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The Gathering in Jallianwala Bagh
As the clock struck five on thirteenth April
They all gather in the Bagh, my friends.
Seeking justice fair and honour, they stand
Sikhs, Hindus, Muslims together, my friends.
Folks young and old, and lads went too
For only a handful had stayed back, my friends.
They went to speak, to share their grief
Place lives at stake without fear, my friends.
Worrying no more about their precious lives
They left this world behind, my friends.
With slender hope of coming back home
Desires and dreams abandoned too, my friends.
With their own blood, they wanted to bloom
The parched soil of the Bagh, my friends.
Like swarms of moths, they gathered around
To be singed by violent flames, my friends.
Fed up with life, they courted death
Forcing Yama to accept their will, my friends.
Like Mansour, who said, ‘I am the Truth!’
When he knew he’d meet the gallows, my friends.
Like Shams Tabrizi, whose quest for God
Ended up in a painful death, my friends.

େ�ିଆୱଁା�ା ବାଗ ୍ଗଣହତ୍ୟା ଏପି୍ର� 13, 1919, ଜବୈଶାଖୀ ଦିନ ଘଟିଥ�ିା। ଚଳିତ ବର୍ଯ ଏହ ିଘଟଣାକୁ 
102 ବର୍ଯ ପରୂଣ ଜହାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ତୃି ଏଜବ ବି ତାୋ ଜହାଇରହଛିି। ଜସହଦିିନ େଜଣ 22 

ବର୍ଯୀୟ ରବୁକ ନାନକ ସିଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳଜର ଉପସି୍ଥତ ଥଜି�। ନାନକ ଏହ ିଗଳିୁକାଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତି ରାଇଥଜି� ଏବଂ 
ପଜର ଜସ ଏହ ିବିଭତ୍ସ ଗଣହତ୍ୟା ଉପଜର ଏକ କବିତା ‘ବ ୍ଲଡୀ ଜବୈଶାଖୀ’ (ରକ୍ତରଞି୍ତ ଜବୈଶାଖୀ) ରଚନା 
କରିଥଜି�। ଏଥଜିର ଜ୍ାଧତି ଜହାଇ ବ୍ିଟିଶମାଜନ ଏହ ିକବିତାକୁ ନିରିଦ୍ଧ କରିବା ସହତି ପାଣଡୁ୍�ିପିକୁ 

େବତ କରିଥଜି�। ଘଟଣାର 102 ବର୍ଯ ପରୂ୍ତ୍ତି ଅବସରଜର ଏଠାଜର କବିତାଟି ଦିଆଗ�ା.... 

ଶେୀଦମାନଙୁ୍ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
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ଅମତୃ ମହୋତ୍ସବ ପଷୃା୍. 08-10

ଏମଆଇଭି ପଷୃା୍. 11

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଷୃା୍. 12-21

ହେମ ଇଣି୍ଆ ଏବଂ ବଏିସ-6  ପଷୃା୍. 22-25

ମଦୂ୍ା ହ�ାଜନା  ପଷୃା୍. 26-27

କ୍ାବହିନଟ ନଷି୍ପତି୍ ପଷୃା୍. 28

ଜନ ଔରଧ ି ପଷୃା୍. 29

କହରାନା ବହିରାଧୀ ଲହେଇ ପଷୃା୍. 30-31

ହମୈତ୍ୀ ହସତୁ ପଷୃା୍. 32
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ସମ୍ାଦକଙ୍ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍ାର,
େନକ�୍ୟାଣ �ାଗି ଜରଜକୌଣସି ସଂକଳ୍ପକୁ ଭାରତଜର ଏକ ପାବ୍ଯଣ ରୂପଜର ପାଳନ କରାରାଇଥାଏ। 

ଫଳଜର ଅଧକି ସଂଖ୍ୟକ େନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍କିୃ୍ତ କାରଣରୁ ଏହାର ସଫଳତା ପାଇ ଁମାଗ୍ଯ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜହାଇଥାଏ। 
ଜରଜତଜବଜଳ ସରକାରଙ୍କର ଜକୌଣସି ପ୍ରୟାସ ସାରା ଜଦଶଜର ଏକ ନୂତନ ଆଶାର ବାତାବରଣ ସଷିୃ୍ 
କରିଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିଜର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା �ାଗି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ା ୋଗ୍ରତ କରିଥାଏ, ଜସଜତଜବଜଳ ଏହା 
ପ୍ରତ୍ୟାଶାକୁ ବଢ଼ାଇ ଜଦଇଥାଏ। ଏଥର ସାଧାରଣ ବଜେଟଜର ଜଦଶର େନସାଧାରଣଙ୍କ ମାନସିକତା 
ପ୍ରତିଫଳିତ ଜହାଇଛି, ଏହାକୁ ଅଭୂତପବୂ୍ଯ ଭାଜବ ସକାରାତ୍ମକ ସମଥ୍ଯନ ମିଳଛିୁ। ଏପରି ଏକ ସମୟଜର 
ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପଦଜଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛ୍ି। ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସଜର ପ୍ରଥମ ଥର �ାଗି, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ବଜେଟର ସଂକଳ୍ପକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଜଦବା �ାଗି ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର, ବିଜଶରଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ସହତି ସିଧାସଳଖ ଆଜ�ାଚନା କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି। 

ବଜେଟଜର ଜହାଇଥବିା ଜଘାରଣାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା �ାଗି ସରକାର ଓ ଘଜରାଇ 
ଜଷେତ୍ ମଧ୍ୟଜର ବିଶ୍ାସ ସଷିୃ୍ କରିବା ଜହଉଛି ଏହାର ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ। ସରକାର ଏକ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯରଶୀଳ ଭାରତ 
ନିମ୍ଯାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଛଁ୍ି ଜରଉଠଁ ି ପ୍ରଜତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ, ଅନୁଷା୍ନ ଏବଂ ଉଜଦ୍ୟାଗ ନିେ ନିେର ସମ୍ରୂ୍୍ଯ 
ସମ୍ଭାବନା ସହତି ପ୍ରଗତି ହାସ� କରିବାର ସଜୁରାଗ ପାଇପାରିଜବ। ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣର ପ୍ରଚ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗଜର 
ଏହ ିଉଜଦ୍ଶ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆରାଇଛି।

ସମାଜରାହ ଓ ସଂକଳ୍ପଗଡ଼ିୁକର ଏକ ଶଙୃ୍ଖଳାର ଅଂଶବିଜଶର ଭାଜବ ସ୍ାଧୀନତାର 75 ବର୍ଯ ପରୂ୍ତ୍ତି 
ସମାଜରାହକୁ ‘ଆୋଦୀ କା ଅମତୃ ମଜହାତ୍ସବ’ ରୂପଜର ପାଳନ କରାରିବ। ଏହ ିମଜହାତ୍ସବ 75 ବର୍ଯ ଧରି 
ଭାରତର ବିକାଶରାତ୍ାକୁ ପ୍ରଦଶ୍ତିତ କରିବ। 2047ଜର ଜଦଶ ସ୍ାଧୀନତାର 100 ବର୍ଯ ପରୂ୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟ୍ ଜଦଶର 
ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଏହ ିଅବସରଜର ସଂକଳ୍ପ ନିଆରିବ।

ନିେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଯ ଗାଥାରୁ ଜପ୍ରରଣା ଜନଇ ଭାରତ କିପରି ଭାଜବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାହା 
‘ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର’ର ଏହ ିସଂସ୍ରଣଜର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।

ଶ୍ୀ ଗରୁୁ ଜତଗ ୍ ବାହାଦୂରଙ୍କ ସାହସ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପ�ଜଷେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ଜରାଦ୍ଧାମାନଙ୍କର 
ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା, ସମ୍ିଧାନ ନିମ୍ଯାତା ଡ. ଭୀମରାଓ ଆଜମଦ୍କରଙୁ୍କ ତାଙ୍କ େୟ୍ୀ ଅବସରଜର ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳି, ଷେଦୁ୍ର 
ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସ୍ପ୍ନଜର ଜଡଣା �ଗାଇଥବିା ‘ମଦୂ୍ରା ଜରାେନା’ ଏବଂ ପରିଜବଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହ ିସଂସ୍ରଣର ଜକଜତକ ପ୍ରମଖୁ ବିଜଶରତ୍ୱ।

ଆପଣ ଏହ ିସଂସ୍ରଣକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପବୂ୍ଯ ଭଳି ନିେର ମତାମତ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଠକିଣା :  ବୁ୍ୟଜରା ଅଫ ଆଉଟ ରିଚ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୁୟନିଜକସନ,
  ଦି୍ତୀୟ ମହ�ା, ସଚୂନା ଭବନ, ନୂଆଦିଲ୍ୀ-110003
e-mail :  response-nis@pib.gov.in

(େୟଦୀପ ଭଟ୍ଟନାଗର)
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development between eastern and western regions are propelling 
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ଡିଜଟିାଲ କ୍ାହଲଣ୍ର
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଡିେଟିା� 
କ୍ୟାଜ�ଣ୍ଡର ଏବଂ ଡାଏରୀଜର 
ବିଭିନ୍ନ ଜରାେନା, କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ 

ସମ୍କ୍ଯଜର ସଦ୍ୟତମ ସଚୂନା ରହଛିି 
ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକାଶନୀଗଡ଼ିୁକ 

ରହଛିି। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାରୀ 
ଛୁଟିଦିବସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 

ତାରିଖ ଗଡ଼ିୁକ ରହଛିି।

ଏହାକୁ ଗଗୁ� ଜପ୍ଲ ଜଷ୍ାର ଏବଂ ଆଇଓଏସରୁ ଡାଉନ ଜ�ାଡ କରାରାଇପାରିବ।

https://goicalendar.gov.in/

ଗଗୁଲ ହ୍ଲେ ହଷ୍ଟାର ଲିଙ୍ ଆଇଓଏସ ଲିଙ୍
https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

https://apps.apple.com/in/app/
goi-calendar/id1546365594

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର ବିରୟଜର ୋଣ ିମୁ ଁଆନନ୍ିତ ଜହ�ି। 
ଜତଜବ ମୁ ଁପରାମଶ୍ଯ ଜଦବି ଜର ଏଥଜିର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ବିଜଶର ଭାଗ ରହବିା ଉଚିତ୍ ଜରଉଥଁଜିର ଜଦଶବ୍ୟାପୀ 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜହଉଥବିା ସରକାରୀ ଜରାେନାଗଡ଼ିୁକର ସମ୍ରୂ୍୍ଯ 
ଜ୍ଞାନ ଓ ସଚୂନା ରହଥିବି।

ରିଦି୍ଧମା ଗପୁ୍ା
sangeetaguptashree@gmail.com

ଏହ ି ପତ୍ିକା ପଢ଼ିବା ଏକ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭୂତି ଜଦଇଛି। 
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାରାଉଥବିା ବିଭିନ୍ନ 
ଜରାେନା ଏବଂ ଜସଗଡ଼ିୁକ ସମ୍କ୍ଯଜର ରିଜପାଟ୍ଯ ଜଦଶର 
ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ବିଜଶର ଭାଜବ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ 
ସହାୟକ ଜହବ। ଏହ ି ପତ୍ିକାର ଆହୁରି ଏକ ବିଜଶରତ୍ୱ 
ଜହଉଛି ଏହା  ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାରାଜର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏପରି 
ଭ� କାର୍ଯ୍ୟ ୋରି ରହୁ।

ଧରୁ୍ବେତି ଦର୍ତ
duttadhruba200@gmail.com

ପ୍ରତିଜରାଗିତାମଳୂକ ପରୀଷୋର େଜଣ ଆଶାୟୀ ଭାଜବ ଏହ ି
ପତ୍ିକା ଆମ ପାଇ ଁଜବଶ ଉପାଜଦୟ ଜହାଇପାରିବ ଜବା�ି ମୁ ଁ
ଭାବୁଛି। ଏହା ଶଶିମୁାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ। ମୁ ଁ ଏକ 
ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଜର ଶଷିେକ ଭାଜବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 
ସମ୍ଭବ ଜହଜ� ପତ୍ିକାର ଏକ ଜତ�ୁଗ ୁ ସଂସ୍ରଣ ଜମାଜତ 
ପଠାନ୍ତୁ କିମା୍ ଏହାର ଗ୍ରାହକ କିପରି ଜହାଇପାରିବି େଣାନ୍ତୁ।

varalakshmipalla19@gmail.com

ବାସ୍ତବଜର ଏହା ଏକ ଭ� ପତ୍ିକା ଜରଉଥଁଜିର ଜଦଶ 
ସମ୍କ୍ଯଜର ଅଜନକଗଡ଼ିୁଏ ସକାରାତ୍ମକ ସଚୂନା ରହଛିି। 
ସବୁଜବଜଳ ଏହାର ମାନ ଭ� ରହୁ। ଜମାର ଶଜୁଭଚ୍ା! ଏହାର 
ନାମକୁ ୋଗତୃ ଭାରତ ସମାଚାରପତ୍ ଭାଜବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ 
କରାରାଇପାରିବ। ଏହା ଜକବଳ ଏକ ପରାମଶ୍ଯ।

ସନୁୀତା ପଜଟ�
sunitapatel.sp7@gmail.com

ଏକଦା ଭାରତର ବାଣେି୍ିୟକ ଜକନ୍ଦ୍ର ଥବିା ପବୂ୍ଯ 
ଭାରତର ବିକାଶ ଓ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ସମ୍କ୍ଯଜର ରିଜପାଟ୍ଯ 
ପ୍ରକାଶ କରିଥବିାରୁ ଅଭିନନ୍ନ। ଜଦଶର 
ଅଭିବୃଦି୍ଧଜର ପବୂ୍ଯାଞ୍ଚଳ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଭୂମିକା 
ନିବ୍ଯାହ କରିପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ‘ଆକ୍ଟ ଇଷ୍’ 
ନୀତିଜର ରାେପଥ, ଜରଳପଥ, ବିମାନମାଗ୍ଯ 
ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଜନଟ୍ ସଂଜରାଗଜର ସଧୁାର ସାମି� 
ରହଛିି ରାହାକି ଜଦଶଜର ସମାନତାପରୂ୍୍ଯ ଅଭିବୃଦି୍ଧ 
ଆଣବିା ସହତି େୀବନକୁ ସହେ କରୁଛି।

ଚନ୍ଦ୍ରକା୍ ପ୍ରଧାନ
chandrakantapradhan2014@

gmail.com
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ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର

ବଏିସଏେ ପକ୍ରୁ ଏୋର ଶେୀଦ �ବାନଙ୍ 
ପିଲାମାନଙ୍ ପାଇ ଁପରାମଶ୍ଗ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ

ଆତ୍ମନଭି୍ଗର ଭାରତକୁ ବୃେତ ହପ୍ରାତ୍ସାେନ, ଅଗରବତୀ ଆମଦାନୀ 93% ହ୍ାସ
ସ୍ଜଦଶୀ ଉଜଦ୍ୟାଗଗଡ଼ିୁକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବା �ାଗି ୋରି ରହିଥବିା ନିର୍ର ପ୍ରୟାସ ଫଳ 

ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଭାରତ ନିମ୍ଯାଣ ଜଷେତ୍ଜର ସରକାରଙ୍କ 
�ଷେ୍ୟବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସର ଉପରକୁ୍ତ ପରିଣାମ ଭାରତୀୟ ଅଗରବତୀ ଉଜଦ୍ୟାଗ ଜଷେତ୍ଜର 
ଜଦଖବିାକୁ ମିଳିଛି। ଘଜରାଇ ଉଜଦ୍ୟାଗଗଡ଼ିୁକୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଜଦ୍ଶ୍ୟଜର ଜମକ୍ 
ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ ଅ୍ଗ୍ଯତ �ଘ,ୁ ଷେଦୁ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଜଦ୍ୟାଗ (ଏମଏସଏମଇ) 
ମନ୍ତଣାଳୟ ପଷେରୁ ଅଗରବତୀ ଉତ୍ାଦନ ଜଷେତ୍ଜର ଗତବର୍ଯ ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଯର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ 
କରାରାଇଥ�ିା। ଏହି ଅଭିରାନ ଅ୍ଗ୍ଯତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଜର ଅଗରବତୀ ଉତ୍ାଦନ ବଢ଼ାଇବା 
�ାଗି ମହିଳା ଓ ରବୁକମାନଙୁ୍କ ନିରକିୁ୍ତ ଦିଆଗ�ା। ରାହାଫଳଜର ଅଗରବତୀ ଆମଦାନୀ 
ବ୍ୟାପକ ଭାଜବ ହ୍ାସ ପାଇ�ା। ଏପି୍ର� 2020ରୁ ୋନୁଆରୀ 2021 ମଧ୍ୟଜର ଅଗରବତୀ 
ଆମାଦାନୀଜର 93 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ାସ ଜଦଖାଜଦଇଛି। ଏପି୍ର� 2019ରୁ ୋନୁଆରୀ 2020 
ମଧ୍ୟଜର ଭାରତ 284 ଜକାଟି ଟଙ୍କାର ଅଗରବତୀ ଆମଦାନୀ କରିଥବିା ଜବଜଳ ଏହା 
ଏଜବ ହ୍ାସ ପାଇ ଁମାତ୍ 19 ଜକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ଖସିଆସିଛି।

ଷ୍ଟାଚୁ୍ ଅେ ୟୁନଟିିକୁ 
ଆସଥୁବିା ଦଶ୍ଗକଙ୍ 

ସଂଖ୍ା 50 ଲକ୍ ଟପିଲା 
ଶହୀଦ ରବାନଙ୍କ ପି�ାମାନଙୁ୍କ ଭାବଗତ ସମଥ୍ଯନ ଏବଂ ପରାମଶ୍ଯ ଜଦବା 

�ାଗି ସୀମା ସରୁଷୋ ବାହିନୀ (ବିଏସଏଫ) ପଷେରୁ ଏକ ଜହଲ୍ପ�ାଇନର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାରାଇଛି। ବିଏସଏଫ ଏବଂ ୋତୀୟ ଶଶି ୁ ଅଧକିାର ସରୁଷୋ 
ଆଜୟାଗ (ଏନସିପିସିଆର) ପଷେରୁ ମିଳିତ ଭାଜବ ସଶସ୍ତ୍ର ଆରଷେୀ ବାହିନୀର 
ରବାନଙ୍କ ପି�ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର ସହନଶୀଳତା ବୃଦି୍ଧ କରିବା �ାଗି ଏକ 
ସାମଗି୍ରକ ଆଭିମଖୁ୍ୟ ସହିତ ସହାୟତା ପଦଜଷେପ (ସାହାରା) ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଛି। 

ବିଜଶରଜ୍ଞମାଜନ ଏପରି ପି�ାମାନଙୁ୍କ 
ଜସମାନଙ୍କର ହକ୍, ଅଧକିାର, ଶଷିୋ,  ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ 
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାର ଉଲ୍ଙ୍ଘନ 
କରାରିବା ତଥା ଏସବୁରୁ ଜସମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚିତ 
କରିବା ଜଷେତ୍ଜର ଆବଶ୍ୟକ ପରାମଶ୍ଯ 
ଜରାଗାଇ ଜଦବା ସହିତ ଅଭିଜରାଗଗଡ଼ିୁକର 
ସମାଧାନ କରିବ। ସାହାରା ଏପରି 
ପି�ାମାନଙୁ୍କ ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ବିଏସଏଫର 

କ�୍ୟାଣକାରୀ ଜରାେନା ସହିତ ଜରାଡ଼ିବ। ଏଥପିାଇ ଁ ଏକ ଜଟ�ି ପରାମଶ୍ଯ 
ନମର୍ 1800-1-236-236 ଏବଂ ଜୱବ୍ �ିଙ୍୍କ - https: /www.ncpcr.
gov.in/ ଦିଆରାଇଛି। ସୀମାଜର କର୍ତ୍ଯବ୍ୟ ସମ୍ାଦନ ସମୟଜର ପ୍ରାଣବଳୀ 
ଜଦଉଥବିା ଜସନାବାହିନୀର ରବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଜରାଗାଇ ଜଦବା 
ଉଜଦ୍ଶ୍ୟଜର ପ୍ରତିରଷୋ ମନ୍ତଣାଳୟ ଅଧୀନ ଭାରତୀୟ ଜସନା ଅବସରପ୍ରାପ୍ 
ଜସୈନିକ ନିଜଦ୍୍ଯଶାଳୟ (ଡିଆଇଏଭି) ପଷେରୁ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ (ଏମଓୟୁ) 
ସ୍ାଷେରିତ ଜହାଇଛି। ଏଥଜିର ରବାନଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ୀ ଓ ପି�ାମାନଙୁ୍କ ବୃରି୍ତ, 
କମ୍୍ୁୟଟର ସହାୟତା, ଉଚ୍ଚ ଶଷିୋ ସହାୟତା, ବିବାହ ବୟସଜର ଥବିା ଝିଅମାନଙୁ୍କ 
ଅନୁଦାନ ଆଦି ସାମି� ରହିଛି। ଏହା 1 �ଷେରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଯ ଜସୈନିକମାନଙ୍କର ବିଧବା 
ଓ ପି�ାମାନଙୁ୍କ ସମ୍ାନପବୂ୍ଯକ ବଞ୍ଚିବା �ାଗି ସଷେମ କରିବ।

ସଦ୍୍ଯାର ବଲ୍ଭ ଭାଇ ପଜଟ�ଙ୍କ 
ସ୍ମୃତରିେ ନିମ୍ତିତ ବିଶ୍ର ସଜବ୍ଯାଚ୍ଚ 

ପ୍ରତିମରୂ୍ତ୍ତି ଷ୍ାଚୁ୍ୟ ଅଫ ୟୁନିଟୀକୁ ଆସଥୁବିା 
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାଚ୍ଚ୍ଯ 15, 2021ଜର 
50 �ଷେ ଅତି୍ମ କରିଛି। ଜଦୈନିକ 
ହାରାହାରୀ 9-10 େହାର ପରିଦଶ୍ଯକ 
ଏଠାକୁ ଆସଛୁ୍ି। ଏଥଜିର ବିଜଦଶୀ 
ଓ ଜଦଶୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାଜନ ସାମି� 
ରହଛି୍ି। ଅଜକ୍ଟାବର 31, 2018 ରାଷ୍ଟ୍ୀୟ 
ଏକତା ଦିବସ ଅବସରଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦୀ 182 ମିଟର ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରତିମରୂ୍ତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ ମାଚନ କରିଥଜି�। ଏଠାକୁ 
50 �ଷେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ମହୂୁର୍ତ୍ଯକୁ 
ଐତିହାସିକ ଓ ଜଗୌରବମୟ ଭାଜବ ବର୍୍ଯନା 
କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଟୁଇଟ୍ କରିଥଜି�।



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 5

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙୁ୍ ହସରାୱକି
 ହ୍ଲୋବାଲ ଏନଜଜି ଏଣ୍ ଏନଭାଇରନହମଣ୍ଟ 

ଲିଡରଶପି ପରୁସ୍ାର

ଏହା ଭାରତ ପାଇ ଁଏକ ଗବ୍ଯର ବିରୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦୀ 
ସମ୍ାନେନକ ଜସରାୱକି ଜ୍୍ଲାବା� ଏନେ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଏନଭାଇରନଜମଣ୍ଟ 

�ିଡରଶପି ପରୁସ୍ାରଜର ସମ୍ାନିତ ଜହାଇଛ୍ି। ବିଶ୍ ଇନ୍ଧନ ଓ 
ପରିଜବଶର ଭବିର୍ୟତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଜନତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ 
ଉପ�ବ୍ଧତା, ସ�ୁଭତା ପାଇ ଁସମାଧାନ ଓ ନୀତି ଜରାଗାଇ ଜଦବା ତଥା 
ପରିଜବଶ ସରୁଷୋ ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ ନିମଜ୍ 
ତାଙୁ୍କ ଏହ ି ସମ୍ାନ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି। 
1983ଜର ଡ. ଡାନିଏ� ୟଗ୍ତିନଙ୍କ ଦା୍ରା 
ଜସରାୱକି ପ୍ରତିଷା୍ କରାରାଇଥ�ିା ଏବଂ ଏହ ି
ପରୁସ୍ାର 2016ଜର ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଥ�ିା। 
ଜସରାୱକି 2021କୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା 
ଅବସରଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଥିଜି� ଜର 
ଜସରାୱକି ଜ୍୍ଲାବା� ଏନେ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଏନଭାଇରନଜମଣ୍ଟ �ିଡରଶପି ପରୁସ୍ାର 
�ାଭ କରି ମୁ ଁଅତ୍ୟ୍ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପରିଜବଶ ସରୁଷୋ �ାଗି 
ମାଗ୍ଯ ଦଶ୍ଯାଉଥବିା ଆମ ମାତୃଭୂମିର ଜଗୌରବମୟ ପରମ୍ରା ପ୍ରତି ମୁ ଁଏହ ି
ପରୁସ୍ାରକୁ ଉତ୍ସଗ୍ଯ କରୁଛି।

ନଜିର 6 ହକାଟି ଲାଭାଥ୍ଗୀଙ୍ 
ପାଇ ଁସଧୁୋରକୁ 8.5%ହର 

ସି୍ର ରଖଲିା ଇପିଏେଓ 

କମ୍ଯଚାରୀ ଭବିର୍ୟନିଧ ି ସଂଗଠନ 
(ଇପିଏଫଓ)ର 6ଜକାଟି �ାଭାଥ୍ଯୀଙୁ୍କ 

ଏକ ବଡ଼ ଆଶସି୍୍ତ ମିଳିଛି, ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ଭବିର୍ୟନିଧ ିେମା ଉପଜର ସଧୁହାରକୁ 2021-
22 ଆଥ୍ତିକ ବର୍ଯ �ାଗି 8.5 ପ୍ରତିଶତଜର ସି୍ଥର 
ରଖଛି୍ି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁେମମ୍ ୁଓ କଶମୀର 
ଏବଂ �ଦାଖର ଉପଜଭାକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଇପିଏଫଓ ନିେର ସାମାେିକ ସରୁଷୋ �ାଭକୁ 
ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛି। ମାଚ୍ଚ୍ଯ 4, 2021ଜର 
ଶ୍ୀନଗର ଠାଜର ଜକନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରଷି୍ ଜବାଡ୍ଯର ଏକ 
ଜବୈଠକଜର ସଧୁ ହାରକୁ 8.5 ପ୍ରତିଶତଜର ସି୍ଥର 
ରଖବିା �ାଗି ନିର୍୍ଯୟ ନିଆରାଇଥ�ିା।

ଉପଜଭାକ୍ତାଙ୍କ ଅଭିଜରାଗ ସମାଧାନ �ାଗି 
ଇ-ଦାଖ�ି ଜପାଟ୍ଯା� ଏଜବ 15ଟି ରାେ୍ୟ ଓ 

ଜକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଜଦଶଜର କାର୍ଯ୍ୟଷେମ ଜହାଇଛି। 
ୋତୀୟ ଉପଜଭାକ୍ତା ବିବାଦ ସମାଧାନ ଆଜୟାଗ 
(ଏନସିଡିଆରସି)ଙ୍କ ଦା୍ରା ଏହ ି ଜପାଟ୍ଯା� ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରାରାଇଛି। ଏହାର ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ ଜହଉଛି ଉପଜଭାକ୍ତାଙ୍କ 
ଅଭିଜରାଗ ଦାଖ� ପ୍ର୍ିୟାକୁ ସହେ ଓ ସରଳ କରିବା। 
ଗ୍ରାମୀଣ ଉପଜଭାକ୍ତାମାନଙୁ୍କ ସବୁିଧା ଜଦବା ସକାଜଶ 
ଇ-ଦାଖ�ି ଜପାଟ୍ଯା�କୁ େନ ଜସବା ଜକନ୍ଦ୍ର ସହତି 
ଜରାଡ଼ିବା �ାଗି ନିଷ୍ପରି୍ତ ନିଆରାଇଛି। ଏନସିଡିଆରସି, 
ରାେ୍ୟ ଆଜୟାଗ ଏବଂ େଲି୍ା ଆଜୟାଗଗଡ଼ିୁକୁ ମିଶାଇ 
ଏଥଜିର ପ୍ରାୟ 444ଟି ଜ�ାଜକସନକୁ ଅ୍ଭୂ୍ଯକ୍ତ 
କରାରାଇଛି। ସମସ୍ତ ରାେ୍ୟଜର ଏପରି ଜପାଟ୍ଯା�କୁ 
କାର୍ଯ୍ୟଷେମ କରିବା �ାଗି ଉପଜଭାକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ 
ପଷେରୁ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରାରାଉଛି।

ଇ-ଦାଖଲି ମାଧ୍ୟମହର ଉପହଭାକ୍ାଙ୍ 
ପାଇ ଁସେଜ ହେଲା ଅଭିହ�ାଗ ଦାଖଲ

ଘହରାଇ �ାତ୍ୀଙ୍ ସଂଖ୍ା ବୃଦି୍ଧ, 
ହଦୈନକି �ାତ୍ା କହଲ 3.13 ଲକ୍ �ାତ୍ୀ

ଭାରତଜର ଘଜରାଇ ବିମାନ ରାତ୍ା ଜଷେତ୍ ଧୀଜର ଧୀଜର 
ସଧୁାର ମାଗ୍ଯକୁ ଆସିବାଜର �ାଗିଛି। କଜରାନା 

�କଡାଉନ ସମୟଜର ବିମାନରାତ୍ା ଷେତିଗ୍ରସ୍ତ ଜହାଇଥବିା 
ସମୟଜର ଜଦଶଜର ବର୍ତ୍ଯମାନ ଏହା 
ଧୀଜର ଧୀଜର ସ୍ଭାବିକ ସି୍ଥତିକୁ 
ଜଫରୁଛି। ସାଧାରଣ ସି୍ଥତି ଜଫରିବା 
ପଜର ଅଧକିରୁ ଅଧକି ସଂଖ୍ୟକ 
ଜ�ାକ ବିମାନ ରାତ୍ା ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି। 
ରାହାଫଳଜର, ଜଫବୃଆରୀ 28, 
2021ଜର ଜଗାଟିଏ ଦିନଜର 2353ଟି 
ଘଜରାଇ ରାତ୍ୀବାହୀ ବିମାନଜର 3.13 
�ଷେ ରାତ୍ୀ ରାତାୟାତ କରିଛ୍ି। ଜମ 25, 2020ଜର ଘଜରାଇ 
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଜର ଏହା ଜହଉଛି ଜଗାଟିଏ 
ଦିନଜର ବିମାନ ରାତ୍ା କରିଥବିା ରାତ୍ୀଙ୍କ ସବ୍ଯାଧକି ସଂଖ୍ୟା। 
ଜଦଶର ବିମାନବନ୍ରକୁ ଜମାଟ 6 �ଷେ ରାତ୍ୀ ଆସିଛ୍ି। 
ସାରା ଜଦଶଜର �କଡାଉନ �ାଗ ୁକରିବା ପଜର ମାଚ୍ଚ୍ଯ 25, 
2020ଜର ବିମାନ ରାତ୍ା ବନ୍ ଜହାଇରାଇଥ�ିା।.  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ସମ୍ରୂ୍୍ଗ
ଭାରଣ ଶଣୁବିା ଲାଗି

କୁ୍ଆର ହକାଡ୍ ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ
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ଭାରତର ପ୍ରଥମ 
ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମର ଭୂମି

ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟ�ଗୁ ପ�୍୍ଗ ନ୍ତ ଭାରତ ଇତେିାସହର ସବୁଠୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ସ୍ାନ
ଅକି୍ଆର କରିଆସିଥଲିା। ଏପି୍ରଲ 1 ତାରିଖହର ଉତ୍କଳ ଦବିସ ଭାହବ ରାଜ୍ ନଜିର 86ତମ ପ୍ରତଷିା୍ ଦବିସ 

ପାଳନ କରିବ। ଇତେିାସ ଓ ସଂସ୍ତୃ ିପାଇ ଁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥଙ୍ ଭୂମି ଭାହବ ହଲାକପି୍ରୟ ଓଡ଼ିଶାର 
ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ ବରିୟହର ଆହମ ସମହସ୍ତ ଜାଣବିା ଉଚତ୍ି। ଏୋ ହେଉଛ ି1817ର ପାଇକ ବହିଦ୍ାେ, 

�ାୋକ ିବାସ୍ତବହର ଥଲିା ଭାରତୀୟ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମ ଇତେିାସହର ପ୍ରଥମ ସଶସ୍ତ୍ର ବହିଦ୍ାେ....

ଉତ୍କଳ ଦିବସଇତେିାସର ପ୍ରତଛିବି

ନିକଟଜର ଉର୍ତର ପ୍ରଜଦଶଜର ମହାରାୋ ସଜୁହ�ଜଦବ 
ସ୍ାରକୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର 
ଜମାଦୀ କହିଥଜି� : “ଉପନିଜବଶବାସୀ ଶକି୍ତ ଏବଂ 

ଉପନିଜବଶବାଦ ମାନସିକତାଧାରୀମାନଙ୍କ ଦା୍ରା ରଚିତ 
ଇତିହାସ ଜକବଳ ଭାରତର ଇତିହାସ ନୁଜହ।ଁ ବରଂ 
ଭାରତର ଇତିହାସ ଜ�ାକକଥା ରୂପଜର ଜଗାଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ 
ଆଉ ଜଗାଟିଏ ପିଢ଼ିକୁ ସ୍ଥାନା୍ରିତ ଜହାଇ େନସାଧାରଣଙ୍କ 
ଭିତଜର ବଞ୍ଚି ରହିଛି।” ଓଡ଼ିଶା ଜଷେତ୍ଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କର 
ଏହି ମ୍ବ୍ୟ ଅତ୍ୟ୍ ପ୍ରରେୁ୍ୟ ମଜନ ଜହାଇଥାଏ।

ସମ୍ାଟ ଅଜଶାକଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତିର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର 
କରିବାର ଜଗୌରବ ବହନ କରୁଥବିା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ 
ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଜର ଅତ୍ୟ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସ୍ଥାନ ହାସ� 
କରିଛି। 1857 ବିଜଦ୍ରାର 40 ବର୍ଯ ପବୂ୍ଯରୁ 1817ଜର 
ଓଡ଼ିଶାଜର େଳି ଉଠିଥବିା ବିଜଦ୍ରାହ ପ୍ରଥମ ବହ୍ି ଏବଂ ଏହା 
ପବୂ୍ଯ ଭାରତଜର ବ୍ିଟିଶ ସାମ୍ାେ୍ୟର ମଳୂଦୁଆକୁ ଜଦାହ�ାଇ 
ଜଦଇଥ�ିା। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଏହି ସଂଘର୍ଯକୁ ଅଣଜଦଖା 
କରିଆସିଛି ଏବଂ ଜକଜବଜହଜ� ଉପରକୁ୍ତ ମାନ୍ୟତା 
ଜଦଇପାରିନାହି।ଁ ପାଇକମାଜନ ପ୍ରକୃତଜର ଥଜି� ଓଡ଼ିଶାର 
ଗେପତି ଶାସକମାନଙ୍କର ଅସଂଗଠିତ ସଶସ୍ତ୍ର କୃରକ ଜଗାଷୀ୍ 
ଜରଉମଁାଜନ ରଦୁ୍ଧ ସମୟଜର ରାୋମାନଙୁ୍କ ସାମରିକ ଜସବା 
ଜରାଗାଇ ଜଦଉଥଜି�।

ଓଡ଼ିଶାର ଉର୍ତରଜର ବଙ୍ଗ ପ୍ରଜଦଶ ଏବଂ ଦଷିେଣଜର 
ମାଡ୍ାସ ପ୍ରଜଦଶ ଅକି୍ତଆର କରିବା ପଜର 1803ଜର ବ୍ିଟିଶ 
ଶାସକମାଜନ ଓଡ଼ିଶା ଦଖ� କରିଥଜି�। ଜସହି ସମୟଜର 
ଗେପତି ରାୋ ମକୁୁନ୍ ଜଦବ ଦି୍ତୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହାୟକ 
େୟୀ ରାେଗରୁୁ ପ୍ରଥଜମ ଏହାକୁ ବିଜଦ୍ରାହ କରିଥଜି� ମଧ୍ୟ 
ଜସମାନଙୁ୍କ ବି୍ଟିଶରମାଜନ ଦମନ କରି ଜଦଇଥଜି�। ଏହାର 
କିଛି ବର୍ଯ ପଜର  ଗେପତି ରାୋମାନଙ୍କର ଅସଂଗଠିତ 
ସାମରିକ ବାହିନୀର ପାରମ୍ରିକ ମଖୁ୍ୟ ବକି୍ େଗବନୁ୍ଧଙ୍କ 
ଜନତୃତଜ୍ର ପାଇକ ବିଜଦ୍ରାହୀମାଜନ େନୋତି ଏବଂ ସମାେର 
ଅନ୍ୟ ବଗ୍ଯର ଜ�ାକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶ ି ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ 
ଆରମ୍ଭ କରିଜଦଇଥଜି�। 1817ଜର ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଥବିା 
ପାଇକ ବିଜଦ୍ରାହ ଖବୁ ଦ୍ରୁତ ଜବଗଜର ବ୍ୟାପିରାଇଥ�ିା। 
ବି୍ଟିଶମାଜନ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ଶକି୍ତ ଖଟାଇ ବିଜଦ୍ରାହକୁ ଦମନ 
କରିଥଜି�। ବହୁ ସଂଗ୍ରାମୀଙୁ୍କ ଏହି ଦମନ�ୀଳା ସମୟଜର 
ପ୍ରାଣବଳୀ ଜଦବାକୁ ପଡ଼ିଥ�ିା।  ଜତଜବ ଅଧକିାଂଶ ବିଜଦ୍ରାହୀ 
1819 ପର୍ଯ୍ୟ୍ ଗରି�ା ରଦୁ୍ଧ ୋରି ରଖଥିଜି�, କିନ୍ତୁ ଜଶରଜର 
ଧରା ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥଜି�। ଜଶରଜର 1825ଜର ବକି୍ 
େଗବନୁ୍ଧ ଧରାପଡ଼ିଥଜି� ଓ ବନ୍ୀ ଥବିା ସମୟଜର ପ୍ରାଣ 
ହରାଇଥଜି�। ପାଇକ ବିଜଦ୍ରାହର 200 ବର୍ଯ ପରୂ୍ତ୍ତି  ଉପ�ଜଷେ 
ସରକାର ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟ୍ମଜର ସାମି� କରିବା 
ନିମଜ୍ ଜଘାରଣା କରିଛ୍ି।    
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ବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱଡ.ଭୀମରାଓ ଆଜମଦ୍କର

ବାବାସାଜହବ ଆଜମଦ୍କରଙ୍କ େ୍ ମ ଏପି୍ର� 14, 
1891ଜର ବ୍ିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ 
ପ୍ରା୍ ଅ୍ଗ୍ଯତ ଜମୌହ ମ୍ୁୟନିସିପା� ମି�ିଟାରୀ 

କ୍ୟାଣ୍ଟନଜମଣ୍ଟଜର ଜହାଇଥ�ିା। ତାଙ୍କ ପିତା ଥଜି� ମାଜ�ାେ ି
ସକପା� ଏବଂ ମାତା ଥଜି� ଭୀମାବାଇ। ତାଙ୍କର ପି�ାଦିନ 
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ସାମାେକି ବିରମତା କାରଣରୁ ଜଘାର 
ଦୁଃଖଦୁଦ୍୍ଯଶା ମଧ୍ୟଜର କଟିଥ�ିା। ପି�ାଦିଜନ ୋତିଗତ କାରଣରୁ 
ତାଙୁ୍କ ବାଛବିଚାରର ସମମ୍ଖୁୀନ ଜହବାକୁ ପଡ଼ିଥ�ିା।

ତାଙ୍କର ପିତା ରାମେୀ ସକପା� ତାଙୁ୍କ ଭିଓ୍ବା ରାମେୀ 
ଆଜମଦ୍କର ନାମଜର ସତାରା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଜର 
ନାମ ଜ�ଖାଇ ଜଦଇଥଜି�। ଭିଓ୍ବା ଥ�ିା ତାଙ୍କ ପି�ାଦିନର 
ନାମ। ଜତଣ ୁ ସକପା� ପରିବଜର୍ତ୍ଯ ତାଙ୍କର ସାଙି୍ଗଆ ଗାରଁ 
ନାମାନୁସାଜର ଆଜମଦ୍କର ରଖାରାଇଥ�ିା। ଜକାଙ୍କଣ ଅଞ୍ଚଳର 
ଜ�ାକମାଜନ ଜସମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମର ନାମ ଅନୁସାଜର ସାଙି୍ଗଆ 
ରଖଥୁଜି� ଜତଣ ୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମର ନାମାନୁସାଜର ସ୍�ୁଜର 
ତାଙ୍କର ସାଙି୍ଗଆ ଆମଡ଼୍ଜଭକର ରଖାଗ�ା। 
କାରଣ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନାମ ଆମଡ୍ଜଭ ଥ�ିା। କିନ୍ତୁ 
େଜଣ ବ୍ାହ୍ମଣ ଶଷିେକ କୃଷ୍ଣ ମହାଜଦବ ଆଜମଦ୍କର 
ତାଙୁ୍କ ଅତି ଭ� ପାଉଥବିାରୁ ତାଙ୍କର ସାଙି୍ଗଆକୁ 
‘ଆମଡ୍ଜଭକର’ରୁ ବଦଳାଇ ‘ଆଜମଦ୍କର’ ରଖ ି
ଜଦଇଥଜି�। ଜସଜବଠାରୁ ଜସ ଆଜମଦ୍କର 
ନାମଜର ପରିଚିତ ଜହଜ�।

1907ଜର ମାଟି୍ରକୁଜ�ସନ ଶଷିୋ ସମାପ୍ କରିବା ପଜର 
ଜସ ପରବର୍ତ୍ଯୀ ବର୍ଯ ଇ�ଫିନଜଷ୍ାନ କଜ�େଜର ନାମ 
ଜ�ଖାଇଥଜି�। ପଜର, ଜସ ଉଚ୍ଚ ଶଷିୋ �ାଭ କରିବା ନିମଜ୍ 
ବିଜଦଶ ରାତ୍ା କରିଥଜି�। ଏପରିକି ଭାରତ ସ୍ାଧୀନ ଜହବା 
ପବୂ୍ଯରୁ ତାଙୁ୍କ ଶ୍ମ ମନ୍ତୀ ଭାଜବ ଭାଇସରଏଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିବ୍ଯାହୀ 
ପରିରଦଜର ମନ୍ତୀ ଭାଜବ ସାମି� କରାରାଇଥ�ିା। ତାଙ୍କ 
ଅଧୀନଜର ପରୂ୍ତ୍ଯ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଥ�ିା। ପରୂ୍ତ୍ଯ ବିଭାଗରୁ କାମ ପାଇବା 
�ାଗି ଠକିାଦାରମାଜନ ନାନା ପ୍ରଜ�ାଭନ ଜଦଖାଉଥଜି�। 

ଥଜର ଆଜମଦ୍କରଙ୍କ ପଅୁ ୟଶଓ୍ବ୍ ରାଓଙ୍କ ନିକଟକୁ େଜଣ 
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଠକିାଦାର ତାଙ୍କ ପଅୁକୁ ପଠାଇଜ�। ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ଠକିା କାମ ଆଣପିାରିଜ� ଜସ ତାଙୁ୍କ 20-25 ପ୍ରତିଶତ 

କମିଶନ ଜଦଜବ ଜବା�ି କହଥିଜି�। ଏହ ିପ୍ରସ୍ତାବ 
ସମ୍କ୍ଯଜର ପଅୁ ତାଙୁ୍କ କହବିା ପଜର ବାବାସାଜହବ 
ଭୀରଣ ରାଗି ରାଇଥଜି�। ଜସ କହଥିଜି�, “ମୁ ଁ
ଜକବଳ ଏଠାକୁ ସମାେର ଉଦ୍ଧାର �ଷେ୍ୟ ଜନଇ 
ଆସିଛି। ମୁ ଁଏଠାକୁ ଜମାର ସମ୍ରି୍ତ ବଢ଼ାଇବା �ାଗି 
ଆସିନାହି।ଁ ଏପରି ପ୍ରଜ�ାଭନ ଜମାଜତ ଜମାର 

�ଷେ୍ୟପଥର ବିଚୁ୍ୟତ କରିପାରିବ ନାହି।ଁ” ତାଙ୍କ ପତୁ୍କୁ ଖା�ି 
ହାତଜର ଜଫରିବାକୁ ପଡ଼ି�ା।

ଅଗଷ୍ 15, 1947ଜର ଭାରତ ସ୍ାଧୀନ ଜହବା ପଜର 
ଆଜମଦ୍କରଙୁ୍କ ଜଦଶର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ମନ୍ତୀ ଭାଜବ ନିରକୁ୍ତ 
କରାରାଇଥ�ିା। ଅଗଷ୍ 29, 1947ଜର ଆଜମଦ୍କରଙୁ୍କ 
ସମ୍ିଧାନ ପ୍ରସୁ୍ତତି ସଭାର ଅଧ୍ୟଷେ ଭାଜବ ନିରକୁ୍ତ କରାରାଇଥ�ିା।  
ଡିଜସମର୍ 6, 1956ଜର ଜଶାଇଥବିା ଅବସ୍ଥାଜର ଦିଲ୍ୀଜର 
ତାଙ୍କର ଜଦହା୍ ଘଟିଥ�ିା। 1990ଜର ତାଙୁ୍କ ମଜରାଜଣାର୍ତର  
‘ଭାରତ ରତ୍’ ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥ�ିା।

ସାମାଜିକ ସମତାର
ଶକି୍ ହକନ୍ଦ୍ର

ମାନବ ଇତିହାସଜର ଏପରି ଏକ ସମୟ ମିଳିବା ବିରଳ ଜରଜତଜବଜଳ ପ୍ରଚଳିତ ରୁଢ଼ିବାଦୀ ବିଶ୍ାସ ଓ ୋତିଗତ ଜଭଦଭାବକୁ 
ଦୂର କରିବା �ାଗି ରକିୁ୍ତ, କମ୍ଯ ଏବଂ ବୁଦି୍ଧର ଶକି୍ତ ମାଧ୍ୟମଜର ପ୍ରୟାସ କରାରାଇନଥବି। ଆେ ିଜଦଶ ଜସହ ିମହାନ ଜନତା ଓ 
ସମାେ ସଂସ୍ରକ ବାବାସାଜହବ ଆଜମଦ୍କରଙୁ୍କ ତାଙ୍କର 131ତମ େୟ୍ୀଜର ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳି େଣାଉଛି ରିଏକି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ 
ସମାେ ଗଠନ କରିବା �ାଗି ନିେକୁ ସମପ୍ତି ଜଦଇଥଜି�। ବାବା ସାଜହବ ଜକବଳ ଭାରତର ସମ୍ିଧାନ ପ୍ରଣୟନଜର ପ୍ରମଖୁ 
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନଥଜି�, ବରଂ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ସାମାେକି ଢାଞ୍ଚା ନିମ୍ଯାଣ କରିବା �ାଗି ଜପ୍ରରଣା ସାେଥିଜି�।....

ବାବା ସାଜହବଙୁ୍କ 
ତାଙ୍କ 131ତମ 
େ୍ ମବାର୍ତିକୀଜର 

ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳି
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ସ୍ାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଗ ପତୂ୍ଜି; 
ଶତବାରଜିକୀ ପାଇ ଁସଂକଳ୍ପ

‘ଉତ୍ସହବନ ବନିା �ସ୍ାତ୍ ସ୍ାପନମ ୍ପିଷ୍ଫଳମ ୍ଭହବତ୍’
ଅଥ୍ଯାତ୍, ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବିନା ଜକୌଣସି ପ୍ରୟାସ, 
ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ଜହାଇନଥାଏ। ଜରଜତଜବଜଳ 
ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାବ୍ଯଣର ରୂପ ଜନଇଥାଏ, �ଷେ 

�ଷେ ଜ�ାକମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଓ ଶକି୍ତ ଏକତି୍ତ 
ଜହାଇଥାଏ। ଏହି ଭାବନା ସହିତ 130 ଜକାଟି 

ଜଦଶବାସୀଙୁ୍କ ଜନଇ ସ୍ାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଯ 
ପରୂ୍ତ୍ତି ସମାଜରାହ ପାଳନ କରାରିବା ଆରମ୍ଭ 

ଜହାଇଛି, ସଂଜରାଗବଶତଃ ଦାଣି୍ଡ ରାତ୍ାର 91ତମ 
ବର୍ଯପରୂ୍ତ୍ତି ଅବସରଜର ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାରାଇଛି। 

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ ବିଶ୍ ସମମ୍ଖୁଜର ଭାରତର 
75ବର୍ଯର ଉପ�ବ୍ଧି ପ୍ରଦଶ୍ତିତ କରିବା ନିମଜ୍ 

ଉଦି୍ଷ୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ା 25 ବର୍ଯ �ାଗି ଏକ 
ଜରାେନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ଓ ସଂକଳ୍ପ ଜନବା ଦିଗଜର 

ସହାୟକ ଜହାଇପାରିବ...

ଆୋଦୀ କା ଅମତୃ ମଜହାତ୍ସବର ଅଥ୍ଯ ଜହଉଛି 
ସ୍ାଧୀନତାର ଅମତୃ ଶକି୍ତ, ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର 
ସଂଘର୍ଯର ଅମତୃ ଜପ୍ରରଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ 

ନୂତନ ବିଚାର ଓ ସଂକଳ୍ପ ଜନବା। ଜଗୌରବଶାଳୀ ଇତିହାସ ଓ 
ବିକାଶରାତ୍ା ସହତି ଆମ ଜଦଶ ସ୍ାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଯଜର 
ପ୍ରଜବଶ କରୁଥବିା ସମୟଜର 2047ଜର ଶତବାର୍ତିକୀ ସଦୁ୍ଧା 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଯରଶୀଳ ଜହବାର ସଂକଳ୍ପ ଜନଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା �ାଗି 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜହାଇସାରିଛି। ଏହା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ମରୁ ମାଚ୍ଚ୍ଯ 12 
ତାରିଖଜର ଦାଣି୍ଡରାତ୍ାର ଐତିହାସିକ ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଛି। 
ସାବରମତୀ ଆଶ୍ମରୁ ‘ପଦରାତ୍ା’କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର 
ଜମାଦୀ ପତାକା ହ�ାଇ ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିବା ପଜର ଜଦଶବ୍ୟାପୀ 
ଆୋଦୀ କା ଅମତୃ ମଜହାତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇସାରିଛି। ଏହ ି
ଅବସରଜର ଉଦଜବାଧନ ଜଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଛି୍ି 
ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, 75ଜର ସଂକଳ୍ପ, 75ଜର ବିଚାର, 75ଜର 

ଅମତୃ ମହୋତ୍ସବ ଭାରତ@75
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ସଫଳତା, 75ଜର ପଦଜଷେପ ଆଦି ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା 
ସକାଜଶ ଅନୁପ୍ରାଣତି କରିବ। ଜଦଶର ମହାନଜରାଦ୍ଧାମାନଙ୍କ 
ସମ୍କ୍ଯଜର ଇତିହାସକୁ ସଂରଷିେତ କରିବା �ାଗି ବିଗତ 6 
ବର୍ଯ ଧରି ସରକାର କରୁଥବିା ପ୍ରୟାସ ସମ୍କ୍ଯଜର ଉଜଲ୍ଖ 
କରି ଜସ କହଥିଜି� ଜର ଏହା ରବୁପିଢ଼ିଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣତି 
କରିବ। ଜଦଶର ଅତୀତ ସହ ଜରାଡ଼ି ଜହାଇଥବିା ଅଭିନବ 
କାହାଣୀଗଡ଼ିୁକୁ ଆବିଷ୍ାର କରିବା ଏବଂ ଜସଗଡ଼ିୁକୁ େୀବ୍ 
ଆକାରଜର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ନିମଜ୍ କଳା, ସାହତି୍ୟ, ନାଟକ, 
ଚଳଚି୍ଚତ୍ ଏବଂ ଡିେଟିା� ମଜନାରଞ୍ନ ଜଷେତ୍ ସହତି େଡ଼ିତ 
ଜ�ାକମାନଙୁ୍କ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନିଜବଦନ କରିଥଜି�।
259-ଜଣ ସଦସ୍ ଥବିା ସମିତି ଦା୍ରା ପ୍ରସୁ୍ତତ କା�୍ଗ୍ 
ହ�ାଜନା

ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୋତୀୟ ଏବଂ ଅ୍େ୍ଯାତୀସ୍ତରଜର 
ସ୍ାଧୀନତାର 75 ବର୍ଯ ପରୂ୍ତ୍ତି ସମାଜରାହକୁ ଅମତୃ ମଜହାତ୍ସବ 
ଭାଜବ ପାଳନ କରିବାକୁ ସି୍ଥର କରିଛ୍ି। ସ୍ାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ରାମର ଭାବନା ଓ ଶହୀଦଙୁ୍କ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳି ସହିତ ନୂତନ 
ଭାରତ ନିମ୍ଯାଣର ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାରିବ। 
ଏଥପିାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାଜର ଏକ 259 
େଣଆି ସମିତି ଗଠନ କରାରାଇଛି ଜରଉଥଁଜିର ପବୂ୍ଯତନ 
ରାଷ୍ଟ୍ପତି ମାନଙ୍କ ସଜମତ  ସମାେର ବିଶଷି୍ ବ୍ୟକି୍ତ ଓ 
ନାଗରିକମାଜନ ସାମି� ରହିଛ୍ି। ଏହାଛଡ଼ା ଜକନ୍ଦ୍ର ଗହୃ 
ମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାଜର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ 
ମନ୍ତଣାଳୟର ସଚିବମାନଙୁ୍କ ଜନଇ ଗଠିତ ଏକ ସମିତି 
ପବୂ୍ଯରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଦଇଛି।

ଅମତୃ ମହୋତ୍ସବର 
ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ତମ୍ଭ

ଅମତୃ ମହୋତ୍ସବ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ବଭିିନ୍ କା�୍୍ଗ କ୍ରମ

ସ୍ାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ାମ

75 75 
75 

75 

ବଚିାର
ସଂକଳ୍ପ

ଉପଲବ୍ି

ପଦହକ୍ପ

ବିଶ୍ ସମଖୁଜର ଭାରତର 75ବର୍ଯର ଉପ�ବ୍ଧ ିପ୍ରଦଶ୍ତିତ 
କରିବା ଏବଂ ଆସ୍ା 25 ବର୍ଯ �ାଗି ଜରାେନା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରିବା ଓ ସଂକଳ୍ପ ଜନବା �ାଗି ଏହ ିକାର୍ଯ୍ୟ୍ମ ଆମକୁ 

ଏକ ସଜୁରାଗ ଆଣଜିଦବ। ଆଜମ ଜରଉଠଁଥିବିା, 
ବିଶ୍ଜର ଆମର ସି୍ଥତି ରାହାଥବି, ଆଜମ 2047ଜର 
ସ୍ାଧୀନତାର ଶତବାର୍ତିକୀ ପାଳନ କରିବା ସମୟଜର 

ଭାରତକୁ ଜକଜତଦୂର ଆଜଗଇ ଜନଇପାରିବା। 
ଏଥପିାଇ ଁସ୍ାଧୀନତାର 75 ବର୍ଯ ଏବଂ ସ୍ାଧୀନତା 

ସଂଗ୍ରାମ ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣତି କରିବ। 75 ବର୍ଯ ପରୂ୍ତ୍ତି 
ସମାଜରାହ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବ ରାହା ଆମକୁ 
ଭାରତର ସ୍ାଧୀନତାର ଶତବାର୍ତିକୀ ପାଳନ ପାଇ ଁ

ମାଗ୍ଯଦଶ୍ଯନ କରିବ, ଜପ୍ରରଣା ଜଦବ ଏବଂ ଉପ�ବ୍ଧରି 
ଏକ ଭାବନା ସଷିୃ୍ କରିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ସମ୍ରୂ୍୍ଗ ଭାରଣ 
ଶଣୁବିା ଲାଗି କୁ୍ଆର ହକାଡ୍ 

ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ

l	ଭାରତ @75 ଅ୍ଗ୍ଯତ ଚୂଡ଼ା୍ କରାରାଇଥବିା କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ ଉଦଘାଟିତ। ଏଥଜିର ରହଛିି ଚଳଚି୍ଚତ୍, ଜୱବସାଇଟ୍, ଗୀତ, 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଯରଶୀଳ ଚରଖା ଏବଂ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯରଶୀଳ ଇନକୁ୍ୟଜବଟର।

l	ଏହସିବୁ କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଜଦଶର ଅଦମ୍ୟ ସାହସକୁ ପ୍ରଦଶ୍ତିତ କରୁଥବିା ସାଂସ୍ତୃିକ କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ ଆଜୟାେନ କରାରିବ। 
ଏଥଜିର ସାମି� ରହଛିି ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ଉପ୍ମଣକିା ପଠନ (ପ୍ରଜତ୍ୟକ ଧାଡ଼ି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାରାଜର ରାହାକି 
ଜଦଶର ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧତି ୍କରୁଥବି)। ରବୁଶକି୍ତକୁ ଭାରତର ଭବିର୍ୟତ ଭାଜବ ପ୍ରଦଶ୍ତିତ କରି 75େଣ କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ଓ 
75େଣ ନର୍ତ୍ଯକମାନଙୁ୍କ ଜନଇ ‘ଗାୟକ ବୃନ୍’ (ସମଜବତ ସଙ୍ଗୀତ) ଗାନ କରାରିବ।
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ଏେି ଉତ୍ସବ କିପରି ପାଳିତ ହେବ
ସ୍ାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଯ ପାଳନ ପାଇ ଁ ଗଠିତ କମିଟିର ପ୍ରଥମ 
ଜବୈଠକଜର ଉଦଜବାଧନ ଜଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହିଛ୍ି ଜର 
ଆଜୟାେିତ ଜହବାକୁ ଥବିା ଉତ୍ସବଜର ପାରମ୍ରିକ ଭାରତର 
ଜଗୌରବ ସହିତ ଆଧନିୁକ ଭାରତର ଗରିମା ଉଭୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା 
ଉଚିତ । ଏହାଛଡା ଗତ ୭୫ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟଜର ଆମର ବିଜଶର 
ଉପ�ବ୍ ଧକୁି ବିଶ୍ ଆଗଜର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ସଜୁରାଗ 
ଏହି ଉତ୍ସବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟଜର ଆମର 
ସଂକଳ୍ପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସଚୂୀ ମଧ୍ୟ ଏଥଜିର ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉଚିତ ଜବା�ି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହିଛ୍ି । ଧାରାବାହିକଭାଜବ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ 

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଷେରୁ ଏହି ଅବସରଜର ଆଜୟାେିତ 
ଜହବ । େନସହଜରାଗଭିରି୍ତଜର ସରକାର ଏସବୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ 
କରିଜବ । ସ୍ାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଯ ପରୂ୍ତ୍ତିର ୭୫ ସପ୍ାହ ପବୂ୍ଯରୁ 
ଜଦଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରା୍ଜର ଏ ସଂପକ୍ଯଜର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ 
ଆଗଆୁ ପାଳନ କରାରାଉଛି । ଏ ସଂ୍ା୍ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ 
ଏକ ବର୍ଯ ଅଥ୍ଯାତ ୨୦୨୨ ଅଗଷ୍ରୁ ୨୦୨୩ ଅଗଷ୍ ପର୍ଯ୍ୟ୍ 
ଚା�ିବ । ଏଥପିାଇ ଁଏକ ଜୱବସାଇଟ- ସଦ୍ଭୟସବ୭୫ଅଦ୍ଭସମ.
ସଦ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଛି । ଆୋଦୀ ଅମତୃ ମଜହାତ୍ସବ ସଂ୍ା୍ 
ଏହି ଜୱବସାଇଟଜର ୭୫ଟି କାର୍ଯ୍ୟ୍ମର ତା�ିକା ରହିଛି ; 
ରାହା ଆସ୍ା ୭୫ ସପ୍ାହ ଧରି ପାଳିତ ଜହବ ।  

ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇ ଁପ୍ରଦଶ୍ଗନୀ

n େନସଂପକ୍ଯ ଓ ଜରାଗାଜରାଗ ବୁ୍ୟଜରା (ବିଓସି) ପଷେରୁ 
ଜଦଶର ୩୨ଟି ସ୍ଥାନଜର ଫଜଟା ପ୍ରଦଶ୍ଯନୀ ଆଜୟାେତି 
ଜହାଇଥ�ିା । ଜକନ୍ଦ୍ର ସଚୂନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ପ୍ରକାଶ 
ୋଜୱଡକର ୨୦୨୧ ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୧୩ଜର ନୂଆଦିଲ୍ୀସି୍ଥତ ନ୍ୟାସନା� 
ମିଡିଆ ଜସଣ୍ଟରଜର ଆଜୟାେତି ଏକ ଫଜଟା ପ୍ରଦଶ୍ଯନୀକୁ 
ଉଦ୍ ଘାଟନ କରିଥଜି� ।

n ସଚୂନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ୋମମ୍ ୁ କାଶ ମୀରର ଶମା୍, 
ଜବଙ୍ଗ�ୁରୁ, ପଜୁଣ, ଭୁବଜନଶ୍ର, ମଣପିରୁର ଜମାଇରାଙ୍ଗ 
ଏବଂ ପାଟନାଠାଜର ଆଜୟାେତି ପ୍ରଦଶ୍ଯନୀକୁ ଭଚୁ୍ଯଆ� 
ବ୍ୟବସ୍ଥାଜର ଉଦ୍ ଘାଟନ କରିଥଜି� ।

n ଏହସିବୁ ପ୍ରଦଶ୍ଯନୀ ମକିୁ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙୁ୍କ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳି ଜ୍ଞାପନ 
ସହତି ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଜର ଜସମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ରଣ 
କରିବା ପାଇ ଁଆଜୟାେତି ଜହାଇଥ�ିା ।

n ଏସବୁ ପ୍ରଦଶ୍ଯନୀର ଏକ ଡିେଟିା� ରୂପ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରାରାଉଛି । ଆସ୍ା ଅଗଷ୍ ୧୫ ତାରିଖ ପବୂ୍ଯରୁ 
ଏହାକୁ ଉଜ୍ ମାଚିତ କରାରିବ ।

ସ୍ାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆଜମ ଏରାଏ ଁକିପରି ଆସିଛୁ ତାହା ମଜନ 
ପକାଇବା ଜଦଶ ପାଇ ଁଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ମହୂୁର୍ତ୍ଯ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ା 

୨୫ ବର୍ଯଜର ଆମର ଉପ�ବ୍ ଧ ିକଣ ଜହବ ତାହାର ରୂପଜରଖ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ବିଜଶର ଗରୁୁତ୍ୱ ବହନ କଜର । ଜରଉସଁବୁ ପ୍ରଦଶ୍ଯନୀ 

ଏ ସଂପକ୍ଯଜର ଆଜୟାେତି ଜହଉଛି ଏହ ିଦୁଇଟି ବିରୟଜର ଜ�ାକଙୁ୍କ 
ସଜଚତନ କରାଇବା ଜସସବୁର ମଖୁ୍ୟ ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ । ବହୁମ�ୂ୍ୟ ଜଦଇ 

ଆମକୁ ସ୍ାଧୀନତା ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହସିବୁ ପ୍ରଦଶ୍ଯନୀଜର ଜସସବୁ ତ୍ୟାଗ 
ଓ ତୀତିଷୋର କାହାଣୀ ବର୍୍ତିତ । 

- ପ୍ରକାଶ ୋଜୱଡକର

ଅମତୃ ମହୋତ୍ସବ ଇଣି୍ଡଆ@୭୫
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“ଭାରତ ନିେର ଜନୌବାଣେି୍ୟ ଜଷେତ୍ର ବିକାଶ 
ପାଇ ଁବିଜଶର ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ବିଶ୍ର ନୀଳ 
ଅଥ୍ଯନୀତିର ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଶକି୍ତଭାଜବ 
ମଣୁ୍ଡ ଜଟକିବାକୁ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ । ଭାରତ 

ଆସି ଏହାର ଅଭିବୃଦି୍ଧଜର ଅଂଶୀଦାର ଜହବାକୁ ମୁ ଁସମଗ୍ର ବିଶ୍କୁ 
ନିମନ୍ତଣ େଣାଉଛି।” ମାରିଟାଇମ ସମି୍ଟ ୨୦୨୧ର ଉଦ୍ ଘାଟନ 
ଉତ୍ସବଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦୀ ବିଶ୍ ସମଦୁାୟକୁ 
ଏହ ିଆହା୍ନ େଣାଇଛ୍ି । ତାଙ୍କର ଏହ ିଉଦ୍ ଜବାଧନଜର ଜସ 
ଜଦଶର ସାମଦୁ୍ରିକ ବନ୍ରଗଡିୁକର ବିକାଶ ଘଟାଇ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର 
ଭାରତର �ଷେ୍ୟ ପରୂଣ କରିବା ପାଇ ଁ ବାର୍ତ୍ଯା ଜଦଇଛ୍ି । 
ଭାରତ ଏକ ସାମଦୁ୍ରିକ ବାଣେି୍ୟ �ଷେ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଛି; ରାହା 
ଏମ ୍ଆଇଭି ୨୦୩୦ ନାମଜର ପରିଚିତ । ଏଥଜିର ଜନୌବାଣେି୍ୟ 
ଜଷେତ୍ର ବିକାଶ ଘଟାଇ ବିଶ୍ଜର ପ୍ରମଖୁ ସ୍ଥାନ ହାସ� କରିବା 
ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ ନିହତି । ଏହ ିଶଖିର ସମି୍ଳନୀଜର ବିଭିନ୍ନ ଜଦଶର 
ପ୍ରତିନିଧ ି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥଜି� । ଜସମାଜନ ମଧ୍ୟ ଭାରତ 
ସହତି ବାଣେି୍ୟ କାରବାର ସ୍ଥାପନ ଜନଇ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବନା ଓ 
ସବୁିଧା ସଜୁରାଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥଜି� । ଏହ ି୩ ଦିନିଆ ଶଖିର 
ସମି୍ଳନୀର ଅଂଶୀଦାର ଥ�ିା ଜଡନମାକ୍ଯ । ଭାରତର ସାମଦୁ୍ରିକ 
ଜନୌବାଣେି୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ଜନଇ ଜରଉ ଁ ଜରାେନା ରହଛିି ଜସଥଜିର 
ଜଦଶର ୭୫୦୦ କିମି �ମ ୍ସାମଦୁ୍ରିକ ଜରଖାର ବିକାଶ ଘଟାଇ 
ଅଧକିରୁ ଅଧକି ବୃହତ୍  ବନ୍ର ସଷିୃ୍ କରିବା ଗରୁୁତ୍ୱ �ାଭ 
କରିଛି । ଏଥପିାଇ ଁ ସାଗରମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଜର ୫୩୪ଟି 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ଟ ଜହାଇଛି ଏବଂ ଜସଥପିାଇ ଁ ୬ �ଷେ ଜକାଟି 
ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚ୍ଯ ଜହବ । ୨୦୩୫ ସଦୁ୍ଧା ଏହସିବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ 
ଜଶର ଜହବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଛି୍ି ଜର ମାରିଟାଇମ ଭିେନ 
୨୦୩୦ଜର ସରକାରଙ୍କ �ଷେ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧକିାର ପାଇଛି। ଘଜରାଇ 
େଳପଥଗଡିୁକ ପରିଜବଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ମ�ୂ୍ୟ ଦୃଷି୍ରୁ 
ସ�ୁଭ ଜହାଇଥବିାରୁ ଭାରତ ୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧା ଜଦଶର ୨୩ଟି 
ଅ୍ଜଦ୍ଯଶୀୟ େଳପଥକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଜରାଗୀ କରିବ ।   

୨୦୧୪ଠାରୁ ହଦଶର ପ୍ରମଖୁ ବନ୍ଦରଗଡିୁକର ବାରଜିକ ଦକ୍ତା ଦ୍ଗିଣୁତି ହୋଇଛ ି। 
ଏଭଳି ପରିସି୍ତହିର ଭାରତ ନଜିର ହନୌବାଣଜି୍ ଦକ୍ତା ବୃଦି୍ଧ କରିବା ପାଇ ଁବହିଶର 
ତତ୍ପର ହୋଇଉଠଛି ିଏବଂ ନୀଳ ଅଥ୍ଗନୀତହିର ବଶି୍ୱହର ଏକ ପ୍ରମଖୁ ସ୍ାନ ୋସଲ 
କରିବାକୁ ଉଦ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ମାରିଟାଇମ ସମି୍ଟ ୨୦୨୧ ମାର୍୍ଗ ୨ରୁ ୪ ତାରିଖ 
ପ�୍୍ଗ ନ୍ତ ଅନୁଷ୍ିତ ହୋଇଥଲିା । ଏୋର ଉହଦ୍ଶ୍ ହେଲା ଆସନ୍ତା ଦଶନ୍ହିର 
ଭାରତର ସାମଦୁ୍କି ବାଣଜି୍ ହକ୍ତ୍ ପାଇ ଁଏକ ବକିାଶ�ାତ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ।  

ମାରିଟାଇମ ଭିଜନ ୨୦୩୦

ରାଷ୍ଟଟ୍ରଏମ ୍ଆଇଭି ୨୦୩୦

ଭାରତୀୟ ହନୌବାଣଜି୍ 
ଉହଦ୍ାଗକୁ ବଶି୍ୱ ମାନକର 
ସମକକ୍ କରିବା ପ୍ରୟାସ

l	ଏହ ିଜରାେନାଜର ଜମାଟ ୩ �ଷେରୁ ୩.୫ �ଷେ ଜକାଟି ଟଙ୍କା 
ନିଜବଶ କରାରିବ ।

l	ଏହା ମାଧ୍ୟମଜର ୨୦ �ଷେରୁ ଅଧକି ନିରକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ ଜହବ ।

l	ଏହା ୨୦ ହୋର ଜକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ବାର୍ତିକ ରାେସ୍ ସଂଗ୍ରହ 
ପାଇ ଁବାଟ ଜଖା�ିବ ।

l	ବନ୍ରର ଦଷେତା ବୃଦି୍ଧ ଏବଂ ବିଶ୍ସ୍ତରୀୟ ଭିରି୍ତଭୂମି ବିକାଶ ପାଇ ଁ
୧.୨୫ �ଷେ ଜକାଟି ଟଙ୍କାର ନିଜବଶ।

l ୮୦ ହୋର ଜକାଟି ଟଙ୍କାର ନିଜବଶଜର ଗେୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍, 
ଓଡିଶା ଓ ପଶି୍ମବଂଗଜର ଅତି ବୃହତ୍  ବନ୍ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ 
ହାତକୁ ନିଆରିବ ।

l ବିଝନ୍ି ୋମ ୍ ବନ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟଷେମ କରାରିବ ଏବଂ ୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧା 
ଏହାର ପରିବହନ ଷେମତା ୨୫ ଶତାଂଶରୁ ୭୫ ଶତାଂଶ ବା ତତୂର୍ଦ୍ଯ 
ବୃଦି୍ଧ କରାରିବ ।

l ଏଜବ ଅଷେୟ ଶକି୍ତର ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ କରାରାଉଛି। 
୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧା ଏହାକୁ ୬୦ ଭାଗ କରାରିବ । ୨୦୨୨ ସଦୁ୍ଧା 
ବନ୍ରଗଡିୁକୁ ଦୁଘ୍ଯଟଣା ଓ ଅସ୍ାସ୍ଥ୍ୟକର ସି୍ଥତିରୁ ସଂପରୂ୍୍ଯ ମକୁ୍ତ 
କରାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାରିବ ।

l ୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧା ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମଖୁ ୋହାେ ନିମ୍ଯାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ଜର 
ପରିଣତ ଜହବ । ସ୍ଳ୍ପମ�ୂ୍ୟ, ଦୀଘ୍ଯମିଆଦୀ, ଅଥ୍ଯଜରାଗାଣ 
ମାଧ୍ୟମଜର ସାମଦୁ୍ରିକ ଉଜଦ୍ୟାଗକୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା ପାଇ ଁଏକ 
ମାରିଟାଇମ ବିକାଶ ପାଣ୍ଠ ିଗଠନ କରାରିବ ।

l ଘଜରାଇ ଉଜଦ୍ୟାଗର ଅଂଶୀଦାରୀ ବଢାଇବା ସହ ୨୦୩୦ 
ସଦୁ୍ଧା ପଣ୍ୟ କାରବାର ଷେମତା ବର୍ତ୍ଯମାନର ୫୧ ଶତାଂଶରୁ ୮୫ 
ଶତାଂଶକୁ ବୃଦି୍ଧ କରାରିବାକୁ �ଷେ୍ୟ ରଖାରାଇଛି । ଜରା-ପ୍ୟାକ୍ 
ଓ ଜଫରିଜସବାଜର ଘଜରାଇ ଜଷେତ୍କୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହତି କରାରିବ ।
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ବଜେଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା
ପ୍ରଚ୍ଦ        କାହାଣୀ

ଅଥ୍ଯନୀତି ଉପଜର କଜରାନା ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ 
ସଜ୍ୱେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦୀ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର 
ଭାରତର �ଷେ୍ୟ ନିଦ୍ଧ୍ଯାରଣ କରିଛ୍ି । ଚଳିତବର୍ଯର 
ଜକନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ ତାହାର ପ୍ରମାଣ । ଏଥଜିର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ �ଷେ୍ୟ, ଦୂରଦୃଷି୍ ଓ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା 
ସ୍ଥାନିତ ଜହାଇଛି। ଏହା ରଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଜନାଭାବର 
ନିଦଶ୍ଯନ ଜବା�ି କୁହାରାଏ ଭୁ� ଜହବ ନାହି ଁ। ପରୁୁଣା 
ପାରମ୍ରିକ ରାସ୍ତାରୁ ହଟି ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ଜଦଶର 
୭୦ ବର୍ଯର ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ସମସ୍ତ ସଂପକୃ୍ତ ପଷେ, ବିଜଶରଜ୍ଞ ଏବଂ ବ୍ୟକି୍ତବିଜଶରଙ୍କ 
ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ଯା କରିଛ୍ି । ତାଙ୍କର 
ସଜଚ୍ଚାଟ �ଷେ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବଗଡିୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଭାରତ ସ୍ପ୍ନ ପରୂଣ କରିବା ପାଇ ଁ ଜସ 
େନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ଜ�ାଡିଛ୍ି ।

ରାଷ୍ଟଟ୍ର ନମି୍ଗାଣର 
ନବାରମ୍ଭ
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“ଜଦଶର ଉଜଦ୍ୟାଗ ଓ ବାଣେି୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଂପରୂ୍୍ଯ ସମଥ୍ଯନ ଜରାଗାଇଜଦବା 
ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ଯବ୍ୟ । ଜତଜବ ଆେିର ସମୟଜର ସରକାରଙ୍କ ପଜଷେ ନିଜେ ଉଜଦ୍ୟାଗ 

ଚଳାଇବା ବା ଜବପାର ବଣେି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁଜହ ଁ। ସତୁରାଂ ଜବପାର ବଣେିଜର 
ସରକାରଙ୍କ ଜକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହି ଁ। ସରକାର ଜ�ାକ କ�୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ 

କାର୍ଯ୍ୟଜର ଧ୍ୟାନଜକନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାର ଜରଜତଜବଜଳ ଜବପାର କର୍ି 
ଜସଜତଜବଜଳ ବିପଳୁ ଷେତିର ସମଖୁୀନ ଜହାଇଥାଆ୍ି ।”

ନିକଟଜର ଅନୁଷ୍ିତ ନିଜବଶକ ସମି୍ଳନୀଜର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦୀ ଜଦଶର ବିକାଶର 
ମାନଚିତ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହତି ଜସଥଜିର 

ନିେର �ଷେ୍ୟ ଉଜଲ୍ଖ କରିଛ୍ି । ଜସ ସ୍ପଷ୍ କରିଜଦଇଛ୍ି 
ଜର ବଜେଟର ଜରାେନା ଓ ଜଘାରଣା ଆଦିକୁ ଅ୍ିମ 
ବ୍ୟକି୍ତ ପାଖଜର ଠକି ସମୟଜର ପହଞ୍ଚାଇବା ଜଷେତ୍ଜର 
ଘଜରାଇ ଉଜଦ୍ୟାଗ ହି ଁଏକମାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ାସନୀୟ 
ଅଂଶୀଦାର। ବଜେଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାଜର ସରକାରଙ୍କର 
ଏହା ହି ଁ ମନ୍ତ । ଜସ କହଛି୍ି ଜର ଏକଦା ସମୟ ଥ�ିା 
ଜରଜତଜବଜଳ ବଜେଟ ଏକ ଉତ୍ସବ ଭିତଜର ସୀମିତ 
ରହଥି�ିା । ଉପସ୍ଥାପନ ଜହବା ପଜର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା 
ଉପଜର ବିଜଶର ଧ୍ୟାନ ଦିଆରାଉ ନ ଥ�ିା । ଏଜବ କିନ୍ତୁ 
ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁସରକାର ଜଦଶର ଇତିହାସଜର ପ୍ରମାଣତି 
କରିଛ୍ି ଜର ବଜେଟ ଜକବଳ ଏକ ମାମ�ିୁ ଔପଚାରିକତା 
ନୁଜହ ଁ। କମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍କ ଦରମା ଜଦବା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଜକଜତକ 
ଜରାେନା ମାଧ୍ୟମଜର ସରକାରୀ �ାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା 
ବଜେଟର ସଂପରୂ୍୍ଯ �ଷେ୍ୟ ବା ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ ନୁଜହ।ଁ କଜରାନା 
ମହାମାରୀ ପଜର ଜଦଶର ବିଭିନ୍ନ ଜଷେତ୍ଜର ଜରଉ ଁ
ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାଧକିାରଭିରି୍ତଜର ପରୂଣ 
କରିବା ପାଇ ଁ ବଜେଟ ମାଧ୍ୟମଜର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ 
କରାରାଇଛି ।

ଚଳିତବର୍ଯର ବଜେଟ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜଶ୍ଣୀର । ସ୍ାଧୀନତାର 
ଶତବାର୍ତିକୀ ପାଳନ ଅବସରଜର ଏହା ଏକ ଭିେନ 
ଡକୁଜମଣ୍ଟଭାଜବ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହ ି ଭିେନ ବା 
�ଷେ୍ୟକୁ ପରୂଣ କରିବା ପାଇ ଁ ବଜେଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା 
ଉପଜର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦିଆରାଇଛି । ଜସଥପିାଇ ଁପ୍ରଜତ୍ୟକ ସଂପକୃ୍ତ 
ପଷେଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ଯା ଓ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହର ଏକ ନୂଆ 
ଅଦି୍ତୀୟ ଅନୁଭୂତି ମିଳିଛି । ଉଜଦ୍ୟାଗସହ ମିଳିତଭାବଜର 
ଜଦଶର ଅଥ୍ଯନୀତିର ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁଘଜରାଇ ଜଷେତ୍ ସହତି 
ନୂଆ ପ୍ରୟାସ  ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଛି । ବିଜଶରଜ୍ଞ, ପ୍ରତିନିଧ,ି 
ପରାମଶ୍ଯଦାତା ଓ ଆଥ୍ତିକ ଅନୁଷା୍ନ ସଜମତ ୯ଟି ଜଷେତ୍ର 
ପ୍ରତିନିଧମିାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଧାରାବାହକିଭାଜବ 
ଜୱବିନାର ମାଧ୍ୟମଜର ମତବିନିମୟ କରିଛ୍ି । ଏହାର 
ଜମୌଳିକ �ଷେ୍ୟ ଜହ�ା ବଜେଟର ଉପରକୁ୍ତ ଓ ସଫଳ 
କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇ ଁଏକ କାର୍ଯ୍ୟସଚୂୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ଏବଂ 

11%
ଅନୁସାଜର ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ୍ତିକ ବର୍ଯଜର 
େଡିିପିର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାର ୧୧% ଜହବ 

ଜବା�ି ଆଶା କରାରାଉଛି

0.4%
ଜଦଶର େଡିିପି ହାର କଜରାନା ସଂ୍ମଣର 

ତୃତୀୟ ତ୍ୟମାସିକଜର ଥ�ିା

ଅଥ୍ଯଜନୈତିକ ସଜଭ୍ଯ ରିଜପାଟ୍ଯ

ସରକାର ଓ ଉହଦ୍ାଗ ମଧ୍ୟହର 
ବହଜଟର କା�୍୍ଗ କାରିତା ହଘନ ି

ବଶି୍ୱାସର ଏକ ନୂଆ ପ�୍୍ଗ ାୟ 
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 14

ଏଥଜିର ଘଜରାଇ କଂପାନୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜଷେତ୍କୁ ସାମି� 
କରିବା ।
କଜରାନା ମହାମାରୀ ସମୟଜର ବିଶ୍ଜର ଭାରତର 
ଭାବମରୂ୍ତ୍ତିଜର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥ�ିା । ନିଦ୍୍ତିଷ୍ଭାଜବ ହସପିଟା� 
ନିମ୍ଯାଣ, ଜଭଣି୍ଟଜ�ଟର, ଏନ୍  ୯୫ ମାସ୍ ଓ ପିପିଇ କିଟ୍  ପ୍ରସୁ୍ତତି 
ଏବଂ ସଜବ୍ଯାପରି କଜରାନା ବିଜରାଧୀ ଟିକାର ବିକାଶ ଆଦି 
କାରଣ ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉଜଲ୍ଖନୀୟ ଥବିାରୁ 
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଜର ଭାରତ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ ଜହାଇଥ�ିା। 
ସରକାରଙ୍କ ଏହ ି କାମ ଜରାଗୁ ଁ ଘଜରାଇ ଉଜଦ୍ୟାଗ ଓ 
ଉଦ୍ୟମିତାର ବିଶ୍ାସ ବଢିଥ�ିା ଏବଂ ଜସମାଜନ ଜଦଶଜର 
ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ାଦନ କରି ଭାରତର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଏକ 
ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଜନଇଥଜି� । ଏଜବ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା 
ଜହଉଛି ଜର ଜରଉ ଁ ନୂଆ ବିଶ୍ାସ ସଷିୃ୍ ଜହାଇଛି ତାହାକୁ 
କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାରିବ ଏବଂ ଏଥରୁି ଜଦଶ ଆଥ୍ତିକ 
�ାଭ ଉଠାଇବ । 
ସରକାରୀ ଓ ଘହରାଇ ଉହଦ୍ାଗ ମଧ୍ୟହର ସରକାର 
ଏକ ହସତୁ 
ଏହା ନିଃସଜନ୍ହ ଜର ସ୍ାଧୀନତା ପଜର ଜଦଶର ଅଥ୍ଯନୀତି 
ନିର୍ରଭାଜବ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଥ�ିା । ଜତଜବ ଜମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚା 
ଜଷେତ୍ଜର ବିକାଶ ଓ ସମ୍ୟ୍ ରଜଥଷ୍ ଗରୁୁତ୍ୱ ପାଇ 
ନ ଥ�ିା । ଅତଏବ ଏସବୁ ଢାଞ୍ଚା ଓ ସଫଳ ରୂପାୟନ 
ଜଷେତ୍ଜର ଉର୍ତମ ସମ୍ୟ୍ ଆଣବିା ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ । ଜସଥପିାଇ ଁସବ୍ କା ସାଥ ୍, ସବ୍ କା ବିକାଶ 

ଓ ସବ୍ କା ବିଶ୍ାସ ମନ୍ତ ଉପଜର ଗରୁୁତ୍ୱ ଜଦଉଛ୍ି ।  କଂପାନୀ 
ଆଇନଜର ସଂଜଶାଧନ, ଶ୍ମ ଆଇନକୁ ଜଫୌେଦାରୀ 
ବିଧ ି ମକୁ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଜବପାର ବଣେିର ସଗୁମତା 
ଆଦି ପଦଜଷେପ ମାଧ୍ୟମଜର ସରକାର ତାଙ୍କର ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ 
ସ୍ପଷ୍ କରିଜଦଇଛ୍ି । ଘଜରାଇ ଉଜଦ୍ୟାଗ ଏବଂ ସମ୍ଦ 
ସଷିୃ୍କାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ସଜଚତନ ଏବଂ ସଜମଦ୍ନଶୀଳ 
ଥବିା ଏଥରୁି ସ୍ପଷ୍ ଜହାଇରାଇଛି । ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଜଦଶର 
ତୁଙ୍ଗ ଜନତୃମଣ୍ଡଳୀ ବଜେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗଡିୁକୁ ଉଚିତଭାଜବ 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇ ଁ ଅଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରକାଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ 
କରୁଛ୍ି । ଏହା ଫଳଜର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନା ଜକବଳ ଏକ 
ଔପଚାରିକତାଜର ସୀମିତ ନ ରହ ି ବାସ୍ତବାଭିମଖୁ ି ଜହାଇଛି 
। ଏହା ମଧ୍ୟ ଘଜରାଇ ଉଦ୍ୟମୀମାନଙ୍କର ମାନସିକତାଜର 
୍ମଶଃ ପରିବର୍ତ୍ଯନ ଆଣଛିୁ । 

ପବୂ୍ଯରୁ ଟିକସଦାତା ଓ ଉଜଦ୍ୟାଗେଗତ କଂପାନୀ 
ଟିକସ, ସୀମାଶଳୁ୍କ କିମା୍ ବଜେଟଜର ଟିକସ ଢାଞ୍ଚାର 
ପରିବର୍ତ୍ଯନ ଜନଇ ବିଜଶର ଉଦ୍ ବିଗ୍ନ ରହୁଥଜି� । ସରକାର 
କିନ୍ତୁ ଏହ ି ଆଭିମଖୁ୍ୟକୁ ଏଥର ବଦଳାଇ ଜଦଇଛ୍ି । 
ବଜେଟଜର ଉଜଦ୍ୟାଗ ପାଇ ଁନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସଜୁରାଗ ସଷିୃ୍ 
କରାରାଇଛି। ବିଶ୍ସ୍ତରୀୟ ଉର୍ତମମାନର ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ାଦନ 
କରି ଆ୍େ୍ଯାତିକ ବୋରଜର ନିେର ଉପସି୍ଥତି ୋହରି 
କରିବାକୁ ଜସମାନଙୁ୍କ ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ଜରାଗାଇ ଦିଆରାଇଛି। 
ଜସହଭିଳି ଉତ୍ାଦନଭିରି୍ତକ ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶ ି ଜରାଗାଇ 
ଉଜଦ୍ୟାଗ ଜଷେତ୍ଜର ଜବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ଯନ ଅଣାରାଇଛି । 
୧୨ଟିରୁ ଅଧକି ଜଷେତ୍ଜର ପିଏ�୍ ଆଇ �ାଗ ୁକରାରାଇଛି । 
ଏହା ଉଜଦ୍ୟାଗ ବିଚାରଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାଜର ସହାୟକ 
ଜହାଇଛି । କଜରାନା ମହାମାରୀ ସମୟଜର ବିଜଦଶୀ ପଞିୁ୍ 
ନିଜବଶ ପରିମାଣ ଜରକଡ୍ଯ ସ୍ତରଜର ପହଞ୍ଚଥି�ିା । ଆହୁରି 
ମଧ୍ୟ ସରକାର ଘଜରାଇ ଉଜଦ୍ୟାଗ ବିଜଶରକରି ଷେଦୁ୍ର, ଅଣ ୁ
ଓ ମଧ୍ୟମ ଶଳି୍ପଗଡିୁକୁ କଜରାନା ପରବର୍ତ୍ଯୀ ପରିସି୍ଥତିଜର ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରକାର ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ଜଦଇ ଜସମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ାସ ବଢାଇଛ୍ି 
। ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ଜଷେତ୍ଜର ପଡିଛି ଏବଂ ଏହାର 
�ାଭ ମିଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କ�ାଣ ି । ଜଦଶଜର ଏଜବ କାରର 
ଉତ୍ାଦନ ଓ ବି୍ିବଟା ବଢିଛି । ଜସହଭିଳି ରାତ୍ୀବାହୀ ରାନ 
ବି୍ି ପରିମାଣ ଗତବର୍ଯ ତୁଳନାଜର ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି 
। ଆଥ୍ତିକ ସହଜରାଗ ଓ ବିକାଶ (ଓଇସିଡି) ସଂସ୍ଥାର ଆକଳନ 

ବଜେଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା
ପ୍ରଚ୍ଦ        କାହାଣୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଛି୍ି, “ଆଜମ 
ଇତିମଧ୍ୟଜର ୫ଟି ଷେଦୁ୍ର ବଜେଟ କଜରାନା 

ମହାମାରୀ ସମୟଜର ଆଣ ିଭାରତକୁ 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଯରଶୀଳ କରିବାକୁ ଜଚଷ୍ା କରିଛୁ 

ଏବଂ ଏହ ିବଜେଟ ଚୂଡା୍ ନୁଜହ ଁ।”
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ଅନୁସାଜର ୨୦୨୧-୨୨ଜର ଭାରତର େଡିିପି ଅଭିବୃଦି୍ଧ ୧୨.୬ 
ଶତାଂଶ ଜହବ । 
ଭାରତ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା ଦୃଢ ଆଥ୍ତିକ ଓ ଅଣଆଥ୍ତିକ 
ପଦଜଷେପ ଜରାଗୁ ଁ ଏହ ି ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାସ� ଜହବ ଜବା�ି 
କୁହାରାଉଛି । ୍ିସି� ତାହାର ରିଜପାଟ୍ଯଜର କହଛିି ଜର 
ଭାରତ ସରକାର ଭିରି୍ତଭୂମି ଜଷେତ୍ଜର ବିପଳୁ ପଞିୁ୍ ନିଜବଶ 
ସହତି ପିଏ�ଆଇ ଜରାେନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥବିାରୁ 
୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ଯଜର ଜଦଶର ଅଥ୍ଯନୀତିଜର ଉନ୍ନତି ଆସିବ 
। ରିଜପାଟ୍ଯ ଅନୁସାଜର ପିଏ�୍ ଆଇ ଜପ୍ରାଜେକ୍ଟ ବା ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଦ୍ାରା ଆସ୍ା ୫ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟଜର ଜଦଶଜର ୩୫ରୁ ୪୦ �ଷେ 
ଜକାଟି ଟଙ୍କାର ସମଳ୍ ସଷିୃ୍ ଜହାଇପାରିବ । ଅନ୍ୟପଷେଜର 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଭାରତ ଓ ଜଭାକା� ଫର୍  ଜ�ାକା� ଆହା୍ନ 
ସାଧାରଣ ଜ�ାକଙ୍କ ବିଚାରକୁ ବଦଳାଇ ଜଦଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ 
ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ବିଶ୍ାସ ବଢିଛି । ସବ୍ଯନିମ ୍ନ ସରକାର ସବ୍ଯାଧକି 
ଶାସନ ନୀତି ଦ୍ାରା ଜ�ାକଙ୍କ ବିଚାର ବଦଳଛିୁ ଏବଂ 
ଜସମାଜନ ଅଧକି ରାଷ୍ଟ୍ ପ୍ରତି ସଜଚତନ ଜହଉଛ୍ି । 
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସାମି� ଜହବାକୁ ଆହା୍ନ
 ବର୍ତ୍ଯମାନ ସରକାରର ଦୃଷି୍ଜକାଣ ଜହ�ା ବଜେଟକୁ 

ଏକ ଆୟୁଧଜର ପରିଣତ କରି ଏଥଜିର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସାମି� 
କରିବା, ରାହା ରାଷ୍ଟ୍ ନିମ୍ଯାଣଜର ବିଜଶର ଗରୁୁତ୍ୱ ରଜଖ । 
ପ୍ରାକ୍  ବଜେଟ ଆଜ�ାଚନା ସମୟଜର ସରକାର ବଜେଟର 
ଆଭିମଖୁ୍ୟ କଣ ଜହବା ଉଚିତ ଜସ ବିରୟଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ 
ସଂଗ୍ରହ କରିଥଜି� । ଜତଜବ ଏଥର ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ
ଏହ ି ପରମ୍ରାଜର ସରକାର କିଛି ନୂଆ କଥା ଜରାଡିଛ୍ି 
। ବଜେଟଜର ରାହା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହଛିି ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂପକୃ୍ତ ପଷେଙ୍କ ସହ 
ଜଗାଟିଏ ମଞ୍ଚଜର ସରକାର ଆଜ�ାଚନା କରିଛ୍ି । 
ସରକାରଙ୍କର ଏହ ିଜବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ଯନ ଓ ଆଭିମଖୁ୍ୟଜର 
ନମନିୟତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଉକି୍ତଜର ପ୍ରତିଫଳିତ ।
 ଜସ କହଛି୍ି, “ଜଦଶର ଉଜଦ୍ୟାଗ ଓ ବାଣେି୍ୟ 
ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଂପରୂ୍୍ଯ ସମଥ୍ଯନ ଜରାଗାଇଜଦବା ସରକାରଙ୍କର 
କର୍ତ୍ଯବ୍ୟ । ଜତଜବ ଆେରି ସମୟଜର ସରକାରଙ୍କ ପଜଷେ 
ନିଜେ ଉଜଦ୍ୟାଗ ଚଳାଇବା ବା ଜବପାର ବଣେି କରିବା 
ସମ୍ଭବ ନୁଜହ ଁ । ସତୁରାଂ ଜବପାର ବଣେିଜର ସରକାରଙ୍କ 
ଜକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହି ଁ । ସରକାର ଜ�ାକ କ�୍ୟାଣକାରୀ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଜର ଧ୍ୟାନଜକୈନ୍ଦ୍ରତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । 

l	ପବୂ୍ଯରୁ ଔଜଦ୍ୟାଗିକ ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ଜକବଳ ବିନିଜରାଗଭିରି୍ତକ (ଇନ୍ ପଟୁ) 
ସହାୟତାଜର ସୀମିତ ଥ�ିା । ଏଜବ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାଜର ୧୩ଟି ଉଜଦ୍ୟାଗକୁ 
ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶ ିମିଳିବ । ଜସମାଜନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ନିଦ୍ଧ୍ଯାରିତ ମାନ 
ଓ �ଷେ୍ୟ ପରୂଣ କଜ� ଏହ ିସବୁିଧା ପାଇପାରିଜବ ।

l	ଖାଦ୍ୟ ପ୍ର୍ିୟାକରଣ, ବୟନ, କୃରି, ଆଇଟି, ଅଜଟା, ଔରଧପତ୍ ଆଦି ଜଷେତ୍ 
ପାଇ ଁପିଏ�୍ ଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାରାଇଛି । ଏହା ଫଳଜର ଏସବୁ ଉଜଦ୍ୟାଗ 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଯରଶୀଳ ଜହଜବ । ଔରଧପତ୍ର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଜଦଶଜର କମିବ ।

l ଉର୍୍ଯା ଜଷେତ୍ର ଆଧନିୁକୀକରଣ ଏହାଦ୍ାରା ସମ୍ଭବ ଜହବ ଏବଂ ଶ୍ମ ଓ 
ଦଷେତା ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ । ହାରାହାରି ୫ ଶତାଂଶ ଉତ୍ାଦନକୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ମିଳିବ । ଫଳଜର ଏହ ିଜଷେତ୍ଜର ଆସ୍ା ୫ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟଜର ୫୨୦ ବି�ିୟନ 
ଡ�ାର ମ�ୂ୍ୟର ଉର୍୍ଯା ଉତ୍ାଦିତ ଜହାଇପାରିବ ।

l ପିଏ�୍ ଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଜହାଇଥବିା ୧୩ଟି ଜଷେତ୍ଜର କାମ 
କରୁଥବିା ଜ�ାକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦି୍ଗଣୁତି ଜହବ । ଏହା ଫଳଜର ନିରକିୁ୍ତ 
ବଢିବ ଏବଂ ଉତ୍ାଦନ ଓ ରପ୍ାନୀ ବାଣେି୍ୟ କାରବାର ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ ।

l ଆଇଟି ହାଡ୍ଯଜୱୟାର ଜଷେତ୍ଜର ଆସ୍ା ୪ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟଜର ୩.୨୫ �ଷେ 
ଜକାଟି ଟଙ୍କାର ଉତ୍ାଦନ ଜହବ ଜବା�ି ଆକଳନ କରାରାଇଛି । ଏହା 
ଫଳଜର ଘଜରାଇ ମ�ୂ୍ୟମିଶ୍ଣ ଆଇଟି ହାଡ୍ଯଜୱୟାର ଜଷେତ୍ଜର ୨୦ରୁ 
୨୫ ଶତାଂଶକୁ ୫ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟଜର ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ । ଏଜବ ଏହା ୫ରୁ ୧୦ 
ଶତାଂଶ ମଧ୍ୟଜର ରହଛିି ।

l ଔରଧପତ୍ର ବି୍ିବଟା ଆସ୍ା ୫/୬ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟଜର ପ୍ରାୟ ୩ �ଷେ ଜକାଟି 
ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ ଜବା�ି ଆକଳନ କରାରାଇଛି । ଜସହଭିଳି ଏହ ି
ଜଷେତ୍ଜର ୫/୬ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟଜର ରପ୍ାନୀ କାରବାର ୨ �ଷେ ଜକାଟି ଟଙ୍କାରୁ 
ଅଧକି ଜହବ ଜବା�ି ଆଶା କରାରାଉଛି।

ପିଏଲ୍ ଆଇ: ହପ୍ରାତ୍ସାେନ 
ହକ୍ତ୍ହର ଏକ ବଡ଼ ପଦହକ୍ପ

ସାଧାରଣ ବଜେଟ ଏବଂ ନୀତି ପ୍ରସୁ୍ତତି ଜକବଳ 
ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ର୍ିୟାଭାଜବ ରହବିା ଅନୁଚିତ। 
ବାସ୍ତବଜର ଜଦଶର ବିକାଶ ପ୍ର୍ିୟାଜର ସବୁ 
ସଂପକୃ୍ତ ପଷେଙ୍କର ସଫଳ ସଂପକିୃ୍ତ ରହବିା 
ଆବଶ୍ୟକ । ଜସଥପିାଇ ଁଆତ୍ମନିୟନ୍ତଣ ନୀତି, 
ଆତ୍ମପ୍ରମାଣନ, ଆତ୍ମପ୍ରମାଣପତ୍ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ଆଦି ପ୍ରଚଳନ କରାରାଇ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପଜର 
ସରକାର ବିଶ୍ାସ ପ୍ରକଟ କରିଛ୍ି । ଏଥଜିର 
ସରକାରୀ ହସ୍ତଜଷେପର ଆଉ ନାହି ଁ। ଆହୁରି 
ମଧ୍ୟ ଉଜଦ୍ୟାଗ ଜଷେତ୍କୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା ପାଇ ଁ
ସରକାର ଉତ୍ାଦନଭିରି୍ତକ ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ନୀତି ବା 
ପିଏ�୍ ଆଇ �ାଗ ୁକରିଛ୍ି । ଉଜଦ୍ୟାଗ ଜଷେତ୍ 
ପାଇ ଁଏହା ଏକ ବଡ଼ �ାଭଦାୟକ ଜଘାରଣା ।

୧.୯୭ ଲକ୍ ହକାଟି ଟଙ୍ାର ପାଣ୍ ିବହଜଟହର ପିଏଲଆଇ 
ସି୍ମ ୍ ପାଇ ଁବରାଦ କରା�ାଇଛ ି। ହଦଶର ୧୩ଟି ହକ୍ତ୍ 

ପାଇ ଁ୫ ବର୍ଗ ନମିହନ୍ତ ଏୋ କା�୍୍ଗ କାରୀ ହେବ
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ସରକାର ଜରଜତଜବଜଳ ଜବପାର କର୍ି ଜସଜତଜବଜଳ 
ବିପଳୁ ଷେତିର ସମମ୍ଖୁୀନ ଜହାଇଥାଆ୍ି ।”
ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ସରକାର ସ୍ୀକାର କରୁଛ୍ି ଜର 
ଜରଜତଜବଜଳ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ 
ହୁଏ ଏହା �ାଭେନକ ଜହାଇ ନ ଥାଏ ଓ ସରକାରୀ ଅଥ୍ଯ 
ଅପଚୟ ହୁଏ । ଏହାର ମଖୁ୍ୟ କାରଣ ଜହ�ା ସରକାରଙ୍କ 
ଆଗଜର ନିଷ୍ପରି୍ତ ଗ୍ରହଣ ପ୍ର୍ିୟାଜର ଅଜନକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଏ। 
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାବସାୟିକ ନିଷ୍ପରି୍ତ ଜନବାର ସରକାରଙ୍କ 

ପାଖଜର ନ ଥାଏ । ଆଇନଗତ ଝଜମ�ାର ଭୟ ଥବିାରୁ 
ସମଜସ୍ତ ଏ ଜଷେତ୍ଜର ନିଷ୍ପରି୍ତ ଜନବାକୁ ଭୟ କର୍ି । ଅତଏବ 
ଅଧକିାରୀମାଜନ ଏ ବିରୟଜର ଅଧକି ମଣୁ୍ଡ ନ ଜଖଳାଇ ରାହା 
ଚା�ିଛି ଜସମିତି ଚା�ିଥାଉ କହ ିଛାଡି ଦିଅ୍ି । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆହୁରି କହଛି୍ି ଜର ସରକାରଙ୍କ 
ପାଖଜର ଉର୍ତମ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ନାହି ଁ । ଜତଜବ 
ଜସମାଜନ ନିଦ୍୍ତିଷ୍ଭାଜବ ସରକାରୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 
ପରିଚାଳନ କରିବା ପାଇ ଁ ତା�ିମ ପାଇଛ୍ି । ସରକାରୀ 
ନୀତି, ଜ�ାକକ�୍ୟାଣ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା 
ଆଦିଜର ତା�ିମ ପାଇଥବିା ଅଧକିାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ 
ବାଣେି୍ୟ ଚଳାଇବାର ତା�ିମ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା  ୍  ନ ଥାଏ । ଜତଣ ୁ
ସରକାର ଜରଜତଜବଜଳ ଜକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ 
ଆରମ୍ଭ କର୍ି ତାହାକୁ ଭ�ଜର ଚଳାଇବା ପାଇ ଁ ଦଷେ 
ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ମତୁୟନ କରିଥା୍ି । ଏହା ଫଳଜର ସଂପକୃ୍ତ 
ଅଧକିାରୀମାଜନ ଜରଉ ଁଜଷେତ୍ ପାଇ ଁକାମ କରିବାକୁ ଅଧକିୃତ 
ଜସଠାଜର କାମ କରିପାରି ନ ଥା୍ି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ 

ଊର୍୍ଗା ହକ୍ତ୍:
୪ ସତୂ୍ୀ ମନ୍ତ

l ଏହ ି ମନ୍ତ ମାଧ୍ୟମଜର ସରକାର ବିେଳିୁ ନ ଥବିା ଗାକଁୁ ଶକି୍ତ ଜରାଗାଇ 
ଜଦବାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଜଦଉଛ୍ି । ଏହାଛଡା ବିେଳିୁ ଉତ୍ାଦନ ବଢାଇ ଏ 
ଜଷେତ୍ଜର ଏକ ବଳକା ରାଷ୍ଟ୍ ଜହବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ୍ି ।

l ସଂସ୍ାର ପ୍ର୍ିୟାକୁ ତ୍ୱରା୍ ୍ତି କରାରାଇଛି ତଥା ଉଦୟ ଜରାେନାଜର 
୨.୩୨ �ଷେ ଜକାଟି ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡ ୋରି କରାରାଇଛି । ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ
ଏକ ସରକାର ଉର୍୍ଯାକୁ ଏକ ପରୂ୍୍ଯାଙ୍ଗ ଜଷେତ୍ଭାଜବ ବିଜବଚନା କରୁଛ୍ି 
ଏବଂ ଏହା ଆଉ ଉଜଦ୍ୟାଗର ଏକ ଅଂଶବିଜଶର ଜହଉନାହି ଁ। 

l ବିଶ୍ ଏଜବ ଅଷେୟ ଶକି୍ତକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଜଦଉଛି । ତଦନୁସାଜର ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏ 
ଜଷେତ୍ଜର ଗତ ୬ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟଜର ନିେର ଦଷେତାକୁ ୨.୫ ଗଣୁ ବଢାଇଛି ।

l ଭାରତର ଜସୌର ଉତ୍ାଦନ ଦଷେତା ୧୫ ଗଣୁ ବଢିଛି । ଏହାଛଡା ଭାରତ 
ଆ୍େ୍ଯାତିକ ଜସୌର ମଞ୍ଚର ଜନତୃତ୍ୱ ଜନଇଛି ।

l ପିଏ�୍ ଆଇ ଜରାେନାଜର ସମ୍ ୍ତି ଜସା�ାର ପିଭି ଉତ୍ାଦନ ପ ୍ଲାଣ୍ଟ ନିମ୍ଯାଣ 
କରାରିବ । ୧୦ ହୋର ଜମଗାୱାଟ ଶକି୍ତସଂପନ୍ନ ଏହ ିପ ୍ଲାଣ୍ଟ ନିମ୍ଯାଣ ପାଇ ଁ
୧୪ ହୋର ଜକାଟି ଟଙ୍କା ବିନିଜରାଗ ଜହବ ।

l ପିଏମ ୍ କୁସମୁ ଜରାେନଜର ୩୦ ଗିଗାୱାଟ ଜସୌର ଶକି୍ତ ଉତ୍ାଦନ 
କରିବାର �ଷେ୍ୟ ରଖାରାଇ ପ୍ର୍ିୟା ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଛି । ଏଥପିାଇ ଁ
ଷେଦୁ୍ର ଷେଦୁ୍ର ଶକି୍ତ ଜକନ୍ଦ୍ର ନିମ୍ଯାଣ କରାରାଉଛି । ଛାତ ଉପର ଜସୌର ଶକି୍ତ 
ଉତ୍ାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଜର ଆଗାମୀ ଜଦଢବର୍ଯ ମଧ୍ୟଜର ଜଦଶଜର ୪୪ 
ଗିଗାୱାଟ ଜସୌରଶକି୍ତ ଉତ୍ାଦନର �ଷେ୍ୟ ରଖାରାଇଛି ।

Rs 2,500
ହକାଟି ଟଙ୍ା ହସୌର ଏବଂ ଅକ୍ୟ ଶକି୍ 

ହକ୍ତ୍ହର ନହିବଶ କରା�ିବ

ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ଧାରାଜର ଉର୍୍ଯା ଜଷେତ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହଛିି । ଏହା ମଧ୍ୟ 
ଉଭୟ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସଗୁମତା ଓ େୀବନ ରାପନକୁ ସହେ ତଥା ସଖୁମୟ 
କରିଥାଏ । ଉର୍୍ଯା ଜଷେତ୍ଜର ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ୪ ସତୂ୍ୀ ମନ୍ତକୁ ବିକାଶର ଭିରି୍ତ 
କରିଛ୍ି । ଜସଗଡିୁକ ଜହ�ା ଗଜବରଣା, ସଦୃୁଢ, ସଂସ୍ାର ଓ ଅଷେୟଶକି୍ତ ଉତ୍ସ ।

ବଜେଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା
ପ୍ରଚ୍ଦ        କାହାଣୀ

ପିଏମ ୍ କୁସମୁ ହ�ାଜନାହର 
ଅନ୍ଦାତାଙୁ୍ ଊର୍୍ଗାଦାତାହର 

ପରିଣତ କରିବା ପାଇ ଁ
ଲକ୍୍ ରଖା�ାଇଛି

ଚଳିତବର୍ଗ
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ଜହାଇଥାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜ�ାଜକ ଜସମାନଙ୍କ ଜସବାରୁ 
ବଂଚିତ ଜହାଇଥା୍ି । ଜ�ାକଙ୍କର କ�୍ୟାଣ ଓ ଜସମାନଙ୍କ 
େୀବନଜର ଉନ୍ନତି ଆଣବିା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମଖୁ �ଷେ୍ୟ 
ଜହାଇଥବିାରୁ ସରକାର ବ୍ୟବସାୟରୁ ଦୂଜରଇ ରହବିାକୁ 
ଉଚିତ ମଜନ କରୁଛ୍ି । 
ସରକାରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦୃଷି୍ଜକାଣ ୨୦୧୬ କ୍ୟାବିଜନଟର 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ନିଷ୍ପରି୍ତଜର ପ୍ରତିଫଳିତ ଜହାଇଥ�ିା । ଜସହ ି
ଜବୈଠକଜର ଜଦଶର ସାଧାରଣ ବଜେଟ ଜଫବୃୟାରୀ ଜଶର 
ତାରିଖ ପରିବଜର୍ତ୍ଯ ପ୍ରଥମ ତାରିଖଜର ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା 
ପାଇ ଁନିଷ୍ପରି୍ତ ନିଆରାଇଥ�ିା ।
ବହଜଟ ସଂସ୍ାର ହଦଶର ମାଗ୍ଗ ବଦଳାଇଲା
‘ଜମାଜତ ଜଦଶର ଆଥ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକମାସ ଆଗଆୁ 
କରିବାକୁ ପଡିବ ।’ 
୨୦୧୭-୧୮ଠାରୁ ସରକାର ଏକ ଜବୈପ୍ଳବିକ ନିଷ୍ପରି୍ତ ଜନଇ 
ବଜେଟକୁ ଜଫବୃୟାରୀ ୨୮ ତାରିଖ ପରିବଜର୍ତ୍ଯ ଜସ ମାସ 
୧ ତାରିଖଜର ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଆସଛୁ୍ି । ଏହା ଫଳଜର 

ବଜେଟ ଉପଜର ଆଜ�ାଚନା ଜହାଇ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 
କରିବା ପାଇ ଁଏକମାସ ଅଧକି ସମୟ ମିଳଛିୁ । ପବୂ୍ଯରୁ ବଜେଟ 
ଉପଜର ଆଜ�ାଚନା ଜଶର  ଜହାଇ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 
କରିବା ଜବଳକୁ ଜମ ଦି୍ତୀୟ ସପ୍ାହ ଜହାଇରାଉଥ�ିା। 
ଫଳଜର ସମଗ୍ର ଆଥ୍ତିକ ବର୍ଯ ପାଇ ଁ ଜରଉସଁବୁ ବଜେଟ 
ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଜହଉଥ�ିା ତାହା ଖଚ୍ଚ୍ଯ ଜହବାକୁ ସମୟ ମିଳ ୁ
ନ ଥ�ିା । ଏହାଛଡା ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନର ପ୍ରଥମ ଦୁଇମାସ 
ପର୍ଯ୍ୟ୍ ସରକାର ଖଚ୍ଚ୍ଯ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅସବୁିଧା 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କେଛିନ୍ତ,ି ଜନସାଧାରଣଙ୍ 
ଜୀବନହର ସରକାରଙ୍ ଅଭାବ କବିୋ 

ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଉଚତି ନୁହେ।ଁ 
ହସ ଦଗିହର ପଦହକ୍ପ ନଆି�ାଉଛ।ି

ସ୍ାସ୍୍ ହକ୍ତ୍:
ଭାରତ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱର 

ବଶି୍ୱାସ ବଢୁଛି l ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଜଷେତ୍ଜର ନିଜବଶ ଦ୍ାରା ନୂଆ ନିରକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ 
ଜହାଇଛି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ସରକାର ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଜଷେତ୍ଜର 
୪ଟି ଦିଗ ଉପଜର ଗରୁୁତ୍ୱ ଜଦଇଛ୍ି ।

l ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ଚ୍ତା, ଦି୍ତୀୟଜର ପ୍ରାଥମିକସ୍ତରଜର ବ୍ୟାଧ ି
ଦୂରୀକରଣ ଓ ଜ�ାକଙୁ୍କ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଉର୍ତମ ଚିକିତ୍ସା 
ଜସବା ଜରାଗାଣ ଏବଂ ତୃତୀୟଜର ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଭିରି୍ତଭୂମିର 
ଉନ୍ନତି ସହତି ଜରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଉର୍ତମ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଚିକିତ୍ସା 
କମ୍ଯୀଙ୍କ ନିରକିୁ୍ତ ଏବଂ ଚତୁଥ୍ଯଜର ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଜଷେତ୍ଜର ଥବିା 
ସମସ୍ୟାଗଡିୁକ ସମୟବଦ୍ଧଭିରି୍ତଜର ସମାଧାନ କରିବା 
ଉପଜର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦିଆରାଇଛି ।

l ଏହ ି୪ ସମଖୁ୍ୟଜର ବିେୟ ହାସ� କରିବା ପାଇ ଁସରକାର 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଜଷେତ୍ଜର ସ୍ୟଂସଂପରୂ୍୍ଯ ଜହବାକୁ ଚାହୁଛଁ୍ି। ଜସଥପିାଇ ଁ
ଜମଡିକା� ସାମଗ୍ରୀ, ଔରଧ, ଜଭଣି୍ଟଜ�ଟର, ଟିକା, ଗଜବରଣା 
ଓ ବିକାଶ ଏସବୁ  ଜଷେତ୍ଜର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦିଆରାଉଛି ।

l ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଭାରତ ଜରାେନା ଆରମ୍ଭ 
କରାରିବା ସହତି ଜଟଷି୍ଂ ଓ ଚିକିତ୍ସାର ପରିଜବଶକୁ ବ୍ୟାପକ 
କରାରାଉଛି । 

l ପଞ୍ଚଦଶ ଅଥ୍ଯ କମିସନଙ୍କ ସପୁାରିସ ଅନୁସାଜର ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ 
ଜଷେତ୍ ପାଇ ଁ ଜ�ାକା� ବଡିଗଡିୁକୁ ୭୦ ହୋର ଜକାଟି 
ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ଜରାଗାଇ ଦିଆରିବ । 

l ପିଏ�୍ ଆଇ ଜରାେନାଜର ଜଦଶଜର ୪୧ଟି ଔରଧ ପ୍ରସୁ୍ତତି 
ପାଇ ଁଏପିଆଇ ଦିଆରାଇଛି ।

କଜରାନା ମହାମାରୀ ପଜର ଭାରତ ଉପଜର ବିଶ୍ର ଦୃଷି୍ 
ନିବଦ୍ଧ ଜହାଇଛି । ବିଶ୍ ଏଜବ ମକୁ୍ତକଣ୍ଠଜର ଭାରତର 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଜସବା ଜଷେତ୍ର ସାମଥ୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧା୍କୁ ପ୍ରଶଂସା 
କରୁଛି । ଏହି ସମୟଜର ଭାରତୀୟ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଜଷେତ୍ର 
ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ବିଶ୍ାସ ବିଶ୍ଜର ବହୁଗଣୁିତ ଜହାଇଛି । 
ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଭାରତ ସାଧାରଣ ବଜେଟଜର 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଜଷେତ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭର ମାନ୍ୟତା ଜଦଇ ପଦଜଷେପ 
ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହି ଜଷେତ୍ ପାଇ ଁସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ବଜେଟର 
ବ୍ୟୟବରାଦ ୧୩୭ ଶତାଂଶ ବଢିଛି ।

୨,୨୩,୮୪୬ ହକାଟି ଟଙ୍ାର ବ୍ୟ 
ବରାଦ ବହଜଟହର ସ୍ାସ୍୍ ଏବଂ 

ନରିାମୟ ପାଇ ଁରେଛିି
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ଜହଉଥ�ିା । ଏହ ିନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜହବା ପବୂ୍ଯରୁ 
ଜଗାଟିଏ ତ୍ୟମାସିକଜର ହାରାହାରି ବଜେଟର ୨୪ ପ୍ରତିଶତ 
ଖଚ୍ଚ୍ଯ ଜହଉଥ�ିା । ଆଗଆୁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ଫଳଜର 
ଏଜବ ଏହା ୨୮%କୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି ।
ଆଗଆୁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପିତ ଜହବା ଫଳଜର ବିଭିନ୍ନ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗକୁ ଆଥ୍ତିକ ବର୍ଯର ଆରମ୍ଭ ସହତି ବରାଦ 
ଜହାଇଥବିା ଅଥ୍ଯ ଜରାଗାଇବା ସମ୍ଭବ ଜହାଇଛି । ଏହାଦ୍ାରା 

ବର୍ଯସାରା ସଂପକୃ୍ତ ଅଥ୍ଯ ଖଚ୍ଚ୍ଯ କରିବା ପାଇ ଁସବୁିଧା ଜହାଇଛି ।
 ବଜେଟ ସଂସ୍ାର ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମମନ୍ତୀଙ୍କ ଆଭିମଖୁ୍ୟ 
ଅତ୍ୟ୍ ସ୍ପଷ୍ । ଜଗାଟିଏ ମାସ ଆଗରୁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପିତ 
ଜହଉଥବିାରୁ ଏହାର ଉର୍ତମ ପ୍ରଭାବ ଜଦଶର ଅଥ୍ଯ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ଉପଜର ପଡୁଛି । ବରାଦ ଜହାଇଥବିା ଅଥ୍ଯ କିପରି 
ଠକିଣାଭାଜବ ଖଚ୍ଚ୍ଯ ଜହବ ଜସଥପିାଇ ଁ ବିଚାର କରିବାକୁ 
ସମୟ ମିଳୁଛି । ବର୍ଯାକାଳଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନ 
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଜହାଇଥାଏ, ଜତଣ ୁ ବର୍ଯା ଆରମ୍ଭ ପବୂ୍ଯରୁ 
୩ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟ୍ କାମ କରିବା ପାଇ ଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାଜର 
ସବୁିଧା ମିଳଛିୁ। ଏପି୍ର�ରୁ େନ୍ୁ  ମଧ୍ୟଜର ଏହାଦ୍ାରା ଜଦଶର 
ଅଥ୍ଯଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ ତ୍ୱରା୍ ୍ତି ଜହାଇପାରୁଛି । ଏପି୍ର� 
ପହ�ିା ସଦୁ୍ଧା ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇ ଁ
ସରକାର ଗରୁୁତ୍ୱ  ଜଦଇ କାମ କରୁଛ୍ି ।
ସାଧାରଣ ବହଜଟହର ହଦଶର ଭାବନା ପ୍ରତେିଳିତ
ଚଳିତବର୍ଯର ବଜେଟ ଉପଜର ମିଳିଥବିା ଗଠନମଳୂକ 
ପ୍ରତି୍ିୟା ସଂପକ୍ଯଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଛି୍ି ଜର ଏହା 
ଜଦଶର ମଜନାଭାବକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି । ବଜେଟ ପାଇ ଁ

ବଜେଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା
ପ୍ରଚ୍ଦ        କାହାଣୀ

l ଜଦଶଜର ୧୦୦ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରଷୋ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ାଦନ କରିବା 
ପାଇ ଁ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ତା�ିକା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଛ୍ି । 
ଏଥଜିର ସ୍ଥାନୀୟ ଶଳି୍ପସଂସ୍ଥାକୁ ସାମି� କରାରିବ। ଇତିମଧ୍ୟଜର 
ଭାରତ ତିଆରି ଆଧନିୁକ ଜତେସ ୍ �ଢୁଆ ବିମାନ ଆକାଶଜର 
ତାର ଉଡାଣ କରିସାରି�ାଣ ି।

l ଅଳ୍ପଦିନ ତଜଳ ୪୮ ହୋର ଜକାଟି ଟଙ୍କାର ଜତେସ ୍ ରଦୁ୍ଧ 
ବିମାନ କିଣବିା ପାଇ ଁସରକାର ବରାଦ ଜଦଇଛ୍ି । ଏଜବ 
ମଧ୍ୟ ଭାରତ ୧୦୦ରୁ ଅଧକି ଜଦଶକୁ ବୁଜ�ଟ ପରୁ୍ଫ୍  
େ୍ୟାଜକଟ ରପ୍ାନୀ କରୁଛି । 

l ଘଜରାଇ ଉଜଦ୍ୟାଗର ସହଜରାଗ ବିନା ଭାରତ ନିେର 
ପ୍ରତିରଷୋ ଉତ୍ାଦନ ପରିଜବଶକୁ ସମଦୃ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହି।ଁ 
ଜସଥପିାଇ ଁ ଉର୍ତର ପ୍ରଜଦଶ ଓ ତାମି�ନାଡୁଜର ସରକାର 
ଦୁଇଟି ପ୍ରତିରଷୋ କରିଡର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ପ୍ରତିରଷୋ 
ଜଷେତ୍ଜର ବିଜଦଶୀ ପଞିୁ୍ ନିଜବଶ ପରିମାଣକୁ ୭୪ ଶତାଂଶକୁ 
ବୃଦି୍ଧ କରିଛ୍ି । ଏହାଛଡା ପ୍ରତିରଷୋ ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ାନୀ 
ଜଷେତ୍ଜର �ାଇଜସ୍ ୍ସ ଓ କଟକଣାକୁ ହଟାଇ ଦିଆରାଇଛି ।

l ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ପଞିୁ୍ଗତ ବ୍ୟୟକୁ ଏ ଜଷେତ୍ଜର ୧୯ 
ଶତାଂଶକୁ ବୃଦି୍ଧ କରାରାଇଛି । ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପରୀଷୋ ନିରୀଷୋ ଓ 
ସଂଗ୍ରହଜର ସମତା ଆଣବିା ପାଇ ଁଜସନାର ସଜବ୍ଯାଚ୍ଚ ସ୍ତରଜର 
ଚିଫ୍  ଅଫ୍  ଡିଜଫ୍ ୍ସ ଷ୍ାଫ ପଦ ସଷିୃ୍ କରାରାଇଛି ।

l ପ୍ରତିରଷୋ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ାଦନ ଜଷେତ୍ଜର ଷେଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ 
ଉଜଦ୍ୟାଗ ଏବଂ ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧକିାର ଦିଆରାଇଛି ।

ପ୍ରତରିକ୍ା ହକ୍ତ୍:
ଆତ୍ମନଭି୍ଗରତା
ୋସଲ ପହଥ

କିଛିକାଳ ଧରି ଆଜମ ଶଣୁଥୁ�ୁି ଓ ପଢି ଆସଥୁ�ୁି ଜର ଭାରତ 
ବିଶ୍ର ସବ୍ଯବୃହତ୍  ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ । ଜତଜବ ପ୍ରଥମ 
ଥର ପାଇ ଁଭାରତ ଏ ଜଷେତ୍ଜର ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସଷିୃ୍ 
କରିଛି । ଗତବର୍ଯ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଭାରତ ବିଶ୍ର ଜଶ୍ଷ ୍
୨୫ଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ାନୀକାରୀ ତା�ିକାଜର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।  
ସତ କଥା ଜହ�ା ଭାରତ ଅଜନକ ଦିନରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ାଦନ 
କରିଆସଛିୁ; ଜହଜ� ସ୍ାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଏ ଜଷେତ୍ଜର 
ରାହା ଜହବା କଥା ତାହା ଜସହଭିଳି ଜହାଇ ନ ଥ�ିା । ଏଜବ 
ଭାରତ ସରକାର ନିେର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ାଦନକୁ ଦ୍ରୁତଗତିଜର 
ବଢାଇବାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ତ ଜନଇଛ୍ି ।

ପ୍ରତରିକ୍ା ବହଜଟହର ୪.୭୮ ଲକ୍ ହକାଟି 
ଟଙ୍ାର ବ୍ୟବରାଦ;୨୦୧୪ହର ଏୋ 

ଥଲିା ୨.୨୯ ଲକ୍ ହକାଟି ଟଙ୍ା

୨୦୧୬-୨୦ ମଧ୍ୟହର 
ଭାରତର ପ୍ରତରିକ୍ା ସାମଗ୍ୀ 

ଆମଦାନୀ ୩୩ ଶତାଂଶ 
ହ୍ାସ ପାଇଛି
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େନସାଧାରଣଙ୍କ ଜରଉ ଁଆଶା ଓ ବିଶ୍ାସ ଥ�ିା ତାହାର ରଥାଥ୍ଯ 
ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି । ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ ହସିାବଜର ଭାରତ ଆଗଜର 
ଅଭୂତପବୂ୍ଯ ସଜୁରାଗ ରହଛିି ଏବଂ ସରକାର ଜସ ସଜୁରାଗକୁ 
ହାତଛଡା କରିବାକୁ ଚାହା୍ି ନାହି ଁ । ଜସଥପିାଇ ଁପ୍ରଥମଥର 
ନିମଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ମଖୁ୍ୟ ହସିାବଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ବଜେଟ 
ସଂପକ୍ଯଜର ନିଜେ ଉଜଦ୍ୟାଗୀ, ବିଜଶରଜ୍ଞ ଏବଂ ସଂପକୃ୍ତ 
ବିଭିନ୍ନ ପଷେଙ୍କ ସହ ଏକାଧକି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜବୈଠକଜର ବିଚାର 
ଆଜ�ାଚନା କରିଛ୍ି । ଏହା ଫଳଜର ଜଦଶର ବିଭିନ୍ନ 
ଜଷେତ୍ଜର ଥବିା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ଜହାଇପାରିବ ଜବା�ି 
ତାଙ୍କର ଦୃଢ ବିଶ୍ାସ ରହଛିି ।
ସବୁ ଜଷେତ୍ର ପ୍ରତିନିଧମିାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ଯା 
କରିବାର ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ ଜହ�ା ଜସମାଜନ ସାଧାରଣ 
ବଜେଟର ବିଜଶରତ୍ୱ ଓ ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ବୁଝପିାରିଜବ ଏବଂ 
ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାଜର ସହଜରାଗ ଜରାଗାଇଜଦଜବ। 
ଜଫବୃୟାରୀ ୧ଜର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପିତ ଜହବାର ୧୫ 
ଦିନ ପଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଏକାଧକି ଜୱବିନାର ମାଧ୍ୟମଜର 

ବଜେଟର �ଷେ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସଚୂୀ ସଂପକ୍ଯଜର ଉଜଦ୍ୟାଗ, ଉର୍୍ଯା, 
ଆଥ୍ତିକ ସମଳ୍ ସଂଗ୍ରହ, ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଜସବା, ପ୍ରତିରଷୋ ଜଷେତ୍ଜର 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଯରଶୀଳତା, ମଦୁ୍ରାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଥ୍ତିକ ଜସବା, କୃରି, 
ଚାରୀ, ଶଷିୋ, ଉତ୍ାଦନଭିରି୍ତକ ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ଆଦି ଜଷେତ୍ ଉପଜର 
ଆଜ�ାଚନା କରିଥଜି� । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିେର ଦଷେତା 
ଓ ସାମଥ୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇ ଁପ୍ରତି ଜଷେତ୍କୁ କିପରି 

ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୋତୀୟ ଶଷିୋନୀତି ୨୦୨୦ 
ମାଧ୍ୟମଜର ଶଷିୋ ଜଷେତ୍ର ସାମଗି୍ରକ ପରିଜବଶକୁ 
ବଦଳାଇବା ପାଇ ଁକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି। ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ 
ପଜର ଶଷିୋ ଜଷେତ୍ଜର ଚଳିତବର୍ଯ ବଜେଟଜର 
ସବ୍ଯାଧକି ଗରୁୁତ୍ୱ ଦିଆରାଇଛି । ଏହା ସହିତ 
ଗଜବରଣା, ନବସେୃନ  ଓ ଦଷେତା ନିମ୍ଯାଣ ମଧ୍ୟ  
ଅଗ୍ରାଧକିାର �ାଭ କରିଛି ।

ଶକି୍ା ହକ୍ତ୍:
ନବସଜୃନ, ଗହବରଣା 

ଓ ଦକ୍ତା l ସ୍�ୁସ୍ତରଜର ଅଟଳ ଇନ୍ କୁ୍ୟଜବସନ ଜସଣ୍ଟର ଏବଂ 
ଉଚ୍ଚଶଷିୋ ଜଷେତ୍ଜର ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ �୍ୟାବକୁ ସ୍ତନ୍ତ 
ଗୁରୁୁତ୍ୱ ଦିଆରାଇଛି ।  ୫୦ ହୋର ଜକାଟି ଟଙ୍କାର 
ସହାୟତାଜର ୋତୀୟ ଗଜବରଣା ପ୍ରତିଷା୍ନ ଆରମ୍ଭ 
କରାରାଉଛି । ଗଜବରଣାକୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା 
ଏହାର �ଷେ୍ୟ ।

l  ଉଭୟ ରବୁ ସମାେ ଓ ଉଜଦ୍ୟାଗ ପାଇ ଁ ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଥବିାରୁ ଏ ଜଷେତ୍ଜର ଆକାଥନର ନୂଆ 
ପରମ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାରାଇଛି । ଗଜବରଣା ଓ ଜ୍ଞାନର 
ସୀମିତିକରଣ ଜଦଶ ପାଇ ଁଏକ ଜଘାର ଅନ୍ୟାୟ। ଜତଣ ୁ
ମହାକାଶ, ପରମାଣ ୁ ଶକି୍ତ, ଡିଆରଡିଓ ଓ କୃରିଭଳି 
ଜଷେତ୍ର ଦ୍ାର ପ୍ରତିଭାବାନ ରବୁକ ରବୁତୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ମକୁ୍ତ କରାରାଇଛି ।

l  ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭୂସ୍ଥାନିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଜଷେତ୍ଜର 
ସଂସ୍ାର ଅଣାରାଇଛି । ଏହା ଫଳଜର ଭାରତୀୟ 
ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ଗଡିୁକ ପାଇ ଁ ନୂଆ ସବୁିଧା ସଜୁରାଗ ସଷିୃ୍ 
ଜହାଇଛି ।

l  ଭାରତ ଇତିମଧ୍ୟଜର ଉଦ୍ ୋନ ରାନର ପରୀଷୋ 
କରିଛି। ଏଜବ ଉଦ୍ ୋନକୁ ରାନବାହନର ଇନ୍ଧନଭାଜବ 
ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇ ଁଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଛି । 

ଚଳିତବର୍ଗ ବହଜଟହର ଶକି୍ା ପାଇ ଁ
୯୩,୨୨୩.୬୫ ହକାଟି ଟଙ୍ାର 

ବ୍ୟବରାଦ

କହରାନା ମୋମାରୀ ପହର ଭାରତ 
ଆଗହର ଆତ୍ମନଭି୍ଗରଶୀଳ ହେବାର 

ସହୁ�ାଗ ଉପନୀତ ହୋଇଥଲିା । 
ପବୂ୍ଗରୁ ଏ ସି୍ତ ିଉପଜୁ ିନ ଥଲିା ।
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ମକୁ୍ତ ସ୍ାଧୀନତା ଜଦଉଛ୍ି ତାହା ମଧ୍ୟ ୋଣବିା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ । 
ରଣହକୌଶଳାତ୍ମକ ପଞିୁ୍ଜ ପ୍ରତ୍ାୋର
ବଜେଟଜର ଜରଉସଁବୁ ସଂସ୍ାର ଜଘାରଣା କରାରାଇଛି ତାହା 
ଉପଜର ଗରୁୁତ୍ୱାଜରାପ କରି ସରକାର ମନିଟାଇଜେସନ ଓ 
ମଡର୍୍ଯନାଇଜେସନ ମନ୍ତ ଭିରି୍ତଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ୍ି । ଏଥରୁି 
ଜଗାଟିଏ ଜହ�ା ଜବକାର ପଡିଥବିା ସଂପରି୍ତକୁ କାମଜର 
�ଗାଇ ଅଥ୍ଯ ଉପାେ୍ଯନ କରିବା (ମନିଟାଇଜେସନ) ଏବଂ 
ଅନ୍ୟଟି ଜହ�ା ଆଧନିୁକୀକରଣ । ଏହ ିଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାଜର 
ଭାରତ ସଶକ୍ତ ଜହବ । ଅଜନକ ରାଷ୍ଟ୍ାୟର୍ତ ଉଜଦ୍ୟାଗ 
ସ୍ାଧୀନତା ପଜର ଜସ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମଜ୍ 
ତିଆରି ଜହାଇଥ�ିା । ଏଜବ ଜସବୁରୁ ଅଧକିାଂଶ ଷେତିଜର 
ଚା�ୁଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚ ି ରହବିା ପାଇ ଁ ଜ�ାକଙ୍କ ଅଥ୍ଯ ଉପଜର 
ନିଭ୍ଯରଶୀଳ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଦଶର ଅଥ୍ଯନୀତି ଉପଜର ଜବାଝ 
ପା�ଟିଛି । ଚଳିତବର୍ଯର ବଜେଟଜର ଏ ସଂପକ୍ଯଜର ସ୍ପଷ୍ 
ନିଷ୍ପରି୍ତ ନିଆରାଇଛି । ଘଜରାଇ ଉଜଦ୍ୟାଗର ସହାୟତାଜର 

ରାଷ୍ଟ୍ାୟର୍ତ ଉଜଦ୍ୟାଗଗଡିୁକୁ ସଦୃୁଢ କରିବା ପାଇ ଁବଜେଟଜର 
ଉଜଲ୍ଖ ରହଛିି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ କହବିା କଥାଜହ�ା ଜର 
ଜବପାର ବଣେି କରିବା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁଜହ ଁ। ଏଥପିାଇ ଁ
ସରକାରଙ୍କ ସମଳ୍ ସୀମିତ । ଜସଥପିାଇ ଁ ଜସ ସବ୍ଯନିମ ୍ନ 
ସରକାର, ସବ୍ଯାଧକି ଶାସନ ଉପଜର ଗରୁୁତ୍ୱ ଜଦଉଛ୍ି ।
ସୀମିତ ସରକାର, ଅସୀମିତ ଶାସନ ନୀତିଜର ଜକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ବିଶ୍ାସ ରଖ ି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ୍ି । ଏଥଜିର ସବୁ 
କଥାଜର ସରକାର ହସ୍ତଜଷେପ ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଏହା କରାବାକୁ ଚାହୁଛଁ୍ି । ଜଦଶଜର ଜରଉ ଁ୧୦୦ରୁ ଅଧକି 
ରାଷ୍ଟ୍ାୟର୍ତ ଉଜଦ୍ୟାଗ ରହଛିି ଜସଥରୁି ଅଧକିାଂଶ �ାଭ 
କରୁନାହା୍ି । ଜସସବୁରୁ ପଞିୁ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଘଜରାଇ 
ଉଜଦ୍ୟାଗ ସହାୟତାଜର �ାଭେନକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ତ 
ନିଆରାଇଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୋତୀୟ ସଂପରି୍ତ ମନିଟାଇଜେସନ 
ପାଇପ �ାଇନ କାର୍ଯ୍ୟ୍ମଜର ଜକବଳ ୪ଟି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
ଉଜଦ୍ୟାଗକୁ ଛାଡି ଆଉ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ାୟର୍ତ ଉଜଦ୍ୟାଗର 

ଏୋ �ଦ ିଏଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏୋ 
ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା.... ଆହମ �ଦ ିଏୋ 
କରିଥାହନ୍ତ, ଏୋ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା.... 
ଏଥର ତ ଗଲାଣ ିଏବଂ ଆହମ ଏୋକୁ 
ଦ୍ରୁତହବଗହର କା�୍୍ଗ କାରୀ କରିବାକୁ 

ପଡିବ.... । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ

ବଜେଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା
ପ୍ରଚ୍ଦ        କାହାଣୀ
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ସଂପରି୍ତକୁ �ାଭେନକ କାର୍ଯ୍ୟଜର ବିନିଜରାଗ କରିବାକୁ 
ସରକାର ଚାହୁଛଁ୍ି । ଏହସିବୁ ଜଷେତ୍ର ବିପଳୁ ସଂପରି୍ତ ପଡି 
ରହଥିଜ� ଜହ ଁ ଜଗାଟିଏ ପଇସା ସରକାର ପାଉନାହା୍ି 
। ଏଭଳି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ସଂପରି୍ତରୁ ସରକାର ପ୍ରାୟ ୨.୫ �ଷେ 
ଜକାଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଜବ । ଜସହଭିଳି ନିଜବଶକ ଓ 
େମାକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ାସ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛ୍ି 
। ଏ ଜଷେତ୍ଜର କାରବାରକୁ ସ୍ଚ୍ ଓ ସଜନ୍ହମକୁ୍ତ କରି 
ସରକାର  ଆଥ୍ତିକ ଜଷେତ୍କୁ ସଦୃୁଢ କରିବାକୁ ଚାହୁଛଁ୍ି । ବିର୍ତ 
ବୋରଜର ସ୍ଚ୍ତା ରଷୋ ଏବଂ ସଜଚ୍ଚାଟ ପ୍ରତିଜରାଗିତା କରି 
ବିଶ୍ସ୍ତରଜର ପ୍ରତିଷ ୍ିତ ଜହବାକୁ ସରକାର ଆଗ୍ରହୀ । 

ଜ�ାକଙ୍କ ଜବପାର ବଣେି ଓ ଧନ୍ାଜର ସରକାର ଅରଥା 
ହସ୍ତଜଷେପ ନ କରି ବୃହର୍ତର ଓ ସରଳ ନୀତିନିୟମ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରି ଜସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତିଜରାଗିତା କରିବାକୁ ଛାଡିଜଦବାକୁ 
ଚାହା୍ି । ଏ  ଦିଗଜର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଗ�ାଣ ି। 
କଜରାନା ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ଯୀ ସି୍ଥତିଜର ଜରଉ ଁଜ�ାକମାଜନ 

ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଜହବାକୁ ଜଚଷ୍ା କରୁଛ୍ି ଜସମାନଙୁ୍କ ସରକାର 
ସାହାର୍ୟ ସହଜରାଗ ଜରାଗାଉଛ୍ି । ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଭାରତ 
ଗଠନଜର ସରକାର ଘଜରାଇ ଜଷେତ୍ଠାରୁ ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକା 
ଆଶା କରୁଛ୍ି । ଏହା ସାହାର୍ୟଜର ଉର୍ତମମାନର ସାମଗ୍ରୀ 
ଉତ୍ାଦନ କରି ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଜହବା ସହତି ବିଶ୍ ବୋରଜର 
ପତିଆରା ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ ସରକାର ଆଗ୍ରହୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
କହଛି୍ି ଜର ଆଗରୁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଜଦଇ 
ଏହାର ଠକିଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆରାଉ ନଥ�ିା। 
ସମୀଷୋଜବଜଳ କୁହାରାଉଥ�ିା ଏମିତି ଜହାଇଥଜି� ଭ� 
ଜହାଇଥା୍ା, ଜସମିତି ଜହାଇଥଜି� ଭ� ଜହାଇଥା୍ା .... 
ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି । ଏଜବ କିନ୍ତୁ ଜସ ସମ୍ଭାବନା ନାହି ଁ । 
ବଜେଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇ ଁ ପ୍ରଜତ୍ୟକ ସଂପକୃ୍ତ ପଷେଙ୍କ 
ସହ ପର୍ଯ୍ୟାୟ୍ଜମ ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ଆଜ�ାଚନା କରାରାଇ 
ପଦଜଷେପ ନିଆରାଉଛି । ଏହା ଫଳଜର ବଜେଟର ରୂପାୟନ 
ଠକି୍ ଭାବଜର ଜହାଇପାରିବ । 

ଭାରତ ଏକ କୃରି ପ୍ରଧାନ ଜଦଶ । କୃରି 
ଜଷେତ୍ର ଦଷେତା ବିପଳୁ । ଏହା ସଜ୍ୱେ ଭାରତ 
ବାର୍ତିକ ୬୫ରୁ ୭୦ ହୋର ଜକାଟି ଟଙ୍କା 
ମ�ୂ୍ୟର ଖାଇବା ଜତ� ଆମଦାନୀ କରୁଛି। 
ଏହ ିବିସଂଗତି ଦୂର କରିବାକୁ ସରକାର 
ଜଚଷ୍ା କରୁଛ୍ି । ଜସହଭିଳି ଡା�ି ଜଷେତ୍ଜର 
ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା । ଡା�ିୋତୀୟ ଫସ� 
ଉତ୍ାଦନ ପାଇ ଁସମସ୍ତ ସବୁିଧା ସଜୁରଗା 
ଭାରତଜର ଥବିା ସଜ୍ୱେ ଆଜମ ନିେ  
ଆବଶ୍ୟକତା ପରୂଣ ପାଇ ଁତାହାକୁ ବିଜଦଶରୁ 
ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ । ଜତଜବ ଜସ ରାହାଜହଉ 
ନୀତିଜର ପରିବର୍ତ୍ଯନ ଫଳଜର ଡା�ି ଆମଦାନୀ 
ରଜଥଷ୍ କମିଛି । କୃରି ଜଷେତ୍ଜର ସରକାରୀ 
ଓ ଘଜରାଇ ଜଷେତ୍ ମଧ୍ୟଜର ଉର୍ତମ ଭାଗିଦାରୀ 
ଗଢିବାର ସଜୁରାଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି । 

 l ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଥ୍ଯନୀତିକୁ ୧୨ ଜକାଟି ଷେଦୁ୍ର ଚାରୀଙ୍କର 
ଅବଦାନକୁ ନୂ୍ୟନଭାଜବ ଜଦଖଜିହବ ନାହି।ଁ ଜସମାଜନ 
ଅେସ୍ର ପରିଶ୍ମ କରି ଜଦଶର ଅଥ୍ଯନୀତିକୁ ସମଦୃ୍ଧ 
କରୁଥଜି� ମଧ୍ୟ ନିେ ଶ୍ମର ଉଚିତ ମ�ୂ୍ୟ ପାଆ୍ି 
ନାହି ଁ। ଅତଏବ ଏ ଜଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇ ଁଘଜରାଇ ଓ 
ସରକାରୀ ସହଜରାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛିି ।

 l ଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ଉତ୍ାଦିତ ଜହଉଥବିା ଫଳ ଓ 
ପନିପରିବା ବୋରଜର ପହଞ୍ଚବିା ପବୂ୍ଯରୁ ପଚିଶଢି 
ରାଇଥାଏ । ଜସ ଦୃଷି୍ରୁ ସରକାର ଅପଜରସନ 
ଗ୍ରୀନ ଜରାେନାଜର ୫୦ ଶତାଂଶ ସବ୍ ସିଡି ଜରାଗାଇ 
ଜଦଶଜର ୩୦୦ କିରାନ ଜରଳ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି ।

 l ସରକାର ଚଳିତବର୍ଯ କୃରିଋଣ ଜରାଗାଣ �ଷେ୍ୟ 
୧୬.୫୦ �ଷେ ଜକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିଛ୍ି । 
ଏହାଛଡା ଆଉ ଏକ ହୋର ମଣି୍ଡକୁ ଇ-ନାମ ସହତି 
ଜରାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ତ ନିଆରାଇଛି । ଏହାଦ୍ାରା ଚାରୀ 
ଜସମାନଙ୍କ ଉତ୍ାଦ ପାଇ ଁଉପରକୁ୍ତ ମ�ୂ୍ୟ ପାଇଜବ।

 l କୃରି ଉତ୍ାଦକ ମହାସଂଘଗଡିୁକୁ ଅଧକି ମେଭୁତ 
କରିବା ପାଇ ଁପଦଜଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାରାଇଛି । ଏଜବ 
ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ର୍ିୟାକରଣ ଉପଜର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଜଦଇ ଚାରୀଙୁ୍କ ଉପକୃତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛ୍ି 
।

କୃରି ହକ୍ତ୍:
ସାମଗି୍କ ପଦହକ୍ପ 
ସମୟର ଆହା୍ନ
ଚଳିତ ବହଜଟହର ୧.୨୮ 

ଲକ୍ ହକାଟି ଟଙ୍ା କୃରି ହକ୍ତ୍ 
ପାଇ ଁବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଛି

50 
ଶତାଂଶ 

ସବ୍ ସିଡି ଫଳ 
ଓ ପନିପରିବା 

ପରିବହନ 
ଜଷେତ୍ଜର 

ଅପଜରସନ 
ଗ୍ରୀନ 

ଜରାେନାଜର 
ଜରାଗାଇ 

ଦିଆରାଉଛି

ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳହର ଭିତି୍ଭୂମି ବକିାଶ ପାଇ ଁଗ୍ାମ୍ ଭିତି୍ଭୂମି ପାଣ୍ ି
ପରିମାଣ ୪୦ େଜାର ହକାଟି ଟଙ୍ାକୁ ବୃଦି୍ଧ କରା�ାଇଛି

ଦୁଧ, ମହୁ ଓ 
ମାଛ ଉତ୍ାଦନ 
ବଢାଇବା 
ପାଇ ଁସରକାର 
ପଦଜଷେପ ଜନବା 
ସହ ଏ ଜଷେତ୍ଜର 
ସରକାର ଚାରୀଙୁ୍କ 
କିରାନ ଜ୍ଡିଟ 
କାଡ୍ଯ ସବୁିଧା 
ପ୍ରଥମ ଥର 
ଜରାଗାଇଛ୍ି ।



ସସୁ୍ଥ ଭାରତ ଗଠନ ନିମଜ୍ ଏକ ସ୍ଚ୍ ପରିଜବଶ 
ଜହଉଛି ଜମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା । ଜତଣ ୁପର୍ଯ୍ୟବରଣ 
ସରୁଷୋକୁ ଏଜବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ 
ଭାଜବ ନିବ୍ଯାହ କରିଆସଛିୁ । ଭାରତଜର ପ୍ରାକୃତିକ 
ସମ୍ଦର ଅବାଧ ଉଜର୍ତାଳନ ପରିଜବଶ ପ୍ରତି ଏକ 
ବିରାଟ ବିପଦ ଭାଜବ ଜଦଖା ଜଦବାକୁ ଆରମ୍ଭ 

କରିଥ�ିା। ଏହ ିପରିସି୍ଥତିଜର ଉନ୍ନତି ଆଣବିା ସକାଜଶ 
ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଦୁ୍ୟତଚାଳିତ ରାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ 

ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ଜରାଗାଇ ଆସଛୁ୍ି ଏବଂ ଏଥ ିନିମଜ୍ 
ସରକାର ତାଙ୍କର ଫ୍ଲ ାଗସିପ ୍ କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ ଜଫମ ୍ 

ଇଣି୍ଡଆର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଛ୍ି...ପରିହବଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବେନ ବ୍ବସ୍ା

ପ�୍୍ଗ ାବରଣ 
ଅଭିମହୁଖ 
ପଦହକ୍ପ

ପରିହବଶ ଜଫମ ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଏବଂ ବିଏସ-୬

ପାରମ୍ରିକ ଭାରତୀୟ ମ�ୂ୍ୟଜବାଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଦାଜବଜଳ ଆମକୁ ସତକ୍ଯ କରାଇ ଜଦଇଛି ଜର ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆଜମ ଜକବଳ ଆମର 
ଆବଶ୍ୟକତା ପରୂଣ ନିମଜ୍ ଜରତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଜସତିକ ହି ଁଆହରଣ କରିବା । ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଦର ସଂରଷେଣ ଚି୍ାଧାରା ଉପଜର 
ଆଜମ ସଦାସବ୍ଯଦା ବିଶ୍ାସ କରିଥାଉ ଁ। ବାସ୍ତବ ପଜଷେ, ପ୍ରକୃତି ସହତି ଶା୍ିପରୂ୍୍ଯ ଓ ଜସୌହାଦ୍୍ଯ୍ୟପରୂ୍୍ଯ ସହାବସ୍ଥାନ ରଗୁ ରଗୁ ଧରି ଭାରତୀୟ 

ସଭ୍ୟତାର ଅଭିରାନର ମଳୂମନ୍ତ ଜହାଇ ରହଆିସିଛି । 
ଜରଜତଜବଜଳ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସରୁଷୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଥିାଏ, ଭାରତ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଜର ସଦାସବ୍ଯଦା ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନିବ୍ତିବାଦୀୟ ଗଠନମଳୂକ 
ଆଭିମଖୁ୍ୟ ଜପାରଣ କରିଥାଏ ।  େଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ଯନର ୍ମବଦ୍ଧ୍ତିରଣ୍ ୁଚାଜ�ଞ୍ ତଥା ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ରୂପ ଘଟୁଥବିା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ 

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର 22



ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର 23

ଜଦଶବ୍ୟାପୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣର 
ସବ୍ଯବୃହତ୍  କାରଣ, ବିଜଶର କରି, 

ଜମଗା ସିଟିମାନଙ୍କଜର, ରାନବାହନ 
ରାହାକି ଡିଜେ� ଓ ଜପଜଟ୍ରା� 

ଦ୍ାରା ପରିଚାଳିତ 

ସାରା ବିଶ୍ଜର ଭାରତ 
ଜହଉଛି ଚତୁଥ୍ଯ ବୃହର୍ତମ 

ରାନବାହନ ଉତ୍ାଦନକାରୀ 
ରାଷ୍ଟ୍ ରାହାକି େବିାଷ ମ 
ଇନ୍ଧନଜର ଚା�ିଥାଏ ।

େୀବାଷ ମ ଇନ୍ଧନ ରଥା ଡିଜେ� 
ଓ ଜପଜଟ୍ରା� ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ 

ବ୍ୟବହାର କରିବାଜର ଭାରତ 
ଜହଉଛି ସାରା ବିଶ୍ଜର 

ତୃତୀୟ ବୃହର୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ ରାହା 

ହେମ ୍ ଇଣି୍ଆ ହ�ାଜନା କାେିକଁ ିଆବଶ୍କ ପଡ଼ିଲା:

ପ୍ରଥମ: ଦ୍ତିୀୟ: ତୃତୀୟ:

ବିଜଦଶରୁ ତା’ର ଜମାଟ ଆବଶ୍ୟକତାର 
୮୩ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ 61

ଏହସିବୁ କାରଣ ଜଦଶଜର ଜଫମ ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଜରାେନାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇ ଁପ୍ରବର୍ତ୍ଯାଇଥ�ିା । ଏଥସିହ ଅନିୟନି୍ତତ ଭାଜବ 
ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଚା�ିଥବିା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣକୁ ଜରାକିବା ନିମଜ୍ ସରକାର ୟୁଜରା- ୬ ନିମ୍ଯଗନ ମାନକୁ ଅନୁପାଳନ ପବୂ୍ଯକ ୨୦୨୦ 

ମସିହା ଏପି୍ର� ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ ବିଏସ- ୪ ସ୍ଥାନଜର ବିଏସ- ୬ ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛ୍ି ।

ହେମ ୍ ଇଣି୍ଆ ହ�ାଜନା

`5,500`10,000
ଜଫମ ଇଣି୍ଡଆ-II ପାଇ ଁ

10, 000 ଜକାଟି ଟଙ୍କାର 
ସବସିଡି ମଞ୍ରୁ ଜହାଇଛି 

ଜଫମ ଇଣି୍ଡଆର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 
ଜର 5500 ଜକାଟି ଟଙ୍କାର 
ସବସିଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜହାଇଛି 

ଜଫମ ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଜରାେନା ପ୍ରବର୍ତ୍ଯନ ମଖୁ୍ୟତଃ ତିଜନାଟି କାରଣ ଜରାଗ ୁକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାରାଇଛି 

l	ଜଫଜମ ଇଣି୍ଡଆର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୦୧୫-୧୭ ମସିହା ଅବଧ ିମଧ୍ୟଜର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 
କରାରାଇଥ�ିା । ଏହ ିପର୍ଯ୍ୟାୟଜର େନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମଜ୍ ଏହା କିଭଳି ଭାଜବ 
ଗ୍ରହଣୀୟ ଜହବ ଏବଂ ଜସମାଜନ ବିଦୁ୍ୟତ୍ ଶକି୍ତ ଚାଳିତ ରାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଜବ ଜସହ ି
�ଷେ୍ୟ ରଖାରାଇଥ�ିା । ଜସହଭିଳି ଏହ ିପର୍ଯ୍ୟାୟଜର ଇଜ�କ୍ଟଟ୍ିକ୍  କାର ଓ ଦୁଇଚକିଆ 
ହାଇବ୍ଡ୍ି  ରାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ଜରାଗାଣ ଥ�ିା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ �ଷେ୍ୟ ।

l	ଜଫଜମ ଇଣି୍ଡଆ ଜରାେନାର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହଛିି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୦୧୯ ମସିହା 
ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୩୧ ତାରିଖ ଦିନ ସମାପ୍ ଜହାଇଥ�ିା । ଏବଂ ଦି୍ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୦୧୯ ମସିହା 
ଏପି୍ର� ୧ ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଥ�ିା । ଏହ ିପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୦୨୨ ମସିହା ମାଚ୍ଚ୍ଯ 
୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟ୍ ବଳବର୍ତର ରହବି । �ଷେ୍ୟ ରଖାରାଇଛି ଜର ଜରଜତଜବଜଳ 
ଭାରତ ଜଦଶ ସ୍ାଧୀନର ୭୫ତମ ବର୍ଯ ପରୂ୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବ, ଜସଜତଜବଜଳ ଜଦଶର 
ସଡ଼କମାନଙ୍କଜର ସବ୍ଯାଧକି ସଂଖ୍ୟକ ଇଜ�କ୍ଟଟ୍ିକ୍  ରାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଥବି । 
ଏହା ଫଳଜର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣ ରଜଥଷ୍ ମାତ୍ାଜର ହ୍ାସ ପାଇବା ସହତି ଏଥରୁି ଅଧକି 
ଅଥ୍ଯ ସଂଚୟ କରାରାଇପାରିବ ଓ େନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଜର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ।

l	ଏହ ି ଜରାେନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଜର ୨,୮୦,୯୮୭ଟି ହାଇବ୍ଡ୍ି  ଓ ଇଜ�କ୍ଟଟ୍ିକ୍  
ରାନବାହନକୁ ଚାହଦିା ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ଭାଜବ ସହାୟତା ଜରାଗାଇ ଦିଆରାଇଥ�ିା ଏବଂ 
ଜସଥପିାଇ ଁ ଜମାଟ ୩୫୯ ଜକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥ�ିା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 
ଜକନ୍ଦ୍ର ଭାରୀ ଶଳି୍ପ ମନ୍ତଣାଳୟ ଜଦଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରଜର ୪୨୫ଟି ଇଜ�କ୍ଟଟି୍କ୍  
ଓ ହାଇବି୍ଡ୍  ବସ ୍ ଚଳାଚଳ ନିମଜ୍ ୨୮୦ ଜକାଟି ଟଙ୍କା ମଂେରୁ କରିଥ�ିା । ଏହ ି
ଜରାେନା ମାଧ୍ୟମଜର ସରକାର ଜଦଶଜର ୭,୦୦୦ ଇ-ବସ ୍, ୫ �ଷେ ଇ- ତିନିଚକିଆ 
ରାନ, ୫୫,୦୦୦ ଇ- ପାଜସଞ୍ର କାର୍  ଏବଂ ୧୦ �ଷେ ଇ- ଦୁଇଚକିଆ ରାନକୁ 
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମଜ୍ �ଷେ୍ୟ ରଖଛି୍ି ।

l	 ଏହ ିଜରାେନାର ମଳୂ ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ ଜହ�ା – ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣକୁ ଜରାକିବା ଏବଂ ସବୁେ 
ଗହୃ ବାଷ୍ପକୁ ନିୟନ୍ତଣ କରିବା । ଏହ ି ଜରାେନା ଅଧୀନଜର, ଜଦଶବ୍ୟାପୀ ଏଭଳି 
ସଂସାଧନ ସଷିୃ୍ କରାରିବ ରଦ୍ାରା ଡିଜେ� ଓ ଜପଜଟ୍ରା� ଚାଳିତ ରାନବାହନଙ୍କ 
ବଦଳଜର ହାଇବ୍ଡିି ଏବଂ ଦୁଇଚକିଆ, କାର୍ , ତିନିଚକିଆ ଇଜ�କ୍ଟଟ୍ିକ୍  ରାନ ଏବଂ 
ହା�ୁକା ଓ ଭାରୀ ବ୍ୟାବସାୟିକ ରାନବାହନ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବ ।

l	ଜକବଳ ଜଫମ ୍ ଇଣି୍ଡଆ କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ ଜରାଗ ୁଆଜମ ପ୍ରତି ଦିନ ଜଦଶଜର ୫୨,୭୯୪ 
�ିଟର ଇନ୍ଧନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଷେମ ଜହାଇପାରିଜଛ । 

50  ମି�ିଅନ �ିଟର ଇନ୍ଧନ ଜଫମ ଇଣି୍ଡଆ ଜରାେନା 
ଆରମ୍ଭ ଜହବା ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟ୍ ସଞ୍ଚୟ କରାରାଇପାରିଛି

ଜସଥରୁି ନିଗ୍ଯତ ଜହଉଥବିା ଇନ୍ଧନ 
ଧଆୂ ଁଜମାଟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣର ୬୧% 

ଜବା�ି ଅଧ୍ୟୟନରୁ େଣାପଡ଼ିଛି ।

ଗତ ଦଶନି୍ଧ ମଧ୍ୟଜର ଜସହସିବୁ ରାନବାହନ 
ସଂଖ୍ୟାଜର ଅଜନକ ଗଣୁ ବୃଦି୍ଧ ଘଟିଛି ।

ଜଦଶର େନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ପ୍ରଦୂରଣମକୁ୍ତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରାଗାଇ 
ଜଦବା ନିମଜ୍ ଜଫମ ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଜରାେନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାରାଇଥ�ିା । ଏହ ି
ଜରାେନା ଆେସିଦୁ୍ଧା ଜକବଳ େନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ାରା ଅଧକିତର ଭାଜବ ଗ୍ରହଣୀୟ 
ଜହାଇନାହି ଁଅପରନ୍ତୁ ଅପଜରଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ମଧ୍ୟ ଆଦୃତ ଜହାଇପାରିଛି । 
ପ୍ରଦୂରଣକୁ ନିଃଜଶର କରିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାକ୍  ସର୍ତ୍ଯଟି ଜହ�ା ସ୍ଚ୍ ଜପଜଟ୍ରା� ଏବଂ 

ଡିଜେ� ଉପ�ବ୍ଧ କରାଇବା । ଜସଇଥ ିପାଇ ଁଆଜମ ଜଦଶଜର 
ବିଏସ- ୬ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏଜବ ଜଦଶର ପ୍ରତି 
ରାନ ବିଏସ- ୬ ମାନ ଅନୁକୂଳ ଜହାଇଛି ରାହାକି ପ୍ରଦୂରଣ 
ମାତ୍ାକୁ ୭୫- ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟ୍ ହ୍ଟ୍ାସ କରିପାରିଛି ।

ପ୍ରକାଶ ୋଭଜଡ଼କର,
ପରିଜବଶ, େଙ୍ଗ� ଓ େଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ଯନ ମନ୍ତୀ 
ଏବଂ ଭାରୀ ଶଳି୍ପ ଓ ସରକାରୀ ଉଜଦ୍ୟାଗ ମନ୍ତୀ
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(ଜଫବୃଆରୀ 26, 2021 
ସଦୁ୍ଧା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ପରିସଂଖ୍ାନ ମାଧ୍ୟମହର 
ସେଳତାର କାୋଣୀ

3.37  
6,690 3,397 

56,499

ଇଜ�କ୍ଟଟ୍ିକ୍  ବସ ୍କୁ 
ମଂେରୁୀ ପ୍ରଦାନ 

କରାରାଇଛି

ଇ- ଚାେ୍ତିଂ ଜଷ୍ସନ୍  
ସାରା ଜଦଶଜର ସ୍ଥାପନ 

କରାରାଇଛି

ଏହ ିଜରାେନାର ଦି୍ତୀୟ 
ପର୍ଯ୍ୟାୟଜର ଏପର୍ଯ୍ୟ୍ ଜଦଶଜର 

୫୬,୪୯୯ଟି ଇଜ�କ୍ଟଟ୍କ୍ି  ରାନ 
ବି୍ୟ ଜହାଇଛି।

ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମଜର 
ସଫଳତାର କାହାଣୀ

ଲିଟର ଇନ୍ନ ହ�ାଜନା ଆରମ୍ଭ 
ହେବା ଠାରୁ ସଞ୍ଚତି ହୋଇ ପାରିଛ ି

ଜମାଟ ଉତ୍ାଦିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ ୍ଳ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ

8,06,46,229

ବିପଷେଜର ମକୁାବି�ା ଓ ବିେୟ ନିମଜ୍ ଏକ ଦି୍ମଖୁୀ ରଣନୀତି 
ସଦାଜବଜଳ ଗ୍ରହଣ କରାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ । ଜସଥପିାଇ ଁ
ନୀତି ନିଦ୍ଧ୍ଯାରଣ, ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ଯନ, ନିୟମ ଓ ଆଜଦଶନାମା ୋରି ।
୍ମବଦ୍ଧ୍ତିରଣ୍ ୁବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣ ଆମମାନଙ୍କ ସକାଜଶ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ବିପଦ 
ସଷିୃ୍ କରୁଛି ।  ଏହ ିବିପଦ ପାଇ ଁସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣଟି ଜହ�ା େୀବାଷ ମ 
ଇନ୍ଧନରକୁ୍ତ ରାନବାହନ ଚଳାଇବା । ଏପରି ପରିସି୍ଥତିର ମକୁାବି�ା 
କରିବା ନିମଜ୍, ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୧୫ ମସିହା ଏପି୍ର� ୧ ତାରିଖ 
ଦିନ ଜଫମ ୍ ଇଣି୍ଡଆ ( ଫାଷ୍ର ଆଡପସନ୍  ଏଣ୍ଡ୍  ମାନୁଫାକ୍ ଚରିଂ ଅଫ୍  
(ହାଇବି୍ଡ୍  ଏଣ୍ଡ) ଇଜ�କ୍ଟଟ୍କ୍ି  ଜଭହକିି�୍ ) ଜରାେନା ଆରମ୍ଭ କରିଥଜି� 
ରାହାକି ୋତୀୟ ଇଜ�କ୍ଟଟ୍ିକ୍  ଜମାବି�ିଟି ମିଶନର ଏକ ଅଂଶବିଜଶର ।
ବଏିସ- ୬: ଏକ ବର୍ଗର ଉହଲେଖନୀୟ ସେଳତାର �ାତ୍ା
ମିଳିତ ୋତିସଂଘର ଏକ ରିଜପାଟ୍ଯ ଅନୁସାଜର, ପ୍ରତି ବର୍ଯ ଜକବଳ 

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣ ଜରାଗ ୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଜର ୭୦ �ଷେ ଜ�ାକ ପ୍ରାଣ 
ହରାଇଥା୍ି । ଜତଣ ୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣ ଭଳି ବିପଦର ମକୁାବି�ା 
ସକାଜଶ ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୨୦ ମସିହା ଏପି୍ର� ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ 
ବିଏସ ୍ ଅଙ୍ଗାର ନିଗ୍ଯମନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛ୍ି । ଏଥପିାଇ ଁ
ସରକାର ଅନୁସରଣ କରିଥବିା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାଜର ରାନବାହନରୁ 
ନିଗ୍ଯତ ଧଆୂକଁୁ ବିଏସ ଅଥ୍ଯାତ୍ , ଭାରତ ଜଷ୍େ ୍ ଭାଜବ ବିଜବଚନା 
କରାରିବ । ୟୁଜରାପୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରଜର, ଏହ ିମାନକୁ ଜକନ୍ଦ୍ର 
େଙ୍ଗ� ଓ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂରଣ 
ନିୟନ୍ତଣ ଜବାଡ୍ଯ ଦ୍ାରା ନିଦ୍ଧ୍ଯାରଣ କରାରାଇଛି । ୧୯୯୧ ମସିହାଜର 
ଭାରତଜର ଅନୁସରଣ କରାରାଇଥବିା ଅଙ୍ଗାରାମ ୍ଳ ନିଗ୍ଯମନ ମାନ 
ଅନୁସାଜର, ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଅବସ୍ଥାଜର ଏହାକୁ ଜକବଳ ଜପଜଟ୍ରା� 
ଚାଳିତ ରାନବାହନ ପାଇ ଁହି ଁ�ାଗ ୁକରାରାଇଥ�ିା । ଏହା ପଜର 

37ଟି କମ୍ାନୀର ଦୁଇ ଚକିଆ,  ତିନି 
ଚକିଆ ଓ ଚାରି ଚକିଆର 107ଟି 

ମଜଡ� ଉପଜର 7,500 ରୁ 

ଆରମ୍ଭ କରି 2.5 �ଷେ ଟଙ୍କା 
ପର୍ଯ୍ୟ୍ ସବସିଡି ଦିଆ ରାଉଛି ।

ପରିହବଶ ଜଫମ ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଏବଂ ବିଏସ-୬

ଜଦଶଜର ଏପର୍ଯ୍ୟ୍ 

2,80,830ଟି 
ଜକ୍ଲମ ୍ ମାଧ୍ୟମଜର 

୩,୫୯,୫୮,୦୮,୭୦୦ ଟଙ୍କା 
ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି ।

ହକଜି
ପ୍ରତି ଦିନ 

1,30,835
କିଜ�ାଗ୍ରାମ ଅଙ୍ଗାରକାମ ୍ଳ

ବାଷ୍ପ ନିଗ୍ଯମନ ହ୍ାସ ପାଇଛି 

20,05,91,605
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ହେମ ୍ ଇଣି୍ଆ ହ�ାଜନା ସଂପକ୍ଗହର ହକହତକ ଜ୍ାତବ୍ ତଥ୍

୨୦୦୨ ମସିହାଜର ବିଏସ ଷ୍ାଣ୍ଡାଡ଼୍ଯ ପ୍ରବର୍ତ୍ଯନ କରାରାଇଥ�ିା 
ଏବଂ ତା’ପଜର ୨୦୦୫ ମସିହାଜର ବିଏସ- ୨ ଷ୍ାଣ୍ଡାଡ୍ଯ ବ୍ୟବସ୍ଥା । 
୨୦୦୬ ମସିହାଜର ବିଏସ- ୩ ଓ ୨୦୧୦ ମସିହାଜର ବିଏସ- ୪ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାରାଇଥ�ିା। କିନ୍ତୁ ଜଦଶଜର ବିଗତ କିଛି ବର୍ଯ 
ମଧ୍ୟଜର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣର ମାତ୍ା ଏଭଳି ଉଦ୍ ଜବଗେନକ ଭାଜବ 
ବୃଦି୍ଧ ପାଇ�ା ଜର ସରକାର ବିଏସ- ୫ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଡାଇ ୨୦୨୦ 
ମସିହାଜର ଦିଲ୍ୀଠାରୁ ଏକାଥରଜକ ବିଏସ- ୬ ନିଗ୍ଯମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ପ୍ରବର୍ତ୍ଯନ କରିଥଜି� ।
ନୂତନ ବ୍ବସ୍ା ଅନୁସାହର କ’ଣ ସବୁ ପରିବତ୍୍ଗନ ଘଟିବ?
l ନୂତନ କାରର ଇଞି୍ନଗଡ଼ିୁକୁ ଏଭଳି ଭାଜବ ଡିୋଇନ କରାରିବ 

ରାହାକି ନୂତନ ମାନ ଅନୁସାଜର ଜହାଇଥବି ବିଜଶର କରି 
କମସ୍ନ୍  ଜଚମର୍ ରାହା ଫଳଜର ତାହା ହାନିକାରକ ବାଷ୍ପ 

ନିଗ୍ଯମନକୁ ହ୍ାସ କରିପାରିବ । ତଦନୁସାଜର ଇନ୍ଧନକୁ ମଧ୍ୟ 
ପରିବର୍ତ୍ଯନ କରାରିବ ।

l ବିଏସ- ୬ ଷ୍ାଣ୍ଡାଡ୍ଯ ଅନୁସାଜର ପିଏମ ୨.୫ ପାଟ୍ତିକୁଜ�ଟ 
ଅଣ ୁ ୨୦ରୁ ୪୦ ଏମେସିିଏମ ମଧ୍ୟଜର ରହଥିାଏ । ବିଏସ-୪ 
ଅଧୀନଜର ତାହାର ସୀମା ୧୨୦ ଏମେସିିଏମ ଜହାଇଥାଏ ।

l ବିଏସ- ୪ ଇନ୍ଧନଜର ୫୦ମି�ିଗ୍ରାମ/କିଜ�ାଗ୍ରାମ ପିଛା ସ�ଫର 
ଉପଜରାଗ ପାଇ ଁଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ବିଏସ- ୬ଜର ଏହ ି
ସୀମାକୁ ୧୦ ମି�ିଗ୍ରାମ/ କିଜ�ାଗ୍ରାମକୁ ସୀମିତ କରାରାଇଛି।

l ୨୦୨୦ ମସିହା ଏପି୍ର� ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ, ଅଙ୍ଗାରାମ ୍ଳ ନିଗ୍ଯମନଜର 
ଜକବଳ ବିଏସ- ୬ ମାନର ସର୍ତ୍ଯ ପରୂଣ କରୁଥବିା ରାନବାହନକୁ 
ହି ଁଜଦଶଜର ବି୍ି ପାଇ ଁଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାରାଉଛି । 

ଏେ ିହ�ାଜନାରୁ ଆହମ କପିରି 
ଭାହବ ସେୁଳ ଲାଭ କରିପାରିବା?
ଜରଜତଜବଜଳ ଜକୌଣସି େଜଣ 
ଜ୍ତା ଜଗାଟିଏ ଇଜ�କ୍ଟଟି୍କ୍  ରାନ 
୍ୟ କରୁଛ୍ି, ଜସମାନଙୁ୍କ ଜସହ ି
ରାନ ଉପଜର ସରକାର ଜଦଉଥବିା 
ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶରି ସମାନ 
ଅନୁପାତର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରାଶ ିପ୍ରଦାନ 
କରାରାଇଥାଏ।

ହେମ ୍ ଇଣି୍ଆ ହ�ାଜନା ଏହବ ସାରା ହଦଶହର 
କା�୍୍ଗ କାରୀ କରା�ାଉଛ ିକ?ି
ହ ଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଏକ ପାଇ�ଟ୍  
ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାଜବ ପ୍ରବର୍ତ୍ଯନ କରାରାଇଥ�ିା । ଏଜବ ଏହ ି
ଜରାେନା ସାରା ଜଦଶଜର ପ୍ରବର୍ତ୍ଯନ କରାରାଇଛି । 
ଏଜବ ଏହ ିଜରାେନା ମାଧ୍ୟମଜର ଜକବଳ ଦୁଇଚକିଆ 
କି ତିନିଚକିଆ ରାନ ନୁଜହ ଁ, ଚାରିଚକିଆ ରାନ ଉପଜର 
ସଦୁ୍ଧା ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶ ିଜରାଗାଇ ଦିଆରାଉଛି ।

ବ୍ବସାୟିକ ଉପହ�ାଗ ବାଣଜିି୍ କ 
ଉପହ�ାଗ ପାଇ ଁକ୍ରୟ କରା�ାଉଥବିା 
ବଦୁି୍ତ ଚାଳିତ ବାୋନଗଡ଼ିୁକ 
ହପ୍ରାତ୍ସାେନ ରାଶ ିପାଇବାକ ୁହ�ାଗ୍ କ?ି
ଟ୍ୟାକି୍ ଭାଜବ ବ୍ୟବହାର 
କରାରାଉଥବିା ବିଦୁ୍ୟତ ଚାଳିତ 
ରାତ୍ୀବାହୀ କାର ପାଇ ଁସବସିଡି 
ଦିଆରାଉଛି। ଜତଜବ ଜକବଳ 
ଦୁଇ ଚକିଆ ଜଷେତ୍ଜର ଘଜରାଇ 
ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଁସବସିଡି ମିଳଛିୁ।

କହପ୍ଗାହରଟ ସଂସ୍ା ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ସଂସ୍ାମାହନ ଏଭଳି 
ସବସିଡି ପାଇବା ଲାଗି ହ�ାଗ୍ କ?ି
ହ ଁ । କଜପ୍ଯାଜରଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାଜନ ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ସବସିଡ଼ି ସବୁିଧା ହାସ� କରିପାରିଜବ ।

ହ�ଉମଁାହନ ଏକାଧକି ଇହଲକ୍ଟଟ୍ରିକ୍  �ାନ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତ ି
ହସମାହନ କ’ଣ ଏେ ିସବସିଡ଼ି ପାଇବାକୁ ହ�ାଗ୍ ହେହବ?
ହ ଁ। ଆପଣ ଜରଜତ ସଂଖ୍ୟକ ଇଜ�କ୍ଟଟ୍ିକ୍  ରାନ ୍ ୟ କରନ୍ତୁନା କାହିକିଁ, 
ସବୁ ରାନ ଉପଜର ଆପଣ ଏଭଳି ସବସିଡି ପାଇବାକୁ ଜରାଗ୍ୟ ।
ହେମ ୍ ଇଣି୍ଆ ହ�ାଜନାହର ସବସିଡ଼ି ପାଇବା ନମିହନ୍ତ 
ଆହମମାହନ କ’ଣ ଆମର ଡିହଜଲ/ ହପହ୍ାଲ �ାନକୁ 
ବକି୍ରୟ କରିହଦବା ଉଚତି?
ନା । ବର୍ତ୍ଯମାନ ସଦୁ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥବିା ଗାଇଡ�ାଇନଜର 
ଜସପରି ଜକୌଣସି ସର୍ତ୍ଯାବଳୀ ନାହି ଁ।

ବତ୍୍ଗମାନ ବଜାରହର ଉପଲବ୍ ଇହଲକ୍ଟଟ୍ରିକ୍ /ୋଇବ୍ଡ୍ି  
�ାନବାେନ କ’ଣ ସଂପରୂ୍୍ଗ ନରିାପଦ?
ଜଫମ ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଅଧୀନଜର ଚୟନ କରାରାଇଥବିା ସମସ୍ତ 

ରାନକୁ ଅତି କଠି୍   ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନ ମଧ୍ୟଜର ପରୀଷୋ କରାରାଇଛି 
ଏବଂ ଜସସବୁ ଚାଳନା କରିବା ସଂପରୂ୍୍ଯ ନିରାପଦ ।
ସବସିଡି କପିରି େସିାବ କରା�ାଏ?
ଟ୍ୟାକି୍ ଭାଜବ ବ୍ୟବହାର କରାରାଉଥବିା ରାତ୍ୀବାହୀ ବିଦୁ୍ୟତ ଚାଳିତ 
କାର୍ ଗଡ଼ିୁକ ପାଇ ଁ ସବସିଡି ଦିଆରାଇଥାଏ। 15 �ଷେ ଟଙ୍କାର ଏକ୍ 
ଜଶାରୁମ ୍ମ�ୂ୍ୟ ଥବିା ବିଦୁ୍ୟତ ଚାଳିତ କାରଗଡ଼ିୁକ ସବସିଡି ପାଇବା �ାଗି 
ଜରାଗ୍ୟ। ବ୍ୟାଜଟରୀର ଷେମତା ଅନୁରାୟୀ ସବସିଡି ଦିଆରିବ ରାହାକି 
ବସ ଜଷେତ୍ଜର ପ୍ରତି କିଜ�ାୱାଟ 20,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବାହନ 
ଜଷେତ୍ଜର ପ୍ରତି କିଜ�ାଓବ୍ାଟ 10,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାରାଇଛି। 

ହେମ ଇଣି୍ଆ-II ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଇ-ବାେନ ଉପହର ହକହତ 
ଟଙ୍ାର ସବସିଡି ଦଆି�ାଇଥାଏ?
ଏହ ି ଜରାେନା ଅ୍ଗ୍ଯତ, 55,000 ବିଦୁ୍ୟତ ଚାଳିତ କାରକୁ 2.5 
�ଷେ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଜରାଗାଇ ଦିଆରିବ। ଜସହପିରି 20 ହୋର 
ହାଇବି୍ଡ୍ କାର୍ ପାଇ ଁ20 ହୋର ଜକାଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଦିଆରିବ। 
10 �ଷେ ଦୁଇ ଚକିଆ, 5 �ଷେ ତିନି ଚକିଆ ଏବଂ 7000 ବସ ୍ପାଇ ଁଏହ ି
ଜରାେନା ଅ୍ଗ୍ଯତ ସବସିଡି ଦିଆରିବ। ଆଧନିୁକ ପ୍ରରକିୁ୍ତକୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହତି 
କରିବା �ାଗି, �ିଥଅିମ-ଇଅନ ବ୍ୟାଜଟରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରରକିୁ୍ତ 
ରହଥିବିା ଗାଡ଼ିଗଡ଼ିୁକୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶ ିଜରାଗାଇ ଦିଆରିବ।
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ପଞିୁ୍ଜେୀନଙୁ୍
ପଞିୁ୍ଜ ହ�ାଗାଣ

ଭାରତଜର ଷେଦୁ୍ର ଉଜଦ୍୍ୟାଗୀମାନଙୁ୍କ ଜସମାନଙ୍କର ଉପ୍ମଗଡ଼ିୁକ ନିମଜ୍ ପାଣ୍ଠ ି
ଜରାଗାଇବା ଜହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହାୟତା ରାହାକି ଜଦଶର ଅଥ୍ଯନୀତିର ଅଭିବୃଦି୍ଧ 

ତଥା ବିକାଶଜର ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ଜହାଇଥାଏ । ଗତ ଛଅ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ମଦୁ୍ରା ଜରାେନା ଅସଂଖ୍ୟ ଷେଦୁ୍ର ଉଜଦ୍୍ୟାଗୀଙ୍କ ଏହ ିସ୍ପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗଜର 
ସହାୟକ ଜହାଇଆସିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟ୍ ଏହ ିଜରାେନା ମାଧ୍ୟମଜର ୨୮ ଜକାଟି ରବୁକ, 
ମହଳିା ଓ ଅନ୍ୟ ଜରଉମଁାଜନ ଉଜଦ୍୍ୟାଗ ମାଧ୍ୟମଜର ନିେକୁ ଆତ୍ମନିରକୁ୍ତଷେମ ଜହବା 
ସକାଜଶ ପ୍ରୟାସ କରିଥଜି�, ଜସମାଜନ ଉପକୃତ ଜହାଇପାରିଛ୍ି । ଏହ ିଜରାେନା 

ଜସମାନଙୁ୍କ ଅସାଧ ୁଅଥ୍ଯ �ଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମକିୁ୍ତ ଜଦବା ସହ  ଜସମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁସଫଳତାର ଜଗାଟିଏ ଜଗାଟିଏ ଅବିସ୍ରଣୀୟ କାହାଣୀ ସଷିୃ୍ କରିପାରିଛି । 

ପ୍ରଜମାଦ ଶମ୍ଯା ଜହଉଛ୍ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜଦଶର ବାଜଙ୍ଖଡି ଅଞ୍ଚଳର େଜଣ 
ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ା । ତାଙ୍କର ଜଗାଟିଏ ଜଛାଟିଆ ଜଦାକାନ ଥ�ିା । କିନ୍ତୁ 
ଜସହ ିଜଦାକାନରୁ ଜସ କରୁଥବିା ସାମାନ୍ୟ ଉପାେ୍ଯନ ନିେ ପରିବାରକୁ 

ଚଳାଇବା ସକାଜଶ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ ନଥ�ିା । ଜତଣ ୁ ପ୍ରଜମାଦ ସି୍ଥର କଜ� 
ଜର ଜସ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁ ଜସ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମଦୁ୍ରା ଜରାେନାଜର ଋଣ ପାଇ ଁଏକ ଆଜବଦନ କଜ� । ଥଜର 
ତାଙ୍କର ଜସହ ିଋଣ ମଂେରୁ ଜହାଇରିବା ପଜର ଜସ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ 
ବଢ଼ାଇବା ସକାଜଶ ଜସହ ି୯ �ଷେ ଋଣ ରାଶ ିଉପଜରାଗ କଜ� । ଏଜବ 
ନିେର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷା୍ନରୁ ଜହଉଥବିା ଉପାେ୍ଯନଜର ଜସ ଜକବଳ 
ନିେର ପରିବାର ପ୍ରତିଜପାରଣ କରୁନାହା୍ି, ଅପରପଜଷେ ଅନ୍ୟ ଚାରିେଣ 
ଜ�ାକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ନିରକିୁ୍ତ ଜଦଇଛ୍ି ରାହାଦ୍ାରା ଜସମାଜନ ମଧ୍ୟ ନିେ ନିେ 
ପରିବାର ଜପାରଣ ପାଇ ଁ ସଷେମ ଜହାଇପାରିଛ୍ି । ଶମ୍ଯାଙ୍କ ଏଭଳି ଶ୍ମ 
ସାଥ୍ଯକ ଜହାଇଥ�ିା ଓ ଋଣ ପାଇବାର ମାତ୍ ୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟଜର ଜସ ୫୦ �ଷେ 
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥବିା ପ୍ରକାଶ କର୍ି ।

ମଦୁ୍ରା ଜରାେନା ପ୍ରଜମାଦ ଶମ୍ଯାଙ୍କ ଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଷେଦୁ୍ର ଉଜଦ୍ୟାଗୀଙ୍କ 
ପାଇ ଁଆତ୍ମନିରକିୁ୍ତ ଓ ସ୍ାବ�ମୀ୍ ଜହବାର ମାଗ୍ଯ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କରିଛି । ଜସହଭିଳି 

ଆଉ େଜଣ ସଫଳ ଉଜଦ୍ୟାଗୀ ଜହଉଛ୍ି ରାେକୁମାରୀ ବମ୍ଯା ରାହାଙ୍କ ଘର 
ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପରୁ ସହରଜର । ଅଗି୍ନକାଣ୍ଡଜର ତାଙ୍କର ପରିବା ଜଦାକାନଟି 
ସଂପରୂ୍୍ଯ ରୂଜପ ଧ୍ଂସ ଜହାଇରିବା ପଜର ରାେକୁମାରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ଯୀ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 
ରାଇ ନିେର ଦୁଃଖ େଣାଇଥଜି� ଓ କିଛି ଋଣ ଚାହିଥଁଜି� । ମଦୁ୍ରା ଜରାେନାଜର 
ତାଙୁ୍କ ୪ �ଷେ ଟଙ୍କାର ଋଣ ମଂେରୁ କରାରାଇଥ�ିା । ଜସହ ିଟଙ୍କଜର ଜସ 
ପଣୁ ି ଥଜର ନିେର ଉେଡ଼ୁା ପରିବା ଜଦାକାନକୁ ଠଆି କରାଇବାକୁ ସଷେମ 
ଜହାଇଥଜି� ରାହାକି ତାଙ୍କର େୀବନଜର ଏକ ଜବୈପ୍ଳବିକ ଜମାଡ ଆଣଥି�ିା। 
ସାରା ଜଦଶଜର ଜଖାେ ି ବୁ�ିଜ� ଏହଭିଳି ଅସଂଖ୍ୟ ସଫଳତାର କାହାଣୀ 
ଜଦଖବିାକୁ ମିଳିବ । ଜକବଳ ଏହା ସମ୍ଭବ ଜହାଇଛି ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 
ସ୍ପଷ୍ ଓ ସ୍ଚ୍ ପରିକଳ୍ପନା ତଥା ନୀତି ଜରାଗ ୁ । ଏହ ି ଜରାେନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ 
ହି ଁସରକାର ଅନୁସତୃ ନୀତି ସଂପକ୍ଯଜର ଜବଶ ୍ ସ୍ପଷ୍ ଆଭିମଖୁ୍ୟ ଅବ�ମନ୍ 
କରିଥଜି� ।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦୀ ଏ ସଂପକ୍ଯଜର ନିେର ମତ ପ୍ରଦାନ 
କରି କହଥିଜି�: ‘ ରଦି ଜକୌଣସି େଜଣ ବ୍ୟକି୍ତ ନିେର କିଛି ଉଜଦ୍୍ୟାଗ ଆରମ୍ଭ 
କରିବାକୁ ଚାହୁଥଁା୍ି, ଜତଜବ ପ୍ରଥମ ଜରଉ ଁପ୍ରଶ୍ନର ଜସ ସମମ୍ଖୁୀନ ଜହାଇଥା୍ି 
ତାହା ଜହ�ା- ତୁଜମ ପଂୁେି ଜରାଗାଡ଼ କରିବ ଜକଉଠୁଁ? ସରକାର ମଦୁ୍ରା 
ଜରାେନାଜର ଏହ ିଗ୍ୟାଜରଣି୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ୍ି ।’ 

ଫଲେ ାଗସିପ ୍ ହ�ାଜନା   ମଦୁ୍ରା ଜରାେନା

ମଦୁ୍ା ହ�ାଜନା ହେଉଛ ି‘ପଂୁଜିେୀନଙ୍ 
ପାଇ ଁପଂୁଜ ିହ�ାଗାଣ’ । ଭାରତର 

କ୍ଦୁ୍ ଉହଦ୍୍ାଗୀମାନଙ୍ର 
ଅଥ୍ଗଲଗାଣକାରୀମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ବଭିିନ୍ 

ଭାହବ ଲୁଟର ଶକିାର ହେବା ସହତ ହ�ପରି 
ହଦେସେୁା ହୋଇସାରିଥଲିା, କନି୍ତୁ ମଦୁ୍ା 
ହ�ାଜନାହର ହସମାନଙ୍ ମନହର ଏକ 
ନୂତନ ବଶି୍ୱାସ ଭରିହଦଇଛ ିହ� ହଦଶ 

ଏହବ ହସମାନଙ୍  ପ୍ରୟାସହର ସେହ�ାଗ 
କରିବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରେଛି ି�ାୋକ ିରାଷ୍ଟଟ୍ର ନମି୍ଗାଣ 
ଉପକ୍ରମହର ଉହଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଭାହବ 

ବହିବଚନା କରା�ାଇପାହର ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ
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ମଦୁ୍ା ହ�ାଜନା କ’ଣ?
୨୦୧୫ ମସିହା ଏପି୍ର� ୮ ତାରିଖ ଦିନ ଏହ ି

ଜରାେନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାରାଇଥ�ିା। 
ସମାେର ସବ୍ଯନିମ ୍ନ ସ୍ତରଜର ବସବାସ 

କରୁଥବିା ଜ�ାକମାନଙ୍କ ନିମଜ୍ ଉପାେ୍ଯନର 
ସଜୁରାଗ ସଷିୃ୍ କରିବା ଜହଉଛି ଏହ ି
ଜରାେନାର ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ । ଷେଦୁ୍ର / ଅଣ ୁ

ଉଜଦ୍୍ୟାଗଗଡ଼ିୁକୁ ୧୦ �ଷେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟ୍ 
ଋଣ ଜରାଗାଣ ନିମଜ୍ ଏଥଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା 

ରହଛିି ତଥା ଜଦଶର ମାଇଜ୍ା ଫାଇନା୍ ୍ସ 
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସବୁ୍ୟବସି୍ଥତ କରିବା ଏହାର 

ଅନ୍ୟତମ ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ ।

ତିଜନାଟି ବଗ୍ଯଜର ମଦୁ୍ରା ଋଣ ଜରାଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଥ�ିା ଜରଜତଜବଜଳ ଜରଉମଁାଜନ ଜକବଳ 
ଗ୍ୟାଜରଣି୍ଟ ଜରାଗାଡ଼ କରିପାରୁଥଜି� ଜସଇମାନଙୁ୍କ ହି ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ 
ମିଳଥୁ�ିା । ଏହା ଗରିବ ଜ�ାକ/ ସମାେର ପଛୁଆବଗ୍ଯର ଜ�ାକମାନଙ୍କ 
ସକାଜଶ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସଷିୃ୍ କରୁଥ�ିା । ଜସମାଜନ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରୁ 
କ୍ୱଚିତ୍  ଋଣ ପାଇପାରୁଥଜି� ଏବଂ ଜସମାଜନ ପଣୁ ି ରଦି ଅଣ ଫମ୍ଯା�୍  

ଋଣଦାତା ଜହାଇଥଜିବ । କିନ୍ତୁ ଏଜବ ସମୟ ବଦଳି ରାଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟ୍ 
ଷେଦୁ୍ର ଉଜଦ୍୍ୟାଗୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାୟ ୧୫ �ଷେ ଜକାଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଜରାଗାଇ 
ଦିଆରାଇଛି । ପଣୁ ିମଦୁ୍ରା ଋଣ ପାଇଥବିା ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଋଣ ଗ୍ରହୀତା 
ଜହଉଛ୍ି ତଫସି�ଭୁକ୍ତ ୋତି, ତଫସି�ଭୁକ୍ତ େନୋତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ 
ବଗ୍ଯ ତଥା ଅବଜହଳିତ ବଗ୍ଯର ଜ�ାକ ।  

ଆଥଜିକ ବର୍ଗ   ମଞ୍ଜରୁ ହୋଇଥବିା ଋଣ ସଂଖ୍ା       ମଞ୍ଜରୁ ପରିମାଣ        ଆବଣି୍ଟତ ପରିମାଣ

2015-16 3.49 ଜକାଟି `1,37,449.27  `1,32,954.73

2016-17 3.97 ଜକାଟି `1,80,528.54 `1,75,312.13

2017-18 4.81 ଜକାଟି `2,53,677.10 `2,46,437.40

2018-19 5.99 ଜକାଟି `3,21,722.79  `3,11,811.38 

2019-20 6.23 ଜକାଟି `3,37,495.53 `3,29,715.03

2020-21 3.88 ଜକାଟି `2,47,662.88  `2,33,274.67*

lଶଶି:ୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍ା ପ�୍୍ଗ ନ୍ତ ଋଣ ହ�ାଗାଣର ବ୍ବସ୍ା  lକହିଶାର: ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍ାରୁ ଅଧକି ଏବଂ ୫ 
ଲକ୍ ଟଙ୍ା ପ�୍୍ଗ ନ୍ତ ସବ୍ଗାଧକି ଋଣ ପ୍ରଦାନ lତରୁଣ: ୫ ଲକ୍ରୁ ୧୦ ଲକ୍ ଟଙ୍ା ପ�୍୍ଗ ନ୍ତ ଋଣ ବ୍ବସ୍ା

ମଦୁ୍ା ହ�ାଜନା ପାଇ ଁହ�ାଗ୍ତା
ଜରଜକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ରାହାଙ୍କର କି ଅଣ 
କୃରି ଉପାେ୍ଯନ କାର୍ଯ୍ୟ ରଥା ଉତ୍ାଦନ ପ୍ର୍ିୟାକରଣ, 

ବ୍ୟବସାୟ କିମା୍ ଜସବା ଜଷେତ୍ ସଂପକ୍ଯୀତ କାର୍ଯ୍ୟ 
ପାଇ ଁଆଗ୍ରହ ଥବି ଜସ ବ୍ୟାଙ୍କ,ଏମଏଫଆଇ କିମା୍ 
ଏନବିଏଫସିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦ �ଷେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟ୍ 

ମଦୁ୍ରା ଋଣ ଜନଇପାରିଜବ । 

ଏେ ିସବୁଧିା କପିରି ୋସଲ କରିବ
େଜଣ ଋଣ ଆଜବଦନକାରୀ କିମା୍ ସଂସ୍ଥା 

ଏହ ିଋଣ ସକାଜଶ ମଦୁ୍ରା ଜୱବସାଇଟଜର 
ତା�ିକାଭୁକ୍ତ ଜହାଇଥବିା ଜରଜକୌଣସି 

ଆଥ୍ତିକ ଅନୁଷା୍ନମାନଙୁ୍କ ଋଣ ପାଇ ଁ
ଆଜବଦନ କରିପାରିଜବ । ଏହା 

ବ୍ୟତୀତ ଜସ ଜୱବସାଇଟ୍  - ଙ୍ଗଙ୍ଗଙ୍ଗ.
ଙ୍କୟଚ୍ଚବଜ୍ଞସଜ୍ଞସଗ୍ଧକ୍ବ.ସଦ୍ଭଜର ମଧ୍ୟ 

ଅନ�ାଇନଜର ଆଜବଦନ କରିପାରିଜବ ।

ମଦୁ୍ା ଋଣ ପାଇ ଁ 
ଆହବଦନ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

n ହତିଧାରକମାନଙୁ୍କ ମଦୁ୍ରା 
ଜୱବସାଇଟରୁ ଏଥପିାଇ ଁ
ଆଜବଦନ ଫମ୍ଯ ଡାଉନଜ�ାଡ଼ 
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାକୁ 
ପରୂଣ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର 
ଆବଶ୍ୟକ ସଚୂନା ଜଦବାକୁ ଜହବ ।

n ଏହା ପଜର ଜସମାଜନ 
ନିକଟବର୍ତ୍ଯୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ରାଇ 
ଜସଠାଜର ସଂପକୃ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର 
ଋଣ ଆଜବଦନ ଫମ୍ଯ ପରୂଣ 
କରିଜବ ।

n ଆଜବଦନକାରୀଙୁ୍କ ଫମ୍ଯଜର 
ମଗାରାଇଥବିା ଆବଶ୍ୟକ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଚୂନା ଜଦବାକୁ 
ଜହବ । ଜସଥ ି ମଧ୍ୟଜର ନାମ, 
ଠକିଣା, ଆଧାର ନମର୍ ଇତ୍ୟାତି 
ରହଛିି । ଏହାପଜର ଏହ ି
ଆଜବଦନପତ୍ର ଫଜଟାକପି 
ସହ ତାହାକୁ ଜସମାଜନ ସଂପକୃ୍ତ 
ବ୍ୟାଙ୍କଜର ଜପୈଠ କରିଜବ ।  

n ଏହା ପଜର, ବ୍ୟାଙ୍କ କରୃ୍ତ୍ଯପଷେ ଜସହ ି
ଆଜବଦନପତ୍ ତଥା ଅନ୍ୟ ନଥକିୁ 
ରାଞ୍ଚ କରିଜବ ଏବଂ ଜସମାଜନ 
ଆଜବଦନପତ୍ ପାଇବାର 
ଏକମାସ ମଧ୍ୟଜର ଜସହ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ 
ବ୍ୟାଙ୍କ େମାଖାତାକୁ ଋଣ ଅଥ୍ଯ 
ପ୍ରଦାନ କରିଜବ । 

n  ୨୦୨୧ ମସିହା ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୮ ତାରିଖ ଦିନ ଏହ ି
ଜରାେନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ ଜହବା ଦିନଠାରୁ 
୨୮.୩୬ ଜକାଟି ଋଣ ଆଜବଦନକାରୀଙ୍କ 
ଋଣ ମଞ୍ରୁୀ କରାରାଇସାରିଛି । ଜସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ  ୨୦୨୧ ମସିହା ଜଫବୃଆରୀ ୨୬ 
ତାରିଖ ସଦୁ୍ଧା ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ମଂେରୁ ଋଣ 
ଗ୍ରହୀତା ଜହଉଛ୍ି ମହଳିା ଉଜଦ୍ୟାଗ ।

n ଏହସିବୁ ଋଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କମାଜନ 
, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍୍କ  (ଆରଆରବି), 
ଷେଦୁ୍ର ଆଥ୍ତିକ ବ୍ୟାଙ୍୍କ , ମାଇଜ୍ା ଫାଇନା୍ ୍ସ 
ଅନୁଷା୍ନ (ଏମଏଫଆଇ) ଏବଂ 
ଏନବିଏଫସିମାଜନ ଜରାଗାଇଥା୍ି ।

n   ଏହ ି ଋଣ ହାସ� କରିବା ସକାଜଶ 
ବ୍ୟାଙ୍କମାଜନ ଜସମାନଙ୍କର ପ୍ର୍ିୟାକୁ 
ସରଳସାଧ୍ୟ କରିଛ୍ି । ଏଥପିାଇ ଁ

ସକଳ ପ୍ରକାର କାଗୋତ କାମକୁ ସରଳ 
କରାରାଇଛି ରଦ୍ାରା ଆବଶ୍ୟକ ନଥ ି
ସଂଗ୍ରହ ଆଜଦୌ କଷ୍ସାଧ୍ୟ ନୁଜହ ଁ। 

n ମଦୁ୍ରା ଋଣ ଜକା�ାଟରା�ମକୁ୍ତ । ଏହ ିଋଣ 
ପରିଜଶାଧର ସବ୍ଯାଧକି ଅବଧ ି୫ ବର୍ଯ ।

n ମଦୁ୍ରା ଋଣ ଜରାେନା ଅଧୀନଜର ଷେଦୁ୍ର 
ଉତ୍ାଦନ ୟୁନିଟ୍ , ଜସବା ଜସକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ , 
ଜଦକାନ, ଫଳ ଓ ପରିପରିବା ବିକାଳୀ, 
ଟ୍ରକ୍  ଅପଜରଟର, ଖାଦ୍ୟ ଜସବା ୟୁନିଟ୍ , 
ମରାମତି ୟୁନିଟ୍ , ଜମସିନ୍  ଅପଜରଟର, ଷେଦୁ୍ର 
ଶଳି୍ପ, କଳାକାର, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ର୍ିୟାକରଣକାରୀ 
ଆଦି ଋଣ ପାଇ ଁଆଜବଦନ କରିପାରିଜବ । 

n ଏଥଜିର ଥବିା ତିଜନାଟି ବଗ୍ଯଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶଶି ୁ
ଋଣ ବଗ୍ଯଜର ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷି୍ରୁ ସବ୍ଯାଧକି ୮୮ 
ପ୍ରତିଶତ ଋଣ ଜରାଗାଇ ଦିଆରାଇଛି । 

କ୍ଦୁ୍ ବ୍ବସାୟିକ ସଂସ୍ାମାନଙୁ୍ ପାଇ ଁବଡ ସୋୟତା
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ନଷି୍ପତି୍: ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ସରୁଷୋ ନିଧ ି (ପିଏମ ୍ଏସ ୍ଏସ ୍ଏନ୍ )କୁ 
କ୍ୟାବିଜନଟ୍ ଅନୁଜମାଦନ କରିଛି ରାହା ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଜସବା ପାଇ ଁସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଓ 
ଶଷିୋ ଜସସ ୍ରୁ ଆସଥୁବିା ଏକକ ନନ୍ -�ାପଜସବ�୍ ସଂରଷିେତ ପାଣ୍ଠ ି।

ଲାଭ:

l ମଖୁ୍ୟ �ାଭ ଜହଉଛି ନିଦ୍୍ତିଷ୍ ଉତ୍ସ ଗଡିୁକର ଉପ�ବ୍ଧତିା ଦ୍ାରା 
ସାବ୍ଯେନୀନ ଓ ସ�ୁଭ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଜସବା ଜରାଗାଇଜଦବା । 
ଜତଜବ ଆଥ୍ତିକ ବର୍ଯ ଜଶର ସଦୁ୍ଧା ଅଥ୍ଯ ଜରଭଳି ପଡି ନରୁଜହ 
ତାହା ସନିୁଶି୍ତ କରିବା । 

l ଏହାର ଅଥ୍ଯ ଜହଉଛି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଜସବା ପାଇ ଁ ସାଧାରଣ 
ଆକାଉଣ୍ଟଜର ଏକ ନନ୍ -�ାପଜସବ�୍ ରିେଭ୍ଯ ପାଣ୍ଠ ି।

l  ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶଷିୋ ଜସଜସ ୍ଜର ଥବିା ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଅଂଶକୁ 
ପିଏମ ୍ଏସ ୍ଏସ ୍ଏନଜର େମା କରିବା ।

l ପିଏମ ୍ଏସ ୍ଏସ ୍ଏନ୍ ଜର ଥବିା ଅଧକି ଅଥ୍ଯକୁ ଜକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ 

ଓ ପରିବାର କ�୍ୟାଣ ମନ୍ତାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ମହତ୍ୱାକାଂଷେୀ 
ଜରାେନାଜର ବ୍ୟବହାର କରାରିବ । ଏଗଡିୁକ ଜହ�ା:

l	ଆୟୁଷମାନ ଭାରତ - ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତୀ  େନ ଆଜରାଗ୍ୟ ଜରାେନା 
(ଏବି-ପିଏମ ୍ଜେଏୱାଇ)

l	ଆୟୁଷମାନ ଭାରତ – ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସସୁ୍ଥତା ଜକନ୍ଦ୍ର (ଏବି-
ଏଚ୍ ଡବ୍�୍ୁୟସିଏସ ୍)

l	ୋତୀୟ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ 

l	ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ସରୁଷୋ ଜରାେନା (ପିଏମ ୍ଏସ ୍ଏସ ୍ୱାଇ)

l	େରୁରୀକାଳୀନ ପରିସି୍ଥତି ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସୁ୍ତତି ଏବଂ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ 
େରୁରୀକାଳୀନ ସମୟଜର ଦାୟିତ୍ୱ  ।

l	ୋତୀୟ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି (ଏନ୍ ଏଚ୍ ପି) ୨୦୧୭ ଅନୁରାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ 
ବିକାଶ �ଷେ୍ୟ ହାସ� �ାଗି ଭବିର୍ୟତର ଜରଜକୌଣସି 
ଜରାେନା/କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ ।  

ବତ୍୍ଗମାନ ସ୍ାସ୍୍ ପାଇ ଁ
ନନ୍ -ଲାପସହବଲ 
ସଂରକି୍ତ ପାଣ୍ି

ଉନ୍ନତ ବକିାଶମଳୂକ ଫଳାଫଳ ପାଇ ଁସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଅତଥ୍ୟନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ । ଯାହା ଦ୍ାରା 
ଲ�ାକଙ୍କ ଆୟୁଷ ଲଗାଟିଏ ବଷଣ୍ଣ ବୃଦି୍ ସହତି ମଣୁ୍ଡପିଛା ଜଡିପିି ୪ ପ୍ରତଶିତ 

ବଢଥିାଏ ।  ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଲଷେତ୍ରଲର ନଲିବଶ �ଷେ �ଷେ ନଯିକିୁ୍ ସଷିୃ୍ କଲର, ବହୁଳ 
ଭାଲବ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ, ଲଯଉମଁାନଙ୍କ �ାଗି ସ୍ାାସ୍ଥ୍ୟ ଲସବା ଅଧକି ଆବଶଥ୍ୟକ 
ଲହାଇଥାଏ । ୨୦୧୮ ଲକନ୍ଦ୍ର ବଲଜଟଲର, ଅଥଣ୍ଣମନ୍ତୀ ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ ଲଯାଜନା 
ଲ�ାଷଣା କ�ାଲବଲଳ ଜାରି ରହଥିବିା ୩ପ୍ରତଶିତ ଶଷିୋ ଲସସ ୍ ସ୍ାନଲର ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ 
ଓ ଶଷିୋ ଲସସ ୍ ୪ ପ୍ରତଶିତ ରଖବିାକୁ ଲ�ାଷଣା କରିଥଲି� । ବର୍ଣ୍ଣମାନ ସରକାର 

ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଲସସ ଲଯଭଳ ିପରୂ୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରଲର ଖର୍ଣ୍ଣଲହାଇ ପାରିବ ଲସଥପିାଇ ଁଏକ 
ସ୍ତନ୍ତ ପାଣ୍ଲିର ରଖବିାକୁ ନଷି୍ପରି୍ ଲନଇଛନି୍ତ ଯାହାଦ୍ାରା ସାଧାରଣ ଲ�ାକଙ୍କ 

ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଲସବା ଆବଶଥ୍ୟକ ପରୂଣ ପାଇ ଁଅଥଣ୍ଣର ଅଭାବ ରହବି ନାହି ଁ। 

Chapter 1
INTRODUCTION

1.1 Mandate of Department of Pharmaceuticals 

କ୍ାବହିନଟ ନଷି୍ପତି୍
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Chapter 1
INTRODUCTION

1.1 Mandate of Department of Pharmaceuticals 

ଜନ ଔରଧ ିହକନ୍ଦ୍ର : ପ୍ରହତ୍କଙ୍ର �ତ୍ନ ନଏି

େନ ଔରଧ ି
ବଚପନ ଅଧନିଜର 

ପି�ାମାନଙ୍କ ଡାଏପର 
ଉପ�ବ୍ଧ

ତମାଖ ୁଅଭ୍ୟାସ 
ଛାଡିବାପାଇ ଁେନ 

ଔରଧ ିନିମ୍ଯଳ ଉତ୍ାଦନ

େନ ଔରଧ ିେନନୀ 
ଅଭିରାନ ଗଭ୍ଯବତୀ 
ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଆବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ୍  

ନିଶି୍ତ କରିଥାଏ

ଜଷ୍ଣ୍ଟ, ଆଣଠୁ୍ 
ପ୍ରତ୍ୟାଜରାପଣ ଏବଂ କକ୍ଯଟ 

ବିଜରାଧ ିଔରଧର ଦର 
ନିୟନ୍ତଣ ୫୦୬୬ଜକାଟି 
ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ଜଷେତ୍ଜର 

ଜ�ାକଙୁ୍କ ସହାୟକ 
ଜହାଇପାରିଛି ।

େନ ଔରଧ ିସ୍ାଭିମାନ 
ଅଧନିଜର ବରିଷ ୍
ନାଗରିକଙ୍କପାଇ ଁ

ଡାଏପର ଉପ�ବ୍ଧ

େଜନୌରଧ ିଜକନ୍ଦ୍ରରୁ 
ଔରଧ ଖରିଦ 

ଜ�ାକଙୁ୍କ ୯୦୦୦ 
ଜକାଟି ସଞ୍ଚୟ 

ଜଷେତ୍ଜର ସହାୟତା 
କରିପାରୁଛି

l ଦୁଗ୍ଯମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟ୍ ୭,୫୦୦ େନ ଔରଧ ିଜକନ୍ଦ୍ର 
ପରିବ୍ୟାପ୍ ଜହାଇଛି । 

l ୧,୪୦୦ ରୁ ଅଧକି ଔରଧ, ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍, ସିରିଞ୍  ଏବଂ 
୨୦୪ ରୁ ଅଧକି ସେ୍ତିକା�୍ ଉପକରଣ ବୋର ଦର ଠାରୁ ୫୦ 
ରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ କମ ୍ ମ�ୂ୍ୟଜର ଏହ ିଜକନ୍ଦ୍ରଜର ଉପ�ବ୍ଧ ।

l ଜଦୈନିକ ୧୦�ଷେ ଜରାଗୀଙୁ୍କ ସ�ୁଭ ମ�ୂ୍ୟଜର ଔରଧ 
ଜରାଗାଣ ଦ୍ାରା ଗତ ୬ ବର୍ଯଜର ୯,୦୦୦ ଜକାଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ 
କରାରାପାରିଛି ।

l ସ�ୁଭ ମ�ୂ୍ୟଜର ମିଳଥୁବିା ଔରଧ ବହୁତ ଭ� ମାନର, 
କାରଣ ଜସଗଡିୁକୁ ଡବ�ୁ୍ୟଏଚ୍ ଓ-େଏିମ ୍ସି ପ୍ରମାଣପତ୍ ଥବିା 
ପ୍ରସୁ୍ତତକର୍ତ୍ଯାଙ୍କଠାରୁ ଖରିଦ କରାରାଉଛି । 

l ଏନ୍ ଏବିଏ�୍  ପରୀଷୋଗାରଜର ଠକିଣାଭାଜବ ପରୀଷୋପଜର 
ଜସଗଡିୁକୁ େନ ଔରଧ ିଜକନ୍ଦ୍ରକୁ ଜରାଗାଣ କରାରାଉଛି । 

ସ୍ାସ୍୍େନ ଔରଧ ି

ଏହ ି ଅବସରଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଛି୍ି, ଏହ ି ୭,୫୦୦ 
ର ମାଇ�ଖଣୁ୍ଟଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ କାରଣ  ଛଅବର୍ଯ ପଜୂବ୍ଯ 
ଜଦଶଜର ଏଭଳି ୧୦୦ ଟି ଜକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନଥ�ିା । ଜରଜତଶୀଘ୍ର 
ସମ୍ଭବ ଆଜମ ୧୦,୦୦୦ ଅତି୍ମ କରିବାକୁ �ଷେ୍ୟ ରଖଛୁି ।   

ମୁ ଁଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧଜୁମହ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ଜର ପୀଡିତ 
। ଜତଣ ୁ ମୁ ଁ ବାଧ୍ୟ ଜହ�ି  ପ୍ରତି ମାସଜର ୫୦୦୦ ରୁ 
୬,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଔରଧ ବୋରରୁ ଖରିଦ କରିଥାଏ। 

କିନ୍ତୁ ସବୁଜବଜଳ ଜରଜହତୁ େନ ଔରଧ ି ଜକନ୍ଦ୍ର ଜଖା�ା 
ରାଇଛି, ମୁ ଁଜସହ ିଔରଧଗଡିୁକୁ ମାତ୍ ୮୦୦-୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାଜର 
ପାଇ ପାରୁଛି । ହମିାଚଳ ପ୍ରଜଦଶର ସଜରାଗ ଗ୍ରାମରୁ କୃଷ୍ଣ 
ବମ୍ଯା  ଭାବପ୍ରବଣ  ଜହବା ସହତି ଏଭଳି ପଦଜଷେପ ପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦୀଙୁ୍କ ଜମସିହା ଜବା�ି କହଛି୍ି । 

ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିର୍ତଜ�ାକଙ୍କ ପାଇ ଁଖସିୁ ଆଣଜିଦଇଥବିା 
େନ ଔରଧôି ଜକନ୍ଦ୍ର ୨୦୧୪ ପଜର ଜହାଇଥବିା ଜବୈପ ୍ଲବିକ 
ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ମକୁ ସାଷେୀ ।  ଏହଅିଭିରାନର ଉଜଦ୍ଦଶ୍ୟ 
ଜହଉଛି ଗରିବ ଜ�ାକଙୁ୍କ ସ�ୁଭ ଦରଜର ଔରଧ ଜରାଗାଇବା 
ଏବଂ ଔରଧ ବିନା ଜକୌଣସି ଜ�ାକ ମତ୍ୁୃୟମଖୁଜର ନପଡିବା । 
ସ�ୁଭ ଔରଧର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜଦଖ ିସମଗ୍ରଜଦଶଜର େନ 
ଔରଧ ିଜକନ୍ଦ୍ର ଜଖା�ା ରାଇଛି । ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୭, ୨୦୨୧ଜର ତୃତୀୟ 
ଜେଜନରିକ ଔରଧ ଦିବସ (େନ ଔରଧ ିଦିବସ) ଅବସରଜର  
୭୫୦୦ ତମ େନ ଔରଧ ି ଜକନ୍ଦ୍ର ସି�ଂ ଠାଜର ଉଦଘାଟନ 
ଜହାଇଥ�ିା । 

ଗରିବଙ୍ ପାଇ ଁଲାଭଦାୟକ

ଜନ ଔରଧ ିହକନ୍ଦ୍ର

ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତୀ ଭାରତୀୟ େନ ଔରଧ ିଜକନ୍ଦ୍ର (ପିଏମ ୍ବିଜେପି) ବିଭିନ୍ନ ବୟସର 
ଜ�ାକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରୂଣ କରୁଛି । ପି�ାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ୍, 

ମହଳିାଙ୍କଠାରୁ ବରିଷ ୍ନାଗରିକ, ପିଏମ ୍ବିଜେପି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସ�ୁଭ ଔରଧ 
ଜରାଗାଉଛି । ନିକଟଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଏହ ିଜରାେନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇ ଁ

୭୫୦୦ ତମ େଜନୌରଧ ିଜକନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥଜି� ।

ହଲାକଙ୍ ହସବାହର
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ବଶି୍ୱକ ୁ ଭାରତର 
ବୁଷ୍ଟର ହଡାଜ୍ 

କଜରାନା ବିଜରାଧ ି�ଜଢଇଜର ଭାରତ ବିଶ୍ଜର ଏକ 
ଉଦାହରଣ ସଷିୃ୍ କରିଥବିାଜବଜଳ ଦି୍ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ 
ଜଷେତ୍ଜର ଏହା ବର୍ତ୍ଯମାନ ଆଗଜର ଅଛି । ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୧୬ତାରିଖ ସଦୁ୍ଧା 
ଭାରତ ୩୬ଟି ଜଦଶକୁ ଉପହାର ଭାଜବ ୮୧.୨୫�ଷେ ଜଡାେ 
ସହିତ ୭୧ଟି ଜଦଶକୁ ଜକାଭିଡ-୧୯ ଟିକାର  ୫.୮୬ ଜକାଟିରୁ 
ଅଧକି ଜଡାେ ଜରାଗାଇ ଜଦଇଛି ।

ଟିକା ହମୈତ୍ୀ 

“ମୁ ଁହଦଶର ସମସ୍ତ ହଲାକଙୁ୍ ଅନୁହରାଧ କରୁଛ ିପାଳି ଆସିହଲ ତୁହମ ନଜିର 
ଟିକାକରଣ କର �ାୋ ହକବଳ କହରାନା ମୋମାରୀକୁ ଏଡାଇପାରିବ ।”

୧୦୪ ବର୍ଯ ବୟସ୍ ଶ୍ୟାମା ଶରଣ ଜନଗି ନିଜେ ଟିକା 
ଜନବାପଜର ଜ�ାକଙୁ୍କ ଏହି ନିଜବଦନ କରିଥଜି� 
। ଜନଗି ଜହଉଛ୍ି ସ୍ାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ 

ମତଦାତା । ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁ ଜସ ଜରଜତଜବଜଳ 
ହିମାଚଳ ପ୍ରଜଦଶର କିନାଉର େିଲ୍ାର ଜରକଙ୍ଗ ପିଓ ଠାଜର 
ପହଞ୍ଚିଜ� ଜସଜତଜବଜଳ ଉପସି୍ଥତ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟକମ୍ଯୀମାଜନ 
ତାଙୁ୍କ ଭବ୍ୟ ସମଦ୍୍ଧ୍ଯନା େଣାଇଥଜି� । ଜବଙ୍ଗା�ୁରର 
୧୦୩ ବର୍ତିୟା ମହିଳା ଜେ କାଜମଶ୍ରୀ, ରିଏକି ଭାରତର 
ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍ ମହିଳା ଟିକାଜନବାପଜର ସମ୍ରୂ୍୍ଯ 
ସସୁ୍ଥ ଅଛ୍ି । ୮୦ ବର୍ଯ ବୟସ୍ ଅବସରପ୍ରାପ୍ ଶଷିେକ 
ରାମ କିଜଶାର ସାହୁ ଟିକା ଜନବାପାଇ ଁ ତାମର ବ ୍ଲକ 
ଅଧନିଜର ଥବିା ନିେ ଜପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ସେ୍ଯମଡିଡି ଠାରୁ ୬୮ 
କିଜ�ାମିଟର ଦୂର ରାଞ୍ଚ ି ପର୍ଯ୍ୟ୍ ଜମାଟରସାଇଜକ� 
ଚଳାଇ ଆସିଥଜି�। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦୀଙ୍କ ୧୦୦ 
ବର୍ଯୀୟ ମାତା ହରିା ଜବନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଦିଆରାଇଛି । 

ଭାରତଜର ଚା�ିଥବିା ଦି୍ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣର 

ଏହା ମାତ୍ ଜକଜତାଟି ଉଦାହରଣ । କଜରାନର ବିଜ�ାପ 
ପାଇ ଁ ଭାରତଜର ଏଜବ ବିଶ୍ର ସବ୍ଯବୃହତ୍  ଟିକାକରଣ 
ଅଭିରାନ ଚା�ୁଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଜର ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟକମ୍ଯୀ 
ଓ ସମମ୍ଖୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ଯାମାଜନ ଟିକା ଜନଇଥବିାଜବଜଳ 
୬୦ବର୍ଯରୁ ଉର୍ଦର୍ ବ୍ୟକି୍ତ, ଏକାଧକି ଜରାଗଜର ପୀଡିତ 
୪୫ରୁ ୬୦ ବର୍ଯ ବୟସ୍ ବ୍ୟକ୍ତଙୁ୍କ ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୧ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ 
ଜହାଇଥବିା ଦି୍ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ୍ମଜର 

ଏପି୍ର�ରୁ ହରିଦ୍ାରଜର ଆରମ୍ଭ ଜହଉଥବିା 
କୁମ୍ଭଜମଳା ପାଇ ଁଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ 
ପ୍ରକାର ପ୍ରସୁ୍ତତି କରିଛ୍ି । େଜଣ ବରିଷ ୍
ଅଧକିାରୀଙ୍କ ଅଧନିଜର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ୍ ମତୁୟନ 
କରାରାଇଛି । ଏମାଜନ ଜକାଭିଡ-୧୯ 
ସଂ୍ମଣ ଜରାକିବାପାଇ ଁଥବିା ମାଗ୍ଯଦଶ୍ତିକା 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ �ାଗି ପଦଜଷେପ ଜନଜବ ।

କହରାନା ବରୁିଦ୍ଧହର �ଦୁ୍ଧ

େରିଦ୍ାର କମୁ୍ଭହର ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ ୍ ମତୁୟନ

କୁ୍ଆର ହକାଡ୍ କୁ ସ୍ାନ କହଲ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ସମ୍ରୂ୍୍ଗ 

ବକ୍ବ୍ ଶଣୁପିାରିହବ ।
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1,10,27,543  1,58,856 96.65%
ମତୃ ଆଜରାଗ୍ୟ ହାର

ମତୁୃ୍ୟ ହାର : 1.39%

ଔରଧ ସେତି ସମସ୍ତ ନୟିମ ପାଳନ ଏହବ ବ ିଆବଶ୍କ...

ହ�ହେତୁ ହକହତକ ରାଜ୍ହର କହରାନା ମାମଲା ବୃଦି୍ଧ ପାଉଛ.ି..

l କଜରାନାକୁ ମକୁାବି�ା କରିବାଜର ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ବିଶ୍ବ୍ୟାପି 
ପ୍ରଶଂସା କରାରାଉଛି । ବିଶ୍ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପଜର ,ଆ୍େ୍ଯାତୀୟ ମଦୁ୍ରା 
ପାଣ୍ଠ ି(ଆଇଏମଏ୍ଫ୍)ର ମଖୁ୍ୟ ଅଥ୍ଯନୀତିଜ୍ଞ ଗୀତା ଜଗାପୀନାଥ କହଛି୍ି 
ଜର ଟିକା ବିକାଶଜର ଭାରତର ଭୂମିକା ଏବଂ କଜରାନା ମହାମାରୀକୁ 
ଜରାକିବା ପାଇ ଁଅଜନକ ଜଦଶଜର ଟିକା ପହଞ୍ଚାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଜପ୍ରରଣା ଜଦବା ଉଚିଚ ।

l  ଟିକା ଜମୈତ୍ୀ କାର୍ଯ୍ୟ୍ମ ଅଧୀନଜର ଭାରତ ବିଶ୍ର ୭୧ ଟି ଜଦଶକୁ 
୫.୮୬ ରୁ ଅଧକି ଜକାଜରାନା ଟିକା ଜଡାେ ପଠାଇଛି । ଜସଥମିଧ୍ୟରୁ 
୮୧.୨୫ �ଷେ ଜଡାେ ୩୬ ଟି ଜଦଶକୁ ଉପହାର ଭାବଜର ଦିଆରାଇଛି ।

l  ଜୱଷ୍ଇଣି୍ଡେର ମହାନ ୍ିଜକଟର ଭିଭିଆନ୍ ରିଚାଡ୍ଯସ ୍ଙ୍କ ସହତି େମିି 
ଆଡାମସ ୍ ଏବଂ ରାମନଜରଶ ସରଭଣ ଆଣି୍ଟଗଆୁ ଏବଂ ବାବ୍ଯାଜଡାସକୁ 
ଟିକା ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦୀଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 
େଣାଇଛ୍ି ।

l  ଆ୍ଃ ସଂସଦୀୟ ସଂଘର ମଖୁ୍ୟ ଡୁଆଜଟ୍ଯ ପାଜଚଜକା ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୧୬, ୨୦୨୧ 
ଜର ସଂସଦର ଜସଣ୍ଟଟ୍ା� ହ�୍  ଠାଜର ସାଂସଦମାନଙୁ୍କ ସଜମା୍ଧନ 
ସମୟଜର କହଛି୍ି ଜର ଭାରତ ତାହାର ଟିକା ଦ୍ାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍କୁ 
ସହାୟତା କରୁଛି । 

ଭାରତର ହଭକ୍ସନି ହମୈତ୍ୀ କା�୍୍ଗ କ୍ରମକୁ ବଶି୍ୱବ୍ାପି ପ୍ରଶଂସା

ଟିକା ଦିଆରାଇଛି । ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୧୫ ତାରିଖଜର ଟିକାକରଣ 
ଅଭିରାନର ୫୯ଦିନ ସଦୁ୍ଧା ଜଦଶର ପ୍ରାୟ ୩ଜକାଟି 
୧୭�ଷେ ଜ�ାକଙୁ୍କ ଟିକାଦିଆରାଇଛି । ଭାରତ ଜହଉଛି 
ବିଶ୍ର ଚତୁଥ୍ଯ ଜଦଶ ଜରଉଠଁାଜର ସବ୍ଯାଧକି ସଂଖ୍ୟାଜର 
ଜକାଭିଡ୧୯ ଟିକା ଦିଆରାଇଛି ।  

l ଜକଜତକ ରାେ୍ୟଜର କଜରାନା ସଂ୍ମଣ ପନୁ୍ଯବାର 
ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି । ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୧୫ ତାରିଖ ସଦୁ୍ଧା ମିଳିଥବିା ତଥ୍ୟ 
ଅନୁରାୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍, ପଞ୍ାବ, କର୍୍ଯାଟକ, ଗେୁରୁାଟ  
ଏବଂ ତାମି�ନାଡୁ ଜର ଏହା ତୀବ୍ ଗତିଜର ବୃଦି୍ଧ 
ପାଇଛି । ମାଚ୍ଚ୍ଯ ମାସର ପ୍ରଥମ ୧୫ ଦିନଜର, ଜଦଶଜର 
ପ୍ରାୟ ୨.୯୭ �ଷେ ନୂତନ ଜରାଗୀ ବାହାରିଛ୍ି । 
ଏଥମିଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ୫ଟି ରାେ୍ୟରୁ ରହଥିବିା 
ରିଜପାଟ୍ଯ କରାରାଇଛି । ଦିଲ୍ୀ ଏବଂ ହରିୟାଣାଜର 
ମଧ୍ୟ ମାମ�ାଗଡ଼ିୁକର ବୃଦି୍ଧ ଜରକଡ୍ଯ କରାରାଇଛି ।

l କଜରାନା ସଂ୍ମଣକୁ ଜରାକିବାପାଇ ଁମହାରାଷ୍ଟ୍ର 
ଜକଜତକ ଇ�ାକାଜର ଆଂଶକି �କଡାଉନ୍ 
�ଗାରାଇଛି । ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୧୭, ୨୦୨୧ ଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦୀ ଜକାଭିଡ-୧୯ ସି୍ଥତି ସଂ୍ା୍ଜର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀମାନଙ୍କ ସହତି ସମୀଷୋ କରିଥଜି� । 

ହମାଟ ପରୀକ୍ା : ୨୪୧୬ଟି ସରକାରୀ ଓ ଘହରାଇ 
ପରୀକ୍ାଗାରହର ୨୨,୮୨,୮୦,୭୬୩ ନମନୂା ପରୀକ୍ା ହୋଇଛ ି। 

*ମାଚ୍ଚ୍ଯ 15,2021 ସଦୁ୍ଧା ମିଳିଥବିା ତଥ୍ୟ

ଜମାଟ ସ୍ିୟ ଜରାଗୀ :  
2,23,432

ସସୁ୍ଥ ଜହାଇଥବିା 
ଜରାଗୀ

    ସ୍ାସ୍ଥକମ୍ଯୀ        ସମଖୁ ଭାଗଜର ଥବିା କମ୍ଯଚାରୀ                   ସଂ୍ମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପଶ୍ଯଜର ଆସିଥବିା ୪୫ରୁ ୬୦ ବର୍ଯ ବୟସ୍            ୬୦ବର୍ଯରୁ ଉର୍ଦର୍
ପ୍ରଥମ ଜଡାେ ୍ 

74,08,521
ପ୍ରଥମ ଜଡାେ ୍ 

74,26,479 ପ୍ରଥମ ଜଡାେ ୍ 
16,96,497 ପ୍ରଥମ ଜଡାେ ୍ 

95,19,024ଦ୍ତିୀୟ ହଡାଜ୍  
43,97,613

ଦ୍ତିୀୟ ହଡାଜ୍  
13,23,527 ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୧୫ତାରିଖ ସଂଧ୍ୟା ୭ଟା ସଦୁ୍ଧା ମିଳିଥବିା ତଥ୍ୟ : ଉତ୍ସ : ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କ�୍ୟାଣ ମନ୍ତାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର
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ଏକ ନୂତନ ବାଣଜିି୍କ ସଂହ�ାଗ ସ୍ଳ

ଜରଜତଜବଜଳ ଜଗାଟିଏ ଜପା� ତିଆରି ହୁଏ, 
ଏହା ଦୁଇଟି ପଥୃକ୍ ପଥୃବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଜରାଗ 
କରିଥାଏ। ମାତ୍ ଭାରତଜର ଦଷିେଣ, ତି୍ପରୁା 

େଲି୍ା ଓ ବାଂ�ାଜଦଶ ମଧ୍ୟଜର ପ୍ରବାହତି ଜଫନୀ ନଦୀର 
ଜପା� ଦୁଇଟି ଜଦଶର ହୃଦୟକୁ ଜରାଡିବାଜର ସହାୟକ 
ଜହାଇଛି। ଜସ ଦୃଷି୍ରୁ ଏହ ିଜପା�କୁ ରଥାଥ୍ଯଜର ଜମୈତ୍ୀ ଜସତୁ 
ଭାଜବ ବିଜବଚନା କରାରାଉଛି । ରାହାକୁ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ 
ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦୀ ଚଳିତବର୍ଯ ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୯ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ ଘାଟନ 
କରିଛ୍ି। ଭଚୁ୍ଯଆ� ଜମାଡଜର ଆଜୟାେତି ଏହ ିକାର୍ଯ୍ୟ୍ମଜର 
ବାଂ�ାଜଦଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜସକ୍ ହାସିନା ମଧ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ ଥଜି�। 
ଗତଥର ବାଂ�ାଜଦଶ ପରିଦଶ୍ଯନ କାଳଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ବାଂ�ାଜଦଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ମିଶ ିଏହ ିଜସତୁର ଭିରି୍ତପ୍ରସ୍ତର 
ସ୍ଥାପନ କରିଥଜି� ।

ଭାରତ ଓ ବାଂ�ାଜଦଶ ମଧ୍ୟଜର ସଂଜରାଗ ସ୍ଥାପନ ବ୍ୟତୀତ 
ଏହ ି ଜସତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣେି୍ୟ ଓ ବନ୍ରଭିତିକ ବିକାଶ 
ପାଇ ଁ ନୂତନ ସଜୁରାଗମାନ ସଷିୃ୍ କରିଛି । ଏହ ି ଅବସରଜର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ତ୍ପିରୁାର ଅଜନକ ବିକାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ 
ଉଦ୍ ଘାଟନ କରିଛ୍ି । ଜସଗଡିୁକ ମଧ୍ୟଜର ରାେ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ବିକାଶତି ରାେପଥ, େଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ସଡକ ପ୍ରକଳ୍ପ, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ଜରାେନା ଅଧୀନଜର ନିମ୍ତିତ ୪୧,୦୦୦ 
ଘର, ଅଗରତଳା ସ୍ାଟ ସିଟି ମିଶନ ଅଧୀନଜର ନିମ୍ତିତ ସମ୍ ୍ତି 
କମାଣ୍ଡ ଓ ନିୟନ୍ତଣ ଜକନ୍ଦ୍ର, ବାଣେି୍ିୟକ ଜକନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ।

ଜୀବନ ଧାରଣମାନଙୁ୍ ସଗୁମ କରିବ ହସତୁ
l	୧.୯କିଜ�ାମିଟର ଦୀଘ୍ଯ ଜପା� (ଜମୈତ୍ୀ ଜସତୁ) ୧୩୩ଜକାଟି 

ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟଜରର ଜଫନୀ ନଦୀ ଉପଜର ନିମ୍ତିତ ଜହାଇଛି। 
ଏହା ଭାରତର ସାବରୁମ ୍ ଓ ବାଂ�ାଜଦଶର ରାମଗଡକୁ 
ସଂଜରାଗ କରୁଛି ।

l	ଏହ ିଜସତୁ ଜରାଗୁ ଁତ୍ପିରୁା ବାଂ�ାଜଦଶର ପ୍ରଜବଶ ଦ୍ାର ଜହାଇ 
ଚିଟାଗଙ୍ଗ ବନ୍ରକୁ ସଂଜରାଗ କରିବ । କାରଣ ସାବରୁମ ଓ 
ରାମଗଡ ମଧ୍ୟଜର ଦୂରତା ମାତ୍ ୮୦କିଜ�ାମିଟର।

l	ଭାରତ ଓ ବାଂ�ାଜଦଶ ମଧ୍ୟଜର ଏହ ିଜସତୁ ବାଣେି୍ୟ ଜରାଗୁ ଁ
ଜରାଗାଜରାଗ ବୃଦି୍ଧ କରିବା ସହ ଏହା ଏକ ସଫଳତାର 
ମାଇ�ଖଂୁଟ ବିଜବଚିତ ଜହବ ।

l	ସାବରୁମ ସମ୍ ୍ତି ତନଖଫିାଟକ (ଆଇସିପି) ତିଆରି ଆରମ୍ଭ 
ମଧ୍ୟ ଜହାଇରାଇଛି । ଏହ ିଆଇସିପି ଏକ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
ସମ୍କ୍ଯର ଜକନ୍ଦ୍ର ବିନୁ୍ ଜହବ ।

l	ସାବରୁମ ସମ୍ ୍ତି ତନଖଫିାଟକ (ଆଇସିପି) ତିଆରି ଆରମ୍ଭ 
ମଧ୍ୟ ଜହାଇରାଇଛି । ଏହ ିଆଇସିପି ଏକ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
ସମ୍କ୍ଯର ଜକନ୍ଦ୍ର ବିନୁ୍ ଜହବ ।  

ବାଂ�ାଜଦଶ ସହ ସଂଜରାଗ ଜକବଳ ବନୁ୍ଧତ୍ୱକୁ ମେବୁତ କରୁନାହି ଁ, ବରଂ  ଏହା ଏକ ବଳିଷ ୍
ବାଣେି୍ିୟକ ସଂଜରାଗ ଭାଜବ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ପବୂ୍ଯ ଉର୍ତରପବୂ୍ଯ ଓ ବାଂ�ାଜଦଶ ମଧ୍ୟଜର ସମଗ୍ର 

ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ବାଣେି୍ିୟକ ସ୍ଥଳୀଭାଜବ ବିକାଶତି କରିଛି । 

ଭିତି୍ଭୂମି ଜମୈତ୍ୀ ଜସତୁ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ସମ୍ରୂ୍୍ଗ
ଅଭିଭାରଣ ଶଣୁବିା ପାଇ ପାଇ ଁ
କୁ୍ଆର ହକାଡ୍ଗ ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ
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 ମାତ୍ର ୧୪ବଷଣ୍ଣ ବୟସଲର ଆମର ଅଧକିାଂଶ ପି�ା ଲଖଳ ଓ ପାଠପଢାଲର ବଥ୍ୟସ୍ତ ରହନି୍ତ । ମାତ୍ର ତଥ୍ୟାଗ ମ� ନାମକ ବାଳକ ଯଦୁ୍ 
ଲଷେତ୍ରଲର ଲମାଗ�ମାନଙ୍କ ସହ ଯଦୁ୍କରି ଇତହିାସ ରଚିଥ�ିା  । ତାଙ୍କର ଲଶୌଯଣ୍ଣଥ୍ୟ ଓ ପରାକ୍ରମ ତାଙୁ୍କ ଲତଗ ୍ବାହାଦୁର ବା (ଶକି୍ଶାଳୀ ଅସୀ 

ଲଯାଦ୍ା)ର ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥ�ିା । ଏହ ିପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶଖିମାନଙ୍କ ନବମଗରୁୁର ଆସନ ଅଳଙୃ୍କତ କରିଥଲି� ।

ଅମତୃସରଜର େ୍ ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା ଜତଗ ୍ବାହାଦୁର 
ଥଜି� ଶଖିମାନଙ୍କ ରଷଗ୍ରୁୁ ହରଜଗାବିନ୍ଙ୍କ ସବା 
ସାନପଅୁ । ଶଖି ୍ମାନଙ୍କ  ଅଷ୍ମଗରୁୁ ହରକିଶନଙ୍କ 

ବିଜୟାଗ ପଜର  ଗରୁୁ ଜତଗ ୍ବାହାଦୁର ଜହାଇଥଜି� 
ନବମଗରୁୁ। ଜତଗ ୍ବାହାଦୁର ଜ�ାକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ ଦୂର 
କରିବା ସହ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧଜର ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥଜି� ।

ଜ�ାକକଥା ଅନୁସାଜର ଜମାଗ� ସମ୍ାଟ ଆଉଜରଙ୍ଗ 
ଜେବ୍ ଙ୍କ ଦରବାରଜର ନିରକୁ୍ତ େଜଣ ପଣି୍ଡତ ଭଗବତ୍ 
ଗୀତାର ଜଶ୍ଲାକ ଆବୃତି କରିବା ସହ ଏହାର ଭାବାଥ୍ଯ ମଧ୍ୟ 
ବୁଝାଉଥଜି�। ମାତ୍ ଜସ ବାଛି ବାଛି ଜକଜତକ ଜଶ୍ଲାକ 
ଆବୃତି କରୁଥଜି�। ଥଜର ଶରୀର ଅସସୁ୍ଥ ଜରାଗୁ ଁଜସ ତାଙ୍କ 
ପଅୁକୁ ଦରବାର ପଠାଇଜ� । ମାତ୍ ଜକଜତକ ବଛା ବଛା 
ଜଶ ୍ଲାକ ହି ଁସମ୍ାଟଙ୍କ ନିକଟଜର ଆବୃତି କରିବାକୁ  କହିବାକୁ 
ଭୂ�ିଗଜ�। ତାଙ୍କ ପଅୁ ଏହା ୋଣ ିନ ଥବିାରୁ ଜସ ସମସ୍ତ 
ଜଶ୍ଲାକ ଆବୃତି କରିବାଜର �ାଗିଜ� । ପଣି୍ଡତଙ୍କ ପଅୁଠାରୁ 
ଆମଳୂଚୂଳ ଜଶ୍ଲାକ ଶଣୁବିା ପଜର ଆଉଜରଙ୍ଗଜେବ୍ ଅନୁଭବ 
କଜ� ଜର ସବୁଧମ୍ଯ ସମାନ । ଜହଜ� ତାଙ୍କର ଅସବିୁଧା 
ଏତିକି ଥ�ିା ଜର, ଜସ ତାଙ୍କ ନିେ ଧମ୍ଯକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ 
ଜକୌଣସି ଧମ୍ଯକୁ ସହି ପାରୁ ନ ଥଜି� । ଜସହିଠାରୁ ହି ଁଆରମ୍ଭ 
ଜହାଇଥ�ିା ତାଙ୍କର ଧମ୍ଯରଦୁ୍ଧ । କଜଳବଜଳ ଜକୌଶଜଳ 

ରାହାକୁ ନା ତାହାକୁ ଇସ�ାମଧମ୍ଯଜର ଦୀଷିେତ କରାଇଜ�। 
ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଧମ୍ଯା୍ରୀତ ହୁଅ ନଜଚତ ମତୁୃ୍ୟ ଦଣ୍ଡ 
ପାଅ। ଜ�ାକକଥା ଅନୁସାଜର ଜକଜତକ କାଶ ମୀର ପଣି୍ଡତ ମଧ୍ୟ 
ଆଉଜରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଏହି ଜଘାରଣାନାମା ଜନଇ ଗରୁୁ  ଜତଗ 
ବାହାଦୁରଙ୍କ ସାହାର୍ୟ ଜ�ାଡିଥଜି� । ଜସ ପଣି୍ଡତମାନଙୁ୍କ 
ଆଉଜରଙ୍ଗଜଦବଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାଇ ଗରୁୁ ଜତଗ ୍ବାହାଦୁରଙୁ୍କ 
ଇସ ୍�ାମଜର ଦୀଷିେତ କରିପାରିଜ� ଅନ୍ୟମାଜନ ଇସ ୍�ାମ 
ଧମ୍ଯ ଗ୍ରହଣ କରିଜବ ଜବା�ି କହିବାକୁ ପରାମଶ୍ଯ ଜଦଜ�। 
ସ୍ାଭାବିକଭାଜବ ଏହା ଜମାଗ� ସମ୍ାଟଙୁ୍କ ରଗାଇ�ା ଓ 
ଜସ ଗରୁୁ ଜତଗବାହାଦୁରଙୁ୍କ ବାନି୍ଧ ଆଣବିାକୁ ଆଜଦଶ 
ଜଦଜ�। ଗରୁୁ ଜତଗ ବାହାଦୁର ଓ ଜସମାନଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ 
ମାନଙୁ୍କ ଅଜନକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟ୍ ଅତ୍ୟାଚାର କଜ� ମଧ୍ୟ 
ଜସମାଜନ ମଣୁ୍ଡ ନୁଆଇଁଜ� ନାହି ଁ । ଜଶରଜର ଜମାଗ� 
ଶାସକଙ୍କ ନିଜଦ୍୍ଯଶ୍ଜମ ଦିଲ୍ୀର ଚାନ୍ିନୀଜଚୌକଜର ଗରୁୁ 
ଜତଗ ବାହାଦୁରଙ୍କ ମଣୁ୍ଡକାଟ ଜହ�ା । ଆେି ଜରଉଠଁ ି
ରକାବଗଞ୍ ଗରୁୁଦ୍ାର ନିମ୍ତିତ ଜହାଇଛି ଜସଠାଜର ଗରୁୁ 
ଜତଗବାହାଦୁରଙ୍କ ଅ୍ିମ ସଂସ୍ାର ଜହାଇଥ�ିା। ତାହା ଆେ ି
ମହାନ ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ । ଗରୁୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବଜର ଗରୁୁ 
ଜତଗ ୍ବାହାଦୁରଙ୍କ ଅଜନକ ଜଶ୍ଲାକ ଓ ଗରୁୁବାଣୀ ରହିଛି । 
ଏଥଜିର ୧୧୫ ଶବ୍ ଦ ଓ ୧୫ରାଗ ରହିଛି ।   

ସାେସ, ତ୍ାଗ ଓ ଅନୁକମ୍ା 
ପାଇ ଁସମପଜିତ ଏକ ଜୀବନ

ବଶି୍ୱର �ଷେ �ଷେ ଲ�ାକଙ୍କ ଭଳ ିମୁ ଁମଧ୍ୟ 
ଗରୁୁ ଲତଗ ୍ବାହାଦୂରଜୀଙ୍କ ଦୟାଭାବ ଦ୍ାରା 

ଗଭୀରଭାଲବ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାଦୀ

ସଂସ୍ତୃିଗୁେୁ ରତଗ ବାହାଦୂେଙ୍କ ସ୍ମୃତଚିାେଣ

ଗରୁୁ ହତଗ ୍ବାୋଦୁର: 
ଏପି୍ରଲ ପେଲିା ଜନ୍ମବାରଜିକୀ ପାଳନ ଅବସରହର 
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ବେୁ ଶତାବ୍ୀ ଧରି କମ୍ଗ ପ୍ରତ ିଭାରତର 
ସମପ୍ଗଣକୁ ପ୍ରତେିଳିତ କରୁଛ ିଗୀତା

ଶହ ଶହ ବଷଣ୍ଣ ଧରି ଗୀତା ଭାରତୀୟ 
କତଣ୍ଣବଥ୍ୟ ନଷିା୍ର ପ୍ରତୀକ ଲହାଇ ରହଛିି । 
ମହାଭାରତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲରାନା 

ମହାମାରୀ ପଯଣ୍ଣଥ୍ୟନ୍ତ ସଦାସବଣ୍ଣଦା ଗୀତା ଲଦଶକୁ 
ମାଗଣ୍ଣଦଶଣ୍ଣନ ଲଦଇଆସିଛି । ଭାରତୀୟ ଐକଥ୍ୟ

ଲସୌହାଦ୍ଣ୍ଣଥ୍ୟର ଗାଥା ଏଥଲିର ନହିତି । ଗୀତା 
କଲହ’  ‘ସମମ ୍ସଲବଣ୍ଣଷ ୁଭୂଲତଷ ୁତଷିତ୍ମ ୍

ପରଲମଶ୍ୱରମ ୍’ ଯାହାର ଅଥଣ୍ଣ ଲହ�ା ଈଶ୍ୱର 
ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟଲର ବାସ କରନି୍ତ । ଏହ ି

ଲପ୍ରରଣାଲର ଉଦ୍ ବୃଦ୍ ଲହାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀମଦ୍ ଭାଗବତଗୀତର ପାଣଡୁ୍�ିପି ଓ ଲ୍ଲାକର 

ଇ-ବୁକ ଉଲ୍ା୍ଚନ କରିଛନି୍ତ ।

ଶ୍ୀମଦ ଭାଗବତ୍ ଗୀତାସଂସ୍ତୃି

ଶ୍ୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଏକ ଧାମ୍ତିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାତ୍ ନୁଜହ ଁ, 
ଏହା ଏହା ଏକ ମାନସିକ ଶକି୍ତର ଉତ୍ସ ଓ ଏହା 
ଜଦଶ ଓ ଏହାର ଚି୍ାନାୟକ ମାନଙୁ୍କ ରଜୁଗ ରଜୁଗ 

ମାଗ୍ଯଦଶ୍ଯନ ଜଦଇଆସିଛି । ଜରଜତଜବଜଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ 
କଜରାନା ମହାମାରୀର ମକୁାବି�ା କରୁଛି, ଗୀତାର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଜସଜତଜବଜଳ ଅଧକି ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଜହାଇପଡିଛି । ଜସଥପିାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦୀ ୨୧େଣ ବିଦ୍ାନଙ୍କ 
ପାଦଟୀକା ସହ ପାଣଡୁ୍�ିପି ଉଜ୍ ମାଚନ କରିବା ସହ ଜଶ୍ଲାକ 
ରକୁ୍ତ ସ୍ାମୀ ଚିଦଭବାନନ୍ଙ୍କ ଭଗବତଗୀତାର ନବୀନତମ 
ସଂସ୍ରଣକୁ ଭିଡିଓ କନ୍ ଫଜର୍ ୍ସଂି ଦ୍ାରା ଉଜ୍ ମାଚନ ମଧ୍ୟ 
କରିଛ୍ି। ଶ୍ୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ମଳୂଅଷେର ରକୁ୍ତ ସଂସ୍ତୃ 
ଟୀକା ସହ ଏଗାରଖଣ୍ଡ ସଂସ୍ରଣ ଉଜ୍ ମାଚିତ ଜହାଇଛି । 
ଭାଗବତଗୀତାର ପାଞ୍ଚ�ଷେ ପସୁ୍ତକ ବି୍ୀର ସ୍ରଣାଜଥ୍ଯ ସ୍ାମୀ 
ଚିଦ୍ ଭାବନାଙ୍କ ନବୀନତମ ସଂସ୍ରଣ ଏକ ବିଜଶର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ବହନ କଜର । ସ୍ାମୀ ଚିଦ୍ ଭାବନା ନନ୍ ତାମି�ନାଡୁର ଶ୍ୀ 
ରାମକୃଷ୍ଣ ତଜପାବନମ ୍ଆଶ୍ମର ପ୍ରତିଷା୍ତା ଅଛ୍ି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ଭାରଣର ମଖୁ୍ାଂଶ: 
l ଗୀତା ଜହଉଛି ଭାରତୀୟ ସ୍ାଧୀନ ଆଦଶ୍ଯ ଓ ସହନଶୀଳତାର 

ପ୍ରତୀକ ରାହା ପ୍ରଜତ୍ୟକ ନରନାରୀଙୁ୍କ ନିେର ମତାମତ 
ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇ ଁଅନୁଜପ୍ରରିତ କରିଥାଏ ।

l ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଜଚତନାଭାଜବ 
ବିଜବଚନା କର୍ି ଏବଂ ସ୍ାମୀ ବିଜବକାନନ୍ଙ୍କ 
ମତଜର ଗୀତା ଜହଉଛି ଅସାଧାରଣ ବା୍ ମୀ ଓ ଗଭୀର 

ଆତ୍ମବିଶ୍ାସର ଉତ୍ସପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
l ଶ୍ୀ ଅରବିନ୍ଙ୍କ ମତଜର ଗୀତା ଜହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଓ ମାନବିକତାର 

ମତୂ୍ତିମ୍  ପ୍ରତୀକ ଓ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିମଜ୍ ଏହା କଠନି 
ସମୟଜର ପଥ ପ୍ରଦଶ୍ଯକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । 

l ଜନତାେୀ ସବୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ଜବାରଙ୍କ ଜଦଶଜପ୍ରମ ଓ 
ପରା୍ମ ପାଇ ଁ ଗୀତା ଥ�ିା ଏକ ଜପ୍ରରଣା । ଗୀତାକୁ 
ବା�୍ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଏପରି ଦୃଷି୍ଭଙ୍ଗୀ ଜଦଇଥଜି� 
ରାହା ଜଦଶର ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ନୂତନ ଶକି୍ତ ଓ ବଳ 
ପ୍ରଦାନ କରିଥ�ିା ।

l ଆମର ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଗୀତା କିପରି ଶକି୍ତ ଜରାଗାଇ 
ଥ�ିା ଓ ଆମର ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାଜନ କିପରି ଜଦଶ 
ପାଇ ଁ ଚରମତ୍ୟାଗ ପାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଥଜି� ତାହା ଉପଜର 
ଗଜବରଣା ଓ ଜ�ଖା ମାଧ୍ୟମଜର  ଆମର ରବୁପିଢିକୁ ଆଜମ 
ଅନୁପ୍ରାଣତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

l ଏହ ି ଇ-ପସୁ୍ତକ ବିଶ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଜର ଥବିା ତାମି� 
ସଂଗଠନମାନଙୁ୍କ ଏହା ପଢିବାଜର ସାହାର୍ୟ କରିବ । 
ଇ-ପସୁ୍ତକ ଗଡିୁକ ସାଧାରଣତଃ ରବୁପୀଡିଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର 
ଜବଶ ଆଦୃତ ଜହଉଛି । ଜସ ଦୃଷି୍ରୁ ଗୀତାର ମହାନ୍ 
ଚି୍ାଧାରାଗଡିୁକ ଏହ ି ପ୍ରଜଚଷ୍ା ଦ୍ାରା ଅଧକିରୁ ଅଧକି 
ରବୁପୀଢି ମଧ୍ୟଜର ରୁଚିକର ଜହବ ।  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ସମ୍ରୂ୍୍ଗ
ଭାରଣ ଶଣୁବିାକୁ ବାରହକାଡ

ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ 
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ବିଶ୍ଜର ଭାରତ ଜକବଳ ଏକ ଅପ୍ରତିଦ୍ନ୍ୀ 
ଶକି୍ତ ନୁହ ଁ, ବରଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶା୍ 
ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳଜର ଏହାର 

ସ୍ତନ୍ତ ମହତ୍ୱ ରରହଛିି । ଚତୁମୁ୍ଯଖୀ ନିରାପତା 
ଆଜ�ାଚନା (କ୍ୱାଡ) ଜବୈଠକ ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୧୨ତାରିଖ 
ଦିନ ଅନୁଷ ୍ିତ ଜହାଇରାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦୀଙ୍କ ସଜମତ ରକୁ୍ତରାଷ୍ଟ୍ 
ଆଜମରିକା ରାଷ୍ଟ୍ପତି ଜୋ ବାଇଜଡନ, 
ଅଜଷ୍ଟ୍�ିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସ୍ଟ ଜମାରିସନ୍ 
ଓ ୋପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜୟାସିହାଇଡ 
ସଗୁା ଏଥଜିର ଜରାଗଜଦଇଥଜି� । କ୍ୱାଡ 
ଶଖିର ସମି୍ଳନୀ ବତ୍ଯମାନର ଆହା୍ନମଳୂକ 
ବିରୟ ରଥା ନମନୀୟ ଜରାଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, 
ନୂଆକରି ଆସଥୁବିା ପ୍ରରକିୁ୍ତଜ୍ଞାନ, ସାମଦିୁ୍ରକ 
ସରୁଷୋ ଏବଂ େଳବାୟୁ ପରିବତ୍ଯନ ଉପଜର 
ଆଜ�ାକପାତ କରିବା ସହ ସଦୂୁର ଭାରତ-
ପ୍ରଶା୍ ମହାସାଗରୀୟ ଅଂଚଳଜର ଅବସି୍ଥତ 
ଜଦଶଗଡିୁକର ଆତ୍ମବିଶ୍ାସ ବୃଦି୍ଧଜର ମଧ୍ୟ 
ସହାୟକ ଜହବ ।

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଏହ ି ଚାରିଟି ଜଦଶର 
ରାଷ୍ଟ୍ମଖୁ୍ୟ ତିନିଟି ମନ୍ତୀସ୍ତରୀୟ ଜବୈଠକ ପଜର 
ଏହ ିଶଖିର ସମି୍ଳନୀଜର ଜରାଗଜଦଇଥଜି�। 
ଭାରତ-ପ୍ରଶା୍ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳଜର 
ବର୍ତ୍ଯମାନ ଚା�ିଥବିା ଜକାଭିଡ-୧୯ର 
ମକୁାବି�ା ଓ ସମାନୁପାତିକ ଭାଜବ ନିରାପଦ 
ଓ କମ ୍ ବ୍ୟୟସାଜପଷେ ଟୀକା ପରିବଣ୍ଟନ  
ଜନଇ ଆଜ�ାଚନା ଜହାଇଥ�ିା । ଏକ ମକୁ୍ତ ଓ 
ଅବାଧ ଭାରତ-ପ୍ରଶା୍ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ  
ପାଇ ଁ ସି୍ଥରତା ଆଣବିା ଦିଗଜର ଏହା ଜହବ 
ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପଦଜଷେପ ।   

ଭାରତ ପ୍ରଶା୍ ମହାସାଗରୀୟ ଅଂଚଳ 
ଉଭୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ରଣନୀତି ଦୃଷି୍ରୁ ଜବଶ ୍
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ। କ୍ୱାଡ ଜକବଳ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ 
କରିବନାହି ଁବରଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳଜର ଥବିା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଜଦଶଗଡିୁକର ସ୍ାଥ୍ଯର ମଧ୍ୟ ସରୁଷୋ କରିବ । 
ଭାରତ-ପ୍ରଶା୍ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳଜର କ୍ୱାଡ 
ସି୍ଥରତାର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଅଙ୍ଗ ଜହବାକୁ ରାଉଛି।

 କ୍ାଡ: ସମହୟାଚତି ଆବଜିଭାବ 

କ୍ାଡ ଲହଉଛି ଚାରିଟି ଲଦଶ ଯଥା ଭାରତ, ୟୁଏସ, ଜାପାନ ଓ ଅଲଷ୍ରେ�ିଆକୁ ଲନଇ ଗଠିତ 
ଏକ ରଣନୀତକି ମଞ୍ଚ ଲଯଉଥଁଲିର ରଣନୀତଯିକୁ୍ ଗପୁ୍ତତଥଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ  ସହ ମିଳତି 
ସମରାଭଥ୍ୟାସ ଅନ୍ତଭୁଣ୍ଣକ୍ । ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଂଚଳର ସରୁଷୋ, ପରିଲବଶ, 
ବଥ୍ୟବସାୟ ଓ ଅନଥ୍ୟାନଥ୍ୟ ସ୍ାଥଣ୍ଣ ଦୃଷି୍ରୁ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥ�ିା । ଏହ ିଲଦଶ ସମହୂ 
ଏକ ବାଷଷିକ ସାମରିକ ଅଭଥ୍ୟାସ ‘ଏକ୍ସରସାଇଜ ମା�ବାର’ ଆଲୟାଜନ କରିଥାନି୍ତ । 

କ୍ାଡ କ’ଣ ?

l ଜକାଭିଡ୍ -୧୯ର ଅ୍ ନିମଜ୍ କ୍ୱାଡ ପଷେରୁ ଏକ 
ମିଳିତ ଅଭିରାନ ।

l  ଭାରତ-ପ୍ରଶା୍ ମହାସାଗରୀୟ ଅଂଚଳଜର 
ଥବିା ଜଦଶଗଡିୁକଜର ଟୀକାକରଣ ଜନଇ କ୍ୱାଡ 
ଜନତାମାଜନ ସହାୟତା କରିଜବ । ଜତଜବ ବିଶ୍ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଓ ଜକାଭାକ୍ର ମାଗ୍ଯଦଶ୍ତିକା 
ମଧ୍ୟ ଏଥଜିର ପାଳନ କରାରିବ।

l  କ୍ୱାଡ ସହଜରାଗୀ ଜଦଶଗଡିୁକ ନିରାପଦ ଓ 
କାର୍ଯ୍ୟଷେମ ଜକାଭିଡ-୧୯ ଟୀକାର ଭାରତଜର 
ଥବିା ସବିୁଧା ଉପଜରାଗ କରି ଅଧକି ଉତ୍ାଦନ 
କରିଜବ । 

l  କ୍ୱାଡ ସହଜରାଗୀମାଜନ କମ ୍ ଆୟକାରୀ ଓ 
ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥବିା ଜଦଶମାନଙୁ୍କ େୀବନ 
ରଷୋକାରୀ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରିଜବ ।

ହଭକ୍ସନି ସେହ�ାଗୀତା

l ପ୍ରରକିୁ୍ତ ଡିୋଇନ, ବିକାଶ 
ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସମ୍କ୍ଯଜର 
ଏକ ନିଦ୍୍ତିଷ୍ ସିଦ୍ଧା୍ ବିକଶତି 
କରିବା। 

l ଆମର ୋତୀୟ ପ୍ରରକିୁ୍ତ 
ମାନକ ସଂସ୍ଥାନଗଡ଼ିୁକ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର ପ୍ରରକିୁ୍ତ 
ମାନକ ବିକାଶ ଉପଜର 
ସମ୍ୟ୍ ସବୁିଧା ଜରାଗାଇ 
ଜଦବା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ 
ଜଷେତ୍ର ସହଜରାଗୀମାନଙ୍କ 
ସହତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା।

l ଆମର ଘଜରାଇ ଜଷେତ୍ 
ଏବଂ ଉଜଦ୍ୟାଗ ସହିତ 
ନିବିଡ଼ ସହଜରାଗ ସ୍ଥାପନ 
କରିବା ସଜମତ ଦୂରସଞ୍ଚାର 
ନିଜୟାେନ, ଉପକରଣ 
ଜରାଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଜର ବିବିଧତା ଆଣିବା 
ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ଯୀ ପିଢ଼ିର 
ଦୂରସଞ୍ଚାର ଜଷେତ୍ଜର 
ସହଜରାଗକୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହିତ 
କରିବା

ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଓ
ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି

ଅ୍େ୍ଯାତୀୟକ୍ୱାଡ ଶଖିର ସମି୍ଳନୀ 

l	ପ୍ୟାରିସ ରାେନିାମା ତ୍ୱରା୍ ୍ତି କରିବାକୁ ଦୃଢ 
ପଦଜଷେପ ଜନବା ପାଇ ଁ କ୍ୱାଡ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଜଦଶଗଡିୁକ ସହଜରାଗ କରିଜବ, ଏଥଜିର 
ପ୍ୟାରିସ ଉତାପ �ିମିଟି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା 
ଅନୁସାଜର ରହବି ।

l  ଅଙ୍ଗାରକାମ ୍ଳ ନିଗ୍ଯମନ ମାତ୍ା ରଥାସମ୍ଭବ ହ୍ାସ 
କରିବା ଜନଇ ଜବୈରୟିକ ଜ୍ଞାନର ଉପଜରାଗ। 

ଜଳବାୟୁ କା�୍୍ଗ କାରୀ ହଗାଷୀ୍ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ସମ୍ରୂ୍୍ଗ ଭାରଣ 
ଶଣୁବିା ନମିହନ୍ତ କୁ୍ଆର ହକାଡ 

ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ ।



ସକରାତ୍ମକ ଭାବନାପରିବତ୍୍ଗନ ମଖୁ୍ ଭାରତ 

ଆଜମ ଅଜନକ ସମୟଜର ବିଶିଷ୍ ବ୍ୟକି୍ତବିଜଶରଙ୍କ ସମ୍କ୍ଯୀତ କାହାଣୀ ଶଣୁିଥାଉ । ମାତ୍ ପ୍ରଜତ୍ୟକ 
କାହାଣୀ ପଛଜର ଥାଏ ଏକ ନିରବଚ୍ିନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଜପ୍ରରଣାତ୍ମକ ରାତ୍ା । ଜସଥରୁି ଜଗାଟିଏ ଜହ�ା 
ମଧ୍ୟପ୍ରଜଦଶର ଏକ ଗ୍ରାମ ଜରଉଠଁି ପ୍ରଜତ୍ୟକ ପରିବାର ଜସମାନଙ୍କ ଜରାଜରଇ ଘଜର ଜସୌରଶକି୍ତର 
ଉପଜରାଗ କର୍ି ଓ ଅନ୍ୟଟି ଜହ�ା ଦୁଇେଣ ରବୁକ ବିଶ୍ର ପ୍ରଥମ ପରିଜବଶ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟାଜଟରୀ 

ପ୍ରସ୍ୁ୍ତ ତ କରି ପରିଜବଶ ସରୁଷୋ ପାଇ ଁଜପ୍ରରଣାର ଉତ୍ସ ପା�ଟିଛ୍ି ।

ଏକ ହପ୍ରରଣାଦାୟକ �ାତ୍ା 

ନିମିଶା ବମ୍ଯା ଓ ନବୀନ ସମୁନଙ୍କ ଦ୍ାରା ନିଆରାଇଥବିା 
ଅନନ୍ୟ ପଦଜଷେପ ଜରାଗୁ ଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ 

ରାସାୟନିକ ବ୍ୟାଜଟରୀ ପ୍ରଦୂରଣରୁ ଆଶ୍ର୍ଯ୍ୟେନକ ନିରତିୃ 
ମିଳିପାରିବ । ଆଜ�ାଜଭରାର ଉପଜରାଗ କରି ପଥୃବିୀର  
ପ୍ରଥମ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପରିଜବଶ  ଅନୁକୂଳ ଆ�ଏ ଇ-ଜସ�  
ବ୍ୟାଜଟରୀ ଜସମାନଙ୍କ ଷ୍ାଟ୍ଯ ଅପ କମ୍ାନୀଜର ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରିଛ୍ି । ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର କରାରାଉଥବିା 
ବ୍ୟାଜଟରୀଜର ବିରାକ୍ତ ସୀସା ଓ ପାରଦ ଭଳି ରାସାୟନିକ 
ପଦାଥ୍ଯର ଉପଜରାଗ ଜହାଇଥାଏ ରାହାକି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟପଜଷେ 
ଷେତିକାରକ । ଜସମାଜନ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର କରାରାଉଥବିା 
ଷେତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାଥ୍ଯ ପରିବଜତ୍ଯ ଗଳୁମର 
ଇଜ�କଜଟ୍ରା�ାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ନାମ ଆଜ�ା 
ଇ-ଜସ� ରଖଛି୍ି । ଏହ ିବ୍ୟାଜଟରୀ ସ୍ଥ।ୟୀ ଓ ନିର୍ର 
ବିକାଶ ଆଭିମଖୁୀ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ ୍ଳ ହ୍ାସକାରୀ । ଏହ ିଆଜ�ା 
ଇ-ଜସ� ୧.୫ ଜଭାଲ୍ଟ AA ଏବଂ AAA ଆକାର  ବିଶଷି୍। 
ଦୂରସଜମଦ୍ୀ ନିୟନ୍ତଣ, ଘଡି ଓ ଜଖଳଣା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇ ଁ
ଆେକିା�ି ବ୍ୟବହୃତ ଜହଉଥବିା ଡ୍ାଇଜସ� ବ୍ୟାଜଟରୀ 
ତୁଳନାଜର ଏହା ଅଧକି ପରିଜବଶ ଅନୁକୂଳ । ଏଗଡିୁକ 
ଶତକଡା ଦଶଭାଗ ଶସ୍ତା ଓ ନିୟମିତ ବ୍ୟାଜଟରୀ ତୁଳନାଜର 
ଜଦଢଗଣୁ ଦୀଘ୍ଯସ୍ଥାୟୀ । ନବୀନ ଓ ନିମିଶା ଅଜନକ ପରୁସ୍ାର 
ବିଜେତା  । ଜସମାଜନ ଜବଷ୍ ଜବା�ଡ ଆଇଡିଆ ପରୁସ୍ାର 
୨୦୧୯ ବିେୟୀ ଜହବା ସହ ସିଣ୍ଡର GO ଗ୍ରୀନ ପରୁସ୍ାର ମଧ୍ୟ 
େତିିଛ୍ି। ଜସମାଜନ ୨୦୨୦ ମସିହାଜର ୋତୀୟ ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ 
ପରୁସ୍ାର ବିଜେତାର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ହାସ� କରିଛ୍ି । 

ମଧ୍ୟପ୍ରଜଦଶର ଜବଟୁ� େିଲ୍ାର ବାନ୍ ଛା ଗା ଁ
ଜକବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମ ନୁଜହ ଁ, ସମସ୍ୟା 

କବଳରୁ ମକୁୁଳି ଏକ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ରଚି 
ଏହି ଗ୍ରାମ ଏକ ଦୃଷ୍ା୍ ଜହାଇପାରିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ନିମଜ୍। ୭୪ଟି ଘର ଥବିା ଏହି ଆଦିବାସୀ 
ଅଧ୍ୁୟରିତ ବାନ୍ ଛା ଗ୍ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଜର ଜସୌର 
ଜରାଜରଇଘର ଥବିା ଆମ ଜଦଶର ଏକମାତ୍ 
ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା �ାଭ କରିଛି। ମାଖନ�ା� 
ଚତୁଜବ୍ଯଦୀ ୋତୀୟ ସାମା୍ଦିକତା ବିଶ୍ବିଦ୍ୟାଳୟ 
ସହାୟକ ଅଧ୍ୟାପକ ଜ�ାଜକନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ପ୍ରଜରାେକ 
ମଜନାେ ପଜଟ� ଦ୍ାରା ବାନ୍ ଛା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ 
ଉପଜର ପ୍ରସୁ୍ତତ ବୃତଚିତ୍ଜର ଗ୍ରାମବାସୀଙୁ୍କ 
ସଂଗ୍ରାମ ଉପଜର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ୨୦୧୬ 
ମସିହାର ବାଞ୍ା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାଜନ େଳକଷ୍ 
ଦୂର କରିବା ପାଇ ଁବା�ିବସ୍ତା ଅଟକାଇ ବର୍ଯାପାଣ ି
ସଂଗ୍ରହ ପଜର ଜସମାଜନ ଆଇଆଇଟି ବଜମ ୍ଏବଂ 
ଓଏନେିସି ସହାୟତାଜର ପ୍ରକୃତିରୁ ଶକି୍ତ ସଂଗ୍ରହ 
ଉପଜର ଗରୁୁତ୍ୱ ଜଦଜ� । ଏହି �ଷେ୍ୟ ଜନଇ 
ପ୍ରଜତ୍ୟକ ପରିବାର ଜରାଜରଇ ଘଜର ଜସୌର ଚୁ�ା 
ସ୍ଥାପନ କରାଗ�ା । ଏଜବ ପ୍ରତି ପରିବାର ଜସୌର 
ଚୂ�ା ଜରାଜଗ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛ୍ି ।

ସମସ୍ତଙ୍  ହସୌର ହରାହରଇ ଘର ଥବିା ପ୍ରଥମ ଗା ଁ ବଶି୍ୱର ପ୍ରଥମ ଶତପ୍ରତଶିତ ସବୁଜ ବ୍ାହଟରୀ

36 ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର 



ମିଡିଆ କର୍୍ଗର



ଆମ ପାଇ ଁ�ୁଣ ସାଧତୁା, 
ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ାସର 

ପ୍ରତୀକ । ଆଜମ ଏଜବ ମଧ୍ୟ କହୁ 
ଜର ଆଜମ ଜଦଶର �ୁଣ ଖାଇଛୁ 

ଜବା�ି। କଥା ଏମିତି ନୁଜହ ଁଜର �ୁଣ ଖବ୍ୁ 
ମ�ୂ୍ୟବାନ । ମାତ୍ �ୁଣ ଶ୍ମ ଓ ସମାନତାର 

ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ କଜର । �ୁଣ ଜସଜତଜବଜଳ ଭାରତୀୟ 
ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଯରଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ ଭାଜବ ବିଜବଚିତ 

ଜହଉଥ�ିା । ବି୍ଟିଶ ଶାସକ ଜକବଳ ଭାରତୀୟ ମ�ୂ୍ୟଜବାଧ 
ନୁଜହ ଁଆତ୍ମ ନିଭ୍ଯରଶୀଳତା ମଳୂଜର ମଧ୍ୟ ପ୍ରହାର କରିଥଜି� । 

ଜ�ାକମାନଙୁ୍କ ଇଂ�ଣ୍ଡରୁ ଆସଥୁବିା �ୁଣ ଉପଜର ନିଭ୍ଯର କରିବାକୁ 
ପଡି�ା। ଗାନି୍ଧେୀ ଜଦଶବାସୀଙ୍କ ଏହ ିନିରବଚ୍ିନ୍ନ ରନ୍ତଣାକୁ ଉପ�ବ୍ଧ ିକରି ପାରିଥଜି� । 

ଜଦଶବାସୀଙ୍କ ନାଡି �ଷେଣକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପ୍ରଜତ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନଜର ଆଜନ୍ାଳନର ମନ୍ତ 
ଭରିଜଦଇଥଜି� ଓ ଏହା ପ୍ରଜତ୍ୟକ ଭାରତୀୟର ସଂକଳ୍ପଜର ପରିଣତ ଜହାଇଥ�ିା ।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ  ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦୀ

ଲବଣ ଆଇନ 
ଭଙ୍ଗକରି ଗାନ୍ଜିୀ 
ବ୍ଟିିଶ ସାମ୍ାଜ୍ର 
ହମରୁଦଣ୍ 
ହଦାେଲାଇ 
ହଦଇଥହିଲ ।

ଲବଣ ସତ୍ାଗ୍େ
୯୧ ତମ ବାରଜିକୀ 

ପାକି୍କ
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