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ନଃିଶଳୁ୍କ ବତିରଣ ଲଷାଗି ଉଦି୍ଷ୍ଟ



ପରୀକ୍ାକୁ ଏକ ଉତ୍ସବ ଭାଜବ ଜେଖାଯସିବା ଉଚସିତ, ଏହାକୁ ଜନଇ ଚସିନ୍ା କରାଯସିବା 
ଅନୁଚସିତ। ଆଜମ ବସିଫଳତାକୁ ସଫଳତାର ଅଭାବ ଭାଜବ ଜେଖବିା ଅନୁଚସିତ। 
ଅସ୍ାୟୀ ବସିଫଳତାର ଅରତ୍ତ ନୁଜହ ଁଆଜମ ଜୀବନଜର ସଫଳ ଜହାଇପାରସିବା 

ନାହସି।ଁ ଜବାଧହୁଏ, ଆମର ସବତ୍ତଜରେଷ୍ଠ ପ୍ରେଶତ୍ତନ ଆଗକୁ ଆସସିବାର ଅଛସି। ଜଜଣ 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହସିତ ନୁଜହ ଁନସିଜ ସହ ପ୍ରତସିଦ୍ୱନ୍ସିତା କରସିବା ଉଚସିତ। ସମସ୍ତ ଆହା୍ନର 
ସାମା୍ କରସି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙୁ୍କ ନସିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମସିଳସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚସିନ୍ାମକୁ୍ତ 

ଜହାଇ ହସସି ହସସି ପରୀକ୍ା ଜେବା।

l କଜରାନା ମହାମାରୀର କଷ୍ଟକର ସମୟ ପଜର, 
ପଣୁସିରଜର ପରୀକ୍ାର ସମୟ ଆସସିଛସି। ଏହସି ସମୟଜର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଜନ ସାଧାରଣତଃ ମାନସସିକ ଚାପର 
ସମଖୁୀନ ଜହାଇରାନ୍ସି। କସିନ୍ତୁ ଯେସି ପାଠପଢ଼ା ଜକବଳ 
ପରୀକ୍ା ପାଇ ଁନଜହାଇ ବରଂ କସିଛସି ନୂଆ ଶସିଖବିା ପାଇ ଁ
ଜହାଇରାଏ ତା’ଜହଜଲ, ସବୁ ଚାପ େୂଜରଇ ଯାଇରାଏ।

l ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀଙ୍କ ପସୁ୍ତକ ‘ଏକଜାମ 
ୱାରସିୟସତ୍ତ’ ଏହସି ଚସିନ୍ାଧାରାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଜେବାଜର 
ସହାୟକ ଜହାଇରାଏ। ଏହସି ପସୁ୍ତକର ନୂତନ 
ସଂସ୍କରଣ ଆସସିଯାଇଛସି, ଯାହାକସି ନଜମା ଆପ ୍ ଓ 
ଆମାଜନଜର ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର କସିଣ୍ଡଲ ସଂସ୍କରଣ 
ମଧ୍ୟ ଉଜନ ମାଚସିତ ଜହାଇଛସି।

l ଚଳସିତ ସଂସ୍କରଣଜର ଏହସି ପସୁ୍ତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭସିଭାବକ 
ଓ ଶସିକ୍କମାନଙ୍କର ମଲୂ୍ୟବାନ ଜଯାଗୋନ ସହସିତ ସମଦୃ୍ଧ 
ଜହାଇଛସି। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଜଯାଡ଼ାଯାଇଛସି, ଯାହାକସି ବସିଜଶଷ 
ଭାଜବ ଅଭସିଭାବକ ଓ ଶସିକ୍କମାନଙ୍କ ହସିତ ଲାଗସି ଉଦ୍ସିଷ୍ଟ। 
ଏହସି ପସୁ୍ତକଜର ନୂଆ ମନ୍ତ ଏବଂ ଅଜନକଗଡ଼ୁସିଏ ଜରାଚକ 
ଅଭ୍ୟାସ ରହସିଛସି। ପରୀକ୍ା ପବୂତ୍ତରୁ ଚାପମକୁ୍ତ ଜହବା ଲାଗସି 
ଏରଜିର ଜଜାର େସିଆଯାଇଛସି।

ଆଜି ହି ଁନଜିର 
କପି ନଅିନ୍ତୁ !!!

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ ଟୁଇଟ୍ କରସିଛନ୍ସି :
“ଏକଜାମ ୱାରସିୟସତ୍ତର ନୂଆ ସଂସ୍କରଣଜର ନୂଆ ମନ୍ତ ଏବଂ ଅଜନକଗଡ଼ୁସିଏ ଜରାଚକ ଅଭ୍ୟାସ 

ରହସିଛସି। ଏହସି ପସୁ୍ତକ ପରୀକ୍ା ପବୂତ୍ତରୁ ଚାପମକୁ୍ତ ଜହବାଜର ସହାୟକ ଜହବ”।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ



ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମଷାଚଷାର 1

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମଷାଚଷାର

  response-nis@pib.gov.in

1

2 ଚଠି ିବଷାକ୍ସ 

3 ସଂକି୍ପ୍ତ ସମଷାଚଷାର 

9 ଆଜଷାଦୀ କଷା
ଅମତୃ ମନ୍ହଷାତ୍ସବ

11 କ୍ୟଷାବନି୍ନଟ ନଷି୍ପତି୍ତ

10 ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ

12 କନ୍ରଷାନଷା ବନି୍ରଷାଧୀ ଲନ୍େଇ 

13

4 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ: 
ପଞ୍ଷାୟତରିଷାଜ ଦବିସ  

8 କ୍ୟଷାଚ ଦ ନ୍ରନ

7

5

6

ସହଜ ଜୀବନଧଷାରଣ ସଚୂକଷାଙ୍କ 

16

15

ପ୍ଶଷାସନକି ନ୍ସବଷା ଦବିସ

ରଷାରତ-ବଷାଂଲଷାନ୍ଦଶ ସମ୍ପକ୍ଭ 

ଇଣି୍ଆ ନ୍ପଷାଷ୍ଟ ନ୍ପନ୍ମଣ୍ଟସ୍
ବ୍ୟଷାଙ୍କ

17

18

19

ସକଷାରଷାତ୍ମକ ଆରିମଖୁ୍ୟ

ଜଷାତୀୟ ଚଳଚ୍ତି୍ର ପରୁସ୍ଷାର

ମନ କୀ ବଷାତ୍

14 ରଷାସ୍ତଷା ପଷାର୍ଶ୍ଭ ସବୁଧିଷା

ଯଷାନବଷାହନ ପରିମଷାଜ୍ଭନ ନୀତି ି

ବ୍ୟକି୍ତ୍ଶ

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ

ସମଷାଚଷାର
ବଷତ୍ତ 1, ସଂଖ୍ୟା 20 ଏପ୍ରସିଲ  16-30, 2021

ସମ୍ପଷାଦକ
ଜୟେୀପ ଭଟ୍ଟନାଗର

ପ୍ରମଖୁ ମହାନସିଜଦ୍ତ୍ତଶକ, ପସିଆଇବସି, 
ନୂଆେସିଲ୍ୀ

ଉପନ୍ଦଷ୍ଟଷା ସମ୍ପଷାଦକ
ବସିଜନାେ କୁମାର
ସଜନ୍ାଷ କୁମାର

ଅଳଙ୍କରଣ
ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶମତ୍ତା ବି

ଷ
ୟ

ସ
ୂଚ

ୀ ସମ୍ପଷାଦକୀୟ ପଷୃ ୍ଠା. 02

ପଷୃ ୍ଠା. 03

ପଷୃ ୍ଠା. 04-05

ପଷୃ ୍ଠା. 06-07

ପଷୃ ୍ଠା. 08

ପଷୃ ୍ଠା. 09

ପଷୃ ୍ଠା. 10-12

ପଷୃ ୍ଠା. 13-15

ପଷୃ ୍ଠା. 16-17

ପଷୃ ୍ଠା. 18-24

ପଷୃ ୍ଠା. 25

ପଷୃ ୍ଠା. 26-27

ପଷୃ ୍ଠା. 28-29

ପଷୃ ୍ଠା. 30-31

ପଷୃ ୍ଠା. 32-35

ପଷୃ ୍ଠା. 36-37

ପଷୃ ୍ଠା. 38

ପଷୃ ୍ଠା. 39

ପଷୃ ୍ଠା. 40

RNI No. : DELODI/2020/78831 

ପ୍କଷାଶକ ଓ ମଦୂ୍ଷାକଷାର
ସଜତ୍ୟନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ,

ଡସିଜସି, ବସିଓସସି
ବୁ୍ୟଜରା ଅଫ ଆଉଟରସିଚ ଆଣ୍ଡ 

କମ୍ୁୟନସିଜକସନ

Printed at
Infinity Advertising services 
Pvt.Ltd. FBD-One Corporate 
Park, 10th floor,   New Delhi-

Faridabad border, NH-1, 

Faridabad-121003

ପ୍କଷାଶତି
ବୁ୍ୟଜରା ଅଫ ଆଉଟରସିଚ ଏବଂ 
କମ୍ୁୟନସିଜକସନ, ଦ୍ୱସିତୀୟ ମହଲା,

ସଚୂନା ଭବନ,
ନୂଆେସିଲ୍ୀ-110003



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 2

            

ସମ୍ପଷାଦକଙ୍କ କଲମରୁ

ସାେର ନମସ୍କାର,
ପ୍ରାୟ ଏକ ବଷତ୍ତ ଧରସି କଜରାନା ମହାମାରୀ ସଜର୍ବେ ଜେଶ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତସିବଦ୍ଧତାର ସହସିତ 

ଆଜଗଇ ଚାଲସିଛସି ଏବଂ ସଫଳତାର ନୂଆ ଜସାପାନକୁ ଉନ୍ୀତ ଜହଉଛସି। ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡସିଆ ସମାଚାର 
ମଧ୍ୟ ସବୁ ରର ଭଳସି ସମାନ ଜନେହ ପାଠକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଛସି। ଗତବଷତ୍ତ ପ୍ରତସିକୂଳ ପରସିସ୍ସିତସି ସଜର୍ବେ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବସିତ ଜହାଇନରଲିା, କାରଣ ପ୍ରଯକୁ୍ତସି ଜସମାନଙୁ୍କ ସହାୟକ ଜହାଇରଲିା। 
ପରୀକ୍ା ଶସିକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ାର ଏକ ଗରୁୁତ ୍ବପରୂ୍ତ୍ତ େସିଗ। ଜତଣ ୁକରସି ସରକାର 2017ଜର ଯଗୁଜପାଜଯାଗୀ 
ସଂସ୍କାର ଆଣସିରଜିଲ। ଭାରତଜର ଲଡତ୍ତ ମ୍ୟାକଜଲଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ଅଣାଯାଇରବିା ଶସିକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ା ଜକବଳ 
ଭାରତୀୟମାନଙୁ୍କ କସିରାଣସି କରସିବା ଲାଗସି ଉଦ୍ସିଷ୍ଟ ରଲିା। ସ୍ାଧୀନତା ପଜର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେଳାଇବା 
ନସିମଜନ୍ ଜକୌଣସସି ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା ନାହସି।ଁ

ଏଭଳସି ପରସିସ୍ସିତସିଜର, 2018ଜର ସରକାରୀ ଜଯାଜନା ଦ ୍ବାରା ଅନ୍ଜତ୍ତାତୀୟ ମାନକକୁ ପରୂଣ କରୁରବିା 
ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ା ଏଜଜନ ୍ସି (ଏନଟସିଏ) ନାମକ ଏକ ଉନ୍ତ ସଂସ୍ା ଗଠନ କରାଯାଇରଲିା, ଯାହାକସି ତସିନସି 
ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଜର ଜବୈଜ୍ାନସିକ ଆଭସିମଖୁ୍ୟ ଜନଇ ପ୍ରାରତ୍ତୀଙ୍କ ସାମରତ୍ତ୍ୟ ଓ କ୍ମତାକୁ ଆକଳନ କରସିବା ଲାଗସି 
ଭସିର୍ସିଭୂମସି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରସିଛସି। କଜରାନା ମହାମାରୀ ସମୟଜର ଅନଲାଇନ ଶସିକ୍ାୋନ ବ୍ୟବସ୍ାର ଗରୁୁତ ୍ବ 
ଉପଲବ୍ଧସି କରାଯାଇରଲିା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶସିକ୍ା ବଷତ୍ତକୁ ସରୁକ୍ସିତ ରଖବିା ଲାଗସି ପ୍ରଜତ୍ୟକ ପରୀକ୍ା 
ଅନଲାଇନଜର ଆଜୟାଜନ କରାଯାଇରଲିା। ଏନଟସିଏର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସଫଳତାର କାହାଣୀ 
ଚଳସିତ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଜବ ସ୍ାନ ପାଇଛସି। ଏହସି ଏଜଜନ ୍ସି ଜକବଳ ପରୀକ୍ା ଆଜୟାଜନ 
କରୁନାହସି ଁବରଂ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶସିକ୍ା ନୀତସିର ଏକ ଗରୁୁତ ୍ବପରୂ୍ତ୍ତ ବସିନୁ୍ ଜହାଇରବିା ଶସିକ୍ାଗତ ବ୍ୟବସ୍ାଜର  
ପରସିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ସାଜସିଛସି।

ଆଜାେୀର ଅମତୃ ମଜହାତ୍ସବ ପାଳନର ଅଂଶବସିଜଶଷ ସ୍ରୂପ ବସି୍ମୃତ ନାୟକମାନଙ୍କର କାହାଣୀ, 
ଭାରତ-ବାଂଲାଜେଶ ସମ୍ପକତ୍ତଜର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରସିବା ଲାଗସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କର 
ବାଂଲାଜେଶ ଗସ୍ତ, ମଧ୍ୟବସିର୍ଙ୍କ ଜୀବନଜର ପରସିବର୍ତ୍ତନକୁ ସଚୂାଉରବିା ସହଜ ଜୀବନ ଧାରଣ ସଚୂକାଙ୍କ, 
ଗାଡ଼ସି ମାଲସିକମାନଙ୍କ ଲାଭ ପାଇ ଁସ୍କକ୍ାପ ନୀତସି, ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳଜର ଅରତ୍ତ ଜମାକୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ଲାଗସି ଜପାଷ୍ଟ 
ଅଫସି ସ ଜସଭସିଂସ ୍ବ୍ୟାଙ୍କ, ରାଜପର ପାର ୍ବତ୍ତଜର ସବତ୍ତସାଧାରଣ ସବୁସିଧା ନସିମଜନ୍ ମହତ ୍ବାକାଂକ୍ୀ ଜଯାଜନା 
ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ସିତ୍ରକୁ ବସିର ୍ବସ୍ତରଜର ପରସିଚୟ ଜେଇରବିା ସତ୍ୟଜସିତ ରାୟଙ୍କ କାହାଣୀ ଆେସି 
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚଳସିତ ସଂସ୍କରଣଜର ସାମସିଲ କରାଯାଇଛସି। 

ଏହସି ସଂସ୍କରଣକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପବୂତ୍ତ ପରସି ଆମକୁ ନସିଜର ମତାମତ େସିଅନ୍ତୁ। 

ଠସିକଣା :  ବୁ୍ୟଜରା ଅଫ ଆଉଟରସିଚ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୁୟନସିଜକସନ, ଦ୍ୱସିତୀୟ ମହଲା
  ସଚୂନା ଭବନ, ନୂଆେସିଲ୍ୀ-110003
ଇଜମଲ :  response-nis@pib.gov.in

(ଜୟେୀପ ଭଟ୍ଟନାଗର)
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Indian toy industry has immense potential to enhance its contribution in the global toy 

market as a variety of toys being produced in every nook and corner of the country. With 

Government's initiatives, India is all set to become a leading toy manufacturer

LOCAL TOYS 

GLOBAL PLAYGROUND

Volume 1, Issue 18

ଡିଜଟିଷାଲ କ୍ୟଷାନ୍ଲଣ୍ର
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଡସିଜସିଟାଲ 

କ୍ୟାଜଲଣ୍ଡର ଏବଂ ଡାଏରୀଜର ବସିଭସିନ୍ 
ଜଯାଜନା, କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପକତ୍ତଜର 
ସେ୍ୟତମ ସଚୂନା ରହସିଛସି ଏବଂ 

ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକାଶନୀଗଡ଼ୁସିକ ରହସିଛସି। 
ଏହାଛଡ଼ା ସରକାରୀ ଛୁଟସିେସିବସ ଏବଂ 

ବସିଭସିନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ତାରସିଖ ଗଡ଼ୁସିକ ରହସିଛସି।

ଏହଷାକୁ ଗଗୁଲ ନ୍୍ଲେ ନ୍ଷ୍ଟଷାର ଏବଂ ଆଇଓଏସରୁ ଡଷାଉନ ନ୍ଲଷାଡ କରଷାଯଷାଇପଷାରିବ

https://goicalendar.gov.in/

ଗଗୁଲ ନ୍୍ଲେ ନ୍ଷ୍ଟଷାର ଲିଙ୍କ ଆଇଓଏସ ଲିଙ୍କ
https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

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

 ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡସିଆ ସମାଚାର ଜହଉଛସି ଏକ େପତ୍ତଣ ଜଯଉରଁଜିର ନୂତନ 
ଭାରତ ନସିମତ୍ତାଣ ଲାଗସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀଜୀଙ୍କ ଉଜ୍ବେଳ 
ଜନତୃତ ୍ବଜର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ଗ୍ହଣ କରାଯାଇରବିା 
ପେଜକ୍ପ ସବୁର ପ୍ରତସିଫଳନ ଜେଖବିାକୁ ମସିଳସିରାଏ। ଆଜମ 
ଅଜନକଗଡ଼ୁସିଏ ସଚୂନା ପାଇରାଉ, ଜଯଉରଁପିାଇ ଁ ମୁ ଁ ଆପଣଙୁ୍କ 
ଧନ୍ୟବାେ ଓ ଜମାର ହାଦ୍୍ଦିକ ଅଭସିନନ୍ନ ଜଣାଉଛସି। ପତ୍ରସିକାର 
ସଫଳତା ପାଇ ଁଶଜୁଭଚ୍ଛା ଜଣାଉଛସି।

ସିଏଚ. ଶକି୍ ସିଂ ଆଡନ୍ରଷାନ୍କଟ,
shaktisinghadv@gmail.com

ଅଜନକଗଡ଼ୁସିଏ କାଯତ୍ତ୍ୟ ଜାରସି ରହସିଛସି ଜଯଉରଁପିାଇ ଁଆଜମ ସମଜସ୍ତ 
କୃତଜ୍। କସିଛସି ସମୟ ପବୂତ୍ତରୁ, ଭାରତୀୟ ଜଖଳନାଗଡ଼ୁସିକ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ 
ଜହାଇଯାଇରଲିା, କସିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜଯାଗ ୁ
ଭାରତୀୟ ଜଖଳନାଗଡ଼ୁସିକ ପଣୁସିରଜର ଜଲାକମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ 
ଆକଷତ୍ତଣ କରସିଛସି। ମୁ ଁଆଶା କରୁଛସି ଜଯ ଭାରତୀୟ ଜଖଳନାଗଡ଼ୁସିକ 
ପଣୁସିରଜର େସିଜନ ଆମ ଜୀବନକୁ ଜଫରସିଆସସିବ। 

ଶଶ ିସିଂ
shashi1gs@gmail.com

ମୁ ଁଏନଆଇଏସର ସବୁ ସଂସ୍କରଣ ପଢ଼ସିରାଏ 
ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ନସିଆଯାଉରବିା 
ବସିଭସିନ୍ ଜଯାଜନା ସମ୍ପକତ୍ତଜର ଅଜନକ କରା 
ଜାଣସିବାକୁ ପାଇରାଏ। ଜେଶଜର ଏପରସି 
ଏକ ସରକାର ଅଛସି ଯାହା ପାଖଜର ଜେଶକୁ 
ଉନ୍ତ କରସିବା ଲାଗସି ରାଜଜନୈତସିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତସି 
ଓ ସାହସ ରହସିଛସି, ଏହା ଜମାଜତ ଆନନ୍ 
ଜେଇରାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦୁ୍ଧା କରସିରବିା ସମସ୍ତ 
କାଯତ୍ତ୍ୟ ପାଇ ଁମୁ ଁସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙୁ୍କ 
ଧନ୍ୟବାେ ଜଣାଇବା ଲାଗସି ଚାହୁଛଁସି। ଠସିକ 
ସମୟଜର ଆମ ପାଖଜର ଏହସି ନୁ୍ୟଜ 
ରସିଜପାଟତ୍ତ ପହଞ୍ଚାଉରବିାରୁ ମୁ ଁ ଏନଆଇଏସ 
ଟସିମକୁ ଧନ୍ୟବାେ ଜଣାଉଛସି। େୟାକରସି ଏହସି 
ଭଲ କାଯତ୍ତ୍ୟ ଜାରସି ରଖନ୍ତୁ।

କୁମଷାର ନ୍ଲଷାନ୍କଶ
mlokesh8@gmail.com

ଗଣମାଧ୍ୟମଜର ବସିଭ୍ାନ୍କାରୀ ସଚୂନା ପ୍ରସାରସିତ ଜହଉରବିା 
ସମୟଜର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କାଯତ୍ତ୍ୟ ସମ୍ପକତ୍ତଜର ଜକହସି 
ଜଜଣ ଜେଶ ଓ ବସିର ୍ବକୁ ସଚୂୀତ କରୁରବିା ଜାଣସି ମୁ ଁଅତ୍ୟନ୍ ଆନନ୍ସିତ। 
ମୁ ଁଆପଣଙୁ୍କ ହୃେୟରୁ ଧନ୍ୟବାେ ଜଣାଉଛସି। େୟାକରସି ଏହାକୁ ଜାରସି 
ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାଜର ନସିରଜପକ୍ତା ଅବଲମନ୍ 
କରନ୍ତୁ। ପକ୍ପାତପରୂ୍ତ୍ତ େୃଷ୍ଟସି ଜକାଣ ପରସିବଜର୍ତ୍ତ ଜଲାକମାଜନ ବାସ୍ତବ 
ଖବର ଚାହାନ୍ସି।

ମିତ୍ର ପଷାଞ୍ଷାଲ
mitrapanchal@gmail.com;

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡସିଆ ସମାଚାରର ଚଳସିତ ସଂସ୍କରଣ ପଢ଼ସି ଖସୁସି 
ଜହଲସି। ଏହସି ସଂସ୍କରଣଜର ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣମଳୂକ 
ଜଯାଜନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ ପ୍ରଭାବୀ ଓ ଆକଷତ୍ତଣୀୟ ଢଙ୍ଗଜର ଉପସ୍ାପନ 
କରାଯାଇଛସି, ଯାହାକସି ବାସ୍ତବଜର ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀଙ୍କ ଜରଡସିଓ କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ମନ କୀ ବାତ୍ ପଢ଼ସିବା 
ବାସ୍ତବଜର ଏକ ଉର୍ମ ଅନୁଭୂତସି। ମୁ ଁନସିଶ୍ଚସିତ ଭାଜବ ପତ୍ରସିକା ପାଇ ଁ
ଜଲଖ ିଜଯାଗୋନ ଜେବାକୁ ଚାହସିବଁସି।

ମଷାଧବୀ କୁଲକର୍୍ଭୀ
kulmadhavi@gmail.com
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ପରୁୁଣଷା ସଷାଧଷାରଣ ବଲବ ବଦଳନ୍ର
10 ଟଙ୍କଷା ନ୍ଦଇ ନଅିନ୍ତୁ ଏକ ଏଲଇଡି ବଲବ

ଏମଏସପିନ୍ର ଧଷାନ କ୍ରୟ 
ନ୍ଯଷାଗ ୁ1 ନ୍କଷାଟିରୁ ଅଧକି 
ଚଷାରୀ ଲଷାରଷାନ୍ଶତି

ରଷାସନ କଷାଡ୍ଭ ଓ ରଷାସନ 
ନ୍ଦଷାକଷାନ ବରିୟନ୍ର ସଚୂନଷା 
ନ୍ଦବ ନ୍ମରଷା ରଷାସନ କଷାଡ୍ଭ

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମଷାଚଷାର

ନ୍ଦଶର ପ୍ନ୍ତ୍ୟକ ଘରକୁ ଶସ୍ତଷା ଏଲଇଡି ବଲବନ୍ର ଆନ୍ଲଷାକିତ କରିବଷା ଲଷାଗି ସରକଷାର 
ଗ୍ଷାମ ଉଜଷାଲଷା ନଷାମକ ଏକ ନୂତନ ନ୍ଯଷାଜନଷା ଆଣିଛତେ।ି ଏହି କଷାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ଅତେଗ୍ଭତ, 

ଗ୍ଷାମଷାଞ୍ଳନ୍ର ଜଳୁଥବିଷା ପରୁୁଣଷା ସଷାଧଷାରଣ ବଲବ (ଇନକ୍ୟଷାନ୍ଣ୍ନ୍ସଣ୍ଟ ଲ୍ୟଷାମ୍ପ) ବଦଳନ୍ର 10 
ଟଙ୍କଷା ନ୍ଲଖଷାଏ ଁଦରନ୍ର ଏଲଇଡି ବଲବ ମିଳୁଛି।  ପ୍ନ୍ତ୍ୟକ ପରିବଷାରକୁ 7ରୁ 12 ୱଷାଟ ମଧ୍ୟନ୍ର 
5ଟି ଏଲଇଡି ବଲବ ନ୍ଯଷାଗଷାଇ ଦିଆଯିବ। ବହିଷାରର ଆରଷା ଜିଲ୍ଷାନ୍ର ନ୍କନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ ରଷାଷ୍ଟଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 
(ସ୍ଶଷାଧୀନ ଦଷାୟିତ ୍ଶ) ଆର ନ୍କ ସିଂ ଏହି ନ୍ଯଷାଜନଷାର ଶରୁଷାରମ୍ଭ କରିଥନି୍ଲ। ପ୍ଥମ ପଯ୍ଭ୍ୟଷାୟନ୍ର 
1.5 ନ୍କଷାଟି ଏଲଇଡି ବଲବ ବହିଷାରର ଆରଷା, ଉତ୍ତର ପ୍ନ୍ଦଶର ବଷାରଷାଣସୀ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ନ୍ଦଶର 
ବଜିୟୱଷାଡଷା, ମହଷାରଷାଷ୍ଟଟ୍ରର ନଷାଗପରୁ ଓ ପଶି୍ମ ଗଜୁରଷାଟର ଗ୍ଷାମଷାଞ୍ଳନ୍ର ବତିରଣ କରଷାଯିବ। 
କଷାବ୍ଭନ ନ୍କ୍ରଡିଟ୍ ଜରିଆନ୍ର ଏହି ନ୍ଯଷାଜନଷା ପଷାଇ ଁ ପଷାଣ୍ ି ନ୍ଯଷାଗଷାଣ କରଷାଯିବ ଏବଂ ଏହଷା 
ରଷାରତନ୍ର ଏପରି ପ୍ଥମ କଷାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ନ୍ହବ। ରଷାରତର ଜଳବଷାୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ଭନ ନୀତିନ୍ର ଗ୍ଷାମ 
ଉଜଷାଲଷା କଷାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ଗରୁୁତ୍ଶପରୂ୍୍ଭ ପ୍ରଷାବ ପକଷାଇବ। ଯଦି ରଷାରତନ୍ର 300 ନିୟୁତ ଲଷାଇଟକ ୁ
ପରିବତ୍ତ୍ଭନ କରଷାଯଷାଏ ତଷା’ନ୍ହନ୍ଲ ବଷାରଷିକ 40,743 ନିୟୁତ ଘଣ୍ଟଷା ପ୍ତି କିନ୍ଲଷାୱଷାଟ ବଦୁି୍ୟତ ଶକି୍ 
ସଞ୍ୟ ନ୍ହବଷା ସହିତ ସିଓ2 ନିଗ୍ଭମନ 37 ନିୟୁତ ଟନ ପଯ୍ଭ୍ୟତେ ହ୍ଷାସ ପଷାଇବ।

ଚାଷୀଙୁ୍କ ଉଚସିତ ମଲୂ୍ୟ ଜେବା ଲାଗସି ସରକାର 
ସବୁମଜତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ସି। ଖରସିଫ ଋତୁ 

2020-21ଜର ଧାନ ସଂଗ୍ହ ସମ୍ପକତ୍ତଜର ମସିଳସିରବିା 
ତର୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 21ଟସି ରାଜ୍ୟର 100.92 ଲକ୍ 
ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 685.39 ଲକ୍ ଜମଟ୍ସିକ ଟନ୍ ଧାନ 
କ୍ରୟ କରାଯାଇଛସି। ଗତ ବଷତ୍ତର ଏହସି ଅବଧଜିର 
କସିଣାଯାଇରବିା 603.79 ଲକ୍ ଜମଟ୍ସିକ ଟନ 
ତୁଳନାଜର ଏହା ଜହଉଛସି 13.51 ପ୍ରତସିଶତ ଅଧକି। 
ଜକବଳ ପଞ୍ାବରୁ 202.82 ଲକ୍ ଜମଟ୍ସିକ ଟନ ଧାନ 
କସିଣାଯାଇଛସି ଯାହାକସି ଜମାଟ କ୍ରୟର 29.59 ପ୍ରତସିଶତ। 
ବର୍ତ୍ତମାନସଦୁ୍ଧା ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଜମାଟ 1,29,402.60 
ଜକାଟସି ଟଙ୍କାର ଏମଏସପସି ମଲୂ୍ୟ ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇସାରସିଛସି। 2020-21 ଖରସିଫ ବସିପଣନ ଋତୁ 
ଏବଂ ରବସି ବସିପଣନ ଋତୁ 2021 ସମୟଜର ସରକାର 
3,60,238.73 ଜମଟ୍ସିକ ଟନ ମଗୁ, ହରଡ଼, ବସିରସି , 
ଚଣା, ଚସିନାବାୋମ ଓ ଜସାୟାବସିନ କ୍ରୟ କରସିଛନ୍ସି। 
ଜସହସିପରସି 26719.51 ଜକାଟସି ଟଙ୍କାର 91,86,803 
ତୁଳା କସିଣାଯାଇଛସି ଯାହାଫଳଜର 18,91,005 ଜଣ 
ଚାଷୀ ଉପକୃତ ଜହାଇଛନ୍ସି।

ଉପଜଭାକ୍ତା ବ୍ୟାପାର, ଖାେ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ ଜମରା ରାସନ ଜମାବାଇଲ ଆପର 

ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛସି। ଏହସି ଆପ ଜସହସି ରାସନ କାଡତ୍ତଧାରୀ 
ହସିତାଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ଲାଭ ପ୍ରୋନ କରସିବ ଜଯଉମଁାଜନ 
ଜୀବନଜୀବସିକା ପାଇ ଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ସି। ଏହା ପ୍ରବାସୀ 
ରେମସିକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସହଜ କରସିବ। ଆଧାର ପଞ୍ୀକରଣ 

ପାଇ ଁହସିନ୍ୀ ଓ ଇଂରାଜୀଜର ଉପଲବ୍ଧ ଏହସି 
ଆପ ସହାୟତାଜର ଜଜଣ ବ୍ୟକ୍ତସି ଜେଶର 
ଜଯଜକୌଣସସି ସ୍ାନରୁ ରାସନ କସିଣସିପାରସିଜବ। 
ଖବୁଶୀଘ୍ର ଏହସି ଜସବା 14ଟସି ଅନ୍ୟ 
ଭାରତୀୟ ଭାଷାଜର ଉପଲବ୍ଧ ଜହବ। 
ଏହସି ଆପ ସହାୟତାଜର ଜଜଣ ବ୍ୟକ୍ତସି 

ନସିକଟସ୍ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ଜକନ୍ଦ୍ର (ରାସନ ଜୋକାନ) ସମ୍ପକତ୍ତଜର 
ସଚୂନା ପାଇପାରସିଜବ। ଚାରସିଟସି ରାଜ୍ୟରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2019ଜର 
ଆରମ୍ଭ ଜହାଇରବିା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ରାଷ୍ଟକ୍ ଏକ ରାସନ 
କାଡତ୍ତ ଜଯାଜନାର ଅଂଶବସିଜଶଷ ଭାଜବ ଏହସି ଆପର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଛସି। ବର୍ତ୍ତମାନ, 32ଟସି ରାଜ୍ୟ ଓ ଜକନ୍ଦ୍ର ଶାସସିତ ପ୍ରଜେଶ 
ଏହାଦ ୍ବାରା ଲାଭବାନ ଜହଉଛନ୍ସି। ରାସନ କାଡତ୍ତ ଜପାଜଟତ୍ତବଲସିଟସିର 
ଲାଭ 69 ଜକାଟସି ଜଲାକ ଜନଇସାରସିଜଲଣସି। ପ୍ରଜତ୍ୟକ ମାସଜର, 
1.5 ଜକାଟସିରୁ ଅଧକି ଜଲାକ ଏରଜିର ଜଯାଡ଼ସି ଜହଉଛନ୍ସି।
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ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟଷାବର

ନ୍ବଙ୍ଗଷାଲୁରୁନ୍ର ନ୍ହଲଷା ପ୍ଥମ ସମ୍ପରୂ୍୍ଭ 
ଏସି ନ୍ରଳ ଟମଷିନଷାଲ

ନ୍ଗଷାଟିଏ ବର୍ଭନ୍ର ଅଟଳ ନ୍ପନସନ 
ନ୍ଯଷାଜନଷାନ୍ର ନ୍ଯଷାଗ ନ୍ଦନ୍ଲ 65 ଲକ୍ ନ୍ଲଷାକ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ କ୍ାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୁୟଟସିଂ ଶସିଖାଇବ 
ଆମାଜନ ଜୱବ୍ ସଭ୍ଦିଜସସ୍

ଅଧକିାଂଶ ସମୟଜର ପସିଲାମାଜନ ଓ ଯବୁକମାଜନ 
ଜସମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ ଜୀବନ୍ କରସିରାନ୍ସି ଏବଂ ନୂଆ 

ଜଗଜଜଟ୍ କସିମା୍ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମର ଉଦ୍ାବନ କରସିରାନ୍ସି। ଅଟଳ 
ନଜବାଜନ ମଷ ମସିଶନ ଜରସିଆଜର ଶସିଶ ୁ ଓ ଯବୁକମାନଙ୍କର 
ସଜୃନଶୀଳ ପ୍ରତସିଭାକୁ ଜପାଷଣ ଜେବା ଲାଗସି ପ୍ରୟାସ 
କରାଯାଉଛସି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ କ୍ାଉଡ କମ୍ପ୍ୁୟଟସିଂ େକ୍ତା ଶସିଖାଇବା 
ଲାଗସି ମସିଶନ ସହସିତ ହାତ ମସିଳାଇଛସି ବସିର ୍ବର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ଣୀ 
ଅନଲାଇନ ପା୍ଟଫମତ୍ତ ଆମାଜନ ଜୱବ୍ ସଭ୍ଦିଜସସ ୍। ଆମାଜନ 

ନସିକଟଜର ନୀତସି ଆଜୟାଗ ସହସିତ ଏକ ଚୁକ୍ତସି ସ ୍ବାକ୍ର କରସିଛସି 
ଯାହାକସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଡସିଜସିଟାଲ ଏବଂ ଜୱବ୍ ଆଧାରସିତ ପ୍ରଯକୁ୍ତସି 
ଶସିକ୍ା ଜେବ ଯାହାଫଳଜର ଜସମାଜନ ନସିଜର ସଜୃନଶୀଳ 
େକ୍ତାକୁ ପରସିପ୍ରକାଶ କରସିପାରସିଜବ। ମସିଶନ ନସିଜଦ୍ତ୍ତଶକ ଆର 
ରମଣନ କହସିଛନ୍ସି, ଆମାଜନ ଜୱବ୍ ସଭ୍ଦିଜସସ ପ୍ରତସିଭାଶାଳୀ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଡସିଜସିଟାଲ ଓ ଜୱବ୍ ଆଧାରସିତ ପ୍ରଯକୁ୍ତସି 
ଜଯାଗାଇ ଜେବ ଯାହାଫଳଜର ଜସମାନଙ୍କର ସଜୃନଶୀଳ ଓ 
ନଜବାଜନ ମଷେକ୍ତା ବୃଦ୍ଧସି ପାଇବ।

ଜେଶର ଅଧକିାଂଶ ଜଲାକ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ାଜର ଆର୍ଦିକ ଚସିନ୍ାଜର 
ପଡ଼ସିରାନ୍ସି। ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରସିବା ଲାଗସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ ଜନୁ 1, 2015ଜର ଅଟଳ ଜପନସନ ଜଯାଜନା 
(ଏପସିୱାଇ) ଆରମ୍ଭ କରସିରଜିଲ ଯାହାକସି ଏଜବ ଜବଶ ଭଲ ଫଳାଫଳ 
ପ୍ରୋନ କରୁଛସି। ଜପନସନ ପାଣ୍ସି ନସିୟାମକ ଓ ବସିକାଶ ପ୍ରାଧକିରଣ ପକ୍ରୁ 
ଜଫବୃଆରୀ 2021ଜର ଜାରସି କରାଯାଇରବିା ତର୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପସିୱାଇ 
ଅନ୍ଗତ୍ତତ 2.72 ଜକାଟସି ଜଲାକ ଜସମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଜଖାଲସିଛନ୍ସି। 
ଗତବଷତ୍ତ ଫେବରୁଆରୀଫର ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2.07 ଜକାଟସି 
ରଲିା ଯାହାର ଅରତ୍ତ ଗତ ଜଗାଟସିଏ ବଷତ୍ତ ଭସିତଜର ହସିତାଧକିାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
31.48 ପ୍ରତସିଶତ ବୃଦ୍ଧସି ପାଇଛସି। ଏହସି ଜଯାଜନା ଅନ୍ଗତ୍ତତ 60 ବଷତ୍ତଜର 
ଉପନୀତ ଜହବା ପଜର ଜଜଣ ବ୍ୟକ୍ତସି 1000ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ 
ଜପନସନ ପାଇପାରସିଜବ। ତାଙ୍କର ଜଯାଗୋନ ଆଧାରଜର ଏହା 
ହସିସାବ କରାଯସିବ। ଅଟଳ ଜପନସନ ଜଯାଜନାଜର ମାସସିକ ସବତ୍ତନସିମ ୍
ଜମା କରସି ଜଜଣ ବ୍ୟକ୍ତସି ଜକବଳ ଜପନସନ ପାଇ ଁଜଯାଗ୍ୟ ବସିଜବଚସିତ 
ଜହଜବ ନାହସି ଁବରଂ ପଲସିସସିଧାରୀଙ୍କର ଅକାଳଜର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟସିଜଲ ତାଙ୍କ 
ପରସିବାର ସେସ୍ୟମାଜନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରସିଜବ।

ଜେଶର ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ଏସସି ଅତ୍ୟାଧନୁସିକ ଜରଳ 
ଜଷ୍ଟସନ ରବିା ସହର ଭାଜବ ଜବଙ୍ଗାଲୁରୁ 

ଏଜବ ଦ୍ରୁତ ବସିକାଶ ଲାଭ କରସିପାରସିବ। 314 ଜକାଟସି 
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟଜର ନସିମ୍ଦିତ ଏହସି ଜରଳ ଟମ୍ଦିନାଲ 
ଜେଶର ପ୍ରରମ ଇଞ୍ସି ନସିୟର ଏମ ବସିଜର ୍ବର ୍ବରାୟାଙ୍କ 
ନାମଜର ନାମସିତ ଜହାଇଛସି। 42,000 ବଗତ୍ତମସିଟର 
ସ୍ାନଜର ନସିମ୍ଦିତ ଏହସି ଟମ୍ଦିନାଲ ଏକକାଳୀନ 
50,000 ଯାତ୍ରୀଙୁ୍କ ସ୍ାନ ଜେଇପାରସିବ। ଚଳସିତ 
ବଷତ୍ତ ଜଫବୃଆରୀଜର ଉେଘାଟସିତ ଜହବାକୁ ରବିା 
ଏହସି ଟମ୍ଦିନାଲ କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ମ ଜହବା ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ 
ବସିଳମ୍ସିତ ଜହାଇଛସି। ସମସ୍ତ ବଗତ୍ତର ଜରଳ ଯାତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଜରେଷ୍ଠ ସବୁସିଧା ପ୍ରୋନ କରସିବା ଲାଗସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀଙ୍କ ଜନତୃତ ୍ବଜର ସରକାର ପ୍ରୟାସ 
କରସିଆସଛୁନ୍ସି। 
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ଜାତସିର ପସିତା ମହାତ୍ା ଗାନ୍ୀ ଭାରତଜର ପଣୁସିରଜର ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତସିଷ ୍ଠା ଲାଗସି 
ସ୍ପ ୍ଜେଖରିଜିଲ। ଜେଶର 6.25 ଲକ୍ ଗ୍ାମଜର େୃଢ଼ ପଞ୍ଚାୟତସିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ା 
ସହସିତ ଗ୍ାମୀଣ ବସିକାଶର ଏକ ସଚୁସିନ୍ସିତ ମଜଡଲ ପ୍ରତସିଷ ୍ଠା କରାଯାଇରଲିା। 

ଗାନ୍ୀଜୀ ସବୁଜବଜଳ କହୁରଜିଲ ଜଯ ବାସ୍ତବ ଗଣତନ୍ତ ଜକବଳ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀଜର 
ବସସି ଚାଲସିପାରସିବ ନାହସି ଁ, ବରଂ ଗ୍ାମର ପ୍ରଜତ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତସିଙ୍କ ସହଜଯାଗଜର ଚାଲସିପାରସିବ।

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପଞ୍ଚାୟତଗଡ଼ୁସିକ ଗ୍ାମୀଣ ବସିକାଶଜର ଏକ ଗରୁୁତ ୍ବପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମସିକା 
ନସିବତ୍ତାହ କରସିଛନ୍ସି ଏବଂ ଆମ ଜେଶର ସାମାଜସିକ ଜସୌହାଦ୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖପିାରସିଛନ୍ସି। 
ଯେସିଓ ଜସଜତଜବଜଳ ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତଗଡ଼ୁସିକର ଜକୌଣସସି ସାମ ୍ସିଧାନସିକ ଢାଞ୍ଚା 
ନରଲିା କସିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତଗଡ଼ୁସିକ ଗ୍ାମୀଣ ବସିକାଶର େୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଜହବା ସହସିତ 
ଆଜପାସ ବସିବାେର ସମାଧାନ କରସିପାରୁରଜିଲ। ଭାରତ ଶହ ଶହ ବଷତ୍ତ ଧରସି ବାହ୍ୟ 
ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଶସିକାର ଜହାଇରଲିା, କସିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାଜନ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ 
ଜରସିଆଜର ସେୃୁଢ଼ ଆମର ଗ୍ାମୀଣ ଅରତ୍ତବ୍ୟବସ୍ା, ସାମାଜସିକ ଜସୌହାଦ୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ସେୃୁଢ଼ 
ଗ୍ାମୀଣ ଏକତାକୁ ଭାଙ୍ଗସି  ପାରସିନରଜିଲ।

ବ୍ସିଟସିଶ ଭାଇସରୟ ଲଡତ୍ତ ରସିପନ ନସିଜଜ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତସିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ାର 
ଜଜଣ ପ୍ରଶଂସକ ରଜିଲ। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାୟତସିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଆଧାର କରସି 
1882 ଜର ଜସ ଭାରତଜର ଗ୍ାମ୍ୟ-ସ୍ତରୀୟ ସ୍ାନୀୟ ସ୍ାୟର୍-ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀର 
ଆରମ୍ଭ କରସିରଜିଲ।

ସମ୍ସିଧାନର 73 ତମ ସଂଜଶାଧନ ଜରସିଆଜର, ଜେଶର ପଞ୍ଚାୟତସିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ 
ଜମୌଳସିକ ଓ ସଶକ୍ତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛସି। ଏହସି ଆଇନ ଏପ୍ରସିଲ 24, 1993 ଜର 
ପ୍ରଭାବୀ ଜହାଇରଲିା ଏବଂ ଜତଣ ୁଆଜମ ପଞ୍ଚାୟତସିରାଜ େସିବସ ପାଳନ କରସିରାଉ।

ସାମ ୍ସିଧାନସିକ ଭାଜବ କ୍ମତାପ୍ରାପ୍ତ 2,55,487 ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଜେଶର 
ପାଖାପାଖ ିସାଜଢ଼ ସାତ ଶହ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଜସିଲ୍ା ପଞ୍ଚାୟତ ବସିର ୍ବର ସବତ୍ତବୃହତ ଗଣତାନ୍ତସିକ 
ବ୍ୟବସ୍ାର େୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଜହାଇପାରସିଛସି। ପ୍ରତସି ପାଞ୍ଚ ବଷତ୍ତଜର ରଜର, ଗ୍ାମବାସୀ ଜସମାନଙ୍କର 
ଗ୍ାମୀଣ ସରକାରଙୁ୍କ ଜଭାଟ ଜେଇ ନସିବତ୍ତାଚସିତ କରସିରାନ୍ସି। ଆମ ଜେଶର 31.65 ଲକ୍ 
ନସିବତ୍ତାଚସିତ ଜନପ୍ରତସିନସିଧମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖ ି 46% ଅରତ୍ତାତ୍ ଆମର 14.53 ଲକ୍ 
ଭଉଣୀମାଜନ ଗ୍ାମୀଣ ସ୍ାୟର୍ ଶାସନକୁ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ସାମରତ୍ତ୍ୟ ଓ େକ୍ତା ସହସିତ ପରସିଚାଳନା 
କରୁଛନ୍ସି। ମହସିଳା ସଶକ୍ତସିକରଣର ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଉୋହରଣ ଆଉ କ’ଣ ଜହାଇପାଜର?

ଲକଡାଉନ ଏବଂ ଜକାଭସିଡ-19 ମହାମାରୀର ପ୍ରତସିକୂଳ ପରସିସ୍ସିତସି ମଧ୍ୟଜର 
ଏପ୍ରସିଲ 24, 2020ଜର ଗତବଷତ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତସିରାଜ େସିବସ ପାଳନ କରାଯାଇରଲିା। 
ଭଚୁତ୍ତଆଲ ମାଧ୍ୟମଜର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତସିନସିଧମିାନଙ୍କ ସହସିତ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର 
ଜମାେୀ ଆଜଲାଚନା କରସିରଜିଲ ଏବଂ ଜେଶର ଗ୍ାମଗଡ଼ୁସିକୁ େୁଇଟସି ବଡ଼ ଉପହାର 
ଜେଇରଜିଲ।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମହତ ୍ବାକାଂକ୍ୀ ସ୍ାମୀତ ୍ବ ଜଯାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରସିରଜିଲ 
ଯାହାକସି ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳଜର ଭସିର୍ସିଭୂମସିକୁ ସେୃୁଢ଼ କରସିବା ଓ ପ୍ରତସିଷ ୍ଠା କରସିବା େସିଗଜର ଏକ 
ପ୍ରମଖୁ ପେଜକ୍ପ।

ସ୍ାଧୀନତା ପଜର ଏହା ଗ୍ାମୀଣ ଭସିର୍ସିଭୂମସିକୁ ସେୃୁଢ଼ କରସିବା ଜକ୍ତ୍ରଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ 
ପେଜକ୍ପ। 83 ଜକାଟସିରୁ ଅଧକି ଗ୍ାମବାସୀଙୁ୍କ ସମ୍ପର୍ସି ଅଧକିାର ପ୍ରୋନ କରସିବା 
ରଲିା ମହାତ୍ା ଗାନ୍ୀଙ୍କର 151ତମ ଜନ ମ ବାଷ୍ଦିକୀଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେଦ୍ଧାଞ୍ଳସି। ପବୂତ୍ତରୁ 
ଏହସି ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ପାଖଜର ଜକୌଣସସି ଆଇନଗତ େସ୍ତାବସିଜ ନରଲିା ଯାହା ବଳଜର 
ଜସମାଜନ ନସିଜ ଜମସି ଉପଜର ମାଲସିକାନା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରସିପାରସିଜବ।

ସ୍ାମୀତ ୍ବ ଜଯାଜନା ଅନ୍ଗତ୍ତତ ଗ୍ାମଗଡ଼ୁସିକର ଜ୍ାନ ମ୍ୟାପସିଂ କରାଯାଉଛସି, ଏହା ଜକବଳ
ଗ୍ାମବାସୀଙୁ୍କ ଆଇନଗତ ସମ୍ପର୍ସି ଅଧକିାର ପ୍ରୋନ କରସିବ ନାହସି ଁ ବରଂ ଜେଶର 

ପ୍ରଜତ୍ୟକ ଗ୍ାମର ଜଯାଜନାବଦ୍ଧ ବସିକାଶର ଆଧାର ସାଜସିବ।

ନନ୍ରନ୍ଦ୍ର ସିଂ ନ୍ତଷାମର
ଜକନ୍ଦ୍ର ଗ୍ାମୀଣ ବସିକାଶ, କୃଷସି 

ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ 
ପଞ୍ଚାୟତସିରାଜ ମନ୍ତୀ,   ଭାରତ 

ସରକାର

ଏକ ଦୃେ, ସମ୍ବଳପରୂ୍୍ଭ 
ଏବଂ ପଷାରଦଶ୍ଭୀ 
ପଞ୍ଷାୟତରିଷାଜ 
ବ୍ୟବସ୍ଷା ନ୍ହଉଛ ି
ଆତ୍ମନରି୍ଭରଶୀଳ 
ରଷାରତର ସଂକଳ୍ପ 
ପରୂଣ ଦଗିନ୍ର 
ଅଗ୍ସର ନ୍ହବଷା 
ଲଷାଗି ଏକ ମଷାଗ୍ଭ ।

“ଆନ୍ମ ନରିତେର ରଷାନ୍ବ ଏକ ସଶକ୍, 
ପଷାରଦଶ୍ଭୀ ଓ ପ୍ରଷାବୀ ପଞ୍ଷାୟତରିଷାଜ ବ୍ୟବସ୍ଷା 

ଦଗିନ୍ର ଅଗ୍ସର ନ୍ହଉଛ”ୁ

ସ୍ଶତନ୍ତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ ଏପ୍ରସିଲ 24-ପଞ୍ଚାୟତସିରାଜ େସିବସ
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ବଜଜଟ୍ 2021ଜର, ସରକାର ସ୍ାମୀତ ୍ବ ଜଯାଜନାକୁ 
କାଯତ୍ତ୍ୟକାରୀ କରସିବା ଲାଗସି ନସିଷ୍ପର୍ସି ଜନଇଛନ୍ସି, ଯାହାକସି 
ଏକ ପାଇଲଟ ଜଯାଜନା ଭାଜବ ଗତ ବଷତ୍ତ ଜେଶର 6ଟସି 
ରାଜ୍ୟଜର ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଛସି। ବସିଗତ ପଞ୍ଚାୟତସିରାଜ 
େସିବସଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଏକୀକୃତ ଇ-ଗ୍ାମ ସ୍ରାଜ ଜପାଟତ୍ତାଲ 
ଓ ଏହାର ଜମାବାଇଲ ଆପ୍ସିଜକସନକୁ ଉଜନ ମାଚନ କରସିରଜିଲ। 
ପଞ୍ଚାୟତଜର ଏକ ପାରେଶତ୍ତୀ ଓ ଦ୍ରୁତ କାଯତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରସିୟା ସ୍ାପନ 
କରସିବା ଏହାର ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ।

ବସିଗତ ପଞ୍ଚାୟତସିରାଜ େସିବସ ଅବସରଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀଙ୍କ ସହସିତ ଆଜଲାଚନା କରସିବା ପଜର 
ପଞ୍ଚାୟତଗଡ଼ୁସିକ ଜକାଭସିଡ-19 ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତସିହତ କରସିବା 
େସିଗଜର ପେଜକ୍ପ ଜନବା ସହସିତ ଏହସି ସଙ୍କଟ ସମୟଜର 
ପ୍ରବାସୀ ରେମସିକମାନଙୁ୍କ ଜଯପରସି ଭାଜବ ସହାୟତା କରସିରଜିଲ 
ତାହା ବାସ୍ତବଜର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ରଲିା।

ଏହସି ସଙ୍କଟ ସମୟଜର ଏମଜସିଏନଆରଇଜସିଏ ଏବଂ ଗରସିବ 
କଲ୍ୟାଣ ଜରାଜଗାର ଜଯାଜନା ପ୍ରଜତ୍ୟକ ବଞ୍ଚସିତ ଓ ଗରସିବଙୁ୍କ 
ନସିଯକୁ୍ତସି ପ୍ରୋନ କରସି ଇତସିହାସ ରଚସିରଲିା। ବସିଗତ ଆର୍ଦିକ 
ବଷତ୍ତଜର ଏମଜସିଏନଆରଇଜସିଏ ଅନ୍ଗତ୍ତତ ଜରକଡତ୍ତ 387.66 
ଜକାଟସି ମାନବ େସିବସ ଜରାଜଗାର ସଷୃ୍ଟସି  ଜହାଇରଲିା ଏବଂ 
11.25 ଜକାଟସି ଗ୍ାମବାସୀ ନସିଯକୁ୍ତସି ପାଇରଜିଲ। ଅନୁରୂପ ଭାଜବ 
ଗରସିବ କଲ୍ୟାଣ ଜରାଜଗାର ଜଯାଜନା ଅନ୍ଗତ୍ତତ, 50.78 
ଜକାଟସି ମାନବ େସିବସ ନସିଯକୁ୍ତସି ସଜୁଯାଗ ସଷୃ୍ଟସି  ଜହାଇରଲିା।

ଆଜମ ନସିରନ୍ର ଭାଜବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତସି 
ସମପ୍ଦିତ ଏକ ସଶକ୍ତ, ପାରେଶତ୍ତୀ ଓ ପ୍ରଭାବୀ ପଞ୍ଚାୟତସିରାଜ 
ବ୍ୟବସ୍ା େସିଗଜର ଅଗ୍ସର ଜହଉଛୁ। ଜକନ୍ଦ୍ର ଅରତ୍ତ ଆଜୟାଗ 
ପଞ୍ଚାୟତଗଡ଼ୁସିକର ଆର୍ଦିକ ସଶକ୍ତସିକରଣ େସିଗଜର ସବୁଠୁ 
ଗରୁୁତ ୍ବପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମସିକା ନସିବତ୍ତାହ କରସିରଜିଲ। ଚତୁଦ୍ତ୍ତଶ ଅରତ୍ତ 
ଆଜୟାଗ (2015-20) ଅନ୍ଗତ୍ତତ 2.292 ଲକ୍ ଜକାଟସି ଟଙ୍କାର 
ଅନୁୋନ ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତଗଡ଼ୁସିକୁ ଜେବା ଲାଗସି ସପୁାରସିସ 
କରସିରଲିା। ଏହସି ପରସିମାଣ ତ୍ରଜୟାେଶ  ଅରତ୍ତ ଆଜୟାଗଙ୍କ 
ଅନୁୋନ ଠାରୁ ତସିନସି ଗଣୁା ଅଧକି ରଲିା।

ଗତବଷତ୍ତ (2020-21), 60,750 ଜକାଟସି ଟଙ୍କାର ଅନୁୋନ 
ନସିମଜନ୍ ଅନ୍ରୀଣ ସପୁାରସିସ କରାଯାଇରଲିା ଯାହାକସି ବର୍ତ୍ତମାନ 
ସଦୁ୍ଧା ସବତ୍ତାଧକି ବାଷ୍ଦିକ ଅନୁୋନ ରଲିା ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ 
ସମରୂ୍ତ୍ତ ଭାଜବ ଗ୍ହଣ କରସିରଜିଲ। ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ାମୀଣ ପ୍ରଶାସନଗଡ଼ୁସିକ 
ପାଇ ଁପଞ୍ଚେଶ ଅରତ୍ତ ଆଜୟାଗ (2021-26) 2,36,805 ଜକାଟସି 
ଟଙ୍କାର ଅନୁୋନ ପାଇ ଁ ସପୁାରସିସ କରସିଛନ୍ସି। ଆଜୟାଗ ମଧ୍ୟ 
ଗ୍ାମୀଣ ଜକ୍ତ୍ରଜର ସ୍ାସ୍୍ୟ ସବୁସିଧା ନସିମଜନ୍ ଅତସିରସିକ୍ତ 43,928 
ଜକାଟସି ଟଙ୍କା ପାଇ ଁସପୁାରସିସ କରସିଛନ୍ସି। ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ 
ଭାଜବ ଏସବୁ ସପୁାରସିସକୁ ଗ୍ହଣ କରସି ଜନଇଛନ୍ସି।

ଅରତ୍ତ ଆଜୟାଗଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ଆବଣ୍ଟସିତ ଅନୁୋନର ପାରେଶତ୍ତୀ 
ଉପଜଯାଗ ଏବଂ ଗ୍ାମଗଡ଼ୁସିକର ଜଯାଜନାବଦ୍ଧ ବସିକାଶ ପାଇ ଁ
96% ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳଜର ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିକାଶ ଜଯାଜନା 
(ଜସିଡସିଡସିପସି) କାଯତ୍ତ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛସି। ଚଳସିତ ବଷତ୍ତ, ଜସିଲ୍ା ଓ 
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତଗଡ଼ୁସିକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁଜଯାଜନାବଦ୍ଧ 
ବସିକାଶ କରୁଛନ୍ସି। ଏହା ପ୍ରମାଣସିତ କରୁଛସି ଜଯ ଆଜସି ଗାଗଁଡ଼ୁସିକ 
ମଧ୍ୟ ସହର ଭଳସି ଜଯାଜନାବଦ୍ଧ ବସିକାଶ େସିଗଜର ଅଗ୍ସର 
ଜହଉଛନ୍ସି ଜଯଉଠଁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହସିତ ଭବସିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା 
ପ୍ରତସି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ େସିଆଯାଉଛସି। ଏହସି ଜଯାଜନାଗଡ଼ୁସିକ ଜକୌଣସସି 
ରାଜଧାନୀଜର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜହାଇନାହସି ଁ ବରଂ ଜନ ଜଯାଜନା 
ଅଭସିଯାନ ଜରସିଆଜର ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳଜର ହସି ଁସଷୃ୍ଟସି  କରାଯାଇଛସି।

ପଞ୍ଚାୟତସିରାଜ େସିବସ 2018 ଅବସରଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ ରାଷ୍ଟକ୍ୀୟ ଗ୍ାମ ସ୍ରାଜ ଅଭସିଯାନ 
(ଆରଜସିଏସଏ)ର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରସିରଜିଲ। ପ୍ରଶସିକ୍ଣ 
ମାଧ୍ୟମଜର ନସିବତ୍ତାଚସିତ ପ୍ରତସିନସିଧ ିଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତଗଡ଼ୁସିକର ଅନ୍ୟ 
ଅଂଶୀୋରମାନଙ୍କର କ୍ମତା ବସିକାଶ ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ ଏହସି 
ନସିଷ୍ପର୍ସି ଏକ ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଜହାଇରଲିା।

2018 ପରଠାରୁ ପସିଆରଆଇଏ ସଫ୍ଟ (ପଞ୍ଚାୟତସିରାଜ 
ଇନଷ୍ଟସିଚୁ୍ୟସନ ୍ଆକାଉଣ୍ଟସିଂ ସଫ୍ଟଜୱର୍), ଜସିଓ ଟ୍ୟାଗସିଂ ଭଳସି ପ୍ରକ୍ରସିୟା 
ଏବଂ ଅରତ୍ତ ଆଜୟାଗଙ୍କ ଅନୁୋନ ଦ ୍ବାରା ସଷୃ୍ଟସି  କରାଯାଉରବିା 
ପ୍ରଜତ୍ୟକ ସମ୍ପର୍ସିର ଫଜଟା ଅପଜଲାଡ କାରଣରୁ ଅରତ୍ତ 
ଆଜୟାଗଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ଆବଣ୍ଟସିତ ଅରତ୍ତର ଉପଜଯାଗ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ଭାଜବ 
ପାରେଶତ୍ତୀ ଓ ସଗୁମ ଜହାଇଛସି। ଇ-ଗ୍ାମ ସ୍ରାଜ ଆପ୍ସିଜକସନର 
ସହାୟତାଜର ପଞ୍ଚାୟତଗଡ଼ୁସିକ ବସିକାଶଧାରାକୁ ଆସସିପାରସିଛନ୍ସି। 
ପ୍ରଜତ୍ୟକ କାଯତ୍ତ୍ୟର ରସିଜପାଟ୍ଦିଂ, ଟ୍ାକସିଂ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହଜ 
ଜହାଇପାରସିଛସି। 23ଟସି ରାଜ୍ୟଜର ଚତୁଦ୍ତ୍ତଶ ଅରତ୍ତ ଆଜୟାଗଙ୍କ 
ଆକାଉଣ୍ଟର ଅନଲାଇନ ଅଡସିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇସାରସିଛସି।

ସଚୂନା ଓ ପ୍ରଯକୁ୍ତସିର ଯଗୁଜର, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ େସିଲ୍ୀ 
ଓ େୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ାମଗଡ଼ୁସିକଜର ରବିା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟଜର 
େୂରତା ଜକବଳ ହ୍ାସ ପାଇନାହସି ଁ ବରଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅେୃଶ୍ୟ 
ଜହାଇଯାଇଛସି। େସିଲ୍ୀରୁ 100 ଟଙ୍କା ଜାରସି କରାଗଜଲ, ଏହାର 
ପ୍ରଜତ୍ୟକ ପଇସା ଗାଗଁଡ଼ୁସିକର ବସିକାଶ ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ
ବସିନସିଜଯାଗ ଜହଉଛସି। ବସିଗତ 7 ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଜର ତୃଣମଳୂସ୍ତରଜର 
ସରକାରଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ଅଣାଯାଇରବିା ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗଜର 
ଲାଗ ୁ କରାଯାଇରବିା କାରଣରୁ ଗଣତନ୍ତ ସେୃୁଢ଼ ଜହାଇଛସି। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସିଜଜ କହସିଛନ୍ସି ଜଯ ଜକବଳ ଆତ୍ନସିଭତ୍ତରଶୀଳ 
ଗ୍ାମଗଡ଼ୁସିକ ଆତ୍ନସିଭତ୍ତରଶୀଳ ଭାରତ ନସିମତ୍ତାଣ କରସିପାରସିଜବ। 
ଏକ େୃଢ଼, ସମଳ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ଏବଂ ପାରେଶତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତସିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ା 
ମାଗତ୍ତଜର ଅଗ୍ସର ଜହାଇ ଆତ୍ନସିଭତ୍ତରଶୀଳ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ 
ପରୂଣ କରାଯାଇପାରସିବ।

ଏହଷା ପ୍ମଷାଣତି କରୁଛ ିନ୍ଯ ଆଜ ିଗ୍ଷାମଗଡ଼ିୁକ, ସହର 
ରଳି ନ୍ଯଷାଜନଷାବଦ୍ଧ ବକିଷାଶ ଦଗିନ୍ର ଅଗ୍ସର 
ନ୍ହଉଛତେ ିନ୍ଯଉଠଁ ିବତ୍ତ୍ଭମଷାନ ସହତି ରବରି୍ୟତର 
ଆବଶ୍ୟକତଷା ପ୍ତ ିମଧ୍ୟ ଦୃଷି୍ଟ ଦଆିଯଷାଉଛ।ି



ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମଷାଚଷାର 

10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧକି ବର୍ଗରର ଇର୍ଦୋର ଶୀଷ୍ଗତମ 
ସ୍ଦୋନରର ରହିଥବିଦୋ ରବରେ ଏହଦୋ ପଛକୁ ସରୁତ ଓ 
ର�ଦୋପଦୋେ ରହିଥରିଲ। ଦଶଲକ୍ଷରୁ କମ ଜନସଂଖ୍ଦୋ 
ବର୍ଗରର ନୂଆଦିଲ୍ୀ ନରରପଦୋେିକଦୋ ପରିଷଦ 
ଶୀଷ୍ଗତମ ସ୍ଦୋନରର ରହିଥବିଦୋ ରବରେ ଏହଦୋ ପଛକୁ 
ତିରୁପତି ଓ ରଦୋନ୍ୀ ନରର ଥରିଲ।

ସହଜ ଜୀବନଧଷାରଣ ସଚୂକଷାଙ୍କ-2020 ସହଜ ଜୀବନ ଧଷାରଣ ନ୍କ୍ତ୍ରନ୍ର ସହରଗଡ଼ିୁକୁ ମଷାନ୍ୟତଷା ନ୍ଦଇଥଷାଏ। 
ନ୍ଲଷାକମଷାନଙ୍କର ଜୀବନଧଷାରଣନ୍ର ଉନ୍ନତି ଆଣିବଷା ଲଷାଗି ସହର ଓ ମହଷାନଗର ନିଗମଗଡ଼ିୁକର ପରିବତ୍ତ୍ଭନ ସମ୍ପକ୍ଭନ୍ର 
ମଧ୍ୟ ଏହଷା କହିଥଷାଏ। ସହରଗଡ଼ିୁକର ପନୁରୁଦ୍ଧଷାର, ଉତ୍ତମ ପ୍ଶଷାସନ, ଉତ୍ତରଦଷାୟିତ୍ଶ ଏବଂ ସହଜ ଜୀବନ ଧଷାରଣ ଆଦ ି
ପ୍ତି ସ୍ଷାଟ୍ଭସିଟିଗଡ଼ିୁକନ୍ର ଧ୍ୟଷାନ ଦିଆଯଷାଇଛି ।

LIVING
EASEOF

INDEX 2020

LIVING
EASEOF

INDEX 2020

ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ ସଚୂକାଙ୍କ ଜହଉଛସି ଏକ 
ଆକଳନ ଉପକରଣ ଯାହାକସି ସହରାଞ୍ଚଳର 
ବସିକାଶ ପାଇ ଁବସିଭସିନ୍ ପେଜକ୍ପଗଡ଼ୁସିକର ପ୍ରଭାବ 

ଓ ଜୀବନର ଗଣୁବର୍ା ମଲୂ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇ ଁ ଉପଜଯାଗ 
କରାଯାଇରାଏ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ 
କରସିବା ଲାଗସି ନୀତସି ନସିଦ୍ଧତ୍ତାରଣ କରସିବାଜର ସହାୟକ 
ଜହାଇରାଏ। ଏହା ସାରା ଭାରତଜର ଅଂଶଗ୍ହଣକାରୀ 
ସହରଗଡ଼ୁସିକ ସମ୍ପକତ୍ତଜର ଜୀବନର ଗଣୁବର୍ା, ଆର୍ଦିକ 
ସାମରତ୍ତ୍ୟ, େୀଘତ୍ତସ୍ାୟସିତ ୍ବ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଉପଜର 
ଆଧାରସିତ ବସିସୃ୍ତତ ସଚୂନା ପ୍ରୋନ କରସିରାଏ। ଏକ 
ନାଗରସିକ େୃଷ୍ଟସିଜକାଣ ସଜବତ୍ତକ୍ଣ ଜରସିଆଜର ନଗର 
ପ୍ରଶାସନ ଦ ୍ବାରା ଜଯାଗାଇ େସିଆଯାଉରବିା ଜସବା 
ସମ୍ପକତ୍ତଜର ବାସସିନ୍ାମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ଏରଜିର 
ଆକଳନ କରାଯାଇରାଏ। ମାଚ୍ତ୍ତ 2021ଜର ଜକନ୍ଦ୍ର 
ଆବାସ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟକ୍ ମନ୍ତୀ (ସ୍ାଧୀନ 
ୋୟସିତ ୍ବ) ହରେୀପ ସସିଂ ପରୁୀ 2020 ବଷତ୍ତ ପାଇ ଁସହଜ 
ଜୀବନ ଧାରଣ ସଚୂକାଙ୍କ ଏବଂ ନଗରପାଳସିକା ପ୍ରେଶତ୍ତନ 
ସଚୂକାଙ୍କ ଜଘାଷଣା କରସିରଜିଲ।

େଶଲକ୍ରୁ ଅଧକି ଏବଂ କମ ଜନସଂଖ୍ୟା ରବିା 
ସହର ପାଇ ଁ ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ ସଚୂକାଙ୍କ 2020 
ଅନ୍ଗତ୍ତତ ରାଙ୍କସିଙ୍ଗର ଜଘାଷଣା କରାଯାଇରଲିା। 
ଜେଶଜର ରବିା ସହରଗଡ଼ୁସିକଜର ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ 
ସମ୍ପକତ୍ତଜର ସଚୂନା ଜେଉରବିା ଏହସି ମଲୂ୍ୟାଙ୍କନ 
ସଜବତ୍ତକ୍ଣ 2020ଜର ଆଜୟାଜନ କରାଯାଇରଲିା ଏବଂ 
ଏରଜିର 111ଟସି ସହରର 32 ଲକ୍ ଜଲାକ ଅଂଶଗ୍ହଣ 
କରସିରଜିଲ। ନଗରପାଳସିକା ପ୍ରେଶତ୍ତନ ସଚୂକାଙ୍କଜର 
ଜସବା, ଅରତ୍ତଜଯାଗାଣ, ନୀତସି, ପ୍ରଯକୁ୍ତସି ଓ ପ୍ରଶାସନ 
ଜକ୍ତ୍ରଜର ପ୍ରେଶତ୍ତନକୁ ମଲୂ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇରଲିା ଏବଂ 
ତେନୁଯାୟୀ ତାଲସିକା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇରଲିା।     

ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମଦୋଦୀ

ମଧ୍ୟମବର୍ଗଙ୍କ ନକିଟରର ଚମତ୍ଦୋର କରିବଦୋର କ୍ଷମତଦୋ 
ରହଛିି। ରତଣ ୁ ସହଜ ଜୀବନଧଦୋରଣର ସବ୍ଗଦୋଧକି ଲଦୋ� 
ମଧ୍ୟବତି୍ତ ପରିବଦୋରରଡ଼ୁକିୁ ମିେଥିଦୋଏ। ଶସ୍ଦୋ ଇଣ୍ଟରରନଟ, 
ସ୍ଦୋଟ୍ଗର�ଦୋନ କମିଦ୍ୋ ଉଡ଼ଦୋନ ର�ଦୋଜନଦୋ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶସ୍ଦୋ ବମିଦୋନ 
ଟିରକଟ କମିଦ୍ୋ ଆମର ରଦୋଜପଥ ଅଥବଦୋ ସଚୂନଦୋ ମଦୋର୍ଗ –ଏ 
ସମସ୍ ମଧ୍ୟବତି୍ତଙ୍କ ଶକି୍କୁ ବୃଦ୍ି କରିବ।

ଶୀର୍ଭ ଦଶଟି ସହର

ଶୀର୍ଭ ଦଶଟି ସହର

ନ୍ବଙ୍ଗଷାଲୁରୁ
ପନୁ୍ଣ 
ଅହମ୍ମଦଷାବଷାଦ
ନ୍ଚନ୍ନଷାଇ
ସରୁତ
ନରି ମମୁ୍ବଷାଇ 
ନ୍କଷାଏମ୍ବଷାଟୁର
ରନ୍ଦଷାଦରଷା
ଇନ୍୍ଷାର
ନ୍ଗ୍ଟର ମମୁ୍ବଷାଇ
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ଶୀର୍ଭ ନଗରପଷାଳିକଷା

(10 ଲକ୍ରୁ ଅଧକି 
ଜନସଂଖ୍ୟଷା ବଶିଷି୍ଟ)

(10 ଲକ୍ରୁ କମ ୍
ଜନସଂଖ୍ୟଷା ବଶିଷି୍ଟ)

ଶମିଲଷା
ରୁବନ୍ନର୍ଶର
ସିଲରଷାସଷା
କଷାକନିଷାଡ଼ଷା
ସଷାନ୍ଲମ
ନ୍ରନ୍ଲଷାର
ଗଷାନ୍ୀନଗର
ଗରୁୁଗ୍ଷାମ
ଦଷାରଷାନ୍ଙ୍ଗନ୍ର
ତରୁିଚରିଷାପଲ୍ୀ

ମଧ୍ୟମବଗ୍ଭଙ୍କ 
ସଦୃୁେୀକରଣ

ରଷାଙି୍କଂ ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ ସଚୂକାଙ୍କ

8



ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମଷାଚଷାର 9

ବ୍ୟକ୍ତସିତ ୍ବସତ୍ୟଜସିତ ରାୟ

ଗରୁୁ ଜେବ ରବସିନ୍ଦ୍ର ନାର ଠାକୁର ଏହସି କବସିତାଟସିକୁ ଶସିଶ ୁମାନସିକର 
ଖାତାଜର ଜଲଖ ି ଜେଇରଜିଲ ଯସିଏକସି ନସିଜ ମା’ଙ୍କ ସହସିତ ତାଙୁ୍କ 
ସାକ୍ାତ କରସିବା ଲାଗସି ଶାନ୍ସି ନସିଜକତନ ଯାଇରଲିା। ଏହସି କବସିତାଜର 
ରବିା ଶସିକ୍ା ଜହଉଛସି ଆଜମ ଆମ ପାଖଜର ରବିା ଜସିନସିଷ ପ୍ରତସି 
ଗରୁୁତ ୍ବ ଜେଇନରାଉ ଏବଂ ଆମ ଠାରୁ େୂରଜର ରବିା ଜସିନସିଷ ପ୍ରତସି 
ଗରୁୁତ ୍ବ ଜେଉ...। ଏହସି ପସିଲା ବଡ଼ ଜହାଇ ସତ୍ୟଜସିତ ରାୟ ନାମଜର 
ବସିର ୍ବଜର ପ୍ରସସିଦ୍ଧସି ଲାଭ କଲା। ନସିଶ୍ଚସିତ ଭାଜବ ଗରୁୁଜେବଙ୍କ କବସିତାରୁ 
ସଜଙ୍କତ ଜନଇ ଜସ ନସିଜର ଚଳଚ୍ସିତ୍ରକୁ ଓସ୍କାର ପରୁସ୍କାର ପାଇ ଁ
ଜକଜବ ପଠାଇନରଜିଲ।
ବସିର ୍ବର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ ଚଳଚ୍ସିତ୍ର ନସିମତ୍ତାତା ରେୀ ରାୟ ଜମ 2, 1921ଜର 
ଜନ ମଗ୍ହଣ କରସିରଜିଲ। େୁଭତ୍ତାଗ୍ୟବଶତଃ, ମାତ୍ର ତସିନସି ବଷତ୍ତ ବୟସଜର 
ଜସ ତାଙ୍କ ପସିତାଙୁ୍କ ହରାଇରଜିଲ। ଏହସି ଅଘଟଣ ତାଙ୍କ ପସିଲାେସିନକୁ 
ସଂଘଷତ୍ତମୟ କରସି ଜେଇରଲିା। ଜସ ଜପ୍ରସସିଜଡନ ୍ସି କଜଲଜ ଓ ଶାନ୍ସି 
ନସିଜକତନ ବସିର ୍ବବସିେ୍ୟାଳୟରୁ ଶସିକ୍ା ଲାଭ କରସିରଜିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 
ଅବସ୍ାଜର ଜସ ଜଜଣ ଗ୍ାଫସି କ ଡସିଜାଇନର ଭାଜବ କାମ ଆରମ୍ଭ 
କରସିରଜିଲ। ଜସିମ କଜବତ୍ତଟଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ରଚସିତ ମ୍ୟାନ ଇଟସତ୍ତ ଅଫ କୁମାଓ ଁ
ଏବଂ ପଣ୍ଡସିତ ଜବାହରଲାଲ ଜନହରୁଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ରଚସିତ ଡସିସକଭରୀ 
ଅଫ ଇଣ୍ଡସିଆ ପସୁ୍ତକର ପ୍ରଚ୍ଛେ ଡସିଜାଇନ ପାଇ ଁଜସ ଖବ୍ୁ ପ୍ରଶଂସା 
ସାଉଣ୍ଟସିରଜିଲ। ସତ୍ୟଜସିତ ରାୟ 1950ଜର ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରସିରଜିଲ 
ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବେଳାଇ ଜେଇରଲିା। ଜସ ଜସଠାଜର ଛଅ 
ମାସର ରହଣସି କାଳଜର 100ରୁ ଅଧକି ଚଳଚ୍ସିତ୍ର ଜେଖରିଜିଲ।
ଜକାଲକାତାକୁ ଜଫରସିବା ପଜର ଜସ ଅରତ୍ତପରୂ୍ତ୍ତ ଚଳଚ୍ସିତ୍ର ନସିମତ୍ତାଣ 

କଷାଳଜୟୀ
ଚଳଚ୍ତି୍ର ପ୍ତରିଷା

ବଶି ୍ବର ଅନ୍ତମ ମହଦୋନ ଚେଚ୍ିତ୍ର ନମି୍ଗଦୋତଦୋ ଆକରିଦୋ କୁରୁରସଦୋ�ଦୋ 
କହଥିରିଲ ର� “ସତ୍ଜତି ରଦୋୟଙ୍କ ଚେଚ୍ିତ୍ର ନରଦଖବିଦୋର ଅଥ୍ଗ 
ରହଉଛି ଦୁନଆିରର ସ�ୂ୍୍ଗ  ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ ନରଦଖ ିରହବିଦୋ ସହ ସମଦୋନ...”। 
ଏପି୍ରଲ 23ରର ସତ୍ଜତି ରଦୋୟଙ୍କ ଶ୍ଦୋଦ୍ବଦୋଷଷିକୀ ଉପଲରକ୍ଷ 
�ଦୋରତୀୟ ଚେଚ୍ିତ୍ର ଜରତ ପ୍ରତ ି ତଦୋଙ୍କର ର�ଦୋରଦଦୋନର ସ୍ମୃତଫିର 
ଏହ ିମହଦୋନ ପ୍ରତ�ିଦୋଙୁ୍କ ଶ୍ଦ୍ଦୋଞ୍ଜେ ିଜଣଦୋଇବଦୋ ଲଦୋରି ଏଠଦୋରର ପ୍ରୟଦୋସ 
କରଦୋ�ଦୋଇଛି। ରସ ଅପ ୁଟ୍ଦୋରୟଦୋରଲଦୋଜରି ପ୍ରଥମ �ଦୋର ଆକଦୋରରର 
ପରଥର ପଦୋଞ୍ଦୋଲି �େ ିଚମତ୍ଦୋର ଚେଚ୍ିତ୍ର ନମି୍ଗଦୋଣ କରିଥରିଲ।

ଜନ୍ମ: ନ୍ମ 2, 1921
ମତୁୃ୍ୟ: ଏପି୍ଲ 23, 1992

ଆରମ୍ଭ କରସିବା ଲାଗସି ନସିଷ୍ପର୍ସି ଜନଇରଜିଲ। ପଜରର ପାଞ୍ଚାଲସିକୁ 
ପରୋଜର ରୂପ ଜେଇ ଜସ ଭାରତୀୟ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳର ଏକ 
ପରସିବାରର ସଂଘଷତ୍ତକୁ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗଜର ବର୍ତ୍ତନା କରସିବାଜର 
ସଫଳ ଜହାଇରଜିଲ। ଏ ଚଳଚ୍ସିତ୍ର ବସିଭୂତସି ଭୂଷଣ ବଜନ୍ାପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ 
ଉପନ୍ୟାସ ଉପଜର ଆଧାରସିତ ରଲିା। କସିନ୍ତୁ ଅପ ୁଟ୍ାଜୟାଜଲାଜସି- 
ପଜରର ପାଞ୍ଚାଲସି, ଅପରାଜସିଜତା ଓ ଆପରୁ ସଂସାର-ତାଙୁ୍କ 
ଅମର କରସି ଜେଇରଲିା। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୃତସିଗଡ଼ୁସିକ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ରଲିା। ଜତଜବ ନୂଆ ଅଭସିଜନତା ଏବଂ ଜଜଣ 
ଅଜଣା ନସିଜଦ୍ତ୍ତଶକଙୁ୍କ ଅରତ୍ତ ଜଯାଗାଇ ଜେବା ଲାଗସି ଜକହସି ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ନରଜିଲ। କସିନ୍ତୁ ପଜରର ପାଞ୍ଚାଲସି ଜଯଜତଜବଜଳ ମକୁ୍ତସିଲାଭ କଲା 
ଏହା ସାରା ବସିର ୍ବଜର ଚହଳ ପକାଇ ଜେଇରଲିା। ଏରପିାଇ ଁଜସ 
11ରୁ ଅଧକି ଅନ୍ଜତ୍ତାତୀୟ ପରୁସ୍କାର ଜସିତସିରଜିଲ। ନସିଜର ତସିନସି 
େଶନ୍ସି ଲମା୍ କ୍ୟାରସିଅରଜର ସତ୍ୟଜସିତ ରାୟ ତସିନସି ଡଜନରୁ 
ଅଧକି ଚଳଚ୍ସିତ୍ରର ନସିଜଦ୍ତ୍ତଶନା ଜେଇରଜିଲ ଜସସବୁଜର ସାମସିଲ 
ରହସିଛସି ପରଶ ପାରାର, କାଞ୍ଚନଜଙ୍ା, ମହାପରୁୁଷ, ଅପରୁ 
ସଂସାର, ମହାନଗର, ଚାରୁଲତା, ଅପରାଜସିଜତା ଓ ଗପୁୀ ଗାଇନ 
ବାଘା ବାଇନ ଆେସି। ଜସ ମଧ୍ୟ ଶତରଞ୍ ଜକ ଖଲିାଡ଼ସି ନାମକ 
ହସିନ୍ୀ ଚଳଚ୍ସିତ୍ରର ନସିଜଦ୍ତ୍ତଶନା ଜେଇରଜିଲ। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ସିତ୍ରଜର 
ଶଦୁ୍ଧତା ଓ ଉୋରତାର ପ୍ରବାହ ସହସିତ ମାନବୀୟ ଗଣୁ, ଗଭୀର 
ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ପ୍ରତସିଫଳସିତ ଜହଉରଲିା।
1978 ବଲ୍ଦିନ ଚଳଚ୍ସିତ୍ର ମଜହାତ୍ସବଜର ପରସିଚାଳନା ସମସିତସି 
ଦ ୍ବାରା ସତ୍ୟଜସିତ ରାୟଙୁ୍କ ବସିର ୍ବର ତସିନସି ଜଣ ସବତ୍ତକାଳୀନ ଜରେଷ୍ଠ 
ନସିଜଦ୍ତ୍ତଶକ ଭାଜବ ସମ୍ାନସିତ କରାଯାଇରଲିା। କଳାର ବସିଭସିନ୍ 
ଜକ୍ତ୍ରଜର ଜଯଗାୋନ ଲାଗସି ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ 
32ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ସିତ୍ର ପରୁସ୍କାରଜର ସମ୍ାନସିତ କରସିରଜିଲ। 
ତାଙୁ୍କ 1985ଜର ୋୋ ସାଜହବ ଫାଲଜକ ପରୁସ୍କାର ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇରବିା ଜବଜଳ 1992ଜର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନା 
ନସିମଜନ୍ ଭାରତ ରତ୍ନ ଓ ଓସ୍କାର ପରୁସ୍କାରଜର ସମ୍ାନସିତ 
କରାଯାଇରଲିା। ରାୟ ଅସସୁ୍ ରବିା କାରଣରୁ ଓସ୍କାର 
ପରୁସ୍କାର ସମସିତସିର ଅଧକିାରୀମାଜନ ତାଙ୍କ ଆବାସଜର ତାଙୁ୍କ 
ଏହସି ପରୁସ୍କାର ପ୍ରୋନ କରସିରଜିଲ। ଏପ୍ରସିଲ 23, 1992ଜର 
ହୃେଘାତଜର ତାଙ୍କର ଜେହାନ୍ ଘଟସିରଲିା।   

ବହୁ ଦନି ଧରର ବହୁ ର୍ଦୋଷ ଦୂରର
ବହୁ ବ୍ୟ କରି ବହୁ ରଦଶ ଘରୂର
ରଦଖରିତ ରିରୟଚ୍ି ପବ୍ଗତ ମଦୋଲଦୋ,
ରଦଖରିତ ରିରୟଚ୍ି ସିନୁ୍।
ରଦଖଦୋ ହୟ ନଦୋଇ ଚକ୍ଷ ୁରମଲିୟଦୋ
ଘର ରହଦୋରତ ଶଦୁୁ୍ ଦୁଇ ପଦୋ ର�ଲିୟଦୋ
ଏକ ଟି ଧଦୋରନର ଶଶିରି ଉପରର
ଏକ ଟି ଶଶିରି ବି୍ ୁ
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ଜକୌଣସସି ଯାନବାହନ ପରସିମାଜତ୍ତନ ନୀତସି ଅଭାବରୁ, ଜନସାଧାରଣ ଜସମାନଙ୍କର ପରୁୁଣା ଅଚଳ ଗାଡସିଗଡୁସିକ 
କବାଡସି ବଜାରଜର ଅତସି ଶସ୍ତା େରଜର ବସିକ୍ରୀ କରସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଜହଉରଜିଲ । ଜସମାଜନ ତାଙ୍କର ୧୫ରୁ ୨୦ 
ବଷତ୍ତ ପରୁୁଣା ଯାନବାହନ ପାଇ ଁଚନାଚୁର କସିଣସିବା ଭଳସି ପଇସା ପାଇରାଆନ୍ସି । କସିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁଜହ!ଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, 
ପରୁୁଣା ଓ ଅଚଳ ଯାନ ମାଲସିକଙୁ୍କ ଜକବଳ ଜଯ ଅଧକି ମଲୂ୍ୟ ମସିଲସିବ  ତା ନୁଜହ ଁ, ବରଂ ନୂତନ ପରସିମାଜତ୍ତନ ନୀତସି 
ପ୍ରେୂଷଣକୁ ହ୍ାସ କରସିବ ତରା ଜେଶଜର ଯାନବାହନ ନସିମତ୍ତାଣକୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହସିତ କରସିବ ।

ନୂତନ ନୟିମ ପଷାଇ ଁସମୟ ନଘି୍ଭଂଟ ଏହରିଳି:

ଅଜକ୍ଟାବର
୧, ୨୦୨୧ ଏପ୍ରସିଲ

୧, ୨୦୨୨

ଏପ୍ରସିଲ
୧, ୨୦୨୩

ଫସି ଟଜନସ ୍
ଜଟଷ୍ଟ ଏବଂ 
ପରସିମାଜତ୍ତନ 
ଜକନ୍ଦ୍ର ପାଇ ଁ

ନସିୟମ

ବ୍ୟାବସାୟସିକ 
ଭାରୀଯାନ ପାଇ ଁ
ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 
ଫସି ଟଜନସ ୍

ଜଟଷ୍ଟ

ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 
ଫସି ଟଜନସ ୍

ଜଟଷ୍ଟସି ଂ (ପଯତ୍ତ୍ୟାୟ 
କ୍ରମଜର ଅନ୍ୟ 
ବଗତ୍ତ ପାଇ ଁ)

ଜନ୍ୁ
୧, ୨୦୨୪

୧୫ ବଷତ୍ତରୁ 
ଉର୍ଦତ୍ତ ସରକାରୀ 
ଓ ରାଷ୍ଟକ୍ାୟତ 
ଉଜେ୍ୟାଗର 
ଗାଡସିଗଡୁସିକର 
ରଦ୍ସିକରଣ

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିନ୍ପଷାଟ୍ଭ
ଯାନବାହନ ପରସିମାଜତ୍ତନ ନୀତସି

ପରିତ୍ୟକ୍ 
ଯଷାନବଷାହନରୁ 

ସରକାରୀ ତର୍ୟ ଅନୁସାଜର, ଭାରତଜର 
୨୦ ବଷତ୍ତ ପରୁୁଣା ୫୧ ଲକ୍ ହାଲୁକା 
ଜମାଟର ଯାନ ଏବଂ ୧୫ ବଷତ୍ତ ପରୁୁଣା ୩୪ 

ଲକ୍ ହାଲୁକା ଜମାଟର ଯାନ ରହସିଛସି । ଏହାଛଡା, 
ଜେଶଜର ୧୭ଲକ୍ ବାଣସିଜସି୍ୟକ ଯାନ ରହସିଛସି ଯାହାକସି 
୧୫ ବଷତ୍ତରୁ ଅଧକି ଏବଂ ଜଯଉଗଁଡୁସିକ ଜବୈଧ 
ଫସି ଟଜନସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବସିନା ଚଳାଚଳ କରୁଛସି । ଏହସି 
ଗାଡସିଗଡୁସିକ ଜେଶଜର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳଜନସିତ 
ପ୍ରେୂଷଣର ମଖୁ୍ୟ କାରଣ ଏବଂ ସଡକ ସରୁକ୍ା ପ୍ରତସି 
ମଧ୍ୟ ବସିପେ ସଷୃ୍ଟସି  କରସିରାଏ । ସରକାର ପ୍ରରମରର 
ପାଇ ଁ ଏକ ପରସିମାଜତ୍ତନ ନୀତସି ଆଣସିଛନ୍ସି ଯାହା 
ଅନ୍ଜତ୍ତାତୀୟ ମାନକ ପରୂଣ କରୁଛସି । ଜମତ୍ତାନୀ, 
ବ୍ସିଜଟନ୍ , ଆଜମରସିକା ଏବଂ ଜାପାନ ଭଳସି ବସିଭସିନ୍ 
ଜେଶମାନଙ୍କରୁ ବସିଭସିନ୍ ମାନକଗଡୁସିକର ତୁଳନାତ୍କ 
ଅଧ୍ୟୟନ ପଜର ଅନ୍ଜତ୍ତାତୀୟ ଜରେଷ୍ଠ ନୀତସିଗଡୁସିକୁ 
ଏହାର ମାନେଣ୍ଡ ଭାଜବ ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଛସି ।

କ୍ମତାକୁ ଆସସିବା ପରଠାରୁ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀଙ୍କ 
ସରକାର ସାଧାରଣ ଜଲାକଙ୍କ ହସିତସାଧନ ପାଇ ଁ
ଅଜନକ ପେଜକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରସିଛନ୍ସି ଏବଂ ପରସିଜବଶ 
ତରା ଏହା ସହ ଜଡସିତ ଅଜନକ ଜକ୍ତ୍ରଗଡୁସିକ ଉପଜର 

ରଷାନ୍ଗ୍ୟଷାଦୟ
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ମଲୂ୍ୟ ହ୍ଷାସ ପଷାଇ ଁପନୁଃପ୍କ୍ରୟିଷାକରଣ କରନ୍ତୁ
ଜେଶଜର ପରସିମାଜତ୍ତନ ଜକନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତସିଷ ୍ଠା କରାଯସିବ । ପରସିମାଜତ୍ତନ ଜକନ୍ଦ୍ରଗଡୁସିକଜର 
ପରୁୁଣା ଯାନବାହନଗଡୁସିକର ପନୁଃପ୍ରକ୍ରସିୟାକରଣ କରାଯସିବ। ଜକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 
ନୀତସିନ ଗଡକରୀଙ୍କ କହସିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଯଉ ଁ ଜେଶଜର ପରସିମାଜତ୍ତନ ସବୁସିଧା 
ନାହସି ଁ, ଜସଠାକାର ଗାଡସିଗଡୁସିକ ମଧ୍ୟ ଏହସିସବୁ ଜକନ୍ଦ୍ରଗଡୁସିକଜର ପରସିମାଜତ୍ତନ 
କରାଯାଇପାରସିବ । ଏହା ଆଲୁମସିନସିୟମ, ତମା୍ ଏବଂ ରବରର ପନୁଃପ୍ରକ୍ରସିୟାକରଣକୁ 
ଜପ୍ରାତ୍ସାହସିତ କରସିବ । ଯାନବାହନ ନସିମତ୍ତାଣକାରୀ ସଂସ୍ା ପନୁଃପ୍ରକ୍ରସିୟାକରଣରୁ 
କଂଚାମାଲ ପାଇପାରସିଜବ । ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାନବାହନର ମଲୂ୍ୟ ୪୦ 
ପ୍ରତସିଶତ ହ୍ାସ ପାଇବ ଜବାଲସି  ଆଶା କରାଯାଉଛସି ।

ଲକ୍ ଲକ୍ ନୂତନ ନଯିକିୁ୍ 
ହଷାନ୍ତଇବଷାର ସନୁ୍ଯଷାଗ

ଯଷାନବଷାହନ ପରିମଷାଜ୍ଭନ ନୀତ ିସମ୍ପକ୍ଭନ୍ର 
ଆପଣମଷାନ୍ନ ଯଷାହଷାସବୁ ଜଷାଣବିଷା ଆବଶ୍ୟକ

l ନୂତନ ଯାନବାହନ ପରସିମାଜତ୍ତନ ନୀତସି 
୧୫ ବଷତ୍ତରୁ ଅଧକି ପରୁୁଣା ବ୍ୟାବସାୟସିକ 
ଯାନବାହନ ଓ ୨୦ ବଷତ୍ତରୁ ଅଧକି ପରୁୁଣା 
ଘଜରାଇ ଯାନବାହନଗଡୁସିକ ପାଇ ଁ
ପ୍ରଯଜୁ୍ୟ । ବ୍ୟକ୍ତସିଗତ ଯାନଗଡୁସିକ ପ୍ରତସିବଷତ୍ତ 
ସରକାରୀ ସ୍ୀକୃତସିପ୍ରାପ୍ତ ଫସି ଟଜନସ ୍
ଜକନ୍ଦ୍ରଗଡୁସିକଜର ଫସି ଟଜନସ ୍ ପରୀକ୍ାଜର 
ଉତୀର୍ତ୍ତ ଜହବା ଆବଶ୍ୟକ । ଇତସିମଧ୍ୟଜର, 
ଯାନବାହନଗଡୁସିକର କ୍ମତା ଅନୁସାଜର 
ପରୁୁଣା ଗାଡସିଗଡୁସିକର ପଞ୍ସିକରଣର 
ନବୀକରଣ ବାବେ ଜେୟକୁ େୁଇରୁ ତସିନସିଗଣୁା 
ବୃଦ୍ଧସି କରାଯାଇଛସି । 

l ଜକୌଣସସି ଜକ୍ତ୍ରଜର ଫସି ଟଜନସ ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର 
ପାଇବାଜର ବସିଫଳ ଜହଜଲ କସିମା୍ ଗାଡସି 
ଅଚଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଜହଜଲ, ବ୍ୟାବସାୟସିକ 
ଯାନବାହନଗଡୁସିକୁ ୧୫ ବଷତ୍ତ ପଜର ଅଣ 
ପଞ୍ସିକୃତ କରାଯସିବ ।

l ଘଜରାଇ ଯାନବାହନଗଡୁସିକ ଯେସି ଅଚଳ 
ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ସି କସିମା୍  ପଞ୍ସିକରଣ 
ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନବୀକରଣ ନସିମଜନ୍ ଅସମରତ୍ତ 
ହୁଅନ୍ସି, ଜତଜବ ୨୦ ବଷତ୍ତ ପଜର ଜସହସି 
ଗାଡସିଗଡୁସିକୁ ଅଣ ପଞ୍ସିକୃତ କରସିେସିଆଯସିବ। 
୧୫ ବଷତ୍ତ ପରୂଣ କରସିବା ପଜର, 
ଯାନବାହନଗଡୁସିକୁ ବଦ୍ଧ୍ଦିତ ପନୁଃ-ପଞ୍ସିକରଣ 
ଫସି  ଜେବାକୁ ପଡସିବ।

l ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜପୌର 
ନସିଗମ, ପଂଚାୟତ, ରାଜ୍ୟ ପରସିବହନ 
ସଂସ୍ା, ରାଷ୍ଟକ୍ାୟତ ଉଜେ୍ୟାଗ ଏବଂ ଜକନ୍ଦ୍ର 
ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧନିସ୍ ସ୍ୟଂଚାଳସିତ 
ସଂସ୍ାଗଡୁସିକର ସମସ୍ତ ଯାନବାହନଗଡୁସିକୁ 
ପଞ୍ସିକରଣ ତାରସିଖର ୧୫ ବଷତ୍ତ ପଜର ଅଣ 
ପଞ୍ସିକୃତ ଓ ରଦ୍ସି କରସିେସିଆଯସିବ । 

ପରିମଷାଜ୍ଭନ ନୀତ ିକ’ଣ ?

ସକାରାତ୍କ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଭଳସି ନୀତସି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରସିଛନ୍ସି। 
ନୂତନ ଯାନବାହନ ପରସିମାଜତ୍ତନ ନୀତସି ପରୁୁଣା ଓ ଅଚଳ 
ଗାଡସିଗଡୁସିକ ପାଇ ଁ ଏହସି େସିଗଜର ଏକ ପେଜକ୍ପ । ୨୦୨୧ 
ଜଫବୃଆରୀ ପହସିଲାଜର ଅରତ୍ତମନ୍ତୀ ନସିମତ୍ତଳା ସୀତାରମଣ 
ଜକନ୍ଦ୍ର ବଜଜଟ୍ ଉପସ୍ାପନ କରସିବା ସମୟଜର ଏହସି ଜଘାଷଣା 
କରସିରଜିଲ । ଅରତ୍ତମନ୍ତୀ ଜଘାଷଣା କରସିବାର ମାତ୍ର ୪୬ େସିନ 

ମଧ୍ୟଜର ମାଚ୍ତ୍ତ ୧୮ ତାରସିଖଜର ଜକନ୍ଦ୍ର ସଡକ ଓ ପରସିବହନ 
ମନ୍ତୀ ନସିତସିନ ଗଡକରୀ ନୂତନ ଯାନବାହନ ପରସିମାଜତ୍ତନ 
ନୀତସିର ଚସିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରସିବା, ସମୟାନୁବତତ୍ତୀ ଢଙ୍ଗଜର 
କାଯତ୍ତ୍ୟ କରସିବାର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତସିଶତୃସିବଦ୍ଧତାକୁ େଶତ୍ତାଉଛସି । 
ଚସିଠା ପ୍ରସ୍ତାବଜର ରବିା ସମସ୍ତ ପରାମଶତ୍ତକୁ ବସିଚାରକୁ ଜନଇ 
ଅଜକ୍ଟାବର ୧ ତାରସିଖରୁ ଏହସି ନୀତସି କାଯତ୍ତ୍ୟକାରୀ ଜହବ ।

(କ) ପରୁୁଣା ଗାଡସି ପାଇ ଁ କବାଡସିଖାନାଗଡୁସିକ ଦ୍ୱାରା 
େସିଆଯସିବାକୁ ରବିା ପରସିମାଜତ୍ତନ ମଲୂ୍ୟ ଜଶା’ ରୁମରୁ 
ବାହାରୁରବିା ନୂଆ ଗାଡସିର ମଲୂ୍ୟର ହାରହାରସି ୪ରୁ 
୬ ପ୍ରତସିଶତ ରହସିବ ।

(ଖ) ନୂଆ ଗାଡସି କ୍ରୟ କରସିବା ସମୟଜର ପରୁୁଣା ଗାଡସିର 
ପରସିମାଜତ୍ତନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜେଖାଇଜଲ ଯାନବାହନ 
ନସିମତ୍ତାତା ୫ ପ୍ରତସିଶତ ରସିହାତସି ପ୍ରୋନ କରସିଜବ । 
ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ୧୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସ ଜଶା ରୁମ 
ମଲୂ୍ୟ ଜେଇ ନୂଆ ଗାଡସି କସିଣଛୁନ୍ସି, ତାହାଜହଜଲ 
ଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ରସିହାତସି 
ମସିଳସିବ। ଯାନବାହନ ନସିମତ୍ତାତାମାଜନ ସମୟ 
ସମୟଜର ଜଯଉ ଁ ରସିହାତସି ଜେଇରାଆନ୍ସି, ତାହା 
ବାେ୍ ଅତସିରସିକ୍ତ ଭାବଜର ଏହସି ରହାତସି ମସିଳସିବ । 

(ଗ) ପରସିମାଜତ୍ତନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜେଖାଇ ନୂଆ ଗାଡସି 
କ୍ରୟ କଜଲ ପଞ୍ସିକରଣ ଜେୟ ମଧ୍ୟ ଛାଡ 
କରାଯାଇପାଜର ।

(ଘ) ବ୍ୟକ୍ତସିଗତ ଯାନବାହନ ପାଇ ଁ୨୫ ପ୍ରତସିଶତ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ 
ଏବଂ ବ୍ୟାବସାୟସିକ ଯାନବାହନ ପାଇ ଁ୧୫ ପ୍ରତସିଶତ 
ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ସଡକ ଶଳୁ୍କ ରସିହାତସି ପ୍ରୋନ କରସିବାକୁ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙୁ୍କ ନସିଜଦ୍ତ୍ତଶ େସିଆଯାଇଛସି ।

ଯଷାନବଷାହନ ପରିମଷାଜ୍ଭନ 
ନୀତରି ଲଷାର
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ଆପଣମଷାନ୍ନ ଏହସିବୁ ଲଷାରଗଡିୁକ ବରିୟନ୍ର ଏହରିଳି ରଷାବନ୍ର ଜଷାଣପିଷାରିନ୍ବ...

ନୂତନ ପରସିମାଜତ୍ତନ ନୀତସି 
ଜରସିଆଜର ସରକାର ଜେଶଜର 

ବସିେୁ୍ୟତ୍ ଚାଳସିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ 
ମଧ୍ୟ ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ଜଯାଗାଇଜେଜବ। 

ଏହସି ଯାନବାହନଜର ବ୍ୟବହାର 
କରାଯାଉରବିା ୮୧ ପ୍ରତସିଶତ ଲସିରୟିମ 

ବ୍ୟାଜଟରସି ଆମ ଜେଶଜର ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରାଯାଉଛସି । 

ବତତ୍ତମାନ ଜକବଳ ଆଜମରସିକା, ଜମତ୍ତାନୀ, ଋଷ, ଜାପାନ 
ଏବଂ ବ୍ସିଜଟନ ଭଳସି ଜେଶଗଡୁସିକଜର ପରସିମାଜତ୍ତନ ନୀତସି 
ରହସିଛସି। ଏହସିସବୁ ଜେଶଗଡୁସିକର ମାନକଗଡୁସିକୁ ତୁଳନାତ୍କ 
ଭାଜବ ଅଧ୍ୟୟନ କରସିବା ପଜର ସରକାର ଅନ୍ଜତ୍ତାତୀୟ 
ମାନର ସବୁଠାରୁ ଉତମ ନୀତସିକୁ ଆପଣାଇ ଏହସି ନୀତସି 

ପ୍ରସୁ୍ତତ କରସିଛନ୍ସି। ନୂତନ ପରସିମାଜତ୍ତନ ନୀତସି ଜକବଳ 
ବହୁ ସଂଖ୍ୟାଜର ନୂଆ ନସିଯକୁ୍ତସି  ସଷୃ୍ଟସି  କରସିବ ନାହସି ଁ ବରଂ 
ଅଜଟାଜମାବାଇଲ୍ ଜକ୍ତ୍ରକୁ ନୂତନ ଗତସି ପ୍ରୋନ କରସିବ । 
ସମସ୍ତ ପରାମଶତ୍ତକୁ ବସିଚାରକୁ ଜନବା ପଜର ଏହସି ନୂଆ ନୀତସି 
କାଯତ୍ତ୍ୟକାରୀ ଜହବ ।  

ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପରସିମାଜତ୍ତନ ପାଇ ଁ ଜଗାଟସିଏ ଗାଡସି ଜେଇଛନ୍ସି । ବଜାରଜର 
ଜସହସି ଗାଡସିର ମଲୂ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କା । ଜତଣ,ୁ ଆପଣ ଏହସି ପରୁୁଣା ଗାଡସି 
ପାଇ ଁକବାଡସିଖାନାରୁ ଆନୁମାନସିକ ୬୦ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଜବ । ବତତ୍ତମାନ, ଯେସି 
ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତସିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଁ ୧୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସ ଜଶାରୁମ ୍ ମଲୂ୍ୟ 
ଜେଇ ଜଗାଟସିଏ ନୂଆ ଜପଜଟ୍ାଲ୍ ଗାଡସି କସିଣନ୍ସି, ତାଜହଜଲ ଆପଣ ପରସିମାଜତ୍ତନ 
ନୀତସି ଅନୁଯାୟୀ ଏତସିକସି ଲାଭ ପାଇବାର ହକୋର ଜହଜବ ।

ରଦ୍ସିକରଣ ନୀତସିଜର ପନୁଃପ୍ରକ୍ରସିୟାକରଣକୁ 
ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ଜେବା ଦ୍ୱାରା ଯାନବାହନ ମଲୂ୍ୟ 
ଆହୁରସି ହ୍ାସ ପାଇବ ଯାହା ବସିଶ୍ୱଜର ଅଧକି  
ପ୍ରତସିଜଯାଗୀତାମଳୂକ ଜହାଇପାରସିବ ।
ରଦ୍ସିକରଣ ନୀତସି ଭାରତକୁ ବସିଶ୍ୱର ସବତ୍ତବୃହତ 
ଅଜଟାଜମାବାଇଲ୍ ଜପଣ୍ଜର ପରସିଣତ କରସିବ। 
ଗାଡସିଗଡୁସିକର ପ୍ରେୂଷଣ ସ୍ତର ଓ ଫସି ଟଜନସ ୍
ଯାଂଚ ନସିମଜନ୍ ପ୍ରଜତ୍ୟକ ଜସିଲ୍ାଜର ଜକନ୍ଦ୍ରମାନ 
ସ୍ାପନ କରାଯସିବ ।

10,000

35,000

50

ଭାରତ ବସିଶ୍ୱର ସବତ୍ତବୃହତ ଅଜଟାଜମାବାଇଲ 
ଜପଣ୍ ଜହବାକୁ ଯାଉଛସି

ଭାରତୀୟ ଯାନବାହନ ନସିମତ୍ତାଣକାରୀ ସଂସ୍ା 
     ଗାଡସି ଅନ୍ୟ ଜେଶକୁ
     ରପ୍ତାନୀ କରସିରାଆନ୍ସି ।

ଏହା ୧୦,୦୦୦ ଜକାଟସି ଟଙ୍କାର 
ନସିଜବଶକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରସିବ 

Rs ଜକାଟସି 

ଏଥସିହ 

ପ୍ତ୍ୟକ୍  ନୂତନ ନଯିକିୁ୍ ସଷିୃ୍ଟ ନ୍ହବ ।
ପନ୍ରଷାକ୍ ରଷାନ୍ବ, ମଧ୍ୟ ଲକ୍ ଲକ୍ ନୂତନ 

ନଯିକିୁ୍  ସଷିୃ୍ଟ ନ୍ହବ।

10,00000
ପରସିମାଜତ୍ତନ 
ପ୍ରମାଣପତ୍ର 

ଜେଖାଇଜଲ 

(ଏହା ଏକ ଆନୁମାନସିକ ସଂଖ୍ୟା । ପରସିମାଜତ୍ତନ ନୀତସିର ଚୁଡାନ୍ 
ଚସିଠା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜହବା ପଜର ଏହା ବେଳସି ଯାଇପାଜର ।)

ଆପଣଙ୍କର ସମେୁାୟ ଲାଭ:  
60,000+50,000+600+17,500 = 1,28,100 

600 
ପଞ୍ସିକରଣ 
ବାବେ ରସିହାତସି 

େସିଲ୍ୀଜର ସଡକ ଶଳୁ୍କ
7 ପ୍ରତସିଶତ । ଅରତ୍ତାତ୍ ପ୍ରାୟ
70 ହଜାର ଟଙ୍କା ।

ଏହା ଉପଜର ୨୫ ପ୍ରତସିଶତ 
ରସିହାତସି: ୧୭,୫୦୦ଟଙ୍କା

ଏକ୍ସ ଜଶାରୁମ ୍ମଲୂ୍ୟ

50,000

ଇ-ଯଷାନବଷାହନଗଡିୁକୁ ନ୍ପ୍ଷାତ୍ସଷାହନ
l ଭାରତଜର ଏକ ଜକାଟସିରୁ ଅଧକି ସଡକକୁ ଓହ୍ାଇବା ଅନୁପଯକୁ୍ତ ପରୁୁଣା ଯାନବାହନ 

ରହସିଛସି ଜଯଉଗଁଡୁସିକୁ ନୀତସିର ପରସିସରଭୁକ୍ତ କରାଯସିବ । ୨୦୨୫ ମସସିହା ସଦୁ୍ଧା, ଏହସି 
ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨.୮ ଜକାଟସିଜର ପହଂଚସିବ । ବାସ୍ତବଜର, ଜଗାଟସିଏ ପରୁୁଣା 
ଗାଡସି (ଉୋହରଣ ସ୍ରୂପ, ୧୫ ବଷତ୍ତରୁ ପରୁୁଣା) ସାଧାରଣ ତରା ଆଧନୁସିକ ଗାଡସି ତୁଳନାଜର 
୧୦ରୁ ୧୨ ଗଣୁା ଅଧକି ପ୍ରେୂଷଣ କରସିରାଏ । 

l ଏହସିଭଳସି ପରୁୁଣା ଯାନଗଡୁସିକର ସଡକରୁ ଅପସାରଣ ଦ୍ୱାରା ସସିଓଟୁ ନସିଗତ୍ତମନ ମାତ୍ରା ୧୭ 
ପ୍ରତସିଶତ ହ୍ାସ ପାଇବ । ଏହସିଭଳସି ଗାଡସିଗଡୁସିକରୁ ବାହାରୁରବିା ବସିଷାକ୍ତ କଣସିକାର ମାତ୍ରା 
୨୪ ପ୍ରତସିଶତ ହ୍ାସ ପାଇବ । ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡସିଛସି, ଜମାଟ ପ୍ରେୂଷଣର ୬୦ 
ଶତାଂଶ  ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଜନସିତ  ପ୍ରେୂଷଣରୁ ଜହାଇରାଏ ।

ପ୍ଦୂରଣ ଉପନ୍ର ପ୍ତବିନ୍କ, ଇନ୍ନ ଉପନ୍ର ସଂଚୟ

Special report Vehicle Scrappage Policy 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିନ୍ପଷାଟ୍ଭ

ଯାନବାହନ ପରସିମାଜତ୍ତନ ନୀତସି
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ସରକାର ତାଙ୍କ ନୀତସି ଓ ନସିଷ୍ପତସିଜର ଜଳ ପରସିଚାଳନାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଜେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କୃଷସି ସସିଂଚାଇ 
ଜଯାଜନା, ସବୁ ଜମସି ପାଇ ଁଜଳ ଅଭସିଯାନ (ହର ଜଖତ୍ ଜକା ପାନସି), ‘ବୁନ୍ା ପସିଛା ଅଧକି ଶସ୍ୟ’ ଅଭସିଯାନ, 
ନମାମସି ଗଜଙ୍ଗ ମସିଶନ୍ , ଜଳ ଜୀବନ ମସିଶନ୍ ଏବଂ ଅଟଳ ଭୂତଳ ଜଯାଜନା ଆେସି ଏକାଧକି ଜଯାଜନା 
କାଯତ୍ତ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ସି । ଏଜବ, ‘ବଷତ୍ତା ଜଳ ସଂଗ୍ହ: ଜଯଉଠଁାଜର, ଜଯଜତଜବଜଳ ସମ୍ଭବ ବଷତ୍ତାଜଳ 
ସଂଗ୍ହ କର’ ଅଭସିଯାନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଜଯାଗଜର ନେୀ ସଂଜଯାଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 
ଜଳ ସଂରକ୍ଣ େସିଗଜର ଏକ ଐତସିହାସସିକ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଜହାଇଛସି ।

ପ୍ରତସିବଷତ୍ତ, ଜେଶର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ  ଅଂଚଳ 
ମରୁଡସିଗ୍ସ୍ତ ଓ ୪୦ ମସିଲସିଅନ୍ ଜହକ୍ଟର ଜମସି ବନ୍ୟା 
ଦ୍ୱାରା କ୍ତସିଗ୍ସ୍ତ ଜହାଇରାଏ । ଯେସି ଏହସି ଅସନ୍ତୁଳନ 

େୂର କରାଯାଇପାରସିବ, ଜତଜବ ଜେଶର ଅପାର 
ଜଳଭଣ୍ଡାର ବସିନାଶର ନୁଜହ ଁଜକବଳ ବସିକାଶର କାହାଣୀ 
ଲସିପସିବଦ୍ଧ କରସିବ । ବତତ୍ତମାନ ଓ ଭବସିଷ୍ୟତର ସଙ୍କଟର 
ମକୁାବସିଲା କରସିବା ପାଇ ଁ ସରକାର ମାଚ୍ତ୍ତ ୨୨ ତାରସିଖ 
ବସିଶ୍ୱ ଜଳ େସିବସ ଅବସରଜର ଜଳ ସଂଜଯାଗୀକରଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଜଳ ଅମଳ ମାଧ୍ୟମଜର ଏକ ଜବୈପ୍ଳବସିକ 
ପ୍ରାରମ୍ଭ କରସିଛନ୍ସି । ‘ବଷତ୍ତା ଜଳ ସଂଗ୍ହ: ଜଯଉଠଁାଜର, 
ଜଯଜତଜବଜଳ ସମ୍ଭବ ବଷତ୍ତାଜଳ ସଂଗ୍ହ କର’ ଅଭସିଯାନ 
ସହ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ସିତ ଜକନ୍ -ଜବତୱା ସଂଜଯାଗୀକରଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କାଯତ୍ତ୍ୟକାରୀ ଜହବାକୁ ଯାଉଛସି।

ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ରନ୍ଦ୍ର ନ୍ମଷାଦୀ

ଜଳ ଆମ ପାଇ ଁଜୀବନ, ବସିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବସିକାଶର 
ଜ୍ାତ । ଜଳ ଏକପ୍ରକାର ପରଶମଣସିଠାରୁ ଅଧକି 
ମଲୂ୍ୟବାନ । କୁହାଯାଏ ଜଯ କୁହୁକ ସ୍ପଶତ୍ତଜର 
ଲୁହା ମଧ୍ୟ ସନୁା ପାଲଟସିଯାଏ । ଜସହସିପରସି ଉଭୟ 

ଜୀବନ ଓ ବସିକାଶ ପାଇ ଁଜଳ ଅପରସିହାଯତ୍ତ୍ୟ ।

ଜଳ ସଂରକ୍ଣ
ପଷାଇ ଁବରିଷାଟ ପ୍ତଜି୍ଷା

ଜଳ ସଂରକ୍ଣବଷତ୍ତା ଜଳ ସଂଗ୍ହ       
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ଜକନ୍ -ଜବତୱା ସଂଜଯାଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାତୀୟ ସ୍ତରଜର 
ନେୀଗଡୁସିକର ଆନ୍ଃ ସଂଜଯାଗୀକରଣ ଜକ୍ତ୍ରଜର 
ଏହସିଭଳସି ଧରଣର ସବତ୍ତପ୍ରରମ ପ୍ରକଳ୍ପ । ଏହା ପବୂତ୍ତତନ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଅଟଳ ବସିହାରୀ ବାଜଜପୟୀଙ୍କ ସ୍ପ ୍ରଲିା 
ଏବଂ ଏଜବ ଏହସି ସ୍ପ ୍ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରା ସାକାର ଜହାଇପାରସିଛସି । ବହୁ ପ୍ରତସିକ୍ୀତ ଜକନ୍ -
ଜବତୱା ସଂଜଯାଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶଭୁାରମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା 
ନେୀ ସଂଜଯାଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଛସି । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍କଳ୍ପକୁ ପ୍ରତସିଫଳସିତ 
କରୁଛସି । “ନେୀଗଡୁସିକ ସଂଜଯାଗ କରସିବା ପାଇ ଁଅଟଳ 
ଜୀଙ୍କର ସ୍ପ ୍ରଲିା । ଜକନ୍ -ଜବତୱା ନେୀ ସଂଜଯାଗ 
ପାଇ ଁଆଜମ ୋୟସିତ୍ୱ ଜନଇଛୁ । ରଜର ଜକନ୍ -ଜବତୱା 
ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯତ୍ତ୍ୟକାରୀ ଜହଜଲ ଏବଂ ଭୂମସିକୁ ପାଣସି ଯସିବା 
ଆରମ୍ଭ କଜଲ, ବୁଜନ୍ଲଖଣ୍ଡର ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧସି ପାଇବ। 
ଏହା କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଅଧକି ମାତ୍ରାଜର ସାହାଯ୍ୟ କରସିବ।” 
ନେୀଗଡୁସିକୁ ସଂଜଯାଗ କରସିବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ପ୍ରତସିଜ୍ା ପଛଜର ପ୍ରତସି ଜଟାପା ପାଇ ଁବ୍ୟାକୁଳ ଜହଉରବିା 
ବୁଜନ୍ଲଖଣ୍ଡବାସୀଙୁ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ଜଯାଗାଇଜେବାର 
ସଜମେ୍ନଶୀଳ ଅଭସିପ୍ରାୟ ରହସିଛସି ।

ନ୍କନ୍ -ନ୍ବତୱଷା ସଂନ୍ଯଷାଗ

ବୁନ୍୍ଲଖଣ୍ର  
ନୂତନ ସନୂ୍ଯ୍ଭ୍ୟଷାଦୟ

Uttar Pradesh

Yamuna

Yamuna

Ganga

Betwa

Ken

Madhya Pradesh

ସଷାମିଲ୍ ରଷାଜ୍ୟ ଲାଭବାନ୍ ଜହବାକୁ 
ରବିା ବୁଜନ୍ଲଖଣ୍ଡର 

ଜସିଲ୍ା
ଉତର ପ୍ନ୍ଦଶ         

ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ନ୍ଦଶ

n ମଧ୍ୟପ୍ନ୍ଦଶ
n ଛତ୍ରପରୁ n ପନ୍ନଷା
n ଟିକଷାଗ୍ଷାମ

ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଷାନୀୟ ଜଳ  

62 ଲକ୍ 
ନ୍ଲଷାକଙ୍କ ପଷାଇ ଁ

8.11 

2.51
ଲକ୍ ନ୍ହକ୍ଟର 

ମଧ୍ୟପ୍ନ୍ଦଶର ଜମିନ୍ର 
ଜଳନ୍ସଚନ

ଲକ୍ ନ୍ହକ୍ଟର 
ଉତରପ୍ନ୍ଦଶର 

ଜମିନ୍ର ଜଳନ୍ସଚନ

ଏହସି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟପ୍ରଜେଶର ୯ଟସି ଜସିଲ୍ା - ପାନ୍ା, 
ଟସିକାମଗଡ, ଛତ୍ରପରୁ, ସାଗର, ୋଜମାହ, ୋତସିଆ, 
ବସିେସିଶା, ଶସିବପରୁୀ ଓ ରାଇଜଜନ୍ ଏବଂ ଉତରପ୍ରଜେଶର 
୪ଟସି ଜସିଲ୍ା – ବଣ୍ଡା, ମାଜହାବା, ଝାନସୀ ଓ ଲଲସିତପରୁକୁ 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଭାଜବ ଲାଭ ପହଂଚାଇବ । ଜକନ୍ -ଜବତୱା 
ନେୀ ସଂଜଯାଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଶଷ ଜହଜଲ ବୁଜନ୍ଲଖଣ୍ଡ 
ଅଂଚଳର ଛବସିଜର ପରସିବତତ୍ତନ ସହ େୁଇ ରାଜ୍ୟର 
୧୩ଟସି ଜସିଲ୍ାର ୧୦.୬୨ ଲକ୍ ଜହକ୍ଟର ଚାଷ ଜମସି 
ଜସଚନ ପାଇ ଁଜଳ ପାଇପାରସିଜବ ।

ଏହା ଅଧନିଜର, ଜକନ୍ ନେୀର ୨,୮୦୦ 
ମସିଲସିଅନ୍ କୁ୍ୟବସିକ ମସିଟର (ଏମସସିଏମ) ବନ୍ୟାଜଳ 
ଧଉଧା ଁଡ୍ୟାମଜର ଗଚ୍ଛସିତ ଜହାଇପାରସିବ । 
ଏରସିହ, ଜକନ୍ ନେୀର ଜଳକୁ ଜବତୱା ନେୀକୁ 
ପହଂଚାଇବା ପାଇ ଁ୨୨୧ କସିଜଲାମସିଟର େୀଘତ୍ତ 
ସଂଜଯାଗ ଜକନାଲ ନସିମତ୍ତାଣ କରାଯସିବ । ଏହସି 
ସଂଜଯାଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଅଂଚଳର ବସିଭସିନ୍ 
ପଷୁ୍କରସିଣୀ, ଜଳାଶୟ ଆେସିକୁ ଏକୀକୃତ କରାଯସିବ ।

୨୨୧ କସିମସି େୀଘତ୍ତ ସଂଜଯାଗ ଜକନାଲ ଜକନ୍ ର 
ଜଳକୁ ଜବତୱା ନେୀଜର ପହଂଚାଇବ

ଜଳଜସଚନ ପାଇ ଁପଯତ୍ତ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ

ଜନସଷାଧଷାରଣଙ୍କ ସହନ୍ଯଷାଗ ଦ୍ଷାରଷା ଜନ ଆନ୍୍ଷାଳନ
ମାଚ୍ତ୍ତ ୨୨ରୁ ନଜଭମର୍ ୩୦ ତାରସିଖ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍  ଜେଶର ସହର 
ଓ ଗ୍ାମାଂଚଳଜର ‘ବଷତ୍ତା ଜଳ ସଂଗ୍ହ’ ଅଭସିଯାନ ଜାରସି ରହସିବ 
ଯାହାଫଳଜର ଜଲାକମାନଙ୍କ ସହଜଯାଗଜର ଜଳ ସଂରକ୍ଣ 
ଅଭସିଯାନ ଏକ ଜନ ଆଜନ୍ାଳନଜର  ପରସିଣତ ଜହବ । 
ନସିକଟଜର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ ଏହସି ଅଭସିଯାନର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରସିଛନ୍ସି ଏବଂ ଜକନ୍ -ଜବତୱା ସଂଜଯାଗ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପାଇ ଁଏକ ଐତସିହାସସିକ ରାଜସିନାମା ମଧ୍ୟ ସ୍ାକ୍ରସିତ ଜହାଇଛସି। 

ଏରସିହ, ସମସ୍ତ ଗ୍ାମପଂଚାୟତ ଜେଶବ୍ୟାପୀ ଗ୍ାମସଭା 
ଆଜୟାଜନ କରସି ଜଳ ଓ ଏହାର ସଂରକ୍ଣର ବସିଭସିନ୍ େସିଗ 
ଉପଜର ଆଜଲାଚନା କରସିରଜିଲ ଏବଂ ଏହସି ଅବସରଜର 
ଏକ ଜଳ ଶପର ମଧ୍ୟ ନସିଆଯାଇରଲିା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର 
ଜମାେୀ କହସିଛନ୍ସି: “ଏହସିସବୁ ଉେ୍ୟମ ଜାରସି ରହସିରବିାଜବଜଳ, 
ଆମ ଜେଶଜର ଅଧକିାଂଶ ବଷତ୍ତା ଜଳ ନଷ୍ଟ ଜହବା ମଧ୍ୟ 
ନସିଶ୍ଚସିତ ଭାଜବ ଏକ ଚସିନ୍ାର ବସିଷୟ ।” ଭାରତ ଜଯଜତ ଭଲ 
ଭାଜବ ବଷତ୍ତା ଜଳ ପରସିଚାଳନା କରସିବ, ଭୂତଳ ଜଳ ଉପଜର 

n ଉତ୍ତରପ୍ନ୍ଦଶ
n ଳଲିତପରୁ nବଣ୍ଷା 
n  ଝଷାନସୀ n ମଷାନ୍ହଷାବଷା

130 ନ୍ମଗଷାୱଷାଟ 
ବଦୁି୍ୟତଶକି୍ ଉତ୍ଷାଦନ
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ଜେଶର ନସିଭତ୍ତରଶୀଳତା ଜସତସିକସି ମାତ୍ରାଜର ହ୍ାସ ପାଇବ, 
ଏବଂ ଜସରପିାଇ ଁ‘ବଷତ୍ତା ଜଳ ସଂଗ୍ହ’ ଭଳସି ସଫଳ ଅଭସିଯାନ 
ଅତ୍ୟନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ । ଉତମ ପରସିଚାଳନା ଓ ଫଳାଫଳ ପାଇ ଁ
ସରକାର ଜଳ ସଂଜଯାଗୀକରଣ ଉେ୍ୟମ ସହ ପ୍ରଯକୁ୍ତସିବସିେ୍ୟାର 
ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଜୟାଗ ଉପଜର ଗରୁୁତ୍ୱ ଜେଉଛନ୍ସି ।
ସଷାମଗି୍କ ଆରିମଖୁ୍ୟଯକୁ୍ ଜଳ ନୀତି
ଜଳ ଏକ ଅମଲୂ୍ୟ ସମ୍ପେ । ଏଣ,ୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଣର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ 
ବସିଚାରକୁ ଜନଇ ୨୦୧୯ ମସସିହାଜର ଜଳ ସହ ଜଡସିତ ସମସ୍ତ 
କାଯତ୍ତ୍ୟକୁ ଜଳ ଶକ୍ତସି ମନ୍ତଣାଳୟ ହାତଜର ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛସି। 
ଜଳ ଅମଳକୁ ଏକ ଜନ ଆଜନ୍ାଳନଜର ପରସିଣତ କରସିବା 
ପାଇ ଁଏକ ଆହା୍ନ େସିଆଯାଇଛସି । ଉତ୍କଟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଜେଇ 
ଗତସି କରୁରବିା ଜେଶର ୨୫୬ଟସି ଜସିଲ୍ାଜର ୨୦୧୯ ମସସିହାଜର 
ଜଳଶକ୍ତସି ଅଭସିଯାନର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇରଲିା। ଭୂତଳ 

ଜଳ ଉତ୍ସର ଉତମ ପରସିଚାଳନା ତରା ପ୍ରଜତ୍ୟକ ଗ୍ାମୀଣ 
ପରସିବାରକୁ ପାଇପ ଜଯାଜଗ ପାନୀୟ ଜଳ ଜଯାଗାଇବା 
ଲକ୍୍ୟଜର ହର ଘର ଜଲ୍ (ପ୍ରଜତ୍ୟକ ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ) 
ଏବଂ ଅଟଳ ଭୂଜଳ ଜଯାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇରଲିା। 
ଜଳ ଶକ୍ତସି ଅଭସିଯାନର ମହତ୍ୱ ଜହଉଛସି ଜଯ ଏହସି ଅଭସିଯାନ 
ଉଭୟ ସହରାଂଚଳ ଓ ଗ୍ାମାଂଚଳଜର ପରସିବ୍ୟାପ୍ତ । 
ଜମୌସମୁୀ ଆସସିବା ପାଇ ଁ ଏଜବ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଳ୍ପ କସିଛସି 
ସପ୍ତାହ ବାକସି ଅଛସି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କର ଲକ୍୍ୟ ଜହଉଛସି 
ପଷୁ୍କରସିଣୀ, ଜଳାଶୟ ଓ କୂପଗଡୁସିକ ପରସିଷ୍କାର କରସିବା 
କାଯତ୍ତ୍ୟ ତରା ନାଳ ନଦ୍ତ୍ତମାଗଡୁସିକର ପଜଙ୍କାଦ୍ଧାର କାଯତ୍ତ୍ୟ 
ଜମୌସମୁୀ ପହଂଚସିବା ପବୂତ୍ତରୁ ଜଶଷ ଜହାଇଯସିବା ଉଚସିତ୍ । 
ଜଳ ସଂରକ୍ଣର କ୍ମତା ବୃଦ୍ଧସି ସହସିତ ବଷତ୍ତାଜଳ ପ୍ରବାହଜର 
ପ୍ରତସିବନ୍କ େୂର କରାଯସିବା ଆବଶ୍ୟକ । 

‘ବର୍ଭଷା ଜଳ ସଂଗ୍ହ’ ଅରିଯଷାନ ଉପନ୍ର ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହତେ,ି
ଜଳ ପ୍ରତସି ଆମର ମଜନାଭାବ ବେଳସିଜଲ, ପ୍ରକୃତସି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମରତ୍ତନ କରସିବ । ଜସନାଜର ଏକରା ଅଜନକରର 
କୁହାଯାଏ ଜଯ ଶାନ୍ସି ପାଇ ଁତୁଜମ ଜଯଜତ ପ୍ରୟାସ କରସିବ, ଯଦୁ୍ଧ ସମୟଜର ତୁଜମ ଜସତସିକସି କମ ରକ୍ତପାତର 
ସମଖୁୀନ ଜହବ । ମୁ ଁଭାବୁଛସି ଏହସି ନସିୟମ ଜଳ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ପ୍ରଯଜୁ୍ୟ । ବଷତ୍ତା ପବୂତ୍ତରୁ ଯେସି ଆଜମ କଠସିନ ପରସିରେମ 
କରସିବା ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଣ ପାଇ ଁଜଯାଜନା କରସିବା ତାଜହଜଲ ଆଜମ ସମସ୍ତ ଗତସିବସିଧକିୁ ଠପ ୍କରସିଜେଇ 
ସାଧାରଣ ମଣସିଷକୁ େୁଃଖ େୁଦ୍ତ୍ତଶା ଆଣସିଜେବା ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାୟନର ପରସିସ୍ସିତସି 
ଉପଜୁାଉରବିା େୁଭ୍ଦିକ୍ ସମୟଜର ଜକାଟସି ଜକାଟସି ଟଙ୍କାର କ୍ତସିକୁ ଏଡାଇ ଜେଇପାରସିବା । ଶାନ୍ସି ସମୟଜର ଝାଳ 
ବୁହାଇବାର ମନ୍ତ ଯଦୁ୍ଧ ସମୟ ପାଇ ଁଜଯମସିତସି ଜରୁରୀ,  ବଷତ୍ତା ପବୂତ୍ତରୁ ଜୀବନ ରକ୍ା କରସିବା ପାଇ ଁଯେସି ଆଜମ 
ଅଧକି ପ୍ରୟାସ କରସିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜସତସିକସି ଲାଭୋୟକ ଜହବ ।

l	ଆମର ପବୂତ୍ତପରୁୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଜଯଉ ଁଜଳ 
ଜଯାଗାଇ େସିଆଯାଇଛସି ତାହାକୁ ଭବସିଷ୍ୟତ ପସିଢୀ ପାଇ ଁଉବଲବ୍ଧ 
କରାଇବା ଆମର ୋୟସିତ୍ୱ । ଜଳ ସଂରକ୍ଣ ପାଇ ଁଆଜମ 
ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ଜହବା ଉଚସିତ୍ ।

l	ମୁ ଁଚାହୁଛଁସି ବଷତ୍ତା ଆସସିବା ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଏମଜସିଏନଆରଇଜସିଏର ପ୍ରତସିଟସି 
ପଇସା ଏହସି କାଯତ୍ତ୍ୟ ପାଇ ଁବସିନସିଜଯାଗ ଜହଉ । ଜଳ ସମନ୍୍ୀୟ ପ୍ରସୁ୍ତତସି 
ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜକୌଣସସି ଜକ୍ତ୍ରଜର ଏମଜସିଏନଆରଇଜସିଏର ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ ଜହବା ଉଚସିତ୍ ନୁଜହ ଁ।

l	ଆମର ଜଳ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଆମର ଜଳ ସଂଜଯାଗ ଉପଜର ଭାରତର 
ବସିକାଶ ଓ ଆତ୍ନସିଭତ୍ତରଶୀଳତାର ଲକ୍୍ୟ ନସିଭତ୍ତର କଜର ।.

l	ସ୍ାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପ୍ରରମ ରର ପାଇ ଁଜଗାଟସିଏ ସରକାର ଜଳ 
ପରୀକ୍ଣ ଉପଜର ଗରୁୁତ୍ୱ ଜେଇ କାଯତ୍ତ୍ୟ କରୁଛସି । ପ୍ରଜତ୍ୟକ ଗ୍ାମଜର 
ଅତସି କମଜର ୫ଜଣ ଶସିକ୍ସିତ ମହସିଳା ଜଳର ପରୀକ୍ଣ କରୁଛନ୍ସି । 
ଜଳ ପରସିଚାଳନା ଜକ୍ତ୍ରଜର ଆଜମ ଆମର ଭଗସିନୀ ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ 
ଭୂମସିକାକୁ ଜଯଜତ ଅଧକି ଜପ୍ରାତ୍ସାହସିତ କରସିପାରସିବା ଜସତସିକସି ଅଧକି 
ସଫଳତା ସନୁସିଶ୍ଚସିତ ଜହାଇପାରସିବ । ଚାଲନ୍ତୁ ବଷତ୍ତା ଜଳ ଅମଳ 
ଅଭସିଯାନକୁ ସଫଳ କରସିବା ।

Scan QR code to listen to Prime Minister's 
full speech

l	ଜାତସିସଂଘର ଏକ ରସିଜପାଟତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ପାଖଜର 
ବସିଶ୍ୱର ସମେୁାୟ ଜଳର ୪ ପ୍ରତସିଶତ ରହସିରବିାଜବଜଳ ବସିଶ୍ୱ 
ଜନସଂଖ୍ୟାର ୧୮ ପ୍ରତସିଶତ ଏହସି ଜେଶଜର ବସବାସ କରନ୍ସି ।

l	ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂତଳ ଜଳ ପରସିଷେ ଅନୁସାଜର, ଭାରତଜର 
ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର େୃତଗତସିଜର ହ୍ାସ ପାଇବାଜର ଲାଗସିଛସି । 
ବସିଶ୍ୱର ସମେୁାୟ ଭୂତଳ ଜଳର ୨୪ ପ୍ରତସିଶତ ଆମ ଜେଶଜର 
ବ୍ୟବହୃତ ଜହଉଛସି । ଆଜମ ବ୍ୟବହାର କରୁରବିା ଜଳର 
ଶତକଡା ୪୦ ଭାଗ ଭୂତଳ ଜଳରୁ ଉପଲବଧ ଜହଉଛସି । 
ଜମାଟ ବ୍ୟବହାର ଜଯାଗ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଭୂତଳ ଜଳର 
ପରସିମାଣ ଜହଉଛସି ୪୩୨ ବସିଲସିଅନ୍ କୁ୍ୟବସିକ ମସିଟର ।

l	ନୀତସି ଆଜୟାଗର ସେ୍ୟତମ ରସିଜପାଟତ୍ତଜର, ୨୦୩୦ ମସସିହା 
ସଦୁ୍ଧା ଭାରତର ଜଳ ଚାହସିୋ ଦ୍ୱସିଗଣୁସିତ ଜହବାର ଆକଳନ 
କରାଯାଇଛସି ।
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Special reportସ୍ାଧୀନତାର ଅମତୃ ମଜହାତ୍ସବ

ଜେଶ ଏହାର ସ୍ାଧୀନତାର ୭୫ତମ ବାଷ୍ଦିକୀ ପାଳନ କରୁଛସି ।  ଏହସି ଉତ୍ସବ ଜେଶର ବସିକାଶ ଯାତ୍ରାର 
ଏକ ମାଇଲଖଂୁଟ ଭାଜବ ପ୍ରମାଣସିତ ଜହବାକୁ ଯାଉଛସି, ଜଯଉଠଁାଜର ଆଗାମୀ ୨୫ ବଷତ୍ତ ନସିମଜନ୍ 

ଶତବାଷ୍ଦିକୀର ଶପର ନସିଆଯସିବ । ରାଷ୍ଟକ୍ନସିମତ୍ତାଣର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ନସିମଜନ୍ ଯବୁପସିଢୀର ଆକାଂକ୍ା 
ଏବଂ ନବଭାରତର ସ୍ପକୁ୍ ସାକାର କରସିବା ନସିମଜନ୍ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମକୁ 

ଜପ୍ରରଣା ଜନବାକୁ ଜହବ । ଏହସି ଅବସରଜର ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡସିଆ ସମାଚାର ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମର ଅନବେ୍ୟ 
ନାୟକମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାରା ସନ୍ସିଜବଶସିତ ସ୍ତନ୍ତ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଁନସିଷ୍ପତସି ଜନଇଛସି..

ବ୍ସି ଟସିଶ ଜଗାଲାମସିର ଯଆୁଳସିରୁ ନସିଜକୁ ମକୁୁଳାଇବା 
ପାଇ ଁ ଜକାଟସି ଜକାଟସି ଭାରତୀୟ କସିଭଳସି ଅକ୍ାନ୍ 
ପରସିରେମ କରସିରଜିଲ ତାହାରସି  ପଷୃ ୍ଠଭୂମୀଜର ଜେଶ 

ସ୍ାଧୀନତାର ୭୫ ତମ ବାଷ୍ଦିକୀ ପାଳନ ଅଧକି ଗରସିମାମୟ 
ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ଜହାଇଯାଉଛସି । ଏହସି ଉତ୍ସବ ଅବସରଜର 
ଭାରତର ଚସିରନ୍ନ ପରମ୍ପରା, ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମର 
ଝଲକ ଏବଂ ସ୍ାଧୀନ ଭାରତର ବସିକାଶର ମହତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
ମହୁୁର୍ତ୍ତ ଆେସି ପ୍ରେଶ୍ଦିତ ଜହବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର 
ଜମାେୀଙ୍କ ଭାଷାଜର, “ରାମଙ୍କ ସମୟଜର, ମହାଭାରତର 
କୁରୁଜକ୍ତ୍ରଜର, ହଳେୀଘାଟର ଯଦୁ୍ଧଭୂମୀଜର, ଶସିବାଜୀଙ୍କ 
ରଣହୁଙ୍କାର ସମୟଜର ଅନ୍ୟାୟ, ଜଶାଷଣ ଏବଂ ହସିଂସା 
ବସିଜରାଧଜର ଭାରତର ଜଯଉ ଁ ଜଚତନା ରହସିରଲିା 
ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମଜର ଭାରତର ପ୍ରଜତ୍ୟକ ଅଂଚଳ, 
ଜରେଣୀ ଓ ସମାଜଜର ଜସହସି ସମାନ ଜଚତନା, ସମାନ 

ଅେମ୍ୟ ବୀରତା ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳସିତ ଜହଉରଲିା ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଏକରା ମଧ୍ୟ କହସିରଜିଲ ଜଯ, ଜକାଲ ବସିଜ୍ାହ 

ଜହଉ କସି ଜହା ଆଜନ୍ାଳନ, ଖାସସି ବସିଜ୍ାହ କସିମା୍ ସାନ୍ାଳ ବସିପ୍ଳବ, 
ଚାଚର ନାଗା ଆଜନ୍ାଳନ କସିମା୍ କୁକା ବସିପ୍ଳବ, ଭସିଲ୍ ଆଜନ୍ାଳନ 
ବା ମଣୁ୍ଡା କ୍ରାନ୍ସି, ସନ୍ୟାସୀ ଆଜନ୍ାଳନ କସିମା୍ ରାଜମାସସି ବସିଜ୍ାହ, 
କସିଟୁର ଆଜନ୍ାଳନ, ଟ୍ାଭାନଜକାର ଆଜନ୍ାଳନ, ବଜଦ୍ତ୍ତାଲସି  
ସତ୍ୟାଗ୍ହ, ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ହ, ସମଲ୍ପରୁ ବସିବାେ, ଚୁଆର 
ବସିଜ୍ାହ, ବୁଜନ୍ଲ ଆଜନ୍ାଳନ .. ଏଭଳସି ଅଜନକଗଡୁସିଏ 
ଆଜନ୍ାଳନ ଓ ବସିଜ୍ାହ ରହସିଛସି ଯାହା ପ୍ରଜତ୍ୟକ କାଳଖଣ୍ଡଜର 
ଜେଶର ପ୍ରତସିଟସି ଭାଗଜର ସ୍ାଧୀନତାର ବହ୍ସିକୁ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳସିତ 
କରୁରଲିା । ଜେଶର ସଂସ୍କତୃସି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସରୁକ୍ା ଜେବା 
ପାଇ ଁ ଶସିଖ ଗରୁୁ ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତସି, ଜପ୍ରରଣା, 
ଜବୈରାଗ୍ୟ ଓ ବଳସିୋନ  ଶସିଖାଇରଲିା । ଜତଣ,ୁ ଜସହସିସବୁ 
ସଂଘଷତ୍ତଗଡୁସିକୁ ବାରମା୍ର ସ୍ମରଣ କରସିବାକୁ ପଡସିବ ।

ଜଭଲୁ ମହସିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ଜପ୍ରରଣା ପାଲଟସିଜଲ; 
ଖେୁୀରାମ ଜବାଷ ଯବୁପସିଢୀ 

ପାଇ ଁଶକ୍ତସିର ଉତ୍ସ
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ନ୍ରଲୁ ନଷାଚଆିର: ନ୍ଯଉ ଁ
ରଷାଣୀ ବ୍ିଟିିଶମଷାନଙ୍କ 

ନ୍ମରୁଦଣ୍କୁ ନ୍ଦଷାହଲଷାଇ 
ନ୍ଦଇଥନି୍ଲ

ଜଭଲୁ ନାଚସିଆର ତାମସିଲନାଡୁର ପ୍ରରମ ରାଣୀ ରଜିଲ ଯସିଏକସି ବ୍ସିଟସିଶ ଶାସନ ବସିଜରାଧଜର ସଂଗ୍ାମ କରସିରଜିଲ । ରାମନାରପରୁମର 
ବାସସିନ୍ା ଜଭଲୁ ବସିବାହ ପଜର ଶସିବଗଙ୍ଗାର ରାଣୀ ଜହାଇରଜିଲ । ୧୭୭୨ମସସିହାଜର ଶସିବଗଙ୍ଗାକୁ ଅକ୍ତସିସିଆର କରସିବା ପାଇ ଁ

ବ୍ସିଟସିଶମାଜନ ଆକ୍ରମଣ କରସିରଜିଲ । ବ୍ସିଟସିଶମାନଙ୍କ ସହ କରା ଜହବା ପାଇ ଁତାଙ୍କ ସ୍ାମୀ େୂତ ପଠାଇରଜିଲ କସିନ୍ତୁ ବ୍ସିସିଟସିଶ ଜସନା ତାଙୁ୍କ 
ଆକ୍ରମଣ କରସି ହତ୍ୟା କରସିରଜିଲ । ଏହା ଜଭଲୁଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ାମୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟର ପ୍ରତସିଜଶାଧ ଜନବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା । ଉେୟଲଙ୍କ ଜନତୃତ୍ୱଜର 
ତାଙ୍କ ପ୍ରତସି ମାରୁେୁ ଭ୍ାତା, ବସିଶସିଷ୍ଟ ଜସନାପତସି, ଅନୁଗାମୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗରକ୍ୀଙ୍କ ସମରତ୍ତନ ରଲିା । ଇତସିମଧ୍ୟଜର ଜକୌଣସସିମଜତ ବ୍ସିସିଟସିଶମାଜନ 
ଉେୟଲଙୁ୍କ ଗସିରଫ କରସିଜନଇ ଜଭଲୁ ନାଚସିଆରଙ୍କ ସମ୍ପକତ୍ତଜର ଜାଣସିବା ପାଇ ଁତାଙୁ୍କ ନସିଯତ୍ତ୍ୟାତନା ଜେଇରଜିଲ । ଉେୟଲ କସିଛସି ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରକାଶ କରସିନରଜିଲ ଏବଂ ପଜର ଇଂଜରଜମାଜନ ତାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରସିରଜିଲ । ସାହସୀ ଜଭଲୁ ମହସିଳାମାନଙ୍କ ଏକ ଜସନା େଳ ଗଠନ 
କଜଲ ଏବଂ  ଉେୟଲ ଜରଜସିଜମଂଟ ନାମଜର ଏହାକୁ ନାମସିତ କଜଲ । ଏହସି ବାଟାଲସିଅନର ଜନତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ବସିଶ୍ୱସ୍ତ କୁଇଲସି ନସିକଟଜର 
ରହସିରଲିା । ଜସ ଜକଜତକ ମହସିଳା ଗରସିଲା ଜଯାଦ୍ଧାଙୁ୍କ ଏକ ଅଭସିଯାନଜର ନସିଜୟାଜସିତ କରସିରଜିଲ କସିନ୍ତୁ ଜଯଜତଜବଜଳ ଇଂଜରଜମାଜନ 
ତାଙୁ୍କ କାବୁ କରସିଜନଇରଜିଲ ଜସଜତଜବଜଳ ଜସମାଜନ ଏକ ଜଗାଳାବାରୁେ ଭଣ୍ଡାରଜର ପଶସି ନସିଆ ଁ ଲଗାଇ ଜେଇରଜିଲ । ଏହସି 
ଅଭସିଯାନଜର କୁଇଲସି ପ୍ରାଣ ହରାଇରଜିଲ । ଜଭଲୁ ନାଚସିଆର ଶସିବଗଙ୍ଗାକୁ ବ୍ସିଟସିଶମାନଙ୍କଠାରୁ ମକୁ୍ତ କରସି ସସିଂହାସନ ଆଜରାହଣ 
କରସିରଜିଲ । ଜସ େୀଘତ୍ତ ୧୦ ବଷତ୍ତ ଶାସନ କରସିରଜିଲ । ଭାରତ ସହ ମସିରେଣ ଜହବା ପବୂତ୍ତରୁ ତାଙ୍କ ପରସିବାର ୧୯୪୭ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଶସିବଗଙ୍ଗାକୁ 
ଶାସନ କରସିରଜିଲ । ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣାଜରତ୍ତ ଭାରତ ସରକାର ୨୦୦୮ ମସସିହାଜର ଏକ ଡାକଟସିକଟ ଉଜନ ମାଚନ କରସିରଜିଲ ।

ଖଦୁୀରଷାମ ନ୍ବଷାର: ଜନ୍ଣ ବପି୍ଳବୀ ଯିଏ ଅନ୍ୟମଷାନଙୁ୍କ ଜଷାଗ୍ତ 
କରିବଷା ପଷାଇ ଁନଜି ଜୀବନ ଉତ୍ସଗ୍ଭ କରିନ୍ଦଇଥନି୍ଲ

ସ୍ାଧୀନତା ପାଇ ଁ ଭାରତର ସଂଗ୍ାମଜର ଖେୁୀରାମ 
ଜବାଷ ଅନ୍ୟତମ ସବତ୍ତକନସିଷ ୍ଠ ବସିପ୍ଳବୀ ରଜିଲ ଯାହାଙ୍କର 

ନସିଃସ୍ାରତ୍ତପର ଜସବା ତରା ଜେଶ ପାଇ ଁ ବଳସିୋନ ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ଜପ୍ରରଣା ଜେଇରଲିା । ୧୯୦୮ ମସସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରସିଖଜର 
ମାତ୍ର ୧୮ ବଷତ୍ତ ବୟସଜର ବସିହାରର ମଜୁାଫରପରୁ ଜସିଲ୍ା 
ଜଜଲଜର ଖେୁୀରାମ ଜବାଷଙୁ୍କ ଫାଶୀ େସିଆଯାଇରଲିା । 
ଖେୁୀରାମ ଜବାଷ ୧୮୮୯ ମସସିହା ଜସଜପ୍ଟମର୍ ୩ ତାରସିଖଜର 
ଅବସିଭକ୍ତ ବଙ୍ଗଳାର ମସିେନାପରୁ ଜସିଲ୍ାର ଏକ ଜଛାଟ ଗାଜଁର 

ଜନ ମଗ୍ହଣ କରସିରଜିଲ । ଅତସି ଜଛାଟ ଅବସ୍ାଜର ନସିଜ 
ପସିତାମାତାଙୁ୍କ ହରାଇବା ପଜର ଜସ ତାଙ୍କ ବଡଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ପ୍ରତସିପାଳସିତ ଜହାଇରଜିଲ । ୧୯୦୫ ମସସିହାଜର ବଙ୍ଗ ବସିଭାଜନ 
ପଜର ଜସ ସ୍ାଧୀନତା ଆଜନ୍ାଳନଜର ଜଯାଗ ଜେଇରଜିଲ ଏବଂ 
ସଜତ୍ୟନ୍ ଜବାଷଙ୍କ ଅଧନିଜର ତାଙ୍କର ବସିପ୍ଳବୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ 
କରସିରଜିଲ। ଜଜଣ ନଷି୍ଠୁର ବ୍ସିଟସିଶ ଅଧକିାରୀ କସିଙ୍ଗସଜଫାଡତ୍ତଙୁ୍କ 
ହତ୍ୟା କରସିବାର ୋୟସିତ୍ୱ ଖେୁୀରାମଙୁ୍କ େସିଆଯାଇରଲିା ଏବଂ 
ଏରପିାଇ ଁ ଜସ ମଜୁାଫରପରୁଜର ପହଂଚସିରଜିଲ । ସଜୁଯାଗ 
ଜେଖ ିଜସ କସିଙ୍ଗସଜଫାଡତ୍ତଙ୍କ ବଗସି ଉପଜର ଜବାମା ଫସି ଙ୍ଗସି ରଜିଲ 
କସିନ୍ତୁ ଜସହସି ଗାଡସିଜର କସିଙ୍ଗସଜଫାଡତ୍ତ ନରଜିଲ ବରଂ ଏହସି 
ଆକ୍ରମଣଜର ଅନ୍ୟ ଜଜଣ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ କନ୍ୟା ନସିହତ 
ଜହାଇରଜିଲ । ଏହସି ଘଟଣା ପଜର ପଲୁସିସ ୍ଖେୁୀରାମ ଜବାଷଙ୍କ 
ପଛଜର ପଡସିଯାଇରଲିା ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ଗସିରଫ କରାଯାଇ 
ମତୁୃ୍ୟେଣ୍ଡ େସିଆଯାଇରଲିା । ଜସଜତଜବଜଳ ତାଙୁ୍କ ମାତ୍ର 
୧୮ ବଷତ୍ତ ୮ ମାସ ୮ େସିନ ବୟସ ଜହାଇରଲିା । ଏଜତ କମ ୍
ବୟସଜର ବସିପ୍ଳବୀ ଭାଜବ ଶେୀେ ଜହବା ଜେଶର ଜକାଟସି ଜକାଟସି 
ଜଲାକଙୁ୍କ ଜୋହଲାଇ ଜେଇରଲିା ଏବଂ ଜସମାନଙୁ୍କ ସ୍ାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ାମଜର ଜଯାଗ ଜେବା ପାଇ ଁଉତ୍ସାହସିତ କରସିରଲିା । ଜସ 
ଏକ ଚସିରନ୍ନ ଜପ୍ରରଣା ଭାଜବ ରହସିଆସସିଛନ୍ସି ।  
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ନ୍ମଧଷାର ପରୀକ୍ଣ
ଏବଂ

ଦକ୍ତଷାକୁ 
ପ୍ଷାଥମିକତଷା

୨୦୧୮ ରମ ମଦୋସରର ସ୍ଦୋପିତ ରହବଦୋ ପରଠଦୋରୁ ଜଦୋତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଦୋ (ଏନଟିଏ) , ଏକ ଅନୁଷଦ୍ୋନ �ଦୋବରର ଉ�ଦୋ 
ରହଦୋଇଛି, �ଦୋହଦୋ ଅନୁସନ୍ଦୋନ �ିତିକ ଅନ୍ତଜ୍ଗଦୋତୀୟ ମଦୋନକ, ଦକ୍ଷତଦୋ ଏବଂ ପଦୋରଦଶଷିତଦୋ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷଣର ଧଦୋରଣଦୋରର 
ପରିବତ୍ଗନ ଆଣରିଦଇଛି । ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ରଶୈକି୍ଷକ ପ୍ରତିଷଦ୍ୋନରଡୁିକର ରଶ୍ଷ ୍ନୀତିରଡୁିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏନଟିଏ ଆମ ରଦଶରର 
ପିଲଦୋମଦୋନଙ୍କର ରବୌଦ୍ିକ ସ୍ରର ମଲୂ୍ଦୋୟନ ପ୍ର୍ିୟଦୋରର ଏକ ବିରଦୋଟ ପରିବତ୍ଗନ ଆଣଛିି । ପ୍ରଥମ ଥର ପଦୋଇ,ଁ ରକବେ ରମଧଦୋ 
ତଦୋଲିକଦୋ ନୁରହ ଁବରଂ ଏକ ରମଧଦୋ �ିତିକ ଶକି୍ଷଦୋ ବ୍ବସ୍ଦୋ ଉପରର ବିରଶଷ ଧ୍ୟଦୋନ ଦିଆ�ଦୋଉଛି ।
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ଆପଣ ଅଧକିାଂଶ ସମୟଜର ଲକ୍୍ୟ କରସିରଜିବ ଜଯ ଜଗାଟସିଏ 
ପସିଲା ଡାକ୍ତର ଜହବାକୁ ଚାଜହ ଁ, କସିନ୍ତୁ ତା’ର ଅଭସିଭାବକ ବା 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରସିସ୍ସିତସି ତାକୁ ଇଞ୍ସିନସିୟରସିଂ ଆଡକୁ ମହୁାଇଁେସିଏ । 
ଏହା ଖବ୍ୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା । ଫଳସ୍ରୂପ, ପରସିକ୍ାରତ୍ତୀ ନସିଜ 
ପସନ୍ର ବସିଷୟବସୁ୍ତ ବା ଅନୁଷ ୍ଠାନ ଚୟନ କରସିବା ନସିମଜନ୍ 
ପ୍ରତସିଜଯାଗୀତାମଳୂକ ପରୀକ୍ାଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାଙ୍କ 
ପାଇପାରନ୍ସି ନାହସି ଁ। ଏଭଳସି ପରସିସ୍ସିତସିଜର, ତା ନସିକଟଜର ଜକବଳ 
େୁଇଟସି ବସିକଳ୍ପ ରହସିଯାଏ- ପରବତତ୍ତୀ ବଷତ୍ତ ପରୀକ୍ା ଜେବା ପାଇ ଁ
ପନୁଃପ୍ରସୁ୍ତତସି କସିମା୍ ନସିଜର ପସନ୍ ନରବିା ଅନ୍ୟ ବସିଷୟବସୁ୍ତର 
ଅଧ୍ୟୟନ କରସିବା । ବସିକଶସିତ ରାଷ୍ଟକ୍ମାନଙ୍କଜର ଜଯଭଳସି 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତସିଭା ଓ ଜଯାଗ୍ୟତା ଚସିହ୍ଟ କରସି ଜସମାନଙୁ୍କ 
ଜସହସି ଜକ୍ତ୍ରକୁ ଆକଷ୍ଦିତ କରାଯାଉଛସି ଭାରତଜର ଜକଜବ ମଧ୍ୟ 
ଜସଭଳସି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇନାହସି ଁ। ବସିଜଶଷଜ୍ ଓ ଶସିକ୍ାବସିତମାନଙ୍କ 
ସହ ବସିସୃ୍ତତ ଆଜଲାଚନା ପଜର ଜକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବସିଜନଟ ୨୦୧୭ 
ନଜଭମର୍ ମାସଜର ସ୍ୟଂଶାସସିତ ଏବଂ ଆତ୍ନସିଭତ୍ତରଶୀଳ ପ୍ରମଖୁ 
ପରୀକ୍ଣ ସଂସ୍ା ଭାଜବ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଣ ସଂସ୍ା ଗଠନକୁ 
ଅନୁଜମାେନ କରସିଛସି ଯାହା ଜଜଣ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ାକୁ 
ଚସିହ୍ଟ କରସିବ ଏବଂ ତାକୁ ନସିଜ ବୃତସିର ସଠସିକ୍ ପସନ୍ କରସିବାକୁ 
ସକ୍ମ କରାଇବ । ଏହା ପ୍ରତସିଷ ୍ଠା ଜହବାର ମାତ୍ର ୩ ବଷତ୍ତର 
ଅବଧ ିମଧ୍ୟଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ସାମରତ୍ତ୍ୟର ଆକଳନ 
ପାଇ ଁଏନଟସିଏର ଜବୈଜ୍ାନସିକ ଆଭସିମଖୁ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ସଷୃ୍ଟସି  
କରସିଛସି। ଏନଟସିଏ ଜକବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଲୂ୍ୟାୟନ 
କରୁନାହସି ଁ, ବରଂ ପରୀକ୍ା ସମୟଜର ପ୍ରରପ୍ତ୍ରର ଉର୍ର 
ଜେଉରବିାଜବଜଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଜନ କସିଭଳସି ଉପାୟ ଅବଲମନ୍ 
କରୁଛନ୍ସି, ଜକଜତ ସମୟଜର ଜନଉଛନ୍ସି ଓ ଜସମାନଙ୍କର କସିଭଳସି 
ଜବାଧଗମ୍ୟତା ରହସିଛସି ଜସସବୁର ଆକଳନ କରସି ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜବାଡତ୍ତ 
ଏବଂ ବସିଜଶଷଜ୍ମାନଙୁ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପରସିବର୍ତ୍ତନ ନସିମଜନ୍ ପରାମଶତ୍ତ  
ଜଯାଗାଇ ଜେଉଛସି ।  ଶସିକ୍ା ଜକ୍ତ୍ରଜର ଏଜବ ଜେଖାଜେଉରବିା 
ଆହା୍ନଗଡୁସିକର ମକୁାବସିଲା କରସିବା ଏବଂ ଭାରତର ଉଜ୍ଳ 
ଭବସିଷ୍ୟତର ମଳୂେୂଆ ଗଠନ କରସିବା ଜହଉଛସି ଏହାର ଲକ୍୍ୟ। 
ବାସ୍ତବଜର ଭାରତଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଜନ ସମଖୁୀନ ଜହଉରବିା 
ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆହା୍ନ ଜହଉଛସି ସ୍କଲୁ ବା କଜଲଜ ଶସିକ୍ା ସମାପ୍ତ 

ଜଯଉମଁାଜନ ଜକବଳ ଜଗାଟସିଏ ବଷତ୍ତ ପାଇ ଁଚସିନ୍ା କରନ୍ସି, 
ଜସମାଜନ ଶସ୍ୟ ବୁଣସିରାଆନ୍ସି, ଜଯଉମଁାଜନ ଜଗାଟସିଏ 
େଶନ୍ସି ପାଇ ଁଚସିନ୍ା କରନ୍ସି ଜସମାଜନ ଫଳ ଗଛ 
ଲଗାଇରାଆନ୍ସି । କସିନ୍ତୁ ଜଯଉମଁାଜନ ପସିଢୀ ପସିଢୀ ପାଇ ଁ
ଚସିନ୍ା କରନ୍ସି, ଜସମାଜନ ମଣସିଷ ତସିଆରସି କରନ୍ସି । ଏହାର 
ଅରତ୍ତ ଜହଉଛସି, ଜଣଙୁ୍କ ଶସିକ୍ସିତ କରସି ତା ମଧ୍ୟଜର ସଂସ୍କାର 
ଭରସିବା ସହସିତ ତାକୁ ଜୀବନ ଜୀଇବଁା ନସିମଜନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରସିବା । ଜୀବନ ଗଠନର ଆଗ୍ହ ସହସିତ ଆଜମ କସିଭଳସି  
ଆମ ଶସିକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଅଧକି ଜୀବନ୍ କରସିପାରସିବା ।

ଲକ୍ ପରକ୍ାରତ୍ତୀ ପ୍ରତସିବଷତ୍ତ 
ବସିଭସିନ୍ ଶସିକ୍ାନୁଷ ୍ଠାନର 
ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା 
ଜେଇପାରସିଜବ ।
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ପ୍ନ୍ମଷାଦ କୁମଷାର ପଷାଶୱଷାନ ଗତବର୍ଭ ଜଷାତୀୟ ନ୍ଯଷାଗ୍ୟତଷା ପରୀକ୍ଷା (ଏନଇଟି)ନ୍ର କୃତକଷାଯ୍ଭ୍ୟ ନ୍ହଷାଇଥନି୍ଲ । ନ୍ସ ମଧ୍ୟ 
ଚଷାରି ବର୍ଭ ପନୂ୍ବ୍ଭ  ଏନଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନ୍ଦଇଥନି୍ଲ ଯଷାହଷା ନ୍ସନ୍ତନ୍ବନ୍ଳ ସିବଏିସଇ ଦ୍ଷାରଷା ପରିଚଷାଳିତ ନ୍ହଉଥଲିଷା । 
ରଷାରତନ୍ର ପ୍ନ୍ବଶକିଷା ପରିକ୍ଷାର ଢଷାଂଚଷାନ୍ର ପରିବତ୍ଭନ ଆଣିଥବିଷାର ନ୍ରେୟ ଏନଟିଏକୁ ନ୍ଦଇ ପ୍ନ୍ମଷାଦ କୁହତେି, “ 

ପବୂ୍ଭରୁ ଅଧକିଷାଂଶ ପ୍ର୍ନ ପସୁ୍ତକରୁ ଆସଥୁଲିଷା, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ବ ସମସଷାମୟିକ ପ୍ର୍ନ ଆସଛୁି, ଯଷାହଷା ତଷାତ୍କି ନୁନ୍ହ ଁଏବଂ ବ୍ୟଷାବହଷାରିକ 
ଜ୍ଷାନ ଉପନ୍ର ଆଧଷାରିତ । ଏନଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନ୍ଦଇଥବିଷା ମଦୁ୍ିକଷା ପ୍ସଷାଦ ମଣ୍ଳ କୁହତେି, “ ଅଫଲଷାଇନନ୍ର ପରୀକ୍ଷା 
କଷାରଣରୁ ପରୁଷା ଦିନ ନଷ୍ଟ ନ୍ହଷାଇ ଯଷାଉଥଲିଷା, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ବ ଅନଲଷାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ନ୍ଯଷାଗୁ ଁ ମଷାତ୍ର ୩ ଘଂଟଷାନ୍ର ପରୀକ୍ଷା 
ନ୍ଶର ନ୍ହଷାଇଯଷାଉଛି । ଓଏମଆର ଉତର ଖଷାତଷାନ୍ର ନ୍ଗଷାଲ ବୁଲଷାଇବଷା ବତ୍ଭମଷାନ ସହଜ ନ୍ହଷାଇଯଷାଇଛି, କଷାରଣ ପରୀକ୍ଷା 
କଷାଗଜ ଦଷାଖଲ କରିବଷା ପଯ୍ଭ୍ୟତେ ଏହଷାକୁ ପରିବତ୍ଭନ କରିବଷାର ବକିଳ୍ପ ରହିଛି ଯଷାହଷାକି ଅଫଲଷାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାନ୍ର ନଥଲିଷା ।” 
ପ୍ତିନ୍ଯଷାଗୀତଷାମଳୂକ ପରୀକ୍ଷା ପଷାଇ ଁପ୍ସୁ୍ତତ ନ୍ହଉଥବିଷା ଛଷାତ୍ରଛଷାତ୍ରୀମଷାନ୍ନ କୁହତେି ନ୍ଯ ଏନଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର ଅନଲଷାଇନ୍ ଢଷାଂଚଷା 
ମଧ୍ୟ କଷାଗଜ ବଂଚଷାଉଛି ଯଷାହଷା ପରିନ୍ବଶ ପଷାଇ ଁଉତମ ଏବଂ ତଷାତ୍କି ପ୍ର୍ନ ବଦଳନ୍ର ବ୍ୟଷାବହଷାରିକ ପ୍ର୍ନ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର 
ଗରୁୁତ୍ ବୃଦି୍ଧ କରୁଛି ଯଷାହଷା ପରିକ୍ଷାଥ୍ଭୀଙ୍କ ପ୍କୃତ ଜ୍ଷାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବଷାନ୍ର ସଷାହଷାଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ରନ୍ଦ୍ର ନ୍ମଷାଦୀ



ଏନଟିଏ ଦଷାୟିତ୍ ହ୍ଷାସ କରିଛ;ି ୟୁଜସିି, ସିବଏିସଇ ଏବଂ ଏଆଇସିଟିଇ 
ଶକି୍ଷାରିତକି କଷାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ଉପନ୍ର ଦୃଷି୍ଟନବିଦ୍ଧ କରିବ

ମନୁର୍ୟକୃତ 
ତ୍ରୁଟିର ପରିସର..

ଏଭଳସି ଜଟସିଳ ପ୍ରକ୍ରସିୟା ଜଯାଗୁ ଁପ୍ରତସିଟସି ସ୍ତରଜର 
ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତୃଟସି ନସିମଜନ୍ ଅବକାଶ ରହୁରଲିା । 

ଉତରଖାତାଜର ପରସିକ୍ାରତ୍ତୀ ଭୁଲ ଜରାଲ୍ ନମର୍ ଜଲଖବିା 
ଜହଉ ବା ଓଏମଆର ଖାତାଜର ପରସିକ୍ାରତ୍ତୀ ସଠସିକ୍ ବସିକଳ୍ପ 

ପାଇ ଁରବିା ଜଗାଲ ଉପଜର ୋଗ ମାରସିବାଜର ବସିଫଳ ଜହବା 
କାରଣ ଜଯାଗୁ ଁଏହାର ମଲୂ୍ୟାୟନ ଜହାଇନପରସିବା ଆେସି 

କାରଣରୁ ଏସବୁ ଘଟୁରଲିା । ଜସହସିଭଳସି ପରୀକ୍ା 
ପଜର ମଧ୍ୟ ଜାଣସିଶଣୁସି ଓଏମଆର ଖାତାଜର 

ଜହରଜଫର କରାଯସିବାର ସମ୍ଭାବନା 
ରହୁରଲିା ।

ପରୀକ୍ଷାଠଷାରୁ 
ମଲୂ୍ୟଷାୟନ ପଯ୍ଭ୍ୟତେ 

ଅନଷାବଶ୍ୟକ ଦୀଘ୍ଭ ପଥ
ସମସ୍ତ ପ୍ନ୍ବଶକିଷା ପରୀକ୍ଷା ପବୂ୍ଭରୁ ଅଫଲଷାଇନ୍ 
ରଷାବନ୍ର ନ୍ହଷାଇଆସଥୁବିଷାରୁ ଏରଳି ପରୀକ୍ଷା 

ପରିଚଷାଳନଷା କରୁଥବିଷା ସଂସ୍ଷାଗଡିୁକ ନକିଟକ ୁମଲୂ୍ୟଷାୟନ 
ନମିନ୍ତେ ଉତରଖଷାତଷା ପଠଷାଇବଷାନ୍ର ଗଡୁଷାଏ ସମୟର 
ଅପଚୟ ନ୍ହଉଥଲିଷା । ନ୍ବନ୍ଳନ୍ବନ୍ଳ ଉତରଖଷାତଷା 
ମଲୂ୍ୟଷାୟନ ନ୍ହବଷା ପନ୍ର ଫଳଷାଫଳ ନ୍ଘଷାରଣଷା ପଷାଇ ଁ

ମଷାନ୍ସରୁ ଅଧକି ସମୟ ଲଷାଗଥୁଲିଷା । ଫଳନ୍ର 
ଏହରିଳି ପରୀକ୍ଷାଗଡିୁକ ବର୍ଭନ୍ର ଥରୁଟିଏ 

ଅନୁଷ୍ତି ନ୍ହଷାଇପଷାରୁଥଲିଷା ।

ଅତରିିକ୍ ଦଷାୟିତ୍
ସ୍ାଧୀନତା ପଜର ଶସିକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ାଜର ଉନ୍ତସି 
ପାଇ ଁ ଅଜନକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛସି ଏବଂ 
ଜକଜତଗଡୁସିଏ ନସିୟନ୍ତକ ଓ ସଂସ୍ା ସ୍ାପନ 
କରାଯାଇଛସି ।  ଉଚ୍ ଶସିକ୍ାର ଉନ୍ତସି ନସିମଜନ୍ 
୧୯୫୬ ସମସିହାଜର ବସିଶ୍ୱବସିେ୍ୟାଳୟ ମଞ୍ରୁୀ 
କମସିଶନ୍ (ୟୁଜସିସସି) ସ୍ାପନ କରାଯାଇରଲିା । 
ସ୍କଲୁ ଶସିକ୍ା ପାଇ ଁ ୧୯୬୨ ମସସିହାଜର ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ମାଧ୍ୟମସିକ ଶସିକ୍ା ପରସିଷେ (ସସିବସିଏସଇ) ପ୍ରତସିଷ ୍ଠା 
କରାଗଲା । ଏହସିସବୁ ପ୍ରତସିଷ ୍ଠାନର କାଯତ୍ତ୍ୟ 
ପରସିସର ସମ୍ପକତ୍ତଜର ଉଜଲ୍ଖ କରାଗଲା । 
ଏହା ସଜତ୍ୱ ଏହସିସବୁ ସଂସ୍ାଗଡୁସିକ ଉପଜର 
ଅନ୍ୟ ଜକଜତକ ୋୟସିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। 
ଉୋହରଣ ସ୍ରୂପ, ୟୁଜସିସସିକୁ ସହକାରୀ 
ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ନସିଯକୁ୍ତସି ନସିମଜନ୍ ଜଯାଗ୍ୟତା 
ପରୀକ୍ା କରାଇବା ପାଇ ଁ ୋୟସିତ୍ୱ େସିଆଗଲା, 
ଯାହା ପ୍ରରମ ରର ପାଇ ଁଅନୁଷ ୍ଠସିତ ଜହାଇରଲିା। 
କସିଛସି ବଷତ୍ତ  ପଜର, ଏହସି ୋୟସିତ୍ୱ ସସିବସିଏସଇକୁ 
ହସ୍ତାନ୍ର କରାଗଲା । ବସିଭସିନ୍ ଜଯାଗ୍ୟତା 
ପରୀକ୍ା ପରସିଚାଳନା ନସିମଜନ୍ ପରୃକ୍ ଅନୁଷ ୍ଠାନ 
ଉପଜର ୋୟସିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛସି ।  ଜେଶଜର 
ଜବୈଷୟସିକ ଶସିକ୍ାର ଉନ୍ତସି ନସିମଜନ୍ ପ୍ରତସିଷ ୍ଠା 
କରାଯାଇରବିା ଅଖଳି ଭାରତୀୟ ଜବୈଷୟସିକ 
ଶସିକ୍ା ପରସିଷେ (ଏଆଇସସିଟସିଇ) ୨୦୧୮ ମସସିହା 
ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ବସିଭସିନ୍ ମ୍ୟାଜନଜଜମଂଟ ପ୍ରତସିଷ ୍ଠାନଜର 
ନାମ ଜଲଖାଇବା ପାଇ ଁସାଧାରଣ ପରସିଚାଳନା 
ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା (ସସିଏମଇଟସି) କରାଉରଲିା। 
ଏହା ଜକବଳ ଏହସିସବୁ ପ୍ରତସିଷ ୍ଠାନଗଡୁସିକର କାମ 
ଉପଜର ପ୍ରତସିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉନରଲିା, 
ବରଂ ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ାଗଡୁସିକ ପବୂତ୍ତ ନସିଦ୍ଧତ୍ତାରସିତ 
ଢାଂଚାଜର ପରସିଚାଳସିତ ଜହଉରଲିା ।

ପ୍ଚୁର ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତଷା...
ଜଯଜହତୁ ଏସବୁ ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା 
ଗଡୁସିକ ଅଫଲାଇନ୍ ଭାବଜର ଜହଉରଲିା 
ପ୍ରରପ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତସି, ମଲୂ୍ୟାୟନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କରସି ପରସିଜଶଷଜର ଫଳାଫଳ ଜଘାଷଣା 
ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ସମ୍ପରୁ୍ତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରସିୟାକୁ ଜଶଷ କରସିବା 
ପାଇ ଁ ପ୍ରଚୁର ସମଳ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା 
ପଡୁରଲିା । ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା ପରସିଚାଳନା 
ଭଳସି ଅତସିରସିକ୍ତ ୋୟସିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ନସିମଜନ୍ 
ସସିବସିଏସଇ ଏବଂ ଏଆଇସସିଟସିଇ ଭଳସି 
ପ୍ରତସିଷ ୍ଠାନ ଗଡୁସିକ ଜସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ 
ସମଳ୍ ବସିନସିଜଯାଗ କରସିବାକୁ ପଡୁରଲିା 
ଯାହାଫଳଜର ଜସମାନଙ୍କ ନସିଜ କାଯତ୍ତ୍ୟ 
ପ୍ରଭାବସିତ ଜହଉରଲିା ।
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କସିନ୍ତୁ ଏଜବ, ଉଚ୍ ଶସିକ୍ାନୁଷ ୍ଠାନଗଡୁସିକର ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା ଢାଂଚା ଅନ୍ଜତ୍ତାତୀୟ ନୀତସି ଅନୁସାଜର ପରସିବତ୍ଦିତ ଜହାଇଛସି । ଲଡତ୍ତ 
ମାକଜଲଙ୍କ ଶସିକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ା ଜକବଳ ଭାରତୀୟମାନଙୁ୍କ କସିରାଣୀ କରସିବାଜର ସୀମସିତ ରଲିା ଯାହା ଫଳଜର ଜସମାଜନ ଜକବଳ ଇଂରାଜୀ 
ଶସିଖପିାରସିଜବ ଏବଂ ବ୍ସିଟସିଶ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ସହ କରାବାତତ୍ତା କରସିପାରସିଜବ । େୁଃଖର କରା ଜଯ ଅନ୍ୟ ଜକୌଣସସି ସରକାର ଶସିକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ାକୁ 
ଅନ୍ଜତ୍ତାତୀୟ ମାନ ସହ ସମକକ୍ କରସିବା ପାଇ ଁଶସିକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ାଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରସିବତତ୍ତନ ଆଣସିବା ପାଇ ଁଯରାରତ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରସିନାହାନ୍ସି । 
ଉଚ୍ଶସିକ୍ାକୁ ବସିଶ୍ୱସ୍ତରର କରସି େକ୍ତା ସହ ଜଯାଗ୍ୟତାକୁ ନସିଭୁତ୍ତଲଭାବଜର ଚସିହ୍ଟ କରସିବା ସକାଜଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀଙ୍କ ଲକ୍୍ୟ ଦ୍ୱାରା 
ଉତ୍ସାହସିତ ଜହାଇ ଜେଶଜର ପ୍ରରମରର ପାଇ ଁଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଣ ସଂସ୍ା ଭଳସି ଏକ ପ୍ରତସିଷ ୍ଠାନ ସ୍ାପନ କରାଯାଇଛସି । ଏବଂ େୀଘତ୍ତ ୩୪ ବଷତ୍ତ ପଜର 
କାଯତ୍ତ୍ୟକାରୀ ଜହାଇରବିା ଜାତୀୟ ଶସିକ୍ା ନୀତସି ଜସହସି ଆଭସିମଖୁ୍ୟ ଉପଜର ପଯତ୍ତ୍ୟଜବଶସିତ ।

ନ୍ମଧଷା ତଷାଲିକଷାକୁ ପ୍ଷାଥମିକତଷା: ଏହଷା ଶକି୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଷାର ସବୁଠଷାରୁ ବଡ ଅପଷାରଗତଷା । 
ନ୍ଦଶର ସବୁ ଅଂଚଳର ଛଷାତ୍ରଛଷାତ୍ରୀମଷାନ୍ନ ସମଷାନ ପ୍ର୍ନପତ୍ର ପଷାଆତେ ି। ମଲୂ୍ୟଷାୟନ ପନ୍ର ନ୍ମଧଷା 
ତଷାଲିକଷା ଅନୁଯଷାୟୀ ନଷାମନ୍ଲଖଷା ନ୍ହଷାଇଥଷାଏ । ପ୍ର୍ନପତ୍ରଗଡିୁକ ସମ୍ପକ୍ଭନ୍ର ଛଷାତ୍ରଛଷାତ୍ରୀମଷାନଙ୍କ 
ମନ୍ନଷାରଷାବ ଜଷାଣବିଷା ପଷାଇ ଁନ୍କୌଣସି ପ୍ତସିଚୂନଷା ନଥଲିଷା । ଏହଷାକୁ ବୁଝବିଷା ପଷାଇ ଁଦୁଇଟି ପଥୃକ୍ 
ନ୍ବଷାଡ୍ଭ ଏବଂ ରଷାଜ୍ୟରୁ ଆଇଆଇଟି ଯଗୁ୍ମ ପ୍ନ୍ବଶକିଷା ପରୀକ୍ଷା ନ୍ଦଉଥବିଷା ଦୁଇ ଜଣ ଛଷାତ୍ରଙୁ୍କ 
ଉଦଷାହରଣ ରଷାନ୍ବ ନ୍ନବଷା । ଉରୟ ପ୍ର୍ନପତ୍ରର ଉତର ନ୍ଦଇଛତେ ି। ଏହ ିଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
କଷାହଷାକୁ ପ୍ର୍ନପତ୍ର ଅଧକି ସହଜ ମନ୍ନ ନ୍ହଷାଇଥଲିଷା, ପ୍ର୍ନପ୍ତ୍ରର ଉତର ନ୍ଦବଷା ପଷାଇ ଁକଷାହଷାକୁ କମ ୍
ସମୟ ଲଷାଗିଥଲିଷା ନ୍ସ ବରିୟନ୍ର ଜଷାଣବିଷା ପଷାଇ ଁପବୂ୍ଭରୁ ନ୍କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ ଉପଲବ୍ଧ ନଥଲିଷା । 
ଏରଳି ପ୍ନ୍ବଶକିଷା ପରୀକ୍ଷା ଗଡିୁକନ୍ର ସମଷାନତଷାର ଅରଷାବ ଥଲିଷା ଯଷାହଷା ନ୍ସଗଡିୁକୁ ଅତେଜ୍ଭଷାତୀୟ 
ମଷାନକ ଆଧଷାରନ୍ର ରିନ୍ନ କରୁଥଲିଷା ।

Special reportପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ
ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଣ ସଂସ୍ା



କରସିବା ମାଜତ୍ର ବଡ ବଡ ଶସିକ୍ାନୁଷ ୍ଠାନ ଗଡୁସିକଜର ବୃତସିଗତ ଶସିକ୍ା 
ପାଇ ଁନାମ ଜଲଖାଇବା ।.

ଜରେଷ୍ଠ ଶସିକ୍ାନୁଷ ୍ଠାନଗଡୁସିକଜର ଇଞ୍ସିନସିୟରସିଂ, ଜମଡସିକାଲ କସିମା୍ 
ମ୍ୟାଜନଜଜମଂଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଜର ନାମ ଜଲଖାଇବା ନସିମଜନ୍ 
ଇତସ୍ତତଃଭାଜବ ବସିଭସିନ୍ ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା ଜେବା ଜସସମୟର 
ରୀତସି ରଲିା । ବସିଭସିନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନସିମଜନ୍ ନସିୟମସିତ ବ୍ୟବଧାନଜର 
ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା ଅନୁଷ ୍ଠସିତ ଜହଉରଲିା । ଜସହସି ସମାନ 
ପରୁୁଣା ଢାଂଚା ଜେଶଜର େୀଘତ୍ତେସିନ ଧରସି ବଳବତର ରଲିା । 
ଏହସିସବୁ ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା ପରସିଚାଳନା ପଛଜର ଜବୈଜ୍ାନସିକ 
ଆଭସିମଖୁ୍ୟର ଅଭାବ ରହସିରଲିା ।

ଏହସିସବୁ କାରଣ ଜଯାଗୁ,ଁ ସମଗ୍ ଭାରତଜର ସବୁ ଉଚ୍ତର 
ଶସିକ୍ାନୁଷ ୍ଠାନଗଡୁସିକଜର ନାମ ଜଲଖାଇବା ଏବଂ ଗଜବଷଣା 
ଆଧାରଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତସିଭାକୁ ଚସିହ୍ସି ଏକ ବସିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ 
ପଦ୍ଧତସି ସଷୃ୍ଟସି  କରସିବା ନସିମଜନ୍ ୨୦୧୦ ମସସିହାଜର ଏକ କମସିଶନ୍ 
ପ୍ରତସିଷ ୍ଠା କରସିବା ବସିଷୟଜର ଚସିନ୍ା କରାଯାଇରଲିା । ଜତଜବ 
ଏହସି ଚସିନ୍ାଧାରାକୁ ବହୁ ବଷତ୍ତ ଧରସି ସ୍ଗସିତ ରଖାଯାଇରଲିା। 
୨୦୧୪ ମସସିହାଜର ଜଯଜତଜବଜଳ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ ସରକାର 
କ୍ମତାକୁ ଆସସିଜଲ ଜସଜତଜବଜଳ ଏହସି ଚସିନ୍ାଧାରା ଏକ 
ଆୟୁଧ ଭାବଜର ଉଭା ଜହାଇରଲିା । ପରସିଜଶଷଜର, ଜକନ୍ଦ୍ର 
କ୍ୟାବସିଜନଟ ଜସାସାଇଟସି ଜରଜସିଜଷ୍ଟକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ୧୮୬୦ ଅଧନିଜର 
ଏକ ଜସାସାଇଟସି ଭାଜବ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଣ ସଂସ୍ା (ଏନଟସିଏ)ର 
ଗଠନକୁ ମଞ୍ରୁୀ ପ୍ରୋନ କରସିରଲିା । ଉଚ୍ତର ଶସିକ୍ାନୁଷ ୍ଠାନ ପାଇ ଁ
ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା ପରସିଚାଳନା ନସିମଜନ୍ ଏକ ସ୍ୟଂଚାଳସିତ ଏବଂ 
ଆତ୍ନସିଭତ୍ତର ଅଗ୍ଣୀ ପରୀକ୍ଣ ଜକନ୍ଦ୍ର ଭାଜବ ୨୦୧୭ ନଜଭମର୍ 
୧୦ ତାରସିଖଜର ଏହାକୁ ମଞ୍ରୁୀ ପ୍ରୋନ କରାଯାଇରଲିା । 
୨୦୧୮ ଜମ ମାସଜର ଏହା ପଞ୍ସି କୃତ ଜହାଇରଲିା । ୨୦୧୮ 
ମସସିହା ଡସିଜସମର୍ ମାସଜର ପ୍ରରମ କରସି ଜାତୀୟ ପ୍ରଜବଶସିକା 
ପରୀକ୍ା ଏନଟସିଏ ଦ୍ୱାରା ପରସିଚାଳସିତ ଜହାଇରଲିା । ୧୪ ପ୍ରକାରର 
ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା, ଜଫଜଲାସସିପ ୍ପରୀକ୍ା ଏବଂ ବସିଶ୍ୱବସିେ୍ୟାଳୟ 
ଜଯାଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ା ଏନଟସିଏ ଦ୍ୱାରା ପରସିଚାଳସିତ ଜହାଇରାଏ। 
ଏନଟସିଏ ଦ୍ୱାରା ପରସିଚାଳସିତ ପରୀକ୍ାଗଡୁସିକଜର ଏପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ 
ପ୍ରାୟ ୧ ଜକାଟସି ୨୩ ଲକ୍ ପରୀକ୍ାରତ୍ତୀ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରସିଛନ୍ସି । 
ଭାରତଜର କଲମ ଓ କାଗଜବସିହୀନ ପରୀକ୍ା ପ୍ରଚଳନର ଜରେୟ 
ଏନଟସିଏକୁ େସିଆଯସିବ । ଭାରତୀୟ ଶସିକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ାଜର ସଂସ୍କାରର 
ଏହା ଆରମ୍ଭ ରଲିା ।
ପ୍ନ୍ବଶକିଷା ପରୀକ୍ଷାନ୍ର ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଷାନକ ପ୍ତଷିଷ୍ା..

ନାମଜଲଖା ନସିମଜନ୍ ପରସିକ୍ାରତ୍ତୀମାନଙ୍କର ସାମରତ୍ତ୍ୟକୁ ଏକ 
ଯରାରତ୍ତ ଉପାୟଜର ଆକଳନ କରାଯସିବା ଉଚସିତ୍ । ଏହା ଗଜବଷଣା 
ଭସିତସିକ ଜହବା ଉଚସିତ୍ ।  ଅନ୍ଜତ୍ତାତୀୟ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ 
ପ୍ରକ୍ରସିୟା ପାରେଶତ୍ତୀ ଓ ତ୍ରୁଟସିବସିହୀନ ଜହବା ଉଚସିତ୍ । େୀଘତ୍ତ ସମୟ 
ଧରସି ଏସବୁ ଆମ ସମଖୁଜର ଆହା୍ନ ଜହାଇ ରହସିରଲିା ଏବଂ 
ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଣ ସଂସ୍ାର ଶଭୁାରମ୍ଭ ପଜର ଏହାର ମକୁାବସିଲା 

କରାଯାଇପାରସିରଲିା ଜବାଲସି  ଏନଟସିଏର ଜଘାଷଣା ସମୟଜର 
ଜକନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମଳ୍ ବସିକାଶ ମନ୍ତୀ ୋୟସିତ୍ୱଜର ରବିା ପ୍ରକାଶ 
ଜାଭଜଡକର ମତ ଜେଇରଜିଲ । ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ାର 
ପ୍ରସୁ୍ତତସିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରସି ପରୀକ୍ା ପରସିଚଳାନା ଏବଂ ଉତର 
ଖାତାର ମଲୂ୍ୟାୟନ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ସମସ୍ତ ୋୟସିତ୍ୱ ଏନଟସିଏ ଉପଜର 
ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛସି । ୧୨ଟସି ପ୍ରମଖୁ ପରୀକ୍ା ଏବଂ ୨ଟସି 
ବସିଶ୍ୱବସିେ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ାର ସଫଳ ଆଜୟାଜନ ଏବଂ 
ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ତ୍ରୁଟସିହୀନ ଭାଜବ ସମ୍ପାେନ କରସିବା ଏନଟସିଏ 
ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଜହାଇପାରସିଛସି ।   ଉଚ୍ତର ଶସିକ୍ାଜର ନାମ 
ଜଲଖାଇବା ପାଇ ଁମାନର ଉନ୍ତସି ଏବଂ ସାକ୍ରତା ସ୍ତର ଭଳସି 
ଶସିକ୍ା ସମଖୁୀନ ଜହଉରବିା ସାମାଜସିକ ଆହା୍ନଗଡୁସିକ ଉପଜର 
ମଧ୍ୟ ଏନଟସିଏ ଧ୍ୟାନ ଜକନ୍ଦ୍ରସିତ କରୁଛସି । ପ୍ରରମ ରର ପାଇ ଁପରୀକ୍ା 
ଢାଂଚା ଉପଜର ପଯତ୍ତଜବଶସିତ ତର୍ୟର ମନସ୍ତାତ୍ୱସିକ ବସିଜଳେଷଣ 
ଅନ୍ଜତ୍ତାତୀୟ ପରୀକ୍ା ସଂସ୍ାଗଡୁସିକର ନୀତସି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତସି 
ପରୀକ୍ା ପଜର କରାଯାଉଛସି । ଜଜଣ ପରସିକ୍ାରତ୍ତୀ କସିଭଳସି ପରୀକ୍ା 
ଜେବା ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ଜହଉଛସି, କସିଭଳସି ପ୍ରରର୍ ଉତର ଜେଉଛସି, 
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୧୯୮୬ ଜାତୀୟ ଶସିକ୍ାନୀତସିଜର ଏନଟସିଏ ଭଳସି ଏକ ପ୍ରତସିଷ ୍ଠାନ 
ସ୍ାପନା ନସିମଜନ୍ ଆଜଲାଚନା କରାଯାଇରଲିା । ବତତ୍ତମାନର 
ସରକାର ୨୦୧୮ ମସସିହାଜର ଏନଟସିଏର ଗଠନକୁ ସମ୍ପରୁ୍ତ୍ତ 
କରସିଛନ୍ସି, ଯାହା ଗତ ୩୨ ବଷତ୍ତ ଧରସି ଜହାଇପାରୁନରଲିା । ଗତ 
୨ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଜର ଏନଟସିଏ ପ୍ରାୟ ୪୫ଟସି ପରୀକ୍ା ପରସିଚଳାନା 
କରସିଛସି, ଜଯଉରଁପିାଇ ଁ୧ ଜକାଟସି ୨୩ ଲକ୍ ପରସିକ୍ାରତ୍ତୀ ପଞ୍ସି କୃତ 
ଜହାଇରଜିଲ । ଏହସି ପରୀକ୍ା ମଧ୍ୟଜର ୩୩ଟସି ଭାଷା, ୧୩ଟସି 
ପରୀକ୍ାର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ୪୫୦ଟସି ବସିଷୟବସୁ୍ତ ରହସିଛସି । 
ମନସ୍ତାତ୍ୱସିକ ବସିଚାରଧାରା ବସିଜଳେଷଣ ଆଧାରଜର ଏହସି ପରୀକ୍ାର 
ପ୍ରରପ୍ତ୍ରଗଡୁସିକ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଛସି । ଯାହା ଆନ୍ଜତ୍ତାତୀୟ 
ମାନକର ପରୀକ୍ା ଗଡୁସିକଜର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇରାଏ ।

ଡକ୍ଟର ରନ୍ମଶ ନ୍ପଷାଖରିୟଷାଲ୍ ନଶିଙ୍କ
 ନ୍କନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ



ଜଗାଟସିଏ ପ୍ରରର୍ ଉତର ପାଇ ଁ ତାକୁ ଜକଜତ ସମୟ ଲାଗଛୁସି, 
ପ୍ରରଗ୍ଡୁସିକର ଅନୁବାେ ନସିଭୁତ୍ତଲ କସି ନାହସି ଁ, ଜଜଣ ଛାତ୍ର ଜଗାଟସିଏ 
ପ୍ରରରୁ୍ ହସିନ୍ୀ ଅଜପକ୍ା ଇଂରାଜୀଜର ବୁଝସିବାକୁ ଅଧକି ସମୟ 
ଜନଉଛସି କସି ନାହସି ଁଭଳସି ବସିଷୟ ଉପଜର ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛସି ।

ଏନଟସିଏ ବସିଜଶଷଜ୍ମାଜନ ବସିଭସିନ୍ ଅଂଚଳ କସିମା୍ ଜବାଡତ୍ତ 
ନସିବ୍ଦିଜଶଷଜର ଏହସିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଜର ତୁଳନାତ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ 
କରସିରାଆନ୍ସି; ଏକ ଡାଟାଜବସ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରସିରାଆନ୍ସି ଯାହା 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜବାଡତ୍ତ ଓ ଶସିକ୍ା ବସିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ର କରାଯାଏ । ଏହାକୁ 
ଭସିତସିକରସି  ଶସିକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ାଜର ଉନ୍ତସି କସିମା୍ ଶସିକ୍ାୋନର ପଦ୍ଧତସିଜର 
ପରସିବତତ୍ତନ ଉପଜର ଚସିନ୍ା କରାଯାଇପାଜର । ଶସିକ୍ା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମଜର ଉନ୍ତସି ନସିମଜନ୍ ମନସ୍ତାତ୍ୱସିକ ତର୍ୟର ବ୍ୟବହାର 
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ଆକଳନନ୍ର ଉନ୍ନତି
ପରୁୁଣାକାଳସିଆ ମଲୂ୍ୟାୟନ 
ପ୍ରଣାଳୀ ପରସିବଜତତ୍ତ ଭବସିଷ୍ୟତଜର 
ଆକଳନକୁ ଅଭସିନବ ଉପାୟ 
ମାଧ୍ୟମଜର ଉନ୍ତ କରସିବା 
ଉପଜର ଅଧକି ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଉଛସି । ପ୍ରତସିଷ ୍ଠା ଜହବା 
େସିନଠାରୁ ଏନ୍ ଟସିଏ ନସିରନ୍ର 
ଭାଜବ ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ାର 
ଆକଳନ ଉପଜର ଗଜବଷଣା 
ଚଳାଇ ଆସଛୁସି ।

ଗନ୍ବରଣଷା ନୀତ ିପ୍ସୁ୍ତତି
ଏନଟିଏ ମଲୂ୍ୟଷାୟନ କଷାଯ୍ଭ୍ୟ ସହତି 
ସଷାଧଷାରଣ ନ୍ଲଷାକଙ୍କ ସହ  ଜଡିତ 
ପ୍ସଙ୍ଗ ଉପନ୍ର ମଧ୍ୟ ଗନ୍ବରଣଷା 
କରିଥଷାଏ । ସମଗ୍ ନ୍ଦଶନ୍ର ନୀତ ି
ଆବଶ୍ୟକତଷା ପରୂଣ ନମିନ୍ତେ 
ବୃହତ ପରିମଷାଣର ଅତେଜ୍ଭଷାତୀୟ 
ତୁଳନଷାତ୍ମକ ସନ୍ବ୍ଭକ୍ଣର 
ତଥ୍ୟଗଡିୁକୁ କିରଳି ବ୍ୟବହଷାର 
କରଷାଯଷାଇପଷାରିବ ତଷାହଷା ମଧ୍ୟ 
ଏନଟିଏର କଷାଯ୍ଭ୍ୟସଚୂୀନ୍ର 
ଅତେରୁ୍ଭକ୍ ।

ସମଗ୍ତଷା: େସିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନଙ୍କ ସଜମତ ସମସ୍ତ ପରସିକ୍ାରତ୍ତୀଙ୍କ 
ନସିମଜନ୍ ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା ଜଯପରସି ଅନୁକୂଳ ଓ ନସିରଜପକ୍ 

ଜହବ ତାହା ସନୁସିଶ୍ଚସିତ କରସିବା ନସିମଜନ୍ ଏନଟସିଏ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ  
ପ୍ରତସିଶତୃସିବଦ୍ଧ । ପ୍ରଜତ୍ୟକ ପରୀକ୍ାଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ 

ସ୍ାରତ୍ତକୁ େୃଷ୍ଟସି ଜର ରଖ ିଏଭଳସି ପେଜକ୍ପ ନସିଆଯାଏ ।

ଦୁଇଥର ପରୀକ୍ଷା ନ୍ଦବଷାର ବକିଳ୍ପ
ସମଗ୍ ଜେଶଜର ଆଇଆଇଟସି ଏବଂ ଜମଡସିକାଲ 

କଜଲଜଗଡୁସିକଜର ନାମ ଜଲଖାଇବା ନସିମଜନ୍ ପବୂତ୍ତରୁ ବଷତ୍ତକୁ 
ରଜର ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଜଯାଗ୍ୟତା ତରା ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା 
(ଏନଇଇଟସି) କରାଯାଉରଲିା । ଏଭଳସି ଶସିକ୍ାନୁଷ ୍ଠାନଜର ନାମ 
ଜଲଖାଇବା ପାଇ ଁଜଯଉ ଁଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଜନ କଜଠାର ପରସିରେମ 
କରୁରଜିଲ ଜସମାନଙୁ୍କ ପରୁା ବଷତ୍ତଜର ଜକବଳ ଜଗାଟସିଏ ରର 
ସଜୁଯାଗ ମସିଳୁରଲିା । ଜଯଉ ଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଜନ ଚୟନରୁ 
ବଂଚସିତ ଜହଉରଜିଲ ଜସମାଜନ ଚସିନ୍ାଗ୍ସ୍ତ ଜହାଇପଡୁରଜିଲ 
କାରଣ ତା ପରବଷତ୍ତର ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା ଜେବାପାଇ ଁ
ଜସମାନଙୁ୍କ ଆହୁରସି ଜଗାଟସିଏ ବଷତ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜହବାକୁ ପଡସିବ। କସିନ୍ତୁ 
ଏଜବ ଏନଟସିଏ ଏହସି ପରୀକ୍ାଗଡୁସିକୁ ବଷତ୍ତକୁ େୁଇରର କରାଉଛସି 
। ନୂତନ ପଦ୍ଧତସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ େୁଇଟସି ପରୀକ୍ାଜର 
ରଖରିବିା ସବତ୍ତାଧକି ନମର୍ ଆଧାରଜର ଜମଧା ତାଲସିକାଭୁକ୍ତ 
ଜହବା ପାଇ ଁ ସକ୍ମ କରୁଛସି । ଅଧକି ନମର୍ ରଖବିା ଏବଂ 
ଜଗାଟସିଏ ମଲୂ୍ୟବାନ ବଷତ୍ତ ନଷ୍ଟ ନକରସିବାର ସଫୁଳ ହାସଲ 
କରାଇବା ଏହସି ନସିଷ୍ପତସିର ଲକ୍୍ୟ । ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର 
ସମୟ ଓ ଅରତ୍ତକୁ ସଂଚୟ କରସିବା ସହସିତ ଜଗାଟସିଏ ପ୍ରୟାସ 
ବସିଫଳ ଜହଜଲ ପରୁା ବଷତ୍ତ ପାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତସିର ଚାପକୁ ଲାଘବ 
କରସିରାଏ ।
ପ୍ଘଟ ମକୁ୍ ବ୍ୟବସ୍ଷା - ପ୍ତରିଷାର ନ୍ପ୍ଷାତ୍ସଷାହନ

ପବୂତ୍ତରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ା ଅଫଲାଇନଜର ଅନୁଷ ୍ଠସିତ 
ଜହଉରଲିା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରରପ୍ତ୍ର ଏବଂ ଓଏମଆର୍ 
ସସିଟ୍ େସିଆଯାଉରଲିା । ଓଏମଆର୍ ସସିଟଜର ପରସିକ୍ାରତ୍ତୀମାନଙୁ୍କ 
ୋଗ କରସିବାକୁ ପଡୁରଲିା ଅରବା ବଲ ଜପନଜର ସଠସିକ୍ ବସିକଳ୍ପ 
ସଂଲଗ୍ନ ଜଗାଲ ଉପଜର ଚସିହ୍ ଜେବାକୁ ପଡୁରଲିା। ପରୀକ୍ା 

Special reportପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ
ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଣ ସଂସ୍ା

କରାଯାଇରାଏ । ପ୍ରରପ୍ତ୍ରର ମାନକୁ ଆହୁରସି ଉନ୍ତ କରସିବା 
େସିଗଜର ଏହା ବସିଜଶଷଜ୍ମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରସିରାଏ। 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ତର୍ୟଜର ସମଦୃ୍ଧ ମନସ୍ତାତ୍ୱସିକ ବସିଜଳେଷଣ 
ଶସିକ୍ା ପଦ୍ଧତସିକୁ ଗଭୀର ଭାଜବ ଅଧ୍ୟୟନ କରସିବାଜର ଖବ୍ୁ 
େରକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଜହଉଛସି । ଏନଟସିଏର ଜଯାଜନାଜର ତସିନସିଟସି 
ପ୍ରମଖୁ  ବସିଷୟ ରହସିଛସି:

ଜେଶର ଶସିକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ାଜର ଏନଟସିଏ ଏକ ଜବୈପ୍ଳବସିକ 
ପେଜକ୍ପ, କସିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରର ୍ଜହଉଛସି ପରୀକ୍ା ଜେଉରବିା 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ କଣସବୁ ପରସିବତତ୍ତନ ଜହାଇଛସି ଏବଂ 
ଜସମାଜନ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ା ଦ୍ୱାରା କସିପରସି ଉପକୃତ ଜହଉଛନ୍ସି? 
ପ୍ରତସିବଷତ୍ତ ବସିଭସିନ୍ ପ୍ରତସିଜଯାଗୀତାମଳୂକ ପରୀକ୍ାଜର ୬୦ ଲକ୍ରୁ 
ଅଧକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏନଟସିଏ କସିଭଳସି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ାର 
କାଯତ୍ତ୍ୟକାରୀ କରସିଛସି । ଚାଲନ୍ତୁ ଏକରା ଜାଣସିବା..



NTA ସ୍ଷାପନଷା ପଛନ୍ର ସରକଷାରଙ୍କ ଉନ୍ଦ୍ଶ୍ୟ କ’ଣ ? 
ଭାରତଜର ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ାଜର ଆନ୍ତ୍ତଜାତସିକ ମାନେଣ୍ଡ 
ନସିଦ୍ଧତ୍ତାରଣ ତରା ଏହାର ରକ୍ା ଏହସି ସଂସ୍ା ସ୍ାପନର ମଖୁ୍ୟ ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ। 

ପ୍ରଜତ୍ୟକ ପରୀକ୍ା ପଜର ଆଜମ ତର୍ୟ ବସିଜଳେଷଣ କରସିରାଉ । ଜକଉ ଁପ୍ରରଜ୍ର 
ବସିେ୍ୟାରତ୍ତୀମାଜନ କସି କସି ସମସ୍ୟାର ସମଖୁୀନ ଜହଉଛନ୍ସି ଆଜମ ତା’ର ସମୀକ୍ା 
କରସିରାଉ । ଜକଉ ଁଜବାଡତ୍ତ ବା ଅଂଚଳଜର ବସିେ୍ୟାରତ୍ତୀମାଜନ ପ୍ରରଗ୍ଡୁସିକୁ ସରଳ 
ବା କଠସିନ ବସିଜବଚନା କରସିରାନ୍ସି ? ପସିଲାମାଜନ ଅନୁବାେ ଜଯାଗ ୁଜକୌଣସସି ପ୍ରର ୍
ବୁଝସିବାଜର ଅସବୁସିଧାର ସମଖୁୀନ ଜହାଇରାଆନ୍ସି କସି ? ଇଂରାଜୀଜର ପ୍ରର ୍ବୁଝସି 
ଜହଉରଜିଲ ମଧ୍ୟ ଏହାର ହସିନ୍ୀ ଅନୁବାେଜର ଜକୌଣସସି ଭୂଲ ଭଟକା ରାଏ 
କସି ? ଜସରପିାଇ ଁଏହା ଅନ୍ୟଜେଶଜର ସଠସିକ କାଯତ୍ତ୍ୟ କରସିରାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ 
NTA ସହାୟତାଜର ଆଜମ ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ା ପଜର ପଜର ତର୍ୟର 
ବସିଜଳେଷଣ କରସିରାଉ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଷତ୍ତ ପାଇ ଁଏକକ ପରୀକ୍ା ପାଇ ଁପ୍ରରପ୍ତ୍ର 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କଲାଜବଜଳ, ଏସବୁ ବସିଷୟ  ବସିଜଶଷ କାମଜର ଲାଜଗ । ଏହସି ତର୍ୟ 
ସବୁ ଶସିକ୍ା ଜବାଡତ୍ତଜର ଆଜଲାଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳଜର ଜଶୈକ୍ସିକ ଧାରା 
ମଧ୍ୟ ଜସହସି ଅନୁସାଜର ପରସିବର୍୍ଦିତ ଜହାଇରାଏ।

ଆପଣମଷାନ୍ନ ପ୍ଥନ୍ମ ନ୍କଉ ଁସବୁ ସମସ୍ୟଷାର ସମଖୁୀନ 
ନ୍ହଷାଇଥନି୍ଲ ? 
୨୦୧୮ ଡସିଜସମର୍ ମାସଜର ଜଯଜତଜବଜଳ ନସିଟ୍ ଜର ପ୍ରରମ 

ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ା କଲୁ ଜସଜତଜବଜଳ ଅଜନକ ପ୍ରର ୍ ଉଠସିରଲିା। 
ଜସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜକଜତକଙ୍କ ପ୍ରର ୍ମଧ୍ୟ ଯରାରତ୍ତ ରଲିା,  କାରଣ, ଏଜବ  
ଆଜମ ପସିଲାମାନଙୁ୍କ ବସିେ୍ୟାଳୟସ୍ତରରୁ କମ୍ପ୍ୁୟଟର ଶସିକ୍ା ଜେଉରଜିଲ ମଧ୍ୟ 
ଆଗରୁ ତାହା ନ ରଲିା । ଜତଣ ୁଜଯଉମଁାଜନ ନୋତକ ଶସିକ୍ା ସମସ୍ତ କରସି ମଧ୍ୟ 
କମ୍ପ୍ୁୟଟର ଶସିକ୍ାଜର ଅନଭସିଜ୍ ଜସମାଜନ ପରୀକ୍ା ଜେଜବ କସିପରସି ? 
ଜତଣ ୁ ଆଜମ ପ୍ରଜତ୍ୟକ ସହରଜର ଜକଜତକ ଜକନ୍ଦ୍ର ରଖଲୁି, 

ଜଯପରସି ପରୀକ୍ାରତ୍ତୀମାଜନ ପରୀକ୍ା ପବୂତ୍ତରୁ ଜସଠାକୁ ଯାଇ ଅଭ୍ୟାସ 
କରସିପାରସିଜବ। ଆଜମ ଠସିକ୍ ରାସ୍ତାଜର ଯସିବା ଜଯାଗୁ ଁଜସରଜିର ସଫଳ 
ମଧ୍ୟ ଜହଲୁ  । ଆଜସି ଆଜମ ପରୀକ୍ାରତ୍ତୀମାନଙୁ୍କ ପରୁୁଣା ପ୍ରରପ୍ତ୍ର ସବୁ 
ପରୀକ୍ାଜର ଜେଉଛୁ ଓ ଜସମାଜନ ମକ୍ ଜଟଷ୍ଟ ଜରସିଆଜର ଅଭ୍ୟାସ 
କରୁରବିାରୁ ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ା ଜେବାଜବଜଳ ଆଉ ଜକୌଣସସି 
ଅସବୁସିଧାର ସମଖୁୀନ ଜହଉନାହାନଁ୍ସି।

ପରୁୁଣଷା ପଦ୍ଧତନି୍ର କ’ଣ ସବୁ ରୁଲ ଥଲିଷା ଓ NTA କପିରି  
ତଷାହଷାର ସଂନ୍ଶଷାଧନ କଲଷା ?  
ଆଗରୁ ପ୍ରରପ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତସି ଜବଜଳ ତାହାର ବସିଜରଷ୍ଣ କରାଯାଉ 
ନ ରଲିା  । ଜସରପିାଇ ଁଆଜମ ଅଜନକ ସମୟଜର ଅଭସିଜଯାଗ 

ସଷାକ୍ଷାତକଷାର

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମଷାଚଷାର 23

ପ୍କୃତ ନ୍ମଧଷାବୀକୁ ଚହି୍ନଟକରି ତଷାକୁ ଯଥଷାଥ୍ଭ ସ୍ଷାନ ନ୍ଦବଷା       
ଆମର କଷାଯ୍ଭ୍ୟ ନ୍ହବଷା ଉଚତି: ବନିୀତ ନ୍ଯଷାଶୀ  

ରଷାରତନ୍ର ପ୍ନ୍ବଶକିଷା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଗରୁ ଏନ୍ତଟଷା ଗରୁୁତ୍ ଦଆିଯଷାଉ ନ ଥଲିଷା । ନ୍ଗଷାଟିଏ ନଦି୍ଷିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଷା 
ଦ୍ଷାରଷା ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା ନ୍ହଉଥଲିଷା । ଫଳନ୍ର ଏହ ିପରୀକ୍ଷା ପ୍କୃତ ନ୍ମଧଷା ନରୂିପଣ ନମିନ୍ତେ ବନି୍ଶର ସନୁ୍ଯଷାଗ 
ନ୍ଦଉ ନ ଥଲିଷା । ଏ ନ୍କ୍ତ୍ରନ୍ର ଆନ୍ମ ଅନ୍ନକ ନ୍ଦଶ ପଛନ୍ର ଥଲୁି । ଜଷାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍ଷା(NTA) ବତ୍ଭମଷାନ 
ପ୍ନ୍ବଶକିଷା ପରୀକ୍ଷାନ୍ର ଆମଳୂଚୂଳ ପରିବତ୍ତ୍ଭନ ଆଣଛି ି। ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମଷାଚଷାର ପରଷାମଶ୍ଭଦଷାତଷା ସମ୍ପଷାଦକ ରେୀ 
ସନ୍ତେଷାର କୁମଷାରଙ୍କ ସହ NTA ମହଷାନନି୍ଦ୍୍ଭଶକ ବନିୀତ ନ୍ଯଷାଶୀ ଏହଷାର ଆବଶ୍ୟକତଷା ଓ ରବରି୍ୟତ ନ୍ଯଷାଜନଷା 
ସମ୍ପକ୍ଭନ୍ର ବସୃି୍ତତ ଆନ୍ଲଷାଚନଷା କରିଛତେ ି। ସଷାକ୍ଷାତକଷାରର  କଛି ିଅଂଶ ।

ନୂତନ ଜଷାତୀୟ ଶକି୍ଷାନୀତନି୍ର NTA ର କ’ଣ 
ରୂମିକଷା ରହଛି ି?
ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା ପଦ୍ଧତସିଜର ସଧୁାର ଆଣସିବା 
ପାଇ ଁ NTAର ଭୂମସିକା ବସିଷୟଜର ନୂତନ ଜାତୀୟ 
ଶସିକ୍ାନୀତସିଜର କୁହାଯାଇଛସି । ପରୀକ୍ା େୁଇଟସି 
ଭାଗଜର ବସିଭକ୍ତ। ପ୍ରରମ ଜହଲା  ଆପ୍ଟସିଚୁ୍ୟଡ ଓ 
ଦ୍ୱସିତୀୟଜର ବସିଷୟଗତ ପରୀକ୍ା  । ୨୦୨୧-୨୨ ନୂତନ 
ଶସିକ୍ାବଷତ୍ତଜର ଉଚ୍ ଶସିକ୍ାନୁଷ ୍ଠାନ ବସିଜଶଷକରସି ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ  
ବସିଶ୍ୱବସିେ୍ୟାଳୟ ନସିମଜନ୍ ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା ଜହବ । 
ଏହସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପଜର ଆଜଲାଚନା ଜାରସି ରହସିରଜିଲ 
ମଧ୍ୟ ଜକୌଣସସି ନସିଷ୍ପର୍ସି ନସିଆଯାଇନାହସି ଁ।
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ପଜର ଓଏମଆର ସସିଟକୁ ପରୀକ୍କଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ର କରସିବାକୁ 
ପଡୁରଲିା । ଏହସି ବ୍ୟବସ୍ାଜର ୩ଟସି ପ୍ରମଖୁ ତ୍ରୁଟସି ରହସିରଲିା । 
ଜସରରୁି ଜଗାଟସିଏ ରଲିା ସଠସିକ୍ ବସିକଳ୍ପ ସଂଲଗ୍ନ ଜଗାଲଜର ୋଗ 
ଜେବା ସମୟଜର ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତ୍ରୁଟସିର ଆଶଙ୍କା, ଯାହା ପଜର 
ସଂଜଶାଧନ କରାଯାଇ ପାରସିବ ନାହସି ଁ । ଦ୍ୱସିତୀୟଜର, ପରୀକ୍ା 
ପଜର ଓଏମଆର ସସିଟର ଜହରଜଫର କରସିବାର ସଜୁଯାଗ 
ରହସିରଲିା । ତୃତୀୟଜର, ପବୂତ୍ତରୁ ପ୍ରରପ୍ତ୍ର ପ୍ରଘଟକୁ ଜନଇ 
ଅଭସିଜଯାଗ ଜହାଇଆସରୁଲିା । କସିନ୍ତୁ ଏଜବ ପରୀକ୍ାଗଡୁସିକ 
ଅନଲାଇନ୍ ଜହଉରବିାରୁ  ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରଘଟମକୁ୍ତ 
ଜହାଇଯାଇଛସି ।

ସମସ୍ତ ବରିୟ ବଚିଷାରକୁ ନ୍ନଇ ପ୍ର୍ନପତ୍ର ପ୍ସୁ୍ତତି
ଜଯଜକୌଣସସି ପରୀକ୍ା ନସିମଜନ୍ ପ୍ରରପ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତସି ପାଇ ଁNTA 

ର ବସିଜଶଷଜ୍ େଳ ଅଛନ୍ସି । ପବୂତ୍ତ ପରୀକ୍ା ପ୍ରରପ୍ତ୍ରର ମନସ୍ତାତ୍ୱସିକ 
ବସିଜଳେଷଣ କରସି ଜସମାଜନ ପ୍ରରପ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତସି କରସିରାନ୍ସି । ପରୀକ୍ା 
ପ୍ରରପ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତସିଜବଜଳ ପ୍ରଜତ୍ୟକ େସିଗର ତଜତ୍ତମା କରାଯାଇରାଏ। 
ଯରା: 
l କସିଏ ପରୀକ୍ା ଜେଉଛସି ଓ କ’ଣ ପାଇ ଁଜେଉଛସି ?
l  ଜକଉ ଁଜକୌଶଳ/ଜ୍ାନର ମଲୂ୍ୟାୟନ ଜହବ ?
l  ପରୀକ୍ାରତ୍ତୀ ଜକଉ ଁଜ୍ାନର ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଁସମରତ୍ତ ଜହଜବ ?
l  ପରୀକ୍ା ଜକଜତ ସମୟର ଜହବ ? 
l  ପରୀକ୍ା ଜକଜତ କଠସିନ ଜହବ ?

ରଜର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜହାଇଗଲା ପଜର ପ୍ରରପ୍ତ୍ରର ସମୀକ୍ା 
କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଜଶାଧନ କରାଯାଏ । ତାପଜର 
ପ୍ରରପ୍ତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନସିକଟଜର ପହଜଞ୍ଚ । ପ୍ରଜତ୍ୟକ ପ୍ରରର୍ 
ପଙୁ୍ାନୁପଙୁ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯସିବା ସହ ପବୂତ୍ତ ନସିଦ୍ଧତ୍ତାରସିତ ଉର୍ର ମଧ୍ୟ 
ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ। ଜଯପରସି ପ୍ରଜତ୍ୟକ ବସିେ୍ୟାରତ୍ତୀର ଜମଧାକୁ ଠସିକ୍ ଭାଜବ 
ମଲୂ୍ୟାୟନ କରାଯସିବ ପ୍ରରପ୍ତ୍ରରୁ ତାହାକୁ ସନୁସିଶ୍ଚସିତ କରାଯାଏ ।

ସମୟର ଉପନ୍ଯଷାଗ
ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ା ଜଯାଗୁ ଁପଦ୍ଧତସିଗତ ଲସି କ୍ ର ସମ୍ଭାବନା 

ଏଡାଯସିବା ସହ ବସିେ୍ୟାରତ୍ତୀ ଓ ପରୀକ୍ା ସଂସ୍ାର ସମୟ 
ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚସିରାଏ । ମଲୂ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟସିବସିହୀନ ଜହବା ସହ 
ବସିେ୍ୟାରତ୍ତୀଙୁ୍କ ପରୀକ୍ା ଫଳପାଇ ଁଜବଶୀେସିନ ଅଜପକ୍ା କରସିବାକୁ 
ପଡସି ନ ରାଏ । 

ଆତେଜ୍ଭଷାତକି ମଷାନ ପ୍ତଷିଷ୍ା
NTA ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉରବିା ପ୍ରଜତ୍ୟକ ପରୀକ୍ା ଆନ୍ଜତ୍ତାତସିକ 

ମାନ ଅନୁସାଜର କରାଯାଇରାଏ । ପ୍ରଜତ୍ୟକ ଜପପରର 
ବସିଜଶଷଜ୍ଙୁ୍କ ଏରଜିର ସାମସିଲ କରାଯାଇରାଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଜେଶଗଡୁସିକଜର ଜହଉରବିା ପ୍ରତସିଜଯାଗୀତାମଳୂକ ପରୀକ୍ାର 
ଅନୁଧ୍ୟାନ ବ୍ୟତୀତ ଜସଠାକାର ସଂସ୍ାଗଡୁସିକ ସହ ଆମର 
ନସିୟମସିତ ଜଯାଗାଜଯାଗ ରହସିରାଏ । ତେନୁଯାୟୀ ସମୟକ୍ରଜମ 
ପ୍ରରପ୍ତ୍ରଗଡୁସିକର ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବେଳୁରାଏ ।  

ପାଉରଲୁି ଜଯ ପରୀକ୍ା ଖବୁ ସହଜ କସିମା୍ କଷ୍ଟ ରଲିା ଜବାଲସି । 
ଜହଜଲ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ା ଜଯାଗୁ ଁ ଆମ ପାଖଜର 
ସମସ୍ତ ତର୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ  ଜହଉଛସି । ଜସ େୃଷ୍ଟସି ରୁ ପବୂତ୍ତ ନସିଦ୍ଧତ୍ତାରସିତ ଲକ୍ଣ 
ଅନୁସାଜର ପ୍ରରପ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ  ଜହଉଛସି । ଆଗରୁ ପରୀକ୍ା କରସିବା 
ବ୍ୟୟ ସାଜପକ୍ ମଧ୍ୟ ଜହଉରଲିା ।  ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରସିୟା ମଧ୍ୟ ଜବଶ ୍େୀଘତ୍ତ 
ରଲିା । ସସିବସିଏସ ୍ଇ  ଅଧ୍ୟକ୍ ହସିସାବଜର ମୁ ଁଖବ୍ୁ ଗରୁୁତ ୍ବର ସହ ଏହାର 
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରସିଛସି । ପରୀକ୍ାଫଳ ପ୍ରକାଶନ ନସିମଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଜନକ 
ସମୟ ଲାଗସିଯାଉରଲିା  । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜମ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟଜର 
ପରୀକ୍ା ଫଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରସିପାରୁଛୁ । ଆଗରୁ ଜଗାଟସିଏ ବସିଷୟର 
ବସିଜଶଷଜ୍ ଜଗାଟସିଏ ପ୍ରରପ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁରଜିଲ । କାରଣ ତାଙୁ୍କ 
ଆହୁରସି ଅଜନକ କାମ ମଧ୍ୟ କରସିବାକୁ ପଡୁରଲିା । NTA ଜଯାଗୁ ଁ
ଆମର ପ୍ରଜତ୍ୟକ ବସିଷୟଜର ବସିଜଶଷଜ୍ ଅଛନ୍ସି  ଓ ଆଜମ ଜସମାନଙ୍କ 
ଜସବା ଅଜନକ ପ୍ରଜବଶସିକା ପରୀକ୍ା ପାଇ ଁଜନଇପାରୁଛୁ । ଫଳଜର 
ଆଜମ ବଷତ୍ତକୁ େୁଇରର ଜଲଖାଏ ଁଅଜନକ ପରୀକ୍ା କରସିପାରୁଛୁ । 
ଆଜମ ୧୪ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ା ୨୫ରର କରସିପାରୁଛୁ ।

ବଦି୍ୟଷାଥ୍ଭୀମଷାନ୍ନ ଏଥରୁି କ’ଣ ସବୁଧିଷା ପଷାଉଛତେ ି?
ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ା େୃଷ୍ଟସି ରୁ ଆଜମ ବଷତ୍ତକୁ େୁଇରର 
ଏହସି ପରୀକ୍ା କରସିପାରୁଛୁ । ଏହସି ବସିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ା ଜଯାଗୁ ଁ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଜନ ଅଧକି ଚାପଜର ରହୁନାହାନ୍ସି । ଜଗାଟସିଏ ରର 
ପରୀକ୍ାଜର ଖରାପ କଜଲ ପଜର ଜସ  ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ା ପାଇ ଁ
ଅଧକି ଧ୍ୟାନ ଜେଇପାରସିବ । ପରୀକ୍ା ପଜର  ଓଏମଆର ସସିଟ୍ ଜର 
ଜସ ଭୁଲ ଉର୍ରଜର ଜଗାଲ ବୁଲାଇଛସି କସି ନାହସି ଁ , ଜରାଲନମର୍ 
ସଠସିକ ଜଲଖଛସି କସି ନାହସି ଁ ଜସରପିାଇ ଁଚସିନ୍ା କରସିବାକୁ ପଡସିବ ନାହସି।ଁ 
ଅଜଳ୍ପ ବହୁଜତ ଆଜମ ଜସମାନଙ୍କ ମାନସସିକ ଚାପ ହ୍ାସ ପାଇ ଁଜଚଷ୍ଟା 
କରସିଛୁ। ମୁ ଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଆଗରୁ କହସିରଲିସି  ଜଯ, ଆଜମ ବସିେ୍ୟାରୀମାନଙ୍କ 
ରୁଚସି ଅନୁସାଜର ପ୍ରରପ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛୁ । ଶତକଡା ହାରାହାରସି 
ନମର୍ ଅନୁସାଜର ରାଙ୍କ ସ୍ସିର ଜହଉଛସି । ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲାଭ ଜହଲା 
ଏଜବ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସମାନ ସଜୁଯାଗ ମସିଳସିବା ସହ ପ୍ରଜତ୍ୟକ ବସିେ୍ୟାରତ୍ତୀର 
ଜମଧା ଚସିହ୍ଟ କରାଯାଇପାରୁଛସି ।

NTA ର ଆଗକ ୁସମ୍ପ୍ରସଷାରଣ  ନ୍ନଇ ନ୍କୌଣସି ନୂତନ 
ସମ୍ଭଷାବନଷା ଅଛ ିକ ି?
ଚୀନର  ମହାବସିେ୍ୟାଳୟ ଗଡୁସିକଜର ନାମ ଜଲଖାଇବା 
ପାଇ ଁପ୍ରାୟ ଏକ ଜକାଟସି ବସିେ୍ୟାରତ୍ତୀ ଗାଓକାଓ ପ୍ରଜବଶସିକା 

ପରୀକ୍ା ଜେଇରାନ୍ସି। ଏହା ବସିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ପ୍ରଜବଶସିକା 
ପରୀକ୍ା । ମାତ୍ର ଏହା ଜକଜତକ ଭାଷାଜର ଜହାଇରାଏ । ମାତ୍ର NTA 
ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉରବିା ନସିଟ୍ ପରୀକ୍ାଜର ଆଜମ ୧୬ଟସି ଭାଷାଜର 
୧୫ଲକ୍ ପରୀକ୍ାରତ୍ତୀଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରରପ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁ । ବସିଶ୍ୱ ଜରେଣୀୟ 
ମାନ ଅନୁସାଜର ଆଜମ ସମଗ୍ ଜେଶର ଜମଧା ଅଜନଷ୍ଣ ପାଇ ଁ
ସମାନ ସଜୁଯାଗ ଜେଇରାଉ । ଆଜମ ନସିରବଚ୍ଛସିନ୍ଭାଜବ ପ୍ରରପ୍୍ରତ୍ର 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ପାଇ ଁଏଭଳସି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯାହା ଫଳଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ 
ପ୍ରକୃତ ଜମଧା ଶକ୍ତସି ଚସିହ୍ଟ ଜହବା ସହ ଆମ ଶସିକ୍ା ପଦ୍ଧତସି ଅନୁସାଜର ହସି ଁ
ତାହା ଜହାଇପାରସିବ । NTA ବସିଜଶଷଜ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ପ୍ରରପ୍ତ୍ର 
ସସିଧାସଳଖ ପରୀକ୍ାରତ୍ତୀର କମ୍ପ୍ୁୟଟର ପଦ୍ଧତସିଜର ଏନକ୍ରସିପଜଟଡ 
ଅବସ୍ାଜର ରାଇ ନସିଦ୍୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟଜର ଜଖାଲସିରାଏ । ପରୀକ୍ାରତ୍ତୀ 
ସଠସିକ ଉର୍ରକୁ ବାଜଛ ଓ ଖାତା ୋଖଲ ପବୂତ୍ତରୁ ଚାହସିଜଁଲ ଉର୍ର 
ବେଳାଇ ମଧ୍ୟ ପାଜର । ପରୀକ୍ା ଜଶଷ ଜହବା ପଜର ସମସ୍ତ ତର୍ୟ 
ସସିଧାସଳଖ NTA  ସଭତ୍ତରଜର ଗଚ୍ଛସିତ ଜହାଇଯାଏ ।

Special reportପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ
ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଣ ସଂସ୍ା



କ୍ୟଷାବନି୍ନଟ ନଷି୍ପତି୍ତ

DFI ନ୍ହବ ନୂତନ ଅରିବୃଦି୍ଧର ମଷାଧ୍ୟମ
ବସିଭସିନ୍ ସତୂ୍ରରୁ ପାଣ୍ସି ଜଯାଗାଡ କରସି  ଭସିର୍ସିଭୂମସିକୁ ମଜବୁତ କରସିବା ଉପଜର ସରକାର ବସିଜଶଷ ଧ୍ୟାନ 
ଜେଉଛନ୍ସି। ସରକାର ପ୍ରତସିଷ ୍ଠା କରସିବାକୁ ଜଯାଜନା କରସିରବିା ଆର୍ଦିକ ବସିକାଶ ପ୍ରତସିଷ ୍ଠାନ ଜଯାଗୁ ଁଜେଶ 
ଆତ୍ନସିଭତ୍ତରଶୀଳ ଜହବା ସହ ଆର୍ଦିକ ଅଭସିବୃଦ୍ଧସି ଏକ ନୂତନ େସିଗ ପାଇବ । 

ନଷି୍ପତ:ି ଜକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବସିଜନଟ ଆର୍ଦିକ ବସିକାଶ ପ୍ରତସିଷ ୍ଠାନ (DFI) ପ୍ରତସିଷ ୍ଠା 
ନସିମଜନ୍ ଅନୁଜମାେନ କରସିଛସି । ଏରଜିଯାଗୁ ଁେୀଘତ୍ତମସିଆେସି ପାଣ୍ସି ଜଯାଗାଡ 
କରସିବା ପାଇ ଁଆନୁଷ୍ଠାନସିକ ବ୍ୟବସ୍ା ରହସିବ ।

ସବୁଧିଷା :

l ସରକାର ପ୍ରାରମସିକ ଅବସ୍ାଜର DFI ପାଇ ଁ୨୦ହଜାର ଜକାଟସି ଟଙ୍କାର 
ବ୍ୟୟବରାେ କରସି ପ୍ରରଜମ ୫ହଜାର ଜକାଟସି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋନ କରସିଜବ । 
ଆଗାମୀ କସିଛସିବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଜର DFI ତସିନସିଲକ୍ ଜକାଟସି ଟଙ୍କା ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ପାଣ୍ସି 
ବୃଦ୍ଧସି କରସିବା ଜନଇ ସରକାର ଲକ୍୍ୟ ରଖଛିନ୍ସି । 

l	ପ୍ରସ୍ତାବସିତ ବସିଜଧୟକ ଅରତ୍ତମନ୍ତୀଙ୍କ  ଦ୍ୱାରା ଜଘାଷସିତ ବଜଜଟ ଜଘାଷଣାକୁ 
ରୂପ ଜେବ । 

l	DFI ଦ୍ୱାରା େୀଘତ୍ତ ଅବଧ ିଯକୁ୍ତ ଭସିତସିଭୂମସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁସମଳ୍ ଜଯାଗାଡ 
କରାଯସିବା ଫଳଜର କସିଛସିବଷତ୍ତ ପଜର ଏରରୁି ଲାଭ ମସିଳସିବ । 

l	ଭସିତସିଭୂମସି ଜକ୍ତ୍ର ଆର୍ଦିକ ଅବସ୍ାକୁ DFI ସେୃୁଢ କରସିବା ସହ ଏହା ଆର୍ଦିକ 
ଅଭସିବୃଦ୍ଧସି ଓ କମତ୍ତନସିଯକୁ୍ତସି ସଜୁଯାଗ ସଷୃ୍ଟସି ଜର ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ଜହବ । 

ନଷି୍ପତ:ି  ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଜେଶ ଓ ସସିକସିମ ୍ଜର ଶକ୍ତସି 
ସରବରାହ ଓ ପରସିବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ମଜବୁତ କରସିବା 
ଜନଇ ସଂଜଶାଧତି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ କ୍ୟାବସିଜନଟ୍ ର 
ଜମାହର ।

ସବୁଧିଷା :
l ଜଯାଜନା ପାଇ ଁ ଆକଳସିତ ୯,୧୨୯.୩୨ଜକାଟସି ଟଙ୍କା 

ବ୍ୟୟ ଭାର ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରସିଜବ ।
l ପାୱାର ଗ୍ୀଡଦ୍ୱାରା ତ୍ୱରାନ ୍ସିତ ଜହବାକୁ ରବିା ଏହସି 

ଜଯାଜନା ଡସିଜସମର୍ ୨୦୨୧ ସଦୁ୍ଧା ପଯତ୍ତ୍ୟାୟକ୍ରଜମ 
କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ମ କରାଯସିବାକୁ ଲକ୍୍ୟ ରଖାଯାଇଛସି । 

l ଏହସିସବୁ ରାଜ୍ୟଜର ଜଯାଜନା ଦ୍ୱାରା ମଣୁ୍ଡପସିଛା 
ବସିେୁ୍ୟତ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧସି ପାଇବା ସହ ସାମଗ୍ୀକ 
ଆର୍ଦିକ ବସିକାଶ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠସିତ ଜହବ ।

l ସ୍ାନୀୟ କୁଶଳୀ ଓ ଅଣକୁଶଳୀ କାରସିଗରଙ୍କ ନସିମଜନ୍ 
ଅଧକି ନସିଯକୁ୍ତସି ସଜୁଯାଗ ମଧ୍ୟ ସଷୃ୍ଟସି  ଜହବ ।

ନିଷ୍ପତ:ି  ହସ୍ତକଳା ଓ ହସ୍ତତନ୍ ରପ୍ତାନୀ ନସିଗମ ଇଣ୍ଡସିଆ ଲସିମସିଜଟଡକୁ ବନ୍ କରସିବା ନସିଷ୍ପର୍ସି କ୍ୟାବସିଜନଟଜର ଅନୁଜମାେସିତ ।
ସବୁଧିଷା :

l ଏହସି ଅନୁଜମାେନ ଫଳଜର ସରକାରୀ ତହବସିଲକୁ ଲାଭ ମସିଳସିବା ସହ ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ଉଜେ୍ୟାଗ ଜଯଉଗଁଡୁସିକ ଅକାମୀ 
ଜହାଇପଡସିରବିା ସହ ଜକୌଣସସି ଆୟ କରୁନାହାନ୍ସି, ଜସ ବାବେ ଖଚ୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚସିଯସିବ । ୨୦୧୫-୧୬ ଆର୍ଦିକ ବଷତ୍ତଠାରୁ ଏହସି ନସିଗମ 
ନସିରବସିଚ୍ଛସିନ୍ ଭାଜବ କ୍ତସି ସହସିବା ସହ ଏହାର ଜେୈନସିକ ଖଚ୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରୁନାହସି ଁ। ଏହାର ପନୁରୁଦ୍ଧାରର ସମ୍ଭାବନା ନ 
ରବିାରୁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ କରସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଜୁସିଛସି ।

l  ନସିଗମଜର ୫୯ଜଣ ସ୍ାୟୀ କମତ୍ତଚାରୀ ଓ ଛଅଜଣ ପରସିଚାଳନା ଶସିକ୍ାନବୀଶ କାଯତ୍ତ୍ୟ କରୁଛନ୍ସି । ସମସ୍ତ ସ୍ାୟୀ କମତ୍ତଚାରୀ 
ଓ ଶସିକ୍ାନବୀଶଙୁ୍କ ସରକାରୀ ଉଜେ୍ୟାଗ ବସିଭାଗର ଜସ୍ଚ୍ଛାକୃତ ଜସବା ନସିବୃତ ଜଯାଜନା (VRS))ଅଧୀନଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ 
ପ୍ରୋନ କରାଯସିବ । 
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କନ୍ରଷାନଷା ବନି୍ରଷାଧୀ ଲନ୍େଇ 

ଟିକଷାକରଣନ୍ର ବଶି୍ୱନ୍ର 
ଅଗ୍ଣୀ ରଷାରତ

କଜରାନା ବସିରୁଦ୍ଧଜର 
ନସିର୍ତ୍ତାୟକ ସଂଗ୍ାମଜର ଭାରତ 
ଖବ୍ୁ ସାବଧାନତାର ସହ 
ଆଜଗଇ ଯାଉରବିାଜବଜଳ, 
ସବତ୍ତସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଜର 
ଜକୌଣସସି ବାଧା ଆସସିବାକୁ 
ଜେଇନାହସି ଁ। ଟସିକାକରଣ 
କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧକି ବ୍ୟାପକ 
କରସିବାକୁ ଜେଶ ୪୫ବଷତ୍ତରୁ 
ଅଧକି ସମସ୍ତ ନାଗରସିକଙୁ୍କ ଟସିକା 
ଜେବାକୁ ନସିଷ୍ପର୍ସି ଜନଇଛସି। 
ସରକାରଙ୍କ ଏହସି ପେଜକ୍ପ ଓ 
ସ୍ାସ୍୍ୟ ସବୁସିଧା ଜବୈଶ୍ୱସିକ ସ୍ତରଜର 
ଆେୃତ ଜହାଇଛସି ।

ଭାରତଜର କଜରାନା ବସିରୁଦ୍ଧଜର ସଂଗ୍ାମ 
ଜକବଳ ପରୀକ୍ା, ଚସିହ୍ଟ ଓ ଉପଚାର ମଧ୍ୟଜର 
ସୀମସିତ ରହସିନାହସି ଁବରଂ ବ୍ୟାପକ ଟସିକାକରଣ 

ଅଭସିଯାନ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନସିଆଯାଇଛସି । ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
ନସିଷ୍ପର୍ସି କ୍ରଜମ ସରକାର ଜକୌଣସସି ଗରୁୁତର ଜରାଗ ନ 
ରାଇ ମଧ୍ୟ ୪୫ବଷତ୍ତରୁ ଊର୍ଦତ୍ତ ନାଗରସିକଙୁ୍କ ଟସିକାକାରଣ 
ଅଭସିଯାନଜର ସାମସିଲ କରସିଛନ୍ସି । ଏପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଜକୌଣସସି 
ଜଟସିଳ ଜରାଗରାଇ ୪୫ବଷତ୍ତ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ବ୍ୟକ୍ତସିଙୁ୍କ ଟସିକାକରଣ 
ଅଭସିଯାନଜର ସାମସିଲ କରସିରଜିଲ । ୪୫ରୁ ୫୯ବଷତ୍ତ 
ମଧ୍ୟଜର ହସିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ ଟସିକାକରଣ ନସିମଜନ୍ ଜଜଣ 
ପଞ୍ୀକୃତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଜହଉରଲିା । 

ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିଜେଇଛନ୍ସି ଜଯ ଜେଶଜର ଟସିକାର 
ଜକୌଣସସି ଅଭାବ ନାହସି ଁ। ଉଭୟ ଜକାଭସିସସିଲ ୍ଡ ଓ ଜକାଭାକ୍ସସିନ 
ସମପରସିମାଣଜର ପ୍ରଭାବୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ 
ନସିଜଜ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରସିବା ପାଇ ଁ ଜକାଭାକ୍ସସିନ ଟସିକା 
ଜନଇଛନ୍ସି । କଜରାନା ବସିରୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ାମଜର ସରକାର ନୀତସିଜର 
ଜକଜତକ ପରସିବର୍ତ୍ତନ ଆଣସିଛନ୍ସି ଯାହା କସି ଜବୈଜ୍ାନସିକ ଓ ବସିଜଶଷଜ୍ 
ମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପଜର ପଯତ୍ତ୍ୟଜବଶସିତ । ଏହସି ପରସିଜପ୍ରକ୍ୀଜର 
ଜକାଭସିସସିଲ ୍ଡ ଟସିକାର ଦ୍ୱସିତୀୟ ମାତ୍ରା ଟସିକାକରଣର ଅବଧ ି
୪ରୁ ୬ସପ୍ତାହ ପରସିବଜର୍ତ୍ତ ୪ରୁ ୮ସପ୍ତାହ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ବଢାଇ 
ଜେଇଛନ୍ସି । ଟସିକାକରଣ ପାଇ ଁଗଠସିତ ଜାତୀୟ ଜବୈଷୟସିକ 
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ଡସିଜସିଟାଲ ସ୍ାସ୍୍ୟଜସବା ଜକ୍ତ୍ରଜର ଜେଶର ସଫଳତା
ଜେଶ କଜରାନା ଜବୈଶ୍ୱସିକ ମହାମାରୀ କବଳସିତ ଜହବାର କସିଛସିମାସ ଆଗରୁ 
ଏହସି ଜଯାଜନା ଆରମ୍ଭ ଜହାଇରଲିା । ଜଟଲସି ଜମଡସିସସିନ ୧-ସଞ୍ୀବନୀ 
ଜରସିଆଜର ୩୦ଲକ୍ ଜରାଗୀଙୁ୍କ ପରାମଶତ୍ତ େସିଆଯାଇଛସି । ଜେଶର ୩୧ଟସି 
ରାଜ୍ୟ ଓ ଜକନ୍ଦ୍ରଶାସସିତ ଅଞ୍ଚଳଜର ଏହସି ଜସବା ଉପଲବ୍ଧ । ପ୍ରତସିେସିନ 
୩୫ହଜାର ଜରାଗୀ ଇ-ସଞ୍ୀବନୀ ଜସବା ଗ୍ହଣ କରୁଛନ୍ସି । ଇ-ସଞ୍ୀବନୀ 
ଓପସିଡସିଜର ୨୧ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ଜରାଗୀଙୁ୍କ ଜସବା ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛସି । 

1,16,82,136   

7,41,830

1,65,101 92.80%
ଆଜରାଗ୍ୟ 
ଜରାଗୀ 

ମତୁୃ୍ୟ ଆଜରାଗ୍ୟ ହାର

ଜମାଟ ସକ୍ରସିୟ ଜରାଗୀ

ମତୁୃ୍ୟହଷାର: 1.31%

ପନୁବ୍ଭଷାର କନ୍ରଷାନଷା ମଷାମଲଷା ବୃଦି୍ଧ ନ୍ଯଷାଗୁ ଁ
ପ୍ତନି୍ରଧକ ଏନ୍ବ ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ଭ

କଜରାନା ମାମଲାଜର ପନୁଃ ବୃଦ୍ଧସି ଘଟସିଛସି । ଏଭଳସି ପରସିସ୍ସିତସିଜର 
ପ୍ରତସିଜଷଧକ ଖବ୍ୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ । ମହାରାଷ୍ଟକ୍ର ଜକଜତକ ଭାଗଜର 
କଜରାନା ହୁ ହୁ ଜହାଇ ବଢସିଛସି । ଜେଶଜର ଏପ୍ରସିଲ ଚାରସି ତାରସିଖ େସିନ 
୧,୦୩୭୯୪ନୂତନ ମାମଲା ସାମନାକୁ  ଆସସିରବିାଜବଜଳ, ଜସରଜିର 
୫୪, ୦୭୪ଟସି ମାମଲା ଜକବଳ ମହାରାଷ୍ଟକ୍ରୁ ଆସସିରଲିା । ମହାରାଷ୍ଟକ୍ର 

ସମସ୍ତ ଜସିଲା୍ଜର ରାତ୍ରୀକାଳୀନ କଫୁତ୍ତ ୍ୟ ଜାରସି କରାଯାଇଛସି ।

ନ୍ମୈତ୍ରୀ ଟିକଷା-ଭାରତ ୮୪ଟସି ଜେଶକୁ ୬ଜକାଟସି, ୪୫ଲକ୍ ଏବଂ ୨୬ହଜାର 
କଜରାନା ଟସିକା ମାଚ୍ତ୍ତ ୨୯ତାରସିଖ ସଦୁ୍ଧା ପଠାଇଛସି । ଜସରରୁି ୧ଜକାଟସି ୫ଲକ୍ 
ଉପହାରସତୂ୍ରଜର େସିଆଯାଇରବିାଜବଜଳ ଜାତସିସଂଘ ଶାନ୍ସିଜସନାକୁ େୁଇ 

ଲକ୍ ମାତ୍ରା ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛସି ।

7,91,05,163 
ଏପ୍ରସିଲ 5ତାରସିଖ େସିନ 
ଜଗାଟାଏ ସଦୁ୍ଧା ଟସିକାକରଣ 

ପରାମଶତ୍ତୋତା ଗ୍ରୁପ ଓ ଟସିକା ସମ୍ପକତ୍ତୀତ ଜକାଭସିଡ-୧୯ପାଇ ଁ
ଜାତୀୟ ବସିଜଶଷଜ୍ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରଶାସନ  (NEGVAC)ର 
ପରାମଶତ୍ତକ୍ରଜମ ଏହା କରାଯାଇଛସି। ସରକାରଙ୍କ ପେଜକ୍ପ 
ଫଳଜର ଜେଶଜର ଅଣସଂକ୍ରାମକ ଜନସିତ ଅକାଳମତୁୃ୍ୟକୁ 

ବହୁ ପରସିମାଣଜର ଜରାକାଯାଇପାରସିଛସି । ଜାତସିସଂଘ 
ତାଲସିମ ଓ ଗଜବଷଣା ପ୍ରତସିଷ ୍ଠାନ(UNITAR)ମଧ୍ୟ ବସିଶ୍ୱଜର 
ଭାରତ ଅଣ ସଂକ୍ରାମକ ଜରାଗ ଜରାକସିବା ସହ ସ୍ାସ୍୍ୟଜସବା 
ଉନ୍ୀତ କରସିରବିା ଜଯାଗୁ ଁପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରସିଛସି ।   

n ଜକାଭସିସସିଲ ୍ଡ ଟସିକାକରଣର େୁଇମାତ୍ରା ମଧ୍ୟଜର 
ବ୍ୟବଧାନ 4 ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ପରସିବଜର୍ତ୍ତ 4ରୁ 8ସପ୍ତାହ 
ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ବୃଦ୍ଧସି କରାଯାଇଛସି । ଟସିକା ଛଅରୁ ଆଠ 
ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟଜର ଜନଜଲ ଅଧକି ପ୍ରତସିଜରାଧକ 
ଶକ୍ତସି ମସିଳସିବ । ମାତ୍ର ଆଠ ସପ୍ତାହ ପଜର ନୁଜହ ଁ। 

n  ଦ୍ୱସିତୀୟ ମାତ୍ରା ସ୍ୟଂକ୍ରସିୟ ସଚୂୀଭୁକ୍ତ ଜହଜଲ 
ମଧ୍ୟ ଜଜଣ ସଂପ୍ରସାରସିତ  ସମୟ ସୀମାରୁ େସିନ 
ବାଛସିପାରସିବ। ନସିଜର ଟସିକାକରଣ େସିନଧାଯତ୍ତ୍ୟ ପାଇ ଁ
ଆପଣ ଚାହୁରଁଜିଲ ଜୱବସାଇଟ www.cowin.
gov.inକୁ ଯାଇ ନସିଜର େସିନ ଠସିକ୍ କରସିପାରସିଜବ ।

n  ବର୍ତ୍ତମାନ 45ବଷତ୍ତରୁ ଅଧକି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତସି ଜକାଭସିଡ 
ଟୀକା ଜନବା ପାଇ ଁଜଯାଗ୍ୟ । 

n  45 ବଷତ୍ତ ବା ତଜତାଧକି ବ୍ୟକ୍ତସି ଜାନୁୟାରୀ ପହସିଲା, 
1977 ମସସିହା ପବୂତ୍ତରୁ ଜନ ମ ଜହାରବିା ବାଛନୀୟ।

n  ଜକାୱସିନ ଆପ ୍ଜର ପଞ୍ୀକରଣ ଓ ଟସିକାେସିବସ 
ଧାଯତ୍ତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଯାଇଛସି । ସାଇଟ୍ ଜର 
ପଞ୍ୀକରଣ ଏପ୍ରସିଲ ପହସିଲା 2021ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
ଜହାଇଛସି ।

n  ଯେସି ଜକୌଣସସି ହସ ୍ପସିଟାଲ ଟସିକାକରଣ ନସିୟମ 
ନ ମାନସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜେବାକୁ ମନା କଜର 
ବା ମାଗତ୍ତେଶ୍ଦିକା ଉଲଂ୍ଘନ କଜର ଜଜଣ 
ଜେୟମକୁ୍ତ ନମର୍ 1075ଜର ଅଭସିଜଯାଗ େରଜ 
କରସିପାରସିଜବ।

n ଜେଶର ଟସିକା ଅଭାବ ନାହସି ଁ । ଜସ େୃଷ୍ଟସି ରୁ 
ଜନସାଧାରଣ ଅଯରା ଆତଙ୍କସିତ ଜହବା ଅନୁଚସିତ।

ଆପଣମଷାନ୍ନ ଟିକଷାକରଣର 
ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଷା ବରିୟନ୍ର 
ଜଷାଣରିଖବିଷା ଉଚତି 

ନସିଦ୍ଧତ୍ତାରସିତ ସମୟ ସୀମା ଆଗରୁ ସ୍ାସ୍୍ୟ ସଧୁାର ଜକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ରଖାଯାଇଛସି 
ପ୍ରରମ ରର ନସିମଜନ୍ ସ୍ାସ୍୍ୟକୁ ସରକାର ଅଗ୍ାଧକିାର ଜେଉଛନ୍ସି । 
ଜସରରୁି ନସିଦ୍ଧତ୍ତାରସିତ ସମୟସୀମାର େଶେସିନ  ଅରତ୍ତାତ୍ ମାଚ୍ତ୍ତ ୩୧, ୨୦୨୧ 
ପବୂତ୍ତରୁ ୭୦ହଜାର ଆୟୁଷମାନ ଭାରତ ସ୍ାସ୍୍ୟ ସଧୁାର ଜକନ୍ଦ୍ର କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ମ 
କରାଯାଇଛସି। ଅରତ୍ତାତ୍ ମାଚ୍ତ୍ତ ୨୧, ୨୦୨୧ ସଦୁ୍ଧା ୭୦, ୦୧୫  ଆୟୁଷମାନ ଭାରତ 
ସ୍ାସ୍୍ୟ ସଧୁାର ଜକନ୍ଦ୍ର (ଏବସି-ଏଚଡବ୍ଲୁସସି) କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ମ ଜହାଇଛସି ଯାହାକସି 
୪୧ଜକାଟସି ୩୫ଲକ୍ ଜଲାକଙୁ୍କ ଜସବା ଜଯାଗାଇପାରସିବ ।

୪ ଏପି୍ଲ ୨୦୨୧ ସଦୁ୍ଧଷା
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ଡଷାକ ବ୍ୟଷାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମହୁନଁ୍ର 
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟଷାଙ୍କ

ତାମସିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ମଗୁାୟୁର(ଜରାପ)ୁ ଗ୍ାମର 
ବରସିଷ ୍ଠ ନାଗରସିକ ସନୁ୍ରମ ୍ ଜଜଣ ଭସିନ୍କ୍ମ 
ବ୍ୟକ୍ତସି । ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ େଶ କସିଜଲାମସିଟର 

େୂରଜର ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ରହସିଛସି । ଜତଣ ୁପଇସା 
ଉଠାଇବା ପାଇ ଁତାଙୁ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଯସିବା ରଲିା  ଖବୁ 
ଅସବୁସିଧା ଜନକ । ତାଙ୍କର ଏହସି ସମସ୍ୟାକୁ ହୃେୟଙ୍ଗମ 
କରସି  ଜପାଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଅରୁଣ ଜସଲ୍ ଭ କୁମାର ତାଙୁ୍କ 
ଆଧାର ସଂଯକୁ୍ତ ଡାକଘର  ଜନଣଜେଣ ପଦ୍ଧତସି ସମ୍ପକତ୍ତଜର 
ସଚୂନା ଜେଜଲ । ଏଜବ ଆଉ ସନୁ୍ରମ ୍ଙୁ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା 
ପାଇ ଁେୂରକୁ ଯସିବାକୁ ପଡୁନାହସି ଁକସି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଫମତ୍ତ ଭରସି 
ଜେବା ପାଇ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କମତ୍ତଚାରୀଙୁ୍କ ଅନୁଜରାଧ କରସିବାକୁ 
ମଧ୍ୟ ପଡୁନାହସି ଁ । ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସରୁବିା ଜପାଷ୍ଟମ୍ୟାନ 
ପାଖଜର ରବିା ବାଜୟାଜମଟ୍ସିକ ଜମସସିନ୍ ଜର ବୁଢାଆଙୁ୍ଗଠସି 
ଛାପ ଜେଇ ଜସ ଏଜବ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ସି। ଏହା 
ଜକବଳ ଭାରତୀୟ ଡାକ ଜେୟ ପଇଠ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜସବା 
ଜଯାଗୁ ଁ ସମ୍ଭବ ଜହାଇପାରସିଛସି । ଏହସି ଜସବା ଯାହାକସି 
ପ୍ରରଜମ ରାଞ୍ଚସି ଓ ରାୟପରୁଜର ଆଗଆୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାଜବ 
େୂରସଞ୍ଚାର ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇରଲିା, ଆଜସି 
ତାହା ପ୍ରଜତ୍ୟକ ଜସିଲ୍ାଜର ଉବଲବ୍ଧ ଜହଉଛସି । 
ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମହୁନଁ୍ର ବ୍ୟଷାଙ୍କ
ଆପଣ ଯେସି ଖାତା ଜଖାଲସିବାକୁ ବା ଅନ୍ୟ କସିଛସି ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଜସବା ଚାହୁଛଁନ୍ସି ଜତଜବ ଜପାଷ୍ଟମ୍ୟାନ ପାଖକୁ ଜଗାଜଟ 
ଏସଏମ ୍ଏସ ଜେଜବ । ଜକୌଣସସି କାରଣବଶତଃ 
ଜଯଉମଁାଜନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇପାରୁନାହାନଁ୍ସି ଜସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏହସି ଡାକ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆଇପସିପସିବସି) ଖବ୍ୁ ଉପଜଯାଗୀ । 
IPPB ଏକ ବସିଶ୍ୱସନୀୟ, ସହଜଲବ୍ଧ ଓ ନସିଶଳୁ୍କ  
ବ୍ୟାଙ୍କଭାଜବ  ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇ ଁପରସିଚସିତ ସଷୃ୍ଟସି  

କରସିଛସି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରାଞ୍ଚଳଜର ୧, ୩୬, ୦୭୮ ଓ ୨୫୨୯୫ 
କାଉଣ୍ଟର ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜସବା ପାଇ ଁତସିଆରସି ଜହାଇଛସି। 
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଜେଶର େୁଇଲକ୍ ୯୦ହଜାର ଡାକବାଲା 
ଜଲାକମାନଙ୍କ େୁଆଜର େୁଆଜର ଜମାବାଇଲ ଜଫାନ ଓ 
ବାଜୟାଜମଟ୍ସିକ ଜରସିଆଜର ବ୍ୟାଙ୍କସିଙ୍ଗ ଜସବା ଜଯାଗାଉଛନ୍ସି । 
ପ୍ଥମ ଥର ପଷାଇ ଁଆରମ୍ଭ ନ୍ହଷାଇଥବିଷା ଦୁଇଟି ନ୍ସବଷା
l	ଜଲାକଙ୍କ ଘଜର ଘଜର ଡାକବାଲା ଓ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ଡାକଘର 

ଜରସିଆଜର ବ୍ୟାଙ୍କସି ଂ ଜସବା ଜଯାଗାଣ । 
l	ନଗେ ଅରତ୍ତ ଓ ଡସିଜସିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କସି  ସମ୍ପକତ୍ତଜର ଜହାଇରବିା 

ନୂତନ ପରସିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପକତ୍ତଜର ଜାଣସି ନ ରବିା ଜଲାକଙୁ୍କ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜସବା ପ୍ରୋନ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ ଜସଜପ୍ଟମର୍ ପହସିଲା, ୨୦୧୮ ମସସିହାଜର ଭାରତୀୟ 
ଡାକ ଜେଣଜନଣ ବ୍ୟାଙ୍କ(IPPB)ର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରସିରଜିଲ । ଜେଶଜର ଅରତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ 
ସେୃୁଢ କରସିବା ଆଭସିମଖୁ୍ୟ ଜନଇ ଜସିଏସଟସି, ଆଧାର ଓ ଜନଧନ ଖାତା ଜଖାଲସିବା ଭଳସି 
ଜକଜତକ ଧାରାବାହସିକ ପେଜକ୍ପ ଜନବା ପଜର ଜସ ଏପରସି ଜସବାର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରସିରଜିଲ । ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କସି ଙ୍୍ଗ ଓ ଆର୍ଦିକ ଜସବା ଜସ ଜେଶର 
ଏକ ଲକ୍ ୫୫ହଜାର ଡାକଘର ଓ ତସିନସିଲକ୍ ଡାକବାଲାଙ୍କ  ଜସବାର ଉପଜଯାଗ 
ଲକ୍୍ୟ ରଖ ିଏହସି ଡାକ ବ୍ୟାଙ୍କସି ଙ୍୍ଗ ଜସବା ଆରମ୍ଭ ଜହାଇରଲିା ।

l	ଲକ୍ ଡାଉନ ଓ ଅନଲକ୍ ର ପ୍ରରମ ପଯତ୍ତ୍ୟାୟଜର 
ଜକାର ବ୍ୟାଙ୍କସି ଂ ଜସବା (ସସିବସିଏସ ୍) ଡାକଘର ସଞ୍ଚୟ 
ଖାତା (ପସିଓଏସବସି)ର ୯.୮୦ଲକ୍ ଜକାଟସି ଓ କାଉଣ୍ଟର 
ଜରସିଆଜର ୪୮.୮୨ଜକାଟସି ଟଙ୍କାର ଜେଣଜନଣ । 

l	୧.୦୬ଜକାଟସି ଜେଣଜନଣ ଜରସିଆଜର ପସିଓଏସବସି 
ଏଟସିଏମ ୍ରୁ ୩ହଜାର ୫୫୦ ଜକାଟସି ଟଙ୍କାର ଅଧକି 
ଉଠାଣ।

l	ଜସଜପ୍ଟମର୍ ପହସିଲା, ୨୦୧୯ରୁ ମାଚ୍ତ୍ତ ୨୪, ୨୦୨୦ 
କଜରାନା ଜେଶଜର ଜେଖାଜେବା ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ IPPB 
୨୫.୭ ଲକ୍ AEPs ଜରସିଆଜର ୮୪୮ଜକାଟସି ଟଙ୍କା 
ବାଣ୍ଟସିଛସି ।

କନ୍ରଷାନଷା ନ୍ବୈଶ୍ୱକି ମହଷାମଷାରୀକଷାଳନ୍ର 
ଡଷାକ ବ୍ୟଷାଙି୍କଙ୍ଗର ରୂମିକଷା...

Special report Vehicle Scrappage Policy ବ୍ୟଷାଙି୍କଙ୍ଗ ନ୍ସବଷା ଭାରତୀୟ ଡାକ ଜେୟ ଜପୈଠ ବ୍ୟାଙ୍କ
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ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ରନ୍ଦ୍ର ନ୍ମଷାଦୀ

ଡଷାକ ବ୍ୟଷାଙ୍କ ଇତହିଷାସ 
୧୮୩୩ମସସିହା ପ୍ରରମ ରର ନସିମଜନ୍ ଜକାଲକାତାଜର ଜେଶର 
ପ୍ରରମ ସରକାରୀ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଖାଲସିଲା ।  ତା’ପଜର 
ଡସିଷ୍ଟକ୍ସିକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜପ୍ରସସିଜଡନୀ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜରଳବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ 
ଜରଜସିଂଜମଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳସି ଅଜନକ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଜଖାଲସିଲା । ପଜର ୧୮୭୩ ମସସିହାଜର ସରକାରୀ ସଞ୍ଚୟ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା  । ଜସ େୃଷ୍ଟସି ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁସିକ 
ଏକ ଆଇନର ପରସିଧ ି ମଧ୍ୟକୁ ଆସସିଗଜଲ। ୧୯୪୭ ଜେଶ 
ସ୍ାଧୀନ ଜହବାପଜର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟର ସାମଚୁସିତ 
ବ୍ୟବହାରକୁ େୃଷ୍ଟସି ଜର ରଖ ି୧୯୪୮ ମସସିହାଜର ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ 
ସଂଗଠନ ବା ଏନଏସଓ ସଷୃ୍ଟସି  ଜହଲା । ତସିନସି େଶନ୍ସି ପଜର 
େୁଗତ୍ତମ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳଜର ବସବାସ କରୁରବିା ଜଲାକଙ୍କ 
ହସିତ େୃଷ୍ଟସି ଜର ଡାକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଖାଲସିବା ପରସିକଳ୍ପନା କରାଗଲା। 
ଏପ୍ରସିଲ ପହସିଲା ୧୯୮୨ ମସସିହାଜର ଡାକଘର ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ 
କାଯତ୍ତ୍ୟାରମ୍ଭ କରସିବା ପଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଜରାକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଗଡୁସିକ କ୍ରମଶଃ ଏହା ସହ ସାମସିଲ ଜହାଇଗଜଲ । ଡାକଘର 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଜସବାଜର ଏହା ରଲିା ଅୟମାରମ୍ଭ ଓ ପଜର ପଜର 
ଡାକଘର ଜେୟ ପାଇ ଁବ୍ୟାଙ୍କ ନୂଆ ପରସିଚୟ ସଷୃ୍ଟସି  କଲା ।
ନ୍କଉ ଁନ୍କଉ ଁସବୁଧିଷା ଆପଣ ପଷାଇପଷାରିନ୍ବ ।
ଆପଣ ଜପାଷ୍ଟାଲ ଜପଜମଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାବାଇଲ ଆପ ୍
ଜରସିଆଜର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜମା ଖାତା ଜଖାଲସିପାରସିଜବ। 
ଏହାଛଡା ଜଯଜକୌଣସସି ବ୍ୟକ୍ତସି ତାଙ୍କର ନସିକଟତମ ଡାକଘର 
ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନସିଜର ଖାତା ଜଖାଲସିପାରସିଜବ ।   

ଡଷାକଘର ସଞ୍ୟ ଖଷାତଷା: ଆପଣ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା 
ଜମା କରସି ଡାକଘଜର ନସିଜର ଖାତା ଜଖାଲସିପାରସିଜବ।

୫ବରଷିଆ ଡଷାକଘର ରିକରିଂ ଡିନ୍ପଷାଜଟ୍ି (ଆରଡି) 
ସି୍ମ: ପାଞ୍ଚ ବଷତ୍ତ ନସିମଜନ୍ ମାସସିକ ଶଜହ ଟଙ୍କା ଜେୟଜର 
ଡାକଘର ଆରଡସି ସବୁସିଧା ପ୍ରୋନ କରସିରାଏ ।

ଡଷାକଘର ସମୟଷାନୁତକି ଜମଷା(ଟିଡି) ନ୍ଯଷାଜନଷା: 
ସମାୟନୁବର୍ତ୍ତୀକ ଜମା ଖାତା ଡାକଘଜର ଅନୂନ୍ୟ 
ଏକହଜାର ଟଙ୍କା ଜେଇ ଜଖାଲସି ଜହବ । ଏରଜିର 
ଧାରା ୮୦-ସସି ଅଧୀନଜର ଆୟକର ଛାଡ ସବୁସିଧା  
ମଧ୍ୟ ରହସିଛସି। ଜତଜବ ପାଞ୍ଚ ବଷତ୍ତ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଏରଜିର 
ପଞୁ୍ସିବସିନସିଜଯାଗ କରସିରବିା ଆବଶ୍ୟକ । 

ଜଷାତୀୟ ସଞ୍ୟ ମଷାସିକ ଆୟ 
ନ୍ଯଷାଜନଷା(ଏମଆଇଏସ): ମାସସିକ ଏକହଜାର 
ବା ଏହାର ତସିନସିଗଣୁା ଅରତ୍ତ ଜମା କରସି ଏହସି ଖାତା 
ଜଖାଲସିଜହବ। ଡାକ ଘର ମାସସିକ ଆୟ ଜଯାଜନାଜର 
ଏହସି ଜମା ଉପଜର ଶତକଡା ୬.୬ ମାସସିକ ସଧୁ 
ମସିଳସିରାଏ । 

ବରିଷ ୍ନଷାଗରିକ ସଞ୍ୟ ନ୍ଯଷାଜନଷା: ୬୦ବଷତ୍ତରୁ ଅଧକି 
ନଜଚତ୍ ୫୫ରୁ ୬୦ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଜର ସରକାରୀ କମତ୍ତଚାରୀ 
ଏହସି ଖାତା ଜଖାଲସିପାରସିଜବ । ଏରଜିର ବାଷ୍ଦିକ ସଧୁ 
ଜହଉଛସି ଶତକଡା ୭.୪ ।

ସବ୍ଭସଷାଧଷାରଣ ରବରି୍ୟନଧି:ି  ଜଯଜକୌଣସସି ବ୍ୟକ୍ତସି 
ଏରଜିର ନୁ୍ୟନତମ ପାଞ୍ଚଶହ ଓ ସବତ୍ତାଧକି ୧ଲକ୍ 
୫୦ହଜାର ଟଙ୍କା ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଜଗାଟସିଏ ଆର୍ଦିକ ବଷତ୍ତଜର 
ଜମା କରସିପାରସିଜବ । ଏରଜିର ୮୦ସସି ଧାରା ଅଧୀନଜର 
ଆୟକର ରସିହାତସି ଅନ୍ଭୁତ୍ତକ୍ତ ।

ସକୁନ୍ୟଷା ସମଦିୃ୍ଧ ନ୍ଯଷାଜନଷା: ଜଗାଟସିଏ ଆର୍ଦିକ ବଷତ୍ତଜର 
ଜଜଣ ଏରଜିର ନୁ୍ୟନତମ ୨୫୦ଓ ସବତ୍ତାଧକି ଜେଢ ଲକ୍ 
ଟଙ୍କା ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ଜମା କରସିପାରସିଜବ । ଏରଜିର ଆୟକର 
ରସିହାତସି ଅନ୍ଭୁତ୍ତକ୍ତ । 

ଜଷାତୀୟ ସଞ୍ୟ ପ୍ମଷାଣପତ୍ର: ଏହାର ଅବଧ ିପାଞ୍ଚବଷତ୍ତ 
ଓ ଏହାର ସବତ୍ତାଧକି ଜମା ରାଶସିର ଜକୌଣସସି ସୀମା ନାହସି ଁ̀।

କଶିଷାନ ବକିଷାଶପତ୍ର: ଏରଜିର ସବତ୍ତନସିମ ୍ ଏକ ହଜାର 
ଟଙ୍କା ରଖ ି ଜହଉରବିାଜବଜଳ ଏହାର ସଧୁହାର ଶତକଡା 
୬.୯ । ୧୨୪ମାସଜର ଏହସି ଅରତ୍ତ ଦ୍ୱସିଗଣୁସିତ ଜହାଇରାଏ ।

ନ୍ୱଷ୍ଣର୍୍ଭ ୟୁନୟିନ ମନ ି ଟ୍ଷାନଫ୍ର: ଅନଲାଇନଜର 
ଅରତ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତସି  ବା ଜପ୍ରରଣ । ଜକୌଣସସି ବ୍ୟକ୍ତସି ଏହା ବ୍ୟତୀତ 
ଜାତୀୟ ଜପନସନ୍ ଜଯାଜନା ଓ େୁଘତ୍ତଟଣା ବୀମା 
ଜଯାଜନାର ସବୁସିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରସିଜବ ।

ବତ୍ତ୍ଭମଷାନ ଚଷାଲିଥବିଷା ନ୍ଯଷାଜନଷା�ଦୋରତୀୟ ଡଦୋକ ରଦୟ ପଇଠ ବ୍ଦୋଙ୍କ ଜରିଆରର ରଦଶର 
ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍େ ଓ ରରିବ ରଲଦୋକଙ୍କ ଦ୍ଦୋରରଦଶରର ବ୍ଦୋଙ୍କ 
ରସବଦୋ ଉପଲବ୍ଧ ରହବଦୋ ପଦୋଇ ଁପଥ ପରିସ୍ଦୋର କରିଛି । ଏହଦୋ 
ର�ପରି ଗ୍ରଦୋମ ଓ ରରୀବ ରଲଦୋକଙ୍କ ଦ୍ଦୋରଦୋ ରଦଶରର ପହଞ୍ବି 
ତଦୋହଦୋ ସନୁିଶି୍ତ କରୁଛୁ । ‘ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଦୋର ରଦଶରର ଆପଣଙ୍କ 
ବ୍ଦୋଙ୍କ’ ପଦୋଇ ଁଆରମ ଅଙ୍ୀକଦୋରବଦ୍ । 
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ରିତି୍ତରୂମି ରାସ୍ତାକଡ ସବୁସିଧା

ସଡକ ନସିମତ୍ତାଣ ଜହଉ ଅବା ଯାତ୍ରୀ ଓ ଟ୍କ ଚାଳକଙ୍କ ନସିମଜନ୍ ରାସ୍ତାକଡଜର ସବୁସିଧା ଓ ନୂତନ ଭସିର୍ସିଭୂମସି ବସିକାଶ 
ବା ଜଗାଟସିଏ ଜେଶ ଜଗାଟସିଏ ଟସିକସ ବ୍ୟବସ୍ା ନୀତସି ଜରସିଆଜର ଭ୍ମଣକାରୀ ଗାଡସିଗଡୁସିକର ବାଧାରହସିତ ଯାତ୍ରା 
ଜହଉ, ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜେଶଜର ଆର୍ଦିକ ବସିକାଶ ପାଇ ଁଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ । ଏହା ଫଳଜର ଜଲାକମାନଙ୍କ 
ଜୀବନଜର ସଖୁ ସ୍ାଚ୍ଛନ୍୍ୟ ଆସସିବା ସହ ଅଜନକ ନସିଯକୁ୍ତସି ସଜୁଯାଗ ମଧ୍ୟ ସଷୃ୍ଟସି  ଜହବ ।

ରଷାସ୍ତଷାକଡ ସବୁଧିଷାର 

ନବଦଗିତେ

“କସିଛସି କସିଛସି େୂରତାଜର ଜଗାଟସିଏ ଜଲଖାଏ ଁ
ଜଶୌଚାଳୟ ରହସିବା େରକାର । କହସିଲା ଇନୁ୍ 
ଯସିଏ ଅଧକିାଂଶ ସମୟଜର ରାଜପରଜର 

ଯାତାୟତ କଜର । ମାତ୍ର ଯେୁବୀରଙୁ୍କ  ଭଲ ଲଜସିଂ େରକାର। 
ହୁଜସନ ଆବାସ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଜଣ ରାସ୍ତାକଡଜର 
ସଫାସତୁୁରା ଜହାଜଟଲ ଓ ଜଭାଜନାଳୟ େରକାର କଜର । 
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଜର ହରସିରାମ ଜଗାଟସିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ 
ଟ୍କଜର ମାଲ ଜନବା ଆଣସିବା କରସିବା ଜଯାଗୁ ଁଅଜନକ ରାତସି 
ଘରଠାରୁ େୂରଜର କଟାଏ । ତା’ର େରକାର ଟସିଜକ ଭଲ 
ଖାଇବା ଯାଗା, ଗାଡସି, ପାକତ୍ତ କରସିବା ସ୍ାନ ସହସିତ ଚାରସିପାଞ୍ଚ 
ଘଣ୍ଟା ଶାନ୍ସିଜର ଜଶାଇବା ଯାଗା । ଜସିଜତନ୍ଦ୍ର ଜଚୌହାନ ନାମକ 
ଅନ୍ୟ ଜଜଣ ୍ାଇଭର ଏଭଳସି ଅବସ୍ା ପ୍ରତସି ୪୦ରୁ ୬୦ 
କସିଜଲାମସିଟର େୂରଜର ରହସିବା ଚାଜହ ଁ।  

ଏଜବ ଇନୁ୍ ଓ ଯେୁବୀରଙ୍କ ଭଳସି ଯାତ୍ରୀ ଓ ହରସିରାମ ଏବଂ 
ଜସିଜତନ୍ଦ୍ର  ଭଳସି ୍ାଇଭରଙ୍କ ସ୍ପ ୍ସାକାର ଜହବାକୁ ଯାଉଛସି। 
କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପର କତୃତ୍ତପକ୍ ୍ାଇଭର, 

ଟ୍କ ୍ାଇଭର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୍ାଇଭରଙ୍କ ନସିମଜନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ 
ପଯତ୍ତ୍ୟାୟଜର ବସିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସବୁସିଧା ସଜୁଯାଗ ବ୍ୟବସ୍ା 
କରସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ସି । ନୂତନ ବସିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାଗତ୍ତେଶ୍ଦିକା 
ଅନୁସାଜର ଏହସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୂଡାନ୍ ରୂପ ଜନବାକୁ ଯାଉଛସି । 
ଜଯାଜନା ଅନୁସାଜର ପ୍ରତସି ୪୦ରୁ ୬୦କସିଜଲାମସିଟର େୂରଜର 
ନୂତନ ତସିଆରସି ଜହବାକୁ ରବିା ରାଜପର ଏକ୍ସଜପ୍ରସ ଜୱ 
କଡଜର ବସିଭସିନ୍ ସବୁସିଧା ସଜୁଯାଗ ରହସିବ । ଏନଏଚଆଇଏ 
ଟ୍କସିଂ କରସିଡର ଓ ଗ୍ୀନ ଫସି ଲ ୍ଡ ଏକ୍ସଜପ୍ରସ ଜୱଜର ବସିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ 
ସବୁସିଧା ପାଇ ଁଜଯାଜନା କରସିଛସି । ଏହସି ସବୁସିଧା ସଜୁଯାଗଗଡୁସିକ 
ମଧ୍ୟଜର ଜପଜଟ୍ାଲ ପମ୍ପ, ଫୁଡ୍ ଜକାଟତ୍ତ, ଜରଷଟୁ୍ରାଣ୍ଟ, ଢାବା, 
ଜୋକାନ, ଡାକ୍ତରୀ ସବୁସିଧା, ସ୍ାନୀୟ ଜଲାକ କଳାକୃତସି ଷ୍ଟଲ 
ଓ ପରସିସ୍କାର ପରସିଚ୍ଛନ୍ ଜଶୌଚାଳୟମାନ ରହସିବ । ଆଗାମୀ 
ପାଞ୍ଚବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଜର ଛଅଶହରୁ ଅଧକି ସ୍ାନଜର ଏପରସି 
ସବୁସିଧାମାନ କରାଯସିବ ।

 ଏନଏଚଏଆଇ ବୃହତ୍ ଭସିର୍ସିଭୂମସି ବସିକାଶ 
ପରସିଜଯାଜନା ଭାରତମାଳା ଜେଶଜର ହାତକୁ ଜନଇଛସି 
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ଯାହା ଅଧୀନଜର ଜେଶର ଅଜନକ ରାଜପର ଓ ଏକ୍ସଜପ୍ରସ 
ଜୱ ବସିକଶସିତ ଜହବାର କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ରହସିଛସି ।

ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଲକ୍ ୩୫ହଜାର ଜକାଟସି ବ୍ୟୟ କରସି ସରକାର 
ଭାରତମାଳା ପରସିଜଯାଜନା ଅଧୀନଜର ଏହସିସବୁ ସବୁସିଧାର 
ବସିକାଶ କରୁଛନ୍ସି ।
ସବୁଧିଷା ସନୁ୍ଯଷାଗର ସବ୍ଭଷାଙ୍ଗୀନ ବକିଷାଶ 

ରାସ୍ତାକଡଜର ସବୁସିଧା ସଜୁଯାଗର ବସିକାଶ ତସିନସିହଜାର 
ଜହକ୍ଟର ଜମସିଜର ଜହବ । ଏରପିାଇ ଁ ଜେଶର ଉତରଜର 
୬୭, ପବୂତ୍ତଜର ୪୦,ପଶ୍ଚସିମଜର ୨୯, େକ୍ସିଣଜର ୪୫, େସିଲ୍ୀ-
ମମୁା୍ଇ ଏକ୍ସଜପ୍ରସ ଜୱଜର ୯୪ ଓ ଗ୍ୀନ ଫସି ଲ ୍ଡ ଏକ୍ସଜପ୍ରସ ଜୱ 
ଓ ହାଇଜୱଜର ୩୭୬ଟସି ସ୍ାନ ଚସିହ୍ଟ କରାଯାଇଛସି ।
ଟ୍କ ଡ୍ଷାଇରରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଶଯ୍ୟଷା ବଶିଷି୍ଟ ଶୟନଷାଗଷାର

ଟ୍କ ଚାଳକମାନଙ୍କ ଜସମାନଙ୍କ ବହୁଶଯ୍ୟା ବସିଶସିଷ୍ଟ 
ଶୟନାଗାର (Dormitory)ଜର ତାଙ୍କ ଗାଡସିଜର ଲୋ 
ଜହାଇରବିା ସାମଗ୍ୀ ଜନଇ ଚସିନ୍ା ନ କରସି ବସିରୋମ ଜନଜବ। 
ଏହା ରାଜପର େୁଘତ୍ତଟଣା ଜରାକସିବାଜର ସହାୟକ ଜହବ। 

ଡମ୍ଦିଜଟାରୀ ଓ ବସିରୋମଗହୃ ବ୍ୟତୀତ ଜରୁରୀକାଳୀନ 
ପରସିସ୍ସିତସି ପାଇ ଁ ଜକଜତକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତସ୍ାନଜର ଜହଲସିପ୍ୟାଡ 
ମଧ୍ୟ ତସିଆରସି କରାଯସିବ ।
ସ୍ଷାନୀୟ କଳଷାକୃତ ିନ୍ପ୍ଷାତ୍ସଷାହନ

ରାସ୍ତାକଡଜର ହାଟବଜାର ବସିକଶସିତ ଜହଜଲ ସ୍ାନୀୟ 
ବ୍ୟବସାୟୀ ଜସମାନଙ୍କ କଳାକୃତସିର ପ୍ରେଶତ୍ତନ ଓ ବ୍ୟବସାୟର 
ସଜୁଯାଗ ପାଇଜବ ।
ବ୍ୟବସଷାୟୀମଷାନଙୁ୍କ ରିହଷାତି

ରାସ୍ତାକଡଜର ଢାବା, ଫରଷ୍ଠୁରାଣ୍ଟ, ଇନ୍ନଜକନ୍ଦ୍ର, ଜହାଜଟଲ 
ଓ ଜମାଜଟଲ ସ୍ାପନ ନସିମଜନ୍ ଜଯାଗ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙୁ୍କ 
ଜପାତ୍ସାହସିତ କରାଯସିବ । ଜକନ୍ଦ୍ର ସଡକ ପରସିବହନ ଓ ରାଜ୍ୟ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ ସଡକ ବ୍ୟବହାରୀକାରୀଙ୍କ ଆରାମ 
ନସିମଜନ୍ ଉନ୍ତ ଭସିର୍୍ଦିଭୂମସି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରସିବା ପାଇ ଁ ଉେ୍ୟମ 
ଅବ୍ୟାହତ ରହସିଛସି । ଏହା ପଞୁ୍ସିନସିଜବଶ ନସିମଜନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ 
ସଜୁଯାଗ ସଷୃ୍ଟସି  କରସି ଆତ୍ନସିଭତ୍ତର ଭାରତର ସ୍ପକୁ୍ ସାକାର 
କରସିବାଜର ସହାୟକ ଜହବ ।  

ଭ୍ମଣ ବାହାନଗଡୁସିକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଜବଶ 
କରସିବା ସମୟଜର ସଡକ ଟସିକସ ଜେବା 
ପାଇ ଁ ଅଜନକ ସମୟ ଅଜପକ୍ା କରସିବାକୁ 
ପଡୁରଲିା । ଜେଶବ୍ୟାପୀ ଏକକ ସଡକ 
ଟସିକସ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରସି ସରକାର ଏ େସିଗଜର 
ଏକ ବସିରାଟ ପେଜକ୍ପ ଜନଇଛନ୍ସି। ଏପ୍ରସିଲ 
ପହସିଲାରୁ ଲାଗ ୁଜହାଇରବିା ସରକାରଙ୍କ ଏହସି 
ଅଭସିନବ ଜଯାଜନା ଜହଉଛସି “ଅଲଇଣ୍ଡସିଆ 
ଟୁରସିଷ୍ଟ ଜଭଇକସିଲ ଅରରାଇଜଜସନ ଆଣ୍ଡ 
ସଭ୍ଦିସ ରୁଲସ -୨୦୨୧” । ପଯତ୍ତ୍ୟଟନକୁ 
ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ଜେଉରବିା ଏହସି ଜଯାଜନା 
ଅଧୀନଜର ପଯତ୍ତ୍ୟଟନ ବାହାନଗଡୁସିକ ଏଣସିକସି 
ପରସିମସିଟ ପାଇ ଁ ଅନଲାଇନଜର ଆଜବେନ 
କରସିପାରସିଜବ ।

ଜେଶ ପାଇ ଁଏହା ଏକ ବସିରାଟ ସଫଳତା 
ଜଯ େସିନକୁ ୩୪କସିଜଲାମସିଟର ଜାତୀୟ 
ରାଜପର ନସିମ୍ଦିତ ଜହଉଛସି । ନଜରନ୍ଦ୍ର 
ଜମାେୀ ସରକାର ଆସସିବା ପବୂତ୍ତରୁ 
୨୦୧୪ ମସସିହାଜର ଏହା େସିନକୁ 
୧୨କସିଜଲାମସିଟର ରଲିା । ସଂଜକ୍ପଜର 
କହସିବାକୁ ଗଜଲ ଜେଶଜର ଜାତୀୟ 
ରାଜପର ନସିମତ୍ତାଣ ଗତସି ତସିନସିଗଣୁ ବୃଦ୍ଧସି 
ପାଇଛସି ଗତ ଛଅ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଜର । 
ଜକବଳ ଜସତସିକସି ନୁଜହ ଁ, ଜେଶ ୨୦୨୦-
୨୧ ଜର ୧୨, ୨୦୫ କସିଜଲାମସିଟର 
ଜାତୀୟ ରାଜପର ନସିମତ୍ତାଣ କରସି ଏଜବ 
ସଫଳତାର ଶସିଖର ଛୁଇଛଁସି ।

ତନିଗିଣୁରୁ ଅଧକି 
ରଷାଜପଥ ନମି୍ଭଷାଣ

ଲିମ ୍କଷା ବୁକ୍ ଅଫ ନ୍ରକଡ୍ଭ ୧୮ଘଣ୍ଟଷାନ୍ର 
୨୫ କନି୍ଲଷାମିଟର ଜଷାତୀୟ ରଷାଜପଥ 

ଜସାଲାପରୁ (ଏନଏଚ-୫୨)ମଧ୍ୟଜର 
ମାତ୍ରା ୧୮ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟଜର ୨୫,୫୪ 
କସିଜଲାମସିଟର େୀଘତ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପର 
ଚାରସିଜଲନରୁ ଜଗାଟସିଏ ଜଲନ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ 
କରସିଛସି । ଭସିର୍ସିଭୂମସି ବସିକାଶଜର ଏକ 
ଅଦୂ୍ତପବୂତ୍ତ ସଫଳତା । ଏହସି ସଫଳତା 
ଜଯାଗୁ ଁ ଏନଏଚଏଆଇ ଲସିମ ୍କା ବୁକ୍ 
ଅଫ ଜରକଡତ୍ତଜର ସ୍ାନ ପାଇଛସି । 
୧୧୦ କସିଜଲାମସିଟର େୀଘତ୍ତ ଜସାଲାପରୁ-
ବସିଜୟପରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପର ଗତବଷତ୍ତ 
ଉେ୍ ଘାଟସିତ ଜହାଇରବିା ଜବଜଳ 
ଚଳସିତବଷତ୍ତ ଅଜକ୍ଟାବରଜର ଏହାର କାଯତ୍ତ୍ୟ 
ଜଶଷ ଜହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହସିଛସି । 

ଭ୍ରମଣ ଓ ପଯ୍ଭ୍ୟଟନକୁ 
ନ୍ପ୍ଷାତ୍ସଷାହନ

ଏନଏଚଆଇଏ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଖୁ ସ୍ାଚ୍ଛନ୍୍ୟ ନସିମଜନ୍ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟଜର ଜାତୀୟ 
ରାଜପର କଡଜର ଛଅଶହ ସ୍ାନଜର ବସିଭସିନ୍ ସବୁସିଧା ସଜୁଯାଗ ବ୍ୟବସ୍ା କରସିଜବ । ଏହା 
ଲକ୍ ଲକ୍ ଜଲାକଙୁ୍କ ସବୁସିଧା ସଜୁଯାଗ ଜଯାଗାଇବା ସହ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଟ୍କ ଚାଳକମାନଙ୍କ 

ଜୀବନମାନଜର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ତସି  ଘଟାଇବ ।
ନୀତନି ଗଡକରୀ, ନ୍କନ୍ଦ୍ର ସଡକ, ପରିବହନ ଓ ରଷାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ
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୧୯୭୧ ମସିହଦୋରର ବଦୋଂଲଦୋରଦଶକୁ ସ୍ଦୋଧୀନ ରଦୋଷ୍ଟ୍ର �ଦୋରବ ସ୍ୀକୃତ ିପ୍ରଦଦୋନ କରିବଦୋରର 
�ଦୋରତ ରହଉଛି ବଶି୍ୱର ସବ୍ଗପ୍ରଥମ ରଦୋଷ୍ଟ୍ର । ଏକ ପ୍ରତରିବଶୀ ରଦୋଷ୍ଟ୍ର �ଦୋରବ 
ବଦୋଂଲଦୋରଦଶର ବକିଦୋଶ �ଦୋତ୍ରଦୋର ପ୍ରତ ି ପଦରକ୍ଷପରର �ଦୋରତ  ସହଦୋୟତଦୋର ହଦୋତ 

ବଢ଼ଦୋଇ ଆସିଛି । କନି୍ତୁ କରରଦୋନଦୋ ସଂ୍ମଣ �େ ିରବୈଶ୍ୱକି ମହଦୋମଦୋରୀ ପରର ର�ଉ�ଁେ ି
�ଦୋରବ ରବୈଶ୍ୱକି ଦୃଶ୍ପଟ୍ଟରର ପରିବତ୍ତ୍ଗନ ରଦଖଦୋରଦଇଛି, ରସଥରିର �ଦୋରତ ଏବଂ 
ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ରସମଦୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରହଆିସିଥବିଦୋ ସଂପକ୍ଗକୁ ପରବତ୍ତ୍ଗୀ ପ�୍୍ଗ ଦୋୟରର 
ପହଞ୍ଦୋଇବଦୋର ଆବଶ୍କତଦୋ ରହଛିି । ରତଣ,ୁ ର�ରତରବରେ ପ୍ରତରିବଶୀ ରଦୋଷ୍ଟ୍ର 
ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ତଦୋ’ର ସ୍ଦୋଧୀନତଦୋର ୫୦ତମ ବଷ୍ଗ ପତୂ୍ତଷି ପଦୋେନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହ ିରଦୋଷ୍ଟ୍ରର 
ନମି୍ଗଦୋତଦୋଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବଦୋଷଷିକୀ ପଦୋେନ କରୁଛି, ରସହ ିସମୟରର ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମଦୋଦୀଙ୍କ ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ରସ୍ ତଦୋଙ୍କର ‘ପ୍ରଥରମ ପ୍ରତରିବଶୀ’ ନୀତ ିପ୍ରତ ିପନୁଃ ପ୍ରତବିଦ୍ତଦୋ 
ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ମଦୋଚ୍୍ଗ ୨୬ ଓ ୨୭ ତଦୋରିଖର ଢଦୋକଦୋ ରସ୍ ଏହ ିସଦୋଂସ୍ତୃକି ଏବଂ 
ସ�୍ତଦୋରତ ଦୃଷି୍ରକଦୋଣରୁ ସମଦୋନ ଏହ ିଦୁଇ ରଦୋଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଥବିଦୋ ସଂପକ୍ଗକୁ ଏକ ନୂତନ 
ସଦୋମଦୋଜକି  ଅଥ୍ଗରନୈତକି ଦଶିଦୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦଦୋନ କରିଛି । ବଦୋଂଲଦୋରଦଶର ସ୍ଦୋଧୀନତଦୋ ଦବିସ ପଦୋେନ 
କଦୋ�୍୍ଗ ୍ମରର ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ରମଦୋଦୀ ଉଦରବଦୋଧନ ପ୍ରଦଦୋନ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ଓରଦୋଖଣି୍ ସି୍ତ 
ଠଦୋକୁରବଦୋଡ଼ ିମ୍ରିକୁ �ଦୋଇ ଦଅି ଁଦଶ୍ଗନ କରିବଦୋ ସହ ରସଠଦୋରର ପଜୂଦୋଚ୍୍ଗନଦୋ କରିଛନି୍ତ । ଏହଦୋ 
ବ୍ତୀତ ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ରସଠଦୋକଦୋର ସ୍ଦୋନୀୟ ମତୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦଦୋୟର ରଲଦୋକମଦୋନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ 
�ଦୋବ ବନିମିୟ କରି ରସମଦୋନଙୁ୍କ ଉଦରବଦୋଧନ ରଦଇଥରିଲ । ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ରମଦୋଦୀଙ୍କ 
ରସ୍ ଅବସରରର ଏକ ମିେତି ବବୃିତ ି ଜଦୋରି କରଦୋ�ଦୋଇଥଲିଦୋ ର�ଉଥଁରିର ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ 
ସରକଦୋରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ �ଦୋରତ ରସ ରଦଶକୁ ର�ଦୋରଦୋଇ ଆସିଥବିଦୋ ନରିବଚ୍ନି୍ନ ସହଦୋୟତଦୋ 

ଚରିସ୍ଷାୟୀ
ରଷାରତ- ବଷାଂଲଷାନ୍ଦଶ ସମ୍ପକ୍ଭ

ସମାନ ପରମ୍ପରା, ଭାଷା- ସାଂସ୍କତୃସିକ 
ନସିବସିଡତା, ସାହସିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତସି 

ମନଜର ରବିା ରେଦ୍ଧା ଭାରତ –ବାଂଲାଜେଶ 
ମଧ୍ୟଜର ରବିା ଦ୍ୱସିପାକ୍ସିକ ସମ୍ପକତ୍ତର 

ଭସିର୍ସିଭୂମସିକୁ ସେୃୁଢ଼ କରସିଛସି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ରେୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ ତାଙ୍କର ମାଚ୍ତ୍ତ ୨୬ 

ଓ ୨୭, ୨୦୨୧ ତାରସିଖର େୁଇେସିନସିଆ 
ବାଂଲାଜେଶ ଗସ୍ତ ଅବସରଜର ଭାରତ 
ବାଂଲାଜେଶ ଜମୈତ୍ରୀ ଚସିରଞ୍ସିବୀ ଭବଃର 

ଆହା୍ନ ଜେଇଛନ୍ସି । ରାଷ୍ଟକ୍ପସିତା 
ବଙ୍ଗବନୁ୍ ଜଶଖ ୍ ମଜୁସିବୁର ଜରହମାନଙ୍କ 
ଜନ ମ ଶତବାଷ୍ଦିକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଏବଂ 

ବାଂଲାଜେଶ ସ୍ାଧୀନତାର ୫୦ ବଷତ୍ତ ପରୂ୍୍ଦି 
ଏବଂ ଭାରତ- ବାଂଲାଜେଶ ସଂପକତ୍ତ 

ସ୍ାପନର ଅଦ୍ଧତ୍ତଶତାବ୍ୀ ପରୂଣ ସହ ନୂତନ 
ଯଗୁର ଅୟମାରମ୍ଭ କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଜର 

ଜଯାଗଜେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ଜମାେୀ 
ଏହସି ଗସ୍ତଜର ଯାଇରଜିଲ । 

କୂଟନୀତି ଭାରତ- ବାଂଲାଜେଶ ସମ୍ପକତ୍ତ
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ନମିରନ୍ତ କୃତଜ୍ଞତଦୋ ଜ୍ଞଦୋପନ କରଦୋ�ଦୋଇଥଲିଦୋ ଏବଂ ବଦୋଂଲଦୋରଦଶର 
ବକିଦୋଶ �ଦୋତ୍ରଦୋକୁ �ଦୋରତ ପକ୍ଷରୁ �ୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସଦୋ କରଦୋ�ଦୋଇଥଲିଦୋ । 
ଉ�ୟ ରକ୍ଷତ୍ରୀୟ ତଥଦୋ ରବୈଶ୍ୱକି ରକ୍ଷତ୍ରରର ମିେତି �ଦୋରବ କଦୋ�୍୍ଗ  
କରିବଦୋ ନମିରନ୍ତ ପଦୋରସ୍ପରିକ ସହର�ଦୋର ବୃଦି୍ ପଦୋଇ ଁ ଉ�ୟ ରଦୋଷ୍ଟ୍ର 
ପରସ୍ପରଙୁ୍କ ଧନ୍ବଦୋଦ ଜଣଦୋଇଥରିଲ । ଏହ ି ଅବସରରର ଉ�ୟ 
ରଦୋଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଦି୍ପଦୋକି୍ଷକ ସହର�ଦୋର ବୃଦ୍ ିସଂ୍ଦୋନ୍ତ ରକରତରଡ଼ୁଏି 
ରଦୋଜନିଦୋମଦୋ ସ୍ଦୋକ୍ଷରିତ ରହଦୋଇଥଲିଦୋ । ବଦୋଂଲଦୋରଦଶକୁ �ଦୋରତ ପକ୍ଷରୁ 
ନ�ି୍ଗର ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି ପ୍ରଦଦୋନ କରଦୋ�ଦୋଇଥଲିଦୋ ର� ପ୍ରତରିବଶୀ ରଦୋଷ୍ଟ୍ରର 
ବକିଦୋଶ ନମିରନ୍ତ �ଦୋରତ ସଦଦୋସବ୍ଗଦଦୋ ଏକ ସଦୃୁଢ଼ ସହର�ଦୋରୀ ରଦୋଷ୍ଟ୍ର 
ରୂରପ କଦୋ�୍୍ଗ  କରିବ । 

ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମଦୋଦୀଙ୍କ ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ରସ୍ ପବୂ୍ଗରୁ 
ରସ ରଦଇଥବିଦୋ ବଦୋତ୍ତ୍ଗଦୋରୁ ଏହ ିରସ୍କୁ ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ରକରତ ରରୁୁତ୍ୱ 
ଆରରଦୋପ କରନି୍ତ ତଦୋହଦୋ ସହଜରର ର�ରକହ ିଅନୁମଦୋନ କରିପଦୋରିରବ। 
ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ତଦୋଙ୍କ ବଦୋତ୍ତ୍ଗଦୋରର ରଲଖଥିରିଲ, ‘ମୁ ଁଖସିୁ ର� ରକଦୋ�ିଡ଼ 
୧୯ ମହଦୋମଦୋରୀ ଆରମ୍ଭ ରହବଦୋ ପରଠଦୋରୁ ରମଦୋର ପ୍ରଥମ ବରିଦଶ 
ରସ୍ରର ମୁ ଁଆମର ପ୍ରତରିବଶୀ ବନୁ୍ ରଦୋଷ୍ଟ୍ର ବଦୋଂଲଦୋରଦଶକୁ �ଦୋଉଛି। 
ଏହ ିରଦୋଷ୍ଟ୍ର ସହତି �ଦୋରତର ର�ୀର ସଦୋଂସ୍ତୃକି, �ଦୋଷଦୋରତ ଓ ଜନ 
ସମ୍ପକ୍ଗ ରହଛିି’। ଏହଦୋ ବ୍ତୀତ, ବଦୋଂଲଦୋରଦଶର ଏକ ସମଦ୍ୋଦପତ୍ର 
‘ଦ ି ରଡଲୀ ଷ୍ଦୋର’ରର ‘ବଙ୍ବନୁ୍ଙ୍କ ସହତି ଏକ ଦକି୍ଷଣ ଏସିଆର 
ପରିକଳ୍ପନଦୋ’(ଇମଦୋଜନିଂି ଏ ଡ�ିରରଣ୍ଟ ସଦୋଉଥ ୍ ଏସିଆ ୱଥି ୍ ବଙ୍ବନୁ୍) 
ଶୀଷ୍ଗକ ଏକ ପ୍ରବନ୍ ରଲଖ ିପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିପ୍ରଦଦୋନ କରିଥରିଲ 
ର� ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ସହତି �ଦୋରତ ସଦଦୋରବରେ ଏକ ସହ�ଦୋରୀ ବନୁ୍ 
ରଦୋଷ୍ଟ୍ର �ଦୋରବ ରହବି କଦୋରଣ ଉ�ୟ ରଦୋଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱେ �ବଷି୍ତ 
ଦରିରର ଧଦୋବମଦୋନ ର�ଉଥଁପିଦୋଇ ଁ ବଙ୍ବନୁ୍ ଏବଂ ହଜଦୋର ହଜଦୋର 
�ଦୋରତୀୟ ରସମଦୋନଙ୍କର �ଥଦୋସଦୋଧ୍ୟ ପ୍ରରଚଷ୍ଦୋ କରିଥରିଲ । 
ସମଷାନ ପରମ୍ପରଷା, ସମଷାନ ଚ୍ୟଷାନ୍ଲଞ୍ ୍
ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ସ୍ଦୋଧୀନତଦୋ ପ୍ରଦୋପି୍ର ୫୦ତମ ବଷ୍ଗ ପତୂ୍ତଷି ପଦୋେନ ନମିରନ୍ତ 
ଆରୟଦୋଜତି ସମଦୋରରଦୋହରର ଉଦ୍ ରବଦୋଧନ ରଦଇ ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମଦୋଦୀ �ଦୋରତ- ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ସମ୍ପକ୍ଗ, ସମଦୋନ ପରମ୍ପରଦୋ 
ଓ ସମଦୋନ ଲକ୍ଷ୍ ପ୍ରସଙ୍ରର ବସୃି୍ତ ଆରଲଦୋଚନଦୋ କରିଥରିଲ । 
ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ କହଥିରିଲ ର� ଉ�ୟ ରଦଶ ରହଉଛନି୍ତ ରଣତଦୋନି୍ତକ 
ରଦୋଷ୍ଟ୍ର । ରସ ଆହୁରି କହଥିରିଲ ର� ଉ�ୟ 
�ଦୋରତ ଓ ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ସମଦୋନ ପରମ୍ପରଦୋ, 
ସମଦୋନ ବକିଦୋଶଧଦୋରଦୋ, ସମଦୋନ ଲକ୍ଷ୍ ଏବଂ 
ସମଦୋନ ଚ୍ଦୋରଲଞ୍ଜର ସଦୋମଦ୍ୋ କରିଆସଛୁନି୍ତ 
। ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଏହ ି ଅବସରରର ୧୯୭୧ 
ମସିହଦୋରର ବଦୋଂଲଦୋରଦଶର ମକିୁ୍ �ଦୁ୍ରର 
�ଦୋରତୀୟ ରସୈନକିଙ୍କ �ୂମିକଦୋକୁ �ୂୟସୀ 
ପ୍ରଶଂସଦୋ କରିଥରିଲ ଏବଂ ଏହ ି ଅନୁ�ୂତକୁି 
ରଶ୍ଦୋତଦୋମଦୋନଙ୍କ ସହ ବଦୋଣି୍ଟଥରିଲ ର� ବଦୋଂଲଦୋରଦଶର ମକିୁ୍ ନମିରନ୍ତ 
ଆରୟଦୋଜତି ସତ୍ଦୋଗ୍ରହରର ରସ ନରିଜ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥରିଲ 
। ରସ କହରିଲ ର� ‘ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ମକିୁ୍ ସତ୍ଦୋଗ୍ରହରର ସଦୋମିଲ 
ରହବଦୋ ରମଦୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଆର୍ଦୋେନ ଅନୁ�ୂତ ି ଥଲିଦୋ । ମୁ ଁ
ରସରତରବରେ ୨୦ କ ି୨୨ ବଷ୍ଗର �ବୁକ ଏବଂ ଆଉ କଛିି ରଲଦୋକଙ୍କ 
ସହ ମିଶ ିବଦୋଂଲଦୋରଦଶକୁ ସମଥ୍ଗନ ପବୂ୍ଗକ ମୁ ଁସତ୍ଦୋଗ୍ରହରର ସଦୋମିଲ 

ରହଦୋଇଥଲିି ।’
ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ କହରିଲ ର� �ଦ ିବ୍ବସଦୋୟ ଓ ବଦୋଣଜି୍ ଉ�ୟ 

ରଦୋଷ୍ଟ୍ର ନମିରନ୍ତ ସମଦୋନ ସରୁ�ଦୋର ସଷିୃ୍ କରିଛି ରତରବ ଉ�ୟଙ୍କ ପଦୋଇ ଁ
ଆତଙ୍କବଦୋଦ ମଧ୍ୟ ସମଦୋନ ବପିଦ ସଷିୃ୍ କରିଛି ।

ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଏହ ି ଅବସରରର ବଦୋଂଲଦୋରଦଶର ୫୦ଜଣ 
ଉରଦ୍୍ଦୋରୀଙୁ୍କ �ଦୋରତ ଆସିବଦୋକୁ ଆମନ୍ତଣ ଜଣଦୋଇଥରିଲ । ରସ 
କହଥିରିଲ ର� ଏହସିବୁ ଉରଦ୍୍ଦୋରୀ �ଦୋରତର ଷ୍ଦୋଟ୍ଗ ଅପ ୍  ଓ 
ଅ�ିନବତ୍ୱ ବ୍ବସ୍ଦୋ ସହତି ସଂ�କୁ୍ ରହଦୋଇପଦୋରିରବ ତଥଦୋ �ଦୋରତୀୟ 

ଉରଦ୍୍ଦୋରୀମଦୋନଙୁ୍କ ର�ଟି ପଦୋରିରବ । ଦୁଇ ରଦଶ 
ମଧ୍ୟରର କୂଟରନୈତକି ସମ୍ପକ୍ଗ ସ୍ଦୋପନର ୫୦ ବଷ୍ଗ 
ପତୂ୍ତଷି ଅବସରରର ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ବଦୋଂଲଦୋରଦଶର 
ଛଦୋତ୍ରଛଦୋତ୍ରୀମଦୋନଙ୍କ ନମିରନ୍ତ ସ୍ର୍୍ଗ ଜୟନ୍ତୀ ଛଦୋତ୍ରବୃତି୍ତ 
ପ୍ରଦଦୋନ ରଘଦୋଷଣଦୋ କରିଥରିଲ । 

ରସହ�ିେ ି ବଙ୍ବନୁ୍ଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଶ୍ଦ୍ଦୋସମୁନ ଅପ୍ଗଣ 
ପବୂ୍ଗକ ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ତଦୋଙ୍କ ମଜଦୋର ପରିଦଶ୍ଗନ 
ଅବସରରର କେଦୋ ଖଦୀରର ପ୍ରସୁ୍ତ ମଜୁିବ 
ଜଦୋରକଟ୍  ପରିଧଦୋନ କରିଥରିଲ । ମଜୁିବ୍  ଜଦୋରକଟ 

ଏହି ଧରଣର ରପଦୋଷଦୋକ �ଦୋହଦୋ ଜରଣ ଦରଜି ସିରଲଇ କରିଥଦୋନି୍ତ 
ଏବଂ ତଦୋହଦୋ ଏକ ପରୁୁଷ ପରିଧଦୋନ । ଏହଦୋ ହଦୋତକଟଦୋ ରପଦୋଷଦୋକ 
ଏବଂ ଏହଦୋର ତେପଟକୁ ଦୁଇଟି ପରକଟ ଥଦୋଏ । ଏହି କଦୋ�୍ଗ୍୍ମ 
ନିମରନ୍ତ ଖଦୀ ଗ୍ରଦୋରମଦୋରଦ୍୍ଦୋର ପକ୍ଷରୁ ବଦୋଂଲଦୋରଦଶକୁ ୧୦୦ଟିରୁ 
ଅଧକି ମଜୁିବ୍  ଜଦୋରକଟ ପଠଦୋ�ଦୋଇଥଲିଦୋ ।

ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେୀ ନନ୍ରନ୍ଦ୍ର ନ୍ମଷାଦୀ 
ବଷାଂଲଷାନ୍ଦଶର ସ୍ୱଷାଧୀନତଷାର 
୫୦ତମ ବର୍ଭ ପତୂ୍ତଷି ପଷାଳନ 
କଷାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମନ୍ର ନ୍ଯଷାଗନ୍ଦବଷାକୁ 
ଢଷାକଷାଠଷାନ୍ର ପହଞ୍ଛୁତେ ି।

ଯନ୍ଶଷାନ୍ରଶ୍ୱରୀ ମ୍ରିନ୍ର ପଜୂଷାଚ୍୍ଭନଷା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀଙ୍କ େୁଇେସିନସିଆ ବାଂଲାଜେଶ 
ଗସ୍ତର ତୁରନ୍ ପବୂତ୍ତରୁ ସାତଖରିାସ୍ସିତ ଯଜଶାଜରଶ୍ୱରୀ ମନ୍ସିରର 
ଜୀର୍ତ୍ତସଂସ୍କାର କରାଯାଇରଲିା । ଏହସି ମନ୍ସିରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ରେୀ ଜମାେୀଙ୍କ ପରସିେଶତ୍ତନ ନସିମଜନ୍ ସନୁ୍ର ଭାଜବ ସଜ୍ା 
ଯାଇରଲିା । ଜେବୀ େୁଗତ୍ତାଙ୍କ ୫୧ ଶକ୍ତସିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଏହସି ମନ୍ସିର 
ଅନ୍ୟତମ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ଜମାେୀ ଏହସି ମନ୍ସିରରଜର 
ଜେବୀ କାଳୀଙ୍କ ପଜୂାଚ୍ତ୍ତନା କରସିରଜିଲ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜସ 
ଓରାଖଣ୍ଡସିଠାଜର ସ୍ାନୀୟ ମତ୍ରୁଆ ସମ୍ପ୍ରୋୟର ଜଲାକମାନଙୁ୍କ 
ଉେ୍ ଜବାଧନ ଜେଇରଜିଲ । ଏହସି ସ୍ାନରୁ ହସି ଁରେୀ ରେୀ ହରସିଚାନ୍ 
ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସାମାଜସିକ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରସିରଜିଲ ଏବଂ 
ଶାନ୍ସି ଓ ସଦ୍ାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରସିରଜିଲ ।
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ବଷାଂଲଷାନ୍ଦଶ ନଷାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱଷାସ୍୍ୟ ସମସ୍ୟଷା
ଏହ ିରସ୍ କଦୋେରର ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମଦୋଦୀ ରସ ରଦଶର 
ରଦୋଜରନୈତକି ତଥଦୋ ସଦୋମଦୋଜକି ରନତୃବୃ୍ଙ୍କ ସହ ସଦୋକ୍ଷଦୋତ ଆରଲଦୋଚନଦୋ 
କରିଥରିଲ । ରସମଦୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସଂଖ୍ଦୋଲଘ ୁ ରରଦୋଷୀ୍ର ପ୍ରତନିଧି ି
ତଥଦୋ ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ସ୍ଦୋଧୀନତଦୋ ସଂଗ୍ରଦୋମରର ସଦୋମିଲ ମକିୁ୍ର�ଦୋଦ୍ଦୋ ସଦୋମିଲ 
ଥରିଲ । ରବୈରଦଶକି ବ୍ଦୋପଦୋର ମନ୍ତଣଦୋେୟର ସଚୂନଦୋ ଅନୁସଦୋରର, 
ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଶଦୋସନକ୍ଷମତଦୋସୀନ ମହଦୋରମଣ୍ଟର ରନତୃବର୍ଗଙ୍କ ସହ 
ଦି୍ପଦୋକି୍ଷକ ରରୁୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥବିଦୋ ବ�ିିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ ଉପରର ଆରଲଦୋଚନଦୋ 
କରିଥରିଲ । ଏହ ିରସ୍ ଅବସରରର ଢ଼ଦୋକଦୋ ଠଦୋରର ର�ଦୋରଦୋ ସମ୍ପ୍ରଦଦୋୟର 
ରନତୃବର୍ଗ ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ରମଦୋଦୀଙୁ୍କ ସଦୋକ୍ଷଦୋତ କରିଥରିଲ ଏବଂ 

କରରଦୋନଦୋ ପ୍ରତରିଷଧକ ଟିକଦୋ ର�ଦୋରଦୋଇ ରଦଇଥବିଦୋରୁ ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ପ୍ରତ ିରସମଦୋନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତଦୋ ବ୍କ୍ କରିଥରିଲ । ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ତଦୋଙ୍କ 
ରସ୍ ଅବସରରର ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ପଦୋଇ ଁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ରଡଦୋଜ ୍ କରରଦୋନଦୋ 
ପ୍ରତରିଷଧକ ଟିକଦୋ ରନଇଥରିଲ �ଦୋହଦୋକ ି ବଦୋଂଲଦୋରଦଶର ସଦୋଧଦୋରଣ 
ନଦୋରରିକଙ୍କ ପ୍ରତ ି ତଦୋଙ୍କ ମନରର ଥବିଦୋ ଶ୍ଦ୍ଦୋ ତଥଦୋ ରସ ରଦଶ ସହ 
ବନୁ୍ତଦୋ ଓ ସହ�ଦୋରୀତଦୋର ବଦୋତ୍ତ୍ଗଦୋକୁ ସଚୂଦୋଏ । 
ସହନ୍ଯଷାଗ ଓ ବଷାତ୍ତ୍ଭଳଷାପର ସମ୍ପକ୍ଭର ସଦୃୁେୀକରଣ
�ଦୋରତ- ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ସମ୍ପକ୍ଗ କରରଦୋନଦୋ ମହଦୋମଦୋରୀ �େ ି ଜଟିେ 
ସମୟରର ସଦୁ୍ଦୋ ପବୂ୍ଗ�େ ି ସ୍ପ୍ତି ଓ ସ୍ଦୋ�ଦୋବକି ରହଆିସିଛି । 
ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମଦୋଦୀ ଏବଂ ତଦୋଙ୍କ ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ପ୍ରତପିକ୍ଷ 

ନରିଷାପତ୍ତଷା ଓ ସୀମଷା ପରିଚଷାଳନଷା

ଆସ୍ଷାର ମଷାଗ୍ଭ, ସଦୃୁେ ସମ୍ପକ୍ଭ

l ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଜେଶ ମଧ୍ୟଜର ୪,୦୯୬.୭ 
କସିଜଲାମସିଟରର ସମାନ ସୀମାନ୍ ରହସିଛସି । 
ଜସର ିମଧ୍ୟରୁ ୧୧୧୬.୨ କସିଜଲାମସିଟର ଜହଉଛସି 
ଜଳଭାଗଜର ରବିା ସୀମାନ୍ ।

l ବାଂଲାଜେଶର ଶୀଷତ୍ତ ଜନତୃତ୍ୱ ଭାରତକୁ ନସିଭତ୍ତର 
ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିପ୍ରୋନ କରସିଛନ୍ସି ଜଯ ଭାରତ ବସିଜରାଧଜର 
ଜକୌଣସସି ପ୍ରକାର କାଯତ୍ତ୍ୟ ନସିମଜନ୍ ବାଂଲାଜେଶ ତା’ର 
ଭୂମସିକୁ ବ୍ୟବହାର କରସିବାକୁ ଜେବନାହସି ଁ।

l ୨୦୧୫ ମସସିହା ଜୁନ୍  ମାସଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ 
ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀଙ୍କ ବାଂଲାଜେଶ ଗସ୍ତ ଅବସରଜର  
େୁଇ ଜେଶ ମଧ୍ୟଜର ସୀମା ରାଜସିନାମା ସ୍ାକ୍ରସିତ 
ଜହାଇରଲିା । 

l ମସିଳସିତ ଜାତସିସଂଘ ଟ୍ସିବୁନାଲର ୨୦୧୪ ମସସିହା ଜଲୁାଇ 
୭ ତାରସିଖର ସଚୂନା ଅନୁସାଜର, େୁଇ ଜେଶ ମଧ୍ୟଜର 
ସାମୁ୍ ସିକ ସୀମା ବସିବାେ ସମାଧାନ ଦ୍ୱାରା ବଜଙ୍ଗାପ 
ସାଗରର ଏହସି ଜକ୍ତ୍ରଜର ଆର୍ଦିକ ବସିକାଶ ପ୍ରକ୍ରସିୟା 
ତ୍ୱରାନ ୍ସିତ ଜହାଇଛସି ଏବଂ ଜସରରୁି ଉଭୟ ରାଷ୍ଟକ୍ 
ବସିଜଶଷ ଭାଜବ ଉପକୃତ ଜହାଇପାରସିଜବ । 

l ଏହସି ଜକ୍ତ୍ରଜର ଉଭୟ ରାଷ୍ଟକ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର ଜମାଟ ୫୪ଟସି 
ନେୀ ପ୍ରବାହସିତ ଜହଉଛସି ଯାହାର ଜଳକୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟକ୍ 
ଉପଜଯାଗ କରସିରାନ୍ସି । ଦ୍ୱସିପାକ୍ସିକ ଯଗୁ ମ ନେୀ କମସିଶନ 
ଏ େସିଗଜର ୧୯୭୨ ମସସିହା ଜନ୍ୁ  ମାସ ଠାରୁ କାଯତ୍ତ୍ୟ 
କରସିଆସଛୁସି । ଏହସି କମସିଶନ େୁଇ ଜେଶ ମଧ୍ୟଜଯ 
ସଂଜଯାଗ ସ୍ାପନ ତରା ଜଳର ସବତ୍ତାଧକି ଉପଜଯାଗ 
ନସିମଜନ୍ କାଯତ୍ତ୍ୟ କରୁଛସି । ଗଙ୍ଗା ନେୀଜଳ ରାଜସିନାମା 
ମଧ୍ୟ ସଜନ୍ାଷଜନକ ଭାଜବ କାଯତ୍ତ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛସି।

ସଂନ୍ଯଷାଗୀକରଣ
l ଉଭୟ ରାଷ୍ଟକ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ୨୦୨୦ ମସସିହା 

ଜସଜପ୍ଟମର୍ ୧୭ ତାରସିଖ େସିନ ବାଂଲାଜେଶର 
ଚସିଲହାଟୀ ଏବଂ ହଳେସିବାରୀ (ଭାରତ) ମଧ୍ୟଜର 
ଜରଳ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଉଦ୍ାଟନ କରସିଛନ୍ସି।

l େୁଇଟସି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜରଳ – ଜମୈତ୍ରୀ 
ଏକ୍ସଜପ୍ରସ ୍ ଏବଂ ବନ୍ନ ଏକ୍ସଜପ୍ରସ ୍ର 
ଚଳାଚଳ ମାତ୍ରାକୁ ସଂମ୍ପ୍ରସାରଣ 
କରାଯାଇଛସି ।

l ଢ଼ାକା- ସସିଲସିଗଡ଼ୁସି- ଗାଙ୍ଗଟକ- ଢ଼ାକା 
ଏବଂ ଢ଼ାକା- ସସିଲସିଗଡ଼ୁସି- ୋଜ୍ଦିଲସିଂ- ଢ଼ାକା 
ବସ ୍ ଜସବା ୨୦୧୯ ମସସିହା ଅଜକ୍ଟାବର 
ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛସି । 

l ୨୦୨୧ ମସସିହା ମାଚ୍ତ୍ତ ୯ ତାରସିଖ େସିନ 
ତ୍ରସିପରୁା ଏବଂ ବାଂଲାଜେଶର ରାମଗଡ଼କୁ 
ସଂଜଯାଗ କରୁରବିା ଜମୈତ୍ରୀ ଜସତୁ 
ଉଦ୍ାଟସିତ ଜହାଇଛସି ।

ଆଥଷିକ- ବ୍ୟଷାବସଷାୟିକ ସମ୍ପକ୍ଭ

ପ୍ତରିକ୍ଷା ନ୍କ୍ତ୍ରନ୍ର ସହନ୍ଯଷାଗ
୨୦୨୦ ମସସିହା ଠାରୁ େୁଇ ଜେଶ ମଧ୍ୟଜର ପ୍ରତସିରକ୍ା ଜକ୍ତ୍ରଜର ଉଚ୍ସ୍ତରୀୟ 
ସହଜଯାଗ ସ୍ାପନ ଜହାଇଛସି । ଭାରତୀୟ ଜସନା ବାଂଲାଜେଶ ସାମରସିକ 
ବାହସିନୀକୁ ତାଲସିମପ୍ରାପ୍ତ ଜଘାଡ଼ା ଏବଂ କୁକୁର ଉପହାର ଜେଇଛନ୍ସି । ବସିଜୟ 
େସିବସ ଅବସରଜର ମକୁ୍ତସିଜଯାଦ୍ଧାଙ୍କ ପରସିବାରର ସେସ୍ୟମାନଙ୍କ ନସିମଜନ୍ 
ଛାତ୍ରବୃର୍ସି ବ୍ୟବସ୍ା ଏବଂ ସ୍ାସ୍୍ୟଜସବା ଜଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛସି ।

ଜକୌଶଳ ଓ ତାଲସିମ
l ବାଂଲାଜେଶର ୧,୮୦୦ରୁ ଅଧକି ପ୍ରଶାସନସିକ ଅଧକିାରୀ ୨୦୧୯ ମସସିହା ଠାରୁ 

ଭାରତର ମଜସୌରୀସ୍ସିତ ରାଷ୍ଟକ୍ୀୟ ସଶୁାସନ ଏକାଜଡ଼ମୀଜର ତାଲସିମ ଗ୍ହଣ 
କରସିସାରସିଛନ୍ସି ।

l ପଲୁସିସ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବାଂଲାଜେଶର ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ନ୍ୟାୟସିକ ଜସନା 
ଅଧକିାରୀ ୨୦୧୭ ମସସିହା ଠାରୁ ଭାରତଜର ତାଲସିମ ଗ୍ହଣ କରସିଛନ୍ସି । 
ଭାରତଜର ଅଧ୍ୟୟନରତ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବାଂଲାଜେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଉଚ୍ଶସିକ୍ା 
ନସିମଜନ୍ ଛାତ୍ରବୃର୍ସି ଜଯାଗାଇ େସିଆଯାଇଛସି ।  

l ବାଂଲାଜେଶ ଜହଉଛସି େକ୍ସିଣ ଏସସିଆଜର 
ଭାରତ ସବତ୍ତବୃହତ୍  ବ୍ୟାବସାୟସିକ 
ସହଜଯାଗୀ ରାଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଭାରତ ଜହଉଛସି 
ବାଂଲାଜେଶର ଦ୍ୱସିତୀୟ ବୃହର୍ମ 
ବ୍ୟବସାୟସିକ ସହଜଯାଗୀ ଜେଶ ।

l ବସିଗତ ବଷତ୍ତମାନଙ୍କଜର ବାଂଲାଜେଶକୁ 
ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ ପରସିମାଣ ତସିନସିଗଣୁ 
ବୃଦ୍ଧସି ପାଇଛସି । ୨୦୧୯-୨୦ ବଷତ୍ତଜର 
ଭାରତରୁ ବାଂଲାଜେଶକୁ ରପ୍ତାନସି 
ପରସିମାଣ ୮.୨ ବସିଲସିଅନ ଡଲାର ଛୁଇରଁବିା 
ଜବଜଳ ବାଂଲାଜେଶରୁ ଭାରତକୁ ରପ୍ତାନସି 
ସାମଗ୍ୀର ଜମାଟ ମଲୂ୍ୟ ୧.୨୬ ବସିଲସିଅନ୍  
ଡଲାର ଜହାଇରବିା ଜଣାପଡ଼ସିଛସି । 

l ଶକ୍ତସି ଜକ୍ତ୍ରଜର ଉଭୟ ରାଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟଜର 
ଏକ ନୂତନ ପରସିଚୟ ସଷୃ୍ଟସି  ଜହାଇଛସି। 
ବାଂଲାଜେଶ ଭାରତକୁ ୧,୧୬୦ 
ଜମଗାୱାଟ ବସିଜଳୁସି ଶକ୍ତସି ଜଯାଗାଉଛସି ।

କୂଟନୀତି ଭାରତ- ବାଂଲାଜେଶ ସମ୍ପକତ୍ତ
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ରଶଖ ୍ ହସିନଦୋ ନୂତନ ବଷ୍ଗ ଅବସରରର ପରସ୍ପରଙୁ୍କ 
ଅ�ିନ୍ନ ଓ ଶରୁ�ଚ୍ଦୋ ଜଣଦୋଇଥରିଲ । 
ପବୂ୍ଗରୁ ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମଦୋଦୀ ୨୦୨୦ ମସିହଦୋ 
ମଦୋଚ୍୍ଗ ୧୭ ତଦୋରିଖ ଦନି ବଙ୍ବନୁ୍ ରଶଖ ୍ ମଜୁବୁିର ରହମନଙ୍କ 
ଜନ୍ମ ଶତବଦୋଷଷିକୀ ବଷ୍ଗ ପଦୋେନ ଅବସରରର ଶରୁ�ଚ୍ଦୋ ବଦୋତ୍ତ୍ଗଦୋ 
ପଠଦୋଇବଦୋ ସହ ଏପି୍ରଲ ୨୯ ତଦୋରିଖ ଦନି ରମଜଦୋନ ଏବଂ 
ରମ ୨୫ ତଦୋରିଖ ଦନି ଇଦ୍  ଅବସରରର ଶରୁ�ଚ୍ଦୋ ଜ୍ଞଦୋପନ 
କରିଥରିଲ । ୨୦୨୦ ମସିହଦୋ ଡରିସମର୍ ୧୭ ତଦୋରିଖ ଦନି 
ଉ�ୟ ରଦଶର ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଦି୍ପଦୋକି୍ଷକ ସମ୍ପକ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ 
ଉପରର ଆରଲଦୋଚନଦୋ କରିଥରିଲ ଏବଂ ହଦୋଇର୍ଦୋକଦୋବ୍ଗନ, 
କୃଷି, ବଦୋଣଜି୍ ବକିଦୋଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଐତହି୍ ସଂରକ୍ଷଣ 
ଆଦ ି ପ୍ରସଙ୍ରର ଦି୍ପଦୋକି୍ଷକ ରଦୋଜନିଦୋମଦୋମଦୋନ ସ୍ଦୋକ୍ଷରିତ 
ରହଦୋଇଥଲିଦୋ ।  �ଦୋରତ ସରକଦୋରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଦୋରି 
କରଦୋ�ଦୋଇଥବିଦୋ ବଙ୍ବନୁ୍ଙ୍କର ଏକ ସ୍ଦୋରକୀ ଡଦୋକଟିକଟକୁ 
ଉ�ୟ ରଦଶର ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ମିେତି �ଦୋରବ ଉରନ୍ମଦୋଚନ 
କରିଥରିଲ ।  ରସହ�ିେ ି ଉ�ୟ ରଦଶର ରବୈରଦଶକି 
ବ୍ଦୋପଦୋର ମନ୍ତୀ ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ସରକଦୋରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମହଦୋତ୍ଦୋ 
ରଦୋନ୍ୀଙ୍କ ୧୫୦ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରର ଜଦୋରି ଏକ ସ୍ଦୋରକୀ 
ଡଦୋକଟିକଟକୁ ମିେତି �ଦୋରବ ଉରନ୍ମଦୋଚନ କରିଥରିଲ । 
୨୦୧୯ ମସିହଦୋ ରମ ୩୦ ତଦୋରିଖ ଦନି ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମଦୋଦୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରର ବଦୋଂଲଦୋରଦଶର 
ରଦୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ହମିଦ୍  ସଦୋମିଲ ରହଦୋଇଥରିଲ। 
୨୦୧୯ ମସିହଦୋ ଅର ଟ୍ଦୋବର ୩ରୁ ୬ ତଦୋରିଖ ପ�୍୍ଗ ନ୍ତ 
ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ରଶଖ ୍ ହସିନଦୋ �ଦୋରତକୁ 
ସରକଦୋରୀ ରସ୍ରର ଆସିଥରିଲ । ରସହ�ିେ ି୨୦୧୯ ମସିହଦୋ 
ନର�ମର୍ ୨୨ ତଦୋରିଖ ଦନି ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ରଶଖ ୍ ହସିନଦୋ 
ରକଦୋଲକଦୋତଦୋ ରସ୍କରି �ଦୋରତ ଓ ବଦୋଂଲଦୋରଦଶ ମଧ୍ୟରର 
ଅନୁଷ୍ିତ ରରଦୋଲଦୋପୀ ବଲ୍  ୍ରିକଟ୍  ମ୍ଦୋଚ୍  ରଦଖଥିରିଲ। 
୨୦୧୯ ମସିହଦୋ ରସର୍ଟମର୍ ମଦୋସରର ଆରୟଦୋଜତି 
ମିେତି ଜଦୋତସିଂଘ ସଦୋଧଦୋରଣ ପରିଷଦର ରବୈଠକରର 
ଉ�ୟ ରଦଶର ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ମହଦୋତ୍ଦୋ ରଦୋନ୍ୀଙ୍କ ୧୫୦ତମ 
ଜୟନ୍ତୀ ନମିରନ୍ତ ଆରୟଦୋଜତି ଏକ କଦୋ�୍୍ଗ ୍ମରର ର�ଦୋର 
ରଦଇଥରିଲ । ଉ�ୟ ରଦୋଷ୍ଟ୍ର ପ�୍୍ଗ ଟନ, ସ୍ଦୋସ୍୍, ଶକି୍ଷଦୋ, 
ଆଣବକି ଶକି୍ ଏବଂ ଆଇଟି �େ ିବବିଧି ଆବଶ୍କତଦୋକ୍ଷମ 
ପ୍ରସଙ୍ ଉପରର ନରିବଚ୍ନି୍ନ �ଦୋରବ ରସମଦୋନଙ୍କର 
ଆରଲଦୋଚନଦୋ ଜଦୋରି ରଖଛିନି୍ତ ।
ବଷାଂଲଷାନ୍ଦଶନ୍ର ରଷାରତୀୟ ଜନସମଦୁଷାୟ
ବଦୋଂଲଦୋରଦଶରର ପ୍ରଦୋୟ ୧୦,୦୦୦ରୁ ଅଧକି �ଦୋରତୀୟ 
ଜନ ସମଦୁଦୋୟ ଅଛନି୍ତ । ରସମଦୋରନ ଅଧକିତର �ଦୋରବ 
ରରଡରିମଡ଼ ରପଦୋଷଦୋକ ଶଳି୍ପ ଅଥମଦୋ ବହୁରଦୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପଦୋନୀର 
ଉଚ୍ ପଦପଦବୀରର ଅଧଷି ୍ିତ ରହଛିନି୍ତ । 

ବଙ୍ଗବନୁ୍ ଏବଂ ସଲୁତଷାନ କବୁୁସଙ୍କ 
ଗଷାନ୍ୀ ଶଷାତେ ିପରୁସ୍ଷାର ପ୍ଦଷାନ

ଶତାବ୍ୀ ସମାଜରାହ ପାଳନ ଅବସରଜର ବାଂଲାଜେଶର 
ରାଷ୍ଟକ୍ପସିତା ଜଶଖ ମଜୁସିବୁର ରଜହମନଭ୍ କୁ ୨୦୨୦ ମସସିହା 
ପାଇ ଁ ମଯତ୍ତ୍ୟାୋଜନକ ଗାନ୍ୀ ଶାନ୍ସି ପରୁସ୍କାରଜର ସମ୍ାନସିତ 
କରାଯାଇଛସି। ଜସହସିଭଳସି ୨୦୧୯ ମସସିହା ପାଇ ଁଏହସି ସମ୍ାନଜନକ 
ପରୁସ୍କାର ମରଜଣାର୍ର ଭାଜବ ଲାଭ କରସିଛନ୍ସି ଓମାନର 
ସଲୁତାନ ମହାମହୀମ କୁବୁସ ୍ ବସିନ୍  ଜସୈେ୍  ଅଲ୍  ଜସୈେ୍  । 

ବଷାଂଲଷାନ୍ଦଶର ସଂଗ୍ଷାମକ ୁସ୍ୱୀକତୃି
କୁହାଯାଏ ଜଯ ଯେସି ଜଶଖ ୍ ମଜୁସିବୁର ରଜହମାନଙ୍କ ଭଳସି ଜଜଣ ବ୍ୟକ୍ତସି ଜନ ମ 
ଜହାଇନରାଜନ୍, ଜତଜବ ବାଂଲାଜେଶ ଜନ ମଲାଭ କରସିବାକୁ ଆହୁରସି ଜଢ଼ର୍  
ସମୟ ଲାଗସି ଯାଇରାନ୍ା । ଜସରପିାଇ ଁବାଂଲାଜେଶର ନାଗରସିକମାଜନ ତାଙୁ୍କ 
ବଙ୍ଗବନୁ୍ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରୋନ କରସିଛନ୍ସି, କାରଣ ଜସ ଗାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ପୋଙ୍କ ଅନୁସରଣ 
କରସି ନସିଜ ଜେଶଜର ସାମାଜସିକ ଓ ରାଜଜନୈତସିକ ପରସିବର୍ତ୍ତନ ଆଣସିବା ସକାଜଶ 
ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଜହବା ସହ ସଂଗ୍ାମ କରସିରଜିଲ । ଜଯଜତଜବଜଳ ବାଂଲାଜେଶ 
ସରକାର ଚଳସିତବଷତ୍ତକୁ ‘ମଜୁସିବ ବଷତ୍ତ’ ଭାଜବ ପାଳନ କରୁଛସି, ଭାରତ ମଧ୍ୟ 
ଜଶଖ ୍ ମଜୁସିବୁର ରଜହମାନଙ୍କ ଭଳସି ଜଜଣ େୂର୍ଷ୍ଟା ଜନତାଙ୍କ ଜନତୃତ୍ୱକୁ 
ସ୍ୀକୃତସି ପ୍ରୋନ ପବୂତ୍ତକ ତାଙୁ୍କ ଗାନ୍ୀ ଶାନ୍ସି ପରୁସ୍କାରଜର ଭୂଷସିତ କରସିଛନ୍ସି । 
୧୯୯୫ ମସସିହା ଠାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ୀ ପରୁସ୍କାର ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇ ଆସଛୁସି । ମହାତ୍ା ଗାନ୍ୀଙ୍କ ୧୨୫ତମ ଜୟନ୍ୀ ଅବସରଜର ଏହସି 
ପରୁସ୍କାର ପ୍ରୋନର ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇରଲିା ।

ସଲୁତଷାନ କବୁୁସ ୍: ରଷାରତ- ଓମଷାନ ସମ୍ପକ୍ଭର ସ୍ପତି
ମହାମହୀମ ସଲୁତାନ କୁବୁସ ୍ ବସିନ୍  ଜସୈେ୍  ଅଲ୍  ଜସୈେ୍  ଜଜଣ 
େୂର୍ଷ୍ଟା ଜନଜନତା ରଜିଲ ଯସିଏ ସାରା ବସିଶ୍ୱଜର ତାଙ୍କର ଜଦ୍ୱୈତ 

ନୀତସି ଆଧନୁସିକୀକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ରାଷ୍ଟକ୍ୀୟ ବ୍ୟାପାରଜର 
ମଧ୍ୟସ୍ତା ଜରସିଆଜର ସକଳ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 
ପାଇ ଁ ଜବଶ ୍ ସପୁରସିଚସିତ ରଜିଲ । ଜକ୍ତ୍ରୀୟ ବସିବାେ ଓ 
ସଂଘଷତ୍ତର ଶାନ୍ସିପରୂ୍ତ୍ତ ସମାଧାନ ନସିମଜନ୍ ଜସ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
ଭୂମସିକା ଗ୍ହଣ କରସିରଜିଲ । ସଲୁତାନ କୁବୁସକ ଭାରତ 
ଓ ଓମାନ ମଧ୍ୟଜର ବସିଜଶଷ ସମ୍ପକତ୍ତ ସ୍ାପନର ମଧ୍ୟ ରଜିଲ 

ମଖୁ୍ୟ ସ୍ପତସି । ଜସ ଭାରତଜର ଉଚ୍ଶସିକ୍ା ଲାଭ କରସିରଜିଲ ଏବଂ 
ତାଙ୍କ ଜନତୃତ୍ୱଜର ଭାରତ ସହସିତ ତାଙ୍କ ଜେଶର ରଣନୀତସିକ 
ସହଭାଗୀତା ସ୍ାପନ ଜହାଇପାରସିରଲିା । 
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ସରକାର ଜେଶଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଫସଲ ବୀମା ଜଯାଜନା 
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରସିଛନ୍ସି ଯାହାର ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ ଜହଉଛସି ପ୍ରାକୃତସିକ 
ବସିପଯତ୍ତ୍ୟୟ ଜଯାଗ ୁ ଯେସି କୃଷକମାନଙ୍କ ଫସଲହାନସି ଘଜଟ 

ଜତଜବ ଜସମାନଙୁ୍କ ଏହାର ଉପଯକୁ୍ତ କ୍ତସିପରୂଣ ମସିଳସିପାରସିବ । ଏହସି 
ଜଯାଜନାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରସିବାର ୋୟସିତ୍ୱ ସ୍ାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହାତଜର 
ନ୍ୟସ୍ତ । କସିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚସିମ ତ୍ରସିପରୁା ଜସିଲ୍ା ପ୍ରଶାସନ ନସିଜର ଏହସି ୋୟସିତ୍ୱ ସାକାର 
କରସିବାକୁ ଯାଇ ଏ େସିଗଜର ଆଉ ଏକ ପାେ ଆଜଗଇ ଯାଇଛନ୍ସି। 
ସାମଜସିକ ଓ ଜବୈେୁ୍ୟତସିକ ଗଣମାମଧ୍ୟମ ଜରସିଆଜର ସ୍ାନୀୟ ସମସ୍ତ 
କୃଷକମାନଙୁ୍କ ସ୍ାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ 
ସଚୂନା ଜଯାଗାଇ େସିଆଯାଇଛସି । ଜସହସିଭଳସି, ହରସିଆଣାର ଜସାନସିପତ୍  
ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଉ ଏକ ଅଭସିନବ ଉୋହରଣ ଭାଜବ ନସିଆଯାଇପାଜର 
ଯାହାକସି ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଜସିଲ୍ା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ ଚଳାଯାଉରବିା ସକ୍ମ 
ଯବୁ ଜଯାଜନାର ଏହା ଜହଉଛସି ସଫୁଳ । ଏହା ଫଳଜର ଖବ୍ୁ  ଶୀଘ୍ର 
ବସିଜଳୁସି ଉପଜଭାକ୍ତାଙ୍କ ବସିଲ୍  ଅନଲାଇନଜର ଜପୈଠ ମାତ୍ରା ୮୮ ପ୍ରତସିଶତ 
ଛୁଇପଁାରସିଛସି । ଏହସି ଜଯାଜନା ଆରମ୍ଭ ଜହବା ପବୂତ୍ତରୁ ଏହା ମାତ୍ର ୪ 
ପ୍ରତସିଶତ ରଲିା । ଡସିଜସିଟାଲ ଜପଜମଣ୍ଟର ସବୁସିଧା ହାସଲ କରସିବା 
ନସିମଜନ୍ ଜସିଲ୍ା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ ଉପଜଭାକ୍ତାମାନଙ୍କ ନସିକଟକୁ ପ୍ରାୟ 
୧୦ ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ଏସଏମଏସ ପଠା ଯାଇରଲିା । ଜସହସିଭଳସି ଭସିଡ଼ସିଓ 
ଓ ସାମାଜସିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମଜର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଅଜନକ 
ଅଭସିଯାନ ଚଳାଯାଇରଲିା । ଜସମାନଙ୍କର ଏହସି ଉଜଲ୍ଖନୀୟ 
ଜସନାକୁ ସ୍ୀକୃତସି ପ୍ରୋନ ପବୂତ୍ତକ ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 

ଦ୍ୱାରା ଜରେଷ୍ଠ ଜନ ପ୍ରଶାସନ ପରୁସ୍କା ୨୦୧୮ ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛସି । 
ବାସ୍ତବ ପଜକ୍, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇରବିା 

ଜଯଜକୌଣସସି ଜଯାଜନାକୁ ରୂପାୟନ କରସିବା ଜହଉଛସି ପ୍ରଶାସନସିକ 
କରୃ୍ତ୍ତପକ୍ଙ୍କ ୋୟସିତ୍ୱ । କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତସିଟସି ଜଯାଜନା 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନସିମଜନ୍ ଉଦ୍ସିଷ୍ଟ ଜହାଇରାଏ । ସେ୍ୟ 
ତାଲସିମପ୍ରାପ୍ତ ଯବୁ ପ୍ରଶାସନସିକ ଅଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ସଜମା୍ଧତି କରସି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ କହସିଜଲ ଜଯ, ‘ଅମଲାତନ୍ତ ଏବଂ 
ବ୍ୟବସ୍ା ସଂପକତ୍ତଜର ଜଲାକମାନଙ୍କ ମନଜର ରବିା ନକାରାତ୍କ 
ଭ୍ାନ୍ ଧାରଣାକୁ ବେଳାଇବା ସକାଜଶ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ଅଜନକ 
ଚ୍ୟାଜଲଞ୍ର ସାମା୍ କରସିବାକୁ ପଡ଼ସିପାଜର । ଏହସି ନାମ ପ୍ରତସି ଏଭଳସି 
ପ୍ରତସିକୂଳ ଧାରଣା ଜଲାକମାନଙ୍କ ମନଜର ସଷୃ୍ଟସି  ଜହବାର କାରଣ 
କ’ଣ? ଆମର ଅଧକିାଂଶ ଅଧକିାରୀ ତ କଠସିନ ପରସିରେମୀ ଏବଂ 
ଜଲାକମାନଙ୍କ ନସିକଟଜର ଗ୍ହଣୀୟ ଜହାଇପାରସିଛନ୍ସି । ତରାପସି, 
ଅମଲାତନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରତସି ଜଲାକମାନଙ୍କ ମନଜର ଜସହସିଭଳସି 
ନକାରାତ୍କ େୃଷ୍ଟସିଭଙ୍ଗୀ କାଏମ ରହସିଛସି ।’

ଏହସି େୃଷ୍ଟସିଭଙ୍ଗୀଜର ପରସିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ସକାଜଶ ୨୦୧୪ 
ମସସିହା ଠାରୁ ବସିଜଶଷ କାଯତ୍ତ୍ୟାନୁଷ ୍ଠାନ ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଛସି । 
ଫଳସ୍ରୂପ, ଏଜବ ଅଜନକ ସରକାରୀ ଜଯାଜନାର ସଫୁଳ 
ଏଜବ ଜଲାକମାନଙ୍କ ନସିକଟଜର ସହଜଜର ପହଞ୍ଚସିପାରୁଛସି । ଏହସି 
ପ୍ରଶାସନସିକ ଅଧକିାରୀମାନଙ୍କ ମଜନାବଳକୁ ବୃଦ୍ଧସି କରସିବା ସକାଜଶ 
ଜନ ପ୍ରଶାସନଜର ଉତ୍କଷତ୍ତତା ପ୍ରେଶତ୍ତନ ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ପକ୍ରୁ 

ପ୍ଶଷାସନକି ନ୍ସବଷା ଅଧକିଷାରୀ
ସଦଷାସବ୍ଭଦଷା ରଷାଷ୍ଟଟ୍ର 
ନ୍ସବଷାନ୍ର ସମପଷିତ ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ରନ୍ଦ୍ର ନ୍ମଷାଦୀ

ରକବେ କ୍ଦୋରିଅର କମିଦ୍ୋ ଚଦୋକରିୀ କରିବଦୋ ସକଦୋରଶ ଆପଣମଦୋରନ 
ଏହ ିପଥ ଚୟନ କରିନଦୋହଦୋନି୍ତ । ଆପଣମଦୋରନ ‘ରସବଦୋ ପରରମଦୋ 
ଧମ୍ଗ’ ମନ୍ତକୁ ଆପଣଦୋଇ ଏହ ିରସବଦୋ ମଦୋର୍ଗକୁ ଆସିଛନି୍ତ । ଆପଣଙ୍କର 
ପ୍ରରତ୍କ କଦୋ�୍୍ଗ , ଆପମଦୋନଙ୍କ ରରଦୋଟିଏ ସନ୍ତକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 
ରଲଦୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ର�ଦୋବତି କରିପଦୋରର । ରତଣ ୁଆପଣମଦୋରନ 
ସଦଦୋରବରେ ଚିନ୍ତଦୋ କରିବଦୋ ଉଚିତ ର� ଆପଣମଦୋନଙ୍କ ନଷି୍ପତି୍ତ 
କପିରି �ଦୋରବ ରଦଶ ପଦୋଇ ଁସହଦୋୟକ ରହଦୋଇପଦୋରିବ ।

ସଦ୍୍ଭଷାର ବଲ୍ରରଷାଇ ପନ୍ଟଲ ସରକଷାରଙ୍କ ନୀତକିୁ ପ୍ବତ୍ତ୍ଭନ କରିବଷା ଦଗିନ୍ର ନ୍ସମଷାନଙ୍କର ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ଭ ରୂମିକଷାକୁ 
ସ୍ୱୀକଷାର ପବୂ୍ଭକ ରଷାରତର ବୁ୍ୟନ୍ରଷାକ୍ରଷାଟମଷାନଙ୍କ  ସକଷାନ୍ଶ ‘ଷ୍ଟୀଲ ନ୍ରେମ ୍ ଫର୍  ଇଣି୍ଆ’ (ରଷାରତ ପଷାଇ ଁନ୍ଲୌହ 
କବଚ) ନଷାମକରଣ କରିଥନି୍ଲ । ୧୯୪୭ ମସିହଷା ଏପି୍ଲ ୨୧ ତଷାରିଖ ଦନି ଦଲି୍ୀର ନ୍ମଟକଷାନ୍ଫ ହଷାଉସଠଷାନ୍ର ପ୍ଥମ 
ବ୍ୟଷାଚ୍ ର ପ୍ଶଷାସନକି ଅଧକିଷାରୀମଷାନଙୁ୍କ ସନ୍ମ୍ବଷାଧନ କରିବଷା ଅବସରନ୍ର ନ୍ସ ଏହ ିମତେବ୍ୟ ନ୍ପଷାରଣ କରିଥନି୍ଲ । 

ବୁ୍ୟନ୍ରଷାକ୍ରଷାସି ପ୍ଶଷାସନକି ନ୍ସବଷା ଦବିସ
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ପରୁସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛସି ଯାହାକସି ଜନ ପ୍ରଶାସନ 
େସିବସଜର ଉଜଲ୍ଖନୀୟ ଜସବାକାଯତ୍ତ୍ୟ ନସିମଜନ୍ ପ୍ରଶାସନସିକ 
ଅଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରୋନ କରାଯାଇରାଏ । 

ଯେସିବା ଜନ ପ୍ରଶାସନ େସିବସ େୀଘତ୍ତ ବଷତ୍ତ ଧରସି ପାଳସିତ ଜହାଇ 
ଆସରୁଲିା ୨୦୧୪ ମସସିହା ଠାରୁ ଏହସି େସିବସ ପାଳନଜର ବ୍ୟାପକ 
ପରସିବର୍ତ୍ତନ ଘଟସିଛସି । ଅଧନୁା, ଭାରତର ଜଶୈକ୍ସିକ କ୍ୟାଜଲଣ୍ଡରଜର 
ଏହା ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ େସିବସ ଭାଜବ ବସିଜବଚସିତ ଜହଉଛସି। ଏହସି 
ଅବସରଜର, ଭସିନ୍ ଭସିନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଜର ଏକାଧକି ଅଧଜିବଶନଜର 
ବ୍ୟାପକ ଆଜଲାଚନାମାନ ଅନୁଷ ୍ଠସିତ ଜହଉଛସି । ଜସହସିଭଳସି, 
ପରୁସ୍କାରର ବଗତ୍ତଜର ମଧ୍ୟ ପରସିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଯାଇଛସି। ପବୂତ୍ତରୁ 
ଜଜଣ ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ତାଙ୍କର କାଯତ୍ତ୍ୟେକ୍ତା ଅନୁସାଜର ପରୁସ୍କତୃ 
କରାଯାଉରଲିା । କସିନ୍ତୁ ଏଜବ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ାଗସସିପ ୍ କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ 
ଆଧାରଜର ପରୁସ୍କାର ପ୍ରୋନ କରାଯାଉଛସି । ଏହସିସବୁ କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମର 

ସକାରାତ୍କ ସଫୁଳକୁ ସହଜଜର ଆକଳନ କରାଯାଇପାରୁଛସି । 
ଜଯଭଳସି ୨୦୧୬ ମସସିହାଜର ଜସିଲ୍ାଗଡ଼ୁସିକ ପକ୍ରୁ ବସିଭସିନ୍ ପ୍ରକାର 
ପରାମଶତ୍ତ ପ୍ରୋନର ସଂଖ୍ୟା ୭୪ ରଲିା । ୨୦୧୭ ମସସିହାଜର ଏହସି 
ସଂଖ୍ୟା ୫୯୯ ଛୁଇରଁଲିା ଏବଂ ୨୦୧୮ଜର ତାହା ଆସସି ପହଞ୍ଚସିରଲିା 
୬୪୩ଜର ।  ଯେସି ଆଜମ ଏଭଳସି ପ୍ରାପ୍ତ ପରାମଶତ୍ତକୁ ସଂଖ୍ୟା 
ହସିସାବଜର ବସିଚାର କରସିବା, ଜତଜବ ଏହସି ସଂଖ୍ୟା ଜବଶ ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
ଜବାଲସି ଜଣାପଡ଼ସିବ । ୨୦୧୭ ମସସିହାଜର ଜେଶର ୫୯୯ଟସି ଜସିଲ୍ାରୁ 
ଜମାଟ ୨୩୪୫ଟସି ପରାମଶତ୍ତ ମସିଳସିରଲିା ଯାହାକସି ୨୦୧୮ ମସସିହାର 
୬୪୩ଟସି ଜସିଲ୍ାରୁ ୩୦୦୯ ଛୁଇରଁଲିା। ଜସର ିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ 
ଜକବଳ ମସିଳସିରଲିା ଅଭସିନବତ୍ୱ ବଗତ୍ତଜର । ଏଭଳସି କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମର 
ସଫଳତା ଏହସି େୃଷ୍ଟସି ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଯ ଜେଶର ଜମାଟ ୭୩୬ଟସି ଜସିଲ୍ା 
ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୨୦ ମସସିହାଜର ଏଭଳସି କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଜର ୭୦୨ଟସି ଜସିଲ୍ା 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କରସିରଜିଲ ।   

ନ୍ଦଶନ୍ର ସିରିଲ ସରଷିସର ଇତହିଷାସ

ପରୁସ୍ଷାର ପ୍ଦଷାନର ବ୍ୟବସ୍ଷା
ଅଧନୁଦୋ, ପ୍ରମଖୁ କଦୋ�୍୍ଗ ୍ମ ଓ ଅ�ିନବତ୍ୱ ବର୍ଗରର 
ପରୁସ୍ଦୋର ପ୍ରଦଦୋନର ବ୍ବସ୍ଦୋ କରଦୋ�ଦୋଇଛି । 
ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ �ସଲ ବୀମଦୋ ର�ଦୋଜନଦୋ, ଦୀନଦୟଦୋଲ 
ଉପଦୋଧ୍ୟଦୋୟ ରକୌଶେ ର�ଦୋଜନଦୋ, ନମଦୋମୀ ରରଙ୍ 
ର�ଦୋଜନଦୋ, ପ୍ରଧଦୋନମନ୍ତୀ ଆବଦୋସ ର�ଦୋଜନଦୋ ଏବଂ 
ଡିଜିଟଦୋଲ ରପରମଣ୍ଟ �େି ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ କଦୋ�୍୍ଗ ୍ମ 
ନିମରନ୍ତ ପରୁସ୍ଦୋର ପ୍ରଦଦୋନର ବ୍ବସ୍ଦୋ କରଦୋ�ଦୋଇଛି 
।ରକନ୍ଦ୍ର ସରକଦୋରଙ୍କ ନିମରନ୍ତ ଏହିସବୁ ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ 
ର�ଦୋଜନଦୋ ବିରଶଷ ମଦୋନ୍ତଦୋ ବହନ କରର । 
ନୂତନ �ଦୋରତ ନିମ୍ଗଦୋଣ ସ୍୍କୁ୍ ସଦୋକଦୋର କରିବଦୋ 
ନିମରନ୍ତ ଏହିସବୁ କଦୋ�୍୍ଗ ୍ମର ସ�େ ରୂପଦୋୟନ 
ଏକଦୋନ୍ତ ଜରୁରି ଏବଂ ରସଥ ି ନିମରନ୍ତ ପରୁସ୍ଦୋର 
ପ୍ରଦଦୋନର ବ୍ବସ୍ଦୋ କରଦୋ�ଦୋଇଛି ।

‘ସସିଭସିଲ ସଭ୍ଦିସ ୍’ ଶବ୍ ବ୍ସିଟସିଶ ୍ ଶାସନ କାଳଜର ହସି ଁଆରମ୍ଭ କରାଯାଇରଲିା । ଏହାର ମଳୂେୁଆ 
ୱାଜରନ ଜହଷ୍ଟସିଙ୍ଗସ ୍ ପକାଇରଜିଲ ଏବଂ ଚାଲତ୍ତସ ୍ କର୍ତ୍ତୱାଲସିସ ୍ ଏରଜିର ଅଜନକ ଉନ୍ତସି 
ଘଟାଇରଜିଲ । ଅମଲାତାନ୍ତସିକ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ପରସିଚାଳନା କରୁରବିା ଧାରାକୁ ବ୍ସିଟସିଶ ୍ ରାଜ ଠାରୁ 
ମକୁ୍ତ କରାଯାଇରଲିା ଏବଂ ସଦ୍ତ୍ତାର ବଲ୍ଭଭାଇ ପଜଟଲ ଭାରତୀୟ ସସିଭସିଲ ସଭ୍ଦିଜସସ ୍ ସ୍ାନଜର 
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନସିକ ଜସବା ଗଠନ କରସିରଜିଲ । 

ଅମଲଦୋତନ୍ତ ରହଉଛି ସରକଦୋରଙ୍କ ସବୁଠଦୋରୁ ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ‘ମହୁ ଁ’ ର�ରହତୁ ନଦୋରରିକମଦୋନଙ୍କ 
ସହତି ବ�ିିନ୍ନ ରସବଦୋ ଜରିଆରର ହି ଁମକୁଦୋବଲିଦୋ କରିବଦୋକୁ ପଡ଼ଥିଦୋଏ । ରତଣ ୁଏହ ିଜନରସବଦୋ 
ଅଧକିଦୋରୀମଦୋନଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରର ହି ଁସରକଦୋରଙ୍କ ମ�୍୍ଗ ଦୋଦଦୋ ଅରନକଦୋଂଶରର ନ�ି୍ଗରଶୀେ । 
ରସମଦୋରନ ରଲଦୋକମଦୋନଙୁ୍କ କ�ିେ ି�ଦୋରବ ର�ଟିରବ ଏବଂ ରସମଦୋନଙ୍କର ଆଶଦୋ ଆକଦୋଂକ୍ଷଦୋ କପିରି 
�ଦୋରବ ପରୂଣ କରିରବ ତଦୋହଦୋ ଉପରର ଏହଦୋ ନ�ି୍ଗର କରିଥଦୋଏ । -ସଦ୍୍ଭଷାର ବଲ୍ରରଷାଇ ପନ୍ଟଲ

ରଷାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ସିରିଲ ସରଷିନ୍ସସ ୍ ଦବିସ ପଷାଳନର ଉନ୍ଦ୍ଶ୍ୟ
n ଏହସି େସିବସ ପାଳନର ମଖୁ୍ୟ ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ ଜହଲା ସସିଭସିଲ ସଭ୍ଦିସ 

ଅଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ଜପ୍ରାତ୍ସାହସିତ କରସିବା ଏବଂ ଜସମାନଙ୍କ କାଯତ୍ତ୍ୟ 
ଓ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରସିବା । ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହସି େସିବସକୁ 
ସସିଭସିଲ ସଭ୍ଦିଜସସ ୍ ଅଧୀନଜର ରବିା ବସିଭସିନ୍ ବସିଭାଗର କାଯତ୍ତ୍ୟକୁ 
ମଲୂ୍ୟାୟନ କରସିବା ନସିମଜନ୍ ବ୍ୟବହାର କରସିରାନ୍ସି ।

n ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହସି ଅବସରଜର ଉର୍ମ ଜସବା କାଯତ୍ତ୍ୟ 
ନସିମଜନ୍ ଜରେଷ୍ଠ ବସିଜବଚସିତ ବ୍ୟକ୍ତସି ଓ ଜଗାଷ ୍ଠୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍କତୃ 
କରସିରାନ୍ସି । ଏହସି େସିନ, ଜକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧକିାଂଶ 
ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ ପ୍ରଶାସନ 
ଜକ୍ତ୍ରଜର ଜସମାନଙ୍କର ଉଜଲ୍ଖନୀୟ ଜସବା ନସିମଜନ୍ 
ପରୁସ୍କତୃ କରାଯାଇରାଏ । 

n  ସରକାର ଏରପିାଇ ଁ ଭୂମସିକା ଆଧାରସିତ କାଯତ୍ତ୍ୟପନ୍ା ଉପଜର 
ଯଜରଷ୍ଟ ଗରୁୁତ୍ୱ ଆଜରାପ କରସିରାନ୍ସି । ଏହାର ସଫୁଳ ମଧ୍ୟ 
େୃଶ୍ୟମାନ । ସସିଭସିଲ ସଭ୍ଦିସ ଜକ୍ତ୍ରଜର େକ୍ତା ଓ ସଲୁଭତାର 
ବସିକାଶ େସିଗଜର ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ବାତାବରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା 
ସଷୃ୍ଟସି  ଜହାଇପାରସିଛସି । 
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ସକାରାତ୍କ ପେଜକ୍ପପରିବତ୍ତ୍ଭନଶୀଳ ରଷାରତ

ମଣସିଷ ଜୀବନଜର ସ୍ଚ୍ଛ 
ପରସିଜବଶର ନସିଜସ୍ ପ୍ରଭାବ ରହସିଛସି। ଜତଣ ୁ

ପରସିଜବଶ ଓ ଜୀବନର ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁଏଜବ ସଂଗ୍ାମ 
ଚାଲସିଛସି। ଧମତ୍ତନଗରୀ ବାରାଣାସୀଜର ରାଘଜବନ୍ଦ୍ର ନାମକ 

ଜଜନୈକ ଯବୁକ ଜଲାକମାନଙୁ୍କ ମାଗଣାଜର ଜହଲଜମଟ୍  
ବାଣ୍ଟଠୁଛନ୍ ି । ଜସହସିଭଳସି ଏନ ଏସ ରାଜାପ୍ାନ  ଜକରଳର 

ଜକାଟ୍ଟାୟାମ ସହରଜର ବଜତ୍ତ୍ୟ ସଫା କରସି ଲକ୍ ଲକ୍ 
ଜଲାକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରୁକ୍ସିତ ରଖବିାଜର 

ସହାୟକ ଜହାଇପାରସିଛନ୍ସି ।

ଏନ ଏସ ରାଜାପ୍ା ଜକରଳର ଜକାଟ୍ଟାୟମ ଜସିଲ୍ାର ଜଜଣ 
େସିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ସ୍ାଭାବସିକ ଭାଜବ ଜସ ଚାଲବୁଲ କରସିବାକୁ 

ସଦୁ୍ଧା ଅକ୍ମ । ତରାପସି, ପ୍ରତସିେସିନ ଜସ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖଜର ରବିା 
ଜଭମାନାଡ଼ ହ୍େ ନସିକଟକୁ ଯାଆନ୍ସି ଏବଂ ଏକ ଡଙ୍ଗାଜର ବସସି ହ୍େ 
ଭସିତଜର ପଡ଼ସିରବିା ପା୍ଷ୍ଟକ୍ ବଜତ୍ତ୍ୟକୁ ସଫା କରନ୍ସି । ଏହା ତାଙ୍କର 
ଜେୈନସିକ ଅଭ୍ୟାସଜର ପରସିଣତ ଜହାଇସାରସିଛସି । ପକ୍ାଘାତ 
ଜରାଗଜର ପୀଡ଼ସିତ ରାଜାପ୍ାନ ଚାଲସିବାକୁ ସଦୁ୍ଧା ଅକ୍ମ । ଜତଣ ୁଜସ 
ନସିଜ ହାତଜର ହ୍େଜର ଭାସରୁବିା ପା୍ଷ୍ଟସି କ୍ ବଜତ୍ତ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ହ କରସିରାନ୍ସି। 
ଏକରା ଜାଣସିବାପଜର ନସିକଟଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ 
ରାଜାପ୍ାନଙ୍କ ଏହସି ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରସିରଜିଲ ଏବଂ 
ତାଙ୍କର ମାସସିକ ଜରଡ଼ସିଓ କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ଜର ଏହସି ବସିଷୟ 
ଜେଶବାସୀଙ୍କ ସଚୂାଇରଜିଲ ।  ଜଭମା୍ନାଡ଼ ହ୍େର ଜସୌନ୍ଯତ୍ତ୍ୟ ଏଜତ 
ମନଜଲାଭା ଜଯ ସାରା ବସିଶ୍ୱର ସବୁସ୍ାନର  ପଯତ୍ତ୍ୟଟକମାନଙୁ୍କ ଏହା 
ଆକୃଷ୍ଟ କରସିରାଏ । ରାଜାପ୍ାନଙ୍କ କଠସିନ ଓ ନସିଃସ୍ାରତ୍ତପର ଜସବା ଜଯାଗ ୁ
ଏହସି ହ୍େ ଏଜବ ସ୍ଚ୍ଛ ଜହାଇପାରସିଛସି । ତାଙ୍କର ଏହସି ପ୍ରୟାସ ନସିମଜନ୍ 
ଜସ ଏଜବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଜପ୍ରରଣାର ଉତ୍ସ ଜହାଇପାରସିଛନ୍ସି । 

ସଡ଼କ େୁଘତ୍ତଟଣାଜର ଜଜଣ ପ୍ରସିୟ ବନୁ୍ଙୁ୍କ ହରାଇବା ପଜର ରାଘଜବନ୍ଦ୍ର 
ଏଜବ ଜଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ା ନସିମଜନ୍ ଏକ ଅଭସିନବ ପ୍ରୟାସ 

ଆପଣାଇଛନ୍ସି। ଜସ ବହସି ବେଳଜର ଜଲାକମାନଙୁ୍କ ଜହଲଜମଟ 
ଜେଉଛନ୍ସି । ଜକବଳ ଜସତସିକସି ନୁଜହ ଁ, ଜଯଜତଜବଜଳ ଜସ ଜଲାକମାନଙୁ୍କ 
ଏହସି ଜହଲଜମଟ ଜେଉଛନ୍ସି ଜସଜତଜବଜଳ ଜସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତସିଜ୍ାବଦ୍ଧ 
କରାଉଛନ୍ସି ଜଯ ଏହାକୁ ନପସିନ୍ସି ଜସମାଜନ ଜଯମସିତସି ଜକଜତଜବଜଳ ସଦୁ୍ଧା 
ଯାନବାହନ ନଚଳାନ୍ସି । ରାଘଜବନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜଜଣ ଘନସିଷ ୍ଠ ବନୁ୍ଙ୍କର ସଡ଼କ 
େୁଘତ୍ତଟଣାଜର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟସିରଲିା । ଏହସି ଘଟଣା ରାଘଜବନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ ମାନସସିକ 
ସ୍ତରଜର ଜଢ଼ର୍ ମାତ୍ରାଜର ଆଘାତ ଜେଇରଲିା। ଏହସି ଘଟଣା ପଜର ଜସ 
ଜଲାକମାନଙୁ୍କ ସଡ଼କ େୁଘତ୍ତଟଣା ସଂପକତ୍ତଜର ସଜଚତନ କରସିବା ଲାଗସି 
ଅଣ୍ଟା ଭସିଡ଼ସିରଜିଲ । ଏପରସିକସି ଜସ ନସିଜର ଚାକସିରସି ଛାଡ଼ସି ଜେଇରଜିଲ 
ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରସିରଜିଲ ମାଗଣାଜର ଜହଲଜମଟ୍ ବଣ୍ଟା ଅଭସିଯାନ । 
ଏକ ଆକଳନ ଅନୁସାଜର ପ୍ରତସି ବଷତ୍ତ ଜେଶଜର ସଡ଼କ େୁଘତ୍ତଟଣାଜର 
ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଲକ୍ ଜଲାକ ପ୍ରାଣ ହରାଇରାନ୍ସି । ଜସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 
୫୦ ହଜାର ଜଲାକ ଜହଲଜମଟ୍ ପସିନ୍ସି ନରବିାରୁ ଏଭଳସି ପ୍ରାଣହାନସିର 
ସମଖୁୀନ ଜହାଇରାନ୍ସି ଜବାଲସି ଏହସି ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ସିଛସି ।

ବହ ିପଷାଇ ଁନ୍ହଲନ୍ମଟ୍ ହ୍ଦରୁ ଆବଜ୍ଭନଷାସଫଷାକରି 
ପରିନ୍ବଶର ସରୁକ୍ଷା

ଜୀବନ ଓ ପରିନ୍ବଶର ସରୁକ୍ଷା
ନମିନ୍ତେ ଅରିନବ ପ୍ୟଷାସ



ତମ ଜଷାତୀୟ ଚଳଚ୍ତି୍ର 
ପରୁସ୍ଷାର – ୨୦୧୯67

୨୦୨୦ ମସସିହା ଜମ ୩ ତାରସିଖ େସିନ ୬୭ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ସିତ୍ର ପରୁସ୍କାର 
ଜଘାଷଣା କରାଯାଇରଲିା । କଜରାନା ମହାମାରୀ ଜଯାଗ ୁଏହସି ଜଘାଷଣା 

ପ୍ରାୟ ଏକ ବଷତ୍ତ ଧରସି ବସିଳମ୍ସିତ ଜହାଇରଲିା । ପରସିଜଶଷଜର ମାଚ୍ତ୍ତ ୨୨, ୨୦୨୧ 
ତାରସିଖ େସିନ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ସିତ୍ର ପରୁସ୍କାରର ବସିଚାରକମାନଙ୍କ ନସିଷ୍ପର୍ସି କ୍ରଜମ ଏହା 

ଜଘାଷଣା କରାଯାଇରଲିା ।

କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ୍  ମଣସିକର୍୍ଦିକା 
ଚଳଚ୍ସିତ୍ରଜର ଉଭୟ ଅଭସିଜନତ୍ରୀ 
ଏବଂ ନସିଜଦ୍ତ୍ତଶକ ଭାଜବ ୋୟସିତ୍ୱ 
ସଂପାେନ କରସିଛନ୍ସି । ଜତଜବ 

ପଙ୍ଗା ଚଳଚ୍ସିତ୍ରଜର ଜସ ଜକବଳ 
ଜଜଣ ଅଭସିଜନତ୍ରୀର ଭୂମସିକା 
ନସିବତ୍ତାହ କରସିଛନ୍ସି । କଙ୍ଗନା

ଇତସି ପବୂତ୍ତରୁ ତସିନସି ତସିନସିରର
ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ସିତ୍ର ପରୁସ୍କାର 

ଲାଭର ଜଗୌରବ ଅଜତ୍ତନ 
କରସିସାରସିଛନ୍ସି ।

Click on the link to read the entire list 
of awardees
https://pib.gov.in/PressReleasePage.
aspx?PRID=1706663

ଥନ୍ଲୈରଷାଙୁ୍କ ଦଷାଦଷାସଷାନ୍ହବ ଫଷାଲନ୍କ ପରୁସ୍ଷାର

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମଷାଚଷାର 39

ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ସିତ୍ର ପରୁସ୍କାର 

କଙ୍ଗନଷା ରଣଷାୱତ
ରଶ୍ଷ ୍ଅ�ିରନତ୍ରୀ-ମଣକିର୍ଷିକଦୋ- ଦ ି କୁଇନ୍ 
ଅ�୍ ଝଦୋନସୀ ଏବଂ ପଙ୍ଦୋ

ମନ୍ନଷାଜ ବଷାଜନ୍ପୟୀ : ହସିନ୍ ଚଳଚ୍ସିତ୍ର 
ଜଭାଜଁସଜଲଜର ଅଭସିନୟ ପାଇ ଁଜରେଷ୍ଠ 

ଅଭସିଜନତା ଭାଜବ ମଜନାନୀତ
ଧନୁର: ତାମସିଲ ଚଳଚ୍ସିତ୍ର ଅସରୁାନ୍ ଜର 

ଅଭସିନୟ ପାଇ ଁଜରେଷ୍ଠ ଅଭସିଜନତା ଭାଜବ 
ମଜନାନୀତ

ବଜିୟ ନ୍ସଥପୁଥୀ: ତଷାମିଲ ଚଳଚ୍ତି୍ର 
ସପୁର ଡିଲକ୍ସନ୍ର ଅରିନୟ ପଷାଇ ଁନ୍ରେଷ ୍

ସହ ଅରିନ୍ନତଷା ରଷାନ୍ବ ମନ୍ନଷାନୀତ
ପଲ୍ବୀ ନ୍ଯଷାଶୀ: ‘େସି ତାସଜକଣ୍ଟ 

ଫାଇଲ’୍ଜର ଅଭସିନୟ ନସିମଜନ୍ ଜରେଷ୍ଠ 
ସହ ଅଭସିଜନତ୍ରୀ ଭାଜବ ମଜନାନୀତ

ବ ିପ୍ଷାକ୍ : ଚଳଚ୍ସିତ୍ର ‘ଜକଶରୀ’ଜର ‘ଜତରୀ 
ମସିଟ୍ଟସି ଜମ...’ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇ ଁଜରେଷ୍ଠ ପରୁୁଷ 
ପ୍ରଚ୍ଛେପଟ୍ଟ ଗାୟକ ଭାଜବ ମଜନାନୀତ
ସଷାବନୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନ୍ : ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ସିତ୍ର 

‘ବଜଦ୍ତ୍ତା’ଜର ‘ରାନ୍ ଜପଟଲା...’ ପାଇ ଁଜରେଷ୍ଠ 
ମହସିଳା ପ୍ରଚ୍ଛେପଟ୍ଟ ଗାୟସିକା ଭାଜବ ମଜନାନୀତ

ନ୍ରେଷ ୍ହି୍ ୀ ଚଳଚ୍ତି୍ର: ‘ଛସିଜଛାଜର’ 
ଚଳଚ୍ସିତ୍ର ଜଯଉରଁଜିର ସଶୁାନ୍ ସସିଂହ 

ରାଜପତୁ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମସିକାଜର ରହସିଛନ୍ସି ।

ଦକି୍ଷଣ �ଦୋରତର ପ୍ରଖ୍ଦୋତ ଚେଚି୍ତ୍ର ତଦୋରକଦୋ ରଜନୀକଦୋନ୍ତ �ିଏକି ତଦୋଙ୍କର 
ରକଦୋଟି ରକଦୋଟି ପ୍ରଶଂସକ ଓ ଚେଚି୍ତ୍ର ଜରତରର ନିକଟରର ‘ଥରଲୈ�ଦୋ’ 

�ଦୋରବ ସପୁରିଚିତ ତଦୋଙୁ୍କ ୫୧ତମ ଦଦୋଦଦୋସଦୋରହବ �ଦୋଲରକ ପରୁସ୍ଦୋରରର 
ସମ୍ମଦୋନିତ କରଦୋ�ଦୋଇଛି । ଏହି ପରୁସ୍ଦୋର ନିମରନ୍ତ ପଦୋଞ୍ଜଣ�ଦୋକ ବିଚଦୋରକ 
ସବ୍ଗସମ୍ମତି ୍ରମ ତଦୋଙ୍କ ନଦୋମକୁ ଚୟନ କରିଥରିଲ । ଏହି ପରୁସ୍ଦୋର 
ଦଦୋଦଦୋସଦୋରହବ �ଦୋଲରକଙ୍କ ସମ୍ମଦୋନଦୋରଥ୍ଗ �ଦୋରତ ସରକଦୋରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ପ୍ରଦଦୋନ କରଦୋ�ଦୋଇଥଦୋଏ । ଦଦୋଦଦୋସଦୋରହବ �ଦୋଲରକ ରଦଶର ପ୍ରଥମ 
ଚେଚ୍ିତ୍ର ‘ରଦୋଜଦୋ ହରିଶ୍ନ୍ଦ୍ର’ ନିମ୍ଗଦୋଣ କରିଥରିଲ ।  



Tune in to Mann Ki Baat by scanning QR Code

ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ର ୭୫ତମ ସଂସ୍କରଣର ଉଭୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାମଗ୍ସିକ ଭାଜବ ଜେଶ ସ୍ାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତସିର ୭୫ତମ ବଷତ୍ତ ପରୂ୍୍ଦି ‘ଅମତୃ ମଜହାତ୍ସବ’ ସହ 
ଏକତ୍ର ପଡ଼ସିରଲିା । ଜତଣ,ୁ ଆଜାତୀ କା ଅମତୃ ମଜହାତ୍ସବ, ପଯତ୍ତ୍ୟାବରଣ ସରୁଡ଼ା, ଜେଶର ବସିଭସିନ୍ ବତୀଘରଗଡ଼ୁସିକୁ ପଯତ୍ତ୍ୟଟନ ସ୍ଳୀ ଭାଜବ 

ବସିକଶସିତ କରାଯସିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସିଭସିନ୍ ଜକ୍ତ୍ରଜର ନୂତନ ଉପକ୍ରମର ଅୟମାରମ୍ଭ କରସିବା  ସହସିତ କରବୀ ଭାଷାର ସରୁକ୍ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ମନ୍ କୀ ବାତ୍ କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଜର ପ୍ରମଖୁତା ଲାଭ କରସିରଲିା । 

ସ୍ଟ୍ରଷାପ ୍କୁ
ଜୀବନ୍ୟଷାସ ପ୍ଦଷାନ

ଅମତୃ ମନ୍ହଷାତ୍ସବ : ଅମତୃ ମଜହାତ୍ସବ ସଂପକତ୍ତୀତ ବସିଭସିନ୍ 
କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଜେଶଜର ଆଜୟାଜନ କରାଯାଇଛସି। 
ଜେଶସାରା ବସିଭସିନ୍ ସ୍ାନଜର ଜଲାକମାଜନ ଜସମାନଙ୍କ 
ନସିକଟଜର ରବିା ସଚୂନା ଏବଂ ଫଜଟାଚସିତ୍ରମାନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟଜର 
ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ସି ।

ଟିକଷାକରଣ ଅରିଯଷାନ:  ‘େବାଇ ଭସି, କଡ଼ାଇ ଭସି’ପାଇ ଁ
ଜେଶବାସୀଙୁ୍କ ପନୁଃ ଜଚତାବନୀ େସିଆଯାଇଛସି । ଗତ ବଷତ୍ତ, ଏହସି 
ସମୟଜର ଏଭଳସି ପ୍ରର ୍ଜଲାକମାନଙ୍କ ମନଜର ସଷୃ୍ଟସି  ଜହାଇରଲି 
ଜଯ ସତଜର କ’ଣ କଜରାନା ଟସିକା ବାହାରସିବ । ବନୁ୍ଗଣ, ଏହା 
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ଜଗୌରବର କରା ଜଯ ଭାରତଜର ଏଜବ 
ବସିଶ୍ୱର ସବତ୍ତବୃହତ୍ ଟସିକାକରଣ ଅଭସିଯାନ କାଯତ୍ତ୍ୟକାରୀ ଜହଉଛସି ।

ମହଳିଷା ସଶକି୍କରଣ: ଶସିକ୍ା ଠାରୁ ଉଜଦ୍୍ୟାଗୀତା, ସଶସ୍ତ୍ର 
ଜସନାଙ୍କ ଠାରୁ ବସିଜ୍ାନ ଏବଂ ପ୍ରଯକୁ୍ତସି, ଜେଶର କନ୍ୟାମାଜନ 
ସବତ୍ତତ୍ର ଜସମାନଙ୍କର ପେଚସିହ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ସି । କ୍ରୀଡ଼ା ଏଜବ 
ଜପଶାୋରୀ ଚୟନ ଜକ୍ତ୍ରଜର ଏଜବ ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ର ଜକ୍ତ୍ର 
ଭାଜବ ମଣୁ୍ଡ ଜଟକସିଛସି ।

ବତୀଘର ପଯ୍ଭ୍ୟଟନ: ମୁ ଁଜମାର ମନ୍ କୀ ବାତ୍ କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଜର 
ଅଜନକ ସମୟଜର ପବୂତ୍ତରୁ ପଯତ୍ତ୍ୟଟନର ପ୍ରସଙ୍ଗଜର ଆଜଲାଚନା 
କରସିଛସି । କସିନ୍ତୁ ପଯତ୍ତ୍ୟଟନ େୃଷ୍ଟସି ରୁ ବତୀଘର ବସିଜଶଷ ମାନ୍ୟତା 
ବହନ କଜର । ପଯତ୍ତ୍ୟଟନକୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ପ୍ରୋନ ନସିମଜନ୍, ଜେଶର 
୭୧ଟସି ବତୀଘରକୁ ପଯତ୍ତ୍ୟଟନ ସ୍ଳୀ ଭାଜବ ବସିକଶସିତ କରସିବା 
ନସିମଜନ୍ ଚସିହ୍ଟ କରାଯାଇଛସି । ଜସହସିସବୁ ବତୀଘରଗଡ଼ୁସିକର 
କ୍ମତାକୁ ଜନଇ ଜସଠାଜର ଆମ୍ସି ରଏିଟର, ମକୁ୍ତାକାଶ ରଏିଟର, 
କାଜଫଜଟରସିଆ, ଶସିଶ ୁ ଉେ୍ୟାନ, ପରସିଜବଶ ଅନୁକୂଳ କଜଟଜ ୍
ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଜସ୍କପମାନ ନସିମତ୍ତାଣ କରାଯସିବ ।

ମହୁମଷାଛ ିଫଷାମଷିଂ: ନୂତନ ବସିକଳ୍ପ, ନୂତନ ଅଭସିନବତ୍ୱକୁ ପାରମ୍ପରସିକ 
କୃଷସି ସହସିତ ଗ୍ହଣ କରସି ଏଜବ ମହୁମାଛସି ଚାଷ ଏକ ବସିକଳ୍ପ ଭାଜବ 
ମଣୁ୍ଡ ଜଟକସିଛସି । ମହୁମାଛସି ଚାଷ ଜେଶଜର ମଧ ୁବସିପ୍ଳବ କସିମା୍ ମଧରୁ 
ବସିକଳ୍ପର ଭସିର୍ସିଭୂମସି ଭାଜବ ସଷୃ୍ଟସି  ଜହାଇଛସି । ଗଜୁରାଟର ବନଶକଣ୍ଟା 
ମହୁ ଚାଷ ନସିମଜନ୍ ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଜକନ୍ଦ୍ର ଭାଜବ ମଣୁ୍ଡ ଜଟକସିଛସି ।

ପଯ୍ଭ୍ୟଟନ: ନସିକଟଜର ବସିଶ୍ୱ ଘରଚଟସିଆ େସିବସ ପାଳସିତ 
ଜହାଇଯାଇଛସି । ଆଜମମାଜନ ଘରଚଟସିଆଙୁ୍କ ସରୁକ୍ସିତ ରଖବିା 

ଉଚସିତ । ବାରାଣାସୀର ଇନ୍ଦ୍ରପାଲ ସସିଂହ ବାତ୍ରା ଏହସି େସିଗଜର 
ଏକ ଆେଶତ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରସିଛନ୍ସି ଓ ନସିଜ ଘରକୁ ଜଗାଜରୟା 
(ଘରଚଟସିଆ)ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ନସିରାପେ ଆରେୟସ୍ଳୀଜର ପରସିଣତ 
କରସିଛନ୍ସି । ଜସହସିଭଳସି ବାରାଜକାଟ ଗ୍ାମର ଯବୁକ ବସିଜୟଜୀ 
ତାଙ୍କ ଘର ପାଖଜର ରବିା ୨୫ ଏକର ଜମସିଜର ଜହନ୍ାଳବଣ 
ସଷୃ୍ଟସି  କରସିଛନ୍ସି । ଅମଜରଶ ସାମନ୍ଜୀ ଜପଶାଜର ଜଜଣ 
ଇଞ୍ସିନସିୟର୍ ଏବଂ ଓଡ଼ସିଶାର ପାରାେୀପ ଅଞ୍ଚଳଜର ଜସ ଅନୁରୂପ 
ପେଜକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରସିଛନ୍ସି । ଅମଜରଶଜୀ ତାଙ୍କ ଇଲାକାଜର 
ମାଇଜକ୍ରା ଫଜରଷ୍ଟ ଅରତ୍ତାତ୍ ଅଣ ୁଜଙ୍ଗଲ ସଷୃ୍ଟସି  କରସିଛନ୍ସି ଯାହାକସି 
ଝଡ଼ବତାସ ଭଳସି ପ୍ରାକୃତସିକ ବସିପଯତ୍ତ୍ୟୟରୁ ନସିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ାମଗଡ଼ୁସିକୁ 
ରକ୍ା କରସିପାରୁଛସି । ମାରସିମରୁ ୁ ଜଯାଗାନାରନ୍ ତାମସିଲନାଡ଼ୁର 
ଜକାଏମା୍ଟୁରଜର ଜଜଣ ବସ ୍କଣ୍ଟକ୍ଟର ଭାଜବ କାଯତ୍ତ୍ୟ କରନ୍ସି । 
ଜଯଜତଜବଜଳ ଜସ ତାଙ୍କ ବସ ୍ର ଯାତ୍ରାମାନଙୁ୍କ ଟସିଜକଟ େସିଅନ୍ସି 
ଜସମାନଙୁ୍କ ମାଗଣାଜର ଜଗାଟସିଏ ଜଲଖାଏ ଁଗଛ ଚାରା ଉପହାର 
ଜେଇରାନ୍ସି । ଏହସିଭଳସି ଭାଜବ, ଜଯାଗାନାରନଜୀ ଜସହସି ଅଞ୍ଚଳଜର 
ଅସଂଖ୍ୟ ବୃକ୍ ଜରାପଣ ପାଇ ଁଜଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରସିଛନ୍ସି।

ବଜ୍ଭ୍ୟକ ୁ ମଲୂ୍ୟଯକୁ୍ କରିବଷା: ଜକରଳର ଜକାଚସିସ୍ସିତ ଜସଣ୍ଟ 
ଜଟଜରସା କଜଲଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଜନ ଏଜବ ପନୁଃଚକ୍ରଣକ୍ମ 
ଜଖଳନା କଜଢେଇ  ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛନ୍ସି । ଜସହସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଜନ 
ପରୁୁଣା ଲୁଗା, ଅବ୍ୟବହୃତ ଜଛାଟ ଜଛାଟ କାଠଖଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଗ 
ଏବଂ ବାକ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରସି ସନୁ୍ର ସନୁ୍ର କଜଢେଇମାନ 
ଗଢ଼ଛୁନ୍ସି । ବସିଜୟୱାଡ଼ାର ପ୍ରଜଫସର ରେୀନସିବାସ ପାେକାଣ୍ଡଲା 
ଅଜଟାଜମାବାଇଲ୍ ଜମଟାଲ ସ୍କକ୍ାପ ୍ରୁ ବସିଭସିନ୍ ପ୍ରକାର 
ଆକଷତ୍ତଣୀୟ ମରୂ୍୍ଦିମାନ ଗଢ଼ସିପାରୁଛନ୍ସି । ଜସହସିସବୁ ମରୂ୍୍ଦିଗଡ଼ୁସିକୁ 
ସବତ୍ତସାଧାରଣ ପାକତ୍ତଜର ସ୍ାପନ କରାଯାଉଛସି । ଏସବୁ ଜଗାଟସିଏ 
ଜଗାଟସିଏ ଅଭସିନବତ୍ୱର ସଫଳ ପରୀକ୍ଣ ।

ସ୍ଷାନୀୟ ରଷାରଷା: ସସିକାରୀ ତସିସ ୍ସାଉଜୀ ଜହଉଛନ୍ସି କରବୀ 
ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜସିଲ୍ାର ଅଧବିାସୀ । ଗତ ୨୦ ବଷତ୍ତ ଧରସି ଜସ କରବୀ 
ଭାଷାର ପଞ୍ୀକରଣ କରସିଚାଲସିଛନ୍ସି । ରେୀମାନ୍ କରବୀ ତସିସ ୍ସାଉ 
ମନଜର ଏହସି ସଂକଳ୍ପ ଜନଇଛନ୍ସି ଜଯ ଜସ ତାଙ୍କ ଭାଷାର ପରସିଚୟକୁ 
ସରୁକ୍ସିତ ରଖଜିବ ... ଏବଂ ଆଜସି ତାଙ୍କରସି ପ୍ରୟାସ ଫଳଜର କରବୀ 
ଭାଷା ସମ୍ପକତ୍ତଜର ଅଜନକ କସିଛସି ପଞ୍ୀକରଣ ଜହାଇପାରସିଛସି ।

ସଂସ୍କରଣ ୨୨: ମାଚ୍ତ୍ତ ୨୮,୨୦୨୧ମନ୍ କୀ ବଷାତ୍  2.0
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