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ମନ କୀ ବାତ୍ ଶଣୁବିା ଲାେି କୁୟୁଆର ଗକାଡ ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ

“ଭାରତର ଯବୁପଡିଢ଼ଡି ବଡ଼ 
ଆକାରସର ନୂଆ କଡିଛଡି
କରଡିବାକୁ ଚାହୁଛଁନ୍ଡି”

ଅଧ୍ାୟ ୨୭, ଅେଷ୍ଟ ୨୯, ୨୦୨୧ମନ କୀ ବାତ ୨.୦

ଗେଶକୁ ଆତ୍ମନିଭ୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଲାେି, ଆଜିର ଯବୁପିଢ଼ି ନୂତନ ଲକ୍ୟୁ, େନ୍ତବୟୁ ଏବଂ ଆଶାଆକାଂକ୍ାକୁ ଗନଇ ଏକ 
ଅଜଣା େୁନିଆଗର ପାେ ଥାପିବାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ। ଏହିପରି ଏକ ସମୟଗର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳଗର ବଜ୍ଭୟୁରୁ 
ସମ୍ପେ ପ୍ରସୁ୍ତି ଲାେି ଚିନ୍ତା କରାଯିବା ପ୍ରଗତୟୁକଙ୍କ ପାଇ ଁଗପ୍ରରଣା ପାଲଟିଛି। ସାମଗି୍କ ବିକାଶ ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ ଉେୟୁମ 
କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଗଟ କ୍ୀଡ଼ା ଆମ ସଂସ୍ତିୃ ପାଲଟିଥବିା ଗବଗଳ ଅନୟୁପଗଟ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ସଂସ୍ତିୃକୁ 

ଗଲାକପି୍ରୟ କରିବା ଲାେି ପେଗକ୍ପ ନିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ମାସିକ ଗରଡିଓ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମ ‘ମନ କୀ 
ବାତ’ଗର ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗର ଆଗଲାଚନା କରିଛନି୍ତ। ଏହାର କୀୟେଂଶ :

 କ୍ୀଡ଼ା : କ୍ୀଡ଼ା ପ୍ରତଡି ଉତ୍ାହ ବୃଦ୍ଡି ପାଇବା ସମଜର ଧ୍ାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତଡି ଏକ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳଡି। ପ୍ରାୟ ଚାରଡି ଦଶନ୍ଡି, ଦୀର୍ଷ ୪୧ ବର୍ଷ 
ପସର ଭାରତର ଯବୁପଡିଢ଼ଡି, ଆମର ପଅୁ ଓ ଝଡିଅମାସନ ପଣୁଡିଥସର ଆମ ହକଡିକୁ ଜୀବନ୍ କରଡିପାରଡିଛନ୍ଡି। ଚାରଡି ଦଶନ୍ଡି ପସର ଭାରତ 
ହକଡିସର ପଦକ ଜଡିତଡିଛଡି। କ୍ୀଡ଼ା ସଷେତ୍ରସର ରହଡିଥବିା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯବୁପଡିଢ଼ଡି ଏସବ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ଡି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦୟୁମ ବଳସର 
ଭାରତ କ୍ୀଡ଼ା ସଷେତ୍ରସର ସମ୍ାନଜନକ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରଡିବ। 

 ଯବୁପଡିଢ଼ଡି : ଯବୁପଡିଢ଼ଡିଙ୍କ ମାନସଡିକତାସର ବୟୁାପକ ପରଡିବର୍୍ଷନ ରଟଡିଛଡି। ଆଜଡିର ଯବୁ ମାନସଡିକତା ମଡିଳଡିତ ଭାସବ କଡିଛଡି ନୂଆ କରଡିବାକୁ 
ଚାହୁଛଁନ୍ଡି। ଥସର ଯବୁପଡିଢ଼ଡି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ ସହସଲ ଲଷେୟୁ ହାସଲ ଦଡିଗସର ସମସ୍ତ ସଡିଦ୍ଡି ପ୍ରାପ୍ଡି ସହାଇଥାଏ। ମହାକାଶ ସଷେତ୍ର ଉନ୍ମକୁ୍ତ 
ସହବା ପସର ଯବୁପଡିଢ଼ଡି ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ଅସ୍ୱେରଣ କରୁଛନ୍ଡି। ନୂଆ ସଷେତ୍ରସର ଷ୍ଟାଟ୍ଷଅପ୍ସ ପ୍ରତଡିଷା୍ କରଡି ଯବୁପଡିଢ଼ଡି ସସମାନଙ୍କ 
ସ୍ୱ୍୍ନସର ନୂଆ ସେଣା ଲଗାଇଛନ୍ଡି। ଏପରଡିକଡି ସଛାଟ ସହରସର ମଧ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ଷଅପ ସଂସ୍ତୃଡି ବୃଦ୍ଡି ପାଉଛଡି ଯାହାକଡି ଉଜ୍ଜଳ ଭବଡିରୟୁତର 
ସସଙ୍କତ।

 ସଂସ୍ତୃ ଭାରା : ସଂସ୍ତୃ ଭାରା ମଧରୁ ଏବଂ ସରଳ। ବଡିଚାର ଏବଂ ସାହଡିତଡିୟୁକ ବଡିରୟବସୁ୍ତ ବଳସର ସଂସ୍ତୃ ଭାରା ଜ୍ାନ ବୃଦ୍ଡି 
ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏକତା ପ୍ରତଡିଷା୍ସର ସହାୟକ ସହାଇଥାଏ। ଆମ ଐତଡିହୟୁର ସଂରଷେଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ପରବର୍୍ଷୀ ପଡିଢ଼ଡି ନଡିକଟସର 
ପହଞ୍ାଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଡିଳଡିତ କର୍୍ଷବୟୁ। ବଡିସଦଶସର ସଂସ୍ତୃ ଶଡିଷୋଦାନ କରୁଥବିା ସଲାକମାନଙ୍କ ସପ୍ରରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ 
ବଡିରୟସର କହଡିବା ଲାଗଡି #CELEBRATINGSANSKRITକୁ ସଶୟାର କରନ୍ତୁ।

 ସକୌଶଳ ବଡିକାଶ : ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରଡି ଆମର ମନୁଡି ଋରଡିମାସନ ବୟୁାପକ ସକୌଶଳ ବଡିକାଶ ପ୍ରତଡି ସଜାର ସଦଇଆସଡିଛନ୍ଡି। 
ଭଗବାନ ବଡିଶ୍ୱକମ୍ଷା ବଡିଶ୍ୱସର ସଜୃନଶକ୍ତଡିର ପ୍ରତୀକ। ନଡିଜ ପ୍ରତଡିଭାକୁ ସମ୍ାନ ଦଡିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୁଶଳୀ ସହବା ଲାଗଡି ପରଡିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। 
ସମାଜର କଲୟୁାଣ ପାଇ ଁଆସମ କଡିଛଡି କରଡିପାରଡିସଲ ଆମର ବଡିଶ୍ୱକମ୍ଷା ପଜୂା ସଫଳ ସହାଇପାରଡିବ।

 ସ୍ୱଚ୍ଛତା: ଦୀର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରଡି ‘ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମାନୟୁତା’ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ାନସର ରହଡିଥବିା ଇସନ୍ଦାର ସଦଶର ପ୍ରଥମ ‘ୱାଟର ୍ ୍ଲସ ସହର’ ମାନୟୁତା 
ଲାଭ କରଡିଛଡି। ‘ୱାଟର ୍୍ଲସ ସହର’ ସହଉଛଡି ଏପରଡି ଏକ ସହର ଯାହାର ବଜ୍ଷୟୁ ଜଳ ବଡିନା ପ୍ରକ୍ଡିୟାକରଣସର ସବ୍ଷସାଧାରଣ ଜଳ 
ଉତ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଇନଥାଏ। ‘ୱାଟର ୍୍ଲସ ସହର’ଗଡ଼ୁଡିକ ସଦଶର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭଡିଯାନକୁ ଆହୁରଡି ଆଗକୁ ସନଇଯଡିସବ।

 ସସୁଷେତ ମସେଲ : ମଧବୁନୀର େ. ରାସଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କୃରଡି ବଡିଶ୍ୱବଡିଦୟୁାଳୟ ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ କୃରଡି ବଡିଜ୍ାନ ସକନ୍ଦ୍ର ମଡିଳଡିତ ଭାସବ 
ସସୁଷେତ ମସେଲ ବଡିକଶଡିତ କରଡିଛନ୍ଡି। ଏହଡି ମସେଲ ଅନ୍ଗ୍ଷତ, ଗ୍ାମର କୃରକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଗାବର ଏବଂ ଅନୟୁାନୟୁ ରରକରଣା 
ବଜ୍ଷୟୁ ସଂଗ୍ହ କରାଯାଉଛଡି ଓ ଏହା ବଦଳସର ସସମାନଙୁ୍କ ଟଙ୍କା ଦଡିଆଯାଉଛଡି। ଏହଡି କାରଣରୁ ଗ୍ାମ ପ୍ରଦୂରଣ ଓ ଅସଶୌଚ ମକୁ୍ତ 
ସହାଇପାରଡିଛଡି ଏବଂ ଏହା ବଦଳସର ସସମାସନ ସଜୈବଡିକ ଖତ ପାଇପାରୁଛନ୍ଡି। ଏହା ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷରଶୀଳତାର ଆଧାର।

 ବଜ୍ଷୟୁରୁ ସମ୍ପଦ : ତାମଡିଲନାଡ଼ୁର ଶଡିବଗଙ୍ା ଜଡିଲ୍ାସର ଥବିା କାଞ୍ଜଡିରାଙ୍ାଲ ପଞ୍ାୟତ ବଜ୍ଷୟୁରୁ ବଡିଦୁୟୁତ ଶକ୍ତଡି  ଉତ୍ାଦନ ପାଇ ଁସ୍ାନୀୟ 
ସଲାକମାନଙ୍କ ସହାୟତାସର ସସମାନଙ୍କ ଗ୍ାମସର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରଡିଛନ୍ଡି। ବଡିଦୁୟୁତ ଶକ୍ତଡି  ଉତ୍ାଦନ ଲାଗଡି ସମଗ୍ ଗ୍ାମରୁ 
ବଜ୍ଷୟୁ ସଂଗ୍ହ କରାଯାଉଛଡି ଏବଂ ବଳକା ପଦାଥ୍ଷକୁ ରାସାୟନଡିକ ଭାସବ ବଡିକ୍ଡି କରାଯାଉଛଡି। ଏକ ସଛାଟ ପଞ୍ାୟତ କଡିଛଡି ନୂଆ 
କରଡିବା ପାଇ ଁଆମ ଭଳଡି ସମସ୍ତ ସଦଶବାସୀଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣଡିତ କରଡିପାରଡିଛଡି।
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ଭଡିତର ପଷୃା୍ଗଡ଼ୁଡିକସର

ନୁୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର      ସସସ୍ଟେମ୍ବର 16-30, 2021

ଅଲଡିମ୍ପଡିକ୍ସ ପସର ଏସବ ପାରା 
ଅଲଡିମ୍ପଡିକ୍ସସର ଇତଡିହାସ 
ସଷୃ୍ଟଡିକରଡିଲା ଭାରତ

ଉଦୀୟମାନ ନୂତନ ଭାରତସର ନୂଆ ପରମ୍ପରା

ପ୍ରଚ୍ଛଦ
ପ୍ରସଙ୍ 

ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବ ଭାେଗର ଗେଖନ୍ତୁ ସା୍ଧୀନତାର ମଶାଲଧାରୀ-ଭେତ 
ସିଂ, ବିଠଲଭାଇ ପଗଟଲ, ଗଭାଗେଶ୍ୱରୀ ଫୁକନାନିଙ୍କ ବୀରୋଥା

ପଷୃା୍ 36-39

ସଂଷେଡିପ୍ ସମାଚାର

ସମସ୍ ବାଧା ଅତିକ୍ମ କରି ପାରା 
ଅଲିମ୍ପକି୍ସଗର ଗେଶର ଗେୌରବ 
ବଢ଼ାଇଗଲ ଭାରତୀୟ କ୍ୀଡ଼ାବିତ୍

ପଷୃା୍ 20-23

ନୂତନ ପ୍ରଥା ଓ ପ୍ରଚଳନ ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ ଏଗବ ସରକାରଙ୍କ  
ପ୍ରେଶ୍ଭନର ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି                              ପଷୃା୍ 10-19

ଅସନ୍ୟୁାଦୟର ପ୍ରସଣତାଅସନ୍ୟୁାଦୟର ପ୍ରସଣତା

ବୟୁକ୍ତଡିତ୍ୱ 
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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ

ସାେର ନମସ୍ାର,

ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସମ୍ପକ୍ଭଗର ଭବିଷୟୁତ ପିଢ଼ିକୁ ଅବେତ କରାଇବା ଆମ ସମସ୍ଙ୍କ କର୍୍ଭବୟୁ, କାରଣ ଭାରତ 
ଗକବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ନୁଗହ ଁ ବରଂ ପ୍ରଗତୟୁକ ନାେରିକଙ୍କ ମଲୂୟୁଗବାଧ ଦ୍ାରା େଠିତ ଗହାଇଛି। ନାେରିକ 
ଭାଗବ ଆମର ବୟୁବହାର ନୂତନ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭବିଷୟୁତ ନିମ୍ଭାଣ େିେଗର ମାେ୍ଭେଶ୍ଭନ କରିବ। ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ 
ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ପାଇ ଁେତ ସାତ ବଷ୍ଭ ଗହବ ସରକାର ସବୁମଗତ ଉେୟୁମ କରୁଛନି୍ତ। ସରକାର ଏବଂ ଜନେଣଙ୍କ 
ଭାେିୋରୀ ମାଧ୍ମଗର ଗେଶଗର ନୂତନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଚଳଣୀ ଆରମ୍ଭ ଗହାଇଛି।

ନୂଆ ଚଳଣୀେଡ଼ିୁକ ଆଗପ ଆଗପ ଗଲାକପି୍ରୟତା ହାସଲ କରିନଥାଏ, ବରଂ ଗସେଡ଼ିୁକ ପାଇ ଁ େୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକି୍ତ 
ଏବଂ ମାନସିକ େୃଢତାର ଆବଶୟୁକତା ରହିଛି। ଆଜି ଯେି ଭାରତ ଗକାଭିଡ ବିଗରାଧୀ ଲଗଢ଼ଇଗର ବିଜୟୀ 
ଗହାଇଛି ତା’ଗହଗଲ ମିଳିତ ଉେୟୁମ କାରଣରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ଗହାଇଛି। ସରକାର ଏକାକୀ ଗେଶଗର ଏଗତବଡ଼ 
ଅଭିଯାନ ଚଳାଇପାରିଗବ ନାହି।ଁ ଗଯଗକୌଣସି କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମର ସଫଳତା ପାଇ ଁଜନ ଭାେିୋରୀ ନିତାନ୍ତ ଆବଶୟୁକ। 
ସମାଜର ସବୁଠୁ େୁବ୍ଭଳ ଏବଂ ବଞ୍ଚିତ ବେ୍ଭଙୁ୍କ ପ୍ରଗତୟୁକ ଗଯାଜନାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାେି ସରକାରଙ୍କ ନୀତି 
ଓ ଅଭୟୁାସର ଏହା ଅଂଶବିଗଶଷ ପାଲଟିଯାଇଛି। ଅଗନ୍ତୟୁାେୟ ବିଚାରଗର ଏପରି ନିସ୍ୱାଥ୍ଭ ଗସବା ନିହିତ ରହିଛି। 
ପଣି୍ତ େୀନେୟାଲ ଉପାଧ୍ାୟଙୁ୍କ ଅଗନ୍ତୟୁାେୟ ବିଚାରର ପ୍ରଗଣତା ଗବାଲି କୁହାଯାଏ। ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣଗର ତାଙ୍କ 
ସମ୍ପକ୍ଭଗର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ାନ େିଆଯାଇଛି।

ସରକାରଙ୍କ ବାସ୍ବବାେୀ େୃଷି୍ଟଗକାଣ ପ୍ରଶାସନଗର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉର୍ରୋୟିତ୍ୱ ଆଣଛିି। ଆଜ ିଗେଶର ଜନସାଧାରଣ 
ସରକାରୀ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମ ଏବଂ ଜନ ଗସବା ଉପଗର ଗସମାନଙ୍କର ସଚୂନା ଓ ମତାମତ  ନିବ୍ଭାଚିତ ପ୍ରତିନିଧ ିଓ ମନ୍ତୀମାନଙୁ୍କ 
ଗେବା ଲାେି ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନି୍ତ। ନୂତନ ଗବୈଷୟିକ ମାଧ୍ମ ଦ୍ାରା ସଶକ୍ତ ପ୍ରଗତୟୁକ ନାେରିକ ସକି୍ୟ ରହଛିନି୍ତ 
ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଗତୟୁକ କାଯ୍ଭୟୁଗର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରିବା ଲାେି ଚାହୁଛଁନି୍ତ। ଏହ ିପରିଗପ୍ରକ୍ୀଗର, ପାରା ଅଲିମ୍ପକି୍ସଗର 
ଆମ ଭାରତୀୟ କ୍ୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କର ପ୍ରେଶ୍ଭନ, ବୟୁାପକ ଆକାରଗର ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷାର ଗପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ଗବୈପ୍ଳବିକ 
କୃଷି ସଂସ୍ାରକୁ ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣଗର ସ୍ାନ େଆିଯାଇଛି। ଏହ ିସଂସ୍ରଣର ଅନୟୁାନୟୁ ଆକଷ୍ଭଣୀୟ ବିଷୟବସୁ୍େଡ଼ିୁକ 
ମଧ୍ଗର ରହଛିି- ଶ୍ୀ ଗସାମନାଥ ମନ୍ଦରିର ଗଶ୍ଷତ୍ା ବୃଦି୍ ନିମଗନ୍ତ ଉେୟୁମ, ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବ ବିଭାେଗର ମହାନ 
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀମାନଙ୍କର ବୀର ୋଥା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀଙ୍କ ‘ମନ କୀ ବାତ୍’।

ଗକାଭିଡ ନିୟମ ପାଳନ କରି ନିରାପେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଜର ମତାମତ ପଠାନ୍ତୁ : 

(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)

ଠକିଣା :  ରୁମ ନମ୍ବର-୨୭୮, ବୁୟୁଗରା ଅଫ ଆଉଟରିଚ୍ 
  ଆଣ୍ କମୟୁୁନିଗକସନ, ଦି୍ତୀୟ ମହଲା
  ସଚୂନା ଭବନ, ନୂଆେଲି୍ୀ-୧୧୦୦୦୩
ଇ-ଗମଲ୍ :  response-nis@pib.gov.in
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ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପଠାନ୍ତୁ
ଗଯାୋଗଯାେ ଠକିଣା ଏବଂ

ଇ-ଗମଲ:
Room No–278, Bureau of Outreach 

and Communication, 2nd Floor, 
Soochna Bhawan,  
New Delhi -110003

  response-nis@pib.gov.in

ମୁ ଁେୁବାଇର ଜଗଣ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାଗବ “ନୁୟୁ 
ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର” ପଢ଼ିଥାଏ। ଇଗମଲ ମାଧ୍ମଗର 
ଏହ ି ପତି୍କା ପ୍ରସାରଣ ପାଇ ଁ ଭାରତ ସରକାର ଏକ 
ଗଶ୍ଷ ୍ ପେଗକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରିଛନି୍ତ। ଏହାକୁ ପାଠ 
କରିବା ଏକ ସଖୁେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରୋନ କରିଥାଏ। 
ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସି୍ତିଗର ସଧୁାର ଏବଂ 
ଗେଶର ସାମଗି୍କ ବିକାଶ ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ 
ଗ୍ହଣ କରାଯାଉଥବିା ବିଭିନ୍ନ ପେଗକ୍ପ ସମ୍ପକ୍ଭଗର 
ଏହା ଗମାଗତ ସଚୂନା ପ୍ରୋନ କରିଥାଏ।
ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ଟିମ ଏଥପିାଇ ଁ ପ୍ରଶଂସାର 
ପାତ୍। ଏହ ିପତ୍କିା ଏବଂ ଆମ ମହାନ ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ସଫଳ 
ଭବିଷୟୁତ କାମନା କରୁଛି।
ସଡିଏ. ସଞ୍ଜୀତ କମୁାର
casanjeetkumar@gmail.com

ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ପତ୍କିା ମାଧ୍ମଗର ଆମ 
ସରକାରଙ୍କ ଗଯାଜନା ଓ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମ ସମ୍ପକ୍ଭଗର 
ସେୟୁତମ ସଚୂନା ପାଇ ମୁ ଁ ଆନନ୍ଦତି। ସରକାରୀ 
ବିଭାେଗର କ’ଣ ଗହଉଛି ଗସ ସମ୍ପକ୍ଭଗର ନିଜର 
ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗର ଜାଣବିା ଲାେି ଏହା ନାେରିକମାନଙୁ୍କ 
ସହାୟକ ଗହଉଛି। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ 
ଜୀଙ୍କ ଏହ ିଉେୟୁମକୁ ମୁ ଁପ୍ରଶଂସା କରୁଛି।

ବଡିଜୟଗସଣଶ ସସଲଭାକମୁାର
vijayganesh.s1996@gmail.com

ଏହ ିପତି୍କାଟି ପାଠକମାନଙ୍କର, ପାଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଏବଂ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ । ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର 
ଆହୁରି ଆେକୁ ବଢ଼ ୁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରମଖୁ ସ୍ାନ 
ହାସଲ କରୁ।

ଟଡି.ଏସ. କାର୍୍ତିକ
tskarthik13@gmail.com 

ମୁ ଁ ଜଗଣ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ମିକ ଛାତ୍ୀ ଏବଂ ଏହ ି ପତି୍କା 
ଦ୍ାରା ମୁ ଁ ବିଗଶଷ ଭାଗବ ପ୍ରଭାବିତ। ମୁ ଁ ସ୍ମ୍ଭ ଏବଂ 
ତଥୟୁ ଆଧାରିତ ଗଲଖା ଗଲଖବିାକୁ ଭଲ ପାଏ। ନୁୟୁ 
ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ଗମା େୃଷି୍ଟଗକାଣକୁ ବୃଦି୍ କରିବାଗର 
ସହାୟକ ଗହାଇଛି। ଏହା ଗମାଗତ ଗଲଖବିା ପାଇ ଁ
ଅନୁପ୍ରାଣତି କରିଛି। ପଣୁଥିଗର ଏହ ି ପତ୍କିା ପାଇ ଁ
ଧନୟୁବାେ ଜଣାଉଛି।

krishnapriya2409@gmail.om

ଏପରି ଏକ ବିସୃ୍ତ ସଚୂନାଧମ୍ଭୀ ପତ୍କିା ପ୍ରକାଶନ 
ପାଇ ଁମୁ ଁନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ଟିମକୁ ଧନୟୁବାେ 
ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଛିଁ। ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର 
ଏକ ଗଶ୍ଷ ୍ ପତି୍କା ଯାହା ସବୁଗବଗଳ ଭାରତ 
ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶଯାତ୍ା ସମ୍ପକ୍ଭଗର ସେୟୁତମ 
ସଚୂନା ଓ ତଥୟୁ ସହତି ଆମକୁ ସଚୂୀତ ଏବଂ 
ଶକିି୍ତ କରିଥାଏ। ଏହ ି ପତି୍କାଗର ବହୁସଂଖୟୁକ 
ସମ୍ବାେଧମ୍ଭୀ ସ୍ମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଖସିୁର କଥା।

ପ୍ରସଫସର ସବୁୀର ସଡିହ୍ା
Subirsinha.2009@gmail.com
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ସଂଷେଡିପ୍ ସମାଚାର

ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ େଶନି୍ ପଗର ମଧ୍ ଗେଶର ଅସଂେଠତି ଗକ୍ତ୍ର 
ଶ୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଭଗର ଗକୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥୟୁ ନାହି।ଁ ଏକ 

ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗେଶଗର ଏପରି ଶ୍ମିକମାନଙ୍କର ସଂଖୟୁା ୩୮ 
ଗକାଟିରୁ ଅଧକି ଗହବ; କିନ୍ତୁ ସଚୂନାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଅଂସେଠତି 
ଗକ୍ତ୍ର ଶ୍ମଜୀବୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉଦି୍ଷ୍ଟ ଗକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂଖୟୁାଧକି 
ସାମାଜକି ସରୁକ୍ା ଗଯାଜନାର ଲାଭ ଏମାନଙୁ୍କ ମିଳିପାରୁନାହି।ଁ ଏହ ି
ସମସୟୁାର ସମାଧାନ ଲାେି ଗକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ ପେଗକ୍ପ 
ଗ୍ହଣ କରିଛନି୍ତ। ଶ୍ମ ଏବଂ ନିଗୟାଜନ ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ ଇ-ଶ୍ମ 
ଗପାଟ୍ଭାଲ ଉଗ୍ ମାଚନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅସଂେଠତି ଗକ୍ତ୍ଗର 
କାଯ୍ଭୟୁରତ ଶ୍ମିକମାନଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଭଗର ତଥୟୁ ଓ ସଚୂନା ସଂଗ୍ହ 

୩୮ ସକାଟଡିରୁ ଅଧକି ଅସଂଗଠଡିତ ସଷେତ୍ରର 
ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ପାଇ ଁଇ-ଶ୍ରମ ସପାଟ୍ଷାଲର ଶଭୁାରମ୍ଭ

କରିବାଗର ସହାୟକ ଗହବ। ଶ୍ମିକମାନଙୁ୍କ ଇ-ଶ୍ମ କାଡ୍ଭ ବିତରଣ 
କରାଯିବ ଗଯଉଥଁଗିର ଗସମାନଙୁ୍କ ୧୨ଟି ସଂଖୟୁା ବିଶଷି୍ଟ ଏକ ଅଭିନବ 
ଗକାଡ େଆିଯିବ । ଏହା ଗସମାନଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ସନିୁଶି୍ତ କରିବ। 
ଗପାଟ୍ଭାଲଗର ଶ୍ମିକମାନଙ୍କର ପଞ୍ୀକରଣ ଲାେି ଶ୍ମ ଏବଂ ନିଗୟାଜନ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ ସମସ୍ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଗଯାୋଇ େଆିଯିବ। 
ରାଜୟୁ ସରକାର, ଶ୍ମିକ ସଂେଠନ ଏବଂ ଜନ ଗସବା ଗକନ୍ଦ୍ରେଡ଼ିୁକ 
ମଧ୍ ଶ୍ମିକମାନଙ୍କର ପଞ୍ୀକରଣଗର ସହାୟତା କରିଗବ। ଗକୌଣସି 
ସମସୟୁା ଗକ୍ତ୍ଗର, 14434 ଗଟାଲ ଫି୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ କରି ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଭ 
ସଚୂନା ସଂଗ୍ହ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହ ି ଗପାଟ୍ଭାଲଗର ପଞ୍ୀକରଣ 
କରିଥବିା ଜଗଣ ଶ୍ମିକ େୁର୍ଭଟଣା ଜନିତ ମତୁୃୟୁ ଗକ୍ତ୍ଗର ୨ ଲକ୍ 
ଟଙ୍କାର ବୀମା ଏବଂ ଆଂଶକି ଅକ୍ମତା ଗକ୍ତ୍ଗର ୧ ଲକ୍ ଟଙ୍କାର 
ବୀମା ପାଇବାକୁ ହକୋର ଗହଗବ। ଏ ସମ୍ପକ୍ଭଗର ଗକନ୍ଦ୍ର ଶ୍ମ ଏବଂ 
ନିଗୟାଜନ ମନ୍ତୀ ଭୂଗପନ୍ଦ୍ର ଯାେବ କହଛିନି୍ତ, “ଅସଂେଠତି ଗକ୍ତ୍ର 
ଶ୍ମଜୀବୀମାଗନ ଭାରତର ରାଷ୍ଟଟ୍ର ନିମ୍ଭାତା ଏବଂ ଗସମାନଙ୍କର 
କଲୟୁାଣ ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର 
କରିବା େିେଗର ଏହ ିଗପାଟ୍ଭାଲ ଏକ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ ପେଗକ୍ପ।”

କୁସପାରଣ ସମ୍ପକ୍ଷସର ସସଚତନତା ସଷୃ୍ଟଡି  ପାଇ ଁ୭୫ଟଡି 
ସଲଖାଏ ଁବଡିଦୟୁାଳୟ ବୁଲଡିସବ ଭାରତୀୟ ଅଲଡିମ୍ପଡିଆନ

ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଶକ୍ତଡିକରଣ ପାଇ ଁଆହୁରଡି ୧୦ଟଡି ସହରସର 
ପ୍ରତଡିଷା୍ କରାଯଡିବ ହସ୍ତତନ୍ େଡିଜାଇନ ସମ୍ବଳ ସକନ୍ଦ୍ର

ଗଟାକିଓ ଗଫରନ୍ତା ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପଆିନମାଗନ ଆସନ୍ତା 
ସ୍ୱାଧୀନତା େବିସ ସଦୁ୍ା ୭୫ଟି ଗଲଖାଏ ଁବିେୟୁାଳୟ ପରିେଶ୍ଭନ 

କରି କୁଗପାଷଣ ବିଗରାଧଗର ସଗଚତନତା ସଷିୃ୍ଟ କରିଗବ। ଗପାଷଣର 
େରୁୁତ୍ୱ ସମ୍ପକ୍ଭଗର ସଗଚତନତା ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ଲାେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ଗସମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗରାଧ କରିଥଗିଲ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 
୭୫ତମ ବଷ୍ଭ ଉପଲଗକ୍ ସାରା ଗେଶଗର ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବ ପାଳନ 
କରାଯାଉଛି। ଏହ ିଅବସରଗର ଗଟାକିଓ ଅଲିମ୍ପକି୍ସଗର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରି 
ଗଫରିଥବିା ଅଲିମ୍ପଆିନମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ 

ଆଗଲାଚନା କରିଛନି୍ତ 
ଏବଂ ପ୍ରଗତୟୁକଙୁ୍କ ୭୫ଟି 
ଗଲଖାଏ ଁ ବିେୟୁାଳୟ 
ବୁଲିବା ଲାେି ନିଗବେନ 
କରିଛନି୍ତ। ଗଟାକିଓ 
ଅଲିମ୍ପକି୍ସଗର ଭାରତ 
ଚମତ୍ାର ପ୍ରେଶ୍ଭନ 

କରିଛି। ସାରା ଗେଶଗର ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। 
କ୍ୀଡ଼ା ପ୍ରତି ରହଥିବିା ମାନସିକତାଗର ପରିବର୍୍ଭନ ଆସିଛି ଏବଂ 
ମାତାପିତାମାଗନ ଏଗବ କ୍ୀଡ଼ା ଗକ୍ତ୍କୁ ଯିବା ଲାେି ଗସମାନଙ୍କର 
ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣତି କରୁଛନି୍ତ। ଏହ ିପରିଗପ୍ରକ୍ୀଗର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ କହଛିନି୍ତ ଗଯ, କୁଗପାଷଣ ବିଗରାଧଗର ସଗଚତନତା 
ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ଲାେି ଅଲିମ୍ପଆିନମାଗନ ବିେୟୁାଳୟ ପରିେଶ୍ଭନ କଗଲ 
ପିଲାମାଗନ ଅନୁପ୍ରାଣତି ଗହଗବ।

ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ୧୧୬ ବଷ୍ଭ ପଗୂବ୍ଭ ଅେଷ୍ଟ ୭, ୧୯୦୫ଗର ଭାରତଗର 
ସ୍ୱଗେଶୀ ଆଗନ୍ଦାଳନ ଆରମ୍ଭ ଗହାଇଥଲିା। ଗଲାକମାଗନ 

ଆଗ୍ହର ସହତି ସ୍ୱଗେଶୀ ହସ୍ତନ୍ତ ଉତ୍ାେକୁ ଗ୍ହଣ କରିଥଗିଲ। 
କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପଗର, ଏହାର େରୁୁତ୍ୱ ଧୀଗର ଧୀଗର ହ୍ାସ ପାଇଲା। 
ଅତୀତର ଗସହ ିଗେୌରବକୁ ଗଫରାଇ ଆଣବିା ଲାେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ପ୍ରତିବଷ୍ଭ ଅେଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖକୁ ହସ୍ତନ୍ତ େିବସ 
ଭାଗବ ପାଳନ କରିବା ଲାେି ଗରାଷଣା କରିଛନି୍ତ। ବିେତ ୭ ବଷ୍ଭ 
ଧରି ଗଲାକମାଗନ “ଗଭାକାଲ ଫର ଗଲାକାଲ” (ସ୍ାନୀୟ ଉତ୍ାେ 
ପ୍ରତି ଆଗ୍ହୀ) ଗହାଇଥବିାରୁ 
ହସ୍ତନ୍ତ ଗକ୍ତ୍ଗର ବୃହତ 
ଅଭିବୃଦି୍ ଗେଖବିାକୁ ମିଳିଛି। 
ବୁଣାକାର, ରପ୍ାନିକାରୀ, 
ଉତ୍ାେନକାରୀ ଏବଂ 
ଡିଜାଇନରମାନଙୁ୍କ ଡିଜାଇନ 
ଗଷ୍ଟାର ସବୁିଧା ପ୍ରୋନ କରିବା 
ଲାେି ବୟନଶଳି୍ପ ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ ଗେଶର ଅଧକି ୧୦ଟି 
ସହରଗର ଡିଜାଇନ ସମ୍ବଳ ଗକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷା୍ କରାଯିବ। ନୟୁାସନାଲ 
ଇନଷି୍ଟଚୁୟୁଟ୍ ଅଫ ଫୟୁାସନ ଗଟଗ୍ନାଗଲାଜି (ଏନଆଇଏଫଟି)
ର ସହାୟତାଗର ଏହସିବୁ ଗକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାପନ କରାଯିବ। ଗକାଲକାତା, 
ଗଚନ୍ନାଇ, ଗବଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ାବାେ, କନ୍ନୁର, ଇଗନ୍ଦାର, ନାେପରୁ, 
ଗମରଟ, ଭାେଲପରୁ ଏବଂ ପାନିପତଗର ଥବିା ବୁଣାକାର ଗସବା 
ଗକନ୍ଦ୍ର ଠାଗର ଏହସିବୁ ଗକନ୍ଦ୍ରେଡ଼ିୁକ ସ୍ାପନ କରାଯାଉଛି। 
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ସ୍ାନୀୟ ଉତ୍ାଦନ ପାଇ ଁବାରାଣସୀ ବନ୍ଦର 
ବରଦାନ ସଦୃଶ ସହାଇଛଡି

ଭାରତ ସହଲା ଦୁନଡିଆର ଦ୍ଡିତୀୟ ସବ୍ଷାଧକି 
ପସନ୍ଦସଯାଗୟୁ ଉତ୍ାଦନ ସକନ୍ଦ୍ର

୧ ସକାଟଡିରୁ ଅଧକି ସଲାକଙୁ୍କ ଚଡିକଡିତ୍ା ସସବା ସଯାଗାଇ ସଦଇଛଡି ଇ-ସଞ୍ଜଡିବନୀ

‘ଆୟୁଷମାନ ଭାରତ’ ଅନ୍ତେ୍ଭତ ଗକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଇ-ସଞି୍ବନୀ ନାମକ ଏକ ଗଟଲି-ପରାମଶ୍ଭ ସବିୁଧା ଆରମ୍ଭ 

କରାଯାଇଥଲିା। ଏହା ଗକାଭିଡ କାଳଗର ମଧ୍ ଗରାେୀଙୁ୍କ ଚିକିତ୍ସା 
ପରାମଶ୍ଭ ଗେବା ଲାେି ସକ୍ମ କରିଥଲିା। ଏହି ଅନଲାଇନ ସବିୁଧା 
ମାଧ୍ମଗର, ବର୍୍ଭମାନ ସଦୁ୍ା ଏକ ଗକାଟିରୁ ଅଧକି ଗଲାକଙୁ୍କ ଚିକିତ୍ସା 
ସହାୟତା ଗଯାୋଇ େିଆଯାଇସାରିଛି। ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ ମିଳିଥବିା 
ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇ-ସଞି୍ବନୀ ମାଧ୍ମଗର ଗେୈନିକ ୭୫ ହଜାରରୁ 
ଅଧକି ଗଲାକଙୁ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପରାମଶ୍ଭ େିଆଯାଉଛି। େତ ୧୦ ମାସ 
ମଧ୍ଗର ଏହି ସବିୁଧା ୧,୦୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ ପାଇଛି। 2020ଗର, 
ଗସଗ୍ଟେମ ୍ବର ସଦୁ୍ା ୧୬୦,୮୦୭ ଗଟଲି ପରାମଶ୍ଭ ଗସବା   ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇଥଲିା, ଅନୟୁପଗଟ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ ସଦୁ୍ା, ଇ-ସଞି୍ବନୀ 
୧୬,୫୦,୮୨୨ ଗଟଲି ପରାମଶ୍ଭ ଗସବା ଗଯାୋଇ ଗେଇଛି। ଏହ ି
ସବିୁଧା ବର୍୍ଭମାନ ଗେଶର ୭୦୧ଟି ଜିଲ୍ାଗର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହାର 
ଲାଭ ପାଇଥବିା ୫୬ ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧକିାରୀ ମହିଳା ଗହାଇଥବିା 
ଗବଗଳ ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ୮୦ ବଷ୍ଭରୁ ଅଧକି ଏବଂ ୧୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧକି 
ଗରାେୀଙ୍କ ବୟସ ୨୦ ବଷ୍ଭରୁ ଅଧକି ରହିଛି। 

ତିନି ବଷ୍ଭ ପଗୂବ୍ଭ, େଙ୍ଗା ନେୀଗର ନିମ୍ଣିତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତଗେ୍ଭଶୀୟ 
ଜଳପଥ ଗେଇ ଗକାଲକାତାରୁ ପ୍ରଥମ କଗଟେନର ବାରାଣସୀଗର 

ପହଞ୍ଚଥିଲିା। ଏହା ଗକବଳ ପରିବହନ ସବୁିଧା ଆରମ୍ଭ କରିନଥଲିା 
ବରଂ ସାତ େଶନି୍ ଧରି େୁରବସ୍ା ମଧ୍ ଗେଇ େତି କରୁଥବିା ଜଳପଥର 
ବୟୁାପକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉଜି୍ବିତ କରିଥଲିା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ 
କୁହନି୍ତ, “ଏକୋ ଆମ ଗେଶର ନେୀେଡ଼ିୁକଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ 
ଚଳାଚଳ କରୁଥଲିା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପଗର ଏଥପି୍ରତି ଧ୍ାନ ଗେବା 
ପରିବଗର୍୍ଭ, ଅବଗହଳା କରାେଲା। ଆଗମ ଏହ ି ଅନୟୁାୟକୁ ସମାପ୍ 
କରିଛୁ।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ୱ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ବାରାଣସୀ ବନ୍ଦର କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମ 
ଗହବା ପଗର ଜଳମାେ୍ଭଗର କମ ଖଚ୍ଚ୍ଭ ଓ ସମୟଗର ବାରାଣସୀକୁ 
ଗଖଳନା, ସ୍ାନୀୟ ହସ୍ଶଳି୍ପ ଏବଂ ଅନୟୁ ସାମଗ୍ୀ ପରିବହନ ପାଇ ଁ
ସହାୟତା ମିଳିପାରିଛି।  ଏହା ସ୍ାନୀୟ ବୟୁବସାୟ ଏବଂ ଗରାଜୋର 
ପାଇ ଁ ନୂଆ ମାେ୍ଭ ପ୍ରଶସ୍ କରିଛି। ବର୍୍ଭମାନ, ଗକାଲକାତା, ଝାଡ଼ଖଣ୍, 
ବିହାର ଏବଂ ଉର୍ର ପ୍ରଗେଶ ଜାତୀୟ ଜଳମାେ୍ଭ-୧ ସହତି ଗଯାଡ଼ି 
ଗହାଇଛନି୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗମାେୀଙ୍କ ଚମତ୍ାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଫଳଗର 
ଗେଶଗର ସଂଖୟୁାଧକି ଜଳମାେ୍ଭ ଗଖାଲିପାରିଛି, ୨୦୧୪ ସଦୁ୍ା ଏପରି 
ମାତ୍ ୪ଟି ମାେ୍ଭ ଥବିା ଗବଗଳ ଏଗବ ଏହା ୧୧୧ ଗହାଇପାରିଛି।

େତ ବଷ୍ଭ ଗକାଭିଡ କାଳଗର ଗଯଗତଗବଗଳ ଭାରତର ଅଥ୍ଭବୟୁବସ୍ା 
ନିମ ନୋମୀ ଗହାଇ ଯାଇଥଲିା, ଗେଶର ଅଥ୍ଭବୟୁବସ୍ାର ସି୍ତିକୁ 

ଗନଇ ଗସଗତଗବଗଳ ଅଗନକ ପ୍ରଶନ ଉଠଥିଲିା। ଏହାପଗର, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ଆତ୍ମନିଭ୍ଭର ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ସହତି 
ଆେକୁ ଆସିଥଗିଲ। ଯାହାଫଳଗର ଗେଶ ଉତ୍ାେନ ଗକ୍ତ୍ଗର 
ଏକ ସଫଳ କାହାଣୀ ସଷିୃ୍ଟ କରୁଛି। ରିଅଲ ଇଗଷ୍ଟଟ କନସଲଟୋଟେ 
କସମୟୁାନ ଏବଂ ୱାକଫିଲ୍ଡ ପକ୍ରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଇଥବିା ଗ୍ ଲାବାଲ 
ମୟୁାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ରିସ୍ ଇଗଣ୍କ୍ସ-୨୦୨୧ ରିଗପାଟ୍ଭ ଅନୁସାଗର, ଚୀନ 
ପଗର ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦି୍ତୀୟ ସବ୍ଭାଧକି ପସନ୍ଦଗଯାେୟୁ ଉତ୍ାେନ 
ଗକନ୍ଦ୍ର ଗହାଇପାରିଛି। ଏହ ି ସଚୂକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗମରିକା 
ଠାରୁ ଭାରତ ଆେଗର ରହଛିି। ରିଗପାଟ୍ଭଗର କୁହାଯାଇଛି ଗଯ, 
ଆଗମରିକା ଏବଂ ଏସୀୟ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାେରୀୟ ଗକ୍ତ୍ ତୁଳନାଗର 
ଉତ୍ାେନକାରୀମାଗନ ଭାରତ ପ୍ରତି ଅଧକି ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନି୍ତ। 
ପରିଚାଳନାେତ ପରିସି୍ତି ଏବଂ ଖଚ୍ଚ୍ଭ-େକ୍ତା କାରଣରୁ ଉତ୍ାେନର 
ଗକନ୍ଦ୍ରସ୍ଳୀ ଭାଗବ ଭାରତର ଆକଷ୍ଭଣୀୟ କ୍ମତା ବୃଦି୍ ପାଇଛି। 
ଗମକ ଇନ ଇଣି୍ଆ, ଆତ୍ମନିଭ୍ଭର ଭାରତ ଭଳି ଅଭିଯାନ ଏବଂ 
ପ୍ରେଶ୍ଭନ ଭିରି୍କ ଗପ୍ରାତ୍ସାହନ (ପିଏଲଆଇ) ଭଳି ପେଗକ୍ପ ଭାରତର 
ଉତ୍ାେନ ଗକ୍ତ୍କୁ ଗପ୍ରାତ୍ସାହନ ଗଯାୋଇଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରତୟୁକ୍ ବିଗେଶୀ 
ପଞିୁ୍ନିଗବଶ ପାଇ ଁଏକ ଆକଷ୍ଭଣୀୟ ସ୍ଳୀଗର ପରିଣତ କରିଛି।

ଆପଣମାଗନ ମଧ୍ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିଗବ...
ଇ-ସଞି୍ବନୀ ଗସବାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଗହଗଲ, ଗରାେୀଙୁ୍କ 
େେୁଲ ଗ୍ଲ ଗଷ୍ଟାରରୁ ଇ-ସଞି୍ବନୀ ଆପ ୍ ଡାଉନଗଲାଡ୍ 
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପଗର ତିଗନାଟି ବିକଳ୍ପ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ 
ଗରାେୀଙ୍କ ପଞ୍ୀକରଣ ଏବଂ ଗଟାକନ, ଦି୍ତୀୟଟି ଲେଇନ 
ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ଗପ୍ରସକି୍ପ୍ସନ ପାଇ ଁ ବିକଳ୍ପ। ଏହି ଆପ ୍ଗର 
ପଞ୍ୀକରଣ କରି ଗଟାକନ ପାଇବା ପଗର, ଗମାବାଇଲ ନମ୍ବର 
ୋଖଲ କରିବାକୁ ଗହବ। ଏଗବ ୟୁଜର ତାଙ୍କ ଗମାବାଇଲଗର 
ଏକ ଓଟିପି ପାଇଗବ। ଓଟିପି ୋଖଲ କରିବା ପଗର ୟୁଜର ଫମ୍ଭ 
ପରୂଣ କରିବାକୁ ସକ୍ମ ଗହଗବ। ଇ-ସଞି୍ବନୀ େୁଇ ପ୍ରକାରର 
ଗଟଲି-ଗମଡ଼ିସିନ ପରାମଶ୍ଭ ଗେଇଥାଏ। ଏହି ୍ ଲାଟଫମ୍ଭ 
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଗରାେୀଙ୍କ ଠାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ 
ପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ ପରାମଶ୍ଭ ଗସବା ପ୍ରୋନ କରିଥାଏ। 
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େଳିତ, ବଞ୍ଚିତ, ଅବଗହଳିତ, ନିଯ୍ଭାତିତ, ଗ୍ାମବାସୀ, େରିବ, 
ଚାଷୀ... ଆେି ସମାଜର ପ୍ରଗତୟୁକ ବଞ୍ଚିତ ବେ୍ଭଙ୍କ ଉନ୍ନତି 
ପ୍ରତି ପ୍ରଥଗମ ଧ୍ାନ େିଆଯିବା ଆବଶୟୁକ। ରାଷ୍ଟଟ୍ରକୁ େୃଢ଼ 

ଏବଂ ଆତ୍ମନିଭ୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ଗହଗଲ ସମାଜର ଅନି୍ତମ ଭାେଗର 
ରହିଥବିା ଗଲାକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଆଥ୍ଣିକ ବିକାଶକୁ ଗପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ଗେବା ଜରୁରି। ଅଗନ୍ତୟୁାେୟର ଉଦ୍ଭବ ପ୍ରତି ପଣି୍ତ େୀନେୟାଲ 
ଉପାଧ୍ାୟ ସବ୍ଭୋ େରୁୁତ୍ୱାଗରାପ କରୁଥଗିଲ, ଏହା ସବକା ସାଥ, 
ସବକା ବିକାଶ ଏବଂ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ପାଇ ଁଆଧାର ସଷିୃ୍ଟ କରିଥାଏ।

ପଣି୍ତ େୀନେୟାଲ ଉପାଧ୍ାୟଙ୍କ ଜ୍ ମ ଗସଗ୍ଟେମ ୍ବର ୨୫ ତାରିଖ, 
୧୯୧୬ ମସିହାଗର ତାଙ୍କ ଅଜା ଚୁନିଲାଲ ଶକୁ୍ାଙ୍କ ରଗର ଗହାଇଥଲିା। 
ପଣି୍ତଜୀଙ୍କ ଅଜା ରାଜସ୍ାନର ଧଙି୍କୟା ଗ୍ାମଗର ରହୁଥଗିଲ। 
ଗସଠାଗର ତାଙ୍କର ଜ୍ ମ ଗହାଇଥଲିା। କିନ୍ତୁ େୀନେୟାଲଙ୍କ ଗପୈତୃକ 
ବାସସ୍ାନ ଥଲିା ଉର୍ରପ୍ରଗେଶର ମଥରୁା ଜିଲ୍ାର ନାେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନ 
ଗ୍ାମ । ମଥରୁାର ଜାଗଲସାର ଗରଳପଥଗର ଥବିା ଏକ ଗଷ୍ଟସନଗର 
େୀନେୟାଲଙ୍କ ପିତା ଭେବତୀ ପ୍ରସାେ ଉପାଧ୍ାୟ ଜଗଣ ଗଷ୍ଟସନ 
ମାଷ୍ଟର ଥଗିଲ। ପଣି୍ତ େୀନେୟାଲ ଉପାଧ୍ାୟଙ୍କ ପିଲା େିନ ଖବ୍ୁ 
କଷ୍ଟଗର କଟିଥଲିା। ମାତ୍ ତିନି ବଷ୍ଭ ବୟସଗର ଗସ ନିଜ ପିତାଙୁ୍କ 
ହରାଇଥଗିଲ। େୀନେୟାଲଙୁ୍କ ମାତ୍ ସାତ ବଷ୍ଭ ଗହାଇଥବିା ଗବଗଳ 
ମାତା ରାମପୟୁାରୀ ଗେବୀ ତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥଗିଲ। 
ଶଶିଟିୁଏ ଗଯଉ ଁବୟସଗର ପିତାଙ୍କ ସରୁକ୍ା ଓ ମା’ର ଗନେହ ଗବଶୀ 
ଆବଶୟୁକ କଗର ଠିକ ଗସହି ସମୟଗର ଗସ ତାଙ୍କର ମାତାପିତାଙୁ୍କ 
ହରାଇଥଗିଲ। ଗତଗବ ପିଲାଟି େିନୁ ପଣି୍ତଜୀ ଅସାଧାରଣ 

ପ୍ରତିଭା ଓ ଧଶିକି୍ତର ଅଧକିାରୀ ଥଗିଲ। ସିକାରର କଲୟୁାଣ ଉଚ୍ଚ 
ବିେୟୁାଳୟରୁ ଗସ ପ୍ରଥମ ଗଶ୍ଣୀଗର ମାଟି୍କ ଉର୍ୀର୍ଣ୍ଭ ଗହାଇଥଗିଲ। 
ଅଜଗମର ଗବାଡ୍ଭ ଏବଂ ସ୍ଲୁ ଫର ଏକାଗଡମିକ ଏଗକ୍ସଗଲ୍ ୍ସ ପକ୍ରୁ 
ତାଙୁ୍କ ଗୋଟିଏ ଗଲଖାଏ ଁସ୍ୱର୍ଣ୍ଭ ପେକ ମିଳିଥଲିା। ଏହାର େୁଇ ବଷ୍ଭ 
ପଗର ଗସ ବିଲ୍ଭା ପିଲାନୀ କଗଲଜରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ମିକ ପରୀକ୍ାଗର 
ପ୍ରଥମ ଗଶ୍ଣୀଗର ଉର୍ୀର୍ଣ୍ଭ ଗହାଇଥଗିଲ । ଏଥଗିର ମଧ୍ ଗସ େୁଇଟି 
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭ ପେକ ପାଇଥଗିଲ। କାନପରୁର ସନାତନ ଧମ୍ଭ କଗଲଜରୁ 
୧୯୩୯ଗର, ଗସ େଣତି ବିଷୟଗର ବିଏ ପରୀକ୍ାଗର ଉର୍ୀର୍ଣ୍ଭ 
ଗହାଇଥଗିଲ। ଏଠାଗର ହି ଁ ଗସ ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ଗସବକ ସଂରର 
କାଯ୍ଭୟୁକର୍୍ଭାମାନଙୁ୍କ ଗଭଟିଥଗିଲ। ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ଗସବକ ସଂରର 
କାଯ୍ଭୟୁକର୍୍ଭାମାନଙ୍କର ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନ ଦ୍ାରା ଗସ ବିଗଶଷ ପ୍ରଭାବିତ 
ଗହାଇଥଗିଲ, ଏହି ସମୟଗର ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଗସବା କରିବା ଲାେି ତାଙ୍କ 
ମନଗର ଆଗ୍ହ ଜ୍ ମିଥଲିା। ଆଗ୍ାର ଗସଟେ ଜ୍ ୍ସ କଗଲଜଗର 
ଏମ.ଏ. ପଢ଼ିବା ଲାେି ପଣି୍ତଜୀ ନାମ ଗଲଖାଇଥଗିଲ କିନ୍ତୁ 
ଗକଗତକ କାରଣରୁ ତାଙୁ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା। 
ଅନୟୁ ଗକୌଣସି କୟୁାରିଅର ବାଛିବା ପରିବଗର୍୍ଭ ଆଜୀବନ ନିଜକୁ 
ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ଗସବକ ସଂର ପାଇ ଁସମପ୍ଣି ଗେଗବ ଗବାଲି ଠିକ୍ ଏହ ି
ସମୟଗର ହି ଁଗସ ନିଷ୍ପରି୍ ଗନଗଲ। ଗସଗତଗବଳକୁ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଜାେରଣ 
ଏବଂ ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ତା ପାଇ ଁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାଗବ ସଂର କାଯ୍ଭୟୁ 
କରୁଥାଏ। ୧୯୫୧ ପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ, ସଂରର ବିଭିନ୍ନ ପେପେବୀଗର ଗସ 
ସାମାଜିକ ସଗଚତନତା ପାଇ ଁ କାଯ୍ଭୟୁ କରିଥଗିଲ। ଆରଏସଏସର 
ରାଜଗନୈତିକ ଶାଖା ଜନ ସଂର ୧୯୫୧ଗର େଠନ ଗହବାପଗର 

ଅସନ୍ୟୁାଦୟର ଅସନ୍ୟୁାଦୟର 
ପ୍ରସଣତାପ୍ରସଣତା
କଥାଗର ଅଛି, ଗକହ ିଗକହ ିଜ୍ ମରୁ ମହାନ ଗହାଇଥାନି୍ତ, ଗକହ ିମହାନତା ହାସଲ କରନି୍ତ ଏବଂ ଆଉ ଗକଗତକଙୁ୍କ ମହାନ 
କରି େିଆଯାଏ। ପଣି୍ତ େୀନେୟାଲ ଉପାଧ୍ାୟ ଏପରି ଜଗଣ ବୟୁକି୍ତ ଥଗିଲ ଯିଏକି ମହାନତା ହାସଲ କରିଥଗିଲ। ପଣି୍ତ 
େୀନେୟାଲ ଉପାଧ୍ାୟ ଅଭିନ୍ନ ମାନବବାେ ଏବଂ ଅଗନ୍ତୟୁାେୟର ପ୍ରଗଣତା ଥଗିଲ। ତାଙ୍କର ଆେଶ୍ଭଗର ଅନୁପ୍ରାଣତି ଗହାଇ 
ଗକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମାଜର ପ୍ରଗତୟୁକ ବେ୍ଭଙ୍କ ସ୍ୱ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଲାେି ଏକ ଆତ୍ମନିଭ୍ଭର ଭାରତ େିେଗର ପେଗକ୍ପ 

ଗ୍ହଣ କରୁଛନି୍ତ। ତାଙ୍କର ନୀତି ଓ ଆେଶ୍ଭ ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ପନୁଃନିମ୍ଭାଣ ଲାେି ଗଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣତି କରିଛି।

ବୟୁକ୍ତଡିତ୍ୱ ପଣି୍ତ େୀନେୟାଲ ଉପାଧ୍ାୟ
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ଗସଥଗିର ଗସ ଗଯାେ ଗେଇଥଗିଲ। କାନପରୁ ଅଧଗିବଶନ ପଗର 
ତାଙ୍କର ସାଂେଠନିକ ସାମଥ୍ଭୟୁ ଦ୍ାରା ଡ. ଶୟୁାମା ପ୍ରସାେ ମଖୁାଜ୍ଭୀ 
ବିଗଶଷ ଭାଗବ ପ୍ରଭାବିତ ଗହାଇଥଗିଲ। ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଗସ 
କହିଥଗିଲ ଗଯ ଯେି ତାଙ୍କ ପାଖଗର ଆଉ େୁଇ ଜଣ େୀନେୟାଲ 
ଥାଆଗନ୍ତ ତା’ଗହଗଲ ଗସ ଭାରତର ରାଜଗନୈତିକ େୃଶୟୁପଟକୁ 
ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଭ ବେଳାଇ ଗେଇ ପାରିଥାଗନ୍ତ। େୁଭ୍ଭାେୟୁବଶତଃ, ଡ. ମଖୁାଜ୍ଭୀ 
୧୯୫୩ଗର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥଗିଲ, ଏହା ପଗର ଜନ ସଂରର ମଶାଲ 
େୀନେୟାଲ ଜୀଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଥଲିା। ଏଗତ ସମପ୍ଣିତ ଏବଂ 
ନୀରବ ଭାଗବ ଗସ ନିଜର ୋୟିତ୍ୱ ନିବ୍ଭାହ କରିଥଗିଲ ଗଯ 1967 
ସାଧାରଣ ନିବ୍ଭାଚନର ପରିଣାମ ସମସ୍ଙୁ୍କ ଚକିତ କରି ଗେଇଥଲିା। 
ଗଭାଟ ଭାେ େୃଷି୍ଟରୁ ଜନ ସଂର ଗେଶର ଦି୍ତୀୟ ବୃହର୍ମ େଳ 
ଗହାଇପାରିଥଲିା। ଏହି ସମୟ ସଦୁ୍ା େୀନେୟାଲଜୀ ଗେଶର ଜଗଣ 
ଶୀଷ୍ଭ ଗନତା ଗହାଇସାରିଥଗିଲ, ଗସ ଅତୟୁନ୍ତ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ 
କରୁଥଗିଲ। ଗସ ନିଗଜ ନିଜ ଗପାଷାକ ସଫା କରୁଥଗିଲ ଏବଂ 
ଗକଗବ ବି ବିଗେଶୀ ସାମଗ୍ୀ ବୟୁବହାର କରୁନଥଗିଲ। 

ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଗନ୍ଦାଳନ କାଳଗର, ଗେଶାତ୍ମଗବାଧର ଭାବନା 
ଜାଗ୍ତ କରିବା ଲାେି ବହୁ ଗନତା ସାମ ୍ବାେିକତାକୁ ମାଧ୍ମ କରିଥଗିଲ। 
ପଣି୍ତ େୀନେୟାଲ ଉପାଧ୍ାୟ ଏପରି ଜଗଣ ଗନତା ଥଗିଲ ଯିଏ 
ମସୀର ଶକି୍ତ ବଳଗର ଗବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍୍ଭନ ଆଣପିାରିଥଗିଲ। 
ଜଗଣ ପରୁୁଖା ରାଜଗନତା ଗହବା ସହିତ ସାହିତୟୁ ଗକ୍ତ୍ଗର 
ମଧ୍ ତାଙ୍କର ଜ୍ାନ ରହିଥଲିା। ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀଗର ତାଙ୍କର 
ଗଲଖାେଡ଼ିୁକ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ପତ୍ିକାଗର ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥଲିା। 
ଗସ ଉଚ୍ଚ ଗବୌଦି୍କତା ସମ୍ପନ୍ନ ଥଗିଲ। ‘ଚନ୍ଦ୍ରେପୁ୍ ଗମୌଯ୍ଭୟୁ’ ଉପଗର 
ଏକ ଗଛାଟ ଉପନୟୁାସ ମାତ୍ ୧୬ ରଟୋ ମଧ୍ଗର ଗସ ଗଲଖ ି
ଗେଇଥଗିଲ। େୀନେୟାଲଜୀ ଲଗ୍ଷନୌଗର ରାଷ୍ଟଟ୍ରଧମ୍ଭ ପ୍ରକାଶନ 
ପ୍ରତିଷା୍ କରିଥଗିଲ। ମାସିକ ପତି୍କା ‘ରାଷ୍ଟଟ୍ରଧମ୍ଭ’ ଜାତୀୟତାବାେ 
ବିଚାରର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଥଲିା। ପଗର ଗସ 
‘ପଞ୍ଚଜନୟୁ’ (ସାପ୍ାହିକୀ) ଏବଂ ‘ସ୍ୱଗେଶ’ (ଗେୈନିକ) ଆରମ୍ଭ 
କରିଥଗିଲ। ଗସ ଜଗଣ ଅସାଧାରଣ ବୁଦି୍ମର୍ା ସମ୍ପନ୍ନ ସାମ ୍ବାେିକ 
ଥଗିଲ। ଗଫବୃଆରୀ ୧୧, ୧୯୬୮ଗର ତାଙ୍କର ମତୁୃୟୁ ଖବର ଶଣୁ ି
ସାରା ଗେଶ ସ୍ବ୍ଧ ଗହାଇଯାଇଥଲିା, ମେୁଲସରାଇ ଗରଳ ୟାଡ୍ଭରୁ 
ତାଙ୍କ ମତୃଗେହ ଉଦ୍ାର କରାଯାଇଥଲିା। ତାଙ୍କର ହତୟୁା 
ରଟଣା ଭାରତଗର ସବୁଠୁ ରଣୃୟୁ ଅପରାଧ ଭାଗବ ବିଗବଚନା 
କରାଯାଇଥଲିା। ପଣି୍ତ େୀନେୟାଲଜୀଙ୍କ ହତୟୁା ପଛଗର ଥବିା 
ରହସୟୁ ଆଜିଯାଏ ଁ ଉଗନ୍ନାଚିତ ଗହାଇପାରିନାହି।ଁ ଭାରତଗର 

େୀନେୟାଲ ଉପାଧ୍ାୟ ଜୀ ଆମକୁ ଅଗନ୍ତୟୁାେୟର 
ମାେ୍ଭ ଗେଖାଇଛନି୍ତ। ଏହା ଗହଉଛି ସମାଜର ଅନି୍ତମ 

ଗସାପାନଗର ଛିଡ଼ା ଗହାଇଥବିା ଗଲାକମାନଙ୍କର 
ଉତ୍ାନ । ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ୀଗର ଭାରତ ଏହ ି

ବିଚାରରୁ ଗପ୍ରରଣା ଗନଇ ଅଗନ୍ତୟୁାେୟ ପାଇ ଁଗଚଷ୍ଟା 
କରୁଛି। ବିକାଶର ସବ୍ଭନିମ ନ ଗସାପାନଗର ଥବିା 

ଗଲାକମାନଙୁ୍କ ସଗବ୍ଭାଚ୍ଚ ଗସାପାନକୁ ଆଣବିା ଲାେି 
ପେଗକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରାଯାଉଛି। ପବୂ୍ଭାଞ୍ଚଳ, ପବୂ୍ଭ 

ଭାରତ, ଉର୍ର ଭାରତ କିମ ୍ବା ଗେଶଗର ଥବିା ୧୦୦ରୁ 
ଅଧକି ଆକାଂକ୍ୀ ଜିଲ୍ାଗର ଅଭୂତପବୂ୍ଭ ବିକାଶମଳୂକ 

କାଯ୍ଭୟୁ କରାଯାଉଛି।
ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

େଣତନ୍ତର ନିମ୍ଭାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ରୁ ଅନୟୁତମ ଥଗିଲ ପଣି୍ତ 
େୀନେୟାଲ ଉପାଧ୍ାୟ । ଗସ ଏହାର ଉୋରବାେୀ ଏବଂ 
ସ୍ୱଗେଶୀ ଚରିତ୍କୁ ରୂପ ଗେଇଥଗିଲ। ଗସ କ୍ମତା ହାସଲ 
କରିବାକୁ ନୁଗହ ଁବରଂ ରାଷ୍ଟଟ୍ରଗସବା କରିବା ଲାେି ରାଜନୀତିକୁ 
ଆସିଥଗିଲ। ଚମତ୍ାର ରାଜଗନୈତିକ, ସାଂେଠନିକ ଗକୌଶଳ 
ସହିତ ଜଗଣ ଅସାଧାରଣ ବକ୍ତା ଭାଗବ ଗସ ଥଗିଲ ବହୁମଖୁ ି
ବୟୁକି୍ତତ୍ୱର ଅଧକିାରୀ। ଗସ ଏକାଧାରଗର ଥଗିଲ ଜଗଣ 
ଅସାଧାରଣ ଅଥ୍ଭଶାସ୍ତୀ, ଶିକ୍ାବିତ, ଗଲଖକ ଓ ସାମ ୍ବାେିକ। 
ପଣି୍ତ େୀନେୟାଲ ଉପାଧ୍ାୟଙ୍କ ରାଜଗନୈତିକ ପରିଚୟ 
ସମସ୍ଙୁ୍କ ଜଣାଥଲିା। େକ୍ତାର ସହିତ ଗସ ଜନ ସଂରର ଗନତୃତ୍ୱ 
ଗନଇଥଗିଲ, େଳ ପାଇ ଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥଗିଲ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ 
ଗନୈତିକ ମଲୂୟୁଗବାଧ ନିଦ୍୍ଭାରଣ କରିଥଗିଲ।

ଅସାଧାରଣ ରାଜଗନୈତିକ ଓ ସାଂେଠନିକ 
େକ୍ତା ଥବିା ଜଗଣ ବହୁମଖୁୀ ବୟୁକି୍ତତ୍ୱ 
ଥଗିଲ ପଣି୍ତ େୀନେୟାଲ ଉପାଧ୍ାୟ । 

ଏକାଧାରଗର ଗସ ଥଗିଲ ଜଗଣ ଓଜସ୍ୱୀ ବକ୍ତା, 
ମହାନ ସମାଜ ଚିନ୍ତକ, ଅଥ୍ଭଶାସ୍ତୀ, ଶକି୍ାବିତ, 

ଗଲଖକ ଓ ସାମ ୍ବାେିକ ।
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ସ୍ୱତନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱ ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷା େିବସ

ମକୂ ଓ ବଧରିଙୁ୍କ କରୁଛଡି ସଶକ୍ତ
ସାସଙ୍କତଡିକ ଭାରା

ଗେଶଗର ମକୂ-ବଧରି ଗଲାକମାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ୟୁ ଗନଇ ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷାକୁ 
ସରକାରୀ ବିଷୟ ମାନୟୁତା ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି, ଗେଶଗର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ

ସାଧାରଣ ଶବ୍ଗକାଷ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ମକୂ-ବଧରି ଗଲାକମାଗନ ହାତ, ମଖୁମଣ୍ଳ ଏବଂ 
ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଜରିଆଗର ଗସମାନଙ୍କର ଭାବ ବୟୁକ୍ତ କରିଥାନି୍ତ।

ଜଗଣ ମକୂ-ବଧରି ଚିତ୍କର ନିଜର ଏକ ଚିତ୍କଳା 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙୁ୍କ ପଠାଇଥଗିଲ। ତାଙୁ୍କ ଗଲଖଥିବିା ଏକ 
ପତ୍ଗର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଉଗଲ୍ଖ କରିଥଗିଲ ଗଯ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର 

ସହତି କଷ୍ଟକର ଆହ ୍ବାନର ମକୁାବିଲା କରିବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ 
ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ାରା ପ୍ରତିବନ୍କ େୂର କରିପାରିଗଲ ଜଗଣ ବୟୁକି୍ତ 
ଜୀବନଗର ଶୀଷ୍ଭସ୍ରକୁ ଯାଇପାରିଥାଏ। ପିଲାେଗିନ ଏକ େୁର୍ଭଟଣା 
କାରଣରୁ ଜୟପରୁର ଅଜୟ େେ୍ଭ ମକୂ-ବଧରି ପାଲଟି ଯାଇଥଗିଲ। 
ସାଧାରଣତଃ, ଏପରି ସମୟ ଅତୟୁନ୍ତ ସଂରଷ୍ଭପରୂ୍ଣ୍ଭ ଗହାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ 
ଅକ୍ମତା ସଗ୍ୱେ େେ୍ଭ ଗକଗବ ବି ଆଶା ହରାଇନଥଗିଲ ଏବଂ ନିଜ 
େୁବ୍ଭଳତାକୁ ସାମଥ୍ଭୟୁଗର ପରିବର୍୍ଭନ କରି ଗେଇଥଗିଲ। ସମପ୍ଭଣ, 
ଶ୍ମ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଅଭୟୁାସ ବଳଗର ଗସ ଚିତ୍ର େୁନିଆଗର ନିଜ 
ପାଇ ଁସ୍ାନ ସଷିୃ୍ଟ କରିଥଗିଲ । ଆଉ ଆଜ ିତାଙ୍କ ଚିତ୍କଳାକୁ ଗନଇ 
ଅଗନକ ପ୍ରେଶ୍ଭନୀ ଗକବଳ ଗେଶଗର ନୁଗହ ଁ ବିଗେଶଗର ମଧ୍ 
ଆଗୟାଜତି ଗହାଇସାରିଛି। େେ୍ଭ ଏଗବ ମକୂ ଓ ବଧରି ପିଲାମାନଙୁ୍କ 
ମାେଣାଗର ଚିତ୍ାଙ୍କନ ତାଲିମ ଗେଉଛନି୍ତ।

େେ୍ଭଙୁ୍କ ଗଲଖଥିବିା ପତ୍ଗର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗମାେୀ କହଥିଗିଲ, 
“ଜୀବନର ଗକୌଣସି ନା ଗକୌଣସି ମହୂୁର୍୍ଭଗର ବାଧାବିଘ୍ନର ସମମ୍ଖୁନି 
ଗହାଇଥବିା ଗଲାକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଗପ୍ରରଣା।” 
େେ୍ଭ ଆଜରି ସମାଜଗର ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ାନଗର ରହପିାରିଛନି୍ତ 
ଏଥପିାଇ ଁଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସହତି ପି୍ରୟଜନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମଥ୍ଭନର 

ଆବଶୟୁକତା ରହଛିି। ୨୦୧୧ର ଜନେଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତଗର 
ଏପରି ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ ଗଲାକ ଅଛନି୍ତ, ଗଯଉମଁାଗନ କଥା କହପିାରନି୍ତ 
ନାହି ଁକିମ ୍ବା ଶଣୁ ିପାରନି୍ତ ନାହି।ଁ
ଭାରତୀୟ ସାସଙ୍କତଡିକ ଭାରା ଗସବରଣା ଏବଂ ପ୍ରଶଡିଷେଣ ସକନ୍ଦ୍ର

୨୦୧୬ଗର ଭାରତୀୟ ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷା େଗବଷଣା ଓ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ଗକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷା୍ କରାଯିବା ଥଲିା ମକୂ-ବଧରିଙ୍କ ସଶକି୍ତକରଣ ପାଇ ଁ
ସବୁଠୁ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ ପେଗକ୍ପ। ଗକନ୍ଦ୍ର ସାମାଜକି ନୟୁାୟ ଏବଂ 
ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତଣାଳୟ ଅଧୀନଗର ପ୍ରତିଷା୍ ଗହାଇଥବିା ଏହ ି
ଗକନ୍ଦ୍ର ମଖୁୟୁତଃ ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷା ଅନୁବାେକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ଓ ଗପ୍ରାତ୍ସାହନ, େଗବଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଗମତ ଶକି୍ା, କାଯ୍ଭୟୁସ୍ଳୀ ଓ 
ସାଧାରଣ ଜୀବନଗର ୫୦ ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ମକୂ-ବଧରି ଗଲାକମାନଙୁ୍କ 
ସମାନ ସଗୁଯାେ ଗେବା ଲାେି ନୂତନ ପ୍ରଯକିୁ୍ତର ଗପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇ ଁ
କାଯ୍ଭୟୁ କରିଥାଏ। ପଣି୍ତ େୀନେୟାଲ ଉପାଧ୍ାୟ ଗଯାଜନା ଅନ୍ତେ୍ଭତ 
ବଧରି ଗଲାକମାନଙ୍କ କଲୟୁାଣ ପାଇ ଁକାଯ୍ଭୟୁ କରୁଥବିା ଏନଜଓିେଡ଼ିୁକୁ 
ମଧ୍ ଗକନ୍ଦ୍ର ସାମାଜକି ନୟୁାୟ ଓ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ 
ସହାୟତା ଗଯାୋଇ େଆିଯାଉଛି। େବିୟୁାଙ୍ଗଜନ ଅଧକିାର ଆଇନ 
୨୦୧୬ ଅନ୍ତେ୍ଭତ ବଧରି ମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ ପବୂ୍ଭାଗପକ୍ା ଅଧକି ସବିୁଧା 
ଗଯାୋଇ େଆିଯାଉଛି। 

ମାସିକ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ ଆୟ ଥବିା ଏକ ପରିବାରର 
ଜଗଣ ଶଶିରୁ ବୟସ ଯେ ି୫ ବଷ୍ଭରୁ କମ ଗହାଇଥବି ଏବଂ ଗସହ ି
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ଶବ୍ଗକାଷର ଆବଶୟୁକତା ସବୁଗବଗଳ ଗେଖାଗେଇଥଲିା ଯାହା 
ଭାଷା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକତା ମଧ୍ଗର ଏକ ଗସତୁ ଭାଗବ କାମ କରିବ। 
ଭାରତୀୟ ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷା େଗବଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଗକନ୍ଦ୍ର 
ବୟୁାପକ େଗବଷଣା ଓ ଅଧ୍ୟନ କରିବା ପଗର ଭାରତର ପ୍ରଥମ 
ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷା ଶବ୍ଗକାଷ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଛି।  ତିଗନାଟି ଖଣ୍ଗର 
ପ୍ରକାଶତି ଏହି ଶବ୍ଗକାଷଗର ପାଖାପାଖ ି୧୦ ହଜାର ଶବ୍ ରହିଛି। 
ଏହି ଶବ୍ଗକାଷର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ରଣ ମାଚ୍ଚ୍ଭ ୨୩, ୨୦୧୮ଗର ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଥଲିା ଏବଂ ଏଥଗିର ୩୦୦୦ ଶବ୍ ରହିଥଲିା। ପଗର ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଥବିା ଦି୍ତୀୟ ସଂସ୍ରଣଗର ପବୂ୍ଭର ୩୦୦୦ ଶବ୍ ମିଶାଇ 
୬୦୦୦ ଶବ୍ ସ୍ାନିତ ଗହଲା। ଏହା ଗଫବୃଆରୀ ୨୭, ୨୦୧୯ଗର 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥଲିା। ଏହାର ତୃତୀୟ ସଂସ୍ରଣ ଗଫବୃଆରୀ ୧୭, 
୨୦୨୧ଗର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଗକାଷଗର ମଧ୍ ଭିଡିଓ ରହିଛି 
ଗଯଉଥଁଗିର ସଗଙ୍କତ, ସଗଙ୍କତର ଇଂରାଜୀ ଅଥ୍ଭ ଏବଂ ଗଯଉଠଁ ି
ଆବଶୟୁକ ଛବି ରହିଛି। ଗେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାେଗର ବୟୁବହାର 
ଗହଉଥବିା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଗଙ୍କତ ମଧ୍ ଏହି ଶବ୍ଗକାଷଗର ରହିଛି।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁସାସଙ୍କତଡିକ ଭାରାକ ୁଏକ 
ଭାରାର ମାନୟୁତା ମଡିଳଡିଛଡି

ଭାରତଗର ପ୍ରଥମ ଥର ଲାେି ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷାକୁ ଏକ ବିଷୟ 
ଭାଗବ ମାନୟୁତା ମିଳିଛି। ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶକି୍ା ନୀତିର ଗୋଟିଏ 
ବଷ୍ଭ ପରୂ୍୍ଣି ଉପଲଗକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ଏକ ବିଗଶଷ 
କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମଗର ନିଗଜ ଏହାର ଗରାଷଣା କରିଛନି୍ତ। ଏହ ିଅବସରଗର 
ଗସ କହଛିନି୍ତ, “ବର୍୍ଭମାନ ଏହାକୁ ଏକ ଭାଷା ଭାଗବ ମଧ୍ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ 
ପଢ଼ିପାରିଗବ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷାକୁ ଗପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ଗେବ ଏବଂ େବିୟୁାଙ୍ଗ ସାଥୀମାନଙୁ୍କ ବିଗଶଷ ସହାୟକ ଗହବ।” 
ଏନସିଇଆରଟି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷା େଗବଷଣା ଓ 
ପ୍ରଶକି୍ଣ ଗକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ଗର ଗହାଇଥବିା ଏକ ରାଜନିାମା ଅନୁଯାୟୀ, 
ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ାେଶ ଗଶ୍ଣୀ ପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ ଏନସିଇଆରଟିର ସମସ୍ 
ପାଠୟୁପସୁ୍କ, ଶକି୍କ ମାନୁଆଲ ଏବଂ ଅନୟୁ ସହାୟକ ପାଠୟୁପସୁ୍କ 
ଏବଂ ପାଠୟୁଉତ୍ସେଡ଼ିୁକୁ ଭାରତୀୟ ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷାଗର ରୂପାନ୍ତରିତ 
କରାଯିବ। ଏହ ିପେଗକ୍ପ ଦା୍ରା ସମସ୍ ଶ୍ବଣବାଧତି ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଓ 
ଶକି୍କ ଉପକୃତ ଗହଗବ।

ସମସ୍ଙୁ୍କ ସମାନ ସଗୁଯାେ ଗେବା ସରକାରଙ୍କ ୋୟିତ୍ୱ । ଏହା 
ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ େଶ୍ଭନରୁ ଆସିଛି। 
ସରକାର ସମସ୍ କଲୟୁାଣକାରୀ ଗଯାଜନାର ଲାଭ ବରିଷ ୍ନାେରିକ, 
ମହଳିା, ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ, ଜନଜାତି ଏବଂ େବିୟୁାଙ୍ଗଙ୍କ ସଗମତ ସମସ୍ 
ନାେରିକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରୋନ କରିବା ଲକ୍ୟୁ ଗନଇ କାଯ୍ଭୟୁ କରୁଛନି୍ତ। 
୨୦୧୪ ପବୂ୍ଭରୁ ସମାଜର ଏକ ନିଦ୍୍ଣିଷ୍ଟ ବେ୍ଭ ସବୁପ୍ରକାର ସରକାରୀ 
ନୀତି ଓ ଗଯାଜନାରୁ ବଞ୍ଚତି ଗହାଇ ରହୁଥଗିଲ। ଏଗବ ଏହ ି
ବଞ୍ଚତିମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ ସରକାରୀ ଗଯାଜନାର ଲାଭ ଗଯାୋଇ 
େଆିଯାଉଛି। େବିୟୁାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗକୌଶଳ ବିକାଶ ସହତି ଗସମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ସଂରକ୍ଣର ଅଂଶ ୩ରୁ ୪ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦି୍ କରାଯାଇଛି। 
ଏସବୁ ପେଗକ୍ପ ଜରିଆଗର ସରକାର ଗସମାନଙ୍କର ସଶକି୍ତକରଣ 
ପାଇ ଁଲକ୍ୟୁ ରଖ ିକାଯ୍ଭୟୁ କରୁଛନି୍ତ। ପ୍ରଶକି୍ଣ, ଶକି୍ା, େଗବଷଣା ଏବଂ 
ଚିକିତ୍ସା ସବିୁଧା ଗଯାୋଇ ଗେଇ ସରକାର ଗସମାନଙୁ୍କ ମଖୁୟୁଧାରାକୁ 
ଆଣବିା ଲାେି ପେଗକ୍ପ ଗନଉଛନି୍ତ। ବର୍୍ଭମାନ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ 
ଗଯାଜନାଗର ମକୂ ଓ ବଧରିମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା େିଆଯାଉଛି।   

ଶଶିଟିୁର ଗକା ଲ୍ୟିର (କର୍ଣ୍ଭଗର ଲାେଥୁବିା ଶ୍ବଣଶକି୍ତ ବୃଦି୍ ଯନ୍ତ) 
ପ୍ରତିଗରାପଣ କରିବାର ଆବଶୟୁକତା ଥବି ତା’ଗହଗଲ ଗକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ଏହାର ସମସ୍ ଖଚ୍ଚ୍ଭ ବହନ କରିଗବ। େୁଇ ବଷ୍ଭର ଏପରି 
ପିଲାମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଭ ମାେଣାଗର ସି୍ପଚ୍ ଗଥରାପି େଆିଯାଉଛି। 
ଏପରି ଗଲାକମାନଙ୍କର େକ୍ତା ବିକାଶ ଲାେି ମଧ୍ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ନିମଗନ୍ତ ବିଗଶଷ ବୟୁବସ୍ା କରାଯାଇଛି।
ସାସଙ୍କତଡିକ ଭାରାସର ସଦଶର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦସକାର

ଶହ ଶହ ବଷ୍ଭ ଧରି ଭାରତଗର ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ 
ରହ ି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସମାନ କଥା ‘ସଗଙ୍କତ’ ମାଧ୍ମଗର କହବିା 
ଲାେି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାେ୍ଭ ପ୍ରଚଳନ ଥବିାରୁ ସାରା ଗେଶଗର ଏହାର 
ଗକୌଣସି ନିଦ୍୍ଣିଷ୍ଟ ରୂପ ନଥଲିା। ଉୋହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ିେୁଇ ହାତକୁ 
ଗୋଟିଏ ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ ିରଖାଯାଏ, େକି୍ଣ ଭାରତଗର 
ଏହା ‘ବିବାହ’ର ‘ସଗଙ୍କତ’ ଗହବ, କିନ୍ତୁ ଉର୍ର ଭାରତର ଗକଗତକ 
ଭାେଗର ଏହ ି‘ସଗଙ୍କତ’କୁ ଗଜଲ ଗବାଲି ବୁଝାଯିବ। ଗତଣ ୁଏକକ 

ସସଚତନତା ସଷୃ୍ଟଡି  ଲାଗଡି ବଡିଶ୍ୱ ସାସଙ୍କତଡିକ 
ଭାରା ଦଡିବସ ପାଳନ
ବିଶ୍ୱ ବଧରି ମହାସଂରର ତଥୟୁ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା 
ବିଶ୍ୱଗର ପାଖାପାଖ ି୭୨୦ ନିୟୁତ ବଧରି ରହଛିନି୍ତ। 
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ବିକଶତି ରାଷ୍ଟଟ୍ରଗର 
ରୁହନି୍ତ। ଗସମାଗନ ୩୦୦ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଗଙ୍କତିକ 
ଭାଷା ବୟୁବହାର କରିଥାନି୍ତ। ଗଯଉମଁାଗନ ଶଣୁପିାରନି୍ତ 
ନାହି ଁକିମ ୍ବା ଗଯଉମଁାଗନ ଶ୍ବଣ ବାଧତି ଗସମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷା ଗହଉଛି କଥାବାର୍୍ଭାର ଏକମାତ୍ 
ମାଧ୍ମ। ଅନୟୁ ଭାଷା ଭଳି ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷାର 
ମଧ୍ ନିଜସ୍ୱ ବୟୁାକରଣ ଏବଂ ନିୟମ ରହଛିି। ବଧରି 
ଗଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରେତି ପାଇ ଁସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷା ଅତୟୁନ୍ତ 
ଜରୁରି। ଏହାକୁ ମଧ୍ ବଧରି ଗଲାକମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା 
କୁହାଯାଇପାରିବ। ଗସଗ୍ଟେମ ୍ବର ୨୩, ୧୯୫୧ଗର ବିଶ୍ୱ 
ମକୂ ମହାସଂର ପ୍ରତିଷା୍ କରାଯାଇଥଲିା। ଅନ୍ତଜ୍ଭାତୀୟ 
ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷା େିବସ 2018 ପରଠାରୁ ସବୁବଷ୍ଭ 
ପାଳିତ ଗହାଇ ଆସଛିୁ। ଏହାର ଉଗଦ୍ଶୟୁ ଗହଉଛି 
ସାଗଙ୍କତିକ ଭାଷା ସମ୍ପକ୍ଭଗର ସଗଚତନତା ସଷିୃ୍ଟ କରିବା।
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ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ଗର ଉନ୍ନତ ଅଭୟୁାସ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ନିମଗନ୍ତ େୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ା ଆବଶୟୁକ ଗହାଇଥାଏ । 
ଗେଶକୁ ବେଳାଇବା ପାଇ ଁଏହଭିଳି େୂରେୃଷି୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀଙ୍କ େୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକି୍ତଗର େୃଶୟୁମାନ। 

ଗକହ ିଗକଗବ କ’ଣ କଳ୍ପନା କରିଥଲିା କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣଗର ଗେଶଗର ଗଶୌଚାଳୟ ନିମ୍ଭାଣ ବିଷୟଗର 
କହଗିବ ? କିମ ୍ବା ଅନାମଗଧ୍ୟ ଓ ଗଲାକଗଲାଚନର ଅନ୍ତରାଳଗର ଥବିା ଜାତୀୟ ବୀର ପଦ ମ ସମ୍ମାନ ପାଇଗବ ? 
ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିଗର ବଷ୍ଭ ୨୦୧୪ ଥଲିା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଭାୟକ କ୍ଣ,  ଗଯଗତଗବଗଳ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାରୁ 
ଉେ୍ ଜୀବିତ ଗହାଇ ଆମର ଜାତୀୟ ଇଚ୍ଛା ଶକି୍ତ ଜାେରିତ ଗହଲା । ଆମର ପରମ୍ପରା ଓ ନୀତି ବେଳିଲା ନାହି ଁ

ବରଂ ପ୍ରଥମଥର ନିମଗନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମକୁ ସଫଳତାର ସହ ତ୍ୱରା୍ ୍ବତି କରିବା େିେଗର ସାଧାରଣ 
ଜନତାଙ୍କ ଭାେିୋରୀ ଏକ ମଖୁୟୁ ଭୂମିକା ଗ୍ହଣ କଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ଲାଲକିଲ୍ାର ପ୍ରାଚୀର 
ଉପରୁ ଅଭିଭାଷଣ ଗେବା ସମୟଗର କହଥିଗିଲ ଗଯ, ଆମର ଉର୍ମ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆେରୁ କାଯ୍ଭୟୁଗର  

ଲୋଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତ । ମାତ୍ ତାହା ଉପଯକୁ୍ତ େରୁୁତ୍ୱ ପାଇପାରି ନ ଥଲିା । ବର୍୍ଭମାନ ଏହ ିଭାବନାତ୍ମକ ପରିବର୍୍ଭନ 
ଗେଶର ଆକାଂକ୍ା ପରୂଣ େିେଗର ସହାୟକ ଗହବ ।

ଉତଥାନ ଅଭଡିମସୁଖ
ନବଭାରତର

ନୂତନ ପରମ୍ପରା

ନୂତନ ପରମ୍ପରାର ଅଭୁୟୁଦୟପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ
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ଆସନ୍ତା ୨୫ବଷ୍ଭ ମଧ୍ଗର 
ଭାରତକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ 
ରାଷ୍ଟଟ୍ରଗର ପରିଣତ କରିବା 

ପାଇ ଁସରକାର ଆଗେଇ ଚାଲିଛନି୍ତ । ଗସ 
ଭବିଷୟୁତକୁ ଆଖଆିେଗର ରଖ ି ଅମତୃ 
କାଳ ଗହଉ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ସାନିଟାରୀ 
ପୟୁାଡ, ଲାଲକିଲ୍ା ଉପଗର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ଗକୌଣସି ବିଷୟ ବାେ 
ଗେଇ ନାହାନି୍ତ । ପ୍ରେତି ମଂଚ ଜରିଆଗର 
ଯେୁ ଯେୁ ଧରି ପଡି ରହଥିବିା ପ୍ରକଳ୍ପେଡିୁକୁ 
ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଭ କରିବା ପାଇ ଁସାଧାରଣ ବଗଜଟ୍ ର 
ବୟୁବସ୍ା କରାଯିବା ସହ ସରକାର ଅଗନକ 
ଯେୁଉପଗଯାେୀ ପରିବର୍୍ଭନ ଆଣଛିନି୍ତ । 
ପଦ ମ ସମ୍ମାନ ଗକ୍ତ୍ଗର ଅଗନକ ସଂସ୍ାର 
ଅଣାଯିବା ସହ, ବୟୁାବସାୟିକ ଓ ଜୀବନ 
ଧାରଣମାନ ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁ ଅଗନକ 
ପେଗକ୍ପ ନିଆଯାଇଛି । ଅଗନକ 
ସାହସିକ ପେଗକ୍ପ ଗଯପରିକି ଜମମ୍ ୁଓ 
କାଶ ମୀରରୁ ୩୭୦ ଧାରା ଉଗଚ୍ଛେ କିମ ୍ବା 
ବସୁ୍ ଓ ଗସବାକରଗର (ଜଏିସ ୍ଟି) ପ୍ରବର୍୍ଭନ 
ଇତୟୁାେ ି  ନୂତନ ଭାରତର ଆକାଂକ୍ା 
ପରୂଣର ରୂପ  ଗେଉଛି । 
ସରକାର ନବଭାରତର ଯାତ୍ା ପଥକୁ 
ସେୁମ କରିବା ପାଇ ଁଅଗନକ େଠନାତ୍ମକ 
ପେଗକ୍ପ ଗନଇଛନି୍ତ । ଭାରତ 

ଗଯଗତଗବଗଳ ୨୦୪୭ ମସିହାଗର 
ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାଷ୍ଣିକୀ ପାଳନ 
କରିବ, ଗସଗତଗବଗଳ ବର୍୍ଭମାନର 
ସଂକଳ୍ପ ଗେଶକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରି େଢି 
ଗତାଳିସାରିଥବି । 
ବାସ୍ବିକ କହବିାକୁ େଗଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀଙ୍କ ଏହା ଗହଉଛି 
ବୟୁକି୍ତତ୍ୱର ମହାନ େଣୁ ଗଯକି ନିଜର 
ଭାବାତ୍ମକ ଶକି୍ତକୁ ମଧ୍ ଗେୈନନ୍ଦନି 
କାଯ୍ଭୟୁଗର ବୟୁବହାର କରିଥାନି୍ତ । 
ଗଯପରିକି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଂଗ୍ାମ କାଳଗର 

ଆପଣମାଗନ ଭାବୁଥଗିବ ଏ କିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ, ଯିଏକି 
ଲାଲକିଲ୍ାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଗଶୌଚାଳୟ ସମ୍ପକ୍ଭଗର କହୁଛନି୍ତ । ମୁ ଁ
ସମାଗଲାଚନାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କଗର ନାହି ଁମାତ୍ ମୁ ଁଗମାର ହୃେୟ 
ସହ ଏକମତ । ମୁ ଁଏକ େରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ଏବଂ େରିବ 
ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଉଚିତ, ଏହା ହି ଁପ୍ରାଥମିକତା ।

ଆଗମ ବର୍୍ଭମାନ ବଗଜଟ ଗୋଗଟ ମାସ ଆେକୁ ଗନଇ ଆସିିଛୁ। 
ମାଗସ ଆେକୁ ଗନବା ଅଥ୍ଭ ଗହଲା ଏଥର ଅଥ୍ଭନୀତିକୁ ମାଗସ 
ଆଗେଇ ଗନବା । ଗକବଳ ଗସତିକି ନୁହ ଁ, ଆଗମ ବଗଜଟ ପଗର 
ଅଂଶୀୋରଙ୍କ ସହ ମତବିନିମୟ ପାଇ ଁପେଗକ୍ପ ଗନବୁ ଓ ମୁ ଁ
ଭାବୁଚି ଏହା ଗବଶ ୍ଫଳପ୍ରେ  ଗହବ  ।

ଆସନ୍ତୁ ଏହ ି ଛାଡିଗେବା ଆଗନ୍ଦାଳନଗର ସାମିଲ ଗହାଇଯିବା ଓ 
େୟୁାସ ରିହାତି ଅଥ୍ଭ ଛାଡିଗେବା । ମୁ ଁପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିଗେଉଛି ଗଯ ଆପଣ 
ଛାଡି ଗେଇଥବିା ରିହାତି ଗକୌଣସି େରିବର କାମଗର ଆସିବ। 
ସରକାର ନିଜର ଗକାଷାୋର ଏହ ି ରିହାତି ଅଥ୍ଭଗର ପରୂଣ 
କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖନିାହାନି୍ତ । କୁହନ୍ତୁ ତ ଗେଖ ିଏଇଟା କ’ଣ 
ଗୋଗଟ ଗସବା ନୁହ ଁ?

“ଆମ ଗେଶଗର ସରକାରଙ୍କ ମଲୂୟୁାୟନ, ସରକାରୀ କ୍ମତାର 
ଆକଳନ, ସରକାରୀଙ୍କ କାଯ୍ଭୟୁେକ୍ତା ସମ୍ପକ୍ଭଗର ଆଗଲାଚନା 
ଇତୟୁାେି ମଖୁୟୁତଃ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା କରାଯାଉଥବିା  ବଡ 
ବଡ ଗରାଷଣା ଉପଗର ପଯ୍ଭୟୁଗବସିତ ଥଲିା । ପ୍ରଥମ ଥର 
ପାଇ ଁଏଭଳି ମାନେଣ୍ ଓ କଳ୍ପନା ପରିବର୍୍ଣିତ  ଗହାଇଛି । ଆମ 
ସରକାର କ’ଣ ଗେଇଛି ତାହା ଉପଗର ତାହାର ମଲୂୟୁାୟନ 
ଗହଉଛି ।

-ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷର ଭାରତ ଏବଂ 
ସଭାକାଲ ଫର ସଲାକାଲ 
ଅଭଡିଯାନ ସଗାଟଡିଏ ମାତ୍ର 
ୋକରାସର ଏକ ଜନ 

ଆସନ୍ଦାଳନସର
ପରଡିଣତ ସହାଇଛଡି ।

ନୂତନ ପରମ୍ପରାର ଅଭୁୟୁଦୟପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ
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ଗଲାକମାନୟୁ ବାଳ େଙ୍ଗାଧାର ତିଳକ େଗଣଶ ଚତୁଥ୍ଭୀକୁ 
େଣଗଚତନାର ମାଧ୍ମଗର ପରିଣତ କରିଗେଇଥଗିଲ । 
ଗେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମ ୧୮୫୭ଗର ‘ରୁଟି ଓ ପଦ ମ’ 
ଆମ ସହନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଥଲିା । ନାେରିକମାନଙ୍କ 
ସାମହୂକି ଶକି୍ତ ବରଂ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମାଧ୍ମ ଗହାଇଥଲିା। 
ଚରଖା ଓ ଖେୀ ପ୍ରବର୍୍ଭନ କରି ମହାତ୍ମାୋନ୍ୀ ଏକ େଣ 
ଆଗନ୍ଦାଳନ ଜରିଆଗର ଗେଶକୁ ଜାଗ୍ତ କରାଇଥଗିଲ । 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମରୁ ଗପ୍ରରଣା ପାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ 
ଗମାେୀ ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବ ବଷ୍ଭକୁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଭାଗବ ଗ୍ହଣ 
କରିବାକୁ ଆହ ୍ବାନ ଗେଇଛନି୍ତ । ତାଙ୍କର କଗଠାର ପ୍ରତିଜ୍ା 
ଗଯାେୁ ଁଲାଲକିଲ୍ା ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ କରିଥବିା ଗରାଷଣାେଡିୁକ 
ତୃଣମଳୂସ୍ରଗର କାଯ୍ଭୟୁ କରୁଛି ଓ ଗେଶର ବଂଚିତ 
ଗଲାକମାନଙ୍କ ସବିୁଧା ସନିୁଶି୍ତ କରୁଛି । 
ସାମଗ୍ୀକ ଓ ବଡିଶ୍ୱ କଲୟୁାଣ  କାଯ୍ଷୟୁସର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ସଯାଗଦାନ

ପବୂ୍ଭରୁ ପ୍ରତଶି୍ରୁତରି ଅଭାବ ନ ଥଲିା, ଅଭାବ ଥଲିା 
ଉଗଦ୍ଶୟୁର, ଅଥ୍ଭର ଅଭାବ ନ ଥଲିା, ଅଭାବ ଥଲିା 
ଅନୁରାେର, ସମାଧାନଗର ଅଭାବ ନ ଥଲିା, ଅଭାବ 
ଥଲିା ସାମଥ୍ଭୟୁ ଓ କମ୍ଭସଂସ୍ତିୃର। ଖବ୍ୁ ସହଜଗର 
ଗଲାଗକ କବୀର ୋସ ମହାଶୟଙ୍କ ରୁଢି ପ୍ରଗୟାେ 
କରୁଥଗିଲ । ଗଯଉଠଁି ଗସ କହିଛନି୍ତ “ କାଲ୍ କଗର 

ଗସା ଆଜ କର, ଆଜ କଗର ଗସା ଅବ୍ ” ତାହା 
ଗହଲା ବର୍୍ଭମାନ ପରି ଆଉ ସମୟ ନାହି ଁ। କଳ୍ପନା 
କରନ୍ତୁ ତ ଗେଖ ିଯେି ଏହି ଉକି୍ତ ଆମ କମ୍ଭସଂସ୍ତିୃ 
ଭିତରକୁ ଗକଗତ ଯୁ ୍େ ଆେରୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାହା 

ଗହଗଲ କ’ଣ ଗହାଇଥାନ୍ତା ?
ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ସ୍ୱାଧୀନତା ଦଡିବସସର 
ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ

ଅମୃତକାଳ 

ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ଆଉ ସକବଳ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦଡିବସ ସହାଇ ରହଡିନାହଡି ଁ । 
ଏହା ନବଭାରତ ଗଠନ ପାଇ ଁନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ଦଡିବସ ସହାଇଯାଇଛଡି । ଏସବ 
ଲାଲକଡିଲ୍ାର ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ସକବଳ ମାମଲୁଡି ସରାରଣା କରାଯାଉନାହଡି ଁ । ଏହାକୁ 
ଜନ ଆସନ୍ଦାଳନସର ପରଡିଣତ କରଡି ସରାରଣାଗେୁଡିକ ୁଫଳପ୍ରଦ କରାଯାଇଛଡି । 

 ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ତମ ବାଷ୍ଣିକୀକୁ ଅମତୃ 
ମଗହାତ୍ସବଭାଗବ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। 
ଏହାକୁ ସଂେଠତି କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ 
କମିଟି େଠତି ଗହାଇଛି । 

 ଗଲାକଗଲାଚନ ଅନ୍ତରାଳଗର 
ରହଯିାଇଥବିା ବୀରମାନଙୁ୍କ ଗନଇ 
ଗପ୍ରରଣା ଉେ୍ ବୃଦ୍ ଯବୁକଯବୁତୀ 
କାହାଣୀମାନ ଗଲଖଛୁନି୍ତ ।

 ଆୋମୀ ୨୫ବଷ୍ଭ ମଧ୍ଗର ଭାରତକୁ ଏକ 

ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟଟ୍ରଗର ପରିଣତ କରିବା 
ପାଇ ଁସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଛି ।

 ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତଗର ଭିଡିଓ 
ଅପ ୍ଗଲାଡ କରିବାକୁ ପେଗକ୍ପ 
ନିଆଯାଉଛି । ୩୦ବଷ୍ଭର କମ ୍
ଯବୁ ଗଲଖକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଯବୁ 
ଗଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

 ଲାଲକିଲ୍ାରୁ ସମସ୍ ଗରାଷଣା 
ବାସ୍ବଗର ପରିଣତ ଗହଉଛି ।

ନୂତନ ପରମ୍ପରାର ଅଭୁୟୁଦୟପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ
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ଗନତୃତ୍ୱ ମଖୁୟୁଙ୍କ ବିକାଶ େେିଗର ଭୂମିକା ଖବ୍ୁ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ। 
ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଲାଲକିଲ୍ା ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଉଥବିା ଭାଷଣଗର ପ୍ରତିଫଳିତ ଗହାଇଛି। 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ପରାମଶ୍ଭ କରି ଗସେଡିୁକୁ ବିକାଶ 
କାଯ୍ଭୟୁଗର ତ୍ୱରା୍ ୍ବତି କରିବା ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ମାଧ୍ମ ଗହାଇଛି। 
ଲାଲକିଲ୍ା ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାଷଣଗର ଗସ 
ପ୍ରତି ରଗର ଗଶୌଚାଳୟ ସ୍ାପନ କରାଇବା ଗନଇ ଶପଥ 
ଗନଇଥଗିଲ । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପଗର େରୁୁତ୍ୱ ଗେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ ଗମାେୀ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତପଗକ୍ ଏକ ଜନ ଆଗନ୍ଦାଳନର ରୂପ 
ଗେଇ ପାରିଗଲ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଲାଲକିଲ୍ା ପ୍ରାଚୀରରୁ 
ଭାଷଣ ଜରିଆଗର ସମସ୍ ସାମାଜକି ବିଧନିିଗଷଧ ବନ୍ନ 
ତୁଟାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମହଳିାଙ୍କ ପାଇ ଁ ସାନିଟାରୀ ପୟୁାଡର 
ଆବଶୟୁକତା ଉପଗର େରୁୁତ୍ୱ ଗେଇଥଗିଲ । ଅଗ୍ଟୋବର ୨, 
୨୦୧୪ ମହାତ୍ମାୋନ୍ୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରଗର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଗମାେୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ଗରାଷଣା କଗଲ । 

ସଦଶର ଲଷେୟୁ
ଏସବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପସର 

ଜନ ସହଭାଗଡିତା

“ଆସମ ଏକ ବଡିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀସର ବାସ କରୁଛନ୍ଡି,ଏକଥା ଆମକୁ ସକସବ ବୟୁଥତି କରଡିଛ କଡି  ଆମର ମା-
ଉଭଣୀ ବାହାରକୁ ମଳତୟୁାଗ କରଡିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ଡି ସବାଲଡି ? ସସମାନଙୁ୍କ ସକସତ କଷ୍ଟ ସହଡିବାକୁ ପେୁଥବି ? 
ଆମ ମାଆ-ଉଭଣୀଙ୍କ ସମ୍ାନ ରଷୋ ଲାଗଡି ଆସମ ଅନ୍ତଃ ସଶୌଚାଳୟ ବସନଇ ପାରଡିବା କଡି ?”

୨୦୨୧ ମସିହା ଅେଷ୍ଟ ୩୦ ସଦୁ୍ା
ଶତପ୍ରତିଶତ ଲକ୍ୟୁ
ହାସଲ ଗହାଇଥବିା ଗବଗଳ ୨୦୧୪ଗର
ଏହା ଥଲିା ମାତ୍ ୩୮.୭୦ ପ୍ରତିଶତ ।

10.71 

ଗେଶଗର ଅଧକିାଂଶ ଗ୍ାମ 
ବାହୟୁ ମଳମତୂ୍ ତୟୁାେ ଗ୍ାମ 
ଗରାଷିତ ଗହାଇଛି ।

୨୦୧୪ ମସିହା ସ୍ୱାଧୀନତା େିବସ ଅବସରଗର 
ଲାଲକିଲ୍ାର ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ଗସ ଗେଶକୁ ଗକବଳ ଏହ ି
ପ୍ରଶନ ପଚାରି ନ ଥଗିଲ, ବରଂ ମହାତ୍ମାୋନ୍ୀଙ୍କ ୧୫୦ତମ 
ଜ୍ ମବାଷ୍ଣିକୀ ଗବଳକୁ ଗେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ  ଗେଖବିାକୁ ନୂତନ 
ପରମ୍ପରା ମଧ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନସ୍ କଗଲ ।

ସଗନ୍ଦଶ-୨ ଗସୈନିକ ଅଭିଯାନ ଜରିଆଗର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଗେଶବାସୀଙୁ୍କ େିପାବଳୀଗର ଗେଶର ଗସବାଗର ନିଗୟାଜିତ 

ଗସୈନିକମାନଙୁ୍କ ଧନୟୁବାେ ଗେବା ପାଇ ଁଆହ ୍ବାନ ଜଣାଇଛନି୍ତ ।

 ପାଞ୍ଚବଷ୍ଭ ମଧ୍ଗର ୫୫ଗକାଟି ଗଲାକ ବାହାଗର 
ମଳତୟୁାେ ଅଭୟୁାସ ପରିତୟୁାେ କରି  ଗଶୌଚାଳୟ 
ବୟୁବହାର କରୁଛନି୍ତ । ଏହପିରି ଗେଖବିାକୁ େଗଲ 
ଭାରତ ଜାତିସଂର ପକ୍ରୁ ଗରାଷିତ ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଗଶୌଚାଳୟ ସବୁିଧା ଲକ୍ୟୁକୁ ନିଦ୍୍ଭାରିତ ସମୟର 
ଏୋରବଷ୍ଭ ଆେରୁ ହାସଲ କରିପାରିଛି । 

 ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ାମୀଣ) ଅଭିଯାନ ଏଗବ କାଯ୍ଭୟୁ 
କରୁଥବିାଗବଗଳ, ଏହା ପ୍ରଗତୟୁକ ଗ୍ାମରୁ କଠନି ଓ 
ତରଳ ବଜ୍ଭୟୁବସୁ୍ ଉପଯକୁ୍ତ ପରିଚାଳନା ଉପଗର 
ଲକ୍ୟୁ ରଖଛିି । ଏଥପିାଇ ଁସରକାର ପାଂଚବଷ୍ଭ ପାଇ ଁ
୧, ୪୦, ୮୮୧ ଗକାଟି ଟଙ୍କାର ବୟୁୟବରାେ ରଖଛିନି୍ତ ।

 ଅେଷ୍ଟ ୩୦ ସଦୁ୍ା 
୧୦.୭୧ ଗକାଟି 
ଗଶୌଚାଳୟ ନିମ୍ଭାଣ 
କରାଯାଇଛି ।

ଗେଶ ସାରା ପରିମଳ ବୟୁବସ୍ାକୁ କାଯ୍ଭୟୁକାରୀ କରିବା ପାଇ ଁ
କରାଯାଇଥବିା ଏହ ି ଅଭିଯାନ ଗବଶ ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥଲିା। 
୨୦୧୪ ମସିହାଗର ପରିମଳ ବୟୁବସ୍ା ଶତକଡା ୩୮ଭାେ 
ଥବିାଗବଗଳ, ଆଜ ିଏହା ଶତକଡା ୯୯ ଭାେକୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି। 
ଅଗନକ ରାଜୟୁ ଓ ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଂଚଳ ବାହୟୁ ମଳମତୂ୍ 
ତୟୁାେମକୁ୍ତ (ଓଡିଏଫ) ଗରାଷିତ ଗହାଇଛନି୍ତ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ୟୁ 
ସଂେଠନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏହା 
ତିନିଲକ୍ ଜୀବନ ବଂଚାଇବାଗର ସହାୟକ ଗହବ ଗବାଲି 
କହଛିନି୍ତ । ଗକବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନୁହ ଁପ୍ରଥମ ଥର ନିମଗନ୍ତ ଗକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ହତିାଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ହଣକାରୀ 

ନୂତନ ପରମ୍ପରାର ଅଭୁୟୁଦୟପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ
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ରଖଛିନି୍ତ । ଏହା ଫଳଗର େୁନ୍ଭୀତି ମକୁ୍ତ ସବିୁଧା ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇପାରିବ । ଗସଥପିାଇି ଁ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗେଶର 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନଗର ନୂତନ ଆଶା ଓ ଶକି୍ତ ସଂଚାର 
କରାଇଥଗିଲ, ଯାହା ଫଳଗର ଗସମାଗନ ପ୍ରଗତୟୁକଟି ଗଯାଜନା 
ଓ ଭାବନା ସହ ଗଯାଡି ଗହାଇପାରିଗବ। ବାସ୍ବପଗକ୍ 
କହବିାକୁ େଗଲ ସବକାସାଥ,ସବକା ବିକାଶ, ସବ୍ କା ବିଶ୍ୱାସ 
ଓ ସବ୍ କା ପ୍ରୟାସ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ାରା ଉେ୍ ବୃଦ୍ ଗହାଇ 
ପ୍ରଶାସନିକ ପଦ୍ତିଗର ଏକ େୃଷ୍ଟାନ୍ତମଳୂକ ପରିବର୍୍ଭନ 
ରଟିଛି । ଏହା ଅନ୍ତଭୁ୍ଭକ୍ତୀକରଣ, ବିକାଶ ଧମ୍ଭୀ ଓ େୁନ୍ଭୀତି 
ମକୁ୍ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ସନିୁଶି୍ତ କରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଉନ୍ନୟନ 
ପ୍ରକଳ୍ପେଡିୁକ ଗଯଗତ ଶୀଘ୍ର ଗଯପରି ଗଶଷ ଗହବ, ତା’ର 
ଉେୟୁମ କରୁଛନି୍ତ। ତାଗହଗଲ ଯାଇ ଅଗନ୍ତୟୁାେୟର ଲକ୍ୟୁ 
ହାସଲ ଗହବା ସହ ସମାଜର ସବା ପଛଗର ଥବିା ବୟୁକି୍ତ 
ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗଯାଜନାରୁ ସବିୁଧା  ପାଇପାରିଗବ। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀଙ୍କ ଗନତ୍ୃ ତ୍ୱ ଗଯାେୁ ଁ

ଭାରତ ଗରକଡ୍ଭ  େତି ଓ ସମୟ ମଧ୍ଗର ୋରିଦ୍ୟୁ େୂର 
କରୁଛି ଗବାଲି ଗକଗତକ ଆନ୍ତଜ୍ଭାତିକ ସଂସ୍ା ମଧ୍ ଏଗବ 
ମତ ଗେଉଛନି୍ତ । ଭାରତ ବର୍୍ଭମାନ ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଭବୃହତ 
ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ରକ୍ା କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମ ଆୟୁଷମାନ ଭାରତଗର ଅଗ୍ଣୀ 
ରହିଛି । ଆୟୁଷମାନ ଭାରତ ଅଧୀନଗର ୫୦ଗକାଟି 
ଭାରତୀୟ ରହିଥବିାଗବଗଳ, େରିବ ଓ ନବ ମଧ୍ବିର୍ 
ଗଶ୍ଣୀୟ ଜନସାଧାରଣ କମ ୍ ମଲୂୟୁଗର ଚିକିତ୍ସା ସବିୁଧା 
ପାଇପାରୁଛନି୍ତ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗଲାକପି୍ରୟ ସ୍ୱାସ୍ୟୁପତ୍ିକା 
େି ଲାନଗସଟ୍ ମଧ୍ ଆୟୁଷମାନ ଭାରତ ଗଯାଜନାର ପ୍ରଶଂସା 
କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ୟୁଗକ୍ତ୍ଗର ଥବିା ଭୁଲ ଭଟକା 
ଏହି ଗଯାଜନା ଦ୍ାରା ସଧୁରିୁଛି ଗବାଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
କୃଷିକୁ ଏକ ଲାଭଜନକ ବୃରି୍ଗର ପରିଣତ  କରି କୃଷକମାନଙ୍କ 
ଆୟଦି୍େଣୁତି କରିବା ଗଯାଜନା ଗହଉ ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ 
ଋଣମକୁ୍ତ କରିବା ପେଗକ୍ପ ଗକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ  ନୂତନ ନୀତିର 
ଫଳ ଗବଶ ସ୍ପ ଷ୍ଟ ଗହାଇଛି। 

 ଗକାଭିଡ କାଳଗର େୁଇଲକ୍ ଗକାଟି ଟଙ୍କା 
ବୟୁୟଗର ୮୦ଗକାଟି ଗଲାକଙୁ୍କ ମାେଣା 
ରାସନ ।

 ସମସ୍ଙୁ୍କ ମାେଣା ଟିକା ଗଯାଜନାଗର 
୬୫.୪୧ଗକାଟି ଗଲାକଙୁ୍କ ଗକାଭିଡ ଟୀକା । 

 ଆଠ ଗକାଟିରୁ ଅଧକି ପରିବାରକୁ ମାେଣା 
ଏଲପିଜ ିସଂଗଯାେ ।
 େୁଇଗକାଟିରୁ ଅଧକି ପରିବାରକୁ ପକ୍ା 
ରର ।

 ୨୦୨୪ ସଦୁ୍ା ସମସ୍ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ 
ପରିବାରକୁ ପାଇପ ଗଯାଗେ ପାଣ।ି 

ଏହ ି ଗଯାଜନା ଅଧୀନଗର ଆଠ 
ଗକାଟି ପରିବାର ସବୁିଧା 

ପାଇଛନି୍ତ । 
 ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ
ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ଗକ୍ତ୍କୁ 

ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନସର ଉନ୍ନତଡି 
ସହ ବୟୁାବସାୟଡିକ ସଗୁମତା  

ସବୁଡିଧା ସସୁଯାଗ ବୃଦ୍ଡି

ଶଡିଳ୍ପ ଉପସର ସଦଶର ଆସ୍ା ବୃଦ୍ଡି ସଯାଗୁ ଁ ଜୀବନଧାରଣ ମାନସର ଉନ୍ନତଡି ରଟଡିବା ସହ 
ବୟୁାବସାୟଡିକ ପ୍ରଗତଡି ମଧ୍ ବୃଦ୍ଡି ପାଇବାସର ଲାଗଡିଛଡି । ବର୍୍ଷମାନ ପ୍ରସତୟୁକ ବୟୁକ୍ତଡି  ସଦଶର 
ସମ୍ପଦ ଉପସର ଅଧକିାର ପାଇଛନ୍ଡି ।

43 ସାମାଜକି ଓ ଆଥ୍ଣିକ ସରୁକ୍ା 
ଗଯାୋଉଥବିା ୪୩ଗକାଟି 
ଜନଧନ  ଖାତା ଗଖାଲାଯାଇଛି ।

ସନିୁଧ ିଗଯାଜନା ଅଧୀନଗର ୨୩ ଲକ୍ 

ରାସ୍ାକଡ ବିଗକ୍ତାଙୁ୍କ ୨୩୦୦ଗକାଟି 

ଟଙ୍କା ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛି । 2300 
 ଗକାଭିଡ ମହାମାରୀ କାଳଗର ୩୦ହଜାର 

ଗକାଟିରୁ ଅଧକି ଟଙ୍କା ୨୦ଗକାଟି ମହଳିାଙ୍କ 
ଖାତାକୁ ପଠାଯାଇଛି । 

 କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧ ିଗଯାଜନା ଅଧୀନଗର 
୧୧. ୪ଗକାଟି ଚାଷୀଙୁ୍କ ୧. ୫ ଲକ୍ ଗକାଟିରୁ 
ଅଧକି ଟଙ୍କା େିଆଯାଇଛି ।

 ପିଏମ ୍ଗଜଏୱାଇ ଆୟୁଷମାନ ଭାରତ 
ଅଧୀନଗର ୫୦ଗକାଟିରୁ ଅଧକି ବୟୁକି୍ତ 
ପାଞ୍ଚଲକ୍ ଟଙ୍କା ପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ ମାେଣା ଚିକିତ୍ସା 
ସବୁିଧା ପାଇଛନି୍ତ । 

ନୂତନ ପରମ୍ପରାର ଅଭୁୟୁଦୟପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ
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ଏପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ ୧ଲକ୍ ୬୦ହଜାର ଗକାଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ  
୧୧ଗକାଟିରୁ  ଅଧକି ଚାଷୀଙ୍କ ବୟୁାଙ୍କ ଖାତାକୁ ହସ୍ାନ୍ତର 
ଗହାଇଛି ଯାହାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ବରୋନ ସେୃଶ । 
ଗେଶର ପ୍ରଗତୟୁକ ବୟୁକି୍ତର ସମ୍ପରି୍ ଉପଗର ସମାନ ଅଧକିାର 
ଅଛି, ଏହା ଏଗବ ସନିୁଶି୍ତ ଗହାଇଛି ।
ଏକ ନୂତନ ଚଡିନ୍ାଧାରା ସହ ସଦଶର ପରଡିବର୍୍ଷନ
ବିଶ୍ୱସ୍ରୀୟ କାଯ୍ଭୟୁସଚୂୀଗର ନିଜ ପକ୍ ରଖବିାକୁ ଭାରତ ପାଇ ଁ
ଏକ ଅନନୟୁ ସଗୁଯାେ ଆସିଛି । ସଗୁଯାେର ସେ୍ ବୟୁବହାର 
କରି ବିଶ୍ୱଗର ଭାରତ ନିଜକୁ ଅନୟୁମାନଙ୍କ ନିମଗନ୍ତ ଆେଶ୍ଭ ବା 
ଗପ୍ରରଣାର ଉତ୍ସ ଗହବାର ଯଗଥଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି । ମାତ୍ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ପଗର ଏ େେିଗର ଗକୌଣସି ମଜବୁତ ପେଗକ୍ପ 
ନିଆଯାଇପାରିନାହି ଁ । ଏହାକୁ ସଠକି ପେଗକ୍ପ ଗନବାଗର 
ବିଫଳତା ମଧ୍ କୁହାଯାଇପାଗର । ମାତ୍ ଏ େେିଗର 
ବର୍୍ଭମାନଗର ଗକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା  େୁଇଟି 
ଉୋହରଣରୁ ଗବଶ ୍ସ୍ପଷ୍ଟ ଗହାଇଯିବ । ପବୂ୍ଭରୁ ଗଯଉ ଁରାଜୟୁ 

ଓ ଜଲି୍ାକୁ ଅନଗ୍ସର କୁହାଯାଉଥଲିା, ତାକୁ ଏଗବ ଆକାଂକି୍ତ 
ଜଲି୍ା ଗବାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆଖୟୁା ଗେଇଛନି୍ତ । ତାହା ଗହଲା 
ଗଯଉମଁାଗନ ବିକାଶଧାରାଗର ଗଯାେଗେବା ପାଇ ଁ ଉତ୍ସାହୀ, 
ଗସଥପିାଇ ଁ ସଗୁଯାେର ଆବଶୟୁକତା ରହଛିି । ଗସହପିରି 
ଆଜ ିଗଟାକିଓ ପାରା ଅଲିମ୍ପକି୍ସଗର ଭାରତୀୟ ଗଖଳାଳୀମାଗନ 
ଗସମାନଙ୍କ କ୍ୀଡା ଗନୌପଣୁୟୁ ପ୍ରେଶ୍ଭନ କରିଛନି୍ତ । ଗକବଳ 
ଚିନ୍ତାଧାରାଗର ପରିବର୍୍ଭନ ଗଯାେୁ ଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ଗହାଇଛି । 
େଗିନ ଗସମାନଙୁ୍କ େୁବ୍ଭଳ ଓ ଆକମ୍ଭଣୟୁ କୁହାଯାଉଥଲିା । 
ମାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ଗମାେୀ ଏହାକୁ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକି୍ତ ସହ 
ଗଯାଡି ଗସମାନଙୁ୍କ େବିୟୁାଙ୍କ ନାମ ଗେଗଲ । ଯାହା ଗହଲା 

ଅଗ୍ାଧକିାର ଗେଉଛନି୍ତ । ବଗଜଟ୍ ଗର 
୧୩୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧକି ବୟୁୟବରାେ 
ଗହାଇଛି ।

 ଏକ ଗେଶ, ଏକ ରାସନ କାଡ୍ଭ ଗଯାଜନା 
ଅଧୀନଗର ରାଜୟୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥବିା 
ଶ୍ମଜୀବୀମାଗନ ଗେଶର ଗଯଗକୌଣସି 
ସ୍ାନରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ୀ କ୍ୟ 
କରିପାରିଗବ । 

 ଗେଶଗର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଆଥ୍ଣିକ 
େୁବ୍ଭଳ ଉଚ୍ଚଜାତିର ପିଲାଙୁ୍କ ଶତକଡା 
େଶଭାେ ଆରକ୍ଣ ସବୁିଧା।

 ଉଡାଣ ଗଯାଜନା ଅଧୀନଗର ସାଧାରଣ 
ବୟୁକି୍ତର ଉଡାଜାହାଜ ଯାତ୍ା ସ୍ୱ୍ନ ସାଥ୍ଭକ 
ଗହାଇଛି । ମାତ୍ ୨୫ଶହ ଟଙ୍କାଗର 
ପାଂଚ ଶହ କିଗଲାମିଟର ପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ 
ବିମାନ ଯାତ୍ା ।

 ବୟୁାବସାୟିକ ସେୁମତାଗର ଭାରତର 
ସ୍ାନ ୨୦୧୪ରୁ ୭୯ଟି ସ୍ାନର ଉନ୍ନତି 
ରଟି ୬୩ଗର ପହଚଁିଛି ।

 ସାମଗ୍ୀକ ରଗରାଇ ଉତ୍ାେନର 
ଶତକଡା୨୯ ଭାେ ପ୍ରୋନ କରୁଥବିା 
ଏମଏସଏମଇ ଗକ୍ତ୍ଗର ୧୧ଗକାଟି 
ଗଲାକଙୁ୍କ ନିଯକିୁ୍ତ । ଏହ ି ଗକ୍ତ୍ ପାଇ ଁ
ସ୍ୱତନ୍ତ ପୟୁାଗକଜ ଗରାଷିତ ।

 ୧୩ଟି ଗକ୍ତ୍ ପାଇ ଁ ପିଏଲଆଇ 
ଗଯାଜନାଗର ବଗଜଟ ୧.୭୯ ଲକ୍ 
ଗକାଟିର ବୟୁବସ୍ା । 

ଏକ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟଡିସକାଣ 
ଅଭଡିମଖୁୀ ବସଜଟ୍ 

 ସାଧାରଣ ବଗଜଟ ଯାହା ଆେରୁ ଗଫବୃୟାରୀ ମାସ ଗଶଷଗବଳକୁ 
ଉପସ୍ାପିତ ଗହଉଥଲିା ତାହା ଏଗବ ଗଫବୃୟାରୀ ପହଲିାଗର 
ଗହଉଛି । ଏହାର ସବୁିଧା ଗହଲା ବଗଜଟ୍ ବୟୁବସ୍ା ବର୍୍ଭମାନ ଏକ 
ସମୟଗର ସମ୍ପାେିତ ଗହଉଛି ।

 ପ୍ରଥମ ଥର ନିମଗନ୍ତ ସାଧାରଣ ବଗଜଟ ଉପସ୍ାପନ ପଗର ପଗର 
ଅଂଶୀୋରମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ମତବିନିମୟ ଗହଉଛି । 
ଫଳଗର ସମୟଭିରି୍କ ଗଯାଜନା ଓ ବଗଜଟ ବୟୁବସ୍ା ତ୍ୱରା୍ ୍ବତି 
ଗହାଇପାରୁଛି ।

 ସାଧାରଣ ବଗଜଟ େୀର୍ଭମିଆେି ଗଯାଜନାକୁ ଭିରି୍କରି କରାଯାଇଛି, 
ଯାହାଫଳଗର ଗେଶ ପାଂଚ ଟି୍ଲିୟନ ଡଲାର ଅଥ୍ଭଗନୈତିକ 
ବୟୁବସ୍ାଗର ପହଂଚିପାରିବ । 

 ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ଦ୍ାେଶ 
ଗଶ୍ଣୀ ପରୀକ୍ା ଗେଉଥବିା ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ ଚାପମକୁ୍ତ କରିବା 
ପାଇ ଁ ଗସମାନଙ୍କ ସହ ମତବିନମୟ କରିଛନି୍ତ । ଯବୁା 
ସଂସେ ଜରିଆର ସରକାରୀ କାଯ୍ଭୟୁକଳାପ ସମ୍ପକ୍ଭଗର 
ଜ୍ାନ ବଦ୍୍ଭନ ପାଇ ଁପେଗକ୍ପ ନିଆଯାଉଛି ।

 ଗେଶଗର କ୍ୀଡା ସଂସ୍ତୃିର ବିକାଶ ନିମଗନ୍ତ 
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଗଖଳାଳୀମାନଙ୍କ ସହ 
ସିଧାସଳଖ ବାର୍୍ଭାଳାପ ।

 ସରକାରୀ ଗଯାଜନାର ସବୁଠାରୁ 
ଆେଗର ଅଛନି୍ତ ହତିାଧକିାରୀ । 
ଗସମାଗନ ଏକ େୁନ୍ଭୀତିମକୁ୍ତ 
ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ ସବୁିଧା 
ପାଉଛନି୍ତ । 

ସାଧାରଣ ବସଜଟ

ସାଧାରଣ ଗଲାକଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇ ଁପ୍ରତି 
ମାସର ଗଶଷ ରବିବାରଗର ମନ କୀ ବାତ

ଗହଉଛି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଉେୟୁମ 

ନୂତନ ପରମ୍ପରାର ଅଭୁୟୁଦୟପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ
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 ସମୟ ଥଲିା ଗଯଗତଗବଗଳ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ତ୍ୱରା୍ ୍ବତି 
ଅବସ୍ାଗର ହି ଁ ଅଟକି ରହଯିାଉଥଲିା । ଗକରଳର 
ଗକାଲାମଗର ସାଗଢ   ଗତର କିଗଲାମିଟର େୀର୍ଭ ଏକ 
ବାଇପାସ ନିମ୍ଭାଣ ପାଇ ଁପାଂଚ େଶନି୍ରୁ  ଅଧକି ସମୟ 
ଲାେିଯାଇଥବିାଗବଗଳ ଓଡିଶାଗର ଗଖାଦ୍୍ଭା-ବଲାଙ୍ଗୀର 
ଗରଳପଥ ନିମ୍ଭାଣ ପାଇ ଁ ୨୫ ବଷ୍ଭରୁ ଅଧକି ସମୟ 
ଅତିବାହତି ଗହଇଛି ।

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଗରନ୍ଦ୍ରଗମାେୀ ଶାସନଭାର ସମ୍ଭାଳିବା 
ପଗର ଏସବୁ ସମସୟୁାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁଗସ ‘ପ୍ରେତି’ 
ନାମକ ଏକ ମଞ୍ଚ େଠନ କରିଛନି୍ତ । ଗସ ନିଗଜ ଆେକୁ 
ଆସଥୁବିା ପ୍ରକଳ୍ପେଡିୁକର ସମୀକ୍ା କରୁଛନି୍ତ ।

 ପ୍ରେତି ସଚୂନା ଗଯାୋଗଯାେ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ (ଆଇସିଟି)
କୁ ଗନଇ େଠତି ବହୁମଖୁୀ ଆେଶ୍ଭ ୍ ଲାଟଫମ୍ଭ 

ମଞ୍ଚର ଉଗଦ୍ଶୟୁ ଗହଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପେଡିୁକର 
ସମୀକ୍ା କରି ଗସଥଗିର ଥବିା ବାଧାବିଘ୍ନ 

େଡିୁକୁ େୂର କରିବା ।

 ‘ପ୍ରେତି’ର ୩୭ଟି 
ଗବୈଠକଗର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

୧୪ଲକ୍ ଗକାଟି ଟଙ୍କାର 
୩୦୦ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ା 
କରିଛନି୍ତ । 

ବଡିକାଶ ସନୁଡିଶ୍ଡିତ କରଡିବା
ପାଇ ଁଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ 

ପ୍ରଗତଡିଶୀଳ ପଦସଷେପ

ଯଗୁର ଅବସାନ 
 ଜମ ୁ ଓ କାଶ ମୀରରୁ ୩୭୦ଧାରା ଉଗଚ୍ଛେ କରି 

ରାଜୟୁକୁ ବିକାଶ ରାସ୍ାକୁ ଗଫରାଇ ଆଣାଯାଇଛି ।
 ଗୋଟିଏ ଗେଶ, ଗୋଟିଏ ଟିକସ ବା ଜଏିସ ୍ଟି ସହ 

ଆରମ୍ଭ ଗହାଇଛି ଏକ ଆଥ୍ଣିକ ବିପ୍ଳବ । ଗକାଲାମ 
ବାଇପାସ, ଗଚନାବ ଗସତୁ, ଅଟଳ ଟଗନଲ, 
ଗଯାଜଲିା ଟଗନଲ, ଗବାେିବିଲ ଗସତୁ, ପମନ 
ଗସତୁ ଭଳି ଅଗନକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶେତିକୁ େୃଢ 
କରିବା ପାଇ ଁସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଭ ଗହାଇଛି ।

 ନାେରିକ ଆଇନ ସଂଗଶାଧନ କରି ପାକିସ୍ାନ, 
ଆଫୋନିସ୍ାନ ଓ ବାଂଲାଗେଶର  ସଂଖୟୁାଲର ୁ
ମାଗନ ପାଇଗଲ ନୟୁାୟ । ତିନି ତଲାକ ଆଇନରୁ  
ଶହ ଶହ ବଷ୍ଭ ପଗର ମସୁଲମାନ ମହଳିା ପାଇଗଲ 
ନୟୁାୟ ।

 ପାଞ୍ଚ େଶନି୍ର େୀର୍ଭ ପ୍ରତୀକ୍ା ପଗର ବଗଡା 
ରାଜନିାମା ଫଳଗର ଶାନି୍ତ  ଗଫରିଲା ଓ ବୃୃରିଆଙ୍ଗ 
ଶରଣାଥ୍ଭୀ ସମସୟୁା  ସମାଧନ । 

ଅଗଯାଧ୍ାଗର ଶ୍ୀରାମ ମନ୍ଦରି
ଭୂମିପଜୂନ । କର୍୍ଭାରପରୁ
କରିଡର ଉେ୍ ରାଟିତ । 

ଯବୁଗୋଷୀ୍ ସହ ଗଯାୋଗଯାେର ନୂତନ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ 
ଗହାଇଯାଇଛି । ପରୀକ୍ାଥ୍ଭୀମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ବାତ୍ଭାଳାପ ଗେଶକୁ ଏକତାସତୂ୍ଗର ବାନି୍ବାଗର ସହାୟକ 
ଗହାଇଛି । ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗକବଳ ସାମାଜକି ଓ 
ମାନବିକ େୃଷି୍ଟଗକାଣରୁ ନୁଗହ ଁ, ବରଂ ଆଥ୍ଣିକ ଗକ୍ତ୍ ମଧ୍  
ଗବଶ ୍ଲାଭବାନ ଗହଉଛି । 
ପବୂ୍ଭରୁ ସାଧାରଣ ବଗଜଟ୍ ଗୋଗଟ ନିଦ୍୍ଣିଷ୍ଟ େବିସ ନିମଗନ୍ତ ଥଲିା 
ବିରକି୍ତକର ଅଧଗିବଶନ ଓ ଗକବଳ ଆଥ୍ଣିକ ଆବଶୟୁକତାର 
ଗୋଗଟ େଲିଲି ଭଳି । ମାତ୍ ଏହ ିପରମ୍ପରା ଭାଙି୍ଗବା ପାଇ ଁ
ପ୍ରଥମ ପେଗକ୍ପ ପବୂ୍ଭତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଅଟଳବିହାରୀ 
ବାଜଗପୟୀଙ୍କ ସମୟଗର ନିଆେଲା । ନୂତନ ଗପ୍ରାଗଟାକଲ 
ଅନୁସାଗର ବଗଜଟ୍ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ପରିବଗର୍୍ଭ ଏୋରଟା 
ଗବଗଳ ଉପସ୍ାପିତ ଗହଲା । ବି୍ଟିଶ ଶାସନ କାଳଗର ଏହା 
ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା କରାଯାଇଥଲିା, ଯାହାକି ବ୍ଗିଟନଗର 
ପବୂ୍ଭାହ୍ନ ସମୟ । ଅଟଳ ଜୀଙ୍କ ପୋଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ଗରଳବଗଜଟକୁ ସାଧାରଣ 

ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ 
ବର୍୍ଭମାନ ନୂଆ ଭାରତ େଠନ େେିଗର

ସମସ୍ଙ୍କ ମଳୂମନ୍ତ ପାଲଟିଛି ।

ନୂତନ ପରମ୍ପରାର ଅଭୁୟୁଦୟପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ

ଈଶ୍ୱର ଗକଗତକଙୁ୍କ ଭିନ୍ନ ଶକି୍ତ ଗେଇଛନି୍ତ ଯାହା ସାଧାରଣ 
ମାନବଠାରୁ ଅଲୋ ।
ଏହ ି ଚିନ୍ତାଧାରା ଗଯାେୁ ଁ େବିୟୁାଙ୍ଗମାଗନ ସମସ୍ ବାଧାବିଘ୍ନର 
ଉର୍ଦ୍ଭକୁ ଯାଇ ନିଜର ଗଶ୍ଷତ୍ା ପ୍ରତିପାେତି କରିପାରିଛନି୍ତ । ପ୍ରଥମ 
ଥର ନିମଗନ୍ତ ଗେଶର ଜଗଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗସମାନଙ୍କ ସହ 
ସିଧାସଳଖ ଗକବଳ କଥାବାର୍୍ଭା କରିନାହାନି୍ତ, ବରଂ ଗସମାନଙ୍କ 
ସହ ଅଣ ଆନୁଷା୍ନିକ ଭାବ ବିନିମୟ ମଧ୍ କରିଛନି୍ତ । ଆେରୁ  
ଗକବଳ ସଗବ୍ଭାଚ୍ଚ ଗନତୃତ୍ୱ ପକ୍ରୁ ଗଖଳାଳୀମାଗନ ବିଜୟୀ 
ଗହଗଲ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍୍ଭା େଣମାଧ୍ମ ଜରିଆଗର ପାଉଥଗିଲ। 
ମାତ୍ ବର୍୍ଭମାନ ଗକ୍ତ୍ଗର ଭିନ୍ନତା ଗବଶ ୍ ପରିଲକି୍ତ । 
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ଆସନ୍ତୁ ଆଗମ  ଗଯଉଭଁଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଗେଖଛୁୁ, 
ଗସଥଗିର ପରିବର୍୍ଭନ ଆଣବି । ଏପରିକି ଶବ୍ାବଳୀ 
ପରିବର୍୍ଭନଗର ମଧ୍ ଗବଗଳ ଗବଗଳ ସମସୟୁାର 
ସମାଧାନ ଗହାଇଯାଏ । ଆେରୁ ଜନସାଧାରଣ 
ଏ ଏହାକୁ ଅନଗ୍ସର କହୁଥଗିଲ, ଆଗମ 
ଏଗବ ତାକୁ ଆକାଂକି୍ତ ଜଲିା୍ ଗବାଲି 
କହୁଛୁ । କାହିକିଁ ଗକୌଣସି ସ୍ାନାନ୍ତରଣ 
େଣ୍ ପ୍ରୋନକାରୀଗହବ ? 
ଏହାକୁ ଏକ ସଗୁଯାେ ଭାଗବ 
ବିଗବଚନା କରାଯିବା 
େରକାର ।

ବଗଜଟ ସହ ମିଶାଇଗେଗଲ । ଏହଠିାରୁ  ଗବୈପ୍ଳବିକ 
ପରିବର୍୍ଭନ ଗହଲା- ବଗଜଟର ମାସକ ପବୂ୍ଭରୁ ଉପସ୍ାପନ । 
ଗକବଳ ଗସତିକି ନୁଗହ ଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସାଧାରଣ ବଗଜଟ୍ 
ଉପସ୍ାପନ ପଗର ସମସ୍ ଅଂଶୀୋରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତୟୁକ୍ଭାଗବ 
ମତ ବିନିମୟ ମଧ୍ କଗଲ । ଏହା ଗେଶେଠନର ଏକ 
ନୂତନ େେିନ୍ତ ଉଗ୍ ମାଚନ କଲା । ଇତିହାସଗର ପ୍ରଥମ 
ଥର ନିମଗନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସାଧାରଣ ବଗଜଟ ଉପସ୍ାପନ 
ସହ ଅଂଶୀୋରମାନଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ ପଗର ବଗଜଟ  
ପ୍ରତଶି୍ରୁତକୁି ବାସ୍ବ ରୂପ ଗେଇ ଗଯପରି ତାର ସବିୁଧା 
ସମସ୍ଙ୍କ ନିକଟଗର ପହଞ୍ଚବି ଗସଥପିାଇ ଁ ଗଚଷ୍ଟା କଗଲ । 
ସରକାର କାଯ୍ଭୟୁକାରୀତାର େେି ମଧ୍ ପରିବର୍୍ଣିତ ଗହାଇଛି। 
ଗସଥପିାଇ ଁନୂତନ ସଂସ୍ତିୃର ମଧ୍ ଉେ୍ ଭବ ଗହାଇଛି । ପବୂ୍ଭରୁ 
ପଦ ମ ସମ୍ମାନ ସରକାର ଓ ଗନତାମାନଙ୍କ ସପୁାରିଶ ଅନୁସାଗର 
ବଂଟା ଯାଉଥଲିା । ମାତ୍ ଗକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନୀତି 
ଗଯାେୁ ଁସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଭ ପ୍ରକି୍ୟା ଅନଲାଇନଗର ଗହଉଛି ଓ ଗଯଗକୌଣସି 

ବୟୁକି୍ତ ଏଥପିାଇ ଁଆଗବେନ ବା ମଗନାନୟନ କରିପାରିଗବ। 
ଗସଥପିାଇ ଁ ଅଗନକ ଗଲାକଗଲାଚନ ଅନ୍ତରାଳଗର 
ରହଯିାଉଥବିା ମହାନ ବୟୁକି୍ତ ଏହ ି ସଗବ୍ଭାଚ୍ଚ ଗବସାମରିକ 
ସମ୍ମାନ ପାଇବାଗର ସକ୍ମ ଗହାଇଛନି୍ତ । ଗକବଳ ଗସତିକି 
ନୁଗହ ଁଗେଶର ଅଗନକ ମହାନ୍ ବୟୁକି୍ତ ଗଯଉମଁାଗନ ଯେୁ ଯେୁ 
ଧରି ଅନାଗଲାଚିତ ଥଗିଲ ସମାଗନ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା 
ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗମାେୀଙ୍କ ବିଗଶଷତ୍ୱ ଏପରି 
ଗଯ ଗସ ମହାପରୁୁଷ ମାନଙୁ୍କ ଏପରି ଗୋଗଟ ଗୋଗଟ ରଟଣା 
ସହ ଗଯାଡନି୍ତ ଗଯପରିକି ଗଲାକମାଗନ ସ୍ୱତସୁ୍ର୍ତ୍ତ ଭାଗବ 
ଗସମାନଙ୍କ ସହ ଗଯାଡି ଗହାଇଯାଆନି୍ତ । ଉୋହରଣ ସ୍ୱରୂପ 
ୋନି୍ଜୀଙ୍କ ୧୫୦ତମ ଜ୍ ମବାଷ୍ଣିକୀକୁ ଗସ ସ୍ୱଚ୍ଛଭାରତ ଲକ୍ୟୁ 
ସହ ସଂଗଯାେ କରିଥଗିଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀଙ୍କ 
ଆନ୍ତଜ୍ଭାତିକ ଗଯାେ େବିସ ପାଳନ ଅନୁଗରାଧକୁ ଜାତିସଂର 
ପକ୍ରୁ ସମଥ୍ଭନ ମିଳିଥଲିା । ଗମାଟ ୧୭୭ଟି ଗେଶ ମିଳିମିଶ ି
ଜନୁ ୨୧କୁ ଆନ୍ତଜ୍ଭାତିକ ଗଯାେ େବିସ ଭାଗବ ପାଳନ କରିବାକୁ 

 ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ ଏବଂ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ 
ମନ୍ତକୁ ଗନଇ ୧୩୦ ଗକାଟି ଗେଶବାସୀଙୁ୍କ 
ବାଧାବିଘ୍ନମକୁ୍ତ ସରକାରୀ କଳ ଏବଂ ଉର୍ମ ପ୍ରଶାସନ 
ସଖୁକର ଜୀବନ ଗେଇଛି ।

 ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧକି ଗଲାକାଭିମଖୁୀ ଓ ବନୁ୍ ବତ୍ସଳ 
କରିବା ଲକ୍ୟୁ ଗନଇ ଅମଲାତନ୍ତଗର ନୂତନ ପେଗକ୍ପ 
ସ୍ୱରୂପ ମିଶନ କମ୍ଭଗଯାେୀ ଆରମ୍ଭ ଗହାଇଛି । ଏକ 
ଉତ୍ସେ୍ଭୀକୃତ ମାନବସମ୍ବଳ ଜନ ଗସବା  ଲାେି ସଷିୃ୍ଟ 
ଗହଗଲ ସମାଜର କଲୟୁାଣ ଗହବ । 

 କାଯ୍ଭୟୁେକ୍ତା ନ ଥବିା ଅଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ଚାକିରିରୁ 
ଅବୟୁାହତି ।

 ଅବସରପ୍ରାପ୍ କମ୍ଭଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାଯ୍ଭୟୁ 
ଜାତୀୟ ‘ଜୀବନ ପ୍ରମାଣନ’କମ୍ପୟୁୁଟରଗର ଉପଲବ୍ଧ । 
ନଥପିତ୍େଡିୁକର ଆତ୍ମ ପ୍ରମାଣନ ସବୁିଧା ।

 ତଳସ୍ରଗର ଚାକିରୀ ସାକ୍ାତାକର ବନ୍ଦ । ଅନଲାଇନ 
ଆରଟିଆଇ ସବିୁଧା ଆରମ୍ଭ । ଡିଜ ିଲକର ସବିୁଧା ଆରମ୍ଭ । 
ଉମଙ୍ଗ, ଜାତୀୟ ଡିଜଟିାଲ ସାକ୍ରତା ମିଶନ, ଇ-ଡାକ ଇତୟୁାେ ି।

ଇ-ପ୍ରଶାସନ

ସବ୍ କା ସାଥ, ସବ୍ କା ବିକାଶ ଏବଂ  ସବ୍ କା ବିଶ୍ୱାସର ଗମୌଳିକ ମନ୍ତକୁ ଆଧାର କରି ଉର୍ମ ପ୍ରଶାସନ 
ଗଯାେୁ ଁ୧୩୦ଗକାଟି ଗେଶବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ସହଜ ଗହବାସହ ଗସମାଗନ ସରକାରୀ କଳର ବିଭିନ୍ନ 
ବାଧାବିଘ୍ନରୁ ନିଜକୁ ମକୁ୍ତ କରିପାରିଛନି୍ତ । 

ବିଗେଶଗର ରହଯିାଇଥବିା 
ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନିମଗନ୍ତ 
ସାମାଜେି େଣମାଧ୍ମ । ଏହ ିମାଧ୍ମ 
ଜରିଆଗର ଆଶ ୁସହାୟତା ପ୍ରୋନ । 

ବଡିଭଡିନ୍ନ ସଂସ୍ାର ଜରଡିଆସର 
ନାଗରଡିକଙ୍କ ସଶକ୍ତଡିକରଣ

ନୂତନ ପରମ୍ପରାର ଅଭୁୟୁଦୟପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ
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 ନବଭାରତ େଠନ ପାଇ ଁ ଗେଶର ପ୍ରଗତୟୁକ 
ନାେରିକଙ୍କ ଅବୋନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଗେବା ପାଇ ଁ
ସରକାର ପଦ ମ ସମ୍ମାନ ପ୍ରୋନ ପଦ୍ତିର 
ପନୁବ୍ଣିନୟୁାସ କରିଛନି୍ତ । 

 ଏଗବ ପଦ ମସମ୍ମାନ ଗଯାେୟୁତା ଭିରି୍ଗର ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଉଛି, ସାମାଜକି ପ୍ରତିଷା୍କୁ ଭିରି୍କରି 
ନୁହ ଁ। ନବ ଭାରତଗର ଗଯଗକୌଣସି ସାଧାରଣ 
ବୟୁକି୍ତ ଅସାଧାରଣ କାଯ୍ଭୟୁ ବଳଗର ଗେଶର 
ସଗବ୍ଭାଚ୍ଚ ଗବସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିଗବ ।
 ପଦ ମ ଆୱାଡ୍ଭସ, ଜଓିଭି.ଇନ ଗୱବସାଇଟ୍ 
ଗଯାଗେ ଗଯଗକୌଣସି ବୟୁକି୍ତ କାହାରିକୁ ମଧ୍ 

ମଗନାନୀତ କରିପାରିଗବ । ଅନଲାଇନ 
ପଦ ମ ସମ୍ମାନ ଆଗବେନ ପରୁା ପ୍ରକି୍ୟାକୁ 

ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଛି । 
 ଆଜ ି ଗେଶର 
ସାଧରଣ ନାେରିକ ମଧ୍ 

ଗଯଉମଁାଗନ େଣମାଧ୍ମ 
ଦ୍ାରା ଚଚ୍ଚ୍ଣିତ ନୁହନିଁ୍ତ, 

ଗସମାଗନ ମଧ୍ ପଦ ମ 
ସମ୍ମାନ ପାଉଛନି୍ତ ।

ଜାତିସଂରଗର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଗମାେନ କରାଇଥଗିଲ । ଆଜ ି
ଗଯାେ ଜନମାନସ ସହ ସଂଶି୍ଷ୍ଟ ଗହାଇଯାଇଛି । 
ଆତ୍ମ ନଡିଭ୍ଷରଶୀଳତା ନୂତନ ବଡିଶ୍ୱାସ ଆଣଡିଦଡିଏ 
ଅଗନକ ସମୟଗର ଖବୁ କ୍ଦୁ୍ ଲାେଥୁବିା ଜନିିଷଟି ଗେଶର 
ବହୁତ ବଡ କାମଗର ଆଗସ । ଏହାର ଗଶ୍ଷ ୍ ଉୋହରଣ 
ଗହଲା ଗଭାକାଲ ଫର ଗଲାକାଲ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଭ୍ଭର ଭାରତ 
ପାଇ ଁଆହ ୍ବାନ । 
ଗକାଭିଡ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କାଳଗର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଏକ ସଗୁଯାେ ଭାଗବ ବିଗବଚନା କରିବା 
ପଗର ଗଲାଗକ ମଧ୍ ଏହାକୁ ଖସିୁଗର ଗ୍ହଣ କରିଗନଗଲ। 
ଏକ ଅଭୂତପବୂ୍ଭ ରଟଣା କ୍ମଗର ବୟୁାବସାୟିକ ବିଶ୍ୱାସ 
ଗଖଳନା ମାଧ୍ମଗର ଆତ୍ମନିଭ୍ଭଶୀଳତା ଓ ସଂସ୍ତିୃ ସହତି 
ଗଯାଡି ଗହାଇେଲା । କିନ୍ତୁ ସାମଗି୍କ ଭାବନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜ ି ଏକ ଭାରତ, ଗଶ୍ଷ ୍
ଭାରତ ସ୍ୱ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାଗର ସମଥ୍ଭ ଗହବାକୁ ଯାଉଛି । 

େଜୁରାତର ଗକଭାଡିଆ ଠାଗର ଥବିା ଏକତାର ପ୍ରତିମରୂ୍୍ଣି ଆଜ ି
ଆକଷ୍ଭଣର ଗକନ୍ଦ୍ରବିନୁ୍ଦ ପାଲଟିଛି । ପାବ୍ଭଣ ଋତୁଗର ସ୍ାନୀୟ 
ସାମଗ୍ୀ କିଣବିା ପାଇ ଁନୂତନ ଆଗ୍ହ ପରିଲକି୍ତ ଗହଉଛି ।
ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଜ୍ାନ ଉର୍ମ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଭିରି୍ ଗହାଇଛି ।
ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ  ସମ୍ପକ୍ଭ ଗଯାଡା ଯାଏ ଓ ଉର୍ମ 
ପ୍ରଶାସନ ପାଇ ଁ ଏହା  ଗଯ ଏକ ଅଗମାର ଅସ୍ତ ଏକଥାଟି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀଙୁ୍କ  ଗବଶ ୍ ଭଲଭାଗବ ଜଣା। 
ତାଙ୍କର ତୃଣମଳୂ ସ୍ରଗର ଜନସାଧାରଣ ସହ ନିବିଡ 
ବୟୁକି୍ତେତ ସମ୍ପକ୍ଭ ରହବିା ସହ ସାମାଜକି, େଣମାଧ୍ମଗର 
ମଧ୍ ତାଙ୍କର ବଳିଷ ୍ଉପସି୍ତି ରହଛିି । ଗସ ମଧ୍ ଭାରତର 
ସବ୍ଭାଧକି ଗବୈଷୟିକ େୃଷି୍ଟରୁ ଜଣାଶଣୁା ଗନତା । ଗସ ସାମାଜକି 
େଣମାଧ୍ମ ଜରିଆଗର ଜନସାଧାରଙ୍କ ନିକଟଗର ପହଂଚିବା 
ସହ ଗସମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରିବର୍୍ଭନ ଆଣବିାଗର ସକ୍ମ 
ହୁଅନି୍ତ । ଡିଜଟିାଲ ୍ ଲାଟଫମ୍ଭ ଜରିଆଗର ଗସ ବହୁେନି ଧରି  
ପଡିରହଥିବିା ପ୍ରକଳ୍ପେଡିୁକୁ ତର୍ା୍ ୍ବତି କରାଇବା ସହ ରାଜୟୁ 

ସଲାକସଲାଚନ ଅନ୍ରାଳସର 
ରହଡିଯାଉଥବିା ମହାନବୟୁକ୍ତଡି ଙୁ୍କ ସମ୍ାନ

ପ୍ରକୃତ ମହାନ ବୟୁକ୍ତଡି ଙୁ୍କ ସମ୍ାନ

ବର୍୍ଭମାନର ଅଗନକ ପଦ ମ ସମ୍ମାନଧାରୀ ବୟୁକି୍ତ 
ନିଜର କାଯ୍ଭୟୁ ପରିସର ବୟୁତୀତ ବାହାଗର 
ଗଲାକପି୍ରୟ ନୁହନିଁ୍ତ । ମାତ୍ ପଦ ମ ପରୁସ୍ାର 
ପ୍ରକୃତ ମହାନ୍ ବୟୁକି୍ତଙୁ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି । 

ଆମ ଗେଶର ପଦ ମ ପରୁସ୍ାର କିପରି 
େିଆଯାଉଥଲିା ? ଗକଗତକ ଗନତା ସପୁାରିଶ 

କରିପାରନି୍ତ, ସରକାର ବି ସପୁାରିଶ କରିପାରନି୍ତ। 
ମାତ୍ ଆଗମ ଗକଗତକ କ୍ଦୁ୍ ପରିବର୍୍ଭନ କଲୁ, 

ଆଗମ କହଲୁି ସପୁାରିଶ େରକାର ନାହି।ଁ 
ଗଯଗକୌଣସି ବୟୁକି୍ତ ସବିଗଶଷ ଅନଲାଇନ ଗଯାଗେ 

ପଠାଇପାରିଗବ । ଆପଣମାଗନ ଏଗବ ନିଶ୍ୟ 
ଗେଖଥୁଗିବ ଗକଗତକ ଅନାମଗଧ୍ୟ ମାତ୍ ମହାନ 

ବୟୁକି୍ତ ଏଗବ ପଦ ମ ପରୁସ୍ାର ସମ୍ମାନୀତ ଗହଉଛନି୍ତ ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ

ନୂତନ ପରମ୍ପରାର ଅଭୁୟୁଦୟପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ
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ସରକାର ଓ ମନ୍ତଣାଳୟେଡିୁକର ସହଗଯାେଗର ଏହାକୁ 
ସଚୁାରୁଭାଗବ ଗଶଷ କରାଇବାଗର ରାସ୍ା ଗଖାଜ ି ବାହାର 
କରନି୍ତ । ଗଯଗତଗବଗଳ ବିଗେଶଗର ଥବିା 
ଗକୌଣସି ଭାରତୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସାମାଜକି େଣମାଧ୍ମ 
ଗଯାଗେ ସାହାଯୟୁ ଗଲାଗଡ, ଗସଗତଗବଗଳ ଗସ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ 
ସହାୟତା କରନି୍ତ । ଗେଶଗର ଗଟ୍ନ ଯାତ୍ା କାଳଗର ଯେ ିଗକହ ି
କ୍ୀର ବା ଔଷଧ େରକାର କଗର ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ତାହା ମିଳିଥାଏ। 
ସାମାଜକି େଣମାଧ୍ମ ଜରିଆଗର ସମସୟୁା ସମାଧାନ ମଧ୍ 
ସହଜ ଗହବାଗର ଲାେିଛି । 
ମନ୍ତଣାଳୟ ଓ ବିଭାେ ମଧ୍ଗର ସମ୍ ୍ବୟ ରକ୍ା ଲାେି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ସମୟାନୁଭିରି୍କ ଭାଗବ ପରିଚାଳିତ ଗହବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଏହାକୁ ବୟୁକି୍ତେତଭାଗବ ନିରୀକ୍ଣ କରିଥାନି୍ତ ଓ ତାଙ୍କ 
ମନି୍ତମଣ୍ଳଗର ବିଭାେେଡିୁକୁ ଏପରି ବାଟିେ ଥାନି୍ତ ଗଯ ସମ୍ ୍ବୟ 
ସବୁଗବଗଳ ବଳବର୍ର ରଗହ । େୀର୍ଭସ୍ାୟୀ ଜଳସମସୟୁାର 
ସମାଧାନ ନିଗମନ୍ତ ଗସ ୨୦୧୯ ମସିହାଗର  ଜଳଶକି୍ତ ନାମକ 

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗମାେୀ ମହାନ୍ ବୟୁକି୍ତ ଯଥା ଛତ୍ପତି 
ଶବିାଜୀ ମହାରାଜ, ବିସ୍ଭା ମଣୁ୍ା, େିନବନୁ୍ ସାର 
ଗଛାଟୁରାମ ଏବଂଗେଶବୟୁାପୀ ଅଗନକ ବୟୁକି୍ତତ୍ୱଙ୍କ 
ମହାନତାର ପନୁରୁଦ୍ାର କରିଛନି୍ତ ।

 ଗେଶକୁ ଏକତାସତୂ୍ଗର ବାନି୍ ରଖବିା ପାଇ ଁକଗଠାର 
ପରିଶ୍ମ କରିଥବିା ମହାନ୍ ଗେଶଭକ୍ତ ଗଲୌହମାନବ 
ସଦ୍୍ଭାର ବଲ୍ବଭାଇ ପଗଟଲଙୁ୍କ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଳି ଅପ୍ଭଣ 
ସ୍ୱରୂପ ‘ଏକତାର ପ୍ରତିମରୂ୍୍ଣି’ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର 
ଗମାେୀ ଉଗ୍ ମାଚନ କରିଛନି୍ତ । ଛଅ ଶହ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା 
ବିଶଷି୍ଟ ଏହ ିପ୍ରତିମରୂ୍୍ଣି ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରତିମରୂ୍୍ଣି । 

 ଗନତାଜୀଙ୍କ ଦ୍ାରା େଠତି ଆଜାେ ହନ୍ି୍ଦ ସରକାର 
ସ୍ମରଣାଗଥ୍ଭ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ େିଲ୍ୀର ଲାଲ କିଲ୍ାଗର 
ତ୍ିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଗର୍ାଳନ କରିଛନି୍ତ । 

 ସମଗ୍ ଗେଶ ପାଇ ଁ ଏହା ଏକ େବ୍ଭର ସମୟ ଗଯ 
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମର ମହାନ ଗସନାନୀଙୁ୍କ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ପଗର ମଧ୍ ସମ୍ମାନ େିଆଯାଇଛି ।

 ୨୦୧୯ ମସିହାଗର ଆଜାେ୍ ହନ୍ି୍ଦ ଗଫୌଜର ଚାରିଜଣ 

ସେସୟୁ େଣତନ୍ତ େିବସ ପୟୁାଗରଡଗର ଅଂଶଗ୍ହଣ 
କରିଥଗିଲ । ଗନତାଜୀଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ େୀର୍ଭେିନର 
ୋବି କ୍ଗମ ଗମାେୀ ସରକାର ଗନତାଜୀ ସଭୁାଷ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଗବାଷଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଭୀତ ଗୋପନୀୟ େସ୍ାବିଜକୁ 
ଗଲାକଗଲାଚନକୁ ଆଣଥିଗିଲ ।

 ଗସଗ୍ଟେମ ୍ବର ୨୦୧୪ଗର ଜାପାନ େସ୍ କାଳଗର 
ଶ୍ୀ ଗମାେୀ ଗନତାଜୀଙ୍କ ବଗୟାଗଜୟୁଷ ୍ ସାଥୀ 
ତାଇଚିଗରା ମିସମୁୀଙୁ୍କ ସାକ୍ାତ କରିଥଗିଲ । 

 ଡ ଟ୍େର ଭୀମରାଓ ଆଗମ୍ବେକରଙ୍କ ସମ୍ମାନାଗଥ୍ଭ 
ନଗଭମ୍ବର ୨୬ତାରିଖରକୁ ‘ସମ୍ବିଧାନ 
େବିସ’ ଗରାଷଣା କରାଯାଇଛି । 
ତାଙ୍କର ୧୨୫ତମ ଜ୍ ମବାଷ୍ଣିକୀ 
ଅବସରଗର ସଂସେଗର ଏକ 
ସମାଗରାହ ମଧ୍ ଅନୁଷ୍ିତ 
ଗହାଇଥଲିା। 

ସଗୌରବମୟ ଐତଡିହୟୁର ସମ୍ାନ
ସଗୌରବର ପନୁରୁଦ୍ାର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ପବୂ୍ଭ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଦ୍ାରା ଗେଶର ମହାନ୍ ବୟୁକି୍ତେଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଗହଳାର 
ପରିସମାପି୍  ରଟାଇଛନି୍ତ । ‘ଭାରତ ଆେ’ ପ୍ରଗତୟୁକ େଳ, ଆେଶ୍ଭ ବା ପରିବାରର ଉର୍ଦ୍ଭଗର ରହବି । 
ସରକାର ଏଥପିାଇ ଁଆନୁଷା୍ନିକ ସମଥ୍ଭନ ଗେବାକୁ ସନିୁଶି୍ତ କରିଛନି୍ତ । 

ପଥୃକ୍ ମନ୍ତଣାଳୟ ସଷିୃ୍ଟ କରିଛନି୍ତ । ଅମଲାତାନି୍ତକ େକ୍ତା ବୃଦି୍ 
ପାଇ ଁମିଶନ କମ୍ଭଗଯାେୀ ପେଗକ୍ପ ନିଆଯାଇଛି। ଆଇଏଏସ-
ଆଇପିଏସ ତାଲିମ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ସମି୍ମଳନୀ ଗହଉ ବା ପଲିୁସ 
ମହାନିଗଦ୍୍ଭଶକମାନଙ୍କ ବାଷ୍ଣିକ ସମି୍ମଳନୀ ଆେରୁ ମନ୍ତୀମାଗନ 
ଉେ୍ ରାଟନୀ ସମାଗରାହ ପଗର ସ୍ାନ ଛାଡି ଯାଉଥଗିଲ । ମାତ୍ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗମାେୀ ଏହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନାର ଏକ 
େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ ଅଂଶଭାଗବ ପ୍ରତିଷା୍ କରି ଏକ ଆନୁଷା୍ନିକ ସ୍ୱୀକୃତି 
ଗେଇଛନି୍ତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଏକ ନୂତନ ପରମ୍ପରାର ସତୂ୍ଧର 
ଗହାଇ ଗେଶକୁ ଏଭଳି ବିକଶତି କରିବାଗର ସାହାଯୟୁ କରୁଛନି୍ତ, 
ଯାହା ଫଳଗର ନବଭାରତ େଠନର ସ୍ୱ୍ନ ସାଥ୍ଭକ ଗହବ ।    

ବାବା ସାସହବ ଆସମ୍ବଦକରଙ୍କ ପରାକାଷା୍କୁ 
ସମ୍ାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ସଂଶ୍ଡିଷ୍ଟ ସ୍ାନକୁ 

ପଞ୍ତୀଥ୍ଷସର ପରଡିଣତ କରାଯାଇଛଡି ।
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ଅଲଡିମ୍ପଡିକ୍ସ ପସର ଭାରତ
ପାରାଅଲଡିମ୍ପଡିକ୍ସସର ଇତଡିହାସ ସଷୃ୍ଟଡି  କରଡିଛଡି 

ଗଟାକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସଗର ଗରକଡ୍ଭ ସଷିୃ୍ଟ କରିଥବିା ଭାରତୀୟ କ୍ୀଡାବିତ୍ ମାଗନ ୭୫ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା େିବସ ପାଳନ ଅବସରଗର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ଲାଲକିଲ୍ାର ପ୍ରାଚୀର ଉପଗର ଗେଶବାସୀଙୁୁ୍କ ସଗମ୍ବାଧନ କରୁଥବିାଗବଗଳ ଗସଠାଗର 
ଉପସି୍ତ ଥଗିଲ । ଗଯଗତଗବଗଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗସମାନଙୁୁ୍କ ଆହ ୍ବାନ କଗଲ ସମଗବତ ଜନତା କରତାଳି ଗେଇ ଗସମାନଙୁୁ୍କ ସ୍ୱାେତ 
ଜଣାଇବା ଥଲିା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମହୂୁର୍୍ଭ । ଭାରତଗର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁକ୍ୀଡାକୁ କିଭଳି ଢଙ୍ଗଗର ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଛି ଏହା ଥଲିା 
ତା’ର ପ୍ରତୀକ । ଗଟାକିଓ ଅଲିମ୍ପକି୍ସ ପଗର ଇତିହାସ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ପାଳିଥଲିା ଆମର ପାରା ଅଲିମ୍ପକି୍ସ ଗଖଳାଳୀଙ୍କର । 
ଜୀବନର ସମସ୍ ରାତ ପ୍ରତିରାତ ଅତିକ୍ମ କରି ଭାରତୀୟ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗଖଳାଳୀମାଗନ ଗରକଡ୍ଭ ସଂଖୟୁକ ୧୯ଟି ପେକ 
ଜତିିଛନି୍ତ । ତାହା ମଧ୍ଗର ରହଛିି ୫ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭ , ୮ଟି ଗରୌପୟୁ ଓ ୬ଟି କଂସୟୁ ପେକ । ପବୂ୍ଭରୁ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସଗର ଏୋରଜଣ 
ଭାରତୀୟ କ୍ୀଡାବିତ ଚାରିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭ ସହ ଗମାଟ ୧୨ଟି ପେକ ହାସଲ କରିଥଗିଲ ।

ଅବନୀ ଗଲାଗଖରା େୁର୍ଭଟଣାଗର େୁଇଟିଗୋଡ 
ହରାଇବା ପଗର ହଗତାତ୍ସାହତି ଗହାଇପଡିଥଗିଲ 
। ଗସ ଏଗତ େୁବ୍ଭଳ ଗହାଇପଡିଥଗିଲ ଗଯ ନିଗଜ 

କିଛି ବି କରିପାରୁ ନ ଥଗିଲ । ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରବୀଣ ଗଲାଗଖର 
ଝଅିର କ୍ୀଡା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ତ କରିବାକୁ ଗଚଷ୍ଟା କଗଲ । 
ଗସ ପ୍ରଥଗମ ତୀରଚାଳନାଗର ମଗନାନିଗବଶ କରିଥଗିଲ ମଧ୍ 
ଧନୁର ତାର ଟାଣବିାଗର ଅସମଥ୍ଭ ଥଗିଲ ।ତା’ ପଗର ଗସ 
ବନୁ୍କ ଚାଳନାକୁ ଆେରି ଗନଇଥଗିଲ ମଧ୍ ପ୍ରଥଗମ ପ୍ରଥଗମ 

ବନୁ୍କ ଉଠାଇପାରି ନ ଥଗିଲ । ମାତ୍ ଗସଥଗିର ଗସ ଲାେି 
ରହଗିଲ । ତାପଗର ଫଳାଫଳ ଆଜ ିସମସ୍ଙ୍କ ଆେଗର । 
ଅବନୀ ୧୦ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲଗର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭ ଓ ୫୦ମିଟର 
ଏୟାର ରାଇଫଲଗର କଂସୟୁ ପେକ ଗଟାକିଓଗର ଜତିି 
ସମସ୍ଙୁ୍କ ଚମତ୍କୃତ କରିଗେଇଛନି୍ତ । ଗକୌଣସି ଇଗଭଟେଗର 
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭ ଜିତିବାଗର ଗସ ଗହଉଛନି୍ତ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହଳିା ।
ଗେଗବନ୍ଦ୍ର ଝାଝାରିଆଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ ଗସହଭିଳି  ଖବ୍ୁ 
ସଂରଷ୍ଭପରୂ୍ଣ୍ଭ । ଗଯଗତଗବଗଳ ନୀରଜ ଗଚାପ୍ରା ଗଟାକିଓ 

ପାରାଅଲଡିମ୍ପଡିକ୍ସ
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ଅଲିମ୍ପିକ୍ସଗର ଅେଷ୍ଟ ସାତ ତାରିଖ େିନ ଗେଶର ପ୍ରଥମ 
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭପେକ ଜତିିଥଗିଲ ।  
ସମଗ୍ ଭାରତଗର ବିସ୍ମୟ ଗଖଳିଯାଇଥଲିା । ଏହା ଗକବଳ 
ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭପେକ ଜାଗଭଲିନ୍ ଗ୍ାଗର ନ ଥଲିା, ଥଲିା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 
ଗେୌଡକୁେଗର ଭାରତଗର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭ ପେକ । ଗେଗବନ୍ଦ୍ର 
ଝାଝାରିଆ ଗଟାକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସଗର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭପେକରୁ ବଞ୍ଚତି 
ଗହାଇ ଗରୌପୟୁପେକ ହାସଲ କରିଥଗିଲ । ଏଥର ତାଙ୍କ 
ଉପଗର ବହୁ ଆଶା ଥଲିା, କାରଣ ଗସ ୨୦୦୪ଗର ଏଗଥ୍ ୍ସ 
ଓ ୨୦୧୬ଗର ରିଓ ଗର ଜାଗଭଲିନ୍ ଗ୍ାଗର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭପେକ 
ବିଜୟୀ ଗହାଇଥଗିଲ । ଗେଗବନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ ନଅବଷ୍ଭ ବୟସଗର 
ବିେୁୟୁତ ଆରାତ ଗଯାେୁ ଁଗୋଗଟ ହାତ ହରାଇବା ପଗର ତାଙ୍କ 
ଜୀବନ ଭୟଙ୍କର ସଂରଷ୍ଭ ମଧ୍କୁ ଗଠଲି ଗହାଇଯାଇଥଲିା । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍୍ଭା କାଳଗର 
ଗସ କହଥିଗିଲ ଗଯ “ଗଯଗତଗବଗଳ ବିେୟୁାଳୟଗର ମୁ ଁବଚ୍ଛ୍ଭା 
ଧରିଲ, ଉପହସିତ ଗହଲି । ଗମାଗତ କୁହାେଲା ଗଯ ପାଠଗର 
ମଗନାନିଗବଶ ପାଇ ଁଓ ଗମା ପାଇ ଁକ୍ୀଡାଗର ଗକୌଣସି ସ୍ାନ 
ନାହି ଁ ଗବାଲି । ମାତ୍ ମୁ ଁ ତାକୁ ଜୀବନର ଆହ ୍ବାନ ଭାଗବ 
ଗନଲି। ଗମାର ଜାଗଭଲିନ ଗ୍ା ପ୍ରତି ନିଷା୍ ଅଛି ମୁ ଁଶଙୃ୍ଖଳିତ। 
ମୁ ଁଗମା ଗଶାଇବା ରଗର ମଧ୍ ଏକ ବଚ୍ଛ୍ଭା ରଖଛିି ।”
ଗଟାକିଓ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସଗର ଅବନୀ ୧୦ମିଟର ପିସ୍ଲ 
ସଟିୁଂ, ସମିୁତ ଅନି୍ତଲ ଜାଗଭଲିନ ଗ୍ା,ମନିଷ ନରୱାଲ 
୫୦ମିଟର ପିସ୍ଲ ସଟିୁଂ, ପ୍ରଗମାେ ଭେତ ଓ କି୍ଷ୍ା ନାେର 
ବୟୁାଡମିଂଟନଗର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭପେକ ଜତିିଛନି୍ତ । ଗସହପିରି ଭାବିନ 

ଗବନ ପଗଟଲ ଗଟବୁଲ ଗଟନିସ, ଉଚ୍ଚଡିଆଗଁର ନିଶାେ 
କୁମାର, ଡିସ ୍କସ ୍ଗ୍ାଗର ଗଯାଗେଶ କାଥନିୁଆ, ଜାଗଭଲିନ୍ 
ଗ୍ାଗର ଗେଗବନ୍ଦ୍ର ଝାଝାରିଆ, ମାରିଆପ୍ାନ ଥଙ୍ଗାଗଭଲୁ 
ଓ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଉଚ୍ଚ ଡିଆ ଁ, ସିଂରାଜ ଆଧାନା ୫୦ମିଟର 
ପିସ୍ଲ ସଟିୁଂ, ଗନାଏଡା ଜଲିା୍ ମାଜଗିଷ୍ଟଟ୍ରଟ ସହୁାସ ଏଲୱାଇ 
ବୟୁାଡମିଂଟନଗର ଗରୌପୟୁପେକ ହାସଲ କରିଛନି୍ତ । 
ଗକବଳ ଗସତିକି ନୁହ ଁ, ଜାଗଭଲିନ ଗ୍ାଗର ସନୁ୍ଦର େଜୁ୍ର, 
େଶମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ଲ ସଟିୁଂଗର ସିଂରାଜ ଆଧାନା, 
ଉଚ୍ଚଡିଆଗଁର ଶରେ କୁମାର, ତୀରନ୍ଦାଜୀଗର ହରବିନ୍ଦର 
ସିଂ ଓ ବୟୁାଡମିଂଟନଗର ମଗନାଜ ସରକାର ଗବ୍ାଞ୍ ପେକ 
ବିଜୟୀ ଗହାଇଛନି୍ତ । 
ପାରା ଆଥସଲଟଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଭାବ ବଡିନଡିମୟ
ଗଟାକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସଗର ଭାେ ଗନଇଥବିା କ୍ୀଡାବିତ୍ ମାନଙ୍କ 
ସହ ଭାବିବିନିମୟ ପଗର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ 
ଭାରତୀୟ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଟିମ ୍ସହ କଥାବାର୍୍ଭା କରିଥଗିଲ । 
ପାରା ଆଥ ୍ଗଲଟମାନଙୁ୍କ ସାହସ ଗେଇ ଗସ ଗସ କହିଥଗିଲ 
“ମୁ ଁତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ଗର ଅସୀମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥବିା ଗେଖଛିୁ 
ଓ ତୁମମାନଙ୍କଠାଗର ଗଯଗକୌଣସି ଅସାଧ୍ ସାଧନ କରିବାର 
ଶକି୍ତ ରହିଛି । ଆପଣମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ମ ଗଯାେୁ୍ଭ ଁଆଜ ି
ଗେଶର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ କ୍ୀଡା େଳ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସଗର 
ଭାେ ଗନବାକୁ ଯାଉଛି ।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ପଣୁ ି କହିଥଗିଲ 
ଗଯ, ଗଯଗତଗବଗଳ ଆପଣମାଗନ ଗଟାକିଓଗର ତ୍ିରଙ୍ଗା 
ଧରିଗବ, ଆପଣମାଗନ ଗକବଳ ପେକ ଜିତିଗବ ନାହି ଁ, 

 ପାରା ଅଲିମିକ୍ସ ୧୯୬୦ମସିହାଗର ଆରମ୍ଭ ଗହାଇଥଗିଲ ମଧ୍, 
ଭାରତ ୧୯୬୮ ମସିହା ଗତଲଆଭିଭ୍ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସଗର ପ୍ରଥଗମ 
ଭାେ ଗନଲା । ମାତ୍ ୧୯୮୪ ମସିହା ପରଠାରୁ ଭାରତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ 
ଭାଗବ ଏଥଗିର ଭାେ ଗନଇ ଆସଛିୁ ।

 ଭାରତ ଏପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ ୧୧ଟି ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ୀଡା ପ୍ରତିଗଯାେିତାଗର 
ଗଯାେ ଗେଇଥବିାଗବଗଳ ଗେଶ ପାଇ ଁ୧୨ଟି ପେକ ହାସଲ କରିଛି। 
ଏଥଗିର ୪ଟି ଗଲଖାଏ ଁସ୍ୱର୍ଣ୍ଭ, ଗରୌପୟୁ ଓ ଗବ୍ାଞ୍ଚ ପେକ ।

 ୨୦୧୬ ରିଓ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସଗର ଭାରତ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୀଡା ଗଶ୍ଣୀଗର 
୧୯ଜଣ କ୍ୀଡାବିତ୍ ଙୁ୍କ ପଠାଇଥଲିା । ଗସଗତଗବଗଳ ଭାରତର ଏହା 
ସଗବ୍ଭାଚ୍ଚ କୀଡାବିତ୍ ଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ହଣ ଥଲିା । ଭାରତ େୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭ, 
ଗୋଟିଏ ଗରୌପୟୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଗବ୍ାଞ୍ ସହ ଗମାଟ ଚାରିଟି ପେକ 
ହାସଲ କରିଥଲିା । ମାରିୟାପ୍ାନ ଥଙ୍ଗାଗଭଲୁ ଉଚ୍ଚଡିଆ ଁଓ ଗେଗବନ୍ଦ୍ର 
ଝାଝାରିଆ ଜାଗଭଲିନ ଗ୍ାଗର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭପେକ ହାସଲ କରିଥଗିଲ ।

 ଏଥର ଗଟାକିଓ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସଗର ଭାରତରୁ ୫୪ଜଣ ଗଖଳାଳୀ 
ଗମାଟ ନଅଟି ଗଶ୍ଣୀଗର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରିଛନି୍ତ । ଏଥଗିର ବିରାଟ 
ସଫଳତା ପାଇବା ଆଶା ଅଗଯୌକି୍ତକ ନୁହ ଁ, କାରଣ ଅନ୍ତତଃ ଚାରିଜଣ 
ଭାରତୀୟ କ୍ୀଡାବିତ୍ ବିଶ୍ୱର ଏକନମ୍ବର ମାନୟୁତା ପାଇଥବିାଗବଗଳ 
ଛଅଜଣଙ୍କ େୁଇ ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ରହଛିି । ପ୍ରାୟ େଶ ଜଣ ଗଖଳାଳୀ  
ରାଙ୍କ ତାଲିକାଗର ତିନିନମ୍ବରଗର ଅଛନି୍ତ ।

ପାରା ଅଲଡିମ୍ପଡିକ୍ସସର ଭାରତ
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ଆପଣମାଗନ ନବଭାରତକୁ ସଂକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ନୂତନ 
ଶକି୍ତଗେଗବ । ସଂସ୍ତୃିର ବିକାଶ ନିମଗନ୍ତ ପଦ୍ତି େତ ଉନ୍ନତି 
କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜ ିଆନ୍ତଜ୍ଭାତିକ କ୍ୀଡା ସହ ପାରମ୍ପରିକ 
ଭାରତୀୟ କ୍ୀଡାକୁ ମଧ୍ ନୂତନ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ଗଯଉଭଁଳି 
କ୍ୀଡାଗର ଆପଣମାଗନ ସଂଶି୍ଷ୍ଟ ଗହଗଲ ମଧ୍ ଆପଣମାଗନ 
ଏକ ଭାରତ, ଗଶ୍ଷ ୍ଭାରତ ଓ ଶକି୍ତକୁ ମଜବୁତ କରିଗବ । 
“ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଥିଗିଲ ଗଯ ଆପଣମାଗନ ଗହଉଛନି୍ତ 
ପ୍ରକୃତ ଚାମ୍ପିୟନ । କ୍ୀଡା ଜୀବନଗର ଆପଣମାଗନ ଅଗନକ 
ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ମ କରି ଆସିଛନି୍ତ । ଏପରିକି କଗରାନା 
ମହାମାରୀ ମଧ୍ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ନିଜ ପ୍ରସୁ୍ତିରୁ ନିବୃତ 
କରିପାରିନାହି ଁ। 
ଆପଣମାନଙ୍କ ପେକ ଗଖଳାଳୀ ହସିାବଗର ଆପଣଙ୍କ 
ନିମଗନ୍ତ ଖବ୍ୁ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ । ମାତ୍ ନବଭାରତ କ୍ୀଡାମାନଙୁ୍କ 
ପେକ ଜତିିବା ପାଇ ଁଗକୌଣସି ଚାପ େିଏ ନାହି ଁ।
େୁଇଥର ଅଲିମ୍ପିକ ଜାଗଭଲିନ ଗ୍ା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭପେକ ବଗିଜତା 
ଗେଗବନ୍ଦ୍ର ଝାଝାରିଆଙ୍କ ଝଅିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗମାେୀ 
ଗସ ଏକତାର ପ୍ରତିମରୂ୍୍ଣି ଗେଖବିାକୁ ଯାଇଛି କି ନାହି ଁ
ପଚାରିଥଗିଲ। ଗସହପିରି ରିଓ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭ ପେକ 
ବିଗଜତା ମାଲିୟାପ୍ାନ ଥଙ୍ଗାଗଭଲୁଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କ ପଅୁ କ’ଣ 
ଖାଇବାକୁ ଭଲପାଏ ଗବାଲି ତାମିଲଗର ପଚାରିଥଗିଲ । 
ପାରା ବୟୁାଡମିଟେନ ଗଖଳାଳି ପାରୁଲଙୁ୍କ ଗସ େଜୁରାଟୀଗର 
ପଚାରିଥବିାଗବଗଳ ଭାର ଉଗର୍ାଳନକାରୀ ସାକିନା ଖାତୁନ୍ ଙୁ୍କ 
ବଙ୍ଗଳାଗର ପଚାରିଥଗିଲ । ତୀରନ୍ଦାଜ ଗଜୟୁାତି ବଲିୟାଙୁ୍କ 
ଗସ ପଚାରିଥଗିଲ “ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ପଗର ଆପଣ 
ଉଭୟ ରର ଓ ଗଖଳର ଯତ୍ନ ଗନଗଲ, ଜଗଣ ଭଲ କ୍ୀଡାବିତ୍ 

ଛଡା, ଆପଣ ଜଗଣ ଭଲ ଝଅି ଓ ଭଉଣୀ ମଧ୍ । ଆପଣଙ୍କ 
ସମ୍ପକ୍ଭଗର ଜାଣବିା ପଗର ଗେଶ ଅଧକିାଂଶ ବୟୁକି୍ତଙ୍କ ମନଗର 
ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସିବ ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କଟ୍ାର ଜଗଣ େିବୟୁାଙ୍କ ତୀରନ୍ଦାଜ ରାଗକଶ 
କୁମାର ଗଯ କି ୨୦୦୯ ମସିହାଗର େୁର୍ଭଟଣା ବଶତଃ ଏକ 
ଗୋଡ ହରାଇଥଗିଲ । ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍୍ଭା ଗବଗଳ 
ଜୀବନର ରାତ ପ୍ରତିରାତ ତାଙୁ୍କ କିପରି ଜଗଣ େକ୍ 
ଗଖଳଆୁଡଭାଗବ େଢି ଗତାଳିଛି ଗବାଲି କହଥିଗିଲ । ଗସ 
କହଥିଗିଲ “ଜୀବନଗର ଗଯଗତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥଗିଲ ମଧ୍, 
ଜୀବନ ଗହଉଛି ମଲୂୟୁବାନ । ଆପଣ ଗେଶର ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ 
କରୁଛନି୍ତ ଓ ଭଲ ଗଖଳିଗବ । ଗେଶ ଓ ନିଜ ପରିବାର ନାମ 
ଉଜ୍ଳ କରିଗବ ।”
୨୦୦୪ ଏଗଥ୍ ୍ସ ଓ ୨୦୧୬ ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଜାଗଭଲିନ 
ଗ୍ା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଭପେକ ବିଗଜତା ଗେଗବନ୍ଦ୍ର ଝାଝାରିଆଙୁ୍କ ଏଗତ 
େିନର  ବୟୁବଧାନ ଓ ପରିଣତ ବୟସ ସଗତ୍ୱ ଗସ କିପରି 
ପେକ ଜିତିଗଲ ଗବାଲି ପଚାରିଥଗିଲ । ଗସ ଝାଝାରିଆଙ୍କ 
ପତ୍ନୀ ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ କବାଡି ଗଖଳାଳି ମଞ୍ଙୁୁ୍କ ଏଗବ ବି 
ଗଖଳୁଛନି୍ତ କି ନାହି ଁପଚାରିଥଗିଲ । ଗସ ଜିୟାଙୁୁ୍କ ଗଟାକିଓ 
ଗେମ ୍ସ ପଗର ପରୁା ପରିବାର ସହ ଯାଇ ଏକତାର 
ପ୍ରତିମରୂ୍୍ଣି  ପରିେଶ୍ଭନ କରିବାକୁ କହିଥଗିଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ମତବିନିମୟକୁ ଲକ୍ୟୁ କରି ପବୂ୍ଭତନ ଭାରତୀୟ କି୍ଗକଟ 
ଅଧନିାୟକ କପିଳ ଗେବ କହିଥଗିଲ ଗଯ “ଗକଗବ ଗକୌଣସି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହିଥଗିଲ କି ଗସ ଏକ କ୍ୀଡା ସଂସ୍ତୃି ସଷିୃ୍ଟ 
କରିବାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ ଗବାଲି ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗମାେୀ ଗବାଗଧ 
ଏହା କରିବାଗର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ।”    
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ତାଙ୍କ
କଥା ରଖସିଲ
ଅେଷ୍ଟ ୧୬ତାରିଖ େିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର 
ଗମାେୀ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ଗଖଳାଳୀମାନଙୁ୍କ 
ତାଙ୍କ ବାସଭବନଗର ସକାଳ ଜଳଖଆି ପାଇ ଁ
ଆମନ୍ତଣ କରିଥଗିଲ । ପବୂ୍ଭରୁ ଲାଲକିଲା୍ର 
ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ଗସ ଗଖଳାଳୀମାନଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ 
ପ୍ରେଶ୍ଭନ ପାଇ ଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥଗିଲ । 
ଗଟାକିଓ ଯାତ୍ା ପବୂ୍ଭରୁ କଥାବାର୍୍ଭା ଗବଗଳ ଶ୍ୀ 
ଗମାେୀ ଗେଇଥବିା ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି ରକ୍ା କରିଥଗିଲ। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ବୟୁାଡମିଟେନ ଗଖଳାଳି ପି.ଭି. 
ସିନୁ୍ଙୁ୍କ ପେକ ବିଜୟୀ ଗହାଇ ଗଫରିଗଲ ତାଙୁ୍କ 
ଆଇସ ୍କି୍ମ ଖଆୁଇଗବ ଗବାଲି କହଥିଗିଲ । ପବୂ୍ଭରୁ 
କ୍ୀଡାମନ୍ତୀ ଅନୁରାେ ଠାକୁର ନୀରଜ ଗଚାପ୍ରାଙୁ୍କ 
ପେକ ବିଜୟୀ ଗହଗଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ତାଙୁ୍କ ଚୁରମା 
ଖଆୁଇଗବ ଗବାଲି କହଥିଗିଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସିନୁ୍ 
ଓ ନୀରଜଙୁ୍କ ଗେଇଥବିା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶରୁ୍ତି ଗକବଳ 
ରକ୍ା କରି ନ ଥଗିଲ , ବରଂ ବୟୁକି୍ତେତ ଭାଗବ 
ଅନୟୁାନୟୁ ଗଖଳାଳୀମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍୍ଭା କରି 
ଗସମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ତା ସମ୍ପକ୍ଭଗର ବୁଝି୍  ଥଗିଲ । 

ସଟାକଡିଓରୁ ପଦକ ଜଡିତଡି ସଫରଡିବା 
ପସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସଡିନୁ୍ଙୁ୍କ 
ଆଇସ ୍କ୍ଡିମ ଖାଇବାକୁ ସଦଉଛନ୍ଡି 
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 ଷେଦୁ୍ର ଚାରୀ ସହଉଛନ୍ଡି
ସଦଶର ଗବ୍ଷ

ତବଷ୍ଭ ଗସଗ୍ଟେମ ୍ବର ୧୭ତାରିଖ େିନ ଲାେ ୁ କରାଯାଇଥବିା କୃଷି 
ଆଇନର ଲକ୍ୟୁ ଗହଉଛି କୃଷିର ଆଧନିୁକୀକରଣ ସହ ନାମମାତ୍ 
ଚାଷୀଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ କରିବା । କୃଷି ସଂସ୍ାର ଲାେି ଗହାଇଥବିା 
ତିନିଟି ଆଇନ କ୍ଦୁ୍ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ଗସମାନଙୁ୍କ 
େଲାଲମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମକୁ୍ତ କରି ଗସମାନଙ୍କ ଉତ୍ାେିତ ଶସୟୁ 
ବଜାରଗର ବିନା ଅସବୁିଧାଗର  ବିକି୍ କରିପାରିଗବ । । ବର୍୍ଭମାନ 
ସଦୁ୍ା ସବ୍ଭବୃହତ କୃଷି ସଂସ୍ାରଗହଲା Bill on agreement 
on agricultural product Trade & Commerce 
(Promotion and Facilitation)  ଏବଂ କୃଷକ (ସଶକି୍ତକରଣ 
ଓ ସରୁକ୍ା) ଆଥ୍ଣିକ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିଏବଂ କୃଷି ଗସବା । ଏହ ିତିନିଟି ଯାକ 
ବିଲ ସଂସେର ଅନୁଗମାେନ ଲାଭ କରିଛି ।

ଏହ ିସବୁ ସଂସ୍ାର ଗଯାେୁ ଁପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଭାରତ କୃଷିଜାତ 
ସାମଗ୍ୀ ରପ୍ାନୀଗର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମଖୁ େଶଟି ଗେଶ ମଧ୍ଗର ନିଜର  
ସ୍ାନ ପାଇପାରିଛି । କଗରାନା ମହାମାରୀ କାଳଗର ଗେଶ କୃଷି 
ରପ୍ାନୀ େିେଗର ଏକ ନୂତନ ଗରକଡ୍ଭ ଲକ୍ୟୁ ରଖଥିଲିା । ଭାରତ 
ବିଶ୍ୱଗର ବର୍୍ଭମାନ ଏକ ପ୍ରମଖୁ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ୀ ରପ୍ାନୀକାରୀ 
ଗେଶଭାଗବ ଉଭା ଗହାଇଛି । ଗସ କୃଷି ଭିରି୍ଭୂମି  ଗହଉ ବା 
ଗଯାୋଗଯାେ ଭିର୍ଭୂମି ବା ବୃହତ ଫୁଡ ପାକ୍ଭ କ୍ଦୁ୍ ଚାଷୀମାଗନ 
ଏଥରୁି ଅଗନକ ସବୁିଧା ପାଉଛନି୍ତ । କୃଷି ଭିରି୍ଭୂମି ପାଣ୍ ିଗହଉ 
ବା େଶହଜାର କୃଷକ ଉତ୍ାେକ ସଂେଠନ, କ୍ଦୁ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ 
ସାମହୂକି କ୍ମତା ବୃଦି୍ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ୟୁ ରହଛିି । ଏହା 
କ୍ଦୁ୍ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ବଜାରଗର ଅଧକି ମଲୂଚାଲ କ୍ମତା ମଧ୍ 
ପ୍ରୋନ କରିଥାଏ । ଗଯଗତଗବଗଳ ଶତାଧକି କ୍ଦୁ୍ ଚାଷୀ ଏହ ି
କୃଷକ ଉତ୍ାେକ ସଂେଠନ ସହ ଏକାଠ ି ହୁଅନି୍ତ ଗସଗତଗବଗଳ 
ଗସମାନଙ୍କ ସାମହୂକି ଶକି୍ତ ଯଗଥଷ୍ଟ ବୃଦି୍ ପାଇଥାଏ । ଗସ 
ଖାେୟୁପ୍ରକି୍ୟାକରଣ ଗହଉ ବା ରପ୍ାନୀ ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅନୟୁ 
ଉପଗର ନିଭ୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ାସ କରିଥାଏ ।

ଗେଶର ଶତକଡା ୮୦ରୁ ଅଧକି ଚାଷୀଙ୍କର େୁଇ ଗହ ଟ୍େରରୁ 
କମ ୍ ଚାଷ ଜମି ଅଛି । ଆେରୁ ନିଦ୍୍ଭାରିତ ନୀତିଗର ଏହ ି
କ୍ଦୁ୍ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସୟୁା ଉପଗର  ଯଗଥଷ୍ଟ ଧ୍ାନ େଆିଯାଉ ନ 
ଥଲିା । ବର୍୍ଭମାନ ଏହ ିକ୍ଦୁ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସୟୁାକୁ ଆଖଆିେଗର 
ରଖ ି ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆଯାଉଛି । ଭବିଷୟୁତଗର ସରକାର ଗସମାନଙ୍କ 
ସାମହୂକିକ୍ମତା ବୃଦି୍ େେିଗର ଗସମାନଙୁ୍କ ଅଧକି ସଶକ୍ତ କରିଗବ। 
ପରିବର୍୍ଣିତ ସମୟ ଅନୁସାଗର ନୂତନ ସବିୁଧା ସଗୁଯାେ ସହତି 
ଚାଷୀମାଗନ ନିଜକୁ ଖାପ ଖଆୁଇଗବ । ଆୋମୀ ୨୫ବଷ୍ଭ ମଧ୍ଗର 
ଏହ ି ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବୃଦି୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । କ୍ଦୁ୍ ଚାଷୀମାଗନ 
ଗେଶର େବ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହାହି ଁନବଭାରତର ସ୍ୱ୍ନ । ଏ ସମ୍ପକ୍ଭଗର 
ଆମ ପରାମଶ୍ଭୋତା ସମ୍ପାେକ ସଗନ୍ତାଷ କୁମାରଙ୍କ ଅଧକିସଚୂନା.....

କୃଷି ଗକ୍ତ୍ଗର 
ଉଗଲ୍ଖନୀୟ ସଂସ୍ାର 

ଗଯାେୁ ଁଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର 
ନିମଗନ୍ତ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ୀ 
ରପ୍ାନୀଗର ବିଶ୍ୱର ଗଶ୍ଷ ୍

େଶଟି ଗେଶ ମଧ୍ଗର ସ୍ାନ 
ଅଧକିାର କରିଛି ।

ଗ

 ସ୍ୱତନ୍ତ କାହାଣୀ ଆତ୍ମନିଭ୍ଭର କୃଷି
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ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାଷ୍ଣିକୀ ପାଳନ ନିମଗନ୍ତ ନୂତନ 
ସଂକଳ୍ପ ଓ ଆକାଂକ୍ା ଗନଇ ଗେଶ ଅେଷ୍ଟ 
୧୫ତାରିଖେିନ ତାହାର ୭୫ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା େିବସ 

ପାଳନ କରିଛି । ଏହ ିବିକାଶ ଯାତ୍ାଗର କୃଷକମାଗନ ମଧ୍ 
ସମଭାେୀ, ଗଯଗତଗବଗଳ ୧୯୪୭ମସିହାଗର ଭାରତ 
ସ୍ୱାଧୀନ ଗହଲା ଓ ଗେଶକୁ ଖାେୟୁ ସରୁକ୍ା ଆବଶୟୁକ  
ଗହଉଥଲିା ଚାଷୀମାଗନ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଜରିଆଗର ଏହା 
ସମ୍ଭବ କରି ଗେଖାଇଗଲ । ମାତ୍  ଗକଗତକ ଅପରିଣାମେଶ୍ଭୀ 
ନୀତି ଗଯାେୁ ଁ ଗେଶର ଅନ୍ନୋତାଙ୍କ ଅବସ୍ାଗର ସାତେଶନି୍ 
ପଗର ବି ବିଗଶଷ ପରିବର୍୍ଭନ ରଟିଲା ନାହି ଁ। େତ ସାତବଷ୍ଭ 
ମଧ୍ଗର ଗମାେୀ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆୟ ଦି୍େଣୁତି 
କରିବା ପାଇ ଁ ଅଗନକ ଗଯାଜନା କରିଛନି୍ତ । ଗସମାନଙ୍କ 
ଉତ୍ାେନର ନୁୟୁନତମ ସହାୟକ ମଲୂୟୁ ଗେଢେଣୁ ବୃଦି୍ 
ଗହଉ ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆୟକୁ ୨୦୨୨ ସଦୁ୍ା ଦି୍େଣୁତି କରିବା 
ଗହଉ କିମ ୍ବା କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧ ି ଗଯାଜନାଗର ଚାଷୀଙ୍କ 
ଖାତାକୁ ସାତଲକ୍ ଗକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତୟୁକ୍ ହସ୍ାନ୍ତରଣ ଗହଉ 
ଗସମାନଙ୍କ କଲୟୁାଣ ପାଇ ଁଅଗନକ ପେଗକ୍ପ ନିଆଯାଇଛି । 

ଯେୁଯେୁର ଉୋସୀନତାର ପରିସମାପି୍ ରଟାଇ 
ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ କଲୟୁାଣ ପାଇ ଁଅଗନକ ଯେୁଗପାଗଯାେୀ 
ସଂସ୍ାର ଆଣଛିନି୍ତ । କୃଷକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ା ସଧୁାରିବା 

ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ୨୦୧୬ ମସିହାଗର 
ଗୋଟିଏ ଗେଶ, ଗୋଟିଏ ବଜାର ସଂସ୍ାର ଆଣଥିଗିଲ। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ଗମାେୀଙ୍କ େୂରେୃଷି୍ଟ ଗହଉଛି ଏକ 
ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ଜରିଆଗର କ୍ଦୁ୍ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ସରକାରୀ 
ଗଯାଜନାର ସବିୁଧାପ୍ରୋନ କରିବା। ଏ ପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ ଗକବଳ 
ଗକଗତକ ହାତେଣତି ଚାଷୀ ଏହି ସବିୁଧା ପାଉଥବିାଗବଗଳ, 
ଶତକଡା ୮୬ଭାେ କ୍ଦୁ୍ ଓ ନାମମାତ୍ ଚାଷୀ ଏଥରୁି ବଞ୍ଚିତ 
ରହୁଥଗିଲ। ଚାଷୀମାଗନ ଏକ ଗଯାଜନାବଦ୍ ବିକାଶଦ୍ାରା 
ସଶକ୍ତ ଗହଉଥବିାଗବଗଳ, ଚାଷୀମାଗନ ଅମଳ ପବୂ୍ଭ ଓ ଅମଳ 
ପର ଅବସ୍ାଗର କିପରି ଲାଭବାନ ଗହଗବ ଗସଥପିାଇ ଁ
ସଂସ୍ାରମଳୂକ ପେଗକ୍ପମାନ ନିଆଯାଉଛି ।

ନୂୟୁନତମ ସହାୟକ ମଲୂୟୁ ବୃଦି୍  ସହ ସରକାର କୃଷି 
ଗକ୍ତ୍ଗର ଅଗନକ ପରିବର୍୍ଭନ ଆଣଛିନି୍ତ । ରବି ଗହଉ ବା 
ଖରିଫ ଋତୁ ପ୍ରଗତୟୁକ ସମୟଗର ସରକାର ସହାୟକ ମଲୂୟୁ 
ବୃଦି୍ କରିଛନି୍ତ । ଧାନଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ୧ଲକ୍ ୭୦ହଜାର 
ଗକାଟିଟଙ୍କା ପ୍ରତୟୁକ୍ ହସ୍ାନ୍ତର କରାଯାଇଥବିାଗବଗଳ, ୮୫ 
ହଜାର ଗକାଟି ଟଙ୍କା େହମ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ହସ୍ାନ୍ତର 
ଗହାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ବୁଦି୍ମତା ଗଯାେୁ ଁ ଆଜ ି ଭାରତଗର 
ଶସୟୁ ଭଣ୍ାରେଡିୁକ ଭରପରୁ ରହଛିି । କୃଷି ସଂସ୍ାର 
କୃଷକମାନଙୁ୍କ ମଣି୍ ଟିକସ ଗେବା ଗନଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗେଇଛି । 

କୃରକ
ସଶକ୍ତଡିକରଣ
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ଆେରୁ ଚାଷୀ ଗଯଗତଗବଗଳ ତା’ର ସାମଗ୍ୀ ବିକ୍ୀ 
କରୁଥଲିା, ଗସଗତଗବଗଳ ତାଙୁ୍କ ଶତକଡା େୁଇରୁ ୮.୫ 
ପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ ମଣି୍ ଟିକସ ପଇଠ କରିବାକୁ ପଡୁଥଲିା । 

  ଏଗବ ଏହ ିସ୍ୱାଧୀନତା ବଳଗର କୃଷକମାଗନ ଗସମାନଙ୍କ 
ଖାେୟୁଶସୟୁ ବଜାର ବାହାଗର ମଧ୍ ବିକି୍ କରିପାରିଗବ । 
ଗକାଟି ଗକାଟି ଚାଷୀ ଟିକସ ଭାରରୁ ମକିୁ୍ତ ପାଇଗବ ।

ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର େଶଟି କୃଷି 
ରପ୍ାନୀକାରୀ ଗେଶ ମଧ୍ଗର ସ୍ାନ ପାଇଛି । କଗରାନା 
କାଳଗର ଭାରତ ଏକ ଗରକଡ୍ଭ ପରିମାଣ ରପ୍ାନୀ ଲକ୍ୟୁ 
ଧାଯ୍ଭୟୁ ନିମଗନ୍ତ ଏକ ବଡ ଭୂମିକା ରଖଛିି । ସରକାରଙ୍କ 
ଗଯାଜନା ଓ ନୀତିଗର ପ୍ରଥମଥର ନିମଗନ୍ତ ନାମମାତ୍ 
ଚାଷୀଙୁ୍କ ଅଗ୍ାଧକିାର େିଆଯାଇଛି ।  ଶତକଡା ୮୦ଭାେରୁ 
ଅଧକି କୃଷକଙ୍କର େୁଇ ଗହ ଟ୍େରରୁ କମ ୍ ଜମି  ରହିଛି । 
କିଶାନ ସମ୍ମାନ ନିଧ ି ଗଯାଜନାଗର ବର୍୍ଭମାନ ପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ 
ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ୧ଲକ୍ ୬୦ହଜାର ଗକାଟିଟଙ୍କା ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇଛି । କଗରାନାର କଠିନ ପରିସି୍ତିଗରମଧ୍ କ୍ଦୁ୍ 
ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ୧ଲକ୍ ଗକାଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ାନ୍ତର ଗହାଇଛି। 
ଗକବଳ ଗସତିକି ନୁହ ଁ ୨ଗକାଟିରୁ ଅଧକି କିଷାନ ଗକ୍ଡିଟ 
କାଡ୍ଭ କଗରାନା ମହାମାରୀ କାଳଗର କ୍ଦୁ୍ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ମାଧ୍ମ କରି ଚାଷୀମାଗନ 
ହଜାର ହଜାର ଗକାଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ମଧ୍ ପାଉଛନି୍ତ । 

କୃଷି ଭିରି୍ଭୂମି ପାଣ୍ ି କିମ ୍ବା େଶହଜାର କୃଷକ ଉତ୍ାେକ 
ସଂେଠନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ା ପରୂଣ କରିବା 
ସହ କ୍ଦୁ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାମହୂକି ଶକି୍ତର ବିକାଶ କରିଛି। 

ଗେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ାଗର ଏଗବ ଗସମାନଙ୍କ ନୟୁାଯ୍ଭୟୁ ମଲୂୟୁ 
ପାଇପାରୁଛନି୍ତ । ବର୍୍ଭମାନ ପରିଗପ୍ରକ୍ୀଗର ଗସମାନଙ୍କ 
ବଜାରଗର ପହଞ୍ଚବା ଅଧକି ସବୁିଧା ଗହବାସହ ମଲୂଚାଲ 
କ୍ମତା ମଧ୍ ବୃଦି୍ ପାଇଛି । କୃଷକ ଉତ୍ାେକ ସଂେଠନ 
(ଏଫପିଓ)େଡିୁକ କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଆଥ୍ଣିକ େୃଷି୍ଟରୁ ସଶକ୍ତ କରିବା 
ସହ ଗସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ମଧ୍ କରିବାର ଆଶା ଅଛି । ଖାେୟୁ 
ପ୍ରକି୍ୟାକରଣ ଶଳି୍ପ ଉପଗର ଗସମାନଙ୍କ ନିଭ୍ଭରଶୀଳତା 
ମଧ୍ ହ୍ାସ ପାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗସମାନଙ୍କ ନିଜର ସାମଗ୍ୀ 
ଇଚ୍ଛାନୁସାଗର ରପ୍ାନୀ ମଧ୍ କରିପାରିଗବ ।

ଗମାେି ସରକାର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଉଗେୟୁାେପତିଗର 
ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ୟୁ ଗନଇ ବିହନସଂଗ୍ହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କରି ଖାେୟୁ ସାମଗ୍ୀ ବଜାରଗର ପହଞ୍ଚାଇବା ଗନଇ ସମସ୍ 
ସବିୁଧା କରିଛନି୍ତ ।

କୃଷିକୁ ଛାଡି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅଗନକ ଆୟପନ୍ା 
ମଧ୍ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ପଶପୁାଳନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ମହୁମାଛି ପାଳନ କିମ ୍ବା ମାଛଚାଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଜୈବିକ 
କୃଷି ପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ ଗକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗେଶଗର ଚାଷକୁ ଗପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ଗେବା ପାଇ ଁ ସମସ୍ ଆବଶୟୁକ ପେଗକ୍ପ ଗନଇଛନି୍ତ । 
ବର୍୍ଭମାନ ସରକାର ଗ୍ାମଞ୍ଚଳଗର ଖାେୟୁ ପ୍ରକି୍ୟାକରଣ 
ସବୁିଧା ପାଇ ଁଶଳି୍ପପଞୁ୍ ମାନ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବାକୁ ସି୍ର କରିଛନି୍ତ । 
ଏହ ିଶଳି୍ପନୁଷା୍ନ େଡିୁକର ପ୍ରେତି ପାଇ ଁେଗବଷଣା ଗକନ୍ଦ୍ରମାନ 
ମଧ୍ ସ୍ାପନ କରିଛନି୍ତ । ଏକ ନବୀନ ଭାରତ ମଣୁ୍ ଗଟକୁଛି, 
ଗଯଉଠଁ ିଜୟ କିଶାନ, ଜୟ ବିଜ୍ାନ ଓ ଜୟ ଅନୁସନ୍ାନ ଏକ 
ବାସ୍ବ ରୂପ ଗନବାକୁ ଯାଉଛି । 

ନିଜ ଇଚ୍ଛାଗର ଗଯଗକୌଣସି 
ସ୍ାନଗର ଖାେୟୁଶସୟୁ ବିକି୍ 
ସ୍ୱାଧୀନତା, କୃଷି ଭିରି୍ଭୂମି 

ପାଣ୍,ି କୃଷକ ସାମଗ୍ୀ ସଂର, 
ଇ-ନାମ, କିଷାନ ଗରଲ, 

ମରିୃ୍କା ସ୍ୱାସ୍ୟୁ କାଡ୍ଭ, ନୂତନ 
ଶସୟୁବୀମା ଗଯାଜନା ବୃହତ 

ଚାଷୀ ନୁଗହ ଁପରନ୍ତୁ କ୍ଦୁ୍ 
ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁମଧ୍ 

ହତିକାରୀ ଗହାଇଛି ।

 ସ୍ୱତନ୍ତ କାହାଣୀ ଆତ୍ମନିଭ୍ଭର କୃଷି
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କୃରଡିସଷେତ୍ରର ଅଗ୍ଗତଡି ନଡିମସନ୍ ସରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ସବୈପ୍ଳବଡିକ ପଦସଷେପ ଗ୍ହଣ

ବିଦେଶରୁ ଆମୋନୀ ଉପଦର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ାସ କରିବା ଏବଂ ଦେଶଦର କୃଷି ଉତ୍ାେନ ବୃଦ୍ି କରିବା ନିମଦତେ 
ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାମଗି୍କ ପେଦକ୍ଷପମାନ ଗ୍ହଣ କରାଯାଉଛି । ଦେଶଦର ଖାଇବା ଦତଲ ଉତ୍ାେନ ବୃଦ୍ି 
ଲକ୍ଷଷ୍ୟଦର ଏବଂ ଏହାର ବିଦେଶରୁ ଆମୋନୀକୁ କମାଇବା ନିମଦତେ ସରକାର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପଦର ଅଧକି 

ଗରୁୁତ୍ୱ ଦେଉଛତିେ । ଦସହିରଳି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ,ଁ ସରକାର ଦେଶର ଆଖଚୁାଷୀମାନଙ୍କ ନିମଦତେ ସରକାରଙ୍କ 
ନିମଦତେ ପାରିଦତାଷିକ ମଲୂଷ୍ୟ ଦ�ାଷଣା କରିଛତିେ ଯଦ୍ାରା ଦସମାଦନ ରାରତକୁ ସଂପରୂ୍୍ଭ ରୂଦପ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା 

ହାସଲ କରିବା େିଗଦର ନିଜକୁ ନିଦ�ାଜିତ କରିପାରିଦବ । 

ପ୍ରଭାବ: ଭାରତ ତା’ର ସମାଟ ପାମ ୍ ସତୈଳ ଆବଶୟୁକତାର ୯୮ 
ପ୍ରତଡିଶତ ବଡିସଦଶରୁ ଆମଦାନୀ କରଡିଥାଏ । ଏଭଳଡି ପରଡିସ୍ଡିତଡିସର, ଏହଡି 
ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଅଭଡିଯାନ ମାଧ୍ମସର ସଦଶସର ସତୈଳବୀଜ ଉତ୍ାଦନର 
ସଷେତ୍ର ଓ ପରଡିମାଣ ବୃଦ୍ଡି କରଡିବା ସକାସଶ ଏବଂ ସଦଶର ଉର୍ର 
ପବୂ୍ଷାଞ୍ଳ ସଷେତ୍ର ଓ ଆଣ୍ାମାନ- ନଡିସକାବର ଦ୍ୀପପଂୁଜ ସଷେତ୍ରସର ପାମ ୍ 
ସତୈଳ ଉତ୍ାଦନ ଉପସର ବଡିସଶର ଧ୍ାନ ଦଡିଆଯଡିବ ।  ସଦଶସର ସଯଉ ଁ
ସମାଟ ୨୮ ଲଷେ ସହକଟେର ସଷେତ୍ରସର ପାମ ୍ ସତୈଳ ଚାର କରାଯଡିବାଲାଗଡି 
ସ୍ଡିର କରାଯାଇଛଡି ସସଥ ିମଧ୍ରୁ ଉର୍ର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଳ ସଷେତ୍ରର ୯ ଲଷେ 
ସହକଟେରରୁ ଅଧକି ସଷେତ୍ର ପାମ ୍ ସତୈଳ ଚାର ଲାଗଡି ସବଶ ୍ ଉପଯକୁ୍ତ 
ସବାଲଡି ଚଡିହ୍ଟ କରାଯାଇଛଡି । ସଦଶର ୧୨ଟଡି ରାଜୟୁସର ପାମ ୍ ସତୈଳ 
ଚାରକ ୁସପ୍ରାତ୍ାହନ ସଯାଗାଣ ନଡିମସନ୍ ସରକାର କାଯ୍ଷୟୁ କରୁଛନ୍ଡି । 

ନଡିଷ୍ପର୍ଡି: ସକନ୍ଦ୍ର କୟୁାବଡିସନଟ ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଖାଇବା ସତଲ - ପାମ ୍ 
ସତୈଳ ମଡିଶନକ ୁସକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରାସୟାଜଡିତ ଏକ 
ସଯାଜନା ଭାସବ ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରଦାନ କରଡିଛନ୍ଡି ।

n  କରୃଡି ଉତ୍ାଦ ମଲୂୟୁ ନଡିଦ୍୍ଷାରଣ ବୟୁବସ୍ାକ ୁଆତ୍ମ- ନଡିୟନ୍ତଡିତ କରଡିବା 
ପ୍ରକ୍ଡିୟାର ବଡିକାଶ ଦଡିଗସର ସରକାର କାଯ୍ଷୟୁ କରୁଛନ୍ଡି । ଯଦଡି 
ବଜାରର ଅନଡିଶ୍ଡିତତା ସଯାଗ ୁ ସସହଡିସବୁ ଉତ୍ାଦର ମଲୂୟୁ ହ୍ାସ 
ରସଟ ସତସବ େଡିବଡିଟଡି ମାଧ୍ମସର ସକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୃକମାନଙୁ୍କ 
ସହାୟତା ରାଶଡି ପ୍ରଦାନ କରଡିସବ ।

n  ସଦଶର ଉର୍ର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଳ ସଷେତ୍ରସର ସଯଉମଁାସନ ଶଡିଳ୍ପସଂସ୍ାମାନ 
ପ୍ରତଡିଷା୍ କରଡିବାକ ୁ ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାଶ କରଡିସବ ସସମାନଙୁ୍କ ଏହଡି 
ଦଡିଗସର ଆକଷୃ୍ଟ କରଡିବା ନଡିମସନ୍ ସରକାର ୫ ସକାଟଡି ଟଙ୍କା 
ପଯ୍ଷୟୁନ୍ ସହାୟତା ରାଶଡି ସଯାଗାଇସଦସବ ।

n  ପବୂ୍ଷରୁ ସହକଟେର ପଡିଛା ସହାୟତା ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ସଲଖାଏ ଁ
ସଯାଗାଇ ଦଡିଆଯାଉଥବିାସବସଳ ଏସବ ତାହାକ ୁ ୨୯ ହଜାର 
ଟଙ୍କାକ ୁବୃଦ୍ଡି କରାଯାଇଛଡି ।

n  ବର୍୍ଷମାନ ସଦଶସର ୩.୫ ଲଷେ ସହକଟେର ସଷେତ୍ରସର ପାମ ୍ ସତୈଳ 
ଚାର କରାଯାଉଛଡି ଯାହାକଡି ଆଗାମୀ ଦଡିନସର ୧୦ ଲଷେ ସହକଟେରକୁ 
ବୃଦ୍ଡି କରାଯଡିବ ସବାଲଡି ସରକାର ଲଷେୟୁ ରଖଛିନ୍ଡି ।

n  ୨୦୨୫-୨୬ ମସଡିହା ସଦୁ୍ା ସଦଶସର ଖାଦୟୁ ସତୈଳ ଉତ୍ାଦନ ୧.୧ 
ନଡିୟୁତ ଟନକ ୁ ବୃଦ୍ଡି କରାଯଡିବ ଏବଂ ୨୦୨୯-୩୦ ମସଡିହା ସଦୁ୍ା 
ତାହା ୨.୮ ନଡିୟୁତ ଟନ ଛଇୁବଁ ସବାଲଡି ଆଶା କରାଯାଉଛଡି ।

n  ଏହଡି ଉଦୟୁମ ମାଧ୍ମସର ସଦଶର କରୃକମାନଙୁ୍କ ୧୧,୦୪୦ ସକାଟଡି 
ଟଙ୍କାର ଆଥ୍ତିକ ସହାୟତା ସଯାଗାଇ ଦଡିଆଯଡିବ । କରୃକମାନଙ୍କ 
ଉପାଜ୍ଷନ ବୃଦ୍ଡି ମାଧ୍ମସର ଏହଡି ମଡିଶନ ମଳୂଧନ ପଂୁଜଡିନଡିସବଶକୁ 
ସନୁଡିଶ୍ଡିତ କରଡିବ , ନଡିଯକୁ୍ତଡି  ସଷୃ୍ଟଡିକରଡିବ ଏବଂ ବଡିସଦଶରୁ ଆମଦାନୀ 
ଉପସର ନଡିଭ୍ଷରଶୀଳତାକ ୁମଧ୍ କମାଇବ ।  

କୟୁାବଡିସନଟ୍  ନଡିଷ୍ପର୍ଡି

Scan the QR code to watch the 
full video of the Cabinet Meeting 
on August 18.

Scan the QR code to watch the full video of the 
Cabinet Meeting on August 25.
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ପ୍ରଭାବ: ଆଖରୁ ଉଚଡିତ ଏବଂ ପାରଡିସତାରଡିକ ମଲୂୟୁ ପବୂ୍ଷରୁ କ୍ଡିଣ୍ଟାଲ 
ପଡିଛା ୨୯୦ ଟଙ୍କା ନଡିଦ୍୍ଷାରଣ କରାଯାଇଛଡି ଯାହାକଡି ୨୦୧୩-୧୪ ବର୍ଷ 
ତୁଳନାସର ୩୮ ପ୍ରତଡିଶତ ଅଧକି ।
n  ଏଣଡିକଡି ଆଖଚୁାରୀମାନଙୁ୍କ ସସମାନଙ୍କର କରୃଡି ମଲୂୟୁ ତୁଳନାସର ୫୦ ପ୍ରତଡିଶତ 

ଅଧକି ଲାଭ ମଡିଳଡିବ । ସରକାରଙ୍କ ଏହଡି ନଡିଷ୍ପର୍ଡି ସଯାଗ ୁସଦଶର ୫ ସକାଟଡି 
ଆଖଚୁାରୀ ଓ ସସମାନଙ୍କ ଉପସର ନଡିଭ୍ଷର କରଡି ଚଡିନଡିକଳ ଓ ଅନୟୁାନୟୁ 
ତତ୍ ସମ୍ପକ୍ଷୀତ କାଯ୍ଷୟୁସର ନଡିସୟାଜଡିତ ଥବିା ବୟୁକ୍ତଡି  ଉପକତୃ ସହସବ ।

n  ୨୦୨୦- ୨୧ ଆଥ୍ତିକ ବର୍ଷସର, ସଦଶର ଆଖଚୁାରୀମାନଙୁ୍କ ୨,୯୭୬ 
ଲଷେ ଟନ୍  ଆଖ ୁନଡିମସନ୍ ସମାଟ ୯୧ ହଜାର ସକାଟଡି ଟଙ୍କା ସଯାଗାଇ 
ଦଡିଆଯାଇଛଡି, ଯାହାକଡି ପବୂ୍ଷର ସକୌଣସଡି ଥର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥବିା 
ସହାୟତା ରାଶଡି ତୁଳନାସର ସବ୍ଷାଧକି ।

n  ସରକାର ସଦଶର ଚଡିନଡିକଳମାନଙୁ୍କ ସପ୍ରାତ୍ାହଡିତ କରୁଛନ୍ଡି ।  ସସମାସନ 
ଆଖକୁ ୁଅଧକି ଇଥାସନାଲସର ପରଡିବର୍୍ତିତ କରନ୍ତୁ । ଏସବ ଇଥାସନାଲ 
ସପସ୍ାଲ ସହଡିତ ମଡିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଛଡି । ଏହା ସକବଳ ସବୁଜ ଇନ୍ନ 
ରୂସପ କାଯ୍ଷୟୁ କରଡିନଥାଏ ବରଂ ବଡିସଦଶରୁ ଅସଶାଧତି ସତୈଳ ଆମଦାନଡି 
କରଡିବା ସଷେତ୍ରସର ସଯଉ ଁ ସବୈସଦଶଡିକ ମଦୁ୍ରା ଖର୍୍ଷ କରଡିବାକ ୁ ପଡ଼ଡିଥାଏ 
ତାହା ମଧ୍ ବଞ୍ାଇଥାଏ ।

n  ଆଗାମୀ ୨୦୨୧- ୨୨ ଆଖଚୁାର ବର୍ଷସର, ୩୫ ଲଷେ ସମ ଡ୍ିକ୍  ଟନ୍  
ଚଡିନଡି ଇଥାସନାଲସର ପରଡିବର୍୍ତିତ ସହବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛଡି 
ଏବଂ ୨୦୨୪- ୨୫ ସଦୁ୍ା, ୬୦ ଲଷେ ସମ ଡ୍ିକ୍  ଟନ୍  ଚଡିନଡି ଇଥାସନାଲସର 
ପରଡିବର୍୍ତିନ କରାଯଡିବାର ଲଷେୟୁ ଧାଯ୍ଷୟୁ କରାଯାଇଛଡି । ଏହା ସକବଳ 
ସଦଶସର ଉତ୍ାଦଡିତ ସହଉଥବିା ଅତଡିରଡିକ୍ତ ଆଖ ୁସମସୟୁାର ସମାଧାନ 
କରଡିବ ନାହଡି ଁ ଅପରପସଷେ, ଆଖଚୁାରୀମାନଙୁ୍କ ନଡିଦ୍୍ଷାରଡିତ ସମୟସର ମଧ୍ 
ସସମାନଙ୍କ ପାଉଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରଡିବ ।

ନଡିଷ୍ପର୍ଡି: ୨୦୨୧-୨୨ କୃରଡି ବର୍ଷ ନଡିମସନ୍ ସରକାର 
କୃରକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥ୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟଡି ସର ରଖ ିଆଖରୁ ସହାୟକ 
ମଲୂୟୁକୁ ଅତଡି ଉଦାର ଭାସବ ବୃଦ୍ଡି କରଡିବା ନଡିମସନ୍ 
ନଡିଷ୍ପର୍ଡି ଗ୍ହଣ କରଡିଛନ୍ଡି । 

ନଡିଷ୍ପର୍ଡି: ଉର୍ର- ପବୂ୍ଷାଞ୍ଳ ସଷେତ୍ରୀୟ କରୃଡି ବଡିପଣନ ନଡିଗମ 
ଲଡିମଡିସଟଡ଼ର ପନୁରୁତ୍ାନ ନଡିମସନ୍ ଥବିା ପ୍ରସ୍ତାବକ ୁସକନ୍ଦ୍ର 
କୟୁାବଡିସନଟଙ୍କ ମଂଜରୁୀ ପ୍ରଦାନ ।
n  ପ୍ରଭାବ: ଏଥ ିନିମଗନ୍ତ ୭୭. ୪୫ ଗକାଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପନୁରୁତ୍ାନ ପୟୁାଗକଜକୁ 

ମଂଜରୁୀ ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛି ।
n  ଏହା ଉର୍ର ପବୂ୍ଭାଞ୍ଚଳ ଗକ୍ତ୍ର କୃଷକମାନଙୁ୍କ  ଗସମାନଙ୍କର କୃଷିଜାତ ଦ୍ବୟୁର 

ପାରିଗତାଷିକ ମଲୂୟୁ ପ୍ରୋନ କରିବା େେିଗର ସହାୟକ ଗହାଇପାରିବ ।
n  ଏହା ନିେମର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦି୍ କରିବା େିେଗର ସହାୟକ ଗହବ ।
n  ଉର୍ର ପବୂ୍ଭାଞ୍ଚଳ ଗକ୍ତ୍ ତଥା ଗେଶର ଅନୟୁାନୟୁ ଭାେର ଗଜୈବ କୃଷି ଉତ୍ାେକୁ 

ଜଆିଇ ଟୟୁାେିଂ କରିବା ଏବଂ ଗସସବୁର ବିପଣନ ସକାଗଶ ଏହା ଗବଶ ୍ 
ସହାୟକ ଗହାଇପାରିବ ।

n  ଉର୍ର ପବୂ୍ଭାଞ୍ଚଳ ଗକ୍ତ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ଉତ୍ାେତି ଦ୍ବୟୁକୁ ବିଶ୍ୱ 
ବଜାରଗର ବିପଣନର ସବିୁଧା ମିଳିବ ।ଏହା କୃଷି ଗକ୍ତ୍ ସକାଗଶ ଉଭୟ 
ପ୍ରତୟୁକ୍ ଏବଂ ପଗରାକ୍ କମ୍ଭନିଯକିୁ୍ତ ସଗୁଯାେ ସଷିୃ୍ଟଗର ମଧ୍ ସହାୟକ ଗହବ ।

ନଡିଷ୍ପର୍ଡି: ଓସଜାନ ସ୍ତର ହ୍ାସ ସଂପକ୍ଷୀତ ପ୍ରସଙ୍ ଉପସର 
ମଣ୍ଟଟ୍ରଡିଲ୍  ସପ୍ରାସଟାକଲର କଡିଗାଲଡି ସଂସଶାଧନକ ୁସକନ୍ଦ୍ର 
କୟୁାବଡିସନଟ ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରଦାନ କରଡିଛନ୍ଡି ।

n ପ୍ରଭାବ: ୨୦୨୩ ମସିହା ସଦୁ୍ାଏ େେିଗର ଏକ ଜାତୀୟ ରଣନୀତି 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯିବ ଏହା ମାଧ୍ମଗର ହାଇକ୍୍ାଫ୍ ଲୁକ୍ରାକାରତ୍ତନକୁ 
ପଯ୍ଭୟୁୟକ୍ଗମ ବିଗଲାପ କରାଯିବ ।

n  ବର୍୍ଭମାନର ଗେଶର ଗଯଉ ଁ ଗବୈଧାନିକ ବୟୁବସ୍ା ପ୍ରଚଳିତ ରହଛିି 
ତାହା ୨୦୨୪ ମସିହା ମଧ୍ଭାେ ସଦୁ୍ା ସଂଗଶାଧତି କରାଯିବ ଯଦ୍ାରା 
କିୋଲି ସଂଗଶାଧନକୁ ପ୍ରବର୍୍ଭନ କରିବା ସନିୁଶି୍ତ ଗହାଇପାରିବ ।

n ଭାରତ ପଯ୍ଭୟୁାୟକ୍ମିକ ଭାଗବ ହାଇକ୍୍ାଫ୍ ଲୁକ୍ରାକାରତ୍ତନ (ଏଚଏଫସି)
କୁ ହ୍ାସ କରିବ ।

n  ଏହା ଦ୍ାରା ଗେଶରୁ ସବୁଜେହୃ ବାଷ୍ପର ନିେ୍ଭମନକୁ ପ୍ରତିହତ 
କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାକି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍୍ଭନର ମଖୁୟୁ ଆଧାର । 
ଏହାକୁ ମଧ୍ ଗରାକାଯାଇ ପାରିବ ।

n  ଏହା ଫଳଗର ଗେଶଗର କମ୍ଭନିଯକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ତ୍ୱରା୍ ୍ବତି ଗହବ ।ନୂତନ 
ପିଢ଼ିର ବିକଳ୍ପ ଗରଫି୍ଗଜରାଟେ ଏବଂ ତତ୍ ସଂପକ୍ଭୀତ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ 
ନିମଗନ୍ତ  ରଗରାଇ ନବସଜୃନକୁ ଗପ୍ରାତ୍ସାହନ ମିଳିବ ।

n  ପ୍ରଭାବ: ଏଭଳି ନିଗବଶ ଗେଶର ଭିରି୍ଭୂମି ଏବଂ ଉତ୍ାେନ ଗକ୍ତ୍ 
ତଥା ବିମାନବନ୍ଦର ନିମ୍ଭାଣ ଗକ୍ତ୍ଗର ଅଧକି ପଂୁଜ ିନିଗବଶ ସକାଗଶ 
ଗପ୍ରାତ୍ସାହନ ଗଯାୋଇବ । ଭାରତ ସରକାର ଗେଶଗର ରଗରାଇ 
ସହଗଯାେୀତାଗର ଗଯଉ ଁ ବିଶ୍ୱସ୍ରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କ 
ବିକାଶ  ତଥା ପରିବହନ ଭିରି୍ଭୂମିର ବିକାଶ ରଟାଇବାକୁ ଲକ୍ୟୁ 
ରଖଛିନି୍ତ ତାହା ଯଗଥଷ୍ଟ ମାତ୍ାଗର ସେୃୁଢ଼ ଗହାଇପାରିବ ।

n  ନିକଟଗର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା କରାଯାଇଥବିା ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ମଦୁ୍କିରଣ 
ପାଇପଲାଇନ (ଏନଏମପି)କୁ ମଧ୍ ଏହା ଫଳଗର ଯଗଥଷ୍ଟ 
ଗପ୍ରାତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିବ । ଏଥଗିର ସମସ୍ ପ୍ରକାର ସଂସାଧନ 
ଯଥା ସଡ଼କ, ଗରଳବାଇ, କ୍ୀଡ଼ା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ୍, ଶକି୍ତ ସରବରାହ 
ଲାଇନ ଏବଂ େୟୁାସ ପାଇପଲାଇନର ଉପଯକୁ୍ତ ରକ୍ଣାଗବକ୍ଣ 
କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାଦ୍ାରା ଗେଶଗର ଉଭୟ ପ୍ରତୟୁକ୍  ଏବଂ 
ପଗରାକ୍ କମ୍ଭନିଯକିୁ୍ତ ସଗୁଯାେ ସଷିୃ୍ଟ ଗହାଇପାରିବ ।  

ନଡିଷ୍ପର୍ଡି: ସମସସ୍ଷ ଆସଙ୍କାସରଜ୍  ଇନଫ୍ାଷ୍ଟକଚର୍  ଇନସଭଷ୍ଟସମଣ୍ଟ 
ସହାଲ୍ଡିଂ ଲଡିମଡିସଟଡ଼ ପାଇ ଁ୧୫୦୦୦ ସକାଟଡି ଟଙ୍କା  ଭାରତସର 
ପ୍ରତୟୁଷେ ବଡିସଦଶୀ ପଂୁଜଡି ନଡିସବଶ (ଏଫଡ଼ଡିଆଇ) ନଡିମସନ୍ ଥବିା 
ପ୍ରସ୍ତାବକ ୁସକନ୍ଦ୍ର କୟୁାବଡିସନଟ ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରଦାନ କରଡିଛନ୍ଡି ।

କୟୁାବଡିସନଟ୍  ନଡିଷ୍ପର୍ଡି
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ଶତାବ୍ୀ ଶତାବ୍ୀ ଧରି ମାନବୀୟ ମଲୂୟୁଗବାଧର ମକୂସାକ୍ୀ ଭାଗବ ଗସାମନାଥ ମନ୍ଦରି ମଣୁ୍ ଗଟକି ଠଆି ଗହାଇରହଛିି । ଏହା 
ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଜ ିଆହ ୍ବାନ ଜଣାଉଛି ଗଯ ମିଥୟୁାଚାର ଦ୍ାରା ସତୟୁକୁ ଗକଗବ ପରାସ୍ କରିଗହବନାହି ଁଏବଂ ଆତଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆସ୍ା 
ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ କୋଚିତ୍  େମନ କରାଯାଇ ପାରିବନାହି ଁ। ଏହାକୁ ଧ୍ଂସ କରିଗେବା ଲାେି ବାରମ୍ବାର କରାଯାଇଥବିା ଉେୟୁମ ସଗ୍ୱେ 

ଗସାମନାଥ ମନ୍ଦରି ଏଗବ ସଦୁ୍ା ତା’ର ମଥାକୁ େବ୍ଭର ସହ ଗଟକି େଣ୍ାୟମାନ । ଅେଷ୍ଟ ୨୦ ତାରିଖ େନି ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥବିା 
ଅଗନକ େଡ଼ିୁଏ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗକବଳ ଏହ ିେିବୟୁ ମନ୍ଦରିର ଭବୟୁତା ଓ ଆଧ୍ାତି୍ମକତା ବୃଦି୍ଗର ସହାୟକ ଗହାଇନାହି ଁଏବଂ ଏହା 
ଅଧକିରୁ ଅଧକି ଶ୍ଦ୍ାଳଙୁୁ୍କ ଆକଷ୍ଣିତ କରିପାରିଛି । ଏହ ିଗକ୍ତ୍ ପଯ୍ଭୟୁଟନ ଶଳି୍ପକୁ ମଧ୍ ବୃଦି୍ କରିବାଗର ସହାୟକ ଗହାଇଛି ।

ଶ୍ୀ ଗସାମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପନୁଃନିମ୍ଭାଣ କରାଇଥବିା ଗଯାେୀ 
ସଦ୍୍ଭାର ବଲ୍ଭଭାଇ ପଗଟଙ୍କ ନିକଟଗର ଭାରତ 
ସୋଗବଗଳ ଋଣୀ ଗହାଇ ରହବି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ 

ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ଯିଏକି ଶ୍ୀ ଗସାମନାଥ ମନ୍ଦରି ନୟୁାସର ଅଧ୍କ୍ 
ଅଛନି୍ତ, ଗସ େତ ୧୦ ବଷ୍ଭ ମଧ୍ଗର ଏହ ି ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ 
ନିମଗନ୍ତ ଏକ ନୂତନ େିେ ଗେଖାଇଛନି୍ତ । ତାଙ୍କ ଗନତୃତ୍ୱଗର 
ଏହ ି ମନ୍ଦରିର େଭ୍ଭେହୃ ଏବଂ ମନ୍ଦରି ଚୂଡ଼ାର ଆମଳକି ଚକ୍ର 
ପନୁଃନିମ୍ଭାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗସାମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ 
ସହତି ଗଯାଡ଼ିଗହାଇ ରହଥିବିା କିମ ୍ବେନ୍ତୀମାନଙ୍କ ଉପଗର 
ଗସଠାଗର ଲାଇଟ୍  ଆଣ୍ ସାଉଣ୍ ଗସା’ର ମଧ୍ ଚମତ୍ାର ବୟୁବସ୍ା 
କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରଗର ଥବିା ଅନୟୁାନୟୁ ମନ୍ଦିରେଡ଼ିୁକର 
ଜୀର୍ଣ୍ଭସଂସ୍ାର ଓ ପନୁଃନିମ୍ଭାଣ ସହତି ଗସଠାଗର ବିଶ୍ୱସ୍ରୀୟ 
ସମସ୍ ପ୍ରକାର ବୟୁବସ୍ାମାନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଗସାମନାଥ 
ମନ୍ଦିର ଓ ଆଖପାଖ ସ୍ାନମାନଙୁ୍କ ଯାଉଥବିା ତୀଥ୍ଭଯାତ୍ୀମାନଙୁ୍କ 
ସମସ୍ ପ୍ରକାର ସବୁିଧାସଗୁଯାେ ଗଯାୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳଗର 

ସମଦୁ୍ର ତୀସର ଶଶଡିନା ପ୍ରତଡିଷ୍ଡିତ
ପ୍ରଭାସତୀସଥ୍ଷ ପରମ ପବଡିତ୍ରମ ୍
ସଜୟୁାତଡିମ୍ଷୟଂ ଗଜୁ୍ଷରଭୂମଡିରତ୍ଂ
ତଂ ସସାମନାଥଂ ସତତଂ ନମାମଡି ।

ଏହା ଗହଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଗଜୟୁାତିଲ୍ଣି ଙ୍ଗ 
ଯାହାକୁ ଗସାମ ଅଥ୍ଭାତ୍  ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାସ ଗବଳାଗର 

ସ୍ାପନା କରିଥଗିଲ ।

ଶ୍ରୀ ସସାମନାଥ ମନ୍ଦଡିର
ଆତଙ୍କବାଦ ଉପସର ଆସ୍ାର ବଡିଜୟର ଏକ ଅନନୟୁ ନମନୁା

ଜାତୀୟପଯ୍ଭୟୁଟନ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ାୟ
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ଗସଠାକୁ ଏଗବ ପଯ୍ଭୟୁଟକମାନଙ୍କ ଆେମନ ସଂଖୟୁାଗର ଅସମ୍ଭବ 
ବୃଦି୍ ପରିଲକି୍ତ ଗହାଇଛି । “ଏହା ଆଜ ିନୂତନ ଭାରତର 
ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ମ୍ଭ ଭାଗବ ବିେୟୁମାନ ଯାହାକୁ ରାମ ମନ୍ଦରି 
ଢ଼ାଂଚାଗର ନିମ୍ଭାଣ କରାଯାଇଛି । ଆମର ଚିନ୍ତାର ବର୍୍ଭମାନ 
ସି୍ତିଗର ଉନ୍ନତି ରଟାଇବା ଆବଶୟୁକ ଏବଂ ତାହା ଆଗମ ଇତିହାସ 
ଠାରୁ ହି ଁଶଖିବିା ଉଚିତ । ଏହାଦ୍ାରା ଆଗମ ଏକ ନୂତନ ଭବିଷୟୁତ 
ମଧ୍ ସଷିୃ୍ଟ କରିପାରିବା । ଗତଣ,ୁ ଗଯଗତଗବଗଳ ମୁ ଁ “ଭାରତ 
ଗଯାଗଡ଼ା ଆଗନ୍ଦାଳନ” କଥା କଗହ ଏହା ଗକୌଣସି ଗଭୌଗୋଳିକ 
ଅଥବା ଆେଶ୍ଭେତ ସଂପକିୃ୍ତ ମଧ୍ଗର ସୀମିତ ଗହାଇ ରହବିାକୁ ମୁ ଁ
ଚାଗହନଁା। ଏହା ମଧ୍ ଆମର ଏକ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିଯାହା ଆମକୁ ଆମର 
ଅତୀତ ସହତି ଗଯାଡ଼ିବା ସଗଙ୍ଗ ସଗଙ୍ଗ ଭବିଷୟୁତର ଭାରତ ନିମ୍ଭାଣ 
ପାଇ ଁମଧ୍ ଗପ୍ରରଣା ଗଯାୋଏ ।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ 
ଏହସିବୁ ଗଯାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ ଅବସରଗର ଉେ୍ ଗବାଧନ ଗେଇ 
ମତ ଏହ ି ଗପାଷଣ କରିଥଗିଲ । ଗକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟଟ୍ର ମନ୍ତୀ ଅମିତ 

ଶାହା ମଧ୍ ଏହ ିକାଯ୍ଭୟୁକ୍ମଗର ଉପସି୍ତ ଥଗିଲ ଏବଂ ଗସ ଭାଷଣ 
ପ୍ରସଙ୍ଗଗର କହଥିଗିଲଗଯ ଏଭଳି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶ୍ଦ୍ାଳମୁାନଙୁ୍କ 
ଗପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବ ଏବଂ ପଯ୍ଭୟୁଟନ ମଧ୍ ଏକ ନୂତନ ଗପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ଲାଭ କରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ଗମାେୀଙୁ୍କ ଗସ ପ୍ରଶଂସା କରି 
କହଥିଗିଲ ଗଯ ସାରା ଗେଶଗର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ତିୃ ସଂପକ୍ଭୀତ 
ବିଭିନ୍ନ ଧମ୍ଭପୀଠ ଓ ସ୍ଳୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରାଇଥବିା ଗଯାେ ୁ
ଗସ ଧନୟୁବାେର ପାତ୍ ।
ଏହଡି ଅବସରସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ସମାଦୀ ସଦଇଥବିା 
ଭାରଣର ମଖୁୟୁ ପ୍ରସଙ୍:
n  ଆଜ ି  ପଯ୍ଭୟୁଟନ ଗକବଳ ଗଲାକଙୁ୍କ ପରସ୍ପର ସହତି 

ମିଳାଇବାର ସଗୁଯାେ ସଷିୃ୍ଟ କରିନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଗେଶର 
ପ୍ରେତି ଓ ବିକାଶର ମଧ୍ ସହାୟକ ଗହାଇପାରିଛି । ଆମର 
ଆସ୍ା ବାସ୍ବଗର ଗହଉଛି “ଏକ ଭାରତ, ଗଶ୍ଷ ୍ ଭାରତ” 
ମାନସିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ । ଗସାମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର 

ଶ୍ରୀ ସସାମନାଥ ମନ୍ଦଡିର ପରଡିସରର ବଡିକାଶ

ଗସାମନାଥର ପ୍ରାକୃତିକ ଗସୌନ୍ଦଯ୍ଭୟୁକୁ ମନଗର ରଖ,ି ସମଦୁ୍ େଶ୍ଭନ ପଥକୁ ଗକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସାେ ଗଯାଜନା ଜରିଆଗର ବିକାଶ ରଟାଯାଇଛି । ଏହ ି୧.୫ କିଗଲାମିଟର 
ସମଦୁ୍ େଶ୍ଭନ ପଥ ଶ୍ୀ ଗସାମନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ସମଦୁ୍ କୂଗଳକୂଗଳ ତ୍ିଗବଣୀ ସଙ୍ଗମ 
ପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ ନିମ୍ଭାଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ସମଦୁ୍ର ବିରାଟ ଗଢ଼ଉ ଦ୍ାର ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଏହାକୁ 
ସରୁକି୍ତ ରଖାଯାଇପାରିଛି । ଏହ ି ପଥଗର ଡାକବାଜ ି ଯନ୍ତଠାରୁ ଗନଇ ସିସିଟିଭି 
କୟୁାଗମରା ପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୟୁବସ୍ା ଖଞ୍ାଯାଇଛି ଯଦ୍ାରା ଶ୍ଦ୍ାଳମୁାନଙ୍କ ନିମଗନ୍ତ 
ସମସ୍ ପ୍ରକାର ନିରାପର୍ା ସନିୁଶି୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ାରା ସ୍ାନୀୟ ଗଲାକମାନଙ୍କ 
ସକାଗଶ ମଧ୍ କମ୍ଭନିଯକିୁ୍ତ ସଗୁଯାେ ସଷିୃ୍ଟ ଗହାଇପାରିବ ।

ସମଦୁ୍ର ଦଶ୍ଷନ ପଥ

ସସାମନାଥ ପ୍ରଦଶ୍ଷନୀ ଗୟୁାସଲରୀ ଶ୍ରୀ ପାବ୍ଷତୀ ମନ୍ଦଡିର

ପରୁୁଣା (ଜନୁ) ସସାମନାଥ

ଏହି େୟୁାଗଲରୀକୁ ମନ୍ଦିର ସ୍ାପତୟୁ  ଅନୁସାଗର 
ନିମ୍ଭାଣ କରାଯାଇଛି । ପରୁୁଣା ଗସାମନାଥ 
ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ଓ ପ୍ରସ୍ର ଖଣ୍େଡ଼ିୁକ 
ତଥା ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ାପତୟୁକଳାକୁ 
ଗସଠାଗର ସଂେହୃୀତ କରି ରଖାଯାଇଛି । 
ମନ୍ଦିର ନିମ୍ଭାଣ ସ୍ାପତୟୁ ସଂପକ୍ଭୀତ ସମସ୍ 
ପ୍ରକାର ସଚୂନା ଏଠାଗର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । 
ଏହି ସଚୂନା ଗବ୍ଲୀ ଲିପି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଗର ଉପଲବ୍ଧ ଯଦ୍ାରା 
ପ୍ରଗତୟୁକ ବୟୁକି୍ତ ଆମର ମହାନ ଇତିହାସ 
ସଂପକ୍ଭଗର ଅବେତ ଗହାଇପାରିଗବ ।

ଶ୍ୀ ପାବ୍ଭତୀ ମନ୍ଦିରର ଭିରି୍ପ୍ରସ୍ର 
ଗସାମନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରଗର ହି ଁ
ସ୍ାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମଳୂ ମନ୍ଦିର 
ଢାଞ୍ଚାଗର ନିମ୍ଭାଣ କରାଯିବାର ଗଯାଜନା  
କରାଯାଇଛି। ଶ୍ୀ ପାବ୍ଭତୀ ମନ୍ଦିର ଗମାଟ 
୩୦ ଗକାଟି ଟଙ୍କା ବୟୁୟଗର ନିମ୍ଣିତ 
ଗହବାର ପ୍ରସ୍ାବ ରହିଛି । ଏଥ ି ମଧ୍ଗର 
ଗସାମପରୁା ସଲାତ ଗଶୈଳୀଗର ମନ୍ଦିର 
ନିମ୍ଭାଣ କରାଯିବା ସହିତ େଭ୍ଭେହୃ ଓ ନୃତୟୁ 
ମଣ୍ପର ମଧ୍ ବିକାଶ ରଟାଯିବ ।

ପରବର୍୍ଭୀ ସିରିଜଗର ପରୁୁଣା (ଜୁନ)ଗସାମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପନୁଃନିମ୍ଭାଣ ଯାହାକି ଇଗନ୍ଦାରର 
ମହାରାଣୀ ଅହଲୟୁାବାଈ ଗହାଲକାର ୧୭୮୩ ଖ୍ୀଷ୍ଟାବ୍ଗର ନିମ୍ଭାଣ କରିଥଗିଲ । ସମଗ୍ ପରୁୁଣା 
ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଅତି ପବିତ୍ ଭାଗବ ପନୁଃବିକଶତି କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଶ୍ଦ୍ାଳୁମାନଙ୍କ 
ନିମଗନ୍ତ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଭ ନିରାପେ ଏବଂ ଏହାର କ୍ମତାକୁ ମଧ୍ ବୃଦି୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥଗିର ପ୍ରଥମ 
ମହଲାଗର େୁଇଟି ପ୍ରଶସ୍ ହଲ୍ , ତଳ ମହଲାଗର ଗଷାହଳଟି ଗୋକାନ ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ 
ପରିସର ଯାହାକି ଧ୍ାନ ଓ ପ୍ରାଥ୍ଭନା କରିବା ଲାେି ଉଦି୍ଷ୍ଟ ଗସସବୁ ପରୁାତନ ମନ୍ଦିର ସହ 
ଗଯାଡ଼ାଯାଇଛି । ପରୁୁଣା (ଜୁନ) ଗସାମନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ପନୁଃନିମ୍ଭାଣ ଶ୍ୀ ଗସାମନାଥ 
ମନ୍ଦିର ଟ୍ଷ ୍ଯ ଦ୍ାରା ୩.୫ ଗକାଟି ଟଙ୍କା ବୟୁୟଗର ସଂପରୂ୍ଣ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ଜାତୀୟ ପଯ୍ଭୟୁଟନ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ାୟ
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ସଂସ୍ତୃି ଏବଂ ମାନବୀୟ ଆେଶ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ଭାଗବ 
େଣ୍ାୟମାନ ଗହାଇ ରହଛିି ।

n  ଭାରତ ଗଯାଗଡ଼ା ଆଗନ୍ଦାଳନ ଆମମାନଙୁ୍କ ଆମର 
ଅତୀତ ସହତି ଗଯାଡ଼ିପାରିବ ଯଦ୍ାରା ଆଗମ ଭବିଷୟୁତର 
ଭାରତ ନିମ୍ଭାଣ କରିପାରିବା । ଚାରି ଧାମ, ଶକି୍ତ ପୀଠ 
ଏବଂ ଗେଶର ଅନୟୁାନୟୁ ଧମ୍ଭପୀଠମାନ ଗହଉଛନି୍ତ “ଏକ 
ଭାରତ, ଗଶ୍ଷ ୍ଭାରତ”ର ଆତ୍ମା। ଦ୍ାେଶ ଗଜୟୁାତିଲ୍ଣିଙ୍ଗ 
ସମଗ୍ ଭାରତକୁ ଏକତା ସତୂ୍ଗର ଗଯାଡ଼ିଥାଏ ।

n  ସଦ୍୍ଭାର ପଗଟଲ ଆମମାନଙୁ୍କ ଭାରତର ଏହ ି
ପ୍ରାଚୀନ ଗେୌରବର ପନୁରୁତ୍ାନ ନିମଗନ୍ତ ପଥ 
ପ୍ରେଶ୍ଭନ କରିଛନି୍ତ । ଗଲାକମାତା ଅହଲୟୁାବାଈ 
ଗହାଲକାର ଏହଭିଳି ଅଗନକ ମନ୍ଦରିର ପନୁଃନିମ୍ଭାଣ 
କରାଇଥଗିଲ । ଆଜ ି ଗଯଉସଁବୁ ପ୍ରକଳ୍ପେଡ଼ିୁକର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସାହା ଆମର ଧମ୍ଭୀୟ ଉେୟୁମ 
ଏବଂ ପଯ୍ଭୟୁଟନ ମଧ୍ଗର ଏକ ସଂଗଯାେର ଗସତୁ 
ସ୍ାପନ କରିବ । ଗସାମନାଥ ପ୍ରେଶ୍ଭନୀ ଗକନ୍ଦ୍ର ଆମର 
ଯବୁଗୋଷୀ୍ଙୁ୍କ ଆମର ମହାର୍ଭ ସାଂସ୍ତୃିକ ଐତିହୟୁ 
ଗବୈଭବ ସହତି ସଂଗଯାେ କରାଇବ ।

n  ପ୍ରସାେ ଗଯାଜନା ଅଧୀନଗର, ଏପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ ୧୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ସଂପରୂ୍ଣ୍ଭ ଗହାଇଛି ଯାହାକି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ପଯ୍ଭୟୁଟନକୁ 
ଗପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବ । ଇ- ଭିସା, ଆେମନ ମାଗତ୍ ହି ଁ
ଭିସା ପ୍ରୋନ ଏବଂ ଆତିଗଥୟତା ଉପଗର ଜଏିସଟି 
ହାର ହ୍ାସ ଆମର ପଯ୍ଭୟୁଟନ ଗକ୍ତ୍କୁ ଅଧକି 
ଗପ୍ରାତ୍ସାହନ ଗଯାୋଇଛି ।

n  ଏଥ ି ନିମଗନ୍ତ ସାରା ଗେଶଗର ଉଗଣଇଶଟି ପ୍ରମଖୁ 
ପଯ୍ଭୟୁଟନ ସ୍ଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 
ଗସେଡ଼ିୁକର ବିକାଶ ରଟାଯାଉଛି । ଗସହସିବୁ 
ପ୍ରକଳ୍ପେଡ଼ିୁକ ଭବିଷୟୁତଗର ଆମର ପଯ୍ଭୟୁଟନ ଶଳି୍ପକୁ 
ନୂତନ ଗପ୍ରରଣା ଗଯାୋଇବ ।

n  ଏହା ଫଳଗର ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜ୍ଭାତିକ ପଯ୍ଭୟୁଟନ ସାମଥ୍ଭୟୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି । 
ଏଗବ ଆଧ୍ାତି୍ମକ ପଯ୍ଭୟୁଟନ ପ୍ରତି ଗଲାକମାଗନ ଅଧକି ଆକୃଷ୍ଟ ଗହଉଛନି୍ତ 
ଏବଂ ଗେଶଗର ତାହାର ସାମଥ୍ଭୟୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି । ଆଧନିୁକ ସଂସାଧନ 
ସହତି ପ୍ରାଚୀନ ଗେୌରଗବାଜ୍ଜ୍ୱଳ ଐତିହୟୁର ପନୁରୁତ୍ାନ ଓ ପନୁଃନିମ୍ଭାଣ 
କରାଯାଉଛି ।

n  ଗକନ୍ଦ୍ର ପଯ୍ଭୟୁଟନ ମନ୍ତଣାଳୟ ସ୍ୱଗେଶ େଶ୍ଭନ ଗଯାଜନା ଅଧୀନଗର ୧୫ଟି 
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗନଇ ଏକ ପଯ୍ଭୟୁଟନ ସକ୍ଣିଟର ବିକାଶ ରଟାଉଛନି୍ତ । ଏହା 
ଗେଶର ଅବଗହଳିତ ଅଞ୍ଚଳଗର ପଯ୍ଭୟୁଟନ ସାମଥ୍ଭୟୁକୁ ଯଗଥଷ୍ଟ ମାତ୍ାଗର 
ବୃଦି୍ ରଟାଇବ ।

n  ରାମାୟଣ ସକ୍ଣିଟ୍  ଅଧୀନଗର ଶ୍ଦ୍ାଳମୁାଗନ ଭେବାନ ଶ୍ୀରାମଙ୍କ ନାମ 
ସହତି ସଂଶି୍ଷ୍ଟ ସାରା ଭାରତଗର ଥବିା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ାନ ସଂପକ୍ଭଗର ଅଧକି 
ଅବେତ ଗହଉଛନି୍ତ । ଏହା ଗସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ ରାମ କିପରି ସାରା ଭାରତର 
ରାମ ତାହା ଅବେତ କରାଉଛି ।

n  ଗସହଭିଳି ବୁଦ୍ ସକ୍ଣିଟ ମାଧ୍ମଗର ଶ୍ଦ୍ାଳମୁାନଙୁ୍କ ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱଗର ଭେବାନ 
ବୁଦ୍ଙ୍କ ସହତି ଜଡ଼ିତ ସ୍ାନେଡ଼ିୁକ ସଂପକ୍ଭଗର ଅବେତ କରାଯାଉଛି ।

n  ଗକୋରନାଥ ଭଳି ପାବ୍ଭତୟୁ ଗକ୍ତ୍ର ବିକାଶ, ଚାରି ଧାମର ଟଗନଲ ଓ 
ରାଜମାେ୍ଭ, ଗବୈଗଷ୍ାଗେବୀ ସ୍ଳୀର ବିକାଶ କାଯ୍ଭୟୁ ଏବଂ ଉର୍ର- ପବୂ୍ଭାଞ୍ଚଳ 
ଗକ୍ତ୍ଗର ହାଇଗଟକ୍  ସଂସାଧନର ଉପଗଯାେ ପବୂ୍ଭରୁ ଥବିା ସମସ୍ ପ୍ରକାର 
େୂରତ୍ୱକୁ େୂର କରି ଗସସବୁକୁ ଗଯାଡ଼ୁଛି ।

n  ପଯ୍ଭୟୁଟନ ମାଧ୍ମଗର ନାେରିକମାନଙୁ୍କ ଗେଶ ଗକବଳ ପରସ୍ପର ସହ 
ଗଯାଡ଼ୁନାହି ଁ ବରଂ ଗସମାନଙୁ୍କ ଆେକୁ ଅଗ୍ସର ଗହବାର ସଗୁଯାେ ମଧ୍ ପ୍ରୋନ 
କରୁଛି। ୨୦୧୩ ମସିହାଗର ବିଶ୍ୱ ପଯ୍ଭୟୁଟନ ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦୀ ସଚୂୀଗର ଭାରତର ସ୍ାନ 
୬୫ ଥବିାଗବଗଳ ୨୦୧୯ଗର ତାହା ୩୪କୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି ।

ପଯ୍ଷୟୁଟନ ପ୍ରତଡିସଯାଗୀ ସଚୂୀସର ଭାରତ ୬୫ତମ 
ସ୍ାନରୁ ୩୪ତମ ସ୍ାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ସହାଇଛଡି ।

୨୦୧୪ ମସିହାଗର ଗରାଷଣା 
କରାଯାଇଥବିା  ପ୍ରସାେ 
ଗଯାଜନା ଅଧୀନଗର 

40
ଟି ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରକଳ୍ପ  ପଯ୍ଭୟୁଟନ
 ସ୍ଳୀର ବିକାଶ ରଟାଯାଉଛି 

ଗଯଉଥଁରୁି ୧୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଏଗବସଦୁ୍ା ସଂପରୂ୍ଣ୍ଭ 
ଗହାଇସାରିଛି ।

₹100 ସକାଟଡି
ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ମଲୂୟୁର 

ତିଗନାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ େଜୁରାତଗର 
କାଯ୍ଭୟୁକାରୀ ଗହଉଛି । ବିଭିନ୍ନ
ପଯ୍ଭୟୁଟନ ସ୍ଳୀେଡ଼ିୁକୁ ପରସ୍ପର 

ସହ ସଂଗଯାେ କରିବା
ଗହଉଛି ଏହାର ମଖୁୟୁ 

ଉଗଦ୍ଶୟୁ ।

ପଯ୍ଷୟୁଟନ ଶଡିଳ୍ପର ନୂତନ ଦଡିଗନ୍

Scan the QR code to listen 
to the address of Prime 
Minister Narendra Modi.
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“ଗେଶର ବୟୁବସାୟିକ ଉଗଦ୍ୟୁାେୀମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ ପ୍ରକାର 
ସହଗଯାେ ଗଯାୋଇ ଗେବା ଗହଉଛି ସରକାରଙ୍କ ୋୟିତ୍ୱ 
। ଆଜରି ଯେୁଗର ଏକାକୀ ଉଗଦ୍ୟୁାେ ପରିଚାଳନା କରିବା 

ଓ ଏହାର ମାଲିକାନାକୁ ନିୟନ୍ତୟଣଗର ରଖବିା ସରକାରଙ୍କ ପଗକ୍ ଆଗେୌ 
ସମ୍ଭବପର ନୁଗହ ଁ । ଅପରପଗକ୍ ଜନ କଲୟୁାଣ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂପକ୍ଭୀତ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପଗର ଧ୍ାନ ଗକନ୍ଦ୍ରୀତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଗଧୟ ଗହବା ଉଚିତ ।”

ଚଳିତ ବଷ୍ଭ େତ ମାଚ୍ଚ୍ଭ ମାସଗର ଗେଶର ନିଗବଶକମାନଙ୍କ ସହ ବାର୍୍ଭାଳାପ 
କଲାଗବଗଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀଙ୍କର ଏହ ିଶବ୍ ତାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାକୁ 
ସଚୂୀତ କଗର ।  ଚଳିତ ବଷ୍ଭ ସାଧାରଣ ବଗଜଟ ଉପସ୍ାପନ ଗହାଇସାରିବା 
ପଗର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଥିବିା ଏହ ି ଶବ୍ାବଳୀ ରଗରାଇ ଗକ୍ତ୍ ଉପଗର 
ସରକାରଙ୍କ ଆସ୍ାକୁ ପ୍ରତିପାେତି କଗର । ଏହା ଦ୍ାରା ସମସ୍ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମର 
ସଫୁଳ ଗେଶର ଗଶଷତମ ବୟୁକି୍ତଙ୍କ ନିକଟଗର ପହଞ୍ଚପିାରିବ । ପ୍ରଥମ ଥର 
ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ପ୍ରତୟୁକ୍ ଭାଗବ ନିଜ ନିଜ ଗକ୍ତ୍ଗର 
ବିଗଶଷ ଜ୍ାନ ଥବିା ବୟୁକି୍ତବିଗଶଷଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଭାବ ବିନିମୟ କିଥଗିଲ । 
ସାଧାରଣ ବଗଜଟ ସଂପକ୍ଭଗର ଗସମାଗନ ମନଗର କି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ସଷିୃ୍ଟ 
ଗହଉଛି ତାହା ଜାଣବିା ଥଲିା ତାଙ୍କର ଉଗଦ୍ଶୟୁ । ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ମଦୁ୍କିରଣ 
ପାଇପଲାଇନ (ଏନଏମପି) ଗଯାଜନା ସାରା ଗେଶଗର ଭିରି୍ଭୂମିର ବିକାଶ  
ଉଗଦ୍ଶୟୁଗର ହି ଁ ବିକାଶ ରଟାଯାଇଛି । ଏଥଗିର ରଗରାଇ ଗକ୍ତ୍ମାଗନ 

ସହଜଗର ସାମିଲ ଗହାଇପାରିଗବ । ଭିରି୍ଭୂମିର ବିକାଶ ସହତି ସଂଶି୍ଷ୍ଟ 
ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତଣାଳୟ ସହତି ପଙୁ୍ଖାନୁପଙୁ୍ଖ ଆଗଲାଚନା କରିବା ପଗର  ନିତି 
ଆଗୟାେ ଏହାର ର୍ ଲୁପି୍ରଣ୍ଟ୍  ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଛନି୍ତ । ଏହ ିଗଯାଜନା ଅଧୀନଗର ଗକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ସଂପେର ମଦୁ୍କିରଣ ଜରିଆଗର ଆୋମୀ ଚାରି ବଷ୍ଭ ମଧ୍ଗର 
୬ ଲକ୍ ଗକାଟି ଟଙ୍କା ଉପାଜ୍ଭନ କରିବା ନିମଗନ୍ତ ଗଯାଜନା କରିଛନି୍ତ। ଗସଥ ି
ମଧ୍ଗର ସଡ଼କ ଠାରୁ ଗରଳବାଇ ପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଗକ୍ତ୍ ସାମିଲ ।

ଚଳିତ ବଷ୍ଭ ଅେଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖ େିନ ଏହି ଗଯାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରି 
ଅଥ୍ଭମନ୍ତୀ ନିମ୍ଭଳା ସୀତାରମଣ କହିଗଲ, ‘ଗେଶର ପ୍ରଗତୟୁକ ନାେରିକ 
ଗଯଭଳି ଗଶ୍ଷ ୍ ଭିରି୍ଭୂମି ସବିୁଧା ଉପଲବ୍ଧ ଗହାଇପାରିଗବ ଏବଂ 
ତାହା ସଲୁଭ ମଲୂୟୁଗର ମିଳିପାରିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା 
ଆଧାରଗର ଏହା ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପେ ମଦୁ୍ିକରଣ, ଯାହା 
ମଦିୁ୍କରଣ ମାଧ୍ମଗର ସଜୃନ ସଷିୃ୍ଟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପଗର ଆଧାରିତ, 
ତାହା ଗେଶର ରଗରାଇ ଗକ୍ତ୍ର ସାମଥ୍ଭୟୁକୁ ଆହରଣ କରିବା ପାଇ ଁ
ଗଚଷି୍ଟତ ଗହବ । ଗସମାଗନ ନୂଆ ନୂଆ ସଂସାଧନଗର ପଞିୁ୍ ନିଗବଶ 
କରିଗବ । ଗେଶଗର ନିଯକିୁ୍ତ ସଗୁଯାେ ସଷିୃ୍ଟ ନିମଗନ୍ତ ଏହା ଆବଶୟୁକ । 
ଏହାଦ୍ାରା ଉଚ୍ଚ ଆଥ୍ଣିକ ବିକାଶ ରଟିବା ସମ୍ଭବପର ଗହାଇପାରିବ ଏବଂ 
ଏହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାଗବ ଗେଶର ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଦ୍୍ଭ- ସହରାଞ୍ଚଳ 
ଗକ୍ତ୍ଗର ସାମଗି୍କ ଜନ କଲୟୁାଣ ରଟାଇପାରିବ ।’

ଉର୍ମ ଏବଂ େଣୁାତ୍ମକ ଭିରି୍ଭୂମି ଗଯଗକୌଣସି ଗେଶର ଆଥ୍ଣିକ ବିକାଶ ଏବଂ କମ୍ଭନିଯକିୁ୍ତ ସଗୁଯାେ ସଷିୃ୍ଟ ନିମଗନ୍ତ 
ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାଯ୍ଭୟୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ଗେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା େିବସ ଅବସରଗର ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଭିରି୍ଭୂମି 
ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମଗନ୍ତ ୧୧୦ ଲକ୍ ଗକାଟି ଟଙ୍କାର ଗରାଷଣା କରିଛନି୍ତ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଗରାଷଣା 
କରାଯାଇଥବିା ଏହ ିସଂସାଧନ ମଦୁ୍ୀକରଣ ପାଇପଲାଇନ ଗଯାଜନା ଗେଶର ଭିରି୍ଭୂମି ଗକ୍ତ୍ଗର ଆମଳୂଚୂଳ 

ପରିବର୍୍ଭନ ଆଣବିାର ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିପ୍ରୋନ କଗର । ଏହ ିକାଯ୍ଭୟୁକ୍ମଗର ବିଭିନ୍ନ ଗଯାଜନାଗର ଆୋମୀ ଚାରି ବଷ୍ଭ ମଧ୍ଗର 
ପଂୁଜ ିନିଗବଶ କରିବା ସକାଗଶ ରଗରାଇ କମ୍ପାନୀମାନଙୁ୍କ ଆହ ୍ବାନ ଜଣାଯିବାଲାେି ସରକାର ଗଯାଜନା କରିଛନି୍ତ ।

ଆଗାମୀ ଚାରଡି ବର୍ଷ ମଧ୍ର 
ସଂପଦର ମଦୁ୍ରୀକରଣ 
ଜରଡିଆସର ୬ ଲଷେ ସକାଟଡି 
ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ହ କରଡିବାକୁ 
ସରକାରଙ୍କ ସଯାଜନା

ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡିର ବଡିକାଶ

ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ମଦୁ୍ରୀକରଣ ପାଇପଲାଇନ
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ମଦୁ୍ରଡିକରଣ କହଡିସଲ କ’ଣ ବୁଝାଏ?
ସମ୍ପେର ମଦୁ୍ିକରଣ କହଗିଲ ବୁଝାଏ ଗଯ ସରକାରୀ ଉଗେୟୁାେେଡ଼ିୁକ 

ଗଯଉଥଁରୁି ଅଧକିତର ଭାଗବ ଉପଗଯାେ କରାଯାଇନାହି ଁ ଗସଥରୁି  ଅଧକି 
ରାଜସ୍ୱ ଅଥବା ଉପାଜ୍ଭନ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଗଖାଜ ିବାହାର କରିବା । ଏହାକୁ 
‘ବ୍ାଉନଫିଲ୍ଡ ସଂପେ’ ଗବାଲି ଆଖୟୁାୟିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥ ି ନିମଗନ୍ତ 
ନିତି ଆଗୟାେ ଅନୟୁାନୟୁ ଗକ୍ତ୍ ମଧ୍ଗର ଗରଳବାଇ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ 
ରାଜମାେ୍ଭ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ଗଟଲିକମ ୍, ଶକି୍ତ, ଗବସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ, 
ଗପଗଟ୍ାଲିୟମ ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ, ଯବୁ ବୟୁାପାର ଓ କ୍ୀଡ଼ା ଭଳି ଗକ୍ତ୍କୁ 
ସଂପେ ମଦୁ୍କିରଣ ନିମଗନ୍ତ ଚୟନ କରିଛନି୍ତ ।
ସରକାରୀ ସଂପଦ ବଡିକ୍ଡି ସହଉନାହଡି ଁ

ଅଥ୍ଭମନ୍ତୀ ନିମ୍ଭଳା ସୀତାରମଣ ଏହ ିଆଶଙ୍କାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଗେଇଛନି୍ତଗଯ 
ଗଲାକମାନଙ୍କ ମନଗର ଗକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ାନ୍ତ ଧାରଣା ସଷିୃ୍ଟ ନଗହବା 
ଉଚିତ ଗଯ ସରକାର କିଛି ସମ୍ପରି୍ ବିକି୍ କରିଗେଉଛନି୍ତ । ସରକାରଙ୍କ 
ହାତଗର ଏହସିବୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମାଲିକାନା ଯଥା ରୀତି କାଏମ ରହବି 
ଏବଂ କିଛି ବଷ୍ଭ ପଗର ରଗରାଇ କମ୍ପାନୀମାଗନ ବାଧ୍ତାମଳୂକ ଭାଗବ 
ଗସହସିବୁ ସଂସ୍ାମାନଙୁ୍କ ସରକାରଙ୍କ ହାତଗର ପଣୁ ିଥଗର ଅପ୍ଭଣ କରିଗବ। 
ସାମଗି୍କ ଭାଗବ ରଣନୀତିଟି ଗହଲା, ଏହସିବୁ ସମ୍ପରି୍ର ଅଧକିତର 

ଭାେ ସରକାରଙ୍କ ମାଲିକାନାଗର ହି ଁରହବି । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରଣୀତ 
ଆବଶୟୁକ ନୀତି ଓ ନିୟନ୍ତଣ ହସ୍ଗକ୍ପ ମାଧ୍ମଗର ସମସ୍ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମକୁ 
ସବୁପ୍ରକାର ସମଥ୍ଭନ ଗଯାୋଇ େିଆଯିବ । ସମ୍ପରି୍ର ମଦୁ୍ିକରଣ ପ୍ରକି୍ୟାକୁ 
ସଫଳତା ଓ ସକି୍ୟତର ସହତି ସଂପାେନ କରିବା ନିମଗନ୍ତ ଏଭଳି ପେଗକ୍ପ 
ଗ୍ହଣ କରାଯିବ । ଗସଥଗିର କାଯ୍ଭୟୁା୍ ୍ବୟନ ପ୍ରକି୍ୟାକୁ ସସୁଂେତ କରିବା, 
ପଂୁଜନିିଗବଶକାରୀମାନଙ୍କ ଏହ ି କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମଗର ସାମିଲ ଗହବା ସକାଗଶ 
ଗପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା ଏବଂ ବୟୁବସାୟିକ ସକି୍ୟତା ନିମଗନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର 
ସବୁିଧା ଗଯାୋଇ ଗେବା ଭଳି କାଯ୍ଭୟୁ ସାମିଲ ।

ସଂପେ ମଦୁ୍ିକରଣ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମ  ରଗରାଇ କମ୍ପାନୀମାନଙୁ୍କ ପଂୁଜି ନିଗବଶ 
ତଥା ବିକାଶ ପ୍ରକି୍ୟା ତ୍ୱରା୍ ୍ବତି କରି ସରକାରୀ ଉଗେ୍େୟୁାେେଡ଼ିୁକୁ ଅଧକି 
ମଲୂୟୁଯକୁ୍ତ କରିବ । ତଦ୍ାରା ସରକାରୀ ଉଗେ୍େୟୁାେେଡ଼ିୁକର ଭିରି୍ଭୂମି 
ଅଧକି େଣୁାତ୍ମକ ଗହବ ଓ ଗସମାନଙ୍କର କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମ ଓ ରକ୍ଣାଗବକ୍ଣକୁ 
ଅଧକି ସସୁଂେତ କରାଯାଇପାରିବ । “ସବ୍ଭଗଶ୍ଷ ୍ ସଂସାଧନ” ଗକବଳ 
ସାଧାରଣ ନାେରିକଙ୍କ ପାଇ ଁ ସହାୟକ ଗହବନାହି ଁ, ଅପରପଗକ୍ ଏହା 
ବୟୁାପକ ଭାଗବ ତଥା େୀର୍ଭକାଳନୀ  “ସମାଗବଶୀ ଓ ସଶକି୍ତକରଣ” ସ୍ୱ୍ନକୁ 
ମଧ୍ ସାକାର କରିପାରିବ । ଏକ ଉନ୍ନତ ଭିରି୍ଭୂମି ମଧ୍ ଗେଶଗର ନୂତନ 
କମ୍ଭନିଯକିୁ୍ତର ସଗୁଯାେ ସଷିୃ୍ଟ କରିବ । 

 ସଡକ ଗକ୍ତ୍ରୁ ହି ଁ ସବ୍ଭାଧକି ୧.୬ ଲକ୍ ଗକାଟି ଟଙ୍କାର 
ମଦିୁ୍କରଣ ଅଥ୍ଭ ସଂଗ୍ହ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

 ସରକାର ‘ବିଲ ୍ଡ- ଅପଗରଟ୍ - ଟ୍ା୍ ୍ସଫର’ (ପିଓଟି) ମଗଡ଼ଲ 
ଭାଗବ ରାଜମାେ୍ଭେଡ଼ିୁକୁ ହସ୍ାନ୍ତର କରି ୧.୫ ଲକ୍ ଗକାଟି 
ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ହ କରିବାର ଲକ୍ୟୁ ରଖଛିନି୍ତ ।

 ପରବର୍୍ଭୀ ଲକ୍ୟୁ ଗହଉଛି ଗରଳବାଇ ଯାହାର ପ୍ରାୟ 
୪୦୦ଟି ଗଷ୍ଟସନ, ୧୫୦ଟି ଗଟ୍ନ, ସମପ୍ଣିତ ମାଲ ପରିବହନ 
କରିଗଡାର ଏବଂ ଟ୍ାକ ଜରିଆଗର ୧.୫ ଲକ୍ ଗକାଟି ଟଙ୍କା 
ସଂଗ୍ହର ମସଧୁା ରହଛିି ।

 ସରକାର ଶକି୍ତ ଗକ୍ତ୍ ପାୱାର ଗ୍ୀଡ଼େଡ଼ିୁକର ବିଜଳିୁ 
ସରବରାହ ଲାଇନକୁ ମଦୁ୍କିରଣ କରି ଗସଥରୁି ୪୫,୦୦୦ 
ଗକାଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ହ କରିବାର ଲକ୍ୟୁ ଧାଯ୍ଭୟୁ କରିଛନି୍ତ ।

 ଏନଟିପିସି, ଏନଏଚପିସିର ଜଳବିେ୍ୁୟତ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 
ଗକାଲ ଇଣି୍ଆର  ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଦିୁ୍କରଣ କରି ଗସଥରୁି 
୩୯,୮୩୨ ଗକାଟି ଟଙ୍କା ଉପାଜ୍ଭନ କରିବାର ଲକ୍ୟୁ 
ରଖଛିନି୍ତ ।

 ବାଷ୍ପ ଗକ୍ତ୍ରୁ ଗମାଟ ୨୪,୦୦୦ ଗକାଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ହର 
ଲକ୍ୟୁ ଧାଯ୍ଭୟୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁ ଗେଲ୍  
ପାଇପଲାଇନକୁ ମଦୁ୍କିରଣ କରାଯିବ ।

 ଗସହଭିଳି ଆଇଓସିଏଲ ଏବଂ ଏଚପିସିଏଲର 
ପାଇପଲାଇନର ମଦୁ୍କିରଣ କରାଯାଇ ଗସଥରୁି ୨୨,୦୦୦ 
ଗକାଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ହର ଲକ୍ୟୁ ରଖାଯାଇଛି ।

ନଡିମ୍ନଲଡିଖତି ସଷେତ୍ରଗଡ଼ୁଡିକରୁ ଅଥ୍ଷ ସଂଗ୍ହ କରାଯଡିବ

ସଂଗହୃୀତ ଅଥ୍ଷକୁ ନୂତନ ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି ନଡିମ୍ଷାଣ
ନଡିମସନ୍ ବୟୁୟ କରାଯଡିବ

ଅଥ୍ଭମନ୍ତୀ ଶ୍ୀମତୀ ନିମ୍ଭଳା 
ସୀତାରମଣ ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ମଦୁ୍କିରଣ 
ପାଇପଲାଇନ ବିଷୟଗର ପ୍ରଥମ 
କରି ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ୍ଣିକ ବଷ୍ଭର 
ବଗଜଟ ଉପସ୍ାପନ କରିବା 
ସମୟଗର ସଚୂନା ଗେଇଥଗିଲ। 
ଗସ କହଥିଗିଲ ଗଯ ସରକାରୀ 
ଉଗେୟୁାେେଡ଼ିୁକର ମଦିୁ୍କରଣ ଅଥ୍ଭାତ 
ସରକାରୀ ସଂପେର ମଦୁ୍କିରଣ 
ଗହଉଛି ସରକାରଙ୍କର ମଳୂ ଲକ୍ୟୁ 
ଯାହା ମାଧ୍ମଗର ଏଭଳି ବିଶାଳ 
ଭିରି୍ଭୂମି ନିମ୍ଭାଣ ବୟୁୟଭାରକୁ ପରୂଣ 
କରାଯାଇପାରିବ ।

୨୦୨୧- ୨୨ ଆଥ୍ଣିକ ବଷ୍ଭର ସାଧାରଣ ବଗଜଟ ଅଭିଭାଷଣଗର ଅଥ୍ଭମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀମତୀ ନିମ୍ଭଳା ସୀତାରମଣ କହଥିଗିଲ ଗଯ ସରକାରୀ ସଂପେର 
ଗମୌଦ୍ିକରଣ ନୂତନ ସଂସାଧନ ସଷିୃ୍ଟର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରକି୍ୟା । ଏହସିବୁ 
ସଂପେର ଗମୌଦ୍ିକରଣ ଦ୍ାରା ଗକବଳ ପଂୁଜ ିସଂଗ୍ହ ଗହବନାହି ଁ
ଅପରନ୍ତୁ ଗସହସିବୁ ଭିରି୍ଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପେଡ଼ିୁକର ଉର୍ମ ରକ୍ଣାଗବକ୍ଣ 
ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଏହସିବୁ ସରକାରୀ ସଂପେକୁ 
ରଗରାଇ ସଂସ୍ାମାନଙ୍କ 

ହାତଗର କିଛି ନିଦ୍୍ଣିଷ୍ଟ ସମୟ 
ପାଇ ଁନୟୁସ୍ କରାଯିବ । 

ଏହାକୁ ଗସହ ିନିଦ୍୍ଭାରିତ ଅବଧ ି
ପଗର ସରକାରଙୁ୍କ ଗଫରସ୍ 
କରି େିଆଯିବ । ଏନଏମପି 

ଅଧନିଗର ଆୋମୀ ଚାରି ବଷ୍ଭ 
ଅଥ୍ଭାତ୍  ୨୦୨୨- ୨୫ ଆଥ୍ଭକକ 
ବଷ୍ଭ ମଧ୍ଗର ଗମାଟ ୬ ଲକ୍ 

ଗକାଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ହର
ଲକ୍ୟୁ ରହଛିି ।

ବଗଜଟ ଉପସ୍ାପନ ଗବଗଳ 
ଅଥ୍ଭମନ୍ତୀ ପ୍ରଥମ କରି ଏହାର 

ସଚୂନା ଗେଇଥଗିଲ

୪ ବଷ୍ଭ ମଧ୍ଗର ୬ ଲକ୍ 
ଗକାଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ହ ଲକ୍ୟୁ
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ସକାଭଡିଡ଼ ୧୯ ବଡିରୁଦ୍ସର ସଂଗ୍ାମ

କଚ୍ଛ ଗହଉଛି ଆୟତନ େୃଷି୍ଟରୁ େଜୁରାଟର ସବ୍ଭବୃହତ୍  ଜଲି୍ା, 
କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଧକିାଂଶ ଗକ୍ତ୍ ମରୁଭୂମି ଅବା କଦ୍୍ଭମାକ୍ତ । 
କଗରାନା ମହମାରୀ କାଳଗର ଗସହ ି ଜଲି୍ାର େୂୂର େୂରାନ୍ତ 

ଗକ୍ତ୍ଗର ପ୍ରତିଗଷଧକ ଟିକା ପହଞ୍ଚାଇବା ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ବିଭାେ ନିମଗନ୍ତ ଏକ 
ଆହା୍ନମଳୂକ କାଯ୍ଭୟୁ ଥଲିା । କିନ୍ତୁ ସ୍ାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହ ି କାଯ୍ଭୟୁକୁ 
ସାକାର କରିବାଗର ସକ୍ମ ଗହାଇଥଗିଲ ଏବଂ ଆଜ ିକଚ୍ଛ ଜଲି୍ାର ପ୍ରତି 
ଗ୍ାମଗର ଏବଂ ତହସିଲଗର ଗକାଭିଡ଼ ଟିକାକରଣ କାଯ୍ଭୟୁ ଗବଶ ସରୁୁଖରୁୁ 
ଭାଗବ ସଂପାେତି ଗହଉଛି । ଗକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନଗର 
ଆଣଥିବିା ପରିବର୍୍ଭନ ପଗର ଏହା ଆହୁରି ତ୍ୱରା୍ ୍ବତି ଗହାଇପାରିଛି। 
ଜନୁ ୭ ତାରିଖ େନି ଗକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ରାଜୟୁର ୧୮ରୁ ୪୪ ବଷ୍ଭ 
ବୟସର ନାେରିକମାନଙୁ୍କ ମାେଣାଗର ଟିକା ଗଯାୋଇ ଗେବା ନିମଗନ୍ତ 
କରିଥବିା ଏହ ି ଗରାଷଣା ପରଠାରୁ ଗେଶର ସମସ୍ ରାଜୟୁର େୂର 
େୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗର ଗଲାକମାନଙୁ୍କ ଟିକା ଗେବା କାଯ୍ଭୟୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରା୍ ୍ବତି 
ଗହାଇଛି। ଏପରିକି ବିହାରର ମଜୁାଫରପରୁ ଜଲିା୍ର ବନୟୁା ପ୍ରଭାବିତ 
ଗକ୍ତ୍ଗର  ସ୍ୱାସ୍ୟୁକମ୍ଭୀମାଗନ ଗୋଟିଏ  ଗବାଟକୁ ଆମ୍ଲୁଲାନ୍ସକ୍ର ପରିଣତ 
କରି ଗଲାକମାନଙ୍କ ନିକଟଗର ପହଞ୍ଚ ିଗସମାନଙୁ୍କ ଟିକା ଗେଇପାରୁଛନି୍ତ ।
ଟଡିକାକରଣ-ସକାଭଡିେ ବଡିରୁଦ୍ସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର

ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ  ସ୍ୱାସ୍ୟୁକମ୍ଭୀମାନଙ୍କ ସଗଚତନତା କାରଣରୁ 
ହି ଁ ଏଗବ ଗେଶର ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳର ସଭିଏ ଁ ଟିକାକରଣର େରୁୁତ୍ୱକୁ 
ବୁଝପିାରିଛନି୍ତ ଏବଂ ଗେଶର ଅଗନକ ଗ୍ାମଗର ଏଗବ ଟିକାକରଣ 

ଅଭିଯାନ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଲକ୍ୟୁ ହାସଲ ଗହାଇପାରିଛି । େଜୁରାତର 
ରାଜଗକାଟ ଜଲି୍ାଗର ଏଭଳି ୬୨ଟି ଗ୍ାମ ରହିଛିି ଗଯଉଠଁାଗର ଗ୍ାମର 
ପ୍ରଗତୟୁକ ଗଯାେୟୁ ନାେରିକଙୁ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଡାଜ ୍ ଟିକା େଆିସରିଛି । 
ଏପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ, ଗେଶର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସାବାଳକ ନାେରିକଙୁ୍କ ଗକାଭିଡ଼ 
ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଗଡାଜ ୍ ପ୍ରୋନ କରାଯାଇସାରିଛି ।

ଭାରତଗର ପ୍ରଥମ ୧୦ ଗକାଟି ନାେରିକଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ 
କରାଯିବା ସକାଗଶ ୮୫ େିନ ସମୟ ଲାେିଥବିାଗବଗଳ ୧୦ରୁ ୨୦ 
ଗକାଟି ଟିକାକରଣ ନିମଗନ୍ତ ମାତ୍ ୪୫ େିନ ସମୟ ଲାେିଥଲିା । 
ଅପର ପଗକ୍, ୨୦ରୁ ୩୦ ଗକାଟି ଟିକାକରଣ ଲକ୍ୟୁ ହାସଲ 
କରିବା ପାଇ ଁଲାେିଥଲିା ଗକବଳ ୨୯ େିନ ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ ଗକାଟି 
ଟିକାକରଣ ଲକ୍ୟୁ ପରୂଣ କରାଯାଇ ପାରିଥଲିା ମାତ୍ ୨୪ େିନ 
ମଧ୍ଗର । ୨୦ େିନର ସୀମିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ଗର ଗେଶଗର 
୪୦ରୁ ୫୦ ଗକାଟି ଗଲାକଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇ ଏକ ଗରକଡ଼୍ଭ 
ସଷିୃ୍ଟ ଗହାଇଥଲିା। ଗସହିଭଳି ୫୦ରୁ ୬୦ ଗକାଟି ଟିକାକରଣ ଲକ୍ୟୁ 
ହାସଲ ପାଇ ଁଲାେିଥଲିା ମାତ୍ ୧୯ େିନ ସମୟ । ଗକବଳ ଗସତିକି 
ନୁଗହ ଁଅେଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖ େିନ ଗୋଟିଏ େିନଗର ସାରା ଗେଶଗର 
୮୮.୧୩ ଲକ୍ ଗଲାକଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇ ଏକ ନୂତନ ଗରକଡ୍ଭ 
ସ୍ାପନ ଗହାଇଥଲିା । ଗସହିଭଳି ଅେଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖ େିନ ଗେଶଗର 
ଏକ ଗକାଟିରୁ ଅଧକି ହିତାଧକିାରୀ ଟିକା ଗନଇଥଗିଲ । ଅେଷ୍ଟ 
୩୧ ତାରିଖ େିନ ତାହା ୧.୩୩ ଗକାଟି ଛୁଇ ଁ ଗରକଡ଼୍ଭ ସ୍ାପନ 

କଗରାନା ମହାମାରୀକୁ ପରାସ୍ କରିବାର ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଅସ୍ତ ଗହଲା ଟିକାକରଣ । କାରଣ, ଗକାଭିଡ଼ ୧୯ ବିରୁଦ୍ଗର ଏହା ଗହଉଛି ସବୁଠାରୁ ସଫଳ 
ସରୁକ୍ା କବଚ । ଏହା ହି ଁସଚୂୀତ କଗର ଗଯ ଗେଶଗର ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ବୟୁାପକ କରିବା ନିମଗନ୍ତ ଗକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ହଣ କରିଥବିା 

ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିଏବଂ ଏହାର ପରିସର ବୃଦି୍ । ଭାରତ ଏଗବ ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଭ ବୃହତ୍  ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯାହା ମାଧ୍ମଗର ଗଟଷି୍ଟଂ, ଗଟ୍ସ ୍ 
ଏବଂ ଟି୍ଟଗମଟେ ଉପଗର ବିଗଶଷ େରୁୁତ୍ୱ ଆଗରାପ କରାଯାଉଛି । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଗକାଭିଡ଼ ୧୯ ବିଗରାଧୀ ସଂଗ୍ାମଗର ଗେଶ େନିକୁ େନି ଆେକୁ 

ଅଗ୍ସର ଗହବାଗର ଲାେିଛି ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁଗେଶର ପ୍ରଗତୟୁକ ନାେରିକଙୁ୍କ ନିରାପର୍ା ଓ ନିରାମୟତାକୁ ମନ୍ତ ରୂଗପ ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଛି ।

ସକାଭଡିଡ଼ ବଡିସରାଧୀ 
ସଂଗ୍ାମସର ଆମର 
ବଡିଜୟ ସନୁଡିଶ୍ଡିତ

ବଡିଶ୍ୱର ସବ୍ଷବୃହତ୍  ଟଡିକାକରଣ ଅଭଡିଯାନ
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କରିଥଲିା । ଏପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ ଗୋଟିଏ େିନଗର ଗେଶଗର ଅଥବା ବିଶ୍ୱଗର 
କରାଯାଇଥବିା ଟିକାକରଣ ଗକ୍ତ୍ଗର ଏହା ସବ୍ଭାଧକି ।
ଗସହଭିଳି ହମିାଚଳ ପ୍ରଗେଶଗର ୧୮ ବଷ୍ଭରୁ ଅଧକି ବୟସର ଶତ 
ପ୍ରତିଶତ ଗଲାକଙୁ୍କ କଗରାନା ପ୍ରତିଗଷଧକ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଗଡାଜ ୍ 
ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛି । ଏଗବସଦୁ୍ା ଗେଶଗର ୬୫.୪୧ ଗକାଟି ଗଲାକଙୁ୍କ 
ଟିକାକରଣ କରାଯାଇ ସାରିଛି ।
ପ୍ରତଡିସରଧ ରଣନୀତଡି

ଏଗବ ଗେଶଗର ଗକାଭିଡ଼ ୧୯ ସଂକ୍ମଣ ମାତ୍ା ହ୍ାସ ପାଇବାଗର 
ଲାେିଥବିାଗବଗଳ ଆଗମ ଏପଯ୍ଭୟୁନ୍ତ ବିପେରୁ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଭ ରୂଗପ ମକୁ୍ତ 
ଗହାଇନାହୁ ଁ । ଗତଣ ୁ ଆମମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ଙୁ୍କ ଗକାଭିଡ଼ ଗପ୍ରାଗଟାକଲକୁ 
କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାଗବ ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ଗହବଏବଂ ଗକାଭିଡ଼ ସମ୍ପକ୍ଭୀତ 
ସତକ୍ଭତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଜନ ସହଗଯାେ ବିନା କଗରାନା 
ବିଗରାଧୀ ସଂଗ୍ାମଗର କୋପି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଗହବନାହି ଁ । ଗତଣ ୁ
ପ୍ରଗତୟୁକ ନାେରିକଙୁ୍କ ଗୋଟିଏ ମାସ୍ ପିନି୍ବାକୁ ଗହବ, ବାରମ୍ବାର ହାତ 
ଗଧାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ନିରାପେ େୂରତ୍ୱ ରକ୍ା କରିବାକୁ 
ଗହବ ଏବଂ ଏକ ଶଙୃ୍ଖଳିତ ଓ ସସୁ୍ ଜୀବନଗଶୈଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ 
ଗହବ । ଜଙ୍୍କ  ଖାେୟୁକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଆଗମ ଉପଯକୁ୍ତ ଭାଗବ 
ଗରାଗଷଇ ଗହାଇଥବିା ପାରମ୍ପରିକ ଖାେୟୁ ଖାଇବାକୁ  ଗହବ ଯାହା 
ଆମର ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ଓ ପାରିଗବଶକି ପରିସି୍ତି ପାଇ ଁସଂପରୂ୍ଣ୍ଭ ଉପଯକୁ୍ତ ।
ସ୍ଲୁ ଶଡିଷେକ ଓ କମ୍ଷଚାରୀଙୁ୍କ ଟଡିକାକରଣ

୨୦୨୧ ମସିହା ଅେଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖ ଠାରୁ ଅେଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖ ମଧ୍ଗର 
ଗକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ ରାଜୟୁ ଓ ଗକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଗକ୍ତ୍ମାନଙୁ୍କ ୨ ଗକାଟି 
ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରତିଗଷଧକ ଟିକା ଗଡାଜ ୍ ଗଯାୋଇବାକୁ ସି୍ର କରିଛନି୍ତ। 
ଏହା ସ୍ଲୁ ଶକି୍କ ଓ ଅଣ ଶକି୍କ କମ୍ଭଚାରୀମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ାଧକିାର 
ଭିରି୍ଗର ପ୍ରୋନ କରାଯିବ । ପବୂ୍ଭରୁ ଅଗ୍ାଧକିାର ଭିରି୍ଗର ସମସ୍ ସ୍ଲୁ 
ଶକି୍କମାନଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ କରିବା ଲାେି ରାଜୟୁ ସରକାରମାନଙୁ୍କ ଗକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ଅନୁଗରାଧ କରିଥଗିଲ ଏବଂ ଏହ ିକାଯ୍ଭୟୁ େରୁୁେବିସ ପବୂ୍ଭରୁ 
ସଂପରୂ୍ଣ୍ଭ କରିବାକୁ ପରାମଶ୍ଭ ଗେଇଥଗିଲ । ଗସଗ୍ଟେମ ୍ବର ୫ ତାରିଖ 
େନିକୁ େରୁୁ େବିସ ରୂଗପ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ସ୍ଲୁ ଶକି୍କ ଓ 
ଅଣ ଶକି୍କ କମ୍ଭଚାରୀମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଟିକାକରଣ କରାଯିବାର ଉଗଦ୍ଶୟୁ 
ଗହଲା ଟିକାକରଣ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମକୁ ଗପ୍ରାତ୍ସାହନ ଗଯାୋଇବା । ଏହାତିରିକ୍ତ 
ଶକି୍ାନୁଷା୍ନମାନଙୁ୍କ ନିରାପର୍ା ଗଯାୋଇ େଆିଯିବା ପଗର ଏଗବ ବହୁ 
ରାଜୟୁଗର ଗସସବୁ ଗଖାଲିଛି ।
ହୱୋଟ ୍ସଆପ ୍ ମାଧ୍ମସର ଏସବ କସରାନା ଟଡିକା ପଂଜୀକରଣ

ଏଣକିି କଗରାନା ପ୍ରତିଗଷଧକ ଟିକା ସକାଗଶ ହ ୍ବାଟ ୍ସଆପଗର ମଧ୍ ସ ଲଟ୍  
ବୁକ୍  କରାଯାଇପାରୁଛି । ଏଥପିାଇ ଁ, ଆପଣମାନଙୁ୍କ ହ ୍ବାଟ ୍ସଆପ ୍ଗର  ମାଇେଁଭ୍  
କଗରାନା ଗହଲ୍ପଗଡସ୍ ଭିଜଟ୍ି  କରି ଆବଶୟୁକ ପେଗକ୍ପ ଅବଲମ୍ବନ 
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣଙୁ୍କ  ନିଜ ଗଫାନଗର ୯୦୧୩୧୫୧୫୧୫ ନମ୍ବରକୁ 
ଗସଭ୍  କରିବାକୁ ଗହବ । ଏହା ଗହଉଛି ହ ୍ବାଟ ୍ସଆପର ମାଇେଁଭ୍  କଗରନା 
ଗହଲ୍ପଗଡସ୍ । ଏଗବ ହ ୍ବାଟ ୍ସଆପ ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥଗିର ଗୋଟିଏ ବୁକ୍  
ସ ଲଟ୍  ଗମଗସଜ ୍ ପଠାନ୍ତୁ । ଏହାପଗର ଆପଣଙ୍କ  ଗଫାନକୁ ଗୋଟିଏ 
ଗମଗସଜ ୍ ଆସିବ । ଗସହ ିଓଟିପିଗର ଏଟେର କଲାପଗର କଗରାନା ଟିକା 
ସକାଗଶ ଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ରତିଟି ପେଗକ୍ପକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଗହବ । 
ଏହ ି ଫାସିଲିଟିର ଶଭୁାରମ୍ଭ ଅବସରଗର ଗକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ୟୁମନ୍ତୀ ମନସଖୁ 
ମାଣ୍ବିୟ କହଥିଗିଲ ଗଯ ଏଗବ ସାଧାରଣ ନାେରିକଙ୍କ ନିମଗନ୍ତ ଏକ 
ସବିୁଧାସଗୁଯାେର ଏକ ନୂତନ ଯେୁର ଅୟମାରମ୍ଭ ଗହାଇଛି । ଏଗବ 
ଆପଣମାଗନ ସହଜଗର କଗରାନା ଟିକାକରଣ ସକାଗଶ ନିଜ ଗଫାନରୁ  
ଗକଇ ମିନିଟ ଭିତଗର ସ ଲଟ୍  ବୁକିଂ କରିପାରିଗବ ।      

ଅସକଟୋବର ସଦୁ୍ା ଶଡିଶମୁାନଙ୍କ ପାଇ ଁଟଡିକା
ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଭପ୍ରଥମ ସ୍ୱକୀୟ ଜ୍ାନଗକୌଶଳଗର ବିକାଶତି ସଚୂୀବିହୀନ 
କଗରାନା ନିଗରାଧୀ ଟିକା, ଜାଇଗକାଭ-ଡି ଆସନ୍ତା ଅଗ୍ଟୋବର 
ସଦୁ୍ା ବଜାରଗର ଉପଲବ୍ଧ ଗହାଇପାଗର । ନିକଟଗର ୧୨ରୁ ୧୭ 
ବଷ୍ଭ ବୟସର ଶଶିମୁାନଙ୍କ ନିମଗନ୍ତ ଏଗବ ଏହାକୁ ମଂଜରୁୀ ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇଛି । ଏହା ଟିକାକରଣ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମକୁ ତ୍ୱରା୍ ୍ବତି କରିବ ଗବାଲି 

ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଥଗମ, ଗଯଉ ଁ
ଶଶିମୁାଗନ େରୁୁତର ଅବସ୍ାଗର ଅଛନି୍ତ 
ଗସମାନଙୁ୍କ ଏହ ି ଟିକା ପ୍ରୋନ କରାଯିବ। 
ଏ ସଂପକ୍ଭୀତ େଗବଷଣା ରିଗପାଟ୍ଭଗର 

କୁହାଯାଇଛି, ଗେଶଗର ୧୨ରୁ ୧୭ ବଷ୍ଭ ଆୟୁ ବେ୍ଭର ଗମାଟ ୧୨୦ 
ନିୟୁତ ଶଶି ୁଅଛନି୍ତ । ଭାରତର ଗବୈଜ୍ାନିକମାନଙ୍କ ମନଗର ନବସଜୃନ 
ନିମଗନ୍ତ ଥବିା ଆଗ୍ହର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହ ିଟିକାକରୁ ମଂଜରୁୀ ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇଛି ଗବାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ କହଛିନି୍ତ । 

ଦ୍ରୁତତମ ଟଡିକାକରଣ ହାର: ମାତ୍ ୧୯ େିନ 
ଭିତଗର ୧୦ ଗକାଟି ଟିକାକରଣ

65.41 ଗସଗ୍ଟେମ ୍ବର ୦୧ ତାରିଖ ସଦୁ୍ା 
୬୫.୪୧ ଗକାଟି  ଟିକା ଗଡାଜ ୍ 
ହତିାଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇଛି ।  

ରସରାଇ ଏମଆରଏନଏ ଟଡିକା ସଂପରୂ୍୍ଷ ନଡିରାପଦ
କଗରାନା ପ୍ରତିଗଷଧକର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟିକା ଗେଶକୁ 
ମିଳିପାଗର। ଗେଶର ପ୍ରଥମ ଏମଆରଏନଏ ଆଧାରିତ ଗକାଭିଡ଼ 
ଟିକା ଅତି ନିରାପେ ଗବାଲି ପରୀକ୍ାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଗବ ଏହ ି
ଟିକାକୁ ପଯ୍ଭୟୁାୟ ୨ ଓ ପଯ୍ଭୟୁାୟ ୩ ମାନବୀୟ ପରୀକ୍ଣ ନିମଗନ୍ତ 
ନିଆଯିବ। ପଗୁନର ଗଜଗନାଭା ବାଗୟାଗକମିକାଲ୍ସ ଲିିମିଗଟଡ଼ 
ଗହଲା ଏହ ି ଟିକାର ନିମ୍ଭାତା । ବିଜ୍ାନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ମନ୍ତଣାଳୟ 
ଅଧୀନସ୍ ଗଜୈବପ୍ରଯକିୁ୍ତ ବିଭାେ ନିୟନ୍ତଣାଧୀନ ଇଣ୍- ଗସପି ମିଶନ  
ପକ୍ରୁ ଏହାକୁ ଏକ ଅନୁୋନ ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱାସ 
କରାଯାଉଛି ଗଯ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁ ଏହା 
ଏକ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ ଟିକା ଭାଗବ ସାବୟୁସ୍ ଗହବ । ଗେଶର ନିଜସ୍ୱ 
ପ୍ରତିଗଷଧକ ଟିକା ବିକାଶ ଗକ୍ତ୍ଗର ଏହା ଏକ ମହ୍ୱେପରୂ୍ଣ୍ଭ ପ୍ରେତି 
ଭାଗବ ବିଗବଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଟିକା ବିକାଶ ଗକ୍ତ୍ଗର ଏହା 
ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗର ଏକ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ ସ୍ାନ ପ୍ରୋନ କରିବ ।
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ଗେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବଏଭଳି ଏକ ଅବସର 
ଯାହା ଆମର ଅପରୂ୍ଣ୍ଭ ସ୍ୱ୍ ନକୁ ସାକାର କରିବା ନିମଗନ୍ତ 
ଏବଂ ଜୀବନର ମଲୂୟୁକୁ ଉପଯକୁ୍ତ ଭାଗବ ଆହରଣ 

କରିବା ଲାେି ତଥା ଏକ ନୂତନ ଭାରତ ନିମ୍ଭାଣ ସକାଗଶ ଆମକୁ ପନୁଃ 
ଗପ୍ରରିତ କରୁଛି ।ଏହା ନାେରିକମାନଙ୍କ ମନଗର ଗକବଳ ଏକ ନୂତନ 
ଶକି୍ତ ଓ ଗଚତନା ସଷିୃ୍ଟ କରୁନାହି ଁ  ଅପର ପଗକ୍ ଗେଶ ପାଇ ଁଗସମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରତିବଦ୍ତାର ସହ କାଯ୍ଭୟୁ କରିବା ନିମଗନ୍ତ ମଧ୍ ଗପ୍ରରଣା ଗଯାୋଉଛି । 
ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମରଏକମାତ୍ ଉଗଦ୍ଶୟୁ ଥଲିା ଗଯ ଗକୌଣସି 
ପ୍ରକାଗର ଗହଉ ମାତା ଭାରତୀର େବ୍ଭ ଓ ଗେୌରବକୁ ଅକ୍ରୁ୍ଣ୍ଭ ରଖବିା।ଏହ ି
ଲକ୍ୟୁ ହାସଲ କରିବା ନିମଗନ୍ତ ମାତା ଭାରତୀର ଅସଂଖୟୁ କନୟୁା ଓ 

ପତୁ୍ଙୁ୍କ  ବଳିୋନ ଗେବାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା । ଗସମାଗନ ଆମମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁହି ଁହସିହସି ଜୀବନ ଉତ୍ସେ୍ଭ କରିଥଗିଲ ଯାହା 

ଫଳଗର ଆଗମ ଆଜ ି ଏକ 

ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ନାେରିକ ଭାଗବ ଜୀବନ ନିବ୍ଭାହ କରିପାରୁଛୁ । ଗତଗବ, 
ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପି୍ ସହ, ଗସମାଗନ ମଧ୍ ସ୍ୱ୍ନ ଗେଖଥିଗିଲ ଗଯ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ 
ରାଷ୍ଟଟ୍ରଗର ପ୍ରଗତୟୁକ ସମାଜ ଗଯଉଥଁଗିର ପଛୁଆବେ୍ଭ, େଳିତ, ସଂଖୟୁାଲର ୁ
ଓ ମହଳିାମାଗନ ସାମିଲ ଗହବାସହ ଗେଶର ବିକାଶ ପ୍ରକି୍ୟାଗର ସମସ୍ଙ୍କର 
ସମାନ ଅଧକିାର ରହବି । ଆମର ଗେୌରବମୟ ଅତୀତ ଏହା ସଚୂାଏ । 
ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମର େରୁୁତ୍ୱକୁ ଆଗମ ଆମର ଭବିଷୟୁତ ପିଢ଼ିଙ୍କ 
ମଧ୍ଗର ସମାନ ଭାଗବ ବାଟିେବାର ଆବଶୟୁକତା ରହଛିି । ଏହା ଫଳଗର 
ଗସମାଗନ ଏହାକୁ ଉର୍ମ ରୂଗପ ହୃେୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଗବ ଗଯ ଏହ ି
କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାେି ଭାରତକୁ ଗକଗତ ମଲୂୟୁ ଗେବାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା । 
ଗତଣ,ୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବରଏହ ିଶଙୃ୍ଖଳାଗର ଆଗମ ଗସହସିବୁ 
ବୀରମାନଙ୍କ ୋଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଗଯଉମଁାଗନ ଗକବଳ ନିଜର ଜୀବନକୁ 
ଉତ୍ସେ୍ଭ କରିନଥଗିଲ, ବରଂ ଗସମାଗନ ନିଜର ଭବିଷୟୁତ ପିଢ଼ିଙ୍କ ମନଗର 
ମଧ୍ ସବ୍ଭ ପ୍ରଥଗମ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଗବାଲି ଭାବନା ସଷିୃ୍ଟ କରିଥଗିଲ ।

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମର 
ମାଇଲ ଖଟୁେ

ଏକତା, ଶକି୍ତ ଓ ପ୍ରତଶି୍ରୁତରିଦ୍ଧତା ପାଇ ଁଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମ ବିଗଶଷ ଭାଗବ ସପୁରିଚିତ । ଗତଣ ୁ
ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପି୍ର ୭୫ତମ ବଷ୍ଭ ପରୂ୍୍ଣିକୁ ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବ ଭାଗବ ପାଳନ କରାଯିବା ଗକବଳଏହ ିଭାବନାକୁ 

ଉଜ୍ୀବିତ କରିବା ସହତି ଏହ ିଉତ୍ସବଗର ପ୍ରଗତୟୁକ ଭାରତୀୟ ସାମିଲ ଗହବା ନିମଗନ୍ତ ଗସମାନଙ୍କର ହକ୍ ରହଛିି। 
ଗତଣ ୁସମାଜର  ପ୍ରଗତୟୁକ  ସ୍ରର  ଗଲାକଏହ ିସମାଗରାହଗର ସାମିଲ ଗହଉଛନି୍ତ । ଗଯଉଭଁଳି ସମସୟୁା 

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମ କାଳଗର ପ୍ରଗତୟୁକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନିମଗନ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍କ ସଷିୃ୍ଟ କରୁଥଲିା, ଏଗବ ଗେଶରୁ ସମାଜରୁ 
ୋରିଦ୍ୟୁ, ଅସମାନତା, ନିରକ୍ରତା, ମକୁ୍ତାକାଶ ଗଶୌଚକାଯ୍ଭୟୁ, ଆତଙ୍କବାେ ଏବଂବିଗଭେ ଆେ ିେୂର କରିବା ନିମଗନ୍ତ 

ସମାନ ଉତ୍ସାହର ସହ ପ୍ରଗତୟୁକ ଭାରତୀୟ ନିଜ ମନଗର ଥବିା ପ୍ରତଶି୍ରୁତରିଦ୍ଧତାକୁ ପନୁଃପ୍ରକଟ କରୁଛନି୍ତ ।



सससससस ससससससस: 

ପିଲାେଗିନ ଥଗର ଗୋଟିଏ ବାଲିକୁେ କରି ଗଖଳିବାଗବଗଳ ଶଶିଟିୁଏ ତା’ ଉପଗର କିଛି ରାସ ଲୋଇଥଲିା । ଗସ ଏଭଳି 
କରୁଥବିାର ଗେଖ,ି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙୁ୍କ ଆଗ୍ହର ସହ ପଚାରିଥଗିଲ, ‘ଏ ତୁ କ’ଣ କରୁଛୁ?’ ପଅୁ ଉର୍ର ଗେଇଥଗିଲ, 
“ ମୁ ଁଗୋଟିଏ ବନୁ୍କ ଲୋଉଛି । ମୁ ଁଗଯଗତଗବଗଳ ବଡ ଗ଼ହବି, ଗସଗତଗବଳକୁ ଏହ ିବନୁ୍କଟି ଗୋଟିଏ େଛଗର 

ପରିଣତ ଗହାଇ ଯାଇଥବି । ଗସଗତଗବଗଳ ମୁ ଁଏହ ିରକ୍ତପିପାଶ ୁବ୍ଟିିଶ ୍ଙ୍କ ସହତି ଲଢ଼ିବି ।” ଭାରତର  ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ 
ଭେତ ସିଂହଙ୍କ ବୟୁତୀତ ଗସହ ିଶଶି ୁଆଉ ଗକହ ିନଥଗିଲ ।୧୯୦୭ ମସିହା ଗସଗ୍ଟେମ ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ େନି ଭେତ ସିଂହ ଜ୍ ମଲା 
ଭକରିଥଗିଲ । ପିଲାଟି େନିରୁ ତାଙ୍କ ମନଗର ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଅସମ୍ଭବ ଶ୍ଦ୍ା ଓ ସମ୍ମାନ କଥା ସଭିଏ ଁଲକ୍ୟୁ କରି ପାରିଥଗିଲ । 
ଗସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥଗିଲ ଗଯ ବି୍ଟିଶ ସରକାର ଭାରତରୁ ଆପଣାଛାଏ ଁଯିଗବନାହି ଁ, ଗତଣ ୁଗସମାନଙୁ୍କ ଉଚିତ ଶକି୍ା େଆିଯିବା 
ଆବଶୟୁକ । ୧୯୧୯ ମସିହାର ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାେ େଣହତୟୁା ରଟଣା ଯବୁ ଭେତ ସିଂହଙ୍କ ମନଗର ଏକ ଗବୈପ୍ଳବିକ 
ପରିବର୍୍ଭନ ଆଣଥିଲିା । ପଗର ଭେତ ସିଂହଙୁ୍କ ଗଯଗତଗବଗଳ ମାତ୍ ୧୨ ବଷ୍ଭ ବୟସ ଗହାଇଥଲିା, ଗସ ଗସହରିକ୍ତ ତୀଥ୍ଭକୁ 
ବୁଲି ଯାଇଥଗିଲ ଗଯଉଠଁାଗର ମାତ୍ ଗକଇ ମିନିଟ ଭିତଗର ଗକଇ ଶହ ନିରୀହ ଗଲାକଙୁ୍କ େଳିୁକରି ବି୍ଟିଶ ୍ସରକାର ହତୟୁା 
କରିଥଗିଲ ।ଏହ ିରକ୍ତତୀଥ୍ଭ ପରିେଶ୍ଭନ କରିବା ପଗର ତାହା କିଗଶାର ଭେତ ସିଂହଙ୍କ ମାନସିକତାଗର େଭୀର ଗରଖାପାତ 
କରିଥଲିାଏବଂ ଏହା ପଗର ତାଙ୍କଠାଗର ଏକ ଗବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍୍ଭନ ପରିଲକି୍ତ ଗହାଇଥଲିା । ଗସ ଗସହ ିଜାଲିଆନାୱାଲା 
ବାେଠାଗର ହି ଁବଜ୍ର ଶପଥ ଗନଇଥଗିଲ ଗଯ ବି୍ଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଗର ଗସ ସଂଗ୍ାମ କରିଗବ । ଧୀଗର ଧୀଗର ଗସ 
ବିପ୍ଳବ ଆଡକୁ ଢ଼ଳିଥଗିଲ । ଭାରତଗର ବ୍ଟିିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଗର ଗସ େୁଇଟି ଅଭାବନୀୟ ହଂିସାତ୍ମକ କାଣ୍ ରଟାଇ 
ଥଗିଲ ଯାହା ବ୍ଟିିଶ ସରକାରଙୁ୍କ  ଅସ୍ବୟୁସ୍ କରି ପକାଇଥଲିା ଏବଂ ଗସଥପିାଇ ଁମାତ୍ ୨୩ ବଷ୍ଭ ବୟସଗର ହି ଁଗସ ହସିହସି 
ଫାଶୀେଣ୍କୁ ଆପଣାଇଥଗିଲ । ତାଙ୍କର ଏହ ିସାହସିକତା ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ତାଙୁ୍କ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମ ଇତିହାସର 
ଜଗଣ କିମ ୍ବେନ୍ତୀ ପରୁୁଷଗର ପରିଣତ କରିଥଲିା । ୧୯୨୮ ମସିହା ଡିଗସମ୍ବର ମାସଗର ଭେତ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରନିଷ ୍
ସହଗଯାେୀ ଶବିରାମ ରାଜେରୁୁ େଳିୁକରି ଜଗଣ ୨୧ ବଷ୍ଭ ବୟସ୍ ବି୍ଟିଶ ପଲିୁସ ଅଧକିାରୀ ଜନ୍ ସଉଣ୍ସ୍ଭଙୁ୍କ େରୁୁତରଭାଗବ 
ଆହତକରିଥଗିଲ । ଅବିଭକ୍ତ ପଞ୍ାବର ଲାଗହାର ସହରଗରଏହ ିରଟଣା ରଟିଥଲିା ।ଏଗବ ଲାଗହାର ପାକିସ୍ାନର ଏକ 
ସହର ଭାଗବ ପରିଚିତ ।ଏହ ିରଟଣା ପଗର ଗସ ମାସ ମାସ ଧରି ପଲିୁସ ଆଖଗିର ଧଳିୂ ଗେଇ ଗୋପନଗର ରରିୂ ବୁଲିଥଗିଲ 
। ଏହ ିରଟଣାର େୀର୍ଭ ଚାରିମାସ ପଗର ୧୯୨୯ ମସିହାଏପି୍ରଲ ମାସଗର, ଗସ ଓ ତାଙ୍କର ଅନୟୁ ଜଗଣ ସହଗଯାେୀ ବଟୁଗକଶ୍ୱର 
େର୍ େଲି୍ୀର ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନ ପରିଷେ ହଲ୍ ର ପଛ ଗବଞ୍ଚଗର େୁଇଟି ଗଛାଟ ଗବାମା ପକାଇବା ପଗର ପଲିୁସ ନିକଟଗର 
ଆତ୍ମସମପ୍ଭଣ କରିଥଗିଲ । ଏହ ିମାମଲାର ତେନ୍ତ ଚାଲିଥବିାଗବଗଳ ପଲିୁସ ଜାଣବିାକୁ ପାଇଥଲିା ଗଯ ଜନ୍ ସଉଣ୍ସ୍ଭଙ୍କ 
େଳିୁକାଣ୍ ରଟଣାଗର ଭେତ ସିଂହ ଜଡ଼ିତ ।ଏହ ିେୁଇଟି ରଟଣାଗର ତାଙୁ୍କ ଗୋଷୀ ସାବୟୁସ୍ କରାେଲା ଏବଂ ୧୯୩୧ ମସିହା 
ମାଚ୍ଚ୍ଭ ମାସଗର ତାଙୁ୍କ ଫାଶୀେଣ୍ ପ୍ରୋନ କରାେଲା । ଗସଗତଗବଗଳ ତାଙୁ୍କ ମାତ୍ ୨୩ ବଷ୍ଭ ବୟସ ଗହାଇଥଲିା । ଭେତ ସିଂହଙ୍କ 
ସହତି ତାଙ୍କର େୁଇ ସହଗଯାେୀ ରାଜେରୁୁଏବଂ ସଖୁଗେବଙୁ୍କ ମଧ୍ ଫାଶୀ ଖଟୁେଗର ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା । ଗଯଗତଗବଗଳ ଏହ ି
ତିନି ମହାନ ଗେଶଗପ୍ରମୀଙୁ୍କ ଫାଶୀଖଣୁ୍ ନିକଟକୁ ଅଣା ଯାଇଥଲିା, ଗସମାଗନ େୃପ୍ କଣ୍ଗର ଚିତ୍ାରଛାଡ଼ିଥଗିଲ, “ଇନକିଲାବ୍ 
ଜନି୍ଦାବାେ”ଏବଂ “ହନୁି୍ଦସ୍ାନ ଆଜାେ୍ ଗହା” । ଗଜଲଗର ଥବିାଗବଗଳ ଥଗରଭେତସିଂହଙ୍କମାଆ ପଅୁକୁଗଭଟିବାକୁଗସଠାକୁ 
ଆସିଥଗିଲ । ଭେତ ସିଂହ ଗସଗତଗବଗଳ  ନିଜ ମାଆଙୁ୍କ କହଥିଗିଲ, “ ମା, ମୁ ଁମରିବା ପଗର ଗମା ମତୃ ଶରୀରକୁ ଗନବାକୁ 
ତୁ ଆସିବୁନି । ବରଂ, ତୁ ଭାଇ କୁଲେୀପକୁ ଗମା ମର ଶରୀରକୁ ଗନବାକୁ ପଠାଇବୁ । କାରଣ,ଗଲାକମାଗନ ଗତାଗତ ଗେଖ ି
କହଗିବ, ଗେଖ, ଭେତ ସିଂହର ମାଆ କାନୁ୍ଦଛି ।” ଏହା ହି ଁକାରଣ ଗଯଉଥଁପିାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ଭେତ ସିଂହଙୁ୍କ 
ସ୍ମରଣ କରିବା ଅବସରଗର କହଛିନି୍ତ, “ଆପଣମାଗନ ଗକଗବ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଗବ ଗଯ ଗଯଉ ଁବି୍ଟିଶ ୍ସରକାର ବିଶ୍ୱର ବିଶାଳ 
ଭୂଖଣ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥଲିା ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଗଯ ତାଙ୍କ ସାମ୍ାଜୟୁଗର ଗକଗବ ସଯୂ୍ଭୟୁ ଅସ୍ ଯାଉନଥଗିଲ..... ଗସଇ ବି୍ଟିଶ ୍
ସରକାର ମାତ୍ ୨୩ ବଷ୍ଭର ଜଗଣ ଯବୁକଙ୍କ ବିପ୍ଳବଗର ଥରହର ଗହାଇ ଉଠଥିଗିଲ । ଗସମାଗନ ତାଙୁ୍କ ଡରୁଥଗିଲ । 
ସହେି ଭେତ ସିଂହ ଗକବଳ ସାହସୀ ନଥଗିଲ ଅପର ପଗକ୍ ଜଗଣ ଜ୍ାନେଣୁୀ ବୟୁକି୍ତ ଥଗିଲ ଏବଂ ଜଗଣ ଚିନ୍ତକ ମଧ୍ 
ଥଗିଲ । ଗସମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ତିଗଳଗହଗଲ ଭୃଗକ୍ପ ନକରି ଭେତ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାଗନ ନିଜର ଇପି୍ସତ 
ଲକ୍ୟୁ ହାସଲକରିବା ନିମଗନ୍ତ କରିଥବିା ଗଯାଜନାକୁ ସାକାର କରିଥଗିଲ । ଗେଶର ମକିୁ୍ତ ସଂଗ୍ାମଗର ଗସମାନଙ୍କର ଏହ ି
କାଣ୍ର ବିରାଟ ଭୂମିକା ରହଛିି । ସହେି ଭେତ ସିଂହଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଗଲ୍ଖନୀୟ ରଟଣା ଗହଉଛିଏହା ଗଯ 
ଗସ ସୋଗବଗଳ ଗୋଷୀ୍ବଦ୍ ଭାଗବ କାଯ୍ଭୟୁ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥଗିଲ । ଏହା ଉପଗର ଗସ େରୁୁତ୍ୱ ଗେଉଥଗିଲ । ଲାଲା 
ଲଜପତ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନଗର ଥବିା ଭକି୍ତ ଗଯାେ ୁଏହା ରଟିଥଲିା ଗବାଲି କୁହାଯାଇପାଗର । କିମ ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗଶଖର 
ଆଜାେ, ସଖୁଗେବ ଓ ରାଜେରୁୁ ତଥା ଅନୟୁ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କର ରନିଷତ୍ା କାରଣରୁ ଏହା ରଟିଥଲିା । ଭେତ 
ସିଂହଙ୍କ ପାଇ ଁବୟୁକି୍ତେତ ଗେୌରବ ଗକୌଣସି ମାଗନ ରଖନୁଥଲିା । ଗସ ସୋଗବଗଳ ଗୋଟିଏ ମିଶନ ପାଇ ଁହିସଁମପ୍ଣିତ 
ଥଗିଲ ଏବଂ ଗସହ ିକାଯ୍ଭୟୁକୁ ସାକାର କରିବା ନିମଗନ୍ତ ଗସ ନିଜର ଚରମ ବଳିୋନ ଗେଇଥଗିଲ 
। ଗସହ ିଅଭିଯାନ ଥଲିା ଅନୟୁାୟ ବିରୁଦ୍ଗର ସ୍ୱର ଉଗର୍ାଳନ କରିବା ଏବଂ 
ବି୍ଟିଶ ୍ଶାସନର ଅନ୍ତ ରଟାଇବା ।”

ଶଡିଶ ୁଅବସ୍ାରୁ ଭଗତ ସଡିଂହ
ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱ୍୍ନ ସଦଖଥିସିଲ

ଥଗର ଭେତ ସିଂହଙୁ୍କ 
ଗଜଲଗର ଥବିାଗବଗଳ 
ପଚରା ଯାଇଥଲିା ଗଯ 
ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଗର ଆେତ 
କରାଯାଇଥବିା ମାମଲା 
ବିଗରାଧଗର ଗସ କାହିକିଁ 
ନିଜକୁ ନିଗଦ୍୍ଭାଷ ଗବାଲି 
ସାବୟୁସ୍ କରିବାକୁ ପକ୍ 
ରଖଗିଲ ନାହି?ଁ ଏହାର 
ଉର୍ରଗର ଗସ କହଥିଗିଲ – 
ବିପ୍ଳବୀମାନଙୁ୍କ ଗେଶ ପାଇ ଁ
ପ୍ରାଣ ବିସଜ୍ଭନ କରିବାକୁ 
ଗହବ, କାରଣ ଗସମାନଙ୍କ 
ମତୁୃୟୁଗର ହି ଁଏହ ିଅଭିଯାନ 
ଅଧକି ଶକି୍ତଶାଳୀ ଗହବ, 
ଗକାଟ୍ଭଗର ଆଗବେନ କଗଲ 
ତାହା କୋପି ଗହବନାହି ଁ।”

ଜ୍ ମ: ୨୮ ଗସଗ୍ଟେମ ୍ବର ୧୯୦୭
ମତୁୃୟୁ: ୨୩ ମାଚ୍ଚ୍ଭ ୧୯୩୧
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ଜ୍ ମ : ୧୮୮୫ | ମତୁୃୟୁ : ୨୦ ଗସଗ୍ଟେମ ୍ବର ୧୯୪୨

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମ ସମୟଗର ଗହାଇଥବିାଭାରତ ଛାଡ଼ ଆଗନ୍ଦାଳନ ଗେଶର 
ବିଭିନ୍ନ ଭାେଗର ଅସଂଖୟୁ ମହଳିାଙୁ୍କ ଏହ ିଆଗନ୍ଦାଳନଗର ସାମିଲ ଗହବା 
ଲାେି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥଲିା । ଏହସିବୁ ମହଳିାଙ୍କ ମଧ୍ଗର ଗଭାଗେଶ୍ୱରୀ 

ଫୁକାନାନୀଙ୍କ ନାମ ଅଗ୍େଣୟୁ । ଆସାମର ନଉୋ ଁ ଜଲି୍ାର ବରହମ ୍ପରୁ 
ଅଂଚଳଗର ୧୮୮୫ ମସିହାଗର ଜ୍ ମଲାଭ କରିଥବିା ଗଭାଗେଶ୍ୱରୀ ଫୁକାନାନୀ 
ଥଗିଲ ଜଗଣ ଅଗି୍ନବଷ୍ଭୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀ । ଗସ ଜଗଣ ସାଧାରଣ ରଗରାଇ 
ମହଳିା ଥଗିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଗଭାଗେଶ୍ୱର ଫୁକନ । ୮ଟି ସନ୍ତାନର 
ଜନନୀ ଗଭାଗେଶ୍ୱରୀ ଭାରତର ଉତର-ପବୂ୍ଭାଂଚଳ ଗକ୍ତ୍ଗର ଭାରତଛାଡ଼ 
ଆଗନ୍ଦାଳନଗବଗଳ ଗବଶ ୍େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ ଭୂମିକା ନିବ୍ଭାହ କରିଥଗିଲ। ଗସ ଏକାକିନୀ 
ଅସଂଖୟୁ ମହଳିାଙୁ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମଗର ସାମିଲ ଗହବା ଲାେି ପ୍ରଭାବିତ 
କରିଥଗିଲ । ଗେଶପାଇ ଁତାଙ୍କର ଗପ୍ରମ ଥଲିା ଅସମ୍ଭବ । ଯାହାକି ତାଙୁ୍କ ବୟୁାପକ 
ଭାଗବ ଏହ ି ଗକ୍ତ୍ଗର ବି୍ ଲବ କରିବା ଲାେି ଅଜସ୍ର ଗପ୍ରରଣା ଗଯାୋଇଥଲିା । 
ତାଙ୍କର ଏହ ି ସଂଗ୍ାମ ଗେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାେଗର ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହ୍ନକୁି ଆହୁରି 
ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥଲିା ଏବଂ ସଂସ୍ାର ଆଗନ୍ଦାଳନମାନ ମଧ୍ ଆରମ୍ଭ ଗହାଇଥଲିା । 
ଏପରି ଏକ ସମୟଗର ଗସ ଏରୁଣି୍ବନ୍ ଗଡଇ ଁବି୍ ଲବ ପାଇ ଁରାଜରାସ୍ାକୁ ଆସିଥଗିଲ 
ଗଯଗତଗବଗଳ ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ପୋନସୀନ ଗହବାକୁ ପଡୁଥଲିା ଏବଂ ସମାଜଗର 
ସମାନ ଅଧକିାର ମଧ୍ ମିଳନୁଥଲିା । ଗଭାଗେଶ୍ୱରୀ ସ୍ାନୀୟ ଅଂଚଳଗର ବି୍ଟିଶ 
ସରକାରଙ୍କ ବିଗରାଧଗର ପ୍ରତିବାେ ଆଗନ୍ଦାଳନର ସ୍ୱର ଉଗତାଳନ କରିଥଗିଲ ତଥା 
ଗସହସିବୁ ଅଂଚଳଗର ରଟୁଥବିା ଅନୟୁାୟ ବିଗରାଧଗର ସଂଗ୍ାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥଗିଲ ।
ବୟସାଧକିୟୁ ସଗତ୍ୱ ଗଭାଗେଶ୍ୱରୀ ଫୁକାନାନୀ ଗକବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମଗର 
ସକି୍ୟଭାଗବ ସାମିଲ ଗହାଇନଥଗିଲ, ଅପରପଗକ୍ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ 
ଏଥଗିର ସାମିଲ ଗହବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥଗିଲ । ଗଯଗତଗବଗଳ ବରହମପରୁର 

କଂଗଗ୍ସ କାଯ୍ଭୟୁାଳୟରୁ ବ୍ଟିିଶ ଗସୈନିକମାଗନ ତାଙୁ୍କ ଧରିଥଗିଲ, ଗସଗତଗବଗଳ 
ତାଙ୍କ ସହ ଗସହ ି ଅଂଚଳର ଆହୁରି ଅଗନକ ବିପ୍ଳବୀ ମଧ୍ ଧରାପଡ଼ିଥଗିଲ । 
ବାହାରିଥବିା ବିପ୍ଳବୀମାଗନ ଏହାର ପ୍ରତିବାେ କରି ଗସମାନଙ୍କର ଆଗନ୍ଦାଳନକୁ 
ତୀବ୍ କରିଥଗିଲ ଏବଂ ପଣୁଥିଗର କଂଗଗ୍ସ କାଯ୍ଭୟୁାଳୟକୁ ନିଜ ଅକି୍ତଆରକୁ 
ଗନଇ ଯାଇଥଗିଲ । ପରାଜୟ ୍ଲାନିଗର ବି୍ଟିଶ ସରକାର କଂଗଗ୍ସ କାଯ୍ଭୟୁାଳୟକୁ 
ପନୁଃ େଖଲ କରିବା ଲାେି ମାତ୍ାଧକି ଶକି୍ତ ପ୍ରଗୟାେ କରିଥଗିଲ । ଗତଗବ 
ବି୍ ଲବୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଗରାଧ ଥଲିା ଖବ୍ୁ ତୀବ୍ । ଏହ ିପ୍ରତିବାେ ଓ ସଂଗ୍ାମର ଗନତୃତ୍ୱ 
ଗନଇଥଗିଲ ଗଭାଗେଶ୍ୱରୀ । ‘ବଗନ୍ଦ ମାତରମ ୍’ ଗସ ଲାୋନ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରଗର ଗେଇ ଗସ 
ସହବି୍ଲବୀମାନଙ୍କ ମଗନାବଳ େୃଢ ରଖଥିଗିଲ । ବି୍ଟିଶ ଗସୈନିକମାନଙ୍କ ସହ 
ସାମ ନାସାମ ନି ଗହବାପଗର ଗସ ଗସମାନଙ୍କ ସହ ଗବଶ ୍ଧସ୍ାଧସି୍ ମଧ୍ ଗହାଇଥଗିଲ । 
ଏହ ିସଂଗ୍ାମଗବଗଳ ଅନୟୁଜଗଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀ ରତ୍ନମାଳାଙ୍କ ହାତରୁ ବ୍ଟିିଶ 
ଗସୈନିକମାଗନ ତି୍ରଙ୍ଗାକୁ ଭିଡ଼ି ଗନଇଥଗିଲ । ଏହ ି ରଟଣାଗର ଗଭାଗେଶ୍ୱରୀ 
ଏଗତମାତ୍ାଗର ଉଗତଜତି ଗହାଇପଡ଼ିଥଗିଲ ଗଯ ଗସ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା 
ପ୍ରତି ଅବମାନନା ଗବାଲି ବିଗବଚନା କରିଥଗିଲ । ଗତଣ ୁ ଗସହ ି ମହୂୁତ୍ଭଗର 
ଗକ୍ାଧାନ୍ ଗହାଇ ଗସ ପତାକାର ବାଡ଼ିଗର ଗସହ ିବି୍ଟିଶ ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ଖବ୍ୁ ପ୍ରହାର 
କରିଥଗିଲ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଯ ବ୍ଟିିଶ ଅଧକିାରୀମାଗନ ଏଭଳି ରଟଣା କୋପି 
ଆଶା କରିନଥଗିଲ । ଗତଣ ୁ ଗସମାନଙୁ୍କ ବାଧ୍ଗହାଇ ଗଭାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଉପଗର 
େଳିୁ ଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଏହ ିରଟଣାର ତିନିବଷ୍ଭ ପଗର ଗଭାଗେଶ୍ୱରୀ 
୧୯୪୨ ମସିହା ଗସଗ୍ଟେମ ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ େନି ଗଶଷନିଃଶ୍ୱାସ ତୟୁାେ କରିଥଗିଲ। 
ଆଜସିଦୁ୍ା ଆସାମଗର ଗଭାଗେଶ୍ୱରୀ ଜଗଣ ବହ୍ନକିନୟୁା ଭାଗବ ସମସ୍ଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ସମ୍ମାନିତ । ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମକୁ ତାଙ୍କର ଏହ ି ମହାନ ଅବୋନ ଲାେି ତାଙ୍କ 
ନାମଗର ଏକ ଗମଡ଼ିକାଲ କଗଲଜ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । 

ସଭାସଗଶ୍ୱରୀ ଫୁକାନାନୀ

ତ୍ରଡିରଙ୍ାର ସରୁଷୋ ପାଇ ଁଯଡିଏ 
ଗଳୁଡିକୁ ଛାତଡି ସଦଖାଇଥସିଲ 

ଚିତ୍ାଞ୍ଳି ପ୍ରୟାସ ସଂପକ୍ଭଗର ଅଧକି ଜାଣବିାକୁ
ଗହଗଲ ନିମ ନଲିଖତି ଲିଙ୍୍କ ଗର ଫଗଲା କରନ୍ତୁ 
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ସ୍ୱାଧୀନତାପ୍ରାପି୍ର ୭୫ତମ ବଷ୍ଭ ପତୂ୍ଣି ପାଳନ ନିମଗନ୍ତ 
ଗକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଏକ ଅଭିନବ ଉେୟୁମ 
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଗକନ୍ଦ୍ର ସଚୂନା ଓ ପ୍ରସାରଣ 

ମନ୍ତୀ ଅନୁରାେ ସିଂ ଠାକୁର ଏହ ି ଉପଲଗକ୍ ଏକ ଇ-ଫଗଟା 
ପ୍ରେଶ୍ଭନୀର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଛନି୍ତ । ଏଥଗିର ‘ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସୁ୍ତି’ 

ଚଡିତ୍ରାଞ୍ଜଳଡି

ସଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ତମ 
ବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରଡିବା ଲାଗଡି 
ସକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏକ 
ଅଭଡିନବ ଉଦୟୁମ
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ବିଠଲ ଭାଇ ପଗଟଲ ୧୮୭୩ ମସିହାଗର େଜୁରାଟର ଗଖଡ଼ା ଜିଲ୍ା 
ଅନ୍ତେ୍ଭତ କରମସେ ଗ୍ାମଗର ଜ୍ ମଗ୍ହଣ କରିଥଗିଲ । ବିଠଲଭାଇ 
ପଗଟଲ ଥଗିଲ ୫ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ରୁ ତୃତୀୟ । ଗସ ସଦ୍୍ଭାର ବଲ୍ଭ ଭାଇ 

ପଗଟଲଙ୍କ ବଡ଼ଭାଇ । ବିଠଲ ଭାଇ ପଗଟଲ ଗେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମଗର 
ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକା ଗ୍ହଣ କରିଥଗିଲ । ଗସହଭିଳି ସଦ୍୍ଭାର ବଲ୍ଭ ଭାଇ ପଗଟଲ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଗନ୍ଦାଳନଗର ଅଗ୍ଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ହଣ କରିବା ସହ ଏକ ସଂେଠତି 
ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ନିମ୍ଭାଣ ନିମଗନ୍ତ ଗେଶୀୟ ରାଜୟୁମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ତ କରିବାର 
ମଖୁୟୁ ପଗୁରାଧା ଥଗିଲ । ବିଠଲ ଭାଇ କରସମେ ଓ ନଡ଼ିଆଡଠାଗର ପ୍ରାଥମିକ 
ଶକି୍ା ଲାଭ କରିଥଗିଲ । ଉଭୟ ବିଠଲ ଭାଇ ଓ ବଲ୍ଭ ଭାଇ ବାରିଷ୍ଟର ଗହବା 
ଲାେି ସ୍ୱ୍ନ ଗେଖଥିଗିଲ ଏବଂ ଗସଥପିାଇ ଁ ଅଧକି ଶକି୍ାଲାେି ଲଣ୍ନ ଯିବାକୁ 
ଚାହୁଥଁଗିଲ। ଗତଗବ ବିଠଲ ଭାଇ ପଗଟଲ ଏହା ପବୂ୍ଭରୁ ଇଂଲଣ୍ ଯିବାର 
ସଗୁଯାେ ପାଇ ଗସଠାକୁ ଯାଇଥଗିଲ । ଜଗଣ ଅତି ଗମଧାବୀ ଛାତ୍ ଭାଗବ 
ସୋଗବଗଳ ପରିଚିତ ବିଠଲ ଭାଇ ଲଣ୍ନଗର ୩୬ ମାସିଆ ପାଠୟୁକ୍ମକୁ ୩୦ 
ମାସଗର ଗଶଷ କରିଥଗିଲ ଏବଂ ଗଶ୍ଣୀଗର ପ୍ରଥମ ସ୍ାନ ଲାଭ କରିଥଗିଲ 
। ୧୯୧୩ ମସିହାଗର େଜୁରାଟ ଗଫରି ବିଠଲ ଭାଇ ବଗମ୍ବ ଓ ଅହମ୍ମୋବାେ 
ଗକାଟ୍ଭଗରଜଗଣ ଟାଣଆୁ ବାରିଷ୍ଟର ଭାଗବ ନିଜର କାଯ୍ଭୟୁେକ୍ତା ପ୍ରେଶ୍ଭନ 
କରିଥଗିଲ । ଆଇନଗର ବିଶାରେ ଗହାଇଥବିାରୁ ଗସ ଖବ୍ୁ କମ ୍ସମୟ 
ମଧ୍ଗର ନିଜକୁ ଜଗଣ ସଫଳ ଓକିଲଭାଗବ ସପୁ୍ରତିଷ ୍ିତ କରିଥଗିଲ । ୧୯୧୫ 
ମସିହାଗର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିଗୟାେ ରଟିଥଲିା । କିନ୍ତୁ ଗସ ଆଉ ଦି୍ତୀୟ 
ବିବାହ କରିନଥଗିଲ । ବିଠଲ ଭାଇ ଥଗିଲ ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ 
ସଭାର ପ୍ରଥମ ନିବ୍ଭାଚିତ ଅଧ୍କ୍ । ପଗର ଗସ ମମୁ ୍ବାଇର ଗମୟର ଭାଗବ ମଧ୍ 

କାଯ୍ଭୟୁ କରିଥଗିଲ । ୋନ୍ୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆେଶ୍ଭେତ ମଗନାମାଳିନୟୁ ସଗତ୍ୱ 
ବିଠଲ ଭାଇ କଂଗଗ୍ସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମଗର ଗଯାେ ଗେଇଥଗିଲ। ୧୯୨୦ 
େଶକ ଏବଂ ତତ୍ ପରବତ୍ଭୀ ସମୟଗର ଗସ କଂଗଗ୍ସର ଜଗଣ ତୁଙ୍ଗ ଗନତା 
ଭାଗବ ସପୁରିଚିତ ଥଗିଲ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଗନ୍ଦାଳନଗର ସାମିଲ ଗହବା ଗଯାେ ୁ
ବି୍ଟିଶ ସରକାର ତାଙୁ୍କ ଅଗନକ ଥର େିରଫ କରିଥଲିା । ଗତଗବ ୧୯୨୨ 
ମସିହାଗର ଗଯଗତଗବଗଳ ୋନି୍ଜୀ  ଗଚୌରିଗଚୌରା ରଟଣା ପଗର ଅସହଗଯାେ 
ଆଗନ୍ଦାଳନକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ରଖବିାକୁ ଗରାଷଣା କଗଲ, ବିଠଲ ଭାଇ ଏଥଗିର 
ଅତିମାତ୍ାଗର ହଗତାତ୍ସାହତି ଗହାଇପଡ଼ିଥଗିଲ । ଏହାପଗର ଗସ କଂଗଗ୍ସ 
େଳ ଛାଡ଼ିଥଗିଲ ଓ ଚିର୍ରଞ୍ନ ୋସ ଏବଂ ଗମାତିଲାଲ ଗନଗହରୁଙ୍କ ସହ ମିଶ ି
ସ୍ୱରାଜ ପାଟ୍ଣି େଠନ କରିଥଗିଲ  ୧୯୩୨ ମସିହାଗର ବିଠଲ ଭାଇଙୁ୍କ େିରଫ 
କରି ପଣୁ ି ଗଜଲ ପଠାଯାଇଥଲିା । ଗତଗବ ସ୍ୱାସ୍ୟୁେତ କାରଣରୁ ବ୍ିଟିଶ 
ସରକାର ତାଙୁ୍କ ଖଲାସ କରି ଗେଇଥଲିା । ୧୯୩୨ ମସିହା ମାଚ୍ଚ୍ଭ ମାସଗର ଗସ 
ଭାରତ ଛାଡ଼ିଥଗିଲ । ଏହାପଗର କିଛିେିନର ଅସସୁ୍ତା ପଗର ତାଙ୍କର ମତୁୃୟୁ 
ରଟିଥଲିା ଓ ଗସ ସଭୁାଷଚନ୍ଦ୍ର ଗବାଷଙ୍କ ନାଗଁର ନ୍ି ଜ ସମ୍ପତିର େୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ 
ୱଲି କରି ଗେଇଥଗିଲ । ଗତଗବ ଏହାକୁ ଗନଇ ବିଠଲ ଭାଇ ପଗଟଲ ଏବଂ 
ସଭୁାଷଚନ୍ଦ୍ର ଗବାଷଙ୍କ ମଧ୍ଗର ଥବିା ସମ୍ପକ୍ଭକୁ ତିକ୍ତ କରିଥଲିା । ଗଯଗତଗବଗଳ 
ବିଠଲ ଭାଇଙୁ୍କ ଏହ ିୱଲିର ମଳୂ କପି େଶ୍ଭାଯାଇଥଲିା ଗସ ନିଜ ୱଲିଗର ଥବିା 
ସନ୍ତକକୁ ଗନଇ ଅଗନକ ପ୍ରଶନ ଉଠାଇଥଗିଲ । ପଗର ସଦ୍୍ଭାର ପଗଟଲ ଏହ ି
ଗମାକଦ୍ମାଗର ବିଜୟୀ ଗହାଇଥଗିଲ ଏବଂ ବିଠଲ ଭାଇଙ୍କ ନାମଗର ଏକ ଟ୍ଷ୍ଟ 
େଠନ କରିଥଗିଲ । ଗସହ ିଟ୍ଷ୍ଟକୁ ଗସ ବିଠଲ ଭାଇଙ୍କ ସମସ୍ ସମ୍ପତିକୁ ହସ୍୍ ାନ୍ତର 
କରିଥଗିଲ । ସାମାଜକି କଲୟୁାଣ ନିମଗନ୍ତ ଏହ ିଟ୍ଷ୍ଟ କାଯ୍ଭୟୁକରି ଆସଛିୁ । 

ବଡିଠଲ ଭାଇ ପସଟଲ

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମର
ଏକ ତୁଙ୍ ସସନାନୀ 

ଏବଂ ଭଚୁ୍ଭଆଲ ଫିଲମ ଗପାଷ୍ଟର ପ୍ରେଶ୍ଭନୀ ଚିତ୍ାଞ୍ଳି ଆଟ୍ଭ-
୭୫ ଆଇକନିକ୍ ୱକ୍ି ପ୍ରୟାସ ଅଧୀନଗର ସଚୂନା ଓ ପ୍ରସାରଣ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ଦ୍ାରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହ ି ପ୍ରେଶ୍ଭନୀ 
ଜନଭାେିୋରିତା େେିଗର ଏକ ପେଗକ୍ପ ଭାଗବ ବିଗବଚିତ । 
ଯାହା ଗକବଳ ଗେଶର ଯବୁକମାନଙୁ୍କ ଗପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବ ନାହି ଁ, 
ଅପରନ୍ତୁ ଗେଶର ସମ୍ବିଧାନ ସଂପକ୍ଭଗର ମଧ୍ ଗସମାନଙୁ୍କ ସଚୂନା 
ପ୍ରୋନ କରିବ। ଗସମାନଙ୍କର ଅଧକିାର ସଂପକ୍ଭଗର ସଗଚତନ 
କରାଇବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତି ଗସମାନଙ୍କର କତ୍ଭବୟୁଗବାଧ ପ୍ରତି 
ମଧ୍ ସଜାେ କରାଇବ । ଚିତ୍ାଞ୍ଳି-୭୫ଗର ଭାରତୀୟ ସିଗନମା 
ମାଧ୍ମଗର ରାଷ୍ଟଟ୍ରଯାତ୍ାକୁ ପ୍ରେଶ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥଗିର 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂ ଗ୍ାମୀମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ତୟୁାେର ପରାକାଷା୍କୁ 
ପ୍ରେଶ୍ଭନ କରାଯାଇଛି । ଏଥଗିର ମଧ୍ ଭାରତୀୟ ସିଗନମାର 
୭୫ବଷ୍ଭର ଯାତ୍ାକୁ େଶ୍ଭାଯାଇଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମଗର 
ସାମିଲ ଗହାଇଥବିା ଅସଂଖୟୁ ଗେଶଭକ୍ତ ଓ ବୀରମାନଙ୍କ 
ସାହସିକତାର ପବିତ୍ ସମ୍ତିୃକୁ ଆମ ଭିତଗର ଉଜ୍ୱୀବିତ କରିବା 

ଲାେି ଏହା ଏକ ଉେୟୁମ । ଗସହଭିଳି ସମାଜ ସଂସ୍ାରକ ଏବଂ 
ଆମର ବୀର ଗସୈନିକମାନଙ୍କ ସଂପକ୍ଭଗର ମଧ୍ ଏଥଗିର ବିଭିନ୍ନ 
କଥା ଚିତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅନୟୁପକ୍ଗର ଗପାଷ୍ଟର ପ୍ରେଶ୍ଭନୀଗର 
୭୫ଟି ପ୍ରସିଦ୍ ଚଳଚି୍ଚତ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ଆମର 
ସାଂସ୍ତିୃକ ଐତିହୟୁର ଏକ ଅବିଗଚ୍ଛେୟୁ ଅଙ୍ଗଭାଗବ ସିଗନମା ରହ ି
ଆସିଥବିା େଶ୍ଭାଇଛି । ଅନୟୁପକ୍ଗର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସୁ୍ତି ନିମଗନ୍ତ 
ଏକ ଇ-ବୁକ୍ ର ବୟୁବସ୍ା କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସୁ୍ତି ଗବଳର 
ବହୁ ବିରଳ ଫଗଟାକୁ ଏଥଗିର ସ୍ାନୀତ କରାଯାଇଛି । ଗସଥଗିର 
ଆକାଶବାଣୀର ସଂଗ୍ହାଳୟଗର ଥବିା ତଥା ଫିଲ ମ ଡିଭିଜନ 
ନିକଟଗର ଥବିା ବହୁ ତୁଂେ ଗନତା ଓ ବିଦ୍ାନମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ତଥା 
ଭାଷଣକୁ ସ୍ାନୀତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ହନି୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ସଗମତ 
୧୧ଟି ଆଂଚଳିକ ଭାଷାଗର ଉପଲବ୍ଧ । ସରକାର ଖବ୍ୁ ଶୀଘ୍ର 
‘ନିଜ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜାଣନ୍ତୁ’ ଶୀଷ୍ଭକ ଏକ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରିଗବ। ଯାହା ଗେଶର ଯବୁଗୋଷୀ୍ଙୁ୍କ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ମଳୂ 
ନୀତି ଆଧାରଗର ଅନୁପ୍ରାଣତି ଗହବାକୁ ଗପ୍ରରଣା ଗଯାୋଇବ । 
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ସକାରାତ୍ମକ ଆଭଡିମଖୁୟୁ ଭାରତ ବେଳଛିୁ

ଅନୟୁମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସପ୍ରରଣା ସହସଲ ଯବୁକ
ଯବୁକମାଗନ ସୋଗବଗଳ ଯକିୁ୍ତଯକୁ୍ତ କାରଣ ଲାେି ସମ୍ବାେ ଶଗିରାନାମାଗର ରହ ିଆସିଛନି୍ତ । ତାହା ଗଯଗକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୟୁାୟ ଓ େୁନ୍ଭୀତି ବିଗରାଧଗର 

ସଂଗ୍ାମ କରିବା ଗହଉ ଅବା ଅନୟୁ ଗକୌଣସି କାରଣ । ଆଜ ିସମାଜଗର ଗସମାଗନ ହୀଗରା ଭାଗବ ମଣୁ୍ ଗଟକୁଛନି୍ତ । ଗସମାନଙ୍କର େୃଢ ମଗନାବଳ, 
ପ୍ରତଶି୍ରୁତରିଦ୍ଧତା, ଆତ୍ୱବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କମ୍ଭନିଷା୍ ଗସମାନଙୁ୍କ ଅଗନକ ପ୍ରକାର ନବସଜୃନ ନିମଗନ୍ତ ଗପ୍ରରଣା ଗଯାୋଉଛି । ଏହା ସାଧାରଣ ଗଲାକଙ୍କ ଜୀବନଗର 
ବୟୁାପକ ପରିବର୍୍ଭନ ରଟାଉଛି । ଥଗର ଗସମାଗନ ଏଭଳି ପରିବତ୍ଭନ ପାଇ ଁନିଷ୍ପତି ଗନବାପଗର ଗସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିପଥରୁ ବିଚୁୟୁତ କରିବା ଲାେି ସମ୍ଭବତଃ 

ଆଉ ଗକୌଣସି ଶକି୍ତ ସକ୍ମ ଗହାଇନଥାଏ । ଷି୍ଟଗଭନ ହାରିସ ଏବଂ ଅମିତ ଗସରାୱତ ଗସହଭିଳି େୁଇଜଣ ଯବୁକ, ଗଯଉମଁାଗନ ନିଜର କାଯ୍ଭୟୁ ବଳଗର ଏକ 
ଅନୁକରଣୀୟ ଉୋହରଣ ସଷିୃ୍ଟ କରିନାହାନି୍ତ, ଅପରପଗକ୍ ଅନୟୁମାନଙୁ୍କ କିଛି ନୂଆ କାମ କରି ଗପ୍ରରଣାର ଉତ୍ସ ଗହବା ଲାେି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନି୍ତ ।  

ନବପ୍ରତିଭା ଷି୍ଟଗଭନ ହାରିସ ୍ଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ଭୂୟସୀ 
ପ୍ରଶଂସା କରିଛନି୍ତ । ହାରିସ ଗବଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଗଣ ଛାତ୍ । କିନ୍ତୁ 

ଜଗଣ ଚିତ୍ଶଳି୍ପୀ ଭାଗବ ଗସ ଅସାମାନୟୁ ପ୍ରତିଭାର ଅଧକିାରୀ । ତାଙ୍କର 
କଳାକୃତିଗର ପ୍ରଭାବିତ ଗହାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଷି୍ଟଗଭନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ 
ଗପ୍ରରଣାୋୟକ ପତ୍ ଗଲଖଥିଗିଲ । ୨୦ବଷ୍ଭ ବୟସ୍ ଏହି ଯବୁଶଳି୍ପୀ 
ତାଙ୍କର େୁଇଟି ସନୁ୍ଦର ଚିତ୍କଳା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ପତ୍ 
ଗଲଖଥିଗିଲ । ଏହାର ଉତରଗର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା 
ଓ ଉତ୍ସାହ ପାଇ ଁଖବ୍ୁ ସଗନ୍ତାଷବୟୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହିଭଳି ସଜୃନଶୀଳ 
ଗକ୍ତ୍ଗର ଯବୁ ପ୍ରତିଭାମାଗନ ନିଜର ଶ୍ମ ଓ ସମୟକୁ ନିଗୟାଜନ 
କରିବା ଲାେି ପରାମଶ୍ଭ ଗେଇଥଗିଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗଲଖଥିଗିଲ ‘ତୁମର 
କଳାକୃତିଗର ପ୍ରଗତୟୁକ ବସୁ୍ପ୍ରତି ତମ ମନଗର ଥବିା େଭୀର ଶ୍ଦ୍ା 
ପ୍ରତିଫଳିତ କଗର । ତୁମର ଏହି କଳାକୃତିଗର ଗଯଉ ଁସକୂ୍ଷ୍ମ ଭାବ ପ୍ରେଶ୍ଣିତ 
ଗହାଇଛି ତାହା ଗମାଗତ ଅତିମାତ୍ାଗର ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି ।’ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଆଶାବୟୁକ୍ତ କରିଛନି୍ତ ଗଯ ଷି୍ଟଗଭନଙ୍କ ଏହି ଉେୟୁମ ସମାଜଗର ସକାରାତ୍ମକ 
ମଗନାଭାବ ପ୍ରସାରିତ କରିବ ଏବଂ ଅନୟୁମାଗନ ମଧ୍ ତାଙ୍କଦ୍ାରା ପ୍ରଭାବିତ 
ଗହଗବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙୁ୍କ ଷି୍ଟଗଭନ ଗଲଖଥିବିା ଚିଠିଗର େଶ୍ଭାଇଥଗିଲ 
ଗଯ େତ ୧୫ବଷ୍ଭ ଧରି ଏଭଳି ଚିତ୍ସାଧନା କରି ଆସଛୁନି୍ତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ 
ସ୍ରଗର ତାଙୁ୍କ ୧ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଭ ପରୁସ୍ାର ମିଳିଛି । ଷି୍ଟଗଭନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଗମାେୀଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଗପ୍ରରଣାର ଉତ୍ସ ଗବାଲି ଉଗଲ୍ଖ କରିଥଗିଲ । 
କଗରାନା ମହାମାରୀ ବିଗରାଧଗର ଭାରତର ଲଗଢଇଗର ପ୍ରତିଗଷଧକ 
ଟିକା ଅଭିଯାନ ପାଇ ଁଗସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥଗିଲ `।

ଗେଶଗର ନୂଆକରି େଢ଼ିଉଠିଥବିା ଷ୍ଟାଟ୍ଭଅପ େଡିୁକ 
ନିଜ ନିଜ ଗକ୍ତ୍ଗର ଉଗଲ୍ଖନୀୟ ମାନ ନିଦ୍୍ଭାରଣ 

କରୁଛନି୍ତ । ଗସମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଗେଶର ସମସ୍ ପ୍ରାନ୍ତଗର 
ଗଲାକଙୁ୍କ ଗପ୍ରରଣା ଗେଉଛି । ଉର୍ରପ୍ରଗେଶ ଜଳନିେମଗର 
ନିବ୍ଭାହୀ ଯନ୍ତୀ ଥବିା ଅମିତ ଗସରାୱତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକମ୍ଭୀ 
ରାମାନୁଜ ତିୱାରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଏହିଭଳି ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ 
କରାଯାଇଛି । ଏହି େୁଇ ଜଣ ମିଶ ିପବନ ଏବଂ ଜଳରୁ ବିେୁୟୁତ 
ଶକି୍ତ ଉତ୍ାେନର ଏକ ଯନ୍ତ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନି୍ତ । ଗସରାୱତ 
ଏହି ଯନ୍ତଟିକୁ ଜିବିପି ୍ ଲାଟେ ଭାବଗର ନାମ ଗେଇଛନି୍ତ। 
ଗସମାଗନ େୃଢ଼ତାର ସହ କହନି୍ତ ଗଯ ଏହି ଯନ୍ତରୁ ଉତ୍ାେିତ 
ବିେୁୟୁତର ୟୁନିଟ ମଲୂୟୁ ମାତ୍ ଟଙ୍କାଟିଏ ଗହବ । ଗକାଇଲା 
ଭିରି୍କ ବିେୁୟୁତ ଗକନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଏହା ପ୍ରେୂଷଣ ସଷିୃ୍ଟ କରିବ 
ନାହି।ଁ ଉଭଗୟ େତ ଛଅମାସ ଗହଲା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗର କାମ 
କରୁଛନି୍ତ । ଗସମାଗନ କହନି୍ତ ଗଯ ଏହି ଯନ୍ତ ପାଇ ଁ ଗକୌଣସି 
ଗତୈଳ କିମ ୍ବା ଜାଗଳଣ ିଆବଶୟୁକ ନାହି ଁ । ତାଙ୍କ ମତଗର ଏହା 
ବୁଡାଜାହାଜ ନିୟମଗର କାମ କରିବ । ଏଥରୁି ଉତ୍ାେିତ 
ବିେୁୟୁତ ୟୁନିଟ ଏକ ଟଙ୍କା େରଗର କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଗଯାୋଇ 
େିଆଯିବ । ବୟୁବସାୟିକ େୃଷି୍ଟରୁ ଏହାର ସଫଳତା ପ୍ରମାଣତି 
ଗହଗଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିଭ୍ଭର ଭାରତ 
ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିବ ।

ଯବୁଶଳି୍ପୀ ଷି୍ଟଗଭନ ହାରିସ ୍ଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀଙ୍କ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା

ୟୁନଡିଟ ପଡିଛା ଏକ ଟଙ୍କାସର
ମଡିଳଡିବ ବଡିଦୁୟୁତ
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ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ତମ ବଷ୍ଭଗର ପୋପ୍ଭଣ କରୁଛି। ଗେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାଗର ଅମଲୂୟୁ 
ଗଯାେୋନ ଗେଇଥବିା ମହାନ ସଂଗ୍ାମୀମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଳି ଜଣାଇବା 
ଲାେି ଏହା ହି ଁପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବର ଅଂଶବିଗଶଷ ସ୍ୱରୂପ ନିଜର େତ ‘ମନ 
କୀ ବାତ’ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମଗର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ ଗେଶବାସୀଙୁ୍କ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 

ୋଇବା ଏବଂ ଏହାର ଭିଡିଓକୁ rashtragaan.in. ଗୱବସାଇଟଗର ଅପଗଲାଡ କରିବା 
ଲାେି ନିଗବେନ କରିଥଗିଲ। ଅେଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖ ସଦୁ୍ା, ପାଖାପାଖ ି୨ ଗକାଟି ଗଲାକ ଏହ ି

ଗୱବସାଇଟଗର ଗସମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ଅପଗଲାଡ କରିଛନି୍ତ।

ଏପରି ଅଗନକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀ ଓ ଏପରି ଅଗନକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀ ଓ 
ମହାମନିଷୀମାଗନ ରହଛିନି୍ତ ଗଯଉମଁାନଙୁ୍କ ମହାମନିଷୀମାଗନ ରହଛିନି୍ତ ଗଯଉମଁାନଙୁ୍କ 
ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବ କାଳଗର ସାରା ଗେଶ ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବ କାଳଗର ସାରା ଗେଶ 
ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସରକାର ଏବଂ ସାମାଜକି ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସରକାର ଏବଂ ସାମାଜକି 
ସଂେଠନେଡ଼ିୁକ ପକ୍ରୁ ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବ ସଂେଠନେଡ଼ିୁକ ପକ୍ରୁ ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବ 
ସଂକ୍ାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମ ଆଗୟାଜନ ସଂକ୍ାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମ ଆଗୟାଜନ 
କରାଯାଉଛି। ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବ ଗକୌଣସି କରାଯାଉଛି। ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବ ଗକୌଣସି 
ସରକାର କିମ ୍ବା ଗକୌଣସି େଳର ସରକାର କିମ ୍ବା ଗକୌଣସି େଳର 
କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମ ନୁଗହ।ଁ ଏହା ଗକାଟି ଗକାଟି କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମ ନୁଗହ।ଁ ଏହା ଗକାଟି ଗକାଟି 
ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏକ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମ।ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏକ କାଯ୍ଭୟୁକ୍ମ।
-ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ-ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଜାତୀୟ ସଙ୍ୀତ ପାଇ ଁ

ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ 
ସରକେ୍ଷରସରକେ୍ଷର

ପାଷେଡିକପାଷେଡିକ
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