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ସମାଚାର
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ଭୱାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ଭୱାରତ ନଜି ସମୃଦ୍ଧ ଐତ�ି୍ୟ ଏବଂ ବକିୱାଶକୁ ଏକ ନୂଆ 

ଅଧ୍ୱାୟହୋର ଉତ୍ୱାରି ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ ପୱାଇଁ ସୱାଜଛି ିଆଶୱାର ଆହୋ�ୱାକ। 
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ତ୍ରିଗୋ ପାଇ ଁଯାହ୍ାଙ୍କ ପାଖ୍ଲୋର 

ଋଣୀ ରହ୍ଥିବି ରାଷ୍ଟଟ୍ର...

ଭୱାରତର ଜୱାତୀୟ ପତୱାକୱା ହୋ�ଉଛ ିତ୍ରିଙ୍ୱା। ତହିୋନୱାଟ ିରଙ୍ହୋର ସଜ୍ତି ଏ� ିପତୱାକୱା ହୋକବଳ ଭୱାରତର ହୋେଟଏି ଧ୍ୱଜୱା 
ନୁହୋ�,ଁ ବରଂ ଭୱାରତର ସମ୍ୱାନ, ହୋଶୗର୍୍ଷ୍ୟ ଓ ଶକି୍ର ପ୍ରତୀକ। ଏ�ୱା 130 ହୋକୱାଟରୁି ଅଧିକ ଭୱାରତୀୟଙ୍କ ସୱା�ସ, ହୋଶୗର୍୍ଷ୍ୟ, 

ଆକୱାଂକ୍ୱା ଓ ପବତି୍ତୱାର ପ୍ରତୀକ। ଏ� ିତ୍ରିଙ୍ୱା ପତୱାକୱାକୁ ପ୍ରଥହୋମ କଏି ସଜୱାଇଥିହୋ� ଜୱାଣିଛନ୍?ି ହୋସ ହୋ�ଉଛନ୍ ି
ପିଙ୍ଳ ିହୋଭଙି୍କୟୱା। । 2 ଅେଷ୍ଟ 1876 ଦନି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରହୋଦଶର କୃଷ୍ୱା ଜଲି୍ୱାହୋର ଜନ୍ମତି ପିଙ୍ଳ ିହୋଭଙି୍କୟୱାଙୁ୍କ ଜୱାତୀୟ ପତୱାକୱା 
ତଆିରରି ଦୱାୟିତ୍ୱ ହୋ�ୱାଦ୍  ରୱାଷ୍ଟ୍ରପିତୱା ମ�ୱାତ୍ୱା େୱାନ୍ ିହୋଦଇଥି�ୱା।  1921ହୋର ହୋସ ଏ� ିପତୱାକୱା ତଆିରି କୱାର୍୍ଷ୍ୟ ସମୱାପ୍ତ 

କରିଥିହୋ�।1931 ମସ�ିୱାହୋର ଏଥିହୋର କଛି ିସଂହୋଶୱାଧନ କରୱାର୍ୱାଇଥି�ୱା। 22 ଜୁ�ୱାଇ 1947 ଦନି ତ୍ରିଙ୍ୱାକୁ ଭୱାରତର 
ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜ ଭୱାହୋବ ସ୍ୀକୱାର କରୱାର୍ୱାଇଥି�ୱା। 

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଲୋେଶ ଲୋହ୍ଉଛ ିବୀର ଏବଂ ଲୋେଶଭକି୍ର ଭୂମି।  ଏଠ ିପିଗେଳି 
ଲୋଭଙି୍କୟାଙ୍କ ଭଳି ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍୍ମ ଲୋହ୍ାଇଛ,ି ଯିଏ ଲୋେଶ ପାଇ ଁପତାକା ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରିଛନ୍।ି ଏହ୍ା କଲୋନେଗଣି୍ ହ୍ନୁମନ୍ତୁଳ କଣୁ୍କୁରି, ବଲିୋରସ�ିଗେମ ପନ୍ତୁ�ୁ ଏବଂ 
ଲୋପାଟି୍ ଶ୍ୀରାମ�ୁୁଙ୍କ ଭଳି ବୀରଙ୍କ ଜନ୍୍ମଭୂଇ।ଁ  -ନଲୋରନ୍ଦ୍ର ଲୋମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
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ଅତୀତ ଓ ଭବରି୍୍ୟତର ସମ୍ପକ୍ଷ 
ସତୂ୍

ହୋମୱାର ମିତ୍, ଶହିୋଜେୱା ଆହୋବ... 

ଅମତୃ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତଆଡ଼କୁ 
ଭିତର ପଷୃ୍୍ଠାଲୋର 

କଭରହୋଷ୍ଟୱାରି ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75ତମ ବର୍୍ଷରର କପିର ିସମସ୍ତଙ୍କ ସହର�ୱାଗରର ଏକ ଉତ୍ସବକୁ ସଂକଳ୍ପରର 
ବଦଳୱାଇ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ରୱାଷ୍ଟ୍ରର ବକିୱାଶକୁ ନୂଆ ଦଗି ରଦଖୱାଇଛନ୍।ି  16-36

ସୱାତ ଦଶନ୍ ିଧର ିଭୱାରତର�ୱାତ୍ୱାକୁ 
ପ୍ରତବିମି୍ବିତ କରୁଛ ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 

ସଂଗହୱାଳୟ। 38-42

ଜୱାପୱାନର ପୂବ୍ଷତନ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଶରିଜେୱା 
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ବ୍ଲଗ୍ । 51-52
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ସୱାଦର ନମସ୍ୱାର।

“ଉତ୍ସହୋବନ ବନିୱା ୟସ୍ୱାତ୍  ସ୍ଥୱାପନମ୍  ନଷି୍କଳମ୍  ଭହୋବତ୍ ”

ଅଥ୍ଷୱାତ୍ , ରକୌଣସ ିପ୍ରୟୱାସ ବୱା ରକୌଣସ ିସଂକଳ୍ପ ବନିୱା ଉତ୍ସବରର ସଫଳ ହୁଏ ନୱାହିଁ। ର�ରତରବରଳ ଏକ ସଂକଳ୍ପ, ଉତ୍ସବର 
ରୂପ ରନଇଥୱାଏ, ରସରତରବରଳ  ରକୱାଟ ିରକୱାଟଙି୍କ ସଂକଳ୍ପ ର�ୱାଡ଼ ିରହୱାଇ�ୱାଏ।  ରକୱାଟ ିରକୱାଟ ିରଲୱାକଙ୍କ ଶକି୍ ରସଥିରର 
ଏକତ୍ତି ହୁଏ।  ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ଏହ ିଜନ ଭୱାଗିଦୱାରୀ  ଚନି୍ୱାଧୱାରୱାକୁ ଭିର୍ତକିରଛି।ି ଅଥ୍ଷୱାତ୍   ଏଠ ି ‘ସବ୍ କୱା 
ପ୍ରୟୱାସ’  ରହୱାଇଛ ିମଳୂ ମନ୍ତ। ଏହ ିଭୱାବନୱାକୁ ସୱାଙ୍ଗରର ରନଇ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ତମ ବର୍୍ଷକୁ ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ନୱାମରର 
ନୱାମିତ କର ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଭୱାରତର ବକିୱାଶ �ୱାତ୍ୱା ତଥୱା ଏକ ସବୁର୍ଣ୍ଷ ଭୱାରତର ସ୍ପ୍ନକୁ ସୱାକୱାର କରବିୱା 
ପୱାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ତିୀୟ ପଦରକ୍ପ ରନଇଛନ୍।ି �ଦ ିଆଜ ିଜରଣ ଶଶିୁ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମ ସହତି ନଜିକୁ ଜଡ଼ତି କରର, 
ତୱା’ରହରଲ ତୱାର ସମଗ୍ ଜୀବନ ଭୱାରତର ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ଉତ୍ସଗ୍ଷୀକୃତ ରହବ। ଭୱାରତର ନୂତନ ପିଢ଼କୁି ରଦଶ ସହତି 
ର�ୱାଡ଼ବିୱା ପୱାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ଉତ୍ସବ ଏକ ସବୁର୍ଣ୍ଷ ସରୁ�ୱାଗ ପୱାଲଟଛି।ି ଏଇ 75 ବର୍୍ଷରର ରଦଶ ଅରନକ ସଫଳତୱା 
ହୱାସଲ କରଛି ିଏବଂ ଆରମ ଭୱାରତକୁ ଶୀର୍୍ଷ ରଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସ୍ୱାନତି କରବିୱାରର ସଫଳ ରହୱାଇଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମଦ୍ୱାରୱା 
ରଦଶ ପ୍ରରତ୍ୟକ ରକ୍ତ୍ରର ଅରନକ କରି୍ତ୍ଷୀମୱାନ ହୱାସଲ କରଛି।ି 

ଭୱାରତ ସରକୱାର ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75ତମ ବର୍୍ଷକୁ  ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଭୱାରବ ପୱାଳନ କରଛିନ୍।ି ଏହକି୍ରମରର ଭବରି୍୍ୟତ 
ପୱାଇଁ ନୂତନ ପଦରକ୍ପ, କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତରି�ୱାଗୀତୱା ସହତି   ର�ୱାଜନୱାଗୁଡ଼କୁି କୱା�୍ଷ୍ୟକୱାରୀ କରବିୱାଲୱାଗି ପଦରକ୍ପ 
ରନଇଛନ୍।ି ଏହୱାଦ୍ୱାରୱା ଆସନ୍ୱା 25 ବର୍୍ଷ ଅଥ୍ଷୱାତ୍ 2047କୁ ର�ରତରବରଳ ଭୱାରତ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଶତବୱାର୍ଷିକୀ ପୱାଳନ 
କରବି ରସରତରବଳକୁ ଭୱାରତ ବଶି୍ୱର ଶୀର୍୍ଷରର ରହଥିିବ। ରସଇଥିପୱାଇଁ  ଆସନ୍ୱା 25 ବର୍୍ଷକୁ ଅମତୃକୱାଳ ନୱାଁ ରଦଇ 
ଅମତୃ �ୱାତ୍ୱା ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଛ।ି ଏହ ି�ୱାତ୍ୱାରର ନଜିର ସୱାମଥ୍ଷ୍ୟ ସହତି ପ୍ରଗତ ିପୱାଇଁ ଅଧୀର ଭୱାରତ ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ରହବୱା 
ପୱାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ରହଛି।ି ଆଜ ିବକିୱାଶ�ୱାତ୍ୱା କୱାଲିର ନୂଆ ଭୱାରତର ସମଦୃ୍ଧ ଏବଂ ରଗୌରବଶୱାଳୀ ପରମ୍ପରୱା ଭୱାରବ ମଣୁ୍ଡ 
ରଟକୁଛ।ି 

ଏହ ି15 ଅଗଷ୍ଟରର, ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରର, ଭୱାରତ କପିର ିଏହ ିସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବକୁ 
ଜନଭୱାଗିଦୱାରୀ ଦ୍ୱାରୱା ଅମତୃ ସଙ୍କଳ୍ପରର ପରଣିତ କରଛି,ି ତୱାହୱା ଏଥରର  କଭରରଷ୍ଟୱାର ିଭୱାରବ ସ୍ୱାନୀତ ରହୱାଇଛ।ି 

ଏହ ିସଂଖ୍ୟୱାରର ସୱାମିଲ୍  ରହଛି ିରୱାଷ୍ଟ୍ରକବ ି ତଥୱା ହନି୍ଦୀ ସୱାହତି୍ୟର ମହୱାନ କଥୱାକୱାର ରମୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱର 
କୱାହୱାଣୀ।  ଏହୱା ସହ ଆପଣ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ହୱାଳୟର ବରିଶର୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ସଂଖ୍ୟୱାରର ପଢ଼ପିୱାରରିବ। ଜମ୍-ୁ
କଶ୍ମୀରରର ଧୱାରୱା 370 ରଦ୍ଦ ରହବୱାର ତନି ିବର୍୍ଷ ପରର, ଏହ ିରକନ୍ଦ୍ରଶୱାସତି ଅଞ୍ଚଳରର ବକିୱାଶର ଏକ ନୂତନ ସକୱାଳ, 
ବଭିୱାଜନ ବଭିୀର୍କିୱା ସୃ୍ତ ି ଦବିସ ଏବଂ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା ରୱାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଉତ୍ସଗ୍ଷୀକୃତ ବକିୱାଶ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ସଂଖ୍ୟୱାରର  ସୱାମିଲ ରହଛି।ି  

ଆସନୁ୍ ସ୍ୱାଧୀନତୱା, ଏକତୱା, ବକିୱାଶ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତର 75 ବର୍୍ଷ ପୂର୍ତଷି ପୱାଳନ କରବିୱା।

ସମ୍ାେକଙ୍କ କ�ମରୁ... 

ଓଡ଼ଆି, �ନି୍,ି ଇଂରୱାଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 10ଟ ିଭୱାର୍ୱାହୋର �ପ�ବ୍ଧ ଏ� ି
ପତ୍କିୱା ପଢ଼ବିୱା/�ୱାଉନ୍ ହୋ�ୱାଡ୍  କରିବୱାପୱାଇଁ  କ୍ଲକି୍  କରନୁ୍: 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx (ଜୟଦୀପ ଭଟନୱାେର)
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ଆମ ଲୋ�ଖ୍ନୀ କ୍ଷମତା ବକିାଶଲୋର ଉପଲୋଯାଗୀ ନୁ୍ୟଇଣି୍ଆ ସମାଚାର 
ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମୱାଚୱାର ପତ୍କିୱା ମୁଁ ନୟିମିତ ଭୱାରବ ପଢୁ଼ଛ।ି ପତ୍କିୱାରର  
ଦଆି�ୱାଉଥିବୱା ତଥ୍ୟ ସରଳ, ଏବଂ ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ ରହୁଛ।ି ଏହୱା ଆମର ରଲଖିବୱା 
କ୍ମତୱାର ବକିୱାଶ କରୁଚ।ି ରଦଶ ବକିୱାଶ ଇଜିେନରର ଉପର�ୱାଗୀ ନବସଜୃନକୁ 
ଏହୱା ବର୍ଣ୍ଷନୱା କରବିୱା ସହ  ଏହ ିପତ୍କିୱାରୁ ରଦଶର ସୱାମୱାଜକି, ଆଥଷିକ, 
ରୱାଜରନୈତକି, ଐତହିୱାସକି ଏବଂ ରବୈରଦଶକି ସମ୍ବନ୍ର ସମସୱାମୟିକ ସଚୂନୱା 
ମିଳପିୱାରୁଛ।ି  
�ନ୍ େନ୍ ସଂି� ରୱାହୋ�ୱାର, 
hanwantsinghrathore0@gmail.com

ପରୂା ପଢି଼ବାକୁ ମନହୁ୍ଏ
ପ୍ରଥମଥର ପୱାଇଁ ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମୱାଚୱାର ପଢ଼ବିୱାର 
ସରୁ�ୱାଗ ମିଳଲିୱା। ଏଥିରର ବହୁତ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଷ 
ସନ୍ଦଭ୍ଷକୁ ସରଳ ଭୱାରବ ବର୍ଣ୍ଷନୱା କରୱା�ୱାଇଛ।ି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ 
ମୱାଗୱାଜନି୍ ରର ରକୌଣସ ିବ ିରଗୱାଟଏି ପଷୃ୍ୱାକୁ ଛୱାଡ଼ବିୱାକୁ 
ଇଚ୍ୱା ହୁଏ ନୱାହିଁ। ପତ୍କିୱାର ସମ୍ପୱାଦନ ଅତ୍ୟନ୍ ନଷି୍ୱାର 
ସହ କରୱା�ୱାଉଥିବୱା ଏଥିରୁ ଅନୁମୱାନ କରୱା�ୱାଏ। 
ରମୱାର ବଶି୍ୱୱାସ ର� ସବୁ ବଗ୍ଷରୁ ଏହ ିପତ୍କିୱାକୁ ପ୍ରଶଂସୱା 
ମିଳବି। ଦୟୱାକର ିଏହ ିଗୁଣବର୍ତୱା ବଜୱାୟ ରଖିରବ। 
ବନିୟ ଥହୋଟେ,  
vinay.thattey@gmail.com

କଭରଲୋଷ୍ଟାରିର ଚୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ 
ଅତ୍ୟନ୍ ଆକର୍୍ଷଣୀୟ 
ଦୁନଆିର ସବୁଠୱାରୁ ବଡ଼ �ୁବବହୁଳ ରଦଶ ଭୱାରବ 
ଭରତର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱ 
ଏଠୱାରର ରକୌଶଳ ବକିୱାଶକୁ ପ୍ରୱାଧୱାନ୍ୟ ରଦଇ 
ଏକ ନୂଆ ଦଗି ଉରନ୍ମୱାଚନ କରଛିନ୍।ି ଏଠୱାରର 
ନଜି ପ୍ରତଭିୱାର ବକିୱାଶ କର ି�ୁବ ପ୍ରତଭିୱା ନଜିର 
ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଉରନ୍ମୱାଚନ କରୁଛନ୍।ି 
ରକୌଶଳ ବକିୱାଶ ମିଶନର ସୱାତବର୍୍ଷ ପୂରୱା ରହବୱା 
ଅବସରରରର ଏହୱାର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ �ୱାତ୍ୱାକୁ ନୁ୍ୟ 
ଇଣି୍ଡଆ ସମୱାଚୱାରର ସମ୍ପୱାଦକୀୟ ଟମି୍  ଏହୱାର 
1-15  ଜୁଲୱାଇ ସଂଖ୍ୟୱାରର ବହୁତ ସନୁ୍ଦର ଭୱାରବ 
ପ୍ରକୱାଶତି କରଛିନ୍।ି କ୍ୟୱାବରିନଟ୍  ନଷି୍ପର୍ତ ିସ୍ତମ୍ଭରର 
ପ୍ରତରିକ୍ୱା ରକ୍ତ୍ରର ନୂଆ ସରୁ�ୱାଗ ସଷିୃ୍ଟକୁ 
ବର୍ଣ୍ଷନୱା କରୱା�ୱାଇଛ।ି ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ, ରକୱାଭିଡ୍  
ବରୁିଦ୍ଧରର �ୁଦ୍ଧ  ଏବଂ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କଦ୍ୱାରୱା ବଭିିନ୍ନ 
ବକିୱାଶମଳୂକ ର�ୱାଜନୱାର ସମ୍ଭୱାର ଏହ ିସଂଖ୍ୟୱାରର 
ସୱାମିଲ୍  କରୱା�ୱାଇଛ ିର�ଉଁଥିପୱାଇଁ ପୂରୱା 
ସମ୍ପୱାଦକୀୟ ଟମି୍ କୁ ହୱାଦ୍ଦଷିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। 
ହୋଚୗଧରୀ ଶକି୍ ସଂି�, ଆଡ୍ ହୋଭୱାହୋକଟ୍  
shaktisinghadv@gmail.com

ଭ� ପତ୍କିା ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର 
ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମୱାଚୱାର 1-15 ଜୁଲୱାଇ ସଂଖ୍ୟୱା ପୱାଇଲି। 
ଏହୱା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପତ୍କିୱା। ଏହୱାକୁ ପୂରୱା ପଢ଼ବିୱାକୁ 
ମନ କରର। ଏହ ିସଂଖ୍ୟୱାରର ରକୌଶଳ ବକିୱାଶ ଉପରର 
ରକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରଷ୍ଟୱାରୀ ବହୁତ ଭଲଲୱାଗିଲୱା। ଏହୱାସହ 
ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ଶଙୃ୍ଖଳୱାରର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମର 
ନୱାୟକଙ୍କ କୱାହୱାଣୀ ପଢ଼ ିବରିଶର୍ ଆନନ୍ଦ ମିଳଲିୱା। 
ପତ୍କିୱାରର ଡଜିଟିୱାଲ୍  ଇଣି୍ଡଆଠୁ ରନଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ 
ରରିପୱାଟ୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଲୱାଗିଲୱା। 
ସରୁଭି ହୋନେ�ୱା, 
snehasurabhi5@gmail.com

ଆମକୁ ଫଲୋ�ା କରନ୍ତୁ @NISPIBIndia

ଚଠି ିପଠାଇବାର ଠକିଣା: ରୁମ ୍ ନଂ: -278,  ଲୋକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଞ୍ାର ବୁ୍ୟଲୋରା, ସଚୂନା ଭବନ, 
ନୂଆେଲି୍ୀ,- 110003। ଇଲୋମ�: response-nis@pib.gov.in

ଚଠିବିାକ୍ସ
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ପିଏମ ୍ ଲୋମାେୀଙ୍କ ଆହ୍୍ୱାନ 
ଆଣ�ିା ସଫଳତା, 
ଭାରତୀୟ ଲୋଖ୍ଳଣାର 
ରପ୍ାନୀ 61 ପ୍ରତଶିତ ବୃଦି୍

ଅଗଷ୍ଟ 2020ର କଥୱା, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ 
ତୱାଙ୍କ 'ମନ୍ କୀ ବୱାତ୍ ' କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର ଭୱାରତୀୟ 

ଜନସୱାଧୱାରଣଙୁ୍କ କହଥିିରଲ, ବଶି୍ୱ  ରଖଳଣୱା ଶଳି୍ପର ଶଳି୍ପ ମଲୂ୍ୟ 
ରହଉଛ ି ପ୍ରୱାୟ 7 ଲକ୍ ରକୱାଟ ି ଟଙ୍କୱା। ଏଥିରର ଭୱାରତୀୟ 
ରଖଳଣୱା ଶଳି୍ପର ଅଂଶ  ନଗଣ୍ୟ। କନୁି୍ ର�ଉଁ ରଦଶରର 
ବଶିୱାଳ ଐତହି୍ୟ, ପରମ୍ପରୱା, ବବିଧିତୱା, �ୁବ ଜନସଂଖ୍ୟୱା ଅଛ,ି 
ରସହ ିରଦଶର ଭୱାଗିଦୱାରୀ ଏରତ କମ୍ । ଏହୱା ଶୁଣି ଆମକୁ 
ଭଲ ଲୱାଗୁ ନଥିବ। ଆମକୁ ,କୱାଠ ିମିଶ ିଆଗକୁ ବଢ଼ୱାଇବୱାକୁ 
ରହବ।’ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏହ ିନରିବଦନ ରଖଳଣୱା ରକ୍ତ୍ରର 
ଭୱାରତର ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳତୱାକୁ ରନଇ ଏକ ନୂତନ କୱାହୱାଣୀ 
ରଲଖୱାରହଲୱା।  ଏକ ମୱାସର ଟୟକୱାଥନ, ରଦଶର ପ୍ରଥମ 
ଟୟ ରଫୟୱାର, 100% ବରିଦଶୀ ପୁଜିେ ବନିରି�ୱାଗ 
ଅନୁମତ,ି ରଖଳଣୱା କ୍ଲଷ୍ଟର, ବରିଦଶୀ ରଖଳଣୱା ଆମଦୱାନୀ 
ଉପରର ବୱାଧ୍ୟତୱାମଳୂକ ପ୍ରମୱାଣପତ୍, ଭୱାରତୀୟ ରଖଳଣୱାରର 
ନୂତନତୱା ଏବଂ ଡଜିଟିୱାଲ ରଖଳ ରକ୍ତ୍ରର ନୂତନ ପ୍ରୱାରମ୍ଭ 
ରଦଖିବୱାକୁ ମିଳଲିୱା। ଏହ ି ପଦରକ୍ପଗୁଡ଼କିର ପ୍ରଭୱାବ 
ବର୍ତ୍ଷମୱାନ ଦୃଶ୍ୟମୱାନ ରହଉଛ।ି ଭୱାରତରର, ର�ଉଁଠୱାରର 
2018-19ରର 371 ନୟୁିତ ଡଲୱାର ରଖଳଣୱା ଆମଦୱାନୀ 
ରହୱାଇଥିଲୱା, 2021-22 ମସହିୱାରର ଏହ ିଆମଦୱାନୀ 70 
ପ୍ରତଶିତ ହ୍ୱାସ ପୱାଇ 110 ମିଲିୟନ ଡ଼ଲୱାରରର ପହଞ୍ଚଛି।ି 
ଏହୱା ସହତି, 2018-19 ରର ଭୱାରତୀୟ ରଖଳଣୱା ରପ୍ତୱାନ ି
202 ନୟୁିତ ଥିଲୱାରବରଳ ତୱାହୱା 61% ବୃଦ୍ଧ ି ରହୱାଇ 
2021-22 ରର 326 ମିଲିୟନ ଡଲୱାରରର ପହଞ୍ଚଛି।ି

ବଶି୍ୱ ବଜାରଲୋର ଭାରତୀୟ ଲୋଖ୍ଳଣା 

ଜାତୀୟ ସରୁକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ  ପାଇ ଁଆଟ୍ଣିଫିସିଆ�୍  
ଇଲୋଣ୍�ିଲୋଜନ୍୍ସ ସହ୍ ଜଡି଼ତ75 ଟି ଉତ୍ାେ  

ଭବରି୍୍ୟତର �ୁଦ୍ଧରର ଆଟଷିଫିସଆିଲ୍  ଇରଟେଲିରଜନ୍ସ (ଏଆଇ) 
ଆଧୱାରତି ପ୍ରତରିକ୍ୱା ଉତ୍ୱାଦ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ଭୂମିକୱା ଗ୍ହଣ 

କରବି।  ଏହୱାକୁ ଧ୍ୟୱାନରର ରଖି ପ୍ରତରିକ୍ୱା ରକ୍ତ୍ରର ଆଟଷିଫିସଆିଲ୍  
ଇରଟେଲିରଜନ୍ସକୁ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହତି କରବିୱା ପୱାଇଁ ଏକ ରରୱାଡ୍ ମ୍ୟୱାପ୍  ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରବିୱାକୁ 2018ରର ଏଆଇ ଟୱାସ୍ ରଫୱାସ୍ଷ ଗଠନ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା। 
ପ୍ରତରିକ୍ୱା ରକ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳତୱା ପୱାଇଁ ଭୱାରତରର ଉତ୍ୱାଦନକୁ 
ପ୍ରୱାଥମିକତୱା ଦଆିଗଲୱା, ତୱା’ପରର ନୂତନତ୍ୱକୁ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହତି କରବିୱା ପୱାଇଁ 
ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ୍ ଏବଂ ବରିଦଶୀ ପୁଜିେ ବନିରି�ୱାଗର ରୱାସ୍ତୱା ରଖୱାଲୱାଲୱା। ଏହ ି
କୱାରଣରୁ, ରଗୱାଟଏି ପରଟ ଭୱାରତୀୟ ପ୍ରତରିକ୍ୱା ସୱାମଗ୍ୀର ରପ୍ତୱାନକୁି 
ଉତ୍ସୱାହତି କରୱା�ୱାଇଛ,ି ଅନ୍ୟପକ୍ରର ରସନୱାର ଅତ୍ୟୱାଧୁନକି �ନ୍ତପୱାତରି 
ଆବଶ୍ୟକତୱା ପୂରଣ ରହଉଛ।ି 2021-22 ଆଥଷିକ ବର୍୍ଷରର ପ୍ରତରିକ୍ୱା 

ରପ୍ତୱାନ ିସବ୍ଷୱାଧିକ 13,000 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ଅତକି୍ରମ କରଛି।ି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 
70% ଅବଦୱାନ ଘରରୱାଇ ରକ୍ତ୍ରୁ ଏବଂ ଅବଶଷି୍ଟ 30% ସରକୱାରୀ 
ରକ୍ତ୍ରୁ ଆସଛି।ି ଏହ ିପ�୍ଷ୍ୟୱାୟରର, ଆଟଷିଫିସଆିଲ୍  ଇରଟେଲିରଜନ୍ସ ସହତି 
ଜଡ଼ତି 75 ଟ ିଉତ୍ୱାଦ / ପ୍ର�ୁକି୍ବଦି୍ୟୱାକୁ  ପ୍ରତରିକ୍ୱା ମନ୍ତୀ ରୱାଜନୱାଥ ସଂି 
ଜୁଲୱାଇ 11 ରର ଉରନ୍ମୱାଚନ କରଛିନ୍।ି ଏହ ିଉତ୍ୱାଦଗୁଡ଼କିରର ଏଆଇ 
ପ୍ଲୱାଟଫମ୍ଷ ଅରଟୱାରମସନ୍ ;  ସ୍ୱାୟତ, ମୱାନବରହତି, ରରୱାରବୱାଟକି୍ସ ସଷି୍ଟମ୍; 
ବ୍ଲକ ରଚନ୍  ଆଧୱାରତି ଅରଟୱାରମସନ୍ ;  କମୱାଣ, ନୟିନ୍ତଣ, ସଂଚୱାର, 
କମୁ୍ପ୍ୟଟର ଏବଂ ଇରଟେଲିରଜନ୍ସ, ନରିୀକ୍ଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ୱାନ, ସୱାଇବର 
ସରୁକ୍ୱା, ମୱାନବ ବ୍ୟବହୱାର ସମ୍ବନ୍ତି ବରିଳେର୍ଣ,  ବୁଦ୍ଧମିୱାନ ମନଟିରଂି 
ସଷି୍ଟମ୍;  ଘୱାତକ ସ୍ୟଂଶୱାସତି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୱାଳୀ; ଲଜଷିି୍ଟକ୍ ଏବଂ ର�ୱାଗୱାଣ 
ଶଙୃ୍ଖଳୱା ପରଚିୱାଳନୱା ସହତି ଜଡ଼ତି ଉତ୍ୱାଦ ଏବଂ ସଷି୍ଟମ୍ ଅନ୍ଭୂ୍ଷକ୍।

ସଂକି୍ଷପ୍ ସମାଚାର 
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ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର ରଦଶରର କୃର୍କଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧ ି
ପୱାଇଁ ପୱାରମ୍ପରକି ଚୱାର୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟୱାନ୍ୟ କୃର୍ଜିୱାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହତି 
କରୱା�ୱାଉଛ।ି ମହୁ ଉତ୍ୱାଦନ ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ରଗୱାଟଏି। ମହୁ ଉତ୍ୱାଦନ 
କରକୃିର୍କମୱାରନ ରକବଳ ରରୱାଜଗୱାର ପୱାଇନୱାହୱାଁନ୍,ି ବରଂ ରସମୱାନଙ୍କର 
ମହୁ ବରିଦଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତୱାନ ି ରହଉଛ।ି ବୱାସ୍ତବରର, ରଦଶରୁ ଊତ୍ୱାଦତି ପ୍ରୱାୟ 
50 ପ୍ରତଶିତ ମହୁ ପ୍ରତବିର୍୍ଷ ରପ୍ତୱାନ ିରହୱାଇଥୱାଏ | ରଦଶରର 'ମିଠୱା ବପି୍ଳବ' କୁ 
ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହତି କରବିୱାକୁ ରଚଷ୍ଟୱା କରବିୱାର ଫଳୱାଫଳ ରହଉଛ ିର� 2013 ରର, 
ର�ଉଁଠୱାରର ମହୁ ରପ୍ତୱାନ ି124 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ଥିଲୱା, 2022 ମସହିୱାରର ଏହୱା 
309 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱାକୁ ବୃଦ୍ଧ ିପୱାଇଥିଲୱା ଅଥ୍ଷୱାତ୍ ମହୁ ରପ୍ତୱାନରିର 149 ପ୍ରତଶିତ 
ବୃଦ୍ଧ ିଘଟଥିିଲୱା। ଏହୱା ସ୍ ସବ୍ୟଂ ଏକ ରରକଡ଼୍ଷ। ଭୱାରତ  ଏରବ ବଶି୍ୱର ନବମ 
ବୃହର୍ତମ ମହୁ ରପ୍ତୱାନକୱାରୀ ରଦଶ।

ଭାରତଲୋର ମିଠା ବପି୍ଳବ: ବଶି୍ୱର ଲୋଶଷ୍୍ଠ 10  
ମହୁ୍ ଉତ୍ାେକ ଲୋେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟଲୋର ଭାରତ

ନୂତନ ସଂସେ ଗହୃ୍ର ଛାତ 
ଉପଲୋର ଜାତୀୟ ଚହି୍ନ 
ଅଲୋଶାକ ସ୍ମ୍ଭ ଉଲୋନ୍୍ମାଚତି

ଭୱାରତ ରହଉଛ ି ବଶି୍ୱର ସବୁଠୱାରୁ ବଡ ଗଣତନ୍ତ ଏବଂ ଏହ ି
ଗଣତନ୍ତର ମନ୍ଦରି ରହଉଛ ିସଂସଦ। ଏହୱାର ନମି୍ଷୱାଣ ଏକ ନୂତନ 

ତଥୱା ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳ ଭୱାରତର ରମୌଳକି ଚନି୍ୱାଧୱାରୱାର ପ୍ରତଫିଳନ 
ଭୱାବରର ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିଲୱା। ଏହ ି ଆରମ୍ଭ 11 ଜୁଲୱାଇରର ଏକ 
ନୂତନ ମୱାଇଲଖଟୁେ ଲୱାଭ କଲୱା ର�ରତରବରଳ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମୱାଦୀ ଏହ ି ନୂତନ ରକୱାଠୱାର ଶୀର୍୍ଷରର ନମିଷିତ ଭୱାରତର ଜୱାତୀୟ 
ପ୍ରତୀକ ଅରଶୱାକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଉରନ୍ମୱାଚନ କରଥିିରଲ। ପିର୍ତଳରର ନମିଷିତ 
ଏହ ିଜୱାତୀୟ ଚହି୍ନର ଉଚ୍ଚତୱା 21 ଫୁଟ, ଓଜନ 9500 କରିଲୱାଗ୍ୱାମ 
ଏବଂ ବ୍ୟୱାସ 3.3 ରୁ 4.3 ମିଟର। ନୂତନ ସଂସଦ ଗହୃ ଏକ ନୂତନ 
ଭୱାରତର ଆକୱାଂକ୍ୱା ପୂରଣ କରୁଥିବୱାରବରଳ ଏହ ି ଜୱାତୀୟ ପ୍ରତୀକ 
ଆମକୁ ଭୱାରତର ଏକତୱା, ଅଖଣ୍ଡତୱା ଏବଂ ସୱାବ୍ଷରଭୌମତ୍ୱକୁ ଅକୁ୍ର୍ଣ୍ଷ 
ରଖିବୱା ପୱାଇଁ ରପ୍ରରଣୱା ର�ୱାଗୱାଇବ।

ଷ୍ଟାଟ୍ଷଅପ ୍ମାନ୍ୟତାଲୋର ଗଜୁରାଟ-କର୍ଣ୍ଷାଟକ ପ୍ରଥମ ସ୍ାନଲୋର
କିଛବିର୍୍ଷ ପୂରବ୍ଷ ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ୍  ଭଳ ିଶବ୍ଦ ଭୱାରତରର ନୂଆ ପ୍ରୱାୟ ଥିଲୱା। ରକହ ି

ର�ମିତ ିଏହୱାକୁ ଶୁଣି ନଥିରଲ। ରମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ, ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭୱାରତ 
ଭଳ ିଅଭି�ୱାନ ଦ୍ସସ୍ଵୱାରୱା ଏହ ିଶବ୍ଦ ଏରବ ଅରନକଙ୍କ ପୱାଇଁ ରପ୍ରରଣୱାର ଉତ୍ସ 
ରହୱାଇଛ।ି    ଗତ 8 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଭୱାରତର ଏହ ିପଦରକ୍ପ ଏରବ ବଶି୍ୱରର 
ଭୱାରତକୁ ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ୍  ରୱାଜଧୱାନୀ ଭୱାରବ ପରଚିତି କରବିୱାକୁ �ୱାଉଛ।ି ଆଜ ି
73,079 ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ୍ ଏବଂ 101 ୟୁନକିନ୍ଷ ସହତି ଭୱାରତ ବଶି୍ୱର ତୃତୀୟ 
ବୃହର୍ତମ ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ୍  ବ୍ୟବସ୍ୱାରର ପରଣିତ ରହୱାଇଛ।ି ରୱାଜ୍ୟଗୁଡକିରର 
ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ୍ ଇରକୱାସଷି୍ଟମ୍ ସମ୍ପ୍ରସୱାରଣ ପୱାଇଁ 2018ରର ଏହ ି ମୱାନ୍ୟତୱା 
ପ୍ରଦୱାନ ଆରମ୍ଭ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା। ସମ୍ପ୍ରତ,ି 2021 ରର ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ୍ ରକ୍ତ୍ରର 
ସରବ୍ଷୱାର୍ତମ ପ୍ରଦଶ୍ଷନକୱାରୀ ରୱାଜ୍ୟ ବୱା ରକନ୍ଦ୍ର ଶୱାସତି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼କିର ଏକ 

ତୱାଲିକୱା ପ୍ରକୱାଶ ପୱାଇଛ।ି ଏଥିରର ଗୁଜରୱାଟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଷୱାଟକ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାନରର 
ରହଛିନ୍।ି ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ୍ ଇଣି୍ଡଆ ରେବସୱାଇଟ୍ ଅନୁ�ୱାୟୀ, ଗୁଜୁରୱାଟରର 
14,200 ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ୍ �ଥୱା 6.70 ପ୍ରତଶିତ ଅଛ।ି ରକନ୍ଦ୍ରଶୱାସତି 
ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉର୍ତର-ପୂବ୍ଷ ରୱାଜ୍ୟ ବଗ୍ଷରର ରମଘୱାଳୟ ଶୀର୍୍ଷରର ରହଛି।ି 
ଏହ ି ମୱାନ୍ୟତୱା ଅନୁଷ୍ୱାନକି ସମଥ୍ଷନ, ନବସଜୃନ ଏବଂ ଉରଦ୍ୟୱାଗର 
ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହନ, ବଜୱାର ପ୍ରରବଶ, ଇନକୁ୍ୟରବସନରର ସହର�ୱାଗ, ଆଥଷିକ 
ସହୱାୟତୱା ଏବଂ ପରୱାମଶ୍ଷଦୱାତୱା ଭଳ ିକୱାରଣ ଉପରର ଆଧୱାରତି ଥିଲୱା। 
ଏହ ିମୱାନ୍ୟତୱା ସମ୍ପକଷିତ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ତୱାଲିକୱା https://www.pib.gov. 
in/PressReleasePage.aspx?PRID=1839259 ରର 
ଉପଲବ୍ଧ।  n

ସଂକି୍ଷପ୍ ସମାଚାର 
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ରମୈଥିଲିଶରଣ ଗୁପ୍ତ, ହନି୍ଦ ି ଭୱାର୍ୱା ସୱାହତି୍ୟର ଏମତଜିରଣ 
କବ ି�ୱାହୱାଙୁ୍କ ବୱାଦ୍  ରଦଇ ଏ ଭୱାର୍ୱାକୁ କଳ୍ପନୱା କରୱା�ୱାଇ 
ନପୱାରର! �ୱାହୱାଙ୍କ କଲମ ରକବଳ ଅଭିନବ ଶବ୍ଦର 

ବର୍୍ଷୱା କରୁ ନଥିଲୱା ବରଂ  ପୱାଠକଙ୍କ ମନରର ରଦଶରପ୍ରମ, ରଚତନୱା, 
ଭୱାର୍ୱା-ସଂସ୍ତୃ ି ପ୍ରତ ି ମମତୱା ଓ କର୍ତ୍ଷବ୍ୟର ଭୱାବନୱା ଜୱାଗ୍ତ କରୁଥିଲୱା। 
ତୱାଙ୍କର ିକବତିୱାରର ରପ୍ରରତି ରହୱାଇ ଅରନକ ମୱାତୃଭୂମିକୁ ପରୱାଧୀନତୱାରୁ 
ମକୁୁଳୱାଇବୱା ପୱାଇଁ ଆରନ୍ଦୱାଳନରର ଝୱାସ ରଦଇଥିରଲ। ରଖୱାଦ୍  ରୱାଷ୍ଟ୍ରପତୱା 
ମହୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ ିତୱାଙୁ୍କ ରୱାଷ୍ଟ୍ରକବ ିଭୱାରବ ସମ୍ୱାନତି କରଥିିରଲ। ଏହ ିମହୱାନ 
କବଙି୍କ 136ତମ ଜୟନ୍ୀ ଅବସରରର ରକୱାଟ ିପ୍ରଣୱାମ..। 

ଝୱାନ୍ସୀ ଜଲି୍ୱାର ଚରିଗୱାଓଁ, କହରିଲ ରକୱାଟ ିରକୱାଟ ିହନି୍ଦ ିସୱାହତି୍ୟରପ୍ରମୀଙ୍କ 
ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼�ିୱାଏ। ଏହ ି ମୱାଟକୁି ରସମୱାରନ ତୀଥ୍ଷସ୍ୱାନ ଭୱାରବ ଗ୍ହଣ 
କରନ୍।ି କୱାରଣ ଏହ ିମୱାଟ ିରହଉଛ ିରସହ ିମହୱାନ ସପୁୁତ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭୂଇଁ 
�ୱାହୱାଙ୍କ ରଲଖନୀ ହଜୱାର ହଜୱାର ଭୱାରତୀୟଙ୍କ ମନରର ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 

ବହ୍ନ ିଜୱାଗ୍ତ କରଥିିଲୱା। 03 ଅଗଷ୍ଟ 1886 ଦନି ରସ ଜନ୍ମ ରହୱାଇଥିରଲ, 
�ିଏ ପରବର୍ତ୍ଷୀ ସମୟରର ରୱାଷ୍ଟ୍ରକବ ିରମୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ ଭୱାରବ ପରଚିତି 
ରହୱାଇଥିରଲ। ରମୈଥିଲି ଶରଣ ଥିରଲ ପିତୱା ରୱାମଚରଣ କନକରନ ଏବଂ 
ମୱାତୱା ରକୌଶଲ୍ୟୱା ବୱାଈଙ୍କ ତୃତୀୟ ସନ୍ୱାନ। ତୱାଙ୍କ ପିତୱା ରୱାମ ଭକ୍ ଓ 
କୱାବ୍ୟ ରପ୍ରମୀ ଥିରଲ। ପିଲୱାରବଳୁ ରଖଳକୁଦରର ଅଧିକ ଧ୍ୟୱାନ ରଦବୱା 
ରହତୁ  ରମୈଥିଲିଙ୍କ ସ୍ଲୁ୍  ଶକି୍ୱା ପୱାଇଁ ମନ ଲୱାଗୁ ନଥିଲୱା।  ଫଳରର ସ୍ଲୁ୍  
ବଦଳରର ତୱାଙୁ୍କ ଘରର ଶକି୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା ହନି୍ଦ,ି ସଂସ୍ତୃ ଓ ଇଂରୱାଜୀ 
ବରି୍ୟରର ପୱାଠ ପଢ଼ୱା�ୱାଇଥିଲୱା। ତୱାଙ୍କ ବୱାବଦରର ଏହୱା ବ ିକୁହୱା�ୱାଏ 
ର�, ପିଲୱାରବରଳ ରମୈଥିଲି କହୁଥିରଲ, ’ ମୁଁ କୱାହିଁକ ିପଢ଼ବି।ି ପଢ଼ବିୱା ଲୱାଗି 
ମୁଁ ଜନ୍ମ ରହୱାଇନ।ି  ରଲୱାକ ରମୱାରତ ପଢ଼ରିବ।’’ ପିଲୱାରବଳର ଏହ ିକଥୱା, 
ରସ ର�ରତରବରଳ ବଡ଼ ରହରଲ ସତରର ପରଣିତ ରହଲୱା। 

‘ରସହିୋକନ୍ଦ୍ର’ ରୁ ହୋମୈଥି�ିଶରଣ େୁପ୍ତ
କଥୱା ରସଦନିର ର�ରତରବରଳ ବ୍ରଜଭୱାର୍ୱା ସୱାହତି୍ୟ ଜଗତକୁ ଆଚ୍ୱାଦତି 

ଯାହ୍ାଙୁ୍କ ରାଷ୍ଟଟ୍ରପିତା ’ରାଷ୍ଟଟ୍ରକବ’ି 

ଆଖ୍୍ୟା ଲୋେଇଥଲିୋ�

ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ ଲୋମୈଥ�ିି ଶରଣ ଗପୁ୍

ହୋମୈଥି�ି ଶରଣ େୁପ୍ତ, �ନି୍ ିଭୱାର୍ୱା ସୱା�ତି୍ୟର ଏମତଜିହୋଣ କବ ିର୍ୱା�ୱାଙୁ୍କ ବୱାଦ୍  ହୋଦଇ ଏ ଭୱାର୍ୱାକୁ କଳ୍ପନୱା କରୱାର୍ୱାଇ ନପୱାହୋର! 
ର୍ୱା�ୱାଙ୍କ କ�ମ ହୋକବଳ ଅଭିନବ ଶବ୍ଦର ବର୍୍ଷୱା କରୁ ନଥି�ୱା ବରଂ  ପୱା�କଙ୍କ ମନହୋର ହୋଦଶହୋପ୍ରମ, ହୋଚତନୱା, ଭୱାର୍ୱା-ସଂସ୍ତୃ ି
ପ୍ରତ ିମମତୱା ଓ କତ୍୍ଷବ୍ୟର ଭୱାବନୱା ଜୱାଗ୍ରତ କରୁଥି�ୱା। ତୱାଙ୍କରି କବତିୱାହୋର ହୋପ୍ରରିତ ହୋ�ୱାଇ ଅହୋନକ ମୱାତୃଭୂମିକୁ ପରୱାଧୀନତୱାରୁ 

ମକୁୁଳୱାଇବୱା ପୱାଇଁ ଆହୋନ୍ୱାଳନହୋର ଝୱାସ ହୋଦଇଥିହୋ�। ହୋ�ୱାଦ୍  ରୱାଷ୍ଟ୍ରପତୱା ମ�ୱାତ୍ୱା େୱାନ୍ ିତୱାଙୁ୍କ ରୱାଷ୍ଟ୍ରକବ ିଭୱାହୋବ ସମ୍ୱାନତି 
କରିଥିହୋ�। ଏ� ିମ�ୱାନ କବଙି୍କ 136ତମ ଜୟନ୍ୀ ଅବସରହୋର ହୋକୱାଟ ିପ୍ରଣୱାମ..। 

ଜନ୍୍ମ: 3 ଅଗଷ୍ଟ1886 | ମତୁୃ୍ୟ:12 ଡିଲୋସମ୍ବର1964
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କର ିରଖିଥିଲୱା, ବରିଶର୍କର ିକବତିୱା ରକ୍ତ୍ରର ଏହୱା ବରିଶର୍ ଅନୁଭବ 
କରୱା�ୱାଉଥିଲୱା। ରସହ ିସମୟରର  ଖୱାଡ଼ ିରବୱାଲି ରନତୱା ପଣି୍ଡତ ମହୱାବୀର 
ପ୍ରସୱାଦ ଦ୍ରିବଦୀ ଏକ ଆରନ୍ଦୱାଳନ ଆରମ୍ଭ କରରିଲ, ଏହୱାର ଉରଦ୍ଦଶ୍ୟ 
ଥିଲୱା ହନି୍ଦ ିଭୱାର୍ୱାର ପ୍ରସୱାର ଏବଂ ବହୁଳ ବ୍ୟବହୱାର। ମହୱାବୀର ପ୍ରସୱାଦ 
ରସରତରବରଳ ରରଳବୱାଇରର କୱାମ କରୁଥିରଲ ଏବଂ ସରସ୍ତୀ ପତ୍କିୱାର 
ସମ୍ପୱାଦକ ଥିରଲ।  ଏହୱା ନଗରୀ ପ୍ରଚୱାରଣୀ ସଭୱାଦ୍ୱାରୱା ପ୍ରକୱାଶ ପୱାଉଥିଲୱା। 
ଦରିନ ରମୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ ସମସ୍ତ ସୱାହସ ଜୁଟୱାଇ ମହୱାବୀର ପ୍ରସୱାଦଙୁ୍କ 
ରଭଟବିୱାକୁ ଗରଲ। ଏହ ିସମୟରର  ରବଶ୍  ଗରମ ମୱାରହୱାଲରର  ଦୁହିଁଙ୍କ 
ଭିତରର ବୱାର୍ତ୍ଷୱାଳୱାପ ରହଲୱା। ରମୈଥିଲି କହରିଲ ମୁଁ ରମୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ, 
ହନି୍ଦ ି ଭୱାର୍ୱାରର କବତିୱା ରଲରଖ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସରସ୍ତୀ ପତ୍କିୱାରର 
ଏହୱାକୁ ପ୍ରକୱାଶ କରବିୱାକୁ ଚୱାରହଁ।  ମହୱାବୀର ଉର୍ତରରର କହରିଲ ଅରନକ 
ରଲୱାକ ଆପଣଙ୍କ ଭଳ ିଏଠୱାରର ତୱାଙ୍କ କବତିୱା ପ୍ରକୱାଶ କରବିୱାକୁ ଚୱାହୱାନ୍ ି
କନୁି୍ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସରୁ�ୱାଗ ମିରଳ ନୱାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ରଜ ଭୱାର୍ୱା ରଲଖନୁ୍। 
ଆରମ ଖୱାଡ଼ ିରବୱାଲିରର ସନ୍ଦଭ୍ଷ ପ୍ରକୱାଶ କରୁଛୁ।  ଏହ ିସମୟରର ରମୈଥିଲି 
କହରିଲ, �ଦ ିଆପଣ ପ୍ରକୱାଶନର ଆଶ୍ୱୱାସନୱା ରଦରବ ରତରବ ମୁଁ ଖୱାଡ଼ ି
ଭୱାର୍ୱାରର ବ ି ରଲଖିବ।ି ମୁଁ କନୁି୍ ରମୱା ରଲଖୱାଗୁଡ଼କୁି ରସରିକନ୍ଦ୍ର ନୱାଁରର 
ରଲଖି ପଠୱାଇବ।ି ଏ ସମ୍ପକ୍ଷରର ଉର୍ତର ରଦଇ ମହୱାବୀର ପ୍ରସୱାଦ କହରିଲ, 
�ଦ ିକବତିୱା ପ୍ରକୱାଶର�ୱାଗ୍ୟ ରହୱାଇଥିବ, ରତରବ ନଶିି୍ତ ଛପିବ।  ତୱାଙୁ୍କ 
ଏହୱା ମଧ୍ୟ କୂହୱାଗଲୱା ର�, ରସ ଛଦ୍ମ ନୱାମ ନୁରହଁ ନଜି ନୱାମରର କବତିୱା 
ପଠୱାଇରବ। ଏହୱା ଶୁଣି ରମୈଥିଲି ଶରଣ ଏକ କବତିୱା ରଲଖିରଲ। ତୱା’ 
ନୱାଁ ରଦରଲ ‘ରହମନ୍’। ଆଉ ତୱାକୁ ପଠୱାଇରଦରଲ ଛୱାପିବୱା ଉରଦ୍ଦଶ୍ୟରର। 
କବତିୱାଟ ିମହୱାବୀର ପ୍ରସୱାଦଙୁ୍କ ଆକର୍ଷିତ କରଥିିଲୱା। ଆଉ ରସଥିଲୱାଗି ରସ 
କଛି ି ସୱାମୱାନ୍ୟ ସମ୍ପୱାଦନୱାରର ତୱାହୱାକୁ ଛୱାପିଥିରଲ। ‘ରହମନ୍’ ପ୍ରକୱାଶନ 
ପରର ଆଉ ରମୈଥିଲି ଶରଣଙୁ୍କ ଫୁରୁସତ ମିଳଲିୱା ନୱାହିଁ। ନୟିମିତ ଭୱାରବ 
ତୱାଙ୍କ ସୱାହତି୍ୟ କୃତୀସବୁ ସରସ୍ତୀ ପତ୍କିୱାରର ପ୍ରକୱାଶ ପୱାଇଲୱା।  ଧୀରର 
ଧୀରର ହନି୍ଦ ି ପ୍ରତ ି ନଜିର ରସବୱାଦ୍ୱାରୱା ରସ ‘ଦଦ୍ଦୱା’ ଭୱାରବ ପରଚିତି 
ରହବୱାରର ଲୱାଗିରଲ। 

ଦଦ୍ୱାଙ୍କ �ନି୍ ିହୋସବୱା 
1905 ରୁ 1925 ମଧ୍ୟରର ପ୍ରୱାୟ ପ୍ରତ ିଖଣ୍ଡରର ରମୈଥିଲି ଶରଣଙ୍କ କବତିୱା 
ସରସ୍ତୀରର ପ୍ରକୱାଶ ରହବୱାରର ଲୱାଗିଲୱା। ରହମନ୍ ପରର ଜୟଦ୍ରଥ, 
ଭୱାରତ-ଭୱାରତୀ, ସୱାରକତ ଭଳ ିଅରନକ କବତିୱା ବହ ିଆକୱାରରର ପ୍ରକୱାଶ 
ପୱାଇବୱା ପୂବ୍ଷରୁ ସରସ୍ତୀରର ପ୍ରକୱାଶତି ରହୱାଇଥିଲୱା। ମହୱାବୀର ପ୍ରସୱାଦ 
ଏବଂ ସରସ୍ତୀ ସହ ତୱାଙ୍କର ସମ୍ପକିୃ୍ ବୱାବଦରର ସୱାରକତର ମଖୁବନ୍ରର 
ରମୈଥିଲି ଶରଣ ରଲଖିଛନ୍,ି ରକମିତ ିତୁଳସୀ ଦୱାସ ମୱାନସ ନୱାଦ କରଥିୱାରନ୍ 
�ଦ ିତୱାଙୁ୍କ ମିଳ ିନଥୱାଆନ୍ୱା ମହୱାବୀର ପ୍ରସୱାଦ? ରମୈଥିଲି ଶରଣଙ୍କ ପ୍ରତଟି ି
କବତିୱା କୱାଳଜୟୀ। 1910ରର ପ୍ରକୱାଶତି ‘ରଙ୍ଗରମ ଭଙ୍ଗ’ କବତିୱା ଅରନକ 
ଉତ୍ସୱାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନୱାରର ଭରପୂର ଥିଲୱା । 1921ରର ମହୱାବୀର ପ୍ରସୱାଦ 
ସମ୍ପୱାଦକ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫୱା ରଦରଲ। ଆଉ ରସହ ିସମୟରର ରମୈଥିଲି 
ଶରଣ ଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୱାଚୱାରୀ ବ୍ରଟିଶିୱାସନ ବରୁିଦ୍ଧରର ରଲଖିବୱା ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିରଲ। 

ଆରମ ଆଜ ିର�ରତରବରଳ ଚରିର୍ତୱାରଗଡ଼ କଥୱା ଶୁଣୁ ରସରତରବରଳ 
ରଗୱାଟଏି ଅଲଗୱା ଅନୁଭୂତ ିଆମ ରଦଶ ଓ ମନଭିତରର ରହୱାଇଥୱାଏ। ରସ 
ରଲଖିଥିରଲ: 
आज की चित्तौड़ का सुन नाम कुछ जादू भरा

िमक जाती िंिला-सी चित में करके त््वरा
 ତୱାଙ୍କ ରଚତି ଅନ୍ୟ କବତିୱା ସମୱାହୱାରଗୁଡ଼କି ଭିତରର ରଙ୍ଗରମ ଭଙ୍ଗ 

ପରର ଆସଥିିଲୱା ଜୟଦ୍ରଥ ବଧ। ଏହ ିକବତିୱାରର ରସ 1905 ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ 
ବରୁିଦ୍ଧରର ରଲଖିଥିରଲ: 
्वािक! प्रथम स्व्वत्र ही ‘जय जानकी जी्वन’ कहो। 
चिर पू्व्वजों के शील की चशक्ा तरंगोों में बहो।।
दु:ख, शोक, जब जो आ पड़़े, सो धैय्व पू्व्वक सब सहो। 
होगोी सिलता क्यों नहीं कत््वव्य पथ पर दृढ़ रहो।।
अचधकार खो कर बैठ रहना, यह महा दुष्कम्व है। 
न्यायाथ्व अपने बंधु को भी दंड देना धम्व है।।

 ଜୟଦ୍ରଥ ବଧ କବତିୱା ରମୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତଙୁ୍କ ବରିଶର୍ ପରଚିୟ 
ରଦଇଥିଲୱା।  ରହରଲ1914ମସହିୱାରର ପ୍ରକୱାଶତି ଭୱାରତ-ଭୱାରତୀ 
କବତିୱା ତୱାଙୁ୍କ ଭୱାରତର ରରେଷ୍ କବମିୱାନଙ୍କ ଭିତରର ମୱାନ୍ୟତୱା ରଦଇଥିଲୱା।  
ରସରତରବରଳ ଭୱାରତ ଭୱାରତୀ ଏରତ ରଲୱାକପି୍ରୟ ଥିଲୱା ର�, ଚୱାହଁୁ ଚୱାହଁୁ 
ଏ କବତିୱା ବହ ିରଶର୍ ରହୱାଇ�ୱାଇଥିଲୱା ଏବଂ ଦୁଇ ମୱାସ ଭିତରର ଏହୱାର 
ଦ୍ତିୀୟ ସଂସ୍ରଣ ପ୍ରକୱାଶ କରବିୱାକୁ ପ୍ରକୱାଶକ ବୱାଧ୍ୟ ରହୱାଇଥିରଲ। ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଆରନ୍ଦୱାଳନ, ଶକି୍ୱା ସଂସ୍ୱାନଗୁଡ଼କିରର ରହଉଥିବୱା ସକୱାଳ ପ୍ରୱାଥ୍ଷନୱାରର 
ଭୱାରତଭୱାରତୀ ଗୱାନ ରହବୱାରର ଲୱାଗିଲୱା। ଗୱାଁ ଗୱାଁରର ଅପୱାଠୁଆ ରଲୱାରକ 
ବ ିଏହୱାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମରନ ରଖଥୁିରଲ ଏବଂ ନରିଜ ଗୱାଉଥିରଲ। ମହୱାତ୍ମୱା 
ଗୱାନ୍ୀଙ୍କ ଅସହର�ୱାଗ ଆରନ୍ଦୱାଳନ ପରର ର�ରତରବରଳ ନୱାଗପୁରରର 
‘ଝଣ୍ଡୱା ସତ୍ୟୱାଗ୍ହ’ ବ୍ୟୱାପିଲୱା ରସରତରବରଳ ସତ୍ୟୱାଗ୍ହୀ ବଭିିନ୍ନ 
ରଶୱାଭୱା�ୱାତ୍ୱାରର ଏହ ିଗୀତ ଗୱାଉଥିରଲ। ଭୱାରତ-ଭୱାରତୀ ଗୀତ ର�ମିତ ି
ଏକ ପ୍ରରତି ଶକି୍ ରହୱାଇ�ୱାଇଥିଲୱା, ସଂଗ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୱାଇଁ। ଏହୱାକୁ ରଦଖି 
ଇଂରରଜ ସରକୱାର ରସରତରବରଳ ଏହ ିଗୀତ ଗୱାନ ଉପରର ପ୍ରତବିନ୍କ 
ଲଗୱାଇରଲ। ର�ରତ କପି ଥିଲୱା ସବୁକୁ ଜବତ କରରିଲ। ଜଆଜ ି�ଦ ି
ସୱାହତି୍ୟ ଜଗତରର ସଂସ୍ୱାରଜଏବଂ ନବଜୱାଗରଣର କଥୱା ଉରଠ ରତରବ 
ବୱାଲ ଭୱାରତୀ ଏକ ମୱାଇଲଖଟୁେ ରହୱାଇ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆରଲୱାକତି କରର।  

1914 ଶକୁନ୍ଳୱା ପ୍ରକୱାଶ ରହଲୱା। ଏହୱାର ଦୁଇ ବର୍୍ଷ ପରର ପ୍ରକୱାଶ 
ରହୱାଇଥିଲୱା କସିୱାନ୍ । ଏଥିରର ଭୱାରତୀୟ କୃର୍କମୱାନଙ୍କ ଦୁଦ୍ଦଷିନକୁ ପ୍ରକୱାଶ 
କରଥିିରଲ ରମୈଥିଲି ଶରଣ। 1933 ମସହିୱାରର  ସଦି୍ଧରୱାଜ, ଦ୍ୱାପର ଭଳ ି
ଏତହିୱାସକି କମି୍ବଦନ୍ୀଭିର୍ତକି କବତିୱା ସଂଗ୍ହ ପ୍ରକୱାଶ ପୱାଇଥିଲୱା। 

ଖୱାଲି କବତିୱା ନୁରହଁ ରସ ରଲଖି �ୱାଇଥିବୱା ପ୍ରତଟି ି କୱାହୱାଣୀ, 
ଉପନ୍ୟୱାସ, କବତିୱା, ନବିନ୍ ପତ୍, ଆତ୍ମକଥୱା, ମହୱାକୱାବ୍ୟ ଆଜ ିଭୱାରତୀୟ 
ସୱାହତି୍ୟ ଦୁନଆିର ରଗୱାଟଏି ରଗୱାଟଏି ଦୃଷ୍ଟୱାନ୍ ରହୱାଇ ରହଛି।ି ତୱାଙୁ୍କ 
ର�ରତରବରଳ ପଚୱାଶ ବର୍୍ଷ ବୟସ ରହୱାଇଥିଲୱା, ରସରତରବରଳ ରଦଶର 
ବଭିିନ୍ନ ରକୱାଣ ଅନୁରକୱାଣରୁ ସୱାହତି୍ୟରପ୍ରମୀ ବନୱାରସଠୁ ରନଇ ଚରିଗୱାଁ 
�ୱାଏ ରମୈଥିଲି ଶରଣଙ୍କ ପଚୱାଶତମ ଜୟନ୍ୀକୁ ବରିଶର୍ ଆରୟୱାଜନରର 
ପୱାଳନ କରରିଲ। ଗୱାନ୍ଜିୀ ଏହ ିଅବସରରର ତୱାଙୁ୍କ ‘ରୱାଷ୍ଟ୍ର କବ’ି ଉପୱାଧିରର 
ଭୂର୍ତି କରଥିିରଲ। ଏହୱା ପରର ରମୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ ରୱାଷ୍ଟ୍ର କବ ିନୱାଁରର 
ପରଚିତି ରହରଲ। ଏହ ିଉତ୍ସବ ପୱାଳନ ରଶର୍ ନ ରହଉଣୁ ଆଉ ଏକ ଖସୁ ି
ଖବର ସୱାମ୍ନୱାକୁ ଆସଲିୱା ତୱାହୱା ଥିଲୱା 1937ରର ସୱାରକତ ର ପ୍ରକୱାଶନ। 
ଏଥିପୱାଇଁ ରମୈଥିଲି ଶରଣଙୁ୍କ ହନି୍ଦ ି ଭୱାର୍ୱାର ସବ୍ଷରରେଷ୍ ପୁରସ୍ୱାରରର 
ସମ୍ୱାନତି କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା।  n

ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ ଲୋମୈଥ�ିି ଶରଣ ଗପୁ୍
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ବଲିୋଶର୍ ରିଲୋପାଟ୍ଷ ଧାରା 370ରୁ ମକିୁ୍ ଲୋହ୍ବାର ତନିବିର୍୍ଷ 

ତନିବିର୍୍ଷ ପୂହୋବ୍ଷ 5 ଅେଷ୍ଟକୁ 
‘ଏକ ଭୱାରତ-ହୋରେଷ୍ଠ ଭୱାରତ’ 
ଭୱାବନୱା ଆ�ୁରି ମଜଭୁତ ହୋ��ୱା, 
ହୋର୍ହୋତହୋବହୋଳ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନହୋରନ୍ଦ୍ର ହୋମୱାଦୀଙ୍କ ହୋନତୃତ୍ୱହୋର 
ହୋକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ହୋଦଶ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୱାନ୍ 
ତୁଳନୱାହୋର ବକିୱାଶ ରୱାସ୍ୱାହୋର 
ପଛହୋର ପଡ଼ଥିିବୱା ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀର 
ଏବଂ �ଦୱା�ରୁ ଧୱାରୱା 370କୁ 
ନଷି୍ପ୍ରଭ ହୋ�ୱାର୍ଣୱା କରିହୋ�।  ବେିତ 
ତନିବିର୍୍ଷହୋର ଏ� ିଅଞ୍ଚଳ ହୋଦଶର 
ଅନ୍ୟ ଅଙ୍େୁଡ଼କି ସ� ତୱାଳ ମିଳୱାଇ 
ଆେକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋ�ଉଛ।ି ଅଥ୍ଷୱାତ୍  
ଜମ୍ ୁକଶ୍ମୀର ବ ିହୋଦ�ଛୁ ିବକିୱାଶର 
ନୂଆ ସକୱାଳ...। 

ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀରରର ବକିୱାଶର ଏକ ନୂତନ �ୁଗ ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଛ ିଏବଂ ଏହୱା ବକିୱାଶ-
ଶୱାନ୍ ିରୱାସ୍ତୱାରର ଚୱାଲିବୱା ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି  ଧୱାରୱା 370 ଏବଂ 35A ହଟୱାଇବୱା ପରର 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ କହଥିିରଲ ର� ରୱାଜ୍ୟରର ନ�ୁିକି୍ ଏବଂ ସମଦୃ୍ଧରି ଏକ 

ନୂତନ �ୁଗ ଆରମ୍ଭ ରହବ। ତନି ିବର୍୍ଷ ପୂରବ୍ଷ, ଅଗଷ୍ଟ 5 ଦନି ଜମ୍-ୁକୱାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦୱାଖରର  
ରଦଶର ଅନ୍ୟ ରୱାଜ୍ୟମୱାନଙ୍କ ଭଳ ିସମୱାନ ପରରିବଶ ସଷିୃ୍ଟ ରହୱାଇଥିଲୱା ଏହକି୍ରମରର 2019ରୁ 
ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିଲୱା ଜମ୍ ୁକଶ୍ମୀରରର ନୂତନ ଭିର୍ତଭୂିମି ଓ ସରୁ�ୱାଗ।  7 ଟ ିନୂତନ ରମଡକିୱାଲ 
କରଲଜ ଏବଂ 5 ଟ ିନୂତନ ନସଷିଂ କରଲଜକୁ ଅନୁମତ ିଦଆି�ିବୱା ସହ ଏଠୱାରର ରମଡକିୱାଲ 
ସଟି୍ ସଂଖ୍ୟୱା 500 ରୁ ବଢ଼ୱାଇ ପ୍ରୱାୟ ଦ୍ଗୁିଣିତ କରୱା�ୱାଇଛ।ି  ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀରରର ଅରନକ ଜଳ 
ବଦୁି୍ୟତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ମ ରହୱାଇଛ।ି ଏସବୁ ଏଠୱାରର ଉରଦ୍ୟୱାଗଗୁଡ଼କୁି ସହୱାୟକ ରହବୱା 
ସହ ଏଠୱାରର ରୱାଜସ୍ ବୃଦ୍ଧ ିକରବି।   କୃର୍ରି ବକିୱାଶ ସହତି ଏଠୱାକୱାର ରଲୱାକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧ ି
ପୱାଇବ ଏବଂ ଅଥ୍ଷନୀତ ିଅଧିକ ଶକି୍ଶୱାଳୀ ରହବ। ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀର ଦ୍ୱାରୱା ରଗୱାଟଏି ରନସନ୍- େୱାନ୍ 
ରରସନ୍ କୱାଡ୍ଷ ର�ୱାଜନୱା କୱା�୍ଷ୍ୟକୱାରୀ ରହୱାଇଛ।ି ରସହପିର ିଉଜ୍ଜଳୱା, ଡବିଟି,ି ରସୌଭୱାଗ୍ୟ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟୱାନ୍ୟ ର�ୱାଜନୱା ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀରରର ଶତପ୍ରତଶିତ କୱା�୍ଷ୍ୟକୱାରୀ କରୱା�ୱାଇଛ।ି ର�ରତରବରଳ 
ଜରଣ ବ୍ୟକି୍ର ଜୀବନଧୱାରଣ ମୱାନରର ଉନ୍ନତ ିଘରଟ, ତୱାର ଆକୱାଂକ୍ୱା ଏବଂ ଆଶୱା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ି

ବକିାଶ ପାଇ ଁନୂଆ ସକାଳର ଉେୟବକିାଶ ପାଇ ଁନୂଆ ସକାଳର ଉେୟ
ଜଜମ୍ୁମ୍-ୁକଶ୍୍ମୀର ଏବଂ �ୋଖ୍-କଶ୍୍ମୀର ଏବଂ �ୋଖ୍
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ପୱାଏ ଏବଂ ଏହୱା ଅଥ୍ଷନୀତ ିପୱାଇଁ ଏକ ଭଲ ପରରିବଶ ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ। 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ ଏକ ଉଚ୍ଚୱାଭିଳୱାର୍ୀ ର�ୱାଜନୱା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିନ୍,ି 
ର�ଉଁଥିରର 2022 ପୂବ୍ଷରୁ ପ୍ରରତ୍ୟକ ପରବିୱାରକୁ ବଶିୁଦ୍ଧ ପୱାନୀୟ 
ଜଳ ର�ୱାଗୱାଇବୱାର ଲକ୍୍ୟ ଧୱା�୍ଷ୍ୟ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 15, 
2022 ସଦୁ୍ଧୱା ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀର ସରକୱାର ଏହ ିଲକ୍୍ୟ ପୂରଣ କରବିୱାକୁ 
�ୱାଉଛନ୍।ି ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀର ରହଉଛ ି ଏକମୱାତ୍ ରୱାଜ୍ୟ ର�ଉଁଠୱାରର 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଆୟୁର୍୍ମୱାନ ଭୱାରତ ର�ୱାଜନୱାର ଲୱାଭ 
ପୱାଇଛନ୍।ି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଆେୱାସ ର�ୱାଜନୱା- (ସହରୱାଞ୍ଚଳ ଏବଂ 
ଗ୍ୱାମୀଣ) ଦ୍ୱାରୱା  ଜରୁରୀ ରଲୱାକମୱାନଙୁ୍କ ଘର ର�ୱାଗୱାଇ ଦଆି�ୱାଉଛ।ି

ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀରରର ଧୱାରୱା 370 ରଦ୍ଦ ରହବୱା ପରର କ’ଣ ବଦଳଛି ି
ତୱାହୱାକୁ ବୁଝବିୱା ଲୱାଗି ଗତ 70 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ବକିୱାଶର ଗତ ିଏବଂ 
ରଲୱାକଙ୍କ ଜୀବନରଶୈଳୀକୁ ଏରବକୱାର ପରବିର୍ତ୍ଷନ ସହ ତୁଳନୱା 
କରବିୱାକୁ ପଡ଼ବି।  70 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର, ରୱାଜ୍ୟର ପ୍ରୱାୟ 2,20,000 
ପରବିୱାରଙ୍କ ପୱାଖରର ରଶୌଚୱାଳୟ ନ ଥିଲୱା କ ିତୱାଙ୍କ ପୱାଖରର ବଜୁିଳ ି
ଏବଂ ପୱାନୀୟଜଳ ଭଳ ିରମୌଳକି ସବୁଧିୱା ପହଞ୍ଚପିୱାର ିନଥିଲୱା। କନୁି୍ 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ 2-3 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ରଲୱାକଙୁ୍କ ଏହ ି
ସମସ୍ତ ସବୁଧିୱା ର�ୱାଗୱାଇ ରଦଇଥିରଲ। ଗଣତନ୍ତ ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀରର 
ଗୱଁା ଗୱାଁ ଏବଂ ଘରର ଘରର ପହଞ୍ଚଛି।ି ପୱାହୱାଡ଼ ିରଲୱାକମୱାନଙ୍କ ପୱାଇଁ 
ଆରକ୍ଣର ରକୌଣସ ି ସବୁଧିୱା ନଥିଲୱା ରହରଲ ଏରବ ରସମୱାରନ 
ହକ୍ ଦୱାର ରହୱାଇଛନ୍।ି ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀରର ପ୍ରରତ୍ୟକ ଘରର ବଜୁିଳ ି
ପହଞ୍ଚଛୁ।ି

ରୱାଜ୍ୟରର ଶଳି୍ପ ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ର�ୱାଜନୱା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୱା�ୱାଉଥିବୱା 
ସମୟରର କମ୍  ବକିଶତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରୱାଧୱାନ୍ୟ ଦଆି�ୱାଇଛ।ି ଏହୱାର 
ଅଥ୍ଷ ରହଛି ିବକିୱାଶ ପ୍ରକି୍ରୟୱାକୁ ରୱାଜ୍ୟରର ସମତୁଲ କରବିୱା। ଏଥିଲୱାଗି 
କମ୍ ବକିଶତି ଅଞ୍ଚଳରର ଶଳି୍ପ ସ୍ୱାପନ କରୁଥିବୱା ରଲୱାକଙୁ୍କ  ଅଧିକ ଲୱାଭ 
ବ୍ୟବସ୍ୱା କରୱା�ୱାଇଛ।ି ଦୃଶ୍ୟ ଜମ୍ ୁଓ କଶ୍ମୀରର ଏକ ୟୁଟ ିକରଡିର 
ନମି୍ଷୱାଣ କରୱା�ୱାଇଛ ିର�ଉଁଠୱାରର ପ�୍ଷ୍ୟୱାପ୍ତ ମୱାନବସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ 
କରୱା�ୱାଉଛ।ି ଉଦୁ୍ଦ୍ଷ ଏବଂ ରଡୱାଗି୍ ସହତି ହନି୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରୱାଜୀକୁ 
ସରକୱାରୀ ଭୱାର୍ୱା ମୱାନ୍ୟତୱା ଦଆି�ୱାଇଛ,ି �ୱାହୱା କୱା�୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜ କରବି। 
ଜୱାମ୍ ୁକୱାଶ୍ମୀରରର ତନି ିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚୱାୟତ ନବି୍ଷୱାଚନକୁ ଶୱାନ୍ପିୂର୍ଣ୍ଷ ଭୱାରବ 
ସମୱାପନ କରୱା�ୱାଇଛ।ି ଆଜ ିସମରସ୍ତ ନଜିର ଅଧିକୱାର ବ୍ୟବହୱାର 
କରୁଛନ୍।ି ଏହ ି ନବି୍ଷୱାଚନ ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀରରର ବକିୱାଶର ଏକ ନୂତନ 
ଆରମ୍ଭ ରବୱାଲି ପ୍ରତୀୟମୱାନ ରହୱାଇଛ।ି ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀରରର ଶୱାନ୍ ିଏବଂ 
ନରିୱାପର୍ତୱା ସୁନଶିି୍ତ ରହତୁ ଏଠୱାରର ପ�୍ଷ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୱା ଅରନକ 
ବୃଦ୍ଧ ିପୱାଇଛ ିଏବଂ ବର୍ତ୍ଷମୱାନ ପ�୍ଷ୍ୟଟକମୱାରନ ଏହୱାର ରସୌନ୍ଦ�୍ଷ୍ୟ ଓ 
ମକୁ୍ ବୱାୟୁ ଉପରଭୱାଗ କରବିୱାକୁ ଏଠୱାକୁ ଆସଛୁନ୍।ି ଅଥ୍ଷୱାତ୍  ପ�୍ଷ୍ୟଟନ 
ଶଳି୍ପ ପୁଣି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହୱାଇଛ।ି  ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦୱାଖରର ରସହ ି
ସ୍ୱାନଗୁଡ଼କି ଚହି୍ନଟ କରୱା�ୱାଉଛ ି �ୱାହୱା ପ�୍ଷ୍ୟଟନସ୍ଳୀରର ପରଣିତ 
ରହୱାଇପୱାରବି। ବରିଦଶୀ ପ�୍ଷ୍ୟଟକଙ୍କ ପୱାଇଁ ହମିୱାଳୟର 137 
ପବ୍ଷତ ଶଖିର ଉନ୍ମମୁକ୍ କରୱା�ୱାଇଛ।ି ରସଥିମଧ୍ୟରୁ 15 ଟ ିଶଖିର ଜମ୍-ୁ
କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦୱାଖରର ଅବସ୍ତି। ଲଦୱାଖରର ଏକ ରବୌଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟୟନ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସହତି ପ୍ରଥମ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୱାଳୟ ସ୍ୱାପନୱାକୁ ବୱାସ୍ତବରୂପ 
ଦଆି�ୱାଉଛ।ି  ବହୁତଦନିରୁ ଲଦୱାଖର ରଲୱାରକ ଏହୱାକୁ ଏକ ରକନ୍ଦ୍ର 
ଶୱାସତି ପ୍ରରଦଶ ମୱାନ୍ୟତୱା ରଦବୱା ଲୱାଗି ଦୱାବ ିକର ିଆସଥୁିରଲ ଏହୱା 

ଆଥ୍ଣିକ ପରିଚାଳନାଲୋର  ଅଭୂତପବୂ୍ଷ ପାରେଶ୍ଣିତା 

ସଶୁାସନର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ

ସମସ୍ତ କୱା�୍ଷ୍ୟ ପୱାଇଁ 
ଇ-ରଟଣ୍ଡର ବୱାଧ୍ୟତୱାମଳୂକ 

ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀର ଉର୍ତମ ଶୱାସନ 
ସଚୂକୱାଙ୍କରର ରଦଶ ପୱାଇଁ 

ମୱାନଦଣ୍ଡ ପୱାଲଟଛି।ି

ଜଓି ଟ୍ୟୱାଗିଂ ଏବଂ 
100% ସୱାଟଷିଫିରକଟ୍ 

50276 

ଜନତୱାଙ୍କ ର�ୱାଜନୱା, ଜନତୱାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ହଣ ପୱାଇ ଁସଶକି୍କରଣ ରପୱାଟ୍ଷୱାଲ, 
ର�ଉଁଥିରର ରକୌଣସ ିନୱାଗରକି ର�ରକୌଣସ ିଚୱାଲୁଥିବୱା ପ୍ରକଳ୍ପ ବରି୍ୟରର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ 
ସଚୂନୱା ପୱାଇପୱାରରିବ। ବର୍ତ୍ଷମୱାନ ଏହୱା ଏଥିଲୱାଗି ପ୍ରୱାୟ 39 ହଜୱାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ 2021-22 ରର ସମୱାପ୍ତ 
ରହୱାଇଥିବୱାରବରଳ 2019-20 ରର 
12367 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଷ ରହୱାଇଛ।ି

ଶକି୍ ଲୋକ୍ଷତ୍ଲୋର ବଶିାଳ ପରିବର୍ତ୍ଷନ

ହୋମେୱାେୱାଟ ଏହୋବ ଉତ୍ୱାଦନ 
ହୋ�ଉଛ,ି ଆେୱାମୀ ତନି ି
ବର୍୍ଷହୋରଏ�ୱା ଦୁଇେୁଣ ଏବଂ 
ଆେୱାମୀ 7 ବର୍୍ଷହୋର ତନିେୁିଣୱା 
କରବିୱାକୁ �କ୍୍ୟ ର�ୱାର୍ୱାଇଛ।ି

3500 

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଗ୍ରୱାମ ସଡ଼କ ହୋର୍ୱାଜନୱା 
ଅଧୀନହୋର 2019-20ହୋର, 

1325 କହିୋ�ୱାମିଟର ରୱାସ୍ୱା ନମି୍ଷୱାଣ 
କରୱାର୍ୱାଇଥି�ୱା। 2021-22ହୋର  ଏ�ୱା 

3284  କହିୋ�ୱାମିଟର ହୋ�ୱାଇଛ।ି ଏ� ି
ହୋର୍ୱାଜନୱା ଅଧୀନହୋର ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣ 

ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂହୋର୍ୱାେ କରିବୱା ପୱାଇଁ 125 
ହୋସତୁ ନମି୍ଷୱାଣ ହୋ�ବ।

2019-20 ହୋର ନୱାବୱାଡ଼୍ଷ ଦ୍ୱାରୱା 
84 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁହୋମୱାଦତି 
ହୋ�ୱାଇଥିବୱାହୋବହୋଳ 2021-
22 ମସ�ିୱାହୋର 400 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ 
ଅନୁହୋମୱାଦନ କରୱାର୍ୱାଇଛ।ି 200 ରୁ 
ଅଧିକ ହୋସବୱା ଅନ�ୱାଇନହୋର ଏବଂ 
ଏକକ େିହୋଣ୍ଡୱାହୋର ଉପ�ବ୍ଧ। 

କୃରି୍ ଏବଂ କୃର୍କର ଆନନ୍ଦ
n  କୃର୍ରୁି ମୱାସକି ଆୟ ଦୃଷି୍ଟରୁ ରୱାଜ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍ୱାନ ହୱାସଲ କରଛି।ି କୃର୍ ିଏବଂ 

ସହର�ୱାଗୀ ରକ୍ତ୍ ରକ୍ତ୍ରର ରଦଶର ପଞ୍ଚମ ରରେଷ୍ ପ୍ରଦଶ୍ଷନକୱାରୀ ରୱାଜ୍ୟ-
ରକନ୍ଦ୍ରଶୱାସତି ଅଞ୍ଚଳ ରହୱାଇପୱାରଛି।ି

n  କଶ୍ମୀରର ରକଶର ଜଆିଇ ଟ୍ୟୱାଗ୍ ପୱାଇଛ।ି ଏହୱାଦ୍ୱାରୱା ଉତ୍ୱାଦନରର ବୃଦ୍ଧ ି
ରକଶର ଚୱାର୍ୀଙ୍କ ଆୟକୁ ଦ୍ଗୁିଣିତ କରଛି।ି କସିୱାନ ରକ୍ରଡଟି କୱାଡ୍ଷର ଲୱାଭ 
ପରସିର, ପିଏମ କସିୱାନ ର�ୱାଜନୱା ଦରୁତ ଗତରିର ବୃଦ୍ଧ ିପୱାଇଛ।ି 4219 
ପଞ୍ଚୱାୟତକୁ ରଗୱାଟଏିରଲଖୱାଏ ଧୱାନ ରରେସରକୁ ମୱାଗଣୱାରର ପ୍ରଦୱାନ 
କରୱା�ୱାଇଛ।ି ଅନ୍ୟୱାନ୍ୟ ସ୍ୱାନୀୟ କୃର୍ଜିୱାତ ଦ୍ରବ୍ୟଲୱାଗି ବଶି୍ୱବ୍ୟୱାପୀ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହନ 
ଦଆି�ୱାଉଛ।ି

ବଲିୋଶର୍ ରିଲୋପାଟ୍ଷ ଧାରା 370ରୁ ମକିୁ୍ ଲୋହ୍ବାର ତନିବିର୍୍ଷ 
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ପୂରଣ ରହବୱା ସହ   ଲଦୱାଖ ପ୍ରଗତ ିପଥରର ଅଗ୍ସର କରୁଛ।ି 
 ଜନ କଲ୍ୟୱାଣରୁ ହିଁ ରୱାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟୱାଣ ଏହ ିନୀତକୁି ରକନ୍ଦ୍ରରର ରଖି ରକନ୍ଦ୍ର 

ସରକୱାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତ ି ତଥୱା ରଣନୀତ ି ଆଧୱାରତି। ଏହୱାଦ୍ୱାରୱା ଜମ୍-ୁ
କୱାଶ୍ମୀର-ଲଦୱାଖରର ରଲୱାକଙ୍କ ବକିୱାଶ ସହତି ‘ଏକ ଭୱାରତ-ରରେଷ୍ ଭୱାରତ’ 
ଗଠନର ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା ସୱାକୱାର ରହୱାଇଛ।ି ତନି ି ବର୍୍ଷ ପୂରବ୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 5 ରର 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଏହ ି ନଷି୍ପର୍ତ ି ରନଇଥିରଲ। ରସରତରବରଳ  ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 

ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀରରର ବରିଶର୍ 
କର ିଉପତ୍ୟକୱାରର ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ଶକ୍ ନଷି୍ପର୍ତ ିରନବୱା ଦ୍ୱାରୱା ଏଠୱାରର ଏକ 
ନୂତନ �ୁଗ ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିଲୱା। ଏହୱାର ସଖୁଦ ଫଳୱାଫଳ 2024 ରବଳକୁ 
ଆହୁର ିପ୍ରସୁ୍ଟତି ରହବ। ରକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତୀ ଅମିତ ଶୱାହୱା କହଛିନ୍,ି କୱାଶ୍ମୀର 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍କ ହୃଦୟରର ବୱାସ କରର, ର�ରତରବରଳ ରସ 
କଥୱା ହୁଅନ୍,ି ରସ କହନ୍ ିର� ସମସ୍ତ ର�ୱାଜନୱା ସଠକି୍ ଭୱାରବ ପହଞ୍ଚଛୁ ିକ ିକ ି

ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଲୋକ୍ଷତ୍ଲୋର 
ସମଦିୃ୍ ଆଡ଼କୁ 

ଶକି୍ଷା ଲୋକ୍ଷତ୍ଲୋର 
ନୂତନ ପେଲୋକ୍ଷପ

881 
ହୋକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ବ୍ୟୟହୋର ଜଲି୍ୱାସ୍ରହୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
ଭିତି୍ଭୂମି ନବୀକରଣ କରୱାର୍ୱାଉଛ,ି ହୋମୱାଟ 

14ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ରୁ 132ଟ ିକୱାର୍୍ଷ୍ୟ 
ହୋଶର୍ ହୋ�ୱାଇଛ ିଏବଂ ବୱାକ ି2022-23 

ମସ�ିୱାହୋର ହୋଶର୍ ହୋ�ବ।

ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ର ଭିତି୍ଭୂମିର ବକିୱାଶ �ୱାେି 7177 ହୋକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ବ୍ୟୟ କରୱାର୍ୱାଉଛ।ି 
ଏ�ୱାଦ୍ୱାରୱା  2 ନୂତନ ଏମ୍ସ, 10 ଟ ିନୂତନ ନସ୍ଣିଂ କହୋ�ଜ, 2 ଟ ିରୱାଜ୍ୟ 
କକ୍ଷଟ ପ୍ରତଷି୍ଠୱାନ, 7 ଟ ିନୂତନ ହୋମ�କିୱା� କହୋ�ଜ, 5 ଟ ିନସ୍ଣିଂ କହୋ�ଜକୁ 
ନବୀକରଣ କରୱାର୍ୱାଉଛ ିଏବଂ 274 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପର ବକିୱାଶକରୱାର୍ୱାଉଛ।ି 

ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, 
ଆୟୁର୍ରର 
ନରିବଶ 
ନୀତକୁି ମଜେରୁୀ 
ଦଆି�ୱାଇଛ।ି 
ନଶିୱାମକିୁ୍ ପୱାଇଁ 
ନୀତକୁି ମଜେରୁୀ।

202 ରର ଅମ୍ଳଜୱାନ କୱାରଖୱାନୱାର ସଂଖ୍ୟୱା 24 ଥିଲୱା �ୱାହୱାକ ିବର୍ତ୍ଷମୱାନ 
173 କୁ ବୃଦ୍ଧ ିପୱାଇଛ ିଏବଂ ଏହୱାର କ୍ମତୱା 14916 ଏଲ୍ ପିଏମ୍ ରର 
ଆହୁର ି1,20,000ଏଲ୍ ପିଏମ୍  ର�ୱାଡ଼ୱା�ୱାଇଛ।ି 

ରକୱାଭିଡଦ୍ୱାରୱା ପ୍ରଭୱାବତି 418 ରରୱାଗୀଙ୍କ ପରବିୱାରକୁ  ପିଏମ୍  ରକୟୱାର 
ଫଣ୍ଡରୁ ରପନସନ୍ ମଜେରୁ କରୱା�ିବୱା ସହ ଏବଂ 414 ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ୍ରର 
ଛୱାତ୍ବୃର୍ତ ିଅନୁରମୱାଦନ କରୱା�ୱାଇଛ।ି 

ର�ଉଁ ପରବିୱାର ରକୱାଭିଡ୍  ଦ୍ୱାରୱା ନଜିର ରରୱାଜଗୱାରୀସଦସ୍ୟଙୁ୍କ ହରୱାଇଛ ି
ରସମୱାନଙ୍କ ଲୱାଗି ବରିଶର୍ ବ୍ୟବସ୍ୱା କରୱା�ୱାଇଛ।ି 

ରୁ ଅଧିକ ନମି୍ଷୱାଣ କୱା�୍ଷ୍ୟ 
ସମୱାପ୍ତ ରହୱାଇଛ ି‘ସମଗ୍  

ଶକି୍ୱା’ ଅଧୀନରର

କସୁ୍ତରବୱା ଗୱାନ୍ୀ ବୱାଳକିୱା 
ବଦି୍ୟୱାଲୟ ଏବଂ 23 

ହରଷ୍ଟଲ 

ଶକି୍କ ନୟିମିତ କରୱା�ୱାଇଚ ି
ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀରରର

600 59 38000

�କ୍ରୁ ଅଧିକ ଛୱାତ୍ଛୱାତ୍ୀଙୁ୍କ ପ୍ରଥମଥର 
ପୱାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୱା�୍ଷ ପ୍ରଦୱାନ କରୱାର୍ୱାଇଥି�ୱା। 
ସ୍ଥୱାନୱାନ୍ର-ନରୁି୍କି୍ ପ୍ରକି୍ୟୱା ସ୍ଚ୍ଛ ଏବଂ 
ଅନ୍ଲୱାଇନହୋର କରୱାର୍ୱାଇଥି�ୱା।

4000 ବଦି୍ୟୱାଳୟକୁ ରସୌରଶକି୍ ସମ୍ପନ୍ନ କରୱା�ୱାଇଛ।ି  ମୱାଚ୍ଚ୍ଷ 2023 ସଦୁ୍ଧୱା 
500 ବଦି୍ୟୱାଳୟରର ଅଟଳ ଟଙି୍କରଂି ଲ୍ୟୱାବ ପ୍ରତଷି୍ୱା ।  6 ଟ ିଏକଲବ୍ୟ ମରଡଲ 
ଆବୱାସକି ବଦି୍ୟୱାଳୟ ସହ  ଆଦବିୱାସୀ ଅଞ୍ଚଳରର 200 ଟ ିସ୍ୱାଟ୍ଷ ସ୍ଲୁ।

ଆଇଆଇଟ,ି ଆଇଆଇଏମ୍  ପ୍ରତଷି୍ୱା ରରକଡ୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରର ରହୱାଇଛ।ି ପ୍ରଥମ 
ଥର ପୱାଇଁ 50 ଟ ିନୂତନ କରଲଜ ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଛ,ି ର�ଉଁଥିରର 25 ହଜୱାର 
ଅତରିକି୍ ସଟି୍  ରଗୱାଟଏି ବର୍୍ଷରର ର�ୱାଡ଼ୱା�ୱାଇଛ।ି ଶକି୍ୱାବକିୱାଶ ଲୱାଗି ଉପରର 
ନୂତନ ଜୱାତୀୟ ଜୱାତୀୟ ନୀତ ିକୱା�୍ଷ୍ୟକୱାରୀ କରୱା�ୱାଇଛ।ି

n 5 ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ମହଳିୱାଙୁ୍କ 60 ହଜୱାର ସ୍ୟଂ ସହୱାୟକ ରଗୱାଷ୍ୀ  
ମୱାଧ୍ୟମରର ଲୱାଭ। 

n 'ରହୌଶଲୱା' ପଦରକ୍ପ ମହଳିୱା ଉରଦ୍ୟୱାଗୀମୱାନଙୁ୍କ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହନ ରଦଉଛ।ି 
ପ୍ରଥମ ବ୍ୟୱାଚ୍ ପୱାଇଁ 1.58 ରକୱାଟ ିଋଣ ପ୍ରଦୱାନ ପ୍ରକ୍ରିୟୱା ରଶର୍ ରହୱାଇଛ।ି 

n ଏହୱା ମୱାଧ୍ୟମରର ଆଥଷିକ ସହୱାୟତୱା, ବ୍ୟୱାଙ୍କ ସହତି ଲିଙ୍କସ୍ ,  ନୀତଗିତ 
ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହନ, ମିଶନ୍ ୟୁଥ୍ ଅଧୀନରର ସହୱାୟତୱା, ଇ-କମସ୍ଷ ପ୍ଲୱାଟଫମ୍ଷ 
ସହତି ଲିଙ୍କସ୍  ଇତ୍ୟୱାଦ ିଅନ୍ଭୂ୍ଷକ୍।

n ଡଜି ିରପ ସଖୀ, କୃଷ୍ଣ ସଖୀ, ପଶୁ ସୱାଖୀ, ଉଦ୍ୟମୀ ମହଲିୱା ହୱାଟ ଭଳ ି
ପଦରକ୍ପ ସହତି ବଭିିନ୍ନ ରକ୍ତ୍ରର ମହଳିୱାମୱାନଙ୍କ ପୱାଇଁ ନୂତନ ସରୁ�ୱାଗ।

ମହ୍ଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସମାନ ଅଧକିାର ଏବଂ ସଲୁୋଯାଗ

52000 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ନରିବଶ 
ପ୍ରସ୍ତୱାବ।  ର�ଉଁଥିରର 2.37 ଲକ୍ 
ନୂଆ ନ�ୁିକି୍ ସଷିୃ୍ଟ ଲକ୍୍ୟ।  ଏଥିରୁ 
14500 ରକୱାଟ ି କଶ୍ମୀର ଡଭିିଜନ୍  
ପୱାଇଁ ଏବଂ ଜୱାମ୍ ୁଡଭିିଜନ ପୱାଇଁ 
21600 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା। 

ନଲିୋବଶ ପାଇ ଁଆକର୍୍ଷଣୀୟ ଲୋକନ୍ଦ୍ର

ବଲିୋଶର୍ ରିଲୋପାଟ୍ଷ ଧାରା 370ରୁ ମକିୁ୍ ଲୋହ୍ବାର ତନିବିର୍୍ଷ 
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ନୱାହିଁ, ରଲୱାରକ ତୱାହୱାର ଲୱାଭ ପୱାଉଛନ୍ ିକ ିନୱା ରସ ସମ୍ପକ୍ଷରର ପଚୱାର ିବୁଝନ୍।ି 
ନଶିି୍ତ ଭୱାବରର, ରଦଶରର ର�ଉଁ ବକିୱାଶ ପରରିବଶ  ରହଛି ି ତୱାହୱାର ି
ଆଧୱାରରର ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀରରର ବକିୱାଶ ତ୍ୱରୱାନ୍ବତି ରହବୱା ଉଚତି, ଆଉ ତୱାହୱା 
ମଧ୍ୟ ବୱାସ୍ତବ ରହଉଛ।ି  ଏଥି ସହତି ନୂତନ ଜମ୍ ୁ-କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦୱାଖର 
ରଲୱାରକ ଅତୀତର ସମସ୍ତ ବୱାଧୱା ବଘି୍ନକୁ ଦୂର କରବିୱା ଲୱାଗି ନଶିି୍ତ କରଛିନ୍।ି 
ଅଥ୍ଷୱାତ୍  ଭବରି୍୍ୟତ ପୱାଇଁ ନଜିକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛନ୍।ି  ପୂବ୍ଷରୁ ପୁଲେୱାମୱାରର 

ଆତଙ୍କବୱାଦୀମୱାରନ ପ୍ରୱାଧୱାନ୍ୟ ବସି୍ତୱାର କରଥିିରଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ଷମୱାନ 
2,000 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ବ୍ୟୟରର ପୁଲେୱାମୱାରର ଏମ୍ସ ନମି୍ଷୱାଣ କରୱା�ୱାଉଛ।ି 
�ୁବକମୱାନଙ୍କ ପୱାଇଁ କରଲଜ ବନ୍ଦ ଥିଲୱା, ଆଜ ିଆଇଆଇଟ,ି ଏନ୍ ଆଇଏଫ୍ ଟ ି
ଇତ୍ୟୱାଦ ି ପୱାଇଁ ପ୍ରୱାୟ 900 ରକୱାଟ ି ଟଙ୍କୱା ନରିବଶ କରୱା�ୱାଉଛ।ି  ଏହୱା 
ସହତିଆହୁର ି ଦୁଇଟ ିଏମ୍ସ ଏବଂ ରମଡକିୱାଲ କରଲଜ ମଧ୍ୟ  ଏଠୱାରର ନମି୍ଷୱାଣ 
ପୱାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୱାବ କୱା�୍ଷ୍ୟକୱାରୀ ରହଉଛ।ି   n

ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସମାନତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ
n  ସଂରକ୍ଣର ବ୍ୟବସ୍ୱାରର ପରବିର୍ତ୍ଷନ କର ି

ଏହୱାର ପରସିର ବସି୍ତୱାର କରୱା�ୱାଇଛ।ି 
ପୱାହୱାଡ଼ ିକହୁଥିବୱା ରଲୱାକଙୁ୍କ  4%, ଏବଂ 
ଅଥ୍ଷରନୈତକି ଦୃଷି୍ଟରୁ ଦୁବ୍ଷଳ ବଗ୍ଷଙ୍କ ପୱାଇଁ 
10%।

n  ଅନ୍ୟ ସୱାମୱାଜକି ରରେଣୀ ପୱାଇଁ ଆରକ୍ଣ 
2 ରୁ 4% କୁ ବୃଦ୍ଧ।ି ସୀମୱାରର ଥିବୱା 
ଲୱାଇନ୍  ଅଫ କରଟେସ୍ରୱାଲ ନକିଟରର 
ରହୁଥିବୱା ରଲୱାକଙ୍କ ପୱାଇଁ ଆରକ୍ଣ 3 ରୁ 
4% କୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରୱା�ୱାଇଥିଲୱା।

n  ସବସିଙି୍କ ସଂରକ୍ଣ ପୱାଇଁ ଆୟ ସୀମୱା 
.5..5 ଲକ୍ରୁ 8 ଲକ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି

n  ଜନସଂଖ୍ୟୱା ଅନୁ�ୱାୟୀ ବଧିୱାନସଭୱା 
ଆସନରର ଆଦବିୱାସୀଙୁ୍କ ସଂରକ୍ଣ 
ବ୍ୟବସ୍ୱା

n  ଏପ�୍ଷ୍ୟନ୍   5,36,4336 ସ୍ୱାୟୀ 
ବୱାସନି୍ଦୱା ପ୍ରମୱାଣପତ୍ ଜୱାର ି

n  ଦୁଇଟ ିଆଦବିୱାସୀ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ପୱାଇଁ 
ସ୍ୱାନ, 2 ଟ ିଆଦବିୱାସୀ ଅଟ୍ୱାଳକିୱା, 15 
ଟ ିହରଷ୍ଟଲର ନବୀକରଣ, 60 ଟ ିଗୱାଁରର 
ଭିର୍ତଭୂିମି ବକିୱାଶ ଉପରର ଗୁରୁତ୍ୱ।

ଗଣତାନ୍ତକି ବଲିୋକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପଯ୍ଷ୍ୟଟନକ ୁନୂତନ ଲୋଡଣା
ବମିୱାନରର ପହଞ୍ଚଛିନ୍ ିରରକଡ୍ଷ ସଂଖ୍ୟୱାରର ପ�୍ଷ୍ୟଟକ। 

ଅରକଟୱାବର 2021 ରୁ ମୱାଚ୍ଚ୍ଷ 2022 ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ 79 
ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ପ�୍ଷ୍ୟଟକ ଜମ୍ ୁକଶ୍ମୀର ପରଦିଶ୍ଷନ 

କରଛିନ୍।ି ରକବଳ ଡରିସମ୍ବର 2021ରର ରେୀନଗର 
ବମିୱାନ ବନ୍ଦରରର ପହଞ୍ଚଥୁିବୱା �ୱାତ୍ୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୱା 3.24 

ଲକ୍ରୁ ଅଧିକଥିଲୱା। 75 ଟ ିଅଫବଟି୍ ପ�୍ଷ୍ୟଟନ 
ରକନ୍ଦ୍ରର ବକିୱାଶ କରୱା�ୱାଉଛ।ି ହୱାଉସରବୱାଟ 

ରଫଷି୍ଟଭୱାଲ, ସଫିୁ ସୱାହତି୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟୱାନ୍ୟ ଉତ୍ସବର 
ଆରୟୱାଜନ କର ିପ�୍ଷ୍ୟଟନକୁ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହତି କରୱା�ୱାଉଛ।ି 

n   ତ୍ସି୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚୱାୟତରିୱାଜ ଆଇନ କୱା�୍ଷ୍ୟକୱାରୀ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା। ସମସ୍ତ 20 ଟ ିଜଲି୍ୱା ପୱାଇଁ ଜଲି୍ୱା 
ର�ୱାଜନୱା ଅନୁରମୱାଦନ ରହୱାଇଛ ିଏବଂ ବରଜଟ୍ ଦ୍ଗୁିଣିତ ରହୱାଇ 12,600 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ରହୱାଇଛ।ି

n   ଜନପ୍ରତନିଧିି ଏବଂ ରସମୱାନଙ୍କ ପରବିୱାରକୁ 25 ଲକ୍ ଟଙ୍କୱା ବୀମୱା କଭର 

n   ଶୱାସନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ କୱାଗଜବହିୀନ କରବିୱା ପୱାଇଁ ଅଭି�ୱାନ ଆରମ୍ଭ। 1000 ଗ୍ୱାମ ପଞ୍ଚୱାୟତକୁ 
ଭରତ ରନଟ ସଂର�ୱାଗ 

n   ଜମ୍-ୁ କଶ୍ମୀର ଇତହିୱାସରର ପ୍ରଥମଥର ପୱାଇଁ 150 ବର୍୍ଷ ପୁରୁଣୱା ଦୁବ୍ଷୱାର ମଭୁ୍ ସଷି୍ଟମକୁ ରଦ୍ଦ 
କରଦିଆି�ୱାଇଛ।ି  ଦୁଇଟ ିରୱାଜଧୱାନୀଥିବୱାରୁ ଛଅ ମୱାସକୁ ସମସ୍ତ ସୱାମଗ୍ୀ ସ୍ୱାନୱାନ୍ର ବୱା ଦବ୍ଷୱାର୍ 
ମଭୁ୍ ଅଥ୍ଷୱାତ୍ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ୱାରୱା ସ୍ୱାନୱାନ୍ର ରହଉଥିଲୱା। ର�ଉଁଥିପୱାଇଁ ସରକୱାରୀ ଖଚ୍ଚ୍ଷ ବଢୁ଼ଥିଲୱା। 

n  ମମକନି୍, ରତସି୍ନୀ,   ରୱାଇଜ୍  ଟୁରଗଦର, ଭରଲଟେୟିର ଆଦ ିକୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରୱା 
�ୁବକମୱାନଙୁ୍କ ସରୁ�ୱାଗ ମିଳଛି।ି କରପ୍ଷୱାରରଟସ୍ତରରର ବ ିନ�ୁିକି୍ ପୱାଇଁ ସରୁ�ୱାଗ 
ରଖୱାଲିଛ।ି ଏହ ିର�ୱାଜନୱାରର 100 ପ୍ରଶୱାସନକି ରସବୱା ପୱାଇଁ ଇଚୁ୍କଙୁ୍କ ସରୁ�ୱାଗ।

n ଗ୍ୱାମସ୍ତରରର ବଭିିନ୍ନ ର�ୱାଜନୱା ମୱାଧ୍ୟମରର ରସମୱାନଙୁ୍କ ନୂତନ ମୱାଧ୍ୟମ ଏବଂ 
ରରୱାଜଗୱାରର ସରୁ�ୱାଗ ରଦଇ ସଶକ୍ କରୱା�ୱାଉଛ।ି ର�ୱାଗ୍ୟ ପ୍ରୱାଥ୍ଷୀ ନ�ୁିକି୍ ପୱାଇଁ ସ୍ଚ୍ 
ପ୍ରକି୍ରୟ ଓ  ଢଙ୍ଗରର ନ�ୁିକି୍ ଡ୍ୱାଇଭ୍ ଆରୟୱାଜନ କରୱା�ୱାଉଛ।ି 

n  17 ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ �ୁବକ ବଭିିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ୱାରର ର�ୱାଡ଼ୱା �ୱାଇଛ ିଏବଂ 1.26 ଲକ୍ �ୁବକ 
ରକୱାଚଂି ରନଉଛନ୍।ି ପ୍ରରତ୍ୟକ ଜଲି୍ୱାର ଇନରଡୱାର କ୍ରୀଡୱା କରମ୍ପ୍ଲକ୍ସ, ରୱାଜ୍ୟର ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ପଞ୍ଚୱାୟତ ଏବଂ ଷ୍ଟୱାଡୟିମରର ରଖଳ ପଡ଼ଆି ଏବଂ ଆନ୍ଜ୍ଷୱାତୀୟ ମୱାନକ ସବୁଧିୱା  ପୱାଇଁ 
ପ୍ରରଚଷ୍ଟୱା ।

ଯବୁକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁନୂତନ ଉଡ଼ାଣ ସଲୁୋଯାଗ 

ଆମପାଇ ଁଅଗଷ୍ଟ 5 ର ନଷି୍ପରି୍ତ ଲୋହ୍ଉଛ ିଅଟଳ ଏବଂ ଜମ୍-ୁ କଶ୍୍ମୀର 
ଏବଂ �ୋଖ୍କ ୁଏକ ନୂତନ ରାସ୍ାଲୋର ଲୋନବା ନଷି୍ପରି୍ତ ବ ିନଶିି୍ତ 
ଭାଲୋବ ଅଟଳ ନରି୍ଣ୍ଷୟ। ଅଗଷ୍ଟ 5 ଲୋର, ଜମ୍-ୁକଶ୍୍ମୀରଲୋର ଭାରତର 
ସମି୍ବଧାନକ ୁପରୂ୍ଣ୍ଷ ଭାଲୋବ କାଯ୍ଷ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛ।ି ସବୁ ଆଇନ 
କାଯ୍ଷ୍ୟକାରୀ ଲୋହ୍ାଇଛ।ି ଆଲୋମ ଅଗଷ୍ଟ 5 ଲୋର 70 ବର୍୍ଷ ଧରି ଜମ୍-ୁ
କାଶ୍୍ମୀର ଏବଂ �ୋଖ୍ର ବକିାଶ ପ୍ରକ୍ୟିାଲୋର ଥବିା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 
ପ୍ରତବିନ୍ଧକକ ୁହ୍ଟାଇଛ।ୁ - ନଲୋରନ୍ଦ୍ର ଲୋମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ବଲିୋଶର୍ ରିଲୋପାଟ୍ଷ ଧାରା 370ରୁ ମକିୁ୍ ଲୋହ୍ବାର ତନିବିର୍୍ଷ 
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ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଝାଡ଼ଖ୍ଣ୍ ଏବଂ ବହି୍ାର ଗସ୍

ଭଗବୱାନ ଶବିଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ରଜ୍ୟୱାତଲିଷିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜରଣ ରହଉଛନ୍ ି ବୱାବୱା 
ରବୈଦ୍ୟନୱାଥ। ଏହ ି ଧୱାମକୁ ଆସବିୱା ପରର ଭକ୍ଙ୍କ ମନ ଖସୁରିର ଅଧୀର 
ରହୱାଇ�ୱାଏ। ଭୱାରତରର ଆସ୍ୱା ଏବଂ ଆଧ୍ୟୱାତ୍ମକିତୱାର ଏହ ି ପ୍ରମଖୁ ରକନ୍ଦ୍ର 

ବର୍ତ୍ଷମୱାନ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ନୂଆ ବମିୱାନବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରୱା  ବମିୱାନ ରସବୱା ମୱାଧ୍ୟମରର ରଦଶର ବଭିିନ୍ନ 
ସ୍ୱାନ ସହ ସଧିୱାସଳଖ ଭୱାରବ ସଂ�ୁକ୍। 12 ଜୁଲୱାଇରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ 
ରଦଓଘର ବମିୱାନବନ୍ଦରର ଉଦଘୱାଟନ କରବିୱା ପରର ଏହୱା ସମ୍ଭବ ରହୱାଇଛ।ି ଅପରପରକ୍ 
କହବିୱାକୁ ଗରଲ ରସ ରହଉଛନ୍ ିରଦଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ �ିଏକ ିଦଶ୍ଷନ ପୱାଇ ଁଏହ ି
ଧୱାମରର ପହଞ୍ଚଥିିରଲ। ଏହୱା ସହତି ରସ ଝୱାଡ଼ଖଣ୍ଡରର 16,800 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ମଲୂ୍ୟର 
ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘୱାଟନ ସହ ଅରନକ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୱାଗି ଭିର୍ତପି୍ରସ୍ତର ସ୍ୱାପନ କରଥିିରଲ।

ରଦଓଘରର ଏହ ି ବମିୱାନବନ୍ଦର ରଦଶର ରଛୱାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସହରକୁ ସଂର�ୱାଗ 
କରବିୱା ପୱାଇଁ ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିବୱା ଉଡୱାନ ର�ୱାଜନୱା ମୱାଧ୍ୟମରର ନମି୍ଷୱାଣ କରୱା�ୱାଇଛ।ି 
ଏହ ି ବମିୱାନବନ୍ଦରରୁ 12 ଜୁଲୱାଇରର ବମିୱାନ ରସବୱା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଛ।ି ଏହୱା 
ଝଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦ୍ତିୀୟ ବମିୱାନବନ୍ଦର ଭୱାରବ ସ୍ୀକୃତ ରହୱାଇଛ।ି ଏହୱା ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍କ 
ରସହ ି ଭିଜନରଏକ ଅଙ୍ଗ �ୱାହୱାଦ୍ୱାରୱା ର�ୱାଗୱାର�ୱାଗ ସହ ଆସ୍ୱା ଓ ଆଧ୍ୟୱାତ୍ମ୍ୟ ସହ 
ର�ୱାଡ଼ୱା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ର�ୱାଜୱାନୱା ଉପରର ବରିଶର୍ ଧ୍ୟୱାନ ଦଆି�ୱାଉଛ।ି ଏହ ିବମିୱାନବନ୍ଦରର 
ଉଦଘୱାଟନ କର ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ କହଛିନ୍ ିର� ଆଜ ିବୱାବୱା ରବୈଦ୍ୟନୱାଥଙ୍କ 
ଆଶୀବ୍ଷୱାଦରର 16,000 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱାରୁ ଅଧିକ ମଲୂ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ ଘୱାଟନ କରୱା�ୱାଇଛ ି

ନମଃ ଶବିାୟନମଃ ଶବିାୟ
ଶ୍ାବଣର ଅବ୍ୟବହ୍ତି ପବୂ୍ଷରୁ ମହ୍ାଲୋେବ ନଗରୀ ଲୋେବଘରକୁ ଶ୍ାବଣର ଅବ୍ୟବହ୍ତି ପବୂ୍ଷରୁ ମହ୍ାଲୋେବ ନଗରୀ ଲୋେବଘରକୁ 
ନୂତନ ବମିାନ ବନ୍ଦର ଉପହ୍ାର, ଝାଡ଼ଖ୍ଣ୍ଲୋର ଏକ ସଲୋଗେ 16 ନୂତନ ବମିାନ ବନ୍ଦର ଉପହ୍ାର, ଝାଡ଼ଖ୍ଣ୍ଲୋର ଏକ ସଲୋଗେ 16 
ହ୍ଜାର ଲୋକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ନଲିୋବଶଲୋର ଯାଜନା ଆରମ୍ଭ…ହ୍ଜାର ଲୋକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ନଲିୋବଶଲୋର ଯାଜନା ଆରମ୍ଭ…

�ୱାଇସ୍ୀଡ୍  କହୋନକ୍ଟଭିିଟ ିହୋକବଳ ସ�ରେୁଡ଼କୁି 
ହୋର୍ୱାହୋଡ଼ ନୱା�ିଁ ବରଂ ଏ�ୱା ବକିୱାଶ ପ୍ରକି୍ୟୱାକୁ ବ ି
ତ୍ୱରୱାନ୍ୱତି କରିଥୱାଏ। ଏ�କି୍ମହୋର ହୋକବଳ ବଡ଼ 

ବଡ଼ ସ�ରେୁଡ଼କିହୋର ସୀମିତ ଥିବୱା ବମିୱାନ 
ହୋସବୱାକୁ ‘ଉଡ଼ୱାନ’ ହୋର୍ୱାଜନୱା ମୱାଧ୍ମହୋର ମଧ୍ମ 

ଏବଂ କୁ୍ଦ୍ର ସ�ରେୁଡ଼କିହୋର ପ�ଞ୍ଚୱାଇବୱାର 
ପ୍ରୟୱାସ ହୋ�ୱାଇଛ।ି ପରିବତ୍୍ଷନର ଏ� ିପ୍ରକି୍ୟୱା 

ହୋକବଳ ହୋର୍ୱାେୱାହୋର୍ୱାେ ବୱା ଭିତି୍ଭୂମି ବକିୱାଶହୋର 
ସୀମିତ ନୱା�ିଁ ବରଂ ଏ�ୱା ସ� ଆସ୍ଥୱା ଓ ବଶି୍ୱୱାସ 

ହୋକ୍ତ୍େଡ଼କୁି ମଧ୍ ନଜରହୋର ର�ୱାର୍ୱାଇଛ।ି 
ଭେବୱାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନେରୀ କୁଶୀନେର ପହୋର 
ଏହୋବ ମ�ୱାହୋଦବ ନେରୀ ହୋଦବ�ର ଏ�ୱାର 

ସୱାକ୍ୀ ହୋ�ୱାଇଛ।ି 
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ଏବଂ ଭିର୍ତପି୍ରସ୍ତର ସ୍ୱାପନ କରୱା�ୱାଇଛ।ି ଗତ ଆଠ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ରୱାଜପଥ, 
ରରଳପଥ, ଆକୱାଶପଥ, ଜଳପଥ ମୱାଧ୍ୟମରର ଝୱାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ସବୁ ପ୍ରକୱାରରର 
ସଂର�ୱାଗ କରବିୱାକୁ ରଚଷ୍ଟୱା କରୱା�ୱାଇଛ।ି ଏହ ିବମିୱାନ ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରୱା ବହିୱାର 
ଏବଂ ପଶି୍ମବଙ୍ଗର ବଭିିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସଧିୱାସଳଖ ଉପକୃତ ରହରବ। ଅଥ୍ଷୱାତ୍ 

ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପବୂ୍ଷ ଭୱାରତର ବକିୱାଶ ପୱାଇ ଁରପ୍ରରଣୱା ର�ୱାଗୱାଇବ। ଆଦବିୱାସୀ 
ଅଞ୍ଚଳରର ଏହପିର ିଆଧୁନକି ସବୁଧିୱା ଦ୍ୱାରୱା ଏହ ିଅଞ୍ଚଳର ଭୱାଗ୍ୟ ପରବିର୍ତ୍ଷନ 
ରହବୱାକୁ �ୱାଉଛ।ି  ରକନ୍ଦ୍ର ପ�୍ଷ୍ୟଟନ ମନ୍ତଣୱାଳୟର ପ୍ରସୱାଦ ର�ୱାଜନୱା ଅଧୀନରର 
ବୱାବୱା ରବୈଦ୍ୟନୱାଥ ଧୱାମରର  ବଭିିନ୍ନ ସବୁଧିୱାକୁ ବକିୱାଶ କରୱା�ୱାଉଛ।ି n

ଲୋେଓଘରଲୋର ଝାଡ଼ଖ୍ଣ୍ର ଦ୍ତିୀୟ ବମିାନବନ୍ଦର, 2018ଲୋର   
ପିଏମ ଲୋମାେୀ ବ ିଏଥପିାଇ ଁଭିରି୍ତପ୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ କରିଥଲିୋ�

n  ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ 25 ମଇ 
2018ରର ରଦଓଘରରର ବମିୱାନବନ୍ଦର 
ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ମଳୂଦୁଆ ପକୱାଇଥିରଲ। 
ବମିୱାନବନ୍ଦର କରୃ୍ତ୍ଷପକ୍ ଏହୱାକୁ 401 ରକୱାଟ ି
ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟୟରର ନମି୍ଷୱାଣ କରଛିନ୍।ି ରଦଓଘର 
ବମିୱାନବନ୍ଦର 657 ଏକର ପରସିରରର 
ବ୍ୟୱାପିଛ।ି ଏଥିରର ରନରେ ନମି୍ଷୱାଣ ମଧ୍ୟ 
ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍। ଏହୱାର ଲମ୍ବ 2500 ମିଟର ଏବଂ 
ଏହୱା 45 ମିଟର ଚଉଡ଼ୱା। ଏହ ିରନରେ 
ଉଭୟ ଏୟୱାରବସ୍ ଏ 320 ଏବଂ ରବୱାଇଙ୍ଗ 
737 ବମିୱାନ ପରଚିୱାଳନୱା କରବିୱାରର 
ସକ୍ମ।

n  ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଏମ୍ସ, ରଦଓଘର ରରୱାଗୀ 
ଇନ୍ ରପରସଟେ ବଭିୱାଗ (ଆଇପିଡ)ି 
ଏବଂ ଅପରରସନ୍ ଥିଏଟର ସହ ଜଡ଼ତି 

ରସବୱାଗୁଡକି ରଦଶକୁ ଉତ୍ସଗ୍ଷ କରଥିିରଲ। 
ରଦଓଘରରର ଥିବୱା ଏମ୍ସ ସମଗ୍ ଅଞ୍ଚଳର 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରକ୍ତ୍ ପୱାଇଁ ଏକ ଉଦୱାହରଣ। 

n  ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 10 ହଜୱାର ରକୱାଟରୁି ଅଧିକ 
ମଲୂ୍ୟର ଅରନକ ସଡ଼କ  ର�ୱାଗୱାର�ୱାଗ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ପୱାଇଁ ଭିର୍ତ ିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱାପନ କରଥିିରଲ।

n  ପ୍ରୱାୟ 3000 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ମଲୂ୍ୟର ବଭିିନ୍ନ 
ଶକି୍ ଭିର୍ତଭୂିମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୱାଇଁ ମଳୂଦୁଆ 
ପକୱାଇବୱା ସହ ରକରତକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭୱାରମ୍ଭ

n  ଦୁଇଟ ିରରଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରଗୱାଡ୍ୱା-ହଂସଡଆି 
ବଦୁି୍ୟତୀକରଣ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଗରହେୱା-
ମହୁରଆି ରଦୱାହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଦଶ 
ପୱାଇଁ ଉତ୍ସଗ୍ଷୀକୃତ 

ହ୍ାୱାଇ ଚପ� ପିନୁ୍ଧଥବିା ଲୋ�ାକଙ୍କ ପାଇ ଁବମିାନ ଯାତ୍ା 

n ଉଡୱାନ ର�ୱାଜନୱା ଅଧୀନରର, ଗତ 5-6 ବର୍୍ଷ 
ମଧ୍ୟରର ବମିୱାନବନ୍ଦର, ରହଲିରପୱାଟ୍ଷ ଏବଂ େୱାଟର 
ଏରରୱାରଡ୍ୱାମ ମୱାଧ୍ୟମରର 70 ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ 
ସ୍ୱାନ ସଂର�ୱାଗ ରହୱାଇଛ।ି

n ଉଡୱାନ  ର�ୱାଜନୱା ଅନୁ�ୱାୟୀ, ଏପ�୍ଷ୍ୟନ୍ 1 
ରକୱାଟ ି�ୱାତ୍ୀ ବହୁତ କମ୍ ମଲୂ୍ୟରର ବମିୱାନ �ୱାତ୍ୱା 

କରଛିନ୍।ି ରସମୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ ଲକ୍ ରଲୱାକ 
ଅଛନ୍ ିର�ଉଁମୱାରନ ପ୍ରଥମଥର ବମିୱାନବନ୍ଦର 
ରଦଖିବୱା ସହ ବମିୱାନରର ଚଢ଼ବିୱା ସରୁ�ୱାଗ 
ପୱାଇଛନ୍।ି 

n ଆଜ ି400 ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ  ରୱାସ୍ତୱାରର ସୱାଧୱାରଣ 
ନୱାଗରକିଙ୍କ ବମିୱାନ �ୱାତ୍ୱାର ସବୁଧିୱା ପୱାଇଛ ି

ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ
ବହି୍ାର ବଧିାନସଭାଲୋର 
ପହ୍ଞ୍ଥିଲିୋ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
ରୱାଜ୍ୟ ଓ ହୋକନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପକ୍ଷ ହୋ�ଉଛ ିଭୱାରତୀୟ 
େଣତନ୍ତର ଅନ୍ୟତମ ହୋସୗନ୍ର୍୍ଷ୍ୟ। 12 
ଜୁ�ୱାଇହୋର ବ�ିୱାର ବଧିୱାନସଭୱାର 
ଶତବୱାର୍୍ଣିକୀ ସମୱାହୋରୱା�ର ଉଦ୍ ର୍ୱାପନର 
ସମୱାହୋରୱା�ହୋର ଏ�ୱା ଦୃଶ୍ୟମୱାନ 
ହୋ�ୱାଇଥି�ୱା, ହୋର୍ହୋତହୋବହୋଳ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନହୋରନ୍ଦ୍ର ହୋମୱାଦୀ ଏ�ୱାହୋର ସହୋମ୍ୱୱାଧିତ 
କରିଥିହୋ�।  ବ�ିୱାର ବଧିୱାନସଭୱାହୋର 
ସହୋମ୍ୱୱାଧନ କରିବୱାହୋର ହୋସ ହୋ�ଉଛନ୍ ି 
ହୋଦଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ। 

... ବହି୍ାର ବଧିାନସଭା ର 
ଶତବାର୍୍ଣିକୀ ଉତ୍ସବଲୋର ଉେ୍ ଲୋବାଧନ 

‘‘ର�ରତରବରଳ ବଶି୍ୱର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରୱାନ୍ରର 
ଗଣତୱାନ୍ତକି ଅଧିକୱାର ଗୁଡ଼କି ବୱାବଦରର 
ଚଚ୍ଚ୍ଷୱା ରହଉଥିଲୱା ରସରତବରଳ ଲିଛବ ି
ଏବଂ ବଜ୍ଜ ିଗଣତୱାନ୍ଅିକ ପରମ୍ପରୱାର 
ଶଖିରରର ଥିରଲ। ର�ରତରବରଳ ବଶି୍ୱର 
ଏକ ବଡ଼ ଭୂଭୱାଗ ସଭ୍ୟତୱା ଓ ସଂସ୍ତୃ ି
ଆଡ଼କ ନଜିର ପୱାଦ ପକୱାଉଥିରଲ 
ରସରତରବରଳ ରବୈଶୱାଳୀରର  ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୱାରବ 
ରଲୱାକତନ୍ତ ପ୍ରଚଳତି ଥିଲୱା।’’  ରଲୱାକତନ୍ତ 
ଉରଦ୍ଦଶ୍ୟରର  ବହିୱାର ବଧିୱାନସଭୱାର ଶତୱାବ୍ଦୀ 
ସମୱାରରୱାହରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମୱାଦୀ କହଥିିବୱା ଏହ ିଶବ୍ଦ କଛି ିବହିୱାର 
ମୱାଟରି ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତପିୱାଦନ କରବିୱାରର 
�ରଥଷ୍ଟ । ବହିୱାର ଗଣତନ୍ତ ବରୁିଦ୍ଧରର କଛି ି
ବ ିସ୍ୀକୱାର କର ିନପୱାରର। ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପରର 
ମଧ୍ୟ ବହିୱାର ଏହ ିମଳୂଦୁଆ ଉପରର ରସମିତ ି
ଦୃଢ଼ ରହୱାଇ ଠଆି ରହୱାଇଛ।ି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ବଧିୱାନସଭୱାରର ଶତୱାବ୍ଦୀ ସ୍ୱାରକୀ ସ୍ତମ୍ଭର 
ଉଦଘୱାଟନ କରଥିିରଲ। ଏହୱା ସହତି 
ରସ ବଧିୱାନସଭୱା ରଗଷ୍ଟ ହୱାଉସ ଏବଂ 
ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ପୱାଇଁ ମଳୂଦୁଆ ପକୱାଇରଲ। 
ବହିୱାରରର ଗଣତନ୍ତର ଇତହିୱାସ ଏବଂ 
ବର୍ତ୍ଷମୱାନର ନୱାଗରକି ଗଠନର ବକିୱାଶ 
ଏହ ିସଂଗ୍ହୱାଳୟର ବଭିିନ୍ନ ଗ୍ୟୱାରଲରୀରର 
ପ୍ରଦଶଷିତ ରହବ। 

ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଝାଡ଼ଖ୍ଣ୍ ଏବଂ ବହି୍ାର ଗସ୍
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ଲୋସମି କଣ୍କ୍୍ଟର ନମି୍ଷାଣର 
ଲୋକନ୍ଦ୍ର ଲୋହ୍ବ ଗଜୁରାଟ

ଡିଜଟିା�୍  ଇଣି୍ଆ 

‘�ଜିଟିୱାଲ୍  ଇଣି୍ଡଆ’ ଦ୍ୱାରୱା ହୋଟହୋକନେୱାହୋ�ୱାଜରି �କିଣୱା 
ବ୍ୟବ�ୱାର କପିରି ସମଗ୍ର ମୱାନବ ସମୱାଜ ପୱାଇଁ 
ହୋବୈପ୍ଲବକି ସୱାବ୍ୟସ୍ ହୋ�ୱାଇଛ,ି ତୱା�ୱାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ 
ଉଦୱା�ରଣ ସୱାଜଛି ିଭୱାରତ। ସୱାତବର୍୍ଷ ତହୋଳ ଆରମ୍ଭ 
ହୋ�ୱାଇଥିବୱା ଏ� ିଅଭିର୍ୱାନ ପରିବତ୍୍ଣିତ ସମୟ ସ� ତୱାଳ 
ହୋଦଇ ନଜିକୁ ପ୍ରସୱାରିତ କରିବୱାହୋର ସଫଳ ହୋ�ୱାଇଛ।ି 
ଏ� ିକୱାରଣରୁ ଆଜ ିବଶି୍ୱର 40 ପ୍ରତଶିତ �ଜିଟିୱାଲ୍  
କୱାରବୱାର ଆମ ହୋଦଶହୋର ହୋ�ଉଛ।ି �ଜିଟିୱାଲ୍  ଇଣି୍ଡଆ 
ଦ୍ୱାରୱା ହୋର୍ଉଁ ପୱାରଦଶ୍ଣିତୱା ଆସଛି ିତୱା�ୱା େରିବ ଓ 
ମଧ୍ବତି୍ବେ୍ଷଙୁ୍କ ଅହୋନକ ସ୍ରହୋର ଭ୍ରଷ୍ଟୱାଚୱାରରୁ ମକିୁ୍ 
ହୋଦଇଛ।ି ଏହୋବ ଭୱାରତ ହୋସମି କଣ୍ଡକ୍ଟର  ଚପି୍  ନମି୍ଷୱାଣ 
�ବ୍  ହୋ�ବୱା ଦେିହୋର କୱାର୍୍ଷ୍ୟ କରୁଛ।ି ଏ� ିଶୃଙ୍ଖଳୱାହୋର 
େୁଜରୱାଟହୋର ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୱାଇଛ ିଏକ ବହିୋଶର୍ ଉଦ୍ୟମ। 
�ଜିଟିୱାଲ୍  ଇଣି୍ଡଆ ଅଧୀନହୋର ଜୁ�ୱାଇ 4 ତୱାରି�ହୋର 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନହୋରନ୍ଦ୍ର ହୋମୱାଦୀ େୱାନ୍ନିେର�ୱାହୋର 
�ଜିଟିୱାଲ୍  ଇଣି୍ଡଆ ସପ୍ତୱା� ଉଦ୍ �ୱାଟନ କରିବୱା ସ� 
ଅହୋନକ ପଦହୋକ୍ପର ଶୁଭୱାରମ୍ଭ କରିଥିହୋ�। 

ଡିଜଟିୱାଲ୍ କୱାରବୱାରରର ଦରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ରହତୁ ଆଜ ିଭୱାରତୀୟ 
ଅଥ୍ଷନୀତପିୱାଇଁ ନୂଆ ଦଗି ନରି୍ଣ୍ଷୟ କରୁଛ।ି ଆଜ ି ସମୱାଜର 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ବଗ୍ଷ ରମୱାବୱାଇଲ୍ ରଫୱାନର ରଗୱାଟଏି କ୍ଲକି୍ ମୱାଧ୍ୟମରର  

ସହଜରର ରନଣ ରଦଣ କରପିୱାରୁଛନ୍।ି ଗୁରୁଚର ସଂି ଜରଣ ବ୍ୟବସୱାୟୀ। 
ରସ କୁହନ୍,ି “ଆଜରି �ୁଗ ରହଉଛ ି ବଟନ୍ �ୁଗ। ଆଜ ି ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ଗ୍ୱାହକ ପଚୱାରନ୍-ି କୁ୍ୟଆର ରକୱାଡ୍ ରକଉଁଠୱାରର ଅଛ?ି  ପୁଣି ଡଜିଟିୱାଲ 
ଇଣି୍ଡଆ ଅଭି�ୱାନ ମୱାଧ୍ୟମରର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ୱାନରର ରଖୱାଲିଥିବୱା ସୱାଧୱାରଣ 
ରସବୱା ରକନ୍ଦ୍ରର ସୁବଧିୱାଗୁଡ଼କି ସୱାଧୱାରଣ ରଲୱାକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ 
ସହଜ କରୁଛ।ି ଏହୱା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାନୀୟ ସ୍ତରରର ଗ୍ୱାମୱାଞ୍ଚଳରର ରହୁଥିବୱା 
�ୁବକମୱାନଙ୍କ ପୱାଇଁ ବକିଳ୍ପ ନ�ୁିକି୍ ସୁର�ୱାଗ ରଦଇଛ।ି ବହିୱାରର 
ମୁଜୱାଫରପୁରର ସଏିସସ ିନରିଦ୍ଦ୍ଷଶକ ଋର୍ି ରୱାଜ କହନ୍,ି “ଏଡଜିଟିୱାଲ୍  
ଇଣି୍ଡଆ ଗୱଁାରର ଏକ ପରବିର୍ତ୍ଷନ ଆଣିଛ।ି ଏଥିର�ୱାଗୁ ଆମକୁ ନ�ୁିକି୍ 
ମିଳଛିଆିଉ ଗୱଁା ରଲୱାକଙୁ୍କ ନଜି ପୱାଇଁ ଅବୱାଶ୍ୟକ ରସବୱା ଲୱାଗି ଆଉ 
ବୱାହୱାରକୁ �ିତବୱାକୁ ରହଉନ।ି ନଜି ଘର ପୱାଖରର ରସମୱାରନ ସବୁକଛି ି
ସରକୱାରୀ ସୁବଧିୱାକୁ ପୱାଇବୱା ସମ୍ଭବ ରହଉଛ।ି ରଲୱାକମୱାରନ ଏଥିରର 

ବହୁତ ଖୁସ ି ଅଛନ୍।ି ” ବୱାସ୍ତବରର, ଡଜିଟିୱାଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ରଲୱାକଙ୍କ 
ଜୀବନରର ଅରନକ ସକରୱାତ୍ମକ ପରବିର୍ତ୍ଷନ ଆଣିଛ।ି 8-10 ବର୍୍ଷ 
ପୂରବ୍ଷ ଜନ୍ମ ପ୍ରମୱାଣପତ୍ ରହଉ ବୱା ରକୌଣୌସ ି ବଲି୍ ଦୱାଖଲ, ରୱାସନ, 
ଆଡମିଶନ, ଫଳୱାଫଳ ଏବଂ ଏପରକି ି ବ୍ୟୱାଙ୍କଗୁଡ଼କିର ରସବୱା ପୱାଇଁ 
ଏକ ଲମ୍ବୱା ଲୱାଇନରର ରଲୱାକଙୁ୍କ ଅରପକ୍ୱା କରବିୱାକୁ ପଡୁ଼ଥିଲୱା। ଏରବ 
ଡଜିଟିୱାଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ମୱାଧ୍ୟମରର ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟୱାର ସମୱାଧୱାନ ରହୱାଇଛ।ି 
ଆଜ ି ଡଜିଟିୱାଲୱାଇରଜସନ୍ ରହତୁ ଜୀବନ ପ୍ରମୱାଣପତ୍, ସଂରକ୍ଣ, 
ବ୍ୟୱାଙି୍କଙ୍ଗସ୍  ଇତ୍ୟୱାଦ ିବରଷି୍ ନୱାଗରକିଙ୍କ ରସବୱା ଉପଲବ୍ଧ, ଦରୁତ ଗତରିର 
ମିଳବିୱା ସହ ତୱାହୱା ସୁଲଭ ରହୱାଇପୱାରଛି।ି

ଗୱାନ୍ନିଗରରର ଡଜିଟିୱାଲ ଇଣି୍ଡଆ ସପ୍ତୱାହ 2022ର ଉଦଘୱାଟନ 
କରବିୱା ସମୟରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଡଜିଟିୱାଲ ଇଣି୍ଡଆର 
ଗୁରୁତ୍ୱ ବରି୍ୟରର କହଥିିରଲ ର� ସମୟ ସହ ତୱାଳ ରଦଇ ର�ଉଁ ରଦଶ 
ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜକୁି ନ ଆପଣୱାଏ ତୱାକୁ ସମୟ ପଛରର ଛୱାଡ଼ ିଚୱାଲି�ୱାଏ। 
ତୃତୀୟ ଶଳି୍ପ ବପି୍ଳବ ସମୟରର ଭୱାରତ ଏହୱାର ଭୁକି୍  ରହୱାଇଥିଲୱା। କନୁି୍ 
ଆଜ ିଆରମ ଗବ୍ଷର ସହତି କହପିୱାରବିୱା ର� ଚତୁଥ୍ଷ ଶଳି୍ପ ବପି୍ଳବ, ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ର 

ରାଷ୍ଟଟ୍ର  ଡିଜଟିା�୍  ଇଣି୍ଆ 
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4.0 ରର ଭୱାରତ ବଶି୍ୱକୁ ମୱାଗ୍ଷଦଶ୍ଷନ କରୁଛ।ି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ କହଛିନ୍,ି 
“ମୁଁ ଖୁସ ି ର� ଏକ ବର୍୍ଷ ପୂବ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିବୱା ଏହ ି ଅଭି�ୱାନ 
ବଦଳୁଥିବୱା ସମୟ ସହତି ନଜିକୁ ବସି୍ତୱାର କର ି ଆସୁଛ।ି” ଡଜିଟିୱାଲ୍ 
ଇଣି୍ଡଆ ମୱାଧ୍ୟମରର ରଦଶ ଭବରି୍୍ୟତ ଭୱାରତ, ଆଧୁନକି ଭୱାରତ, ସମଦୃ୍ଧ 
ତଥୱା ଶକି୍ଶୱାଳୀ ଭୱାରତ ଆଡକୁ ଦରୁତ ଗତରିର ବଢୁ଼ଛ।ି ରକବଳ ଏତକି ି

ନୁରହଁ, ଆସନ୍ୱା ତନି-ିଚୱାର ି ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଭୱାରତ ଇରଲରକଟ୍ରୱାନକି୍ 
ଉତ୍ୱାଦନକୁ 300 ବଲିିୟନ ଡଲୱାରରୁ ଅଧିକ କରବିୱାକୁ ଲକ୍୍ୟ ରଖିଛ।ି 
ଭୱାରତ ବର୍ତ୍ଷମୱାନ ଏକ ଚପି୍ ରଟକର୍ ଠୱାରୁ ଏକ ଚପି୍ ନମି୍ଷୱାତୱା ରହବୱାକୁ 
ଚୱାହଁୁଛ।ି ରସମିକଣ୍ଡକଟର ଉତ୍ୱାଦନ ବୃଦ୍ଧ ିପୱାଇଁ ଭୱାରତରର ବନିରି�ୱାଗ ଦରୁତ 
ଗତରିର ବୃଦ୍ଧ ିପୱାଉଛ।ି n

ପ୍ରୱାକୃତକି ଚୱାର୍ ହୋକବଳ ଆମର 
କୃର୍କମୱାନଙୁ୍କ ଆଥ୍ଣିକ ଦୃଷି୍ଟରୁ ସଶକ୍ 
କରୁନୱା�ିଁ ବରଂ ଆମର ମୱାଟ ିଏବଂ 
ପରିହୋବଶକୁ ମଧ୍ ସରୁକ୍ୱା ହୋଦଉଛ।ି 
ଜୁ�ୱାଇ 10ହୋର ସରୁଟହୋର ପ୍ରୱାକୃତକି 
କୃର୍ ିସମି୍ଳନୀକୁ ସହୋମ୍ୱୱାଧିତ କରି 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନହୋରନ୍ଦ୍ର ହୋମୱାଦୀ 
ଚୱାର୍ୀଙୁ୍କ ଆେକୁ ଆସ ିପ୍ରୱାକୃତକି 
ଚୱାର୍ ଗ୍ର�ଣ କରିବୱାକୁ ଅନୁହୋରୱାଧ 
କରିଥିହୋ�।
ଗୁଜରୱାଟର ସରୁଟରର ପ୍ରୱାକୃତକି 
ଚୱାର୍ ସମ୍ବନ୍ୀୟ ଏକ ସମି୍ଳନୀରର 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ 
ସରମ୍ବୱାଧିତ କରଛିନ୍।ି ଏହ ିସମି୍ଳନୀରର 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ କହଛିନ୍ ିର� 
ପ୍ରୱାକୃତକି ଚୱାର୍ ରହଉଛ ିପଥୃିବୀମୱାତୱାର 
ରସବୱା କରବିୱା ସଦୃଶ। ପ୍ରକୃତରର 
ଭୱାରତ ପ୍ରକୃତ ିଏବଂ ସଂସ୍ତୃ ିଦ୍ୱାରୱା 
ଏକ କୃର୍ ିଭିର୍ତକି ରଦଶ ରହୱାଇପୱାରଛି ି
ଏବଂ ପ୍ରୱାକୃତକି ଚୱାର୍ ସହ ଜଡ଼ତି 
ରଲୱାକଙ୍କ ଅଭି�ୱାନ ଆଗୱାମୀ ବର୍୍ଷରର 
ବହୁତ ସଫଳ ରହବ।  ଏହ ିକୱାରଣରୁ 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ କୁହନ୍,ି 
“ର�ରତରବରଳ ପ୍ରୱାକୃତକି ଚୱାର୍ 
କରୱା�ୱାଏ, ତୁତୱାହୱା ପଥୃିବୀ ମୱାତୱାର 
ରସବୱା ସହ ସମୱାନ ରହୱାଇଥୱାଏ।  
ମୱାଟରି ଗୁଣବର୍ତୱା, ଜମିର ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଏବଂ 
ଏହୱାର ଉତ୍ୱାଦନ କ୍ମତୱାରକ୍ୱା ହୁଏ। �ଦ ି
କଏି ପ୍ରୱାକୃତକି ଚୱାର୍ରର ନରିବଶ କରନ୍ ି
ରସ ସହଜରର ରଗୱାମୱାତୱାର ରସବୱା 
କରବିୱାର ରସୌଭୱାଗ୍ୟ ପୱାଇଥୱାଏ।

ଗାନ୍ଧନିଗରଲୋର ଅଲୋନକ ନୂତନ ପେଲୋକ୍ଷପ 
ଚପି୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟାଟ୍ଷଅପ ୍(ସି2ଏସ ୍) 
କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମ
30ଟ ିସଂସ୍ୱାନକୁ ରନଇ ପ୍ରଥମ 
ରଗୱାଷ୍ୀ ରଘୱାର୍ଣୱା ରହୱାଇଛ।ି ଏହ ି
କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରର, ଏହ ିରଗୱାଷ୍ୀକୁ 
ରସମିକଣ୍ଡକଟର ଚପି ଉତ୍ୱାଦନ ରକ୍ତ୍ରର 
ସୱାହୱା�୍ୟ କରୱା�ିବ।

 'ଡିଜିଟା�୍ ଇଣି୍ଆ 
ଭାରି୍ନୀ'ର ଆଲୋୟାଜନ

ଭୱାରତୀୟ ଭୱାର୍ୱାକୁ ସମଦୃ୍ଧ କରବିୱା ପୱାଇଁ 
ପଦରକ୍ପ। ‘ଡଜିଟିୱାଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଭୱାର୍ନି’ି 
ଉରନ୍ମୱାଚତି ରହୱାଇଛ,ି �ୱାହୱା ଭୱାରତୀୟ 
ଭୱାର୍ୱାରର ଇଟେରରନଟ୍ ଏବଂ ଡଜିଟିୱାଲ୍ 

ରସବୱାକୁ ସହଜ କରବି। 

'ଡିଜଟିା�୍ ଇଣି୍ଆ ଲୋଜଲୋନସିସ ୍’
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 'ଡଜିଟିୱାଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ 
ରଜରନସସି୍ ' (ଅଭିନବ ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ୍ ପୱାଇଁ 
ପରବର୍ତ୍ଷୀ ପିଢ଼ରି ସମଥ୍ଷନ) - ଏକ ଜୱାତୀୟ 
ପ୍ର�ୁକି୍ବଦି୍ୟୱାସମ୍ପନ୍ନ ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ୍ ପ୍ଲୱାଟଫମ୍ଷ 
ଆରମ୍ଭ କରୱା�ୱାଇଛ।ି 

ଇଣି୍ଆ ଷ୍ଟାକ୍  ଡଟ୍  ଲୋ୍ଲ୍ଲାବା�୍ 
'ଇଣି୍ଡଆ ଷ୍ଟୱାକ୍  ଡଟ୍  ରଗ୍ଲୱାବୱାଲ୍'ର ଶୁଭୱାରମ୍ଭ, 
ର�ଉଁଥିରର ଆଧୱାର, ୟୁପିଆଇ, ଡଜି ିଲକର୍, 
ରକୱାେିନ୍ ଭ୍ୟୱାକ୍ସନି୍ ପ୍ଲୱାଟଫମ୍ଷ, ସରକୱାରୀ 
ଇ-ମୱାରକ୍ଷଟରପ୍ଲସ୍ (ଜଏିମ୍), ଦଶିୱା ପ୍ଲୱାଟଫମ୍ଷ 
ଏବଂ ଆୟୁର୍୍ମୱାନ ଭୱାରତ ଡଜିଟିୱାଲ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ମିଶନ 
ଉପଲବ୍ଧ।

‘ମାଇ ସି୍ମ ୍’ର ଲୋ�ାକାପ୍ଷଣ
 ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ '‘ମୱାଇ ସି୍ମ୍ ’ର ରଲୱାକୱାପ୍ଷଣ କରଛିନ୍।ି ରସବୱା ରଖୱାଜବିୱାଲୱାଗି ଏହୱା ଏକ ମଞ୍ଚ।, �ୱାହୱା 
ସରକୱାରୀ ର�ୱାଜନୱା �ୱାଏ ପହଞ୍ଚବିୱା ଲୱାଗି ସବୁଧିୱା ପ୍ରଦୱାନ କରଥିୱାଏ। 

ଲୋମା’ ପରିଚୟ'ର ଶଭୁାରମ୍ଭ
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 'ରମୱା ପରଚିୟ' ମଧ୍ୟ ଉରନ୍ମୱାଚନ କରଛିନ୍ ି- ଜରଣ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ଲଗଇନ୍ ପୱାଇଁ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଏକକ ସୱାଇନ୍  ଅନ୍  ସବୁଧିୱା ର ବ ିରଲୱାକୱାପ୍ଷଣ କରଛିନ୍।ି ନ୍ୟୱାସନୱାଲ୍ ସଙି୍ଗଲ୍ ସୱାଇନ୍-ଅନ୍ 
(NSSO) ରହଉଛ ିଏକ ୟୁଜର୍ ପ୍ରୱାମୱାଣିକକିରଣ ରସବୱା।

... ସରୁଟଲୋର ପ୍ରାକୃତକି ଚାର୍କୁ 
ଲୋନଇ କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମ 

ପଥୃବିୀ ମାତାର 
ଲୋସବାପାଇ ଁପ୍ରାକୃତକି 
କୃରି୍ର ସଯୁାଗ
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କଭରଲୋଷ୍ଟାରି

ଅମୃତ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ
ର

 75 ସପ୍ାହ୍
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ଛତଶିଗଡ଼ ବଲିୱାସପୁର ନକିଟ ରଲୱାଖୱାଣି୍ଡ ଗୱାଁର 
ମହଳିୱାମୱାରନ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ 
ଅବସରରର ପରରିବଶ ସରୁକ୍ୱା ଏବଂ ଗ୍ୱାମୀଣ 
ବକିୱାଶକୁ ରନଇ ଏକ ନଆିରୱା ଉଦୱାହରଣ ସଷିୃ୍ଟ 
କରଛିନ୍।ି ଟୱାଙ୍ଗରୱା ତଥୱା ରଗୱାଚର ରହୱାଇ ପଡ଼ବିଥିବୱା 

ଗୱାଁର ସରକୱାରୀ ଜମିରର  ବର୍୍ଷୱାଦରିନ ଜଳ ଜମୱା ରହଉଥିଲୱା। କନୁି୍ 
ଉପ�ୁକ୍ ପରଚିୱାଳନୱା ଅଭୱାବରୁ ଜଳ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖି�ୱାଉଥିଲ। ଏହୱାକୁ 
ସମୱାଧୱାନ କରବିୱାକୁ �ୱାଇ ଗୱାଁର 410 ମହଳିୱା ଏକ ‘ଜଳ ସୱାରହଲୀ 
ସ୍ୟଂ ସହୱାୟକ ରଗୱାଷ୍ୀ’ ଗଠନ କରଲ ଏବଂ ଛଅ ମୱାସର ନରିନ୍ର 
ଉଦ୍ୟମ ବଳରର ଏହ ିଟୱାଙ୍ଗରୱା ଜମିରର ଏକ ରପୱାଖରୀ ସଷିୃ୍ଟ ରହଲୱା। 
ବର୍ତ୍ଷମୱାନ ବର୍୍ଷୱା ଜଳ ଏଥିରର ଜମୱା ରହବୱା ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଏଥିରର 
ରସମୱାରନ ମୱାଛ ସହତି ବତକ ପୱାଳୁଛନ୍।ି  ର�ଉଁ ଆୟ ଆସଛୁ ିତୱାହୱାର 
30 ପ୍ରତଶିତ ଗୱାଁର ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ଖଚ୍ଚ୍ଷ କରବିୱାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ ିରନଇଛନ୍।ି 

ରସହଭିଳ,ି ହରୟିୱାଣୱାର �ମନୁୱାନଗରର ରଲୱାରକ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 
ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ଅବସରରର ପଠନ ରକୌଶଳ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ।  ଏହ ିକୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଏରବ ସକରୱାତ୍ମକ ଫଳୱାଫଳ 
ରଦଖୱାଇବୱା ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ପିଲୱାମୱାନଙୁ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରର ନରିୟୱାଜତି 
କରବିୱାର ପଦରକ୍ପ ଧୀରର ଧୀରର ଆଗକୁ  ବଢ଼ବିୱା ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି 
ସରକୱାରୀ ବଦି୍ୟୱାଳୟଗୁଡ଼କିର ପିଲୱାମୱାରନ ବର୍ତ୍ଷମୱାନ ବଦି୍ୟୱାଳୟ 
କୱା�୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଶକି୍ୱାଗତ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ ିପୱାରମ୍ପରକି ଶକି୍ୱାଠୱାରୁ ଆଗକୁ 
�ୱାଇ ନଜି ଦକ୍ତୱା ରଦଖୱାଉଛନ୍।ି ଏହ ି ସଫୁଳକୁ ଆଖିରର ରଖି  
ସରକୱାରୀ ବଦି୍ୟୱାଳୟଗୁଡ଼କିର ପିଲୱାମୱାନଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ କରବିୱା ପୱାଇଁ 
ପଠନ ଦକ୍ତୱା କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରବିୱାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ ିନଆି�ୱାଇଛ।ି ଏହ ି
କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରର, ତୃତୀୟ ରରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ରରେଣୀ ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ 
ସମସ୍ତ ପିଲୱାଙୁ୍କ ଲୱାଇରବ୍ରରୀରର ପ୍ରତଦିନି ଏକ ବହ ିପଢ଼ବିୱାକୁ ଅଧୱା 
କମି୍ବୱା ଏକ ଘଟେୱା ଦଆି�ୱାଏ, �ୱାହୱା ପିଲୱାମୱାରନ ଶକି୍କଙ୍କ ନରିଦ୍ଦ୍ଷଶରର 
ପଢ଼ନ୍,ି କଛି ି ପିଲୱା କବତିୱା ପ୍ରତ ି ଆଗ୍ହ ରଦଖୱାଉଛନ୍,ି କଛି ି ପିଲୱା 
କୱାହୱାଣୀ କମି୍ବୱା ଅନ୍ୟୱାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ।  ବହ ି ପଢ଼ବିୱା ପରର ପିଲୱାମୱାରନ 
ସକୱାଳର ପ୍ରୱାଥ୍ଷନୱା ସଭୱାରର ରସମୱାନଙ୍କର କୱାହୱାଣୀ କହୁଛନ୍।ି ଏହ ି
କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ମୱାଧ୍ୟମରର ପିଲୱାମୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରଲଖୱା ଏବଂ ପଢ଼ବିୱା 
ପ୍ରତଭିୱା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୱାଶ ପୱାଉଛ।ି  ହରୟିୱାଣୱା କୁରୁରକ୍ତ୍ର କମି୍ଷୱାଚ 
ଗ୍ୱାମରର ଅମତୃ ସରରୱାବର ର�ୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭ କରୱା�ୱାଇଛ।ି 15.85 
ଏକରରର ଅମତୃ ସରରୱାବର ବକିୱାଶ କରୱା�ିବ ଏବଂ ଏଥିପୱାଇଁ 1 
ରକୱାଟ ି 26 ଲକ୍ ଟଙ୍କୱା ବରଜଟ୍ ରଖୱା�ୱାଇଛ।ି  ଅମତୃ ସରରୱାବର 
ର�ୱାଜନୱା ଅଧୀନରର ଐତହିୱାସକି ରପୱାଖରୀଗୁଡ଼କିର ପୁନରୁଦ୍ଧୱାର 
ଏବଂ ରସୌନ୍ଦ�୍ଷ୍ୟକରଣ କୱା�୍ଷ୍ୟ କରୱା�ୱାଉଛ।ି ଏହ ିଅମତୃ ସରରୱାବର 
ର�ୱାଜନୱାରର ପ୍ରରତ୍ୟକ ବୁନ୍ଦୱା ଜଳକୁ ବଞ୍ଚୱାଇବୱା ପୱାଇଁ ଏକ ନଆିରୱା 
ପ୍ରୟୱାସ  ରହଉଛ।ି ଏହୱାଦ୍ୱାରୱା ଜଳ ସଂରକ୍ଣ ସ୍ୱାନ ଏକ ହ୍ଦ ଭୱାବରର 

ସ୍ୱାଧୀନତୱାର  75ତମ ବର୍୍ଷପୂତ୍୍ଣିକୁ ଉତ୍ସବର 
ରୂପ ହୋଦଇ ନୂଆ ଭୱାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ 
ସୱାକୱାର କରିବୱା ପୱାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବୱା 
ଭୱାରତ ସରକୱାରଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ପଦହୋକ୍ପ, 
କୱାର୍୍ଷ୍ୟକ୍ମ ଏବଂ ପ୍ରତହିୋର୍ୱାେୀତୱାଦ୍ୱାରୱା 
ବତ୍୍ଷମୱାନ ଓ ଭବରି୍୍ୟତର ହୋର୍ୱାଜନୱାେୁଡ଼କୁି 
ଆକୱାର ମିଳଛି।ି ଏ�ୱାଦ୍ୱାରୱା ହୋଦଶ 
ହୋର୍ହୋତହୋବହୋଳ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 100ତମ 
ବର୍୍ଷ ପୱାଳନ କରିବ, ହୋସହୋତହୋବହୋଳ 
ସମସ୍ଙ୍କ ପ୍ରୟୱାସହୋର ଭୱାରତର 
ଆତ୍ନଭି୍ଷର ଭୱାରତର ସ୍ପନେ ସୱାକୱାର 
ହୋ�ବ।  ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ମଳୂଦୁଆହୋର �ଆି 
ହୋ�ୱାଇଥିବୱା ଏ� ିଭବ୍ୟ  ରୂପହୋର�, ରୱାଷ୍ଟ୍ରର 
�କ୍୍ୟ ନୁହୋ�ଁ, ବରଂ ଏକ ନୂଆ ଭୱାରତ 
ନମି୍ଷୱାଣ ପୱାଇଁ ମୱାେ୍ଷ ହୋ�ୱାଇଛ।ି 

ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75ତମ ବର୍୍ଷପୂତ୍୍ଣି 
ଅବସରହୋର ଆସନୁ୍ ଜୱାଣିବୱା 
କପିରି ହୋ�ୱାକଙ୍କ ସ�ଭୱାେିତୱାହୋର 
ଉତ୍ସବକୁ ସଂକଳ୍ପହୋର ପରିବତ୍୍ଷନକରି 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନହୋରନ୍ଦ୍ର ହୋମୱାଦୀ 
ରୱାଷ୍ଟ୍ର ବକିୱାଶକୁ ତ୍ୱରୱାନ୍ୱତି କରିଛନ୍।ି 
ଏ�ୱାଦ୍ୱାରୱା ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଐତ�ି୍ୟକୁ 
ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳଛି।ି ପୁଣି ’ ସବ୍ କୱା 
ପ୍ରୟୱାସ’  ସ୍ର୍ଣ୍ଣିମ ଭୱାରତର ଆଧୱାର 
ହୋ�ୱାଇଛ।ି 

କଭରଲୋଷ୍ଟାରି

ଅମୃତ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ
ର

 75 ସପ୍ାହ୍
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ବକିଶତି ରହୱାଇ ଭବରି୍୍ୟତ ପିଢ଼କୁି ସ୍ଚ୍ ଜଳ ଉପହୱାର ରଦବ। 
ଏହୱା ସହତି ଗୱାଁର ରସୌନ୍ଦ�୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ବି।  ଜୁଲୱାଇ 1 ରୁ "ଏକକ 
ବ୍ୟବହୱାର ପ୍ଲୱାଷି୍ଟକ୍ ବ୍ୟୱାନ୍" କୁ ସମଥ୍ଷନ କର ିରୱାଜସ୍ୱାନ ଜପି୍ କ୍ଲବ୍ 
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବର କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରର ଅମର 
�େୱାନ୍ ରଜ୍ୟୱାତଠିୱାରର ଏକ ଶପଥ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଆରୟୱାଜନ କରଥିିଲୱା। 

ଏଥିରର ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲୱାଷି୍ଟକ୍  ବ୍ୟବହୱାରକୁ ନଜି ତରଫରୁ ବନ୍ଦ 
କରବିୱା ଏବଂ ପ୍ଲୱାଷି୍ଟକ ବ୍ୟୱାଗ ବଦଳରର ସତୂୱା ବ୍ୟୱାଗ ବ୍ୟବହୱାର  
ପୱାଇଁ ଶପଥ ନଆି�ୱାଇଥିଲୱା। �ୱାହୱାଦ୍ୱାରୱା ଏକକ ବ୍ୟବହୱାର ପ୍ଲୱାଷି୍ଟକ୍ 
ବଜ୍ଷ୍ୟ ଜନତି ପ୍ରଦୂର୍ଣ କମିପୱାରବି। ଏକକ ବ୍ୟବହୱାର ପ୍ଲୱାଷି୍ଟକର ଅଥ୍ଷ 
ରହଉଛ ିପ୍ଲୱାଷି୍ଟକରର ନମିଷିତ ଏପର ିଜନିରି୍, �ୱାହୱାକୁ ଆରମ ରକବଳ 

6.55 ଲୋକାଟି ନଳ ସଂଲୋଯାଗ 
ରହୱାଇଛ ିଅଗଷ୍ଟ 2019ରୁ ବର୍ତ୍ଷମୱାନ ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ଜଳ 
ଜୀବନ ମିଶନ୍ ଅଧୀନରର 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ଲୋଯାଜନା
3 ରକୱାଟରୁି ଅଧିକ ସହରୱାଞ୍ଚଳ, ଗ୍ୱାମୀଣ ଘରକୁ 
ଅନୁରମୱାଦନ କରୱା�ୱାଇଛ,ି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଆବୱାସ 
ର�ୱାଜନୱା ଅଧୀନରର।
11.5 ଲୋକାଟି ଲୋଶୗଚାଳୟ
ସ୍ଚ୍ ଭୱାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରର 11.5 ରକୱାଟ ି
ରଶୌଚୱାଳୟ ନମି୍ଷୱାଣ

ଷ୍ଟାଣ୍ଅପ ୍ ଇଣି୍ଆ 
ଏସସ ିଏବଂ ଏସଟ ିହତିୱାଧିକୱାରୀଙୁ୍କ 5,300 ରକୱାଟରୁି 
ଅଧିକ ଋଣ। 

12.89 ଲୋକାଟି
ରଲୱାକ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଜୀବନ ରଜ୍ୟୱାତ ିବୀମୱା ର�ୱାଜନୱାର 
ଲୱାଭ ପୱାଇଛନ୍।ି

ଏକ�ବ୍ୟ ଆବାସିକ ବେି୍ୟାଳୟ 
2014 ପୂବ୍ଷ ତୁଳନୱାରର ପୱାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଅଧିକ ଏକଲବ୍ୟ 
ଆବୱାସକି ବଦି୍ୟୱାଳୟ ଅନୁରମୱାଦତି

ଲୋସବା, ସମପ୍ଷଣ ଏବଂ ସଙ୍କଳ୍ପର ଅମତୃ 

n ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ କହନ୍,ି �ଦ ିଭୱାରତର ରଲୱାରକ କଛି ିକରବିୱା ପୱାଇଁ 
ପଣ କରନିଅିନ୍ ିରତରବ କଛି ିବ ିଅସମ୍ଭବ ରରହ ନୱାହିଁ। 200 ରକୱାଟ ିଟକିୱା ରଡୱାଜର 
ଅସୱାଧୱାରଣ ଲକ୍୍ୟ ହୱାସଲ କର ିରଦଶ ରକବଳ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏହ ିଆତ୍ମବଶି୍ୱୱାସକୁ 
ସଫଳ ରୂପ ରଦଇ ନୱାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ତମ ବର୍୍ଷକୁ ସ୍ରଣୀୟ କରପିୱାରଛି।ି 
ଅପରପରକ୍ ବସରୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମଙ୍କ ଦଶ୍ଷନକୁ ପୱାରଥୟକର ିଭୱାରତ ଭୱାକ୍ସନି ରମୈତ୍ୀ 
ର�ୱାଜନୱା ଅଧୀନରର ବଶି୍ୱର ବଭିିନ୍ନ ରଦଶକୁ 240 ନୟୁିତ ଟକିୱା ର�ୱାଗୱାଇଛ।ି 

n ବଶି୍ୱର ସବ୍ଷବୃହତ ଏବଂ ଦରୁତ ଟକିୱାକରଣ ଅଭି�ୱାନ ଦ୍ୱାରୱା ରଗୱାଟଏି ଦନିରର 2.5 
ରକୱାଟ ିଟକିୱା ରଡୱାଜ୍  ପ୍ରଦୱାନ କର ିବଶି୍ୱରର ରରକଡ୍ଷ।  ରକୱାେନି୍  ଆପରର 110 ରକୱାଟ ି 
ପଜିେକରଣ ଦ୍ୱାରୱା ବଶି୍ୱର ସବ୍ଷବୃହତ ଡଜିଟିୱାଲ ଟକିୱାକରଣ ଅଭି�ୱାନ ସହତି ଏରବ 
200 ରକୱାଟ ିରଡୱାଜର ଏକ ନୂଆ ରରକଡ୍ଷ ସଷିୃ୍ଟ କରଛି।ି 18 ବର୍୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ 
ବଗ୍ଷରର 98% ଜନସଂଖ୍ୟୱା ପ୍ରଥମ ରଡୱାଜ୍  ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍ ିଏବଂ 18 ବର୍୍ଷରୁ ଅଧିକ 
ବୟସ ବଗ୍ଷରର 90% ଜନସଂଖ୍ୟୱା ମଧ୍ୟ ଦ୍ତିୀୟ ରଡୱାଜ ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍।ି  ପ୍ରଥମ 
ରଡୱାଜ୍ 16 ଟ ିରୱାଜ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରଶୱାସତି ଅଞ୍ଚଳରର 100% ରହୱାଇଥିବୱା ରବରଳ ଦ୍ତିୀୟ 
ରଡୱାଜ୍ 11 ଟ ିରୱାଜ୍ୟରର 100% ପ୍ରଦୱାନ କରୱା�ୱାଇଛ।ି 

35
ରକୱାଟ ିକ୍ୁଦ୍ର ଉରଦ୍ୟୱାଗୀଙୁ୍କ 
ବ୍ୟବସୱାୟ ବଢ଼ୱାଇବୱା ଲୱାଗି 
ବଳିଥିିବୱା  ମଦୁ୍ରୱା ର�ୱାଜନୱା 
ଅଧୀନରର ଋଣ। 

ବଶି୍ୱର ସବୁ�ୱାରୁ ବଡ଼ ଓ ସବୁ�ୱାରୁ 
ତ୍ୱରୱାନ୍ୱତି ହୋକୱାଭି� ଟକିୱାକରଣ 
ଅଭିର୍ୱାନ

ମାତ୍ 
ଲୋେଢ଼ ବର୍୍ଷ 
ସମୟଲୋର 
ଭାରତ 

200 ଲୋକାଟି  
ଲୋଡାଜ୍  

ପ୍ରୋନର 
ଲୋରକଡ୍ଷ 
ସଷିୃ୍ଟ।

କଭରଲୋଷ୍ଟାରି

ଅମୃତ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ
ର

 75 ସପ୍ାହ୍



ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର |  1-15 ଅଗଷ୍ଟ, 2022 19

ଉ�ୱାନ ହୋର୍ୱାଜନୱା ଅଧୀନହୋର 
86 �କ୍ରୁ ଅଧିକ ହୋ�ୱାକଙୁ୍କ 

ଶସ୍ୱା ବମିୱାନ ର୍ୱାତ୍ୱାର 
ସହୁୋର୍ୱାେ 

ପିଏମ୍ େତଶିକି୍ ମୱାଷ୍ଟରପ୍ଲୱାନ୍ 
ଦ୍ୱାରୱା ଇନ୍ଫ୍ରୱାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପୱାଇଁ 
100 �କ୍ ହୋକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା। 

45.21 ହୋକୱାଟ ିଜନ-ଧନ 
�ୱାତୱା ହୋ�ୱା�ୱାର୍ୱାଇଛ ିଏହୋବ 

ର୍ୱାଏ। 28.61 ହୋକୱାଟ ି
ହୋ�ୱାକ ପିଏମ୍ ସରୁକ୍ୱା ବୀମୱା 

ହୋର୍ୱାଜନୱାହୋର ସୱାମି�। 

ସ୍ଚ୍ଛ ପରିହୋବଶ ପୱାଇଁ 
ଭୱାରତହୋର 2070 ର୍ୱାଏ 

ଜହିୋରୱା ଏମିଶନ ପ୍ରୱାପ୍ତ 
କରିବୱା ସଂକଳ୍ପ ହୋନଇଛନ୍।ି 

ସୱାରୱା ହୋଦଶହୋର ଭୱାରତ 
ହୋନଟ ଅଧୀନହୋର 5.67 

�କ୍ କହିୋ�ୱାମିଟର ଅପ୍ଟିକୱା� 
ଫୱାଇବର ହୋକବୁ� 

ଆୟୁର୍୍ମୱାନ ଭୱାରତ ଅଧୀନହୋର 
17.9 ହୋକୱାଟ ିହୋ�ୱାକଙୁ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
କୱା�୍ଷ, 22 ହୋକୱାଟରୁି ଅଧିକ 
�ଜିଟିୱାଲ୍ ହୋ��ଥ ଆଇ�।ି 

11.78 ହୋକୱାଟ ିପିଏମ୍ 
କସିୱାନ �ୱାଭୱାଥ୍ଷୀ, 23 
ହୋକୱାଟ ିମୃତି୍କୱା କୱାଡ଼୍ଷ

2014ରୁ ହୋସୗରଶକି୍ ସ୍ଥୱାପନ 
କ୍ମତୱା 1900% ବଢ଼ଛି।ି  
ହୋସୗରଶକି୍ ଦରହୋର 70 
ପ୍ରତଶିତ ହ୍ୱାସ ହୋ�ୱାଇଛ।ି 

n ସ୍ୀକୃତପି୍ରୱାପ୍ତ ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷ ଅପ୍ ସଂଖ୍ୟୱା ରହଉଛ ି
73,079 ।

n ରଟୱାକଓି ଅଲିମ୍ପକି୍ସ 2020 (7 ପଦକ) 
ଏବଂ ପୱାରୱାଲିମ୍ପକି୍ସ (19 ପଦକ) ସହ 
ଏ�ୱାଏ ସରବ୍ଷୱାର୍ତମ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ।

n 7 ନୂତନ ଆଇଆଇଏମ୍  2022 ସଦୁ୍ଧୱା 
ସ୍ୱାପନ ରହୱାଇଛ,ି ରମୱାଟ ସଂଖ୍ୟୱା 20। 

n 22 ଏମ୍ସ ସହତି, ଭୱାରତରର ଏମ୍ସ ସଂଖ୍ୟୱା 
ଶୀଘ୍ର ତନିଗୁିଣ ରହବ।

n 2017-2021 ମଧ୍ୟରର ରଟକ୍ ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ 
ଦ୍ୱାରୱା ସଷିୃ୍ଟ ରହୱାଇଛ ି 2.3 ନୟୁିତ 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଏବଂ ପରରୱାକ୍ ନ�ୁିକି୍।

n ରଦଶରର 7 ଟ ିନୂତନ ଆଇଆଇଟ ି
ରଖୱାଲିଛ,ି ବର୍ତ୍ଷମୱାନ ସମଦୁୱାୟ 23 ଟ ି
ଆଇଆଇଟ।ି

n 320 ନୂତନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୱାଳୟ ପ୍ରତଷି୍ୱା।
n 1,000 ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଡଆ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ୱା 

କରୱା�ୱାଉଛ।ି
n ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ମୱାଧ୍ୟମରର 20,522 ରୁ 

ଅଧିକ ସରକୱାରୀ ରସବୱା।
n 2014 ରର ମୱାତ୍ 5ଟ ିସହରରର ଥିବୱା 

ରମରଟ୍ରୱା ବର୍ତ୍ଷମୱାନ (2022) 27 
ସହରକୁ ବୃଦ୍ଧ।ି

n 4,371 ସହରକୁ ଓଡଏିଫ୍ ସି୍କୃତୀ।
n ଅମତୃ ଅଧୀନରର ସହରୀ ବକିୱାଶ ପୱାଇ ଁ

4268 ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପନ୍ନ।

n 2014 ପରର 3.26 ଲକ୍ କରିଲୱାମଟିର 
ଗ୍ୱାମୀଣ ରୱାସ୍ତୱା ନମିଷିତ।

n ଜୱାତୀୟ ଜଳପଥ ଅଧିନୟିମ 2016 
ଅନୁ�ୱାୟୀ, 111 ଜଳପଥକୁ ଜୱାତୀୟ 
ଜଳପଥ ମୱାନ୍ୟତୱା

n 2014 ପରର ସଡ଼କ ପରବିହନ ଏବଂ 
ରୱାଜପଥ ବରଜଟ୍ ଆବଟେନରର 500% 
ବୃଦ୍ଧ।ି

n ପିଏମ୍  ଗତଶିକି୍ ମୱାଷ୍ଟର ପ୍ଲୱାନ ସହତି 
ଭିର୍ତଭୂିମ ିବକିୱାଶ ପୱାଇ ଁ100 ଲକ୍ ରକୱାଟ ି
ଟଙ୍କୱା।

n 34 ମୱାସ ମଧ୍ୟରର ରକୌଣସ ିରରଳ 
�ୱାତ୍ୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ରହୱାଇନୱାହିଁ।

n ରଦୈନକି 37 କରିଲୱାମଟିର ନୂଆ ରୱାଜପଥ 
ନମି୍ଷୱାଣ ରହଉଛ।ି 

n 8,727 ରୁ ଅଧିକ ଜନଔର୍ଧି ରକନ୍ଦ୍ର 
n ମଶିନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର୍  ଦ୍ୱାରୱା  5ରକୱାଟରୁି 

ଅଧିକ ମୱା’ ଏବଂ ଶଶିଙୁୁ୍କ ଟକିୱା 
n 22 ରକୱାଟରୁି ଅଧିକ ଡଜିଟିୱାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 

ଆଇଡ ିସଷିୃ୍ଟ  
n 2016 ପରଠୱାରୁ ଜମ୍ ୁଓ କଶ୍ମୀର, 

ପଜେୱାବ ଏବଂ ଉର୍ତର ପବୂ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ 
ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରକୌଣସ ିସ୍ୱାନରର 
ଆତଙ୍କବୱାଦଜନତି ମତୁୃ୍ୟ ନୱାହିଁ। 

n ପ୍ରତରିକ୍ୱା ରପ୍ତୱାନ ିରକ୍ତ୍ରର 6 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧ ି
n 22,500 ଭୱାରତୀୟ ସରୁକି୍ତ ଭୱାବରର 

ୟୁରକ୍ରନରୁ ରଫରଛିନ୍ ିଭୱାରତ 

ଥରର ବ୍ୟବହୱାର କରପିୱାରବିୱା କମି୍ବୱା ଏହୱାକୁ ବ୍ୟବହୱାର କର ିଫିଙି୍ଗବୱା 
ଦ୍ୱାରୱା ପରରିବଶକୁ କ୍ତ ି ପହଞ୍ଚଥୱାଏ। ଜୁଲୱାଇ ୧ ତୱାରଖିରୁ ଏହ ି
ଜନିରି୍ ତଆିର,ି ବକି୍ରୟ, ସଂରକ୍ଣ ଏବଂ ରପ୍ତୱାନ ି ଉପରର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ 
ନରିର୍ଧୱାରଦଶ ରହଛି।ି

ପରବିର୍ତ୍ଷନର ଏମିତ ି ଅରନକ କୱାହୱାଣୀ ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବର 
ସୱାରଥି ରହଉଛନ୍।ି ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆରନ୍ଦୱାଳନରର ସୱାଧୱାରଣ 

ଜନତୱାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁମିକୱା ଥିଲୱା ଏବଂ  ରସହସିମୟରର 
ଚରଖୱା, ଲୁଣ ପ୍ରଭୃତ ିପ୍ରତୀକ ସୱାଜ ିଜନଗଣଙୁ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମ 
ସହତି ର�ୱାଡ଼ଥିିଲୱା।  ବର୍ତ୍ଷମୱାନ    ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍୍ଷକୁ ଅମତୃ 
ମରହୱାତ୍ସବ ଭୱାରବ ପୱାଳନ କରବିୱାକୁ ଭୱାରତ ସରକୱାରଙ୍କ ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା 
ମଧ୍ୟ ଏହୱାର ପ୍ରତୀକ ପୱାଲଟଛି।ି ରସହଭିଳ ିଏରବଠୱାରୁ ଶତବୱାର୍ଷିକୀ 
ବର୍୍ଷ ପୱାଳନ ରବରଳ ଏକ ନୂଆ ଭୱାରତର ଲକ୍୍ୟରର ର�ଉଁ ଅମତୃ 

କଭରଲୋଷ୍ଟାରି
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�ୱାତ୍ୱା ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଛ ିତୱାହୱା ମଧ୍ୟ ଜନ ଭୱାଗିଦୱାରୀକୁ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହତି 
କରବିୱା ପୱାଇଁ ଏକ ମୱାଧ୍ୟମ ପୱାଲଟଛି।ି ଏହ ି �ୱାତ୍ୱା ଏରବ ଆମ 
ଶକି୍ର ଅମତୃ, ନୂତନ ଚନି୍ୱାଧୱାରୱାର ଅମତୃ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପର ଅମତୃ 
ଏବଂ ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳତୱାର ଅମତୃ ରହୱାଇ ଠଆି ରହୱାଇଛ।ି  ଭୱାରତ 
ଅମତୃ   ଏକ ମହୱାନ ତଥୱା ରଗୌରବମୟ ରୱାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଦଗିରର 

ବକିୱାଶର �ୱାତ୍ୱା ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଆସନ୍ୱା ଦୁଇବର୍୍ଷ ଅଥ୍ଷୱାତ୍  15 
ଅଗଷ୍ଟ 2023 �ୱାଏ, ଏହ ିଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ଚୱାଲିବ। ଏକ ଅମତୃ 
ଉରଦ୍ଦଶ୍ୟ ରନଇ 12 ମୱାଚ୍ଚ୍ଷ 2021ରର ଦୱାଣି୍ଡ �ୱାତ୍ୱାର ବୱାର୍ଷିକୀରର   
ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିବୱା ଏହ ି�ୱାତ୍ୱା ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍୍ଷ ପୂରଣ ରହବୱା 
ଦନି 75 ସପ୍ତୱାହରର ପହଞ୍ଚଛି।ି  ଏହ ିସମୟରର ବଭିିନ୍ନ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ 

ଅମତୃ ବର୍୍ଷଲୋର ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ 
ସହ୍ତି ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ାର ଆରମ୍ଭ 

ଅଗି୍ପଥ ଲୋଯାଜନା
ଶକି୍ଶୱାଳୀ ରସନୱା ଏବଂ ଶକି୍ଶୱାଳୀ ରୱାଷ୍ଟ୍ରର ଭୱାବନୱା 
ଆଗରରରଖି ଏହ ିର�ୱାଜନୱା 16 ଜୁନ୍ 2022 ରର 
ରଘୱାର୍ଣୱା କରୱା�ୱାଇଛ।ି 18 ପ୍ରତଶିତ �ୁବ ଜନସଂଖ୍ୟୱା 
ବଶିଷି୍ଟ ରଦଶର ରସନୱା ମଧ୍ୟ �ୁବକ ରହବୱା ଉଚତି, 
ରତଣୁ ଏହ ିର�ୱାଜନୱା ଅନୁ�ୱାୟୀ, 4 ବର୍୍ଷ ପୱାଇଁ, ପ୍ରଥମ 
ବର୍୍ଷରର 46,000 ଅଗି୍ବୀର ନ�ୁିକ୍ ରହରବ, �ୱାହୱା 
ଧୀରର ଧୀରର ବୃଦ୍ଧ ିପୱାଇବ। ଏଥିରର 25 ପ୍ରତଶିତ 
ଅଗି୍ବୀରଙୁ୍କ ସ୍ୱାୟୀ କମିଶନ ଦଆି�ିବ।

 ପିଏମ ୍ ଆୟୁଷ୍୍ମାନ ଭାରତ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଭିରି୍ତଭୂମି ମିଶନ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗତଶିକି୍
ସରକୱାରୀ ବଭିୱାଗରର ସମନ୍ବୟ ଏବଂ ଭବରି୍୍ୟତକୁ 
ଧ୍ୟୱାନରର ରଖି ର�ୱାଜନୱା ଅଭୱାବରୁ ବକିୱାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରର 
ଏଣିକ ିବଳିମ୍ବ ରହବ ନୱାହିଁ। ପ୍ରଥମଥର ପୱାଇଁ  16ଟ ି
ମନ୍ତଣୱାଳୟ ଏବଂ ବଭିୱାଗକୁ ଡଜିଟିୱାଲ୍ ମୱାଧ୍ୟମ 
ମୱାଧ୍ୟମରର ସଂର�ୱାଗ କରୱା�ୱାଇ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 
ତ୍ୱରୱାନ୍ବତି କରବିୱା ଧୱାରୱା ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଛ।ି  ରଦଶର 
ର�ରକୌଣସ ିସ୍ୱାନରର ନମି୍ଷୱାଣ ରହବୱାକୁ ଥିବୱା 
ଭିର୍ତଭୂିମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କି ଏହୱାର ଅଧୀନରର ଆସବି।   
ସରକୱାର 2024-2025 ସୁଦ୍ଧୱା ପୂରଣ କରବିୱାକୁ 
ଚୱାହୁଁଥିବୱା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କୁି ଏହ ିର�ୱାଜନୱା ଅଧୀନରର 
ଅଣୱା�ୱାଇଛ।ି  ଏହ ିମୱାଷ୍ଟରପ୍ଲୱାନରର 100 ଲକ୍ 
ରକୱାଟରୁି ଅଧିକ ମଲୂ୍ୟର ଜୱାତୀୟ ଭିର୍ତଭୂିମି 
ପୱାଇପଲୱାଇନ ର�ୱାଜନୱା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ ରହୱାଇଛ।ି

ଶୀର୍୍ଷଲୋର ପହ୍ଞ୍ବି ସମବାୟ
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ସବୁର୍ଣ୍ଷ ବର୍୍ଷରର ସମବୱାୟ ସମିତଗିୁଡ଼କୁି ଶୀର୍୍ଷକୁ ଆଣିବୱା ଲକ୍୍ୟରର 

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ରଦଶରର ପ୍ରଥମଥର ପୱାଇଁ ସମବୱାୟ ମନ୍ତଣୱାଳୟ ଗଠନ 
କରଥିିରଲ। 'ସମବୱାୟରୁ ସମଦୃ୍ଧ'ିର ମନ୍ତକୁ ପୱାରଥୟ କର ିଗଠତି ଏହ ିମନ୍ତଣୱାଳୟ ପ୍ରକୃତ 

ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ହଣ ଆଧୱାରତି ଆରନ୍ଦୱାଳନକୁ ସମରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହନ କରବି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଜଲି୍ୱା-ରୱାଜ୍ୟ ତଥୱା ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତର ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ 
ରଦଶର ସ୍ୱାସ୍୍ୟରସବୱା ବ୍ୟବସ୍ୱାରର ଉନ୍ନତ ିଆଣିବୱା 
ପୱାଇଁ ବୱାରୱାଣସୀଠୱାରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ 
25 ଅରକଟୱାବର 2021 ରର ଏହ ିର�ୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିରଲ। ପୱାଞ୍ଚ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଏହ ିର�ୱାଜନୱାରର 
64 ହଜୱାର ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ଖଚ୍ଚ୍ଷ ରହବ। ଏହ ିର�ୱାଜନୱା 
ଅଧୀନରର ୟୁପିର 75 ଟ ିଜଲି୍ୱାରର ଜଟଳି ରକୟୱାର 
ବ୍ଲକ ରଖୱାଲୱା�ିବ। 

ଆୟୁଷ୍୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜଟିା� ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ମିଶନ 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ନୱାଗରକିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସମ୍ବନ୍ୀୟ ସଚୂନୱା ଏଣିକ ିଡଜିଟିୱାଲ୍ ଫମ୍ଷୱାଟରର ଉପଲବ୍ଧ ରହବ।  
27 ରସରପଟମ୍ବର 2021 ରୁ ଏହ ିର�ୱାଜନୱା ସୱାରୱା ରଦଶରର କୱା�୍ଷ୍ୟକୱାରୀ ରହୱାଇଛ ି। ଆଧୱାର 
କୱାଡ୍ଷର ପର ିଏହ ିକୱାଡ୍ଷରର ବ୍ୟକି୍ର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସମ୍ବନ୍ୀୟ ସଚୂନୱା ରହବି �ୱାହୱା ଏକ କ୍ଲକିରର 
ସ୍ତନ୍ତ ଆଇଡ ିଦ୍ୱାରୱା ରଦଖିପୱାରବି। ଏ ଭିତରର ପ୍ରୱାୟ 22 ରକୱାଟ ିସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଖୱାତୱା ରଖୱାଲୱା�ୱାଇଛ।ି

କଭରଲୋଷ୍ଟାରି

ଅମୃତ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ
ର

 75 ସପ୍ାହ୍
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ଅଗି୍ପଥ ଲୋଯାଜନା

130 ରକୱାଟ ିରଦଶବୱାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବର ବଭିିନ୍ନ 
କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର ର�ୱାଗ ରଦଇ ରଦଶ ନମି୍ଷୱାଣରର ନଜିର ଜୀବନକୁ 
ତୁଚ୍ କରଥିିବୱା ରସହ ିନୱାୟକ ମୱାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ରର ଜୱାଣିବୱା ଓ ରପ୍ରରଣୱା 
ରନବୱାର ସରୁ�ୱାଗ ପୱାଇଥିରଳ �ୱାହୱାଙ୍କ ନୱାଁ ଆମ ଇତହିୱାସ ବହରିର 
ନଥିଲୱା ବୱା ର�ଉଁମୱାରନ ପ୍ରୱାୟ ଅଜ୍ୱାତ ରହୱାଇଥିରଲ।  ଏହୱା ଏପର ି

ଏକ ଉତ୍ସବ, �ୱାହୱା ରଲୱାକଙୁ୍କ ପ୍ରତ ିମହୂୁର୍ତ୍ଷରର ରଦଶ ପୱାଇଁ ବଞ୍ଚବିୱାକୁ, 
ରଦଶ ପୱାଇଁ କଛି ିକରବିୱାକୁ ରପ୍ରରଣୱା ର�ୱାଗୱାଇ ଆସଛି।ି  ଆଜୱାଦୀର 
ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ଏକ ବର୍୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟର �ୱାତ୍ୱାରର ଦୀଘ୍ଷ ପଥ 
ଅତକି୍ରମ କରଛି।ି ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ପଚସ୍ତରୀ ବର୍୍ଷ ପୂର୍ତଷି ଅବସରରର 
ଆସଥିିବୱା ଏହ ିସମୟ ଏକ ଅମତୃ ଭଳ ି �ୁବପିଢ଼ଙୁି୍କ ପ୍ରୱାପ୍ତ ରହବ। 

ବନ୍ଧ ସରୁକ୍ଷା ଆଇନ 
ରଦଶର ଡ୍ୟୱାମଗୁଡକି ନରିୱାପଦରର ରଖିବୱା, 
ରକ୍ଣୱାରବକ୍ଣ ସନୁଶିି୍ତ କରବିୱା ଏବଂ ରୱାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରର 
ବବିୱାଦ କମୱାଇବୱା ଲୱାଗି  ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ବନ୍ ସରୁକ୍ୱା 
ଆଇନ, 2021 ପ୍ରଣୟନ କରଛିନ୍।ି ଡରିସମ୍ବର 30, 
2021 ରୁ ଏହ ିକୱା�୍ଷ୍ୟ ସୱାରୱା ରଦଶରର କୱା�୍ଷ୍ୟକୱାରୀ 
ରହୱାଇଛ।ି ରଦଶରର 5334 ଟ ିପ୍ରମଖୁ ବନ୍ ଏବଂ 
411 ଟ ିନମି୍ଷୱାଣୱାଧୀନ ବନ୍ ରହଛି।ି

ମିଶନ୍ ଶକି୍
ଏହୱା ମହଳିୱାମୱାନଙ୍କ ସଶକି୍କରଣର ଏକ ସମନ୍ବତି କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ, 
�ୱାହୱା ମହଳିୱାମୱାନଙ୍କର ଜୀବନଚକ୍ରର ନରିନ୍ରତୱାକୁ ପ୍ରଭୱାବତି 
କରୁଥିବୱା ବରି୍ୟଗୁଡ଼କୁି ଧ୍ୟୱାନ ରଦଇଥୱାଏ। ଏହ ି ଅଂରବ୍ରଲୱା 
ର�ୱାଜନୱାରର ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସମଥ୍ଷ୍ୟ ନୱାମରର ଦୁଇଟ ି
ଉପ-ର�ୱାଜନୱା ତଆିର ିକରୱା�ୱାଇଛ।ି  ଏହ ିର�ୱାଜନୱା ପୱାଇଁ 
2021-2022 ରୁ 2025-2026 ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ 15,761 
ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ବ୍ୟୟ ଅନୁରମୱାଦନ କରୱା�ୱାଇଛ।ି

ପିଏ�୍ ଆଇ 
ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭୱାରତ ଲକ୍୍ୟରର ରଦଶର ଉତ୍ୱାଦନ 
କ୍ମତୱା ଏବଂ ରପ୍ତୱାନ ିବୃଦ୍ଧ ିପୱାଇ ଁ2021-2022 
ଆଥଷିକ ବର୍୍ଷରର 13 ଟ ିପ୍ରମଖୁ ଉତ୍ୱାଦନ ରକ୍ତ୍ 
ଲୱାଗି ପିଏଲ୍ ଆଇ ବୱା ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହନ ଭିର୍ତକି ନରିବଶ 
ର�ୱାଜନୱାରର 1.97 ଲକ୍ ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ବ୍ୟୟ ରଘୱାର୍ଣୱା 
କରୱା�ୱାଇଛ।ି ରସରପଟମ୍ବର 2021 ରର, ରଡ୍ୱାନ୍ ଏବଂ 
ରଡ୍ୱାନର ଉପୱାଦୱାନଗୁଡ଼କି ପୱାଇ ଁପିଏଲ୍ ଆଇ ର�ୱାଜନୱାକୁ 
ମଧ୍ୟ ଅନୁରମୱାଦନ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା। ଏହ ି14 ଟ ି
ରସକଟରରର  ପିଏଲଆଇ ରହତୁ 60 ଲକ୍ ନୂତନ ନ�ୁିକି୍ 
ସଷିୃ୍ଟ  ରହବୱାର ସ�ୁୱାଗ ରହଛି।ି 

ଲୋସୈନକି ସ୍�୍ୁ ଲୋର ଝଅିମାନଙ୍କ ପ୍ରଲୋବଶ

2021-2022 ଶକି୍ୱାବର୍୍ଷରୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ରସୈନକି 
ବଦି୍ୟୱାଳୟରର ବୱାଳକିୱାମୱାନଙ୍କ ଆଡମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 
ରସହଭିଳ,ି ପ୍ରଥମଥରପୱାଇଁ  ନରଭମ୍ବର 2021 ଏନଡଏି 
ପରୀକ୍ୱାରର ଝଅିମୱାରନ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିରଲ, �ୱାହୱାର 
ମହଳିୱା ବ୍ୟୱାଚରର ହରୟିୱାଣୱାର ଶୱାନନ୍ ଟପ୍ କରଥିିରଲ।

ପିଏମ ୍ ଲୋପାର୍ଣ ଲୋଯାଜନା
ଏହ ିର�ୱାଜନୱାରର 11.20 ଲକ୍ ବଦି୍ୟୱାଳୟର 11.80 
ରକୱାଟ ିପିଲୱା ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ ଅଛନ୍।ି ରସରପଟମ୍ବର 29, 2021 
ରୁ ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିବୱା ଏହ ିର�ୱାଜନୱାରର ପୁଷି୍ଟ�ୁକ୍ ଚୱାଉଳ 
ର�ୱାଗୱାଇବୱାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ ିନଆି�ୱାଇଛ।ି ଏହ ିର�ୱାଜନୱାର ବରଜଟ୍ 
ରହଉଛ ି1.30 ଲକ୍ ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା।

ନାଲୋନା ୟୁରିଆ ବକିାଶ ଇ-ଶ୍ମ ଲୋପାଟ୍ଷା� 
ନୱାହୋନୱା ୟୁରଆି ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ଜୁନ୍ 2021 ହୋର କୱାର୍୍ଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୱାଇଥି�ୱା।  ହୋମ’ 
2022 ହୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲୱାଣ୍ ସ୍ଥୱାପନ କରୱାର୍ୱାଇଥି�ୱା। ଏ�ୱାଦ୍ୱାରୱା ପ୍ରତଦିନି 1.5 �କ୍ 
ହୋବୱାତ� ନୱାହୋନୱା ୟୁରଆି ପ୍ରସୁ୍ତ ହୋ�ୱାଇପୱାରିବ।  ଭବରି୍୍ୟତହୋର ଆ�ୁର ି8 ଟ ିପ୍ଲୱାଣ୍ 

ପ୍ରତଷି୍ଠୱା ହୋ�ବ। ଏ�ୱାଦ୍ୱାରୱା ୟୁରଆି ପୱାଇଁ ବହିୋଦଶ ଉପହୋର  ନଭି୍ଷର କମିବ। 

ହୋଦଶହୋର ଅଣସଂେ�ତି ରେମିକମୱାନଙ୍କର ଏକ �ୱାଟୱାହୋବସ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିୱା ପୱାଇଁ 
ଏ� ିହୋପୱାଟ୍ଷୱାଲ୍ 26 ଅେଷ୍ଟ 2021 ହୋର ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୱାଇଥି�ୱା | ବତ୍୍ଷମୱାନ ସୁଦ୍ଧୱା, ଏ� ି
ପ୍ରକୱାରର  ହୋକୗଣସ ି�ଜିଟିୱାଲ୍ ତଥ୍ୟ ନୱା�ିଁ। ଜୁ�ୱାଇ 14, 2022 ପର୍୍ଷ୍ୟନ୍, 27.98 

ହୋକୱାଟ ିଅଣସଂେ�ତି ରେମିକ ହୋପୱାଟ୍ଷୱା�ହୋର ପଜିେକୃତ ହୋ�ୱାଇଛନ୍।ି

ନେୀ ସଂଲୋଯାଗୀକରଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପ 

ନଦୀଗୁଡ଼କିର ସଂର�ୱାଗ ସହତି ରଦଶର 
ମରୁଡ଼ ିପ୍ରଭୱାବତି ଅଞ୍ଚଳରର ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ 
ରହବ ଏବଂ  ବନ୍ୟୱା ପ୍ରଭୱାବତି ଅଞ୍ଚଳରର 

ପ୍ରରକୱାପ ହ୍ୱାସ ପୱାଇବ। ଏଥିପୱାଇଁ 30 
ଟ ିଲିଙ୍କସ୍  ପୱାଇଁ ଚହି୍ନଟ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା, 

ର�ଉଁଥିରୁ ପ୍ରଥମ ରକନ-ରବଟେୱା ଲିଙ୍କସ୍  
ପ୍ରକଳ୍ପର କୱା�୍ଷ୍ୟକୱାରତିୱା ଡରିସମ୍ବର 8, 

2021ରର କ୍ୟୱାବରିନଟ୍ ଦ୍ୱାରୱା ଅନୁରମୱାଦନ 
କରୱା�ୱାଇଛ।ି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ 
ଲୋଯାଜନା
ଗ୍ୱାମୱାଞ୍ଚଳରର, ର�ଉଁମୱାନଙ୍କର ଜମି 
ମୱାଲିକୱାନୱାର ରକୌଣସ ିପ୍ରମୱାଣ ନୱାହିଁ, 
ରସମୱାନଙୁ୍କ ଏପି୍ରଲ 24, 2021ରୁ ଏହ ି
ର�ୱାଜନୱା ଅଧୀନରର ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ କୱାଡ୍ଷ 
ଦଆି�ୱାଉଛ।ି ଏହ ିର�ୱାଜନୱା ଅଧୀନରର 
1.35 ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ଗୱାଁରର ରଡ୍ୱାନ୍ 
ସୱାହୱା�୍ୟରର ସରଭ୍ଷ କୱା�୍ଷ୍ୟ ରଶର୍ ରହୱାଇଛ ି
ଏବଂ 36 ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍ତ ିକୱାଡ୍ଷ 
ବଟେନ କରୱା�ୱାଇଛ।ି

କଭରଲୋଷ୍ଟାରି

ଅମୃତ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ
ର

 75 ସପ୍ାହ୍



22 ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର |  1-15 ଅଗଷ୍ଟ, 2022 

ଏହୱା ଏମିତ ି ଏକ ଅମତୃ �ୱାହୱା ପ୍ରତଟି ି ରଲୱାକଙ୍କକୁ ପ୍ରତଟି ି କ୍ଣ 
ରଦଶ ପୱାଇଁ ବଞ୍ଚବିୱା, ରଦଶ ପୱାଇଁ କଛି ି କରବିୱା ଲୱାଗି ରପ୍ରରତି 
କରବି।   ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଏହ ି ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ଜନ ଭୱାଗିଦୱାରୀ 
ଦ୍ୱାରୱା ଆତ୍ମ ନଭି୍ଷରତୱାକୁ ଏକ ଆରନ୍ଦୱାଳନ ଭୱାରବ ଗଢ଼ ିରତୱାଳବିୱା ସହ 
ଏଥିରର କଳୱା, ସଂସ୍ତୃ,ି ଗୀତ, ସଂଗୀତର ଖବୁ୍  ଆସର ରହୱାଇଥିଲୱା। 
ଇରନୱାରଭସନ୍ ଚ୍ୟୱାରଲଜେ ରହଉ ବୱା ରୱାଷ୍ଟ୍ରଗୱାନ, ଅବୱା ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
ସଂଗ୍ୱାମୀ, ରରଙ୍ଗୱାଲି ପ୍ରତରି�ୱାଗୀତୱା, ଶଶୁି, �ୁବକଠୱାରୁ ମହଳିୱାଙ୍କ 
ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ହଣ ଏଥିରର ରଦଖିବୱାକୁ ମିଳଥିିଲୱା। 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍କ ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ଏବଂ ଅମତୃକୱାଳ 

ସମ୍ବନ୍ରର ଦୃଷି୍ଟରକୱାଣ ଅତ୍ୟନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହ ି ଉତ୍ଵ ଆରମ୍ଭରର 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ ଏପର ି  ମଳୁଦୂଆ ପକୱାଇଛ ି �ୱାହୱାଫଳରର 
15 ଅଗଷ୍ଟ 2022କୁ ର�ରତରବରଳ ରସ ଲୱାଲକଲି୍ୱା ପ୍ରୱାଚୀରରୁ 
ନବମଥର ପୱାଇଁ ତ୍ରିଙ୍ଗୱା ଉଡ଼ୱାଇରବ ରସରତରବରଳ ସୱାରୱା ଭୱାରତ 
ଏହ ିମନ୍ତରର ଦୀକ୍ୀତ ରହୱାଇ ସୱାରଥିିରବ। ଏହୱା ଏରତ ବଡ଼ ପବ୍ଷରର 
ପରଣିତ ରହଉଛ ିର�ଉଁଠୱାରର ପ୍ରରତ୍ୟକ ନୱାଗରକି ରଦଶକୁ ଆଗକୁ 
ରନବୱାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, �ୱାହୱାଫଳରର ସୱାବକୱା ସୱାଥ, ସୱାବକୱା ବକିୱାଶ, 
ସୱାବକୱା ବଶି୍ୱୱାସ ଏବଂ ସୱାବକୱା ପ୍ରୟୱାସ ମନ୍ତ ସଫଳ ରହୱାଇପୱାରଛି।ି   
କହବିୱାକୁ ଗରଲ ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବର ଉତ୍ସୱାହ ରଦଶର ପ୍ରତଟି ିବଗ୍ଷ, 

ଅମତୃ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ
ସ୍ୱାଧୀନତାଲୋର ନୂଆ 
ସକାଳର ଅନୁଭୂତ ି

 ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ପଚସ୍ରୀ ବର୍୍ଷ ପୂତ୍୍ଣି ଉପ�ହୋକ୍ 
ବେିତ  ଦୁଇବର୍୍ଷକୱାଳ ଚୱା�ିଥିବୱା ଅମୃତ ମହୋ�ୱାତ୍ସବ 
ପଚସ୍ରୀ ସପ୍ତୱା�ହୋର ପ�ଞ୍ଚଛି।ି ଏ ଭିତହୋର ପଚୱାଶ 

�ଜୱାରରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସବ ହୋଦଶର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରନ୍ହୋର 
ଆହୋୟୱାଜନ କରୱାର୍ୱାଇଛ।ି ଏଥିହୋର 150ରୁ 

ଅଧିକ ହୋଦଶ ଏବଂ 55ମନ୍ତଣୱାଳୟ 
ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କରିଛନ୍।ି 

ସ୍ୱାଧୀନତାର 
ସଂଘର୍୍ଷ 

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପୱାଇଁ ରକମିତ ି
ରହୱାଇଥିଲୱା ସଂଘର୍୍ଷ? ରସହ ିହଜଲିୱା 

ନୱାୟକଙ୍କ କୱାହୱାଣୀ, ର�ଉଁମୱାନଙୁ୍କ ଭୁଲୱାଇ 
ଦଆି�ୱାିଛ ିବୱା ଇତହିୱାସରରରକୌଣସ ି

ସ୍ୱାନ ଦଆି�ୱାି ନୱାହିଁ, ରସମିତ ିନୱାୟକଙ୍କ 
କୱାହୱାଣୀକୁ ରଖୱାଜବିୱା ଏବଂ ରସମୱାନଙ୍କ 

ରପ୍ରରଣୱାରର ନଜିକୁ ରପ୍ରରତି 
କରବିୱା। 75ତମ 

ବର୍୍ଷଲୋର ସଂକଳ୍ପ
ନଦି୍ଧ୍ଷୱାରତି ଲକ୍୍ୟ ପ୍ରୱାପି୍ତ ପୱାଇଁ 

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତୱା। ରସହ ିଲକ୍୍ୟ ବୱାବଦରର 
ପ୍ରଚୱାର ପ୍ରସରର କରବିୱା। ରସହ ିରକ୍ତ୍ ସହ 
ର�ୱାଡ଼ୱା କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଆରୟୱାଜନ କରବିୱା। 

ଏଥିରର ସବୁ ସରକୱାରୀ ଓ ଅଣ ସରକୱାରୀ 
ସଂଗଠନଙ୍କ ସହଭୱାଗୀତୱା ଦ୍ୱାରୱା 

ସଫଳତୱାର ରୱାସ୍ତୱା ତଆିର ି
କରବିୱା। 

75ତମ ବର୍୍ଷଲୋର 
ବଚିାର 

ବସରୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ , ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସରୁକ୍ୱା, 
ଇରନୱାରଭସନ୍ , ଶୱାନ୍-ି ଏକତୱା, ଭୱାରତର 

ପଷୃ୍ଭୂମି, ବକିୱାଶ, ପରରିବଶ, ସତତ ବକିୱାଶ 
ଏବଂ ନ୍ୟୱାୟ ଭଳ ିବଚିୱାର �ୱାହୱା ଭୱାରତକୁ 
ରଗୱାଟଏି ସତୂ୍ରର ଭୱାନ୍ ିରରଖ, ରସସବୁ 

ଉପରର କୱା�୍ଷ୍ୟ କରବିୱା।

75ତମ 
ବର୍୍ଷଲୋର  ଉପ�ବ୍ଧି

ବଗିତ 75 ବର୍୍ଷରହଲୱା ବଭିିନ୍ନ 
ରକ୍ତ୍ ର�ମିତ ିମହଳିୱା, �ୁବକ, ଗୱାଁ, 

ପରରିବଶ, ପ୍ରବୱାସୀ, ପ୍ରତରିକ୍ୱା, ଅଥ୍ଷନୀତ ି
ପ୍ରଭୃତ ିରକ୍ତ୍ରର ଆସଥିିବୱା କ୍ରୱାନ୍କିୱାରୀ 
ପରବିର୍ତ୍ଷନ ତଥୱା ଉପଲବ୍ଧକୁି  ଅମତୃ 
ମରହୱାତ୍ସବର ବରି୍ୟ ଭୱାରବ ସ୍ୱାନୀତ 
କରବିୱା ଦ୍ୱାରୱା ଅମତୃ କୱାଳର ଗତକୁି 

ନୂଆ ଶକି୍ ମିଳଛି।ି 

75ତମ 
ବର୍୍ଷଲୋର ପେଲୋକ୍ଷପ
ସ୍ଚ୍ଚ ଭୱାରତ, ସ୍ସ୍ ଭୱାରତ, 

ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭୱାରତ, ଏକ ଭୱାରତ-ରରେଷ୍ 
ଭୱାରତ, ଏକ ରଦଶ-ଏକ ରୱାସନ କୱାଡ୍ଷ, ଏକ 
କୃର୍ ିବଜୱାର, ସବ୍ କୱା ସୱାଥ- ସବ୍ କୱା ବକିୱାଶ-
ସବ୍ କୱା ବଶି୍ୱୱାସ, ରକୌଶଳ ବକିୱାଶ, ଡଜିଟିୱାଲ୍  
ଇଣି୍ଡଆ, ନୂଆ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ୱା ନୀତ ିଏବଂ 

ଜଏିସ୍ ଟ ିଭଳ ିପଦରକ୍ପକୁ ଦଗି 
ରଦଖୱାଇବୱା। 

Freedom struggle @75

Resolve @75

Ideas @75Achievements @75

Actions @75
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 75 ସପ୍ାହ୍
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ପ୍ରତଟି ିରଲୱାକ ମନରର ସହଭୱାଗୀତୱାର ରଙ୍ଗ ଲଗୱାଇଛ।ି 

ହୋର୍ହୋତହୋବହୋଳ ଉତ୍ସବ ହୋ��ୱା ଅମୃତ ମହୋ�ୱାତ୍ସବ 
ଭୱାରତୀୟ ସଂସ୍ତୃରିର ଏହୱା କୁହୱା�ୱାଏ - “ଉତ୍ସରବନ 
ବନିୱା ୟସମୱାତ ସ୍ୱାପନମ୍  ନଷି୍ଫଳମ୍  ଭରବତ୍ ’’। ଏହୱାର 
ଅଥ୍ଷ ରହଉଛ,ି  ବନିୱା ଉତ୍ସବରର  ରକୌଣସ ିପ୍ରୟୱାସ ବୱା 
ରକୌଣସ ିସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହୁଏ ନୱାହିଁ। ର�ରତରବରଳ ଏକ 
ସଙ୍କଳ୍ପ ଏକ ଉତ୍ସବ ରୂପ ରନଇଥୱାଏ, ରସରତରବରଳ 
ଲକ୍ ଲକ୍ ଏବଂ ରକୱାଟ ି ରଲୱାକଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଶକି୍ 
ଏଥିରର ର�ୱାଡ଼ ି ରହୱାଇ�ୱାଏ। ଏହ ି ଭୱାବନୱାରର 130 
ରକୱାଟ ି ରଦଶବୱାସୀଙୁ୍କ ସୱାଙ୍ଗରର ରନଇ ତୱାଙୁ୍କ ର�ୱାଡ଼ ି 
ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା। ରଲୱାକଙ୍କ 
ଭୱାଗିଦରରୀ ହିଁ ଏହ ି ଉତ୍ସବର ମଳୂ ଭୱାବନୱା ରହଲୱା। 
ର�ଉଁଥିରର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମର ଭୱାବନୱା, ଏହୱାର 
ତ୍ୟୱାଗ, ସମପ୍ଷଣର ସୱାକ୍ୱାତ ଅନୁଭବ ଆଜକିୱା ପିଢ଼କୁି 
ବ ି ଅନୁଭବ ରହଲୱା। ଏହୱା ଏମିତ ି ଏକ ମରହୱାତ୍ସବ 
ର�ଉଁଥିରର ସନୱାତନ ଭୱାରତର ଗବ୍ଷ ଓ ରଗୌରବର 
ଝଲକ ରଦଖିବୱାକୁ ମିରଳ। ଆଧୁନକି ଭୱାରତର ଚମକ 
ବ ି ଏଥିରର  ରହଛି,ି ଋର୍ମିନୁଙି୍କ ଆଧ୍ୟୱାତ୍ମ୍ୟର ପ୍ରକୱାଶ, 
ଭୱାରତୀୟ ରବୈଜ୍ୱାନକିଙ୍କ ପ୍ରତଭିୱା ବ ିଅନ୍ନଷିହତି ରହଛି।ି 

ଏହ ିଆରୟୱାଜନର ଭବ୍ୟତୱା ଏବଂ ସଫଳତୱାକୁ ମଧ୍ୟ 
ମଲୂ୍ୟୱାଙ୍କନ କରୱା�ୱାଇପୱାରର ର�, ଏହ ି 75 ସପ୍ତୱାହ 
ମଧ୍ୟରର ରଦଶ ତଥୱା ବରିଦଶରର 50 ହଜୱାରରୁ ଅଧିକ 
କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଆରୟୱାଜତି ରହୱାଇଛ,ି ର�ଉଁଥିରର 55 ଟ ି
ମନ୍ତଣୱାଳୟ  ତଥୱା ବଭିୱାଗ  ଅଥ୍ଷୱାତ୍  ସରକୱାରଙ୍କ ସୱାମହୂକି 
ଶକି୍  ଏବଂ ସମନ୍ବତି ପ୍ରୟୱାସ ଜନଗଣଙ୍କ ଭୱାବନୱାକୁ 
ର�ୱାଡ଼ବିୱାରର ସକ୍ମ ରହୱାଇଛ।ି �ଦ ିରମୱାଟୱାରମୱାଟ ିଭୱାରବ  
ରଦଖୱା�ୱାଏ ରତରବ ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ଅଧୀନରର ଘଟେୱା 
ପ୍ରତ ି4 ଟ ିକୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ରହଉଛ।ି ଅମତୃ ପବ୍ଷକୁ 
5 ଭୱାଗରର ବଭିକ୍ କର ିଅଗ୍ସର ରହବୱାପୱାଇଁ ଏକ ବ୍ଲ ମୁ 
ପି୍ରଟେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା। ଏଥିମଧ୍ୟରର ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
ସଂଗ୍ୱାମ (Freedom Struggle@75), 75 
ତମ ବର୍୍ଷର ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା (Ideas @ 75), 75 ତମ 
ବର୍୍ଷରର ସଫଳତୱା (Achievements@75), 75 
ତମ ବର୍୍ଷରର ପଦରକ୍ପ (Actions@75) ଏବଂ 
75 ବର୍୍ଷରର ସମୱାଧୱାନ (Resolve@75) ପ୍ରଭୃତ ି
ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍। ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ର ଏହ ିସମୟ 
ଭିତରର ଦ୍ତିୀସ୍ର ଏବଂ ତୃତୀସ୍ର ଲହଡ଼ ି ରକୱାଭିହ୍  ରହତୁ 
ପରସି୍ିତ ିକରଠୱାର ରହୱାଇଥିଲୱା। ଏଣୁ ଅରନକ କୱା�୍ଷକ୍ରମକୁ 
ହୱାଇବ୍ରଡି୍  ରମୱାଡ୍ ରର କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା।  ଛୱାତ୍ଛୱାତ୍ୀମୱାନଙ୍କ 

ଏହୱାର ଉରଦ୍ଦଶ୍ୟ ନୱାଁ ଭଳ ିଅମତୃ। ଏଥିରର ସରକୱାରଙ୍କ ସୱାମହୁକି ଶକି୍ 
ସୱାଙ୍ଗକୁ ରକୌଣସ ିବ ିକୱା�୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରୱା କରବିୱା ଲୱାଗି ଏକୱାଠ ିରହବୱାର 
ଭୱାବନୱା ସହ ସୱାବ୍ଷଜନୀକ, ଘରରୱାଇ ରକ୍ତ୍, ଏନ୍ ଜଓି ଏବଂ ସମୱାଜର ସବୁ 
ବଗ୍ଷକୁ ସୱାଙ୍ଗରର ରନଇ ‘ସବ୍ କୱା ପ୍ରୟୱାସ’ ବଚିୱାରକୁ ସୱାକୱାର କରବିୱା ଲୱାଗି 
ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ। ଏହୱାର ର�ୱାଜନୱା ଏବଂ ରଣନୀତ ିତଆିର ିସମୟରର ସ୍ତନ୍ତତୱା 
ସଂଘର୍୍ଷ, ସଂସ୍ତୃ-ିଆଧ୍ୟୱାତ୍ମ୍ୟ, ରପୱାର୍ଣ, ରଖଳ-ଫିଟରନସ୍ , ପରରିବଶ ତଥୱା 
ସତତ ବକିୱାଶ, ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଇନଗତ ସହୱାୟତୱା, ଅନ୍ମି ବ୍ୟକି୍କୁ ଲୱାଭ, 
ଇନ୍ ଫ୍ୱାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବକିୱାଶ, ସଶୁୱାସନ, ଖୱାଦ୍ୟ ଓ କୃର୍,ି ଇରନୱାଭରସନ୍ , ବଜି୍ୱାନ- 
ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜ ିଭଳ ିସମସ୍ତ ବରି୍ୟକୁ ଦୃଷି୍ଟ ଦଆି�ୱାଇଛ।ି 

ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମତୃ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ ଆଲୋୟାଜନ 
ପ୍ରଚ୍ଛେଲୋର ଥବିା ବଚିାର ଓ ରଣନୀତ ି

 ଇଣି୍ଡଆ ରଗଟ୍  ପୱାଖରର 
ରନତୱାଜୀଙ୍କ ହରଲୱାଗ୍ୱାମ

 ଉପରଭୱାକ୍ୱାଙ୍କ ସଶକି୍କରଣ

 ନବୀକରଣ ର�ୱାଗ୍ୟ ଶକି୍, 
ରପୱାର୍ଣ ମୱାସ, ରପୱାର୍ଣ ବଗିଚୱା

 ଇରନୱାଭରସନ୍ -ହୱାକୱାଥନ

 ବଜି୍ୱାନ ସବ୍ଷତ୍ ପୂଜ୍ୟରତ

 ଅନ୍ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ 
ମରହୱାତ୍ସବ

 ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ତୃ ିମରହୱାତ୍ସବ

 ଉମଙ୍ଗ ଉଡ଼ୱାନ-ମକର ସଂକ୍ରୱାନ୍ୀ

 ଭୱାରତମ୍ 

 ଧୱାରୱା-ରବୈଦକି ଗଣିତ

 ଲୱାଲ୍ କଲିୱାରର ଆରୟୱାଜନ 

ଅମତୃ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବଲୋର ଲୋହ୍ାଇଥବିା ବଲିୋଶର୍ କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମ
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24 ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର |  1-15 ଅଗଷ୍ଟ, 2022 

ଦ୍ୱାରୱା ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙୁ୍କ ରପୱାଷ୍ଟକୱାଡ଼୍ଷ ରଲଖୱାଗଲୱା, ସ୍ତନ୍ତତୱା 
ସ୍ର, ର�ଉଁଥିରର ବ୍ରଟିଶି୍ ଦ୍ୱାରୱା ପ୍ରତବିନ୍କ ଲଗୱା�ୱାଇଥିବୱା 
କବତିୱାଗୁଡ଼କିର ସଂକଳନ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା, ବରନ୍ଦ ଭୱାରତ 
ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ,  1857 ର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମକୁ ସ୍ରଣ 
କରବିୱା ପୱାଇଁ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୃତ ିଆରୟୱାଜତି ରହୱାଇଥିଲୱା। 
ଜୱାତୀୟ ସଂଗୀତର କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ରହଉ, ରରଙ୍ଗୱାଲି ତଆିର ି
କରବିୱାର କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ରହଉ ଏସବୁ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ  କପିର ି
ଭୱାରବ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍୍ଷରର ପ୍ରତୀକ ପୱାଲଟଗିଲୱା  
ତୱାହୱା ଉରଲ୍ଖନୀୟ।  ଏରବ ପ୍ରତଘିରର ତ୍ରିଙ୍ଗୱା ଅଭି�ୱାନ 
11-17 ଅଗଷ୍ଟୱା �ୱାଏ ଚୱାଲିବୱାକୁ �ୱାଉଛ।ି 

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମରୁ ହୋପ୍ରରଣୱା, ଭବରି୍୍ୟତର ନମି୍ଷୱାଣ 
ଭୱାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଇତହିୱାସ ରଗୌରବମୟ। ରହରଲ 
ଏହ ି ସଂଗ୍ୱାମରର ନଜି୍ୱକୁ ତୁଚ୍ କର ି ଜନଗଣ ର�ଉଁପର ି
ଭୱାରବ ଇଂରରଜଙ୍କ କବଳରୁ ରଦଶକୁ ମକୁ୍ କରବିୱା ପୱାଇଁ 
ଭୱାଗିଦୱାର ସୱାଜଥିିରଲ ରସହ ି ବଳଷି୍ ରନତୃତ୍ୱଙୁ୍କ ରକଉଁଠ ି
ରକଉଁ ଆରମ ହଜୱାଇ ରଦଇଥିଲୁ। ସବୁ ବଗ୍ଷ, ସବୁ 

ଲୋକମିତ ିସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷ ଏବଂ ଏହ୍ା ସହ୍ ଜଡ଼ତି 
କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମଗଡିୁକଲୋର 75 ସଂଖ୍୍ୟା ଏକ ପ୍ରତୀକ ପା�ଟିଥ�ିା
n ଅରକଟୱାବର 5, 2021ରର ଉର୍ତରପ୍ରରଦଶରର ସହର ବକିୱାଶ ସହ 

ଜଡ଼ତି 75ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପର ମଳୂଦୁଆ ପକୱା�ୱାଇଥିଲୱା।

n ୟୁପିର 75ଟ ିଜଲି୍ୱାରର, 75 ହଜୱାର ହତିୱାଧିକୱାରୀ ନଜି ନଜି 
ପକ୍ୱା ଘରର ଚୱାବ ିପୱାଇଛନ୍।ି  75 ଟ ିଇରଲକଟ୍ରି କ୍ ବସ୍ ଫ୍ଲୱାଗ୍ 
କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା।

n ଭୱାରତ ସରକୱାର  75 ଦନି  �ୱାଏ 18 ବର୍୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର 
ରଲୱାକଙୁ୍କ ରକୱାଭିଡ -19 ର ମୱାଗଣୱା ପି୍ରକସନ୍  ରଡ଼ୱାଜ  ସରକୱାରୀ 
ହସ୍ ପିଟୱାଲରର   ପ୍ରଦୱାନ କରବିୱାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ ିରନଇଛନ୍।ି

ବଭିାଜନ ବଭିୀରି୍କା ସୃ୍ତ ିେବିସ
75 ତମ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଦବିସ ଅବସରରର ବଭିୱାଜନ ବଭିୀର୍କିୱା ସୃ୍ତ ି
ଦବିସ ପୱାଳନ କରବିୱାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ ିନଆିଗଲୱା, �ୱାହୱା ରସହ ିବଭିୀର୍କିୱାରର 
ଦ୍ୱାରୱା ପ୍ରଭୱାବତି ରଲୱାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରରତ୍ୟକ ଭୱାରତୀୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ 
ସମ୍ୱାନଜନକ ରେଦ୍ଧୱାଜେଳ।ି

75 ବଲୋନ୍ଦ ଭାରତ 
ଲୋରେନ୍ 

ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ 
ମରହୱାତ୍ସବରର 75  ବରନ୍ଦ 

ଭୱାରତ ରଟ୍ରନ୍ ରଦଶର ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ରକୱାଣକୁ ସଂର�ୱାଗ କରବି

75 ଯବୁ ଲୋ�ଖ୍କ 
ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବରର ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
ସଂଗ୍ୱାମୀମୱାନଙ୍କ ଉପରର   
ପୁସ୍ତକ ରଲଖିବୱା ପୱାଇଁ ରଦଶରର 
75 ଜଣ �ୁବ ରଲଖକ ଚୟନ 
କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା।

ଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ୀଲୋର େୁନଆି 
ବହୁ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତଲିୋର ବେଳୁଛ।ି ନୂଆ 
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାଲୋର ଭାରତର 
ପ୍ରତଟିି ନାଗରିକ, ଯବୁକଙ୍କର, ଆଶା ଓ 
ଅକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ଛୁ।ି ତାହ୍ାକୁ ତାଳ 
ଲୋେଇ ଆମର ଗଣତାନ୍ତକି ବ୍ୟବସ୍ା 
କାଯ୍ଷ୍ୟକରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ ି
ଲୋଯଲୋତଲୋବଲୋଳ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ 
ବର୍୍ଷଲୋର ଏକ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପକୁ ଲୋନଇ 
ଅଗ୍ରସର ଲୋହ୍ଉଛ,ୁ ଲୋସଲୋତଲୋବଲୋଳ 
ଏହ୍ ିସଂକଳ୍ପଗଡିୁ଼କୁ େଗିେଶ୍ଷନ ଲୋେବା 
ଆମ ସଂସେ, ବଧିାନସଭାର ୋୟିତ୍ୱ। 
ଏଥପିାଇ ଁଆମକୁ ନଷି୍ ୍ଠା ଓ ସଲୋଚୋଟ 
ସହ୍କାଲୋର େନିରାତ ିପରିଶ୍ମ କରିବା 
ଆବଶ୍ୟକ। 

- ନଲୋରନ୍ଦ୍ର ଲୋମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

କଭରଲୋଷ୍ଟାରି

ଅମୃତ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ
ର

 75 ସପ୍ାହ୍
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ଆରନ୍ଦୱାଳନକୱାରୀ, ସବୁ ସ୍ୱାନ ଏଥିରର ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ ରହୱାଇପୱାର ି
ନଥିଲୱା। ର�ଉଁମୱାନଙୁ୍କ ପରଚି୍ର ମିଳଥିିଲୱା ରସତକି ି ମିଳ ି
ନଥିଲୱା ର�ତକି ି ମିଳବିୱା କଥୱା। ଏଭଳ ି ପରସି୍ତିରିର 
ଗୱାନ୍ଜିୀଙ୍କ ଚରଖୱା ଏବଂ ଲୁଣ ଭଳ ି ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼କିର 
ଉର୍ତମ ବ୍ୟବହୱାର ଏବଂ ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ପୱାଳନ ଦ୍ୱାରୱା 
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଇତହିୱାସର ଗଣତୱାନ୍ତକିରଣ ରହବୱା ଆରମ୍ଭ 
ରହୱାଇଛ।ି ରଦଶର ପ୍ରରତ୍ୟକ ନୱାଗରକି ଏହ ି ଇତହିୱାସରୁ 
ରପ୍ରରଣୱା ପୱାଇପୱାରରିବ। ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ମୱାଧ୍ୟମରର 
ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ହଣ ପୱାଇଁ ଏକ ବରିଶର୍ ଉତ୍ସବ 
ଏବଂ ମହୱାନ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୱାର୍ଷିକୀ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା। 
ସ୍ଚ୍ତୱା ଆରନ୍ଦୱାଳନକୁ ମହୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ୀଙ୍କ 150 ତମ 
ଜନ୍ମ ବୱାର୍ଷିକୀ ସହତି ର�ୱାଡ଼ ି ରଦଶକୁ ସ୍ଚ୍ କରବିୱା ପୱାଇଁ 
ସଂକଳ୍ପ ରନଇ ଏକ ଜନ ଆରନ୍ଦୱାଳନ ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିଲୱା। 
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍୍ଷର ନୱାମ ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ  
ରଖୱା�ିବୱା ସହ ଏହୱାକୁ ପୱାଳନ କରବିୱା ଲୱାଗି ଏକ ସ୍ତନ୍ତ 
କମିଟ ି ଗଠନ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା। ରଦଶର �ୁବକମୱାରନ 
ଅରନକ  ଅଜ୍ୱାତ ନୱାୟକଙ୍କ  କୱାହୱାଣୀ ରଲଖିବୱା ପୱାଇଁ 
ଅନୁପ୍ରୱାଣିତ ରହୱାଇଛନ୍।ି ଆଦବିୱାସୀଙ୍କ ଗବ୍ଷ ବସି୍ଷୱା ମଣୁ୍ଡୱାଙ୍କ 
ଜନ୍ମ ବୱାର୍ଷିକ ଅଥ୍ଷୱାତ୍  15 ନରଭମ୍ବରକୁ ଭୱାରତ ସରକୱାର 
ଆଦବିୱାସୀ ଗବ୍ଷ ଦବିସ ଭୱାବରର ପୱାଳନ କରବିୱା ଲୱାଗି 
ନଷି୍ପର୍ତ ି ରନଇଛନ୍।ି  ନତୱାଜୀ ସଭୁୱାର୍ ଚନ୍ଦ୍ର ରବୱାର୍ଙ୍କ 
125 ତମ ଜନ୍ମ ବୱାର୍ଷିକୀରର ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପୱାଳନ 
କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା।  ରୱାଜୱା ସରୁହଲରଦବ, ରୱାଜୱା ମରହନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରତୱାପଙ୍କ ପର ିଅରନକ ମହୱାନ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ଅବଦୱାନକୁ ମରନ 
ପକୱାଇ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆରନ୍ଦୱାଳନ ଇତହିୱାସରର ନୂଆ ଅଧ୍ୟୱାୟ 
ର�ୱାଡ଼ୱା ରହଲୱା।  ଏହୱା ପଛରର ଭୱାରତ ସରକୱାରଙ୍କ 
ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା ରହଛି ି ର� 1857 ରୁ 1947 ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ 
ସଂଗ୍ୱାମ ଆଗୱାମୀ  ପିଢ଼ ିଆଗରର ପୁନବ୍ଷୱାର ଜୱାଗ୍ତ ରହବୱା 
ଉଚତି କୱାରଣ ରକବଳ ଇତହିୱାସ �ୁବ ପିଢ଼କୁି ଏହ ିସଚୂନୱା 
ରଦଇପୱାରବି ନୱାହିଁ, ଏଥିଲୱାଗି ଜନଜୱାଗରଣ ଆବଶ୍ୟକ। 
ଅରନକ ନୱାୟକ ତଥୱା ବୀର ସଂଗ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରତି୍ଙୁ୍କ ତୱାଙ୍କ 
ସୱାମ୍ନୱାରର ଜୀବୀତ କରବିୱାକୁ ରହବ। ରସରତରବରଳ 
�ୱାଇ ରସମୱାରନ ନଜିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ସଂଗ୍ୱାମ ସହ 
ର�ୱାଡ଼ପିୱାରରିବ। �ଦ ିରଗୱାଟଏି ଶଶୁି ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମର 
ଇତହିୱାସ ସହ ନଜିକୁ ର�ୱାଡ଼ପିୱାରବି,ରତରବ ତୱା’ର ପୂରୱା 
ଜୀବନ ଭୱାରତର ବକିୱାଶ ରୱାସ୍ତୱାରର ସମପଷିତ ରହବି। 
ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ଭୱାରତର ନବ ପିଢ଼କୁି ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଏବଂ 
ରଦଶ ସହ ର�ୱାଡ଼ବିୱାର ସ୍ଵର୍ଣଷିମ ଅବସର ସଷିୃ୍ଟ କରର। 

ବୱାସ୍ତବରର, ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବର ଆରୟୱାଜନ  75 
ବର୍୍ଷର ସଫଳତୱାକୁ ବଶି୍ୱ ସୱାମ୍ନୱାରର ରଖିବୱା ସହତି 25 

ଭିଜନ େସ୍ାବଜି
19 ରଫବୃୟୱାରୀ 2021କୁ ବଶି୍ୱଭୱାରତୀ ଛୱାତ୍ଙୁ୍କ ଭିଜନ ଦସ୍ତୱାବଜି୍  
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିୱାକୁ କହଥିିରଲ। 2047lର ର�ରତରବରଳ ଭୱାରତର 
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଶତବୱାର୍ଷିକୀ ପୱାଳନ କରୁଥିବ ରସରତରବରଳ ବଶି୍ୱ 
ଭୱାରତୀ ଆଗରର ସବୁଠୱାରୁ ବଡ଼ 25 ଲକ୍୍ୟ କ’ଣ ରହବି?

75 ବର୍୍ଷର ଲୋରକଡ଼୍ଷ ଭାଗିେ�ା ବ୍ୟାଙ୍କ
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ 12 ଡରିସମ୍ବର 2021 ଦନି 
କହଥିିରଲ ର�, ଭୱାରତର ବ୍ରୱାଙି୍କଙ୍ଗସ୍   ରକ୍ତ୍ ରଦଶର ଲକ୍୍ୟ ହୱାସଲ 
କରବିୱାରର ଆଗ ଅରପକ୍ୱା ଏରବ ବହୁତ କ୍ୀପ୍ରଗତରିର କୱା�୍ଷ୍ୟ 
କରୁଛ।ି ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ଅବସରରର ଭୱାରତର 
ପ୍ରରତ୍ୟୱାକ ବ୍ୟୱାଙ୍କ 75 ବର୍୍ଷରର �ୱାହୱା କରଛିନ୍,ି ତୱାହୱାକୁ ପଛରର 
ପକୱାଇ ତୱା’ର ରଦଢ଼ଗୁଣୱା, ଦ’ିଗୁଣୱା ସଫଳତୱା ପୱାଇଁ ରଚଷ୍ଟୱା କରୁଛନ୍।ି 

75 ବଡ଼ ଇଲୋନାଲୋଭସନ୍  
23 ରଫବୃୟୱାରୀ 2021 ଦନି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ 
ଆଇଆଇଟ ିଖଡ଼ଗପୁର ଛୱାତ୍ଛୱାତ୍ୀଙୁ୍କ କହରିଲ ର�, ବଗିତ ବର୍୍ଷ 
ଭିତରର ର�ଉଁ 75 ବଡ଼ ଇରନୱାରଭସନ୍ , ବଡ଼ ସମୱାଧୱାନ ଆଇଆିଟ ି
ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ରହୱାଇଛ ିତୱାହୱାର ଏକ ସଂକଳନ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରନୁ୍। 
ଏହୱାକୁ ରଦଶରବଭିିନ୍ନ ପ୍ରନ୍ ତଥୱା ବଶି୍ୱରର ପହଞ୍ଚୱାନୁ୍। 

75 ସ୍�୍ୁ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋଖ୍ଳାଳି 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ରଟୱାକଓି ଅଲମ୍ପକି୍  ପରର 
ପୱାରୱାଅଲମ୍ପକି୍  ରଖଳୱାଳଙୁି୍କ ସରମ୍ବୱାଧନ କରବିୱା ଅବସରରର 
କହଥିିରଲ, 15 ଅଗଷ୍ଟ 2023 �ୱାଏ 75 ସ୍ଲୁ୍ କୁ �ୱାଇ ଅପପୁଷି୍ଟ 
ଦୂର କରବିୱା ପୱାଇଁ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଦଷି୍ଟ ରଭୱାଜନ ଖୱାଇବୱାର 
ଅବୱାଶ୍ୟକତୱା ଉପରର କଥୱା ହୁଅନୁ୍।  ପିଲୱାଙ୍କ ସହ ରଖଳନୁ୍। ସ୍ଲୁ 
ଗସ୍ତ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ନୀରଜ ରଚୱାପ୍ରୱା ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। 

କଭରଲୋଷ୍ଟାରି

ଅମୃତ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ
ର

 75 ସପ୍ାହ୍



26 ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର |  1-15 ଅଗଷ୍ଟ, 2022 

ବର୍୍ଷ ପୱାଇଁ ଏକ ରୂପରରଖ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଉପସ୍ୱାପନ 
କରବିୱା। ଆହୁର ିମଧ୍ୟ, ର�ରତରବରଳ ରଦଶ 2047ରର 
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଶତବୱାର୍ଷିକୀ ପୱାଳନ କରୁଛ,ି ରସରତରବରଳ 
ବଶି୍ୱରର ଭୱାରତର ସ୍ୱାନ କ’ଣ ରହବ, ଏହୱା ଭୱାରତକୁ 
ରକରତ ଦୂର ରନଇ�ିବ ତୱାହୱାର ରପ୍ରରଣୱା ସୱାଜଛି ିଏହ ି
ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ। ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ଏକ ପଷୃ୍ଭୂମି 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛ ିଏବଂ ରସହ ି  ପଷୃ୍ଭୂମି ଆଧୱାରରର ଏହ ି
75 ବର୍୍ଷର ପବ୍ଷ ଭୱାରତ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଶତବୱାର୍ଷିକୀ 
ପୱାଳନ ପୱାଇଁ ମୱାଗ୍ଷ ରଦଖୱାଇବୱା ସହ ରପ୍ରରଣୱାଏବଂ 
ପ୍ରୟୱାସର ଉତ୍ସୱାହ ସଷିୃ୍ଟ କରବିୱା ଦଗିରର ସହୱାୟକ ରହବ। 

ଆଜରି ବକିୱାଶ, ଆସନ୍ୱା କୱା�ିର ଐତ�ି୍ୟ 
ଭୱାରତର ଇତହିୱାସ ସମୟ ଭଳ ି ପ୍ରୱାଚୀନ, ସ�ୂ୍ଷ୍ୟ ପର ି
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଆକୱାଶ ପର ି ବସୃି୍ତତ। ଜ୍ୱାନ, ବଜି୍ୱାନ 
ଏବଂ ସମଦୃ୍ଧରିର ସସୁଜ୍ଜତି, ରଶୌ�୍ଷ୍ୟ, ଆଧ୍ୟୱାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ 
କଳୱାକୃତୀରର ରନୈପୂଣ୍ୟ ତଥୱା ରଗୌରବଶୱାଳୀ ଭୱାରତକୁ 
ର�ରତରବରଳ ଇଂରରଜମୱାରନ ରବଡ଼ ି ପିନ୍ୱାଇରଲ,   
ରତରବରଳ ରଦଶ ମୱାତୃକୱା ପୱାଇଁ ଜୀଉଁଥିବୱା ପୱାଗଳ 
ରଦଶରପ୍ରମୀମୱାରନ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ବହ୍ନ ି ଜଳୱାଇରଲ। 
ରୱାଷ୍ଟ୍ରପିତୱା ମହୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ୀ ଅନନ୍ୟ ସତ୍ୟୱାଗ୍ହ ଆରମ୍ଭ 
କରରିଲ।  ଅଗଣିତ ବଳଦିୱାନ ପରର ଇଂରରଜମୱାରନ 
ଏ ରଦଶ ଛୱାଡ଼ବିୱାକୁ ବୱାଧ୍ୟ ରହରଲ।  ଏହୱାପରର ଆରମ୍ଭ 
ରହଲୱା ଭୱାରତର ଏକତ୍ୀକରଣ ପବ୍ଷ। ରଲୌହମୱାନବ 
ଭୱାରବ ପରଚିତି ସଦ୍ଦ୍ଷୱାର ବଲ୍ଭ ଭୱାଇ ପରଟଲ୍   
ଭୱାରତକୁ ଏକତ୍ କରରିଲ।  ଦନି ଥିଲୱା ର�ରତରବରଳ  
ଇଂରରଜମୱାରନ ଆମ ରଦଶକୁ ସୱାପୁଆ ରକଳୱାଙ୍କ ରଦଶ 
ରବୱାଲି କହୁଥିରଲ ଆଜ ିକନୁି୍ ଏହ ିରଦଶ ବଜି୍ୱାନକୁ ନଜି 
ବଶ କର ି ଚନ୍ଦ୍ର ପଷୃ୍ରର ପହଞ୍ଚପିୱାରଛି।ି ରମକ୍  ଇନ୍  
ଇଣି୍ଡଆ ଅଭି�ୱାନ  ବଶି୍ୱରର ଭୱାରତର ରଟକ ରଖିଛ।ି 
ଆଜ ିପ୍ରତ ିଘରର ବଜୁିଳ ିପହଞ୍ଚଛି।ି  ପ୍ରରତ୍ୟକ ହୱାତରର 
ରମୱାବୱାଇଲ୍ ରଫୱାନ୍, ପ୍ରରତ୍ୟକ ପରକଟରର ଡଜିଟିୱାଲ୍ 
ପରଚିୟ, ପ୍ରରତ୍ୟକ ଆକୱାଉଟେରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଲୱାଭ, 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ରରୱାରର୍ଇ ଘରର ସ୍ଚ୍ ଇନ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ଘରର ରଶୌଚୱାଳୟ ସବୁଧିୱା ସମ୍ୱାନର ଜୀବନ ପ୍ରଦୱାନ 
କରୁଛ।ି ସ୍ଚ୍ତୱା ଏବଂ ର�ୱାଗ ନୂଆ ଭୱାରତର ସଂସ୍ୱାର 
ପୱାଲଟଛି।ି ବସରୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍  ଭୱାବନୱା ଦ୍ୱାରୱା ସୱାରୱା 
ବଶି୍ୱ ଏକତ୍ୱ ଭୱାବନୱାରର ଆମ ପରବିୱାର ରହୱାଇପୱାରଛି।ି 
ବ୍ରଟିଶିମୱାରନ କହଥିିରଲ ର� ଆରମ ଚୱାଲି�ିବୱା ପରର 
ଭୱାରତ ଭୱାଙି୍ଗ�ିବ, କନୁି୍ ରବୱାଧହୁଏ ରସ ଭୱାବ ିନଥିରଲ 
ର�  ଭୱାରତ ଏକଦୱା ବଶି୍ୱର ବୃହର୍ତମ ଏବଂ ସକି୍ରୟ 
ଗଣତନ୍ତକି ରଦଶ ଭୱାରବ ମଣୁ୍ଡ ରଟକବି। ଆଜ ି ଭୱାରତ 

75 ଗାକଁୁ ଲୋପାର୍୍ୟ କରନ୍ତୁ  
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଶକି୍ୱାବତି୍, ସମସ୍ତ କୃର୍ ିରବୈଜ୍ୱାନକି, ସମସ୍ତ 
ଅନୁଷ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ପୱାଇଁ ଲକ୍୍ୟ ସ୍ିର 
କରବିୱାକୁ କହଥିିରଲ। 75 ଟ ିଗ୍ୱାମକୁ ରପୱାର୍୍ୟଭୱାରବ ଗ୍ହଣ କର ି
ରସମୱାନଙ୍କ ରୂପୱାନ୍ର କରବିୱାରର ରନତୃତ୍ୱ ରନବୱାକୁ ଆହ୍ବୱାନ 
ରଦଇଥିରଲ। 75 ଟ ିବଦି୍ୟୱାଳୟରର ମଧ୍ୟ ଏଭଳ ିଅଭି�ୱାନ 
ଚୱାଲିପୱାରବି। ଏହପିର ିଏକ ଅଭି�ୱାନ ରଦଶର ପ୍ରରତ୍ୟକ ଜଲି୍ୱାର 
ସ୍ୱାନୀୟ ଅନୁଷ୍ୱାନ ସ୍ତରରର ଚୱାଲିପୱାରବି।

75 ବର୍୍ଷ ଏବଂ ରପ୍ାନି
ବରିଦଶରର ଥିବୱା ଭୱାରତୀୟ ମିଶନ ମଖୁ୍ୟ ଏବଂ ବୱାଣିଜ୍ୟ ଓ ବୱାଣିଜ୍ୟ 
ରକ୍ତ୍ର ହତିୱାଧିକୱାରୀଙ୍କ ସହ ର�ୱାଗୱାର�ୱାଗ କର ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
କହଛିନ୍ ିର� ଆମର ବର୍ତ୍ଷମୱାନର ରପ୍ତୱାନକୁି ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରୱାନ୍ବତି କରବିୱାକୁ 
ରହବ ଏବଂ ନୂତନ ଉତ୍ୱାଦ ପୱାଇଁ ନୂତନ ବଜୱାର ସଷିୃ୍ଟ କରବିୱାକୁ ମଧ୍ୟ 
କୱା�୍ଷ୍ୟ କରବିୱାକୁ ରହବ। ବରିଦଶରର ର�ଉଁ ମିଶନ ଚୱାଲୁଛ ିରସମୱାରନ 
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍୍ଷ ଅବସରରର  ରପ୍ତୱାନୀ ଲୱାଗି ପୱାଞ୍ଚଟ ିନୂତନ   
ଗନ୍ବ୍ୟସ୍ଳ ର�ୱାଡ଼ବିୱାକୁ କୱା�୍ଷ୍ୟ କରବିୱା ଉଚତି୍।

75 ବର୍୍ଷ ଏବଂ ମିଡିଆ
ସଂସଦ ଟଭିିର ଶୁଭୱାରମ୍ଭ ସମୟରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ କହଛିନ୍ ିର� 
ଆମର ଅତୀତର ଗବ୍ଷ ଏବଂ ଭବରି୍୍ୟତର ସଂକଳ୍ପ ରହଛି।ି ଏହ ିଦୁଇଟ ି
ରକ୍ତ୍ରର ଗଣମୱାଧ୍ୟମର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକୱା ରହଛି।ି ର�ରତରବରଳ 
ଗଣମୱାଧ୍ୟମ ସ୍ଚ୍ ଭୱାରତ ଅଭି�ୱାନ ଭଳ ିଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୱାଏ, ଏହୱା 
ଶୀଘ୍ର ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍କ ନକିଟରର ପହରଞ୍ଚ । ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ 
ମରହୱାତ୍ସବରର ରଦଶବୱାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଚୱାର କରବିୱାରର ଗଣମୱାଧ୍ୟମ 
ଏକ ବଡ଼ କୱାମ କରପିୱାରବି। ଉଦୱାହରଣ ସ୍ରୂପ, ଏକ ଟଭିି ଚ୍ୟୱାରନଲ୍ 
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମକୁ ରନଇ 75 ଏପିରସୱାଡ୍ ର�ୱାଜନୱା କରପିୱାରବି, 
ଡକୁ୍ୟରମଟେୱାରୀ ତଆିର ିକରପିୱାରବି। ଖବରକୱାଗଜ ଅମତୃ ପବ୍ଷ ସହତି 
ଜଡ଼ତି ଅନୁକ୍ରମଣିକୱା ପ୍ରକୱାଶ କରପିୱାରବି।  ଡଜିଟିୱାଲ୍  ମିଡଆି କୁଇଜ୍ 
ପ୍ରତରି�ୱାଗୀତୱା ଦ୍ୱାରୱା �ୁବକମୱାନଙୁ୍କ ସଧିୱାସଳଖ ର�ୱାଡ଼ ିପୱାରବି। 
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ଅଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସବୁଠୱାରୁ ଦରୁତଗତରିର ଅଭିବୃଦ୍ଧଶିୀଳ 
ଅଥ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ୱା ଭୱାରବ ପରଚିତି। ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭୱାରତ 
ରକୌଣସ ି ପ୍ରକୱାରର ଶବ୍ଦ ନୁରହଁ, ଏହୱା 130 ରକୱାଟ ି
ରଦଶବୱାସୀଙ୍କ ମନ୍ତ ପୱାଲଟଛି।ି

ଜନ୍ମ ପ୍ରମୱାଣପତ୍ ପୱାଇବୱା, ବଲି୍ ଦୱାଖଲ କରବିୱା, 
ରୱାସନ ପୱାଇବୱା, ନୱାମରଲଖୱା, ଫଳୱାଫଳ ଏବଂ 
ପ୍ରମୱାଣପତ୍ ପୱାଇବୱା ପୱାଇଁ ରଦଶରର ରକବଳ 8-10 
ବର୍୍ଷ ପୂରବ୍ଷ ବ୍ୟୱାଙ୍କ ରହଉ ବୱା ସରକୱାରୀ ଅଫିସରର 
ଘଟେୱା ଘଟେୱା ଧର ି ରଲୱାକଙୁ୍କ ଧୱାଡ଼ରିର ଠଆି ରହବୱାକୁ 
ପଡୁ଼ଥିଲୱା। କନୁି୍ ଆଜ ିସବୁକଛିରି ସମୱାଧୱାନ ରହୱାଇଛ।ି 
ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜ ିମୱାଧ୍ୟମରର ଜୀବନରର ସହଜ ଆସଛି।ି 
ଏସବୁ ସବୁଧୱାପୱାଇଁ ଅନଲୱାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ୱା  ଆପଣୱା 
�ୱାଇଛ।ି  ଆଜ,ି ଜନ୍ମ ପ୍ରମୱାଣପତ୍ ଠୱାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ି ବରଷି୍ ନୱାଗରକିଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରୁଥିବୱା ଜୀବନ 
ପ୍ରମୱାଣପତ୍ ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ଅଧିକୱାଂଶ ସରକୱାରୀ ରସବୱା 
ଡଜିଟିୱାଲ୍ ରହୱାଇପୱାରଛି।ି ଆଜ ି ଭୱାରତରର ଡଜିଟିୱାଲ 

ଏଥଲିୋର 75 ନୂତନ ଉତ୍ାେ ଲୋଯାଡ଼ନ୍ତୁ
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ କହଛିନ୍ ିର� ପ୍ରବୱାସୀ 
ଭୱାରତୀୟମୱାରନ ରୱାଜ୍ୟ ଅନୁସୱାରର ରଗୱାଷ୍ୀ କର ିରସହ ିରୱାଜ୍ୟରୁ 
ରପ୍ତୱାନୀ ବଢ଼ୱାଇବୱା ଲୱାଗି ଭଚୁ୍ଚ୍ଷଆଲ୍  ସମିଟ୍  କରନ୍ିୁ ।  ଏଥିରର ନଷି୍ପର୍ତ ି
ନଆି�ିବୱା ଉଚତି ର�  ପ୍ରରତ୍ୟକ ରୱାଜ୍ୟର 5 କମି୍ବୱା 10 ଟ ିସରବ୍ଷୱାଚ୍ଚ 
ପ୍ରୱାଥମିକତୱା ଜନିରି୍କୁ ଅତ ିକମରର 75 ଟ ିରଦଶକୁ ରପ୍ତୱାନ ି
କରୱା�ିବ। ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍୍ଷରର ବଶି୍ୱରର ପହଞ୍ଚବିୱା ପୱାଇଁ 
ଆସନୁ୍ ନୂତନ ଉପୱାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରବିୱା।

ସଖ୍ୀ ଭଉଣୀ ଏବଂ 75 ଘଣ୍ା 
ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ନୱାରୀଶକି୍ଙ୍କ ସହ ଏକ ଆରଲୱାଚନୱାରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
କହଛିନ୍ ିର� ଆପଣ ନଜି ଗ୍ୱାମରର ନଷି୍ପର୍ତ ିରନଇପୱାରରିବ ର� ଏହୱା 
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍୍ଷ, ଆରମ ବର୍୍ଷକୁ ଅତ ିକମରର 75 ଘଟେୱା ପୱାଇଁ 
ଗୱଁାରର କଛି ିପରମିଳ କୱା�୍ଷ୍ୟ କରବୁି। ଏହ ି15 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆସନ୍ୱା ବର୍୍ଷ 
15  ଅଗଷ୍ଟ ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ସୱାଖୀ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମୱାରନ ଏପର ି
ନଷି୍ପର୍ତ ିରନଇପୱାରରିବ। ଜରଣ ଜଳ ସଂରକ୍ଣ କୱା�୍ଷ୍ୟ କରପିୱାରରିବ, 
ତୱାଙ୍କ ଗୱାଁର କୂଅ, ରପୱାଖରୀ ମରୱାମତ ିକରପିୱାରରିବ, ରସଗୁଡ଼କିର 
ପୁନରୁଦ୍ଧୱାର ପୱାଇଁ ଏକ ଅଭି�ୱାନ ମଧ୍ୟ କରପିୱାରରିବ।

ବଶି୍ୱପାଇ ଁଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ୀ ଲୋହ୍ଉଛ ି
ଭାରତର ଶତାବ୍ୀ। ଆଲୋମ କ୍ମାଗତ 
ଭାବଲୋର ଏହ୍ା ଶଣୁଆିସଛୁ।ୁ ବଶି୍ୱସ୍ରଲୋର 
ଲୋ�ାଲୋକ ଏହ୍ା କହୁ୍ଛନ୍,ି କନି୍ତୁ ଯେ ିମୁ ଁ
ଭାରତ ବରି୍ୟଲୋର କହ୍ବି,ି ଲୋତଲୋବଏହ୍ା 
କହ୍ବି ିଲୋଯ ଏହ୍ ିଶତାବ୍ୀ ଭାରତ ପାଇ ଁ
କର୍ତ୍ଷବ୍ୟର ଶତାବ୍ୀ ଅଲୋଟ। ଆସନ୍ା 25 
ବର୍୍ଷଲୋର ଏହ୍ ିଶତାବ୍ୀଲୋର ଆମକୁ ନୂତନ 
ଭାରତର ସବୁର୍ଣ୍ଷ �କ୍ଷ୍ୟଲୋର ପହ୍ଞ୍ବିାକୁ 
ପଡି଼ବ। ଆମର କର୍ତ୍ଷବ୍ୟ ଆମକୁ ଏହ୍ ି
�କ୍ଷ୍ୟଆଡ଼କୁ ଲୋନଇଯିବ। ଲୋତଣ,ୁ ଏହ୍ ି
25 ବର୍୍ଷ ଲୋେଶ ପାଇ ଁକର୍ତ୍ଷବ୍ୟ ପଥଲୋର 
ଚା�ିବାର ବର୍୍ଷ। ଏହ୍ ି25 ବର୍୍ଷ ଲୋହ୍ଉଛ ି
କର୍ତ୍ଷବ୍ୟ ଭାବନାଲୋର ସ୍ୱୟଂକୁ ଉତ୍ସଗ୍ଷ 
କରିବାର ସମୟ। 

 - ନଲୋରନ୍ଦ୍ର ଲୋମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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ଶୱାସନ ପୱାଇଁ ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ ଭିର୍ତଭୂିମି ରହଛି।ି ଜନ ଧନ-
ରମୱାବୱାଇଲ୍ ଏବଂ ଆଧୱାର (ଜୱାମ ଟ୍ରନିଟି)ି ତ୍ଶିକି୍ କୱାରଣରୁ 
ରଦଶର ଗରବି ଏବଂ ମଧ୍ୟବରି୍ତମୱାରନ ଅଧିକ ଉପକୃତ 
ରହୱାଇଛନ୍।ି ଶଳି୍ପ 4.0 ପୱାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରକୌଶଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
ପୱାଇଁ ଆଜ ିସ୍ଲୁ୍ ସ୍ତରରୁ ଭବରି୍୍ୟତଙୁ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୱା�ୱାଉଛ।ି 
ଆଜ ିପ୍ରୱାୟ 75 ହଜୱାରରୁ ଅଧିକ ଛୱାତ୍ ପ୍ରୱାୟ 10 ହଜୱାର 
ଅଟଳ ଟଙି୍କରଂି ଲ୍ୟୱାବରର ନବସଜୃନ ବସି୍ତୱାର କରୁଛନ୍।ି 
ନୂତନ ଜୱାତୀୟ ଶକି୍ୱା ନୀତରିର ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜକୁି ମଧ୍ୟ 
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆି�ୱାଇଛ।ି ରଦଶରର ଅଟଳ ଇନକୁ୍ୟରବସନ 
ରସଟେରର ଏକ ବଶିୱାଳ ରନଟେୱାକ୍ଷ ସଷିୃ୍ଟ ରହଉଛ।ି 
ରସହଭିଳ ି ପିଏମ ଗ୍ୱାମୀଣ ଡଜିଟିୱାଲ୍ ସୱାଧର ଅଭି�ୱାନ 
ବୱା ପିଏମ୍-ଦଶିୱା ରଦଶରର ଡଜିଟିୱାଲ୍ ସଶକି୍କରଣକୁ 
ଉତ୍ସୱାହତି କରୁଛନ୍।ି 

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମରର ଆଦବିୱାସୀ ସମୱାଜର ଅନନ୍ୟ 
ଅବଦୱାନକୁ ରନଇ ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବରର ଅଗଣିତ 
ଉଦ୍ୟମ  କରୱା�ୱାଇଛ।ି ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପରର ପ୍ରଥମଥର ପୱାଇଁ 
ରଦଶରର ଆଦବିୱାସୀଙ୍କ  ରଗୌରବ ଏବଂ ଐତହି୍ୟ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ 
ପୱାଇଁ ଆଦବିୱାସୀ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ଗଠନ କରୱା�ୱାଇଛ।ି 
ଗତ ବର୍୍ଷ  ନରଭମ୍ବର 15 ରର ବସି୍ଷୱା ମଣୁ୍ଡୱା ଜୟନ୍ୀଙୁ୍କ 
'ଜୱାତୀୟ ଆଦବିୱାସୀ ଗବ୍ଷ ଦବିସ' ଭୱାବରର ପୱାଳନ 
କରବିୱାକୁ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରିଜ ରଦଶବୱାସୀଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରୱାଣୀତ 
କରଛିନ୍।ି  ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ବର୍୍ଷରର, ରଦଶର 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ 75 ବର୍୍ଷର ସଫଳତୱା ସହତି ଜଡ଼ତି 
ରହବୱାର ରସୌଭୱାଗ୍ୟ ପୱାଇଛନ୍।ି ଗତ କଛିବିର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର 
ଭୱାରତରର ଆସଥିିବୱା ରବୈପ୍ଳବକି ପରବିର୍ତ୍ଷନ ଭୱାରତକୁ 
ବଶି୍ୱ ପ୍ଲୱାଟଫମ୍ଷରର ଆଗୁଆ ରଖିବୱାରର ସଫଳ ରହୱାଇଛ।ି 
ସବ୍ କୱା ପ୍ରୟୱାସ ମନ୍ତଦ୍ୱାରୱା ବକିୱାଶର ପ୍ରତଟି ି ରକ୍ତ୍ରର 
ରରକଡ଼୍ଷ ହୱାସଲ କରୁଛ ିଭୱାରତ।   ଏହୱା ମଧ୍ୟ ଇତହିୱାସ 
ଏବଂ ସଂସ୍ତୃରି ସଂରକ୍ଣ ତଥୱା ପ୍ରସୱାର କରବିୱାରର 
ସଫଳତୱା ହୱାସଲ କରଛି।ି କନୁି୍ ଏସବୁ ସଫଳତୱାକୁ 
ରୱାଷ୍ଟର ଲକ୍୍ୟ ଭୱାରବ ଗ୍ହଣ କରୱା�ୱାଇ ପୱାରବି ନୱାହିଁ, 
ବରଂ ଲକ୍୍ୟ ହୱାସଲ ଦଗିରର ରଗୱାଟଏି ରଗୱାଟଏି ମୱାଇଲ୍  
ରଷ୍ଟୱାନ୍  କୁହୱା�ୱାଇପୱାରର। ଏହ ି କୱାରଣରୁ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଅମତୃ କୱାଳ ଭୱାବରର ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 
ଶତବୱାର୍ଷିକୀ ପ�୍ଷ୍ୟନ୍  ଅଥ୍ଷୱାତ୍  25 ବର୍୍ଷ ସମୟକୁ ପୱାଳନ 
କରବିୱାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ ିରନଇଛନ୍।ି ଏହୱାସହ ରଦଶର ରଲୱାକଙୁ୍କ 
ଆହ୍ବୱାନ ରଦଇଛନ୍ ିର�, ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ 
ବର୍୍ଷରର ଆରମ ବ୍ୟବକି୍ଗତ ଭୱାରବ ମଧ୍ୟ କଛି ିନୱା କଛି ି
ସଂକଳ୍ପ ରନବୱା ଉଚତି, �ୱାହୱା ଭୱାରତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୱାଇବ। 
ଗ୍ୱାମ ପଞ୍ଚୱାୟତଠୱାରୁ ସଂସଦ ଏବଂ ସରକୱାରଙ୍କ ପ୍ରରତ୍ୟକ 

ଲୋଖ୍ଳଣାଲୋର ସ୍ୱାଧୀନତାର କାହ୍ାଣୀ
24 ଜୁନ୍ 2021 ରର ଟୟକୱାଥନ୍ କୁ ସରମ୍ବୱାଧିତ କର ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବରର ରଖଳ ଏବଂ ରଖଳଣୱା ରକ୍ତ୍ରର ନୂତନତ୍ୱ 
ଆହ୍ବୱାନ  କରଥିିରଲ। ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆରନ୍ଦୱାଳନ, ବପି୍ଳବୀଙ୍କ ସୱାହସକିତୱା, 
ରନତୃତ୍ୱର ଘଟଣୱା ସହତି ଜଡ଼ତି କୱାହୱାଣୀଗୁଡକି ରଖଳ ଆକୱାରରର 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହବୱା ଉଚତି୍।

75 ଟି ଘଟଣା ଲୋଖ୍ାଜବିା ପାଇ ଁଟାସ୍
ଛୱାତ୍ମୱାନଙ୍କ ସହ କଥୱାବୱାର୍ତ୍ଷୱା କର ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ କହଛିନ୍ ିର� ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 
75 ବର୍୍ଷ ଅବସରରର ଛୱାତ୍ମୱାରନ ରଦଶର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମୀଙ୍କ ବରି୍ୟରର 
ମଧ୍ୟ ଜୱାଣିବୱା ଉଚତି୍। ଏଥିପୱାଇ ଁରଦଶ ଏକ ଅଭି�ୱାନ ଆରମ୍ଭ କରଛି ି
ଏବଂ ଆପଣଙୁ୍କ ଏହ ିଅଭି�ୱାନରର ର�ୱାଗ ରଦବୱାକୁ ପଡବି। ଛୱାତ୍ମୱାରନ 
ନଜି ରୱାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମ ସହତି ଜଡ଼ତି 75 ଟ ିଘଟଣଣୱାକୁ  
ରଖୱାଜ ିବୱାହୱାର କରନୁ୍। ଏହୱା ରକୌଣସ ିବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଷରର ରହୱାଇପୱାରର,  
ରକୌଣସ ିକ୍ରୱାନ୍କିୱାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ତି ରହୱାଇପୱାରର। ଏହ ିଘଟଣୱାଗୁଡ଼କୁି ନଜି 
ମୱାତୃଭୱାର୍ୱାରର ବସୃି୍ତତ ଭୱାବରର ରଲଖନୁ୍।  ଏହୱା ବ୍ୟତୀତ, �ଦ ିଆପଣ ହନି୍ଦୀ-
ଇଂରୱାଜୀରର ରଲଖିପୱାରରିବ, ଏହୱା ମଧ୍ୟ ଆହୁର ିଭଲ ରହବ। 

75 ଟି ଜିଲ୍ାର 75 ରୁ ଅଧକି ଜନଔର୍ଧ ିଲୋକନ୍ଦ୍ର
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ଅବସରରର ରଦଶର ଅତ ି
କମରର 75 ଟ ିଜଲି୍ୱା ରହବ ର�ଉଁଠୱାରର 75 ରୁ ଅଧିକ ଜନଔର୍ଧି 
ରକନ୍ଦ୍ର ରହଥିିବ। 

କଭରଲୋଷ୍ଟାରି

ଅମୃତ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ
ର

 75 ସପ୍ାହ୍
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ବଭିୱାଗ ଏକ ଲକ୍୍ୟ ସ୍ରି କରବିୱା ଉଚତି ଏବଂ ଏକ 
ସଂକଳ୍ପ ରନବୱା ଉଚତି �ୱାହୱା ରଦଶକୁ ଆଗକୁ ରନଇ�ିବ। 
ଏହୱା ରହଉଛ ିସଂକଳ୍ପ ଗ୍ହଣ କରବିୱାର ବର୍୍ଷ ଏବଂ ଏହ ି
25 ବର୍୍ଷର ଅମତୃକୱାଳ ରହଉଛ ି ଏହ ି ସଂକଳ୍ପଗୁଡକି 
ପୂରଣ କରବିୱାର ସମୟ। ଆସନ୍ୱା 25 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର 
ଦୀଘ୍ଷମିଆଦୀ ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା ସହତି ଭୱାରତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ 
କରବିୱାକୁ �ୱାଉଛ,ି ଏହୱା ଶତୱାବ୍ଦୀର ଉର୍ତରୱାଧିକୱାରୀ 
ରହବ। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀଙ୍କ ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା ଅତ୍ୟନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ 
ର� ଆଜରି ଭୱାରତର ବକିୱାଶ �ୱାତ୍ୱା ଆସନ୍ୱାକୱାଲିର 
ଭୱାରତ ପୱାଇଁ ଏକ ରଗୌରବମୟ ତଥୱା ସମଦୃ୍ଧ ଐତହି୍ୟ 
ରହବ। 

ସବ୍ କୱା ପ୍ରୟୱାସ ଏବଂ ସ୍ର୍ଣ୍ଣିମ ଭୱାରତ ଦେିହୋର 
ପଦହୋକ୍ପ
ଆଜରି ଭୱାରତ -  ଏମିତ ି ଘରଟ, ଘଟୁଛ,ି ଘଟୁଥିବ 
ମୱାନସକିତୱାରୁ ଅରନକ ଉର୍ଦ୍୍ଷକୁ ଉଠ ି ସୱାରଛି।ି ଆଜ ି
ଭୱାରତ ଆଇଟ-ିଡଜିଟିୱାଲ ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜରିର ପରଚିୟ 
ସଷିୃ୍ଟ କରଛି।ି ଇଟେରରନଟ୍ ତଥୱା  ଡୱାଟୱା ବ୍ୟବହୱାରରର 
ଏକ ରରକଡ୍ଷ ସଷିୃ୍ଟ କରୁଛ,ି ସୱାରୱା ବଶି୍ୱରର ରହଉଥିବୱା  
ଡଜିଟିୱାଲ୍ କୱାରବୱାର ମଧ୍ୟରୁ 40 ପ୍ରତଶିତ ରକବଳ 
ଭୱାରତରର ଘଟୁଛ।ି ଏକବଂିଶ ଶତୱାବ୍ଦୀର ନୂତନ ଭୱାରତରର 
ରଲୱାକମୱାରନ ର�ଉଁଭଳ ି  ନୂତନ ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜ ିଗ୍ହଣ 
କରୁଛନ୍,ି ତୱାହୱା କୱାହୱାକୁ ଆଶ୍�୍ଷ୍ୟ କରବିୱା କଛି ିନୂଆ କଥୱା 
ନୁରହଁ।  ଗତ କଛି ିବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ବକିୱାଶର �ୱାତ୍ୱା ଭୱାରତକୁ 
ଏକ ନୂତନ ପରଚିୟ ରଦଇଛ।ି ଆଜରି ଭୱାରତର 
ପରଚିୟ ରହଉଛ ି- କରବିୱା, କରବିୱାକୁ ପଡ଼ବି ଏବଂ ଠକି୍ 
ସମୟରର କରବିୱାକୁ ରହବ। ଏହ ି ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଧୱାର 
କର ିହନୁି୍ଦସ୍ତୱାନ ଚୱାଲିଛ।ି ପ୍ରଗତ ିଓ ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ଭୱାରତ 
ଆଜ ି  ଅଧୀର,ସ୍ପ୍ନ ସୱାକୱାର ପୱାଇଁ ଅଧୀର, ସଂକଳ୍ପକୁ 
ସଦି୍ଧ କରବିୱା ଲୱାଗି ଭୱାରତ ଆଜ ି ବ୍ୟସ୍ତ। ଭୱାରତ ଆଜ ି
ନଜି ଶକି୍ ଉପରର ବଶି୍ୱୱାସ କରର, ନଜି ଉପରର ବଶି୍ୱୱାସ 
କରୁଛ।ି  ଭୱାରତ 2016 ରର ନଷି୍ପର୍ତ ି ରନଇଥିଲୱା ର� 
2030 ସଦୁ୍ଧୱା ରମୱାଟ ବଦୁି୍ୟତ୍ ଉତ୍ୱାଦନ କ୍ମତୱାର 40 
ପ୍ରତଶିତ ଅଣ ଜୀବୱାଶ୍ମ ଇନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ୱାଦନ କରବି। 
8 ବର୍୍ଷ ପୂବ୍ଷରୁ ଭୱାରତ ଏହ ିଧୱା�୍ଷ୍ୟ ହୱାସଲ କରପିୱାରଛି।ି 
ରପରଟ୍ରୱାଲରର 10 ପ୍ରତଶିତ ଇଥୱାନଲ ମିରେଣର ଲକ୍୍ୟ 
ମଧ୍ୟ ନଦି୍ଧ୍ଷୱାରତି ସମୟର ପୱାଞ୍ଚ ମୱାସ ପୂବ୍ଷରୁ ହୱାସଲ 
ରହୱାଇପୱାରଛି।ି ରକୱାଭିଡ ପର ି ବପି�୍ଷ୍ୟୟର ମକୁୱାବଲିୱା 
କରବିୱା ଏବଂ ଟକିୱାକରଣ ରକ୍ତ୍ରର 200 ରକୱାଟ ିରଡୱାଜ 
ପ୍ରଦୱାନ କରବିୱା ନଶିି୍ତ ଭୱାରବ ଅନ୍ୟ ପୱାଇଁ ଆଶ୍�୍ଷ୍ୟର 
ବରି୍ୟ। ରମଡ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଭ୍ୟୱାକ୍ସନି୍ ଦ୍ୱାରୱା ଭୱାରତ ତଥୱା 

75 ମହ୍ାପରୁୁର୍ -75 ସ୍ାନ
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆରନ୍ଦୱାଳନ ସହତି ଜଡ଼ତି 75 ଜଣ ମହୱାପୁରୁର୍ଙ୍କ ତୱାଲିକୱା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରନୁ୍, ରସମୱାନଙ୍କର ରବଶଭୂର୍ୱା ଜୱାଣନୁ୍, ରସମୱାନଙ୍କର 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ବୱାକ୍ୟ କୁହନୁ୍, ତୱାକୁ ରନଇ ପ୍ରତରି�ୱାଗିତୱା କରନୁ୍, 
ବଦି୍ୟୱାଳୟରର ଭୱାରତର ମୱାନଚତି୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆରନ୍ଦୱାଳନ ସହତି 
ଜଡ଼ତି 75 ସ୍ୱାନ ଚହି୍ନଟ କରନୁ୍, ପିଲୱାମୱାନଙୁ୍କ  ଏହପିର ିପ୍ରଶ୍ନ ପଚୱାରନୁ୍ 
– ବୱାର୍ ରଡୱାଲି ରକଉଁଠ,ି ଚମ୍ପୱାରଣ ରକଉଁଠୁ ଆସଲିୱା? 

75 ଘଟଣାର ଆଇନଗତ ଯଦୁ୍ 
ଆଇନ ପଢ଼ୱାଉଥିବୱା ସ୍ଲୁ, କରଲଜଗୁଡକି 75 ଟ ିଘଟଣୱା ରଖୱାଜନୁ୍, 
ର�ଉଁଥିରର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମ ସମୟରର  ରହୱାଇଥିବୱା ଆଇନଗତ �ଦୁ୍ଧ 
ବୱାବଦରର ବର୍ଣ୍ଷନୱା ଥିବ।  ର�ଉଁମୱାରନ ରସରତରବରଳ ବ୍ରଟିଶି ଶୱାସନ  
ବରୁିଦ୍ଧରର ଆଇନଗତ ଲରଢ଼ଇ କରୁଥିରଲ ରସମୱାରନ କଏି? ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
ସଂଗ୍ୱାମୀମୱାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚୱାଇବୱା ରସମୱାରନ କପିର ିପ୍ରୟୱାସ କରୁଥିଲୱା? ବ୍ରଟିଶି 
ଶୱାସନର ନ୍ୟୱାୟପୱାଳକିୱାର ମରନୱାଭୱାବ କ’ଣ ଥିଲୱା? ଆପଣ ଏହୱା 
ଉପରର ଏକ ନୱାଟକ ମଧ୍ୟ ରଲଖିପୱାରରିବ। ଫୱାଇନ୍  ଆଟ୍ଷସ ଛୱାତ୍ମୱାରନ 
ରସହ ିଘଟଣୱାଗୁଡ଼କି ଉପରର ଚତି୍ ଆଙ୍କନୁ୍, ଗୀତ ରଲଖନୁ୍, ରସହ ିକବତିୱା 
ରଲଖନୁ୍। ଏସବୁ ପ୍ରଥମରୁ ହୱାତରଲଖୱା ରହଉ ପରର ଏହୱାକୁ ଡଜିଟିୱାଲ୍  
ରୂପ ଦଆି�ିବ। ଏହୱା ଏପର ିରହବୱା ଉଚତି ର�ପର ିପରବର୍ତ୍ଷୀ ସମୟରର 
ଏହ ିପ୍ରୟୱାସ ରସହ ିବଦି୍ୟୱାଳୟ-ମହୱାବଦି୍ୟୱାଳୟର ଐତହି୍ୟ ରହୱାଇ�ୱାଏ।  
ଏହୱା ଏକ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଷ ଆଦଶ୍ଷଗତ ପ୍ରତଷି୍ୱା ସଷିୃ୍ଟ କରବି। ପରର ଏହୱା ଉପରର 
ଜଲି୍ୱାସ୍ତରୀୟ, ରୱାଜ୍ୟବ୍ୟୱାପୀ, ରଦଶବ୍ୟୱାପୀ ପ୍ରତରି�ୱାଗିତୱା ମଧ୍ୟ ଆରୟୱାଜତି 
ରହୱାଇପୱାରବି।

କଭରଲୋଷ୍ଟାରି

ଅମୃତ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ
ର

 75 ସପ୍ାହ୍
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ବଶି୍ୱର ରକୱାଟ ି ରକୱାଟ ି ରଲୱାକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ୱା କରଛି।ି 
ରକୱାଭିଡ ସମୟରର ଭୱାରତ ଗତ ଦୁଇ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର 80 
ରକୱାଟ ିଗରବି ରଲୱାକଙୁ୍କ ମୱାଗଣୱା ଖୱାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସନୁଶିି୍ତ 
କରଛି।ି ଆଜ ି  ଭୱାରତରର ପ୍ରତ ି ମୱାସରର ହୱାରୱାହୱାର ି
5000 ରପରଟଟେ ଦୱାଖଲ କରୱା�ୱାଉଛ।ି   ପ୍ରତ ିମୱାସରର 
ହୱାରୱାହୱାର ି 500 ରୁ ଅଧିକ ଆଧୁନକି ରରଳ ରକୱାଚ 
ଉତ୍ୱାଦନ କରୱା�ୱାଉଛ।ି ଆଜ ି ହୱାରୱାହୱାର ି ଭୱାରତ ‘ନଳରୁ 
ଜଳ’ ର�ୱାଜନୱା ଅଧୀନରର ପ୍ରତ ି ମୱାସରର 18 ଲକ୍ 
ପରବିୱାରକୁ ସଂର�ୱାଗ କରପିୱାରୁଛ।ି 

ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଅଭି�ୱାନ ଏକ ଆଇଡଆି ସ୍ତରରର 
ଥିଲୱା, ଏକ ଶବ୍ଦ �ୱାହୱା ଅଧିକୱାଂଶ ରଲୱାକ ଜୱାଣି ନ ଥିରଲ। 
କନୁି୍ ଗତ କଛିବିର୍୍ଷର ଉଦ୍ୟମ ର�ୱାଗଁୁ ଆଜ ିଭୱାରତ ବଶି୍ୱର 
ତୃତୀୟ ବୃହତ ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ୍ ଇରକୱାସଷି୍ଟମ୍ ରହୱାଇପୱାରଛି।ି 
ରକବଳ ଏତକି ି ନୁରହଁ,  ରଦଶରର  ପ୍ରତ ି ଦଶ ଦନିରର 
ଏକ ୟୁନକିନ୍ଷ ସଷିୃ୍ଟ ରହଉଛ।ି ଭୱାରତ ଆଜ ି ବଶି୍ୱର 
ଦ୍ତିୀୟ ବୃହର୍ତମ ରମୱାବୱାଇଲ୍ ରଫୱାନ୍ ଉତ୍ୱାଦନକୱାରୀ। 
ଭୱାରତର ବୱାରୟୱାରଟକ୍ ଅଥ୍ଷନୀତ ି 8 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧ ି ପୱାଇ 
ଆଜ ି 6 ଲକ୍ ରକୱାଟ ି ଟଙ୍କୱା ଅତକି୍ରମ କରଛି।ି ପ୍ରୱାକୃତକି 
ଚୱାର୍ ଭଳ ିଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି ବଶି୍ୱରର ଚଚ୍ଚ୍ଷୱାର ବରି୍ୟ ରହୱାଇଛ,ି 
କନୁି୍ ଭୱାରତରର ଏହୱା ବୱାସ୍ତବ ରୂପ ରନଉଛ।ି ଜଳବୱାୟୁ 
ପରବିର୍ତ୍ଷନର ମକୁୱାବଲିୱା ପୱାଇଁ ବଶି୍ୱ ଉଦ୍ୟମ ସହ ଭୱାରତ 
ତୱାଳ ରଦଉଛ ି ତୱାହୱା ନୁରହଁ, ବରଂ ଭୱାରତର �ୁବକ 
ଇରଲକଟ୍ରି କ୍ �ୱାନ, ଜଳବୱାୟୁ ପ୍ର�ୁକି୍ ବଦି୍ୟୱାରର ନଜିକୁ 
ବନିରି�ୱାଗ କରୁଛନ୍।ି ପରରିବଶ ଅନୁକୂଳ ଆଚରଣ ଏବଂ 

75 ଅମତୃ ସଲୋରାବର
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ସୃ୍ତରିର ଭବରି୍୍ୟତ ପିଢ଼କୁି କଛି ିରଦବୱାର 
ସଂକଳ୍ପରର ପ୍ରରତ୍ୟକ ଜଲି୍ୱାରର 75 ରଲଖୱାଏଁ ଅମତୃ ସରରୱାବର ନମି୍ଷୱାଣ 
କରୱା�ୱାଉଛ।ି  ପ୍ରରତ୍ୟକ ଜଲି୍ୱାରରଏହ ିସରରୱାବର ନୂଆ ରହଉ, ବଡ଼ ଆକୱାରର 
ରହଉ ରସଥିଲୱାଗି ଜଲି୍ୱା ପ୍ରଶୱାସନ ଏମ୍ ଜ ି,ନ୍ ଆର୍ ଇଜଏି ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟବହୱାର 
କରପିୱାରବି।  ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ସମୟରର ପ୍ରରତ୍ୟକ ଜଲି୍ୱାରର 
75 ଅମତୃ ସରରୱାଭୱାର ନମି୍ଷୱାଣ ଆଗୱାମୀ ପିଢ଼ ିପୱାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ ଉପର�ୱାଗୀ 
ରହବ। ଆମ ମୱା’ ପଥୃିବୀ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଲୱାଭ ପୱାଇବ। ଆରମ  ନଜି ସ୍ୱାଥ୍ଷ ଲୱାଗି 
ଏହ ିଧରଣୀରୁ ଅରନକ ପୱାଣି ରଶର୍ଛୁି। ଏହୱାଫଳରର ପଥୃିବୀ ମୱାତୱା ଏରବ 
ରଶୱାର୍ଲିୱା ରହୱାଇଛ।ି ଆମର କର୍ତ୍ଷବ୍ୟ ରହଉଛ ିଆରମ ପଥୃିବୀ ମୱାତୱାର ରଶର୍ 
ଦୂର କରବିୱା। ଆଉ ଏଥିଲୱାଗି ଅମତୃ ସରରୱାବର ର�ୱାଜନୱା ବରିଶର୍ ଫଳପ୍ରଦ 
ରହବ। ଏହୱା କ୍ୁଦ୍ର ଚୱାର୍ୀଙୁ୍କ ଉପକୃତ କରବି, ମହଳିୱାମୱାରନ ଉପକୃତ ରହରବ, 
ରକବଳ ଏତକି ିନୁରହଁ, ଏହୱା ଏକ ଦୟୱାଳୁ କୱା�୍ଷ୍ୟ ରହବ, ଏହୱା ପଶୁ ଏବଂ 
ପକ୍ୀମୱାନଙ୍କ ପୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହୱାୟକ ରହବ।  ଅଥ୍ଷୱାତ୍  , ପ୍ରରତ୍ୟକ ଜଲି୍ୱାରର 
75 ଅମତୃ ସରରୱାବର ହ୍ଦ ସଷିୃ୍ଟ କରବିୱା ମୱାନବକିତୱାର ରକ୍ୱା ପୱାଇଁ ଏକ ବଡ଼ 
କୱା�୍ଷ୍ୟ ରହବ ଏବଂ ଆମକୁ ଏହୱା କରବିୱାକୁ ରହବ।

75 ଲୋଗାବଦ୍୍ଷନ ବାଲୋୟା ସିଏନ୍ ଜ ିପ୍୍ଲାଣ୍ 
ଆସନ୍ୱା ଦୁଇ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ରଦଶର 75 ଟ ିବଡ଼ ରପୌରସଂସ୍ୱାରର 
ରଗୱାବଦ୍ଧ୍ଷନ ବୱାରୟୱା ସଏିନଜ ିପ୍ଲୱାଟେ ସ୍ୱାପନ ଉପରର କୱା�୍ଷ୍ୟ ଚୱାଲିଛ।ି 
ଏହ ିଅଭି�ୱାନ ଭୱାରତର ସହରଗୁଡ଼କୁି ସ୍ଚ୍, ପ୍ରଦୂର୍ଣମକୁ୍, ସ୍ଚ୍ ଶକି୍ 
ସଷିୃ୍ଟ ଦଗିରର ଅରନକ ସୱାହୱା�୍ୟ କରବି।

ସ୍ୱାଧୀନତାର 100 ବର୍୍ଷଲୋର 
ଯେ ିଆଲୋମ ଭାରତକୁ  ଏକ 
ନୂତନ ଶଖି୍ର ଲୋେବା �ାଗି 

ଚାହୁ୍,ଁ ଲୋତଲୋବ ଏଥପିାଇ ଁକଠନି 
ପରିଶ୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ... 

ଏବଂ ଏହ୍ ିକଠନି ପରିଶ୍ମ ପାଇ ଁ
ଲୋକୗଣସି  ସଟ୍ଷକଟ ନଥାଏ। 

- ନଲୋରନ୍ଦ୍ର ଲୋମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ: ବିସୃ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ବାବଦର୍ର 
ସଚୂନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଡିଡିଆର ନିମଦୋଣ

ବଲୋନ୍ଦ ଭାରତମ ୍- 
ନୃତ୍ୟ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ|

ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆହୋନ୍ୱାଳନର ଅଜ୍ୱାତ 
ନୱାୟକମୱାନଙୁ୍କ ମହୋନ ପକୱାଇବୱା ଏବଂ 
ହୋସମୱାନଙ୍କ ବୱାବଦହୋର ରୁ୍ବକମୱାନଙୁ୍କ 
ସହୋଚତନ କରୱାଇବୱା ପୱାଇଁ ଏ�ୱା ଏକ 

ପ୍ରୟୱାସ। ଏମୱାହୋନ ହୋସ� ିମ�ୱାନ ନୱାୟକ, 
ହୋର୍ଉଁମୱାନଙ୍କ ଅବଦୱାନ ସ୍ୱାଧୀନତୱା 

ଆହୋନ୍ୱାଳନହୋର ଅତୁଳନୀୟ ର�ଥିି�ୱା ହୋ�ହୋ� 
ଆଜରି ପିଢ଼ ିହୋସମୱାନଙ୍କ ଅଜ୍ୱାତ ଥି�ୱା।  
�ଜିଟିୱାଲ୍ ଜଲି୍ୱା ସଂଗ୍ର�ୱାଳୟ (DDR) 

ହୋ�ଉଛ ିହୋ�ୱାକ ଏବଂ ସ୍ଥୱାନେୁ�କିର କୱା�ୱାଣୀ 
ହୋ�ୱାଜବିୱା ଏବଂ �କୁ୍ୟହୋମଣ୍ଟ୍  କରିବୱା ପୱାଇଁ ଏକ 

ପ୍ରୟୱାସ, ହୋର୍ଉଁମୱାହୋନ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମକୁ 
ହୋଦଖିଥିହୋ� ଏବଂ ସ�ୱାୟତୱା କରିଥିହୋ�। 

ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷଲୋର ‘ପ୍ରତଘିଲୋର 
ତ୍ରିଗୋ’ 
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍୍ଷ ପୂରଣ ରହଉଥିବୱାରୁ ରଦଶର 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ନୱାଗରକିଙ୍କ ମନରର ରଦଶରପ୍ରମ ତଥୱା 
ଜୱାତୀୟ ରଗୌରବ ଜୱାଗ୍ତ କରବିୱା ପୱାଇଁ 'ପ୍ରତଘିରର 
ତ୍ରିଙ୍ଗୱା' ଅଭି�ୱାନ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ 
2022 ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ଚୱାଲିବ। ଏହ ିଅଭି�ୱାନ ମୱାଧ୍ୟମରର 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ ତୱାଙ୍କ ରଦଶରପ୍ରମର ଭୱାବନୱା ପ୍ରକୱାଶ 
କରବିୱାର ସରୁ�ୱାଗ ପୱାଇରବ।  ସରକୱାର ଅମତୃ 
ପବ୍ଷ ବର୍୍ଷର ଡରିସମ୍ବର 30, 2021 ଦନି ଭୱାରତୀୟ 
ପତୱାକୱା ସଂହତିୱା, 2002 ରର ସଂରଶୱାଧନ କରଛିନ୍,ି 
ର�ଉଁଥିରର ପଲିଷ୍ଟର ବୱା ମସନି୍  ତଆିର ିକପଡ଼ୱାରର 
ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜ ତଆିର ିପୱାଇଁ ଅନୁମତ ିଦଆି�ୱାଇଛ।ି 

ସଂସ୍ତୃ ିଏବଂ ପ୍ରତରିକ୍ୱା ମନ୍ତଣୱାଳୟ ଜୱାତୀୟ ସ୍ତରରର ଦୁଇମୱାସ 
ଧର ି  ପ୍ରତରି�ୱାଗିତୱା ଚଳୱାଇ 480 ନୃତ୍ୟଶଳି୍ପୀ ଚୟନ କରଥିିରଲ, 
ର�ଉଁମୱାରନ ଗଣତନ୍ତ ଦବିସ 2022 ରର ଉପସ୍ୱାପନ କରଥିିରଲ।

ଆଲୋନ୍ଦାଳନ ଉପଲୋର ପଡ୍ କାଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ ସ୍ୱର
ଏହ ିପଡ୍ କୱାଷ୍ଟ ଶଙୃ୍ଖଳୱା ରସହ ିବ୍ୟକି୍ ବୱା ଆରନ୍ଦୱାଳନ ବୱାବଦରର ଉରଲ୍ଖ 

କରଛି,ି ର�ଉଁମୱାରନ ଭୱାରତର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ମୱାରର ମହତ୍ତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଷ 
ର�ୱାଗଦୱାନ ରଦଇଛନ୍ତି। ରସଥିରୁ ଅରନକଙୁ୍କ ପୱାରମ୍ପରକିଭୱାରବ ଚଳ ି
ଆସଥୁିବୱା ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମର କୱାହୱାଣୀରର ଜୱାଗୱା ମିଳ ିନଥିଲୱା। 

ଅନ୍ୟୱାୟ ବରୁିଦ୍ଧରର  ତଥୱାମନ ଓ ହୃଦୟରର ରଦଶରପ୍ରମ ସଷିୃ୍ଟ କରବିୱା 
ପୱାଇଁ ରଲଖୱା�ୱାଉଥିବୱା ଗୀତ ଓ କବତିୱା ଉପରର ବ୍ରଟିଶି ସରକୱାର 

ପ୍ରତବିନ୍କ ଲଗୱାଇଥିରଲ। ଏହପିର ିକବତିୱା ଏବଂ ଗୀତଗୁଡକି 
https://amritmahotsav.nic.in/ swatantra-swar.

htm ରର ପଢ଼ପିୱାରରିବ। 

କଭରଲୋଷ୍ଟାରି

ଅମୃତ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ
ର

 75 ସପ୍ାହ୍



32 ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର |  1-15 ଅଗଷ୍ଟ, 2022 

ଲୋମାର ଗା,ଁ ଲୋମାର ଐତହି୍୍ୟ
ରମୱା ଗୱାଁ ରମୱା ଐତହି୍ୟ  ରହଉଛ ି'ନ୍ୟୱାସନୱାଲ୍ ମିଶନ୍ ଅନ୍ କଲ୍ ଚରୱାଲ 
ମ୍ୟୱାପିଂ' (ଏନ୍ ଏମ୍ ସଏିମ୍ ) ର ଏକ ଅଂଶ ବରିଶର୍। ଏହୱାର ଉରଦ୍ଦଶ୍ୟ 
ରହଉଛ ିସମଗ୍ ରଦଶରର ସୱାଂସ୍ତୃକି ସମ୍ପର୍ତ ିଏବଂ ସମ୍ବଳ ରଖୱାଜବିୱା 
ଏବଂ ତୱାହୱାକୁ  ରରକଡ୍ଷ କରବିୱା। 6.5 ଲକ୍ ଗ୍ୱାମକୁ ରନଇ ଏହ ି
ପଦରକ୍ପ ଭୱାରତୀୟ ସୱାଂସ୍ତୃକି ରକୌଶଳ ଓ ପରମ୍ପରୱାକୁ ସଂରକ୍ଣ 
ତଥୱା ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହତି କରବିୱା ଲୱାଗି ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ। ଏହୱା ସ୍ୱାନୀୟ କଳୱାକୱାର 
ଏବଂ ରସମୱାନଙ୍କର ସଂରକି୍ତ ରକୌଶଳ ଏବଂ  ଐତହି୍ୟର ସରୁକ୍ୱା 
କରବି।  ଏହୱାର ରମୌଳକି ଲକ୍୍ୟ ରହଉଛ ିପ୍ରରତ୍ୟକ ମରନୱାନୀତ 
ଗ୍ୱାମ ପୱାଇଁ ଏକ 'ଆଭୱାସୀ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ' ସଷିୃ୍ଟ କରବିୱା। 

ଲୋଜ୍ୟାତ ିଦ୍ାରା ପ୍ରାୟ 27 �କ୍ଷ ଲୋ�ାକଙ୍କ 
ଡିଜଟିା�୍ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳି 
ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଳଦିୱାନଦ୍ୱାରୱା ଆରମ ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
ପୱାଇଲୁ, ର�ଉଁମୱାରନ ଆମର ଭବରି୍୍ୟତ ଗଠନ ପୱାଇଁ ରସମୱାନଙ୍କର 
ଖସୁ,ି ସମ୍ପର୍ତ ିସବୁକଛି ିବପିଦରର ପକୱାଇରଦଇଥିରଲ। ଏକ କୃତଜ୍ 
ରୱାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ଅବସରରର ରସମୱାନଙ୍କ ସୱାହସ ଏବଂ 
ବଳଦିୱାନକୁ ପ୍ରଣୱାମ କରର ।  ଏଥିପୱାଇଁ ଡଜିଟିୱାଲ ରଜ୍ୟୱାତ ିଦ୍ୱାରୱା 
ରେଦ୍ଧୱାଜେଳ ିରଦବୱା ପୱାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ୱା କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା। ଏଥିଲୱାଗି 
ରେଦ୍ଧୱାଜେଳ ିରଦଉଥିବୱା  ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ଫରଟୱା, ବର୍ଣ୍ଷନୱା ଏବଂ ବୱାର୍ତ୍ଷୱା ରରକଡ୍ଷ 
କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା।  ଏହ ିଡଜିଟିୱାଲ୍  ରଜ୍ୟୱାତ ିରସଟେଟ୍ୱାଲ୍ ପୱାକ୍ଷ, କନ୍ନଟ୍ 
ରପ୍ଲସରର ଜଳୁଛ ି। ଏହ ିମୱାଧ୍ୟମ ମୱାଧ୍ୟମରର ପ୍ରୱାୟ 27 ଲକ୍ ରଲୱାକ 
ରେଦ୍ଧୱାଜେଳ ିଅପ୍ଷଣ କରଛିନ୍।ି

ସବୁଠାରୁ ଅଧକି ସଂଖ୍୍ୟାଲୋର ଜାତୀୟ 
ପତାକା ଉଲୋର୍ତାଳନ କରିବାଲୋର ଗିନଜ୍ି  ବୁକ୍ 
ଅଫ୍ ୱର୍୍ଲ୍୍ଷ ଲୋରକଡ୍ଷ
ଏପି୍ରଲ୍ 23, 2022କୁ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ଅବସରରର 
ବହିୱାରର ଜଗଦୀଶପୁରସ୍ିତ ଦୁଲୁର ରମୈଦୱାନରର ବୀର କୁନେର ସଂି 
ବଜିରୟୱାତ୍ସବ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର 78 ହଜୱାର 220ଟ ି ଜୱାତୀୟ ପତୱାକୱା 
ଅଥ୍ଷୱାତ୍ ତ୍ରିଙ୍ଗୱାକୁ ଏକୱାଠକିର ିଗିନଜି ବୁକ୍ ଅଫ୍ େୱାଲ୍ଲ୍୍ଷ ରରକଡ୍ଷରର 
ପ୍ରରବଶ କରଛି।ି ପୂବ୍ଷରୁ  ପୱାକସି୍ତୱାନରର ଏପର ିଏକ ରରକଡ୍ଷ 
ସ୍ୱାପନ ରହୱାଇଥିଲୱା। 2004ରର  ରସରତରବରଳ ଏକ ସମୟରର 
56 ହଜୱାର ପୱାକସି୍ତୱାନୀ ପତୱାକୱା ଉରର୍ତୱାଳନ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା। 

ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭାରତର �କ୍ଷ୍ୟ ପରୂଣ ଲୋହ୍ବ
ର�ରତରବରଳ ଭୱାରତ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ସବୁର୍ଣ୍ଷ ଜୟନ୍ୀ ଅଥ୍ଷୱାତ୍ 100ତମ 
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଦବିସ ପୱାଳନ କରବି, ରସରତରବରଳ ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭୱାରତର 
ଲକ୍୍ୟ ପୂରଣ ରହବ। ଏଥିପୱାଇଁ ଅଟଳ ରହୱାଇ କୱା�୍ଷ୍ୟ କରବିୱାକୁ ପଡ଼ବି। 
ର�ରତରବରଳ ଭୱାରତ ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳ ରହବ, ଏହୱା ବଶି୍ୱକୁ ଏକ ନୂଆ ଦଗି 
ରଦଖୱାଇବ। ଭୱାରତର ସଫଳତୱା ରକବଳ ଆମର ନୁରହଁ, ସମଗ୍ ବଶି୍ୱ, ସମଗ୍ 
ମୱାନବକିତୱାକୁ ଭରସୱା ରଦବୱାକୁ �ୱାଉଛ,ି ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଆମର ବକିୱାଶ �ୱାତ୍ୱା 
ସମଗ୍ ବଶି୍ୱର ବକିୱାଶ �ୱାତ୍ୱାକୁ ଉତ୍ସୱାହତି କରବିୱାକୁ �ୱାଉଛ ି|

ଶକି୍ ଲୋକ୍ଷତ୍ଲୋର ଭାରତ ଲୋହ୍ବ 
ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳ
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 100 ବର୍୍ଷ ପୂରଣ ରହବୱା ପରର ଭୱାରତ ଶକି୍ ରକ୍ତ୍ରର 
ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳ ରହବ, ଏହୱାର ସଡ଼କ ମୱାନଚତି୍ରର କୱା�୍ଷ୍ୟ ଦରୁତ ଗତରିର 
ଚୱାଲିଛ।ି ରଦଶରର ରବୈଦୁ୍ୟତକି �ୱାନ, ଗ୍ୟୱାସ ଭିର୍ତକି ଅଥ୍ଷନୀତ,ି ସଏିନ୍ ଜ ି
ଏବଂ ପିଏନ୍ ଜରି ରନଟେୱାକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧ,ି ଧୱା�୍ଷ୍ୟ ଲକ୍୍ୟ ପୂବ୍ଷରୁ ରପରଟ୍ରୱାଲରର 20 
ପ୍ରତଶିତ ଇଥୱାନଲ ମିରେଣ ହୱାସଲ କରବିୱା, 2030 ସଦୁ୍ଧୱା ରରଳବୱାଇର 
ଶତପ୍ରତଶିତ ବଦୁି୍ୟତକିରଣ ସହତି ଶୂନ କୱାବ୍ଷନ ନଗି୍ଷମନ ହୱାସଲ କରବିୱା 
ଲକ୍୍ୟ ରହଉଛ ିରସହ ିଶଙୃ୍ଖଳୱାର ଅଂଶବରିଶର୍ । ଅକ୍ୟ ଶକି୍ ରକ୍ତ୍ରରରର 
ଭୱାରତ 450 ଗିଗୱାେୱାଟ ଲକ୍୍ୟ ଧୱା�୍ଷ୍ୟ କରଛି,ି ର�ଉଁଥିରୁ 100 ଗିଗୱାେୱାଟ 
ସମୟ ପୂବ୍ଷରୁ ହୱାସଲ କରୱା�ୱାଇଛ।ି େୱାନ୍ ସନ୍-େୱାନ୍ ଗ୍ୀଡ୍ ବଚିୱାର ସହତି 
ଆନ୍ଜ୍ଷୱାତୀୟ ରସୌର ଆଲୱାଇନ୍ସରର ଭୱାରତ ଏକ ଅଗ୍ଣୀ ରଦଶ ରହୱାଇଛ।ି  
ରସହଭିଳ ିଗ୍ୀନ୍ ହୱାଇରଡ୍ୱାରଜନ୍ ନ୍ୟୱାସନୱାଲ ମିଶନ୍ ରକବଳ ରଘୱାର୍ଣୱା 
କରୱା�ୱାଇ ନୱାହିଁ ବରଂ ରସହ ିଦଗିରର କୱା�୍ଷ୍ୟ ନ ିଆରମ୍ଭ ରହୱାଇସୱାରଛି।ି

ଜୀବନରଶୈଳୀ ସୱାଧୱାରଣ ରଲୱାକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ପୱାଲଟଛି।ି 
ଆଜ ିଭୱାରତର ପ୍ରରତ୍ୟକ ଗ୍ୱାମ ରଖୱାଲୱା ନଷି୍ୱାସନରୁ ମକୁ୍, ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ଗ୍ୱାମରର ବଦୁି୍ୟତ୍ ପହଞ୍ଚଛି,ି ପ୍ରୱାୟ ପ୍ରରତ୍ୟକ ଗୱାଁ ରୱାସ୍ତୱାଦ୍ୱାରୱା ସଂ�ୁକ୍, 
99 ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ ରରୱାରର୍ଇ ଘରର ସ୍ଚ୍ ରନ୍ନ ଇନ୍ନ ଅଛ,ି 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ପରବିୱାର ବ୍ୟୱାଙି୍କଙ୍ଗସ୍  ସଷି୍ଟମ ସହତି ସଂ�ୁକ୍ ରହୱାଇଛନ୍।ି  
ପ୍ରରତ୍ୟକ ଗରବି ରଲୱାକଙ୍କ ପୱାଇଁ ପୱାଞ୍ଚ ଲକ୍ ଟଙ୍କୱା ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ମୱାଗଣୱା 
ଚକିତି୍ସୱା ସବୁଧିୱା ଉପଲବ୍ଧ ରହଛି।ି 

ଅମତୃ କୱାଳରର ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆର ଲକ୍୍ୟ ରହଉଛ ିଏହୱାର ସ୍ୱାଧୀନତୱା 

ସଂଗ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରବିୱା। ନୂତନ ଭୱାରତକୁ ରସମୱାନଙ୍କର 
ସ୍ପ୍ନର ଭୱାରତ କରବିୱାକୁ ରହବ। ଏକ ଭୱାରତ - ର�ଉଁଥିରର ଗରବି, 
କୃର୍କ, ରେମିକ, ପଛୁଆ, ଆଦବିୱାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୱାଇଁ ସମୱାନ ସରୁ�ୱାଗ 
ଥିବ। ବଗିତ ଆଠ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ରଦଶ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ପୱାଇଁ 
ନୀତ ିଆପଣୱାଇଛ ିଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଷ ନଷି୍ୱାର ସହ କୱା�୍ଷ୍ୟ କରୁଛ।ି ଅମତୃ 
କୱାଳରର ଭୱାରତର ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା ରହଉଛ ି ଅନ୍ଭୂ୍ଷକି୍ ବକିୱାଶ। ଅଥ୍ଷୱାତ୍  
ରକୱାଟ ିରକୱାଟ ିରଲୱାକଙ୍କ ଆକୱାଂକ୍ୱାକୁ ପୂରୱା କରବିୱା ଲୱାଗି ନରିୟୱାଜତି।  
ଭୱାରତ ଆଜ ିଅରନକ ସମ୍ଭୱାବନୱାରର ପରପୂିର୍ଣ୍ଷ। ଏକ ଶକି୍ଶୱାଳୀ-ସ୍ିର-
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ପିଏମ୍  ରମୱାଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତୱାରର 
ଥିବୱା ରସୱାମନୱାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ 
ରସୱାମନୱାଥ ମନ୍ଦରିର ପୁନରୁଦ୍ଧୱାର 
କରଛିନ୍।ି ଏଥିରର ଏକ ପ୍ରଦଶ୍ଷନୀ 
ରକନ୍ଦ୍ର, ସବୁଦ୍ର ଦଶ୍ଷନ ପଥ ଏବଂ 
ମୱା’ ପୱାବ୍ଷତୀଙ୍କ ମନ୍ଦରି ନମି୍ଷୱାଣ 
ସୱାମିଲ୍  ରହଛି।ି 

ମନ୍ଦରି �ୱାଏ ରେଦ୍ଧୱାଳୁଙ୍କ 
�ିବୱା ଆସବିୱା ପୱାଇଁ ଏକ 
ବମିୱାନବନ୍ଦର ନମି୍ଷୱାଣ 
କରୱା�ୱାଇଛ,ି �ୱାହୱାର 
ରଲୱାକୱାପ୍ଷଣ ଜୁଲୱାଇ 12ରର 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା 
ରହୱାଇଥିଲୱା। 

ଲୋସାମନାଥ 
ମନ୍ଦରି

ବାବା 
ଲୋବୈେ୍ୟନାଥ 

ମନ୍ଦରି

ଲୋକୋରନାଥ ଧାମ
ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଭୱାରବ କ୍ତଗି୍ସ୍ତ ରହୱାଇଥିବୱା ରକଦୱାରନୱାଥ ମନ୍ଦରିର 
ପୁଣିଥରର ପୁନବଷିନ୍ୟୱାସ କରୱା�ୱାଉଛ।ି ଏହକି୍ରମରର 
ରକଦୱାରନୱାଥ ଧୱାମର ସରୁକ୍ୱା ଲୱାଗି ତନି ିସ୍ତରୀୟ ସରୁକ୍ୱା 
କୱାନ୍ଥ, ମନ୍ଦରି�ୱାଏ ପହଞ୍ଚବିଲୱାଗି ସବୁ୍ୟବସ୍ିତ ରୱାସ୍ତୱା, ଆସ୍ୱା 
ପଥ, ମନ୍ଦୱାକନି ିରପୱାଖର ିନମି୍ଷୱାଣ, ରହଲିପ୍ୟୱାଡ ନମି୍ଷୱାଣ 
ସହତି ବଭିିନ୍ନ କୱାମ ପୂରୱା କରୱା�ୱାଉଛ,ି ରସହକି୍ରମରର 
ଅରନକ କୱାମ ମଧ୍ୟ ଜୱାର ିରହଛି।ି 

ଚାରିଧାମ ରାଜମାଗ୍ଷ 
ସବୁ ପୱାଗକୁ ଅନୁକୂଳ ରହବୱା ଭଳ ିସରୁକି୍ତ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ରୱାଜମୱାଗ୍ଷ ପ୍ରକଳ୍ପ �ୱାହୱା ଗରଙ୍ଗୱାତ୍ୀ, �ମରନୱାତ୍ୀ, 
ରକଦୱାରନୱାଥ ଏବଂ ବଦି୍ରନୱାଥକୁ ର�ୱାଡ଼ବି। ଏହ ିରୱାଜମୱାଗ୍ଷ 
ଦ୍ୱାରୱା ଭକ୍ଙ୍କ ଗନ୍ବ୍ୟସ୍ଳରର ପହଞ୍ଚବିୱା ସହଜ ରହୱାିପୱାରବି। 

ମହ୍ାକାଳ କରିଡର, ଉଲୋ୍ଜେୈନ
ଉରଜ୍ଜୈନସ୍ିତ ମହୱାରକୱାଳ ମନ୍ଦରିର ବସି୍ତୱାରୀକରଣ ଠୁ ରନଇ 
750 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ଆନୁମୱାନକି ଖଚ୍ଚ୍ଷ ଦ୍ୱାରୱା ରହବୱାକୁ ତବିୱା 
ପ୍ରକଳ୍ପପୱାଇଁ କୱାମ ଚୱାଲିଛ।ି ରସୌନ୍ଦ�୍ଷକରଣ ସହ ମନ୍ଦରି 
ପରସିରର ରକ୍ତ୍ଫଳ ପ୍ରୱାୟ ଆଠଗୁଣୱା ବଢ଼ବି। 

ନରି୍ଣ୍ଷୱାୟକ ସରକୱାରଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର ଏହୱା ମଧ୍ୟ ନୂତନ ସ୍ପ୍ନ ରଦଖଛୁ,ି 
ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ରନଇଛ ି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼କୁି କୱା�୍ଷ୍ୟରର ପରଣିତ 
କରବିୱା ପୱାଇଁ କଠନି ପରରିେମ କରୁଛ।ି ଏହୱାର ନୀତ ିମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ 
ଆଗୱାମୀ 25 ବର୍୍ଷ ପୱାଇଁ ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳ ରହବୱାଲୱାଗି ରରୱାଡ୍ ମ୍ୟୱାପ୍ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀଙ୍କ ଭୱାର୍ୱାରର, "2047 ମସହିୱାରର 
ର�ରତରବରଳ ରଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 100 ବର୍୍ଷ ପୂର୍ତଷି ପୱାଳନ କରବି, 
ରସରତରବରଳ ଆରମ ରଦଶକୁ ର�ଉଁଠୱାରର ପହଞ୍ଚୱାଇବୱାକୁ ଚୱାହୁଁଛୁ 
ରସହ ି ସ୍ପ୍ନକୁ ପୂରୱା କରବିୱାକୁ ସୱାରୱା ରଦଶ ସୱାଙ୍ଗରର ଚୱାଲୁଥିବ। 

ଆଜି ଲୋଯଲୋତଲୋବଲୋଳ ଆମ ଲୋେଶ ଅମତୃ 
ସଙ୍କଳ୍ପକୁ ଲୋନଇ ଆଗକୁ ଯାଉଛ,ି ଆଲୋମ ନଜି 

କର୍ତ୍ଷବ୍ୟଲୋର, ନଜି ପରିଶ୍ମଲୋର ଲୋକଉଠଁବି ି
ଲୋକୗଣସି ଅଭାବୁ ରଖ୍ବିା଼ ଉଚତି ନୁଲୋହ୍।ଁ 
ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ରଭାଲୋବ ଆମରି ଏକତା ଆମର 

ପ୍ରାଥମିକତା ଲୋହ୍ବା ଜରୁରୀ। 
-ନଲୋରନ୍ଦ୍ର ଲୋମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
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ବକିଶତି, ସଂରକି୍ଷତ ଏବଂ ପନୁଃସ୍ାପିତ ଲୋହ୍ଉଛ ି
ର୍ଦଶର୍ର ଆଧ୍ାତି୍କ ଐତିହ୍ୟ 

492  ବର୍୍ଷ ଧର ି
ବବିୱାଦରରରଘରରର ରହବିୱା 
ପରର ଆଜ ିଅର�ୱାଧ୍ୟୱାର ରୱାମ 
ଜନ୍ମଭୂମିରର ଭବ୍ୟ ରେୀ ରୱାମ 
ନ୍ଦରିର ନମି୍ଷୱାଣ କୱା�୍ଷ୍ୟ ଚୱାଲୁଛ,ି 
ର�ଉଁଥିପୱାଇଁ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ରମୱାଦୀ ଶୀଳୱାନ୍ୟୱାସ କରଛିନ୍।ି 

କୱାଶ ିବଶି୍ୱନୱାଥ କରଡିର 
ବକିୱାଶ କୱା�୍ଷ୍ୟ ରଶର୍ 
ରହୱାଇଛ।ି 2017 �ୱାଏ 
ମନ୍ଦରିକୁ �ିବୱା ପୱାଇଁ ବହୁତ 
ସଂକୀର୍ଣ୍ଷ ରୱାସ୍ତୱା ଥିଲୱା, ରହରଲ 
ଏରବ କୱାଶୀ ରହୱାଇଛ ିଦବି୍ୟ 
ଓ ଭବ୍ୟ। 

ରାମ ମନ୍ଦରି 
ଅଲୋଯାଧ୍ୟା

କାଶ ି
ବଶି୍ୱନାଥ 
କରିଡର

ନୂତନ ନଷି୍ପର୍ତ,ି ନୂତନ ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା, ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳ ଭୱାରତ ସଂକଳ୍ପ 
ପ୍ରଭୃତ ିଏହ ିପ୍ରୟୱାସ ଗୁଡ଼କୁି ବୱାସ୍ତବ ରୂପ ରଦଉଛନ୍।ି  ଏହୱା ରସହ ି
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମୀମୱାନଙ୍କ ସ୍ପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରବିୱା ପୱାଇଁ ଏହୱା 
ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୟୱାସ, ଭୱାରତକୁ ରସହ ିଶଖିରରର ପହଞ୍ଚୱାଇବୱାର ଏକ 
ପ୍ରୟୱାସ, �ୱାହୱାର ଇଚ୍ୱା ରଖି ଅରନକ ବୀର ଫୱାଶଖିଟୁେରର ହସ ିହସ ି

ଝୁଲିଥିରଲ, ଆଜୀବନ ରଜଲ୍ ର ଜଳୱାରକୱାଠରୀରର ବତୱାଇଥିରଲ’’।
ନଶିି୍ତ ଭୱାବରର, ର�ରତରବରଳ  ରକୌଣସ ି ରଦଶର ସମସ୍ତ 

ନୱାଗରକି, ସବ୍ କୱା ପ୍ରୟୱାସ ଭୱାବନୱାରର, ଜନଭୱାଗିଦୱାରୀ ଭୱାବନୱାରର, 
ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପକୁ ସଦି୍ଧ କରବିୱା ପୱାଇଁ ଏକୱାଠ ିହୁଅନ୍,ି ରସରତରବରଳ 
ବଶି୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକି୍ଙ୍କ ସହୱାୟତୱା ମିଳଥିୱାଏ। ଆଜ ି  ବଶି୍ୱରୱା ବଡ଼ 

ପରୂ୍ଣ୍ଷତା ଯାଏ ପହ୍ଞ୍ଛୁ ିଲୋଯାଜନା 
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ସ୍ର୍ଣଷିମକୱାଳରର ପୂର୍ଣ୍ଷତୱା �ୱାଏ �ିବୱାକୁ ରହବ। ଶତପ୍ରତଶିତ ଗୱା:କୁ ରୱାସ୍ତୱା, ସବୁ ପରବିୱାରଙ୍କ ବ୍ୟୱାଙ୍କସ୍  ଆକୱାଉଟେ, ସବୁ ର�ୱାଗ୍ୟ 

ହତିୱାଧିକୱାରୀଙ୍କ ପୱାଖର୍ର ଆୟୁର୍୍ମୱାନ ଭୱାରତ କୱାଡ୍ଷ, ଶତପ୍ରତଶିତ ରଲୱାକଙ୍କ ପୱାଖରର ଗ୍ୟୱାସ, ବଜୁିଳ ିସଂର�ୱାଗ ପ୍ରଭୃତ ିରହବୱା ଉଚତି। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀରଗୱାଟଏି କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର କହଛିନ୍,ି ଅମତୃକୱାଳର ଏହୱା ସମୟ। ଏହୱା ରଶୱାଇ ରହ ିସ୍ପ୍ନ ରଦଖିବୱା ପୱାଇଁ ନୁରହଁ ବରଂ ସଦୱା ଜୱାଗ୍ତ 

ରହ ିସଂକଳ୍ପ ପୂରୱା କରବିୱାର ସମୟ। ଆସନ୍ୱା ପଚଶି ବର୍୍ଷ ପରରିେମର ପରୱାକୱାଷ୍ୱା, ତ୍ୟୱାଗଳ ତପସ୍ୟୱାର ପଚଶି ବର୍୍ଷ ଅରଟ। ଶହ ଶହ ବର୍୍ଷ 
ଦୱାସତ୍ୱରର ଆମ ସମୱାଜ �ୱାହୱା ହରୱାଇଛଳି ଏହ ିପଚଶି ବର୍୍ଷ ସମୟରର ତୱାହୱାକୁ ହୱାସଲ କରବିୱାକୁ ରହବ। ରସଥିପୱାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଏହ ିଅମତୃ 

ମରହୱାତ୍ସବରର ଆମର ଧ୍ୟୱାନ ଭବରି୍୍ୟତ ଉପରର ରକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହବୱା ଆବଶ୍ୟକ। 
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ଶ୍ୀ ମହ୍ାକାଳୀ ମାତାଜୀ ମନ୍ଦରି, 
ପାବାଗଡ଼
ପ୍ରୱାୟ 500 ବର୍୍ଷ ପୂରବ୍ଷ, ଆକ୍ରମଣକୱାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା ଏ 
ମନ୍ଦରିର  ଶଖିର ଏବଂ ପତୱାକୱା ଭୱାଙି୍ଗ ଦଆି�ୱାଇଥିଲୱା। 
ପୱାବୱାଗଡ଼ ପୱାହୱାଡ ଉପରର ଅବସି୍ତ ଏହ ିମନ୍ଦରିର 
ଶୀଖରକୁ ପୁନଃସ୍ୱାପନ କରୱା�ୱାଇଛ।ି  ନକିଟରର ମନ୍ଦରି 
ଉପରର ପତୱାକୱା ଉରର୍ତୱାଳନ କରବିୱା ପରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ କହଛିନ୍,ି 'ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍୍ଷ 
ମଧ୍ୟରର ମଧ୍ୟ ମହୱାକୱାଳୀ ମନ୍ଦରି ଉପରର ପତୱାକୱା 
ଉଡ଼ୱା�ୱାଇ ନଥିଲୱା।  ମନ୍ଦରିରର ଉଡୁ଼ଥିବୱା ପତୱାକୱା 
ରକବଳ ଆମର ଆଧ୍ୟୱାତ୍ମକିତୱାର ପ୍ରତୀକ ନୁରହଁ, ଏହୱା 
ମଧ୍ୟ କହଥିୱାଏ ର� ଶତୱାବ୍ଦୀ ବତି�ିୱାଏ, �ୁଗ ବତି�ିୱାଏ, 
କନୁି୍ ଆମର ବଶି୍ୱୱାସ ଅଅତୁଟ ରରହ। 

ଜାତୀୟ ସଂଗୀତର 1.5 ଲୋକାଟି 
ଭିଡିଓ ଅପଲୋ�ାଡ୍
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବରର ଭୱାରତ ସରମତ 
ବଶି୍ୱରର ରହୁଥିବୱା 1.5 ରକୱାଟ ିଭୱାରତୀୟ ଜୱାତୀୟ 
ସଂଗୀତରର ଭିଡଓି  ତଆିର ିକର ିଆଜୱାଦୀ କୱା ଅମତୃ 
ରଫଷି୍ଟଭୱାଲ ରେବସୱାଇଟରର ଅପରଲୱାଡ୍ କରଛିନ୍।ି  
ରସହପିରରିରଙ୍ଗୱାଲି ତଆିର ିକରବିୱା, ରଦଶରପ୍ରମ ଗୀତ 
ରଲଖିବୱା ପୱାଇଁ ପ୍ରତରି�ୱାଗିତୱାରର 5.5 ଲକ୍ ଏଟେଟ୍ ି
ରହୱାଇଥିଲୱା।
ବଲିୋେଶଲୋର 6 ହ୍ଜାରରୁ ଅଧକି 
ଅମତୃ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମ 
ବରିଦଶରର ଥିବୱା ଭୱାରତୀୟ ମିଶନଗୁଡକି ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 
ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ସବ ଅଧୀନରର 6 ହଜୱାରରୁ ଅଧିକ 
କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମର ଆରୟୱାଜନ କରଛିନ୍।ି ଏଥିରର ବରିଦଶୀ 
ଭୱାରତୀୟ, ଭୱାରତର ବନୁ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାନୀୟ ପ୍ରଶୱାସନର 
ଅଂଶଗ୍ହଣ ରହୱାଇଥିଲ।|

ଅମତୃ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବଲୋର 75 ଐତହି୍ାସିକ 
ସ୍ାନ ସମ୍ଖୁ୍ଲୋର ଲୋଯାଗ ପ୍ରେଶ୍ଷନ
ଅଷ୍ଟମ ଆନ୍ଜ୍ଷୱାତୀୟ ର�ୱାଗ ଦବିସରର ରଦଶର 75ଟ ି
ଐତହିୱାସକି ସ୍ୱାନରର ର�ୱାଗ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରୱା�ୱାଇଛ।ି ଅମତୃ 
ମରହୱାତ୍ସବ ବର୍୍ଷରର ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ହଣ ବୃଦ୍ଧ ି
ତଥୱା ରସମୱାନଙୁ୍କ ର�ୱାଡ଼ବିୱା ପୱାଇଁ ଏହୱା ଏକ ପଦରକ୍ପ । 
ମହୀଶୂରରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଏବଂ ରଦଶର 
ଅନ୍ୟୱାନ୍ୟ ସ୍ୱାନରର ରକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତୀମୱାରନ ଏହ ିଅବସରରର 
ର�ୱାଗ ପ୍ରଦଶ୍ଷନରର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିରଲ। 

ଶକି୍ମୱାରନ ଭୱାରତ ସହ କୱାନ୍ରର କୱାନ୍ଦ ମିଳୱାଇ ଚୱାଲିବୱାକୁ ଚୱାହୱାନ୍।ି 
ନଜି ରଦଶବୱାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଶକି୍ ଦ୍ େୱାରୱା ଆଜ ିଭୱାରତ ନରିନ୍ର ଭୱାରବ 
ପ୍ରଗତରି ରୱାସ୍ତୱାରର ଆଗକୁ ଚୱାଲିବୱାରର ଲୱାଗିଛ।ି ଜନଗଣଙ୍କ ସଙ୍କଳ୍ପ ଏବଂ 
ଭୱାଗିଦୱାରୀ  ଆଜ ି ଜନ ଆରନ୍ଦୱାଳନରର ପରଶିତ ରହୱାଇଛ।ି ଆଗୱାମୀ 
ପିଢ଼ ିପୱାଇଁ ନୂଆ ଭୱାରତ ନୂଆ ଇତହିୱାସ ସଷିୃ୍ଟ ପୱାଇଁ କୱାମ କରୁଛ।ି ବଗିତ 
ଦଶନ୍ରିର ରଦଶର ପ୍ରତଟି ିଜନତୱା ନଜି କୱାମ ଦ୍ୱାରୱା ଭୱାରତର ସଶକ୍ ଶବ ି
ରଦଶ ଦୁନଆିକୁ ରଦଖୱାଇଛନ୍।ି ଏହ ିକୱାରଣରୁ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃକୱାଳ 
ଅଥ୍ଷୱାତ୍  ଆସନ୍ୱା 25 ବର୍୍ଷ ପୱାଇଁ ଆଶୱା ଆହୁର ି ବଢ଼ଛି ି କୱାରଣ ଆଜ ି
ଭୱାରତର ପ୍ରତଟି ିନୱାଗରକି ସ୍ୟଂ ରଗୱାଟଏି ରଗୱାଟଏି ସଫଳତୱାର କୱାହୱାଣୀ 
ପୱାଲଟଛି।ି  n
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ଅସହ୍ଲୋଯାଗ ଆଲୋନ୍ଦାଳନ

ଅଗଷ୍ଟ କ୍ାନ୍.ି.. 
ଦୀ�୍ଷ ସମୟର ପରୱାଧୀନତୱାକୁ �ଟୱାଇବୱା ପୱାଇଁ ଭୱାରତ ଅହୋନକ ସଂ�ର୍୍ଷ କରଛି ିଓ ହୋଶର୍ହୋର ସ୍ୱାଧୀନତୱା 

ପ୍ରୱାପ୍ତ କରିଛ।ି ଏ� ିସଂ�ର୍୍ଷ ପଥହୋର ଅେଷ୍ଟ ମୱାସ ସ୍ତନ୍ତ ମ�ତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ୱାକହୋର। କୱାରଣ ଭୱାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
ଆହୋନ୍ୱାଳନର ମଳୁଦୂଆ କୁ�ୱାର୍ୱାଉଥିବୱା ତହିୋନୱାଟ ିେୁରୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ଜନଆହୋନ୍ୱାଳନ ଏ� ିମୱାସହୋର ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୱାଇଥି�ୱା। 
ପଣିୁ ହୋର୍ହୋତହୋବହୋଳ ହୋଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ତମ ବର୍୍ଷ ପୱାଳନ କରୁଛ,ି ହୋସ� ିସମୟହୋର ଆମକୁ କ୍ୱାନ୍ରି ମୱାସ 
କୁ�ୱାର୍ୱାଉଥିବୱା ଅେଷ୍ଟହୋର ସଂେ�ତି ଏ� ିଆହୋନ୍ୱାଳନେୁଡ଼କି ସମ୍ପକ୍ଷହୋର ଅଧିକ ଜୱାଣିବୱା ଜରୁରୀ ହୋ�ୱାଇପହୋଡ଼... 

ଉପନରିବଶବୱାଦ ବରିରୱାଧରର ମହୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ୀ ରଦଶବୱାସୀଙୁ୍କ ନରିବଦନ କରଥିିରଲ 
ଏବଂ ଇଂରରଜ ଶୱାସନକୁ ସହର�ୱାଗ ନକରବିୱାକୁ ଦୱାବ ିକରଥିିରଲ। 1 ଅଗଷ୍ଟ 
1920ରର ଆନୁଷ୍ୱାନକି ଭୱାରବ ଏହ ିଆରନ୍ଦୱାଳନ ଆରମ୍ଭ କର ିମହୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ୀ 
ସ୍ଲୁ, କରଲଜ ଏବଂ ରକୱାଟ୍ଷ ବଜ୍ଷନ ସହ ଟକିସ ନ ରଦବୱାକୁ କହଥିିରଲ। �ଦ ି

ଅସହର�ୱାଗକୁ ସଠକି୍ ଭୱାବରର ପୱାଳନ କରୱା�ୱାଏ, ରତରବ ଭୱାରତ ଏକ ବର୍୍ଷ 
ମଧ୍ୟରର ସ୍ରୱାଜ ହୱାସଲ କରପିୱାରବି।  ପୂରୱା ଆରନ୍ଦୱାଳନରର ବ୍ରଟିଶିମୱାନଙ୍କ 

ଅତ୍ୟୱାଚୱାର ବରୁିଦ୍ଧରର ରକବଳ ଅହଂିସୱା ଉପୱାୟ ଗ୍ହଣ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା।

ଅସ�ହୋର୍ୱାେ ଆହୋନ୍ୱାଳନ ସ୍�ୁ-କହୋ�ଜ ଏବଂ ହୋକୱାଟ୍ଷ ଉପହୋର ସବ୍ଷୱାଧିକ 
ପ୍ରଭୱାବ ପକୱାଇଥି�ୱା। ରେମିକମୱାହୋନ କୱାମ ବନ୍ କରିହୋଦହୋ�। ଏକ ସରକୱାରୀ 

ରିହୋପୱାଟ୍ଷ ଅନୁର୍ୱାୟୀ, 1921 ମସ�ିୱାହୋର 396 ଟ ିଧମ୍ଷ�ଟ ହୋ�ୱାଇଥି�ୱା 
ହୋର୍ଉଁଥିହୋର 6 �କ୍ ରେମିକ ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କରିଥିହୋ� ଏବଂ 70 �କ୍ କୱାର୍୍ଷ୍ୟ 

ଦବିସ ବଜ୍ଷନ ହୋ�ୱାଇଥି�ୱା। 

ସ୍ୱଲୋେଶୀ ଆଲୋନ୍ଦାଳନ
ବଙ୍ଗ ବଭିୱାଜନ ରଘୱାର୍ଣୱା ପରର 7 ଅଗଷ୍ଟ 1905 ରର ସ୍ରଦଶୀ ଆରନ୍ଦୱାଳନ ଆରମ୍ଭ 
ରହୱାଇଥିଲୱା। ଭୱାରତୀୟମୱାରନ ସରକୱାରୀ ରସବୱା, ବଦି୍ୟୱାଳୟ, ରକୱାଟ୍ଷ ଏବଂ ବରିଦଶୀ 
ସୱାମଗ୍ୀକୁ ବଜ୍ଷନ କର ିସ୍ରଦଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଚୱାର କରବିୱାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ ିରନଇଥିରଲ। 
ଅଥ୍ଷୱାତ୍ ଏହୱା ଏକ ରୱାଜରନୈତକି ଆରନ୍ଦୱାଳନ ତଥୱା ବ୍ରଟିଶିମୱାନଙ୍କ ଉପରର ଆଥଷିକ କ୍ତ ି
ପହଞ୍ଚୱାଇବୱା ପୱାଇ ଁଏକ ଆରନ୍ଦୱାଳନ ଥିଲୱା। ସ୍ରଦଶୀ ଆରନ୍ଦୱାଳନ ମଖୁ୍ୟତ ତନି ିରନତୱାଙୁ୍କ 
ଜନ୍ମ ରଦଇଥିଲୱା। ରସମୱାରନ ରହରଲ ବୱାଲ ଗଙ୍ଗୱାଧର ତଲିକ, ବପିିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପୱାଲ ଏବଂ 
ଲୱାଲୱା ଲଜପତ ରୱାୟ। ଏହ ିତନି ିଜଣ ଲୱାଲ, ପୱାଲ ଏବଂ ବୱାଲ ନୱାମରର ଜଣୱାଶଣୁୱା। 

1905-1908 ମସ�ିୱା ମଧ୍ହୋର ଏ� ିଆହୋନ୍ୱାଳନ ହୋ�ବୱା ଦ୍ୱାରୱା ବହିୋଦଶୀ 
ଆମଦୱାନୀହୋର ଉହୋଲ୍�ନୀୟ ହ୍ୱାସ �ଟଥିି�ୱା । ଏ�ୱାଦ୍ୱାରୱା ହୋଦଶହୋର ସ୍ହୋଦଶୀ 
ହୋଟକ୍ସଟୱାଇଲ୍ ମିଲ୍, ସୱାବୁନ୍ ଏବଂ ଦଆିସ�ିି କୱାର�ୱାନୱା, ଟୱାହୋନରୀ କୱାର�ୱାନୱା, 
ବ୍ୟୱାଙ୍କ, ବୀମୱା କମ୍ପୱାନୀ, ହୋଦୱାକୱାନ ଇତ୍ୟୱାଦ ିପ୍ରତଷି୍ଠୱା ହୋ�ୱାଇଥି�ୱା। ଏ�ୱା ଭୱାରତୀୟ 
କୁଟୀର ଶଳି୍ପକୁ ମଧ୍ ପୁନଜ୍ଷୀବତି କରଥିି�ୱା। 

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆରନ୍ଦୱାଳନ ଇତହିୱାସକୁ ପଢ଼ବିୱାରବରଳ 8 ଅଗଷ୍ଟ 
ବରିଶର୍  ମହତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ୱା କରର। 1942 ମସହିୱା ଅଗଷ୍ଟ  8-9 
ମଧ୍ୟରୱାତ୍ୀରର ଇଂରରଜଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର  ଭୱାରତ ଛୱାଡ଼ ଆରନ୍ଦୱାଳନ 
ଡୱାକରୱା ରଦଇଥିରଲ। ଏହ ିଆରନ୍ଦୱାଳନରର ଇଂରରଜ ଭୱାରତ 
ଛୱାଡ଼ ସହ କର ବୱା ମର ଆହ୍ବୱାନ ଦଆି�ୱାଇଥିଲୱା �ୱାହୱା ଭୱାରତର 
ଜନଗଣଙ୍କ ଡୱାକରୱାରର ପରଣିତ ରହୱାଇଥିଲୱା। ଏରବକୱାର ରନତୃତ୍ୱ 
‘କରବୁି ଏବଂ କରକି ିରହବୁି‘ ମନ୍ତକୁ ଜନ ଆରନ୍ଦୱାଳନର ମଜବୁତ 
ମଳୂଦୁଆ ଭୱାରବ ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍।ି ‘ଭୱାରତଛୱାଡ଼’ ଆରନ୍ଦୱାଳନ ଅବଶ୍ୟ 
ଭୱାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ରଦଇ ନଥିଲୱା କନୁି୍ ଏହୱାର ସଦୂୁର ପ୍ରସୱାରୀ 
ପ୍ରଭୱାବ ପଡ଼ଥିିଲୱା ଇଂରରଜ ଶୱାସନ ଉପରର। ରସଇଥି ପୱାଇଁ ଏହୱାକୁ 
ଭୱାରତର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପୱାଇଁ ରହୱାଇଥିବୱା ଆରନ୍ଦୱାଳନଗୁଡ଼କି ଭିତରର 
ଅନ୍ମି ମହୱାପ୍ରୟୱାସ ଭୱାରବ ଗ୍ହଣ କରୱା�ୱାଏ। ଏହୱା ସବୁଠୱାରୁ  
ବଶିୱାଳ ଓ ପ୍ରଭୱାବଶୱାଳୀ ଜନ ଆରନ୍ଦୱାଳନ ଥିଲୱା। 

ଭାରତ ଛାଡ଼- କର ବା ମର… 
ଆଲୋନ୍ଦାଳନକୁ 80 ବର୍୍ଷ 

କଭରଲୋଷ୍ଟାରି

ଅମୃତ ମଲୋହ୍ାତ୍ସବ
ର

 75 ସପ୍ାହ୍
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ଭିରି୍ତଭୂମି, ଶକି୍ଷା ସହ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ପାଇ ଁପି୍ରକସନ୍  ଲୋଡାଜ୍  

ଭିତି୍ଭୂମ,ି ଶକି୍ୱା ଏବଂ ହୋଦଶର ନୱାେରକିଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଧିୱା ହୋଦବୱା �ୱାେି ସରକୱାର ପ୍ରତବିଦ୍ଧ ର�ଛିନ୍।ି ଏ� ିପ୍ରତବିଦ୍ଧତୱାକୁ 
ଆଧୱାର କରି  ହୋକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍କ ମନ୍ତମିଣ୍ଡଳ ତରଙ୍ୱା ��ି- ଅମ୍ୱୱାଜ-ିଆବୁହୋରୱାଡ୍  ନୂଆ ହୋରଳ �ୱାଇନ୍  ନମି୍ଷୱାଣ, ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହୋରଳ 

ଓ ପରବି�ନ ସଂସ୍ଥୱାନକୁ �ମି୍ ଡ୍  ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୱାଳୟରୁ ହୋକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୱାଳୟକୁ ଅପ୍ ହୋଗ୍ରହୋ�ସନ୍  ପୱାଇଁ ମଜେରୁୀ ହୋଦଇଛନ୍।ି  
ହୋସ�ପିର ି18 ବର୍୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍ ସମସ୍ ନୱାେରିକଙୁ୍କ 75 ଦନି ର୍ୱାଏ ମୱାେଣୱାହୋର ପି୍ରକସନ୍  ହୋ�ୱାଜ୍  ହୋଦବୱା �ୱାେି ନଷି୍ପତି୍ 
ହୋନଇଛନ୍।ି ତରଙ୍ୱା ��ି-ଅମ୍ୱୱାଜ-ିଆବୁହୋରୱାଡ୍  ନୂଆ ହୋରଳ�ୱାଇନ୍  ନମି୍ଷୱାଣ ଦ୍ୱାରୱା େୁଜରୱାଟ ଓ ରୱାଜସ୍ଥୱାନହୋର ପର୍୍ଷ୍ୟଟନକୁ 

ହୋପ୍ରୱାତ୍ସୱା�ନ ମିଳବିୱା ସ� ଆନୁସଙି୍କ ଭିତି୍ଭୂମ ିସଦୃୁଢ଼ ହୋ�ବ...। 

କ୍ୟାବଲିୋନଟ୍  ନଷି୍ପରି୍ତ

n  ନଷି୍ପତି୍: 18 ବର୍୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ ନୱାେରିକଙୁ୍କ ହୋକୱାଭି� 
ଟକିୱା ମୱାେଣୱାହୋର ପ୍ରଦୱାନ କରିବୱାକୁ  ହୋକନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟୱାବହିୋନଟ ନଷି୍ପତି୍ 
ହୋନଇଛନ୍ି

n  ପ୍ରଭୱାବ: ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃକୱାଳରର, ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ନଷି୍ପର୍ତ ି
ରନଇଛନ୍ ି ର� ଜୁଲୱାଇ 15, 2022 ଠୱାରୁ ଆଗୱାମୀ 75 ଦନି 
ପୱାଇଁ ରଦଶରର 18 ବର୍୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ନୱାଗରକିଙୁ୍କ ସରକୱାରୀ 
ଟକିୱାକରଣ ରକନ୍ଦ୍ରରର ମୱାଗଣୱାରର  ରକୱାଭିଡ୍  ଟକିୱା ପ୍ରଦୱାନ କରୱା�ିବ। 
ବର୍ତ୍ଷମୱାନ ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ଏହୱା ଫ୍ଟେଲୱାଇନ କମ୍ଷଚୱାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ 
ନୱାଗରକିଙ୍କ ପୱାଇଁ ମୱାଗଣୱା ଥିଲୱା।  ଏରବ 75 ଦନି ପୱାଇଁ ଟକିୱାକରଣ 
ମୱାଗଣୱା ରହବୱାଦ୍ୱାରୱା ସମସ୍ତ ବଗ୍ଷ ମୱାଗଣୱାରର ଟକିୱା ପୱାଇପୱାରରିବ। 

n  ନଷି୍ପତି୍: େୁଜରୱାଟର ବହୋଡ଼ୱାଦରୱା�ୱାହୋର ଥିବୱା ଜୱାତୀୟ ହୋରଳ 
ଏବଂ ପରିବ�ନ ପ୍ରତଷି୍ଠୱାନକୁ �ମି୍ ଡ୍  ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୱାଳୟରୁ ହୋକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୱାଳୟହୋର ପରିଣତ କରିବୱା ପ୍ରସ୍ୱାବକୁ କ୍ୟୱାବହିୋନଟ୍ 
ଅନୁହୋମୱାଦନ କରିଛନ୍।ି 

n  ପ୍ରଭୱାବ: ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୱାଳୟର ମୱାନ୍ୟତୱା ପୱାଇ ଏହ ି
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୱାଳୟର କ୍ମତୱା ଆହୁର ିବୃଦ୍ଧ ିପୱାଇବ। ପରବିହନ ରକ୍ତ୍ରର 
ଶକି୍ୱା, ତୱାଲିମ, ଦକ୍ତୱା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ୱାନ ସହତି ଅଧିକ ନୂତନ 

ପୱାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇପୱାରବି, �ୱାହୱା ରକବଳ ଗୁଜୁରୱାଟର 
ରଲୱାକଙୁ୍କ ନୁରହଁ, ସୱାରୱା ରଦଶର �ୁବକମୱାନଙ୍କ ପୱାଇଁ ଲୱାଭଦୱାୟକ 
ରହବ।

n  ନଷି୍ପତି୍: ତରଙ୍ୱା �ଲି୍-ଅମ୍ୱୱାଜୀ-ଆବୁ ହୋରୱାଡ୍ ନୂତନ ହୋରଳ �ୱାଇନକୁ 
କ୍ୟୱାବହିୋନଟ୍ ଅନୁହୋମୱାଦନ କରିଛନ୍।ି 2798 ହୋକୱାଟ ିମୂ�୍ୟ ବ୍ୟୟହୋର 
4 ବର୍୍ଷ ଭିତହୋର ଏ�ୱା ନମି୍ଷୱାଣ ହୋ�ବ। 

n  ପ୍ରଭୱାବ: ଏହ ି116.65 କରିଲୱାମିଟର ଲମ୍ବୱା ରରଳ ଲୱାଇନ ସ୍ୱାନୀୟ 
ରମୱାବଲିିଟ,ି ଉତ୍ୱାଦ ପରବିହନ, ଆତ୍ମନ�ୁିକି୍, ପ�୍ଷ୍ୟଟନ ଏବଂ 
ସୱାମୱାଜକି-ଅଥ୍ଷରନୈତକି ବକିୱାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କର।ି ରୱାଜସ୍ୱାନ ଏବଂ 
ଗୁଜୁରୱାଟର ରଲୱାକମୱାରନ ଉନ୍ନତ ରରଳ ସଂର�ୱାଗ ପୱାଇରବ, ଧୱାମଷିକ 
ପ�୍ଷ୍ୟଟନ ବୃଦ୍ଧ ିପୱାଇବ। 51 ଟ ିଶକି୍ପୀଠ ମଧ୍ୟରର ଏକ ପ୍ରସଦି୍ଧ ତୀଥ୍ଷ 
ରକନ୍ଦ୍ର ଅମ୍ବୱାଜୀରର ପହଞ୍ଚବିୱା ସହଜ ରହବ।

n  ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ 2026-27 ସୁଦ୍ଧୱା ସମୱାପ୍ତ ରହବ। ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ନମି୍ଷୱାଣ 
ସମୟରର ପ୍ରୱାୟ 40 ଲକ୍ ମ୍ୟୱାରଡଜ୍  ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ନ�ୁିକି୍ ସଷିୃ୍ଟ 
ରହବ। ତରଙ୍ଗୱା ପୱାହୱାଡ ଉପରର ଥିବୱା ଅଜତିନୱାଥ ରଜୈନ ମନ୍ଦରି 
(24 ପବତି୍ ରଜୈନ ତୀଥ୍ଷଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରଗୱାଟଏି) ପରଦିଶ୍ଷନ ପୱାଇଁ 
ଆସୁଥିବୱା ଭକ୍ମୱାରନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ରହରବ। n



ଅତୀତ ଏବଂ 
ଭବରି୍୍ୟତ ପାଇ ଁ
ସମ୍କ୍ଷର ଲୋସତୁ 
ନଜି ଐତ�ି୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଣ କରିବୱା ଏବଂ ଏ�ୱାକୁ ଭବରି୍୍ୟତର ପିଢ଼ ିପୱା�ହୋର ପ�ଞ୍ଚୱାଇବୱା ସମସ୍ଙ୍କ 
ଦୱାୟିତ୍ୱ ହୋ�ୱାଇଥୱାଏ। ଏଥି�ୱାେି ଭୱାରତ ସବ୍ଷଦୱା ହୋଚଷି୍ଟତ ର� ିଆସଛି।ି ଅତୀତର ଇତ�ିୱାସକୁ ପଢ଼ବିୱା 
ଏବଂ ଐତ�ି୍ୟକୁ ସରୁକି୍ତ ରଖି ନୂଆ ଭୱାରତ ବତ୍୍ଷମୱାନର ପିଢ଼ ିଆେହୋର ଆମ ହୋୌରବଶୱାଳୀ 75 
ବର୍୍ଷର ଇତ�ିୱାସକୁ ହୋଦଖିବୱା ଏବଂ ଆେୱାମୀ ପିଢ଼ ିପୱାଇଁ ସଂରକି୍ତ କରିବୱା �ୱାେି ଅବସର ସୃଷି୍ଟ 
କରୁଛ।ି ବକିୱାଶ ସୱାଙ୍ହୋର ଏତ�ି୍ୟର ସରୁକ୍ହୋକୁ ପଣ କରିଥିବୱା ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ବେିତ ଆ� ବର୍୍ଷହୋର ନୱା 
ହୋକବଳ 100ରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ର�ୱାଳୟ ନମି୍ଷୱାଣ ବୱା ପୁଃନମି୍ଷୱାଣ ପୱାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛ,ି 50ଟ ି
ରୱାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମପ୍ଣିତ ମଧ୍ କରୱାର୍ୱାଇଛ।ି  ଏ� ିକ୍ମହୋର 14 ଏପି୍ର�, 2022ହୋର ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୱାଇଥିବୱା 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ର�ୱାଳୟ ଏକ ଭବ୍ୟ ହୋପ୍ରରଣୱା ସୱାଜବିୱା ସ� ଏକ ମ�ୱାନ ଜ୍ୱାନ ହୋକନ୍ଦ୍ର ଭୱାହୋବ 
ସ୍ଥୱାପିତ ହୋ�ୱାଇଛ।ି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ରହ୍ାଳୟ...

 ରାଷ୍ଟଟ୍ର ପିଏମ ୍ ସଂଗ୍ରହ୍ାଳୟ
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ବିଗତ 75 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ରଦଶ  ଅରନକ  ରଗୌରବମୟ ମହୂୁର୍ତ୍ଷର ସୱାକ୍ୀ 
ରହୱାଇଛ।ି ଇତହିୱାସର ଝରକୱାରର ଏହ ି ମହୂୁର୍ତ୍ଷଗୁଡ଼କିର ରକୌଣସ ି
ତୁଳନୱା ନୱାହିଁ।  ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସଂଗ୍ହୱାଳୟରର ଆପଣ ଏହପିର ି
ଅରନକ ମହୂୁର୍ତ୍ଷର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ପୱାଇରବ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭୱାରତର ବକିୱାଶ 

ପଥରର ପ୍ରତଟି ିନବି୍ଷୱାଚତି ସରକୱାରଙ୍କ ସ୍ରଣୀୟ ଅବଦୱାନକୁ ରଗୱାଟ ିରଗୱାଟକିର ି
ସୱାମ୍ନୱାକୁ ଆଣିଛ ିଏହ ିମ୍ୁୟଜୟିମ୍ ।  ଏହ ିପ୍ରକି୍ରୟୱାରର ନୁ୍ୟଏଜ୍  ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜକୁି 
ରପ୍ରସ୍ ରୱାଗ କରୱା�ୱାଇଛ।ି ସଚୂନୱା ଓ ପ୍ର�ୁକି୍ ବଦି୍ୟୱା ମୱାଧ୍ୟମର ର�ରକୌଣସ ିଦଶ୍ଷକ 
ମ୍ୁୟଜୟିମର ବରି୍ୟବସୁ୍ତ ସରଙ୍ଗ ତଲ୍ୀନ ରହବୱାର ସରୁ�ୱାଗ ସଷିୃ୍ଟ ରହୱାଇଛ।ି 
ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜ ିମୱାଧ୍ୟମରର ରସ ସମୟର ରନତୃତ୍ୱ, ରସ ସମୟର ଆହ୍ବୱାନ ଏବଂ 
ଏହୱାକୁ ମକୁୱାବଲିୱା କରବିୱାରର ତୱାଙ୍କ ରକୌଶଳକୁ ଭବରି୍୍ୟତର ପିଢ଼ ି ନକିଟରର 
ପହଞ୍ଚୱାଇବୱା ପୱାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରହୱାଇଛ।ି ରସଇଥିପୱାଇଁ ତ ଏହୱା ରଲୱାକଙ୍କ ପୱାଖରର 
ଗ୍ହଣୀୟ ରହୱାଇଛ।ି ରୱାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଓ ଉପରୱାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ସରମତ ଏହ ି ମ୍ୁୟଜୟିମ 
ରଖୱାଲିବୱାର ମୱାତ୍ ଦୁଇମୱାସ ମଧ୍ୟରର 50 ହଜୱାରରୁ ଅଧିକ ଦଶ୍ଷକ ଏଠୱାରର 
ପହଞ୍ଚଛିନ୍।ି 

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ 24 ଏପି୍ରଲ 2022ରର ‘ମନ କୀ ବୱାତ’ 
କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର କହଥିିରଲ ର� ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସଂଗ୍ହୱାଳୟରର ଏପର ିଅରନକ 
ତଥ୍ୟ ରହଛି ି�ୱାହୱା ଅଧିକୱାଂଶ ରଲୱାକଙୁ୍କ ଜଣୱା ନୱାହିଁ। ଏପରକି ିଏହ ିକୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରମ 18 ତୱାରଖି ଦନି ପଡ଼ଥିିବୱା ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ଦବିସ ଅବସରରର 
ରଦଶର �ୁବକମୱାନଙୁ୍କ ରସମୱାନଙ୍କ ବନୁ୍ଙ୍କ ସହ ଅତକିମ୍ ରର ନକିଟସ୍ ର� 
ରକୌଣସ ିରଗୱାଟଏି ମ୍ୁୟଜୟିମ୍  ପରଦିଶ୍ଷନ କରବିୱାକୁ ରସ ଆହ୍ବୱାନ ରଦଇଥିରଲ।    
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍କ ଭୱାର୍ୱାରର, ର�ରତରବରଳ ଆମର �ୁବପିଢ଼ ି
ଏହ ି ଜୀବନ୍ ପ୍ରତୀକସବୁକୁ ରଦଖନ୍,ି ରସରତରବରଳ ଏହୱା ସତ୍ୟର ସତ୍ୟତୱା 
ମଧ୍ୟ ପୱାଇଥୱାଆନ୍।ି  ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ହୱାଳୟରର ବଭିିନ୍ନ ଆହ୍ବୱାନ ଭିତରର 
ଆମର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀମୱାରନ କପିର ି ରଦଶକୁ ଏକ ନୂତନ ପଥ ରଦଇଛନ୍ ି
ଏବଂ ରଦଶର ଚୱାରଆିରଡ଼ ସନୁଶିି୍ତ କରଛିନ୍ ି ତୱାହୱାର ବର୍ଣ୍ଷନୱା କରୱା�ୱାଇଛ।ି 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ସବ୍ଷଦୱା ଭୱାରତର ଅତୀତ, ଭୱାରତର ଐତହି୍ୟ ର 
ଠକିଣୱା ଚତି୍ଣ ଓ ସରଚତନତୱା ବୱାବଦରର ଗୁରୁତ୍ୱୱାରରୱାପ କରଥିୱାଆନ୍।ି ଏହୱାର 
ଫଳ ସ୍ରୂପ, ବର୍ତ୍ଷମୱାନର ସରକୱାର ଐତହି୍ୟର ସଂରକ୍ଣ, ବରିଦଶରୁ ଐତହି୍ୟ 
ରଫରୱାଇ ଆଣିବୱା, ବଶି୍ୱ ମଞ୍ଚରର ରଗୌରବମୟ ଐତହି୍ୟ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ ପୱାଇଁ କୱା�୍ଷ୍ୟ 
କରୁଛନ୍।ି ଏହ ିପ�୍ଷ୍ୟୱାୟରର ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ନମି୍ଷୱାଣ କରୱା�ୱାଉଛ।ି ଜୱାଲିଆନେୱାଲୱା 
ରମରମୱାରଆିଲ, ଆରମ୍ବଦକର ଜୱାତୀୟ ରମରମୱାରଆିଲ, ରନତୱାଜୀ ସଭୁୱାର୍ ଚନ୍ଦ୍ର 
ରବୱାର୍, ଭୱାରତୀୟ ଜୱାତୀୟ ରସନୱା ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ଏବଂ ଆଦବିୱାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
ସଂଗ୍ୱାମୀ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ପ୍ରଭୃତ ିଏହୱାର ରଗୱାଟଏି ରଗୱାଟଏି ଅଂଶ ବରିଶର୍। ଏକ 
ଗଣତୱାନ୍ତକି ରୱାଷ୍ଟ୍ର ଭୱାବରର ଭୱାରତ ର�ଉଁ ଅଗ୍ଗତ ିକରଛି ିତୱାହୱା ସହ ଭୱାରତର 
ବବିଧିତୱାକୁ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସଂଗ୍ହୱାଳୟରର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୱା�ୱାଇପୱାରବି। 
ଏହ ି କୱାରଣରୁ ରୱାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ରୱାମନୱାଥ ରକୱାବନି୍ଦ, ଉପରୱାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଏମ ରଭଙ୍କୟୱା 
ନୱାଇଡୁ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟୱାରର ମୱାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ସହ 50 ହଜୱାରରୁ 
ଅଧିକ ପରଦିଶ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ମୱାସ ମଧ୍ୟରର ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ଆସଛିନ୍।ି ଏହ ି
ସଂଗ୍ହୱାଳୟରର ରକବଳ ମଳୂ ଚତି୍ ଏବଂ ଭିଡଓି ବ୍ୟବହୱାର କରୱା�ୱାଇଛ,ି �ୱାହୱା 
ସଂଗ୍ହୱାଳୟରର କୁହୱା�ୱାଇଥିବୱା କୱାହୱାଣୀର ସତ୍ୟତୱା ପ୍ରତପିୱାଦନ କରଥିୱାଏ।  
�ଦ ିଆପଣ ଏପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ରଦଖିବୱାକୁ ଆସ ିନୱାହୱାଁନ୍,ି 
ରତରବ ଏକ ର�ୱାଜନୱା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରନୁ୍, ଆପଣଙ୍କର ପି୍ରୟ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ସହ ଫରଟୱା ଉଠୱାନୁ୍ ଆଉ ତୱାଙ୍କ ସହତି ଚୱାଲିବୱାର ମଧ୍ୟ ଭିଡଓି ଉଠୱାଇ ସୃ୍ତ ି
ଆକୱାରରର ସୱାଇତ ିରଖନୁ୍।

ଏହ୍ ିପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ରହ୍ାଳୟ 
ଆମକୁ ନରିନ୍ର ଲୋପ୍ରରଣା 

ଲୋଯାଗାଇବ। ଏହ୍ ିସଂଗ୍ରହ୍ାଳ୍ରୟ 
ଆମ ଭିତଲୋର, ଭାରତ ପାଇ ଁ

ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପର ଅଙୁ୍କଲୋରାେ୍ ଗମ 
ପାଇ ଁଶକି୍ ରଖ୍ଛି।ି ଏହ୍ ି

ସଂଗ୍ରହ୍ାଳୟ ଭାରତ ପାଇ ଁ
ଯବୁ ପିଢି଼କୁ କଛି ିକରିବା �ାଗି 

ଲୋପ୍ରରଣା ଲୋେଉଛ।ି 
ନଲୋରନ୍ଦ୍ର ଲୋମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
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ସଂସେ ସାମ୍୍ନାଲୋର ୱାକ୍  ୱଥି ପିଏମ
ଏ�ୱାହୋର ଆପଣ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସ� ସଂସଦ 
ସୱାମନେୱାହୋର  ଅେହୋମହୋଣ୍ଡ୍ ରିଅ�ିଟହିୋର ଚୱା�ିବୱାର 
ସହୁୋର୍ୱାେ ପୱାଇହୋବ, ର୍ୱା�ୱାର ଭି�ଓି ଆପଣ ମଧ୍ 
ହୋନଇପୱାରିହୋବ।

ପିଏମ ୍ଙ୍କ ସହ୍ ଫଲୋଟା ପାଇ ଁଲୋପାଜ୍
ଏ�ୱାହୋର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପି୍ରୟ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ସ�ତି ଅେହୋମହୋଣ୍ଡ୍ ରିଅ�ିଟହିୋର ଫହୋଟୱା 
ଉ�ୱାଇବୱାର  ସହୁୋର୍ୱାେ ପୱାଇବ।

ଉନ୍ନତ �ଜିଟିୱା� ଭିତି୍ଭୂମି ଏବଂ ଅତ୍ୟୱାଧୁନକି ଜ୍ୱାନହୋକୗଶଳର 
ମିରେଣ ଦ୍ୱାରୱା ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ର�ୱାଳୟ ବକିଶତି ହୋ�ୱାଇଛ,ି ଆପଣ 
ଏ�ୱାହୋର ଅହୋନକ େୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ବରି୍ୟକୁ ବୁଝବିୱା ସ�ଜ ହୋ�ବ। ଏ�ୱା 
ଏକ  ମ�ୱାନ ଅନୁଭବ ହୋଦବ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ରହ୍ାଳୟଲୋର 
ମିଳିବ ଏପରି ଅନୁଭବ 

n  ନୂଆଦଲି୍ୀରର ତନିମରୁ୍ତଷି ଭବନ ପରସିରରର  
ନମିଷିତ ଲକ ଆଇକନକି୍ ବଲି୍ଲ୍ିଂରର 
ଏହ ିଆଧୁନକି  ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ସ୍ୱାପନୱା 
କରୱା�ୱାଇଛ,ି �ୱାହୱା ଭୱାରତର ଅନ୍ୟ ଆଧୁନକି 
ସଂଗ୍ହୱାଳୟଗୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।

n  ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ପୱାଇଁ 15,600 
ବଗ୍ଷ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଆୟତନର ଦୁଇଟ ି
ବ୍ଲକ୍ କୁ ଏକୱାଠ ିକରୱା�ୱାଇଛ।ି  ରସଠୱାରର 
43ଟ ିଗ୍ୟୱାରଲରୀ ଅଛ,ି ର�ଉଁଠୱାରର 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଅବଦୱାନର 
ବର୍ଣ୍ଷନୱାତ୍ମକ ରରକଡ୍ଷ ଅଛ।ି ଏକକୱାଳୀନ 
ପ୍ରୱାୟ 4000 ହଜୱାର ରଲୱାକଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପୱାଇଁ 
ଏଠୱାରର ବ୍ୟବସ୍ୱା କରୱା�ୱାଇଛ।ି 

 n  ପ୍ରମଖୁ ଘଟଣୱା,  18ଶ’ ଶତୱାବ୍ଦୀରର ରଦଶର 
ସମଦୃ୍ଧ ିଏବଂ ଏହୱାର ପରବର୍ତ୍ଷୀ ବ୍ରଟିଶି ଶୱାସକ, 
ସମ୍ବିଧୱାନ ତଆିର ିପ୍ରକି୍ରୟୱା, ଏହୱାର ଚ୍ୟୱାରଲଜେ 
ତଥୱା ପଣି୍ଡତ ଜବୱାହରଲୱାଲ ରନରହରୁଙ୍କଠୱାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ିଡକଟର ମନରମୱାହନ ସଂିଙ୍କ 
ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ 14 ଜଣ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
କୱା�୍ଷ୍ୟକୱାଳ ମଧ୍ୟରର ହୱାସଲ କରୱା�ୱାଇବୱା 
ପ୍ରମଖୁ କୱା�୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼କୁି ଏଠୱାରର ଉପସ୍ୱାପନ 
କରୱା�ୱାଇଛ।ି 

ଅତ୍ୟାଧନୁକି 
ଜ୍ାନଲୋକୗଶଳଲୋର ସ୍ଜେତି

ୟୁନଟିି ୱା� ବବିଧିତୱା ମଧ୍ହୋର 
ଏକତୱା ହୋ�ଉଛ ିଆମର 
ଶକି୍ । ଏ�ୱାକୁ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ 
କରିବୱା ଏବଂ ଆମର 
ଏକତୱାକୁ ପୱାଳନ 
କରିବୱା ପୱାଇଁ ଏକତୱା 
ପ୍ରୱାଚୀର ନକିଟହୋର 
ଥିବୱା ହୋଦଶବୱାସୀଙ୍କ 
ସ� କୱାନ୍ କୱାନ୍ହୋର 
ଛ�ିୱା �ୁଅନୁ୍ ।
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ଭବରି୍୍ୟତ ଭାରତ ଲୋେଖ୍ନ୍ତୁ
ଏକ ଭଚୁ୍ଷଆଲ୍ ହୋ��ିକପ୍ଟରର ହୋପୱା�ହୋର 
ବସଥିିବୱା ହୋବହୋଳ ହୋଦଶର ଉଚ୍ଚତମ ବ୍ଜି୍, 
ଟହୋନଲ୍ ଏବଂ ହୋସୗର ପୱାକ୍ଷ ସ�ତି ହୋଦଶର 
ହୋରୱାମୱାଞ୍ଚକ ଭବରି୍ ର୍ୱାତ୍ୱାକୁ  180 �ଗି୍ରୀ 
ହୋପ୍ରୱାହୋଜକସନହୋର ଅନୁଭବ କରିପୱାରିବ |

ପି୍ରୟ ପିଏମ ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ପତ୍ 
ଆପଣଙ୍କ ପି୍ରୟ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ରିତ 
ଏକ ଶୁହୋଭଚ୍ଛୱାମଳୂକ ପତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନୱାଁହୋର 
ପୱାଇପୱାରିହୋବ। 

ଟାଇମ ୍ ମସିନ୍  
ଏକ କଷ୍ଟମ୍-ନମି୍ଣିତ ଟୱାଇମ୍ ମସନି୍ ମୱାଧ୍ମହୋର ଅତୀତକୁ 
ପୁନଃ ଜୀବନ୍ କରନୁ୍

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ ଭାର୍ଣ ଶଣୁନ୍ତୁ 
ଆପଣ ଏ�ୱାହୋର �ୱାଲ୍ କଲି୍ୱାରୁ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ହୋଦଇଥିବୱା ସ୍ରଣୀୟ ଭୱାର୍ଣକୁ ଭୱାର୍ଣ ଶୁଣିପୱାରିହୋବ

କଡି୍ ୍ସ ଲୋଜାନ୍ 
ଏ�ୱାହୋର ଇମସ୍ଣିଭ୍ ସ୍ଥ୍ରିନ୍ ମୱାଧ୍ମହୋର ଇହୋରେୱାର ମିଶନ୍ 
ମଙ୍�ୟୱାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମିଶନକୁ ଅନୁଭବ କରନୁ୍। 
ଆପଣଙ୍କର ସୃଷି୍ଟ ହୋ�ୱାଇଥିବୱା ଚତି୍େୁଡ଼କି ଏକ �ଜିଟିୱାଲ୍ 
ସ୍ଥ୍ରିନହୋର �ୱାଇଭ୍ ରି୍ବୱାକୁ ହୋଦ�ନୁ୍।

n  ସଂଗ୍ହୱାଳୟର ରଲୱାରଗୱା ରଦଶ ଏବଂ 
ଗଣତନ୍ତର ପ୍ରତୀକ ଧମ୍ଷଚକ୍ର ଧରଥିିବୱା 
ଭୱାରତର ରଲୱାକଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରର। 
ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ପୱାଇଁ ରକୌଣସ ିଗଛ କଟୱା�ୱାଇ 
ନୱାହିଁ କମି୍ବୱା ଅପସୱାରଣ କରୱା�ୱାଇ ନୱାହିଁ, ଶକି୍ 
ସଂରକ୍ଣର ଏକ ସ୍ୱାୟୀ ପଦ୍ଧତ ିବ୍ୟବହୱାର 
କରୱା�ୱାଇଛ।ି 
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ବରିକ୍ ଲୋହ୍ଲୋବ ନାହ୍ି,ଁ ଘଣ୍ା ବରିକ୍ ଲୋହ୍ଲୋବ ନାହ୍ି,ଁ ଘଣ୍ା 
ଘଣ୍ା ରହ୍ଲିୋବ: ଘଣ୍ା ରହ୍ଲିୋବ: 
ପିଲୱାରବରଳ ଆପଣ ନଶି୍ୟ 
ପିତୱାମୱାତୱାଙ୍କସହ କମି୍ବୱା ସ୍ଲୁରୁ 
ସଂଗ୍ହୱାଳୟକୁ �ୱାଇଥିରବ। ରହରଲ 
ରସଠୱାରର ଅଧିକ ସମୟ ବତିୱାଇବୱା 
କଷ୍ଟକର ରହୱାଇପଡ଼ଥିିବ।  । କନୁି୍ 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ଏ ରକ୍ତ୍ରର 
�ରଥଷ୍ଟ  ଅଲଗ।। ଏକ ପ୍ରଭୱାବଶୱାଳୀ 
ଢଙ୍ଗରର ଏହୱାକୁ ନମି୍ଷୱାଣ କରୱା�ୱାଇଛ।ି   
ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ପରଦିଶ୍ଷନ କରୁଥିବୱା ଶଶିୁ 
ଏବଂ �ୁବକମୱାରନ ଏହୱାକୁ ଉପରଭୱାଗ 
କରବି। ଅପ୍ରୀତକିର ଅନୁଭବ କରରିବ 
ନୱାହିଁ।
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ଏହ୍ ିସଂଗ୍ରହ୍ାଳୟଗଡିୁ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋେଖ୍ନ୍ତୁ
n ଭୱାରତୀୟ ସଂଗ୍ର�ୱାଳୟ: ରକୱାଲକୱାତୱାରର  1814 ମସହିୱାରର ସ୍ୱାପିତ ଏହ ି

ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ରକବଳ ଭୱାରତରର ନୁରହ ଁବରଂ ଏସଆି ପ୍ରଶୱାନ୍ ରକ୍ତ୍ର 
ସବ୍ଷ ପରୁୱାତନ ତଥୱା ସବ୍ଷବୃହତ ସଂଗ୍ହୱାଳୟଭୱାରବ ପରଚିତି। ପରୁୱାତନ, 
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଳଙ୍କୱାର, ଜୀବୱାଶ୍ମ, କଙ୍କୱାଳ, ପରୁୱାତନ ସଂରକି୍ତ ଶବ ଏବଂ 
ରମୱାଗଲ ଚତି୍ଗୁଡ଼କିର ଏକ ବରିଳ ସଂଗ୍ହ ସହତି ଏହୱାର ଏକ ଅନନ୍ୟ 
ମଦୁ୍ରୱା ସଂଗ୍ହ ଅଛ।ି

n ଜୱାତୀୟ ହୋରଳ ସଂଗ୍ର�ୱାଳୟ, ନୂଆଦଲି୍ୀରର ଅବସ୍ତି। ର�ଉଁଠୱାରର 
ଭୱାରତୀୟ ରରଳର 140 ବର୍୍ଷର ଐତହି୍ୟ ରଦଖିବୱା ଏବଂ ବୁଝବିୱାକୁ 
ସରୁ�ୱାଗ ମରିଳ। ଏଠୱାରର ଜରଣ ମହୱାରୱାଜୱାଙ୍କ ରରୱାଲିଂ ସୱାଲୁନ୍ ସହ 
ରଫରକୁିଇନ୍, ବୱାଷ୍ପୀୟଇଜିେନ୍, ରକୱାଇଲୱା ଚୱାଳତି �ୱାନର ମରଡଲ୍ 
ରଦଖିପୱାରରିବ । ଏହ ିସଂଗ୍ହୱାଳୟରର ଦୁନଆିର ସବ୍ଷ ପରୁୱାତନ ଚୱାଲୁଥିବୱା 
ରଟ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟ ରହଛି,ି �ୱାହୱାର ଇଜିେନ 1855 ରର ନମିଷିତ ରହୱାଇଥିଲୱା।

n ଆରବଆିଇ ମଦୁ୍ରୱା ସଂଗ୍ର�ୱାଳୟ, ମମୁ୍ୱୱାଇ: ମଦୁ୍ରୱା, ଟଙ୍କୱାର ବକିୱାଶ କୱାହୱାଣୀ 
ଏହ ିସଂଗ୍ହୱାଳୟରର ରଦଖିବୱାକୁ ମରିଳ, ର୍ଷ୍ ଶତୱାବ୍ଦୀର ମଦୁ୍ରୱାଠୱାରୁ ଆଜ ି
ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ଇ-ମଦୁ୍ରୱା ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ସବୁକଛି ିଏଠୱାରର ଅଛ ି।

n ବରିୱାସତ୍ -ଇ-�ୱା�ସୱା:  ଶଖି୍ ଧମ୍ଷ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ସହତି ଜଡ଼ତି, �ୱାହୱା 
ପଜେୱାବର ଆନନ୍ଦପରୁ ସୱାହବିରର ଅବସ୍ତି। ଶଖି୍ ଇତହିୱାସର 500 ବର୍୍ଷ 
ଏବଂ ଖୱାଲସୱାର 300 ତମ ବୱାର୍ଷିକୀ ପୱାଳନ ଅବସରରର ଏହ ିସଂଗ୍ହୱାଳୟ 
ନମି୍ଷୱାଣ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା। ଏହୱା ଦଶମ ତଥୱା ରଶର୍ ଗୁରୁ ରଗୱାବନି୍ଦ ସଂିଙ୍କ 
ଶୱାସ୍ତ୍ର ଉପରର ଆଧୱାରତି ଏବଂ ଏସଆିର ସବ୍ଷୱାଧିକ ପରଦିଶଷିତ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ 
ଭୱାବରର ରରକଡ୍ଷ ରହୱାଇଛ।ି

n ପତଙ୍ ସଂଗ୍ର�ୱାଳୟ, ଅ�ମ୍ଦୱାବୱାଦ: ଏହ ିପତଙ୍ଗ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ରହଉଛ ି
ରଦଶର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମୱାତ୍ ପତଙ୍ଗ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ। ଏହୱା  ବଶି୍ୱରର 
ଦ୍ତିୀୟ  ମୱାନ୍ୟତୱା ପୱାଇଛ।ି 26 ରଫବୃଆରୀ 1975ରର ଏହ ିସଂଗ୍ହୱାଳୟ 
ରଖୱାଲୱା ରହୱାଇଥିଲୱା ଏବଂ ଶଙ୍କର ରକନ୍ଦ୍ର ଭୱାବରର ଜଣୱାଶଣୁୱା ଏହ ି
ସଂଗ୍ହୱାଳୟ, 22 ରୁ 16 ଫୁଟର ସବୁଠୱାରୁ ବଡ଼ ପତଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ରକବଳ 
ପତଙ୍ଗ ଇତହିୱାସ ବରି୍ୟରର ସଚୂନୱା ଏବଂ ବଶି୍ୱର ବରିଳ ପତଙ୍ଗଗୁଡ଼କୁି ମଧ୍ୟ 
ରଦଖିପୱାରର |

n ଭୱାରତୀୟ ସହିୋନମୱାର ଜୱାତୀୟ ସଂଗ୍ର�ୱାଳୟ: ଏହ ିସଂଗ୍ହୱାଳୟ ମମୁ୍ବୱାଇର 
ଗୁଲଶନ ମହଲ ଭବନରର ଅବସ୍ତି। ଏହ ିସଂଗ୍ହୱାଳୟକୁ ଜୱାନୁଆରୀ 
19, 2019 ରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଉଦ୍ୱାଟନ କରଥିିରଲ। 

n ଜୱାତୀୟ �ୁଦ୍ଧ ରମରମୱାରଆିଲ୍ ନୂଆଦଲି୍ୀରର ଅବସ୍ତି। ସରବ୍ଷୱାଚ୍ଚ ବଳଦିୱାନ 
ରଦଇଥିବୱା ରସୈନକିମୱାନଙ୍କ ସୃ୍ତରିର ଏହୱା ନମି୍ଷୱାଣ କରୱା�ୱାଇଛ।ି ବର୍ତ୍ଷମୱାନ 
ଅମର �ବୱାନ ରଜ୍ୟୱାତ ିମଧ୍ୟ ଏହଠିୱାରର ପ୍ରଜ୍ଜଳତି। 

n ନୂଆଦଲି୍ୀରର ଜୱାତୀୟ ରପୱାଲିସ୍ ରମରମୱାରଆିଲ୍ ରହଛି।ି ରପୱାଲିସ ଏବଂ 
ପୱାରୱାମଲିିଟୱାରୀ ରଫୱାସ୍ଷକୁ ଉତ୍ସଗ୍ଷୀକୃତ ଜୱାତୀୟ ରମରମୱାରଆିଲ 21 
ଅରକଟୱାବର, 2018 ରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା ରଦଶ 
ପୱାଇ ଁଉତ୍ସଗ୍ଷ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା।   ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଏରତ ଦଶନ୍ ିପରର ରଦଶରର 
ରକୌଣସ ିଜୱାତୀୟ ରପୱାଲିସ ରମରମୱାରଆିଲ ନଥିଲୱା।

n ଜଲିଆନେୱାଲୱା ବୱାଗ ରମରମୱାରଆିଲ୍: ବର୍ତ୍ଷମୱାନର ସରକୱାର କରମ୍ପ୍ଲକ୍ସ ଏବଂ 
ରମରମୱାରଆିଲ୍ ଗ୍ୟୱାରଲରୀର ପନୁଃନମି୍ଷୱାଣ କୱା�୍ଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି

 n ବରିପ୍ଲୱାବ ିଭରତ ଗ୍ୟୱାରଲରୀ ରକୱାଲକୱାତୱାରର ଅଛ।ି ଆଧୁନକି ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜ ି
ମୱାଧ୍ୟମରର ଏଠୱାରର ବପି୍ଳବର ପ୍ରତୀକ ଆକର୍୍ଷଣୀୟ କରୱା�ୱାଉଛ।ି 
ଇତହିୱାସର ପଷୃ୍ୱାରୁ ଆଜୱାଦ ହନି୍ଦ ରଫୌଜର ଅବଦୱାନ ଜୱାଣିବୱାକୁ ଏଠୱାରର 
ଏକ ପ୍ରୟୱାସ କରୱା�ୱାଇଛ।ି

n ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ଶଙୃ୍ଖଳୱାରର ବସି୍ଷୱା ମଣୁ୍ଡୱା ଆଦବିୱାସୀ 
ସ୍ତନ୍ତତୱା ରସନୱାନୀ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ, ଝୱାଡ଼ଖଣ୍ଡରର ସ୍ୱାପନ କରୱା�ୱାଇଛ।ି 
ଗୁଜୁରୱାଟର ନମ୍ଷଦୱା ଜଲି୍ୱାରର ରଦଶର ଜୱାତୀୟ ଆଦବିୱାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
ସଂଗ୍ୱାମୀ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ନମି୍ଷୱାଣ ରହଉଛ,ି ର�ଉଁଥିରର 16ଟ ିଗ୍ୟୱାରଲରୀରର 
ସମଗ୍ ଭୱାରତର ଆଦବିୱାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆରନ୍ଦୱାଳନ ଏ ରନତୱାଙ୍କ ବରି୍ୟ 
ଉରଲ୍ଖ ରହବି। ଷ୍ଟୱାଚୁ୍ୟ ଅଫ୍ ୟୁନଟି ିଠୱାରୁ ଏହ ିସଂଗ୍ହୱାଳୟ ପ୍ରୱାୟ 6 
କରିଲୱାମଟିର ଦୂରରର ଅବସ୍ତି। 

ତଥ୍ୟ ଯାହ୍ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ବରି୍ୟଲୋର ଜ୍ାନ ବଢ଼ାଇଥାଏ
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ର�ୱାଳୟହୋର ଶୱାସନ-ପ୍ରଶୱାସନ, ଆ�୍ୱୱାନକୁ 
ମକୁୱାବ�ିୱା କରିବୱାର ପ୍ରକି୍ୟୱା ବରି୍ୟହୋର ତ ସଚୂନୱା ର�ଛି,ି ଏ�ୱା ସ� 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀମୱାନଙ୍କ  ବ୍ୟକି୍େତ ଜୀବନ ସ� ଜଡ଼ତି ସଚୂନୱା ବ ିର�ଛି,ି 
ବହିୋଶର୍ ପ୍ରସଙ୍କୁ ମଧ୍  ଧ୍ୱାନ ଦଆିର୍ୱାଇଛ।ି  

n ଲୱାଲ ବୱାହୱାଦୂର ଶୱାସ୍ତ୍ରୀ ତୱାଙ୍କ ଶ୍ୱରଙ୍କଘରର ଏକ ଚରଖୱାକୁ ତୱାଙ୍କ 
ବବିୱାହରର ଉପହୱାର ରୂରପ ଗ୍ହଣ କରଥିିରଲ। ରସହ ିଚରଖୱା 
ସଂଗ୍ହୱାଳୟରର ରଖୱା�ୱାଇଛ।ି ଏହୱା ସହ ଡୱାକଘରର ଥିବୱା ତୱାଙ୍କ 
ସଞ୍ଚୟ ଖୱାତୱା ବ ିରହଛି ି�ୱାହୱା ତୱାଙ୍କ ସରଳତୱା ଓ ସରଚ୍ଚୱାଟପଣିଆକୁ 
ବୟୱାନ କରର। 

n ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆରନ୍ଦୱାଳନରର ର�ୱାଗରଦବୱା ପୂବ୍ଷରୁ ରମୱାରଜୀ ରଦଶୱାଇ 

ଗୁଜରୱାଟର ରଡପୁଟ ିକରଲକଟର ଭୱାବରର ଦୀଘ୍ଷ ବର୍୍ଷ ଧର ିକୱା�୍ଷ୍ୟ 
କରଥିିରଲ।

n ରଚୌଧରୀ ଚରଣ ସଂି ଜମିଦୱାରୀ ପ୍ରଥୱା ରଦ୍ଦ ପୱାଇଁ ଗଭୀର ଭୱାବରର 
ଆଗ୍ହୀ ଥିରଲ। ସଂଗ୍ହୱାଳୟରର ଜମିଦୱାରୀ ରଦ୍ଦ ଉପରର ରସ 
ରଲଖିଥିବୱା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ପୁସ୍ତକକୁ ସୱାମିଲ୍  କରୱା�ୱାଇଛ।ି 

n ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖରଙ୍କ ବରି୍ୟରର ଅରନରକ ଜୱାଣନ୍ ିନୱାହିଁ ର� 
ରସ କନ୍ୟୱାକୁମୱାରୀରୁ ଦଲି୍ୀ ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ 'ଭୱାରତ �ୱାତ୍ୱା' ନୱାମରର ଏକ 
ପଦ�ୱାତ୍ୱା କରଥିିରଲ। ଜୱାନୁୟୱାରୀ 6 ରୁ 25 ଜୁନ୍ 1983 ପ�୍ଷ୍ୟନ୍  
ଏହ ି�ୱାତ୍ୱାରର ରସ ପ୍ରୱାୟ 4,260 କରିଲୱାମିଟର ଚୱାଲିଥିରଲ। 

ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ବଭିିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚତି୍ ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱଙ୍କ ସଂଗ୍ୱାମ କୱାହୱାଣୀ ଏବଂ ଭୱାରତୀୟ 
ମରନୱାରଜେନ ଶଳି୍ପର ଇତହିୱାସ ବରି୍ୟରର ଏକ ଅନ୍ନଷିହତି ଜ୍ୱାନ ପ୍ରଦୱାନ 
କରର।

n ଭୱାରତରର ରପୱାର୍ୱାକ ଐତହି୍ୟ ପୱାଇ ଁଅହମ୍ଦୱାବୱାଦରର କୱାଲିରକୱା 
ରଟକ୍ସଟୱାଇଲ୍ ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ରହଛି।ି 1949 ରର ପ୍ରତଷି୍ତି ଏହ ିସଂଗ୍ହୱାଳୟ 
ରକବଳ ରମୱାଗଲ ସମୟରର ନମିଷିତ ରପୱାର୍ୱାକ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରର ନୱାହିଁ, 
ବରଂ ରଦଶର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ୱାନରର ବୟନ ଶଳି୍ପର ଅଗ୍ଗତ ିବରି୍ୟରର ସଚୂନୱା 
ରଦଇଥୱାଏ । n

 ରାଷ୍ଟଟ୍ର ପିଏମ ୍ ସଂଗ୍ରହ୍ାଳୟ
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ଆମ ରଦଶରର ରକରବ ପ୍ରତଭିୱାର ଅଭୱାବ ରହ ି ନୱାହିଁ। କନୁି୍ 
ଦୁଭ୍ଷୱାଗ୍ୟ ର� ପରୱାଧୀନତୱା ସମୟରର ରକବଳ ଏବଂ ରକବଳ 
ନ�ୁିକି୍ ପୱାଇଁ ଶକି୍ୱାଦୱାନ କରୱା�ୱାଉଥିଲୱା। ରସରତରବରଳ 

ଇଂରରଜମୱାନଙ୍କର ଲକ୍୍ୟ ଥିଲୱା ନଜି ପୱାଇଁ ଏକ ରସବକ ରରେଣୀ ସଷିୃ୍ଟ 
କରବିୱା, ର�ଉଁମୱାରନ ତୱାଙ୍କ ଭୱାର୍ୱା ବୁଝପିୱାରରିବ ଏବଂ ସରକୱାରୀ 
କୱା�୍ଷ୍ୟରର ନଜିକୁ ନରିୟୱାଜତି କରପିୱାରରିବ। ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପରର, ଏଥିରର 
ସୱାମୱାନ୍ୟ ପରବିର୍ତ୍ଷନ ଆସଥିିଲୱା, କନୁି୍ ବହୁତ କଛି ି ପରବିର୍ତ୍ଷନ ରସମିତ ି
ରହଗିଲୱା। ଅଥ୍ଷୱାତ୍  ର�ଉଁ ପରଣିୱାମ ମିଳବି କଥୱା ତୱାହୱା ରହୱାଇପୱାରଲିୱା 
ନୱାହିଁ। 2020ରର ନୂତନ ଜୱାତୀୟ ଶକି୍ୱା ନୀତ ି ମୱାଧ୍ୟମରର ଏହୱା ଏହ ି
ବ୍ୟବସ୍ୱାରର ପରବିର୍ତ୍ଷନ ଆଣିବୱା ଆରମ୍ଭ ରହଲୱା। ଏକ ନୀତରିର ଶକି୍ୱାକୁ 
ରକବଳ ଚୱାକରି ିପୱାଇବୱା ସୀମିତ ନରଖି �ୁବପିଢ଼ଙି୍କ ଭବରି୍୍ୟତ ଗଠନରର 
ସୱାହୱା�୍ୟ କରବିୱାରର ନରିୟୱାଜତି କରୱାଗଲୱା।  7 ଜୁଲୱାଇରର ଅଖିଲ 
ଭୱାରତୀୟ ଶକି୍ୱା ସମି୍ଳନୀରର ଏହ ିବରି୍ୟରର ଉରଲ୍ଖ କର ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ କହଛିନ୍,ି “ଜୱାତୀୟ ଶକି୍ୱା ନୀତରି ରମୌଳକି ପ୍ରୱାଥମିକତୱା 
ରହଉଛ ି ଶକି୍ୱାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଷ ମରନୱାଭୱାବପୂର୍ଣ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ୱାରୁ ବୱାହୱାର କର ି

ତୱାହୱାକୁ ଏକବଂିଶ ଶତୱାବ୍ଦୀର ଆଧୁନକି ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା ସହତି ର�ୱାଡ଼ବିୱା। "

ପିଏମ ହୋମୱାଦୀଙ୍କ ଭୱାର୍ଣର 6 ପ୍ରମ�ୁ ବନୁି୍ 
 1. ଆରମ ରକବଳ ଡଗି୍ୀଧୱାରୀ �ୁବକ ତଆିର ିକରବିୱା ଉଚତି୍ ନୁରହଁ, 

ବରଂ ରଦଶକୁ ଆଗକୁ ରନବୱା ପୱାଇଁ ର�ଉଁ ମୱାନବ ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକ 
ରସହ ିଅନୁସୱାରର ରଦଶରର ଶକି୍ୱା ଦୱାନ କରବିୱା ଉଚତି। ଏହ ିସଂକଳ୍ପ 
ଆମ ଶକି୍କ ଏବଂ ଶକି୍ୱାନୁଷ୍ୱାନଙ୍କଦ୍ୱାରୱା ପରଚିୱାଳତି ରହବ: 

2. ଆଜ ିଭୱାରତ ରହଉଛ ିବଶି୍ୱର ସବୁଠୱାରୁ ଦରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧଶିୀଳ ଅଥ୍ଷନୀତ ି
ମଧ୍ୟରୁ ରଗୱାଟଏି।  ଆଜ ିଆରମ ଦୁନଆିର ତୃତୀୟ ବୃହର୍ତମ ଷ୍ଟୱାଟ୍ଷଅପ୍ 
ଇରକୱାସଷି୍ଟମ୍। ରସ୍ପସ୍ ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜ ି ପର ି ରକ୍ତ୍ରର, ର�ଉଁଠୱାରର 
ପୂବ୍ଷରୁ ରକବଳ ସରକୱାର ସବୁକଛି ି କରୁଥିରଲ, ବର୍ତ୍ଷମୱାନ ଘରରୱାଇ 
ରଖଳୱାଳଙି୍କ ମୱାଧ୍ୟମରର �ୁବକମୱାନଙ୍କ ପୱାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜଗତ ସଷିୃ୍ଟ 
ରହଉଛ।ି ରଦଶର ଝଅିମୱାନଙ୍କ ପୱାଇଁ, ର�ଉଁ ରକ୍ତ୍ଗୁଡକି   ବନ୍ଦ ରହୱାଇ 
ରହୁଥିଲୱା, ଆଜ ି ରସହ ି ରକ୍ତ୍ଗୁଡକିରର ଝଅିମୱାରନ ନଜି ପ୍ରତଭିୱାର 
ଉଦୱାହରଣ ଉପସ୍ୱାପନ କରୁଛନ୍।ି

ନୂଆ ଶକି୍ଷା, ନୂତନ ନୀତ,ି 
ଏକ ନୂତନ ଭାରତର ନମି୍ଷାଣ

ହୋର୍ପର ିଶଶିରୁ ଜୀବନ ପୱାଇଁ ମୱା’ କ୍ୀର ସବୁକଛି ି ହୋ�ୱାଇଥୱାଏ, �କି୍  ହୋସ�ପିରି 
ଶକି୍ୱା- ଜହୋଣ ବ୍ୟକି୍ ପୱାଇଁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତୁ୍ୟ ପର୍୍ଷ୍ୟନ୍ ଏକ ଅଥ୍ଷପୂର୍ଣ୍ଷ ଜୀବନର୍ୱାପନ 

ପୱାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟୱାବଶ୍ୟକ ଉପୱାଦୱାନ ହୋ�ୱାଇଥୱାଏ। କନୁି୍ ଶକି୍ୱାର ଉହୋଦ୍ଶ୍ୟ ହୋକବଳ 
�ଗି୍ରୀଧୱାରୀ ରୁ୍ବକମୱାନଙୁ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବୱା ନୁହୋ�,ଁ ବରଂ ହୋଦଶକୁ ଆେକୁ ହୋନବୱା 

ପୱାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୱାନବ ସମ୍ୱଳ ସୃଷି୍ଟ କରବିୱା। ଏ�ୱା ହୋ�ଉଛ ିନୂତନ ଜୱାତୀୟ ଶକି୍ୱା 
ନୀତରି  ମଳୂ  ଉହୋଦ୍ଶ୍ୟ। 29 ଜୁ�ୱାଇହୋର, ଏ� ିଶକି୍ୱାନୀତରି 2 ବର୍୍ଷ ସମୱାପ୍ତ 

ହୋ�ୱାଇଛ।ି ଏ� ିଦୁଇ ବର୍୍ଷ ଭିତହୋର, ବଦି୍ୟୱାଳୟ ଶକି୍ୱା �ୱାରୁ ଆରମ୍ଭ କରହିୋକୗଶଳ 
ବକିୱାଶ ର୍ୱାଏ ଅହୋନକ ନୂଆ ପଦହୋକ୍ପ ନଆିର୍ୱାଇଛ।ି ଏହୋବ ଉଚ୍ଚଶକି୍ୱା ହୋକ୍ତ୍ହୋର 

ଅନୁଶୀଳନ ସ� ଆେକୁ ବଢ଼ବିୱାହୋର ଅଛ।ି ଏ� ି�କ୍୍ୟ ହୋକମିତ ି�ୱାସ� 
ହୋ�ୱାଇପୱାରିବ, ହୋସ ହୋନଇ ଆବଶ୍ୟକ ଆହୋ�ୱାଚନୱା �ୱାେି ଶକି୍ୱା ହୋକ୍ତ୍ ସ� 
ହୋର୍ୱାଡ଼ ିହୋ�ୱାଇଥିବୱା 300ରୁ ଅଧିକ ବଶିଷି୍ଟ ବ୍ୟକି୍ 7 ରୁ 9 ଜୁ�ୱାଇ ପର୍୍ଷ୍ୟନ୍ 

ଧମ୍ଷ, ଆଧ୍ୱାତ୍କିତୱା ଏବଂ ଜ୍ୱାନର ନେରୀ ବୱାରୱାଣସୀ�ୱାହୋର ସବ୍ଷ 
ଭୱାରତୀୟ ଶ�ିୱା ସମହୋବଶ ହୋର ହୋର୍ୱାେ ହୋଦଇ ନଜି ମନ୍ବ୍ୟ 

ରଖିଥିହୋ�।  ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନହୋରନ୍ଦ୍ର ହୋମୱାଦୀ 7 ଜୁ�ୱାଇରୁ ଏ� ି
ମନ୍ଥନର ଶଭୁୱାରମ୍ଭ କରିଥିହୋ�..

ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଶକି୍ଷା ସମାଗମ
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3. ନୂତନ ଶକି୍ୱାନୀତରି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଧ୍ୟୱାନ ପିଲୱାମୱାନଙୁ୍କ ରସମୱାନଙ୍କର ପ୍ରତଭିୱା 
ଏବଂ ପସନ୍ଦ ଅନୁ�ୱାୟୀ ଦକ୍ କରବିୱା ଉପରର ଆଧୱାରତି।  ଆମର 
�ୁବକମୱାରନ ଦକ୍, ଆତ୍ମବଶି୍ୱୱାସରର ସମ୍ପନ୍ନ ରହବୱା ଉଚତି୍, ଶକି୍ୱା ନୀତ ି
ଏଥିପୱାଇଁ ଭୂମି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛ।ି

4. ନୂତନ ଜୱାତୀୟ ଶକି୍ୱା ନୀତ ିପୱାଇଁ ରଦଶର ଶକି୍ୱା ରକ୍ତ୍ରର ବୃହତ 
ଭିର୍ତଭୂିମି ସଷିୃ୍ଟ ଲୱାଗି କୱା�୍ଷ୍ୟ କରୱା�ୱାଇଛ।ି ଆଜ ି ରଦଶରର ବହୁ 
ସଂଖ୍ୟକ ନୂତନ କରଲଜ ରଖୱାଲୁଛ,ି ନୂତନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୱାଳୟ ରଖୱାଲୁଛ,ି 
ନୂତନ ଆଇଆଇଟ ିଏବଂ ଆଇଆଇଏମ୍ ପ୍ରତଷି୍ୱା କରୱା�ୱାଉଛ।ି

5. ଜୱାତୀୟ ଶକି୍ୱା ନୀତ ିବର୍ତ୍ଷମୱାନ ମୱାତୃଭୱାର୍ୱାରର ଅଧ୍ୟୟନ ପୱାଇଁ ବୱାଟ 
ରଖୱାଲିଛ।ି ଏହକି୍ରମରର ସଂସ୍ତୃପର ିପ୍ରୱାଚୀନ ଭୱାରତୀୟ ଭୱାର୍ୱାଗୁଡ଼କି 
ମଧ୍ୟ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହତି ରହଉଛ।ି

6. ଆଗୱାମୀ ସମୟରର ଭୱାରତ ବଶି୍ୱର ସବ୍ଷଭୱାରତୀୟ ଶକି୍ୱାର ଏକ 
ପ୍ରମଖୁ ରକନ୍ଦ୍ର ଭୱାବରର ଉଭୱା ରହୱାଇପୱାରର। ଏଥିପୱାଇଁ ଆମକୁ ଆମର 
ଶକି୍ୱା ବ୍ୟବସ୍ୱାକୁ ଆନ୍ଜ୍ଷୱାତୀୟ ସ୍ତରରର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିୱାକୁ ପଡବି। 
ରଦଶ ମଧ୍ୟ ଏହ ିଦଗିରର ନରିନ୍ର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛ।ି n

େବି୍ୟ, ଭବ୍ୟ ଏବଂ ନବ୍ୟ କାଶୀ

n 590 ରକୱାଟରୁି ଅଧିକ ମଲୂ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ୱାଟନ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା, 
ଏଥିରର ବୱାରୱାଣସୀ ସ୍ୱାଟ୍ଷ ସଟି ିଏବଂ ସହରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରର 
ଅରନକ ପଦରକ୍ପ ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍।

n ବୱାବତପୁର-କୱାପରସଥୀ-ଭରଦୱାହ ିରୱାସ୍ତୱାରର ଚୱାର ିରଲନ ବଶିଷି୍ଟ ଓଭର 
ବ୍ରଜି ନମି୍ଷୱାଣ, 7 ପିଏମ୍ ଜଏିସ୍ େୱାଇ ରୱାସ୍ତୱା ନମି୍ଷୱାଣ ଏବଂ ଧରୱାସନୁୱା-
ସନୁି୍ରୱା ରୱାସ୍ତୱାର ପ୍ରଶସି୍ତକରଣ ସହତି  ବଭିିନ୍ନ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ 
ଉଦ୍ୱାଟନ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା।

n ରସ୍ରରଜ୍ ଏବଂ ଜଳ ର�ୱାଗୱାଣର ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ଜଡ଼ତି ଅରନକ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ୱାଟନ।

n ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 1200 ରକୱାଟରୁି ଅଧିକ ମଲୂ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପର ମଳୂଦୁଆ 
ପକୱାଇଛନ୍।ି ଏଥିରର ଅରନକ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମ୍ପ୍ରସୱାରଣ କୱା�୍ଷ୍ୟ 
ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍। ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କି ସହର ଏବଂ ଗ୍ୱାମୱାଞ୍ଚଳ ରୱାସ୍ତୱାରର 
�ୱାତୱାୟୱାତ ଭୱାର ହ୍ୱାସ କରବିୱାରର ବହୁଦୂର �ିବ।

n ଏହ ିଅଞ୍ଚଳରର ପ�୍ଷ୍ୟଟନକୁ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହତି କରବିୱାପୱାଇଁ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ବଶି୍ୱ ବ୍ୟୱାଙ୍କ ସହୱାୟତୱାପ୍ରୱାପ୍ତ ଉର୍ତରପ୍ରରଦଶ ଗରବି ସମଥ୍ଷକ ପ�୍ଷ୍ୟଟନ 
ବକିୱାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରର ଅରନକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୱାଇଁ ମଳୂଦୁଆ ପକୱାଇରଲ।

n ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ ମଧ୍ୟ ସଗିରୱାସ୍ତି ରସ୍ପୱାଟ୍ଷସ୍ ଷ୍ଟୱାଡୟିମର 
ପୁନଃନମି୍ଷୱାଣ ପୱାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ�୍ଷ୍ୟୱାୟର ମଳୂଦୁଆ ପକୱାଇଥିରଲ।

ହୋର୍ହୋତହୋବହୋଳ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନହୋରନ୍ଦ୍ର ହୋମୱାଦୀ ପ୍ରଥମଥର ପୱାଇଁ କୱାଶୀରୁ 
ହୋ�ୱାକସଭୱା ନବି୍ଷୱାଚନହୋର ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦତିୱା କରିବୱା�ୱାେି ପ�ଞ୍ଚଥିିହୋ�, 
ହୋସହୋତହୋବହୋଳ ହୋସ ତୱାଙ୍କ ସ� େୁଜରୱାଟର ବକିୱାଶ ମହୋ�� ଆଣିଥିହୋ�। 
କନୁି୍ ହୋସ ଆଧ୍ୱାତ୍କି, ଧୱାମ୍ଣିକ ତଥୱା ସୱାଂସ୍ତୃକି ସ�ର କୱାଶୀହୋର ବକିୱାଶର 
ଏକ ନୂତନ ମହୋ�� ଉପସ୍ଥୱାପନ କରିଥିହୋ�, ର୍ୱା�ୱାକୁ 'କୱାଶୀ ମହୋ��' 
କୁ�ୱାର୍ୱାଏ। ପରମ୍ପରୱା ଏବଂ ଆଧୁନକିତୱାର ସହୋବ୍ଷୱାତ୍ମ ମିରେଣ ଏ� ିମହୋ��ହୋର 
ହୋଦ�ୱାର୍ୱାଏ। ହୋଦଶର ମଙ୍ ଧରି�ୱା ପହୋର ହୋର୍ହୋତହୋବହୋଳ ବ ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ହୋମୱାଦୀ ତୱାଙ୍କ ସଂସଦୀୟ ହୋକ୍ତ୍କୁ ଆସନ୍,ି ହୋସହୋତହୋବହୋଳ ହୋସ ହୋକୱାଟ ିହୋକୱାଟ ି
ଟଙ୍କୱା ଉପ�ୱାର ହୋନଇ ଆସନ୍।ି 7 ଜୁ�ୱାଇହୋର, ହୋସ ପଣିୁଥହୋର କୱାଶୀକୁ  
ପ୍ରଦୱାନ କରିଛନ୍ ି1800 ହୋକୱାଟ ିଉପ�ୱାର । 

କୱାଶୀ ସମଗ୍ ରଦଶକୁ ଏପର ିଚତି୍ ରଦଖୱାଇଛ,ି ର�ଉଁଥିରର ଐତହି୍ୟ ସହତି 
ବକିୱାଶ ଅନ୍ନଷିହତି।  ଏଠୱାରର ହଜୱାରହଜୱାର ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ମଲୂ୍ୟର ର�ୱାଜନୱା 
ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୱାପ୍ତ ରହୱାଇଛ ିଏବଂ ଅରନକ କୱା�୍ଷ୍ୟ ଚୱାଲିଛ।ି ଜୁଲୱାଇ 7ରର 
ପ୍ରୱାୟ 1,800 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ମଲୂ୍ୟର ବକିୱାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ ଘୱାଟନ 
ତଥୱା ଭିର୍ତପି୍ରସ୍ତର ସ୍ୱାପନ କର ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ କହଛିନ୍ ିର� 
କୱାଶୀରର ଆଧୁନକି ଭିର୍ତଭୂିମି ବସି୍ତୱାର ରହଉଛ।ି ଶକି୍ୱା, ରକୌଶଳ, ପରରିବଶ, 
ସ୍ଚ୍ୱାତୱା, ବ୍ୟବସୱାୟ ପୱାଇ; ର�ରତରବରଳ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହନ ମିରଳ, ନୂଆ 
ସଂସ୍ୱାନ ଗଢ଼ ିଉରଠ, ଆସ୍ୱା ଓ ଆଧ୍ୟୱାତ୍ମ୍ୟ ସହ ର�ୱାଡ଼ୱା ପବତି୍ ସ୍ୱାନଗୁଡ଼କିର 
ଦବି୍ୟତୱାକୁ ଆଧୁନକି ଭବ୍ୟତୱା ସହ ର�ୱାଡ଼ୱା �ୱାଏ, ରତରବ ବକିୱାଶ ପ୍ରଗତଶିୀଳ 
ରହୱାଇଥୱାଏ।  ର�ରତରବରଳ ଗରବିଙୁ୍କ ଘର, ବଜୁିଳ,ି ପୱାଣିଳ ରଶୌଚୱାଳୟ, ଭଳ ି
ସବୁଧିୱା ମିରଳ, ରୱାସ୍ତୱାକଡ଼ ବ୍ୟବସୱାୟୀ ହୁଅନୁ୍ ବୱା ହସ୍ତଶଳି୍ବ ବ୍ରବସୱାୟୀଙୁ୍କ ଲୱାଭ 
ମିରଳ ରସରତରବରଳ ବକିୱାଶ ସରମଦେନଶୀଳ ରହୱାଇଥୱାଏ। 

1800 ଲୋକାଟି ଟଙ୍କା ମ�ୂ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ

ବାରାଣସୀକୁ ମିଳି�ା  ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ ଲୋରାଲୋର୍ଇର ଉପହ୍ାର
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ତୱାଙ୍କର ବୱାରୱାସୀ ଗସ୍ତ ସମୟରର ଅକ୍ୟ ପୱାତ୍ ରରୱାରର୍ଇ ବ୍ୟବସ୍ୱାକୁ ମଧ୍ୟ 
ଉଦ୍ ଘୱାଟନ କରଥିିରଲ। ଏହୱା ରହଉଛ ିରଦଶର 62 ତମ ଅକ୍ୟ ପୱାତ୍ ରରୱାରର୍ଇ ଘର ଏବଂ ଉର୍ତରପ୍ରରଦଶରର 
ଚତୁଥ୍ଷ। ଅକ୍ୟ ପୱାତ୍ ଏକ ସ୍ୟଂ ସହୱାୟକ ସଂସ୍, ଏହୱା ୟୁପି ସରମତ ରଦଶର 12 ଟ ିରୱାଜ୍ୟରର ସ୍ଲୁ 
ପିଲୱାମୱାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟୱାହ୍ନ ରଭୱାଜନ ର�ୱାଗୱାଇଥୱାଏ। ଭୱାରତର ସରକୱାରୀ ବଦି୍ୟୱାଳୟରର ମଧ୍ୟୱାହ୍ନ ରଭୱାଜନ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ 
କୱା�୍ଷ୍ୟକୱାରୀ କରବିୱାରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍କ ସବୁଠୱାରୁ ବଡ଼ ସହର�ୱାଗୀ ରହଉଛ ିଅକ୍ୟ ପୱାତ୍। ସରକୱାରୀ-
ଘରରୱାଇ ସହର�ୱାଗ ରହଉଛ ିଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପର ମଳୂଦୁଆ। ଏହ ିସଂସ୍ୱା ରଦଶର 14,702 ବଦି୍ୟୱାଳୟରର ପ୍ରୱାୟ 
17 ଲକ୍ ଛୱାତ୍ଛୱାତ୍ୀଙୁ୍କ ମୱାଗଣୱା ରଭୱାଜନ ର�ୱାଗୱାଇଥୱାଏ। ଆଜ ିବୱାରୱାଣସୀରର ଅକ୍ୟ ପୱାତ୍ ରରୱାରର୍ଇର 
62 ତମ ରକନ୍ଦ୍ର ରଖୱାଲିଛ।ି ଏହ ିଅକ୍ୟ ପୱାତ୍ ରରୱାରର୍ଇ ଘରର ଏକ ଲକ୍ ଛୱାତ୍ଙ୍କ ପୱାଇଁ ମଧ୍ୟୱାହ୍ନ ରଭୱାଜନ 
ରୱାନ୍ୱା�ୱାଇପୱାରବି। 

ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଶକି୍ଷା ସମାଗମ
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ଅନ୍ଭୁ୍ଷକି୍: ବଞ୍ତି ବଗ୍ଷଙ୍କ ନକିଟଲୋର 
ପହ୍ଞ୍ବିା �ାଗି ବକିାଶର ରାସ୍ା

ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଅରୁଣ ଲୋଜଟ୍ �ୀ ସ୍ମାରକୀ ବତ୍କୃ ତା

ଅନ୍ଭୂ୍ଷକି୍ ବକିୱାଶର ଅଥ୍ଷ ଏମିତ ିଏକ ବକିୱାଶ ପ୍ରକି୍ରୟୱାକୁ ଇଙି୍ଗତ 
କରର ର�ଉଁଠୱାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପୱାଇଁ ସମୱାନ ସରୁ�ୱାଗ 
ରହଥିୱାଏ। ସରକୱାରୀ ର�ୱାଜନୱାର ଲୱାଭ ସମୱାଜର ରଶର୍ 

ଭୱାଗରର ପହରଞ୍ଚ। ସବୁ ବଗ୍ଷକୁ ରମୌଳକି ସବୁଧିୱା ର�ୱାଗୱାଇବୱା, 
ଅଥ୍ଷୱାତ୍ ଗହୃ, ଖୱାଦ୍ୟ, ପୱାନୀୟ ଜଳ, ଶକି୍ୱା, ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ତଥୱା ସମ୍ୱାନଜନକ 
ଜୀବନ�ୱାପନ ପୱାଇଁ ଜୀବକିୱାର ମୱାଧ୍ୟମ ସଷିୃ୍ଟ କରବିୱା ଉପରର ଅନ୍ଭୂ୍ଷକ୍ 
ବକିୱାଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଏି। ଏସବୁ ସହତି ଅନ୍ଭୂ୍ଷକି୍ ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ପରରିବଶ 
ସଂରକ୍ଣ ତଥୱା �ତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କୱାରଣ ପରରିବଶ ମଲୂ୍ୟରର 
ରହଉଥିବୱା ବକିୱାଶ ରକରବ ସ୍ୱାୟୀ କମି୍ବୱା ଅନ୍ଭୁ୍ଷକି୍ ରହୱାଇ ନପୱାରର। 

ଅନ୍ଭୂ୍ଷକି୍ ବନିୱା, ପ୍ରକୃତ ବକିୱାଶ ସମ୍ଭବ ନୁରହଁ ଏବଂ ବକିୱାଶ ବନିୱା 
ଅନ୍ଭୂ୍ଷକି୍ର ଲକ୍୍ୟ ହୱାସଲ ରହୱାଇପୱାରବି ନୱାହିଁ। ଅମତୃବର୍୍ଷ ସମୟରର 
ର�ରତରବରଳ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 100ତମ ବର୍୍ଷରର ଭୱାରତ କପିର ି
ରହବ ରସ ରନଇ ରଦଶ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଛ,ି ରସରତରବରଳ ଅନ୍ଭୂ୍ଷକି୍ 
ବକିୱାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆହୁର ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ରହୱାଇ�ୱାଏ। ଅରୁଣ ରଜଟଲୀ 
ସ୍ୱାରକୀ ବତ୍କୃ ତୱାରର “ ଅନ୍ଭୁ୍ଷକି୍କରଣ ମୱାଧ୍ୟମରର ବକିୱାଶ ଏବଂ 
ବକିୱାଶ ମୱାଧ୍ୟମରର ଅନ୍ଭୁ୍ଷକି୍କରଣ’ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମୱାଦୀ ଗତ ଆଠ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପର ଚତି୍କୁ 
ରଲୱାକଙ୍କ ସୱାମ୍ନୱାରର ରଖିଥିରଲ। ରସ କହଥିିରଲ, “ଗତ ଆଠ ବର୍୍ଷ 

ଭୱାରତୀୟ ଇତ�ିୱାସହୋର ଅନ୍ଭୁ୍ଷକି୍ ବକିୱାଶ କଛି ି
ନୂଆ କଥୱା ନୁହୋ�ଁ। ପ୍ରୱାଚୀନ ଧମ୍ଷଗ୍ରନ୍ଥେୁଡ଼କିହୋର 

ସମସ୍ଙୁ୍କ ସୱାଙ୍ହୋର ହୋନଇ ଏକୱା� ିଚୱା�ିବୱାର 
ଭୱାବନୱା ବ୍ୟକ୍ ହୋ�ୱାଇଛ।ି ‘ସହୋବ୍ଷ ଭବନୁ୍ 

ସଖୁିନଃ’ହୋର ଏ� ିକଥୱା ହୋବଶ୍  ପରିସୁ୍ଟତି। 
ଭୱାରତହୋର ଏ� ିଆଧୱାରହୋର ଅହୋନକଥର 

ଆଥ୍ଣିକରୁ ସୱାମୱାଜକି ସ୍ରହୋର ସଂସ୍ୱାର ପ୍ରୟୱାସ 
ହୋ�ୱାଇଛ।ି କନୁି୍ ଏଥିହୋର ଥିବୱା ବହିୋଭଦକୁ  

ସଧୁୱାରିବୱା ପୱାଇଁ ସରକୱାର ଏହୋବ ପୂର୍ଣ୍ଷ ପ୍ରୟୱାସ 
କରୁଛନ୍।ି ଏଥିହୋର ରୱାଷ୍ଟ୍ର�ତି ଓ ଜନ�ତିକୁ 

ହୋର୍ୱାଡ଼ୱାର୍ୱାଇଛ।ି ନୂଆ ଭୱାରତହୋର ଏ� ିଅନ୍ଭୁ୍ଷକି୍କୁ 
ପୁଣିଥହୋର ଭୱାରତର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନହୋରନ୍ଦ୍ର 

ହୋମୱାଦୀ 8 ଜୁ�ୱାଇ ଦନି ଅରୁଣ ହୋଜଟ୍ �ୀ 
ସୃ୍ତସିଭୱାହୋର ହୋଦୱା�ରୱାଇଥିହୋ�। 
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ମଧ୍ୟରର ଭୱାରତ ଅନ୍ଭୂ୍ଷକି୍ ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ର�ଉଁ ଧୱାରୱା ଆପଣୱାଇଛ,ି  
ର�ଉଁ ସ୍ତରରର ଏହୱା ପହଞ୍ଚଛି ିତୱାହୱାର ସମକକ୍ ବଶି୍ୱର ରକୌଣସ ି
ରଦଶ ନୱାହିଁ। ବୱାଧ୍ୟତୱାମଳୂକ ଭୱାରବ ସଂସ୍ୱାରମଳୂକ ପଦରକ୍ପ 
ଗ୍ହଣ କରବିୱା ପରବିରର୍ତ୍ଷ ଆଜରି ଭୱାରତ ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱୱାସ ସହକୱାରର 
ସଂସ୍ୱାରମଳୂକ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରୁଛ ିଏବଂ ଆସନ୍ୱା 25 ବର୍୍ଷ 

ପୱାଇଁ ଏକ ବ୍ଲ ମୁ ପି୍ରଟେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛ।ି ଆମର ନୀତ ିନରି୍ଣ୍ଷୟ ରଲୱାକଙ୍କ 
ନୱାଡ଼କୁି ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରୁଛ।ି ଆରମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରଲୱାକଙ୍କ କଥୱା 
ଶୁଣୁଳ ରସମୱାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତୱା ଏବଂ ରସମୱାନଙ୍କର ଆକୱାଂକ୍ୱାକୁ 
ବୁଝୁ।  ରସଥିଲୱାଗି ଆରମ ନୀତଗୁିଡ଼କୁି ଜନପି୍ରୟ ଭୱାବନୱାର ଚୱାପରର 
ଆସବିୱାକୁ ରଦଇ ନୱାହଁୁ।  n

n ବଗିତ ଆଠବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଭୱାରତ 9 ରକୱାଟରୁି ଅଧିକ ମହଳିୱାଙୁ୍କ ମୱାଗଣୱା 
ଗ୍ୟୱାସ ସଂର�ୱାଗ ରଦଇଛ।ି ଏହ ି ସଂଖ୍ୟୱା ଦକି୍ଣ ଆଫି୍କୱା, ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ, 
ସଙି୍ଗୱାପରୁ, ନୁ୍ୟଜଲି୍ୟୱାଣ୍ଡର ରମୱାଟ ଜନସଂଖ୍ୟୱାଠୱାରୁ ଅଧିକ। 

n ଭୱାରତର ଡଜିଟିୱାଲ ଇଣି୍ଡଆ ମିଶନ ପ୍ରୱାୟ 5 ଲକ୍ ସୱାଧୱାରଣ ରସବୱା ରକନ୍ଦ୍ର 
ମୱାଧ୍ୟମରର ଗୱଁାରର ରହୁଥିବୱା ଗରବି ରଲୱାକଙୁ୍କ ଇଟେରରନଟ ପହଞ୍ଚୱା�ୱାଇଛ।ି  
ଭୱାରତର ଭିମ୍ -ୟୁପିଆଇ ରକୱାଟ ି ରକୱାଟ ିଗରବିଙୁ୍କ  ଡଜିଟିୱାଲ୍ ରପରମଟେ 
ସବୁଧିୱା ସହ ସଂର�ୱାଗ କରୱା�ୱାଇପୱାରଛି।ି 

n ଭୱାରତର ସ୍ନଧିି ର�ୱାଜନୱା ରୱାସ୍ତୱାକଡ଼ ବରିକ୍ରତୱାମୱାନଙୁ୍କ ବ୍ୟୱାଙି୍କଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ୱାକୁ 
ଆଣିବୱା ଳୱାଗି ସରୁ�ୱାଗ ରଦଇଛ।ି ରୟ ସମୱାଜର ଏମିତ ିଏକ ଗବ୍ଷ �ୱାହୱାଙୁ୍କ 
ଗ୍ୟୱାରରଟେ ିଅଭୱାବରୁ ପବୂ୍ଷରୁ ରକରବ ଏମିତ ିସବୁଧିୱା ପହଞ୍ଚୱା�ୱାଇ ନଥିଲୱା। 

n ବକିୱାଶ ରକ୍ତ୍ରର ପଛୁଆ ଥିବୱା 100 ଟ ିଜଲି୍ୱା ଚୟନ କର,ି  ରସଗଡ଼କୁି 
ଅନ୍ୟ ଜଲି୍ୱାଗୁଡ଼କିର ସମକକ୍ କରବିୱା ତଥୱା ସ୍ତନ୍ତ ଧ୍ୟୱାନ ରଦବୱା ଲୱାଗି 
ଆକୱାଂକ୍ୀ ଜଲି୍ୱା ଅଭି�ୱାନ ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଛ।ି

n ଉଡୱାନ ର�ୱାଜନୱା ମୱାଧ୍ୟମରର ରଦଶର ଅରନକ ପତତି ଏୟୱାରଷ୍ଟ୍ରୀପ୍ କୁ 
ପନୁଜ୍ଷୀବତି କରୱା�ୱାଇଛ।ି ନୂତନ ବମିୱାନବନ୍ଦର ନମି୍ଷୱାଣ ସହ ବହୁ 
ଦୂରଦୂରୱାନ୍ର ଟୟିର-୨ ଏବଂ ଟୟିର-3 ସହରରର ପହଞ୍ଚଲିୱା। ନଦି୍ଧ୍ଷୱାରତି 
ପରମିୱାଣରର ରସ ବମିୱାନରର �ୱାତ୍ୱା ର ଏକ ଡଜିୱାଇନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଲ ଏବଂ 
ଏୟୱାର ଚପଲ ପିନ୍ଥିିବୱା ବ୍ୟକି୍ ବର୍ତ୍ଷମୱାନ ବମିୱାନରର ବସପିୱାରରିବ।

n ଭୱାରତର ନୂତନ ଜୱାତୀୟ ଶକି୍ୱା ନୀତ ି ମୱାତୃଭୱାର୍ୱାରର ଅଧ୍ୟୟନ ପୱାଇଁ 
ଗୁରୁତ୍ୱ ରଦଉଛ।ି ର�ଉଁମୱାରନ ଇଂରୱାଜୀ ଜୱାଣନ୍ ିନୱାହିଁ, ରସମୱାରନ ବର୍ତ୍ଷମୱାନ 
ମୱାତୃଭୱାର୍ୱାରର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରପିୱାରରିବ। 

n ଜଳଜୀବନ ମିଶନ୍ ରଦଶର ପ୍ରରତ୍ୟକ ଘରକୁ ଟ୍ୟୱାପ୍ ମୱାଧ୍ୟମରର ଜଳ 
ର�ୱାଗୱାଣ ପୱାଇଁ ଲକ୍୍ୟ ରଖିଛ।ି ମୱାତ୍ ତନି ି ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର, ଏହ ି ମଶିନ 
ଦ୍ ସ୍ଵୱାରୱା 6 ରକୱାଟରୁି ଅଧିକ ପରବିୱାରକୁ ଜଳ ସଂର�ୱାଗ କରୱା�ୱାଇଛ।ି 
ଏହ ିଅନ୍ଭୂ୍ଷକି୍କରଣ ଆଜ ିରଦଶର ସୱାଧୱାରଣ ରଲୱାକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ 
କରଛି।ି

n ରଦଶର ଗ୍ୱାମୱାଞ୍ଚଳରର ଘର ଏବଂ ରକୱାଠୱାର ମ୍ୟୱାପିଂ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ର�ୱାଜନୱା 
ମୱାଧ୍ୟମରର ବ୍ୟୱାପକ ରହୱାଇପୱାରଛି।ି ବର୍ତ୍ଷମୱାନ ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ଆରମ ରଡ୍ୱାନ୍ 
ସୱାହୱା�୍ୟରର ଭୱାରତର 1.5 ଲକ୍ ଗ୍ୱାମରର ଏହ ିକୱା�୍ଷ୍ୟ କରଛୁି। 80 ଲକ୍ରୁ 
ଅଧିକ ରଲୱାକଙ୍କ ସମ୍ପର୍ତ ିକୱାଡ୍ଷ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୱା�ୱାଇଛ।ି

n ଆମ ସରକୱାର ଏଭଳ ିରଦଢ଼ ହଜୱାର ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରଛିନ୍,ି ର�ଉଁଗୁଡ଼କି 
ରଲୱାକଙ୍କ ଜୀବନରର ଅନୱାବଶ୍ୟକ ଭୱାବରର ହସ୍ତରକ୍ପ କର ିଆସଛି।ି ଏହୱା 
ମଧ୍ୟ 30 ହଜୱାରରୁ ଅଧିକ ଏଭଳ ିନୟିମକୁ ହ୍ୱାସ କରଛି,ି �ୱାହୱା ବ୍ୟବସୱାୟ 
କରବିୱା ସହଜ ଏବଂ ଜୀବନ�ୱାପନରର ବୱାଧୱା ସଷିୃ୍ଟ କରୁଛ।ି

ଅନ୍ଭୁ୍ଷକି୍ ଦ୍ାରା ଏମିତ ିବକିାଶ ରାସ୍ାଲୋର ଚା�ୁଛ ିଭାରତ

45 ଲୋକାଟିରୁ ଅଧକି 
ଜନ ଧାନ ଖ୍ାତା

ଗତ ଆଠ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଭୱାରତ 45 ରକୱାଟରୁି ଅଧିକ ଜନ ଧୱାନ 
ବ୍ୟୱାଙ୍କ ଆକୱାଉଟେ ରଖୱାଲିଛ।ି ଏହ ିସଂଖ୍ୟୱା ଜୱାପୱାନ, ଜମ୍ଷୱାନୀ, ବ୍ରରିଟନ, 
ଇଟୱାଲୀ, ରମକ୍ସରିକୱାର ରମୱାଟ ଜନସଂଖ୍ୟୱା ସହତି ସମୱାନ।

5 �କ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ 
ମାଗଣା ଚକିତି୍ସା

ସାରା ଲୋେଶଲୋର 3 
ଲୋକାଟି ପକ୍ା ଘର 

ଗତ 8 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଭୱାରତରର ଗରବି ରଲୱାକଙ୍କ ପୱାଇ ଁ3 ରକୱାଟ ିପକ୍ୱା 
ଘର ନମି୍ଷୱାଣ ରହୱାଇଛ।ି ଦୁନଆିର ଅରନକ ରଦଶର ଜନସଂଖ୍ୟୱା ମଧ୍ୟ 
ଏରତ ଅଧିକ ନୁରହ।ଁ ରୱାସ୍ତୱାରର ପଡ଼ ିନଷ୍ଟ ରହଉଥିବୱା ଖୱାଦ୍ୟ ଫସଲ 
ବର୍ତ୍ଷମୱାନ କସିୱାନ ରରଳ ଏବଂ କୃର୍ ିଉଡୱାନ ଭଳ ିର�ୱାଜନୱା ମୱାଧ୍ୟମରର 
ରସହ ିଅଞ୍ଚଳରର ପହଞ୍ଚଛୁ,ି �ୱାହୱା କୃର୍କମୱାରନ ରକରବ କଳ୍ପନୱା  କରୁ 
ନଥିରଲ। 

209 ନୂତନ ଲୋମଡିକା� 
କଲୋ�ଜ

ଆୟୁର୍୍ମୱାନ ଭୱାରତ ପର ି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବୀମୱା ର�ୱାଜନୱା ଦ୍ୱାରୱା ରଦଶର ଏରତ 
ବଡ଼ ଜନ ସଂଖ୍ୟୱାକୁ ମୱାଗଣୱା ଚକିତି୍ସୱା ସବୁଧିୱା ର�ୱାଗୱାଇବୱା ସହ ରଦଶର 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଭିର୍ତଭୂିମକୁି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରୱା�ୱାଇଛ।ି ଗତ 7-8 ବର୍୍ଷରର, 
ପବୂ୍ଷୱାରପକ୍ୱା 4 ଗୁଣୱାରୁ ଅଧିକ ବୱା ପ୍ରୱାୟ 209 ଟ ିନୂତନ ରମଡକିୱାଲ୍ 
କରଲଜ ନମି୍ଷୱାଣ କରୱା�ୱାଇଛ।ି ରମଡକିୱାଲ କରଲଜଗୁଡ଼କିରର ଆସନ 
ସଂଖ୍ୟୱା ଦ୍ଗୁିଣିତ ରହୱାଇଛ।ି

ଆୟୁର୍୍ମୱାନ ଭୱାରତ ଅଧୀନରର 50 ରକୱାଟରୁି ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟୱା 
ପ୍ରତବିର୍୍ଷ 5 ଲକ୍ ଟଙ୍କୱା ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ମୱାଗଣୱା ଚକିତି୍ସୱା ସବୁଧିୱା ପୱାଉଛନ୍।ି ଗତ 
4 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ସୱାରଢ଼ ତନି ିରକୱାଟରୁି ଅଧିକ ରଲୱାକ ଏହ ିର�ୱାଜନୱା 
ଅଧୀନରର ରସମୱାନଙ୍କର ମୱାଗଣୱା ଚକିତି୍ସୱା କରୱାଇଛନ୍।ି  ଦୀଘ୍ଷ ସମୟ 
ଧର ିଏହ ିଜନ ସଂଖ୍ୟୱା ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସବୁଧିୱାଠୱାରୁ ଦୂରରର ଥିଲୱା।

ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଅରୁଣ ଲୋଜଟ୍ �ୀ ସ୍ମାରକୀ ବତ୍କୃ ତା
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ବକିାଶର ଏକ୍ସଲୋପ୍ରସ ୍ଲୋୱଲୋରବକିାଶର ଏକ୍ସଲୋପ୍ରସ ୍ଲୋୱଲୋର  
ଲୋଯାଡି଼ ଲୋହ୍�ା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଲୋଯାଡି଼ ଲୋହ୍�ା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ 

କୁହୱା�ୱାଏ, ପ୍ରଭୁ ରେୀରୱାମ ବୁରନ୍ଦଲଖଣ୍ଡ ରଦଇ ବନବୱାସ �ୱାତ୍ୱା କରଥିିରଲ। 
ର�ଉଁ  ମୱାଟ ି ଅସଂଖ୍ୟ ବୀର ପୁତ୍ଙୁ୍କ ଜନ୍ମ ରଦଇଛ।ି ର�ଉଁ ମୱାଟରିର ଜନ୍ମ 
ରହୱାଇ ଆଲହୱା-ଉଦଲ, ମହୱାରୱାଜ ଛତ୍ସୱାଲ, ଲକ୍ଷୀବୱାଈ ରଦଶ ପୱାଇଁ ରଗୌରବ 

ଆଣିରଲ; ର�ଉଁଠୱାରର ଈସରୁୀ ଜନ୍ମ ରନଇଛନ୍,ି କବ ିପଦ୍ମକର, ତୁଲସୀଦୱାସ, ରମୈଥିଲି 
ଶରଣ ଗୁପ୍ତ, ଡକଟର ହରସିଂିହ ରଗୌର ଜନ୍ମ ରନଇଛନ୍ ିପୁଣି ର�ଉଁ ମୱାଟରି ପୁଅ ରମଜର 
ଧ୍ୟୱାନ ଚୱାନ୍ଦଙ୍କ ପର ି ହକରି �ୱାଦୁକରମୱାରନ ବଶି୍ୱରର ଭୱାରତର ରଗୌରବକୁ ଉଜ୍ଜଳ 
କରଥିିରଲ, ରସହ ିଭୂଇଁ କନୁି୍ ଦୀଘ୍ଷ ବର୍୍ଷ ରହଲୱା ପଛୁଆ ପଡ଼ ିରହଥିିଲୱା।  ଏରବ କନୁି୍ ଏହ ି
ପରଚିୟ ବଦଳୁଛ।ି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତୱା ର�ୱାଗୁଁ ଏ ସ୍ୱାନ ଭୱାରତ 
ବକିୱାଶ �ୱାତ୍ୱାରର ତୱାଳ ରଦଇ ଚୱାଲିବୱା ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରତଘିରର 
ନଳ ର�ୱାରଗ ପିଇବୱା ପୱାଣି, ପ୍ରତରିକ୍ୱା କରଡିର ଏବଂ ରକନ-ରବଟେୱା ଲିଙ୍କ ପ୍ରଭୃତ ି
�ୁଗୱାନ୍କୱାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁରମୱାଦ ଦ୍ୱାରୱା ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଜୁଲୱାଇ 16ରର 
ଜୱାଲୱାଉନର ରକରଥର ିଗ୍ୱାମରର ବୁରନ୍ଦଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ଆକୱାରରର ବକିୱାଶର ଏକ 
ନୂତନ ଉପହୱାର ରଦଇଥିରଲ। ବୁରନ୍ଦଲଖଣ୍ଡର ଆଶୱା ଭୱାରବ ଉରଦ୍ରକ ରହୱାଇଥିବୱା ଏହ ି4 
ରଲନ୍  ବଶିଷି୍ଟ ରୱାସ୍ତୱା ଚତି୍ୱାରକୱାଟ (NH 35), ବୃନ୍ଦୱା, ମରହୱାବୱା, ହମିରପୁର, ଜୱାଲୱାଉନ୍, 
ଅରୱାୟୱା ଏବଂ ଇଟୱାେୱା ରଦଇ �ୱାଉଛ।ି ଇଟୱାେୱାରର ଥିବୱା ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ କୁରଡ୍ଲ ନକିଟ 
ଲକ୍୍ନୌ- ଆଗ୍ୱା ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ସହତି ସଂ�ୁକ୍ ରହୱାଇଛ।ି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ 
29 ରଫବୃଆରୀ 2020ରର ଏହ ି ଏକ୍ସରପ୍ରସରେର ମଳୂଦୁଆ ପକୱାଇଥିରଲ। 28 
ମୱାସର ରରକଡ୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରର ରଶର୍ ରହୱାଇଥିବୱା ଏହ ି ଏକ୍ସରପ୍ରସରେକୁ ଉଦ୍ୱାଟନ 
କର ି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ କହଥିିରଲ, “ବୁରନ୍ଦଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେଦ୍ୱାରୱା 
ଚତି୍କୂଟରୁ ଦଲି୍ୀ ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ଦୂରତୱା ପ୍ରୱାୟ 3-4 ଘଟେୱା ହ୍ୱାସ ପୱାଇଛ,ି କନୁି୍ ଏହୱାର ଲୱାଭ 
ଏହୱାଠୁ ଅରନକ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଏହ ିଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ରକବଳ ଏଠୱାରର �ୱାନବୱାହୱାନକୁ ଗତ ି
ରଦବ ନୱାହିଁ, ବରଂ ଏହୱା ସମଗ୍ ବୁରନ୍ଦଲଖଣ୍ଡର ଶଳି୍ପ ପ୍ରଗତକୁି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୱାହତି କରବି। 

ହୋକୗଣସ ିବ ିଏକ୍ସହୋପ୍ରସ୍ ହୋେ ହୋକହୋବଳ ଦୁଇଟ ି
ସ୍ଥୱାନକୁ ହୋର୍ୱାହୋଡ଼ ବୱା ଦୂରତୱା ହ୍ୱାସ କହୋର ତୱା’ 

ନୁହୋ�ଁ, ଏ�ୱା ଉପହୋର ଅହୋନକ ବକିୱାଶ କୱା�ୱାଣୀ 
ହୋ��ୱାର୍ୱାଏ। ଏଣୁ ହୋକୗଣସ ିଏକ୍ସହୋପ୍ରସ୍ ହୋେ 

ହୋକବଳ ର୍ୱାନବୱା�ୱାନର େତକୁି ଦରୁତ କରି ନଥୱାଏ 
ବରଂ ହୋସ ଅଞ୍ଚଳହୋର ବକିୱାଶର େୱାଡ଼କୁି ମଧ୍ 
ତ୍ୱରୱାନ୍ୱତି କରିଥୱାଏ। ଏଥର ଏମିତ ିବକିୱାଶ 

ପ୍ରକି୍ୟୱାକୁ ତ୍ୱରୱାନ୍ୱକି କରିବୱାକୁ ର୍ୱାଉଛ ିବୁହୋନ୍��ଣ୍ଡ 
ଏକ୍ସହୋପ୍ରସ୍ ହୋେ। ଏ� ିଅଞ୍ଚଳ ଦହିୋନ ପଡ଼ଆି ଜମି, 
ଶୁଖି�ୱା ହୋପୱା�ରି, ମରୁଡ଼ ିପୱାଇଁ ପରିଚତି ଥି�ୱା, 
ଆଜ ିହୋକନ୍ - ହୋବଟ୍ େୱା ନଦୀ ସଂହୋର୍ୱାେୀକରଣ 

ହୋର୍ୱାଜନୱା ଏ�ୱାର ଅହୋନକ ଦନିର ସ୍ପନେକୁ ସୱାକୱାର 
କରିବୱାକୁ ର୍ୱାଉଛ।ି ପୁଣି େତ 16 ଜୁ�ୱାଇହୋର 

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନହୋରନ୍ଦ୍ର ହୋମୱାଦୀ ଏ��ିୱାହୋର 
ବୁହୋନ୍��ଣ୍ଡ ଏକ୍ସହୋପ୍ରସ୍ ହୋେକୁ ଉଦ୍ �ୱାଟନ କରି ଏ� ି

ଅଞ୍ଚଳହୋର ବକିୱାଶ ପ୍ରକି୍ୟୱାକୁ ର୍ହୋଥଷ୍ଟ ତ୍ୱରୱାନ୍ୱତି 
କରିଛନ୍।ି ଏ�ୱାଦ୍ୱାରୱା ବୁହୋନ୍��ଣ୍ଡ ଆଜ ିହୋକୗଣସ ି
ଅପନ୍ରୱା ରୱାଇଜ ନୁହୋ�ଁ, ବରଂ ଭୱାରତର ବକିୱାଶ 
ର୍ୱାତ୍ୱାହୋର ଏକ ବଳଷି୍ଠ ଅଙ୍ ହୋ�ବୱାକୁ ର୍ୱାଉଛ…ି। 

ରାଷ୍ଟଟ୍ର ବୁଲୋନ୍ଦ�ଖ୍ଣ୍ ଏକ୍ସଲୋପ୍ରସ ୍ଲୋୱ 
ବୁଲୋନ୍ଦ�ଖ୍ଣ୍ ଏକ୍ସଲୋପ୍ରସ ୍ଲୋୱ
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ଏହ ିଏକ୍ସରପ୍ରସରେର ଉଭୟ ପୱାଶ୍ୱ୍ଷରର ଅରନକ ଶଳି୍ପ ସ୍ୱାପନ ରହବୱାକୁ �ୱାଉଛ,ି 
ରଷ୍ଟୱାରରଜ୍ ସବୁଧିୱା, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡୱାର ସବୁଧିୱା ଏଠୱାରର ନମି୍ଷୱାଣ ରହବୱାକୁ 
�ୱାଉଛ।ି ବୁରନ୍ଦଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ର�ୱାଗୁଁ ଏହ ିରକ୍ତ୍ରର କୃର୍ ିଭିର୍ତକି ଶଳି୍ପ 
ସ୍ୱାପନ କରବିୱା ଅତ ିସହଜ ରହବ।  ଚୱାର୍ଜମିରୁ ନୂତନ ବଜୱାରକୁ ପରବିହନ 

କରବିୱା ସହଜ ରହବ। ବୁରନ୍ଦଲଖଣ୍ଡରର ନମିଷିତ ପ୍ରତରିକ୍ୱା କରଡିର ପୱାଇଁ ଏହୱା 
ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୱାହୱା�୍ୟ କରବି। ଏହ ିଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ବୁରନ୍ଦଲଖଣ୍ଡର ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ରକୱାଣକୁ ବକିୱାଶ, ଆତ୍ମନ�ୁିକି୍ ଏବଂ ନୂତନ ସରୁ�ୱାଗ ସହତି ସଂର�ୱାଗ 
କରବିୱାକୁ �ୱାଉଛ।ି n

ଲୋେଶର ସବୁଠା ରୁଅଧକି  13 ଟି ଏକ୍ସଲୋପ୍ରସଲୋୱ ଥବିା ରାଜ୍ୟ- ଉର୍ତରପ୍ରଲୋେଶ ଲୋେଶର ସବୁଠା ରୁଅଧକି  13 ଟି ଏକ୍ସଲୋପ୍ରସଲୋୱ ଥବିା ରାଜ୍ୟ- ଉର୍ତରପ୍ରଲୋେଶ 

ଯ
ମ

ନୁ
ା ଏ

କ୍ସଲୋପ୍ର
ସ

ଲୋୱ

ଆଗ୍ରା-�କ୍୍ନୗ ଏକ୍ସଲୋପ୍ରସଲୋୱ

ବୁଲୋନ୍ଦଖ୍ଣ୍ ଏକ୍ସଲୋପ୍ରସଲୋୱ

ବୁଲୋନ୍ଦଖ୍ଣ୍ ଏକ୍ସଲୋପ୍ରସଲୋୱ

ପବୂ୍ଷାଞ୍ଳ ଏକ୍ସଲୋପ୍ରସଲୋୱ

n ଏହ ିଏକ୍ସରପ୍ରସରେର ଉଭୟ ପୱାଶ୍ୱ୍ଷରର 110 ମଟିର ଚଉଡୱା 
ରୱାସ୍ତୱା ନମି୍ଷୱାଣ କରୱା�ୱାଇଛ ିର�ଉଁଠୱାରର ରସୌର ଶକି୍ ଉପଲବ୍ଧ 
ରହବ। ଏହ ିଏକ୍ସରପ୍ରସରେରର ପ୍ରରବଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ୱାନ ପୱାଇ ଁ13 
ଟ ିସ୍ୱାନରର ଇଟେରରଚଜେ ବ୍ୟବସ୍ୱା ରହଛି।ି

n ଏକ୍ସରପ୍ରସରେସ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ସ୍ୱାନରର 4 ଟ ି ରରଳଓଭର ବ୍ରଜି୍, 
19 ଟ ିଫ୍ଲୱାଏ ଓଭର, 224 ଅଣ୍ଡରପୱାସ୍ ନମି୍ଷୱାଣ କରୱା�ୱାଇଛ।ି 
4 ଟ ିସ୍ୱାନରର ରପରଟ୍ରୱାଲ ପମ୍ପ ଏବଂ 4 ଟ ିସ୍ୱାନରର 
ସବ୍ଷସୱାଧୱାରଣ ସବୁଧିୱା ରକନ୍ଦ୍ର ବକିୱାଶ କରୱା�ୱାଉଛ ି। ଏହୱା 
ସହତି ସ୍ୱାନୀୟ ରଲୱାକଙ୍କ ପୱାଇ ଁସଭଷିସ୍  ରରୱାଡ୍  ମଧ୍ୟ ନମି୍ଷୱାଣ 
କରୱା�ୱାଇଛ।ି

n ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ଚୱାରପିୱାଖରର ରଘୱାର ବୃକ୍ରରୱାପଣ କରୱା�ିବ 
ଏବଂ ନରିବଶ ପୱାକ୍ଷ ଏବଂ କୱାରଖୱାନୱା ନମି୍ଷୱାଣ କରୱା�ିବ। 
ବୁରନ୍ଦଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ସମଗ୍ ୟୁପି ଏବଂ ସମଗ୍ ରଦଶର 
ଆକୱାଂକ୍ୱାକୁ ତ୍ୱରୱାନ୍ବତି କରବି। ଏକ୍ସରପ୍ରସରେରର �ୱାତ୍ୱା 
କରୁଥିବୱା �ୱାତ୍ୀଙ୍କ ସରୁକ୍ୱା ପୱାଇ ଁସ୍ତନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ୱା କରୱା�ୱାଇଛ।ି

ବୁଲୋନ୍ଦ�ଖ୍ଣ୍ ଏକ୍ସଲୋପ୍ରସଲୋୱ 
ଆଧନୁକି ସବୁଧିାଲୋର ସ୍ଜେତି

ଆଗ୍ରା

ଇଟାୱା �କ୍୍ନୗ

ଚତି୍କୁଟ

ଗାଜପିରୁ

n 296 କରିଲୱାମିଟରର ଚୱାର ିରଲନ ବଶିଷି୍ଟ 
ବୁରନ୍ଦଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ପ୍ରୱାୟ 14,850 ରକୱାଟ ି

ଟଙ୍କୱା ବ୍ୟୟରର ନମିଷିତ ରହୱାଇଛ।ି ରଫବୃଆରୀ 2020ରର 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଏହୱାର ମଳୂଦୁଆ ପକୱାଇଥିରଲ।  ଆସନ୍ୱା 

ଦନିରର ଏହୱାକୁ ଛଅ ରଲନ୍  ବଶିରି୍ତଟ ସମ୍ପ୍ରସୱାରତି କରୱା�ୱାଇପୱାରର। 

n 36 ମୱାସର ଲକ୍୍ୟ ପବୂ୍ଷରୁ 28 ମୱାସରର ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ନମି୍ଷୱାଣ କୱା�୍ଷ୍ୟ ସମୱାପ୍ତ 
ରହୱାଇଥିଲୱା। ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ପୱାଖରର ଥିବୱା ବୃନ୍ଦୱା ଏବଂ ଜୱାଲୱାଉନ୍ ଜଲି୍ୱାରର ଶଳି୍ପ 

କରଡିର ନମି୍ଷୱାଣ କୱା�୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଛ।ି

n ପବୂ୍ଷୱାଞ୍ଚଳର ଛବ ିପରବିର୍ତ୍ଷନକୱାରୀ ପବୂ୍ଷୱାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ରହଉଛ ି
ରୱାଜ୍ୟର ଦୀଘ୍ଷତମ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ, ଏହୱାର ଲମ୍ବ 341 କରିଲୱାମଟିର। 
n ଆଗ୍ୱା-ଲକ୍୍ନୌ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ 302 କମିି n �ମନୁୱା ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ 

165 କ.ିମି.  n ଦଲି୍ୀ-ମିରଟ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ 96 କରିଲୱାମଟିର 
n ରନୱାଏଡୱା-ରଗ୍ଟର ରନୱାଏଡୱା ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ 25 କ.ିମି.

n ରଗୱାରଖପୁର ଲିଙ୍କସ୍ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ 91 କମିି n ଗଙ୍ଗୱା ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ 
594 କମିି n ଲକ୍୍ନୌ- କୱାନପରୁ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ 63 କମିି n ଗୱାଜଆିବୱାଦ-

କୱାନପରୁ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ 380 କମିି n ରଗୱାରୱାଖପୁର-ସଲିିଗୁଡ଼ ି
ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ 519 କମିି n ଦଲି୍ୀ-ରଡରୱାଡୁନ ଏକ୍ସରପ୍ରସ୍ ରେ 210 କ.ିମ.ି  

n ଗୱାଜପୁିର- ମୱାଞ୍ଘିୱାର ଏକ୍ସରପ୍ରସ୍ ରେ 117 କରିଲୱାମଟିର 

ସଞ୍ାଳିତ ଏକ୍ସଲୋପ୍ରସ-ଲୋୱ 1225 କମିି

1974 କଲିୋ�ାମିଟର ଏକ୍ସଲୋପ୍ରସଲୋୱ ନମି୍ଷାଣାଧୀନ  

ଲୋଯାଗାଲୋଯାଗଲୋର 
ସଧୁାର ସାଗେକୁ ଆଥ୍ଣିକ 

ବକିାଶକୁ ଲୋପ୍ରାତ୍ସାହ୍ନ 

ସମୟ ଥିଲୱା ର�ରତରବରଳ ବଶି୍ୱୱାସ କରୱା�ୱାଉଥିଲୱା ର� ଆଧୁନକି ପରବିହନରର ରକବଳ ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼କିର ପ୍ରଥମ ଅଧିକୱାର ଅଛ,ି ର�ମିତ ିମମୁ୍ବୱାଇ, 
ରଚନ୍ନୱାଇ, ରକୱାଲକୱାତୱା, ବୱାଙ୍ଗୱାରଲୱାର, ହୱାଇଦ୍ରୱାବୱାଦ କମି୍ବୱା ଦଲି୍ୀ �ୱାହୱାକଛି ିସବୁଧିୱା ରହବି ତୱାହୱା ଅନ୍ୟ ରକଉଁଠ ିରହୱାଇପୱାରବିନ।ି କନୁି୍ ବର୍ତ୍ଷମୱାନ ଗତ 
ଆଠ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର ସରକୱାର ଏହ ିଚନି୍ୱାଧୱାରୱାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳୱାଇଛନ୍।ି  ଉର୍ତରପ୍ରରଦଶରର ଏହୱାର ଜ୍ୱଳନ୍ ଉଦୱାହରଣ ରଦଖିବୱାକୁ ମିରଳ। ବୁରନ୍ଦଲଖଣ୍ଡ 
ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ଚତି୍ୱାରକୱାଟ, ବୃନ୍ଦୱା, ହମିରପୁର, ମରହୱାବୱା, ଜୱାଲୱାଉନ୍, ଅରୱାୟୱା ଏବଂ ଇଟୱାେୱା ରଦଇ �ୱାଉଥିବୱାରବରଳ ପୂବ୍ଷୱାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ଲକ୍୍ନୌ 
ରଦଇ ବୱାରବୱାଙି୍କ, ଆରମଥୀ, ସଲୁତୱାନପୁର, ଅର�ୱାଧ୍ୟୱା, ଆରମ୍ବଦକରନଗର, ଆଜମଗଡ, ମୱାଉ ଏବଂ ଗୱାଜପିୁର ରଦଇ �ୱାଉଛ।ି ରଗୱାରଖପୁର ଲିଙ୍କସ୍  
ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ଆରମ୍ବଦକର ନଗର, ସନ୍ଥ କବୀରନଗର ଏବଂ ଆଜମଗଡ଼କୁ ସଂର�ୱାଗ କରର। ନବ ନମିଷିତ ଗଙ୍ଗୱା ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ମିରଟ, ହୱାପୁର, 
ବୁଲନ୍ଦଶର, ଆର୍ରୱାହୱା, ବୱାଦୱାଉନ୍, ଶୱାହୱାଜୱାହୱାନପୁର, ହୱାରଡ୍ଷୱାଇ, ଉନ୍ନୱାଓ, ରୱାୟବରରଲି, ପ୍ରତୱାପଗଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରୟୱାଗରୱାଜକୁ ସଂର�ୱାଗ କରବି।

ଯାତାୟାତ 
ବ୍ୟବସ୍ାଲୋର ବଡ଼ 
ସହ୍ରର କବ୍ ଜା 

ଚନି୍ାଧାରା ବେଳି�ା 
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ଲୋକୗଶଳରୁ ଲୋରାଜଗାର ଆଡ଼କୁ...ଲୋକୗଶଳରୁ ଲୋରାଜଗାର ଆଡ଼କୁ...

ପିଏମ ୍ େକ୍ଷ ଲୋଯାଜନା

ସ୍ଳ୍ପ ଶକି୍ୱା ପହୋର ଜହୋଣ ରୁ୍ବକଙୁ୍କ ହୋକୗଣସ ିଜୱାେୱାହୋର ନରୁି୍କି୍ ମିଳବିୱା କଷ୍ଟକର ହୋ�ୱାଇଥୱାଏ।  ହୋ�ହୋ� 
କଛି ିହୋବୈର୍ୟିକ ଦକ୍ତୱା ବୱା ତୱା�ିମ୍ ଦ୍ୱାରୱା ତୱାଙ୍କ ନରୁି୍କି୍ ସହୁୋର୍ୱାେ  ବୃଦ୍ଧ ିପୱାଏ।   ଏ�ୱାଦ୍ୱାରୱା ତୱାଙୁ୍କ 

ପରିବୱାର ହୋପୱାର୍ଣ କରିବୱା ସ�ଜ ହୋ�ୱାଇଥୱାଏ। ଏ�ୱାକୁ ଦୃଷି୍ଟହୋର ରଖି ହୋକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର େତବର୍୍ଷ  7 
ଅେଷ୍ଟ ଦନି ‘ପିଏମ୍  ଦକ୍’ ନୱାମକ ଏକ ହୋର୍ୱାଜନୱା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍।ି ଏ� ିହୋର୍ୱାଜନୱା ମୱାଧ୍ମହୋର 
ପଛୁଆବେ୍ଷ, ଅନୁସଚୂତି ଜୱାତ,ି ସ୍ଚ୍ଛତୱା କମ୍ଷଚୱାରୀଙ୍କ ଦକ୍ତୱା ବୃଦ୍ଧ ି�ୱାେି ବଭିିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ତୱା�ିମ 

କୱାର୍୍ଷ୍ୟକ୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥୱା କରୱାର୍ୱାଇଛ,ି ର୍ୱା�ୱାଦ୍ୱାରୱା ହୋସମୱାହୋନ ଆତ୍ନଭି୍ଷର ହୋ�ୱାଇପୱାରିହୋବ। ଏ� ି
ହୋର୍ୱାଜନୱାଦ୍ୱାରୱା ବେିତ ପୱାଞ୍ଚ ବର୍୍ଷହୋର 2.7 �କ୍ ରୁ୍ବୱାଙୁ୍କ ଫୱାଇଦୱା ପ�ଞ୍ଚଛି।ି 

ରକୌଶଳ ବକିୱାଶ ,ଆଜକିୱା ସମୟରର ସବୁଠୱାରୁ ଜରୁରୀ ବରି୍ୟ 
ଭୱାରବ ପରଗିଣିତ। �ୁବକଙ୍କ ପୱାଇଁ ଶକି୍ୱା ସୱାଙ୍ଗରର ରକୌଶଳ 

ବକିୱାଶ ବରି୍ୟକୁ ଧ୍ୟୱାନରର ରଖି ରକୌଶଳ ବକିୱାଶ ମିଶନ ଏବଂ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଶକି୍ୱା ନୀତ ିଆରମ୍ଭ କରୱା�ୱାଇଥିଛ।ି କନୁି୍  ସମୱାଜର ଏମିତ ିଏକ ରଗୱାଷ୍ୀର 
ରକୌଶ ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ରକରବ ଧ୍ୟୱାନ ଦଆି�ୱାଇ ନଥିଲୱା। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ଦକ୍ ର�ୱାଜନୱା ଏହ ି ବଗ୍ଷର ଆଥଷିକ ବକିୱାଶ ସ୍ପ୍ନକୁ ସୱାକୱାର କରବିୱା 
ଲୱାଗି ବ୍ୟବସ୍ୱା କରୱା�ୱାଇଛ।ି ଏହକି୍ରମରର ଏହ ିବଗ୍ଷର ରକୌଶଳ ବକିୱାଶ 
କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚୱାରରୱାଟ ିବଗ୍ଷରର ବଭିକ୍ କରୱା�ୱାଇଛ।ି 
ପ୍ରଥମ: ଅପ୍ ସି୍ଲିଂ, ରସିି୍ଲିଂ ଦ୍ୱାରୱା ଗ୍ୱାମୀଣ କୱାରଗିର, ସରଫଇ 

କମ୍ଷଚୱାରୀଙ୍କ ଅଥ୍ଷନୀତକି ଏବଂ ଡଜିଟିୱାଲ୍  ସୱାକ୍ରତୱା ପ୍ରଦୱାନ କରବିୱା। 
ଏହୱାଛଡ଼ୱା ତୱାଙୁ୍କ ମୱାଟ ି ପୱାତ୍, ଲୁଗୁବୁଣୱା, କୱାଠକୱାମ, ଘରକୱାମ ଆଦବି 
ବୱାବଦରର ପ୍ରଶକି୍ଣ ରଦବୱା। ଏହ ିପ୍ରଶକି୍ଣ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ 32 ରୁ 80 ଘଟେୱା 
ଭିତରର ରହବି। 
ଦ୍ତିୀୟ: ସ୍ଳ୍ପକୱାଳୀନ ପ୍ରଶକି୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ୱାରର ସରିଲଇ ଶକି୍ୱା, ଆସବୱାବ 
ନମି୍ଷୱାଣ, ଖୱାଦ୍ୟ ପ୍ରକି୍ରୟୱାକରଣ ଆଦ ି ରକ୍ତ୍ରର ସ୍ଵରରୱାଜଗୱାର ପୱାଇଁ 
200 ଘଟେୱାରୁ  600 ଘଟେୱା ଏବଂ 6 ମୱାସର ପ୍ରଶକି୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ୱା। 
ତୃତୀୟ: ଉଦ୍ୟମିତୱା ବକିୱାଶ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ମୱାଧ୍ୟମରର ଅନୁସଚୂତି ଜୱାତ ିଏବଂ 

ଫ୍୍ଲଗ ୍ଶପି ୍ ପିଏମ ୍ େକ୍ଷ ଲୋଯାଜନା
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ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବଗ୍ଷର ରସହ ି�ୁବକଙୁ୍କ ରକୌଶଳ ତୱାଲିମ ପ୍ରଦୱାନ କରୱା�ୱାଉଛ ି
�ୱାହୱାଙ୍କ ପୱାଖରର ଉଦ୍ୟମିତୱା ମରନୱାବୃର୍ତ ିରହଛି।ି ଏହ ିବଗ୍ଷରର ତୱାଲିମ 
80 ରୁ 90  ଘଟେୱା ତଥୱା 10ରୁ 15 ଦନି ବ୍ୟୱାପି ରହୱାଇଥୱାଏ। 
ଚତୁଥ୍ଷ: ଦୀଘ୍ଷକୱାଳୀନ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରର ପ୍ରଶକି୍ଣ ରସହ ି
ରକ୍ତ୍ଗୁଡ଼କିରର ଦଆି�ୱାଇଥୱାଏ �ୱାହୱାଙ୍କ ବଜୱାରରର ଅଧିକ ଡମିୱାଣ୍ଡ 
ଥୱାଏ। ର�ମିତ ିଉତ୍ୱାଦନ ଶଳି୍ପ, ପ୍ରୱାଷି୍ଟକ ଉରଦ୍ୟୱାଗିକ, ପରଧିୱାନ  ଉରଦ୍ୟୱାଗ, 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରଦଖୱାଶୁଣୱା ଉରଦ୍ୟୱାଗ ପ୍ରଭୃତ।ି ଏହ ିକୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଅବଧି ପୱାଞ୍ଚ ମୱାସ 
ରହୱାଇଥୱାଏ ବୱା ଅଧିକରର ଏକ ବର୍୍ଷ (1000 ଘଟେୱାର)  ରହୱାଇଥୱାଏ। 

ର�ୱାଜନୱା ଦ୍ୱାରୱା ପ୍ରଶକିି୍ଣ ପୱାଉଥିବୱା �ୁବକଙୁ୍କ ଷ୍ଟୱାଇରପଣ୍ଡ ମିଳଥିୱାଏ। 
ଏହକି୍ରମରର ରସିି୍ଲିଂ ଏବଂ ଅପ୍  ସି୍ଲିଂ ପ୍ରଶକି୍ଣ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର  
ଶକି୍ୱାନବୀଙ୍କ  ଉପସ୍ୱାନ ଅଶ ି ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ ରହରିଲ ରସମୱାନଙୁ୍କ 
2500 ଟଙ୍କୱା ଷ୍ଟୱାଇରପଣ୍ଡ ଦଆି�ୱାଇଥୱାଏ।  ଅଳ୍ପ ଅବଧି ବଶିଷି୍ଟ 
କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର ଶକି୍ୱା ନବୀଶଙ୍କ ଉପସ୍ୱାନ 80%  ରହରଲ ତୱାଙୁ୍କ  ରଦୈନକି 
100 ଟଙ୍କୱା ଉଭୟ ଶଟ୍ଷ ଏବଂ ଲଙ୍ଗଟମ୍ଷ ତୱାଲିମ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର ପ୍ରଦୱାନ 
କରୱା�ୱାଇଥୱାଏ। ଉଭୟ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର ଅନୁସଚୂତି ଜୱାତ ିବଗ୍ଷର ପିଲୱାଙୁ୍କ 
ମୱାସକି 1500 ଟଙ୍କୱା ଷ୍ଟୱାଇରପଣ୍ଡ ପ୍ରଦୱାନ କର�ୱାଥୱାଏ n

n  ସୱାମୱାଜକି ନ୍ୟୱାୟ ଓ ସଶକି୍କରଣ ମନ୍ତୀ ଡ. ବୀରରନ୍ଦ୍ର କୁମୱାର 7 
ଅଗଷ୍ଟ  2021ରର  ‘ପିଏମ୍  ଦକ୍’ ରପୱାଟ୍ଷୱାଲ୍  ଏବଂ ପିଏମ୍  ଦକ୍ 
ରମୱାବୱାଇଲ ଆପ୍  ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। 

n  ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଦକ୍ ରପୱାଟ୍ଷୱାଲ୍  ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଦକ୍ତୱା ଓ 
ରକୌଶଳସମ୍ପନ୍ନ ହତିୱାଧିକୱାରୀ (ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଦକ୍) ର�ୱାଜନୱା 
ଅଧୀନରର  ମୱାଗଣୱାରର ପ୍ରଶକି୍ଣ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼କି ଲୱାଗି 
ଅନ୍ ଲୱାଇନ୍  ପଜିେକରଣ ପୱାଇଁ ସବୁଧିୱା ପ୍ରଦୱାନ କରବି। 

n  ଏହୱା ମୱାଧ୍ୟମରର 18 ରୁ 45 ବର୍୍ଷ ବୟସର ଅଳଆି ଉଠୱାଉଥିବୱା 
ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ସହ ଏସ୍ ସ,ି ଓବସି,ି ଓବସି,ି ଡଏିନ୍ ଟ,ି ସ୍ଚ୍ତୱା 
କମ୍ଷଚୱାରୀ ଭୱାରବ ନ�ୁିକ୍ ଆଶୱାୟୀଙ୍କଠୁ ଆରବଦନ ପତ୍ ଆହ୍ବୱାନ 
କରୱା�ୱାଉଛ।ି 

n  ଅପ୍ ସି୍ଲିଂ, ରସିି୍ଲିଂ, ସ୍ଳ୍ପ ଅବଧି ତୱାଲିମ, ଦୀଘ୍ଷୱାବଧି ତୱାଲିମ, 
ଏବଂ ଏଟେରପି୍ରନରଶପି୍  ବକିୱାଶ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ (ଇଡପିି) ପ୍ରଭୃତ ି
ଦକ୍ତୱା ଭିର୍ତକି ତୱାଲିମ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ରସମୱାନଙ୍କ ରକୌଶଳ ବୃଦ୍ଧ ି
ପୱାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କରୱା�ୱାଇଛ।ି ଇଚୁ୍କ ପ୍ରୱାଥ୍ଷୀମୱାରନ ଏ ସମ୍ବନ୍ରର 
ଅଧିକ ସଚୂନୱା ପୱାଇଁ  pmdaksh.dosje.gov.in 
ରପୱାଟ୍ଷୱାଲ୍ କୁ କ୍ଲକି୍  କରପିୱାରରିବ। ନରହରଲ ରସମୱାରନ ଗୁଗୁଲ୍  
ରପ୍ଲ ରଷ୍ଟୱାରରୁ “PM-DAKSH” ଆପ୍ଲିରକସନ୍  ଡୱାଉନ୍ ରଲୱାଡ୍  
କରପିୱାରରିବ। 

n  ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଦକ୍ ର�ୱାଜନୱାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସୱାର ତଥୱା ପ୍ରଚୱାର ପୱାଇଁ 
ବଭିିନ୍ନ ରୱାଜ୍ୟ ସରକୱାରଙ୍କ ମଖୁ୍ୟ ସଚବି, ଜଲି୍ୱାପୱାଳ ଓ ଉନ୍ନୟନ 
କମିଶନ ମୱାନଙୁ୍କ ଚଠି ିରଲଖୱା�ୱାଇଛ।ି 

n  ପିଏମ୍  ଦକ୍ ର�ୱାଜନୱାର କୱା�୍ଷ୍ୟକୱାରୀତୱା ପୱାଇଁ 2022--23 
ବରଜଟ୍ ରର  84.00 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ଆବଟେନ କରୱା�ୱାଇଛ।ି 

n ସୱାମୱାଜକି ନ୍ୟୱାୟ ମନ୍ତଣୱାଳୟ ଦ୍ୱାରୱା ରଲୱାକସଭୱାକୁ ପ୍ରଦୱାନ 
କରୱା�ୱାଇଥିବୱା ତଥ୍ୟ ଅନୁସୱାରର ରସହ ି 2020-21 ଏବଂ 
2021-22 ବରଜଟରର  �ଥୱାକ୍ରରମ 64.79 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା 
ଏବଂ 74.48 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା  ପିଏମ୍  ଦକ୍ତୱା କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ପୱାଇଁ 
ଆବଟେତି କରୱା�ୱାଇଛ।ି 

କୱାରିେର: ଏହ ିକୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରୁ ତୱାଲିମ ପୱାଇ ନଜି ଆମଦୱାନୀକୁ 
ବଢ଼ୱାଇ ପୱାରରିବ। 

ମ�ଳିୱା: ଆତ୍ମ ନ�ୁିକି୍ ରକ୍ତ୍ରର �ୱାଇପୱାରରିବ। ଏହୱାଦ୍ୱାରୱା ରସ 
ଅଧିକ ସଶକ୍ ରହୱାଇପୱାରରିବ। 

ନଦି୍ଧ୍ଷୱାରିତ ହୋେୱାଷ୍ଠୀର ରୁ୍ବୱାବେ୍ଷ: ରସମୱାରନ ଲମ୍ବୱା ସମୟଭିର୍ତକି 
ତୱାଲିମ ପୱାଇପୱାରରିବ। ଏହୱାସହ ସରୁ�ୱାଗ ଥିବୱା ନ�ୁିକି୍ ରକ୍ତ୍ 
ପୱାଇଁ ର�ୱାଗ୍ୟ ରହୱାଇପୱାରରିବ, �ୱାହୱାର ଆଧୱାରରର ରସମୱାରନ 
ପରବର୍ତ୍ଷୀ ସମୟରର ଭଲ ଚୱାକରି ିପୱାଇପୱାରରିବ। 

n ଅନୁସଚୂତି ଜୱାତ,ି ପଛୁଆ ବଗ୍ଷ ଏବଂ ସରଫଇ କମ୍ଷଚୱାରୀଙ୍କ ଲୱାଗି ସମସ୍ତ ସଚୂନୱା 
ରଗୱାଟଏି ପ୍ଲୱାଟ୍ ଫମ୍ଷ ‘ପିଏମ୍  ଦକ୍’ ରେବ ସୱାଇଟ୍ ରର ଉପଲବ୍ଧ।

n ରକବଳ ରସତକି ିନୁରହଁ, ଏହ ିରପୱାଟ୍ଷୱାଲ୍ ରର ଦଆି�ୱାଇଥିବୱା ଲିଙ୍କସ୍  ରର ଏରବ 
ରଗୱାଟଏି ମୱାତ୍ କ୍ଲକି୍  କର ିଆଗ୍ହୀ ବ୍ୟକି୍ ତୱାଙ୍କ ଆଖପୱାଖରର ଘଟୁଥିବୱା ବଭିିନ୍ନ 
ର�ୱାଜନୱା ବୱାବଦରର ଜୱାଣିପୱାରରିବ ଏବଂ ଏଥିପୱାଇଁ ଆରବଦନ କରପିୱାରରିବ। 
ବ୍ୟକି୍ଗତ ସଚୂନୱା ବୱାବଦରର ଜରୁରୀ ଡକୁ୍ୟରମଟେ ଅପ୍ ରଲୱାଡ୍  କରବିୱାର 
ସବୁଧିୱା ଏଠୱାରର ରହଛି।ି 

n ତୱାଲିମ ସମୟରର ଛୱାତ୍ଛୱାତ୍ୀଙ୍କ ଉପସ୍ିତକୁି ମଧ୍ୟ ଆଖି ଓ ମହୁଁ ସ୍ୱାନଂି କର ି
ଜଣୱା�ୱାଇପୱାରବି। 

n ପ୍ରଶକି୍ଣ କୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫରଟୱା ଓ ଭିଡଓି ମୱାଧ୍ୟମରର ମନଟିରଂି ସବୁଧିୱା। 

n ଏହ ି ର�ୱାଜନୱା ସୱାମୱାଜକି ନ୍ୟୱାୟ ଏବଂ ସଶକି୍କରଣ ମନ୍ତଣୱାଳୟର ତରିନୱାଟ ି
ବଭିିୱାଗ ଦ୍ୱାରୱା ଏହ ିକୱା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିୱାଳନୱା କରୱା�ୱାଉଛ।ି ରସଗୁଡ଼କି ରହଲୱା 
ନ୍ୟୱାସନୱାଲ୍  ସଡୁି୍ୟଲ୍ଲ୍ କୱାଷ୍ଟ ଫିନୱାନ୍ସ  ଆଣ୍ଡ ରଡରଭଲପ୍ ରମଟେ କରପ୍ଷୱାରରସନ୍ , 
ନ୍ୟୱାସନୱାଲ୍  ବ୍ୟୱାକ୍ େୱାଡ଼୍ଷ କ୍ଲୱାସ୍   ଫିନୱାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ  ରଡରଭଲପ୍ ରମଟେ 
କରପ୍ଷୱାରରସନ୍ , ନ୍ୟୱାସନୱାଲ୍  ସରଫଇ କମ୍ଷଚୱାରୀ ଫିନୱାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ 
ରଡରଭଲପ୍ ରମଟେ କରପ୍ଷୱାରରସନ୍ । 

ପିଏମ ୍ େକ୍ଷ ଲୋଯାଜନା ଅଧୀନଲୋର ନଆିଯାଇଥବିା ପେଲୋକ୍ଷପ  
ପିଏମ ୍-େକ୍ଷ ଲୋପାଟ୍ଷା�୍: ଲୋଗାଟିଏ 
ସ୍ାନଲୋର ଉପ�ବ୍ଧ ସମସ୍ ସଚୂନା 

ପିଏମ ୍ େକ୍ଷ ଲୋଯାଜନାରୁ ମିଳୁଥବିା ଫାଇୋ 

ଫ୍୍ଲଗ ୍ଶପି ୍ ପିଏମ ୍ େକ୍ଷ ଲୋଯାଜନା



ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର |  1-15 ଅଗଷ୍ଟ, 2022 51

ଶିରଜେୱା ଆରବ ରକବଳ ଜୱାପୱାନର ଜରଣ ମହୱାନ ବ୍ୟକି୍ ନଥିରଲ, 
ବରଂ ରସ ଥିରଲ ଜରଣ ବଶିୱାଳ ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱଧୱାରୀ ମହୱାନ ବଶି୍ୱରନତୱା। 
ରସ ଥିରଲ ଭୱାରତ-ଜୱାପୱାନ ବନୁ୍ତୱାର ମଖୁ୍ୟ ନୱାୟକ । ଦୁଃଖର 
ବରି୍ୟ ଆଜ ି ରସ ଆମ ଗହଣରର ନୱାହୱାନ୍ ି । ଜୱାପୱାନ ସରମତ 

ସୱାରୱା ବଶି୍ୱଅକୱାଳରର ଜରଣ ଦୂରଦୃଷି୍ଟସମ୍ପନ୍ନ ମହୱାନ ରନତୱାଙୁ୍କ ହରୱାଇଛ,ି 
ଆଉ ମୁଁ ରମୱା ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଙୁ୍କ ସବୁଦନି ପୱାଇଁ ହରୱାଇ ରଦଇଛ…ି ।

ଗୁଜରୱାଟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଭୱାରବ ଜୱାପୱାନ ଗସ୍ତରର �ୱାଇଥିବୱା ସମୟରର, 
ପ୍ରଥମ ଥର ପୱାଇଁ ମୁଁ ତୱାଙୁ୍କ ୨୦୦୭ରର ରଭଟଥିିଲି । ପ୍ରଥମ ରବୈଠକରୁ 

ଆମର ବନୁ୍ତୱା କୱା�୍ଷ୍ୟୱାଳୟର ପରସିୀମୱା ବୱାହୱାରର ଏବଂ ସରକୱାରୀ 
ରପ୍ରୱାରଟୱାକଲର ବନ୍ନ ଠୱାରୁ ମକୁ୍ ଥିଲୱା ।

ତୱାଙ୍କ ସହ ବତିୱାଇଥିବୱା ପ୍ରରତ୍ୟକ ସ୍ରଣୀୟ ମହୂୁର୍ତ୍ଷ ରମୱାର ମରନ 
ରହଛି।ି ରକ୍ୟୱାରଟୱାରର ‘ରତୱାଜ ିରଟମ୍ପଲ’ ଗସ୍ତ ରହଉ, ଅଥବୱା ଶଙି୍କୱାରସନରର 
ଆରମ ଉଭୟ ମିଶ ିବୁରଲଟ ରଟ୍ରନରର �ୱାତ୍ୱା କରବିୱା, ପୁଣି ଅହମ୍ଦୱାବୱାଦର 
ସୱାବରମତୀ ଆରେମକୁ ଗସ୍ତ, କୱାଶୀରର ଗଙ୍ଗୱା ଆଳତୀର ଆଧ୍ୟୱାତ୍ମକି ପରରିବଶ 
କମି୍ବୱା ପୁଣି ରଟୱାକଓିରର ‘ଚୱା’ ପୱାନ ସହ ଲମ୍ବୱା ରବୈଠକ’, ବୱାସ୍ତବରର ତୱାଙ୍କ 
ସହ ରମୱାର ସ୍ରଣୀୟ ସୱାକ୍ୱାତର ତୱାଲିକୱା ଖବୁ୍  ସଦୁୀଘ୍ଷ । ମୱାଉଟେ ଫୁଜରି 

ଭୱାରତର ନୱାେରିକ ସମ୍ୱାନ ‘ପଦ୍ମବଭୂିର୍ଣ’ ଉପୱାଧିହୋରସମ୍ୱାନତି ଜୱାପୱାନର ପୂବ୍ଷତନ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଶହିୋଜେୱା ଆହୋବଙ୍କ ଅକୱାଳ 
ବହିୋୟୱାେ ଦ୍ୱାରୱା ବଶି୍ୱ ଜହୋଣ ରୱାଜନୀତଜି୍ ଏବଂ ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ ବଶି୍ୱହୋନତୱାଙୁ୍କ �ରୱାଇଛ।ି ଜୱାପୱାନ ସ� ପୂରୱା ବଶି୍ୱର ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ହୋସ 
ସମପ୍ଣିତ ଥିହୋ�। ଭୱାରତ ସରକୱାର ଶହିୋଜେୱା ଆହୋବଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଭୀର ସମ୍ୱାନ ଦଶ୍ଷୱାଇ ତୱାଙ୍କ ପରହୋ�ୱାକର �କି୍  ପରଦନି ଅଥ୍ଷୱାତ୍  
ଜୁ�ୱାଇ 9 ତୱାରି�କୁ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହୋଶୱାକ  ହୋ�ୱାର୍ଣୱା କରିଥିହୋ�। ଶହିୋଜେୱା ଆହୋବଙ୍କ ସ� ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ହୋମୱାଦୀଙ୍କ ବନୁ୍ତୱା, ତୱାଙୁ୍କ 
େୁଜରୱାଟ ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀତ୍ୱ ସମୟରୁ ଚଳ ିଆସଛି,ି ଆଉ ତୱା�ୱା ସମୟ କ୍ମହୋର ଅଧିକ େଭୀର ହୋ�ୱାଇଥି�ୱା। ନଜି ବନୁ୍ ଶହିୋଜେୱା 

ଆହୋବଙ୍କ ନଧିନହୋର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ହୋମୱାଦୀ ଭୱାବେଭ୍ଷକ ରେଦ୍ଧୱାଜେଳ ିଜ୍ୱାପନ କରି ହୋ�ଖିଥିବୱା ବ୍ଲଗ୍ ...। 

ଲୋମା ବନୁ୍ଧ, ଶଲିୋଞ୍ଜା ଆଲୋବ...

ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳି ପଦ୍୍ମବଭୂିର୍ଣ ଶଲିୋଞ୍ଜା ଆଲୋବ 
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ପୱାଦରଦଶରର ଅବସ୍ିତ ସରୁମ୍ୟ ୟୱାମୱାନୱାଶୀ ପି୍ରରଫକ୍ଚରରର ତୱାଙ୍କ ଘରକୁ 
�ିବୱା ଲୱାଗି ଏକୱାକୀ ରମୱାରତ ହିଁ ସରୁ�ୱାଗ ମିଳଥିିଲୱା । ମୁଁ ଏହ ିସମ୍ୱାନକୁ 
ସବୁରବରଳ ନଜି ହୃଦୟରର ସୱାଇତ ିରଖିବ।ି ଶରିଜେୱା ଆରବଙ୍କ ସହତି ରମୱାର 
ସମ୍ପକ୍ଷ ରକବଳ ଔପଚୱାରକି ନଥିଲୱା । ଏପରକି ି୨୦୦୭ରୁ ୨୦୧୨ ମଧ୍ୟରର 
ଏବଂ ନକିଟରର ୨୦୨୦ରର ର�ରତରବରଳ ରସ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନଥିରଲ, 
ରସରତରବରଳ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟକି୍ଗତ ସମ୍ପକ୍ଷ ସବୁଦନି ଭଳ ିମଜବୁତ ରହୱାଇ 
ରହଥିିଲୱା ।

ଆରବ ସୱାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରରତ୍ୟକ ସୱାକ୍ୱାତ ବୱାସ୍ତବରର ଅତ୍ୟନ୍ ଜ୍ୱାନବଦ୍ଧ୍ଷକ 
ଏବଂ ରପ୍ରରଣୱାଦୱାୟୀ ଥିଲୱା । ତୱାଙ୍କ ପୱାଖରର ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ୱାନର ଭଣ୍ଡୱାର 
ଥିଲୱା। ପ୍ରଶୱାସନ, ଅଥ୍ଷବ୍ୟବସ୍ୱା, ସଂସ୍ତୃ,ି ବରିଦଶ ନୀତ ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ 
ବରି୍ୟରର ତୱାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ୱାନ ରହଥିିଲୱା ।  ତୱାଙ୍କର ପରୱାମଶ୍ଷ ରମୱାରତ 
ଗୁଜରୱାଟର ଆଥଷିକ ବକିୱାଶକୁ ରନଇ ନୂତନ ଭୱାରବ ଚନି୍ୱା କରବିୱା ନମିରନ୍ 
ଅନୁପ୍ରୱାଣିତ କରଥିିଲୱା । ଜୱାପୱାନ ସହ ଗୁଜରୱାଟର ସଦୃୁଢ଼ ସହଭୱାଗିତୱା 
ସ୍ୱାପନରର ତୱାଙ୍କର ନରିନ୍ର ସମଥ୍ଷନ ଉରଲ୍ଖନୀୟ ଥିଲୱା।

ଏହୱାପରର, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଭୱାରବ ଭୱାରତ ଏବଂ ଜୱାପୱାନ ମଧ୍ୟରର 
ରଣରନୈତକି ସହଭୱାଗିତୱାକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରବିୱା ଲୱାଗି ତୱାଙ୍କ ସହ କୱା�୍ଷ୍ୟ କରବିୱା 
ପୱାଇଁ ରମୱାରତ ରସୌଭୱାଗ୍ୟ ମିଳଥିିଲୱା । ଏହ ି ସମୟରର ଦୁଇ ରଦଶର 
ସମ୍ପକ୍ଷରର ଅଭୂତପୂବ୍ଷ ପରବିର୍ତ୍ଷନ ରଦଖିବୱାକୁ ମିଳଥିିଲୱା । ପୂବ୍ଷରୁ ଦୁଇ ରଦଶ 
ମଧ୍ୟରର ଆରପୱାସ ସମ୍ପକ୍ଷ ରକବଳ ଦ୍ପିୱାକି୍କ ଆଥଷିକ ସହଭୱାଗିତୱା ମଧ୍ୟରର 
ସୀମିତ ଥିଲୱା । ମୱାତ୍ ଆରବ ସୱାନ ଏହୱାକୁ ବ୍ୟୱାପକ ବସି୍ତୱାର ରଦବୱାକୁ 
ଆରଗଇ ଆସଥିିରଲ । ଫଳରର ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହତି ସହ 
ଜଡ଼ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରର ତୱାଳରମଳ ବଢ଼ବିୱା ସହତି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ରକ୍ତ୍ୀୟ ସରୁକ୍ୱାକୁ 
ନୂଆ ବଳ ମିଳଲିୱା । ଭୱାରତ ଏବଂ ଜୱାପୱାନ ମଧ୍ୟରର ଆରପୱାସ ସମ୍ପକ୍ଷ 
ସଦୃୁଢ଼ ରହବୱା ରକବଳ ଦୁଇ ରଦଶର ରଲୱାକମୱାନଙ୍କ ପୱାଇଁ ନୁରହଁ ବରଂ 
ସୱାରୱା ବଶି୍ଵର ହତି ପୱାଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ । ତୱାଙ୍କ ରଦଶ ପୱାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର କୱା�୍ଷ୍ୟ 
ରହୱାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ରସ ଭୱାରତ ସହତି ରବସୱାମରକି ପରମୱାଣୁ ରୱାଜନିୱାମୱାକୁ 
ରନଇ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପତି ଥିରଲ । ଭୱାରତରର ହୱାଇସି୍ପଡ ରରଳ ଚଳୱାଚଳ ପୱାଇଁ 
ରହୱାଇଥିବୱା ରୱାଜନିୱାମୱାରର ମଧ୍ୟ ରସ ନରି୍ଣ୍ଷୱାୟକ ଭୂମିକୱା ଗ୍ହଣ କରଥିିରଲ । 
ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ଦରୁତ ଗତରିର ବକିୱାଶ ପଥରର ଅଗ୍ସର ରହଉଥିବୱା ସମୟରର 
ଜୱାପୱାନ ପ୍ରରତ୍ୟକ ପଦରକ୍ପରର ଭୱାରତ ସହ ସୱାଥୀ ରହୱାଇ କଭିଳ ିଆଗକୁ 
ବଢ଼ପିୱାରବି ତୱାହୱା ରସ ସନୁଶିି୍ତ କରଥିିରଲ ।

ଭୱାରତ-ଜୱାପୱାନ ସମ୍ପକ୍ଷକୁ ମଜବୁତ କରବିୱା ଲୱାଗି ରସ ଐତହିୱାସକି 
ର�ୱାଗଦୱାନ ରଦଇଥିରଲ, ଏଥିପୱାଇଁ ୨୦୨୧ରର ତୱାଙୁ୍କ ପଦ୍ମ ଭୂର୍ଣ 
ପୁରସ୍ୱାରରର ସମ୍ୱାନତି କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା।

ସୱାରୱା ବଶି୍ଵରର ସଂଘଟତି ରହଉଥିବୱା ଜଟଳି ଏବଂ ବହୁମଖୁି ପରବିର୍ତ୍ଷନ 
ପ୍ରତ ିଆରବ ସୱାନଙ୍କର ଗଭୀର ଧୱାରଣୱା ରହଥିିଲୱା । ତୱାଙ୍କ ଭିତରର ଏକ ଅଦୂ୍ତ 
ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ରହଥିିଲୱା, ରକବଳ ଏହ ିକୱାରଣରୁ ରସ ରୱାଜରନୈତକି, ସୱାମୱାଜକି, 
ଆଥଷିକ ଏବଂ ଅନ୍ଜ୍ଷୱାତୀୟ ସମ୍ପକ୍ଷ ଉପରର ବଶି୍ୱଘଟଣୱାକ୍ରମର ପ୍ରଭୱାବ 
ସମ୍ପକ୍ଷରର ପୂବ୍ଷୱାନୁମୱାନ କରପିୱାରୁଥିରଲ । ରକଉଁ ବକିଳ୍ପ ଚୟନ କରବିୱାକୁ 
ରହବ ରସ ସମ୍ପକ୍ଷରର ବୁଝୱାମଣୱା ରହଉ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସୱାହସକି ନଷି୍ପର୍ତ ି ରନବୱା, 
ରୱାଜନିୱାମୱା ରହଉ କମି୍ବୱା ପୁଣି ନଜି ରଲୱାକ ଏବଂ ସୱାରୱା ବଶି୍ଵକୁ ସୱାଥୀରର 
ରନଇ ଚୱାଲିବୱାର ବରି୍ୟରର, ତୱାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧମିତୱା ଅନ୍ୟମୱାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୱାବତି 
କରୁଥିଲୱା । ତୱାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷି୍ଟସମ୍ପନ୍ନ ନୀତ ି – ଆରବରନୱାମିକ୍ସ- ଜୱାପୱାନର 
ଅଥ୍ଷବ୍ୟବସ୍ୱାକୁ ପୁଣିଥରର ସଦୃୁଢ଼ କରଥିିଲୱା ଏବଂ ଜୱାପୱାନର ରଲୱାକମୱାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ନରବୱାରନ୍ମର୍ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତୱା ଭୱାବନୱାକୁ ନୂଆ ଉତ୍ସୱାହ ରଦଇଥିଲୱା ।

ରସ ଆମ ପୱାଇଁ ର�ଉଁ ପରମ୍ପରୱା ଛୱାଡ଼ ି �ୱାଇଛନ୍,ି ରସଥିପୱାଇଁ ସୱାରୱା 
ବଶି୍ୱତୱାଙ୍କ ନକିଟରର ଋଣୀ ରହୱାଇ ରହବି । ରସ ସୱାରୱା ବଶି୍ଵରର ବଦଳୁଥିବୱା 

ପରସି୍ିତକୁି ରକବଳ ଠକି୍  ସମୟରର ଚହି୍ନପିୱାରନିଥିରଲ ବରଂ ନରିଜ 
ରନତୃତ୍ୱ ରନଇ ଏହୱାର ସମୱାଧୱାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୱାନ କରଥିିରଲ । ୨୦୦୭ରର 
ଭୱାରତୀୟ ସଂସଦରର ରଦଇଥିବୱା ନଜି ଉଦରବୱାଧନରର ରସ ଭୱାରତ-
ପ୍ରଶୱାନ୍ ମହୱାସୱାଗରୀୟ ରକ୍ତ୍ ଅଭୁ୍ୟଦୟ ପୱାଇଁ ଆଧୱାରଶୀଳୱା ରଖିଥିରଲ 
। ଚଳତି ଶତୱାବ୍ଦୀରର ରୱାଜରନୈତକି, ରଣରନୈତକି ଏବଂ ଆଥଷିକ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଏହ ି
ରକ୍ତ୍ କଭିଳ ିଭୱାରବ ସୱାରୱା ବଶି୍ଵକୁ ଏକ ନୂଆ ଆକୱାର ରଦଇପୱାରବି ରସ 
ସମ୍ପକ୍ଷରର ମଧ୍ୟ ରସ ପରକିଳ୍ପନୱା କରଥିିରଲ ।

ଏଥିସହତି ଏହୱାର ରୂପରରଖ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିୱାରର ମଧ୍ୟ ରସ ଆଗରର 
ରହଥିିରଲ । ରସ ଏଥିରର ସ୍ୱାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସରୁକ୍ୱା ସହତି ଶୱାନ୍ ଓ ସମଦୃ୍ଧ 
ଭବରି୍୍ୟତ ପୱାଇଁ ଏପର ିଏକ ଦୃଷି୍ଟରକୱାଣ ଆପଣୱାଇଥିରଲ, �ୱାହୱା ଉପରର 
ତୱାଙ୍କର ଅତୁଟ ବଶି୍ୱୱାସ  ରହଥିିଲୱା । ଏହୱା ଏପର ି ମଲୂ୍ୟରବୱାଧ ଉପରର 
ଆଧୱାରତି ଥିଲୱା, ର�ଉଁଥିରର ସୱାବ୍ଷରଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ରକ୍ତ୍ୀୟ ଅଖଣ୍ଡତୱାକୁ 
ସରବ୍ଷୱାପର ି ରଖୱା�ୱାଇଥିଲୱା। ଏଥିରର ଅନ୍ଜ୍ଷୱାତୀୟ ଆଇନ-ନୟିମ 
ଏବଂ ସମୱାନତୱା ସ୍ତରରର ଶୱାନ୍ପିୂର୍ଣ୍ଷ ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପକ୍ଷ ଉପରର ମଧ୍ୟ 
ଗୁରୁତ୍ବୱାରରୱାପ କରୱା�ୱାଇଥିଲୱା । ଆଥଷିକ ଗତବିଧିିକୁ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାହନ ଠୱାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ିପ୍ରରତ୍ୟକଙ୍କ ପୱାଇଁ ସମଦୃ୍ଧରି ଦ୍ୱାର ରଖୱାଲିବୱା ନମିରନ୍ ଏଥିରର ଆବଶ୍ୟକ 
ସରୁ�ୱାଗ ରହଥିିଲୱା ।

କ୍ବୱାଡ ରହଉ କମି୍ବୱା ଆସଆିନ ରନତୃତ୍ବୱାଧୀନ ମଞ୍ଚ, ଇରଣ୍ଡୱା ରପସଫିିକ 
ଓସନ୍ସ ଇନସିଏିଟ ି ରହଉ କମି୍ବୱା ପୁଣି ଏସଆି-ଆଫି୍କୱା ରଗ୍ୱାଥ କରଡିର 
ଅଥବୱା ବପି�୍ଷ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ ଭିର୍ତଭୂିମି ରମଟେ, ତୱାଙ୍କର ର�ୱାଗଦୱାନ ଏସବୁ 
ସଂଗଠନକୁ ଲୱାଭ ରଦଇଥିଲୱା । ଭୱାରତ ପ୍ରଶୱାନ୍ ମହୱାସୱାଗରୀୟ ରକ୍ତ୍ରର 
ରସ ଘରରୱାଇ ସମସ୍ୟୱା ଏବଂ ସୱାରୱା ବଶି୍ଵର ସରନ୍ଦହକୁ ପଛରର ପକୱାଇ, 
ଶୱାନ୍ପିୂର୍ଣ୍ଷ ଢଙ୍ଗରର ପ୍ରତରିକ୍ୱା, ର�ୱାଗୱାର�ୱାଗ, ଭିର୍ତଭୂିମି ଏବଂ ଦୀଘ୍ଷସ୍ୱାୟିତ୍ୱ 
ସରମତ ଜୱାପୱାନର ରଣରନୈତକି ସମ୍ପକ୍ଷରର ଆମଳୂଚୁଳ ପରବିର୍ତ୍ଷନ ଆଣିବୱା 
ଦଗିରର କୱା�୍ଷ୍ୟ କରଥିିରଲ । ତୱାଙ୍କର ଏହ ିପ୍ରୟୱାସ କୱାରଣରୁ ଆଜ ିସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ 
ରକ୍ତ୍ ଅଧିକ ଆଶୱାବୱାଦୀ ରହୱାଇପୱାରଛି ିଏବଂ ବଶି୍ୱନଜି ଭବରି୍୍ୟତକୁ ରନଇ 
ଅଧିକ ଆଶ୍ଵସ୍ତ ରହୱାଇପୱାରଛି ି।

ଚଳତି ବର୍୍ଷ ରମ ମୱାସରର ମୁଁ ଜୱାପୱାନ ଗସ୍ତ କରଥିିଲି, ଏହ ିସମୟରର 
ଆରବ ସୱାନଙୁ୍କ ରଭଟବିୱା ପୱାଇଁ ରମୱାରତ ସରୁ�ୱାଗ ମିଳଥିିଲୱା। ରସରତରବରଳ 
ରସ ଜୱାପୱାନ-ଭୱାରତ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ ଭୱାରବ ଦୱାୟିତ୍ୱ ରନଇଥିରଲ । ନଜି 
କୱାମକୁ ରନଇ ରସରତରବରଳ ମଧ୍ୟ ରସ ଉତ୍ସୱାହତି ଥିରଲ । ତୱାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ବଳ 
ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ ପ୍ରରତ୍ୟକଙୁ୍କ ପ୍ରଭୱାବତି କରୁଥିଲୱା । ତୱାଙ୍କର ବୱାକ୍ ପଟୁତୱା ଅତ ି
ଚମତ୍ୱାର ଥିଲୱା। ଭୱାରତ-ଜପୱାନ ବନୁ୍ତୱାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରବିୱା ଲୱାଗି 
ତୱାଙ୍କ ପୱାଖରର ଅରନକ ଉପୱାୟ ରହଥିିଲୱା । ରସଦନି ତୱାଙୁ୍କ ରଭଟ ିରଫରବିୱା 
ପରର, ତୱାହୱା ଆମର ରଶର୍ ସୱାକ୍ୱାତ ରହବ ରବୱାଲି ମୁଁ ରକରବ ବ ିଭୱାବନିଥିଲି।

ତୱାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତୱା, ବୁଦ୍ଧମିତୱା, ସହୃଦୟତୱା, ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱର ଗମ୍ଭୀରତୱା, ବନୁ୍ତୱା 
ଓ ମୱାଗ୍ଷଦଶ୍ଷନ ସବୁଦନି ରମୱା ପୱାଇଁ ସ୍ରଣୀୟ ରହୱାଇ ରହବି ଏବଂ ରସ 
ସବୁଦନି ରମୱାର ମରନ ରହରିବ ।

ତୱାଙ୍କ ବରିୟୱାଗରର ଆରମ ସମସ୍ତ ଭୱାରତବୱାସୀ ଗଭୀର ଭୱାରବ ମମ୍ଷୱାହତ, 
ର�ମିତ ିଆମ ନଜି ରଲୱାକ ରକହ ିଆରପୱାରକୁି ଚୱାଲି �ୱାଇଛନ୍ ି । ରଖୱାଲୱା 
ହୃଦୟରର ରସ ଆମମୱାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିରଲ । ଜୀବନର ରଶର୍ ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ 
ରସ ନଜି ଲକ୍୍ୟରର ଦୃଢ଼ ରହଥିିରଲ – ଅରନକ ରଲୱାକଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରୱାଣିତ 
କରଚିୱାଲିଥିରଲ । ଦୁଃଖର ବରି୍ୟ, ରସ ଆଜ ିଆମ ଗହଣରର ନୱାହୱାନ୍ ିସତ, 
କନୁି୍ ତୱାଙ୍କର ଆଦଶ୍ଷ ସବୁଦନି ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରୱାଣିତ କରୁଥିବ ।

ମୁଁ ଭୱାରତବୱାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ନଜି ତରଫରୁ ଜୱାପୱାନର ରଲୱାକମୱାନଙୁ୍କ, 
ବରିଶର୍ କର ି ରେୀମତୀ ଅକୀ ଆରବ ଏବଂ ତୱାଙ୍କ ପରବିୱାର ପ୍ରତ ି ଗଭୀର 
ସମରବଦନୱା ବ୍ୟକ୍ କରୁଛ ି। n

ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳି ପଦ୍୍ମବଭୂିର୍ଣ ଶଲିୋଞ୍ଜା ଆଲୋବ 
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ବଭିାଜନ ବଭିୀରି୍କା 

ସୃ୍ତ ିେବିସ 

ଦୁନଆିର ସବୁ�ୱାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୋ�ଉଛ ିନଜି ହୋ�ୱାକଙ୍କ�ୁ ଅ�େୱା 
ହୋ�ବୱା। ସୱାତ ଦଶନ୍ ିପୂହୋବ୍ଷ  ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସ� ଆମ ଭିତହୋର 
ପ୍ରହୋବଶ କରିଥି�ୱା ଏ� ିବଭିୱାଜନ ବଭିୀର୍କିୱା।  ଜଣୱା ନୱା�ିଁ 
ହୋକହୋତ ହୋ�ୱାକ ନଜି ହୋ�ୱାକଙୁ୍କ �ରୱାଇହୋ� ଆଉ ତୱାଙ୍କ�ୁ ବଚି୍ଛନି୍ନ 
ହୋ�ହୋ�। କୁ�ୱାର୍ୱାଏ ହୋର୍ହୋତହୋବହୋଳ ଭୱାରତ-ପୱାକ୍  ଅ�େୱା 
ହୋ��ୱା ହୋସହୋତହୋବହୋଳ ଦୁଇ ପଟୁ ଉ�ଥିିବୱା �ଂିସୱା ହୋର୍ୱାେୁ 
ଅହୋନକ ହୋ�ୱାକଙ୍କ ପ୍ରୱାର େ�ୱା ଆଉ  �କ୍ �କ୍ ହୋ�ୱାକଙ୍କ 
ମଣୁ୍ଡ ଉପହୋର ଛୱାତ ନଥି�ୱା। ଏ� ି ହୋ�ୱାକଙୁ୍କ ରେଦ୍ଧୱାଜେଳ ିହୋଦଇ 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ହୋମୱାଦୀ ପ୍ରତବିର୍୍ଷ 14  ଅେଷ୍ଟକୁ ବଭିୱାଜନ 
ବଭିୀର୍କିୱା ସୃ୍ତ ିଦବିସ ଭୱାହୋବ ପୱାଳନ କରିବୱାକୁ ହୋ�ୱାର୍ଣୱା 
କରିଥିହୋ�।  ଆେୱାମୀ ପିଢ଼କୁି ଏ�ଦିନି  ହୋଭଦଭୱାବ, ବରି୍ୱାଦ, 
ଶତରୁତୱାଭଳ ିବରି୍କୁ ନଷ୍ଟ କରି ସୱାମୱାଜକି ସଦ୍ ଭୱାବନୱା, ଏବଂ 
ମୱାନବୀୟ ସହୋମ୍ୱଦନତୱାକୁ ମଜଭୁତ କରିବୱାକୁ ହୋପ୍ରରିତ  କରୱାଏ।   14 ଅଗଷ୍ଟ 
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‘ବଭିାଜନ ବଭିୀରି୍କ ସୃ୍ତ ିେବିସ’ ଆମକୁ ସାମାଜକି 
ଲୋଭେଭାବ, ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁ�ି ଏକତା, ସାମାଜକି ସେ୍ ଭାବ 
ଏବଂ ମାନବୀୟ ସଲୋମ୍ବେନତାକୁ ମଜଭୁତ କରିବାର 
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଲୋନପକାଇେଏି। 
- ନଲୋରନ୍ଦ୍ର ଲୋମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ


