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ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତକିୁ ଆଧାର କରି ବଭିିନ୍ନ ଯ�ାଜନା ପ୍ରଣୟନ 
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ନୂଆ ଭାରତଯର ସଫଳତାର ଅଯନକ ଗାଥା ଯଲଖଛି।ି 
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n #MuseumMemories ଦ୍ୱାରୱା ଅଭିଜ୍ଞତୱା ବୱାଣ୍ଟନ୍ତୁ  - ମେ‘18କୁ ସେଗ୍ର ବଶି୍ୱମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହଜାଳୟ ଦବିସଭଜାମବ ପଜାଳନ 
କେଜାଯଜାଉଛ।ି ଏହଜାକୁ ଦୃଷି୍ମେ େଖି ମେଜାେ ଯୁବ ସଜାଥୀେଜାନଙ୍କ ପଜାଇଁ ଏକ ଆଇଡଆି ମେଜା େନମେ ଆସଛୁ।ି ତଜାହଜା ମହଲଜା ଆସନ୍ତଜା 
ଛୁଟଦିନିେଜାନଙ୍କମେ କଜାହିଁକ ିନରି ବନୁ୍େଜାନଙ୍କ ସମଗେ ମକୌଣସ ିଏକ ସଂଗ୍ରହଜାଳୟ ବୁଲିବଜାକୁ ନଯିମବ? ବୁଲିଲଜାପମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ 
ଅନୁଭବ ହଜାଶ୍ ଟ୍ଜାଗ୍  #MuseumMemoriesମେ ବଜାଣ୍ଟନୁ୍ତ। ଏହଜାଦ୍ଜାେଜା ସଂଗ୍ରହଜାଳୟ ବଷିୟମେ ରଜାଣି ଅନ୍େଜାନଙ୍କ ଅନ୍େଜାନଙ୍କ 
େନମେ େଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସଷିୃ୍ ମହବ।

n ସବତୁ ଜଲି୍ୱାରର ରେବ 75 ଅମୃତ ସରରୱାବର- ରଳ ସହତି ରଡତି ସେସ୍ତ ପ୍ରୟଜାସ ଆେେ ଆସନ୍ତଜାକଜାଲି ସହତି ରଡତି। ରଳ ସଂେକ୍ଷଣ େଧ୍ୟ 
ଅେତୃ କଜାଳେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ। ମସଥିଲଜାଗି ମଦଶମେ ପ୍ରତଟି ିରଲି୍ଜାମେ75ଟ ିମଲଖଜାଏ ଅେତୃ ସମେଜାବେ ତଆିେ ିକେବିଜା ମଯଜାରନଜା େହଛି।ି 
ବଜାଲ୍ିକୀ େଜାେଜାୟଣମେ ରଳ ଉତ୍ସ ଏବଂ ରଳ ସଂେକ୍ଷଣ ଉପମେ ବମିଶଷ ଗୁେୁତ୍ୱ ଦଆିଯଜାଇଛ।ି

n ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପୱାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନଅିନ୍ତୁ  – ଆପଣ ନରି ଅଞ୍ଚଳମେ ଥିବଜା ପୁେୁଣଜା ମପଜାଖେୀ, କୂଅ ଏବଂ ହ୍ରଦ ବଷିୟମେ ରଜାଣନୁ୍ତ। ଅେତୃ 
ସମେଜାବେ ଅଭିଯଜାନ େଜାଧ୍ୟେମେ ରଳ ସଂେକ୍ଷଣ କଜାଯ୍୍ କେଜାଯିବ, ସ୍ଜାନୀୟ ପଯ୍୍ଟନ ସ୍ଜାନଗୁଡକି େଧ୍ୟ ବକିଜାଶ କେଜାଯିବ।  ସନୁି୍ ଏବଂ 
ହେପ୍ଜା ସଭ୍ତଜା ସେୟମେ େଧ୍ୟ ମଲଜାକେଜାମନ ରଳ ସଂେକ୍ଷଣ ବଷିୟମେ ବହୁତ ସମେତନ ଥିମଲ। ଆେକୁ ସେଜାନ ଦଗିମେ ପୁନବ୍ଜାେ 
ମେଷ୍ଜା କେବିଜାକୁ ପଡବି।

n ପିଲୱାମୱାନଙ୍ତୁ  ରବୈଦକି ଗଣିତ ଶକି୍ଷୱା - ଗଣିତ ଆେ ଭଜାେତୀୟଙ୍କ ପଜାଇଁ କଦଜାପି କଷ୍ସଜାଧ୍ୟ ବଷିୟ ନୁମହଁ, ଏହଜାେ ଏକ ବଡ କଜାେଣ ମହଉଛ ି
ଆେେ ମବୈଦକି ଗଣିତ। ସେସ୍ତ ପିତଜାେଜାତଜା ନଶିି୍ତ ଭଜାବମେ ନରି ପିଲଜାେଜାନଙୁ୍କ ମବୈଦକି ଗଣିତ ଶକି୍ଷଜା ମଦବଜା ଆବଶ୍କ। ଏହଜା ମକବଳ 
ମସେଜାନଙ୍କେ ଆତ୍ମବଶି୍ୱଜାସ ବୃଦ୍ ିକେବି ନଜାହିଁ, ବେଂ ମସେଜାନଙ୍କ ମକ୍ଷତ୍ରମେ ଯୁକି୍ପୂର୍୍ ଏବଂ ବମିଳେଷଣଜାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତଜା େଧ୍ୟ ବୃଦ୍ ିପଜାଇବ।

n ରଦଶରର ଆରମ୍ଭ ରେଉଛ ିଡଜିଟିୱାଲ ଅର୍ଥନୀତ ିସଂସ୍ତୃ ି- ଡରିଟିଜାଲ ଅଥ୍ନୀତ ିମହତୁ ମଦଶମେ ଏକ ନୂଆ ସଂସ୍ତୃ ିରନ୍ ମହଉଛ।ି ଗଳକିନ୍ ି
ମଯଉଁଠ ିମଦଖିବ ମଛଜାଟବଡ ସବୁ ମଦଜାକଜାନମେ ଗ୍ରଜାହକଙ୍କ ପଜାଇଁ ଡରିଟିଜାଲ୍  ପଇଠ ମବଶ୍  ସହଜାୟକ ମହଜାଇଛ।ି  ଖେୁୁେଜା ପଇସଜାେ ମକୌଣସ ି
ସେସ୍ଜା େହୁନଜାହିଁ। ପ୍ରତଦିନି UPI ମଦୟେ ଲଜାଭ ଅନୁଭବ ମହଉଛ।ି 

n ଜୀବନକତୁ ବଦଳୱାଉଛ ିରଟରକନୱାରଲୱାଜ ି- ମଟମକନଜାମଲଜାର ିସଜାଧଜାେଣ ମଲଜାକଙ୍କ ରୀବନକୁ ବଦଳଜାଉଛ।ି ଆେ େଜାେପିଜାଖମେ କ୍ରେଜାଗତ ଭଜାବମେ 
ଏହଜାେ ଅମନକ ଉଦଜାହେଣ ମଦଖିବଜାକୁ େିମଳ।  ମଟମକନଜାମଲଜାରଦି୍ଜାେଜା ଭିନ୍ନକ୍ଷେଙ୍କ କ୍ଷେତଜାକୁ ମଦଶ ଦୁନଆି  ରଜାଣିପଜାେୁଛ।ି ଅମନକ 
ଷ୍ଜାଟ୍ଅପ୍  ଏବଂ ସଂଗଠନ ଏହ ିଦଗିମେ କଜାଯ୍୍ କେୁଛନ୍ତ।ି |

n ଉତ୍ସବ, ସଂଯମ, ପବତି୍ରତୱା ଏବଂ ରସୌେୱାର୍୍ଥଦ୍ୟର ପବ୍ଥ-  ଇଦ୍  ଆସଛୁ।ି  ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଭଗବଜାନ ପଶୁ୍େଜାେଙ୍କ ରୟନ୍ତୀ ବ ିପଜାଳନ 
କେଜାଯିବ। ମବୈଶଜାଖ ବୁଦ୍ ପୂର୍୍ଣିେଜା ପବ୍  ବ ିଆସବି। ଏ ସବୁ ଉତ୍ସବ ସଂଯେ, ପବତି୍ରତଜା, ଦଜାନ ଏବଂ ମସୌହଜାର୍୍୍େ ପବ୍ ଅଟନ୍ତ।ି ଆପଣ 
ସେମସ୍ତ ଖବୁ ଉଲ୍ଜାସ ଓ ମସୌହଜାର୍୍୍େ ସହ ପଜାଳନ କେନୁ୍ତ, ଶୁଭକଜାେନଜା। 

n କରରୱାନୱାଠତୁ  ସୱାବଧୱାନ ରତୁ େନ୍ତୁ  - ଆପଣଙୁ୍କ େଧ୍ୟ କମେଜାନଜା ବଜାବଦମେ ସତକ୍ େହବିଜାକୁ ପଡବି। େଜାସ୍ ପିନ୍ବିଜା, ନୟିେିତ ବ୍ବଧଜାନମେ ହଜାତ 
ମଧଜାଇବଜା ସହ ପ୍ରତମିେଜାଧ ପଜାଇଁ ଆବଶ୍କ ପଦମକ୍ଷପସବୁ ଅନୁସେଣ କେନୁ୍ତ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମ୍ୁୟଜୟିମ ଯ�ଉଛ ି�ବୁାବଗ୍ଷଙ୍ 
ପାଇ ଁଆକର୍ଷଣର ଯକନ୍ଦ୍ର, ଏ�ା ଯେଶର 
ଅତୁଲ୍ୟ ଐତ�ି୍ୟକୁ ତାଙ୍ ସ� ଯ�ାଡୁଛି

ମନକୀ ବାତ୍    ଯମାେୀ 2.0 (35ତମ ଅଧ୍ାୟ  24 ଏପି୍ରଲ୍  2022)

ରଦଶର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀମୱାନଙ୍ ଅବଦୱାନକତୁ ମରନ ପକୱାଇବୱା ପୱାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମୃତ ମରେୱାତ୍ସବ ଅରପକ୍ଷୱା କ’ଣ ଭଲ ସମୟ ରେୱାଇପୱାରର? 
ରସଥିଲୱାଗି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପରବର୍୍ଥୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟଧୱାରୱାକତୁ ପ୍ରଦଶ୍ଥନ କରବିୱା ଲୱାଗି ଉର୍ଷି୍ଟ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ମତୁଦ୍ୟଜୟିମ୍ କତୁ ରଦଶବୱାସୀଙ୍ ଉରର୍ୱ୍ାୟରର ଉତ୍ସଗ୍ଥ କରିଛନ୍।ି ଏେ ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ରେୱାଳୟ ଯତୁବକମୱାନଙ୍ତୁ ରଦଶର ଅତତୁ ଲଦ୍ୟ ଐତେିଦ୍ୟ ସେତି 
ରଯୱାଡତୁଛ।ି ମତୁଦ୍ୟଜୟିମ୍ ର ବଷିୟବସ୍ତତୁକତୁ ଏମିତ ିସଜୱାଯୱାଇଛ ିରଯମତି ିତୱାେୱା କୱାଲି, ଆଜ ିଆଉ ଆସନ୍ୱାକୱାଲିର କରୱା କେବି। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମୱାଦୀ ତୱାଙ୍ର ମୱାସକି ରରଡଓି କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକ୍ରମ 'ମନ କୀ ବୱାତ'ରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ରେୱାଳୟ ତରୱା ରଦଶର ଅନଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରେୱାଳୟଗତୁଡକି ବଷିୟରର 
ଆରଲୱାଚନୱା କରଥିିରଲ ଏବଂ ସଂଗ୍ରେୱାଳୟ ବଷିୟରର ରରେୱାତୱାଙ୍ତୁ  7 ଟ ିପ୍ରଶନ ପଚୱାରଥିିରଲ। େୱାଶ୍ ଟଦ୍ୟୱାଗ୍  #MuseumQuiz ବଦ୍ୟବେୱାର 
କର ିନରମୱା ଆପ୍ ଏବଂ ରସୱାସଆିଲ୍ ମଡିଆିରର ରସେ ିପ୍ରଶନଗତୁଡକିର ଉର୍ର ରଦବୱାକତୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍।ି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ରେୱାଳୟରର କରୱା 
କେବିୱାରବରଳ ଗତୁରତୁ ଗ୍ରୱାମରର ରେତୁଥିବୱା ସୱାର୍ଥକ ଏବଂ ରବୈଦକି ଗଣିତ ବଷିୟରର ରକୱାଲକତୱାର ରଗୌରବ ରଟକି୍ରୱୱାଲ୍ ଙ୍ ସେ ବ ିକରୱା ରେୱାଇଥିରଲ। 

  
 'ମନ୍ କୀ ବୱାତ୍ ' ପତୁରୱା ଶତୁଣିବୱାକତୁ କତୁଦ୍ୟଆର ରକୱାଡ୍ ସ୍ୱାନ୍ କରନ୍ତୁ ।
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ଡିଜାଇନର
ଦିବ୍ା ତଲ୍ ୱାର, ଅଭୟ ଗପୁ୍ା

ବରିଷ ୍ସ�ାୟକ ଉପଯେଷ୍ା ସମ୍ାେକ
ବିର୍ଭାର ଶମଦୋ
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ସଜାଦେ ନେସ୍ଜାେ,
ତତୁ ରମ ଉଠ 
ସୱାମର୍ଥଦ୍ୟକତୁ ଚହି୍ନ
ନଜି କର୍୍ଥବଦ୍ୟକତୁ ଜୱାଣ 
ଏେୱା େିଁ ସମୟ, ଉଚତି ସମୟ। ଭୱାରତର ଏେୱା ଅମଲୂଦ୍ୟ ସମୟ। 

ଲଜାଲ୍ କଲି୍ଜାେ ପ୍ରଜାେୀେେୁ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙ୍କ ଏହ ିଆହ୍ଜାନ, ସ୍ଜାଧୀନତଜାେ ଅେତୃ େମହଜାତ୍ସବ ପଜାଳନ କେୁଥିବଜା ଭଜାେତେ 
ବକିଜାଶଯଜାତ୍ରଜାକୁ ମଗୌେବପୂର୍୍ ଶଖିେ ଲଜାଭ ଲଜାଗି େଳୂେନ୍ତ୍ର। ଏଥିଲଜାଗି 2014େୁ ହିଁ କଜାଯ୍୍ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିଲଜା। ବଗିତ 
ଆଠବଷ୍ମେ ମଯଉଁ ବକିଜାଶଯଜାତ୍ରଜାେ େଳୁଦୂଆ ପଡଥିିଲଜା, ତଜାହଜା ଏମବ ଅେତୃ ଯଜାତ୍ରଜାେ େଳୂ ଆଧଜାେ ମହଜାଇଛ ିଏବଂ ଭବଷି୍ତମେ 
ଭଜାେତକୁ ନୂଆ ଶଖିେମେ ପହଞ୍ଚଜାଇବଜା ଲଜାଗି ସଂକଳ୍ପ ମନଇଛ।ି ଆଉ ଆପଣ ରଜାଣିଥିମବ ମକୌଣସ ିବ ିସଂକଳ୍ପ ବନିଜା ଉତ୍ସବମେ 
ପୂେଣ ମହଜାଇ ନପଜାମେ। ଏଣୁ ଅେତୃ କଜାଳମେ ଭଜାେତକୁ ବଶି୍ୱଗୁେୁଭଜାମବ ପ୍ରତଷି୍ତି କେବିଜା ପଜାଇଁ ମଯଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନଆି ମହଲଜା 
ତଜାହଜା ଉତ୍ସବମେ ପେଣିତ ମହଜାଇଗଲଜା ଏବଂ ମକଜାଟ ି ମକଜାଟ ି ଭଜାେତବଜାସୀଙ୍କ ଶକି୍, ଉତ୍ସଜାହ ଓ ସ୍ପଦ୍୍ଜାମେ ଦନିକୁ ଦନି ନୂଆ 
ନୂଆ େଜାଇଲମଷ୍ଜାନ୍  ହଜାସଲ କେବିଜାମେ ଲଜାଗିଲଜା। ଏଥିମେ ଭଜାେତ ପଜାଇଁ ସବୁଠଜାେୁ ବଡଶକି୍ ସଜାରଛିନ୍ତ ିଏହଜାେ ଯୁବକ ଶକି୍। 
କଜାେଣ ଆେ ମଦଶ ମହଉଛ ିଦୁନଆିେ ସବୁଠଜାେୁ ବଡ ଯୁବ ବହୁଳ ମଦଶ। ଏଠଜାମେ ହଜାେଜାହଜାେ ିଆୟୁ ମହଉଛ ି29। ଯୁବକଙ୍କ 
ମପ୍ରେଣଜାମରେଜାତ ସଜାରଥିିବଜା  ସ୍ଜାେୀ ବବିମକଜାନନ୍ ମଯମତମବମଳ ଭଜାେତେ ଭବଷି୍ତ କଥଜା କହୁଥିମଲ ମସମତମବମଳ ତଜାଙ୍କ 
ଆଖି ସଜାେନଜାମେ େଜା’ ଭଜାେତୀଙ୍କ େତି୍ର େହୁଥିଲଜା। ମସ କହୁଥିମଲ, ‘ମଯମତଯଜାଏ ସମ୍ଭବ ଅତୀତକୁ ମଦଖ, ପଛମେ ମଯଉଁ ମକମବ 
ନଶୁଖିଲଜା ଝେଣଜା ମବଜାହୁଛ ିତଜାହଜା ରଳକୁ ଆକଣ୍ଠ ପିଅ, ତଜାପମେ ଅଗ୍ରସେ ହୁଅ ଏବଂ ଭଜାେତକୁ ଆଗ ଅମପକ୍ଷଜା ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ, 
େହଜାନ ଓ ମରେଷ୍ କେ’। 

ସ୍ଜାଧୀନ ଭଜାେତମେ ରନ୍ ମହଜାଇଥିବଜା ପ୍ରଥେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ, ସ୍ଜାେୀ ବମିବକଜାନନ୍ଙ୍କ ବେିଜାେକୁ ଆଧଜାେ କେ ି
ଭଜାେତ ନେି୍ଜାଣକୁ ଏକ ନୂଆଦଗି ମଦଇଛ।ି ପେଣିଜାେ ସ୍େୂପ, ବଗିତ ଆଠବଷ୍ମେ ମଯତକି ିବ ିମଯଜାରନଜା କଜାଯ୍୍କଜାେୀ ମହଜାଇଛ ି
ସବୁଥିମେ ‘େଜାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥେ’ େନି୍ତଜାଧଜାେଜା ହିଁ େଳୂେନ୍ତ୍ର ମହଜାଇଛ।ି ମଦଶପ୍ରତ ି ତଜାଙ୍କ େନି୍ତଜାଧଜାେଜା ଏବଂ ବଜାର୍୍ଜା ମବଶ୍  ସ୍ପଷ୍। ତଜାହଜା 
ମହଲଜା- ଏମବ ମଦଶ ଧୀେ ଗତମିେ େଜାଲିପଜାେବି ନଜାହିଁ କ ିଅଟକ ିଲଟକ ିଅଧଜା ଅଧୁେଜା ପ୍ରଗତ ିକେବି ନଜାହିଁ। ମଛଜାଟ ମଛଜାଟ 
କଜାେ କେମିଲ ମଦଶ ଗଢ଼ମିହବ ନଜାହିଁ। ଏଣୁ ଯଜାହଜାବ ିକେବିଜାକୁ ଅଛ ିବଡ କେବିଜାକୁ ପଡବି। ଏହ ିବେିଜାେ, ଭଜାେତେ ସଜାଧଜାେଣ 
ମଲଜାକଙ୍କ େନି୍ତଜାଧଜାେଜାକୁ ବ ିବଦଳଜାଇ ପଜାେଛି।ି ଆଉ ଏହ ିକଜାେଣେୁ ମଦଶ ଆର ିସଂକଳ୍ପ ମନଉଛ ିଆଉ ଏହଜାକୁ ସଜାକଜାେ କେ ିସଦି୍ ି
ବ ିପ୍ରଜାପ୍ତ କେପିଜାେୁଛ।ି ଏମବ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ େଜାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମବୈଭବଶଜାଳୀ କେବିଜାେ ସଂକଳ୍ପଯଜାତ୍ରଜା ଆେମ୍ଭ କେଛିନ୍ତ,ି 
ତଜାହଜାକୁ ଅେତୃ କଜାଳ ନଜାଁ ମଦଇଛନ୍ତ।ି 

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସେଜାେଜାେେ ଏହ ିବମିଶଷ ସଂଖ୍ଜା ଆଠ ବଷ୍ମେ ସଜାତଶହେୁ ଅଧିକ ମଯଜାରନଜାଦ୍ଜାେଜା ସଶୁଜାସନ ପ୍ରତଷି୍ଜା ମହଜାଇଛ ି
ଏବଂ ସବ୍ଜାଗେୀନ, ସବ୍ସ୍ପଶ୍ୀ ବକିଜାଶ ହଜାସଲ ମହଜାଇପଜାେଛି ିଏବଂ ଏଥିମେ କପିେ ିମଦଶେ 130ମକଜାଟ ିରନତଜା ମଦଶ ପ୍ରତ ି
ସେପ୍ଣିତ ମହଜାଇ ବକିଜାଶ ପ୍ରକି୍ରୟଜାମେ ସହଭଜାଗୀ ମହଜାଇଛନ୍ତ ିତଜାହଜାକୁ ଦଶ୍ଜାଇଛ।ି ମଦଶମେ େଜାରନୀତ ିପ୍ରତ ିବଶି୍ୱଜାସ ଓ ଭେସଜା 
ଉତ୍ପନ୍ନ ମହଲଜା ତ ବଶି୍ୱମେ ଭଜାେତେ ମଗୌେବ େଧ୍ୟ ବୃଦ୍ ିପଜାଇଛ।ି 

ମଗୌେବଶଜାଳୀ ବକିଜାଶ ଯଜାତ୍ରଜାେ ସହଭଜାଗୀ ହୁଅନୁ୍ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ ୁେନି୍ତତି େତଜା େତ ପଠଜାନୁ୍ତ। 

ସମ୍ାେକଙ୍ କଲମରୁ... 

ଓଡଆି, େନି୍,ି ଇଂରୱାଜୀ ଏବଂ ଅନଦ୍ୟ 10ଟ ିଭୱାଷୱାରର ଲପଲବ୍ଧ ଏେ ି
ପତ୍ରକିୱା ପଢବିୱା/ଡୱାଉନ୍ ରଲୱାଡ୍  କରିବୱାପୱାଇଁ  କ୍କି୍  କରନ୍ତୁ : 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx (ଜୟଦୀପ ଭଟନୱାଗର)
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ଅଧିକରତୁ  ଅଧିକ ରଲୱାକଙ୍ ପୱାଖରର ପେଞ୍ତୁ ଏେ ିପତ୍ରକିୱା
13ଟ ିଆଞ୍ଚଳକି ଭଜାଷଜାମେ ଉପଲବ୍ଧ "ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସେଜାେଜାେ" ପତ୍ରକିଜାେ 16-30 ଏପି୍ରଲ 
େଜାସେ କଭେମଷ୍ଜାେମିେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀଙ୍କ ମସଲଜାଗଜାନ "ସବକଜା ସଜାଥ୍, 
ସଜାବକଜା ବକିଜାଶ" କପିେ ିଅଥ୍ପୂର୍୍ ସଜାବ୍ସ୍ତ ମହଜାଇ ମଲଜାକଙ୍କ େହୁଁମେ ହସ ଫୁଟଜାଇଛ ି
ତଜାହଜା ପଢ଼ଲିି। ଏହ ିପ୍ରସଗେମେ ଭଜାେତେ ଐତହି୍େ ସଂେକ୍ଷଣ ତଥଜା ମେଜାେ ିମହଜାଇଥିବଜା 
ଐତହି୍କୁ ଭଜାେତ ମଫେଜାଇ ଆଣିବଜାେ ମଗୌେବେୟ କଜାହଜାଣୀ େଧ୍ୟ ପଢ଼ବିଜାକୁ େିଳଲିଜା। 
ପଞ୍ଚଜାୟତେଜାର ସଷି୍େ ଉପମେ ଆଟ୍ଣିକଲି୍, "ଗ୍ରଜାେ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍କ ସଂକଳ୍ପେୁ ସେଦୃ୍"ି ଏବଂ' 
ବମରଟକୁ ଶକି୍, ମଦଶ ପଜାଇଁ ପ୍ରଗତ ିଅତ୍ନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହ ିପତ୍ରକିଜା ଯଥଜାସମ୍ଭବ 
ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ମଲଜାକଙ୍କ ନକିଟମେ ପହଞ୍ଚବିଜା ଉେତି୍।
ରଚୌଧତୁରୀ ଶକି୍ତ ସଂି shaktisinghadv@gmail.com

ଚଠିବିାକ୍ସ
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‘ଜଣେ ବଡି ଣଲାକ ବଡିକାଶ ପ୍କ୍ଡିୟାଣର ପଛଣର 

ପଡଡିନଯାଉ’ ଏହଡି ସଡିଦ୍ାନ୍ତଣର ଚାଲଡି ଶତ ପ୍ତଡିଶତ 

ଣଲାକଙ୍କ ପାଖଣର ପହଞ୍ଡିବା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପଗଡ୍ଡିକ୍ 

ପ୍ତଡିବର୍ଷ କାଯ୍ଷୟୁଣର ରୂପାନ୍ତର ଲକ୍ୟୁଣର ଆରମ୍ଭ 

କରାଯାଇଥବିା ଆଣଲାଚନା ପରମ୍ପରା ନଡିରନ୍ତର 

ଭାଣବ ସଫଳତା ଅଜ୍ଷନ କର୍ଛଡି। 

ପବ ୍ଡିକ୍ -ପ୍ାଇଣଭଟ୍  ପବ୍ଡିକ୍ -ପ୍ାଇଣଭଟ୍  
ପାଟ୍ଷନରଶଡିପ ୍ ଣସତ୍ ପାଟ୍ଷନରଶଡିପ ୍ ଣସତ୍ 

#ସବ୍ କା ପ୍ୟାସ 

ସମାଚାର
ବର୍ଷ: 2  ସଂଖୟୁା: 20 (ନଡିଃଶଳ୍୍କ)

16-30 ଏପ୍ଡିଲ, 2022 

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

ଛୱାତ୍ରଙ୍ ଲୱାଗି କୱାମରର ଆସବି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍ ଗରତୁ ମନ୍ତ 
ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସେଜାେଜାେମେ େୁଁ ସ୍ଜାେୀ ଶବିଜାନନ୍ଙୁ୍କ ପଦ୍ ପୁେସ୍ଜାେ ସମ୍ପକ୍ଣିତ କଜାହଜାଣୀ ପଢ଼ବିଜାକୁ ପଜାଇଲି।  ଏ ବୟସମେ ତଜାଙ୍କେ 
ଫିଟମନସ୍, ନଶିି୍ତ ଭଜାବମେ ଏକ େେତ୍ଜାେ। ତଜାଙ୍କେ ନମ୍ର ରୀବନମଶୈଳୀ, ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ, େଜାଷ୍ଟ୍ରପତ ିେଜାେନଜାଥ 
ମକଜାବନି୍ଙୁ୍କ ଅଭିବଜାଦନ ରଣଜାଇବଜା ମଦଖି ମେଜାେ ହୃଦୟ ଆନନ୍ମେ ଉଲ୍ସତି ମହଜାଇଯଜାଇଥିଲଜା।  ସ୍ଜାେୀ ଶବିଜାନନ୍ଙ୍କ ସ୍ଜାସ୍୍ ଏବଂ 
ତଜାଙ୍କ ବ୍କି୍ତ୍ୱମେ ଏକ ଅରବ ଆକଷ୍ଣ ଥିବଜା େୁଁ ମଦଖିବଜାକୁ ପଜାଇଲି। ପେୀକ୍ଷଜା ସେୟମେ ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀେଜାନଙୁ୍କ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ 
ମଦଇଥିବଜା ଗୁେୁେନ୍ତ୍ର ମସେଜାନଙ୍କ ରୀବନମେ ଅତ୍ନ୍ତ ଉପମଯଜାଗୀ ମହବ। ସନୁ୍େ ଉପସ୍ଜାପନଜା ପଜାଇଁ ଅଭିନନ୍ନ।
ରେୀରଗୱାପୱାଲ ରେୀବୱାସ୍ତବ 
shrigopal6@gmail.com

ସତୁଚୱାରତୁ ରୂରପ ଦୱାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୱାଦନ କରତୁ ଛନ୍ ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଏବଂ ତୱାଙ୍ ଟମି୍  
ଭଜାେତ ପେ ିଏକ ବଶିଜାଳ ମଦଶମେ ମଲଜାକଙ୍କ ଆବଶ୍କତଜା ପୂେଣ କେବିଜା ଏବଂ ମଦଶେ ବକିଜାଶ ପଜାଇଁ ସେସ୍ତ ମକ୍ଷତ୍ର ଉପମେ 
ଧ୍ୟଜାନ ମଦବଜା ଏକ ଆହ୍ଜାନ। ମତମବ ଆେେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତଜାଙ୍କ ଦଳ ଏହ ିଦଜାୟିତ୍ୱକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଜାବମେ ତୁଲଜାଉଛନ୍ତ।ି େୁଁ 
ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସେଜାେଜାେକୁ ମଯମତ ଅଧିକ ପଢ଼ବି,ି କ୍ଷେତଜାମେ ଥିବଜା ମଲଜାକେଜାନଙ୍କ ଦ୍ଜାେଜା କେଜାଯଜାଇଥିବଜା ନଃିସ୍ଜାଥ୍ପେ କଜାଯ୍୍ସବୁକୁ 
ମଦଖିବଜାକୁ ପଜାଏ। ଏହଜା ନଶିି୍ତଭଜାମବ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।  ଆର ିଦୁନଆିେ େହଜାନ ଶକି୍େଜାମନ ଭଜାେତକୁ ସମ୍ଜାନ ମଦବଜା ସହ ଓ ପ୍ରଶଂସଜା 
େଧ୍ୟ କେନ୍ତ।ି େୁଁ ନଶିି୍ତ ମଯ ଏହ ିପ୍ରକି୍ରୟଜା ରଜାେ ିେହମିଲ ଭଜାେତ ଏକ ସପୁେ ପଜାୱଜାେ ଏବଂ ମେଜାଲ େମଡଲ ମହଜାଇପଜାେବି। ‘ନୁ୍ 
ଇଣି୍ଆ ସେଜାେଜାେ’ ପେ ିଏକ େେତ୍ଜାେ ପତ୍ରକିଜା ନୟିେିତ ତଆିେ ିକେୁଥିବଜାେୁ ସମ୍ପଜାଦକୀୟ ଦଳକୁ ଅମନକ ଶୁମଭଚ୍ଜା ଓ ଅଭିନନ୍ନ।
ପି ରପ୍ରମୱା,  prof.prema@gmail.com

ଚଠି ିପଠାଇବାର ଠକିଣା: ରୁମ ୍ ନଂ: -278,  ବୁ୍ୟଯରା ଅଫ୍  ଆଉଟ୍ ରିଚ୍  ଆଣ୍ କମ୍ୁୟନଯିସନ 
ସଚୂନା ଭବନ, ନୂଆେଲି୍ୀ,- 110003। ଇଯମଲ: response-nis@pib.gov.in

ପତ୍ରକିୱାକତୁ ସବତୁରବରଳ ଅରପକ୍ଷୱା 
କରର
‘ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସେଜାେଜାେ’ ପତ୍ରକିଜାଟ ିଅମନକ 
ସେୂନଜାମେ ପେପୂିର୍୍ ଏକ ପତ୍ରକିଜା। 
ସେକଜାେୀ ମଯଜାରନଜା ଏବଂ େୂପଜାୟନ 
ମହଉଥିବଜା କଜାଯ୍୍ ବଷିୟମେ ଏହଜା ସେୂନଜା 
ମଦଉଛ।ି ପତ୍ରକିଜାମେ ସଂଗହୃୀତ ସେୂନଜା 
ପ୍ରଦଜାନ ପଜାଇଁ ସମ୍ପଜାଦକୀୟ ଦଳକୁ ଶୁମଭଚ୍ଜା। 
େୁଁ ପତ୍ରକିଜାକୁ ସବ୍ଦଜା ଅମପକ୍ଷଜା କେ ିେମହ।

laxmandayatar@yahoo.in

ଜ୍ଞୱାନ ବଢୱାଉଥିବୱା ପତ୍ରକିୱା
‘ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସେଜାେଜାେ’ ମେଜାେ ଜ୍ଜାନକୁ ସେଦୃ୍ କେୁଛ।ି  େୁଁ 
ରମଣ େର୍ ିମକ୍ରତଜାଙ୍କଠଜାେୁ 1-15 ଅମକଟଜାବେ ‘ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ 
ସେଜାେଜାେ’  ସଂଖ୍ଜା ପଜାଇଲି। ପ୍ରଥେତଃ କଭେ ମଦଖି 
ମେଜା େନମେ ଆକଷ୍ଣ ବଢ଼ଥିିଲଜା। ଏହଜାପମେ େୁଁ   ଏହ ି
ପତ୍ରକିଜାେ ସବୁ ବଷିୟକୁ ପଢ଼ଲିଜାପମେ େନ କୁମଢେମେଜାଟ 
ମହଜାଇଗଲଜା। ଉତ୍କୃ ଷ୍ ସମ୍ପଜାଦନଜା କଜାଯ୍୍ ପଜାଇଁ ସେଗ୍ର ଦଳକୁ 
ମେଜାେ ଅମନକ ଅମନକ ଅଭିନନ୍ନ ଏବଂ ଶୁମଭଚ୍ଜା। 
ଅଭିରଷକ କତୁମୱାର ଶମ୍ଥୱା, 
abhisheksharma2412001@gmail.
com
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ଉତ୍ସ: MyGov
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ଜରଣ ଯତୁଗଦ୍ରଷ୍ଟୱା ତରୱା ଐତେିୱାସକି ସଂସ୍ୱାରର ପ୍ରରଣତୱା ଭୱାରବ ପରିଚୟ େୱାସଲ 
କରିଥିବୱା ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ନଜିର ଅଭିନବ ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା ରେତତୁ  ‘ନୂଆ 

ବଶି୍ୱୱାସ ସେ ନୂଆ ପ୍ରୱାରମ୍ଭ’ର ପ୍ରତୀକ ସୱାଜଛିନ୍।ି ରସଇଥିପୱାଇଁ ରକବଳ ବଡ 
ନଷି୍ପରି୍ ରନଇ ନତୁରେଁ, ବରଂ ତୱାେୱାକତୁ ସଫଳତୱାପୂବ୍ଥକ ପରିଣୱାମରର ପେଞ୍ୱାଇବୱା  

ରେୱାଇଛ ିବଗିତ ଆଠବଷ୍ଥ ରେଲୱା ସରକୱାରଙ୍ ମଳୂମନ୍ତ। ଜନଭୱାଗିଦୱାରୀ ଓ 
ଜନସୱାମର୍ଥଦ୍ୟକତୁ ସତୁଶୱାସନର ମନ୍ତଭୱାରବ ଗ୍ରେଣ କରିଥିବୱା ସରକୱାର  ପ୍ରତଟି ି

ରଲୱାକଙ୍ତୁ  ଭୱାରତୀୟ ରେବୱାରର ସତୁଖଦ ରଗୌରବ ପ୍ରଦୱାନ କରତୁ ଛନ୍।ି  ଦୀର୍ଥକୱାଳୀନ 
ବଚିୱାରସେ ନୂଆ ରଯୱାଜନୱାର ପ୍ରୱାରମ୍ଭ ରେଉ, ବୱା ପୂବ୍ଥ ରଯୱାଜନୱାରର ବଦ୍ୟୱାପକ 
ପରିବର୍୍ଥନ ଆଣିବୱା ରେଉ, ଏପରି ପ୍ରୱାୟ 700ରତୁ  ଅଧିକ ରଯୱାଜନୱା, ମିଶନ 

ଓ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକ୍ରମଦ୍ୱାରୱା ବର୍୍ଥମୱାନର ସରକୱାର ପ୍ରତଟି ିରଲୱାକର ଜୀବନରର ସେଜ 
ଅନତୁଭବ ଆଣିଛନ୍।ି ଅପରପରକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75ତମ ବଷ୍ଥରର, ଅମୃତକୱାଳକତୁ 
କର୍୍ଥବଦ୍ୟ ପର ସରଗେ ରଯୱାଡ ିନୂଆ ଭୱାରତର ନମି୍ଥୱାଣ ଆଡକତୁ ଅଗ୍ରସର ରେଉଛନ୍ ି

ରଦଶର ଅଗଣିତ ଜନଗଣ...।  

‘ରଯରବ ରଯୱାଜନୱା ରୂପୱାୟନ ତ୍ୱରୱାନ୍ତି େତୁଏ, ରଦଶରର ପ୍ରଗତ ିଆରସ’

ରାଷ୍ଟ୍ର ସଯବ୍ଷାପରି
ସଂକଳ୍ପଯର ସଶକ୍ତ 

ଯ�ଉଛ ିରାଷ୍ଟ୍ର 
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କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ



6 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ମମ’ 2022 

ରକବିଜା, ହଜାେବିଜା, ଭଜାଗିେପଡବିଜା ବଜା ଉଦଜାସ ମହଜାଇ ବସବିଜା ଯଜାହଜାକୁ େଞ୍େୁ ହୁଏନଜାହିଁ, କମଠଜାେେୁ ଅଧିକ କମଠଜାେ 
ଆହ୍ଜାନକୁ ଯିଏ ସମ୍ଖୁୀନ ମହଜାଇପଜାମେ, ବପିଦ କଜାଳମେ େଧ୍ୟ ସେଦୃ୍େି ସମୁଯଜାଗ ମଖଜାରପିଜାମେ- ମସ ମହଉଛ ି
ନୂଆ ଭଜାେତେ ପେେିୟ। ଏଠ ିଥକବିଜା, ଅଟକବିଜା, ଲଟକବିଜା ନୁମହଁ, ବେଂ କଠନି ପେରିେେ ହିଁ ପ୍ରଗତେି େଜାପକଜାଠ ି
ମହଜାଇଥଜାଏ। ଏପେ ିନୂଆ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ ନଦି୍୍ଜାେଣ କେ ିତଜାହଜାେ ଫଜାଇଦଜାକୁ ସେଜାରେ ମଶଷ ବ୍କି୍ ପଜାଖମେ ପହଞ୍ଚଜାଇବଜା, 
ଯଜାହଜା ସ୍ଜାଧୀନତଜାେ ଅମନକ ଦଶକ ପମେ େଧ୍ୟ ମହଜାଇପଜାେୁ ନଥିଲଜା, ତଜାହଜା ଏମବ ଭଜାେତେ ସଂକଳ୍ପ ମହଜାଇଛ।ି ଖଜାଲି 
ମସତକି ିନୁମହଁ, ତଜାହଜା ସଫଳତଜାେ ନୂଆ ଇତହିଜାସ ବ ିସଷିୃ୍ କେୁଛ।ି ଶଜାସନ ପ୍ରକି୍ରୟଜାମେ ସଂସ୍ଜାେ ତଥଜା ସଶୁଜାସନ ପ୍ରତଷି୍ଜା 
ମହତୁ ଏହଜା ସମ୍ଭବ ମହଜାଇପଜାେଛି।ି ପୁଣି ମକମବ ଏହପିେ ିସଂସ୍ଜାେେ େଳୁଦୂଆ ପଡଲିଜା ରଜାଣିଛନ୍ତ?ି େଜାତ୍ର  ଆଠବଷ୍ 

ପୂମବ୍ ମଯମତମବମଳ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ଭଜାମବ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ ଭଜାେତ ଶଜାସନେ ମଡଜାେକୁି ନରି ହଜାତକୁ ମନମଲ, ମସମବଠଜାେୁ େଜାଷ୍ଟ୍ରମେ ମଲଜାକଙ୍କ 
ସଜାେଥ୍୍କୁ ଶଜାସନପ୍ରକି୍ରୟଜାମେ ଭଜାଗିଦଜାେ କେଜାଯଜାଇ ମଦଶମେ ସଶୁଜାସନ ପ୍ରତଷି୍ଜାକୁ ଗୁେୁତ୍ୱ ଦଆିଯଜାଇଥିଲଜା। ଏହଜାେ ପେଣିଜାେ ସ୍େୂପ ଆର ି
ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ମଦଶମେ ସଜାତଶହେୁ ଅଧିକ ମଯଜାରନଜା ସଂେଜାଳତି ମହଉଛ।ି ଏଥିମେ ଦୀଘ୍କଜାଳୀନ ଦୃଷି୍ମକଜାଣକୁ ଆଧଜାେକେ ିନୂଆ 
ମଯଜାରନଜା ତ ପ୍ରଣୟନ କେଜାଯଜାଇଛ,ି ମହମଲ ଅଧିକଜାଂଶ ପୁେୁଣଜା ମଯଜାରନଜାମେ େଧ୍ୟ ସଂସ୍ଜାେ ଅଣଜାଯଜାଇ ତଜାହଜାକୁ ଲକ୍ଷ୍ ପୂେଣ ଉମର୍ଶ୍ମେ 
ତ୍ୱେଜାନ୍ତି କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏହ ିମଯଜାରନଜାଗୁଡକି ସେଜାରେ ପ୍ରମତ୍କ ବଗ୍େ ମଲଜାକଙ୍କ ନକିଟମେ ଲଜାଭ ପହଞ୍ଚଜାଇବଜା ସହ ମଲଜାକଙୁ୍କ ସଶକ୍ ଓ 
ସ୍ଜାବଲେ୍ୀ କେବିଜା ଦଗିମେ ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍୍ ଭୂେିକଜା ନବି୍ଜାହ କେଛିନ୍ତ।ି 
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ବଗିତ ଆଠବଷ୍ ଭିତମେ ଭଜାେତେ ପ୍ରତଚି୍ବ ିସଜାେଜା ବଶି୍ୱମେ ଗୁେୁତ୍ୱ ଲଜାଭ 
କେଛି ି ଏବଂ ଭଜାେତ ଏକ ନଭି୍େମଯଜାଗ୍ ବଶି୍ୱମନତଜା ଭଜାମବ ସଜାେନଜାକୁ 
ଆସଛି।ି ଋଷ-ୟୁମକ୍ରନ ଯୁଦ୍ ସଙ୍କଟମେ େଧ୍ୟ ‘ଅପମେସନ୍ ଗଗେଜା’ ଭଳ ି
େିଶନ େଳଜାଇ ଭଜାେତୀୟଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ ଅଞ୍ଚଳେୁ ଉଦ୍ଜାେ କେବିଜାମେ ସେଥ୍ 
ମହଜାଇଛ ି ଭଜାେତ। ଗଲଜାମସଗଜାମେ ଆମୟଜାରତି ମକଜାପ-26 ମବୈଠକମେ 
ବକିଜାଶଶୀଳ ମଦଶଗୁଡକିେ ସ୍େ ମହଜାଇ େିଳତି ରଜାତସିଂଘ, ବମି୍ ମଟକ୍ , 
ର ି -20 ପେ ିଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଫଜାେେମେ ବଶି୍ୱ ସେଦୁଜାୟେ ଦୃଷି୍ ଆକଷ୍ଣ 
କେଛି।ି ‘ବସମୁଧୈବ କୁଟୁେ୍କେ’ େନ୍ତ୍ରମେ ଅଭିଭୂତ ଭଜାେତ, ସଙ୍କଟ ସେୟମେ 
ପମଡଜାଶୀ ତଥଜା ବଶି୍ୱେ ଅନ୍ ମଦଶେଜାନଙୁ୍କ ସହଜାୟତଜା କେବିଜାମେ ଆଗକୁ 
ଆସଛି।ି ମକଜାଭିଡ ସେୟମେ ମଯମତମବମଳ ବଶି୍ୱେ ବଭିିନ୍ନ ମଦଶ ମେଡସିନି୍  
ଏବଂ ଆବଶ୍କୀୟ ମେଡକିଜାଲ ସଜାେଗ୍ରୀ ପଜାଇଁ ଡହଳ ବକିଳ ମହଉଥିମଲ, 
ମସହ ି ସେୟମେ ନରିେ ସେ୍ଳ ଓ ଉତ୍ପଜାଦନ ବୃଦ୍ ି କେ ି ବଶି୍ୱ ଆଗମେ  
ମେଡସିନି୍  ମକନ୍ଦ୍ର ପଜାଲଟଥିିଲଜା ଭଜାେତ।  ଗତ କଛିବିଷ୍ େଧ୍ୟମେ, ଭଜାେତେ 
ପ୍ରତଚି୍ବ ିବଶି୍ୱ ସ୍ତେମେ ଏକ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଅଂଶୀଦଜାେ ଭଜାମବ ଉଭଜା ମହଜାଇଛ,ି ମତଣୁ  
ପ୍ରତଟି ିମଯଜାରନଜାମେ ମଦଶେ ସଜାେଜାରକି, ଅଥ୍ମନୈତକି ଏବଂ େଜାରମନୈତକି 
ଦୃଷି୍ମକଜାଣେୁ ନୁମହଁ ବେଂ ସଜାଧଜାେଣ ନଜାଗେକିେଜାମନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେ ି
ବକିଜାଶେ ମଯଜାଦ୍ଜା ପଜାଲଟଛିନ୍ତ।ି ଅଥ୍ଜାତ୍  ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେଙ୍କ “ସଜାବକଜା ସଜାଥ, 
ସଜାବକଜା ବକିଜାଶ, ସଜାବକଜା ବଶି୍ୱଜାସ ଓ ସବ୍ କଜା ପ୍ରୟଜାସ”  ଆହ୍ଜାନ ବର୍୍େଜାନ 
ମଦଶ ତଥଜା ସେଜାରେ ବକିଜାଶେ େଳୂେନ୍ତ୍ର ମହଜାଇଛ।ି 

ସେୟ ଥିଲଜା, ମଯମତମବମଳ ରଜାତ,ି ଧେ୍କୁ ଆଧଜାେ କେ ି ମଯଜାରନଜା 
ନେି୍ଜାଣ ମହଉଥିଲଜା, ମହମଲ ଆର ି ରଜାତ,ି ଧେ୍େୁ ଊର୍ଦ୍କୁ ଉଠ ି ସେଜାରେ 
ସବୁବଗ୍ଙ୍କ ବକିଜାଶ ଆଖିମେ େଖି ‘ସବ୍ରନ ହତିଜାୟ ସବ୍ରନ ସଖୁଜାୟ’ 
େନ୍ତ୍ରମେ ସେସ୍ତଙ୍କ ଭଜାବନଜାକୁ ଧ୍ୟଜାନ ମଦଇ ମଯଜାରନଜା ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଜାଯଜାଉଛ।ି 
ଆପଣ େହଳିଜା, ଶଶୁିଙ୍କ କଥଜା କୁହନୁ୍ତ କ ିଯୁବଜାବଗ୍, କୃଷକ ମହଉ ବଜା ଗେବି, 
ଅନୁସେୂତି ରଜାତ ିବଜା ରନରଜାତ,ି ବେଷି୍ ନଜାଗେକି ହୁଅନୁ୍ତ ଅବଜା ପୁଣି ସଂଖ୍ଜା 
ଲଘ ୁସମ୍ପ୍ରଦଜାୟ- ଏେିତ ିମକୌଣସ ିବ ିମଗଜାଟଏି ମଗଜାଷ୍ୀ ନଜାହିଁ ଯଜାହଜାଙୁ୍କ ମକନ୍ଦ୍ର 
ସେକଜାେଙ୍କ ମଯଜାରନଜା ସହ ମଯଜାଡଜା ଯଜାଇ ନଜାହିଁ। ଯଦ ି ମଯଜାରନଜାଗୁଡକି 
କଥଜା କହବିଜା ମତମବ ସେସ୍ତ ମଯଜାରନଜା ମଯେିତ-ି ଡରିଟିଜାଲ୍ ଇଣି୍ଆ ସି୍ମ୍ 
ଷ୍ଜାଟ୍ଅପ୍-ଷ୍ଜାଣ୍ଅପ୍ ଇଣି୍ଆ, ଆୟୁଷ୍ଜାନ ଭଜାେତ, ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ଆବଜାସ, 
ଉଜ୍ଜଳଜା, ରଳ ରୀବନ େିଶନ୍, କସିଜାନ୍ ସଜାମ୍ଜାନ ନଧିି, େଦୁ୍ଜା ମଯଜାରନଜା, 
ସ୍ନଧିି ମଯଜାରନଜା, ‘ୱଜାନ ମନସନ୍ -ୱଜାନ ମେସନ’ କଜାଡ୍, ସଗୁେ୍ ଭଜାେତ, 
ନୂତନ ରଜାତୀୟ ଶକି୍ଷଜା ନୀତ,ି ଦକ୍ଷତଜା ବକିଜାଶ, ମଖମଲଜା ଇଣି୍ଆ, ଏକ ନଯୁିକି୍ 
ପେୀକ୍ଷଜା, େିଶନ୍ କେ୍ମଯଜାଗୀ, ସ୍ଚ୍ ଭଜାେତ, ପଜାସମପଜାଟ୍ ମସବଜା, ରେେ 
ସଂସ୍ଜାେ, େଜାଲିକଜାନଜା, ପିଏଲ୍ ଆଇ, ଭଜାେତେଜାଲଜା ପ୍ରଭୃତ ି ମଯଜାରନଜାମେ 
ଭଜାେତେ ପ୍ରମତ୍କ ନଜାଗେକି ପ୍ରତ୍କ୍ଷ-ପମେଜାକ୍ଷ ହତିଜାଧିକଜାେୀ ମହଜାଇଛନ୍ତ।ି 
ପୂମବ୍ ବକିଜାଶ ପ୍ରକି୍ରୟଜାେୁ ବଞ୍ଚତି ମହଜାଇଥିବଜା ବଗ୍ ମହଉ ବଜା ଅଞ୍ଚସବୁକୁ ଏମବ 
ସଜାଗେମେ ମନଇ ଆମଗଇେଜାଲିଛ ିନୂଆ ଭଜାେତ। ମେୌଳକି ଆବଶ୍କତଜା ସହ 
ଦଳତି, ପଛୁଆ, ଆଦବିଜାସୀ, ତଥଜା ସଜାଧଜାେଣ ବଗ୍େ ଗେବି ମଲଜାକଙ୍କ ପଜାଇଁ 
ସଂେକ୍ଷଣ ବ୍ବସ୍ଜା ସନୁଶିି୍ତ କେଜାଯଜାଇଛ ି। ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେ ନଶିି୍ତ କେଛିନ୍ତ ି
ମଯ ସେଜାରେ ବକିଜାଶ ଯଜାତ୍ରଜାମେ ମକୌଣସ ିବ୍କି୍, ମରେଣୀ ବଜା ବଗ୍ ମଯେିତ ି
ବଜାଦ୍  ନପଡନ୍ତ;ି ମକୌଣସ ିସ୍ଜାନ ବଜା ଅଞ୍ଚଳ ମଯେିତ ିବଜାଦ୍  ନପଡବି ତଜାହଜାକୁ 
ଧ୍ୟଜାନ ଦଆିଯଜାଇଛ।ି  ଅଥ୍ଜାତ୍  ସବ୍ଜାଗେୀନ ବକିଜାଶ ପଜାଇଁ ସେକଜାେ ବଦ୍ପେକିେ 
େହଛିନ୍ତ।ି ଏଣୁ ମଦଶେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡକୁି ଅମଗକୁ ମନବଜା ପଜାଇଁ  ଗତ 
ଆଠ ବଷ୍ େଧ୍ୟମେ ଯମଥଷ୍ ମେଷ୍ଜା କେଜାଯଜାଇଛ।ି ପୂବ୍ ଭଜାେତ ମହଉ 

ବାବା ସାଯ�ବଙ୍ ବାଚାରଧାରା 
ମଳୂଯର ସମାନତା ଅଯନକ 
ରୂପଯର ନ�ିତି। ସମ୍ାନଯର 
ସମାନତା, ଆଇନଯର ସମାନତା, 
ଅଧକିାରଯର ସମାନତା, 
ମାନବୀୟ ଗରିମାର ସମାନତା, 
ସଯୁ�ାଗର ସମାନତା- ଏମିତ ି
ଅଯନକ ବରିୟକୁ ବାବା ସାଯ�ବ 
ତାଙ୍ ଜୀବନଯର ଅଯନକଥର 
ଉଠାଇଛନ୍।ି ଯସ ଆଶା 
କରିଥଯିଲ ଯ�, ଭାରତର 
ନବି୍ଷାଚତି ସରକାରମାଯନ 
ସମି୍ଧାନକୁ ପାଳନ କରି, ବନିା 
ଜାତ,ି ଧମ୍ଷ ଯଭେଭାବଯର ଶାସନ 
ଚଳାଇଯବ। ଆଜ ିସରକାରଙ୍ 
ପ୍ରଯତ୍ୟକ ଯ�ାଜନାଯର ଆପଣଙୁ୍ 
ବନିା ଯକୌଣସି ଯଭେଭାବଯର 
ସମସ୍ତଙୁ୍ ସମାନତା ଅଧକିାର 
ପ୍ରୋନ ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଥବିା 
ଯେଖବିାକୁ ମିଳିବ। 

-ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

କେି୍ଜା ଉର୍େ-ପୂବ୍ କେି୍ଜା ରଜାମ୍ ୁକଶ୍ୀେ, ଲଦଜାଖ ସମେତ ସେଗ୍ର ହେିଜାଳୟ 
ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳବର୍୍ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଭ୍ନ୍ତେୀଣ ଆଦବିଜାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ 
ମକ୍ଷତ୍ର ଏମବ ବକିଜାଶ ଧଜାେଜାମେ ସଜାେିଲ୍  ମହଜାଇ ନୂଆ ଭଜାେତ ନେି୍ଜାଣମେ 
ସଜାେଥୀ ପଜାଲଟଛିନ୍ତ।ି ରଜାମ୍ ୁକଜାଶ୍ୀେ ଏବଂ ଲଦଜାଖମେ ମଯଉଁଭଳ ିବକିଜାଶ 
ଅଙୁ୍କମେଜାଦ୍ ଗେ ମହଜାଇଛ ିତଜାହଜା େଧ୍ୟ ଅସୀେ ସମ୍ଭଜାବନଜା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତ ି
କେୁଛ।ି 

ମଦଶେ ମଯଉଁ ରଲି୍ଜାଗୁଡକୁି ପଛୁଆ ରଲି୍ଜା କହ ି ବକିଜାଶେ ତଳ 
ମସଜାପଜାନମେ ମଦଖଜାଯଜାଉଥିଲଜା, ଆମେ ମସହ ି ରଲି୍ଜାଗୁଡକିେ ଆକଜାଂକ୍ଷଜାକୁ 
ପୂେଣ କେବିଜା ପଜାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଆକଜାଂକ୍ଷଜା ରଲି୍ଜା କଜାଯ୍୍କ୍ରେ ଗ୍ରହଣ କେଲୁି। ଏହ ି
ମଯଜାରନମେ ମଦଶେ 110 ଆକଜାଂକ୍ଷଜା ରଲି୍ଜାମେ ଶକି୍ଷଜା, ସ୍ଜାସ୍୍, ମପଜାଷଣ, 
ସଡକ, ମେଜାରଗଜାେ ସହ ମଯଜାଡଜା ମହଜାଇଥିବଜା ବଷିୟଗୁଡକୂି ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟଜାନ 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଦଆିଯଜାଉଛ।ି ଏହ ିବଗ୍େ ରଲି୍ଜାଗୁଡକି ମଦଶେ ଅନ୍ ରଲି୍ଜାଗୁଡକି ସହ 
ତଜାଳକୁ ତଜାଳ ମଦଇ ମଯେିତ ିଅଗ୍ରସେ ମହମବ ମସଥିଲଜାଗି ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟଜାନ 
ଦଆିଯଜାଉଛ।ି ଅଥ୍ନୀତମିେ ପୁଞି୍ବଜାଦ ଓ ସେଜାରବଜାଦକୁ ମନଇ ଅମନକ 
େର୍୍ଜା ପୂବ୍େୁ ମହଜାଇଛ,ି ମହମଲ ଭଜାେତ ‘ସହକଜାେବଜାଦ’ ଉପମେ ଗୁେୁତ୍ୱ 
ମଦଉଛ।ି ଏହ ିମକ୍ଷତ୍ରେ ସଶକି୍କେଣ ପଜାଇଁ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବଭିଜାଗ ଗଠନ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ବଜାସ୍ତବମେ, ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ ଭଜାେତ ପେ ିମଲଜାକତଜାନ୍ତ୍ରକି 
ବ୍ବସ୍ଜାମେ େଜାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସେଜାରେ ବକିଜାଶ ପ୍ରକି୍ରୟଜା ଏେିତ ି ମହବଜା ଉେତି 
ମଯଉଥିମେ ମସଶେ ସଜାଧଜାେଣ ନଜାଗେକି ଭଜାଗ ମନଇପଜାେବି ଏବଂ 
ନରିେ ବକିଜାଶକୁ ଅନୁଭବ କେପିଜାେବି। ଅଥ୍ଜାତ୍  ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଲିଭିଂ ପଜାଇଁ 
ସେକଜାେଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରଜାେ ପ୍ରୟଜାସ ମହବଜା ଆବଶ୍କ। ଏହଜାଦ୍ଜାେଜା 
ମଲଜାକସଜାେଥ୍୍ ସେକଜାେଙ୍କ ପ୍ରକି୍ରୟଜାମେ ମଯଜାଡ ି ମହଜାଇ ପଜାେମିବ। 
ଏହଜାକୁ ଆଖିମେ େଖି ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀ କହନ୍ତ,ି ବଗିତ ଆଠବଷ୍ 
ଭିତମେ ଅମନକ ବଡ କଜାଯ୍୍ ହଜାତକୁ ନଆିଯଜାଇଛ,ି ତଜାହଜାକୁ ବଜାସ୍ତବ େୂପ 
ଦଆିଯଜାଇଛ।ି େୁଁ େଜାରନୀତକି ସ୍ଭଜାବେ ନୁମହଁ, ବେଂ ରନନୀତକୁି ପ୍ରରେୟ 
ଦଏି। େୁଁ ସଜାଧଜାେଣ ମଲଜାକଙ୍କ ସହ ମଯଜାଡ ି ମହଜାଇଥିବଜା ମଲଜାକଟଏି। 
ସଜାଧଜାେଣେୁ ଅତ ିସଜାଧଜାେଣ ମଲଜାକଙ୍କ ରୀବନମେ ଉନ୍ନତ ିଆଣିବଜା ଲଜାଗି 
ମେଜାେ ଆଶଜା ଓ ଆକଜାଂକ୍ଷଜା ଏହଜାେ ମଗଜାଟଏି ମଗଜାଟଏି ଅଗେ। 

ରଟରକନୱାରଲୱାଜଦି୍ୱାରୱା ବଦଳତୁଛ ି ଭୱାଗଦ୍ୟ 
ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେଙ୍କ ମଯଜାରନଜାଗୁଡକିେ ସଫଳତଜା ପଛମେ ମଟମକନଜାମଲଜାର ି
ଅନ୍ତନ୍ଣିହତି। ମଯଜାରନଜାମେ ମଟମକନଜାମଲଜାରେି େହତ୍ତ୍ୱ ଏଥିେୁ ସହରମେ 
ରଣଜାପମଡ ମଯ, ଏମବ ମଯଉଁ ମଯଜାରନଜା କେଜାଯଜାଉଛ ି ତଜାହଜା 
ସେଜାରେ ମଶଷ ବ୍କି୍ ପଜାଖମେ ସହରମେ ପହଞ୍ଚପିଜାେୁଛ।ି ବଜି୍ଜାନ 
ଓ ମଟମକନଜାମଲଜାର ି ନୂଆ ଭଜାେତେ ବକିଜାଶ େଜାସ୍ତଜାମେ ଏପେ ି ଆୟୁଧ 
ସଜାରଛିନ୍ତ,ି ଯଜାହଜା ପ୍ରଶଜାସନକି ସଧୁଜାେ, ବରୁିଳ,ି ମେଳପଥ, ଭ୍ରଷ୍ଜାେଜାେ 
ଉପମେ ଅଙୁ୍କଶ, ଟକିସ ପଜାେଦଶ୍ଣିତଜା, ଏକ େଜାଷ୍ଟ୍ର- ଏକ ଟକିସ, ସି୍ଲ୍  
ଇଣି୍ଆ, ଷ୍ଜାଣ୍ ଅପ୍  ଇଣି୍ଆ, ଡରିଟିଜାଲ୍  ଇଣି୍ଆ, କୃଷକ ଓ େହଳିଜାଙ୍କ 
ସ୍ଜାଥ୍ମେ ପଦମକ୍ଷପ , ଶକି୍ଷଜା ମକ୍ଷତ୍ରମେ ପେବିର୍୍ନ ସହ ଦଶନ୍ ି ଧେ ି
ପଡ ିେହଥିିବଜା ମଯଜାରନଜାଗୁଡକି ଏେିତ ିେୂପମେ ସଜାକଜାେ ମହଉଛ,ି ଯଜାହଜା 
ପୂବ୍େୁ ଅସମ୍ଭବ ଲଜାଗୁଥିଲଜା। େଜାଇନସ୍  30 ଡଗି୍ରୀ ତଜାପେଜାତ୍ରଜା େହୁଥିବଜା 
ଲଦଜାଖମେ ନଳେୁ ରଳ ପଜାଇବଜା ମହଉ ଅବଜା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀମହତୁ 
ମଯଜାଗଜାମଯଜାଗରନତି ସେସ୍ଜା ମଭଜାଗୁଥିବଜା ଆସଜାେମେ ମବଜାଗିବଲି୍  ବନ୍ 
ନେି୍ଜାଣ ମହଉ ଅଥବଜା, ଗଜାଁଗଜାଁମେ ମେଜାମଷଇ ଗ୍ଜାସ, ବରୁିଳ,ି ସଡକ 
ସବୁଧିଜାେ ବସି୍ତଜାେ, 11 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ ମଶୌେଜାଳୟ ନେି୍ଜାଣ କେ ିମଦଶକୁ 
ମଖଜାଲଜା ମଶୌେେୁ େକୁ୍ କେବିଜା,  43 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ ରନଧନ ଆକଜାଉଣ୍ଟ 

ଆଜି ଭାରତ ପାଖଯର ଅଯନକ କଛି ିଅଛ।ି ଆମକୁ 
ଖାଲି ନଜିର ଆତ୍ମବଶି୍ାସକୁ ଆତ୍ମନଭି୍ଷରତା ସ� 
ଯ�ାଡି ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ଯ�ବ। ଏ� ିଆତ୍ମବଶି୍ାସ 
ଯସଯତଯବଯଳ ଆସିବ, ଯ�ଯତଯବଯଳ ବକିାଶ 
ପ୍ରକ୍ୟିାଯର ସମସ୍ତଙ୍ ଭାଗିୋରୀ ର�ବି। 
-ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ( ଯସମିକନ୍  ଇଣି୍ଆ 
କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମକୁ ସଯମ୍ାଧତି କରିବା ଅବସରଯର) 

ଯମା ‘ଭରତର ଅବଧାରଣା’ ଯକବଳ 
ସ�ଷି୍ତୁତା ଆଧାର କରିନା�ି ଁ, ବରଂ ଏ�ା 
ବକିାଶର ବବିଧିତାକ ୁସମନ୍ତି ଭାଯବ 
ବୟାନ କଯର, ଯ�ଉଥଁଯିର ପ୍ରଯତ୍ୟକ 
ବ୍ୟକି୍ତର ଭାବନାକ ୁସମ୍ାନ କରା�ାଏ। 
‘ଭାରତର ଅବଧାରଣା’ର ମଳୂ ସିଦ୍ାନ୍ର 
ସଜୃନ ଯ�ଉଛ ିସତ୍ୟ, ଶାନ୍ ିଓ ଅ�ଂିସା। 
ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ’ସତ୍ୟଯମବ ଜୟଯତ’ର 
ଶକି୍ା ଯେଇଥାଏ, �ା�ାର ଅଥ୍ଷ ଯ�ଉଛ ି
ବଜିୟ ଯକବଳ ସତ୍ୟର �ି ଁଯ�ାଇଥାଏ। 
ମୁ ଁଏମିତ ିଏକ ଭାରତ ପାଇ ଁପ୍ରତବିଦ୍, 
ଯ�ଉଠଁାଯର  ଯକୌଣସି ବଗ୍ଷ, ଜାତ ିବା 
ପନ୍ଥ ଦ୍ାରା ପ୍ରଭାବତି ନଯ�ାଇ ନ୍ୟାୟ 
ପ୍ରକ୍ୟିା ଭାରତର ପ୍ରଯତ୍ୟକ ନାଗରିକଙୁ୍ 
ତ୍ୱରିତ ଓ ଉଚତି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରୋନ କରିଥାଏ।   
ଏମିତ ିଏକ ଭାରତ ଯ�ଉଠଁ ିଅନ୍ୟାୟ 
ଲାଗି ଯକୌଣସି ପ୍ରକାର ନୀତଗିତ ଯବୈଧତା 
ନଥବି। 

-ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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ମଖଜାଲି  ମଲଜାକଙୁ୍କ ବ୍ଜାଙି୍କଗେଗ୍   ପ୍ରକି୍ରୟଜାମେ ସଜାେିଲ୍  କେବିଜା ପ୍ରଭୃତ ି ବ୍ବସ୍ଜା 
ଯଜାହଜା ସ୍ଜାଧୀନତଜା ପମେ େଧ୍ୟ ମକମବ େନି୍ତଜା କେଜାଯଜାଇ ନଥିଲଜା, ତଜାହଜା ଏମବ 
ବଜାସ୍ତବମେ ପେଣିତ ମହଜାଇଛ।ି ଏମବ ଆୟୁଷ୍ଜାନ ମଯଜାରନଜା େଜାଧ୍ୟେମେ 50 
ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ ମଲଜାକଙୁ୍କ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଜା ଯଜାଏ େକିତି୍ସଜା ସବୁଧିଜା େଜାଗଣଜାମେ 
ମଯଜାଗଜାଇ ଦଆିଯଜାଇପଜାେୁଛ।ି 11 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ କୃଷକଙୁ୍କ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ 
ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ େଜାଶ ିକସିଜାନ୍  ସମ୍ଜାନ ନଧିି ଆକଜାେମେ ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଉଛ।ି  
ଆେ ମଦଶକୁ ବଶି୍ୱେ ଶକି୍ଷଜା ହବ୍ ମେ େୂପଜାନ୍ତେ କେବିଜା ଲଜାଗି ଶକି୍ଷଜାନୀତମିେ 
ସଂସ୍ଜାେ ଅଣଜାଯଜାଇଛ।ି ଫଳମେ 34ବଷ୍ ପମେ ମଦଶ ଏକ ନୂଆ ଶକି୍ଷଜାନୀତ ି
ପଜାଇଛ।ି ସବୁମବମଳ ନୂଆ ନୂଆ ଇମନଜାମଭସନ୍ କୁ ପ୍ରରେୟ ମଦବଜାଲଜାଗି 
ସ୍ଲୁ୍ ଗୁଡକିମେ ଅଟଳ ଇମନଜାମଭସନ୍  େିଶନ ଆେମ୍ଭ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 
ଷ୍ଜାଟ୍ଅପ୍ ଗୁଡକୁି ଅଧିକ ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହନ ମଦଇ ମସେଜାନଙୁ୍କ ୟୁନକିର୍୍ ଆଡକୁ 
େହୁଜାଁଇବଜା, ମବ୍ରଜାମଡଜା-ବରୁ -େୟିଜାଗେ ଭଳ ିଶଜାନ୍ତ ିେୁକି୍, ପୂମବ୍ଜାର୍େମେ ପ୍ରଥେଥେ 
ପଜାଇଁ ଉଡଜାରଜାହଜାର ଓ ମେଳ ମନଟ୍ ୱକ୍ ସଂମଯଜାଗ କେବିଜା, ରମ୍ ୁକଶ୍ୀେମେ 
ଧଜାେଜା 370 କୁ ନଷି୍ପ୍ରଭ କେବିଜା, ଟ୍ପିଲ୍  ତଲଜାକ୍ େ ଅନ୍ତ, ସଜାେଜାରକି ସେନ୍ୟ 
େକ୍ଷଜା ସହ ଅମଯଜାଧ୍ୟଜାମେ େଜାେେନ୍େି ନେି୍ଜାଣ ପଜାଇଁ ବଜାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ କେବିଜା, 
ମକଜାଭିଡ୍  ଭଳ ିେହଜାେଜାେୀ ସେୟମେ ଆତ୍ମନଭି୍େ ଭଜାେତ ମଯଜାରନଜା ଆେମ୍ଭ 
କେ ି ଏହଜାକୁ ସଜାକଜାେ କେବିଜା ପ୍ରଭୃତ ି ଅମନକ  କଜାଯ୍୍କ୍ରେ ଭଜାେତୀୟଙୁ୍କ 
ପଜାେମ୍ପେକି ବନ୍ନକୁ ଭଜାଗିେ ନୂଆ ଭଜାେତ ଗଠନମେ ଭଜାଗିଦଜାେୀ କେଜାଇଛ।ି

‘ପ୍ରଗତ’ିରତୁ  ବକିୱାଶର ନୂଆ ରୱାସ୍ତୱା
‘ପ୍ରଗତ'ି ପଲଜାଟଫେ୍ ରେଆିମେ ମଦଶମେ ହରଜାେ ହରଜାେ ମକଜାଟ ି ଟଙ୍କଜାେ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଧଜାଯ୍୍ ସେୟ େଧ୍ୟମେ େୂପଜାୟନ କେଜାଯଜାଇପଜାେୁଛ।ି ଏହଜା ମକବଳ 
ଦୁନ୍ୀତକୁି ସେଜାପ୍ତ କେନିଜାହିଁ, ବେଂ କୃଷକ, ଆଦବିଜାସୀ, ଗେବି, େହଳିଜାେଜାନଙ୍କ 
ପଜାଇଁ ସେ୍ନ୍ତି ବକିଜାଶେ ସଫୁଳକୁ ଦୂେଦୂେଜାନ୍ତମେ ପହଞ୍ଚଜାଉଛ।ି ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ 
ମହବଜା ପମେ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀଙ୍କ ଅନନ୍ ପଦମକ୍ଷପ ମହତୁ ମଦଶେ ବଭିିନ୍ନ 
େଜାର୍ମେ ଅଟକ ି େହଥିିବଜା ତଥଜା ଦୀଘ୍କଜାଳ ଧେ ି ପଡ ି େହଥିିବଜା ମକଜାଟ ି
ମକଜାଟ ି ଟଙ୍କଜାେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଗଜାଟଏି ପମେ ମଗଜାଟଏି ସମ୍ପନ୍ନ କେଜାଯଜାଇ 
ମଲଜାକମସବଜାମେ ଉତ୍ସଗ୍ କେଜାଯଜାଉଛ।ି ଏହ ି ମବୈପ୍ଳବକି ପେବିର୍୍ନ 
‘ପ୍ରଗତ’ି ଅଥ୍ଜାତ୍ ମପ୍ରଜା-ଆକଟଭି୍ ଗଭନ୍ଜାନ୍ସ ଏବଂ ଟଜାଇେଲି ଇମମ୍ପଲମେମଣ୍ଟସନ୍ 
(PRAGATI) ପଲଜାଟଫେ୍ ଦ୍ଜାେଜା ସମ୍ଭବ ମହଜାଇଛ।ି ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙ୍କ 
େଜାଗ୍ଦଶ୍ନ ମଯଜାଗୁଁ ଭଜାେତ ସେକଜାେଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ ବଭିଜାଗ ଏବଂ େଜାର୍ 
ସେକଜାେଙ୍କ େଧ୍ୟମେ ସେନ୍ୟ ସ୍ଜାପନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଦୁଇ ସେକଜାେଙ୍କ 
ପେସ୍ପେ ସହମଯଜାଗ ଫଳମେ  ଦୀଘ୍କଜାଳ ଧେ ି ପଡେିହଥିିବଜା ଅମନକ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଜାପ୍ତ ମହଜାଇଛ।ି ଏହ ିପଲଜାଟଫେ୍ମେ ବକିଜାଶେଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକିେ 
କଜାଯ୍୍ଜାନ୍ୟନ ପ୍ରକି୍ରୟଜା ଉପମେ  ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀ ନମିର ନରେ େଖିଛନ୍ତ।ି 
େଜାର୍୍ 25, 2015ଠଜାେୁ ପ୍ରତ ିେଜାସମେ ସେଜାନ ମବୈଠକ କେ ିକଜାଯ୍୍ ସେୀକ୍ଷଜା 
କେଜାଯଜାଉଛ।ି  ଏପଯ୍୍ନ୍ତ 39 ଟ ିମବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ମହଜାଇଛ,ି ମଯଉଁଥିମେ 
14.82 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ବ୍ୟ ଅଟକଳମେ ନେି୍ଜାଣ େଜାଲିଥିବଜା 311 ଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପେ ସେୀକ୍ଷଜା କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏଥିେଧ୍ୟେୁ 3.41 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜାେ 71 
ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଦରୁତ ଗତମିେ ଅମଗଇ େଜାଲିଛ।ି ପ୍ରମତ୍କ ବଭିଜାଗ ସହତି ତୁେନ୍ତ 
ଆମଲଜାେନଜା ମହଉଛ ିଏବଂ  ସେଜାଧଜାନେ େଜାସ୍ତଜା ବଜାହଜାେ କେଜାଯଜାଉଛ।ି 

2014ରୁ 8 ବର୍ଷ�ାଏ ବକିାଶମଳୂକ 
ଯ�ାଜନା ଲାଗି 91ଲକ୍ ଯକାଟି ଟଙ୍ା ଖର୍୍ଷ 
ଯ�ାଇଛ।ି 2004ରୁ 2014 ଭିତଯର 49.2 
ଲକ୍ ଯକାଟି ଟଙ୍ା ଖର୍୍ଷ ଯ�ାଇଥଲିା। 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ

ନୂଆ ପରମ୍ପରୱା ରଚତୁ ଛ ିଭୱାରତ 
ଆର ି ମଦଶେ େୀତନିୀତ ି ବଦଳ ି ଏଠଜାମେ ନୂତନ ପେମ୍ପେଜା ଉଭଜା 
ମହଜାଇଛ।ି ଏହଜା ମକବଳ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙ୍କ ସ୍ତନ୍ତ୍ର କଜାଯ୍୍ମଶୈଳୀ 
ମହତୁ ସମ୍ଭବ ମହଜାଇପଜାେଛି।ି ଶୀଘ୍ର ନଷି୍ପର୍,ି ଦରୁତ କଜାଯ୍୍, ଗେବିଙ୍କ 
ପଜାଇଁ େନି୍ତଜା, ବକିଜାଶ ପ୍ରକି୍ରୟଜାମେ ପ୍ରଯୁକି୍ବଦି୍ଜାେ ବ୍ବହଜାେ ଏବଂ 
ରୀବନଧଜାେଣମେ ଉନ୍ନତ ିଆର ିଏକ ବଜାସ୍ତବତଜା। ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙ୍କ 
ଦୂେଦୃଷି୍ େଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍,  କଜାେଣ ମସ ରଜାଣନ୍ତ ିମଯ ବଶି୍ୱେ ସବୁଠଜାେୁ କନଷି୍ 
ମଦଶ ମହଉଛ ି ଭଜାେତ। କଜାେଣ ଏହଜାେ ରନସଂଖ୍ଜାେ ଅମଦ୍୍କଙ୍କ 
ହଜାେଜାହଜାେ ି ବୟସ 27 ବଷ୍େୁ କମ୍। ଏହ ି ପିଢ଼ ି ପଜାଖମେ ଅଭିନବ 
େନି୍ତଜାଧଜାେଜା, ଆକଜାଂକ୍ଷଜା ସଜାଗେକୁ ମଦଶକୁ ନୂତନ ଶଖିେ ମଦବଜାେ ଆଗ୍ରହ 
େଧ୍ୟ େହଛି।ି ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙ୍କ ନୂଆ ଭଜାେତ େନ୍ତ୍ର ମହତୁ ବଶି୍ୱେ 
େନି୍ତଜାଧଜାେଜା େଧ୍ୟ ବଦଳୁଛ।ି ଆଗେୁ ବଶି୍ୱ ସେଦୁଜାୟ ପ୍ରଶନ କେୁଥିଲଜା - 
ଭଜାେତ କଜାହିଁକ?ି କନୁି୍ତ ଏମବ ପେସି୍ିତ ିବଦଳଛି;ି ବଶି୍ୱ କହୁଛ ି- ଭଜାେତ 
କଜାହିଁକ ିନୁମହଁ? ଏହଜା ମହଉଛ ିନୂତନ ଭଜାେତ ଯଜାହଜାକ ିନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ 
ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ଭଜାବମେ କଳ୍ପନଜା କେଛିନ୍ତ।ି ବଜାସ୍ତବମେ, ମଯମତମବମଳ 
ଏମବ ଯଦ ିମକୌଣସ ିକଜାଯ୍୍  ହଜାସଲ ପଜାଇଁ ମଯଜାରନଜା ମହଉଛ,ି ତଜାହଜାେ 
ଫଳଜାଫଳ କଣ ମହବ ତଜାହଜା ଆଗେୁ ଆମଲଜାେନଜା ମହଉଛ।ି ଅଥ୍ଜାତ୍  
ଲକ୍ଷ୍ ହଜାସଲ ପଜାଇଁ  ମକଉଁ ନୀତ ିବ୍ବସ୍ଜା ଆପଣଜାଯିବ, ଏହଜାେ ପ୍ରଭଜାବ 
କ’ଣ ମହବ, ମସ ବଷିୟମେ ଅଗ୍ରୀେ େନି୍ତଜା କେଜାଯଜାଉଛ।ି ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ 
ମେଜାଦୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ େନି୍ତଜାଧଜାେଜା ତଜାଙୁ୍କ ଅନ୍ େଜାରମନତଜାେଜାନଙ୍କଠଜାେୁ 
ଅଲଗଜା କେଥିଜାଏ। ତଜାଙ୍କେ ଅନନ୍ କଜାଯ୍୍ମଶୈଳୀେ ଫଳଜାଫଳ ମହଉଛ ି
ମଯ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀ ମଯ ମକୌଣସ ିମଯଜାରନଜାକୁ େୂପଜାୟନ କେବିଜା 
ପୂବ୍େୁ ଏହଜାେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ କେନ୍ତ।ି     ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙ୍କ 
େନି୍ତଜାଧଜାେଜା ଅନୁଯଜାୟୀ ଲଜାଲକଲି୍ଜାେ ପ୍ରଜାେୀେେୁ କେଜାଯଜାଇଥିବଜା 
ମଯଜାରନଜା ଶତପ୍ରତଶିତ କଜାଯ୍୍କଜାେୀ ମହଜାଇଛ।ି

ପ୍ରରତଦ୍ୟକ ରଯୱାଜନୱାରର ଭୱାରତ ରଯୱାଡ ନୀତ ି
ପ୍ରମତ୍କ ମଦଶେ ବକିଜାଶ ଯଜାତ୍ରଜାମେ ଏକ ସେୟ ଆମସ ମଯମତମବମଳ 
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ମସ ମଦଶ ନରିକୁ ପୁନଃ ନଦି୍୍ଜାେଣ କେଥିଜାଏ। ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ମନଇ ଆଗକୁ 
ବଢ଼ଥିଜାଏ। ଭଜାେତେ ବକିଜାଶ ଯଜାତ୍ରଜାମେ ଠକି୍  ମସହ ିେହୂୁର୍୍ ଆସଛି।ି  ଅଥ୍ଜାତ୍  
ଆେକୁ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ମନଇ ନବନେି୍ଜାଣକୁ ଆପଣଜାଇବଜାକୁ ପଡବି।  ଅେତୃ 
େମହଜାତ୍ସବ ବଷ୍େୁ ଅେତୃ କଜାଳେ ଯଜାତ୍ରଜା ମହଉଛ ିନୂଆ ଭଜାେତ ସଷିୃ୍େ ସେୟ।  
ଶତବଜାଷ୍ଣିକୀମେ ଭଜାେତକୁ ଏେିତ ି ଏକ େଜାଇଲଖଣୁ୍ଟମେ ପହଞ୍ଚଜାଇବଜା ଲକ୍ଷ୍ 
େହଛି ିମଯଉଁଠଜାମେ ପହଞ୍ଚ ିପ୍ରତଟି ିନଜାଗେକି ଗବ୍ ଅନୁଭବ କେବି। ଏଥିଲଜାଗି  
2014 େସହିଜାେୁ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀଙ୍କ ମନତୃତ୍ୱମେ  େଳୂଦୁଆ 
ପଡଛି।ି ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙ୍କ ନୀତ ିମଯଜାଗୁଁ ସେକଜାେଙ୍କ କଜାଯ୍୍ମଶୈଳୀ ଏବଂ 
ପଜାେମ୍ପେକି ଧଜାେଜାମେ ପେବିର୍୍ନ ଆସଛି।ି ଅଟକବିଜା, ଲଟକବିଜା ବଜା ଭଟକବିଜା 
କଜାେ ଆଉ ମହଉ ନଜାହିଁ। ଫଜାଇଲକୁ େଜାପିମଦବଜାେ ସଂସ୍ତୃ ି ପ୍ରଜାୟ ମଲଜାପ 
ପଜାଇଛ।ି ସେକଜାେଙ୍କ ପ୍ରତଟି ିେିଶନ, ସବୁ ସଙ୍କଳ୍ପକୁ ମଲଜାକ ପସନ୍ କେୁଛନ୍ତ।ି 
ଏମବ ମଦଶମେ ଏେିତ ି ଏକ ସେକଜାେ କଜାେ କେୁଛ,ି ଯିଏ ସବୁ ମଲଜାକଙୁ୍କ 
ମଯଜାଡବିଜା ଦଗିମେ ବ୍ରତୀ େହଛି,ି ଏକ ଭଜାେତ-ମରେଷ୍ ଭଜାେତ କଥଜା କହୁଛ,ି 
ଭଜାେତ ମଯଜାଡ ପଜାଇଁ ସଂଳକ୍ପ ମନଉଛ।ି 

ଅମୃତ ସଙ୍ଳ୍ପ: ଜନ ସୱାମର୍ଥଦ୍ୟରତୁ  ଜନ ଭୱାଗିଦୱାରୀ 
ରନ ଭଜାଗିଦଜାେୀ ଅଥ୍ଜାତ୍  ସଜାବକଜା ସଜାଥ, ସବକଜା ବକିଜାଶ, ସଜାବକଜା ବଶି୍ୱଜାସ 
ଏବଂ ସଜାବକଜା ପ୍ରୟଜାସେ େନ୍ତ୍ର। ଏହ ିେନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧଜାେ କେ ିଭଜାେତମେ ଆେମ୍ଭ 
ମହଜାଇଥିଲଜା ସ୍ଚ୍ ଭଜାେତ ଅଭିଯଜାନ। ଆଉ ତଜା’ ପମେ ମଗଜାଟଏି ପମେ 
ମଗଜାଟଏି ମଯଜାରନଜା ଏହ ି େନ୍ତ୍ରମେ  ମପ୍ରେତି ମହଜାଇ ଭଜାେତେ ନବନେି୍ଜାଣ 
ସ୍ପନକୁ ସଜାକଜାେ କେବିଜାମେ ଲଜାଗିଛ।ି  ଡରିଟିଜାଲ୍ ଇଣି୍ଆ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆେୁ 
ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିବଜା ପ୍ରକି୍ରୟଜା ଆତ୍ମନଭି୍େଶୀଳ ଭଜାେତ ଏବଂ ମଲଜାକଜାଲ୍ ପଜାଇଁ 
ମଭଜାକଜାଲମେ ପହଞ୍ଚଛି ି ଏବଂ ସବୁଥିମେ ସଜାଧଜାେଣ ମଲଜାକଙ୍କ  ଭଜାଗିଦଜାେୀ 
ମଯଜାରନଜାଗୁଡକୁି ଅଧିକ େହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ କେପିଜାେଛି।ି  ବଜାସ୍ତବମେ, ପିଏେ 
ମେଜାଦୀଙ୍କ କଜାଯ୍୍ ମଶୈଳୀମେ ମଲଜାକଙ୍କ ଆବଶ୍କତଜା ବୁଝବିଜା ମହଉଛ ିସବୁଠଜାେୁ 
ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍୍ କଜାଯ୍୍। ସେକଜାେ ମହଉ ଅବଜା େଜାରନୀତମିେ େଧ୍ୟ ମକୌଣସ ି
ନଷି୍ପର୍ ିମନବଜା ପୂବ୍େୁ ମସ ମଲଜାକଙ୍କ େନି୍ତଜାଧଜାେଜା ସହତି ସଧିଜାସଳଖ ସଂମଯଜାଗ 
କେବିଜାକୁ ମେଷ୍ଜା କେନ୍ତ।ି ମଯମତମବମଳ ଏହପିେ ି ଅଧ୍ୟୟନ ସେଜାପ୍ତ ହୁଏ, 
ମସମତମବମଳ ମସ ମଯଜାରନଜାକୁ େୂପଜାନ୍ତେ କେବିଜାଲଜାଗି େଣନୀତ ି ଉପମେ 
କଜାଯ୍୍ କେନ୍ତ ି ଏବଂ ଏହଜାକୁ ବଜାସ୍ତବତଜାମେ ପେଣିତ କେନ୍ତ।ି ଯଦ ି ଆମେ 
କଛି ିସଜାମ୍ପ୍ରତକି ଉଦଜାହେଣକୁ ମଦଖିବଜା, ମତମବ କମେଜାନଜା ବପିର୍ ିସେୟମେ 
େଧ୍ୟ ଏେିତ ି ଉଦଜାହେଣ ଭଜାମବ ସଜାେନଜାକୁ ଆମସ।  ମଯମତମବମଳ ସଜାେଜା 
ବଶି୍ୱ ଏହ ି େଜାହଜାେଜାେୀ ବଷିୟମେ େନି୍ତଜା କେୁଥିଲଜା, ଭଜାେତ ମସମତମବମଳ 
ଏହ ି ବପିଯ୍୍ୟକୁ ଏକ ସମୁଯଜାଗ ଭଜାମବ ଗ୍ରହଣ କେଥିିଲଜା। ମସମତମବମଳ 
ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିଲଜା ଆତ୍ମନଭି୍େ ଅଭିଯଜାନ। ଏହଜା ମଲଜାକଙୁ୍କ ମବଶ୍  ଆକଷ୍ଣିତ 
କେଥିିଲଜା। କଜାେଣ କମେଜାନଜା ସଂକ୍ରେଣେ ଭୟଜାବହତଜା ମହତୁ ମସେଜାମନ ଘମେ 
ବନ୍ ଥିମଲ ଏବଂ ଏହ ିସେୟମେ ପ୍ରତଟି ିମଲଜାକ ନରିେ ସୀେିତ ସଂସଜାଧନ 
ଭିତମେ ରୀବନକୁ ମକେିତ ିଆଗକୁ ନଆିଯଜାଇପଜାେବି ମସଥିଲଜାଗି ସମୁଯଜାଗ 
ମଖଜାରୁଥିଲଜା। ଭଜାେତେ ସେକଜାେ 25 େୁ େଜାର୍୍େୁ ଲକ୍  ଡଜାଉନ୍  ମଘଜାଷଣଜା 
କେମିଲ ତ 26 ତଜାେଖିେୁ ଗେବି କଲ୍ଜାଣ ମଯଜାରନଜା ଆେମ୍ଭ କେ ି 1.7 
ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ବ୍ୟ ବେଜାଦ କେମିଲ। ଏହଜା ହିଁ ସଂପୂର୍୍ େଣନୀତ ିଏବଂ 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ

ଆମର ବଚିାରଧାରା ଯେଶ 
�ତିଯର ଅନ୍ନ୍ଣି�ତି। ଆଯମ ଯସଇ 
ବଚିାରଧାରାଯର ବଢିଛ ୁଯ�ଉଠଁାଯର 
‘ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ’ ଯ�ଉଛ ିମଳୂମନ୍ତ। ଏ�ା 
ଆମର ବଚିାରଧାରା ଯ�, ଆମକୁ 
ରାଜନୀତରି ପାଠ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତଯିର 
ପଢା�ାଏ। ଆମ ରାଜନୀତଯିର 
ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତ ିସଯବ୍ଷାପରି। ଆମକୁ 
ରାଜନୀତ ିଓ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତ ିଭିତରୁ 
ଯକୌଣସି ଯଗାଟିକ ୁବାଛବିାକ ୁପଡିବ। 
ଆମକ ୁସଂସ୍ାର ମିଳିଛ ିଯ�, ଏଥରୁି 
ପ୍ରଥଯମ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତକି ୁବାଛବିା ଏବଂ 
ରାଜନୀତ ିଦ୍ତିୀୟ ନମ୍ରଯର ରଖବିା। 
ଯମାଯତ ଗବ୍ଷ ଲାଯଗ ଯ�, ଆମ 
ବଚିାରଧାରା ‘ସବ୍ କା ସାଥ, ସବ୍ କା 
ବକିାଶ, ସବ୍ କା ବଶି୍ାସ, ସବ୍ କା 
ବଶି୍ାସ’ ମନ୍ତକ ୁଆଧାର କରିଛ।ି   

-ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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େନି୍ତଜାଧଜାେଜା ସହତି ମେଜାଦୀଙ୍କ କଜାଯ୍୍ମଶୈଳୀେ ଏକ ଉଦଜାହେଣ। 

ସ୍ର୍ଣ୍ଣିମ ଭୱାରତର ସତୁରନଲି ଚତି୍ର 
ଗତ ଆଠବଷ୍ େଧ୍ୟମେ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିବଜା ଅମନକ ମଯଜାରନଜାେ ଲଜାଭ 
ମକଜାଟ ି ମକଜାଟ ି ଗେବି ମଲଜାକଙ୍କ ନକିଟମେ ପହଞ୍ଚଛି।ି ଉଜ୍ଜଲଜାଠଜାେୁ 
ଆୟୁଷ୍ଜାନ ଭଜାେତ ଯଜାଏ ସେସ୍ତ ମଯଜାରନଜା ବଜାବଦମେ ଆର ି ମଦଶେ 
ପ୍ରମତ୍କ ଗେବି ମଲଜାକ ରଜାଣିଛନ୍ତ।ି ଆର ିସେକଜାେୀ ମଯଜାରନଜାଗୁଡକିମେ 
ଖର୍୍ ଗତ ି ବୃଦ୍ ି ପଜାଇଛ,ି ମସଗୁଡକି ଠକିଣଜା ସେୟମେ  ଧଜାଯ୍୍ ଲକ୍ଷ୍ 
ହଜାସଲ କେୁଛନ୍ତ।ି ପୂବ୍ ଅମପକ୍ଷଜା ମଦଶ ବହୁତ ଦରୁତ ଗତମିେ ଆଗକୁ 
ବଢୁ଼ଛ।ି ତଥଜାପି ଯଜାତ୍ରଜା ମଶଷ ମହଜାଇ ନଜାହିଁ।  ମଦଶକୁ ସଦି୍ ିହଜାସଲ କେବିଜାକୁ 
ମହବ। ଏହ ିସଂକଳ୍ପ ମନଇ ଭଜାେତ 'ଅେତୃ କଜାଳ'େ ଯଜାତ୍ରଜା ଆେମ୍ଭ କେଛି,ି 
ମଯଉଁଠଜାମେ 100% ଗଜାଁକୁ େଜାସ୍ତଜା, 100% ପେବିଜାେ ପଜାଖମେ ବ୍ଜାଙ୍କ 
ଆକଜାଉଣ୍ଟ, 100% ହତିଜାଧିକଜାେୀଙ୍କେ ଆୟୁଷ୍ଜାନ ଭଜାେତ କଜାଡ୍, 100% 
ମଯଜାଗ୍ ପେବିଜାକୁ ଉଜ୍ଜଲଜା ସଂମଯଜାଗ   ଲକ୍ଷ୍ େହଛି।ି ସେକଜାେଙ୍କ ବୀେଜା 
ମଯଜାରନଜା, ମପନ୍ସନ୍ ସି୍ମ୍, ଗହୃ ମଯଜାରନଜା ପ୍ରଭୃତ ିସହ ସେସ୍ତ ହତିଜାଧିକଜାେୀ 
ମଯପେ ି ତଜାହଜାେ ଫଜାଇଦଜା ପଜାଇମବ ମସଥିମନଇ ବ୍ବସ୍ଜା କେବିଜାକୁ 
ମହବ।  ମଯଉଁେଜାମନ େଜାସ୍ତଜାକଡମେ  ଫୁଟପଜାଥମେ ବସ ିସଜାେଗ୍ରୀ ବକିନ୍ତ,ି 
ମସେଜାମନ ସ୍ନଧିି ମଯଜାରନଜା େଜାଧ୍ୟେମେ ବ୍ଜାଙି୍କଂ ସଷି୍େ ସହତି ସଂଯୁକ୍ 
ମହଉଛନ୍ତ।ି ଆର ିମଦଶମେ ‘ସବୁଘମେ ରଳ’  େିଶନ ପଜାଇଁ ଦରୁତ ଗତମିେ 
କଜାେ େଜାଲିଛ।ି  ରଳ ରୀବନ େିଶନ ଦ୍ଜାେଜା ବଗିତ ଅମଢ଼ଇ ବଷ୍ େଧ୍ୟମେ 9 

ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ ପେବିଜାେ ପଜାଖମେ ଟ୍ଜାପ୍ ମଯମଗ ପିଇବଜା ପଜାଣି ପହଞ୍ଚ ି
ପଜାେଛି।ି ବର୍୍େଜାନ ସଦୁ୍ଜା 75 ହରଜାେେୁ ଅଧିକ ନେିଜାେୟ ମକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଜା 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ବର୍୍େଜାନ ବଲକ୍ ସ୍ତେମେ ଭଲ ଡଜାକ୍େଖଜାନଜା ଏବଂ ଆଧୁନକି 
ଲଜାମବଜାମେମଟଜାେୀ ମନଟୱଜାକ୍ମେ କଜାଯ୍୍ ବମିଶଷ ଭଜାବମେ କେଜାଯଜାଉଛ ି। 
ଖବୁଶୀଘ୍ର ମଦଶେ ହରଜାେ ହରଜାେ ଡଜାକ୍େଖଜାନଜାମେ  କ୍ଜାପଟିଭ୍  ଅକ୍ମିରନ୍  
ପଲଜାଣ୍ଟ  ସଜାେନଜାକୁ ଆସବି, ଏଦଗିମେ କଜାଯ୍୍ ଦରୁତଗତମିେ ଆମଗଇେଜାଲିଛ।ି । 

ନଶିି୍ତ ଭଜାବମେ କହବିଜାକୁ ଗମଲ 2014 ପମେ, ମକବଳ ମଦଶେ 
େଜାରନୀତମିେ ନୁମହଁ, ଶଜାସନ ଏବଂ କଜାଯ୍୍ କେବିଜାେ େନି୍ତଜାଧଜାେଜାମେ େଧ୍ୟ 
ଅଦ୍ତିୀୟ ପେବିର୍୍ନ ଆସଛି।ି ଏହଜାେ କଜାେଣ ମହଉଛ ି ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ 
ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀଙ୍କ ରୀବନେ ସଂଘଷ୍। ପ୍ରଜାେମି୍ଭକ ବଷ୍େ ସଂଘଷ୍ 
ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙ୍କ େନମେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଭଜାବ ପକଜାଇଥିଲଜା। ମସ 
ରଜାତୀୟତଜାବଜାଦୀ େନି୍ତଜାଧଜାେଜାଦ୍ଜାେଜା ପ୍ରଭଜାବତି ମହଜାଇଥିମଲ, ମଯଉଁଠଜାମେ  
‘େଜାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥେ’ ହିଁ େଳୂ େନ୍ତ୍ର ଥିଲଜା। ମଯଉଁଠ ି େଜାଷ୍ଟ୍ରନୀତେି ଭଜାଷଜାମେ 
େଜାରନୀତେି ଶକି୍ଷଜା ଦଆିଯଜାଉଥିଲଜା। ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙ୍କ େଜାରନୀତମିେ 
େଧ୍ୟ େଜାଷ୍ଟ୍ରନୀତ ିହିଁ ପ୍ରଜାଥେିକତଜା ଲଜାଭ କେଛି।ି ବଜାସ୍ତବମେ ତଜାଙ୍କେ ଏହଗୁିଣ 
ହିଁ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙୁ୍କ  ମଦଶ ବମିଦଶେ ଅନ୍ ମନତଜାଙ୍କଠୁ ଅଲଗଜା 
କେୁଛ।ି ତଜାଙ୍କ ରୀବନକଜାଳମେ ଅମନକ ଉତ୍ଜାନ ପତନ ଆସଛି।ି କନୁି୍ତ େଜାଷ୍ଟ୍ର 
ପ୍ରଥେ େନି୍ତଜାଧଜାେଜା ତଜାଙୁ୍କ ସବ୍ଦଜା ସେ୍ଳ ମଦଇ ଆସଛି।ି 

ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍ ରସେ ିରଯୱାଜନୱା ଏବଂ ଅଭିଯୱାନ ସମ୍ନ୍ଧରର ପଢନ୍ତୁ  
ଯୱାେୱା ନୂଆ ଭୱାରତର ନମି୍ଥୱାଣରର ରଦଉଛନ୍ ିମେତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ ରଯୱାଗଦୱାନ...।n 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ନରିାମୟ ଭାରତ
ସଶକ୍ତ ଭାରତ 

ସ୍ାସ୍୍ ର୍କ୍ତ୍ର

ସ୍ଜାସ୍୍ ମହଉଛ ିସଫଳତଜା ଏବଂ 
ସେଦୃ୍େି ଆଧଜାେ। ବ୍କି୍ ମହଉ ବଜା 
ପେବିଜାେ; ସେଜାର ଅବଜା େଜାଷ୍ଟ୍ରେ 

ପ୍ରଗତ ିମକ୍ଷତ୍ରମେ େଳୂ ଆଧଜାେ ପଜାଲଟଥିଜାଏ 
ସ୍ଜାସ୍୍ ଭିର୍ଭୂିେି। ଏହ ିକଜାେଣେୁ ସ୍ଜାସ୍୍ ମକ୍ଷତ୍ରକୁ 
ବଗିତ 8 ବଷ୍ େଧ୍ୟମେ ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେଙ୍କ 
ସମବ୍ଜାର୍ ପ୍ରଜାଥେିକତଜା େଧ୍ୟମେ ଅନ୍ତଭୁ୍କ୍ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ମକଜାଭିଡ ଭଳ ିେହଜାେଜାେୀ 
ସେୟମେ େଧ୍ୟ ତୃଣେଳୂସ୍ତେ ସହ ରଡତି 
ସ୍ଜାସ୍୍ ଭିର୍ଭୂିେିମେ ଉନ୍ନତ ିଆଣିବଜା ପଜାଇଁ 
ଅମନକ ପଦମକ୍ଷପ ନଆିଯଜାଇଛ।ି ଯଜାହଜାେ 
ସଫୁଳ ଆର ିମଦଖିବଜାକୁ େିଳୁଛ।ି 

ପରିବାର ଯ�ଉ ବା ବ୍ୟକି୍ତ ଅଥବା ସମାଜ, ସମସ୍ତଙ୍ ପାଇ ଁ
କକ୍ଷଟ ଯରାଗ ଏକ ଗମ୍ୀର ସମସ୍ୟା। ଏ�ା ଆମକୁ ଆଥ୍ଣିକ 
ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରଯର ତଳିତଳାନ୍ କରିେଏି। ଯସଥଲିାଗି 
ବଗିତ 7-8 ବର୍ଷ ମଧ୍ଯର ଯେଶଯର ସ୍ୱାସ୍୍ୟଯସବା ଯକ୍ତ୍ଯର 
ସଂସ୍ାର ଆଣବିାକୁ �ଯଥଷ୍ ଗରୁୁତ୍ୱ େଆି�ାଉଛ।ି   ଆମ 
ସରକାର ସାତଟି ବରିୟ ବା ଆପଣ କ�ପିାରିଯବ 
ସପ୍ଋରିଙ୍ ଉପଯର ଗରୁୁତ୍ୱ ଯେଉଛ।ି 
 - ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାେୀ., ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ (ଆସାମର୍ର 7େି କକଦେେ 
ଡାକ୍ତରଖାନାର ଉଦଘାେନ ସମୟର୍ର)।

େଜାର୍୍ 31, 2022 ସଦୁ୍ଜା ସେଗ୍ର ମଦଶମେ ପ୍ରଜାୟ 8,700 
ରନଔଷଧି ମକନ୍ଦ୍ର ମଖଜାଲଜାଯଜାଇଛ ି। ଲଜାବ୍  େଏିମରଣ୍ଟକୁ 
ଛଜାଡ ିେଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅତ୍ଜାବଶ୍କ ଔଷଧ ସେୂନଜା ଅନ୍ତଭୁକ୍୍ 
ସେସ୍ତ ପ୍ରକଜାେ ଔଷସ ସହ 1600 େୁ ଅଧିକ ଔଷଧ 

ଏବଂ 250 ସର୍ଣିକଜାଲ୍ ଉତ୍ପଜାଦ ଏଥିମେ ଉପଲବ୍ ଧ 
ମହଉଛ।ି ପ୍ରଜାୟ 1.25 ମକଜାଟ ିମଲଜାକ ପ୍ରତେିଜାସମେ ଏଠଜାେୁ 
ଔଷଧ କଣୁିଛନ୍ତ।ି 2018 େୁ େଜାତ୍ର 1ଟଙ୍କଜାମେ ସଜାନଟିଜାେୀ 

ନ୍ଜାପକନି୍ ବକିି୍ର ଏଠଜାମେ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଛ।ି 

ପ୍ରଗତି

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଆରମ୍ ଅଯକଟାବର 2016 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ମଲଜାକଙ୍କ ଔଷଧ କଣିଜା ଖର୍୍ ହ୍ରଜାସ କେବିଜା। ବରଜାେ େଲୂ୍େ 
50େୁ90 ପ୍ରତଶିତ ପଯ୍୍ନ୍ତ କମ୍  େଲୂ୍ମେ ମରମନେକି୍ ଫଜାେ୍ଜାସୁ୍ ଟକିଜାଲ୍ 
ଏବଂ ସର୍ଣିକଜାଲ୍ ଉତ୍ପଜାଦ ମଯଜାଗଜାଇବଜା ଏବଂ ମେଜାରଗଜାେେ ସମୁଯଜାଗ ସଷିୃ୍ 
କେବିଜା। 

ଏଠାଯର ମିଳୁଛ ି50 ରୁ90 ପ୍ରତଶିତ 
�ାଏ ଶସ୍ତା ଯଜଯନରିକ ଔରଧ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭାରତ ଜନଔଯରଧ ିପରିଯ�ାଜନା 10,500
ଜନ ଔଷଧୀ ରକନ୍ଦ୍ର ସୱାରୱା 
ରଦଶରର 2025 ସତୁଦ୍ୱା 
ରଖୱାଲୱାଯିବ, ଏରବ ରକନ୍ଦ୍ର 
ମୱାଲିକଙ୍ ପୱାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ୱା ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାେନ ରୱାଶ।ି

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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106 ଆଣ୍ଟ-ିଡଜାଇମବଟକି ଏବଂ ହୃଦ୍ ମେଜାଗ 
ଔଷଧେ େଲୂ୍ ହ୍ରଜାସ ମହଜାଇଛ,ି ମଷ୍ଣ୍ଟସ୍ 

େଲୂ୍ ନଦି୍୍ଜାେଣ, ଅମଥ୍ଜାମପଡକି୍ ପ୍ରତମିେଜାପଣ 
େଲୂ୍, ଅକ୍-ିଗଲ ମୁମକଜା- ବଲଡ୍ ମପ୍ରସେ େନଟିେ, 

ମନବୁଲଜାଇରେ େଲୂ୍ ସହତି େଜାର୍୍ 8, 2019ମେ 
42 ଟ ିକକ୍ଟ ମେଜାଧକ ଔଷଧେ େଲୂ୍ େଧ୍ୟ 

ନଦି୍୍ଜାେଣ କେଜାଯଜାଇଛ।ି

ପ୍ରଗତି

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଆରମ୍ ଜଲୁାଇ, 2014

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ:  େଧୁମେହ, ହୃଦ୍ ମେଜାଗ, କକ୍ଟ ଭଳ ିମେଜାଗେ େହଗେଜା 
ଔଷଧ ମହଉ କ ିଏବଂ ମଷ୍ଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣୁ୍ଠ ପ୍ରତମିେଜାପଣେ େଲୂ୍ 
ହ୍ରଜାସ କେ ିରେୁେୀକଜାଳୀନ େକିତି୍ସଜା ଖର୍୍ କେଜାଇବଜା। 

ଯସ� ିଔରଧ, ସଲୁଭ ମଲୂ୍ୟ- ମଧଯୁମ� 
ଓ କ୍ୟାନ ୍ସର ଔରଧ ଶସ୍ତା ଯ�ଲା। 

ଜାତୀୟ ଫାମ୍ଷାସ୍ୁୟଟିକାଲ୍ ମଲୂ୍ୟ ନଧି୍ଷାରଣ ପ୍ରାଧକିରଣ 8400
ରକୱାଟ ିସଞ୍ୟ ରେୱାଇଛ,ି 
ଉପରଭୱାକ୍ତୱାଙ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରର 
ଔଷଧ ଏବଂ ରମଡକିୱାଲ୍  
ଉପକରଣ ମଲୂଦ୍ୟ ହ୍ୱାସ 
କରବିୱା ଦ୍ୱାରୱା। 

ଚକିତି୍ସା ଉପକରଣଗଡିୁକର 
ଉତ୍ାେନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତି 
କରିବା
ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ଭଜାେତୀୟ ମେଡକିଜାଲ୍ ଉପକେଣ 
ଶଳି୍ପମେ ବଶି୍ୱସ୍ତେୀୟ ବ୍ବସ୍ଜା ସଂମଯଜାଗ ଏବଂ 
ଘମେଜାଇ ବରଜାେମେ ଅଧିକେୁ ଅଧିକ େକିତି୍ସଜା 
ଉପକେଣ ଉପଲବ୍ଧ କେବିଜା। 

ଯମଡିକାଲ୍ ଉପକରଣ ପାକ୍ଷ 
ଯପ୍ରାତ୍ସା�ନ ଯ�ାଜନା 

ଅବଧି 2020-2025 ପ�୍ଷ୍ୟନ୍

ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ବଦ୍ୟୟ କରୱାଯୱାଇ 
ରମଡକିୱାଲ ଉପକରଣ ପୱାକ୍ଥ 
ପ୍ରରମୱାସନ ସି୍ମ୍ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକୱାରୀ 
ରେଉଛ ି

400

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ପ୍ର
ଗ

ତ
ି

ଭଜାେତମେ ମେଡକିଜାଲ୍ ଉପକେଣ ଶଳି୍ପ 
େଲୂ୍ 5 ବଲିିୟନ ଆମେେକିୀୟ ଡଲଜାେେୁ 
ଅଧିକ, ମଯଉଁଥିମେ 80-90 ପ୍ରତଶିତ 
ଆେଦଜାନୀ ଉପମେ ନଭି୍େଶୀଳ। ମେଡକିଜାଲ୍ 
ଉପକେଣଗୁଡକି ବର୍୍େଜାନ 1 ଏପି୍ରଲ 2020 
ଠଜାେୁ ଔଷଧ ଭଜାବମେ ବ୍ଜାଖ୍ଜା କେଜାଯଜାଇଛ ି
ଏବଂ ସେୂତି କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏଥିଲଜାଗି 16ଟ ି
େଜାର୍େୁ ଆମବଦନ ଆସଥିିଲଜା, ମସଥିମେ 
ଉର୍େପ୍ରମଦଶ, ତଜାେିଲନଜାଡୁ, େଧ୍ୟପ୍ରମଦଶ 
ଏବଂ ହେିଜାେଳ ପ୍ରମଦଶକୁ ଆଥ୍ଣିକ ସହଜାୟତଜା 
ପଜାଇଁ ଅନୁମେଜାଦନ କେଜାଯଜାଇଛ ି। ମଯଜାରନଜା 
2024-2025 ପଜାଇଁ ଉର୍ଷି୍। 

ଏଯବ ୋରିଦ୍୍ୟ 
କାରଣରୁ ଅଟକୁନା�ି ଁ
କା�ାର ଚକିତି୍ସା

ପିଏମ ୍ଯଜଏୱାଇ- ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ 
ଆରମ୍: 23 ଯସଯ୍ଟମ୍ର 2018

ଯ�
ାଜ

ନ
ା ପ୍ରଗତି

ଆୟୁଷ୍ଜାନ ଭଜାେତ ମଯଜାରନଜା ଅନୁଯଜାୟୀ, 
େଜାର୍୍ 2022 ସଦୁ୍ଜା 17.90 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ 
ହତିଜାଧିକଜାେୀଙୁ୍କ ଆୟୁଷ୍ଜାନ କଜାଡ୍ ପ୍ରଦଜାନ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି 3.28 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ ମଲଜାକ 
େକିତି୍ସଜା ସବୁଧିଜା ପଜାଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ିମଯଜାରନଜାମେ 
ଏମବ ପ୍ରଜାୟ 27,300 ଘମେଜାଇ ଏବଂ ସେକଜାେୀ 
ଡଜାକ୍େଖଜାନଜା ସଂଯୁକ୍ ମହଜାଇଛନ୍ତ।ି ଆହୁେ ିେଧ୍ୟ, 
ଏହ ିମଯଜାରନମେ 141 ପ୍ରକଜାେେ ଏେତି ି
medical procedures ଅନ୍ତଭ୍ୂକ୍ 
କେଜାଯଜାଇଛ,ି ଯଜାହଜା ମକବଳ େହଳିଜାେଜାନଙ୍କ 
ପଜାଇ ଁଉର୍ଷି୍। ଅମକଟଜାବେ 2019 େୁ 
ମସମପଟେେ୍ 2021 ପଯ୍୍ନ୍ତ, ଏହ ିମଯଜାରନଜାେ 
ହତିଜାଧିକଜାେୀଙ୍କ ଭିତମେ 46.7 ପ୍ରତଶିତ 
ମହଉଛନ୍ତ ିେହଳିଜା।

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: 10 ମକଜାଟ ି74 ଲକ୍ଷ ପେବିଜାେେ 
50 ମକଜାଟ ିମଲଜାକଙୁ୍କ ବଜାଷ୍ଣିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଜାେ 
େଜାଗଣଜା େକିତି୍ସଜା ସବୁଧିଜା।

ଏଠୱାରତୁ  ସଚୂନୱା ପୱାଆନ୍ତୁ : mera.pmjay.
gov.in ରର ରଯୱାଜନୱା ରୱବସୱାଇଟ ଏବଂ 
ରଟୱାଲ ଫି୍ ନମ୍ର 14555, 1800-111-
565ରତୁ  ସବରିଶଷ ତରଦ୍ୟ ନଆିଯୱାଇପୱାରିବ। 

ଘର ପାଖଯର ଏବଂ ଘଯର 
ବସି ଚକିତି୍ସା ସବୁଧିା

ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଏବଂ ନରିାମୟ ଯକନ୍ଦ୍ର 
ଏବଂ ଇ-ସଞ୍ୀବନୀ ଓପିଡି
ଆରମ୍ 2018 ଏବଂ 2020ଯ�
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ା ପ୍ରଗତି
ଆୟୁଷ୍ଜାନ ଭଜାେତ ଅଧୀନମେ 2018 ମେ 
ପ୍ରଥେ ସ୍ଜାସ୍୍ ଏବଂ ନେିଜାେୟ ମକନ୍ଦ୍ର ଆେମ୍ଭ 
ମହଜାଇଥିଲଜା। 29 ଏପି୍ରଲ 2022 ସଦୁ୍ ଏଭଳ ି
1.18 ଲକ୍ଷ ମକନ୍ଦ୍ର ମଖଜାଲଜା ଯଜାଇଛ।ି ମସଥିେଧ୍ୟେୁ 
1.02 ମକଜାଟ ିନେିଜାେୟ ଅଧିମବଶନ ଅନୁଷ୍ତି 
ମହଜାଇଥିଲଜା ଏବଂ 85.63 ମକଜାଟ ିମଲଜାକ 
ଏଥିମେ ଭଜାଗ ମନଇଥିମଲ। ଡମିସେ୍େ 
2022 ସଦୁ୍ଜା ଏହ ିମକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକିେ ସଂଖ୍ଜା 
1.58 ଲକ୍ଷମେ ପହଞ୍ଚଜାଇବଜାକୁ ଲକ୍ଷ୍ ଧଜାଯ୍୍ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି 2020ମେ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିବଜା 
ମଟଲି ମେଡସିନି୍ ମସବଜା ଇ-ସଞ୍ୀବନୀ ସହତି 
1 ଲକ୍ଷେୁ ଅଧିକ ସ୍ଜାସ୍୍ ଏବଂ ନେିଜାେୟ ମକନ୍ଦ୍ର 
ସଂମଯଜାଗ ମହଜାଇଛ।ି ଇ-ସଞ୍ୀବନୀ ସଜାେଜା 
ମଦଶମେ ପ୍ରଜାୟ 90,000 ମେଜାଗୀଙୁ୍କ େକିତି୍ସଜା 
ମଯଜାଗଜାଉଛନ୍ତ।ି

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ସ୍ଜାସ୍୍ ଏବଂ ନେିଜାେୟ ମକନ୍ଦ୍ର 
େଜାଧ୍ୟେମେ 30 ଘଣ୍ଟଜାେୁ କମ୍ ସେୟ େଧ୍ୟମେ 
ଡଜାକ୍େଙ୍କ ସହ ମଟଲିମେଡସିନି୍   ପେଜାେଶ୍।

ଏଠୱାରତୁ  ସଚୂନୱା ପୱାଆନ୍ତୁ : esanjeevaniopd.
inକୁ ଲଗ୍ ଇନ୍  କେ ିସବମିଶଷ ସେୂନଜା 
ପଜାଇପଜାେମିବ। 20 ଏପି୍ରଲ୍ 2022 ସଦୁ୍ଜା, 3 ଲକ୍ଷ 
16 ହରଜାେ ଘଣ୍ଟଜାେୁ ଅଧିକ କଜାଉନମସଲିଂ ଏହଜା 
େଜାଧ୍ୟେମେ ଉପଲବ୍ଧ କେଜାଯଜାଇଛ ି।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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15ଅଗଷ୍ 2020ମେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ଲଜାଲକଲି୍ଜାେୁ 
ଏହଜା ମଘଜାଷଣଜା କେଥିିମଲ। 6 େଜାର୍ମେ ପଇଲଟ୍  

ମପ୍ରଜାମରକଟ ପମେ ସମୂ୍ପର୍ ୍ମଦଶମେ ଏହଜାକୁ 
ଲଜାଗୁ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଆଧଜାେ କଜାଡ୍ ପେ ିଏହଜା 
ଏକ ମହଲଥ କଜାଡ୍ ମହଜାଇଥଜାଏ. ମଯଉଁଥିମେ 

ହତିଜାଧିକଜାେୀଙ୍କ ସେସ୍ତ ସ୍ଜାସ୍୍ ସେନ୍୍ୀୟ ବବିେଣୀ 
େହରୁଦ ମହଜାଇଥଜାଏ। 

ପ୍ରଗତି

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଆରମ୍ 27 ଯସଯ୍ଟମ୍ର 2021

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ନଜାଗେକିଙୁ୍କ ସ୍ଜାସ୍୍ ସେ୍ନ୍ୀୟ ସେସ୍ତ ସେୂନଜା ମଗଜାଟଏି 
କଲକି୍ ମେ ଉପଲବ୍ଧ କେଜାଇବଜା। 

ଏଯବ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍ ପାଇ ଁନଜିସ୍ୱ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପରିଚୟ ପତ୍ 

ଆୟ୍ୁଷା୍ନ ଭାରତ ଡିଜଟିାଲ୍  ଯ�ଲ୍ ଥ ମିଶନ
21,50,71,056
ରଲୱାକଙ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥଦ୍ୟ ଖୱାତୱା 
ଏେ ିରଯୱାଜନୱା ଅନତୁସୱାରର  
ରଖୱାଲୱା ଯୱାଇଛ,ି 20 
ଏପି୍ରଲ୍  2022 ସତୁଦ୍ୱା। 

ଯେଶର ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଭିରି୍ଭୂମିଯର 
ସଂସ୍ାର ସମୟ
ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ବଲକଠୁ ମନଇ ଉପେଯଜାଏ ସେସ୍ତ 
ସ୍ତେମେ ସ୍ଜାସ୍୍ ଭିର୍ଭୂିେିମେ ସଂସ୍ଜାେ ଆଣିବଜା ।

ପିଏମ ୍ ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ଭିରି୍ଭୂମି ମିଶନ 

ଆରମ୍ 25 ଅଯକଟାବର 2021

ଜଲି୍ୱାରର କି୍ରଟକିୱାଲ୍  ରକୟୱାର େସ୍ ପିଟୱାଲ୍  
ବକ୍୍  ନମି୍ଥୱାଣ ରେବ। ୟତୁପିର 75 ଜଲି୍ୱାରର 
କି୍ରଟକିୱାଲ୍  ରକୟୱାର ବ୍କ୍  ତଆିର ିରେବ। 

602 

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ପ୍ର
ଗ

ତ
ି

n  ଗତବଷ୍ ବଜାେଜାଣସୀମେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ 
ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ ଏହ ିମଯଜାରନଜାେ 
ଉଦ୍ ଘଜାଟନ କେଥିିମଲ। ଆର ିପଯ୍୍ନ୍ତ 
କଜାଯ୍୍କଜାେୀ ମହଜାଇଥିବଜା ମଯଜାରନଜା ଭିତେୁ 
ଏହଜା ସବୁଠଜାେୁ ବଡ ସ୍ଜାସ୍୍ ଭିର୍ଭୂିେି 
ସଂସ୍ଜାେ ମଯଜାରନଜା। ଏହ ିମଯଜାରନଜାମେ 
ପଜାଞ୍ଚ ବଷ୍ େଧ୍ୟମେ 64  ହରଜାେ ମକଜାଟ ି
ଟଙ୍କଜାେୁ ଅଧିକ ଖର୍୍ ଲକ୍ଷ୍। 

n  15 ବଏିସ୍ ଏଲ୍ - 3 ନଦିଜାନ 
ଲଜାମବଜାମେମଟଜାେୀ, 33 ମେଜାଗେ ଲକ୍ଷଣ  
ବମିଳେଷଣ-ପୂବ୍ଜାନୁେଜାନ କ୍ଷେତଜା ବକିଶତି 
କେବିଜା। 

n  12ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ ହସ୍ ପିଟଜାଲ୍ ମେ କି୍ରଟକିଜାଲ୍  
ମକୟଜାେ ବଲକ୍  ନେି୍ଜାଣ। 1800 ଅତେିକି୍ 
ମବଡ୍ । 4 ନୂଆ ଭଜାଇମେଜାମଲଜାର ିଆଞ୍ଚଳକି 
ପ୍ରତଷି୍ଜାନ ଆେମ୍ଭ। 17,788 ଗ୍ରଜାେୀଣ 
ସ୍ଜାସ୍୍ ଓ ନେିଜାେୟ ମକନ୍ଦ୍ର ମଖଜାଲିବ। 

ଏମିତ ିରନରବ ଲୱାଭ: ଅଫିସଆିଲ୍   ମୱବସଜାଇଟ୍  ndhm.gov.in 
କୁ କଲକି୍  କେ ିନରିେ ସ୍ଜାସ୍୍ ଖଜାତଜା ତଆିେ ିକେପିଜାେମିବ।  

योजनाएं जजन्होंने 
स्ास्थय क्ेत्र में जिखी 
परि्र्तन की क्हानी…

मातृ वंदन योजना की शुरूआत 2016 में हुई। 1 
जनवरी, 2017 से देश के सभी जजलों में  यह योजना 
लागू है। इसके तहत गभ्भवती मजहलाओं की सुरजषित 
जिजलवरी कराने और सतनपान कराने वाली को 
अच्ा पोषण देने के जलए 5 हजार रुपए जदए जा 
रहे हैं। आज देश के 650 जजलों में इस योजना का 
फायदा उठाने वाली मजहलाओं की संखया करीब दो 
करोड़ है। जवत्ीय वष्भ 2018 से 2020 के मधय इस 
योजना के तहत 1.75 करोड़ पात्र लाभाज््भयों को कुल 
5931.95 करोड़ रुपए का भुगतान जकया गया। 

पीएम मातृ वंदना योजना

ଯ�ଉ ଁଯ�ାଜନାସବୁ 
ରଚଯିଲ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଯକ୍ତ୍ଯର 
ପରିବର୍୍ଷନର କା�ାଣୀ

େଜାତୃବନ୍ନଜା ମଯଜାରନଜାେ ଆେମ୍ଭ 2016 େସହିଜା ମେ’ 1 
ତଜାେଖିମେ ମହଜାଇଥିଲଜା। 2017େୁ ଏହଜା ମଦଶେ ସବୁ 
ରଲି୍ଜାମେ କଜାଯ୍୍କଜାେୀ ମହଜାଇଛ।ି ଏହଜାଦ୍ଜାେଜା ଗଭବ୍ତୀ 
େହଳିଜାଙ୍କ ସେୁକି୍ଷତ ମଡଲଇଭେୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ପଜାନ 
କେଜାଉଥିବଜା େହଳିଜାଙ୍କ ମପଜାଷଣ ଲଜାଗି 5 ହରଜାେ ଟଙ୍କଜା 
ସହଜାୟତଜା ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଉଛ।ି ଆର ିମଦଶଣ 650 
ରଲି୍ଜାମେ ପ୍ରଜାୟ ଦୁଇ ମକଜାଟ ିେହଳିଜା ଏହ ିମଯଜାରନଜାେ 
ଲଜାଭ ପଜାଇପଜାେଛିନ୍ତ।ି 2018େୁ 2020 ଭିତମେ ଏହ ି
ମଯଜାରନଜା ଦ୍ଜାେଜା 1.75 ମକଜାଟ ିହତିଜାଧିକଜାେୀଙ୍କ ସେଦୁଜାୟ 
5931.95   ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ପିଏମ ୍ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯ�ାଜନା 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଏପଯ୍୍ନ୍ତ 4.10 ମକଜାଟ ିପିଲଜାଙୁ୍କ ଟକିଜାକେଣ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ମଫବୃଆେୀ 2022ମେ 

ଇମଣ୍ଟନସଫିଜାଏଡ୍ େିଶନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ 4.0 ଆେମ୍ଭ 
କେଜାଯଜାଇଛ,ି ଯଜାହଜା ଅଧୀନମେ ବଜାଷ୍ଣିକ 3 ମକଜାଟେୁି 
ଅଧିକ ଗଭ୍ବତୀ େହଳିଜା ଏବଂ 2.6 ମକଜାଟ ିଶଶିୁଙୁ୍କ 
ସବ୍ଭଜାେତୀୟ ଟକିଜାକେଣ କଜାଯ୍୍କ୍ରେ େଜାଧ୍ୟେମେ 

ଅନ୍ତଭ୍ୁକ୍ କେଜାଯିବଜା ଲକ୍ଷ୍ େହଛି।ି 

ପ୍ରଗତି

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଆରମ୍ ଡିଯସମ୍ର 25, 2014

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ଗଭ୍ବତୀ େହଳିଜା ଏବଂ 2 ବଷ୍େୁ ଅଧିକ ବୟସେ 
ପିଲଜାେଜାନଙ୍କେ 100% ଟକିଜାକେଣ ନଶିି୍ତ କେବିଜା। 
ରକମିତ ିପୱାଇରବ ଲୱାଭ:  ନକିଟସ୍ ପ୍ରଜାଥେିକ ସ୍ଜାସ୍୍ ମକନ୍ଦ୍ର, ଅଗେନୱଜାଡ ି
କେି୍ଜା ସେକଜାେୀ ଡଜାକ୍େଖଜାନଜାମେ େଜାଗଣଜା ଟକିଜା ଦଆିଯଜାଉଛ।ି 

ଯକ�ବି ିମା’ ଅବା ଶଶି ୁଯ�ମିତ ି
ଟିକାକରଣରୁ ବଞ୍ତି ନଯ�ଯବ..

ମିଶନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 12
ଟ ିରରୱାଗ ପୱାଇଁ ଟକିୱା 
ମଶିନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧନତୁଷରର 
ଦଆିଯୱାଉଛ।ି କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭରତୁ  ଏେ ିସେ ିସଂଖଦ୍ୟୱା 
7 ଥିଲୱା। 

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ େହଳିଜା ଦବିସ ଅବସେମେ 8 େଜାର୍୍, 
2018ମେ େଜାରସ୍ଜାନେୁ ଆେମ୍ଭ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 

ଏହଜାପୂବ୍େୁ ଏହ ିମଯଜାରନଜାେ ନଜାେ ନୁ୍ଟ୍ସିନ୍  େିଶନ୍ 
ଥିଲଜା, 2018 ମେ ଏହଜାେ ନଜାଁ ମପଜାଷଣ ଅଭିଯଜାନ 

ଦଆିଯଜାଇ ବହୁତ ବଡ ଆକଜାେମେ କଜାଯ୍୍କଜାେୀ 
ମହଜାଇଥିଲଜା। ଏହ ିମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ, ଶଶିୁ ରନ୍ 

ମହବଜାେ ପ୍ରଥେ 1000 ଦନିକୁ ବମିଶଷ ଧ୍ୟଜାନ 
ଦଆିଯଜାଉଛ।ି  ଛଅବଷ୍ ଯଜାଏ ପିଲଜା, ଗଭ୍ବତୀ 

େହଳିଜା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ପଜାନ କେଜାଉଥିବଜା େହଳିଜାଙ୍କ 
ସ୍ଜାସ୍୍ ଏବଂ ପୁଷି୍କେ ଖଜାଦ୍ମେ ଉନ୍ନତ ିଆଣିବଜା 

ପଜାଇଁ ରଜାତୀୟ ମପଜାଷଣ  ଅଭିଯଜାନ ଆେମ୍ଭ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି  ଏଥିେଧ୍ୟମେ ପୁଷି୍ହୀନତଜାକୁ 

ପଯ୍୍ଜାୟକ୍ରମେ ଦୂେ କେବିଜା ପଜାଇଁ 3 ବଷ୍େ 
ଲକ୍ଷ୍ ସ୍େି କେଜାଯଜାଇଛ।ି ବର୍୍େଜାନ 2030 ସଦୁ୍ଜା 
ସେସ୍ତ ପ୍ରକଜାେ କ୍ଷୁଧଜା ଏବଂ ପୁଷି୍ହୀନତଜାକୁ ସେଜାପ୍ତ 

କେବିଜାକୁ ଭଜାେତ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ ସ୍େି କେଛି।ି ଏଥିପଜାଇଁ  
ସଜାଧଜାେଣ ବଣ୍ଟନ ମକନ୍ଦ୍ରେୁ  ଫଟ୍ଣିଫଜାଏଡ୍  େଜାଉଳ 

ବଣ୍ଟନ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଛ।ି 

ପ୍ରଥେବଷ୍ମେ ମେଜାଦୀଙ୍କ ମନତୃତ୍ୱଜାଧୀନ ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେ କହଥିିମଲ, 
ତଜାଙ୍କ େନି୍ତଜା ମକବଳ ମଦଶ ନୁମହଁ,  ସେଗ୍ର ବଶି୍ୱେ ସ୍ଜାସ୍୍  ଉପମେ 
େଧ୍ୟ େହଛି।ି ଆୟୁଷ େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟେ ସକି୍ରୟତଜା ମହତୁ ଆର ିମଯଜାଗ 
ସେଗ୍ର ବଶି୍ୱମେ ଏକ ରନ ଆମନ୍ଜାଳନମେ ପେଣିତ 
ମହଉଛ।ି ନରିକୁ େଜାପେକୁ୍ ଏବଂ ସସୁ୍ େଖିବଜାପଜାଇଁ 
ମଦଶମେ ମଯଜାଗ କେୁଥିବଜା ମଲଜାକଙ୍କ ସଂଖ୍ଜା ପୂବ୍ 
ଅମପକ୍ଷଜା ଅଧିକ ବୃଦ୍ ିପଜାଇଛ ି। ମକବଳ ଏତକି ିନୁମହଁ, 
ମଯଜାଗ ତଜାଲିେ ପଜାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ୍ରଅ ନଯୁିକି୍ ସମୁଯଜାଗ େଧ୍ୟ ସଷିୃ୍ 
ମହଜାଇଛ।ି  ଆର ିବଶି୍ୱେ ପ୍ରଜାୟ 177 ଟ ିମଦଶମେ ମଯଜାଗ ଅଭ୍ଜାସ 
କେଜାଯଜାଉଛ।ି 

େିଳତି ରଜାତସିଂଘ 2030 ସଦୁ୍ଜା ବଶି୍ୱେୁ ଯକ୍ଷଜା େକୁ୍ 
କେବିଜାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ ଧଜାଯ୍୍ କେଥିିବଜାମବମଳ ଭଜାେତ 
ଏଥିପଜାଇଁ 2025 ଲକ୍ଷ୍ ଧଜାଯ୍୍ କେଛି।ି ତନିବିଷ୍ 
େଧ୍ୟମେ 12,000 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ବ୍ୟ ସହତି ଏକ 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯଜାନ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଛ।ି

ମଦଶେୁ େ୍ଜାମଲେଆି ଦୂେ କେବିଜା ପଜାଇଁ ମେଜାଦୀ 
ସେକଜାେ ରୁଲଜାଇ 2017ମେ େ୍ଜାମଲେଆି ନବିଜାେଣ 
ପଜାଇଁ National Strategic Plan for 
Malaria Elimination 2017-22 ଆେମ୍ଭ 
କେଛିନ୍ତ।ି ଉର୍େ-ପୂବ୍ ଭଜାେତମେ ଲକ୍ଷ୍ ହଜାସଲ 
କେବିଜା ପମେ ବର୍୍େଜାନ େହଜାେଜାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡଶିଜା, ଝଜାଡଖଣ୍, 
ଛତଶିଗଡ, େଧ୍ୟପ୍ରମଦଶ ଭଳ ିେଜାର୍ ଉପମେ ଗୁେୁତ୍ୱ 
ଦଆିଯଜାଇଛ।ି 2016 ମେ, ସେକଜାେ National 
Framework for Malaria Elimination 
2016-2030 ନ୍ଜାସନଜାଲ  ପ୍ରକଜାଶ କେଥିିମଲ। 

ଜାତୀୟ  ଯପାରଣ ଅଭି�ାନ

ଯ�ାଗ  ପାଲଟିଲା ଜନ ଆଯନ୍ଦାଳନ 

ଟିବ ିମକୁ୍ତ ଭାରତ

ମ୍ୟାଯଲରିଆ ମକୁ୍ତ ଭାରତ

େୁନଆିର ଫାମ୍ଷାସୀ ଭାରତ
n ଭଜାେତ ମରମନେକି୍  ଔଷଧ 

ଉତ୍ପଜାଦନମେ ସଜାେଜା ବଶି୍ୱମେ ଆଗୁଆ। 
ବଶି୍ୱବରଜାେମେ ଭଜାେତେ 20% 
ଅଂଶୀଦଜାେ।

n  12% ବଜାଷ୍ଣିକ ଅଭିବୃଦ୍ ିସହ 
2020-21ମେ ଭଜାେତେ 
ଫଜାେ୍ଜାସୁ୍ ଟକିଜାଲ ଉମଦ୍ଜାଗ 50 
ବଲିିୟନ ଡଲଜାେପଜାେ କେଛି।ି 

n  200େୁ ଅଧିକ ମଦଶକୁ ଉର୍ 
ଗୁଣବର୍ଜାଯୁକ୍ ଔଷଧ ପଠଜାଉଛ ି
ଭଜାେତ। 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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n  8 ବଷ୍ମେ, ଆୟୁଷ କମଲର ସଂଖ୍ଜା ପ୍ରଜାୟ 200କୁ ବୃଦ୍ ିପଜାଇଛ,ି 
ବର୍େ୍ଜାନ ସେଦୁଜାୟ ସଂଖ୍ଜା ମହଜାଇଛ ି780। 435 ନୂତନ ଆୟୁଷ 
ଡଜାକ୍େଖଜାନଜା ମଖଜାଲିଛ ି। ଏମବ ଭଜାେତମେ ଏହ ିସଂଖ୍ଜା 3859।

n  29951 ଆୟୁମବଦ୍, ମହଜାେିଓପଜାଥି ଏବଂ ୟୁନଜାନ ିଔଷଧ 
େଜାଧ୍ୟେମେ ଆୟୁଷ ଡସିମପନସଜାେୀଗୁଡକି ସଜାେଜା ମଦଶମେ 
ସକି୍ରୟ ମସବଜା ପ୍ରଦଜାନ କେୁଛନ୍ତ।ି 7 ଲକ୍ଷେୁ ଅଧିକ ଆୟୁଷ ଡଜାକ୍େ 
ଆର ିସଜାେଜା ମଦଶମେ କଜାଯ୍୍ କେୁଛନ୍ତ।ି

n  2022ମେ  ଆୟୁଷ ନେିଜ୍ାଣ ଉମଦ୍ଜାଗ 1 ଲକ୍ଷ 40 ହରଜାେ 
ମକଜାଟକୁି ପହଞ୍ଚଛି।ି ଏମବ ସେଦୁଜାୟ ଆୟୁଷ ବରଜାେ ଆକଜାେ 
ମହଉଛ ି18 ବଲିିୟନ ଡଲଜାେ, ଯଜାହଜା 2027 ସଦୁ୍ଜା 50% ବୃଦ୍ ି
ମହବ ମବଜାଲି ଆକଳନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 2014 ମବଳକୁ ଏହଜା 3 
ବଲିିୟନ ଡଲଜାେେୁ କମ୍ ଥିଲଜା।

ସେଗ୍ର ବଶି୍ୱ ବର୍େ୍ଜାନ ଭଜାେତୀୟ ଆୟୁମବଦ୍େ ଗୁେୁତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଗେେ 
କେୁଛ।ି ଏଥିପଜାଇ ଁମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେ 2014େୁ ଆୟୁମବଦ୍, ମଯଜାଗ ଏବଂ 
ଅନ୍ଜାନ୍ ପଜାେମ୍ପେକି େକିତି୍ସଜା ପ୍ରଣଜାଳୀକୁ ଏକୀକୃତ କେ ିସ୍ତନ୍ତ୍ର ଆୟୁଷ 

େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟ ପ୍ରତଷି୍ଜା କେଛିନ୍ତ।ି ଭଜାେତେ ଉଦ୍େ ମଯଜାଗୁ ଁ2015 େୁ 21 
ରୁନକୁ ଆନ୍ତରଜ୍ାତୀୟ ମଯଜାଗ ଦବିସ ଭଜାମବ ପଜାଳନ କେଜାଯଜାଉଛ।ି ଏହ ିବଷ୍ 

19  ଏପି୍ରଲମେ ଗୁରେଜାଟେ ରଜାେନଗେଠଜାମେ ବଶି୍ୱ ସ୍ଜାସ୍୍ ସଂଗଠନ 
ସହମଯଜାଗମେ ବଶି୍ୱେ ପ୍ରଥେ ମଗଲଜାବଜାଲ୍ ମସଣ୍ଟର୍ ଫେ ଟ୍ଜାଡସିନଜାଲ 

ମେଡସିନି ପଜାଇଁ ଭିର୍ପି୍ରସ୍ତେ ସ୍ଜାପନ  କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏହ ିଅବସେମେ 
ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ କହଛିନ୍ତ,ି “ଆୟୁମବଦ୍କୁ ଆମେ ରୀବନେ 

ଅେତୃ ଭଜାବମେ ବୁଝୁ। େଜାେ ିମବଦ ପମେ ଆୟୁମବଦ୍କୁ ପଞ୍ଚେ ମବଦ ଭଜାମବ 
ଗ୍ରହଣ କେ ିତଜାହଜାକୁ ମସତକି ିେଯ୍୍ଜାଦଜା ମଦଇଥଜାଉ’। 

ପାରମ୍ରିକ ଚକିତି୍ସା ଯକ୍ତ୍ଯର େୁନଆିର 

ଯନତୃତ୍ୱ ଯନଉଛ ିଭାରତ

ସିଟ୍  ସଂଖ୍ୟାଯର ଅଣ୍ର ଗ୍ାଜଏୁଟ୍ ଯର 75% 
ଏବଂ ଯପାଷ୍ଗ୍ାଜଏୁଟ୍ ଯର 93% ବୃଦି୍ 

ଯମଡିକାଲ୍  ଶକି୍ାର 
ରୂପ ପରିବର୍୍ଷନ 

ମେଡକିଜାଲ୍  ଶକି୍ଷଜା ମକ୍ଷତ୍ରମେ ସେକଜାେ ଗତ ଆଠ ବଷ୍ମେ ଭିର୍ଭୂିେି ବକିଜାଶ ସହ ଅମନକ କଜାଯ୍୍ ହଜାତକୁ 
ମନଇଛନ୍ତ।ି ପ୍ରଜାଇମଭଟ୍  କମଲରମେଥିବଜା ଅଧଜା ସଟି୍ ମେ ସେକଜାେୀ ମେଡକିଳ୍  କମଲଜ୍  ଭଳ ିଫି’ ବ୍ବସ୍ଜା 
ଲଜାଗୁ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ମେଡକିଳ୍  କଜାଉନ୍ ସଲି୍  ଅଫ୍  ଇଣି୍ଆକୁ େର୍ କେଜାଯଜାଇ େଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େକିତି୍ସଜା ଆମୟଜାଗ 
ଗଠନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏହ ିଦଗିମେ ମେଡକିଜାଲ୍  ଶକି୍ଷଜାମେ ଓବସିଙୁି୍କ 27 ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ ଆଥ୍ଣିକେୂମପ 
ଅନଗ୍ରସେ ବଗ୍ ( ଇଡବଲ ମୁଏସ୍ )ଙ୍କ ପଜାଇଁ 10ଲକ୍ଷ ସ୍ଜାନ ଆେକ୍ଷଣ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ସେସ୍ତ ସେକଜାେୀ ଡମି୍ ଡ୍  
ବଶି୍ୱବଦି୍ଜାଳୟ ଏବ ଘମେଜାଇ କମଲରମେ ଆଡ୍ େିଶନ ମନବଜା ଲଜାଗି ସେଜାନ ପେୀକ୍ଷଜା ନଟି୍ କୁ ଅନବି୍ଜାଯ୍୍ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏହଜା େଧ୍ୟ ଏକ ଐତହିଜାସକି ପଦମକ୍ଷପ। 

ଅଣ୍ର ଗ୍ାଜଏୁଟ୍  ସିଟ୍  

2014 51,348
2022* 89,875

ଯପାଷ୍ ଗ୍ାଜଏୁଟ୍  ସିଟ୍ 

2014 31,185 
2022* 60,202

ଯମଡିକାଲ୍  କଯଲଜ ଏବଂ ଏମ୍ସ 

387
କଯଲଜ ଏବଂ 

6 ଏମ୍ସ 

596
କଯଲଜ ଏବଂ 
22 ଏମ୍ସ 

2014 2022*
*ମାର୍୍ଷ ସଦୁ୍ା 

ଗତୁଜରୱାଟର ଜୱାମନଗରରର ରେବ ବଶି୍ୱର ପ୍ରରମ ରଗ୍ୱାବୱାଲ୍ 
ରସଣ୍ଟର ଫର ଟ୍ୱାଡସିନିୱାଲ୍  ରମଡସିନି

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଯକାଭିଡ ବଯିରାଧଯର ଭାରତର ମଜଭୁତ ଲଯଢଇ 
ରକୱାଭିଡ୍ ଭଳ ିମେୱାମୱାରୀ ରଯରତରବରଳ ଭୱାରତର ଦତୁଆରର ଉଭୱା ରେଲୱା ରସରତରବରଳ ଭୱାରତ ପୱାଖରର ଏେୱା ବରିତୁ ଦ୍ରର ଲଢବିୱାତ ଛୱାଡନ୍ତୁ  
ଚହି୍ନବିୱା ଲୱାଗି ଜ୍ଞୱାନ ରକୌଶଳ ମଧ୍ୟ ନଥିଲୱା। ନୱା ଆମ ପୱାଖରର ପିପିଇ କଟି୍  ଉତ୍ୱାଦନ ରେଉଥିଲୱା ନୱା ଏନ୍  95 ମୱାସ୍। ଏଭଳ ିପରିସ୍ଥିତରିର କନି୍ତୁ  
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ପ୍ରରମ ଆେ୍ୱାନ ରଦଇଥିରଲ ‘ଜୀବନ ଅଛ ିତ ସ୍ଗ୍ଥ ଅଛ’ି। ଏେୱାକତୁ ମନ୍ତ ଭୱାରବ ଗ୍ରେଣ କରି ପଅତଟି ିଭୱାରତୀୟ ନୱା 

ରକବଳ ରକୱାଭିଡ୍  ବରିତୁ ଦ୍ରର ସଫଳ ଲରଢଇ ଲଢପିୱାରିଛ ିବରଂ, ଦତୁନଆିର ଅରନକ ରଦଶକତୁ ଏେ ିସଂକ୍ରମଣର କୱାୟୱାରତୁ  ମତୁକ୍ତ କରିପୱାରିଛ.ି.। 

ମକଜାଭିଡ୍  େହଜାେଜାେୀେ ସଂକ୍ରେଣକୁ ମେଜାକବିଜା ଲଜାଗି ଭଜାେତ କମଠଜାେ 
ଲକ୍ ଡଜାଉନ୍  ବ୍ବସ୍ଜା ପଅଥମେ ଆପଣଜାଇଲଜା। ଆଉ ତଜା ପମେ ଏହ ି
ମେଜାଗେ କଜାୟଜାକୁ ମେଜାକବିଜା ଲଜାଗି ସ୍ଜାସ୍୍ ଭିର୍ଭୂିେେି ବକିଜାଶ ଉପମେ 
ମରଜାେ ମଦଲଜା। ଏପି୍ରଲ୍ 2020 ମେ, ଟକିଜା ପଜାଇ ଁ ଏକ ଟଜାସ୍ମଫଜାସ ୍
ଗଠନ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ବମରଟମେ ଟକିଜା ଗମବଷଣଜା ଏବଂ ବକିଜାଶ ପଜାଇଁ 
35,000 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ଧଜାଯ୍୍ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ପିଏେ ମକୟଜାେ ଫଣ୍ 
ସଷିୃ୍ କେ ିମକଜାଭିଡ ବମିେଜାଧମେ ଲମଢ଼ଇ େରବୁ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। େଜାତ୍ର 
8 େଜାସ େଧ୍ୟମେ ଭଜାେତ ମକବଳ ଦୁଇଟ ିଟକିଜା ବକିଜାଶ କେଲିଜା ତଜା ନୁମହ,ଁ 
ବେଂ ବଶି୍ୱେ ସବବୃ୍ହତ ଟକିଜାକେଣ ଅଭିଯଜାନକୁ ଆେମ୍ଭ କେବିଜାକୁ ଯଜାଇ 
16 ରଜାନୁୟଜାେୀ 2021 େୁ ଟକିଜା ସଂେକ୍ଷଣ, ପେବିହନ,ଠଜାେୁ ଆେମ୍ଭ 
କେ ିମକଜାଲ୍ଡ ମେନ୍  ସମୂ୍ପର୍ ୍େୂପମେଖ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେ ିଉପମଯଜାଗ କେଲିଜା। 
'ହେ ଘେ ଦସ୍ତକ' ଏବଂ 'ସବମକଜା ଭ୍ଜାକ୍ନି୍, େଜାଗଣଜା ଭ୍ଜାକ୍ନି୍' ଭଳ ି
ଅଭିଯଜାନ େଳଜାଇ ଭଜାେତ ମକବଳ ଟକିଜାକେଣକୁ ମେକଡ୍ ସେୟମେ 
ସବଜ୍ାଧିକ ମଲଜାକଙ୍କ ନକିଟମେ ପହଞ୍ଚଜାଇପଜାେଲିଜା। ହିଁ, 'ମଟଷ୍, ଟ୍ଜାକ ଏବଂ 
ଟ୍ଟି' େଣନୀତ ିସହତି ଭୟଭୀତ େହଜାେଜାେୀ ବେୁିଦ୍ମେ ଲମଢ଼ଇ କେ ି
ଆର ି ସଫଳତଜା ପଜାଇଛ।ି ପିଏେ ମେଜାଦୀଙ୍କ ରନଦ୍ନିମେ ଦନିକୁ 2.5। 
2.5 ମକଜାଟ ିଟକିଜାକେଣ ମେକଡ୍ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା, ଯଜାହଜା ଦୁନଆିେ ଅନ୍ 
ମକୌଣସ ି ମଦଶମେ ପହଞ୍ଚନିଜାହିଁ। ମକଜାଭିଡ୍  ବମିେଜାଧମେ ଲମଢ଼ଇମେ 
ଭଜାେତେ ପ୍ରମତ୍କ ଅଭିଯଜାନକୁ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀ ନମିର ସେୀକ୍ଷଜା 
କେଛିନ୍ତ।ି ନକିଟମେ, 27 ଏପି୍ରଲମେ, ପଣିୁ ଥମେ େଖୁ୍େନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ 
ମବୈଠକମେ ମସ ମକଜାଭିଡ ନୂତନ ସଂକ୍ରେଣ ବଷିୟକୁ ମନଇ ଆମଲଜାେନଜା 
କେଥିିମଲ। 

n ଭଜାେତ ଆର ିପିପିଇ କଟି୍  ଓ ଏନ୍  95 େଜାସ୍ ଉତ୍ପଜାଦନ ମକ୍ଷତ୍ରମେ 
ବଶି୍ୱମେ ଆଗୁଆ େହଛି।ି  48 ମଦଶକୁ ଆମେ ପିପିଇ କଟି୍  ସପଲଜାଇ 
କେୁଛୁ। 

n 2020ମେ ମଯମତମବମଳ ମକଜାଭିଡ୍  ଭଜାେତମେ ପ୍ରଥମେ  
ମଦଖଜା ମଦଇଥିଲଜା ମସମତମବମଳ ତଜାହଜାକୁ େହି୍ଟ କେବିଜାଲଜାଗି 
ମଦଶମେ ମକବଳ ମଗଜାଟଏି ଲଜାମବଜାମେମଟଜାେୀ ଥିଲଜା। ଏମବ 
ମଦଶମେ3360ଟ ିଲଜାମବଜାମେମଟଜାେୀ େହଛି।ି 

ଯକାଭିଡ୍  �ଦୁ୍ଯର ଭାରତର ସଫଳତା 

n 189.23 ମକଜାଟ ିଭଜାକ୍ନି୍  ମଡଜାଜ୍  ଦଆି ସେଛି,ି 2 ମେ’ ସଦୁ୍ଜା। ଏହ ି
ମକ୍ଷତ୍ରମେ ଭଜାେତ ଦୁନଆିେ ଦ୍ତିୀୟ ମଦଶ। 

n 27 ଏପି୍ରଲ୍ 2022 ସଦୁ୍ଜା, 96% ବୟସ୍ ବ୍କି୍ ଅତକିେମେ 
ମଗଜାଟଏି ମଡଜାର ମକଜାଭିଡ୍  ଟତକଜା ଗ୍ରହଣ କେଛିନ୍ତ ିଏବଂ 15 
ବଷ୍େୁ ଅଧିକ ବୟସ୍ଙ୍କ େଧ୍ୟେୁ 85% ଉଭୟ ଗ୍ରହଣ କେଛିନ୍ତ।ି 
ଏହଜା ସହତି, ବର୍୍େଜାନ 26 ଏପି୍ରଲ୍ 2022 ମେ, 6-12 ବଷ୍େ 
ପିଲଜାେଜାନଙ୍କ ପଜାଇଁ ମକଜାଭଜାକ୍ନି୍ ଟକିଜା ଅନୁେତ ିଦଆିଯଜାଇଛ।ି 

Co-WIN ଡରିଟିଜାଲ୍  ପଲଜାଟ୍ ଫେ୍ଦ୍ଜାେଜା ସଲୁଭ ପଞି୍କେଣ।  ସଜାେଜାମଦଶମେ 
4143 ନୂଆ ଅେ୍ଳରଜାନ ଉତ୍ପଜାଦନ ମକନ୍ଦ୍ର। ରେୁେୀକଜାଳୀନ ପେସି୍ତିକୁି  
ଦୃଷି୍ମେ େଖି ମଦଶେ 631 ରଲି୍ଜାମେ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପଜାଡଆିଟ୍କି୍  ମକୟଜାେ ୱଜାଡ୍। 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଭଜାେତମେ 5,334 ବୃହତ ନଦୀବନ୍ େହଛି।ି ଏହଜା ସହ ଆହୁେ ି411ଟ ିବୃହତ୍  ନଦୀବନ୍ ନେି୍ଜାଣଜାଧୀନ 
େହଛି।ି ଏହ ିବଡ ବନ୍ ସହ ଅମନକ ମଛଜାଟ ନଦୀବନ୍େ ସେୁକ୍ଷଜା ତଥଜା ପନେୁଦ୍ଜାେ ପଜାଇଁ ବନ୍ ପୁନବ୍ଜାସ ଓ 
ସଧୁଜାେ ମଯଜାରନଜା- ଡ୍ପି୍  କଜାଯ୍୍କଜାେୀ ମହଉଛ।ି ଡ୍ପି୍ -1ମେ 7 ଟ ିେଜାର୍ମେ 223 ଟ ିବନ୍େ ପୁନେୁଦ୍ଜାେ 
କେଜାଯଜାଇଥିବଜା ମବମଳ  ଡ୍ପ -2 ଏବଂ ଡ୍ପ -3 ଅଧୀନମେ 10,211 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ଖର୍୍ମେ 19 ଟ ି
େଜାର୍େ 736 ଟ ିବନ୍େ ସେୁକ୍ଷଜା ଓ ପୁନେୁଦ୍ଜାେ କଜାଯ୍୍ ହଜାତକୁ ନଆିଯଜାଇଛ।ି ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେ ବନ୍ଗୁଡକିେ 
ଉେତି ସେୁକ୍ଷଜା ଓ େକ୍ଷଣଜାମବକ୍ଷଣ ଲଜାଗି ବନ୍ ସେୁକ୍ଷଜା ଅଧିନୟିେ 2021 ପ୍ରଣୟନ କେଛିନ୍ତ।ି ଏହଜା େଧ୍ୟ 
ଡମିସେ୍େ 30, 2021େୁ କଜାଯ୍୍କଜାେୀ ମହଜାଇଛ ି। ଏହ ିଆଇନ ଅଧୀନମେ ଦୁଇଟ ିରଜାତୀୟ ଏବଂ ଦୁଇଟ ି
େଜାର୍ ସ୍ତେୀୟ ଅନୁଷ୍ଜାନ ଗଠନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି

ପ୍ରଗତି

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଆରମ୍ ଡିଯସମ୍ର 30, 2021

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ନଦୀବନ୍ ସେୁକ୍ଷଜା ପଜାଇଁ ଅନୁଷ୍ଜାନକି 
ବ୍ବସ୍ଜା ବକିଜାଶ କେବିଜା।

ବବିାେ କମିବ, ଅଧକି 
ସରୁକି୍ତ ଯ�ବ ନେୀବନ୍ଧ

ବନ୍ଧ ନରିାପର୍ା ପାଇ ଁନୂତନ ନୟିମ

ଗ୍ାମୀଣ ଭାରତଯର 
ଏଯବ ଘଯର ଘଯର 
ମିଳୁଛ ିଶଦୁ୍ ପାନୀୟଜଳ 
ଉରର୍ଶଦ୍ୟ:  2024 ସଦୁ୍ଜା ସବୁଘମେ 
ପଜାଇପ୍ ମଯଜାମଗ  ପଜାଣି ମଯଜାଗଜାଣ ଲକ୍ଷ୍ 

ଜଳଜୀବନ ମିଶନ
ପ୍ରତଘିଯର ଜଳ

ଆରମ୍ 15 ଅଗଷ୍, 2019 

ରକୱାଟ ିଖର୍୍ଥ ରେୱାଇଛ ିମୱାର୍୍ଥ 31, 2022 
ସତୁଦ୍ୱା। ଚଳତି ଆର୍ଣିକ ବଷ୍ଥରର 3.8 
ରକୱାଟ ିପରବିୱାରର ରରକତୁ ଜଳ ରଯୱାଗୱାଣ 
ଉରର୍ଶଦ୍ୟରର 60 େଜୱାର ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା 
ବରଜଟ୍  ଆବଣ୍ଟନ କରୱାଯୱାଇଛ।ି

61,120

ଯ�
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ନ
ା

ପ୍ର
ଗ

ତ
ି

n  ଏହ ିମଯଜାରନଜା ଦ୍ଜାେଜା 32 େଜାସ 
େଧ୍ୟମେ ପ୍ରଜାୟ 6.30 ମକଜାଟ ିନୂଆ 
ଟ୍ଜାପ୍ ସଂମଯଜାଗ ଲକ୍ଷ୍ େଖଜାଯଜାଇଛ।ି 
ବର୍୍େଜାନ 19.32 ମକଜାଟ ିଗ୍ରଜାେୀଣ 
ପେବିଜାେ େଧ୍ୟେୁ ପ୍ରଜାୟ 9.35 ମକଜାଟ ି
ଘମେ ନଳମଯଜାମଗ ରଳ ପହଞ୍ଚଛୁ।ି  

n  ମଗଜାଆ, ମତମଲଗେଜାନଜା ଏବଂ 
ହେୟିଜାଣଜା ସହତି ଆଣ୍ଜାେଜାନ ଏବଂ 
ନମିକଜାବେ ଦ୍ୀପପୁଞ୍, ଦଜାଦ୍ଜା ଏବଂ 
ନଗେ ହଜାମଭଲି, ଦଜାେନ ଏବଂ 
ଡୟୁିମେ ବର୍୍େଜାନ ପ୍ରମତ୍କ ଘମେ 
ପଜାଣି େିଳୁଛ।ି 

n  ଏହ ିମଯଜାରନଜାମେ 3.6 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ି
ଟଙ୍କଜା ଖର୍୍ ମହବ ମଯଉଁଥିମେ 2.08 
ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେ ପ୍ରଦଜାନ 
କେମିବ।

ମାନବଜାତ ି
ଭବରି୍ୟତ ପାଇ ଁ

ଚନି୍ା 

 ଜଳ –ପରିର୍ବଶ 

ବୱାମ ପତୁରୱାଣରର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏେ ିରଶ୍ୱାକ କରେ: ଗତୁଣରର ଭରୱା ପୃଥିବୀ, ରସଯତୁକ୍ତ ଜଳ, 
ସ୍ପଶ;ଯତୁକ୍ତ ବୱାୟତୁ, ପ୍ରଜ୍ୱଳତି ରତଜ, ସଶ୍ଵଦ ସେତି ଆକୱାଶ ଏବଂ ମେତ୍ୱ, ରୟ ସବତୁ 
ରମୱାର ପପ୍ରତଃକୱାଳକତୁ ମଗେଳମୟ କରନ୍ତୁ । ଉନ୍ନତ ପରିରବଶ, ଏବଂ ସ୍ଚ୍ଛ ଜଳକତୁ ଆମ 
ସଂସ୍ତୃରିର ଜୀବନର ପୱାଞ୍ ତତ୍ତ୍ୱରର ସୱାମିଲ୍  କରୱାଯୱାଇଛ।ି ତରୱାପି ବଡିମ୍ନୱା ଥିଲୱା ରଯ, 
2019 ଯୱାଏ ରଦଶର ରଲୱାକଙ୍ତୁ  ପୱାଣି ଆଣିବୱାକତୁ ମୱାଇଲ୍  ମୱାଇଲ୍  ଦୂର ଯିବୱାକତୁ ପଡତୁଥିଲୱା। 
ସ୍ଚ୍ଛ ପରିରବଶ ଦଗିରର ରଯଉଁ ପଦରକ୍ଷପ ରନବୱା ଜରତୁ ରୀ ଥିଲୱା, ରସ ବୱାବଦରର ଦୀର୍ଥ 
ସମୟଧରି ରକୌଣସ ିଚନି୍ୱା କରୱାଯୱାଇ ନଥିଲୱା। ଏରବ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଭଳ ିରଯୱାଜନୱା 
‘ସବତୁରରର ପୱାଇପ୍ ଜଳ’ ରଯୱାଗୱାଉଛ ିତ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍ ‘ପଞ୍ୱାମୃତ ମନ୍ତ’ ସ୍ଚ୍ଛ ପରିରବଶ 
ଦଗିରର ଭୱାରତର ପଦରକ୍ଷପଗତୁଡକି ଭିତରର ସବତୁଠୱାରତୁ  ଅଧିକ ଗତୁରତୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ସୱାଜଛି…ି। 

ପଥୃୀ୍ ସଗନ୍ଧ୍ୟା ସରସାସ୍ତଥାପଃ ସ୍ପଥ୍ଷୀ ଚ ବାୟୁଜ୍ୱଳିନ୍ ଚ ଯତଜଃ।
ନମଃ ସଶବ୍ଂ ମ�ନ୍ା ସଯ� ବ କୁବ୍ଷନ୍ତୁ ସଯବ୍ଷ ଗମସପୁ୍ରଭାତମ ୍ ।।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଏହ ିମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ 2014େୁ ଆରଯିଜାଏ 10.93 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ ଘମେ ବ୍କି୍ଗତ 
ମଶୌେଜାଳୟ ନେିଜ୍ାଣ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ମଦଶେ ସବୁ ଗଜାକୁଁ ଏମବ ମଖଜାଲଜା ମଶୌେେୁ େକୁ୍ ମଘଜାଷଣଜା 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏମବ 2025 ଭିତମେ ସେସ୍ତ ଗଜାକୁଁ ଓଡଏିଫ୍ େୁ ଓଡଏିଫ ପଲସ୍  ଆଡକୁ େହୁଜାଇଁବଜାକୁ 
ଳକ୍ଷ୍ େଖଜାଯଜାଇଛ।ି ଏହଜାେ ଅଥ ୍ମହଉଛ ିନେିନ୍ତେ ଭଜାମବ ମଖଜାଲଜା ମଶୌେେକୁ୍ ବ୍ବସ୍ଜା ରଜାେ ି
େଖିବଜା ପଜାଇ ଁବ୍ବସ୍ଜା ଗ୍ରହଣ କେବିଜାସହ କଠନି ଓ ତେଳ ବଯ୍୍େ ନଷି୍ଜାସନ ତଥଜା ପେେିଜାଳନଜା 
ପଜାଇ ଁଆବଶ୍କ ବ୍ବସ୍ଜା ଗ୍ରହଣ କେବିଜା। ପଜାଖଜାପଜାଖି 54 ହରଜାେ ଗଜଁାମେ କଠନି ବଯ୍୍ ପେେିଜାଳନଜା  
ଓ 29 ହରଜାେ ଗଜାମଁେ ତେଳ ବଯ୍୍ ପେେିଜାଳନଜା ବ୍ବସ୍ଜା ପେୂଜା କେଜାଯଜାଇଛ।ି ମଗଜାବେଧନ 
ମଯଜାରନଜା େଧ୍ୟ ଏହଜାେ ଏକ ଅଗେ। 

ପ୍ରଗତି

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଆରମ୍ 2 ଆଯକଟାବର 2014

ଯଖାଲା ଯଶୌଚରୁ ମିଳିଲା 
ମକିୁ୍ତ, ଏଯବ ଓଡିଏଫ୍  ୍ସ୍ ୍ 
ପାଇ ଁଅଗ୍ସର 

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ାମୀଣ 

ନେୀ ସଂଯ�ାଗୀକରଣ
ଦ୍ାରା ସଖୁୀ ଯ�ଯବ ଚାରୀ 
ଓ ଗ୍ାମାଞ୍ଳ  

ନେୀ ସଂଯ�ାଗୀକରଣ 
ପରିଯ�ାଜନା 

 ମଞ୍ରୁୀ 8 ଡିଯସମ୍ର 2021

ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ଆନତୁମୱାନକି ଖର୍୍ଥରର 
ରେବୱାକତୁ ଥିବୱା ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପୱାଇଁ 
8 ଡରିସମ୍ର 2021ରର ମଞ୍ତୁରୀ 
ମଳିଥିିଲୱା। 

44,605 

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ପ୍ର
ଗ

ତ
ି

1858 େସହିଜାମେ ଭଜାେତମେ ନଦୀ 
ସଂମଯଜାଗୀକେଣ ପଜାଇ ଁବ୍ରଟିଶି ଇଞି୍ନୟିେ ସଜାର୍  
ଅଥେ୍ ଥେସନ୍  ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତଜାବ ମଦଇଥିମଲ। 
କନୁି୍ତ ମସହ ିମଯଜାରନଜାେ ମକୌଣସ ିପ୍ରଗତ ିମହଜାଇ 
ନଥିଲଜା। ପଣିୁ 1980ମେ େଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପେମିପ୍ରକ୍ଷୀ 
ମଯଜାରନଜା ଦ୍ଜାେଜା 30ଟ ିସଂମଯଜାଗୀକେଣ ପଜାଇଁ 
େହି୍ଟ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ମସମପଟେେ୍ 2014ମେ 
ନଦୀଗୁଡକୁି ମଯଜାଡବିଜା ପଜାଇ ଁଏକ କେଟି ି
ଗଠନ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ଏମବଯଜାଏ 8 ନଦୀ 
ସଂମଯଜାଗୀକେଣ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଡପିିଆର୍  ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ମକନ୍ -ମବଟୱଜା ସଂମଯଜାଗୀକେଣ 
ମଯଜାରନଜା, ପ୍ରଥେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଜାହଜାକୁ କଜାଯ୍୍ମେ 
େୂପଜାନ୍ତେ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 41 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ 
ମଲଜାକଙୁ୍କ ଏହଜାଦ୍ଜାେଜା ସଫୁଳ େଳିବି। 

କାରଣ ଜଳ ଯ�ଉଛ ି
ଜୀବନର ଆଧାର 

ଅଟଳ ଭୂଜଳ ଯ�ାଜନା
 ଆରମ୍ 25ଡିଯସମ୍ର, 2019

ଯ�
ାଜ

ନ
ା ପ୍ରଗତି

ଏହ ିମଯଜାରନଜାମେ ଗୁରେଜାଟ, ହେୟିଜାଣଜା, 
କର୍ଜ୍ାଟକ, େଧ୍ୟପ୍ରମଦଶ, େହଜାେଜାଷ୍ଟ୍ର, େଜାରସ୍ଜାନ 
ଏବଂ ଉର୍େପ୍ରମଦଶେ 8350ଟ ିପଞ୍ଚଜାୟତକୁ  
ପ୍ରମତ୍କ୍ଷ ଲଜାଭ େଳିବି। ଏଥିମେ ଆଗଜାେୀ ପଜାଞ୍ଚ 
ବଷ୍ପଜାଇ ଁ6000 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ବ୍ୟ ବେଜାଦ 
କେଜାଯଜାଇଛ,ି ମଯଉଁଥିମେ 50 ପ୍ରତଶିତ ବଶି୍ୱବ୍ଜାଙ୍କଗ୍   
ଋଣ ସହଜାୟତଜା ଥିବଜାମବମଳ ଆଉ 50 ପ୍ରତଶିତ 
ଭଜାେତ ସେକଜାେ ଅନୁଦଜାନ ଆକଜାେମେ  ପ୍ରଦଜାନ 
କେମିବ। ରଳ ଉପମଯଜାଗକର୍ଜ୍ା ଆମସଜାସଏିସନ୍ , 
ଗ୍ରଜାେ ପଞ୍ଚଜାୟତ ସ୍ତେମେ ରଳ ସେୁକ୍ଷଜା ମଯଜାରନଜା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କେୁଥିବଜା କେଟିମିେ ଏହ ିମଯଜାରନଜା ମଯଜାମଗ 
20 ପ୍ରତଶିତ େହଳିଜାଙ୍କ ଭଜାଗିଦଜାେୀକୁ ସନୁଶିି୍ତ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ସେଗ୍ର ମଦଶମେ ମଦଶମେ 5516 
ରଳ ସେୁକ୍ଷଜା ମଯଜାରନଜା ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ନମ୍ଷଳ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ 
ଯ�ଉଛ ିଗଙ୍ାର ଧାରା 

ନମାମୀ ଗଯଙ୍ ମିଶନ
 ଆରମ୍ ଜନ୍ୁ  2014

ଯ�
ାଜ

ନ
ା ପ୍ରଗତି

ନେଜାେୀ ଗମଗେ େଶିନମେ ଏଯଜାଏ ପ୍ରଜାୟ 
30853 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ବ୍ୟମେ 364ଟ ି
ପେମିଯଜାରନଜାକୁ େଞ୍େୁୀ ଦଆିଯଜାଇଛ,ି 
ମଯଉଁଥିମେ 183ଟ ିପେମିଯଜାରନଜା କଜାଯ୍୍କ୍ଷେ 
ମହଜାଇଗଲଜାଣି। ଗଗେଜାକୂଳମେ ଥିବଜା ସହେେୁ  
ପ୍ରତଦିନି 2953 େିଲିୟନ ଲିଟେ (ଏମ୍ ଏଲ୍ ଡ)ି 
ସ୍ମେଜ୍  ଉତ୍ପଜାଦନ ମହଉଥିବଜାମବମଳ ଆେମ୍ଭେୁ 
ଏହଜା େଜାତ୍ର 1305 ଏେଏଲ୍ ଡମିେ ସୀେତି ଥିଲଜା। 
ଏହଜାକୁ ବଢ଼ଜାଯଜାଇ ଏମବ 2407 ଏେଏଲଡ ି
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏହଜା ସହ 934 ଏେଏଲ୍ ଡ ି
କ୍ଷେତଜା ବଶିଷି୍ ଏସ୍ ଟପିିକୁ େଞ୍େୁୀ ଦଆିଯଜାଇଛ।ି 
ଏମବ 2026 ସଦୁ୍ଜା ନେଜାେୀ ଗମଗେ େଶିନ-2 କୁ 
େଞ୍େୁୀ ଦଆିଯଜାଇଛ।ି 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ଗଗେଜାନଦୀେ ପନୁେୁଦ୍ଜାେ ଏବଂ 
ଏହଜାେ ସହଜାୟକ ନଦୀଗୁଡକିେ କଜାୟଜାକଳ୍ପ 
ବସି୍ତଜାେ ଲକ୍ଷ୍। 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ରଳସଙ୍କଟ ମଭଜାଗୁଥିବଜା 7 େଜାର୍େ 
78 ଟ ିରଲି୍ଜାମେ ଭୂତଳ ରଳ ସମ୍ପଦେ ଉର୍େ 
ପେେିଜାଳନଜା । ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: େେୁଡ ିପ୍ରଭଜାବତି ଅଞ୍ଚଳମେ ପଜାଣି 

ଉପଲବ୍ଧ କେବିଜା 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ମଦଶକୁ ମଖଜାଲଜା ମଶୌେେୁ େକିୁ୍  କେବିଜା

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଗରିବଙୁ୍ ବଜିଳିୁ ଅଧକିାର 
ଏହ ିମଯଜାରନଜାଦ୍ଜାେଜା ଗେବି ପେବିଜାେଙୁ୍କ 

ନଃିଶୁଳ୍କ ବରୁିଳ ିସଂମଯଜାଗ ଉପଲବ୍ଧ 
କେଜାଯଜାଉଛ।ି ମଯଉଁେଜାମନ ଏହ ିମଯଜାରନଜା 

ଅଧୀନମେ ଆସନୁଜାହଜାନ୍ତ ିମସେଜାନଙୁ୍କ 
ସବ୍ନେିନ 500ଟଙ୍କଜା ମଦୟମେ ବରୁିଳ ି

ସଂମଯଜାଗ ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଉଛ।ି ମଦଶେ 
99.99 ପ୍ରତଶିତ ଘମେ ବରୁିଳ ିସଂମଯଜାଗ 

ପହଞ୍ଚପିଜାେଛି।ି 

ପ୍ରଗତି

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଆରମ୍ 25 ଯସଯ୍ଟମ୍ର 2017

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ମଦଶମେ ମଶଷ ଘେଯଜାଏ ବରୁିଳ ିସଂମଯଜାଗ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଯସୌଭାଗ୍ୟ ଯ�ାଜନା 2.63
ରକୱାଟରିତୁ  ଅଧିକ ରରର 
ବଜିତୁଳ ିସଂରଯୱାଗ 
ପେଞ୍ପିୱାରିଛ,ି ଏେ ି
ରଯୱାଜନୱା ଦ୍ୱାରୱା ଆଜ ିଯୱାଏ। 

ଶସ୍ତାଯର ଆଲୁଅ ସାଙ୍କୁ 
ପରିଯବଶ ଉପଯର ଧ୍ାନ 
ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ସବୁ ଘମେ ଶସ୍ତଜାମେ ଏଲ୍ ଇଡ ିବଲ୍ ବ 
ଉପଲବ୍ ଧ କେବିଜା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଉଜାଲା ଯ�ାଜନା 
ଆରମ୍ 5 ଜାନୁୟାରୀ 2015

ମଲିିୟନ ଏଲ୍ ଇଡ ିବଲ୍ ବ ପ୍ରତ ିମୱାସ ରଦଶରର 
ପ୍ରସ୍ତତୁତ ରେଉଛ।ି 2014ରର ଏେ ିସଂଖଦ୍ୟୱା 
ମୱାସକତୁ ମୱାତ୍ର ଏକ ଲକ୍ଷ  ଥିଲୱା। 

40 
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n  ଉନ୍ନତ ମର୍ଜାତ ିବଜାଏ ଆମଫଜାମଡ୍ବଲ୍  
ଏଲ୍ ଇଡଜି୍  ଫେ ଅଲ୍  (ଉରଜାଲଜା) 
କଜାଯ୍୍କ୍ରେ ଦୁନଆିେ ସବୁଠଜାେୁ ବଡ 
ବନିଜା ସବ୍ ସଡିମିେ ଏକ ସ୍ଦଶୀ ପ୍ରକଜାଶ 
କଜାଯ୍୍କ୍ରେ । ଏହଜାଦ୍ଜାେଜା 70 ଟଙ୍କଜାମେ 
ଏଲ୍ ଇଡ ିବଲ୍ ବ, 220 ଟଙ୍କଜାମେ ଟୁ୍ବ୍  
ଲଜାଇଟ୍  ଏବଂ 1110 ଟଙ୍କଜାମେ ଏଲ୍ ଇଡ ି
ପଙ୍ଖଜା ଉପଲବ୍ ଧ କେଜାଯଜାଉଛ।ି ମସହପିେ ି
ଗ୍ରଜାେ ଉରଜାଲଜା କଜାଯ୍୍କ୍ରେମେ 10-10 
ଟଙ୍କଜାମେ ଏଲ୍ ଇଡ ିବଲ୍ ବ ଉପଲବ୍ ଧ 
କେଜାଯଜାଉଛ।ି 

n  36.79 ମକଜାଟ ିଏଲ୍ ଇଡ ିବଲ୍ ବ ମଯଜାରନଜା 
ଆେମ୍ଭେୁ 22 ଏପି୍ରଲ୍ େୁ 2022 ସଦୁ୍ଜା 
ପଅଦଜାନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

n  47.778 େିଲିୟନ୍   କମିଲଜାୱଜାଟ୍  ପ୍ରତ ି
ଘଣ୍ଟଜାେ ବଜାଷ୍ଣିକ ଶକି୍ ସଞ୍ଚୟ। 

n  9,565 ମେଗଜାୱଜାଟ୍  ଅତେିକି୍ େଜାହଦିଜାେୁ 
େକିୁ୍। ପ୍ରତବିଷ୍ 3.86 ମକଜାଟ ିଟନ୍  କଜାବ୍ନ 
ଡଜାଇଅକ୍ଜାଇଡ୍  ନଗି୍େନ କମ୍  ମହଜାଇଛ।ି 

 
ମିଶନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକି୍ତ 

ସ୍ୱଚ୍ଛ
 ଶ

କ୍ତ ିଆଡକୁ ପାଯେ 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ପ୍ରଦୂଷଣ କଜାେକଗୁଡକୁି ହ୍ରଜାସ କେବିଜା। 
ନ୍ୟାସନାଲ୍  �ାଇଯରୋଯଜନ୍  ମିଶନ 
n  ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀ  15 ଅଗଷ୍ 2021 ଦନି ଲଜାଲକଲି୍ଜା ପ୍ରଜାେୀେେୁ 

ରଜାତୀୟ ହଜାଇମଡ୍ଜାମରନ୍  େଶିନ ପଜାଇ ଁମଘଜାଷଣଜା କେଥିିମଲ। ସଜାଧଜାେଣ 
ବମରଟ୍ ମେ ଏଥିପଜାଇ ଁବ୍ବସ୍ଜା କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 21 ଏପି୍ରଲ୍  2022 ଦନି 
ଆସଜାେେ ମରଜାେଜାହଜାଟଠଜାମେ ପ୍ରଥେ ହଜାଇମଡ୍ଜାମରନ୍  ପଲଜାଣ୍ଟ ପଜାଇଲଟ୍  ଭିର୍ମିେ 
ଆେମ୍ଭ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ଯପଯରୋଲ୍ ଯର ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକ ୁଯପ୍ରାତ୍ସା�ନ 
n  ମପମଟ୍ଜାଲ୍ ମେ ଇଥଜାନଲ୍  େଶିଜାଇବଜା ଦ୍ଜାେଜା 35%  ଯଜାଏ କଜାବନ୍୍  

େମନଜାକ୍ଜାଇଡ୍  ନଗ୍ିେନ୍  କମ୍  ମହଜାଇଥଜାଏ।  2014 ଯଜାଏ ଭଜାେତମେ 1.5% 
ଇଥଜାନଲ୍  ମପମଟ୍ଜାଲ୍ ମେ େଶିଥୁିଲଜା। ବର୍େ୍ଜାନ ଏହ ିପେେିଜାଣ 8.1% େହଛି।ି 
1ଏପି୍ରଲ୍  2023 କୁ ମପମଟ୍ଜାଲ୍ ମେ ଇଥଜାନଲ୍  େରିେଣ ପେେିଜାଣ 20% ମହବ। 

ଇ ଚାଜ୍ଣିଂ ଯଷ୍ସନ୍ 
n  ମଲଜାକଙୁ୍କ ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ଇମଲକଟ୍ରନକି୍  ଯଜାନ ଆଡକୁ ଶଫିଟ କେବିଜାକୁ ଭଜାେତ 

ସେକଜାେ ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହନ କେୁଛନ୍ତ।ି ମଦଶମେ ପ୍ରଜାୟ 4500 ଟ ିେଜାର୍ଣିଂ ମଷ୍ସନ୍  
ସ୍ଜାପନ ପଜାଇ ଁେଞ୍େୁୀ ଦଆିଯଜାଇଛ।ି ରଜାତୀୟ େଜାରପଥେ ଦୁଇପମଟ ପ୍ରତ ି
25 କମିଲଜାେଟିେମେ ଅତକିମ୍ ମେ ମଗଜାଟଏି ଏବଂ ମହବ ିମବହକିଲି୍ େଜାନଙ୍କ 
ପଜାଇଁ ପ୍ରତ ି100 କମିଲଜାେଟିମେ ଅତକିମ୍ ମେ ମଗଜାଟଏି େଜାର୍ଣିଂ ମଷ୍ସନ୍  ଏବଂ 
ସହେ ଭିତମେ  ପ୍ରତ ିତନି ିକମିଲଜାେଟିେମେ ମଗଜାଟଏି େଜାର୍ଣିଂ ମଷ୍ସନ୍  ସ୍ଜାପନଜା 
ପଜାଇଁ ନମିର୍୍ଶ । ମଦଶମେ 25 େଜାର୍ ୍2022 ଯଜାଏ 10.76 ଲକ୍ଷ ଇମଲକଟ୍ରି କ 
ମବହକିଲି୍  ପଞି୍କେଣ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

2.63

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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6.21 ଲକ୍ଷ ମଗଜାଷ୍ୀ ତଥଜା ସଜାବର୍ନୀନ ମଶୌେଜାଳୟ ସଟି୍ ନେିଜ୍ାଣ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ସହେୀ କଠନି ବର୍୍ ବସୁ୍ତ ପେେିଜାଳନଜା ପଜାଇ,ଁ 89,650 

ୱଜାଡ୍ େଧ୍ୟେୁ 87,095 ୱଜାଡ୍ମେ ଘେ ଘେ ବୁଲି 100% ବର୍୍ ସଂଗ୍ରହ 
କେଜାଯଜାଉଛ।ି ମଯଜାରନଜା ଆେମ୍ଭମବମଳ ବର୍୍ ବସୁ୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟଜାକେଣ କ୍ଷେତଜା 
20% ଥିଲଜା, ଏମବ ଏହଜା 72% କୁ ବୃଦ୍ ିପଜାଇଛ।ି ସ୍ଚ୍ ଭଜାେତ େଶିନ 

ସହେୀ 2.0 ଅମକଟଜାବେ 2021 ମେ ଏକ 'ଅଳଆି େକୁ୍ ସହେ' ତଆିେ ି
କେବିଜାେ ଦୃଷ୍ଜାନ୍ତ ସଷିୃ୍ ପଜାଇ ଁଲକ୍ଷ୍ େଖିଛ।ି ଦ୍ତିୀୟ ପଯ୍୍ଜାୟେ ଏକକ 

ବ୍ବହୃତ ପଲଜାଷି୍କକୁ ମେଜାକବିଜା ଉପମେ ଗୁେୁତ୍ୱ ଦଆିଯଜାଇଛ।ି

ପ୍ରଗତି
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ଯଗାଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର -ଯଗାଟିଏ 
ବ୍ୟବସ୍ାର ବସି୍ତାର

ୱାନ୍ ଯନସନ୍-ୱାନ୍ ଗ୍ୀଡ୍ 
ଆରମ୍: ଜନ୍ୁ , 2014
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2014 ପୂବେୁ୍ 27 ବଷ୍ ଭିତମେ ମଦଶମେ 
15,000 କମିଲଜାେଟିେ ଗ୍ଜାସ ପଜାଇପଲଜାଇନ 

ବଛିଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ମହମଲ ଏହଜାପମେ ଅଥଜ୍ାତ୍  
ରଜାନୁୟଜାେୀ 2021ସଦୁ୍ଜା ମକଜାେେୁି େଜାଗେଜାଲୁେୁ ପଯ୍୍ନ୍ତ 

450 କମିଲଜାେଟିେ ଗ୍ଜାସ ପଜାଇପଲଜାଇନ କଜାଯ୍୍ 
ମଶଷ ମହଜାଇ ତଜାହଜାକୁ ମସବଜାବଦ୍ କେଜାଯଜାଇପଜାେଛି।ି 

5 ବଷ୍ େଧ୍ୟମେ ଏହ ିମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ 16000 
କମିଲଜାେଟିେ ଗ୍ଜାସ ପଜାଇପଲଜାଇନ ବଛିଜାଯିବ। 

ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ଉରଜ୍ା ଗଗେଜା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନମେ 
ଉର୍େପ୍ରମଦଶେ ରଗଦୀଶପେୁକୁ ପଶି୍େବଗେେ 

ହଳଦଆି ସହ ସଂମଯଜାଗ କେୁଥିବଜା 2500 
କମିଲଜାେଟିେ ଲେଜ୍ା ପଜାଇପଲଜାଇନମେ କଜାେ େଜାଲିଛ।ି 

ଏଥିମେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ଗତବଷ୍ ମଡଜାଭି-ଦୁଗଜ୍ାପେୁ 
350 କମିଲଜାେଟିେ ପଜାଇପଲଜାଇନ ଉତ୍ସଗ୍ କେଛିନ୍ତ।ି

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ମଦଶେ ପ୍ରତଘିମେ ଏଲ୍ ପିର ିଏବଂ 
ବଜାହଜାନପଜାଇଁ ସଏିନ୍ ର ିଉପଲବ୍ଧ କେଜାଇବଜା। 

ଫଳଯର ଆଯମ ନମି୍ଷଳ 
ପବନ ଗ୍�ଣ କରିପାରିବା 

ନ୍ୟାସନାଲ୍  କ୍ନ୍ି  
ଏୟାର ଯପ୍ରାଗ୍ାମ

ମଞ୍ରୁୀ 10 ଜାନୁଆରୀ 2019
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n  ମଯଜାରନଜା ଆେମ୍ଭମେ 102ଟ ିସହେକୁ ଏହ ି
ମଯଜାରନଜାମେ ସଜାେଲି କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା, ପମେ 
ଆହୁେ ି30ଟ ିସହେକୁ ଏହ ିକଜାଯ୍୍କ୍ରେମେ 
ସଂଯୁକ୍ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

n  ଏହଜା ଅଧୀନମେ 818 େଜାନୁଆଲ୍ ଅପମେଟଂି 
ମଷ୍ସନ୍  େହଛି।ି 29ଟ ିେଜାର୍ ଏବଂ 4 ଟ ି
ମକନ୍ଦ୍ରଶଜାସତି ଅଞ୍ଚଳେ 303 ଟ ିସହେକୁ ଏହ ି
ମଷ୍ସନ୍ ଗୁଡକି ସହ ସଂମଯଜାଗ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

n 57ଟ ିସହେମେ 86ଟ ିେଅିଲ୍ ଟଜାଇମ୍ ଏୟଜାେ 
କ୍ଜାଲିଟ ିେନଟିେଂି ମଷ୍ସନ୍ େହଛି।ି ଦଲି୍ୀମେ 
ଏହପିେ ି18 ଟ ିମଷ୍ସନ୍ ଅଛ ିଏବଂ 20 ଟ ି
ମଷ୍ସନ୍ ସ୍ଜାପନ େଜାଲିଛ।ି

n  ପେୂଜା ମଦଶମେ ଏେତି ି309 ଟ ିମଷ୍ସନ୍ 
ଅଛ ି। ଦଲି୍ୀ ଏନସଆିେ ପଜାଇ ଁଏକ ମଗ୍ରମଡଡ୍ 
ମେସପନ୍ସ ଆକ୍ନ ପଲଜାନ୍ ଆେମ୍ଭ କେଜାଯଜାଇଛ।ି

n  ଉନ୍ନତ େଜାନେ ଗୁଣବର୍ଜା ବଜାୟୁ ପ୍ରଦଶନ୍ 
କେୁଥିବଜା ସହେ ସଂଖ୍ଜା 2019ମେ  86 େୁ 
2020ମେ 96 କୁ ବୃଦ୍ ିପଜାଇଛ।ି

n  ଯଜାନବଜାହଜାନଦ୍ଜାେଜା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରଜାସ 
କେବିଜାପଜାଇ ଁBS-4 ପମେ ସଧିଜାସଳଖ 
BS-6 ଇନ୍ନ େଜାନ୍ତଜା ଗ୍ରହଣ କେଜାଯଜାଇଛ ି।

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: 2024 ସଦୁ୍ଜା 132 ସହେେ ପବନମେ 
ଥିବଜା କ୍ଷତକିଜାେକ ପଜାଟ୍ଣିକୁମଲଟ େ୍ଜାଟେ ( କଣିକଜା)
କୁ 20 େୁ 30% ଯଜାଏ ହ୍ରଜାସ କେବିଜା ।

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ସହେମେ ସଜାବ୍ମଭୌେିକ ସ୍ଚ୍ତଜା 
ହଜାସଲ କେବିଜା। 

ଯଫମ ୍ ଇଣି୍ଆ 
ଆରମ୍ 1 ଏପି୍ରଲ 2015

ଯ�
ାଜ

ନ
ା ପ୍ରଗତି

ମଫମ୍  ଇଣି୍ଆ ମଯଜାରନଜାମେ ଦୁଇଟ ି
ପଯ୍୍ଜାୟ ଅଛ।ି ପ୍ରଥେ ପଯ୍୍ଜାୟ 1 ଏପି୍ରଲ 

2015 ମେ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇ 31 େଜାର୍୍ 
2019 ପଯ୍୍ନ୍ତ େଜାଲିଥିଲଜା । ଦ୍ତିୀୟ 
ପଯ୍୍ଜାୟ, ପଜାଞ୍ଚ ବଷ୍ ପଯ୍୍ନ୍ତ େଜାଲିବ, 

1 ଏପି୍ରଲ 2019 େୁ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଛ।ି 
ଏହଜା ଅଧୀନମେ ଇ-ଯଜାନମେ 18000 

େୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଜା ପଯ୍୍ନ୍ତ ସବସଡି ିପ୍ରଦଜାନ 
କେଜାଯଜାଉଛ।ି ମଫମ୍  ଇଣି୍ଆ-ଦ୍ତିୀୟମେ 

2.3 ଲକ୍ଷ ଇମଲକଟ୍କି ଯଜାନକୁ ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହନ 
ମଦବଜା ସହ 65 ଟ ିସହେ ପଜାଇଁ 6315 

ଟ ିଇ-ବସ୍ ଏବଂ 2877 ଟ ି1576 େଜାର୍ଣିଂ 
ମଷ୍ସନ୍ ଏବଂ 68 ଟ ିସହେ ପଜାଇଁ 25 ଟ ି
ଏକ୍ମପ୍ରସମୱ ଅନୁମେଜାଦନ କେଜାଯଜାଇଛ ି।

ଆରମ୍ 2 ଅଯକଟାବର, 2014

ପ୍ରେୂରଣ ମକୁ୍ତ ପରିବ�ନ 
ପାଇ ଁପେଯକ୍ପ 
ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ସଜାଧଜାେଣ ପେବିହନମେ ଇ-ଯଜାନ 
ବ୍ବହଜାେକୁ ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହତି କେବିଜା।
ରଫମ୍  ଇଣି୍ଆର ପ୍ରରମ ପଯ୍ଥଦ୍ୟୱାୟରର 50 
ମିଲିୟନ୍ ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ୟ ରେୱାଇଛ।ି 

ବ୍ୟାଯଟରୀ ଅେଳବେଳ ନୀତ ି
ମବୈଦୁ୍ତକି ଯଜାନମେ ବକିି୍ର ମକ୍ଷତ୍ରମେ ବ୍ଜାମଟେୀେ 
େର୍ଣିଂ କେବିଜା ଏବଂ ବ୍ଜାମଟେୀେ େକ୍ଷଣଜାମବକ୍ଷଣ 
ବଡ ପ୍ରତବିନ୍କ ଭଜାମବ ଠଆି ମହଜାଇଛ।ି  ଏହଜାକୁ 
ଆଖିମେ େଖି ପ୍ରଥେଥେ ପଜାଇ ଁମଦଶମେ ବ୍ଜାମଟେୀ 
ଅଦଳବଦଳ ନୀତ ିମଘଜାଷଣଜା କେଜାଯଜାଇଛ।ି

ଲକ୍ଷ ବଦ୍ୟକି୍ତଗତ 
ରଶୌଚୱାଳୟ 
ଏଯୱାଏ ନମି୍ଥୱାଣ 
କରୱାଯୱାଇଛ।ି

62.65

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ

ସ�ରଗଡିୁକଯର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ, ଏକକ ବ୍ୟବ�ାର 
୍ା୍ଷି୍କ ଉପଯର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ସ�ରାଞ୍ଳ
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ନୂଆ ଭାରତର ମଳୂେୁଆ 
ଯ�ଉଛ ିନାରୀଶକି୍ତ 

ମହଳିା ସଶକି୍ତକରଣ

ପ୍ରତଟି ିରକ୍ଷତ୍ରରର ପତୁରତୁ ଷଙ୍ ସରଗେ କୱାନ୍ଧକତୁ କୱାନ୍ଧ ମିଳୱାଇ 
ମେଳିୱାଙ୍ ଚୱାଲିବୱା ପୱାଇଁ  ସରକୱାର ନୂଆ ନୟିମ 
ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍।ି ବୱାୟତୁରସନୱାରର ଫୱାଇଟର 

ପୱାଇଲଟ୍ , କମୱାରଣ୍ୱା, ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପତୁଲିସ ବଳରର ମେଳିୱାଙ୍  
ନଯିତୁକି୍ତ କରୱା କେନ୍ତୁ  କ ିରସୈନକି ସ୍ତୁଲ୍ ରର ଝଅିମୱାନଙ୍ ପ୍ରରବଶ ସବତୁଥିପୱାଇଁ ଅନତୁ କୂଳ 
ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା ପ୍ରତ ିଧ୍ୟୱାନ ଦଆିଯୱାଇଛ।ି  ମେଳିୱାଙ୍ ସତୁରକ୍ଷୱା ଏବଂ ସଶକି୍ତକରଣ ପୱାଇଁ ଏକ 
ଅଂରରେଲୱା ରଯୱାଜନୱା ’ ମିଶନ ଶକି୍ତ’ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍।ି ମେଳିୱାଙ୍ତୁ  ଆର୍ଣିକ ସଶକ୍ତ କରିବୱା, 
ସବତୁ  ସଙ୍ଟରର ସେୱାୟକ ରେବୱାପୱାଇଁ ରଯୱାଜନୱା ପ୍ରଣୟନ ସରଗେ ଜୀବନଯୱାପନକତୁ ସେଜ 
କରିବୱା ଉରର୍ଶଦ୍ୟରର ଆର୍ଣିକ ସେୱାୟତୱାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍।ି 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଯସନାଯର ନାରୀଶକି୍ତ… ର୍ସନାର୍ର ମହଳିାଙ୍କ 
ଭାଗିଦାରଲୀ, ର୍ସୈନିକ ସ୍ଲ୍ୁ  ପାଇ ଁପ୍ରର୍ବଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ 

 

ଏଯବ ଯସୈନକି ସ୍ଲ୍ୁ ଯର 
ଝଅିଙ୍ ପ୍ରଯବଶ

ଯସୈନକି ସ୍ଲୁଯର ପ୍ରଯବଶ 

ଆରମ୍ ଅଧଯିବଶନ 2021-2022

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ପ୍ର
ଗ

ତ
ି

n  ମସୈନକି ସ୍ଲୁ୍  ସେିତେି ନଷି୍ପର୍ ି
ଅନୁସଜାମେ ଛଗିେଜାଛପିସ୍ତି ମସୈନକିସ୍ଲୁ୍  
ପ୍ରଥେଥେ ପଜାଇଁ ପଜାଇଲଟ୍  
ଭିର୍ମିେ 2018-2019 ବଷ୍ମେ 
ଝଅିେଜାନଙୁ୍କ କ୍ଜାମଡଟ୍  ଭଜାମବ ଗ୍ରହଣ 
କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ଏହଜାେ ସଫଳତଜା 
ପମେ ସବୁ ମସୈନକି ସ୍ଲୁ୍ ମେ ଷଷ୍ 
ମରେଣୀେ ସେଦୁଜାୟ ସଟି୍  ସଂଖ୍ଜାେ 10 
ପ୍ରତଶିତକୁ ଝଅିେଜାନଙ୍କ ପଜାଇଁ ସଂେକି୍ଷତ 
େଖଜାଯଜାଇଛ।ି 

n  ଶକି୍ଷଜାବଷ୍ 2021-2022ମେ 33 
ମସୈନକି ସ୍ଲୁ୍ ମେ 320 ଛଜାତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଷଷ୍ ମରେଣୀମେ ନଜାେ ମଲଖଜାଯଜାଇଛ।ି  
2022-2023 ଶକି୍ଷଜାବଷ୍ମେ 
ଏହ ିସବୁଧିଜା 335 ଛଜାତ୍ରୀଙ୍କ ପଜାଇଁ 
ଉପଲବ୍ ଧ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

n  ଠକି୍  ମସେିତ ି2021ମେ  ଏନ୍ ଡଏି 
2022 ପେୀକ୍ଷଜାମେ 1,16,891 ଝଅି 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଥିିମଲ। ଏ ଭିତମେ 
ଭର୍୍ଣି ଅଭିଯଜାନ ରଜାେ ିେହଛି।ି 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: େହଳିଜାଙୁ୍କ ମସନଜାମେ ସମୁଯଜାଗ

n  ସଆିର୍ ପିଏଫ୍  ଏବଂ ସଆିଇଏସ୍ ଏଫେ କନମଷ୍ବଳ ସ୍ତେମେ 33 ପ୍ରତଶିତ 
ମପଜାଷ୍ ଏବଂ ସୀେଜା ସେୁକ୍ଷଜା ବଳ, ମଯେତି-ି ବଏିସ୍ ଏଫ୍ , ଏସ୍ ଏସ୍ ବ ିଏବଂ 
ଆଇଟବିପିିମେ 14-15 ପ୍ରତଶିତ ମପଜାଷ୍ େହଳିଜାେଜାନଙ୍କ ପଜାଇ ଁେଂେକି୍ଷତ।

n  େଜାର୍୍ 20, 2015 ମେ, ଦଲି୍ୀ ମପଜାଲିସ୍ ସମେତ ସେସ୍ତ ମକନ୍ଦ୍ରଶଜାସତି ଅଞ୍ଚଳେ 
ମପଜାଲିସ୍ ମଫଜାସମ୍େ କନମଷ୍ବଳଙ୍କ ଠଜାେୁ ସବ୍-ଇନ୍ସମପକଟେ ପଯ୍୍ନ୍ତ ଅଣ-
ମଗମରମଟଡ୍ ମପଜାଷ୍ ନଯୁିକି୍ମେ େହଳିଜାଙ୍କ ପଜାଇ ଁ33 ପ୍ରତଶିତ ସଂେକ୍ଷଣ 
ଅନୁମେଜାଦନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି

n  ମପଜାଲିସ୍ େସିର୍୍ ଆଣ୍ ମଡଭଲପମେଣ୍ଟ ବୁ୍ମେଜା ଦ୍ଜାେଜା ପ୍ରକଜାଶତି ତଥ୍ 
ଅନୁଯଜାୟୀ, ରଜାନୁୟଜାେୀ, 2020 ମେ, େଜାର୍ ତଥଜା ମକନ୍ଦ୍ରଶଜାସତି ଅଞ୍ଚଳ ମପଜାଲିମରେ 
10.3 ପ୍ରତଶିତ େହଳିଜା କେେ୍ଜାେୀ େହଛିନ୍ତ।ି ଏହଜାକୁ 33 ପ୍ରତଶିତକୁ ବୃଦ୍ ି
କେବିଜାକୁ ପେଜାେଶ ୍ଦଆିଯଜାଇଛ।ି  ପ୍ରମତ୍କ ମପଜାଲିସ୍ ମଷ୍ସନମେ 3 ରଣ େହଳିଜା 
ସବ୍-ଇନ୍ସମପକଟେ ଏବଂ 10 ରଣ େହଳିଜା କନମଷ୍ବଳ େହବିଜା ଉେତି ଯଜାହଜାଦ୍ଜାେଜା 
େହଳିଜା ମହଲ୍ପ ମଡସ୍ ଦନିେଜାତ ିକଜାଯ୍୍ କେପିଜାେବି।

n  ମସନଜାମେ କଜାଯ୍୍ କେୁଥିବଜା େହଳିଜା ଅଧିକଜାେୀଙ୍କ ସଂଖ୍ଜା ମହଉଛ ି10,493 
ମଯଉଁଥିେୁ 4734 ରଣ ମହଉଛନ୍ତ ିଆେ୍ଣି ନସ୍ଣିଂ ମସବଜା ଅଧିକଜାେୀ। 2021 
େସହିଜାମେ, 60 ରଣ େହଳିଜା ପ୍ରଜାଥୀ୍ ଭଜାେତୀୟ ମସନଜାମେ ଅଧିକଜାେୀ ଭଜାବମେ 
ନଯୁିକ୍ ମହଜାଇଥିମଲ। 2018 େୁ 2021 େଧ୍ୟମେ ମନୌମସନଜାମେ 170 େହଳିଜା 
ଅଧିକଜାେୀ ନଯୁିକ୍ ମହଜାଇଛନ୍ତ।ି

n  େଜାର୍୍ 28, 2022 ସୁଦ୍ଜା ବଜାୟୁମସନଜା, 15 ରଣ େହଳିଜା ଯୁଦ୍ ବେିଜାନ ପଜାଇଲଟଙୁ୍କ 
ନଯୁିକ୍ କେଛିନ୍ତ।ି ମନୌମସନଜାମେ 28 ରଣ େହଳିଜା ଅଧିକଜାେୀଙୁ୍କ ରଜାହଜାରମେ 
େରୁ୍ୟନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ମନୌମସନଜା ବେିଜାନ, ମହଲିକପଟେ ପେବିହନମଯଜାଗ୍ 
ରଜାହଜାରମେ େହଳିଜା ଅଧିକଜାେୀେଜାନଙୁ୍କ ମସୈନ୍ ଭଜାମବ ନଯୁିକ୍ କେଜାଯଜାଉଛ।ି 

n  ଭଜାେତୀୟ ମସନଜାେ ମସୈନ୍ ପଲିୁସ ମଫଜାସମ୍େ ଅନ୍ ପଦବୀ ପଜାଇ ଁେହଳିଜାଙ୍କ 
ପ୍ରମବଶ ଲଜାଗି ବ୍ବସ୍ଜା 2019ମେ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିଲଜା। ଏହ ିମଯଜାରନଜା 
ଅଧୀନମେ ବଷ୍କୁ 1700 ନଯୁିକି୍ ପଯ୍୍ଜାୟକ୍ରମେ କେଜାଯିବ। 2019-2020 
ବଷ୍ମେ ନଆିଯଜାଇଥିବଜା ଖଜାଲି ସ୍ଜାନ ପଜାଇ ଁ100 ରଣଙ୍କ ତଜାଲିେ ମଶଷ ମହଜାଇଛ।ି

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଆଥ୍ଣିକ ସଶକି୍ତକରଣ
ମ�ଳିାଙ୍ ଆଥ୍ଣିକ ସଶକି୍ତକରଣଯର ଏ� ି

ଯ�ାଜନାଗଡିୁକର ର�ଛି ିମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ଭୂମିକା 

ରକୱାଟ ିଅତରିକି୍ତ ନଯିତୁକି୍ତ ସୃଷି୍ଟ କରବିୱାରର ମତୁଦ୍ରୱା ରଯୱାଜନୱା 
ସୱାେୱାଯଦ୍ୟ କରଥିିଲୱା 2015 ରତୁ  2018 ମଧ୍ୟରର, 
ରଯଉଁଥିରର 68.92 ଲକ୍ଷ ବୱା 62%  ରେଉଛନ୍ ିମେଳିୱା। 

ଯେଶଯର ମ�ଳିା ଉଯେ୍ୟାଗୀମାନଙ୍ 
ପାଇ ଁଇଯକାସିଷ୍ମଯର ପରିବର୍୍ଷନ

ମ�ଳିାଙ୍ ସଶକି୍ତକରଣ  ଯକ୍ତ୍ଯର ମଦୁ୍ା 
ଯ�ାଜନାର �ଯଥଷ୍ ଅବୋନ 

ମ�ଳିା ଉଯେ୍ୟାଗୀଙ୍ ଆଥ୍ଣିକ ସଶକି୍ତକରଣ 
ଏବଂ ମ�ଳିାଙ୍ଦ୍ାରା ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ( ଡବ୍ଲୁଇଇ)

ଆରମ୍ ଅଗଷ୍, 2018

ଆରମ୍ 8 ଏପି୍ରଲ୍ , 2015

n  େହଳିଜାଙ୍କ ମନତୃତ୍ୱଜାଧୀନ ଉମଦ୍ଜାଗଗୁଡକିେ ଭିର୍ଭୂିେିମେ 
ଉନ୍ନତ ିଆଣିବଜା ପଜାଇଁ ରେ୍ଜାନୀ ସେକଜାେଙ୍କ ସହମଯଜାଗମେ 
ଦକ୍ଷତଜା ବକିଜାଶ ଏବଂ ଉମଦ୍ଜାଗ େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟ 'େହଳିଜା 
ଉମଦ୍ଜାଗୀଙ୍କ ଅଥ୍ମନୈତକି ସଶକି୍କେଣ ଏବଂ େହଳିଜାେଜାନଙ୍କ 
ଦ୍ଜାେଜା ଷ୍ଜାଟ୍ଅପ୍' କଜାଯ୍୍କ୍ରେ େୂପଜାୟନ କେୁଛ।ି

n  ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପମେ େହଜାେଜାଷ୍ଟ୍ର, େଜାରସ୍ଜାନ, ମତମଲଗେଜାନଜା, 
ଉର୍େପ୍ରମଦଶ ଏବଂ ଉର୍େ ପୂବ୍ େଜାର୍ମେ ବଦି୍େଜାନ 
ଉମଦ୍ଜାଗଗୁଡକି ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହତି ମହଉଛ।ି

n  ଏହ ି59 ନୟୁିତ ୟୁମେଜା ବମରଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପମେ  ଏମବଯଜାଏ 
725 େହଳିଜା ଉମଦ୍ଜାଗୀଙୁ୍କ ତଜାଲିେ ଦଆିଯଜାଇଛ।ି ଏହ ି
ମଯଜାରନଜା ଅଗଷ୍, 2018େୁ  ରଜାନୁଆେୀ 2023 ପଯ୍୍ନ୍ତ 
ଉର୍ଷି୍।  

n  ନୀତ ିବକିଜାଶ, ଅନୁସନ୍ଜାନ ଏବଂ ଅନ୍ଜାନ୍ ଉପଜାୟେୁ େହଳିଜା 
ଉମଦ୍ଜାଗୀଙୁ୍କ ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହନ ଦଆିଯଜାଇଥଜାଏ। 

n ମକୌଣସ ିବ୍କି୍ ହୁଅନୁ୍ତ ବଜା ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ ଶଳି୍ପେ ଆୟ ବୃଦ୍ ିପଜାଇଁ 
ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ େଦୁ୍ଜା ମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ, ଶଶିୁ ବଗ୍ମେ 
50 ହରଜାେ ଟଙ୍କଜା, କମିଶଜାେ ବଗ୍ମେ 50 ହରଜାେେୁ 5 ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କଜା ଏବଂ   ତେୁଣ ବଗ୍ମେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଜା ଋଣ ମଦବଜା 
ବ୍ବସ୍ଜାମେ ସବୁଠଜାେୁ ଅଧିକ ଲଜାଭଜାଥ୍ୀ ମହଉଛନ୍ତ ିେହଳିଜା। 

n େଜାର୍୍ 2022 ସଦୁ୍ଜା, ଏହ ିମଯଜାରନଜାମେ 18.60 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ି
ଟଙ୍କଜାେ 34.41 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ ଋଣ େଜାଶ ିଦଆିଯଜାଇଥିଲଜା, 
ମଯଉଁଥିେୁ 23.27 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ ଋଣ ପେେିଜାଣ 
8.10 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ିଅଥବଜା ପ୍ରଜାୟ 68 ପ୍ରତଶିତ େହଳିଜାଙୁ୍କ 
ଦଆିଯଜାଇଛ।ି

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: େହଳିଜା ଲଘ ୁଉମଦ୍ଜାଗୀେଜାନଙ୍କ ପଜାଇଁ ମପଜାଷଣ ଏବଂ 
ଅଭିବୃଦ୍ ିକଜାଯ୍୍କ୍ରେେ ପେେିଜାଳନଜା

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ଉମଦ୍ଜାଗୀଭଜାମବ ରୀବନ ଆେମ୍ଭ କେବିଜାକୁ େଜାହୁଁଥିବଜା 
ମଲଜାକଙୁ୍କ ଆଥ୍ଣିକ ସହଜାୟତଜା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମଦୁ୍ା ଯ�ାଜନା 

1.12

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ରକୱାଟରିତୁ  ଅଧିକ 
ସତୁକନଦ୍ୟୱା ସମୃଦ୍ ିଖୱାତୱା 

ରଖୱାଲୱାଯୱାଇଛ ିଏରବ ସତୁଦ୍ୱା

ସ୍ଜାନୀୟ ସ୍ତେମେ ଆତ୍ମନଭିେ୍ଶୀଳତଜା ପଜାଇ ଁଦକ୍ଷତଜା 
ବକିଜାଶ ଏବଂ କ୍ଷେତଜା ନେିଜ୍ାଣ ତଜାଲିେ ଦଆିଯଜାଏ। ଏହ ି
ପଜାକଗୁ୍ଡକିମେ, ଡରିଟିଜାଲ୍ କଳଜା ତଆିେ ିଏବଂ କ୍ଜାଡ 
ବ୍ବହଜାେ କେ ିହସ୍ତଶଳି୍ପ ଡରିଜାଇନ୍, କୃଷ ିବର୍୍ ବସୁ୍ତେୁ 

ଇନ୍ନ ଉତ୍ପଜାଦନ, କୃଷ ିକମୁ୍ପ୍ଟେୀକେଣ ଏମେ୍୍ରଜାମଡଜାେୀ, 
ଅନ୍େଜାନଙ୍କ େଧ୍ୟମେ ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଏ |

ପ୍ରଗତି

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ମଯ ମକୌଣସ ିମକ୍ଷତ୍ରମେ େହଳିଜା-ଆଧଜାେତି 
ରୀବକିଜା ପ୍ରଣଜାଳୀେ ଦୁବ୍ଳ ଲିଙ୍କକୁ ଉନ୍ନତ କେ ିେହଳିଜା 
ଉମଦ୍ଜାଗୀତଜା ଏବଂ ନଯୁିକି୍କୁ ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହତି କେବିଜା।

ମ�ଳିା ଯଟଯକନାଯଲାଜ ିପାକ୍ଷ (WTP) 13
 ଟ ିରଟରକନୱାରଲୱାଜ ିପୱାକ୍ଥ 
ଆରମ୍ଭ ରେୱାଇପୱାରଛି।ି ସୱାରୱା 
ରଦଶରର ଆେତୁର ିଚୱାରରୱାଟ ି
ପୱାଇପ୍ ଲୱାଇନ୍ ରର ଅଛ।ି 

ଉଯେ୍ୟାଗୀଙୁ୍ ଶକି୍ତଶାଳୀ 
କରୁଛ ି ମଜଭୁତ

ଲିଙ୍ଅନୁପାତଯର ସଧୁାର 
ସାଙ୍କୁ ଏଯବ ଝଅିମାଯନ 
ଯ�ଉଛନ୍ ିଯେଶର ଗବ୍ଷ 

ଯବଟି ବଚାଓ, 
ଯବଟି ପଢାଅ 

ମଞ୍ରୀ ଜାନୁୟାରୀ 22, 2015

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ପ୍ର
ଗ

ତ
ି

n  ଶଶିୁ ଲିଗେ ଅନୁପଜାତ  ରନଗଣନଜା 
ସେୟମେ ପ୍ରକଜାଶତି ଏକ ତଥ୍ ଯଜାହଜା 
ଦଶନ୍ ିଧେ ିପୁଅ ଝଅିଙ୍କ େଧ୍ୟମେ 
ଥିବଜା ସଂଖ୍ଜାଗତ ତଜାେତେ୍କୁ 
ଦଶ୍ଜାଇଥଜାଏ। ମସଥିଲଜାଗି ରନ୍ 
ସେୟମେ ହିଁ ଏହ ିତଥ୍ ଉପମେ 
ନରେ େଖଜାଯଜାଏ। 

n  ଶଶିୁ ଲିଗେ ଅନୁପଜାତ ଏବଂ 
ରୀବନେକ୍ରେ ନେିନ୍ତେତଜା ଉପମେ 
େହଳିଜାଙ୍କ ସଶକି୍କେଣ ସହ ରଡତି 
ସେସ୍ଜାେ ସେଜାଧଜାନ ପଜାଇଁ ଆେମ୍ଭ 
ମହଜାଇଥିବଜା ଏହ ିମଯଜାରନଜାେ ପ୍ରଭଜାବ 
େଧ୍ୟ ବଭିିନ୍ନ େଜାର୍େୁ ସଜାେନଜାକୁ ଆସଛି,ି 
ଯଜାହଜା ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ, େଜାର୍, ରଲି୍ଜା 
ସ୍ତେମେ ଟଜାସ୍ମଫଜାସ୍ଦ୍ଜାେଜା ତଦଜାେଖ 
କେଜାଯଜାଇଥଜାଏ।

n  ନମଭେ୍େ 2021ମେ ପ୍ରକଜାଶତି 
ରଜାତୀୟ ପେବିଜାେ ସ୍ଜାସ୍୍ ସମବ୍କ୍ଷଣ 
ଅନୁଯଜାୟୀ, ମଦଶମେ ପ୍ରଥେଥେ 
ପଜାଇଁ 1000 ପୁେୁଷଙ୍କ ବମିେଜାଧମେ 
1020 େହଳିଜା ଅଛନ୍ତ।ି

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ଲିଗେୀୟ ଅନୁପଜାତମେ ହ୍ରଜାସ 
ସେସ୍ଜାକୁ ସେଜାଧଜାନ କେବିଜା ଏବଂ ଝଅିେଜାନଙ୍କ 
ସେୁକ୍ଷଜା ପଜାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପେମିବଶ ସଷିୃ୍ 
କେବିଜା।

ଭୱାରତୀୟ ଲରତୁ ଉରଦଦ୍ୟୱାଗ ବକିୱାଶ ବଦ୍ୟୱାଙ୍ ଦ୍ୱାରୱା 
ପରିଚୱାଳତି ଫଣ୍ ଅଫ୍  ଫଣ୍ସ୍  ଫର ଷ୍ଟୱାଟ୍ଥଅପ୍ସର 

10% ଅର୍ଥୱାତ୍ 1000 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ମେଳିୱା 
ରନତୃତ୍ୱୱାଧୀନ ଷ୍ଟୱାଟ୍ଥଅପ୍ ପୱାଇଁ ସଂରକି୍ଷତ।

ମେଳିୱାମୱାନଙ୍ଦ୍ୱାରୱା ପରିଚୱାଳତି ଷ୍ଟୱାଟ୍ଥଅପ୍ 
ପୱାଇଁ ମେଳିୱା ଦକ୍ଷତୱା ବକିୱାଶ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକ୍ରମ। 

ଷ୍ଟୱାଟ୍ଥଅପ୍ ଇଣି୍ଆ ରପୱାଟ୍ଥୱାଲରର ମଧ୍ୟ ମେଳିୱା 
ଉରଦଦ୍ୟୱାଗୀମୱାନଙ୍ ପୱାଇଁ ସମପ୍ଣିତ ରୱବରପଜ୍ । 

ଡରିସମ୍ର 8, 2021 ସତୁଦ୍ୱା, 60,000 ସ୍ୀକୃତପି୍ରୱାପ୍ତ 
ଷ୍ଟୱାଟ୍ଥଅପ୍ ମଧ୍ୟରତୁ  46% ଅର୍ଥୱାତ୍ 27,665 

ଷ୍ଟୱାଟ୍ଥଅପରର ଅତକିମରର ଜରଣ ମେଳିୱା ନରିର୍୍ଥଶକ 
ନଯିତୁକ୍ତ।

2016 ରର ଆରମ୍ଭ ରେୱାଇଥିବୱା ଷ୍ଟୱାଣ୍ଅପ୍ ଇଣି୍ଆକତୁ 
2025 ପଯ୍ଥଦ୍ୟନ୍ ବୃଦ୍ ିକରୱାଯୱାଇଛ ି| ଏଥିରର  

ରଗୱାଟଏି ବଦ୍ୟୱାଙ୍ ଶୱାଖୱା ଅତକିୱାମ୍ ରର ଜରଣ ଏସସ ି
କମି୍ୱା ଏସଟ ିଏବଂ ଜରଣ ମେଳିୱାଙ୍ତୁ  10 ଲକ୍ଷରତୁ  1 

ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ମଧ୍ୟରର ଋଣ ପ୍ରଦୱାନ କରିରବ। 

ରଗୱାଷ୍ୀ ଭୱାଗିଦୱାରୀ ମୱାଧ୍ୟମରର 
ମେଳିୱାମୱାନଙ୍ତୁ  ସଶକ୍ତ କରିବୱାପୱାଇଁ ମେଳିୱା 

ଶକି୍ତ ରକନ୍ଦ୍ରଗତୁଡକି ନରଭମ୍ର, 2017 
ଠୱାରତୁ  ଚୱାଲତୁ ଛ।ି

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ମ�ଳିାମାନଙ୍ ପାଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ 
ଯ�ାଜନାଗଡିୁକର ଠକିଣା 
�ତିାଧକିାରୀଙ୍ ପ�ଞ୍ବିା 
�ାଏ ରୋକଂି 

ମିଶନ ଶକି୍ତ: ସମନ୍ତି ମ�ଳିା 
ସଶକି୍ତଗରଣ କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମ 

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ପ୍ର
ଗ

ତ
ି

n େହଳିଜାଙ୍କ ରୀବନେକ୍ରେ 
ନେିନ୍ତେତଜାକୁ ପ୍ରଭଜାବତି କେୁଥିବଜା 
ବଷିୟଗୁଡକୁି ଧ୍ୟଜାନମେ େଖି 
େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟ, ବଭିଜାଗ ଏବଂ ଶଜାସନେ 
ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତେମେ ରନସଜାଧଜାେଣଙ୍କ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ପଞ୍ଚଜାୟତ ଏବଂ 
ସ୍ଜାନୀୟ ଶଜାସନ ସହଜାୟତଜାମେ 
େହଳିଜା ମନତୃତ୍ୱଜାଧୀନ ବକିଜାଶକୁ 
ଭିର୍କିେ ିେିଶନ୍ ଶକି୍ (େିଶନ୍ ଶକି୍) 
(ଅଂମବ୍ରଲ ମଯଜାରନଜା) ଆେମ୍ଭ 
ମହଜାଇଛ ି|

n େିଶନ୍ ଶକି୍େ ଦୁଇଟ ିଉପ ମଯଜାରନଜା 
ଅଛ ି- ସେ୍ଳ ଏବଂ ଶକି୍। 
ସେ୍ଳମେ େହଳିଜାଙ୍କ ନେିଜାପର୍ଜା ଓ 
ସେୁକ୍ଷଜା ପଜାଇଁ ୱନ୍ ଷ୍ପ୍  ମସଣ୍ଟେ, 
େହଳିଜା ମହଲ୍ ପଲଜାଇନ, ମବଟ ି
ବେଜାଓ- ମବଟ ିପଢ଼ଜାଓ ଏବଂ ନଜାେୀ 
ଆମନ୍ଜାଳନକୁ ଧ୍ୟଜାନ ଦଆିଯଜାଇଛ।ି 
ଅପେମପକ୍ଷ ସଜାେଥ୍୍ମେ ଉଜ୍ଜଳଜା, 
ସ୍ଧଜାେ, କେ୍ରୀବୀ େହଳିଜାଙ୍କ ଲଜାଗି 
ହମଷ୍ଲ ସମେତ ଅମନକ ମଯଜାରନଜା 
ପ୍ରଣୟନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 15ତେ ଅଥ୍ 
କେିଶନଙ୍କ ସେୟସୀେଜା 2021-
2022 େୁ 2025-2026 ପଯ୍୍ନ୍ତ 
ମଯଜାରନଜା କଜାଯ୍୍କଜାେୀ କେବିଜାକୁ 
15,761 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା େଞ୍େୁ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

 ସଶକି୍ତକରଣର ନୂତନ ମଳୂେୁଆ

େହଳିଜାେଜାନଙ୍କେ ସେୁକ୍ଷଜା, ନେିଜାପର୍ଜା ଏବଂ 
ସଶକି୍କେଣ ପଦମକ୍ଷପକୁ େରବୁତ। 

15 ତମ ଅରଦେ ଆର୍ୟାଗଙ୍କ ଅବଧ ି
2021-2022 ରୁ 2025-2026 

ଆରମ୍ n  1 େଇ 2016ମେ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିବଜା ଉଜ୍ଜଳଜା1.0 ଏବଂ 
ଉଜ୍ଜଳଜା 2.0 ଦ୍ଜାେଜା 9 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ ଗ୍ଜାସ ସଂମଯଜାଗ ପ୍ରଦଜାନ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏହଜାଦ୍ଜାେଜା ମେଜାମଷଇ ଘେ ଧୂଆେଁକୁ୍ ମହବଜାସହ 
େହଳିଜାଙ୍କ ସ୍ଜାସ୍୍ ଉପମେ ସକେଜାତ୍ମକ ପ୍ରଭଜାବ ମଦଖିବଜାକୁ େଳିଛି।ି 

n 55 ବଷ୍େୁ ଅଧିକ ପେୁୁଣଜା େଜାତୃତ୍ୱ ଛୁଟ ି12 ସପ୍ତଜାହେୁ 26 
ସପ୍ତଜାହକୁ ବୃଦ୍ ିପଜାଇଛ ିଏବଂ ପେୁୁଣଜା ନୟିେମେ ପେବିର୍୍ନ 
ଆସଛି।ି 

n  ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ଆବଜାସ ମଯଜାରନଜାମେ େହଳିଜା ଆମବଦନକଜାେୀଙ୍କ 
ପଜାଇ ଁପ୍ରଜାଥେକିତଜା ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଉଛ।ି 

n ସଜାଖୀ- ୱନ ଷ୍ପ୍ ମକନ୍ଦ୍ର ଏପି୍ରଲ 1, 2015 େୁ ଆେମ୍ଭ 
ମହଜାଇଥିଲଜା। ଏହ ିମକନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଜାେଜା  ହଂିସଜା ପୀଡତି େହଳିଜାଙ୍କ 
ପଜାଇ ଁମପଜାଲିସ୍ ସବୁଧିଜା, ଆଇନ ସହଜାୟତଜା ଏବଂ ପେଜାେଶ,୍ 
େକିତି୍ସଜା ସହଜାୟତଜା ସବୁକଛି ିମଗଜାଟଏି ଛଜାତ ତମଳ ସହରମେ 
ଉପଲବ୍ଧ  ମହଉଛ।ି ମଦଶେ 729ଟ ିରଲି୍ଜା ପଜାଇ ଁ733ଟ ି
ମକନ୍ଦ୍ର ଅନୁମେଜାଦନ କେଜାଯଜାଇଛ,ି ମସଥିେଧ୍ୟେୁ 35 ଟ ିେଜାର୍ 
ତଥଜା ମକନ୍ଦ୍ରଶଜାସତି ଅଞ୍ଚଳମେ 704 ଟ ିମକନ୍ଦ୍ର କଜାଯ୍୍କ୍ଷେ 
ମହଜାଇଛ।ି ଏହ ିମକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକିମେ 4.93 ଲକ୍ଷ େହଳିଜାଙୁ୍କ ସହଜାୟତଜା 
କେଜାଯଜାଇଛ ି|

n  1 ଏପି୍ରଲ, 2016ମେ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିବଜା ସଧୁଜାେ ଗହୃ 
ମଯଜାରନଜା ଦ୍ଜାେଜା ଦୁଃସ୍ େହଳିଜାେଜାନଙୁ୍କ ଥଇଥଜାନ ସବୁଧିଜା 
ମଯଜାଗଜାଇଥଜାଏ। ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେ ଉର୍େପ୍ରମଦଶେ 
ବୃନ୍ଜାବନଠଜାମେ ‘କୃଷ୍ଜା କୁଟୀେ’ ଗହୃ ନେିଜ୍ାଣ କେଛିନ୍ତ।ି ଏହଜା 
31 ଅଗଷ୍, 2018ମେ ଆେମ୍ଭ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା, ଯଜାହଜା ମଦଶେ 
ବଧିବଜାେଜାନଙ୍କ ପଜାଇ ଁସବୁଠଜାେୁ ବଡ ଆରେୟ ଗହୃ ।

n  ରଜାତୀୟ ରୀବକିଜା େଶିନ ଅଧୀନମେ, 2014 ପବୂେୁ୍ 5 
ବଷ୍ଯଜାଏ ଦଆିଯଜାଇଥିବଜା ସହଜାୟତଜା ପ୍ରଜାୟ 13 ଗୁଣ ବୃଦ୍ ି
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ମଯଉଁଠଜାମେ ପବୂେୁ୍ ପ୍ରମତ୍କ ସ୍ୟଂ ସହଜାୟକ 
ମଗଜାଷ୍ୀ ଗ୍ଜାମେଣ୍ଟ ିବନିଜା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଜା ପଯ୍୍ନ୍ତ ଋଣ 
ମନଉଥିମଲ, ବର୍େ୍ଜାନ ଏହ ିସୀେଜା େଧ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ଜାଯଜାଇ 20 
ଲକ୍ଷ ମହଜାଇଛ।ି 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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େୁନଆିଯର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତଗତଯିର 
ପ୍ରସ୍ତୁଟିତ ଯ�ଉଥବିା ଅଥ୍ଷବ୍ୟବସ୍ା 

ଉର୍ଦ୍ାଗ-ବାଣଜି୍-ଅରଦେବ୍ବସ୍ା 

ଆଠବଷ୍ଥ ପରୂବ୍ଥ ରଯରତରବରଳ ଗତୁଜରୱାଟର ମତୁଖଦ୍ୟମନ୍ତୀରତୁ  ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଭୱାରବ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍ ଆସ୍ଥୱା ଜତି ିନବି୍ଥୱାଚତି ରେରଲ, 
ରସରତରବରଳ ଅର୍ଥବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା ନରିୱାଶୱାଜନକ ଥିଲୱା। ଉରଦଦ୍ୟୱାଗ-ବଦ୍ୟବସୱାୟରର ଶଥିିଳତୱା, ନରିବଶ ହ୍ୱାସ, ଆଇନର ବତୁଢଆିଣି ଜୱାଲରର ଛନ୍ ିରେୱାଇଥିବୱା 

ଶଳି୍ପ ଏମତି ିବୱାତୱାବରଣ ରଦଖିବୱାକତୁ ମଳିତୁଥିଲୱା। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ ଏେ ିଆେୱ୍ାନକତୁ ସ୍ୀକୱାର କର ିବୱାଛରିଲ ସଂସ୍ୱାର ରୱାସ୍ତୱା। ଏଥିପୱାଇଁ ପ୍ରରରମ 
ଅର୍ଥବଦ୍ୟବସ୍ଥୱାରର ଢୱାଞ୍ୱାଗତ ସତୁଧୱାର ଲୱାଗି ଜରତୁ ରୀ ପଦରକ୍ଷପ ରନରଲ। ତୱା’ ପରର ଉରଦଦ୍ୟୱାଗ ଓ ବଦ୍ୟବସୱାୟରର ନରିବଶ ଲୱାଗି ଉନ୍ନତ ପରିରବଶ 

ତଆିରି କରିରଲ। ଟକିସ ସଂଗ୍ରେ ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱାରର ସତୁଧୱାର ଆସଲିୱା। ରକୱାଭିଡ୍  ସମୟରର ଆମଦୱାନୀ ହ୍ୱାସ କର ିନଜି ରଦଶରର ଜରତୁ ରୀ ସୱାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତତୁତ 
କରବିୱା ପୱାଇଁ ଗତୁରତୁ ତ୍ୱ ଦଆିଯିବୱା ସେ ରପ୍ତୱାନବୃିଦ୍ ିଲୱାଗି ଆବଶଦ୍ୟକ ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯୱାଇଥିଲୱା। ଫଳରର ଦତୁନଆିର ଷଷ୍ବୃେତ ଅର୍ଥବଦ୍ୟବସ୍ଥୱାବୱାଲୱା ରଦଶ 

ଭୱାରତ ଦତୁନଆିର ସବତୁଠୱାରତୁ  ଦରୁତଗୱାମୀ ଅର୍ଥବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା ରେୱାଇପୱାରିଲୱା… 

ଜଏିସ ୍ଟି: ଯଗାଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର, 
ଯଗାଟିଏ କର ବ୍ୟବସ୍ା କମ୍ପୱାନୀ ସଂରଶୱାଧନ ଅଧିନୟିମ: 2017ମେ, କମ୍ପଜାନୀ ଅଧିନୟିେ ସଂମଶଜାଧନ 

କେବିଜା ଦ୍ଜାେଜା ମଛଜାଟ କମ୍ପଜାନୀଗୁଡକୁି ବମିଶଷ ଆେଜାେ େଳିଲିଜା। 2013 ଆଇନମେ 
16 ଟ ିମବୈଷୟିକ ତରୁଟକୁି ଅପେଜାଧିକେଣେୁ େକୁ୍ କେଜାଯଜାଇ ମସଗୁଡକୁି ମଦୱଜାନୀ 
େକୁ୍ କେଜାଗଲଜା।  ଏଥିମେ, କମପ୍ଜାମେଟ୍ ଶଜାସନମେ ଅଧିକ ସ୍ଚ୍ତଜା ଆଣିବଜା ପଜାଇଁ 
ଏକ ବ୍ବସ୍ଜା ଅଛ,ି କମ୍ପଜାନୀେ ନମିର୍୍ଶକେଜାନଙୁ୍କ ଅଧିକ ଦଜାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉର୍େଦଜାୟୀ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ଯଜାଏ ସଞ୍ଚୟ ମହଜାଇଛ ିଘମେଜାଇ େଜାସକି 
ଖର୍୍ମେ, ରଏିସ୍ ଟ ିଲଜାଗୁମହବଜାପମେ। 

ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ରଏିସ୍ ଟ ିସଂଗ୍ରହ ମହଜାଇଛ ି
େଜାର୍୍ 2022ମେ। ଏହଜା ଏମବ ସଦୁ୍ଜା 
ସବୁଠଜାେୁ ବଡ ମେକଡ୍। 

4%

1,67,540

ସଂସ୍ାରର ନୂତନ ଉପାୟ

ଇନ୍ସଲରଭନ୍ସ ିବଦ୍ୟୱାଂକ୍ରପ୍ସୀ ରକୱାଡ୍: ଇନ୍ସଲମଭନ୍ସ ିଏବଂ ମଦବଜାଳଆି ମକଜାଡ୍ 2016 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏଥିମେ ଋଣଗ୍ରହୀତଜାଙ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଜାନମେ ଋଣ ଦଜାତଜାଙ୍କ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣକୁ ଲଜାଗୁ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏହଜାଦ୍ଜାେଜା ବ୍ବସଜାୟ ସହର ମହବଜା ସହ ଏନ୍ ପିଏ 
ପେେିଜାଣ ହ୍ରଜାସ ପଜାଇଛ।ି  ଏ ସେ୍ନ୍ମେ ସଂସଦ ନଦି୍ଜ୍ାେତି ସଂମଶଜାଧନକୁ ଅନୁମେଜାଦନ 
କେଛି।ି 

2014 ଯର ଭାରତର 
ଜଡିିପି 1.10 ଲକ୍ ଯକାଟି 
ଥଲିା, ବର୍୍ଷମାନ ଏ�ା 2.30 
ଲକ୍ ଯକାଟି ଟଙ୍ା 

9.5 
ମକଜାଟେି ଟଙ୍କଜାେ ରଡିପିି 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ମହଉଛ ିମକବଳ 1 
େିନଟିମେ। 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ

ପୂବ୍େୁ ବଭିିନ୍ନ େଜାର୍ମେ ଭ୍ଜାଟ୍  ଦେ 
ଅଲଗଜା ଅଲଗଜା ଥିଲଜା। ଏପେକି ି
େଜାର୍େଜାମନ ନମିବଶକଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ କେବିଜା 
ପଜାଇଁ ନରି ନରି େଜାର୍ମେ ଭଜାଟ୍  କେଜାଇ 
ମଦଉଥିମଲ। ଏହଜାଦ୍ଜାେଜା ଉଭୟ େଜାର୍ 
ଓ ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେଙ୍କ େଜାରସ୍ ହଜାନୀ 
ମହଉଥିଲଜା। 2017 େସହିଜାମେ ଏ 
ବଷିୟମେ ପୂର୍୍ମଚ୍ଦ ପକଜାଇବଜାକୁ ଯଜାଇ 
ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେ ସେଳ ଏବଂ ଏକକ ଟକିସ 
ବ୍ବସ୍ଜା ପ୍ରେଳନ କେମିଲ। ତଜାହଜା ମହଲଜା 
ରଏିସ୍ ଟ।ି ଏମବ ସଜାେଜା ମଦଶମେ ମଗଜାଟଏି 
ପ୍ରକଜାେ ଟକିସ ବ୍ବସ୍ଜା େହଛି।ି 
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ଏମ୍ ଏସ୍ ଏମ୍ ଇ ପୱାଇଁ ବରିଶଷ ଧ୍ୟୱାନ
ପ୍ରଥେଥେ ପଜାଇଁ, ମକୌଣସ ିସେକଜାେ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ ଏବଂ କୁଟୀେ ଶଳି୍ପ 
ମକ୍ଷତ୍ର ପଜାଇଁ ଏଭଳ ିପଦମକ୍ଷପ ମନଇଛନ୍ତ,ି ମଯଉଁ ମକ୍ଷତ୍ରମେ ଏମବ 
ମଦଶେ 11 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ ମଲଜାକ ନଯୁିକି୍ ପଜାଇଛନ୍ତ।ି ଏହଜାସହ 
ରଡିପିିେ 29 ପ୍ରତଶିତ ଏହ ିମକ୍ଷତ୍ର ମଯଜାଗଦଜାନ କେଥିଜାଏ। ଏହ ି
େଜାସ୍ତଜାମେ େଜାଲି ଆତ୍ମନଭି୍େଶୀଳତଜାେ ସ୍ପନ ସଜାକଜାେ ମହଉଛ।ି  କମେଜାନଜା 
ଅବଧିମେ ସବ୍ଜାଧିକ ପ୍ରଭଜାବତି ମହଜାଇଥିବଜା ଏହ ିମକ୍ଷତ୍ରକୁ ପୁନଃ ନଦି୍୍ଜାେଣ 
କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା।  ଆତ୍ମନଭି୍େଶୀଳ ଭଜାେତ ପ୍ଜାମକରମେ ସେଦୁଜାୟ 5 
ଲକ୍ଷ ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ ଟଙ୍କଜାମେ 6ଟ ିବ୍ବସ୍ଜାକୁ ଅନ୍ତଭୁ୍କ୍ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 
72 ଘଣ୍ଟଜା େଧ୍ୟମେ ଏେଏସଏେଇ ସେ୍ନ୍ୀୟ େଜାେଲଜାଗୁଡକିେ ସେଜାଧଜାନ 
ପଜାଇଁ େଜାମ୍ପଅିନ୍ସ ମପଜାଟ୍ଜାଲ ଆେମ୍ଭ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 
ରଗୱାଟଏି ଜଲି୍ୱା, ରଗୱାଟଏି ଉତ୍ୱାଦ
ଏକ ନରି୍୍ଣିଷ୍ ଉତ୍ପଜାଦ ପଜାଇଁ ରଣଜାଶୁଣଜା ରଲି୍ଜାଗୁଡକି ମଗଜାଟଏି ରଲି୍ଜା, 
ମଗଜାଟଏି ଉତ୍ପଜାଦ ମଯଜାରନଜା େଜାଧ୍ୟେମେ େହି୍ଟ ମହଜାଇଛ।ି  ଏହ ିଉତ୍ପଜାଦକୁ 
ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହତି କେବିଜା ପଜାଇଁ ଆବଶ୍କ ସେସ୍ତ ସହଜାୟତଜା ଏଠଜାମେ ପ୍ରଦଜାନ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏପଯ୍୍ନ୍ତ 103 ଟ ିରଲି୍ଜାେୁ 106 ଟ ିଉତ୍ପଜାଦ େୟନ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି 739 ଟ ିରଲି୍ଜା ପଜାଇଁ 739 େୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପଜାଦେ ଏକ 
ତଜାଲିକଜା ପ୍ରସୁ୍ତତ ମହବଜାକୁ ଯଜାଉଛ।ି

କରପ୍ଥୱାରରଟ୍  ଟକିସ: କମ୍ପୱାନୀମୱାନଙ୍ ଉପରର ଟକିସ ରବୱାଝ ହ୍ୱାସ 
ପବୂେୁ୍ ଘମେଜାଇ କମ୍ପଜାନୀଗୁଡକୁି 30% କମପ୍ଜାମେଟ୍ ଟ୍ଜାକ୍ ମଦବଜାକୁ ପଡୁଥିଲଜା। ଏହଜା 
ବ୍ତୀତ ଅତେିକି୍ ସେେଜାର ୍େଧ୍ୟ ଆଦଜାୟ କେଜାଯଜାଉଥିଲଜା । ଏହଜାକୁ ବର୍େ୍ଜାନ 22%କୁ 
ହ୍ରଜାସ କେଜାଯଜାଇଛ।ି   ସେେଜାର ୍ଏବଂ ମସସ୍ ଗ୍କୁ େିଶଜାଇ ସେଦୁଜାୟ ଟକିସ ହଜାେ 25.17 
ପ୍ରତଶିତ େହଛି।ି ପବୂେୁ୍ ବଶି୍ୱେ ସବଜ୍ାଧିକ  କମପ୍ଜାମେଟ୍ ଟ୍ଜାକ୍ ହଜାେ ଭଜାେତମେଥିଲଜା।

ଆଇନର ଜୱାଲରତୁ  ମତୁକି୍ତ, ସଗିିେଲ୍  ୱରିଣ୍ୱା ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା: 
ଅନଜାବଶ୍କ ଆଇନସବୁ ବ୍ବସଜାୟ ଉପମେ ଅଯଥଜା ମବଜାଝ ସଷିୃ୍ କେଥିଜାଏ। ଏହପିେ ି
ଭଜାମବ  2,875 ଟ ିଅଯଥଜା ଅଦେକଜାେୀ ନୟିେ ଅଥବଜା ବଜାଣିର୍ ପଜାଇ ଁପ୍ରତବିନ୍କକୁ 
େହି୍ଟ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ମସଥିେଧ୍ୟେୁ 2007 େର୍ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ମକବଳ ଏତକି ିନୁମହଁ, 
ଆବଶ୍କୀୟ ଅନୁମେଜାଦନ ପଜାଇ ଁସେୟ ସୀେଜାକୁ  ସୀେତି କେବିଜା ଲଜାଗି େଧ୍ୟ ଏକକ 
ୱମିଣ୍ଜା କଲୟିେଜାନ୍ସ ବ୍ବସ୍ଜାମେ ଲଜାଗୁ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ରଫସ୍ ରଲସ୍  ଆରସସ୍ ରମଣ୍ଟ, ଟକିସ ସଂସ୍ୱାର 
ଟକିସ ସଂସ୍ଜାେ ମକ୍ଷତ୍ରମେ ଅମନକ ଗୁେୁତ୍ୱପରୂ୍ ୍ପଦମକ୍ଷପ ନଆିଯଜାଇଛ।ି ସମର୍ଜାଟ 
କେଦଜାତଜାଙୁ୍କ ସମ୍ଜାନ ରଣଜାଇବଜା ସହ ମଫସ୍ ମଲସ୍  ଆମସସ୍ ମେଣ୍ଟ ଆେମ୍ଭ 
କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ଏହଜାେ ଫଳସ୍େୂପ  2021-22 ଆଥ୍ଣିକବଷ୍ମେ ବ୍କି୍ଗତ କେ 
ସଂଗ୍ରହମେ 48 ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ କମପ୍ଜାମେଟ୍  ଟକିସ ଆଦଜାୟମେ 41 ପ୍ରତଶିତ 
ଅଭିବୃଦ୍ ିମହଜାଇଛ।ି ପମେଜାକ୍ଷ ଟକିସ ସଂଗ୍ରହମେ  20 ପ୍ରତଶିତ େଦୃ୍ ିମହଜାଇଛ।ି ଟକିସ 
ସଂଗ୍ରହ  27.07  ଲକ୍ଷମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ମହଜାଇଛ,ି ଯଜାହଜାକ ିନଦି୍ଜ୍ାେତି ଲକ୍ଷ୍ଠଜାେୁ ୫ ଲକ୍ଷ 
ମକଜାଟ ିଅଧିକ।

େୁନଆିର 
ଦ୍ରୁତତମ 

ଅଭିବୃଦି୍ ଅଥ୍ଷନୀତି
2021ର ଅରକଟୱାବର-

ଡରିସମ୍ର ରତ୍ରୈମୱାସକିରର ଜଡିପିି 
ଅଭିବୃଦ୍ ିେୱାର 5.4 ପ୍ରତଶିତ ଥିଲୱା, 

ଯୱାେୱା ବଶି୍ୱର ଅନଦ୍ୟ ରଦଶ ତତୁ ଳନୱାରର 
ଅଧିକ ଥିଲୱା। 2021–2022 ପୱାଇଁ 

ସରକୱାର ପ୍ରରମ ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ ପ୍ରକୱାଶ 
କରିଛନ୍ ିଯୱାେୱାକ ି9.2 ପ୍ରତଶିତ। 2014ରର 

ଭୱାରତର ଜଡିପିି ବଶି୍ୱରର ଦଶମ ସ୍ଥୱାନରର 
ଥିଲୱା। 2021ରର ଏେୱା ଷଷ୍ ସ୍ଥୱାନରର ଥିଲୱା।  

2030 ସତୁଦ୍ୱା ଭୱାରତ ଜୱାପୱାନକତୁ ଅତକି୍ରମ 
କରି ଏସଆିର ଦ୍ତିୀୟ ବୃେର୍ମ ଅର୍ଥନୀତରିର 

ପରିଣତ ରେୱାଇପୱାରର।
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ସ�ଜ ଯ�ଉଛ ିବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର

ସରକାରଙ୍ ଲକ୍୍ୟ 
ଯ�ଉଛ ିକାରବାର 
କରିବାଯର ସ�ଜ 
ଯପାରଣ କରୁଥବିା 
ବଶି୍ର ଯଶ୍ରଷ ୍50ଟି 
ଯେଶ ତାଲିକାଯର 
ଭାରତକୁ ଆଣବିା। 

ବ୍ବସଜାୟମେ ସହରତଜା ସେୂକଜାଙ୍କକୁ ବଶି୍ୱବ୍ଜାଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ରଜାେ ିକେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏଥିମେ 
ଅମନକ ଅଲଗଜା ଅଲଗଜା ପଜାେଜାେଟିେ େହଛି।ି ସବୁ ପଜାେଜାେିଟେକୁ େଶିଜାଇମଲ 
ରଣଜାପମଡ ମସ ସ୍ଜାନମେ ବ୍ବସଜାୟ କେବିଜା ମକମତ ସହର ଅଥଜ୍ାତ୍  ଏହଜାେ 
ସେୂକଜାଙ୍କ ମକମତ?   ଏହଜା େଧ୍ୟ ବ୍ବସଜାୟ କେବିଜାମେ ଆସଥୁିବଜା ପ୍ରତବିନ୍କଗୁଡକୁି 
େହି୍ଟ କେଥିଜାଏ।  

ଉେୀୟମାନ ବଜାର ତାଲିକାଯର ଲଗାତାର ତୃତୀୟମାସ 
ପାଇ ଁଶୀର୍ଷଯର ର�ଲିା ଭାରତ
ଶକି୍ଶଜାଳୀ େପ୍ତଜାନ ିଏବଂ ଉତ୍ପଜାଦନ ମଯଜାଗୁ ଁରଜାନୁଆେୀ 2022ମେ କ୍ରେଜାଗତ 
ତୃତୀୟ େଜାସ ପଜାଇ ଁଉଦୀୟେଜାନ ବରଜାେ ତଜାଲିକଜାମେ ଭଜାେତ ଶୀଷ୍ମେ େହଛି ି
। େଣି୍ଟ ଏେର୍ଣିଂ େଜାମକଟ୍୍  ଟ୍ଜାକେ ଅନୁସଜାମେ କମେଜାନଜା ସେୟମେ ଓେକି୍ରନ୍  
ଭଜାେଆିଣ୍ଟେ ଉପସ୍ତି ିସମତ୍ତ୍ୱ ରଜାନୁୟଜାେୀମେ ଭଜାେତମେ େ୍ଜାନୁ୍ଫ୍ଜାକ୍ଚେଂି ଓ 
ସଭ୍ଣିସ୍  ମକ୍ଷତ୍ରେ କଯ୍୍କଳଜାପ ବସି୍ତଜାେ ମହବଜା ସହ ନୂଆ କଜାେ ଓ ଉତ୍ପଜାଦନ 
ବୃଦ୍ପିଜାଇଥିଲଜା। 

2017ଯର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଯେ୍ୟାଗ କରିଡର ବକିାଶ ଏବଂ କା�୍ଷ୍ୟାନୟ୍ନ ରେଷ୍ 
ସ୍ାପନା କରା�ାଇ େଲି୍ୀ-ମମୁ୍ାଇ, ଅମତୃସର-ଯକାଲକତା, ଯଚନ୍ନାଇ-
ଯବଙ୍ାଲୁରୁ, ବଜିାଗ ୍-ଯଚନ୍ନାଇ, ଏବଂ ଯବଙ୍ାଲୁରୁ-ମମୁ୍ଇ ଅଥ୍ଷଯନୈତକି 
କରିଡର ନମି୍ଷାଣ ଆରମ୍ ଯ�ାଇଛ।ି ଏ�ାସ� ପ୍ରତରିକ୍ା ଉତ୍ାେନ ପାଇ ଁ
ଉର୍ରପ୍ରଯେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁଯର େୁଇ ପ୍ରତରିକ୍ା କରିଡରକୁ ମଞ୍ରୁୀ 
େଆି�ାଇଛ।ି 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଯେଶଯର ବଯିେଶୀ ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ାର ବୃଦି୍ 
ନମଭେ୍େ 2021 ସଦୁ୍ଜା େୀନ୍, ରଜାପଜାନ ଏବଂ ସି୍ରେଲ୍ଜାଣ୍ 

ପମେ ଭଜାେତ ବଶି୍ୱେ େତୁଥ୍ ବୃହର୍େ ବମିଦଶୀ େଦୁ୍ଜା 
ଧଜାେଣ କେଥିିବଜା େଜାଷ୍ଟ୍ର ମହଜାଇପଜାେଛି।ି

477.8
 577 633.6

2019-2020

2020-21

ଖୱାଦଦ୍ୟ ପ୍ରକି୍ରୟୱାକରଣ ଶଳି୍ପ 
10,900 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ପ୍ରୱାବଧୱାନ, 
2.5 ଲକ୍ଷ ନଯିତୁକି୍ତ ସତୁରଯୱାଗ

ଆଇଟ ିେୱାଡ୍ଥରୱର୍ 
7,350 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ପ୍ରୱାବଧୱାନ, 14 
ଟ ିକମ୍ପୱାନୀକତୁ ଅନତୁରମୱାଦନ। 1.8 ଲକ୍ଷ 
ନଯିତୁକି୍ତ ସତୁରଯୱାଗ।

ଏସ,ି ଏଲଇଡ,ି ବଲ୍ ବ
6,238 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱାର ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା, 
4 ଲକ୍ଷ ଚୱାକରିି ସତୁରଯୱାଗ 

ଫୱାମ୍ଥୱାସତୁଦ୍ୟଟକିୱାଲ୍ ଶଳି୍ପ
15,000 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା, 4 
ଲକ୍ଷ ରରୱାଜଗୱାରର ସତୁରଯୱାଗ ପ୍ରଦୱାନ,  
21ଟ ିଆରବଦନ ଅନତୁରମୱାଦନ ଏବଂ 
6 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ। 

ଫୱାମ୍ଥୱାସତୁଦ୍ୟଟକିୱାଲ୍ API (କଞ୍ୱାମୱାଲର 
ଔଷଧ)
6,940 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ପ୍ରଦୱାନ, ଔଷଧ 
ପୱାଇଁ 49 ଟ ିଆରବଦନ ଅନତୁରମୱାଦତି 
ଏବଂ 8 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ

ରଟଲିକମ୍ ଉତ୍ୱାଦନ 
12,195 ରକୱାଟରି ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା 
40 େଜୱାର ଚୱାକରିି ସତୁରଯୱାଗ 

ରସୱାଲୱାର ପୱାୱୱାର ପିଭି ମଡତୁ ଦ୍ୟଲ୍ 
4,00 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା, 
1.5 ଲକ୍ଷ ନଯିତୁକି୍ତ ସତୁରଯୱାଗ

ଇରଲକଟ୍ରନକି ମଦ୍ୟୱାନତୁ ଦ୍ୟଫଦ୍ୟୱାକ୍ଚରିଂ
40,951 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱାର ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା, 
2.5 ଲକ୍ଷ ଚୱାକରିି ସତୁରଯୱାଗ

ଚକିତି୍ସୱା ଉପକରଣ
3,420 ରକୱାଟ ିବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା, 
2.5 ଲକ୍ଷ ନଯିତୁକି୍ତ ସତୁରଯୱାଗ

ଅରଟୱାରମୱାବୱାଇଲ୍ କରମ୍ପୱାରନଣ୍ଟ
42,500 ରକୱାଟ ିବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା 
7.5 ଲକ୍ଷ ନଯିତୁକି୍ତ ସତୁରଯୱାଗ

ର୍ୱାନ୍ ଏବଂ ଆନତୁଷଗିେକ ସୱାମୱାନ
3 ବଷ୍ଥରର 120 ରକୱାଟ,ି  10,000 
ରରୱାଜଗୱାର ସତୁରଯୱାଗ ଏବଂ 900 
ରକୱାଟ ିକୱାରବୱାର 

ରଟକ୍ସଟୱାଇଲ୍ 
10,683 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା,  
7.5 ଲକ୍ଷ ଚୱାକରିି ସତୁରଯୱାଗ

ସ୍ତନ୍ତ ଇସ୍ପୱାତ 
6,322 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା, 
5.25 ଲକ୍ଷ ନଯିତୁକି୍ତ ସତୁରଯୱାଗ

 ଉନ୍ନତ ରୱାସୱାୟନକି ରସଲ୍ 
18,100 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା। 50 
ଗିଗୱାୱୱାଟ୍  ପ୍ରତ ିରଣ୍ଟୱା ଉତ୍ୱାଦନ କ୍ଷମତୱା 
େୱାସଲ କରିବୱାକତୁ ଲକ୍ଷଦ୍ୟ।

 ପ୍ରଗତରି ନୂତନ ଶଖିରଯର
ରପ୍ାନ ିଯରକଡ୍ଷ, ଆକଳନ 418 

ବଲିିୟନ ଡଲାର ଅତକି୍ମ 
 2021-2022 ଆଥ୍ଣିକ ବଷ୍ମେ ବଜାଣିରି୍ କ େପ୍ତଜାନ ି

ମକ୍ଷତ୍ରମେ ଭଜାେତ ଏକ ନୂତନ ମେକଡ୍ ସଷିୃ୍ ସହ 418 
ବଲିିୟନ ଆମେେକିୀୟ ଡଲଜାେ େପ୍ତଜାନ ିକେଛି।ି

 ଯମାବାଇଲ୍ ଉତ୍ାେନଯର ଦ୍ତିୀୟ
2014-2015ମେ 19 ହରଜାେ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା େଲୂ୍େ 6 

ମକଜାଟ ିମେଜାବଜାଇଲ୍ ମଫଜାନ୍ ଉତ୍ପଜାଦନ  ମହଜାଇଥିଲଜା।  2020-
2021 ମବଳକୁ 30 ମକଜାଟ ିମସଟ୍ ଉତ୍ପଜାଦନ ମହଜାଇଥିଲଜା, 

ଯଜାହଜାେ ସେଦୁଜାୟ େଲୂ୍ 2.20 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ିଥିଲଜା। 2014ମେ, 
ମସଲୁ୍ଲଜାର୍ ମଫଜାନ୍ ଏବଂ ପଜାଟସ୍୍ ଉତ୍ପଜାଦନ କେୁଥିବଜା ମକବଳ 

ଦୁଇଟ ିକଜାେଖଜାନଜା ଥିଲଜା, ଯଜାହଜା 2021 ମେ 200 କୁ ବୃଦ୍ ି
ପଜାଇଲଜା।

ବଶି୍ ସମେୁାୟର ବଢଛୁ ିବଶି୍ାସ- ଏଫ୍ ଡିଆଇଯର ଯରକଡ୍ଷ 
ସେକଜାେଙ୍କ ଦ୍ଜାେଜା ଅନୁକୂଳ ବଜାତଜାବେଣ ସଷିୃ୍ ଏବଂ 
ସେକଜାେଙ୍କଦ୍ଜାେଜା ନମିବଶକ ଅନୁକୂଳ ଏଫ୍ ଡଆିଇ 
ନୀତ ିଏବଂ ବଶି୍ୱ ସେଦୁଜାୟେ ବଢୁ଼ଥିବଜା ଆତ୍ମବଶି୍ୱଜାସ 
ମହତୁ ମଦଶମେ ଏଫଡଆିଇ ପ୍ରବଜାହ ନୂତନ ମେକଡ୍ 
ସଷିୃ୍ କେଛି।ି  2014-15 ବଷ୍ମେ ଭଜାେତମେ 
ଏଫଡଆିଇ 45.14 ବଲିିୟନ ଡଲଜାେ ଥିଲଜା। 
2020-21ମେ ଏହଜା ବଷ୍କୁ 81.97 ବଲିିୟନ 

ଡଲଜାେମେ ପହଞ୍ଚଛି।ି    ଭଜାେତ ବଶି୍ୱେ ମରେଷ୍ 
ପଜାଞ୍ଚଟ ିପ୍ରତ୍କ୍ଷ ପଞିୁ୍ ବନିମିଯଜାଗକଜାେୀ ମଦଶ 
େଧ୍ୟମେ ସ୍ଜାନ ପଜାଇଛ।ି ମେ 2014 େୁ େଜାର୍୍ 
2022 ପଯ୍୍ନ୍ତ, 500.5 ବଲିିୟନ ଡଲଜାେେୁ 
ଅଧିକ ବମିଦଶୀ ପଞିୁ୍ ବନିମିଯଜାଗ ମହଜାଇଛ,ି ଯଜାହଜା 
2004-14 ମେ ଏଫଡଆିଇ ତୁଳନଜାମେ 65% 
ଅଧିକ।

ପିଏଲ୍ ଆଇ ଅଥଜ୍ାତ୍  ଉତ୍ପଜାଦନ ସଂଯୁକ୍ ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହନକୁ ଆତ୍ମ ନଭିେ୍ ଭଜାେତେ ଏକ 
ଉତ୍ ମପ୍ରେକ ଭଜାମବ ଗ୍ରହଣ କେଜାଯଜାଏ। ଉତ୍ପଜାଦନ ବଢ଼ଜାଇବଜା ଏବଂ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ େପ୍ତନ ି
ବୃଦ୍ ିପଜାଇ ଁଏହଜା ଏକ େମହୌଷଧୀ ଭଜାମବ େଧ୍ୟ କଜାଯ୍୍ କେୁଛ।ି 2021-2022 ଆଥ୍ଣିକ 
ବଷ୍େ 13 ଟ ିପ୍ରେଖୁ ମକ୍ଷତ୍ର ପଜାଇ ଁପିଏଲ୍ ଆଇ ମଯଜାରନଜା ପ୍ରଣୟନ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 
ଏଥିଲଜାଗି  1.97 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ବ୍ୟ ମଘଜାଷଣଜା କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ମଡ୍ଜାନ୍ ଏବଂ 
ମଡ୍ଜାନ୍ େ ଉପଜାଦଜାନ ପଜାଇ ଁଏହ ିମଯଜାରନଜା ମସମପଟେେ୍ 2021ମେ କ୍ଜାବମିନଟ ଦ୍ଜାେଜା 
ଅନୁମେଜାଦନ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା।  ସଜାଧଜାେଣ ବମରଟମେ ଏହଜା ଉମଲ୍ଖ କେ ିଅଥେ୍ନ୍ତ୍ରୀ 
ନେିଳ୍ଜା ସୀତଜାେେଣ କହଥିିମଲ, ଆତ୍ମନଭିେ୍ ଭଜାେତେ ଲକ୍ଷ୍ ହଜାସଲ କେବିଜା ପଜାଇଁ 
14 ଟ ିମସକଟେମେ ଉତ୍ପଜାଦନ ସଂଯୁକ୍ ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହନ ମଯଜାରନଜା (ପିଏଲ୍ ଆଇ) ଏକ 
ଗୁେୁତ୍ୱପରୂ୍ ୍ବଷିୟ ମହଜାଇଛ।ି ଏଥିମେ 60 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ନଯୁିକି୍ ସଷିୃ୍ କେବିଜାେ ସଜାେଥ୍୍  
ଅଛ।ି ଆଗଜାେୀ 5 ବଷ୍ମେ 30 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ଅତେିକି୍ ନମିବଶ ସମ୍ଭଜାବନଜା ଅଛ ି|

ଉଯେ୍ୟାଗଗଡିୁକ ପାଇ ଁ

ପିଏଲ୍ ଆଇ 

ଓୌଯେ୍ୟାଗିକ କ୍ାନ୍-ି 4.0 ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତି

(आंकड़े अरब डॉलर में )

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ

2021-22*
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�ବୁାସ୍ୱ୍ନର 
ଭାରତ

ଯତୁ ବଶକି୍ତ ରୱାଷ୍ଟ୍ର ନମି୍ଥୱାଣର ବୱାେକ ରେୱାଇରୱାନ୍।ି ପତୁଣି ଭୱାରତ ପୱାଇଁ ଏେ ି ଶକି୍ତ ଅରନକ ମେତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ଷୱାକରର।  
କୱାରଣ ଭୱାରତ ଜନସଂଖଦ୍ୟୱାର 65 ପ୍ରତଶିତ ରେଉଛନ୍ ି35ବଷ୍ଥ ବୟସରତୁ  କମ୍  ବୟସ୍ ଯତୁବକ। ଏଣତୁ ଯତୁବକ 
ଓ ଛୱାତ୍ରଛୱାତ୍ରୀଙ୍ ଉପରର ବରିଶଷ ଧ୍ୟୱାନ ରଖିବୱାକତୁ ଯୱାଇସରକୱାର ଅରନକ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରେଣ କରିଛନ୍ ିଆଉ 

ରସଥିରତୁ  ଗତୁଣବର୍ୱାପୂର୍ଣ୍ଥ ଶକି୍ଷୱା ଉରଲ୍ଖରଯୱାଗଦ୍ୟ। ଏେକି୍ରମରର  ଯତୁବକଙ୍ ରକୌଶଳ ବକିୱାଶ ଉପରର ବରିଶଷ ରଜୱାର ରଦଇ 
ଭୱାରତ ପୱାଇଁ ଭବଷିଦ୍ୟତର ମତୁଳଦୂଆ ରଖୱାଯୱାଇଛ।ି 

ମଦଶମେ ଏମବ 68ହରଜାେେୁ ଅଧିକ 
ଷ୍ଜାଟ୍ଅପ୍  େହଛିନ୍ତ।ି 2016େୁ ଆର ି
ଯଜାଏ ଷ୍ଜାଟଅପ୍  ଦ୍ଜାେଜା 6 ଲକ୍ଷେୁ ଅଧିକ 
ମେଜାରଗଜାେ ସଷିୃ୍ ମହଜାଇଛ।ି 45 ପ୍ରତଶିତେୁ 
ଅଧିକ ଷ୍ଜାଟ୍ଅପ୍  ଟଅିେ-2 ବଜା ଟଅିେ-3ମେ 
ସଷିୃ୍ ମହଜାଇଛ।ି ମସଥିେୁ 45 ପ୍ରତଶିତେ 
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ େହଳିଜା ଉମଦ୍ଜାଗୀ କେୁଛନ୍ତ।ି 

ପ୍ରଗତି

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଆରମ୍ 16 ଜାନୁୟାରୀ 2016

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ଇମନଜାମଭସନ୍  ଇମକଜାସଷି୍ମ୍ େ ନେି୍ଜାଣ 

�ବୁକଙ୍ଲାଗି ବରୋନ ସାବ୍ୟସ୍ତ 
ଯ�ଉଛ ିଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଇଣି୍ଆ

ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଇଣି୍ଆ 44
ରୁ ଅଧକି ୟୁନକିର୍ଣ୍ଷ 2021ଯର 
ସଷିୃ୍ ଯ�ାଇଛନ୍।ି ଏପି୍ରଲ୍  
2022 ଭିତଯର ଆ�ୁରି 15ଟି 
ୟୁନକିର୍ଣ୍ଷ ଯ�ାଡି ଯ�ଯଲଣ।ି 
ଯେଶଯର ଏଯବ ର�ଛି ି
100ଟି ୟୁନକିର୍ଣ୍ଷ। 

ଯ୍ା୍ବାଲ୍  ଇଯନାଯଭସନ୍  ଇଯଣ୍କ୍ସଯର ଭାରତର ସ୍ାନ 
2021ଯର 46 ଯ�ାଇଛ।ି 2014ଯର ଏ�ା 76 ଥଲିା। 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଏହ ିମଯଜାରନଜା େଧ୍ୟେମେ ସଜାେଜା ମଦଶେ 11.20 
ଲକ୍ଷ ସ୍ଲୁମେ ପଢୁ଼ଥିବଜା ପ୍ରଜାୟ 11.80 ମକଜାଟ ି
ପିଲଜାଙୁ୍କ ସଜାେଲି କେଜାଯଜାଇଛ।ି ପିଏମ୍  ମପଜାଷଣ 

ମଯଜାରନଜା ଦ୍ଜାେଜା ନସେ୍ୀେୁ ମନଇ ପ୍ରଜାଥେକି 
ବଦି୍ଜାୟେ  ପ୍ରଥେ ମରେଣୀେୁ ଅଷ୍େ ମରେଣୀ ଯଜାଏ 
ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀଙୁ୍କ  ମପଜାଷଣଯୁକ୍  ଫଟ୍ଣିଫଜାଏଡ୍  େଜାଉଳ 

ପ୍ରଦଜାନ କେବିଜାକୁ ନଦି୍ଜ୍ାେଣ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଆରମ୍ 29 ଯସଯ୍ଟମ୍ର 2021

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ସେକଜାେୀ, ସେକଜାେୀ ସହଜାୟତଜା ପ୍ରଜାପ୍ତ ସେସ୍ତ 
ସ୍ଲୁ୍ ମେ ପ୍ରଥେେୁ ଅଷ୍େ ମରେଣୀ ପଢୁ଼ଥିବଜା ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ମପଜାଷଣଯୁକ୍ ମଭଜାରନ ପ୍ରଦଜାନ କେବିଜା। 

ପିଏମ ୍ ଯପାରଣ ଯ�ାଜନାଯର 
ଯେଶ ଯ�ଉଛ ିପଲୁ୍କତି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଯପାରଣ ଯ�ାଜନା

130794.90
ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱାର ସମତୁଦୱାୟ 
ବରଜଟ୍  କରୱାଯୱାଇଛ ିପିଏମ୍  
ରପୱାଷଣ ରଯୱାଜନୱା ପୱାଇଁ। 

ସି୍ଲିଂ, ରିସି୍ଲିଂ ଓ 
ଅପ ୍ସି୍ଲିଂକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ 

ସି୍ଲ୍  ଇଣି୍ଆ ମିଶନ 
ଆରମ୍ 15ଜଲୁାଇ 2015

ଜଣ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ େୱାସଲ କରଛିନ୍ ି
ଏରବଯୱାଏ ଏବଂ 1,08,40,911ଜଣଙ୍ତୁ  
ପ୍ରମୱାଣପତ୍ର ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛ।ି 
ଏେ ିପ୍ରଶକିି୍ଷତ ଯତୁବକଙ୍ ଭିତରର 56  
ପ୍ରତଶିତଙ୍ ରପ୍ସ୍ ରମଣ୍ଟ ରେୱାଇଛ।ି 

1,35,40,509 

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ପ୍ର
ଗ

ତ
ି

ଏେ ିରଯୱାଜନୱା ଦ୍ୱାରୱା 25 ଏପି୍ରଲ୍  
2022ଯୱାଏ 14249631 ଜଣ ପଞି୍କୃତ 
ରେୱାଇଛନ୍।ି 46 ଲକ୍ଷରତୁ  ଅଧିକ ମେଳିୱା 
ଓ ଦବିଦ୍ୟୱାଗେଙ୍ ରକୌଶଳ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦ୍ୱାରୱା 
ସଶକ୍ତ ରେୱାଇଛନ୍।ି ଜୱାନତୁୟୱାର 2021ରର 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରକୌଶଳ ବକିୱାଶ ରଯୱାଜନୱାର 
ତୃତୀୟ ପଯ୍ଥଦ୍ୟୱାୟ ଆରମ୍ଭ ରେୱାଇଛ।ି ଏେ ି
ରଯୱାଜନୱା ଅଧୀନରର 75 ଟ ିରରଳବୱାଇ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ସଂସ୍ଥୱାନରର ତୱାଲିମ ପ୍ରଦୱାନ 
କରୱାଯୱାଉଛ।ି 

ଷ୍ାଣ୍ଅପ ୍ ଇଣି୍ଆଦ୍ାରା 
ଯରାଜଗାର ସଷିୃ୍ 
ଯ�ଉଛ ିମଜଭୁତ 

ଷ୍ାଣ୍ଅପ ୍ ଇଣି୍ଆ 

ଆରମ୍ 5ଏପି୍ରଲ୍  2016

ଯ�
ାଜ

ନ
ା ପ୍ରଗତି

ମଯଜାରନଜା ମହବଜା ଦନିଠଜାେୁ 21 େଜାର୍୍ 
2022 ଯଜାଏ ଷ୍ଜାଣ୍ଅପ୍  ଇଣି୍ଆ  ମଯଜାରନଜା 
ଦ୍ଜାେଜା 1,33,995ଟ ିବ୍ଜାଙ୍କ ଖଜାତଜାଧଜାେୀଙୁ୍କ 
30,160 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 
ଅନୁସେୂତି ରଜାତବିଗ୍େ ମଲଜାକଙ୍କ 19310 
ଖଜାତଜାଧଜାେୀଙ୍କ ପଜାଇ ଁ3976.84 ମକଜାଟ ି
ଟଙ୍କଜା େଞ୍େୁ କେଜାଯଜାଇଥିବଜାମବମଳ 
ଅନୁସେୂତି ରନରଜାତଙି୍କ 6435ଟ ିଖଜାତଜାମେ  
1373.71 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା େଞ୍େୁୀ ପ୍ରଦଜାନ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି  2019-20 ଆଥ୍ଣିକବଷ୍ମେ 
ଷ୍ଜାଣ୍ଅପ୍  ଇଣି୍ଆ ମଯଜାରନଜାକୁ 15ତେ ଅଥ୍ 
କେଶିନ ପରୂ୍ ୍ସେୟ ଅଥଜ୍ାତ୍  2020-25 
ଯଜାଏ ବସି୍ତଜାେ କେବିଜାକୁ ଅନୁେତ ିପ୍ରଦଜାନ 
କେଛିନ୍ତ।ି 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ଆଥ୍ଣିକ ସଶକି୍କେଣ ଏବଂ 
ମେଜାରଗଜାେ ସଷିୃ୍। ଏହଜାସହ େହଳିଜା, ଅନୁସେୂତି 
ରଜାତ,ି ରନରଜାତ ିମଗଜାଷ୍ୀଙ୍କ ଭିତମେ ଉମଦ୍ଜାଗୀ 
ଭଜାବକୁ ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହନ ମଦବଜା। 

ନୂଆ 
ଶକି୍ାନୀତଯିରସମସ୍ତଙ୍ 
ସମାନ ପ�ଞ୍ ଯ�ଲା 
ସନୁଶିି୍ତ 

ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ା ନୀତ ି

ଆରମ୍ 2020

ଯ�
ାଜ

ନ
ା ପ୍ରଗତି

ନୂଆ ଶକି୍ଷଜାନୀତ ିଦ୍ଜାେଜା ସ୍ଲୁ୍  ଏବଂ କମଲରେ 
ପଜାଠପଢ଼ଜା ବଷିୟମେ ନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 
ଏନ୍ ଇପି- 2020 ଭଜାେତେ ଯୁବକଙୁ୍କ କୁଶଳ 
କେବିଜା ଏବଂ ଭବଷି୍ତ ନେିଜ୍ାଣ ପଜାଇ ଁମସେଜାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରସୁ୍ତତକେବିଜା ଉପମେ ଗୁେୁତ୍ୱ ମଦଇଛ।ି ଏଥିମେ 
େଧ୍ୟେସ୍ତେେ ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀଙ୍କ ଲଜାଗି େଧ୍ୟ ବମିଶଷ 
ବ୍ବସ୍ଜା କେଜାଯଜାଇଛ।ି ମସେଜାନଙ୍କ ଭିତମେ 
ବ୍ବସଜାୟିକ ମକୌଶଳ ମଯେତି ିକଜାଠକଜାେ, 
ବରୁିଳ ିେେଜାେତ,ି ବଗିେଜା, େଜାଟେି ପଜାତ୍ର ନେିଜ୍ାଣ 
ପଜାଇ ଁମକୌଶଳ ତଜାଲିେ ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯିବ। ନୀତ ି
ଅନୁସଜାମେ 2025 ସଦୁ୍ଜା ଅତକିମ୍ ମେ 50 
ପ୍ରତଶିତ ଛଜାତ୍ରଙୁ୍କ ବ୍ବସଜାୟିକ ମକୌଶଳ ପ୍ରଦଜାନ 
ଲଜାଗି ଲକ୍ଷ୍ େଖଜାଯଜାଇଛ।ି 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ଶକି୍ଷଜାେ ସବୁସ୍ତେମେ ସେସ୍ତଙ୍କ 
ପଜାଇଁ ସେଜାନ ପହଞ୍ଚ ିସନୁଶିି୍ତ କେବିଜା। 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ସି୍ଲିଂ, େସିି୍ଲିଂ ଓ ଅପ୍ ସି୍ଲିଂ 
ପଜାଇଁ ଏକ ବଶିଜାଳ ଭିର୍ଭୂିେି ନେି୍ଜାଣ ସଜାଗେକୁ 
ମେଜାରଗଜାେ ସମୁଯଜାଗ ବଢ଼ଜାଇବଜା। 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଦୀକ୍ଷଜା ପଲଜାଟଫେ୍ମେ ଦ୍ଜାଦଶ ମରେଣୀ ଯଜାଏ 
ପ୍ରମତ୍କ ବଷିୟମେ ପଜାଠ ଉପଲବ୍ଧ 

େହଛି।ି 35 େଜାର୍ ଏବଂ ମକନ୍ଦ୍ରଶଜାସତି 
ଅଞ୍ଚଳମେ ଦୀକ୍ଷଜାକୁ ଆପଣଜାଯଜାଇଛ।ି 

ସବିଏିସ୍ ଇ ଏନ୍ ସଇିଆର୍ ଟସିହ ମକଜାଟ ି
ମକଜାଟ ିଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶକି୍ଷକ ଏହଜାକୁ 

ଗ୍ରହଣ କେଛିନ୍ତ।ି 

ପ୍ରଗତି

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଆରମ୍ 5 ସଯ୍ଟମ୍ର  2017

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ପିଲଜାଙୁ୍କ ଅନ୍ ଲଜାଇନ୍  ଶକି୍ଷଜା ସଜାଗେକୁ ଶକି୍ଷକେଜାନଙୁ୍କ 
ଅନ୍ ଲଜାଇନ୍ ମେ ଆବଶ୍କ ତଜାଲିେ ପ୍ରଦଜାନ ଲଜାଗି ଦୀକ୍ଷଜା ମପଜାଟ୍ଜାଲ୍  
ଆେମ୍ଭ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ପିଲାଙୁ୍ ପାଠପଢା ସ� ଶକି୍କଙୁ୍ 
ବ ିଅନ୍ ଲାଇନ୍  ତାଲିମ

େୀକ୍ା

 ଅଟଳ ଇଯନାଯଭସନ୍  
ମିଶନରୁ ଆଞ୍ଳିକ 
ଭାରାଯର ସଜୃନକୁ ମିଳୁଛ ି
ଯପ୍ରାତ୍ସା�ନ 

ଅଟଳ ଇଯନାଯଭସନ୍  ମିଶନ
ଆରମ୍ ଅଯକଟାବର  2021

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ପ୍ର
ଗ

ତ
ି

ଆେମ୍ଭ: 26 ଏପି୍ରଲ୍  2016
ଉମର୍ଶ୍: ମଖଳଜାଳଙି୍କ ପ୍ରତଭିଜାକୁ ମଦଖି ମସେଜାନଙୁ୍କ 
ସହଜାୟତଜା ଓ ବକିଜାଶ କେବିଜା। 
ମଖଜାମଲଜା ଇଣି୍ଆ ମଯଜାରନଜା ଦ୍ଜାେଜା େଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ 
ଅନ୍ତେଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟସ୍ତେମେ ଅମନକ ମଖଳଜାଳ ିସଫଳତଜା ଅର୍ନ 
କେୁଛନ୍ତ।ି ଏହ ିମଯଜାରନଜାମେ ତୃଣେଳୂସ୍ତେେୁ ଉପେ 
ସ୍ତେଯଜାଏ ଏକ ଇମକଜାସଷି୍ମ୍  ପ୍ରସୁ୍ତତ ମହଜାଇଛ।ି ଏହ ି
ମଯଜାରଜାନ ସଫଳତଜା ପୂବ୍କ ମଖଳଜାଳଙୁି୍କ ମଖଜାରବିଜା ଏବଂ 
ମସେଜାନଙୁ୍କ ବକିଶତି କେ ିଅଲମ୍ପକି ମପଜାଡୟିେଠଜାମେ 
ପହଞ୍ଚଜାଇବଜା ମକ୍ଷତ୍ରମେ ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍୍ ଭୂେିକଜା ନବି୍ଜାହ 
କେୁଛ।ି ମଖଳ େଇଦଜାନେ ବକିଜାଶ ଦ୍ଜାେଜା 2008େୁ 
2014 ଭିତମେ ମଦଶମେ 38 ମଖଳ ଭିର୍ଭୂିେି 
ଥିବଜାମବମଳ 2014େୁ 2020 ଭିତମେ 360 
ମହଜାଇପଜାେଛି।ି  ଅନ୍ପକ୍ଷମେ ମକଜାେଂିମେ ସଧୁଜାେ ଦ୍ଜାେଜା 
14595କୁ ତୃଣେଳୂେୁ କପିେ ିପ୍ରତଭିଜା େୟନ କେବିଜାକୁ 
ମହବ ମସ ମନଇ ତଜାଲିେ ଦଆିଯଜାଇଛ।ି 2024 ଯଜାଏ 
ମଖଳ ପଜାଇଁ 25 ଉତ୍କୃ ଷ୍ ମକନ୍ଦ୍ର, 100 େଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉତ୍ଷ୍ 
ଏକଜାମଡେୀ ଏବଂ 1000 ମଖମଲଜା ଇଣି୍ଆ ମକନ୍ଦ୍ର ସଜାେଜା 
ମଦଶମେ ରଲି୍ଜାସ୍ତେମେ ସ୍ଜାପିତ କେଜାଯିବ।

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ସ୍ଲୁ୍ , ବଶି୍ୱବଦି୍ଜାଳୟ, ଅନୁସନ୍ଜାନ 
ସଂସ୍ଜାନ ଏବଂ ଏମ୍ ଏସ୍ ,ମ୍ ଇ ସ୍ତେମେ ସରୃନ ସ 
ଔମଦ୍ଜାଗିକ େମନଜାବୃତକୁି ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହତି କେବିଜା ଏବଂ  
ଏବଂ ସଜାେଜା ମଦଶମେ ଏମନଇ ଏକ ଇମକଜାସଷି୍ମ୍  
ତଆିେ ିକେବିଜା। 
n  26 ଏପି୍ରଲ୍  2022ଯଜାଏ ମଦଶମେ 

ଅଟଳ ଟଙି୍କେଂି ଲ୍ଜାବ୍  ସଂଖ୍ଜା 
9500େୁ ଅଧିକ େହଛି।ି ଏହଜା 
34େଜାର୍ ଓ ମକନ୍ଦ୍ରଶଜାସତି ଅଞ୍ଚଳେ 
722ଟ ିରଲି୍ଜାମେ ବସି୍ତଜାେଲଜାଭ 
କେଛି।ି 

n  ଭଜାେତ ସୀଡ୍  ଫଣ୍ େଜାଧ୍ୟେମେ 
300 ଇନ୍ କୁ୍ମବଟେ ଦ୍ଜାେଜା 3600 
ଉମଦ୍ଜାଗୀଙୁ୍କ ସହଜାୟତଜା ପ୍ରଦଜାନ। 

n  ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ େନ୍ତ୍ରେିଣ୍ଳ ନକିଟମେ 
ଅଟଳ ଇମନଜାମଭସନ୍  େିଶନକୁ 
2023 ଯଜାଏ ରଜାେ ିେଖିବଜାକୁ 
େଞ୍େୁୀ ମଦଇଛନ୍ତ।ି 

n  ଏହ ିେିଶନ୍ ଦ୍ଜାେଜା ମକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଜାପନଜା 
ଓ ହତିଜାଧିକଜାେୀଙ୍କ ସହଜାୟତଜା ଲଜାଗି 
2000 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ ଟଙ୍କଜା ଖର୍୍। 

ଯଖଯଲାଇଣି୍ଆ: ଯଖଳ ଓ ଯଖଳାଳିଙ୍ 
ବକିାଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମ 

ବଶି୍ବେି୍ୟାଳୟ

ଆଇଆଇଟି
2014 20142021 2021

ଆଇଆଇଏମ ୍ 

ଉର୍ଶକି୍ା ସଂସ୍ାକୁ ବ ି
ଯପ୍ରାତ୍ସା�ନ 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଏହ ିମଯଜାରନଜାେ ସମେତନତଜା 
ବୃଦ୍ପିଜାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ଅଭିଯଜାନ େଧ୍ୟ 

କେଜାଯଜାଉଛ,ି ଯଜାହଜାଦ୍ଜାେଜା ଅଧିକେୁ 
ଅଧିକ ନଜାଗେକି ଏହ ିମଯଜାରନଜାେ 

ଲଜାଭ ପଜାଇପଜାେମିବ। ଏଥିମେ 
ଭଜାେତ ସେକଜାେ ନୂତନ ନଯୁିକି୍ ପଜାଇଁ 
ନଯୁିକି୍ଦଜାତଜାଙୁ୍କ ଇପିଏଫ ଅବଦଜାନେ 

8.33% ପ୍ରଦଜାନ କେନ୍ତ।ି

ପ୍ରଗତି

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଆରମ୍ ଅଗଷ୍ 07, 2016 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ନଯୁିକି୍ଦଜାତଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ସଜାହତି କେବିଜା ଏବଂ ନୂତନ ନଯୁିକି୍ 
ସମୁଯଜାଗ ପ୍ରଦଜାନ କେବିଜା

ଯରାଜଗାର ଯପ୍ରାତ୍ସା�ନ ଯ�ାଜନାଠାରୁ 
ଆରମ୍ କରି ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳତା ପ�୍ଷ୍ୟନ୍

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ଯରାଜଗାର ଯପ୍ରାତ୍ସା�ନ ଯ�ାଜନା 1.21
ଯକାଟି �ତିାଧକିାରୀ 
ଉପକୃତ ଯ�ାଇଛନ୍,ି 
1.53 ଲକ୍ ପ୍ରତଷିା୍ନ 
ମାଧ୍ମଯର 27 ନଯଭମ୍ର 
2021 ସଦୁ୍ା ।

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ା ଏଯଜନ୍ସୀ 
େଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପେୀକ୍ଷଜା ଏମରନ୍ସୀ ମେ’ 2018ମେ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିଲଜା। 
ଭଜାେତମେ JEE, NEET, NET ପେ ିଆଡେିଶନ ପଜାଇଁ 
ସେସ୍ତ ପେୀକ୍ଷଜା ବର୍େ୍ଜାନ ଏହଜା ଦ୍ଜାେଜା ପେେିଜାଳତି ମହଉଛ ି। 
ପ୍ରତବିଷ୍ ବଭିିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଜାନେ ପ୍ରମବଶକିଜା ପେୀକ୍ଷଜା ପଜାଇ ଁପ୍ରଜାୟ 60 
ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାଥୀ୍ ଏହପିେ ିପେୀକ୍ଷଜା ଦଅିନ୍ତ।ି 

ଡିଜଟିାଲ୍ ବଶି୍ବେି୍ୟାଳୟ
ବଶି୍ୱସ୍ତେୀୟ ଉର୍ଶକି୍ଷଜାକୁ ସେସ୍ତଙ୍କ ପଜାଇ ଁଉପଲବ୍ଧ କେବିଜା ପଜାଇଁ 
ୟୁନଅିନ୍ ବମରଟ୍ 2022 ମେ ଏକ ଡରିଟିଜାଲ୍ ବଶି୍ୱବଦି୍ଜାଳୟ 
ପ୍ରତଷି୍ଜା ମଘଜାଷଣଜା କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏହଜା ଗୁଣଜାତ୍ମକ ଉର୍ଶକି୍ଷଜାେ ପହଞ୍ଚ 
ବୃଦ୍ ିକେବି, ଯଜାହଜା ବମିଶଷ କେ ିଗ୍ରଜାେଜାଞ୍ଚଳ, ଦୁଗ୍େ, ଆଦବିଜାସୀ 
ଅଞ୍ଚଳମେ ଯମଥଷ୍ ଉପମଯଜାଗୀ ମହବ।

ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା 
ଏହଜା 24 ଘଣ୍ଟଆି ଆଧଜାେମେ ସଜାେଜା ମଦଶମେ ଡଜାଇମେକଟ ଟୁ 
ମହଜାମ୍  େଜାଧ୍ୟେମେ 34ଟ ିଉର୍େଜାନେ ଶକି୍ଷଜାଭିର୍କି  େ୍ଜାମନଲ 
ପ୍ରସଜାେଣ ପଜାଇ ଁଏକ ପଦମକ୍ଷପ।  ଇଣ୍ଟେମନଟ୍  ପହଞ୍ଚ ିନଥିବଜା 
ଦୁଗ୍େ ଅଞ୍ଚଳମେ ପିଲଜାଙୁ୍କ ପଜାଠ ପଢ଼ବିଜାେ ବକିଳ୍ପ େଜାଧ୍ୟେ ସଷିୃ୍ 
କେବିଜାଲଜାଗି ଏହଜା ଲକ୍ଷ୍ େଖିଛ।ି  

ଜାତୀୟ ନ�ିକିୁ୍ତ ଏଯଜନ୍ସ ି
ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେୀ େଜାକେି ିପଜାଇଁ ନଯୁିକି୍ ପ୍ରକି୍ରୟଜାମେ ସଂସ୍ଜାେ 
ଆଣିବଜା ପଜାଇଁ ଏକ ରଜାତୀୟ ନଯୁିକି୍ ଏମରନ୍ସ ିଗଠନ ପଜାଇଁ 
ଅନୁମେଜାଦନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି  ସେକଜାେୀ େଜାକେି ିପଜାଇଁ ଇଚୁ୍କ 
ପେୀକ୍ଷଜାଥ୍ୀ ଏଠଜାମେ ଥମେ େଜାତ୍ର ପେୀକ୍ଷଜା ମଦମବ।    

ସ୍ୱୟଂ
ଷ୍ଡ ିମୱବ୍ ସ ଅଫ୍  ଆକଟଭି୍  ଲର୍୍ଣିଂ ଫେ ୟଗେ ଆସି୍ପେଗିେଗ୍  େଜାଇଣ୍ସ୍ 
(SWAYAM) ମହଉଛ ିଏକ ଇଣ୍ଟମିଗ୍ରମଟଡ୍ ପଲଜାଟଫେ,୍ ଯଜାହଜା 
ବଦି୍ଜାଳୟ (ନବେ-ଦ୍ଜାଦଶ)େୁ ମନଇ ସ୍ଜାତମକଜାର୍େ ଯଜାଏ ଅନଲଜାଇନ୍ 
ପଜାଠ୍କ୍ରେ ପ୍ରଦଜାନ କମେ।  19 ଏପି୍ରଲ 2022 ସଦୁ୍ଜା ଏଥିମେ 
2,71,90,053 ରଣ ଉପମଯଜାଗକର୍୍ଜା ପଞି୍କୃତ ମହଜାଇଛନ୍ତ।ି 

ନଷିା୍
ବଦି୍ଜାଳୟେ େଖୁ୍ ଏବଂ ଶକି୍ଷକେଜାନଙ୍କ ସଜାେଗି୍ରକ ଅଗ୍ରଗତ ି
ପଜାଇ ଁନଷି୍ଜା ଏକ ରଜାତୀୟ ପଦମକ୍ଷପ। ଶକି୍ଷଜା ମକ୍ଷତ୍ରକୁ େରବୁତ 
କେବିଜାପଜାଇ ଁମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେଙ୍କ ଦ୍ଜାେଜା ଏହ ିମଯଜାରନଜା ଆେମ୍ଭ 
କେଜାଯଜାଇଛ,ି ଯଜାହଜାେ ଉମର୍ଶ୍ ମହଉଛ ିମଦଶେ ଶକି୍ଷକେଜାନଙୁ୍କ 
ତଜାଲିେ ମଦବଜା। 

ଡିଜଟିାଲ୍ ଲାଇଯରେରୀ
ନ୍ଜାସନଜାଲ୍ ଡରିଟିଜାଲ୍ ଲଜାଇମବ୍ରେୀ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ ମହଉଛ ିଏକ 
ୱମିଣ୍ଜା ସର୍୍ ସବୁଧିଜା ମଯଜାଇବଜା ଲଜାଗି ବ୍ବସ୍ଜା।    ରଜାତୀୟ ପଠନ 
ଦବିସ ଅବସେମେ 19 ରୁନ୍ 2018ମେ ନ୍ଜାସନଜାଲ୍ ଡରିଟିଜାଲ୍ 
ଲଜାଇମବ୍ରେୀ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ ଉମନଜ୍ାେତି ମହଜାଇଥିଲଜା |

େଲିଲଗଡିୁକର ଆତ୍ମ ପ୍ରମାଣନ
'ସବନ୍େିନ ସେକଜାେ - ସବଜ୍ାଧିକ ଶଜାସନ' ଅନୁସେଣ କେ ିଭଜାେତ 
ସେକଜାେ ଡକୁ୍ମେଣ୍ଟଗୁଡକିେ ଆତ୍ମ-ପ୍ରେଜାଣୀକେଣ ପ୍ରକି୍ରୟଜା 
ଆେମ୍ଭ କେଥିିମଲ। ରୁନ୍, 2016 ଠଜାେୁ, ନଯୁିକି୍ ଏମରନ୍ସଗୁିଡକି 
ପ୍ରଜାଥ୍ୀେଜାନଙ୍କ ଦ୍ଜାେଜା ଆତ୍ମପ୍ରେଜାଣୀକେଣ ଡକୁ୍ମେଣ୍ଟଗ୍ ଦଜାଖଲ 
କେବିଜାକୁ ମହଜାଇଥଜାଏ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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18 ଏପି୍ରଲ୍ 2022 ପଯ୍୍ନ୍ତ, ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଆ ଅଧୀନମେ 1013789 
ବଦି୍ଜାଳୟ ପଞି୍କୃତ ମହଜାଇଛ।ି ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଆ େଭୁମେଣ୍ଟ ଏହଜାେ ବଭିିନ୍ନ 

ଫିଟମନସ୍ ଅଭିଯଜାନ ମଯପେକି ିଫିଟ୍ ଇଣି୍ଆ ସ୍ଲୁ୍ ସପ୍ତଜାହ, ଫିଟ୍ 
ଇଣି୍ଆ ଫି୍ଡମ୍ େନ୍, ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଆ ସଜାଇମକଲଜାଥନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ଜାନ୍ 
େଜାଧ୍ୟେମେ ମଦଶେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଲଜାକଙ୍କ ସହ ମଯଜାଡ ିମହଜାଇଛ।ି 

ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଆ େଭୁମେଣ୍ଟମେ ବୟସ ଅନୁଯଜାୟୀ ବଭିିନ୍ନ ଫିଟମନସ୍ 
ମପ୍ରଜାମଟଜାକଲ୍ ତଆିେ ିମହଜାଇଛ।ି 

ପ୍ରଗତି

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଆରମ୍ ଅଗଷ୍ 29, 2019

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ମଲଜାକଙ୍କ ମଦୈନନ୍ନି କଜାଯ୍୍ମେ ଶଜାେୀେକି କଜାଯ୍୍ 
ଏବଂ ମଖଳକୁଦକୁ ଅନ୍ତଭୁ୍କ୍ କେବିଜା

ପ୍ରତେିନି ଅଧଘଣ୍ଟା
ଫିଟ୍ ଯନସ ୍ର ଯଡାଜ୍  

ଫିଟ୍  ଇଣି୍ଆ ମଭ୍ୁ ଯମଣ୍ଟ 

ନ୍ୟାସନାଲ୍  କ୍ୟାରିୟର 
ସଭ୍ଣିଯର ଅପାର 
ଯରାଜଗାର, �ବୁକଙ୍ 
ସ୍ୱ୍ନ ଯ�ଉଛ ିସାକାର

ନ୍ୟାସନାଲ୍  କ୍ୟାରିୟର ସଭ୍ଣିସ
ଆରମ୍ 20 ଜଲୁାଇ 2015

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ପ୍ର
ଗ

ତ
ି

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ଯୁବଜାବଗ୍ଙୁ୍କ ମେଜାରଗଜାେ ମଖଜାରବିଜାମେ 
ସଜାହଜାଯ୍ କେବିଜା। 

n  ଏନ୍ ସଏିସ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନମେ, 
ଏପଯ୍୍ନ୍ତ ଏନ୍ ସଏିସ୍  ମପଜାଟ୍ଜାଲମେ 
94 ଲକ୍ଷେୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଉପଲବ୍ଧ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି  

n  ଏଥିସହ, 2 ଲକ୍ଷେୁ ଅଧିକ େଜାକେି ି
ମଖଜାରୁଥିବଜା ବ୍କି୍ ଏନସଏିସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଅଧୀନମେ ଆମୟଜାରତି ମେଳଜା 
େଜାଧ୍ୟେମେ େଜାକେି ିପଜାଇଛନ୍ତ।ି 

n  କଜାଉନମସଲିଂ ଉମର୍ଶ୍ମେ ଏନ୍ ସଏିସ୍  
ମପଜାଟ୍ଜାଲମେ 3,600 େୁ ଅଧିକ 
ବ୍ବସଜାୟ ପଜାଇଁ କ୍ଜାେୟିେ ସଜାେଗ୍ରୀ 
ଉପଲବ୍ଧ ।

n  ଏଥିପଜାଇଁ ncs.gov.in ମେ 
ପଞି୍କେଣ କେବିଜାକୁ ପଡବି, ଯଜାହଜା 
ପମେ ପ୍ରମତ୍କ ମକ୍ଷତ୍ରମେ େଜାକେିେି 
ସମୁଯଜାଗ ଉପଲବ୍ଧ ମହଜାଇଥଜାଏ।  ଏହଜା 
ସେକଜାେୀ ମହଉ କେି୍ଜା େହଳିଜାେଜାନଙ୍କ 
ପଜାଇଁ େଜାକେି,ି ଅଥବଜା ୱକ୍ଫ୍େ ମହଜାମ୍  
ମହଉ କେି୍ଜା ଦବି୍ଜାଗେଙ୍କ ପଜାଇଁ େଜାକେି।ି

ଲୋଖଯର ପ୍ରଥମ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ବେି୍ୟାଳୟ, ଉର୍ର-ପବୂ୍ଷ 
ରାଜ୍ୟଗଡିୁକଯର 22 ଟି ନୂତନ ବଶି୍ବେି୍ୟାଳୟ। 

ଯେଶର ପ୍ରଥମ ଯଫାଯରନସିକ୍ ଏବଂ ଯରଳ ପରିବ�ନ 
ବଶି୍ବେି୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଇଚ୍ଛୱା ରମୱା ରଦଶ ସଦୱା ଅଜୟ, ଅମର ରେତୁ।  ଦତୁନଆି ରକରବ ରଖୱାଜବି ତ ରମୱା ରଦଶକତୁ ରଖୱାଜତୁ, ରମୱା ରଦଶର ଭବଷିଦ୍ୟତକତୁ ରଦଖତୁ। 
ରମୱା ରଦଶ ପୱାଇଁ ଦତୁନଆି ଗବ୍ଥରର କେତୁ , ରୟ ଏମିତ ିଏକ ରଦଶ ଯୱାେୱା ମୱାନବକଲଦ୍ୟୱାଣ ପୱାଇଁ ରୱାସ୍ତୱା ରଦଖୱାଇପୱାରର। ବଶି୍ୱକତୁ ସଙ୍ଟରତୁ  
ମତୁକତୁଳୱାଇବୱାର ସୱାମର୍ଥଦ୍ୟ ଏେୱା ପୱାଖରର େିଁ ସନ୍ନେିତି’’। ନଜିର ଏେ ିଚନି୍ୱାଧୱାରୱା ଦ୍ୱାରୱା ସ୍ୱାମୀ ବରିବକୱାନନ୍ଙ୍ ‘ଭୱାରତ ବଶି୍ୱଗତୁରତୁ ’ ରେବୱାର 
ସ୍ପନକତୁ ସୱାକୱାର କରତୁ ଛନ୍ ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ। ତୱାଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରର ଆଜ ିବଶି୍ୱର ପ୍ରରତଦ୍ୟକ ଅନ୍ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରଫୱାରମରର ଆତ୍ମବଶି୍ୱୱାସ 
ସେକୱାରର ଭୱାରତର ପ୍ରତଧି୍ୱନୀ ଶତୁଣିବୱାକତୁ ମିଳତୁଛ।ି ରକୱାଭିଡ୍  କଳ ିକରଠୱାର ସମୟରର ବଶି୍ୱଗତୁରତୁ  ଭୱାରତ ଦତୁନଆିକତୁ ନୱା ରକବଳ ସଙ୍ଟରତୁ  

ମତୁକତୁଳବିୱାର ବଶି୍ୱୱାସ ରଦଇଛ ିବରଂ ପୂରୱା ବଶି୍ୱକତୁ ଏେୱାର ସୱାମର୍ଥଦ୍ୟ ପ୍ରଦଶ୍ଥନ କରିଛ।ି 

2014 େସହିଜାମେ, ମଯମତମବମଳ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ ବଶି୍ୱେ 
ସବ୍ବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ଭଜାବମେ ନବି୍ଜାେତି 
ମହଜାଇଥିମଲ, ମସମତମବମଳ ତଜାଙ୍କେ ମବୈମଦଶକି 

ନୀତ ି କପିେ ି ମହବ ତଜାହଜାକୁ ବଶି୍ୱ ଅନଜାଇ ବସଥିିଲଜା।  ପେବର୍୍ୀ 
ସେୟମେ ମସ ବଶି୍ୱମେ ନୂଆ ନୂଆ ବନୁ୍ ସଷିୃ୍ କେବିଜା ଏବଂ ପୁେୁଣଜା 
ବନୁ୍େଜାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକ୍କୁ ଆହୁେ ିେରଭୁତ କେବିଜା ଦଗିମେ ମଯଉଁ 
କଜାଯ୍୍ କେମିଲ ତଜାହଜାକୁ ସଜାେଜା ବଶି୍ୱ ପ୍ରଶଂସଜା କେଥିିଲଜା। ଏକବଂିଶ 
ଶତଜାବ୍ଦୀମେ, 'ଭଜାେତ ପ୍ରଥେ' ନୀତକୁି ପ୍ରଜାଧଜାନ୍ ମଦଇ, ତଜାଙ୍କଦ୍ଜାେଜା 
ଗ୍ରହଣ କେଜାଯଜାଇଥିବଜା ନୀତ ି'ଆକଟଂି ଇଷ୍’ ଏବଂ 'ଲୁକଂି ଓଗ୍ମବଷ୍’ ନୀତ ି
ଭଜାବମେ େଜାନ୍ତଜା ପଜାଇଲଜା। ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙ୍କ ମନତୃତ୍ୱଜାଧୀନ 
ଭଜାେତ ସେକଜାେଙ୍କ ଦୃଷି୍ମକଜାଣ ପୁେୁଣଜା ଶଙୃ୍ଖଳେୁ େକୁ୍ ଥିଲଜା। ଏହଜାେ 
ପେେିୟ ଆଉଥମେ ପ୍ରେଜାଣିତ ମହଜାଇଥିଲଜା ମଯମତମବମଳ ସଜାେଜା 
ବଶି୍ୱ କମଠଜାେ େହଜାେଜାେୀ କମେଜାନଜା ସହ ଲଢୁ଼ଥିଲଜା ମସମତମବମଳ  

150େୁ ଅଧିକ ମଦଶକୁ ସଜାହଜାଯ୍ କେ ିେଜାନବକିତଜାକୁ ଏକ ନୂତନ 
ବଶି୍ୱଜାସ ମଦଇଥିମଲ।  ଭଜାେତ ଏମବ ଆତ୍ମବଶି୍ୱଜାସମେ ଭେପୂେ। 
ମକଜାଭିଡ ପେବର୍୍ୀ ସେୟମେ ବଶି୍ୱ ଭଜାେତ ଆଡକୁ େହୁଜାଁଇଛ।ି 
ଏହଜାେ କଜାେଣ ମହଉଛ ିର ି-20େୁ ବ୍ରକି୍, କ୍ଜାଡେୁ ଏସ୍ ସଓି ସମି୍ଳନୀ 
ଏବଂ ଆସଆିନ େୁ ଇଷ୍ର୍୍ ଇମକଜାମନଜାେିକ୍ ମଫଜାେମ୍ ଏବଂ ମକଜାପ-
26 ପଯ୍୍ନ୍ତ ପ୍ରମତ୍କ ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଫଜାେେମେ 
ଭଜାେତେ ସ୍େ ଶୁଣିବଜାକୁ ବଶି୍ୱ ସେଦୁଜାୟ ଉତ୍ଣ୍ଠଜାେ ସହ ଅନଜାଉଛନ୍ତ।ି 
େିଳତି ରଜାତସିଂଘ ସେୁକ୍ଷଜା ପେଷିଦେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଜା ସହ ଭଜାେତ ପ୍ରେଜାଣ 
କେଛି ିମଯ ଏକ ମବୈଶ୍ୱକି ଦଜାୟିତ୍ୱ ନବି୍ଜାହ କେବିଜାମେ ଏହଜା ସକ୍ଷେ।  
ବଶି୍ୱଗୁେୁ ଭଜାେତ ଏମବ ନରିେ େଜାସ୍ତଜା ନମିର ତଆିେ ି କେବିଜାମେ 
ବଶି୍ୱଜାସ େମଖ।  ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀଙ୍କ ଦୃଷି୍ମକଜାଣ ମହଉଛ ି
ଏକ ଶକି୍ଶଜାଳୀ, ଆଧୁନକି ଏବଂ ଆତ୍ମନଭି୍େଶୀଳ ଭଜାେତ ଗଠନ, 
ଯଜାହଜା ବଶି୍ୱ େଜାନବକିତଜା ପଜାଇଁ ସହଜାୟକ ମହଜାଇପଜାେବି। 

ଭାରତ ଯ�ଉଛ ିବଶି୍ଗରୁୁ
ଅ୍ରାଷ୍ଟ୍ଲୀୟ

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ



36 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ମମ’ 2022 

ଆନ୍ତରଜ୍ାତୀୟ ମସୌେ ଆଲଜାଇନ୍ସ (ISA) ମହଉଛ ିମସୌେ ଉତ୍ସ 
ସେଦୃ୍ ମଦଶଗୁଡକିେ ବମିଶଷ ଶକି୍ ଆବଶ୍କତଜା ପେୂଣ 
ପଜାଇ ଁନଆିଯଜାଇଥିବଜା ଏକ ପଦମକ୍ଷପ, ଯଜାହଜା ଭଜାେତ ଏବଂ 
ଫ୍ଜାନ୍ସ ଦ୍ଜାେଜା ପେେିଜାଳତି। ଏହ ିଆନ୍ତରଜ୍ାତୀୟ ସଂଗଠନେ 

େଖୁ୍ଜାଳୟ ଭଜାେତମେ ଅବସ୍ତି। ଏପଯ୍୍ନ୍ତ 103 ଟ ିମଦଶ 
ଏହଜାେ ସଦସ୍ ମହଜାଇଛନ୍ତ।ି

ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ଯସୌର 
ଆଲିଆନ୍ସ

ବଯିେଶ ନୀତ…ି ବଗିତ ଆଠବର୍ଷଯର ଭାରତର 
ଯବଯେଶ ନୀତକିୁ ମିଳିଛ ିନୂଆ ପରିଚୟ 

ବସି୍ତାରିତ ସମ୍କ୍ଷ ଓ 
ପଯଡାଶୀ ପ୍ରଥମ 

n  ପ୍ରମତ୍କ େଜାଷ୍ଟ୍ରପଜାଇଁ ମକବଳ ନରିେ ବନୁ୍ 
ବଜାଛବିଜା ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍୍ ନୁମହଁ, ବେଂ ଘଟଣଜାକ୍ରେକୁ 
ନରେମେ େଖି ମସେଜାନଙ୍କ େୟନ ଓ ନେିନ୍ତେ 
ସମ୍ପକ୍ େକ୍ଷଜା ବ ିଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍୍ ମହଜାଇଥଜାଏ। 

n  ଏହ ିେନି୍ତଜାଧଜାେଜା ସହତି, ପମଡଜାଶୀ ମଦଶେଜାନଙ୍କ 
ସହତି ସମ୍ପକ୍କୁ ସଦୃୁଢ଼ କେବିଜା ଦଗିମେ 
'ପମଡଜାଶୀ ପ୍ରଥେ' ଏବଂ 'ବସି୍ତଜାେତି ପମଡଜାଶୀ' 
ନୀତ ି2014 ପମେ ମଦଶେ ମବୈମଦଶକି 
ନୀତେି ଆଧଜାେ ମହଜାଇଛ।ି 

n  ଶୀଷ୍ ମନତୃତ୍ୱଙ୍କ ନୂତନ େନି୍ତଜାଧଜାେଜା ସହତି 
ଭଜାେତ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱ ପେପିଟ୍ଟଳମେ ଥିବଜା ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ 
ସମଙ୍କଜାେ େଧ୍ୟ ଦୂେ ମହଜାଇଛ।ି କମେଜାନଜା 
ସେୟମେ 'ବସମୁଦବ କୁଟୁେ୍କମ୍'େ େନ୍ତ୍ରମେ 
ଉଦ୍ ବୁଦ୍ ଭଜାେତ ବଶି୍ୱମେ ମନତୃତ୍ୱ ମନବଜାେ ଏକ 
ନୂଆ ପେେିୟ ହଜାସଲ କେଛି।ି   

ଭଜାେତମେ ମଯଜାଗେ ପ୍ରଜାେୀନ ଏବଂ ସେଦୃ୍ ପେମ୍ପେଜା 
ବଶି୍ୱମେ ପେେିୟ ସଷିୃ୍ କେଛି।ି ଆଉ ମସଥିଲଜାଗି ରୁନ୍ 21 
କୁ ଆନ୍ତରଜ୍ାତୀୟ ମଯଜାଗ ଦବିସ ଭଜାବମେ େଜାନ୍ତଜା େଳିଛି।ି 

ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ଯ�ାଗ େବିସ 

ରଦଶ ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରିଥିରଲ  
ଗତବଷ୍ଥ ଆନ୍ଜ୍ଥୱାତୀୟ ରଯୱାଗ 
ଦବିସର କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକ୍ରମରର 177

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ସମବଭ୍ବନୁ୍ତ ସଖୁି ନେଃ, ସମବ ୍ଭବନୁ୍ତ ନେିଜାେୟଜା- ଏହ ି
େନ୍ତ୍ରମେ ଅଭିଷକି୍ ଭଜାେତ ମକଜାଭିଡ୍  ପେସି୍ତିମିେ ଦୁଇଟ ି

ମକଜାଭିଡ୍  ଭଜାକ୍ନି୍  ବକିଜାଶ କେବିଜାମେ ସେଥ ୍ମହଜାଇପଜାେଛି।ି 
ମକବଳ ଏହ ିସଫଳ ଟକିଜାକୁ ନରି ମଦଶେ ମଲଜାକେଜାନଙୁ୍କ 
ଲଗଜାଯଜାଇଥିଲଜା ତଜାହଜା ନୁମହ,ଁ ବେଂ ଏହଜା  150ଟ ିଅନ୍ 
ମଦଶକୁ େଧ୍ୟ ଟକିଜା େପ୍ତନ ିକେ ିେଜାନବୀୟତଜାେ ପେେିୟ 

ମଦଇଛ।ି  ଏହଜାକୁ ମଦଖି କଛି ିମଦଶ ଭଜାେତକୁ େଜାେଜାୟଣେ 
ହନୁେଜାନଙ୍କ ସହ ବ ିତୁଳନଜା କେଛିନ୍ତ।ି 

ଭ୍ୟାକ୍ସନ୍ି  ଯମୈତ୍ୀ

ଆମେେକିଜା, ରଜାପଜାନ ଏବଂ ଅମଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ସହ ଭଜାେତକୁ 
କ୍ଜାଡ୍  ସେହୂେ େହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ ଭଜାଗିଦଜାେ ଭଜାମବ ଗ୍ରହଣ 

କେଜାଯଜାଏ। ହନି୍-ପ୍ରଶଜାନ୍ତ େହଜାସଜାଗେୀୟ ମକ୍ଷତ୍ରମେ ଶଜାନ୍ତ ି
େକ୍ଷଜା କେବିଜା ପଜାଇଁ ଏହ ିସେହୂ ଅତ୍ନ୍ତ ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍୍। 

ଏମବ ଆମେେକିଜା, ରଜାପଜାନ, ଅମଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ସହ ଋଷ େଧ୍ୟ 
2+2 ବଜାର୍୍ଜାମେ ମଯଜାଗ ମଦଇଛ।ି ଏହଭିଳ ିଭଜାେତକୁ 
ଅଷ୍େଥେ ପଜାଇଁ ସଂଯୁକ୍ େଜାଷ୍ଟ୍ର ସେୁକ୍ଷଜା ପେଷିଦେ 

ଅସ୍ଜାୟୀ ସଦସ୍ଭଜାମବ ବଛଜାଯଜାଇଛ।ି 

କ୍ାଡ୍  2+2 ବାର୍୍ଷା

n  େୁଷ-ୟୁମକ୍ରନ ଯୁଦ୍ ସେୟମେ 
ଭଜାେତ ଏହଜାେ 22 ହରଜାେେୁ ଅଧିକ 
ନଜାଗେକିଙୁ୍କ ମଫେଜାଇ ଆଣିବଜା ପଜାଇଁ 
ଅପମେସନ୍ ଗଗେଜା ଆେମ୍ଭ କେଥିିଲଜା 
ଏବଂ ପଜାକସି୍ତଜାନ ସମେତ ବଶି୍ୱେ ଅନ୍ 
ମଦଶେ ଛଜାତ୍ରେଜାମନ େଧ୍ୟ ଭଜାେତ ଦ୍ଜାେଜା 
ଉଦ୍ଜାେ ମହଜାଇଥିମଲ।

n  କମେଜାନଜା ଅବଧି ସେୟମେ େଧ୍ୟ ଏକ 
ଦଜାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ େଜାଷ୍ଟ୍ର ଭଜାବମେ ଭଜାେତ 
ନଜାଗେକିେଜାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱେ ବଭିିନ୍ନ ମଦଶେୁ 
ଆଣିବଜା ପଜାଇ ଁ'ବମନ୍ ଭଜାେତ େଶିନ' 
ଏବଂ 'ଅପମେସନ୍ ସଜାେଦୁ୍ ମସତୁ' 
ଅଭିଯଜାନକୁ ସଫଳତଜାେ ସହ ଆେମ୍ଭ 
କେଥିିଲଜା।

n  େଜାଇନଜାେ ୟୁହଜାନ ସହେେୁ 647 
ରଣ ଭଜାେତୀୟଙ୍କ ସହ େଜାଲଦ୍ୀପେ 7 
ନଜାଗେକିଙୁ୍କ ଉଦ୍ଜାେ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 

n  2015 ମେ, ମୟମେନେୁ ଭଜାେତୀୟ 
ନଜାଗେକିଙୁ୍କ ସ୍ଜାନଜାନ୍ତେ କେବିଜା 
ପଜାଇ ଁ'ଅପମେସନ୍ େଜାହତ୍' ଆେମ୍ଭ 
କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା।

n  ମଯମତମବମଳ ଏପି୍ରଲ 25, 
2015ମେ ମନପଜାଳମେ ଭୂେକିମ୍ପ 
ମହଜାଇଥିଲଜା, ମସମତମବମଳ ସ୍ତନ୍ତ୍ର 
ବେିଜାନ େଲିିଫ୍ ସଜାେଗ୍ରୀ ସହ 67 
େଲିିୟନ ଡଲଜାେ ସହଜାୟତଜା ପ୍ରଦଜାନ। 

n  ଇମଣ୍ଜାମନସଆିମେ ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ 
ସନୁଜାେମିେ ପୀଡତିଙ୍କ ପଜାଇଁ 
ଅପମେସନ୍ ସଜାେଦୁ୍ ମେୈତ୍ରୀ

n  ମେଜାରଜାେି୍କମେ 2019 ଝଡ 
ସେୟମେ ଭଜାେତ େଜାନବକି ସହଜାୟତଜା 
ଏବଂ ବପିଯ୍୍ୟ ପ୍ରଶେନ ମସବଜା 
ମଯଜାଗଜାଇଥିଲଜା। 

n  ଇଷ୍େ ଦନି ଆତଙ୍କବଜାଦୀ ଆକ୍ରେଣ 
ପମେ ରେୀଲଙ୍କଜା ଯଜାତ୍ରଜା କେଥିିବଜା 
ଭଜାେତେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର 
ମେଜାଦୀ ପ୍ରଥେ ବଶି୍ୱ ମନତଜା ଥିମଲ। 
ଏହ ିସେୟମେ, ରେୀଲଙ୍କଜାମେ ଭଜାେତେ 
ରେୁେୀକଜାଳୀନ ଆେ୍ମୁଲଜାନ୍ସ ମସବଜା 
ମଯଜାଗଜାଇଥିଲଜା ଯଜାହଜା ମଦଶେ ସେସ୍ତ 
ନଅଟ ିପ୍ରମଦଶମେ ଉପଲବ୍ଧ।

ସବୁଠୁ ଆଗଆୁ 
ଭାରତର ସ�ାୟତା 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଅନ୍ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପକ୍ଥରର ଭୱାରତର ଭୱାବମରୂ୍୍ଣିର ପରବିର୍୍ଥନ ରେବୱାର 
କୱାରଣ ରେଉଛ ି ରଦଶର ବଶି୍ୱସନୀୟତୱା ବୃଦ୍,ି ସତୁରକ୍ଷୱା ବୃଦ୍ ି ସେତି 
ରଦଶର ରଲୱାକଙ୍ ଜୀବନକତୁ ସେଜ କରିବୱା ପୱାଇଁ ନରିନ୍ର ପ୍ରୟୱାସ। 
ଏେୱାର ଏକ ଉଦୱାେରଣ ରେଉଛ ି ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ ଏବଂ ଭିସୱା ପୱାଇବୱା 
ପୱାଇଁ ସତୁବଧିୱା। ଗତ କଛି ି ବଷ୍ଥ ମଧ୍ୟରର ରଦଶରର 300ରତୁ  ଅଧିକ 
ନୂତନ ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛ।ି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ କତୁେନ୍,ି 
ଭୱାରତର ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ ଶକି୍ତ ବୃଦ୍ ି କରିଛ।ି ରସଥିପୱାଇଁ ତ ଦତୁନଆିର 
ରଯରକୌଣସ ି ରଦଶକତୁ ଗରଲ ବ ି ରଯରତରବରଳ ଜରଣ ନଜିର 
ଭୱାରତୀୟ ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ ରଦଖୱାଏ, ରସ ଆଗ ସମ୍ୱାନ ପୱାଏ। ଆଗରର 
ଥିବୱା ରଲୱାକଟ ିତୱା’ େୱାତଧର ିବୱାଟ କଢୱାଇନଏି। ଏେୱା େିଁ େନି୍ତୁସ୍ତୱାନୀ 
ରେବୱାର ଗବ୍ଥ ଓ ରଗୌରବ। 2014 ପବୂ୍ଥରତୁ , ରଦଶରର ମୱାତ୍ର 77 
ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ ରସବୱା ରକନ୍ଦ୍ର କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲୱା, ବର୍୍ଥମୱାନ 424 ଡୱାକରର 
ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ ରସବୱାରକନ୍ଦ୍ରରର ପରିଣତ ରେୱାଇଛ।ି ଏେୱା ସେତି 521 
ସ୍ତନ୍ତ ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ ରସବୱା ରକନ୍ଦ୍ର ରସବୱାରର ନରିୟୱାଜତି। ଅନଲୱାଇନ୍ 
ଆରବଦନ ପୱାଇଁ ରପୱାଟ୍ଥୱାଲ୍ ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ ରସବୱା ନୱାମରର ଉପଲବ୍ଧ। 
2014 ପଯ୍ଥଦ୍ୟନ୍, ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ ପୱାଇବୱା ପୱାଇଁ େୱାରୱାେୱାରି 16 ଦନି 
ଲୱାଗତୁଥିଲୱା, ବର୍୍ଥମୱାନ ମୱାତ୍ର 5 ଦନିରର ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ େୱାତରର ପେଞ୍ତୁଛ।ି 
2014 ରତୁ  ମୱାର୍୍ଥ 2022 ପଯ୍ଥଦ୍ୟନ୍ 7,68,04,991 ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ 
ଜୱାରି କରୱାଯୱାଇଛ।ି ଭୱାରତର ନୱାଗରିକମୱାରନ ବଶି୍ୱର 16 ଟ ିରଦଶ 
ପରଦିଶ୍ଥନ କରବିୱା ପୱାଇଁ ଭିସୱା ଆବଶଦ୍ୟକ କରନ୍ ିନୱାେିଁ । ଏେ ିରଦଶକତୁ 
ଯିବୱା ପୱାଇଁ ରେରଲ ଭୱାରତୀୟ ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ ଯରରଷ୍ଟ ରେୱାଇରୱାଏ। 

ପାସଯପାଟ୍ଷ
ଆଞ୍ଚଳକି ବସୃି୍ତତ ଅଥ୍ମନୈତକି ଭଜାଗିଦଜାେୀ (RCEP) ମହଉଛ ିଏକ 
େକୁ୍ ବଜାଣିର୍ େୁକି୍ ଯଜାହଜା ଆସଆିନ୍ େ 10 ସଦସ୍ େଜାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ 
ଅମଷ୍ଟ୍ରଲିଆ, େୀନ୍, ରଜାପଜାନ, ଦକି୍ଷଣ ମକଜାେଆି, ନୁ୍ରଲି୍ଜାଣ୍ ଦ୍ଜାେଜା 
ଗ୍ରହଣ କେଜାଯଜାଇଛ।ି କନୁି୍ତ ଦୁନଆିେ େଜାପମେ ନ ଆସ ିପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ 
ମେଜାଦୀ ଭଜାେତେ ବଜାର୍୍ଜା ଉପସ୍ଜାପନ କେଛିନ୍ତ।ି ମସ କହଛିନ୍ତ ିମଯ ଆମେ 
ପଜାେସ୍ପେକି ସହମଯଜାଗେ ଭଜାବନଜାମେ କଜାଯ୍୍କେୁ, କନୁି୍ତ ଏଥିମେ ଆେେ 
ସ୍ଜାଥ୍କୁ ବଳଦିଜାନ ମଦଇ ପଜାେବୁି ନଜାହିଁ। ଭଜାେତ ଦୃଢ଼ଭଜାବମେ କହଛି ି
ମଯ RCEP ମଦଶଗୁଡକି ସହତି ଆେେ ବଜାଣିର୍ ନଅିଣ୍ଟ ବୃଦ୍ ିପଜାଇଛ ି
ଏବଂ 2004ମେ କ୍ଷତ ିପେେିଜାଣ 7 ବଲିିୟନ ଡଲଜାେମେ ଥିବଜାମବମଳ 
2014ମେ ତଜାହଜା 78 ବଲିିୟନ ଡଡଲଜାେମେ ମହଜାଇଛ।ି । RCEP 
କୁ ପ୍ରତ୍ଜାଖ୍ଜାନ କେ ିପିଏେ ମେଜାଦୀ ଗେବି, କୃଷକ, ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ 
ଏେଏସଏେଇେ ସ୍ଜାଥ୍କୁ ପ୍ରଜାଧଜାନ୍ ମଦଇଛନ୍ତ।ି

59
ଟ ିରଦଶ ଭୱାରତୀୟ ପୱାସରପୱାଟ୍ଥଧୱାରୀଙ୍ ପୱାଇଁ ଭିସୱା ଅନ୍-
ଆରୱାଇଭୱାଲ ସତୁବଧିୱା ସମ୍ପ୍ରସୱାରଣ କରିଛନ୍।ି ଏେ ିସତୁବଧିୱା 
ଅଧୀନରର, ଭୱାରତର ନୱାଗରିକମୱାନଙ୍ତୁ ରସେ ିରଦଶରର 
ପେଞ୍ବିୱା ପରର ବମିୱାନବନ୍ର ଇମିରଗ୍ରସନରତୁ  ଭିସୱା ମଳିରିୱାଏ। 

83
ତମସ୍ଥୱାନରର ପେଞ୍ଛି ି ଭୱାରତୀୟ ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ। 2020 
ମସେିୱାରର 90 ତମ ସ୍ଥୱାନରର ଥିଲୱା, 2021 ମସେିୱାରର 7 
ସ୍ଥୱାନ ଉପରକତୁ ଉଠଛି।ି 

ଯ�ନଲି ପାସଯପାଟ୍ଷ ଇଯଣ୍କ୍ସ

n  ପଜାକସି୍ତଜାନକୁ ଏଫ୍ ଏଟଏିଫ୍ ମେ କଳଜା ତଜାଲିକଜାଭୁକ୍ କେବିଜାପଜାଇଁ 
ଆଉ ଏକ ପଦମକ୍ଷପ ନଆିଯଜାଇଛ।ି ଏସଆି ପଜାସଫିିକ୍ ସବ୍ ଗରୁପ୍ 
େଧ୍ୟ ପଜାକସି୍ତଜାନକୁ କଳଜା ତଜାଲିକଜାଭୁକ୍ କେଛି।ି

n କୁଳଭୂଷଣ ଯଜାଦବ େଜାେଲଜାମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ଜାୟଜାଳୟ, 
ଭଜାେତ ସପକ୍ଷମେ ନଷି୍ପର୍ ିମନଇଛ ିଏବଂ ପଜାକସି୍ତଜାନକୁ 
କନସଲୁଜାେ ଆମକ୍ସ୍  ପଜାଇଁ ମଦବଜାକୁ ବଜାଧ୍ୟ କେଛି।ି

n  େିଳତି ରଜାତସିଂଘ େଜାନବ ଅଧିକଜାେ ଆମୟଜାଗମେ ସବ୍ନେିନ 
ସେଥ୍ନ ଅଭଜାବେୁ ପଜାକସି୍ତଜାନ କଜାଶ୍ୀେ ପ୍ରସଗେ ଉଠଜାଇବଜାକୁ 
ସମୁଯଜାଗ ପଜାଇଲଜା ନଜାହିଁ।

n  ଏହଜା ଭଜାେତେ ବଢୁ଼ଥିବଜା ଶକି୍ ଏବଂ ମବୈଶ୍ୱକି ସ୍ଵୀକଜାଯ୍୍େ 
ଫଳଜାଫଳ ମଯ ପୁଲୱଜାେଜାମେ ଭୟଭୀତ ଆତଙ୍କବଜାଦୀ ଆକ୍ରେଣ 
ଏବଂ ଭଜାେତ ଦ୍ଜାେଜା ମହଜାଇଥିବଜା ଏୟଜାେ ଷ୍ଟ୍ରଜାଇକ୍ ପମେ ବଶି୍ୱେ 
ସେସ୍ତ ପ୍ରେଖୁ ମନତଜା ଭଜାେତ ସହ ଏକଜାଠ ିଠଆି ମହଜାଇଥିମଲ।

ଅତଙ୍ବାେୀ କା�୍ଷ୍ୟକଳାପ 
ଯ�ତୁ ପାକସି୍ତାନ ଏକଘରିଆ

ଆର୍ ସିଇପି ସମ୍କ୍ଷ ନବିଡି

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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n  ମଯମତମବମଳ କମେଜାନଜା ମହତୁ ସବୁକଛି ିସ୍େି ମହଜାଇଗଲଜା, 
ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙ୍କ ଉଦ୍େମେ ମବୈଶ୍ୱକି ଭେୁ୍ଆଲ୍ 
ସମି୍ଳନୀ ଆେମ୍ଭ ମହଲଜା।  କମେଜାନଜା ଅବଧିମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 
ମନତଜାଙ୍କ ସହ ମଯଜାଗଜାମଯଜାଗ କେ ିପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ବଶି୍ୱେ ମନତୃତ୍ୱ 
ମନଇଥିମଲ। ଆମେେକିଜା, ବ୍ରମିଟନ, ଫ୍ଜାନ୍ସ, ରେ୍ଜାନୀ, ଗଲ୍ଫ 
ମଦଶ, ପଶି୍େ ଏସଆିେ ବଭିିନ୍ନ ମଦଶ ସହତି ପଜାେସ୍ପେକି 
ସହମଯଜାଗକୁ େରବୁତ କେବିଜାପମେ ର ି-20, ନନ୍ -ଆଲଜାଇନ୍ଡ 
(NAM) ମଦଶଙ୍କ ସମି୍ଳନୀମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଥିିମଲ। 

n  କ୍ଷେତଜାକୁ ଆସବିଜା େଜାମତ୍ର ଇରେଜାଏଲ, ଫ୍ଜାନ୍ସ, ବ୍ରମିଟନ, ରଜାପଜାନ, 
ଆମେେକିଜା ଏବଂ ଦକି୍ଷଣ ମକଜାେଆି ସହତି ଭଜାେତେ ସମ୍ପକ୍ 
େରବୁତ ମହଜାଇଥିଲଜା । ପଶି୍େ ଏସଆି (ଇେଜାନ, ସଜାଉଦ ି
ଆେବ, ଇରେଜାଏଲ୍) ଏବଂ ନୁ୍ରଲି୍ଜାଣ୍-ଅମଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ସହତି ନୂତନ 
ସମ୍ପକ୍ ଆେମ୍ଭ ମହଲଜା। 

n  ସୀେଜା ବଜାଣିର୍କୁ ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହତି କେବିଜା ପଜାଇଁ ଭଜାେତ-
ମନପଜାଳ ସୀେଜା ସହମଯଜାଗ, ମେଜାତହିଜାେୀ-ଆେମଲଖଗଞ୍ 
ମତୈଳ ପଜାଇପଲଜାଇନମେ ଅଗ୍ରଗତ,ି ମରଜାଗବଜାନୀ (ବହିଜାେ) 
-ବେିଜାଟନଗେ (ମନପଜାଳ) ମେ ଏକୀକୃତ ମେକ ମପଜାଷ୍ ନେି୍ଜାଣ 
କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ନକିଟମେ ମନପଜାଳେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମଶେ 
ବଜାହଜାଦୂେ ମଦଓବଜାଙ୍କ ସହ ମବୈଠକମେ ଅମନକ ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍୍ 
େୁକି୍ନଜାେଜା ମହଜାଇଛ।ି

n  ପ୍ରଥେଥେ ପଜାଇଁ ଅମଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ସହତି ଏକ େକୁ୍ ବଜାଣିର୍ େୁକି୍ 
ସ୍ଜାକ୍ଷେ କେଛି।ି ବହୁ ପ୍ରତୀକି୍ଷତ ଏହ ିେୁକି୍ ପମେ ବର୍୍େଜାନ 
ଭଜାେତୀୟ ସଜାେଗ୍ରୀ ଏକ ଭଲ ବରଜାେ ପଜାଇବ।

n  ଗଲଜାମସଗଜାେ କପ -26 ମବୈଠକମେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର 
ମେଜାଦୀଙ୍କ ରଳବଜାୟୁ ନ୍ଜାୟ ଉପମେ ପଞ୍ଚଜାେତୃ ସଂକଳ୍ପ ସେଗ୍ର 
ବଶି୍ୱ ଦ୍ଜାେଜା ପ୍ରଶଂସତି ମହଜାଇଥିଲଜା।

n  ବଜାଂଲଜାମଦଶ ସହତି ଐତହିଜାସକି ଭଜାେତ-ବଜାଂଲଜାମଦଶ ଭୂେି 
ସୀେଜା େୁକି୍ କଜାଯ୍୍କଜାେୀ ମହଜାଇଛ।ି ସଜାେଦିୁ୍କ ସୀେଜାକୁ ମନଇ 
ବବିଜାଦ େଧ୍ୟ ମଶଷ ମହଜାଇଛ।ି 

n  ଭଜାେତ ଏବଂ େଜାଲଦ୍ୀପ ନକିଟମେ ଅରୁ୍-ପ୍ରବଜାଳଦ୍ୀପେ 
ପଜାଞ୍ଚଟ ିଦ୍ୀପପୁଞ୍ମେ ଅରୁ୍-ଟୁେରିମି୍ ମରଜାନ୍ ସ୍ଜାପନ କେବିଜାକୁ 
5 ଟ ିଏେଓୟୁ ସ୍ଜାକ୍ଷେ କେଛିନ୍ତ,ି ମହଜାେଜାଫୁସଠିଜାମେ ଏକ ପଜାଣି 
ମବଜାତଲ ପଲଜାଣ୍ଟ ସ୍ଜାପନ କେବିଜାକୁ ବୁଝଜାେଣଜା ମହଜାଇଛ।ି 

n  ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକି୍ ସମି୍ଳନୀମେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙୁ୍କ 
ଭଜାେତେ ନେିନ୍ତେ ବକିଜାଶ ପଜାଇଁ ମସେୱିକ୍ ମଗଲଜାବଜାଲ୍ ଏନର୍ଣି 
ଏବଂ ପେମିବଶ ମନତୃତ୍ୱ ପୁେସ୍ଜାେମେ ସମ୍ଜାନତି କେଜାଯଜାଇଛ।ି

n  2019ମେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙୁ୍କ ବହଜାମେନେ ସମବ୍ଜାର୍ 
ପୁେସ୍ଜାେ େଜାରଜା ମହେଜାଦ୍ ଅଡ୍େ ଅଫ୍ ମେମଭନ୍ସଜା ପୁେସ୍ଜାେ 
ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ଏଥି ସହତି େଜାଲଦ୍ୀପ ସମବ୍ଜାର୍ 
ସମ୍ଜାନ 'ନଶିଜାନ ଇରରୁର୍ନି' ପ୍ରଦଜାନ କେଥିିବଜାମବମଳ ଋଷେ 
େଜାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଭଲଜାଦେିିେ ପୁଟନି ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀଙୁ୍କ 
ଋଷେ ସମବ୍ଜାର୍ ନଜାଗେକି ପୁେସ୍ଜାେ - 'ଅଡ୍େ ଅଫ ମସଣ୍ଟ 
ଆଣ୍ରୁ ମପ୍ରଷ୍ଲ' ପ୍ରଦଜାନ କେଛିନ୍ତ।ି ମସହବିଷ୍ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ 
ମେଜାଦୀଙୁ୍କ ସଓିଲ ଶଜାନ୍ତ ିପୁେସ୍ଜାେ ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା।

ସ୍ଚ୍ ଭଜାେତ ଅଭିଯଜାନ ପଜାଇଁ ବଲି୍  
ଓ େିଲିଣ୍ଜା ମଗଟ୍ସ ଫଜାଉମଣ୍ସନ୍  
ପକ୍ଷେୁ ପିଲମ୍  ମେଜାଦୀଙୁ୍କ ମଗଲଜାବଜାଲ୍  
ମଗଜାଲ୍  କପିେ ଆୱଜାଡ୍। 

ପିପଲୁ୍ , ପ୍ରଫିଟ୍  ଏବଂ ପଲଜାମନଟ୍  
ଶୀଷ୍କ ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫିଲିପ୍  ମକଜାଟଲେ 
ମପ୍ରସମିଡନ୍ସଆିଲ୍  ଆୱଜାଡ୍ େଧ୍ୟ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ 
ମେଜାଦୀଙୁ୍କ ଭୂଷତି କେଜାଯଜାଇଛ।ି 2018ମେ 
ତଜାଙୁ୍କ ସଂଯୁକ୍ େଜାଷ୍ଟ୍ର େଜାମ୍ପୟିନ୍ସ ଅଫ୍  ଅଥ୍ 
ସମ୍ଜାନମେ ସମ୍ଜାନତି କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 

ଯ୍ା୍ବାଲ୍  ଯଗାଲ୍  କପିର 
ଆୱାଡ୍ଷ 

ଯକାଟଲର ଯପ୍ରସିଯଡନ୍ସଆିଲ୍  
ଆୱାଡ୍ଷ

ସମ୍ନ୍ଧଯର ମଜଭୁତ.ି...

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ

ପିଏମ୍  ମେଜାଦୀଙୁ୍କ ଲିରନି୍  ଅଫ୍  
ମେେଟି୍  ସମ୍ଜାନମେ ଭୂଷତି 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଆମେେକିଜାେ ଏହ ି
ପ୍ରତଷି୍ତି ସମ୍ଜାନ ଉତ୍କୃ ଷ୍ ମସବଜା ପଜାଇଁ 
ଦଆିଯଜାଇଥଜାଏ। 

ଲିଜନ୍  ଅଫ୍  ଯମରିଟ୍  ଆୱାଡ୍ଷ 
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ବ୍ରମିଟନ ମହଉଛ ି ଭଜାେତେ େତୁଥ ୍ ବୃହର୍େ ନମିବଶକ। ମସହପିେ ି ଭଜାେତ 
ମହଉଛ ି ବ୍ରମିଟନେ ତୃତୀୟ ବୃହର୍େ ନମିବଶକ। ଭଜାେତମେ ସେଦୁଜାୟ 
ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ବମିଦଶୀ ପଞିୁ୍ ବନିମିଯଜାଗମେ ବ୍ରମିଟନେ ଅଂଶ ପ୍ରଜାୟ 6 ପ୍ରତଶିତ।  
ଅନ୍ପକ୍ଷମେ ଭଜାେତୀୟ ପଞିୁ୍ ବନିମିଯଜାଗ  ଦ୍ଜାେଜା ବ୍ରମିଟନମେ 1.16 ଲକ୍ଷ 
ନଯୁିକି୍ ସଷିୃ୍ କେବି ମବଜାଲି ଆକଳନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଭଜାେତ ପ୍ରତବିଷ୍ ବ୍ରମିଟନକୁ 
ପ୍ରଜାୟ 12 ବଲିିୟନ ପଜାଉଣ୍ େପ୍ତଜାନ ିକେଥିଜାଏ। ମସହପିେ ିପ୍ରଜାୟ 6.6 ବଲିିୟନ 
ପଜାଉଣ୍ ବ୍ରମିଟନେୁ ଭଜାେତକୁ େପ୍ତଜାନ ିହୁଏ | ବଜାଣିରି୍ କ ଦୃଷି୍ମକଜାଣେୁ ଉଭୟ 
ମଦଶ ବର୍େ୍ଜାନ ଏହ ି ଐତହିଜାସକି ଭଜାଗିଦଜାେୀକୁ ଏକ େକୁ୍ ବଜାଣିର୍ େୁକି୍ 
ଆଡକୁ ମନବଜାକୁ େଜାହୁଛଁନ୍ତ।ି ଏହଜାକୁ ଉମଲ୍ଖ କେ ିପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ରନସନ ନମିର 
ଅମକଟଜାବେ ସଦୁ୍ଜା ଏହଜା ଉପମେ ଆମଲଜାେନଜା ମଶଷ କେବିଜାକୁ ଆଶଜା କେଛିନ୍ତ।ି 
ଦୁଇ ମଦଶେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େଧ୍ୟମେ ମହଜାଇଥିବଜା ମବୈଠକମେ 'ମେଜାଡେ୍ଜାପ 
2030' ସମେତ ଦ୍ପିଜାକି୍ଷକ ସମ୍ପକେ୍ ସେସ୍ତ ଦଗି ସେୀକ୍ଷଜା କେଜାଯଜାଇ ବଭିିନ୍ନ 
ମକ୍ଷତ୍ରମେ ସମ୍ପକକୁ୍ ଆହୁେ ିଗଭୀେ କେବିଜା ଲଜାଗି ଉର୍ଜାଭିଳଜାଷୀ ଲକ୍ଷ୍ ଧଜାଯ୍୍ 
କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। େକିତି୍ସଜା, ଉର୍ଶକି୍ଷଜା ଏବଂ ବନିମିଯଜାଗ ସେନ୍୍ମେ ଅମନକ 
ଗୁେୁତ୍ୱପରୂ୍ ୍ମଘଜାଷଣଜା େଧ୍ୟ କେଜାଯଜାଇଛ ି|

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଗଜୁରାଟ ଗସ୍ତଯର 
ଯକୌଣସି ରେଟିିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

2016 େସହିଜାମେ, େଜାଇସନିଜା ଡଜାଇଲଗ୍  ନଜାେମେ ଭଜାେତ ଏକ ନୂତନ 
ପେମ୍ପେଜା ଆେମ୍ଭ କେଛି।ି ଏଠଜାମେ ପ୍ରତବିଷ୍ େଜାରମନତଜା, ପୂବ୍ତନ 
ମନତଜା, ଥିଙ୍କ ଟ୍ଜାଙ୍କ ଏବଂ ବଶି୍ୱେ ପ୍ରତଷି୍ତି ବ୍କି୍େଜାମନ ଏକତ୍ରତି ମହଜାଇ 
ବଶି୍ୱ ପେସି୍ିତ ିଏବଂ ଆହ୍ଜାନ ଉପମେ ଏକ ଅଥ୍ପୂର୍୍ ବେିଜାେବେିଶ୍ କେନି୍ତ।ି 
ଏଥେ ଏପି୍ରଲ୍ 25ମେ, ମଯମତମବମଳ 3 ଦନିଆି େଜାଇସନିଜା ଡଜାଇଲଗ୍  
ଆେମ୍ଭ ମହଲଜା, 90ଟ ି ମଦଶେ କୂଟନୀତଜି୍ ଏବଂ ବମିଶଷଜ୍େଜାମନ 
ଏଥିମେ ଭଜାଗ ମନବଜାକୁ ଏକତ୍ରତି ମହଜାଇଥିମଲ। ଇଉମେଜାପୀୟ 

ୟୁନଅିନେ ସଭଜାପତ ି ଉସୁ୍ଲଜା ଭନ୍ ମଡର୍ ମଲନ୍ ଉଦ୍ ଘଜାଟନୀ 
ଅଧିମବଶନମେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ ଏବଂ ଭଜାେତେ ପ୍ରଶଂସଜା 
କେଥିିମଲ। େଜାଇସନିଜା ସଂଳଜାପ ଆେମ୍ଭମେ ମସ କହଥିିମଲ ମଯ 2047 
ସଦୁ୍ଜା ସବୁର ଶକି୍ ମକ୍ଷତ୍ରମେ ଭଜାେତକୁ ସମୂ୍ପର୍୍ ଆତ୍ମନଭି୍େଶୀଳ କେବିଜାକୁ 
ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀଙ୍କ ମଘଜାଷଣଜା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମସ କହଛିନ୍ତ ି
ମଯ ଆସନ୍ତଜା ଦଶନ୍ମିେ ଭଜାେତ ଏବଂ ୟୁମେଜାପୀୟ ୟୁନଅିନେ ସମ୍ପକ୍ 
ଅତ୍ନ୍ତ ଆବଶ୍କ। ଆଗଜାେୀ ସେୟ ଭଜାେତେ ..। 

ସପ୍ମ ରାଇସିନା 
ଡାଇଲଗ ୍

ୟୁଯରାପୀୟ ୟୁନଅିନର ପ୍ରମଖୁ - 
ଆଗାମୀ ସମୟ ଭାରତର ..

ଭୱାରତ ଏବଂ ରେରିଟନ ରକବଳ ବୱାଣିଜଦ୍ୟ ନତୁରେଁ ବରଂ ରଣନୀତକି 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ମଧ୍ୟ ଗତୁରତୁ ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ ଭୱାଗିଦୱାରୀ ନବି୍ଥୱାେ କରନ୍।ି ଏଭଳ ି
ପରସି୍ଥତିରିର ରଯରତରବରଳ ରେରିଟନର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରବୱାରିସ୍ 
ଜନସନ 21 ଏପି୍ରଲରର ଗତୁଜରୱାଟରର ପେଞ୍ଥିିରଲ, ତୱା’ପରଦନି 
ଦଲି୍ୀରର ଦତୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ପକ୍ଥର ଗଭୀରତୱା ପତୁଣି ରରର 
ସୱାମନୱାକତୁ ଆସଥିିଲୱା। ମେୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ଧୀଙ୍ ସୱାବରବତୀ ଆରେମ 
ପରଦିଶ୍ଥନ କର ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଜନସନ ଏକ ନୂତନ ବୱାର୍୍ଥୱା 
ରଦଇଥିରଲ।  ଏେୱାପରର ଦଲି୍ୀରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀଙ୍ ସେ 
ଏକ ରବୈଠକରର  ଆରଲୱାଚନୱା କରି ଦତୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ଅରନକ 
ଗତୁରତୁ ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ ପଦରକ୍ଷପ ରରୱାଷଣୱା କରିଥିରଲ..।

ପ୍ରତରିକ୍ଷୱା ରକ୍ଷତ୍ରରର ସେରଯୱାଗ ବୃଦ୍ ିକରିବୱାକତୁ ଆରମ ସେମତ 
ମଧ୍ୟ ରେୱାଇଛତୁ।  ଭୱାରତରର ଚୱାଲିଥିବୱା ବସୃି୍ତତ ସଂସ୍ୱାର, 
ଭିରି୍ଭୂମିର ଆଧତୁନକିୀକରଣ ସେ ଜଡତି ପ୍ରକଳ୍ପଗତୁଡକି ବଷିୟରର 
ମଧ୍ୟ ଆରଲୱାଚନୱା କରିଛତୁ। ରେରିଟନର କମ୍ପୱାନୀଗତୁଡକିଦ୍ୱାରୱା 
ଭୱାରତରର ବୃଦ୍ ିପୱାଉଥିବୱା ନରିବଶକତୁ ଆରମ ସ୍ୱାଗତ କରତୁ ଛତୁ। 
ରେରିଟନରର ରେତୁଥିବୱା 1.6 ନୟିତୁତ ଭୱାରତୀୟ, ସୱାମୱାଜକି ଓ 
ଅର୍ଥନୀତକି ରକ୍ଷତ୍ରରର ସକରୱାତ୍ମକ ଅବଦୱାନ ରଖତୁଛନ୍।ି 
- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ, ଭୱାରତ

ଆରମ ଏକ ନୂତନ, ବସି୍ତୱାରତି ପ୍ରତରିକ୍ଷୱା ଏବଂ ସତୁରକ୍ଷୱା ସେଭୱାଗୀତୱା 
ଉପରର ସେମତ ରେୱାଇଛତୁ। ଏେୱା ଆମ ସମ୍ପକ୍ଥକତୁ ଗଭୀର କରବିୱା 
ଦଗିରର ବଷ୍ଥ ପତୁରତୁ ଣୱା ପ୍ରତବିଦ୍ତୱାର ସ୍ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍ ରମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆର ଲକ୍ଷଦ୍ୟ େୱାସଲ ଦଗିରର 
ଉର୍ଷି୍ଟ। ଭୱାରତରର ରଯପର ିରମୱାରତ ସ୍ଗତ କରୱାଯୱାଇଛ ିରସଥିରର 
ମତୁ ଁଅଭିଭୂତ। ରଯରତରବରଳ ମତୁ ଁଏଠୱାରର ପେଞ୍ଲିି, ରମୱାରତ ଲୱାଗିଲୱା 
ରଯ ମତୁ ଁସଚନି୍ ରତନ୍ତୁଲକର। ତୱା’ପରର ଚୱାରଆିରଡ ରେୱାଡ୍ଣିଂକତୁ 
ରଦଖିରଲ ରମୱାରତ ଲୱାଗିଲୱା ରଯ ମତୁ ଁଅମତିୱାଭ ବର୍ନ। ଏେ ିଭବଦ୍ୟ 
ସ୍ୱାଗତ ପୱାଇଁ ମତୁ ଁପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍ତୁ ଧନଦ୍ୟବୱାଦ ଜଣୱାଉଛ ି 
-ରବୱାରସି୍ ଜନସନ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ, ୟତୁନୱାଇରଟଡ୍  କଗିେଡମ୍  

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ସଶକ୍ତ ଚାରୀ, 
ଉଲ୍ସିତ ଏବଂ 
ସମଦୃ୍ ଗ୍ାମ

ଗା-ଁଚାଷଲୀ

ଜୱାତରି ପିତୱା ମେୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ଧୀ କେଥିିରଲ- 'ଭୱାରତର ଆତ୍ମୱା ରେଛି ିଗୱାଁରର।' ରତଣତୁ ଗୱାଁ ଏବଂ ଚୱାଷୀର ବକିୱାଶ ବନିୱା ରଦଶ ବକିୱାଶ କରିବୱା 
ଅସମ୍ଭବ। ରସଥିଲୱାଗି ବର୍୍ଥମୱାନର ସରକୱାର ବଗିତ ଆଠ ବଷ୍ଥ ଭିତରର  ଗୱାଁର ବକିୱାଶକତୁ ପ୍ରୱାଧୱାନଦ୍ୟ ରଦଇ ଅରନକ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକ୍ରମ େୱାତକତୁ 

ରନଇଛନ୍,ି ଏବଂ ରସଗତୁଡକିତୁ ବୱାସ୍ତବରର ପରିଣତ କରି ରଲୱାକଙ୍ତୁ  ତୱାେୱାର ସତୁଫଳ ପ୍ରଦୱାନ କରତୁ ଛନ୍।ି  ଆଦଶ୍ଥ ଗ୍ରୱାମ ରଯୱାଜନୱା ରେଉ କମି୍ୱା 
ପ୍ରରତଦ୍ୟକ  ଗୱାଁ ତରୱା ଗ୍ରୱାମ ପଞ୍ୱାୟତକତୁ ଇଣ୍ଟରରନଟ୍  ସଂରଯୱାଗ ରଦଇ ଇ- ଗଭନ୍ଥୱାନ୍ସକତୁ ପ୍ରୱାଧୱାନଦ୍ୟ ରଦବୱା ଲୱାଗି ଇ-ଗ୍ରୱାମ ସ୍ରୱାଜ ରଯୱାଜନୱା 

ପ୍ରଭୃତ ି ଚୱାଷୀଙ୍ତୁ  ସଶକ୍ତ କରିବୱା ଦଗିରର ସକ୍ଷମ ରେୱାଇଛନ୍।ି  ରକବଳ ରଯ ନୂଆ ରଯୱାଜନୱାଆରମ୍ଭ ରେୱାଇଛ ିନତୁରେଁ ବରଂ ପୂବ୍ଥ ରଯୱାଜନୱାଗତୁଡକିତୁ 
ମଧ୍ୟ ନୂଆଦଗି ଦଆିଯୱାଇ ସଫଳତୱାର ମୱାଗ୍ଥରର ନଆିଯୱାଇଛ।ି  ସବ୍ଥନମିନ ସେୱାୟକ ମଲୂଦ୍ୟ ବୃଦ୍,ି କଷିୱାନ ସମ୍ୱାନ ନଧିି ପ୍ରଦୱାନ, ଚୱାଷୀଙ୍ ଆୟକତୁ 

ଦ୍ଗିତୁଣିତ କରିବୱା ଲୱାଗି ଇ-ନୱାମ ପ୍ରଣୟନ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ କୃଷ ିସଞି୍ୱାଇ ରଯୱାଜନୱା, କଷିୱାନ ରକ୍ରଡଟି୍  କୱାଡ୍ଥ ରଯୱାଜନୱା  ପ୍ରଭୃତ ିଗୱାଁ ଓ ଚୱାଷୀଙ୍ତୁ  
ସଶକ୍ତ କରିବୱା ଦଗିରର ଉରଲ୍ଖନୀୟ ସଫଳତୱା େୱାସଲ କରିଛ।ି ଗୱାଁରର ଜମି ବବିୱାଦକତୁ ସମୱାଧୱାନ କରିବୱା ତରୱା ଚୱାଷୀଙ୍ ଆଇନଗତ ଭୱାରବ 

ଜମିର ଅଧିକୱାର ପ୍ରଦୱାନ କରିବୱା ଲୱାଗି ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ରଯୱାଜନୱା ବରିଶଷ ଫଳପ୍ରଦ ରେୱାଇଛ।ି  

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଅଥ୍ଷଯନୈତକି େୁବ୍ଷଳଙୁ୍ 
ଯ�ଲା ସା�ା 
ଉରର୍ଶଦ୍ୟ:  ସେସ୍ତ ଭୂଧଜାେକ େଜାଷୀଙ୍କ ଆଥ୍ଣିକ 
ଆବଶ୍କତଜା ପେୂଣ କେବିଜା। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କସିାନ ସମ୍ାନ 
ନଧି ିଯ�ାଜନା

ଆରମ୍ ଯଫବୃଆରୀ 24, 2019

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ପ୍ର
ଗ

ତ
ି

ପ୍ରଜାେମ୍ଭମେ ଏହ ିମଯଜାରନଜା 2 ମହକଟେ 
ପଯ୍୍ନ୍ତ ରେି ଥିବଜା କ୍ଷୁଦ୍ ବଜା ସୀେଜାନ୍ତ 
େଜାଷୀଙ୍କ ଲଜାଗି ଉର୍ଷି୍ ଥିଲଜା। କନୁି୍ତ ରୁନ୍, 
2019ମେ ଏହ ିମଯଜାରନଜା ସେସ୍ତ େଜାଷୀଙ୍କ 
ପଜାଇଁ ଲଜାଗୁ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ଏହ ିମଯଜାରନଜା 
ଅଧୀନମେ ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେଙ୍କ ତେଫେୁ 
ମଯଜାଗ୍ େଜାଷୀଙ୍କ ବ୍ଜାଙ୍କ ଆକଜାଉଣ୍ଟକୁ 
ସଧିଜାସଳଖ ତନି ିକସିି୍ତମେ ପ୍ରତବିଷ୍ 
6000 ଟଙ୍କଜା ଅନଲଜାଇନମେ ଟ୍ଜାନ୍ସଫେ 
ମହଜାଇଥଜାଏ। ଏପି୍ରଲ 25, 2022 ପଯ୍୍ନ୍ତ, 
ଏହ ିମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ 11.30 
ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ େଜାଷୀଙ୍କ ଆକଜାଉଣ୍ଟକୁ 
1.82 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ପଠଜାଯଜାଇଛ।ି 
ପିଏେ କସିଜାନମେ, ଏପି୍ରଲ 1, 2022 େୁ 
ଆଧଜାେ ଆଧଜାେମେ ସେସ୍ତ ମଦୟ ପ୍ରଦଜାନ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି

କୃରକଙ୍ ଆୟ ବଢାଉଥବିା ଯ�ାଜନା

ଇ-ନଜାେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ସଜାେଜା ମଦଶମେ 1000ଟ ିେଣି୍କୁ ସଂମଯଜାଗ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ବ୍ବସଜାୟୀ, କୃଷକ ଏବଂ କେିଶନ ଏମରଣ୍ଟଙ୍କ ବ୍ତୀତ 

କୃଷକ ଉତ୍ପଜାଦକ ସଂଗଠନ େଧ୍ୟ ଏଥିମେ େହଛିନ୍ତ।ି କୃଷକେଜାମନ 
ମସେଜାନଙ୍କେ ଉତ୍ପଜାଦକୁ ଅନଲଜାଇନମେ, ଇ- ନଜାେ ମପଜାଟ୍ଜାଲମେ, ସ୍ଚ୍ 

ଏବଂ ପ୍ରତମିଯଜାଗିତଜାେଳୂକ ବଡିଂି ଆହ୍ଜାନ କେ ିପସନ୍ ଅନୁସଜାମେ ବକି୍ରୟ 
କେୁଛନ୍ତ।ି ଏଥିଲଜାଗି ତଜାଙ୍କ ପଜାଇଁ ସମୂ୍ପର୍୍ ପ୍ରକି୍ରୟଜା େଜାଗଣଜା କେଜାଯଜାଇଛ।ି 
21 ଟ ିେଜାର୍ ତଥଜା ମକନ୍ଦ୍ରଶଜାସତି ଅଞ୍ଚଳମେ େଜାର୍୍ 31, 2022 ସଦୁ୍ଜା 

ମପଜାଟ୍ଜାଲମେ 1.73 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ କୃଷକ, 3.24 ଲକ୍ଷ ବ୍ବସଜାୟୀ 
ଏବଂ କେିଶନ ଏମରଣ୍ଟ ଏବଂ 2113 ଏଫପିଓ ପଞି୍କୃତ ମହଜାଇଥିମଲ। 
େଜାର୍୍ 22, 2022 ପଯ୍୍ନ୍ତ ଇ-ନଜାମ୍ ପଲଜାଟଫେ୍ମେ 1.82 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ି

ଟଙ୍କଜାେ କୃଷରିଜାତ ଦ୍ବ୍ କଜାେବଜାେ ମହଜାଇଛ।ି 

ପ୍ରଗତି
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ଆରମ୍ 14 ଏପି୍ରଲ 2016

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: କୃଷକଙ୍କ ଉତ୍ପଜାଦ ପଜାଇଁ ଲଜାଭଦଜାୟକ େଲୂ୍ ମଦବଜା 
ଲଜାଗି ଅନ୍ ଲଜାଇନ୍  ପଜାେଦଶ୍ୀ ବରଜାେ ବ୍ବସ୍ଜା। 

କୃରକଙ୍ �ତିଯର ଯଗାଟିଏ ଯେଶ-
ଯଗାଏ ମଣି୍ ବ୍ୟବସ୍ା 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃରି ମଣି୍ ( ଇ-ନାମ ୍)

ଏଇଠ ିନଅିନ୍ତୁ  ଲୱାଭ: ମଟଜାଲ୍  ଫି୍ ନେ୍େ:  1800-2700-224 
ଏବଂ ଇମେଲ୍ :enam.helpdesk@gmail.com। 
www. enam.gov.in ମେ ଅନ୍ ଲଜାଇନ୍  ଟୁ୍ମଟଜାେଆିଲ୍  
ଉପଲବ୍ଧ। 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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କୃଷକେଜାନଙୁ୍କ େହଜାରନ ତଥଜା ଘମେଜାଇ 
ଋଣଦଜାତଜାେଜାନଙ୍କ କବଳେୁ େକୁ୍ କେବିଜା ପଜାଇଁ 

ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେ କସିଜାନ୍ ମକ୍ରଡଟି୍ କଜାଡ୍ ମଯଜାରନଜା 
ପ୍ରଣୟନ କେଛିନ୍ତ।ି ଏହଜାଦ୍ଜାେଜା କଜାଡ୍ଧଜାେୀ କୃଷକ 

ଅତ ିସହରମେ  ଋଣ ସହଜାୟତଜା ପଜାଇପଜାେୁଛ।ି 
ମଫବୃଆେୀ 4, 2019 ମେ ପଶୁପଜାଳନ ଏବଂ 

େତ୍ସ୍େଜାଷମେ ନମିୟଜାରତି କୃଷକେଜାମନ େଧ୍ୟ ଏହ ି
ମଯଜାରନଜାମେ ଅନ୍ତଭ୍ୁକ୍ ମହଜାଇଥିମଲ। 

ଯ�
ାଜ
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ଆରମ୍ ଜଲୁାଇ 4, 2018 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: କୃଷକ, ସ୍ୟଂ ସହଜାୟକ ମଗଜାଷ୍ୀ କେି୍ଜା କୁ୍ଷଦ୍ 
କୃଷକେଜାନଙୁ୍କ ସହର କୃଷ ିଋଣ ସହଜାୟତଜା ପ୍ରଦଜାନ କେବିଜା।

3 ଲକ୍ ଟଙ୍ା ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ଋଣ, 
�ା�ା ମାତ୍ 4% ସଧୁଯର 

କସିାନ୍ ଯକ୍ଡିଟ୍ କାଡ୍ଷ 3,00,000
ଟଙ୍ା ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ 
ଫସଲ ଋଣ 9% �ାରଯର 
ଉପଲବ୍ଧ କରା�ାଇଛ।ି ଏ�ା 
2% ସଧୁ ସବଯଭନ୍ସନ୍ ସ�ତି 
ଠକ୍ି ସମୟଯର ଯେୟ ଉପଯର 
3% ରି�ାତ ିବ ିପ୍ରୋନ କଯର।

କୃରକଙ୍ ଉତ୍ାେକୁ 
ମିଳିଲା ବଜାର 

କୃରି ଯ�ାଜନା ଉଡାଣ
ଆରମ୍ ଅଗଷ୍, 2020

ବମିାନ ବନ୍ଦରଯର ପାଯସଞ୍ର-ଟୁ-କାଯଗ୍ଷା, 
ଅବତରଣ, ପାକ୍ଣିଂ ସ� ଅନ୍ୟକଛି ିଶଳୁ୍କ 
ଉପଯର ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଷ ଛାଡ କରା�ାଇଛ।ି  ଏ� ି
ବମିାନବନ୍ଦରଗଡିୁକ ଭିତରୁ 25 ଟି ଉର୍ର 
ପବୂ୍ଷାଞ୍ଳ, ଆେବିାସୀ ଏବଂ ପାବ୍ଷତ୍ୟାଞ୍ଳଯର 
ଅବସି୍ତ। 
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ଅମନକ କୃଷରିଜାତ ଦ୍ବ୍ ବରଜାେମେ 
ପହଞ୍ଚବିଜା ପୂବ୍େୁ ନଷ୍ ମହଜାଇଯଜାଇଥଜାଏ। 
ଏହଜାେ ସେଜାଧଜାନ ପଜାଇଁ ଅଗଷ୍ 2020ମେ 
କୃଷ ିଉଡଜାଣ ମଯଜାରନଜା ଆେମ୍ଭ କେଜାଯଜାଇଛ,ି 
ଯଜାହଜାଦ୍ଜାେଜା କୃଷରିଜାତ ଦ୍ବ୍େ ଉେତି 
େଲୂ୍ ପ୍ରଦଜାନ ଲକ୍ଷ୍ େହଛି।ି  ମଯଜାରନଜାେ 
ସଫଳତଜାକୁ ମଦଖି ଏହ ିମଯଜାରନଜାେ ଦ୍ତିୀୟ 
ସଂସ୍େଣ ଅମକଟଜାବେ 2021ମେ କୃଷ ି
ଉଡଜାଣ-2.0 ନଜାେେ ଆେମ୍ଭ କେଜାଯଜାଇଛ।ି  
ଏଥିପଜାଇଁ କୃଷକେଜାନଙୁ୍କ ବେିଜାନମେ 
ଥିବଜା 50% ସଟି୍ ଉପମେ ସବସଡି ିେଧ୍ୟ 
ଦଆିଯଜାଉଛ।ି ମବବକିନ୍, ଲିେ,ି ମରୈବକି 
ଉତ୍ପଜାଦ,  ସଜାେଦିୁ୍କ ଖଜାଦ୍, ଧନଆି ପତ୍ର, 
ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧରଜାତ ଦ୍ବ୍, େଜାଂସ ପେ ି
ବ୍ବସଜାୟମେ ନମିୟଜାରତି କୃଷକେଜାନଙୁ୍କ 
ଏଥିମେ ଅଗ୍ରଜାଧିକଜାେ ଦଆିଯଜାଏ।

ଏଯବ ପ୍ରାକୃତକି 
ବପି�୍ଷ୍ୟୟଯର ବ ି
ଚାରୀମାନଙୁ୍ ପ�୍ଷ୍ୟାପ୍ 
ସ�ାୟତା

PM ଫସଲ ବୀମା ଯ�ାଜନା

ଆରମ୍ ଖରିଫ୍ -2016 
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ପୂବ୍ ଫସଲ ବୀେଜା ମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ 
2015-2016 େସହିଜାମେ 4.85 
ମକଜାଟ ିକୃଷକ ଆମବଦନକଜାେୀଙ୍କ 
ତୁଳନଜାମେ 2021-2022 େସହିଜାମେ 
ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀଫସଲ ବୀେଜା ମଯଜାରନଜା 
ଅଧୀନମେ 7.65 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ କୃଷକ 
ଆମବଦନ କେଥିିମଲ। ଏହ ିମଯଜାରନଜା 
ଆେମ୍ଭେୁ, 2016-2017 େୁ 2021-
2022 ପଯ୍୍ନ୍ତ ପ୍ରଜାୟ 36.98 ମକଜାଟ ି
େଜାଷୀ ଆମବଦନ କେଛିନ୍ତ।ି ରଜାତୀୟ 
ଫସଲ ବୀେଜା ମପଜାଟ୍ଜାଲ େଜାଧ୍ୟେମେ 
ଫସଲ ବୀେଜା ଦଜାବକୁି ସଧିଜାସଳଖ େଜାଷୀଙ୍କ 
ଆକଜାଉଣ୍ଟମେ ରେଜା କେବିଜା ପଜାଇଁ ଏକ 
ବ୍ବସ୍ଜା ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଜାଯଜାଇଛ।ି

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ପ୍ରଜାକୃତକି ବପିଦକୁ େକୁଜାବଲିଜା 
କେବିଜା ପଜାଇଁ ସଲୁଭ ଫସଲ ବୀେଜା 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: କୃଷରିଜାତ ଦ୍ବ୍େ ଉର୍େ େଲୂ୍ 
ପଜାଇବଜା ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ମିେ ସହଜାୟକ ମହବଜା

ଯକାଟି କସିାନ୍ ଯକ୍ଡିଟ୍ କାଡ୍ଷ ଜାରି 
କରା�ାଇଛ,ି ଏପି୍ରଲ୍ 2022 ସଦୁ୍ା 

3.05

6 ବର୍ଷଯର 36 ଯକାଟିରୁ ଅଧକି ଚାରୀଙୁ୍ 
1,00,000 ଲକ୍ ଯକାଟିରୁ ଅଧକି 
କ୍ତପିରୂଣ ପ୍ରୋନ କରା�ାଇଛ।ି

କସିାନ୍ ଯରଳ ମାଧ୍ମଯର ଠକିଣା ସମୟଯର ବଜାରଯର 
ପ�ଞ୍ଛୁ ିଉତ୍ାେ
ଶୀତଳ ଭଣ୍ଜାେ ସହତି ସଂଯୁକ୍ କସିଜାନ ମେଳ ବ୍ବସ୍ଜା ମହଉଛ ିଏହପିେ ିଏକ ପଦମକ୍ଷପ ଯଜାହଜା 
କୃଷକେଜାନଙୁ୍କ ମସେଜାନଙ୍କେ କୃଷରିଜାତ ଦ୍ବ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କମ୍  େଲୂ୍ମେ ବରଜାେମେ ପହଞ୍ଚଜାଇଥଜାଏ।  
ଅଗଷ୍ 7, 2020େୁ ସମୂ୍ପର୍ ୍େୂମପ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିବଜା ଏହ ିମଯଜାରନଜା, େଜାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ଦ୍ଗୁିଣିତ 
କେବିଜା ଏବଂ ଉତ୍ପଜାଦନ ନଷ୍ ମହବଜା ପବୂେୁ୍ ବରଜାେମେ ପହଞ୍ଚଜାଇବଜାମେ ପ୍ରଭଜାବଶଜାଳୀ ମବଜାଲି ପ୍ରେଜାଣିତ 
ମହଜାଇଛ।ି କୃଷ ିଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ଜାଣ େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟ, ବଭିିନ୍ନ ବଭିଜାଗ, ସ୍ଜାନୀୟ ସଂସ୍ଜା ଏବଂ ଏମରନ୍ନସୀ 
ତଥଜା େଣି୍ଗୁଡକି ସହ ମଯଜାଗଜାମଯଜାଗ କେ ି ସମ୍ଭଜାବ୍ କସିଜାନ ମେଳ ସକ୍ଣିଟ୍ କୁ େହି୍ଟ େହି୍ଟ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

କରୃକମାନଙୁ୍ ଯେଢଗଣୁା ଏମ ୍ଏସ ୍ପି 
ସେଗ୍ର ମଦଶମେ ଗହେ ଏବଂ େଜାଉଳ କ୍ରୟ ମକ୍ଷତ୍ରମେ ଏମ୍ ଏସ୍ ପି ଉପମଯଜାଗ କେଜାଯଜାଉଛ।ି େବ ି
େଜାମକଟ୍ଂି ସରିନ 2022-2023େ 24 ଏପି୍ରଲ 2022 ପଯ୍୍ନ୍ତ 137 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍କି୍ ଟନ୍  ଗହେ କ୍ରୟ 
କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା, ମଯଉଁଥିମେ ପ୍ରଜାୟ 12 ଲକ୍ଷ େଜାଷୀଙୁ୍କ 27,000 ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ ଏେଏସପି ବଣ୍ଟନ 
କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ମସହଭିଳ,ି 2021-2022େ ଖେଫି େଜାମକଟ୍ଂି ସରିନ୍ ମେ 757.27 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍କି୍ 
ଟନ୍  େଜାଉଳ କ୍ରୟ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା, ମଯଉଁଥିମେ ପ୍ରଜାୟ 1.10 ମକଜାଟ ିେଜାଷୀଙୁ୍କ 1.5 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା 
ଏମ୍ ଏସ୍ ପି ବଣ୍ଟନ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। େବ ିଫସଲପଜାଇ ଁସ୍େି ମହଜାଇଥିବଜା ଏେଏସପି େଜାଷୀଙ୍କ ପଜାଇ ଁମଦଢ଼ 
ଗୁଣ େଲୂ୍ ସହ ସେଜାନ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଏଯବ କମ ୍ପାଣଯିର 
ଅଧକି ଫସଲ
ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ପ୍ରମତ୍କ ମକ୍ଷତକୁ ରଳମସେନ 
ବ୍ବସ୍ଜା, େଜାଷମଯଜାଗ୍ ରେି ବସି୍ତଜାେ କେବିଜା 
ଏବଂ ରଳ ବ୍ବହଜାେମେ ସଧୁଜାେ ଆଣିବଜା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କୃରି  ସିଞ୍ାଇ 
ଯ�ାଜନା

ଆରମ୍ 2015-2016

ଲକ୍ ଯ�କଟର ଜମିଯର ଅତରିିକ୍ତ 
ଜଳଯସଚନ ସମ୍ାବନା ସଷିୃ୍ 
କରା�ାଇପାରିଛ ିଏ� ିଯ�ାଜନା 
ଅଧୀନଯର ମାର୍୍ଷ  2021 ସଦୁ୍ା। 

50.64
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ା

ପ୍ର
ଗ

ତ
ି

n ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ ିସଞି୍ଚଜାଇ ମଯଜାରନଜା 
2015-16ମେ ଏକ ଅଂମବ୍ରଲଜା 
ମଯଜାରନଜା ଭଜାବମେ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିଲଜା। 
ଏଥିମେ ତ୍ୱେତି ରଳମସେନ କଜାଯ୍୍କ୍ରେ, 
ସବୁ ମକ୍ଷତକୁ ପଜାଣି, ପ୍ରତବୁିନ୍ଜା ଅଧିକ 
ଫସଲ ଏବଂ ରଳଛଜାୟଜା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭୃତ ି
ଅନ୍ତଭ୍ୁକ୍। ତମିନଜାଟ ିେନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟ ଏ 
ମଯଜାରନଜାମେ କଜାଯ୍୍ କେନ୍ତ ି। 

n ମଯଜାରନଜାେ ପ୍ରଥେ ପଯ୍୍ଜାୟ େଜାର୍୍ 
2021 ପଯ୍୍ନ୍ତ ପ୍ରଥେ ଥିଲଜା। ବର୍୍େଜାନ 
93 ହରଜାେ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ବ୍ୟ ସହତି 
ଏହଜାକୁ 2021-2022 େୁ 2025-
2026 କୁ ବୃଦ୍ ିକେଜାଯଜାଇଛ।ି ନୂତନ 
ଲକ୍ଷ୍ ମହଉଛ ିପ୍ରଜାୟ 20 ଲକ୍ଷ ମହକଟେ 
କୃଷ ିରଳମସେନ ସମ୍ଭଜାବନଜା ସଷିୃ୍ 
କେବିଜା। 

IFFCO ଦ୍ଜାେଜା ବକିଶତି, ନଜାମନଜା ୟୁେଆି କୃଷ ିଅନୁସନ୍ଜାନ 
ପ୍ରତଷି୍ଜାନ ଏବଂ େଜାର୍ କୃଷ ିବଶି୍ୱବଦି୍ଜାଳୟ ଦ୍ଜାେଜା ଧଜାନ, 
ଗହେ, ମସଜାେଷି, େକଜା, ଟେଜାମଟଜା, ମକଜାବ,ି କ୍ଜାପସକିମ୍ 

ଏବଂ ପିଆର ଉପମେ ପେୀକ୍ଷଜା କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା ଏବଂ 
ଏହଜା େଧ୍ୟ ଅେଳ ବୃଦ୍ ିକେ ି50% ସଜାେ ସଞ୍ଚୟ କେଥିିବଜା 

ରଣଜାପଡଛି ି। ବର୍୍େଜାନ ନଜାମନଜା ଲିକ୍ଡି୍ ୟୁେଆିେ ଏକ ଲକ୍ଷ 
ମବଜାତଲ ଉତ୍ପଜାଦନ ମହଉଛ ି|

ପ୍ରଗତି

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଆରମ୍ ଜନ୍ୁ , 2021

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ସଜାେ ପ୍ରସଗେମେ ମଦଶକୁ ଆତ୍ମନଭି୍େଶୀଳ କେବିଜା, ଅେଳ 
ବୃଦ୍ ିଏବଂ ସଜାେ ଉପମେ ଖର୍୍ ହ୍ରଜାସ କେବିଜା ଦଗିମେ ଅଗ୍ରସେ ମହବଜା 

ବାଣଜି୍ିୟକ ଭାଯବ ନାଯନା ୟୁରିଆ ଉତ୍ାେନ 
ଯକ୍ତ୍ଯର ଭାରତ ବଶି୍ଯର ପ୍ରଥମ 

ନାଯନା ୟୁରିଆର ବକିାଶ

କ୍ଷଦୂ୍, ସୀେଜାନ୍ତ ଏବଂ ଭୂେହିୀନ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ଜାଇବଜା ତଥଜା ଆଥ୍ଣିକ େରଭୁତ ିଓ େଣି୍ 
ସମ୍ପକ ୍ବଢ଼ଜାଇବଜା ଲଜାଗି ମସେଜାନଙୁ୍କ ଏଫ୍ ପିଓମେ ସଜାେଲି୍  କେବିଜା। FPO କୁ 5 ବଷ୍ 

ପଜାଇ ଁସହଜାୟତଜା ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯିବ। ଏପି୍ରଲ୍, 2022 ପଯ୍୍ନ୍ତ 2315 FPO ପଞି୍କୃତ 
ମହଜାଇଛନ୍ତ ିଏବଂ ମସେଜାନଙୁ୍କ 410 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା  ସହଜାୟତଜା ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

2018-2019 େୁ 2020-2021 ପଯ୍୍ନ୍ତ ଏହ ିମଯଜାରନଜାମେ 5.67 
ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ େଜାଷୀ ଉପକୃତ ମହଜାଇଛନ୍ତ।ି ଏହଜା ଅଧୀନମେ େରୃ୍କିଜା ସ୍ଜାସ୍୍ 

କଜାଡ୍ ତଆିେ ିକେଜାଯଜାଉଛ,ି ମଯଉଁଥିମେ ଏପି୍ରଲ 19, 2022 ପଯ୍୍ନ୍ତ 22.19 
ମକଜାଟେୁି ଅଧିକ କଜାଡ୍ ତଆିେ ିମହଜାଇ େଜାଷୀଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠଜାଯଜାଇଛ।ି

ଏହଜାେ ଆନୁେଜାନକି ଖର୍ ୍6,000 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା। ଏହଜା 3 େଇ 2015 ମେ 
ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିଲଜା। ବର୍େ୍ଜାନ ଏହଜାକୁ 2025-2026 ପଯ୍୍ନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସଜାେଣ 

କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏଥିମେ ମେଗଜା ଫୁଡ୍ ପଜାକ,୍ େନି ିଫୁଡ୍ ପଜାକ,୍ ଫୁଡ୍ ମଟଷି୍ଂ 
ଲଜାମବଜାମେମଟଜାେୀ ସହତି 1088 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମେଜାଦନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି

ପ୍ରଜାକୃତକି େଜାଷ ମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ, 2020-2021 େଧ୍ୟମେ 
େଜାର୍େଜାନଙୁ୍କ ପ୍ରଜାୟ 49.91 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 2025 

ସଦୁ୍ଜା ପ୍ରଜାକୃତକି େଜାଷ ଅଧୀନମେ 3.50 ଲକ୍ଷ ମହକଟେ ଆଣିବଜାକୁ ଭଜାେତ 
ସେକଜାେ ଲକ୍ଷ୍ େଖିଛନ୍ତ।ି

ଏହଜା େଜାଧ୍ୟେମେ ସେକଜାେ ଆଥ୍ଣିକ ସହଜାୟତଜା ପ୍ରଦଜାନ ଏବଂ 
ଇନକୁ୍ମବସନ ଇମକଜାସଷି୍େକୁ ମପଜାଷଣ କେ ିନବସରୃନ ଏବଂ କୃଷ ି

ଉମଦ୍ଜାଗକୁ ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହତି କେଜାଯଜାଉଛ।ି  ଏହ ିମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ 923 
ଷ୍ଜାଟ୍ଅପ୍ ପଜାଇଁ 50.90 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ଦଆିଯଜାଇଥିଲଜା। 

ମରିୃ୍କା ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପରିଚାଳନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କସିାନ ସମ୍ୋ ଯ�ାଜନା

ପ୍ରାକତୃକି ଚାର

ଜାତୀୟ କରିୃ ବକିାଶ ଯ�ାଜନା

10 �ଜାର କରୃକ ଉତ୍ାେକ ସଂଗଠନ (FPO) ଗଠନ
ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ସବୁ ପ୍ରୟାସଯର କୃରକ ସମଦୃ୍.. 

ବଜାଉଁଶ େଜାଷ ମକ୍ଷତ୍ରମେ େୀନ୍ ପମେ ଭଜାେତ ମହଉଛ ି
ଦ୍ତିୀୟ ବୃହର୍େ ମଦଶ । ପନୁଗ୍ଠତି ରଜାତୀୟ ବଜାଉଁଶ 
େଶିନକୁ ଏପି୍ରଲ 25, 2018 ମେ କ୍ଜାବମିନଟ 
ଅନୁମେଜାଦନ କେଛି।ି ଏହ ିେଶିନମେ ସେକଜାେ 
େଜାଷୀଙୁ୍କ ବଜାଉଁଶ େଜାଷପଜାଇ ଁ50,000 ଟଙ୍କଜା ସବସଡି ି
ପ୍ରଦଜାନ କେୁଛନ୍ତ ିଏବଂ କ୍ଷଦୁ୍ େଜାଷୀଙ୍କ ପଜାଇ ଁପଲଜାଣ୍ଟ 
ପିଛଜା 120 ଟଙ୍କଜା ସବସଡି ିପ୍ରଦଜାନ କେବିଜାେ ବ୍ବସ୍ଜା 
େହଛି।ି ଭଜାେତ ପ୍ରତବିଷ୍ ପ୍ରଜାୟ 14 ନୟୁିତ ଟନ୍ 
ବଜାଉଁଶ ଉତ୍ପଜାଦନ କେଥିଜାଏ।

ସେ ନ୍ତି ମଦଶୀ ମଗଜା ପଶୁ ବକିଜାଶ ମକନ୍ଦ୍ର େୂମପ 
16 ମଗଜାକୂଳ ଗ୍ରଜାେ ସ୍ଜାପନଜା ପଜାଇଁ  େଜାର୍୍ 2022 
ସଦୁ୍ଜା ପଜାଣ୍ଠ ିପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଉମର୍ଶ୍ 
ମହଉଛ ିଏକ ମବୈଜ୍ଜାନକି ଏବଂ ସଜାେଗି୍ରକ ଢଗେମେ 
ସ୍ମଦଶୀ ମବଜାଭଜାଇନ୍ ପ୍ରରଜାତେି ବକିଜାଶ ଏବଂ 
ସ୍ମଦଶୀ ପ୍ରରଜାତେି ଉତ୍ପଜାଦକତଜା ବୃଦ୍ ିକେବିଜା। 
ଗତ ତନିବିଷ୍ େଧ୍ୟମେ ଏହ ିେିଶନ ଅଧୀନମେ 
ଥିବଜା େଜାର୍ ତଥଜା ମକନ୍ଦ୍ରଶଜାସତି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡକୁି ପ୍ରଜାୟ 
2082 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ପଜାେମ୍ପେକି ଏବଂ ମରୈବକି େଜାଷକୁ ଉତ୍ସଜାହତି 
କେବିଜା ଏହଜାେ ଉମର୍ଶ୍। ମସଥିପଜାଇଁ ଆଥ୍ଣିକ 
ସହଜାୟତଜା ସେକଜାେ ମଯଜାଗଜାଇ ମଦଉଛନ୍ତ।ି ଏହ ି
ମଯଜାରନଜା େଜାଧ୍ୟେମେ କଲଷ୍େ ନେି୍ଜାଣ, ଦକ୍ଷତଜା 
ବକିଜାଶ, େଲୂ୍ ବୃଦ୍ ିଏବଂ େଜାମକ୍ଟଂି ପଜାଇଁ 3 
ବଷ୍ମେ ମହକଟେ ପିଛଜା 50,000 ଟଙ୍କଜା ଆଥ୍ଣିକ 
ସହଜାୟତଜା ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଉଛ।ି 

ମଦଶେ େହି୍ତି ରଲି୍ଜାଗୁଡକିମେ ସ୍ଜାୟୀଭଜାମବ 
େଜାଉଳ, ଗହେ, ଡଜାଲି, ମେଜାଟଜା ଶସ୍, ପୁଷି୍କେ 
ଶସ୍, ବଜାଣିରି୍ କ ଫସଲ, ମତୈଳବୀର ଏବଂ 
ପଦ୍ ମତଲେ ଉତ୍ପଜାଦନ ବୃଦ୍ ିକେବିଜା ମହଉଛ ି
ଏହ ିେିଶନେ ଉମର୍ଶ୍। ଏଥିମେ 28ଟ ି
େଜାର୍ ତଥଜା ରଜାମ୍ ୁକଜାଶ୍ୀେ ଏବଂ ଲଦଜାଖେ 
ଦୁଇଟ ିମକନ୍ଦ୍ରଶଜାସତି ଅଞ୍ଚଳେ କୃଷକ ଲଜାଭବଜାନ 
ମହଉଛନ୍ତ।ି

ପ୍ରଥେଥେ ପଜାଇ ଁମଦଶେ କୃଷ ିସହ ରଡତି ଭିର୍ଭୂିେମିେ 
ଉନ୍ନତ ିଆଣିବଜା ପଜାଇ ଁ1 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜାେ ଏକ ଆଗି୍ର 
ଇନଫ୍ଜା ଫଣ୍ ଗଠନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏହଜା େଜାଧ୍ୟେମେ କୃଷ ି
ଭିର୍ଭୂିେ ିବକିଜାଶମେ କମ୍  ସଧୁେ ଆଥ୍ଣିକ ସହଜାୟତଜା ଦ୍ଜାେଜା 
କୃଷ ି ଭିର୍ଭୂିେ ିବକିଜାଶ ପଜାଇ ଁସହଜାୟତଜା ଦଆିଯଜାଉଛ।ି େଜାର୍୍ 
22, 2022 ପଯ୍୍ନ୍ତ, କୃଷ ିଭିର୍ଭୂିେ ିପଜାଣ୍ଠ ିମପଜାଟଜ୍ାଲମେ 
13,400 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା େଲୂ୍େ 19 ହରଜାେେୁ ଅଧିକ 
ଆମବଦନ ଗ୍ରହଣ କେଜାଯଜାଇଛ,ି ମଯଉଁଥିମେ 10 ହରଜାେେୁ 
ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମେଜାଦନ ମହଜାଇଛ।ି

ଜାତୀୟ ବାଉଶଁ ମିଶନ୍

ଯଗାକୂଳ ଗ୍ାମ ମିଶନ

ଜାତୀୟ ଖାେ୍ୟ ସରୁକ୍ା ମିଶନ୍

କୃରି ଭିରି୍ଭୂମି ପାଣ୍ ି

ଖଜାଦ୍ ପ୍ରକି୍ରୟଜାକେଣ ଶଳି୍ପେ ଅସଂଗଠତି ବବିଗ୍ମେ ଥିବଜା େଜାଇମକ୍ରଜା-ଉମଦ୍ଜାଗଗୁଡକିେ ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦ୍ୱତିଜାକୁ 
ବୃଦ୍ ିକେବିଜା, କୃଷକ ଉତ୍ପଜାଦକ ସଂଗଠନ, ମସଲ୍ଫ ଗ୍ ମହଲପ୍ ଗରୁପ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପଜାଦକ ସେବଜାୟ ସେିତ ିସହତି 
ସେଗ୍ର େଲୂ୍ ଶଙୃ୍ଖଳଜାକୁ େରବୁତ କେବିଜା ଏହଜାେ ଲକ୍ଷ୍। ଏଥିମେ, 2025 ସଦୁ୍ଜା, 10 ହରଜାେ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା 
ସହଜାୟତଜାମେ, ଦୁଇ ଲକ୍ଷ େଜାଇମକ୍ରଜା ଫୁଡ୍ ପ୍ରକି୍ରୟଜାକେଣ ୟୁନଟିକୁ ସଧିଜାସଳଖ ସଜାହଜାଯ୍ କେଜାଯିବ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଫମ୍ଷାଲାଇଯଜସନ୍  
ଅଫ ମାଇଯକ୍ା ଫୁଡ୍ ଯପ୍ରାଯସସିଂ 

ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଯଜସ ୍(PMFME) ଯ�ାଜନା  

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ

ପାରମ୍ରିକ କୃରି ବକିାଶ 
ଯ�ାଜନା
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ଏହ ିମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ, 2021-2022ମେ 25.75 ଲକ୍ଷ ମଲଜାକଙୁ୍କ ତଜାଲିେ 
ଦଆିଯଜାଇଥିଲ। ଇ-ଗ୍ରଜାେ ସ୍େଜାର https://egramswaraj.gov। ମପଜାଟ୍ଜାଲମେ 

ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଛ।ି ଏହ ିମପଜାଟ୍ଜାଲ ଦ୍ଜାେଜା ପଞ୍ଚଜାୟତେ ଉର୍େଦଜାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଇ-ଶଜାସନ ନଶିି୍ତ 
ମହଜାଇଛ।ି ଏଠଜାମେ ଗ୍ରଜାେପଞ୍ଚଜାୟତ ମଯଜାରନଜାଗୁଡକୁି ଅପମଲଜାଡ୍ କେଜାଯଜାଇଛ।ି  ଗତ ଆଥ୍ଣିକ 

ବଷ୍ମେ 2.54 ଲକ୍ଷ ମଯଜାରନଜା ଅପମଲଜାଡ୍ ମହଜାଇଥିଲଜା ଏବଂ ଇ-ସ୍େଜାର ମପଜାଟଜ୍ାଲମେ 
2.32 ଲକ୍ଷେୁ ଅଧିକ ଗ୍ରଜାେ ପଞ୍ଚଜାୟତ ମଯଜାଗମଦଇଛନ୍ତ ିମଯଉଁେଜାମନ ଏହ ିଇଣ୍ଟେମଫସ 

େଜାଧ୍ୟେମେ 70 ହରଜାେ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜାେ ମଯଜାରନଜା ପଜାଇ ଁମଦୟ ପ୍ରଦଜାନ କେଛିନ୍ତ।ି

ପ୍ରଗତି

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ଆରମ୍ ଏପି୍ରଲ୍ 1, 2018 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ଗ୍ରଜାେୀଣ ଅଞ୍ଚଳମେ ସ୍ଜାନୀୟ ପ୍ରଶଜାସନେ ନବି୍ଜାେତି 
ପ୍ରତନିଧିିେଜାନଙୁ୍କ ଶଜାସନ ସେ୍ନ୍ୀୟକ୍ଷେତଜା ନେି୍ଜାଣ ଏବଂ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣଦ୍ଜାେଜା ପଞ୍ଚଜାୟତେିଜାର ପ୍ରତଷି୍ଜାନଗୁଡକୁି େରଭୁତ କେବିଜା।   

ଶାସନ ଚଳାଇବା ପାଇ ଁଜନ 
ପ୍ରତନିଧିଙୁି୍ ବସୃି୍ତତ ଶକି୍ତ 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ାମ ସ୍ୱରାଜ ଯ�ାଜନା (RGSA)

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଏଯବ ମିଳୁଛ ିଜମି 
ମାଲିକାନାର ପ୍ରମାଣ 

ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ାଜନା
ଆରମ୍ ଏପି୍ରଲ୍ 24, 2021 

ଯ�
ାଜ

ନ
ା

ପ୍ର
ଗ

ତ
ି

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରମଦଶ, କର୍୍ଜାଟକ, େଧ୍ୟପ୍ରମଦଶ, 
େହଜାେଜାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, େଜାରସ୍ଜାନ, 
ଉର୍େପ୍ରମଦଶ ଏବଂ ଉର୍େଜାଖଣ୍େୁ 
ଏହ ିପଜାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆେମ୍ଭ 
ମହଜାଇଛ।ି ଏହ ିମଯଜାରନଜା 2021 
େୁ 2025 ପଯ୍୍ନ୍ତ ପଯ୍୍ଜାୟକ୍ରମେ 
ସଜାେଜା ମଦଶମେ କଜାଯ୍୍କଜାେୀ ମହବ। 
ସ୍େୀତ୍ୱ ମଯଜାରନଜା କଜାଯ୍୍କଜାେୀ କେବିଜା 
ପଜାଇଁ ଏପଯ୍୍ନ୍ତ 29ଟ ିେଜାର୍ ଏବଂ 
ମକନ୍ଦ୍ରଶଜାସତି ଅଞ୍ଚଳ ସମଭ୍ ଅଫ୍ 
ଇଣି୍ଆ ସହତି ଏେଓୟୁ ସ୍ଜାକ୍ଷେ 
କେଛିନ୍ତ।ି େଜାର୍୍ 31, 2022 ସୁଦ୍ଜା 
ପ୍ରଜାୟ 1.23 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରଜାେମେ ମଡ୍ଜାନ୍ 
ଉଡଜାଣ ଏବଂ େ୍ଜାପିଂେ ପ୍ରଜାଥେିକ 
କଜାଯ୍୍ ସେଜାପ୍ତ ମହଜାଇଥିବଜାମବମଳ 31 
ହରଜାେ ଗଜାଁମେ ସମ୍ପର୍ ିକଜାଡ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଡରିଲିକେମେ ପ୍ରପଟ୍ଣି 
କଜାଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ମହଉଛ।ି 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ଗ୍ରଜାେଜାଞ୍ଚଳେ ରେି ମେକଡ୍କୁ 
ଡରିଟିଜାଇଜ୍ କେ ିଗ୍ରଜାେବଜାସୀଙୁ୍କ ମସେଜାନଙ୍କେ 
ରେି େଜାଲିକଜାନଜା ଏବଂ ଆଇନଗତ େଜାଲିକଜାନଜା 
ଅଧିକଜାେ କଜାଡ୍ ପ୍ରଦଜାନ କେବିଜା। 

ପିଏମ ୍ ଆବାସ ଯ�ାଜନା

ଗାକଁୁ ଆେଶ୍ଷ କରୁଥବିା ଯ�ାଜନାସବୁ

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଆବୱାସ ରଯୱାଜନୱା ଅଧୀନରର ଏପଯ୍ଥଦ୍ୟନ୍ 3.1 ରକୱାଟ ିରର 
ନମି୍ଥୱାଣ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟ ରଶଷ ରେୱାଇଛ।ି ବର୍୍ଥମୱାନ ରଗୱାଟଏି ବଷ୍ଥରର 80 ଲକ୍ଷ ନୂତନ 
ରର ନମି୍ଥୱାଣ ସେ  48 େଜୱାର ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ବରଜଟରର ରଖୱାଯୱାଇଛ।ି 

ପିଏମ ୍ ଆବାସ ଯ�ାଜନା- ସ�ରୀ
ଏେ ିରଯୱାଜନୱା 25 ଜତୁନ୍ 2015 ରର ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। ମୱାର୍୍ଥ 31, 
2022 ସତୁଦ୍ୱା, ଏଥିରର 1.23 ରକୱାଟ ିରର ମଞ୍ତୁର ରେୱାଇଛ,ି ରସଥିମଧ୍ୟରତୁ  
95.13 ଲକ୍ଷ ରର ନମି୍ଥୱାଣ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରେୱାଇସୱାରିଛ।ି ଏଥିମଧ୍ୟରତୁ  58.1 
ଲକ୍ଷ ରର ପ୍ରସ୍ତତୁତ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରୱାଯୱାଇଛ ି|

ପିଏମ ୍ ଆବାସ ଯ�ାଜନା- ଗ୍ାମୀଣ
ଏେ ିରଯୱାଜନୱା 1 ଏପି୍ରଲ, 2016 ରର ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। ଏଥିରର 
2.95 ରକୱାଟ ିରର ଥିଲୱା। ଅବଶଷି୍ଟ ଗୃେଗତୁଡକିତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଥ କରିବୱା ପୱାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୱାର ମୱାର୍୍ଥ 2021 ରତୁ  ମୱାର୍୍ଥ 2024 ପଯ୍ଥଦ୍ୟନ୍ ଏେ ିରଯୱାଜନୱା ଜୱାରି 
ରଖିବୱାକତୁ ଅନତୁରମୱାଦନ କରିଛନ୍।ି ମୱାର୍୍ଥ 22, 2022 ପଯ୍ଥଦ୍ୟନ୍ 2.52 ରକୱାଟ ି
ରର ନମି୍ଥୱାଣ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟ ରଶଷ ରେୱାଇଛ।ି

ଭାଇରୋଣ୍ଟ ଭିଯଲଜ 
ଚଳତି ଆର୍ଣିକ ବଷ୍ଥର ବରଜଟରର ଅରତୁ ଣୱାଚଳ ପ୍ରରଦଶ ଏବଂ ଲୱାଇନ 

ଅଫ୍ ଆକଟମୁଆଲ୍ କରଣ୍ଟୱ୍ାଲ୍ସ୍ି ତ ଗୱାଁଗତୁଡକି ପୱାଇଁ ଏକ ଭୱାଇରେୱାଣ୍ଟ 
ଭିରଲଜ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକ୍ରମ ରରୱାଷଣୱା କରୱାଯୱାଇଛ।ି ସୱାମନ୍ୱା ଗୱାଁଗତୁଡକିତୁ ସେ 
ସମ୍ପକ୍ଥରକ୍ଷୱା କରିବୱା, ଭିରି୍ଭୂମିର ବକିୱାଶ ସୱାଧନ କରିବୱା,ସେ କଂକି୍ରଟ 

ରର ଓ ପଯ୍ଥଦ୍ୟଟନ ରକନ୍ଦ୍ରଗତୁଡକିତୁ ବକିୱାଶ କରିବୱା ଏବଂ ସରକୱାରୀ 
ଚଦ୍ୟୱାରନଲ, DTH ଚଦ୍ୟୱାରନଲ ଏବଂ ଶକି୍ଷୱାଗତ ଚଦ୍ୟୱାରନଲଗତୁଡକି 

ପ୍ରରପ୍ରୱାତ୍ସୱାେନ ରଦବୱା।  

ଆେଶ୍ଷ ଗ୍ାମ ଯ�ାଜନା
ଏେ ିରଯୱାଜନୱା ଭୱାରତ ସରକୱାରଙ୍ ବଦିଦ୍ୟମୱାନ ରଯୱାଜନୱା, ରୱାଜଦ୍ୟ 
ସରକୱାରଙ୍ ରଯୱାଜନୱା, ରସବେଚ୍ଛୱାରସବୀ ଏବଂ ସେରଯୱାଗୀ ରକ୍ଷତ୍ର ସେ 
ସେଭୱାଗୀତୱା, କରପ୍ଥୱାରରଟ୍ ଦୱାୟିତ୍ୱରବୱାଧ ( ସଏିସ୍ ଆର୍ ) ପୱାଣ୍ ି
ସେୱାୟତୱାରର ସଂଗୃେୀତ ସମଳ୍ ସେତି ସମନୟ୍ ରକ୍ଷୱା କରି ଚୱାଲିଛ।ି 
2014 ମସେିୱାରର ଆରମ୍ଭ ରେୱାଇଥିବୱା ଏେ ିରଯୱାଜନୱା ଅଧୀନରର 
ସୱାଂସଦମୱାରନ ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ଗ୍ରୱାମକତୁ ରପୱାଷଦ୍ୟଭୱାରବ ଗ୍ରେଣ 
କରନ୍।ି ଏେ ିରଯୱାଜନୱାରର ପ୍ରୱାୟ 2100 ଗୱଁାକତୁ ଅନ୍ଭତୁ ୍ଥକ୍ତ କରୱାଯୱାଇଛ ି। 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଗରିବ କଲଦ୍ୟୱାଣ ଅନ୍ନ ରଯୱାଜନୱା
ମକଜାଭିଡ-19 େହଜାେଜାେୀ ସେୟମେ ସେକଜାେ  ମଲଜାକଙ୍କ ମେୌଳକି 
ଖଜାଦ୍ଜାଭଜାବ ସେସ୍ଜାକୁ ଦୂେ କେବିଜାଲଜାଗି 26 େଜାର୍୍ 2020ମେ 
3 େଜାସ ପଜାଇଁ ଆେମ୍ଭ କେଥିିବଜା ଏହ ିମଯଜାରନଜାକୁ  କ୍ରେଜାଗତ 
ଭଜାବମେ ବଢ଼ଜାଇ େଜାଲିଛନ୍ତ।ି 10 କମିଲଜାଗ୍ରଜାେ ଗହେ କେିଜ୍ା େଜାଉଳ 
ବ୍ତୀତ ଏକ କମିଲଜାଗ୍ରଜାେ ଡଜାଲି େଧ୍ୟ ଏହ ିମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ 
ହତିଜାଧିକଜାେୀଙୁ୍କ େଜାଗଣଜାମେ ଦଆିଯଜାଉଛ।ି  ଏହ ିମଯଜାରନଜା 
ଅଧୀନମେ 80 ମକଜାଟ ିମଲଜାକଙୁ୍କ େଜାଗଣଜା େଜାସନ ଦଆିଯଜାଉଛ।ି 
ଏହ ିମଯଜାରନଜାେ ଷଷ୍ ପଯ୍୍ଜାୟକୁ 2022 ମସମପଟେେ୍ ପଯ୍୍ନ୍ତ 
କ୍ଜାବମିନଟ୍ ଅନୁମେଜାଦନ କେଛି।ି ଏହ ିମଯଜାରନଜା ପଜାଇ ଁସେକଜାେ 
2 ଲକ୍ଷ 60 ହରଜାେ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ଖର୍ ୍କେଛିନ୍ତ ିଏବଂ ମସମପଟେେ୍ 
2022 ସୁଦ୍ଜା ଆଉ 80 ହରଜାେ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ଖର୍ ୍ମହବ। ଏପି୍ରଲ୍ 
2022 ପଯ୍୍ନ୍ତ, ଏହ ିମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ 1000 ଲକ୍ଷେୁ 
ଅଧିକ ମେଟ୍କି୍ ଟନ୍ େଜାଗଣଜା ଖଜାଦ୍ ଶସ୍ ବଣ୍ଟନ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 
ଆନ୍ତରଜ୍ାତୀୟ େଦୁ୍ଜା ପଜାଣ୍ଠ ିେଧ୍ୟ ଏହ ିମଯଜାରନଜାକୁ ପ୍ରଶଂସଜା କେଛିନ୍ତ।ି 

ମେୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ଧୀ ଜୱାତୀୟ ଗ୍ରୱାମୀଣ ନଶିି୍ତ କମ୍ଥ 
ନଯିତୁକି୍ତ ରଯୱାଜନୱା 
ଏମ୍ ରଏିନ୍ ଆର୍ ଇରଏି ମହଉଛ ିଏକ େଜାହଦିଜାଭିର୍କି ମବତନ ନଯୁିକି୍ 
କଜାଯ୍୍କ୍ରେ। ଏଥିମେ, ପ୍ରମତ୍କ ପେବିଜାେେ ବୟସ୍ ସଦସ୍ 
ମଯଉଁେଜାମନ ଅଣକୁଶଳୀ ରେେ କେବିଜାକୁ ଇଚୁ୍କ, ମସେଜାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରତବିଷ୍ 100 ଦନିେ କେନ୍ଯୁିକି୍ ଗ୍ଜାମେଣ୍ଟ ିଦଆିଯଜାଇଥଜାଏ।  
େଜାର୍ ସେକଜାେେଜାମନ ଏଥିଲଜାଗି ପଅେଳତି ମବତନ ହଜାେଠଜାେୁ 
ଅଧିକ ମବତନ ସ୍େି କେପିଜାେମିବ। ଏହ ିମଯଜାରନଜାମେ 15.54 
ମକଜାଟ ିସକି୍ରୟ ରେେକି ଅଛନ୍ତ।ି ଏହ ିମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ 99.69 
ପ୍ରତଶିତ ରେେକିଙ୍କ ଆକଜାଉଣ୍ଟକୁ େରୁେୀ ପଠଜାଯଜାଉଛ ି|

ଆଥ୍ଣିକ େୁବ୍ଷଳତା ଭିତଯର 
ଜୀବକିାର ଧ୍ାନ 

େଜାସ୍ତଜାକଡେ ବମିକ୍ରତଜାଙୁ୍କ 10 ହରଜାେ ଟଙ୍କଜା ପଯ୍୍ନ୍ତ ଋଣ ଏହ ିମଯଜାରନଜାଦ୍ଜାେଜା ମଯଜାଗଜାଇଦଆିଯଜାଉଛ।ି 
ଏହ ିବ୍ବସଜାଗ୍େୀେଜାମନ ମକଜାଭିଡ୍  ସେୟମେ ଦୁର୍୍ଣିନମେ ଥିମଲ। ଡମିସେ୍େ 2024 ପଯ୍୍ନ୍ତ ପିଏମ୍  
ସ୍ନଧିି ମଯଜାରନଜା ରଜାେ ିେଖିବଜାକୁ କ୍ଜାବମିନଟ୍ ଅନୁମେଜାଦନ କେଛି ି। ସହେଜାଞ୍ଚଳେ ପ୍ରଜାୟ 1.2 ମକଜାଟ ି
ମଲଜାକ ଏଥିମେ ଉପକୃତ ମହମବ। ଏଯଜାଏ 29.6 ଲକ୍ଷ ଋଣ େଞ୍େୁୀ କେଜାଯଜାଇ 2931 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା 
ବତିେଣ କେଜାଯଜାଇଛ।ି

ରାସ୍ତାକଡ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍ 
ପାଇ ଁସ୍ୱାବଲମ୍ନର ବାଟ 

ଯେଖାଇଲା ସ୍ୱନଧିି

35 ଟ ିରୱାଜଦ୍ୟ  ରକନ୍ଦ୍ରଶୱାସତି ଅଞ୍ଳରର ଲୱାଗତୁ 
ଏହ ିମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ, 77 ମକଜାଟ ିହତିଜାଧିକଜାେୀ ଅଥଜ୍ାତ୍  େଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖଜାଦ୍ 
ସେୁକ୍ଷଜା ଆଇନେ ସେଦୁଜାୟ ହତିଜାଧିକଜାେୀଙ୍କ ଭିତେୁ ପ୍ରଜାୟ 96.8 ପ୍ରତଶିତଙୁ୍କ 
ଅନ୍ତଭ୍ୁକ୍ କେଜାଯଜାଇଛ।ି

ଜୱାମ୍  ଟ୍ନିଟି:ି ଆର୍ଣିକ ଅନ୍ଭୂ୍ଥକି୍ତ ପୱାଇଁ ବଶି୍ୱର ସବତୁଠୱାରତୁ  ବଡ 
ରଯୱାଜନୱା
ମଦଶେ ପ୍ରତବିଗ୍ ପଜାଖମେ କଛି ିନଜା କଛି ିସେକଜାେୀ ଲଜାଭ ସଧିଜାସଳଖ ପହଞ୍ଚଛୁ।ି 
ଏଥିମେ ପଜାେଦଶ୍ଣିତଜା େକ୍ଷଜା କେବିଜାଲଜାଗି ସେକଜାେ ‘JAM-ରଜାମ୍ ’ ଅଥଜ୍ାତ୍  ରନଧନ-
ଆଧଜାେ-ମେଜାବଜାଇଲ ଟ୍ନିଟି ିବ୍ବସ୍ଜା ଲଜାଗୁ କେଛିନ୍ତ।ି ସବୁଠୁ ଆଗମେ ମେଜାମଷଇ 
ଗ୍ଜାସ ପଜାଇ ଁରଜାନୁୟଜାେୀ 2015େୁ ସବ୍ ସଡିେି ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ହସ୍ତଜାନ୍ତେଣ ପ୍ରକି୍ରୟଜା 
ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିଲଜା। ଏମବ ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ହସ୍ତଜାନ୍ତେଣ 53 େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟେ 313ଟ ି
ମଯଜାରନଜାମେ ଲଜାଗୁ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏହ ିପ୍ରକଜାେ ବ୍ବସ୍ଜା ମହତୁ 2014-2015 େୁ 
2021-2022 ପଯ୍୍ନ୍ତ ହତିଜାଧିକଜାେୀଙ୍କ ଆକଜାଉଣ୍ଟମେ 21.87 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା 
ସଧିଜାସଳଖ ପହଞ୍ଚଛି।ି 'ରଜାେ' ଟ୍ନିଟିେୁି ସେକଜାେୀ ତହବଲିେୁ  2,22,968 ମକଜାଟ ି
ଟଙ୍କଜା ଲିମକଜ୍ ମେଜାକଜାଯଜାଇପଜାେଛି।ି 

ଜନଧନ ଦ୍ୱାରୱା  ସବତୁରରର ବଦ୍ୟୱାଙି୍ଗେ ସତୁବଧିୱା
ବ୍ଜାଙି୍କଗେ ସବୁଧିଜା ଠଜାେୁ ଦୂେମେ ଥିବଜା ମଦଶେ ଅଧଜାେୁ ଅଧିକ ରନସଂଖ୍ଜା ପଜାଇଁ 
ଏହ ିମଯଜାରନଜା 28 ଅଗଷ୍ 2014 ମେ ଆେମ୍ଭ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ଏହ ିମଯଜାରନଜାମେ 
ହତିଜାଧିକଜାେୀଙୁ୍କ ରମିେଜା ବଜାଲଜାନ୍ସ ଆକଜାଉଣ୍ଟ ମଖଜାଲିବଜାକୁ ସମୁଯଜାଗ ଦଆିଯଜାଉଛ।ି 
ଖଜାଲି ମସତକି ିନୁମହଁ ମସେଜାନଙୁ୍କ େୁମପ କଜାଡ୍ ସହ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କଜାେ ଓଭେଡ୍ଜାଫଟ 
ସବୁଧିଜା ଏବଂ ବୀେଜା ସବୁଧିଜା ଉପଲବ୍ଧ କେଜାଯଜାଇଛ।ି  ଏପି୍ରଲ୍ 2022 ସଦୁ୍ଜା 
45.21 ମକଜାଟ ିରନ ଧନ ଖଜାତଜା ମଖଜାଲଜାଯଜାଇଛ।ି ମସଥିେଧ୍ୟେୁ 1,67,462.30 
ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ରେଜା ମହଜାଇଛ।ି ରନ-ଧନ ଆକଜାଉଣ୍ଟଧଜାେୀଙ୍କ ଭିତମେ ପ୍ରଜାୟ 55%  
ମହଉଛନ୍ତ ିେହଳିଜା। 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ମ�ାନ ଐତ�ି୍ୟ ସ� ମ�ାନ 
ପରମ୍ରାକୁ ସଂଯ�ାଗ କରୁଛ ିରାଷ୍ଟ୍ର

ନୂଆ ଭାରତର ଅଭୁ୍ଦୟ

ଲୱାଲ୍ କଲି୍ୱାରତୁ  ଗତୁରତୁ  ରତଗ 
ବୱାେୱାଦୂରଜୀଙ୍ର ଚତତୁ ର୍ଥ 
ଜନ୍ ଶତବୱାଷ୍ଣିକୀ ପୱାଳନ 

କରିବୱା ରେଉ କମି୍ୱା ସୱାେବିଜୱାଦମୱାନଙ୍ 
ବଳଦିୱାନ, କର୍୍ଥୱାରପତୁର କରିଡର ରେଉ ବୱା 
କୱାଶୀ ବଶି୍ୱନୱାର କରିଡର କମି୍ୱା ଜମ୍ତୁରର 
ପ୍ରଭତୁ  ରେୀରୱାମଙ୍ ମନ୍ରି ନମି୍ଥୱାଣ ସୃ୍ତରିର 
ଡରିସମ୍ର 26କତୁ ବୀର ବୱାଲ ଦବିସ ରବୱାଲି 
ରରୱାଷଣୱା କରିବୱା,  କୱାଶ୍ୀରରତୁ   ଧୱାରୱା 370 
ଉରଚ୍ଛଦକରିବୱା, ଟ୍ପିଲ୍ ତୱାଲୱାକ୍, ନୱାଗରିକତ୍ୱ 
ସଂରଶୱାଧନ ଆଇନ ଭଳ ିଗତୁରତୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ 
ନଷି୍ପରି୍ ଗତ ଆଠ ବଷ୍ଥ ମଧ୍ୟରର ପୱାରସ୍ପରିକ 
ସମନ୍ୟ ସେ, ଆସ୍ଥୱା ତରୱା ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଭୱାବନୱାର ପ୍ରତୀକ...  

ଶଖି ୍ ସମ୍ପ୍ରୋୟ ପାଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ ପେଯକ୍ପ 
n •ଶହ ଶହ ବଷ୍େ ଦଜାସତ୍ୱେୁ େକିୁ୍କୁ ଭଜାେତେ ଆଧ୍ୟଜାତ୍ମକି ଏବଂ ସଜାଂସ୍ତୃକି 

ଯଜାତ୍ରଜାେୁ ବଚି୍ନି୍ନ ମହଜାଇପଜାେବି ନଜାହିଁ। ମସଥିପଜାଇଁ ଆର ିମଦଶ ସ୍ଜାଧୀନତଜାେ 
ଅେତୃ େମହଜାତ୍ସବ ଏବଂ ଗୁେୁ ମତଗ ବଜାହଜାଦୂେ ରୀଙ୍କ 400 ତେ ପ୍ରକଜାଶ 
ପବ୍କୁ ସେଜାନ ସଂକଳ୍ପ ସହ ପଜାଳନ କେୁଛ।ି

n •ରେୀ ଗୁେୁ ମତଗ ବଜାହଜାଦୂେ ରୀଙ୍କ 400 ତେ ପ୍ରକଜାଶ ପବ୍ 21 ଏପି୍ରଲମେ 
ଲଜାଲ୍  କଲି୍ଜାଠଜାମେ ଆମୟଜାରନ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା।    ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀ 
ଏଠଜାମେ ମଦଶକୁ ସମେ୍ଜାଧିତ କେଥିିମଲ। ଗୁେୁ ମତଗ ବଜାହଜାଦୂେଙ୍କ 
ଉର୍େଜାଧିକଜାେୀେଜାମନ େଜାଷ୍ଟ୍ରପଜାଇଁ ଏକୀକୃତ ଶକି୍ ଭଜାମବ କଜାଯ୍୍ କେନ୍ତ।ି 
ଏହ ିଅବସେମେ ଗୁେୁଙ୍କ ସମ୍ଜାନଜାମଥ୍ ଏକ ସ୍ମେଣୀୟ େଦୁ୍ଜା ଏବଂ ଡଜାକ 
ଟକଟ ରଜାେ ିକେଜାଯଜାଇଛ।ି 

n •କର୍୍ଜାେପୁେ ସଜାହବି କେଡିେ ଅମକଟଜାବେ, 2019ମେ ମଡେଜା ବଜାବଜା 
ନଜାନକ ଠଜାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ିଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀେଜା ପଯ୍୍ନ୍ତ ସେସ୍ତ ଆଧୁନକି 
ସବୁଧିଜା ସହତି ଏକ ସେନ୍ତି ବକିଜାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଜାବମେ ନେି୍ଜାଣ ମହଜାଇଛ।ି 
ସ୍ଜାଧୀନତଜା ପମେ ପ୍ରଥେଥେ ପଜାଇଁ ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେ ଶଖିେଜାନଙ୍କ ପବତି୍ର 
ତୀଥ୍ସ୍ଜାନ କର୍୍ଜାେପୁେ କେଡିେେ େଜାହଦିଜା ପୂେଣ କେଥିିମଲ।

n • ଗୁେୁ ନଜାନକ ମଦବ ରୀଙ୍କେ ବଜାସସ୍ଜାନ କର୍୍ଜାେପୁେ ପଜାକସି୍ତଜାନମେ ଅଛ,ି 
ଏଣୁ ଭଜାେତୀୟେଜାମନ ତଜାହଜାକୁ ମକବଳ ଦୂେେୁ ହିଁ 

ଆରଯିଜାଏ ମଦଖି ଆସଥୁିମଲ। 9 ନମଭେ୍େ 
2019ମେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀ 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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120 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ଖର୍୍ କେ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କେତଜାେପୁେ କେଡିେେ 
ଉଦଘଜାଟନ କେଛିନ୍ତ।ି ଏହଜା ଶଖି ଧେ୍େ ସଂସ୍ତୃ ିଏବଂ ପେମ୍ପେଜାକୁ 
ସମ୍ଜାନ ମଦଇଥିଲଜା |

n •ସବୁଧେ୍େ ଭଜାେତୀୟ ତୀଥ୍ଯଜାତ୍ରୀେଜାମନ ବର୍୍େଜାନ ଏହ ିକେଡିେ 
ବ୍ବହଜାେ କେ ିକର୍୍ଜାେପୁେ ଦଶ୍ନ କେବିଜା ସହ ରେଦ୍ଜା ଅପ୍ଣ 
କେପିଜାେମିବ। ଏଠଜାକୁ ଯିବଜା ପଜାଇଁ ମକୌଣସ ିଅଲଗଜା ଭିସଜା 
ଆବଶ୍କ ମହବ ନଜାହିଁ, ଆପଣ ମକବଳ ଏକ ମବୈଧ ପଜାସମପଜାଟ୍ 
ସହତି ଏଠଜାକୁ ଯଜାଇପଜାେମିବ।

n •ଆଗ୍ରହୀ ତୀଥ୍ଯଜାତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ୀକେଣ ପଜାଇଁ ଏକ ଅନଲଜାଇନ୍ 
ମପଜାଟ୍ଜାଲ୍ ଲଞ୍ଚ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

n •ଲଗେେକୁ ରଏିସଟେୁି େକୁ୍ େଖଜାଯଜାଇଛ।ି ଦଜାଶମେଶ ଗୁେୁଙ୍କ ପ୍ରକଜାଶ 
ପବ୍ମେ କଜାଯ୍୍କ୍ରେ। ମକବଳ ମକଶଧଜାେୀଶଖିେଜାନଙ୍କ ପଜାଇଁ 
ଏସ୍ ରପିିସ ିନବି୍ଜାେନ େର୍ କେଜାଯଜାଇଛ।ି

n •ରୁନ୍ 2019 ପମେ, କଳଜା ତଜାଲିକଜାଭୁକ୍ ବମିଦଶୀ ଶଖି 
ନଜାଗେକିେଜାନଙ୍କେ ସେୀକ୍ଷଜା କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା ଏବଂ ଶଖି୍ 
ବନ୍ୀେଜାନଙୁ୍କ  କ୍ଷେଜା ମଯଜାରନଜା ଅନୁସଜାମେ ପଯ୍୍ଜାୟ ଭିର୍ମିେ 
(ଗଜାନ୍ୀ ରୟନ୍ତୀ ଦନି) େକୁ୍ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା |

n •ପଜାଟନଜା ସଜାହବି ସମେତ ଗୁେୁ ମଗଜାବନି୍ ସଂି ରୀଙ୍କ ସହ ରଡତି 
ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଜାନମେ ମେଳ ବ୍ବସ୍ଜାକୁ େଧ୍ୟ ଆଧୁନକିୀକେଣ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି

n •ଉର୍େଜାଖଣ୍ମେ ମହେକୁଣ୍ ସଜାହବିଙ୍କ ପଜାଇଁ ମେଜାପମୱ ନେି୍ଜାଣ 
କଜାଯ୍୍ େଜାଲିଛ।ି 

n •ଶଖି ସମ୍ପ୍ରଦଜାୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭକି୍ ଓ ସେପ୍ଣକୁ ଦୃଷି୍ମେ େଖି 
ଶଖିେଜାନଙ୍କ 5 ଟ ିତଖ୍ ତ େଧ୍ୟେୁ ସର୍ଖଣ୍ ରେୀ ହରୁେ ସଜାମହବ 
ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙୁ୍କ ସମ୍ଜାନ ପତ୍ର ପ୍ରଦଜାନ କେଛିନ୍ତ।ି 

ନାଗରିକତ୍ୱ ସଂଯଶାଧନ 
ଅଧନିୟିମ (CAA) ଦ୍ାରା େଶନ୍ଧ ି
ପଯର ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ

n • ଏହ ିବଲି୍ ଦ୍ଜାେଜା ମସେିତ ିମକଜାଟ ିମକଜାଟ ିମଲଜାକଙୁ୍କ ସମ୍ଜାନମେ ବଞ୍ଚବିଜାେ 
ସମୁଯଜାଗ େିଳବି ମଯଉଁେଜାମନ  ପଜାକସି୍ତଜାନ, ବଜାଂଲଜାମଦଶ ଏବଂ 
ଆଫଗଜାନସି୍ତଜାନମେ ସଂଖ୍ଜାଲଘ ୁସମ୍ପ୍ରଦଜାୟେ ଅଟନ୍ତ।ି ଏହଜା ବ୍ତୀତ, 
ଏପେ ିଶେଣଜାଥ୍ୀଙୁ୍କ ନଜାଗେକିତ୍ୱ ପ୍ରଦଜାନ କେବିଜାେ ବ୍ବସ୍ଜା େଧ୍ୟ ଅଛ,ି 
ମଯଉଁେଜାମନ ଭଜାେତେ ସେ୍ିଧଜାନେ ସମ୍ଜାନ କେନ୍ତ।ି ଏହଜାବଳମେ 
ଭଜାେତ ତସଲିେଜା ନଜାସେିନିଙ୍କ ପେ ିମଲଜାକଙୁ୍କ ଆରେୟ ମଦଇଛ।ି

n • ଭଜାେତେ ପମଡଜାଶୀ ମଦଶ- ପଜାକସି୍ତଜାନ, ବଜାଂଲଜାମଦଶ, 
ଆଫଗଜାନସି୍ତଜାନମେ ନଯି୍ଜାତତି ଧଜାେ୍ଣିକ ସଂଖ୍ଜାଲଘଙୁ୍କ ଅଧିକଜାେ ତଥଜା 
ସମ୍ଜାନେ ସେୁକ୍ଷଜା ପଜାଇଁ ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେ ଦଶନ୍ ିଧେ ିେଜାଲିଥିବଜା 
ସେସ୍ଜାେ ସେଜାଧଜାନ ଭଜାମବ ନଜାଗେକିତ୍ୱ ଆଇନମେ ସଂମଶଜାଧନ କେ ି
ଐତହିଜାସକି ନଷି୍ପର୍ ିମନଇଛନ୍ତ।ି 

n • 9 ଡମିସେ୍େମେ ମଲଜାକସଭଜା, 11 ଡମିସେ୍େମେ େଜାର୍ସଭଜା ଏବଂ 
12 ଡମିସେ୍େ 2019ମେ େଜାଷ୍ଟ୍ରପତ ିେଜାେନଜାଥ ମକଜାବନି୍ ଏହ ିବଲିକୁ 
ଅନୁମେଜାଦନ କେଛିନ୍ତ,ି ମଯଉଁଥିମେ ଆଫଗଜାନସି୍ତଜାନ, ବଜାଂଲଜାମଦଶ 
ଏବଂ ପଜାକସି୍ତଜାନମେ ଧଜାେ୍ଣିକ ପ୍ରତଜାଡନଜା କଜାେଣେୁ ଭଜାେତ ଆସଥୁିବଜା 
ହନୁି୍, ଶଖି, ମବୌଦ୍, ମରୈନ, ପଜାସ୍ୀ ଏବଂ ଖ୍ୀଷି୍ଆନ ସମ୍ପ୍ରଦଜାୟେ 
ମଲଜାକଙୁ୍କ ଭଜାେତୀୟ ନଜାଗେକିତ୍ୱ ପ୍ରଦଜାନ କେବିଜାେ ବ୍ବସ୍ଜା ଅଛ।ି

n • ଆହୁେ ିେଧ୍ୟ, ଉର୍େ-ପୂବ୍େ ମଲଜାକେଜାନଙ୍କେ ଭଜାଷଜା, ସଜାଂସ୍ତୃକି ଏବଂ 
ସଜାେଜାରକି ପେେିୟ ନଶିି୍ତ କେବିଜାକୁ ବ୍ବସ୍ଜା କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ରିେପଲ୍  ତଲାକ୍  
n • ଭଜାେତେ ସଂସଦୀୟ ଇତହିଜାସମେ 30 ରୁଲଜାଇ 2019 ଏକ ଗୁେୁତ୍ୱପରୂ୍୍ 

ଦନି। ଏହଦିନି ଐତହିଜାସକି ଟ୍ପିଲ୍ ତଲଜାକ୍ ନମିେଜାଧ  ବଲି୍ ପଜାସ କେ ି
ଭଜାେତ ସେଗ୍ର ବଶି୍ୱମେ େହଳ ପକଜାଇଥିଲଜା। ଏହ ିନୟିେ, ଦଶନ୍ ିଧେ ି
ଅମପକ୍ଷଜା କେଥିିବଜା େସୁଲେଜାନ େହଳିଜାେଜାନଙୁ୍କ ନ୍ଜାୟ ଏବଂ ସମ୍ଜାନ 
ପ୍ରଦଜାନ ଦଗିମେ ଦଗିମେ ଏଭଳ ିସଫଳତଜା ମଦଇଛ ିଯଜାହଜା ଦଶନ୍ ିଧେ ି
ଅମପକ୍ଷଜା କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 

ରିେପଲ୍  ସମ୍ନ୍ଧୀୟ ଆଇନ ପାରିତ ଯ�ବା ପଯର 
ନଶିି୍ତଭାଯବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାେୀଙ୍ 
ନା ଁରାଜା ରାମ ଯମା�ନ ରାୟ ଓ ଈଶ୍ରଚନ୍ଦ୍ର 

ବେି୍ୟାସାଗରଙ୍ ଭଳି ସମାଜସ ୁଧାରକଙ୍ ଯଶ୍ରଣୀଯର 
ଗଣା�ିବ। ଟିପଲ୍  ତଲାକ୍  ଆଇନ ମସୁ ୍ଲିମ ମ�ଳିାଙ୍ 
�ତିଯର ଏବଂ ଅଧକିାର �ାସଲ କରିବା ପାଇ ଁଏକ 
କ୍ାନ୍କିାରୀ ପେଯକ୍ପ ଯ�ବା ସ� ତାଙ୍ ପାଇ ଁଏକ 

ନୂଆ �ଗୁର ଆରମ୍ କରିଛ।ି 

-ଅମିତ ଶା�, ଯକନ୍ଦ୍ର ଗ�ୃମନ୍ତୀ। 

ଅର୍ଥନୀତ ିଆଧୱାରରର ସୱାଧୱାରଣ ବଗ୍ଥକତୁ 10% ଆରକ୍ଷଣ ରଦଇ 
ଏକ ଐତେିୱାସକି ନଷି୍ପରି୍ ନଆିଯୱାଇଛ ି। ଏେୱାଦ୍ୱାରୱା  ବୱାଷ୍ଣିକ ଆୟ 
8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୱା ଯୱାଏ ରରୱାଜଗୱାର କରତୁ ଥିବୱା ପରିବୱାରର ପ୍ରୱାର୍ଥୀଙ୍ତୁ  
କଛି ିସର୍୍ଥ ସେତି ସଂରକ୍ଷଣର ଲୱାଭ ମିଳରିୱାଏ। 

ଅତ�ିାସଯର ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ
ସବର୍ଣ୍ଷଙ୍ ପାଇ ଁଆରକ୍ଣ

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ସୀେଜାନ୍ତବର୍ୀ୍ ଅଞ୍ଚଳମେ ବକିଜାଶେଳୂକ କଜାଯ୍୍କୁ ତ୍ୱେଜାନ୍ତି 
କେବିଜା ଏବଂ ସ୍ଜାନୀୟ ମଲଜାକଙୁ୍କ ରଜାତୀୟ ସେୁକ୍ଷଜା ମକ୍ଷତ୍ରମେ 

ନରିେ ଭୂେକିଜା ବଜାବଦମେ ଅବଗତ କେଜାଇବଜା ପଜାଇ,ଁ 
ସୀେଜାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବକିଜାଶ ଉତ୍ସବ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିଲଜା। 

ନମଭେେ୍ 12, 2020ମେ ପ୍ରଥେ ସୀେଜାନ୍ତ ମକ୍ଷତ୍ର ବକିଜାଶ 
ଉତ୍ସବ -2020' କଚ୍ (ଗୁରୁେଜାଟ) ଗଜଁାେ ମଖଜାମଡ୍ଜା ଠଜାମେ 
ଉଦ୍ ଘଜାଟନ ମହଜାଇଥିଲଜା। ଗୁରୁେଜାଟେ କଚ୍, ବନଜାସକଜାଣ୍ଠଜା 
ଏବଂ ପଜାଟନ୍ ରଲି୍ଜାେ 158 ସୀେଜାନ୍ତ ଗଜଁାେ ଗ୍ରଜାେ େଖୁିଆ, 

ରଲି୍ଜା ତଥଜା ତଜାଲୁକ ପଞ୍ଚଜାୟତେ ସଦସ୍େଜାମନ ଏହ ି
କଜାଯ୍୍କ୍ରେମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଥିିମଲ।

n  ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ସଜାବକଜା ସଜାଥ୍, ସବକଜା ବକିଜାଶ, ସଜାବକଜା 
ବଶି୍ୱଜାସ ଏବଂ ସଜାବକଜା ପ୍ରୟଜାସ'େ ଦୃଷି୍ମକଜାଣ ଆଉ ଏକ 
ସଫଳତଜା ହଜାସଲ କେଛି।ି 50 ବଷ୍େୁ ଅଧିକ ସେୟ ଧେ ି
େଜାଲିଆସଥୁିବଜା ମବଜାମଡଜା ସଙ୍କଟକୁ ସେଜାପ୍ତ କେବିଜା ଲଜାଗି 
ବ୍ଜାପକ େୁକି୍ନଜାେଜା ସ୍ଜାକ୍ଷେତି ମହଜାଇଛ।ି 

n  ମବଜାମଡଜା ଅଞ୍ଚଳେ ବକିଜାଶ ପଜାଇଁ ପ୍ରଜାୟ 1500 ମକଜାଟ ି
ଟଙ୍କଜାେ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବକିଜାଶ ପ୍ଜାମକଜ୍ ପ୍ରଦଜାନ। 1600 େୁ ଅଧିକ 
ମବଜାମଡଜା କ୍ଜାଡେ ମନତଜା ଆତ୍ମସେପ୍ଣ କେ ିପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ 
ମେଜାଦୀଙ୍କ ଡଜାକେଜାମେ େଖୁ୍ମରେଜାତକୁ ମଫେଛିନ୍ତ।ି 

n  େିମରଜାେଜାେ ଏବଂ ତ୍ରପିୁେଜା ସହତି ଏକ ତ୍ରପିଜାକି୍ଷକ େୁକି୍ 
କେ ିମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେ ଦୁଇ ଦଶନ୍ ିପୁେୁଣଜା ବରୁ  (ଅେଆିଗେ) 
ଶେଣଜାଥ୍ୀ ସଙ୍କଟକୁ ସେଜାଧଜାନ କେଛିନ୍ତ।ି

n  ପ୍ରଜାୟ 37,000 ଆଭ୍ନ୍ତେୀଣ ବସି୍ଜାପିତ ମଲଜାକଙୁ୍କ 
ତ୍ରପିୁେଜାମେ ଥଇଥଜାନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

n  ବରୁ  (େଆିଗେ) ଶେଣଜାଥ୍ୀେଜାନଙ୍କେ ଥଇଥଜାନ ଏବଂ 
ସବ୍ଜାଗେୀନ ବକିଜାଶ ପଜାଇଁ ତ୍ରପିୁେଜାକୁ 600 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା 
େଞ୍େୁ। କକକ

ସୀମାନ୍ ଯକ୍ତ୍ ବକିାଶ ଉତ୍ସବ 5 େଶନ୍ଧ ିଅଯପକ୍ା କରିବା ପଯର 
ଯବାଯଡା ଚୁକି୍ତ ସ୍ୱାକ୍ରିତ 

ଅଗଷ୍ 2019: ଏନଏଲଏଫଟି 
(ତ୍ପିରୁା) ବୁଝାମଣା 

ବ୍ରୁ (ରିଆଙ୍) ଶରଣାଥ୍ଷୀ ସଙ୍ଟ 
ଯ�ଲା ସମାଧାନ

n  ଅଗଷ୍ 2019ମେ ଭଜାେତ ସେକଜାେ, ତ୍ରପିୁେଜା ସେକଜାେ 
ଏବଂ ରଜାତୀୟ ତ୍ରପିୁେଜା େଖୁୀ ମେଜାର୍୍ଜା (ଏନ୍ ଏଲ୍ ଏଫ୍ ଟ)ି 
େଧ୍ୟମେ ତ୍ରପିଜାକି୍ଷକ େୁକି୍ ସ୍ଜାକ୍ଷେତି। 

n  ଏନ୍ ଏଲ୍ ଏଫ୍ ଟ ି (ଏସ୍ ଡ)ି ହଂିସଜା େଜାଗ୍ ଛଜାଡ,ି େଖୁ୍ 
ମରେଜାତମେ ମଯଜାଗମଦବଜାକୁ ଏବଂ ଭଜାେତେ ସେ୍ିଧଜାନ 
ପଜାଳନ କେବିଜାକୁ େଜାର ିମହଲଜା। ଫଳସ୍େୂପ 88 ଟ ି
କ୍ଜାଡେ 44 ଟ ିଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରମେ ଆତ୍ମସେପ୍ଣ କମଲ।

ରାଜ୍ୟଗଡିୁକରୁ 
ଆଫ୍ ସ୍ପା ଯ�ଉଛ ିକମ ୍

8 ବଷ୍ େଧ୍ୟମେ ଉର୍େ-ପୂବ୍ 
େଜାର୍ଗୁଡକିମେ ସ୍ଜାୟୀ ଶଜାନ୍ତ ିପମେ 
ଅମନକସ୍ଜାନମେ ସଶସ୍ତ୍ର ବଜାହନିୀେ 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ସେୁକ୍ଷଜା ଆଇନ ‘ଆଫସ୍ପଜା) 

ଅଞ୍ଚଳକୁ କେଜାଯଜାଉଛ।ି ସମ୍ପ୍ରତ ିଆସଜାେ, 
ନଜାଗଜାଲଜାଣ୍ ଏବଂ େଣିପୁେେ ଅମନକ 
ରଲି୍ଜାମେ ଆଫସ୍ପଜା କମ୍  କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍ ପାଇ ଁସଗୁମ୍ୟ ଭାରତର ଚନି୍ା 
3 ଡମିସେ୍େ, 2015ମେ ସେସ୍ତଙ୍କ ପଜାଇଁ ସବୁଧିଜା ଉପଲବ୍ଧ କେବିଜା ପଜାଇଁ ମଦଶବ୍ଜାପୀ 
ଆମକ୍ସବିଲିିଟ ିଇଣି୍ଆ ଅଭିଯଜାନ ଆେମ୍ଭ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ଏହଜାେ ଉମର୍ଶ୍ ମହଉଛ ି
ଭିନ୍ନକ୍ଷେଙ୍କ ନେିଜାପଦ, ନେିମପକ୍ଷ ଏବଂ ସମ୍ଜାନରନକ ରୀବନ ପଜାଇ ଁଏକ ପ୍ରତବିନ୍କ େକୁ୍ 
ପେମିବଶ ସଷିୃ୍ କେବିଜା। 35ଟ ିଆନ୍ତରଜ୍ାତୀୟ ବେିଜାନବନ୍େ, 55ଟ ିଘମେଜାଇ ବେିଜାନବନ୍େ, 
701 ମେଲମୱ ମଷ୍ସନମେ A1 ମରେଣୀ ସହତି ସଂମଯଜାଗୀକେଣ ସବୁଧିଜା ମଯଜାଗଜାଇ 
ଦଆିଯଜାଇଛ।ି ମସହଭିଳ ିେଜାର୍ ସେକଜାେଙ୍କ 603ଟ ିମୱବସଜାଇଟ୍ ଏବଂ ମସେଜାନଙ୍କ 
ବଭିଜାଗକୁ ଉପଲବ୍ଧ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ମକନ୍ଦ୍ର ଓ େଜାର୍ ସେକଜାେୀ ଭବନକୁ ସଗୁେ କେବିଜା 
ପଜାଇ ଁଉଦ୍େ େଜାଲିଛ।ି ମକବଳ ଏତକି ିନୁମହ,ଁ 19 ଟ ିଘମେଜାଇ ନୁ୍ଜ୍ େ୍ଜାମନଲ େଧ୍ୟ 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ନୁ୍ଜ୍ ବୁମଲଟନି୍ ପ୍ରସଜାେଣ କେୁଛନ୍ତ।ି

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ



ଅଯ�ାଧ୍ା ରାୟ

n  ଏହ ିଐତହିଜାସକି ନଷି୍ପର୍ ିଏକ ଶତଜାବ୍ଦୀେୁ ଅଧିକ 
ପେୁୁଣଜା ବବିଜାଦେ ସେଜାପ୍ତ କେଥିିଲଜା ଏବଂ ମଦଶମେ 
ସଜାେଜାରକି ମସୌହଜାର୍୍୍ ଓ ଶମୁଭଚ୍ଜାେ ବଜାର୍ଜ୍ା 
ମଦଇଥିଲଜା। 

n  492 ବଷ୍େ ବବିଜାଦୀୟ ଇତହିଜାସ 9 ନମଭେେ୍ 
2019ମେ ସୁପି୍ରେମକଜାଟଙ୍୍କ ନଷି୍ପର୍ ିସହତି ଏକ 
ଖସୁେି ଲହଡ ିମଖଳଜାଇ ବବିଜାଦ ସେଜାଧଜାନ କେଥିିଲଜା।  
ଏହ ିେଜାୟ ବଳମେ ସେଗ୍ର ରେ ିେଜାେ ଲଜାଲଜାଙୁ୍କ 
ହସ୍ତଜାନ୍ତେ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା ଏବଂ େସରଦି ପଜାଇ ଁ5 
ଏକେ ରେ ିପଥୃକ ଭଜାବମେ ଦଆିଯଜାଇଥିଲଜା।

n  ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ 5 ଅଗଷ୍ 2020ମେ 
ଅମଯଜାଧ୍ୟଜାମେ େଜାେ ରନଭୂ୍େ ିେନ୍େି ନେିଜ୍ାଣ ପଜାଇଁ 
େଳୂଦୁଆ ପକଜାଇଥିମଲ। ମସ କହଛିନ୍ତ ିମଯ ଏହ ି
େନ୍େି ନେିଜ୍ାଣ ପମେ ମକବଳ ଅମଯଜାଧ୍ୟଜାେ େହେିଜା 
ବୃଦ୍ ିପଜାଇବ ନଜାହିଁ, ଏହ ିଅଞ୍ଚଳେ ସେଗ୍ର ଅଥନ୍ୀତ ି
େଧ୍ୟ ବଦଳଯିିବ।

n  ଏଠଜାମେ ପ୍ରମତ୍କ ମକ୍ଷତ୍ରମେ ନୂତନ ସମୁଯଜାଗ ସଷିୃ୍ 
ମହବ। ଭଜାବନୁ୍ତ, ବଶି୍ୱେ ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଜାନେୁ ମଲଜାକେଜାମନ 
ଏଠଜାକୁ ଆସମିବ, ସେଗ୍ର ବଶି୍ୱ ପ୍ରଭୁ ରେୀେଜାେ ଏବଂ 
େଜାତଜା ରଜାନକୀଙୁ୍କ ମଦଖିବଜାକୁ ଆସମିବ।

n  ପ୍ରେଖୁ ଆସ୍ଜା ମକନ୍ଦ୍ର ଭଜାମବ ପେେିତି ରେୀ କଜାଶୀ ବଶି୍ୱନଜାଥ ତୀଥମ୍କ୍ଷତ୍ର 
ଏମବ ଆହୁେ ିସନୁ୍େ ଏବଂ ଭବ୍ ମହଜାଇଛ।ି ଏହଜାକୁ େଳତି 
ବଷ୍ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ ଉଦ୍ଜାଟନ କେଥିିମଲ। ଆଦ ି
ଶଙ୍କେଜାେଜାଯ୍୍ଙ୍କଦ୍ଜାେଜା ସ୍ଜାପିତ ଏହ ିତୀଥ ୍ମକ୍ଷତ୍ର ତଥଜା କଜାଶୀବଶି୍ୱନଜାଥଙ୍କ 
େନ୍େି ହନୁି୍ ଧେେ୍ ଏକ ଗୁେୁତ୍ୱପରୂ୍ ୍ମକନ୍ଦ୍ର ଅମଟ। ଏମବ େଜା ଗଗେଜା ଏବଂ 
କଜାଶୀ ବଶି୍ୱନଜାଥଙୁ୍କ ସଂମଯଜାଗ କେବିଜାେ ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ମହଜାଇଛ।ି

n  ମକବଳ ଆଖପଜାଖ ଅଞ୍ଚଳ ନୁମହ,ଁ ବଜାେଜାଣସୀେ େଧ୍ୟ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ 
େଜାଧ୍ୟେମେ ନବୀକେଣ ମହଉଛ।ି ଏହ ିବଶି୍ୱଜାସେ ପେମ୍ପେଜାକୁ ଏକ ବଡ 
େୂପ ମଦବଜାେ ସେସ୍ତ ମରେୟ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀଙୁ୍କ ଯଜାଏ, 
ଯଜାହଜାଙ୍କ ମପ୍ରେଣଜା ଦ୍ଜାେଜା ଆର ିଏ କଜାଯ୍୍ ସଦି୍ ମହଜାଇପଜାେଛି।ି 

କାଶୀ ବଶି୍ନାଥ କରିଡର ...

ଭଗବାନ ଯକୋରନାଥ ଧାମ 
ନଗୀକୁ ମିଳିଲା ଭବ୍ୟ ଓ 
େବି୍ୟ ରୂପ

n  ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀଙ୍କ ସ୍ପନେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକି ଭିତମେ 
ମକଦଜାେନଜାଥ ଧଜାେ ଅନ୍ତଭୁ୍କ୍।  ଭୟଙ୍କେ ବପିଯ୍୍ୟେ ସଜାତ ବଷ୍ 
ପମେ େନ୍େି ତଜାେ ପୂବ୍ଜାବସ୍ଜାକୁ ଏମବ ମଫେବିଜା ଆେମ୍ଭ କେଛି।ି 
କମେଜାନଜା ସେୟମେ କଟକଣଜା ମହତୁ ପଡ ିେହଥିିବଜା କଜାଯ୍୍କକୁ 
ଏମବ ତ୍ୱେଜାନ୍ତି କେବିଜା ଏବଂ ଆଇଟ ିଉପମଯଜାଗ କେ ିଏହଜା 
ଐତହିଜାସକି ଓ ସଜାଂସ୍ତୃକି େହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦଶ୍ନ କେବିଜା ଲକ୍ଷ୍ େହଛି।ି   

n  ମକଦଜାେନଜାଥ ଧଜାେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମ୍ଜାନେ ଏକ 
ମକନ୍ଦ୍ର, ଏହଜା ତଜାଙ୍କ େଜାନସକି ଶଜାନ୍ତ ିପଜାଇଁ ମସଠଜାକୁ ଯଜାଇଥିବଜାେ 
ଅନୁେଜାନ କେଜାଯଜାଇପଜାମେ। େଖୁ୍େନ୍ତ୍ରୀ ତଥଜା ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମହବଜା 
ପୂବ୍େୁ େଧ୍ୟ ମସ ମକଦଜାେନଜାଥ ଧଜାେ ପେଦିଶ୍ନ କେ ି ମସଠଜାମେ 
ଆଧ୍ୟଜାତ୍ମକି ସଜାଧନଜା କେଆିସଛୁନ୍ତ।ି
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ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ



n  ଡକଟେ ଶ୍ଜାେଜା ପ୍ରସଜାଦ େଖୁଜାରୀ୍ଙ୍କ "ମଗଜାଟଏି ମଦଶ, ମଗଜାଟଏି ବଧିଜାନ, 
ମଗଜାଟଏି ପ୍ରଧଜାନ, ମଗଜାଟଏି ପ୍ରତୀକ" େ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ଜାଧୀନତଜାେ 72 ବଷ୍ ପମେ 
ପେୂଣ ମହଜାଇଛ।ି ଧଜାେଜା 370 ଏବଂ 35A ଉମଚ୍ଦ ପମେ ଭଜାେତେ ସ୍ଗ୍ 
କୁହଜାଯଜାଉଥିବଜା ରଜାମ୍ ୁକଜାଶୀ୍େ ଏବଂ ଲଦଜାଖ, ଅଞ୍ଚଳ େଧ୍ୟ ମଦଶେ ବକିଜାଶ 
ପ୍ରକି୍ରୟଜାମେ ପଜାଦମେ ପଜାଦ େିଳଜାଇ ଆଗକୁ େଜାଲିଛନ୍ତ।ି 

n  ରମ୍ ୁଓ କଜାଶୀ୍େକୁ ପଥୃକ େଜାନ୍ତଜା ମଦଇଥିବଜା ଧଜାେଜା 370କୁ ହଟଜାଇବଜା ପଜାଇଁ 
ନଷି୍ପର୍ ି5 ଅଗଷ୍ 2019 ମେ ନଆିଯଜାଇଥିଲଜା। ଛଅ ଦଶନ୍ ିଧେ ିମଯଉଁ କଜାଯ୍୍ 
ମହଜାଇପଜାେୁ ନଥିଲଜା ମେଜାଦୀ ସେକଜାେଙ୍କ ଛଅ ବଷ୍ ଭିତମେ ତଜାହଜା ସଫଳ 
ମହଜାଇଥିଲଜା।  

n  ଏହ ିଦୁଇ ଧଜାେଜାେୁ େକିୁ୍ ପମେ ରମ୍ ୁଓ କଜାଶୀ୍େେ ପ୍ରକୃତ ଏକୀକେଣ ମହଜାଇଛ।ି 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପେସି୍ତି ିମହତୁ ସେଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଇଟ ିୟୁନଅିନ୍ ଅଞ୍ଚଳମେ ବଭିକ୍ ମହଜାଇଛ ି
- ରଜାମ୍ ୁକଜାଶୀ୍େ (ବଧିଜାନସଭଜା ସହତି) ଏବଂ ଲଦଜାଖ( ବଧିଜାନସଭଜା ବନିଜା)। 

n  େଜାର୍ ପନୁଗ୍ଠନ ବଲି୍ ସଂସଦମେ ପଜାେତି ମହବଜା ଦ୍ଜାେଜା ଲଦଜାଖେ  ଅମନକ 
ପେୁୁଣଜା ଦଜାବ ିପେୂଣ ମହଜାଇଛ।ି ବର୍େ୍ଜାନ ରମ୍ ୁକଜାଶୀ୍େ ଏବଂ ଲଦଜାଖ ସଜାେଜାରକି-
ଅଥମ୍ନୈତକି ସଶକି୍କେଣ ଦଗିମେ ଗତ ିକେୁଛନ୍ତ।ି  ସ୍ଜାନୀୟ ଶଜାସନ ଲଜାଗୁ 
ମହଜାଇଛ,ି ପଞ୍ଚଜାୟତସ୍ତେୀୟ କ୍ଷେତଜା ହସ୍ତଜାନ୍ତେ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ଯଗାଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯଗାଟିଏ ନୟିମ, 
ଯଗାଟିଏ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱ୍ନ ସାକାର

ଧାରା 370 ଏବଂ 35-ଏ ଜମମ୍ ୁକଶୀ୍ରକୁ 
ଆତଙ୍ବାେ, ବଚି୍ଛନି୍ନତାବାେ, ପରିବାର ବାେ ଏବଂ 
ଭ୍ରଷ୍ାଚାର ଛଡା ଆଉ କଛି ିଯେଇ ନା�ି।ଁ ଜମ୍-
କଶୀ୍ର ଏବଂ ଲୋଖର ବକିାଶ ଯସ�ଗିତଯିର 
ଯ�ାଇପାରି ନା�ି,ଁ ଯ�ଉଥଁପିାଇ ଁଏ ଅଞ୍ଳ �କ୍ ୋର। 
ଏଯବ ବ୍ୟବସ୍ାର ଏ� ିେୁବ୍ଷଳତା େୂର ଯ�ବା ଦ୍ାରା 
ଏ� ିଯକ୍ତ୍ର ଯଲାକଙ୍ ଅବସ୍ା ତ ବେଳିବ ତା ସ� 
ଯସମାନଙ୍ ଭବରି୍ୟତ ବ ିସରୁକି୍ତ ଯ�ାଇପାରିବ। 

- ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ। 

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଧୱାରୱା 370 ରର୍ ରେବୱା ପରର 24 
ଏପି୍ରଲରର ପ୍ରରମରର ପୱାଇଁ ଜମ୍ତୁ କୱାଶୀ୍ର ରକନ୍ଦ୍ରଶୱାସତି ଅଞ୍ଳ 
ପରଦିଶ୍ଥନ କରିଥିରଲ। ରସ ରସଠୱାରର ରକବଳ  20 େଜୱାର ରକୱାଟ ି
ମଲୂଦ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପର ରଲୱାକୱାପ୍ଥଣ କରଥିିରଲ ତୱା ନତୁରେଁ, ବରଂ ଏକ ବୱାର୍୍ଥୱା 
ମଧ୍ୟ ରଦଇଛନ୍ ିରଯ ଅମୃତକୱାଳର 25 ବଷ୍ଥ ଜମ୍ତୁ କଶୀ୍ରର ନୂଆ 
କୱାେୱାଣୀ ରଲଖିବ। ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 7 ଦଶନ୍ଧ ିମଧ୍ୟରର ରକବଳ 17 
େଜୱାର ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱାର ରରରୱାଇ ପତୁଞି୍ ନରିବଶ ରେୱାଇଛ।ି ବର୍୍ଥମୱାନ 
କମ୍ପୱାନୀଗତୁଡକି ଗତ ଦତୁଇବଷ୍ଥ ମଧ୍ୟରର 38 େଜୱାର ରକୱାଟ ିନରିବଶ 
କରବିୱାଲୱାଗି ଏଠୱାକତୁ ଆସତୁଛନ୍।ି ଭୱାରତର ବକିୱାଶ ‘ ରଲୱାକୱାଲ୍  ଫର 
ରଭୱାକୱାଲ୍  ମନ୍ତରର ଅନ୍ନ୍ଣିେତି ତ ଭୱାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତର ଶକି୍ତ ସ୍ଥୱାନୀୟ 
ଶୱାସନ ଉପରର ନଭି୍ଥରଶୀଳ। ଅର୍ଥୱାତ୍  ପଞ୍ୱାୟତରିୱାଜ ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱାର 
ସତୁପରଚିୱାଳନୱା ଦ୍ୱାରୱା ସ୍ଥୱାନୀୟ ବକିୱାଶ ତ୍ୱରୱାନ୍ତି ରେୱାଇପୱାରିବ। 
ରସଥିପୱାଇଁ ପଞ୍ୱାୟତର ଶକି୍ତ କ୍ରମୱାଗତଭୱାରବ ବଢୱାଯୱାଉଛ।ି 
ପଞ୍ୱାୟତରର ଯୱାେୱା ରେବ ତୱା ଦ୍ୱାରୱା ରଦଶର ଛବ ିଆେତୁର ିଉଜ୍ଜଳ 
ରେବ। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ପଞ୍ୱାୟତରିୱାଜ ଦବିସ 
ଅବସରରର ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ କୱାଡ୍ଥ ବଣ୍ଟନ କରବିୱା ସେ ଅମୃତ ସରରୱାବର 
ପଦରକ୍ଷପକତୁ ଶତୁଭୱାରମ୍ଭ କରିଥିରଲ। ଏେୱା ସେ ଜନ ଔଷଧୀ ରକନ୍ଦ୍ର ବ ି
ରଲୱାକଙ୍ ପୱାଇଁ ସମପ୍ଥକଣ କରଥିିରଲ। ଏେ ିଦବିସ ଜମ୍ତୁ କଶୀ୍ରରର 
ପୱାଳନ କରୱାଯିବୱା ରଗୱାଟଏି ବଡ ପରିବର୍୍ଥନର ସଚୂନୱା ରଦଉଛ।ି 

ଆଉ ତୱାେୱା ରେଲୱା ଏଠୱାରର ରଲୱାକତନ୍ତ ତୃଣମଳୂସ୍ତରରର 
ପେଞ୍ଛି।ି 

ଧାରା 370 ରଦ୍ ଯ�ବା ପଯର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଯମାେୀ ଜମ୍ତୁ 
କାଶୀ୍ରଯର ପ�ଞ୍ଯିଲ

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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n  ଭଜାେତକୁ ଏକଜାଠ ିକେଥିିବଜା ବ୍କି୍ତ୍ୱ ଯିଲ 
ଇତହିଜାସମେ ମଲୌହପୁେୁଷ ଭଜାମବ ରଣଜାଶୁଣଜା 
ତଜାଙୁ୍କ େଜାଷ୍ଟ୍ରେ ରେଦ୍ଜାଞ୍ଳ ିଅପ୍ଣ କେବିଜାକୁ 
ଯଜାଇ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ  ଷ୍ଜାେୁ୍ 
ଅଫ୍  ଲିବଟ୍ଣିକୁ ଅନଜାବେଣ କେଥିିମଲ। ଛଅ 
ଶହ ଫୁଟ ଉର୍ ଏହ ିପ୍ରତେିଜା ମହଉଛ ିବଶି୍ୱେ 
ସବୁଠଜାେୁ ଉର୍ ପ୍ରତେିଜା। ମଯମତମବମଳ 
ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ ଗୁରେଜାଟେ େଖୁ୍େନ୍ତ୍ରୀ 
ଥିମଲ ମସମତମବମଳ ଅଥ୍ଜାତ୍  2013ମେ 
ଏଥିପଜାଇଁ େଳୁଦୂଆ ପଡଥିିଲଜା। 

n  ବୀେ ସଜାବେକେଙ୍କ ସହ ପୂେଜା ମଦଶମେ 
ଛତ୍ରପତ ିଶବିଜାରୀ େହଜାେଜାର, ବସି୍ଜା େଣୁ୍ଜା, 
ଦୀନବନୁ୍ ସେ ମଛଜାଟୁେଜାେ, େଜାରଜା େମହନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରତଜାପ, େହଜାେଜାରଜା ସମୁହୈଲ ମଦବ ଅମନକ 
େହଜାନ ହସ୍ତୀଙ୍କ ପେମ୍ପେଜାକୁ ପୁନର୍ୀବତି 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ଭାରତକୁ ଏକତା 
ସତୂ୍ଯର ବାନ୍ଧଥିବିା 
ସଦ୍୍ଷାର ପଯଟଲ 

ମ�ାନାୟକଙ୍ ଆେଶ୍ଷକୁ 
ମିଳିଲା ସମ୍ାନ 
ଅତୀତମେ ଭଜାେତ ଗଠନ ପଜାଇଁ ନରିେ ତନ-େନ-ଧନ ଉତ୍ସଗ୍ କେ ିମଦଶକୁ 
ନୂଆ ଦଗି ମଦଇଥିବଜା ମସହ ିେଜାହଜାନ ତଥଜା ହରଲିଜା ବ୍କି୍ତ୍ୱଙୁ୍କ ମଖଜାର ିପୁଣିଥମେ 
େମନପକଜାଇବଜାେ କଜାଯ୍୍ ଯଦ ିମକଉଁ ସେକଜାେ କେଥିଜାଆନ୍ତ ିମତମବ ମସ ମହଉଛନ୍ତ ି
ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀଙ୍କ ମନତୃତ୍ୱଜାଧୀନ ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେ। ମସେଜାନଙ୍କ ଅେଲୂ୍ 
ଅବଦଜାନକୁ େମନ ପକଜାଇ ଯୁବଜା ବଗ୍କୁ େଜାଷ୍ଟ୍ର ନେି୍ଜାଣ ଉମର୍ଶ୍ମେ ମପ୍ରେତି କେବିଜା 
ଏହ ିେହଜାପୁେୁଷଙୁ୍କ େମନ ପକଜାଇବଜାେ େଳୂଲକ୍ଷ୍। 

ଡ. ଭୀେେଜାଓ ଆମେ୍ଦକେ ଆଧୁନକି ଭଜାେତବଷ୍େ ନେି୍ଜାତଜାଙ୍କ ଭିତେୁ ରମଣ। 
ଭଜାେତେ େଜାରନୀତକି େନି୍ତନମେ ତଜାଙ୍କ ମଯଜାଗଦଜାନ ଅତୁଳନୀୟ େହଥିିଲଜା। ତଥଜାପି 
ତଜାଙ୍କ ଆଦଶ୍, ବ୍କି୍ତ୍ୱକୁ ମସତକି ିସମ୍ଜାନ ରଣଜାଇବଜାମେ ତତ୍ କଜାଳୀନ ସେକଜାେେଜାମନ 
ପଦମକ୍ଷପ ମନଇ ନଥିମଲ, ମଯଉଁଥିପଜାଇଁ ମସ ହକ୍ ଦଜାେ ଥିମଲ। ଏହ ିଐତହିଜାସକି 
ଭୁଲ୍ ଗୁଡକୁି ସଧୁଜାେବିଜା ଲଜାଗି ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ ବଜାବଜା ସଜାମହବଙ୍କ ସହ 
ସଂପକୃ୍ ସ୍ଳୀଗୁଡକିେ ବକିଜାଶ ପଜାଇଁ ପଞ୍ଚ ତୀଥ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହଜାତକୁ ମନଇଛନ୍ତ।ି ଖଜାଲି 
ମସତକି ିନୁମହଁ ବଜାବଜା ସଜାମହବଙ୍କ ସମ୍ଜାନମେ ପ୍ରତବିଷ୍  26 ନମଭେ୍େକୁ ସେ୍ିଧଜାନ 
ଦବିସ ଭଜାମବ ପଜାଳନ କେୁଛନ୍ତ ିଭଜାେତ ସେକଜାେ। 

ବାବା ସାଯ�ବ ଆଯମ୍େକର 

ଯନତାଜୀଙ୍ ଐତ�ି୍ୟର 
ପନୁବ୍ଣିନ୍ୟାସ 
ମନତଜାରୀ ସଭୁଜାଷ େନ୍ଦ୍ର ମବଜାଷଙ୍କ ଦ୍ଜାେଜା 'ଆରଜାଦ ହନି୍ ସେକଜାେ' ଗଠନେ 75 
ତେ ରୟନ୍ତୀ ପଜାଳନ କେବିଜା ପଜାଇଁ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ଦଲି୍ୀେ ଲଜାଲକଲି୍ଜାମେ ତ୍ରେିଗେଜା 
ଉଡଜାଇଥିମଲ। ସେଗ୍ର ମଦଶପଜାଇଁ ଏହଜା ଏକ ଗବ୍ ଓ ମଗୌେବେ େହୂୁର୍୍ ଥିଲଜା କଜାେଣ 
ମଡେମିେ ମହମଲବ ିଭଜାେତେ ସ୍ଜାଧୀନତଜା ସଂଗ୍ରେଜାେ େହଜାନ ନଜାୟକେଜାନଙୁ୍କ ଏଠଜାମେ 
ସମ୍ଜାନତି କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 2019 ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦବିସ ପମେଡମେ ଆରଜାଦ ହନି୍ 
ମଫୌରେ େଜାେରିଣ ସଦସ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଥିିମଲ। ମନତଜାରୀ ସଭୁଜାଷ େନ୍ଦ୍ର ମବଜାଷଙ୍କ 
ସହ ସଂପକୃ୍ ଅଧିକଜାଂଶ ମଗଜାପନୀୟ ବଜା କଲଜାସଫିଜାଏଡ୍  ଫଜାଇଲକୁ ସମ୍ପକୃ୍ ମଗଜାପନୀୟ 
ତଜାଲିକଜାେୁ ହଟଜାଇ ମେଜାଦୀ ସେକଜାେ ମନତଜାରୀଙ୍କ ପେବିଜାେେ ଅମନକ ଦନିେ ଦଜାବକୁି 
ପୂେଣ କେଥିିମଲ। ଇଣି୍ଆ ମଗଟ୍ ମେ ମନତଜାରୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତେିରୂ୍୍ଣି ସ୍ଜାପନ କେବିଜାକୁ 
ମଘଜାଷଣଜା କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା।
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n  ମଦଶେ 70 ବଷ୍େ ବକିଜାଶ ଏବଂ ସହଭଜାଗୀ 
ଐତହି୍େ ଝଲକ ଦଲି୍ୀେ ତନି େରୁ୍୍ଣି ଭବନସ୍ିତ 
ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହଜାଳୟମେ ମଦଖିବଜାକୁ େିମଳ। 
ବଜାବଜାସଜାମହବ ଆମେ୍ଦକେଙ୍କ ରନ୍ ବଜାଷ୍ଣିକୀ 
ଅବସେମେ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ ଏହଜାକୁ 
ଉଦ୍ ଘଜାଟନ କେଛିନ୍ତ।ି 

n  ଏହ ିସଂଗ୍ରହଜାଳୟମେ ମଦଶେ ସେସ୍ତ 
ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୀବନ ଏବଂ ସ୍ଜାଧୀନତଜା ପମେ 
ମସେଜାନଙ୍କ ଅବଦଜାନ ବର୍୍ନଜା େଜାଧ୍ୟେମେ ଭଜାେତେ 
କଜାହଜାଣୀ ବର୍୍ନଜା କେଜାଯଜାଇଛ।ି ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ସଂଗ୍ରହଜାଳୟମେ ମଦଶେ 14 ରଣ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ରୀବନୀ ତଥଜା େଜାଷ୍ଟ୍ର ନେି୍ଜାଣମେ ମସେଜାନଙ୍କେ 
ଅବଦଜାନେ ଝଲକ େହଛି।ି 

n  ସଂଗ୍ରହଜାଳୟେ ଉମର୍ଶ୍ ମହଉଛ ିନୂତନ ପିଢ଼କୁି 
ପୂବ୍ତନ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀେଜାନଙ୍କ ରୀବନୀ ଏବଂ କଜାଯ୍୍ 
ସହତି ପେେିତି କେଜାଇବଜା।  ଏହଜା େଜାଧ୍ୟେମେ 
ମଦଶେ ବକିଜାଶମେ ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍୍ ଭୂେିକଜା ଗ୍ରହଣ 
କେଥିିବଜା ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଜାଯ୍୍ ବଷିୟମେ ସେୂନଜା 
ଦଆିଯିବ। ଏହ ିସଂଗ୍ରହଜାଳୟମେ ସ୍ଜାଧୀନତଜା 
ସଂଗ୍ରଜାେ ଠଜାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ିସେ୍ିଧଜାନ ଗଠନ 
ପଯ୍୍ନ୍ତ କଜାହଜାଣୀ େଧ୍ୟ ଦଶ୍ଜାଯଜାଇଛ।ି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ସଂଗ୍�ାଳୟ

ଅଜଣା �ଯିରାମାନଙୁ୍ ପଦ ୍ସମ୍ାନ
ବର୍୍େଜାନେ ସେକଜାେ ମଦଶମେ ଭିଆଇପି ସଂସ୍ତୃକୁି ମଲଜାକ ପେବିଜା ସହ ସଜାଧଜାେଣ 

ନଜାଗେକି ମଯଉଁେଜାମନ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତଭିଜାେ ଅଧିକଜାେୀ ଏବଂ ମସେଜାନଙ୍କ ଦ୍ଜାେଜା ସେଜାରମେ 
ଅମନକ ପେବିର୍୍ନଘଟଛି ିତଜାହଜାଙୁ୍କ ସମ୍ଜାନତି କେବିଜାେ ପେମ୍ପେଜା ଆେମ୍ଭ କେଛିନ୍ତ।ି 

ଏହଜାଦ୍ଜାେଜା ମଦଶେ ସମବ୍ଜାର୍ ସମ୍ଜାନ ଆଉ ମକୌଣସ ିନରି୍୍ଣିଷ୍ ବଗ୍ ପଜାଇଁ ସେୁକି୍ଷତ ନ େହ ି
ସଜାଧଜାେଣ ମଲଜାକଙୁ୍କ ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଉଛ।ି ଖଜାଲି ମସତକି ିନୁମହଁ, ସଜାଧଜାେଣ ମଲଜାକଙୁ୍କ େଧ୍ୟ 
ତଜାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳେ ଏପେ ିବ୍କି୍ତ୍ୱ ନଜାେକୁ ସପୁଜାେସି ିକେବିଜାେ ସମୁଯଜାଗ ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ପଦ୍ ପୁେସ୍ଜାେ ପ୍ରଦଜାନ ନୀତମିେ ଏହ ିପେବିର୍୍ନ ଦ୍ଜାେଜା ଏମବ ନୂଆ ଭଜାେତମେ ପ୍ରକୃତ 
ନଜାୟକଙୁ୍କ ସମ୍ଜାନ େିଳୁଛ ିଆଉ ମସେଜାନଙ୍କ କଜାହଜାଣୀ ଅନ୍େଜାନଙ୍କ ପଜାଇଁ ମପ୍ରେଣଜା ସଜାରୁଛ।ି 
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ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭବରି୍ୟତକୁ 
ଯେଉଛ ିନୂଆ ଶକି୍ତ 

ଭିତି୍ଭୂମି

ମକୌଣସ ିମଦଶ ଏଥିପଜାଇଁ ବକିଶତି ନୁମହଁ କଜାେଣ 
ତଜା’େ ଭିର୍ଭୂିେ ିଉନ୍ନତ। ବେଂ ଉନ୍ନତ ଭିର୍ଭୂିେି 

ପଜାଇ ଁମସ ଆର ିବକିଶତି େଜାଷ୍ଟ୍ରମେ ପେଣିତ ମହଜାଇଛ।ି 
ଏହ ିେନି୍ତଜାଧଜାେଜାକୁ ଆଧଜାେ କେ ିପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର 
ମେଜାଦୀ ମଦଶମେ ଭିର୍ଭୂିେ ିବକିଜାଶଧଜାେଜାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦଗି 
ମଦଇଛନ୍ତ।ି ମଯପେ ିମକୌଣସ ିବ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧଜା ବଜାଟମେ 
ନ ଅଟକବି ବଜା ଲକ୍ଷ୍ଠଜାେୁ ନଭଟକବି ମସଥିଲଜାଗି ମସ 
ମଖଜାଦ୍  ତଜାହଜାେ ନୟିେତି ସେୀକ୍ଷଜା ଓ ସଂମଯଜାରନଜା କେୁଛନ୍ତ।ି 
ଏହଜାଦ୍ଜାେଜା ସେୟ ବଞ୍ଚଛୁ ିଏବଂ ଧଜାଯ୍୍ ଅଥ ୍ଓ ସେୟ 
ଭିତମେ ପ୍ରକଳ୍ପ କଜାଯ୍୍ ମଶଷ ମହଜାଇ ତଜାହଜା ମଦଶମସବଜାମେ 
ନମିୟଜାରତି ମହଜାଇପଜାେୁଛ.ି..। 

2016 ମେ, ମଦଶେ ପ୍ରଥେ ମବସଜାେେକି ବେିଜାନ େଳଜାେଳ ନୀତ ି
ପ୍ରେଳନ ଦ୍ଜାେଜା ଭଜାେତେ ବେିଜାନ େଳଜାେଳ ମକ୍ଷତ୍ରମେ ଆସଛି ି
ବ୍ଜାପକ ପେବିର୍୍ନ ।
ଆଞ୍ଚଳକି କମନକଟଭିିଟ ିସି୍ମ୍ େଜାଧ୍ୟେମେ ମଛଜାଟ ସହେ ଉପମେ 
ଧ୍ୟଜାନ ଦଆିଯଜାଇଥିବଜାମବମଳ 'ଉଡଜାନ' ମଯଜାରନଜା େଜାଧ୍ୟେମେ ଯଜାତ୍ରୀ 
ଟମିକଟ୍ କମ୍ େଲୂ୍ମେ ଉପଲବ୍ଧ କେଜାଯିବଜା ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିଲଜା।
ସେକଜାେୀ-ଘମେଜାଇ ସହଭଜାଗୀତଜା ଦ୍ଜାେଜା ବେିଜାନବନ୍େମେ ଉନ୍ନତ 
ସବୁଧିଜା ପଜାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଭିର୍ପି୍ରସ୍ତେ ସ୍ଜାପନ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା | 
ଏହ ି6 ଟ ିବେିଜାନବନ୍େକୁ 50 ବଷ୍ ଧେ ିସମବ୍ଜାର୍ ବଡିେଙୁ୍କ ଲିଜ୍ 
ଆକଜାେମେ ଦଆିଯଜାଇଛ।ି
27 ରଜାନୁୟଜାେୀ 2022ମେ ଏୟଜାେ ଇଣି୍ଆେ େଣମନୈତକି 
ବନିମିଯଜାଗ କଜାେବଜାେ ସେଜାପ୍ତ ମହଜାଇଥିଲଜା। ଯଜାହଜା ଅଧୀନମେ 
ସେକଜାେ ଷ୍ଟ୍ରଜାମଟରକି୍ ପଜାଟ୍ନେଙ୍କ ଠଜାେୁ 2,700 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା 
ପଜାଇଛନ୍ତ।ି

ବମିାନ ଯସବାକୁ ଆଗକୁ ଯନବାକୁ ପେଯକ୍ପ 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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2024 ସଦୁ୍ା ଭାରତଯର ଯ�ବ 
ଆଯମରିକାଭଳି ସଡକ ଭିରି୍ଭୂମି 

କରିଲୱାମିଟର ମଧ୍ୟରର ରକବଳ ରଗୱାଟଏି 
ରଟୱାଲ୍ ନୱାକୱା ସତୁନଶିି୍ତ କରିବୱା ପୱାଇଁ 
କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟ କରୱାଯୱାଉଛ।ି

ସତୁରକ୍ଷୱାକତୁ ଧ୍ୟୱାନରର ରଖି ପ୍ରରତଦ୍ୟକ ଗୱାଡରିର 
6 ଟ ିଏୟୱାରବଦ୍ୟୱାଗ ରେବିୱା ବୱାଧ୍ୟତୱାମଳୂକ 
କରୱାଯୱାଇଛ।ି

ଟ୍ମୱା ରକନ୍ଦ୍ରସେ ରୱାସ୍ତୱାକଡରର 650 
ସତୁବଧିୱାଉପଲବ୍ଧ କରୱାଯୱାଉଛ।ି 28 
ରୱାଜମୱାଗ୍ଥରର ଜରତୁ ରୀକୱାଳୀନ ଲଦ୍ୟୱାଣି୍ଂ ତରୱା 
ରନ୍ ରୱ ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା କରୱାଯୱାଉଛ।ି 

ରକୌଣସ ିବ ିଗଛ ନମି୍ଥୱାଣ ପୱାଇଁ କଟୱାଯିବନୱାେିଁ। 
ଏଥିଲୱାଗି 1000 ରତୁ  ଅଧିକ କଣ୍ଟୱ୍ାକଟର ପ୍ରସ୍ତତୁତ 
ଅଛନ୍।ି 

60 

ଜୱାତୀୟ ରୱାଜପରର ରଦୈର୍ଥଦ୍ୟ ଯୱାେୱା ଏପି୍ରଲ୍ 2014ରର 
91,287 କରିଲୱାମିଟର ଥିଲୱା ଡରିସମ୍ର 2021ରର ପ୍ରୱାୟ 

1,41,000 କରିଲୱାମିଟରକତୁ ବୃଦ୍ ିପୱାଇଛ।ି ଅର୍ଥୱାତ୍  ଏେ ି
ଅବଧିରର 50 ପ୍ରତଶିତରତୁ  ଅଧିକ ବୃଦ୍ ିରଟଛି।ି  ଏଥି ସେତି, 

2021-22 ଆର୍ଣିକ ବଷ୍ଥରର,  ଡରିସମ୍ର 24 ସତୁଦ୍ୱା 5,407 
କରିଲୱାମିଟର ଏନ୍ ଏଚ୍  ନମି୍ଥୱାଣ କରୱାଯୱାଇଛ।ି 

650
ସବୁଧିା

2024 ରଶଷ ପୂବ୍ଥରତୁ  ଆରମରିକୱା ଭଳ ିଭୱାରତର ସଡକ ଭିରି୍ଭୂମି କରିବୱାକତୁ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ନଷି୍ପରି୍ ରନଇଛନ୍।ି ରଦଶରର ଉନ୍ନତ ସଡକ ଭିରି୍ଭୂମି ରେରଲ 
ରଗୱାଟଏିପରଟ ନଯିତୁକି୍ତ ସତୁରଯୱାଗ ବଢବି ଏବଂ ଅନଦ୍ୟପକ୍ଷରର ପଯ୍ଥଦ୍ୟଟନ ରକ୍ଷତ୍ରବ ି

ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାେତି ରେବ। 

ପବୂ୍ଷରୁ ବର୍୍ଷମାନ
2014-15 ରର ରଦୈନକି 12 

କରିଲୱାମିଟର ଜୱାତୀୟ ରୱାଜପର 
ନମି୍ଥୱାଣ ରେଉଥିଲୱା। 

ଦନିକତୁ ପ୍ରୱାୟ 37 କରିଲୱାମିଟର ପ୍ରତଦିନି ନମି୍ଥୱାଣ 
ରେଉଛ।ି ଏରବ ରଦଶରର 50 କରିଲୱାମିଟର 
ଜୱାତୀୟ ରୱାଜପର ନମି୍ଥୱାଣ କରିବୱାକତୁ ଲକ୍ଷଦ୍ୟ 
ରଖିଛନ୍ ିସରକୱାର। 

2024 
ସତୁଦ୍ୱା ରଜୱାଜଲିୱା ଟରନଲ୍ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟ 
ରଶଷ ରେବୱାର ଆଶୱା ରେଛି।ି 
ପୂବ୍ଥରତୁ  2026ରର ରଶଷ ପୱାଇଁ 
ଲକ୍ଷଦ୍ୟ ରଖୱାଯୱାଇଥିଲୱା। 

62
େଜୱାର ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ମଲୂଦ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଉପରର କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟ ଚୱାଲିଛ,ି ରୱାଜଧୱାନୀ ଦଲି୍ୀର 
ଦୂଷଣ ସମସଦ୍ୟୱାକତୁ ମତୁକୱାବଲିୱା କରିବୱା ପୱାଇଁ ।

ଆର୍ଣିକ ବଷ୍ଥ 2014-15 ରତୁ  19 ଏପି୍ରଲ 
2022 ଯୱାଏ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ସଡକ ରଯୱାଜନୱା 
ଅଧୀନରର ଅନତୁରମୱାଦତି ରୱାସ୍ତୱାର ରମୱାଟ ରଦୈର୍ଥଦ୍ୟ 
3,23,462 କରିଲୱାମିଟର । 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଗତଶିକି୍ତ
107 ଲକ୍ ର୍କାେି ବିନିର୍ରାଗର୍ର 
ବଦଳିବ  ର୍ଦଶର ଭିତି୍ଭୂମି ଚିତ୍ର

ଭିରି୍ଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗତୁଡକି ପୱାଇଁ ଦକ୍ଷତୱା ବୃଦ୍,ି ପିପିପି ରମୱାଡରର 
2 ଟ ିସ୍ଥୱାନରର ମଲଟି ରମୱାଡୱାଲ୍ ଲଜଷିି୍ଟକ୍ ପୱାକ୍ଥ ସ୍ଥୱାପନ ପୱାଇଁ 
ଚତୁ କି୍ତନୱାମୱା।

25, 000 400
କରିଲୱାମିଟର ଜୱାତୀୟ ରୱାଜପର 

ନମି୍ଥୱାଣ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟ ରଶଷ ରେବ, 
2022-23 ଆର୍ଣିକ ବଷ୍ଥରର।

ନୂତନ ପିଢରି ବରନ୍ 
ଭୱାରତ ରଟ୍ନ୍ ଚୱାଲିବ

n  ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଧତୁନକି ଭିରି୍ଭୂମି ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାେନ ପୱାଇଁ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୱାଷ୍ଟର 
ପ୍ୱାନ୍  ପିଏମ୍ ଗତଶିକି୍ତକତୁ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାେନ ରଦଇ 7ଟ ିପ୍ରମତୁଖ ବଷିୟ 
ରଯମିତ ିସଡକ, ରରଳ, ଏୟୱାରରୱଜ୍, ବମିୱାନ ବନ୍ର, ମୱାଲ 
ପରିବେନ, ଜଳପର ଏବଂ ଲଜଷିି୍ଟକ୍ ଇନଫ୍ୱାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର  ଅନ୍ଭତୁ ୍ଥକ୍ତ। 

n  ୟତୁନଫିୱାଏଡ୍ ଲଜଷିି୍ଟକ୍ ଇଣ୍ଟରରଫସ୍ ପ୍ୱାଟଫମ୍ଥ ଏବଂ ଓପରନ୍ସୱାସ୍ଥ 
ରମୱାବଲିିଟ ିଷ୍ଟୱାକ ନମି୍ଥୱାଣ ରେବ।

n  ଡୱାକ ଏବଂ ରରଳ ରନଟୱୱାକ୍ଥର ଏକୀକରଣ ରେବ, ରଗୱାଟଏି 
ରଷ୍ଟସନ-ରଗୱାଟଏି ଉତ୍ୱାଦଦ୍ୱାରୱା ସ୍ଥୱାନୀୟ ଶଳି୍ପ ରେବ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାେତି। 

n  ମଲଟି ରମୱାଡୱାଲ୍ ଲଜଷିି୍ଟକ୍ ସତୁବଧିୱା ପୱାଇଁ 100 କୱାରଗ୍ଥୱା ଟମ୍ଣିନୱାଲ୍ 
ନମି୍ଥୱାଣ ରେବ। 

n  ସ୍ରଦଶୀ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ରଟରକନୱାରଲୱାଜ ିଏବଂ କ୍ଷମତୱା ବୃଦ୍ ିକରତୁ ଥିବୱା 
କବଚ ଅଧୀନରର ରରଳମୱାଗ୍ଥ ରନଟ୍କ୍ଥରର 2000 କରିଲୱାମିଟର 
ପଯ୍ଥଦ୍ୟନ୍ ରଯୱାଡୱାଯିବ। 

n  ସେରୀ ପରିବେନ ଏବଂ ରରଳ ରଷ୍ଟସନ ମଧ୍ୟରର ମଲଟିରମୱାଡୱାଲ 
ସଂରଯୱାଗ ଉପଲବ୍ଧ ରେବ। ଜୱାତୀୟ ରରୱାପରୱ ବକିୱାଶ ରଯୱାଜନୱା 
ଅଧୀନରର 60 କରିଲୱାମିଟର ଲମ୍ୱା ରରୱାପରୱ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୱାଇଁ କଣ୍ଟୱ୍ାକଟ 
ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯିବ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଭିରି୍ଭୂମି ବକିୱାଶ, ନବସୃଜନ, ରନଟୱୱାକ୍ଥ 
କ୍ଷମତୱାର ବସି୍ତୱାର, ମୱାଲ ପରିବେନ ବବିଧିତୱା 
ଏବଂ ସ୍ଚ୍ଛତୱା ଦୃଷି୍ଟରତୁ  ରରଳବୱାଇ  ବଗିତ 
କଛିବିଷ୍ଥ ଭିତରର ଅଭୂତପୂବ୍ଥ ଅଭିବୃଦ୍ ି
େୱାସଲ କରିଛ।ି ରକବଳ ଏତକି ିନତୁରେଁ, 
ରରଳବୱାଇ ଭବଷିଦ୍ୟତର ବକିୱାଶ ଏବଂ 
ଯୱାତ୍ରୀମୱାନଙ୍ ପୱାଇଁ ‘ରନକ୍୍ସ ଟ ରଜରନରରସନ୍ ’ 
ଯୱାତ୍ରୱା ପ୍ରଦୱାନପୱାଇଁ ଭିରି୍ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥୱାପନ 
କରିଛ।ି ଏେୱା ସେତି ରରଳବୱାଇ 'ସଂସ୍ୱାର, 
ପ୍ରଦଶ୍ଥନ ଏବଂ ରୂପୱାନ୍ର' ମନ୍ତଦ୍ୱାରୱା ସମସ୍ତ 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ପରିବର୍୍ଥନ ଆଣିଛ।ି

1,835
କମିି ବଷ୍ଥକତୁ ନୂତନ ରରଳଧୱାରଣୱା 
ରଯୱାଡୱା ଯୱାଇଛ ି2014-
2021 ମଧ୍ୟରର ଅରନକ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ମୱାଧ୍ୟମରର।
n  2021-22 ଆଥ୍ଣିକ ବଷ୍ମେ 

ମଦଜାହେୀକେଣ, ନୂତନ ଲଜାଇନ 
ବଛିଜାଇବଜାମେ 2400 କମିଲଜାେିଟେ ଲକ୍ଷ୍ 
େଖିଥିବଜାମବମଳ 2904 କମିଲଜାେିଟେ 
ହଜାସଲ କେଜାଯଜାଇଛ।ି

n  ଭଜାେତୀୟ ମେଳବଜାଇ ବଶି୍ୱେ ସବ୍ବୃହତ 
ସବୁର ମେଳପଥ ମହବଜାପଜାଇଁ ଏକ େିଶନ 
ଭଜାବମେ କଜାଯ୍୍ କେୁଛ ିଏବଂ 2030 
ପୂବ୍େୁ ଏକ “ଶୂନ୍ କଜାବ୍ନ ନଗି୍ତକଜାେୀ” 
ମହବଜାକୁ ଯଜାଉଛ।ି

n  2014ଠଜାେୁ ମେଳ ବଦୁି୍ତୀକେଣ ପ୍ରଜାୟ 
10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ ିପଜାଇଛ।ି 31.03.2022 
ସଦୁ୍ଜା, ଭଜାେତୀୟ ମେଳବଜାଇେ ବ୍ରଡ ମଗଜ୍ 
ମନଟୱଜାକ୍େ 65,141 କମିଲଜାେିଟେ େୁଟ 
େଧ୍ୟେୁ 52,247 କମିଲଜାେିଟେ େୁଟକୁ 
ବଦୁି୍ତୀକେଣ କେଜାଯଜାଇଛ,ି ଯଜାହଜା ମେଜାଟ 
ମନଟୱଜାକ୍େ 80.20 ପ୍ରତଶିତ।

n  ସେଦୁଜାୟ 444 ପ୍ଜାମନଲ/ମଷ୍ସନେ 
ମବୈଦୁ୍ତକି ଇଣ୍ଟେଲକଂି କେଜାଯଜାଇଛ ିଏବଂ 
ବ୍ରଡଲଜାଇନମେ େଜାନବ ବହିୀନ ମଲଭଲ 
କ୍ରସଂି ମଗଟ୍ ସଂପୂର୍୍ଭଜାମବ ଉମଚ୍ଦ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

n  100% କଭମେଜ୍ ସହତି 68,800 
ମକଜାେମେ ବଜାମୟଜା-ଟଏମଲଟ୍ ସବ୍ବସ୍ଜା। 

n  କବେ ଭଳ ିନୂତନ ସ୍ମଦଶୀ ପ୍ରଯୁକି୍ବଦି୍ଜା, 
ବମନ୍ ଭଜାେତ ମଟ୍ନ୍ ଏବଂ ମଷ୍ସନେ 
ପୁନଃନେି୍ଜାଣ ମକ୍ଷତ୍ରମେ ବମିଶଷ ନରେ। 

n  2022-23 ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବମରଟ୍ ମେ ଆଗଜାେୀ 
ତନିବିଷ୍ େଧ୍ୟମେ ମଦଶମେ 400 ବମନ୍ 
ଭଜାେତ ମଟ୍ନ୍  େଳଜାେଳ ପଜାଇଁ ମଘଜାଷଣଜା 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି

n  କ୍ଷୁଦ୍ େଜାଷୀଙୁ୍କ ଧ୍ୟଜାନମେ େଖି  ‘ମଗଜାଟଏି 
ମଷ୍ସନ୍ - ମଗଜାଟଏି ଉତ୍ପଜାଦ’ ମଯଜାରନଜା ଆେମ୍ଭ 
ମହଜାଇଛ।ି

n  7 ଟ ିହଜାଇ ସି୍ପଡ୍ ମେଳ କେଡିେ ପଜାଇଁ ସମଭ୍ 
ଏବଂ ଡପିିଆେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେବିଜାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି
ନଆିଯଜାଇଛ।ି 

n  ଅହମ୍ଦଜାବଜାଦ ଏବଂ େେୁ୍ଜାଇ େଧ୍ୟମେ 
ବୁମଲଟ୍ ମଟ୍ନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ େଜାଲିଛ।ି  ଭଜାେୁେମେ 
ପିଲଜାେ କଜାଯ୍୍ ମଶଷ ମହଜାଇଛ।ି 2026 
େସହିଜାମେ ଗୁରୁେଜାଟେ ବଲିିମେଜାେଜା ଏବଂ 
ସେୁଟ େଧ୍ୟମେ ଏହପିେ ିପ୍ରଥେ ବୁମଲଟ୍  
ମଟ୍ନ୍  ପେୀକ୍ଷଜା ମହବ।

n  ଗୁଡ୍ ସ ମଟ୍ନ୍ ପଜାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର େଜାଲ ପେବିହନ 
କେଡିେ ନେି୍ଜାଣ କଜାଯ୍୍ ଆେମ୍ଭ। ଦଜାଦି୍େୁ 
େେୁ୍ଜାଇ 1504 କମିଲଜାେିଟେ ବଶିଷି୍ ମୱଷ୍ର୍୍ 
କେଡିେ ଶୀଘ୍ର ମଶଷ ମହବ।  1856 
କମିଲଜାେିଟେ ଦଜାନଜାକୁନ ିଠଜାେୁ ଲୁଧିଆନଜା 
ପଯ୍୍ନ୍ତ ଇଷ୍ର୍୍ କେଡିେେ କଜାଯ୍୍ େଜାଲିଛ।ି

n  କଜାଶ୍ୀେେ ମେନଜାବ ନଦୀ ଉପମେ ବଶି୍ୱେ 
ସବୁଠଜାେୁ ଉର୍ ମେଳ ବ୍ରଜି୍ ନେି୍ଜାଣ କଜାଯ୍୍ 
ମଶଷ ମହଜାଇଛ।ି  ବଜାନହିଜାଲେୁ ବଜାେଜାେଲୁ୍ଜା 
ପଯ୍୍ନ୍ତ 136 କମିଲଜାେିଟେ ଲେ୍ଜା ମେଳ 
ଲଜାଇନ କଜାଯ୍୍କ୍ଷେ। ଏଥି ସହତି ଉର୍େ 
ପୂବ୍ଜାଞ୍ଚଳ ମେଳପଥେ 75 ପ୍ରତଶିତେୁ ଅଧିକ 
େୁଟକୁ  ବଦୁି୍ତୀକେଣ। 

ସରୁକି୍ତ ଯରଳ 
ଆଡକ ୁଆଉପାଯେ 

ଯେଶର ପ୍ରଥମ ISO ସାଟ୍ଣିଫାଏଡ୍ , ପିପିପି 
ମଯଡଲ୍ ଆଧାରିତ ଯରଳ ଯଷ୍ସନ୍ 15 

ନଯଭମ୍ର 2021ଯର ରାଣୀ କମଲାପତ ି
ଯରଳ ଯଷ୍ସନ୍ ଭାବଯର ରାଷ୍ଟ୍ର 

ଯସବାଯର ଉତ୍ସଗ୍ଷୀକୃତ ଯ�ାଇଛ।ି ପ୍ରାୟ 
200 ଯଷ୍ସନଯର କାମ ଜାରି ର�ଛି।ି

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ

ସଂସ୍ାର, ପ୍ରେଶ୍ଷନ ଏବଂ ପରିବର୍୍ଷନ ସ� ବକିାଶ 
ରାସ୍ତାଯର ନରିନ୍ର ଅଗ୍ସର ଯରଳବାଇ
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ରଦଶରର ପ୍ରରମରର ପୱାଇଁ େମିୱାଚଳ ପ୍ରରଦଶ, 
ଉର୍ରପ୍ରରଦଶ, ଜୱାମ୍ତୁ କୱାଶୀ୍ର ଏବଂ ଉର୍ର-ପବୂ୍ଥ ଭଳ ି
ଅଞ୍ଳ ରର ରଯୱାଗୱାରଯୱାଗ ଓ ଭିରି୍ଭୂମ ିବକିୱାଶ ପୱାଇଁ 
'ପୱାବ୍ଥତମୱାଳୱା ରଯୱାଜନୱା' ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛ।ି ଏେ ି
ରଯୱାଜନୱା ପବ୍ଥତରର ପଯ୍ଥଦ୍ୟଟନ ଏବଂ ସଂରଯୱାଗର 
ଏକ ଆଧତୁନକି ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା ସୃଷି୍ଟ କରବି।  ଏେ ିରରୱାପରୱ 
ରପ୍ରୱାରଜକଟ 3S ଉପରର ଆଧୱାରତି। 6000- 8000 
ରଲୱାକ ଏେ ିରପ୍ରୱାରଜକଟ ମୱାଧ୍ୟମରର ରଣ୍ଟୱା ପ୍ରତ ିଯୱାତ୍ରୱା 
କରପିୱାରିରବ।  2022-23 ବଷ୍ଥରର, 60 କରିଲୱାମିଟର 
ଲମ ୍ଆଠଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପୱାଇଁ ଚତୁ କି୍ତନୱାମୱା ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯିବ। 
ଏେୱା ଆମର ସୀମୱାନ୍ ଗ୍ରୱାମଗତୁଡକିତୁ ମଜବତୁତ କରିବ। 

ପବ୍ଷତମାଳା 

ବନ୍ଦର ବକିାଶ ପାଇ ଁପ୍ରତବିଦ୍ 
ସାଗରମାଳା ଯ�ାଜନା... 

n ବନ୍େଗୁଡକିେ ଆଧୁନକିୀକେଣ 
ଏବଂ ନୂତନ ବନ୍େେ ବକିଜାଶ, ବନ୍େ 
ସଂମଯଜାଗୀକେଣ, ବନ୍େ ଭିର୍କି ଶଳି୍ପଜାୟନ 
ଏବଂ ଉପକୂଳ ବକିଜାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ େଖି 
ସଜାଗେେଜାଳଜା ମଯଜାରନଜା େଜାର୍୍ 2015ମେ 
ଆେମ୍ଭ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା।

n 13 ପ୍ରେୁଖ ବନ୍େେ କ୍ଷେତଜା େଜାର୍୍ 
2014 ମଶଷମେ 871.52 ଏମ୍ ଟପିିଏ 
ଥିଲଜା, ଯଜାହଜା େଜାର୍୍ 2021 ମଶଷ ସୁଦ୍ଜା 
79 ପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ ିପଜାଇ 1560.61 
ଏମ୍ ଟପିିଏ ମହଜାଇଛ।ି 

n ବନ୍େ, ପେବିହନ ଏବଂ ରଳପଥ 
େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟେ େମିପଜାଟ୍ମେ 2035 ସୁଦ୍ଜା 
5.48 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ନମିବଶମେ 
802ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପଜାଇଁ କୁହଜାଯଜାଇଥିଲଜା। 
ମସଥିେଧ୍ୟେୁ 99 ହରଜାେ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା 
େୂଲ୍େ 194 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ମଶଷ ମହଜାଇଛ।ି 
45,000 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା େୂଲ୍େ ମେଜାଟ 
29 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପିପିପି େମଡଲ ଅଧୀନମେ 
େଜାଲିଛ।ି 

n ଏଥିସହ 2.12 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜାେ 
218ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ନେି୍ଜାଣ କଜାଯ୍୍ େଜାଲିଛ ି
ଏବଂ ଏହଜା 2 ବଷ୍ େଧ୍ୟମେ ମଶଷ ମହବ 
ମବଜାଲି ଆଶଜା କେଜାଯଜାଉଛ।ି ଏହଜା ବ୍ତୀତ 
2.37 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜାେ 390ଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପେ ବକିଜାଶ େଜାଲିଛ।ି

n ଉପକୂଳମେ ଶଳି୍ପ ଏବଂ େପ୍ତଜାନ ି
ଅଭିବୃଦ୍କୁି ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହତି କେବିଜା ଲକ୍ଷ୍ମେ 
ବନ୍େଭିର୍କି ଶଳି୍ପଜାୟନ କଜାଯ୍୍ େଜାଲିଛ।ି 
ଉପକୂଳବର୍୍ୀ 14 ଟ ିମକଜାଷ୍ଜାଲ୍ 
ଇମକଜାମନଜାେିକ୍ ମରଜାନ୍ େଜାଧ୍ୟେମେ 
ଏହଜା କେଜାଯିବ। େହଜାେଜାଷ୍ଟ୍ରେ ଉର୍େ 
ଉପକୂଳମେ ଥିବଜା ୱଧଜାୱନଠଜାମେ ଏକ 
ନୂତନ ଡପି୍  ଡ୍ଜାଉଟ୍  ମପଜାଟ୍ ନେି୍ଜାଣ 
କେଜାଯଜାଉଛ।ି 

ବନ୍ର ଏବଂ ସଡକ, ଜୱାତୀୟ କରିଡର ଉନ୍ନତ ିଏବଂ 
ଜୱାତୀୟ କରିଡରର ବକିୱାଶ ମଧ୍ୟ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପରର 
ଅନ୍ଭତୁ ୍ଥକ୍ତ। ଏେୱାଦ୍ୱାରୱା 7 ଟ ିପଯ୍ଥଦ୍ୟୱାୟରର 34,800 
କରିଲୱାମିଟର ରୱାସ୍ତୱା ନମି୍ଥୱାଣ ରେବ। 50 ଟ ି
ଅର୍ଥରନୈତକି କରିଡର ନମି୍ଥୱାଣ କରୱାଯିବ। 4 ରଲନ୍  ବୱା 
ଏେୱାଠତୁ  ଅଧିକ ରଲନ ିବଶିଷି୍ଟ େୱାଇରୱଦ୍ୱାରୱା  500 
ଜଲି୍ୱାକତୁ ସଂରଯୱାଗ କରୱାଯୱାଇଛ।ି  ଏପଯ୍ଥଦ୍ୟନ୍ 8,134 
କରିଲୱାମିଟର ରୱାସ୍ତୱା ନମି୍ଥୱାଣ କରୱାଯୱାଇଛ।ି 

ଭରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଜଳମାଗ୍ଷ

ଉପଯଭାକ୍ତା ଶଳି୍ପର 
ଆଧାର: ଯରରାଯର 
ପରିବର୍୍ଷନକାରୀ 
ବ୍ୟବସ୍ା 

n ବନ୍େ, ପେବିହନ ଏବଂ ରଳପଥ େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟ ଅଧୀନମେ ଥିବଜା ପ୍ରେଖୁ ଭଜାେତୀୟ 
ବନ୍େଗୁଡକିମେ ପୂବ୍ ଆଥ୍ଣିକ ବଷ୍ (YoY) ତୁଳନଜାମେ 2021-22 ବଷ୍ମେ ରଜାହଜାର 
େଳଜାେଳ 6.94% ଅଭିବୃଦ୍ ିମହଜାଇଛ।ି 

n ଭଜାେତେ ରଳପଥ ଦଜାୟିତ୍ୱମେ ଥିବଜା ଇନ୍ ଲ୍ଜାଣ୍ ୱଜାଟେମୱ ଅଥେଟି ିଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ, 
ରଜାତୀୟ ରଳପଥ ମଦଇ ସେଦୁଜାୟ 105 େିଲିୟନ ଟନ୍ େଜାଲ ପେବିହନ କେ ି25.61 
ପ୍ରତଶିତ ଅଭିବୃଦ୍ ିକେଛି|ି

n ପ୍ରେଖୁ ବନ୍େଗୁଡକିମେ କମଣ୍ଟନେ ରଜାହଜାରଗୁଡକିପଜାଇଁ ହଜାେଜାହଜାେ ିଟନ୍ ଆେଜାଉଣ୍ 
ସେୟ 2014 ମେ 43.44 ଘଣ୍ଟଜାେୁ 2021 ମେ 26.58 ଘଣ୍ଟଜାକୁ ଖସ ିଆସଛି।ି ସେୟ 
ସଞ୍ଚୟ ଦ୍ଜାେଜା ଲଜାଭ େଧ୍ୟ ବଢ଼ଛି।ି 

n ମେେଜା: ମେେଜା ଆଇନମେ 
ପେବିର୍୍ନକଜାେୀ ବ୍ବସ୍ଜା େହଛି,ି ଯଜାହଜା 
େଅିଲ୍ ଇମଷ୍ଟ୍ ମକ୍ଷତ୍ରକୁ କ୍ରେଜାଗତ 
ଭଜାବମେ କ୍ଷତ ିପହଞ୍ଚଜାଉଥିବଜା ମଲଜାକଙୁ୍କ 
ଟଜାମଗ୍ଟ୍ କମେ। ଏହଜା କମହ ମଯ 
ମକୌଣସ ିପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉେତି କରୃ୍୍ପକ୍ଷଙ୍କ 
େ ନକ୍ଜା େଞ୍େୁୀ ଅନୁମେଜାଦନ 
ବନିଜା ବକିି୍ର କେଜାଯଜାଇପଜାେବିନଜାହିଁ।  
ବେିଦୁ୍ୀକେଣ ଏବଂ ରଏିସ୍ ଟ ିସହ 
ମେେଜା େଏିଲ୍ ଇମଷ୍ଟ୍ ମକ୍ଷତ୍ରେୁ କଳଜା 
ସଫଜା କେଛି।ି 

n ନଜାଗଜାଲଜାଣ୍ ବ୍ତୀତ ସେସ୍ତ େଜାର୍ 
ଏବଂ ୟୁନଅିନ୍ ମଟେମିଟଜାେୀ ମେେଜାକୁ 
ଲଜାଗୁ କେଛିନ୍ତ।ି ନଜାଗଜାଲଜାଣ୍ମେ 
ଏଥିଲଜାଗି ପ୍ରକି୍ରୟଜା େଜାଲିଛ।ି 31ଟ ି
େଜାର୍ ଏବଂ ମକନ୍ଦ୍ରଶଜାସତି ଅଞ୍ଚଳମେ 
ଲ୍ଜାଣ୍ ଇମଷ୍ଟ୍ ନୟିଜାେକ ପ୍ରଜାଧିକେଣ 
ସ୍ଜାପନ କେଛିନ୍ତ।ି

n 28 େଜାର୍ ଏବଂ ମକନ୍ଦ୍ରଶଜାସତି ଅଞ୍ଚଳ 
େଅିଲ୍ ଇମଷ୍ଟ୍ ଆପିଲ୍ ଟ୍ବୁି୍ନଜାଲ୍ 
ପ୍ରତଷି୍ଜା କେଛିନ୍ତ ିଏବଂ ନୟିଜାେକ 
ପ୍ରଜାଧିକେଣ ଅଧୀନମେ ମସେଜାନଙ୍କେ 
ମୱବସଜାଇଟ୍ ପେେିଜାଳନଜା କେୁଛନ୍ତ ି।

n 78,734 େଅିଲ୍ ଇମଷ୍ଟ୍ ମପ୍ରଜାମରକଟ 
ଏବଂ 62,204 େଅିଲ୍ ଇମଷ୍ଟ୍ 
ଏମରଣ୍ଟ ସେଗ୍ର ମଦଶମେ ମେେଜା 
ପଞି୍କୃତ ମହଜାଇଛନ୍ତ।ି ସେଗ୍ର ମଦଶମେ 
ଲ୍ଜାଣ୍ ଇମଷ୍ଟ୍ ନୟିଜାେକ କରୃ୍୍ପକ୍ଷଙ୍କ 
ଦ୍ଜାେଜା 88,894 ଅଭିମଯଜାଗ ସେଜାଧଜାନ 
ମହଜାଇଛ।ି (16 ଏପି୍ରଲ 2022 ସଦୁ୍ଜା 
ତଥ୍)।

ଅନ୍ରଦ୍ଥଶୀୟ 
ଜଳମୱାଗ୍ଥରେଛି ି

ଭୱାରତରର। 2014ରର 
ଏେ ିସଂଖଦ୍ୟୱା ମୱାତ୍ର 5 

ଥିଲୱା।

111

n ସ୍ମଜାଟ ୍ସଟି ିେଶିନ୍ (ଏସ୍ ସଏିମ୍ ) ମହଉଛ ିଏକ 
ପେବିର୍୍ନକଜାେୀ େଶିନ୍ ଯଜାହଜା ମଦଶମେ 
ସହେୀ ବକିଜାଶ କଜାଯ୍୍ମେ ଏକ ବଡ 
ପେବିର୍୍ନ ଆଣିବଜାକୁ ଲକ୍ଷ୍ େଖିଛ।

n ଏସ୍ ସଏିମ୍  ଅଧୀନମେ ଥିବଜା ସେଦୁଜାୟ 
ପ୍ରସ୍ତଜାବତି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକି େଧ୍ୟେୁ 10 ଏପି୍ରଲ 
2022ମେ 1,93,143 ମକଜାଟ ିେଲୂ୍େ 
7,905ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପଜାଇଁ ମଟଣ୍େ କେଜାଯଜାଇଛ ି
ଏବଂ ପ୍ରଜାୟ 1,80,508 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା 
େଲୂ୍େ 7,692 ପ୍ରକଳ୍ପ ପଜାଇ ଁକଜାଯ୍୍ ପ୍ରଦଜାନ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି  60,919 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା 
େଲୂ୍େ 3,830 ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଜାପ୍ତ ମହଜାଇ ଏମବ  
କଜାଯ୍୍କ୍ଷେ।

n ସ୍ମଜାଟ ୍ସଟି ିେଶିନ୍ ଅଧୀନମେ 2,05,018 
ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜାେ ପଞିୁ୍ ବନିମିଯଜାଗ ମହଜାଇଛ।ି 
ମସଥିେୁ 93,552 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା େଲୂ୍େ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ େଜାର୍ ପଜାଣ୍ଠେୁି ବକିଶତି 
କେବିଜାକୁ ପ୍ରସ୍ତଜାବ ଦଆିଯଜାଇଥିଲଜା। ଏପି୍ରଲ୍ 
10, 2022 ସଦୁ୍ଜା, 92,300 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା 
େଲୂ୍େ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପେ ପ୍ରଜାୟ 100% ଉପମେ 
କଜାଯ୍୍ପଜାଇ ଁଆମଦଶ ପ୍ରଦଜାନ ମହଜାଇଛ।ି ସ୍ମଜାଟ୍ 
ସଟି ିେଶିନେ ଆଥ୍ଣିକ ଅଗ୍ରଗତ ିେଧ୍ୟ ମହଜାଇଛ।ି 
2018 ମେ େିଶନମେ ମେଜାଟ ଖର୍ ୍1000 
ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ଥିଲଜା, ଯଜାହଜା ବର୍େ୍ଜାନ 45,000 
ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜାକୁ ବୃଦ୍ ିପଜାଇଛ।ି ସହେଗୁଡକୁି 
େକୁ୍ କେଜାଯଜାଇଥିବଜା ଭଜାେତ ସେକଜାେଙ୍କ ପଜାଣ୍ଠ ି
େଧ୍ୟେୁ 91% ବ୍ବହଜାେ କେଜାଯଜାଇଛ ି।

ସ୍ାଟ୍ଷ ସିଟି ମିଶନ୍ ଯର ତ୍ୱରାନ୍ତି ଯ�ବ ସ�ରୀ ବକିାଶ 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଯସଣ୍ଟଟ୍ରାଲ୍  ଭିସ୍ତା

ରସଣ୍ଟୱ୍ାଲ୍  ଭିସ୍ତୱା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆତ୍ମନଭି୍ଥରଶୀଳ 
ଭୱାରତ ଗଠନ ଦଗିରର ଆମର 
ପ୍ରତବିଦ୍ତୱା ଏବଂ ପ୍ରୟୱାସର ପ୍ରତୀକ।  
ଏଠୱାରର ପୂର୍ଣ୍ଥଭୱାରବ ଭୱାରତୀୟଙ୍ 
ଦ୍ୱାରୱା, ଭୱାରତୀୟ ରଟରକନୱାରଲୱାଜ ି
ଏବଂ ଭୱାରତୀୟ ସୱାମଗ୍ରୀ ବଦ୍ୟବେୱାର 
କରୱାଯୱାଇ ଭୱାରତୀୟ ସଂସଦ  ନମି୍ଥୱାଣ 
କରୱାଯୱାଉଛ।ି  ରଲୱାକମୱାନଙ୍ର, 
ରଲୱାକମୱାନଙ୍ ଦ୍ୱାରୱା ଏବଂ 
ରଲୱାକମୱାନଙ୍ ପୱାଇଁ ଏେୱା ପ୍ରରମ 
ଭୱାରତୀୟ ସଂସଦ ରେବ। 

ନ୍ୟାସନାଲ୍  ଇନ୍ ଫ୍ାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର  
ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ

6,835 ପ୍ରକଳ୍ପ ସେତି 
ନଦ୍ୟୱାସନୱାଲ୍  ଇନ୍ ଫ୍ୱାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 

ପୱାଇପଲୱାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ 
(ଏନ୍ ଆଇପି) ଆରମ୍ଭ 

କରୱାଯୱାଇଛ।ି ଏରବ ଏନ୍ ଆଇପି 
ଦ୍ୱାରୱା 142.45 ଲକ୍ଷ 

ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା  ଖର୍୍ଥରର ରମୱାଟ 
9,367ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସୱାରଣ 

ରେୱାଇଛ।ି   2,444 ପ୍ରକଳ୍ପ 
କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟ ଜୱାରି ରେଛି।ି 

2014 ପୂବ୍ଥରତୁ  ରଦଶର ରକବଳ 5 ଟ ିସେରରର 
ରମରଟ୍ୱା ସତୁବଧିୱା ଥିଲୱା। 2014 ପଯ୍ଥଦ୍ୟନ୍, ରଦଶର 
ରକବଳ ଦଲି୍ୀ-ଏନସଆିରରର ରମରଟ୍ୱା ଥିଲୱା। ତୱାେୱା 
ପତୁଣି କଛି ିସୀମିତ ସ୍ଥୱାନରର। ଆଜ ିରଦଶର 2 ଡଜନରତୁ  
ଅଧିକ ସେରରର ରମରଟ୍ୱା କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକ୍ଷମ ରେୱାଇପୱାରିଛ ି
କମି୍ୱା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ରେବୱାକତୁ ଯୱାଉଛ।ି ଦଲି୍ୀ ରମରଟ୍ୱା 
ରନଟୱୱାକ୍ଥର 94 କରିଲୱାମିଟରରର ଚୱାଳକରେତି ରଟ୍ନ୍ 
ଚଳୱାଚଳରେଉଛ।ି  ଏପରି ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା ଆପଣୱାଇବୱାରର 
ଭୱାରତ ରେଉଛ ିବଶି୍ୱର ଚତତୁ ର୍ଥ ରଦଶ। 

ସ�ରୀ ପରିବ�ନ

ମିଶନ ଅମତୃଦ୍ାରା ବେଳୁଛ ିସ�ରଗଡିୁକର ଚତି୍ 
n 80,713 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା େୂଲ୍େ 5818 ଟ ି

ପ୍ରକଳ୍ପ ପଜାଇଁ କଜାଯ୍୍ େଜାଲୁଛ।ି 

n ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ 1 ଅମକଟଜାବେ 
2021ମେ ସହେଗୁଡକୁି ରଳ ସୁେକି୍ଷତ 
କେବିଜା ଏବଂ ଟ୍ଜାପ୍ ସଂମଯଜାଗ େଜାଧ୍ୟେମେ 
ସେସ୍ତ ପେବିଜାେକୁ ରଳ ମଯଜାଗଜାଇବଜା 
ଲକ୍ଷ୍ମେ ଅେତୃ-2.0 ଆେମ୍ଭ କେଛିନ୍ତ।ି 

n ଅେତୃ-2.0 ପଜାଇଁ ମେଜାଟ ବ୍ୟ ପେେିଜାଣ 
ମହଉଛ ି2,77,000 ମକଜାଟ,ି ମଯଉଁଥିମେ 
2021-22 େୁ 2025-26 େଧ୍ୟମେ 
76,760 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜାେ ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ 
ଅନ୍ତଭ୍ୂକ୍।

n ରଳ ମଯଜାଗଜାଣ ମକ୍ଷତ୍ରମେ, 41,850 ମକଜାଟ ି
ଟଙ୍କଜା େୂଲ୍େ 1,326ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପଜାଇଁ 
େୁକି୍ନଜାେଜା ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ମସଥିେୁ 
11,530 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା େୂଲ୍େ 740 ଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ମଶଷ ମହଜାଇଛ।ି

n ଏଥିସହ 358 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା େୂଲ୍େ 18 
ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଲଜାଗି ମଟଣ୍େ ବଭିିନ୍ନ ପଯ୍୍ଜାୟମେ 
ଅଛ।ି ସେସ୍ତଙ୍କ ପଜାଖଷେ ନଳେୁ ରଳ 
ପହଞ୍ଚବିଜା ପଜାଇଁ 1.39 ମକଜାଟ ିଟ୍ଜାପ୍ 
ସଂମଯଜାଗ ଲକ୍ଷ୍ େହଛି।ି 

750 କଯିଲାମିଟର ଯ�ାଇଛ ିଯମଯରୋ ମାଗ୍ଷର ଲମ୍ 2021 
ସଦୁ୍ା। 2014ଯର ଏ�ା 250 କଯିଲାମିଟର ଥଲିା। 1000 
କଯିଲାମିଟର ନୂତନ ଯମଯରୋ ରୁଟଯର କାମ ଚାଲିଛ।ି

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଯେଶ ପ୍ରତରିକ୍ା ଯକ୍ତ୍ର 

କାୟାକଳ୍ପ

ପ୍ରତରିକ୍ଷୱା କ୍ରୟରର ସ୍ରଦଶୀ ନୀତ ି 
ପ୍ରତେିକ୍ଷଜା କ୍ରୟ ନୀତ ି 2016େ ମଘଜାଷଣଜା ମଦଶେ ପ୍ରତେିକ୍ଷଜା ଯନ୍ତ୍ରପଜାତ ି
କ୍ରୟମେ ଏକ ମେୌଳକି ପେବିର୍୍ନ ଆଣିବଜା ପଜାଇଁ ପ୍ରଥେ ପଦମକ୍ଷପ ଥିଲଜା। 
ଏହ ିନୀତ ିନମିର ଏକ ଗଜାଇଡ୍ ଭଜାବମେ କଜାଯ୍୍ କମେ। ଏହ ିନୀତେି ସଦି୍ଜାନ୍ତ 
ଭେ ିସ୍ପଷ୍। ଏହଜା କମହ, ମଯଉଁ ଭଜାେତୀୟ କମ୍ପଜାନୀେଜାମନ ପ୍ରତେିକ୍ଷଜା ମକ୍ଷତ୍ରମେ 
ମସେଜାନଙ୍କ ଉତ୍ପଜାଦକୁ ଭଜାେତ ନରେମେ ପେକିଳ୍ପନଜା ଓ ବକିଶତି କେଛିନ୍ତ ିଏବଂ 
ମସେଜାନଙ୍କେ ମଦଶମେ ଉତ୍ପଜାଦନ କେବିଜାେ କ୍ଷେତଜା େହଛି ିମସେଜାନଙ୍କ ମଦଶେ 
ତନି ି ବଜାହନିୀ ଲଜାଗି ଆବଶ୍କ ମହଉଥିବଜା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସଜାେଗ୍ରୀ କଣିିବଜାମେ 
ପ୍ରଜାଥେିକତଜା ଦଆିଯଜାଉ। ଏପଯ୍୍ନ୍ତ ସେଦୁଜାୟ 310 ପ୍ରତେିକ୍ଷଜା ଉତ୍ପଜାଦ/ସଷି୍େେ 
3ଟ ିତଜାଲିକଜା ରଜାେ ିକେଜାଯଜାଇଛ,ି ଯଜାହଜା ଆେଦଜାନୀ ଉପମେ ପ୍ରତବିନ୍କ ଲଗଜାଯିବ 
ଏବଂ ମଦଶ େଧ୍ୟମେ କ୍ରୟ କେଜାଯିବ। ଏଥେ ପ୍ରତେିକ୍ଷଜା କ୍ରୟ ପଜାଇଁ ବମରଟମେ 
68% େଜାଶ ିଘମେଜାଇ ବରଜାେେୁ କ୍ରୟ କେବିଜା ପଜାଇଁ ସ୍ିେ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 
ପ୍ରରତଦ୍ୟକ ରକ୍ଷତ୍ରରର ନଜର 
ପ୍ରତେିକ୍ଷଜା େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟେ ପେବର୍୍ୀ ପଦମକ୍ଷପ ମହଉଛ ି ତମିନଜାଟ ି ମସବଜାମେ 
ମସହ ି ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍୍ ମଯଜାରନଜାଗୁଡକୁି େହି୍ଟ କେବିଜା, ଯଜାହଜାକୁ ତୁେନ୍ତ ଲଜାଗୁ 
କେବିଜା ଦେକଜାେ ଏବଂ ଏଥିପଜାଇଁ ଅଥ୍ ମଯଜାଗଜାଡ କେବିଜା।   ଉଦଜାହେଣ 
ସ୍େୂପ, 50,000 ବୁମଲଟ୍ ପରୁଫ୍ ର୍ଜାମକଟ୍ କ୍ରୟ କେବିଜାେ କଜାଯ୍୍। ଏହଜାକୁ 
ଏକ ଫଜାଷ୍ଟ୍ଜାକ୍ ଭିର୍ମିେ େୂପଜାୟନ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା କଜାେଣ ଆତଙ୍କବଜାଦ 
ବମିେଜାଧୀ ତଥଜା ଅନୁପ୍ରମବଶ ବମିେଜାଧୀ କଜାଯ୍୍ମେ ନମିୟଜାରତି ଯବଜାନଙ୍କ ସହତି 
ପଯ୍୍ଜାପ୍ତ ସଂଖ୍କ ବୁମଲଟ୍ ପରୁଫ୍ ର୍ଜାମକଟେ ଅଭଜାବ ମଦଖଜାମଦଇଥିଲଜା। 
ମସୈନକିେଜାନଙ୍କ ସେୁକ୍ଷଜା ପଜାଇଁ ମହଲମେଟ େଧ୍ୟ ନଥିଲଜା। ଏହଜାକୁ ମଦଖି 
ପ୍ରଜାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍େି ଦୀଘ୍ ବ୍ବଧଜାନପମେ ମସୈନକିେଜାନଙ୍କ ପଜାଇଁ 
ମହଲମେଟ କଣିିବଜା କଜାେ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିଲଜା। ପ୍ରଜାୟ 180 
ମକଜାଟ ି ଟଙ୍କଜା େଲୂ୍େ ଏହ ି ଡଲିକୁ 1.58 
ଲକ୍ଷ ମହଲମେଟ ଉତ୍ପଜାଦନ ପଜାଇଁ 
କଜାନପୁେ ସ୍ିତ କମ୍ପଜାନୀ ଏମ୍ ମକୟୁ 
ଇଣ୍ଷି୍ଟ୍ରରକୁ ଦଜାୟିତ୍ୱ ଦଆିଯଜାଇଛ।ି 
ମସମପଟେ୍େ 2016ମେ ପଜାକସି୍ତଜାନ ଉପମେ 

48,000 
ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱାରର ସ୍ରଦଶୀ 

ରତଜସ୍  କଣିିବୱାକତୁ ଅନତୁରମୱାଦନ

ରୱାରଫଲ ବମିୱାନ କଣିିବୱାକତୁ ନଷି୍ପରି୍ ନଆିଯୱାଇଛ।ି 
ରଫବୃଆରୀ 2022 ସତୁଦ୍ୱା, ଏେ ିବମିୱାନଗତୁଡକି ମଧ୍ୟରତୁ  
35ଟ ିଭୱାରତରର ପେଞ୍ଛି।ି  ରସମୱାନଙ୍ ସ୍୍ୱା୍୍ଥନକତୁ 
ଅମ୍ୱାଲୱା ଏବଂ େୱାସମିୱାରୱା ଏୟୱାରରବସରର ନରିୟୱାଜତି 
କରୱାଯୱାଇଛ।ି

25
ଟ ିଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତୱାନକୱାରୀ 
ରଦଶଙ୍ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରରମରର 
ପୱାଇଁ ଭୱାରତ

ଭୱାରତର ପ୍ରତରିକ୍ଷୱା ମନ୍ତଣୱାଳୟ ଏକ ବଶିୱାଳ ସଂସ୍ଥୱା।  ଏେୱା ରକବଳ ରଦଶର ପ୍ରତରିକ୍ଷୱା ନତୁରେଁ, ବରଂ ପ୍ରୱାୟ 15 ଲକ୍ଷ ରସୈନକିଙ୍ ଥିବୱା ଭୱାରତର 
ବଶିୱାଳ ରସୈନଦ୍ୟବୱାେନିୀ (ରସନୱା, ରନୌରସନୱା, ବୱାୟତୁରସନୱା ଏବଂ ତଟରକ୍ଷୀ ବୱାେନିୀ)ର ରମରତୁ ଦଣ୍। ଏେ ିମନ୍ତଣୱାଳୟ ପୱାଇଁ ବରଜଟ୍ ରର ସବ୍ଥୱାଧିକ 
ଖର୍୍ଥ ଆବଣ୍ଟତି େତୁଏ। ରେରଲ ଏଠୱାରର ଥିବୱା ପରମ୍ପରୱା ଅନତୁସୱାରର ନୂଆ ବଷିୟଟଏି ଚନି୍ୱା କରିବୱା ଏବଂ ତୱାେୱାକତୁ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟରର ରୂପୱାନ୍ର କରିବୱା ଏକ 
ଆେ୍ୱାନ ଭୱାରବ ମତୁଣ୍ ରଟକଥିିଲୱା। 2014ରର ରଯରତରବରଳ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍ ରନତୃତ୍ୱୱାଧୀନ ସରକୱାର ରକନ୍ଦ୍ରରର ଶୱାସନର ମଗେ ଧରିରଲ 
ରସ ଏ ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱାରର ଅଭିନବ ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା, ରଟରକନୱାରଲୱାଜ ିଓ ପରିଚୱାଳନୱାରର ନୂଆପିଢରି ଭୱାବନୱାକତୁ ରଯୱାଡବିୱାକତୁ ଚୱାେିଁରଲ।  ଏସବତୁ କନି୍ତୁ  ସେଜ 
ବଦ୍ୟୱାପୱାର ନଥିଲୱା। ତରୱାପି ଦଶନ୍ଧ ିଧରି ପ୍ରତରିକ୍ଷୱା କ୍ଷମତୱା ଏବଂ ସୱାମର୍ଥଦ୍ୟକତୁ ଅଣରଦଖୱା କରୱାଯୱାଉଥିବୱା ରଦଶରର ଆରମ୍ଭ ରେଲୱା ଇନ୍ ଇଣି୍ଆରର 
ପ୍ରତରିକ୍ଷୱା ଉତ୍ୱାଦନ।  ତ୍ୱରୱାନ୍ତି ରେଲୱା ରସନୱା ପୱାଇଁ ଆବଶଦ୍ୟକ ଭିରି୍ଭୂମି ନମି୍ଥୱାଣ। ଏରକ୍ଷତ୍ରରର ଏମିତ ିପରିବର୍୍ଥନକତୁ ଆପଣୱାଗଲୱା ରଯ ଶତରୁପକ୍ଷ 
ବ ିେତଚକତି ରେୱାଇଗରଲ...। 
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ମହଜାଇଥିବଜା ସର୍ଣିକଜାଲ ଷ୍ଟ୍ରଜାଇକ ପମେ ପଜାକସି୍ତଜାନ ପକ୍ଷେୁ ମକୌଣସ ି ସମ୍ଭଜାବ୍ 
କଜାଯ୍୍ଜାନୁଷ୍ଜାନେ େକୁଜାବଲିଜା ପଜାଇଁ କ୍ଜାବମିନଟ ସେୁକ୍ଷଜା କେିଟ ିତନି ିବଜାହନିୀକୁ 
20 ହରଜାେ ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା େଲୂ୍େ ଆବଶ୍କ ସେଞ୍ଜାେ  ଫଜାଷ୍ ଟ୍ଜାକ୍ ଭିର୍ମିେ 
କଣିିବଜାକୁ ପ୍ରଦଜାନ କେଛି।ି ପ୍ରଜାଥେିକତଜା ଭିର୍ମିେ ଏହ ିସେସ୍ତ ପଦମକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 
କେବିଜା େଧ୍ୟ ଆବଶ୍କ ଥିଲଜା, କଜାେଣ ପୂବ୍ ସେକଜାେ ଏହ ିତମିନଜାଟ ିମସବଜାେ 
ମେୌଳକି ଆବଶ୍କତଜାକୁ ଦୀଘ୍ଦନି ଧେ ି ଅବମହଳଜା କେପିେସି୍ିତଥିିମଲ। 
ଏହ ି ପେମିପ୍ରକ୍ଷୀମେ, ସଂସଦମେ ଉପସ୍ଜାପିତ ମହଜାଇଥିବଜା ସଏିର ି ଅଥ୍ଜାତ 
କମମ୍ପଟ୍ରଜାଲେ ଏବଂ ଅଡଟିେ ମରମନେଜାଲଙ୍କ େମିପଜାଟ୍ମେ ସ୍ପଷ୍ ଭଜାବମେ 
କୁହଜାଯଜାଇଥିଲଜା ମଯ, ‘ବପିଦେ ଦ୍ଜାେମଦଶମେ ପହଞ୍ଚବିଜା ସମତ୍ତ୍ୱ ଅସ୍ତ୍ରଭଣ୍ଜାେ 
ନଶିି୍ତ ନଜାହିଁ। ’ େଜାର୍୍ 2013 ମେ, ମସନଜାମେ ବ୍ବହୃତ ମେଜାଟ 179 

ପ୍ରକଜାେେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର େଧ୍ୟେୁ 125 େ ଭଣ୍ଜାେଣ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତଜା ଏହ ିବପିଦ 
ସ୍ତେେୁ େଜାଲିଯଜାଇଥିଲଜା। ପୁଣି ଆଉ 50 ପ୍ରକଜାେେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରେ ସଂେକ୍ଷଣ ଏବଂ 
ଉପଲବ୍ଧତଜା ଏହପିେ ିନଥିମଲ େଧ୍ୟ ପେସି୍ିତ ିସମେ୍ଦନଶୀଳ ଥିଲଜା। ପେସି୍ିତ ି
ଏେିତ ି ମହଜାଇଥିଲଜା ମଯ, ମକୌଣସ ି ବ ି େହୂୁର୍୍ମେ ମଦଶମେଯୁଦ୍ ପେସି୍ିତ ି
ଉପୁରମିଲ ତଜାହଜା ଆେ ପଜାଖମେ ଯୁଦ୍ କେବିଜା ପଜାଇଁ 10 ଦନିେ ଅସ୍ତ୍ର ବ ି
ନଥିଲଜା। ଏହଭିଳ ି ବପିଜ୍ଜନକ ପେସି୍ିତକୁି ଏମବ ସଂମଶଜାଧନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 
ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବଜାହନିୀ ଅଧୀନମେ ଥିବଜା ସଜାମତଜାଟ ିବଜାହନିୀେ କେ୍େଜାେୀ 
ଏବଂ ମସେଜାନଙ୍କ ପେବିଜାେକୁ 35 ଲକ୍ଷ 'ଆୟୁଷ୍ଜାନ' ସ୍ଜାସ୍୍ କଜାଡ୍ ବଣ୍ଟନ 
କେବିଜାେ କଜାଯ୍୍ ମଶଷ ମହଜାଇଛ।ି ଏହଜା ଦ୍ଜାେଜା, ମସେଜାମନ ମଦଶେ 24 
ହରଜାେ ଡଜାକ୍େଖଜାନଜାମେ ନଗଦବହିୀନ େକିତି୍ସଜା ପଜାଇପଜାେମିବ।

ପ୍ରତରିକ୍ା ଯକ୍ତ୍ଯର ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳତା ପେଯକ୍ପ 

37 
ପ୍ରସ୍ତୱାବତି 

ଯତୁଦ୍ ଜୱାେୱାଜ ଏବଂ 
ବତୁଡୱାଜୱାେୱାଜ ନମି୍ଥୱାଣ 

ପୱାଇଁ ନଷି୍ପରି୍ 

ରମକ୍ 
ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ 

ଅଧୀନରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ 
ଆରସରସୱାରିଜ୍ ତଆିରି 

ଆରମ୍ଭ  

ରଛୱାଟ 
ରଛୱାଟ ଲରତୁ 

ଶଳି୍ପ ସେତି ଷ୍ଟୱାଟ୍ଥଅପକତୁ 
ସଂରଯୱାଗ କରିବୱା ପୱାଇଁ 
ଏକ ଇରଣ୍କ୍ସ ଅଭିଯୱାନ 

କରୱାଯୱାଇରୱାଲୱା।  

ତୱାମିଲ୍ ନୱାଡତୁ 
ଏବଂ 

ଉର୍ରପ୍ରରଦଶରର 
ଦତୁଇି ଡରିଫନ୍ସ କରିଡର 

ସ୍ଥୱାପନୱା 

2008 ରୁ 2014

2014-2021 

ଯସନାକୁ କ୍ୟ କରିବାର ଶକି୍ତ ପ୍ରୋନ
ସୀମାଯର ଶକି୍ତଶାଳୀ 

ଭିରି୍ଭୂମି

3600 
 କରିଲୱାମିଟର ରୱାସ୍ତୱା

6763
କମିି ରୱାସ୍ତୱା

7270 
 ରେଜି୍ 

15000
ରେଜି୍ 

ପ୍ରତେିକ୍ଷଜା ବଜାହନିୀେ ଆଧୁନକିୀକେଣ 
ଏବଂ କ୍ରୟ ପଜାଇଁ 2022-23 
ବମରଟମେ 1.52 ଲକ୍ଷ ମକଜାଟ ି
ଟଙ୍କଜା ଆବଣ୍ଟନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି 
2014ପେଠଜାେୁ ଏହଜା ପ୍ରଜାୟ 76 
ପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ ିପଜାଇଛ।ି

ତମିନଜାଟ ିମସବଜାେ କେଜାଣି୍ଂ ମଲଭଲ୍ 
ଅଧିକଜାେୀଙୁ୍କ 100 ମକଜାଟ ିଯଜାଏ 
ଏବଂ ଉପ ମସନଜାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ତେ 
ଅଧିକଜାେୀଙୁ୍କ  200 ମକଜାଟ ି
ଯଜାଏ ଆଥ୍ଣିକ କ୍ଷେତଜା ପ୍ରଦଜାନ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ଘଜାତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳ ିକଣିିବଜା 
ପଜାଇଁ ତମିନଜାଟ ିମସନଜାକୁ 500 
ମକଜାଟଟିଙ୍କଜାେ ଆଥ୍ଣିକ େଞ୍େୁୀ। 

ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର କ୍ୟ:
ରତୁ ଷରତୁ  ଏସ୍ -400 ଏୟୱାର ଡରିଫନ୍ସ ସଷି୍ଟମ୍  ପ୍ରରମ ଦଫୱା 
ମଳିଛି।ି କୱାଲୱାସନିରିକୱାଭ ଏରକ-203 ବର୍୍ଥମୱାନ ରଦଶରର 
ତଆିର ିରେବ। ରଦଶରର ଧନତୁଷ, ରକ-9 ବଜ୍ର, ଶୱାରଗେ 
ଏବଂ ଅଲଟ୍ରୱା ଲୱାଇଟ୍ େୱାୱଜିର୍ ରତୱାପ ବର୍୍ଥମୱାନ 
ପ୍ରସ୍ତତୁତ ରେଉଛ।ି ରନୌରସନୱାକତୁ ମଜବତୁତ କରିବୱା 
ପୱାଇଁ ଭୱାରତରର 6 ଟ ିସ୍ପ୍ଣିନ୍ ବତୁଡୱାଜୱାେୱାଜ ନମି୍ଥୱାଣ 
କରୱାଯୱାଇଛ।ି ଆପୱାଚ ିଏବଂ ଚନିତୁକ୍ ରେଲିକପଟର 
ବୱାୟତୁରସନୱାକତୁ ମଜବତୁତ କରିଛ।ି
ୟୁଏପିଏର ମଜଭୁତ:ି
ଆତଙ୍ବୱାଦର ମରୂଳୱାତ୍ୱାଟନ ଆସଥିିବୱା 
ବରିଧୟକରର ସଂରଶୱାଧନ କର ିଜୱାତୀୟ 
ଅନତୁସନ୍ଧୱାନ ଏରଜନ୍ସ ି(ଏନଆଇଏ)କତୁ ବଦ୍ୟୱାପକ 
କ୍ଷମତୱା ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛ।ି। ରବଆଇନ 
କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକଳୱାପ (ପ୍ରତରିରୱାଧ) ଅଧିନୟିମ- 
(Unlawful Activities 
(Prevention) Act-UAPA) 
ୟତୁଏପିଏ ସଂରଶୱାଧନ କର ିଏେୱାକତୁ ଅଧିକ 
କରଠୱାର କରୱାଯୱାଇଛ।ି 

ସିଡିଏସ ୍ ସଷିୃ୍
ରସନୱା ମଧ୍ୟରର ଉନ୍ନତ ସମନ୍ୟ ରକ୍ଷୱାପୱାଇଁ ବଷ୍ଥବଷ୍ଥ ଧରି 
ଚୱାଲିଥିବୱା ଚଫି୍  ଅଫ୍  ଡରିଫନ୍ସ ଷ୍ଟୱାଫ୍  ( ସଡିଏିସ୍) ଦୱାବ ି
ଗ୍ରେଣ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। ରଜରନରୱାଲ୍ ବପିିନ ରୱାୱତଙ୍ତୁ  
ପ୍ରରମ ସଡିଏିସ୍  ଭୱାବରର ନଯିତୁକ୍ତ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା |

ଆତଙ୍ବାେ ପ୍ରତ ିକଡା ଜବାବ
ଧୱାରୱା 370 ରର୍ ରେବୱା ପରର ଜୱାମ୍ତୁ କୱାଶ୍ୀରରର ଆତଙ୍ବୱାଦୀ 
ରଟଣୱା ସଂଖଦ୍ୟୱା ହ୍ୱାସ ପୱାଇଛ।ି ସଜ୍ଣିକୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରୱାଇକ୍ ଏବଂ 
ବୱାଲୱାରକୱାଟ ଏୟୱାର ଷ୍ଟ୍ରୱାଇକ୍ ମୱାଧ୍ୟମରର ଶତରୁ ପକ୍ଷର କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକତୁ 
ଭୱାରତ କଡୱା ଜବୱାବ ରଦଇଛ।ି

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ମମ’ 2022 65

ନୂତନ ଭାରତର ସ୍ୱ୍ନକୁ 
ମିଳିଲା ଡିଜଟିାଲ୍ ଉଡାଣ 

ସବଦେନିମ ୍ନ ସରକାର - ସବଦୋଧକି ଶାସନ

ରୱାଜନୀତ ିରେଉ ବୱା ରୱାଷ୍ଟ୍ରନୀତ,ି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍ ଅରପକ୍ଷୱା ଡଜିଟିୱାଲର ମେତ୍ତ୍ୱକତୁ 
କଏି ଭଲ ଭୱାବରର ବତୁଝପିରିବ! ଏେୱା ରେଉଛ ିଆଜ ିଓ ଆସନ୍ୱାକୱାଲିର ଆବଶଦ୍ୟକତୱା। ରସଥିପୱାଇଁ 

2014ରର ରଦଶର ଦୱାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରେଣ କରିବୱାମୱାରତ୍ର ସରକୱାରୀ ରଯୱାଜନୱାଠୱାରତୁ  ଆରମ୍ଭ କରି 
ତୃଣମଳୂ ପଯ୍ଥଦ୍ୟନ୍ ଡଜିଟିୱାଲ୍ ଏବଂ ରଟରକନୱାରଲୱାଜ ିଉପରର ଗତୁରତୁ ତ୍ୱ ରଦଇଆସଛିନ୍ ିପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ। 
ଏେ ିଦଗିରର ଡଜିଟିୱାଲ୍ ଇଣି୍ଆ ମିଶନ୍ ଏକ ବରିଶଷ ପ୍ରୟୱାସ। କୱାରଣ ଏେୱା ରେଉଛ ିସବ୍ଥନମିନ 

ସରକୱାର-ସବ୍ଥୱାଧିକ ଶୱାସନ ସେ ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଲିଭିଂର ରରୱାଡ୍ ମଦ୍ୟୱାପ୍ । 
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ଡିଜଟିାଲ୍ ଇଣି୍ଆର 
ଅଗ୍ଗତ ିସ�ତି 
ଅଥ୍ଷନୀତ ିଯ�ଉଛ ି
ଡିଜଟିାଲ୍ ମ�ୁା ଁ

ଡିଜଟିାଲ୍ ଇଣି୍ଆ କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମ

ଅବଧ ି 1 ଜଲୁାଇ 2015
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n ଇଣ୍ଟେମନଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଗେ୍ସ, ବଲକ୍ ମେନ୍, 
ଡଜାଟଜା ଆନଜାଲିଟକି୍ ପ୍ରଭୃତ ିମକ୍ଷତ୍ରମେ 
ଉତ୍ଷ୍ ମକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଜା କେବିଜା, 
ଭଜାେତୀୟ ଆଇଟ ିପେମିବଶକୁ 
ମକୌଶଳ ପ୍ରଦଜାନ କେବିଜା ପଜାଇଁ 
ଆଟ୍ଣିଫିସଆିଲ୍ ଇମଣ୍ଟଲିମରନ୍ସ, 
ବଗି୍  ମଡଟଜା ଭଳ ିଉଦୀୟେଜାନ 
ମଟମକନଜାମଲଜାର ିବକିଜାଶ ଦଗିମେ 
କଜାଯ୍୍ କେବିଜାକୁ ସଫଟଓଗ୍ମବେ ଉତ୍ପଜାଦ 
2019 େଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୀତେି ଆେମ୍ଭ 
କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

n ବ୍ଜାଙ୍କ ଆକଜାଉଣ୍ଟକୁ ମେଜାବଜାଇଲ୍ 
ଏବଂ ଆଧଜାେ ସହତି ଲିଙ୍କଗ୍  କେ ି
ସଧିଜାସଳଖ ଲଜାଭ ସ୍ଜାନଜାନ୍ତେ ଡରିଟିଜାଲ୍ 
ମପମେଣ୍ଟକୁ ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହତି କେ ିମକ୍ରଡଟି୍ 
ପ୍ରବଜାହକୁ ସୁଗେ କେଥିଜାଏ। 

n ମସହଭିଳ ିସଜାବ୍ରନୀନ ଡରିଟିଜାଲ୍ 
ପଲଜାଟଫେ୍ ସ୍ଜାସ୍୍, ଶକି୍ଷଜା, କୃଷି, ଆଇଟ ି
ଶଳି୍ପଗୁଡକି ଅଥ୍ନୀତେି ସଜାେଗି୍ରକ 
ଅଭିବୃଦ୍ ିଏବଂ ପେବିର୍୍ନେ ଉତ୍ସ 
ମହଜାଇଥଜାଏ। 

n ଏହ ିପଯ୍୍ଜାୟମେ, େୁମପ ମପମେଣ୍ଟ 
ମଗଟମୱେ ସମ୍ପ୍ରସଜାେଣ, ଡରିଟିଜାଲ 
େୁଦ୍ଜା ଏବଂ 5G ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସେ 
ମସବଜାଗୁଡକି ଆହୁେ ିସହର ମହବଜାକୁ 
ଯଜାଉଛ।ି 

ଉରର୍ଶଦ୍ୟ: ଡରିଟିଜାଲ୍ ଅନ୍ତଭୂ୍କି୍, ଡରିଟିଜାଲ୍ 
ସଶକି୍କେଣ ପଜାଇଁ ଭଜାେତକୁ ଏକ ଡରିଟିଜାଲ୍ 
ସଶକ୍ ସେଜାର ଏବଂ ଜ୍ଜାନ ଅଥ୍ନୀତ ିଭଜାବମେ 
ପ୍ରତଷି୍ଜା କେବିଜା।

ଡିଜଟିାଲ୍ ଯସବାଗଡିୁକର 'ଆଧାର' 

ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଡଜିଟିୱାଲ୍ ରପରମଣ୍ଟ ପ୍ୱାଟଫମ୍ଥ। ଏଥିରର, 
ଏକୱାଧିକ ବଦ୍ୟୱାଙ୍ ଆକୱାଉଣ୍ଟକତୁ ରଗୱାଟଏି ରମୱାବୱାଇଲ୍ 
ଆପ୍ିରକସନ୍ ଦ୍ୱାରୱା ଲିଙ୍୍ କରୱାଯୱାଇପୱାରିବ। 
ରଦୟପୱାଇଁ ସଡିତୁ ଦ୍ୟଲ୍  ବ ିକରୱାଯୱାଇପୱାରିବ। 
ରଫବୃଆରୀ 2022 ସତୁଦ୍ୱା, 229 ବଦ୍ୟୱାଙ୍ 
ୟତୁପିଆଇ ରସବୱାରର ସୱାମିଲ୍  ରେୱାଇଛନ୍।ି 
ଆର୍ଣିକ ରକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତକିତୁ 
ଡଜିଟିୱାଇରଜସନ୍ କରିବୱା ପୱାଇଁ ସରକୱାରଙ୍ 
ରଣନୀତରି ଏକ ଅଂଶ ଭୱାବରର ଗତକଛି ି
ବଷ୍ଥ ମଧ୍ୟରର ଡଜିଟିୱାଲ୍ ରଦୟ ଦରୁତ 
ଅଭିବୃଦ୍ରି କରିଛ।ି 

ପରିସଂଖଦ୍ୟୱାନ ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱାରର * ରଫବୃଆରୀ 2022 

ୟୁନଫିାଏଡ୍ ଯପଯମଣ୍ଟ 
ଇଣ୍ଟରଯଫସ ୍(ୟୁପିଆଇ)

ଲକ୍ଷ ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ଭିମ୍  ୟତୁପିଆଇଦ୍ୱାରୱା 28 ରଫବୃଆରୀ 
2022 ସତୁଦ୍ୱା କୱାରବୱାର ରେୱାଇଛ ିରଯଉଁଥିରର  452.75 
ରକୱାଟ ିଡଜିଟିୱାଲ ରପରମଣ୍ଟ କୱାରବୱାର ଅନ୍ଭତୁ ୍ଥକ୍ତ। 
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66 ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର | 16-31 ଯମ’ 2022 

ୟୁଆଇଡଏିଆଇ ମଦଶେ 55,000 େୁ ଅଧିକ ମକନ୍ଦ୍ର 
େଜାଧ୍ୟେମେ ଆଧଜାେ ନଜାେଜାଙ୍କନ ଏବଂ ଅନ୍ଜାନ୍ ମସବଜା 
ମଯଜାଗଜାଇଥଜାଏ। ଏହଜା ସହତି 79 ଆଧଜାେ ମସବଜା ମକନ୍ଦ୍ର 
େଧ୍ୟ େଜାଲିଛ।ି ମଯଉଁେଜାମନ ମେଜାବଜାଇଲ୍ ସହତି ଆଧଜାେ 
ସହତି ଲିଙ୍କଗ୍  କେଛିନ୍ତ,ି ମସେଜାମନ ଅନଲଜାଇନ୍ ମପଜାଟ୍ଜାଲ୍ 
myaadhaar.gov.in ମେ ମସେଜାନଙ୍କେ ନଜାେ, ବୟସ, 
ଲିଗେ ଏବଂ ରନ୍ ତଜାେଖି ପେବିର୍୍ନ କେପିଜାେମିବ।



ଗାଯଁର ଜମି ଯରକଡ୍ଷଗଡିୁକର 
କମ୍୍ୁୟଟରୀକରଣ କା�୍ଷ୍ୟ ସମାପ୍ 
ଯ�ାଇଛ।ି ଏ�ା ଯେଶର ଯମାଟ 
ଗାରଁ 93.10% ଅଯଟ। 

6, 11, 178 

n  ଏେୱା ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍ 100% ଅର୍ଥ 
ପ୍ରଦୱାନ ଦ୍ୱାରୱା 1 ଏପି୍ରଲ, 2016 ଠୱାରତୁ  
ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକୱାରୀ ରେଉଛ।ି  ଏେୱା 
ଏକ ସମନ୍ତି ଜମି ସଚୂନୱା ପରିଚୱାଳନୱା 
ପ୍ରଣୱାଳୀ ବକିୱାଶ କରିବୱାକତୁ ଲକ୍ଷଦ୍ୟ ରଖିଛ।ି

n  ଏେୱାର ଉରର୍ଶଦ୍ୟ ରେଉଛ ିଜମିର 
ଠକିଣୱା ସଚୂନୱା, ଜମି ସମ୍ଳର 
ସରବ୍ଥୱାର୍ ଉପରଯୱାଗ, ଜମି ବବିୱାଦକତୁ 
ହ୍ୱାସ କରିବୱା, ରବନୱାମୀ କୱାରବୱାରକତୁ 
ରରୱାକବିୱା ଏବଂ ବରିକ୍ରତୱା ଏବଂ 
ରକ୍ରତୱାଙ୍ତୁ  ଲୱାଭ ପ୍ରଦୱାନ କରିବୱା। 
ଏଯୱାଏ 1,62,71,251ଟ ିମୱାନଚତି୍ର 
ମଧ୍ୟରତୁ  1,11,47,387 ମୱାନଚତି୍ରକତୁ 
ଡଜିଟିୱାଇଜଡ୍ କରୱାଯୱାଇଛ।ି

ଏଯବ ଗ୍ାମବାସୀଙୁ୍ ଡିଜଟିାଲ ଶକି୍ତ

ଡିଜଟିାଲ୍ ଇଣି୍ଆ ଭୂମି 
ଅଭିଯଲଖ ଆଧନୁକିୀକରଣ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ଗ୍ାମୀଣ ଡିଜଟିାଲ ସାକ୍ରତା ଅଭି�ାନ

ଡିଜଟିାଲ୍ ଦ୍ାରା ସ�ଜ ଯ�ଲା ଜୀବନ

କସିାନ୍ ରଥ ଯମାବାଇଲ୍ ଆ୍୍ିଯକସନ୍।

ଲକ୍ କୃରକ, କୃରକ ଉତ୍ାେକ ସଂଗଠନ, ବ୍ୟବସାୟୀ 
ଏବଂ ଯସବା ପ୍ରୋନକାରୀ ରଥ ଯମାବାଇଲ୍ 
ଆ୍୍ିଯକସନ୍ ଯର ପଞି୍କୃତ ଯ�ାଇଛନ୍ ି|5.84 

ଡିଜଟିାଲ୍ ଗ୍ାମ ପାଇଲଟ୍ 
ଯପ୍ରାଯଜକଟ 

ଭାରତଯନଟ

ଅରକଟୱାବର 2018 ରର ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ 
ରେୱାଇଥିଲୱା। ମରନୱାନୀତ 700 ଗ୍ରୱାମ 

ପଞ୍ୱାୟତରର ଡଜିଟିୱାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥଦ୍ୟ ରସବୱା, ଶକି୍ଷୱା, 
ଆର୍ଣିକ ରସବୱା, ଦକ୍ଷତୱା ବକିୱାଶ ଏବଂ ସରକୱାରୀ 

ଏବଂ ନୱାଗରିକ ରସବୱା ପ୍ରଭୃତ ିଡଜିଟିୱାଲ୍ 
ମୱାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଉଛ।ି

ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଳରର ରେଡବଦ୍ୟୱାଣ୍ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକ୍ରମକତୁ ତ୍ୱରୱାନ୍ତି 
କରିବୱା ପୱାଇଁ ଏେୱା ଏକ ପଦରକ୍ଷପ। ରଟଲିକମ୍ 
ବଭିୱାଗର ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପରର 2.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରୱାମ 
ପଞ୍ୱାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରୱାମକତୁ ସଂରଯୱାଗ କରିବୱାକତୁ 
ରେବ। ମୱାର୍୍ଥ 15, 2022 ସତୁଦ୍ୱା 1,75,827 
ଗ୍ରୱାମ ପଞ୍ୱାୟତରର ରସବୱା ପ୍ରଦୱାନ ପୱାଇଁ 
ରେଡବଦ୍ୟୱାଣ୍ ଭିରି୍ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତତୁତ କରୱାଯୱାଇଛ।ି

ଇରଲରକଟ୍ରୱାନକି୍ସ ଏବଂ ଆଇଟ ିମନ୍ତଣୱାଳୟ ଗ୍ରୱାମୀଣ ଭୱାରତରର ଡଜିଟିୱାଲ ସୱାକ୍ଷରତୱା 
ପୱାଇଁ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ଅଭିଯୱାନ ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛ।ି ଏେୱାଦ୍ୱାରୱା ମୱାର୍୍ଥ 31, 2023 ସତୁଦ୍ୱା 6 
ରକୱାଟ ିଗ୍ରୱାମୀଣ ପରିବୱାରର ଜରଣ ରଲଖୱାଏଁ ବଦ୍ୟକି୍ତଙ୍ତୁ  ତୱାଲିମ ପ୍ରଦୱାନ ଲକ୍ଷଦ୍ୟ ରେଛି।ି ମୱାର୍୍ଥ 
15, 2022 ସତୁଦ୍ୱା 4.81 ରକୱାଟରିତୁ  ଅଧିକ ପ୍ରୱାର୍ଥୀଙ୍ତୁ  ତୱାଲିମ ଦଆିଯୱାଇଥିବୱାରବରଳ 
3.56 ରକୱାଟରିତୁ  ଅଧିକ ପ୍ରୱାର୍ଥୀଙ୍ତୁ  ସୱାଟ୍ଣିଫିରକଟ୍ ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛ।ି 

ଡକତୁଦ୍ୟରମଣ୍୍ଟ ଅପରଲୱାଡ୍ କରିବୱାକତୁ 
ରରରପୱାଜରିଟୱାରୀ ଏବଂ ରଗଟରୱ ସଂଗ୍ରେ 
ସେତି ଡଜିଟିୱାଲ୍ ଲକର୍ ଏକ ଇରକୱାସଷି୍ଟମ୍ 
ପ୍ରଦୱାନ କରର। ଏଥିରର, ରଫବୃଆରୀ 2022ର 
ପ୍ରରମ ସପ୍ତୱାେ ସତୁଦ୍ୱା 9.23 ରକୱାଟରିତୁ  ଅଧିକ 
ଉପରଭୱାକ୍ତୱା ପଞ୍ୀକୃତ ରେୱାଇଛନ୍।ି ଏେୱା 
ମୱାଧ୍ୟମରର 19 ଏପି୍ରଲ 2022 ସତୁଦ୍ୱା 507 
ରକୱାଟରିତୁ  ଅଧିକ ଡକତୁଦ୍ୟରମଣ୍ଟ ଜୱାର ିକରୱାଯୱାଇଛ।ି 
ଏେୱା 1695 ପ୍ରଦୱାନକୱାରୀ ଏବଂ 349 
ଅନତୁରରୱାଧକୱାରୀ ସଂସ୍ଥୱାକତୁ ଅନ୍ଭତୁ ୍ଥକ୍ତ କରୱାଯୱାଇଛ।ି 

ରଦଶରର 2.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରୱାମ ପଞ୍ୱାୟତକତୁ ଅନ୍ଭତୁ ୍ଥକ୍ତ 
କରିବୱା ପୱାଇଁ ଡଜିଟିୱାଲ ଇଣି୍ଆ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକ୍ରମ 
ଅଧୀନରର ସୱାଧୱାରଣ ରସବୱା ରକନ୍ଦ୍ର 2.0 

ଅଗଷ୍ଟ 2015ରର ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। 
ଏେ ିରକନ୍ଦ୍ରଗତୁଡକିରର 400 ରତୁ  ଅଧିକ ଡଜିଟିୱାଲ୍ 

ରସବୱା ଉପଲବ୍ଧ। ଡରିସମ୍ର 2021 ସତୁଦ୍ୱା, 
4.46 ଲକ୍ଷରତୁ  ଅଧିକ ସୱାଧୱାରଣ ରସବୱା ରକନ୍ଦ୍ର 

ରଖୱାଲୱାଯୱାଇଛ,ି ରଯଉଁଥିରତୁ  ଗ୍ରୱାମ ପଞ୍ୱାୟତ 
ସ୍ତରରର 3.48 ଲକ୍ଷ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟ କରତୁ ଛ।ି

କୃଷଜିୱାତ ଉତ୍ୱାଦର ପରିବେନ ଲୱାଗି ଆବଶଦ୍ୟକ ବୱାେୱାନକତୁ ଭଡୱାରର ରନବୱାଲୱାଗି କୃଷକ, କୃଷ ି
ଉତ୍ୱାଦକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବଦ୍ୟବସୱାୟୀଙ୍ ଲୱାଗି କସିୱାନ ରର ରମୱାବୱାଇଲ୍ ଆପ୍ିରକସନ୍  ଆରମ୍ଭ 
କରୱାଯୱାଇଛ।ି ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ସଂସ୍ରଣରର େନି୍ୀ ଏବଂ ଇଂରୱାଜୀ ସରମତ 

10 ଟ ିଭୱାଷୱାରର ଏେ ିରମୱାବୱାଇଲ୍ ଆପ୍ିରକସନ୍ ଉପଲବ୍ଧ |

ଡିଜଟିାଲ୍ ଲକରସାଧାରଣ ଯସବା ଯକନ୍ଦ୍ର

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଉମଙ୍ ଆପ ୍

ଇ-�ସି୍ପଟାଲ୍-ଅନଲାଇନ୍  ଯରଜଯିଷ୍ଟ୍ରସନ୍ ସିଷ୍ମ୍

ରୁଯପ ଯପଯମଣ୍ଟ ଯଗଟଯୱ

ଇ-େସ୍ତଖତ

ନୂତନ ଯତୁଗର ଶୱାସନ ପୱାଇଁ ଇଣ୍ଟରିଗ୍ରରଟଡ୍ ରମୱାବୱାଇଲ୍ ଆପ୍ିରକସନ୍ ରେଉଛ ି
ଉମଗେ।   ପ୍ରମତୁଖ ସରକୱାରୀ ରସବୱାଗତୁଡକିତୁ ଉପଲବ୍ଧ କରୱାଇବୱା ଉରର୍ଶଦ୍ୟରର 
ଉମଗେକତୁ ବକିଶତି କରୱାଯୱାଇଛ।ି ବର୍୍ଥମୱାନ ଭୱାରତ ବଲି୍ ରପରମଣ୍ଟ ସଷି୍ଟମ୍ 
(ବବିପିିଏସ୍) ୟତୁଟଲିିଟ ିସଭ୍ଣିସର 20,527ଟ ିରସବୱା ତରୱା 279 ଟ ିରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 
ରୱାଜଦ୍ୟ ସରକୱାରୀ ବଭିୱାଗର 1417 ଟ ିରସବୱା ଏବଂ 33 ଟ ିରୱାଜଦ୍ୟ ଏରଜନ୍ସ ି
ରସବୱାକତୁ ଉମଗେରର ଅନ୍ଭତୁ ୍ଥକ୍ତ କରୱାଯୱାଇଛ।ି 

ଏେ ିଅନଲୱାଇନ୍ ରରଜରିଷ୍ଟ୍ରସନ୍ ସଷି୍ଟମଦ୍ୱାରୱା ଇ-େସ୍ପଟିୱାଲ୍ ପଞି୍କରଣ 
ଆରବଦନଗତୁଡକି ଏନ୍ ଆଇସରି ଜୱାତୀୟ କ୍ୱାଉଡରର ରେୱାଷ୍ଟ କରୱାଯୱାଏ। 
ବର୍୍ଥମୱାନ, 631 ଡୱାକ୍ତରଖୱାନୱା ଇ-େସ୍ପଟିୱାଲ ସେତି ସଂଯତୁକ୍ତ ରେୱାଇଛ ିରଯଉଁଥିରର 
23.38 ରକୱାଟରିତୁ  ଅଧିକ କୱାରବୱାର ରେୱାଇଛ।ି 492ରତୁ  ଅଧିକ ନଯିତୁକି୍ତ ବତୁକ୍ 
ରେୱାଇଥିବୱାରବରଳ ସୱାରୱା ରଦଶରର 422 ଡୱାକ୍ତରଖୱାନୱା ଅନଲୱାଇନ୍ ପଞି୍କରଣ 
ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା ଗ୍ରେଣ କରିଛନ୍।ି

n  ଇ-ଦସ୍ତଖତ ମସବଜା ବର୍୍େଜାନ 
ନଜାଗେକିେଜାନଙୁ୍କ ତୁେନ୍ତ ଆଇନଗତ 
ଭଜାମବ ଗ୍ରହଣୀୟ ଫେ୍ ଏବଂ 
ଡକୁ୍ମେଣ୍ଟମେ ଦସ୍ତଖତ କେବିଜାକୁ 
ଅନୁେତ ିମଦଉଛ।ି ୟୁଆଇଡଆିେ 
ଓଟପିି ଆଧଜାେତି ପ୍ରଜାେଜାଣିକକିେଣ 
ମସବଜା ବ୍ବହଜାେ କେ ିବଭିିନ୍ନ 
ପ୍ରମୟଜାଗଦ୍ଜାେଜା ମସବଜାଗୁଡକି ଉପଲବ୍ଧ 
ମହଜାଇପଜାେଛି।ି ମଫବୃଆେୀ ପ୍ରଥେ 
ସପ୍ତଜାହଯଜାଏ ମେଜାଟ 23.72 ମକଜାଟ ି
ଇ-ଦସ୍ତଖତ ରଜାେ ିକେଜାଯଜାଇଛ।ି େିଳତି 
ଭଜାମବ, C-DAC 4.45 ମକଜାଟେୁି 
ଅଧିକ ଇ-ଦସ୍ତଖତ େଧ୍ୟ ରଜାେ ିକେଛି।ି

ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍
n  ରୀବନ ପ୍ରେଜାଣପତ୍ର ପଜାଇବଜା 

ପଜାଇଁ ସେଗ୍ର ପ୍ରକି୍ରୟଜା ଡରିଟିଜାଲ 
ଲଜାଇଫ୍ ସଜାଟ୍ଣିଫିମକଟ୍ ମଯଜାରନଜାମେ 
ଡରିଟିଜାଇରଡ୍ ମହଜାଇଛ ିଯଜାହଜାକ ିରୀବନ୍ 
ପ୍ରେଜାଣ ନଜାେମେ ରଣଜାଶୁଣଜା। ଏହ ି
ପଦମକ୍ଷପ ଦ୍ଜାେଜା ମପନସନମଭଜାଗୀ, 
ବତିେଣକଜାେୀ ସଂସ୍ଜା କେି୍ଜା ପ୍ରେଜାଣପତ୍ର 
ପ୍ରଜାଧିକେଣ ସମ୍ଖୁମେ ନରିକୁ 
ଶଜାେୀେକି ଭଜାବମେ ଉପସ୍ଜାପନ 
କେବିଜା ଆବଶ୍କ ମହଜାଇନଥଜାଏ। 
2014 େୁ ମଫବୃଆେୀ 2022 
ପଯ୍୍ନ୍ତ ପ୍ରଜାୟ 5.58 ମକଜାଟ ି
ଡରିଟିଜାଲ୍ ଲଜାଇଫ୍ ସଜାଟ୍ଣିଫିମକଟ୍ ରଜାେ ି
କେଜାଯଜାଇଛ।ି 

ଇ-ଜଲି୍ା ମିଶନ୍ ଯମାଡ୍ 
ଯପ୍ରାଯଜକଟ (ଏମ ୍ଏମ ୍ପି)
n  ରଜାତୀୟସ୍ତେମେ ଇ-ରଲି୍ଜା ଏମ୍ ଏମ୍ ପି 

ମେଜାଲଆଉଟ୍ କେବିଜାେ ଉମର୍ଶ୍ 
ମହଉଛ ିରଲି୍ଜା ସ୍ତେମେ ଇମଲକଟ୍ରନକିଜାଲି 
ସେସ୍ତ ନଜାଗେକିମସବଜାକୁ ଉପଲବ୍ଧ 
କେବିଜା।  ମଦଶେ 709 ଟ ିରଲି୍ଜାମେ 
3916 ଟ ିଇ-ରଲି୍ଜା ମସବଜା ଆେମ୍ଭ 
ମହଜାଇଛ।ି

n  େୁମପ ମହଉଛ ିଭଜାେତେ ପ୍ରଥେ ମଗଲଜାବଜାଲ୍ ମପମେଣ୍ଟ ମନଟୱଜାକ୍, 
ଯଜାହଜା ବ୍ଜାଙ୍କ ଆକଜାଉଣ୍ଟ ସହତି ସଂଯୁକ୍। ଏହଜା ଅଧୀନମେ କଜାଡ୍ କେି୍ଜା 
ଅନଲଜାଇନ୍ ମେଜାଡମେ କଜାେବଜାେ କେଜାଯଜାଇପଜାେବି। ଅପେପମକ୍ଷ େୁମପ 
ମକ୍ରଡଟି୍ କଜାଡ୍ ମକୌଣସ ିବ୍ଜାଙ୍କକୁ ଲିଙ୍କଗ୍   ନକେ ିପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଇପଜାେବି।  

n  4 ଟ ିମଦଶମେ େଜାଲୁଛ ିଆେେ େମପ କଜାଡ୍। ଏଥି େଧ୍ୟମେ ସିଗେଜାପୁେ, 
ୟୁଏଇ, ଭୁଟଜାନ, ମନପଜାଳ ଅନ୍ତଭ୍ୁକ୍। ମନପଜାଳମେ ପଶୁପତନିଜାଥ, 
ଲୁେ୍ଜାନୀ, ରନକପୁେ, େଜାନକେଜାନଜା ସମେତ ଅମନକ ସ୍ଜାନମେ 1400 
ମେସନି୍ ସ୍ଜାପନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି

ଯକାଟି ଭାରତୀୟଙ୍ ପାଖଯର 
ର�ଛି ିରୁଯପ କାଡ୍ଷ।70

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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n  ରଜାତୀୟ ଜ୍ଜାନ ମନଟୱଜାକ୍େ ଉମର୍ଶ୍ 
ମହଉଛ ିସେସ୍ତ ଜ୍ଜାନ ପ୍ରତଷି୍ଜାନକୁ 
ଉର୍ଗତ ିଡଜାଟଜା ମଯଜାଗଜାମଯଜାଗ 
ମନଟୱଜାକ୍ ସହତି ମଯଜାଡବିଜା, ଯଜାହଜାଦ୍ଜାେଜା 
ଗମବଷଣଜା ଓ ସମ୍ପଦେ ସମ୍ପକ୍ 
ବଢ଼ପିଜାେବି। ମଫବୃଆେୀ 2022 ସୁଦ୍ଜା, 
ଅନୁଷ୍ଜାନଗୁଡକିେ 1752 ମୱବ୍ ଲିଙ୍କଗ୍  
ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଛ।ି ମକବଳ ଏତକି ିନୁମହଁ, 
522 ନ୍ଜାସନଜାଲ ନମଲଜ୍ ମନଟୱଜାକ୍ 
ଲିଙ୍କଗ୍  ସେଗ୍ର ମଦଶମେ ଏନ୍ ଆଇସ ିରଲି୍ଜା 
ମକନ୍ଦ୍ର ସହତି ସଂଯୁକ୍ ମହଜାଇଛ।ି 

ସାଇବର ସରୁକ୍ା
n  ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୂେସଂେଜାେ ସଂଘ ଦ୍ଜାେଜା 

ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିବଜା ମଗଲଜାବଜାଲ ସଜାଇବେ 
ସକୁି୍େଟି ିଇମଣ୍କ୍ -2020 େ ପ୍ରେୁଖ 
ସୁେକ୍ଷଜା ପଜାେଜାେିଟେମେ ଭଜାେତେ ସ୍ଜାନ 
ମରେଷ୍ ୧୦ ମଦଶମେ ସ୍ଜାନତି ମହଜାଇଛ।ି 
ନ୍ଜାସନଜାଲ ସଜାଇବେ କ୍ରଜାଇେ େମିପଜାଟ ୍
ମପଜାଟ୍ଜାଲମେ ସଜାଇବେ ଠମକଇ 
ଅଭିମଯଜାଗକୁ ପଞି୍କେଣ କେବିଜାପଜାଇଁ 
ଗୃହ େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟ 1930ମେ ଏକ ମଟଜାଲ 
ଫି୍ ନେ୍େ ରଜାେ ିକେଛି।ି

ବପିିଓ ଯପ୍ରାତ୍ସା�ନ
n  ମେଜାରଗଜାେେ ସୁମଯଜାଗ ସଷିୃ୍ କେବିଜାପଜାଇଁ 

ଡରିଟିଜାଲ ଇଣି୍ଆ କଜାଯ୍୍କ୍ରେ ଅନ୍ତଗ୍ତ 
ମଛଜାଟ ସହେମେ ବପିିଓ ଅପମେସନ୍ 
ପଜାଇଁ ବପିିଓ ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହନ ମଯଜାରନଜା 
ଏବଂ ଉର୍େ-ପୂବ୍ ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହନ ମଯଜାରନଜା 
ଆେମ୍ଭ କେଜାଯଜାଇଥିଲଜା। ଉଭୟ ମଯଜାରନଜା 
ଅଧୀନମେ 61,208ଟ ିସଟିକୁ ମଯଜାଗ୍ 
ଅନୁଷ୍ଜାନେଜାନଙୁ୍କ ପେେିଜାଳନଜାପଜାଇଁ  
ବଣ୍ଟନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି

ଜ୍ାନ ଏବଂ ଯପ୍ରାତ୍ସା�ନ ଯକ୍ତ୍ଯର ଡିଜଟିାଲ୍ ପ୍ରଯବଶ ସନୁଶିି୍ତ

ଜାତୀୟ ଜ୍ାନ ଯନଟୱାକ୍ଷ 
(ଏନ୍ ଯକଏନ୍ )

ଡିଜଟିାଲ୍ ମଦୁ୍ା, ଇ-ପାସଯପାଟ୍ଷ ଦ୍ାରା ଭବରି୍ୟତ ଉପଯର ନଜର

ଇ-ପାସଯପାଟ୍ଷ ଯସବା

ଆରମ୍ ଯ�ବ 75 ଟି ଡିଜଟିାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍ ୟୁନଟ୍ି 

ଚଳିତବର୍ଷ ଭାରତଯର 
ଆରମ୍ ଯ�ବ 5G

ଆନଯିମସନ୍ ଏବଂ ଯଗମିଂ 
ଯସକଟରଯର �ସ୍ତଯକ୍ପ

ରଗୱାଟଏି ବଷ୍ଥ ପୱାଇଁ, ରମ 2021ରର, 
ରଟଲିକମ୍ ବଭିୱାଗଦ୍ୱାରୱା ବଭିିନ୍ନ କମ୍ପୱାନୀରତୁ  

ପ୍ରୱାପ୍ତ ଆରବଦନ ଆଧୱାରରର 5G 
ରଟରକନୱାରଲୱାଜ ିପରୀକ୍ଷୱା କରିବୱାକତୁ ଅନତୁମତ ି

ରଦଇଛ।ି ଇରକୱା ସଷି୍ଟମ ବକିୱାଶ ସେତି, 
2022ରର ଧୀରର ଧୀରର 5G ରନଟୱୱାକ୍ଥ 

ଆରମ୍ଭ କରିବୱାକତୁ ପ୍ରସ୍ତତୁତ ିଚୱାଲିଛ।ି 

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଆନରିମସନ୍, 
ଭିଜତୁଆଲ୍ ଇରଫକଟସ୍, ରଗମିଂ ଏବଂ କମିକ୍ 
(AVGC) ଉପରର କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟ କରିବୱାକତୁ 
ବଭିିନ୍ନ ସଂସ୍ଥୱାନକତୁ କ୍ରମୱାଗତ ଭୱାବରର 
ଆେ୍ୱାନ କରତୁ ଛନ୍।ି ବରଜଟରର ଏକ 
ଟୱାସ୍ରଫୱାସ୍ଥ ଗଠନ ରରୱାଷଣୱା କରୱାଯୱାଇଛ।ି

ଚଳତି ଆର୍ଣିକ ବଷ୍ଥରର ନୱାଗରିକମୱାନଙ୍ତୁ  ଡକତୁଦ୍ୟରମଣ୍ଟ ଏବଂ ଇରଲରକଟ୍ରୱାନକି୍ ସଚୂନୱା 
ଧୱାରଣ କରିଥିବୱା ଇ-ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ  ପ୍ରଦୱାନ କରିବୱାକତୁ ଭୱାରତ ସରକୱାର ରଯୱାଜନୱା କରିଛନ୍।ି 
ଏଥିରର ଏକ ଏରମ୍ରଡଡ୍  ରରଡଓି ଫି୍ରୱେନ୍ସ ିଆଇରଡଣ୍ଟଫିିରକସନ୍ (AID ଚପି୍) ଏବଂ ପଛ 
କଭରରର ଇରନଲ୍  ରୂପରର ଏକ ଏରମ୍ରଡଡ୍  ଆରଣ୍ଟନୱା ରେବି। ଗତୁରତୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ 
ସଚୂନୱା ତରଦ୍ୟ ପୃଷ୍ୱାରର ପି୍ରଣ୍ଟ ରେବୱା ସେତି ଚପିରର ଗଚ୍ଛତି ରେବ।  ଆନ୍ଜ୍ଥୱାତୀୟ 
ରବସୱାମରିକ ବମିୱାନ ଚଳୱାଚଳ ସଂଗଠନ ଡକତୁଦ୍ୟରମଣ୍ଟ ଅନତୁଯୱାୟୀ ଡକତୁଦ୍ୟରମଣ୍ଟ ଏବଂ ଚପି 
ରବୈଶଷି୍ଟଦ୍ୟଗତୁଡକି ପ୍ରସ୍ତତୁତ ରେବ। ନୱାଶକିସ୍ଥତି ଇଣି୍ଆ ସକିତୁଦ୍ୟରିଟ ିରପ୍ରସlର ଇ-ପୱାସରପୱାଟ୍ଥ 
ପ୍ରସ୍ତତୁତ ରେବ, ଯୱାେୱା ଅପରରଟଂି ସଷି୍ଟମ ସେତି 45 ରକୱାଟ ିଇରଲରକଟ୍ରୱାନକି ଚପି୍ସ କ୍ରୟ 
ପ୍ରକି୍ରୟୱା ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ଇ-ପୱାସରପୱାଟ୍ଥର ପରିଚୟ ବଶି୍ୱର ସରବ୍ଥୱାର୍ମ ପଦ୍ତଗିତୁଡକିର 
ଅନତୁ ରୂପ ରେବ। 

ଡଜିଟିୱାଲ ବଦ୍ୟୱାଙି୍ଗେକତୁ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱାେତି କରିବୱା ପୱାଇଁ ରଦଶର 75ଟ ିଜଲି୍ୱାରର ଡଜିଟିୱାଲ ବଦ୍ୟୱାଙ୍ 
ୟତୁନଟି୍  ଆରମ୍ଭ ରେବ। ଚଳତି ଆର୍ଣିକ ବଷ୍ଥର ବରଜଟ୍ ଭୱାଷଣରର ରକନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତୀ ନମି୍ଥଳୱା 
ସୀତୱାରମଣ ଏେୱା ରରୱାଷଣୱା କରିଛନ୍।ି ଡଜିଟିୱାଲ୍ ବଦ୍ୟୱାଙି୍ଗ୍େ ପ୍ରତଷି୍ୱା ପୱାଇଁ ଆରବଆିଇ ମଧ୍ୟ 
ନରିର୍୍ଥଶୱାବଳୀ ଜୱାରି କରିଛ।ି ଡଜିଟିୱାଲ୍ ବଦ୍ୟୱାଙି୍ଗ୍େ ୟତୁନଟି୍ମୁଡକି ବଦ୍ୟୱାଙି୍ଗ୍େ ଆଉଟରଲଟ୍ ଭୱାବରର 
ବରିବଚନୱା କରୱାଯିବ।

ଡଜିଟିୱାଲ୍ ମତୁଦ୍ରୱା: ଆରବଆିଇ ବର୍୍ଥମୱାନ ରସଣ୍ଟୱ୍ାଲ୍ ବଦ୍ୟୱାଙ୍୍ ଡଜିଟିୱାଲ୍ ମତୁଦ୍ରୱା ଅର୍ଥୱାତ୍ 
ଡଜିଟିୱାଲ୍ ରତୁ ପିର ପ୍ରବର୍୍ଥନ ଦଗିରର ଏକ ପଯ୍ଥଦ୍ୟୱାୟ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକୱାରୀ ରଣନୀତ ିଦଗିରର 
କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟ କରତୁ ଛ।ି ବଦ୍ୟବେୱାର ପ୍ରକି୍ରୟୱାର ସମସ୍ତ ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱାକତୁ ଟକିନିଖିି ଯୱାଞ୍ କରୱାଯୱାଉଛ,ି 
ଯୱାେୱାଦ୍ୱାରୱା ଏ ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା ବନିୱା ବୱାଧୱାରର କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକୱାରୀ ରେୱାଇପୱାରିବ। ଏେୱା ଡଜିଟିୱାଲ 
ଅର୍ଥନୀତ ିକମି୍ୱା ନଗଦବେିୀନ ଅର୍ଥନୀତ ିଆଡକତୁ ଭୱାରତର ପଦରକ୍ଷପକତୁ ସତୁଦୃଢ 
କରିବ। ଏେୱାବୱାଦ୍  ଏେ ିବଦ୍ୟବସ୍ଥୱା ଦ୍ୱାରୱା ନଗଦ ଉପରର ନଭି୍ଥରଶୀଳତୱା ହ୍ୱାସ ପୱାଇବ, 
କୱାରବୱାର ମଲୂଦ୍ୟ ହ୍ୱାସ ରେବ, ଡଜିଟିୱାଲ ରପରମଣ୍ଟ, ଅନଲୱାଇନ୍ ରପରମଣ୍ଟ, ଖତୁଚତୁ ରୱା 
ରଦୟ ଅଧିକ ସତୁରକି୍ଷତ, ବପିଦମତୁକ୍ତ ରେବ। ଏେୱା ଏକ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡଜିଟିୱାଲ୍ 
ରପରମଣ୍ଟ ସଷି୍ଟମ୍ ସୃଷି୍ଟ କରିବୱାରର ମଧ୍ୟ ସେୱାୟକ ରେବ। 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଯେଶର ସମ୍ରି୍ ଉପଯର ଏଯବ 
ସମସ୍ତଙ୍ ସମାନ ଅଧକିାର

ଆଦିବାସଲୀ-ଅଳ୍ପସଂଖ୍କ ବିକାଶ

ରଯରକୌଣସ ିରୱାଷ୍ଟ୍ରର ବକିୱାଶରର ପ୍ରତଟି ିରଲୱାକର ଭୂମକିୱା 
ଗତୁରତୁ ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ ରେରିୱାଏ। ଏେ ିଚନି୍ୱାଧୱାରୱାକତୁ ଆଧୱାରକରି 

2014 ପରଠୱାରତୁ  ସମସ୍ତ ବଗ୍ଥଙ୍ତୁ  ରଦଶର ସମଳ୍ରର ସମୱାନ 
ଅଧିକୱାର ଓ ଭୱାଗିଦୱାରୀ ନଶିି୍ତ କରିବୱାକତୁ ଯୱାଇ ସରକୱାର 

ଅରନକ ଦୀର୍ଥକୱାଳୀନ ରଯୱାଜନୱା େୱାତକତୁ ରନଇଛନ୍।ି ସମୱାଜର 
ପଛତୁଆବଗ୍ଥଙ୍ ପୱାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ ରଯୱାଜନୱାସୱାଗେକତୁ ରସମୱାରନ ରଯମତି ି

ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍ ପ୍ରତଟି ିରଯୱାଜନୱାରର ସମୱାନ ଭୱାଗିଦୱାରୀ 
ରେୱାଇପୱାରିରବ ରସଥିଲୱାଗି ନୟିମ ପ୍ରଣୟନ କରୱାଯୱାଇଛ।ି 

ଏେ ିକୱାରଣରତୁ  ଦଶନ୍ଧ ିଦଶନ୍ଧ ିଧର ିଦୂରଦୂରୱାନ୍ରର ରେତୁଥିବୱା 
ଆଦବିୱାସୀ, ଅଳ୍ପ ସଂଖଦ୍ୟକ ରଲୱାକମୱାରନ ଆଉ ପଛରର ନତୁରେଁ 

ବରଂ ରଦଶର ଅନଦ୍ୟ ରଲୱାକଙ୍ ସେ କୱାନ୍ଧରର କୱାନ୍ଧ ମିଳୱାଇ 
ରସୌେୱାର୍୍ଥଦ୍ୟପରୂ୍ଣ୍ଥ ବୱାତୱାବରଣରର ଆଗକତୁ ଚୱାଲତୁ ଛନ୍ ିଆଉ ଗଢତୁଛନ୍ ି

ନତୁଦ୍ୟ ଇଣି୍ଆର ନୂଆ କୱାେୱାଣୀ। 

ସଶକ୍ତ ଜନଜାତ,ି ରାଷ୍ଟ୍ରର 
ସଶକି୍ତକରଣ
ଭଜାେତେ ମେଜାଟ ରନସଂଖ୍ଜାେ 8.6 ପ୍ରତଶିତ ଅନୁସେୂତି 
ରନରଜାତ ି(ଏସ୍ ଟ)ି ଅଥ୍ଜାତ୍ ପ୍ରଜାୟ 10.4 ମକଜାଟ।ି ସେ୍ିଧଜାନେ 
ଧଜାେଜା 342 ଅନୁଯଜାୟୀ ଏହ ିସଂଖ୍ଜାମେ 705 ପ୍ରକଜାେେ 
ରନରଜାତ ଅନ୍ତଭୁ୍କ୍।  ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀଙ୍କ 
'ସଜାବକଜା ସଜାଥ୍, ସବକଜା ବକିଜାଶ, ସଜାବକଜା ବଶି୍ୱଜାସ ଏବଂ 
ସଜାବକଜା ପ୍ରୟଜାସ'କୁ ଦୃଷି୍ମେ େଖି ସେଜାରେ ସେସ୍ତ ବଗ୍େ 
ସେଜାନ ବକିଜାଶ ପଜାଇଁ ମଯଜାରନଜା ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଜାଯଜାଉଛ।ି 
ଏହ ିବକିଜାଶମେ ମକନ୍ଦ୍ର ସେକଜାେ ଆଦବିଜାସୀଙ୍କ ବକିଜାଶ, 
ମସେଜାନଙ୍କେ ଐତହି୍ ଏବଂ ସଂସ୍ତୃେି ସଂେକ୍ଷଣକୁ େଧ୍ୟ 
ପ୍ରଜାଧଜାନ୍ ମଦଇଛନ୍ତ ିଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରତବିଦ୍ତଜା ସହତି ଏକ 
ନୂତନ ପ୍ରଗତ ିପଥ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଛିନ୍ତ।ି

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ଆଦବିୱାସୀଙ୍ ବକିୱାଶକତୁ ରନଇ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍ ସ୍ତନ୍ତ ବଚିୱାରଧୱାରୱା 
ଆଜ ିରସମୱାନଙ୍ ବକିୱାଶ ଲୱାଗି ବରଜଯ୍  ବଦ୍ୟବସ୍ଥୱାକତୁ ଖୱାଲି ବଢୱାଇନ ିବରଂ 
ଦତୁଇଗତୁଣୱାରତୁ  ଅଧିକ ବୃଦ୍ ିପୱାଇଛ।ି  2014-15ରର ରଯଉଁ ବରଜଟ୍  
3850 କରଟଥିିଲୱା ତୱାେୱା 2022-23 ମସେିୱାରର 8407 ରକୱାଟ ି
ଟଙ୍ୱାକତୁ ବୃଦ୍ ିପୱାଇଛ।ି

ଆଜୱାଦୀକୱା ଅମୃତ ମରେୱାତ୍ସବ ଅଧୀନରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ 
ଜନଜୱାତ ିରଗୌରବ ଦବିସ ପୱାଳନ ଅବସରରର 27 ଟ ିଜଲି୍ୱାର 50 
ଟ ିଏକଲବଦ୍ୟ ମରଡଲ ଆବୱାସକି ସ୍ତୁଲପୱାଇଁ ମଳୂଦତୁଆ ପକୱାଇଛନ୍।ି 

ଆଦବିୱାସୀମୱାନଙ୍ ରଦବତୱା ଭୱାବରର ପୂଜତି ବସି୍ଥୱା ମତୁଣ୍ୱାଙ୍ ଜନ୍ ବୱାଷ୍ଣିକୀ 
ନରଭମ୍ର 15କତୁ ଜନଜୱାତ ିରଗୌରବ ଦବିସଭୱାରବ ପୱାଳନପୱାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୱାର ରରୱାଷଣୱା କରିଛନ୍।ି 

େୁଇଗଣୁାରୁ ଅଧକି ବଯଜଟ୍ 

ଏକଲବ୍ୟ ମଯଡଲ ସ୍ଲୁ

ଆେବିାସୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତଷିା୍ନ
ଜନଜାତ ିଯଗୌରବ େବିସ

ଆେବିାସୀ ସଂଗ୍�ାଳୟ
ସମଗ୍ର ରଦଶରର 10ଟ ିଆଦବିୱାସୀ ସ୍ତନ୍ତତୱା ରସନୱାନର 
ସଂଗ୍ରେୱାଳୟ ତଆିରି ରେଉଛ।ି ଆଦବିୱାସୀମୱାରନ ରସମୱାନଙ୍ର 
ଜଗେଲ, ଜମି ଅଧିକୱାର ଓ ରସମୱାନଙ୍ର ସଂସ୍ତୃରି ସତୁରକ୍ଷୱା ପୱାଇଁ 
କପିରି ସଂଗ୍ରୱାମ କରିଥିରଲ ଏବଂ ରଦଶପୱାଇଁ ବଳଦିୱାନ ରଦଇଥିରଲ 
ତୱାେୱାକତୁ ଏେ ିସଂଗ୍ରେୱାଳୟମୱାନଙ୍ରର ପ୍ରଦଶ୍ଥନ କରୱାଯିବ। ଏେ ି
ସଂଗ୍ରେୱାଳୟ ଗତୁଜତୁରୱାଟ, ଝୱାଡଖଣ୍, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶ, ଛତଶିଡ, 
ରକରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ, ରତରଲଗେୱାନୱା, ମଣିପତୁର, ମିରଜୱାରୱାମ ଏବଂ 
ରଗୱାଆରର ତଆିରି ରେଉଛ।ି 

2014 ପରଠୱାରତୁ  ରଦଶରର 10 ଟ ିଆଦବିୱାସୀ ଅନତୁସନ୍ଧୱାନ ପ୍ରତଷି୍ୱାନ 
ପ୍ରତଷି୍ୱା ପୱାଇଁ ଅନତୁରମୱାଦନ ମିଳଛି।ି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶ, ଉର୍ରପ୍ରରଦଶ, 
କର୍ଣ୍ଥୱାଟକ, ଅରତୁ ଣୱାଚଳ ପ୍ରରଦଶ, ଜୱାମ୍ତୁ କୱାଶ୍ୀର, ମିରଜୱାରୱାମ, ନୱାଗୱାଲୱାଣ୍, 
ସକିି୍ମ, ରମରୱାଳୟ ଏବଂ ରଗୱାଆରର ଏେ ିଅନତୁସନ୍ଧୱାନ ପ୍ରତଷି୍ୱାନଗତୁଡକି 
ପ୍ରତଷି୍ୱା କରୱାଯୱାଉଛ।ି ଏଥିରତୁ  ତରିନୱାଟ ିଅନତୁଷ୍ୱାନ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟ ସମୱାପ୍ତ 
ରେୱାଇଥିବୱାରବରଳ ବୱାକ ିକୱାଯ୍ଥଦ୍ୟ ଚୱାଲିଛ।ି ନବସୃଜନ, ଉରଦଦ୍ୟୱାଗୀ, 
ଆଇପିଆର, ଡଜିୱାଇନ୍ ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା, ଉତ୍ୱାଦ ବକିୱାଶ, ଆଇଡଆି 
ରଜରନରରସନ୍ ଇତଦ୍ୟୱାଦ ିଉପରର 50,000 ସ୍ତୁଲ ଶକି୍ଷକଙ୍ତୁ  ତୱାଲିମ 
ରଦବୱା ଉରର୍ଶଦ୍ୟରର ସ୍ତୁଲ୍ ଇରନୱାରଭସନ୍ ଆମ୍ୱାସୱାଡର ରଟ୍ନଂି ରପ୍ରୱାଗ୍ରୱାମ 
ଆରମ୍ଭ କରୱାଯୱାଇଛ।ି

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ

ଏକଳବଦ୍ୟ ମରଡଲ ରରସରିଡନସଆିଲ ସ୍ତୁଲ (ଇଏମ୍ ଆର୍ ଏସ୍ ) କତୁ 
ଅଧିକ ଉତ୍ସୱାେତି କରିବୱା ପୱାଇଁ, 2026 ସତୁଦ୍ୱା ପ୍ରରତଦ୍ୟକ ବ୍କରର 
ରଗୱାଟଏି ସ୍ତୁଲ ପ୍ରତଷି୍ୱା ଲକ୍ଷଦ୍ୟରର ଆେତୁରି 740ଟ ିଏକଲବଦ୍ୟ 
ମରଡଲ ସ୍ତୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିବୱାକତୁ ନଷି୍ପରି୍ ନଆିଯୱାଇଛ।ି



n ମଯଉଁ  େହି୍ତି ଉପରଲି୍ଜାମେ ରନରଜାତ ିରନସଂଖ୍ଜାେ 
ସଜାନ୍ଧ୍ରତଜା 90% କେିଜ୍ା ଅଧିକମସଠଜାମେ ଆବଜାସକି ସବୁଧିଜା 
ବନିଜା ପଜାଠ ପଢ଼ବିଜା ପଜାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିବଜା ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀଙ୍କ ଲଜାଗି 
ପେୀକ୍ଷଜାେଳୂକଭିର୍ମିେ ଏକଲବୃ େମଡଲ୍  ମଡ’ ମବଜାଡ୍ଣିଂ ସ୍ଊୁଗ୍  
ଆେମ୍ଭ କେବିଜାକୁ ପ୍ରସ୍ତଜାବ େଖଜାଯଜାଇଛ।ି 

n ଆଦବିଜାସୀ ବ୍ଜାପଜାେ େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟ ଏବଂ ସବିଏିସ୍ଇ େଳିତି 
ଭଜାବମେ ଏକଲବ୍ େମଡଲ୍  ସ୍ଲୁ୍  ଏବଂ ସବିଏିସ୍ ଇ 
ଶକି୍ଷକେଜାନଙ୍କ ପଜାଇ ଁଏକବଂିଶ ଶତଜାବ୍ଦୀେ ପ୍ରମୟଜାଗଜାତ୍ମକ 
ଶକି୍ଷଜା ଉପମେ ଏେ ଅନ୍ ଲଜାଇନ୍  ସଜାଟ୍ଣିଫିମକଟ୍  ପଜାଠ୍କ୍ରେ 
ଆେମ୍ଭ କେଛିନ୍ତ।ି 

n ଆଦବିଜାସୀ ବ୍ଜାପଜାେ େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟ ଏବଂ ଏନ୍ ସଇିଆର୍ ଟ ି
ଏକତ୍ରତି ମହଜାଇ ଏକଲବ୍ ସ୍ଲୁ ଶକି୍ଷକ ଏବଂ 
ପ୍ରଧଜାନଶକି୍ଷକେଜାନଙ୍କ ପଜାଇ ଁଦକ୍ଷତଜା ବକିଜାଶ କଜାଯ୍୍କ୍ରେ ଲଜାଗୁ 
କେଛିନ୍ତ।ି 

n 30 ଲକ୍ଷେୁ ଅଧିକ ଛଜାତ୍ରଙୁ୍କ ବଜାଷ୍ଣିକ 2500 ମକଜାଟେୁି 
ଅଧିକସଂଖ୍ଜାମେ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକଜାେେ  ଛଜାତ୍ରବୃର୍ ିପ୍ରଦଜାନ 
କେଜାଯଜାଉଛ।ି 

n ଟପ୍ କଲଜାସ୍ ସ୍ଲଜାେସପି୍ ସି୍ମ୍: ପ୍ରତବିଷ୍ ଆଇଆଇଟ,ି 
ଆଇଆଇଏମ୍, ଏେସ୍ ଭଳ ିମରେଷ୍ ଅନୁଷ୍ଜାନମେ ଆଡେଶିନ 
ପଜାଇ ଁ1 ହରଜାେ ଛଜାତ୍ରଙୁ୍କ ଛଜାତ୍ରବୃର୍ ିଦଆିଯଜାଉଛ।ି 

ଏକଲବ୍ୟ ମଯଡଲ୍   ଯଡ’ 
ଯବାଡ୍ଣିଂ ସ୍ଲ୍ୁ  

ଯଗ୍ାଇଙ୍୍  ଅନଲାଇନ୍ 
ଏଜ୍ ଲିଡସ୍ଷ

ରଗ୍ରୱାଇଗ୍େ  ଅନଲୱାଇନ୍ ଏଜ୍ ଲିଡସ୍ଥ ବୱା ରଗୱାଲ୍  
ରେଉଛ ିରଫସବତୁକ୍ ଏବଂ ମନ୍ତଣୱାଳୟର ଏକ ମଳିତି 
ପଦରକ୍ଷପ। ଏେୱା ଆଦବିୱାସୀ ଯତୁବୱାବଗ୍ଥଙ୍ତୁ  ବଭିିନନ 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ରମଣ୍ଟରଶପି୍  ପ୍ରଦୱାନ ତରୱା ରସମୱାନଙ୍ 
ସଶକ୍ତୀକରଣ ଲୱାଗି ଲକ୍ଷଦ୍ୟ ରଖିଛ।ି  ଏପଯ୍ଥଦ୍ୟନ୍ 23 
ଟ ିରୱାଜଦ୍ୟ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ରଶୱାସତି ଅଞ୍ଳ ଏେ ିରଗୱାଲ 
କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକ୍ରମରର ଅନ୍ଭତୁ ୍ଥକ୍ତ କରୱାଯୱାଇଛ ି|

ରୋଇବ୍ସ ଇଣି୍ଆ – ଆେ ିମଯ�ାତ୍ସବ 
n ଟ୍ଜାଇବ୍ସ ଇଣି୍ଆ ମହଉଛ ିଏେତି ିଏକ େମହଜାତ୍ସବ ଯଜାହଜା ଭଜାେତେେ 

େନିଏିେେକୁ ଉପସ୍ଜାପନ କେଥିଜାଏ। ଏହ ିବଗ୍େ କଜାେଗିେୀ ମଯେତି ି
ବୁଣଜାକଜାେ କୁହନୁ୍ତ କ ିକଜାଠ କମଢେଇ ନେିଜ୍ାତଜା, ଏଂବ୍ରୟଡେୀ କଜାେଗିେୀକୁ 
ମଗଜାଟଏି ଛଜାତତମଳ ପ୍ରଦଶନ୍ କେଥିଜାଏ। 

n ଆଦବିଜାସୀ ବ୍ଜାପଜାେ େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟ ଏବଂ ମଗଜାଆ ସେକଜାେଙ୍କ େଳିତି 
ଉଦ୍େମେ ପ୍ରବଜାସୀ ରେେକି ଏବଂପ୍ରବଜାସୀ ଆଦବିଜାସୀ ମସଲ୍ େ ସେସ୍ଜା 
ସେଜାଧଜାନ ଲଜାଗି ଏକ େଜାନବସେଳ୍ ଡରିଟିଜାଲ୍  ଡଜାଟଜା ସେଜାଧଜାନ ମସଲ୍  
ନେିଜ୍ାଣ କେଛିନ୍ତ।ି 

n 2021 େସହିଜା ରୁନ୍ 19 ତଜାେଖି ଦନି ବଶି୍ୱ ସକିଲି୍  ମସଲ୍ ଦବିସ 
ଅବସେମେ ଆଦବିଜାସୀ ବ୍ଜାପଜାେ େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟ ଭଜାେତମେ ସକିଲି୍  ମେଜାଗ 
ଶୀଷ୍କ ଦ୍ତିୀୟ ରଜାତୀୟ ସମି୍ଳନୀ ଆମୟଜାରନ କେଥିିଲଜା।

n ଆଦବିଜାସୀ ସ୍ଜାସ୍୍ ସହମଯଜାଗ 'ଅନଜାେୟ': ଆଦବିଜାସୀଙ୍କ ସ୍ଜାସ୍୍ ଏବଂ 
ପଷିୁ୍ଅବସ୍ଜା ବକିଜାଶ ପଜାଇ ଁଏକ ବହୁେଖୁୀ ପଦମକ୍ଷପ।
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ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ



ଜନଜାତ ିଉତ୍ାେ ଏବଂ ଉତ୍ାେନର ବକିାଶ ଏବଂ 
ମାଯକ୍ଷଟିଂ ପାଇ ଁଅନୁଷା୍ନକି ସ�ାୟତା

n  ଏହ ିମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ, ଟ୍ଜାଇମଫଡ୍  ନରିସ୍ 
ମପଜାଟଜ୍ାଲ, www.tribesindia.com 
େୁ ଆଦବିଜାସୀ ଦ୍ବ୍େ ଇ-ବଜାଣିର୍ ବକି୍ରୟକୁ 
ମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହତି କେୁଛ ିଏବଂ ଆେଜାରନ, ସ୍ଜାପଡଲି, 
ଫଲିପକଜାଟ,୍ ମପଟଏିମ୍ ଏବଂ ରଇିଏମ୍ ଭଳ ି
ସେସ୍ତ ପ୍ରେଖୁ ଇ-କେସ ୍ମପଜାଟଜ୍ାଲମେ ଉପଲବ୍ଧ 
କେଜାଉଛ।ି 

n  ଟ୍ଜାଇମଫଡ୍ େ ଅନଲଜାଇନ୍ ମପଜାଟଜ୍ାଲମେ 
1,25,000 କଜାେଗିେ ପେବିଜାେ ସଂଯୁକ୍। 
100,000 େୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପଜାଦ ଏଠଜାମେ  ଗଚ୍ତି।

n  ଟ୍ଜାଇମଫଡ୍ ଅମକଟଜାବେ 30, 2021 ସଦୁ୍ଜା 
ସେଗ୍ର ମଦଶମେ 145 ଆଉଟମଲଟେ 
ଏକ ମନଟୱଜାକ ୍ପ୍ରତଷି୍ଜା କେଛି,ି ମଯଉଁଥିମେ 
97ଟ ିନରିସ୍ ବକି୍ରୟ ଆଉଟମଲଟ୍, 33 ଟ ି
କନ୍ ସଜାଇନ୍ ମେଣ୍ଟ ମସଲ୍ସ ଆଉଟମଲଟ୍ ଏବଂ 15 
ଟ ିଫ୍ଜାଞ୍ଚଜାଇଜ୍ ଆଉଟମଲଟ୍ ଅନ୍ତଭୁକ୍୍।

ବନଧନ ବକିାଶ ଯ�ାଜନା

ଏନ୍ ଏସ ୍ଟିଏଫ୍ ଡିସି/ ଏସ ୍ଟିଏଫ୍ ଡିସିଙୁ୍ 
ଇକି୍ଟି ସ�ାୟତା

ଲଘ ୁବନ ଉତ୍ାେ
ଅଧିକୱାଂଶ ଲରତୁ ଜଗେଲଜୱାତ ଦ୍ରବଦ୍ୟ (ଏମ୍ ଏଫପି) ପୱାଇଁ ସବ୍ଥନମିନ 
କ୍ରୟମଲୂଦ୍ୟ (ଏମ୍ ଏସ୍ ପି) ବୃଦ୍ ିକରୱାଯୱାଇଛ।ି 2020–21 ରତୁ  
ଏମ୍ ଏଫପି ପୱାଇଁ ଏମ୍ ଏସ୍ ପି ସି୍ମରର 37 ଟ ିନୂତନ ଉତ୍ୱାଦ 
ସଂଯତୁକ୍ତ ରେୱାଇଛ।ି  2020–21 ମଧ୍ୟରର ଏମ୍ ଏସ୍ ପି ସି୍ମରର 
ଏମ୍ ଏଫପି ସଂଖଦ୍ୟୱା 50 ରତୁ  87 କତୁ ବୃଦ୍ ିପୱାଇଛ।ି ଏମ୍ ଏଫପି 
ପୱାଇଁ ଏମ୍ ଏସ୍ ପି ରଯୱାଜନୱା କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟକୱାରୀ ରେବୱା ପରଠୱାରତୁ  
ଭୱାରତ ସରକୱାରଙ୍ ପୱାଣ୍ରିତୁ  ରୱାଜଦ୍ୟଗତୁଡକିଦ୍ୱାରୱା 317.89 
ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ମଲୂଦ୍ୟର ଏମ୍ ଏଫପି କ୍ରୟ ରେୱାଇଛ।ି 

n  ଏମ୍ ଏଫ୍ ପି ପଜାଇ ଁଏମ୍ ଏସ୍ ପି” ମଯଜାରନଜା 
ଅଧୀନମେ, ସ୍ଜାନୀୟ ରଗେଲରଜାତ ଦ୍ବ୍େ କ୍ରୟ 
ଏବଂ େଲୂ୍-ମଯଜାଗ କ୍ରୟ ପଜାଇ ଁସ୍ଜାନୀୟ ରଗେଲ 
ଉତ୍ପଜାଦ କଲଷ୍େ (ଭିଡଭିିମକସ)ି ସଜାଧଜାେଣ ସବୁଧିଜା 
ମକନ୍ଦ୍ର ଭଜାବମେ କଜାଯ୍୍ କମେ।

n   ବନ ଧନ ବକିଜାଶ ମକନ୍ଦ୍ର କଲଷ୍େ (ଭିଡଭିିମକସ)ି 
ସ୍ଜାପନପଜାଇଁ ଗତ ତନିବିଷ୍ େଧ୍ୟମେ ଟ୍ଜାଇମଫଡ୍ କୁ 
ମେଜାଟ 254.64 ମକଜାଟ ିପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି

n  2019-20ମେ ଆେମ୍ଭ ମହବଜା ପେଠଜାେୁ, 
ବର୍େ୍ଜାନ ପଯ୍୍ନ୍ତ, 3110 ଭିଡଭିିମକସକୁି େଞ୍େୁ ି
ଦଆିଯଜାଇଛ,ି ଯଜାହଜା 52,000 େୁ ଅଧିକ ଏସ୍ ଏଚ୍ ର ି
ପଜାଇ ଁ9.28 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ ଏଫ୍ ବ ିସଂଗ୍ରହକଜାେୀଙୁ୍କ 
ଲଭଜା ପ୍ରଦଜାନ କେଛି।ି 

n  ରଜାତୀୟ ଅନୁସେୂତି ରନରଜାତ ିଅଥ ୍ଏବଂ ବକିଜାଶ 
ନଗିେ (ଏନ୍ ଏସ୍ ଟଏିଫ୍ ଡସି)ି, ଏହଜା ସହ ସମ୍ପକୃ୍ 
ଏମରନସୀଗୁଡକି େଜାଧ୍ୟେମେ ମକୌଣସ ିବ ିମଯଜାଗ୍ 
ଅନୁସେୂତି ବଗ୍େ ମଲଜାକଙୁ୍କ ସ୍ମେଜାରଗଜାେ ଲଜାଗି     
େହିଜାତ ିଦେମେ ଋଣ ପ୍ରଦଜାନ କେଥିଜାଏ।

n  ଗତ ତନିବିଷ୍ େଧ୍ୟମେ (2019-20 େୁ 
30.11.2021) ଏନ୍ ଏସ୍ ଟଏିଫ୍ ଡସି ିଏହଜାେ 
ପଜାଞ୍ଚଟ ିମଯଜାରନଜା ଅଧୀନମେ 4.04 ଲକ୍ଷ ଆଦବିଜାସୀ 
ହତିଜାଧିକଜାେୀଙୁ୍କ 748.75 ମକଜାଟ ିଟଙ୍କଜା ପ୍ରଦଜାନ 
କେଛି।ି

n  ଏନ୍ ଏସ୍ ଟଏିଫ୍ ଡସି ି  ପିଏମ୍ ଇରପିି ମଯଜାରନଜା 
ଅଧୀନମେ କଜାଯ୍୍େତ ଏମରନ୍ ସୀ ଭଜାମବ କଜାେ 
କେବିଜାକୁ ମକଭିଆଇସ ି ସହ ବୁଝଜାେଣଜା ସ୍ଜାକ୍ଷେ 
କେଛି।ି  ବ୍ଜାଙ୍କ ଏବଂ ଏସସଏି େଜାଧ୍ୟେମେ େହିଜାତ ି
ଦେମେ ଆଦବିଜାସୀ ଉମଦ୍ଜାଗୀଙୁ୍କ ସହଜାୟତଜା ଉପଲବ୍ଧ 
କେବିଜା ସହତି ଏହ ିବୁଝଜାେଣଜା  ମଯଜାଗ୍ ରନରଜାତ ି
ହତିଜାଧିକଜାେୀେଜାନଙୁ୍କ ୟୁନଟି୍ େଲୂ୍େ 35 ପ୍ରତଶିତ 
ପଯ୍୍ନ୍ତ ବ୍ଜାକ୍-ଏଣ୍ଗ୍  ସବସଡି ିଲପଲବ୍ଧ କେଜାଇବଜାକୁ 
ଲକ୍ଷ୍ େଖିଛ।ି 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ
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ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁସମ୍ପ୍ରୋୟଙୁ୍ 
ମିଳୁଛ ିବ�ୁମଖୁୀ ସଯୁ�ାଗ

ମଦଶେ ସେଦୃ୍ ି ପଜାଇ ଁ ପ୍ରମତ୍କ ବଗ୍େ ପ୍ରମତ୍କ ସ୍ତେମେ 
ପ୍ରମତ୍କ ବଭିଜାଗେ ବକିଜାଶମହବଜା ରେୁେୀ।  ମଦଶ ଆର ି ମସହ ି
େଜାଗ୍ମେ ପେେିଜାଳତି ମଯଉଁଠ ିପ୍ରତଟି ିନଜାଗେକିଙୁ୍କ ବନିଜା ମକୌଣସ ି
ମଭଦଭଜାବମେ ମଦଶ ବକିଜାଶେ ଲଜାଭ େଳିବି। ମଦଶ ଆର ିମସହ ି
େଜାସ୍ତଜାମେ ଅଗ୍ରସେ ମଯଉଁଠଜାମେ ପ୍ରମତ୍କ ନଜାଗେକି ସେ୍ଧିଜାନମେ 
ଦଆିଯଜାଇଥିବଜା ଅଧିକଜାେଗୁଡକୁି ପଜାଇବଜାମେ ନଶିି୍ତ େହୁଛ,ି ନରି 
ଭବଷିଞତକୁ ମନଇ ନଶିି୍ତ େହୁଛ।ି ମଦଶ ଆର ି ମସହ ି େଜାଗ୍ମେ 
ପେେିଜାଳତି ମଯଉଁଠଜାମେ ରଜାତ,ି ଧେର୍,୍ ବଗ୍େ ମଭଦଭଜାବ ବନିଜା 
ସେସ୍ତଙୁ୍କ ସେଜାନ ସମୁଯଜାଗ େଳୁିଛ।ି ସେମସ୍ତ ସେସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ 
ମଯେିତ ିପେୂଣ କେମିବ ତଜାହଜା ନଶିି୍ତ ମହଉଛ।ି ମସଥିଲଜାଗିତ ମଦଶ 
ଆର ିଗେବିଙ୍କ ପଜାଇ ଁମଯଉଁ ମଯଜାରନଜାସବୁ ବକିଜାଶ କେୁଛ ିମସଥିମେ 
ପନ୍ଥ-ଧେ ୍ମଭଦଭଜାବ ବନିଜା ବକିଜାଶ ପ୍ରତ ିବଗ୍ ପଜାଖମେ ପହଞ୍ଚଛୁ…ି।  

ୱୱାକଫ୍  ସମ୍ପରି୍ର ବଦ୍ୟବେୱାର 
ସ୍ଜାଧୀନତଜା ପମେ ପ୍ରଥେଥେ ପଜାଇଁ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀନମେନ୍ଦ୍ରମେଜାଦୀଙ୍କ 
ମନତୃତ୍ୱଜାଧୀନ ସେକଜାେ ଦୁବଳ୍ ଓ ଅନଗ୍ରସେ ବଗ୍ଙ୍କ ପଜାଇଁ 
ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ରନବକିଜାଶ କଜାଯ୍୍କ୍ରେ ( ପିଏମ୍ ମରବମିକ) କଜାଯ୍୍କ୍ରେ  
ଆେମ୍ଭ କେଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିକଜାଯ୍୍କ୍ରେମେ ସ୍ଲୁ୍ , କମଲଜ୍ , ହସ୍ ପିଟଜାଲ୍ ଗ୍  
କେୁ୍ ନଟି ିହଲ୍  ଏବଂ ଅନ୍ ଭିର୍ଭୂିେେି ବକିଜାଶ ଲଜାଗି ଶତ ପ୍ରତଶିତ 
ଅଥ ୍ପ୍ରଦଜାନ କେୁଛ।ି ପ୍ରଜାୟ 7,94,875 ପଞ୍ୀକୃତ ୱଜାକଫସମ୍ପର୍ ି
େହଛି।ି  ସେସ୍ତ େଜାର୍ ୱଜାକଫ ମବଜାଡ୍େ ଡରିଟିଜାଇମରସନ୍ ସେଜାପ୍ତ 
ମହଜାଇଛ।ି

ଯଶୈକି୍କ ସଶକି୍ତକରଣ
n ବଗିତ ଆଠ ବଷ୍ମେ 6 ଟ ିଅନୁସେୂତି ସଂଖ୍ଜାଲଘ ୁସମ୍ପ୍ରଦଜାୟ - ପଜାସୀ୍, 

ମରୈନ, ମବୌଦ୍, ଶଖି, ଖ୍ୀଷି୍ଆନ ଏବଂ େସୁଲେଜାନ ସମ୍ପ୍ରଦଜାୟେ ପ୍ରଜାୟ 
5 ମକଜାଟ ି20 ଲକ୍ଷ ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀଙ୍କ ଶକି୍ଷଜାଗତ ବକିଜାଶ ଲଜାଗି ପି୍ର-େ୍ଜାଟ୍କି୍, 
ମପଜାଷ୍-େ୍ଜାଟ୍କି୍, ମେେଟି୍-କେ-େନି୍ସ, ମବଗମ୍ ହରେତ େହଲ 
ବଜାଳକିଜାବୃର୍ ିଭଳ ିମପ୍ରଜାତ୍ସଜାହନ ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି ଏହପିେ ିଶକି୍ଷଜା ବୃର୍ ି
ମଯଜାରନଜାେ 50 ପ୍ରତଶିତେୁ ଅଧିକ ହତିଜାଧିକଜାେୀ ମହଉଛନ୍ତ ିବଜାଳକିଜା।

n େସୁଲେଜାନ ଛଜାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ପ୍ ଆଉଟ୍  ମେଟ୍  ହ୍ରଜାସ:  ଏକ ସେୟ ଥିଲଜା 
ମଯମତମବମଳ ଆେ ମଦଶମେ େସୁଲେଜାନ ଛଜାତ୍ରୀେଜାନଙ୍କେ ଡ୍ପ ଆଉଟ୍ 
ହଜାେ 70 ପ୍ରତଶିତେୁ ଅଧିକ ଥିଲଜା। େସୁଲେଜାନ ସେଜାରେ ଅଗ୍ରଗତମିେ, 
ଝଅିେଜାନଙ୍କେ  ଏହପିେ ିେଝମିେ  ପଜାଠପଢ଼ଜା ଛଜାଡମିଦବ ଏକ ବଡ 
ପ୍ରତବିନ୍କ ମହଜାଇ ଠଆି ମହଉଥିଲଜା। 70 ବଷ୍ ମହଲଜା ପେସି୍ତି ିଏପେ ି
ଥିଲଜା ମଯ 70 ପ୍ରତଶିତେୁ ଅଧିକ େସୁଲେଜାନ ଝଅି ଅଧଜାେୁ ପଜାଠପଢ଼ଜା 
ଛଜାଡଥିିମଲ। ବର୍େ୍ଜାନ ସେକଜାେଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପଦମକ୍ଷପ  ଡ୍ପ୍ ଆଉଟ୍ ମେ 
ଅମନକ ସଂସ୍ଜାେ ଆଣିଛ।ି ଏହଜା ପ୍ରଜାୟ 30 ପ୍ରତଶିତକୁ ଖସ ିଆସଛି।ି

n ପବୂେୁ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ େସୁଲେଜାନ ଝଅିଟଏି ମଶୌେଜାଳୟ ଅଭଜାବେୁ ପଜାଠପଢ଼ଜା 
ଛଜାଡୁଥିଲଜା। ଏମବ ପେସି୍ତି ିବଦଳୁଛ।ି େସୁଲିେ ଝଅିଙ୍କ ମକ୍ଷତ୍ରମେ 
ଡ୍ପ୍ ଆଉଟ୍  ଯଥଜାସମ୍ଭବ କେଜାଇବଜା ଲଜାଗି ମକନ୍ଦ୍ରସେକଜାେ ନେିନ୍ତେ 
ପ୍ରୟଜାସ କେୁଛନ୍ତ।ି ଆଲିଗଡ େସୁଲିେ ୟୁନଭିେସଟିମିେ ସ୍ଲୁ ଛଜାଡଥିିବଜା 
ଛତ୍ରୀେଜାନଙ୍କ ପଜାଇ ଁ'ବ୍ରରି ପଜାଠ୍କ୍ରେ' େଜାଲିଛ।ି ଫଳମେ ଆଲିଗଡ 
େସୁଲିେ ବଶି୍ୱବଦି୍ଜାଳୟେ ବଜାଳକିଜା ଛଜାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ଜା 35 ପ୍ରତଶିତକୁ ବୃଦ୍ ି
ପଜାଇଛ।ି

ବର୍ଷ ବର୍ଷ 

କର୍୍ଷବ୍ୟକର୍୍ଷବ୍ୟ
ପଯଥପଯଥ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ମମ’ 2022 75

�ୁନର �ାଟ: ଉଯେ୍ୟାଗୀ ମଯନାବୃରି୍ ଓ 
ସମାନ ବକିାଶ ପାଇ ଁନୂତନ ସଯୁ�ାଗ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ବକିାଶ କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମ 
( ପିଏମ ୍ଯଜବଯିକ)

n  1550 ନୂଆ ସ୍ଲୁଘେ

n  23094 ଅତେିକି୍ ମରେଣୀଗହୃ

n  691 ଛଜାତ୍ରଜାବଜାସ 

n  177  ଆବଜାସକି ବଦି୍ଜାଳୟ 

n  14312 ସ୍ମଜାଟ୍କଲଜାସ୍ େୁମ୍  

n  38 କମଲର  

n  94  ଆଇଟଆିଇ 

n  13 ପଲିମଟକନକି୍   

n  6 ନମବଜାଦୟ ବଦି୍ଜାଳୟ  

n  413 ବହୁେଖୁ୍ୀ କେୁ୍ ନଟି ି
ମସଣ୍ଟେ ‘ ସଦ୍ ଭଜାବ େଣ୍ପ’ 

n  553େଜାମକ୍ଟ୍  ମଶଡ୍  

n  6742   ମଶୌେଜାଳୟ ଏବଂ 
ସ୍ଚ୍ତଜା ମକନ୍ଦ୍ର 

n  18,692 ପଜାନୀୟରନ ସବୁଧିଜା 

n  170  ସଜାଧଜାେଣ ମସବଜାମକନ୍ଦ୍ର  

n  27  ଓଗ୍ୱକ୍ଣିଂ ଓଗ୍ୱିେ୍ଜାନ ହମଷ୍ଲ  

n  2324 ସ୍ଜାସ୍୍ ପ୍ରକଳ୍ପ

n  12 କ୍ରଜାଫଟ ହବ୍  

n  91 ବଭିିନ୍ନ ମଖଳ ସବୁଧିଜା

n  6014 ଅଗେନଓଗ୍ୱଜାଡି

n  11,483 ପକ୍ଜାଘେ ଆର ି
ତଆିେ।ି n

n ସଂଖ୍ଜାଲଘ ୁବ୍ଜାପଜାେ େନ୍ତ୍ରଣଜାଳୟ ଦ୍ଜାେଜା ମଦଶେ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରଜାନ୍ତମେ 
ହୁନେ ହଜାଟ ଆମୟଜାରନ କେଜାଯଜାଉଛ।ି  ଏହଜା କୁଶଳୀ କଜାେଗିେ, 
ଶଳି୍ପୀ, ଏଂବ୍ରଡେୀବଷିେଦଙୁ୍କ ଉପଯୁକ୍ ବରଜାେ ପ୍ରଦଜାନମେ ସହଜାୟକ 
ମହଉଛ।ି 

n ‘ଆତ୍ମନଭିେ୍ ଭଜାେତ‘ ଏବଂ ‘ମଭଜାକଜାଲ୍  ଫେ ମଲଜାକଜାଲ ପଜାଇ ଁ‘ହୁନେ 
ହଜାଟ’ ଏକ ନଭିେ୍ମଯଜାଗ୍ ପଲଜାଟଫେ ୍ମବଜାଲି ପ୍ରେଜାଣିତ ମହଜାଇଛ।ି

n ବଗିତ ଆଠବଷ୍ମେ ପ୍ରଜାୟ 39 'ହୁନେ ହଜାଟ' େଜାଧ୍ୟେମେ 8.5 ଲକ୍ଷେୁ 
ଅଧିକ େଜାଷ୍େ କଜାେଗିେ, କଜାେଗିେ ଏବଂ କଜାଲିନଜାେୀ ବଶିଜାେଦ 
ଏବଂ ଏହଜା ସହ  ରଡତି ମଲଜାକଙୁ୍କ ନଯୁିକି୍ ଏବଂ ନଯୁିକି୍ ସମୁଯଜାଗ 
ପ୍ରଦଜାନ କେଜାଯଜାଇଛ।ି

n ଅନଲଜାଇନ୍ ମପଜାଟଜ୍ାଲ୍ ଏବଂ ସେକଜାେୀ-ଇ-େଜାମକଟ୍ମପଲସ (ମରମ୍ )ମେ 
'ହୁନେ ହଜାଟ' େଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।

ବଗିତ ଆଠବଷ୍ଥରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ସଂଖଦ୍ୟୱାଲରତୁ ଅଧତୁଦ୍ୟଷତି ଅଞ୍ଳରର 
ଶକି୍ଷୱା, ସ୍ୱାସ୍ଥଦ୍ୟ, ରରୱାଜଗୱାରମତୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ବସି୍ତୱାର କରି ସୱାମୱାଜକି ଓ 
ଆର୍ଣିକ ଉନ୍ନତ ିଆଣିବୱାକତୁ ରଚଷ୍ଟୱା କରିଛନ୍।ି ଏଥିଲୱାଗିଗି ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଥନରର 
ଆବଶଦ୍ୟକତୱା ଅନତୁସୱାରର ଭିରି୍ଭୂମି ନମି୍ଥୱାଣକତୁ ପ୍ରୱାଧୱାନଦ୍ୟ ଦଆିଯୱାଇଛ।ି 
ଏଥିରତୁ  କଛି ିମେତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ:ି 
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‘‘ସ୍ରୱାଜଦ୍ୟ ପୱାଇଁ ସମ୍ପୱାଦକ ଦରକୱାର। ଦରମୱା- ଦତୁଇଟ ିସତୁଖିଲୱା ରତୁ ଟ,ି ରଗୱାରଟ ଗ୍ୱାସ୍  ରଣ୍ୱା ପୱାଣି ଆଉ 
ପ୍ରରତଦ୍ୟକସମ୍ପୱାଦକୀୟ ଲୱାଗି ୧୦ ବଷ୍ଥ ରଜଲ୍ ’’। 1884 ମସେିୱାରର ପ୍ରକୱାଶତି ରେୱାଇଥିବୱା ଏେ ିବଜି୍ଞୱାପନ, ରବୱାଧେତୁଏ 

ପୃଥିବୀର ପ୍ରରମ ଓ ରଶଷ ବଜି୍ଞୱାପନ ରେୱାଇଥିବ ରଯଉଁଥିରର ସୱାମ୍ୱାଦକି ପୱାଇଁ ଦରମୱା ଦଶ ବଷ୍ଥ ରଜଲ୍  ଦଣ୍ 
ରବୱାଲି  କତୁେୱାଯୱାଉଥିଲୱା। ଏେୱା ରସରତରବଳର ଅବସ୍ଥୱା, ଆମର ପରୱାଧୀନତୱା ଓ ଇଂରରଜଙ୍ ଅତଦ୍ୟୱାଚୱାର ବଷିୟରର 
ସ୍ପଷ୍ଟ କରତୁ ଛ।ି ତରୱାପି ଏେ ିଅତଦ୍ୟୱାଚୱାରକତୁ ରଦଶ ପୱାଇଁ ବଳଦିୱାନ ରବୱାଲି କେ ିସୱାମ୍ୱାଦକିଟଏି ପରୱାଧୀନ ଭୱାରତରର 
ଭୱାରତୀୟଙ୍ ଲୱାଗି ଖବରଟଏି ପ୍ରକୱାଶତି କରି ରଦଶ ଜୱାତ ିପୱାଇଁ ସରଚତନତୱା ସୃଷି୍ଟ କରିବୱାକତୁ ଭୟ କରତୁ  ନଥିଲୱା।  

ବରଂ ରସେ ିଖବର ଦ୍ୱାରୱା ରସ କ୍ରୱାନ୍ରି ବହ୍ନ ିସଂଚୱାରଣ କରତୁ ଥିଲୱା। 

କବୟିତ୍ରୀ େହଜାମଦବୀ ବେ୍ଜା କହୁଥିମଲ, ସଜାେ୍ଜାଦକିଙ୍କ ଫଟଜା 
ପଜାଦେୁ ଉତୁେଜା େେଡଜା ଇତହିଜାସ ମଲଖିଥଜାଏ’। େହଜାମଦବୀ 
ବେ୍ଜାଙ୍କେ ଏହ ି ଶବ୍ଦସବୁ   ମସମତମବମଳ ଭଜାେତେ 

ସ୍ଜାଧୀନତଜା ସଂଗ୍ରଜାେ ସେୟମେ ସଜାେ୍ଜାଦକିଙ୍କ ଭୂେିକଜାକୁ ସ୍ପଷ୍ କେୁଛ।ି 
ମସେଜାନଙ୍କ ଉମର୍ଶ୍ ଥିଲଜା ସଜାଧଜାେଣ ମଲଜାକଙ୍କ େନମେ ସମେତନତଜା 
ସଅଷି୍ କେବିଜା ଏବଂ ସଜାେଜାରକି ସଧୁଜାେ ସଜାଗେକୁ େଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆମନ୍ଜାଳନ 
ଲଜାଗି ମସେଜାନଙୁ୍କ ମପ୍ରେତି କେବିଜା। ମସମତମବମଳ ଖବେକଜାଗରଟଏି 
ପ୍ରକଜାଶ କେବିଜା ଭଜାେ ିକଷ୍କେ ବ୍ଜାପେ ଥିଲଜା, କଜାେଣ ଯଦ ିମକୌଣସ ି
କଜାେଣେୁ ମଗଜାଟଏି ପ୍ରକଜାଶତି ଖବେ ଇଂମେରଙୁ୍କ ଖେଜାପ ଲଜାଗୁଥିଲଜା 
ତ ତଜାଙୁ୍କ କମଠଜାେ ଦଣ୍ ମଭଜାଗିବଜାକୁ ପଡୁଥିଲଜା। ଅପେପମକ୍ଷ 
ମସହ ିସେୟମେ ଖବେକଜାଗର ସ୍ଜାଧୀନତଜା ସଂଗ୍ରେଜାେ ଏକ ସଶକ୍ 
େଜାଧ୍ୟକ ଭଜାମବ ପେେିତି ଥିଲଜା। ଔପନମିବଶକି ଶଜାସନକଜାଳମେ 

ସମୂ୍ପର୍୍ ଭଜାେତମେ ଭଜାେତୀୟ ଖବେକଜାଗରଗୁଡକିେ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର 
ଭୂେିକଜା େହଥିିଲଜା। ମସଥିପଜାଇଁ କୁହଜାଯଜାଉଥିଲଜା, କେଜାଣ ବଜା ଖଣ୍ଜାେ 
ଆବଶ୍କତଜା ନଜାହିଁ, ମଯମତମବମଳ ମତଜାପ ସହ େକୁଜାବଲିଜା କେବିଜାକୁ 
େଜାହୁଁଛ ତ ଖବେକଜାଗର ଆେମ୍ଭ କେନୁ୍ତ। ମସମତମବମଳ େଜାଲିଥିବଜା 
କ୍ରଜାନ୍ତ ିତଥଜା ସ୍ଜାଧୀନତଜା ସଂଗ୍ରଜାେେ ମନତୃତ୍ୱ ମନଉଥିବଜା ପ୍ରତଟି ିବଡ ନଜାଁ 
ମକୌଣସ ିନଜା ମକୌଣସ ିଖବେକଜାଗରସହ ମଯଜାଡ ିମହଜାଇ େହଥିିଲଜା। 
ବର୍୍େଜାନ ସେୟମେ ଭଜାେତେ ସଜାେ୍ଜାଦକିତଜା ପେସିେ ମବଶ୍  
ବସୃି୍ତତ ମହଜାଇଛ।ି  ଖଜାଲି ମସତକି ି ନୁମହଁ, ମସହ ିଅନୁସଜାମେ ଦଜାୟିତ୍ୱ 
େଧ୍ୟ ବଢ଼ଛି।ି ମସଥିପଜାଇଁ  ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମେଜାଦୀ ସବ୍ଦଜା 
ସଜାେ୍ଜାଦକିତଜା େଜାଧ୍ୟେମେ େଜାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରଗତକୁି ଗୁେୁତ୍ୱ ମଦଇଛନ୍ତ।ି ଏଥେେ 
ଆରଜାଦୀ କଜା ଅେତୃ େମହଜାତ୍ସବ ଶଙୃ୍ଖଳଜାମେ ସଜାେ୍ଜାଦକିତଜା ପଜାଇଁ ଲହୁ, 
ଲୁହ ଏକଜା କେ ିମଦଇଥିବଜା କଛି ିସଜାେ୍ଜାଦକିଙ୍କ କଜାହଜାଣୀ…

ଯ�ଉମଁାଯନ ନଜି ଯଲଖନୀ ବଳଯର 
ଜଳାଇଥଯିଲ  କ୍ାନ୍ରି ବହ୍ି
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ଆଜିମଲୁ୍ା ଖାନ୍ : 
କ୍ାନ୍ ିବଯିଦ୍ା�ର 
ପ୍ରଚାର ପାଇ ଁଆରମ୍ 
କରିଥଯିଲ ‘ପୟାମ ୍- 
ଏ- ଆଜାେୀ’

ଥମେ ରମଣ ଇଂମେର ଅଧିକଜାେୀ ନରେିଲୁ୍ଜା 
ଖଜାନ୍ ଙ୍କ ପିତଜା ନରୀବ େିସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ମଘଜାଡଜା 

େଳ ସଫଜା କେବିଜାକୁ ଆମଦଶ ମଦମଲ। ମହମଲ 
ନରୀବ ଏହଜାକୁ େନଜା କେମିଦମଲ। ଏଥିମେ 
ଇଂମେର ଅଧିକଜାେୀ େଜାଗିଗମଲ। ଆଉ ତଜାଙ୍କ 
ଛଜାତ ଉପେୁ ମଠଲିମଦମଲ। ଖଜାଲି ମସତକି ିନୁମହଁ, 
ତଜାଙ୍କ ଉପେକୁ ଇଟଜା ପଥେ େଜାେ ି ଗୁେୁତେ 
ଆହତ କେମିଲ। ଏହଜାପମେ ନରୀବ ଆଉ 
ଉଠ ିପଜାେମିଲ ନଜାହିଁ। ଅମନକ ଦନି ଶଯ୍ଜାଶଜାୟୀ 
ମହବଜାପମେ ତଜାଙ୍କେ େତୁୃ୍ ଘଟଥିିଲଜା। ଅରେିଲୁ୍ଜା 
ଖଜାନ୍ ଙ୍କ ଉପମେ ଏହ ି ଘଟଣଜା ପିଲଜାଟଦିନିେୁ 
ମବଶ୍  ପ୍ରଭଜାବ ପକଜାଇଥିଲଜା। ଏହଜାେ ନଦିଶ୍ନ 
ସପିଜାହୀ ବମିଦ୍ଜାହ ସେୟମେ ମଦଖିବଜାକୁ 
େିଳଥିିଲଜା। 1857େ ପ୍ରଥେ ଭଜାେତୀୟ 
ସ୍ଜାଧୀନତଜା ସଂଗ୍ରଜାେମବମଳ ଅରେିଲୁ୍ଜା ଖଜାନ୍ ଙ୍କ 
ଭୂେିକଜା ମକବଳ ମସୈନ୍େଜାଳନଜା ବଜା େଜାରନୀତକି 
େଜାେଜାଲଜାମେ ସୀେିତ ନଥିଲଜା, ମସ ଏହ ି
ବମିଦ୍ଜାହେ ରମଣ େହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ ବେିଜାେକ ଥିମଲ। 
ମଯମତମବମଳ କଜାନପୁେେ ଶଜାସକ ନଜାନଜା 

ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ାେକିତାର ଜନକ:  
ରାଜା ରାମଯମା�ନ ରାୟ,  

ସଜାେ୍ଜାଦକିତଜା େଜାଧ୍ୟେମେ ଭଜାେତମେ ସ୍ଜାଧୀନତଜା ଆମନ୍ଜାଳନକୁ 
ଏକ ନୂତନ ଦଗି ମଦଇଥିବଜା େଜାରଜା େଜାେମେଜାହନ େଜାୟ, 

ଆଧୁନକି ଭଜାେତମେ ପୁନର୍ଜାଗେଣେ ରନକ ଭଜାବମେ ବମିବେତି 
ଥିମଲ। ମଦଶମସବଜା ପଜାଇଁ ନରି ରୀବନକୁ ମସ ଉତ୍ସଗ୍ କେଥିିମଲ। 
ମେ 22,  1772ମେ ବଗେଳଜାେ େଜାଧଜାନଗେମେ ଏକ େକ୍ଷଣଶୀଳ 
ବ୍ରଜାହ୍ମଣ ପେବିଜାେମେ ରନ୍ଗ୍ରହଣ କେଥିିବଜା େଜାରଜା େଜାେମେଜାହନ 
େଜାୟ ଇଂେଜାରୀ, ବଗେଜାଳୀ ଏବଂ ଉର୍ୁ୍ ଭଜାଷଜାମେ ଖବେକଜାଗର 
ପ୍ରକଜାଶ କେଥିିମଲ। େକୁ୍ ସଜାେ୍ଜାଦକିତଜାେ ରନକ ଭଜାବମେ େଧ୍ୟ ମସ 
ବମିବେତି। ମକବଳ ଏତକି ି ନୁମହଁ, ମସ ମଲଖଜା ଏବଂ ଅନ୍ଜାନ୍ 
କଜାଯ୍୍କଳଜାପ େଜାଧ୍ୟେମେ ଭଜାେତମେ େକୁ୍ ମପ୍ରସ ପଜାଇଁ ମହଉଥିବଜା 
ଆମନ୍ଜାଳନକୁ ସେଥ୍ନ କେଥିିମଲ।   ଭଜାେତମେ ବ୍ରଟିଶି ଶଜାସନ 
କଜାଳମେ 1778େସହିଜାମେ ପି୍ରଣ୍ଟଂି ମପ୍ରସ୍ ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିଲଜା। 
ମଯମତମବମଳ େଜାରଜା େଜାେମେଜାହନ େୟ ସଜାେ୍ଜାଦକିତଜା ମକ୍ଷତ୍ରକୁ 
ଆସଥିିମଲ ମସମତମବମଳ ବ୍ରଟିଶି ସେକଜାେ ଭଜାେତୀୟ 
ଖବେକଜାଗରକୁ ନରି ନୟିନ୍ତ୍ରଣମେ େଖିଥିମଲ। ଏଭଳ ିପେସି୍ିତମିେ 
ମସ େକୁ୍ ସଜାେ୍ଜାଦକିତଜା ପଜାଇଁ ପ୍ରଥେ ଆମନ୍ଜାଳନ କେଥିିମଲ। 1819 
େସହିଜାମେ ମଯମତମବମଳ ଲଡ୍ ହଜାଷି୍ଗେସଙ୍କ ଦ୍ଜାେଜା ମପ୍ରସ୍ ଉପମେ 
ମସନ୍ସେସପି୍ ମକଜାହଳ ମହଲଜା, େଜାେମେଜାହନ େଜାୟ ତମିନଜାଟ ି
ପତ୍ରକିଜା ପ୍ରକଜାଶ କେଥିିମଲ, ମସଗୁଡକି ମହଲଜା – ବ୍ରଜାହ୍ମଣବଜାଦୀ 
ପତ୍ରକିଜା (1821); ବଜାଂଲଜା ସଜାପ୍ତଜାହକି- ସେ୍ଜାଦ ମକୌେଦୁ ି(1821) 
ଏବଂ ପଜାସ୍ୀ ସଜାପ୍ତଜାହକି- େିେଜାତ୍-ଉଲ୍-ଆକବେ। ଏହଜା ସହ େଜାରଜା 
େଜାେମେଜାହନ େୟ ତଜାଙ୍କ ରୀବନ କଜାଳମେ ଅମନକ ସେ୍ଜାଦପତ୍ର 
ସଂପଜାଦନ କେଛିନ୍ତ।ି ‘ବଗେଦୂତ’ ଏଭଳ ି ଏକ ପତ୍ରକିଜାଥିଲଜା, ଯଜାହଜା 
ବଗେଳଜା, ହନି୍ୀ ଏବଂ ପଜାସ୍ୀ ଭଜାଷଜାମେ ଏକକଜାଳୀନ ପ୍ରକଜାଶ 
ପଜାଉଥିଲଜା। ସଜାେ୍ଜାଦକିତଜା େଜାଧ୍ୟେମେ ସଜାେଜାରକି ପେବିର୍୍ନ ତଜାଙ୍କେ 
େଳୂ ଲକ୍ଷ୍ ଥିଲଜା। ସେଜାରେ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରସଗେକୁ ମସ ପ୍ରଶଜାସନେ 
ନରେକୁ ଆଣି ସଜାେଜାରେ ସ୍ଜାଥ୍ ସଜାଧନ କେୁଥିମଲ। ସତୀଦଜାହ 
ପ୍ରଥଜାେ ଉମଚ୍ଦ ତଜାଙ୍କ େହଜାନ କଜାଯ୍୍କ୍ରେ ଭିତେୁ ମଗଜାଟଏି। 
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ସଜାମହବ ମପଶୱଜାଙ୍କ ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ତଥଜା ପ୍ରଥେ 
ଉପମଦଷ୍ଜା ଥିବଜା ଅରେିଲୁ୍ଜା, ୟୁମେଜାପ୍  ଯଜାଇଥିମଲ 
ମସଠଜାେୁ ଏକ ପି୍ରଣ୍ଟଂି ମପ୍ରସ ଆଣିଥିମଲ। ଏହଜାହିଁ 
ମସମତବମଳ ମଦଶମେ ରଜାତୀୟତଜାବଜାଦ 
ପ୍ରେଜାେ କେବିଜା ତଥଜା ବଭିିନ୍ନ ମକ୍ଷତ୍ରେ ମଲଜାକଙ୍କ 
ପଜାଖମେ ନରିେ ଆଦଶକୁ୍ ପହଞ୍ଚଜାଇବଜାେ େଳୂ 
େଜାଧ୍ୟେ ମହଜାଇଥିଲଜା।  ଏହ ି ପି୍ରଣ୍ଟଂି ମପ୍ରସେୁ 
ମସ ଏକ ଖବେକଜାଗର 'ପୟଜାେ- ଏ ଆରଜାଦୀ’ 
ଛଜାପିବଜା ଆେମ୍ଭ କେଥିିମଲ। ଏହଜା ବପି୍ଳବ ଏବଂ 
ବମିଦ୍ଜାହେ ବଜାର୍୍ଜା ପ୍ରେଜାେ କେୁଥିଲଜା। କୁହଜାଯଜାଏ 
ମଯ 1857 ବମିଦ୍ଜାହେ େଣନୀତ ିେଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତମେ 
ଏହ ି 'ପୟଜାେ-ଏ-ଆରଜାଦୀ' ଖବେକଜାଗର 
େଜାଧ୍ୟେମେ ପ୍ରେଜାେ କେଜାଯଜାଉଥିଲଜା।  ଏହ ି
ଖବେକଜାଗର ହନି୍ୀ, ଉରୁ୍ ୍ ଏବଂ େେଜାଠୀମେ 
ପ୍ରକଜାଶ ପଜାଉଥିଲଜା। ଅରେିଲୁ୍ଜା ଖଜାନ୍ ଙ୍କ ଲିଖିତ 
କବତିଜା ‘ହମ୍  ମହୈ ଇସ୍ ମକ େଜାଲିକ, ହନୁି୍ସ୍ତଜାନ 
ହେଜାେଜା’.. ଗୀତ ଏହ ି ଖବେକଜାଗରମେ 
ପ୍ରକଜାଶ ପଜାଇବଜା ପମେ   ସପିଜାହୀ ବମିଦ୍ଜାହେ 
ସଗେୀତମେ ପେଣିତ ମହଜାଇଥିଲଜା। ବମିଦ୍ଜାହେ 
ପ୍ରତଟି ିସେଥକ୍ ଏହ ିଗୀତକୁ ଗଜାଇ ଅନ୍େଜାନଙ୍କ 
ଭିତମେ ମଦଶମପ୍ରେ ଭଜାବନଜାକୁ ରଜାଗ୍ରତ 
କେୁଥିମଲ। ରଜାତୀୟତଜାବଜାଦ ଏହ ି ଗୀତେ 
େଳୂେନ୍ତ୍ର ଥିଲଜା ଏବଂ 1857ଯୁଦ୍ମେ ମଲଜାକଙୁ୍କ 
ପଥ ପ୍ରଦଶନ୍ କେଥିିଲଜା। ଏହ ିଅଭିଯଜାନ ଗୀତଟ ି
ସେଳ, ସ୍ପଷ୍ ଓ  ଅପଜାେ ଶକି୍ମେ ପେପୂିର୍୍ 
ଥିଲଜା। ଏହଜାକୁ ମଲଜାମକ ସହରମେ େମନ 
େଖିପଜାେୁଥିମଲ ଏବଂ ଗୁଣୁଗୁଣଜାଉଥିମଲ।  
ଏଥିମେ ମକବଳ ମଦଶେ ପ୍ରଶଂସଜା ନୁମହ,ଁ 
ସ୍ଜାଧୀନତଜା ସଂଗ୍ରଜାେ ପଜାଇ ଁ େଧ୍ୟ ଆହଜ୍ାନ ଭେ ି
େହଥିିଲଜା।  ଆଉ ଏହ ି କବତିଜା ପଢ଼ଲିଜା ପମେ 
େନ ଭିତମେ ରଜାତୀତଜାବଜାଦ ତଥଜା ରଜାତ ିମପ୍ରେେ 
ବହ୍ ି ରଳବିଜା ସ୍ଜାଭଜାବକି। ମସଥିଲଜାଗି ଆରେିଲୁ୍ଜା 
ଖଜାନଙୁ୍କ ଆଧୁନକି ଭଜାେତେ ପ୍ରଥେ େଜାଷ୍ଟ୍ରବଜାଦୀ 
କହମିଲ ଅତୁ୍କି୍ ମହବ ନଜାହିଁ। ତଜାଙ୍କ ଡଜାକେଜା 
ଏମତ ଶକ୍ ଥିଲଜା ମଯ ତଜାହଜା ଇଂମେରଙ୍କ ଆଖିେୁ 
ନଦି ହରଜାଇ ମଦଇଥିଲଜା। 1859 େସହିଜାମେ 
ତଜାଙ୍କ େତୁୃ୍ ମହଜାଇଥିଲଜା। ତଜାଙ୍କ ସୃ୍ମତକୁି େକ୍ଷଜା କେ ି
କଜାନପେୁେ ଏକ େଖୁ୍ େଜାସ୍ତଜାକୁ ତଜାଙ୍କ ନଜାେମେ 
ନଜାେିତ କେଜାଯଜାଇଛ।ି   

ଯୁଗପୁେୁଷ େଖଜାନଲଜାଲ୍ େତୁମବ୍ଦୀ ରମଣ ବେିଳ 
ସଜାେ୍ଜାଦକି ତଥଜା ସଜାହତିି୍ କ ଥିମଲ, ଯିଏ ସ୍ଜାଧୀନତଜା 

ସଂଗ୍ରଜାେମେ ସକି୍ରୟଭଜାମବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଥିିମଲ ଏବଂ ମଦଶ 
ପଜାଇଁ ମରଲ୍ ଯଜାଇଥିମଲ। ଯୁବକେଜାନଙ୍କେ ପ୍ରକୃତ ଶୁମଭଚୁ୍ 
ତଥଜା େଜାଗ୍ଦଶ୍କ ମହବଜାସହ ରଜାତ ିପ୍ରତ ିତଜାଙ୍କେ ମପ୍ରେ ଏବଂ 
ନଷି୍ଜା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲଜା। ମଦଶେ ସ୍ଜାଧୀନତଜା ପୂବ୍େୁ, ମସ 
ନରି କଲେ ଏବଂ ଭଜାଷଣଦ୍ଜାେଜା ସେଗ୍ର ମଦଶକୁ ପ୍ରଭଜାବତି 
କେଥିିମଲ ଏବଂ ସ୍ଜାଧୀନତଜା ପମେ ମସ ଯୁବବଗ୍ଙୁ୍କ େଜାଷ୍ଟ୍ର 

ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରୂ୍୍ଣି ପବ୍ଷ 130 
ଯକାଟି ଭାରତବାସୀଙ୍ ଭାଗିୋରୀ 
ତଥା ସମ୍ାବନାର ପବ୍ଷ। ଅମତୃ 
ମଯ�ାତ୍ସବ ସନାତନ ଭାରତର 
ଯଗୌରବକୁ ସଂରକ୍ଣ କରୁଥବିା, 
ଯେଶର ବୀରଙ୍ ବଳିୋନରୁ ଯପ୍ରରଣା 
ସାଉଟୁଁଥବିା ଏବଂ ତାଙ୍ ସଂକଳ୍ପରୁ 
ଆଧନୁାକ ଭାରତ ଗଢିବାର 
ସଂକଳ୍ପକୁ ନୂଆ େମ୍ ଯେଉଥବିା ଏକ 
ଆଯୟାଜନ। 
-ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ଅମତୃ ମଯ�ାତ୍ସବରାଷ୍ଟ୍ର
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ସାମ୍ାେକିତା, ସା�ତି୍ୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଯନ୍ଦାଳନ ପାଇ ଁ
ସମପ୍ଣିତ ଥଯିଲ ମାଖନଲାଲ୍  ଚତୁଯବ୍ଷେୀ 

ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ପତ୍କିା ପ୍ରକାଶନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମକୁ 
ଅଧକି ମଜଭୁତ କରିଥଯିଲ ଯଗୌରୀଶଙ୍ର ରାୟ

ନେି୍ଜାଣ ପଜାଇଁ ମପ୍ରେଣଜା ମଦଇ େଜାଲିଥିମଲ। େଖଜାନଲଜାଲ େତୁମବ୍ଦୀ 
4 ଏପି୍ରଲ 1889ମେ େଧ୍ୟପ୍ରମଦଶେ ମହଜାଶଗେଜାବଜାଦ ରଲି୍ଜାେ 
ବଜାୱଜାଇ ଗ୍ରଜାେମେ ରନ୍ଗ୍ରହଣ କେଥିିମଲ।ସେସ୍ତଙ୍କ ପଜାଖମେ ଦଜାଦଜା 
ଭଜାବମେ ରଣଜାଶୁଣଜା ତଥଜା ଭଜାେତେ ସ୍ଜାଧୀନତଜା ସଂଗ୍ରଜାେମେ ରମଣ 
ଅବସି୍ମେଣୀୟ ମଯଜାଦ୍ଜା ଭଜାବମେ ପେେିତି େଖଜାନଜାଲଜାଲ େତୁମବ୍ଦୀ, 
ମସମତମବମଳ ସଜାେ୍ଜାଦକିତଜା ଆେମ୍ଭ ମହଲଜା, ମସମତମବମଳ 
ଇଂମେରଙ୍କ ବେୁିଦ୍ମେ ରଜାତୀୟ ଆମନ୍ଜାଳନ ସଜାେଜା ମଦଶମେ ଆେମ୍ଭ 
ମହଜାଇଥିଲଜା। ମସମତମବମଳ ରଜାତୀୟତଜା ଏବଂ ସଜାେଜାରକି ସଂସ୍ଜାେ 
ବଷିୟମେ ଆମଲଜାେନଜା େଜାଲିଥିଲଜା ଏବଂ ଇଂମେରେଜାନଙୁ୍କ ମଦଶେୁ 
ବତିଜାଡତି କେବିଜା ଲଜାଗି ସଜାେଜା ମଦଶମେ ଆମନ୍ଜାଳନ ମରଜାେଦଜାେ 
େଜାଲିଥିଲଜା। 1913 େସହିଜାମେ, ଖଣ୍ୱଜାଙ୍କେ ଏକ ହନି୍ୀ ମସଭି 
କଜାଲୁେଜାେ ଗଗେେଜାମଣ୍ େଜାସକି ପତ୍ରକିଜା ପ୍ରଭଜାେ ପ୍ରକଜାଶନ ଆେମ୍ଭ 
କେଥିିମଲ, ଯଜାହଜାେ ସମ୍ପଜାଦନଜା େଖଜାନଲଜାଲଙୁ୍କ ଦଆିଯଜାଇଥିଲଜା। 
1913 େସହିଜାମେ ମସ ନରି ଶକି୍ଷକଙ୍କ େଜାକେି ିଛଜାଡ ିସଜାେ୍ଜାଦକିତଜା, 
ସଜାହତି୍ ଏବଂ ରଜାତୀୟ ଆମନ୍ଜାଳନମେ ନରିକୁ ସମୂ୍ପର୍୍ ଉତ୍ସଗ୍ 
କେଥିିମଲ। େଖଜାନଲଜାଲ େତୁମବ୍ଦୀ ‘ପ୍ରଭଜା’ ନଜାେକ ଏକ ଉର୍େଜାନେ 

ସଜାହତି୍ ପତ୍ରକିଜା େଜାଧ୍ୟେମେ ସ୍ଜାଧୀନତଜା ଆମନ୍ଜାଳନମେ ସହମଯଜାଗ 
କେବିଜା ଆେମ୍ଭ କମଲ। ମଲଜାକଙ୍କ େନମେ ରଜାଗେଣ ସଷିୃ୍କଜାେୀ 
ମଲଖନୀ ଦ୍ଜାେଜା ‘ପ୍ରଭଜା’ ହନି୍ୀ ରଗତମେ ମବଶ୍  ଆଦୃତ ମହଜାଇଗଲଜା। 
ଗମଣଶ ଶଙ୍କେ ବଦି୍ଜାଧେ ମଯମତମବମଳ କଜାନପୁେେୁ ସଜାପ୍ତଜାହକି 
‘ପ୍ରତଜାପ’ ପ୍ରକଜାଶନ ଆେମ୍ଭ କେମିଲ େଖଜାନଲଜାଲ େଜାଟୁମବ୍ଦୀ 
ମସଥିମେ ମଯଜାଗମଦମଲ। 1920ମେ େହଜାତ୍ମଜା ଗଜାନ୍ୀଙ୍କ ଦ୍ଜାେଜା 
ଡଜାକେଜା ଦଆିଯଜାଇଥିବଜା ଅସହମଯଜାଗ ଆମନ୍ଜାଳନମେ େଖଜାନଲଜାଲ 
ମଯଜାଗମଦଇ ପ୍ରଥେ ଗିେଫଦଜାେୀ ତଜାଲିକଜାମେ  େହଜାମକୌଶଲଠଜାେୁ 
ଗିେଫ ମହଜାଇଥିମଲ। ମସହ ି ବଷ୍, ରୁଲଜାଇ 17, 1920ମେ, 
ତଜାଙ୍କ ମନତୃତ୍ୱମେ 'କେ୍ବୀେ'େ ସମ୍ପଜାଦନଜା ଆେମ୍ଭ ମହଜାଇଥିଲଜା,  
ମଯଉଁଥିମେ ବଡ ନଭି୍ୀକତଜାମେ ମସ ତତ୍ କଜାଳୀନ େଜାରନୀତେି 
ହସିଜାବ କତିଜାବ େଖଥୁିମଲ। ଏଥିମେ ବ୍ଥିତ ମହଜାଇ କଛି ି େଜାରଜା 
ପତ୍ରକିଜାକୁ ସହମଯଜାଗ କେବିଜା ବନ୍ କେମିଦମଲ। ତଥଜାପି ଖବେମେ 
କଛି ି ପେବିର୍୍ନ ନକେ ି କେ୍ବୀେ ପ୍ରକଜାଶନ ରଜାେ ି େହଥିିଲଜା। 
ପ୍ରଧଜାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେଜାଦୀ ତଜାଙ୍କ କବତିଜାକୁ ପଢ଼ ିବଭିିନ୍ନ କଜାଯ୍୍କ୍ରେମେ  
େଜାଖନଲଜାଲ୍  େତୁମବ୍ଦୀଙୁ୍କ େମନ ପକଜାଇଥଜାଆନ୍ତ।ି 

1866 େସହିଜାେ ନ’ଙ୍କ ଦୁଭ୍ଣିକ୍ଷ କଥଜା କଏି ବଜା ନରଜାମଣ। େମନ 
ପକଜାଇମଲ ଆରବି ିେୁେ ଟଜାଙୁ୍କେ ିଉମଠ। ମସମତମବମଳ ପ୍ରଶଜାସନେ 
ମଦଜାଷ ମହତୁ ମଲଜାମକ ଖଜାଇବଜାକୁ ପଜାଉନଥିମଲ, େଜାେଆିମଡ େତୁୃ୍େ 
ବଭିୀଷକିଜା ଆଉ ହଜାହଜାକଜାେ। ଏ ଭିତମେ କନୁି୍ତ ମଲଜାକଙୁ୍କ ସମେତନ 
କେବିଜା ଲଜାଗି ଅଣ୍ଟଜା ଭିଡଥିିମଲ କେ୍ବୀେ ମଗୌେୀଶଙ୍କେ। ନରି 
ମଲଖନୀ ବଳମେ ପ୍ରକଜାଶ କମଲ ପ୍ରଥେ ଓଡଆି ଛଜାପଜା ଖବେକଜାଗର 
‘ଉତ୍ଳ ଦୀପିକଜା’। ତଜାଙୁ୍କ ଏଥିମେ ସହମଯଜାଗ କେଥିିମଲ ବଜାବୁ 
ବେିତି୍ରଜାନନ୍ ଦଜାସ। 13 ରୁଲଜାଇ 1838ଦନି କଟକଠଜାମେ ରନ୍ଗ୍ରହଣ 
କେଥିିବଜା  ମଗୌେୀଶଙ୍କେ େଜାୟଙ୍କ ମନତୃତ୍ୱମେ ଏହ ି ପତ୍ରକିଜା   4 
ଅଗଷ୍ 1866 ମେ ଓଡଆି ଭଜାଷଜାମେ ପ୍ରକଜାଶତି ମହଜାଇଥିଲଜା ଏବଂ 
ଏହ ି କଜାେଣେୁ ଏହ ି ଦନିକୁ ଓଡଆି ସଜାେ୍ଜାଦକିତଜା ଦବିସ ଭଜାମବ 
ପଜାଳନ କେଜାଯଜାଉଛ।ି ସ୍ଜାଧୀନତଜାେ କଥଜା ତଥଜା ମଦଶେ ବଭିିନ୍ନ 
ମକଜାଣମେ ସ୍ଜାଧୀନତଜାେ ବହ୍କୁି ନରି ଭଜାଷଜାମେ ମଲଜାକଙ୍କ ପଜାଖମେ 

ପହଞ୍ଚଜାଇବଜାମେ ଏକ ଦଜାମି୍ଭକ ସ୍େ ଥିଲଜା ‘ଉତ୍ଳ ଦୀପିକଜା’।  ଏହଜାସହ 
ଓଡଶିଜା ସମ୍ଖୁୀନ ମହଉଥିବଜା ବଭିିନ୍ନ ସେସ୍ଜାକୁ େଧ୍ୟ ଏହଜା ଶଜାସନ 
କଳେ ସଜାେନଜାକୁ ଆଣୁଥିଲଜା।  ରଜାତୀୟତଜା ପଷୁୃ୍ଭୂେିକୁ ଆଧଜାେ 
କେଥିିଲଜା ଏହ ିପତ୍ରକିଜା। ମଯମତମବମଳ ଇଂମେରେଜାମନ ବଜାଇମବଲ୍  
ଛଜାପି ଘମେ ଘମେ ଖ୍ୀଷ୍ଧେ୍େ ପ୍ରେଜାେ କେୁଥିମଲ ମସମତମବମଳ 
ମଗୌେୀଶଙ୍କେ େଜାୟ େହଜାଭଜାେତ, େଜାେଜାୟଣ ଓ ଅନ୍ ପୁେଜାଣଶଜାସ୍ତ୍ରକୁ 
କଜାଗରମେ ଛଜାପି ଭଜାେତୀୟ ସଂସ୍ତୃ ି ଓ ଐତହି୍ ପ୍ରସଜାେେ ନୂଆ 
ଦଗି ମଦଖଜାଇଥିମଲ। ରେୀ େଜାୟ ନଜାଟକ, ଡ୍ଜାେଜା ସହ ବମିଶଷ ଭଜାମବ 
ରଡତି ଥିମଲ। ବ୍ରଜାହ୍ମ ସେଜାରେ ରମଣ ବଶିଷି୍ କଜାଯ୍୍କର୍୍ଜା ଥିମଲ। 
ତଜାଙ୍କେ ିପଥମେ ଅନୁପ୍ରଜାଣୀତ ମହଜାଇ ଶଶୀଭୂଷଣ େଥ 1913ମେ 
ବ୍ରହ୍ମପୁେେୁ ‘ଆଶଜା’ ପ୍ରକଜାଶନ ଆେମ୍ଭ କେଥିିମଲ। ଏହଜାପମେ 
ଉତ୍ଳେଣି ମଗଜାପବନୁ୍ ଓଡଆି ସଜାେ୍ଜାଦକିତଜା ଓ ସଜାହତି୍କୁ ଏକ ନୂଆ 
ଦଗି ମଦଇଥିମଲ ‘ସତ୍ବଜାଦୀ’ ପ୍ରକଜାଶ କେ।ି n

ଅମତୃ ମଯ�ାତ୍ସବରାଷ୍ଟ୍ର
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ଭଜାେତୀୟ ଦଶନ୍ଶଜାସ୍ତ୍ରମେ ସବଦ୍ଜା ସତ୍  ବେିଜାେ ଏବଂ ସତ୍  
ଆେେଣକୁ ଧେ ୍ ଭଜାବମେ ବମିବେନଜା କେଜାଯଜାଏ। ଯଜାହଜାଙ୍କ 
ପଜାଖମେ ଏହ ି ଦୁଇଗୁଣ େହଥିଜାଏ, ମସହ ି େଜାରଜା ବଜା ଶଜାସକ 

ମଲଜାକଙ୍କ େହୁମଁେ ହସ ଫୁଟଜାଇପଜାମେ। ଅଷ୍ଜାଦଶ ଶତଜାବ୍ଦୀମେ  ଏେତି ିଗୁଣେ 
ଅଧିକଜାେୀ ଥିମଲ ମଦବୀ ଅହଲ୍ଜାବଜାଈ ମହଜାଲକେ।   ମସ ମକବଳ ରମଣ 
ସଜାହସୀ ମଯଜାଦ୍ଜା ନଥିମଲ, ରମଣ ଦକ୍ଷ ଶଟୁେ ଆଉ ରମଣ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶଜାସକ େଧ୍ୟ 
ଥିମଲ। ରନ କଲ୍ଜାଣ ପଜାଇ ଁମସ ଅମନକ ପଦମକ୍ଷପ ମନଇଥିମଲ। ଧେେ୍ ପଥ 
ଅନୁସେଣ  କେ ିଅମନକ ପ୍ରରଜା େଗେଳ କଜାଯ୍୍ କେବିଜା ସହ େଜାର୍ ବଜାହଜାମେ 
ଓ େଜାର୍ ସୀେଜାମେ ଅମନକ େନ୍େି ନେିଜ୍ାଣ କେଥିିମଲ।  ଏହ ିକଜାେଣେୁ ତଜାଙୁ୍କ 
ଅମନକ ମଲଜାକେଜାତଜା ମବଜାଲି କହୁଥିମଲ। 

ମଦବୀ ଅହଲିବଜାଈ ମହଜାଲକେ େହଜାେଜାଷ୍ଟ୍ରେ ଅହମ୍ଦନଗେେ ମଛୌଣି୍ 
ଗ୍ରଜାେମେ 31 େଇ 1725  ରନଗ୍୍ରହଣ କେଥିିମଲ। ଏକ ସଜାଧଜାେଣ କୃଷକ 
ପେବିଜାେମେ ତଜାଙ୍କ ରନ ୍ମହଜାଇଥିଲଜା।  ତଜାଙ୍କ ପିତଜା େଜାନମକଜାର ିେଜାଓ ସମିନ୍ 
ତଜାଙ୍କ ଗଜଁାେ ପଜାଟଲି ଥିମଲ। ମସମତମବମଳ ଝଅିେଜାନଙ୍କ ସ୍ଲୁ୍  ଯିବଜା ଉପମେ 
ବଜାେଣ ଥିଲଜା। ମହମଲ ଅହଲ୍ଜାବଜାଈଙ୍କ ପିତଜା ତଜାଙୁ୍କ ପଜାଠ ପଢ଼ବିଜା ବ୍ବସ୍ଜା 
କେଥିିମଲ। ମଖଜାଦ୍  ଘମେ ତଜାଙୁ୍କ ପଢ଼ଜାଉଥିମଲ। େଜାଲୱଜା େଜାରଜା େଲହଜାେ େଜାଓ 
ମହଜାଲକେ ମଛୌଣି୍ େହୁଥିମଲ, ମଯଉଁଠଜାମେ ମସ ଅହଲ୍ଜାଙୁ୍କ ମଛଜାଟପିଲଜା 
ସେୟମେ ମଦଖିଥିମଲ ଏବଂ ତଜାଙ୍କ ବୁଦ୍ ିଦ୍ଜାେଜା ଏମତ ପ୍ରଭଜାବତି ମହଜାଇଥିମଲ 
ମଯ ମସ ଅହଲ୍ଜାଙୁ୍କ ତଜାଙ୍କ ମବଜାହୂ କେବିଜାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି ମନଇଥିଲ। 1733 
େସହିଜାମେ, ଅହଲି୍ଜାବଜାଈ ମହଜାଲକେ ଖମଣ୍େଜାଓ ମହଜାଲକେଙୁ୍କ ବବିଜାହ 
କେଥିିମଲ।   ଏହ ିଦମ୍ପର୍ ିପମେ ପୁଅ େଜାଲେଜାଓ ଏବଂ ଝଅି େକୁ୍ଜାବଜାଈଙୁ୍କ ରନ୍ 
ମଦଇଥିମଲ। 1754 େ କୁମମ୍ଭର୍ ଯୁଦ୍ମେ ଅହଲି୍ଜା ବଜାଈଙ୍କ ସ୍ଜାେୀ ଖମଣ୍େଜାଓ 
ମହଜାଲକେଙ୍କ ଅଳ୍ପ ବୟସମେ େତୁୃ୍  ମହଜାଇଥିଲଜା। 12 ବଷ୍ ପମେ ତଜାଙ୍କ 
ଶ୍ୱଶୁେ େଲହେ େଜାଓ ମହଜାଲକେଙ୍କେ େଧ୍ୟ େତୁୃ୍ ମହଲଜା। ଏକ ବଷ୍ ପମେ, 
ମସ େଜାଲୱଜା େଜାର୍େ ସମ୍ରଜାଟ େକୁୁଟ ପିନ୍ଥିିମଲ।

ଅହଲ୍ଜାବଜାଈ ଭଗବଜାନ ଶବିଙ୍କ ପଜାଖମେ ସେପ୍ଣିତ ଥିମଲ। ଏପେକି ିନରି 
େଜାର ଆଜ୍ଜା ମଲଖିଲଜାମବମଳ ମସ ମକମବ ନରି ନଜା ଁ ମଲଖ ୁନଥିମଲ। ତମଳ 
ମକବଳ ଶଙ୍କେ ମବଜାଲି ମଲଖଥୁିମଲ। ତଜାଙ୍କ ଦ୍ଜାେଜା ରଜାେ ିଟଙ୍କଜାମେ ଶବିଲିଗେ 
ଏବଂ ମବଲପତ୍ର ଥିବଜା ମବମଳ ପଇସଜାମେ ନନ୍ୀ େତି୍ର େହୁଥିଲଜା। କୁହଜାଯଜାଏ 
ମଯ, ତଜାଙ୍କ ପମେ ମଯଉଁେଜାମନ ଇମନ୍ଜାେମେ େଜାର ସଂିହଜାସନମେ ବସଥିିମଲ 

ସେମସ୍ତ ନରି େଜା ଆଜ୍ଜାକୁ ବନିଜା ରେୀ ଶଙ୍କେ ନଜାମଁେ ରଜାେ ି କେୁ ନଥିମଲ। 
ଏପେକି ିସଜାଧଜାେଣ ମଲଜାମକ ବ ିବନିଜା ଶବି ଆଜ୍ଜାମେ ମକୌଣସ ିେଜାର ଆଜ୍ଜାକୁ 
େଜାନୁ ନଥିମଲ। 

ମଦବୀ ଅହଲ୍ଜା ବଜାଈ ରମଣ ବେିକ୍ଷଣ େଜାରମନତଜା ଥିମଲ। ଥମେ େେଜାଠଜା 
ମପଶୱଜାେଜାମନ ତଜାଙୁ୍କ ଦୁବଳ୍ େମନକେ ିେଜାଲୱଜା ଅଧିକଜାେ କେବିଜାକୁ ମଘେମିଲ। 
ମସମତମବମଳ ଅହଲ୍ଜାବଜାଈ ତଜାଙୁ୍କ ଏକ ପତ୍ର ମଲଖିମଲ। ଏଥିମେ ମଲଖଜାଥିଲଜା, 
ଯଦ ି ସମ୍ଭବତଃ ମସେଜାମନ ରତିଗିମଲ ମତମବ ଇତହିଜାସ କେବି େହଳିଜା 
ମସନଜାଙ୍କଠୁ ରତିଛିନ୍ତ।ି ଏହଜାଦ୍ଜାେଜା ଆପଣଙ୍କ କର୍ି୍ୀ ଓ ଯଶ ବଢ଼ବି ନଜାହିଁ। ଆଉ 
ଯଦ ିହଜାେଗିମଲ, ମତମବ ଇତହିଜାସମେ ମଲଖଜାମହବ େହଳିଜାଙ୍କଠୁ ହଜାେଗିମଲ।  
ମକମତ ମଲଜାକ ଆପଣଙ୍କ ଉପମେ ହସମିବ ତଜାହଜା ଅନୁେଜାନ କେପିଜାେନୁ୍ତ। 
ଅହଲ୍ଜାବଜାଈଙ୍କ ଏହ ିକୂଟନୀତ ିକଜାେ କେଲିଜା ଆଉ ମପଶୱଜା ଆକ୍ରେଣ କେବିଜା 
େନି୍ତଜାଧଜାେଜାେୁ ହଟଗି

ମଦବୀ ଅହଲ୍ଜାବଜାଈ ରମଣ ଅତ ିନ୍ଜାୟବତୀ ଶଜାସକ ଥିମଲ। ଏହ ିକଜାେଣେୁ, 
ତଜାଙ୍କ ପ୍ରରଜା  ଓ ସେସଜାେୟିକ ମଲଜାକେଜାମନ ତଜାଙୁ୍କ ଭଗବଜାନଙ୍କ ଅବତଜାେ ଭଜାବମେ 
ବମିବେନଜା କେୁଥିମଲ। ତଜାଙ୍କେ ନ୍ଜାୟ ଆଦଶ ୍ ବଷିୟମେ କୁହଜାଯଜାଇଛ ି ମଯ 
ଥମେ ମଦବୀ ଅହଲ୍ଜାବଜାଈଙ୍କ ପଅୁ େଜାମଲେଜାଓଙ୍କ େଥ ଇମନ୍ଜାେେ ଏକ ବରଜାେ 
ମଦଇ ଯଜାଉଥିଲଜା। ବହୁ ସଂଖ୍ଜାମେ ରନସେଜାଗେ ମହତୁ େଜାମଲେଜାଓଙ୍କ େଥମେ 
ମଗଜାଟଏି ବଜାଛୁେୀ େହୁଜାେଁହୁ ିଁ ଧକ୍ଜାମହଜାଇ ବଜାଛୁେୀଟ ିେେଗିଲଜା, କନୁି୍ତ ବଜାଛୁେୀେ 
େଜା ତଜା’ ପଜାଖମେ ବସ ିେହଲିଜା। କଛି ିସେୟ ପମେ ମଦବୀ ଅହଲି୍ଜାବଜାଈ ମସହ ି
େଥମେ େଢ଼ ିଯଜାଉଥିବଜାମବମଳ ଗଜାଈ ଏବଂ ବଜାଛୁେୀକୁ ମଦଖି ମସଇଠ ିଅଟକ ି
ଗମଲ। ଏହ ିଘଟଣଜା ବଷିୟମେ ରଜାଣିବଜା ପମେ ମଦବୀ ଅହଲି୍ଜାବଜାଈ  ମବଜାହୂକୁ 
ପେଜାେମିଲ - ଯଦ ିମକହ ିତୁେ ପୁଅକୁ ହତ୍ଜା କମେ, ମତମବ ତୁମେ ତଜାଙୁ୍କ ମକଉଁ 
ଦଣ୍ ମଦବ? ଉର୍େ: େତୁୃ୍ଦଣ୍ । ମଦବୀ ଅହଲିବଜାଈ ଏକ ସଭଜା ଡଜାକ ିତଜାଙ୍କ 
ପଅୁ େଜାମଲେଜାଓଙୁ୍କ ସେଜାନ ବରଜାେମେ େଥେଢ଼ଜାଇ ହତ୍ଜା କେବିଜାକୁ ଆମଦଶ 
ମଦମଲ। ମଯମତମବମଳ ବରଜାେମେ େଥ େଢ଼ଜାଇବଜାକୁ ମକହ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ ମହଉ 
ନଥିମଲ, ଅହଲିବଜାଈ ନମିର େଥ େଲଜାଇ ଆଗକୁ ଯଜାଇଥିମଲ। ଗଜଁା ମଲଜାମକ 
କନୁି୍ତ େଥ ସଜାେନଜାକୁ ଆସଗିମଲ। ତଜା’ପମେ େନ୍ତ୍ରୀେଜାମନ ମଦବୀ ଅହଲିଜାଇବଜାଈଙୁ୍କ 
ବୁଝଜାଇମଲ ମଯ ମବଜାଧହୁଏ ଗଜାଈ ଅନ୍େ ସନ୍ତଜାନେ େତୁୃ୍ େଜାହଁୁ ନଜାହିଁ। ସ୍ଜାନୀୟ 
ଭଜାଷଜାମେ, ଆଡଜା ଶବ୍ଦେ ଅଥ ୍ମହଉଛ ିଆଗକୁ େଜାଲି ଆସବିଜା। ମଯଉଁଥିପଜାଇଁ 
ଏହ ିବରଜାେେ ନଜାେ ଆଡଜାବରଜାେ େଖଜାଯଜାଇଛ।ି n

ରାଜମାତାରୁ ଯଲାକମାତା 
ଯେବୀ ଅ�ଲିବାଈ
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ଭୱାରତୀୟ ଦଶ୍ଥନଶୱାସ୍ତ୍ରରର ସବ୍ଥଦୱା ସତ୍  ବଚିୱାର ଏବଂ ସତ୍  ଆଚରଣକତୁ ଧମ୍ଥ ଭୱାବରର ବରିବଚନୱା 
କରୱାଯୱାଏ। ଯୱାେୱାଙ୍ ପୱାଖରର ଏେ ିଦତୁଇଗତୁଣ ରେରିୱାଏ, ରସେ ିରୱାଜୱା ବୱା ଶୱାସକ ରଲୱାକଙ୍ 
ମତୁେଁରର େସ ଫତୁଟୱାଇପୱାରର। ଅଷ୍ଟୱାଦଶ ଶତୱାବ୍ୀରର  ଏମିତ ିଗତୁଣର ଅଧିକୱାରୀ ଥିରଲ ରଦବୀ 
ଅେଲଦ୍ୟୱାବୱାଈ ରେୱାଲକର।   ରସ ରକବଳ ଜରଣ ସୱାେସୀ ରଯୱାଦ୍ୱା ନଥିରଲ, ଜରଣ ଦକ୍ଷ 
ଶତୁଟର ଆଉ ଜରଣ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶୱାସକ ମଧ୍ୟ ଥିରଲ। ଜନ କଲଦ୍ୟୱାଣ ପୱାଇଁ ରସ ଅରନକ ପଦରକ୍ଷପ 
ରନଇଥିରଲ। ଧମ୍ଥର ପର ଅନତୁସରଣ  କରି ଅରନକ ପ୍ରଜୱା ମଗେଳ କୱାଯ୍ଥଦ୍ୟ କରିବୱା ସେ ରୱାଜଦ୍ୟ 
ବୱାେୱାରର ଓ ରୱାଜଦ୍ୟ ସୀମୱାରର ଅରନକ ମନ୍ରି ନମି୍ଥୱାଣ କରିଥିରଲ।  ଏେ ିକୱାରଣରତୁ  ତୱାଙ୍ତୁ  ଅରନକ 
ରଲୱାକମୱାତୱା ରବୱାଲି କେତୁଥିରଲ। 

ଯେବୀ ଅ�ଲ୍ୟାବାଈବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ
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ସମ୍ାନୀୟ ଅଟଳବ�ିାରୀ ବାଜଯପୟୀ ତାଙ୍ ଯଲଖନୀଯର ବୀର 
ସବରକରଙ୍ ବରିୟଯର ଏକ ଚମତ୍ାର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍।ି ଯସ 
କ�ଛିନ୍,ି ‘ସାବରକର ମାଯନ ଯତଜ, ସାବରକର ମାଯନ ତ୍ୟାଗ, 

ସାବରକର ମାଯନ ତପ, ସାବରକର ମାଯନ ତାରୁଣ୍ୟ, ସାବରକର 
ମାଯନ ତତ୍ତ୍ୱ, ସାବରକର ମାଯନ ତକ୍ଷ, ସାବରକର ମାଯନ ତୀର, ଓ 
ସାବରକର ମାଯନ ତଲୱାର।’ ଯକଯତ ସଟିକ ଚତି୍ଣ କରିଥଯିଲ 
ଅଟଳଜୀ। ସାବରକର କବତିା ଓ କ୍ାନ୍ ିେୁଇଟିକୁ ସାଙ୍ଯର ଯନଇ 
ଚାଲୁଥଯିଲ। ସଯମ୍େନଶୀଳ କବ ିଯ�ବା ସ� ଯସ ଜଯଣ ସା�ସୀ 

କ୍ାନ୍କିାରୀ ବ ିଥଯିଲ। 
- ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ- ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାେୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ର୍ପାେଦେର୍୍ ଲେୟାରସି୍ତ 
ର୍ସଲୁ୍ଲାର ର୍ଜଲ୍ ର୍ର ବଲୀର 
ସାବରକରଙୁ୍କ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ 
ର୍ମାଦଲୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି ଭିଡିଓ 

ର୍ଦଖବିା ପାଇ ଁସ୍ାନ କରନ୍ତୁ। 

ବଲୀର ସାବରକରଙୁ୍କ ତାଙ୍କ 
ଜୟ୍ଲୀ ଅବସରର୍ର ସ୍ମରଣ 

କରୁରବିା ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ 
ର୍ମାଦଲୀଙୁ୍କ ଶଣୁବିା ଲାଗି ସ୍ାନ 

କରନ୍ତୁ। 

ବୀର ସାବରକର
( 28 ଯମ 1883)

ଭାରତମାତାର ସପୁତୁ୍ଙୁ୍ 
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