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ନୂଆ ଭାରତର ମଳୂଦୁଆନୂଆ ଭାରତର ମଳୂଦୁଆ
ଅମତୃ ଯାତ୍ାଅମତୃ ଯାତ୍ା

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପ୍ୱାପ୍ତିର 75 ବର୍ଷ ପୂରୱାକରତି ଶତବୱାରଷିକୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ଭୱାରତ ଏମତିତତି 100 
ନତିଷ୍ପତ୍ତି ନନଇଛତି, ନେଉଁଗୁଡ଼ତିକ ଅମୃତେୱାତ୍ୱାର ମଳୂ ଆଧୱାର ସୱାଜତିଛନ୍ତି। 

ଅମତୃ ବଶିେଷାଙ୍କ

ବଷ୍ଷ: 03  ସଂଖ୍ା: 06

(ନଃିେଳୁ୍କ)

16-30 ଶସଶ୍ଟେମ୍ବର, 2022 

ସମାଚାର
ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ
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n ହଜୱାର ହଜୱାର ବର୍ଷ ପୂନବ୍ଷ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୱାଖ୍ୱା କରୱାେୱାଇଥିଲୱା: ଜଳ ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂରବ୍ଷ 
ଆମ ସଂସ୍କୃତରିର ବ୍ାଖ୍ା କରାଯାଇଛ।ି ରଯରତରବରଳ ରେଶ ଏହ ିଜ୍ାନକୁ ଏହାର ଶକି୍ ଭାବରର ଗ୍ରହଣ କରର, ରସରତରବରଳ ତାହାର 
ଶକି୍ ବହୁଗୁଣିତ ରହାଇଯାଏ। ପୂବ୍ଷଜଙ୍କ ଏହ ିଜ୍ାନ ସମଦୁ୍ରକୁ ରଯରତରବରଳ ଆରମ ପ୍ରରବଶ କରୁ ରସରତରବରଳ ନଶିି୍ତ ଭାରବ ଆଶ୍ଯ୍ଷ୍ 
ରହାଇଥାଉ।

n ଅମୃତ ସନରୱାବର ନତିମ୍ଷୱାଣ ଏକ ଜନ ଆନ୍ୱାଳନନର ପରତିଣତ ନହୱାଇଛତି: ଚାରମିାସ ପୂରବ୍ଷ ‘ଏକ ମନ୍ କୀ ବାତ୍’ କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରର ମୁଁ ଅମକୃତ 
ସରରାବର କଥା କହଥିିଲି। ଏହା ପରର ପରର ଅମକୃତ ସରରାବର ସକୃଷି୍ କରବିା ଏକ ଜନ ଆରଦୋଳନରର ପରଣିତ ରହାଇଛ।ି ରଯରତରବରଳ 
ରେଶପାଇଁ କଛି ିକରବିାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ନଜି କର୍୍ଷବ୍ ଭାରବ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଆଗାମୀ ପିଢପିାଇଁ ଚନି୍ା କରୁ,  ରସରତରବରଳ ସବୁ 
ସାମଥ୍ଷ୍ ଏକାଠ ିହୁଏ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଆେଶ୍ଷ ରହାଇଯାଏ।

n ତ୍ତିରଙ୍ୱା ତତିଆରତିରୁ ଉଡ଼ୱାଇବୱା ଉତ୍ସବ: ଅଗଷ୍ ମାସ ସାରା ସମଗ୍ର ରେଶରର ଅମକୃତ ମରହାତ୍ସବର ଅମକୃତଧାରା ପ୍ରବାହତି ରହଉଥିଲା। ଏରତ ବଡ଼ 
ରେଶ, ଅରନକ ବବିଧିତା ଭିତରର ରଯରତରବରଳ ତ୍ରିଙ୍ା ଉଡ଼ାଇବା କଥା ଉଠଲିା, ସବୁରଲାକ ଏକମନ ଏକପ୍ରାଣରର ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରଲ, 
ତ୍ରିଙ୍ାକୁ ଉଡ଼ାଇରଲ। ଆରମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଓ ଟକିାକରଣ ଅଭିଯାନରର ବ ିଏଭଳ ିଏକତାକୁ ରେଖିଥିଲୁ।

n 'ସ୍ରୱାଜ' ସତିରତିଏଲ୍ ନେଖନୁ୍: େୂରେଶ୍ଷନରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ସ୍ୱରାଜ ସରିଏିଲ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆରଦୋଳନରର ରେଶର ସାହସ ସାଜଥିିବା 
ନାୟକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରର ପରବର୍୍ଷୀ ପିଢକୁି ଜଣାଇବାର ଏକ ଉତ୍କୃ ଷ୍ ପେରକ୍ଷପ। ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଅନୁରରାଧ କରୁଛ ି ରଯ ପ୍ରରତ୍କ ରାତ ି
9ଟାରର େୂରେଶ୍ଷନରର ଏହ ିସରିଜି୍ ରେଖନୁ୍ ନଜି ଘରର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ରେଖାନୁ୍।

n ନେନକନୱାନଲୱାଜତିର ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ ବ୍ବହୱାର ଏବଂ ନପୱାରଣ ଅଭତିେୱାନନର ଜନ ଭୱାଗତିେୱାରୀ: ରସରପଟେମ୍ବର ମାସଟ ିବଭିିନ୍ନ ପବ୍ଷପବ୍ଷାଣୀ ତଥା ପୁଷି୍କର 
ଖାେ୍ ସହତି ଜଡ଼ତି ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗ୍ଷୀକକୃତ। ଆରମ ପ୍ରତବିର୍ଷ 1 ରୁ 30 ରସରପଟେମ୍ବର ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ରପାରଣ ମାସ ପାଳନ କରୁ। କୁ 
ରପାରଣ ବରୁିଦ୍ଧରର ରଟରକନୋରଲାଜରି ଉର୍ମ ବ୍ବହାର ଏବଂ ଜନଭାଗିୋରୀ ରପାରଣ ଅଭିଯାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଷ ଅଙ୍।

n ବତିଶ୍ୱନର ବଢୁଛତି ମତିନଲଟ୍ ନରେଜ୍:  ଭାରତର ପ୍ରସ୍ାବ କ୍ରରମ ସଂଯୁକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ 2023 ବର୍ଷକୁ ରମାଟା ଶସ୍ର ବର୍ଷ ଭାରବ ରଘାରଣା କରଛି।ି 
ବଗିତ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼କିରର ରମାର ପ୍ରୟାସ ରହଛି ିରଯ, ରଯରତରବରଳ ବ ିରକହ ିବରିେଶୀ ଅତଥିି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରର ଆସଛିନ୍ ି
ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ଭାରତରର ଅମଳ ରହଉଥିବା ରମାଟା ଶସ୍ରର ପ୍ରସୁ୍ତ ଖାେ୍ ଖାଇବାକୁ ପରର ିଥାଏ। ତାହା ରସମାନଙୁ୍କ ଆକର୍ଷଣ କରଥିିବା ମୁଁ 
ରେଖିଛ।ି ଆଜ ିସାରା େୁନଆିରର ମିରଲଟ୍ସ୍ ପାଇଁ ରକ୍ରଜ୍ ବଢଛି।ି 

n ଗୱାଁନର ଡତିଜତିେୱାଲ୍ ଇଣ୍ତିଆ ସଫଳତୱା କୱାହୱାଣୀ କୁହନୁ୍: ଡଜିଟିାଲ୍ ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯାନ ରହତୁ ଗାଁଗାଁରର ରକରତ ରଲାକ ସଶକ୍ ରହାଇଛନ୍।ି ଆପଣ 
ରମାରତ ଗାଁରର ଡଜିଟିାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରରନ୍ାରଙ୍କ ବାବେରର ରଲଖିକର ିଜଣାନୁ୍। 

ପବୂ୍ଷଜଙ୍କ ଜ୍ାନ ଓ ଦୂରଦୃଷି୍ର 
ଗଭୀରତା ଆଶ୍ଚଯ୍୍ଷ  ସଷିୃ୍ କଶର

ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍ଷ ପୂତ୍ଷି ଅବସରନର ଅଗଷ୍ଟ ମୱାସ ନଶରଆଡ଼କୁ ଆନ�ୱାଜତିତ ଭୱାରତର ସବୁଠୱାରୁ 
ନଲୱାକପ୍ତି� ନରଡତିଓ କୱାେ୍ଷ୍ରେମ ‘ମନ୍ କୀ ବୱାତ୍’ନର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ ତ୍ତିରଙ୍ୱାମ� ନହୱାଇଥିବୱା 
ନେଶ, ବତିନେଶନର ଅମୃତ ମନହୱାତ୍ସବ, ହଜତିଲୱା ନୱା�କଙ୍କ ଗୱାଥୱାକୁ ବର୍୍ଷନୱା କରୁଥିବୱା  ‘ସ୍ରୱାଜ’ େତିଭତି ସତିରତିଏଲ୍, 
ବଣଜଙ୍ଲନର ପରତିପୂର୍୍ଷ ଉତ୍ରୱାଖଣ୍ର ଫଳ- ନବଡୁ଼ର ବ୍ୱାଣ୍ତିଂ, ହତିମୱାଚଳନର ମହତିଳୱାଙ୍କ ଭତିତନର ସହନେୱାଗ, 
ପୁଷ୍ଟତିକୁ ନନଇ ରୱାଜ୍ଗୁଡ଼ତିକର ଅଦ୍ଵତିତୀ� ପେନକ୍ଷପ ଭଳତି ଅନନକ ବତିର� ଉପନର ଚର୍୍ଷୱାକରତିଥିନଲ। ଉପସ୍ୱାପନ 
କରୁଛୁ  ‘ମନ୍ କୀ ବୱାତ୍’ ର ଏହତି ଏପତିନସୱାଡ୍ର କତି�େଂଶ: 

    

ମନ୍ କୀ ବାତ ଶମାଦୀ 2.0 ( 29ତମ ଅଧ୍ାୟ, 28 ଅଗଷ୍, 2022)

ମନ୍ କୀ ବୱାତ ପୂରୱା ଶୁଣତିବୱାକୁ କୁ୍ଆର୍ ନକୱାଡ୍ ସ୍ୱାନ କରନୁ୍
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ଭିତର ପଷୃା୍ଶର

କଭର ନଷ୍ଟୱାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷକୁ ଅମକୃତ ମରହାତ୍ସବ ଭାରବ ପାଳନ କରବିା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀଙ୍କ ରନତକୃ ତ୍ୱରର ଏକ ସ୍ୱର୍୍ଣିମ ଭାରତ ଗଠନଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ରହଉଛ ିଭାରତ।  08-12

େତାବ୍ୀ ବଷ୍ଷର ସଂକଳ୍ପ ସାକାର 

ଅମତୃ ଯାତ୍ାର ଆଧାରସ୍ତମ୍ଭ 
ଶ�ାଇଥବିା ମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ନଷି୍ପତି୍ସବୁ....

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର 

ଯା�ାଙ୍କ ସ୍ୱର ଥଲିା 
ତାଙ୍କ ପରିଚୟ। 

ଅନ୍ନଦାତାଙୁ୍କ 
ସ�ଜଶର କୃଷିଋଣ..

ଗଜୁରାଟକୁ ମିଳିଲା 
ନୂଆ ଉପ�ାର... 

ସ୍ୱାସ୍୍ ଶକ୍ତ୍ଶର 
ନୂଆ ଜନ-କ୍ାନ୍.ି..  

ମାତୃଭୂମି ପାଇ ଁ
ସଦା ସମପପିତ 

04-05

13-78

06-07

79

80-82

83-84

ରସମାରନ ରକରବ ଅଟକ ିନଥିରଲ କ ିଥକ ି
ନଥିରଲ;  ସ୍ୱାଧୀନତା ଆରଦୋଳନରର ଅବଶି୍ାନ୍ 

ଚାଲିଥିରଲ। ଏଥର ଅମକୃତ ମରହାତ୍ସବ 
ଶକୃଙ୍ଖଳାରର ପଢନୁ୍ ଏମତି ିକଛି ିନାୟକଙ୍କ 

କାହାଣୀ।  85-88

  

13ଟି ଭାଷାଶର ଉପଲବ୍ଧ 
ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରକୁ 
ପଢିବାଲାଗି କ୍କ୍ି  କରନ୍ତୁ। 

ନୁ୍ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର ପରୁୁଣା 
ସଂଖ୍ା ପଢିବାଲାଗି କ୍କ୍ି  କରନ୍ତୁ: 

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ

ସମାଚାର
ସମ୍ାଦକ
ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର
ପ୍ରମଖୁ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,
ପତ୍ର ସଚୂନା କାରଦ୍େ ାଳୟ,
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

ସିନୟିର ଡିଜାଇନର
ଶ୍ାମଶଙ୍କର ତିୱାରଲୀ
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ଡିଜାଇନର
ଦିବ୍ା ତଲ୍ ୱାର, ଅଭୟ ଗପୁ୍ା

ବରିଷ ୍ସ�ାୟକ ଉପଶଦଷ୍ା ସମ୍ାଦକ
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ସ�ାୟକ ଉପଶଦଷ୍ା ସମ୍ାଦକ
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ଜୟପ୍ରକାଶ ଗପୁ୍ା (ଇଂରାଜଲୀ),
ଅନିଲ ପର୍େଲ (ଗଜୁରାେି), 
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13ଟି ଭାଷାଶର ଉପଲବ୍ଧ 
ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରକୁ 
ପଢିବାଲାଗି କ୍କ୍ି  କରନ୍ତୁ। 
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ସଂଖ୍ା ପଢିବାଲାଗି କ୍କ୍ି  କରନ୍ତୁ: 

https://newindiasamachar.
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ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ

ସମାଚାର
ସମ୍ାଦକ
ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର
ପ୍ରମଖୁ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,
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ସମିୁତ କୁମାର (ଇଂରାଜଲୀ),  
ଜୟପ୍ରକାଶ ଗପୁ୍ା (ଇଂରାଜଲୀ),
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ପତ୍ର ସଚୂନା କାରଦ୍େ ାଳୟ,
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ସମିୁତ କୁମାର (ଇଂରାଜଲୀ),  
ଜୟପ୍ରକାଶ ଗପୁ୍ା (ଇଂରାଜଲୀ),
ଅନିଲ ପର୍େଲ (ଗଜୁରାେି), 
ନଦଲୀମ ଅହମ୍ମଦ (ଉଦୁ୍ଦେ),
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ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ

ସମାଚାର

ମଖୁ୍ ସମ୍ାଦକ
ସଶତ୍ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାେ
ପ୍ରମଖୁ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,
ପତ୍ର ସଚୂନା କାରଦ୍େ ାଳୟ,
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

ସିନୟିର ଡିଜାଇନର
ଶ୍ାମଶଙ୍କର ତିୱାରଲୀ
ରବଲୀନ୍ଦ୍ରକୁମାର ଶମଦୋ 

ଡିଜାଇନର
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ସର୍୍ାଷ କୁମାର

ଭାଷା ସମ୍ାଦକ
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ଜୟପ୍ରକାଶ ଗପୁ୍ା (ଇଂରାଜଲୀ),
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ସାେର ନମସ୍ାର।
ଲକ୍ଷ୍ ରଯରତ କଠନି ରହଉ ନା କହିଁକ,ି ଭାରତ ରଯରତରବରଳ ରକୌଣସ ିଲକ୍ଷ୍କୁ ସ୍ରି କରନିଏି, ରସରତରବରଳ  
କଛିବି ିଅସମ୍ଭବ ରହାଇ ରରହ ନାହିଁ, ତାହା ସାକାର ରହାଇଥାଏ। ଏହ ିଧାରଣାକୁ ସଂକଳ୍ପ ଭାବରର ରନଇ ଭାରତ 
ସ୍ୱର୍୍ଣିମ ଯାତ୍ା ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଗତ ଅଗଷ୍ ପଦେର ତାରଖିରର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରଛି ି
ଆଉ ଆସନ୍ା 25 ବର୍ଷ, ଅଥ୍ଷାତ୍ ରଯରତରବରଳ 2047ରର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଣିକୀ ପାଳନ କରବି 
ରସରତରବରଳ ରଯମିତ ିବକିଶତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରବ ମଣୁ୍ ରଟକଥିିବ ରସହ ିସ୍ୱପନେକୁ ସାକାର କରବିା ଲାଗି େରୁତଗତରିର 
ଭାରତ ଅଗ୍ରସର ରହାଇଛ।ି 

ଆତ୍ମ ନଭି୍ଷରତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପରସ୍ପରରର ପରପିୂରକ ରବାଲି କୁହାଯାଏ। ରଯଉଁ ରେଶ ରଯତକି ିଆତ୍ମନଭି୍ଷର, 
ରସ ରସତକି ିସଶକ୍। ରସଥିପାଇଁ ଆଜରି ଭାରତ ବଳ ଓ ପରବିର୍୍ଷନକୁ ସାଙ୍ରର ରନଇ ଚାଲୁଛ।ି ରଗାଟଏି ନଶିି୍ତ 
ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରର ବକିଶତି ରାଷ୍ଟ୍ର ରହବାର ସ୍ୱପନେ ଏମିତ ିନଆିଯାଇନ,ି ବରଂ ବଗିତ କଛିବିର୍ଷ ରହଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ନରିଜ 
ନଜି ପାଇଁ ରଯଉଁ ବକିାଶଧାରା ନରି୍୍ଷୟ କରଛି ିରସଥିରର ନୂଆ େଗି ରଯାଡ଼ଛି,ି ନୂଆ ପରଭିାରା ରଯାଡ଼ଛି ିଏବଂ 
ତାହାକୁ ହାସଲ କରବିା ପାଇଁ ବ ିପଥ ପରଷି୍ାର ରଖିଛ।ି ବକିାଶର ଏହ ିପାରେଶ୍ଷୀ ପରଭିାରା ହିଁ ଅମକୃତ କାଳର 
ମଳୁେୂଆ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍କ ରନତକୃ ତ୍ୱରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶତାଧିକ େୂରେକୃଷି୍ସମ୍ପନ୍ନ ନରି୍୍ଷୟଦ୍ାରା ରେଶର 
ବକିାଶ ଧାରା ବେଳଛି,ି ଯାହା ଅମକୃତଯାତୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ବତି କରବିାରର ସହାୟକ ରହଉଛ।ି ଏହ ିବକିାଶଯାତ୍ାରର 
ଏମିତ ିଅଗଣିତ ନଷି୍ପର୍ ିରହଛି ିଯାହାକୁ ପୂବ୍ଷରୁ ଭାଗ୍ ଭରସାରର ଛାଡ଼ ିେଆିଯାଉଥିଲା, କନୁି୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ 
ଏହ ି ସମସ୍ାଗୁଡ଼କିର ସମାଧାନକୁ ନୂଆ େଗି ରେଇଛନ୍।ି ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର ଏହ ି ବରିଶରଙ୍କ ରସହ ି
ଆଧାରସ୍ମ୍ଭ ଉପରର ପଯ୍ଷ୍ବସତି। 

ବ୍କି୍ତ୍ୱ ଶକୃଙ୍ଖଳାରର ଏଥର ସରୂ ସାମ୍ାଜ୍ୀ ଭାରତରତ୍ନ ଲତାମରଙ୍ସ୍ର, ଅମକୃତ ମରହାତ୍ସବ ଶକୃଙ୍ଖଳାରର ମହା 
ନାୟକଙ୍କ ରପ୍ରରଣାୋୟୀ କାହାଣୀ  ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମପ୍ଣିତ ଅରନକ ରଯାଜନା 
ସାମିଲ୍ ରହଛି।ି 

ସଶକ୍ ଭାରତ, ଶାନ୍ ଏବଂ ସରୁକି୍ଷତ ବଶି୍ୱକୁ ମାଗ୍ଷ ରେଖାଇବ। ଆସନୁ୍  ରାଷ୍ଟ୍ରକବ ିରାମଧାରୀ ସଂିହ େନିକରଙ୍କ 
ଏହ ିପଙ୍ କି୍ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଦେନା କରବିା- 

ନବୀନ ସଯୂ୍ଷ୍ କୀ  ନଇ ପ୍ରଭା, ନରମା, ନରମା ନରମା!
ନରମା  ସ୍ୱତନ୍ତ ଭାରତ କୀ ଧ୍ୱଜା, ନରମା, ନରମା, ନରମା !
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମତୱାମତ ପଠୱାଉ ଥୱାଆନୁ୍। 

ସମ୍ାଦକଙ୍କ କଲମରୁ...

ଓଡ଼ତିଆ, ହତ୍ି ୀ, ଇଂରୱାଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ 10େତି ଭୱାରୱାନର ଲପଲବ୍ଧ ଏହତି 
ପତ୍ତିକୱା ପଢତିବୱା/ଡୱାଉନ୍ ନଲୱାଡ୍  କରତିବୱାପୱାଇଁ  କ୍ତିକ୍  କରନୁ୍: 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx (ସନତ୍ନ୍ଦ୍ର ପ୍କୱାଶ)
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ପତ୍ତିକୱା ପଢତି ସକରୱାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମତିଳତିଲୱା  
'ଆଜାେୀ ରକ ଅମକୃତ ମରହାତ୍ସବ' ଅବସରରର, ରଯରତରବରଳ ନୂଆ ଭାରତ ତଆିର ିରହଉଛ ି
ତଥା ବେଳୁଛ,ି ରସରତରବରଳ ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଧାରକର ିପ୍ରକାଶତି 'ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ 
ସମାଚାର' ପତ୍କିାର ଅଗଷ୍ 16-31  ସଂଖ୍ା ପାଇଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହ ିପତ୍କିା ପଢଲିି। 
ପତ୍କିାରର ନୂଆ ଭାରତର ରନତକୃ ତ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିରେୌପେୀ ମମୁୁ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନୀ, ନୂତନ ଭାରତ 
ସକୃଷି୍ରର ଅଟଳ ଜୀଙ୍କର ଅବୋନ, ନୂତନ ଭାରତର ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି- 2020, 
ବଶି୍ୱର ସବ୍ଷବକୃହତ ଟକିାକରଣ ଅଭିଯାନ, ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ରପ୍ରରଣାୋୟକ ଜୀବନୀ, ରଖଳର କାୟା 
ବସି୍ାର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀଙ୍କ ଚନି୍ନ ପଢ ିସକରାତ୍ମକ ଶକି୍ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଲା।  ପଢବିା ପରର 
ଅନୁଭବ ରହଲା ରଯ ବାସ୍ବରର ରମାର ଭାରତ ରକବଳ ପରବିର୍୍ଷନ ରହଉନାହିଁ ବରଂ ଏହାର 
ପୁନଃନମି୍ଷାଣ ରହଉଛ।ି ଏହା ସହତି, ରାତ ିଏବଂ େନି ନୂତନ ସଫଳତା ସହତି ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ ସ୍ିର 
କରୁଛ।ି ଭବରି୍ତରର ପ୍ରଗତରି ନୂତନ ଶଖିର ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛ।ି 
ଡୱା. ସଞ୍ଜ� କୁମୱାର ମତିଶ୍ୱା mishrakadma74@gmail.com

ଚଠିବିାକ୍ସ 

ଉପନେୱାଗୀ ଏବଂ ନକୌତୁହଳପରୂ୍୍ଷ ସଚୂନୱା 
ରମାରତ  ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର ଏହ ି ବରିଶର ସଂଖ୍ା 
ଯରଥଷ୍ ପସଦେ ଆସଲିା। ମୁ ଁଆମ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ସଂଖ୍ାକୁ ବସି୍କୃତଭାରବ ଅଧ୍ୟୟନ କରବିାକୁ କହଛି।ି  ରମାର 
ଅନୁଭବ ରଯ ଏହ ିପତ୍କିାକୁ ପ୍ରରତ୍କ ରେଶବାସୀ ପଢବିା 
ଆବଶ୍କ। କାରଣ ଏହାଦ୍ାରା ଆମ ରେଶ ସହ ରଯାଡ଼ା ବଭିିନ୍ନ 
ମହତ୍ତ୍ୱପରୁ୍୍ଷ ଘଟଣା, ସଚୂନା ବାବେରର ସଚୂନା ମିଳବି। ଏହ ି
ପତ୍କିା ଆମ ସାଧାରଣ ଜ୍ାନର ଅଭିବକୃଦ୍ଧ ିବ ିକରବି। ରେଶରର 
ରହଉଥିବା କ୍ରାନ୍କିାରୀ  ଏବଂ ଐତହିାସକି ପରବିର୍୍ଷନକୁ  ଜାଣିବା 
ଏବଂ ବୁଝବିା ଲାଗି ଏହ ିପତ୍କିା ବରିଶର ସହାୟକ ରହବ। 
ନମୱାହତିତ ତ୍ତିପୱାଠୀ, 
mohittripathivashisth27@gmail.com

ଉନଲେଖନୀ� ନୂତନ ସଂଖ୍ୱା 
ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର ନୂତନ ସଂଖ୍ା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 
ଉରଲେଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ଆଧାର କରଛି।ି   ଜରଣ ସରଳ 
ସଶକ୍ ମହଳିାଙୁ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଭାରବ ଭାରତର ନବି୍ଷାଚନ ରହଉ 
ବା ରଖଳ ରକ୍ଷତ୍ରର ରେଶର  ସଫଳତା ପ୍ରେଶ୍ଷନ ସହ 
ଜଡତି ଖବର, ସବୁକଛି ିରପ୍ରରଣାୋୟୀ। ବଞ୍ତି ରଲାକଙୁ୍କ 
ଉତ୍ସାହତି କରବିା  ରହଉଛ ିଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରରତ୍କ 
ଭାରତୀୟଙୁ୍କ ପ୍ରମଖୁ ରକ୍ଷତ୍ରର ସଫଳତା ରନଇ ଗବ୍ଷ କରବିା 
ଉଚତି।  ଆମକୁ ରସହ ିରଲାକଙ୍କ ପାଖରର ପହଞ୍ବିାକୁ ପଡ଼ବି, 
ରଯଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରର ଆରମ  ଆଗରୁ ପହଞ୍ନିାହୁ ଁଏବଂ 
ରସମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଗୁିଡ଼କିର ଲାଭ ଉଠାଇବା  ଆବଶ୍କ। 
ନପ୍ୱା ନପ୍ମୱା ତନଜୱାଭୁରୀ
prof.prema@gmail.com

ନୁ୍ ଇଣ୍ତିଆ ସମୱାଚୱାର ଏକ ପ୍ଶଂସନୀ� ପ୍�ୱାସ 
ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର' ପତ୍କିାର 16-31 ଅଗଷ୍ ସଂଖ୍ା ପଢଲିି।  ଏହ ିସଂଖ୍ାରର  ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ  ରଯାଜନା ଏବଂ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମର 
ସଠକି୍ ବବିରଣୀ, ଏହ ିପକ୍ଷରର ଘଟଥିିବା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ବରିୟକୁ ରନଇ କଭର୍ ରଷ୍ାର,ି କ୍ାବରିନଟର ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ନଷି୍ପର୍ ିଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ସଚୂନା 
ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ିପ୍ରୟାସ ଅତ୍ନ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହା ସହତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମକୃତ ମରହାତ୍ସବ ଶକୃଙ୍ଖଳାରର ପ୍ରକାଶତି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କାହାଣୀ 
ମଧ୍ୟ ଅତ୍ନ୍ ପଠନ ରଯାଗ୍। auragmishrabhu@gmail.com

ପରୀକ୍ଷୱା ପୱାଇଁ ପ୍ସୁ୍ତତିନର ଏହୱା ଏକ ଅତ୍ନ୍ ଉପନେୱାଗୀ ପତ୍ତିକୱା।  
ମୁ ଁଜରଣ ଛାତ୍ ଏବଂ ସଭିିଲ୍ ସଭ୍ଣିସ୍ ଲାଗି ପ୍ରସୁ୍ତ ରହଉଛ।ି ମୁ ଁ‘ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର’ ପତ୍କିାକୁ ରମାର ପ୍ରସୁ୍ତ ିପାଇ ଁବହୁତ ଉପରଯାଗୀ ମରନ 
କରୁଛ।ି 

siddharthasingh siddharthathakur888@gmail.com

ଆମକୁ ଫଶଲା କରନ୍ତୁ @NISPIBIndia

ଚଠି ିପଠାଇବାର ଠକିଣା: ରୁମ ୍ ନଂ: -278,  ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଞ୍ାର ବୁ୍ଶରା, ସଚୂନା ଭବନ, 
ନୂଆଦଲିେୀ,- 110003। ଇଶମଲ: response-nis@pib.gov.in
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ତନି ିେଶକ ପରର  ରେଶ ଗ୍ରହଣ କରଥିିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ଷାନୀତରି 
ମୂଳ ଉରଦେଶ୍ ରହଉଛ ି ରବୈରୟିକ ସ୍ରରର ଭାରତକୁ ଭାରତକୁ 
ମହାଶକି୍ରର ପରଣିତ କରବିା ସହ ଶକି୍ଷାର ସବ;ଜନୀକରଣ କର ି
ତାହାର ଗୁଣବର୍ା ବକୃଦ୍ଧ ିକରବି। ଏହ ିଉରଦେଶ୍କୁ ଆଗକୁ ରନବାକୁ 
ଯାଇ ରକନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ଷା ମନ୍ତଣାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀସ୍ର ପାଠ୍ ଖସଡ଼ାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରବିା ଲାଗି ସାବ୍ଷଜନୀକ ପରାମଶ୍ଷ ସରବ୍ଷକ୍ଷଣ ଜରଆିରର ଆହ୍ବାନ 
କରଛିନ୍।ି ଏହାର ଉରଦେଶ୍ ରହଉଛ ିସାଧାରଣ ରଲାକଙ୍କ ବଜିଚାର 

ଓ ରାୟକୁ ଲକାଠ ିକରବିା। ଏଥିରର ପିତାମାତା, ଶକି୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ 
ତଥା ବଭିିନ୍ନ ରଗାଷ୍ୀଙ୍କଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପାଠ୍ ଖସଡ଼ା ବାବେରର 
ବ୍ାପକ ସାବ୍ଷଜନୀକ ପରାମଶ୍ଷ ପାଇଁ ଡଜିଟିାଲ ପ୍ାଟଫମ୍ଷ ଜରଆିରର 
ଆମନ୍ତଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏନ୍ଇପି  2022 ଡଜିଟିାଲ୍ ସରବ୍ଷକ୍ଷଣ ଆପ୍ 
ଲିଙ୍କସ୍  ncfsurvey.ncert.gov.inlର ଉପଲବ୍। ଏଥିରର 10 
ପ୍ରଶନେ ପାଠ୍କ୍ରମ ଉପରର ପଚରାଯାଇଛ,ି ରଯଉଁ ପ୍ରଶନେଗୁଡ଼କିର ଉର୍ର 
ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 

ଶକମିତ ିଶ�ବା ଉଚତି ସ୍ଲ୍ୁ ପାଠ୍କ୍ମ? ସଶବ୍ଷକ୍ଣଶର 
ଭାଗଶନଇ ମତାମତ ଦଅିନ୍ତୁ

ଭାରତର ପ୍ରଥମ  ସ୍ୱରେଶୀ ବମିାନ ବାହକ ରପାତ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ 
ବକି୍ରାନ୍  ରନୌରସନାରର ସାମିଲ ରହାଇଛ।ି ରସରପଟେମ୍ବର ୨ ତାରଖି େନି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ସମଦୂ୍ରର ବାହୁବଳୀ ଭାରବ ପରଚିତି ଏହ ି
ରପାତକୁ ରନୌରସନାରର ସାମିଲ୍ କରାଇଥିରଲ। ରକାଚଠିାରର ଏଥିଲାଗି 
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମର ଆରୟାଜନ ରହାଇଥିଲା। ଏହ ି ଯୁଦ୍ଧ ବମିାନ 
ବାହକ ରପାତ ନମି୍ଷାଣ ଓ ରନୌରସନାରର ସାମିଲ୍ ଦ୍ାରା ଭାରତ  ବଶିର୍ବର 
ରସହ ି ଛଅ ରେଶମାନଙ୍କ ଭିତରର ସାମିଲ୍ ରହାଇପାରଛି ି ରଯଉଁମାରନ 
ଚାଳଶି ହଜାର ଟନ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫଟେ କ୍ାରୟିର ନମି୍ଷାଣ କରବିାରର 
ସଫଳ ଅଟନ୍।ି ବକି୍ରାନ୍ର   76 ପ୍ରତଶିତ ଅଂଶଧନ ସମୂ୍ପର୍୍ଷ ସ୍ୱରେଶୀ। 
2002 ମସହିାରର ଏହ ିଜାହାଜ ନମି୍ଷାଣ ଲାଗି ତତ୍ାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଅଟଳବହିାରୀ ବାଜରପୟୀ ମଞ୍ଜରୀ ରେଇଥିରଲ। ଏହାକୁ ତଆିର ି
କରବିାରର 500ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଲାଗିଥିରଲ। ବଗିତ 13 

ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଏହାର ନମି୍ଷାଣ ଲାଗି 20,000 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଷ  
ରହାଇଛ।ି ଏହ ିଯୁଦ୍ଧରପାତ ହାଲୁକା ରହଲିକପଟେର ( ଏଏଲ୍ଏଚ୍), ହାଲୁକା 
ଯୁଦ୍ଧ ବମିାନ ( ଏଲ୍ିଏ) ଛଡ଼ା MIG-29 ବଗ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ବମିାନ, କାରମାଭ୍- 
31, ଏମ୍ଏଚ୍- 60, ଏବଂ ବହୁମଖୁୀ ରହଲୀକପଟେର ସହ 30 ବମିାନ ସହ 
ସଂଯୁକ୍ ଏୟାରୱିଙ୍ସ୍  କୁ ପରଚିାଳନା କରବିାରର ସକ୍ଷମ। ଏହ ିସମୟରର 
ରନୌରସନାର ନୂଆ ପତାକାକୁ ହସ୍ାନ୍ର କରବିା ସମୟରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ କହଥିିରଲ, ଶବିାଜୀଙ୍କ ସାମଦିୂ୍ରକ ଶକି୍କୁ ରେଖି ଶତରୁ 
ପକ୍ଷଙ୍କ ଭିତରର କମ୍ପନ ସକୃଷି୍ ରହଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଜ ି ରନୌରସନାର ନୂଆ 
ପତାକାକୁ ଛତ୍ପତ ିଶବିାଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ସମପ୍ଣିତ କରୁଛ।ି ଏହ ି ନୂଆ 
ଧ୍ୱଜ ରନୌରସନାକର ବଳ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ାନକୁ ବଳ ରେବ। ଏରବ ଯାଏ 
ରନୌରସନାର ପତାକାରର ୋସତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ରହଥିିଲା, ଏହାକୁ ଆରମ 
ହଟାଇଛୁ।’

ଶନୌଶସନାକୁ ମିଳିଲା ସମଦୂ୍ରର ଶନୌଶସନାକୁ ମିଳିଲା ସମଦୂ୍ରର 
ବା�ୁବଳୀ ଆଇଏନ୍ଏସ ୍ବକି୍ାନ୍ ବା�ୁବଳୀ ଆଇଏନ୍ଏସ ୍ବକି୍ାନ୍ 

ଆତ୍ମନଭି୍ଷରତାରୁ ମଜଭୁତ ଶ�ଉଛ ି ପ୍ରତରିକ୍ା ଶକ୍ତ୍ଆତ୍ମନଭି୍ଷରତାରୁ ମଜଭୁତ ଶ�ଉଛ ି ପ୍ରତରିକ୍ା ଶକ୍ତ୍
ବକି୍ାନ୍ ବେିାଳ, ଅତ୍ନ୍ ମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ,  ଏ�ା ଆମର ଶଗୌରବ। 
ଏ�ା ଶକବଳ ଏକ ୱାର୍ େପି ୍ ନୁଶ�,ଁ ଏକବଂିେ େତାବ୍ୀଶର 

ଭାରତର କଠନି କଠନି ପରିଶ୍ରମ, ଶକୌେଳ ଏବଂ କମ୍ଷଠତାର 
ପ୍ରତୀକ। ଆଜ ିଭାରତ ଶସ� ିଶଦେମାନଙ୍କ ତାଲିକାଶର 

ସାମିଲ୍ ଶ�ାଇଛ ିଶଯଉମଁାଶନ ନଜିସ୍ୱ ଶଟଶକନୋଶଲାଜ ିଦ୍ାରା 
ଏପରି ଜା�ାଜ ନମି୍ଷାଣ କରିପାରନ୍।ି ଆଜ ିଆଇଏନ୍ଏସ ୍

ବକି୍ାନ୍ ଭାରତୀୟଙୁ୍କ ନୂଆ  ଶଗୌରବ ଆଣଶିଦଇଛ।ି 
-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର 



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସସସ୍ଟେମ୍ବର, 2022 5

ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାର ଉତ୍ାେନ ରକ୍ଷତ୍ରର ‘ଏକ ରେଶ-ଏକ ଫଟ୍ଣିଲାଇଜର୍ 
ରଯାଜନା’ ଲାଗୁ କରବିାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି ଏହ ିରଯାଜନା ଅନୁସାରର ରେଶରର 
ବକିି୍ର ରହଉଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସାର ‘ଭାରତ’ ବ୍ାଣ୍ରର ହିଁ ବକିି୍ର ରହବ। ଏହାର 
ଉରଦେଶ୍ ରହଉଛ ିସାର ଉତ୍ାେନ ରକ୍ଷତ୍ରର ‘ଭାରତ’ ବ୍ାଣ୍କୁ ଏକ ପରଚିୟ 

ରେବା। ଏହାସହ 
କକୃରକଙୁ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା 
ବ୍ାଣ୍ର ସାରରୁ ବାଛବିା 
ସମସ୍ାରୁ ମକିୁ୍ ରେବା। 
ଏହ ିକ୍ରମରର ଉତ୍ାେକଙୁ୍କ 
ନଜି ଉତ୍ାେର ବ୍ାଣ୍ 
ରକବଳ ‘ଭାରତ’ ରବାଲି 
ରେବାକୁ ରହବ ତା’ ନୁରହଁ, 

ବରଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ଜନ ଉବ୍ଷରକ ରଯାଜନା( ପିଏମ୍ ବରିଜପି)’ର 
ରଲାରଗା ବ ି ବ୍ାଗ୍ ଉପରର ଲଗାଇବାକୁ ରହବ। ଏହ ି ରଯାଜନା ଲାଗୁ 
ରହବା ପରର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାର ରଯମିତ ି ୟୁରଆି, ଆଇ ଆରମାନୟିମ୍ 
ଫରଫେଟ୍ ( ଡଏିପି), ମୁ୍ ରରଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ (ଏମ୍ଓପି) ଏବଂ ଏନ୍ରିକ 
ସହତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାର ‘ଭାରତ ବ୍ାଣ୍’ରର ବକିି୍ର ରହବ। ଅରକଟୋବର େୁଇ 
ତାରଖିରୁ ତାହା ‘ ଭାରତ ୟୁରଆି’ ଭାରତ ଏନ୍ରିକ’ ଭାରତ ଡଏିପି, ଭାରତ 
ଏମ୍ଓପି’ ନାଁରର ମିଳବି। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ ପଣୁଥିଶର 
ବଶି୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶଲାକପି୍ରୟ ଶନତା ସାବ୍ସ୍ତ

ବଶି୍ୱସାରା ରେଶ ଆଥ୍ଣିକ ମାଦୋବସ୍ା ଓ େରୋମ ବକୃଦ୍ଧ ି ଭିତରର 
ଗତ ିକରୁଥିବାରବରଳ ଭାରତ କନୁି୍ େରୁତ ଗତରିର ଆଗକୁ ବଢୁଛ।ି 
31  ଅଗଷ୍ରର ପ୍ରକାଶତି ପ୍ରଥମ ରତ୍ୈମାସକି ଜଡିପିି ରରିପାଟ୍ଷରର 
ଏହା ସ୍ପଷ୍ ରହାଇଛ।ି ସେ୍ ପ୍ରକାଶତି ଏହତିଥ୍ ଅନୁସାରର ଜୁନ୍ 
2022 ଅଥ୍ଷାତ୍ ପ୍ରଥମ ରତ୍ୈମାସକିରର ଭାରତର ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ାରର 
13.5 ପ୍ରତଶିରତ ଅଭିବକୃଦ୍ଧ ିହାସଲ ରହାଇଛ।ି ଏହା ଭାରତୀୟ ଅଥ୍ଷ 
ବ୍ବସ୍ାରର ରଗାଟଏି ବର୍ଷ ଭିତରର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭିବକୃଦ୍ଧ।ି 
ଅରନକ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତଠାରୁ ଏହ ି ଆଶା କରୁଥିରଲ। 
ଏମିତ ି ଏକ ସମୟରର ଭାରତ ଏମିତ ି ଚମକପ୍ରତ ି ଅଥ୍ଷନୀତକି 
ବକିାଶକୁ  ବଶି୍ୱ ଆଗରର ଉପସ୍ାପନ କରଛି ି ରଯଉଁ ସମୟରର 
ସାରା ବଶି୍ୱ ଆଥ୍ଣିକ ମାଦୋବସ୍ା ଓ ମଦୁ୍ରାଫେୀତ ିସମସ୍ା ରେଇ ଗତ ି
କରୁଛନ୍।ି ଏପରକି ି ବକିଶତି ରେଶମାରନ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ସମସ୍ାରୁ 
ବାଦ୍ ପଡ଼ନିାହାନ୍।ି  ଜାତୀୟ ପରସିଂଖ୍ାନ ସଂଗଠନ (NSOର 
ରରିପାଟ୍ଷ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ କରଛି।ି ଏପି୍ରଲରୁ ଲରୁ  ଜୁନ୍ ଭିତରର ଭାରତର 
ଏହ ିଚମକପ୍ରେ ପ୍ରେଶ୍ଷନ ରେଶର ମଜଭୁତ ଅଥ୍ଷନୀତକୁି ପରଚିତି 
କରାଉଛ।ି ଏହ ି ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷର ଦ୍ତିୀୟ ରତ୍ୈମାସକି ଜୁଲାଇ-
ରସରପଟେମ୍ବର 2022 ଭିତରର ରେଶର ଜଡିପିି ବକିାଶ ହାର 30 
ନରଭମ୍ବରକୁ ଜାର ିକରାଯିବ। n

ପ୍ରଥମ ଶତ୍ୈମାସିକଶର 
13.5% ଜଡିିପି ବୃଦି୍

ଏକ ଶଦେ-ଏକ ଫଟପିଲାଇଜର୍ ଶଯାଜନା: ଏଶବ 
‘ଭାରତ ’ ବ୍ାଣ୍ଶର ବକି୍ି ିଶ�ବ ସବୁ ସାର 

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍କ ଲାଗାତାର ପ୍ରୟାସଦ୍ାରା ଭାରତ ପୁରୁଣା 
ବନ୍ଧନସବୁକୁ ଭାଙି୍ ନୂଆ ରାସ୍ା ଆପଣାଇଛ ି ଆଉ ବକିାଶ ଧାରାରର 
ନଜିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଛ।ି ଫଳସ୍ୱରୂପ ବଶି୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ରନତକୃ ତ୍ୱକୁ 
ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ।ି ଏରବ ପୁଣିଥରର ବଶି୍ୱ େରବାରରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀଙୁ୍କ ବଶି୍ୱର ସବୁଠାରୁ ରଲାକପି୍ରୟ ରନତା ଭାରବ  ମାନ୍ତା ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଆରମରକିୀୟ ଡାଟା ଇରଣ୍ଟଲିରଜନ୍ ଫାମ୍ଷ ‘େ’ ମର୍୍ଣିଂ କନ୍ଲଟେ’ର 
ସରବ୍ଷକ୍ଷଣ ଅନୁସାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଆପରୁଭାଲ୍ ରରଟଂିରର  
ଆରମରକିା ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ରଜା ବାଇରଡନ୍ ଏବଂ ଅରଷ୍ଟ୍ରଲୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଅରନ୍ାନୀ ଅଲ୍ ରବରନସ୍ ଙ୍କ ସରମତ ବଶି୍ୱର 22ଟ ିରେଶର ରନତାଙୁ୍କ ପଛରର 
ପକାଇଛନ୍।ି ପିଏମ୍ ରମାେୀଙ୍କ ଆପରୁଭାଲ୍ ରରଟଂି 75 ପ୍ରତଶିତ ରହଛି।ି ରସ 
ନରିନ୍ର ଭାରବ ବଗିତ େୁଇବର୍ଷ ରହଲା ଏହ ିରରଟଂିରର ଆଗରର ରହଛିନ୍।ି 
ଜାନୁୟାରୀ ମାସରର ରହାଇଥିବା ସରବ୍ଷକ୍ଷଣ ଅନୁସାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ରମାେୀଙ୍କ ରଲାକପି୍ରୟତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 71 ପ୍ରତଶିତ ଥିଲା। ରସରତରବରଳ 
ବ ିରସ ବଶି୍ୱର ସବ୍ଷାଧିକ ରଲାକପି୍ରୟ ରନତା ଥିରଲ। 

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର 
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ଲତା ମରଙ୍ସ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏକ କହ୍ଷାଡା ବ୍ାହ୍ମଣ ମରାଠା 
ପରବିାରରର ରହାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରରେଶର ଇରଦୋର 
ସହରରର ପଣି୍ତ େୀନନାଥ ମରଙ୍ସ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଝଅି 

ଥିରଲ ଲତା। ପିତା େୀନନାଥ ଥିରଲ ଜରଣ ଜଣାଶଣୁା ସଙ୍ୀତଜ୍ ତଥା 
ନାଟ୍କାର।  ରଲାକଗୀତ ଗାୟକ ଭାରବ ରସ ଖ୍ାତ ିଅଜ୍ଷନ କରଥିିରଲ। 
ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପିଲାଟ ିେନିରୁ ତାଙ୍କ ଉପରର ପଡ଼ଥିିଲା। ସଙ୍ୀତମୟ 
ପରରିବଶରର ରସ ଲାଳନ ପାଳନ ରହାଇଥିରଲ। ଆଉ ରଯରତବରଳ 
ପାଠ ପଢବିାକୁ ଯାଇଥିରଲ ତାଙ୍କ ସରଙ୍ ସଙ୍ୀତ ସ୍ଲୁ୍ ଯାଇଥିଲା। 
ସ୍ଲୁରର ରସ ଅନ୍ପିଲା ମାନଙୁ୍କ ଗୀତ ଶଖିାଇବା ଆରମ୍ଭ କରରିେରଲ। 
ଏହା ରେଇସ୍ରୁରେ ଶକି୍ଷକ ନାରାଜ ରହରଲ। ଶକି୍ଷକ ମନା କରବିାକୁ ରସ 

ସ୍ଲୁ୍ ସହ ସମ୍ପକ୍ଷ ଛାଡ଼ ିସଙ୍ୀତ ସହ ସମୂ୍ପର୍୍ଷଭାରବ ରଯାଡ଼ ିରହାଇଗରଲ। 

ଜତିନ୍ଗୀ ଗମ୍ କୱା ସୱାଗର ଭତି ନହୈ
ତାଙୁ୍କ ରଯରତରବରଳ ମାତ୍ ରତର ବର୍ଷ ବୟସ ରହାଇଥାଏ, ଅଥ୍ଷାତ୍ 
1942 ମସହିାରର ପିତା େୀନନାଥଙ୍କ ମକୃତୁ୍ ରହାଇଗଲା। ଏହ ିଅକାଳ 
ବରିୟାଗ ପରବିାର ପାଇ ଁଅରନକ କଠନି ପରସିି୍ତ ିସକୃଷି୍ କରଥିିଲା। କନୁି୍ 
ଲତା, ବଡ଼ ଝଅି ରହାଇଥିବାରୁ ତନି ିଭଉଣି- ମୀନା, ଉରା, ଆଶା ଏବଂ 
ଭାଇ ହକୃେୟନାଥଙ୍କ ଭାର ନଜି ଉପରର ରନରଲ। ଆଉ ପରବିାରର 
ଭରଣ ରପାରଣ ପାଇ ଁରସ ଅଭିନୟକୁ ବାଛରିଲ। ମରାଠୀ, ହଦିେ ିଫିଲ୍ମରର 
ରଛାଟ ରମାଟ ଭୂମକିାରର ଅଭିନୟ କରରିଲ। ତା’ ସହ ଗାଇବାଦ୍ାରା 
କଛି ି ଅଥ୍ଷ ରରାଜଗାର କରରିଲ। ଏହ ି ସମୟରର ତାଙୁ୍କ ବରିଶର 

ରଶ� ନା ରଶ� �ମ ୍…
ଜନ୍ମ: 28 ଶସଶ୍ଟେମ୍ବର 1929
ମତୁୃ୍: 6 ଶଫବୃୟାରୀ 2022

କୱାଲତି ଭଳତି ଲୱାଗୁଛତି.. ନସେତିନ ସରସ୍ତୀ ପୂଜୱା ସୱାରତି ବତିସଜ୍ଷନ କରତି ନଫରତିଲୱା ନବଳକୁ ଏକ 
େୁଃଖ ଖବର ବତିଜୁଳତି ନବଗନର ବ୍ୱାପତିେୱାଇଥିଲୱା। ସ୍ରସୱାମ୍ୱାଜ୍ୀ ଲତୱା ମନଙ୍ସ୍ର ଆଉନୱାହୱାନ୍ତି। 
ଏହୱାନେ ନକବଳ ଭୱାରତର ସଙ୍ୀତ ନପ୍ମୀଙୁ୍କ ନତିରୱାଶ କରତିଥିଲୱା ତୱା’ନୁନହଁ; ସୱାରୱା େୁନତିଆ ସ୍ବ୍ଧ 
ନହୱାଇେୱାଇଥିଲୱା..କହତିଥିଲୱା ଏକେୁଗର ଅନ୍ନହଲୱା, ସବୁେତିନପୱାଇଁ। କୁହୱାେୱାଏ େତିଏ ବ୍ହ୍ମ, ତୱା’ଠୁ 

ଆଉ ନକହତି ବଡ଼ନୁନହଁ। େତିଏ ସତ୍ ନସ ସତ୍ୱାବତି; ନସ ସ୍ର ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବତି। ନସମତିତତି ଈଶ୍ୱର 
ପ୍ତୀମ ଲତୱା େତିେତିଙ୍କ ଜନ୍ମେତିନ ଅବସରନର ଶ୍ଦ୍ୱାଞ୍ଜଳତି…। 

ବ୍କି୍ତ୍ୱ ଲତା ମଶଗେସ୍ର
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ସହାୟକ ରହାଇଥିରଲ ମାଷ୍ର ବନିାୟକ ୋରମାେର କର୍୍ଷାଟକୀ। ରସ 
ଲତାଙ୍କ ପ୍ରତଭିାର ପରଚିୟ ପାଇରଲ ତାହାକୁ ରସ ଜୀବୀକା ଭାରବ 
ଗ୍ରହଣ କରବିା ଲାଗି ତାଙୁ୍କ ରାସ୍ା ରେଖାଇରଲ। ୋରମାେର କର୍୍ଷାଟକୀ 
ଥିରଲ ପିତା େୀନନାଥଙ୍କ ବନୁ୍ଧ। କଛିେିନି ପରର ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ ି ରସ 
ସମୂ୍ପର୍୍ଷଭାରବ ସଙ୍ୀତ ଗାୟନ ଉପରର ଗୁରୁତ୍ୱ ରେରଲ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ 
ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ‘ପହଲିି ମଙ୍ଳା ରଗୌର’। ଏଥିରର ରସ ଅଭିନୟ ସାଙ୍କୁ 
ଗୀତ ବଗିାଇଥିରଲ 1942 ମସହିାରର ଏହା ରଲିିଜ୍ ରହାଇଥିଲା। 
1948 ମସହିାରର ସଙ୍ୀତଜ୍ ଗୁଲାମ ହାଇେର ଲତାଙୁ୍କ ବରିଶର 
ସରୁଯାଗ ରେଇଥିରଲ। େରିନ ଗୁଲାମ ହାଇେର ଲତାଙୁ୍କ ରନଇ ଫିଲ୍ମ 
ନମି୍ଷାତା ଶାଧର ମଖୁାଜ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖକୁଗରଲ। ରସରତରବରଳ ରସ ‘ସହେି’ 
ଫିଲ୍ମ ନମି୍ଷାଣ କରୁଥିରଲ। ରସରତରବରଳ ରସ ଲତାଙୁ୍କ ଶଣିୁରଲ। ଆଉ 
କହରିଲ ଏ ଝଅିର ସ୍ୱର ତ ବହୁତ ପତଳା। ଗୁଲାମ୍ ହାଇେର ଏହା ଶୁଣି 
ଖପ୍ା ରହାଇଗରଲ। ଆ ୁକହରିଲ ରେଖିରବ, େନି ଆସ ିବ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରର 
ଗୀତ ପରରିବରଣ ପାଇଁ ନମି୍ଷାତା ନରିଦେ୍ଷଶକ ମାରନ ତାଙ୍କ ପଛରର ଧାଡ଼ ି
ଲଗାଇରବ। ପ୍ରଥରମ ପ୍ରଥରମ ତାଙ୍କ ସ୍ଵରରର ରସରତରବରଳର ପ୍ରସଦି୍ଧ 
ଗାୟିକା ନୁର୍ ଜାହାଁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶଣିୁଲା ପର ି ଲାଗୁଥିଲା କନୁି୍ ପରବର୍୍ଷୀ 
ସମୟରର ରସ ତାଙ୍କର ନଜିସ୍ୱ ରଶୈଳୀ ପ୍ରସୁ୍ତ କରଥିିରଲ। 

ଜୀନ୍ଗୀ ଔର କୁଛବତି ନନହିଁ, ନତରତି ନମରତି କୱାହୱାନୀ ନହୈ..
ମହାନ ଶାସ୍ତୀୟ ଗାୟକ ପଣି୍ତ ଯଶରାଜ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରର 
କହଥିିରଲ, ରସଥରର ବଡ଼ ଗୁଲାମ ଅଲିଖାଁଙୁ୍କ ରେଖାକରବିାକୁ ଅମକୃତସର 
ଯାଇଥିରଲ। ଏହ ିସମୟରର କଥା ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଚ୍ଛେରର ରରଡଓିରୁ 
ଲତା ଗାଇଥିବା ଗୀତ ‘ ରୟ ଜୀରଦେଗୀ ଉସକି ିରହୈ, ରଯା କସିକିା ରହା 
ଗୟା’ ଶଣିୁବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ଘାଁ ସାରହବ କଥା ରହଉଥିବା ରବରଳ ଗୀତ 
ଶଣିୁ ପରୂା ଚୁପ ରହାଇଗରଲ ଆଉ ଗୀତ ସରଲିା ତ କହରିଲ ‘ କମ୍ବଖ୍ତ 
କଭି ରବସରୁୀ ରହାତ ି ରନହିଁ‘। ଏହ ିଟପି୍ଣୀରର ଜରଣ ପିତାଙ୍କ ରନେହ 
ଆଉ କଳାକାରର ସମାରଲାଚନା ରହଥିିଲା। ଫିଲ୍ମ େୁନଆିରର ଆଉ 
ସଙ୍ୀତରର ଉଦୁେ୍ଷ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କିର ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ ରହଥିାଏ। କୁହାଯାଏ 
ରଯ ଥରର ସଙ୍ୀତଜ୍ ଅନୀଲ ବଶି୍ୱସ ଲତାଙୁ୍କ ରନଇ ରସ ସମୟର ସପୁର 
ଷ୍ାର େଲିେୀପ କୁମାରଙୁ୍କ ରେଖାକରବିାକୁ ରନଇଥିରଲ। ଏହ ିସମୟରର 
ରସ େଲିେୀପଙୁ୍କ କହଥିିରଲ, େଲିେୀପ ଭାଇ ରୟ ଲତା ମରଙ୍ସ୍ର ଆଉ 
ମରାଠୀବ।ି ତ ସରଙ୍ସରଙ୍ େଲିେୀପ କୁମାର କହରିଲ, ଓଃ, ରୟ ମରାଠୀ, 
ମରାଠୀଙ୍କ ଭାରାରର ଏପରଭିାରବ ଉଦୁେ୍ଷ  ଓ ହଦିେ ିମଶିଛି ିରଯ, ରଯମତି ି
ଡାଲି ସରଙ୍ ଭାତ। ଏହା ଶଣିୁ ଲତାଙ୍କ ମନ ଉୋସ ରହାଇଗଲା।  ଆଉ 
ତା’ପରର ଲତା କ୍ରମାଗତ ରଗାଟଏି ବର୍ଷ ଜରଣ ରମୌଲବୀଙ୍କଠୁ ଉଦୁେ୍ଷ 
ଶଖିିବାକୁ ଲାଗିରଲ। 

ନମରୀ ଆୱୱାଜ୍ ହତି ପହଚୱାନ ନହୈ
1958 ମସହିାରର ତାଙୁ୍କ ‘ମଧୁମତ’ି ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ‘ ଆଜାରର ପରରେଶୀ’ 
ଲାଗି ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ରଶ୍ଷ୍ ପାଶ୍ୱ ଗାୟିକା ଭାରବ ଫିଲ୍ମ ରଫୟାର 
ସମ୍ାନରର ସମ୍ାନତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରର ତାଙ୍କ ସ୍ୱର େନିକୁ େନି 
ଅଧିକ ଶାଣିତ ରହବାରର ଲାଗିଲା। ନୂଆନୂଆ ସଙ୍ୀତଜ୍ ମାନଙ୍କ ସହ 
ରସଗାଇ ଚାଲିରଲ। ଲତା ଚାରଥିର ଫିଲ୍ମ ରଫୟାର ଆୱାଡ଼୍ଷ ଜତିଛିନ୍ ି

ଆଉ ତା’ପରର ରସ ପରୁସ୍ାରରୁ ନଜିକୁ େୂରରଇ ରଖିରଲ, ଉରଦେଶ୍ 
ଥିଲାରଯ ଆସଥୁିବା ନୂଆ କଳାକାରଙୁ୍କ ଏହ ି ପୁରସ୍ାର ମିଳୁ। ଫିଲ୍ମ 
‘ରକାରା କାଗଜ’ ପାଇ ଁତାଙୁ୍କ 1975 ମସହିାରର ରକାରା କାଗଜ ଫିଲ୍ମ 
ପାଇ ଁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍ାର ମଳିଥିିଲା। ଏମତିରିର ତ ସ୍ୱରସାମ୍ାଜ୍ୀ ଲତାଙୁ୍କ 
ବଶି୍ୱର ରକାଣ ଅନୁରକାଣରୁ ଅରନକ ପରୁସ୍ାର ମଳିଛି ି କନୁି୍ ଭାରତ 
ସକରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତଭିାକୁ ସମ୍ାନ ରେଇ ତାଙୁ୍କ 1969ରର ପେ୍ମଭୂରଣ, 
1989 ରର ୋୋ ସାରହବ ଫାଲରକ, 1999ରର ପେ୍ମବଭୂିରଣ ଏବଂ 
2001ରର ରେଶର ସରବ୍ଷାର୍ ନାଗରକି ସମ୍ାନ ‘ଭାରତରତ୍ନ’ରର ଭୂରତି 
କରଥିିରଲ। n

ପିଏମ ୍ଶମାଦୀଙ୍କ ସ� ଲତା 
ଦଦିଙି୍କ ଖାସ ୍ସମ୍କ୍ଷ 

ଲତୱା ମନଙ୍ସ୍ର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନମୱାେୀଙୁ୍କ 
‘ନନରନ୍ଦ୍ର ଭୱାଇ’ କହତି ସନମବେୱାଧନ କରୁଥିନଲ 

ତ ପତିଏମ୍ ନମୱାେୀ ତୱାଙୁ୍କ ସବୁନବନଳ 
କହୁଥିନଲ ‘ ଲତୱା େତିେତି’। ଲତୱାଙ୍କ ନତିଧନ 
ପନର ପତିଏମ୍ ନମୱାେୀ ଏକ ଆନଲଖନର 

ତୱାଙ୍କର ଏହତି ଭବ୍ ସମ୍ପକ୍ଷକୁ ବର୍୍ଷନୱା 
କରତିଥିନଲ। 2014 ସୱାଧୱାରଣ ନତିବ୍ଷୱାଚନ 
ପୂବ୍ଷରୁ ଲତୱା କହୁଥିନଲ, ‘ ମୁଁ ଭଗବୱାନଙ୍କ 

ନତିକେନର ପ୍ୱାଥ୍ଷନୱା କରୁଛତି, ‘ଆନମ ନନରନ୍ଦ୍ର 
ଭୱାଇଙୁ୍କ ପୁଣତିଥନର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ଭୱାନବ 

ନେଖ’ୁ। 

ବ୍କି୍ତ୍ୱ ଲତା ମଶଗେସ୍ର



ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଶପ୍ରରଣା- ଅଶନ୍ାଦୟର ଦେ୍ଷନ-ସେୁାସନ �ି ଁମନ୍ତ

େତକୀୟ ସମାଧାନଦ୍ାରା 
ଶ�ବ େତାବ୍ୀ ବଷ୍ଷ 
ସଂକଳ୍ପ ସାକାର
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ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75ବର୍ଷ ପୂତ୍ଷି ଅବସରନର ନତିଜର ବତିଗତ ବର୍ଷର ସଫଳତୱା, ସଂସ୍ୱାର ଓ ଅଭତିଜ୍ତୱାକୁ 
ପୱାନଥ� କରତି କତ୍୍ଷବ୍ପଥକୁ ଜୀବନପଥ ଭୱାନବ ଗ୍ରହଣ କରତିବୱା ସହ ଭୱାରତ ଅମୃତ େୱାତ୍ୱା 
ଆରମ୍ଭ କରତିଛତି। ନକୌଣସତି ବତି ରୱାଷ୍ଟ୍ରର ଏହତିପରତି ସଂକଳ୍ପ େୱାତ୍ୱାନର ତୱାହୱାର ପୃଷ୍ଠଭୂମତି ମଳୁେୂଆ 

ସୱାଜତିଥୱାଏ; ଲକ୍ଷ୍ ଆଡ଼କୁ ନପ୍ରତିତ କରତିଥୱାଏ। ଭୱାରତ ନେନତନବନଳ 75ତମ ବର୍ଷରୁ 100ତମ 
ବର୍ଷ ପୱାଇଁ େୱାତ୍ୱା ଆରମ୍ଭ କରତିଛତି ତୱା’ ଆଗନର ନତିର୍୍ଷ� ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ ପୂରୱା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହତିଛତି ଆଉ 

ତୱାହୱା ନହଲୱା- ଭୱାରତକୁ ଏହତି ପଚତିଶ ବର୍ଷ ଭତିତନର ଏକ ବତିକଶତିତ ରୱାଷ୍ଟ୍ର ଭୱାନବ ଗଢତିନତୱାଳତିବୱା।  
ନସଥିଲୱାଗତି ବତିଗତ କତିଛତି ବର୍ଷନର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀଙ୍କ ନନତୃତ୍ୱନର ଭୱାରତର ଅନନକ 
ନତିର୍୍ଷୱା�କ ନତିଷ୍ପତ୍ତି ନନଇଛତି, ନେଉଁଗୁଡ଼ତିକ ଏନବ ଲକ୍ଷ୍ ଆସଲ ରୱାସ୍ୱାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମତି ଭୱାନବ ପଥ 

ପ୍େଶ୍ଷନ କରୁଛତି। ଆସନୁ୍ ଜୱାଣତିବୱା  ଏମତିତତି 100 ନତିଷ୍ପତ୍ତି ବୱାବେନର େୱାହୱା ଭୱାରତର ଏହତି ଅମୃତ 
େୱାତ୍ୱାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମତି ନହୱାଇଛତି..। 

ରାଷ୍ଟ୍ରବାେକୁ ରପ୍ରରଣା ଭାରବ, ଅରନ୍ାେୟକୁ େଶ୍ଷନ ରୂରପ ଏବଂ ସଶୁାସନକୁ 
ସମନ୍ତଭାରବ ଗ୍ରହଣ କର ିରେଶକୁ ନୂଆ ଶଖିରରର ପହଞ୍ାଇବା ଏବଂ ନରିନ୍ର 
ପ୍ରଗତ ି ପଥରର ଅଗ୍ରସର ରଖିବାର ବଚିାର ରନଇ ରକୌଣସ ି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 

ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁସମୟବଦ୍ଧ ପ୍ରକି୍ରୟାରର ଅନ୍ମି ରଲାକ ପାଖରର ବକିାଶର ରରଣୁ ପହଞ୍ାଇ 
ବକିଶତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଳୁେୂଆ ରଖିଛନ୍।ି ଏହ ି ମଜଭୁତ ମଳୁେୁଆ ସହ ରଯରତରବରଳ ରେଶ 
2047 ମସହିାରର, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଣିକୀ ପାଳନ କରବି ରସରତରବରଳ ଭାରତ ରଯ 
ରକବଳ ବକିାଶୀଳ ରଶ୍ଣୀରୁ ବକିଶତି ବଗ୍ଷକୁ ଉନ୍ନୀତ ରହାଇଥିବ ତା’ ନୁରହ,ଁ  ବରଂ ବଶି୍ୱ ରନତକୃ ତ୍ୱ 
ରନବାର ସାମଥ୍୍ଷ  ରଖିଥିବ। ସାଧାରଣତଃ ରକୌଣସ ି ବ ି ସରକାରର  ସଫଳତା  ରସ କ’ଣ 
କଲା ତାହା କରହ ନାହିଁ, ବରଂ ରଶର ରଲାକଟ ିପାଖରର ତାହାର ଆଭିମଖୁ୍, ଏବଂ ସଫଳତା 
ପହଞ୍ାଇବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ଷ ରହାଇଥାଏ। ଏହାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍କ କାଯ୍୍ଷ ରଶୈଳୀର 
ଅଲିଭା ପରଚିୟ ସକୃଷି୍ କରଛି।ି ଏହ ିପରଚିୟକୁ ଆଧାର କର ିଭାରତ ଏହାର 75 ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା 
େବିସରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିଅମକୃତ ଯାତ୍ା, ଯାହାକୁ ନାଁ ରେଇଛ ିଅମକୃତକାଳ। 

ଏହ ି କାଳ ଖଣ୍ ରକବଳ ଆସନ୍ା 25ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୀମତି ତା’ ନୁରହ,ଁ ବରଂ ରସବା, 
ସଶୁାସନ ଏବଂ ଗରବି କଲ୍ାଣକୁ ପଣ କର ିଭାରତକୁ ନୂଆ େଶିା େଶ୍ଷାଇବ। ବଗିତ ଆଠ 
ବର୍ଷରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍କ ରନତକୃ ତ୍ୱରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରବି କଲ୍ାଣ, 
ମଧ୍ୟମବଗ୍ଷଙୁ୍କ ମଜଭୁତ କରବିା, ମହଳିାଙୁ୍କ ସଶକ୍ କରାଇ ନାରୀଶକି୍ଙୁ୍କ ବକିାଶର ରନତକୃ ତ୍ୱ 
ରେବା, କକୃରକ ମଙ୍ଳ ନୀତଗୁିଡ଼କି ସହାୟତାରର ଚାରର ପ୍ରତଟି ିରକ୍ଷତ୍ରର ଚାରୀଙୁ୍କ ସହାୟତା 
କରବିା, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶକି୍ଷା- ରରାଜଗାରର ନୂଆ ସରୁଯାଗ ସକୃଷି୍, ସାମରଜକି ନଞାୟକୁ 
ସନୁଶିି୍ତ କରବିା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବକିାଶକୁ ସବୁରବରଳ ପ୍ରାଥମିକତା ରେଇଛନ୍।ି ବକିାଶଧାରାକୁ 
ମଖୁ୍ରରୋତରର ଆଣି ଅନ୍ ସାମାଜକି କୁପ୍ରଥାକୁ ଧରାଶାୟୀ କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ବକିାଶକୁ 
ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୀତ,ି କାଯ୍୍ଷ ଧାରା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତରି ମଖୁ୍ ଆଧାର କରାଯାଇଛ।ି 2014ରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ପେବୀ ଗ୍ରହଣ କରବିା ପରର ନଜିର ପ୍ରତଟି ିନୀତ,ି ଓ କାଯ୍୍ଷ ରର 
‘ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ’କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ରେଇଛନ୍।ି ଆଉ ଏହ ିସଂକଳ୍ପ ଓ କାଯ୍୍ଷ ଧାରା ତାଙୁ୍କ କରଠାରରୁ 
ଅତ ିକରଠାର ପେରକ୍ଷପ ରନବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରଥିିଲା। ଭାରତର ସୀମା ସରୁକ୍ଷା ରହଉ 
ବା ରସହ ିରକ୍ଷତ୍ରର  ଭିର୍ଭୂିମ ିମଜଭୁତ କରବିା ରହଉ, ଆଭ୍ନ୍ରୀଣ ସରୁକ୍ଷାକୁ ସନୁଶିି୍ତ କର ି
ବସରୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବଚିାର ଦ୍ାରା ବଶି୍ୱରର ବ ିଭାରତୀୟଙ୍କ ହତିକୁ ସାମନୋରର ରଖି ମାନବତାର 
କଲ୍ାଣ ପାଇ ଁରନତକୃ ତ୍ୱ ପ୍ରେଶ୍ଷନ କରଛିନ୍।ି ଡଜିଟିାଲ୍ କ୍ରାନ୍ଠୁି ରନଇ ରଖାଲା ରଶୌଚରୁ ମକିୁ୍, 
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ରକାଭିଡ୍ ଟକିା ଦ୍ାରା ନଜି ନାଗରକିଙ୍କ ଦ୍ାରା ବଶି୍ୱ ମାନବକିତାକୁ ସରୁକି୍ଷତ 
ରଖିବା, ରପ୍ାନୀରର ରରକଡ଼୍ଷ ଅଭିବକୃଦ୍ଧ ି ହାସଲ କରବିା ଭଳ ି ଏମତି ି
ଅରନକ ସଫଳତା, ରଯଉଁଗୁଡ଼କୁି ପବୂ୍ଷରୁ ଭଗବାନ ଓ ନୟିତ ି ଉପରର 
ଭରସା କର ିହାତ ରଟକ ିେଆିଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ବାସ୍ବ ରୂରପ ହାସଲ 
କରାଯାଇପାରଛି।ି  ଅନ୍ମି ବ୍କି୍ ପାଖରର ରସବା ଓ ରଯାଜନାର ଲାଭ 
ପହଞ୍ାଇବା, ଭିର୍ଭୂିମ ିତଥା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କୁି ସମୟବଦ୍ଧ ଭାରବ ସମୂ୍ପର୍୍ଷ କରବିା, 
ସବୁ ନାଗରକିଙ୍କ ପାଖରର ଅତ୍ାବଶ୍କ ରସବା ନଶିି୍ତ କରବିା, ଏସବୁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀଙ୍କ ଶାସନକାଳର ସକରାତ୍ମକ ପରବିର୍୍ଷନର  ରଗାଟଏି 

ରଗାଟଏି ଉୋହରଣ। ସରକାର ବଭିିନ୍ନ ଉରପକି୍ଷତ, ନଯି୍ଷାତତି ବଗ୍ଷଙ୍କ ଲାଗି 
ରଯାଜନା ଆପଣାଇ ତାଙ୍କ ସଶକ୍ କରଛିନ୍,ି ଏହାଦ୍ାରା ରସମାରନ ସାମାଜକି 
ସରୁକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରକୁ ଆସପିାରଛିନ୍।ି ଖାଲି ରସତକି ିନୁରହ ଁଏହାଦ୍ାରା 
ରସମାନଙ୍କ ମନରର ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ରହବାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ସାଙ୍କୁ େନିକୁ 
େନି ରସମାରନ ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳତାର ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତାକୁ ଉରନ୍ମାଚନ 
କରୁଛନ୍।ି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁରବରଳ ଏହା ନଶିି୍ତ କରଛିନ୍ ିରଯ, ରକୌଣସ ି
ବ୍କି୍ ରଯମତି ିସରକାରୀ ରଯାଜନାରୁ ପଛରର ନପଡୁ଼। ଏଥିଲାଗି ବଗିତ 
କଛି ିବର୍ଷରର ଜନକଲ୍ାଣରୁ ଜଗତକଲ୍ାଣ ବଚିାର ପ୍ରାଥମିକତା ରହାଇଛ।ି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର 
ଶମାଦୀ ଓ ‘ନୂଆ ଭାରତ’ ଶମାଦୀ ଓ ‘ନୂଆ ଭାରତ’ 

ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ ନେନବଠୱାରୁ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ 
ଭୱାନବ େୱା�ତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରତିଛନ୍ତି, ନସନବଠୱାରୁ 
ନଗୱାେତିଏ ଶବ୍ଦ େନଥଷ୍ଟ ନଲୱାକପ୍ତି� ନହୱାଇଛତି 
ତୱାହୱା ନହଲୱା- ‘ନୂଆ ଭୱାରତ’। କତିନୁ୍ ଏହତି ଶବ୍ଦ 
ପଛନର ତୱାଙ୍କର ଉନଦେଶ୍ କ’ଣ ରହତିଛତି? 
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍ଷ ପତ୍ଷି ଅବସରନର 
ଭୱାରତ ଏକ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ କୁ ପୱାନଥ� କରତି 
ଆସନ୍ୱା 25 ବର୍ଷର େୱାତ୍ୱା ନତିର୍୍ଷ� କରତିଛତି; 
ତୱାହୱାକୁ ଅମୃତେୱାତ୍ୱା ଭୱାନବ ଅବତିହତିତ କରତିଛତି…। 

ସମରସ୍ ନଶିି୍ତଭାରବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍କ 
ପରବିାର ବରିୟରର ଅବଗତ ଥିରବ। ରସ ଗରବିୀ କ’ଣ 
ରେଖିଛନ୍,ି ଗରବିୀକୁ ଅନୁଭବ କରଛିନ୍,ି ଗରବିୀରର 

ବଞ୍ଛିନ୍।ି ଆଜ,ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରହବାପରର, ସମସ୍ ସରକାରୀ 
ସୁବଧିା ପାଇବା ପରର ରସ ନରିଜ ନଜିର ଖାେ୍ ଖର୍୍ଷ ତୁଲାଉଛନ୍,ି 
ଯାହା ଏରବ ଗଣମାଧ୍ୟମରର ରହଡ୍ାଇନ୍ ରହଉଛ।ି ରଯରତରବରଳ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କଛି ିକାମ ହାତକୁ ନଅିନ୍ ିରସରତରବରଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ 
ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପ୍ରାଧାନ୍ ଲାଭ କରଥିାଏ। ରଯରତରବରଳ 
ରଯାଜନାକୁ ରୂପାୟନ କରବିାର ସବୁ େଗି ସି୍ର ରହାଇଯାଏ 
ରସରତରବରଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରସ ରଯାଜନାକୁ ରଘାରଣା ରନ୍।ି  
ଲାଲ୍ିଲୋର ପ୍ରାଚୀରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରଯଉଁ ରଯାଜନା ରଘାରଣା 
କରଛିନ୍,ି ରସଗୁଡ଼କି ଆଜ ି ଶତପ୍ରତଶିତ ବାସ୍ବ ରୂପ  ରନଇ 
ରଲାକଙ୍କ ରସବା କରୁଛନ୍।ି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ  ଅରନକ ସମୟରର ନୂଆ ଭାରତର 

ନବନମି୍ଷାଣ କଥା କହଥିାଆନ୍,ି ଆଉ ଏହା ପଛରର ଏକ କାରଣ 
ଅଛ।ି ରସରତବରଳ ସୁବର୍୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଭାରବ ପରଚିତି ଥିବା ଭାରତକୁ 
ଅରନକଥର ବରିେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କରଛିନ୍।ି ରସମାନଙ୍କ ଉରଦେଶ୍ 
ଥିଲା ଭାରତର ଧନ ସମ୍ପର୍ିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରବିା। ରେଶ ଏହାଦ୍ାରା 
ଅରନକ କ୍ଷତ ିସହଛି।ି କନୁି୍ ରକରବ ନଜି ସଂସ୍କୃତ ିଓ ପରମ୍ପରାକୁ 
ଭୁଲି ନାହିଁ।  ରସଥିଲାଗି ରସମାରନ ଭାରତର ଶକି୍ଶାଳୀ ସଭ୍ତା-
ସଂସ୍କୃତକୁି ନଷ୍ କର ି ପାରରିଲ ନାହିଁ | ଏଭଳ ି ପରସିି୍ତରିର 
ସ୍ୱଭାବକି ଭାରବ ମନରର ପ୍ରଶନେ ଉଠପିାରର ‘ନୂଆ ଭାରତ’ କ’ଣ 
ଯାହା ବରିୟରର ବାରମ୍ବାର ଚର୍୍ଷା ରହଉଛ।ି ବାସ୍ବରର, ଭାରତ 
15 ଅଗଷ୍ 1947 ରର ସ୍ୱାଧୀନ ରହାଇଥିଲା, କନୁି୍ ଏହା ପ୍ରରତ୍କ 
ରଲାକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରବିାରର ବଫିଳ ରହାଇଥିଲା। 
ସ୍ୱାଧୀନତାର 67 ବର୍ଷ ଯାଏ, 50 ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ ରଲାକ 
ବ୍ାଙି୍କଙ୍ସ୍  ବ୍ବସ୍ାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରରବଶ କରନିଥିରଲ। ବାସଗକୃହ ରହଉ 
ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ, ସ୍ୱାସ୍୍ ସୁବଧିା,ଏକ ବକୃହତ ଜନସଂଖ୍ା ଏଥିରୁ 

ଜନ୍ମ ଦବିସ ବଶିେଷ: 17 ଶସଶ୍ଟେମ୍ବର 

କଭର ଶଷ୍ାରି ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ା
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ଏହ ି କାରଣରୁ ଅମକୃତକାଳରର ସରକାର ସମସ୍ ରଯାଜନାର ଫାଇୋ 
ଶତ ପ୍ରତଶିତ ରଲାକଙ୍କ ପାଖରର ପହଞ୍ାଇବା ଲାଗି ଯତ୍ନବାନ ରହଛିନ୍।ି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ, ଏକ ମଜଭୁତ, ଅନ୍ଭୁ୍ଷକି୍ ଏବଂ ଏକ ବକିଶତି ଭାରତ 
ନମି୍ଷାଣ ଲାଗି ଆସନ୍ା ପଚଶି ବର୍ଷକୁ ଅମକୃତ କାଳ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କର ିନୂଆ 
ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍।ି ଏହାକୁ ସାକାର କରବିା ଲାଗି ଏହ ି ରଯାଜନା 
ଜନଗଣଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ରପ୍ରରତି କରଛି।ି ବଗିତ ଆଠ ବର୍ଷଭିତରର ଅରନକ 
ବଡ଼ ବଡ଼ କାଯ୍୍ଷ  ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ।ି ଏଥିରୁ ଅରନକ ଅଭିଯାନ ଏମିତ ି
ରହଛି,ି ଯାହାର ମଳୂରର ରହଛି ିବ୍ବହାରଗତ ପରବିର୍୍ଷନ ଆଣିବା। ଏହା 

କରବିା ରକରବ ରନତକୃ ତ୍ୱ ଲାଗି ସହଜ ରହାଇ ନଥାଏ। କନୁି୍ ରଲାକ ନୀତକୁି 
ନଜିର ପଣ କର ିରସବାବ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଏହ ିେଗିରର 
ସାଥ୍ଷକ ପ୍ରୟାସ କରଛିନ୍ ିଏବଂ ସ୍ସ୍ଵଚ୍ଛତା ରହଉ ବା ରକୌଣସ ିସରକାରୀ 
ରଯାଜନାରର ଜନଗଣଙ୍କ ଭାଗିୋରୀ ସ୍ପଷ୍ଭାରବ ରେଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଏରବ 
ଏକ ନୂଆ ବଚିାର ସହ ଭାରତ ଅମକୃତଯାତ୍ାର ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି 

ପ୍ଭୱାବଶୱାଳୀ ନସୱ୍ାଗୱାନ, ପରତିବତ୍୍ଷନର ବୱାହକ
ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଭିତରର ରଗାଟଏି ବଶି୍ୱାସ ରହଛି ିରଯ, ରସା୍ଗାନଗୁଡ଼କି 

ଶଦେର ପ୍ରତଟିି ବ୍କି୍ ନଶରନ୍ଦ୍ର 
ଶମାଦୀଙ୍କ ଶନତୃତ୍ୱକୁ ନଜି ନଜି 
ନଜରଶର ଶଦଖ ିଥାଆନ୍।ି କଏି 
ତାଙୁ୍କ ଜଶଣ ସମାଜ ଶସବକ ରୂପଶର 
ଶଦଶଖ, ତ ଆଉ କଏି ତାଙୁ୍କ ଶଦେର 
ସରୁକ୍ା ପ୍ରତ ିପ୍ରତବିଦ୍ ଜଶଣ ଦୃଢ 
ଇଚ୍ାେକି୍ସମ୍ନ୍ନ ମଜଭୁତ ଶନତା 
ଭାଶବ। କଏି ତାଙୁ୍କ ଭାରତୀୟ 
ସଂସ୍ତୃକିୁ ବଶି୍ୱଶର ପରିଚୟ 
କରାଉଥବିା ମ�ାନ ତପସ୍ୱୀ ଭାଶବ 
ଶଦଶଖ ତ ଆଉ କଏି ତାଙୁ୍କ ଶଯାଗ 
ଭାରତକୁ ବଶି୍ୱର ସମସ୍ତ ମଞ୍ଶର 
ପ୍ରତଷି୍ିତ କରିଥବିା ଭାରତମାତାର 
ସପୁତୁ୍ ଭାଶବ ଶଦଖଥିାଏ। 
ଯବୁକମାନଙୁ୍କ ଶସ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍
ମାଗ୍ଷଦେ୍ଷକ ଭାଶବ ନଜର ଆସନ୍,ି ତ 
ଆଉ କା�ାକୁ ଗରିବଙୁ୍କ ଘର ଏବଂ 
ଶସ� ିଘରକୁ ବଜିଳିୁ, ପାଣ,ି ଗ୍ାସ, 
ଶେୌଚାଳୟ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍୍ଷ 
ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଥବିା ଅଥବା ଗରିବଙ୍କ 
ଉଦ୍ାରକ ଭାଶବ ଦୃେ୍ମାନ �ୁଅନ୍।ି 
ଅମିତ ୋ�, ଶକନ୍ଦ୍ର ଗ�ୃମନ୍ତୀ 

ଶମା ସରକାରର କାମ କରିବା ପ୍ରକ୍ୟିା ଅଲଗା। 
ଏଶବ ଅଟକବିା, ଲଟକବିା ବା ଭଟକବିା 

ଶ�ବନା�ି।ଁ ଏଶବ ଫାଇଲଗରିୁ୍କୁ ଚାପିଶଦବା 
ସଂସ୍ତୃ ିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛ।ି ସରକାର ନଜିର 

ପ୍ରତଟିି ମିେନ, ପ୍ରତଟିି ସଂକଳ୍ପକୁ ଶଲାକଙ୍କ 
ସ�ଶଯାଗ ଦ୍ାରା ପରୂଣ କରୁଛନ୍।ି 

କଭର ଶଷ୍ାରି ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ା

ବଞ୍ତି ରହାଇଥିରଲ। ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କି ଆରମ୍ଭ ରହଉଥିଲା କନୁି୍ 
ରଶର ରହାଇପାରୁନଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରର ଭାର ବଢବିାରର  
ଲାଗିଥିଲ।  ଅମଲାତନ୍ତ ଏବଂ ନାଲିଫିତା, ପ୍ରଗତରି ବାଧକ ରହଉଥିଲା।  
ୋରଦି୍ର୍ େୂରୀକରଣ ବରିୟରର ଆରଲାଚନା ରହଉଥିଲା, କନୁି୍ 
େୀଘ୍ଷେନି ଧର ିୋରଦି୍ର୍ େୂରୀକରଣ େଗିରର ରକୌଣସ ିମିଳତି ପ୍ରୟାସ 
କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏଭଳ ିପରସି୍ିତରିର ରଯରତରବରଳ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭାବରର କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରଥିିରଲ, ରସରତରବରଳ ତାଙ୍କ 
ସମ୍ଖୁରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ବାନ ଥିଲା: 'ଚଲ୍ ତା ରହୈ, ଚଲରନ ରୋ’, 
କୁଛ ରନହିଁ ରହା ସକତା, ଆଡଜଷ୍ କର ରଲା। 

ରେଶର ସମୁୋୟ ଜନସଂଖ୍ାର 65 ପ୍ରତଶିତ ରହଉଛନ୍ ି35 ବର୍ଷରୁ 
କମ୍ ଯୁବକ। ରସହପିର ିଜନସଂଖ୍ାର 50 ପ୍ରତଶିତ 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 
ବୟସର।  ସାଧାରଣଭାରବ ରସମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆଶା ରହଉଛ ି
ରେଶକୁ ନୂଆ ଶଖିର ପହଞ୍ାଇବା।    ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ ଏହ ିଯୁବ 
ଭାରତର ଯୁବ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅତ ିନକିଟରୁ ରେଖିଛନ୍ ିଏବଂ  ବୁଝଛିନ୍।ି  
ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ନୂତନ ଶକି୍ ସଞ୍ାର କରବିାକୁ 'ନୂତନ ଭାରତ'ର 
ମନ୍ତ ରେଇଛନ୍।ି ରସ ରଯପର ି ଡଜିଟିାଲ୍ ରଟରକନୋରଲାଜକୁି ଗ୍ରହଣ 
କରଛିନ୍,ି ଅନ୍ ରକୌଣସ ି ରନତା ଏହା କରନିାହାଁନ୍।ି ଏହ ି କାରଣରୁ 
ରେଶରର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହା ଘଟଥିିଲା ରଯ ସମାଜର ସୀମାନ୍ରର 
ଥିବା ରଲାକମାରନ ସରକାରୀ ରଯାଜନାର ସଧିାସଳଖ ଲାଭ ପାଇଥିରଲ। 
'ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ' ରକବଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମନ୍ତ ନୁରହଁ ବରଂ ରସ ଏହାକୁ ନଜି 
ଜୀବନରର କାଯ୍ଷ୍କାରୀ କରଛିନ୍।ି ରସ ଜରଣ କରଠାର ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ।

ଉର ି ସଜ୍ଣିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ବାଲାରକାଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ 
ନରିଦେ୍ଷଶ ରେଇ ଭାରତର ଶକି୍ ପ୍ରେଶ୍ଷନ କର ିଭାରତର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା 
ରେବା ପାଇଁ ଭାରତ ରଯ ରକୌଣସ ି ସ୍ରକୁ ଯାଇପାରବି ରବାଲି ଏକ 
ବାର୍୍ଷା ରେଇଛ।ି ଏକ ଜନ ଆରଦୋଳନରର ପରଣିତ ରହାଇଥିବା ଆତ୍ମ 

ନଭି୍ଷର ଭାରତ ଅଭିଯାନରର ରେଶକୁ ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳ 
କରବିା େଗିରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ ଉତ୍ସାହତି କରଛିନ୍।ି 
ତାଙ୍କର ବରିରାଧୀମାରନ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କରନ୍ ି ରଯ ରସ 
ଆରେୌ ସୁରଯାଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ ିନାହିଁ। ରେଶ ସମ୍ଖୁୀନ 
ରହଉଥିବା ଆହ୍ବାନଗୁଡ଼କୁି ସୁରଯାଗରର ପରଣିତ କରବିା 
ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଦୁ୍ତ ସାମଥ୍ଷ୍ ଅଛ।ି 
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ଅମତୃଯାତ୍ା ଓ ନୂଆ ଭାରତ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଣିକୀରର ରେଶ ରକମତି ି ରହବ ତାହାକୁ ରନଇ 
ରେଶ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହ କାମ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଏହ ି ସଂକଳ୍ପକୁ ପରୂା 
କରବିାକୁ ଏହାର ଉର୍ାର ରହଛି ି ‘ଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ’ ଆଉ ଧ୍ୟଜବାହକ 
ରହଛିନ୍ ି ଆପଣ ଯୁବା ଇରନାରଭଟର। ଅମକୃତକାଳର ଏହ ି 25 ବର୍ଷ 
ଅଭୂତପବୂ୍ଷ ସମ୍ଭାବନା ରନଇ ଆସଛି।ି ଏହ ି ସମ୍ଭାବନା ଓ ସଂକଳ୍ପସବୁ 
ସଧିାସଳଖ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭବରି୍ତ ସହ ରଯାଡ଼ ି ରହାଇଛ।ି ଆସନ୍ା 
25ବର୍ଷରର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସଫଳତା ହିଁ ରହବ ଭାରତର ସଫଳତା। 
ଲାଲ୍ଲିୋରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଭାରଣରର ଆକାଂକ୍ଷୀ ସମାଜର ଏକ ନୂଆ 
ଅବଧାରଣା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସାମନୋରର ରଖିଥିରଲ। ଯାହାର ଉରଦେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ 
ରଯ, ଆକାଂକ୍ଷାରର ଭରା ସମାଜ ବଡ଼ ପରବିର୍୍ଷନର ବାହକ ରହାଇଥାଏ। 
କାରଣ ଏହାଦ୍ାରା ମନ ଓ ମସି୍ଷ୍ରର ଆଶା, ଆହ୍ବାନ, ସରୁଯାଗ ଏବଂ 
େକୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକି୍ ଥାଏ। ରଯଉଁଭଳ ି ଭାରବ 60-70େଶକରର ସବୁଜ 
କ୍ରାନ୍ଦି୍ାରା ଭାରତ ନଜିର ସାମଥ୍୍ଷ  ରେଖିଥିଲା, ଆଉ କକୃରକମାରନ 
ଧାନ ଉତ୍ାେନ କର ିଭାରତକୁ ଆତ୍ମନଭି୍ଷର କରଥିିରଲ, ରସହଭିଳ ିବଗିତ 
କଛି ି ବର୍ଷ ରହଲା ଭିର୍ଭୂିମ ି ରକ୍ଷତ୍ରର କ୍ରାନ୍ ି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଭାରତ 
େରୁତଗତରିର ଆଗକୁ ବଢୁଛ।ି ରସ ସ୍ୱାସ୍୍ ରକ୍ଷତ୍ ରହୁ ବା ଡଜିଟିାଲ୍, 
ରଟରକନୋରଲାଜ ିରକ୍ଷତ୍ ରହଉ ବା କ୍ଷମତାର ପରଚିୟ, କକୃର ିରହଉ ବା ଶକି୍ଷା 
ପ୍ରରତ୍କ ରକ୍ଷତ୍କୁ ଆଧୁନକି କରବିା ପାଇ ଁଗୁରୁତ୍ୱ େଆିଯାଉଛ,ି ଯାହା 
ପ୍ରତ ିେନି ନୂଆ ସରୁଯାଗ ରନଇ ଆମ ଆଗରର ଠଆି ରହଉଛ।ି ରରୋନ 
ରଟରକନୋରଲାଜ,ି ରଟଲି କନର୍ଲଟେସନ୍, ଡଜିଟିାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ିଚୁ୍ସନ,୍ ଭଚୁ୍ଷଆଲ୍ 
ସଲୁ୍ସନ,୍ ଏହ ିସମସ୍ ରକ୍ଷତ୍ରର ଅଥ୍ଷାତ୍ ରସବାଠାରୁ ରନଇ ନମି୍ଷାଣ 
ଯାଏ ଅରନକ ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ରଯଉଁଭଳ ିଭାରବ ଚାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍୍ 
ରକ୍ଷତ୍ରର ରରୋନ୍ ରଟରକନୋରଲାଜକୂି ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରେବା ଲାଗି ନୂଆ ନୂଆ 
ରଟରକନୋରଲାଜ ିଉପରର  ଯୁବକମାରନ କାମ କରୁଛନ୍ ିଠକି୍ ରସହଭିଳ ି
ଜଳରସଚନ ଉପକରଣଗୁଡ଼କୁି ସ୍ାଟ୍ଷ କରବିାଲାଗି ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼କୁି 
ଉରନ୍ମାଚନ କର ିପରବିର୍୍ଷନ ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଜାର ିରଖିଛନ୍।ି 

ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହବା େରକାର ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣ ରଲାକଙ୍କ ହକୃେୟକୁ 
ଛୁଉଁଥିବା ଆବଶ୍କ। କନୁି୍ ରମେୀ ସରକାର  ପ୍ରତ ିବର୍ଷ ବକିାଶକୁ ଆଧାର 
କର ିରସା୍ଗାନକୁ ବେଳାଇଛନ୍।ି ରକୌଣସ ିବ ିରଗାଟଏି ରସା୍ଗାନ ଏଠାରର 
ଆକସି୍କ ନୁରହଁ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରର ରସ ରସା୍ଗାନ ରେଇଥିରଲ ‘ ବର୍ଷ ଏକ, 
ଆରମ୍ଭ ଅରନକ’। ଆଉ ଦ୍ତିୀୟ ବର୍ଷରର ରସା୍ଗାନ ଆସଲିା, ‘ ରମା ରେଶ 
ବେଳୁଛ,ି ଆଗକୁ ବଢୁଛ’ି। ସଫଳତାର ତକୃ ତୀୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଳବିା ରବରଳ 
ତଥା ବମିଦୁ୍ରୀକରଣ ବର୍ଷରର ରସା୍ଗାନ ଥିଲା ‘ସାଙ୍ରର ଅଛୁ, ବଶି୍ୱାସ 
ରହଛି…ି। ଚତୁଥ୍ଷ ବର୍ଷରର ସରକାରଙ୍କ ବଚିାରକୁ ସ୍ପଷ୍ କରବିା ଲାଗି ରସା୍ଗାନ୍ 
ରହଥିିଲା ‘‘ମହତ୍ ଉରଦେଶ୍, ଠକିଣା ବକିାଶ’.. । 

ରଯରତରବରଳ ‘ସବ୍ କା ସାଥ, ସବ୍ କା ବକିାଶ ଏବଂ ସବ୍ କା ବଶି୍ୱାସ’ 
ରସା୍ଗାନ ରମୌଳକି ମନ୍ତ ରହଲା, ରସରତବରଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଲାଲ୍ କଲିୋର 
ପ୍ରାଚୀରରୁ ରଲାକଙ୍କ ଭାଗିୋରୀକୁ ଆହୁର ିବଢାଇବା ଲାଗି ନୂଆ ରସା୍ଗାନ 
ରେରଲ ‘ ସବୁକା ସାଥ, ସବ୍ କା ବକିାଶ, ସବ୍ କା ବଶି୍ୱାସ, ସବ୍ କା ପ୍ରୟାସ’। 
ବଗିତ ବର୍ଷଗୁଡ଼କିରର ଭାରତ େରୁତ ବକିାଶ ହାସଲ କରଛି ିଆଉ ନକିଟରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଛିନ୍,ି ସରକାରଙ୍କ ଆଠବର୍ଷ ପରୂ୍୍ଣିକୁ ରସ ରସବା, ଉର୍ମ 
ଶାସନ ଓ ଗରବି କଲ୍ାଣ ଲାଗି ଉତ୍ସଗ୍ଷ କରଛିନ୍।ି 

ଅମୃତ ସଂକଳ୍ପ: ସମସ୍ଙ୍କ ପ୍�ୱାସ ଓ ଜନ ଭୱାଗତିେୱାରୀ
ରେଶର ରକୌଣସ ି ବ ି ରକାଣରର ରକୌଣସ ି ବ ି ବ୍କି୍ ରଯମତି ି ବକିାଶ 
ପ୍ରକି୍ରୟାରୁ େୂରରର ନରହରିବ ତାହାକୁ ପ୍ରତ ି ପଯ୍୍ଷ ାୟରର ନଶିି୍ତ କରବିା 
ଲାଗି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ପେରକ୍ଷପ ରନଇଛନ୍।ି ଜନଭାଗିୋରୀ 
ଅଥ୍ଷାତ୍ ସବ୍ କାସାଥ, ସବ୍ କା ବକିାଶ, ସବ୍ କା ବଶି୍ୱାସ, ସବ୍ କା ବଶି୍ୱାସର 
ପରଣିାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜ ିସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କହନୁ୍ କ ିଡଜିଟିାଟାଲ୍ ଇଣି୍ଆ, 
ରମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ, ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭାରତ, ରଭାକାଲ୍ ଫର ରଲାକାଲ ପ୍ରଭକୃ ତ ି
ରଗାଟଏି ରଗାଟଏି ରଯାଜନା ନୁରହ ଁବରଂ  ଜନ ଆରଦୋଳନରର ପରଣିତ 
ରହାଇଗଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀଙ୍କ କାଯ୍୍ଷ ରଶୈଳୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ରହଉଛ ିରଲାକଙ୍କ ଆବଶ୍କତାକୁ ବୁଝବିା। ରସ ସବୁରବରଳ ରସ ସରକାର 
ରହଉ ବା ରାଜନୀତ ିସବୁ ରକ୍ଷତ୍ରର ରକୌଣସ ିନଷି୍ପର୍ ିରନବା ପବୂ୍ଷରୁ ପ୍ରଥରମ 
ରଲାକଙ୍କ ବଚିାର ସହ ରଯାଡ଼ ି ରହବା ଲାଗି ଚାହାନ୍।ି ରଯରତରବରଳ 
ଏହଭିଳ ିଅଧ୍ୟନ ପରୂା ରହାଇଯାଏ ରସରତରବରଳ ନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଇ 
ତାହାକୁ ସଫଳ ରୂପ ରେବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥାଏ। ଯେ ିବଗିତ 
କଛି ିବର୍ଷରର ଉୋହରଣଗୁଡ଼କୁି ରେଖିବା, ରତରବ ରକାଭିଡ୍ ସମୟ ସାମନୋକୁ 
ଆସବିା ସ୍ୱଭାବକି। ଏହ ି ସମୟରର ରସ ଆତ୍ମନଭି୍ଷରତାକୁ ରଲାକଙ୍କ ସହ 
ଏମତି ିରଯାଡ଼ଥିିରଲ ରଯ ତାହା ରଲାକଙ୍କ ହକୃେୟକୁ ଛୁଇଥଁିଲା ଓ ରଲାରକ 
ଏହାକୁ ଏକ ଆରଦୋଳନରର ପରଣିତ କର ିତାହାକୁ ଅତ୍ନ୍ ସଫଳତା ପ୍ରୋନ 
କରଥିିରଲ। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ରଯ ରସରତବରଳ ରଲାରକ ଘରର ବଦେ 
ଥିରଲ ଆଉ ନଜିର ସୀମତି ସମ୍ବଳରର ରସ କପିର ିପରସି୍ତିକୁି  ମକୁାବଲିା 
କରବି ଏବଂ ଏହ ିକରଠାର ସମୟରୁ ମକୁୁଳବି ତାହାଚନି୍ା କରୁଥିଲା। ଏଣୁ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଯରତରବରଳ 25 ମାର୍୍ଷରର ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ରହଲା ତ 
26 ମାର୍୍ଷରର 1.7 ରକାଟ ିରଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁଗରବି କଲ୍ାଣ ରଯାଜନା ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଅଥ୍ଷାତ୍ ପରସି୍ତିକୁି ଆଖରର ରଖି ରଲାକଙ୍କ ଆବଶ୍କତା 
ଅନୁସାରର ରଣନୀତ ି ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଓ ରଯାଜନା ପ୍ରଣୟନ ରହଉଛ ି ରମାେୀଙ୍କ 
ସ୍ୱତନ୍ତତାର ଏକ ପରଚିୟ। 

ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ସନୁଶିି୍ତ କରଛିନ୍ ିରଯ, ସମାଜର ଏହ ିବକିାଶ 
ଯାତ୍ାରର ରକୌଣସ ିରଲାକ ନ, ବଗ୍ଷ, ଭୂଭାଗ ବା ରେଶର ରକୌଣସ ିରକାଣ 

ପଛରର ପଡ଼ ିନଯାଉ, ବଞ୍ତି ନରହୁ। ବକିାଶ ସବ୍ଷାଙ୍ୀନ ରହବା ଆବଶ୍କ। 
ରେଶର ଅରନକ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଳକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ବଗିତ ଆଠ ବର୍ଷ 
ରହଲା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛ।ି ପୂବ୍ଷ ଭାରତ ରହଉ ବା ଜମ୍ ୁକଶୀ୍ର, ଲୋଖ 
ତଥା ପରୂା ହମିାଳୟ ରକ୍ଷତ୍, ଅଥବା ଆେବିାସୀ ଅଞ୍ଳ ପ୍ରଭକୃ ତ ିଭବରି୍ତରର 
ଭାରତର ବକିାଶ ଯାତ୍ାରର ବହୁତ ବଡ଼ ପକୃଷ୍ଭୂମ ିରହବାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି 

ରସ ବଶି୍ୱସ୍ରୀୟ ଭିର୍ଭୂିମ ିରହଉ, ଶକି୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍୍, ପୁଷି୍, ସଡ଼କ, ନଯୁିକି୍ 
ଭିର୍କି ରଯାଜନାଗୁଡ଼କୁି ପ୍ରାଥମକିତା ରେବା ରହଉ, ଗାଁ-ଗାଁରର ଅପଟେିକାଲ୍ 
ଫାଇବର ବଛିାଇବା ରହଉ, ନବସକୃଜନକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରେଇ ଯୁବା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ 
ସାକାର କରବିା ପାଇ ଁଜଳ, ସ୍ଳ ଆକାଶ ସବୁ ରକ୍ଷତ୍ରର ଅସାଧାରଣ କାଯ୍୍ଷ  
କରାଯାଇଛ।ି ଏରବ ରଯରତରବରଳ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରୂ୍୍ଣି  କର ି
ରେଶ ଆସନ୍ା 25 ବର୍ଷକୁ ଅମକୃତ କାଳ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କର ିଏକ ଅମକୃତ 
ସଂକଳ୍ପ ରନଇଛ ି  ରସରତରବରଳ ଆସନୁ୍ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀଙ୍କ ଲମତି ିମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ନଷି୍ପର୍ଗୁିଡ଼କି ବାବେରର ରଯଉଁଗୂଡ଼କି ଏହ ି
ଅମକୃତ ଯାତ୍ାର ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼କୁି ହାସଲ କରବିାରର ପକୃଷ୍ଭୂମ ିସାଜଛିନ୍…ି।n

କଭର ଶଷ୍ାରି ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ା
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ବପିଦକୁ  ସଶୁଯାଗଶର ବଦଳାଇ  
ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ରାସ୍ତାଶର ଭାରତ 

ଏକବଂିେ େତାବ୍ୀକୁ ଭାରତର େତାବ୍ୀଶର 
ପରିଣତ କରିବା ସ୍ୱ୍ନେକୁ  ସାକାର କରିବା ପାଇ ଁ

ଶଦେକୁ ଆତ୍ମନଭି୍ଷରେୀଳ କରିବାକୁ ଶ�ବ। ଅଥ୍ଷାତ୍ 
ଏଶବ ଗବ୍ଷର ସ�ତି ସ୍ାନୀୟ ଉତ୍ାଦକୁ ଶପ୍ରାତ୍ା�ତି 

କରିବା ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ ଉତ୍ାଦକୁ ଜଗତୀକରଣ 
କରିବାଶର ସା�ାଯ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛ।ି ”

 -ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ।

n  ଭାରବ 21 ପ୍ରତଶିତ ଅଂଶଧନ ସହତି ଭାରତ ବଶି୍ୱର ସବୁଠାରୁ 
ବଡ଼ େୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାେକ ରାଷ୍ଟ୍ର।ଗହମ ଏବଂ ମାଛ ଉତ୍ାେନରର 
ଦ୍ତିୀୟ ବକୃହର୍ମ ଉତ୍ାେନକାରୀ  ରହାଇଥିବା ରବରଳ ତକୃ ତୀୟ 
ବକୃହର୍ମ ଅଣ୍ା ଉତ୍ାେନକାରୀ ଏବଂ କଫି ଉତ୍ାେନରର ବଶି୍ୱର 
ସପ୍ମ ବକୃହର୍ମ ରେଶ। 

n  ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ରପ୍ାନ ି600 ଗୁଣ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି 2021-
2022 ମସହିାରର ରମାଟ ରପ୍ାନ ି674 ବଲିିୟନ ଡଲାରରର 
ପହଞ୍ଛି,ି ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ାନୀ ପ୍ରାୟ 420 ବଲିିୟନ 
ଡଲାର ରହାଇଥିବାରବରଳ ରସବା ରପ୍ାନ ିପରମିାଣ ରହଉଛ ି
254 ବଲିିୟନ ଡଲାର। 

n  2021-22ରର 5.5 ବଲିିୟନ ଡଲାରର ରମାବାଇଲ୍ ରପ୍ାନୀ।
n  2013ରର ରେଶରୁ 124 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ମଲୂ୍ର ମହୁ ରପ୍ାନ ି

ରହାଇଥିଲା, ଯାହା 2022ରର 309 ରକାଟରିର ପହଞ୍ଥିିଲା। 
ବଶି୍ୱରର ମହୁ ଉତ୍ାେନ ରକ୍ଷତ୍ରର ଭାରତରସ୍ା ନ ଅଷ୍ମ  
ଥିବାରବରଳ ରପ୍ାନକିାରୀଭାରବ 9ମ ସ୍ାନରର ରହଛି।ି

n  2021-22 ମସହିାରର 70 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଗହମ, 1 ବଲିିୟନ 
ଡଲାର୍ କଫି ରପ୍ାନୀ ରହାଇଛ।ି ଭାରତ ରହଉଛ ିଚନି ିରପ୍ାନ ି
କରୁଥିବା ଦ୍ତିୀୟ ବକୃହର୍ମ ରେଶ ।

n  ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ଖାେ୍ ଶସ୍ ଉତ୍ାେନରର 6 ଗୁଣ ବକୃଦ୍ଧ,ି 
2021-22ରର 314.51 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଉତ୍ାେନ।

ନେନତନବନଳ ଶତୱାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହୱାମୱାରୀର ଭ� ସବୁଆନଡ଼ ବ୍ୱାପତିଥିଲୱା, ନେନତନବନଳ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ 12 
ମଇ 2020ନର ନେଶକୁ ସନମବେୱାଧିତ କରତି ଏକବତିଂଶ ଶତୱାବ୍ଦୀକୁ ଭୱାରତର ଶତୱାବ୍ଦୀନର ବେଳୱାଇବୱାକୁ  ଭୱାରତକୁ ଆତ୍ମନତିଭ୍ଷରଶୀଳ 
କରତିବୱା ବତିର�ନର କହତିଥିନଲ।  ଏଥିଲୱାଗତି ନସ ପ୍ନତ୍କ ସ୍ରନର ଆନଲୱାଚନୱା କରତିଥିନଲ। ବ୍ବସୱା�ୀ ଏବଂ ଉତ୍ୱାେକଙ୍କ ପୱାଇଁ 
ଆଇନଗତ ପ୍ତତିବନ୍ଧକ ହେୱାଇ 20 ଲକ୍ଷ ନକୱାେତି େଙ୍କୱାର ଏକ ଆତ୍ମନତିଭ୍ଷରଶୀଳ ଭୱାରତ ପ୍ୱାନକଜ୍ ତତିଆରତି କରତିଥିନଲ, େୱାହୱାର 
ପ୍ଭୱାବ ଏନବ ଉତ୍ୱାେନ ଏବଂ ରପ୍ୱାନତି ଆକଳନନର ସ୍ପଷ୍ଟ ନେଖୱାେୱାଏ।

ଖଦୀ ଏକ ଫ୍ାେନ ବ୍ାଣ୍ଶର ପରିଣତ
2003ରର ଗୁଜୁରାଟର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଭାବରର ଖେୀ ଅବସ୍ା ସଧୁାରବିା 
ପାଇଁ 'ଖାେୀ ଫର୍ ରନସନ୍' ଏବଂ 'ଖେୀ ଫର୍ ଫ୍ାଶନ୍' ରସ୍ାଗାନରର 
କାଯ୍ଷ୍ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। ରଯରତରବରଳ ରସ 2014ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ରହରଲ  ଏଥିରର  'ଖେୀ ଫର ଟ୍ାନ୍ଫରମ୍ଷସନ୍'ର ରରିଜାଲୁ୍ସନ୍ ରଯାଡ଼ ି
ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରତି କରଥିିରଲ। ଖେୀ ସହ ଜଡ଼ତି ସମସ୍ାଗୁଡ଼କୁି ହଟାଇ 
ରେଶବାସୀଙୁ୍କ ଖେୀ ଉତ୍ାେନ କରବିାକୁ ଉତ୍ସାହତି କରଥିିରଲ। ଏହାଦ୍ାରା 
ଖେୀ ଟପ୍ ଫ୍ାଶନ୍ ବ୍ାଣ୍ ରହଲା। ଗତ 8 ବର୍ଷରର ବକିି୍ର 4 ଗୁଣ ବକୃଦ୍ଧ ି
ପାଇଲା। ଭାରତରର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଖେୀ ଏବଂ ଗ୍ରାରମାରେ୍ାଗ 
କାରବାର 1 ଲକ୍ଷ ରକାଟରିର ପହଞ୍ଛି।ି ଅରଢଇ ରକାଟ ିନୂଆ ନଯୁିକି୍ ସକୃଷି୍ 
ରହାଇଛ।ି 

PPE କଟ୍ି ଏବଂ N-95 ମାସ୍: େନୂରୁ େଖିର 
ପଯ୍୍ଷ ନ୍
ରଯରତରବରଳ ରକାଭିଡ -19 ଆସଲିା, ରେଶରର PPE କଟି୍ ଉତ୍ାେନ 
ନଗଣ୍ ଥିଲା। ବର୍୍ଷମାନ କନୁି୍ ଭାରତ ରହଉଛ ିଚୀନ୍ ପରର ବଶି୍ୱର ଦ୍ତିୀୟ 
ବକୃହର୍ମ PPE କଟି୍ ଉତ୍ାେନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। PPE ବଡ ିକଭର ଉତ୍ାେନ 
କ୍ଷମତା ରେୈନକି 4.5 ଲକ୍ଷରର ପହଞ୍ଛି ିଏବଂ N-95 ମାସ୍ର ଉତ୍ାେନ 
କ୍ଷମତା େନିକୁ 32 ଲକ୍ଷରର ପହଞ୍ଛି।ି

01
କଭର ଶଷ୍ାରି ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ା



14 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର |  16-30 ସସସ୍ଟେମ୍ବର, 2022

ଶଯଶତଶବଶଳ ଆଶମ ବ୍ଜି ଏବଂ ରାସ୍ତା ନମି୍ଷାଣ 
କରୁ, ଆଶମ ଶକବଳ ସ�ର ଏବଂ ଗ୍ାମକୁ 
ସଂଶଯାଗ କରୁନା�ୁ,ଁ ଆଶମ ସଫଳତାକୁ ଆକାଂକ୍ା, 
ସଶୁଯାଗ ସ�ତି ଆୋ ଏବଂ ସଖୁ ସ�ତି ଆୋକୁ 
ଶଯାରି୍ଥାଉ।-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମି୍ଷାଣଶର 
ତନିଗିଣୁା ବୃଦି୍

(କିର୍ଲାମିେର ପ୍ରତିଦିନ) 

2013-14
2020-21

ଲକ୍୍

12
37
50

n  ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ହାରାହାର ି
ରବଗରର 25 ପ୍ରତଶିତ ବକୃଦ୍ଧ ି

n  65,000 କରିଲାମଟିର ଲମ୍ବା 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରନଟୱାକ୍ଷର 
ବକିାଶ ଚାଲିଛ ି

n 550 ଜଲିୋ 4 ରୁ ଅଧିକ ରଲନ୍ 
ବଶିଷି୍ ରାଜପଥ ଦ୍ାରା ସଂଯୁକ୍

n କରଡିରଗୁଡକି ସଂଖ୍ା 6 ରୁ 
50 କୁ ବକୃଦ୍ଧି

n  194 ପ୍ରକଳ୍ପ ବଦେର ଭିର୍କି 

ବକିାଶ ରଯାଜନା ସାଗରମାଲା 
ଅଧୀନରର ସମାପ୍

n ପ୍ରାୟ 27 ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ 
କାଯ୍୍ଷ କ୍ଷମ,  25 ରୁ ଅଧିକ 
କାମ ଚାଲିଛ ି

n 9,367 ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାତୀୟ 
ଭିର୍ଭୂିମ ିପାଇପଲାଇନ 
ରଯାଜନାରର ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍, ଏହାର 
ମଲୂ୍ 142 ଲକ୍ଷ ରକାଟରୁି 
ଅଧିକ। 2,444 ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ 
ଆରମ୍ଭ ।

ଦଲୀରଦେ ଦିନ ଧରି ଭିତି୍ଭୂମି ସମସ୍ା ସହ ସଂଗ୍ାମ 
କରିଆସଥୁବିା ର୍ଦଶର୍ର ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁର୍କବଳ 
ସବଦୋଧକି ପଞିୁ୍ ବିନିର୍ରାଗ କରାରାଉନାହି ଁ, ବରଂ 
ବିଶ୍ୱସନଲୀୟ ଭିତି୍ଭୂମି ନିମଦୋଣ ର୍କ୍ତ୍ରର୍ର କ୍ରମାଗତଭାର୍ବ 
ନୂତନ ର୍ରକରଦେ ସଷିୃ୍ ର୍ହଉଛି।

ଶଦଢଗଣୁା ବଢିଲା 
ଜାତୀୟରାଜପଥ ନମି୍ଷାଣ 

91,287 3,81,315 7,05,8171,41,345
2013 2013 2020-212020-21

ଶଦେର 99% ଗ୍ାମାଞ୍ଳକୁ 
ରାସ୍ତା ପ�ଞ୍ଲିା 

(କି
ର୍ଲ

ାମି
େର

 ପ୍ର
ତିଦ

ିନ)
 

କଶିଲାମିଟରରୁ ଅଧକି ସର୍କ 
ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଇଛ ିଭରତମାଲା 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଶର,    11 
ଏକ୍ସଶପ୍ରସଶୱଶର କାମ ଜାରି 8,0

00
 

ଇନଫ୍ାଷ୍ଟ୍ରକଚର ଗତକିୁ ନୂଆ େକି୍ 
ଏ�ା ଶ�ଉଛ ିଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବଷ୍ଷ, ଅମତୃକାଳ। ଏକ 
ଆତ୍ମନଭି୍ଷରେୀଳ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ସ�ତି, ଆଶମ ଆଗାମୀ 25 ବଷ୍ଷ 
ପାଇ ଁଭାରତର ଭିତି୍ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ାପନ କରୁଛ।ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗତେିକି୍ ଜାତୀୟ 
ମାଷ୍ର ୍ା୍ନ ଭାରତର ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମନଭି୍ଷରେୀଳତାକୁ ପରବତ୍୍ଷୀ 
ସ୍ତରକୁ ଶନବାକୁ ଯାଉଛ-ି ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

02
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ଆଧନୁକି ଭିତି୍ଭୂମି
ଅଥଦୋତ୍ ଭାରତ ବିକାଶର୍ର ନୂତନ ଆରମ୍ଭ
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n  ରାସ୍ା ନମି୍ଷାଣ ପରର ପାଇପ୍ ପକାଇବା ପାଇ ଁଏକ ଗାତ 
ରଖାଳବିା କମି୍ବା ରକବୁଲ୍  ବଛିାଇବା ପାଇ ଁସମଗ୍ର ରାସ୍ା 
ରଖାଳବିା, ବଭିାଗଗୁଡ଼କି ଭିତରର ସମନ୍ବୟର ଅଭାବକୁ 
େଶ୍ଷାଇଥାଏ। ରହରଲ ଏସବୁରର ପ୍ରତଟି ିଭାରତ ଅରନକ େନି 
ଧର ିଅଭ୍ସ୍ ଥିରଲ।    

n  ଏହ ିସମନ୍ବୟର ଅଭାବକୁ େୂର କରବିା ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଅରକଟୋବର 2021 ରର 107 ଲକ୍ଷ ରକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ଗତଶିକି୍ ନ୍ାସନାଲ ମାଷ୍ର ପ୍ାନ ଆରମ୍ଭ କର ି16 ଟ ି

ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ବଭିାଗକୁ ରଗାଟଏି ପ୍ାଟଫମ୍ଷରର ସଂରଯାଗ 
କରଛିନ୍।ି

n  ବର୍୍ଷମାନ ରେଶରର ନମି୍ଷାଣ ରହଉଥିବା ପ୍ରରତ୍କ ଭିର୍ଭୂିମି 
ପ୍ରକଳ୍ପ ‘ଗତଶିକି୍’ ପରସିରଭୁକ୍ ରହବ। ଆସନ୍ା ଆଥ୍ଣିକ 
ବର୍ଷରର 25000 କରିଲାମଟିର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, 60 କରିଲାମଟିର ରରାପରୱ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରରଳ 
ସରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁ'କବଚ୍', 100 କାରଗ୍ଷା ଟମ୍ଣିନାଲର ବକିାଶ ମଧ୍ୟ 
ଏହାର ପରସିରଭୁକ୍ ରହାଇଛ।ି 

ଏଶବ ଅଟକୁ ନା�ି,ଁ ଭଟକୁ 
ନା�ି ଁକ ିଲଟକୁ ନା�ି ଁପ୍ରକଳ୍ପ   

ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ଉଦ୍ାଟନ

ଅଟଳ ସରୁ୍ଗେ 2002 2020

କାେ ିଶରଳ ବ୍ଜ୍ି 2003 2020

ଶପରିଶଫରାଲ୍ ଏକ୍ସଶପ୍ରସଶୱ 2003 2018

ବଦିର-କଲବୁଗ୍ଷୀ ଶରଳଲାଇନ 2000 2017

ପାକଶୟାଗେ ଏୟାରଶପାଟ୍ଷ 2008 2018

ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ 2002 2016

ଶକାଲ୍ଲମ ବାଇପାସ ୍ 1972 2019

ସଜୁ୍ଷ ଶକନାଲ୍ ଶଯାଜାନ 1978 2021

ଶଗାରଖପରୁ ସାର କାରଖାନା   1990 ଶର ବନ୍ଦ 2021ଶର ପଣୁ ିଆରମ୍ଭ 

ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟନର ଭୱାରତ ବତିଶ୍ୱସ୍ରୀ� ଭତିତ୍ତିଭୂମତି ନତିମ୍ଷୱାଣ କରତି ଉେୱାହରଣ 
ସୃଷ୍ଟତି କରତିବୱା ସହ ଅନନକ େଶନ୍ଧତି ଧରତି ପଡ଼ତିରହତିଥିବୱା ଥିବୱା ପ୍କଳ୍ପଗୁଡତିକୁ 
ନଶର କରୁଛତି। ବତ୍୍ଷମୱାନ ବତିକୱାଶମଳୂକ ପ୍କଳ୍ପଗୁଡ଼ତିକ ନରକଡ୍ଷ ସମ�ନର 
ସମୱାପ୍ ନହଉଛତି।  ନସଥିପୱାଇଁ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ କୁହନ୍ତି – 
ଆନମ ନେର୍ଉ ପ୍କଳ୍ପର ମଳୂେୁଆ ପକୱାଉ ତୱାହୱାକୁ ସମୂ୍ପର୍୍ଷ କରତିଥୱାଉ।  ଏହୱା 
ଅହଂକୱାର ନୁନହଁ, କତିନୁ୍ ଆମର ବତିଶ୍ୱୱାସ।

ପ୍ରଗତରୁି
ମିଳିଲା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 

େକି୍

n  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭାରବ ୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ 
ପରର ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍କ ଦ୍ାରା  ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଇଥିବା ବକିାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କୁି 
ସଂପରୂ୍୍ଷ କରବିା ପାଇଁ େଶ୍ଷାଯାଇଥିବା ସକି୍ରୟ 
ଆଭିମଖୁ୍ର ଏକ ପ୍ରତୀକ ରହଉଛ ି'ପ୍ରଗତ'ି 
ପ୍ାଟଫମ୍ଷ  

n  ଏହା ଏକ ରଟରକନୋରଲାଜ ିଆଧାରତି ମଲଟେି 
ରମାଡାଲ୍ ପ୍ାଟଫମ୍ଷ, ଯାହା ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ 
ସରକାରଙୁ୍କ ଏକାଠ ିରନଇ ସଶକ୍ ରହାଇଛ।ି 
ଏଠାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରିଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା 
କରନ୍।ି

n 'ପ୍ରଗତ'ିର 40 ଟ ିରବୈଠକରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ରମାେୀ ନରିଜ ଏପଯ୍୍ଷ ନ୍ 15 ଲକ୍ଷ ରକାଟରୁି 
ଅଧିକ ମଲୂ୍ର 320 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 
କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରଛିନ୍।ି
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n 2015ରର, ଭାରତର ସରକାର ରେଶର ବଶିାଳ ସମଦୁ୍ର 
ତଟର ଲାଭ ଉଠାଇବା ତଥା ବଦେରଗୁଡ଼କୁି ରଯାଡ଼ବିା ଲାଗି 
ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ‘ସାଗରମାଳା’ ରଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 

n 2016ରର ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳମାଗ୍ଷ ଅଧିନୟିମ 2016 
ପାରତି କରଛିନ୍ ିଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନ୍ରେ୍ଷଶୀୟ ଜଳମାଗ୍ଷ 
କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ଅଗଷ୍ 2016ରର ଟ୍ାଏଲ୍ ରନ୍ 
ଭାରବ ବାରାଣସୀରୁ ଏକ ମାରୁତ ିକାର୍ଷ ରବାଝ ହଲେଆି 
ପାଟାଯାଇଥିଲା। 

ଉନ୍ନତ ଜଳମାଗ୍ଷ
ପାଣ ିଉପର୍ର ବିକାଶର ନୂଆ ଛବି 

46341390
ପ୍ରାୟରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳମାଗ୍ଷ-1

ଶକାଟି କମିି. �ଳଦଆିରୁ 
ବାରାଣସୀ

ଶବାଗିବଲ୍ି ବ୍ଜ୍ି
ଆସାମ- ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରର୍ଦଶ 
ଭିତର୍ର ନୂଆ ଲାଇଫ୍  ଲାଇନ 

ଏ�ା ଶକବଳ ଏକ ବ୍ଜ୍ି ନୁଶ�,ଁ ବରଂ ଏ� ି
ଅଞ୍ଳର ଲକ୍ ଲକ୍ ଶଲାକଙୁ୍କ ଶଯାରୁ୍ଥବିା 

ଏକ ଲାଇଫ୍  ଲାଇନ୍। ଏ�ାଦ୍ାରା ଆସାମ ଓ 
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଶଦେ ଭିତଶର ଦୂରତା ହ୍ାସ 
ପାଇଛ ିଆଉ ଶଲାକଙୁ୍କ ଅଶନକ ସମସ୍ାରୁ 

ମକିୁ୍ ମିଳିଛ।ି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବ ିସ�ଜ 
ଶ�ାଇଛ।ି 

- ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

n 4.94 କରିଲାମିଟର ଲମ୍ବା ରବାଗିବଲି୍ ବ୍ଜି୍ ଦ୍ାରା ରଧମାଜରୁି େବିରୁଗଡ଼ ମଧ୍ୟରର େୂରତା 
ମାତ୍ 100 କରିଲାମିଟର ରହାଇପାରଛି।ି ପ୍ରଥରମ ଏହା 500 କରିଲାମିଟର ଥିଲା, 
ରଯଉଁଥିପାଇଁ ଯାତ୍ା ସମୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା। ଏହା ରେଶର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରରଳ 
ଏବଂ ସଡ଼କ ବ୍ଜି୍। ଏହ ିବ୍ଜି୍ ନମି୍ଷାଣ ୋବ ି1965ରର ଆସଥିିଲା। 30 ଲକ୍ଷ ବସ୍ା 
ସରିମଣ୍ଟ ସହ ଏଥିରର 125 ମିଟରର 39ଟ ିଗାଡ଼୍ଷର ଲାଗିଛ।ି 
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ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପବୂ୍ଷରୁ ଉତ୍ର ଏବଂ ପୂବ୍ଷ ଭୱାରତନର ଜଳମୱାଗ୍ଷ 
ଥିଲୱା ପରତିବୱାହନର ମଖୁ୍ ମୱାଧ୍ୟମ। କତିନୁ୍ ନରଳପଥର ବତିକୱାଶ 
ନହତୁ ଏହୱାରଉପନେୱାଗ କମତିଲୱା। ନହନଲ ଏହତି ଜଳ ମୱାଗ୍ଷନର 
ପରତିବହନ ଅନ୍ ସମସ୍ ମୱାଗ୍ଷ ଅନପକ୍ଷୱା ଶସ୍ୱା ଓ ସହଜ 
ରହତିଆସତିଛତି। ଏଣୁ ଭୱାରତ ସରକୱାର 2014 ପନର ଏହତି 
ଜଳମୱାଗ୍ଷଗୁଡ଼ତିକର ବତିକୱାଶ ପୱାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। 2014 
ପବୂ୍ଷରୁ ନେଶନର 5େତି ଜଳମୱାଗ୍ଷ ଥିଲୱା।  ବତିଗତ ଆଠ ବର୍ଷ 
ଭତିତନର ସରକୱାରଙ୍କ ନତିରନ୍ର ପ୍�ୱାସ ଦ୍ୱାରୱା ନେଶନର   106 
ନହୱା ଜଳମୱାଗ୍ଷକୁ  ସଚୂତିତ କରୱାେୱାଇଛତି। 
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ଚନିାବ ବ୍ଜ୍ି 
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ 

ର୍ରଳ ବି୍ଜ ୍

1315 
ଲମ୍ବା 

ମିଟର
27,949

28,660

ପ୍ରାୟ

ଶକାଟି ଟଙ୍କା
359 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଚନିାବ ଆକ୍ଷ ବଶି୍ୱର 

ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶରଳ ବ୍ଜ୍ି। ଏ�ାର ଉଚ୍ଚତା 
ପ୍ାରିସ ୍ଆଇଫଲ୍ ଟାୱାରଠୁ 35 ମିଟର 

ଅଧକି ଉଚ୍ଚ। 

ଶମଟି୍କ୍ ଟନ୍ ଇସ୍ାତଶର 
ତଆିରି ଏ� ିବ୍ଜିର ଓସାର 13 
ମିଟର ଆଉ ଏ�ା 120 ବଷ୍ଷରୁ  

ଅଧକି ଆୟୁଷ ବେିଷି୍। 

ଭୱାରତୀ� ନରଳ 5 ଏପ୍ତିଲ 2021 ନର ଜୱାମ୍ ୁକୱାଶ୍ମୀରର ନଚନୱାବ 
ନେୀ ଉପନର ବତିଶ୍ୱର ସନବ୍ଷୱାର୍ ନରଳ ନସତୁ ନତିମ୍ଷୱାଣ କୱାେ୍ଷ୍ ନଶର 
କରତିଛତି। ଇଞ୍ଜତିନତି�ରତିଂ ପ୍ବୃତ୍ତିର ଏକ ଉତ୍ମ ଉେୱାହରଣ, ଏହତି ନସତୁ 
ପ୍ନତ୍କ ନେଶବୱାସୀଙୁ୍କ ଗବଷିତ କନର । ଏହତି ନସତୁ ନତିମ୍ଷୱାଣ ଦ୍ୱାରୱା 
ବତ୍୍ଷମୱାନ ଘଣ୍ୱାର େୂରତୱା କତିଛତି ମତିନତିେନର ନଶର ନହୱାଇପୱାରତିବ।

ଏ� ିନମି୍ଷାଣ କାଯ୍୍ଷ  ଶକବଳ ଅତ୍ାଧନୁକି 
ଇଞି୍ନୟିରିଂ ଏବଂ ପ୍ରଯକିୁ୍ବଦି୍ା ଶକ୍ତ୍ଶର 
ଭାରତର ବଢଥୁବିା େକି୍ ପ୍ରଦେ୍ଷନ କଶର ନା�ି,ଁ 
ବରଂ ଶଦେର ପରିବତ୍ପିତ କାଯ୍୍ଷ  ସଂସ୍ତୃରି 
ଉଦା�ରଣ ମଧ୍ ଶଦଇଥାଏ। 
- ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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ବଶି୍ୱଶର ପ୍ରଥମଥର 
ପାଇ ଁଡିଆର୍ ଡିଓ 
ସ�ାୟତାଶର 
ଏ� ିବ୍ଜ୍ିକୁ 
ବଶିଫୋଟକ ନଶିରାଧ ି
କରାଯାଇଛ।ି 
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ପ୍ରତରିକ୍ା ଶକ୍ତ୍ଶର ପ୍ରଥମ ଥର 
ପାଇ ଁଆତ୍ମନଭି୍ଷରେୀଳତା ଆରମ୍ଭ 

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପୂବ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଭୱାରତର ପ୍ତତିରକ୍ଷୱା ନକ୍ଷତ୍ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶୱାଳୀ ଥିଲୱା। ଦ୍ତିତୀ� ବତିଶ୍ୱେୁଦ୍ନର 
ପ୍ତତିରକ୍ଷୱା ଉପକରଣ ନକ୍ଷତ୍ନର ଭୱାରତର ଭୂମତିକୱା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଷ  ଥିଲୱା। କତିନୁ୍ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପନର, 
ଏହତି ନକ୍ଷତ୍ ପ୍ତତି ଧ୍ୟୱାନ ନ େେତିଆେତିବୱାରୁ ଭୱାରତ ରେମଶଃ ବତିଶ୍ୱର ସବ୍ଷବୃହତ ଅସ୍ତ୍ର ରେ�କୱାରୀ ରୱାଷ୍ଟ୍ର 
ଭୱାବନର ପରତିଗଣତିତ ନହଲୱା। ଏହତି ପ୍ତତିଛବତି ଭୱାଙ୍ତିବୱା ପୱାଇଁ ପ୍ତତିରକ୍ଷୱା ନକ୍ଷତ୍କୁ ଆତ୍ମନତିଭ୍ଷରଶୀଳ 
କରତିବୱା ଅଭତିେୱାନ ଆରମ୍ଭ ନହୱାଇଥିଲୱା।

n ପ୍ରତରିକ୍ଷା କ୍ରୟ ନୀତ ି2016ର ରଘାରଣା ରେଶର ପ୍ରତରିକ୍ଷା 
ଉପକରଣ କ୍ରୟରର ରମୌଳକି ପରବିର୍୍ଷନ ଆଣିବା ପାଇଁ 
ପ୍ରଥମ ପେରକ୍ଷପ ଥିଲା |

n ଏପଯ୍ଷ୍ନ୍ ସମେୁାୟ 310 ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଉତ୍ାେ ବା ସଷି୍ମର 
3 ଟ ିତାଲିକା ଜାର ିକରାଯାଇଛ।ି ଏଥିରର େଶ୍ଷାଯାଇଥିବା 
ଉତ୍ାେର ଆମୋନୀ ସୀମିତ ରହବି ଏବଂ ରସଗୁଡ଼କୁି 
ରେଶରୁ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ପ୍ରତରିକ୍ଷା କ୍ରୟ ବରଜଟରର 68% 
ରାଶ ିଘରରାଇ ବଜାରରୁ କ୍ରୟ ପାଇଁ ସଂରକି୍ଷତ କରାଯାଇଛ ି|

n 48,000 ରକାଟ ିଟଙ୍କାରର ସ୍ୱରେଶୀ ରତଜସ କ୍ରୟକୁ 
ଅନୁରମାେନ କରଛିନ୍।ି ଲଘ ୁଶଳି୍ପ ସହତି ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ୍ ମାନଙୁ୍କ 
ସଂରଯାଗ କରବିା ପାଇଁ ଇରଣ୍କ୍ସ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ । ରମକ୍ 
ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ଅଧୀନରର ଅସ୍ତଶସ୍ତ ଏବଂ ଆରସରସାରଜି୍ 
ତଆିର ିଆରମ୍ଭ।

ଏ� ିସଂକଳ୍ପଶର, ମୁ ଁଆତ୍ମନଭି୍ଷରେୀଳ ଭାରତର 
ଉଜ୍ଜଳ ଭବଷି୍ତ ଶଦଖଛୁ,ି ଶଯଉମଁାଶନ 

ଏ� ିସ୍ୱ୍ନେକୁ ବର ଗଛଶର ପରିଣତ କରିବାକୁ 
ଯାଉଛନ୍,ି ଶମାର ଶସନା ଅଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ 

ପ୍ରଣାମ। 
-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଅଗି୍ପଥ ଶଯାଜନାରୁ ଶସନାକୁ ମିଳିବ ଯବୁ ଉତ୍ା�
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n ସ୍ୱରେଶୀ ଉତ୍ାେନକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ 
ଉର୍ରପ୍ରରେଶରର 2 ପ୍ରତରିକ୍ଷା କରଡିର। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର 
ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଉତ୍ାେ ଆମୋନୀରର 212% ହ୍ାସ ।

ଅଗି୍ପଥ ଶଯାଜନାରୁ ଶସନାକୁ ମିଳିବ ଯବୁ ଉତ୍ା�

ସିଡିଏସ ୍ଗଠନ ଶଗାଟିଏ ରାଙ୍୍କ - 
ଶଗାଟିଏ ଶପନ୍ସନ୍ 

ସୀମାଶର େକି୍ୋଳୀ ଭିତି୍ଭୂମି 

ଫଳସ୍ୱରୂପ
େୀଷ୍ଷ �ତଆିର ରପ୍ତାନକାରଙ୍କ ଭିତଶର 
ଭାରତ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁସାମିଲ୍। 

ଅଶନକ ଶଦେ ଶତଜସ ୍ବମିାନ କଣିବିାକୁ ଆଗ୍� 
ଶଦଖାଇଛନ୍,ି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପଶର ଭାରତ ବତ୍୍ଷମାନ 
ଅନ୍ ଶଦେକୁ ବ୍ଶ୍ାସ ଶକ୍ପଣାସ୍ତ୍ର ଶଯାଗାଇବ।

25
 9,116 8,435

 12,815

2019-20 2020-21
2021-22

3600 କ.ିମି.4700

7220 କ.ିମି.14953

ସର୍କବ୍ଜ୍ି

2008-14 2008-14 

2014-202014-20

n ସମୟସହ ତାଳରେଇ ଭାରତୀୟ ରସନାକୁ 
ଆହୁର ିମଜଭୁତ କରବିା, ରବୈରୟିକ 
ଜ୍ାନରକୌଶଳ ଏବଂ ଆଧୁନକିୀକରଣ ସହତି 
ଯୁବ ଉତ୍ସାହ ବକୃଦ୍ଧ ିଲାଗି  ଅଗି୍ପଥ ରଯାଜନା 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି 

n ଅଗି୍ପଥ ରଯାଜନାରର ଅଗି୍ବୀର 
ରହବାଲାଗି 17.5 ବର୍ଷରୁ 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର 
ପ୍ରାଥ୍ଷୀମାରନ ଆରବେନ କରପିାରରିବ | 
କରରାନା ମହାମାରୀ ରହତୁ, ଗତ 2 ବର୍ଷ 
ମଧ୍ୟରର ଅଟକ ିରହଥିିବା ନଯୁିକି୍ କାରଣରୁ 
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙୁ୍କ ସରୁଯାଗ ରେବା 
ପାଇଁ ନଯୁିକି୍ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରର 2 ବର୍ଷର 
ବୟସ ସୀମା ରକାହଳ କରାଯାଇଛ।ି

n ନଯୁିକ୍ ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ 
ତାଲିମ େଆିଯିବ। ଏହା ପରର ଆପଣଙୁ୍କ 
3.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରସନାରର ରସବା କରବିାକୁ 
ପଡ଼ବି। ଚାରବିର୍ଷର ରସବା ପରର 25 
ପ୍ରତଶିତ ଅଗି୍ଶମ କମ୍ଷଚାରୀଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କ 
େକ୍ଷତା ଆଧାରରର ସ୍ାୟୀ କରାଯିବ। 4 
ବର୍ଷରର ଅବସର ରନଇଥିବା ଆଗି୍ବୀରଙୁ୍କ 
11.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରସବାନବିକୃର୍ ରାଶ ି
ପ୍ରୋନ କରାଯିବ।

n ରସନା ମଧ୍ୟରର ସରବ୍ଷାର୍ମ ସମନ୍ବୟ ପାଇଁ 
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧର ିଚାଲିଆସଥୁିବା ପ୍ରତରିକ୍ଷା 

କମ୍ଷଚାରୀଙ୍କ ୋବ ିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 
ରଜରନରାଲ୍ ବପିିନ ରାୱତଙୁ୍କ ପ୍ରଥମ 

ସଡିଏିସ୍ ଭାବରର ନଯୁିକ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

n ଆଧୁନକିୀକରଣ ବ୍ତୀତ ୱାନ ରାଙ୍କ 
ୱାନ ରପନ୍ ସନ୍ କୁ ଲାଗୁ କରବିା ରମାେୀ 
ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତମ ଐତହିାସକି 
ନଷି୍ପର୍।ି ଏହ ିନଷି୍ପର୍ ିଗତ 43 ବର୍ଷ ଧର ି
ଅଟକ ିରହଥିିଲା । 

ସଂଖ୍ୱା ନକୱାେତି ସଂଖ୍ୱାନର
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n  18 ରସରପଟେମ୍ବର 2016ରର, ପାକସି୍ାନୀ 
ଆତଙ୍କବାେୀମାରନ ଉରରିର ଥିବା ରସନା ମଖୁ୍ାଳୟ 
ଉପରର ଆକ୍ରମଣ କରଥିିରଲ ରଯଉଁଥିରର 18 ଜଣ 
ରସୈନକି ସହେି ରହାଇଥିରଲ। ଏହାର ଜବାବରର ଭାରତ 
ସଜ୍ଣିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରଥିିଲା। 28 ରସରପଟେମ୍ବର ରାତରିର 
ଭାରତ, ପାକସି୍ାନ  ଅଧିକକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓରକ) ରର 
ପ୍ରରବଶ କର ିଆତଙ୍କବାେୀ ଲଞ୍ ପ୍ାଡରର ସଜ୍ଣିକାଲ 
ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦ୍ାରା ରସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରଥିିଲା। ଏହ ିଷ୍ଟ୍ରାଇରକ୍ର 
ଭାରତୀୟ ରସନା ପାକସି୍ାନର ଅରନକ ଆତଙ୍କବାେୀ 
ଶବିରିକୁ ସମୂ୍ପର୍୍ଷ ରୂରପ ଧ୍ୱଂସ କରରିେଇଥିଲା।

n  ରଫବକୃଆରୀ 14, 2019ରର, ପାକସି୍ାନୀ 
ଆତଙ୍କବାେୀମାରନ ପୁଲୱାମା, ଜାମ୍ ୁକାଶ୍ମୀରରର ଏକ 
ସଆିପ୍ଣିଏଫ୍ େଳ ଉପରର ଆକ୍ରମଣ କରଥିିରଲ। ଏହ ି
ଆକ୍ରମଣରର 40 ଜଣ ସଆିରପିଏଫ୍ ଯବାନ ସହେି 
ରହାଇଥିରଲ ଏବଂ ଅରନକ ଗୁରୁତର ଆହତ ରହାଇଥିରଲ  

n  ପ୍ରାୟ 12 େନି ପରର, ଭାରତୀୟ ବାୟୁରସନାର ସାହସୀ 
ବୀରମାରନ ପାକସି୍ାନର ଖାଇବର ପାଖତୁନଖୱା 
ପ୍ରରେଶର ବାଲାରକାଟରର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରଥିିରଲ, 
ରଯଉଁଥିରର ବାଲାରକାଟରର ଅବସ୍ିତ ରଜୈଶ-ଏ-
ମହମ୍େର ଆତଙ୍କବାେୀ ଲୁଚ ିରହଥିିରଲ। ଏଥିରର ଅରନକ 
ଆତଙ୍କବାେୀ ନହିତ ରହାଇଥିରଲ। ଏହାପୂବ୍ଷରୁ, 1971 
ଯୁଦ୍ଧରର ଭାରତୀୟ ରସନା ପାକସି୍ାନ ସୀମାରର ପ୍ରରବଶ 
କରଥିିଲା।

ମୁ ଁଏ ମାଟି ଛଇୁ ଁେପଥ କରୁଛ,ି ମ ୁ ଁଶକଶବ ଶଦେକୁ ନଇବଁାକୁ ଶଦବନି।ି ମ ୁ ଁଏ ମାଟି ଛଇୁ ଁ
େପଥ କରୁଛ ିମ ୁ ଁଶକଶବ ଏ ଶଦେକୁ ଧ୍ଂସ କରିବାକୁ ଶଦବନି।ି ଶମାର ସଂକଳ୍ପ ଶଯ, ଭାରତ 
ମାତାର ମଣୁ୍ ନୁଆଇଁବାକୁ ଶଦବ ନା�ି।ଁ ଶମା ଶଦେ ଜାଗ୍ତ ଶ�ଉଛ,ି ପ୍ରଶତ୍କ ଭାରତୀୟ 

ଜତିଶିବ।  ଶମାଶତ ଏ ମାଟିର େପଥ, ମୁ ଁଶକଶବ ଶଦେକୁ ନଇବଁାକୁ ଶଦବନି।ି "
- ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ (ବାଲାଶକାଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଶର ରାଜସ୍ାନଶର 

ଆଶୟାଜତି ଏକ ରାଲିଶର)

ଉରି ସଜପିକାଲ୍ ଏବଂ ବାଲାଶକାଟ 

ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ 

ମ�ତ୍ତ୍ୱ
ଭାରତ ନଜିର ସାମରିକ େକି୍ ଦ୍ାରା ବଶି୍ୱକୁ ଅନୁଭବ 
କରାଇଛ ିଶଯ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାଯ୍୍ଷ କଳାପକୁ ଉଚତି 
ଜବାବ ଶଦବା ପାଇ ଁଭାରତ ସକ୍ମ।
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2014 ନର  ନେଶର ଶୱାସନ ନଡୱାରୀ ହୱାତକୁ ନନବୱା ମୱାନତ୍ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ 'ଭୱାରତ ପ୍ଥମ' ମନ୍ତକୁ ସନବ୍ଷୱାର୍ 
ପ୍ୱାଥମତିକତୱା ନେଇ ନେଶବୱାସୀଙ୍କ ହୃେ� ଜତିତତିଥିନଲ। ଏହତି ମନ୍ତକୁ ନଧ୍ୟ� କରତି ନଗୱାେତିଏ ପନେ ନେଶ ଓ ନେଶର ସୀମୱାନ୍କୁ 
ସରୁକ୍ଷତିତ କରତିବୱା ସହ ସୀମୱାପୱାର ଆତଙ୍କବୱାେକୁ କଡ଼ୱା ଜବୱାବ ନେଉଛତି…

ଆତଙ୍କ ଉପଶର ଆକ୍ମଣ 

ଆତଙ୍କବାଦ ଘଟଣାଶର ହ୍ାସ 
2009  3574
2021  1723

ମତୁୃ୍ ସଂଖ୍ା ହ୍ାସ
2009  523
2021  314

n  2014 ରର ଇରାକ ଏବଂ ସରିଆିରର ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍   ଦ୍ାରା ବଦେୀ ରହାଇଥିବା 46 ନସ୍ଷଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର 
କରାଯାଇଥିଲା।  ରମାଟ 7000 ଭାରତୀୟଙୁ୍କ ସ୍ାନାନ୍ର କରାଯାଇଥିଲା।

n  ଅପରରସନ୍ ରାହତ୍ ଅଧୀନରର 4,778 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସରମତ ଅରନକ ବରିେଶୀ ନାଗରକିଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର 
କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀଙ୍କ ଏକ ରଫାନ୍ କଲରର ସାଉେ ିଆରବ ପ୍ରତେିନି ସକାଳ 9 ଟାରୁ 11 ଟା 
ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ଏକ ସପ୍ାହ ପାଇ ଁରବାମା ବରିଫୋରଣକୁ ବଦେ କରଥିିଲା।

n  2015 ଭୂକମ୍ପ ପରର ରନପାଳରର ‘ଅପରରସନ୍ ରମୈତ୍ୀ’ ଦ୍ାରା ବହୁ ବରିେଶୀଙ୍କ ସରମତ 5,188 ଭାରତୀୟଙୁ୍କ 
ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

n  2016ରର 153 ଜଣ ରଲାକଙୁ୍କ େକି୍ଷଣ ସେୁାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। 2020 ଆରମ୍ଭରର, ଚୀନର 
ୟୁହାନଠାରର ରକାଭିଡ୍ ରଯାଗୁ ଫସ ିରହଥିିବା 637 ଭାରତୀୟଙୁ୍କ  ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। 

n  2020ର ରକାଭିଡ୍ ସମୟରର, ବଶି୍ୱର ବଭିିନ୍ନ ରେଶରର ଫସ ିରହଥିିବା 1.83 ରକାଟ ିଭାରତୀୟମାନଙୁ୍କ 
ଅପରରସନ୍ ବରଦେ ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରର 2.17 ଲକ୍ଷ ବମିାନ ଯାତ୍ାଦ୍ାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। 

n 2021 ରର ଆଫଗାନସି୍ାନରୁ 550 ରୁ ଅଧିକ ରଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛ।ି  2022 ୟୁରକ୍ରନ-ଋର ଯୁଦ୍ଧ 
ସମୟରର ଅପରରସନ୍ ଗଙ୍ା ମାଧ୍ୟମରର 22,500 ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ ଉଦ୍ଧାର।

ଜନଣ ଭୱାରତୀ� େୁନତିଆର ନେନକୌଣସତି 
ନକୱାଣନର ରହତିନଲ ବତି ନସ ନେଶର 

ରୱାଷ୍ଟ୍ରେୂତ ନହୱାଇଥୱାଏ। ନୂତନ 
ଭୱାରତର ଏହତି େୃଷ୍ଟତିନକୱାଣ ନକବଳ 

ନତିଜ ନଲୱାକଙୁ୍କ ପ୍ନତ୍କ ବତିପେ ଏବଂ 
ପ୍ନତ୍କ ଅସବୁତିଧୱାରୁ ବଞ୍ୱାଇ ନୱାହିଁ, 

ବରଂ ପ୍ନତ୍କ ବତିପତ୍ତିନର ସହୱା�ତୱା 
ଏବଂ ରତିଲତିଫ ଅପନରସନ୍ର ନନତୃତ୍ୱ 
ମଧ୍ୟ ନନଇଛତି। ରୁର-�ୁନରେନ େୁଦ୍ 

ସମ�ନର ଅପନରସନ୍ ‘ଗଙ୍ୱା’ ନହଉ 
କତିମବେୱା ନକୱାଭତିଡ୍ ସଙ୍କେ ସମ�ନର 

ଅପନରସନ୍  ‘ବନ୍ ଭୱାରତ’ ଏହୱାର 
ନଗୱାେତିଏ ନଗୱାେତିଏ ଉେୱାହରଣ। 

ଆଜି ବଶି୍ୱଶର ଉଗ୍ବାଦର ଭୟ 
ବଢିଚାଲିଛ।ି ଶଯଉ ଁଶଦେ 
ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଅସ୍ତ୍ରଭାଶବ ବ୍ବ�ାର 
କରୁଛନ୍,ି ଶସମାଶନ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ ି
ଶଯ, ଆତଙ୍କବାଦ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁବ ି
ବପିଦ ଶ�ବ। 
ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
ସଂଯକୁ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର 76 ତମ ଅଧଶିବେନଶର 

n  2016 ପରର ଜାମ୍ ୁକାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ 
ଏବଂ ଉର୍ର ପୂବ୍ଷରର ଆତଙ୍କବାେ 
କାରଣରୁ କାହାର ବ ିଜୀବନ ଯାଇ ନାହିଁ, 
ରସହପିର ିରକୌଣସ ିଆତଙ୍କୀ ବରିଫୋରଣ 
ବା ଆକ୍ରମଣ ରହାଇନାହିଁ। ଭାରତ 
ଆତଙ୍କବାେକୁ ଏକ ବଶି୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଭାରବ 
ଗ୍ରହଣ କରଛି।ି ବର୍୍ଷମାନ ଏହା ବରିରାଧରର 
ଲରଢଇ ମଧ୍ୟ କରୁଛ।ି ବାମ ଉଗ୍ରବାେ 
ଘଟଣା 53% ହ୍ାସ ପାଇଛ,ି 2015 ରର  
ଏହପିର ି1,089 ଘଟଣା ଘଟଥିିବାରବରଳ 
2021 ରର 509 କୁ ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି 

ଅନୁପ୍ରଶବେ ସଂଖ୍ା
2018  143
2019  138
2020  51
2021  34

ପ୍ରଶତ୍କ ସଙ୍କଟଶର ନଜିର ପି୍ରୟ ଶଲାକଙୁ୍କ ସା�ାଯ୍ କର
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ସଶବ୍ଷ ଭବନ୍ତୁ ସଖୁନିଃସଶବ୍ଷ ଭବନ୍ତୁ ସଖୁନିଃ
ସଶବ୍ଷ ସନ୍ତୁ ନରିାମୟଃସଶବ୍ଷ ସନ୍ତୁ ନରିାମୟଃ

ସମାଜର ଶେଷ ପା�ାଚଶର ଶଲାକଟି ଠଆି ଶ�ାଇଥବିା 
ଗରିବରୁ ଅତଗିରିବ ଶଲାକଙୁ୍କ ଚକିତି୍ା ସବୁଧିା ମିଳୁ, 
ସ୍ୱାସ୍୍ ସବୁଧିା ଉନ୍ନତ ଶ�ଉ- ଶକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ� ି
ବଚିାରକୁ ଆଧାର କରି ପଦଶକ୍ପ ଶନଉଛନ୍।ି
- ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ଅନନ୍ୱାେ� ଭୱାବନୱାନର ପତିଏମ୍ ନଜଏୱୱାଇ-ଆ�ୁର୍ମୱାନ ଭୱାରତ ନେୱାଜନୱା 23 ନସନପଟେମବେର 2018ନର ଆରମ୍ଭ ନହୱାଇଥିଲୱା। 
ଏହୱାର ଉନଦେଶ୍ ଥିଲୱା ନେଶର 10.74 ନକୱାେତି ଗରତିବ ପରତିବୱାରର ପ୍ୱା� 50 ନକୱାେତି ନଲୱାକଙୁ୍କ ପରତିବୱାର ପତିଛୱା ବୱାରଷିକ 5 
ଲକ୍ଷ େଙ୍କୱା ଚତିକତିତ୍ସୱା ସବୁତିଧୱା ନେୱାଗୱାଇବୱା ଆଉ ଏନବ ଫଳୱାଫଳ:

n ଆୟୁର୍ମାନ ଭାରତ ରଯାଜନା ଅଧୀନରର ବର୍୍ଷମାନ ପଯ୍ଷ୍ନ୍ 3.50 
ରକାଟରୁି ଅଧିକ ରଲାକ ମାଗଣା ଚକିତି୍ସା ପାଇଛନ୍।ି ଏମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅରଦ୍ଧ୍ଷକ ମହଳିା।

n 28000ରୁ ଅଧିକ ରବସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଡାକ୍ରଖାନା 
ଏହା ସହତି ସଂଯୁକ୍। ଏହ ିରଯାଜନା ଅଧୀନରର 1.18 ଲକ୍ଷ 
ସ୍ୱାସ୍୍ ଏବଂ ସସୁ୍ତା ରକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖାଲାଯାଇଛ।ି

ନକୱାେତିରୁ ଅଧିକ ଆ�ୁରମୱାନ କୱାଡ୍ଷ 
15 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ସଦୁ୍ୱା ପ୍େୱାନ 
କରୱାେୱାଇଛତି।

18.77

ସ୍ୱାସ୍୍ ଭିତି୍ଭୂମିଶର ଉନ୍ନତ ିଆଣବିା କାଯ୍୍ଷ  ଆରମ୍ଭ  ସ୍ୱାସ୍୍ ଭିତି୍ଭୂମିଶର ଉନ୍ନତ ିଆଣବିା କାଯ୍୍ଷ  ଆରମ୍ଭ  
ଜୱାତୀ� ସ୍ୱାସ୍୍ ଆକୱାଉଣ୍ଟ୍  ସନଭ୍ଷ ଅନୁେୱା�ୀ, 2013-14 ମସତିହୱାନର 
ନକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ସ୍ୱାସ୍୍ ପୱାଇଁ ନମୱାେ ଖର୍୍ଷର 3.78 ପ୍ତତିଶତ ଖର୍୍ଷ 
କରତିଛନ୍ତି। 2017-18 ନର ଏହୱା 5.12 ପ୍ତତିଶତକୁ ବୃଦ୍ତି ପୱାଇଛତି। କତିନୁ୍ 
ପ୍କୃତ ଚ୍ୱାନଲଞ୍ଜ 2020ନର ନକୱାଭତିଡ ବତିପେ୍ଷ୍� ସହତିତ ଆସତିଥିଲୱା।  
ଏହତି ସମ�ନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ରଭତିତ୍ତିଭୂମତିର ସଧୁୱାର ପୱାଇଁ କଡ଼ୱା ନତିଷ୍ପତ୍ତି ନତିଆେୱାଇ 
ବନଜଟ୍ ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାେୱାଇଥିଲୱା। ଗତ ବର୍ଷର ସୱାଧୱାରଣ ବନଜେନର, 
ପ୍ଥମଥର ପୱାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍୍ ସମବେନ୍ଧୀ� ବନଜେନର 137% ବୃଦ୍ତି ଘେତିଛତି।

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜଟିାଲ ସ୍ୱାସ୍୍ ମିେନ
n 15 ଅଗଷ୍ 2020ରର ଲାଲ୍ଲିୋରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ 

ଏହା ରଘାରଣା କରଥିିରଲ। ଏହା ଆଧାର କାଡ୍ଷପର ିଏକ 
ଡଜିଟିାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ କାଡ୍ଷ, ରଯଉଁଥିରର ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 
ଜଡ଼ତି ସମସ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ ତଥ୍ ଉପଲବ୍। 25 ଅଗଷ୍ 2022 
ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ଏହାଦ୍ାରା 23,50,03,937 ସ୍ୱାସ୍୍ ଖାତା ସକୃଷି୍ 
କରାଯାଇଛ।ି

ଆୟୁଷ୍ମାନ ସ୍ୱାସ୍୍ ଭିତି୍ଭୂମି ମିେନ୍
n 25 ଅରକଟୋବର 2021ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ ଏହ ି

ରଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ରେଶର ସ୍ୱାସ୍୍ରସବା 
ଭିର୍ଭୂିମିକୁ ମଜବୁତ କରବିା ପାଇଁ ରହାଇଥିବା ରଯାଜନା 
ଭିତରର ଆଜ ିପଯ୍ଷ୍ନ୍ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଯାଜନା। 
ବ୍କଠାରୁ ଜଲିୋସ୍ର ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ ଭିର୍ଭୂିମିର ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ 5 
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର 64 ହଜାର ରକାଟ ିଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ରହାଇଛ।ି

n ଏହ ିରଯାଜନାରର, କି୍ରଟକିାଲ୍ ରକୟାର ବ୍କ, 17 ହଜାରରୁ 
ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍୍ ଏବଂ ନରିାମୟ ରକନ୍ଦ୍ର, ସଂକ୍ରାମକ 
ରରାଗ ଚହି୍ନଟ ପାଇଁ ଲାରବାରରରଟାରୀ ସରମତ ସମଗ୍ର ସ୍ୱାସ୍୍ 
ଭିର୍ଭୂିମିକୁ ଏକ ନୂତନ ଢଙ୍ ବକିାଶ କାଯ୍ଷ୍ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି

12
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22 ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର |  16-30 ଶସଶ୍ଟେମ୍ବର, 2022



ଜାତୀୟ ଔଷଧ ମଲୂ୍  ନଦି୍୍ଷାରଣ ପ୍ରାଧକିରଣ 
106 ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟ-ିଡାଇରବଟସି୍ ଏବଂ ହକୃଦ୍ ରରାଗର ଔରଧ ମଲୂ୍, 
କରରାନାରୀ ରଷ୍ଣ୍ଟସ୍  ମଲୂ୍, ଅରଥ୍ଷାରପଡକି୍ ଆଣୁ୍ଠ ପ୍ରତରିରାପଣ ମଲୂ୍, 
42ଟ ିଆଣ୍ଟ-ିକକ୍ଷଟ ଔରଧ ବାଣିଜ୍ ମାଜ୍ଣିନ୍ ରରଟଂି (ଟଏିମଆର), 
ଅକ୍ସମିିଟର, ଗ୍ ଲୁରକାମିଟର, ମନଟିର, ଡଜିଟିାଲ୍ ଥରମ୍ଷାମିଟର, 
ରନବୁଲାଇଜର, ରକ୍ଚାପ ମନଟିର ବ୍ବସାୟ ଉରପୀ ଯୁକି୍ଯୁକ୍ 
ମାଜ୍ଣିନ୍ ନଦି୍ଧ୍ଷାରଣ କରାଯାଇଛ।ି ରସମାନଙ୍କର ମଲୂ୍କୁ ନୟିନ୍ତଣ 
କରବିା ଦ୍ାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରର ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 8400 ରକାଟ ିସଞ୍ୟ 
ରହାଇଛ।ି

2020ର ରକାଭିଡ ବପିଯ୍ଷ୍ୟ ସମୟରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ରଟଲି 
ରମଡସିନି୍ ରସବା ଇ-ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦ୍ାରା, 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍୍ ଏବଂ 
ନରିାମୟ ରକନ୍ଦ୍ର ରଯାଡ଼ ିରହାଇଛ।ି ଏହାଦ୍ାରା ଆପଣ ଘରର ବସ ି
ଡାକ୍ରଙ୍କ ସହତି ପରାମଶ୍ଷ କରପିାରରିବ ପ୍ରତେିନି ହାରାହାର ି90,000 
ରରାଗୀ ଏହାକୁ ଉପରଯାଗ କରୁଛନ୍।ି

ଯକ୍ଷା ମକୁ୍ ଭାରତ
ମିଳତି ଜାତସିଂଘ 2030 ସଦୁ୍ଧା ବଶି୍ୱକୁ ଯକ୍ଷା ମକୁ୍ କରବିାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ ଧାଯ୍ଷ୍ 
କରଥିିବାରବରଳ ଭାରତ ଏଥିପାଇଁ 2025 ଲକ୍ଷ୍ ଧାଯ୍ଷ୍ କରଛି।ି ତନି ିବର୍ଷ 
ମଧ୍ୟରର 12 ହଜାର ରକାଟ ିଟଙ୍କା ସହାୟତାରର ଏହ ିଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି

ଶଟଲି ଶମଡିସିନ୍

61
84

0
61

84
0

83
75

6
83

75
6

15
11

29
15

11
29

16
87

12
16

87
12 39

58
51

39
58

51 60
58

40
60

58
40

88
38

12
88

38
12

13013191301319

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021

ଶଦେଶର ଏମିତ ିବୃଦି୍ 
ପାଇଛ ିଡାକ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ା 

ଏମିତ ିବଢିଛ ିଶମଡିକାଲ୍ 
କଶଲଜ ସଂଖ୍ା 

13.0113.01
ଲକ୍ ଶ�ଉଛନ୍ ିଭାରତଶର 
ଡାକ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ା। 1951 
ଶର ଏ�ା 61840 ଥଲିା। 

34.41 34.41 
ଲକ୍ ଶ�ଉଛ ିଭାରତଶର 
ନସ୍ଷଙ୍କ ସଂଖ୍ା 1951 ଶର 
ଏ�ା 16650 ଥଲିା 

834834
lଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁଜଶଣ ଡାକ୍ର 
ଭାରତଶର ର�ଛିନ୍।ି ଡବ୍ଲୁଏଚ୍ଓ 
ଅନୁପାତରୁ ବ�ୁତ ଅଧକି।   

ସଦ୍ ପରିସଂଖ୍ାନ 
ଅନୁସାଶର ଶଦେଶର ପ୍ରତ ି
1000 ଶଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଦୁଇଜଣ ନସ୍ଷ ର�ଛିନ୍।ି 

1951

1961
1971
1981

1991

2001

2011

2021

2828
6060
9898
111111
128128

190190
334334

612612

ଡାକ୍ରୀ େକି୍ା ବ୍ବସ୍ାଶର ପରିବତ୍୍ଷନ
ରବସରକାରୀ କରଲଜଗୁଡ଼କିରର 50% ସଟି୍ ଫି’ ସରକାରୀ 

କରଲଜ  ଫି’ ସହ ସମାନ ରହାଇଛ।ି ବର୍୍ଷମାନର ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ମଧ୍ୟ ରେଶରର ଡାକ୍ରୀ ଶକି୍ଷାରର ଆଡମିଶନ ପାଇଁ 

ନଟି୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ରମଡକିାଲ କରଲଜ ଏବଂ 
ନୂତନ ଏମ୍ ରଖାଲିବା ସହତି ଡାକ୍ରଙ୍କ ଅଭାବକୁ େୂର 

କରବିା ପାଇଁ କରଲଜଗୁଡ଼କୁି ଆସନ 
ସଂଖ୍ା ମଧ୍ୟ ବକୃଦ୍ଧ ିକରାଯାଇଛ।ି

ମ୍ାଶଲରିଆ ମକୁ୍ ଭାରତ
ଜୁଲାଇ 2017ରର ରମାେୀ ସରକାର ରେଶରୁ 
ମ୍ାରଲରଆି େୂର କରବିା ପାଇଁ National 

Strategic Plan for Malaria Elimination- 
2017-22 ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ଉର୍ର-ପୂବ୍ଷ ଭାରତରର 

ଲକ୍ଷ୍ ହାସଲ କରବିା ପରର ବର୍୍ଷମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡଶିା, 
ଝାଡଖଣ୍, ଛତଶିଗଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରରେଶ ଭଳ ିରାଜ୍ ଉପରର 

ଗୁରୁତ୍ୱ େଆିଯାଇଛ।ି 2016 ରର, ସରକାର National 
Framework for Malaria Elimination 

2016-2030 ଜାର ିକରଥିିରଲ।

କଭର ଶଷ୍ାରି ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ା
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n ରକାଭିଡ ବପିର୍ ିସମୟରର ଅଥ୍ଷାତ୍ ଏପି୍ରଲ 2020ରର ଟକିା ପାଇଁ 
ଏକ ଟାସ୍ରଫାସ୍ଷ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ବରଜଟରର 3500 
ରକାଟରି ପ୍ରାବଧାନ ରକବଳ ଗରବରଣା ଓ ଟକିା ବକିାଶ ପାଇଁ 
କରାଯାଇଥିଲା। 

n ମାତ୍ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରର ରକାଭାକ୍ସନି୍ ଓ ରକଭିସଲି୍ଡ ଟକିା ପ୍ରସୁ୍ତ କର ି
ଭାରତ 16 ଜାନୁୟାରୀ 2021ରୁ ଟକିାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିଲା। ଏହ ିବପିଯ୍ଷ୍ୟ ସମୟରର ଭାରତ ବଶି୍ୱର ଅଭାବୀ 
ରେଶମାନଙୁ୍କ ‘ଭ୍ାକ୍ସନି୍ ରମୈତ୍ୀ’ କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ଅଧୀନରର 250 
ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଟକିା ରଡାଜ ପଠାଇଛ।ି

n ଆଜ ିଭାରତରର 5 ଟ ିରମଡ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ରକାଭିଡ୍ ଟକିା ଅଛ।ି  
ରସଗୁଡ଼କି ରହଲା: ରକାଭାକ୍ସନି୍, ରକାରଭସଲି୍ଡ, କରରବଭାକ୍ସ, 
ଜୟାରକାଭ ଡ,ି ଏବଂ ଜରିନାଭା।

ସ୍ୱଶଦେୀ ଟିକା 
କର୍ରାନା ବିର୍ରାଧର୍ର ସବୁଠାରୁ 
ବଡ େିକାକରଣ ଅଭିରାନ 
ଶକଶତଶବଶଳ - 2020 ରୁ ବତ୍୍ଷମାନ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ 

କ’ଣ- ନକୱାଭତିଡ ବତିପେ୍ଷ୍� ସମ�ନର ସହୱା�ତୱା ପୱାଇଁ 
ବତିଶ୍ୱଆଡ଼କୁ ନେଖିବୱା ବେଳନର ଭୱାରତ ନତିଜସ୍ ନକୱାଭତିଡ 
େତିକୱା ବତିକଶତିତ କରତି ବତିଶ୍ୱର ସବ୍ଷବୃହତ ମୱାଗଣୱା େତିକୱାକରଣ 
ଅଭତିେୱାନ ଆରମ୍ଭ କରତିଛତି।

ନକୱାେତିରୁ ଅଧିକ େତିକୱା େତିଆେୱାଇଛତି, 
ନକୱାଭତିଡ େତିକୱାକରଣ ଅଧୀନନର 25 

ଅଗଷ୍ଟ 2022 ସଦୁ୍ୱା।

212.50 

13

କଭର ଶଷ୍ାରି ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ା
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ନକୱାଭତିଡର ଦ୍ତିତୀ� ଲହଡ଼ତି ସମ�ନର ଅମ୍ଳଜୱାନର ଅଭୱାବ ସମସ୍ଙ୍କ େୃଷ୍ଟତି ଆକର୍ଷଣ କରତିଥିଲୱା । ଆବଶ୍କତୱା ବହୁତ 
ଥିଲୱା, କତିନୁ୍ ପରତିବହନ କ୍ଷମତୱା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲୱା। ଏଭଳତି କଠତିନ ସମ�କୁ ମକୁୱାବତିଲୱା କରତିବୱା ଲୱାଗତି ପତିଏମ ନକ�ୱାର ଫଣ୍ 

ଜରତିଆନର ଅମ୍ଳଜୱାନ ପତିଏସ୍ଏ ପ୍ୱାଣ୍ ନତିମ୍ଷୱାଣ ଓ ପରତିଚୱାଳନୱା ନନଇ ପେନକ୍ଷପ ନତିଆେୱାଇଥିଲୱା, େୱାହୱାଦ୍ୱାରୱା ନେଶ ଅମ୍ଳଜୱାନ 
ଉତ୍ୱାେନନର ଆତ୍ମନତିଭ୍ଷରଶୀଳ ନହବ ନବୱାଲତି ଆଶୱା କରୱାେୱାଇଥିଲୱା। ଠତିକ୍ ସମ�ନର ନତିଆେୱାଇଥିବୱା େୃଢ ନତିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ଭୱାବ 

ସ୍ରୂପ ଆଜତି ନେଶନର ଅମ୍ଳଜୱାନ ଉତ୍ୱାେନ କରତିବୱାର କ୍ଷମତୱା ନେଶନର 10 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ତି ପୱାଇଛତି।

ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ାଦନଶର ଆତ୍ମନଭି୍ଷରତା

ସାଧାରଣ ଦନିଶର, ଭାରତ ଦନିକୁ 900 ଶମଟି୍କ୍ ଟନ୍ ତରଳ 
ଡାକ୍ରୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ାଦନ କରୁଥଲିା। ଚା�ଦିା ବୃଦି୍କୁ 

ଦୃଷି୍ଶର ରଖ ିଭାରତ ଶମଡିକାଲ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ାଦନକୁ ଦେ 
ଗଣୁରୁ ଅଧକି ବୃଦି୍ କରିଛ।ି ଦୁନଆିର ଶଯଶକୌଣସି ଶଦେ 
ପାଇ ଁଏ�ା ଏକ କଳ୍ପନାରୁ ବା�ାଶର ଥଲିା, କନି୍ତୁ ଭାରତ 

ଏ�ାକୁ �ାସଲ କରିପାରିଛ।ି
 - ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

n ରକାଭିଡ ଦ୍ତିୀୟ ଲହଡ଼ ିସମୟରର 2019ରର 
ତରଳ ରମଡକିାଲ ଅମ୍ଳଜାନର ଉତ୍ାେନ କ୍ଷମତା 
ପ୍ରତେିନି 900 MT ଥିଲ। ବର୍୍ଷମାନ ଅମ୍ଳଜାନ 
ଉତ୍ାେନ କ୍ଷମତା 10 ଗୁଣ ବକୃଦ୍ଧ ିରହାଇ େନିକୁ 
9600 MT ରର ପହଞ୍ଛି।ି

n ରକାଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରର ରେଶର 
ଆବଶ୍କତା ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ରଖାନାଗୁଡ଼କୁି 
ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ାେନରର ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳ କରବିା 
ପାଇଁ 4,755 MT କ୍ଷମତା ବଶିଷି୍ ରମାଟ 
4,115 ରପ୍ରସର ସ୍ଵଂିଗ ଆଡସପ୍ଷସନ୍ ( 
ପିଏସ୍ଏ) ପ୍ାଣ୍ଟ ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ପିଏସ୍ଏ ପ୍ାଣ୍ଟ ସ୍ାପନ ଏବଂ ପରଚିାଳନା 
କର ିରାଜ୍, ରକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଳକୁ 
ସହାୟତା ପ୍ରୋନ। 

ଅମ୍ଳଜାନ ଏକ୍ସରପ୍ରସ ରଟ୍ନ୍ ଦ୍ାରା 
36,840 ଟନରୁ  ଅଧିକ ତରଳ ଅମ୍ଳଜାନ 
ପରବିହନ କରାଯାଇଥିଲା।

1,2
25

 
90

0

ପତିଏମ୍ ନକ�ୱାସ୍ଷ ଅନ୍ଗ୍ଷତ

ସଙ୍କେ ସମ�ନର

n ଜନ ଔରଧୀ ରକନ୍ଦ୍ରର ସଂଖ୍ା 16 ଅଗଷ୍ 2022 ସଦୁ୍ଧା 8,786, ମାର୍୍ଷ 2024 ସଦୁ୍ଧା ସରକାର 
ଏହ ିସଂଖ୍ାକୁ 10,000 କୁ ବକୃଦ୍ଧ ିକରବିାକୁ ଲକ୍ଷ୍ ରଖିଛନ୍।ି

n ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଔରଧ ଏବଂ ସାନଟିାରୀ ନାପକନି୍ ମଧ୍ୟ ଏହ ିରକନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କିରର ବଜାର 
ମଲୂ୍ଠାରୁ 50-90 ପ୍ରତଶିତ କମ୍ ମଲୂ୍ରର ଉପଲବ୍।

n ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରର ସାଧାରଣ ଜନତା 15,000 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଞ୍ୟ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି
ରଯାଜନାରର ସରଳ ରରାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିକକ୍ଷଟ ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ଔରଧ ଏବଂ ଚକିତି୍ସା ଉପକରଣକୁ 
ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ କରାଯାଇଛ।ି 

େୱାମୀ ଔରଧ ମଧ୍ୟ ଚତିକତିତ୍ସୱାନର 
ନହୁଥିବୱା ବତିପୁଳ ଖର୍୍ଷର ଏକ ଅଙ୍। 

ଆପଣ ଏହତି ସମୱାନ ଔରଧକୁ ବଜୱାର 
ମଲୂ୍ର 50 ରୁ 90 ପ୍ତତିଶତ ଶସ୍ୱା 

ମଲୂ୍ନର  ପୱାଇପୱାରତିନବ। ଆଉ ଏହୱାକୁ 
ସତ୍ନର ପରତିଣତ କରତିଛତି ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ 

ଜନଔରଧୀ ନକନ୍ଦ୍ର।  

ଜନ ଔଷଧୀ ଶଯାଜନା: ପ୍ରଭାବୋଳୀ, ସଲୁଭ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଉପଶଯାଗୀ ଔଷଧ
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n 2020 ରର, ରଯରତରବରଳ ଆରମ ରକାଭିଡ ପର ିଏକ 
ରବୈଶ୍ୱକି ବପିଯ୍୍ଷ ୟର ସମ୍ଖୁୀନ ରହଉଥିଲୁ ଏବଂ କଡ଼ା 
ଲକ୍ଡାଉରରେ ତାହାର ମକୁାବଲିା କରୁଥିଲୁ ରସରତରବଳ ଏକ 
ଚନି୍ା ସାମନୋକୁ ଆସଥୁିଲା ତାହା ରହଲା ବପିଯ୍୍ଷ ୟ ଆଣିଥିବା  
କ୍ଷଧୁା ଏବଂ ୋରଦି୍ର୍।  ଏହ ିଆହ୍ବାନକୁ ସମ୍ଖୁୀନ କରବିା ପାଇଁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ମାର୍୍ଷ 2020 ରର 1.70 ଲକ୍ଷ 
ରକାଟ ିଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମଲୂ୍ର ଏକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗରବି 
କଲ୍ାଣ ପ୍ାରକଜ୍ ରଘାରଣା କରଥିିରଲ ... ଉରଦେଶ୍ ଥିଲା 
ରକହ ିରଯମତି ିରଭାକଲିା ରଶାଇରବ ନାହିଁ କମି୍ବା ରକହ ିକଷ୍ 
ପାଇରବ ନାହିଁ।

ପ୍ାଶକଜଶର ଅଶନକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ବଷିୟ
n ରକାଭିଡ ସହତି ଳଢୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍୍ କମ୍ଷଚାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ50 ଲକ୍ଷ 

ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍୍ବୀମା

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗରବି କଲ୍ାଣ ଅନ୍ନ ରଯାଜନା ଦ୍ାରା ରକାଭିଡ 
ସମୟରର 80 ରକାଟ ିରଲାକଙୁ୍କ ମାଗଣାରର 5 କରିଲାଗ୍ରାମ 
ଗହମ କମି୍ବା ଚାଉଳ ସହ 1 କରିଲାଗ୍ରାମ ଡାଲି ରଯାଗାଣ। 
ମାଗଣା ରାସ ରଯାଗାଣ ରକ୍ଷତ୍ରର ଏହା ରହଉଛ ିବଶି୍ୱର 
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଯାଜନା। ଏହାକୁ ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ମଦୁ୍ରା ପାଣ୍ଠ ି
ପ୍ରଶଂସା କର ିକହଛିନ୍ ରଯ ଏହ ିକାରଣରୁ ଭାରତର ଏକ 
ବକୃହତ ଜନସଂଖ୍ା ରକାଭିଡଜନତି ଅତ୍ଧିକ ୋରଦି୍ର୍ ବଗ୍ଷକୁ 
ଯିବାରୁ ବଞ୍ତି ରହାଇଛନ୍।ି 

ଶଯଉମଁାଶନ ଶମାଶତ ଜାଣନ୍ ିଶସମାଶନ ମଧ୍ 
ଶମାଶତ ବୁଝନ୍ ିମଧ୍। ମୁ ଁନଜି ପାଇ ଁନୁଶ� ଁ, କମି୍ବା 

ନଜିର କା�ାପାଇ ଁନୁଶ� ଁ, ମ ୁ ଁଗରିବଙ୍କ ପାଇ ଁଅଛ।ି 
ମ ୁ ଁଦାରିଦ୍ର୍ଶର ଜନ୍ମ ଶ�ାଇଥଲିି ଏବଂ ମୁ ଁଦାରିଦ୍ରଶର 

ବାସ କରିଛ।ି ମ ୁ ଁଗରିବ ଶଲାକମାନଙ୍କର ଯନ୍ତଣା 
ବୁଝପିାରୁଛ।ି - ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

(ଗରିବ କଲ୍ାଣ ଶଯାଜନାକ, ଆରମ୍ଭ ସମୟଶର)।

ପିଏମ ୍ଗରିବ କଲ୍ାଣ ପ୍ାଶକଜ୍ପିଏମ ୍ଗରିବ କଲ୍ାଣ ପ୍ାଶକଜ୍
… ଅଥ୍ଷାତ୍ ଶକ� ିଶଯମିତ ି… ଅଥ୍ଷାତ୍ ଶକ� ିଶଯମିତ ି
ଶଭାକଲିା ନର�ଶିବଶଭାକଲିା ନର�ଶିବ

ନକୱାେତି ମହତିଳୱା ଜନଧନ 
ଆକୱାଉଣ୍ଧୱାରୀଙୁ୍କ ତତିନତିମୱାସ ପୱାଇଁ 

500-500 େଙ୍କୱା ସହୱା�ତୱା ରୱାଶତି ସତିଧୱା  

ନକୱାେତି ପରତିବୱାରର ସ୍ୱାଥ୍ଷନର 
ଏମ୍ତିଏନ୍ଆରଇଜତିଏର ସବ୍ଷନତିମନ 
ମଜୁରୀ 182 ରୁ 202 େଙ୍କୱାକୁ ବୃଦ୍ତି 

ନକୱାେତି ବୃଦ୍, ବତିଧବୱା ଏବଂ ଭତିନ୍ନକ୍ଷମଙୁ୍କ 
1000େଙ୍କୱା ନଲଖୱାଏଁ ମୱାସତିକ ନପନ୍ସନ୍ 

20 13.62 

03
ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ କତିସୱାନ ନେୱାଜନୱା ଅଧୀନନର, ଏପ୍ତିଲର 
ପ୍ଥମ ସପ୍ୱାହନର 8.7 ନକୱାେତି ଚୱାରୀଙୁ୍କ ନସମୱାନଙ୍କ 

ଆକୱାଉଣ୍ନର 2000-2000 େଙ୍କୱା ସହୱା�ତୱା ପ୍େୱାନ।

ଶ୍ମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନମି୍ଷାଣ କଲ୍ାଣ ପାଣ୍ଠ ିସକୃଷି୍ 
କରବିାକୁ ରାଜ୍ ସରକାରଙୁ୍କ ନରିଦେ୍ଷଶ।

ଉଜ୍ଜଲା ରଯାଜନା ଅଧୀନରର ମାଗଣା ସଲିିଣ୍ର

0.43 ରକାଟ ିକମ୍ଷଚାରୀଙ୍କ ଇପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟରର 24% 
ଅବୋନ 
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ଉଜ୍ଜଳା- ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍
ଏକ ର୍କାେି ର୍ଲାକ ଛାଡିର୍ଲ ସବ୍ ସିରି, 
ଧଆୂମଁକୁ୍ତ ର୍ରାର୍ଷଇ ଆଡକୁ ପାର୍ଦ

0 0.31
1.62

5.78
11.49

ଏଲ୍ତିଜତି ସଂନେୱାଗନେବୱା 1965ନର 
ଆରମ୍ଭ ନହୱାଇଥିଲୱା। ଏବର୍ଷ 2000 

ସଂନେୱାଗ େତିଆେୱାଇଛତି। 

ସବୁଘଶର ସ୍ୱଚ୍ ଇନ୍ଧନ
ସଂଖ୍ୱା: ଏଲ୍ତିଜତି ଉପନଭୱାକ୍ୱା ନକୱାେତିନର। 

1947 1965 1980 1990 2001 2010 2022

30.53 ମନୁ ୍ସ ିଶପ୍ରମଚନ୍ଦ 1933 
ମସି�ାଶର ଏକ କା�ାଣୀ 

ଶଲଖଥିଶିଲ। ଏ�ାର 
ମଖୁ୍ ଚରିତ୍ �ମିଦ, 
ଜଶଣ ଶଛାଟ ପିଲା, 

ଶମଳାଶର ମିଠା ନଖାଇ 
ଶଜଶଜମା’ଙ୍କ ପାଇ ଁଚମିଟୁା 
କଣି ିଆଣଥିାଏ। ଉଶଦ୍ଦେ୍ 
ଥାଏ ଶରାଶଷଇ ସମୟଶର 
ଶଜଶଜମା’ଙ୍କ �ାତ ଜଳି ନ 
ଯାଉ। ଯଦ ିଜଶଣ �ମିଦ 
ଏ�ା କରିପାରିବ ଶତଶବ 

ଶଦେର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
କା�ିକଁ ିନୁଶ�?ଁ 

-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

n ଉଜ୍ଜଲୱା ନେୱାଜନୱା ଅଧୀନନର 9.34 ନକୱାେତି ନୂତନ ଏଲପତିଜତି ସଂନେୱାଗ 
େତିଆେୱାଇଛତି। ପ୍ୱା� 100% ଏଲ୍ତିଜତି କଭନରଜ୍ ହୱାସଲ ନହୱାଇଛତି। 
ନେଶନର ଏନବପ୍ୱା� 31 ନକୱାେତି ଗ୍ୱାସ ସଂନେୱାଗ ରହତିଛତି, 2014 ନର 
ନକବଳ 14 ନକୱାେତି ଥିଲୱା।

n ବତ୍୍ଷମୱାନ ନେଶର 75% ରୁ ଅଧିକ ପରତିବୱାର ପୱାଖନର ପୱାଇପ ନେୱାନଗ 
ଗ୍ୱାସ ପହଞ୍ୱାଇବୱା ଲକ୍ଷ୍ ଉପନର କୱାେ୍ଷ୍ ଜୱାରତି ରହତିଛତି।

n 2014 ରର, ପହଲL' ରଯାଜନା ଅଧୀନରର ନକଲି ସଂରଯାଗ 
ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାର୍୍ଷ 2015 ରର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ 
ଧନୀ ରଲାକଙୁ୍କ 'ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍' ନରିବେନ ମାଧ୍ୟମରର ଏଲପିଜ ି
ସବସଡି ିଛାଡବିାକୁ ଅନୁରରାଧ କରଥିିରଲ; ଏହ ିପେରକ୍ଷପ ଦ୍ାରା 
ସବ୍ଡି ିବାବେୀୟ ଟଙ୍କା ଅଭାବୀ ରଲାକଙ୍କ ନକିଟରର ଏଲପିଜ ି
ପହଞ୍ାଇବାରର ବ୍ବହାର କରାଯାଇପାରବି।

n 1 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ରଲାକ ରସବେଚ୍ଛାକକୃତ ଭାବରର ସବସଡି ିଛାଡ଼ଥିିରଲ, 
ତା’ପରର 1 ମଇ 2016 ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ ଉଜ୍ଜଲା ରଯାଜନା 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ଏହା ଅଧୀନରର ଗରବି ରଲାକଙୁ୍କ ମାଗଣା 
ଏଲପିଜ ିସଂରଯାଗ େଆିଯାଏ |
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ବତିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍ ସଂଗଠନ ଅନୁେୱା�ୀ, ଭୱାରତନର ନରୱାନରଇ ଘରର ଧୂଆ ଁନେୱାଗଁୁ 
ପ୍ତତିବର୍ଷ ପ୍ୱା� 5 ଲକ୍ଷ ନଲୱାକଙ୍କ ମୃତୁ୍ ନହୱାଇଥୱାଏ। ନସନତନବନଳ ଏଲ୍ତିଜତି 
ଧନୀ ନଶ୍ଣୀର ପରତିଚ� ଭୱାବନର ବତିନବଚନୱା କରୱାେୱାଉଥିଲୱା। ଏହତି ସମସ୍ୱାକୁ 
େୂର କରତିବୱା ଲୱାଗତି ପହଲ, ଗତିଭ୍ଇଟ୍ ଅପ୍ ପନର ଉଜ୍ଜଲୱା ନେୱାଜନୱା ଆମ୍ଭ 
ନହଲୱା, ଆଉ ଧୂଆମଁକୁ୍ ନରୱାନରଇ ଘରର ମଳୂେୁଆ ପଡ଼ତିଲୱା...
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ବତିଡ଼ମବେନୱାର ବତିର� ନେ କୃରତିବହୁଳ ନେଶ ଭୱାବନର ପରତିଚତିତ ନେଶ, େୱାହୱାର ଅଧୱାରୁ ଅଧିକ ନଲୱାକ କୃରତି ଉପନର ନତିଭ୍ଷରଶୀଳ 
ନସହତି ନେଶର ଅନ୍ନେୱାତୱା ବହୁତ କମ ଆ� ଏବଂ ସବୁପ୍କୱାର େୁେ୍ଷଶୱାନର ବଞ୍ତିବୱାକୁ ବୱାଧ୍ୟ ନହଉଥିନଲ। କତିନୁ୍ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ 

ଭୱାନବ ନମୱାେୀ କୱାେ୍ଷ୍ଭୱାର ଗ୍ରହଣ କରତିବୱା ପନର ଏହତି େୁେ୍ଷଶୱାରୁ ଚୱାରୀକୁ ମକୁୁଳୱାଇବୱା ଲୱାଗତି ‘ବତିହନରୁ ବଜୱାର େୱାଏ’ 
ବ୍ବସ୍ୱାକୁ  ଚତିନ୍ୱା କରତି  ନକବଳ ଚୱାରୀଙ୍କ ଆ�କୁ ଦ୍ତିଗୁଣତିତ କରତିବୱାକୁ ନତିଷ୍ପତ୍ତି ନନଇ ନୱାହୱାଁନ୍ତି, ବରଂ ବତିହନ ପ୍ସୁ୍ତତି ଠୱାରୁ ଆରମ୍ଭ 

କରତି ଫସଲ ବଜୱାରନର ପହଞ୍ତିବୱା ପେ୍ଷ୍ନ୍ କୃରକଙ୍କ ସ୍ୱାଥ୍ଷନର ପେନକ୍ଷପ ନନଇଛନ୍ତି…। 

...…ଯା�ାଦ୍ାରା କୃଷକଙ୍କ ଆୟ  ଶ�ବ ଦ’ିଗଣୁା 

ବୁଣବିା ପବୂ୍ଷରୁ

ବୁଣବିା ସମୟଶର

ବୁଣବିା ପଶର
n ମକୃର୍କିା ସ୍ୱାସ୍୍ କାଡ୍ଷରର ମକୃର୍କିାର ସ୍ୱାସ୍୍ 

ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚୂନା 22.91 ରକାଟ ିପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇଛ ି।ପ୍ରାୟ 3.28 ରକାଟ ିନୂତନ କସିାନ 
ରକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍ଷକୁ ଅନୁରମାେନ କରାଯାଇଛ ି
ଯାହା ଦ୍ାରା ଅଥ୍ଷର ଅଭାବ ରହବି ନାହିଁ।

n ସାର ପାଇ ଁଲମ୍ବା ଧାଡ଼ ିରଶର ରହଲା।  ରମ 
25, 2015 ରର ନୂତନ ୟୁରଆି ନୀତ ିପ୍ରକାଶ 
ପାଇଲା। ରେଶରର 100% ନମି୍ବ ଆବକୃତ 
ୟୁରଆି ଉପଲବ୍।

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କକୃର ିସଞି୍ାଇ ରଯାଜନା 
ଅଧୀନରର ଜଳରସଚତି ଅଞ୍ଳରର ବକୃଦ୍ଧ।ି  
କକୃରକଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କ ଜଲିୋର ପାଣିପାଗ 
ଏବଂ କକୃର ିସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚୂନା SMS 
ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରୋନ। ଉନ୍ନତ ବହିନ ଉପଲବ୍। 

n ସରକାରୀ ତରଳ ନାରନା ୟୁରଆିର ରେୈନକି 
ଉତ୍ାେନ କ୍ଷମତା 1.5 ଲକ୍ଷ ରବାତଲ, 
ରଗାଟଏି ବର୍ଷରର 3.27 ରକାଟ ିରବାତଲ 
ବକିି୍ର ରହାଇଛ।ି

n  2018 ଠାରୁ 11.42 ରକାଟରୁି ଅଧିକ 
ଚାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଫାସଲ ବୀମା 
ରଯାଜନାରର ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍।

n  କକୃର ିମଲୂ୍ ତୁଳନାରର ଏମଏସପି ରେଢଗୁଣ 
ବକୃଦ୍ଧ।ି

n  1.73 ରକାଟରୁି ଅଧିକ କକୃରକ ଇ-ନାମରର 
ପଞି୍ଜକକୃତ

n  ପ୍ରାକକୃତକି ଚାରର ସବ୍ଷାଧିକ ଲାଭ କ୍ଷଦୁ୍ର 
ଚାରୀଙୁ୍କ େଆିଯାଉଛ,ି ଯାହାଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ା 
80 ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ, ଏହା ରସମାନଙୁ୍କ 
ଉତ୍ସାହତି କରୁଛ।ି

n  କସିାନ ରରଳର 167 ରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ା 
ରେଶର ପ୍ରରତ୍କ ରକାଣ ଅନୁରକାଣରର 
କକୃରକଙ୍କ ଫସଲ ପରବିହନ କରୁଛ।ି

n  1 ଲକ୍ଷ ରକାଟ ିକକୃର ିଭିର୍ଭୂିମ ିପାଣ୍ଠ ିଆରମ୍ଭ।
n  କକୃରକ ଉତ୍ାେକ ସଂଗଠନର ଆରମ୍ଭ।  ଇ- 

ନାମ ପର ିପ୍ାଟଫମ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରର ଫସଲ 
ବକି୍ରୟ ସବୁଧିା।

ବଶଜଟ୍ ମଧ୍ ବୃଦି୍ ପାଇଲା, ଅଥ୍ଷଶନୈତକି ସରୁକ୍ା ଶ�ଲା  ସନୁଶିି୍ଚତ
n 8 ବର୍ଷ ପରୂବ୍ଷ କକୃର ିବରଜଟ୍ ପ୍ରାୟ 22 ହଜାର ରକାଟ ିଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା 

ଚଳତି ବର୍ଷରର 5.6 ଗୁଣ ବକୃଦ୍ଧ ିରହାଇ 1.32 ଲକ୍ଷ ରକାଟରିର ପହଞ୍ଛି।ି  
n ବରିେଶରର ଭାରତୀୟ ଫସଲର ଚାହେିା ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ,ି ରଯଉଁ କାରଣରୁ 

2021-2022 ମସହିାରର କକୃରଜିାତ ଦ୍ରବ୍ର ରପ୍ାନ ିପରମିାଣ 50 
ବଲିିୟନ ଡଲାରରର ପହଞ୍ଛି।ି

n ପିଏମ୍ କସିାନ ସମ୍ାନ ନଧିି ରଯାଜନାରର ବାର୍ଣିକ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା 
ରଲଖାଏ 12.02 ରକାଟ ିହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛ।ି

n କସିାନ ମାନଧନ ରଯାଜନାରର 19.16 ଲକ୍ଷ ଚାରୀ ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍। ଏଥିଲାଗି 
2 ରହକଟେରରୁ କମ୍ ଉବ୍ଷର ଜମି ଏବଂ ବୟସ 18-40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ରହବା 
ଉଚତି୍। ମାସକି 3000 ଟଙ୍କା ରପନନ୍୍ ନଶିି୍ତ।
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ବଶଜଟ 
ସଂସ୍ାରରୁ 
ପରିବତ୍ପିତ 
ଶଦେର ଦେିା

n  ବରଜଟ୍ ଉପସ୍ାପନ କରବିାର ପୁରୁଣା 
ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙି୍ ରମାେୀ ସରକାର ଏକ 
ରବୈପ୍ବକି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ବରଜଟ୍ 
ଉପସ୍ାପନ କରବିାର ତାରଖି 2017-18 
ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷରୁ ରଫବକୃଆରୀ 28ରୁ  ରଫବକୃଆରୀ 
1କୁ ପରବିର୍୍ଷନ କରାଯାଇଛ।ି

n  21 ରସରପଟେମ୍ବର 2016 ରର, କ୍ାବରିନଟ୍ 
ଏହ ିସଂସ୍ାରକୁ ଅନୁରମାେନ କଲା ଏବଂ ରରଳ 
ବରଜଟ୍ ଲୁ ସାଧାରଣ ବରଜଟ୍ ସହତି ମିଶାଇ 
େଆିଗଲା।

n  ଅତୀତରର ଏହା ଥିଲା ରଯ ରଫବକୃଆରୀର 
ରଶର କାଯ୍ଷ୍ େବିସରର ସଂସେରର ବରଜଟ୍ 
ଉପସ୍ାପିତ ରହଉଥିଲା ଏବଂ ବରଜଟ୍ ପାରତି 
ରହବା ପରର ରମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦ୍ତିୀୟ 
ସପ୍ାହ ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ସଂସେୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାର ି
ରହୁଥିଲା, ରଯଉଁଥି ପାଇଁ ବପିୁଳ ପରମିାଣର 
ବରଜଟ୍ ଖର୍୍ଷ ରହବାରର ସମସ୍ା ଉପୁଜୁଥିଲା। 

n  ରକବଳ ଏତକି ିନୁରହଁ, ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 
େୁଇ ମାସର ଖର୍୍ଷ ପାଇଁ ସରକାରଙୁ୍କ ସଂସେରର 
ରଲଖାନୁୋନ ପାରତି କରବିାକୁ ପଡୁ଼ଥିଲା। 
ଏହ ିସଂସ୍ାର ଦ୍ାରା ଲାଭ ଏହା ରହଲା ରଯ, 
ପ୍ରଥମ ରତ୍ୈମାସକିରୁ ହିଁ ରମାଟ ଖର୍୍ଷ ବଢବିାରର 
ଲାଗିଲା।   

n  ଏହପିର ିବରଜଟ୍ ସଂସ୍ାରଦ୍ାରା ମନ୍ତଣାଳୟ 
ଏବଂ ବଭିାଗଗୁଡ଼କୁି ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 
ହିଁ ସମୂ୍ପର୍୍ଷ ବରଜଟ୍ ଉପଲବ୍ କରାଇବାରର 
ସହାୟତା ମିଳଲିା ଏବଂ   ରଯାଜନାଗୁଡକିର 
କାଯ୍ଷ୍କାରତିା ତ୍ୱରାନ୍ବତ ରହଲା। 

ଏଶବ ଆଶମ ବଶଜଟ୍ ଶଗାଟିଏ ମାସ ଆଗଆୁ 
କରୁଛ।ୁ ଏ�ାର ଅଥ୍ଷ ଶ�ଉଛ ିଶମାଶତ ଶଦେ 
ଆଥପିକ ବ୍ବସ୍ାକୁ ଶଗାଟିଏ ମାସ ପବୂ୍ଷରୁ 
ଶଦୌର୍ାଇବାକୁ ଅଛ।ି 
- ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

n ରକାଭିଡ୍ ସମୟରର ସାଧାରଣ ବରଜଟ୍ ପରର ସବୁ ହତିାଧିକାରୀ- ଘରରାଇ, 
ସାବ୍ଷଜନୀକ, ରାଜ୍-ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକାଠ ିରହାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ ବାବେରର 
ତଜ୍ଷମା କରଥିିରଲ। ଏହ ିପରମ୍ପରା ପରମ୍ପରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥିଲା ଯଦ୍ାରା ଠକିଣା ସମୟରର ବରଜଟ ରୂପାନ୍ର କରାଯାଇପାରବି ଏବଂ 
ଅଧିକତମ ସଫଳତା ମଳିବି। 

n ଏହ ିସଂସ୍ାର ଦ୍ାରା ଐତହିାସକି ବରଜଟ୍ ‘ନୁ୍ଇଣି୍ଆ’ର ମଳୂେୁଆକୁ ମଜଭୁତ କରବିା 
ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆଥ୍ଣିକ ମହାଶକି୍ ଭାରବ ପ୍ରଫୁେଟତି କରବିା ଲାଗି ଭିଜନ୍ େସ୍ାବଜି୍ 
ରନଇ ଚାଲୁଛ।ି 

ବଶଜଟ ଶୱବନିାର 
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30

ସଂସ୍ାର ଦ୍ାରା 
ସ�ଜ ଶ�ଲା େଳି୍ପର ରାସ୍ତା 

2014ନର ନେନତନବନଳ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ 
ନେଶ ଶୱାସନର ନଡୱାର ହୱାତକୁ ନନନଲ ନସନତନବନଳ 
ଆଥଷିକ ବ୍ବସ୍ୱା ନଶୱାଚନୀ� ଥିଲୱା। ଏହୱାକୁ ପୁଣତିଥନର 
ମଖୁ୍ନରେୱାତକୁ ଆଣତିବୱା ଲୱାଗତି ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନମୱାେୀ  ଆଥଷିକ 
ସଂସ୍ୱାର ରୱାସ୍ୱା ଆପଣୱାଇନଲ। ପ୍ଥନମ ବ୍ବସ୍ୱାଗତ 
ସଧୁୱାର ପନର ଉନେ୍ୱାଗ ଓ ବ୍ବସୱା�ନର ସଧୁୱାର 
ଆଣତିବୱା ପ୍ରେତି�ୱା ଆରମ୍ଭ ନହଲୱା। ଏହତି ସଂସ୍ୱାରଗୁଡ଼ତିକ 
ଫଳନର ନତିନବଶ ବଢତିଲୱା, ବ୍ବସୱା� ସହଜ ନହଲୱା। ଖୱାଲତି 
ନସତତିକତି ନୁନହଁ, ନକୱାଭତିଡ୍ ନହଉ କତି ଋର-�ୁନରେନ୍ େୁଦ୍ 
ସମ�ନର ମଧ୍ୟ ଲଗୱାତୱାର ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୱାନର ବୃଦ୍ତି ପରତିଲକ୍ଷତିତ 
ନହୱାଇଥିଲୱା…। 

ଇନ୍ସଲନଭନ୍ସୀ ବ୍ୱାଂରେପ୍ୀ 
ନକୱାଡ୍ 2016 ଏବଂ 2021 
ସଂନଶୱାଧନ:  ଏନ୍ ପିଏ ହ୍ାସ 
ରହଲା ଏବଂ ଶଳି୍ପ ଚଳାଇବା 

ସହଜ ରହଲା।

ଆଇନର ଜୱାଲରୁ ମକୁ୍ତି: 
2007ରର ବ୍ବସାୟ 
ସହତି ଜଡ଼ତି 2875 
ନୟିମ / ପ୍ରତବିନ୍ଧକକୁ 

ଚହି୍ନଟ କର ିରଦେ 
କରାଗଲା। 25000 

ଅଧିନୟିକ ରଦେ 
ରହାଇଛ।ି 

ସତିଙ୍ତିଲ୍ ୱତିନଣ୍ୱା କ୍ତି�ରୱାନ୍ସ: 
ଶଳି୍ପ କମି୍ବା ପୁଞି୍ଜ ବନିରିଯାଗ 
ପାଇଁ ସମସ୍ କ୍ୟିରାନ୍ 
ବର୍୍ଷମାନ ରଗାଟଏି 
ସ୍ାନରର ଉପଲବ୍।

ରତିନ୍ୱାନସ୍ପକଟେତିଭ୍ େ୍ୱାକ୍ସ 
ରଦେ: କମ୍ପାନୀଗୁଡକିରୁ 
ପୁରୁଣା ଡଲି୍ ଉପରର 

ଟକିସ ରଦେ ରହବା ସମଗ୍ର 
ବଶି୍ୱରର ପ୍ରଶଂସତି ରହଲା।

ବତିନେଶୀ ପୁଞ୍ଜତି  ବତିନତିନେୱାଗ ପୱାଇଁ 
ରୱାସ୍ୱା ନଖୱାଲତିଲୱା: ରରଳବାଇ, 

ଇନଫ୍ା, ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଉପକରଣପର ି
ରକ୍ଷତ୍ରର ଏଫଡଆିଇକୁ ଅନୁମତ।ି  

ଅନ୍ ରକ୍ଷତ୍ଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ନୟିମାବଳୀ 
ସହଜ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇକୁ 
ବତିନଶର ଧ୍ୟୱାନ: ଏହ ି
ରକ୍ଷତ୍ର ସଂଜ୍ା 
ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସ୍ିର 
କରାଗଲା। ସମସ୍ା 
ସମାଧାନ ପାଇଁ 
ଚାମ୍ପଅିନ୍ ରପାଟ୍ଷାଲ ଲଞ୍ 
ରହାଇଛ ି। 

କମ୍ପୱାନୀ ସଂନଶୱାଧନ 
ଆଇନ 2017, 

ଏହାଦ୍ାରା ରଛାଟ 
କମ୍ପାନୀଙୁ୍କ ମିଳଲିା 

ସବୁଧିା 

ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଗ୍େ 
ବଜ୍ି ଶନସ ୍ 
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ଇଂରାଜୀଶର ଏକ ପ୍ରବାଦ ଅଛ ିଶଯ ‘ସାଇଜ୍ 
ଅଫ୍ ଦ ିଶକକ୍ ମ୍ାଟସ୍ଷ' ଅଥ୍ଷାତ୍ ଶକକ୍ ଶଯଶତ 
ବର୍ ଶ�ବ, ଶଲାକମାଶନ ଏ�ାର ଶସତକି ି
ବର୍ ଅଂେ ପାଇଶବ। ଶସ�ଭିଳି ଅଥ୍ଷନୀତରି 
ଲକ୍୍ ଶଯଶତ ବର୍ ଶ�ବ, ଶଦେର ସମଦିୃ୍ ମଧ୍ 
ଶସତକି ିବଢିବ। 
-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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ଭାରତର ଜଡିିପି
ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନୀ

ବତିଗତ 20 ବର୍ଷନର େଶଗୁଣୱାରୁ 
ଅଧିକ ଅଭତିବୃଦ୍ତି 

ସ୍ୱାଧୀନତୱାରୁ ଆଜତି େୱାଏ 600 ଗୁଣୱା ବୃଦ୍ତି 
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ସ୍ୱାଧୀନତା ପଶର ଏମିତ ିବଢିଛ ିଆମର ଅଥ୍ଷନୀତ ି

ଇନ୍ ସଲ୍ ଶଭନ୍ସୀ ବ୍ାଂକ୍ପ୍ୀ ଶକାଡ୍
n  ଖରାପ ଋଣ ଅଥ୍ଷାତ୍ ଏନ୍ ପିଏ ସବୁରବରଳ ବ୍ାଙ୍କଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ଏକ 

ସମସ୍ା ରହାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ାଙ୍କର  ଋଣ ଶକି୍ ହ୍ାସ କରଥିାଏ, 
ଯାହା ଅଥ୍ଷନୀତରି ଗତକୁି ମଧ୍ୟ ବାଧା ରେଇଥାଏ |

n  ଅନ୍ପକ୍ଷରର, କରପ୍ଷାରରଟ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବରିରାଧ କରଥିିଲା 
ରଯ ଭାରତରର କ୍ଷତ ିସକୃଷି୍ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ବଦେ କରବିା କଷ୍କର 
ଏବଂ ଏକ ବଳିମ୍ବିତ ପ୍ରକି୍ରୟା। ଆବଶ୍କଥିଲା ଏପର ିକମ୍ପାନୀଗୁଡ଼କୁି 
ଯଥାଶୀଘ୍ର ବଦେ କରବିାର ପ୍ରକି୍ରୟା ରଶର କର ିବ୍ାଙ୍କକ୍ଲୁଡ଼କୁି ରସମାନଙ୍କ 
ପଇସା  ରତଣୁ, ଏକ ତହିାସକି ସଂସ୍ାର ଭାବରର, ଇନ୍ଲରଭନ୍ ି
ବ୍ାଂକ୍ରପ୍ୀ ରକାଡ୍ 2016 କାଯ୍ଷ୍କାରୀ କରାଯାଇଥିଲା |

n  ବ୍ବସାୟ କରବିା ଏବଂ ଏନ୍ଏିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ 
ଐତହିାସକି ପେରକ୍ଷପ। ରକାଭିଡ 19 ପରର ବରିଶର ଭାବରର  
ପ୍ରଭାବତି କମ୍ପାନୀ ତଥା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସ୍ୱାଥ୍ଷରର ଏଥିରର କଛି ି
ସଂରଶାଧନ କରାଯାଇଛି

n  ବର୍୍ଷମାନର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାଯ୍ଷ୍କାଳ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 
ବ୍ାଙ୍କଗୁଡକି ଋଣ ଖିଲାଫକାରୀଙ୍କଠାରୁ 10,000 ରକାଟରୁି ଅଧିକ 
ଟଙ୍କା ଜବତ କରବିା ସହତି ସମ୍ପର୍ ିମଧ୍ୟ ଜବତ କରଛିନ୍।ି ଭାରତରର 
ବ୍ାଙ୍କଗୁଡ଼କିର ଏନପିଏ ବଗିତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ସବ୍ଷନମିନେ 5.9 
ପ୍ରତଶିତ ରହଛି।ି

େଳି୍ପକୁ କଶପ୍ଷାଶରଟ୍ ଭଳି 
ଶପ୍ରାତ୍ା�ନ ସବୁଧିା 
କରପ୍ଷାରରଟ୍ େୁନଆିରର ଭଲ ପ୍ରେଶ୍ଷନ ପାଇଁ େଆିଯାଉଥିବା କାଯ୍ଷ୍େକ୍ଷତା 
ଲିଙ୍କସ୍  ଇନରସଣ୍ଟଭି୍ (ପିଏଲ୍ଆଇ) ବରିୟରର ଆପଣ ଶୁଣିଥିରବ।  କନୁି୍ 
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରେଶର ଶଳି୍ପକୁ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ାେନ ପାଇଁ ପିଏଲଆଇ 
ରେବାକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଘାରଣା କରଛିନ୍।ି 14 ଟ ିରକାର୍ ରସକଟେରରର 
ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ରକାଟ ିଟଙ୍କାର ପିଏଲ୍ଆଇ ଦ୍ାରା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର 30 ଲକ୍ଷ 
ରକାଟ ିଏବଂ 60 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ନଯୁିକି୍ ସକୃଷି୍ ଆଶା ରହଛି।ି 

1. ଖୱାେ୍ ପ୍ରେତି�ୱାକରଣ ଶତିଳ୍ପ 

2. ଆଇେତି ହୱାଡ୍ଷନୱର୍

3. ଏସତି, ଏଲଇଡତି, ବଲ୍ବ

4. ଫୱାମ୍ଷୱାସୁ୍ େତିକୱାଲ୍ ଇଣ୍ଷ୍ଟ୍ରତି 

5. ଫୱାମ୍ଷୱାସୁ୍ େତିକୱାଲ୍ ଏପତିଆଇ 
(ଔରଧର କଞ୍ୱାମୱାଲ) 

6. ନେଲତିକମ୍ ଉତ୍ୱାେନ 

7. ନସୱାଲୱାର ପୱାୱୱାର୍ ପତିଭତି 
ମଡୁ୍ଲ୍ 

8. ଇନଲନକଟେ ୱ୍ାନତିକ୍ ଉତ୍ୱାେନ  

9. ଚତିକତିତ୍ସୱା ଉପକରଣ 

10. ଅନେୱାନମୱାବୱାଇଲ୍ 
ଉପୱାେୱାନ 

11. ନଡ୍ରୱାନ୍ ଏବଂ ଆନୁରଙ୍ତିକ 
ଦ୍ରବ୍ 

12. ବସ୍ତ୍ର 

13. ସ୍ତନ୍ତ ଇସ୍ପୱାତ 

14. ଉନ୍ନତ ରୱାସୱା�ନତିକ ନସଲ

*ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ା ଅରବ ରଲାରର୍ର ଉତ୍ସ: ଇର୍କାର୍ନାମିକ ସର୍ଭଦେ, ପିଆଇବି
ଜରିିପି (ବତ୍ଦେମାନର ଦର ଉପର୍ର, ଲକ୍ ର୍କାେି େଙ୍କାର୍ର) ଉତ୍ସ: ଇର୍କାର୍ନାମିକ୍ ସର୍ଭଦେ, ପିଆଇବି, ୱର୍ଲଦେବ୍ାଙ୍କ
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ସବୁଘଶର ବଜିଳିୁ 
ଜଲୀବନ ର୍ହବ ଆର୍ଲାକିତ 

ଆଜ ିଶକବଳ ଶଦେର ପ୍ରଶତ୍କ ଘଶର ବଦୁି୍ତ୍ ପ�ଞ୍ନୁା�ି,ଁ 
ଅଧକିରୁ ଅଧକି ସମୟ ବଜିଳିୁ ମଧ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଶ�ଉଛ।ି ୱାନ 
ଶନସନ ୱାନ ପାୱାର ଗ୍ୀଡ ଆଜ ିଶଦେର େକି୍ ପାଲଟିଛ।ି 
ଆଶମ ମଧ୍ ଶସୌଭାଗ୍ ଶଯାଜନା ଅଧୀନଶର ପ୍ରାୟ 3 
ଶକାଟି ବଦୁି୍ତ ସଂଶଯାଗ ଶଦଇ ସାଚୁଶରସନ୍ ଲକ୍୍ଯାଏ 
ପ�ଞ୍ବିାକୁ ଯାଉଛ।ୁ - ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ପରତିନବଶ ଅନୁକୂଳ ଶସ୍ୱା ବତିଜୁଳତି େୱାଏ ନେମତତି ସବୁ ନଲୱାକ 
ପହଞ୍ତିପୱାରତିନବ ନସଥିଲୱାଗତି ନକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର କୃତ ସଂକଳ୍ପ 
ରହତିଛନ୍ତି। ଏହତି ପେନକ୍ଷପରେନମ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର େୀନେ�ୱାଲ 
ଉପୱାଧ୍ୟୱା� ଗ୍ରୱାମନଜ୍ୱାତତି ନେୱାଜନୱା, ନସୌଭୱାଗ୍ ନେୱାଜନୱା, 
ଉଜୱାଲୱା ନେୱାଜନୱା, ଗ୍ରୱାମ ଉଜୱାଲୱା ନେୱାଜନୱା, ପତିଏମ୍ କୁସମୁ 
ନେୱାଜନୱା ଦ୍ୱାରୱା ବତିଜୁଳତି ନକ୍ଷତ୍ନର ଆଣତିନଲ ଆମଳୂଚୂଳ 
ପରତିବତ୍୍ଷନ। 

n  ଆରମ ରସୌଭାଗ୍ ରଯାଜନା ଅଧୀନରର 3 ରକାଟ ିସଂରଯାଗ ରେଇ 
ପୂର୍୍ଷତା ଲକ୍ଷ୍ର ନକିଟତର ରହାଇଛୁ। ପ୍ରାୟ 18,000 ଗାଁକୁ ବଜୁିଳ ି
େଆିଯାଇଛ ି।

n  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କୁସମୁ ରଯାଜନା ଦ୍ାରା ବେୁି୍ତ୍ ସଞ୍ୟ ଉପରର ମଧ୍ୟ 
ଗୁରୁତ୍ୱ େଆିଯାଇଛ।ି ସରକାର ଚାରୀଙୁ୍କ ରସୌର ପମ୍ପ ସବୁଧିା ରଯାଗାଇ 
ରେଉଛନ୍ ିଏବଂ ରକ୍ଷତ ପାଶ୍ୱ୍ଷରର ରସୌର ପ୍ାରନଲ ସ୍ାପନ କରବିାରର 
ସାହାଯ୍ କରୁଛନ୍।ି

n  ଉଜାଲା ରଯାଜନା ଗରବି ଏବଂ ମଧ୍ୟବରି୍ ପରବିାରର ବେୁି୍ତ୍ ବଲିରୁ 
ପ୍ରତବିର୍ଷ 50 ହଜାର ରକାଟ ିଟଙ୍କା ସଞ୍ୟ କରୁଛ।ି 

ନକୱାେତିରୁ ଅଧିକ ଏଲଇଡତି ବଣ୍ନ କରୱାେୱାଇଛତି, 
ସବ୍ଷ ବୃହତ ଏଲଇଡତି ବତିତରଣ କୱାେ୍ଷ୍ରେମ 
ଉଜୱାଲୱା ନେୱାଜନୱା ଅଧୀନନର 

ନତି�ୁତ େନ୍ ହ୍ୱାସ ପୱାଇଛତି ପ୍ରତତିବର୍ଷ  
ଅଙ୍ୱାରକୱାମ୍ଳ ନତିଗ୍ଷମନନର, ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ 
କୁସମୁ ନେୱାଜନୱାଦ୍ୱାରୱା  

ବତିଲତି�ନ �ୁନତିଟ୍ ଥିଲୱା,  ଆଥ୍ଷକବର୍ଷ 22 ନର 
ବୱାରଷିକ ବତିେୁ୍ତ୍ ବ୍ବହୱାର 1,385 ବତିଲତି�ନ 
�ୁନତିଟ୍ କୁ ବୃଦ୍ତି ପୱାଇଛତି |

37
32

12
85

ଗ୍ରୱାମୀଣ ଭୱାରତକୁ ନତିରନ୍ର ବତିେୁ୍ତ ନେୱାଗୱାଣ 
ଲକ୍ଷ୍ ନନଇ ଭୱାରତ ସରକୱାର େୀନେ�ୱାଲ 
ଉପୱାଧ୍ୟୱା� ଗ୍ରୱାମ ନଜ୍ୱାତତି ନେୱାଜନୱା ପ୍ସୁ୍ତ 
କରତିଛନ୍ତି। 

2014
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ସବୁଘଶର ବଜିଳିୁ 
ଜଲୀବନ ର୍ହବ ଆର୍ଲାକିତ 

n ସୱାଧୱାରଣ ନସବୱା ନକନ୍ଦ୍ର: ଗ୍ରାମାଞ୍ଳର ଉରେ୍ାଗୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଳରର 400ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ବସାୟିକ ରସବା 
ରଯାଗାଇ େଆିଯାଉଛ।ି ସାରା ରେଶରର 5.31 ଲକ୍ଷ ରକନ୍ଦ୍ର ଅଛ,ି 
ରସଥିମଧ୍ୟରୁ 4.20 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ାୟତ ସ୍ରରର ଅଛ।ି

n ଉମଙ୍ ଆପ୍: ଏହ ିଆପରର 1570ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ରସବା ଏବଂ 
22 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବଲି୍ ରପରମଣ୍ଟ ରସବା ଉପଲବ୍। 

n ଡତିଜତି ଲକର୍: ଏହା  ସାବ୍ଷଜନୀକ େସ୍ାବଜିକୁ ରପପରରଲସ୍ କରବିାର 
ସବୁଧା ଉପଲବ୍ କରାଏ।    11.7 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଉପରଭାକ୍ା, 
2167 ପ୍ରୋନକାରୀ ସଂସ୍ା, 532 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଡକୁ୍ରମଣ୍ଟ ଏଥିରର 
ଉପଲବ୍। 

n ଜାତୀୟ ଡଜିଟିାଲ ସାକ୍ଷରତା ମଶିନ ଏବଂ ଡଜିଟିାଲ ସାଧର ଅଭିଯାନରର 
53.67 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍। 

n ଇରଲରକଟେ ା୍ନକି୍ସ ଉତ୍ାେନରର ବଶି୍ୱର ରଶ୍ଷ୍ 3 ରେଶରର ଭାରତ ରହବ 
ସାମିଲ୍, 2025 ସଦୁ୍ଧା 300 ବଲିିୟନ ଆରମରକିୀୟ ଡଲାର ଉତ୍ାେନ 

ଡିଜଟିାଲ ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯାନ ସ�ର ଏବଂ 
ଗ୍ାମ ମଧ୍ଶର ବ୍ବଧାନ ଦୂର କରିଛ।ି  

ଆଜିର ଭାରତ ଶସ� ିଦଗି ଆର୍କୁ ଗତ ି
କରୁଛ ିଶଯଉଥଁଶିର ନାଗରିକମାନଙୁ୍କ, 

ଶଯାଜନାର ଲାଭ ପାଇ ଁଆବେ୍କ ଦସ୍ତାବଜ୍ି 
ଶଦଖାଇବାକୁ ପ୍ରତ୍କ୍ଭାଶବ ସରକାରଙ୍କ 

ପାଖକୁ ଆସିବା ଆବେ୍କ ନା�ି।ଁ 
-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

କରବିାର ଲକ୍ଷ୍ ।

n ରେଶରର ରସମକିଣ୍କଟେର ଏବଂ ଡରିସ୍ପ ୍ଉତ୍ାେନ ପରରିବଶର ବକିାଶ ପାଇଁ 
ରମାଟ 76 ହଜାର ରକାଟ ିରସମକିନ୍ ଇଣି୍ଆ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମକୁ ଅନୁରମାେନ |

ଡିଟାଲ୍ ଇଣି୍ଆ: ସେକ୍ 
ଶ�ଲା ସାଧାରଣ ମଣଷି 

ନବୈଶ୍ୱତିକ ଆହବେୱାନ ଭତିତନର ନୱାଗରତିକଙୁ୍କ ସଶକ୍ କରତିବୱା ଲୱାଗତି ଡତିଜତିେୱାଲ୍ ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୱାର ଶକ୍ତିକୁ 
ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଛଡ଼ୱା  ଆଉ କତିଏ ବୱା ଅଧିକ ବୁଝତିଛତି। ନସଥିଲୱାଗତି 1 ଜୁଲୱାଇ 2015ନର ଡତିଜତିେୱାଲ୍ ଇଣ୍ତିଆ 

ନଘୱାରଣୱା କରତି ସୱାଧୱାରଣ ନୱାଗରତିକଙୁ୍କ ସଶକ୍ କରତିବୱା ସହ ଜୀବନକୁ ସଗୁମ କରତିନଲ..। 
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ଶଟଶକଡ୍ ଅଥ୍ଷାତ୍ ଶଟକନେକ୍ି ର ଦେକ 
ସମ� ସହ ତୱାଳ ନେଇ ନେଉଁ ନେଶଆଧୁନତିକ ନେନକନୱାନଲୱାଜତିକୁ ନ ଆପଣୱାଏ, ସମ� ତୱାକୁ ପଛନର ପକୱାଇ 
ଆଗକୁ ଚୱାଲତିେୱାଏ, ଆଉ ନସ ନେଉଁଠତି କତି ନସଇଠତି ରହତିେୱାଏ। ତୃତୀ� ଶତିଳ୍ପ ବତିପ୍ଳବ ସମ�ନର ଭୱାରତ ଏହୱାର 
ଭୁକ୍ନଭୱାଗୀ ରହତିଛତି। ନସଥିଲୱାଗତି  2014ନର ନେଶର ଶୱାସନକୁ ହୱାତକୁ ନନବୱା ପନର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର 
ନମୱାେୀ ଡତିଜତିେୱାଲ୍ କୁ ଗଭର୍୍ଷୱାନ୍ସ ସହ ନେୱାଡ଼ତି ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲତିଭତିଂକୁ ନୂଆ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏନବ ନେନକଡ୍ ସହ 

ଓୌନେ୍ୱାଗତିକ ବତିପ୍ବ 4.0 ପୱାଇଁ ପ୍ସୁ୍ତ ନହଉଛତି ଭୱାରତ… 
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ଆୟୁର୍ମାନ ଭାରତ, ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ, ଉମଙ୍ ଆପ୍, ଡଜିଲିକର, ଜୀବନ 
ପ୍ରମାଣ, ଆଧାର ଭିର୍କି ଡବିଟି ିସରମତ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ରଯାଜନାକୁ 
ଇ-ରସବା ସହତି ସଂରଯାଗ କରାଯାଇଛ।ି ଫଳରର ଧାଡ଼ରିର ଅରପକ୍ଷା 
କରବିା ପରବିରର୍୍ଷ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସନୁଶିି୍ତ ରହାଇଛ,ି ବର୍୍ଷମାନ ରଲାକମାରନ 
ଘରର ବସ ିଏହ ିରସବାଗୁଡ଼କିର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ରହାଇଛନ୍।ି  

ଏପଯ୍ଷ୍ନ୍ 5.75 କରିଲାମିଟର ଅପଟେିକାଲ ଫାଇବର ଲାଇନ ବଛିାଯାଇ 
1.79 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ାୟତକୁ ସଂରଯାଗ କରାଯାଇଛ।ି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ 
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ାୟତ ୱାଇ-ଫାଇ ସକ୍ଷମ ରହାଇଛ।ି

ଭାରତ ରହଉଛ ିବଶି୍ୱର ଅନ୍ତମ ରେଶ ରଯଉଁଠାରର ପ୍ରତ ିଜବି ି
ଇଣ୍ଟରରନଟ  ରଡଟା େର ସବ୍ଷନମିନେ ରହଛି।ି  ଡରିସମ୍ବର 2014 ରର, 
ରଯଉଁଠାରର ପ୍ରତ ିଜବିକୁି ପ୍ରାୟ 269 ଟଙ୍କା ରେବାକୁ ପଡୁ଼ଥିଲା, ଜୁନ୍ 
2021 ସଦୁ୍ଧା ଏଥିରର 96% ହ୍ାସ ରହାଇ େର 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ ିଜବି ି
ରହାଇଛ।ି ମାର୍୍ଷ 2014 ରର, ଭାରତରର 250 ନୟୁିତ ଇଣ୍ଟରରନଟ୍ 
ସଂରଯାଗ ଥିବାରବରଳ 2021 ସଦୁ୍ଧା ଏହ ିସଂଖ୍ା 83 ରକାଟ ିଅତକି୍ରମ 
କରଛି।ି 2021 ମସହିାରର, ଭାରତରର 120 ରକାଟ ିରମାବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକ 
ଥିରଲ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 75 ରକାଟ ିରଲାକ ସ୍ାଟ୍ଷ ରଫାନ୍ ବ୍ବହାର କରନ୍।ି

ସରକାରୀ ଇ-ମାରକ୍ଷଟ ସ୍ାନ ଯଥା ରଜମ୍ ରପାଟ୍ଷାଲଦ୍ାରା ସରକାରୀ 
କ୍ରୟରର େୁନ୍ଷୀତ ିରରାକାଯାଇପାରଛି।ି ଏହା ମାଧ୍ୟମରର 1 ଲକ୍ଷ 
ରକାଟ ିଟଙ୍କାର ବାର୍ଣିକ କ୍ରୟ କରାଯାଉଛ।ି ଏଥି ସହତି, ବର୍୍ଷମାନ 
ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ାନାନ୍ର ଦ୍ାରା ଅଭାବୀ ବ୍କି୍ଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା 
ପଠାଯାଉଛ।ି 2014 ରୁ 2021 ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ପ୍ରାୟ 2.22 ଲକ୍ଷ ରକାଟ ି
ଟଙ୍କା ସଞ୍ୟ ରହାଇଛ।ି

ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରର ମଙ୍ଳ ଗ୍ରହରର ପ୍ରରବଶ କରଥିିବା ଭାରତ 
ରହଉଛ ିଏକମାତ୍ ରେଶ। 2014 ପରର ଭାରତ 34 ଟ ିରେଶର 
342 ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଛ।ି 2014 ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ରକବଳ 
35 ଟ ିବରିେଶୀ ଉପଗ୍ରହ ପଠାଯାଇଥିଲା। ହାଇସ୍ପୀଡ୍ ସଂଚାର 
ସବୁଧିାସବୁକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ମହାକାଶରର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ 
ଉପଗ୍ରହ ଜସିାଟ-11 ଏବଂ ଜସିାଟ-29 ସ୍ାପନ କରଛି।ି 

କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସାର ରସ୍ପରେ କରବିା ପାଇଁ କକୃରକମାରନ ରରୋନ୍ 
ବ୍ବହାର କରବିା ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ରରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରର ରକାଭିଡ୍ 
ଟକିା ଏବଂ ଔରଧକୁ ଅପହଞ୍ ଅଞ୍ଳରର ପହଞ୍ାଯାଇପାରୁଛ।ି 
ରରୋନ୍ ରସକଟେରର ଭବରି୍ତକୁ େକୃଷି୍ରର ରଖି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 
ରରୋନ୍ ନୀତ ିରଘାରଣା କରାଯାଇଛ।ି 

ଉତ୍ମ ୋସନ ପାଇ ଁଆଇଟି ବ୍ବ�ାର 

ଅ୍ଟେିକାଲ୍ ଫାଇବରଦ୍ାରା ଗା-ଁଗାକଁୁ ସଂଶଯାଗ 

ଶମାବାଇଲ୍ ଗ୍ା�କ-ଇଣ୍ଟରଶନଟ୍  କ୍ାନ୍ ି

ଦୁନ୍ଷୀତକିୁ ଲଗାମ

ମ�ାକାେ େକି୍ ପାଲଟିଛ ିଭାରତ

ଶ୍ାନ୍ ଶଟଶକନୋଶଲାଜି 

ଆଶମ ଶସମିକଣ୍କଟେର ଆଡକୁ ପାଦ ବଢାଉଛ।ୁ ଆଶମ 5 ଜ ିଆର୍କୁ ଗତ ିକରୁଛ,ୁ ଆଶମ 
ଅ୍ଟେିକାଲ୍ ଫାଇବର ଶନଟୱାକ୍ଷ ସ୍ାପନ କରୁଛ,ୁ ଏ�ା ଶକବଳ ଆଧନୁକିତାର ପଦଚହି୍ନ ତା’ 
ନୁଶ�,ଁ  ତଶିନାଟି ମ�ାନ େକି୍ ଏଥଶିର ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍। େକି୍ା ଶକ୍ତ୍ଶର ଆମଳୂଚୂଳ କ୍ାନ୍-ି 
ଡିଜଟିାଲ୍ ମାଧ୍ମଶର ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍୍ ଶସବାଶର ଆମଳୂଚୂଳ କ୍ାନ୍-ି ଡିଜଟିାଲ୍ ମାଧ୍ମଶର 
ଆସିବ। କୃଷି ଜୀବନଶର ବ ିବ�ୁତ ବର୍ ପରିବତ୍୍ଷନ ଡିଜଟିାଲ୍ ଦ୍ାରା ସମ୍ଭବ ଶ�ବ। ଏକ 
ନୂଆ ବଶି୍ୱ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଶ�ଉଛ।ି ଏ� ିଦେକ, ମାନବ ଜାତ ିପାଇ ଁଶଟଶକଡ୍ ର ଦେକ। 
- ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
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ଆଟପିଫିସିଆଲ୍ 
ଇଶଣ୍ଟଲିଶଜନ୍ସ
ପ୍ାଶଟଣ୍ଟ ଓ ଶଟ୍ଡ୍ ମାକ୍ଷଶର 

ନୂଆ ଇତ�ିାସ 
ବତିଜ୍ୱାନ ଓ ନେନକନୱାନଲୱାଜତି ଏମତତି ଏକ ନକ୍ଷତ୍, େୱାହୱା ଉପନର ନକୌଣସତି ବତି 
ନେଶର ଭବତିର୍ତ ନତିଭ୍ଷର କରତିଥୱାଏ। ଭୱାରତନର 2014 ପରବତ୍୍ଷୀ ଶୱାସନ 
ବ୍ବସ୍ୱାନର ଏହୱା ଉପନର ଗୁରୁତ୍ୱ େତିଆେୱାଇ ଏହତିପରତି ନେନକନୱାନଲୱାଜତି 
ବ୍ବହୱାର ଉପନର ନଫୱାକସ କରୱାଗଲୱା, େୱାହୱା ଉପନର ଭବତିର୍ତର 
ବତିକୱାଶର ପଟ୍ଟଚତିତ୍କୁ ପରତିବତ୍୍ଷନ କରତିବୱାର କ୍ଷମତୱା ରହତିଛତି। ଏ ଭତିତରୁ 
ନଗୱାେତିଏ ନହଉଛତି ଆେଷିଫତିସତିଆଲ୍ ଇନଣ୍ଲତିନଜନ୍ସ, ଅଥ୍ଷୱାତ୍ କୃତ୍ତିମ ବୁଦ୍ତିମତ୍ୱା। 
ଏହୱାସହ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଇନନୱାନଭସନ୍ ଓ ରତିସର୍୍ଷକୁ ନପ୍ୱାତ୍ସୱାହନ ନେବୱାକୁ 
େୱାଇ ପ୍ୱାନେଣ୍ ଓ ନ୍ଡ୍ ମୱାକ୍ଷ ନତି�ମକୁ ପରତିବତ୍୍ଷନ କରତିନଲ, େୱାହୱାଫଳନର 
ରୁଢତିବୱାେରୁ ବୱାହୱାରତି ଏକ ନୂଆ ଭୱାରତର ନତିମ୍ଷୱାଣ ନହବ। 

n 2018-19 ବରଜଟରର ଆଟ୍ଣିଫିସଆିଲ ଇରଣ୍ଟଲିରଜନ୍  ବ୍ବହାର 
ଉପରର ନତି ିଆରୟାଗକଙୁ୍କ ଆବଶ୍କତା ଅନୁସାରର ଏକ ବ୍ାପକ 
ରଣନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତ କରବିାକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୋୟିତ୍ୱ ରେଇଛନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ 
ଏକ ଟାସ୍ରଫାସ୍ଷ ଗଠନ କରାଯାଇଛ।ି ଏହା ସହତି ଅରକଟୋବର 2020 
ରର ଏକ ସାତ-ପଏଣ୍ଟ ରଣନୀତ ିମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି ଇରଣ୍ଟଲ 
ସହତି ମିଳତି ଭାବରର ସବିଏିସ୍ଇ ଭାରତରର ଏଆଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରମୌଳକି 
ଜ୍ାନ ପ୍ରୋନ କରବିାର ଉରଦେଶ୍ ସହତି ‘ଏଆଇ ଫର ଅଲ୍’ କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ କରଛି ି|

n କମ୍ ସଂଖ୍କ ପ୍ାରଟଣ୍ଟ ଏବଂ ରଟ୍ଡ୍ ମାକ୍ଷକୁ େକୃ ଷି୍ରର ରଖି ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର 2016 ରୁ ରବୌଦ୍ଧକି ସମ୍ପର୍ ିନୀତ ିପ୍ରଣୟନ କରଛିନ୍।ି ପ୍ାରଟଣ୍ଟ 
ଆରବେନକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2016, 
2017, 2019, 2020  ପ୍ାରଟଣ୍ଟ ନୟିମରର ସଂରଶାଧନ କରଛିନ୍।ି 
ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ପାଇଁ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନଗୁଡ଼କିର ପ୍ାରଟଣ୍ଟ 
ଫି’କୁ 80 ପ୍ରତଶିତ ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ହ୍ାସ କରାଯାଇଛ।ି

n ରଟ୍ଡମାକ୍ଷ ରକ୍ଷତ୍ରର 74 ଟ ିଫମ୍ଷ ଥିଲା, କନୁି୍ ବର୍୍ଷମାନ ତାହାକୁ ଆଠକୁ 
ହ୍ାସ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ସମାନ ଭାବରର ପ୍ାରଟଣ୍ଟଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ସମସ୍ 
ଫମ୍ଷଗୁଡକି ରଦେ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ରକବଳ ରଗାଟଏି ଫମ୍ଷ 
କାଯ୍ଷ୍କାରୀ କରାଯାଇଛ।ି 2016 ମଧ୍ୟରର ବଭିିନ୍ନ ରଟରକନୋରଲାଜ ିରକ୍ଷତ୍ 
ପାଇଁ ପ୍ାରଟଣ୍ଟ ଯାଞ୍ ପାଇଁ ନଆିଯାଇଥିବା ସମୟ 72 ମାସ ଥିଲା, ଯାହା 
5 ରୁ 23 ମାସକୁ ହ୍ାସ କରାଯାଇଛ ି|

ଆଜି ଶଟଶକନୋଶଲାଜଭିିତି୍କ 
ବକିାେ ଭାରତର ଅଥ୍ଷଶନୈତକି 
ପନୁରୁଦ୍ାରଶର ଏକ ପ୍ରମଖୁ 

ସ୍ତମ୍ଭ ଶ�ାଇଛ।ି  କାରଣ ଆଶମ 
ପ୍ରଶତ୍କ ଶକ୍ତ୍ଶର ନବସଜୃନକୁ 

ସମଥ୍ଷନ କରୁଛ।ୁ 
-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଆଥପିକବଷ୍ଷ 2021-22ଶର 
ଦାଖଲ ଶ�ାଇଥବିା ପ୍ାଶଟଣ୍ଟ 
ସଂଖ୍ା 66440 ଶର ପ�ଞ୍ଛି।ି 

2014-15 ଆଥପିକ ବଷ୍ଷଶର 
ଏ�ା 42763 ଥଲିା । ସାତ ବଷ୍ଷ 

ମଧ୍ଶର ଏ�ା 50 ପ୍ରତେିତରୁ 
ଅଧକି ବୃଦି୍ ଶ�ାଇଛ।ି 

26
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ଭାରତର ବଚିାରଧାରାଶର 
ଏଶବ ନବସଜୃନକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ 

ଭୱାରତନର ନବୈଜ୍ୱାନତିକ ପ୍ତତିଭୱାର ଅଭୱାବ ନକନବ ନହୱାଇନୱାହିଁ । କତିନୁ୍  ଏହତି ପ୍ତତିଭୱାମୱାନଙୁ୍କ ଠତିକଣୱା ପ୍ୱାେଫମ୍ଷ ଏବଂ ବ୍ବସ୍ୱା ପ୍େୱାନନର ଅଭୱାବ ରହତିଛତି। 
େେତି ଏହତି ପ୍ତତିଭୱାମୱାନନ ସଠତିକ୍ ଗନ୍ବ୍ସ୍ଳ ପୱାଇନବ ବୱା ନବୈଜ୍ୱାନତିକ ଚତିନ୍ୱାଧୱାରୱାକୁ ଆଧୱାରକରତି ବତିକୱାଶ ନୀତତି ପ୍ଣ�ନ ନହବ ନତନବ ଭୱାରତ ନତିଜ 

ଲକ୍ଷ୍ ହୱାସଲ କରତିବୱା ସହଜ ନହବ। ନସଥିଲୱାଗତି 2014 ନର ନେନତନବନଳ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ଭୱାନବ  ନେଶର େୱା�ତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରତିନଲ, 
ଏହତି େତିଗନର ପେନକ୍ଷପ ନନଇ ନବସୃଜନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେନଲ। ନସ କହତିଛନ୍ତି ନେ  ଗନବରଣୱାକୁ ଲୱାନବୱାନରନେୱାରୀନର ସୀମତିତ ନରଖି ତୱାହୱାକୁ ବୱାସ୍ବ 
ନକ୍ଷତ୍କୁ ଆଣତିବୱା ଆବଶ୍କ।  ନନଭମବେର 2016 ନର, ଅେଳ ଇନନୱାନଭସନ୍ ମତିଶନ୍ ଦ୍ୱାରୱା େୁବ ପତିଢତିଙ୍କ ନବସୃଜନ ଏକ ନୂଆ ପରତିସର ଲୱାଭ କଲୱା। 

ଫଳସ୍ରୁପ ଆଜତି ଇନନୱାନଭସନ୍ ଇନଣ୍କ୍ସନର ଲଗୱାତୱାର ସୁଧୱାର ନହଲୱା...।  

n  ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ୍ ମିଶନ ୋୟିତ୍ୱ ନତି ିଆରୟାଗଙୁ୍କ େଆିଗା ତ 
ସ୍ଲୁଗୁଡ଼କିରର ଆରମ୍ଭ ରହଲା ଅଟଳ ଟଙି୍କରଂି ଲାବ୍।   ଏହାଦ୍ାରା ସ୍ଲୁ୍ 
ପିଲାଙ୍କ ଭିତରର ରବୈଜ୍ାନକି ଚନି୍ାଧାରା ରପ୍ରାତ୍ସାହତି ରହଲା।  ତା’ପରର 
ନୂତନ ଉରେ୍ାଗୀଙ୍କ ସ୍ୱପନେକୁ ସାକାର କରବିା ପାଇଁ ଅଟଳ ଇନକୁ୍ରବସନ 
ରସଣ୍ଟର ପ୍ରତଷି୍ା ଆରମ୍ଭ ରହଲା। 

n  ରେଶର 722ଟ ିଜଲିୋରର 10,000 ଆଟଲ୍ ଟଙି୍କରଂି ଲ୍ାବ୍ ପ୍ରତଷି୍ା 
କରାଯାଇଛ।ି 68 ଇନକୁ୍ରବସନ ରକନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ,ି ଯାହା 
ମାଧ୍ୟମରର 30,000 ରୁ ଅଧିକ ରଲାକ ନଯୁିକି୍ ପାଇଛନ୍।ି

n  2200 ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ୍ ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ୍ ମିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରର 
ସାହାଯ୍ ପାଇଛନ୍।ି ବର୍୍ଷମାନ ମାର୍୍ଷ 2023 ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ଅଟଳ 
ଇରନାରଭସନ୍ ମିଶନକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରତି କରବିାକୁ କ୍ାବରିନଟ୍ ଅନୁରମାେନ 
କରଛି।ି

n  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ପ୍ରଥରମ 15 ଅଗଷ୍ 2015 ରର 
ଲାଲ୍ଲିୋରୁ 'ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ୍ ଇଣି୍ଆ' କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ରଘାରଣା କରଥିିରଲ ଏବଂ 
ବର୍୍ଷମାନ ଭାରତ ବଶି୍ୱର ତକୃ ତୀୟ ବକୃହର୍ମ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ୍ ଇରକାସଷି୍ମ୍ 
ରହାଇପାରଛି।ି

n  ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ୍ ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ରହବା ପରଠାରୁ, 24 ଅଗଷ୍ 
2022 ପଯ୍ଷ୍ନ୍, ରେଶରର 76,689 ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ୍ ମାନ୍ତା 
ପାଇଛ।ି ଭାରତରର 45% ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ୍ ରର ଅତ ିକମରର ଜରଣ ମହଳିା 
ନରିଦେ୍ଷଶକ ଅଛନ୍ ିଏବଂ 100 ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ୍ ୟୁନକିର୍୍ଷ ମାନ୍ତା 
ପାଇଛନ୍।ି 

ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀଙ୍କ ସ୍ପନ ନହଉଛତି ନେଶର 
େୁବକମୱାନନ ଚୱାକତିରତି ନଖୱାଜୁଥିବୱା ବ୍କ୍ତି ନନହୱାଇ 
ଚୱାକତିରତି ପ୍େୱାନକୱାରୀ ହୁଅନୁ୍।  ଆତ୍ମନତିଭ୍ଷରଶୀଳ ହୁଅନୁ୍। 
ଏଥିପୱାଇଁ େୁବକମୱାନଙ୍କ ସ୍ପନକୁ ଠତିକଣୱା ରୱାସ୍ୱା ନେଖୱାଇବୱା 
ଆବଶ୍କ। ଷ୍ଟୱାେ୍ଷଅପ୍ ଇଣ୍ତିଆ ନେୱାଜନୱାର ମଳୂ ଉନଦେଶ୍ 
ନହଉଛତି ଉନେ୍ୱାଗକୁ ନପ୍ୱାତ୍ସୱାହତିତ କରତିବୱା, େୱାହୱା ନେଶନର 
ନରୱାଜଗୱାରର ସନୁେୱାଗ ବୃଦ୍ତି କରତିବ।

ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ଇଣି୍ଆ
ଷ୍ାେଦେଅପରୁ୍ ୟୁନିକର୍ଦେର୍ର ପହଞ୍ଲିା ର୍ଦଶ 
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UPI ... ଡିଜଟିାଲ୍ ଶପଶମଣ୍ଟଶର ବପି୍ଳବର ଆରମ୍ଭ
ଭାରତ ସରକାର ଟ୍ଲିିୟନ୍ ଡଲାର ଅଥ୍ଷନୀତକୁି ହାସଲ କରବିା 
ପାଇ: ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ୍ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସକି୍ରୟ ଭାଗିୋରୀକୁ ସନୁଶିି୍ତ 
କରବିାଲାଗି ବଭିିନ୍ନ କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍।ି ଏଥିରର ନୂଆ ନଯୁିକି୍ 
ସରୁଯାଗ ସକୃଷି୍, କ୍ାଶ୍ ରଲସ୍  କାରବାର ପାଇଁ ଡଜିଟିାଲ୍ ରପରମଣ୍ଟକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ପ୍ରଭକୃ ତ ିଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍। ଏହାଦ୍ାରା ଡଜିଟିାଲ୍ ଇରକାରନାମୀର 
ସଂସ୍କୃତ ି ଜନ୍ମ ରନଇଛ।ି  ଏପି୍ରଲ୍ 2016 ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା 
ୟୁପିଆଇର ଲକ୍ଷ୍ ରହଛି ିହାତରର କ୍ାଶ୍ ରନବା କାହାକୁ ଆବଶ୍କ 

ପଡ଼ବି ନାହିଁ କ ିବ୍ାଙ୍କସ୍  ଓ ଏଟଏିମ୍ ରଖାଜବିା ଜରୁରୀ ରହବ ନାହିଁ।  
n ୟୁପିଆଇ ରହଉଛ ିଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଡଜିଟିାଲ୍ ରପରମଣ୍ଟ ପ୍ାଟଫମ୍ଷ। 

ବର୍୍ଷମାନ ପ୍ରରତ୍କ ବଗ୍ଷ, ସହର-ଗାଁ ୟୁପିଆଇଦ୍ାରା ଡଜିଟିାଲ୍ 
ରପରମଣ୍ଟ କରୁଛ।ି ଏହା ସହ 330 ବ୍ାଙ୍କ ସହତି ରଯାଡ଼ ିରହାଇଛନ୍।ି 
ଜୁଲାଇ 2022 ରର, ଏହା ଉପରର 10.62 ଲକ୍ଷ ରକାଟରୁି ଅଧିକ 
ମଲୂ୍ର 600 ରକାଟ ିକାରବାର କରାଯାଇଥିଲା।

600 ଶକାଟି ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଏକ ଉନଲେଖନୀୟ ସଫଳତା । ଏ�ା ନୂତନ ଶଟଶକନୋଶଲାଜ ିଗ୍�ଣ କରିବା ଏବଂ 
ଅଥ୍ଷନୀତକିୁ ସ୍ୱଚ୍ କରିବା ଦଗିଶର ଭାରତୀୟଙ୍କ ସାମ�ୂକି ସଂକଳ୍ପକୁ ସଚୂତି କଶର। ଶମା ଶଦେବାସୀଙ୍କ େକି୍ ଶଦଖନ୍ତୁ, 
ବଶି୍ୱର ଡିଜଟିାଲ କାରବାରଶର 40% ଆମ ଭାରତଶର ଶ�ଉଛ।ି -ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍
ସରକାର ର୍ଦର୍ଲ ଜଲୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରୁ ମକିୁ୍ତ

ସ୍ୱପ୍ରମାଣନର ରାସ୍ତା 
ଶଖାଲିବା ପଶର, 
ଡିଜଟିାଲ୍ ଲାଇଫ୍ 
ସାଟପିଫିଶକଟ୍  ଏକ ଦକ୍ 
ଏବଂ ପ୍ରଭାବୋଳୀ 
ପଦଶକ୍ପ ଶ�ାଇ 
ସାଧାରଣ ଶଲାକଙୁ୍କ 
ଉପକୃତ କରିବ। 
ଡିଜଟିାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ 
ଶପନସନଶଭାଗୀଙ୍କ 
ପାଇ ଁଶସ� ିବାଧ୍ତାମଳୂକ 
ଆବେ୍କତା ରଦ୍ଦ 
ଶ�ାଇଛ ିଯା�ାଦ୍ାରା 
ଶପନ୍ସନ୍ ପାଇବା ନରିନ୍ର 
ରଖବିା ଲାଗି ଶସମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରତବିଷ୍ଷ ନଶଭମ୍ବର 
ମାସଶର ବ୍କି୍ଗତ 
ଭାବଶର  �ାଜର 
ଶ�ବାକୁ  ପରୁ୍ଥଲିା।
- ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ‘ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ’ ଆରମ୍ଭ 
କରବିା ସମୟରର କହଥିିରଲ,  ବରଷି୍ ନାଗରକିଙ୍କ ଜୀବନକୁ 
ସହଜ କରବିା ଲାଗି ଏହ ିଡଜିଟିାଲ୍ ବ୍ବସ୍ା ଆପଣାଯାଇଛ,ି 
ଯାହାଦ୍ାରା  ରପନ୍ ସନ୍ ରଭାଗୀମାନଙୁ୍କ ଅସି୍ତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ 
ରେବା ପାଇ ଁବର୍ଷକୁ ଥରର ବ୍ାଙ୍କକୁ ଯିବା ଆବଶ୍କ ନାହିଁ। 
ଆପଣ ବର୍୍ଷମାନ ଏହ ିଡଜିଟିାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଟ୍ଣିଫିରକଟ୍ 
ଉମଙ୍ ଆପ୍, ରଲାକାଲ ଜୀବନପ୍ରମାଣ ରକନ୍ଦ୍ର, ଜନରସବା 
ରକନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରର ୋଖଲ କରପିାରରିବ।

n 2014 ରର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଡଜିଟିାଲ୍ ରସବା ଆରମ୍ଭ ରହବା 
ପରଠାରୁ, ଅଗଷ୍ 16, 2022 ପଯ୍୍ଷ ନ୍, ପ୍ରାୟ 5.81 
ରକାଟ ିଡଜିଟିାଲ୍ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ ୋଖଲ କରାଯାଇଛ।ି

n ‘ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ’ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସଚୂନା https: // 
jeevanpramaan.gov.in/#home ରର 
ମଳିପିାରବି।  ଆପଣ ଉମଙ୍ ଆପରର କଛି ିଆବଶ୍କୀୟ 
ସଚୂନା ପରୂଣ କର ିଡଜିଟିାଲ୍ ଭାବରର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ 
ନଶିି୍ତ କରପିାରରିବ। ଯାଞ୍ ପାଇ ଁୟୁଆଇଡଏିଆଇ 
ପ୍ରମାଣିତ ବାରୟାରମଟ୍କି୍ ଉପକରଣ ବ୍ବହାର କରନୁ୍। 
ଜୀବନପ୍ରମାଣନ ଆପ୍ ଡାଉନରଲାଡ୍ କରବିାକୁ, ଆପଣ 
9718397183 ନମ୍ବରରର ଏକ ମସି୍ କଲ କରପିାରରିବ।

29

30

କଭର ଶଷ୍ାରି ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ା



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସସସ୍ଟେମ୍ବର, 2022 39

ନୂଆ ଟିକସ ବ୍ବସ୍ା
େିକସଦାତାଙ୍କ ଜଲୀବନ ର୍ହଲା ସହଜ

ଶଫଶସଶ୍ଲସ ୍ଆଶସସ ୍ଶମଣ୍ଟ, ଟିକସ ସଧୁାର
େତିକସ ସଂସ୍ୱାର େତିଗନର 

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଷ ପେନକ୍ଷପ 
ନତିଆେୱାଇଛତି। ସନର୍ୱାେ 

େତିକସେୱାତୱାମୱାନଙୁ୍କ ସମ୍ୱାନ ସହ 
ନଫସ୍ ନଲସ୍  ଆନସସ୍ ନମଣ୍ 

ସବୁତିଧୱା ପ୍ଚଳନ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା। 
ଇନକମ େ୍ୱାକ୍ସ ରତିେର୍୍ଷ, େୱାଞ୍, 
ମଲୂ୍ୱାଙ୍କନ, ଅପତିଲ୍, ନଫରସ୍ 

ପ୍େୱାନ ପୱାଇଁ େୱାଞ୍ ପ୍ରେତି�ୱାନର 
ନଫସନଲସ୍ ଆନସସ୍ ନମଣ୍ 
ବତିନଶର ସହୱା�କ ନହୱାଇଛତି। 

n 2022-23 ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 31 ଜୁଲାଇ 2022 ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ପ୍ରାୟ 5.83 ରକାଟ ି
ଆଇଟଆିର ୋଖଲ କରାଯାଇଛ।ି ୋଖଲ ରହାଇଥିବା ଆଇଟଆିର ସଂଖ୍ା ଜୁଲାଇ 31, 
2022 ସଦୁ୍ଧା ଏକ ନୂତନ ରରକଡ୍ଷ ସକୃଷି୍ କରଛି,ି ରଯଉଁଥିରର ରଗାଟଏି େନିରର 72.42 
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆଇଟଆିର ୋଖଲ କରାଯାଇଛ।ି

n 2022-23 ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 16.06.2022 ସଦୁ୍ଧା ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ଟକିସ ସଂଗ୍ରହ ଗତ ବର୍ଷ 
ସମାନ ଅବଧି ତୁଳନାରର 45 ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି 2022-23 ଆଥ୍ଣିକ 
ବର୍ଷରର ରମାଟ ଟକିସ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତଶିତ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି ଏଥି ସହତି, 2022-
23 ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ ଟକିସ ସଂଗ୍ରହ 1,01,017 ରକାଟରିର ପହଞ୍ଛି,ି ଯାହା 
33 ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ।

n ବ୍କି୍ଗତ ଟକିସୋତାଙୁ୍କ ପଯ୍ଷ୍ାପ୍ ରଲିିଫ୍ ରେବା ଏବଂ 
ଆୟକର ଆଇନକୁ ସରଳ କରବିା ପାଇଁ ସରକାର 2020 
ବରଜଟରର ଆୟକର ରଟିର୍୍ଷ ୋଖଲ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ 
ବ୍ବସ୍ା କରଛିନ୍।ି ଫାଇନାନ୍ ଆକଟେ 2020 ମାଧ୍ୟମରର 
ନୂତନ ଟକିସ ବ୍ବସ୍ା ଅଣାଯାଇଛ।ି ଟକିସୋତାମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ନୂତନ ଟକିସ ବ୍ବସ୍ା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଏବଂ ଏହ ିନୂତନ 
ଟକିସ ବ୍ବସ୍ା ଦ୍ାରା ରଲାକମାରନ ଅଧିକ ଆୟକର 
ସଞ୍ୟ କରବିାରର ସକ୍ଷମ ରହରବ। 

n 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ଆୟପାଇଁ ଆୟକର ରେୟରର 
ସମୂ୍ପର୍୍ଷ ରଲିିଫ୍ ରହଛି।ି ଟ୍ାକ୍ସ ସ୍ାବ ପାଇଁ 2.5% ରୁ 5 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ଟକିସ ହାର 10% ରୁ 5% କୁ ହ୍ାସ 
କରାଯାଇଛ।ି ଷ୍ାଣ୍ାଡ୍ଷ ରହିାତ ି40,000 ରୁ 50,000 
ଟଙ୍କାକୁ ବକୃଦ୍ଧ ିକରାଯାଇଛ।ି

n ଆୟକର ରଟିର୍୍ଷ ଫମ୍ଷ  ପୂବ୍ଷରୁ ଭରା ରହବା କାରଣରୁ 
ଆଇଟଆିର୍ ୋଖଲ ସହଜ ରହାଇଛ।ି  ଆଇଟ ିରଟିନ୍ଷ ଏବଂ 
ଅପିଲର ଇରଲରକଟେ ା୍ନକି୍ ଯାଞ୍ ବ୍ବସ୍ା ରହଛି।ି 

n ଆଇଟ ିବଭିାଗଦ୍ାରା ସମସ୍ ରଯାଗାରଯାଗ ଏକ  ୟୁନକି୍ 
ଡକୁ୍ରମଣ୍ଟ ପରଚିୟ ନମ୍ବର ସହତି ଇରଲରକଟେ ା୍ନକି୍ 
ଭାବରର ସକୃଷି୍ ରହାଇଥାଏ ଏବଂ ପାନ୍ ଏବଂ ଆଧାରକୁ 
ଏରବ ଅେଳବେଳ ଭାବରର ବ୍ବହାର କରାଯାଇପାରବି।
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ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜଶଣ ଭିକ୍କୁ ଭାଶବ ଆପଣଙ୍କଠୁ 
ଝଅିମାନଙ୍କର ସରୁକି୍ତ ଜୀବନ ମାଗଛୁ।ି ଝଅିମାନଙୁ୍କ 
ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଗବ୍ଷ ଭାଶବ ଗ୍�ଣ କରନ୍ତୁ, 
ଶଦେର ସମ୍ାନ ଭାଶବ ଗ୍�ଣ କରନ୍ତୁ। 
-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ସୱାତବର୍ଷ ପୂନବ୍ଷ ପ୍ଧନମନ୍ତୀ ଭୱାନବ ନେଶର 
ସୱାଧୱାରଣ ଜନତୱାଙୁ୍କ ଝତିଅମୱାନଙ୍କ ଜୀବନର 
ସରୁକ୍ଷୱା ଭତିକ୍ଷୱା କରତିବୱା ନୱାରୀ ନକୈନ୍ଦ୍ରତିକ ଭୱାରତ 
ନତିମ୍ଷୱାଣ େତିଗନର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏକ ସଂକଳ୍ପ 
ଥିଲୱା, ନେଉଁଥିନର ନୂଆ ଭୱାରତର ନକନ୍ଦ୍ରନର 
ନୱାରୀଶକ୍ତିକୁ ରଖି ତୱାକୁ ଉଚତିତ ସମ୍ୱାନ 
ନେବୱାଲୱାଗତି ଉେ୍ମ ଆରମ୍ଭ ନହୱାଇଥିଲୱା। 

ଏଶବ ନୂଆ ଭାରତର 
ଶକନ୍ଦ୍ରଶର ନାରୀେକି୍

ରବଟ ିବଚାଓ- ରବଟ ିପଢାଓ  ଅଭିଯାନର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 
ଜାତୀୟ ଫ୍ାମିଲି ରହଲଥ୍ ସରବ୍ଷକ୍ଷଣ 2021 ରର ରେଖିବାକୁ 
ମିଳଥିିଲା। ରସରତରବରଳ ରେଶର 1000 ପୁରୁରଙ୍କ ତୁଳନାରର 
1020 ମହଳିା ଥିରଲ। 

ଜନ ଔରଧୀ ରକନ୍ଦ୍ରରର ଏକ ଟଙ୍କାରର ସାନଟିାରୀ ନ୍ାପକନି୍ 
ଉପଲବ୍। ମାତକୃ ବଦେନା ରଯାଜନାଦ୍ାରା ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ସଧିାସଳଖ 
ଅଥ୍ଷ। ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରଦ୍ାରା ଗଭ୍ଷବତୀ ମହଳିା ଓ ନବଜାତଙୁ୍କ 
ନଃିଶୁଳ୍କ ଟକିାକରଣ ବ୍ବସ୍ା। 

ସକୁନ୍ା ସମକୃଦ୍ଧ ିଖାତା ଆରମ୍ଭ। ଜନଧନରର  55 ପ୍ରତଶିତ ଖାତାଧାରୀ 
ମହଳିା। ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ୍ ଓ ମଦୁ୍ରା ଦ୍ାରା ମହଳିା ଉରେ୍ାଗୀଙୁ୍କ ସହଜ ଋଣ। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ରଯାଜନାରର ମହଳିା ଆରବେନକାରୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରାଥମିକତା। 

12 ବର୍ଷ ରୁ କମ୍ ଝଅିଙୁ୍କ େୁଷ୍ମ୍ଷରର ଫାଶୀ େଣ୍ାରେଶ ବ୍ବସ୍ା। 
ପୁଣି େୁଷ୍ମ୍ଷ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି 2 ମାସରର ରଶର କରବିାକୁ ଆଇନ। 
ରେଶସାରା ୱାନଷ୍ପ୍ ରସଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ। ନାଇଟ୍ ସଫିଟେରର ମହଳିାଙୁ୍କ 
କାମ କରବିା ଅନୁମତ।ି ମହଳିାଙ୍କ ବରିରାଧରର ଅପରାଧ ରଚୁଥିବା 
କାରକଙ୍କ ଜାତୀୟ ରଡଟାରବସ୍। 5600 ରକାଟ ିଟଙ୍କାର ନଭି୍ଷୟା ପାଣ୍ଠ ି
ସ୍ାପନା। 

ଲିଗୋନୁପାତଶର ସଧୁାର 

ପଷିୁ୍ ସ� ଚକିତି୍ାକୁ ଧ୍ାନ 

ଆଥପିକ ଓ ସାମାଜକି ସେକି୍କରଣ 

ଆଇନ ବ୍ବସ୍ା

ରସୈନକି ସ୍ରୁରେ ଏରବ ବାଳକିାଙ୍କ ଆଡ୍ମଶିନକୁ ଅନୁମତ।ି ସଆିପ୍ଣିଏଫ୍ 
ଏବଂ ସଆିଇଏସ୍ଏରଫ୍ ମହଳିାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ ଆରକ୍ଷଣ, େଲିେୀ ଓ 
ସଂଘ ପୁଲିସ ବ୍ବସ୍ାରର ଅଣ ରଗରଜରଟଡ୍ ପେବୀରର ମହଳିାଙ୍କ 
ପାଇଁ ଆରକ୍ଷଣ। ରସନାରର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଲରଢଇ ଭୂମିକାରର 
ମହଳିା। ବାୟୁରସନାରର ତାଙୁ୍କ ଫାଇଟର ପାଇଲଟ। 

ସବୁ ବନ୍ଦ କବାଟ ଶଖାଲିଲା 
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ଶବଟି ବଚାଓ, ଶବଟି ପଢାଓ: ସବୁଆରୁ୍ ସଂସ୍ାର 
ପୂରୱା ଜୀବନ ଚରେନର ଶତିଶୁ ଲତିଙ୍ ଅନୁପୱାତ, ମହତିଳୱା ଓ 

ଝତିଅଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ସମବେନ୍ଧତିତ ବତିର� ଉପନର ଧ୍ୟୱାନ 
ନେବୱା ଲୱାଗତି 2015 ନର ନବେତି ବଚୱାଓ-ନବେତି ପଢୱାଓ 

ନେୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭ ନହୱାଇଥିଲୱା।   ପନର ପନର ଏହତି 
ନେୱାଜନୱା ଏକ ଜନ ଆନ୍ୱାଳନର ରୂପ ନନଲୱା ଏବଂ 

େୱାନ ବୱାହୱାନ ପଛପନେ ବତି ଏହତି ନସ୍ୱାଗୱାନ ନେଖିବୱାକୁ 
ମତିଳତିଲୱା। 405 ଜତିଲେୱାନର ଏଥିଲୱାଗତି ବତିନଶର ଧ୍ୟୱାନ 
େତିଆେୱାତିଥିଲୱା। ଝତିଅମୱାନଙ୍କ ଆଥଷିକ ସରୁକ୍ଷୱା ଲୱାଗତି 

ସକୁନ୍ୱା ସମୃଦ୍ତି ନେୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା। 
3.03 ନକୱାେତି ଖୱାତୱା ନଖୱାଲୱାେୱାତିଛ ତି। ନେୱାଜନୱାନର 

ପରମ୍ପରୱାଗତ ସଧୁରୁ ଅଧ୍ୟକ ସଧୁ ମତିଳତିବୱା ସହ 
ଏଥିନର ଜମୱା ରୱାଶତି େତିକସମକୁ୍ ନହୱାଇଛତି। 

ପ୍ରଭାବ ଶଦଖବିାକୁ 

କୁ ବୃଦ୍ତି ପୱାଇଛତି 2020- 
2021 ନର ଜୱାତୀ� 

ସ୍ରନର ଜନ୍ମ ସମ�ନର ଲତିଙ୍ 
ଅନୁପୱାତ। 2014- 2015 

ଥିଲୱା 918।

 937

ଆନୁଷ୍ଠୱାନତିକ ପ୍ସବ ସଂଖ୍ୱା ବୃଦ୍ତି। 2014-2015 ନର 
ଅନୁଷ୍ଠୱାନତିକ ବତିପ୍ସବ 87% ଥିଲୱା େୱାହୱା 2020-2021 

ନର 94.8% କୁ ବୃଦ୍ତି ପୱାଇଛତି।

ମସୁ ୍ଲିମ ୍ମ�ଳିାଙୁ୍କ ମିଳିଲା 
ତନ୍ି ତଲାକରୁ ମକିୁ୍
ଜଲୁାଇ 2019
ମସୁ୍ ଲତିମ ମହତିଳୱାଙୁ୍କ ଏକସନଙ୍ ତତିନ୍ ତଲୱାକ୍ 
(ତଲୱାକ୍ ଏ ବତିଦେୱାତ୍) ନେବୱାକୁ ଅପରୱାଧ 
ନଘୱାରଣୱା କରତି ନୂଆ ଆଇନ। 
2017ରର ରଯରତରବରଳ ସପିୁ୍ରମରକାଟ୍ଷ ସାଇରା 
ବାରନାଙ୍କ ମାମଲାରର ଶୁଣାଣି କରଥିିରଲ 
ରସରତରରବଳ ଏକସରଙ୍ ତନିଥିର ତଲାକ୍ କୁ 
ରବଆଇନ ରଘାରଣା କରଥିିରଲ। ଏଥିରର ଅଲଗା 
ଅଲଗା ଧମ୍ଷର ପାଞ୍ଜଣ ଜଜ୍ 3-2ରର ମାମଲାର 
ରାୟ ରେଇଥିରଲ। ଏହ ିେଗିରର ଆଇନ ଆଣିବାକୁ 
ରକାଟ୍ଷ ପରାମଶ୍ଷ ରେଇଥିରଲ। ଏହାକୁ ଆଖିରର 
ରଖି ସରକାର ମସୁ୍ ଲିମ ମହଳିା ବବିାହ ଅଧିକାର 
ବରିଧୟକକୁ ସଂସେର େୁଇ ଗକୃହରର ପାରତି 
କରଥିିରଲ। 25 ଜୁଲାଇକୁ ରଲାକସଭାରର ଏବଂ 30 
ଜୁଲାଇ 2019ରର ରାଜ୍ସଭାରର ଏହ ିବରିଧୟକ 
ପାରତି ରହାଇଥିଲା।
ମ�ତ୍ତ୍ୱ: ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ମସୁଲ୍ ମୱାନ ମହତିଳୱାଙୁ୍କ ଏହୱା ମକୁ୍ତି 
ନେଇଛତି। ପୁଣତି ତତିନ ତଲୱାକ୍ ମୱାମଲୱାନର ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାସ 
ଘେତିଛତି। 

ତୁଷି୍କରଣ ନାଶଁର ଶଦେର 
ଶକାଟି ଶକାଟି ମା’ ଭଉଣଙୁି୍କ 

ତାଙ୍କ ଅଧକିାରରୁ ବଞ୍ତି 
ରଖବିାର ପାପ କରାଯାଇଛ।ି 

ଶମାଶତ ଏ�ା କ� ିଗବ୍ଷ 
ଅନୁଭବ �ୁଏ ଶଯ, ମସୁଲିମ ୍

ମ�ଳିାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ �କ୍ ଶଦବାର 
ଶଗୌରବ ଆମ ସରକାରଙୁ୍କ 

ମିଳିଛ।ି 
-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ରେଶରର ଗଭ୍ଷବତୀ ମହଳିାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍୍ ଓ 
ଶଶିଙୁ୍କ ଠକିଣା ଭାରବ ଯତ୍ନ ରନବା ଲାଗି 
12 ସପ୍ାହର ଛୁଟ ିପବୂ୍ଷରୁ ରହଥିିଲା, 
ଯାହା କମ୍ ପଡୁ଼ଥିଲା। କୁରପାରଣ ଦ୍ାରା 
ମହଳିା ଓ ଶଶିଙୁ୍କ ସ୍ୱାସ୍୍ ଉପରର କୁ 
ପ୍ରଭାବ ପଡୁ଼ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠକିଣା 
ଯତ୍ନକୁ ଆଖିରର ରଖି  ପ୍ରସତୂ ିସବୁଧିା 
ଅଧିନୟିମ-1961 କୁ  2017 ରର 
ସଂରଶାଧନ କରଥିିରଲ। ଏହାଦ୍ାରା 
55 ବର୍ଷୀୟ ପରୁୁଣା ଆଇନରର 
ପରବିର୍୍ଷନ ସହ ମାତକୃ ତ୍ୱ ଲାଭ ଛୁଟ ି12 
ସପ୍ାହରୁ ବଢ ି26 ସପ୍ାହ ରହାଇଛ।ି 
ଏହ ିପେରକ୍ଷପ ଦ୍ାରା ମାତକୃ ତ୍ୱଲାଭ 
ଛୁଟ ିମାମାଲାରର କାନାଡ଼ା ଓ ନରୱ୍ଷ 
ଭଳ ିସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତକୃ ତ୍ୱଲାଭ 
ଛୁଟ ିରେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମକକ୍ଷ 
ରହାଇପାରଛି ିଭାରତ। 

ଏଶବ 26  ସପ୍ତା� 
ମାତୃତ୍ୱ ଛଟିୁ 
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n ସେ୍ ପ୍କୱାଶତିତ ଫ୍ୱାମତିଲତି ନହଲଥ୍ 
ସନଭ୍ଷ ଅନୁସୱାନର 1000ପରୁୁରଙ୍କ 
ତୁଳନୱାନର  1020 ମହତିଳୱା

n ମୱାଧ୍ୟମତିକ ଶତିକ୍ଷୱା ନକ୍ଷତ୍ନର 
ଝତିଅମୱାନଙ୍କର ନୱାମନଲଖୱା 2014-
2015 ନର 75.51% ରୁ 
2020-2021 ନର 79.46% କୁ 
ବୃଦ୍ତି ପୱାଇଛତି।
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n  ଜରଣ ଆେବିାସୀ ମହଳିା ରେଶର ସରବ୍ଷାର୍ 
ସାମ୍ବିଧାନକି ପେବୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତଭିାରବ ଅଧିଷ୍ତି 
ଅଛନ୍।ି ସେୂୁର ପାହାଡ଼-ଜଙ୍ଲ ଅଞ୍ଳରୁ ରାଇସନିା 
ହଲିରର ପହଞ୍ଥିିବା ରଦ୍ରୌପେୀ ମମୁୁ୍ଷ ଏହ ିଆେବିାସୀ 
ସମ୍ପ୍ରୋୟରୁ ଆସଛିନ୍।ି

n  ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତରି କଲ୍ାଣ ତଥା ଆେବିାସୀ 
ଅଞ୍ଳର ବକିାଶ ପାଇଁ 2022-2023 ମସହିାରର 
41 ଟ ିମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ବଭିାଗକୁ 87,584 
ରକାଟ ିଟଙ୍କା ବରଜଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛ।ି

n  ବସି୍ଷା ମଣୁ୍ାଙ୍କ ଜନ୍ମ େନି ନରଭମ୍ବର 15କୁ ଆେବିାସୀ 
ରଗୌରବ େବିସ ଭାରବ ପାଳନ କରାଯାଉଛ।ି

n  ଝାଡ଼ଖଣ୍ରର ବସି୍ଷା ମଣୁ୍ା ଆେବିାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନମି୍ଷାଣ ସରମତ ରେଶର 
ବଭିିନ୍ନ ସ୍ାନରର ନମି୍ଷାଣ ରହବ ଆେବିାସୀ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ନମ୍ଷୋ ଜଲିୋର 
ଗରୁରଡ଼ଶ୍ୱରଠାରର ଜାତୀୟ ଆେବିାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ 
ପ୍ରତଷି୍ା ରହବ।

ସାମାଜିକ ନ୍ାୟର ଅଥ୍ଷ ଶ�ଉଛ ିସମାଜର ପ୍ରଶତ୍କ 
ବଭିାଗକୁ ସମାନ ସଶୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ, ଜୀବନର ଶମୌଳିକ 

ଆବେ୍କତାରୁ ଶକ� ିବଞ୍ତି ର�ବିା ଉଚତ୍ି ନୁଶ�।ଁ ଦଳିତ, 
ପଛଆୁ, ଆଦବିାସୀ, ମ�ଳିା, ଦବି୍ାଗେ ବଗ୍ଷ ଶଯଶତଶବଶଳ 
ଆଗକୁ ଆସନ୍,ି ଶସଶତଶବଶଳ �ି ଁଶଦେ ଆଗକୁ ଯାଏ ।

-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତରି 
ସେକି୍କରଣ
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍ଷ ସମୱାପ୍ ନହୱାଇଛତି। 
କତିନୁ୍ 8-9 ବର୍ଷ ପୂନବ୍ଷ ଆେତିବୱାସୀ 
ସମୱାଜକୁ ମଖୁ୍ ନରେୱାତକୁ ଆଣତିବୱା ପୱାଇଁ 
ଅଧିକ ପ୍�ୱାସ କରୱାେୱାଇ ନଥିଲୱା, 
ନେଉଁମୱାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆନ୍ୱାଳନନର 
ଅବତିସ୍ମରଣୀ� ଅବେୱାନ ଏବଂ ବଳତିେୱାନ 
ରହତିଛତି। 1999ନର ଅେଳ ବତିହୱାରୀ 
ବୱାଜନପ�ୀଙ୍କ ସରକୱାରନର ଏହତି ବଗ୍ଷର 
ବତିକୱାଶ ଲୱାଗତି ଏକ ପୃଥକ ମନ୍ତଣୱାଳ� 
ଗଠନ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା, ଏହୱାପନର 
'ସବକୱା ସୱାଥ, ସବକୱା ବତିକୱାଶ, ସବକୱା 
ବତିଶ୍ୱୱାସ ଏବଂ ସବକୱା ପ୍�ୱାସ'ର 
େୃଷ୍ଟତିନକୱାଣନର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର 
ନମୱାେୀଙ୍କ ନନତୃତ୍ୱନର ସରକୱାର ଏହତି 
ସମ୍ପ୍ରେୱା�କୁ ଆଗକୁ ନନବୱାକୁ ଅନନକ 
କୱାେ୍ଷ୍ ହୱାତକୁ ନନଇଛନ୍ତି।  

n  27 ଟ ିଜଲିୋରର 50 ଟ ିନୂତନ ଏକଲବ୍ ମରଡଲ ଆବାସକି ବେି୍ାଳୟର 
ମଳୂେୁଆ ପକାଯାଇଛ,ି 2026 ସଦୁ୍ଧା 740 ଟ ିନମି୍ଷାଣ ରହବ।

n  ଟ୍ାଇବ୍ ଇଣି୍ଆ - ଭଳ ିମରହାତ୍ସବ ରହଉଛ ିଏକ ମିନ ିଭାରତ ଭଳ,ି ରଯଉଁଠାରର 
ଆେବିାସୀ କାରଗିର, ବୁଣାକାର, କୁମ୍ଭକାର, ଏବଂ ଏରମ୍୍ବ ାରଡାରୀ କାରଗିର 
ପ୍ରଭକୃ ତଙି୍କ କାରୁ କାଯ୍ଷ୍ ରଗାଟଏି ସ୍ାନରର ଏକତ୍ତି ରହାଇଥାଏ। 

n  ଟ୍ାଇରଫଡ୍ ରପାଟ୍ଷାଲ୍ www.tribesindia.com ରର ଇ-ବାଣିଜ୍ 
ମାଧ୍ୟମରର ଆେବିାସୀ ଦ୍ରବ୍ର ବକି୍ରୟକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରଥିାଏ। ଆେବିାସୀ 
ଅଧୁ୍ରତି ରାଜ୍ଗୁଡ଼କିରର ବଗିତ ଆଠବର୍ଷରର ଆକଟେ ଇଷ୍ ନୀତମିାଧ୍ୟମରର 
ବକିାଶ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ବଳ ମିଳଛି।ି   
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ସବର୍୍ଷଙ୍କ ପାଇ ଁସଂରକ୍ଣ: ପରୂଣ ଶ�ଉଛ ିପ୍ରଶତ୍କ ବଗ୍ଷର ଆକାଂକ୍ା 

ଆଥଷିକ େୃଷ୍ଟତିରୁ େୁବ୍ଷଳ ସବର୍୍ଷ 
ବଗ୍ଷଙୁ୍କ ସରକୱାରୀ ନସବୱାନର 
ସଂରକ୍ଷଣ ନେବୱାର ପ୍ତତିଶୃତତି 
ବହୁତ ପୁରୁଣୱା, କତିନୁ୍ ନନରନ୍ଦ୍ର 

ନମୱାେୀଙ୍କ ନନତୃତ୍ୱୱାଧୀନ 
ସରକୱାର ପ୍ଥମଥର ପୱାଇଁ 

ଆଥଷିକ ସ୍ତିତତିକୁ ଆରକ୍ଷଣ ସହ 
ନେୱାଡ଼ତିଥିନଲ। ସରକୱାରଙ୍କ ଏହତି 

ପେନକ୍ଷପ , ସମୱାଜର ଏକ 
ବଡ଼ ନଶ୍ଣୀର ବହୁତ େତିନର 

ଆକୱାଂକ୍ଷୱାକୁ ପୂରଣ କରତିଥିଲୱା। 

n  ସାଧାରଣ ବଗ୍ଷର ଅଥ୍ଷରନୈତକି େୁବ୍ଷଳ ରଶ୍ଣୀ ପାଇଁ ଶକି୍ଷା ଏବଂ ନଯୁିକି୍ ରକ୍ଷତ୍ରର 10 
ପ୍ରତଶିତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ବସ୍ା 

n  ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୋନର ଉରଦେଶ୍ ରହଉଛ ିରକନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ରର ଶକି୍ଷା ରକ୍ଷତ୍ରର, ସରକାରୀ 
ଚାକରି,ି ନବି୍ଷାଚନ ଏବଂ କଲ୍ାଣ ରଯାଜନା ରକ୍ଷତ୍ ପ୍ରଭକୃ ତରିର ପ୍ରରତ୍କ ରଶ୍ଣୀର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନଶିି୍ତ କରବିା।

n  ରଯଉଁମାନଙ୍କର ପାରବିାରକି ଆୟ ବାର୍ଣିକ ଆଠ ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ ଏକରରୁ କମ୍ ଚାର 
ଜମି ଥିବ ରସମାନଙୁ୍କ ଅଥ୍ଷରନୈତକି ପଛୁଆ ରବାଲି ବରିବଚନା କରାଯାଏ।

ବୟସ୍ଙ୍କ ଲାଗି ସନୁଶିି୍ଚତ  ସାମାଜକି- ଆଥପିକ ସରୁକ୍ା
n  2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରେଶରର ବରଷି୍ ନାଗରକିଙ୍କ ସଂଖ୍ା 10.38 

ରକାଟ ିଏବଂ 2031 ସଦୁ୍ଧା ଏହା 19.34 ରକାଟ ିପହଞ୍ବିା ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ଏହାକୁ 
େକୃ ଷି୍ରର ରଖି ସରକାର ଜାତୀୟ ବକୃଦ୍ଧଜନ ସ୍ୱାସ୍୍ ଯତ୍ନ କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି

n  ବରଷି୍ ନାଗରକିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏପି୍ରଲ 1, 2020 ରୁ ଅଟଳ ବରୟା ଅଭୁ୍େୟ 
ରଯାଜନା ନାମକ ଏକ ଅଂରବ୍ଲା ରଯାଜନା କାଯ୍ଷ୍କାରୀ ରହାଇଛ।ି ଅଥ୍ଷରନୈତକି 
ଏବଂ ସାମାଜକି ନରିାପର୍ା ସହତି ସଧୁରକ୍ଷତ୍ରର କମ୍ -ରବଶୀରୁ ସରୁକ୍ଷା ରେବା ପାଇଁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ବରୟା ବଦେନା ରଯାଜନା ଆରମ୍ଭକରାଯାଇଛ।ି

n  ରେଶର ଅସଂଗଠତି ରକ୍ଷତ୍ର ରଲାକଙ୍କ ଆଥ୍ଣିକ ନରିାପର୍ାକୁ ସନୁଶିି୍ତ କରବିା ପାଇଁ 
ସରକାର େୁଇଟ ିବୀମା ରଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜୀବନରଜ୍ାତ ି
ରଜ୍ାତ ିବୀମା ରଯାଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସରୁକ୍ଷା ବୀମା ରଯାଜନା। 

ବକୃଦ୍ଧ ବୟସରର ରଲାକଙୁ୍କ ଆଥ୍ଣିକ ସରୁକ୍ଷା ରଯାଗାଇବା ପାଇ ଁ9 ମଇ, 2015 ରର ଏହ ି
ରଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।  18-40 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ ଭାରତୀୟ ନାଗରକି 
ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରପିାରରିବ। ଏହ ିରଯାଜନାରର 1000, 2000, 3000, 3000, 
4000 ଏବଂ 5000 ଟଙ୍କା ରପନ୍ ସନ୍ ର ଗ୍ାରରଣ୍ଟ ିେଆିଯାଇଛ।ି ବୀମାଭୁକ୍ ବ୍କି୍ଙ୍କ 
ମକୃତୁ୍ ଘଟଣାରର ପତ୍ନୀ କମି୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସମାନ ରପନନ୍୍ ପାଇବାକୁ ହକୋର। ପରୁୁଣା ବ୍କି୍ଙ୍କ 
ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ େବିସରର, 1 ଅରକଟୋବର, 2021ରର, ରଟାଲ୍ ଫି୍ ନମ୍ବର -14567 ନାମକ 
ଏକ ଜାତୀୟ ରହଲଲ୍ାଇନ - ଏଲଡର୍ ଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି 

ଅଟଳ ଶପନ୍ସନ୍ ଶଯାଜନା

ଓବସିି କମିେନଙୁ୍କ ସାମି୍ବଧାନକି ମଯ୍୍ଷ ାଦା
ପଛୁଆ ବଗ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଆରୟାଗକୁ ସାମ୍ବିଧାନକି ମାନ୍ତା ରେବା ପାଇଁ 
102 ତମ ସାମ୍ବିଧାନକି ସଂରଶାଧନ ଅଧିନୟିମ, 2018 ପାରତି ରହାଇଛ।ି ନୂତନ 
ଅଧିନୟିମରର ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ିରଯ ପଛୁଆ ବଗ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ତୀତ 
ବକିାଶର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍କତା ରହଛି।ି ରସମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରବିା ପାଇଁ, 
2021- 2022 ଶକି୍ଷାବର୍ଷରୁ ନୋତରକାର୍ର ଏବଂ ନୋତରକାର୍ର ଚକିତି୍ସା ଏବଂ େନ୍ 
ଚକିତି୍ସାରର ଓବସି ିବଗ୍ଷଙୁ୍କ 27 ପ୍ରତଶିତ ସଂରକ୍ଷଣ କାଯ୍ଷ୍କାରୀ କରାଯାଇଛ।ି
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ନତି ିଆଶୟାଗ
ଅଥଦୋତ୍ ଭାରତର ଥଙ୍ି୍କ େ୍ାଙ୍କ 
ସ୍ୱାଧୀନତୱାପନର  ଆମ ନେଶ ତତ୍ କୱାଳୀନ ନସୱାଭତିଏତ୍ 
�ୁନତିଅନର ସମୱାଜବୱାେୀ ଶୱାସନର ଗଠନକୁ 
ଆପଣୱାଇଥିଲୱା। ଏହତି ଅନୁସୱାନର ନେୱାଜନୱା ତତିଆରତି 
କରୱାେୱାଇ କୱାେ୍୍ଷ କୱାରୀ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା। ନେଶନର 
ପଞ୍ବର୍ଷୀ� ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷ ନେୱାଜନୱା େୀଘ୍ଷ ସମ� ଧରତି 
ଜୱାରତି ରହତିଲୱା। ନେୱାଜନୱା ଆନ�ୱାଗ ଏକ ନତିନ�ୱାଜନ �ୁନତିଟ୍ 
ଭୱାବନର େଶନ୍ଧତି ଧରତି କୱାେ୍୍ଷ  କରତିଥିନଲ।  65 ବର୍ଷୀ� 
ନେୱାଜନୱା ଆନ�ୱାଗ କମୱାଣ୍ ଇନକୱାନନୱାମତି ଗଠନନର 
ପ୍ୱାସଙ୍ତିକ ଥିଲୱା, ନହନଲ ଗତ କତିଛତି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟନର ଏହୱା 
ଆଉ ନସତତିକତି ପ୍ଭୱାବଶୱାଳୀ ରହତିପୱାରତିଲୱା ନୱାହିଁ। ନକନ୍ଦ୍ର 
କ୍ୱାବତିନନେର ଏକ ସଂକଳ୍ପକୁ ଭତିତ୍ତିକରତି ନେୱାଜନୱା 
ଆନ�ୱାଗଙ୍କ ସ୍ୱାନନର 1 ଜୱାନୁଆରୀ 2015 ନର ନତିତତି 
(ନ୍ୱାସନୱାଲ ଇନଷ୍ଟତିଚୁ୍ସନ୍ ଫର୍ ୍ୱାନ୍ସଫମଷିଂ ଇଣ୍ତିଆ) 
ଆନ�ୱାଗ ଗଠନ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା। ଏଥିନର, ସହନେୱାଗୀ 
ସଂଘବୱାେର ବତିଚୱାରକୁ ଆଧୱାରକରତି  ସବ୍ଷୱାଧିକ ଶୱାସନ, 
ସବ୍ଷନତିମନ ସରକୱାରୀ ଆଭତିମଖୁ୍ କୁ ଗ୍ରହଣ କରୱାଗଲୱା। | 
ନତିତତି ଆନ�ୱାଗଙ୍କ 2 େତି ହବ୍ ଅଛତି।

n  ଟିମ ୍ଇଣି୍ଆ �ବ୍ - ରାଜ୍ ଏବଂ ଶକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ଶର 
ସଂଶଯାଜକ ଭାବଶର କାଯ୍୍ଷ  କଶର।

n  ଜ୍ାନ ଏବଂ ଇଶନାଶଭସନ୍ �ବ୍ - ନତି ି
ଆଶୟାଗ ଏକ ଥଙି୍କ ଟ୍ାଙ୍କ ପରି କାଯ୍୍ଷ  କଶର।

ସମବାୟ ମନ୍ତଣାଳୟ: ପ୍ରଗତରି ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ
ନେଶନର ଆଥଷିକ େୃଷ୍ଟତିରୁ 70 

ନକୱାେତି ବଞ୍ତିତ ନଲୱାକଙୁ୍କ ଆଥଷିକ 
ଆତ୍ମନତିଭ୍ଷରଶୀଳ କରତିବୱା ପୱାଇଁ 

ସମବୱା� ସମତିତତିଠୱାରୁ ଆଉ କତିଛତି 
ଭଲ ସଂସ୍ୱା ନହୱାଇପୱାରତିବ ନୱାହିଁ। 

ନେଶ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ତମ 
ବର୍ଷନର ନକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଏକ 
ସ୍ତନ୍ତ ସମବୱା� ମନ୍ତଣୱାଳ� 

ଗଠନ କରତି  ସମବୱା� 
ଆନ୍ୱାଳନକୁ ବଳ ନେଇଛନ୍ତି। 

n ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱର 30 ଲକ୍ଷ ସମବାୟ ସମିତ ିମଧ୍ୟରୁ 8,55,000 ଭାରତରର  ଅବସ୍ିତ 
ଏବଂ ପ୍ରାୟ 13 ରକାଟ ିରଲାକ ସଧିାସଳଖ ଏସବୁ ସହ ଜଡ଼ତି। ରେଶର 91 ପ୍ରତଶିତ 
ଗ୍ରାମରର ଏମିତ ି ସମବାୟ ସମିତ ିରହଛି ି| ରମାେୀ ସରକାର ରେଶର 65,000 ପ୍ରାଥମିକ 
କକୃର ିରକ୍ରଡଟି୍ ରସାସାଇଟ ି(PACS) କୁ କମୁ୍ପ୍ଟରୀକରଣ କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ିରନଇଛନ୍,ି 
ଯାହାଦ୍ାରା ପ୍ାକ୍ସ, ଜଲିୋ ସମବାୟ ବ୍ାଙ୍କ, ରାଜ୍ ସମବାୟ ବ୍ାଙ୍କ ଏବଂ ନାବାଡ୍ଷ 
ଅନଲାଇନରର ପରଣିତ ରହରବ।

n ସମବାୟ ବଶି୍ୱବେି୍ାଳୟ ପ୍ରତଷି୍ା କାଯ୍ଷ୍ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତ ିକରଛି,ି ଏହା ନୂତନ ବକୃର୍ଗିତମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରବି ଏବଂ ସମବାୟ ରକ୍ଷତ୍ରର କାଯ୍ଷ୍ କରୁଥିବା ବ୍କି୍ ଏବଂ ନୂତନ କମ୍ଷଚାରୀଙ୍କ 
ପାଇଁ ତାଲିମ ବ୍ବସ୍ା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ ରହବ। ଆଧୁନକି ଯୁଗ ସହତି ସମବାୟ ସମିତରି 
ଧାରଣା ପ୍ରସୁ୍ତ କର ିଏହାକୁ ରଟରକନୋରଲାଜ ିଏବଂ ପ୍ରାଫସନାଲିଜମି୍ ସହତି ମିଶାଇ ଏହାକୁ 
100 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ରନବାଲାଗି କାଯ୍ଷ୍ କରାଯାଉଛ।ି
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n ଲମ୍ବା ଧାଡ଼,ି ନଯୁିକି୍ ପାଇ ଁେୀଘ୍ଷ ସମୟ 
ଅରପକ୍ଷା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସ୍ ପରେିଶ୍ଷନ 
ରଯାଗଁୁ ପାସରପାଟ୍ଷ କାଯ୍୍ଷ ାଳୟଗୁଡ଼କି 
ବେନାମ ରହଉଥିଲା।  ଏରବ କନୁି୍ ଆପଣ 
ପାସରପାଟ୍ଷ ରସବା ନାମକ ରପାଟ୍ଷାଲରର 
ଅନଲାଇନରର ଆରବେନ କରପିାରରିବ।

n 2014 ପଯ୍୍ଷ ନ୍, ରଯଉଁଠାରର ରେଶରର 
ରକବଳ 77 ପାସରପାଟ୍ଷ ରସବା ରକନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, 
ଏରବ 424 ଡାକଘର ପାସରପାଟ୍ଷ ରସବା 
ସହତି ରେଶରର ସମେୁାୟ 521ରକନ୍ଦ୍ର ରସବା 
ରଯାଗାଉଛ।ି 

n 2014 ପଯ୍୍ଷ ନ୍, ପାସରପାଟ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ 
ହାରାହାର ି16 େନି ଲାଗୁଥିଲା, ରତଣୁ 
ବର୍୍ଷମାନ ପାସରପାଟ୍ଷ ମାତ୍ 5 େନି ଆପଣଙ୍କ 
ହାତରର ଅଛ।ି

ଟ୍ାନ୍ସଶଜଣ୍ରଙ୍କ 
ସେକି୍କରଣ
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପରଠୱାରୁ ସମୱାଜନର ନତିଜର 
ପରତିଚ� ପୱାଇଁ ସଂଗ୍ରୱାମ କରୁଥିବୱା 
୍ୱାନ୍ସନଜଣ୍ର ସମ୍ପ୍ରେୱା�କୁ ଅଧିକୱାର 
ନେବୱାଲୱାଗତି ପେନକ୍ଷପ।
n ଟ୍ାନ୍ରଜଣ୍ରମାନଙ୍କର ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ାଣ 

ପାଇ,ଁ “ଉଭୟଲିଙି୍ ବ୍କି୍ (ଅଧିକାର ଏବଂ 
ସରୁକ୍ଷା) ଅଧିନୟିମ 2019 କାଯ୍୍ଷ କାରୀ।

n ସ୍ାଇଲ ରଯାଜନାରର ଟ୍ାନର୍ଜଣ୍ରମାନଙ୍କ 
କଲ୍ାଣ ଏବଂ ପନୁବ୍ଷାସ ପାଇ ଁଏକ ଉପ-
ରଯାଜନା କାଯ୍୍ଷ କାରୀ ରହାଇଛ।ି ପିଏମ୍ େକ୍ଷ 
ରଯାଜନା ଅଧୀନରର ରସମାନଙୁ୍କ େକ୍ଷତା ବକିାଶ 
ତାଲିମ େଆିଯାଉଛ।ି 

n ନରଭମ୍ବର, 2020 ରର, ଟ୍ାନର୍ଜଣ୍ରମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁଏକ ଜାତୀୟ ରପାଟ୍ଷାଲ୍ ଉରନ୍ମାଚତି 
ରହାଇଛ।ି 

ପିଏମ ସ୍ୱନଧି.ି...
ରାସ୍ତାକଡ ବିର୍କ୍ରତାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁପନୁଃ- 
ର୍ରାଜଗାରର ସାଧନ

ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଲକ୍ 
ଲକ୍ ସଂଖ୍ାଶର 

ରାସ୍ତାକର୍ ବକିାଳୀଙୁ୍କ 
ସିଧାସଳଖ ବ୍ବସ୍ା 

ସ�ତି ସଂମ୍କୃ୍ 
କରାଇଛ,ି ଯା�ାଦ୍ାରା 
ଶସମାନଙୁ୍କ ଅଶନକ 
ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। 

-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

n ରେଶରର ଏପର ିଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବରିକ୍ରତା ଅଛନ୍ ିରଯଉଁମାରନ 
ଫଳ, ପନପିରବିା ବକିି୍ର କରନ୍ ିକମି୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ କମି୍ବା 
ସହରାଞ୍ଳ ରାସ୍ାରର ରଛାଟ ରୋକାନକର ିଗୁଜରାଣ 
ରମଣ୍ଟାନ୍।ି ରହରଲ ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ପରର ବ ି
ରସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁରକୌଣସ ିରଯାଜନା ଆସ ିନଥିଲା।

n ରକାଭିଡ ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରର, ରଯରତରବରଳ ଏହ ିବଗ୍ଷ 
ଅଧିକ ପ୍ରଭାବତି ରହାଇଥିଲା, ରସରତରବରଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 1 ଜୁନ୍ 2020 ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସ୍ୱନଧିି 
ରଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ଏହ ିରଯାଜନରର 10,000 
ଟଙ୍କା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ଋଣ ରାସ୍ାକଡ଼ ବରିକ୍ରତାମାନଙୁ୍କ େଆିଯାଇଥାଏ 

n ଏପଯ୍୍ଷ ନ୍ ଏହ ିରଯାଜନାରର 38 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଋଣ 
ଆରବେନ ମଞ୍ଜରୁ ରହାଇଛ,ି ଏବଂ 3,843 ରକାଟରୁି ଅଧିକ 
ଟଙ୍କା ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛ।ି
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n ଦ୍ତିୀୟ କାଯ୍ଷ୍କାଳରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 
ପ୍ରଥରମ ସମସ୍ ଜଳ କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମକୁ ରଗାଟଏିଜାଗାରର 
ଏକାଠ ିକର ିଜଳଶକି୍ ମନ୍ତଣାଳୟ ଗଠନ କରଥିିରଲ ।

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ  ରମାେଙି୍କ ନଷି୍ପର୍ ିଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ ହାସଲ 
ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ମନଟିରଂି ଫମୁ୍ଷଲା ପ୍ରଭାବରର 
ମାତ୍ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର 6.90 ରକାଟ ିପରବିାର ନୂତନ 
ପାଇପଜଳ ସଂରଯାଗ ପାଇଛନ୍ ିଏବଂ 10.1 ରକାଟ ି
ଘର ବର୍୍ଷମାନ ‘ନରଲ୍ ଜଲ’ ପାଇଛନ୍।ି

n 6 ଟ ିରାଜ୍ରର 100% ପରବିାରର ବର୍୍ଷମାନ ଟ୍ାପ୍ 
ସଂରଯାଗ ରହଛି।ି ପ୍ରାୟ 85 ପ୍ରତଶିତ ବେି୍ାଳୟ ଏବଂ 
ଅଙ୍ନୱାଡ଼ରି 80 ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ ରଲାକଙୁ୍କ ଟ୍ାପ୍ 
ପାଣି ରଯାଗାଇ େଆିଯାଇଛ।ି

ଏହୱା ବତିଡ଼ମବେନୱାର ବତିର� ନେ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 7 େଶନ୍ଧତି 
ପନର ମଧ୍ୟ ନକବଳ 3.23 ନକୱାେତି ଗ୍ରୱାମୀଣ ପରତିବୱାରକୁ 
େ୍ୱାପ୍ ନେୱାନଗ ପତିଇବୱା ପୱାଣତି ସଂନେୱାଗ ଥିଲୱା। ଗୱାଁର 
ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୱା ନସହତି ମଇଳୱା ପୱାଣତି ତଥୱା ପୱାରମ୍ପରତିକ 
ଉତ୍ସରୁ ପୱାଣତି ପତିଉଥିନଲ। ଏହତି ସମସ୍ୱାର ସମୱାଧୱାନ 
ପୱାଇଁ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନମୱାେୀ, 15 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ନର 
ଲୱାଲ୍ତିଲେୱାରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟନର ପ୍ନତ୍କ ପରତିବୱାରେୱାଏ 
ନଳରୁ ପୱାଣତି ବ୍ବସ୍ୱା ପୱାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନନଇଥିନଲ। 

‘�ରଘର ନଲ୍ ଶସ ଜଲ୍’ 
ଭାଗଲୀରଥଲୀ ସ୍ୱପ୍ନ ର୍ହଉଛି ସାକାର

ଲକ୍ଷ ନକୱାେତି େଙ୍କୱା ଖର୍୍ଷ 
ନହଉଛତି  ଚୱାଲତିଥିବୱା 

ନେୱାଜନୱାନର

ନକୱାେତି ପରତିବୱାର ପୱାଖନର 
2024 ସଦୁ୍ୱା ‘ନଲ୍ ନସ ଜଲ’ 
ଲକ୍ଷ୍ ପୂରଣ ନହବ |

3.60 19.14 

ଶକୌେଳ ବକିାେ: 5.70 ଶକାଟିରୁ ଅଧକି ପ୍ରେକିି୍ତ 
2014 ମସତିହୱାନର େକ୍ଷତୱା ବତିକୱାଶ ଏବଂ 

ଉନେ୍ୱାଗ ମନ୍ତଣୱାଳ� ଗଠନ ନହବୱା ପନର, 
ଭୱାରତକୁ  ବତିଶ୍ୱର ସ୍ତିଲ୍ କ୍ୱାପତିେୱାଲ୍  ଭୱାନବ 
ପରତିଣତ କରତିବୱା ଲକ୍ଷ୍ ନନଇ 15 ଜୁଲୱାଇ 
2015 ନର େକ୍ଷତୱା ବତିକୱାଶ ମତିଶନ ଆରମ୍ଭ 

କରୱାେୱାଇଥିଲୱା । ଅଖିଳ ଭୱାରତୀ� ସ୍ରନର 
20େତି ମନ୍ତଣୱାଳ� ଏବଂ ବତିଭୱାଗ ଏହତି ମତିଶନ 

ଅଧୀନନର 40ରୁ ଅଧିକ ନେୱାଜନୱା କୱାେ୍ଷ୍କୱାରୀ 
କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମୱାର୍୍ଷ 31, 2021  ସୁଦ୍ୱା 

5.70 ନକୱାେତି ନଲୱାକଙୁ୍କ ତୱାଲତିମ େତିଆେୱାଇଛତି।

n ଧଦୋମଳୂକ ଶକି୍ଷା ଏବଂ େକ୍ଷତା ବକିାଶ ରକ୍ଷତ୍ରର ସହରଯାଗ ପାଇଁ ଜାପାନ, ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ, 
ଋର, ଫିନଲ୍ାଣ୍ ସହତି 8 ଟ ିରେଶ ସହତି ଚୁକି୍ନାମା।

n ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି2020ରର ସମସ୍ ବେି୍ାଳୟ ଏବଂ ଉର୍ଶକି୍ଷା ପ୍ରତଷି୍ାନରର 
ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବରିୟ ଏବଂ େକ୍ଷତା ପାଠ୍କ୍ରମର ଏକୀକରଣ, ଧଦୋମଳୂକ ଶକି୍ଷା ପାଇଁ 
ସରଚତନତା, ବଭିିନ୍ନ ବକୃର୍ ିପାଇଁ ଆବଶ୍କ ରକୌଶଳ ଧାଯ୍ଷ୍ କରାଯାଇଛ।ି େକ୍ଷତା ବକିାଶ 
ଏବଂ ଉରେ୍ାଗ ମନ୍ତଣାଳୟ ‘ଅମକୃତ କାଳ’ ଅଥ୍ଷାତ୍ ଭାରତ @ 2047 ପାଇଁ ଏକ ଭିଜନ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରଛି।ି
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ଦ୍ରୁତ ପରିବତ୍୍ଷନେୀଳ ବ୍ବସାୟ ପରିଶବେ ଏବଂ ବଜାର 
ଅବସ୍ାଶର ପ୍ରାସଗିେକ ର�ବିାକୁ ମନ୍ତ ଶ�ଉଛ ି– ସି୍ଲ୍, ରିସି୍ଲ୍ 
ଏବଂ ଅପସି୍ଲ୍ - ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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ପିଏମ ୍ଆବାସ 
ନିଜ ରର ପାଇ ଁସ୍ୱପ୍ନ ର୍ହଲା ସାକାର ...

ପକ୍ୱା ଘରର ସ୍ପନ କୱାହୱାର ନଥୱାଏ, କତିନୁ୍ 2014 ପୂବ୍ଷରୁ 
ସବ୍ କୱା ସୱାଥ ସବ୍ କୱା ବତିକୱାଶୱାର ନଗୌରବ ନଥିଲୱା। ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଳ ତଥୱା ସହରୱାଞ୍ଳନର 2015 ନର 
ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ଆୱୱାସ ନେୱାଜନୱା ଦ୍ୱାରୱା ପକ୍ୱା ଘରର ସ୍ପନକୁ 
ସୱାକୱାର କରତିଥିନଲ। ବତ୍୍ଷମୱାନ ପକ୍ୱା ଘର ସହ ନଶୌଚୱାଳ�, 
ମୱାଗଣୱା ଏଲପତିଜତି ସଂନେୱାଗ ଏବଂ ଘନର ସତିଧୱାସଳଖ େ୍ୱାପ୍ 
ପୱାଣତି ବ୍ବସ୍ୱା ଗରତିବ ଏବଂ ବଞ୍ତିତଙୁ୍କ ନୂଆ ଆଶୱା ନେଇଛତି। 
ସମୱାଜୀ ନଶର ପୱାହୱାଚନର ଥିବୱା ବ୍କ୍ତି ପୱାଖନର ଲୱାଭ ପହଞ୍,ୁ 
ନସଥିଲୱାଗତି ପତିଏମ୍ ଆବୱାସର େୁଇେତିେୱାକ ନେୱାଜନୱା  2024 
ପେ୍ଷ୍ନ୍ ଜୱାରତି ରଖିବୱାକୁ ମଞ୍ଜରୁୀ େତିଆେୱାଇଛତି। 

ଘରଟିଏ ଶକବଳ ଇଟା, ସିଶମଣ୍ଟଶର ଗଢା ଏକ ଢାଞ୍ା 
ନୁଶ�,ଁ ଏ�ା ଆମର ଭାବନା, ଆମର ଆକାଂକ୍ାର 

ପ୍ରତୀକ। ଘରର ସୀମା କାନ୍ଥ ଶକବଳ ଆମକୁ ସରୁକ୍ା 
ଶଦଇନଥାଏ, ବରଂ ଆସନ୍ାକାଲିର ଭଲ ପାଇ ଁଆମ 

ଉପଶର ଭରସା ଏବଂ  ବଶି୍ୱାସ  ସଷିୃ୍ କରିଥାଏ। 
-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଘର ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଇଛ,ି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆୱାସ ରଯାଜନା ଅଧୀନରର 03 
ଲକ୍ଷ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ଅଧିକ ରାଶ ିଖର୍୍ଷ 
ନମି୍ଷାଣ ପାଇଁ ଏପଯ୍ଷ୍ନ୍ 26
ରକାଟ ିପକ୍ା ଘର ନମି୍ଷାଣ କରବିାକୁ 
ଲକ୍ଷ୍ ସମସ୍ ରମୌଳକି ସବୁଧିା ସହତି 4.2

ବତ୍୍ଷମୱାନ ସଦୁ୍ୱା 
ହତିତୱାଧିକୱାରୀଙୁ୍କ 2.3 
ନକୱାେତି ଘର େତିଆେୱାଇଛତି। 
ଚଳତିତ ଆଥଷିକ ବର୍ଷନର 
80 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଗୃହ 
ନତିମ୍ଷୱାଣ ନହବ, ଏଥିଲୱାଗତି 
48 ହଜୱାର ନକୱାେତି େଙ୍କୱା 
ଅନୁନମୱାେନ ନହୱାଇଛତି।

ପରୁୁଣା ନୟିମର ଜଞ୍ାଳରୁ ମକିୁ୍…
n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରହବା ପୂବ୍ଷରୁ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 27 ରଫବକୃଆରୀ 2014ରର 

େଲିେୀରର ଶଳି୍ପପତ ିଏବଂ ବ୍ବସାୟୀଙ୍କ ଏକ ରବୈଠକରର କହଛିନ୍ ିରଯ 
‘ଆମ ଜୀବନ, କମ୍ଷରକ୍ଷତ୍ ଏବଂ ବ୍ବସାୟକୁ ନୟିନ୍ତଣ କରବିା ପାଇଁ 
ଆଇନର ଏକ ବ୍ାପକ ଜାଲ ରହଛି’ି

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭାବରର ୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରର ତୁରନ୍ ରସ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସଚବିମାନଙୁ୍କ କହଥିିରଲ ରଯ ଆପଣମାରନ ବଭିାଗ ସହ ଜଡ଼ତି 10 ଟ ି
ଏମିତ ିନୟିମ କମି୍ବା ଆଇନ କୁହନୁ୍ ଯାହା ରକୌଣସ ିକାମରର ଆସନୁ ିଏବଂ 
ରଦେ କରାଯାଇପାରବି। ଜୁନ୍ ମାସରର ତତ୍ାଳୀନ ରକନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତୀ ରବ ି
ଶଙ୍କର ପ୍ରସାେ ଅପ୍ରାସଙି୍କ ଆଇନକୁ ରଦେ କରବିା େଗିରର କାଯ୍ଷ୍ ଆରମ୍ଭ 
କର ିସଂସେରର ଅପ୍ରାସଙି୍କ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ାହାର ଏବଂ ସଂରଶାଧନ ବଲି୍ 
2014 ଉପସ୍ାପନ କରଥିିରଲ।

ନେଶର ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଛଅ େଶନ୍ଧତି ପନର ମଧ୍ୟ ଏପରତି ଅନନକ 
ନତି�ମ ଥିଲୱା, େୱାହୱା ବତ୍୍ଷମୱାନ ନକୌଣସତି ବ୍ବହୱାର କତିମବେୱା 

ପ୍ୱାସଙ୍ତିକତୱାନର ନଥିଲୱା, ତଥୱାପତି ଏନତ େତିନ ପେ୍ଷ୍ନ୍ ନକହତି 
ଏଥିପ୍ତତି ଧ୍ୟୱାନ ନେଇନଥିନଲ।

ଏଭତିତନର 

1500
 ରୁ ଅଧିକ ଅନୱାବଶ୍କ ନତି�ମକୁ ରଦେ କରତିେତିଆେୱାଇଛତି। 

ଏଥିସହତିତ, ବ୍ବସୱା�ନର ବୱାଧୱା ସୃଷ୍ଟତି କରୁଥିବୱା 
25,000ରୁ ଅଧିକ ନତି�ମ କତିମବେୱା ସତ୍୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୱାତତିଲ 

କରୱାେୱାଇଛତି।
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n ଆଥ୍ଣିକ ଅନ୍ଭୂ୍ଷକି୍ର ଲକ୍ଷ୍ ସହତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମଦୁ୍ରା 
ରଯାଜନାର ଉରଦେଶ୍ ରହଉଛ ିଅଣ କରପ୍ଷାରରଟ୍ ଏବଂ ଅଣ 
କକୃର ିକ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମାଇରକ୍ରା ଉରେ୍ାଗଗୁଡ଼କୁି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ଗ୍ାରରଣ୍ଟ ିମକୁ୍ ଋଣ ସବୁଧିା ରଯାଗାଇବା।

n ଏହ ିରଯାଜନା ତକୃ ଣମଳୂ ସ୍ରରର ବ୍ାପକ ନଯୁିକି୍ ସରୁଯାଗ 
ସକୃଷି୍ କରଛି।ି 8 ଏପି୍ରଲ 2022ରର ଏହ ିରଯାଜନାକୁ 8 ବର୍ଷ 
ପୂରଛି।ି ମଦୁ୍ରା ରଯାଜନା ଅଧୀନରର 24 ଅଗଷ୍ 2022 
ପଯ୍ଷ୍ନ୍ 36 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ ରହାଇଛ।ି ଏହ ି
ରଯାଜନା ଅଧୀନରର ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 68% ରୁ ଅଧିକ 
ଋଣ ଖାତା ମଞ୍ଜରୁ ରହାଇଛ ିଏବଂ ନୂତନ ଉରେ୍ାଗୀଙୁ୍କ 
22% ଋଣ େଆିଯାଇଛ।ି

n ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 29ଟ ିଶ୍ମ ଆଇନକୁ 4ଟ ିଶ୍ମ ରକାଡରର ପରବିର୍୍ଷନ 
କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ମିକମାନଙୁ୍କ ଶ୍ମ ସଂସ୍ାର ଉପହାର ଭାରବ େଆିଯାଇଥିଲା। ଏହା 
ଅଧୀନରର 50 ରକାଟଙୁି୍କ କମ୍ଷଚାରୀ ରବତନ ସରୁକ୍ଷା, ସାମାଜକି ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍୍ ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ 
ଉନ୍ନତ ସାମାଜକି ନରିାପର୍ାର ସବୁଧିା ପାଇପାରରିବ।

n ଟ୍ାନ୍ରଜଣ୍ରଙ୍କ ସରମତ ପୁରୁର ଏବଂ ମହଳିାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କାମ ଲାଗି ସମାନ ରବତନ ପ୍ରୋନ 
କରବିାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛ।ି   ଶ୍ମସବୁଧିା ରପାଟ୍ଷାଲ ମାଧ୍ୟମରର ଶଳି୍ପଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ସହଜ 
ରଟିର୍୍ଷ ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି 25 ଅଗଷ୍ 2022 ପଯ୍ଷ୍ନ୍ 28 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଇ-ଶ୍ମ କାଡ୍ଷ ଜାର ି
କରାଯାଇଛ।ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମଦୁ୍ରା ଶଯାଜନା 
ଉର୍ଦ୍ାଗଲୀ ର୍ହବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଉଡାଣ 

ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀଙ୍କ 
ମନ୍ତ ନହଉଛତି ରତିଫମ୍ଷ, ପରଫମ୍ଷ, 
୍ୱାନ୍ସଫମ୍ଷ। ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏହତି 

ମନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରତି ଶ୍ମ 
ସଂସ୍ୱାରର ସ୍ପନ ଶ୍ମନକୱାଡ୍ 

ମୱାଧ୍ୟମନର ସୱାକୱାର ନହୱାଇଛତି, 
ପନର 'ଶ୍ନମବ ଜ�ନତ' 

ନସ୍ୱାଗୱାନ ନେଇ ପ୍ଥମଥର ପୱାଇଁ 
ନସହତି ଅସଂଗଠତିତ ଶ୍ମତିକମୱାନଙୁ୍କ 

ସୱାମୱାଜତିକ ନତିରୱାପତ୍ୱାର ସବୁତିଧୱା 
େତିଆେୱାଇଛତି, ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ସୱାତ 

େଶନ୍ଧତି ଭତିତନର ନସମୱାନଙୁ୍କ ନକହତି 
ଧ୍ୟୱାନ ନେଇନଥିନଲ। 

ଶ୍ରମ ସଂସ୍ାର ଆମର ପରିଶ୍ରମୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ାଣକୁ ନଶିି୍ଚତ କରିବ 
ଏବଂ ଆଥପିକ ବକିାେକୁ ଶପ୍ରାତ୍ା�ତି କରିବ।  ଏ� ିଶ୍ରମ ସଂସ୍ାର ବ୍ବସାୟକୁ 
ସ�ଜ କରିବ। ଏ� ିସଂସ୍ାରଗରିୁ୍କ ଅଧୀନଶର ଉଭୟ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ େଳି୍ପର 

ଉନ୍ନତ ିପାଇ ଁଶଟଶକନୋଶଲାଜ ିବ୍ବ�ାର କରାଯାଇପାରିବ। 
 - ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଆମର ମନ୍ତ ଶ�ଉଛ ି ଶଯରୁ ୍ମ୍ଷାନଙୁ୍କ ଫଣି୍ଂ ମିଳୁନା�ି,ଁ ତାଙୁ୍କ 
ଫଣି୍ଂ କରିବାର ପଦଶକ୍ପ ଆଶମ  ଶନଉଛ।ୁ ଆଶମ 
ଏକ ନୂତନ ବଶି୍ୱାସ ସଷିୃ୍ କରିବାକୁ ଚା�ୁଛଁ ୁଶଯ ଆପଣ 
ଶଦେ ପାଇ ଁକାଯ୍୍ଷ  କରୁଛନ୍,ି ଆପଣ ଶଦେର ବକିାେଶର 
ଅଂେୀଦାର ଅଟନ୍,ି ଶଦେ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ଶନବାକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ। - ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ସମ� ଏମତିତତି ଥିଲୱା ନତିଜ ବ୍ବସୱା� ପୱାଇଁ ଋଣ ନେୱାଗୱାଡ଼ 
କରତିବୱାକୁ ତମୱାମ ଅଫତିସ ଓ ବ୍ୱାଙ୍କନର ଚକ୍ର କୱାେତିବୱା 
ନେମତିତତି ତୱାଙ୍କ ଭୱାଗ୍ ନହୱାଇେୱାଇଥିଲୱା। ଏହତି ସମସ୍ୱାକୁ 
ସମୱାଧୱାନ କରତିବୱା ଲୱାଗତି ଆରମ୍ଭ କରୱାେୱାଇଛତି ପତିଏମ୍ 
ମଦୁ୍ରୱା ନେୱାଜନୱା। େୱାହୱାକୁ ନନଇ 10 ଲକ୍ଷ େଙ୍କୱା େୱାଏ 
ଗ୍ୱାନରଣ୍ତିମକୁ୍  ଋଣ ନନଇ  ତୱାଙ୍କ ସ୍ପନ ନହଉଛତି ସୱାକୱାର…। 
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n ଓଡଏିଫ ପ୍ସ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର। 24 ଅଗଷ୍ 2022 ସଦୁ୍ଧା ଓଡଏିଫ 
ପ୍ସ୍ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ା ରହଉଛ ି1,03,398।

n ଓଡଏିଫ ପ୍ସ୍ ଅଥ୍ଷାତ୍ ଯାହା ରଖାଲା ରଶୌଚରୁ ମକୁ୍ ରହବାର ସ୍ିତକୁି 
ବଜାୟ ରଖିଥାଏ, ରଯରତରବରଳ କ ିଓଡଏିଫ ପ୍ସ୍-ପ୍ସରର 
ରସ୍ୱରରଜ୍ ନଷି୍ାସନ କରବିାର ବ୍ବସ୍ା ରେଖାଯାଇଥାଏ।  |

n 100% ଓଡଏିଫ କଭରରଜ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ୍ ସହରୀ ଅଧୀନରର 
62 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍କି୍ଗତ ରଶୌଚାଳୟ ନମି୍ଷାଣ କର ିହାସଲ 
କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ ଅରକଟୋବର 2021ରର ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ଭାରତ ମିଶନ-ସହରୀ ଦ୍ତିୀୟ ପଯ୍ଷ୍ାୟ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 

ସ୍ୱଚ୍ ଭାରତ ଅଭିଯାନ
ର୍ଖାଲା ର୍ଶୌଚରୁ ମିଳିଲା ମକିୁ୍ତ

ସ୍ୱଚ୍ଭାରତ ଅଭିଯାନରୁ ଲାଭ 
ପ୍ରଭାବ ପରି୍ଲା 

ସାମାଜିକ ଓ ଆଥପିକ ଲାଭ 

ଗୁଣୱା କମ୍ ଖୱାେ୍ ପ୍େୂରଣ ଗୁଣୱା କମ୍ ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍େୂରଣ 

ଡଲୱାର ବୱାରଷିକ ଆଥଷିକ ଫୱାଇେୱା 
ପ୍ତତିପରତିବୱାରକୁ ମତିଳତିଛତି ସ୍ଚ୍ଛତୱା ଦ୍ୱାରୱା

2.16 
ଗୁଣୱା କମ୍ ନହୱାଇଛତି ପୱାନୀ� ଜଳ ପ୍େୂରଣ
(ଅନ୍ଜ୍ଷୱାତୀ�  ରତିସର୍୍ଷ ଫୱାଇଣ୍ତିଂ) 2.48 

727
2.6

12.7 

ଗୁଣୱା ଆଥଷିକ ଲୱାଭ ମତିଳତିଛତି ଗରତିବଙୁ୍କ ସ୍ଚ୍ଛତୱା ଅଭତିେୱାନ ଦ୍ୱାରୱା। ଏହୱାସହ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟନର ନମୱାେ ଖର୍୍ଷ 
ଉପନର 4.3 ଗୁଣ ଲୱାଭ। 
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କଭର ଶଷ୍ାରି ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ା

2014 ପେ୍ଷ୍ନ୍ ଭୱାରତନର ନକବଳ 39% ପରତିମଳ କଭନରଜ 
ଥିଲୱା। ଇଆନଡ଼ ସତିଆନଡ଼ ଅଳତିଆ, ନଖୱାଲୱା ନଶୌଚ ନେମତିତତି ଆମର 
ପରତିଚ� ନହୱାଇେୱାଇଥିଲୱା।  ଏହତି ଚତିତ୍କୁ ପରତିବତ୍୍ଷନ କରତିବୱା ଏବଂ 
2019 ସଦୁ୍ୱା 150 ତମ ଜନ୍ମ ବୱାରଷିକୀନର ମହୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ଧୀଙୁ୍କ ଏକ 
ସ୍ଚ୍ଛ ନେଶର ଉପହୱାର ନେବୱା ପୱାଇଁ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନମୱାେୀ 15 
ଅଗଷ୍ଟ 2014ନର ଲୱାଲ୍ତିଲେୱାରୁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନନଇଥିନଲ ... ସ୍ଚ୍ଛ 
ଭୱାରତର ସଂକଳ୍ପ। ସବ୍ କୱା ପ୍�ୱାସ ସହତିତ, ଏହତି ସଂକଳ୍ପ ଏକ ଜନ 
ଆନ୍ୱାଳନନର ପରତିଣତ ନହଲୱା। ବତ୍୍ଷମୱାନ ନଖୱାଲୱା ନଶୌଚରୁ ମକୁ୍ତି 
ପୱାଇବୱା ପନର ସ୍ଚ୍ଛ ଭୱାରତ ମତିଶନ ନୂତନ ପେନକ୍ଷପ ନନଇଛତି ...

ଶକୌଣସି ଶଦେର ବକିାେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ଅଂେଗ୍�ଣ କପିରି ନୂତନ େକି୍ ଶଯାଗାଇପାଶର, 

ତା�ାର ଏକ ପ୍ରତ୍କ୍ ଉଦା�ରଣ ଶ�ଉଛ ି
ସ୍ୱଚ୍ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ଶେୌଚାଳୟ ନମି୍ଷାଣ 

ଶ�ଉ କମି୍ବା ବଜ୍୍ଷ ବସୁ୍ତ ପରିଚାଳନା, ଐତ�ିାସିକ 
ଐତ�ି୍ର ସଂରକ୍ଣ ଶ�ଉ କମି୍ବା ସ୍ୱଚ୍ତା ପାଇ ଁ
ପ୍ରତଶିଯାଗିତା ସବୁଶକ୍ତ୍ଶର ଶଦେ ଆଜ ିସ୍ୱଚ୍ତା 

ଶକ୍ତ୍ଶର ନୂଆ କା�ାଣୀ ଶଲଖଛୁ।ି 

- ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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n 2014 ରର କାଯ୍ଷ୍ କରୁଥିବା ବମିାନବଦେର ସଂଖ୍ା 74 ଥିଲା । 
ଉଡାନ୍ ରଯାଜନା ରଯାଗଁୁ, ଏହ ିସଂଖ୍ା 141 କୁ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି 
ଉଡାନ୍ ରଯାଜନା ଅଧୀନରର 58 ଟ ିବମିାନବଦେର, 8 ଟ ି
ରହଲିରପାଟ୍ଷ ଏବଂ 2 ଟ ିୱାଟର ଏରରାରରୋମ ସହତି 68ଟ ି 
ଅପଯ୍ଷ୍ାପ୍ ସବୁଧିାଯୁକ୍ ସ୍ାନ ସଂରଯାଗ ରହାଇପାରଛି।ି 

n ଏହ ିରଯାଜନା ଅଧୀନରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା 425 ନୂତନ ରୁଟ 
ଦ୍ାରା ଉଡ଼ାନ ରେଶର 29 ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ରଶାସତି 
ଅଞ୍ଳକୁ ବମିାନ ସଂରଯାଗ ପ୍ରୋନ କରଛି।ି ଉଡାନ ଅଧୀନରର, 
2026 ସଦୁ୍ଧା 1000 ରୁଟ୍  ଦ୍ାରା 220 ଗନ୍ବ୍ସ୍ଳକୁ କଭର୍ 
କରବିାକୁ ଲକ୍ଷ୍ ଧାଯ୍ଷ୍ କରାଯାଇଛ।ି

n ଅଗଷ୍ 2022 ସଦୁ୍ଧା ଏହ ିରଯାଜନା ଅଧୀନରର 1 ରକାଟରୁି ଅଧିକ 
ଯାତ୍ୀ ସଲୁଭ ବମିାନ ଯାତ୍ା କରବିାର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ ି|

ଉର୍ାନ୍: �ାୱାଇ ଚପଲରୁ 
�ାୱାଇ ଜା�ାଜଶର ଯାତ୍ା 

ମୁ ଁଖସିୁ ଶଯ ସ୍ୱାଧୀନତା ପଶର ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ
ଆମ ସରକାରକ ୁଶଦେଶର ବମିାନ ଚଳାଚଳ 

ନୀତପି୍ରଣୟନ କରିବାର ଶସୌଭାଗ୍ ମିଳିଛ।ି ଆମ 
ଶଦେଶର ଗରିବ ଶଲାକଙ୍କର ଏକ ପରିଚୟ ଅଛ ି
ଶଯ ଶସମାଶନ �ାୱାଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ ିଏବଂ ମୁ ଁ
ଚାଶ� ଁ�ାୱାଇ ଚପଲ ପିନୁ୍ଧଥବିା ଏ� ିଶଲାକଙୁ୍କ 

ବମିାନଶର ଯାତ୍ା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜ ିଏ�ା ସମ୍ଭବ 
ଶ�ଉଛ ି। 

- ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

n 31 ଟ ିରାଜ୍ ଏବଂ ୟରକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଳରର 
ରଅିଲ ଇରଷ୍ଟ୍ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ରତଷି୍ା 
କରାଯାଇଛ।ି 91,544 ରଏିଲ୍ ଇରଷ୍ଟ୍ 
ରପ୍ରାରଜକଟେ ଏବଂ 67,649 ରଏିଲ୍ ଇରଷ୍ଟ୍ 
ଏରଜଣ୍ଟ ସମଗ୍ର ରେଶରର ରରରା ଅଧୀନରର 
ପଞ୍ଜୀକକୃତ ରହାଇଛନ୍।ି ସମଗ୍ର ରେଶରର 
ରଅିଲ ଇରଷ୍ଟ୍ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ାରା 
97,753 ଅଭିରଯାଗ ସମାଧାନ ରହାଇଛ।ି  
(ଏହ ିପରସିଂଖ୍ାନ  20 ଅଗଷ୍ 2022 
ସଦୁ୍ଧା )

ଶରରା: ଘର ଶକ୍ତାମାନଙୁ୍କ ସବୁଧିା ଓ ନରିାପତ୍ା 
ରତିଅଲ୍ ଇନଷ୍ଟଟ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ଅବସ୍ୱା ବତିର�ନର ଆନମ 

ଭଲ ଭୱାବନର ଜୱାଣତିଛୁ। ଗୃହ ନତିମ୍ଷୱାଣକୱାରୀ ଏବଂ 
ଗୃହ ରେ�କୱାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ଏକ ବତିଶ୍ୱୱାସଗତ 

େୂରତୱା ରହତିଛତି। କତିଛତି ଅସୱାଧୁ ବ୍ବସୱା�ୀ ସମଗ୍ର 
ରତିଅଲ୍ ଇନଷ୍ଟେକୁ ବେନୱାମ କରତିଛନ୍ତି। ଏହତି 

ସମସ୍ୱାକୁ େୂର କରତିବୱା ପୱାଇଁ ଆନମ ନରରୱା ଆକଟେ 
ପ୍ଣ�ନ କରତିଛୁ। ସମ୍ପ୍ରତତି ପ୍କୱାଶ ପୱାଇଥିବୱା କତିଛତି 
ରତିନପୱାେ୍ଷରୁ ଜଣୱାପଡତିଛତି ନେ ଏହତି ନତି�ମ ପନର 

ଏନବ  ଘରଗୁଡ଼ତିକ ଶୀଘ୍ର ସଂପୂର୍୍ଷ ନହଉଛତି। 
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ଅଥ୍ଷନନୈତତିକ ବତିକୱାଶର ସମ୍ଭୱାବନୱା ନକବଳ ବଡ଼ ସହରନର 
ସୀମତିତ ନୁନହଁ କତିମବେୱା ବତିମୱାନ ନକବଳ ଧନୀ ନଶ୍ଣୀର େୱାତ୍ୱାପୱାଇଁ 
ତତିଆରତି କରୱାେୱାଇ ନୱାହିଁ। ଏହତି ଧୱାରଣୱାରୁ ଜନ୍ମ ନହୱାଇଛତି 
ଭୱାରତସରକୱାରଙ୍କ  ‘ଉନଡ଼ ନେଶକୱା ଆମ୍ ନୱାଗରତିକ’ (ଡଡ଼ୱାନ୍) 
ନେୱାଜନୱା। ଏହୱା ମୱାଧ୍ୟମନର ମଧ୍ୟବତିତ୍ ନଶ୍ଣୀ ପୱାଇଁ 500 
କତିନଲୱାମତିେର ପେ୍ଷ୍ନ୍ ବତିମୱାନ େୱାତ୍ୱା ନକବଳ ମୱାତ୍ 2500 
େଙ୍କୱାନର ନହୱାଇପୱାରୁଛତି। ଏହୱା ବ୍ତୀତ ନଛୱାେ ସହରଗୁଡ଼ତିକନର 
ବତିମୱାନ ନସବୱାର ସମ୍ପ୍ରସୱାରଣ ଦ୍ୱାରୱା ବତିକୱାଶର ନୂତନ ସମ୍ଭୱାବନୱା 
ସୃଷ୍ଟତି  ନହୱାଇଛତି..। 
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ଅମତୃ: ଯା�ାଦ୍ାରା ସ�ରାଞ୍ଳ ଶ�ଉଛ ିଜଳ ସରୁକି୍ତ 
ନେଶନର ପ୍ୱାନତିଂ ନକ୍ଷତ୍ନର ସୱାମଗ୍ରତିକ 

ଭତିଜନ୍ ର ଅଭୱାବ ନହତୁ ସହରର 
ବତିସ୍ୱାର ପ୍ଶୱାସକଙ୍କ ଅନପକ୍ଷୱା ପ୍ପେଷି 

ନଡନଭଲପରସ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା  ତୀବ୍ ନହୱାଇଛତି। 
ଏହୱାଦ୍ୱାରୱା ସହରୱାଞ୍ଳ ସୱାହତିବସ୍ତି 

ମୱାନଙ୍କନର ପୱାନୀ�ଜଳର ଅଭୱାବ, ଜଳଳ 
ନତିଷ୍ୱାସନନର ସମସ୍ୱା, ସ୍ତିନରଜ ପ୍ବନ୍ଧନ 

ଆେତି ସମସ୍ୱା ନେଖିବୱାକୁ ମତିଳତିଥୱାଏ। 
ଏହୱାକୁ େୂର କରତିବୱା ପୱାଇଁ ସହରୱାଞ୍ଳ 

ତଥୱା ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଳର ବତିକୱାଶକୁ ପରସ୍ପରର 
ପରତିପୂର୍୍ଷ କରତିବୱା ପୱାଇଁ ଜୁନ୍ 25, 2015 

ନର ଅେଳ ନବୀକରଣ ଏବଂ ସହରୀ 
ପରତିବତ୍୍ଷନ ମତିଶନ୍ (ଅମୃତ) ଆରମ୍ଭ 

କରୱାେୱାଇଛତି। 

n ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ ରହଉଛ ିଜଳ ନଷି୍ାସନ ଏବଂ ରସପଟେିକ୍ ପରଚିାଳନା ବକୃଦ୍ଧ,ି ସହରଗୁଡ଼କୁି 
ଜଳ ସରୁକି୍ଷତ କରବିା ଏବଂ ନେୀରର   ମଇଳା ରରେନ୍ ନ ପଡ଼ବିା ସନୁଶିି୍ତ କରବିା  
ଇତ୍ାେ।ି 

n ମିଶନ୍ ‘ଅମକୃତ’ ଅଧୀନରର 77,640 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ମଲୂ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ ତଥା 
ରକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଳରର ଅନୁରମାେତି ରହାଇଛ।ି  ରେଶର 500 ଅମକୃତ ସହରରର 
ଜଳ ରଯାଗାଣ ପାଇଁ 1.39 ରକାଟ ିଟ୍ାପ୍ ସଂରଯାଗ ଏବଂ ପଯ୍ଷ୍ାପ୍ ସ୍ଵରରରଜ୍ 
ରନଟୱାକ୍ଷ ପାଇଁ 1.45 ରକାଟ ିରସ୍ୱରରଜ୍ ସଂରଯାଗ ପ୍ରୋନ କରାଯିବ। 

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ କହଥିିରଲ, ବାବା ସାରହବ, ଅସମାନତା େୂର ପାଇଁ 
ସହରୀ ବକିାଶକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିରଲ।  ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ 
ଏବଂ ମିଶନ ଅମକୃତର ପରବର୍୍ଷୀ ପଯ୍ଷ୍ାୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ସାରହବଙ୍କ ସ୍ୱପନେକୁ ସାକାର 
କରବିା େଗିରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଷ ପେରକ୍ଷପ।

n 2019-2021 ପାଇଁ ଏନ୍ଏଫ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ରରିପାଟ୍ଷରର 
େଶ୍ଷାଯାଇଛ ିରଯ 2015-2016 ତୁଳନାରର ଭାରତରର 5 
ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର କୁରପାରଣ 38.4% ରୁ 
35.5% କୁ ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି ଏହ ିପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର େୁବ୍ଷଳତା 
21% ରୁ 19.3% କୁ ହ୍ାସ ପାଇଛ ି। ରସହଭିଳ ିକମ୍ ରଲାଡ୍ 
ରକ୍ଷତ୍ରର 35.8% ରୁ 32.1% କୁ ହ୍ାସ ପାଇଛ ି|

n ରପାରଣ ଅଭିଯାନରର 40 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଭାଗିୋରୀମଳୂକ 
କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ, ପୁଷି୍କର ଟ୍ାକର ମାଧ୍ୟମରର 11.38 ରକାଟ ି
ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରର ନଜର ରଖାଯାଇଛ।ି  11.20 ଲକ୍ଷ 
ବେି୍ାଳୟର 11.80 ରକାଟ ିପିଲାଙୁ୍କ ଏହ ିରଯାଜନାରର ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ 
କରାଯାଇଛ।ି 

ଠକିଣା ଶପାଷଣ-ଉତ୍ମ ଭବଷି୍ତ   
ପଷିୁ୍କର ମିଶନ ର୍ହଲା ଜାତଲୀୟ ମିଶନ
ନକୌଣସତି ନେଶର ଉତ୍ମ ଭବତିର୍ତ ପୱାଇଁ ଶତିଶୁ, କତିନଶୱାର 
ଏବଂ ଗଭ୍ଷବତୀ ତଥୱା ସ୍ନ୍ପୱାନ କରୱାଉଥିବୱା ମହତିଳୱାମୱାନଙୁ୍କ 
ଉପେୁକ୍ ପୁଷ୍ଟତିକର ଖୱାେ୍ ଆବଶ୍କ। ପୁଣତି ପୁଷ୍ଟତିହୀନତୱାର 
ଅଧିକୱାଂଶ ଘେଣୱା ଶତିଶୁ ଏବଂ ମହତିଳୱାମୱାନଙ୍କଠୱାନର 
ନେଖୱାେୱାଏ। ଏହତି କୱାରଣରୁ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର 
ନମୱାେୀ ପୁଷ୍ଟତିକର ଖୱାେ୍ ପୱାଇଁ ପୁଷ୍ଟତିକର ଅଭତିେୱାନ ଆରମ୍ଭ 
କରତିଥିନଲ। ତୱା’ପନର ଏହୱାକୁ ସଫଳ କରତିବୱା ପୱାଇଁ ନପୱାରଣ 
ମତିଶନ୍ 2.0 କୁ ଇଣ୍ତିନଗ୍ରନେଡ୍ ପୁଷ୍ଟତିକର କୱାେ୍ଷ୍ରେମ ଭୱାବନର 
ନଘୱାରଣୱା କରୱାେୱାଇଥିଲୱା, ଚଳତିତ ଆଥଷିକ ବର୍ଷନର 20 
ହଜୱାର ନକୱାେତିରୁ ଅଧିକ େଙ୍କୱା ପ୍େୱାନ କରୱାେୱାଇଛତି।

ଶଦେର ପ୍ରଶତ୍କ ଗରିବ ଶଲାକଙୁ୍କ ପଷିୁ୍କର ଖାଦ୍ ଶଯାଗାଇବା 
ମଧ୍ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା । ଗରିବ ମ�ଳିା ଏବଂ ଗରିବ 

ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ଶର ଆବେ୍କ ପଷିୁ୍କର ଖାଦ୍ ଅଭାବ ତଥା 
ଶପାଷଣ ଅଭାବ ଶସମାନଙ୍କ ବକିାେଶର ଏକ ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ 

ଶ�ାଇଯାଏ  - ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ।
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ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଶଯାଜନା 
ଆପଣଙ୍କ ଜମିପାଇ ଁହକ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର 

70 ବର୍ଷ ପୂନବ୍ଷ  ବନ୍ୱାବସ୍ ଏବଂ ଅଧିକୱାର ନରକଡ଼୍ଷ ପୱାଇଁ 
ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଳର ଜମତିର ସନବ୍ଷକ୍ଷଣ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା। ଏଥିନର ବହୁ 
ଜନବସତତିକୁ ଛୱାଡ଼ତି େତିଆେୱାଇଥିଲୱା। ପରତିଣୱାମ ସ୍ରୂପ ନସମୱାନଙ୍କ 
ସମ୍ପତ୍ତି ପୱାଇଁ ଆଇନଗତ େଲତିଲ ମତିଳୁ ନଥିଲୱା। ଏଭଳତି ପରତିସ୍ତିତତିନର 
ଜମତି ଅନନକ ଥର ବତିବୱାେର କୱାରଣ ପୱାଲେତିଥିଲୱା, ନସହତି ସମ�ନର 
ଗ୍ରୱାମବୱାସୀ ଆଥଷିକ େୃଷ୍ଟତିରୁ ଏହତି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ନକୌଣସତି ଲୱାଭ ପୱାଇପୱାରୁ 
ନଥିନଲ। ଏହତି ସମସ୍ୱାକୁ େୂର କରତିବୱା ପୱାଇଁ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନମୱାେୀ 
24 ଏପ୍ତିଲ 2021 ନର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ନେୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭ 
କରତିନଲ। ଏହୱାର ଉନଦେଶ୍ ନହଉଛତି ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଳର ଜମତି ନରକଡ୍ଷକୁ 
ଡତିଜତିେୱାଇଜ୍ କରତିବୱା ଏବଂ ଗ୍ରୱାମବୱାସୀଙୁ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କୱାଡ୍ଷ ନେବୱା। ଏହୱା 
ଅଧୀନନର 2025 ସଦୁ୍ୱା ନେଶର 6.62 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରୱାମନର ସନଭ୍ଷ 
କୱାେ୍ଷ୍ ନଶର କରତିବୱାକୁ ଲକ୍ଷ୍ ଧୱାେ୍ଷ୍ କରୱାେୱାଇଛତି।

1,73,065
ଗାଶଁର ଶ୍ାନ୍ ସଶଭ୍ଷ କାଯ୍୍ଷ  

28 ଅଗଷ୍ 2022 ସଦୁ୍ା 
ଶେଷ ଶ�ାଇଛି

1,27,555 
ଗାରଁ ମାନଚତି୍ ସମ୍କୃ୍ ରାଜ୍ମାନଙୁ୍କ 
�ସ୍ତାନ୍ର କରାଯାଇଛ,ି ଏ� ି
ଶଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ଷତ

41, 368 

ସ୍ୱ-ପ୍ରମାଣନ
ର୍ଲାକଙ୍କ ଉପର୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜାହରି 
n ରେଶରର ଚାକରି ିପାଇଁ ଆରବେନ କରବିା ସମୟରର, 

ଜରଣ ରଗରଜରଟଡ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ତାଙ୍କର 
ପ୍ରମାଣପତ୍କୁ ସତ୍ାପିତ କରବିାକୁ ପଡୁ଼ଥିଲା। ଏହ ି
କାରଣରୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ ଭାରତ କମି୍ବା ପଛୁଆ ଅଞ୍ଳରର 
ରହୁଥିବା ଯୁବକମାରନ ପ୍ରାୟତଃ ଆରବେନରୁ ବଞ୍ତି 
ରହାଇଥିରଲ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରର ରଖି 2014 ରର, ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରୀ ଚାକରି ିପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସ୍ୱ -ପ୍ରମାଣନକୁ 
ମାନ୍ତା େଆିଯାଇଛ।ି

n ଚାକରି ିଆରବେନ ସହତି ସଂଲଗ୍ ରହାଇଥିବା 
ଡକୁ୍ରମଣ୍ଟଗୁଡକିର ସ୍ୱ- ପ୍ରମାଣନ ଜୁନ୍ 2016ରୁ ଅରନକ 
ରାଜ୍ରର କାଯ୍ଷ୍କାରୀ କରାଯାଇଛ।ି ବର୍୍ଷମାନ ଆତ୍ମ 
ପ୍ରମାଣିତ ନଥି ୋଖଲ ଉପରର ନଯୁିକି୍ ପତ୍ ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଉଛ।ି 

ଶମା ସରକାର self certification ପାଇ ଁନଷି୍ପତି୍ ଶନଇଛ।ି 
ଆପଣଙୁ୍କ ଏ� ିନଷି୍ପତି୍ ବ�ୁତ ଶଛାଟ ଲାଗିପାଶର। ଏଥଶିର 
ଶକୌଣସି vision ଶଦଖାଯାଇନପାଶର। କନି୍ତୁ ଏକ ସରକାର ଯଦ ି
125 ଶକାଟି ଶଦେବାସୀଙ୍କ ସତ୍ପାଠ ଉପଶର ବଶି୍ୱାସ କରିବାକୁ 
ନଷି୍ପତି୍ ଶନଇଛ,ି ଶତଶବ ଏ�ାଠାରୁ ବର୍ ନଷି୍ପତି୍ ଆଉ କ’ଣ 
ଶ�ାଇପାଶର!  -ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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ଗାରଁ ଶଲାକଙୁ୍କ ସମ୍ତି୍ କାଡ୍ଷ 
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ସ୍ୱାଧୀନତୱାର  68 ବର୍ଷ ପନର ମଧ୍ୟ 
ନେଶର  68 ପ୍ତତିଶତ ନଲୱାକଙ୍କ 
ପୱାଖନର ବ୍ୱାଙ୍କତିଙ୍ଟ୍  ସବୁତିଧୱା ପହଞ୍ତି 

ନଥିଲୱା। ଅଥ୍ଷୱାତ୍ ନସମୱାନଙ୍କ ପୱାଖନର 
ସଞ୍�ର କତିଛତି ମୱାଧ୍ୟମ ଥିଲୱା ନୱା 

ବ୍ବସ୍ୱାଗତ ଋଣ ପୱାଇବୱାର କତିଛତି 
ଉତ୍ସ। ଏଣୁ ସବ୍ସତିଡତି ନୱାଁନର ତୱାଙ୍କ 

େତିଆେୱାଉଥିବୱା ସହୱା�ତୱା ରୱାଶତି ନଗେ 
େତିଆେୱାଉଥିଲୱା, େୱାହୱା ସବୁନବନଳ 
େୁନ୍ଷୀତତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟୱାଚୱାରକୁ ନପ୍ୱାତ୍ସୱାହନ 

ନେଉଥିଲୱା। 
n ରେଶର ଅଥ୍ଷନୀତ ିସହତି ଏହପିର ିରଲାକଙୁ୍କ ରଯାଡ଼ବିା ପାଇ ଁପ୍ରଥମଥର 

15 ଅଗଷ୍ 2014ରର ଲାଲ୍ଲିୋରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ବଶି୍ୱର 
ସବ୍ଷବକୃହତ ଅଥ୍ଷରନୈତକି ଭାଗିୋରୀ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ଜନଧନ ରଯାଜନା 
ରଘାରଣା କରଥିିରଲ। ଏହା ଆନୁଷ୍ାନକି ଭାବରର 28 ଅଗଷ୍ 2014 
ରର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା |

n ବଶି୍ୱରର ଆଥ୍ଣିକ ଅନ୍ଭୂ୍ଷକି୍ର ସବ୍ଷବକୃହତ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ, ରଯଉଁଥିରର ଜରିରା 
ବାଲାନର୍ର ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଆକାଉଣ୍ଟ ରଖାଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 
ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଭିତରର 55 ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ  ରହଉଛନ୍ ିମହଳିା। 

n ମାର୍୍ଷ 2015 ରର, ଜନ ଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଖ୍ା 15 ରକାଟ ିଥିଲା 
ଏବଂ ଅଗଷ୍ 2022 ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ରମାଟ 46.40 ରକାଟ ିବ୍ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ 
ରଖାଲାଯାଇଛ।ି

n ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରର 173,954.07 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ଜମା 
ରହାଇଛ।ି ଉପ-ରସବା ରକ୍ଷତ୍ରର, 1.26 ଲକ୍ଷ ବ୍ାଙ୍କ ମିତ୍ ଶାଖା ରହତି 
ବ୍ାଙି୍କଙ୍ସ୍  ରସବା ରଯାଗାଉଛନ୍।ି 

n  ରକାଭିଡ ଅବଧିରର, ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ସହାୟତା ରାଶ ିରକବଳ ଜନଧନ 
ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରର ପଠାଯାଇଥିଲା |

ଗରୁପ ୍'ସି' ଏବଂ 'ବ'ି ଅଣ-ଶଗଶଜଶଟଡ୍ ଶପାଷ୍ଗଡିୁକର ନଯିକିୁ୍ଶର ସାକ୍ାତକାର ବାଦ୍ 
n ଅଧିକାଂଶ ରକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଳ ଏବଂ ରାଜ୍ 

ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜୁନୟିର ସ୍ରର ପେବୀ 
ପାଇ ଁସାକ୍ଷାତକାର ସମାପ୍ କରବିାର ନୀତ ି
ଆପରଣଇଛନ୍।ି

n େକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଶାରୀରକି ପରୀକ୍ଷା 
ଜାର ିରଖାଯାଇଛ।ି ବଶିଷି୍ ପେବୀଗୁଡ଼କି 
ଲାଗି ରକୌଣସ ିବଭିାଗ ବା ମନ୍ତଣାଳୟ ଯେ ି
ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଅନବି୍ଷାଯ୍୍ଷ  ରବାଲି ଗ୍ରହଣ 
କରର, ତ ରସହ ିମାମଲାରର କାମ୍ଣିକ ଓ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ବଭିାଗର ଅନୁମତ ିରନବାକୁ ରହବ।   

2015 ସ୍ୱାଧୀନତୱା େତିବସନର, ଲୱାଲ୍  କତିଲେୱାରୁ, ନତିମନ ନଗ୍ରଡ୍ ଚୱାକତିରତିନର ସୱାକ୍ଷୱାତକୱାରକୁ 
ଭ୍ରଷ୍ଟୱାଚୱାରର ଏକ ମୱାଧ୍ୟମ ନବୱାଲତି କହତିଥିନଲ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ। ଏହୱାର ପ୍ଭୱାବ ଜୱାନୁଆରୀ 
1, 2016 ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ନହୱାଇଥିଲୱା, ନେନତନବନଳ ଭୱାରତ ସରକୱାର ସମସ୍ ମନ୍ତଣୱାଳ�, 
ବତିଭୱାଗ, ପବ୍ତିକ ନସକଟେରର ଉପ-ନସକଟେର ରେମନର ଗରୁପ୍ 'ବତି' (ଅଣ ନଗନଜନେଡ୍) ଏବଂ ଗରୁପ୍ 
'ଡତି' ଏବଂ 'ସତି' ସହତିତ ସମୱାନ ସମସ୍ ପେବୀ ପୱାଇଁ ସୱାକ୍ଷୱାତକୱାରକୁ ବୱାଦ୍ ନେଇଥିନଲ। 
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ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େକି୍ାନୀତ-ି 2020
ଶକି୍ାକୁ ସଙୁ୍କଚିତ ପରିଧରୁି ବାହାର 
କରିବାର ରାସ୍ତା 

�ାକାଥନ୍: ‘ଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ’ ଉଦ୍ ଶଘାଷ ଇଶନାଶଭଟସ୍ଷ 
ସ୍ମୱାେ୍ଷ ଇଣ୍ତିଆ ହୱାକୱାଥନ୍ 2022ର 

ଅନ୍ତିମ କୱାେ୍ଷ୍ରେମନର, ଅଗଷ୍ଟ 
25, 2022 େତିନ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ 

ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ କହତିଥିନଲ, ସ୍ମୱାେ୍ଷ 
ଇଣ୍ତିଆ ହୱାକୱାଥନ୍ ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍କ 

ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଷ ମୱାଧ୍ୟମ 
ପୱାଲେତିଛତି। 100 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
ପନର ଆମ ନେଶ କତିପରତି ନହବ 

ନସନନଇ ନେଶ କୱାେ୍ଷ୍ କରୁଥିବୱା 
ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ କରତିବୱା ପୱାଇଁ 

ଇନନୱାନଭେରମୱାନନ ନହଉଛନ୍ତି 'ଜ� 
ଅନୁସନ୍ଧୱାନ' ନସ୍ୱାଗୱାନର ଧ୍ୱଜବୱାହକ।

ସ୍ାଟ୍ଷ ଇଣି୍ଆ ହାକାଥନର 5ମ ସଂସ୍ରଣରର 2900ରୁ ଅଧିକ ବେି୍ାଳୟ ଏବଂ 2200 
ଉର୍ଶକି୍ଷା ପ୍ରତଷି୍ାନର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ 53 ଟ ି ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତଣାଳୟର 476 ସମସ୍ାକୁ 
ସମାଧାନ କରଥିିରଲ। ଏହ ି ହାକାଥନ୍ ଆରୟାଜନ କରବିାର ଉରଦେଶ୍ ରହଉଛ ି ରଯ 
ସରକାର ରଯଉଁ ସମସ୍ାର ସମାଧାନ କରବିାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍,ି ରସହ ିସମସ୍ାର ଏବଂ ଏହାର 
ସମାଧାନ ରେଶର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ାନରୁ ଆସଥୁିବା ଯୁବକମାରନ ବୁଝବିା ଉଚତି୍, ରସମାରନ ମଧ୍ୟ 
ଏହ ିସମସ୍ାରୁ ମକିୁ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ରଖାଜବିା ଆବଶ୍କ।  ଏକ ବକିଶତି ଭାରତ 
ଗଠନ ପାଇଁ ଛାତ୍, ସରକାରୀ ଏବଂ ରବସରକାରୀ ସଂଗଠନର 'ସାବକା ପ୍ରୟାସ’ର 
ଭାବନା ଅତ୍ନ୍ ଜରୁରୀ। ରେଶରର ନବସକୃଜନ ବଚିାରଧାରାକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ପାଇଁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଉେ୍ମର ଅଂଶ ଭାବରର ସ୍ାଟ୍ଷ ଇଣି୍ଆ ହାକାଥନ୍ (SIH) 2017 ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳତି ବର୍ଷ ସ୍ାଟ୍ଷ ଇଣି୍ଆ ହାକାଥନ୍- ଜୁନଅିର ଏକ ପାଇଲଟ୍ ରପ୍ରାରଜକଟେ 
ଭାବରର ଛାତ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଏକ ନବସକୃଜନ ମରନାଭାବ ସକୃଷି୍ କରବିା ଏବଂ ଏକ 
ସମସ୍ାର ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତ ିବକିାଶ ପାଇଁ ପରଚିତି ରହାଇଛ ି।

ଆମ ନେଶନର ଶତିକ୍ଷୱା ନକ୍ଷତ୍ନର ଏନବେୱାଏ 1986 ମସତିହୱାର 
ଶତିକ୍ଷୱାନୀତତି ଲୱାଗୁ ନହୱାଇ ଆସଥୁିଲୱା। ଏହତି 34 ବର୍ଷନର  
ନବୈର�ତିକ ଏବଂ ଶତିକ୍ଷୱାଗତ  ସହ ଜୀବନ ନଶୈଳୀନର ମଧ୍ୟ 
ଅନନକ ପରତିବତ୍୍ଷନ ଆସତିଛତି। ଏହତି କୱାରଣରୁ ଭୱାରତ ସରକୱାର 
ନବୌଦ୍ତିକ େକ୍ଷତୱା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଶତିକ୍ଷୱାସହ ଜଡ଼ତିତ େୃଢ 
ନୀତତିଦ୍ୱାରୱା େୁବକମୱାନଙୁ୍କ ଏକ ନୂତନ ଭବତିର୍ତ ଗଢତିବୱାନର 
ସୱାହୱାେ୍ କରତିବୱାପୱାଇଁ ଜୁଲୱାଇ 29, 2020ନର ଜୱାତୀ� ଶତିକ୍ଷୱା 
ନୀତତି 2020 ନଘୱାରଣୱା କରତିଛନ୍ତି।

n ଶକି୍ଷା ରକ୍ଷତ୍ରର ବଡ଼ ଭିର୍ଭୂିମି ସକୃଷି୍ ଉପରର କାଯ୍ଷ୍ 
କରାଯାଉଛ,ି ରଯଉଁଥିରର ନୂତନ କରଲଜ, ନୂତନ 
ବଶି୍ୱବେି୍ାଳୟ, ନୂତନ ଆଇଆଇଟ,ି ନୂତନ ଆଇଆଇଏମ୍ 
ପ୍ରତଷି୍ା କରାଯାଉଛ।ି ଭାରତୀୟ ମଲୂ୍ରବାଧରର ମଳୂତଃ 
ଏହ ିଶକି୍ଷା ବ୍ବସ୍ା ଛାତ୍ମାନଙୁ୍କ ଆବଶ୍କ ଜ୍ାନ ଏବଂ 
ରକୌଶଳ ସହତି ସଜାଇ ଭାରତକୁ ବଶି୍ୱରର ଜ୍ାନ ସପୁର 
ପାୱାର୍ କରବିାକୁ ରଯାଜନା କରଛି।ି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର 
ଇତହିାସରର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2022-
2023 ମସହିାରର ଶକି୍ଷା ମନ୍ତଣାଳୟର ବରଜଟକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ 
ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍।ି
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n AFSPA ଅଧୀନରର ଥିବା ଅଶାନ୍ ଅଞ୍ଳ ପରମିାଣରର ହ୍ାସ। 
ଉର୍ର-ପୂବ୍ଷରର େଶନ୍ଧ ିପୁରୁଣା ବବିାେର ସମାଧାନ, ପ୍ରାୟ 
7,000 ବରିଦ୍ରାହୀ ଆତ୍ମସମପ୍ଷଣ । ଐତହିାସକି କାବ୍ଣି ଆରଙ୍୍ାଙ୍ 
ଚୁକି୍ (2021)ରର େସ୍ଖତ ଯାହା ଆସାମରର େଶନ୍ଧ ିପୁରୁଣା 
ସମସ୍ାକୁ ସମାପ୍ କରଛି।ି

n ଏନ୍ଏସ୍ ସଏିନ୍  (ଆଇଇଏମ୍)  ସହତି ରଫ୍ମୱାକ୍ଷ ଚୁକି୍ ଏବଂ ଅନ୍ 
ନାଗା ସଂଗଠନଗୁଡ଼କି ସହତି ଅସ୍ତବରିତ ିଚୁକି୍। ବରୁ -ରରଙ୍ ଚୁକି୍ 
ସ୍ୱାକ୍ଷରତି। 

n 8 ବର୍ଷରର 6 ଟ ିନୂତନ ବମିାନବଦେର, 4 ହଜାର କରିଲାମିଟରରୁ 
ଅଧିକ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆସାମର 2ଟ ିରମଡକିାଲ କରଲଜ, ବନ-
ଧନ ରଯାଜନା ଅଧୀନରର 3.3 ଲକ୍ଷ ରଲାକ ଉପକକୃତ, 1.55 ଲକ୍ଷ 
ରହକଟେର ଜମିରର ରଜୈବକି ଚାର   ଏବଂ ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ ମିଶନ 
ପର ିପେରକ୍ଷପ ଉର୍ର-ପୂବ୍ଷ ରାଜ୍ଗୁଡକିରର ବକିାଶରର ନୂଆ 
ସକାଳକୁ ଆବାହନ କରଛିନ୍।ି 

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପରବତ୍୍ଷୀ ସମ�ନର ବତିକୱାଶଠୱାରୁ ବହୁତ େୂରନର 
ଥିବୱା ପୂନବ୍ଷୱାତ୍ର ଏନବ ନୂଆ ଭୱାରତର ନତିମ୍ଷୱାଣନର ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍୍ଷ 
ଭୂମତିକୱା ଗ୍ରହଣ କରୁଛତି। ଏହୱାର ନଶ୍� ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର 
ନମୱାେୀଙୁ୍କ ହିଁ େୱାଉଛତି େୱାହୱାଙ୍କ ବଳତିଷ୍ଠ ନନତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆକଟେ ଇଷ୍ଟ 
ନୀତତି ପୂନବ୍ଷୱାତ୍ର ରୱାଜ୍ଗୁଡ଼ତିକର ଭୱାଗତିେୱାରୀକୁ ସମ୍ପ୍ରସୱାରତିତ 
କରତିଛତି। ପ୍ଥମଥର ପୂନବ୍ଷରତ୍ରର ସମସ୍ ରୱାଜ୍ର ରୱାଜଧୱାନୀକୁ 
ନରଳ ନନେୱକ୍ଷନର ନେୱାଡ଼ତିବୱା କୱାେ୍ଷ୍ କୱାରତି ରହତିଛତି। 

ପଶୂବ୍ଷାତ୍ର ବକିାେର 
ନୂଆ ଶଗ୍ାଥ ଇଞି୍ନ୍ 

ଗତ  8 ବଷ୍ଷ ମଧ୍ଶର ଉତ୍ର-
ପବୂ୍ଷଶର ଅଭୂତପବୂ୍ଷ ବକିାେ 
ଘଟିଛ।ି ଭିତି୍ଭୂମି ନମି୍ଷାଣ, 

ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍୍ଶସବା, େକି୍ା ତଥା 
ଏ� ିଅଞ୍ଳର ସମଦୃ୍ ସଂସ୍ତୃକିୁ 

ଶଲାକପି୍ରୟ କରିବା ଉପଶର ଧ୍ାନ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି

 - ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ପଶୂବ୍ଷାଦୟ ମନ୍ତ ମାଧ୍ମଶର ପବୂ୍ଷ ଭାରତର ବକିାେ 
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆନ୍ୱାଳନ ନହଉ କତିମବେୱା 

ସୱାମୱାଜତିକ ସଂସ୍ୱାର, ପୂବ୍ଷ ଭୱାରତ ନେଶକୁ 
ନନତୃତ୍ୱ ପ୍େୱାନ କରତିଛତି। ପ୍ଚୁର ଖଣତିଜ 

ପେୱାଥ୍ଷ, ପ୍ୱାକୃତତିକ ନସୌ୍େ୍ଷ୍ ଏବଂ ନଜୈବତିକ 
ସମୃଦ୍ତି ସହତିତ ଅପୱାର ସମ୍ଭୱାବନୱାନର 

ପରତିପୂର୍୍ଷ ଏହତି ଅଞ୍ଳ, ଭୱାରତର ଅନ୍ 
ଅଂଶ ତୁଳନୱାନର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପନର 

ବତିକୱାଶ ନକ୍ଷତ୍ନର ପଛନର ପଡ଼ତିଥିଲୱା।  
2014 ପନର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନମୱାେୀଙ୍କ 

ଆକଟେ ଇଷ୍ଟ  ନୀତତି ଏବଂ ‘ପୁନବ୍ଷୱାେ� ନସ 
ଭୱାରତ ଉେ�’ ମନ୍ତ ଏଠୱାନର ସମ୍ଭୱାବନୱାର 

ନୂଆ ଦ୍ୱାର ନଖୱାଲତିଛତି।

n ତତ୍ାଳୀନ ରତୈଳ, ପ୍ରାକକୃତକି ଗ୍ାସ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତୀ ଧରମ୍ଷନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 11 ଜାନୁଆରୀ 
2020ରର ପଶି୍ମବଙ୍ର ରକାଲକାତାଠାରର ପରୂବ୍ଷାେୟ: ଇଣ୍ଟରିଗ୍ରରଟଡ୍ ଷି୍ଲ୍ ହବ୍ 
ମାଧ୍ୟମରର ତ୍ୱରତି ବକିାଶ ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ।

n ପ୍ରାୟ ଅରଦ୍ଧ୍ଷକ ଆକାଂକ୍ଷା ଜଲିୋ ଏହ ିଅଞ୍ଳରର ଚହି୍ନତି ରହାଇଛନ୍,ି ରଯଉଁଗୁଡ଼କି ସାମାଜକି-
ଅଥ୍ଷରନୈତକି ବକିାଶର ରଗାଟ ିରଗାଟଏି ନୂଆ ରକନ୍ଦ୍ରଭାରବ ପରଣିତ ରହଉଛନ୍।ି 29 
ଡରିସମ୍ବର 2020 ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ନୂଆ ଭାଉପୁର- ନୁ୍ଖରୁଜା ବଭିାଗର 
ଅପରରସନ୍ କରଣ୍ଟରୋଲ୍ ରସଣ୍ଟର ଏବଂ ପୂବ୍ଷ ସମପ୍ଣିତ ମାଲ ପରବିହନ କରଡିରର ଉେଘାଟନ 
କରଛିନ୍।ି ହଳେଆି ବଦେର ବକିାଶର ନୂତନ ପଥ ରଖାଲିଛ ି|

n ଆକଟେ-ଇଷ୍ ନୀତ ିଅନୁଯାୟୀ ଆଜ ିଉର୍ର-ପୂବ୍ଷ ଅଞ୍ଳ ବାଂଲାରେଶ, ମିଆଁମାର ଏବଂ େକି୍ଷଣ-
ପୂବ୍ଷ ଏସଆି ସହ ସଂଯୁକ୍ ରହାଇଛ।ି ବଗିତ ବର୍ଷଗୁଡ଼କିର ଉେ୍ମ ରଯାଗୁଁ, ବର୍୍ଷମାନ ଉର୍ର-
ପୂବ୍ଷରର ସ୍ାୟୀ ଶାନ୍ ିପାଇଁ, ରଶ୍ଷ୍ ଭାରତ ସକୃଷି୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବହୁଗୁଣିତ ରହାଇଛ।ି 
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ପ୍ରକୃତରି ପଜୂା କରୁଥବିା ଆମ ଶଦେଶର ବାଶୟା 
ଫୁ୍ଏଲ ବା ଶଜୈବକି ଇନ୍ଧନକୁ ଶପ୍ରାତ୍ା�ନ, ପ୍ରକୃତ ି
ରକ୍ାର  ଏକ ପଯ୍୍ଷ ାୟ। ଆମ ପାଇ ଁଶଜୈବ ଇନ୍ଧନ 
ଅଥ୍ଷାତ୍ ସବୁଜମିା ଆଣଥୁବିା ଇନ୍ଧନ, ପରିଶବେ ରକ୍ା 
କରୁଥବିା ଇନ୍ଧନ। -ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ପରିଶବେ
ଜଲୀବ-ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପକଦେର ସନ୍ତୁଳନ 

ରେଶରର ସମେୁାୟ 114.07 ଗିଗାୱାଟ ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ କ୍ଷମତା ସ୍ାପନ 
କରାଯାଇଛ,ି ରଯଉଁଥିରର ବକୃହତ ଜଳ ବେୁି୍ତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ଭୂ୍ଷକ୍ କରାଯାଇ 
ନାହିଁ। ଏହା ସହତି ବଭିିନ୍ନ ସ୍ାନରର60.66 ଗିଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବଶିଷି୍ 
ନବୀକରଣ ରଯାଗ୍ ଶକି୍ ପ୍ରକଳ୍ପ  ବଭିିନ୍ନ ପଯ୍୍ଷ ାୟରର ରହଛି ି। 23.14 
ଗିଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍୍ଷମାନ ବଡିଂିର ବଭିିନ୍ନ ପଯ୍୍ଷ ାୟରର ଅଛ।ି 
ରେଶରର ସ୍ାପିତ ରସୌର ଶକି୍ କ୍ଷମତା 2014-2015 ରର 2.63 
ଗିଗାୱାଟରୁ ବର୍୍ଷମାନ 57.71 ଗିଗାୱାଟକୁ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି

2014 ସଦୁ୍ଧା, 1.5% ଇଥାନଲ ଭାରତରର ରପରଟ୍ାଲ ସହତି ମଶି୍ଣ 
କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍୍ଷମାନ 10 ପ୍ରତଶିତ ମଶି୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ ହାସଲ କରାଯାଇଛ।ି  
20% ମଶି୍ଣ ପାଇ ଁ 2030 ସଦୁ୍ଧା ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ପରର 2025 
କୁ ହ୍ାସ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ବର୍୍ଷମାନ 1 ଏପି୍ରଲ 2023ରୁ କଛି ିରପରଟ୍ାଲ 
ପମ୍ପରର 20% ଇଥାନଲ ମିଶି୍ତ ରପରଟ୍ାଲ ରଯାଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ ଧାଯ୍୍ଷ  
କରାଯାଇଛ।ି ରକବଳ 10% ଇଥାନଲ ମଶି୍ଣଦ୍ାରା ଆଠ ବର୍ଷରର ପ୍ରାୟ 
50,000 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ରବୈରେଶକି ମଦୁ୍ରା ସଞ୍ୟ ରହାଇଛ।ି 

ପ୍ରାୟ  ଏକ ରକାଟ ିପୁରୁଣା ଅନୁପଯୁକ୍ ପ୍ରେୂରଣକାରୀ ବାହାନକୁ ପଯ୍୍ଷ ାୟକ୍ରରମ 
ହଟାଇବା ପାଇ ଁସ୍ରୋପିଂ ନୀତ ିକାଯ୍୍ଷ କାରୀ କରାଯାଇଛ।ି ପରୁୁଣା ଗାଡ଼ଗୁିଡକି 
ନୂତନ ଗାଡ଼ ିଅରପକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରେୂରଣ ସକୃଷି୍ କରର। 
ପରୁୁଣାଗାଡ଼ ିଜମା କରବିାର ପ୍ରମାଣପତ୍ ରେରଲ ନୂଆ ଗାଡ଼ ିଉପରର ରମାଟର 
ଯାନ ଟକିସ ଛାଡ଼ ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି 

ତାମଲିନାଡୁର ଶ୍ୀଭିଲିପଟୁୁର ରମଗାମାଲାଇ ଟାଇଗର ରଜିଭ୍ଷକୁ ରଫବକୃଆରୀ 
2021ରର ରେଶର 51ତମ ଟାଇଗର ରଜିଭ୍ଷ ଅଞ୍ଳ ଭାବରର ସଚୂତି 
କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ରତ ି4 ବର୍ଷରର ରହବାକୁ ଥିବା ବାଘ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, 
2014ରର ରେଶରର 2226ଟ ିବାଘ ଥିରଲ, ଏହ ିସଂଖ୍ା 2018 ରର 
2967 କୁ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି େୁନଆିର 70 ପ୍ରତଶିତ ବାଘ ଭାରତରର ଅଛନ୍।ି

ଅକ୍ୟ େକି୍ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ 

ବା�ାନ ସ୍ଟ୍ରାପିଂ ନୀତ ିବାଘ ସଂଖ୍ା ବୃଦି୍ 

ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରର ନଭି୍ଷରଶୀଳତା ହ୍ାସ କରବିା ଏବଂ 
ଯାନବାହାନର ନଗି୍ଷମନକୁ ହ୍ାସ କରବିା ପାଇ ଁହାଇବ୍ଡି୍ ଏବଂ ରବୈେୁ୍ତକି ଯାନଗୁଡ଼କିର ଶୀଘ୍ର ଆପଣାଇବା ପାଇ ଁରଫମ୍ ଇଣି୍ଆ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ 2015 
ରର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲ।  ବର୍୍ଷମାନ ରଫମ୍ ଇଣି୍ଆର ଦ୍ତିୀୟ ପଯ୍୍ଷ ାୟ 1 ଏପି୍ରଲ, 2019ଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇ ଁ10 ହଜାର ରକାଟ ିଟଙ୍କା ପ୍ରୋନ ସହତି 
କାଯ୍୍ଷ କାରୀ କରାଯାଉଛ।ି ଅଗଷ୍ 2022 ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ପ୍ରାୟ 1.4 ନୟୁିତ ରବୈେୁ୍ତକି ଯାନ ପଞି୍ଜକକୃତ ରହାଇଛ।ି ବରଜଟ୍ 2022ରର ବ୍ାରଟରୀ ଅେଳବେଳ 
ନୀତ ିଆଣିବାକୁ ରଘାରଣା କରାଯାଇଛ।ି  ଶକି୍ େକ୍ଷତା ବୁ୍ରରା 2030 ସଦୁ୍ଧା 9 ଟ ିପ୍ରମଖୁ ସହରରର 46 ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଚାଜ୍ଣିଂ ରଷ୍ସନ୍ ସ୍ାପନ 
କରବି। ବର୍୍ଷମାନ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ପ୍ରାୟ 1500 ଚାଜ୍ଣିଂ ରଷ୍ସନ ସ୍ାପନ କରାଯାଇଛ।ି

ଇଶଲକଟେଟ୍ରିକ୍ ଯାନଗଡିୁକ ପାଇ ଁଶଫମ ୍ଇଣି୍ଆ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ

ବତିକୱାଶ ଏବଂ ପରତିନବଶ ମଧ୍ୟନର ସନୁ୍ଳନ ରକ୍ଷୱା କରତିବୱା ନହୁଛତି 
ଆମର ବରୁ ପ୍ଚଳତିତ ପରମ୍ପରୱାର ଏକ ଅଙ୍। ଜଙ୍ଲ ବୃଦ୍ତି କଥୱା 
ନହଉ ବୱା ବୱାଘ, ସତିଂହ, ଏକ ସତିଂହ ବୱାଲୱା ଗଣ୍ୱାଙ୍କ ସଂଖ୍ୱାବୃଦ୍ତି, 
ନପନେଆନରେ ଇଥୱାନଲ ମତିଶ୍ଣ, ନବୀକରଣନେୱାଗ୍ ଶକ୍ତି ନହଉ 
ବୱା ପୁରୁଣୱା ବୱାହୱାନଗୁଡ଼ତିକ ସ୍ଥ୍ରୱାପତିଂ ପଲତିସତି ଏଂବ ନୂଆ ଇନଲକଟେ୍ତି କ୍ 
ବୱାହୱାନ ବ୍ବହୱାର ପୱାଇଁ ନଫମ୍ ଇଣ୍ତିଆ ପ୍ଭୃତତି ନକ୍ଷତ୍ନର 
ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀଙ୍କ ସହକୱାର  ନତିର୍୍ଷୱା�କ ଭୱାନବ କୱାମ କରୁଛତି। 
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wରିଶବେର ସରୁକ୍ା ଲାଗି ସ୍ଟଲ୍ାଣ୍ର 
୍ା୍ଶ୍ଗାଠାଶର ନଶଭମ୍ବର 2021ଶର ଆଶୟାଜତି 

ସମି୍ଳନୀଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ 
ପରିଶବେ ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁ2070 ସଦୁ୍ା ଶନଟ୍ 

ଜଶିରା  �ାସଲ କରିବାକୁ ଶଘାଷଣା କରିଥଶିଲ। 
ଏ�ା ସ�ତି ପିଏମ ଶମାଦୀ ଜାତସିଂଘର ଜଳବାୟୁ 
ପରିବତ୍୍ଷନ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ COP-26 ଶର ପଞ୍ାମତୃ 

ମନ୍ତ ମଧ୍ ଶଦଇଥଶିଲ।

ଭାରତର ମିେନ LIFE… ଅଥ୍ଷାତ୍ 
ପରିଶବେ ସଂରକ୍ଣର ଶବୈଶ୍ୱକି 
ଶନତୃତ୍ୱ ଲାଗି ପଦଶକ୍ପ
n ଗତ ବର୍ଷ ଗ୍ାରସକ୍ାରର ଆରୟାଜତି ରକାପ୍-26 ରବୈଠକରର 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ LIFE (ଜୀବନରଶୈଳୀ 
ପାଇ ଁପରରିବଶ ଯଥା ପରରିବଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନରଶୈଳୀ) 
ମନ୍ତ ରେଇଥିରଲ, ତା’ପରର ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା 
କରଥିିଲା। ବର୍୍ଷମାନ ମିଳତି ଜାତସିଂଘର ଅରନକ ଏରଜନ୍ଙି୍କ 
ସହଭାଗିତାରର ଭାରତ LIFE ଆରଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

n ଏହ ିମଶିନର େକୃଷି୍ରକାଣ ରହଉଛ,ି ଏମତି ିଜୀବନରଶୈଳୀ 
ଗ୍ରହଣୀୟ ଯାହା ଆମ ପକୃଥିବୀ ସହତି ତାଳ ରେଉଥିବ ଏବଂ 
ଏହାର ରକୌଣସ ିକ୍ଷତ ିକରୁ ନଥିବ। 

n ଏକ ପରରିବଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନରଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ 
ବଶି୍ୱର ସମସ୍ ରଲାକ, ସମ୍ପ୍ରୋୟ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ରପ୍ରରଣା 
ରେବା ପାଇଁ ଚଳତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 5 ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀ ଲାଇଫ୍ ରଗ୍ାବାଲ୍ ଆରଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି

ମିେନ୍ ଲାଇଫ୍ ଅତୀତରୁ େଶିଖ, ବତ୍୍ଷମାନଶର 
କାଯ୍୍ଷ  କଶର ଏବଂ ଭବଷି୍ତ ଉପଶର ଧ୍ାନ 

ଦଏି। - ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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ସଦୁ୍ା ଅଣ ଜୀବାଶ୍ମ େକି୍ କ୍ମତା 
500 ଗିଗାୱାଟର ପ�ଞ୍ବି 

2030 

ରୁ କମ ୍ଶ�ବ କାବ୍ଷନ 
ତୀବ୍ତା   2030 ସଦୁ୍ା 

45%

50%01
େକି୍ 
ଆବେ୍କତା 
2030 ସଦୁ୍ା 
ଅକ୍ୟ 
େକି୍ ପରୂଣ 
କରିବ। 

ବଲିିୟନ 
ଟନ୍ କାବ୍ଷନ 
ନଗି୍ଷମନ କମ 
କରିବ 2030 

ସଦୁ୍ା

66
2070 ସଦୁ୍ା ଭାରତର 

ନଟ୍ି ଜିଶର ଲକ୍୍ �ାସଲ 
କରିବ ଭାରତ 

କଭର ଶଷ୍ାରି ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ା

ସଦୁ୍ା ଭାରତ ଶନଟ୍ 
ଜଶିରା �ାସଲ 

କରିବ।
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n ଅରକଟୋବର 2019 ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ ମହାବଲିପରୁମ୍ ସମଦୁ୍ର 
କୂଳରର ପଡ଼ଥିିବା ଏକକ ବ୍ବହାର ପ୍ାଷି୍କ୍ ବଜ୍୍ଷ ବସୁ୍କୁ ନରିଜ 
ଉଠାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଏବଂ ଏକକ ବ୍ବହାର ପ୍ାଷି୍କ୍ ମକୁ୍ ଭାରତ 
ଅଭିଯାନ ଉପରର ଗୁରୁତ୍ୱାରରାପ କରଥିିରଲ। ସମଦୁ୍ର କୂଳରର 40%ରୁ 
96% ପ୍ାଷି୍କ୍ ବଜ୍୍ଷ ବସୁ୍ ରହଥିାଏ।

n ଏଥିପାଇ ଁସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ୍ 2.0 ସଙି୍ଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ାଷି୍କ୍ ୁ
ନଷ୍ କରବିା ରନଇ ସଂକଳ୍ପ ନଆିଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ାଷ୍ ିବଜ୍୍ଷ  
ପ୍ର୍କୟିାକରଣ  ସଂରଶାଧନ ନୟିମ, 2021 କୁ ସଚୂତି କର ିଜୁଲାଇ 
1, 2022 ରୁ ଏକକ ବ୍ବହାର ପ୍ାଷି୍କ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ 
ଲଗାଯାଇଛ।ି ଏଥିରର ସାମଲି୍ ଥିବା ବସୁ୍ ଗୁଡ଼କିର ଉପରଯାଗୀତା 
କମ୍ ରହାଇଥାଏ କନୁି୍ ଅଳଆି ସକୃଷି୍ କରବିାରର ଅଧିକ ରହାଇଥାଏ।   
ବର୍୍ଷମାନ, 75 ମାଇକ୍ରନରୁ କମ୍ ରମାଟା ଥିବା ପ୍ାଷି୍କ୍ କ୍ାର ିବ୍ାଗ 
ବ୍ବହାର ଉପରର ଏକ ନରିରଧାରେଶ ରହଛି,ି ଯାହା ଡରିସମ୍ବର 1, 
2022 ରୁ 120 ମାଇକ୍ରନ୍ ରହାଇଛ।ି 

ବଶି୍ୱର ସବୁଠାରୁ 
ସ୍ୱଚ୍ ସମଦୂ୍ରକୂଳ 

ଭିତଶର ଭାରତର 
10 ତଟ

୍ା୍ଷି୍କ୍ ଫି୍ ଇଣି୍ଆ : ଏକକ 
ବ୍ବ�ାର ୍ା୍ଷି୍କ୍ରୁ ମକିୁ୍ ଶଦେର 10 ଶଶ୍ରଷ ୍

ସମଦୂ୍ରକଳୂ 
n ଶବିରାଜପରୁ, ରେବଭୂମ,ି ଦ୍ାରକା, 

ଗୁଜରାଟ 
n ରଘାଘଲା, ୋେର ନଗରହାରବଲି 

ଏବଂ ୋମନ ଓ ଡୟୁି 
n ପଡୁୁବଦିେରୀ, ଉଡୁ୍ପି ଜଲିୋ, କନ୍ଷାଟକ
n କାସର ରକାଡ୍, କନ୍ଷାଟକ

n କପ୍ଡ଼, ରକରଳ
n ରକାବଳମ୍, ରକରଳ
n ଇଡନ୍ ପଡୁୁରଚରୀ
n ଋରରିକାଣ୍ା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରେଶ
n ରଗାଲ୍ଡନ୍ ବଚି୍, ଓଡ଼ଶିା, ରାଧା 

ନଗର, ଆଣ୍ାମାନ ନରିକାବର 
n ପାହାଡ଼କୁ ପ୍ାଷି୍କ 

ପା�ାର୍ଗରିୁ୍କୁ ୍ା୍ଷି୍କ ଦ୍ାରା ଶଯଉ ଁକ୍ତ ିଶ�ଉଛ,ି ଆମର 
ସରକାର ତା�ାକୁ ଶନଇ ମଧ୍ ସତକ୍ଷ ର�ଛିନ୍।ି ସିଗିେଲ୍ ୟୁଜ୍ 

୍ା୍ଷି୍କ୍ ବରୁିଦ୍ଶର ଶଦେବ୍ାପୀ ଅଭିଯାନ ସ� ଆମର 
ସରକାର ୍ା୍ଷି୍କର ଉତ୍ମ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ମଧ୍ କାମ 

କରାଯାଉଛ।ି -ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ।
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ଏକୀକୃତ ତେୀ� ନଜୱାନ୍ ପରତିଚୱାଳନୱା 
ପ୍କଳ୍ପନର ସମଦୂ୍ରକୂଳ ପରତିନବଶ ଓ 
ନସୌ୍େ୍ଷ୍ ପରତିଚୱାଳନୱା କୱାେ୍ଷ୍ରେମ 

ଆରମ୍ଭ କରୱାେୱାଇଛତି। ଏହୱା 
ଅଧୀନନର ବ୍ ଲୁ ଫ୍ୱାଗ୍ ସମଦୂ୍ର 

କୂଳ ମୱାନ୍ତୱା ଲୱାଗତି 
ପ୍େୂରଣ ନତି�ନ୍ତଣ, 

ନସୌ୍େ୍ଷକରଣ, 
ସରୁକ୍ଷୱା, ମନତିେରତିଂ 

ନସବୱା ପ୍ଭୃତତି ହୱାତକୁ 
ନତିଆେୱାଇଛତି। ଏହୱାରତି 

ପ୍ଭୱାବନର ବତିଶ୍ୱର 
ସବୁଠୱାରୁ ପରତିଷ୍ୱାର ସମଦୂ୍ର ତେ 

ଭତିତନର ଭୱାରତର 10 ସମଦୂ୍ର ତେ 
ସୱାମତିଲ୍ ନହୱାଇ ଅନ୍ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀ� ସ୍ରନର 

ମୱାନ୍ତୱା ପୱାଇଛନ୍ତି। 
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n ଏହ ିନୀତରି କାଯ୍ଷ୍କାରତିାଦ୍ାରା ରେଶର ସାଧାରଣ ରଲାରକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ପାଇରବ। ଏହା 
ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରର ନଭି୍ଷରକୁ ହ୍ାସ କରବି ଏବଂ ଅରଶାଧିତ ରତୈଳ ଆମୋନୀକୁ ମଧ୍ୟ 
ହ୍ାସ କରବି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇରରୋରଜନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଆରମାନଆି ପାଇଁ ଏକ 
ରପ୍ାନ ିହବ୍ କରବିାକୁ ଲକ୍ଷ୍ ରଖିଛ।ି ଏହ ିନୀତ ିଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ ଉତ୍ାେନକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରର।

n ସରକାର ସମଗ୍ର ରେଶରର ଗ୍ାସ ପାଇପଲାଇନ ଭିର୍ଭୂିମି ବସି୍ାର କରବିାକୁ ଉତ୍ସାହତି 
କରଛିନ୍ ିଏବଂ ସ୍ାଟ୍ଷ ଗ୍ରୀଡ ପ୍ରବର୍୍ଷନ ସରମତ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡରର ସଂସ୍ାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ାବ 
ରେଇଛନ୍।ି

ଜାତୀୟ �ାଇଶ୍ାଶଜନ୍ ମିେନ୍ ଆଡକୁ  ଅଗ୍ସର
ଜଳବୱା�ୁ ପରତିବତ୍୍ଷନ ସହ ସଂଗ୍ରୱାମ କରୁଥିବୱା 

ବତିଶ୍ୱ ବତ୍୍ଷମୱାନ ବତିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଆଡ଼କୁ 
ଚୱାହିଁଛତି। 2047 ସୁଦ୍ୱା ଭୱାରତକୁ ଏକ 

ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ ରୱାଷ୍ଟ୍ରନର ପରତିଣତ କରତିବୱାକୁ 
ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନମୱାେୀ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2021 

ନର ଲୱାଲ୍ତିଲେୱାରୁ ଜୱାତୀ� ହୱାଇନଡ୍ରୱାନଜନ 
ମତିଶନ ନଘୱାରଣୱା କରତିଥିନଲ।

ନମାମୀ ଗଶଗେ… 
ଫଳର୍ର ନିମଦେଳ ଓ ଅବିରଳ ର୍ହବ ଗଙ୍ା 
n ଗଙ୍ାନେୀ ରଯ ରକବଳ ସାଂସ୍କୃତକି ବା 

ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହଛି ିତାହା ନୁରହଁ, 
ବରଂ ରେଶର 40% ଜନସଂଖ୍ା 
ଗଙ୍ା ନେୀ ଉପରର ନଭି୍ଷରଶୀଳ। 

n 2014 ରର, ନୁ୍ୟକ୍ଷର ମ୍ାଡସିନ୍ 
ରସ୍ାୟାର୍ ଗାରଡ୍ଷନଠାରର ଭାରତୀୟ 
ସମ୍ପ୍ରୋୟକୁ ସରମ୍ବାଧିତ କରବିାରବରଳ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଥିିରଲ, “ଯେ ିଆରମ 
ଏହାକୁ ସଫା କରବିାକୁ ସକ୍ଷମ, 
ରତରବ ଏହା ରେଶର 40 ପ୍ରତଶିତ 
ରଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଳବ୍ ି
ରହବ। ରତଣୁ ଗଙ୍ା ସଫା କରବିା ମଧ୍ୟ 
ଏକ ଆଥ୍ଣିକ ଏରଜଣ୍ା ”।

n ନାମାମି ଗରଙ୍ ମିଶନ ଜୁନ୍ 2014 
ରର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା | ମାର୍୍ଷ 
2022 ପଯ୍ଷ୍ନ୍, ଆନୁମାନକି ମଲୂ୍ 
30,853 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ଥିବା 364 
ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁରମାେନ କରାଯାଇଛ,ି 
ରସଥିମଧ୍ୟରୁ 183 ଟ ିକାଯ୍ଷ୍କ୍ଷମ 
ରହାଇସାରଛି।ି

n 2014 ରର 1305 ଏମ୍ଏଲ୍ ଡ ିଜଳ 
ନଷି୍ାସନ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଯାହା 2022 
ରର 2407 ଏମ୍ଏଲ୍ ଡ ିକୁ ବକୃଦ୍ଧ ି
ପାଇଥିଲା | ବର୍୍ଷମାନ ନାମାମି ଗରଙ୍ 
ମିଶନକୁ 2026 ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ଅନୁରମାେନ 
କରାଯାଇଛ।ି
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ସାଧାରଣ ଶଲାକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଶଲାକଙ୍କ 

ପଦ୍ମ ସମ୍ାନପଦ୍ମ ସମ୍ାନ

n 2017ରୁ ପେ୍ମ ପୁରସ୍ାର ଚୟନରର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ସାଧାରଣ ରଲାକଙୁ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରେବା ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ, ଯାହାକୁ ରେଶ 
70 ବର୍ଷ ଧର ିଅରପକ୍ଷା କରଥିିଲା। ଏହା ସହତି ପେ୍ମ ପୁରସ୍ାର ପାଇଁ 
ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକି୍ରୟା ସମୂ୍ପର୍୍ଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରାଯାଇଥିଲା |

n ପେ୍ମ ପୁରସ୍ାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ରୱବସାଇଟ୍ ତଆିର ିକରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 
2016ରର ଅନଲାଇନ୍ ଆରବେନ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା, ତାପରର ଏହ ି
ପୁରସ୍ାରର ବଚିାର କମିଟରିର, ସମାଜର ସମସ୍ ରକ୍ଷତ୍ର ବଶିଷି୍ ବ୍କି୍ତ୍ୱ 
ରଯଉଁମାରନ ସମ୍ପକୃକ୍ ରକ୍ଷତ୍ରର ମହତ୍ କାଯ୍ଷ୍ କରଥିିରଲ ରସମାନଙୁ୍କ ସ୍ାନ 
େଆିଗଲା। ବର୍୍ଷମାନ ରଯରକୌଣସ ିବ୍କି୍ ପେ୍ମ ପୁରସ୍ାର ପାଇଁ ନଜିକୁ କମି୍ବା 
ଅନ୍ କାହାକୁ ମରନାନୀତ କରପିାରରିବ।

ରୱାଷ୍ଟ୍ରପତତି ଭବନର ଭବ୍ ପରତିନବଶନର ଲୱାଲ୍ 
ଗୱାଲତିଚୱା ଉପନର ଖୱାଲତିପୱାେ, ନଧୱାତତି ଭଳତି ଲୁଙ୍ତି କୁ 

ପତିନ୍ଧତି, ନବକନର ଗୱାମଛୁୱା ପକୱାଇ ନେଶର ଶୀର୍ଷ 
ପେ୍ମ ସମ୍ୱାନ ନନଉଥିବୱା ନଲୱାକଙ୍କ ଛବତି ଏନବ 

ନଲୱାକଙ୍କ ମନଭତିତନର ଆଙ୍କତି ନହୱାଇଗଲୱା। ଏହୱା 
ନସହତି ନୂଆ ଭୱାରତର ଛବତି, ନେଉଁଠତି, ଏନବ 

ପେ୍ମ ସମ୍ୱାନ ଖୱାଲତି ‘ଖୱାସ୍’ ନୁନହଁ ବରଂ ସୱାଧୱାରଣ 
ନଲୱାକଙ୍କ ସମ୍ୱାନ ନହୱାଇପୱାରତିଛତି। 
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ଉଶପକି୍ତ 
ନାୟକଙୁ୍କ ସମ୍ାନ 
ଭୱାରତର ଇତତିହୱାସ ନକବଳ ତୱାହୱାନୁନହଁ, 
େୱାହୱା ନେଶକୁ େୱାସ କରତିଥିବୱା ବୱା େୱାସତ୍ୱ 
ମୱାନସତିକତୱାନର ନଲଖୱାେୱାଇଛତି;   ଭୱାରତର 
ଇତତିହୱାସ  ଭୱାରତର ସୱାଧୱାରଣ ନଲୱାକଙ୍କ 
ନଲୱାକକଥୱାନର ଲତିଖିତ, େୱାହୱା ପତିଢତି ପନର 
ଆଗକୁ ବଢତିଚୱାଲତିଛତି। କତିନୁ୍   େୁଭ୍ଷୱାଗ୍ର କଥୱା 
ନେ,  ଭୱାରତ ଏବଂ ଭୱାରତୀ�ତୱାକୁ ରକ୍ଷୱା 
କରତିବୱା ପୱାଇଁ ନତିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସଗ୍ଷ କରତିଥିବୱା 
ଏହତିପରତି ଅନନକ ନୱା�କ ନୱା�ତିକୱାଙୁ୍କ ଆନମ 
ଉପେୁକ୍ ସ୍ୱାନ ଇତତିହୱାସନର ନେଇପୱାରତି ନଥିଲୁ। 
2014 ପନର ନେଶର ଏହତି ପ୍କୃତ ନୱା�କମୱାନଙୁ୍କ 
ନସମୱାନଙ୍କର ଉପେୁକ୍ ସ୍ୱାନ ନେବୱା ଆରମ୍ଭ 
ନହଲୱା..। 

ଷ୍ାଚୁ୍ 
ଅଫ୍ ଲିବଟପି 

ଗୁଜୁରାଟର ରକୱାଡଆିଠାରର ଷ୍ାଚୁ୍ ଅଫ୍ 
ୟୁନଟି ିଭାରତକୁ ଏକୀକକୃତ କରଥିିବା ରଲୌହ ମାନବ 
ସଦେ୍ଷାର ଭାଲାଭଭାଇ ପରଟଲଙୁ୍କ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ିସ୍ୱରୂପ 

ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଇଛ।ି 2013 ମସହିାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଗୁଜୁରାଟର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ 

ଥିବାରବରଳ ବଶି୍ୱର ଉର୍ତମ 600 ଫୁଟର 
ଏହ ିପ୍ରତମିରୂ୍୍ଣି ପାଇ ଁଭିର୍ପି୍ରସ୍ର 

ସ୍ାପନ କରଥିିରଲ।

ଇତ�ିାସ ଶଲଖକଙ୍କ ସ�, ଇତ�ିାସ ଶଲଖା 
ନାଶଁର ଶ�ରଶଫର କରୁଥବିା ଶଲାକମାଶନ 
ଶଯଉ ଁଅନ୍ାୟ କରିଛନ୍,ି ତା�ାକୁ ଆଜିର 

ଭାରତ ସଧୁାରୁଛ।ି ଭୁଲ୍ ଭଟକାରୁ ଶଦେକୁ 
ମକିୁ୍ କରୁଛ।ି

-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ବାବାସାଶ�ବଙ୍କ ପରମ୍ରାକୁ  ସମ୍ାନ

ଶନତାଜୀ ସଭୁାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଶବାଷ

ବୀରମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ

ଆଧୁନକି ଭାରତର ଅନ୍ତମ ସକୃଷି୍କର୍୍ଷା ଡକଟେର ଭୀମରାଓ ଆରମ୍ବେକରଙ୍କ 
ଐତହି୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ରସମିତ ିସମ୍ାନ ଜଣାଯାଇନଥିଲା 
ରଯଉଁଥିପାଇଁ ରସ ହକ୍ାର ଥିରଲ।  ଏହ ିଐତହିାସକି ଭୁଲୁ୍ ସଧୁାରବିାକୁ 
ଯାଇ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାବା ସାରହବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ତି ସମସ୍ ବସୁ୍ 
ଓ ଜାଗାକୁ ପଞ୍ତୀଥ୍ଷ ନାଁରର ମଯ୍ଷ୍ାୋ ରେରଲ। 26 ନରଭମ୍ବରରର 
ବାବାସାରହବଙ୍କ ସମ୍ାନାରଥ୍ଷ ସମ୍ବିଧାନ େବିସ ରଘାରଣା କରାଯାଇଥିଲା।

72
କଭର ଶଷ୍ାରି ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ା

ଆଜାେ ହଦିେ ସରକାରର 75 ତମ ବାର୍ଣିକୀରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀ ଲାଲ୍ କଲିୋରର ତ୍ରିଙ୍ା ଉରର୍ାଳନ କରଥିିରଲ। ରନତାଜୀଙ୍କ ସହ 
ଜଡ଼ତି ଅଧିକାଂଶ ଫାଇଲକୁ ରଗାପନୀୟ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇେଆିଗଲା, 
ଯାହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧର ିଜନସାଧାରଣ ୋବ ିକରୁଥିରଲ।  ଇଣି୍ଆ ରଗଟ୍ ରର 
ରନତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତମିରୂ୍୍ଣି ସ୍ାପନ କରାଯାଉଛ।ି

ବୀର ସାବରକର, ମହାରାଜା ସରୁହଲରେବ, ରାଜା ମରହନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ, 
େନିବନୁ୍ଧ ସାର୍ ରଛାଟୁ ରାମଙ୍କ ସରମତ ଅରନକ ବୀରଙ୍କ ଅବୋନ 
ଇତହିାସର ରକୌଣସ ିସ୍ାନରର ଛୁପିଯାଇଥିଲା, ଏରବ ରସମାନଙ୍କ 
କାହାଣୀ ଐତହି୍ର ମଯ୍ଷ୍ାୋ ପାଇଛ।ି 
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ରାମମନ୍ଦରି 
ରାମ ଜନ ୍ମଭୂମିର ପନୁଃନମଦୋଣ ଦ୍ାରା 
ଅର୍ନକ ବଷଦେର ବିବାଦର ଅ୍

ଅନେୱାଧ୍ୟୱାନର ବତିଶ୍ୱସ୍ରୀ� ସବୁତିଧୱାର ନତିମ୍ଷୱାଣ 
କରୱାେୱାଉଛତି। ଏହତି ମ୍ତିର ନତିମ୍ଷୱାଣଦ୍ୱାରୱା ନକବଳ 
ଅନେୱାଧ୍ୟୱାର ଭବ୍ତୱା ବଢତିବ ତୱାହୱା ନୁନହଁ, ବରଂ 
ଏହତି ନକ୍ଷତ୍ର ପୂରୱା ଅଥ୍ଷନୀତତି ବେଳତିେତିବ। ଏଠତି 
ସବୁନକ୍ଷତ୍ନର ନୂଆ ସନୁେୱାଗ ସୃଷ୍ଟତି ନହବ- ବଢତିବ, ଆଉ 
ପୂରୱା େୁନତିଆରୁ ନଲୱାକ ଏଠୱାକୁ ଆସତିନବ। ଅନେୱାଧ୍ୟୱାକୁ 
ଆଧ୍ୟୱାତ୍ମତିକ ନକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱା�ୀ ସ୍ମୱାେ୍ଷ ନକନ୍ଦ୍ର ରୂନପ 
ବତିକଶତିତ କରୱାେୱାଉଛତି। 
n 499 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବବିାେ ସପିୁ୍ରମରକାଟ୍ଷଙ୍କ 9 

ନରଭମ୍ବର 2019 ରାୟଦ୍ାରା ଖସୁରିର ଅନ୍ 
ଘଟଥିିଲା। ବବିାେୀୟ ସମଗ୍ର ଜମି ରାମଲାଲା 
ବରିଜମନେଙୁ୍କ ହସ୍ାନ୍ର କରାଯାଇଥିଲା।

n 5 ଅଗଷ୍ 2020 ରର, ଉର୍ରପ୍ରରେଶରର 
ଅବସ୍ିତ ଅରଯାଧ୍ୟା ସହରରର ରାମ ମଦେରିର 
ଭିର୍ପି୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍୍ଷମାନ 
ଏକ ବଶିାଳ ରାମ ମଦେରି ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଉଛ।ି 
ଭିର୍ପି୍ରସ୍ରପାଇଁ ପକୃଥିବୀର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ାନରୁ ପବତି୍ 
ମାଟ ିଅଣାଯାଇଥିଲା।

ଶଡରା ବାବା ନାନକ-କତ୍ଷାରପରୁ କରିଡର 
କତ୍ଷୱାରପୁର ସୱାହତିବ କରତିଡର 

ଅନକଟେୱାବର 2019 ନର ନଡରୱା 
ବୱାବୱା ନୱାନକ ଠୱାରୁ ଆରମ୍ଭ କରତି 

ଆନ୍ଜ୍ଷୱାତୀ� ସୀମୱା ପେ୍ଷ୍ନ୍ 
ସମସ୍ ଆଧୁନତିକ ସବୁତିଧୱା ସହତିତ 

ଏକ ସମନବେତିତ ବତିକୱାଶ ପ୍କଳ୍ପ 
ଭୱାବନର ନତିମ୍ଷୱାଣ କରୱାେୱାଇଛତି। 

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପନର ପ୍ଥମଥର 
ପୱାଇଁ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଶତିଖମୱାନଙ୍କ 

ପବତିତ୍ ତୀଥ୍ଷସ୍ୱାନ କତ୍ଷୱାରପୁର 
କରତିଡରର ଆଶୱା ପୂରଣ 

କରତିଥିନଲ।

n ଅମକୃତସରକୁ ରଡରା ବାବା ନାନକ ସହ ସଂରଯାଗ କରୁଥିବା ଗୁରୁୋସପୁର 
ରାଜପଥରର 4.2 କରିଲାମିଟର ଲମ୍ବା 4 ରଲନ ବଶିଷି୍ ରାସ୍ା 120 ରକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟରର ନମି୍ଣିତ।

n 15 ଏକର ଜମିରର ଅତ୍ାଧୁନକି ଯାତ୍ୀ ଟମ୍ଣିନାଲ ବଲିଡଂି ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଇଛ ି। 
ରେୈନକି ପ୍ରାୟ 5000 ତୀଥ୍ଷଯାତ୍ୀଙ୍କ ସବୁଧିା ପାଇଁ ଏହ ିରକାଠାଟ ି50 ରୁ ଅଧିକ 
ଇମିରଗ୍ରସନ କାଉଣ୍ଟର ସହତି ସମୂ୍ପର୍୍ଷ ଶୀତତାପ ନୟିନ୍ତତି ଅରଟ। ମଖୁ୍ ଭିତରର  
କଓିସ୍, ରଶୌଚାଳୟ, ଶଶିୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଧିା, ପ୍ରାଥମିକ ଚକିତି୍ସା ସବୁଧିା, ପ୍ରାଥ୍ଷନା କକ୍ଷ 
ଏବଂ ନୋକ୍ସ କାଉଣ୍ଟର ଭଳ ିସବ୍ଷସାଧାରଣ ସବୁଧିା ଉପଲବ୍।

n ସସିଟିଭିି ପ୍ରେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଠକିଣା ବ୍ବସ୍ା ସହତି େକୃଢ ସରୁକ୍ଷା ଭିର୍ଭୂିମି 
ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି
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ଶକଦାରନାଥ ଧାମର 
ପନୁଃନିମଦୋଣ 
2013ନର ଭ�ଙ୍କର ବତିପେ୍ଷ୍� ନହତୁ ନକେୱାରନୱାଥ 
ଧୱାମ ତୀଥ୍ଷେୱାତ୍ୱାକୁ ଭ�ଙ୍କର ବତିନୱାଶର ସମ୍ଖୁୀନ 
ନହୱାଇଥିଲୱା।  ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀଙ୍କ 
ନନତୃତ୍ୱନର ନକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଏହୱାକୁ ନବୀକରଣ 
କରତିଛନ୍ତି।

n ରକୋରନାଥରର ସମ୍ପନ୍ନ ରହାଇଥିବା ଭିର୍ଭୂିମି 
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କିରର ସରସ୍ୱତୀ ଆସ୍ା ପଥ ଏବଂ ଘାଟର 
ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର, ମାଦୋକନିୀ ଆସ୍ାପଥ ଚାରପିାଖରର 
ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର, ତୀଥ୍ଷ ପୁରରାହତିଙ୍କ ଗକୃହ ଏବଂ 
ମଦୋକନିୀ ନେୀ ଉପରର ଗରୁଡ଼ଚଟ୍ ିବ୍ଜି୍ ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍। 
130 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର ଏହ ି
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କି ସଂପୂର୍୍ଷ ରହାଇଛ।ି

n 2013 ବନ୍ାରର ନଷ୍ ରହାଇଥିବା ଶ୍ୀ ଆେ ି
ଶଙ୍କରାଚାଯ୍ଷ୍ଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଳର ପୁନଃନମି୍ଷାଣ 
କରାଯାଇଛ।ି

n ଚାରଧିାମ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ େରୁତ ଗତରିର ଚାଲିଛ,ି 
ସମସ୍ ଚାର ିଧାମ ରାଜପଥ ସହତି ସଂରଯାଗ କରୁଛନ୍।ି 
ଭବରି୍ତରର, ଭକ୍ମାନଙୁ୍କ ରକବୁଲ କାର ମାଧ୍ୟମରର 
ରକୋରନାଥରର ପହଞ୍ବିାରର ସକ୍ଷମ କରବିାକୁ 
ଆବଶ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ ି|

n ଜୁନା ରସାମନାଥ ମଦେରି କରମ୍ପକ୍୍ସର ବକିାଶ କାଯ୍୍ଷ  ମଧ୍ୟରର ରରମ୍ପ, 
ପ୍ରାଙ୍ଣ, ତୀଥ୍ଷଯାତ୍ୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବସବିା ବ୍ବସ୍ା, 15 ଟ ିରୋକାନ, 
ଲିଫଟେ ଏବଂ ସମସ୍ ପ୍ରରବଶ ପାଇଁ େୁଇଟ ିବଡ଼ ହଲ୍ ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍।  ଏଥିପାଇ ଁ
ଶ୍ୀ ରସାମନାଥ ଟ୍ଷ୍  3.5 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ଖର୍୍ଷ କରଛି।ି

n ପ୍ରସାେ ରଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଗୁଜୁରାଟର ରସାମନାଥରର ତୀଥ୍ଷଯାତ୍ାର 
ବକିାଶ ସହ ଜଡ଼ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାର୍୍ଷ 2017 ରର ପଯ୍୍ଷ ଟନ ମନ୍ତଣାଳୟଦ୍ାରା 
ଅନୁରମାେତି ରହାଇଥିଲା। ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପର ମଲୂ୍ 45.36 ରକାଟ ିଟଙ୍କା 
ଥିଲା। 'ପାକ୍ଣିଂ ଏରଆି ରଡଭଲପରମଣ୍ଟ', 'ଟୁରଷି୍ ସବୁଧିା ସବୁଧିା ରକନ୍ଦ୍ର' 
ଏବଂ 'କଠନି ବଜ୍୍ଷ ବସୁ୍ ପରଚିାଳନା' ପର ିପ୍ରକଳ୍ପର ବଭିିନ୍ନ ଉପାୋନ 
ସଫଳତାର ସହତି ସମ୍ପନ୍ନ ରହାଇ ଜୁଲାଇ, 2020 ରର ଏହା ରେଶ ପାଇ ଁ

ଉତ୍ସଗ୍ଷୀକକୃତ ରହାଇଥିଲା।
n ରସାମନାଥଙ୍କ ପ୍ରାକକୃତକି ରସୌଦେଯ୍୍ଷ କୁ ଧ୍ୟାନରର ରଖି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 

'ପ୍ରସାେ' ରଯାଜନା ଅଧୀନରର ସମଦୁ୍ର େଶ୍ଷନ ପଥ ନମି୍ଷାଣ 
କରାଯାଇଥିଲା।

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 21 ଜାନୁଆରୀ 202ରର ରସାମନାଥ 
ସକ୍ଣିଟ ହାଉସର ଉେଘାଟନ କରଥିିରଲ। ଏହ ିବଲି୍ଡିଂକୁ ଏପର ିଭାବରର 
ଡଜିାଇନ୍ କରାଯାଇଛ ିରଯ ଏଠାରର ରହୁଥିବା ରଲାକମାରନ ମଧ୍ୟ 
'ସାଗର େକୃଶ୍' ପାଇପାରରିବ।   ରଯରତରବରଳ ରଲାକମାରନ ନଜି 
ରକାଠରୀରର ଶାନ୍ପିରୂ୍୍ଷ ଭାବରର ବସଥିିରବ, ରସମାରନ ସମଦୁ୍ରର ତରଙ୍ 
ମଧ୍ୟ ରେଖିପାରରିବ ଏବଂ ରସାମନାଥଙ୍କ ଶଖିରକୁ ରେଖିପାରରିବ। 

ଶସାମନାଥ ମନ୍ଦରିର ପନୁରୁଦ୍ାର
ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2021ନର ନସୱାମନୱାଥ ସୱାମଦୁ୍ରତିକ େଶ୍ଷନ ପଥ, ନସୱାମନୱାଥ ପ୍େଶ୍ଷନୀ ନକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୁରୁଣୱା (ଜୁନୱା) 

ନସୱାମନୱାଥଙ୍କ ପୁନଃନତିମଷିତ ମ୍ତିର ପରତିସରକୁ ଉେଘୱାେନ କରତିଥିନଲ। ଏହତି କୱାେ୍ଷ୍ରେମନର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ପୱାବ୍ଷତୀ ମ୍ତିର ପୱାଇଁ ଭତିତ୍ତି ପ୍ସ୍ର ମଧ୍ୟ 
ସ୍ୱାପନ କରତିଥିନଲ।
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କାେୀ କରିଡର କୱାଶୀ ବତିଶ୍ୱନୱାଥ ଧୱାମ 
ନଗୌରବର ପୁନରୁଦ୍ୱାର 

ଏକ ସମ� ଥିଲୱା, ନେନତନବନଳ ବୱାରୱାଣସୀର 
ଭତିତ୍ତିଭୂମତି ବତିର�ନର କୁହୱାେୱାଉଥିଲୱା ନେ ଏହତି ସହରନର 

କତିଛତି ନହୱାଇପୱାରତିବ ନୱାହିଁ। ଚୱାରତିଆନଡ଼ ଜବରେଖଲ 
ନେମତିତତି ଲୱାଗୁଥିଲୱା ସହରର ଭତିତ୍ତିଭୂମତି ଏକ ମହୁମୱାଛତି 

ବସୱାପରତି, ନେଉଁଥିନର ନକହତି ହୱାତ ମୱାରତିବୱାକୁ ଚୱାହଁୁ 
ନଥିନଲ। ଆଉ ନସ ଭତିତନର କୱାଶୀ ବତିଶ୍ୱନୱାଥ ମ୍ତିର 

ବୁଲତିବୱା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସୱାଧ୍ୟ ଥିଲୱା। କତିନୁ୍ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନମୱାେୀ 
ଏହତି କଥୱାକୁ ପରତିବତ୍୍ଷନ କରତିବୱା ପୱାଇଁ େୱା�ତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ 

କରତିନଲ ଏବଂ ମୱାର୍୍ଷ 2019ନର କୱାଶୀ ବତିଶ୍ୱନୱାଥ 
କରତିଡରର ଭତିତ୍ତିପ୍ସ୍ର ସ୍ୱାପନ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା।

କାେୀ ସବ୍ଷଦା ଜୀବନ୍, ନରିନ୍ର 
ପ୍ରବା�ମାନ ର�ଆିସିଛ।ି  ବତ୍୍ଷମାନ 
କାେୀ ସମଗ୍ ଶଦେକୁ ଏପରି ଏକ 

ଚତି୍ ଶଦଖାଇଛ ିଶଯଉଥଁଶିର ବକିାେ 
ସ�ତି ଐତ�ି୍ ବ ିର�ଛି।ି ଏ�ପିରି 

ଏକ ଐତ�ି୍ ତଆିରି କରିବାର 
କାଯ୍୍ଷ , ଯା�ା ମ�ାନ, ଭବ୍ ଏବଂ 
ଦବି୍ ଶସଥଲିାଗି କ୍ମାଗତ ଉଦ୍ମ 

ଚାଲିଛ।ି ଏଭଳି ବକିାେ ଯା�ା 
କାେୀକୁ ରାସ୍ତା, ଗଳି, ଶପାଖରି, 

ଘାଟ, ଆଉ ବନ୍ଦର, ଶରଳଶଷ୍ସନ୍ଠୁ 
ଶନଇ ଏୟାରଶପାଟ୍ଷଯାଏ ନରିନ୍ର 

ପ୍ରଗତ ିପାଇ ଁପ୍ରତଶିରୁତବିଦ୍।
- ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

n ପ୍ରାଚୀନ ମଦେରିର ମଳୂ ରୂପକୁ ଅକ୍ଷୁର୍୍ଷ ରଖି ଏହାକୁ 5 ଲକ୍ଷ 27 
ହଜାର ବଗ୍ଷଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଳରର ବକିଶତି କରାଯାଇଛ।ି  
ପୂବ୍ଷରୁ ଏଠାରର ଥିବା ମଦେରି ରକ୍ଷତ୍ ମାତ୍ ତନି ିହଜାର ବଗ୍ଷଫୁଟ 
ଥିଲା। ବର୍୍ଷମାନ 50 ରୁ 75 ହଜାର ଭକ୍ ମଦେରି ଏବଂ ମଦେରି 
ପରସିରକୁ ଆସପିାରରିବ।  ଅଥ୍ଷାତ୍ ପ୍ରଥରମ ମାତା ଗଙ୍ାଙ୍କ 
େଶ୍ଷନ, ନୋନ ଏବଂ ରସଠାରୁ ସଧିାସଳଖ ବଶି୍ୱନାଥ ଧାମ 
ପଯ୍ଷ୍ନ୍ େଶ୍ଷନ। 

n ଏହାପୂବ୍ଷରୁ, ପ୍ରାୟ 244 ବର୍ଷ ପୂରବ୍ଷ, ରଲାକମାତା ରେବୀ 
ଅହଲ୍ା ରେବୀ 1777-80 ମଧ୍ୟରର କାଶୀ ବଶି୍ୱନାଥ ମଦେରିର 
ନବୀକରଣ କରଥିିରଲ।
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n ନଜି ଜୀବନ କାଳରର ରଲାକମାରନ ରସମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ 
ପରୂଣ କରବିାପାଇ ଁେନିରାତ ିକାମ କରନ୍,ି କଛି ିପରମିାଣରର 
ସଫଳବ ିହୁଅନ୍।ି କନୁି୍ ରଯରତରବରଳ ଅନ୍ମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ 
ସ୍ୱପନେ ପରୂଣ କରବିା ଆମର ସଫଳତାର ମାପକାଠ ିରହାଇଯାଏ, 
ରସରତରବରଳ ରସହ ିକର୍୍ଷବ୍ ପଥ ଇତହିାସ ସକୃଷି୍ କରର। 2018 
ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ରେଶର ଆକାଂକ୍ଷା ଜଲିୋ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମରର 
ରହଉଥିବା ବକିାଶ  ଏହଭିଳ ିଇତହିାସ ସକୃଷି୍ ରହଉଛ।ି

n  ରେଶରର 112 ଜଲିୋକୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜଲିୋ ମାନ୍ତା େଆିଯାଇଛ ି
ରଯଉଁମାରନ ସ୍ୱାସ୍୍, ପଷିୁ୍କର ଖାେ୍, ଶକି୍ଷା, େକ୍ଷତା ବକିାଶ ସହତି 
49 ପାରାମଟିରରର ପଛୁଆ ଥିରଲ।  ଏହ ିରଯାଜନାରର, ପ୍ରତ ି
ମାସରର ପ୍ରଗତ ିଆଧାରରର ଜଲିୋଗୁଡ଼କୁି ରାଙ୍କ େଆିଯାଇଥାଏ, 
ରଯଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତରିଯାଗିତା ମରନାଭାବ ବରଢ। 

ସ୍ାରକୀଗରିୁ୍କର ସଂରକ୍ଣ 
ଐତିହ୍ରୁ ର୍ପ୍ରରଣା 
ନତିଜ ଭବତିର୍ତକୁ ବର୍୍ଷନୱା କରତିବୱା ଲୱାଗତି 
ଇତତିହୱାସ ପଢତିବୱା ଓ ନତିଜର ମଜଭୁତ 
ଐତତିହ୍କୁ ବୁଝତିବୱାପୱାଇଁ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀଙ୍କ ମନ୍ତକୁ ଭୱାରତ ଗ୍ରହଣ 
କରୁଛତି, େୱାହୱାଦ୍ୱାରୱା ଆମର 75ବର୍ଷର 
ନଗୌରବଶୱାଳୀ ଐତତିହ୍କୁ ନେଖିବୱାର 
ସନୁେୱାଗ ବତ୍୍ଷମୱାନ ଏବଂ 
ଭବତିର୍ତର ପତିଢତିକୁ 
ମତିଳତିପୱାରତିବ। 

ଆକାଂକ୍ା ଜଲି୍ଲା: ଅବଶ�ଳିତ 
ଜଲି୍ଲାଗରିୁ୍କୁ ବତ୍୍ଷମାନ ମଖୁ୍ 

ଶ୍ାତକୁ ଆଣବିା ପାଇ ଁପଦଶକ୍ପ

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ସଂଗ୍�ାଳୟ: 14 ଏପି୍ରଲ, 
2022 େନି ନୂଆେଲିେୀର ତନି 
ମରୁ୍୍ଣି କରମ୍ପକ୍୍ସରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉଦ୍ ଘାଟନ 
ରହାଇଥିଲା। ଭାରତର ଅନ୍ତମ 
ଆଧୁନକି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ରଗାଟଏି। 
ଏଠାରର 43 ଟ ିଗ୍ାରଲରୀ ରହଛି ିରଯଉଁଥିରର ସ୍ୱାଧୀନତାଠାରୁ 
ବର୍୍ଷମାନ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ସମସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଅବୋନ, ରସମାନଙ୍କ 
କାଯ୍୍ଷ କାଳର ଆହ୍ବାନ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ ସହ କପିର ିମକୁାବଲିା 
କରାଯିବ ରସ ସମ୍ବନ୍ଧରର ସଚୂନା ପ୍ରେଶ୍ଣିତ ରହାଇଛ।ି

n ଜାତୀୟ ଯଦୁ୍ ଶମଶମାରିଆଲ୍: ନୂଆେଲିେୀରର ସରବ୍ଷାର୍ ବଳେିାନ 
ରେଇଥିବା ରସୈନକିମାନଙ୍କ ସ୍କୃତରିର ଏହା ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏରବ 
ଅମର ଯବାନ ରଜ୍ାତ ିମଧ୍ୟ ଏଠାରର ପ୍ରଜ୍ଜଳତି ରହଉଛ।ି 

n ଜାତୀୟ ଶପାଲିସ ୍ଶମଶମାରିଆଲ୍: ନୂଆେଲିେୀରର ରହଛି।ି  ରପାଲିସ ଏବଂ 
ପାରାମଲିିଟାରୀ ରଫାସ୍ଷ ପାଇ ଁଉତ୍ସଗ୍ଷୀକକୃତ ଏହ ି ଜାତୀୟ ସ୍ାରକୀ 21 ଅରକଟୋବର, 
2018ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ରେଶ ପାଇ ଁଉତ୍ସଗ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା। 

n ଜଲିଆନୱାଲା ବାଗ ଶମଶମାରିଆଲ: ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ କରମ୍ପକ୍୍ସ ଏବଂ 
ରମରମାରଆିଲ ଗ୍ାରଲରୀର ପନୁଃନମି୍ଷାଣ ମଧ୍ୟ ବର୍୍ଷମାନର ସରକାର ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଛ।ି

n ବି୍ ବ୍ୀ ଇଣି୍ଆ ଗ୍ାଶଲରୀ: ରକାଲକାତାରର ଅବସ୍ତି। ଆଧୁନକି ଜ୍ାନରକୌଶଳ 
ମାଧ୍ୟମରର ଏଠାରର ବପି୍ଳବର ପ୍ରତଟି ିଚହି୍ନକୁ ରେଖିବାକୁ ମଳିବି।  ଏଠାରର ଆଜାେ ହଦିେ 
ରଫୌଜର ଅବୋନ ଜୀବନ୍ ଭାରବ ଉପସ୍ାପିତ ରହାଇଛ।ି

n ଆେବିାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଶକୃଙ୍ଖଳାରର ବସି୍ଷା ମଣୁ୍ା ଆେବିାସୀ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଠାରର ରଖାଲାଯାଇଛ।ି ରସହପିର ି
ଗୁଜୁରାଟରର ରେଶର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଆେବିାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ 
ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଉଛ।ି ଷ୍ାଚୁ୍ ଅଫ୍ ୟୁନଟିଠିାରୁ ଏହ ିସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରାୟ 6 କମିି େୂର।
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n ସ୍ୱରେଶୀ, ବରଦେ ଭାରତ ରଟ୍ନ୍ ରହଉଛ ିରବଗ ଏବଂ ସବୁଧିା 
େକୃ ଷି୍ରୁ ଭାରତୀୟ ରରଳର ସରବ୍ଷାର୍ମ ରଟ୍ନ୍। ବର୍୍ଷମାନ 
େୁଇରଯାଡ଼ ିବରଦେ ଭାରତ ରଟ୍ନ୍ ନୂଆେଲିେୀରୁ ବାରାଣସୀ, 
ନୂଆେଲିେୀରୁ ରବୈର୍ା ରେବୀ ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ଚାଲୁଛ।ି ଅଗଷ୍ 2023 
ସଦୁ୍ଧା 

n ସରକାର 75 ବରଦେ ଭାରତ ରଟ୍ନ୍ ଏବଂ ଆଗାମୀ ତନିବିର୍ଷ 
ମଧ୍ୟରର 400 ରଟ୍ନ୍ ଚଳାଇବା ଟାରଗ୍ଷଟରର କାଯ୍ଷ୍ କରୁଛନ୍।ି 
ବର୍୍ଷମାନ ବରଦେ ଭାରତ ରଟ୍ନର ରବଗ 160 କରିଲାମିଟର 
ରହାଇଥିବାରବରଳ ଏହାର ଦ୍ତିୀୟ ନବୀକରଣ ରହାଇଥିବା 
ସଂସ୍ରଣ ଖବୁ ଶୀଘ୍ର ଆସବି, ଏହାର ରବଗ 180 କରିଲାମିଟର 
ରହବ। 

n ତକୃ ତୀୟ  ସଂସ୍ରଣରର ରଟ୍ରେ ରବଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ ି220 
କରିଲାମିଟର ରହବି, ରକାଚ୍ ତଆିର ିକାଯ୍ଷ୍ ଜାର ିରହଛି ି।

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀଙ୍କ କାଯ୍ଷ୍କାଳ ମଧ୍ୟରର ସଡ଼କ ଯାତାୟାତକୁ ସରୁକି୍ଷତ 
ରଖିବା ପାଇଁ ସରଚତନତା ଅଭିଯାନ, ଉନ୍ନତ ଇଞି୍ଜନୟିରଂି, ଆଇନକୁ 
କଡ଼ାକଡ଼ ିପାଳନ ରଯାଗଁୁ ସଡ଼କ େୁଘ୍ଷଟଣାରର ବ୍ାପକ ହ୍ାସ ଘଟଛି।ି

ସଡ଼କ େୁଘ୍ଷେଣୱା ସଂଖ୍ୱା 54 ଗୁଣ ହ୍ୱାସ ପୱାଇଛତି
1970         814
1980       339
1990         148
2000         80
2010          39
2020        15

ବତିଳମବେ ସହତିତ, ୍ୱାକନର ମଇଳୱା, ମନ୍ଥର ଗତତି, େତିନକୁ େତିନ 
େୁଘ୍ଷେଣୱା ଏବଂ ପୁରୁଣୱା ସତିଷ୍ଟମ ପୱାଇଁ କୁଖ୍ୱାତ ନରଳବୱାଇର 
ପରତିବତ୍୍ଷନ 2014 ରୁ ଆରମ୍ଭ ନହୱାଇଥିଲୱା। ବତ୍୍ଷମୱାନ 
ପୁରୁଣୱା ନଶୌଚୱାଳ� ଆଉ ନ୍ନନର ନେଖୱାେୱାଏ ନୱାହିଁ। ପୁଣତି 
ବନ୍ ଭୱାରତ ପରତି ନ୍ନ୍ ଦ୍ୱାରୱା େୱାତ୍ୱା ଅଧିକ େରୁତ ଏବଂ 
ସମ�ୱାନୁବତ୍୍ଷୀ ନହୱାଇଛତି। 

ନେଶନର ସଡ଼କ େୁଘ୍ଷେଣୱା ଏବଂ ମୃତୁ୍ ସଂଖ୍ୱା ହ୍ୱାସ 
କରତିବୱାକୁ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର 2019ନର ପୁରୁଣୱା ନମୱାେର 
େୱାନ ଅଧିନତି�ମନର ଅନନକ ସଂନଶୱାଧନ କରତିଥିନଲ। ନତି�ମ 
ଉଲେଂଘନ ପୱାଇଁ ଜରତିମୱାନୱା 10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ତି କରୱାେୱାଇଥିଲୱା। 
ଅନକଟେୱାବର 2022 ପନର 2017ନର ଡ୍ରୱାଇଭର ପୱାଇଁ, 
2021 ନର ଡ୍ରୱାଇଭର ସତିେନର ଥିବୱା େୱାତ୍ୀଙ୍କ ପୱାଇଁ ଏବଂ 
ଜୱାନୁ�ୱାରୀ 2022 ନର ଡ୍ରୱାଇଭର ପୱାଖନର ବସତିଥିବୱା 
େୱାତ୍ୀଙ୍କ ପୱାଇଁ େୁଇେତି ପୱାଶ୍ୱ୍ଷ ଏ�ୱାରବ୍ୱାଗ ଏବଂ େୁଇେତି 
କନେ୍ଷନ ଏ�ୱାରବ୍ୱାଗ େୱାନବୱାହନ ପୱାଇଁ ବୱାଧ୍ୟତୱାମଳୂକ 
କରୱାେୱାଇଛତି। ସରୁକ୍ଷୱା ମଲୂ୍ୱା�ନ ଆକଳନ କରତିବୱାକୁ 24 ଜୁନ୍ 
2022 ତୱାରତିଖର ଏକ ଡ୍ରୱାଫଟେ ବତିଜ୍ପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜୱାରତି କରତିଛତି।

ଏଶବ ସବୁଧିା ସ�ତି 

ରାସ୍ତା ଅଧକି ସରୁକି୍ତ ଶ�ଲା… 

ସରୁକି୍ତ, ସମୟବଦ୍ଧ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଳ ର୍ରଳବାଇ 

ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀଙ୍କ ନନତୃତ୍ୱନର ସରକୱାର ଗଠନ 
ନହବୱାପନର ନକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରୱାଜ୍ମୱାନଙ୍କ ସହନେୱାଗନର 
ପରତିଚୱାଳତିତ ରୱାପତିଡ୍ ନରଳ ପ୍କଳ୍ପକୁ ଉତ୍ସୱାହତିତ କରୱାେୱାଇଛତି। ପ୍ଥମ 
ଲୱାଇନ େତିଲେୀ-ମତିରେ ପୱାଇଁ ନଜୱାରନସୱାରନର କୱାେ୍ଷ୍ ଚୱାଲତିଛତି, 
େୱାହୱା ଜୁନ୍ 2025 ନର ନଶର ନହବୱାର ସମ୍ଭୱାବନୱା ଅଛତି। 

ଆର୍ଆର୍ ଟିସି
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ପିଏମ ୍ଶକୟାର ପାଣ୍ି
ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସହର୍ରାଗର୍ର ଭରା ପ୍ରୟାସ 

ନକୱାଭତିଡ -19 ମହୱାମୱାରୀ ଭଳତି େୁଦେଷିନର ମକୁୱାବତିଲୱା 
ପୱାଇଁ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ନୱାଗରତିକ ସହୱା�ତୱା ଏବଂ 
ରତିଲତିଫ ପୱାଣ୍ତି (ପତିଏମ ନକ�ୱାର ଫଣ୍) ଗଠନ 
କରୱାେୱାଇଥିଲୱା। ନକୱାଭତିଡ ଅବଧିନର ସ୍ୱାସ୍୍ 
ଭତିତ୍ତିଭୂମତିନର ଉନ୍ନତତି ଆଣତିବୱା ପନର ଏହୱା ବତ୍୍ଷମୱାନ 
ନକୱାଭତିଡନର ନତିଜର ପ୍ତି�ଜନଙୁ୍କ ହରୱାଇଥିବୱା 
ପତିଲୱାମୱାନଙ୍କର ଭବତିର୍ତ ଗଠନ କରୁଛତି।

n ରଭଣ୍ଟରିଲଟର ସରମତ ଚକିତି୍ସା ଉପକରଣ କଣିିବା, 
ରକାଭିଡ -19 ବରିରାଧରର ଲରଢଇକୁ େକୃଢ କରବିା 
ଏବଂ ପ୍ରବାସୀମାନଙୁ୍କ ରଲିିଫ ରଯାଗାଇବା ପାଇଁ 
ସରକାର ଏହ ିପାଣ୍ଠରି ଏକ ଅଂଶ ବ୍ବହାର କରଛିନ୍।ି

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 29 ମଇ 2021ରର 
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏମ୍ ରକୟାର ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିରଲ।

n ପିଏମ ରକୟାର ଫର ଚରିଲ୍ଡ୍ନ୍ ମାଧ୍ୟମରର 'ପିଏମ 
ରକୟାର ଫଣ୍'ର ଅଥ୍ଷ ଦ୍ାରା ରେଶର 4000ରୁ 
ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପନେକୁ ପୁନଜ୍ଷୀବତି କରବିାକୁ ରଚଷ୍ା 
କରାଯାଇଛ,ି ରଯଉଁମାରନ ରକାଭିଡ ସମୟରର 
ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକଙୁ୍କ ହରାଇଥିରଲ।

ଶକାଅପଶରଟିଭ୍ ଶଫଶଡରାଲିଜମି:୍ ଟିମ ୍ଇଣି୍ଆ 
ଭାବନାଶର ଶକାଭିଡ୍ ବରୁିଦ୍ଶର ଲଶଢଇ 

n ରାଜ୍ସଭାରର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାରଣରର, ରକାଅପରରଟଭି୍ 
ରଫରଡରଲିଜମି୍  ( ସଂଘୀୟ ସହଭାଗିତା) ମନ୍ତ ଅଥ୍ଷାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ତଥା ଟମି୍ ଇଣି୍ଆ ବଚିାରକୁ ରନଇ କାଯ୍ଷ୍ କରବିାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଆହ୍ବାନ ରେଇଥିରଲ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 
ମହାମାରୀ ରକାଭିଡ -19 ବରିରାଧୀ ଲରଢଇରର ସାମନୋକୁ ଆସଥିିଲା। 

n ମାର୍୍ଷ 22, 2020ରର, ରେଶର ପ୍ରଥମ ଜନତା କଫୁ୍ଷ୍ ରଘାରଣା 
ରହବାର ରଗାଟଏି େନି ପୂବ୍ଷରୁ 'ଟମି୍ ଇଣି୍ଆ'ର ବଚିାର ସହତି 
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍କ ରବୈଠକରର ପରସି୍ିତ ିଉପରର ଆରଲାକପାତ 
କରଥିିରଲ। 2020 ରର, ଏହପିର ି10 ରୁ ଅଧିକ ରବୈଠକ ସରମତ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ େୁଇ ଡଜନ ଥର ଆରଲାଚନା କରଛିନ୍।ି 

ଆମ ସମି୍ବଧାନଶର ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ା 
ଶ�ଉଛ ିଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ େକି୍। 
ଯଦ ିଭାରତକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଅଛ,ି 
ଶତଶବ ରାଜ୍ଗରିୁ୍କୁ ଆଗକୁ ଶନବାକୁ 

ପରି୍ବ। ରାଜ୍ଗରିୁ୍କୁ େକି୍ୋଳୀ 
କରିବାକୁ ଶ�ବ। 

 -ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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ବତିଶ୍ୱ କଲ୍ୱାଣର ଭୱାବନୱାନର ଭୱାରତ ନେୱାଗକୁ ସୱାରୱା 
ବତିଶ୍ୱର ପରତିଚତିତ କରୱାଇଛତି। ଭୱାରତର ପ୍ସ୍ୱାବକୁ ମତିଳତିତ 
ଜୱାତତିସଂଘନର  ବତିଶ୍ୱର ସବ୍ଷୱାଧିକ ସଂଖ୍କ ନେଶ 
ସମଥ୍ଷନ କରତିବୱାରୁ ଖବୁ୍ କମ୍ ସମ� ମଧ୍ୟନର ଜୁନ୍ 21କୁ 
ଆନ୍ଜ୍ଷୱାତୀ� ନେୱାଗ େତିବସ ଭୱାବନର ପୱାଳନ କରତିବୱାକୁ 
ସହମତତି ମତିଳତିଛତି। 

ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶଯାଗ ଦବିସ 
ର୍ରାଗ ଏର୍ବ ର୍ହଉଛି Way of Life

ଆମକୁ ମଧ୍ ଶଯାଗ କ’ଣ ତା�ା ଜାଣବିାକୁ ଶ�ବ, 
ଆମକୁ ମଧ୍ ଶଯାଗକୁ ପାଇବାକୁ ଶ�ବ,  ଆମକୁ 
ମଧ୍ ଶଯାଗ ଗ୍�ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶଯଶତଶବଶଳ 
ଆଶମ ଶଯାଗ ସ� ବଞ୍ବିା ଆରମ୍ଭ କରିବା, 
ଶସଶତଶବଶଳ ଶଯାଗଦବିସ ଶକବଳ ଶଯାଗ 
କରିବାପାଇ ଁନୁଶ�,ଁ ବରଂ ସ୍ୱାସ୍୍, ସଖୁ ଏବଂ ୋନ୍କିୁ 
ଶସଲିଶବ୍ଟ୍ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ମ ଶ�ାଇଯିବ। 
-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ।

n  ୟୁରନରସ୍ା ଭାରତର ରଯାଗକୁ ମାନବ ସଂସ୍କୃତରି ଏକ 
ଅମର ଐତହି୍ ଭାବରର ସ୍ୱୀକକୃତ ିରେଇଛନ୍।ି

n  ବଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍ ସଂଗଠନ 2030 ସଦୁ୍ଧା ଭାରତର 
ସହରଯାଗରର ରମାବାଇଲ୍ ରଯାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ 
କରଛି।ି

n  ଆୟୁର ମନ୍ତଣାଳୟ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ୍ ରଯାଗ ଚ୍ାରଲଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ 
କରଛିନ୍ ି। ରେଶରର 451 ଆୟୁରବ୍ଷେକି କରଲଜ ଏବଂ  
ରେଶରର 69 ଟ ିବଶି୍ୱବେି୍ାଳୟ ରହଛି।ି 

ଶଲାକଙ୍କ ସ� ପ୍ରଶତ୍କ୍ଭାଶବ ଶଯାରି୍ ଶ�ବା ସରକାରଙ୍କ ମନ 
MYGOV… ରକୌଣସ ିରଲାକତନ୍ତର ସଫଳତା ରଲାକଙ୍କ ଭାଗିୋରୀ 

ବନିା ସମ୍ଭବ ନୁରହଁ। lସଥିଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ପେ ସମ୍ଭାଳବିାର  60 
େନି ପରର ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 26 ଜୁଲାଇ, 2014ରର https://
www.mygov.in/ ରପାଟ;ାଲ୍ ଉରନ୍ମାଚନ କରଛିନ୍।ି ସଶୁାସନରର 
ରଲାକଙ୍କ ଭାଗିୋରୀ ବଢାଇବା ଲାଗି  ରକବଳ ଏହ ି ଉେ୍ମ ସହ 
ଏରବ ଅରଢଇ ରକାଟ ିରଲାକ ରଯାଡ଼ ିରହାଇଛନ୍।ି ଏହ ିମଞ୍ଳରର 
ଆପଣ ପ୍ରସ୍ାବ ରେବା ସହ ବଭିିନ୍ନ କାଯ୍ଷ୍ ସହ ରଯାଡ଼ ିରହାଇପାରରିବ। 

ମନ୍ୀ ବୱାତ୍… ଜନତାଙ୍କ ସହ ସଂମ୍ପକ୍ଷରର ରହବିା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରବିାର ପଞ୍ମ ମାସରର   03 
ଅରକଟୋବର, 2014ରର  ରରଡରିର ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ ମନ୍ କୀ ବାତ୍ 
କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ। ଏହାର 92ତମ ସଂସ୍ରଣ ଅଗଷ୍ରର ପ୍ରସାରତି ରହାଇଛ।ି 
ଏଠ ିପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନାଗରକିଙ୍କ  ନରିବେନ କରବିା ସହ ରଲାକଙ୍କ ବାର୍୍ଷା 
ରେବା ତଥା ଏଥିରନଇ ରପ୍ରଣାୋୟକ କାହାଣୀ କହନ୍।ି ଏହ ିକାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ 
ପାଇଁ ଆପଣ ବ ିପ୍ରସ୍ାବ ବା ସଚୂନା ପଠାଇପାରରିବ। 
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ଭାରତ ବକିାେ ପାଇ ଁଶନଉଥବିା 
ସଂକଳ୍ପଗରିୁ୍କୁ ବଶି୍ୱ ନଜିର ଲକ୍୍ପ୍ରାପି୍ତ 
ଭାଶବ ଗ୍�ଣ କରୁଛ।ି ଶବୈଶ୍ୱକି ୋନ୍ ି
ଶ�ଉ ବା ଶବୈଶ୍ୱକି ଆହା୍ନସବୁ ସ� ଶଯାରି୍ 
ଶ�ାଇ ର�ଥିବିା ସମସ୍ାର ସମାଧାନ 
ପାଇ ଁବଶି୍ୱ ଏଶବ ଭାରତକୁ ବର୍ ଭରସାର 
ସ� ଶଦଖଛୁ।ି 
- ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

n ଭାରତ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଅଗଷ୍ 2021ରର ମଳିତି ଜାତସିଂଘ ସରୁକ୍ଷା 
ପରରିେର ସଭାପତ ିୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରଥିିଲା। ମଳିତି ଜାତସିଂଘ ସରୁକ୍ଷା 
ପରରିେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରବ  ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରହଉଛନ୍ ି 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ। 

n 40 ବର୍ଷ ପରର, ଭାରତ ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ଅଲିମ୍ପକି୍ କମିଟରି ( ଆଇଓସ)ି 
ରବୈଠକ ଆରୟାଜନ କରଛି।ି 

n ମଙ୍ଲିଆ ମାଧ୍ୟମରର ନଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରର ଭାରତ ପକୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ 
ରାଷ୍ଟ୍ର ରହାଇଛ।ି 

n ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ, ରଯାଗର ସମକୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ବଶି୍ୱବ୍ାପୀ ମାନ୍ତା 
ପାଇଛ।ି ବଶି୍ୱ 21 ଜୁନ୍ ଲୁ ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ରଯାଗ େବିସ ଭାବରର ଗ୍ରହଣ 
କରଛି।ି 2015 ରର, 84 ଟ ିରେଶର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ େଲିେୀର 
ରାଜପଥରର ଆରୟାଜତି ରଯାଗ େବିସ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରଥିିରଲ, ଯାହା ଗିନଜି ୱାଲ୍ଡ୍ଷ ରରକଡ୍ଷରର ସ୍ାନ ପାଇଛ।ି 

n ସରକାର ପବୂ୍ଷରୁ ଘରରାଇ ବକିାଶ ପାଇ ଁକୂଟନୀତକୁି ବ୍ବହାର କରୁ 
ନଥିରଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି ଏହ ି
କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମରର କ୍ନି୍ ଇଣି୍ଆ, ସି୍ଲ୍ ଇଣି୍ଆ, ଡଜିଟିାଲ୍ ଇଣି୍ଆ, ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ୍ 
ଇଣି୍ଆ, ସ୍ାଟ୍ଷ ସଟିରି ସଫଳତା ପାଇ ଁକୂଟନୀତରି ବ୍ବହାର କରଥିିରଲ, 
ଯାହାର ନାମଥିଲା  'କୂଟରନୈତକି ବକିାଶ' ।

n ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ ବର୍୍ଷମାନ ଭାରତର ଆୟୁରବ୍ଷେର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ।ି 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇ ଁଆୟୁରବ୍ଷେ, ରଯାଗ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ 
ପାରମ୍ପାରକି ଔରଧ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକୀକକୃତ କରବିାକୁ ରଚଷ୍ା କରଛିନ୍।ି 19 
ଏପି୍ରଲ 2022ରର ଗୁଜୁରାଟର ଜାମନଗରଠାରର ବଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍ ସଂଗଠନ 
ସହରଯାଗରର ବଶି୍ୱର ପ୍ରଥମ ରଗ୍ାବାଲ ରସଣ୍ଟର ଫର ଟ୍ାଡସିନାଲ 
ରମଡସିନି୍ ପାଇ ଁମଳୂେୁଆ ସ୍ାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ବଚିାରଧାରା  
ରଗାଟଏି ପକୃଥିବୀ, ରଗାଟଏି ସ୍ୱାସ୍୍କୁ ଆଗକୁ ରନଇଛ ିWHO  । 

ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଞ୍ଶର 
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଅଗ୍ସର ଭାରତ 

ବପିଯ୍୍ଷ ୟ ନଶିରାଧୀ ଭିତି୍ଭୂମି 
ପାଇ ଁସମନୟ୍ (ସିଡିଆର୍ଆଇ)
n ବପିଯ୍୍ଷ ୟ ମକୁାବଲିା ପାଇ ଁଭିର୍ଭୂିମ ି(ସଡିଆିର୍ଆଇ) ଅଥ୍ଷାତ୍ ବପିଯ୍୍ଷ ୟ 

ମକୁାବଲିା ଭିର୍ଭୂିମ ିସମନ୍ବୟ ସମତି ିମାଧ୍ୟମରର ଜଳବାୟୁ ପରବିର୍୍ଷନ 
ରହତୁ ବପିଯ୍୍ଷ ୟର ସମ୍ଖୁୀନ ରହଉଥିବା ରେଶଗୁଡକି ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ 
ନୂତନ ପଥ ରେଖାଇଛ।ି

n ନୁ୍ୟକ୍ଷ ଜଳବାୟୁ ପରବିର୍୍ଷନ ସମି୍ଳନୀରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନକ୍ରରମ ରସରପଟେମ୍ବର 2019 ରର ଏହା ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥିଲା।  ଏଥିରର 31ଟ ିରେଶ, 6ଟ ିଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ 
2ଟ ିଘରରାଇ ରକ୍ଷତ୍ ସଂଗଠନ ସେସ୍ ଭାବରର ରଯାଗ ରେଇଛନ୍।ି

n ଏହା ସ୍ାୟୀ ବକିାଶ ଲକ୍ଷ୍, ପ୍ାରସି୍ ଜଳବାୟୁ ଚୁକି୍ ଅନୁଯାୟୀ ବପିଯ୍୍ଷ ୟ 
ସମୟରର ବପିେକୁ କମ୍ କରବିା ପାଇ ଁସେସ୍ ରେଶଗୁଡ଼କୁି େକୃଢ ତନ୍ତ 
ଗଠନ କରବିାରର ସାହାଯ୍ କରର। ଆଇଏସ୍ଏ ପରର ଏହା ରହଉଛ ି
ଦ୍ତିୀୟ ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ସଂଗଠନ, ଯାହାର ମଖୁ୍ାଳୟ ଭାରତରର ଅଛ।ି

ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ଶସୌର ଆଲାଏନ୍ସ
ପ୍ାରସି ସମି୍ଳନୀରର ଫ୍ାନ୍ ସହତି ଭାରତ ଦ୍ାରା ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ  
ରସୌର ଆଲାଏନ୍ (ISA) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ରସୌର ଉତ୍ସ ସମକୃଦ୍ଧ 
ରେଶଗୁଡକିର ବରିଶର ଶକି୍ ଆବଶ୍କତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ 
ପେରକ୍ଷପ ର। ବର୍୍ଷମାନ 103 ଟ ିରେଶ ଏହ ିସଂଗଠନର ସେସ୍ ଅଟନ୍।ି
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ଭାରତର ସାଂସ୍ତୃକି ଭାରତର ସାଂସ୍ତୃକି 
ପଯ୍୍ଷ ଟନର ନମି୍ଷାଣ ପଯ୍୍ଷ ଟନର ନମି୍ଷାଣ 

n ବାବା ରବୈେ୍ନାଥ 
ଧାମଙୁ୍କ ସଧିାସଳଖ 
ବମିାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 12 ଜୁଲାଇ 
2022 ରର ରେଓଘର ବମିାନବଦେରର ଉେଘାଟନ 
କରଥିିରଲ।

n 2015ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ସ୍ୱରେଶ େଶ୍ଷନ 
ରଯାଜନାରର 500ରୁ ଅଧିକ ଗନ୍ବ୍ସ୍ଳ ଏବଂ 15ଟ ି
ଥିମ୍ ସକ୍ଣିଟ୍ ପଯ୍ଷ୍ଟନସ୍ଳୀରର ଅତ୍ାଧୁନକି ସବୁଧିା 
ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଉଛ।ି

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 8 ନରଭମ୍ବର 2021ରର 
ପଦେରପୁରରୁ ରଯାଗାରଯାଗ ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ସଡ଼କପଥ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଉେଘାଟନ କରଥିିରଲ। 

ପ୍ରସାଦ ଶଯାଜନା
ତୀଥ୍ଷଯାତ୍ା କାୟାକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି 
ସଂବଦ୍ଧ୍ଷନ ରୋଇଭ୍ (ପ୍ରସାେ) ରହଉଛ ିଏକ 
ରାଷ୍ୀୟ ମିଶନ, ଯାହାକୁ ପଯ୍ଷ୍ଟନ ମନ୍ତଣାଳୟ 
2014- 15ରର ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ଏହ ି
ରଯାଜନା ଅଧୀନତରର ପଯ୍ଷ୍ଟନ ସ୍ଳରର 
ଭିର୍ଭୂିମି ସବୁଧିାର ବକିାଶ କରାଯାଇଥାଏ। 

ପ୍ରଶତ୍କ ଯଗୁଶର ଶଲାଶକ ଧାମପିକ 
ପଯ୍୍ଷ ଟନସ୍ଳଶର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାକୁ 

ଶଖାଜବିା ଏବଂ ତୀଥ୍ଷଯାତ୍ା ଓ ସ୍ାନୀୟ 
ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ା ଭିତଶର ସମ୍କ୍ଷକୁ ମଜଭୁତ 

କରିବା ପାଇ ଁଚା�ାନ୍।ି
-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 
ଅରକଟୋବର ଅରକଟୋବର 2021ରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 
କୁଶୀନଗର ବମିାନ ବଦେରର 
ଉ୍ାଟନ କରଥିିରଲ। 260 ରକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର 589 ଏକର 
ଜମରିର ଏହା ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଇଛ।ି 
କୁଶୀନଗର ବମିାନବଦେର ରକବଳ 
ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ସଂରଯାଗର ଉତ୍ସ 
ନୁରହ,ଁ ବରଂ  ବଶି୍ୱର ରକାଣ 
ଅନୁରକାଣରର ଭାରତର 
ସାଂସ୍କୃତକି ଗାଥା ଏବଂ   ସକ୍ଣିଟକୁ 
ପହଞ୍ାଇବାରର ଏକ ପ୍ରମଖୁ 
ମାଧ୍ୟମ ରହବାକୁ ଯାଉଛ।ି

87

କଭର ଶଷ୍ାରି ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ା



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସସସ୍ଟେମ୍ବର, 2022 71

n ବର୍୍ଷମାନର ସଂସେ ଭବନ 1921 ରୁ 1927 ମଧ୍ୟରର 
ନମି୍ଣିତ ରହାଇଥିଲା। ମଳୂତଃ ଏହାକୁ "କାଉନସଲି୍ ହାଉସ୍" 
କୁହାଯାଉଥିଲା।

n ଏହ ିବଲିଡଂି ଆଜକୁି ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପରୁୁଣା ଏବଂ 
ରହରରିଟଜ୍ ରଗ୍ରଡ୍ -1 ବଲିଡଂିରର ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍। ସମୟ ଗଡ଼ବିା 
ସହତି ସଂସେର କାଯ୍୍ଷ କଳାପରର େରୁତ ଗତରିର ବକୃଦ୍ଧ ି
ଘଟଥିିଲା । 1971 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରଲାକସଭାରର 
ଆସନ ସଂଖ୍ା ମାତ୍ 545 ଥିବାରବରଳ ରହରଲ 
ଭବରି୍ତରର ଏହ ିସଂଖ୍ା ବଢବିା ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି  

n ରସଣ୍ଟରୋଲରର ରକବଳ 440 ଟ ିଆସନର ବ୍ବସ୍ା ଅଛ।ି  
ଏଭଳ ିପରସି୍ତିରିର ପରବିର୍୍ଣିତ ସମୟ ସହତି ଭବରି୍ତର 
ଆବଶ୍କତାକୁ େକୃଷି୍ରର ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ ନୂତନ 
ସଂସେ ଗକୃହ ଏବଂ ରସଣ୍ଟରୋଲ ଭିସ୍ା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିର୍ପି୍ରସ୍ର 
ସ୍ାପନ କରଥିିରଲ।

n ରସଣ୍ଟରୋଲ ଭିସ୍ା ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଭବନରୁ  ଇଣି୍ଅ ରଗଟ୍  ମଧ୍ୟରର 
3 କରିଲାମଟିର ଲମ୍ବା କର୍୍ଷବ୍ପଥର ଉଭୟ   ନମି୍ଷାଣ 
କରାଯାଉଛ।ି ଏହା ଅଧୀନରର ସମସ୍ ମନ୍ତଣାଳୟ, ବଭିାଗ 
ରଗାଟଏି ସ୍ାନରର ରଗାଟଏି ଛାତ ତରଳ ଆସରିବ। ନୂତନ 
ସଂସେ ଭବନର ମଖୁ୍ ଢାଞ୍ା ନମି୍ଷାଣ ରଶର ରହାଇଛ,ି 
ଫିନଶିଂି କାମ ଚାଲିଛ।ି 

ଶସଣ୍ଟଟ୍ରାଲ୍ ଭିସ୍ତାଶସଣ୍ଟଟ୍ରାଲ୍ ଭିସ୍ତା
ନୂଆ ସଂସଦ ନୂଆ ସଂସଦ 
ଭବନଭବନ
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ଯଦ ିପରୁୁଣା ସଂସଦଭବନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବତ୍୍ଷୀ 
ଭାରତକୁ ଦେିା ନଶିଦ୍ଷେ ଶଦଇଛ ିଶତଶବ ନୂତନ ସଂସଦ 
ଗ�ୃ ଏକ ଆତ୍ମନଭି୍ଷରେୀଳ ଭାରତ ଗଠନର ସାକ୍ୀ 
ଶ�ବ।  -ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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ଭାରତର ମାଟିକୁ ଶଫରିଲା ଭାରତର ଐତ�ି୍
ଭୱାରତ ଏହୱାର ବତିବତିଧତୱା, 

ସୱାଂସ୍ତୃତିକ ପରମ୍ପରୱା ଏବଂ ସମୃଦ୍ 
ଐତତିହ୍ ପୱାଇଁ ଜଣୱାଶୁଣୱା। କତିନୁ୍ ଏହତି 

ଐତତିହ୍କୁ ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟନର 
ନେତତିକତି ଗୁରୁତ୍ୱ ମତିଳଛତି ତୱାହୱା 

ପୂବ୍ଷରୁ ନକନବ ନହୱାଇ ନଥିଲୱା। 
ନେଶର ହଜତିେୱାଇଥିବୱା କତିମବେୱା ନଚୱାରତି 

ନହୱାଇଥିବୱା ଐତତିହ୍କୁ ନଫରୱାଇ 
ଆଣତିବୱା କତିମବେୱା ବତିଶ୍ୱ ନଫୱାରମନର 
ଆମର ଐତତିହ୍କୁ ପ୍ୱାଥମତିକତୱା 

ନେବୱା ନହଉ, ସବୁଥିନର ସରକୱାର 
ସଫଳ ଉେ୍ମ କରତିଛନ୍ତି। 

n 2014 ପଯ୍ଷ୍ନ୍, ରକବଳ 13 ପ୍ରତମିାକୁ ରଫରାଇ ନଆିଯାଇପାରଥିିଲା,  କନୁି୍ 2014 
ପରଠାରୁ 228 ରଚାର ିରହାଇଥିବା କଳାକକୃତ ିଭାରତକୁ ରଫରାଇ ଆଣିଛ।ି 2021ରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀଙ୍କ ଆରମରକିା ଗସ୍ ପରର ଏବଂ 2022ରର ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ 
ଗସ୍ ପରର 297ଟ ିକଳାକକୃତ ିରଫରସ୍ କରାଯାଇଛ।ି ୟୁରନରସ୍ା ବଶି୍ୱ ଐତହି୍ର 
ତାଲିକାରର ବର୍୍ଷମାନ ଭାରତରୁ 40 ଟ ିସ୍ାନ ରହଛି।ି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2014 ପରର 10 
ଟ ିସ୍ାନ ରଯାଡ଼ା ଯାଇଛ।ି 49 ଅତରିକି୍ ସ୍ଳ ପାଇଁ ବଚିାର ଚାଲିଛ।ି  

2017ନର ଲମବେୱା ଚର୍୍ଷୱା ପନର ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ ସରକୱାର ପୂରୱା 
ନେଶ ପୱାଇଁ ନଗୱାେତିଏ ପ୍କୱାରର ପନରୱାକ୍ଷ କରବ୍ବସ୍ୱା ବୱା ଗୁଡ୍ସ 
ଆଣ୍ ସଭଷିନସସ୍ େ୍ୱାକ୍ସ (ଜତିଏସ୍ େତି) ପ୍ଚଳନ କରତିଥିନଲ। 
n ଭାରତର ପରରାକ୍ଷ ଟକିସ ବ୍ବସ୍ାରର ସଂସ୍ାରକାହାଣୀ ଏକ େୀଘ୍ଷ 

ପ୍ରକି୍ରୟା ରେଇ ଗତ ିକରଛି।ି ପୂବ୍ଷର ଅରନକ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 
ଉେ୍ମ କରଥିିରଲ କନୁି୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ ସରକାରଙ୍କ ଆଗମନ 
ପରର ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଆସଥିିଲା।  ଜଏିସଟ ିପାଇଁ 
122ତମ ସାମ୍ବିଧାନକି ସଂରଶାଧନକୁ କ୍ାବରିନଟ୍ ଅନୁରମାେନ 
କରରାଯାଇଛ।ି ତତ୍ାଳୀନ ଅଥ୍ଷମନ୍ତୀ ଅରୁଣ ରଜଟଲୀ ରଲାକସଭାରର 
ଜଏିସଟ ିସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂରଶାଧନ (122 ତମ ସାମ୍ବିଧାନକି 
ସଂରଶାଧନ) ବଲି୍ ଆଗତ କରଥିିରଲ। ରସରପଟେମ୍ବରରର ଜଏିସଟ ି
ପରରିେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 17 ବର୍ଷର େୀଘ୍ଷ ଯାତ୍ା ପରର, 
ରେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଟକିସ ସଂସ୍ାର, ଜଏିସ୍ ଟ ିଜୁଲାଇ 1, 2017 
ଠାରୁ କାଯ୍ଷ୍କାରୀ ରହଲା। 

n ମହତ୍ତ୍ୱ:-  ଉୋରୀକରଣ ପରର ଏହା ସବ୍ଷ ବକୃହତ ଆଥ୍ଣିକ ସଂସ୍ାର 
ଭାବରର ବରିବଚନା କରାଯାଉଛ।ି ଜଏିସଟ ିଲାଗୁ ରହବାପରର ପ୍ରତ ି
ପରବିାର ପିଛା ମାସକି ଘରରାଇ ଖର୍୍ଷ 4% ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି

ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀଙ୍କ ସରକୱାର ତୱାଙ୍କର ଦ୍ତିତୀ� 
କୱାେ୍ଷ୍କୱାଳ ସମ�ନର 05 ଅଗଷ୍ଟ 2019 େତିନ ଜମ୍-ୁ
କଶ୍ମୀରନର  ଧୱାରୱା 370 କୁ ରଦେ କରତିବୱା ପୱାଇଁ ସବୁଠୱାରୁ 
ଐତତିହୱାସତିକ ନତିଷ୍ପତ୍ତି ନନଇଥିନଲ। ଜମ୍ ୁକୱାଶ୍ମୀରନର ଧୱାରୱା 
370 ରଦେ ନହବୱା ସହତିତ ଜୱାମ୍-ୁକୱାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲେୱାଖକୁ 
େୁଇେତି ନକନ୍ଦ୍ରଶୱାସତିତ ଅଞ୍ଳନର ବତିଭକ୍ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା।

n ଗକୃହମନ୍ତୀ ଅମିତ ଶାହା ଧାରା 370 ହଟାଇବା ଏବଂ 
ରାଜ୍ସଭାରର ଜାମ୍ ୁକାଶ୍ମୀରର ପୁନଗ୍ଷଠନ ପାଇଁ ଏକ 
ସଂକଳ୍ପ ଆଣିଥିରଲ।  ଏହାଦ୍ାରା, ଧାରା 370କୁ ରଦେ 
କରବିା ଉରଦେଶ୍ରର ଏକ ବଜି୍ପି୍ ଜାର ିକରାଯାଇଥିଲା।  
ଏହ ି ଅନୁରଚ୍ଛେ ଜାମ୍ ୁକାଶ୍ମୀରକୁ ବରିଶର ମାନ୍ତା  
ରେଇଥିଲା। 

n ମହତ୍ତ୍ୱ:  ରମାେୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହ ିନଷି୍ପର୍ ିପରର 
କାଶ୍ମୀରରର ରଗାଟଏି ରେଶ-ରଗାଟଏି ଆଇନ-ରଗାଟଏି 
ପ୍ରତୀକ କାଯ୍ଷ୍କାରୀ ରହାଇଛ।ି ଜାମ୍ ୁକାଶ୍ମୀର ଏବଂ 
ଲୋଖର ରଲାକମାରନ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରଯାଜନାର ଲାଭ 
ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 

ଜଏିସ ୍ଟି ଆଇନ 
ଏକ ର୍ଦଶ-ଏକ େିକସ ସହ 
ଏକକ ବ୍ବସ୍ାର ଆରମ୍ଭ 

ଧାରା 370
ଜମ୍ ୁକାଶ ୍ମଲୀର ଏବଂ ଲଦାଖର୍ର 
ବିକାଶର ନୂଆ ସକାଳ
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ଶଗାଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର-ଶଗାଟିଏ  ପରୀକ୍ା (NTA)

ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର- ଏକ ଶମାବଲିିଟି କାଡ୍ଷ

ଏକ ଶଦେ- ଏକ ବ୍ବସ୍ା
ଏକ ଶଦେ-ଏକ ରାସନ୍ କାର୍୍ଷ 

ଏକ ଶଦେ-ଏକ ଗ୍ାସ ୍ଗ୍ୀଡ୍ 

n ଆସାମ ରହଉଛ ିରେଶର ରଶର ରାଜ୍ ରଯଉଁଠ ିଓସ୍ପାନ୍ ରନସନ୍ 
ୱାନ୍ ରାସନ୍ କାଡ୍ଷ ବ୍ବସ୍ା ଲାଗୁ ରହାଇଛ।ି ଏହାଦ୍ାରା ଖାେ୍ 
ସରୁକ୍ଷା ଏରବ ସବୁ ରାଜ୍ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ଶାସତି ରାଜ୍ରର କାଯ୍ଷ୍କ୍ଷମ 
ରହାଇଛ।ି 

n ଅଗଷ୍ 9 ତାରଖିରର ଏହ ିରଯାଜନାର ସଫଳତାକୁ 3 ବର୍ଷ 
ପୂରଛି।ି 2019 ମସହିାରର ଏହ ିରଯାଜନାକୁ ଚାରରାଟ ିରାଜ୍ରର 
ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରବ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ‘ରମରା ରାସନ୍’ 
ନାଁରର ଏକ ରମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ିରକସନ୍ ବ ିଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି 

n 'ରଗାଟଏି ରେଶ - ରଗାଟଏି ଗ୍ାସ୍ ଗ୍ରୀଡ୍'ର ଉରଦେଶ୍ ରହଉଛ ିପ୍ରରତ୍କ 
ଘରକୁ ଏଲ୍ିଜ ିଏବଂ ଗାଡ଼ ିପାଇଁ ସଏିନଜ ି ରଯାଗାଇବା। ଏହାଦ୍ାରା 
ରସହ ିରଗାଷ୍ୀଙ୍କ ପାଖରର ନରିନ୍ର ଗ୍ାସ୍ ସଂରଯାଗ ସନୁଶି୍ତ 
ରହାିପାରୁଛ।ି ରଯଉଁଠାରର ଗ୍ାସ୍ ଭିର୍କି ଜୀବନ ଏବଂ ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ା 
ପୂବ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱପନେ ଥିଲା।

n 2014 ପୂବ୍ଷରୁ, 27 ବର୍ଷରର ରକବଳ 15 ହଜାର କରିଲାମିଟର ଗ୍ାସ 
ପାଇପ ଲାଇନ ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍୍ଷମାନ ସାରା ରେଶରର 
16,000 କରିଲାମିଟରରୁ ଅଧିକ ପାଇପଲାଇନ ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଉଛ ି
ଏବଂ ଏହ ିକାଯ୍ଷ୍ ଆସନ୍ା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ରଶର ରହବ।

n ବଦ୍ଧ୍ଣିତ ଗ୍ାସ ସଂରଯାଗ କରିରାସନି୍ ବ୍ବହାରକୁ ହ୍ାସ କରଛି ିଏବଂ 
ଅରନକ ରାଜ୍ ତଥା ରକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଳ ନଜିକୁ କରିରାସନି ମକୁ୍ ରବାଲି 
ରଘାରଣା କରଛିନ୍।ି

ୱନ୍ ନନସନ୍- ୱୱାନ୍ ରୱାସନ୍ କୱାଡ଼୍ଷ ଦ୍ୱାରୱା ନଗୱାେତିଏ ସ୍ୱାନରୁ ଆଉ 
ନଗୱାେତିଏ ସ୍ୱାନକୁ େୱାଉଥିବୱା ନଲୱାକଙ୍କ ପୱାଇଁ ଆଉଥନର ରୱାସନ୍ 
କୱାଡ୍ଷ ତତିଆରତି କରତିବୱା ଆବଶ୍କ ନହୁ ନୱାହିଁ। ପ୍ଥମଥର ପୱାଇଁ 
ନେଶର ନକୌଣସତି ସ୍ୱାନରୁ ରୱାସନ୍ ପୱାଇବୱା ଲୱାଗତି ନଗୱାେତି, ରୱାସନ୍ 
କୱାଡ଼୍ଷ ହିଁ ମୱାନ୍ତୱା ପୱାଇଛତି। 

n ଉର୍ଶକି୍ଷା ପ୍ରତଷି୍ାନଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ପ୍ରରବଶକିା ପରୀକ୍ଷା କରବିା 
ଉରଦେଶ୍ରର  ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏରଜନ୍ ି(NTA) ଗଠନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସତି ସଂଗଠନ, ଯାହାର ଉରଦେଶ୍ 
ରହଉଛ ିଏକ େକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ମାନକ ଆଧାରରର 
ପରୀକ୍ଷା କରବିା।

n NTAର ସ୍ାପନା ଛାତ୍ଙ୍କ ରଯାଗ୍ତା, ବୁଦ୍ଧମିତା ତଥା ସମସ୍ା 

ନବିାରଣ କ୍ଷମତାର ଆକଳନ କରବିା ପାଇଁ ଉର୍ ବଶି୍ୱସନୀୟ 
ମନକୀକକୃତ ସମସ୍ାକର ସମାଧାନ କରୁଛ।ି   

n NTA ପ୍ରତଷି୍ା ରହବା ଦ୍ାରା  ପ୍ରତବିର୍ଷ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରରବଶକିା ପରୀକ୍ଷା 
ରେଉଥିବା ପ୍ରାୟ  40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭୋୟକ 
ରହାଇଛ।ି ଏହାଦ୍ାରା  ସବିଏିସ୍ଇ, ଏଆଇସଟିଇି  ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ 
ଏରଜନ୍ଗୁିଡ଼କୁି ପ୍ରରବଶକିା ପରୀକ୍ଷା ୋୟିତ୍ୱରୁ ମକିୁ୍ ରହାଇଛନ୍।ି 

n ସାରା ରେଶରର ଖରେି ଏବଂ ପରବିହନକୁ ଅବାଧ କରବିାପାଇଁ 
ସହାୟତା ରେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମନ୍ ରମାବଲିିଟ ିକାଡ୍ଷ ବକିଶତି 
କରାଯାଇଛ ି।

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 4 ମାର୍୍ଷ 2019 ରର 
ଅହମ୍ୋବାେଠାରର ଆରୟାଜତି ଏକ କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମରର ସହଜ 
ପରବିହନ ରମାବଲିିଟ ିପାଇଁ ୱାନ ରନସନ- ୱାନ କାଡ୍ଷ ଲଞ୍ 
କରଥିିରଲ। ନ୍ାସନାଲ କମନ୍ ରମାବଲିିଟ ିକାଡ୍ଷ ଆଧାରତି 
ସ୍ୱରେଶୀ ଅରଟାରମଟକି୍ ଭଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ ବ୍ବସ୍ା ରହଉଛ ି
ଭାରତରର ପ୍ରଥମ ଏଭଳ ିବ୍ବସ୍।

n ରମରଟ୍ା, ବସ୍, ଉପାନ୍ ରରଳବାଇ, ରଟାଲ୍, ପାକ୍ଣିଂ, ସ୍ାଟ୍ଷ ସଟି ି
ଏବଂ ଖଚୁୁରା ଖରେି ସହତି ସମସ୍ ରକ୍ଷତ୍ରର ରପରମଣ୍ଟ ପାଇଁ 
ଗ୍ରାହକ ଏହ ିଏକକ କାଡ୍ଷ ବ୍ବହାର କରପିାରରିବ। ଏହ ିକାଡ୍ଷ 
ମାସକି ପାସ୍, ସଜିନ୍ ଟରିକଟ୍ ପାର୍ଇ ମଧ୍ୟ ସରୁଯାଗ ସକୃଷି୍ କରଛି।ି
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ଶନତୃତ୍ୱ ପ୍ରଥମବଷ୍ଷଶର ଶମକ୍ 
ଇନ୍ ଇଣି୍ଆର ଆହା୍ନ 

ନଦୀଗରିୁ୍କର ସଂଶଯାଗ ଆରମ୍ଭ 

n ‘ଯେ ିଭାରତପର ିଏକ ବଶିାଳ ରେଶ ରକବଳ ଏକ ବଜାର ରହାଇ 
ରହଯିାଏ, ରତରବ ଭାରତ କୋପି ଅଗ୍ରଗତ ିକରପିାରବି ନାହିଁ 
କମି୍ବା ଆମର ଯୁବ ପିଢକୁି  ସରୁଯାଗ ରେବାରର ସକ୍ଷମ ରହବ 
ନାହିଁ।‘ 'ରମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ' ଅଭିଯାନ ସଦେଭ୍ଷରର ଲାଲକଲିୋରୁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ ରେଶର ରଲାକଙୁ୍କ ଆହ୍ବାନ ରେଇଥିରଲ - 
ରମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢନୁ୍। ଏମିତ ିଜନିରି ଆରମ 
ତଆିର ିକରବିା ନାହିଁ ରଯଉଁଥିରୁ ରକୌଣସ ି ତରୁଟ ିବାହାରବି ଆଉ 
ତାହା   ବଶି୍ୱ ବଜାରରୁ ରଫର ିଆସବି। ଏମିତ ିଜନିରି ଆରମ 
ତଆିର ିକରବିା ଯାହା ପରରିବଶ ପାଇଁ ଜରିରା ଇରଫକଟେ ବା 
ଏଥିରୁରକୌଣସ ିରନରଗଟଭି୍ ଇରଫକଟେ ପଡୁ଼ ନଥିବ।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଏହ ିବାକ୍ର ଉରଦେଶ୍ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଲାକମାରନ ରବଶ୍ ଭଲଭାରବ 
ବୁଝଥିିରଲ।   

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 25 ରସରପଟେମ୍ବର 2014 ରର 
ବଜି୍ାନ ଭବନରୁ ରମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ବଶି୍ୱସ୍ରୀୟ ପେରକ୍ଷପ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ।

n ଉତ୍ାେନ ରକ୍ଷତ୍ ଉପରର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ଆବଶ୍କତାକୁ ଧ୍ୟାନରର 
ରଖି ସମୀକ୍ଷା ପରର ରମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ 2.0 ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି 

ଆଜି ଶମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ଏକ ଶ୍ା୍ଗାନ୍ ନୁଶ�।ଁ ଏ� ି
ଶମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ,  ଶକୌଣସି ନମିନ୍ତଣ ବ ିନୁଶ�।ଁ ଶମକ୍ 
ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ଶ�ଉଛ ିଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦ ି
ଆଶମ ସମଶସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱର ସ� ଆଗକୁ ବଢ,ୁ ଶତଶବ 
ଦୁନଆିର ଶଲାକମାଶନ ଆମକୁ ଶଖାଜବିାକୁ ଆସିଶବ। 
ଆପଣ ବଶି୍ୱାସ କରନ୍ତୁ।  - ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ରଯରତରବରଳ 2014 ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 
ରନତକୃ ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରଲ, ରସରପଟେମ୍ବର 2014ରର ଇଣ୍ଟରଲିଙି୍କଙ୍ସ୍  
ଅଫ୍ ରଭିର ଉପରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ କମିଟ ିଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା 
ଏବଂ  ଏଥିରନଇ କାଯ୍୍ଷ  ତ୍ୱରାନ୍ବତି କରବିା ପାଇ ଁଏପି୍ରଲ୍ 2015 
ରର ଏକ ଟାସ୍ ରଫାସ୍ଷ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ରକନ୍-
ରବଟୱା  ନେୀ ସଂରଯାଗୀକରଣ ପାଇଁ 44,605 ରକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟବରାେ କରାଯାଇଛ।ି ଏହା ପ୍ରଥମ ନେୀ ସଂରଯାଗ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଭାରବ ଡରିସମ୍ବର 2021 ରର ଅନୁରମାେତି ରହାଇଥିଲା | 
ଜୁଲାଇ 31, 2022 ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ପ୍ରାୟ 395 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 
ଖର୍୍ଷ ରହାଇଛ।ି ଏହ ିଲିଙ୍କସ୍  ସମାପ୍ ରହବା ପରର ମଧ୍ୟପ୍ରରେଶ 
ଏବଂ ଉର୍ରପ୍ରରେଶରର 10.62 ଲକ୍ଷ ରହକଟେର ଜଳରସଚନ 
ସମ୍ଭବ ରହବ। 62 ଲକ୍ଷ ରଲାକ ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁଧିା ପାଇରବ। 
103 ରମଗାୱାଟ ହାଇରରୋ ପାୱାର ଏବଂ 27 ରମଗାୱାଟ  
ରସୌର ଶକି୍ ଉତ୍ାେନ କ୍ଷମତା ପ୍ରସୁ୍ତ ରହବ। ଅନ୍ ପାଞ୍ଟ ିନେୀ 
ସଂରଯାଗୀକରଣ ପାଇ ଁ ରୋଫଟେ ଡପିିଆର୍ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି

ପ୍ତତିବର୍ଷ ନେଶର ଏକ ତୃତୀ�ୱାଂଶ 
ଅଞ୍ଳ ମରୁଡ଼ତିଦ୍ୱାରୱା ପ୍ଭୱାବତିତ ହୁଏ ଏବଂ 
ହୱାରୱାହୱାରତି 40 ନତି�ୁତ ନହକଟେର ଜଳମଗ୍ନ 

ହୁଏ। େେତି ଏହତି ପ୍କୱାର ଅସନୁ୍ଳକୁ ଆନମ 
େୂର କରତିପୱାରତିବୱା, ନତନବ ନେଶର ଅପୱାର 

ଜଳ ସମ୍ପେ ବତିନୱାଶର କୱାହୱାଣୀ ନଲଖିବ 
ନୱାହିଁ ବରଂ ବତିକୱାଶର କୱାହୱାଣୀ ନଲଖିବ। 

ଏହତି ବତିଚୱାରକୁ ଆଧୱାର କରତି ପୂବ୍ଷତନ 
ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ଅେଳ ବତିହୱାରୀ ବୱାଜନପ�ୀ 

ନେୀ ସଂନେୱାଗୀକରଣ ସ୍ପନ ନେଖିଥିନଲ। 
ନସନତନବନଳ 30 େତି ନେୀକୁ ସଂନେୱାଗ 
କରତିବୱା ପୱାଇଁ ଚତିନ୍ୱା କରୱାେୱାଇଥିଲୱା।  କତିନୁ୍ 
ନନତୃତ୍ୱ ପରତିବତ୍୍ଷନ ପନର ଏହୱା ଶୀତଳ 

ଭଣ୍ୱାରନର ଥିଲୱା।
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ସ୍ୱାଧୀନତା ପଶର ମତ୍୍ ସମ୍ଦର ବକିାେ ପାଇ ଁଶଯତକି ି
ଶଯାଜନା ଶ�ାଇଛ ିଶସ ବାବଦୀୟ ସମସ୍ତ ଖଚ୍ଚ୍ଷଠାରୁ ଅଧ୍କ 
ଖଚ୍ଚ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମତ୍୍ସମ୍ଦ ଶଯାଜନାଶର  କରାଯାଉଛ।ି 
ଏ�ସିବୁ ପ୍ରୟାସଦ୍ାରା ଶଦେଶର ମତ୍୍ ଉତ୍ାଦନ ସମସ୍ତ 
ଶରକଡ୍ଷକୁ ଭାଗିେଛ।ି - ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ।

ନେଶନର ଥିବୱା ବତିସୃ୍ତ ସୱାମଦୂ୍ରତିକ ତେ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ପୱାଳନ 
ନକ୍ଷତ୍ ନୀଳ ରେୱାନ୍ତି ପୱାଇଁ ବ୍ୱାପକ ସୁନେୱାଗ ସୃଷ୍ଟତି କରୁଛତି। 
ବତିଶ୍ୱର ସବୁଠୱାରୁ ବଡ଼ ଚତିଙୁ୍ଡ଼ତି ଉତ୍ୱାେକ ଏବଂ ଦ୍ତିତୀ� ବୃହତ 
ମୱାଛ ଉତ୍ୱାେନ ନେଶ ନହଉଛତି ଭୱାରତ। ଆଉ ଏହତି ନକ୍ଷତ୍ 
ଉପନର ନେଶର ପ୍ୱା� 2.8  ନକୱାେତି  ନଲୱାକ ନତିଭ୍ଷରଶୀଳ। 
ଏହତି କୱାରଣରୁ ନେନତନବନଳ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ 
େୱା�ତିତ୍ୱଗ୍ରହଣ କନଲ, ନେଶନର କୃରକଙ୍କ ଆ� େୁଇଗୁଣୱା 
କରତିବୱା ଲୱାଗତି ସବୁଜ ବତିପ୍ଳବ, ନଶ୍ୱତ ବତିପ୍ବ ସୱାଙ୍କୁ ନୀଳ 
ବତିପ୍ଳବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେନଲ। 

ନୀଳ ବପି୍ଳବ: ନୀଳ 
ଅଥ୍ଷନୀତଶିର ଭାରତର 
ପ୍ରଶବେ 

n ରେଶରର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମତ୍ସ୍, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ େୁଗ୍ଧ ମନ୍ତଣାଳୟ 
ଗଠନ କରାଯାଇଛି

n 2015-2016 ରର ନୀଳ ବପି୍ଳବ: ଏକୀକକୃତ ବକିାଶ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ 
ପରଚିାଳନା ନାରର 5 ବର୍ଷରର 3 ହଜାର ରକାଟ ିଟଙ୍କା ମଲୂ୍ର ଏକ 
ରଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି

n ଭିର୍ଭୂିମି ମଜବୁତ କରବିା ପାଇଁ 2018-2019 ରର 7522 ରକାଟ ି
ଟଙ୍କା ମତ୍ସ୍ ଏବଂ ଜଳଚର ଭିର୍ଭୂିମି ବକିାଶ ପାଣ୍ଠ ିସକୃଷି୍ କରାଯାଇଥିଲା।

n ମତ୍ସ୍ ରକ୍ଷତ୍ର ସ୍ାୟୀ ବକିାଶ ଏବଂ ନୀଳ ବପି୍ଳବ ଆଣିବା ପାଇଁ, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମତ୍ସ୍ସମ୍ପେ ରଯାଜନା  ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ରମ, 2020ରର 
20 ହଜାର 50 ରକାଟରି ସବ୍ଷାଧିକ ପୁଞି୍ଜ ବନିରିଯାଗରର ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 2024-2025 ଯାଏ କାଯ୍ଷ୍କାରୀ ରହବ। 
ରକବଳ PMMSY ମାଧ୍ୟମରର 2025 ସଦୁ୍ଧା 55 ଲକ୍ଷ ରଲାକଙ୍କ 
ପାଇଁ ନୂତନ ନଯୁିକି୍ ସକୃଷି୍ କରବିାର ଲକ୍ଷ୍ ସ୍ିର କରାଯାଇଛ।ି

n ଭାରତ ସରକାର ନୀଳ ଅଥ୍ଷନୀତ ି-2021 ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ନୀତ ି
ପ୍ରସୁ୍ତ କରଛିନ୍,ି ଯାହାର ଉରଦେଶ୍: ଭାରତର ଜଡିପିିରର ନୀଳ 
ଅଥ୍ଷନୀତରି ଅବୋନକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା, ଉପକୂଳବର୍୍ଷୀ ସମ୍ପ୍ରୋୟର 
ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରବିା, ସାମଦିୁ୍ରକ ରଜୈବ ବବିଧିତା ରକ୍ଷା କରବିା ଏବଂ 
ସାମଦିୁ୍ରକ ଅଞ୍ଳ ତଥା ସମ୍ବଳ ସରୁକ୍ଷା ଅତୁଟ ରଖିବା। 

ସ୍ୱାଧୀନତା ପଶର ମତ୍୍ 
ଉତ୍ାଦନ 20 ଗଣୁା ବୃଦି୍ 
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ଏନ୍ ଡିଆର୍ଏଫ୍ 
ପ୍ରର୍ତ୍କ ବିପରଦ୍େ ୟର୍ର  ସତକଦେ, ସଜାଗ 

n ଏନ୍ ଡଆିର୍ଏଫ୍ ର ସମସ୍ ସେସ୍ଙୁ୍କ ଆଧୁନକି ଉପକରଣ ଏବଂ ତାଲିମ ସହତି 
ସରବ୍ଷାର୍ ସ୍ରର ସବୁଧିା ପାଇଁ ଅରନକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଷ ପେରକ୍ଷପ ନଆିଯାଇଛ।ି

n ଉର୍ରାଖଣ୍ର େୁଘ୍ଷଟଣା ରହଉ ବା ବହିାର ଏବଂ ରକରଳରର ବନ୍ା ପରସି୍ିତ ି
ଅଥବା କାଶ୍ମୀରର ରଝଲମ୍ ପାଣିରର ଫଶ ିରହଥିିବା ରଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରବିା 
ପାଇଁ କମି୍ବା ସମଦୁ୍ରରର ଫଶ ିରହଥିିବା ରଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରବିା କମି୍ବା ରେବଘର 
ତ୍କୂିଟରର ଅରଢଇ ହଜାର ଫୁଟ ଉର୍ରର ରରାପରୱ େୁଘ୍ଷଟଣା ସବୁଠାରର  ଉଦ୍ଧାର 
କାଯ୍ଷ୍ ପାଇଁ ଏନ୍ ଡଆିର୍ଏଫ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟଛି।ି ରେବଘର ତ୍କୂିଟ ପାହାଡ଼ 
ଉପରର ପ୍ରାୟ 45  ଘଣ୍ଟା ଧର ିଉଦ୍ଧାର କାଯ୍ଷ୍ ଚାଲିଥିଲା।   

n ଏନ୍ ଡଆିାର୍ଏଫ ସ୍ାପନା େନିଠାରୁ ଜାନୁୟାରୀ 2022 ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ପ୍ରାୟ 7,600 
ଅପରରସନ୍  ଚଳାଇ 1,40,000 ରୁ ଅଧିକ ରଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରଛି ିଏବଂ ଏହ ି
ସମୟରର ବପିଯ୍ଷ୍ୟରର ଫଶ ିରହଥିିବା 7.13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରଲାକଙୁ୍କ  ସରୁକି୍ଷତ 
ସ୍ାନକୁ ଆଣିଛ।ି 

n 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ରେଶରର 
2,68,14,994 ଜଣ େବି୍ାଙ୍ ଅଛନ୍।ି ଏହ ି
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଆରକ୍ଷଣ ତ ମିଳୁଛ ିକନୁି୍ ଏମାନଙ୍କ 
ସବୁଧିାକୁ ରକହ ିଧ୍ୟାନ େଅିନ୍ ିନାହିଁ। ଏକ ନରିାପେ, 
ମକୁ୍ ଏବଂ ସମ୍ାନଜନକ ଜୀବନ ସହତି ଏହ ି
େବି୍ାଙ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ମକୁ୍ ପରରିବଶ 
ସକୃଷି୍ କରବିା ଲାଗି ଆରକ୍ସସବିଲିିଟ ିଇଣି୍ଆ (ସଗୁମ୍ 
ଭାରତ) ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା ...  

n ଆରକ୍ସସବିଲିିଟ ିଇଣି୍ଆ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରର 35 
ଟ ିଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ବମିାନବଦେର, 55 ଟ ିଘରରାଇ 
ବମିାନବଦେର, 701 ରରଳ ରଷ୍ସନରର ଏ1 ବଗ୍ଷ 
ସରମତ ସବୁଧିା ଉପଲବ୍ତା ରଯାଗାଇ େଆିଯାଇଛ।ି

n ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 95 ଟ ିରୱବସାଇଟ୍ ଏବଂ 603 
ଟ ିରାଜ୍ ସରକାର ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ ବଭିାଗକୁ 
ଉପଲବ୍ କରାଯାଇଛ।ି ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ ସରକାରୀ 
ଭବନକୁ ସଗୁମ କରବିା କାଯ୍ଷ୍ େରୁତ ଗତରିର ଚାଲିଛ।ି

n 19 ରବସରକାରୀ ନୁ୍ଜ୍ ଚ୍ାରନଲ ଆଂଶକି ଭାରବ 
ସଗୁମ୍ ସମାଚାର ବୁରଲଟନି୍ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍।ି 
ଆରକ୍ସସବିଲିିଟ ିଇଣି୍ଆ ରଯାଜନା ଅନୁଯାୟୀ, 
11868 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ସହାୟତା ଉପକରଣ 
19.68 ଲକ୍ଷ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙୁ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛ।ି 

ଦବି୍ାଗେଙ୍କ ଅଧକିାର 
ସବୁସ୍ାନଶର ସବୁଧିା 
ଶମା ମନଶର ଏକ ଚନି୍ା ଆସିଥଲିା, ଆଶମ 
କା�ିକଁ ିଆମ ଶଦେଶର ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍କ ପାଇ ଁ
"ଦବି୍ାଗେ" େବ୍ ବ୍ବ�ାର କରୁନା�ୁ?ଁ 
ଏମାଶନ ଶସ� ିବ୍କି୍ ଶଯଉମଁାନଙ୍କର 
ଶସ� ିଶଗାଟିଏ ଅଗେ ବା ଏକାଧକି ଅଗେଶର 
ଦବି୍ତା ର�ଛି,ି ଦବି୍ େକି୍ ସଞ୍ାର ର�ଛି,ି 
ଯା�ା ଶକୌଣସି ସାଧାରଣ େରୀରଶର 
ନା�ି।ଁ ଶମାଶତ ଏ� ିେବ୍ ଭାରି ଭଲ 
ଲାଶଗ।   ଆଶମ, ଶମାର ଶଦେବାସୀ, 
ଅଭ୍ାସଗତ ଭାଶବ ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍କ ସ୍ାନଶର 
"ଦବି୍ାଗେ" େବ୍ ବ୍ବ�ାର କରିପାରିବା 
କ?ି ମ ୁ ଁଆୋ କଶର ଆପଣ ଏ� ିବଚିାରକୁ 
ଆଗକୁ ଶନଶବ। 
- ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ବତ୍୍ଷମୱାନ େେତି ନେଶର ନକୌଣସତି ସ୍ୱାନନର ନକୌଣସତି େୁଘ୍ଷେଣୱା କତିମବେୱା ବନ୍ୱା, ଭୂସ୍ଖଳନ, 
ବୱାତ୍ୱା ହୁଏ, ନତନବ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ତୁରନ୍ କୱାେ୍ଷ୍ୱାନୁଷ୍ଠୱାନ ଏବଂ ତ୍ୱରୱାନବେତିତ କରତି 
ଉଦ୍ୱାର କୱାେ୍ଷ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପ୍ୱାକୃତତିକ ବତିପେ୍ଷ୍�ନର ଶୀଘ୍ର କୱାେ୍ଷ୍ୱାନୁଷ୍ଠୱାନ ନହତୁ 
ଜୀବନ ରୱାକ୍ଷୱା ସହ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହ୍ୱାସ ପୱାଇଛତି। 
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35 ବଷ୍ଷରୁ କମ ୍ଜନସଂଖ୍ାର 65 ପ୍ରତେିତ ଶଦେ କା�ିକଁ ିକ୍ୀର୍ା ମଞ୍ଶର 
ପଛଶର ପରି୍ଗଲା? ଅଳ୍ପ କଛି ିକ୍ୀର୍ାକୁ ଛାରି୍, ଅଲିମ୍କି୍ସ ଏବଂ ଏସିଆଡ ପରି 
ମଞ୍ଶର ଭାରତର ପ୍ରଦେ୍ଷନ ସମ୍କ୍ଷଶର ପ୍ରଶତ୍କ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନଶର 
ଏ� ିପ୍ରଶନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତଫିଳିତ �ୁଏ।  କନି୍ତୁ ବତ୍୍ଷମାନ ଶଟାକଓି ଅଲିମ୍କି୍ସ ଠାରୁ 
ବମପିଂ�ାମ କମନଶୱଲଥ, ୱର୍ଲ୍ଷ ଚାମ୍ଅିନସିପ ଏବଂ ଶଥାମାସ କପଶର ଭାରତୀୟ 
ଶଖଳାଳିମାଶନ ନୂତନ ସଫଳତାର କା�ାଣୀସବୁ ଶଲଖଛୁନ୍,ି ଶତଣ ୁଶଶ୍ରୟ ଶସ� ି
ପଦଶକ୍ପକୁ ଯାଉଛ ିଶଯଉଥଁଶିର ଭାରତ କ୍ୀର୍ାର ଏକ ନୂତନ ଇଶକାସିଷ୍ମ 
ବକିାେ ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି

ଶଖଳର ନୂଆ 
ଇଶକା ସିଷ୍ମ ୍
ଫଳର୍ର ତୃଣମଳୂରୁ 
ର୍ହବ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ 

ଟାଶଗ୍ଷଟ୍ ଅଲିମ୍କ୍ି 
ଶପାଡିୟମ ୍ସି୍ମ ୍(TOPS)  

ଶଖଶଲା ଇଣି୍ଆ: 
ଶଖାଜବିାଠୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଯାଏ ...

n ଏହ ିରଯାଜନା 2014 ରର ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଥିଲା, ଏଥିରର ରଖଳାଳଙି୍କ ତାଲିମ, 
ଖର୍୍ଷ, ପ୍ରତରିଯାଗିତାରର ଅଂଶଗ୍ରହଣଠାରୁ 

ଆରମ୍ଭ କର ିଶୀର୍ଷ ସ୍ରର ଆଥରଲଟ୍ 
ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ପ୍ରରତ୍କ ୋୟିତ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା 

ମନ୍ତଣାଳୟ ବହନ କରର।

n ରସହଭିଳ,ି TOPS ଜୁନଅିର ରଯାଜନାରର 
254 ରଶ୍ଷ୍ ରଖଳାଳଙୁି୍କ ଚୟନ କରାଯାଇ 

ଭବରି୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଇଛ ି|

n 2016ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ଏହ ିରଯାଜନାର 
ଉରଦେଶ୍ ରହଉଛ ିତକୃ ଣମଳୂ ସ୍ରରୁ ରଖଳାଳୀ 
ଚୟନ କରବିା ଏବଂ ରସମାନଙୁ୍କ ତାଲିମ ସହତି 
ସମସ୍ ସବୁଧିା ରଯାଗାଇବା।

n 2014 ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ରେଶରର 38 ଟ ିକ୍ରୀଡ଼ା 
ଭିର୍ଭୂିମି ଥିଲାରବରଳ ରଖରଲା ଇଣି୍ଆ ପରର 
ଏହ ିସଂଖ୍ା 360 କୁ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି ଏହା 
ସହତି, ମରନାନୀତ ପ୍ରତଭିାମାରନ ନଜିକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତକର ିଶୀର୍ଷକୁ ଉନ୍ନୀତ ରହାଇ ଚାଲିଛନ୍।ି 

ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଆ 
29 ଅଗଷ୍ 2019 ରର 'ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯାନ' ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଫିଟ୍ 

ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯାନର ଉରଦେଶ୍ ରହଉଛ ିଜୀବନରଶୈଳୀରୁ ରନଇ ରେୈନଦେନି ଜୀବନ ଯାଏ 
ଶାରୀରକିଭାରବ ସକି୍ରୟ ରହବିା ତଥା ଜୀବନରଶୈଳୀରର ପରବିର୍୍ଷନ ଆଣିବା।  ଏହା 
ଅଧୀନରର ବେି୍ାଳୟରୁ ଜଲିୋ ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ଅରନକ କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ଆରୟାଜନ କରାଯାଉଛ।ି 

ଅଗଷ୍ଟ 2016 କ୍ୱାବତିନନେ ନବୈଠକନର 2020, 
2024 ଏବଂ 2028 ପୱାଇଁ ଅଲତିମ୍ପତିକ୍ ନଗମ୍ସ 
ଲୱାଗତି ବତିସୃ୍ତ କୱାେ୍ଷ୍ ନେୱାଜନୱା ପ୍ସୁ୍ତ କରତିବୱାକୁ 
ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ଏକ େୱାସ୍ନଫୱାସ୍ଷ ଗଠନ କରତିବୱାକୁ 
ନତିନଦେ୍ଷଶ ନେଇଥିନଲ। 2028 ଲସ୍ ଆନଞ୍ଜଲସ୍ 
ଅଲତିମ୍ପତିକ୍ସନର ଭୱାରତକୁ ନଶ୍ଷ୍ଠ 10 େତି ନେଶ ମଧ୍ୟନର 
ସୱାମତିଲ୍ କରତିବୱାକୁ ଲକ୍ଷ୍ ଧୱାେ୍ଷ୍ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା।
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FASTag ସ�ତି ଟଙ୍କା 
ଏବଂ ସମୟ ସଞ୍ୟ କରନ୍ତୁ 
ଜୱାତୀ� ରୱାଜପଥନର ନେୱାଲ୍ ପ୍ୱାଜୱାନର ଲମବେୱା ଧୱାଡ଼ତି, ନଗେ 
କୱାରବୱାରନର େୁନ୍ଷୀତତି ଏବଂ ବତିବୱାେକୁ େୂନରଇବୱା ଲୱାଗତି 
ନକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର 15/16 ନଫବୃଆରୀ, 2021 ମଧ୍ୟରୱାତ୍ତିରୁ 
ନେଶର ଜୱାତୀ� ରୱାଜପଥସ୍ତିତ ଫତି  ପ୍ୱାଜୱାଗୁଡ଼ତିକୁ ଫୱାଷ୍ଟୱାଗ୍ 
ପ୍ୱାଜୱା ଭୱାନବ ନଘୱାରଣୱା କରତିଛନ୍ତି। ଏଥିପୱାଇଁ ସମସ୍ େୱାନନର 
FASTag ବୱାଧ୍ୟତୱାମଳୂକ କରତିବୱା ସହତିତ, ଏହୱା ନତି�ମ 
କରୱାେୱାଇଛତି ନେ FASTag ବତିନୱା େେତି ନକୌଣସତି ଗୱାଡତି  
ନେୱାଲ୍ ପ୍ୱାଜୱା ନେଇ େୱାଏ ନତନବ ତୱାକୁ ପ୍େୁଜ୍ ଶୁଳ୍କର 
େୁଇଗୁଣ ନେବୱାକୁ ପଡ଼ତିବ। ଏହତି ସଂସ୍ୱାରର ସକରୱାତ୍ମକ 
ପ୍ଭୱାବ ସୱାମନୱାକୁ ଆସତିଛତି। 

n ମାର୍୍ଷ 2022 ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ାଙ୍କଗୁଡ଼କି 
ପ୍ରାୟ 5 ରକାଟ ିFASTag ପ୍ରୋନ କରଛିନ୍ି

n 2021 ବର୍ଷର ମଲୂ୍ାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ, FASTag 
ର ବ୍ବହାର ଦ୍ାରା ବାର୍ଣିକ 35 ରକାଟ ିଲିଟର ଇନ୍ଧନ 
ସଞ୍ୟ ରହାଇଛ।ି

n 9.78 ଲକ୍ଷ ଟନରୁ  ଅଧିକ କାବ୍ଷନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କମ୍ 
ନଗି୍ଷତ ରହାଇଛ।ି 

ନେଶନର ସରକୱାରୀ ରେ� ପ୍ରେତି�ୱାନର େୁନ୍ଷୀତତିର ପୁରୁଣୱା ନରକଡ୍ଷକୁ େୃଷ୍ଟତିନର ରଖି ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ ଡତିଜତିେୱାଲ ଇଣ୍ତିଆ ଅଧୀନନର ସରକୱାରୀ 
ବତିଭୱାଗର ରେ�ନର ସ୍ଚ୍ଛତୱା ରକ୍ଷୱା ଲୱାଗତି 9 ଅଗଷ୍ଟ 2016ନର ଏକ ସରକୱାରୀ ଇ-ମୱାନକ୍ଷେ ନପ୍ସ (ଜତିଏମ) ନପୱାେ୍ଷୱାଲ ଆରମ୍ଭ କରତିଥିନଲ।   ସମସ୍ 
ବତିଭୱାଗ ପୱାଇଁ ଏହୱା ମୱାଧ୍ୟମନର ରେ� ବୱାଧ୍ୟତୱାମଳୂକ କରୱାେୱାଇଛତି। ବତ୍୍ଷମୱାନ ସମବୱା� ସମତିତତି ମଧ୍ୟ ଏହତି ନପୱାେ୍ଷୱାଲନର ନେୱାଗ ନେଇଛନ୍ତି।

n GeM ରର 49 ଲକ୍ଷ ବରିକ୍ରତାଙ୍କ ଠାରୁ 2.78 ଲକ୍ଷ ରକାଟ ିମଲୂ୍ର 54 ଲକ୍ଷ ଉତ୍ାେ କ୍ରୟ ରହାଇଛ।ିଫଳରର  ପ୍ରାୟ ଏକ ବଲିିୟନ ଆରମରକିୀୟ 
ଡଲାର ସଞ୍ୟ ରହାଇଥିଲା। GeM ରର ପ୍ରାୟ 62000 ସରକାରୀ ରକ୍ରତା ଉପଲବ୍। 2021-22 ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷରର, ଏହାଦ୍ାରା ଏକ ଲକ୍ଷ ରକାଟ ି
ଟଙ୍କା କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା।

99

100 GeM ରୁ ସ୍ୱଚ୍ତା 

ଆଉ ଏଶବ 
ଅମତୃ ଯାତ୍ା

ଶତ ପ୍ରତିଶତ ର୍ଲାକଙ୍କ ପାଖର୍ର ପହଞ୍ବିା ଲକ୍୍ 
ର୍ନଇ ବିକଶତି ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା 
ଦିଗର୍ର ଅଗ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ର…

କଭର ଶଷ୍ାରି ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ା
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କ୍ାବଶିନଟ୍ ନଷି୍ପତି୍

n ନତି�ମ - 3 ଲକ୍ଷ େଙ୍କୱା ପେ୍ଷ୍ନ୍ ସ୍ଳ୍ପକୱାଳୀନ କୃରତି ଋଣ 
ଉପନର ବୱାରଷିକ 1.5% ସଧୁ ସବସତିଡତି ଅନୁନମୱାେତିତ।

n ପ୍ଭୱାବ: କକୃର ିରକ୍ଷତ୍କୁ ପଯ୍ଷ୍ାପ୍ ଋଣ ସନୁଶିି୍ତ କରବିା ପାଇଁ 
ଏହ ି ପେରକ୍ଷପ ନଆିଯାଇଛ,ି ଯାହା ପଶୁପାଳନ, େୁଗ୍ଧ, 
କୁକୁଡ଼ା, ମତ୍ସ୍ଚାର ରକ୍ଷତ୍ରର ନଯୁିକି୍ ସରୁଯାଗ ବକୃଦ୍ଧ ିକରବି। 
ଏହ ି ରଯାଜନା ଅଧୀନରର 2022-23 ରୁ 2024-25 
ମଧ୍ୟରର 34,856 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ଅତରିକି୍ ବରଜଟ୍ ବ୍ବସ୍ା 
ଆବଶ୍କ ରହବ। ଠକି ସମୟରର ଋଣ ପରରିଶାଧ କରୁଥିବା 
ଚାରୀମାରନ ବାର୍ଣିକ 4 ପ୍ରତଶିତ ସଧୁ ହାରରର ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆେ ି
କକୃର ିଋଣ ରନବା ଜାର ିରଖିରବ।

n ନତିଷ୍ପତ୍ତି - ସୱାଧୱାରଣ ବ୍ବହୱାରକୱାରୀଙ୍କ ପୱାଇଁ ପୱାରମ୍ପରତିକ 
ଜ୍ୱାନ ଡତିଜତିେୱାଲ୍ ଲୱାଇନବ୍ରୀ ଡୱାେୱାନବସ ପୱାଇଁ ଅନୁମତତି। 
2001ନର ପ୍ତତିଷ୍ଠତିତ ଭୱାରତୀ� ପୱାରମ୍ପରତିକ ଜ୍ୱାନର ଏହୱା 
ଏକ ପ୍ୱାଥମତିକ ଡୱାେୱାନବସ୍।

n ପ୍ଭୱାବ: ପାରମ୍ପରକି ଜ୍ାନ ଡଜିଟିାଲ ଲାଇରବ୍ରୀ ରଖାଲିବା 
ଦ୍ାରା  ଭାରତର ମଲୂ୍ବାନ ଐତହି୍କୁ  ଆଧାର କର ିବଭିିନ୍ନ 
ରକ୍ଷତ୍ରର ଗରବରଣା, ବକିାଶ ଓ ନବସକୃଜନକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ମିଳବି। ଏହା ଜ୍ାନ ଏବଂ ରବୈରୟିକ ସୀମାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ 
କରବିାରର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ଷ ପେରକ୍ଷପ ଭାରବ କାଯ୍ଷ୍ କରବି। 
ଏହାର ବର୍୍ଷମାନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରକି ଔରଧକୁ 
ବ୍ାପକ ରୂରପ ଆପଣାଇବା ଲାଗି ସବୁଧିା ପ୍ରୋନ କରବି।   

n ନତିଷ୍ପତ୍ତି - ମଲୂ୍ ସହୱା�ତୱା ନେୱାଜନୱା ଅଧୀନନର ହରଡ଼, 
ଚଣୱା, ମସରୁ ରେ� ସୀମୱା 25 ପ୍ତତିଶତରୁ 40 ପ୍ତତିଶତକୁ 
ବୃଦ୍ତି କରତିବୱା ପୱାଇଁ ଅନୁନମୱାେନ। ଏହୱା ସହତିତ, ବତିଭତିନ୍ନ 
କଲ୍ୱାଣକୱାରୀ ନେୱାଜନୱାନର ବ୍ବହୱାର ପୱାଇଁ ବଫର୍ ଷ୍ଟକରୁ 
ରତିହୱାତତି ମଲୂ୍ନର 1.5 ମତିଲତି�ନ୍ େନ୍ ଚଣୱାଡୱାଲତି ମକୁ୍ 
କରତିବୱାକୁ ରୱାଜ୍ ତଥୱା ନକନ୍ଦ୍ରଶୱାସତିତ ଅଞ୍ଳକୁ ଅନୁମତତି।

n ପ୍ଭୱାବ: ରାଜ୍ଗୁଡ଼କୁି ‘ପ୍ରଥରମ ଆସ, ପ୍ରଥରମ ପାଅ’ 
ଆଧାରରର ଉତ୍ସ ରାଜ୍ ଗୁଡ଼କିରର ନଗି୍ଷମ ମଲୂ୍ ଉପରର 
କରିଲାଗ୍ରାମ ପିଛା 8 ଟଙ୍କା ରହିାତ ିସହତି   15 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ 
ଚଣା ଉଠାଇବାକୁ ରାଜ୍ମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ାବ େଆିଯିବ। ଏହ ି
ରଯାଜନା କାଯ୍ଷ୍କାରୀ ପାଇଁ ସରକାର 1,200 ରକାଟ ିଟଙ୍କା 
ଖର୍୍ଷ କରରିବ।

n ନତିଷ୍ପତ୍ତି - ଜରୁରୀକୱାଳୀନ ନରେଡତିଟ୍ ଲୱାଇନ୍ ଗ୍ୱାନରଣ୍ତି 
ନେୱାଜନୱାର ସୀମୱା 4.5 ଲକ୍ଷ ନକୱାେତିରୁ 5 ଲକ୍ଷ ନକୱାେତିକୁ  
ଅଥ୍ଷୱାତ୍ 50,000 ନକୱାେତିେ େଙ୍କୱା ବଢୱାଇବୱାକୁ  ଅନୁନମୱାେନ।

n ପ୍ଭୱାବ: ଏହ ିଅଭିବକୃଦ୍ଧ ିଦ୍ାରା ଋଣୋତା କମ୍ପାନୀମାନଙୁ୍କ ଏହ ି
ରକ୍ଷତ୍ରର ମଧ୍ୟମ ଓ କମ୍ ସଧୁରର ଅତରିକି୍ ଋଣ ରେବା 
ଲାଗି ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରଥିାଏ। ଏହାଦ୍ାରା ସମ୍ପକୃକ୍ ସଂସ୍ାଗୁଡ଼କି 
ନଜିର ଆବଶ୍କତାକୁ ପୂରଣ କରବିାରର ସକ୍ଷମ ରହରବ।  
ଏହ ି ଅତରିକି୍ ରାଶ ି ଆତଥି୍ ଏବଂ ଆନୁରଙି୍କ ରକ୍ଷତ୍ର 
ଉରେ୍ାଗଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ନଦି୍ଧ୍ଷାରତି କରାଯାଇଛ।ି n

ଅନ୍ନଦାତାଙୁ୍କ ସ�ଜ ଋଣ 
କୃରକମୱାନଙୁ୍କ ସଲୁଭ ମଲୂ୍ନର, ବତିନୱା ନକୌଣସତି ପ୍ତତିବନ୍ଧକନର ଋଣ ପ୍େୱାନକୁ 

ସନବ୍ଷୱାର୍ ପ୍ୱାଥମତିକତୱା ନେଇଛନ୍ତି ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀଙ୍କ ନନତୃତ୍ୱୱାଧୀନ ନକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୱାର। ଏହୱାକୁ ଆଖିନର ରଖି ବତିଭତିନ୍ନ ସମ�ନର କୃରତିଜୱାତ ଦ୍ରବ୍ ଏବଂ 

ନସବୱା ରେ� କରତିବୱାଲୱାଗତି ନସମୱାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ କରତିବୱା ପୱାଇଁ କତିସୱାନ୍ ନରେଡତିଟ୍ କୱାଡ୍ଷ 
ନେୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା।  କୃରକମୱାନଙୁ୍କ ସବ୍ଷନତିମନ ସଧୁ ପ୍େୱାନ ଲୱାଗତି 
ସନୁେୱାଗ ନେବୱା ଉନଦେଶ୍ନର ଭୱାରତ ସରକୱାର ଏକ ସଧୁ ସବସତିଡତି ନେୱାଜନୱା 

ମଧ୍ୟ ଚଳୱାଇଛନ୍ତି। ଏହୱାର ନୱାମକୁ ବତ୍୍ଷମୱାନ ସଂନଶୱାଧିତ ସଧୁ ଅନୁେୱାନ ନେୱାଜନୱା 
ରଖୱାେୱାଇଛତି। ସ୍ଳ୍ପ ସଧୁ ହୱାରନର କୃରକମୱାନଙୁ୍କ ସ୍ଳ୍ପ ମତିଆେତି ଋଣ ପ୍େୱାନ ଏହୱାର 

ଲକ୍ଷ୍ ରହତିଛତି। 
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ଗଜୁରାଟପାଇ ଁଶକାଟି ଶକାଟି 
ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପ�ାର 

ଗୁଜରୱାେ ପୱାଇଁ ଏକ ନଛୱାେ ଅଞ୍ଳରୁ ଆସତି 
ନେଶର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ଭୱାନବ ନନତୃତ୍ୱ 

ସମ୍ଭୱାଳତିଥିବୱା ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀଙ୍କ ଲୱାଗତି ନତିଜ 
ଗୃହ ରୱାଜ୍ ଲୱାଗତି ବତିନଶର ଆଗ୍ରହ ରହତିଛତି। 

ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନହବୱା ପନର ନସ ନେନତନବନଳ 
ବତି ଗୁଜରୱାେ ଗସ୍ନର େୱାଇଛନ୍ତି ନତିଜ ରୱାଜ୍ 

ପୱାଇଁ କତିଛତି ନୱା କତିଛତି ଉପହୱାର ନଘୱାରଣୱା 
କରତିଛନ୍ତି। ଏଥର 27 ଓ 28 ଅଗଷ୍ଟକୁ ନସ 
େନତନବନଳ ପୁଣତିଥନର ଗୁଜରୱାେ ଗସ୍ନର 

େୱାଇଥିନଲ, ଅହମ୍େୱାବୱାେ, ଭୂଜ ଏବଂ 
ଗୱାନ୍ଧତିନଗରନର ଆନ�ୱାଜତିତ କୱାେ୍ଷ୍ରେମନର 

ଅନନକ ପ୍କଳ୍ପର ଉଦ୍ୱାେନ ଓ ଶତିଳୱାନ୍ୱାସ...। 

ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛଠାରର 2001ରର ଆସଥିିବା ବନିାଶକାରୀ 
ଭୂକମ୍ପ ପରର କଛି ି ରଲାକ କଚ୍ଛ ନଷ୍ ରହାଇଯାଇଥିବା 
 ଗ୍ରହଣ କରରିନଇଥିରଲ। ରସମାରନ ଭାବ ିରନଇଥିରଲ 

ରଯ କଚ୍ଛ ଆଉ ରକରବ ଉଠ ିପାରବି ନାହିଁ। କନୁି୍ ଏହ ିସଂଶୟରର 
ଥିବା ରଲାରକ କଚ୍ଛର ଭାବନାକୁ ଅଣରେଖା କରଥିିରଲ। 
ଭୂକମ୍ପ ପରର ଗୁଜରାଟର ଏହ ି କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଳ ଏରବ ଉରେ୍ାଗ, 
କକୃର,ି ପଯ୍ଷ୍ଟନ ଆେରି ସମକୃଦ୍ଧ ରକନ୍ଦ୍ର ରହାଇଛ।ି କଛି ି ସମୟ 
ଭିତରର କଚ୍ଛ ପୁଣିଥରର ଠଆି ରହାଇଛ ି ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ 
େଅୁତଗତରିର ଅଗ୍ରସର ରହଉଥିବା ଏକ ଜଲିୋରର ପରଣିତ 
ରହାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ କହନ୍,ି ‘ କଚ୍ଛର 
ରଲାରକ, ଭୂଜ୍ର ରଲାକଙ୍କ ଭୁଜସବୁ ଏହ ିପୂରା ଅଞ୍ଳର କାୟାକଳ୍ପକୁ 
ପୁନଃନମି୍ଷାଣ କରଛିନ୍।ି କଚ୍ଛର ଏହ ିକାୟାକଳ୍ପ ଖାଲି ଭାରତବର୍ଷ 
ନୁରହଁ, ପୂରା ବଶି୍ୱର ପ୍ରମଖୁ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନରର ଗରବରଣାର ବରିୟ 
ରହାଇଛ।ି 2001ରର  ସମୂ୍ପର୍୍ଷ ଭାରବ ବଧି୍ୱସ୍ ରହଲାପରଠାରୁ 

ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଏମଙ୍କ ଗଜୁରାଟ ଗସ୍ତ
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ସୃ୍ମତ ିବନ ସ୍ାରକ
ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ ଭୁଜ ଜତିଲେୱାନର ସୃ୍ମତତି ବନ ସ୍ମୱାରକୀ ଉଦ୍ ଘୱାେନ 

କରତିଥିନଲ। ପ୍ୱା� 470 ଏକର ଜମତିନର ଏହୱାକୁ ନତିମ୍ଷୱାଣ କରୱାେୱାଇଛତି। 
କଚ୍ଛବୱାସୀଙ୍କ େୃଢତୱାକୁ ସମପଷିତ ଏହତି ସଂଗ୍ରହୱାଳ� 2001 ଭୂକମ୍ପ ପନର 
ଭୂଜର େୱାତ୍ୱାକୁ ବର୍୍ଷନୱାକରତିଛତି। ସଂଗ୍ରହୱାଳ�କୁ 7େତି ବତିର�ନର 7 ଭୱାଗ 

କରୱାେୱାଇଛତି। 

ସହକାରର କହଥିିଲୁି ରଯ ଆରମ ବପିେକୁ ସରୁଯଗରର ପରଣିତ 
କରବିା। ମୁଁ ଲାଲ୍ କଲିୋରୁ କହଛି ି 2047ରର ଭାରତ ବକିଶତି 
ରେଶରର ପରଣିତ ରହବ। ରଯଉଁମାରନ ରମାରତ ରସରତରବରଳ 
ଶୁଣିଥିରଲ, 2001-02 ମସହିାରର ମୁଁ ଯାହା କହଥିିଲି କଚ୍ଛ  
ସମ୍ପକ୍ଷରରୀ ତାହାକୁ ମରନ ପକାଉଥିରବ ରସମାରନ ହକୃରେବୋଧ 
କରୁଥିରବ ରଯ, ରସରତରବରଳ ରଯଉଁ ସ୍ୱପନେ ଆରମ ରେଖିଥିଲୁ 
ତାହା ସାକାର ରହାଇଛ।ି  2047ରର ଏହାକୁ ସାରା ହଦୁିେସ୍ାନ ବ ି
କର ିରେଖାଇବ। 2001ର ବପିେ ପରର କଚ୍ଛ ନା ରକବଳ ଖାଲି 
ରକବଳ ନଜିର ବକିାଶ କରଛି ିବରଂ ସାରା ଗୁଜରାଟକୁ ଏକ ନୂଆ 
ଶଖିରରର ପହଞ୍ାଇଛ।ି 

କଚ୍ଛର ପରତିବତ୍ଷିତ ଛବତି: ବତିନୱାଶରୁ ବତିକୱାଶ ଆଡ଼କୁ 
2003ରର କଚ୍ଛରର କ୍ରାନ୍ଗୁିରୁ ଶ୍ାମଜୀ କକୃ୍ବମ୍ଷା ବଶି୍ୱବେି୍ାଳୟ 
ସହ 35ଟ ିନୂଆ କରଲଜ ବ ିସ୍ାପନା କରାଯାଇଛ।ି ଖାଲି ରସତକି ି
ନୁରହଁ, ଏହ ି କମ୍ ସମୟ ଭିତରର 1000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଲୁ୍ ବ ି
ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ ିକଚ୍ଛରର ଭୂକମ୍ପ ନରିରାଧୀ ଆଧୁନକି 
ହସି୍ପଟାଲ୍ ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଇଛ।ି 200ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଚକିତି୍ସା 
ରକନ୍ଦ୍ର କାଯ୍ଷ୍ କରୁଛ।ି ରଯଉଁ କ୍ଛ ସବୁରବରଳ ଶୁଖିଲା ପଡୁ଼ଥିଲା 
ଆଜ ି ରସହ ି କଚ୍ଛ ଜଲିୋ ପ୍ରତ ି ଘରର ନମ୍ଷୋର ପାଣି ପହଞ୍ଛି।ି 
ଆଜ ିକଚ୍ଛରର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ାରର ରଚକ୍ ଡ୍ାମ୍ ନମି୍ଷାଣ 
କରାଯିବା ସହ ସଜୁଳାମ୍-ସଫୁଳାମ୍ ଜଳ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରର 
ହଜାର ହଜାର ରହକଟେର ଚାରଜମିରର ଜଳ ରସଚନ ବ୍ବସ୍ା 
କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଭୁଜଠାରର  ପ୍ରାୟ 
4400 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟରର ନମି୍ଣିତ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉ୍ାଟନ 

n ପୁନଜ୍ଷନ୍ମ
n ପୁନଃ ରଖାଜ
n ପୁନଃସ୍ାପନା
n ପୁନଃନମି୍ଷାଣ 
n ପୁନବ୍ଣିଚାର
n ପୁନଜ୍ଷୀବନ
n ନବୀନୀକରଣ 

କଚ୍ଛରର ରଯଉଁ କାଯ୍ଷ୍ସବୁ ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ ି ତାହା କଳ୍ପନା 
ବାହାରର।’  ମକୃତୁ୍ ଏବଂ ବପିେ ଭିତରର ଆରମ 2001ରର କଛି ି
ସଙ୍କଳ୍ପ ରନଥିିଲୁ ଆଉ ଆଜ ିତାହାକୁ ବାସ୍ବରର ପରଣିତ କରପିାରଛୁି। 
ଏହକି୍ରମରର ଆରମ ଆଜ ି ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରବୁି 2047ରର 
ତାହା ନଶିି୍ତଭାରବ  ବାସ୍ବ ରୂପ ରନବ।  ପ୍ରଧାନମନ୍ଅୀ କହଥିିରଲ, ‘ 
ରମାର ମରନ ଅଛ,ି ରସହ ିକଷ୍କର ପରସି୍ିତରିର ମୁଁ ବଡ଼ ଆତ୍ମ ବଶି୍ୱାସ 

ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଏମଙ୍କ ଗଜୁରାଟ ଗସ୍ତ
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କରଛିନ୍।ି 
ସେ୍ଷାର ସରରାବର ରଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ଷତ 357 କରିଲାମିଟର 

ଲମ୍ବା କଚ୍ଛ ଶାଖା ରକନାରେ ଉ୍ାଟନ କରଥିିରଲ। ସହ୍ଷେ ରଡରୀର 
ନୂଆ େୁଗ୍ଧ ପ୍ରରସସଂି ଓ ପ୍ାକଙି୍ସ୍  ପ୍ାଣ୍ଟ, ଭୁଜରର ଆଞ୍ଳକି ବଜି୍ାନ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରମତ ଆଉ କଛି ିପ୍ରକଳ୍ପ,  ଭୁଜ-ଭୀମାସର ରରାଡ୍ ସହତି 

1,500 ରକାଟ ି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍୍ଷରର ପ୍ରସ୍ାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 
ଭିର୍ପି୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ କରଥିିରଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗାନ୍ଧଧିାମଠାରର ଡା. 
ବାବା ସାରହବ ଆରମ୍ବେକର କରନ୍ନ୍ନ୍ ରସଣ୍ଟର, ଅଞ୍ଜାରଠାରର 
ବାଲ ସ୍ାରକ, ଭୁଜ 2 ସରବ୍ଷ୍ସନ୍ ନଖତ୍ାଣା ଆେ ିଅରନକ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ଉ୍ାଟନ କରଥିିରଲ। n

ଆଜ ି ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରର ବୁରଲଟ୍ ରଟ୍ନ୍ାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ଉର୍ରପ୍ରରେଶର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଠାରର ବକିାଶର ଅରନକ କାହାଣୀ ଭାରତ-
ଜାପାନ୍ ବନୁ୍ଧତ୍ୱର ଉୋହରଣ ରଲଖିଛ।ି ଏହାସହ ଏହ ି ବନୁ୍ଧତାର କଥା 
ରଯରତରବରଳ ଉରଠ, ରସରତରବରଳ ପ୍ରତଟି ି ଭାରତବାସୀ, ଜାପାନର 
ପୂବ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସ୍ୱଗ୍ଷୀୟ ସରିଞ୍ଜା ଆରବଙୁ୍କ ନଶି୍ୟ ସ୍ରଣ କରଥିାନ୍।ି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ, ସଜୁୁକରି ଭାରତରର 40 ବର୍ଷ ପୂରା ରହବା 
ଅବସରରର  ଗାନ୍ଧମିଦେରିଠାରର ଆରୟାଜତି ଏକ ଉତ୍ସବରର କହଥିିରଲ, 
‘ଆମ ପ୍ରରଚଷ୍ାରର ଆରମ ସବୁରବରଳ ଜାପାନ ପ୍ରତ ି ନଜିର ଶ୍ଦ୍ଧା 
ପରପି୍ରକାଶ କରଛୁି ଆଉ ରସଥିଲାଗି ସଜୁୁକ ିସରମତ ପ୍ରାୟ 125ରୁଅଧିକ 
ଜାପାନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଜରାଟରର କାମ କରୁଛନ୍।ି’’ ଗୁଜରାଟରର 13 
ପୂରବ୍ଷ ସଜୁୁକରି ଆଗମନ ରହାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜ ି ଗୁଜରାଟ ବଶି୍ୱର 
ଏକ ପ୍ରମଖୁ ରମାଟରଗାଡ଼ ି ନମି୍ଷାଣ ରକ୍ଷତ୍ ଭାରବ ପରଚିତି ରହାଇଛ।ି 
କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରର ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କସିେିାଙ୍କ ଭିଡଓି ପ୍ରସାରତି 
ରହାଇଥିଲା। ଏଥିରର ରସ କହଥିିରଲ, ‘ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀଙ୍କ ରନତକୃ ତ୍ୱରର 
ନମି୍ଷାଣ ରକ୍ଷତ୍ରର ସହାୟତା କାରଣରୁ ଭାରତରର ବକିାଶ େରୁତ ଗତ ିଲାଭ 
କରପିାରଛି।ି’ ଏହାସହ ରସ କହଥିିରଲ ରଯ, ଭାରତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରର 
ସାମରକି ସହରଯାଗ ବକୃଦ୍ଧ ି ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ ଏବଂ ମକୁ୍ ଇରଣ୍ା ପାସଫିିକ୍ 
ହାସଲ ପାଇଁ ରଚଷ୍ା କରବିା ଲାଗି ଜାପାନ େକୃଢ ସଂକଳ୍ପତି ରହଛି।ି 

ସଜୁକୁ ିଗରୁପର ଦୁଇ ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରଖଶିଲ ନଅି ଁ
ଏହ ି କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ସଜୁୁକ ି ଗରୁପ୍ର େୁଇ 
ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଭିର୍ପି୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ କରଥିିରଲ। ଏଥିରର ଗୁଜରାଟର 
ହୌସଲଠାରର ସଜୁୁକ ି ରମାଟର ଦ୍ାରା ଗୁଜରାଟ ଇରଲକଟେ୍ି କ ବ୍ାରଟରୀ 
ମ୍ାନୁଫ୍ାକ୍ଚରଂି ୟୁନଟି୍ ସାମିଲ୍। ଏଥିଲାଗି  ପ୍ରାୟ 7,300 ରକାଟ ିଟଙ୍କା 
ନରିବଶ ରହବ। 

‘ସତୁା କାଟିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ପ୍ରାଥ୍ଷନାଠାରୁ କମ ୍ନୁଶ�’ଁ
ଖେୀ ବସ୍ତର ପ୍ରସାର କରବିା, ଯୁବାବଗ୍ଷଙ୍କଠାରର ଏହାର ଆେର 
ବଢାଇବା ଏବଂ ଖେୀ ଉତ୍ାେଗୁଡ଼କି ସମ୍ବନ୍ଧରର ସରଚତନତା ବକୃଦ୍ଧ ି
ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ନରିନ୍ର ପ୍ରୟାସ ଜାର ିରଖିଛନ୍।ି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସଦ୍ାରା ହିଁ 2014ରୁ ଖେୀ ବକି୍ରୀରର ଚାରଗୁିଣା 
ବକୃଦ୍ଧ ି ପାଇଛ।ି  ରକବଳ ଗୁଜରାଟରର ଖେୀ ବକିି୍ର ଆଠଗୁଣା ବଢଛି,ି 
ଆଉ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଖେୀ ଓ ଗ୍ରାରମାରେ୍ାଗ  କାରବାର ଏକ ଲକ୍ଷ 
ରକାଟ ିଟଙ୍କା ପାର କରପିାରଛି।ି ଏହ ିରକ୍ଷତ୍ ଦ୍ାରା 1.75 ରକାଟ ିନୂଆ 
ନଯୁିକି୍ ସକୃଷି୍ ରହାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଅହମ୍ୋବାେର ସାବରମତୀ ନେୀ 
କୂଳରର ଆରୟାଜତି ଖେୀ ଉତ୍ସବରର ଭାଗ ରନଇଥିରଲ ଆଉ ଚରଖା 
ସାଙ୍ରର ନଜିର ବ୍କି୍ଗତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମରନ ପକାଇଥିରଲ। ଏହା ସହ 
ରସ ନଜି ପିଲାେନି କଥାକୁ ବ ି ମରନ ପକାଇଥିାରଲ ରଯରତରବରଳ 
ତାଙ୍କ ମା’ ଚରଖା ଚଳାଉଥିରଲ, ସତୁା କାଟୁଥିରଲ। ଏହ ିଅବସରରର 
ରସ କହଥିିରଲ ରଯ, ‘ସାବରମତୀ କୂଳ ଆଜ ିଧନ୍ ରହାଇଛ ିକାରଣ 
ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଅବସରରର ଏକସରଙ୍ 7,500 ଝଅି ଏବଂ 
ଭଉଣି ଆଜ ିଚରଖାରର ସତୁା କାଟ ିଇତହିାସ ସକୃଷି୍ କରଛିନ୍।ି ଚରଖାରର 
ସତୁା କାଟବିା  ରକୌଣସ ିପଜୂାରୁ କମ୍ ନୁରହ’ଁ’

ଖଦୀ ଉତ୍ବ: ସ୍ୱତନ୍ତତା ସଂଗ୍ାମ ଦନିଶର 
ଖଦୀ ଓ ଏ�ାର ମ�ତ୍ତ୍ୱକୁ ସମ୍ାନ 
n ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମକୃତ ମରହାତ୍ସବର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ 

ଆରୟାଜତି ଏଭଳ ିକାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ, ଖେୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରବିା 
ଏବଂ ସଂଗ୍ରମା େନିରର ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ମରନ ପକାଇବା 
ଲାଗି ଉଦେଷି୍। 

n ଚରଖାର ବକିାଶ’- 1920ରର ବ୍ବହାର କରାଯାଇଥିବା 
22 ପ୍ରକାରର ଚରଖା ପ୍ରେଶ୍ଷନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ରସରତରବଳଠୁ ରନଇ ଆଜ ି ଯାଏ ରଯଉଁ ନବସକୃଜନ 
ଚରଖାରର ରହାଇଛ ି ତାହାକୁ ଏଠାରର ସାମିଲ୍ 
କରାଯାଇଥିଲା। 

n ଏଥିରର ‘ୟରବୋ ଚରଖା’ ଭଳ ି ଚରଖା ବ ି ସାମିଲ୍ 
ଥିଲ, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରବରଳ ବ୍ବହାର 
କରାଯାଉଥିବା ଚରଖାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ରପାଣୁ୍ରୁ ଖେୀ 
ପ୍ରସୁ୍ତରି ସଧିା ପ୍ରେଶ୍ଷନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 

ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଏମଙ୍କ ଗଜୁରାଟ ଗସ୍ତ

ସଜୁକୁୀକୁ 40 ବଷ୍ଷ, ଭାରତ-ଜାପାନ 
ଦୃଢ ଭାଗିଦାରୀର ପ୍ରତୀକ 
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ରାଷ୍ଟ୍ର ଅମତୃା �ସି୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଶ�ାମି ଭାବା କ୍ାନ ୍ସର �ସି୍ଟାଲ୍ 

ସ୍ୱାସ୍୍ ଶକ୍ତ୍ର ନୂଆ ଜନ-କ୍ାନ୍ ି
ଭୱାରତକୁ ବତିକଶତିତ ରୱାଷ୍ଟ୍ରନର ପରତିଣତ କରତିବୱା ଲୱାଗତି ସ୍ୱାସ୍୍ ନସବୱା ବତି ବତିକଶତିତ ନହବୱା ଜରୁରୀ, ଆଉ ଏଥିଲୱାଗତି ନେ ଖୱାଲତି  ବଡ଼ ବଡ଼ 
ନକୱାଠୱାବୱାଡ଼ତି ନତିମ୍ଷୱାଣ କରତିନେନଲ ସମସ୍ୱା ସମୱାଧୱାନ ନହୱାଇେତିବ ତୱା ନୁନହ,ଁ ଉପେୁକ୍ ସଂଖ୍ୱାନର ଡୱାକ୍ର, ପୱାରୱାନମଡତିକ୍ସ ଓ ହ୍ ତିେୱାଲ୍ 

ଷ୍ଟୱାଫଙ୍କର ବତି  ଆବଶ୍କ ନହୱାଇଥୱାଏ। ଏହତିକୱାରଣରୁ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ସ୍ୱାସ୍୍କୁ ଛଅେତି ନମୌଳତିକତୱା ସମ୍ପନ୍ନ ବଗ୍ଷନର ବୱାଣ୍ତି ସମଗ୍ରତୱା ଆନକୁ 
ପୱାେ ବଢୱାଇଛନ୍ତି, ନେଉଁଥିନର ଘନରୱାଇ ନକ୍ଷତ୍ ସହ ଆଧ୍ୟୱାତ୍ମତିକ ନକ୍ଷତ୍ ବତି ନେୱାଡ଼ତି ନହଉଛତି, େମ୍ଷଗୁରୁମୱାନନ ବତି ସୱାମନୱାକୁ ଆସଛୁନ୍ତି, ଆଉ 
ସମୱାଜର ସବୁ ବଗ୍ଷର ସୱାହୱାେ୍ ଦ୍ୱାରୱା ସ୍ୱାସ୍୍ନସବୱା ନକ୍ଷତ୍ନର ଆସତିଛତି ନୂଆ ଜନରେୱାନ୍ତି। ଏହତି ଶୃଙ୍ଖଳୱାନର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମୱାେୀ 

ଅଗଷ୍ଟ 24ନର ଫରତିେୱାବୱାେଠୱାନର ଅମୃତୱା ହସ୍ପତିେୱାଲ ଏବଂ ନମୱାହୱାଲତିଠୱାନର ନହୱାମତି ଭୱାବୱା କ୍ୱାନ୍ସର ହସ୍ପତିେୱାଲ୍ ର ଉଦ୍ ଘୱାେନ  କରତିଛନ୍ତି...। 

ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍୍ ରକ୍ଷତ୍ରର ରନତକୃ ତ୍ୱ ରନବାକୁ ଯାଉଛ।ି ବଶି୍ୱରର 
ସଞ୍ଜୀବନୀ ରହାଇ ଉେୟ ରହଉଛ।ି  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍କ ରନତକୃ ତ୍ୱରର ସ୍ୱାସ୍୍ରସବା ଏରବ 

ସବୁ ଗାଁ, ସବୁ ସହର, ସବୁ ଘରର ପହଞ୍ଛୁ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେଶରର  
ରଯଉଁ ସ୍ୱାସ୍ତ କ୍ରାନ୍ରି ବହ୍ନ ିଜଳାଇଛନ୍ ିତାହାର ରଶ୍ମ ିରକବଳ ରେଶରର 
ନୂରହଁ, ବରିେଶରର ମଧ୍ୟ ଆରଲାକ ପହଞ୍ାଇଛ।ି ଏହାର କାରଣ 
ରହଉଛ ିବଗିତ ଆଠ ବର୍ଷରର ସ୍ୱାସ୍୍ ରକ୍ଷତ୍ରର ରହାଲିଷି୍କ୍ ରହଲଥ 
ରକୟାରକୁ ସରବ୍ଷାର୍ ପ୍ରାଥମିକତା େଆିଯାଇଛ।ି ଏହାକୁ ଆହୁର ି
ବସି୍ାରତି କରବିା ଲାଗି ଏରବ ଧାମ୍ଣିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ସ୍ରରର ରନତକୃ ତ୍ୱ 
ବ ି ଅତ୍ନ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ରର ଏଥିରର ପ୍ରରବଶ କରୁଛନ୍ ି ଏବଂ 
ତାହାକୁ ଠକିଣା ରୂପ ରେଉଛନ୍।ି ସ୍ୱାସ୍୍ ରକ୍ଷତ୍କୁ ଶକ୍ କରବିା ଲାଗି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀଙ୍କ ଏହ ି ତପସ୍ାରର ତାଙ୍କ ସହ ସବୁରବରଳ 
ଏକାଠ ିଠିସ୍ ରା ରହାଇଛ ିଅମକୃତା ହସି୍ପଟାଲ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ରକ୍ଷତ୍ 
ଫରେିାବାେରର ଅମକୃତା ହସି୍ପଟାଲ୍ ରେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘରରାଇ 
ହସି୍ପଟାଲ୍ ଭାରବ ମଣୁ୍ ରଟକଛି।ି ଏଠାରର ସମସ୍ ଅତ୍ାଧୁନକି ସବୁଧିା 
ରହଛି ି ଓ ରରାଗ ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ ବ୍ବହାର କରାଯାଉଛ।ି ଅମକୃତା 
ହସି୍ପଟାରେ ବଲି୍ଡିଂ ରଟରକନୋରଲାଜ ି କାରଣରୁ ରଯମିତ ି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ଷ,  
ରସବା, ଚକିତି୍ସା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ରସତକି ିଅରଲୌକକି। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମାତା ଅମକୃତାମୟୀଙ୍କ ସଦ୍ାବନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କର ିକହଛିନ୍,ି 
ଠକି୍ ବକିାଶ ତାହା ଯାହା ସମସ୍ଙ୍କ ପାଖରର ପହରଞ୍, ରଯଉଁଠାରୁ 
ସମସ୍ଙ୍କ ଲାଭ ରହଉଥିବ। ଗମ୍ଭୀର  ରରାଗର ଛକିତି୍ସାକୁ ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 
ସଲୁଭ କରବିାର ଭାବନା ଅମକୃତା ହସି୍ପଟାରେ ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି ଆଧୁନତିା ଓ 

ଆଶରାଗ୍ ଓ ଆଧ୍ାତ୍ମ୍
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ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତାର ଏହ ିସମାଗମ, ଗରବି ଓ ମଧ୍ୟବରି୍ ବଗ୍ଷର ପରବିାର 
ବଗ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ରସବା ଓ  ସଲୁଭ ଚକିତି୍ସାର ମାଧ୍ୟମ ରହବ। 

ଏହାବ୍ାତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ, ପଞ୍ଜାବର ରମାହାଲିଠାରର 
ରହାମି ଭାଭା କ୍ାନ୍ର ଗରବରଣା ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଛିନ୍।ି 
ଏହ ିଅବସରରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଛିନ୍ ିରଯ, ପୂବ୍ଷରୁ ଅତ୍ନ୍ ମହଙ୍ା 

େରରର ମିଳୁଥିବା 500 ଔରଧର ମଲୂ୍କୁ ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତଶିତ କମ୍ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏହାଦ୍ାରା ରରାଗୀଙ୍କ ଚକିତି୍ସା ବାବେରର ପ୍ରତବିର୍ଷ  ଏକ 
ହଜାର ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ସଞ୍ୟ ରହାଇପାରବି। ନଶିି୍ତଭାରବ ସମାଜର 
ପ୍ରତଟି ିରଲାକ ପାଖରର ସ୍ୱାସ୍୍ରସବାକୁ ସଲୁଭ ଓ ସହଜ କରବିା ପାଇଁ 
ସବୁ ଅମକୃତ ହସି୍ପଟାଲ୍ ଏବଂ ଘରରାଇ ଜଗତ ଭାଗିୋର ରହଉଛ।ି n

ଶନେ�ତଶିଣ୍, କରୁଣୟତଶିଣ୍, ଶସବାନତଶିଣ୍, 
ତ୍ାଗତଶିଣ୍, ପଯ୍୍ଷ ାୟମଣତଶିଣ୍, ଶନରବକାେ୍ାଣ। 
ଆମର କୁ�ାଯାଏ- ଅୟଂ ନଜିଃ ପଶରାଶବତ ିଗଣନା, 

ଲଘଶୁଚତସାମ।୍ ଉଦାର ଚରିତାନାଂ ତୁ ବସଶୁଧୈବ 
କୁଟୁମ୍ବକମ।୍ ଏନ୍ନ ମା�ା ଉପନଷିଦ ଆରାୟମାଣ, 

ଅମ୍ୟୁଶର୍, ଜୀବୀତା ସଶନ୍ଦେମ।୍ ଅଥ୍ଷାତ୍- ଆମାମ, 
ଶପ୍ରମ, କରୁଣା, ଶସବା, ଏବଂ ତ୍ାଗର ପ୍ରତମିତୂ୍ପି। ଶସ 
ଭାରତରର ଆଧ୍ାତି୍ମକ ପରମ୍ରାର ବା�କ। ଆମ୍ାଙ୍କ 

ଜୀବନ ବାତ୍୍ଷା ଆମକୁ ମ�ାଉପନଷିଦଶର ମିଶଳ। 
- ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ। 

ଅମତୃା �ସି୍ଟାଲ୍

n  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଫରେିାବାେରର ଅମକୃତା ହସି୍ପଟାଲର 
ଉେଘାଟନ ରହବାଦ୍ାରା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଳରର ଆଧୁନକି 
ଚକିତି୍ସା ଭିର୍ଭୂିମି ଉପଲବ୍ ରହାଇଛ।ି ଏହ ିଡାକ୍ରଖାନା ମାତା 
ଅମକୃତାନଦେମୟୀ ମଠଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି।

n  ରେଶର  ଏହା ସବ୍ଷବକୃହତ ଘରରାଇ ସପୁର ରସ୍ପସଆିଲିଟ ିହସି୍ପଟାଲ। 
ଏହ ି130 ଏକରର ବଶିାଳ କ୍ାମ୍ପସ ବଶିଷି୍ 2600 ଶଯ୍ା 
ରମଡକିାଲ କରଲଜ, 5.20 ଲକ୍ଷ ବଗ୍ଷଫୁଟ ଉପରର ବ୍ାପିଛ।ି 81ଟ ି
ବରିଶରତା ଏବଂ 64 ଟ ିଅତ୍ାଧୁନକି ଅପରରସନ୍ ଥିଏଟର ଏଠାରର 
ରହଛି।ି ଏଠାରର 24 ଘଣ୍ଟା  ଡଜିଟିାଲ୍ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରର 534 
କି୍ରଟକିାଲ୍ ରକୟାର ରବଡ୍ ସହତି ଏଠାରର ଭାରତର ସବ୍ଷବକୃହତ ଶଶୁି 
ସପୁର ରସ୍ପସଆିଲିଟ ିରସଣ୍ଟର ରହଛି।ି  

n  ଅତ୍ାଧୁନକି ସ୍ୱୟଂଚାଳତି ସ୍ାଟ୍ଷ ଲାରବାରରରଟାରୀ, ରେଶର ସରବ୍ଷାର୍ 
ରଶ୍ଣୀ ଇରମଜଙି୍ସ୍  ରସବା, କକ୍ଷଟ ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ ରେଶର ସବ୍ଷ ବକୃହତ 
ବକିରିଣ ରକନ୍ଦ୍ର ଏଠାରର ଉପଲବ୍। 

n  ଭାରତର ସବ୍ଷବକୃହତ ତଥା ଅତ୍ାଧୁନକି ଫିଜକିାଲ୍ ରମଡସିନି୍ ଏବଂ 
ପୁନବ୍ଷାସ ରକନ୍ଦ୍ର। ନୁ୍କ୍ୟିର ରମଡସିନି୍, ରରାରବାଟକି୍ସ ଇତ୍ାେ ିସମସ୍ 
ପ୍ରକାରର ଚକିତି୍ସା ଏଠ ିରହଛି।ି

n  ଏଠାରର ସଂକ୍ରାମକ ରରାଗ ପାଇଁ ଅତ୍ାଧୁନକି ବଭିାଗ, ଅନୁସନ୍ଧାନ 
ପାଇଁ ଉତ୍ସଗ୍ଷୀକକୃତ ବଭିାଗ ରଖାଲାଯାଇଛ।ି

n  ପରରିବଶ ଉପରଯାଗୀ ଜରିରା କାବ୍ଷନ ଫୁଟ୍ ପି୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ଜରିରା 
ଆବଜ୍ଷନା ନଷି୍ାସନ ସ୍ୱାସ୍୍ରସବା ସବୁଧିା ଏଠ ିଉପଲବ୍। 

ଶମା�ାଲିଶର ଶ�ାମି ଭବା କକ୍ଷଟ 
ଡାକ୍ରଖାନା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶକନ୍ଦ୍ର

n  ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପରଡ଼ାଶୀ ରାଜ୍ ତଥା ରକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଳବାସୀଙୁ୍କ 
ବଶି୍ୱସ୍ରୀୟ କକ୍ଷଟ ଚକିତି୍ସା ସବୁଧିା ରଯାଗାଇରେବା ଉରଦେଶ୍ରର 
ନୂଆ ଚଣି୍ଗଡ଼ର ସାହବିଜାୋ ଅଜତି ସଂି ନଗର ଜଲିୋ (ରମାହାଲି)
ର ମଲୁାନପୁର ଠାରର 'ରହାମି ଭାବା କକ୍ଷଟ ଡାକ୍ରଖାନା ଏବଂ 
ଅନୁସନ୍ଧାନ ରକନ୍ଦ୍ର'ର ଉେଘାଟତି।

n  ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରମାଣୁ ଶକି୍ ବଭିାଗ ଅଧୀନରର ଥିବା ଟାଟା 
ରମରମାରଆିଲ୍ ରସଣ୍ଟର ଦ୍ାରା 660 ରକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟରର ଏହ ି
ହସି୍ପଟାଲ ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ିକକ୍ଷଟ ଡାକ୍ରଖାନା ରହଉଛ ି
300 ଶଯ୍ା ବଶିଷି୍ ଏକ ଟସ୍ଣିଆରୀ ଡାକ୍ରଖାନା। ସମସ୍ ପ୍ରକାର 
କକ୍ଷଟ ରରାଗର ଚକିତି୍ସାପାଇଁ ହସି୍ପଟାଲରର ସମସ୍ ଆଧୁନକି ସବୁଧିା 
ରହଛି ି|

n  ଅରସ୍ତାପଚାର, ରରଡଓିରଥରାପି ଏବଂ ରମଡକିାଲ ଅରଙ୍କାରଲାଜ ି- 
ରକରମାରଥରାପି, ଇମୁ୍ ରନାରଥରାପି ଏବଂ ଅସ୍ିମଜ୍ଜା ପ୍ରତରିରାପଣର 
ସବୁଧିା ଏଠାରର ଉପଲବ୍ ରହବ। ଏହ ିଡାକ୍ରଖାନା ସମଗ୍ର 
ଅଞ୍ଳରର କକ୍ଷଟ ସବୁଧିା ଏବଂ ଚକିତି୍ସାପାଇଁ ଏକ “ରକନ୍ଦ୍ର” ଭାରବ 
ଏବଂ ସାଙ୍ରୁରର 100 ଶଯ୍ା ବଶିଷି୍ ଡାକ୍ରଖାନା, ଏହାର “ଶାଖା” 
ଭାବରର କାଯ୍ଷ୍ କରବି।

ଭାରତ ଶ�ଉଛ ିଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶଯଉଠଁାଶର ଚକିତି୍ା ଶ�ଉଛ ିଏକ 
ଶସବା, ଆଶରାଗ୍ ଶ�ଉଛ ିଏକ ଦାନ।  ଶଯଉଠଁାଶର ଆଶରାଗ୍ 
ଏବଂ ଆଧ୍ାତି୍ମକତା, ଉଭୟ ପରସ୍ର ସ�ତି ଜରି୍ତ।  ଆମର 
ଆୟୁବପିଜ୍ାନ ବାବଦଶର ଏକ ଶବଦ ଅଛ।ି ଆମର ଚକିତି୍ା ବଜି୍ାନକୁ 
ଆଶମ ଆୟୁଶବ୍ଷଦର ନାମ ମଧ୍ ଶଦଇଛ।ୁ ଆଶମ ଆୟୁଶବ୍ଷଦର 
ସବ୍ଷଶଶ୍ରଷ ୍ବଦି୍ାନ, ଶଶ୍ରଷ ୍ଶବୈଜ୍ାନକିଙୁ୍କ ଋଷି ଏବଂ ମ�ଷପିଙ୍କ 
ମଯ୍୍ଷ ାଦା ଶଦଇଛ।ୁ  ଶସମାନଙ୍କ ଉପଶର ଆମର ଆଧ୍ାତି୍ମକ ଆସ୍ା 
ରଖଆିସିଛ।ୁ ମ�ଷପି ଚରକ, ମ�ଷପି େେୁରୁ୍ତ, ମ�ଷପି ବାଗଭଟ୍ଟ! 
ଏପରି ଅଶନକ ମ�ଷପି ଥଶିଲ ଶଯଉମଁାନଙ୍କ ଜ୍ାନ ଏବଂ ସ୍ାନ ଆଜ ି
ବ ିପ୍ରତଟିି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମାନସପଟ୍ଟଶର ଅମର ର�ଛି।ି  
- ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଫରିଦାବାଦ ଶସକଟେର 88ର 
ନୂଆ ଆଶରାଗ୍ଶକନ୍ଦ୍ର। 

ରାଷ୍ଟ୍ର ଅମତୃା �ସି୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଶ�ାମି ଭାବା କ୍ାନ ୍ସର �ସି୍ଟାଲ୍ 
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ମହାବୀର ସଂିହ ରାରଠାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉର୍ରପ୍ରରେଶର ଏଟା 
ଜଲିୋରର ରସରପଟେମ୍ବର 16.  1904 ରର ରହାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ 
ଭିତରର ରାଷ୍ଟ୍ରରପ୍ରମର ଭାବନ ପିଲାଟେିନିରୁ ରହଥିାଏ। 

ରଯରତରବରଳ ରସ ହାଇସ୍ରୁରେ ପଢୁଥିରଲ,  ରସରତରବରଳ ତାଙ୍କ 
ଭିତରର ରେଶସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କ୍ରାନ୍କିାରୀ ରହବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ରହଲା। 
ଭଗତସଂିହ, ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଭଳ ି ମହାନ କ୍ରାନ୍କିାରୀଙ୍କ ସଂସ୍ପଶ୍ଷରର ରସ 
ଆସଥିିରଲ। ଆଉ ଏହ ିଇଚ୍ଛାରର ରପ୍ରରତି ରହାଇ ରସ ଖବୁ୍ କମ୍ ବୟସରୁ 

ରସ ଇଂରରଜ ସରକାରଙୁ୍କ ବରିରାଧ କରବିା ଆରମ୍ଭ କରରିେଇଥିରଲ। 
1922 ରର ତାଙ୍କ ନଡିରପଣର ଏକ ଉୋହରଣ ରେଖିବାକୁମମିଳଥିିଲା। 
ଇଂରରଜ ସରକାରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧଙି୍କ ସପକ୍ଷରର ରସ 
ରସ୍ାଗାନ ରେଇଥିରଲ। ପରର ପରର ରସ  କ୍ରାନ୍କିାରୀ ସଂଗଠନ ‘ରନୌ 
ଜବାନ ସଭା’ର ସେସ୍ ରହାଇଥିରଲ। ତାଙୁ୍କ ଏହ ି ସଂଗଠନର ବୀର 
ସପିାହୀ ଭାରବ କୁହାଯାଉଥିଲା। 

ରାରଠାର ହିଁ ରସହ ି ବ୍କି୍ ଥିରଲ ଯିଏ ଭଗତ ସଂିହ, ବଟୁରକଶ୍ୱର 

ସ୍ୱାଧୀନ ଭୱାରତକୁ 75 ପୂରତି ଛ’ସ୍ରୀ ଚୱାଲତିଲୱା। ବତିଗତ ପଚସ୍ରୀ ବର୍ଷନର 
ଆନମ ଅନନକ ସ୍ପନ ନେଖିଛୁ, ତୱାକୁ ସୱାକୱାର କରତିବୱା ଲୱାଗତି ଅଣ୍ୱା ଭତିଡ଼ତିଛୁ 
ଆଉ ନେନତନବନଳ ତୱାହୱା ସମଗ୍ର ନେଶବୱାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପନର ପରତିଣତ 

ନହୱାଇଛତି ତୱାହୱା କୁ ହୱାସଲ ବତି କରତିଛୁ। ଏମତିତତି ନକୌଣସତି ବତିର� ନୱାହିଁ 
େୱାହୱାର ନେଶର ସଂକଳ୍ପ ଆଗନର ମଣୁ୍ ନେକତି ଠତିଆ ନହୱାଇଛତି। ଏହତି 
ପଚସ୍ରୀ ବର୍ଷର ସଫଳତୱା ତଥୱା ବୀର ପୁତ୍ଙ୍କ ଉତ୍ସଗ୍ଷ ଓ ବଳତିେୱାନକୁ 
ମନନ ପକୱାଇ ଆନମ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମୃତ ମନହୱାତ୍ସବ ପୱାଳନ କରୁଛୁ। 
ନସମୱାନଙ୍କ ପୱାଖନର ଆନମ ଋଣୀ, କୱାରଣ ନସମୱାନଙ୍କ ନେଶଭକ୍ତି, 
ନେଶବୱାସୀଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷତିତ କରତି ରଖିବୱାର ପଣ ହିଁ ଆମକୁ ଆଜତି ଏହତି 
ସ୍ୱାନନର ଠତିଆ କରତିଛତି। ନେନତନବନଳ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ହୱାସଲ କରତିବୱା 

ପୱାଇଁ ଆନମ ଲନଢଇ କରୁଥିଲୁ, ନସନତନବନଳ ଅନନକ ଆହବେୱାନ ଆମ 
ଆଗନର ଠତିଆ ନହୱାଇଥିଲୱା, ଆମକୁ ନତିରୱାଶ କରୁଥିଲୱା, ଡରୱାଉଥିଲୱା। 

ନହନଲ ଆନମ ନୱା ଡରତିଲୁ ନୱା ନକନବ ଅେକତିଲୁ.. ବରଂ ଏହତି ପ୍ତତିବନ୍ଧକକୁ 
ଅତତିରେମ କରତି ଆଗକୁ ବଢତିବୱାକୁ ଚୱାହିଁଲୁ। ଏହୱା ଆମର ସୱାମଥ୍ଷ୍କୁ 
ପ୍େଶ୍ଷନ କଲୱା। ଆଜତିବତି ନେନତନବନଳ ନେଶ କନଠୱାର ସମ�ନର 
ପ୍ନବଶ କରୁଛତି ନସନତନବନଳ ନସସବୁ େତିନର ଅଭତିଜ୍ତୱା ଆମକୁ  

ପରତିସ୍ତିତତିରୁ ମକୁୁଳତିବୱାକୁ ଆଲୁଅ ନେଖୱାଉଛତି।.

ଜନ୍ମ: 16 ନସନପଟେମବେର 1904, ମୃତୁ୍ : 17 ନମ’ 1933

ମାତୃଭୂମି ଲାଗି ଶଯଉମଁାଶନ ମାତୃଭୂମି ଲାଗି ଶଯଉମଁାଶନ 
ନଜିର ନଜିର ସବ୍ଷସ୍ୱ ତ୍ାଗ କରିଥଶିଲ.. ସବ୍ଷସ୍ୱ ତ୍ାଗ କରିଥଶିଲ.. 

ମ�ାବୀର ସିଂ� ରାଶଠାର୍: ଶସଲୁ୍ଲାର ଶଜଲ୍ ଶର 
ଆମରଣ ଅନେନ କରି ଯା�ାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥଲିା
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ଭୱାରତର ନକୱାନଣ ଅନୁନକୱାନଣ 
ମୱାତୃଭୂମତିର ରକ୍ଷୱା, ନତିଜ ମୱାତୃଭୱାରୱାର 
ସରୁକ୍ଷୱା ଲୱାଗତି ସଂଗ୍ରୱାମ ନହୱାଇଛତି। ଶହ 
ଶହ ବର୍ଷ ଧରତି େୱାସତ୍ୱର ନତିେ୍ଷୱାତନୱା 
ନଭୱାଗତିଥିବୱା ଭୱାରତକୁ ନଶରନର 
ସ୍ୱାଧୀନତୱା ମତିଳତିଛତି। ଆଉ ଏହୱା ପନର  
ଅଗଣତିତ ଭୱାରତୀ� ରୱାଷ୍ଟ୍ର ନତିମ୍ଷୱାଣ 
ଲୱାଗତି ଆଗକୁ ଆସତିଛନ୍ତି। ନସମୱାନନ 
ନସନତବନଳ ସ୍ତନ୍ତ ଭୱାରତକୁ ତୱାଙ୍କ 
ସ୍ପନର ନେଶ ଭୱାନବ ନତିମ୍ଷୱାଣ କରତିବୱା 
ଲୱାଗତି ଅନନକ ସ୍ପନ ନେଖିଥିନଲ। ଏହତି 
ସ୍ପନନର ଶତିକ୍ଷତିତ ଭୱାରତର ସ୍ପନ ବତି 
ସୱାମତିଲ୍ ଥିଲୱା, େୱାହୱା ଆଜତି ନୂଆ ଶତିକ୍ଷୱା 
ନୀତତି, ନବେତି ବଚୱାଓ-ନବେତି ପଢୱାଓ, 
ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶତିକ୍ଷୱା ଅଭତିେୱାନ  ଭଳତି 
ନେୱାଜନୱା ଦ୍ୱାରୱା େରୁତଗତତିନର ଅଗ୍ରସର। 

ମ�ାନାୟକଙ୍କ ସାକ୍ର ଭାରତର ସ୍ୱ୍ନେକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରୁଛ ିସାକାର 

େର୍  ଏବଂ େୁଗ୍ଷା ରେବୀଙୁ୍କ ଲାରହାରରୁ ରଫରାର ରହବାରର ସହାୟକ 
ରହାଇଥିରଲ। 1929 ମସହିାରର ଇଂରରଜ ସରକାର ତାଙୁ୍କ ଦ୍ତିୀୟ 
ଲାରହାର ରଡ଼ଯନ୍ତ ମାମଲାରର ରୋରୀ ରବାଲି ଅଭିହତି କର ିରଜଲ୍ େଣ୍ 
ରେଇଥିରଲ। ରସଠାରର ତାଙୁ୍କ ଆଜୀବନ କାରାେଣ୍ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। 
ରସଠାରର ବ ି ତାଙ୍କ ଆରଦୋଳନ ଥମି ନଥିଲା। ଇଂରରଜ ଶାସନକୁ 
ବରିରାଧ କର ିରସ ରଜରରେ ବ ିଆମରଣ ଅନଶନ କରଥିିରଲ। ରକୌଣସ ି
ଖାେ୍ ରପୟ ଛୁଇଁ ନଥିରଲ। ଭଗତସଂିହ, ରାଜଗୁରୁ, ସକୁରେବ ଓ 
ଅନ୍ କ୍ରାନ୍କିାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଚାଳଶି ି େନି ବ୍ାପୀ ରସ ଆମରଣ 
ଅନଶନ କରଥିିରଲ। ପରର ପରର ତାଙୁ୍କ ଆଉ କଛି ି ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ 
ସହ ଆଣ୍ାମାନର ରପାଟ;ରବ୍ୟାରସ୍ିତ ରସଲୁ୍ଲାର ରଜଲୁ୍ କଳାପାଣି 
ସଜା ରଭାଗିବାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ରସଠାରର ରଜରରେ ଥିବା କଏେୀଙ୍କ 
ବରୁିଦ୍ଧରର ଇଂରରc ସରକାର ରଯଁୁଭଳ ିଭାରବ େୁବ୍ଷ୍ବହାର କରୁଥିରଲ 
ତାହାକୁ ବରିରାଧ କର ି1933 ରର ରାରଠାର  ଆମରଣ ଅନଶନ ଡାକରା 
ରେଇଥିରଲ। ରଜରରେ   ଇଂରରଜମାରନ ଜବେସ୍ ତାଙ୍କ ଅନଶନ ଭାଙି୍ବା 
ଲାଗି ତାଙ୍କ ମହୁଁରର କ୍ଷୀର ଢାଳଥିିରଲ। ଏହକି୍ରମରର କ୍ଷୀର ଯାଇ ତାଙ୍କ 

ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ରର ଜମିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ନଧିନ ରହାଇଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ 
ରଯ  ମକୃତୁ୍ ପରର ଇଂରରଜମାରନ ତାଙ୍କ ମକୃତ ଶରୀରକୁ ପଥରରର ବାନ୍ଧ ି
ସମଦୁ୍ରକୁ ରଫାପାଡ଼ ିରେଇଥିରଲ।

ରାରଠାରଙ୍କ ପିତା ରେବୀ ସଂିହ ଥରର କହଥିିରଲ, ‘ ଆପଣଙ୍କ ରେଶ 
ପାଇଁ ଲଢବିା ଏହା ସ୍ପଷ୍ କରର ରଯ ଆପଣ ହକୃେୟରର ରକରବ ୋସତ୍ୱକୁ 
ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ ିନାହିଁ। ଏରବ ରଯରତବରଳ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତତା ରାସ୍ାରର 
ଅଛନ୍,ି ରସରତରବରଳ କରବ ପଛକୁ ନ ଅନାନୁ୍ ଆଉ ନଜି ସାଥୀଙୁ୍କ 
ରକରବ ରଧାକା ନ େଅିନୁ୍’ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ରେଶ ପାଇଁ ବଳେିାନ 
ରେଇଥିବା ମହାବୀର ସଂିହ ରାରଠାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତମିରୂ୍୍ଣି ଆଣ୍ାମାନସ୍ତି 
ରସଲୁ୍ଲାର ରଜରରେ ସ୍ାପନ କରାଯାଇଛ।ି 30  ଡରିସମ୍ବର 2018ରର 
ରଯରତବରଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ରସଲୁ୍ଲାର୍ ରଜଲ୍ ଗସ୍ରର 
ଯାଇଥିରଲ ରସରତବରଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତମିରୂ୍୍ଣିରର ମାଲ୍ାପ୍ଷଣ କରଥିିରଲ। 
ଏହାବାଦ୍ ଗକୃହମନ୍ତୀ ଅମିତ ଶାହ ରଯରତବରଳ 15 ଅରକଟୋବର 2021କୁ 
ରସଲୁ୍ଲାର ରଜଲ୍ ଗସ୍ରର ଯାଇଥିରଲ ତାଙୁ୍କ ଶ୍ଦ୍ଧାସମୁନ ଅପ୍ଷଣ 
କରଥିିରଲ। 
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ବଙ୍ଭଙ୍ ଘଟଣା ଭାରତର ପ୍ରତଟି ିନାଗରକୁି ଗଭୀର ଭାରବ ପ୍ରଭାବତି କରଥିିଲା  
ଏହାପରର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ାନରର ଆରଦୋଳନ ଏରତ ମାତ୍ାରର ବଢଥିିଲା ରଯ, ତାହା 
ଭାରତରର ଜାତୀୟତାବାେୀ ଆରଦୋଳନର ପ୍ରତୀକ ରହାଇଯାଇଥିଲା।  ଇଂରରଜ 
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହ ି ଆରଦୋଳନକୁ ପ୍ରଶମତି କରବିା ଲାଗି େମନଲୀଳା 
ଆରମ୍ଭ ରହଲା। ପରରାକ୍ଷରର ଏହ ି େମନଲୀଳା ଆରଦୋଳନକୁ ବଦେ କରବିା 
ପରବିରର୍୍ଷ ପ୍ରତ୍ସାହତି କରଥିିଲା। ଆଉ  ନୂଆ ନୂଆ ଆରଦୋଳନକାରୀଙୁ୍କ  ସରୁଯାଗ 
ରେଇଥିଲା। ଏହକି୍ରମରର ଆବଭୁି୍ଷତ ରହାଇଥିରଲ ମେନ ଲାଲ ଧିଂଗ୍ରା। ପଞ୍ଜାବର 
ଅମକୃତସର ସହରରର 18 ରସରପଟେମ୍ବର 1883 େନି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ରହାଇଥିଲା। 
ଉର୍ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ରସ 1900 ମସହିାରର ଲାରହାର ଚାଲିଗରଳ। ଆଉ ରସଠାରର 
ଜାତୀୟତାବାେୀ ଆରଦୋଳନ ସଂସ୍ପଶ୍ଷରର ଆସଥିିରଲ। 

କରଲଜରର ପଢୁଥିବା ସମୟରର ହିଁ ଧିଂଗ୍ରାଙ୍କ ରନତକୃ ତ୍ୱର ଝଲକ ରେଖିବାକୁ 
ମଳିଥିିଲା। ରସରତବରଳ ତାଙ୍କ ପି୍ରନ୍ପିାଲ୍ କରଲଜରର ବରିେଶୀ କପଡ଼ା ବଜାର 
ଲଗାଇଥିରଲ, ଯାହାକୁ ଧିଂଗ୍ରା ବରିରାଧ କରରିଲ। ତାଙୁ୍କ ରେଖି କରଲଜର ଅନ୍ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବରିରାଧ କରରିଲ। ପରସି୍ତିକୁି ଆୟାଧୀନ କରବିା 
ଲାଗି ଧିଂଗ୍ରାଙୁ୍କ କରଲଜରୁ ବହଷି୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ରସରତବରଳ ଯାଏ 
ରସ  ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବରିୟରର କଛି ି ଜାଣି ନଥିରଲ। କନୁି୍ ତାହା ତାଙ୍କ 
ଉପରର ଯରଥଷ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ତା ପରର ରସ ଲଣ୍ନ ଚାଲିଗରଲ ଏବଂ 
ରସଠାରର ଇଣି୍ଆ ହାଉରରେ ରହରିଲ। ଏହଠିାରର ତାଙ୍କର ବୀର ସଭରକଙ୍କର 
ସହ ସାକ୍ଷାତ  ରହାଇଥିଲା।  8 ଜୁନ 1909ରର ବୀର ସାବରକରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ 
ବାବାରାମ ଗରଣଶ ସାବରକରଙୁ୍କ ରେଶାନ୍ର ଆରେଶ ମଳିଲିା। ତାଙ୍କରୋର 
ଏହା ଥିଲା ରଯ ରସ ଐତହିାସକି କବତିା ରଚନା କରଥିିରଲ।  ଏବଂ ତାହାର 
ରଲାକଙ୍କ ମନରର ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରଥିିଲା। ଏହା ଶଣିୁ ଲଣ୍ନରର 
ରହୁଥିବା କ୍ରାନ୍କିାରୀ ଉରର୍ଜତି ରହାଇଥିରଲ। 

ରସ ସମୟରର ଭାରତର ସଚବିଙ୍କ ପରାମଶ୍ଷୋତା ୱଲିିୟମ୍ କଜ୍ଷନ ୱାୟଲି, 
ସାବରକର ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରାନ୍କିାରୀଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଷରର ତଥ୍ ରଯାଗାଡ଼ କରବିା 
ସରହ ଭାରତୀୟ କ୍ରାନ୍କିାରୀଙୁ୍କ ଟାରଗ୍ଷଟ୍  କରୁଥିରଲ। ଏହ ିସମୟରର ଶ୍ମଜୀ 
କକୃ୍ନ ତାଙ୍କ ସମ୍ବାେପତ୍ରର ‘ େ’ି ଇଣି୍ଆନ୍ ରସାଶାଲିଷ୍ରର  ୱାୟଲୀଙୁ୍କ 
ଭାରତର ପରୁୁଣା ଶତରୁ ଭାରବ ଉରଲେଖ କରଥିିରଲ। ୱାୟଲୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର ଥିବା 
ଅସରନ୍ାର ଉଗ୍ର ରୂପ ରନଲା ଏବଂ ତାହା ପ୍ରଫୁେଟତି ରହାଇଥିଲା ଧିଂଗ୍ରାଙ୍କଠାରର। 
1 ଜୁଲାଇ 1909 ରର ଇରମ୍ପରୟିାଲ୍ ଇନ୍ ଷି୍ଚୁ୍ଟ୍ ରର ଆରୟାଜତି ଏକ ସଭାରର 
ରଯାଗ ରେବାକୁ ଆସଥିିବା ୱାୟଲୀଙୁ୍କ ଧିଂଗ୍ରା ହତ୍ା କରଲ। ରଯରତବରଳ 
ତାଙ୍କ ନାଁରର ମାମଲା ଚାଲିଲା। ବଚିାରାଳୟ  ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସରକାରୀ 
ଓକଲିଙୁ୍କ ନଯୁିକି୍ ପାଇ ଁକହରିଲ, କନୁି୍  ରସ ସରଙ୍ ସରଙ୍ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ାଖ୍ାନ 
କରରିେରଲ। ତାଙ୍କ କହବିା କଥା ରସ ଏହ ିବଚିାର ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ବଶି୍ୱାସ କରନ୍ ିନାହିଁ 
ଏବଂ ରସଥିପାଇ ଁରକୌଣସ ିଓକଲିଙ୍କ ସହାୟତା ରନରବ ନାହିଁ। ରସ କହଥିିରଲ 
ରଯ, ରସ ରଯଉଁ କାଣ୍ ଘଟାଇଛନ୍ ିତାହା ଭାରତୀୟ ତଥା ରେଶଭକ୍ଙ୍କ ଉପରର 
ନଆିଯଉଥିବା ନମି୍ଷମ କାଯ୍୍ଷ ାନୁଷ୍ାନ ଓ େଣ୍ବଧିାନର ବରିରାଧୀ। ରଯରତବରଳ 
ତାଙୁ୍କ ଅୋଲତରୁ ନଆିଯାଉଥିଲା ରସ ସବରଳ ବଚିାରପତଙୁି୍କ କହଥିିରଲ, 
ଧନ୍ବାେ ମିଲଡ଼୍ଷ ରମାରତ ଚନି୍ା ନାହିଁ। କନୁି୍ ରମା ମାତକୃ ଭୂମ ିପାଇ ଁନଜି ଜୀବନ 
ସମପ୍ଣିତ କରଥିିାବରୁ ରମାରତ ଗବ୍ଷ ଅନୁଭବ ରହଉଛ।ି 

ରଯରତରବରଳ ତାଙୁ୍କ ମାତ୍ ଛବଶି ବର୍ଷ, ତାଙୁ୍କ ଅୋଲତ ମକୃତୁ୍ େଣ୍ାରେଶ 
ରେଇଥିରଲ। ଏହା 17 ଅଗଷ୍ 1909 ମସହିା କଥା, ତାଙୁ୍କ ଲଣ୍ନର ରପଣ୍ଟଭିରଲ 
ରଜଲରର ଫାଶୀ େଆିଯାଇଥିଲା। ଆନ ିରବସାନ୍ ତାଙୁ୍କ ମରନ ପକାଇ କହଥିିରଲ,  
ଏରବ ସମୟର ଆବଶ୍କତା ରହଉଛ ିଏମତି ିଅରନକ ମେନଲାଲ୍ ଧିଂରା ଜନ୍ମ 
ନଅିନୁ୍। ଜମ୍ଷାନୀରର ତାଙ୍କ ସ୍କୃତରିର ଏକ ମାସକି ପି୍ରକା ମେନ ତଲ୍ ୱାର ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରକାଶକ ଥିରଲ ମାଡାମ୍  ଭିକାଜୀ କାମା।

ଗାନ୍ଧଜିୀଙ୍କ ଡାକରାରର ଅଭିଭୂତ ରହାଇ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆରଦୋଳନରର 
ନ ିଜର ସବୁକଛି ିତ୍ାଗ କରଥିିବା ଆଉ ଜରଣ ମହାନ ଜନନାୟକ ରହଉଛନ୍ ି
ଉଚ୍ଛରଙ୍ରାୟ ନବଲଶଙ୍କର ରଢବର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍୍ଷୀ ସମୟରର 
ରସ ତତ୍ାଳୀନ ରସୌରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଥିରଲ।   କନୁି୍  ସ୍ୱାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ରାମରର ତାଙ୍କର ସକି୍ରୟ ଭୂମକିା ରନକଙୁ୍କ ଏହ ି ଆରଦୋଳନରର ରଯାଗ 
ରେବା ପାଇଁ ରପ୍ରରଣା ରଯାଗାଇଥିଲା। ରସ ଆରଦୋଳନରର ଭାଗ ରନବା 
ପାଇ ଁ ରସରତରବଳର ଲାଭଜନକ ଓକଲିାତ ିବକୃର୍କୁି ରସ ରସ୍ୱଚ୍ଛାକକୃତ ଭାରବ 

ଛାଡ଼ଥିିରଲ।  1936ରର ରସ ରାଜରକାଟରର ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ରାମରର ରଯାଗ ରେଇଥିରଲ।  ପରର ପରର ରସଠାରର ଆରଦୋଳନର 
ରନତକୃ ତ୍ୱ ରନବା ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। 1938ରୁ 1942 ମଧ୍ୟରର  ତାଙ୍କର ି
ରନତକୃ ତ୍ୱରର ରାଜରକାଟ ସାମନ୍ ରାଜ୍ରର ଚାଲିଥିବା ଇଂରରଜ ବରିରାଧୀ 
ଆରଦୋଳନରର ରସ ରଯାଗ ରେଇଥିରଲ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 21 ରସରପଟେମ୍ବର 
1905ରର ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗର ପାଖରର ରହାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା 
ଆରନସ୍ ାେଳନ ସହ କରନଫେରଡରରସନ୍ ମରୁଭ୍ମଣ୍ଟ ଏବଂ ରସରତରବରଳ ଚାଲିଥିବା 

ମଦନଲାଲ୍ ଧଂିଗ୍ା: ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱତନ୍ତତା ପାଇ ଁଯିଏ 
ବଶିଦେଶର ରଚଥିଶିଲ ମ�ାନ କ୍ାନ୍ି

ୟୁଏନ୍ ଶଢବର: ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମଶର 
ଶଯାଗ ଶଦବାକୁ ଓକଲିାତ ିଛାରି୍ଥଶିଲ 

ଜନ୍ମ : 18 ନସନପଟେମବେର 1883, ମୃତୁ୍ : 17 ଅଗଷ୍ଟ 1909

ଜନ୍ମ : 21 ନସନପଯେମବେର 1905, ମୃତୁ୍ : 11 ମୱାର୍୍ଷ 1977

ଅମତୃ ମଶ�ାତ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର
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ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରର ନଜିକୁ ଉତ୍ସଗ୍ଷ କରଥିିବା 550ରୁ ଅଧିକ ବୀରଙ୍କ 
ଅବସି୍ରଣୀୟ ସାହସକିତାର କାହାଣୀକୁ ଆଉଥରର କହବିାର ପ୍ରୟାସ ରହଉଛ ି
େୂରେଶ୍ଷନ ପ୍ରସୁ୍ତ ସରିଏିଲ୍ ‘ସ୍ୱରାଜ’। ରଯଉଁମାରନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରର 
ସହରଯାଗ କରଥିିରଲ ଏବଂ ଯୁବପିଢ ିପାଖରର ଏରବ ପ୍ରାୟ ଅଜ୍ାତ ରସହଭିଳ ି
ବୀରଙ୍କ ଗାଥା ଏଥିରର ରହଛି।ି ସରିଜି୍ ର ସମୂ୍ପର୍୍ଷ ନାଁ ରହଲା  ‘‘ସ୍ୱରାଜ: ଭାରତର 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପୁରା କାହାଣୀ”। ଅମକୃତ ମରହାତ୍ସବ ଅବସରରର 75 
ସପ୍ାହ ପାଇଁ  75 ଟ ିଏପିରସାଡରର ଏହାର ପ୍ରସାରଣ ରହବ।  ଅଗଷ୍ 14ରୁ 
ପ୍ରରତ୍କ ରବବିାର ରାତ ି9 ଟାରର ଏହାର ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି ଅଗଷ୍ 
17ରର ସଂସେର ବାଲାରୟାଗୀ ଅଡରିଟାରୟିମରର ଏହ ି ସରିଏିଲର ସ୍ୱତନ୍ତ 
ସ୍ରେିନଂିରର ରଯାଗରେବା ପରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ 'ମନ 
କୀ ବାତ' କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରର ଏହାକୁ ରେଖିବା ପାଇଁ ରଲାକଙୁ୍କ ନରିବେନ 
କରଥିିରଲ। ରସ କହଛିନ୍,ି 'ସ୍ୱାଧୀନତା ଆରଦୋଳନରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବା 
ଏପର ିମହାନ ନାୟକ ରଯଉଁମାରନ ଆଜ ିଯୁବ ପିଢଙି୍କ ପାଖରର ପ୍ରାୟ ଅଜ୍ାତ 
ରସମାନଙ୍କ ବାବେରର ପରଚିୟ ରେବା ଲାଗି ଏହା ବଡ଼ ପେରକ୍ଷପ। ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ 
ଅନୁରରାଧ କରୁଛ ିରଯ ଏହାକୁ ନରିଜ ରେଖନୁ୍ ଓ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ରେଖାନୁ୍ ମଧ୍ୟ। 

'ସ୍ରୱାଜ'ନର କ’ଣ ରହତିଛତି ସ୍ତନ୍ତ  ...
ରଯରତରବରଳ ଭାରସ୍ା-ଡା-ଗାମା 1498 ମସହିାରର ଭାରତର ମାଟରିର ପାେ 
ରେଇଥିରଲ, ରସରତରବଳର କାହାଣୀକୁ ଧାରଣ କରଛି ିଏହ ିସରିଏିଲ୍ । ତାଙ୍କ 
ପରର ପରୁ୍୍ଷଗୀଜ୍, ଫରାସୀ, ଡଚ୍ ଏବଂ ବ୍ଟିଶିମାରନ ଭାରତରର ଉପନରିବଶ 
ସ୍ାପନ କରବିାକୁ ରଚଷ୍ା କରଥିିରଲ। ରସ ସମୟରୁ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା 
ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ରହାଇଥିବା ବଭିିନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଏହ ିସରିଲି୍ ର 
ମଖୁ୍ ଆକର୍ଷଣ ରହାଇଛ।ି 

75 ସପ୍ୱାହ, 75 ଏପତିନସୱାଡ୍ 
ଡଡି ି ନ୍ାସନାଲ ଚ୍ାରନଲରର ପ୍ରତ ି ରବବିାର ରାତ ି 9 ରୁ 10 ଟା ପଯ୍ଷ୍ନ୍ 
ଏହା ରଟଲିକଷ୍ କରାଯାଉଛ।ି ଆହୁର ିମଧ୍ୟ, ଏପିରସାଡଗୁଡ଼କୁି ସପ୍ାହ ଭିତରର 
ପୁନଃପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛ।ି ରକବଳ ଏତକି ି ନୁରହଁ, ମଳୂତଃ ହଦିେୀ ଭାରାରର 
ନମି୍ଣିତ ଏହ ି ସରିଏିଲ 20 ଅଗଷ୍ରୁ ତାମିଲ, ରତଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟାଲମ୍, 
ମରାଠୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ଓଡଆି, ବଙ୍ାଳୀ ଏବଂ ଅହମୀୟ ଭାରାରର ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ରତି 
ରହାଇ ନଦି୍ଧ୍ଷାରତି ରାଜ୍ରର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛ।ି 

ସଚୂନୱା ଏବଂ ପ୍ସୱାରଣ ମନ୍ତଣୱାଳ�ର ଅଭତିନବ ପେନକ୍ଷପ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଉପରର ଆଧାରତି ଅନଲାଇନ୍ ଶକି୍ଷାଗତ ରଖଳ 'ଆଜାେୀ 
ରୱେଷ୍ସ୍ ' ଦ୍ାରା ଅନଲାଇନ୍  ରଗମରର ବଢୁଥିବା ବଜାରରର ଆମ ପିଲାମାନଙୁ୍କ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ନାୟକଙ୍କ ବରିୟରର ଜଣାଇବାର ଅବକାଶ ସକୃଷି୍ କରଛି।ି  
ରକନ୍ଦ୍ର ସଚୂନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏହ ିରଗମ୍ କୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି
ଆଜାେୀ ରୱେଷ୍ ରହଉଛ ିରମାବାଇଲ୍ ରଗମ୍ ରକ୍ଷତ୍ରର ଏକ ନୂତନ ପେରକ୍ଷପ। 
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମକୃତ ମରହାତ୍ସବ ବର୍ଷ ଅବସରରର ଏହ ିରଗମ୍ ଲଞ୍ସ୍   ଏହାର 
ଉରଦେଶ୍ ରହଉଛ ି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ରଲାକଙ୍କ 
ନକିଟରର ପହଞ୍ାଇବା। ଏହ ିଅନଲାଇନ୍ ଶକି୍ଷା ରମାବାଇଲ୍ ରଗମ୍ ସରିଜି୍ ଜଙି୍ା 
ଇଣି୍ଆ  ସହତି ମିଳତି ଭାବରର ବକିଶତି ରହାଇଛ।ି ଏହ ି ରଗମ୍ କୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ 
କର ିଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହଛିନ୍ ିରଯ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରର ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ବୀର ନାୟକଙ୍କ ଅବୋନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରବିା ପାଇଁ ସରକାର 
କରଥିିବା ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ତମ। ଆଜାେୀ ରୱେଷ୍ର ପ୍ରଥମ େୁଇଟ ି
ରଖଳ ରହଉଛ ି'ଆଜାେୀ ରୱେଷ୍ସ୍ : ମ୍ାଚ୍ 3 ପଜଲ୍' ଏବଂ 'ଆଜାେୀ ରୱେଷ୍ସ୍ : ହରିରା 
ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ'। 

ଦୂରଦେ୍ଷନଶର ସ୍ୱରାଜ ସିରିଏଲଶର ଶଦଖନ୍ତୁ 75 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀଙ୍କ କା�ାଣୀ 

ବ୍କି୍ଗତ ସତ୍ାଗ୍ରହରର ରଯାଗ ରେଇଥିରଲ। ଏହପିର ିଭାରବ ତାଙୁ୍କ ତନିଥିର 
ରଜଲ୍ େଣ୍ ରଭାଗିବାକୁ ପଡ଼ଥିିଲା।  ରସରତବରଳ ବ୍ଟିଶି୍ ସାମ୍ାଜ୍ରର ଥିବା 
ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟକିସ ବସାଇ 
ପ୍ରଜାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନକୁ କଠନି କରଥିିରଲ। ବେଳରର ତାଙୁ୍କ ଇଂରରଜ 
ସରକାର ଆଭ୍ନ୍ରୀଣ ଓ ବହ୍ଣିସରୁକ୍ଷା ରେଉଥିରଲ। ପରସ୍ପର ଭିତରର ଥିବା 
ବୁଝାମଣା ରହତୁ ସାମନ୍ ରାଜ୍ଗୁଡ଼କି ବ୍ଟିଶି୍ ଆଇନ ଲାଗୁ କରବିା ସହ  ବ୍ଟିଶି୍ 
ସରକାରଙ୍କ  ସାମ୍ାଜ୍ବାେୀ ନୀତ ି ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରୁଥିରଲ। ଅପରପରକ୍ଷ ଏହ ି
ଅଞ୍ଳଗୁଡ଼କିରର ରାଷ୍ଟ୍ରବାେୀ ଭାବନାକୁ େମନ କରାଯାଉଥିଲା। ଅରନକ 
ପ୍ରାନ୍କିାରୀ ବ୍ଟିଶି୍ ସରକାରଙ୍କଠୁ େୂରକୁ ଯାଇ ଏହ ି ରାଜ୍ଗୁଡ଼କିରର ବାସ 
କରବିାରୁ ଏଠାରର ସଂଗ୍ରାମ ବଳ ପାଇଥିଲା। 1930 ଏବଂ 1940 େଶକରର 
ରଢବରଙୁ୍କ ରଲାରକ ରାଜରକାଟରର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ରନତା ଭାରବ ଗ୍ରହଣ 
କରଥିିରଲ। ସଂଯୁକ୍ ରସୌରାଷ୍ଟ୍ର ନମି୍ଷାଣରର ବ ିରଢବରଙ୍କ ଅବୋନ ବହୁତ ଥିଲା। 
1947 ରର ରଯରତରବରଳ ଜୁନାଗଡ଼ର ନବାବ ଜୁନାଗଡ଼କୁ ପାକସି୍ାନରର 
ସାମିଲ୍ କରବିା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଥିରଲ, ରସରତବରଳ ରଢବର ତାହାକୁ 

ବରିରାଧକର ିଆରଦୋଳନ କରରିଲ । ଏହ ିଆରଦୋଳନକୁ ଏରତ ସମଥ୍ଷନ ମଳିଲିା 
ରଯ ରଶରରର ଜୁନାଗଡ଼ର ନବାବଙୁ୍କ ରଛପ ରଢାକବିାକୁ ପଡ଼ଥିିଲା। 

ରସରତବରଳ ରସ ରାଜ୍ରର ଆଥ୍ଣିକ ବହଷି୍ାର ନୀତକୁି ଆପଣାଇଥିରଲ। 
ଏହା ସଫଳ ରହବାରୁ ଅନ୍ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ର ସଗ୍ରାମୀମାରନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିନୀତକୁି 
ଆପଣାଇରଲ। ଆରଦୋଳନ ଏରତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା ରଯ, ଆରଦୋଳନ ପରର 
ଜୁନାଗଡ଼ ଭାରତରର ସାମଲି୍ ରହବା ସ୍ପଷ୍ ରହଲା, ଏବଂ ନବାବଙ୍କ  ନରିଙୁ୍କଶ 
ଶାସନରୁ ମକିୁ୍ ମଳିଥିିଲା। 15 ରଫବକୃୟାରୀ 1948 ରଯରତବରଳ ଭାରତୀୟ 
ସଂଘରର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ଗୁଡ଼କି ସାମିଲ୍ ରହଲା ରସରତରବରଳ ରସୌରାଷ୍ଟ୍ର 
ରାଜ୍ ଗଠନରର ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମକିା  ରନଇଥିରଲ lଢବର। ଏହାକୁ ରେଖି 
ତାଙୁ୍କ ରସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ୁମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଭାରବ ନଯୁିକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର 
ଜନରସବା, ରାଜନୀତକି ରସବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନମି୍ଷାଣର ଭୂମକିା ଅତୁଳନୀୟ 
ଥିଲା। ରେଶ ରସବା ରକ୍ଷତ୍ରର ତାଙ୍କର ଉରଲେଖନୀୟ ଭୂମକିାକୁ ରେଖି 1973 
ରର ରେଶର ଦ୍ତିୀୟ ସରବ୍ଷାର୍ ନାଗରକି ସମ୍ାନ ପେ୍ମ ବଭୂିରଣରର ଅଳଂକକୃତ 
କରାଯାଇଥିଲା। 11 ମାର୍୍ଷ 1977ରର ତାଙ୍କର ନଧିନ ରହାଇଥିଲା। n

ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମୃତ ମନହୱାତ୍ସବ ନକବଳ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ନୂତନ ଚତିନ୍ୱାଧୱାରୱାର ପ୍ତତିଷ୍ଠୱା ପବ୍ଷ ନୁନହଁ, ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନତୱା 
ସଂଗ୍ରୱାମନର ନତିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସଗ୍ଷ କରତିଥିବୱା ବୀରମୱାନଙ୍କ ବତିର�ନର ନୂତନ ପତିଢତିକୁ କହତିବୱାର ଏକ ଅମୃତ ସନୁେୱାଗ। ଏହତି 

େତିଗନର ସତିରତିଏଲ 'ସ୍ରୱାଜ' ମୱାଧ୍ୟମନର େୂରେଶ୍ଷନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଷ ପେନକ୍ଷପ ନନଇଛନ୍ତି…

ଅମତୃ ମଶ�ାତ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର



ମିଡିଆ କର୍୍ଷର 
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ପାକି୍କ

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆନୁ୍ ଇଣି୍ଆ

ସମାଚାରସମାଚାର

ଏକାତ୍ମ ମାନବ ଦେ୍ଷନର ପ୍ରଶଣତା ପଣି୍ତ ଦୀନଦୟାଲ 
ଉପାଧ୍ାୟଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦନି ଅବସରଶର ଶକାଟି ପ୍ରଣାମ। 
ତାଙ୍କର ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ଜୀବନ ସବ୍ଷଜନ �ତିାୟ-ସବ୍ଷଜନ ସଖୁାୟ 
ନୀତ ିଉପଶର ଆଧାରିତ ଥଲିା ଆଉ ଶସ ରାଷ୍ଟ୍ର ନମି୍ଷାଣ 

ପାଇ ଁନଜିକୁ ସମପପିତ କରିଥଶିଲ। ତାଙ୍କର ବଚିାର 
ଶଦେବାସୀଙୁ୍କ ସବ୍ଷଦା ଶପ୍ରରିତ କରୁଥବି। ପଣି୍ତ 

ଦୀନଦୟାଲ କ�ୁଥଶିଲ, ‘ଏକ ସବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର �ି ଁବଶି୍ୱଶର 
ଅବଦାନ ର�ପିାଶର’। ଏ� ିସଂକଳ୍ପ ଆଜ ିଆତ୍ମନଭି୍ଷର 

ଭାରତର ମଳୂ ଅବଧାରଣା। ଏ� ିଆଦେ୍ଷକୁ ଶନଇ ଶଦେ 
ଆତ୍ମନଭି୍ଷରତା ରାସ୍ତାଶର ଆଗକୁ ବଢଛୁ।ି 

-ନଶରନ୍ଦ୍ର ଶମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ। 
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ଏକ ସବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର �ି ଁବଶି୍ୱଶର ଅବଦାନ ର�ପିାଶରଏକ ସବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର �ି ଁବଶି୍ୱଶର ଅବଦାନ ର�ପିାଶର

ପଣ୍ତିତ େୀନେ�ୱାଲ ଉପୱାଧ୍ୟୱା�, ପଣ୍ତିତ େୀନେ�ୱାଲ ଉପୱାଧ୍ୟୱା�, ନକବଳ ଜନଣ 
ରୱାଜନନତୱା ନଥିନଲ, ଜନଣ ଉର୍ନକୱାେୀର 
ଚତିନ୍କ, ବତିଚୱାରକ ଏବଂ ନଲଖକ ଥିନଲ। ପଣ୍ତିତ 
େୀନେ�ୱାଲ ଉପୱାଧ୍ୟୱା�, ଏକ ସନୁ୍ଳତିତ, ବତିକଶତିତ 
ଏବଂ ଶକ୍ତିଶୱାଳୀ ରୱାଷ୍ଟ୍ରର କୱାମନୱା କରତିଥିନଲ। 
ନସ କହୁଥିନଲ ନେଶ ନହଉଛତି ନଲୱାକଙ୍କ ସମହୂ, 
ନେଉଁମୱାନନ ଏକ ଲକ୍ଷ୍, ଏକ ଆେଶ୍ଷ,  ଏକ 
ମତିଶନନର ବଞ୍ନ୍ତି ଆଉ ଏକ ପୃଥିବୀ ଖଣ୍କୁ 
ମୱାତୃଭୂମତି ଭୱାନବ ନେଖନ୍ତି। େେତି ଆେଶ୍ଷ ବୱା 
ମୱାତୃଭୂମତି ଭତିତରୁ ନକୌଣସତି ନଗୱାେତିଏ ବତି ରହତିବ 
ନୱାହିଁ, ନତନବ ନସ ନେଶର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହତିବ ନୱାହିଁ। 
25 ନସନପଟେମବେର ନହଉଛତି ତୱାଙ୍କ ଜନ୍ମେତିନ। ଏହତି 
ଅବସରନର ତୱାଙୁ୍କ ନକୱାେତି ନମନ। 


