ରମହଟ୍ା
ଯାହାଙ୍କ ସ୍ର ବ୍ରଟିିଶ 

ବରିରାଧ ିଆର୍ାଳନର 
ପରିଚୟ ପାଲଟିଥଲିା!

୧୭ ବର୍ଷର ବାଳିକା ଯିଏ ହାତରର 
ତ୍ରରିଙ୍ଗା ଓ ଛାତରିର ଗଳିୁ ଖାଇ 

ହସି ହସି ପ୍ରାଣବଳୀ ରଦଇଥରିଲ

କନକଲତା ବରୁଆ

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ମେୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ଧୀ ଭୱାରତ ଛୱାଡ ଆଶନ୍ଦୱାଳନ ଶରୱାଷଣୱା କରିବୱା କ୍ଣ,ି 
ବି୍ରଟିେମୱାଶନ ଆଶନ୍ଦୱାଳନର ପ୍ରମଖ୍ ଶନତୱା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତୱା 

ସଂଗ୍ରୱାମୀମୱାନଙ୍୍କ ଗିରଫ କରି ଶଜଲକ୍ ପଠୱାଇ ଶଦଇଥଶିଲ । 
ଏଭଳି ଅେୱାତେ ପରିସି୍ତି ମଧ୍ୟଶର ଦି୍ତୀୟ ଧୱାଡିର ଶନତୱା ଏବଂ 
କମ୍ଗୀମୱାଶନ ଆଶନ୍ଦୱାଳନକ୍ ଆଗକ୍ ବଢୱାଇବୱା ପୱାଇ ଁ ନିଜ ନିଜ 
ଅଂଚଳଶର ଶବୈଠକ କରିବୱା ସେ ବିଶକ୍ୱାଭ ପ୍ରଦେ୍ଗନ କରିବୱା ଆରମ୍ଭ 
କରିଥଶିଲ । ଶସେ ି ସମୟଶର ଉତରପ୍ରଶଦେର ଆଶମଦ୍କର 
ନଗର ଜଲି୍ୱାର ରୱାଜସଲ୍ତୱାନପର୍ଠୱାଶର ଏେ ି ଆଶନ୍ଦୱାଳନର 
ଶନତୃତ୍ୱ ଜଶଣ ଶତଜଆିନ୍ ଯବ୍ ବିପ୍ଳବୀ ବସଧ୍ୱା ସିଂେଙ୍କ େୱାତଶର 
ଥଲିୱା । ଶସଶତଶବଶଳ, ଆଶମଦ୍କର ନଗର ଶଫୈ ଜୱାବୱାଦ ଜଲି୍ୱାର 
ଏକ ତେସିଲ ଥଲିୱା ଯୱାେୱା ବତ୍ଗମୱାନ ଅଶଯୱାଧ୍ୟୱା ଜଲି୍ୱା ଭୱାବଶର 
ପରିଚିତ । ବସଧ୍ୱା ସିଂେ ଖବ୍୍ ଅଳ୍ପ ବୟସଶର ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
ଆଶନ୍ଦୱାଳନଶର ଶଯୱାଗ ଶଦଇଥଶିଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୱାଯ୍୍ଗ କଳୱାପଶର 
ସକି୍ୟ ଭୱାବଶର ଅଂେଗ୍ରେଣ କରିବୱା ଆରମ୍ଭ କରିଥଶିଲ । ୧୯୪୨ 
ମସିେୱା ଅଗଷ୍ ୨୩ ତୱାରିଖଶର ଶଯଶତଶବଶଳ ବସଧ୍ୱା ସିଂେ 
ରୱାଜସଲ୍ତୱାନପର୍ଶର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମୀଙ୍କ ସେ ଏକ ଶବୈଠକ 
କରିଥଶିଲ ଶସଶତଶବଶଳ ବି୍ରଟିେ ପଲି୍ସ ରଟଣୱାସ୍ଳଶର ପେଂଚି 
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମୀମୱାନଙ୍କ ଉପଶର ଲୱାଠ ିଚଳୱାଇଥଲିୱା । ପଲି୍ସ ୍
କୱାଯ୍୍ଗ କଳୱାପଶର ଶକ୍ୱାଧତି ଶେୱାଇ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମୀମୱାଶନ 
ଜଶଣ ଶପୱାଲିସ ୍ ଇନସଶପକ୍ଟର ଓ ଦ୍ଇ ଜଣ କନଶଷ୍ବଲଙ୍୍କ 
ଜୀଅତେୱା ଜୱାଳି ଶଦଇଥଶିଲ ଏବଂ ଶସମୱାନଙ୍କ ମତୃଶଦେକ ୍ନିକଟସ୍ 
ନଦୀଶର ଫିଙି୍ଗ ଶଦଇଥଶିଲ । ଏେ ି ରଟଣୱା ବି୍ରଟିେ ସରକୱାରଙ୍୍କ 
ଅତ୍ତେ ଶରୱାଷୱା୍ ୍ତି କରିଥଲିୱା ଯୱାେୱା ଶସେ ିଅଞ୍ଳଶର ଅକଥନୀୟ 
ଓ ଅବର୍୍ଗନୀୟ ଦମନଲୀଳୱା ରଟିଥଲିୱା । ପଲି୍ସ ୍ ବସଧ୍ୱା ସିଂେଙ୍କ 
ପଛଶର ପଡିଯୱାଇଥଲିୱା କିନ୍ତୁ ଶସ ତୱାଙ୍କ ସେଶଯୱାଗୀମୱାନଙ୍କ ସେ 
ଖସିଯିବୱାଶର ସଫଳ ଶେୱାଇଥଶିଲ । ଶଫରୱାର ଥବିୱା ସମୟଶର 
ଶସ ନିଜ ନୱାମ ପରିବତ୍ଗନ କରି ଶଦଇଥଶିଲ ଏବଂ କଲିକତୱାର 
ଏକ ବନ୍୍ଧକ କୱାରଖୱାନୱାଶର କୱାମ କରିବୱା ଆରମ୍ଭ କରିଥଶିଲ। 
ପରିଶେଷଶର ମେୱାତ୍ମୱାଗୱାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିଶଦ୍୍ଗେଶର ଶସ ଶପୱାଲିସ ନିକଟଶର 
ଆତ୍ମସମପ୍ଗଣ କରିଥଶିଲ । ତୱାଙ୍କ ବିଶରୱାଧଶର ବିଚୱାର ପ୍ରକି୍ୟୱା 
ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇ ତୱାଙ୍୍କ ମତ୍ୃ୍ ଦଣ୍ୱାଶଦେ ଦିଆଯୱାଇଥଲିୱା। ତୱାଙ୍କ 
ମତ୍ୃ୍ ଦଣ୍ ଦିଆଯୱାଉଥବିୱା ଖବର ପୱାଇ ଅଶନକ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମୀ 
ତୱାଙ୍୍କ ରକ୍ୱା କରିବୱା ସକୱାଶେ ଏକୱାଠ ିଶେୱାଇଥଶିଲ । ପରିଶେଷଶର 
ମେୱାତ୍ମୱାଗୱାନ୍ଧୀଙ୍୍କ ଏଥଶିର େସ୍ତଶକ୍ପ କରିବୱାକ ୍ ପଡିଥଲିୱା ଏବଂ 
ତତ୍ୱାଳିନ ବି୍ରଟିେ ଭୱାଇସରଏ ତୱାଙ୍କ ମତ୍ୃ୍ ଦଣ୍କ ୍ ଆଜୀବନ 
କୱାରୱାଦଣ୍ଶର ପରିବତ୍ଗନ କରିଥଶିଲ । ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପଶର େି ଁବସଧ୍ୱା 
ସିଂେଙ୍୍କ ଶଜଲର୍ ଖଲୱାସ କରି ଦିଆଯୱାଇଥଲିୱା । ୧୯୮୨ ମସିେୱା 
ଡିଶସମର୍ ୧୧ ତୱାରିଖଶର ଶସ ଶେଷ ନିଶ୍ୱୱାସ ତ୍ୱାଗ କରିଥଶିଲ ।

ଶଦଇନଥଶିଲ ଏବଂ ଆଗକ୍ ବଢିଶଲ ଶସମୱାନଙ୍୍କ 
ଗଳି୍ କରିଦିଆଯିବ ଶବୱାଲି ଶଚତୱାବନୀ ଶଦଇଥଶିଲ। 
କନକଲତୱା ଅଧକିୱାରୀମୱାନଙ୍୍କ ବ୍ଝୱାଇଥଶିଲ ଶଯ 
ଶସମୱାଶନ ଲଶଢଇ କରିବୱାକ୍ ଆସିନୱାେୱାତିେ, ବରଂ 
ପତୱାକୱା ଉଶତୱାଳନ କରିବୱାକ୍ ଆସିଛତିେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ଲି୍ସ ୍
ଅଧକିୱାରୀ ଓ ଜନତୱା ଶକେ ି କୱାେୱା ପ୍ରତି କର୍୍ଗପୱାତ 
କରିନଥଶିଲ! କନକଲତୱା ଆଗକ୍ ବଢି ଚୱାଲିଥଶିଲ। 
ତୱା ପଶର ଜଶଣ ଶସୈନ୍ ଗଳି୍ ଚଳୱାଇବୱା ଆରମ୍ଭ 
କରିଥଶିଲ ଏବଂ ଶଗୱାଟିଏ ଗଳି୍ କନକଲତୱାଙ୍କ ବକ୍ 
ଶଭଦ କରିଥଲିୱା। ଶସ ଟଳି ପଡିଥଶିଲ କିନ୍ତୁ ତ୍ିରଙ୍ଗୱାକ୍ 
ପଡିଯିବୱାକ୍ ଶଦଇ ନଥଶିଲ। ରଟଣୱାସ୍ଳଶର େି ଁ
ଶସ େେଦ୍ି ଶେୱାଇଯୱାଇଥଶିଲ । ପଶର, ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
ସଂଗ୍ରୱାମୀମୱାଶନ ତୱାଙ୍କ ମରେରୀରକ୍ ତୱାଙ୍କ ରରକ୍ 
ଶନଇଯୱାଇଥଶିଲ ଏବଂ ତୱାଙ୍କ ଗ୍ରୱାମଶର ଶେଷକୃତ୍ 
ସମ୍ପନ୍ନ ଶେୱାଇଥଲିୱା । ଆସୱାମବୱାସୀ ଏଶବ ମଧ୍ୟ 
କନକଲତୱାଙ୍୍କ ତୱାଙ୍କ ସୱାେସ ଓ ବଳିଦୱାନ ପୱାଇ ଁମଶନ 
ରଖଛିତିେ ଏବଂ ତୱାଙ୍୍କ ବୀରବୱାଳୱା କ୍େତିେ। କ୍େୱାଯୱାଏ ଶଯ 
କନକଲତୱାଙ୍କ ଉପଶର ଗଳି୍ ଚଳୱାଇଥବିୱା ଶସୈନ୍ଜଣଙ୍କ 
ନିଜ ଶଦେର ଜଶଣ ୧୭ ବଷ୍ଗର ବିପ୍ଳବୀଙ୍୍କ େତ୍ୱା 
କରିଥବିୱାର୍ ନିଜକ୍ ଖବ୍୍ ଶଦୱାଷୀ ମଣଥିଶିଲ । ଶସ 
ଏଶତ ମୱାତ୍ୱାଶର ମି୍ୟମୱାଣ ଶେୱାଇପଡିଥଶିଲ ଶଯ 
କୂଅକ୍ ଶଡଇ ଁଶସ ଶେଷଶର ଆତ୍ମେତ୍ୱା କରିଥଶିଲ । 

ଭୱାରତ ଛୱାଡ ଆଶନ୍ଦୱାଳନର 
୪୩ତମ ଦିବସଶର ଅଥ୍ଗୱାତ୍ 

୧୯୪୨ ମସିେୱା ଶସଶପ୍ଟମର୍ ୨୦ 
ତୱାରିଖଶର ବିପ୍ଳବୀମୱାନଙ୍କର ଏକ 

ଶବୈଠକ ଅନ୍ଷ୍ଠିତ ଶେୱାଇଥଲିୱା, 
ଶଯଉଥଁଶିର ଶତଜପର୍ ପଲି୍ସ ୍

ଶଷ୍ସନଶର ତ୍ିରଙ୍ଗୱା ଉଶତୱାଳନ 
କରୱାଯିବ ଶବୱାଲି ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରେଣ 

କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । କନକଲତୱା ଦ୍ଇ 
େୱାତଶର ତ୍ିରଙ୍ଗୱା ଧରି ପଲି୍ସ ୍

ଥୱାନୱା ଆଡକ୍ ଅଗ୍ରସର ଶେଉଥବିୱା 
ବିପ୍ଳବୀ ଦଳର ଅଗ୍ରଭୱାଗଶର 

ରେଥିଶିଲ । ଶସମୱାଶନ ପଲି୍ସ 
ଶଷ୍ସନଶର ପେଂଚିବୱା କ୍ଣ,ି 

ଅଧକିୱାରୀମୱାଶନ ଭିଡକ୍ ଆଗକ୍ 
ଯିବୱାକ୍ ଶଦଇନଥଶିଲ ଏବଂ 

ଆଗକ୍ ବଢିଶଲ ଶସମୱାନଙ୍୍କ ଗଳି୍ 
କରିଦିଆଯିବ ଶବୱାଲି ଶଚତୱାବନୀ 

ଶଦଇଥଶିଲ ।

ବସଧୁା ସିଂହ
ବ୍ରଟିିଶମାନଙୁ୍କ ଉଚତ୍ି

 ଶକି୍ଷା ରଦଇଥବିା
ଜରଣ ରଯାଦ୍ଧା

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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୧୯୨୭ ମସିେୱାଶର କର୍୍ଗୱାଟକର 
ର ୱା ୟ ୱା ଲ ପ ୱା ଡ୍ ଶ ର 

ଜ୍ ମେଗ୍ରେଣ କରିଥବିୱା 
ରୱାମୱାପ୍ୱା ନୱାୟଡ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର 
ବୱାଲ୍କୱାଳର୍ େି ଁ ବିପ୍ଳବର 
ବହ୍ନ ି ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ଥଲିୱା । ୧୯୪୨ 
ମସିେୱାଶର ମେୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ଧୀଙ୍କ 
ଭୱାରତ ଛୱାଡ ଆଶନ୍ଦୱାଳନଶର 
ରୱାମୱାପ୍ୱା ଅତିେୟ ଭୱାଶବ 
ପ୍ରଭୱାବିତ ଶେୱାଇ ମୱାତ୍ ୧୫ ବଷ୍ଗ 
ବୟସଶର ଏେ ିଆଶନ୍ଦୱାଳନଶର 
ଶଯୱାଗ ଶଦଇଥଶିଲ । 
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆଶନ୍ଦୱାଳନଶର ଶଯୱାଗ ଶଦବୱା ପୱାଇ ଁ ଶସ 
ସୀମୱାବତ୍ଗୀ ଅଂଚଳର ଶଲୱାକମୱାନଙ୍୍କ ଅନ୍ପ୍ରୱାଣତି କରିବୱା 
ଆରମ୍ଭ କରିଥଶିଲ । ରୱାତିଶର ଶସ ଲ୍ଚି ଲ୍ଚି ଗୱାଗଁଡି୍କ୍ ଗସ୍ତ 
କର୍ଥଶିଲ ଏବଂ ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର ସଶଚତନତୱା ସଷିୃ୍ 
କରିବୱା ପୱାଇ ଁଶଦେଭକି୍ତର ଗୀତ ଗୱାଉଥଶିଲ । ବୱାଲ୍କୱାଳର୍ 
ତୱାଙ୍କର ଗୀତ ଓ ସଂଗୀତ ପ୍ରତି ଶବେ ଅନ୍ରୱାଗ ଥଲିୱା ଏବଂ 
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମଶର ଶସ ଏେୱାକ୍ ବି୍ରଟିେ ମୱାନଙ୍କ ବିର୍ଦ୍ଧଶର 
ଅସ୍ତ୍ର ଭୱାବଶର ବ୍ବେୱାର କରିଥଶିଲ । ରୱାୟୱାଲପୱାଡ୍ଶର ବେ୍ 
ସଂଖ୍ୱାଶର ଶଲୱାକ ଏେ ିଆଶନ୍ଦୱାଳନଶର ଭୱାଗ ଶନଇଥଶିଲ। 
ରୱାମୱାପ୍ୱା ନୱାୟଡ୍ ଶକ. ପଟ୍ଭିରମଣ, େୱାଶଦ୍୍ଗକର ମଞ୍ପ୍ୱା, 
ଶକ.ସି. ଶରଡି୍ ଏବଂ ଶକଙ୍ଗଲ େନ୍ମନି୍ଆଙ୍କ ସେତି 
ଆଶନ୍ଦୱାଳନଶର ଶଯୱାଗ ଶଦଇଥଶିଲ । ୧୯୪୭ ମସିେୱାଶର 
ପି. ନୱାରୱାୟଣ ଶରଡି୍ଙ୍କ ଶନତୃତ୍ୱଶର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମୀଙ୍କ 
ଏକ ଦଳ ରୱାୟୱାଲପୱାଡ୍ର ଏକ ଶପୱାଲିସ ୍ଶଷ୍ସନ ଉପଶର 
ଚଢୱାଉ କରି ଶସଠୱାଶର ଥବିୱା ଅସ୍ତ୍ରେସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନଥପିତ୍ଶର 
ନିଆ ଁ ଲଗୱାଇ ଶଦଇଥଶିଲ । ଶପୱାଲିସ ୍ ଶଷ୍ସନ ଧ୍ୱଂସ 
କରିଶଦଇଥବିୱା ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର ରୱାମୱାପ୍ୱା 
ମଧ୍ୟ ଥଶିଲ । ଶପୱାଲିସ ୍ ଶଷ୍ସନ ଉପଶର ଆକ୍ମଣ 
କରିଥବିୱା ୮୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟର୍ ୪୦ ଜଣଙ୍୍କ ଗିରଫ କରିବୱା 
ପୱାଇ ଁ ପରୱୱାନୱା ଜୱାରି ଶେୱାଇଥଲିୱା । ଶପୱାଲିସ ୍ ରୱାମୱାପ୍ୱାଙ୍କ 
ସଶମତ ୩୫ ଜଣଙ୍୍କ ଗିରଫ କରିଶନଇଥଲିୱା । ତୱାଙ୍୍କ 
ଅଶନକ େୱାରିରୀକ ନିଯ୍ଗୱାତନୱା ଦିଆଯୱାଇଥଲିୱା । ଶଦେ 
ସ୍ୱାଧୀନ ଶେବୱା ପଶର େି ଁଶସ ଶଜଲର୍ ମକ୍୍ଳି ପୱାରିଥଶିଲ । 
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପଶର, ରୱାମୱାପ୍ୱା ବିଶନୱାଭୱା ଭୱାଶବଙ୍କ ଶନତୃତ୍ୱଶର 
ଚୱାଲିଥବିୱା ଭୂଦୱାନ ଆଶନ୍ଦୱାଳନଶର ସକି୍ୟ ଭୱାଶବ ଅଂେଗ୍ରେଣ 
କରିଥଶିଲ । ଏଥସେତି, ତୱାଙ୍କ ଇଲୱାକୱାଶର ଗୱାନି୍ଧଜୀଙ୍କ 
ବିଚୱାରଧୱାରୱାର ପ୍ରଚୱାର ପ୍ରସୱାର ଉଶଦ୍େ୍ଶର ଶସ ଅଶନକ 
ସୱାମୱାଜକି ଓ ସୱାଂସ୍ତୃିକ କୱାଯ୍୍ଗ କଳୱାପ ଶକ୍ତ୍ଶର ବେ୍ 
ଗର୍୍ତ ୍ବପରୂ୍୍ଗ ଅବଦୱାନ ରଖଥିଶିଲ ।

ବୱାବୱା କୱାଂେୀରୱାମ ଭୱାରତର ଜଶଣ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମୀ 
ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀ ସୱାେତିି୍କ ଥଶିଲ ଯିଏ କି ନିଜର 

ଗୀତ, କବିତୱା ଓ କୱାେୱାଣୀ ମୱାଧ୍ୟମଶର ସୱାମୱାଜକି, ଧୱାମଶିକ, 
ରୱାଜଶନୈତିକ, ଅଥ୍ଗଶନୈତିକ ଏବଂ ସୱାଂସ୍ତୃିକ ଶେୱାଷଣ 
ବିର୍ଦ୍ଧଶର ସ୍ର ଉଶତୱାଳନ କରିଥଶିଲ । ଶସ ତୱାଙ୍କ କବିତୱା 
ମୱାଧ୍ୟମଶର ଶଲୱାକଙ୍କ ଦ୍ଃଖ ଓ ଯନ୍ତଣୱାକ୍ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକୱାେ 
କର୍ଥଶିଲ । ୧୮୮୨ ମସିେୱା ଜଲ୍ୱାଇ ୧୧ ତୱାରିଖଶର 
କୱାଙ୍ଗରୱା ଜଲି୍ୱାର ଶଡେରୱା ସବଡିଭିଜନର ଦୱାଦୱାସିବୱାଠୱାଶର 
ଜ୍ ମେଗ୍ରେଣ କରିଥବିୱା ବୱାବୱା କୱାଂେୀ ରୱାମ ମେୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ଧୀଙ୍କର 
ଜଶଣ ଉର୍ ପ୍ରେଂସକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ସପକ୍ବୱାଦୀ ଥଶିଲ । 
ଜୱାଲିଆୱଁୱାଲୱାବୱାଗ ଗଣେତ୍ୱାଶର ମମ୍ଗୱାେତ ଶେୱାଇ ଶସ ମେୱାତ୍ମୱା 
ଗୱାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୱାତ୍ଗୱାକ୍ ତୱାଙ୍କ ଗୀତ ଓ କବିତୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର ଶଲୱାକଙ୍କ 
ନିକଟଶର ପେଂଚୱାଇବୱାକ୍ ନିଷ୍ପତି ଶନଇଥଶିଲ । ଶଦେ ଶଯ 
ପଯ୍୍ଗ ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ନଶେୱାଇଛି ଶସ ପଯ୍୍ଗ ତେ ଶସ ଶକବଳ କଳୱା 
ଶପୱାଷୱାକ ପରଧୱାନ କରିବୱାକ୍ େପଥ ଶନଇଥଶିଲ । ଏଥପିୱାଇ ଁ
ଶସ ‘ସ୍ୱାେଶପୱାଷ ଜଶନ୍ଗଲ’ (ଦ ବ ୍ଲୱାକ ଶଜଶନରୱାଲ) ଭୱାଶବ 
ପରିଚିତ । ମତ୍ୃ୍ ପଯ୍୍ଗ ତେ ଶସ ନିଜର େପଥର୍ ଓେରି ନଥଶିଲ। 
୧୯୪୩ ମସିେୱା ଅଶକ୍ଟୱାବର ୧୫ ତୱାରିଖଶର ଶଯଶତଶବଶଳ 
ତୱାଙ୍କର ପରଶଲୱାକ ଶେୱାଇଥଲିୱା ଶସଶତଶବଶଳ ମଧ୍ୟ 
ତୱାଙ୍କ େରୀରଶର କଳୱା ଶପୱାଷୱାକ ରେଥିଲିୱା ଏବଂ ତୱାଙ୍କ 
ମରେରୀରକ୍ ଆବୃତ କରିଥବିୱା ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କଳୱା ରଙ୍ଗର ଥଲିୱା। 
େମିୱାଚଳ ପ୍ରଶଦେଶର ଶସ ପୱାେୱାଡି ଗୱାନ୍ଧୀ ଭୱାବଶର ଖ୍ୱାତ। 
ପୱାେୱାଡି କବିତୱା ଓ ପଂକି୍ତଗଡି୍କ ମୱାଧ୍ୟମଶର ବି୍ରଟିେ େୱାସନ 
ବିର୍ଦ୍ଧଶର ଶଦେଭକି୍ତର ବୱାତ୍ଗୱା ପ୍ରଚୱାର କରିଥବିୱା କୱାରଣର୍ ଶସ 
୧୧ ଥର ଗିରଫ ଶେୱାଇଥଶିଲ ଏବଂ ୧୯୩୦ର୍ ୧୯୪୨ ମସିେୱା 
ମଧ୍ୟଶର ତୱାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରୱାୟ ୯ ବଷ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ଶଜଲଶର 
ବିତିଥଲିୱା । ଶଜଲଶର ଥବିୱା ସମୟଶର ତୱାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ରଚନୱା 
ଶସେ ି ସମୟଶର ଶଲୱାକମୱାନଙ୍୍କ ଗଭୀର ଭୱାବଶର ଅନ୍ପ୍ରୱାଣତି 
କରିଥଲିୱା । ତୱାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତୱା ଶେଉଛି ‘ଅଂଶଗ୍ରଜ ସରକୱାର 
ଦୱା ତିରୱା ପର ଧୟୱାଡୱା’ (ବି୍ରଟିେ ସୱାମ୍ୱାଜ୍ର ସଯୂ୍୍ଗ  ଅସ୍ତ ଶେବୱାକ୍ 
ଯୱାଉଛି) । ତୱାଙ୍କର ଲୱାଶେୱାର ରେଣୀ ସମୟଶର, ଶସ ଲୱାଲୱା 
େରଦୟୱାଲ, ସଦ୍୍ଗୱାର ଅଜତ୍ି ସିଂେ ଏବଂ ଶମୌଲବି ବରକତ ଅଲ୍ୀଙ୍୍କ 
ଶଭଟିଥଶିଲ, ଶଯଉମଁୱାଶନ ତୱାଙ୍କ ଜୀବନଶର ଗଭୀର ଶରଖୱାପୱାତ 
କରିଥଶିଲ। ବିଶ୍ୱୱାସ କରୱାଯୱାଏ ଶଯ ସଶରୱାଜନିୀ ନୱାଇଡ୍ ତୱାଙ୍କ 
କବିତୱା ଓ ଗୀତ େଣ୍ବିୱା ପଶର ତୱାଙ୍୍କ ବ୍ଲବ୍ଲ-ଏ-ପୱାେୱାର ଶବୱାଲି 
ସଶମୱ୍ାଧନ କର୍ଥଶିଲ। ୧୯୮୪ ମସିେୱାଶର ଭୱାରତ ସରକୱାର ତୱାଙ୍କ 
ସମ୍ମୱାନୱାଶଥ୍ଗ ଏକ ଡୱାକଟିକଟ ଜୱାରି କରିଥଶିଲ ।

ବାବା କାଂଶୀ ରାମ
ଶଲୱାକ ଗୀତ, କବିତୱା ଓ

କୱାେୱାଣୀ ମୱାଧ୍ୟମଶର
ଜନଶଚତନୱା

ସଷିୃ୍ କରିଥବିୱା ବିପ୍ଳବୀ

ତମସାଛନ୍ନ ରାତ୍ରରିର ରଦଶଭକି୍ତର 
ଗୀତ ଗାଇ ସ୍ାଧୀନତାର ବହ୍ ି

ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରିଥରିଲ

ରାମାପ୍ା ନାୟଡୁ

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ଚାପର ବଶବତ୍୍ଷୀ ନରହାଇ
ନଜିର ରରେଷତ୍୍ୱ ପ୍ରତପିାଦନ କରନ୍ତୁ

ଏେ ି କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ସମୟଶର, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର 
ଶମୱାଦୀ ଶଖଳୱାଳିମୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର ଅଧକି ଆତି୍ମୟତୱା 
ଆଣବିୱା ଉଶଦ୍େ୍ଶର ତଥୱା ଶସମୱାନଙ୍କ ମଶନୱାବଳ 

ବୃଦି୍ଧ କରିବୱା ସକୱାଶେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପୱାଇ ଁ ଶସମୱାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍୍ତତିଠୱାର୍ 
ଆରମ୍ଭ କରି ଶସମୱାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନୱାପସନ୍ଦ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଉପଶର ଆଶଲୱାଚନୱା କରିଥଶିଲ । ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଶମୱାଦି ଏମ ୍. ସି. 
ମୱାରିକମ ୍(ବକି୍ସଂ), ସୱାନିଆ ମିଜ୍ଗୱା (ଶଟନିସ ୍), ତୀରନ୍ଦୱାଜ ଦୀପିକୱା 
କ୍ମୱାରୀ, ପ୍ରବୀଣ ଯୱାଦବ ଓ ଜୱାଭଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗୱାଳି ନିରଜ ଶଚୱାପ୍ରୱା 
ଆଦି ଶଦେର ୧୫ଜଣ କ୍ୀଡୱାବିତଙ୍କ ସେ କଥୱାବୱାତ୍ଗୱା କରିଥଶିଲ । 
ଏେୱା ବ୍ତୀତ ଦୂତୀ ଚୱାନ୍ଦ (ଶଦୌଡକ୍ଦ), ଆେଷି କ୍ମୱାର (କ୍ସି୍ତ), 
ପି. ଭି. ସିନ୍୍ଧ (ବ୍ୱାଡମିଂଟନ), ଇଲୱାଶଭନିଲ ଭୱାଲୱାରିଭୱାନ୍ 

(ବନ୍୍ଧକଚୱାଳନୱାକୱାରୀ), ଶସୌରଭ ଶଚୌଧର୍ୀ (ବନ୍୍ଧକଚୱାଳନୱାକୱାରୀ), 
େରତ କମଲ (ଶଟବ୍ଲ ଶଟନିସ ୍), ମନିକୱା ବୱାତ୍ୱା (ଶଟବ୍ଲ 
ଶଟନିସ ୍), ଭିଶନେ ଶଫୱାଗଟ୍ (କ୍ସି୍ତ), ସଜ୍ନ ପ୍ରକୱାେ (ସତେରଣ) 
ଏବଂ ମନପ୍ରୀତ ସିଂେ (େକି) ମଧ୍ୟ ଏେ ିକୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମଶର  ଅଂେଗ୍ରେଣ 
କରିଥଶିଲ । 

ଚଳିତଥର ଭୱାରତ ୧୧୯ ଜଣ କ୍ୀଡୱାବିତଙ୍କ ସଶମତ ୨୨୮ଜଣଆି 
ଦଳ ସେ ଶଟୱାକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପୱାଇ ଁ ଯୱାତ୍ୱା କରିଛି । ଭୱାରତୀୟ 
ଦଳଶର ୬୭ଜଣ ପର୍୍ଷ ଏବଂ ୫୨ଜଣ ମେଳିୱା କ୍ୀଡୱାବିତ୍ ଅଛତିେ 
। ଭୱାରତୀୟ କ୍ୀଡୱାବିତମୱାଶନ ୮୫ଟି ପଦକ ପୱାଇ ଁ ଶେଉଥବିୱା 
ପ୍ରତିଶଯୱାଗୀତୱାଶର ଅଂେଗ୍ରେଣ କରିଶବ । ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ୀଡୱାଶର 
ଭୱାଗ ଶନଉଥବିୱା ଏେୱା ଏପଯ୍୍ଗ ତେ ଭୱାରତର ସବ୍ଗବୃେତ ଦଳ ।

ଭୱାରତ ଇତିେୱାସଶର ପ୍ରଥମଥର ପୱାଇ ଁଏକ ସରକୱାର କ୍ୀଡୱା ଏବଂ କ୍ୀଡୱା ସମନ୍୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେତି କରିବୱା ପୱାଇ ଁ
ଏଶତ ଅକ୍ୱାତେ ପରିରେମ କରିଛତିେ । ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପବୂ୍ଗର୍ ଶଖଳୱାଳିମୱାନଙ୍କ ମଶନୱାବଳ ବୃଦି୍ଧ କରିବୱା ଓ ଶସମୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର 

େକି୍ତ ସଂଚୱାର କରିବୱା ପୱାଇ ଁଶଟୱାକିଓ ଅଭିମଶ୍ଖ ଯୱାତ୍ୱା କର୍ଥବିୱା କ୍ୀଡୱାବିତ ଓ ଶସମୱାନଙ୍କ ପରିବୱାର ସେତି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମୱାଦୀ ସ୍ୟଂ କଥୱାବୱାତ୍ତ୍ଗୱା କରିଛତିେ । ଜଲ୍ୱାଇ ୧୩ ତୱାରିଖ ଅପରୱାହ୍ନ ୫ଟୱା ସମୟଶର ଶଯଶତଶବଶଳ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ଶଖଳୱାଳିମୱାନଙ୍କ ସେ କଥୱାବୱାତ୍ତ୍ଗୱା ଆରମ୍ଭ କରିଥଶିଲ, ଶସଶତଶବଶଳ ଶସ ଶକବଳ ଜଶଣ ରୱାଷ୍ଟ୍ର ଶନତୱା ଭୱାଶବ ନ୍ଶେ ଁବରଂ 
ଜଶଣ ଅଭିଭୱାବକ ତଥୱା ମୱାଗ୍ଗଦେ୍ଗକ ଭୂମିକୱାଶର ଅବତୀର୍୍ଗ ଶେୱାଇଥଶିଲ । ଶସ ଶକବଳ ନିଜର ଉତ୍ୱାେଜନକ ବିଚୱାରଧୱାରୱା 

ଦ୍ୱାରୱା ଶଖଳୱାଳିମୱାନଙ୍୍କ ଉତ୍ୱାେୀତ କରିନଥଶିଲ ବରଂ ଶସମୱାନଙ୍୍କ ଶକଶତକ ମଲୂ୍ବୱାନ ପରୱାମେ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଶଦଇଥଶିଲ ।
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ଶଦେ ଆଜ ିକିପରି ନୂତନ ଭୱାବନୱା ଓ 
ନୂତନ ଆଭିମଖ୍୍ ସେ ଶସମୱାନଙ୍କ 

ସେତି ଛିଡୱା ଶେୱାଇଛି କ୍ୀଡୱାବିତମୱାଶନ 
ତୱାେୱା ଭଲ ଭୱାବଶର ଶଦଖ ିପୱାର୍ଛତିେ । 
ଏଶବ ତ୍ମମୱାନଙ୍୍କ ଶପ୍ରରଣୱା ଶଯୱାଗୱାଇବୱା 
ଶଦେ ପୱାଇ ଁଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ । ଶଖଳୱାଳିମୱାଶନ 
କିଭଳି ନିଜର ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ସୱାମଥ୍୍ଗ  ଓ ଉନ୍ମୁକ୍ତ 
ମଶନୱାଭୱାବ ସେ ଶଖଳିପୱାରିଶବ ଏବଂ 

ଶସମୱାନଙ୍କର କ୍ୀଡୱାର ସ୍ତର ଓ ଦକ୍ତୱାକ୍ 
କିପରି ବୃଦି୍ଧ କରିପୱାରିବ ଶସଥପିୱାଇ ଁ

ସଶବ୍ଗୱାର୍ ପ୍ରୱାଥମିକତୱା ଦିଆଯୱାଇଛି ଶବୱାଲି 
ଶସ କେଛିତିେ ।

-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ଦୀପିକୱା ଜୀ, ମ୍ ଁ ଜୱାଣବିୱାକ ୍ ପୱାଇଲି ଶଯ ତ୍ଶମ 
ତୀର ମୱାରି ଆମ ୍ ଶତୱାଳଥ୍ଲି । ଶଦେ ତ୍ମ ଜୀବନଯୱାତ୍ୱା 
ସମ୍ପକ୍ଗଶର ବେ୍ତ କିଛି ଜୱାଣବିୱାକ ୍ ଚୱାଶେ ଁ । ତ୍ଶମ ଯଦି ଶସ 
ସମ୍ପକ୍ଗଶର କିଛି କେବି ଶତଶବ ମଶତ ବେ୍ତ ଖସି୍ ଲୱାଗିବ ।

  ଦୀପିକା କମୁାରୀ: ଆରମ୍ଭର୍ େି ଁ ଶମୱାର ଏେ ି ଯୱାତ୍ୱା ଉତମ 
ରେଛିି। ମ୍ ଁଆମ ୍ବେ୍ତ ଭଲ ପୱାଉଥଲିି, ଶତଣ ୍ଶମୱା ସେତି ଏେ ି
କୱାେୱାଣୀ ଶଯୱାଡୱାଯୱାଇଛି । ଆରମ୍ଭର୍, ମଶତ କିଛିଟୱା ସଂରଷ୍ଗ 
କରିବୱାକ୍ ପଡିଥଲିୱା କୱାରଣ ଆବେ୍କ ସବି୍ଧୱାର ଅଭୱାବ ଥଲିୱା । 
କିନ୍ତୁ ତୀରଚଳୱାନୱାକ୍ ଏକ କ୍ୀଡୱା ଭୱାଶବ ଗ୍ରେଣ କରିବୱା ପଶର ମ୍ ଁ
ସବ୍ ପ୍ରକୱାର ସବି୍ଧୱା ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରେକି୍କ ପୱାଇଲି ।

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ଶମୱାର ମଶନ ପଡ୍ଛି ତ୍ମକ୍ ଆଇସକି୍ମ ଖୱାଇବୱାକ୍ 
ଦିଆଯୱାଉ ନଥଲିୱା । ଏଶବ ମଧ୍ୟ ତ୍ମକ୍ ଆଇସକି୍ମ ଖୱାଇବୱାକ୍ 
ବୱାରଣ କରୱାଯୱାଉଛି ନୱା ଁଏଥଶିର କିଛିଟୱା ଶକୱାେଳ କରୱାଗଲୱାଣ?ି

 ପି.  ଭି. ସିନୁ୍: ମଶତ ସୱାମୱାନ୍ ସଂଯମ ରକ୍ୱା କରିବୱାକ ୍ପଡିଥୱାଏ 
କୱାରଣ ଜଶଣ କ୍ୀଡୱାବିତ୍ ପୱାଇ ଁସଷ୍ମ ଖୱାଦ୍ ଶବେ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ 
। ଏଶବ ଅଲିମ୍ପକି୍ସ ଆସିଯୱାଇଛି ଶତଣ ୍ମ୍ ଁନିଜକ ୍ପ୍ରସ୍୍ତତ କର୍ଛି 
। ମଶତ ଖୱାଦ୍ଶର ସଂଯମ ରକ୍ୱା କରିବୱାକ ୍ପଡିବ । ମ୍ ଁଶକଶବ 
ଶକମିତି ଆଇସକି୍ମ ଖୱାଇ ଶଦଇଥୱାଏ ।

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ତ୍ଶମ କଠନି ପରିରେମ କର୍ଛ । ମ୍ ଁନିଶି୍ତ ଶଯ 
ଏଥର ମଧ୍ୟ ତ୍ଶମ ସଫଳ ଶେବ । ଯଦି ସଫଳତୱା ପଶର ମ୍ ଁ
ତ୍ମକ୍ ଶଭଟିବି ଶତଶବ ମ୍ ଁମଧ୍ୟ ତ୍ମ ସେ ଆଇସକି୍ମ ଖୱାଇବି ।

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ନୀରଜ, ତ୍ଶମ ଭୱାରତୀୟ ଶସନୱାଶର କୱାଯ୍୍ଗ ରତ 
ଏବଂ ଶକଉସଁବ୍ ସୱାମରିକ ଅଭିଜ୍ତୱା ଓ ପ୍ରେକି୍ଣ ତ୍ମକ୍ 
କ୍ୀଡୱା ଶକ୍ତ୍ଶର ଏେ ିମୱାଇଲଖଂ୍ଟ ପଯ୍୍ଗ ତେ ପେଂଚୱାଇବୱାଶର 
ସେୱାୟକ ଶେୱାଇଛି?

  ନୀରଜ: ମ୍ ଁଭୱାରତୀୟ ଶସନୱାକ୍ ଭଲ ପୱାଏ । ମ୍ ଁଶଯଶବଠୱାର୍ 
ଭୱାରତୀୟ ଶସନୱାଶର ଶଯୱାଗ ଶଦଇଛି ଶସଶବଠୱାର୍ ଶମୱାର 
ଶଖଳ ଉପଶର ଧ୍ୟୱାନ ଶକନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ଚୱାଲିଛି । ଭୱାରତୀୟ ଶସନୱା 
ମଶତ ସବ୍ ପ୍ରକୱାର ସବି୍ଧୱା ଶଦଇଛି ଏବଂ ଭୱାରତ ସରକୱାର 
ମଶତ ସବ୍କିଛି ଶଯୱାଗୱାଇ ଶଦଉଛତିେ ।

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ନୀରଜ ଜୀ, ଆେୱା ଦ୍ୱାରୱା ନିଜକ ୍ ଭୱାରୱାକ୍ୱାତେ 
କରିବୱାର ଆବେ୍କତୱା ନୱାେି ଁ। ତ୍ଶମ ନିଜର େତ ପ୍ରତିେତ ଦିଅ, 
ବୱାସ ୍ଶସତିକି ଆବେ୍କ । ଶକୌଣସି ଚୱାପର ବେବତ୍ଗୀ ନଶେୱାଇ 
ନିଜର ଶରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦେ୍ଗନ କରିବୱାକ୍ ଶଚଷ୍ୱା କର ।

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ଦୂତୀ, ବଷ୍ଗ ବଷ୍ଗର କଠନି ପରିରେମ କିଛିଟୱା 
ଶସଶକଣ୍ଶର ସି୍ର ଶେୱାଇଯିବ । ଏେୱାର ସମମ୍ଖ୍ୀନ ଶେବୱା 
ଶକଶତ କଠନି?

  ଦୂତୀ: ଆପଣ ଶଦଖନ୍ତୁ ୧୦୦ ମିଟର ଶଦୌଡ ଶକବଳ ୧୦ର୍୧୧ 
ଶସଶକଣ୍ ମଧ୍ୟଶର ଶେଷ ଶେୱାଇଥୱାଏ । କିନ୍ତୁ ଏଥପିୱାଇ ଁପ୍ରସ୍୍ତତ 
ଶେବୱାକ୍ ଶଗୱାଟିଏ ବଷ୍ଗ ସମୟ ଲୱାଗିଥୱାଏ । ବେ୍ତ କଠନି 
ପରିରେମ କରିବୱା ଆବେ୍କ । ଅଶନକ ଜମି ୍ଭିତିକ ବ୍ୱାୟୱାମ 
ଓ ସତେରଣୱାଗୱାର େୱାରିରୀକ ଅଭ୍ୱାସ କରିବୱାକ୍ ଶେବ ଓ 
ସବ୍ଶବଶଳ ଏେୱାକ୍ ଏକ ଆହୱ୍ାନ ଭୱାବଶର ଗ୍ରେଣ କରୱାଯିବୱା 
ଉଚିତ । 

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ଆେଷି କମ୍ୱାର ଜୀ, ତ୍ଶମ ମଧ୍ୟ ଶକୱାଭିଡ 
ବିର୍ଦ୍ଧଶର ସଂଗ୍ରୱାମ କରିଛ । ଜଶଣ ଶଖଳୱାଳି ଭୱାବଶର ଏେୱା 
ତ୍ମ ପୱାଇ ଁଶକଶତ କଠନି ଥଲିୱା?

  ଆଶରି: ପ୍ରତିଶଯୱାଗୀତୱାର ୨୫ଦିନ ପବୂ୍ଗର୍, ଶମୱା ପିତୱାଙ୍କର 
ଶଦେୱାତେ ଶେୱାଇଗଲୱା, ଶଯଉଥଁପିୱାଇ ଁ ମ୍ ଁ ମୱାନସିକ ବିଷୱାଦ 
ମଧ୍ୟଶର ରେଥିଲିି ।

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ତ୍ଶମ ମଶନପକୱାଅ ଶଯ ସରି୍ନ ଶତନ୍୍ଦଲକର 
ଜୀ ଏକ ଅତି ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ମ୍ୱାଚ୍ ଶଖଳ୍ଥବିୱା ଶବଶଳ ତୱାଙ୍କ 
ପିତୱାଙ୍କର ଶଦେୱାତେ ଶେୱାଇଥଲିୱା । କିନ୍ତୁ ଶସ କ୍ୀଡୱା ପ୍ରତି 
ତୱାଙ୍କର ଉତ୍ଗ୍ଗୀଗତୃ ମଶନୱାଭୱାବର ପ୍ରଦେ୍ଗନ କରିବୱା ସେିତ 
କ୍ୀଡୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର େି ଁ ତୱାଙ୍କ ପିତୱାଙ୍୍କ ରେଦ୍ଧୱାଞ୍ଳୀ ଜ୍ୱାପନ 
କରିଥଶିଲ । ତ୍ଶମ ମଧ୍ୟ ଶସେିଭଳି ଚମତ୍ୱାର କୱାଯ୍୍ଗ  
କରିଛ ।

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ମ୍ ଁ ଜୱାଣବିୱାକ ୍ ଚୱାଶେ ଁ ତ୍ମର ପି୍ରୟ ଶଖଳୱାଳି 
କିଏ?

  ମାରି କମ ୍: ସୱାର ମେୱାନ୍ ମଷି୍୍ ଶଯୱାଦ୍ଧୱା ମେମ୍ମଦ ଅଲ୍ୀ 
ଶେଉଛତିେ ଶମୱାର ସବ୍ଠୱାର୍ ପି୍ରୟ ଶଖଳୱାଳି ।

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ଇଲୱାଶଭନିଲ ତ୍ଶମ ଏଶବ ସ୍ୱାତକଶର 
ଅଧ୍ୟୟନ କର୍ଛ । ତ୍ଶମ ନିଜର ବନ୍୍ଧକ ଚୱାଳନୱା ଜୀବନ ଓ 
େକି୍ୱା ମଧ୍ୟଶର କିଭଳି ଭୱାରସୱାମ୍ ରକ୍ୱା କରିପୱାର୍ଛ?

  ଇଲୱାଶଭନିଲ: ମ୍ ଁ ଏଥପିୱାଇ ଁ ଗଜ୍ରୱାତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୱାଳୟ ଓ 
କଶଲଜକ୍ ଧନ୍ବୱାଦ ଶଦଉଛି । ଶସମୱାଶନ ମଶତ ଅଶନକ 
ସେୱାୟତୱା ଶଯୱାଗୱାଇ ଶଦଇଥୱାଆତିେ । ଶମୱା ପରୀକ୍ୱା ପୱାଇ ଁ
ସ୍ତନ୍ତ ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଥୱାଏ । ଶସମୱାଶନ ଶମୱାର ଏେ ି
ଯୱାତ୍ୱାଶର ବେ୍ ମୱାତ୍ୱାଶର ସେୱାୟତୱା ପ୍ରଦୱାନ କରିଛତିେ ।

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ତ୍ଶମ ଏଶତ କମ ୍ବୟସଶର ଅଲିମ୍ପକି୍ସ ପୱାଇ ଁ

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ମ୍ ଁତ୍ମର ବୱାଲ୍କୱାଳର ସଂରଷ୍ଗ ବିଷୟଶର ଅବଗତ । ତ୍ମର ପିତୱା ଜଶଣ ଦିନ ମଜରି୍ଆ 
ଭୱାଶବ କୱାଯ୍୍ଗ  କର୍ଥଶିଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜ ିତ୍ଶମ ଶଦେର ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ କରିବୱାକ ୍ଯୱାଉଛ, ଯୱାେୱାକି ଖବ୍୍ ଶପ୍ରରଣୱାଦୱାୟୀ। 
ତ୍ଶମ ଏକ କଷ୍କର ଜୀବନ ବଂଚିବୱା ସଶତ୍ୱ ଲକ୍୍କ ୍ଶକଶବ ମଧ୍ୟ େୱାତଛଡୱା ଶେବୱାକ ୍ଶଦଇନୱାେ ଁ। ତ୍ମ 
ଜୀବନର ପବୂ୍ଗର ଅଭିଜ୍ତୱାସବ୍ ତ୍ମକ୍ ଚୱାମ୍ପଅିନ ଶେବୱା ପୱାଇ ଁକିଭଳି ଭୱାଶବ ସୱାେୱାଯ୍ କରିଛି?

  ପ୍ରବୀଣ: ମ୍ ଁଭୱାବ୍ଥଲିି ଯଦି ମ୍ ଁଏେୱାକ୍ ଏଇଠ ିଛୱାଡିଶଦବି, ତୱାେୱାଶେଶଲ ମ୍ ଁଆଜ ିପଯ୍୍ଗ ତେ ଏଥପିୱାଇ ଁଯୱାେୱା 
ଯୱାେୱା କରିଛି ସବ୍ ଶବକୱାର ଶେୱାଇଯିବ । ବରଂ ଅଧକିର୍ ଅଧକି ପ୍ରୟୱାସ କରି ଏେୱାକ ୍ସଫଳ କରିବୱା ଅଧକି 
ଶରେୟସ୍ର ଶେବ ।

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ପ୍ରବୀଣ ଜୀ ମଶତ କେ୍ୱାଯୱାଇଛି ଶଯ ତ୍ମକ୍ ପ୍ରଥଶମ ଜଶଣ ଶଦୌଡକଦ୍ ପ୍ରତିଶଯୱାଗୀ ଶେବୱା 
ପୱାଇ ଁତୱାଲିମ ଦିଆଯୱାଉଥଲିୱା ।

  ପ୍ରବୀଣ: ମ୍ ଁ ସରକୱାରୀ ଏକୱାଶଡମୀଶର ଶଦୌଡକଦ୍ ପୱାଇ ଁତୱାଲିମ ଶନଉଥଲିି କିନ୍ତୁ ମ୍ ଁ େୱାରିରୀକ ଭୱାଶବ 
ଦ୍ବ୍ଗଳ ଥଲିି । ଶସଥପିୱାଇ ଁଶମୱା ପ୍ରେକି୍କ କେଶିଲ ତ୍ଶମ ଆଉ କିଛି କ୍ୀଡୱା ପ୍ରତି ମନ ବଳୱାଅ । ଶତଣ ୍ମଶତ 
ତୀରନ୍ଦୱାଜୀ ପୱାଇ ଁସଶ୍ଯୱାଗ ଦିଆଗଲୱା । ଶମୱାର ଆଥଶିକ ପରିସି୍ତି ସ୍ଚ୍ଳ ନ ଥଲିୱା । ମ୍ ଁଜୱାଣଥିଲିି ରରକ ୍ଯିବୱା 
ପଶର ମଶତ ବି କୱାମ କରିବୱାକ୍ ପଡିବ । ବରଂ ଏକୱାଶଡମୀଶର କିଛି ଭଲ ପ୍ରଦେ୍ଗନ କରିବୱା ଉଚିତ ଶେବ ।

ଶଯୱାଗ୍ତୱା େୱାସଲ କରିଛ । ଶକଶବ ଏବଂ କିଭଳି ତ୍ମର ଏେ ି
ଅଭିଯୱାନ ଆରମ୍ଭ ଶେଲୱା?

  ରସୌରଭ: ୨୦୧୫ ମସିେୱାଶର ମ୍ ଁ ବନ୍୍ଧକଚୱାଳନୱା ଆରମ୍ଭ କଲି। 
ଆମ ଗୱା ଁ ପୱାଖଶର ଏକ ବନ୍୍ଧକଚୱାଳନୱା ଏକୱାଶଡମୀ ଥଲିୱା, 
ଶଯଉଠଁୱାଶର ମ୍ ଁ ଏେୱା ଆରମ୍ଭ କରିଥଲିି । ଶମୱା ପରିବୱାର ମଧ୍ୟ 
ମଶତ ଖବ୍୍ ସେଶଯୱାଗ କରିଛି । ଭୱାରତ ସରକୱାରଙ୍କ ସୱାେୱାଯ୍ 
ଶଯୱାଗ୍ ଁମ୍ ଁଏେ ିସ୍ୱାନଶର ପେଂଚିପୱାରିଛି ।

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ତ୍ଶମ ଭୱାବ୍ଛ ଶଯଶତଶବଶଳ ତ୍ଶମ ଶଖଳିବୱା 
ଆରମ୍ଭ କଲ ଏବଂ ବତ୍ଗମୱାନ ମଧ୍ୟଶର ଶଟବ୍ଲ ଶଟନିସ ୍ଶଖଳକ୍ 
ଶନଇ କିଛି ପରିବତ୍ଗନ ରଟିଛି କି? ଏେ ିଶଖଳକ ୍ଶନଇ ସରକୱାରୀ 
ବିଭୱାଗଗଡି୍କର ଆଭିମଖ୍୍ଶର ଶକୌଣସି ପରିବତ୍ଗନ ତ୍ଶମ ଲକ୍୍ 
କରିଛ କି?

  ଶରତ କମଲ: ଅଶନକ କିଛି ପରିବତ୍ଗନ ରଟିଛି । ଶଯପରିକି 
୨୦୦୬ ମସିେୱାଶର ଶଯଶତଶବଶଳ ମ୍ ଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇ ଁ
ରୱାଜ୍ଶଗୱାଷ ୍ଠୀ କ୍ୀଡୱାଶର ସ୍ର୍୍ଗ ପଦକ ଜତିିଥଲିି ଏବଂ ଏଶବ ୨୦୧୮ 
ମସିେୱାଶର ଶଯଶତଶବଶଳ ଆଶମ ସମଶସ୍ତ ଏକୱାଠ ି ସ୍ର୍୍ଗପଦକ 
ଜତିିଲ୍, ଏେ ି୨୦୦୬ ଓ ୨୦୧୮ ମସିେୱା ମଧ୍ୟଶର ଅଶନକ ତଫୱାତ୍ 
ଶଦଖବିୱାକ ୍ମିଳିଛି । 

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ମନିକୱା, ମଶତ କେ୍ୱାଯୱାଇଛି ଶଯ ତ୍ଶମ ନୱାଚିବୱାକ୍ 
ଖବ୍୍ ଭଲ ପୱାଅ । ନୃତ୍ ତ୍ମ ପୱାଇ ଁଏକ ଚୱାପ ଦୂରକୱାରୀ ଭୱାବଶର 
କୱାଯ୍୍ଗ  କଶର କି?

  ମନକିା ବାତ୍ରା: େ ଁଆଜ୍ୱା, ଶମୱା ନୃତ୍ ଏକ ଚୱାପ ଦୂରକୱାରୀ ଭୱାବଶର 
କୱାଯ୍୍ଗ  କରିଥୱାଏ । ଶଯଶତଶବଶଳ ମ୍ ଁ ଟ୍ର୍୍ଗୱାଶମଂଟ ଶଖଳିବୱାକ୍ 
ଯୱାଏ ଏବଂ ମଶତ ଖୱାଲି ସମୟ ମିଶଳ, ମ୍ ଁ ଶମୱା ଶକୱାଠରୀକ୍ 
ଆସିଥୱାଏ । ମ୍ ଁନୃତ୍ କରିଥୱାଏ କୱାରଣ ଏେୱା ଶମୱାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱୱାସ 
ବଢୱାଇଥୱାଏ ଏବଂ ମ୍ ଁଆନନ୍ଦ ଅନ୍ଭବ କରିଥୱାଏ । 

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ଭିଶନେ ଶଫୱାଗଟଙ୍କ ପିତୱାମୱାତୱାଙ୍କ ପୱାଇ ଁ ଶମୱାର 
ପ୍ରଶ୍ନ ସୱାମୱାନ୍ ଭିନ୍ନ । ଶଯଶତଶବଶଳ ଶକେ ିସସ୍୍ ଓ ସବଳ ଥୱାଏ 
ତୱାକ୍ ଆମ ଶଦେଶର କେ୍ୱାଯୱାଏ – ତ୍ଶମ ଶକଉ ଁ ଚକିର ଅଟୱା 

ଖୱାଉଛ? ଶତଣ ୍ଶଫୱାଗଟ ପରିବୱାର ତୱାଙ୍କ କନ୍ୱାମୱାନଙ୍୍କ ଶକଉ ଁ
ଚକିର ଅଟୱା ଖଆ୍ଇ ଥୱାଆତିେ? ଶତଶବ, ମଶତ କେ୍ନ୍ତୁ ଶଟୱାକିଓ 
ପୱାଇ ଁଆପଣ ଭିଶନେଙ୍୍କ ଶକଉ ଁମନ୍ତ ଶଦଇଛତିେ?

  ଅଭିଭାବକ: ଶଦଖନ୍ତୁ, ଶଯଉମଁୱାଶନ ଚକି ବୱା ଅଟୱାକଳୱାର କଥୱା 
କେ୍ତିେ, ଶସମୱାଶନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୱା ଁ ଚକିର ଅଟୱା ଖୱାଇଥୱାଆତିେ । 
ଖରି, ଦେ,ି ରିଅ ଓ ଲେ୍ଣୀ ପୱାଇ ଁଆଶମ ଗୱାଈ ଓ ମଇଷିଁ ରଖଛ୍ି । 
ଏଥର ଶମୱା ଝଅି ଉପଶର ଶମୱାର ଦୃଢ ଆସ୍ୱା ଓ ବିଶ୍ୱୱାସ ରେଛିି । 
ଶସ ନିଶ୍ୟ ସ୍ର୍୍ଗ ପଦକ ଆଣବି । 

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ମଶତ କ୍େୱାଯୱାଇଛି ଶଯ ତ୍ମ ମୱାଆ ମଧ୍ୟ 
ଶଦୌଡକଦ୍ଶର ଶଦେ ପୱାଇ ଁଶଗୌରବ ଆଣଥିଶିଲ । ତ୍ଶମ ତ୍ମ 
ମୱାଆଙ୍କଠୱାର୍ କ’ଣ େକି୍ୱା ଲୱାଭ କରିଛ?

  ସଜ୍ନ ପ୍ରକାଶ: ଶମୱା ମୱାଆ ଶମୱାର ସବ୍କିଛି । ଶସ ଜଶଣ ଶଖଳୱାଳି 
ଥଶିଲ ଏବଂ ଶମୱାଶତ ଅଶନକ ସୱାେୱାଯ୍ କରିଛତିେ ।

  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ଆମ ଶଦେର ଅଲିମ୍ପକି୍ସ େକି ପ୍ରତିଶଯୱାଗୀତୱାଶର 
ଏକ ଅତି ଶଗୌରବମୟ ଇତିେୱାସ ରେଛିି । ଶଖଳ ସମୟଶର ତ୍ମ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ମନଶର କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଚୱାପ ରେଛିି କି?

  ମନପ୍ରୀତ: ନୱା ଁ, ଆଶଦୌ ନ୍ଶେ ଁ। ଏପଯ୍୍ଗ ତେ େକିଶର ୮ଟି ସ୍ର୍୍ଗପଦକ 
େୱାସଲ କରୱାଯୱାଇଛି । ଶଯଶତଶବଶଳ ବି ଆଶମ ଅଲିମ୍ପକି୍ସକ୍ 
ଯୱାଉ ଆଶମ ଆମର ସରବବୋତ୍କୃ ଷ୍ଟ ପ୍ରଦେ୍ଗନ କରି ଭୱାରତ ପୱାଇ ଁ
ପଦକ ବିଜୟୀ ଶେବୱାକ ୍ଶଚଷ୍ୱା କରିଥୱାଉ ।

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: କ୍ୀଡୱା ଶକ୍ତ୍ଶର ସରକୱାରୀ ବିଭୱାଗଗଡି୍କର କୱାଯ୍୍ଗ  
ପରିଚୱାଳନୱା ତ୍ଶମ ଶଦଖ ି ସୱାରିଛ । ଗତ ୫-୬ ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର 
ତ୍ଶମ କ’ଣ ସବ୍ ପରିବତ୍ଗନ ଅନ୍ଭବ କରିଛ?

  ସାନଆି: ୫-୬ ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର କ୍ମୱାଗତ ଭୱାବଶର ଭରସୱା ବୃଦି୍ଧ 
ପୱାଇଛି। ଏବଂ ଆଶମ ସବ୍ଶବଶଳ ସରକୱାରଙ୍କଠୱାର୍ ସେୱାୟତୱା 
ପୱାଉଛ୍ । ଆପଣ ମଶତ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟଶର ସେୱାୟତୱା କରିଶବ 
ଶବୱାଲି ସବ୍ଶବଶଶଳ କେଛିତିେ । ଶତଣ ୍ଗତ ୫-୬ ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର 
ଅଶନକ କିଛି ରଟିଛି ଏବଂ ଗତ ଅଲିମ୍ପକି୍ସଠୱାର୍ ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ମଧ୍ୟଶର  
ଅଶନକ ଭିନ୍ନତୱା ଶଦଖୱାଶଦଇଛି । 

Scan the QR code to listen to the Prime 
Minister's interaction with the Indian 
athletes heading for the Tokyo Olympics

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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 ନିଷ୍ପତି: ଲକ୍ ଲକ୍ ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରୀ କମ୍ଗଚୱାରୀଙ୍କ ମେଙ୍ଗୱା 
ଭତୱା ୨୮ ପ୍ରତିେତକ୍ ବୃଦି୍ଧ କରୱାଯୱାଇଛି ଯୱାେୱା ଦ୍ୱାରୱା 
ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରୀ କମ୍ଗଚୱାରୀ ଓ ଶପନସନ ଉପଶଭୱାକ୍ତୱା 
ଉପକୃତ ଶେବ ।

 ପ୍ରଭୱାବ: ଶକୱାଭିଡ ମେୱାମୱାରୀ ସମୟଶର ଏେୱାକ୍ ସ୍ଗିତ 
କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । ଏେୱାର େୱାର ପବୂ୍ଗର୍ ୧୭ ପ୍ରତିେତ 
ଥବିୱାଶବଶଳ ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଏଥଶିର ୧୧ ପ୍ରତିେତ ବୃଦି୍ଧ କରି 
ଏଶବ ୨୮ ପ୍ରତିେତଶର ପେଞ୍ୱାଇଛତିେ । ଏେୱାଦ୍ୱାରୱା ସମସ୍ତ 
ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକୱାରୀ କମ୍ଗଚୱାରୀ ଓ ଶପନସନ ଉପଶଭୱାକ୍ତୱାଙ୍୍କ 
ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସି୍ତ ମିଳିଛି । ୨୦୨୧ ଜଲ୍ୱାଇ ପେଲିୱାର୍ ଏେୱାକ୍ ଲୱାଗ ୍
କରୱାଯୱାଉଛି । ଏେୱାଦ୍ୱାରୱା ୪୮.୩୪ ଲକ୍ ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରୀ 
କମ୍ଗଚୱାରୀ ଏବଂ ୬୫.୨୬ ଲକ୍ ଶପନସନ ଉପଶଭୱାକ୍ତୱା 
ପ୍ରତ୍କ୍ ଭୱାଶବ ଉପକୃତ ଶେଶବ ।

 ନିଷ୍ପତି: ଶପୱାଷୱାକପତ୍/ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶରଡିଶମଡ ଶପୱାଷୱାକର 
ରପ୍ୱାନୀ ଉପଶର ରୱାଜ୍ ଓ ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ ଏବଂ ମେୱାସଲ୍ 
(ଆରଓଏସସିଟିଏଲ)ଶର ରେଥିବିୱା ରିେୱାତିକ୍ ଜୱାରି ରଖବିୱା 

ପୱାଇ ଁସରକୱାର ମଞ୍ରି୍ ପ୍ରଦୱାନ କରିଛତିେ । ଏେ ିଶଯୱାଜନୱା 
୨୦୨୧ ମସିେୱା ପଯ୍୍ଗ ତେ ସମ୍ପ୍ରସୱାରିତ କରୱାଯୱାଇଛି ଏବଂ 
୨୦୨୧-୨୨ ବଷ୍ଗ ପୱାଇ ଁ ଏଥଶିର ୧୯,୪୦୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର 
ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛି । 

 ପ୍ରଭୱାବ: ଏେୱା ରପ୍ୱାନୀକ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେତି କରିବୱା ସେତି ଶକୱାଟି 
ଶକୱାଟି ନିଯକି୍୍ତ ସଶ୍ଯୱାଗ ସଷିୃ୍ କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରଶର 
ପ୍ରତିଶଯୱାଗୀତୱା କରିବୱା ପୱାଇ ଁ ଭୱାରତୀୟ କମ୍ପୱାନୀଗଡି୍କ୍ 
ସେକ୍ତ କରିବ । 

 ଏକ ସି୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନୀତିର େୱାସନକୱାଳ ମଖ୍୍ତଃ 
ରେମ ଭିତିକ ବୟନ ଶକ୍ତ୍ର ଷ୍ୱାଟ୍ଗଅପ ୍କ୍ ଲୱାଭ ପେଂଚୱାଇବୱା 
ସେତି େଶିଳ୍ପୱାଶଦ୍ୱାଗୀମୱାଶନ  ରପ୍ୱାନୀ ପୱାଇ ଁ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେତି 
ଶେଶବ । ଆଥଶିକ ବିକୱାେକ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେତି କରିବୱା ସେତି 
ବୟନ େଳି୍ପ ଶକ୍ତ୍ର ପନ୍ର୍ଦ୍ଧୱାର ଶେବ ।

 ନିଷ୍ପତି: ସମଗ୍ର ଶଦେଶର ଆୟ୍ଷ େକି୍ୱାନ୍ଷ ୍ଠୱାନଗଡି୍କ୍ ସେକ୍ତ 
କରିବୱା ଏବଂ ଆୟ୍ଷ ଶସବୱା ଓ ଔଷଧର ଉତମ ଉପଲବ୍ଧତୱା 

ମହାମାରୀ ସର୍ୱେ ଆଶାକୁ 
ଉଜ୍ବିୀତ ରଖଛୁି

ଶକୱାଭିଡ ମେୱାମୱାରୀ ସମୟଶର ସ୍ଗିତ କରୱାଯୱାଇଥବିୱା ମେଙ୍ଗୱା ଭତୱାକ୍  ଶକବଳ ସଚଳ କରୱାଯୱାଇନୱାେି ଁ, ବରଂ ଲକ୍ 
ଲକ୍ ଶକନ୍ଦ୍ର କମ୍ଗଚୱାରୀ ଏବଂ ଶପନସନ ଉପଶଭୱାକ୍ତୱାଙ୍କ ସ୍ୱାଥ୍ଗକ୍ ଦୃଷି୍ଶର ରଖ ିଏେୱାର ପରିମୱାଣକ୍ ଉଶଲ୍ଖନୀୟ ଭୱାଶବ 

ବୃଦି୍ଧ କରୱାଯୱାଇଛି । ଅଥ୍ଗନୀତିକ୍ ମଜବ୍ତ କରିବୱା ତଥୱା ସବ୍ଗୱାଧକି ଜନ କଲ୍ୱାଣ ସନି୍ଶି୍ତ କରିବୱା ଲକ୍୍ଶର ଶକନ୍ଦ୍ର 
କ୍ୱାବିଶନଟ ଅଶନକ ପଦଶକ୍ପ ଶନଇଛି ଶଯଉଥଁଶିର ବୟନ ଶକ୍ତ୍କ୍ ଆତ୍ମନିଭ୍ଗରେୀଳ କରିବୱା, ଆୟ୍ଷ ମୱାଧ୍ୟମଶର 

ସୱାମଗି୍ରକ ସ୍ୱାସ୍୍ ଶସବୱାର ଢ଼ୱାଞ୍ୱା ଉପଶର ଗର୍ତ୍ୱ ଶଦବୱା ଏବଂ ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର ଭୱାରତ ଅଧନିଶର ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍୍ଗ ୱାୟ 
ଜର୍ରୀକୱାଳିନ ଶକୱାଭିଡ୍ ଓ ସ୍ୱାସ୍୍ ପ୍ୱାଶକଜ ପୱାଇ ଁଚତ୍ଥ୍ଗ ପ୍ୱାଶକଜର ଶରୱାଷଣୱା ଆଦି ଅତେଭ୍୍ଗକ୍ତ । କୃଷକମୱାନଙ୍କ 
ବୃେତର ସ୍ୱାଥ୍ଗକ୍ ଦୃଷି୍ଶର ରଖ ିମଣି୍ ମୱାଧ୍ୟମଶର ଲୱାଭ ଶଯୱାଗୱାଇଶଦବୱା ବ୍ବସ୍ୱାକ୍ ମଧ୍ୟ ସଦୃ୍ଢ କରୱାଯୱାଉଛି ।

କୟୁାବରିନଟ ନଷି୍ପତି୍
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ସନି୍ଶି୍ତ କରିବୱାର ନିଷ୍ପତି । ଏଥପିୱାଇ ଁ ‘ଜୱାତୀୟ ଆୟ୍ଷ 
ମିେନ’କ୍ ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରୱାଶୟୱାଜତି ଶଯୱାଜନୱା ଭୱାବଶର ୪୬୦୭ 
ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି, ଯୱାେୱା ୨୦୨୬ ମସିେୱା ମୱାର୍୍ଗ 
୩୧ ତୱାରିଖ ପଯ୍୍ଗ ତେ ବଳବତ୍ତର ରେବି ।

 ପ୍ରଭୱାବ: ଚିକିତ୍ୱା ଅଶପକ୍ୱା ପ୍ରତିଶରୱାଧ ଉପଶର ଅଧକି ଗର୍୍ତ୍ୱ 
ଶଦଉଥବିୱା ସ୍ୱାସ୍୍ ବ୍ବସ୍ୱାକ୍ ଅଧକି ସଦୃ୍ଢ କରିବୱା ପୱାଇ ଁ
ଆୟ୍ଷ ବ୍ବସ୍ୱା ଅଧନିଶର େକି୍ୱା ଏବଂ ପ୍ରେକି୍ଣ ସବ୍ିଧୱା 
ପରିସରକ୍ ଅଧକି ପରିବ୍ୱାପ୍ କରିବ ।

 ଏେୱା ସ୍ୱାସ୍୍ ବ୍ବସ୍ୱା ଉପଶର ପଡ୍ଥବିୱା ଶରୱାଗ ବୱାବଦ 
ବ୍ୟ ଶବୱାଝକ୍ ହ୍ୱାସ କରିବୱା ସେିତ ଭୱାରତର ସବ୍ଗପର୍ୱାତନ 
ଶରୱାଗ ପ୍ରତିଶରୱାଧକ ବ୍ବସ୍ୱାକ୍ ଶଦେ ବିଶଦେଶର ଅଧକି 
ଶଲୱାକପି୍ରୟ କରିବ । 

 ନିଷ୍ପତି: ଗ୍ରୱାମୀଣ ଭୱାରତକ୍ ସେକ୍ତ କରିବୱା ନିମଶତେ ଶଦେର 
ଶଗୱାପୱାଳନ କୃଷକମୱାନଙ୍କ ଆୟ ଓ ଉତ୍ୱାଦକତୱା ବୃଦି୍ଧ 
ଦିଗଶର ଶବୈପ୍ଳବିକ ପଦଶକ୍ପ ।

 ପ୍ରଭୱାବ: ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଏ ବୱାବଦଶର ୯୮୦୦ ଶକୱାଟି 
ଟଙ୍କୱା ଖର୍୍ଗ କରିଶବ ଏବଂ ଏେୱା ଦ୍ୱାରୱା ପ୍ରୱାଣୀଧନ ସମନି୍୍ଧତ 
ଶକ୍ତ୍ଶର ୫୪୬୧୮ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ପଞି୍୍ନିଶବେ ସଷିୃ୍ 
କରିବ ।

 ଏେୱା ୩ଟି ଶଯୱାଜନୱାକ୍ ଶନଇ ଗଠତି । ପ୍ରୱାଣୀଧନ ବିକୱାେ 
ଶଯୱାଜନୱା, ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶଗୱାକ୍ଲ ମିେନ୍ , ଏବଂ ଜୱାତୀୟ ପ୍ରୱାଣୀ 
ଶରୱାଗ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ।

 ଶଗୱାକ୍ଲ ମିେନ ଅଧନିଶର ଆଧନି୍କ ଜ୍ୱାନଶକୌେଳ 
ବ୍ବେୱାର ଦ୍ୱାରୱା ଶଦେୀ ଗୱାଈ ବୱା ମଇଷିଁମୱାନଙ୍କର 
ବଂେବିସ୍ତୱାରକ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେତି କରୱାଯିବ । ଉତମ ଫଳୱାଫଳ 
ଆଧୱାରଶର କୃଷକମୱାନଙ୍୍କ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ରୱାେ ି ଶଯୱାଗୱାଇ 
ଦିଆଯିବ ।

 ପ୍ରୱାଣୀଧନ ବିକୱାେ ଏବଂ ଦ୍ଗ୍ଧ ଉତ୍ୱାଦନ ପୱାଇ ଁ ଏକ 
ପ୍ୱାଶକଜ ୍ ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯିବ ଯୱାେୱା ଗଣ୍ୱାତ୍ମକ ପ୍ରଜନନ, 
ଚିକିତ୍ୱା, ଟିକୱାକରଣ, ଦ୍ଗ୍ଧ ଉତ୍ୱାଦନ ଓ ପରୀକ୍ଣ ଆଦି 
ଶକ୍ତ୍ଶର ପଞି୍୍ନିଶବେଶର ସୱାମିଲ ଶେବ ।

 ପ୍ରୱାଣୀ ଶରୱାଗ ନିୟନ୍ତଣ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ଅଧନିଶର ପ୍ରୱାଣୀ 
ସ୍ୱାସ୍୍ ଏଶବ ଜୱାତୀୟ ପ୍ରୱାଣୀ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମକ୍ ସଂଶଯୱାଗ 
କରୱାଯୱାଇଛି। ଏଶବ ପ୍ରୱାଣୀମୱାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ଚିକିତ୍ୱା ପୱାଇ ଁ
ଆମବ୍୍ଲୱା୍ ୍ସ ସବ୍ିଧୱା ଉପଲବ୍ଧ ଶେବ ।

 ଶଦେଶର ୧୨େଜୱାରର୍ ଅଧକି ଆୟ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍୍ ନିରୱାମୟ 
ଶକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାପନ କରୱାଯିବ ।

 ଏଥସିେ ଶଦେବ୍ୱାପୀ ୬ଟି ଆୟ୍ଷ ମେୱାବିଦ୍ୱାଳୟର 
ଭିତିଭୂମୀ, ୧୨ଟି ପିଜି ଆୟ୍ଷ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱାନ ଏବଂ ୧୦ଟି 
ସ୍ୱାତକପବୂ୍ଗ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱାନକ୍ ଉନ୍ନୀତ କରୱାଯିବ । ୫୦ େଯ୍ୱା, ୩୦ 
େଯ୍ୱା, ୧୦ େଯ୍ୱା ବିେଷି୍ ନୂତନ ଆୟ୍ଷ େସପିଟୱାଲ ନିମ୍ଗୱାଣ 
କରୱାଯିବ । ଏଥସିେ ୫୦ େଯ୍ୱା ବିେଷି୍ ୧୦୧ଟି ଭ୍ୱାମ୍ମୱାଣ 
େସପିଟୱାଲର ଭିତିଭୂମୀକ୍ ଉନ୍ନୀତ କରୱାଯିବ ।

 ୧୫୨ଟି ଆୟ୍ଷ ଡୱାକ୍ତରଖୱାନୱାକ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନୀତ କରୱାଯିବ । 
ଅର୍ଣୱାଚଳ ପ୍ରଶଦେର ପୱାେରିୱାଟ ସି୍ତ ଆୟ୍ଷର ଶଲୱାକ 
ଔଷଧରି ଜୱାତୀୟ ପବୂ୍ଗୱାଂଚଳ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱାନ (ଏନଇଆଇଏଫଏମ)
ଠୱାଶର ଆୟ୍ଶବ୍ଗଦ ଉପଶର ଗଶବଷଣୱାକ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେତି 
କରୱାଯିବ । େମିୱାଳୟ ପବ୍ଗତମୱାଳୱାଶର ଅବସି୍ତ ଶେୱାଇଥବିୱାର୍  
ଆୟ୍ଷର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତ୍ର ଗଶବଷଣୱାକ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ 
ମିଳିପୱାରିବ ।

 ନିଷ୍ପତି: ଏପିଏମସିର ସଦୃ୍ଢୀକରଣ ସେତି କୃଷକମୱାନଙ୍କ 
େତି ସୱାଧନ ପୱାଇ ଁକୃଷି ଭିତିଭୂମୀ ପୱାଣ୍ ିଅଧନିଶର ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ଶକ୍ତ୍ର ଶଯୱାଜନୱାକ୍ ଆଥଶିକ ସେୱାୟତୱା ପ୍ରଦୱାନ ବ୍ବସ୍ୱାଶର 
ସଂଶେୱାଧନକ୍ ମଞ୍ରି୍ ପ୍ରଦୱାନ ।

 ପ୍ରଭୱାବ: ଏଶବ ଏେ ି ଶଯୱାଗ୍ତୱାକ୍ ରୱାଜ୍ ସଂସ୍ୱା/ଏପିଏମସି, 
ଜୱାତୀୟ ଏବଂ ରୱାଜ୍ ସମବୱାୟ ସମିତିଗଡି୍କର ମେୱାସଂର, 
କୃଷକ ଉତ୍ୱାଦକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସ୍ୟଂ ସେୱାୟକ 
ଶଗୱାଷ ୍ଠୀଗଡି୍କ ପଯ୍୍ଗ ତେ ସମ୍ପ୍ରସୱାରିତ କରୱାଯୱାଇଛି ।

 ଯଦି ଏକ ସସ୍ଂଗଠତି ସଂସ୍ୱା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳଶର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ୱାପନ 
କଶର ଶସେ ି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ୨ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ପଯ୍୍ଗ ତେ ଋଣ 
ନିମଶତେ ସଧ୍ଶର ରିେୱାତି ପୱାଇ ଁଶଯୱାଗ୍ ବିଶବଚିତ ଶେବ ।

 ଏକକ ବଜୱାର ସ୍ଳୀ ପରିସୀମୱା ମଧ୍ୟଶର ଅବସି୍ତ େୀତଳ 
ଭଣ୍ୱାର, ବଗ୍ଗୀକରଣ, ଯୱାଞ୍ ପରଖ, ମୱାନ ନିଦ୍ଧ୍ଗୱାରଣ ଓ 
ପ୍ରୱାଣୀମୱାନଙ୍କ ନିମଶତେ ଖୱାଦ୍ୱାଗୱାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭିତିଭୂମୀ 
ଆଦି ପ୍ରତିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମଶତେ ଏପିଏମସିଗଡି୍କ୍ ୨ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା 
ପଯ୍୍ଗ ତେ ଋଣଶର ସଧ୍ ରିେୱାତି ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯିବ ।

 ନିଷ୍ପତି: ଶକୱାଭିଡର ଦି୍ତୀୟ ଲେର ସମୟଶର ସ୍ୱାସ୍୍ 
ଶକ୍ତ୍ ସମମ୍ଖ୍ୀନ ଶେଉଥବିୱା ଅତେରୱାୟଗଡି୍କ୍ ଦୃଷି୍ଶର 
ରଖ ି ୫୦,୦୦୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ପୱାଣ୍କି୍ ଶନଇ ଏକ ଋଣ 
ଗ୍ୱାଶରଣି୍ଟ ଶଯୱାଜନୱା (ଏଲଜିଏସସିଏଏସ ୍)କ୍ ମଞ୍ରି୍ ପ୍ରଦୱାନ 
କରୱାଯୱାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍୍ ଏବଂ ଶଭଷଜ ଭିତିଭୂମି ସମନି୍୍ଧତ 
ପ୍ରକଳ୍ପ (ବ୍ରୱାଉନଫିଲ୍ଡ) ଏବଂ  ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡି୍କର 
ସମ୍ପ୍ରସୱାରଣ ନିମଶତେ ଆଥଶିକ ଗ୍ୱାଶରଂଟି ପ୍ରଦୱାନ କରିବୱା 
ଏେୱାର ଉଶଦ୍େ୍ ।

 ପ୍ରଭୱାବ: ଶକୱାଭିଡ୍ ପ୍ରଭୱାବିତ ଅଂଚଳ ପୱାଇ ଁଋଣ ଗ୍ୱାଶରଂଟି 
ଶଯୱାଜନୱା (ଏଲଜଏିମସିଏଏସ), ଜର୍ରୀକୱାଳୀନ ଋଣ 
ଗ୍ୱାଶରଣି୍ଟ ଶଯୱାଜନୱା (ଇସିଏଲଜଏିସ) ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍୍ 
ଶଯୱାଜନୱା ସମନି୍୍ଧତ ପଦଶକ୍ପଗଡି୍କର େଭ୍ୱାରମ୍ଭ ।

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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 ନିଷ୍ପତି: ସ୍ୱାସ୍୍ ଭିତିଭୂମୀକ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେିତ କରିବୱା ପୱାଇ ଁ ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍୍ଗ ୱାୟ ଜର୍ରୀକୱାଳିନ ଶକୱାଭିଡ-୧୯ 
ମକ୍ୱାବିଲୱା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍୍ ବ୍ବସ୍ୱା ପ୍ରସ୍୍ତତି ପ୍ୱାଶକଜକ୍ ମଞ୍ରି୍ ।

 ପ୍ରଭୱାବ: ମେୱାମୱାରୀ ବିର୍ଦ୍ଧଶର ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ମକ୍ୱାବିଲୱା ପୱାଇ ଁ ଜିଲ୍ୱାସ୍ତରୀୟ କ୍ମତୱାକ୍ ସଦୃ୍ଢ 
କରିବୱା ଏେୱାର ଲକ୍୍ ।

 ସ୍ୱାସ୍୍ଶସବୱା ଭିତିଭୂମିର ସମ୍ପ୍ରସୱାରଣ, ଋଣ ଆେଙ୍କୱାର 
ଦୂରୀକରଣ, ସ୍ଳ୍ପ ସଧ୍ େୱାରଶର ବ୍ୱାଙ୍କ ଋଣ ସବ୍ିଧୱା

 ଇସିଏଲଜଏିସ ୍ ଅଧନିଶର ୧,୫୦,୦୦୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା 
ପଯ୍୍ଗ ତେ ଅତିରିକ୍ତ ଆଥଶିକ ସେୱାୟତୱା

 ସ୍ଳ୍ପ  େୱାରଶର ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦୱାନ କରିବୱାକ୍ ଋଣ 
ପ୍ରଦୱାନକୱାରୀ ସଂସ୍ୱାମୱାନଙ୍୍କ ଉତ୍ୱାେତି କରୱାଯିବ ।

 ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍୍ଶସବୱା ପୱାଇ ଁ ଆନ୍ସଙି୍ଗକ ଶଯୱାଜନୱାଗଡି୍କର 
ପ୍ରଚଳନ, ସି୍ତିଶର ପରିବତ୍ଗନ ଅନ୍ଯୱାୟୀ ସମୟ ସମୟଶର 
ଏେୱାର ରୂପଶରଖ ଚୂଡୱାତେ କରୱାଯିବ ।

 ନିଷ୍ପତି: ସବ୍ ସ୍ୱାନଶର ବ୍ରଡବ୍ୱାଣ୍ ସବ୍ିଧୱାର ସେଜ 
ଉପଲବଧତୱା ପୱାଇ ଁ ୧୯,୦୦୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର ବ୍ବସ୍ୱା। 
୧୬ଟି ରୱାଜ୍ଶର ସରକୱାରୀ ରଶରୱାଇ ଭୱାଗିଦୱାରୀ 
ଢୱାଂଚୱାଶର ସମଦ୍ୱାୟ ୨୯,୪୩୦ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟଶର 
ଭୱାରତଶନଟ୍ ର କୱାଯ୍୍ଗ ୱା୍ୟ୍ନକ୍ ମଞ୍ରି୍ ପ୍ରଦୱାନ ।

 ପ୍ରଭୱାବ: ଭୱାରତ ସରକୱାରଙ୍କ ତରଫର୍ ୧୯,୦୪୧ ଶକୱାଟି 
ଟଙ୍କୱାର ବ୍ବେୱାଯ୍୍ଗ ତୱା ବ୍ବଧୱାନ ଅନ୍ଦୱାନ ବ୍ବସ୍ୱା ରେବି । 

 ଏକ ଐତିେୱାସିକ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯୱାଇଛି ଯୱାେୱା ଫଳଶର 
ପ୍ରଶତ୍କ ଗ୍ରୱାମଶର ସଚୂନୱାର ରୱାଜମୱାଗ୍ଗ ପେଂଚିପୱାରିବ ।

 ଇ-େୱାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟଶର ପେଞ୍ବି, ଶକୱାଭିଡ୍ 
ସମୟଶର ସକରୱାତ୍ମକ ପ୍ରତିକି୍ୟୱା ଲୱାଭ କରିଥବିୱା 
ଶଟଲିଶମଡିସିନ୍ କ୍ ଶପ୍ରୱାତ୍ୱାେନ ମିଳିବ । ଶଦେର 
ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଳଶର ଥବିୱା ପିଲୱାମୱାନଙ୍୍କ ଉତ୍ତମ ଡିଜଟିୱାଲ ଶକୱାଚିଂ 
ପୱାଇ ଁଏକ ବ୍ବସ୍ୱା ବିକେତି କରୱାଯିବ ।

 ଇ-ବୱାଣଜି୍ କୱାଯ୍୍ଗ କ୍ମ ଏବଂ ଓଟିଟିଗଡି୍କ ପୱାଇ ଁ ପ୍ରଚ୍ର 
ସମ୍ଭୱାବନୱା ରେଛିି । ଉଦ୍ମିତୱାର ବିକୱାେ ଶେବ । 
ଗ୍ରୱାମୱାଂଚଳଶର ଡିଜଟିୱାଲ ଭିତିଭୂମିର ରକ୍ଣୱାଶବକ୍ଣ 
ପୱାଇ ଁଏକ ଯବ୍ ବୱାେନିୀ ପ୍ରସ୍୍ତତ କରୱାଯିବ । ଗ୍ରୱାମୱାଂଚଳଶର 
ଶକବ୍ଲ ସ୍ୱାପନ ଦକ୍ତୱା ବିକେତି ଶେବ ।

 ନିଷ୍ପତି: େକି୍ତ ଶକ୍ତ୍କ୍ ସଦୃ୍ଢ କରିବୱା ପୱାଇ ଁ ଶକନ୍ଦ୍ର 
କ୍ୱାବିଶନଟ ଏକ ସଂସ୍ୱାର ଭିତିକ ଏବଂ ଫଳୱାଫଳ 
ଆଧୱାରିତ “ପନ୍ବଶିନ୍ୱାସିତ ବିତରଣ ଶକ୍ତ୍ ଶଯୱାଜନୱା”କ୍ 
ମଞ୍ରି୍ ପ୍ରଦୱାନ କରିଛି ।

 ପ୍ରଭୱାବ: େକି୍ତ ଶକ୍ତ୍ଶର ଅଭ୍ତପବୂ୍ଗ ପରିବତ୍ଗନ ରଟିଛି । ପବୂ୍ଗର୍ 
ବିଦ୍୍ତ େକି୍ତର ଅଭୱାବ ଶଦଖୱା ଶଦଉଥଲିୱା । ବତ୍ଗମୱାନ ଏେୱା 
ବଳକୱା। ସମଗ୍ର ଶଦେ ଶଗୱାଟିଏ ସରବରୱାେ ବ୍ବସ୍ୱା ଦ୍ୱାରୱା ସଂଯକ୍୍ତ 
ଶେଲୱା । ସମଗ୍ର ଶଦେ ବିଦ୍୍ତ୍ ପୱାଇ ଁଶଗୱାଟିଏ ବଜୱାରଶର ପରିଣତ 
ଶେୱାଇଛି। ଏେୱାଦ୍ୱାରୱା ବିଦ୍୍ତ୍ ମଲୂ୍ ହ୍ୱାସ ପୱାଇଛି । ଏେୱା ଶେଉଛି 
ବିଶ୍ୱ ଇତିେୱାସଶର ସ୍ଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟଶର ସବ୍ଗବୃେତ ସମ୍ପ୍ରସୱାରଣ ।  

 ରୱାଜ୍ଗଡି୍କ୍ ସେୱାୟତୱା ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯିବ । 
ସମସ୍ତ ୭୩୬ଟି ଜଲି୍ୱାଶର େେି ୍ ଚିକିତ୍ୱା ଶକନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ୱାପନ କରୱାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଶତ୍କ ରୱାଜ୍ଶର େେି ୍
ଶରୱାଗ ଉତ୍ଷ୍ଗ ଶକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାପନ କରୱାଯିବ ।

 ଜନସ୍ୱାସ୍୍ ଶସବୱା ବ୍ବସ୍ୱାଶର ୨୦,୦୦୦ 
ଆଇସିୟ୍ େଯ୍ୱା ବୃଦି୍ଧ କରୱାଯୱାଇଛି, ଯୱାେୱାର 
୨୦ ପ୍ରତିେତ େେିମ୍ୱାନଙ୍କ ପୱାଇ ଁଆଇସିୟ୍ େଯ୍ୱା 
ଭୱାଶବ ବ୍ବେୃତ ଶେବ ।

 ୬ ର୍ ୨୦ େଯ୍ୱା ବିେଷି୍ ୟ୍ନିଟ ରେଥିବିୱା 
ବତ୍ଗମୱାନର ଶଗୱାଷ ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍୍ ଶକନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରୱାଥମିକ 
ସ୍ୱାସ୍୍ ଶକନ୍ଦ୍ର, ଉପ ସ୍ୱାସ୍୍ ଶକନ୍ଦ୍ରଗଡି୍କଶର 
ଅତିରିକ୍ତ େଯ୍ୱା ସଂଶଯୱାଗ କରୱାଯିବ ।

 ଟୱାୟର-ଟ୍ ଏବଂ ଟୱାୟର-ଥ୍ୀ ସେର ତଥୱା ଜଲି୍ୱା 
ମଖ୍୍ୱାଳୟଗଡି୍କଶର ୫୦ର୍ ୧୦୦ େଯ୍ୱା ବିେଷି୍ 
ବୃେତର ଆଂଚଳିକ ଡୱାକ୍ତରଖୱାନୱା ସ୍ୱାପନ କରୱାଯିବ ।

 ଶମଡିକୱାଲ ଗ୍ୱାସ ୍ ପୱାଇପଲୱାଇନ୍ ବ୍ବସ୍ୱା 

ସେ ୧୦୫୦ ତରଳ ଶମଡିକୱାଲ ଅକି୍ସଶଜନ୍ 
ଭଣ୍ୱାରଣ ଟ୍ୱାଙ୍କ ସ୍ୱାପନ କରୱାଯିବ । ୮୮୦୦ଟି 
ଆମବ୍୍ଲୱାନସ ୍ମଧ୍ୟ ଅତେଭ୍୍ଗକ୍ତ କରୱାଯିବ ।

 ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ େସପିଟୱାଲ, ଏମ ୍ସ ଏବଂ ଜୱାତୀୟ 
ଶରୱାଗ ନିୟନ୍ତଣ ଶକନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଜୱାତୀୟ ସ୍ତରର 
ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଅନ୍ୱାନ୍ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୱାନଗଡି୍କ୍ ମଧ୍ୟ 
ସଦୃ୍ଢ କରୱାଯିବ ।

 ସମସ୍ତ ଜଲି୍ୱା ଡୱାକ୍ତରଖୱାନୱାଗଡି୍କଶର ପରିଚୱାଳନୱା 
ସଚୂନୱା ବ୍ବସ୍ୱା କୱାଯ୍୍ଗ କୱାରୀ ଶେବ ଏବଂ 
େୱାଡ୍ଗଓୟୱାର କ୍ମତୱାକ୍ ବୃଦି୍ଧ କରୱାଯିବ ।

 ଇ-ସଞି୍ବନୀଶର  ଶଟଲି-ପରୱାମେ୍ଗର ଶଦୈନିକ 
ସଂଖ୍ୱାକ ୍୫୦,୦୦୦ର୍ ୫ ଲକ୍କ ୍ବୃଦି୍ଧ କରୱାଯିବ ।

 ସ୍ୱାସ୍୍ ଓ ପରିବୱାର କଲ୍ୱାଣ ବିଭୱାଗଶର ଥବିୱା 
ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରଣନୀତି କକ୍ ଏବଂ ଶଦେର ଶକୱାଭିଡ୍ -
୧୯ ଶପୱାଟ୍ଗୱାଲ, ଶକୱାଭିଡ୍ ଶେଲପ ଲୱାଇନ୍ ତଥୱା 
ଶକୱାୱନ୍ି ପ ୍ଲୱାଟଫମ୍ଗକ୍ ସଦୃ୍ଢ କରୱାଯିବ ।

କୟୁାବରିନଟ ନଷି୍ପତି୍

Scan the QR code for detailed 
information on cabinet decisions
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ପ୍ରରତୟୁକ ପରିସି୍ତ ି
ପାଇ ଁଭାରତ ପ୍ରସୁ୍ତତ

କରରାନା ବରୁିଦ୍ଧରର ସଂଗ୍ରାମ

ଭୱାରତର କଶରୱାନୱାର୍ ଆଶରୱାଗ୍ 
େୱାର ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ ଶଦେଗଡି୍କ 

ତ୍ଳନୱାଶର ଉତ୍ତମ ରେିଛି । ଦୃତ 
ଟିକୱାକରଣ ଅଭିଯୱାନ ସେ ବ୍ୱାପକ 
ପରୀକ୍ଣ, ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ୱା ଏେ ି

ଶରୱାଗର୍ ଭୱାରତର ୩ ଶକୱାଟି ଶଲୱାକଙ୍କ 
ଆଶରୱାଗ୍ ଶେବୱାକ୍ ସନି୍ଶି୍ତ କରିଛି ।

କଶରୱାନୱାର ଦି୍ତୀୟ ଲେର େ୍ଏତ ମନ୍ର ଶେୱାଇଯୱାଇଛି 
ମୱାତ୍ ଏେୱା ସମ୍ପର୍୍୍ଗ ଭୱାଶବ ଦୂର ଶେୱାଇନୱାେି ଁ । ନୀତି 
ଆଶୟୱାଗର ସଦସ୍ ଡକ୍ଟର ଭି. ଶକ. ପଲଙ୍କ ମତଶର, 

ଯଦି ଆଶମ ଏେୱାକ ୍ ସମ୍ପର୍୍୍ଗଭୱାଶବ ନିଷି୍କୟ କରିଶଦବୱାକ ୍ ଚୱାେିବଁୱା 
ଶତଶବ ଆମମୱାନଙ୍୍କ ଶକୱାଭିଡ୍ ନିୟମୱାବଳୀକ ୍ କଶଠୱାର ଭୱାବଶର 
ପୱାଳନ କରିବୱାକ ୍ପଡିବ । ଦି୍ତୀୟ ଲେରର ମଧ୍ୟଭୱାଗଶର କଶରୱାନୱା 
ସଂକ୍ମଣ ଶଯଉଭଁଳି ଦୃତ ଗତିଶର ବୃଦି୍ଧ ପୱାଇବୱାକ ୍ଲୱାଗିଥଲିୱା, ଏେୱା 
ମଧ୍ୟ ଶସତିକି ଦୃତ ଗତିଶର ହ୍ୱାସ ପୱାଇବୱାକ ୍ଲୱାଗିଛି । ୩ ଶକୱାଟି 
ଭଳି ବିେୱାଳ ସଂଖ୍ୱାର କଶରୱାନୱା ଶରୱାଗୀଙ୍୍କ ଚିକିତ୍ୱା କରିବୱା ପୱାଇ ଁ
ପୱାଖୱାପୱାଖ ି ୫୨୯ ଦିନ ଲୱାଗିଛି । ଆଶରୱାଗ୍ େୱାର ପ୍ରୱାୟ ୯୭.୨୮ 
ପ୍ରତିେତ ରେଛିି । ଶଯଶତଶବଶଳ କି ଆଶମରିକୱାଶର ୨ ଶକୱାଟି 
୯୦ ଲକ୍ ଶରୱାଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ୱା ପୱାଇ ଁ ୫୩୯ ଦିନ ଲୱାଗିଥଲିୱା ଏବଂ 
ଶସଠୱାଶର ଆଶରୱାଗ୍ େୱାର ୮୪.୧୮ ପ୍ରତିେତ ରେଥିଲିୱା । ଜଲ୍ୱାଇ 
୧୩ ତୱାରିଖଶର ଶମୱାଟ ୩୧ େଜୱାର ୪୪୩ କଶରୱାନୱା ସଂକ୍ମିତ 
ମୱାମଲୱା ରିଶପୱାଟ୍ଗ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । ୧୧୮ ଦିନ ପଶର ଏେ ିସଂଖ୍ୱା 
ସବ୍ଗନିମ ୍ନ ଥଲିୱା ଅଥ୍ଗୱାତ୍ ଶଦୈନିକ ସଂକ୍ମଣ ମୱାମଲୱା େସିୱାବଶର 
୪ ମୱାସ ମଧ୍ୟଶର ଏେୱା ଶେୱାଇଥଲିୱା ।ସଂକ୍ମଣ ସଂଖ୍ୱା ଦୃତ 
ଗତିଶର ହ୍ୱାସ ପୱାଇପୱାଶର, କିନ୍ତୁ ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଭବିଷ୍ତ ପୱାଇ ଁ

ପ୍ରସ୍୍ତତ ଶେଉଛତିେ । ଜଲ୍ୱାଇ ୮ ତୱାରିଖଶର ଅନ୍ଷ୍ଠିତ କ୍ୱାବିଶନଟ 
ଶବୈଠକଶର ଏଥପିୱାଇ ଁ୨୩ େଜୱାର ୧୨୩ ଶକୱାଟି ଟଙ୍କୱାର “ଭୱାରତ 
ଶକୱାଭିଡ ୧୯ ଜର୍ରୀକୱାଳୀନ ମକ୍ୱାବିଲୱା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍୍ ବ୍ବସ୍ୱା ପ୍ରସ୍୍ତତି 
ପ୍ୱାଶକଜ ୍ - ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍୍ଗ ୱାୟ” ମଞ୍ର୍ ଶେବୱା ଏେ ି ଦିଗଶର ଏକ 
ପଦଶକ୍ପ । େୀଘ୍ର ପ୍ରତିଶରୱାଧ, ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପରିଚୱାଳନୱାକ ୍ଦୃଷି୍ଶର 
ରଖ ିସ୍ୱାସ୍୍ ଭିତିଭୂମୀର ବିକୱାେ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକି୍ୟୱା ପୱାଇ ଁସ୍ୱାସ୍୍ 
ବ୍ବସ୍ୱାକ ୍ପ୍ରସ୍୍ତତ ରଖବିୱା ଏେୱାର ଲକ୍୍ ।
ଜଲ୍ୱାଇ ୧୩ ତୱାରିଖଶର ଉତର-ପବୂ୍ଗର ୮ଟି ରୱାଜ୍ର 
ମଖ୍୍ମନ୍ତୀମୱାନଙ୍କ ସେ ଏକ ଶବୈଠକଶର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର 
ଶମୱାଦୀ ଭବିଷ୍ତ ପୱାଇ ଁ ସମ୍ପର୍୍୍ଗ ପ୍ରସ୍୍ତତ ରେବିୱାର ଆବେ୍କତୱା 
ଉପଶର ଗର୍୍ତ୍ୱୱାଶରୱାପ କରିଥଶିଲ । ଶସ କେଥିଶିଲ, “କଶରୱାନୱାର 
ନୂତନ ପ୍ରତିରୂପ ଉପଶର ଆମକ ୍ନଜର ରଖବିୱାକ ୍ପଡିବ । ରୂପ 
ପରିବତ୍ତ୍ଗନ ପଶର ଏେୱା ଶକଶତ ବିପଦପରୂ୍୍ଗ ଶେୱାଇପୱାଶର ଶସ 
ସମ୍ପକ୍ଗଶର ଜୱାଣବିୱା ପୱାଇ ଁଆମକ ୍ବିଶେଷଜ୍ଙ୍କ ମତ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନକ୍ 
ବିଚୱାରକ ୍ଶନବୱାକ୍ ପଡିବ । ଏଭଳି ଏକ ପରିସି୍ତିଶର, ପ୍ରତିଶରୱାଧ 
ଏବଂ ଚିକିତ୍ୱାର ଆବେ୍କତୱା ରେଛିି । କଶରୱାନୱା ସଂକ୍ମଣକ୍ 
ପ୍ରତିେତ କରିବୱା ପୱାଇ ଁ ଆମକ ୍ ଅଧକି କଶଠୱାର ପଦଶକ୍ପ 
ଶନବୱାକ ୍ ଶେବ । କ୍ଦ୍୍ ଅବଶରୱାଧ ଅଞ୍ଳଗଡି୍କ ଉପଶର ଆମକ୍ 

ବହୁ ସଂଖୟୁାର ରଲାକ ରଶୈଳ ନବିାସ ଓ ବଜାରରର 
ବନିା ମାସ୍କରର ବୁଲୁଛନ୍ ି। ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା 

ପବୂ୍ଷରୁ ରକରତକ ରଲାକ ଉପରଭାଗ କରିବାକୁ 
ଚାହୁଛଁନ୍,ି ତାହା ଠକ୍ି ନୁରହ ଁ।

- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ଉପରଯାଗୀ ସତକ୍ଷତା

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ
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ସକ୍ଟ୍ରିୟ ମୱାମଲୱା କ୍ମୱାଗତ ଭୱାବଶର ହ୍ୱାସ ପୱାଇବୱାଶର ଲୱାଗିଛି...
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ସମ୍ପର୍୍୍ଗ ଭୱାଶବ ଧ୍ୟୱାନ ଶଦବୱାକ ୍ପଡିବ । ଗତ ଶଦଢ ବଷ୍ଗ ମଧ୍ୟଶର 
ଆଶମମୱାଶନ ଶଯଉସଁବ୍ ଅଭିଜ୍ତୱା େୱାସଲ କରିଛ୍, ଶସସବ୍କ ୍ମଧ୍ୟ 
ସମ୍ପର୍୍୍ଗ ଭୱାବଶର ଉପଶଯୱାଗ କରିବୱାକ ୍ପଡିବ ।
କରରାନା ମାମଲାର ଏକ ଘଟଣାକ୍ମ
ଶଦେଶର କଶରୱାନୱା ଶରୱାଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୱା ଗତ ବଷ୍ଗ ଅଗଷ୍ ୭ 
ତୱାରିଖଶର ୨୦ ଲକ୍ ଟପିିଥଲିୱାଶବଶଳ ଅଗଷ୍ ୨୩ଶର ୩୦ 
ଲକ୍ ଏବଂ ଶସଶପ୍ଟମର୍ ୫ଶର ୪୦ ଲକ୍ ଅତିକ୍ମ କରିଥଲିୱା । 
ଶସଶପ୍ଟମର୍ ୧୬ ତୱାରିଖଶର ସମଦ୍ୱାୟ ସଂକ୍ମଣ ସଂଖ୍ୱା ୫୦ଲକ୍ 
ଟପି ଥବିୱାଶବଶଳ ଶସଶପ୍ଟମର୍ ୨୮ଶର ୬୦ ଲକ୍, ଅଶକ୍ଟୱାବର 
୧୧ଶର ୭୦ ଲକ୍, ଅଶକ୍ଟୱାବର ୨୯ଶର ୮୦ ଲକ୍ ଓ ନଶଭମର୍ 
୨୦ଶର ୯୦ ଲକ୍ ଅତିକ୍ମ କରିଥଲିୱା । ଡିଶସମର୍ ୧୯ ତୱାରିଖଶର 
କଶରୱାନୱା ମୱାମଲୱା ସଂଖ୍ୱା ୧ ଶକୱାଟି ଅତିକ୍ମ କରିଯୱାଇଥଲିୱା 
। ଶମ ୪ ତୱାରିଖଶର ୨ ଶକୱାଟି ଅତିକ୍ମ କରିଥଲିୱା ଏବଂ ଜ୍ନ୍ 
୨୩ଶର ୩ ଶକୱାଟି ଟପିଥଲିୱା ।
ଟିକାକରଣର ଗତ ିବଳବତର ଅଛ.ି..
ସମଗ୍ର ଶଦେ ଉତ୍ୱାେର ସେ କଶରୱାନୱା ବିଶରୱାଧୀ ସଂଗ୍ରୱାମଶର 
ସୱାମିଲ ଶେୱାଇଛି । ଏପରିକି ବିେୱାରଶର ବନ୍ୱା ପରିସି୍ତି 

ମଧ୍ୟ ଟିକୱାକରଣର ଗତିକ୍ ଶରୱାକି ପୱାରିନଥଲିୱା । ବିେୱାରର 
ବନ୍ୱା ପ୍ରଭୱାବିତ ଅଂଚଳଶର ଶଲୱାକଙ୍କ ଟିକୱାକରଣ ପୱାଇ ଁ
ସ୍ୱାସ୍୍କମ୍ଗୀମୱାଶନ ଏକ ଅଭିନବ ଉପୱାୟ ବୱାେୱାର କରିଥଶିଲ । 
ସ୍ୱାସ୍୍କମ୍ଗୀମୱାଶନ ଡଙ୍ଗୱାଶର ଯୱାଇ ବନ୍ୱା ପ୍ରଭୱାବିତ ଅଂଚଳର 
ଶଲୱାକମୱାନଙ୍୍କ ଟିକୱା ଶଦଇଥଶିଲ । ବନ୍ୱା ସଶତ୍ୱ, ଟିକୱାକରଣ 
ଅଭିଯୱାନଶର ବୱାଧୱା ସଷିୃ୍ ଶେୱାଇ ନଥଲିୱା । ସ୍ୱାସ୍୍ କମ୍ଗୀମୱାଶନ ଟିକୱା 
ଶନବୱାକ୍ ଚୱାେ୍ଥଁବିୱା ଶଲୱାକମୱାନଙ୍କ ପଞି୍କରଣ ଶସେି ଡଙ୍ଗୱାଶର େି ଁ
କରୱାଉଥଶିଲ ଏବଂ ଶସମୱାନଙ୍୍କ ତତକ୍ଣୱାତ୍ ଟିକୱା ଶଦଉଥଶିଲ। 
ଏେୱା ଭୱାରତର ସୱାମେ୍ିକ ସଙ୍କଳ୍ପର ଏକ ଅନନ୍ ଉଦୱାେରଣ । 
ଜୱାନ୍ଆରୀ ୧୬ ତୱାରିଖଶର ଶଦେଶର କଶରୱାନୱା ଟିକୱାକରଣ 
ଅଭିଯୱାନ ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇ ପ୍ରଥଶମ ସ୍ୱାସ୍୍କମ୍ଗୀମୱାନଙ୍କ 
ଟିକୱାକରଣ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । ‘ସଙ୍କଳ୍ପର୍ ସିଦି୍ଧ’ର ପଥ ଅନ୍ସରଣ 
କରି ଶଦେଶର ଜ୍ଲୱାଇ ୧୩ ତୱାରିଖ ସଦ୍୍ଧୱା ୩୮ ଶକୱାଟିର୍ ଅଧକି 
େିତୱାଧକିୱାରୀଙ୍୍କ ଟିକୱା ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି । 
ସ୍ରଦଶୀ ଜ୍ାନରକୌଶଳରର ପ୍ରସୁ୍ତତ ରକାଭାକ୍ସନି ଖବୁ ଶୀଘ୍ର ବଶି୍ 
ସ୍ାସ୍ୟୁ ସଂଗଠନର ଅନୁରମାଦନ ଲାଭ କରିପାରର
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍ ସଂଗଠନର ମଖ୍୍ ଶବୈଜ୍ୱାନିକ ଡକ୍ଟର ଶସୌମ୍ୱା 

ରଦଶରର ସଂକ୍ମଣରୁ
ଆରରାଗୟୁ ହାର

97.28% 
ରଦଶରର ସମଦୁାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ୪୩ ରକାଟି ଅତକି୍ମ କରିଛି

ସ୍ାସ୍ୟୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥୟୁ ଅନୁସାରର, ରଦଶରର 
ଚକିତି୍ାଧନି ରକାଭିଡ୍ -୧୯ ରରାଗୀଙ୍କ ସଂଖୟୁା ୪ 
ଲକ୍ଷ ୩୧ ହଜାର ୩୧୫ରର ପହଂଚଛି,ି ଯାହାକ ି
ସମଦୁାୟ ସଂକ୍ମିତ ମାମଲାର ୧.୪୦ ପ୍ରତଶିତ। 
ସଂକ୍ମିତମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆରରାଗୟୁ ହାର 
୯୭.୨୮ ପ୍ରତଶିତ ରହଛି ି। 

45
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4

 ସକ୍ୟି ମାମଲା       ସସୁ୍ ରରାଗୀ                    ନୂତନ ମାମଲା
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ସ୍ୱାମୀନୱାଥନ କେଛିତିେ, ଭୱାରତ ବୱାଶୟୱାଶଟକର ଟିକୱା ଶକୱାଭୱାକି୍ସନର 
ପରୀକ୍ଣ ତଥ୍ ସଶତେୱାଷଜନକ ରେଛିି ଏବଂ ଏେୱା ମଧ୍ୟ ଖବ୍୍ ଉର୍ 
ପ୍ରଭୱାବେୱାଳି । 
ଶସେିଦିନଠୱାର୍ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରୱା ଶକୱାଭୱାକି୍ସନକ୍ 
ଅନ୍ଶମୱାଦନ ମିଳିବୱାର ଆେୱା ଅଧକି ବଢିଯୱାଇଛି । ଭୱାରତୀୟ 
ଶଭଷଜ ଗଶବଷଣୱା ପରିଷଦ (ଆଇସିଏମଆର) ସେଶଯୱାଗଶର 
େୱାଇଦ୍ୱାବୱାଦଭିତିକ କମ୍ପୱାନୀ ଭୱାରତ ବୱାଶୟୱାଶଟକ ଦ୍ୱାରୱା ଏେ ି
ଟିକୱା ବିକେତି ଶେୱାଇଛି । ଅନ୍ଶମୱାଦନ ମିଳିବୱାର ସଫ୍ଳ – 
ଟିକୱା ଥଶର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍ ସଂଗଠନର ଜର୍ରୀକୱାଳୀନ ବ୍ବେୱାର 
ତୱାଲିକୱାଶର ଅତେଭ୍୍ଗକ୍ତ ଶେବୱା ପଶର, ଅତେଜ୍ଗୱାତୀୟ ସ୍ତରଶର 
ଏେୱାର ଗ୍ରେଣୀୟତୱା ବୃଦି୍ଧ ପୱାଇଥୱାଏ । ସମସ୍ତ ରୱାଷ୍ଟ୍ର ଏେି  ଟିକୱାର 
ପ୍ରମୱାଣପତ୍କ୍ ମୱାନ୍ତୱା ଶଦଇଥୱାଆତିେ । ଏଶବ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍ 
ସଂଗଠନର ତୱାଲିକୱାଶର ଏପରି ୭ଟି ଟିକୱା ରେିଛି ଯୱାେୱାକ୍ 
ଅନ୍ଶମୱାଦନ ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛି ।
ରକାୱନ୍ି , ଭାରତର ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନର ମଳୂଦୁଆ, ଯାହା 

ଏରବ ସମଗ୍ର ବଶି୍ ପାଇ ଁଉନ୍ମକୁ୍ତ 
ଆଶରୱାଗ୍ ଶସତ୍ ଆପ ୍ ପଶର, ଅନଲୱାଇନ ଟିକୱାକରଣ ମଂଚ 
ଶକୱାୱନ୍ି ଶକୱାଭିଡ ବିଶରୱାଧ ି ସଂଗ୍ରୱାମଶର ଶବୈଷୟିକ ସ୍ତରଶର 
ଭୱାରତ ପୱାଇ ଁଏକ ବିରୱାଟ ପଦଶକ୍ପ ଭୱାଶବ ସୱାବ୍ସ୍ତ ଶେୱାଇଛି। 
ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଗବୃେତ ନିଃେଳ୍୍କ ଟିକୱାକରଣ ଅଭିଯୱାନକ୍ ଶକୱାୱନ୍ି 
ଭୱାରତଶର ସଫଳ କରୱାଇବୱାଶର ଅତ୍ତେ ପ୍ରଭୱାବେୱାଳି ପ୍ରମୱାଣତି 
ଶେୱାଇଛି । ସ୍ଶଦେୀ ଶକୱାୱନ୍ି ମଂଚ ଏକ ବ୍ବସି୍ତ ତଥୱା ସ୍ୱାୟୀ 
ଢଙ୍ଗଶର ମେୱାମୱାରୀର ସମୱାଧୱାନ, ମକ୍ୱାବିଲୱା ଓ ନିୟନ୍ତଣ ପୱାଇ ଁ
ଭୱାରତର ଜନସ୍ୱାସ୍୍ ବ୍ବସ୍ୱାକ୍ ମୱାଗ୍ଗଦେ୍ଗନ କରିଛି । କୱାନୱାଡୱା, 
ଶମକି୍ସଶକୱା ସଶମତ ୫୦ର୍ ଅଧକି ଶଦେ ଶସମୱାନଙ୍କର ଟିକୱାକରଣ 
ଅଭିଯୱାନ ପୱାଇ ଁ ଡିଜିଟୱାଲ ମଂଚ ଶକୱାୱନ୍ି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରେ ପ୍ରକୱାେ 
କରିଛତିେ । ଶକୱାୱନ୍ି ମଂଚ ସମସ୍ତ ଶଦେ ପୱାଇ ଁମୱାଗଣୱାଶର ଉପଲବ୍ଧ 
ଶେବ ଶବୱାଲି ଅଥ୍ଗମନ୍ତୀ ନିମ୍ଗଳୱା ସୀତୱାରମଣ ଜି-୨୦ ଶଦେଗଡି୍କର 
ଶସଂଟ୍ୱାଲ ବ୍ୱାଙ୍କର ଗଭର୍୍ଗର ଏବଂ ଅଥ୍ଗମନ୍ତୀମୱାନଙ୍କ ଶବୈଠକଶର 
ଶରୱାଷଣୱା କରିଛତିେ ।   

ଏପଯ୍ଷୟୁନ୍ ସମଦୁାୟ  38.76  ରକାଟି ଟିକା ଦଆିଯାଇଛି

1,02,56,229 74,47,783
1,00,52,409

40,30,999

2,93,39,829

2,54,39,376

1,77,30,845

11,64,12,064
9,56,42,767
7,13,45,634

ସ୍ାସ୍ୟୁ କମ୍ଷୀ                 ଅଗ୍ରଣୀ ରଯାଦ୍ଧା         ୧୮ରୁ ୪୪ ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା         ୪୫ରୁ ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା      ୬୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୁଦ୍ଧ୍ଷ

ପ୍ରଥମ ରଡାଜ୍ ଦ୍ୱତିୀୟ ରଡାଜ୍ 

Scan the QR code to listen to the Prime Minister's address at the 
Global Conclave, National Doctors' Day and the COVID review 
meeting with the Chief Ministers of the Northeast on the Co-Win App.

ଟିକାକରଣ ରନୌକାଟିକାକରଣ ରନୌକା
ବିେୱାରର ଏେ ିଚିତ୍ ଶକୱାଭିଡ୍ ବିଶରୱାଧ ିଲଶଢଇ ପୱାଇ ଁସୱାେସ ଓ ଅଦମ୍ତୱାକ୍ 

ପ୍ରତିଫଳିତ କର୍ଛି । ଶଯଶତଶବଶଳ ରୱାଜ୍ର ଶକଶତକ ଜଲି୍ୱା ଜଳମଗ୍ନ ଶେୱାଇଥଲିୱା 
ଶସଶତଶବଶଳ ପ୍ରେୱାସନ ଶନୌକୱା ମୱାଧ୍ୟମଶର ଟିକୱାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥଲିୱା ।

୨୦୨୧ ଜଲୁାଇ ୧୩ 
ତାରିଖ ସଦୁ୍ଧା ତଥୟୁ

ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ



ଇତିେୱାସଶର ଏମିତି କିଛି ନୱା ଁରେିଛି ଶଯଉମଁୱାନଙ୍କର ସମୱାଜ ପ୍ରତି ବିପଳ୍ ଅବଦୱାନ ରେିଛି ଶେଶଲ ଶସେି ଅନ୍ପୱାତଶର 
ଶସମୱାଶନ ପରିଚିତ ନ୍େତିେ । ରୱାଜରେୀ ପର୍୍ଶଷୱାତମ ଦୱାସ ଟଣ୍ନ ଏେିଭଳି ଏକ ନୱା ଁଯିଏ ଏକ ସମଦୃ୍ଧ ପରମ୍ପରୱା ଛୱାଡି ଯୱାଇଛତିେ। 

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମ ପୱାଇ ଁତୱାଙ୍କର ଅବଦୱାନ ଏବଂ େିନ୍ଦୀର ଶଲୱାକପି୍ରୟତୱା ତଥୱା ପ୍ରସୱାର ପୱାଇ ଁତୱାଙ୍କ ଉଦ୍ମ ସକୱାଶେ ଶସ 
ବିଶେଷଭୱାବଶର ସ୍ମରଣୀୟ । ତୱାଙ୍କର ଅକ୍ୱାତେ ଉଦ୍ମ ଶଯୱାଗ୍ ଁେିନ୍ଦୀକ୍ ସରକୱାରୀ ଭୱାଷୱା ଏବଂ ଶଦବନୱାଗରୀକ୍ ସରକୱାରୀ 
ଭୱାଷୱାର ଲିପି ଭୱାବଶର ଗ୍ରେଣ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । ବିେଷି୍ େିନ୍ଦୀ ଶଲଖକ ବନୱାରସିଦୱାସ ୍ଚତ୍ଶବ୍ଗଦୀ କ୍େତିେ, “ ଭବିଷ୍ତର 

ଶଯଶକୌଣସି େିନ୍ଦୀ ଐତିେୱାସିକ ଏେି େତୱାଦ୍ୀ (ବିଂେ େତୱାଦ୍ୀ) ଉପଶର ଆଶଲୱାକପୱାତ କରିବୱା ସମୟଶର ମେଷଶି ଦୟୱାନନ୍ଦ, 
ମେୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରୱାଜଷଶି ଟଣ୍ନଙ୍କ ନୱାମ ବିଶେଷଭୱାଶବ ଉଶଲ୍ଖ କରିଶବ ।

ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ରଟଣୱା ଶେଉଛି ଶଯ, ଥଶର ଜଶଣ ସୱାଂସଦ 
ତୱାଙ୍କର ଭତୱା ବୱାବଦ ଶଚକ୍ ସଂଗ୍ରେ କରିବୱା ପୱାଇ ଁ
ରୱାଜ୍ସଭୱା କୱାଯ୍୍ଗ ୱାଳୟକ୍ ଯୱାଇଥଶିଲ । ‘ଶଲୱାକଶସବୱା 

ମଣ୍ଳ’ ନୱାମଶର ତୱାଙ୍କର ଭତୱା ଶଚକ୍ ଶଲଖବିୱା ପୱାଇ ଁ ସବିଶେଷ 
ତଥ୍ ପରୂଣ କରିବୱା ସକୱାଶେ ଶସ ପୱାଖଶର ଛିଡୱା ଶେୱାଇଥବିୱା ଜଶଣ 
ଭଦ୍ବ୍କି୍ତଙ୍କଠୱାର୍ ଶଗୱାଟିଏ କଲମ ମୱାଗିଥଶିଲ । ତୱାଙ୍କ ନିକଟଶର 
ଛିଡୱା ଶେୱାଇଥବିୱା ବ୍କି୍ତଜଣଙ୍କ ଏସବ୍ ଶଦଖଥ୍ଶିଲ ଏବଂ ଟିକିଏ 
ଆଶ୍ଯ୍୍ଗ  ଶେୱାଇଯୱାଇଥଶିଲ । ଶସ ଟଣ୍ନଙ୍୍କ ପଚୱାରିଶଲ, “ତ୍ଶମ 
ଭତୱା ବୱାବଦଶର ମୱାତ୍ ୪୦୦ ଟଙ୍କୱା ପୱାଇଲ ଆଉ ତୱାକ୍ ମଧ୍ୟ ଶଲୱାକ 
ଶସବୱା ମଣ୍ଳକ୍ ଦୱାନ କରିଶଦଲ ।”

କଲମ ଶଫଶରଇବୱା ସମୟଶର ସଂସଦ ସଦସ୍ ଜଣଙ୍କ ଉତର 
ଶଦଇଥଶିଲ, “ଶମୱାର ସୱାତ ଜଣ ଭଲ ଶରୱାଜଗୱାରିଆ ପଅ୍ ଅଛତିେ ଏବଂ 
ମ୍ ଁପ୍ରଶତ୍କଙ୍କ ଉପଶର ୧୦୦ ଟଙ୍କୱା ଶଲଖୱାଏ ଁ‘କର’ ଧୱାଯ୍୍ଗ  କରିଛି । 
ଶତଣ ୍ମ୍ ଁପ୍ରତି ମୱାସଶର ୭୦୦ଟଙ୍କୱା ଶରୱାଜଗୱାର କରିବୱାକ୍ ସକ୍ମ । 
ଶଯଉଥଁର୍ି ମ୍ ଁଶକବଳ ୩୦୦ର୍ ୪୦୦ ଟଙ୍କୱା ଖର୍୍ଗ କରିପୱାଶର । ବୱାକି 
ଟଙ୍କୱା ମ୍ ଁଶଲୱାକ ଶସବୱା ମଣ୍ଳକ୍ ପଠୱାଇଦିଏ । ଅବେଷି୍  ଟଙ୍କୱାଶର 
ମ୍ ଁକ’ଣ କରିବି ।”

ଏେ ିବ୍କି୍ତଜଣଙ୍କ ଆଉ ଶକେ ିନଥଶିଲ, ଶସ ଥଶିଲ ପ୍ର୍୍ଶଷୱାତମ 
ଦୱାସ ଟଣ୍ନ । ୧୮୮୨ ମସିେୱା ଅଗଷ୍ ପେଲିୱାଶର ଉତରପ୍ରଶଦେର 
ପ୍ରୟୱାଗରୱାଜଶର ଶସ ଜ୍ ମେଗ୍ରେଣ କରିଥଶିଲ । ୧୮୯୯ ମସିେୱାଶର 
ଟଣ୍ନ କଂଶଗ୍ରସ ଦଳଶର ଜଶଣ ଶସ୍ଚ୍ୱାଶସବୀ ଭୱାଶବ ଶଯୱାଗ 
ଶଦଇଥଶିଲ । ୧୯୦୫ ମସିେୱାଶର ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆଶନ୍ଦୱାଳନ ଦ୍ୱାରୱା 
ଅନ୍ପ୍ରୱାଣତି ଶେୱାଇ ଶସ ସ୍ଶଦେୀ ପୱାଇ ଁ ଏକ େପଥ ଶନଇଥଶିଲ 
ଏବଂ ଖୱାଦ୍ଶର ଚିନି ବ୍ବେୱାର କରିବୱା ବନ୍ଦ କରି ଶଦଇଥଶିଲ । 
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମଶର ଅଂେଗ୍ରେଣ ଶଯୱାଗ୍ ଁ ତୱାଙ୍କର ପୱାଠପଢୱାଶର 
ବୱାଧୱା ସଷିୃ୍ ଶେୱାଇଥଲିୱା ଏବଂ ଶସ ଆହ୍ୱାବୱାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୱାଳୟର୍ 
ବିତୱାଡିତ ଶେୱାଇଥଶିଲ । ଶତଶବ ଶସ ଅନ୍ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୱାଳୟଶର 
ନିଜର େକି୍ୱା ସମୱାପ୍ କରିଥଶିଲ । ୧୯୦୬ ମସିେୱାଶର ଶସ ଓକିଲୱାତି 
ଅଭ୍ୱାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥଶିଲ । ଟଣ୍ନ ମେୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜଶଣ 

ସ୍ତନ୍ତ ସେଶଯୱାଗୀ ଥଶିଲ । ଗୱାନି୍ଧଜୀଙ୍କ ପରୱାମେ୍ଗଶର ଶସ ୧୯୨୧ 
ମସିେୱାଶର ନିଜର ଓକିଲୱାତି ଅଭ୍ୱାସ ଛୱାଡି ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆଶନ୍ଦୱାଳନ 
ପୱାଇ ଁ ନିଜକ୍ ସମ୍ପର୍୍୍ଗ ଭୱାଶବ ଉତ୍ଗ୍ଗ କରିଶଦଇଥଶିଲ । ଆଇନ୍ 
ଅମୱାନ୍ ଆଶନ୍ଦୱାଳନଶର ଭୱାଗ ଶନଇଥବିୱାର୍ ତୱାଙ୍୍କ ମଧ୍ୟ ଶଜଲ୍ ପଠୱାଇ 
ଦିଆଯୱାଇଥଲିୱା । ପବୂ୍ଗତନ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଲୱାଲ ବୱାେୱାଦ୍ର େୱାସ୍ତ୍ରୀ 
ଶଲଖଛିତିେ, “ରୱାଷ୍ଟ୍ରବୱାଦ ପ୍ରତି ସମପ୍ଗଣ ଭୱାବ ଟଣ୍ନଙ୍୍କ େନି୍ଦୀ ଆଡକ୍ 
ଆତ୍କୃ ଷ୍ଟ କରିଥଲିୱା । େନି୍ଦୀର ପ୍ରଚୱାର ପ୍ରସୱାରଶର ତୱାଙ୍କର ଭୂମିକୱା 
ଶଯୱାଗ୍ ଁ ତୱାଙ୍୍କ େନି୍ଦୀ ସୱାେତି୍ ସଶମ୍ମଳନର ପ୍ରଥମ ଅଧଶିବେନଶର 
ତୱାଙ୍କ ଉପଶର ସଭୱାପତିର ଦୱାୟିତ୍ୱ ନ୍ସ୍ତ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । ୧୯୧୪ର୍ 
୧୯୧୮ ମସିେୱା ପଯ୍୍ଗ ତେ ଟଣ୍ନ ମେୱାରୱାଜ ନବ୍ େୱାଙ୍କ ଅଧନିଶର ଆଇନ 
ମନ୍ତୀ ଏବଂ ପଶର ଶବୈଶଦେକି ମନ୍ତୀ ଭୱାଶବ କୱାଯ୍୍ଗ  କରିଥଶିଲ । 
ମେୱାରୱାଜ ନବ୍ େୱାଙ୍କ ପକ୍ର୍ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମମ୍ଖ୍ୀନ ଶେବୱା 
ମୱାଶତ୍ ଶସ ତ୍ରତେ ଇସ୍ତଫୱା ଶଦଇଥଶିଲ ।

୧୯୫୦ ମସିେୱାଶର ଟଣ୍ନ୍ ଆଚୱାଯ୍୍ଗ  ଶଜ. ବି. କୃପୱାଳିନୀଙ୍୍କ ବିପଳ୍ 
ଶଭୱାଟଶର ପରୱାସ୍ତ କରି କଂଶଗ୍ରସର ଅଧ୍ୟକ୍ ଶେୱାଇଥଶିଲ । କିନ୍ତୁ 
କ୍େୱାଯୱାଏ ଶଯ କଂଶଗ୍ରସର ବିରିଷ ୍ଠ ଶନତୱାଙ୍କ ସେ ମତଶଭଦ ଶଯୱାଗ୍ ଁ
ଶସ ବିଜୟର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପଶର ଇସ୍ତଫୱା ଶଦଇଥଶିଲ । ତୱାଙ୍କର 
ବେ୍ମଖ୍ୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଭୱାେୱାଳୀ ବ୍କି୍ତତ୍ୱ ଶଯୱାଗ୍ ଁ ତୱାଙ୍୍କ ‘ରୱାଜରେୀ’ 
ଉପୱାଧଶିର ଭୂଷିତ କରୱାଯୱାଇଥଲିୱା । ୧୯୬୧ ମସିେୱାଶର ଶସ ଭୱାରତ 
ରତ୍ନଶର ସମ୍ମୱାନିତ ଶେୱାଇଥଶିଲ ।   

ଜରଣ ଉତ୍ଗ୍ଷୀକୃତ କୂଟନୀତଜି୍, ହି୍ ୀ ଭାରାର ସଧୁାରକ, 
ବଶିଷି୍ଟ ବକ୍ତା ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯାହାଙୁ୍କ 
ଆରମ ରାଜର୍ଚି ଭାବରର ଜାଣ ୁରସହ ିପରୁୁରରାତମ ଦାସ ୍

ଟଣ୍ନଙୁ୍କ ରମାର ଭକି୍ତପତୂ ରେଦ୍ଧାଞ୍ଳି ।
-ଅମିତ୍ ଶାହ, ସ୍ରାଷ୍ଟଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ

ହି୍ ୀର 
ରାଜର୍ଚି
ଜନ:୍ ୧୮୮୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧ – ମତୁୃୟୁ: ୧୯୬୨ ଜଲୁାଇ ୧
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ମିଡିଆ
କର୍୍ଗର



ଏକ ଭାରତଏକ ଭାରତ  --ରରେଷ ୍ଭାରତରରେଷ ୍ଭାରତ

ରଦଶର ବୃହତ କରିୃ ବଜାରଗଡ଼ିୁକ ୁରଯାଡ଼ୁଥବିା ଇ-ନାମ ୍ରଯାଜନା ରହଉ ରଦଶର ବୃହତ କରିୃ ବଜାରଗଡ଼ିୁକ ୁରଯାଡ଼ୁଥବିା ଇ-ନାମ ୍ରଯାଜନା ରହଉ 
କମି୍ା ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଏକ ଗ୍ରୀଡ୍ କାଯ୍ଷୟୁ ଅଥବା ଭାରତମାଳା, ରସତୁ ଭାରତମ, କମି୍ା ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଏକ ଗ୍ରୀଡ୍ କାଯ୍ଷୟୁ ଅଥବା ଭାରତମାଳା, ରସତୁ ଭାରତମ, 

ଭାରତରନଟ୍ ଭଳି କାଯ୍ଷୟୁକ୍ମ ଜରିଆରର, ଆମ ସରକାର ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ଭାରତରନଟ୍ ଭଳି କାଯ୍ଷୟୁକ୍ମ ଜରିଆରର, ଆମ ସରକାର ରାଷ୍ଟଟ୍ରର 
ଏକତ୍ରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରର ‘ଏକ ଭାରତ-ରରେଷ ୍ଭାରତ’ ସ୍ପ୍ନକ ୁସାକାର କରିବ।ଏକତ୍ରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରର ‘ଏକ ଭାରତ-ରରେଷ ୍ଭାରତ’ ସ୍ପ୍ନକ ୁସାକାର କରିବ।

-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

‘ଏକ ଶେୈ ଭୱାରତ, ଶରେଷ୍ଠ 
ଶେୈ ଭୱାରତ’ ବିଷୟବସ୍୍ତ 

ଦ୍ୱାରୱା ଅନ୍ପ୍ରୱାଣତି 
ସଙ୍ଗୀତଗଡ଼ି୍କ୍ େଣ୍ବିୱା ଲୱାଗି 

କ୍୍ଆର ଶକୱାଡ
 ସ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ

‘ଏକ ଭାରତ ରରେଷ ୍ଭାରତ’ କାଯ୍ଷୟୁକ୍ମର ଲକ୍ଷୟୁ ରହଉଛ ିରଦଶର 
ବଭିିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରର ସାଂସ୍କତୃକି ସମ୍କ୍ଷକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବା।

ବଭିିନ୍ନ ରାଜୟୁର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସମ୍କ୍ଷ ବଢ଼ାଇବା ରହଉଛ ି
‘ଏକ ଭାରତ ରରେଷ ୍ଭାରତ’ କାଯ୍ଷୟୁକ୍ମର ଲକ୍ଷୟୁ

ସଦ୍୍ଗୱାର ପଶଟଲ 
ଆମକ୍ ଏକ ଭୱାରତ 
ଶଦଇଥଶିଲ ଏବଂ 
ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ 130 

ଶକୱାଟି ଭୱାରତୀୟଙ୍କ 
କତ୍ତ୍ଗବ୍ ଶେଉଛି 
ମିଳିତ ଭୱାଶବ 
ଏେୱାକ୍ ଶରେଷ୍ଠ 

ଭୱାରତଶର ପରିଣତ 
କରିବୱା।

ଅଧକି ସଚୂନୱା 
ପୱାଇ ଁଶୱବସୱାଇଟ୍ 
ପରିଦେ୍ଗନ କରନ୍ତୁ
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