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ଟିକାକରଣ ପାଲଟିଛି

କେଶର ସରୁକ୍ା କବଚ
କକାଭିଡ ମହାମାରୀ ବକିରାଧକର ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକର ଭାରତ 

ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ପ୍ରତିଷା୍ କରିଛି, ୧୦୦% କଯାଗ୍ ହିତାଧକିାରୀଙ୍କ 
ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣ େିଗକର କେଶ ଆକଗଇ ଚାଲିଛି

“ଭାରତ ଟିକାକଣକର କରକଡ୍ଷ କରିଛ,ି
କେଶ ଖବୁଶୀଘ୍ର ଟିକା ଉତ୍ାେନର ପ୍ରମଖୁ
କକନ୍ଦ୍ରକର ପରିଣତ କହବାକୁ ଯାଉଛ।ି”

ସାକ୍ାତକାର : କକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାସ୍୍ ଏବଂ 
ପରିବାର କଲ୍ାଣ ମନ୍ତୀ
ମନସଖୁ ମାଣ୍ଡଭ୍ ପଷୃା୍ – ୨୨-୨୫

ସମାଚାର
ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ



କ୍ୟୁଆର କକୋଡ୍ ସ୍ୋନ କରି ମନ୍ କୀ ବୋତ୍ ଶଣ୍ନ୍ତୁ

“କଛାଟ ଉେ୍ମ କବକେ କବକେ 
ବଡ଼ ପରିବର୍୍ଷନ ଆଣଥିାଏ”

ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ଉଦ୍ୟମ ଭୋରତଛର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋତ୍ୋକୁ ଆଛେଇ ଛନଉ�ନି୍- ଛକୋଭିଡ ମହୋମୋରୀ ବିଛରୋଧଛର ଟିମ ୍
ଇଣି୍ଆର ସଂକଳ୍ପ ଛହଉ କିମୋ୍ ସ୍ୋନୀୟ ଉତ୍ୋଦ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ସ୍ୱଚ୍ଛତୋକୁ ଏକ ଅଭ୍ୟୋସଛର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୋ କିମୋ୍ ନଦୀ 
ପନୁରୁଦ୍ୋର ପୋଇ ଁଉଦ୍ୟମ ଅଥବୋ ଅପରିଚିତ ନୋୟକମୋନଙ୍କର ବୀରେୋଥୋ ସମ୍ପକତ୍ତଛର ସଚୂନୋ ଛଦଇ ନୋେରିକମୋନଙୁ୍କ 

ଅନୁପ୍ରୋଣତି କରିବୋ ଛହଉ ପ୍ରଛତ୍ୟକ ଛଷେତ୍ଛର ଭୋରତ ଦ୍ରୁତ େତିଛର ଅଗ୍ରସର ଛହଉ�ି। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଛର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ନିଜର ‘ମନ କୀ ବୋତ୍’ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଛର ଛଦଶବୋସୀଙ୍କ ସହ କଥୋ ଛହୋଇଥଛିେ। ଏହୋର କୀୟଦଂଶ :

 ସ୍ଚ୍ଛତା ଏକ ଅଭ୍ାସ ପାଲଟିଛ ି: ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ପଜୂନୀୟ ବୋପଙୁ୍କ ପ୍ରତି ଛରେଷ୍ଠ ରେଦ୍ୋଞ୍ଜଳି। ଆଜ ିବହୁ ଦଶନି୍ ପଛର ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ଆଛ୍ୋଳନ ପଣୁଥିଛର 
ସୋରୋ ଛଦଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଭୋରତର ସ୍ୱପ୍ନଛର ବୋନି୍ ପୋରି�ି। ପିଢ଼ି ପଛର ପିଢ଼ି ଛେୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟଛର ସ୍ୱଚ୍ଛତୋର ଉର୍ରଦୋୟିତ୍ୱ ଏକ ସଂସ୍ୋର ଭୋଛବ 
ରହଆିସି�ି। ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ଅଭିଯୋନ ଛେୋଟିଏ ପିଢ଼ି ପଛର ଆଉ ଛେୋଟିଏ ପିଢ଼ି ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ େୋେି ରହଛିେ ସମୋଜ ଏହ ିେଣୁକୁ ଖବୁଶୀଘ୍ର ନିଜ ଭିତଛର 
ଆତ୍ମସ୍ କରି ଛନଇଥୋଏ।

 ଆଥଥିକ ସ୍ଚ୍ଛତା : ଏହୋ ସତ୍ୟ ଛଯ ଆଥଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ହୋସେ ପୋଇ ଁପ୍ରଯକିୁ୍ ସହୋୟକ ଛହୋଇପୋରିବ। ଏହୋ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁଏକ ଖସିୁର ବିଷୟ 
ଛଯ ସୋଧୋରଣ ଜନତୋ ଫିନଛଟକ ୟୁପିଆଇେଡ଼ିୁକ ମୋଧ୍ୟମଛର ଡିଜଟିୋେ ଅଥତ୍ତ କୋରବୋର ମୋେତ୍ତ ସହତି ଛଯୋଡ଼ି ଛହଉ�ନି୍। ଏହୋର ପ୍ରଚଳନ ଦିନକୁ 
ଦିନ ବୃଦି୍ ପୋଉ�ି। ଆପଣମୋଛନ ଏହ ିଅଭିଯୋନ ସମ୍ପକତ୍ତଛର ଅବେତ ଥଛିବ ଛଯ ଜନଧନ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ଛଦଶ ଏଛବ ମୋନ୍ୟତୋ ପ୍ରଦୋନ କରି�ି 
କୋରଣ ଏହୋ ମୋଧ୍ୟମଛର େରିବଙ୍କ ପ୍ରୋପ୍ୟ ଟଙ୍କୋ ସିଧୋସଳଖ ଛସମୋନଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟଛର ଜମୋ ଛହୋଇପୋରୁ�ି। ଛଶୌଚୋଳୟ ନିମତ୍ତୋଣ ମୋଧ୍ୟମଛର 
େରିବଙ୍କ ସମ୍ୋନ ବୃଦି୍ ପୋଇ�ି, ଅନୁରୂପ ଭୋଛବ ଆଥଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ େରିବଙ୍କ ଅଧକିୋର ସନିୁଶି୍ତ କରୁ�ି, ଛସମୋନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଖୁମୟ କରି�ି।

 େୀନେୟାଲ ଉପାଧ୍ାୟଜୀଙ୍କ ଆଥଥିକ େୂରେୃଷି୍ଟ : ଦୀନ ଦୟୋେ ଜୀ ବିେତ ଶତୋବ୍ୀର ମହୋନ ଚିନ୍ୋନୋୟକମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥଛିେ। 
ତୋଙ୍କର ଅଥତ୍ତଛନୈତିକ ଦଶତ୍ତନ ଓ ନୀତି ସମୋଜର ସଶକି୍କରଣ ପ୍ରତି ଉଦି୍ଷ୍ଟ ଥେିୋ। ତୋଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରଦଶଥିତ ଅଛନ୍୍ୟୋଦୟର ମୋେତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମୋନ 
ପରିଛପ୍ରଷେୀଛର ମଧ୍ୟ ଶଷିେଣୀୟ ଏବଂ ଛପ୍ରରଣୋଦୋୟୀ। ଦୀନ ଦୟୋେଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମକୁ ନିରନ୍ର ଛଚଷ୍ଟୋ କରିବୋର ଛପ୍ରରଣୋ ମିଳିଥୋଏ। 
ପ୍ରତିକୂଳ ରୋଜଛନୈତିକ ଏବଂ ଆଦଶତ୍ତେତ ପରିସି୍ତି ସଛ୍ୱେ, ଛସ ଭୋରତର ବିକୋଶ େୋେି ସ୍ୱଛଦଶୀ ତଥୋ ଛଦଶଛର  ବିକଶତି ମଛଡେ ପୋଇ ଁ
ତୋଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରୁ ବିଚୁ୍ୟତ ଛହୋଇନଥଛିେ। 

 କଭାକାଲ ଫର କଲାକାଲ : ଆଜ ିସ୍ୱୋଧୀନତୋର ୭୫ତମ ବଷତ୍ତଛର ଆଛମ ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ଅମତୃ ମଛହୋତ୍ସବ ପୋଳନ କରୁ�ୁ। ଆଛମ ଆଜ ିସଛନ୍ୋଷର 
ସହ କହପିୋରିବୋ ଛଯ ଆମର ଯବୁପିଢ଼ି ଖଦୀକୁ ଛସହ ିଛେୌରବଶୋଳୀ ସ୍ୋନ ଛଦଇପୋରି�ନି୍ ଯୋହୋ ଦିଛନ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମ ସମୟଛର ଖଦୀକୁ 
ମିଳିଥେିୋ। ଆେକୁ ଦୀପୋବଳୀ ଆସ�ିୁ... ପୋବତ୍ତଣ ଋତୁ ପୋଇ ଁଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରଛତ୍ୟକ ଖଦୀ, ହସ୍ତତନ୍, କୁଟୀରଶଳି୍ପ ଉତ୍ୋଦ କ୍ରୟ ‘ଛଭୋକୋେ ଫର 
ଛେୋକୋେ’ ଅଭିଯୋନକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବୋ ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଏହୋ ସମସ୍ତ ଛରକଡତ୍ତ ଭୋଙି୍ଗବୋ ଉଚିତ୍।

 ଅପରିଚତି ନାୟକଙ୍କ ସହତି କଯାଡ଼ି କହାଇଛନ୍ ିଯବୁ ପିଢ଼ି : ଅମତୃ ମଛହୋତ୍ସବର ଏହ ିକୋଳଛର, ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମ ଇତିହୋସର ଅନୋଛେୋଚିତ 
ଅଧ୍ୟୋୟ ସମ୍ପକତ୍ତଛର ପ୍ରଛତ୍ୟକଙୁ୍କ ପରିଚିତ କରୋଇବୋର ଉଦ୍ୟମ ଜୋରି ରହ�ିି। ଏଥପିୋଇ ଁପ୍ରତିଭୋସମ୍ପନ୍ନ ଛେଖକ, ଛଦଶ ଓ ବିଶ୍ୱର ଯବୁପିଢ଼ିମୋନଙୁ୍କ 
ଆହୋ୍ନ କରୋଯୋଉ�ି।  ଏଥପିୋଇ ଁବର୍ତ୍ତମୋନ ସଦୁ୍ୋ ୧୩ ହଜୋରରୁ ଅଧକି ଛେୋକ ପଞି୍ଜକରଣ କରି�ନି୍ ଏବଂ ତୋହୋ ପଣୁ ି୧୪ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଷୋଛର। 
ପୋଖୋପୋଖ ି୫ ହଜୋରରୁ ଅଧକି ପ୍ରତିଭୋବୋନ ଛେଖକ ଆମ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମର କୋହୋଣୀ ଛଖୋଜବିୋଛର େୋେି ପଡି�ନି୍।

 ନେୀ ପନୁରୁଦ୍ାର : ଛମୋର ନିଛବଦନ ଛହଉ�ି ଭୋରତର ପ୍ରଛତ୍ୟକ ଛକୋଣଛର ବଷତ୍ତକୁ ଅତିକମଛର ଥଛର ଏକ ନଦୀ ପବତ୍ତ ପୋଳନ କରୋଯିବୋ 
ଉଚିତ୍। ଆମ ପୋଇ,ଁ ନଦୀ ଛକବଳ ଛଭୌତିକ ବସୁ୍ତ ନୁଛହ ଁ; ନଦୀ ଆମ ପୋଇ ଁ ଏକ ପ୍ରୋଣଶକି୍। ଛମୌସମୁୀ ସମୟଛର ବଷତ୍ତୋ ଜଳ ସଂରଷେଣ 
ପୋଇ ଁ ‘କ୍ୟୋଚ୍ ଦ ଛରନ୍’ ଅଭିଯୋନ ଆରମ୍ଭ କରୋଯୋଇଥେିୋ। ତୋମିେନୋଡ଼ୁଛର ଛଯଉ ଁନୋେନୋନ୍ୀ ବହୁ ବଷତ୍ତ ଧରି ଶଖୁେିୋ ପଡ଼ିଥେିୋ, ସ୍ୋନୀୟ 
ମହିଳୋମୋନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମଛର ତୋହୋର ପନୁରୁଦ୍ୋର ଛହୋଇପୋରି�ି।

 ଉପହାରର ଇ-ନଲିାମୀ : ବର୍ତ୍ତମୋନ ସମୟଛର, ଏକ ବିଛଶଷ ଧରଣର ଇ ନିେୋମୀ କରୋଯୋଉ�ି। ଛମୋଛତ ଛେୋକମୋଛନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟଛର 
ଛଦଉଥବିୋ ସୋମଗ୍ରୀକୁ ଇଛେଛ ଟ୍୍ୋନିକ ମୋଧ୍ୟମଛର ନିେୋମୀ କରୋଯୋଉ�ି। ଏହ ିଇ-ନିେୋମୀ ମୋଧ୍ୟମଛର ଆଦୋୟ ଛହଉଥବିୋ ଅଥତ୍ତ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ନମୋମି 
େଛଙ୍ଗ ଅଭିଯୋନଛର ଖର୍ତ୍ତ କରୋଯିବ।

 େବି୍ାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଭାବନା : ଆମ ଦିବ୍ୟୋଙ୍ଗ ଭୋଇଭଉଣୀମୋନଙ୍କର “ଆଛମ ପୋରିବୁ ସଂସ୍ତିୃ”, “ଆଛମ ପୋରିବୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ତୋ” ଏବଂ 
“ଆଛମ କରିପୋରିବୁ ମଛନୋଭୋବ” ବୋସ୍ତବଛର ଛପ୍ରରଣୋଦୋୟୀ। କି�ିଦିନ ପବୂତ୍ତରୁ, ୮ ଜଣ ଦିବ୍ୟୋଙ୍ଗ ବ୍ୟକି୍ ଛଯପରି ଭୋଛବ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ 
ସିଆଚୀନଛର ପହଞ୍ଚବିୋର ସଫଳ ଛହଛେ ତୋହୋ ପ୍ରଛତ୍ୟକ ଛଦଶବୋସୀଙ୍କ ପୋଇ ଁେବତ୍ତର ବିଷୟ। ଭୋରତୀୟ ଛସନୋ ସ୍ୱତନ୍ତ ବୋହନିୀର ଉଦ୍ୟମ 
ଛଯୋେ ୁଏହ ିଅପଛରସନ ସଫଳ ଛହୋଇଥେିୋ।

ଅଧ୍ୟୋୟ ୨୮, ଛସଛପଟମର୍ ୨୬, ୨୦୨୧ମନ କୀ ବାତ୍ ୨.୦
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ଉଡ଼ାନ

ଯାହାଙ୍କ ପାଇ ଁମାତୃଭୂମିର ହତି ଥଲିା  କରେଷ ୍ଲକ୍୍

‘ଟିକା କସବା’ ସ୍ାସ୍୍ର ସରୁକ୍ା କବଚ

କଛରୋନୋ ଟିକୋକରଣଛର ଭୋରତ ନୂଆ ଛରକଡତ୍ତ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ କରୁ�ି ଯୋହୋକି ନିଜର ବିଜ୍ଞ 
ଛଯୋଜନୋ ଏବଂ ଦୂରଦଶଥିତୋ ବଳଛର ସବତ୍ତବୃହତ ଟିକୋକରଣ ଅଭିଯୋନ କୋଯତ୍ତ୍ୟକୋରୀ କରି 
ସୋରୋ ବିଶ୍ୱଛର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଛହୋଇପୋରି�ି।

ଭିତର ପଷୃା୍ଗଡ଼ିୁକକର

ବନିା ବାଛବଚିାରକର, ଜାତ,ି ଧମ୍ଷ, ବର୍୍ଷ ନବିଥିକଶରକର ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ହତିକୁ 
ସକବ୍ଷାଚ୍ଚ ସ୍ାନକର ରଖଥିବିା ମହାନାୟକମାନଙ୍କ ଉପକର ସ୍ତନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ 

ପଷୃ ୍ଠୋ 36-37

ସଦ୍୍ଷାର ପକଟଲ ନଜିର ଶକି୍ଶାେୀ ସଂକଳ୍ପ ବେକର 
ଆଜରି ଭାରତ ପାଇ ଁକକବେ ଭିରି୍ଭୂମି ସ୍ାପନ 
କରିନଥକିଲ ବରଂ େୃଢ଼ତା ଏବଂ ସମପ୍ଷଣ ଭାବନା ସହତି 
ଭବରି୍ତ ପାଇ ଁମାଗ୍ଷ ପ୍ରେଶ୍ଷନ କରିଥକିଲ।

େୃଢ଼ କସନା-ଆତ୍ମନଭି୍ଷରତା 
େଗିକର କହଉଛ ିଅଗ୍ରସର

କକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାସ୍୍ ଓ ପରିବାର କଲ୍ାଣ ମନ୍ତୀ
ମନସଖୁ ମାଣ୍ଡଭ୍

-ଭାରତର ନୂତନ ସ୍ାସ୍୍ ମକଡଲ 

ବର୍୍ଷମାନ ଅକଟାକମାବାଇଲ – କ୍ାନ ଉକେ୍ାଗକୁ 
ଉତ୍ାେନ ପାଇ ଁମିେିବ ‘କପ୍ରାତ୍ାହନ’

ଭାରତର ବକିାଶ ସହତି ବଶି୍ୱର
ବକିାଶ କଯାଡ଼ି କହାଇ ରହଛିି

କରିୃ ପ୍ରଗତ ିପାଇ ଁ
ବଜି୍ାନର ପ୍ରକୟାଗ

ଉଡ଼ାନ କଯାଜନା ସାଧାରଣ 
କଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁବମିାନ ଯାତ୍ାକୁ 
ଶସ୍ା କରି କେଇଛି

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର

ସଦ୍୍ଷାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପକଟଲ : ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ 
ନମି୍ଷାଣ କରିଥବିା କଲୌହପରୁୁର

ନୂତନ ପ୍ରତରିକ୍ା କାଯ୍୍ଷ ାେୟ ପରିସର

ସାକ୍ାତକାର

ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ ଡିଜଟିାଲ ମିଶନ

କ୍ାବକିନଟ ନଷି୍ପରି୍

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଆକମରିକା ଗସ୍
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ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ

ସମାଚାର
ସମ୍ାେକ
ଜୟେୀପ ଭଟନାଗର
ପ୍ରମଖୁ ମହୋନିଛଦ୍ତ୍ତଶକ,
ପତ୍ ସଚୂନୋ କୋଯତ୍ତ୍ୟୋଳୟ,
ନୂଆଦିଲ୍ୀ

ଅେଙ୍କରଣ
ଶ୍ୟୋମ ଶଙ୍କର ତିୱୋରୀ
ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମୋର ଶମତ୍ତୋ
ଦିବ୍ୟୋ ତେୱୋର
ଅଭୟ କୁମୋର େପୁ୍ୋ

ସମ୍ାେକୀୟ ସହକଯାଗୀ
ବିଛଭୋର ଶମତ୍ତୋ, ଚ୍ନ କୁମୋର ଛଚୌଧରୀ, 
ସମୁୀତ କୁମୋର (ଇଂରୋଜୀ), ଅନୀେ 
ପଛଟେ (େଜୁରୋତୀ), ଛକୋଛଟରୁ ରେୋବଣୀ 
(ଛତେୁେ)ୁ, ନଦୀମ ଅହମ୍ଦ (ଊଦୁ୍ତ୍ତ), 
ଛସୋନିତ କୁମୋର ଛେୋସ୍ୱୋମୀ (ଅହମୀୟୋ), 
ବିନୟ ପି.ଏସ.(ମୋେୋୟେମ)

ଉପକେଷ୍ଟା ସମ୍ାେକ
ସକନ୍ାର କୁମାର

ପ୍ରକାଶତି ଓ ମୁ୍ ତି
ସକତ୍ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ
ପ୍ରମଖୁ ମହୋନିଛଦ୍ତ୍ତଶକ, ବିଓସି
ବୁ୍ୟଛରୋ ଅଫ୍  ଆଉଟ୍ ରିଚ୍  ଆଣ୍ 
କମ୍ୁୟନିଛକସନ
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ସମ୍ାେକଙ୍କ କଲମରୁ
ସୋଦର ନମସ୍ୋର,

ସଂକଳ୍ପ ଛନଇ ଆେକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ
ସମସ୍ତ ବୋଧୋ ଦୂଛରଇ ଛଦଇ
ଅନ୍କୋର ଦୂର କରିବୋ େୋେି
କୋରଣ ବର୍ତ୍ତମୋନ ସଯୂତ୍ତ୍ୟ ଉଦୟ ଛହୋଇସୋରି�ନି୍...

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀଙ୍କ କବି ହୃଦୟରୁ ନିସତୃ ଏହ ି ବୋଣୀଛର ନୂତନ ଭୋରତର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିଫଳିତ ଛହୋଇ�ି। 
ଛସହ ିନୂତନ ଭୋରତ ଏବଂ ବିକୋଶର ନୂଆ ଉପେବ୍ ିହୋସେ କରୁ�ି। ଛଦଶ ଛଯଛତଛବଛଳ ଛକୋଭିଡ ପ୍ରଭୋବିତ ଛହେୋ, ବିଶୋଳ 
ଜନସଂଖ୍ୟୋ କୋରଣରୁ ଏହ ିସଙ୍କଟର ମକୁୋବିେୋ ପୋଇ ଁଭୋରତର ସୋମଥତ୍ତ୍ୟ ଉପଛର ବିଶ୍ୱବ୍ୟୋପୀ ସଛ୍ହ ପ୍ରକୋଶ କରୋଯୋଇଥେିୋ। 
କିନ୍ତୁ ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଏହ ିଜନସଂଖ୍ୟୋକୁ ଏକ ମେୂ୍ୟବୋନ ମୋନବ ସମଳ୍ଛର ପରିଣତ କଛେ। ଫଳଛର ଭୋରତ ଛକବଳ ଛକୋଭିଡ 
ମହୋମୋରୀର ସଫଳ ମକୁୋବିେୋ କେୋ ନୋହି ଁବରଂ ପ୍ରଛତ୍ୟକ ଛଷେତ୍ଛର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରେତି ହୋସେ କେୋ। ବର୍ତ୍ତମୋନ, ଭୋରତ ଛକୋଭିଡ 
ଟିକୋକରଣ ଛଷେତ୍ଛର ନୂଆ ଛରକଡତ୍ତ ହୋସେ କରୁ�ି। ଉଛଲ୍ଖଛଯୋେ୍ୟ ଛଯ, ଛସଛପଟମର୍ ୧୭ ତୋରିଖ ଛେୋଟିଏ ଦିନଛର ଅଛଢ଼ଇ 
ଛକୋଟି ଛକୋଭିଡ ଟିକୋ ଛଦଇ ଭୋରତ ଏକ ନୂଆ ଛରକଡତ୍ତ କେୋ।

୧୦୦ ଛକୋଟି ଛଡୋଜ ୍ କଛରୋନୋ ଟିକୋ ଛଦବୋର ଛରକଡତ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ କରିବୋଛର ଭୋରତ ମୋତ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଛକଇପୋଦ ଦୂରଛର 
ରହ�ିି। ଅନୁରୂପ ଭୋଛବ ଛଦଶ ନିଜର ଶତପ୍ରତିଶତ ଛଯୋେ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟୋର ଟିକୋକରଣ େଷେ୍ୟ ହୋସେ ଦିେଛର ଅଗ୍ରସର 
ଛହଉ�ି। ଛତଛବ ଭୋରତ ଭଳି ଏକ ବିବିଧତୋପରୂ୍ତ୍ତ ରୋଷ୍ଟ୍ଛର ଏହ ିମୋଇେଖଣୁ୍ଟ ହୋସେ କରିବୋର ରୋସ୍ତୋ ସହଜ ନଥେିୋ। ଦୁଇଟି 
ସ୍ୱଛଦଶୀ ଟିକୋ ବିକଶତି କରିବୋ ଏବଂ ବ୍ୟୋପକ ଟିକୋକରଣ ଅଭିଯୋନ ମୋଧ୍ୟମଛର ଆମର ନୋେରିକମୋନଙ୍କ ନିକଟଛର ପହଞ୍ଚବିୋ, 
ବୋସ୍ତବଛର ଏକ ଉଛଲ୍ଖନୀୟ ଘଟଣୋ।

ମୋନବ ଇତିହୋସଛର ଏଛତ ବ୍ୟୋପକ ଟିକୋକରଣ ଛଦଖବିୋକୁ ମିଳିବୋ ବିରଳ। ୨୦୧୪ ପରଠୋରୁ ସରକୋର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛଷେତ୍କୁ 
ସଦୃୁଢ଼ କରିବୋ ପୋଇ ଁ ନିରନ୍ର ଭୋଛବ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସ�ୁନି୍। ଭୋରତର ଛବୈଜ୍ଞୋନିକ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସୋ ବ୍ୟବସ୍ୋ ବିଶ୍ୱସ୍ତରଛର 
ଭରସୋଛଯୋେ୍ୟ ଛହୋଇପୋରି�ି। ଛଦଶର ଛନତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଜନସୋଧୋରଣ ନିଜ ଉପଛର ଭରସୋ ରଖପିୋରିଛେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ସୋକୋର 
ଛହୋଇଥୋଏ।  ଛକୋଭିଡ ମହୋମୋରୀ ସମୟଛର ନୋେରିକମୋନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକୋକୁ ସରୁଷିେତ ରଖବିୋଛର ସରକୋର ସଫଳ 
ଛହୋଇ�ନି୍। ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ େତିଛର ଚୋେୁଥବିୋ ଭୋରତର ଅସୋଧୋରଣ ଟିକୋକରଣ ଅଭିଯୋନକୁ ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣର ପ୍ରଚ୍ଛଦ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୋଛବ ସ୍ୋନିତ କରୋଯୋଇ�ି। ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛଷେତ୍କୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବୋ ନିମଛନ୍ କ୍ୟୋବିଛନଟ ନିଷ୍ପରି୍ ଏବଂ ଛକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କର 
ସୋଷେୋତକୋର ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣର ଅନ୍ୟ ଆକଷତ୍ତଣୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟଛର ସ୍ୋନ ପୋଇ�ି।

ସଦ୍ତ୍ତୋର ବଲ୍ଭଭୋଇ ପଛଟେଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ଜୟନ୍ୀଛର କୃତଜ୍ଞ ରୋଷ୍ଟ୍ ସ୍ମରଣ କରୁ�ି। ଅଖଣ୍ ଭୋରତ ନିମତ୍ତୋଣ କରିଥବିୋ 
ଛେୌହପରୁଷ ସଦ୍ତ୍ତୋର ବଲ୍ଭଭୋଇ ପଛଟେ, ଅନ୍ଜତ୍ତୋତୀୟ ସ୍ତରଛର ଭୋରତର ବୃଦି୍ ପୋଉଥବିୋ ସମ୍ୋନ, ଛକୋଭିଡ ମହୋମୋରୀ 
ସମୟଛର ମିଳିତ ଜୋତିସଂଘଛର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କର ଅଭିଭୋଷଣ ଆଦି ଆକଷତ୍ତଣୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସଂସ୍ରଣଛର ରହ�ିି। 
ଆହୁରି, ସୋଧୋରଣ ଜନତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁବିମୋନ ଯୋତ୍ୋକୁ ସେୁଭ କରିଥବିୋ ଉଡ଼ୋନ ଛଯୋଜନୋ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ େଣତନ୍ତ ଉପଛର 
ଭରସୋଛଯୋେ୍ୟ ସଚୂନୋ ଛଯୋେୋଇ ଛଦବୋର େଷେ୍ୟ ଛନଇ ଆରମ୍ଭ କରୋଯୋଇଥବିୋ ସଂସଦ ଟିଭି ବିଷୟଛର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହ ି
ସଂସ୍ରଣଛର ପଢ଼ିପୋରିଛବ। ଅମତୃ ମଛହୋତ୍ସବ ବିଭୋେଛର ମହୋନ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମୀ- ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନୋଥ ଦୋସ, ଅଶଫୋଖଉଲ୍ୋ 
ଖୋ ଁ, କିଟୁ୍ରର ରୋଣୀ ଚିନ୍ନୋମୋ, ନିମତ୍ତେୋ ଛଦଶପୋଛଣ୍, ଭେିନୀ ନିଛବଦିତୋ, ଆଚୋଯତ୍ତ୍ୟ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛଦବ ଏବଂ ରେୀକି୍ରଷ୍ୋ ସିଂହଙ୍କ 
ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ପୋଠକମୋନଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରୋଣତି କରିବ।

ପୋବତ୍ତଣ ଋତୁଛର ବିଛଶଷ ଭୋଛବ ଛକୋଭିଡ ନିୟମ ପୋଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଜର ମତୋମତ ଛେଖନ୍ତୁ

(ଜୟେୀପ ଭଟନାଗର)

ଠକିଣୋ :  ରୁମ ନମର୍-୨୭୮, ବୁ୍ୟଛରୋ ଅଫ ଆଉଟରିଚ୍ 
 ଆଣ୍ କମ୍ୁୟନିଛକସନ, ଦି୍ତୀୟ ମହେୋ
 ସଚୂନୋ ଭବନ, ନୂଆଦିଲ୍ୀ-୧୧୦୦୦୩
ଇ-ଛମେ୍ : response-nis@pib.gov.in
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ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର ଏକ ଛରେଷ୍ଠ ମୋଧ୍ୟମ 
ଯୋହୋ ପୋଠକମୋନଙୁ୍କ ସଚୂନୋ, ଛପ୍ରରଣୋ ଏବଂ 
ସଜୃନଶୀଳ ବିଚୋରର ସମ୍ପରି୍ ଛଯୋେୋଇ 
ଛଦଇଥୋଏ। ସବିୁଧୋଜନକ, ଇଣ୍ଟରଆ ଟ୍ଭି 
ଏବଂ ସହଜଛର ଉପେବ୍ ଏହ ି ପତ୍କିୋର 
ଏକ ନିୟମିତ ପୋଠକ ଛହୋଇଥବିୋରୁ ମୁ ଁ
କୃତଜ୍ଞ। ଜ୍ଞୋନ ଓ ଛପ୍ରରଣୋଛର ପରିପରୂ୍ତ୍ତ ଏହ ି
ଇଣ୍ଟରଆ ଟ୍ଭି ପତି୍କୋ ପ୍ରକୋଶ କରିଥବିୋରୁ ମୁ ଁ
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଏବଂ ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର ଟିମ 
ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତୋ ପ୍ରକୋଶ କରୁ�ି।

ପଥ୍ଷ ୱାସନ୍
paarth26wassan@gmail.com

ଛମୋ ଇ-ଛମେଛର ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର ପୋଇଛେ, 
ମୁ ଁ ଖସିୁ ଛହୋଇଥୋଏ।  ଏହ ି ପତ୍କିୋ ଅତ୍ୟନ୍ 
ସଚୂନୋଧମତ୍ତୀ ଏବଂ ଛପ୍ରରଣୋଦୋୟୀ। ଏହୋ ଛମୋ ଛଦଶ 
ଏବଂ ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଗ୍ରହଣ କରୋଯୋଉଥବିୋ 
ନୂଆ ଛଯୋଜନୋ ସହତି ଛମୋଛତ ଛଯୋଡ଼ିଥୋଏ। ଆମ 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମର ଅପରିଚିତ ନୋୟକମୋନଙ୍କ 
ବିଷୟଛର ସ୍ତମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ ଛପ୍ରରଣୋଦୋୟୀ। ଏହ ି
ପତ୍କିୋ ପଢ଼ିବୋ ବୋସ୍ତବଛର ଏକ ସଖୁଦ ଅନୁଭୂତି 
ପ୍ରଦୋନ କରିଥୋଏ।

ସିଏ. ସଞି୍ତ କମୁାର
 casanjeetkumar@gmail.com

“ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର”ର ମୁ ଁ ଜଛଣ ନିୟମିତ 
ପୋଠକ। ଏହ ି ପତି୍କୋ ପୋଠକମୋନଙୁ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ 
ସଚୂନୋପ୍ରଦ, ଉପଛଯୋେୀ ଏବଂ ଆକଷତ୍ତଣୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ 
ପଢ଼ିବୋ େୋେି ସଛୁଯୋେ ଛଦଉଥବିୋରୁ ମୁ ଁ ବିଛଶଷ 
ଭୋଛବ କୃତଜ୍ଞତୋ ବ୍ୟକ୍ କରୁ�ି। ଛଦୈନ୍ନି 
ଜୀବନଛର ଛଦଶର ସୋଧୋରଣ ଜନତୋ ସମଖୁନି 
ଛହଉଥବିୋ ସମସ୍ୟୋ ଏହ ିପତ୍କିୋ ମୋଧ୍ୟମଛର ପ୍ରକୋଶ 
ପୋଇଛେ ସରକୋର ଯଥୋ ସମୟଛର ଛସେଡ଼ିୁକର 
ସମୋଧୋନ କରି ଛେୋକମୋନଙ୍କ ଜୀବନଛର ଉନ୍ନତି 
ଆଣପିୋରଛନ୍।

କଚୌଧରୁୀ ଶକି୍ ସିଂହ
shaktisinghadv@gmail.com

ଆରମ୍ଭ ଛହବୋ ଦିନ ଠୋରୁ ମୁ ଁନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର 
ପଢ଼ିଆସ�ିୁ। ସଚୂନୋ ପ୍ରଦୋନ କରିବୋ ଛଷେତ୍ଛର 
ଏହ ିପତି୍କୋ ଛମୋଛତ ସବୁଛବଛଳ ସଛନ୍ୋଷ ପ୍ରଦୋନ 
କରି�ି। ଏହ ିପତି୍କୋ ପ�ଛର ରହଥିବିୋ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମୁ ଁ
ଅଛଶଷ ଧନ୍ୟବୋଦ ଜଣୋଉ�ି।

ଅଜୟ ମଜମୁୋର
Ajaymajumder675@gmail.cm

ୟୁପିଏସସି, ରୋଜ୍ୟ ପିଏସସି ଭଳି ଅନ୍ୟ ନିମ ୍ନସ୍ତରୀୟ 
ପ୍ରତିଛଯୋେିତୋମଳୂକ ପରୀଷେୋ ପୋଇ ଁ ମୁ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତି 
କରୁ�ି। ଛତଣ,ୁ ବୋସ୍ତବଛର, ଏହ ିପତ୍କିୋ ନିଜର ମଖୁ୍ୟ 
ଉଛଦ୍ଶ୍ୟଛର ସଫଳ ଛହୋଇ�ି। ଆପଣ ଛମୋଛତ 
ଏହୋର ଏକ �ୋପୋ ସଂସ୍ରଣ ପଠୋଇପୋରିଛବ କି?

ନାଜରି ଖା ଁ
nazir@ddn.amarujala.com
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ଦିଲ୍ୀ-ମମୁୋ୍ଇ ଏକ୍ସଛପ୍ରସଛୱର ସମୟ ଅବଧ ି

214 100 250 
ଏକ୍ସଛପ୍ରସଛୱର ଅବଶଷି୍ଟ ଭୋେ ମୋର୍ତ୍ତ ୨୦୨୩ ସଦୁ୍ୋ ଛଶଷ ଛହବ

କମିି େଲି୍ଲୀରୁ 
କେୌସା

(ମାଚ୍ଚ୍ଷ ୨୦୨୨)

କମିି ଭକୋେରାରୁ
ଅଙ୍କକଲଶ୍ୱର

(ମାଚ୍ଚ୍ଷ, ୨୦୨୨)

କମିି କକାଟାରୁ 
ରତଲମ

(ନକଭମ୍ବର, ୨୦୨୨) 

ମୋର୍ତ୍ତ ୨୦୨୩ ସଦୁ୍ୋ ଛଦଶର 
ଦୀଘତ୍ତତମ ଦିଲ୍ୀ-ମମୁୋ୍ଇ 

ଏକ୍ସଛପ୍ରସଛୱ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଛହବ
ନୂତନ ଭୋରତ ଛକବଳ ଆଥଥିକ ପ୍ରେତି, ଅଭିନବ ଚିନ୍ୋଧୋରୋକୁ ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହନ 

ଛଦଉନୋହି ଁବରଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଭିରି୍ଭୂମି ନିମତ୍ତୋଣ ଛଷେତ୍ଛର ଉଛଲ୍ଖନୀୟ 
ପଦଛଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁ�ି। ୯୮ ହଜୋର ଛକୋଟି ଟଙ୍କୋ ବ୍ୟୟଛର ଛଦଶର ସବୁଠୁ 
େମୋ୍ ୧୩୮୦ କିଛେୋମିଟର ବିଶଷି୍ଟ ଦିଲ୍ୀ-ମମୁୋ୍ଇ ଏକ୍ସଛପ୍ରସଛୱ ନିମତ୍ତୋଣ 
କରୋଯୋଉ�ି।  ଭୋରତମୋଳୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପଯତ୍ତ୍ୟୋୟ ଅଂଶବିଛଶଷ ସ୍ୱରୂପ 
ଏହ ିଏକ୍ସଛପ୍ରସଛୱ ନିମତ୍ତୋଣ କରୋଯୋଉ�ି। ଏହୋ ଦିଲ୍ୀ, ହରିୟୋଣୋ, ରୋଜସ୍ୋନ, 
ମଧ୍ୟପ୍ରଛଦଶ, େଜୁରୋତ ଏବଂ ମହୋରୋଷ୍ଟ୍ ଆଦି ୬ଟି ରୋଜ୍ୟ ଛଦଇ ଅତିକ୍ରମ 
କରିବ।  ଏହ ିଏକ୍ସଛପ୍ରସଛୱ ନିମତ୍ତୋଣ ଛହବୋ ପଛର ସଡ଼କପଥଛର ଦିଲ୍ୀ ଓ 
ମମୁୋ୍ଇ ମଧ୍ୟଛର ଦୂରତୋ ୧୩୦ କିମି ହ୍ୋସ ପୋଇବ। ଏକ୍ସଛପ୍ରସଛୱର ଉଭୟ 
ପୋଶ୍ୱତ୍ତଛର ଶଳି୍ପ କରିଡର ନିମତ୍ତୋଣ କରିବୋ େୋେି ମଧ୍ୟ ଛଯୋଜନୋ ରହ�ିି। ଏହୋ 
ନୂତନ ନିଯକିୁ୍ ପୋଇ ଁମଧ୍ୟ ସଛୁଯୋେ ସଷିୃ୍ଟ କରିବ। ଏକ୍ସଛପ୍ରସଛୱ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ଛହବୋ 
ପଛର ଏହୋ ୩୨୦ ନିୟୁତ େିଟର ଇନ୍ନ ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ଛସହପିରି CO2 
େ୍ୟୋସ ନିେତ୍ତମନ ୮୫୦ ନିୟୁତ ଟନ ହ୍ୋସ ପୋଇବ, ଏହୋ ୪୦ ନିୟୁତ ବୃଷେ 
ଛରୋପଣ କରିବୋ ସହତି ସମୋନ।  ଏହୋ ପରିଛବଶ ପୋଇ ଁମଧ୍ୟ େୋଭଦୋୟକ 
ଛହବ। ଏହ ି ରୋଜପଥର ପ୍ରଛତ୍ୟକ ୫୦୦ ମିଟର ବ୍ୟବଧୋନଛର ବଷତ୍ତୋ ଜଳ 
ପରିଚୋଳନୋ ସବୁିଧୋ ରହବି। ଏକ୍ସଛପ୍ରସଛୱର ଉଭୟ ପୋଶ୍ୱତ୍ତଛର ୪୦ େଷେ 
ବୃଷେଛରୋପଣ ନିମଛନ୍ ଛଯୋଜନୋ ରହ�ିି। ଏହ ିରୋଜପଥ ଯୋଇଥବିୋ ମୋେତ୍ତଛର 
ବନ୍ୟପ୍ରୋଣୀ ଅଭୟୋରଣ୍ୟ ପଡ଼ୁଥବିୋରୁ ବନ୍ୟପ୍ରୋଣୀଙ୍କ ଯୋତୋୟୋତ େୋେି ଏହ ି
ରୋଜପଥ ଅଣ୍ରପୋସ ନିମତ୍ତୋଣ କରୋଯିବ। ଛସମୋନଙ୍କ ସରୁଷିେତ ଯୋତୋୟୋତ 
ପୋଇ ଁପୋଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟ୍କ୍ ଚର୍ ଛଯୋଜନୋ କରୋଯୋଇ�ି। 

ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ନୀତିଛଯୋେ ୁ କୋରଣରୁ, ଛଦଶଛର 
ଯବୁକମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଛରୋଜେୋର ସଛୁଯୋେ ବୃଦି୍ ପୋଇ�ି। 

ଜୁେୋଇ ମୋସଛର କମତ୍ତଚୋରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧ ି ସଂେଠନ (ଇପିଏଫଓ)
ଛର ପଞି୍ଜକୃତ ନୂଆ ସଦସ୍ୟମୋନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ ଛରକଡତ୍ତ ପରିମୋଣଛର 
ବୃଦି୍ ପୋଇ�ି। ଇପିଏଫଓର ସଚୂନୋ ମତୁୋବକ ୧୪ େଷେ ୬୫ ହଜୋର 
ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଇପିଏଫଛର ଛଯୋେ ଛଦଇ�ନି୍। େତ ଚୋରି ମୋସଛର 
ନିଟ୍ ଛପ ଛରୋେଛର ବୃଦି୍ ମଧ୍ୟ ନିଯକିୁ୍ଛର ଅଭିବୃଦି୍କୁ ଦଶତ୍ତୋଉ�ି। 
ଜୁେୋଇ ୨୦୨୧ଛର ଛମୋଟ ଉପଛଭୋକ୍ୋଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ ୩୧ ଦଶମିକ 
୨୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ ପୋଇ�ି।  ଜୁନଛର ଛମୋଟ ୧୧.୧୬ େଷେ ସଦସ୍ୟ 
ଇପିଏଫଓଛର ଛଯୋେ ଛଦଇଥଛିେ। ଜୁେୋଇଛର ଛଯୋେ ଛଦଇଥବିୋ 

ଛମୋଟ ୧୪.୬୫ େଷେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରୋୟ ୯.୦୨ 

େଷେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଇ ଁ ଇପିଏଫଓର ସୋମୋଜିକ 
ସରୁଷେୋ ପୋଇ�ନି୍। ପୋଖୋପୋଖ ି ୫.୩୬ େଷେ ସଦସ୍ୟ ଇପିଏଫଓ 
�ୋଡ଼ିଥଛିେ ମଧ୍ୟ ଚୋକିରି ବଦଳୋଇ ପଣୁଥିଛର ଏହି ଅବସର 
ପୋଣ୍ ି ସଂସ୍ୋନ ଅଧୀନଛର ଆସଥୁବିୋ ସଂସ୍ୋେଡ଼ିୁକଛର ଛଯୋେ 
ଛଦଇଥଛିେ। ଇପିଏଫଓ ତଥ୍ୟ ଦଶତ୍ତୋଉ�ି ଛଯ ଜୁେୋଇ ୨୦୨୧ 
ସମୟଛର, ଇପିଏଫଓଛର ଛଯୋେ ଛଦଇଥବିୋ ସଦସ୍ୟମୋନଙ୍କର 
ସଂଖ୍ୟୋ ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଇ ଁ୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ ପୋଇ�ି।

କକରାନା କାେକର  ନଯିକିୁ୍ କକ୍ତ୍କର ସଖୁବର; ଜଲୁାଇକର 
ଇପିଏଫଓକର କଯାଡ଼ି କହକଲ ୧୪.୬୫ ଲକ୍ ସେସ୍

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର
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ପରିଛବଶ ସରୁଷେୋ ଛକବଳ ଏକ ଚିନ୍ୋ ନୁଛହ ଁବର ଏକ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
ଆବଶ୍ୟକତୋ। ଏ ଦିେଛର ପଦଛଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଜୋତୀୟ ରୋଜଧୋନୀ 

ଦିଲ୍ୀଛର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଛହୋଇ�ି। ଏଠୋଛର ଶୀତ ଋତୁ 
ସମୟଛର ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟୋକୁ ଦୃଷି୍ଟଛର ରଖ ି ଛଦଶର ସବତ୍ତବୃହତ 
ଏବଂ ପ୍ରଥମ କୋଯତ୍ତ୍ୟଷେମ ସ୍ମେ ନିଛରୋଧୀ ଟୋୱୋର ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ କରୋଯୋଇ�ି। 
ଆନ୍ ବିହୋର ଅଞ୍ଚଳଛର ଏହୋ କୋଯତ୍ତ୍ୟମ ଛହୋଇ�ି। ପରିଛବଶ ଏବଂ 
ଜଳବୋୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତୀ 
ଭୂଛପନ୍ଦ୍ର ଯୋଦବ ଛସଛପଟମର୍ 
୭ ତୋରିଖଛର ଏହି ଟୋୱୋରକୁ 
ଉଦଘୋଟନ କରିଥଛିେ। 
ମିଛନ୍ନଛସୋଟୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟୋଳୟ 
ଦ୍ୋରୋ ଏହି ବୋୟୁ ବିଛଶୋଧନ 
ଟୋୱୋର ଡିଜୋଇନ କରୋଯୋଇ�ି।  
ପ୍ରତି ଛସଛକଣ୍ ୧୦୦୦ ଏମ ଥ୍ୀ 
ବୋୟୁପ୍ରବୋହ ହୋର ଛଯୋେୋଇ 
ଛଦବୋ େୋେି ଡିଜୋଇନ ଛହୋଇଥବିୋ ଏହି ଟୋୱୋରଛର ୪୦ଟି ଫ୍ୟୋନ 
ୟୁନିଟ୍ ସଂଛଯୋେ କରୋଯୋଇ�ି। ଏହୋ�ଡ଼ୋ ବିଭିନ୍ନ ସହରଛର ଜୋତୀୟ 
ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋୟୁ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ (ଏନସିଏପି) ଅଧୀନଛର ବୋୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତଣ 
ପୋଇ ଁ‘ପ୍ରୋଣ’ ନୋମକ ଏକ ଛପୋଟତ୍ତୋେ ଆରମ୍ଭ କରୋଯୋଇ�ି।

ଆଜ ି ନୋେରିକମୋନଙୁ୍କ ସଶକ୍ କରିବୋ ଛଷେତ୍ଛର 
ଇ-େଭର୍ତ୍ତୋନ ୍ସ, ଇଛେଛ୍ଟ୍ୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସଚୂନୋ ପ୍ରଯକିୁ୍ 

େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକୋ ନିବତ୍ତୋହ କରୁ�ି। ଆଇଟି ଏବଂ ଇଛେଛ୍ଟ୍ୋନିକ୍ସ 
ଛଷେତ୍ଛର ଆମର ଛବୈଜ୍ଞୋନିକ ଏବଂ ଛପସୋଦୋରମୋଛନ ସୋରୋ 
ବିଶ୍ୱଛର ଭୋରତର ଛେୌରବ ବୃଦି୍ କରି�ନି୍। ମୋତ୍ କି�ି 
ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର ଏହ ି ମୋନ୍ୟତୋ ହୋସେ କରୋଯୋଇନୋହି ଁ, ବରଂ 
ଏହୋପ�ଛର ଆଇଟି ଏବଂ ଇଛେଛ୍ଟ୍ୋନିକ୍ସ ଛଷେତ୍ଛର କୋଯତ୍ତ୍ୟରତ 
ଆମ ‘ଛଟକ୍ ଚୋମ୍ପିଅନ’ମୋନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ଏବଂ କଠନି ରେମ 
ରହ�ିି। ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ଅମତୃ ମଛହୋତ୍ସବ କୋଳଛର ଛକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋର ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଇ ଁ ଏପରି ପ୍ରତିଭୋମୋନଙୁ୍କ ସମ୍ୋନିତ 
କରିବୋ େୋେି ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରି�ନି୍। େତ ୭୫ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର 
ଏହ ିଛଷେତ୍ଛର ଉଛଲ୍ଖନୀୟ ଅବଦୋନ ଥବିୋ ଛବୈଜ୍ଞୋନିକମୋନଙ୍କ 
ଠୋରୁ ଇଛେଛ୍ଟ୍ୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସଚୂନୋ ପ୍ରଯକିୁ୍ ମନ୍ତଣୋଳୟ ପଷେରୁ 
ନୋମୋଙ୍କନ ଆହୋ୍ନ କରୋଯୋଇ�ି। l www.innovateindia.
mygov.in ଛୱବଛପୋଟତ୍ତୋେଛର ସୋରୋ ଛଦଶର ଛେୋକମୋଛନ 
ନୋମୋଙ୍କନ ଦୋଖେ କରିପୋରିଛବ। ୧୫ ଛସଛପଟମର୍ ଠୋରୁ 
ନୋମୋଙ୍କନ ଦୋଖେ ଆରମ୍ଭ ଛହୋଇଥବିୋ ସମୟଛର ଏହୋର ଛଶଷ 
ତୋରିଖ ନଛଭମର୍ ୭ ତୋରିଖ ରହ�ିି।

ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଛବଶ ଦିେଛର ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ; 
ଦିଲ୍ୀଛର ପ୍ରଥମ କୋଯତ୍ତ୍ୟଷେମ

ସ୍ମେ-ନିଛରୋଧ ିଟୋୱୋର ସ୍ୋପନ

ଗତ ୭୫ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇରେର୍ଟ ର୍ୋନକି୍ସ ଏବଂ 
ଆଇଟ ିରଷେତ୍ରରେ ଉରଲେଖନୀୟ ଅବଦରୋନ ପରୋଇଁ 
ରବୈଜ୍ରୋନି୍ ମରୋନଙ୍କୁ ସମ୍ରୋନତି ୍େିରବ ସେ୍ରୋେ

ନୂତନ ଉଦ୍ାବନ ବଶି୍ୱ ସଚୂକାଙ୍କକର ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତ ି: ୨୦୧୫କର 
୮୧ତମ ସ୍ାନରୁ ଉନ୍ୀତ କହାଇ ୨୦୨୧କର ୪୬ତମ ସ୍ାନକର ପହଞ୍ଲିା
ଭୋରତଛର ଷ୍ଟୋଟତ୍ତଅପ ୍ଏବଂ ନୂତନ ଉଦ୍ୋବନ ସଂସ୍ତିୃ େେୋତୋର 

ଭୋଛବ ବୃଦି୍ ପୋଉ�ି। ଏହୋ ଛଦଶକୁ ଆତ୍ମନିଭତ୍ତରଶୀଳତୋର 
ମୋେତ୍ତଛର େତିଶୀଳ କରୋଇବୋଛର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକୋ ନିବତ୍ତୋହ କରୁ�ି। 
ମହୋମୋରୀର ସଂକଟମୟ ପରିସି୍ତିଛର ମଧ୍ୟ ଛଦଶ ବିକୋଶ ପଥଛର 
ରହ�ିି। ଏକ ମହତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଉପେବ୍କି୍ରଛମ ଭୋରତ ବିଶ୍ୱ ନଛବୋଛନ ମେଷ 
ସଚୂକୋଙ୍କ ବୋ ଛ୍ଲୋବୋେ ଇଛନୋଛଭସନ ଇଛଣ୍କ୍ସ (ଜଆିଇଆଇ)-
୨୦୨୧ଛର ଦୁଇଟି ସ୍ୋନ ଉପରକୁ ଉଠ ି୪୬ତମ ସ୍ୋନଛର ପହଞ୍ଚ�ିି। 
୨୦୧୫ଛର ୮୧ତମ ସ୍ୋନଛର ଥବିୋ ଭୋରତ ଏଥଛିର ଉଛଲ୍ଖନୀୟ ଉନ୍ନତି 
ହୋସେ କରି�ି। ବିଶ୍ୱ ଛବୌଦି୍କ ସମ୍ପରି୍ ସଂେଠନ (ଡବ୍େୁଆଇପିଓ) 
ପଷେରୁ ପ୍ରଛତ୍ୟକ ବଷତ୍ତ ଏହ ିଛରଙି୍କଙ୍ଗ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଥୋଏ। ରୋଜଛନୈତିକ 
ପରିଛବଶ, ଶଷିେୋ ଭିରି୍ଭୂମି ଏବଂ ବ୍ୟବସୋୟିକ ବୋତୋବରଣ ଆଦି 
୮୦ଟି ସଚୂକକୁ ଆଧୋର କରି ଏହୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋଯୋଇଥୋଏ। “ସରକୋରୀ 
ଏବଂ ଘଛରୋଇ େଛବଷଣୋ ସଂସ୍ୋନ ଏବଂ ଏକ ଭେ ଷ୍ଟୋଟତ୍ତଅପ ୍
ଇଛକୋସିଷ୍ଟମର ଛରେଷ୍ଠ କୋଯତ୍ତ୍ୟ ଛଯୋେ ୁଭୋରତ ଏହ ିଛରଙି୍କଙ୍ଗଛର ଭେ 
ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କରିପୋରି�ି।” ଆଣବିକ ଶକି୍, ବିଜ୍ଞୋନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ ବିଭୋେ, 
ବୋଛୟୋଛଟଛ୍୍ନଛେୋଜି ଏବଂ ମହୋକୋଶ ବିଜ୍ଞୋନ ଭଳି ଛବୈଜ୍ଞୋନିକ 

ବିଭୋେ ଭୋରତର ଇଛନୋଛଭସନ ଇଛକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସଦୃୁଢ଼ 
କରିବୋ ଛଷେତ୍ଛର ମହତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକୋ ନିବତ୍ତୋହ କରି�ନି୍ ଛବୋେି 
ଡବ୍େୁଆଇପିଓ ପଷେରୁ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇ�ି।
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୧୯୪୭ ମସିହୋଛର ଆଛମ ଛଯଛତଛବଛଳ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 
ହୋସେ କଛେ ବିଶ୍ୱଛର ଛକହ ି ବି ଭୋରତର ଭବିଷ୍ୟତ 
ଛନଇ ଆଶୋବୋଦୀ ନ ଥଛିେ । ଆଶଙ୍କୋ ଥେିୋ ବିବିଧତୋ 

ଛଯୋେୁ ଁ ଭୋରତ ଖଣ୍ ଖଣ୍ ଛହୋଇଯିବ । ଛଦଶର ତତ୍ୋଳୀନ 
ହୋହୁତୋଶମୟ ସମୟଛର ସଦ୍ତ୍ତୋର ବଲ୍ଭ ଭୋଇ ପଛଟେ ହି ଁ
ଆଶୋର କିରଣ ଭୋଛବ ଉଭୋ ଛହଛେ । ୫୬୨ଟି ଛଦଶୀୟ ରୋଜ୍ୟର 
ମିରେଣ ଘଟୋଇ ଛସ ସମନ ୍ତି ଭୋରତର ମଳୂଦୁଆ ସ୍ୋପନ କଛେ, 
ଛଯଉଥଁପିୋଇ ଁଆଛମ ‘ଏକ୍ ଭୋରତ ଛରେଷ୍ଠ ଭୋରତ’ର ଛେୌରବଛର 
ଛେୌରବୋନ ୍ତି ଛହଉ�ି । ସଦ୍ତ୍ତୋର ପଛଟେ ତୋଙ୍କ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ 
ଦ୍ୋରୋ ଆଜରି ଭୋରତଛର ମଳୂଭିରି୍ ରଖବିୋ ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ପୋଇ ଁ
ଶକି୍ ଓ ଉତ୍ସେତ୍ତୀକୃତ ଭୋବ କିପରି ଅସୋଧ୍ୟ ସୋଧନ କରିପୋଛର ତୋହୋ 
ଛଦଖୋଇଛଦଇଥଛିେ । କହଛିେ ପ୍ରଯଜୁ୍ୟ ଛହବ ଛଯ ସଦ୍ତ୍ତୋର 
ପଛଟେ ହି ଁଆଧନିୁକ ଭୋରତର ସ୍ପତି । 

ବଲ୍ଭ ଭୋଇ ପଛଟେ ଅଛ୍ଟୋବର ୩୧, ୧୮୭୫ ମସିହୋଛର 
େଜୁରୋତର ନୋଦିଆଦଛର ତୋଙ୍କ ଆଈ ଘଛର ଜନ ମେଗ୍ରହଣ 
କରିଥଛିେ । କମତ୍ତସୋଦଛର ରହୁଥବିୋ ଝୋଛବର ଭୋଇ ପଛଟେ ଓ 
େଜଭୋ ପଛଟେଙ୍କ ଛସ ଥଛିେ ଚତୁଥତ୍ତ ସନ୍ୋନ । ମୋତ୍ ୧୩ବଷତ୍ତ 
ବୟସଛର ତୋଙ୍କ ବିବୋହ ଜୋଛଭର ବୋଙ୍କ ସହ ଛହୋଇଥେିୋ । 
ପଛଟେ ଆଇନ ଶଷିେୋ ପ୍ରୋପ୍ କରି ଜଲି୍ୋ ଆଟର୍ଥି ପରୀଷେୋଛର ମଧ୍ୟ 
କୃତକୋଯତ୍ତ୍ୟ ଛହୋଇଥଛିେ । ଏଥପିୋଇ ଁ ତୋଙୁ୍କ ଓକିେୋତି କରିବୋକୁ 
ଅନୁମତି ମିଳିେୋ । ଛଯଛତଛବଛଳ ପଛଟେଙୁ୍କ ମୋତ୍ ୩୩ବଷତ୍ତ 
ତୋଙ୍କ ପତ୍ୀ ଜୋଛଭର ବୋ କକତ୍ତଟ ଛରୋେୋଗ୍ରସ୍ତ ଛହୋଇ ପ୍ରୋଣତ୍ୟୋେ 

କଛେ । କୁହୋଯୋଏ ଛଯ ଛଯଛତଛବଛଳ ଜୋଛଭର ବୋ ମମୁୋ୍ଇର 
ଏକ ହସ ୍ପିଟୋେଛର ଚିକିତ୍ସୋ ପୋଇ ଁ ଭର୍ଥି ଛହଛେ ସଦ୍ତ୍ତୋର ଏକ 
ଅଦୋେତ ମୋମେୋଛର ବ୍ୟସ୍ତ ଥଛିେ । ଜଛଣ ଛେୋଛଟ କୋେଜ 
ଚିରକୁଟ୍ ଛର ତୋଙ୍କ ପୋଖକୁ ଜବୋବ ସଆୁେ ଛବଛଳ ପତ୍ୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 
ସମ୍ପକତ୍ତଛର ଛେଖ ିପଠୋଇଛେ । ସଦ୍ତ୍ତୋର ଚିରକୁଟ୍ ଟି ପଛକଟଛର 
ରଖ ିଜବୋବସଆୁେ ଜୋରି ରଖଛିେ । ଛସ ମକଦ୍ମୋଛର ବିଜୟୀ 
ଛହଛେ । ଜବୋବ ସଆୁେ ସରିବୋ ପଛର ଛସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ 
ପତ୍ୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ସମ୍ପକତ୍ତୀୟ ଖବର ଜଣୋଇଥଛିେ । ତୋ ପଛର ଛସ 
ପୋଠପଢିବୋକୁ ଇଂେଣ୍ ଯୋତ୍ୋ କରିଥଛିେ । 

ଛସ ୧୯୧୩ ମସିହୋଛର ଭୋରତ ଛଫରି ତୋଙ୍କର ଆଇନ 
ବ୍ୟବସୋୟ ପଣୁ ି ଆରମ୍ଭ କଛେ । ମୋତ୍ ଛସ େୋନ୍ୀଙ୍କ ପଦୋଙ୍କ 
ଅନୁସରଣ କରି ଇଂରୋଜୀ କହୁଥବିୋ ଧନୀ ଆଇନଜୀବୀର 
ଛପୋଷୋକ �ୋଡି ଖଦୀ ପରିଧୋନ କରିବୋ ଆରମ୍ଭ କଛେ । ଏହ ି
ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛର ୧୯୧୮ ମସିହୋଛର ସଦ୍ତ୍ତୋର ଛଖଡୋଛର ଚୋଷୀ 
ଆଛ୍ୋଳନ ସହ ସଂଶି୍ଷ୍ଟ ଛହୋଇେଛେ । ଖରୋପ ଫସେ ସଛ୍ୱେ  
ଇଂଛରଜ ସରକୋର ଚୋଷୀମୋନଙ୍କ ଖଜଣୋ �ୋଡ କରିବୋକୁ ମନୋ 
କରିଛଦଛେ । େୋନି୍ଜୀଙୁ୍କ ଏହ ିକୃଷକ ଆଛ୍ୋଳନ ଛନତୃତ୍ୱ ଛନବୋକୁ  
କୁହୋଯୋଇଥଛିେ ମଧ୍ୟ ଛସ ପଛଟେଙୁ୍କ ଅଭିଯୋନର ଛନତୃତ୍ୱ ଛନବୋକୁ 
କହଛିେ । ବଲ୍ଭଭୋଇ ପଛଟେ ନିଜର ସହକମତ୍ତୀମୋନଙ୍କ ସହ 
ମିଶ ିଚୋଷୀମୋନଙୁ୍କ ଏକତ୍ କରି ରୋଜ୍ୟବ୍ୟୋପୀ ବିଛ୍ୋହର ସତୂ୍ପୋତ 
କରିଥବିୋ ସହ ଖଜଣୋ ନ ଛଦବୋ ପୋଇ ଁକୃଷକମୋନଙୁ୍କ ନିଛବଦନ 
କଛେ । ଛଶଷର ପ୍ରଶୋସନ କୃଷକମୋନଙ୍କ ଦୋବି ଆେଛର ମଣୁ୍ 

ଭରୋେତ କ୍ୁ ଏ୍ୀ୍େଣ ୍େିଥିବରୋ
ରେୌହମରୋନବ ସର୍୍ଷରୋେ ବଲେଭ ଭରୋଇ ପରଟେ 

ଆଜ ିଆଛମ କଚ୍ଛରୁ ଛକୋହମିୋ ଓ କୋଶ ମେୀରର କନ୍ୟୋକୁମୋରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ୍ଛର ଭ୍ରମଣ କରିପୋରୁ�ୁ । ଏହୋ ସଦ୍ତ୍ତୋର ବଲ୍ଭଭୋଇ ପଛଟେ ଓ 
ତୋଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଛଯୋେୁ ଁସମ୍ଭବ ଛହୋଇପୋରି�ି । ଟିକିଏ ଚିନ୍ୋ କଛେ ଛଦଖ ିଯଦି ସଦ୍ତ୍ତୋର ପଛଟେ ତୋହୋ କରି ନ ଥୋଛନ୍  ବୋ ଛସପରି 

ସଂକଳ୍ପ ଛନଇ ନ ଥୋଛନ୍ ତୋଛହଛେ େିର୍ ଜଙ୍ଗେ ର ସିଂହ ଛଦଖବିୋ ଛହଉ ବୋ ହୋଇ୍ୋବୋଦର ଚୋରମିନୋର ବୋ ଛସୋମନୋଥଙ୍କ ପଜୂୋ 
ପୋଇ ଁଶବିଭକ୍ ବୋ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଛଯଛକୌଣସି ଛେୋକଙୁ୍କ ଭିସୋ ଛନବୋକୁ ପଡିଥୋଆନ୍ୋ । ସଦ୍ତ୍ତୋର ପଛଟେଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ନ ଥଛିେ ଆଜ ି

କୋଶ ମେୀରରୁ କନ୍ୟୋକୁମୋରୀ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ସିଧୋସଳଖ ଛରେନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନୋ କରି ଛହୋଇ ନ ଥୋନ୍ୋ । 

ଜନ ୍ଅକ୍ଟବାର ୩୧, ୧୮୭୫ । ମତୁୃ୍ ଡିକସମ୍ବର ୧୫, ୧୯୫୦

ସଦ୍ତ୍ତୋର ବଲ୍ଭ ଭୋଇ ପଛଟେ   ବ୍କି୍ତ୍ୱ
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ସଦ୍ତ୍ତୋର ପଛଟେ ଥଛିେ ଏକୋଧୋରୋଛର ଛକୌଟିେ୍ୟଙ୍କ 
କୂଟନୀତି ଓ ଶବିୋଜୀ ମହୋରୋଜଙ୍କ ଛଶୌଯତ୍ତ୍ୟର ମିରେଣ। 
ଯୋହୋକୁ ପଥୃବିୀ ଭୋରତର ଦୁବତ୍ତଳତୋ ଛବୋେି ମଛନ 
କରୁଥେିୋ ସଦ୍ତ୍ତୋର ପଛଟେ ତୋହୋକୁ ଶକି୍ଛର ପରିଣତ 
କରି ଛଦଶକୁ ରୋସ୍ତୋ ଛଦଖୋଇଛେ । ଛସହ ିରୋସ୍ତୋଛର 
ଚୋେି ବିଶ୍ୱ ସଛ୍ହ ଚଷେ ୁଛଦଖଥୁବିୋ ଭୋରତ ନିଜ 
ରୋସ୍ତୋଛର ନିଛଜ ଚୋେି�ି । ଛେୋଛଟ ମୋମେିୁ କୃଷକ 
ପରିବୋରଛର ଜନ ମେତି ସଦ୍ତ୍ତୋର ପଛଟେଙ୍କ ଅବଦୋନ 
ଛଯୋେୁ ଁଏହୋ ସମ୍ଭବ ଛହେୋ
-ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ, ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ

ନୁଆଇଁଛେ । ପଛଟେ ଛଖଡୋର କୃଷକମୋନଙ୍କ ନଜରଛର ନୋୟକ 
ବନିେଛେ । ବଲ୍ଭ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ବଛଦ୍ତ୍ତୋଳି ସତ୍ୟୋଗ୍ରହର ଛନତୃତ୍ୱ 
ଛନଇଥଛିେ । ୧୯୨୮ଛର ଆରମ୍ଭ ଛହୋଇଥବିୋ ଏହ ି ସତ୍ୟୋଗ୍ରହ 
ମଧ୍ୟ ଖଜଣୋ ବଜତ୍ତନ ଉପଛର ପଯତ୍ତ୍ୟଛବସିତ ଥେିୋ ।

ଛଶଷଛର ବ୍ଟିିଶ ଭୋଇସରୋୟ ଆଛ୍ୋଳନ ଆେଛର ମଣୁ୍ 
ନୁଆଇଁଛେ । ବଛଦ୍ତ୍ତୋଳି ସତ୍ୟୋଗ୍ରହ ଛଯୋେୁ ଁ ବଲ୍ଭଭୋଇ ପଛଟେ 
ଖବ୍ୁ ଛେୋକପି୍ରୟ ଛହୋଇେଛେ । ଆଛ୍ୋଳନର ସଫଳତୋ ପୋଇ ଁ
ମହଳିୋମୋଛନ ବଲ୍ଭ ଭୋଇ ପଛଟେଙୁ୍କ ସଦ୍ତ୍ତୋର ଆଖ୍ୟୋ ଛଦଇଥଛିେ। 
୧୯୨୨, ୧୯୨୪ ଓ ୧୯୨୭ ମସିହୋଛର ଛସ ଅହମ୍ଦୋବୋଦ ଛପୌର 
ନିେମକୁ ସଭୋପତିଭୋଛବ ନିବତ୍ତୋଚିତ ଛହୋଇଥଛିେ । ସଦ୍ତ୍ତୋର ପଛଟେ 
ଅସହଛଯୋେ, ସ୍ୱରୋଜ, ଭୋରତ�ୋଡ ଆଛ୍ୋଳନ ଓ ଦୋଣ୍ୀଯୋତ୍ୋଛର 
ଖବ୍ୁ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକୋ ଗ୍ରହଣ କରିଥଛିେ । ୧୯୩୧ କରୋଚୀ 
ଅଧଛିବଶନଛର ଛସ କଂଛଗ୍ରସର ଜୋତୀୟ ସଭୋପତି ଛଘୋଷିତ 
ଛହୋଇଥଛିେ । ଛସ ଏପରି ଏକ ସମୟଛର ସଭୋପତି ଛହୋଇଥଛିେ, 
ଛସଛତଛବଛଳ େୋଛହୋରଛର ଇଂଛରଜ ଅଧକିୋରୀ ସଣ୍ରସ ହତ୍ୟୋ 
ଅଭିଛଯୋେଛର ଛଦଶଛପ୍ରମୀ ଭେତସିଂ, ସଖୁଛଦବ ଓ ରୋଜେରୁୁଙ୍କ 
ଫୋଶୀ ଛଯୋେୁ ଁଛଦଶର ବୋତୋବରଣ ଛବଶ ୍ଅଶୋନ୍ ଥେିୋ ।

ଠକ୍ି ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଆେରୁ ଛସ ଆଉ ଥଛର ଦଳର ସଭୋପତି ଛହବୋ 
ପୋଇ ଁସଛୁଯୋେ ପୋଇଥଛିେ ମଧ୍ୟ େୋନି୍ଜୀଙ୍କ ପରୋମଶତ୍ତ କ୍ରଛମ ଛସ 
ଛସଥରୁି ଦୂଛରଇ ଯୋଇଥଛିେ ଓ ଜବୋହରେୋେ ଛନଛହରୁ କଂଛଗ୍ରସ 
ସଭୋପତି ଛହୋଇଥଛିେ। ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପଛର ସଦ୍ତ୍ତୋର ପଛଟେ ଛଦଶର 
ପ୍ରଥମ େହୃମନ୍ତୀ ଓ ଉପପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଛହୋଇଥଛିେ । ଛଦଶ ଅଛନକ 
ଛଦଶୀୟ ରୋଜ୍ୟଛର ବିଭକ୍ ଛହୋଇଥବିୋରୁ ଏହୋ ଖବ୍ୁ କଠନି ସମୟ 
ଥେିୋ । ପ୍ରୋୟ ୫୬୨ଟି ଛଦଶୀୟ ରୋଜ୍ୟ ନିଜକୁ ଛଦଶ  ବିଛବଚନୋ 
କରି ଭୋରତରୁ ଅେେୋ ଛହବୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଛଦଖଥୁଛିେ । ଏହୋ ସଦ୍ତ୍ତୋର 
ବଲ୍ଭଭୋଇ ପଛଟେଙୁ୍କ ଖବ୍ୁ ବ୍ୟଥତି କରିଥେିୋ । ଛସ ଓଡିଶୋର 
୨୩ଜଣ ରୋଜୋଙୁ୍କ କୂପ ମଣ୍ଡୁ କ ଭଳି ନ ରହ ିସମୁ୍ ଛର ମିଶଯିିବୋ 
ପୋଇ ଁ ଆସିଥବିୋ ସଛୁଯୋେର ସଦ୍ ବ୍ୟବହୋର କରିବୋକୁ ନିଛବଦନ 
କରିଥଛିେ। ଓଡିଶୋର ଜନସୋଧୋରଣ ସ୍ୱୋଧୀନ ଭୋରତର ଅଂଶ 
ଛହବୋକୁ ଚୋହୁଥଁବିୋରୁ ସଦ୍ତ୍ତୋର ପଛଟେଙ୍କ ବୁଝୋସଝୁୋ ଛଯୋେୁ ଁସମସ୍ତ 
ଛଦଶୀୟ ରୋଜୋ ନିଜ ରୋଜ୍ୟେଡିୁକୁ ଭୋରତ ସହ ମିଶବିୋକୁ ସମ୍ତି 
ପ୍ରଦୋନ କଛେ । ସଦ୍ତ୍ତୋର ପଛଟେ ନୋେପରୁ େଛେ ଓ ଛସଛତଛବଛଳ 
ନୋେପରୁ ଛଦଶୀୟ ରୋଜ୍ୟେଡିୁକୁ ସୋେୁ୍ୟଟ ଛଷ୍ଟଟ କୁହୋଯୋଉଥେିୋ। 
ବୁଝୋସଝୁୋ ପଛର ନୋେପରୁର ୩୮ଜଣ ରୋଜୋ ମିଳିତ ଭୋରତଛର 
ମିଶବିୋକୁ ସମ୍ତ ଛହଛେ । 

ଏହୋ ପଛର ସଦ୍ତ୍ତୋର ପଛଟେ କୋଥଆିବୋଡ ଯୋଇ ୨୫୦ଛଦଶୀୟ 
ରୋଜ୍ୟକୁ ଭୋରତ ସହ ମିଶବିୋକୁ ବୁଝୋସଝୁୋ କରି ସଫଳ ଛହଛେ। 
ପଛର ପଛର ପଞ୍ଜୋବ ଓ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ରୋଜ୍ୟେଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୋଧୀନ 
ଭୋରତ ସହ ମିଶେିଛେ । ପଞ୍ଜୋବ ଫରିଦଛକୋଟ୍ ର ରୋଜୋ ଛକବଳ 
ଭୋରତଛର ମିଶବିୋକୁ ଅନି�ୁକ ରହଛିେ ।

ମୋତ୍ ସଦ୍ତ୍ତୋର ବଲ୍ଭ ଭୋଇ ପଛଟେଙ୍କ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଛଯୋେୁ ଁତୋଙୁ୍କ 
ମଣୁ୍ ନୁଆବଁୋକୁ ପଡିେୋ । ଛଦଶୀୟ ରୋଜ୍ୟ କୋଶ ମେୀର, ହୋଇ୍ୋବୋଦ୍ 
ଓ ଜନୁୋେଡର ମିରେଣ ଦୃଢ କୋଯତ୍ତ୍ୟୋନୁଷ ୍ଠୋନ ଛଯୋେୁ ଁସମ୍ଭବ ଛହେୋ । 
କୋଶ ମେୀର ମହୋରୋଜୋ ଚୁକି୍ ସ୍ୱୋଷେର କରିଥଛିେ ମଧ୍ୟ ଜନୁୋେଡ ନବୋବ 

ଭୟଛର ପୋକିସ୍ତୋନ ପଳୋୟନ କଛେ ।
ସବୁଠୋରୁ କଷ୍ଟକର ମିରେଣ ଥେିୋ ହୋଇ୍ୋବୋଦ । କୋରଣ 

ହୋଇ୍ୋବୋଦ ନିଜୋମ ଛକୌଣସି ମଛତ ରୋଜ୍ୟ ହୋତ�ଡୋ କରିବୋକୁ 
ଚୋହୁ ଁ ନ ଥଛିେ । ଛଶଷଛର ସୋମରିକ କୋଯତ୍ତ୍ୟୋନୁଷ ୍ଠୋନ ବଳଛର 
ଭୋରତଛର ହୋଇ୍ୋବୋଦର ମିରେଣ ସମ୍ଭବ ପର ଛହେୋ । ସଦ୍ତ୍ତୋର 
ପଛଟେଙ୍କ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଛଯୋେୁ ଁ ଭୋରତ ଏକତ୍ୀକରଣ ସମ୍ଭବ 
ଛହେୋ। ଛସଥପିୋଇ ଁ େୋନି୍ଜୀ ତୋଙୁ୍କ ଛେୌହମୋନବର ଆଖ୍ୟୋ 
ଛଦଇଥôିଛେ । ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପଛର ଭୋରତୀୟ ଛେୋକଛସବୋର 
ସ୍ୱୀକୃତିର ଛରେୟ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ତ୍ତୋର ପଛଟେଙୁ୍କ ଯୋଇଥୋଏ। ଡିଛସମର୍  
୧୫, ୧୯୫୦ ମସିହୋଛର ସଦ୍ତ୍ତୋର ପଛଟେ ଇହେୀଳୋ ସମର୍ଣ 
କରିଥଛିେ । ସମସ୍ତ ପଦମଯତ୍ତ୍ୟୋଦୋକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନକରି ରୋଷ୍ଟ୍ପତି 
ଡ୍ଟର ରୋଛଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସୋଦ ତୋଙୁ୍କ ରେଦ୍ୋଞ୍ଜଳୀ ଜ୍ଞୋପନ କରିବୋକୁ 
ମମୁୋ୍ଇ ଯୋଇଥଛିେ । ସଦ୍ତ୍ତୋର ପଛଟେଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ସଯତ୍ ବଦ୍ଥିତ ଏକ 
ଭୋରତ ଛରେଷ୍ଠ ଭୋରତ ଢୋଞ୍ଚୋଛର ଆତ୍ମ ନିଭତ୍ତର ଭୋରତର ମୋନଚିତ୍ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ଛହୋଇ�ି । ଅଛ ଟ୍ୋବର ୩୧, ୨୦୧୪ ପରଠୋରୁ ଭୋରତ 
ଜୋତୀୟପତୋକୋ ଦିବସ ପୋଳନ କରି ଛଦଶର ଜଛଣ ସମ୍ୋନସ୍ପଦ 
ଛନତୋଙୁ୍କ ରେଦ୍ୋଞ୍ଜଳି ଜଣୋଉ�ି । ଛକବଳ ଛସତିକି ନୁହ ଁ ସଦ୍ତ୍ତୋର 
ପଛଟେଙୁ୍କ ଉତ୍ସେତ୍ତୀକୃତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୋରୁ ଉର୍ ‘ଏକତୋର ପ୍ରତିମରୂ୍ଥି’ 
ଏହ ିଦିନଛର େଜୁରୋତର ଛକଭୋଡିଆ ଠୋଛର ଉଛନ ମେୋଚିତ ଛହୋଇ�ି ।  
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ସ୍େକସନାକୁ ମିେିଲା ନୂତନ ପ୍ରତରିକ୍ା ପରିସର
ସେୃୁଢ ସ୍େକସନା ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀେତା

େଗିକର ଆକଗଇ ଚାଲିଛି
ଛଯଛକୌଣସି ଛଦଶର ରୋଜଧୋନୀ ଛସହି ଛଦଶର ଭୋବନୋ, ସଂକଳ୍ପ  ଶକି୍ ଓ ସଂସ୍ତିୃର ପ୍ରତୀକ ଭୋଛବ ପରିେଣତି ଛହୋଇଥୋଏ। 
ମୋତ୍ ବିେତ ଶଛହବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର ଜନସଂଖ୍ୟୋ ଓ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଛଷେତ୍ଛର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଛ୍ୱେ ରୋଜଧୋନୀକୁ ପନୁେତ୍ତଠନ କରିବୋ ଛନଇ 
ଛକୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ଆେରୁ ଛହୋଇ ନ ଥେିୋ । ଛସନୋଛର ଛସୈନିକମୋଛନ ବ୍ିଟିଶ ଶୋସନକୋଳଛର ଛଘୋଡୋଶୋଳଭୋଛବ ବ୍ୟବହ୍ୃ ତ 
ଛହଉଥବିୋ ସୋମୟିକ ଆରେୟସ୍ଳ େଡିୁକଛର ରହୁଥଛିେ । ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ବିଚୋରକୁ ଛନଇ ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ନୋେରିକମୋନଙୁ୍କ 

ସହୁୋଇେୋ ଭଳି ଛଦଶର ରୋଜଧୋନୀଛର ଏକ ଛକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇ ଁପଦଛଷେପ ଛନଇ�ନି୍ । ଛସଥଛିର ଏକ ନୂତନ ଓ 
ଅତ୍ୟୋଧନିୁକ ପ୍ରତିରଷେୋ କୋଯତ୍ତ୍ୟୋଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟ ଛଦଶର ଛସୈନିକମୋନଙ୍କ ନିମଛନ୍ ନିମଥିତ ଛହୋଇ�ି ଓ ଏଥପିୋଇ ଁଛଯଉ ଁଜୋେୋ 

ଆବଶ୍ୟକ ଛହୋଇଥେିୋ, ତୋହୋ ପବୂତ୍ତ ଜୋେୋର ପୋଞ୍ଚଭୋେରୁ କମ ୍। 

ବି୍ଟିଶ ଅମଳଛର ତିଆରି  ଛଘୋଡୋଶୋଳ ଓ ବୋରୋକ୍ ଭୋଛବ 
ବ୍ୟବହୃତ ଛହଉଥବିୋ ଛସୈନିକମୋନଙ୍କ ସୋମୟିକ 
ରହଣୀସ୍ଳଛର ବୋଧ୍ୟବୋଧକତୋ ବଶତଃ ସୋତ ହଜୋର ଛସୈନିକ 

କୋଯତ୍ତ୍ୟ କରୁଥବିୋ ଜୋଣଛିେ ଛଯଛକୌଣସି ବ୍ୟକି୍-ଆଶ୍ଯତ୍ତ୍ୟ ନ ଛହୋଇ 
ରହପିୋରିବ ନୋହି।ଁ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପରଠୋରୁ  ଛସମୋଛନ ଛସଠୋରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 
ସମ୍ପୋଦନ କରିଆସଥୁଛିେ ଏହୋ ଛଦଶ ପୋଇ ଁ ଛଘୋର ପରିତୋପର 
ବିଷୟ ଭଳି େୋଛେ । ଛେୋକ ଛଦଖୋଣଆି ମରୋମତି କୋଯତ୍ତ୍ୟ କରୋଯୋଇ 
ଏେଡିୁକୁ ଛଦଶର ତିନିବୋହନିୀର କୋଯତ୍ତ୍ୟୋଳୟଭୋଛବ ବ୍ୟବହୃତ 
ଛହୋଇ ଆସଥୁେିୋ । ମୋତ୍ ଏଛବ ଅଛନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣୋଯୋଇ�ି। 
ଉର୍ୋଭିଳୋଷୀ ଛକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭିଷ୍ଟୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜୋତୀୟ ରୋଜଧୋନୀର ରୂପ 
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛଦବ । ଏକ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ଓ ରୋଜପଥର 
ଉଭୟ ପୋଶ୍ୱଛରତ୍ତ ସରୁମ୍ୟ ଛଖୋେୋ ସ୍ୋନ ରୋଜଧୋନୀଛର ଛଶୋଭୋବଦ୍ତ୍ତନ 
କରିବ । ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ 
ଛସଛପଟମର୍ ୧୬ତୋରିଖ ଦିନ ଏହ ି ପ୍ରତିରଷେୋ କୋଯତ୍ତ୍ୟୋଳୟର ଶଭୁ 
ଛଦଇଥଛିେ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଭୋଷୋଛର “ନୀତି ଓ ଅଭିପ୍ରୋୟ ସ୍ପଷ୍ଟ 
ଥଛିେ ପ୍ରଛତ୍ୟକ ଜନିିଷ ସମ୍ଭବ । ଛତଛବ ଛସଥପିୋଇ ଁଦୃଢ ଇଚ୍ଛୋଶକି୍ 
ଓ ନିଷ ୍ଠୋର ସହ ଉଦ୍ୟମ ଦରକୋର” । 

ପ୍ରତିରଷେୋ କୋଯତ୍ତ୍ୟୋଳୟ ପରିସର ଜାତୀୟ

ଇତିମଧ୍ୟଛର ଦିଲ୍ୀ ଭୋରତର ରୋଜଧୋନୀ ଛହବୋର 
ଶଛହ ବଷତ୍ତରୁ ଅଧକି ଅତିକ୍ରମ କରି�ି । ଏହ ିଶଛହ 

ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର ଜନସଂଖ୍ୟୋ ଓ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଅବସ୍ୋ 
ମଧ୍ୟଛର ବିରୋଟ ତୋରତମ୍ୟ ଛଦଖୋଛଦଇ�ି । ଆଛମ 
ଛଯଛତଛବଛଳ ରୋଜଧୋନୀଛର ଚୋେୁ, ଏହୋ ଛକବଳ 

ଏକ ନେରୀ ନୁହ ଁ, ରୋଜଧୋନୀ ଛହଉ�ି ଛଦଶର 
ଭବନୋ, ସଂକଳ୍ପ, ଶକି୍ ଓ ସଂସ୍ତୃିର ପ୍ରତୀକ । ଭୋରତ 

ଛହଉ�ି େଣତନ୍ତର ଜନନୀ । ଏ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଛଦଶର 
ରୋଜଧୋନୀ ଏପରି ଛହବୋ ଦରକୋର ଛଯଉଠଁ ିଏହୋର 

ଛକନ୍ଦ୍ରଛର ଏହୋର ନିଜ ଛେୋକ ହି ଁରହଛିବ ।
-ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ
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 ଛଯଛତଛବଛଳ ଛକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭିଷ୍ଟୋ ପନୁଃବିନ୍ୟୋସ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଆରମ୍ଭ ଛହେୋ,ଛସଠୋଛର ୬୨ଏକର ପରିମିତ ଜୋେୋଛର 
ଅସ୍ୋୟୀ ଛସୈନିକ ରହଣସି୍ଳଛର ରହ ିକୋଯତ୍ତ୍ୟରତ ଆମର 
ଛସୈନିକମୋନଙୁ୍କ ଅତ୍ୟୋଧନିୁକ ସବିୁଧୋସଛୁଯୋେ ଥବିୋ 
ନୂତନ ସ୍ୋନକୁ ସ୍ୋନୋନ୍ରଣ ପୋଇ ଁଚିନ୍ୋ କରୋେେୋ ।

 ଆେରୁ ଛେଫଟନୋଣ୍ଟ ଛଜଛନରୋେଙ୍କ ସଛମତ ସୋତହଜୋର 
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଅଧକିୋରୀ ଓ ଛସନୋ ଯବୋନ ଇଂଛରଜ 
ଅମଳର ଦି୍ତୀୟ ବିଶ୍ୱଯଦୁ୍ କୋଳଛର ନିମଥିତ ଅସ୍ୋୟୀ 
ଛସୈନିକସ୍ଳୀରୁ କୋଯତ୍ତ୍ୟ କରିଆସୁ ୍ଥଛିେ । 

 ବର୍ତ୍ତମୋନ କସୁ୍ତରବୋ େୋନି୍ ମୋେତ୍ତ ଓ ଆଫି୍କୋ ଆଛଭନୁ୍ୟ 
ମଧ୍ୟସ୍ ୧୩ଏକର ପରିିମିତ ଏକ ସ୍ୋନଛର ଅତ୍ୟୋଧନିୁକ 
ପ୍ରଯକିୁ୍ ବିଦ୍ୟୋ ଉପଛଯୋେଛର କୋଯତ୍ତ୍ୟୋଳୟ ପରିସର  
ନିମଥିତ ଛହୋଇ�ି ଏହୋର ନିମତ୍ତୋଣ କୋଯତ୍ତ୍ୟ ୧୨-୧୩ ମୋସ 
ମଧ୍ୟଛର ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ କରୋଯୋଇ ଛରକଡ଼ତ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ କରୋଯୋଇ�ି  ।

 ଏହୋର �ୋତଛର ଛସୌର ପ୍ୟୋଛନେ ରହଥିବିୋ ଛବଛଳ 
ବଷତ୍ତୋ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଶନୂ୍ୟ ଆବଜତ୍ତନୋ ପରିସର ଓ 
ରହଣୀର ଛସନସର ବ୍ୟବସ୍ୋ ଓ ସ୍ୱୟଂକି୍ରୟ ଅତ୍ୟୋଧନିୁକ 
ପୋକତ୍ତଂ ବ୍ୟବସ୍ୋ ରହ�ିି ।

 ଏଥଛିର ଅତ୍ୟୋଧନିୁକ ହସ ୍ପିଟୋେ, ବୋରୋକ୍ , 
ଜବୋନମୋନଙ୍କ ନିମଛନ୍ ୨୪ଘଣି୍ଟଆ ଛଭୋଜନୋଳୟ ଓ 
କ୍ୟୋଛଫଛଟରିଆ, ଅଛ୍ରେୋଉପକରଣ ସ୍ୋନ, ଉର୍ସ୍ତରୀୟ 
ସରୁଷେୋ ଓ ଛକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଯତ୍ତ୍ୟଛବଷେଣ ବ୍ୟବସ୍ୋ ରହ�ିି । 

 ହଜୋର ହଜୋର ଛସୈନିକ ଛସମୋନଙ୍କ ସରକୋରୀ କୋମ 
ପୋଇ ଁଏଠୋକୁ ଆସିଥୋନି୍ । ଛସମୋନଙ୍କ ସବିୁଧୋ-ଅସବିୁଧୋ  
ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ପରିସରଛର ଧ୍ୟୋନ ଦିଆଯୋଇ�ି ।

 ଛକୋଭିଡର ଆହୋ୍ନ ସଛ୍ୱେ ଆତ୍ମନିଭତ୍ତର ଭୋରତ 
ଛଯୋଜନୋଛର ୬. ୫ େଷେ ନିଛୟୋଜନ ଦିବସ ସଷିୃ୍ଟ 
କରୋଯୋଇ�ି । ଏହ ିଭବ୍ୟ ଭବନ ନିମତ୍ତୋଣ ନିମଛନ୍ ପ୍ରୋୟ 
୮ହଜୋର ଟନ୍ ସିଛମଣ୍ଟ ଓ ୯୦୦୦ଟନ୍ ଇସ୍ପୋତ ବ୍ୟବହୃତ 
ଛହୋଇ�ି ।

 ପରିଛବଶ ପ୍ରତି ଦୃଷି୍ଟ ରଖ ି ପ୍ରଦଶତ୍ତନ ପବୂତ୍ତକ ଏଠୋରୁ 
ଛେୋଟିଏ ଛବୋେି େ� କଟୋଯୋଇନୋହି ଁ। 

ନୂତନ ପ୍ରତରିକ୍ା 
କାଯ୍୍ଷ ାେୟର କବୈଶଷି୍ଟ୍

ବର୍ତ୍ତମୋନର ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଏକବିଂଶ ଶତୋବ୍ୀଛର ଭୋରତର 
ସୋମରିକ ଶକି୍କୁ ଅତ୍ୟୋଧନିୁକ କରିବୋ ପୋଇ ଁ େୋେି�ନି୍ । ସଶ୍ରେ 
ଛସନୋକୁ ଅତ୍ୟୋଧନିୁକ ଭିରି୍ଭୂମି ସଜି୍ତ କରିବୋଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, 
ସୀମୋଛର ଅତ୍ୟୋଧନିୁକ ଭିରି୍ଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ୋ ପ୍ରତିରଷେୋ ମଖୁ୍ୟଙ୍କ 
ଜରିଆଛର ସବୁ ବୋହନିୀର ସମନୟ୍ ରଷେୋ କରୋଯୋଉ�ି । 
ଏଭଳିସି୍ତିଛର ଛଦଶର ପ୍ରତିରଷେୋ ଓ ସରୁଷେୋ ସହ ସଂଶି୍ଷ୍ଟ ଛସନୋର 
କୋଯତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରୋଚୀନ ଅସ୍ୋୟୀ ଛସନୋ ରହଣୀ ସ୍ଳରୁ ଚଳୋଇବୋ ସମ୍ଭବ 
ନୁଛହ ଁ।

  ଛସଥପିୋଇ ଁଛଦଶ ଛସବୋଛର ଅଛହୋରୋତ୍ ନିଯକୁ୍ ଛସୈନିକମୋନଙ୍କ 
ନିମଛନ୍ ରହବିୋ, ଖୋଇବୋ, ହସ ୍ପିଟୋେ ଭଳି ସମସ୍ତ ଆଧନିୁକ ବ୍ୟବସ୍ୋ 
ଏହ ିନୂତନ ରଷେୋ ପରିସର ମଧ୍ୟଛର ଉପେବ୍ କରୋଯୋଇ�ି ।

୨୦୧୪ଛର ଷେମତୋସୀନ ଛହବୋ ପରଠୋରୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ 
ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ଛଦଶର ରୋଜଧୋନୀକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଛଦବୋକୁ 
ଚୋହୁ�ଁନି୍ ଯୋହୋ ଛଯୋେୁ ଁ ନବଭୋରତର ଇତିହୋସ ସ୍ୱର୍ଥିମ ଓ 
ଛେୌରବମୟ ଛହୋଇ ରହିବ ।  

Scan the QR code to 
listen to the Prime 
Minister's address  at 
the inauguration of the 
Defence Complex.
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ପ୍ରତକିରାଧକ ଟିକା କସବା
ସ୍ାସ୍୍ର ରକ୍ା କବଚ

ଆଛମ ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ୭୫ବଷତ୍ତ ପରୂ୍ଥି  ପୋଳନ କରୁଥବିୋ ସମୟଛର କଛରୋନୋ ଟିକୋକରଣଛର 
ଏକ ଛରକଡତ୍ତ ଶଭୁ ସଂଛକତ କହିଛେ ଅତୁ୍ୟକି୍ ଛହବନୋହି ଁ। ଏହି ବୃହତ ଟିକୋକରଣ ଅଭିଯୋନ 
ଏହୋର ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ପ୍ରତୁ୍ୟପନ୍ନମତି ଛଯୋଜନୋ ଛଯୋେୁ ଁବିଶ୍ୱବ୍ୟୋପୀ ପ୍ରଶଂସିତ ଛହୋଇ�ି । 
ଛଦଶର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ୋଛର େତ କି�ି ବଷତ୍ତଛର ଅଣୋଯୋଇଥବିୋ ସକୋରୋତ୍ମକ ପଦଛଷେପ ଛଯୋେୁ ଁ
ଏପରି ଏକ ବିରୋଟ ଅଭିଯୋନ ସଫଳ ଛହୋଇପୋରି�ି । ଟିକୋକରଣ ସଂଖ୍ୟୋରୁ ଏହୋ ସହଛଜ 
ଅନୁଛମୟ । ଆଠମୋସର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟଛର ୯୨ଛକୋଟି ଟିକୋ ମୋତ୍ୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇ�ି । 
ବର୍ତ୍ତମୋନ ଭୋରତ ଏହୋର ସମସ୍ତ ଟିକୋକରଣ ଛଯୋେ୍ୟ ନୋେରିକଙୁ୍କ ଟିକୋଛଦବୋ ପୋଇ ଁେଷେ୍ୟ 

ରଖଥିବିୋଛବଛଳ ଏହୋ ଦ୍ରୁତେତିଛର ଆଛେଇ ଚୋେି�ି ।



ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର      ଅକ୍ଟାବର 16-31, 2021 11

ଭୋରତର ସବତ୍ତବୃହତ ଜିଲୋ୍  ଛହଉ�ି କଚ୍ଛ ଓ ଏହୋ 
ଛଷେତ୍ଫଳ ପ୍ରୋୟ ୪୫୬୭୪ ବେତ୍ତ କିଛେୋମିଟର । 
‘ରୋନ୍ ଅଫ କଚ୍ଛ’ ଭୋଛବ ପରିଚିତ ଏହି ଅଂଚଳଛର 

େବଣୋକ୍ ଓ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ରହି�ି। ଜିଲୋ୍ଛର ୧୦ଟି ତହସିେ ଓ 
୯୨୪ଟି ଗ୍ରୋମ ରହି�ି । ଛଭୌଛେୋଳିକ ଅବସି୍ତି ଦୃଷି୍ଟରୁ ଜିଲ୍ୋର 
ସମସ୍ତ ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳଛର କଛରୋନୋ କୋଳଛର ପହଞ୍ଚିବୋ ଥେିୋ ଖବ୍ୁ 
ଅସବିୁଧୋଜନକ । ଏହି ତହସିେେଡିୁକ ମଧ୍ୟଛର ଅଛନକ ମୋଇେର 
ବ୍ୟବଧୋନ । ମୋତ୍ ଛକୌଣସି ଅସବିୁଧୋକୁ ଭ୍ରୃ କ୍ଷେପ ନ କରି ପ୍ରଶୋସନ 
ଏହୋର ସମସ୍ତ ଗ୍ରୋମ ଓ ତହସିେଛର ପହଞ୍ଚି କଛରୋନୋ ଟିକୋକରଣ 
କୋଯତ୍ତ୍ୟ ସମୋପନ କରୁଥେିୋ । ବ୍ୟୋପକ ସହଛଯୋେ ଛଯୋେୁ ଁ ଏପରି 
ଦୁଃସୋଧ୍ୟ କୋଯତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଛତ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳଛର ସରୁୁଖରୁୁଛର ଛହୋଇପୋରିଥେିୋ। 
ଛଦଶର ଉର୍ର-ପବୂତ୍ତୋଞ୍ଚଳ ସୋଧୋରଣତଃ ଦୁେତ୍ତମ ଭୋଛବ ଜଣୋଶଣୁୋ। 
ଅରୁଣୋଚଳ ପ୍ରଛଦଶର କୋରୋ ଡୋଡି ଭଳି ଜିଲୋ୍ର ଟିକୋଦୋନ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ 
ଏକ ଦୂରୁହ ବ୍ୟୋପୋର । ଟିକଦୋନକୋରୀ ଦଳର ଉତ୍ସେତ୍ତୀକୃତ 
ମଛନୋଭୋବ ଛଯୋେ ୁପିଚ୍ଛିଳ ରୋସ୍ତୋ, ପୋହୋଡ, ଅଣଓସୋରିଆ ରୋସ୍ତୋ ଓ 
ବିପଦଜ୍ନକ ନଦୀ ସଛ୍ ବେ ଏହୋ ସମ୍ଭବ ଛହୋଇପୋରି�ି ।
ହିମୋଚଳ ପ୍ରଛଦଶର େୋହୁେ ସ୍ପୀତି ଜିଲୋ୍ ବଷତ୍ତର ଛକଛତ ମୋସ 
ଧରି ବରଫ ଆଚ୍ଛୋଦିତ ରହିବୋ ସହ ଅତ୍ୟନ୍ ଦୁେତ୍ତମ ଓ ତୋପମୋତ୍ୋ 
ଅଛନକ ସମୟଛର ଶନୂ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ ନିମ ୍ନଛର ରହିଥୋଏ । ଏହୋ ସଛ୍ୱେ 
ହିମୋଚଳ ପ୍ରଛଦଶର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ୋେଡିୁକ ପରି େୋହୁେ ସ୍ପୀତିଛର 
ଶତପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଥମ ଟିକୋ ମୋତ୍ୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇପୋରି�ି । ଏହ ି
ଅଂଚଳ ଅଟଳ ସଡୁଙ୍ଗ ତିଆରି ପବୂତ୍ତରୁ ମୋସ ମୋସ ଧରି ଛଦଶର 
ଅନ୍ୟ ଭୋେଠୋରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହୁଥେିୋ । ଅଟଳ ସଡୁଙ୍ଗ ଛଯୋେୁ ଁଉନ୍ନତ 
ଛଯୋେୋଛଯୋେ ଓ କମ ୍ ସମୟ ପୋଇ ଁ ଟିକୋକରଣ େୋେି ଅଛନକ 
ଅସବିୁଧୋ ଛହେୋ । ବିହୋର ରୋଜ୍ୟ ଦରଭଙ୍ଗୋ ଜିଲ୍ୋର କୁଛସୱୋର 
ସ୍ୋନ ଭଳି ବନ୍ୟୋପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ୋଛର ଅଛନକ ଘୋତ ପ୍ରତିଘୋତ ସଛ୍ୱେ 
ଟିକୋକରଣ ସଫଳତୋର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ଛହୋଇ�ି । ପ୍ରତିବଷତ୍ତ ଏହ ି
ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟୋପ ଲୋବିତ ଛହୋଇଯୋଉଥବିୋରୁ ବଷତ୍ତୋଦିଛନ ଟିକୋକରଣ 
କୋଯତ୍ତ୍ୟଛର ନିଯକୁ୍ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟକମତ୍ତୀମୋଛନ ଅକଥନୀୟ ଦୁଦ୍ତ୍ତଶୋର 
ସମଖୁୀନ ଛହୋଇଥୋନି୍ । ବିହୋରର ମଜୁୋଫରପରୁ ସଛମତ ଛକଛତକ 
ଅଞ୍ଚଳଛର ଏଥପିୋଇ ଁ ଛନୌକୋର ଆବଶ୍ୟକତୋ ପଡିଥୋଏ । ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ 
କମତ୍ତୀମୋନଙୁ୍କ ଛନବୋ ପୋଇ ଁଛବୋଟ ଆମବୁ୍େୋନ ୍ସର ସୋହୋଯ୍ୟ ଛନବୋକୁ 
ପଛଡ । ଟିକୋକରଣ ଛନୌକୋ କଛରୋନୋ ସଂଗ୍ରୋମର ଏକ ପ୍ରତୀକଛର 
ପରିଣତ ଛହୋଇଯୋଇ�ି ।
ବିଧ୍ଂସକୋରୀ ବନ୍ୟୋ, ଦୁେତ୍ତମ ପୋବତ୍ତତ୍ୟୋଞ୍ଚଳ, ଦୂରଦୂରୋନ୍ ଆଦିବୋସୀ 
ଅଞ୍ଚଳ, ଭୋଷୋ ଓ ଧୋମଥିକ ବିବିଧତୋ ଓ େଜୁବ ସଛ୍ୱେ ଟିକୋକରଣ 
ଅଭିଯୋନ ୍ ୍ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭୋଛବ ଆଛେଇ ଚୋେି�ି । ଛଯଛତଛବଛଳ 
ଛକୋଭିଡ ଛଦଶଛର ମୋଡି ଚୋେିେୋ ଆମ ଛଦଶ ଏହୋର ମକୁୋବିେୋ 
କରିପୋରି�ି କି ନୋହି ଁ, ଏଥଛିନଇ ବିଶ୍ୱର ସଛ୍ହ ଥେିୋ । କିନ୍ତୁ 
ଭୋରତ ସଫଳତୋର ସହ ଏହୋର ମକୁୋବିେୋ କରିପୋରିେୋ । ଅଛନକ 
ବିବିଧତୋ ସଛତ୍ୱ ଭୋରତର ଏପରି ବିଶ୍ୱ ମହୋମୋରୀର ସଫଳ 
ମକୁୋବିେୋ ପ�ଛର ରହି�ି ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ସହଛଯୋେ । ମୋତ୍ 
ନଅମୋସ ମଧ୍ୟଛର ଭୋରତ ଦୁଇଟି ଛଦଶୀୟ ଟିକୋ ଉଦ୍ୋବନ କରିବୋ 

ମୁ ଁଆଜ ିଛମୋର ମନର କଥୋ 
ଜଣୋଉ�ି । ଛମୋର ଅଛନକ 

ଜନ ମେଦିନ ଆସି�ି ଓ ଯୋଇ�ି । ମୋତ୍ 
ମୁ ଁଜନ ମେଦିନ ଉତ୍ସବ ପୋଳନଠୋରୁ 

ଦୂଛରଇ ରହ�ିି । ଛହଛେ ଛମୋର 
ସବୁବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର ଏଥର ଛସଛପଟମର୍ 

୧୭ତୋରିଖ ଛମୋ ପୋଇ ଁଖବ୍ୁ 
ଭବପ୍ରବଣୋତ୍ମକ ଦିନ । ଜନ ମେଦିନ 

ପୋଳନ କରିବୋ ପୋଇ ଁଅଛନକ ବୋଟ 
ଅ�ି। ଛେୋକମୋଛନ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ 

ଭିନ୍ନ ଉପୋୟଛର ଜନ ମେଦିନ ପୋଳନି୍। 
ଜନ ମେଦିନ ପୋଳନ କରିବୋ ଛନଇ 
ବିଶ୍ୱୋସ ରଖ ୁନ ଥବିୋ ଛେୋକଙ୍କ 

ମଧ୍ୟଛର ମୁ ଁନୋହି ଁ। ଆପଣମୋନଙ୍କ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଛଯୋେୁ ଁ

ଛସଛପଟମର୍ ୧୭ତୋରିଖ ଛମୋ ପୋଇ ଁ
ବିଛଶଷଭୋଛବ ଅେେୋ । 

-ନକରନ୍ଦ୍ର କମାେୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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ସହ ୯୨ଛକୋଟି ଟିକୋ (ଅଛ ଟ୍ୋବର ୬ତୋରିଖ ସଦୁ୍ୋ) ପ୍ରଦୋନ 
କରି ଏକ ନୂତନ ଛରକଡତ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ କରି�ି । ତ୍ୱରିତ ଟିକୋକରଣ 
ନିମଛନ୍ ଭୋରତ ନିଜ ଛରକଡତ୍ତ ବୋରମୋ୍ର ଭୋଙି୍ଗଚୋେି�ି । 
ଆସ୍ା ହି ଁସଫେ ଅଭିଯାନର ମେୂଭିରି୍
ଜୋତୀୟସ୍ତରଛର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱୋସ ହି ଁ ସଫଳ ଅଭିଯୋନର 

ଚୋବିକୋଠି। ଏ ପ୍ରକୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱୋସର ଶକି୍ ବର୍ତ୍ତମୋନର 
ଛନତୃତ୍ୱଠୋରୁ ରୋଷ୍ଟ୍ ପୋଇଥୋଏ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର 
ଛମୋଦୀ ଛଯପରି ଡିଜିଟୋେ ଛବୈଷୟିକ ଜ୍ଞୋନକୁ ଜୋତୀୟ 
ନୀତିଛର ଆପଣୋଇଛେ ତୋ’ର ଛକୌଣସି ତୁଳନୋ ନୋହି ଁ । 
ଜୋନୁୟୋରୀ ୧୬, ୨୦୨୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ଛହୋଇଥବିୋ ଅଭିଯୋନଛର 

ପ୍ରଚ୍ଛେ କାହାଣୀ ଟିକୋକରଣ ଛରକଡତ୍ତ

6,42,706
7.44

ଯକୁ୍ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଆକମରିକା

କାନାଡା

ଆକଜଣି୍ଟନା

ଫ୍ାନ୍ସ

କପେନ 

ବ୍ାଜଲି

ଯକୁ୍ ରାଜ୍ 

1,04,209
1.21

61,561
0.71

2,45,643
2.84 12,90,088

14.93
1,54,314
1.79

63,919
0.74

/େବିସ

/କସକକଣ୍ଡ

/େବିସ

/କସକକଣ୍ଡ/େବିସ

/କସକକଣ୍ଡ

/େବିସ

/କସକକଣ୍ଡ

/କସକକଣ୍ଡ

/େବିସ

/କସକକଣ୍ଡ
/େବିସ

/କସକକଣ୍ଡ
/େବିସ

ଭାରତର ହାରାହାରୀ ବଶି୍ୱର ଅନ୍ କେଶଠାରୁ ଭଲ କେୈନକି ଓ କସକକଣ୍ଡ ପିଛା ମାତ୍ା
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ଏକ ଆଶଂକୋ ଥେିୋ ଛବୋଛଧ ଛକବଳ ସମଖୁ ଛଯୋଦ୍ୋମୋଛନ  
ହି ଁ ଟିକୋଛନଛବ। ପ୍ରଥମ ୧୦୦ନିୟୁତ ମୋତ୍ୋ ପୋଇ ଁ ୮୫ଦିନ 
େୋେିଥେିୋ । ମୋତ୍ ତୋପଛର ଛଯଉ ଁ େତିଛର ଟିକୋକରଣ 
ଛହେୋ  ପଛର ପଛର ଟିକୋକରଣ ୪୫ଦିନଛର ୨୦ଛକୋଟି 
ଅତିକ୍ରମ କରିଥେିୋ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୯ଦିନଛର ୩୦ଛକୋଟି 

ଅତିକ୍ରମ କେୋ। ଛସହିପରି ଆଉ ୨୪ଦିନଛର ଏହୋ ୪୦ଛକୋଟି 
ଅତିକ୍ରମ କରିଥବିୋଛବଛଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୦ଦିନଛର ୫୦ଛକୋଟି, 
୧୯ଦିନଛର ୬୦ ମୋତ୍ ୧୩ଦିନଛର ଏହୋ ୭୦ଛକୋଟି 
ଅତିକ୍ରମ କରିଥେିୋ ।  ଛସଛପଟମର୍ ୧୩ତୋରିଖଛର 
ଛଯଛତଛବଛଳ ଛଦଶ ୭୫ତମ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଦିବସ ପରୂ୍ଥି 

ରୁର

74,84,927
86.63

ସି୍ଜରଲ୍ାଣ୍ଡ

ଅକଷ୍ଟଟ୍ରଲିଆ

ନୁ୍ଜଲି୍ାଣ୍ଡେକି୍ଣ ଆଫି୍କା ସାଉେୀଆରବ  

ତୁକ୍ଷୀ

ଜାପାନ 

99,933
1.16

3,74,638
4.34

96,367
1.12

11,38,904
13.18

24,800
0.29

2,06,824
2.39

2,85,209
3.30

37,488
0.43

ଭାରତ 

/େବିସ
/କସକକଣ୍ଡ

/େବିସ

/କସକକଣ୍ଡ

/େବିସ

/କସକକଣ୍ଡ

/େବିସ

/କସକକଣ୍ଡ /େବିସ

/କସକକଣ୍ଡ

/େବିସ

/କସକକଣ୍ଡ

/Days
/କସକକଣ୍ଡ

/େବିସ

/କସକକଣ୍ଡ

/େବିସ

/କସକକଣ୍ଡ

ଭାରତର ହାରାହାରୀ ବଶି୍ୱର ଅନ୍ କେଶଠାରୁ ଭଲ କେୈନକି ଓ କସକକଣ୍ଡ ପିଛା ମାତ୍ା
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Ladakh Lakshadweep

Himachal Pradesh

Goa

Sikkim
Lakh Doses Given  Doses Given

Lakh Doses Given

Lakh Doses Given

Lakh Doses Given

1.97

55.74

11.83

5.10

ପୋଳନ କେୋ ଛଦଶ ଟିକୋକରଣର ୭୫୦ ନିୟୁତ ସଂଖ୍ୟୋକୁ 
�ୁଇେଁୋ । ଟିକୋକରଣ ୧୦୦ନିୟୁତ �ୁଇବଁୋ ପଛର ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ 
ଛଯୋେୁ ଁଏହୋ େତିଶୀଳ ଛହୋଇ ବିଶ୍ୱର ଦୃତତମ ଓ ସବତ୍ତବୃହତ 
ଟିକୋକରଣ ଅଭିଯୋନଛର ପରିଣତ ଛହୋଇପୋରିେୋ।
ଛସବୋ ଓ ଉତ୍ସେତ୍ତର ଆଛେୋକବର୍ଥିକୋ ଛହେୋ ଛସଛପଟମର୍ ୧୭
ଭୋରତର ଟିକୋକରଣ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ନୂତନ ଛରକଡତ୍ତ କରି ଆେକୁ 
ଆେକୁ ବଢିଚୋେି�ି । ଛସଛପଟମର୍ ୧୭ତୋରିଖ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ 

ସାତଟି ରାଜ୍କର ଶତ
ପ୍ରତଶିତ ମାତ୍ା ଟିକାୋନ

ସାତଟି ରାଜ୍ ଓ କକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ 
ଅଞ୍େକର ଶତପ୍ରତଶିତ କକାଭିଡ 
ପ୍ରଥମ କଡାଜ ଟିକାକରଣ ।

Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu

53499

6.26 Lakh Doses Given

ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀଙ୍କ ୭୧ତମ ଜନ ମେ ଦିନଛର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟକମତ୍ତୀମୋଛନ 
ମୋତ୍ ଛେୋଟିଏ ଦିନଛର ଅଛଢଇ ଛକୋଟି ଟିକୋ ଛଦଇ ଏକ 
ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ଛରକଡତ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ କରିପୋରିଛେ । ଛସହିଦିନ ପ୍ରତି 
ଘଂଟୋ ପି�ୋ ୧୫େଷେ ମୋତ୍ୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥେିୋଛବଛଳ, 
ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ଛର ୨୬ହଜୋର ଓ ଛସଛକଣ୍ ପି�ୋ ୪୨୫ ଟିକୋ 
ମୋତ୍ୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥେିୋ ।
ଏହି ଦିନିକିଆ ଛରକଡତ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଅଛନକ ଅଗ୍ରଣୀ ଧନୀ ରୋଷ୍ଟ୍ 
ମଧ୍ୟ ହୋସେ କରିପୋରିନୋହୋନିଁ୍ । ଆଛମ ଯଦି ଛସଛପଟମର୍ 
୧୭ ତୋରିଖଛର ଟିକୋକରଣ ପରିସଂଖ୍ୟୋନକୁ ବିଚୋରକୁ ଛନବୋ 
ଛତଛବ ଛସଦିନ ୧୬ଘଣ୍ଟୋ ମଧ୍ୟଛର ୨୫ନିୟୁତଙୁ୍କ ଟିକୋକରଣ 
କରୋଯୋଇଥବିୋଛବଛଳ (ପ୍ରୋୟ ଶତକଡୋ ୮୨ଭୋେ) ଅବଶଷି୍ଟ 
ବିଶ୍ୱ ୫.୪ ନିୟୁତ କଛରୋନୋ ଟିକୋ (ପ୍ରୋୟ ୧୮%) ଦିଆଯୋଇ�ି। 
ଛସଛପଟମର୍ ୧୭ତୋରିଖ ଦିନ ଭୋରତଛର ଟିକୋ ଛନଇଥବିୋ 
ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ ସମଗ୍ର ଅଛଷ୍ଟ୍େିଆ ଛଦଶର ଜନସଂଖ୍ୟୋ 
ସହିତ ସମୋନ । କୋନୋଡୋର ଦୁଇ ତୃତୀୟୋଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟୋ  

ଘରକୁ ଘର ବୁଲି େବି୍ାଙ୍ଗ ଓ କକକତକ 
ନଦି୍ଥିଷ୍ଟ ଭାକବ ଆବଶ୍କ କରୁଥବିା 
ବ୍କି୍ଙୁ୍କ ଟିକାୋନ ଅଭିଯାନ କକାଭିଡ 
ସଂଗ୍ରାମ ପାଇ ଁନରି୍୍ଷାୟକ ଥଲିା

ପ୍ରଚ୍ଛେ କାହାଣୀ ଟିକୋକରଣ ଛରକଡତ୍ତ
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ଓ ନୁ୍ୟଜିେ୍ୟୋଣ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟୋର ପୋଞ୍ଚେଣୁୋ । 
ଛସଛପଟମର୍ ୧୭ତୋରିଖ ଦିନ ଭୋରତଛର ଛଯଛତ 
ଛେୋକ ଟିକୋ ଛନଇ�ନି୍ ତୋହୋ ବିଚୋରକୁ ଛନଛେ 
ବିଶ୍ୱର ଶଛହଟି ଛଦଶର ଜନ ସଂଖ୍ୟୋ ସହ ସମୋନ ।
 ଅେଷ୍ଟ ଓ ଛସଛପଟମର୍ ମୋସଛର ଭୋରତ 
ଟିକୋକରଣଛର ନୂତନ ଛରକଡତ୍ତ ସ୍ୋପନ କରି�ି 
ଓ ଛଦଶ ଏହି ଦୁଇମୋସଛର ଛଯଛତ ଟିକୋକରଣ 
କରି�ି ଏହୋର ଛମୋଟ ସଂଖ୍ୟୋ  ଜି-୭ ଛଦଶେଡିୁକର 
ଟିକୋକରଣ ସଂଖ୍ୟୋ ସହ ସମୋନ  । ଛକବଳ 
ଛସତିକି ନୁହ ଁ, ଉର୍ରପ୍ରଛଦଶ, େଜୁରୋତ, 
କର୍ତ୍ତୋଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଛଦଶ,ହରିୟୋଣୋ ଛଯତିକି ଟିକୋ 
ପ୍ରଦୋନ କରି�ନି୍, ତୋହୋ ଛକଛତକ ଛଦଶର 
ହୋରୋହୋରି ଟିକୋଦୋନଠୋରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧକି । ଏପରିକି 
ଛଦୈନିକ ଟିକୋକରଣଛର ମଧ୍ୟ ଭୋରତର ସଂଖ୍ୟୋ 
ୟୁଛରୋପୀୟ  ସଂଘ, ଆରବ େିେ ୍,  ନୋଛଟୋ, 
ଜି-୭ ଏବଂ ଏଏସଇଏଏନ୍ ଛଦଶେଡିୁକଠୋରୁ ମଧ୍ୟ 
ଅଧକି । ଟିକୋକରଣର ଦ୍ରୁତେତି ଛଦଶର ନିଜସ୍ୱ 
ଟିକୋ ଉତ୍ୋଦନ ଓ କୁଶଳୀ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟକମତ୍ତୀଙ୍କ ଛଯୋେୁ ଁ
ସମ୍ଭବ ଛହେୋ । ସଫଳତୋ ହୋସେରୁ ପ୍ରମୋଣିତ 
ଛହେୋ ଛଯ ଛଯଛତଛବଛଳ ସମସ୍ୟୋ ନିଜ ଉପରକୁ 
ଆଛସ, ଛସଛତଛବଛଳ ସମଗ୍ର ଛଦଶ  ଓ ପ୍ରଛତ୍ୟକ 
ଛଦଶବୋସୀ ଏକୋଠି ଛହୋଇ ସମସ୍ତ ଶକି୍ ଖଟୋଇ 
ଏହୋର ମକୁୋବିେୋ କରନି୍ ।   
ଟିକାକରଣ ରାସ୍ା ଏକତ ସହଜ ନ ଥଲିା
ଇତିହୋସଛର ଏଛତ ବଡ ଟିକୋକରଣ ଅଭିଯୋନ 
ଛକଛବ ମଧ୍ୟ ସଂେଠିତ ଛହୋଇ ନ ଥେିୋ । ଛକଛତ ବଡ 
ଥେିୋ ଏହି ଅଭିଯୋନ ତୋହୋ ଛକବଳ ଏହୋର ପ୍ରଥମ 
ପଯତ୍ତ୍ୟୋୟ ଅବଛେୋକନରୁ ଆକଳନ କରିଛହବ। 
ପ୍ରଥମ ପଯତ୍ତ୍ୟୋୟଛର ୩ଛକୋଟି ସ୍ୱୋସ୍୍ୟକମତ୍ତୀ, ସମଖୁ 
ଛଯୋଦ୍ୋ  ଓ ବିଭିନ୍ନ କଠିନ ଛରୋେ ବ୍ୟୋଧ ି ପୀଡିତ 
୨୭ଛକୋଟି ବୟସ୍ ଛେୋକଙୁ୍କ ଟିକୋଦୋନ ଧୋଯତ୍ତ୍ୟ 
ଛହୋଇଥେିୋ । ବିଶ୍ୱଛର ଏପରି ଅଛନକ ଛଦଶ ଅ�ି 
ଯୋହୋର ଜନସଂଖ୍ୟୋ ୩୦ନିୟୁତରୁ ମଧ୍ୟ  କମ ୍, 
ମୋତ୍ ଭୋରତ ପ୍ରଥମ ପଯତ୍ତ୍ୟୋୟଛର ହି ଁ ୩୦ନିୟୁତ 

କମ ୍ମଲୂ୍କର ବଶି୍ୱକର 
ସବୁଠାରୁ ବୃହର୍ମ
ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ

 ଏପି୍ରେ ୨୦୨୦ଛର ଡ ଟ୍ର ଛକ ବିଜୟ ରୋଘବନ ଏବଂ ନୀତି ଆଛୟୋେ 
ସଦସ୍ୟ (ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ) ଡ ଟ୍ର ଭି.ଛକ ପେଙ୍କ ଛନତୃତ୍ୱଛର ଏକ ଟୋସ୍ଛଫୋସତ୍ତ 
େଠନ । ଜୋତୀୟ ବିଛଶଷଜ୍ଞ ଦଳ(ଟିକୋ ପ୍ରଶୋସନ ଛକୋଭିଡ-୧୯) ଅେଷ୍ଟ 
୨୦୨୦ଛର େଠତି ।

 କମିଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଯଥୋ -ସଂରଷେଣ, ପରିବହନ, ଛକୋଲ୍ଡଛଚନ, ଆହରଣ 
ଓ ଟିକସ ଛପ୍ରରଣ(ବିନୋ ଅନୁଛମୋଦନ)ଛର ପ୍ରସୁ୍ତତ କଛେ । ଜୋନୁୟୋରୀ 
୧୪ତୋରିଖ ସଦୁ୍ୋ ନିଦ୍ୋରିତ ସ୍ୋନେଡିୁକୁ ଟିକୋ ଛପ୍ରରଣ କୋଯତ୍ତ୍ୟ ଛଶଷ 
ଛହେୋ ।

 ଜୋନୁୟୋରୀ ୧୬ତୋରିଖ ଦିନ କଛରୋନୋ ଟିକୋକରଣ କୋଯତ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟକମତ୍ତୀଙ୍କ 
ସହୋୟତୋଛର ଆରମ୍ଭ ଛହେୋ। ଛଫବୃୟୋରୀ୨ତୋରିଖଛର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟକମତ୍ତୀ, ମୋର୍ତ୍ତ 
ପହେିୋରୁ ୬୦ବଷତ୍ତରୁ ଉର୍ଦତ୍ତ ବ୍ୟକି୍ ଓ ଏପି୍ରେ ପହେିୋରୁ ୪୫-୫୯ ବଷତ୍ତ ବୟସ୍ 
ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ଟିକୋକରଣ ଆରମ୍ଭ ଛହେୋ ।

 ଛଯଛତଛବଛଳ କଛରୋନୋର ଦି୍ତୀୟ େହର ଆରମ୍ଭ ଛହେୋ, ସରକୋର 
୪୫ବଷତ୍ତରୁ ଉର୍ଦତ୍ତ ବୟସ୍ଙୁ୍କ ଟିକୋକରଣ ପୋଇ ଁ ଏପି୍ରେ ପହେିୋଛର ସୋମିେ 
କଛେ ।

 ଜୁନ ୨୧ରୁ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ଟିକୋକରଣ ଦୋୟିତ୍ୱ ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ହୋତକୁ ଛନଇ 
ବିଶ୍ୱର ସବତ୍ତବୃହତ ଟିକୋକରଣ ଅଭିଯୋନ ସମସ୍ତ ମୋେଣୋ ଟିକୋ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ କଛେ ।

 ଟିକୋକରଣ ଅଭିଯୋନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟୋପକ କରିବୋ େଷେ୍ୟ ଛନଇ ରୁଷର 
ସ୍ଡୁଟନକି-ଭି୍କଡୁ ଭୋରତୀୟ ଟିକୋ ଛକୋଭିସିଲ ୍ଡ ଓ ଛକୋଭୋକି୍ସନ ସହ ସୋମିେ 
କରୋେେୋ । ୧୨ବଷତ୍ତରୁ ଅଧକି ବୟସର ପିେୋଙ୍କ ନିମଛନ୍ ଜୋଇଡସ ୍କୋଡିେୋ 
ଟିକୋ ମଧ୍ୟ ଅନୁଛମୋଦିତ ଛହୋଇ�ି ।

କମ୍ଷସ୍େୀକର ୪୫ବର୍ଷରୁ ଅଧକି 
ବୟସ୍କ ପାଇ ଁଟିକା ପ୍ରୋନ 
ଏପି୍ରଲ ୧୨ରୁ ଆରମ୍ଭ କହଲା 

କେଶକର ମଇ ପହଲିାରୁ ତୃତୀୟ 
ପଯ୍୍ଷ ାୟ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ 
କହଲା, ଏଥକିର ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧକି 
ସମସ୍ଙୁ୍କ ଟିକା େଆିଗଲା

କମୈତ୍ୀ ଟିକା ଅଧୀନକର
ବଶି୍ୱର ୯୫ଟି କେଶକୁ
େଆିଯାଇଛ ି୬୫ ନୟୁିତ ଟିକା
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ଛେୋକଙୁ୍କ ଟିକୋ ଛଦବୋକୁ ସି୍ର କରିଥେିୋ । ଜୋନୁୟୋରୀ ୧୬ଛର 
ଛଯଛତଛବଛଳ ଟିକୋକରଣ ଆରମ୍ଭ ଛହେୋ ବିଛଶଷଜ୍ଞମୋଛନ 
ଛସଛତଛବଛଳ, ଛଦଶର ୩୦୦ ନିୟୁତ ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ 
ଟିକୋକକଣ ପୋଇ ଁସୋତରୁ ଆଠମୋସ େୋେିଯିବ ଛବୋେି ଆକଳନ 
କରିଥଛିେ । ମୋତ୍ ଛସହି ଅବଧ ିମଧ୍ୟଛର ଛଦଶଛର ୯୨ଛକୋଟିରୁ 
ଅଧକି ବ୍ୟକି୍ଙୁ୍କ  ଟିକୋ େେୋଯୋଇ ସୋରିଥବିୋ ଛଦଶର ଛକୋଭିଡ 

ଅଗଷ୍ଟ-କସକ୍ଟମ୍ବରକର ଟିକାକରଣ କଜାରୋର
ଅେଷ୍ଟ ଓ ଛସଛପଟମର୍ ମୋସଛର ଟିକୋକରଣ ମୋତ୍ୋ ଖବ୍ୁ ଉର୍ଛର 
ରହିେୋ । ଅେଷ୍ଟ ମୋସଛର ଛଦଶର ୧୮୦ ନିୟୁତ ଟିକୋ ମୋତ୍ୋ ପ୍ରଦୋନ 
କରୋଯୋଇ�ି । ଏହି ସଂଖ୍ୟୋ ଜି-୭ ଛଦଶ ସମହୂର ଯଥୋ କୋନୋଡୋ, 
ୟୁଛକ,  ଆଛମରିକୋ, ଇଟୋେୀ, ଜମତ୍ତୋନୀ, ଫ୍ୋନ ୍ସ ଓ ଜୋପୋନର 
ଜନସଂଖ୍ୟୋଠୋରୁ ଅଧକି ।

ଛସହପିରି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀଙ୍କ ଜନ ମେ ଦିବସ 
ଛସଛପଟମର୍ ୧୭ତୋରିଖ ଦିନ ଭୋରତ ୨.୫ଛକୋଟି ଛେୋକଙୁ୍କ 
ଛେୋଟିଏ ଦିନଛର ଟିକୋ ମୋତ୍ୋ  ପ୍ରଦୋନ କରି ଦୃତ ଛରକଡତ୍ତ  
କରି�ି । ଏହ ି ଦିନ ଘଂଟୋ ପି�ୋ ୧୫.୬୨ େଷେ ମୋତ୍ୋ 
ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥେିୋ ଛବଛଳ, ମିନିଟ୍ ପି�ୋ ୨୬ହଜୋର ଓ 
ଛସଛକଣ୍ ପି�ୋ ୪୩୪ମୋତ୍ୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇ�ି । 

ଅଗଷ୍ଟ କସକ୍ଟମ୍ବର

ବିରୁଦ୍ଛର ସଂଗ୍ରୋମର ସଂକଳ୍ପକୁ ସଚୂୋଇଥୋଏ । 
ଆଜୋଦି କୋ ଅମତୃ ମଛହୋତ୍ସବ ଏହି ଅଭିଯୋନକୁ ଆହୁରି 
ଷେୀପ୍ରତର କେୋ, କୋରଣ ଭୋରତୀୟମୋଛନ ଏହି ମଛହୋତ୍ସବଛର 
ବିପଳୁ ଉତ୍ସୋହର ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟୋଛର ଛଯୋେଛଦଛେ । 
ଛକବଳ ଅେଷ୍ଟ ମୋସ ମଧ୍ୟଛର ଭୋରତ ୧୮୬ ନିୟୁତ ଟିକୋ 
ମୋତ୍ୋଛଦଇ ଏକ ଛରକଡତ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ କେୋ । ଅେଷ୍ଟ ମୋସଛର 
ଛଶଷ ଦିନ ହି୧ଁଛକୋଟି ୩୦େଷେ ମୋତ୍ୋ ଛଦଇ ଛସହି ମୋସଛର 
ଦିନିକିଆ ଛରକଡତ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ଛହୋଇପୋରିଥେିୋ। ଅେଷ୍ଟ ୨୬ତୋରିଖ 
ସଦୁ୍ୋ ଛଦଶର ଟିକୋକରଣ ଛଯୋେ୍ୟ ଶତକଡୋ ୫୦ଭୋେରୁ 
ପ୍ରଥମ ମୋତ୍ୋ ଟିକୋ ଛନଇ ଏକ ଛରକଡତ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ କେୋ। ଛକୋଭିଡ 
ମହୋମୋରୀରୁ ଜୀବନ ରଷେୋକୁ ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ପ୍ରୋଥମିକତୋ 
ଛଦଇ ଛକୋଭିଡ ଆସିବୋ ପବୂତ୍ତରୁ ପ୍ରତିଛଷଧକ ମଳୂକ 
ପଦଛଷେପ ଛନଇଥଛିେ ।

କକାଭିସିଲ୍ଡ ଓ କକାଭାକ୍ସନି ପକର ଆଉ 
ଏକ ଭାରତୀୟ ଟିକା ଜାଇକକାଭଡି ମଧ୍ 
କେଶକର ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି 
ଗତଶିୀେ କରିବ ।
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ପ୍ରଚ୍ଛେ କାହାଣୀ ଟିକୋକରଣ ଛରକଡତ୍ତ
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ଛଦଶର ଶୀଷତ୍ତ ଛନତୃତ୍ୱ ଛକୋଭିଡ ବିରୁଦ୍ଛର ସଂଗ୍ରୋମ ନିଛମନ୍ 
ବିଜ୍ଞୋନ ଓ ଛବୈଷୟିକ ଜ୍ଞୋନକୁ ହି ଁ ପୋଛଥୟ କରିଥଛିେ। 
ଟିକୋକରଣ ନିମଛନ୍ ଭିରି୍ଭୂମି ଛଷେତ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତିଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ 
କରି କଛରୋନୋ ମହୋମୋରୀ କୋଳଛର ଜନସୋଧୋରଣଙୁ୍କ 
କେ୍ୟୋଣକୋରୀ ପ୍ୟୋଛକଜ ପ୍ରଦୋନ କିମୋ୍ ଛଦଶୀୟ ଟିକୋ 
ଉତ୍ୋଦନ ପ୍ରଛତ୍ୟକ ଥଛିର ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ବିଜ୍ଞୋନ ଓ 
ଛବୈଷୟିକ ଜ୍ଞୋନକୁ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମର ମଖୁ୍ୟ ଆୟୁଧଭୋଛବ ଗ୍ରହଣ 
କରିଥଛିେ । ଏପି୍ରେ ୨୦୨୦ଛର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର 
ଛମୋଦୀ ଭୋରତକୁ କଛରୋନୋ ଆସିବୋର ମୋସକ ପଛର ଏକ 
ଟିକୋ ପୋଇ ଁଟୋସ୍ଛଫୋସତ୍ତ େଠନ କରିଥଛିେ । ଛଦଶର ମଖୁ୍ୟ 
ଛବୈଜ୍ଞୋନିକ ପରୋମଶତ୍ତଦୋତୋ ଛକ. ବିଜୟ ରୋଘବନ ଏବଂ 
ନୀତି ଆଛୟୋେ ସଦସ୍ୟ (ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ) ଡ ଟ୍ର ଭି.ଛକ. ପେ ଏହ ି
ଟୋସ୍ଛଫୋସତ୍ତ ଦୋୟିତ୍ୱଛର ରହିଛେ । ଛବୈଜ୍ଞୋନିକ ବିଛଶ୍ଷଣ 

ପଛର ସପୁୋରିଶ କରିବୋ ଥେିୋ ଛସମୋନଙ୍କ ମଖୁ୍ୟ ଦୋୟିତ୍ୱ 
ଯୋହୋ ଛଯୋେୁ ଁଟିକୋର ବିକୋଶର ପଥ ସେୁମ ଛହବ । 
ଅେଷ୍ଟ ୨୦୨୦ଛର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଆଉ ଏକ ପଦଛଷେପ 
ଛନଛେ । ଜୋତୀୟ ବିଛଶଷଜ୍ଞ ଛକୋଭିଡ ପ୍ରଶୋସନ ଗ୍ରୁପ 
(ଏନଇଜିଭିଏଜି) ଆନ୍ଃମନ୍ତୀସ୍ତରୀୟ ସମନୟ୍ ନିମଛନ୍ େଠିତ 
ଛହେୋ । ଏଥଛିର ପୋଂଚଟି ରୋଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧ ିଓ ଛବୈଷୟିକ 
ବିଛଶଷଜ୍ଞ ରହିଛେ। ସଂଘୀୟ ଢୋଞ୍ଚୋର ଏକ ଅଭୂତପବୂତ୍ତ 
ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ ଛଦଇ ଛକନ୍ଦ୍ର ବିପଯତ୍ତ୍ୟୟକୁ ସଛୁଯୋେଛର ରୂପୋନ୍ରିତ 
କଛେ । ଛତଛବ ଏ ଛଷେତ୍ଛର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀମୋନଙୁ୍କ ଏକୋଧକି 
ବୋର ବିଶ୍ୱୋସଛର ଛନବୋକୁ ପଡିେୋ । 
ଟିକୋର ବିକୋଶକୁ �ୋଡି ଏହି ଗ୍ରୁପ ଏହୋର ଭଣ୍ୋରଣ, ଆହରଣ 
ପଦ୍ତି, ଟିକୋର ସକି୍ରୟତୋକୁ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୋ ଓ କିଭଳି 
ପ୍ରୋଥମିକତୋ ଭିରି୍ଛର ଏହୋ ଛେୋକମୋନଙୁ୍କ ଦିଆଯିବ, ଛସ 
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Days 20 19 13 11
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Days

Days
Days

Days
Days

ଟିକାକରଣ ଅଭିବୃଦି୍ର ମହାନ ଗାଥା

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ସଂେଠନର 
କହବିୋନୁସୋଛର ଛଯପରି ଦ୍ରୁତ 

େତିଛର ଟିକୋକରଣ ଅଭିଯୋନ ଚୋେି�ି 
ଭୋରତ ସମସ୍ତ ବୟସ୍ ଜନସଂଖ୍ୟୋର 
ଟିକୋକରଣ କୋଯତ୍ତ୍ୟ ଡିଛସମର୍ ସଦୁ୍ୋ 

ଛଶଷ କରିଛହବ ।

ଛଦଶର ଯଛଥଷ୍ଟ ଟିକୋ 
ରହିଥବିୋଛବଛଳ, ଭୋରତ ପଣୁ ି
‘ଭ୍ୟୋକସିନ ଛମୈତ୍ୀ’ ଅଧୀନଛର 
ବିଛଦଶକୁ ଟିକୋ ଛଦବୋ ଆରମ୍ଭ 
କରି�ି ।

ଭୋରତ ପ୍ରଥମ ୧୦୦ ନିୟୁତ ଟିକୋ ଛଦବୋକୁ ୮୫ଦିନ 
ଛନଇଥବିୋଛବଛଳ, ୭୦ଛକୋଟି ପଛର ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୦୦ ନିୟୁତ 

ଟିକୋ ମୋତ୍ୋ ୧୧ ଦିନଛର ଦିଆଯୋଇ�ି । 

Days
45
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ବିଷୟଛର ଖସଡୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରି�ନି୍ । ବିଜ୍ଞୋନ ଓ ଛବୈଷୟିକ 
ଜ୍ଞୋନର ଉପଛଯୋେଛର ଅଳ୍ପ ଛକଇମୋସ ମଧ୍ୟଛର ଟିକୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ଛହବୋ ସହ ଟିକୋକରଣରୁ ଛଯପରି ଛକହି ବୋଦ ନ ପଡିଛବ 
ତୋ’ର ତଦୋରଖ ମଧ୍ୟ କରୋେେୋ। ଭୋରତୀୟ ଛକୋୱନି 
ଫଲ ୋଟଫମତ୍ତ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପୋଇ ଁଏକ ଉଦୋହରଣ ପୋେଟି�ି ।
ସମସ୍ଙୁ୍କ ମାଗଣା ଟିକା
ଛକୋଭିଡ ବିଶ୍ୱ ମହୋମୋରୀ ଅଭୂତପବୂତ୍ତ ଓ ଭୋରତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ 
ଛଦଶଙ୍କ ଭଳି ଏଥରୁି ବୋଦ ପଡିନୋହି ଁ । ମୋତ୍ ଆମ ଛଦଶ 
ବହୁମଖୁୀ ରଣନୀତି ଛନଇ ଏହୋର ମକୁୋବିେୋ କରି�ି । 
ଛକୋଭିଡ ହସ ୍ପିଟୋେ ନିମତ୍ତୋଣଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ ଯତ୍ 
ଛକୋଠରୀ ଶଯ୍ୟୋ ବୃଦି୍, ଭୋରତଛର ଛଭଣି୍ଟଛେଟର ନିମତ୍ତୋଣ  
ଏବଂ ବ୍ୟୋପକ ପରୀଷେୋେୋର ନିମତ୍ତୋଣ ଏହୋର ଅନ୍ଭୁତ୍ତକ୍ । 
ଛକୋଭିଡ-୧୯ର ଦି୍ତୀୟ େହର ସମୟଛର ଏପି୍ରେ-ଛମ 
ମୋସ ମଧ୍ୟଛର ଛମଡିକୋେ ଅମଜ୍ୋନର ଚୋହିଦୋ ଅଚୋନକ 
ବୃଦି୍ ପୋଇେୋ । ଭୋରତର ଇତିହୋସଛର ଏହି ଚୋହିଦୋ ଥେିୋ 
ଅଭୂତପବୂତ୍ତ। ଅମଜ୍ୋନ ସିେିଣି୍ର ଛଯୋେୋଣ ଯଦୁ୍କୋଳୀନ 

ଭିରି୍ଛର କରୋେେୋ । ଅମଜ୍ୋନ ପରିବହନ ଛରେନ  
ଆରମ୍ଭ କରୋଯିବୋ ସହ ଛନୌଛସନୋ ଓ ବୋୟୁଛସନୋକୁ ମଧ୍ୟ 
ଅମଜ୍ୋନ ପରିବହନ ନିମଛନ୍ କୋଯତ୍ତ୍ୟଛର େେୋେେୋ । 
ବିଶ୍ୱର ଛଯଛକୌଣସି ସ୍ୋନରୁୁ ଛଯଉଠଁି ମିଳିେୋ ଅମଜ୍ୋନ 
ଅଣୋେେୋ । ଛସହିପରି ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧପତ୍ ଉତ୍ୋଦନ 
ମଧ୍ୟ ଦି୍େଣୁିତ କରୋେେୋ। ଆବଶ୍ୟକସ୍ଳଛର ଅନ୍ୟ ସ୍ୋନକୁ 
ଔଷଧ ମେୋଯିବୋର ମଧ୍ୟ ଅବଛହଳୋ ଛହେୋ ନୋହି ଁ। ।
ଛକୋଭିଡ ବିରୁଦ୍ ସଂଗ୍ରୋମଛର ଟିକୋକରଣ ଛହଉ�ି ସବୁଠୋରୁ 
ବଡ ରଷେୋ କବଚ । ଆଛମ ଯଦି ୫୦-୬୦ ବଷତ୍ତର ଇତିହୋସ 
ଛଦଖବିୋ, ଛତଛବ  ଅନ୍ୟଛଦଶରୁ ଟିକୋ ଆଣିବୋ ପୋଇ ଁ
ଆମକୁ ଅଛନକ ସମୟ  େୋେିଯୋଉଥେିୋ । ଛଯଛତଛବଛଳ  
ଟିକୋକରଣ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ବିଛଦଶଛର ଛଶଷ ଛହଉଥେିୋ, ତୋ 
ପଛର ଆମର ଏଠୋଛର ଆରମ୍ଭ ଛହଉଥେିୋ। ୨୦୧୪ 
ମସିହୋଛର ଟିକୋରକଣ ଶତକଡୋ ୪୦ଭୋେ ଥେିୋ । ଛସହ ି
େତିଛର କରୋେଛେ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ଟିକୋକରଣ ନିମଛନ୍ ଆହୁରି 
୪୦ବଷତ୍ତ ଅଧକି େୋେିଥୋନ୍ୋ । ମୋତ୍ ପୋଞ୍ଚ-�ଅ ବଷତ୍ତଛର 
ଟିକୋକରଣ ଶତକଡୋ ୬୦ରୁ ୯୦ଭୋେ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ବୃଦି୍ 
ପୋଇ�ି । ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ମିଶନ ଛମୋଡଛର ଚୋେିଥବିୋ 
‘ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ’ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ଛଯୋଜନୋ ଛଯୋେୁ ଁଏହୋ ସମ୍ଭବ 
ଛହୋଇପୋରି�ି ।
ଆତ୍ମନିଭତ୍ତର ଭୋରତ ପ୍ୟୋଛକଜ ଅଧୀନଛର ମିଶନ 
ଛକୋଭିଡ ସରୁଷେୋ ଜରିଆଛର ଟିକୋ କମ୍ପୋନୀେଡିୁକୁ ଆଥଥିକ 
ସହୋୟତୋ ଦିଆଯୋଇଥେିୋ । ଚଳିତବଷତ୍ତ ଜୋନୁୟୋରୀ୧୬ରୁ 

ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ
ସ୍ୀକତୃି

ଚୀନ ଓ ଆକମରିକା ପକର ଟିକାର 
ଉଭୟ ମାତ୍ା କେବାକର ଭାରତ 
କହଉଛ ିବଶି୍ୱର ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ।

ପ୍ରଚ୍ଛେ କାହାଣୀ ଟିକୋକରଣ ଛରକଡତ୍ତ
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ଏପି୍ରେ ଛଶଷ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଭୋରତଛର ଟିକୋକରଣ 
କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ମଖୁ୍ୟତଃ ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ଅଧୀନଛର 
ଚୋେିେୋ ।  ଛଦଶ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବିନୋ ମେୂ୍ୟଛର ଟିକୋ 
ଛଯୋେୋଇବୋ ପଥଛର ଆଛେଇ  ଚୋେିଥେିୋ। 
ମୋତ୍ ଛକଛତକ ରୋଜ୍ୟ ନିଛଜ ଏହି ଟିକୋକରଣ  
କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚୋଳନୋ କରିଛବ ଛବୋେି କହିବୋରୁ 
ଅଛନକ ବିଚୋରବିମଶତ୍ତ ପଛର ଯଦି ରୋଜ୍ୟେଡିୁକ 
ନିଛଜ ଏହୋ କରିଛବ, ଛତଛବ ତୋହୋ କରିପୋରିନି୍ 
ଛବୋେି ନିଷ୍ପରି୍ ଛହେୋ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଭଳି 
ପରିସି୍ତିଛର ଛମ ପହିେୋଠୋରୁ ଶତକଡୋ ୨୫ଭୋେ 
କୋଯତ୍ତ୍ୟ ରୋଜ୍ୟମୋନଙ୍କ ଉପଛର ନ୍ୟସ୍ତ କରୋେେୋ 
। ପଛର ଜୁନ ୭ତୋରିଖ ଦିନ ଛଦଶ ଉଛଦ୍ଶ୍ୟଛର 
ଉଦ୍ ଛବୋଧନ ଛଦଉଥବିୋଛବଛଳ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ 
ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ପରୁୁଣୋ ପଦ୍ତିକୁ ଛଫରୋଇ ଆଣ ି
ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଟିକୋକରଣର ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ଦୋୟିତ୍ୱ 
ଛନଛେ । ଜୁନ ୨୧ ଆନ୍ଜତ୍ତୋତୀୟ ଛଯୋେ ଦିବସ 
ଅବସରଛର ‘ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁ ମୋେଣୋ ଟିକୋ’ 
ଅଭିଯୋନ ଆରମ୍ଭ ଛହେୋ । ଟିକୋକରଣକୁ ଦୃତ 
କରିବୋ ପୋଇ ଁଅଧକିରୁ ଅଧକି ଛକନ୍ଦ୍ର ଛଖୋେୋେେୋ 
ଯୋହୋ ଫଳଛର ଟିକୋକରଣ ଅଧକି ଛହୋଇପୋରିେୋ। 

‘ଜାନ କହୈ, ଜାହାନ କହୈ ଠାରୁ ଜାନ ଭୀ ଜାହାନ 
ଭୀ ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ନୀତି
େତବଷତ୍ତ ମୋର୍ତ୍ତମୋସଛର ଛଯଛତଛବଛଳ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ 
ଛଦଶଛର କଛରୋନୋ ବଢିବୋ ଆରମ୍ଭ ଛହେୋ ଭୋରତ 
ଖବ୍ୁ ନିକଟଛର ୧୦୨ବଷତ୍ତ ତଛଳ ଛଦଖୋ ଛଦଇଥବିୋ 
ସ୍ପୋନିଶ ଫ୍ ଲୁ ମହୋମୋରୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କେୋ ।
ଅନୁଧ୍ୟୋନରୁ ଛକଉଠଁୋଛର େକ୍ ଡୋଉନ ତ୍ୱରୋନ ୍ିତ 
ଛହୋଇଥେିୋ, ଛକଉଠଁି ମତୁୃ୍ୟହୋର କମ ଥେିୋ ମୋତ୍ 
ଆଥଥିକ ଅବସ୍ୋ ପବୂତ୍ତବତ ବ୍ୟବସ୍ୋକୁ ଶୀଘ୍ର ଛଫରି 
ଆସିଥେିୋ । ଅନୁଧ୍ୟୋନରୁ ଆହୁରି ଜଣୋପଡିଥେିୋ 
ଛଯ କମ ୍ ସମୟ ପୋଇ ଁ େକ୍ ଡୋଉନ ଷେତିକୋରକ 
ଛହୋଇପୋଛର, ମୋତ୍ ଦୀଘତ୍ତ ସମୟ ପୋଇ ଁଏହୋ ଏଛତ 
ଷେତିକୋରକ ଛହୋଇ ନ ପୋଛର । ଏଭଳି ପରିସି୍ତିଛର 

ଏହପିରି ଭାକବ ଟିକା 
ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକର ପହକଞ୍

ଟିକା
ପ୍ରସୁ୍ତକାରୀ 

ସରକାରୀ
ଡିକପା / ଟିକା 

ଭଣ୍ଡାର

ଜଲି୍ଲା 
ଟିକାକକନ୍ଦ୍ର

ଟିକାପ୍ରୋନ 
କଯାଜନା

ଟିକା 
ପଞ୍ୀକରଣ

ପ୍ରମାଣପତ୍ 
କୁ୍ ଆର କକାଡ୍ଷ 

ସହ

ପ୍ରାଥମିକ 
ସ୍ାସ୍୍କକନ୍ଦ୍ର

ଟିକାକକନ୍ଦ୍ର

ଟିକାକରଣ

ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ
ସ୍ୀକତୃି

ଅନନ୍
ସ୍ାସ୍୍ ଆଇଡି

କସକ୍ଟମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖ ସଦୁ୍ା 
ଭାରତ ୫୫କକାଟିରୁ ଅଧକି ନମନୁା 
ପରୀକ୍ା କରିଛ ି। ଏହା ଅକନକ 
କେଶର ଜନସଂଖ୍ାଠାରୁ
ମଧ୍ ଅଧକି ।
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ଛଦଶ ଏକ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କେୋ । ଜିଡିପି ଉପଛର କି�ିଟୋ 
ପ୍ରଭୋବ ପଡିଛେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋଧୋନ୍ୟ ଛଦବୋକୁ 
ପଡିବ । ଛସଥପିୋଇ ଁ  ସରକୋର ପ୍ରଥଛମ ‘ଜୋନ ଛହୈ ଜୋହୋନ 
ଛହୈ ଛ୍ ଲୋେୋନ ଛଦଇଥଛିେ ମଧ୍ୟ ପଛର ଜୋନ ଭି, ଜୋହୋନ 
ଭୀ ଛ୍ ଲୋେୋନ ଛଦବୋ ଆରମ୍ଭ କଛେ। ୧୩୭ଛକୋଟି ବିଶୋଳ 
ଜନସଂଖ୍ୟୋକୁ ଛଦଖଛିେ କଛରୋନୋର ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷି୍ଟରୁ 
େକ୍ ଡୋଉନ ଅନିବୋଯତ୍ତ୍ୟ ଛହୋଇପଡିଥେିୋ । ଅକ୍ସଛଫୋଡତ୍ତ 
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟୋଳୟ ସଚୂୀ ଅନୁସୋଛର ଭୋରତୀୟ େକ୍ ଡୋଉନ 
ବି୍ଛଟନ ତୁଳନୋଛର ଶତକଡୋ ୧୫ଭୋେ ଶକି୍ଶୋଳୀ ଥେିୋ । 
ଏହି ଦୁଇ ମନ୍ତକୁ ଆଧୋର କରି ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଛକୋଭିଡ 
ନିରୋକରଣ ପୋଇ ଁରଣନୀତି ପ୍ରସୁ୍ତତ କଛେ  । ଛସଛତଛବଛଳ 
ଛକହି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ୋ କରି ନ ଥଛିେ କି ଭୋରତ ତୋ’ର ନିଜ 
ଟିକୋ ଉଦ୍ୋବନ କରିବ ଛବୋେି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୋ ଥେିୋ ଛଯ 
ଆଛମରିକୋ ପ୍ରଥଛମ ଟିକୋ ଉଦ୍ ଭୋବନ କରି ପ୍ରଥଛମ ତୋ’ର 
ଛଦଶବୋସୀଙୁ୍କ ଟିକୋକରଣ କରିବୋ ପଛର ଯୋଇ ବିଶ୍ୱର 

ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଛଦଶେଡିୁକୁ ଛଯୋେୋଇବ । ମୋତ୍ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ 
ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତୁ୍ୟପନ୍ନମତିତୋ ଓ ଭୋବନୋ  ଛଯୋେ ୁ
ସବୁ ଓେଟପୋେଟ ଛହୋଇେେୋ । ପ୍ରଥଛମ ଭୋରତ ଏକ 
ଟୋସ୍ଛଫୋସତ୍ତ େଠନ କରିବୋ ସହ ତୋହୋ ଟିକୋ ଉଦ୍ ଭୋବନ  
ଛନଇ ଛବୈଷୟିକ ପରୋମଶତ୍ତ ପ୍ରଦୋନ କେୋ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ରେୀ ଛମୋଦୀ ନିଛଜ ପଛୁଣ, େଜୁରୋତ ଓ ହୋଇ୍ୋବୋଦ ଯୋଇ 
କମ୍ପୋନୀେଡିୁକୁ କଛରୋନୋ ଟିକୋ ବୋହୋର କରିବୋ ଛନଇ 
ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ କଛେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟି ଭୋରତୀୟ ଟିକୋ 
ଛକୋଭିସିଲ ୍ଡ ଓ ଛକୋଭୋକି୍ସନ ବ୍ୟବହୋର ପୋଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ଛହେୋ। 
ପରିବହନ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ସହୋୟତୋ ନିମଛନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତି ଆେଆୁ 
କରୋେେୋ । ଛଯଛତଛବଛଳ ଟିକୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଛହୋଇେେୋ 
ପ୍ରଥଛମ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟକମତ୍ତୀ ଓ ପଛର ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କ ଟିକୋକରଣ 
ପୋଇ ଁନିଷ୍ପରି୍ ଛହେୋ ।
ଉନ୍ତ ସ୍ାସ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମି ସଫେ ପ୍ରମାଣିତ
େତ କି�ି ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛଷେତ୍ଛର ନିଆଯୋଉଥବିୋ 

୨୦୧୪ ମସିହୋଠୋରୁ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ 
ଛଷେତ୍ଛର ଛଯପରି ଛବୈପ୍ଳବିକ 

ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି�ି ତୋହୋପବୂତ୍ତରୁ 
ଛକଛବ ଛଦଖୋ ଛଦଇ ନ 
ଥେିୋ। ନୂଆ ହସପିଟୋେ 

ଛହଉ ବୋ ଛମଡିକୋେ କଛେଜ, 
େରିବଙ୍କ ପୋଇ ଁମୋେଣୋ ଚିକିତ୍ସୋ, 

ଗ୍ରୋମୋଂଚଳରୁ ଛ�ୋଟ ସହର 
ଓ ମହୋନେର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛଷେତ୍ 

ପରିପୋଟିଛର ଅଛନକ
ପ୍ରେତି ଆସି�ି ।

ଛଦଶର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛସବୋ ଛହଉ ବୋ ଏହୋର ଛେୋକମୋନଙ୍କ ନିକଟଛର ପହଞ୍ଚ, 
ପୋରମ୍ପୋରିକ ଭୋଛବ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଭିରି୍ଭୂମି ଆମର ଅଧୋପନ୍ରିଆ ଛହୋଇରହଥିେିୋ। 
ଦୁେତ୍ତମ ଅଞ୍ଚଳଛର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛସବୋ ପହଞ୍ଚୋଇବୋ, ଦଷେ କମତ୍ତଚୋରୀ ଓ ଉର୍ମ 
ଭିରି୍ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତୋ ରହ�ିି । ଏହୋକୁ ଦୃଷି୍ଟଛର ରଖ ିଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର 
ପ୍ରଥମଥର ପୋଇ ଁସୋଧୋରଣ ବଛଜଟଛର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛଷେତ୍ ନିମଛନ୍ ଶତକଡୋ 
୧୩୭ଭୋେ ବ୍ୟୟବରୋଦ ଅଧକି କଛେ । ଉଛଦ୍ଶ୍ୟ ଥେିୋ, ଛଦଶର 
ଭିରି୍ଭୂମିର ଆମଳୂଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଜୋନୁୟୋରୀ ୩୦, ୨୦୨୦ ଛର 
ଛଯଛତଛବଛଳ ପ୍ରଥମ କଛରୋନୋ ମୋମେୋ ଭୋରତଛର ଚିହ୍ନଟ ଛହେୋ ପଛୁଣର 
ଭୋରତୀୟ ଭୂତୋଣ ୁତତ୍ୱ ପରୀଷେୋେୋରଛର ଛରୋେ ନିରୂପଣ ସବୁିଧୋ ଥେିୋ । 
ଆଜ ିଛଦଶର ୨୪୮୬ଟି ପରୀଷେୋେୋରର ଏହ ିସବୁିଧୋ ଉପେବ୍ । ଛସଥପିୋଇ ଁ
ସରକୋର ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ସଂକ୍ରୋମକ ଛରୋେ ଛଦଶରୁ ନିରୋକରଣ ନିମଛନ୍ 
ସମଗ୍ର ଭିରି୍ଭୂମିକୁ ସଜୋଡିବୋକୁ ଚୋହୁ�ଁନି୍ । ଏଥସିହ ଏହୋର ସଂକ୍ରମଣ ମଳୂରୁ 
ଛରୋକିବୋକୁ ଚୋହୁ�ଁନି୍ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିଭତ୍ତର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଭୋରତ ଛଯୋଜନୋ 
ନିମଛନ୍ ୨୦୨୧-୨୨ ବଛଜଟ୍ ଛର ସ୍ୱତନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ୋ କରୋଯୋଇ�ି।  

ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁସ୍ାସ୍୍ 

ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ଅଧୀନଛର 
୩. ୭୦ଛକୋଟି ଶଶି ୁଓ ୯୨େଷେ 
ମହଳିୋଙୁ୍କ ଟିକୋ ଦିଆଯୋଇ�ି ।

3.70ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ଅଧୀନଛର ୧୨ଟି ଛରୋେ 
ନିମଛନ୍ ଟିକୋ ଦିଆଯୋଇ�ି । ବଛଜଟ୍ ଛର 
ଭୋରତ ତିଆରି ନୁ୍ୟଛମୋଛକୋକୋେ ଟିକୋ ପ୍ରଦୋନର 
ଜୋତୀୟ ଅଭିଯୋନ ଆରମ୍ଭ କରିବୋକୁ ଛଘୋଷଣୋ 
କରୋଯୋଇ�ି । ଏହୋ ଦ୍ୋରୋ ୫୦,୦୦୦ ଶଶିଙୁ୍କ 
ଜୀବନ ପ୍ରତିବଷତ୍ତ ବଞ୍ଚୋଯୋଇପୋରିବ ।

ପ୍ରକତ୍କ 
ଶଶି ୁକନକବ 

ଟିକା 

ପ୍ରଚ୍ଛେ କାହାଣୀ ଟିକୋକରଣ ଛରକଡତ୍ତ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର      ଅକ୍ଟାବର 16-31, 2021 21

ଛକଛତକ ଅମଳୂଚୂଳ ସଂସ୍ୋର ଛଯୋେୁ ଁଭୋରତ ସଫଳତୋର 
ସହ ଏହୋର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟକମତ୍ତୀ, ଛବୈଜ୍ଞୋନିକ, ଡୋକ୍ର, ପୋରୋ 
ଛମଡିକୋେ ଷ୍ଟୋଫ, ଆଶୋ ଓ ଅଙ୍ଗନବୋଡି କମତ୍ତୀ ଓ 
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟଙ୍କ ଟିକୋକରଣ ଶୀଘ୍ର କରିପୋରିେୋ । ଆେରୁ 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛଷେତ୍କୁ ଏହୋର ନୋଯ୍ୟ େରୁୁତ୍ୱ ଛକଛବ ବି ଦିଆଯୋଇ 
ନ ଥେିୋ । ପ୍ରଥମଥର ପୋଇ ଁ ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଏପ୍ରକୋର 
ପଦଛଷେପ ଛନଛେ । ସମଛସ୍ତ ଛଯପରି ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛସବୋ 
ସବିୁଧୋ ପୋଇଛବ ଛସଥପିୋଇ ଁ ସୋଧୋରଣ ବଛଜଟ୍ ଛର 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛଷେତ୍କୁ ବିଛଶଷ େରୁୁତ୍ୱ ଦିଆଯୋଇଥେିୋ । ୨୦୧୪ 
ମସିହୋ ପରଠୋରୁ ଛଦଶଛର �ଅଟି ଏମ୍ସ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ କୋଯତ୍ତ୍ୟଷେମ 
ଛହୋଇଥବିୋଛବଛଳ, ୧୬ଟି ଏମ୍ସ ନିମତ୍ତୋଣଧୀନ ଅବସ୍ୋଛର 
ରହି�ି । ଛସହିପରି ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଓ ଶଷିେୋଛର ଅଧକିରୁ ଅଧକି 
ପିେୋଙ୍କ ପ୍ରଛବଶକୁ ଦୃଷି୍ଟଛର ରଖ ି ଡୋକ୍ରୀ ସ୍ୋତକ ସ୍ୋନ 
ସଂଖ୍ୟୋ ଶତକଡୋ ୫୩ଭୋେ ବୃଦି୍ କରୋଯୋଉଥବିୋଛବଛଳ, 
ସ୍ୋତଛକୋର୍ର ସ୍ୋନ ସଂଖ୍ୟୋ ଶତକଡୋ ୮୦ଭୋେକୁ ବୃଦି୍ 

କରୋଯୋଇ�ି । ଆୟୁଷ ବିଭୋେ ପଷେରୁ ଛରୋେ ପ୍ରତିଛଷଧକ 
ବୃଦି୍ ପୋଇ ଁପ୍ରୋଥମିକ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛକନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟୋ ବୃଦି୍ କରୋଯୋଇ�ି। 
ଛସ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଛଦଶର ଅଛନକ ଦୁେତ୍ତମ ଅଞ୍ଚଳଛର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ 
ଛସବୋ ଉପେବ୍ ଛହୋଇପୋରି�ି । ଛଦଶର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଭିରି୍ଭୂମି 
ଉନ୍ନତ କରିବୋ ଛନଇ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଛଯୋେୁ ଁଛକୋଭିଡ 
ଟିକୋକରଣ ଦୃତେତିଛର ଛହୋଇପୋରି�ି । ବର୍ତ୍ତମୋନର 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛସବୋ ପଦ୍ତିକୁ ସକି୍ରୟ  କରୋଯୋଉ�ି ଯୋହୋଫଳଛର 
ଏହୋ ଭବିଷ୍ୟତଛର ଛଯଛକୌଣସି ମହମୋରୀର ମକୁୋବିେୋ 
କରିପୋରିବ ।
ନିଃସଛ୍ହଛର ଏହୋ କୁହୋଯୋଇପୋରିବ କି ଅେଷ୍ଟ ଓ 
ଛସଛପଟମର୍ ଦୁଇମୋସ ଛକୋଭିଡ ଟିକୋକରଣ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଛରେଷ୍ଠ 
ମୋସ, ଏଥଛିର ଦି୍ମତ ନୋହି ଁ । ଛଯଉ ଁେତିଛର ଟିକୋକରଣ 
ଚୋେି�ି ଜଣୋପଡୁ�ି କି ଭୋରତର ସମସ୍ତ ଟିକୋ ଛନବୋକୁ 
ଛଯୋେ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ଙୁ୍କ ଚଳିତବଷତ୍ତ ସଦୁ୍ୋ ଟିକୋକରଣ କରୋଯିବ ଓ 
ଛସ ଦିେଛର ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟୋହତ ରହି�ି।  

ସ୍ାସ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମିକର ଆମେୂଚୂେ ପରିବର୍୍ଷନ

137% 
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ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଇ ଁଛକୌଣସି 
ସରକୋର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ପୋଇ ଁ
୧୩୭ପ୍ରତିଶତ ଅଧକି 
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 କଛରୋନୋ କୋଳଛର ଛଦଶଛର ୫୦ହଜୋର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଓ ସଧୁୋର ଛକନ୍ଦ୍ର 

ସ୍ୋପନ କରୋଯୋଇ�ି । ୧.୨ଛକୋଟି ଛେୋକ ଛଟେିଛମଡିସିନ ସବିୁଧୋ 
ପୋଇ�ନି୍ । 

 ୨୦୧୪ ମସିହୋଛର ଛଦଶଛର ୫୨ହଜୋର ସ୍ୋତକ ଓ ୩୦ହଜୋର 
ସ୍ୋତଛକୋର୍ର ଛମଡିକୋେ ସିଟ୍ ଥବିୋ ଛବଛଳ ବର୍ତ୍ତମୋନ ୮୫ହଜୋର 

ସ୍ୋତକ ଓ ୪୬ହଜୋର ସ୍ୋତଛକୋର୍ର ଛମଡିକୋେ ସିଟ୍ ରହ�ିି ।

 ୧୯୪୭ରୁ ୨୦୧୪ ମଧ୍ୟଛର ୩୮୧ଟି ଛମଡିକୋେ କଛେଜ ଛଖୋେୋ 
ଯୋଇଥେିୋ । ୨୦୧୪-୨୦୨୦ �ଅବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର ୧୮୪ଟି ନୂତନ 
ଛମଡିକୋେ କଛେଜ ଛଖୋେୋଯୋଇ�ି । 

 ୨୦୨୫ ସଦୁ୍ୋ ଛଦଶରୁ ଯକ୍ଷୋଛରୋେ ନିରୋକରଣ 
ପୋଇ ଁେଷେ୍ୟ ରଖୋଯୋଇ�ି ।

 ୧୦.୭୪ ଛକୋଟି ପରିବୋରର ୫୦ଛକୋଟି ଛେୋକଙୁ୍କ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଜନ ଆଛରୋେ୍ୟ ଆୟୁଷମେୋନ ଭୋରତ ଛଯୋଜନୋ 
ଅଧୀନଛର ପୋଞ୍ଚ େଷେ ଟଙ୍କୋ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଚିକିତ୍ସୋ ସବିୁଧୋ ।

 ଛଯୋଜନୋ ଅଧୀନଛର ୧୬ ଛକୋଟି ଇ-କୋଡତ୍ତ ଜୋରି 
କରୋଯୋଇ�ି । ଛଯୋଜନୋ ଅଧୀନଛର ୧. ୭୯ଛକୋଟି 
ଚିକିତି୍ସତ ଛହୋଇ�ନି୍ ।

 ଶତକଡୋ ୯୦ଭୋେ ରିହୋତିଛର ଛଦଶର ୭୬୭୬ଟି ଜନ 
ଔଷଧ ିଛକନ୍ଦ୍ରରୁ ଔଷଧ । ଏଠୋଛର ସୋନିଟୋରୀ ନ୍ୟୋପକିନ୍ 
ମୋତ୍ ଛେୋଟିଏ ଟଙ୍କୋଛର ଦିଆଯୋଇ�ି ।

 ଛବୟୋର ଛମଟେଛଷ୍ଟନଡ ୭,୨୬୦ ଟଙ୍କୋଛର ଉପେବ୍ । 
ଏହୋର ମେୂ୍ୟ ଶତକଡୋ ୮୫ଭୋେ ହ୍ୋସ ପୋଇ�ି । ଜମମ୍ ୁ
ଓ କୋଶ ମେୀରଛର ପ୍ରଛତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ ‘ଛସହତ’ ନୋମଛର 
ଆୟୁଷମେୋନ ଭୋରତ ଛଯୋଜନୋଛର ସବିୁଧୋ ପୋଇଛବ ।

 ପଷିୁ୍ଟହୀନତୋ ସମସ୍ୟୋ ସମୋଧୋନ ନିମଛନ୍ ୨୨ଟି ରୋଜ୍ୟଛର 
୫୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରୋଯୋଇ�ି । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ମୋତୃତ୍ୱ 
ବ୍ନୋ ଛଯୋଜନୋ ଅଧୀନଛର େଭତ୍ତବତୀ ମହଳି ମୋସିକ 
�ଅହଜୋର ଟଙ୍କୋ ପୋଇଛବ। ପ୍ରତିବଷତ୍ତ ୫୧େଷେ ମହଳିୋ 
ଏହ ିସବିୁଧୋ ପୋଉ�ନି୍ । 

ପିଏମଛଜଏୱୋଇ 
ଆୟୁଷମେୋନ ଭୋରତ 

ଛଯୋଜନୋଛର ସୋତ 
ବିେିୟନ ଟଙ୍କୋରୁ ଅଧକି 
ଖର୍ତ୍ତ ଛହୋଇ�ି ।

ଛରୋେ
ପ୍ରତିଛରୋଧ କରିବୋ 
ପୋଇ ଁପରିମଳ
ବ୍ୟବସ୍ୋ

େରିବଙ୍କ  
ନିମଛନ୍ ଶସ୍ତୋ 
ଓ ପ୍ରଭୋବୀ 
ଉପଚୋର

ସମସ୍ୟୋ
ଛଘରରୁ ମକୁୁଳିବୋ 
ପୋଇ ଁଛସବୋ 
ମଛନୋଭୋବ 

ଛଦଶବ୍ୟୋପୀ ଛମଡିକୋେ ଶଷିେୋ ପ୍ରଦୋନ ପୋଇ ଁ୧୫ଟି 
ଏମ ୍ସ ଛଖୋେୋଯୋଇ�ି । ଜମମ୍ ୁଓ କୋଶ ମେୀରଛର 
ସମ୍ିଧୋନର ୩୭୦ଧୋରୋ ଉଛଚ୍ଛଦ ପଛର ୨ଟି 
ଏମ୍ସ ଓ ନଅଟି ନୂତନ ଛମଡିକୋେ କଛେଜ ସ୍ୋପନ 
କରୋଯୋଇ�ି ।

ଭିରି୍ଭୂମି 
ଓ ବୃରି୍େତ 
କମତ୍ତଚୋରୀଙ୍କ 
େଣୁୋତ୍ମକ ମୋନ 
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ଛସଛପଟମର୍ ୧୭ ତୋରିଖ ଦିନ ଛଯଛତଛବଛଳ ମୋତ୍ ଛେୋଟିଏ ଦିନଛର ୨୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧକି ଛଡୋଜ ୍ ଟିକୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେୋ ଏହୋ ଭୋରତକୁ ଏକ 
ନୂତନ କୀର୍ଥିମୋନ ହୋସେ କରିବୋଛର ସହୋୟକ ଛହୋଇପୋରି�ି । କଛରୋନୋ ମହୋମୋରୀର ଦି୍ତୀୟ େହର ମଧ୍ୟଛର, ଛଯଛତଛବଛଳ ୧୮ ବଷତ୍ତରୁ 
ଅଧକି ଆୟୁବେତ୍ତର ଛେୋକମୋନଙ୍କ ନିମଛନ୍ ଟିକୋକରଣ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଛହୋଇଥେିୋ, ଛସଛତଛବଛଳ ଅଧକିୋଂଶ ସ୍ୋନଛର ଛେୋକମୋଛନ 

ଟିକୋ ଅଭୋବ ଥବିୋ ଅଭିଛଯୋେ କରିଥଛିେ । ସରକୋର ନିଦ୍ଥିଷ୍ଟ ସମୟଛର ଏହ ିଅଭୋବକୁ ଛକବଳ ଦୂର କରିନଥଛିେ ବରଂ ଅେଷ୍ଟ ଓ 
ଛସଛପଟମର୍ ୧ ତୋରିଖ ମଧ୍ୟଛର �ଅଥର ଛେୋଟିଏ ଛେଖୋଏ ଁଦିନଛର ଏକ ଛକୋଟିରୁ ଅଧକି ଛଡୋଜ ୍ ଟିକୋ ହତିୋଧକିୋରୀମୋନଙୁ୍କ ଦିଆଯୋଇ ଏକ 

ନୂତନ ଛରକଡ଼ତ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ କରୋଯୋଇ�ି ।  ଏହୋ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀଙ୍କ ସକି୍ରୟ ଓ ସଫଳ ଛନତୃତ୍ୱର ଫଳ୍ବେରୁପ ବିଶ୍ୱର ସବତ୍ତବୃହତ୍  
ନିଃଶଳୁ୍କ ଟିକୋକରଣ ଅଭିଯୋନ ବିତୁଥବିୋ ପ୍ରଛତ୍ୟକଟି ଦିନଛର ଛେୋଟିଏ ଛେୋଟିଏ ନୂଆ କୀର୍ଥିମୋନ ସ୍ୋପନ କରିଚୋେି�ି । ଛକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଓ 
ପରିବୋର କେ୍ୟୋଣ ମନ୍ତୀ ମନସଖୁ ମୋଣ୍ଭିୟ ଏହ ିପରିଛପ୍ରଷେୀଛର ଦୃଢ଼ତୋର ସହ କହ�ିନି୍, “ଛଦଶର ୯୩ ଛକୋଟି ସୋବଁୋଳକ ନୋେରିକଙ୍କ 

ସଂପରୂ୍ତ୍ତ ଟିକୋକରଣ କରିବୋ େଷେ୍ୟ ହୋସେ କରିବୋ ଦିେଛର ଆଛମ ଖବ୍ୁ  ଶୀଘ୍ର ସଫଳତୋ ହୋସେ କରିବୋକୁ ଯୋଉ�ୁ । ଛସହଭିଳି ‘ଟିକୋକରଣ 
ଛମୈତ୍ୀ’ ମୋଧ୍ୟମଛର ଏଛବ ଭୋରତ ବିଶ୍ୱର ସବତ୍ତବୃହତ୍  ଟିକୋ ଉତ୍ୋଦନ ଛପଣ୍ସ୍ଳୀଛର ପରିଣତ ଛହବୋକୁ ଯୋଉ�ି । ‘ନିଉ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର’ର 
ପରୋମଶତ୍ତଦୋତୋ ସଂପୋଦକ ସଛନ୍ୋଷ କୁମୋର ଏବଂ ସହକୋରୀ ପରୋମଶତ୍ତଦୋତୋ ସଂପୋଦକ ବିଛଭୋର ଶମତ୍ତୋଙ୍କ ସହତି ଏକ ବିଛଶଷ ଆଛେୋଚନୋ 
ଛବଛଳ ଛକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ରେୀ ମୋଣ୍ଭିୟ ଭୋରତର ଟିକୋକରଣ ଅଭିଯୋନ ସଂପକତ୍ତୀତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଛର ବିସୃ୍ତତ ଆଛେୋଚନୋ କରି�ନି୍ । ଏହ ି

କଥୋବୋର୍ତ୍ତୋର ସଂପୋଦିତ ଉଦୃ୍ତିକୁ ନିମ ୍ନଛର ପ୍ରଦୋନ କରୋେେୋ ।

ଭାରତ ଟିକାକରଣ 
କକ୍ତ୍କର ଏକ କରକଡ୍ଷ ସଷିୃ୍ଟ 

କରିବାକୁ ଯାଉଛ,ି ଏହା 
ଟିକା ଉତ୍ାେନକର ବଶି୍ୱର 
କପଣ୍ଠସ୍େୀକର ପରିଣତ 

କହବାକୁ ଯାଉଛ ି

ସାକ୍ାତକାର ଛକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଓ ପୋରିବୋର କେ୍ୟୋଣ ମନ୍ତୀ ମନସଖୁ ମୋଣ୍ଭିୟ

କକରାନା ମହାମାରୀ ବରୁିଦ୍କର ଭାରତକର ଚାଲିଥବିା ବଶି୍ୱର 
ସବ୍ଷବୃହତ୍  ସାବାେକ ପ୍ରତକିରଧକ ଟିକାକରଣ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ 
ଯାତ୍ା ଆପଣଙ୍କ େୃଷି୍ଟକର ଏପଯ୍୍ଷ ନ୍ କପିରି ରହଛି?ି
ଛେୋଟିଏ ଦିନଛର ୨.୫ ଛକୋଟି ଛେୋକଙୁ୍କ ଟିକୋକରଣ। ଆପଣ 
ସୋରୋ ବିଶ୍ୱଛର ଏଭଳି ସଫଳତୋ ପବୂତ୍ତରୁ ଛକଉଠଁ ି ହୋସେ 
କରୋଯୋଇ�ି ଛବୋେି ଛକଛବ ଶଣୁ�ିନି୍ କି? ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ 
ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀଙ୍କ ଜନ ମେ ଦିବସ ଅବସରଛର, ଭୋରତ ଏହ ି
ଛରକଡ଼ତ୍ତ ହୋସେ କରି�ି  ଏବଂ ଛକୋଭିଡ଼ ମହୋମୋରୀ ବିରୁଦ୍ଛର 
ଛଦଶର ନୋେରିକମୋନଙୁ୍କ ରଷେୋ କବଚ ପ୍ରଦୋନ ଚୋେୁ ରଖ�ିି। 
କିନ୍ତୁ ଏହୋର ଅଥତ୍ତ ନୁଛହ ଁ ଛଯ ଛକଉଠଁୋଛର ଏଛବ ଟିକୋକରଣ 
କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ଧଛିମଇଯୋଇ�ି । ଛସଛପଟମର୍ ୧୬ ତୋରିଖ ଦିନ, 
ଆଛମ ପ୍ରୋୟ ୬୬ େଷେ ନୋେରିକଙୁ୍କ ଟିକୋ ପ୍ରଦୋନ କରିଥେୁି 
। ଛସଛପଟମର୍ ୧୮ ତୋରିଖ ଦିନ ୮୮ େଷେରୁ ଅଧକି ଛେୋକଙୁ୍କ 
ଏହ ି ପ୍ରତିଛଷଧକ ଛଡୋଜ ୍ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥେିୋ । ଅେଷ୍ଟ- 
ଛସଛପଟମର୍ ମୋସ ଅବଧଛିର ଆଛମ ୧ ଛକୋଟିରୁ ଅଧକି ଛେୋକଙୁ୍କ 
ଛକୋଭିଡ଼ ପ୍ରତିଛଷଧକ ଟିକୋ ଛଦଇ�ୁ । ଛତଣ ୁ ଆମର ଛଦୈନିକ 
ହୋରୋହୋରି ଟିକୋଦୋନ ପ୍ରୋୟତଃ ନିରବଚ୍ଛନି୍ନ ଭୋଛବ ସମୋନ ରହ�ିି। 
ଆଜ ିସଦୁ୍ୋ, ଆଛମ ଛଯଉ ଁରୋଜ୍ୟ ଯୋହୋ ଟିକୋ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ�ନି୍ 
ତୋହୋ ଛସମୋନଙୁ୍କ ଛଯୋେୋଇ ଦିଆଯୋଉ�ି।

 ପ୍ରତିଛଷଧକ ଟିକୋକରଣ ଛହଉ�ି ଛକୋଭିଡ଼ ବିରୁଦ୍ଛର 
ସବୁଠୋରୁ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ସରୁଷେୋ କବଚ । ଛକୌଣସି 

କୋରଣରୁ ଛହଉନୋ କୋହିକିଁ ଛଯଉମଁୋଛନ ଏପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ 
ଏହ ିଟିକୋ ଗ୍ରହଣ କରିନୋହୋନି୍, ମୁ ଁଛସମୋନଙୁ୍କ 
କହବିୋକୁ ଚୋଛହ ଁଛଯ ନିଜର ବ୍ୟକି୍େତ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ 

ସହତି ଆପଣମୋନଙ୍କ ଚତୁଃପୋଶ୍ୱଛରତ୍ତ ଥବିୋ ଅନ୍ୟ 
ଛେୋକମୋନଙ୍କ ନିରୋପର୍ୋ କଥୋ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ୋ କରିବୋ 

ଉଚିତ । ଛତଣ,ୁ ଆପଣମୋଛନ ଯଥୋଶୀଘ୍ର ପ୍ରତଛିଷଧକ 
ଟିକୋ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛକୋଭିଡ଼ ବିରୁଦ୍ଛର ଭୋରତ 

ଚଳୋଇଥବିୋ ଏହ ିଟିକୋକରଣ ଅଭିଯୋନଛର ନିଦ୍ଥିଷ୍ଟ 
ଭୋଛବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

-ମନସଖୁ ମୋଣ୍ଭିୟ, 
ଛକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଓ ପରିବୋର କେ୍ୟୋଣ ମନ୍ତୀ
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ନାଗରିକମାନଙୁ୍କ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟିକାକରଣ କରିବା ମାପକାଠିକର  
ଆଜି ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱକର କନତୃତ୍ୱର ସାମଥ୍୍ଷ କୁ ବକିବଚନା 
କରାଯାଉଛ।ି ଆମ କେଶକର ଏହି ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ କକକବ 
କଶର କହବ କବାଲି ଆପଣ ଚନି୍ା କରୁଛନ୍?ି ଏଥପିାଇ ଁ ଆପଣ 
କକୌଣସି ଲକ୍୍ଧାଯ୍୍ଷ  କରିଛନ୍ ିକି?
ଛସଛପଟମର୍ ମୋସ ଛଶଷ ସଦୁ୍ୋ ଆଛମ ଛଦଶର ପ୍ରୋୟ ୮୯ ଛକୋଟି ଛେୋକଙୁ୍କ 
ଅନ୍ତଃ ପଛଷେ ଛେୋଟିଏ ଛଡୋଜ ଟିକୋ ଛଦବୋକୁ ସଷେମ ଛହୋଇପୋରି�ୁ।  
ଛଦଶର ପ୍ରୋୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ନୋେରିକଙୁ୍କ ପ୍ରଥମ ଛଡୋଜ ୍ ଟିକୋ ଦିଆ 
ସଂପରୂ୍ତ୍ତ ଛହୋଇ�ି । ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧକି ଛେୋକ ଉଭୟ ଛଡୋଜ ୍ ଟିକୋ 
ଛନଇସୋରି�ନି୍ । ସୋରୋ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ରୋଷ୍ଟ୍ଙ୍କ ଟିକୋକରଣ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମର 
ପରିସଂଖ୍ୟୋନ ଛଟବୁେ ଉପଛର ଆପଣ ନଜର ପକୋନ୍ତୁ । ଏପରିକି 
ଅଛନକ ବିକଶତି ରୋଷ୍ଟ୍ମୋନଙ୍କଛର ମଧ୍ୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧକି ନୋେରିକ 
ପ୍ରଥମ ଛଡୋଜ ୍ ଟିକୋ ସଦୁ୍ୋ ଛନଇନୋହୋନି୍ । ଆଛମରିକୋଛର, ଛକବଳ ୫୭ 
ପ୍ରତିଶତ ନୋେରିକ ପ୍ରଥମ ଛଡୋଜ ୍ ଟିକୋ ଛନବୋକୁ ସଷେମ ଛହୋଇପୋରି�ନି୍। 
ଏପରିକି ଇସ୍ୋଏେ, ଯୋହୋର ଛେୋକସଂଖ୍ୟୋ ମୋତ୍ ୮ ନିୟୁତ, ଛସଠୋଛର 
ମଧ୍ୟ ମୋତ୍ ୮୨ ପ୍ରତିଶତ ନୋେରିକଙୁ୍କ ଟିକୋକରଣ କରୋଯୋଇପୋରି�ି। 
ଆଛମ ଭୋରତର ୯୩ ଛକୋଟି ସୋବୋଳକ ନୋେରିକଙୁ୍କ ଟିକୋ ଛଦବୋ 
େଷେ୍ୟ ହୋସେ ଦିେଛର ଖବ୍ୁ  ଦ୍ରୁତ େତିଛର ଅଗ୍ରସର ଛହବୋଛର େୋେି�ୁ।  
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀଙ୍କ ଛନତୃତ୍ୱଛର ଭୋରତଛର ଏଛବ ବିଶ୍ୱର 
ସବତ୍ତବୃହତ୍  ଟିକୋକରଣ ଅଭିଯୋନ ଚୋେି�ି । ଆମର େଷେ୍ୟ ଛହେୋ 
ନୋେରିକମୋନଙୁ୍କ ଛଯଛତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଛସଛତ ଶୀଘ୍ର ଟିକୋକରଣ 
କରିବୋ। ଏଥପିୋଇ ଁ ଛକୌଣସି ନିଦ୍ଥିଷ୍ଟ େଷେ୍ୟ ତୋରିଖ ଧୋଯତ୍ତ୍ୟ କରୋଯୋଇ 
ପୋରିବନୋହି ଁ କୋରଣ ଏହୋ ମଧ୍ୟ ନୋେରିକଙ୍କ ଉପଛର ନିଭତ୍ତର କଛର । 
କିନ୍ତୁ, ଛଯଉଭଁଳି ଭୋଛବ ଆମ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜୋରି ରଖ�ୁି, ଛସଥଛିର 
ଛକନ୍ଦ୍ର ଓ ରୋଜ୍ୟ ସରକୋରମୋନଙ୍କ ସହତି ଜନ ସଛଚତନତୋ ସବତ୍ତୋଧକି 
ମୋତ୍ୋଛର କରୋଯୋଉ�ି । ଏହ ିଦୃଷି୍ଟରୁ ଛଦଖବିୋକୁ େଛେ, ଆଛମ ଭୋବୁ�ୁ 
ଛଯ ଜନସୋଧୋରଣ ଖବ୍ୁ  ଶୀଘ୍ର ଟିକୋ ଛନଇପୋରିଛବ ।
ପ୍ରତକିରଧକ ଟିକା ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବା ନମିକନ୍ େୀଘ୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏକତ 
ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ନଜିର ସ୍କୀୟ ଟିକାର ବକିାଶ ଘଟାଇବାକର ଅକନକ ଉନ୍ତ 
ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଆଶ୍ଚଯ୍୍ଷ  ପ୍ରକାଶ କରିଥକିଲ । ଆପଣଙ୍କ ମତକର ଟିକା ଉଦ୍ାବନ 
ଓ ଉତ୍ାେନର ଏହ ିଯାତ୍ା କଭିେି ଭାକବ ସମ୍ଭବପର କହାଇଥଲିା ?  
ଆପଣମୋଛନ ଛେୋଟିଏ କଥୋ ବୁଝବିୋ ଦରକୋର ଛଯ ଛକୋଭିଡ଼ ୧୯ 
ବିଛରୋଧୀ ଟିକୋର ବିକୋଶ ଏବଂ ଏହୋର ଉତ୍ୋଦନର ସମଗ୍ର ପ୍ରକି୍ରୟୋ 
ଭୋରତଛର ହି ଁ ବିକଶତି କରୋଯୋଇ�ି । ସୋଧୋରଣତଃ, ଛଯଛତଛବଛଳ 
ଛକୌଣସି ଛେୋଟିଏ ପ୍ରତିଛଷଧକ ଟିକୋର ବିକୋଶ ଘଟୋଯୋଇଥୋଏ ଛସଥପିୋଇ ଁ
ପ୍ରୋୟ ୧୦ ବଷତ୍ତ ସମୟ େୋେିଥୋଏ କୋରଣ ଛସଥଛିର ପରୀଷେୋ ଠୋରୁ 
ଛନଇ ଫଳୋଫଳର ବିଛଶ୍ଷଣ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ସୋମିେ ଥୋଏ । ଏବଂ ତୋ’ପଛର 
ଏହୋର ଉତ୍ୋଦନ କରୋଯୋଇ ସୋଧୋରଣ ଛେୋକଙୁ୍କ ପ୍ରତିଛଷଧକ ଭୋଛବ 
ଦିଆଯୋଇଥୋଏ । କିନ୍ତୁ ଛଦଶଛର ପ୍ରଥମ ପଯତ୍ତ୍ୟୋୟ େକଡୋଉନ୍  ଛଘୋଷଣୋ 
ଛହବୋର ମୋତ୍ ଅଳ୍ପ କି�ି ଦିନ ଭିତଛର  ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀଙ୍କ 
ସଦୂୁରପ୍ରସୋରୀ ଓ ଦୀଘତ୍ତକୋଳୀନ ଚିନ୍ୋଧୋରୋ ଛଯୋେ ୁଏହ ିଦିେଛର କୋଯତ୍ତ୍ୟ 
ପ୍ରେତି ଏବଂ ସଫଳତୋ ହୋସେ କରିବୋ ସମ୍ଭବପର ଛହୋଇପୋରିଥେିୋ। 
େରିବ କେ୍ୟୋଣ ଛଯୋଜନୋ ଛଘୋଷଣୋ ସହତି ଛଦଶଛର ପ୍ରତିଛଷଧକ 
ଟିକୋ େଛବଷଣୋ ଏବଂ ଉତ୍ୋଦନ ନିମଛନ୍ ୯୦୦ ଛକୋଟି ଟଙ୍କୋ ମଂଜରୁ 
କରୋଯୋଇଥେିୋ। ବୋଛୟୋଛଟଛ୍୍ନୋଛେୋଜ ିବିଭୋେ ଏ ଦିେଛର ତୁରନ୍ କୋଯତ୍ତ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ କରିଛଦଇଥେିୋ । ଛସହଭିଳି ଫୋମତ୍ତୋସିଉଟିକୋେ କମ୍ପୋନୀମୋନଙ୍କ 
େଛବଷଣୋ ଓ ପ୍ରତିଛଷଧକ ବିକୋଶ ନିମଛନ୍ ଆଥଥିକ ସହୋୟତୋ ଛଯୋେୋଇ 
ଦିଆଯୋଇଥେିୋ । ଏହ ି େଛବଷଣୋଛର ଭୋରତୀୟ ଛଭଷଜ େଛବଷଣୋ 
ପରିଷଦ (ଆଇସିଏମଆର) ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସହୋୟତୋ ଛଯୋେୋଇ 
ଛଦଇଥେିୋ । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆଛମ ଯଥୋଶୀଘ୍ର ଛକୋଭୋକି୍ସନ୍  ପ୍ରତିଛଷଧକ 
ଟିକୋର ବିକୋଶ ଘଟୋଇ ପୋରିଥେୁି । ଆ୍ରେୋ ଛଜଛନକୋ କମ୍ପୋନୀ ଛସରମ ୍ 
ଇନଷି୍ଟଚୁଟ୍  ସହତି ଏକ ବୁଝୋମଣୋ କରିଥେିୋ। ଛସମୋଛନ ଛସରମ ୍ 
ଇନଷି୍ଟଚୁଟକୁ କଞ୍ଚୋମୋେ ସହତି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଯକିୁ୍ ଛଯୋେୋଇ ଛଦଇଥଛିେ। 
ପରିଣୋମ ସ୍ୱରୂପ ଛକୋଭିସିଲ ୍ଡର ବିକୋଶ ଘଟିଥେିୋ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନିଛଜ 
ସବୁ କୋଯତ୍ତ୍ୟର ସମୀଷେୋ କରିଥଛିେ । ଛସ ନିଛଜ ଛଦଶର ସମସ୍ତ 

ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକ ୁସଫେ କରାଇବାକ ୁକହକଲ ଭିରି୍ଭୂମି 
ସହାୟତା କଯାଗାଣ ଏକାନ୍ ଜରୁରି । ଅଥ୍ଷାତ୍ , ଟିକା ପ୍ରସୁ୍ତ 
ପ୍ରକ୍ରୟିା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କସହ ିଟିକା ବଜି୍ାନାଗାରରୁ ଉତ୍ାେତି 
କହବା ଏବଂ ପରିକଶରକର କଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକର ପହଞ୍ବିା 
ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ଏହା ଏକ େୀଘ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରୟିା । ଏକଥା ଅଧକିତର ଭାକବ 
କହୁାଯାଇଆସଛୁ ିକଯ ଟିକାର ବକିାଶ ଘଟିବା ପବୂ୍ଷରୁ ଭାରତ ଏ 
ସଂପକ୍ଷୀତ ତା’ର ସମସ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ ିକାଯ୍୍ଷ  କଶର କରିଥଲିା ।
ଏହୋ ଅତ୍ୟନ୍ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଏଥ ିସକୋଛଶ ଅତି ମୋତ୍ୋର 
ଉତ୍ସୋହର ବିଛଶଷ ଆବଶ୍ୟକତୋ ରହ�ିି । ପ୍ରଛତ୍ୟକ କଥୋଛର 
ଭିରି୍ଭୂମି ନିହତି । ରୋଜ୍ୟମୋନଙ୍କ ନିକଟଛର ନିଦ୍ଥିଷ୍ଟ ସମୟଛର 
ଟିକୋ ପହଞ୍ଚୋଯିବୋ ଠୋରୁ ଛନଇ ଛକୋଲ୍ଡ ଛଚନ୍  ରଷେଣୋଛବଷେଣ 
ଏବଂ ଏହୋକୁ ଉପଯକୁ୍ ଭୋଛବ ନିୟନ୍ତଣ କରିବୋ କୋଯତ୍ତ୍ୟକୁ ଟିକିନିଖ ି
ଭୋଛବ ଅଧ୍ୟୟନ କରୋଯୋଇଥେିୋ । ଏପରିକି ବୋସ୍ତବ ଟିକୋକରଣ 
କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଛହବୋ ପବୂତ୍ତରୁ ଛସହ ିକୋଯତ୍ତ୍ୟ ଆେଆୁ ଭୋଛବ 
ସଂପୋଦନ କରୋଯୋଇଥେିୋ । ପଣୁ ିଛକଉ ଁଆୟୁ ବେତ୍ତର ଛେୋକ ଛକଉ ଁ
ସମୟଛର ପ୍ରତିଛଷଧକ ଟିକୋ ଛନଛବ, ଛସସବୁ କୋଯତ୍ତ୍ୟର ନିଦ୍ଥିଷ୍ଟ 
ସଚୂୀ ଆେଆୁ ଭୋଛବ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋଯୋଇଥେିୋ । ଏହ ିକୋରଣରୁ ହି ଁ
ଆଜ ିସଦୁ୍ୋ ଆପଣମୋଛନ ଛେୋଟିଏ କଥୋ ଆଛଦୌ ଶଣୁନିଥଛିବ, ଏବଂ 
ତୋହୋ ଛହେୋ ଛକୋଲ୍ଡ ଛଚନ୍  ମ୍ୟୋଛନଜଛମଣ୍ଟର ଅଭୋବ । ପ୍ରଥଛମ 
ବିମୋନ ବ୍ରରୁ ବିତରଣ, ତୋ’ପଛର ଛଦଶର ଏକ େଷେ ୧୦ ହଜୋର 
ଟିକୋକରଣ ଛକନ୍ଦ୍ରକୁ ଛସସବୁର ଛଯୋେୋଣ ନିମଛନ୍ ସବୁ ପ୍ରକୋର 
ଆହ ବେୋନକୁ ସୋମ ୍ନୋ କରିବୋ ସକୋଛଶ ଆଛମ ଆେଆୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଛହୋଇ 
ରହଥିେୁି । ଛସଇଥପିୋଇ ଁସମସ୍ତ କୋଯତ୍ତ୍ୟ ଏଛତ ସରୁୁଖରୁୁ ଭୋଛବ 
ସଂପୋଦନ କରୋଯୋଇପୋରିଥେିୋ ।

ପ୍ରତିଛଷଧକ ଟିକୋ ପ୍ରସୁ୍ତତକୋରୀ କମ୍ପୋନୀଙ୍କ ପ ଲୋଣ୍ଟକୁ େସ୍ତ କରିଥଛିେ 
ଏବଂ ଛବୈଜ୍ଞୋନିକମୋନଙୁ୍କ ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହତି କରିଥଛିେ ।
କକରାନାର ଦ୍ତିୀୟ ଲହର ମଝକିର କଯକତକବକେ କମ ୧ 
ତାରିଖ େନି କେଶକର ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧକି ଆୟୁ ବଗ୍ଷର ପ୍ରକତ୍କ 
ନାଗରିକଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମର ଶଭୁାରମ୍ଭ କହାଇଥଲିା, 
କସକତକବକେ ଅକନକ କଲାକ ଟିକା ନାହି ଁକବାଲି ଅଭିକଯାଗ 
ବାଢ଼ିଥକିଲ । ଏକବ କଗାଟିଏ େନିକର କକାଟିଏ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ 
ହତିାଧକିାରୀଙୁ୍କ ଏହ ି ଟିକା େଆିଯାଉଛ ି। ଏଭେି ଚାକଲଞ୍କୁ 
ଆପଣ କପିରି ଅତକି୍ରମ କରିପାରିଥକିଲ?
ଏପି୍ରେ ୧୦ ତୋରିଖ ଦିନ, ମୁ ଁନୂଆଦିଲ୍ୀର ରୋମ ମଛନୋହର ଛେୋହଆି 
ହସପିଟୋେକୁ ଟିକୋ ଛନବୋକୁ ଯୋଇଥେିି ଏବଂ ଛସଠୋଛର ଛଦଖେିି 
ଛଯ ଟିକୋ ଛନବୋକୁ ଛକହ ିଜଛଣ ଛହଛେ ଛେୋକ ନୋହୋନି୍। ଛସଠୋଛର 
ଏହ ିଟିକୋ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୋଛବ ରଖୋଯୋଇ�ି। ଏଠୋଛର ସବୁ କଥୋଛର 
ରୋଜନୀତି ସଂଶି୍ଷ୍ଟ । ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଥିେିୋ ଛଯ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନିଛଜ 
କୋହିକିଁ ଟିକୋ ଛନଉନୋହୋନି୍, ଯଦି ଛସ ଟିକୋ ଛନଇ�ନି୍, ତୋ’ଛହଛେ 
ଛନଛେ କୋହିକିଁ? ଛସଛତଛବଛଳ ଛଦଶଛର ଏଇଆ ହି ଁଘଟୁଥେିୋ। 
ଏଭଳି ସି୍ତିଛର, ହଠୋତ୍  ଛଦଶଛର କଛରୋନୋର ଦି୍ତୀୟ େହର 
ଆରମ୍ଭ ଛହୋଇେେୋ । ଦି୍ତୀୟ େହର ଆସିବୋ ମୋଛତ୍, ଛେୋକମୋଛନ 
ଟିକୋକରଣର େରୁୁତ୍ୱ କଥୋ ଉପେବ୍ ିକଛେ। ଛସମୋଛନ ଟିକୋକରଣ 
ଛକନ୍ଦ୍ର ଆେଛର ଭିଡ଼ ଜମୋଇଛେ। ଛସଛତଛବଛଳ ଟିକୋଦୋନ 
ଛେୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥେିୋ । ଆଛମ ଛସଛତଛବଳକୁ ପ୍ରତିଛଷଧକ 
ଟିକୋ ଉତ୍ୋଦନ ଆରମ୍ଭ କରିସୋରିଥେୁି। ଛସଛତଛବଛଳ ଏହୋର 
ଉତ୍ୋଦନ ପରିମୋଣ ବୃଦି୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥେିୋ । ଏଭଳି ଅବସ୍ୋଛର, ମୁ ଁ
ନିଛଜ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପୋନୀମୋନଙୁ୍କ  ଚୋରି ଦିନ ଧରି େସ୍ତ କରିଥେିି ଓ 
ଛସମୋଛନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥବିୋ ସକଳ ପ୍ରକୋର ସହୋୟତୋର ଏକ 
ତୋେିକୋ ସଂଗ୍ରହ କରିଥେିି । 
ଏହୋ ପଛର ଛସମୋନଙ୍କର ଯୋହୋ କି�ି ଆବଶ୍ୟକ ଥେିୋ ତୋହୋ ଆଛମ 



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଅକ୍ଟାବର 16-31, 202124

ଛସମୋନଙୁ୍କ ଛଯୋେୋଇ ଛଦଇଥେୁି । ଭୋରତ ବୋଛୟୋଛଟକର ଛଯଛହତୁ 
ଛଦୈନିକ ୧ ଛକୋଟି ଛଡୋଜ ୍ ଉତ୍ୋଦନର ଷେମତୋ ଥେିୋ, ଆଛମ ତୋଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ 
ଉତ୍ୋଦନକୋରୀମୋନଙ୍କ ସହତି ସଂଶି୍ଷ୍ଟ କରିଥେୁି । ଏହୋ ଫଳଛର ଟିକୋ 
ଉତ୍ୋଦନ ମୋତ୍ୋ ଯଛଥଛଷ୍ଟ ପରିମୋଣଛର ବୃଦି୍ ପୋଇଥେିୋ । ଏହ ିପଦ୍ତି 
ଅବେମନ୍ କରୋଯିବୋ ପଛର  ଆଛମ ଛକବଳ ଛସଛପଟମର୍ ମୋସଛର 
୨୩. ୫୧ ଛକୋଟି ଟିକୋ ଛଡୋଜ ପୋଇ ପୋରିଥେୁି । ଆଶୋ କରୋଯୋଉ�ି ଛଯ 
ଅଛ ଟ୍ୋବର ମୋସଛର ଆଛମ ୨୯ ଛକୋଟି ପ୍ରତିଛଷଧକ ଟିକୋ ଛଡୋଜ ୍ ପୋଇବୁ 
। ଛସଥ ିମଧ୍ୟରୁ ୨୨ ଛକୋଟି ଛଡ଼ୋଜ ୍ ଛସରମ ୍ ଇନଷି୍ଟଚୁଟରୁ ମିଳିବ ଏବଂ 
ଭୋରତ ବୋଛୟୋଛଟକ୍  ୬୦ ନିୟୁତ ଛଡୋଜ ୍ ଟିକୋ ଛଯୋେୋଇବ। ଛସହଭିଳି 
ଜୋଇଡ଼ସ କୋଡ଼ିେୋ ଦ୍ୋରୋ ଆମକୁ ଆଉ ୧୦ ନିୟୁତ ଟିକୋ ଛଡୋଜ ୍ ମିଳିବ 
ଛବୋେି ଆଛମ ଆଶୋ କରୁ�ୁ । ତୋହୋର ଅଥତ୍ତ ଛହେୋ, ଆଛମ ଛଦୈନିକ 
ଛେୋକମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରୋୟ ୧ ଛକୋଟି ଛେଖୋଏ ଁ ଟିକୋ ଛଡୋଜ ୍ ଛଦବୋକୁ ସଷେମ 
ଛହବୁ । ମୁ ଁଆପଣଙୁ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱୋସର ସହତି କହବିୋକୁ ଚୋଛହ ଁଛଯ ଆେୋମୀ 
ଦିନଛର, ଭୋରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଛଷଧକ ଟିକୋ ଉତ୍ୋଦନ ଓ ରପ୍ୋନୀର 
ଛପଣ୍ସ୍ଳୀ ପୋେଟିବୋକୁ ଯୋଉ�ି । ଭୋରତ ଛଯଛତଛବଛଳ ଟିକୋ ରପ୍ୋନୀ 
କରିବୋ ପୋଇ ଁଅଛନକ େଡ଼ିୁଏ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ଏକୋସଛଙ୍ଗ କୋଯତ୍ତ୍ୟକୋରୀ କରୁ�ି, 
ଛସଛତଛବଛଳ ଆଛମ ଟିକୋ ବଜୋରଛର ସବତ୍ତୋଛଗ୍ର ରହବୁି । କୋରଣ, 
ଆମର ଛେୋଟିଏ ଟିକୋର ମେୂ୍ୟ ମୋତ୍ ଅଛଢ଼ଇ ଡେୋର ଛହୋଇଥବିୋଛବଛଳ 
ଅନ୍ୟ କମ୍ପୋନୀମୋନଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଟିକୋର ମେୂ୍ୟ ୧୦- ୨୦ ଡେୋର 
ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ରହ�ିି । ଆଛମ ଛମୈତ୍ୀ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆଛର ବିଛଦଶକୁ ଟିକୋ 
ରପ୍ୋନୀ ଖବ୍ୁ  ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରୁ�ୁ । ନଛଭମର୍ ଓ ଡିଛସମର୍ ମୋସଛର 
ଆହୁରି ଅଧକି ଟିକୋ ରପ୍ୋନି କରିପୋରିବୁ । 
କକରାନା ମହାମାରୀ ବକିରାଧକର ଟିକାର ବକିାଶ ଘଟାଇଥବିା 
କଯାଗ ୁଭାରତ ଏକବ ସମସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରୁଛ।ି 
ଆପଣ ଏହାକ ୁକଭିେି ଭାକବ କେଖଛୁନ୍?ି
ଭୋରତ ବିଶ୍ୱ ସମଦୁୋୟଙ୍କ ଠୋରୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶଂସୋ ପୋଇବୋର ତିଛନୋଟି 
କୋରଣ ରହ�ିି । ପ୍ରଥମ – ପ୍ରତିଛଷଧକ ଟିକୋ ଉତ୍ୋଦନ ପଯତ୍ତ୍ୟୋୟଛର 
ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ତରଛର ହସ୍ତଛଷେପ, ଦି୍ତୀୟ – ଭୋରତ ତୋ’ର ନିଜ 
ଛବୈଜ୍ଞୋନିକମୋନଙ୍କ ଉପଛର ପରୂ୍ତ୍ତ ଆସ୍ୋ ସ୍ୋପନ କରିଥେିୋ । ଏବଂ ତୃତୀୟ 
- ଆଛମ ଆମ କମ୍ପୋନୀମୋନଙ୍କ ଉପଛର ମଧ୍ୟ ପରୂ୍ତ୍ତ ବିଶ୍ୱୋସ ରଖଥିେୁି । 
ଆମ ଛଦଶର ଫୋମତ୍ତୋ କମ୍ପୋନୀମୋଛନ ଏଛତ କମ ୍ ସମୟ ଭିତଛର ଆମକୁ 
ଏଛତ ପରିମୋଣର ଟିକୋ ଛଡୋଜ ୍ ଛଯୋେୋଇ ଛଦବୋକୁ ସଷେମ ଛହୋଇଥଛିେ। 
ମୁ ଁବିଶ୍ୱୋସ କଛର ଛଯ ଡିଛସମର୍ ମୋସ ସଦୁ୍ୋ ଆଛମ ପ୍ରତି ମୋସଛର ପ୍ରୋୟ 
୪୦ ଛକୋଟି ଟିକୋ ଛଡୋଜ ୍ ପୋଇପୋରୁିବ । ଏଛବ ବିଶ୍ୱଛର ଏକ ସଂକଟ 
ଛଦଖୋଛଦଇ�ି । ବିଶ୍ୱଛର ଅଛନକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୋମତ୍ତୋ କମ୍ପୋନୀ ଅ�ନି୍ । କିନ୍ତୁ 
ଛସମୋନଙ୍କର ଉତ୍ୋଦନ ଷେମତୋ ଖବ୍ୁ  ସୀମିତ । ଛକବଳ ଛସରମ ୍ କମ୍ପୋନୀ 

ପ୍ରତି ମୋସଛର ୨୨ ଛକୋଟି ଛଡୋଜ ୍ ଟିକୋ ଛଯୋେୋଉ�ି । ଛକୋଭୋକି୍ସନ୍  ତୋ’ର 
ଉତ୍ୋଦନ ମୋତ୍ୋ ବଢ଼ୋଉ�ି । ବିଶ୍ୱ ଏଛବ ଛକୋଭିଡ଼ ପ୍ରତିଛଷଧକ ଟିକୋ 
ଚୋହୁ�ିଁ । ଛତଣ ୁଭୋରତକୁ ସମଛସ୍ତ ପ୍ରଶଂସୋ କରୁ�ନି୍ । 
କକରାନାର ପ୍ରଥମ ଲହର କବକେ ଭାରତ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ 
ନମିକନ୍ ଫାମ୍ଷାସୀର ଭୂମିକା ନବି୍ଷାହ କରିଥଲିା । ତାହାକ ୁମଧ୍ 
ବଶି୍ୱ ସ୍ରକର ସବ୍ଷତ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥଲିା । କନି୍ତୁ ଦ୍ତିୀୟ 
ଲହର ସଂକଟ ମଝକିର, କଯକତକବକେ ସମକସ୍ ବ୍ାକେୁ 
ଭାକବ ଔରଧ କଲାଡ଼ୁଥକିଲ, କସପରି ଅଭାବକ ୁକଭିେି ଭାକବ 
ସମାଧାନ କରାଯାଇଥଲିା?
ଛଯଛତଛବଛଳ କଛରୋନୋର ପ୍ରଥମ େହର ଆସିେୋ, ଛଦଶଛର 
ଆମମୋନଙ୍କ ସମଖୁଛର ଛସଛତଛବଛଳ ଦୁଇଟି ପରିସି୍ତି ଉତ୍ନ୍ନ 
ଛହୋଇଥେିୋ । ପ୍ରଥମ – ଛସଛତଛବଛଳ ବିଶ୍ୱଛର ଏହୋର ଛକୌଣସି 
ଔଷଧ ଉପେବ୍ ନଥେିୋ, ପ୍ରଥମ େହର ଛବଶ ୍ ଆକସି୍ମକ ଭୋଛବ ଓ 
ହଠୋତ୍  ଛଦଖୋ ଛଦଇଥେିୋ । ଅଛନକ ରୋଷ୍ଟ୍ଙ୍କ ନିକଟଛର ୧୦ – ୧୫ 
ଦିନ ପୋଇ ଁଏପରିକି ପୋରୋସିଟୋମେ ଭଳି ବଟିକୋ ମହଜଦୁ ନଥେିୋ । 
ଏଭଳି ସି୍ତିଛର, ବିଶ୍ୱ ନିକଟଛର ଔଷଧ ପହଞ୍ଚୋ ଯିବୋର ଥେିୋ ଓ ଆମର 
ଘଛରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତୋକୁ ମଧ୍ୟ ପରୂଣ କରିବୋର ଥେିୋ । ଛସଛତଛବଛଳ 
ପଣୁ ିଛଦଶଛର  େକଡୋଉନ୍  େୋେ ୁଛହୋଇଥୋଏ । 
ପ୍ରତିଛଷଧକ ଟିକୋ ଉତ୍ୋଦନ ନିମଛନ୍ ଫୋମତ୍ତୋ କମ୍ପୋନୀମୋନଙୁ୍କ 
େକ୍ ଡୋଉନ୍  ସମୟଛର ସଦୁ୍ୋ କୋଯତ୍ତ୍ୟଷେମ ରହବିୋକୁ ପଡ଼ିଥେିୋ । 

ପ୍ରଯକିୁ୍ ସଂପକ୍ଷକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାେୀଙ୍କ ଚନି୍ାଧାରା ଓ େୂରେୃଷି୍ଟ କବଶ ୍ ପେଷ୍ଟ। 
ପ୍ରକତ୍କ କଯାଜନାକର କସ ପ୍ରଯକିୁ୍କୁ ସବ୍ଷାଧକି ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରୋନ କରିଆସିଛନ୍ ି । ଏହ ି
ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରୟିାଟି କଭିେି ଭାକବ ପରିଚାେିତ କହାଇଥଲିା କବାଲି ଆପଣ ଭାବନ୍?ି ବକିଶର 
କରି କଯକତକବକେ କ ିକକାୱନ୍ି  ୍ା୍ଟଫମ୍ଷକୁ ବଶି୍ୱବ୍ାପୀ ପ୍ରଭୂତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛ?ି
ପ୍ରଯକିୁ୍ର ସହଛଯୋେ ସବତ୍ତବ୍ୟୋପୀ । ଛକୋୱନି ଛଷେତ୍ଛର ଆଛମ ଏଥରୁି ଛଯଉ ଁ ସହଛଯୋେ 
ପୋଇେୁ ତୋହୋ ବୋସ୍ତବିକ୍  ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଆପଣ ଛମୋଛତ କୁହନ୍ତୁ, ୨.୫ ଛକୋଟି ଟିକୋ ଛେୋଟିଏ 
ଦିନଛର ଦିଆଯୋଇଥେିୋ । ଯଦି ଆମ ପୋଖଛର ଛକୋୱନ୍ି  ଭଳି ସୋଧନ ଉପେବ୍ ନଥୋନ୍ୋ, 
ତୋ’ଛହଛେ ଆଛମ ତୋ’ର ହସିୋବ କିପରି ରଖ ି ପୋରିଥୋନ୍ତୁ? ଆମମୋନଙୁ୍କ ଟିକୋକରଣର 
ସୋଟଥିଫିଛକଟ ଦରକୋର, ତୋହୋ ଆପଣ ପୋଇପୋରିଥୋଛନ୍ ଛକମିତି? ଆପଣଙୁ୍କ କିଏ ବିମୋନ 
ବ୍ରଛର ଏହ ିସୋଟଥିଫିଛକଟ ମୋେିେୋଣ ିତ ଆପଣ ତୋହୋ ଚଟୋପଟ୍  ତୋଙୁ୍କ ଛଦଖୋଇ ପୋରୁ�ନି୍। 
ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଛମୋବୋଇେ୍  ଆପ ୍ଛର ଉପେବ୍ ରହ�ିି । ଯଦି ଆପଣ ଛେୋଟିଏ ଛଡୋଜ ୍ ଟିକୋ 
ଛନଇ�ନି୍, ଛତଛବ ଦି୍ତୀୟ ଛଡୋଜ ୍ ଛନବୋ େୋେି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ସଚୂନୋ ଆସ�ିୁ। ଏହୋ 
ଏକ ସୁ୍ ର ପ୍ରଯକିୁ୍ ବ୍ୟବସ୍ୋ । ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଯକୁିୁ୍ ଉପଛର ନିଭତ୍ତରଶୀଳ । ଛସଇଥପିୋଇ ଁ
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନିଛଜ ଏହୋ ଉପଛର ସଦୋଛବଛଳ େରୁୁତ୍ୱ ଆଛରୋପ କରିଆସ�ୁନି୍ ।

ସାକ୍ାତକାର ଛକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଓ ପୋରିବୋର କେ୍ୟୋଣ ମନ୍ତୀ ମନସଖୁ ମୋଣ୍ଭିୟ

ପ୍ରତିଛଷଧକ ଟିକୋକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବୋ ପବୂତ୍ତର, ତୋହୋ 
ଭିରି୍ଭୂମି ସଂପକତ୍ତୀତ ପ୍ରସୁ୍ତତି ଛହୋଇଥୋଉ, ଅବୋ 
ଛକୋଲ ୍ଡ ଛଚନ୍  ଅଥବୋ ଛଯଉସଁବୁ କମ୍ପୋନୀମୋଛନ ଟିକୋ 
ଉତ୍ୋଦନ ନିମଛନ୍ ନିଛୟୋଜତି ଥଛିେ ଛସମୋନଙୁ୍କ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋର ସହୋୟତୋ ଛଯୋେୋଣ ନିମଛନ୍, 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତି କଥୋକୁ 
ନିଛଜ ଅତି ଘନିଷ ୍ଠ ଭୋଛବ ନିରୀଷେଣ କରୁଥଛିେ । 
ଛସହ ିକୋରଣରୁ ହି ଁଆଜ ିବିଶ୍ୱର ଅଛନକ ରୋଷ୍ଟ୍ଙ୍କ 
ତୁଳନୋଛର ଆମର ହୋରୋହୋରି ଟିକୋକରଣ ସଫଳତୋ 
ଛଢ଼ର୍  ଉନ୍ନତ ଛହୋଇପୋରି�ି ।
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ଛସଥଛିର କୋଯତ୍ତ୍ୟ କରୁଥବିୋ କମତ୍ତଚୋରୀମୋନଙ୍କ େକଡ଼ୋଉନ୍  ସମୟଛର 
କୋଯତ୍ତ୍ୟ ପୋସ ୍ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥେିୋ ଏବଂ ଏଥପିୋଇ ଁଜଲି୍ୋ ପ୍ରଶୋସନମୋନଙ୍କ 
ପଷେରୁ ଛସମୋନଙ୍କ ନିମଛନ୍ ବିଛଶଷ ଧ୍ୟୋନ ଦିଆଯୋଇଥେିୋ । ଏହସିବୁ 
କୋଯତ୍ତ୍ୟ ଭିତଛର, ଆଛମ ଆମର ଔଷଧ ଉତ୍ୋଦନ ଧୋରୋ ଚଳୋଇ ରଖେୁି 
ଏବଂ ଛଦଶର ଆବଶ୍ୟକତୋକୁ ପ୍ରୋଥମିକତୋ ପ୍ରଦୋନ ପବୂତ୍ତକ ଧ୍ୟୋନ ଛଦେୁ। 
ଏଥ ି ସହତି ଆଛମ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରୋୟ ୧୨୩ଟି ଛଦଶକୁ ଆମ ଆବଶ୍ୟକତୋ 
ଠୋରୁ ଅଧକି ପରିମୋଣର ଟିକୋ ଛଯୋେୋଇଥେୁି । ଛସହ ି ସମୟଛର 
ପଥୃବିୀର ୬୪ଟି ରୋଷ୍ଟ୍ର ନୋେରିକମୋଛନ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଛମୋଦୀଜୀଙୁ୍କ 
ଧନ୍ୟବୋଦ ଜଣୋଇଥଛିେ । ଜଛଣ ବ୍ୟକି୍ ତ ବିଛଶଷ ଭୋଛବ ତୋଙ୍କ ନିକଟକୁ 
ଛଟେିଛଫୋନ କରିଥଛିେ ଏବଂ ଆଉ କି�ି ଛେୋକ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ 
ଧନ୍ୟବୋଦ ଜଣୋଇ ପତ୍ ଛେଖଥିଛିେ । ଛଯଛତଛବଛଳ କଛରୋନୋର ଦି୍ତୀୟ 
େହର ଆସିେୋ ଏବଂ ଛଦଶଛର ଆକ୍ରୋନ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ ବୃଦି୍ ପୋଇବୋଛର 
େୋେିେୋ, ଛସଛତଛବଛଳ ଛରମଛଡସିଭିର୍  ଇଛଞ୍ଜକସନର ଚୋହଦିୋ ହଠୋତ୍  
ବୃଦି୍ ପୋଇବୋକୁ ଆରମ୍ଭ କେୋ । ଛସଛତଛବଛଳ ଛଦଶଛର ଛକବଳ ସୋତଟି 
କମ୍ପୋନୀଙୁ୍କ ଛରମଛଡସିଭିର ଇଂଛଜକସନ ଉତ୍ୋଦନ ନିମଛନ୍ େୋଇଛସନ ୍ସ 
ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥେିୋ। ଛସହ ିସୋତଟି କମ୍ପୋନୀମୋନଙ୍କ ଛଦୈନିକ ସବତ୍ତୋଧକି 
ଉତ୍ୋଦନ ଷେମତୋ ଥେିୋ ୨୫ରୁ ୩୦ ହଜୋର । ଛସମୋନଙ୍କ ନିକଟଛର ୨୦ଟି 
ପ ଲୋଣ୍ଟ ଥେିୋ । ଛସହସିବୁ କମ୍ପୋନୀମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଛର ଉପଯକୁ୍ ସମନୟ୍ ରଷେୋ 
କରି ଆଛମ ଛସମୋନଙ୍କର ଉତ୍ୋଦନ ଷେମତୋ ବୃଦି୍ କେୁ ଯୋହୋ ଫଳଛର 
ଛମ ୧୫ ତୋରିଖ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଛସମୋନଙ୍କର ଛଦୈନିକ ଉତ୍ୋଦନ ଷେମତୋ ୩୦ 
ହଜୋରରୁ ୩ େଷେ ୨୫ ହଜୋରକୁ ବୃଦି୍ କରୋଇେୁ । ଏଥ ିସହତି ରୋତୋରୋତି 
ନୂଆ ପ ଲୋଣ୍ଟମୋନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦୋନ କରୋେେୋ।  ପରିଛଶଷଛର ୬୪ଟି 
ପ ଲୋଣ୍ଟ୍  ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ କରୋେେୋ । ଛସମୋନଙୁ୍କ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ମତୁୋବକ 
କଞ୍ଚୋମୋେ ଛଯୋେୋଇ ଦିଆେେୋ । ଛତଣ ୁମୋତ୍ କି�ି ଦିନ ପୋଇ ଁଛଦଶଛର 
ଛରମଛଡସିଭିର ଇଂଛଜକସନର ଅଭୋବ ଛଦଖୋଛଦଇଥେିୋ ଏବଂ 
ତୋହୋକୁ ଯଥୋଶୀଘ୍ର ସମୋଧୋନ କରୋଯୋଇପୋରିେୋ । ଏହୋର ମଳୂ କୋରଣ 
ଥେିୋ ଛେୋଛକ ଏହ ି ଔଷଧ େୁଚୋଇ ରଖବିୋ ଆରମ୍ଭ କରିଥଛିେ। ଏହୋ 
ସଛ୍ୱେ, ଏହ ିଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥବିୋ ପ୍ରଛତ୍ୟକ ଛରୋେୀଙ୍କ ନିକଟଛର  
ଉପେବ୍ କରୋଯୋଇଥେିୋ ଏବଂ ଏହୋର ସମଗ୍ର ପ୍ରକି୍ରୟୋକୁ ସଚିୁନି୍ତ ଭୋଛବ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋଯୋଇଥେିୋ ।
ଏହୋ ପଛର, ଛକୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରୋନ୍ ଛରୋେୀମୋଛନ ନୋନୋ ପ୍ରକୋର ଔଷଧ ଛସବନ 
କରିବୋ ଆରମ୍ଭ କଛେ । ଛଯଛତଛବଛଳ ଛସମୋନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଛରୋେ 
ପ୍ରତିଛରୋଧ ଶକି୍ କମିବୋକୁ ଆରମ୍ଭ କେୋ, ଛସଛତଛବଛଳ ବ ଲୋକ୍  ଫଙ୍ଗସ ୍ 
ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟୋ ବୃଦି୍ ପୋଇବୋକୁ େୋେିେୋ । ଏହ ିଛରୋେର ଚିକିତ୍ସୋ ପୋଇ ଁ
ଆଛ୍ୋଛଟରିସିନ୍ - ବି ଇଂଛଜକସନ ଦରକୋର । ପବୂତ୍ତରୁ ଭୋରତଛର ବଷତ୍ତକୁ 
ମୋତ୍ ୪ରୁ ୫ ହଜୋର ବ ଲୋକ୍  ଫଙ୍ଗସ ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମୋମେୋ ଘଟୁଥେିୋ । ଏଛବ 
ତୋହୋ ବୃଦି୍ ପୋଇ ସପ୍ୋହକୁ ୫ ହଜୋର �ୁଇେଁୋ । ପଣୁ ିଛସହ ିଔଷଧ ଏଠୋଛର 
ମିଳ ୁନଥେିୋ କି ଏହୋର ପ୍ରସୁ୍ତତି ବି କୋହୋକୁ ଜଣୋ ନଥେିୋ । ଜଛଣ ଜଛଣ 
ଛରୋେୀଙ୍କ ପୋଇ ଁଏହୋର ୫୦ରୁ ୧୫୦ଟି ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଇଂଛଜକସନ୍  ଦରକୋର। 

ପଣୁ ି ଛେୋଟିଏ ଛେୋଟିଏ ଇଂଛଜକସନର ମେୂ୍ୟ ୬ରୁ ୭ ହଜୋର ଟଙ୍କୋ । 
ଭୋରତଛର ମୋତ୍ ତିଛନୋଟି କମ୍ପୋନୀ ଏହ ି ଔଷଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଥଛିେ । 
ତୋ’ପଛର ଆଛମ ୫ଟି ଅଧକି କମ୍ପୋନୀଙୁ୍କ ଏହୋର େୋଇଛସନ ୍ସ ପ୍ରଦୋନ 
କେୁ। ଛଯଉମଁୋଛନ ଚୋହିଛଁବ ଛସମୋଛନ ଏହ ିଔଷଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିପୋରିଛବ, 
କୋରଣ ଏହୋ ଏକ ପୋଛଟଣ୍ଟକରୋ ଔଷଧ ନୁଛହ ଁ। ପଣୁ ିଏହ ିଇଂଛଜକସନ୍  
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୋ େୋେି ବୋହୋରୁ ଏହୋର ରୋସୋୟନିକ କଞ୍ଚୋମୋେ ଆଣବିୋକୁ 
ପଡୁଥେିୋ । ଛସଥପିୋଇ ଁପ୍ରୋୟ ୨୫ ଦିନ ସମୟ ଦରକୋର ପଡ଼ୁଥେିୋ ଯୋହୋ 
ଏଛବ ସମୋପ୍ ଛହବୋକୁ ଯୋଉଥେିୋ । ଆଛମ ଆଛ୍ୋଛଟରିସିନ୍  -ବି 
ଇଂଛଜକସନ ପୋଇ ଁସୋରୋ ବିଶ୍ୱକୁ ଅନୁଛରୋଧ କେୁ । ବିଶ୍ୱର ଛଯଉ ଁସ୍ୋନଛର 
ବି ଆଛ୍ୋଛଟରିସିନ୍ - ବି ଇଂଛଜକସନ୍  ମିଳିେୋ ଆଛମ ତୋହୋ କିଣେୁି । ୧.୨ 
ନିୟୁତ ଛଡୋଜ ଆଛ୍ୋଛଟରିସିନ୍ - ବି ଇଂଛଜକସନ କିଣୋଯୋଇ ଭୋରତକୁ 
ଅଣୋେେୋ । ଛସଛତଛବଛଳ ଆଛମରିକୋ ରୋଷ୍ଟ୍ପତି ଛଜୋ ବୋଇଛଡନ 
କହିଥଛିେ ଛଯ ଆଛମ ଛକଛବ ଭୋରତର ସହୋୟତୋକୁ ଭୁେି ପୋରିବୁନୋହି।ଁ 
କଛରୋନୋର ପ୍ରଥମ େହର ଛବଛଳ ଭୋରତ ଆମକୁ ସୋହୋଯ୍ୟ କରି�ି 
ଏବଂ ଦି୍ତୀୟ େହର ଛବଛଳ ଆଛମ ଭୋରତକୁ ପରୂ୍ତ୍ତପ୍ରୋଣଛର ସୋହୋଯ୍ୟ 
କରିବୁ । ଏହୋ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅଛନକ ପ୍ରକୋର ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତୋ 
ଥେିୋ ଯୋହୋ ଆଛମ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସୋଛର ସଂଗ୍ରହ କରି ଛରୋେୀମୋନଙ୍କ 
ନିକଟଛର ପହଞ୍ଚୋଇ ପୋରିଥେୁି । ଆଛମ ସମଗ୍ର ପ୍ରକି୍ରୟୋକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ 
ଭୋଛବ ନିରୀଷେଣ କରୁଥେୁି ।
ଭବରି୍ତକର ଶଶିମୁାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ନମିକନ୍ କ ିପ୍ରକାର ପ୍ରସୁ୍ତ ି
କରାଯାଉଛ?ି
ଏଛବ ଏଛବ ଆମର ଛେୋଟିଏ କମ୍ପୋନୀ ଶଶିମୁୋନଙ୍କ ନିମଛନ୍ ପ୍ରତିଛଷଧକ 
ଟିକୋ ଉତ୍ୋଦନ ଆରମ୍ଭ କରି�ି । ଛକୋଭୋକି୍ସନ୍ ର ମୋନବୀୟ ପରୀଷେଣ ୨ 
ବଷତ୍ତରୁ ଅଧକି ବୟସର ଶଶିମୁୋନଙ୍କ ଉପଛର କରୋଯୋଉ�ି । ଛସହଭିଳି 
ଛନୋଭୋଭୋକ୍ସର ପରୀଷେଣ ମଧ୍ୟ ଜୋରି ରହ�ିି । ଏହୋ ପଛର, ବିଛଶଷଜ୍ଞମୋନଙ୍କ 
ମତୋମତ ଅନୁସୋଛର ଆଛମ ଏ ଦିେଛର ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ । ପ୍ରଥଛମ 
ବଡ଼ ବଡ଼ ଶଶିମୁୋନଙୁ୍କ ଟିକୋ ଦିଆଯିବ ଏହୋ ପଛର ବୟସୋନୁକ୍ରମିକ ଭୋଛବ 
କମ ୍ ବୟସର ଶଶିମୁୋନଙୁ୍କ ଟିକୋକରଣ କରୋଯିବ ।
କେଶର ସ୍ାସ୍୍ମନ୍ତୀ ଭାବକର, କଯଉମଁାକନ ଟିକା କନଉନାହାନ୍,ି 
କସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଆପଣ କଛି ିବାର୍୍ଷା କେବାକ ୁଚାହିକଁବ କ?ି
ପ୍ରତିଛଷଧକ ଟିକୋକରଣ ଛହଉ�ି ଛକୋଭିଡ଼ ବିରୁଦ୍ଛର ସବୁଠୋରୁ 
େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ସରୁଷେୋ କବଚ । ଛକୌଣସି କୋରଣରୁ ଛହଉନୋ କୋହିକିଁ 
ଛଯଉମଁୋଛନ ଏପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଏହି ଟିକୋ ଗ୍ରହଣ କରିନୋହୋନି୍, ମୁ ଁଛସମୋନଙୁ୍କ 
କହିବୋକୁ ଚୋଛହ ଁଛଯ ଆପଣମୋଛନ ନିଜର ବ୍ୟକି୍େତ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ସହିତ 
ଆପଣମୋନଙ୍କ ଚତୁଃପୋଶ୍ୱଛରତ୍ତ ଥବିୋ ଅନ୍ୟ ଛେୋକମୋନଙ୍କ ନିରୋପର୍ୋ 
କଥୋ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ୋ କରିବୋ ଉଚିତ । ଛତଣ,ୁ ଆପଣମୋଛନ ଯଥୋଶୀଘ୍ର 
ପ୍ରତିଛଷଧକ ଟିକୋ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛକୋଭିଡ଼ ବିରୁଦ୍ଛର ଭୋରତ 
ଚଳୋଇଥବିୋ ଏହି ଟିକୋକରଣ ଅଭିଯୋନଛର ନିଦ୍ଥିଷ୍ଟ ଭୋଛବ ନିଜର 
ଅବଦୋନ ପ୍ରତିପୋଦନ କରନ୍ତୁ ।  
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ଏକ ସମନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ୋ ମଧ୍ୟଛର ଛଦଶର ସୋଧୋରଣ ଜନତୋଙୁ୍କ ଆଣ ି
ଛସମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁସକଳ ପ୍ରକୋର ସବୁିଧୋ ସଛୁଯୋେ ଛଯୋେୋଇବୋକୁ 
ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ନୀତିର ମଳୂ ଆଧୋର ଭୋଛବ ଗ୍ରହଣ କରି�ନି୍। 

ସବତ୍ତନିମ ୍ନ ମେୂ୍ୟଛର ଛେୋକମୋନଙୁ୍କ େଣୁୋତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସୋ ସବୁିଧୋ ଛଯୋେୋଇ 
ଛଦବୋ ଉଛଦଦଶ୍ୟଛର ସରକୋର ଆୟୁଷମେୋନ ଭୋରତ - ପିଏମଛଜଏୱୋଇ 
ଛଯୋଜନୋର ଶଭୁୋରମ୍ଭ କରିଥଛିେ। ଏହୋ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛଷେତ୍ଛର ଭୋରତର 
ସବୁଠୋରୁ ବଳି  ମହ୍ୱେୋକୋଂଷେୀ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ଭୋଛବ ସପୁରିଚିତ । ଏହୋର 
ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରୋୟ ଅଛଢ଼ଇ ଛକୋଟିରୁ ଅଧକି େରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବେତ୍ତର 
ଛେକ ମୋେଣୋଛର ଚିକିତ୍ସୋ ସବୁିଧୋ ପୋଇପୋରି�ନି୍ ଏବଂ ଛସମୋନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରୋୟ ଅଛଦ୍ତ୍ତକ ଛହଉ�ନି୍ ମହଳିୋ । ଏହ ିଛଯୋଜନୋକୁ ଆଛେଇ 
ଛନବୋ ନିମଛନ୍ ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଆଉ ଏକ ଛବୈପ୍ଳବିକ ଛଯୋଜନୋ ଆରମ୍ଭ 
କରି�ନି୍ । ତୋହୋ ଛହଉ�ି ଆୟୁଷମେୋନ ଭୋରତ – ଡିଜଟିୋେ ମିଶନ । 
ଏହୋ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ମଛଡ଼େ ଯୋହୋ ସମୋଛବଶୀ ଏବଂ ସହଜେଭ୍ୟ 
ଛହବୋ ନିମଛନ୍ ଉଦି୍ଷ୍ଟ । ଏଥଛିର ଛରୋେ ପ୍ରତିଛଷଧ ଉପଛର େରୁୁତ୍ୱ 
ଆଛରୋପ କରୋଯୋଇ�ି । ଏହ ିଛଯୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମଛର ଛଦଶର ପ୍ରଛତ୍ୟକ 
ନୋେରିକଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଏକ ଡିଜଟିୋେ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ କୋଡ଼ତ୍ତ ଉପେବ୍ କରୋଯିବ। 
ଏହୋ ତୋଙ୍କର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଭୋଛବ ବିଛବଚନୋ କରୋଯିବ । ଛସହ ି
କୋଡତ୍ତଛର ତୋଙ୍କର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ସଂପକତ୍ତୀତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋର ଛରକଡ଼ତ୍ତ ଡିଜଟିୋେ 
ଉପୋୟଛର ରଖୋଯିବ । ଆୟୁଷ୍ଠୋନ ଭୋରତ ଡିଜଟିୋେ ମିଶନ ଛଦଶର 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛସବୋ ଛଷେତ୍ଛର ଛକବଳ ବ୍ୟୋପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣବିନୋହି ଁ
ବରଂ ପ୍ରଯକିୁ୍ ସହଛଯୋେଛର ଛଦଶର ପ୍ରଛତ୍ୟକ ନୋେରିକଙ୍କ ନିମିର୍ 
ସବୁ ପ୍ରକୋର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟେତ ଛସବୋ ସବୁିଧୋ ଉପେବ୍ ଛହୋଇପୋରିବ ।

୨୦୨୦ ମସିହୋ ଅେଷ୍ଟ ୧୫ ତୋରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ େୋେକିଲ୍ୋର 
ମଞ୍ଚ ଉପରୁ  ରୋଷ୍ଟ୍ୀୟ ଡିଜଟିୋେ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ମିଶନକୁ ଏକ ପୋଇେଟ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଭୋଛବ ଛଘୋଷଣୋ କରି�ନି୍ । ଏହ ି ପୋଇେଟ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୋରମି୍ଭକ 

ପଯତ୍ତ୍ୟୋୟଛର ଛଦଶର �ଅଟି ଛକନ୍ଦ୍ରଶୋସିିତ ଛଷେତ୍ଛର ପ୍ରଚଳନ 
କରୋଯୋଇ�ି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମୋନ ଏହ ିଛଯୋଜନୋକୁ ରୋଷ୍ଟ୍ୀୟ ସ୍ତରଛର ମଧ୍ୟ 
େୋେ ୁ କରୋଯିବ । ସଂଛଷେପଛର କହଛିେ, ଡିଜଟିୋେ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ମିଶନର 
ଉଛଦ୍ଶ୍ୟ ଛହେୋ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛସବୋ ସଂପକତ୍ତୀତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋର ସଚୂନୋ, 
ବ୍ୟକି୍ବିଛଶଷ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ୋକୁ ଛେୋଟିଏ ପ ଲୋଟଫମତ୍ତଛର ହତିୋଧକିୋରୀ 
ତଥୋ ସରକୋରଙ୍କ ପୋଇ ଁଉପେବ୍ କରୋଇବୋ ।

ଚକିତି୍ା ଫାଇଲ ସାଇତ ିରଖବିା ଜଞ୍ାେରୁୁ ମକିୁ୍
ଜଛଣ ବ୍ୟକି୍ ଛଯଛତଛବଛଳ ଛେୋଟିଏ ନୂଆ ହସପିଟୋେକୁ କିମୋ୍ 

ଛେୋଟିଏ ନୂଆ ସହରକୁ ଯୋଇଥୋନି୍, ତୋଙୁ୍କ ପଣୁ ିଥଛର ନୂଆକରି ସବୁ 
ବ୍ୟବସ୍ୋ ଛଦଇ ପ୍ରଥମରୁ ଯିବୋକୁ ପଡ଼ିଥୋଏ । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଉଭୟ 
ଛରୋେୀ ଏବଂ ଡୋକ୍ରଙ୍କର ମେୂ୍ୟବୋନ ସମୟ ନଷ୍ଟ ଛହୋଇଥୋଏ। 
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଛରୋେୀଙ୍କ ଛମଡ଼ିକୋେ ଛରକଡ଼ତ୍ତ ଅଭୋବରୁ, ଉପଯକୁ୍ 
ଚିକିତ୍ସୋ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ିତ ଛହୋଇଥୋଏ । ଏଛବ ଏହି ଛଯୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମଛର 
ଛସହିସବୁ ସମସ୍ୟୋର ସମୋଧୋନ କରୋଯୋଇପୋରିବ। କୋରଣ, 
ଡିଜିଟୋେ ଉପୋୟଛର ଏଣକିି ଛରୋେୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋର ବିବରଣୀକୁ 
ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୋଯିବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ୋ ଦ୍ୋରୋ ଡିଜିଟୋେ ଉପୋୟଛର 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛସବୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ହିତଧୋରକଙୁ୍କ ଛେୋଟିଏ 
ପ ଲୋଟଫମତ୍ତଛର ହି ଁଏକତି୍ତ କରୋଯିବ । ଛଦଶର େରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ 
ବେତ୍ତର ଛେୋକମୋନଙୁ୍କ ହି ଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ୋର ସବୁଠୋରୁ ଛବଶ ି ସବିୁଧୋ 
ମିଳିପୋରିବ । ଆୟୁଷମେୋନ ଭୋରତ ଡିଜିଟୋେ ମିଶନର ଆଉ ଛେୋଟିଏ 
ପ୍ରମଖୁ ଛବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ଓ ସବିୁଧୋ ଛହେୋ ଏହୋ ଛଯ ଛରୋେୀମୋଛନ ଛଦଶର 
ଛଯଛକୌଣସି ସ୍ୋନଛର ଥବିୋ ତୋଙ୍କ ଛରୋେ ଚିକିତ୍ସୋ ସକୋଛଶ ଜଛଣ 
ଉପଯକୁ୍ ଡୋକ୍ରଙୁ୍କ ସହଜଛର ଛଖୋଜି ପୋଇପୋରିଛବ । 

ଛକବଳ ଛସହ ିଚିକିତ୍ସକ ତୋଙ୍କର ଭୋଷୋ ବୁଝ ିପୋରୁଥବିୋ ଦରକୋର । 

ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ ଡିଜଟିାଲ ମିଶନ

ଭାରତର ନୂତନ ସ୍ାସ୍୍ ମକଡଲ
ଆଜ ିଯଦି ଛଦଶର ଅଧକିୋଂଶ ନୋେରିକଙୁ୍କ ମୋେଣୋଛର ଚିକିତ୍ସୋ ସବୁିଧୋ ଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔଷଧପତ୍ ସେୁଭ ମେୂ୍ୟଛର 
ଉପେବ୍ ଛହୋଇପୋରିବୋ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଏବଂ ଛସହଭିଳି ଭୋଛବ ରୋସନ ଠୋରୁ ପ୍ରଶୋସନ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ସବୁକି�ି ଛେୋକମୋନଙ୍କଠୋଛର 

ପହଞ୍ଚ ିପୋରୁ�ନି୍, ଛତଛବ ଏହୋର ଛରେୟ ଛଦଶଛର ଛହୋଇଥବିୋ ସଂସ୍ୋରକୁ ହି ଁଯିବ । ବିେତ ସୋତ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର 
ଛଦଶଛର ଏହସିବୁ ସଂସ୍ୋର ପ୍ରଯକିୁ୍ର ଉପଛଯୋେ ଦ୍ୋରୋ ହି ଁକୋଯତ୍ତ୍ୟକୋରୀ କରୋଯୋଇ�ି । ଏହ ିଉଦ୍ୟମର ଅଂଶବିଛଶଷ 
ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରୋଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ନିକଟଛର ଆୟୁଷମେୋନ ଭୋରତ ଡିଜଟିୋେ ମିଶନର ଶଭୁୋରମ୍ଭ କରି�ନି୍ । ଏହୋ 

ଛଦଶର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛସବୋ ଛଷେତ୍ଛର ଥବିୋ ଅସବୁିଧୋ ଦୂରପୋଇ ଁ ଛବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣବି ଏବଂ ନୂତନ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ମଛଡେ 
ମୋଧ୍ୟମଛର ଛରୋେୀ ତଥୋ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛସବୋ ଛଯୋେୋଣକୋରୀ ବ୍ୟକି୍ବିଛଶଷଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧକି ସଖୁମୟ କରିପୋରିବ ।

ନବ ପ୍ରୟାସ ଆୟୁଷମେୋନ ଭୋରତ ଡିଜଟିୋେ ମିଶନ
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ତଦ୍ୋରୋ ଛସହ ିବିଛଶଷଜ୍ଞ ଡୋକ୍ରଙ୍କ ଠୋରୁ ଛରୋେୀମୋଛନ ଚିକିତ୍ସୋଜନିତ 
ପରୋମଶତ୍ତ ପୋଇପୋରିଛବ । ଏହୋ ଛସମୋନଙ୍କ ଛରୋେପୋଇ ଁସବୁଠୋରୁ ବଡ଼ 
ଚିକିତ୍ସୋ ସବୁିଧୋ ଛହବ । ଛକବଳ ଡୋକ୍ର ନୁହନି୍, ଅପରପଛଷେ େୋବ୍  
ଏବଂ ଔଷଧ ଛଦୋକୋନ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ସବୁ ପ୍ରକୋର ସଚୂନୋ ମଧ୍ୟ ଛସମୋନଙୁ୍କ 
ମିଳିପୋରିବ ।
ସ୍ାସ୍୍କସବାର ବଦ୍ଥିତ ଭିରି୍

ଛଦଶଛର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛସବୋର ମଳୂ ଭିରି୍କୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବୋ ପୋଇ ଁଛଯଉ ଁ
ଅଭିଯୋନ ଆରମ୍ଭ ଛହୋଇ�ି, ଏହ ିନୂତନ ମିଶନ ଦ୍ୋରୋ ତୋହୋ ଆଉ ଏକ 
ନୂତନ ପଯତ୍ତ୍ୟୋୟଛର ପହଞ୍ଚ�ିି । ଭୋରତର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛସବୋ ଛଷେତ୍ଛର 
ଏହୋ ଛବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣବି ଛବୋେି ଆଶୋ କରୋଯୋଉ�ି । 
ଆୟୁଷମେୋନ ଭୋରତ ଛଯୋଜନୋର ଏହୋ ଛହଉ�ି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଯତ୍ତ୍ୟୋୟ । 
ପବୂତ୍ତ ଛଯୋଜନୋଛର ଛଦଶର ନୋେରିକମୋନଙୁ୍କ ୫ େଷେ ଟଙ୍କୋ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ 
ମୋେଣୋ ଚିକିତ୍ସୋ ସବୁିଧୋ ଛଯୋେୋଣର ବ୍ୟବସ୍ୋ ଥେିୋ । ତିନି ବଷତ୍ତ 
ପଛୂବତ୍ତ ଅଛନ୍୍ୟୋଦୟର ପ୍ରବକ୍ୋ ପଣି୍ତ ଦୀନ ଦୟୋେ ଉପୋଧ୍ୟୋୟଙ୍କ 
ଜୟନ୍ୀ ଅବସରଛର ଏହ ି ଛଯୋଜନୋର ଶଭୁୋରମ୍ଭ କରୋଯୋଇଥେିୋ। 
ଏଛବ ଏହ ି ଛଯୋଜନୋର ନୂତନ ପଯତ୍ତ୍ୟୋୟଛର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ନୀତି ଛଦଶର 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଭିରି୍ଭୂମିକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବୋ ଏବଂ ଛଦଶର ପ୍ରଛତ୍ୟକ ଭୋେଛର 
ନୋେରିକମୋନଙୁ୍କ େଣୁୋତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସୋ ସବୁିଧୋ ଛଯୋେୋଇ ଛଦବୋ ନିମଛନ୍ 
ଉଦି୍ଷ୍ଟ । ଏହ ି ମହ୍ୱେୋକୋଂଷେୀ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛଯୋଜନୋର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ,  ଏମ୍ସ ଭଳି 
ଅତ୍ୟୋଧନିୁକ, ଉନ୍ନତ ଓ ବିଶୋଳ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ସବୁିଧୋର ବିକୋଶ ଘଟୋଇବୋର 
ପରିକଳ୍ପନୋ କରୋଯୋଇ�ି। ଛଦଶର ପ୍ରତି ୩ଟି ଛେୋକସଭୋ ଛଷେତ୍ 
ନିମଛନ୍ ଛେୋଟିଏ ଛେଖୋଏ ଁ ଛମଡ଼ିକୋେ କଛେଜ ସ୍ୋପନ କରୋଯିବୋ 
କୋଯତ୍ତ୍ୟ ଏଛବ ଜୋରି ରହ�ିି । ଛସହଭିଳି ପ୍ରୋଥମିକ ଚିକିତ୍ସୋ ସବୁିଧୋ 
ଛନଟୱୋକତ୍ତକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରୋଯୋଉ�ି । ଏଥପିୋଇ ଁଗ୍ରୋମ୍ୟ ସ୍ତରଛର 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଓ ନିରୋମୟ ଛକନ୍ଦ୍ରମୋନ ସ୍ୋପନ କରୋଯୋଉ�ି । ଏପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ସୋରୋ 
ଛଦଶଛର ଏଭଳି ୮୦,୦୦୦ ଛକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋପନ କରୋଯୋଇ ଛସସବୁକୁ 
କୋଯତ୍ତ୍ୟକୋରୀ କରୋଯୋଉ�ି। ଏଛବ ଆୟୁଷମେୋନ ଭୋରତ – ଡିଜଟିୋେ ମିଶନ 
ଇଜ ୍ ଅଫ୍  େିଭିଂ ସବୁିଧୋ ବୃଦି୍ କରିବୋ ସହତି ହସପିଟୋେମୋନଙ୍କଛର 
ଉପେବ୍ ସବୁିଧୋକୁ ଆହୁରି ସହଜସୋଧ୍ୟ କରିବ। ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛଷେତ୍ଛର ଥବିୋ 
ପିଏେଆଇ ଛଯୋଜନୋ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମନିଭତ୍ତର ଭୋରତ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ ପ୍ରତଶି୍ରୁତକିଡୁ 
ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବ । 

ଭବରି୍ତ ପାଇ ଁପ୍ରଯକିୁ୍ ସହତି ଭାରତ 
ନଜିକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଛି

ସଶୁୋସନ ନିମଛନ୍ ପ୍ରଯକିୁ୍ର ଉପଛଯୋେ ଏବଂ ଏହୋକୁ ଆହୁରି 
ଉନ୍ନତ କରିବୋ  ଉପଛର େରୁୁତ୍ୱ ଆଛରୋପ କରୋଯିବୋ ଦ୍ୋରୋ ଭୋରତର 
ଜନସୋଧୋରଣଙୁ୍କ ଅଧକି ସଶକ୍ କରୋଯୋଇପୋରିବ ।  ଡିଜଟିୋେ ଇଣି୍ଆ 
ଅଭିଯୋନ ଏହ ି ଦିେଛର ଏକ ପଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୋରୀ ସୋଧନ ଭୋଛବ 
ବିଛବଚନୋ କରୋଯୋଉ�ି । କୋରଣ ଏଛବ ଛଦଶର ବହୁ ନୋେରିକ 
ଡିଜଟିୋେ ପ୍ରଯକିୁ୍କୁ ଆପଣୋଇବୋକୁ ଆରମ୍ଭ କରି�ନି୍ । ଏଛବ 
ଛଦଶଛର ୧୩୦ ଛକୋଟିରୁ ଅଧକି ଆଧୋର ନମର୍ ରହ�ିି, ୧୧୮ ଛକୋଟି 
ଛମୋବୋଇେ ଉପଛଭୋକ୍ୋ ଅ�ନି୍ ଏବଂ ପ୍ରୋୟ ୮୦ ଛକୋଟି ଇଣ୍ଟରଛନଟ 
ବ୍ୟବହୋରକୋରୀ ଅ�ନି୍ । ଛସହଭିଳି ପୋଖୋପୋଖ ି ୪୩ ଛକୋଟି ଜନ 
ଧନ ବ୍ୟୋଙ୍୍କ  ଆକୋଉଣ୍ଟଧୋରୀ ଅ�ନି୍ । ଏଭଳି ବିଶୋଳ ପୋରସ୍ପରିକ 
ସଂଛଯୋେକୋରୀ ବ୍ୟବସ୍ୋ ଓ ସୋଧନ ବିଶ୍ୱର ଛକଉଠଁ ିଛଦଖୋଯୋଏ ନୋହି।ଁ 
ଛଦଶର ଜନସୋଧୋରଣ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଯକିୁ୍ର ଉପଛଯୋେୀତୋକୁ 
ଉପେବ୍ ି କରୁ�ନି୍ । ତୋହୋ ସରକୋରୀ ପଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ୋ ନିକଟଛର 
ପହଞ୍ଚବିୋ ଛଷେତ୍ଛର ଛହଉ ଅଥବୋ ଅନ୍ୟ ଛକୌଣସି ପ୍ରଶୋସନିକ 
କୋଯତ୍ତ୍ୟ। ୟୁପିଆଇ  ଛଯଛକୌଣସି ସମୟଛର ଓ ସ୍ୋନଛର ଡିଜଟିୋେ 
କୋରବୋରକୁ ସନିୁଶି୍ତ କରୋଇଥୋଏ ଏହୋ ଛହଉ�ି ଭୋରତର ସବୁଠୋରୁ 

ବଡ଼ ସଫଳତୋର କୋହୋଣୀ । ଛକବଳ ଛସତିକି ନୁଛହ ଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ 
ଭୋରତର ଏହ ି ସଫଳତୋ ପ୍ରତି ନଜର ପକୋଇ�ି ଓ ଏହୋକୁ ପ୍ରଶଂସୋ 
କରି�ି । ଛସହିଭଳି, ଛକୋୱନ୍ି  ଛପୋଟତ୍ତୋେ ଟିକୋକରଣ ନିମଛନ୍ ଆେଆୁ 
ପଂଜୀକରଣ ଛଷେତ୍ଛର ଛମରୁଦଣ୍ ସଦୃଶ ମଣୁ୍ ଛଟକି�ି । ଭୋରତଛର 
ଛକୋଭିଡ଼ ୧୯ ବିରୁଦ୍ଛର ଆରମ୍ଭ ଛହୋଇଥବିୋ ବିଶ୍ୱର ସବତ୍ତବୃହତ୍  
ଟିକୋକରଣ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତୋ ପ�ଛର ଏହୋର ବିଛଶଷ ଅବଦୋନ 
ରହି�ି । ସରକୋରଙ୍କ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଟିକୋକରଣ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ମୋଧ୍ୟମଛର ଏ 
ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଭୋରତଛର ୯୦ ଛକୋଟିରୁ ଅଧକି ନୋେରିକଙୁ୍କ ମୋେଣୋଛର ଏହ ି
ପ୍ରତିଛଷଧକ ଟିକୋ ଛଦଇସୋରି�ନି୍ ଏବଂ ଛକୋୱନ୍ି  ଏଥଛିର ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ସହଛଯୋେର ହୋତ ବଢ଼ୋଇ�ି ।

ଏହୋ ସନିୁଶି୍ତ ଛଯ ଆଜରି ସ୍ୱୋଧୀନ ଯେୁଛର ସସୁ୍ ଭୋରତ େଠନ 
ନିମଛନ୍ ଥବିୋ ମୋେତ୍ତ ଛବଶ ୍ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଏବଂ ଏହ ି େକ୍ଷ୍ଯ ପରୂଣ 
ଛହୋଇପୋରିଛେ ଏକ ବିରୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ ସୋକୋର ଛହୋଇପୋରିବ । ଏଥପିୋଇ ଁ
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭୋଛବ ଉଦ୍ୟମ ଜୋରି ରଖବିୋକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଛଶଷ 
କରି ଛମଡ଼ିକୋେ ଚିକିତ୍ସୋ ଛଷେତ୍ଛର ଥବିୋ ବ୍ୟକି୍, ଯଥୋ, ଡୋକ୍ର, 
ପୋରୋଛମଡ଼ିକ୍  ଏବଂ ଛମଡ଼ିକୋେ ଅନୁଷ୍ଠୋନମୋନଙୁ୍କ ଯଥୋଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ 
ବ୍ୟବସ୍ୋଛର ସମନ ୍ତି ଛହବୋକୁ ପଡ଼ିବ । 

ମଖୁ୍ାଂଶ ଏବଂ ଲାଭ

Scan the QR code to listen to the 
Prime Minister's address  at the 
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 ଆଧନିୁକ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛସବୋ ଛଯୋେୋଣ ପବୂତ୍ତକ ଛଦଶର ନୋେରିକଙୁ୍କ 
ସଶକ୍ କରିବୋ । ନୋେରିକମୋଛନ କିଭଳି ଭୋଛବ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ 
ଛରକଡ଼ତ୍ତ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ସହଜଛର ପହଞ୍ଚପିୋରିଛବ ଏବଂ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛସବୋ 
ଛଷେତ୍ଛର କୋଯତ୍ତ୍ୟରତ ପ୍ରଛଫସନୋେମୋନଙ୍କ ଛସବୋ ଛସମୋନଙୁ୍କ 
ଉପେବ୍ ଛହୋଇପୋରିବ ତୋହୋର ଆନୁଷ୍ଠୋନିକ ବ୍ୟବସ୍ୋକରଣ

 ଘଛରୋଇ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛସବୋ ଛଷେତ୍ ସହତି ସହଭୋେୀତୋ ସ୍ୋପନ । 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛସବୋ ଛଯୋେୋଣକୋରୀମୋନଙ୍କ  ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ସହଜଛର ପହଞ୍ଚ 
ଏବଂ ଛସମୋନଙ୍କ ଉପେବ୍ତୋ ।

 ସ୍ାସ୍୍ ଆଇଡି: ପ୍ରଛତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛସବୋ ଛରକଡ଼ତ୍ତକୁ 
ତୋଙ୍କର ଛମୋବୋଇେ ନମର୍ ଏବଂ ଆଧୋର ନମର୍ ସହତି ଛଯୋଡ଼ି 
ଛସମୋନଙୁ୍କ ଏକ ଅଭିନବ ପରିଚୟ ପତ୍ ପ୍ରଦୋନ

 ବୃରି୍ଗତ ସ୍ାସ୍୍କସବା ପଂଜକିା: ପଂଜୀକୃତ ଡୋକ୍ର, ନସତ୍ତ, 
ପୋରୋ ଛମଡ଼ିକ୍  ଷ୍ଟୋଫ୍ , ଛସମୋନଙ୍କର ବିଛଶଷ ଜ୍ଞୋନ ଓ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ 
ତତ୍ ସଂପକତ୍ତୀତ ସଚୂନୋ ସହତି ଏକ ପଂଜକିୋ (ଛରଜଷି୍ଟ୍ି) ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୋ ।

 ସ୍ାସ୍୍କସବା କଯାଗାଣକାରୀ କକନ୍ଦ୍ରର ପଂଜକିା: ଛଦଶର 
ସମସ୍ତ ସରକୋରୀ ଓ ଘଛରୋଇ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଛସବୋ ସବୁିଧୋର ଏକ 
ସଚୂନୋ ପଂଜକିୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୋ ।

 ବ୍କି୍ଗତ ସ୍ାସ୍୍ କରକଡ଼୍ଷ ଆ୍୍କିକଶନ: ଜଛଣ ବ୍ୟକି୍ର ଆଛରୋେ୍ୟ 
ଛସତୁ ଆପ ୍ ସହତି ସଂଯକୁ୍ ସ୍ୱ-ପରିଚୋଳିତ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛରକଡ଼ତ୍ତ ।

 ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ସବିୁଧୋ ନିମଛନ୍ ଡୋକ୍ର ଓ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛସବୋ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ 
ପହଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ୋକୁ ଆହୁରି ସକି୍ରୟ ଓ ସହଜସୋଧ୍ୟ କରିବୋ ।

 ଏହ ି କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ଦୂରଦୂରୋନ୍ ତଥୋ ସହରୋଞ୍ଚଳଛର ବସବୋସ 
କରୁଥବିୋ ଛେୋକମୋନଙୁ୍କ ସମୋନ ଭୋଛବ ସହୋୟକ ଛହବ । 
ସମୋଜର ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରଛର ବସବୋସ କରୁଥବିୋ ଛେୋକମୋନଙୁ୍କ 
େଣୁୋତ୍ମକ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ସବୁିଧୋ ଛଯୋେୋଣ ମଧ୍ୟ ସେୁଭ ଛହୋଇପୋରିବ ।

  ଏହ ିଦିେଛର ପ୍ରଛତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ସଂପକତ୍ତୀତ ତଥ୍ୟୋବଳୀକୁ ଛେୋପନୀୟ 
ରଖୋଯିବୋ ଉପଛର ସବତ୍ତୋଧକି ପ୍ରୋଧୋନ୍ୟ ଦିଆଯୋଉ�ି ।
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ନଷି୍ପରି୍: ଅକଟାକମାବାଇଲ ଓ କ୍ାନ୍  ଶଳି୍ପ ଉତ୍ାେନ ଆଧାରିତ 
କପ୍ରାତ୍ାହନ (ପିଏଲଆଇ)କର ସାମିଲ ।
ପ୍ରଭୋବ: ଏହୋ ଛଦଶର ଅଛଟୋଛମୋବୋଇେ୍  ଏବଂ ଛ୍ୋନ୍  ଉତ୍ୋଦନ ଶଳି୍ପ 
ସଂସ୍ୋମୋନଙୁ୍କ ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଛଯୋେୋଇବ । ଛସହଭିଳି ଅତ୍ୟୋଧନିୁକ, 
ଅଧକି ସକି୍ରୟ ଏବଂ ପରିଛବଶ ଅନୁକୂଳ ଅଛଟୋଛମୋଟିଭ୍  ପ୍ରଯକିୁ୍କୁ ମଧ୍ୟ 
ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଛଯୋେୋଇ ଦିଆଯିବ । ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ୋ ମୋଧ୍ୟମଛର ଆେୋମୀ ୫ 
ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର ଏଭଳି ଶଳି୍ପସଂସ୍ୋମୋନଙୁ୍କ ଛମୋଟ ୨୬,୦୫୮ ଛକୋଟି ଟଙ୍କୋ 
ପ୍ରଦୋନ କରୋଯିବୋକୁ ସରକୋର ନିଷ୍ପରି୍ କରି�ନି୍ ।

 ଛଦଶର ଅଛଟୋ ଛସ ଟ୍ରକୁ ଏଥପିୋଇ ଁସବୁଜ ସଂଛକତ ମିଳି�ି ଯୋହୋ 
ଦ୍ୋରୋ ଭୋରତଛର ଛସମୋଛନ ଅଧକି େଣୁୋତ୍ମକ ମୋନଯକୁ୍ ଅତ୍ୟୋଧନିୁକ 
ଅଛଟୋଛମୋଟିଭ୍  ପ୍ରଯକିୁ୍ଯକୁ୍ ଉତ୍ୋଦ ନିମ ୍ନେିଖତି ଉପୋୟଛର ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରିପୋରିଛବ-

 ୭.୬ େଷେରୁ ଅଧକି ଛେୋକଙ୍କ ପୋଇ ଁଅତିରିକ୍ କମତ୍ତନିଯକିୁ୍ର ସଛୁଯୋେ 
ସଷିୃ୍ଟ ଛହୋଇପୋରିବ । ଛସହଭିଳି ଏହ ି ଦୁଇ ଛଷେତ୍ଛର ୪୨,୫୦୦ 
ଛକୋଟି ଟଙ୍କୋର ପଂୁଜ ିନିଛବଶର ସଛୁଯୋେ ସଷିୃ୍ଟ ଛହବ ଓ ଏହୋ ଦ୍ୋରୋ 
ଆେୋମୀ ୫ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର ୨.୩ େଷେ ଛକୋଟି ଟଙ୍କୋର ତଦନୁପୋତିକ 
ଉତ୍ୋଦନ ଛହୋଇପୋରିବ ।

  ଇଛେ ଟ୍୍ ିକ୍  ଯୋନ ଏବଂ ହୋଇଛ୍ୋଛଜନ୍  ଇନ୍ନ ଛସେଯକୁ୍ ଯୋନ 
ଉତ୍ୋଦନକୁ ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ମିଳିବ । ଭୋରତର ଉତ୍ୋଦନ ଷେମତୋ ବୃଦି୍ 
ପୋଇବ ଓ ତୋହୋ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୋରତ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହୋୟକ ଛହବ । ବିଶ୍ୱ 
ଅଛଟୋଛମୋଟିଭ ବଜୋରଛର ଭୋରତର ଅଂଶ ବୃଦି୍ ପୋଇବ ।

  ଏଛବ ଅଛଟୋଛମୋଟିଭ ଛଷେତ୍କୁ ପିଏେଆଇ ଛଯୋଜନୋଛର ସୋମିେ 
କରୋଯୋଇ�ି । ଇତି ପବୂତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କରୋଯୋଇଥବିୋ ପିଏେଆଇ 
ଛଯୋଜନୋଛର ଆଡଭୋନ ୍ସଡ୍  ଛକମିଷ୍ଟ୍ୀ ଛସେ୍  (ଏସିସି) (୧୮,୧୦୦ 
ଛକୋଟି ଟଙ୍କୋ) ଏବଂ ଫୋଷ୍ଟର ଆଡୋପସନ ଅଫ୍  ମୋନୁଫକ୍ ଚରିଂ 
ଅଫ୍  ଇଛେ ଟ୍୍ିକ୍  ଛଭହିକିଲ ୍ସ (ଛଫମ ୍) (୧୦,୦୦୦ ଛକୋଟି ଟଙ୍କୋ)କୁ 
ସୋମିେ କରୋଯିବୋ ଦ୍ୋରୋ ଭୋରତ ପୋରମ୍ପରିକ ଜୀବୋଷ ମେ ଇନ୍ନଯକୁ୍ 
ଅଛଟୋଛମୋଟିଭ୍  ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ୋ ପଯତ୍ତ୍ୟୋୟରୁ ଛବଶ ୍ ଆେକୁ 

ପ୍ରେତି କରିବୋକୁ ସଷେମ ଛହୋଇପୋରିବ । 
କ୍ାନ୍  ଶଳି୍ପକ ୁକପ୍ରାତ୍ାହନ ମିେିବ ଏବଂ ଅତ୍ାଧନୁକି ପ୍ରଯକିୁ୍ ନମି ୍ନଲିଖତି 
ଉପାୟକର ପ୍ରସାରିତ କହବ:
ଆସନ୍ୋ ୩ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର ୫ ହଜୋର ଛକୋଟି ଟଙ୍କୋରୁ ଅଧକି ପରିମୋଣର 
ନିଛବଶ ସଛୁଯୋେ ସଷିୃ୍ଟ ଛହବ । ଛସହଭିଳି ଏପ୍ରକୋର ନିଛବଶ ଦ୍ୋରୋ ୧୫୦୦ 
ଛକୋଟି ଟଙ୍କୋ ମେୂ୍ୟର ତଦନୁପୋତିକ ଉତ୍ୋଦନ ବୃଦି୍ ପୋଇବ। ଏହୋ ଫଳଛର 
୧୦ ହଜୋରରୁ ଅଧକି କମତ୍ତନିଯକିୁ୍ର ସଛୁଯୋେ ସଷିୃ୍ଟ ଛହବ ।
ନଷି୍ପରି୍: କଟଲିକମ ୍ କକ୍ତ୍କର ଅକନକ ଢାଂଚାଗତ ଓ ପ୍ରକ୍ରୟିାଯକୁ୍ 

ସଂସ୍କାର ଘଟାଯାଇଛ ିଯଦ୍ାର ନୂତନ ଭାରତ ପାଇ ଁଏକ ସେୃୁଢ଼ 
କଟଲିକମ ୍ କକ୍ତ୍ ସଷିୃ୍ଟ କହାଇପାରିବ ।

ପ୍ରଭୋବ: ଏହସିବୁ ସଂସ୍ୋର ଦ୍ୋରୋ ନିଯକିୁ୍କୁ ସରୁଷିେତ ରଖୋଯୋଇପୋରିବ 

ଏବଂ ନୂତନ କମତ୍ତସଂସ୍ୋନ ସଷିୃ୍ଟର ସଛୁଯୋେ ସଷିୃ୍ଟ ଛହୋଇପୋରିବ । ନୂତନ 
ସଂସ୍ୋର ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଦ୍ୋରୋ ସସୁ୍ ପ୍ରତିଛଯୋେୀତୋର ବୋତୋବରଣ ସଷିୃ୍ଟ ଛହବ । 
ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଉପଛଭୋକ୍ୋମୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋଥତ୍ତ ଅଧକି ମୋତ୍ୋଛର ସରୁଷିେତ ଛହବ । 
ଏହୋ ଛଟେିକମ ୍ କମ୍ପୋନୀମୋନଙୁ୍କ ଛସମୋନଙ୍କର େିକୁଡ଼ିଟି ପଂୁଜ ିକରୋଇବ 
ଓ କମ୍ପପି୍ଆନ୍  ଛବୋଝ ହ୍ୋସ କରିବ । ସଛବତ୍ତୋପରି ଏହ ିସଂସ୍ୋର ଛଦଶର 
ଛଟେିକମ ୍ ଛଷେତ୍ଛର ଅଧକି ପଂୁଜ ିନିଛବଶର ସଛୁଯୋେ ସଷିୃ୍ଟ କରିବ ।

  ନଅଟି ଢୋଂଚୋେତ ସଂସ୍ୋର ଏବଂ ପୋଞ୍ଚଟି ବିଧେିତ ସଂସ୍ୋର ଏ 
ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୋଯୋଇ�ି । ଛସଥଛିର ଅନ୍ୟ ଛଯୋେୋଛଯୋେ 
କମ୍ପୋନୀମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯିବୋକୁ ଥବିୋ ରୋଶ ି ନିମଛନ୍ ଚୋରିବଷତ୍ତ 
ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଛମୋରୋଛଟୋରିଅମ ୍ ଛଘୋଷଣୋ କରୋଯୋଇ�ି ।

 ଏହି ଛଷେତ୍ ନିମଛନ୍ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବିଛଦଶୀ ପ୍ରତ୍ୟଷେ ପଂୁଜି ନିଛବଶକୁ 
ଅନୁମତି ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇ�ି । ନିଯକୁ୍, ବିକୋଶ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ନି୍ଦତୋକୁ 
ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ନିମଛନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସଂସ୍ୋର କରୋଯୋଇ�ି। ୪ଜି, 
ସୋବତ୍ତଜନିନ ବ୍ଡବ୍ୟୋଣ୍ ହୋସେ, ୫ଜିଛର ନିଛବଶ ପ୍ରସୋରକୁ 
ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ କରୋଯୋଇ�ି ।  

କ୍ାବକିନଟ ନଷି୍ପରି୍

ଏଣକି ିଅକଟାକମାବାଇଲ୍  - କ୍ାନ ଶଳି୍ପ କକ୍ତ୍କୁ 
ଉତ୍ାେନ ନମିକନ୍ ‘କପ୍ରାତ୍ାହନ’ େଆିଯିବ

ଉତ୍ୋଦନ ଆଧୋରିତ ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହନ (ପିଏେଆଇ) ଭୋରତକୁ ଆତ୍ମନିଭତ୍ତର କରିବୋଛର ଏକ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକୋ ଗ୍ରହଣ କରିଥୋଏ । ଛସଥପିୋଇ ଁ 
ଚଳିତ ବଷତ୍ତର ବଛଜଟଛର ୧.୯୭ େଷେ ଛକୋଟି ଟଙ୍କୋର ବ୍ୟବସ୍ୋ କରୋଯୋଇ�ି ଏବଂ ଏଥପିୋଇ ଁଛଦଶର ୧୩ଟି ଛଷେତ୍କୁ ବ�ୋଯୋଇ�ି। ଆସନ୍ୋ 

୫ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର ଏହୋ ମୋଧ୍ୟମଛର ୩୭.୫ େଷେ ଛକୋଟି ଟଙ୍କୋ ମେୂ୍ୟର ଅତିରିକ୍ ଉତ୍ୋଦନ କରୋଯୋଇପୋରିବ ଏବଂ ଛସଥସିହ ଛସହସିବୁ 
ଛଷେତ୍ଛର ୧ ଛକୋଟି ଅତିରିକ୍ କମତ୍ତନିଯକିୁ୍ର ସଛୁଯୋେ ସଷିୃ୍ଟ ଛହବୋର ଆଶୋ କରୋଯୋଉ�ି । ନିକଟଛର ଛକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟୋବିଛନଟ ଅଛଟୋଛମୋବୋଇେ୍   

ଓ ଛ୍ୋନ ଶଳି୍ପ ନିମଛନ୍ ପିଏେଆଇ ଛଘୋଷଣୋ କରି�ନି୍ ।ଏହ ିଦୁଇ ଛଷେତ୍ ଭୋରତକୁ ପଯତ୍ତ୍ୟୋବରଣ ଛଷେତ୍ଛର ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବୋଛର ସହୋୟକ 
ଛହବ ଏବଂ ଇଛେ୍ଟ୍ିକ୍  ଯୋନବୋହନ ଓ ଯୋନବୋହନମୋନଙ୍କଛର ହୋଇଛ୍ୋଛଜନ ଇନ୍ନ ବ୍ୟବହୋର ବୃଦି୍ କରିବ ।
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ଭାରତର ପ୍ରଗତକିର
ବଶି୍ୱ ପ୍ରଗତ ିନହିତି

ଛକୋଭିଡ ପରବତତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଛର ଭୋରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଯତ୍ତ୍ୟୋଦୋ ଅତି ମୋତ୍ୋଛର ବୃଦି୍ 
ପୋଇ�ି । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏଛବ ଭୋରତ ଆଡକୁ ଏକ ନୂତନ ଆଶୋର ଦୃଷି୍ଟଛର ପ୍ରତୀଷେୋ 
କରୁ�ି । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ଛସଛପଟମର୍ ମୋସଛର ତୋଙ୍କର ୬୫ ଘଂଟିଆ 

ଆଛମରିକୋ ଯୋତ୍ୋ ଓ ଅବସ୍ୋନ କୋଳଛର ଛସଠୋଛର ୨୪ ଟି ଛବୈଠକଛର ଛଯୋେ 
ଛଦଇଥଛିେ । ମିଳିତ ଜୋତିସଂଘର ମଞ୍ଚଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ବହୁ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଶଖିର 
ଆଛେୋଚନୋଛର ଭୋେ ଛନଇଥଛିେ । ଏହ ିଅବସରଛର ଛସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଛେୋଟିଏ ବୋତତ୍ତୋ 

ଛଦଇଥଛିେ- ତୋହୋ ଛହଉ�ି, ଭୋରତର ପ୍ରେତିଛର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରେତି ନିହତି । 

ଯଦି ଛକୌଣସି ଏକ ନିଦ୍ଥିଷ୍ଟ ଆଭିମଖୁ୍ୟର ସହ ବିଚୋର 
କରୋଯୋଏ ଛତଛବ ଛମୋ ଛଦଶ ଛହଉ�ି ଶୋଶ୍ୱତ ଓ 
ଅମର । ବିଶ୍ୱ ଛଯଛତଛବଛଳ ଛମୋ ଛଦଶକଥୋ ସ୍ମରଣ 

କରୁ�ି, ଛସଛତଛବଛଳ ଛମୋ ଛଦଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜଳଜଳ 
କରି ଛଦଖପିୋରୁ�ି । ବିଶ୍ୱ େବତ୍ତର ସହ କହବିୋ ଉଚିତ ଛଯ ଏହୋ 
ଛସହଭିଳି ଏକ ରୋଷ୍ଟ୍, ଯୋହୋ ମୋନବକେ୍ୟୋଣ ନିମଛନ୍ ଭବିଷ୍ୟତ 
ପୋଇ ଁ ପଥ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କରିବ । ବିଶ୍ୱକୁ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ୋର କରିବୋ 
େୋେି ଏହ ିରୋଷ୍ଟ୍ର ସୋମଥତ୍ତ୍ୟ ରହ�ିି । ଏହୋ ଛକବଳ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ଉର୍ୋରଣ କରିଥବିୋ ଛକଛତୋଟି ଶବ୍ ନୁଛହ ଁ, 
ବରଂ ଏହୋ ଛହଉ�ି ତୋଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ତୋ, ଯୋହୋ ଭୋରତକୁ ବିଶ୍ୱର 

ଆନ୍ଜ୍ଷାତକିପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଆଛମରିକୋ େସ୍ତ
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ଶୀଷତ୍ତସ୍ୋନଛର ଅବସ୍ୋପିତ କରିବ । ସ୍ୱୋମୀ ବିଛବକୋନ୍ 
ଭୋରତକୁ ବିଶ୍ୱେରୁୁଛର ପରିଣତ କରିବୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଛଦଖଥୁଛିେ ।

 କିନ୍ତୁ ଏହୋକୁ ବୋସ୍ତବତୋଛର ପରିଣତ କରିବୋର ଉଦ୍ୟମ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ୨୦୧୪ ମସିହୋଛର ଷେମତୋକୁ 
ଆସିବୋ ପଛର ହି ଁଆରମ୍ଭ ଛହୋଇଥେିୋ । େତ ଛକଛତବଷତ୍ତ 
ମଧ୍ୟଛର ଭୋରତଛର ଘଟିଥବିୋ ପରିବତତ୍ତନ ବୋସ୍ତବିକ 
ଛବୈପ ଲବୋତ୍ମକ । ଏହ ିକୋରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୋରୁ ବଡ଼ ସଂକଟ 
ସମୟଛର ମଧ୍ୟ ଭୋରତ ପ୍ରୋୟ ୧୫୦ରୁ ଅଧକି ରୋଷ୍ଟ୍ଙୁ୍କ 
ସହୋୟତୋ ଛଯୋେୋଇଥେିୋ । ଏବଂ କଛରୋନୋ ମହୋମୋରୀର 
ଜଟିଳ ସମୟଛର ଏହୋ ଛକବଳ ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ସୋମଥତ୍ତ୍ୟ 
ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କରିନଥେିୋ, ବରଂ ଏହ ି ସମସ୍ୟୋର ସମୋଧୋନ 
ନିମଛନ୍ ଉପଯକୁ୍ ସୋହସ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କରିଥେିୋୋ

ଏହୋର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀଙ୍କର 
ଛବୈଛଦଶକି ନୀତି ପୋଂଚଟି ମଖୁ୍ୟ ଚିନ୍ୋଧୋରୋ ଉପଛର 
ଆଧୋରିତ ଛହବୋସହ କୋଯତ୍ତ୍ୟକୋରୀ କରୋଯୋଉ�ି। ଛସହ ି
ପୋଂଚଟି ନୀତି ଛହେୋ- ଆଛେୋଚନୋ, ସମ୍ୋନ, ସହଛଯୋେ, 
ଶୋନି୍ ଏବଂ ସୋବତ୍ତଜନୀନ ସମଦିୃ୍ । ବିଶ୍ୱ ମଂଚଛର ଭୋରତ 
ଏଛବ ସଦୃୃୁଢ ଛହୋଇ�ି। ତୋହୋ ଜ-ି୨୦, କ୍ୋଦ୍, ସୋଂଘୋଇ 
ସହଛଯୋେ ସଂେଠନ, ୟୁଛରୋପୀୟ ସଂଘ ଶଖିର ଛବୈଠକ, 
ଆସିଆନ୍ ଏବଂ ଇଷ୍ଟର୍ତ୍ତ ଇଛକୋଛନୋମିକ ଛଫୋରମ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ 
ବ୍ୟୋପ୍ । ଛଦଶର ଇତିହୋସଛର ପ୍ରଥମ ଥରପୋଇ ଁ ଜଛଣ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ମିଳିତ ଜୋତିସଂଘ ନିରୋପତୋ ପରିଷଦର 
ଛବୈଠକଛର ଅଧ୍ୟଷେତୋ କରିବୋର ଛେୌରବ ଅଜତ୍ତନ କରି�ନି୍। 
ଭୋରତକୁ ଏକ ସଦୃୁଢ, ଆଧନିୁକ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଭତ୍ତର 
ରୋଷ୍ଟ୍ଛର ପରିଣତ କରିବୋ ନିମଛନ୍ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର 
ଛମୋଦୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନୋ ଛକବଳ ଭୋରତ ପୋଇ ଁ ନୁଛହ ଁ, 
ସମଗ୍ର ମୋନବସମୋଜ ପୋଇ ଁ ସହୋୟକ ଛହବ । ଏହ ି
କୋରଣରୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଛମୋଦୀଙ୍କ ଛସଛପଟମର୍ ୨୨-୨୫ 
ତୋରିଖର ଆଛମରିକୋ େସ୍ତ ଛବଶ ୍ସଫଳ ଥେିୋ । ମିଳିତ 
ଜୋତିସଂଘର ମଂଚ ଉପରୁ ଛସ ବିଶ୍ୱ ସମଦୁୋୟକୁ ଦୃଢ 
କଣ୍ଛର ସ୍ପଷ୍ଟସ୍ୱରଛର କହଥିଛିେ ଛଯ ଭୋରତ ଏଛବ 
ବିଶ୍ୱର ଛନତୃତ୍ୱ ଛନବୋକୁ ସଂପରୂ୍ତ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ। କୋରଣ ବିଶ୍ୱର 
ବିକୋଶ ଓ କେ୍ୟୋଣ ଛସତିକିଛବଛଳ ସମ୍ଭବ ଛହୋଇପୋରିବ, 
ଛଯଛତଛବଛଳ ଭୋରତ ବିକୋଶ େୋଭ କରିବ। କୋରଣ 
ଭୋରତ ନିକଟଛର ଏଛବ ବୋସ୍ତବତୋ ଦୃଷି୍ଟଛକୋଣରୁ ଛରେଷ୍ଠ 
ମୋନବସମଳ୍ ରହ�ିି । 
ଭାରତର ମାନବ ସମ୍ବେ, ବଶି୍ୱର ଶକି୍

ମିଳିତ ଜୋତିସଂଘର ମଂଚ ଉପରୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଭୋରତର 
ବିଶୋଳ ଜନସଂଖ୍ୟୋକୁ ବିଶ୍ୱର ମୋନବସମଳ୍ ଭୋଛବ ଅଭିହତି 
କରିଥଛିେ । ଭୋରତର ମହୋନ ପରମ୍ପରୋର ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ ଛଦଇ 
ଛସ କହଥିଛିେ ଛଯ ଭୋରତ ଛହଉ�ି େଣତନ୍ତର ଜନନୀ । 
ଭୋରତ ଏଛବ ତୋର ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ୭୫ତମ ବଷତ୍ତଛର ପୋଦ 
ଛଦଇ�ି । ଯୋହୋକି ବିବିଧତୋ ଓ ସଦୃୁଢ େଣତନ୍ତର ପ୍ରତୀକ। 
ଛସ କହଥିଛିେ ଛଯ ଛେୋଟିଏ ରୋଷ୍ଟ୍ ଛଯଉଠଁୋଛର ଡଜନ 
ଡଜନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଷୋ, ଶହଶହ କଥୋ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୋରର 
ଜୀବନଛଶୈଳୀ ଓ ଖୋଦ୍ୟପୋନୀୟ ରହ�ିି ତୋହୋ ଛହଉ�ି ଏକ 
ସ୍ପ୍ତି େଣତନ୍ତର ଛରେଷ୍ଠ ଉଦୋହରଣ ।  ଛସ କହଛିେ 
ଛଯ ଆଜ ି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତି ୬ଜଣ ଛେୋକଙ୍କ ଭିତଛର ଜଛଣ 
ଛହଉ�ନି୍ ଭୋରତୀୟ । ଛଯଛତଛବଛଳ ଭୋରତୀୟମୋଛନ 
ପ୍ରେତି କରନି୍, ବିଶ୍ୱ ତୋର ପ୍ରେତିର ଧୋରୋକୁ ୍ ବେରୋନ ବେତି 
କରିଥୋଏ । ଛସ କହଛିେ ଛଯ ‘ଛଯଛତଛବଛଳ ଭୋରତର 

ଭାରତ-ଆକମରିକା ଦ୍ପିାକି୍କ ଶଖିର କବୈଠକ
ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ମହାସାଗରୀୟ କକ୍ତ୍ ଓ ବାଣଜି୍ 

ସକମତ ବଭିିନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପକର ଆକଲାଚନା
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ଏବଂ ଆଛମରିକୋ ରୋଷ୍ଟ୍ପତି ଛଜୋ-ବୋଇଛଡନ 

ଉଭୟ ଛଦଶ ମଧ୍ୟଛର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦି୍ପୋଷିେକ ଆଛେୋଚନୋଛର ଅଧ୍ୟଷେତୋ 
କରିଥଛିେ । ଛବୈଛଦଶକି ସଚିବ ହଷତ୍ତବଦ୍ତ୍ତନ ରେୀଙ୍ଗେୋ କହିବୋ ଅନୁସୋଛର 

ଓଭୋେ ଅଫିସଠୋଛର ଅନୁଷ ୍ଠିତ ଏହି ଛବୈଠକ ନିଦ୍ତ୍ତୋରିତ ୬୦ ମିନିଟ୍ ପରିବଛତତ୍ତ 
୯୦ ମିନିଟରୁ ଅଧକି ସମୟ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଛହୋଇଥେିୋ । ରୋଷ୍ଟ୍ପତି 

ବୋଇଛଡନ ଦୁଇଛଦଶ ମଧ୍ୟଛର ପ୍ରତିରଷେୋ ସହଛଯୋେକୁ ସଦୃୁଢ କରିବୋ 
ନିମଛନ୍ ତୋଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧତାକଡୁ ଛଦୋହରୋଇଥଛିେ । ଉଭୟ ଛନତୋ 
ଦୁଇଛଦଶ ମଧ୍ୟଛର ଅତ୍ୟୋଧନିୁକ ଶଳି୍ପ ସହଛଯୋେ ଏବଂ ପ୍ରତିରଷେୋ ଛଷେତ୍ଛର 

ନିବିଡ଼ ସହଛଯୋେକୁ ସ୍ୱୋେତ କରିଥଛିେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ବବୃିତ-ି
 ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତ ିଭାକବ ୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପକର ଆପଣ (ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତ ିବାଇକଡନ) କକାଭିଡ, 
ଜେବାୟୁ ପରିବତ୍ଷନ ଓ କ୍ାେ୍ ଭେି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପକର ଅଧକି ଗରୁୁତ୍ୱାକରାପ କରିଛନ୍ ି ।

 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ ସୋକବକେ କହୁଥକିଲ କଯ ଆକମ କହଉଛ ୁଏ ବଶି୍ୱର ଟ୍ରଷି୍ଟ । ଏହ ି
ଭାବନା ଭାରତ ଓ ଆକମରିକା ମଧ୍କର ଥବିା ସମ୍କ୍ଷକ ୁସେୃୁଢ କରିବ ।

 ଭାରତ ଓ ଆକମରିକା ମଧ୍କର ବାଣଜି୍ କାରବାର ବୃଦି୍ର ନଜିସ୍ ଗରୁୁତ୍ୱ ରହଛି ି। 
ଚେିତ େଶନ୍କିର ଆକମ ବାଣଜି୍ କକ୍ତ୍କର ପରପେରର ସହାୟକ କହାଇପାରିବା ।

 ଆକମରିକା ନକିଟକର ଏଭେି ଅକନକ ଜନିରି ଅଛ,ି ଯାହା ଭାରତ ପାଇ ଁଖବ୍ୁ 
ଆବଶ୍କ । କସହଭିେି ଭାରତ ପାଖକର ଅକନକ ଜନିରି ରହଛି ିଯାହା ଆକମରିକା 
ପାଇ ଁଏକାନ୍ ଜରୁରି ।

 ଭାରତ-ଆକମରିକା ମଧ୍କର ଥବିା ସଂପକ୍ଷକର ଏକବ କବୈପ୍ଳବକି ପରିବତ୍ଷନ ଓ ପ୍ରଗତ ି
କେଖାକେଇଛ ି। ଆକମ ଗଣତାନ୍ତକି ପରମ୍ରା ଓ ମଲୂ୍କବାଧ ପାଇ ଁସଂକଳ୍ପବଦ୍ । 

ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତ ିବାଇକଡନଙ୍କ ବବୃିତି
 ମୁ ଁବିଶ୍ୱୋସ କଛର ଛଯ ଆଛମରିକୋ-ଭୋରତ ସଂପକତ୍ତ ଅଛନକ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟୋର ସମୋଧୋନ 
କରିପୋରିବ । 

 ୨୦୦୬ ମସିହୋଛର ମୁ ଁକହଥିେିି ଛଯ ୨୦୨୦ ମସିହୋ ସଦୁ୍ୋ ଭୋରତ-ଆଛମରିକୋ ବିଶ୍ୱର 
ସବୁଠୋରୁ ନିବିଡ଼ତମ ସଂପକଥିତ ରୋଷ୍ଟ୍ଛର ପରିଣତ ଛହଛବ । 

 ବୋଇଛଡନ୍ ନିଜର ମମୁୋ୍ଇ େସ୍ତର ସ୍ମରଣ କରିଥଛିେ । ଛସହ ିସମୟଛର ଛସ 
ଆଛମରିକୋର ଉପରୋଷ୍ଟ୍ପତି ଥଛିେ ।

 ପରିହୋସ �ଳଛର ବୋଇଛଡନ କହଥିଛିେ ଛଯ ମମୁୋ୍ଇଛର ତୋଙ୍କର ସଂପକତ୍ତୀୟମୋଛନ ଅ�ନି୍ । 
ମମୁୋ୍ଇର ଜଛଣ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କଠୋରୁ ଛସ ଛେୋଟିଏ ପତ୍ ପୋଇ�ନି୍ । ଯୋହୋଙ୍କ ନୋମ ମଧ୍ୟ ବୋଇଛଡନ୍ ।

 ମୁ ଁଆଶୋ କରୁ�ି ଛଯ ଉଭୟରୋଷ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟଛର ସଂପକତ୍ତ ସଦୃୁଢ ଛହବ ଏବଂ ଛସମୋଛନ ଏକ 
ମକୁ୍ ଓ ଅବୋଧ ଭୋରତ-ପ୍ରଶୋନ୍ ମହୋସୋେରୀୟ ଛଷେତ୍ କୋଏମ ରଖବିୋ ଦିେଛର କୋଯତ୍ତ୍ୟ 
କରିଛବ । ଛସହଭିଳି ଛକୋଭିଡ-୧୯ଠୋରୁ ଛନଇ ଜଳବୋୟୁ ପରିବତତ୍ତନ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ପ୍ରଛତ୍ୟକ 
ସମସ୍ୟୋର ସମୋଧୋନ ନିମଛନ୍ ଘନିଷ୍ଠତୋର ସହ କୋଯତ୍ତ୍ୟ କରିଛବ । 

ଆନ୍ଜ୍ଷାତକି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଆଛମରିକୋ େସ୍ତ
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ପ୍ରେତି ବୃଦି୍ପୋଏ, ବିଶ୍ୱ ଆେକୁ ବଛଢ । ଛଯଛତଛବଛଳ ଭୋରତଛର 
ସଂସ୍ୋର ଘଛଟ, ବିଶ୍ୱଛର ପରିବତତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ଛହୋଇଥୋଏ । ‘

ଏହ ି ଭୋବନୋଛର ଉଦ୍ବୁଦ୍ ଛହୋଇ ଛସ ଆତ୍ମନିଭତ୍ତର ଭୋରତ 
ଅଭିଯୋନକୁ ଏକ ମନ୍ତଭୋଛବ ଅବତୋରଣୋ କରିବୋ ସହ ଆେକୁ 
ଆଛେଇବୋ ନିମଛନ୍ ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧତା ପ୍ରକୋଶ କରିଥଛିେ । ଏହୋ 
ଭୋରତକୁ ଏକ େଣତୋନି୍ତକ ଓ ବିଶ୍ୱର ନିଭତ୍ତରଛଯୋେ୍ୟ ସହଭୋେୀ 
ରୋଷ୍ଟ୍ଛର ପରିଣତ କରି�ି । 
କକରାନା ମହାମାରୀ ସମୟକର ଭାରତ ପାଲଟିଛି
ବଶି୍ୱର ତ୍ାଣକତ୍ଷା

େତ ୧୦୦ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏଛବ କଛରୋନୋ ନୋମକ 
ସବତ୍ତବୃହତ ମହୋମୋରୀର ସମଖୁୀନ ଛହୋଇ�ି । କିନ୍ତୁ ଭୋରତଛର 
ବିଜ୍ଞୋନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ ଛଷେତ୍ଛର ଘଟିଥବିୋ ନବସଜୃନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱପୋଇ ଁ
ସହୋୟକ ଛହୋଇପୋରି�ି । ଏହୋ ଭୋରତୀୟ ବଂଛଶୋଦ୍ବ ଡୋକ୍ର, 
ଉଦ୍ୋବକ, ନବସଜୃନକୋରୀ, ଇଞି୍ଜନିୟର, ମ୍ୟୋଛନଜର, ଛଯଉମଁୋଛନ 
କି ବିଛଦଶଛର ବସବୋସ କରୁ�ନି୍, ଛସମୋଛନ ଭୋରତୀୟ ଆଦଶତ୍ତଛର 
ଉଦବୁଦ୍ ଛହୋଇ ଛଦଶର େଣତୋନି୍ତକ ମେୂ୍ୟଛବୋଧ ଓ ମୋନବସମୋଜ 
ପ୍ରତି ଥବିୋ ଛସବୋଭୋବନୋଛର ନିଜକୁ ନିଛୟୋଜତି କରି�ନି୍ । 
କଛରୋନୋ ମହୋମୋରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ମହୋଶଷିେୋ ଛଦଇ�ି ଛଯ 
ବିଶ୍ୱ ଅଥତ୍ତନୀତିକୁ ଏଛବ ଅଧକି ପ୍ରସୋରିତ ଓ ବିବିଧତୋଛର ପରିଣତ 

କରିବୋକୁ ଛହବ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଛମୋଦୀ ମିଳିତ ଜୋତିସଂଘ ମଂଚଛର ଏ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ୋପନ କରି କହଥିଛିେ ଛଯ ଭୋରତର ଟିକୋ ଉତ୍ୋଦନର 
ପଲୋଟଫମତ୍ତ-ଛକୋୱନ୍ି, ଛେୋଟିଏ ଦିନଛର ଛକୋଟି ଛକୋଟି ଛେୋକଙୁ୍କ ଟିକୋ 
ଛଦବୋ ନିମଛନ୍ ଡିଜଟିୋେ ସହୋୟତୋ ଛଯୋେୋଇ ଆସି�ି। ଛସ କହଛିେ 
ଛଯ ଭୋରତ ଯୋହୋ ‘ଛସବୋ ପରମ ଧମତ୍ତ’ ଆଦଶତ୍ତଛର ବଂଚିଆସି�ି । 
ଏଛବ ନିଜର ସୀମିତ ସମଳ୍ ସଛତ୍ୱ ଟିକୋ ବିକୋଶ ଓ ଉତ୍ୋଦନ ଛଷେତ୍ଛର 
ନିରବଚ୍ଛନି୍ନ ଭୋଛବ କୋଯତ୍ତ୍ୟ କରୁ�ି । ଭୋରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଡିଏନଏ 
ଟିକୋର ବିକୋଶ ଘଟୋଇ�ି । ଯୋହୋକି ୧୨ ବଷତ୍ତରୁ ଅଧକି ବୟସର ଛଯ 
ଛକୌଣସି ବ୍ୟକି୍ଙୁ୍କ ଦିଆଯୋଇପୋରିବ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ କହଛିେ ଛଯ 
ଭୋରତର ଛବୈଜ୍ଞୋନିକମୋଛନ କଛରୋନୋ ପୋଇ ଁନୋସିକୋଛର ପକୋଯିବୋଷେମ 
ଔଷଧ ଉତ୍ୋଦନଛର ନିଛୟୋଜତି ରହ�ିି । ଏହୋ ମୋନବସମୋଜ ପ୍ରତି 
ନିଜର ଦୋୟିତ୍ୱଛବୋଧକୁ ସ୍ମରଣ ପବୂତ୍ତକ ଭୋରତ କରିଚୋେି�ି । ଭୋରତ 
ସଦୋସବତ୍ତଦୋ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୋରୁ ଅଧକି ଟିକୋ ଆବଶ୍ୟକ ଥବିୋ ରୋଷ୍ଟ୍ମୋନଙୁ୍କ 
ଛଯୋେୋଇ ଆସି�ି । ଏହ ିଅବସରଛର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଟିକୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୋ 
ନିମଛନ୍ ବିଶ୍ୱର ଟିକୋ ନିମତ୍ତୋତୋମୋନଙୁ୍କ ଭୋରତକୁ ଆସିବୋ େୋେି ଆହୋ୍ନ 
ଜଣୋଇଥଛିେ । ଛସ କହଛିେ ଛଯ ଭୋରତ ବିଜ୍ଞୋନ ଭିତିକ କୋଯତ୍ତ୍ୟପନ୍ୋ 
ଗ୍ରହଣରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋର ବୋସ୍ତବ ଶଷିେୋ େୋଭ କରୁ�ି ଏବଂ ନିଜକୁ 
ସଦୃୁଢ କରି ଚୋେି�ି । ଛତଣ ୁଛଦଶର ବିଦ୍ୟୋଳୟମୋନଙ୍କଛର ହଜୋର 
ହଜୋର ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ େୋବଛରଟରୀମୋନ ସ୍ୋପନ କରୋଯୋଇ�ି । 

କ୍ାଡ ଶଖିର କବୈଠକ
ବଶି୍ୱ ଶାନ୍ ିଓ ନରିାପର୍ା ସକମତ 

ଅକନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପକର ଆକଲାଚନା
 ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ଏହ ିଅବସରଛର ଛସଛପଟମର୍ ୨୪ ତୋରିଖ ଦିନ 
ମଧ୍ୟ କ୍ୋଡ ଚତୁଃପଷିେୟ ନିରୋପର୍ୋ ଆଛେୋଚନୋଛର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥଛିେ । 
ଏହୋ ଭୋରତ, ଜୋପୋନ, ଅଛଷ୍ଟ୍େିଆ ଓ ଯକୁ୍ରୋଷ୍ଟ୍ ଆଛମରିକୋ ଭଳି ଚୋରିଛେୋଟି 
ରୋଷ୍ଟ୍ଙ୍କ ଏକ ରଣନୀତିକ ସହଛଯୋେ ସଂେଠନ ।

 ଆଛମରିକୋ ରୋଷ୍ଟ୍ପତି ଛଜୋ ବୋଇଛଡ଼ନ, ଜୋପୋନ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଛୟୋସିଛସଛଡ଼ 
ସେୁୋ ଏବଂ ଅଛଷ୍ଟ୍େିଆ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ସ୍ଟତ୍ତ ଛମୋରିସନ କ୍ୋଡ ଛବୈଠକଛର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଛଯୋେ ଛଦଇଥଛିେ । ଏହ ିଶଖିର 
ଛବୈଠକର ଉଦ୍ୋଟନ ଅବସରଛର ଉଦ୍ ଛବୋଧନ ଛଦଇ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର 
ଛମୋଦୀ କହଥିଛିେ:

 ‘ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ସୋଧନ ନିମଛନ୍ ଏକ ଶକି୍’ ଭୋଛବ କ୍ୋଡ କୋଯତ୍ତ୍ୟ କରିବ । 
ଛମୋର ପରୂ୍ତ୍ତ ବିଶ୍ୱୋସ ଛଯ କ୍ୋଡ ସଂେଠନଛର ଆମର ସହଛଯୋେ ଭୋରତ- 
ପ୍ରଶୋନ୍ ମହୋସୋେରୀୟ ଛଷେତ୍ ତଥୋ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଛର ଶୋନି୍ ଓ ସମଦିୃ୍କୁ ସନିୁଶି୍ତ 
କରିବୋ ନିମଛନ୍ ସହୋୟକ ଛହବ ।

 କ୍ୋଡ ଟିକୋକରଣ ପ୍ରୟୋସ ଭୋରତ- ପ୍ରଶୋନ୍ ମହୋସୋେରୀୟ ଛଷେତ୍ର 
ରୋଷ୍ଟ୍ମୋନଙ୍କର କଛରୋନୋ ଟିକୋକରଣ ଦିେଛର ସହୋୟକ ଛହବ । ସହଭୋେୀ 
େଣତୋନି୍ତକ ମେୂ୍ୟଛବୋଧ ଆଧୋରଛର କୋଯତ୍ତ୍ୟ କରିବୋ ଆେକୁ ଅଗ୍ରସର ଛହବୋକୁ 
କ୍ୋଡ ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରି�ି । ଛଯୋେୋଣ ଛଚନ୍ , ବିଶ୍ୱ ନିରୋପର୍ୋ, ଜଳବୋୟୁ 
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କଛରୋନୋ ମହୋମୋରୀ ଭଳି ଅଛନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଛର ଏକତ୍ 
କୋନ୍କୁ କୋନ୍ ମିଳୋଇ କୋଯତ୍ତ୍ୟ କରିବୋ ସକୋଛଶ କ୍ୋଡ ସହମତ ଛହୋଇ�ି ।

 ୨୦୦୪ ମସିହୋର ସନୁୋମୀ ପରଠୋରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଇ ଁକ୍ୋଡ ସଦସ୍ୟଭୁକ୍ 
ରୋଷ୍ଟ୍ର ଛନତୃବେତ୍ତ ବ୍ୟକି୍େତ ଭୋଛବ ମିଳିତ ଛହୋଇ�ନି୍ ଏବଂ ଭୋରତ- ପ୍ରଶୋନ୍ 
ମହୋସୋେରୀୟ ଛଷେତ୍ ପୋଇ ଁକୋଯତ୍ତ୍ୟଛର ସହଛଯୋେ ନିମଛନ୍ ମତ ଛପୋଷଣ 
କରି�ନି୍ । ଆଜ ିଛଯଛତଛବଛଳ ବିଶ୍ୱ କଛରୋନୋ ମହୋମୋରୀ ବିରୁଦ୍ଛର େଛଢ଼ଇ 
ଜୋରି ରଖ�ିି, ଛସଛତବଛଳ ଆଛମ ପଣୁ ିଥଛର ଏକତ୍ ଭୋଛବ ମୋନବ ସମୋଜର 
କେ୍ୟୋଣ ନିମଛନ୍ କୋଯତ୍ତ୍ୟ କରିବୋକୁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ତୋ ପ୍ରକଟ କରୁ�ୁ ।
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ଇନକ୍ୁୟଛବଟରମୋନ ସ୍ୋପିତ ଛହୋଇ�ି ଏବଂ ଛଦଶଛର ଏକ ସଦୃୁଢ 
ଷ୍ଟୋଟ୍ଅପ ୍ବୋତୋବରଣ ସଷିୃ୍ଟ ଛହୋଇ�ି । ଛଦଶ ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ୭୫ତମ ବଷତ୍ତ 
ପତୂଥି ପୋଳନ ଉପେଛଷେ ଭୋରତ ମହୋଶନୂ୍ୟକୁ ୭୫ଟି ଉପଗ୍ରହ ଛପ୍ରରଣ 
କରିବୋକୁ ଯୋଉ�ି । ଏହସିବୁ ଉପଗ୍ରହ ଛଦଶର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୋଳୟ ଓ 
ମହୋବିଦ୍ୟୋଳୟର �ୋତ୍�ୋତ୍ୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ନିମଥିତ ଛହୋଇ�ି । 
ବଶି୍ୱ ସ୍ରକର ଭାରତର ସଫେତା

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏହୋ ଜଣୋଇ 
ଛଦଇଥଛିେ ଛଯ ଭୋରତର େଣତନ୍ତର କିଭଳି ସୋମଥତ୍ତ୍ୟ ରହ�ିି । 
ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତୋରଣୋ କରି ଛସ କହଥିଛିେ ଛଯ ଏକଦୋ ଛେୋଟିଏ 
ଛରଳ ଛଷ୍ଟସନଛର ନିଜ ପିତୋଙୁ୍କ ତୋ’ଙ୍କ ଚୋ’ ଛଦୋକୋନଛର ସହୋୟତୋ 
କରୁଥବିୋ ଏକ ଛ�ୋଟ ବୋଳକ ମିଳିତ ଜୋତିସଂଘର ସୋଧୋରଣ 
ପରିଷଦଛର ଆଜ ିଚତୁଥତ୍ତ ଥର ପୋଇ ଁଭୋରତର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଭୋଛବ 
ଉଦ୍ ଛବୋଧନ ଛଦବୋର ଛସୌଭୋେ୍ୟ ପୋଇ�ି । େଜୁରୋଟର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ଭୋଛବ ସବତ୍ତୋଧକି ସମୟ ରହଥିବିୋ ଏବଂ ତୋ’ ପଛର ଭୋରତର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରୂଛପ ୭ ବଷତ୍ତ ଧରି କୋଯତ୍ତ୍ୟ କରି ଛସ ଦୀଘତ୍ତ ୨୦ ବଷତ୍ତ 
ଧରି ଛଦଶବୋସୀଙ୍କ ଛସବୋଛର ନିଜକୁ ନିଛୟୋଜତି କରିଆସି�ନି୍। 
ଛସ କହଛିେ ଛଯ ଭୋରତର େଣତନ୍ତ ଆଜ ି ପଣି୍ତ ଦୀନ ଦୟୋେ 
ଉପୋଧ୍ୟୋୟଙ୍କ ଆଥଥିକ ଆଦଶତ୍ତ ଓ ଚିନ୍ୋଧୋରୋ ‘ଅଛନ୍୍ୟୋଦୟ’ଛର ନିଜକୁ 
ସଂପରୂ୍ତ୍ତ ରୂଛପ ସମପଥିତ କରି�ି ।  ପଣି୍ତ ଦୀନ ଦୟୋେ ଉପୋଧ୍ୟୋୟ 
ଥଛିେ ଅଛନ୍୍ୟୋଦୟର ପ୍ରବକ୍ୋ ଯୋହୋର ମଳୂ େଷେ୍ୟ ଛହେୋ ସମୋଜର 
ସବତ୍ତଛଶଷ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ନିକଟଛର ବିକୋଶର ସଫୁଳକୁ ପହଞ୍ଚୋଇବୋ। 
ସମୋନ୍ରୋଳ ଭୋଛବ, ‘ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁବିକୋଶ’ ଛହଉ�ି ଆଜରି ନୂତନ 
ଭୋରତର ଆଭିମଖୁ୍ୟ ଏବଂ ଏହୋ ଉପଛର ସବତ୍ତୋଧକି େରୁୁତ୍ୱ ଆଛରୋପ 
କରୋଯୋଉ�ି । ଏହୋ ଫଳଛର, େତ ସୋତ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର, ଭୋରତର 
୪୩ ଛକୋଟିରୁ ଅଧକି ନୋେରିକଙୁ୍କ ବ୍ୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ ଛସବୋ ସହତି ସଂଛଯୋେ 
କରୋଯୋଇ�ି । ଛସମୋଛନ  ଏପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଛସହ ିସଛୁଯୋେରୁ ବଞ୍ଚତି ରହ ି
ଆସିଥଛିେ । ଛସହଭିଳି, ୩୬ ଛକୋଟିରୁ ଅଧକି େରିବ ଛେୋକଙୁ୍କ 
ବୀମୋ ବ୍ୟବସ୍ୋଛର ସୋମିେ କରୋଯୋଇ�ି। ପବୂତ୍ତରୁ ଛସମୋଛନ ଛକଛବ 
ଛସକଥୋ ଚିନ୍ୋ ସଦୁ୍ୋ କରିନଥଛିେ । ପ୍ରୋୟ ୫୦ ଛକୋଟିରୁ ଅଧକି 
ନୋେରିକଙୁ୍କ ମୋେଣୋଛର ଚିକିତ୍ସୋ ସବିୁଧୋ ଛଯୋେୋଯୋଇ ଭୋରତ 
ଛସମୋନଙୁ୍କ େଣୁୋତ୍ମକ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଛସବୋ ସହତି ସଂଛଯୋେ କରିପୋରି�ି। 
ଭୋରତଛର ୩ ଛକୋଟି ବୋସହୀନ ଛେୋକଙୁ୍କ ପକ୍ୋ ଘର ଛଯୋେୋଇ 
ଦିଆଯୋଇ�ି । ଛକବଳ ଛସତିକି ନୁଛହ ଁ, ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଛକବଳ ଭୋରତ 
ପୋଇ ଁ ନୁଛହ ଁସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପୋଇ ଁଏକ ବିରୋଟ ସମସ୍ୟୋ ଛହୋଇ ରହ ି
ଆସିଥେିୋ । ବିଛଶଷ କରି ଦରି୍ ଓ ବିକୋଶଶୀଳ ରୋଷ୍ଟ୍ମୋନଙ୍କଛର 
ଏହ ି ସମସ୍ୟୋ ସବୁଠୋରୁ ଉତ୍ଟ ଛହୋଇ ରହଥିେିୋ । କିନ୍ତୁ ଏହ ି
ସମସ୍ୟୋର ମକୁୋବିେୋ କରି ଭୋରତ ଏହୋ ବିଛରୋଧଛର ଏକ ବିରୋଟ 
ଅଭିଯୋନ ଆରମ୍ଭ କରି�ି ଏବଂ ୧୭୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧକି ଘରକୁ ପୋଇପ 
ଛଯୋଛେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଛଯୋେୋଇ ଦିଆଯୋଇ�ି ।

ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂେଠନମୋଛନ ସ୍ୱୀକୋର କରି�ନି୍ ଛଯ 
ଛଯଛକୌଣସି ରୋଷ୍ଟ୍ର ବିକୋଶ ନିମଛନ୍ ଏହୋର ନୋେରିକମୋନଙ୍କର 
ଭୂମି ଓ ଘର ଉପଛର ସମ୍ପରି୍ ଅଧକିୋର ପ୍ରଦୋନ ଏକୋନ୍ ଜରୁରି । ତୋହୋ 
ଛହଉ�ି ଛସଭଳି ସମ୍ପରି୍ର ମୋେିକୋନୋ ଛରକଡତ୍ତ । ବିଶ୍ୱର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ 
ରୋଷ୍ଟ୍ମୋନଙ୍କଛର ଏଭଳି ଅଛନକ ଛେୋକ ଅ�ନି୍ ଛଯମଁୋନଙ୍କ ପୋଖଛର 
ଏଭଳି ସମ୍ପରି୍େତ ଅଧକିୋର ଛରକଡ଼ତ୍ତ ନୋହି ଁ । କିନ୍ତୁ ଆଜ ି ଆଛମ 
ନୋେରିକମୋନଙୁ୍କ ଛସମୋନଙ୍କ ଦ୍ୋରମହୁଛଁର ଏଭଳି ଜମି ଓ ଘରବୋଡ଼ିର 
ଡିଜଟିୋେ ଛରକଡ଼ତ୍ତ ପହଞ୍ଚୋଇବୋର ବ୍ୟବସ୍ୋ କରୁ�ୁ । ଛକୋଟି ଛକୋଟି 
ଛେୋକଙ୍କ ଜମିବୋଡ଼ିକୁ ଛ୍ୋନ୍ ସହୋୟତୋଛର ମପୋଯୋଉ�ି ଏବଂ ଏହ ି
କୋଯତ୍ତ୍ୟ ଭୋରତର ୬ େଷେରୁ ଅଧକି ଗ୍ରୋମଛର ସଂପୋଦିତ ଛହଉ�ି ।
ଆତଙ୍କବାେ ବକିରାଧକର ବେିଷ ୍ଯକିୁ୍ ଉପସ୍ାପନ

ବିଶ୍ୱ ଶୋନି୍ ଓ ସଂହତିର ସରୁଷେୋ ନିମଛନ୍ ଭୋରତ ସଦୋ ସବତ୍ତଦୋ 
ବଳିଷ ୍ଠ ଯକିୁ୍ ଉପସ୍ୋପନ କରିଆସ�ିୁ । ଏହ ିକୋରଣରୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 

ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ମିଳିତ ଜୋତିସଂଘ ସୋଧୋରଣ ପରିଷଦଛର ନିଜର 
ଭୋଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଛର ଛକୌଣସି ରୋଷ୍ଟ୍ର ନୋମ ଉଛଲ୍ଖ ନକରି 
କହଥିଛିେ ଛଯ ଛକୌଣସି ରୋଷ୍ଟ୍ ନିଜର ସ୍ୱୋଥତ୍ତସିଦି୍ ନିମଛନ୍  ଛକୌଣସି 
ସ୍ପଶତ୍ତକୋତର ସି୍ତିକୁ ଅ୍ରେ ଭୋଛବ ବ୍ୟବହୋର କରିବୋ ଅନୁଚିତ । 
ବିଶ୍ୱ ସମଦୁୋୟର ଦୃଷି୍ଟ ଆକଷତ୍ତଣ କରି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ କହଛିେ ଛଯ 
ସମ୍ପ୍ରତି ଆଫେୋନିସ୍ତୋନଛର ଛଯଉ ଁ ସି୍ତି ଉତ୍ନ୍ନ ଛହୋଇ�ି ଛସଥଛିର 
ଛସଠୋକୋର ନୋେରିକ, ମହଳିୋ, ଶଶି ୁ ଏବଂ ପ୍ରଛତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କର 
ଏଛବ ସହୋୟତୋ ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥଛିର ସମଛସ୍ତ ନିଜ ନିଜର ଦୋୟିତ୍ୱ 
ବହନ କରିବୋ ଉଚିତ । ଛଯଉ ଁ ରୋଷ୍ଟ୍ ଆତଙ୍କବୋଦକୁ ସମଥତ୍ତନ 
ଛଯୋେୋଉ�ନି୍ ଛସମୋନଙୁ୍କ ଛଚତୋବନୀ ଛଦଇ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ କହଛିେ 
ଛଯ ଆତଙ୍କବୋଦ ଏଭଳି ଏକ ସୋଧନ ତୋହୋକୁ ଛଯଉମଁୋଛନ ନିଜର 
ସ୍ୱୋଥତ୍ତ ପୋଇ ଁ ବ୍ୟବହୋର କରୁ�ନି୍ ତୋହୋ ଛସମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ମଧ୍ୟ 
ଛସତିକି ବିପଦ ଛହୋଇପୋଛର । ଛସମୋଛନ ତୋହୋ ଭେ ରୂଛପ 

ଉପରାଷ୍ଟଟ୍ରପତ ିକମୋ 
ହାରିସଙ୍କ ସହ ସାକ୍ାତ

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ମିଳିତ ଯକୁ୍ରୋଷ୍ଟ୍ ଆଛମରିକୋର 
ଉପରୋଷ୍ଟ୍ପତି କମଳୋ ହୋରିସଙୁ୍କ ସୋଷେୋତ କରିଥଛିେ । ତୋଙ୍କ 
ସହତି ଏହ ିସୋଷେୋତ ଆଛେୋଚନୋ ୨୦୨୧ ଛସଛପଟମର୍ ୨୩ ତୋରିଖ 
ଦିନ ୱୋସିଂଟନ ଡିସିଠୋଛର ଛହୋଇଥେିୋ । ଏହ ିଦୁଇ ଛନତୋ 
ନିଜ ନିଜ ଛଦଶଛର ଛକୋଭିଡ-୧୯ ସମ୍ପକଥିତ ସି୍ତି ଆଛେୋଚନୋ 
କରିଥଛିେ।  ଏଥସିହତି ଟିକୋକରଣର ତ୍ୱରିତ ପଦଛଷେପ, ଜରୁରୀ 
ଔଷଧର ଛଯୋେୋଣ, ଚିକିତ୍ସୋ ଏବଂ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଯତ୍ ଛଷେତ୍ଛର ଆବଶ୍ୟକ 
ଛହଉଥବିୋ ଯନ୍ତପୋତିର ଛଯୋେୋଣ ସମ୍ପକତ୍ତଛର ମଧ୍ୟ ଆଛେୋଚନୋ 
ଛହୋଇଥେିୋ । ଏହ ିଆଛେୋଚନୋ ସମୟଛର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଆମ 
ଛଦଶଛର ନିକଟଛର ଜୋତୀୟ ଉଦଯୋନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ଛହୋଇଥବିୋ 
ଏବଂ ଏ ଦିେଛର ଅଷେୟ ଶକି୍ ବ୍ୟବହୋର ଦିେଛର ଛହଉଥବିୋ 
ଅବିରେୋନ୍ ଛଚଷ୍ଟୋ ସମ୍ପକତ୍ତଛର ସଚୂନୋ ଛଦଇଥଛିଳ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ରେୀ ଛମୋଦୀ ଏହ ିଅବସରଛର ଆଛମରିକୋ ଉପରୋଷ୍ଟ୍ପତି କମଳୋ 
ହୋରିସଙୁ୍କ ଭୋରତ େସ୍ତ ନିମଛନ୍ ନିମନ୍ତଣ କରିଥଛିେ ।

Scan QR code to watch 
video of talks with US 
Vice President Kamala 
Harris.

ଆନ୍ଜ୍ଷାତକି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଆଛମରିକୋ େସ୍ତ
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ଜୋଣରିଖବିୋ ଉଚିତ। ଆଫେୋନିସ୍ତୋନ ଭୂମିକୁ ଆତଙ୍କବୋଦର ପ୍ରସୋର 
ଓ ଆତଙ୍କବୋଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନିମଛନ୍ ଉପଛଯୋେ କରୋଯିବୋ ଅତ୍ୟନ୍ 
େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଛବୋେି ଛସ କହଥିଛିେ। ସୋମୁ୍ କି ଐତିହ୍ୟର ସରୁଷେୋ 
ଏବଂ ଏହ ିସମ୍ପଦର ଉପଯକୁ୍ ଉପଛଯୋେ ଉପଛର େରୁୁତ୍ୱ ଆଛରୋପ 
କରି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଛମୋଦୀ କହଛିେ ଛଯ ଅନ୍ରୋଷ୍ଟ୍ୀୟ ବୋଣଜି୍ୟ 
ଛହଉ�ି ବିଶ୍ୱର ଜୀବନଛରଖୋ ଯୋହୋକକୁ ସମ୍ପ୍ରସୋରଣବୋଦ ଏବଂ 
ନିଷିଦ୍ବୋଦ ଭଳି ଛଦୌଡ଼ କବଳରୁ ସରୁଷିେତ ରଖୋଯିବୋ ଉଚିତ। 
ଛସ କହଛିେ ଛଯ ଏଥପିୋଇ ଁଅନ୍ରୋଷ୍ଟ୍ୀୟ ସମଦୁୋୟ ଏକ ସ୍ୱରଛର 
ଛସମୋନଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଛର୍ୋଳନ କରିବୋ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଜାତସିଂଘ ସଂସ୍କାର ଜରୁରୀ
ଭୋରତର ମହୋନ ଦୋଶତ୍ତନିକ, ଆଚୋଯତ୍ତ୍ୟ ଚୋଣକ୍ୟ ଆଜକୁ ଅଛନକ 

ଶତୋବ୍ୀ ପବୂତ୍ତରୁ କହଥିଛିେ, “ କୋଳୋତି କ୍ରମୋତ୍ କୋଳ ଏବ କଳମ ୍ପିବତି” 
। ଅଥତ୍ତୋତ୍ , ଛଯଛତଛବଛଳ ଉଚିତ କୋଯତ୍ତ୍ୟ ଉଚିତ ସମୟଛର ସଂପୋଦନ 

କରୋନଯୋଏ ଛସଛଛତଛବଛଳ ଛସହ ିସମୟ ହି ଁଛସ କୋଯତ୍ତ୍ୟର ସଫଳତୋକୁ 
ନିଃଛଶଷ କରିଛଦଇଥୋଏ । ଏହ ି ଆପ୍ବୋକ୍ୟକୁ ଉର୍ୋରଣ କରି 
ପ୍ରଧୋନନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ କହଛିେ ଛଯ ଯଦି ମିଳିତ ଜୋତିସଂଘ 
ନିଜର ସମଛୟୋଚିତ ଭୂମିକୋ କୋଏମ ରଖବିୋକୁ ଚୋଛହ ଁ, ଛତଛବ ଏହ ି
ସଂେଠନ ନିଜର ଯଥୋଥତ୍ତତୋକୁ ଉନ୍ନତ କରିବୋ ସହତି ମଯତ୍ତ୍ୟୋଦୋ ବୃଦି୍ 
କରିବୋକୁ ଛହବ । ଛସ ଜୋତିସଂଘ ମଞ୍ଚଛର ସଚୂୋଇଥଛିେ ଛଯ ଆଜ ି
ଏହ ି ଅନୁଷ ୍ଠୋନ ବିଛରୋଧଛର ଅଛନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ�ି । ବିଶ୍ୱର ଅଛନକ 
ଭୋେଛର ଏଛବ �ୋୟୋଯଦୁ୍ ଚୋେି�ି- ଆତଙ୍କବୋଦ ଓ ଆଫେୋନିସ୍ତୋନ 
ସଂକଟ ଏହ ି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆହୁରି େଭୀର କରି�ି । ଏଭଳି ସି୍ତିଛରଏହୋ 
ଜରୁରି ଛଯ ମିଳିତ ଜୋତିସଂଘ ବିଶ୍ୱର ସି୍ତି ଦୃଷି୍ଟରୁ ନିଜକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବୋ 
ଉଚିତ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଦୃଢ଼ବିଶ୍ୱୋସ ପ୍ରକଟ କରି କହଥିଛିେ ଛଯ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ପ୍ରୟୋସଛର ବିଶ୍ୱଛର ଶୋନି୍ ଓ ଛସୌହୋଦ୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ ଛହୋଇପୋରିବ ଯୋହୋକି 
ଏକ ସସୁ୍, ନିରୋପଦ ଏବଂ ସମଦୃ୍ ବିଶ୍ୱ ନିମଛନ୍ ଏକୋନ୍ ଜରୁରି ।  

ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମହାନୁଭବ
ସଗୁା କୟାସିହକିଡ଼ଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ାତ 

ଅକଷ୍ଟଟ୍ରଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସ୍କଟ୍ଷ 
କମାରିସନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ାତ

ଜୋପୋନ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ମହୋନୁଭବ ସେୁୋ ଛୟୋସିହିଛଡ଼ଙ୍କ ସହିତ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀଙ୍କର ଏହୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ୟଷେ ସୋଷେୋତ। 
ଉଭୟ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଦୁଇ ଛଦଶ ମଧ୍ୟଛର ଥବିୋ ବିବିଧ ସଂପକତ୍ତର 
ପ୍ରେତି ପ୍ରସଙ୍ଗଛର ସମୀଷେୋ କରିଥଛିେ ଏବଂ ନିକଟଛର ଘଟିଥବିୋ 

ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱ ଓ ଛଷେତ୍ୀୟ 
ଘଟଣୋବଳୀ ଛଯଉଥଁଛିର 
ଆଫେୋନିସ୍ତୋନ ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ସୋମିେ, ଛସ ସଂପକତ୍ତଛର 
ଆଛେୋଚନୋ କରିଥଛିେ । 
ଛସମୋଛନ ଏକ ମକୁ୍, ଅବୋଧ 

ଓ ସମୋଛବଶୀ ଭୋରତ- ପ୍ରଶୋନ୍ ମହୋସୋେରୀୟ ଛଷେତ୍ ନିମଛନ୍ 
ନିଜର ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧତା ପ୍ରକଟ କରିଥଛିେ । ଛସମୋଛନ ଦୁଇ ଛଦଶ 
ମଧ୍ୟଛର ବୃଦି୍ ପୋଉଥବିୋ ଆଥଥିକ ସହଭୋେୀତୋକୁ ସ୍ୱୋେତ କରିଥଛିେ 
ଏବଂ  ମମୁୋ୍ଇ- ଅହମ୍ଦୋବୋଦ ହୋଇ ସି୍ପଡ଼୍ ଛରଳ (ଏମଏଏଚଏସଆର) 
ପ୍ରକଳ୍ପର ସେୁମ ଓ ସମଛୟୋଚିତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିମଛନ୍ ଆବଶ୍ୟକ 
ପଦଛଷେପ ଗ୍ରହଣ ନିମଛନ୍ ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧତା ପ୍ରକଟ କରିଥଛିେ । 

ଛସଛପଟମର୍ ୨୩ ତୋରିଖ ଦିନ ୱୋସିଂଟନ ଡିସି ଠୋଛର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର 
ଛମୋଦୀ କ୍ୋଡ ଶଖିର ଛବୈଠକ ପଷୃ ୍ଠଭୂମିଛର ଅଛଷ୍ଟ୍େିଆ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ସ୍ଟତ୍ତ ଛମୋରିସନଙ୍କ ସହିତ ଦି୍ପୋଷିେକ ଛବୈଠକଛର ମିଳିତ ଛହୋଇଥଛିେ। 
ଏହି ଛବୈଠକ ଅବସରଛର ଉଭୟ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ  ବିଭିନ୍ନ ଦି୍ପୋଷିେକ, 
ଛଷେତ୍ୀୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ 
େରୁୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥବିୋ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଛର ଆଛେୋଚନୋ 
କରିଥଛିେ । ଉଭୟ ରୋଷ୍ଟ୍ 
ମଧ୍ୟଛର ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧୋନଛର 
ଅନୁଷ୍ଠିତ ଛହଉଥବିୋ ଉର୍ସ୍ତରୀୟ 
ଆଛେୋଚନୋଛର ସଛନ୍ୋଷ ବ୍ୟକ୍ କରିଥଛିେ । ଛସଥ ିମଧ୍ୟଛର ନିକଟଛର 
ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭୋରତ- ଅଛଷ୍ଟ୍େିଆ  ଛବୈଛଦଶକି ମନ୍ତୀ ଓ ପ୍ରତିରଷେୋ 
ମନି୍ତସ୍ତରୀୟ ୨+୨ କଥୋବୋର୍ତ୍ତୋ ସୋମିେ। ଉଭୟ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ପୋରସ୍ପରିକ 
ହିତକର ଛଷେତ୍ଛର ତଥୋ ଏକ ମକୁ୍, ଅବୋଧ, ସମଦୃ୍ ଏବଂ ନୀତିଭିର୍ତ୍ଖଳ 
ଭୋରତ - ପ୍ରଶୋନ୍ ମହୋସୋେରୀୟ ଛଷେତ୍ ବଜୋୟ ରଖବିୋ ଦିେଛର ନିଜର 
ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧତା ପ୍ରକଟ କରିଥଛିେ ।

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ତୋଙ୍କର ଆଛମରିକୋ େସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନଛର 
ବିଶ୍ୱର ପୋଞ୍ଚଟି ବୃହତ୍ କଛପତ୍ତୋଛରଟ ହୋଉସର ସିଇଓମୋନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକି୍େତ 
ଭୋଛବ ଆଛେୋଚନୋ କରିଥଛିେ । ଛସମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଛର ଛଜଛନରୋେ 
ଅଛଟୋମିକ୍ସର ବିଛବକ େୋେ, ଆଛଡ଼ୋବର ଶୋନ୍ନୁ େୋେ, କ୍ୋେକମ ୍ର ସିଇଓ 
କି୍ରଷି୍ଟଆଛନୋ ଆର ଆଛମୋନ, ଫୋଷ୍ଟ ଛସୋେୋରର ମୋେତ୍ତ ୱଡ଼ିମର ଏବଂ 
ବ ଲୋକଛଷ୍ଟୋନର ଷି୍ଟଛଫନ ଏ ଶ୍ଚ୍ୋଜତ୍ତମୋନ । ଏହ ିଛବୈଠକ ଛବଛଳ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ରେୀ ଛମୋଦୀ ଭୋରତଛର ଏଛବ ଉପେବ୍ ସଛୁଯୋେ ସଂପକତ୍ତଛର ଛସମୋନଙ୍କ 
ସମଖୁଛର ଅବତୋରଣୋ କରିଥଛିେ ଏବଂ ଭୋରତଛର ଛସମୋନଙ୍କର 
ପଞିୁ୍ଜ ନିଛବଶ ବୃଦି୍ କରିବୋ ନିମଛନ୍ ଆହୋ୍ନ ଜଣୋଇଥଛିେ । ଭୋରତର 
ଛଟେିକମ ୍ ଏବଂ ଇଛେଛ୍ଟ୍ୋନିକ୍ସ ଛଷେତଛର ଥବିୋ ସଛୁଯୋେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହ ି
ଛବୈଠକଛର ଆଛେୋଚିତ ଛହୋଇଥେିୋ । କଛପତ୍ତୋଛରଟ େିଡ଼ରମୋନଙ୍କ 
ସହତି ଏହ ି ଛବୈଠକଛର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରତି ତୋଙ୍କ ସରକୋର ଛଘୋଷଣୋ 
କରିଥବିୋ ଉତ୍ୋଦନ ଭିରି୍କ ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହନ (ପିଏେଆଇ) ଯୋହୋକି ଭୋରତଛର 
ଇଛେଛ୍ଟ୍ୋନିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଡ଼ିଜୋଇନ ଏବଂ ଉତ୍ୋଦନ (ଇଏସଡ଼ିଏମ) ତଥୋ 
ଛସମିକଣ୍୍ଟର ଛଯୋେୋଣ ଛଚନ୍ ର ବିକୋଶ ଏବଂ ଭୋରତଛର ସ୍ୋନୀୟ 
ନବସଜୃନର ବୋତୋବରଣ ସଂପକତ୍ତଛର ସଚୂନୋ ଛଦଇଥଛିେ । 

ନୂତନ ଭାରତ ନମି୍ଷାଣ ନମିକନ୍ ବଶି୍ୱର ପ୍ରମଖୁ କକପ୍ଷାକରଟ୍ ହସ୍ୀମାକନ ବଢ଼ାଇକଲ  ସହକଯାଗର ହାତ
୧୫୭ଟି ପ୍ରାଚୀନ ଐତହି୍ କୀର୍ଥିରାଜ ି ସ୍କେଶ 
କଫରାଇ ଆଣକିଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ କମାେୀ
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ତୋଙ୍କର ଆଛମରିକୋ େସ୍ତ ଛଶଷଛର ୧୫୭ଟି ପ୍ରୋଚୀନ ଐତିହ୍ୟ 
କୀର୍ଥିରୋଜକୁି ସ୍ୱଛଦଶ ଛଫରୋଇ ଆଣ�ିନି୍ । ଛସହସିବୁ ପ୍ରୋଚୀନ କଳୋକୃତି 
ମଧ୍ୟଛର ସୋଂସ୍ତିୃକ ଐତିହ୍ୟରୋଜ ି ଏବଂ କଳୋକୃତି ରହ�ିି ଯୋହୋ କି ହି୍ ୁ, 
ଛବୌଦ୍ ଏବଂ ଛଜୈନ କୀର୍ଥିରୋଜ ି । ଛସସବୁ 
ପ୍ରଛତ୍ୟକ କଳୋକୃତିର ଐତିହୋସିକ ଛବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ 
ରହ�ିି ଯୋହୋକି ଏକୋଦଶ ଠୋରୁ ଚତୁଦ୍ତ୍ତଶ 
ଶତୋବ୍ୀ ସମୟର । ଏପରିକି ଆଉ ଛକଛତକ 
କଳୋକୃତି ଖ୍ୀଷ୍ଟପବୂତ୍ତ ସମୟର ଛବୋେି 
ଜଣୋପଡ଼ି�ି । ଛମୋଦୀ ସରକୋର ବିଛଦଶକୁ 
ଛଚୋରି ଛହୋଇଥବିୋ କିମୋ୍ ଚୋେୋଣ ଛହୋଇଥବିୋ 
ପ୍ରୋଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଛବୈଭବକୁ ଛଫରୋଇ ଆଣବିୋ ନିମଛନ୍ ନିରନ୍ର ଉଦ୍ୟମ 
ଜୋରି ରଖ�ିନି୍ । ଏହୋ ତୋ’ର ଏକ ନମନୂୋ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ ଛମୋଦୀ ଏବଂ 
ରୋଷ୍ଟ୍ପତି ଛଜୋ ବୋଇଛଡ଼ନ ଏଭଳି ଦୁମୂତ୍ତେ୍ୟ ପ୍ରୋଚୀନ କଳୋକୃତି ଛଚୋରୀ, 
ଛବଆଇନ ଚୋେୋଣ ଓ କୋରବୋରକୁ ଛରୋକିବୋ ନିମଛନ୍ ଦୁଇ ଛଦଶର 
ଉଦ୍ୟମକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବୋ ନିମଛନ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ତୋ ପ୍ରକଟ କରିଥଛିେ । 
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ସଂସେ ଟିଭି ଦ୍ାରା ଗଣତନ୍ତର
ସ୍ର ଆହୁରି ମଜବୁତ କହବ

ଛଯୋେୋଛଯୋେ ଏବଂ କଥୋବୋତତ୍ତୋ ମୋଧ୍ୟମଛର ଏକବିଂଶ ଶତୋଦ୍ୀ ଛବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ�ିୁ, ଛଯଉଥଁଛିର 
େଣମୋଧ୍ୟମ ଓ ଟିଭି ଚୋଛନେେଡିୁକ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକୋ ଗ୍ରହଣ କରୁ�ନି୍ । େଣତନ୍ତର ସ୍ୱରକୁ ଅଧକି ମଜବୁତ 
କରିବୋ ପୋଇ ଁନିଆଯୋଇଥବିୋ ଅନ୍ୟତମ ମହତ୍ୱୋକୋଂଷେୀ ପଦଛଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଛେୋକସଭୋ ଓ ରୋଜ୍ୟସଭୋ ଟିଭିର 

ବିଛେୋପ କରୋଯୋଇ ଅମତୃ ମଛହୋତ୍ସବ ବଷତ୍ତଛର ପବୂତ୍ତର ଚୋଛନେେଡିୁକର ରୂପୋନ୍ରଣ ମୋଧ୍ୟମଛର
 ସଂସଦ ଟିଭି ସଷିୃ୍ଟ କରୋଯୋଇ�ି ।

ଭୋରତୀୟ ସଂସଦ େଣତନ୍ତର ମ୍ିର ଏବଂ ୨୦୧୪ 
ମସିହୋଛର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଛହବୋ ପଛର ସଂସଦର 
ପୋହୋଚେଡିୁକଛର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କର ମଥୋନତ କରିବୋର 

ଭଙି୍ଗମୋ ଏହୋର େରୁୁତ୍ୱକୁ ଦଶତ୍ତୋଉ�ି । େତ ଅଳ୍ପ କି�ି ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର, 
ସଂସଦର କୋଯତ୍ତ୍ୟଧୋରୋଛର େତି ଏବଂ ପୋରଦଶଥିତୋ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ ପୋଇ�ି। 
ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ୋର ଅଥତ୍ତ ଛକବଳ ରୋଜନୀତି ନୁଛହ ଁ, ଏକଥୋକୁ ମଧ୍ୟ 
ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବୋ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ନୀତିସବୁ ହି ଁ ଛଦଶର ଦିେ 
ନିର୍ତ୍ତୟ କରିଥୋଆନି୍ । 

ଏହି ଭୋବନୋ ସହିତ, ୨୦୨୧ ଛଫବୃଆରୀଛର ଛେୋକସଭୋ ଟିଭି ଓ 
ରୋଜ୍ୟସଭୋ ଟିଭିର ବିଛେୋପ କରି ସଂସଦ ଟିଭି ସଷିୃ୍ଟ ପୋଇ ଁ ନିଷ୍ପତି 
ନିଆଯୋଇଥେିୋ । ଛସଛପଟମର୍ ୧୫ ତୋରିଖ ଆନ୍ଜତ୍ତୋତୀୟ େଣତନ୍ତ 
ଦିବସ ଏବଂ ଦୂରଦଶତ୍ତନ ଦିବସ ଅବସରଛର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ୋକୁ 
ଏକ ମଜବୁତ୍ ଓ ପୋରଦଶତ୍ତୀ ମୋେତ୍ତଛର ସବତ୍ତସୋଧୋରଣଙ୍କ ନିକଟଛର 
ପହଂଚୋଇବୋର େଷେ୍ୟ ଛନଇ ସଂସଦ ଟିଭିର ଯୋତ୍ୋ ଆରମ୍ଭ 
ଛହୋଇଥେିୋ। ଉପରୋଷ୍ଟ୍ପତି ଛଭଙ୍କୟୋ ନୋଇଡୁ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର 
ଛମୋଦୀ ଓ ଛେୋକସଭୋ ବୋଚସ୍ପତି ଓମ ୍ବିେତ୍ତୋଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଏହି ଚୋଛନେର 
ଶଭୁୋରମ୍ଭ କରୋଯୋଇଥେିୋ ।

ବିଶ୍ୱର ସବତ୍ତବୃହତ େଣତନ୍ତ ଭୋରତର ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ପୋଇ ଁ

ସଂସେ ଟିଭିର କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମଗଡିୁକ ମଖୁ୍ତଃ 
ଏହ ି୪ଟି କରେଣୀକର ବଭିକ୍ କରାଯାଇଛି

ସଂସଦ ଏବଂ 
େଣତୋନି୍ତକ 
ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋନେଡିୁକର 
କୋଯତ୍ତ୍ୟଧୋରୋ

ଭୋରତର 
ଇତିହୋସ ଓ 
ସଂସ୍ତୃି

ଶୋସନ ଏବଂ 
ଛଯୋଜନୋ/ନୀତିର 
କୋଯତ୍ତ୍ୟୋନୟ୍ନ

ସୋମ୍ପ୍ରତିକ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସ୍ୱୋଥତ୍ତ, 
ଚିନ୍ୋ 
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ରାଷ୍ଟଟ୍ର ସଂସେ ଟିଭି
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ଉତ୍ସେତ୍ତୀକୃତ ସଂସଦ ଟିଭି ଆମ ସଂସଦର ଛରେଷ୍ଠ ପରମ୍ପରୋକୁ 
ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ କରିବୋ ଉଛଦ୍ଶ୍ୟଛର ଆଜୋଦୀ କୋ ଅମତୃ ମଛହୋତ୍ସବ 
ପୋଳନର ଅଂଶ ଭୋଛବ ଆରମ୍ଭ କରୋଯୋଇ�ି । ଏହି ଚୋଛନେ 
ସଂସଦୀୟ କୋଯତ୍ତ୍ୟକଳୋପକୁ ଦଷେତୋର ସହିତ ପ୍ରଦଶଥିତ କରିଚୋେିବୋ 
ସହ ଛଦଶର ନୋେରିକମୋନଙୁ୍କ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ସଚୂନୋ ପ୍ରଦୋନ 
କରିବ। ଏହୋ ମଧ୍ୟ ସମଳ୍ର ଉତମ ଏବଂ ପୋରଦଶତ୍ତୀ ଉପଛଯୋେ 
କରିବ । ଛେୋଟିଏ ପଷେଛର ଏହୋ େଣୁବତୋଛର ଉଛଲ୍ଖନୀୟ 
ଉନ୍ନତି ଆଣବିୋ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଷେଛର ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ୋସ ପୋଇବ । 
ଏହି ନୂଆ ନୂଆ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମସବୁ ଛଦଶର ସୋଂସ୍ତିୃକ, ଆଥଥିକ ଏବଂ 
ସୋମୋଜିକ ଦିେ ଉପଛର ଜନସୋଧୋରଣଙୁ୍କ ଜ୍ଞୋନ ପ୍ରଦୋନ କରିବ। 
ଏହୋ ମଧ୍ୟ ଛଦଶର ବିକୋଶ ଯୋତ୍ୋ ସମ୍ପକତ୍ତଛର ଛେୋକମୋନଙୁ୍କ 
ଅବେତ କରୋଇବୋ ସହ ଆନ୍ଜତ୍ତୋତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗେଡିୁକ ଉପଛର 
ସମୋ୍ଦ ପରିଛବଷଣ କରିବ । 

ଏହ ି ଅବସରଛର ଉଦ୍ ଛବୋଧନ ଛଦଇ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର 
ଛମୋଦୀ କହଥିଛିେ ଛଯ, ଭୋରତ ଛହଉ�ି େଣତନ୍ତର ଜନନୀ। 
ଛଯଉଠଁ ିଏହୋ ଛକବଳ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ୋ ନୁଛହ ଁବରଂ ଏକ ବିଚୋରଧୋରୋ। 
ସଂସଦ ଟିଭିର େରୁୁତ୍ୱ ସଂପକତ୍ତଛର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଆହୁରି କହଥିଛିେ, 
ଛଯଉଠଁୋଛର ଉତମ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆଧୋରିତ ବିଷୟବସୁ୍ତ ରହ�ିି, 
ଛେୋକମୋଛନ ଆଛପ ଆଛପ ଛସଥଛିର ସୋମିେ ଛହୋଇଯୋଆନି୍ । 
େଣମୋଧ୍ୟମ ପୋଇ ଁ ଏହୋ ଛଯତିକି ପ୍ରଯଜୁ୍ୟ, ଛଦଶର ସଂସଦୀୟ 
ବ୍ୟବସ୍ୋ ପୋଇ ଁମଧ୍ୟ ସମୋନ ଭୋବଛର ପ୍ରଯଜୁ୍ୟ । ଛସ କହଥିଛିେ, 
ବିଷୟବସୁ୍ତ ହି ଁସଂଛଯୋେର ସତୂ୍ । ଛସ ବିଶ୍ୱୋସ କରନି୍ ଛଯ, େହୃର 
କୋଯତ୍ତ୍ୟଧୋରୋର ସହତି ସୋଧୋରଣ ଜନତୋ ନିଜକୁ ସୋମିେ କରିବୋ 
ଛବଶ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ । ଏହ ି କଥୋକୁ ମନଛର ରଖ ି ସଂସଦ ଟିଭିର 
ରୂପଛରଖ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋଯୋଇ�ି । ଏବଂ ଏହ ି ଉଦ୍ୟମ ଛଦଶର 
େଣତୋନି୍ତକ ଆଧୋରକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରିବ ।  

ସଂସେ ଟିଭିର କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ
 ଟୁଛଡ ଇନ୍ ପୋେତ୍ତୋଛମଂଟ: େହୃଛର ଛସହ ିଦିନର କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ 
ସମ୍ପକତ୍ତଛର ସଚୂନୋ

 ହୋଉସ ହୋଇେୋଇଟସ: ସଂସଦର ଉଭୟ େହୃର 
କୋଯତ୍ତ୍ୟଧୋରୋର ପ୍ରମଖୁ ବିବରଣୀର ପ୍ରଦଶତ୍ତନ ।

 ଏକମ ୍ ସତ୍ : ଏହ ି ଅନୁକ୍ରମିକ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ଅଧନିଛର ସମସ୍ତ 
ଧମତ୍ତଛର ରହଥିବିୋ ଛଯୋେସତୂ୍ କିଭଳି ପରସ୍ପରକୁ ସଂଛଯୋେ 
କରୁ�ି ତୋହୋ ଉପଛର େରୁୁ୍ ବେ ଦିଆଯିବ ।

 ରେୋନ୍ ସଫରମିଙ୍ଗ ଇଣି୍ଆ: ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ 
ଭୋରତ ଉପଛର ଆଛେୋଚନୋ ।

 ଇଛକୋଛନୋମିକ ସତୂ୍: ଏହୋ ମୋଧ୍ୟମଛର 
ସରକୋରଙ୍କ ନୀତିେଡିୁକ କିପରି ନିଦ୍ତ୍ତୋରିତ 
ଛହଉ�ି ଦଶତ୍ତକମୋଛନ ଛସ ସମ୍ପକତ୍ତଛର ଜୋଣଛିବ ।

 ଟୁ ଦ ପଏଂଟ: ଏହୋ ଦଶତ୍ତକମୋନଙୁ୍କ ଛଦଶର ବିଶଷି୍ଟ 
ବ୍ୟକି୍ମୋନଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରୋଇବ । 

 ଦ ଡିଛଫଣ୍ସତ୍ତ: ଏହୋ ଛଦଶର ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣ, 
ରଣଛନୈତିକ ନିରୋପତୋ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗେଡିୁକୁ ସରଳ 
ଭୋଷୋଛର ଉପସ୍ୋପନ କରିବ ।

 ହଷି୍ଟ୍ି: ଭୋରତୀୟ ସଂସ୍ତୃିର ସତୂ୍: ଏହୋ ଆମର ସମଦୃ୍ 
ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଦଶତ୍ତନର େଭୀରତୋକୁ ଦଶତ୍ତକଙ୍କ ନିକଟଛର 
ଉପସ୍ୋପିତ କରିବ ।

 ମୋଇ ଁ ଛଷ୍ଟୋରୀ: ଦଶତ୍ତକମୋଛନ ମହଳିୋ ସୋଂସଦମୋନଙ୍କ 
ସଂଘଷତ୍ତର କୋହୋଣୀ ଜୋଣବିୋକୁ ପୋଇଛବ ।

 ଇଣି୍ଆସ ୍ ଷ୍ଟୋଟତ୍ତ ଅପ ୍ ଜର୍ଥି: ଏଥଛିର ଛଦଶର ଯବୁ 
ଉଛଦ୍ୟୋେୀମୋନଙୁ୍କ ପରିଚିତ କରୋଯିବ ।

 ଇଣି୍ଛପଛଣ୍ଂଟ ଇଣି୍ଆ ଆଟ୍ ୭୫: ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ୭୫ତମ 
ବୋଷଥିକୀ ଅବସରଛର ଅଛନକେଡିୁଏ ଅନୁକ୍ରମିକ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋଯୋଇ�ି । ଅମର କ୍ରୋନି୍, ଛୟ ଭି ନୋୟକ, ୭୫ 
ମୋଇେଛଷ୍ଟୋନସ ୍ ଅଫ ଆଜୋଦୀ, ଦ ଛଚଞ୍ଜଛମକସତ୍ତ, ୭୫ 
େ’ଜ ୍ଦ୍ୟୋଟ ଛେଭ ଡିଛରକ୍ସନ୍ ଟୁ ଇଣି୍ଆ ଭଳି ଅନୁକ୍ରମିକ 
କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ଏଥଛିର ସ୍ୋନ ପୋଇବ । 

 ଆଛସମଲି ଡିଛବଟସ ୍: ରୋଜ୍ୟ ବିଧୋନସଭୋେଡିୁକଛର 
ଆଛେୋଚନୋ କରୋଯୋଇଥବିୋ ଛସହସିବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋହୋର ମଧ୍ୟ 
ଜୋତୀୟ ସ୍ତରଛର ପ୍ରଭୋବ ରହ�ିି ଏଥଛିର ତୋହୋ ପ୍ରଦଶଥିତ 
ଛହବ ।

 ଛୟୋର ଏମପିଜ ୍: ଏହ ିକୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଛର ସୋଂସଦମୋନଙ୍କ ଜୀବନ 
ସହ ଜଡିତ ପ୍ରତିଟି ଦିେ ଉପଛର ପଙୁ୍ୋନୁପଙୁ୍ ଭୋବଛର 
ପ୍ରଦଶଥିତ ଛହବ ।

 ଭୋରତ କୋ ଛରହଛନ ୱୋେୋ ହୁ ଁ: ଏହୋ 
ଆମର ଇତିହୋସ ଏବଂ କଳୋ ଓ ସଂସ୍ତୃି ଉପଛର 
ଆଛେୋକପୋତ କରିବ ।

 ଭୋଇବ୍ୋଂଟ୍ ଇଣି୍ଆ: ଏହ ି କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଛର 
ସପ୍ୋହବ୍ୟୋପୀ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମର ସୋରୋଂଶ ପ୍ରସୋରିତ 
ଛହବ ।

 ଅଭିବ୍ୟକି୍: ଏଥଛିର କଳୋଜେତର ପ୍ରସିଦ୍ 
କଳୋକୋରମୋଛନ କଳୋର ସକୂ୍ଷ ପ୍ରଛଭଦେଡିୁକ 

ସମ୍ପକତ୍ତଛର ବୁଝୋଇଛବ ।
 ଛହେ୍ ଦି ଇଣି୍ଆ: ଏହୋ ଛରୋେ ପ୍ରତିଛରୋଧ ଉପଛର 
ଦଶତ୍ତକମୋନଙୁ୍କ ଉପଯକୁ୍ ପରୋମଶତ୍ତ ପ୍ରଦୋନ କରିବ । 

 ସ୍ମୋଟତ୍ତ ଫୋମଥିଙ୍ଗ: ଏହୋ କୃଷିଛଷେତ୍ଛର ଛହୋଇଥବିୋ ପରୀଷେୋ 
ନିରୀଷେୋ ଏବଂ ସଫଳତୋ ଉପଛର ଉଠୋଯୋଇଥବିୋ ଅନନ୍ୟ 
ପଦଛଷେପେଡିୁକୁ ପ୍ରଦଶଥିତ କରିବ ।

 ଆଟତ୍ତ ଅଫ ସୋଇନସ: ବିଜ୍ଞୋନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ ଜେତଛର ଘଟୁଥବିୋ ନୂଆ 
ନୂଆ ଆବିଷ୍ୋର ସହତି ଏହୋ ଦଶତ୍ତକଙୁ୍କ ପରିଚିତ କରୋଇବ ।

 ଛହଛେୋ ଇଣି୍ଆ ରୋଉଣ୍ ଅପ ୍: ଏହୋ ଛଦଶ ତଥୋ ସମଗ୍ର 
ବିଶ୍ୱର ଘଟଣୋବଳୀ ସମ୍ପକତ୍ତଛର ସଚୂନୋ ପ୍ରଦୋନ କରିବ ।

 ଛଡଛମୋକ୍ରୋସି ଅଫ ଦ ୱୋଲ ୍ଡ: ଏହୋ ଅନ୍ୟ ଛଦଶେଡିୁକର 
ସଂସଦଛର ଉଠୁଥବିୋ ପ୍ରସଙ୍ଗେଡିୁକ ଉପଛର ସଚୂନୋ ପ୍ରଦୋନ 
କରିବ ।

 ଆଇକନିକ୍ ସି୍ପଚ୍ : ଅଛନକେଡିୁଏ ଷେୁ୍  ଭିଡିଓ ଯୋହୋ ଆପଣଙ୍କ 
ଜ୍ଞୋନର ଉତ୍ସ ଛହବ ।
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ରାଷ୍ଟଟ୍ର କୃରି

ଛେୋଆର ଦଶତ୍ତନୋ ଛପଦଛନକର ଛଯଛତଛବଛଳ ପିେୋ 
ଥଛିେ ଛସଛତଛବଛଳ ଛସ ତୋଙ୍କ ପିତୋଙୁ୍କ ଚୋଷ 
କୋଯତ୍ତ୍ୟଛର ସୋହୋଯ୍ୟ କରୁଥଛିେ । ପୋରମ୍ପରିକ 

କୃଷିରୁ ମିଳଥୁବିୋ େୋଭ ତୋଙୁ୍କ ଏହ ିଛଷେତ୍ ପ୍ରତି ଆକଷଥିତ କରିଥେିୋ। 
ଛତଛବ େତବଷତ୍ତର ଛକୋଭିଡ ମହୋମୋରୀ ସମୟଛର ତୋେୋବ୍୍ 
ତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁନୂତନ ସମସ୍ୟୋ ସଷିୃ୍ଟ କରିଥେିୋ । ଛସ ପବୂତ୍ତରୁ ନଡିଆ 
ଚୋଷରୁ ଭେ େୋଭ କରୁଥଛିେ, ତୋହୋ ହ୍ୋସ ପୋଇବୋକୁ େୋେିେୋ 
। ଫଳଛର ଦଶତ୍ତନୋ ନଡିଆର ଖୋଦ୍ୟ ପ୍ରକି୍ରୟୋକରଣ ଦିେକୁ ମନ 
ବଳୋଇଛେ। ଏଛବ ଛସ ନଡିଆକୁ ଶଖୁୋଇ ଛସଥରୁି ଛତେ ବୋହୋର 
କରୁ�ନି୍ ଏବଂ ପଛର ତୋକୁ ବିକ୍ରୀ କରୁ�ନି୍ । ଛସ େିଟର ପି�ୋ 
୩୦୦ ଟଙ୍କୋ ଦରଛର ନଡିଆ ଛତେ ବିକ୍ରୀ କରୁ�ନି୍ । ଏହ ିଉଦ୍ୟମ 

ତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁନୂତନ ମୋେତ୍ତ ଉନ୍ଲୁକ୍ତ କରି�ି । ଏହ ିନଡିଆ ଛତେ  େିଟର 
ପି�ୋ ୩୦୦ ଟଙ୍କୋଛର ବିକ୍ରୀ ଛହଉ�ି ତୋହୋ ଦଶତ୍ତନୋଙ୍କ ପୋଇ ଁଏକ 
େୋଭଦୋୟକ ଉଦ୍ୟମ ପୋେଟି�ି । ଛକବଳ ଏତିକି ନୁଛହ ଁ, ଭୋରତୀୟ 
କୃଷି େଛବଷଣୋ ପରିଷଦ (ଆଇସିଏଆର)ରୁ ପ୍ରଶଷିେଣ ଛନବୋ ପଛର 
ଦଶତ୍ତନୋ ଏଛବ ଧୋନ, ଟମୋଛଟୋ ଓ େଙ୍କୋ ଭଳି ପୋରମ୍ପରିକ ଫସେକୁ 
ନୂଆ ଉପୋୟଛର ଚୋଷ କରୁ�ନି୍ । ଛସ ନିଜର ୪ ଏକର ଜମିଛର 
ଜଆି ଖତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁ�ନି୍ । 

ଦଶତ୍ତନୋ କୁହନି୍, “ପୋରମ୍ପରିକ କୃଷି ଅଛପଷେୋ ଖୋଦ୍ୟ 
ପ୍ରକି୍ରୟୋକରଣଛର ଛବଶ େୋଭ ରହ�ିି ।” ସଛବତ୍ତୋପରି, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
କିଷୋନ ସମ୍ୋନ ନିଧରୁି ସହୋୟତୋ ଏବଂ ଉପଯକୁ୍ ପ୍ରଶଷିେଣ ତୋଙୁ୍କ 
ଏକ ନୂତନ ପଥ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କରି�ି ।

୩୫ଟି ଉନ୍ତ କସିମ ଫସଲ କୁକପାରଣ ଏବଂ ଜେବାୟୁ
ପରିବର୍୍ଷନ ଭେି ଜଟିେ ଆହା୍ନର ମକୁାବଲିା କରିବ

ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ, ଶଳି୍ପ ଅବୋ କୃଷି ଛହଉ– ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଜୀବନର ପ୍ରଛତ୍ୟକ ଛଷେତ୍ଛର ବିଜ୍ଞୋନର ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଦ୍ୋରୋ ପରମ୍ପରୋର 
ଆଦିମ ଅଭ୍ୟୋସକୁ ବଦଳୋଇ ଭୋରତକୁ ଆତ୍ମନିଭତ୍ତର କରୋଇବୋ ଦିେଛର ଦୃତ େତିଛର ଅଗ୍ରସର ଛହଉ�ନି୍ । ବିଛଶଷକରି 

କୃଷି ଏହିଭଳି ଏକ ଛଷେତ୍, ଯୋହୋର ଅଭିନବତୋ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରେତି ପୋଇ ଁଅସୀମ ସମ୍ଭୋବନୋ ରହି�ି । ଏହି କଥୋକୁ ଧ୍ୟୋନଛର ରଖ,ି 
ପ୍ରଥଛମ ଛଜୈବ ଛପୋଷଣଯକୁ୍ ୭୦ଟି ଉନ୍ନତ କିସମର ବିହନ କୃଷକମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଉପେବ୍ କରୋଯୋଇ�ି । ଏଛବ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ସ୍ୱତନ୍ତ େଣୁ ଥବିୋ ୩୫ଟି କିସମର ବିହନକୁ ଛଦଶ ଉଛଦ୍ଶ୍ୟଛର ଛେୋକୋପତ୍ତଣ କରି�ନି୍ । ଛେୋଟିଏ ପଷେଛର, 

ଏହି ବିହନେଡିୁକ ଜଳବୋୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହୋ୍ନେଡିୁକୁ ମକୁୋବିେୋ କରିବୋ ପୋଇ ଁସଷେମ ଛହୋଇଥବିୋଛବଛଳ
ଏହୋ କୁଛପୋଷଣକୁ ଦୂର କରିବୋ ପୋଇ ଁମଧ୍ୟ ସଷେମ...

କୃରିର ଉନ୍ତ ିପାଇ ଁବଜି୍ାନର ଉପକଯାଗ
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ଭୋରତୀୟ କୃଷି େଛବଷଣୋ ପରିଷଦ ୨୦୨୧ ମସିହୋଛର ଜଳବୋୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କୁଛପୋଷଣ ଜନିତ ଆହୋ୍ନେଡିୁକର ମକୁୋବିେୋ 
କରିବୋ ପୋଇ ଁବିଛଶଷ େଣୁବତୋ ସମ୍ପନ୍ନ ଫସେ କିସମ ବିକୋଶ କରି�ି । ଏହି ୩୫ଟି କିସମ ମଧ୍ୟଛର ରହି�ି ମରୁଡି ସହଷି୍ଡୁ  କିସମର 
ବୁଟ, ଝୋଉଳିଁବୋ ଏବଂ ଖଦଖଦଡିଆ ଅେୋଡି ପ୍ରତିଛରୋଧୀ ମସରୁ, ସଅଳ ଅମଳଷେମ ଛସୋୟୋବିନ, ଛରୋେ ପ୍ରତିଛରୋଧୀ ଧୋନର ବିଭିନ୍ନ 
କିସମ, ଏବଂ େହମ, ମୋଣି୍ଆ, ବୋଜରୋ, ଯଅ, ବୁଟ, କି୍ଛନୋଆ, କୁଟୁ୍, ଛପଣି୍ ବିନ୍ ଓ ରୋଜମୋର ଛଜୈବ ଛପୋଷଣଯକୁ୍ କିସମ । ଏଥଛିର 
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଛକଛତକ ଫସେଛର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରୋଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଉପଛର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭୋବ ପକୋଉଥବିୋ ପଷୃ୍ଟତ୍ ବେକୁ ଦୂର କରିବୋଛର 

ନିଦ୍ଥିଷ୍ଟ େଣୁବତୋଯକୁ୍ କିସମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଭୁତ୍ତକ୍ । 

  େତ ୬-୭ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଛର କୃଷି ସହ ଜହତି ଆହୋ୍ନେଡିୁକର 
ମକୁୋବିେୋ ପୋଇ ଁବିଜ୍ଞୋନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍କୁ ପ୍ରୋଥମିକତୋ ଭିତିଛର 
ଉପଛଯୋେ କରୋଯୋଉ�ି । ନୂତନ ପରିସି୍ତି ବିଛଶଷକରି 
ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଳବୋୟୁ ସହ ଖୋପଖୋଉଥବିୋ ଅଧକି 
ଛପୋଷଣଯକୁ୍ ବିହନ ଉପଛର ଆଛମ ଅଧକି ଧ୍ୟୋନ ଛଦଉ�ୁ ।

 କଛରୋନୋ ସହ ସଂଗ୍ରୋମ ଚୋେିଥବିୋଛବଛଳ େତବଷତ୍ତ ହି ଁଆଛମ 
ଛଦଖଥିେୁି ଛଯ  ପଙ୍ଗପୋଳମୋଛନ ଅଛନକ ରୋଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ 
କରିଥଛିେ । ଭୋରତ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଏହ ିଆକ୍ରମଣକୁ 
ପ୍ରତିହତ କରୋଯୋଇଥେିୋ ଏବଂ ଚୋଷୀଙୁ୍କ ଅଛନକ ଷେତିରୁ ରଷେୋ 
କରୋଯୋଇଥେିୋ ।

 ଚୋଷୀଙୁ୍କ ଜଳ ସରୁଷେୋ ଛଦବୋପୋଇ ଁଆଛମ ଜଳଛସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଆରମ୍ଭ କେୁ । ଦଶନି୍ ଦଶନି୍ ଧରି ପଡିରହଥିବିୋ ୧୦୦ଟି 
ଜଳଛସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପରୁ୍ତ୍ତ କରିବୋ ପୋଇ ଁପଦଛଷେପ ଛନଉ�ୁ। 
ଫସେକୁ ଛରୋେ ଦୋଉରୁ ରଷେୋ କରିବୋ ଏବଂ  ଅଧକି ଅମଳ ପୋଇ ଁ
କୃଷକମୋନଙୁ୍କ ନୂତନ କିସମର ବିହନ ଛଯୋେୋଇ ଦିଆେେୋ ।

 ସବତ୍ତନିମ ୍ନ ସହୋୟକ ମେୂ୍ୟ ବୃଦି୍ କରିବୋ ସହତି, ଆଛମ କ୍ରୟ 
ପ୍ରକି୍ରୟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧକି ଉନ୍ନତ କେୁ ଯୋହୋଦ୍ୋରୋ ଅଧକିରୁ ଅଧକି 
କୃଷକ ଏଥରୁି େୋଭ ପୋଇପୋରିଛବ । ଏହ ିରବି ଋତୁଛର 
୪୩୦ େଷେ ଛମରିେକ ଟନରୁ ଅଧକି େହମ କ୍ରୟ କରୋଯୋଇ�ି ।

 କୃଷକମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଯକିୁ୍ ସହ ଛଯୋଡିବୋ ପୋଇ ଁ, ଆଛମ ଛସମୋନଙ୍କ 
ନିମିର୍ ବ୍ୟୋଙ୍କରୁ ସୋହୋଯ୍ୟ ପୋଇବୋ ବ୍ୟବସ୍ୋକୁ ଆହୁରି ସହଜ 
କରି�ୁ । ଆଜ ିକୃଷକମୋଛନ ପୋଣପିୋେ ସମ୍ପକଥିତ ସଚୂନୋ 

ଅଧକି ଉନ୍ନତ ଉପୋୟଛର ପୋଇ ପୋରୁ�ନି୍ । ନିକଟଛର, ଏକ 
ଅଭିଯୋନ ଚଳୋଇ ୨ ଛକୋଟିରୁ ଅଧକି କୃଷକଙୁ୍କ କିଷୋନ ଛକ୍ରଡିଟ 
କୋଡତ୍ତ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇ�ି ।

 ଜଳବୋୟୁ ପରିବତତ୍ତନ କୋରଣରୁ, ନୂତନ ପ୍ରକୋରର କୀଟ, ନୂଆ 
ନୂଆ ଛରୋେ, ମହୋମୋରୀ ଆଦି ଜନ ମେ ଛନଉ�ି । ଏହ ିକୋରଣରୁ 
ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଉପଛର େରୁୁତର ସଙ୍କଟ ଛଦଖୋଛଦଇ�ି ଏବଂ 
ଏହୋଦ୍ୋରୋ ପ୍ରୋଣୀଧନ ଓ ଫସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୋବିତ ଛହଉ�ି। 
ଏହସିବୁ ଦିେେଡିୁକ ଉପଛର ପଙୁ୍ୋନୁପଙୁ୍ େଛବଷଣୋର 
ଆବଶ୍ୟକତୋ ରହ�ିି ।

 ଛଯଛତଛବଛଳ ବିଜ୍ଞୋନ, ସରକୋର ଏବଂ ସମୋଜ ଏକତ୍ କୋଯତ୍ତ୍ୟ 
କରିଛବ, ତୋର ଫଳୋଫଳ ଅଧକି ଉତମ ଛହବ । କୃଷକ ଏବଂ 
ଛବୈଜ୍ଞୋନିକମୋନଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ଛମଂଟ ନୂତନ ଆହୋ୍ନର 
ମକୁୋବିେୋ ନିମଛନ୍ ଛଦଶର ଶକି୍ ବୃଦି୍ କରିବ । 

 କୃଷକମୋନଙୁ୍କ ଛକବଳ ଫସେ ଭିତିକ ଆୟ ବ୍ୟବସ୍ୋରୁ 
ବୋହୋରକୁ ଆଣ,ି ଛସମୋନଙୁ୍କ ମେୂ୍ୟ ଯକୁ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ 
କୃଷି ବିକଳ୍ପ ଉପଛର କୋଯତ୍ତ୍ୟ କରିବୋ ପୋଇ ଁଅନୁଛପ୍ରରିତ 
କରୋଯୋଉ�ି ।

 ବିଜ୍ଞୋନ ଓ େଛବଷଣୋରୁ ବୋହୋରୁଥବିୋ ସମୋଧୋନ ଦ୍ୋରୋ, ଏଛବ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୋରର ବୋଜରୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିସମର ଶସ୍ୟକୁ 
ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବୋ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହୋର ଉଛଦ୍ଶ୍ୟ ଛହଉ�ି 
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତୋ ଅନୁଯୋୟୀ ଏେଡିୁକ ଛଦଶର ବିଭିନ୍ନ 
ଭୋେଛର ଚୋଷ କରୋଯୋଇ ପୋରିବ ।

ବକିଶର ଗଣୁବତା ସମ୍ନ୍ ୩୫ଟି କସିମର ଫସଲ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାେୀଙ୍କ ଉେକବାଧନର ମଖୁ୍ାଂଶ:

ପ୍ରକୃତପଛଷେ ଦଶତ୍ତନୋ ଛହଉ�ି ନୂତନ ବିଚୋରଧୋରୋର ଏକ 
ପ୍ରତୀକ। ଛସ ବିଜ୍ଞୋନକୁ କୃଷି ସହ ସଂଛଯୋେ କରି ନୂତନ ଅଭିନବ 
ଉପୋୟଛର ଭୋରତକୁ ଆତ୍ମନିଭତ୍ତରଶୀଳ କରିବୋ ପୋଇ ଁ େଷେ୍ୟ 
ରଖ�ିି । ଛକବଳ ଅଭିନବତୋର ସୋହୋଯ୍ୟଛର ଦୀଘତ୍ତ ଦିନ ଧରି ରହ ି
ଆସିଥବିୋ ପୋରମ୍ପରିକ ଅଭ୍ୟୋସକୁ ପରିବତତ୍ତନ କରୋଯୋଇପୋରିବ। 
ଭୋରତ େତ ୭ ବଷତ୍ତ ଛହବ ଏହ ି ପଥଛର ଅଗ୍ରସର ଛହଉ�ି। 
ଆଇସିଏଆର ଦ୍ୋରୋ ବିକଶତି ୩୫ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ େଣୁବତୋଯକୁ୍ 
ଉନ୍ନତ କିସମର ଫସେକୁ ଛସଛପଟମର୍ ୨୮ ତୋରିଖ ଦିନ ଜୋତି 
ଉଛଦ୍ଶ୍ୟଛର ଉତ୍ସେତ୍ତ କରି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ କହଥିଛିେ, 
“ଛଯଛତଛବଛଳ ବିଜ୍ଞୋନ, ସରକୋର ଏବଂ ସମୋଜ ମିଳିତ ଭୋବଛର 
କୋଯତ୍ତ୍ୟ କରିଛବ ଏହୋର ଫଳୋଫଳ ଖବୁ ଭେ ଛହବ । କୃଷକ 

ଏବଂ ଛବୈଜ୍ଞୋନିକମୋନଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଛଦଶକୁ 
ନୂତନ ଆହୋ୍ନର ମକୁୋବିେୋ କରିବୋ ପୋଇ ଁ ଶକି୍ ଛଯୋେୋଇବ। 
”ଅଛନକ େଛବଷଣୋ ପଛର ଭୋରତୀୟ କୃଷି େଛବଷଣୋ ପରିଷଦ 
ଦ୍ୋରୋ ଏଭଳି କିସମର ବିହନ ବିକଶତି କରୋଯୋଇ�ି । ଏହୋଦ୍ୋରୋ 
ଜଳବୋୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କୁଛପୋଷଣର ପ୍ରଭୋବକୁ ଦୂର 
କରୋଯୋଇପୋରିବ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରୋୟପରୁଠୋଛର ଛନସନୋେ 
ଇନଷି୍ଟଚୁ୍ୟଟ ଅଫ ବୋଛୟୋଛେୋଜକିୋେ ଛଷ୍ଟ୍ସ ମ୍ୟୋଛନଜଛମଂଟର 
ନବନିମଥିତ ପରିସରର ଉଦଘୋଟନ କରିଥଛିେ । ଛମୌଳିକ ଏବଂ 
ନୀତିେତ େଛବଷଣୋ, ମୋନବ ସମଳ୍ର ବିକୋଶ ଏବଂ ଛଜୈବିକ 
ସମସ୍ୟୋର ସମୋଧୋନ ପୋଇ ଁ ନୀତିେତ ସହୋୟତୋ ଛଯୋେୋଇବୋ 
ଉଛଦ୍ଶ୍ୟଛର ଏହ ିପ୍ରତିଷ ୍ଠୋନ ସ୍ୋପନ କରୋଯୋଇ�ି । 
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ଉଡାନ୍ 
ସାଧାରଣ କଲାକଙ୍କ 
ପାଇ ଁବମିାନ ଯାତ୍ାକୁ 
ସହଜଲବ୍ଧ କରାଉଛି

ବିହୋରର ଦରଭଙ୍ଗୋରୁ ନିଜ ପିତୋଙ୍କ ସହ ବିମୋନଛର 
ଯୋତ୍ୋ କରୁଥବିୋ ମକୁୁ୍ ଝୋ ଛେୋଟିଏ �ବି ଟୁଇଟ 
କରି କହି�ନି୍, “ମୁ ଁ ପ୍ରଥମଥର ପୋଇ ଁ ଛମୋ ପିତୋଙ୍କ 

ସହ ବିମୋନଛର ଯୋତ୍ୋ କରୁ�ି । ଦରଭଙ୍ଗୋକୁ ବିମୋନ ବ୍ର 
ଛଦଇଥବିୋରୁ, ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ଜୀ ଧନ୍ୟବୋଦ ।” ମକୁୁ୍ଙ୍କ 
ଟୁଇଟ୍ ର ପ୍ରତିକି୍ରୟୋଛର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ କହି�ନି୍, 
“ଏହୋ ଜୋଣ ିଖସିୁ ଛହେି । ବିମୋନ ଚଳୋଚଳ ଛଷେତ୍ଛର, ଆଛମ 
ଛଯୋେୋଛଯୋେ ଓ ସବିୁଧୋର ବୃଦି୍ ଦିେଛର ଅଛନକ କୋଯତ୍ତ୍ୟ 
କରୁ�ୁ। ବିହୋରର ପ୍ରେତିଛର ଦରଭଙ୍ଗୋ ବିମୋନ ବ୍ର 
ଉଛଲ୍ଖନୀୟ ଭୂମିକୋ ରହି�ି।”

ଏହୋ ହୁଏତ ବ୍ୟକି୍େତ ଅଭିଜ୍ଞତୋର ଏକ ସରଳ ଅଭିବ୍ୟକି୍ 
ଛହୋଇପୋଛର, କିନ୍ତୁ ଆଛମ ଛଯଛତଛବଛଳ ସ୍ଥୂଳ ଭୋବଛର 
ଛଦଖବିୋ, ଉଡୋନ୍ ଛଯୋଜନୋ ଛଦଶର ବିମୋନ ଯୋତ୍ୋର ରୂପୋନ୍ର 
କରିପୋରି�ି ଏଥରୁି ତୋହୋର ପ୍ରମୋଣ ମିଳୁ�ି । ଦରଭଙ୍ଗୋ ପରି 
ଛ�ୋଟ ସହରଛର ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରତୀଷେୋ ପଛର ଏକ ଛ�ୋଟ ବିମୋନ 
ବ୍ର ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ କରୋଯୋଇ�ି । ଆଜି ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧକି ଉଡୋଣ 
ସହିତ ଦରଭଙ୍ଗୋ ସିଧୋସଳଖ ଆକୋଶ ମୋେତ୍ତ ଦ୍ୋରୋ ଅଛନକ 
ରୋଜ୍ୟ ସହିତ ଛଯୋଡି ଛହୋଇଯୋଇ�ି । ଏକ ସେୁଭ ମେୂ୍ୟଛର 

ଯୋତ୍ୀ ଭଡୋଛର ବିମୋନ ଯୋତ୍ୋ କରିବୋ ପୋଇ ଁ ସୋଧୋରଣ 
ଛେୋକର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏହୋ ସୋକୋର କରି�ି। ମୋତ୍ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କୋର 
ଭଡୋଛର ୫୦୦ କିଛେୋମିଟର ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଯୋତ୍ୋ କରିବୋ ଏଛବ 
ସମ୍ଭବ ଛହୋଇପୋରି�ି, ଯୋହୋ କିଛେୋମିଟର ପ୍ରତି ହୋରୋହୋରି 
ଖର୍ତ୍ତକୁ ୫ଟଙ୍କୋ ମଧ୍ୟଛର ସିମୀତ ରଖ�ିି । ପଣୁ ି କିଛେୋମିଟର 
ପ୍ରତି ୧୦ ଟଙ୍କୋ ଖର୍ତ୍ତ ଛହଉଥବିୋ ଟୋକି୍ସ ଯୋତ୍ୋଠୋରୁ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତୋ।

ଉଡାନ୍ କଯାଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ
୨୦୧୬ ମସିହୋଛର ପ୍ରଥମଥର ପୋଇ ଁ ଛଦଶର ଜୋତୀୟ 

ଛବସୋମରିକ ବିମୋନ ଚଳୋଚଳ ନୀତି ଛଘୋଷଣୋ କରୋେେୋ। 
ଏଥଛିର ଉଡୋନ୍ ଛଯୋଜନୋକୁ ଅନ୍ୟତମ ସଛବତ୍ତୋର୍ ପ୍ରୋଥମିକତୋଛର 
ରଖୋଯୋଇଥେିୋ । ଉଡୋନ୍ ଛହଉ�ି “ଉଛଡ ଛଦଶ କୋ ଆମ 
ନୋେରିକ”ର ସଂଷିେପ୍ ରୂପ, ଯୋହୋର ଅଥତ୍ତ ଛହଉ�ି ସୋଧୋରଣ 
ନୋେରିକ ମଧ୍ୟ ବିମୋନ ଯୋତ୍ୋ କରିପୋରିବ । ଏହି େଷେ୍ୟ 
ଛନଇ ୨୦୧୬ ଅଛ ଟ୍ୋବରଛର ଉଡୋନ୍ ଛଯୋଜନୋର ଶଭୁୋରମ୍ଭ 
କରୋଯୋଇଥେିୋ । 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ନିଛଜ ୨୦୧୭ ଏପି୍ରେଛର 
ଉଡୋନ୍ ଛଯୋଜନୋ ଅଧନିଛର ପ୍ରଥମଥର ପୋଇ ଁ ଶମିେୋ-ଦିଲ୍ୀ 

‘ହୋୱୋଇ ଚପେ’ ପିନୁ୍ଥବିୋ ଜଛଣ ବ୍ୟକି୍କୁ ‘ହୱୋଇ ଜୋହୋଜ’ଛର ଯୋତ୍ୋ କରୁଥବିୋର 
ଛଦଖବିୋ ଛହଉ�ି ଛମୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ଏହି କଥୋ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶତିୃବଦ୍ତୋର 

ପ୍ରତିଫଳନ। ଏହୋ ମୋତ୍ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କୋ ମେୂ୍ୟଛର ସୋଧୋରଣ ଛେୋକଙ୍କ
ପୋଇ ଁବିମୋନ ଯୋତ୍ୋକୁ ଉପେବଧ କରୋଇ ପୋରି�ି ।

ଧ୍ୱଜାଧାରୀ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ଉଡାନ୍ 
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ଉଡାନ କପିରି ବମିାନ ଚୋଚେ କକ୍ତ୍ର ରୂପାନ୍ର କରିଛି

ବିମୋନ ଯୋତ୍ୋକୁ ପତୋକୋ ଛଦଖୋଇ ଶଭୁୋରମ୍ଭ କରିଥଛିେ । ଷେୁ୍  
ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସହରେଡିୁକୁ ବିମୋନ ଛସବୋ ଦ୍ୋରୋ ବଡ ବଡ 
ସହର ସହ ସଂଛଯୋେ କରିବୋ ଛହଉ�ି ଉଡୋନ୍ ଛଯୋଜନୋର 
େଷେ୍ୟ । ଉଡୋନ୍ ଛଯୋଜନୋ ଅଧନିଛର ଏକ ସୋଧୋରଣ ବିମୋନଛର 
ଏକ ଘଂଟୋର ଯୋତ୍ୋ ପୋଇ ଁ ଭଡୋ କିମୋ୍ ଛହେିକପଟର ଛଯୋଛେ 
ଅଧଘଂଟୋର ଯୋତ୍ୋ ଭଡୋ ୫୦୦ କିଛେୋମିଟର ନିମଛନ୍ ୨୫୦୦ 
ଟଙ୍କୋ ରଖୋଯୋଇ�ି । 

ଏହି ଛଯୋଜନୋ ଅଧନିଛର ବିମୋନ ଛସବୋ ପ୍ରଦୋନକୋରୀ ସଂସ୍ୋ 
ବିମୋନ ମୋେତ୍ତ ପୋଇ ଁ ନିେୋମି ଡୋକିଥୋଆନି୍ । ସବତ୍ତନିମ ୍ନ ରିହୋତି 
ପୋଇବୋକୁ ଚୋହୁଥଁବିୋ ବିମୋନ ଛସବୋ ପ୍ରଦୋନକୋରୀ ସଂସ୍ୋକୁ ଠିକୋ 
ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥୋଏ । ଏହି ଭଡୋ ସୀମୋ ମଧ୍ୟଛର ପ୍ରଛତ୍ୟକ 
ଉଡୋଣଛର ବିମୋନ ଛସବୋ ପ୍ରଦୋନକୋରୀଙୁ୍କ ଅଧୋ କିମୋ୍ ଅନୁ୍ୟନ 
୯ ଅବୋ ସବତ୍ତୋଧକି ୪୦ଟି ସିଟ୍ ବୁକ୍ କରିବୋକୁ ପଡିଥୋଏ । 

ଭୋୟୋବିେିଟି େ୍ୟୋପ ୍ଫଣି୍ଙ୍ଗ (ଭିଜିଏଫ) ପ୍ରଣୋଳୀ ଜରିଆଛର 

ପବୂ୍ଷରୁ ବର୍୍ଷମାନ

ଅନ୍ାନ୍ କକ୍ତ୍କୁ କପ୍ରାତ୍ାହନ ଏହୋ ପଯତ୍ତ୍ୟଟନ ଓ ବୋଣଜି୍ୟ ସହତି ଛଯୋେୋଛଯୋେଛର ଉନ୍ନତି 
ଆଣ�ିି ।  ଛରୋଜେୋରକୁ ମଧ୍ୟ ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ମିଳି�ି 

ନଯିକିୁ୍ ବ୍ବସାୟ

ପଯତ୍ତ୍ୟଟନକୁ ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଛଦବୋ ଉଛଦ୍ଶ୍ୟଛର ଉଡୋଣ ଛଯୋଜନୋ ଅଧନିଛର ୪୬ଟି ପ୍ରମଖୁ ପଯତ୍ତ୍ୟଟନ 
ସ୍ଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୋଯୋଇ�ି । ଆଗ୍ରୋ, ଉଦୟପରୁ, ବୋରଣୋସୀ, ଛେୋଆ ଭଳି ପଯତ୍ତ୍ୟଟନ ସ୍ଳୀ 
ସଛମତ ଅେରତୋେୋ-ଆଇଜେ, ଶେିଂ-ଛକୋେକୋତୋ, ଛେୌହୋଟୀ-ଛପଛକ୍ୟୋଙ୍ଗ, ଦିମୋପରୁ-ଇ୍ୋେ 
ଭଳି ଉତର-ପବୂତ୍ତୋଂଚଳର ଆକୋଶମୋେତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡୋଣ ଛଯୋଜନୋ ସହ ସଂଛଯୋେ କରୋଯୋଇ�ି । 
ଅହମଦୋବୋଦଛର ଷ୍ଟୋଚୁ୍ୟ ଅଫ ୟୁନିଟି ନିକଟଛର ସୋବରମତୀ ନଦୀତଟରୁ ଜଳ ବିମୋନଘୋଟୀର 
ଶଭୁୋରମ୍ଭ କରୋଯୋଇ�ି । ଉତରୋଖଣ୍ର ଛତହରୀ ଡ୍ୟୋମ ୍, ଛତେଙ୍ଗୋନୋର ନୋେୋଜୁତ୍ତନ ସୋେର ଏବଂ 
ଆଣ୍ୋମୋନ ନିଛକୋବରଛର ଜଳ ବିମୋନଘୋଟି ନିମତ୍ତୋଣ କରୋଯୋଉ�ି ।

ପଯ୍୍ଷ ଟନ

ବିମୋନ ବ୍ର ପରିଚୋଳନୋ, ବିମୋନ ରଷେଣୋଛବଷେଣ, ବିମୋନ 
ଯୋତୋୟତ ନିୟନ୍ତଣ ଏବଂ ଛବୈଷୟିକ କମତ୍ତଚୋରୀ ଆଦି ଛଷେତ୍ଛର 
ନୂଆ ନିଯକିୁ୍ ସଛୁଯୋେ ସଷିୃ୍ଟ ଛହୋଇ�ି । ଛବସୋମରିକ ବିମୋନ 
ଚଳୋଚଳ ଛଷେତ୍ଛର କମତ୍ତଚୋରୀ-କୁ-ବିମୋନ ଅନୁପୋତ ୧୦୦:୧ ଭୋଛବ 
ଧରୋଯୋଉ�ି । ଏହୋର ଅଥତ୍ତ ଛହଉ�ି ଏକ ଅତିରିକ୍ ବିମୋନ ଛସବୋଛର 
ମତୁୟନ ଛହବୋ ସହତି ଆଉ ୧୦୦ ଛେୋକ ନିଯକିୁ୍ ପୋଉ�ନି୍ ।

ଆନ୍ୋଜତ୍ତୋତିକ ବିମୋନ ଚଳୋଚଳ ସଂେଠନର ରିଛପୋଟତ୍ତ ଅନୁଯୋୟୀ ଅଧକି ଉତମ 
ବିମୋନ ଛସବୋ ଅଥତ୍ତନୀତିଛର ୩ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଛରୋଜେୋରଛର ୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ 
ଘଟୋଇଥୋଏ । ଉଡୋଣ ଛଯୋଜନୋ ଅଧନିଛର ଭୋରତର ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ସହରଛର 
ବ୍ୟବସୋୟକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋଇଦୋ ମିଳି�ି । ଉଦୋହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିମୋନ ଉଡୋଣ 
ଛଯୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମଛର ଅହମଦୋବୋଦ-କିଶନେଡ, ଇଛ୍ୋର-କିଶନେଡ, ଦିଲୀ୍-
କିଶନେଡ ଏବଂ ହୋଇ୍ୋବୋଦ-କିଶନେଡ ସହର ମଧ୍ୟଛର ବିମୋନ ଛସବୋ ଆରମ୍ଭ 
କରୋଯୋଇ�ି । ଏହୋଦ୍ୋରୋ କିଶନେଡର ବ୍ୟବସୋୟଛର ତିନିେଣୁୋ ବୃଦି୍ ଘଟି�ି ।

 ୨୦୧୩ ମସିହୋଛର ଛବସୋମରିକ ବିମୋନ ଚଳୋଚଳ ମନ୍ତଣୋଳୟ 
ଭୋରତଛର ବିମୋନଛର ଯୋତୋୟତକୁ ଛନଇ ଏକ ପଙୁ୍ୋନୁପଙୁ୍ 
ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥେିୋ । ଏଥରୁି ଜଣୋପଡିଥେିୋ ଛଯ, ବିମୋନ ସଂଛଯୋେ 
ଛଦଶର କି�ି ବ�ୋ ବ�ୋ ସହର ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ସିମୀତ । ଷେୁ୍  ଏବଂ ମଧ୍ୟମ 
ସହରର ଛେୋକମୋଛନ ଛକୌଣସି ସଫୁଳ ପୋଉନୋହୋନି୍ । 

 ୨୦୧୫-୧୬ର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣୋପଡିେୋ ଛଯ, ଛକବଳ ୬ଟି ମହୋନେର 
ମଧ୍ୟଛର ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ବିମୋନ ସଂଛଯୋେ ଏବଂ ୬୧ ପ୍ରତିଶତ ବିମୋନ 
ଯୋତୋୟତ ମଧ୍ୟଛର ସୀମିତ ରହ�ିି ।

 ପବୂତ୍ତରୁ ବିମୋନ ସଂଛଯୋେ ଛକବଳ ଭୋରତର ୬ଟି ପ୍ରମଖୁ 
ମହୋନେର ମଧ୍ୟଛର ସିମୀତ ଥବିୋଛବଛଳ ଏଛବ ଏହୋର ୭୦ 
ପ୍ରତିଶତ ଛବୋଝ ଷେୁ୍  ଓ ମଧ୍ୟମ ସହର ଦିେକୁ ସମ୍ପ୍ରସୋରିତ 
ଛହୋଇ�ି ।

 ବିମୋନ ଯୋତୋୟତ ବୃଦି୍ କୋରଣରୁ ବିମୋନ ଛସବୋ ସଂସ୍ୋେଡିୁକର 
ପରିଚୋଳନୋେତ ଖର୍ତ୍ତ ଶତକୋଡୋ ୧୨ରୁ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ୋସ ପୋଇ�ି। 
ଘଛରୋଇ ବିମୋନ ଯୋତୋୟତଛର ଷେୁ୍  ସହରର ଯୋତ୍ୀମୋନଙ୍କର 
ସଂଖ୍ୟୋଛର ୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ ଘଟି�ି । 
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 ଉଡୋନ ଛଯୋଜନୋ ଅଧନିଛର ଏପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଉଡୋନ୍ ୧, ଉଡୋନ୍ ୨, 
ଉଡୋନ୍ ୩, ଉଡୋନ୍ ୩.୧, ଉଡୋନ୍ ୪, ଉଡୋନ୍ ୪.୧ ପଯତ୍ତ୍ୟୋୟକୁ 
ଅନୁଛମୋଦନ ମିଳି�ି । ଏହ ିଛଯୋଜନୋ ଅଧନିଛର ୭୦ଟି ବିମୋନ 
ବ୍ରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୋଯୋଇ�ି । ବର୍ତ୍ତମୋନ, ୫ଟି ଛହେିକପ ୍ଟର 
ଓ ୨ଟି ଜଳ ବିମୋନଘୋଟି ସଛମତ ୫୩ଟି ବିମୋନ ବ୍ରରୁ 
୩୬୯ଟି ମୋେତ୍ତଛର ବିମୋନ ଛସବୋ ଛଯୋେୋଇ ଦିଆଯୋଉ�ି। 
ଛହେିକପଟର ଏବଂ ଜଳ ବିମୋନ ଛସବୋକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡୋନ୍ 
ଛଯୋଜନୋଛର ସୋମିେ କରୋଯୋଇ�ି ।

 ଉଡୋନ୍ ଛଯୋଜନୋ ଅଧନିଛର ୧୧ଟି ଛସବୋ ପ୍ରଦୋନକୋରୀ ସଂସ୍ୋ 
ଯୋତ୍ୀମୋନଙୁ୍କ ଶସ୍ତୋ ଟିଛକଟ ଛଯୋେୋଇ ଛଦଉ�ନି୍ । ୨୦୨୧ 
ଛସଛପଟମର୍ ୨୩ ତୋରିଖ ସଦୁ୍ୋ ଉଡୋନ୍ ଛଯୋଜନୋ ଅଧନିଛର 
୧,୪୩,୩୬୧ଟି ଉଡୋଣ ଭରୋଯୋଇ�ି । ଯୋତ୍ୀମୋଛନ ଛଯପରି 
ଶସ୍ତୋ ଦରଛର ଟିଛକଟ ପୋଇପୋରିଛବ ଛସଥପିୋଇ ଁ ସରକୋର 
ଏପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ରିହୋତି ଆକୋରଛର ୧୩୪୧ ଛକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଛଯୋେୋଇ 
ଛଦଇ�ନି୍ ।

ନୂତନ ଅଧ୍ାୟର ଅୟମାରମ୍ଭ

 ଏପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଉଡୋନ୍ ଛଯୋଜନୋ ଅଧନିଛର ପ୍ରୋୟ ୭୨ େଷେ ଛେୋକ 
ସେୁଭ ମେୂ୍ୟଛର ବିମୋନ ଯୋତ୍ୋ କରିସୋରି�ନି୍ । ଛଦଶର 
ଛମୋଟ ଘଛରୋଇ ଯୋତ୍ୀଙ୍କ ଯୋତୋୟତଛର, ଷେୁ୍  ଏବଂ ମଧ୍ୟମ 
ସହରର ବିମୋନ ବ୍ରେଡିୁକର ଭୋେଛର ୫ % ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ବୃଦି୍ 
ପୋଇ�ି ।

 ଉଡୋନ୍ ଅଧନିଛର, ୨୦୨୪ ମସିହୋ ସଦୁ୍ୋ ୧୦୦୦ ନୂତନ ମୋେତ୍ତ 
ସହ ଆହୁରି ୧୦୦ଟି ଅତିରିକ୍ ବିମୋନବ୍ର କୋଯତ୍ତ୍ୟଷେମ 
ଛହବ । ୩୦ଟି ଛହେିଛପୋଟତ୍ତ ଏବଂ ଜଳ ବିମୋନ ପୋଇ ଁ
୧୦ଟି ଜଳ ବିମୋନଘୋଟୀ ଆରମ୍ଭ କରୋଯିବ । ଉତର- ପବୂତ୍ତ 

ରୋଜ୍ୟେଡିୁକଛର ୧୦ଟି ବିମୋନ ବ୍ର ସ୍ୋପନ ପୋଇ ଁପ୍ରସ୍ତୋବ 
ରହ�ିି ।

 ସନ୍ତୁଳିତ ଆଂଚଳିକ ବିକୋଶ ପୋଇ ଁ, ଏହ ିଛଯୋଜନୋ ଅଧନିଛର 
ଛଦଶର ୫ଟି ଛଭୌଛେୋଳିକ ଇେୋକୋ ବିମୋନ ଛସବୋକୁ ସମୋନ 
ଭୋବଛର ସମ୍ପ୍ରସୋରିତ କରୋଯିବ ।

 କୃଷି ଉଡୋଣ ଛଯୋଜନୋ ଅଧନିଛର କୃଷି ଉତ୍ୋଦେଡିୁକର 
ବିମୋନ ଛଯୋଛେ ପରିବହନ ପୋଇ ଁବ୍ୟବସ୍ୋ କରୋଯିବ । ଏହୋ 
ବିଛଶଷକରି ଉତର ପବୂତ୍ତ ଏବଂ ଅନଗ୍ରସର ଜଲି୍ୋେଡିୁକୁ େୋଭ 
ପହଂଚୋଇବ ।

ସରକୋର କମ ୍ ଭଡୋ କୋରଣରୁ ଷେତିର ସମମ୍ଖୁୀନ ଛହଉଥବିୋ 
ବିମୋନ ଛସବୋ ପ୍ରଦୋନକୋରୀ କମ୍ପୋନିେଡିୁକର ଷେତି ଭରଣୋ 
କରୁ�ନି୍ । ଭୋରତୀୟ ବିମୋନ ବ୍ର ପ୍ରୋଧକିରଣ ମଧ୍ୟ ଛସହ ିଏକୋ 
କୋରଣ ପୋଇ ଁବିମୋନ ବ୍ର ଫି �ୋଡ କରି�ି । ଛସହଭିଳି ରୋଜ୍ୟ 
ସରକୋରେଡିୁକ ମଧ୍ୟ ନିରୋପତୋ, ବିଜଳିୁ, ଏବଂ ଅଗି୍ ନିବତ୍ତୋପନ 
ସବୁିଧୋ ବିନୋ ମେୂ୍ୟଛର ଛଯୋେୋଇ ଛଦଉ�ନି୍ । ଏକ ସୋଧୋରଣ 
ପଷୃ ୍ଠଭୂମିରୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ପଦ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ପହଂଚିଥବିୋରୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 

ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ତୋଙ୍କର  ପ୍ରଛତ୍ୟକ ନୀତିଛର ସୋଧୋରଣ 
ନୋେରିକଙ୍କର କେ୍ୟୋଣକୁ ସଛବତ୍ତୋର୍ ପ୍ରୋଥମିକତୋ ଛଦଇଥୋଆନି୍। 
ତୋଙ୍କର ଦୂରଦୃଷି୍ଟସମ୍ପନ୍ନତୋର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଛଦଶର ମଧ୍ୟବିତ 
ଛରେଣୀ ବିମୋନଛର ଯୋତ୍ୋ କରିବୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୋକୋର କରିବୋ ପୋଇ ଁ
ସଷେମ ଛହୋଇପୋରି�ି । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଛମୋଦୀ କହନି୍, “ ବିଶ୍ୱଛର 
ଦୃତେତିଛର ବୃଦି୍ ପୋଉଥବିୋ ବିମୋନ ଚଳୋଚଳ ବଜୋରଛର 
ପହଂଚିବୋ ପୋଇ ଁଉଡୋଣ ଛଦଶକୁ ସୋହୋଯ୍ୟ କରି�ି ।”  

ଭିବର୍ତର ‘ଉଡାନ’...

ଧ୍ୱଜାଧାରୀ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ଉଡାନ୍ 
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ଭୋରତର ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମ ଛକବଳ ମୋତ୍ 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପୋଇ ଁ ଆଛ୍ୋଳନର ଏକ େୋଥୋ 
ନଥେିୋ ବରଂ ଏହୋ ମୋନବ ଇତିହୋସର 

ସବୁଠୋରୁ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣୋ ଥେିୋ । େଷେ େଷେ ଛେୋକ 
ଉପନିଛବଶବୋଦୀ ଶୋସନ ବିରୁଦ୍ଛର ସ୍ୱର ଉଛତୋଳନ 
କରିଥଛିେ । ଛକୌଣସି ଧମତ୍ତ, ବିଚୋରଧୋରୋ ଓ ବେତ୍ତ ପ୍ରତି 
ନିଜ ନିଜର ପ୍ରୋଥମିକତୋକୁ ପ�ଛର �ୋଡି ଛେୋକମୋଛନ 
ରୋଷ୍ଟ୍ର୍ୀୟ ସ୍ୱୋଥତ୍ତକୁ ସବତ୍ତୋଛଗ୍ର ରଖଥିଛିେ । ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ୭୫ 
ବଷତ୍ତ ପରୂ୍ଥି ଅବସରଛର ଛଦଶ ଅମତୃ ମଛହୋତ୍ସବ ପୋଳନ 
କରୁଥବିୋଛବଛଳ, ଏହି ଉତ୍ସବ ଛେୋକମୋନଙ୍କ ବଳିଦୋନକୁ 
ସ୍ମରଣ କରିବୋ ଏବଂ ଛସମୋନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଉପଛର 
ସଛଚତନତୋ ସଷିୃ୍ଟ କରିବୋର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅବସର...

ଭୋରତର ଇତିହୋସଛର ଅଛ ଟ୍ୋବର ୧୬ ତୋରିଖର 
ବିଛଶଷ େରୁୁତ୍ୱ ରହ�ିି କୋରଣ ଏହ ି ଦିବସ ବଙ୍ଗ ବିଭୋଜନ 
ପୋଇ ଁ ବି୍ଟିଶ ସରକୋରଙ୍କ ନିଷ୍ପତିର କୋଯତ୍ତ୍ୟକୋରୀତୋକୁ ମଛନ 
ପକୋଇଦିଏ । ଏହ ି ବିଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗ-ଭଙ୍ଗ ନୋମଛର 
ପରିଚିତ । ଏହ ିବିଭୋଜନ ପ�ଛର େଡତ୍ତ କଜତ୍ତନଙ୍କର ଏକମୋତ୍ 
ଉଛଦ୍ଶ୍ୟ ଛକବଳ ବି୍ଟିଶ ଶୋସନ ବିରୁଦ୍ଛର ବୃଦି୍ ପୋଉଥବିୋ 
ରୋଜଛନୈତିକ ସ୍ୱର ଉଛତୋଳନକୁ ଦମନ କରିବୋ ନଥେିୋ ବରଂ 
ଛସମୋନଙ୍କର ବିଭୋଜତି କର ଏବଂ ଶୋସନ କର ନୀତିର 
ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟକୁ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଛର 
ମତୋଇବୋ ମଧ୍ୟ ଥେିୋ । ଏହ ି ନିଷ୍ପତି ଛକବଳ ବଙ୍ଗଛର 
ନୁଛହ ଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଛଦଶଛର ବିଛ୍ୋହ ସଷିୃ୍ଟ କରିଥେିୋ । 
ବଙ୍ଗ ବିଭୋଜନ ଏବଂ ପଛର ପଛର ଏହୋକୁ ଛନଇ ଘଟିଥବିୋ 
ଘଟଣୋେଡିୁକ ଛକବଳ ଛଯ ଭୋରତକୁ ଏକତ୍ତି କରିନଥେିୋ 
ବରଂ ଭୋରତୀୟ ଜୋତୀୟ ଆଛ୍ୋଳନଛର ଏକ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
ଭୂମିକୋ ମଧ୍ୟ ନିବତ୍ତୋହ କରିଥେିୋ, ଏହୋଫଳଛର ୧୯୪୭ 
ମସିହୋ ଅେଷ୍ଟ ୧୫ ତୋରିଖଛର ଭୋରତ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ହୋସେ 
କରିଥେିୋ । ବଙ୍ଗ ବିଭୋଜନ ଛଯଉଭଁଳି ଭୋବଛର ଛଦଶକୁ 
ଏକୋଠ ିକରିଥେିୋ ଏବଂ ସ୍ୱଛଦଶୀ ଭୋବନୋକୁ ଜୋଗ୍ରତ କରିଥେିୋ, 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ୭୫ତମ ବଷତ୍ତଛର ଛସହ ିସମୋନ ଭୋବଛର ଛଦଶ 
“ଭୋରତ ଛଯୋଛଡୋ’ େଷେ୍ୟ ଛନଇ ଆେକୁ ବଢିଚୋେି�ି । 

ଅମତୃ ମଛହୋତ୍ସବର ଧୋରୋବୋହକି କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ଛଦଶ 
ପୋଇ ଁ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସେତ୍ତ କରିଥବିୋ ମହୋନ୍ ଛଯୋଦ୍ୋଙ୍କ 
ବିଷୟ ଉପସ୍ୋପନ କରିବ...

ଜନଭୂ୍ମି ପ୍ରତ ିମମତା
କସମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରାଥମିକତା ଥଲିା

ଭୋରତର ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମ ଛକବଳ ମୋତ୍ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପୋଇ ଁଆଛ୍ୋଳନର ଏକ େୋଥୋ ନଥେିୋ ବରଂ ଏହୋ ମୋନବ 
ଇତିହୋସର ସବୁଠୋରୁ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣୋ ଥେିୋ ।  ଛସଛତଛବଛଳ େଷେ େଷେ ଛେୋକ ଉପନିଛବଶବୋଦୀ ଶୋସନ 
ବିରୁଦ୍ଛର ସ୍ୱର ଉଛତୋଳନ କରିଥଛିେ । ଛକୌଣସି ଧମତ୍ତ, ବିଚୋରଧୋରୋ ଓ ବେତ୍ତ ପ୍ରତି ନିଜ ନିଜର ପ୍ରୋଥମିକତୋକୁ 
ପ�ଛର �ୋଡି ଛେୋକମୋଛନ ରୋଷ୍ଟ୍ର୍ୀୟ ସ୍ୱୋଥତ୍ତକୁ ସବତ୍ତୋଛଗ୍ର ରଖଥିଛିେ । ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ୭୫ ବଷତ୍ତ ପରୁ୍ଥି ଅବସରଛର 
ଛଦଶ ଅମତୃ ମଛହୋତ୍ସବ ପୋଳନ କରୁଥବିୋଛବଛଳ, ଏହି ଉତ୍ସବ ଛେୋକମୋନଙ୍କ ବଳିଦୋନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବୋ ଏବଂ 

ଛସମୋନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଉପଛର ସଛଚତନତୋ ସଷିୃ୍ଟ କରିବୋର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅବସର...

ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ୭୫ ବଷତ୍ତ ପତୂଥି ଅବସରଛର ଛଦଶ ଆଜୋଦୀ 
କୋ ଅମତୃ ମଛହୋତ୍ସବ ପୋଳନ କରୁ�ି । ଆମକୁ ଏହ ି

ଉତ୍ସବଛର ସୋମିେ ଛହବୋକୁ ପଡିବ । ଏଥଛିର ଉତ୍ସୋହର 
ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବୋକୁ ପଡିବ । ଆମର ସଙ୍କଳ୍ପକୁ 

ବୋରମୋ୍ର ଛଦୋହରୋଇବୋକୁ ପଡିବ । ଏହୋ ଆମ 
ସମସ୍ତଙ୍କର କତତ୍ତବ୍ୟ । ଆମର ସ୍ୱୋଧୀତନୋ ସଂଗ୍ରୋମକୁ 
ମନଛର ରଖ ିଆପଣମୋଛନ ଯୋହୋବି କରିଛବ ତୋହୋ 
ନିଶି୍ତ ଭୋଛବ ଅମତୃର ଏକ ବି୍ୁ ଭଳି ପବିତ୍ ଛହବ 

ଏବଂ ଅଛନକ ଭୋରତୀୟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମଛର ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ଏହ ିଅମତୃ କୁମ୍ଭ ଆେୋମୀ ବଷତ୍ତମୋନଙ୍କଛର ଆଗ୍ରହକୁ 

ଅନୁଛପ୍ରରିତ କରିବ ।
- ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ

ଆଜୋଦୀ କୋ ଅମତୃ ମଛହୋତ୍ସବ ୭୫କର ଭାରତ
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ନିମତ୍ତଳୋ ଛଦଶପୋଛଣ୍ ଛକବଳ ଜଛଣ ସପୁରିଚିତ େୋନି୍ବୋଦୀ 
କୋଯତ୍ତ୍ୟକତତ୍ତୋ, ବିଚୋରକ, ସୋହତିି୍ୟକ ଏବଂ ରୋଜ୍ୟସଭୋ 
ସଦସ୍ୟ ନଥଛିେ ବରଂ ଛସ ମଧ୍ୟ ବିଛନୋବୋ ଭୋଛବଙ୍କ 

ଭୂଦୋନ ଆଛ୍ୋଳନ ସହତି ସମ୍ପକୃ୍ 
ଥଛିେ । ୨୩ ବଷତ୍ତ ବୟସଛର ଭୂଦୋନ 
ଆଛ୍ୋଳନଛର ସୋମିେ ଛହୋଇଥବିୋ 
ନିମତ୍ତଳୋ ଛଦଶପୋଛଣ୍ ବିଛନୋବୋ ଭୋଛବଙ୍କ 
ସହତି ଛଦଶଛର ୪୦ ହଜୋର କିଛେୋମିଟର 
ଭ୍ରମଣ କରିଥଛିେ । ନୋେପରୁର ବିମଳୋ 
ଏବଂ ପରୁୁଛଷୋତମ ଛଦଶପୋଛଣ୍ଙ୍କ 
କନ୍ୟୋ, ନିମତ୍ତଳୋ ଛଦଶପୋଛଣ୍ ସୋମ୍ପ୍ରଦୋୟିକ 
ସଦଭୋବର ଛପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ସହତି ସୋମୋଜକି 
ନ୍ୟୋୟ ଏବଂ ଧମତ୍ତ ନିରଛପଷେତୋ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ 
ଉଛଦ୍ଶ୍ୟଛର ମହଳିୋ, ଆଦିବୋସୀ ଏବଂ 
ବଂଚିତ ଛେୋକମୋନଙ୍କ ଛସବୋଛର ତୋଙ୍କ 
ଜୀବନ ଉତ୍ସେତ୍ତ କରିଥଛିେ । ଛସ ଆଜୀବନ 
ଅହଂିସୋ ଏବଂ ଶୋନି୍ର ବୋତତ୍ତୋ ପ୍ରଚୋର କରିଥଛିେ । ଛସ ସୋରୋ ଜୀବନ 
ମହୋତ୍ମୋେୋନ୍ୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରଦଶଥିତ ମୋେତ୍ତ ଅନୁସରଣ କରିବୋ ପୋଇ ଁ
ନିରନ୍ର ଉଦ୍ୟମ କରିଥଛିେ । ଛସହପିରି ସମୋଜ ମହୋତ୍ମୋେୋନ୍ୀଙ୍କ 
ଆଦଶତ୍ତର ଅନୁସରଣ କରୁ ଛବୋେି ମଧ୍ୟ ଛସ ଚୋହୁଥଁଛିେ । ଛେଖୋପ୍ରତି 
ତୋଙ୍କର ବିଛଶଷ ରୁଚି ରହଥିବିୋରୁ ଛସ ଅଛନକ ପସୁ୍ତକ ରଚନୋ 
କରିଥଛିେ । ଆଜୀବନ ଅବିବୋହତି ରହଥିବିୋ ନିମତ୍ତଳୋ ଛଦଶପୋଛଣ୍ 
ଦୁଇଥର ରୋଜ୍ୟସଭୋକୁ ମଛନୋନୀତ ଛହୋଇଥଛିେ । ଛସ ମଧ୍ୟ ପଦ ମେ 
ବିଭୂଷଣ ସମ୍ୋନଛର ସମ୍ୋନୀତ ଛହୋଇଥଛିେ ।

ବତତ୍ତମୋନର କର୍ତ୍ତୋଟକର ଏକ େଡଜୋତ ରୋଜ୍ୟ କିତୁରର 
ମହୋରୋଣୀ ଚିନ୍ନୋମୋ ୧୮୫୭ ମସିହୋର ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ପ୍ରଥମ 
ସଂଗ୍ରୋମର ୩୩ ବଷତ୍ତ ପବୂତ୍ତରୁ ବି୍ଟିଶ ବିରୁଦ୍ଛର ବିଛ୍ୋହର 

ଶଙ୍ନୋଦ କରିଥଛିେ । ଏହ ି କୋରଣରୁ ଛସ ଭୋରତୀୟ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 
ସଂଗ୍ରୋମର ‘ପ୍ରଭୋତୀ ତୋରକୋ’ ଭୋଛବ ମଧ୍ୟ 
ପରିଚିତ । ବ୍ଟିିଶ ବିରୁଦ୍ଛର ସଂଗ୍ରୋମ 
କରିଥବିୋ ପ୍ରଥମ ଭୋରତୀୟ ଶୋସକମୋନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଛର ଛସ ଅନ୍ୟତମ । ୧୭୭୮ ମସିହୋ 
ଅଛ ଟ୍ୋବର ୨୩ ତୋରିଖଛର ଚିନ୍ନୋମ୍ୋ 
କର୍ତ୍ତର୍ୋଟକର ଛବେୋେବି ଜଲି୍ୋର 

ଏକ ଛ�ୋଟ େୋ ଁ କୋକଟିଛର ଜନ ମେଗ୍ରହଣ 
କରିଥଛିେ । ଛସ ଛଦଶୋଇ ବଂଶର ରୋଜୋ 
ମଲ୍ଶଜତ୍ତୋଙୁ୍କ ବିବୋହ କରିବୋ ପଛର କିତୁରର 
ରୋଣୀ ଛହୋଇଥଛିେ । ୧୮୨୪ ମସିହୋଛର 
ଚିନ୍ନୋମ୍ୋଙ୍କ ସ୍ୱୋମୀଙ୍କର ପରଛେୋକ ଛହବୋ 
ପଛର ତୋଙ୍କର ଏକମୋତ୍ ପଅୁ ମଧ୍ୟ ଛସହବିଷତ୍ତ 
ମତୁୃ୍ୟବରଣ କରିଥଛିେ । ସ୍ୱୋମୀ ଓ ପତୁ୍ଙ୍କ 

ମତୁୃ୍ୟ ପଛର ରୋଣୀ ଚିନ୍ନୋମ୍ୋ ଶବିୋେିଙ୍ଗୋପ୍ୋଙୁ୍କ ଛପୋଷ୍ୟପତୁ୍ ଭୋଛବ 
ଗ୍ରହଣ କଛେ ଏବଂ ତୋଙୁ୍କ ରୋଜସିଂହୋସନର ଉତରୋଧକିୋରୀ ଛଘୋଷଣୋ  
କଛେ । ଛତଛବ ଏହୋ ବ୍ଟିିଶମୋନଙୁ୍କ ଉତ୍ୟକ୍ କରିଥେିୋ, ଛଯଉମଁୋଛନ 
ଛଯଛକୌଣସି ମଛତ କିତୁରକୁ ଅକି୍ଆର କରିବୋ ଉଛଦ୍ଶ୍ୟଛର 
ଶବିେିଙ୍ଗୋପ୍ୋଙୁ୍କ ବହଷି୍ୋର କରିବୋକୁ ଆଛଦଶ ଛଦଛେ । ଫଳଛର 
ଯଦୁ୍ ଆରମ୍ଭ ଛହୋଇେେୋ ଏବଂ ରୋଣୀ ଚିନ୍ନୋମ୍ୋ ସୋହସର ସହତି 
ବି୍ଟିଶମୋନଙ୍କ ସହ େଛଢଇ କଛେ । ପରିଛଶଷଛର ରୋଣୀ ପରୋଜତି 
ଛହଛେ ଏବଂ ତୋଙୁ୍କ ବ୍ୀ କରି ନିଆେେୋ । ବ୍ୀ ଅବସ୍ୋଛର ୧୮୨୯ 
ମସିହୋ ଛଫବୃଆରୀ ୨୧ ତୋରିଖଛର ତୋଙ୍କର ଛଦହୋନ୍ ଛହୋଇଥେିୋ ।

ଆଚାଯ୍୍ଷ  ନକରନ୍ଦ୍ର କେବ ନଖିଣୁ ଏବଂ
ସରେତାର ପ୍ରତୀକ ଥକିଲ 

ନମି୍ଷୋ କେଶପାକଣ୍ଡ:
ଗାନ୍ୀବାେୀ ବଚିାରଧାରାର

ବଶିଷି୍ଟ ସମାଜକସବୀ

କତୁିରର ରାଣୀ ଚନି୍ାମ୍ା ଇଂକରଜ 
ସରକାରଙ୍କ ମକନାବେକୁ

ଭାଙି୍ଗ କେଇଥକିଲ
ଆବଭି୍ଷାବ: ୧୯ ଅକ୍ଟାବର ୧୯୨୯, ତକିରାଧାନ: ୧ କମ ୨୦୦୮ ଆବଭି୍ଷାବ: ୨୩ ଅକ୍ଟାବର ୧୭୭୮, ତକିରାଧାନ: ୨୧ କଫବୃଆରୀ ୧୮୨୯

ଆଚୋଯତ୍ତ୍ୟ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛଦବ ଭୋରତର ଜଛଣ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମୀ, ବିଦ୍ୋନ, ଶଷିେୋବିତ୍ ଓ ସମୋଜବୋଦୀ ଛନତୋ ଥଛିେ । 
ତୋଙ୍କର ସୋହତି୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ରହଥିେିୋ । ଆଚୋଯତ୍ତ୍ୟ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛଦବ ୧୮୮୯ ମସିହୋ ଅଛ୍ଟୋବର ୩୧ ତୋରିଖଛର ଉତରପ୍ରଛଦଶର 
ସୀତୋପରୁଛର ଜନ ମେଗ୍ରହଣ କରିଥଛିେ । ତୋଙ୍କ ପିତୋଙ୍କ ନୋମ ଥେିୋ ବଳଛଦବ ପ୍ରସୋଦ ଓ ମୋତୋଙ୍କ ନୋମ ଥେିୋ ଜବୋହୋର ଛଦବୀ । 

କୋଶୀ ବିଦ୍ୟୋପୀଠଛର ଛଯୋେ ଛଦବୋ ପଛର ଆଚୋଯତ୍ତ୍ୟ ଉପୋଧ ିତୋଙ୍କ ନୋମର ଅଂଶ ପୋେଟିେେୋ । ଛଦଶକୁ ସ୍ୱୋଧୀନ କରୋଇବୋ ତୋଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ 
ଥେିୋ । ଛତଣ ୁଛସ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଆଛ୍ୋଳନଛର ଛଯୋେ ଛଦଇଥଛିେ । ମହୋତ୍ମୋେୋନ୍ୀଙ୍କ ଅସହଛଯୋେ ଆଛ୍ୋଳନ, େବଣ ସତ୍ୟୋଗ୍ରହ ଏବଂ 
ଭୋରତ �ୋଡ ଆଛ୍ୋଳନଛର ଛସ ସକି୍ରୟ ଭୋଛବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥଛିେ ଏବଂ ବହୁବୋର ଛଜେ ମଧ୍ୟ ଯୋଇଥଛିେ । ଆଚୋଯତ୍ତ୍ୟଜୀ ଜଛଣ ଦଷେ ଓ 
ବୋସ୍ତବ ସତ୍ୟୋଗ୍ରହୀ ଥଛିେ, ଏବଂ ଏହ ିକୋରଣରୁ େୋନି୍ଜୀ ତୋଙୁ୍କ ଜଛଣ ରତ୍ ଛବୋେି କହୁଥଛିେ । ସୋମୋଜକି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଦୂତ ଭୋଛବ ଛସ 
ମଧ୍ୟ େୋନି୍ଜୀଙ୍କ େଠନମଳୂକ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଛର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥଛିେ । ଜୀବନର ପ୍ରୋରମି୍ଭକ କୋଳଛର ତୋଙ୍କର ଆହ୍ୋବୋଦ ରହଣୀ ସମୟଛର 
ଛସ ବୋେ୍ େଙ୍ଗୋଧର ତିେକ, େଜ ୍ପତ୍ ରୋୟ, ବିପିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପୋେ, ଅରବି୍ ଛଘୋଷ  ଓ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଛନତୋଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ବିଛଶଷ ଭୋଛବ ପ୍ରଭୋବିତ ଥଛିେ 
ଛବୋେି ବିଶ୍ୱୋସ କରୋଯୋଏ । ବଛ୍ ମୋତରମ ଏବଂ ଆଯତ୍ତ୍ୟ ଖବରକୋେଜର ଛସ ଜଛଣ ନିୟମିତ ପୋଠକ ଥଛିେ । ଛଦଶ ସ୍ୱୋଧୀନ ଛହବୋ ପଛର 
ମଧ୍ୟ ଆଚୋଯତ୍ତ୍ୟ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛଦବ ରୋଷ୍ଟ୍ ଛସବୋଛର ନିଛୟୋଜତି ରହଥିଛିେ । ଆଚୋଯତ୍ତ୍ୟ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛଦବ ଉର୍ରପ୍ରଛଦଶ ବିଧୋନସଭୋରୁ ଇସ୍ତଫୋ 
ଛଦଇ ୧୯୪୮ ମସିହୋ ମୋର୍ତ୍ତ ମୋସଛର ସମୋଜବୋଦୀ ପୋଟଥି େଠନ କରିଥଛିେ । ଆଚୋଯତ୍ତ୍ୟ ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛଦବଙ୍କ ଜୀବନ, ସଂଘଷତ୍ତ, ତ୍ୟୋେ, ଯନ୍ତଣୋ 
ଏବଂ ମୋନବତୋ ଓ ରୋଷ୍ଟ୍ଛସବୋର ଏକ ମହୋନ୍ େୋଥୋ । ୧୯୫୬ ମସିହୋ ଛଫବୃଆରୀ ୧୯ ତୋରିଖଛର ତୋଙ୍କର ପରଛେୋକ ଘଟିଥେିୋ ।

ଛଦଶପୋଛଣ୍
ତୋଙ୍କର ସୋରୋ

ଜୀବନ ଶୋନି୍ ଓ 
ଅହଂିସୋର

ସିଦ୍ୋନ୍ର ମତୂଥିମନ୍
ପ୍ରତୀକ ଥଛିେ । 

ଭୋରତୀୟ 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 
ସଂଗ୍ରୋମଛର 
ଛଚନ୍ନୋମୋଙୁ୍କ 
‘ପ୍ରଭୋତୀ ତୋରୋ’ 
କୁହୋଯୋଏ ।

ଆବିଭତ୍ତୋବ: ୩୧ ଅଛ୍ଟୋବର ୧୮୮୯, 
ତିଛରୋଧୋନ: ୧୯ ଛଫବୃଆରୀ ୧୯୫୬

ଆଜୋଦୀ କୋ ଅମତୃ ମଛହୋତ୍ସବ୭୫କର ଭାରତ
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ଯତୀନ୍ଦ୍ରନୋଥ ଦୋଶ ଜଛଣ ବିପ୍ଳବୀ ଥଛିେ, ଛସ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମ 
ସମୟଛର ଥଛର ନୁଛହ ଁଅଛନକଥର ବି୍ଟିଶ ଶୋସନର ମଳୂଦୁଆକୁ 
ଛଦୋହେୋଇ ଛଦଇଥଛିେ । ଛସ ଛଯଛତଛବଛଳ ଶହୀଦ ଛହଛେ 

ସଭୁୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର କହଥିଛିେ, “ଦଧଚିୀ ମହଷଥି ଛଯପରି ବଜ୍ର ନିମତ୍ତୋଣ ପୋଇ ଁନିଜର 
ଅସି୍କୁ ଦୋନ କରି ଛଦଇଥଛିେ, ଯତୀନ୍ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଠକି ଛସହଭିଳି 
ଦୋନ କରିଛଦଛେ । ଛସ ଆଧନିୁକ ଭୋରତର ଯବୁ ଦଧଚିୀ।” ୧୯୦୪ 
ମସିହୋ ଅଛ ଟ୍ୋବର ୨୭ ତୋରିଖଛର ଛସ ପବୂତ୍ତର କେିକତୋ ତଥୋ ବର୍ତ୍ତମୋନର 
ଛକୋେକୋତୋର ଏକ ସୋଧୋରଣ ପରିବୋରଛର ପିତୋ ବଙି୍କମ ବିହୋରୀ ଦୋଶ 
ଏବଂ ମୋତୋ ସହୁୋସିନୀ ଛଦବୀଙ୍କଠୋରୁ ଜନ ମେଗ୍ରହଣ କରିଥଛିେ। ଯତୀନ 
ଦୋଶ ମହୋତ୍ମୋେୋନ୍ୀଙ୍କ ଡୋକରୋଛର ଅସହଛଯୋେ ଆଛ୍ୋଳନଛର ଝୋସ 
ଛଦଇଥଛିେ ଏବଂ ଏଥପିୋଇ ଁଅଛନକବୋର ଛଜେ ଯୋଇଥଛିେ । ପଛର 
ଛସ ବିଶଷି୍ଟ ବିପ୍ଳବୀ ସରି୍ନ୍ଦ୍ର ନୋଥ ସୋନ୍ୟୋେଙ୍କ ସମ୍ପକତ୍ତଛର ଆସିଥଛିେ 
ଏବଂ ଛବୈପ୍ଳବିକ ଅନୁଷ୍ଠୋନ ହି୍ ୁସ୍ତୋନ ରିପବ ଲକିୋନ୍ 
ଆଛସୋସିଏସନର ସଦସ୍ୟ ଛହୋଇଥଛିେ । 
ହି୍ ୁସ୍ତୋନ ରିପବ ଲକିୋନ୍ ଆଛସୋସିଏସନ୍ ସହ 
ତୋଙ୍କର ସମ୍ପକତ୍ତ କୋଳଛର ଛସ ଛବୋମୋ ତିଆରି 
ଛକୌଶଳ ଶଖିଥିଛିେ । ୧୯୨୮ଛର ଆଛୟୋଜତି 
କୋେକୋଟୋ କଂଛଗ୍ରସଛର ଛସ ମଧ୍ୟ ଛନତୋଜୀ 
ସଭୁୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଛବୋଷଙ୍କ ସହୋୟକ ଭୋଛବ କୋଯତ୍ତ୍ୟ 
କରିଥଛିେ । ପଛର ଭେତ ସିଂହଙ୍କ ଅନୁଛରୋଧ 
କ୍ରଛମ ଛବୋମୋ ତିଆରି ପୋଇ ଁ ଛସ ଆଗ୍ରୋ ଯୋତ୍ୋ 
କରିଥଛିେ । ଏହୋ ବିଶ୍ୱୋସ କରୋଯୋଏ ଛଯ ଭେତ 
ସିଂହ ଏବଂ ବଟୁଛକଶ୍ୱର ଦତ ୧୯୨୯ ଏପି୍ରେ ୮ ତୋରିଖଛର ଛସଂରେୋେ 
ଆଛସମଲି ଉପରକୁ ଛଯଉ ଁଛବୋମୋ ଫିଙି୍ଗଥଛିେ ତୋକୁ ଯତୀନ ଦୋଶ ତିଆରି 
କରିଥଛିେ । େୋଛହୋର ଷଡଯନ୍ତ ମୋମେୋଛର ତୋଙୁ୍କ ଛକୋଟତ୍ତ ଚୋେୋଣ 
କରୋେେୋ ଏବଂ ଛଜେ୍ ପଠୋଇ ଦିଆେେୋ । ଛଜେ୍ ଭିତଛର ରୋଜଛନୈତିକ 
ବ୍ୀଙ୍କ ଦୟନୀୟ ସି୍ତି ତୋଙୁ୍କ ବିଚଳିତ କରିଛଦଇଥେିୋ, ଛସମୋନଙୁ୍କ 
ୟୁଛରୋପୀୟ ବ୍ୀମୋନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହୋର କରୋଯୋଉ ଛବୋେି ଯତୀନ ଦୋଶ 
ଦୋବି କରିଥଛିେ । ତୋଙ୍କ ଦୋବୀ ପରୂଣ ପୋଇ ଁଛସ େୋଛହୋର ଛଜେଛର 
ଅନଶନ ଆଛ୍ୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥଛିେ । ଏହ ି କଷ୍ଟଦୋୟୀ ଅନଶନ 
ଆଛ୍ୋଳନ ୬୩ ଦିନ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଚୋେିଥେିୋ । ଏହ ି ସମୟଛର, ବି୍ଟିଶ 
କତୃତ୍ତପଷେ ଯତୀନ ଦୋଶଙୁ୍କ ଖଆୁଇବୋ ପୋଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପୋୟ ଅବେମନ୍ 
କରିଥଛେ, କିନ୍ତୁ ଛସ ତୋଙ୍କ ଅନଶନ ଆଛ୍ୋଳନରୁ ଓହରି ନଥଛିେ । 
ପରିଛଶଷଛର ୬୩ ଦିନ ପଛର ଛସଛପଟମର୍ ୧୩ ତୋରିଖଛର ମୋତ୍ ୨୫ 
ବଷତ୍ତ ବୟସଛର ତୋଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟିଥେିୋ ।

ଆଶଫୋକୁଲ୍ୋ ଖୋନ୍ ୧୮୯୦ ମସିହୋ ଅଛ ଟ୍ୋବର ୨୨ 
ତୋରିଖଛର ଉର୍ରପ୍ରଛଦଶର ଶୋହୋଜୋହୋନପରୁଠୋଛର 
ଜନ ମେଗ୍ରହଣ କରିଥଛିେ । କୋଛକୋରୀ ଘଟଣୋଛର 

ମହତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକୋ ଗ୍ରହଣ କରିଥବିୋ ଆଶଫୋକୁଲ୍ୋ ଖୋନ୍ ଛକବଳ 
ଜଛଣ ମହୋନ୍ ଉଦୁ୍ତ୍ତ କବି ନଥଛିେ ବରଂ ରୋମ ପ୍ରସୋଦ ବିସମିେଙ୍କର 
ମଧ୍ୟ ଜଛଣ ଘନିଷ୍ଠ ବନୁ୍ ଥଛିେ । ଛସ ଛସହ ିବିପ୍ଳବୀମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
ଜଛଣ, ଯିଏ ମୋତ୍ ୨୭ ବଷତ୍ତ ବୟସଛର ହସି ହସି ଫୋଶୀ ଖଂୁଟଛର 
ଝୁେି ପଡିଥଛିେ । ମହୋତ୍ମୋେୋନ୍ୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଆରମ୍ଭ କରୋଯୋଇଥବିୋ 
ଅସହଛଯୋେ ଆଛ୍ୋଳନଛର ମଧ୍ୟ ଛସ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥଛିେ । 
୧୯୨୨ ମସିହୋ ଛଫବୃଆରୀ ୪ ତୋରିଖଛର ଛଚୌରିଛଚୌରୋ ଘଟଣୋ  
ପଛର ମହୋତ୍ମୋେୋନ୍ୀ  ଆଛ୍ୋଳନରୁ ଓହରି ଯିବୋ ପଛର ଆଶଫୋକୁଲ୍ୋ 
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀମୋଛନ ଷେବ୍ୁ ଧ ଛହୋଇଥଛିେ । ଛଚୌରିଛଚୌରୋଛର 

ଅସହଛଯୋେ ଆଛ୍ୋଳନର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୋରୀଙ୍କର 
ପେିୁସ ୍ସହ େଣ୍ଛେୋଳ ଛହବୋ ଫଳଛର ୨୨ ଜଣ 
ପେିୁସ ୍କମତ୍ତୀ ଓ ୩ ଜଣ ସୋଧୋରଣ ନୋେରିକଙ୍କର 
ମତୁୃ୍ୟ ଘଟିଥେିୋ । ୩ ବଷତ୍ତ ପଛର ଚନ୍ଦ୍ରଛଶଖର 
ଆଜୋଦଙ୍କ ଛନତୃତ୍ୱଛର ୧୯୨୫ ମସିହୋ ଅେଷ୍ଟ ୮ 
ତୋରିଖଛର ବିପ୍ଳବୀମୋନଙ୍କର ଏକ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
ଛବୈଠକ ବସିଥେିୋ, ଛଯଉଠଁୋଛର ଶୋହୋରୋନପରୁ-
େଛକ୍୍ନୌ ଯୋତ୍ବିୋହୀ ଛରେନକୁ େୁଟିବୋ ପୋଇ ଁ
ଛଯୋଜନୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଛହୋଇଥେିୋ । ଛରେନଟି ସରକୋରୀ 
ତହବିେକୁ ଧରି ଯୋତ୍ୋ କରୁଥେିୋ, ଏବଂ ଛଯୋଜନୋ 
ଅନୁଯୋୟୀ ତୋ’ ପରଦିନ ଅଥତ୍ତୋତ୍ ୧୯୨୫ ଅେଷ୍ଟ 

୯ ତୋରିଖଛର କୋଛକୋରୀ ଛଷ୍ଟସନଠୋଛର ଛରେନ୍ େୁଟୋଯିବୋର କଥୋ 
ଥେିୋ । ଆଶଫୋକୁଲ୍ୋ ଏବଂ ତୋଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସୋଥୀ, ଛଯଉମଁୋଛନ 
ଛସଛତଛବଛଳ ହି୍ ୁସ୍ତୋନ ରିପବ ଲକିୋନ୍ ଆଛସୋସିଏସନ୍ ଛର ଛଯୋେ 
ଛଦଇଥଛିେ, ଛସମୋଛନ ପ୍ରସିଦ୍ କୋଛକୋରୀ ଛରେନ୍ ଡକୋୟତିକୁ ସଫଳ 
କରିଥଛିେ । ଏହ ିଦୁଃସୋହସିକ ଘଟଣୋ ପଛର ଅଛନକ ଦିନ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ 
ଛସ ଛପୋେିସ ୍ଆଖରୁି ଦୂଛରଇ ରହବିୋଛର ସଫଳ ଛହୋଇଥଛିେ । କିନ୍ତୁ 
ତୋଙ୍କର ଜଛଣ ସ୍େୁ ସୋଥୀ ତୋଙୁ୍କ ଛଧୋକୋ ଛଦଇ ପେିୁସର ସଚୂନୋକୋରୀ 
ପୋେଟି ଯୋଇଥେିୋ । ୧୯୨୬ ଛମ ୨୧ ତୋରିଖଛର କୋଛକୋରୀ ଷଡଯନ୍ତ 
ମୋମେୋର ଶଣୁୋଣ ି ଆରମ୍ଭ ଛହୋଇଥେିୋ ଏବଂ ୧୯୨୭ ଜେୁୋଇଛର 
ଚୂଡୋନ୍ ରୋୟ ଛଘୋଷଣୋ କରୋଯୋଇଥେିୋ । ରୋମ ପ୍ରସୋଦ ବିସମିେ, 
ଆଶଫକୁଲ୍ୋ ଖୋନ୍ , ଠୋକୁର ଛରୋଶନ ସିଂହ ଏବଂ ରୋଛଜନ୍ଦ୍ର େୋହରିୀଙୁ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ ଦିଆଯୋଇଥେିୋ । ୧୯୨୭ ଡିଛସମର୍ ୧୯ ତୋରିଖଛର ଏହ ି
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଛେୋରଖପରୁ ଛଜେଛର ଫୋଶୀ ଦିଆଯୋଇଥେିୋ ।

ବ୍ଟିିଶ ଶାସନକୁ 
କୋହଲାଇ କେଇଥବିା ଯବୁ 

େଧଚିୀ -ଯତୀନ ୋଶ

ଆଶ ୍ଫାକୁଲ୍ଲା ଖାନ୍ –  ବ୍ଟିିଶ 
ସରକାରଙ୍କ ଆଖକିର ଧେିୂ କେଇ 
ତାଙ୍କର ତହବଲି ଲୁଟି କନଇଥକିଲ

ଆବଭି୍ଷାବ: ୨୭ ଅକ୍ଟାବର ୧୯୦୪, ତକିରାଧାନ: ୧୩ କସକ୍ଟମ୍ବର ୧୯୨୯ ଆବଭି୍ଷାବ: ୨୨ ଅକ୍ଟାବର ୧୯୦୦, ତକିରାଧାନ: ୧୯ ଡିକସମ୍ବର ୧୯୨୭

ମୋତ୍ ୨୫ ବଷତ୍ତ 
ବୟସଛର ଛଶଷ 

ନିଶ୍ୱୋସ ତ୍ୟୋେ 
କରିବୋ ପବୂତ୍ତରୁ ଛସ 

୬୩ ଦିନ ଧରି 
ଅନଶନ ଆଛ୍ୋଳନ 

କରିଥଛିେ 

ମୋତ୍ 
୨୭ ବଷତ୍ତ 
ବୟସଛର 
ଛସ ହସି ହସି 
ନିଜ ଜୀବନ 
ଛଦଇଥଛିେ 
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ସ୍ୱୋମୀ ବିଛବକୋନ୍ଙ୍କର ଶଷି୍ୟୋ ନିଛବଦିତୋ ଆଇରିସ ବଂଛଶୋଦ୍ବ 
ଥଛିେ ଏବଂ ତୋଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନୋମ ଥେୋ ମୋେତ୍ତୋଛରଟ 
ଏେିଜୋଛବଥ ଛନୋବେ । ନିଛବଦିତୋ ୧୮୬୭ ମସିହୋ 

ଅଛ ଟ୍ୋବର ୨୮ ତୋରିଖଛର ଉତର ଆୟେତ୍ତୋଣ୍ର କୋଉଂଟି ଟୋୟରନଛର 
ଜନ ମେଗ୍ରହଣ କରିଥଛିେ । ମୋେତ୍ତୋଛରଟ ଏେିଜୋଛବଥ ଛନୋବେଙୁ୍କ ସ୍ୱୋମୀ 
ବିଛବକୋ୍ଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଭେିନୀ ନିଛବଦିତୋ ନୋମ ପ୍ରଦତ କରୋଯୋଇଥେିୋ, 
ଯୋହୋର ଅଥତ୍ତ ଛହଉ�ି ‘ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସେତ୍ତୀକୃତ’ । ନିଛବଦିତୋର 
ଆଉ ଏକ ଅଥତ୍ତ ଛହଉ�ି ଯିଏ ମହଳିୋମୋନଙ୍କ ଶଷିେୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ସେତ୍ତର୍ୀକୃତ। 
ଛସ ଭୋରତୀୟ ସଂସ୍ତିୃ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରଭୋବିତ ଛହୋଇ ଭୋରତକୁ ନିଜର 
କମତ୍ତଭୂମି ଭୋଛବ ବୋ�ିଛନବୋ ସହତି ଭୋରତୀୟମୋନଙ୍କର ଛସବୋ 
କରିଥଛିେ ଏବଂ ସବୁଛବଛଳ ଭୋରତକୁ 
ନିଜର ମୋତୃଭୂମୀ ଭୋଛବ ବିଛବଚନୋ 
କରୁଥଛିେ । ଏଥପିୋଇ ଁଛସ ଭୋରତର 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମୀ ଓ ବିପ୍ଳବୀମୋନଙୁ୍କ 
ସମଥତ୍ତନ କରୁଥଛିେ ଏବଂ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 
ସଂଗ୍ରୋମଛର ମଧ୍ୟ ସକି୍ରୟ ଭୋଛବ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥଛିେ । ରବୀନ୍ଦ୍ରନୋଥ 
ଟୋଛେୋର, ଜେଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବସ,ୁ 
ଅବନିନ୍ଦ୍ରନୋଥ ଟୋଛେୋର ଏବଂ ନ୍େୋେ ଛବୋଷଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱଙ୍କ 
ସହ ମଧ୍ୟ ଛସ ସମ୍ପକତ୍ତଛର ଆସିଥଛିେ । ଏହୋ ବିଶ୍ୱୋସ କରୋଯୋଏ ଛଯ, 
ଛସ ମହଷଥି ଅଛରୋବିଛ୍ୋ ଛଘୋଷଙୁ୍କ ବି୍ଟିଶ ଷଡଯନ୍ତ ସମ୍ପକତ୍ତଛର ସତକତ୍ତ 
କରୋଇବୋ ପଛର ପଣି୍ଛଚରୀ (ବର୍ତ୍ତମୋନର ପଡୁୁଛଚରୀ) ଚୋେିଯିବୋ 
ପୋଇ ଁ ପରୋମଶତ୍ତ ଛଦଇଥଛିେ । ଛସ ମଧ୍ୟ ରଛମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ ଏବଂ 
ଯଦୁନୋଥ ସରକୋରଙୁ୍କ ଭୋରତୀୟ ଦୃଷି୍ଟଛକୋଣରୁ ଇତିହୋସ ଛେଖବିୋ 
ପୋଇ ଁଅନୁପ୍ରୋଣତି କରିଥଛିେ । ଛସ ମଧ୍ୟ ନୋରୀ ଶଷିେୋକୁ ଛନଇ ଛବଶ ୍
ସଛଚତନ ଥଛିେ । ଛସଥପୋଇ ଁ ଛସ ତତ୍ କୋଳୀନ କୋେକୋଟୋଛର 
ବୋଳିକୋମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଏକ ବିଦ୍ୟୋଳୟ ଛଖୋେିଥଛିେ । ସ୍ୱୋମୀ 
ବିଛବକୋନ୍ଙ୍କ େରୁୁ ରୋମକୃଷ୍ ପରମହଂସଙ୍କ ଆଧୋତି୍ମକ ସହଧମଥିଣୀ 
ମଦର ଶୋରଦୋଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ନିଛବଦିତୋ ସ୍େୁ ଉଦ୍ ଘୋଟିତ ଛହୋଇଥେିୋ । 
ତୋଙ୍କଠୋରୁ ଅନୁପ୍ରୋଣୀତ ଛହୋଇ ଛକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଏଛବ ବୋଳିକୋମୋନଙ୍କ 
ଶଷିେୋ ପୋଇ ଁ ଛବଟି ବଚୋଓ-ଛବଟି ପଢୋଓ ଛଯୋଜନୋ ଚଳୋଇ�ନି୍ । 
ନିଛବଦିତୋ ମଧ୍ୟ ଜଛଣ ସଫଳ ଛେଖକିୋ ଥଛିେ ଏବଂ ଛସ ମଧ୍ୟ 
ଭୋରତୀୟମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଛର ଜୋତୀୟତୋର ଭୋବନୋ ଜୋଗ୍ରତ କରିବୋ 
ପୋଇ ଁଅଛନକ ପସୁ୍ତକ ରଚନୋ କରିଥଛିେ । 

େୋନ୍ୀବୋଦୀ ବିଚୋରଧୋରୋ ଉପଛର ବିଶ୍ୱୋସ ରଖଥୁବିୋ ରେୀ 
କି୍ରଷ୍ୋ ସିଂହ ଛକବଳ ଜଛଣ ମହୋନ୍ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମୀ 
ନଥଛିେ ବରଂ ଆଧନିୁକ ବିହୋରର ସ୍ପତି ଥଛିେ । 

‘ବିହୋର ଛକଶରୀ’, ‘ବିହୋର ବିଭୂତି’, ‘ରେୀବୋବୁ’ ଭଳି ତୋଙ୍କର ଅଛନକ 
ରେଦ୍ୋନୋମ ଛେୋକମୋନଙ୍କର ତୋଙ୍କ ପ୍ରତି ଛସ୍ହ ଓ ସମ୍ୋନର ପ୍ରମୋଣ 
ଛଦଇଥୋଏ । ରେୀ କି୍ରଷ୍ ସିଂହ ନୱୋଡୋ ଜଲି୍ୋର ଖୋନୱୋ ଗ୍ରୋମଛର 
ଜନ ମେଗ୍ରହଣ କରିଥଛିେ । ତୋଙୁ୍କ ମୋତ୍ ୫ ବଷତ୍ତ ଛହୋଇଥବିୋଛବଛଳ 
ତୋଙ୍କ ମୋଆଙ୍କ ଛଦହୋନ୍ ଘଟିଥେିୋ । ରେୀ କି୍ରଷ୍ୋ ସିଂହ ଜୋତିର ପିତୋ 
ମହୋତ୍ମୋେୋନ୍ୀଙ୍କ ଡୋକରୋଛର ରୋଜନୀତିଛର ପ୍ରଛବଶ କରିଥଛିେ 

ଏବଂ ଯବୁୋ ବୟସଛର ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 
ଆଛ୍ୋଳନଛର ଛଯୋେ ଛଦଇଥଛିେ । 
ବନୋରସର ଛସଂରେୋେ ହି୍ ୁ କଛେଜଛର 
ଛସ େୋନି୍ଜୀଙୁ୍କ ଛଭଟିଥଛିେ । ୧୯୧୭ 
ମସିହୋଛର େୋନି୍ଜୀ ଛଯଛତଛବଛଳ 
ସତ୍ୟୋଗ୍ରହ ଆଛ୍ୋଳନ ଆରମ୍ଭ 
କଛେ, ରେୀ କି୍ରଷ୍ୋ ସିଂହ ଚୋଷୀମୋନଙ୍କ 
ଛେୋଷ ୍ଠୀର ଛନତୃତ୍ୱ ଛନଇଥଛିେ । 

୧୯୨୧ ମସିହୋଛର ଛଯଛତଛବଛଳ ମହୋତ୍ମୋେୋନ୍ୀ ଛଦଶର ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 
ପୋଇ ଁଅସହଛଯୋେ ଆଛ୍ୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଛେ ଛସ ଓକିେୋତି �ୋଡି 
ସ୍ୱୋଧୀତନୋ ସଂଗ୍ରୋମଛର ଛଯୋେ ଛଦଛେ । ୧୯୩୦ ମସିହୋଛର 
େବଣ ସତ୍ୟୋଗ୍ରହ କୋଳଛର ଛସ ମଧ୍ୟ ଛବଶ ସକି୍ରୟ ଥଛିେ । ୧୯୩୩ 
ମସିହୋର ଆଇନ୍ ଅମୋନ୍ୟ ଆଛ୍ୋଳନ କୋଳଛର ଛସ େିରଫ 
ଛହୋଇ ହଜୋରୀବୋେ ଛଜେକୁ ଯୋଇଥଛିେ । ୧୯୪୧ ସତ୍ୟୋଗ୍ରହ 
ପୋଇ ଁେୋନି୍ଜୀ ରେୀ କି୍ରଷ୍ୋ ସିଂହଙୁ୍କ ବିହୋର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟୋଗ୍ରହୀ ନିଯକୁ୍ 
କରିଥଛିେ । ୧୯୪୨ ମସିହୋର ଭୋରତ �ୋଡ ଆଛ୍ୋଳନ କୋଳଛର 
ଛସ ମଧ୍ୟ ଛଜେ ଯୋଇଥଛିେ । ଛସ ଆଜୀବନ ସୋମୋଜକି ନ୍ୟୋୟ ପୋଇ ଁ
ସଂଘଷତ୍ତ କରିଥଛିେ । ବିହୋରର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଭୋବଛର ଛସ ଜମିଦୋରୀ 
ପ୍ରଥୋର ଉଛଚ୍ଛଦ କରିଥଛିେ । ଛକବଳ ଏତିକି ନୁଛହ ଁ, ଛଦଓଧରର 
ଛବୈଦ୍ୟନୋଥ ଧୋମ ମ୍ରିଛର ଦଳିତମୋନଙ୍କ ପ୍ରଛବଶ ପୋଇ ଁ ଛସ 
ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋନ ଚଳୋଇଥଛିେ । ପରିଛଶଷଛର, ଛସ ଏଥଛିର ସଫଳ 
ଛହୋଇଥଛିେ ଏବଂ ବୋବୋ ଛବୈଦ୍ୟନୋଥ ଧୋମ ମ୍ିରକୁ ଦଳିତମୋନଙ୍କ 
ପ୍ରଛବଶ ତୋଙ୍କରି ପ୍ରୟୋସ ଦ୍ୋରୋ ସମ୍ଭବ ଛହୋଇଥେିୋ ।

ଭଗିନୀ ନକିବେତିା ଭାରତର ଏହ ିମହାନ 
ଭୂମି ପ୍ରତ ିଜୀବନ ଉତ୍ଗ୍ଷ କରିଥକିଲ

‘ବହିାର କକଶରୀ’ ଡ୍ଟର ରେୀ କ୍ରଷିା୍ ସିଂହ – 
ସାମାଜିକ ନ୍ାୟର ପ୍ରତୀକ

ଆବିଭତ୍ତୋବ: ୨୮ ଅଛ୍ଟୋବର ୧୮୬୭ ତିଛରୋଧୋନ: ୧୩ ଅଛ୍ଟୋବର ୧୯୧୧ ଆବିଭତ୍ତୋବ: ୨୧ ଅଛ୍ଟୋବର ୧୮୮୭, ତିଛରୋଧୋନ: ୩୧ ଜୋନୁଆରୀ ୧୯୬୧

ଭେିନୀ ନିଛବଦିତୋ 
ନୋରୀକୁ ଛନଇ 

ଛବଶ ସଛଚତନ 
ଥଛିେ 

ଆଇନ୍ ଅମୋନ୍ୟ 
ଆଛ୍ୋଳନ 
ସମୟଛର େିରଫ 
ଛହୋଇଥଛିେ 

ଆଜୋଦୀ କୋ ଅମତୃ ମଛହୋତ୍ସବ୭୫କର ଭାରତ
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ଭୋରତର ସି୍ତି ଜୋହରି କରିଥବିୋ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକି୍ ଥଛିେ ଛନତୋଜୀ 
ସଭୁୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଛବୋଷ। ଜଛଣ ଭୋରତୀୟର ଦୃଷି୍ଟ ଛନଇ ଛଦଖବିୋ 
େୋେି ଭୋରତର ଜନସୋଧୋରଣଙୁ୍କ ଶଷିେୋ ଛଦବୋଛର ଛସ ଥଛିେ 
ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକି୍ ।-ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ

ଆମ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମ ପଥଛର ଏପରି 
ଛକଛତକ ମୋଇେଖଣୁ୍ଟ ରହ�ିି ଯୋହୋକୁ 
ଆଛମ ଭୂେି ଯୋଇଥେୁି। ଆଜୋଦ ହି୍  
ନୋମଛର ସ୍ୱୋଧୀନ ଭୋରତର ପ୍ରଥମ ସରକୋର 
େଠନ ଏହପିରି ଏକ ଐତିହୋସିକ ଘଟଣୋ 
ଯୋହୋକୁ ଅଣଛଦଖୋ କରୋଯୋଇଥେିୋ। ଛଦଶ 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ୪ ବଷତ୍ତ ପବୂତ୍ତରୁ ଛନତୋଜୀ ସଭୁୋଷ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଛବୋଷ ଅଛ୍ଟୋବର ୨୧, ୧୯୪୩ଛର 
ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୋଧୀନ ସରକୋର ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ କରିଥଛିେ। 
ଛସଛତଛବଛଳ ୯ଟି ରୋଷ୍ଟ୍ ଏହ ିସରକୋରକୁ 
ମୋନ୍ୟତୋ ଛଦଇଥଛିେ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ନଛରନ୍ଦ୍ର ଛମୋଦୀ ୨୦୧୮ଛର ଏକ ଐତିହୋସିକ 
ପଦଛଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜୋଦ ହି୍  
ସରକୋରଙ୍କ ୭୫ତମ ବଷତ୍ତ ପତୂଥି ଅବସରଛର 
େୋେକିେୋଛର ତ୍ିରଙ୍ଗୋ
ପତୋକୋ ଉଛର୍ୋଳନ କରିଥଛିେ।

ଆଜାେ ହନି୍ଦ
ପାକି୍କ

ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ
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