
ଆମେ ଏମେ େ ିଶାନ୍ ିଓ ମ�ୈର୍ଯ୍ୟମେ େଶି୍ାସ କେୁ,
େଶି୍ ଏହାକୁ େୁଝେିା ଉଚତି

ପ୍ରତେିକ୍ା େନ୍ତ୍ରୀ ୋଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ 
ସହତି ସ୍ୱତନ୍ତ ସାକ୍ାତକାେ

ପଷୃା୍ 24-27

ମେଶେ ସ୍ରୀୋକ ୁସେୁକି୍ତ େଖେିା ଲାଗି ସେକାେଙ୍କ େୃଢ଼ସଂକଳ୍ପେ ଫଳସ୍ୱେୂପ ପ୍ରତେିକ୍ା ୋହନି୍ରୀମେ 
େ୍ୟାପକ ପେିେର୍୍ଯନ ଆସିପାେିଛ ି। ଏହା ଆହୁେି ସେୃୁଢ଼ ମହାଇଛ ିଓ ସ୍ରୀୋପାେ ଆହା୍ନେ େକୁାେଲିା 

କେିୋମେ ନଜିେ ସାେଥ୍ଯ୍ୟକ ୁପ୍ରୋଣତି କେିପାେିଛ ି।

ସେଥ୍ଯ ମସନା
ସେୃୁଢ଼ ଭାେତ

ସୋଚାେ
ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ

 େର୍ଯ 1, ସଂଖ୍ୟା 11  ଡିମସମ୍ବେ 1-15, 2020

ନଃିଶଳୁ୍କ େତିେଣ ଲାଗି ଉଦି୍ଷ୍ଟ



ଶକି୍ ସେୁକ୍ା
ଅଥ୍ଯ ସଞ୍ଚୟ

ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏେଂ ଶକି୍ସେଦୃ୍ଧ ଆତ୍ମନଭି୍ଯେଶ୍ରୀଳ ଭାେତ ପାଇ ଁଶପଥ ମନୋ 

କ�ୋଟି ଅଧ�ି ୟୁନିଟ
ବିଦୁୟୁତ ଶକି୍ ସଷିୃ୍

ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ୋମୀଣ 
ବିଦୁୟୁତି�ରଣ

 ଘର�ୁ ବିଦୁୟୁତ ସଂକ�ୋଗ

8,40,000
2,80,12,391 
100

ପ୍ରତେିର୍ଯ ଡିମସମ୍ବେ 14 ତାେିଖମେ ଜାତ୍ରୀୟ ଶକି୍ ସଂେକ୍ଣ େେିସ ପାଳନ 
କୋରାଇଥାଏ। ପ୍ର�ାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମୋେ୍ରୀଙ୍କ ଭାରାମେ, “ଜାତ୍ରୀୟ ଶକି୍ ସଂେକ୍ଣ 
େେିସ ଉପଲମକ୍ ଆମେ ଆେେ ମେୈନନ୍ନି ଜ୍ରୀେନମେ ଶକି୍ ସଂେକ୍ଣ ପ୍ରତ ିଆେେ 

ହାଦ୍୍ଦିକ ପ୍ରତେିଦ୍ଧତା ଲାଗି ଶପଥ ମନୋ”।

n 2022 ସଦୁ୍ୋ କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ୋର 175 
ଗିଗୋୱୋଟ ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ ଉତ୍ୋଦନ ଲୋଗି 
ଲକ୍ଷୟୁ ଧୋ�୍ଯୟୁ �ରିଛନି୍।

n ଏଥକିର ସୋମିଲ ରହଛିି 60 ଗିଗୋୱୋଟ 
ବୋୟୁ ଶକି୍, 100 ଗିଗୋୱୋଟ କସୌର 
ଶକି୍, 10 ଗିଗୋୱୋଟ କ�ୈବଇନ୍ଧନ ଏବଂ 
5 ଗିଗୋୱୋଟ କ୍ଷଦୁ୍ର �ଳବିଦୁୟୁତ ପ୍ର�ଳ୍ପରୁ 
ଉତ୍ୋଦିତ ଶକି୍ ।

2014 ପରଠୋରୁ 

�ୋତୀୟ ଶକି୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ
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 ପଷୃୋ୍. 06-08

 ପଷୃୋ୍. 09

 ପଷୃୋ୍. 03

ସମ୍ାେକ୍ରୀୟ 

ଚଠିେିାକ୍ସ

ସ୍ୱତନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ : 
ପଞ୍ଚ ତୀଥ୍ଯ

େ୍ୟକି୍ତ୍ୱ : 
ଏମ ଏସ ଶଭୁଲକ୍ଷୀ

ସମ୍ାେକ
�ୁଳଦୀପ ସିଂ ଧତୱୋଲିଆ,

ପିଡି�,ି ପିଆଇବି, ନୂଆଦିଲ୍ୀ

ଉପମେଷ୍ଟା ସମ୍ାେକ
ବିକନୋଦ �ୁମୋର

ଉପମେଷ୍ଟା ସମ୍ାେକ
ସକନ୍ୋର �ୁମୋର

ସହକାେ୍ରୀ ଉପମେଷ୍ଟା ସମ୍ାେକ
ଶରତ �ୁମୋର ଶମ୍ଯୋ

ଅଳଙ୍କେଣ
ରବୀନ୍ଦ୍ର �ୁମୋର ଶମ୍ଯୋ

 ପଷୃୋ୍. 10-12ସାୋଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ : 
ସଗୁମୟୁ ଭୋରତ ଅଭି�ୋନ

 ପଷୃୋ୍. 13ସେୁକ୍ା : 
ଭୋରତ-ଆକମରି�ୋର 2+2 ବୋର୍୍ଯୋଳୋପ

 ପଷୃୋ୍. 14-16ପ୍ରେଖୁ ମରାଜନା : 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ �କନୌରଧ ିପ୍ର�ଳ୍ପ

 ପଷୃୋ୍. 17କମୋନା େମିୋ�୍ରୀ ଲମଢ଼ଇ

 ପଷୃୋ୍. 18-27ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ : 
ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ

 ପଷୃୋ୍. 28ଅଥ୍ଯେ୍ୟେସ୍ା : 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଯରଶୀଳ ଭୋରତ ପୟୁୋକ�� 3.0

କ୍ୟାେମିନଟ ନଷି୍ପରି୍  ପଷୃୋ୍. 29

 ପଷୃୋ୍. 30-31ପ୍ର�ାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େେୃିରି୍ : 
ଭରୁ୍ଯଆଲ୍ କ୍ଲୋବୋଲ୍ ନିକବଶ� ରୋଉଣ୍ଡ କଟବୁଲ

 ପଷୃୋ୍. 32-33ଜଳୋଗ୍ଯ : 
କରୋ-ପୟୁୋକ୍ସ କେରୀ କସବୋ

 ପଷୃୋ୍. 34-35ସଞ୍ଚାେ : 
କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ

 ପଷୃୋ୍. 36ସକାୋତ୍ମକ ଆଭିେଖୁ୍ୟ : 
ପରିବର୍୍ଯଶୀଳ ଭୋରତ

ପ୍ରକାଶକ ଓ େଦୂ୍ାକାେ
ସକତୟୁନ୍ଦ୍ର ପ୍ର�ୋଶ,

ଡି�,ି ବିଓସି
ବୁୟୁକରୋ ଅେ ଆଉଟରିର ଆଣ୍ଡ �ମୟୁୁନିକ�ସନ

ପ୍ରକାଶତି
ବୁୟୁକରୋ ଅେ ଆଉଟରିର ଏବଂ �ମୟୁୁନିକ�ସନ, 

ଦି୍ତୀୟ ମହଲୋ,
ସରୂନୋ ଭବନ,

ନୂଆଦିଲ୍ୀ-110003
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ସମ୍ାେକଙ୍କ କଲେେୁ

(ମକ ଏସ �ତୱାଲିଆ)

ସୋଦର ନମସ୍ୋର,
ନୁୟୁ ଇଣି୍ଡଆ ସମୋରୋରର ଆଉ ଏ� ସଂସ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ହୋତକର । ଏଥକିର ରହଛିି ସର�ୋରଙ୍କ 

ସରୁକ୍ଷୋ, ସଶକି୍�ରଣ ଏବଂ �ନକ�ୈନ୍ଦ୍ରି� ନୀତି ଆଧୋରିତ ବିରୟ �ୋହୋ�ି ପୋଠ�ମୋନଙ୍କ ଲୋଭ ପୋଇ ଁ
ଉଦି୍ଷ୍ ।

ସ୍ୋୟୀ ବି�ୋଶ ଲକ୍ଷୟୁ (ଏସଡି�)ି ଅନ୍ଗ୍ଯତ ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ �ନଙ୍କ ସଶକି୍�ରଣ� ୁସୋମିଲ �ରୋ�ୋଇଛି। 
ଏ ଦିଗକର ସର�ୋରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କ�ୋ�ନୋ ସମ୍ପ�୍ଯକର ପତ୍ି�ୋର ରଳିତ ସଂସ୍ରଣକର ଉକଲ୍ଖ 
�ରୋ�ୋଇଛି। ଏହୋଛଡ଼ୋ, ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଶସ୍ତୋ ମଲୂୟୁକର ଔରଧ କ�ୋଗୋଇ କଦବୋ ଲୋଗି ଉଦି୍ଷ୍ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
�କନୌରଧ ି�ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମ ସମ୍ପ�୍ଯକର ମଧ୍ୟ ବର୍୍ଯନୋ ରହଛିି ।

ଆକମରି�ୋ ସହତି 2+2 କବୈଠ� କ�ଉଥଁକିର ବିଇସିଏ ସ୍ୋକ୍ଷରିତ କହୋଇଥଲିୋ, ନି�ର ବିଭିନ୍ନ 
ବୋର୍୍ଯୋଳୋପ ସମୟକର ଆଥଥି� ସଧୁୋର ସମ୍ପ�୍ଯକର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ମତୋମତ ଏବଂ କ�ୋଭିଡ-19ର 
�ଟିଳ ପରିସି୍ତି ସମୟକର ମଧ୍ୟ କଦଶର ଉପୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳକର ସରୂନୋ ପ୍ରସୋରଣ ଲୋଗି କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ 
�ିପରି ଭୋକବ ସହୋୟ� କହୋଇପୋରିଛି କସ ସମ୍ପ�୍ଯକର ରଳିତ ସଂସ୍ରଣକର ଉକଲ୍ଖ �ରୋ�ୋଇଛି ।

ସମୋ� ସଂସ୍ୋର�, ବୁଦି୍�ୀବୀ, ଅଥ୍ଯନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଆଇନଜ୍ଞ ଡ. ବି ଆର ଆକମ୍ବଦ�ରଙୁ୍କ ତୋଙ୍କର 
64ତମ ଶ୍ୋଦ୍ବୋରଥି�ୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଏମ. ଏସ. ଶଭୁଲକ୍ଷୀଙୁ୍କ ତୋଙ୍କର 16ତମ ଶ୍ୋଦ୍ବୋରଥି�ୀକର 
ଶ୍ଦ୍ୋଞ୍ଜଳି ଅପ୍ଯଣ �ରୋ�ୋଇଛି । ଏହ ିଦୁଇ ମହୋନ ବୟୁକି୍ଙୁ୍କ କଦଶର ସକବ୍ଯୋଚ୍ଚ ନଗରି� ସମ୍ୋନ ଭୋରତ 
ରତ୍ନକର ସମ୍ୋନିତ �ରୋ�ୋଇଛି ।

ନିୟମିତ େିରରକର �ୟୁୋବିକନଟ ନିଷ୍ପରି୍, ଭୋରତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ �କରୋନୋ ଭୋଇରସ ସମ୍ପ�୍ଯକର 
ପୋକି୍ଷ� ସଦୟୁତମ ସରୂନୋ ଏହ ିମୋଗୋ�ିନକର ପବୂ୍ଯପରି ରହଛିି । ଅଧ�ି ଭିରି୍ଭୂମି ସହୋୟତୋ, ବଦ୍ଥିତ 
ଆକ୍ରମଣୋତ୍ମ�ଶକି୍, ଅତୟୁୋଧନିୁ� କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ବୟୁବସ୍ୋ ଏବଂ ସବ୍ଯୋଧନିୁ� �ଦୁ୍ ବିମୋନ ସହତି ଆମର 
କସନୋବୋହନିୀର ବଦ୍ଥିତ ସୋମଥ୍ଯୟୁ�ୁ ରଳିତ ଥରର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୋକବ ସ୍ୋନ ଦିଆ�ୋଇଛି । 
କ�କ�ୌଣସି ପ୍ର�ୋରର ପରିସି୍ତି ପୋଇ ଁ ଭୋରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ପ୍ରସୁ୍ତତି� ୁ ବୁଝବିୋକର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ମନ୍ତୀ 
ରୋ�ନୋଥ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ତନ୍ତ ସୋକ୍ଷୋତ�ୋର ନିଶି୍ତ ଭୋକବ ସହୋୟ� କହବ ।

ସର�ୋରଙ୍କ କ�ୋ�ନୋଗଡ଼ିୁ� ସମ୍ପ�୍ଯକର ବିସୃ୍ତତ ସରୂନୋ ଏହ ିପତି୍�ୋକର ରହଛିି ।
ଆକମ ଆପଣଙ୍କ ମତୋମତ ଓ ପରୋମଶ୍ଯ�ୁ ଆଗ୍ହର ସହ ଅକପକ୍ଷୋ �ରିଛୁ ।

ଦୟୋ�ରି ନି�ର ମତୋମତ ନିମ ୍ନ ଠ�ିଣୋକର ପଠୋନ୍ତୁ :
ବୁୟୁକରୋ ଅେ ଆଉଟରିର ଆଣ୍ଡ �ମୟୁୁନିକ�ସନ, ଦି୍ତୀୟ ମହଲୋ,
ସରୂନୋ ଭବନ, ନୂଆଦିଲ୍ୀ-110003
ଇକମଲ : response-nis@pib.gov.in

ଆପଣଙ୍କ ସଦି୍ଚ୍ଛୋ ସହ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 3

ନୁୟୁ ଇଣି୍ଡଆ ସମୋରୋର ଇ-ମୋଗୋ�ନି ପଠୋଇବୋ ଲୋଗି ଧନୟୁବୋଦ। 
ସୋରୋ କଦଶକର ଏକତଗଡ଼ିୁଏ ଗତିବିଧ ି ରୋଲୁଥବିୋ କଦଖ ି ମୁ ଁ
ଉତ୍ୋହତି। ଏହ ିପତ୍ି�ୋ ଅତି ସନୁ୍ଦର ଏବଂ ଉତ୍ୋହ�ନ� ଢଙ୍ଗକର 
ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରୋ�ୋଇଛି। ଏହ ି ପତ୍ି�ୋ ଆହୁରି ଅଧ�ି କଲୋ�ଙ୍କ 
ନି�ଟକର ପହଞ୍ଚବିୋ ଲୋଗି ଆମର ଶକୁଭଚ୍ଛୋ। ଆକମ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ଟିମ�ୁ 
ଶକୁଭଚ୍ଛୋ �ଣୋଉଛୁ।

        mathuramindia@gmail.com

ଚିଠି  ୋକ୍ସ

ସବ୍ଯପ୍ରଥକମ ଅତୟୁନ୍ ଉପକ�ୋଗୀ ପୋକି୍ଷ� ପତ୍ି�ୋ ନୁୟୁ ଇଣି୍ଡଆ ସମୋରୋର ଆରମ୍ଭ �ରିବୋ ଲୋଗି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞୋପନ 
�ରୁଛି। କମୋର �କଣ ବନୁ୍ଧଙ୍କ �ୋ�୍ଯୟୁୋଳୟକର ମୁ ଁଏହୋ�ୁ ପଢ଼ି ଆନନ୍ଦିତ କହଲି। ବର୍୍ଯମୋନ ପରିସି୍ତିକର ଏହୋ ଅତୟୁନ୍ 
ଉପୋକଦୟ। ନିମ ୍ନକର ଦିଆ�ୋଇଥବିୋ ଆମର �ୋ�୍ଯୟୁୋଳୟ ଠ�ିଣୋକର ଆମ�ୁ ନୁୟୁ ଇଣି୍ଡଆ ସମୋରୋର ଆପଣ ନିୟମିତ 
ଭୋକବ ପଠୋଇକଲ ଆକମ ରିକରୋପ�ୃତ କହବୁ।

କବୋତୋଡ଼ ସମୋରୋର କଦୈନି� 219, ରୟୋଲ ପ ଲୋ�ୋ, ଦି୍ତୀୟ ମହଲୋ, ମସ୍ତରୋମ ମନ୍ଦିର ନି�ଟସ୍, କବୋତୋଡ଼- 364710, ଗ�ୁରୋଟ।

ମୁ ଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରକଦଶର ଏନ ସ୍ୋମୀ 
ରୋକ�ଶ। ମୁ ଁ ବୁୟୁକରୋ ଅେ 
ଆଉଟରିର ଆଣ୍ଡ �ମୟୁୁନିକ�ସନ 
ପକ୍ଷରୁ ପ୍ର�ୋଶତି ପତ୍ି�ୋ ନୁୟୁ ଇଣି୍ଡଆ 
ସମୋରୋର ପଢ଼ିଥୋଏ । ଏହୋ ଆମ 
କଦଶର ପ୍ରକତୟୁ� ବୟୁକି୍ ପୋଇ ଁଅତୟୁନ୍ 
ସରୂନୋ ଓ ଶକି୍ଷୋପ୍ରଦ କହୋଇପୋରିଛି। ମୁ ଁ
ଏହୋ�ୁ ନିୟମିତ ପଢ଼ିଥୋଏ । ଏହୋର 
କ�ୌଣସି ଛୋପୋ �ପି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି 
�ି? ମୁ ଁ ଏହୋର ହୋଡ୍ଯ �ପି ରୋହୁଛିଁ 
�ୋହୋେଳକର କମୋର ପରିବୋରକର 
ସମକସ୍ତ ଏହୋ�ୁ ପଢ଼ିପୋରିକବ । 
ମୁ ଁ ଏହୋ�ୁ ଦୁଇଟି ଭୋରୋ ‘କତଲୁଗ ୁ
ଏବଂ ଇଂରୋ�ୀ’କର ରୋହୁଛିଁ । ଏହ ି
ମୋଗୋ�ନି ପୋଇ ଁ �ିପରି ସବସ୍କ୍ୋଇବ 
�ରିବୋ�ୁ କହବ? ଦୟୋ�ରି କମୋକତ 
ସବସ୍କ୍ିପସନ ବିବରଣୀ ପଠୋନ୍ତୁ ।

nswamyrajesh@gmail.com

ମୁ ଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହ ି ସମ୍ୋନ�ନ� ପତ୍ି�ୋ ନୁୟୁ ଇଣି୍ଡଆ ସମୋରୋର�ୁ 
ଅନୟୁ ଭୋରୋକର କଦଖବିୋ ଲୋଗି ରୋହୁଛିଁ। ଏହ ିପତ୍ି�ୋ କମୋ ପୋଇ ଁଅତୟୁନ୍ 
ମଲୂୟୁବୋନ ଏବଂ ସରୂନୋପ୍ରଦ। ଦୟୋ�ରି କମୋର ମୋଗ୍ଯଦଶ୍ଯନ �ରନ୍ତୁ ମୁ ଁ
�ିପରି ଘକର ଏହୋର ଛୋପୋ �ପି ପୋଇପୋରିବି।

       bablupavitra@gmail.com

ସନୁ୍ଦର ଏବଂ ସଦୃୁଶୟୁ।
ଭଲ ଉପସ୍ୋପନୋ।
ଉପରୁ ତଳ ପ�୍ଯୟୁନ୍ ଏଥକିର ସମସ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଖବର ରହଛିି (ସୋଧୋରଣ 
ଜ୍ଞୋନ, ସ୍ୋନୀୟ ଖବର, �ୋତୀୟ ଖବର)

      shilpyagarwal08896@gmail.com

ନୁୟୁ ଇଣି୍ଡଆ ସମୋରୋର ପ୍ରତିକ�ୋଗିତୋମଳୂ� ପରୀକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତି 
�ରୁଥବିୋ ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଅତୟୁନ୍ ଉପୋକଦୟ ପତ୍ି�ୋ, ଏଥକିର 
ଅତୟୁନ୍ ଉପକ�ୋଗୀ ସରୂନୋ ଉପଲବ୍ଧ ରହଛିି।
କତଣ ୁ ଆକମ କତଲୁଗ ୁ ଭୋରୋକର ଏହୋର ଛୋପୋ �ପି ରୋହୁଛୁଁ। କତଣ ୁ
ଦୟୋ�ରି କମୋର ଅନୁକରୋଧ ପ୍ରତି ବିରୋର �ରନ୍ତୁ। ଏହ ିପତି୍�ୋର ହୋଡ୍ଯ �ପି 
କ�ୌଣସି କଷ୍ୋରକର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି �ି କମୋକତ ଦୟୋ�ରି �ଣୋନ୍ତୁ ମହୋଶୟ।

      kampalliramarao@gmail.com;
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ବିଗତ 8 ମୋସ ମଧ୍ୟକର ପ୍ରଥମ ଥର ଲୋଗି 
�ିଏସଟି ସଂଗ୍ହ 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟପିଲୋ

`32,172
ମକାଟି

`62,151
ମକାଟି

`90,917
ମକାଟି

`8
7,4

22
ମକ

ାଟି

`8
6,4

49
ମକ

ାଟି `9
5,4

80
ମକ

ାଟି

`1,05,155
ମକାଟି

ଗତ ବର୍ଯ ଏହି  ମୋସ ତୁଳନୋକର ରଳିତ 
ବର୍ଯ 10% ଅଧ�ି �ିଏସଟି ସଂଗ୍ହ

ଅକ ଟ୍ ୋବର 2020କର 80 ଲକ୍ଷ 
�ିଏସଟିଆର 3B ରିଟର୍୍ଯ  େୋଇଲ

ଏପି୍ରଲ େଇ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମସମ୍ଟେମ୍ବେ ଅମ ଟ୍େ ାେେ

ଏପି୍ରଲଠୋରୁ ବର୍୍ଯମୋନ ସୁଦ୍ୋ  �ିଏସଟି ସଂଗ୍ହ

ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପୋଇ ଁବସୁ୍ତ ଓ କସବୋ ଟି�ସ (�ଏିସଟି) 
ସଂଗ୍ହ କମୋଟ 1.05 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋକର ପହଞ୍ଚବିୋ 

ଆଥଥି� ସଧୁୋର ସକଙ୍କତ�ୁ ସରୂୋଉଛି। ରଳିତ ଆଥଥି� 
ବର୍ଯକର ଏହୋ ସବ୍ଯୋଧ�ି। ବିଗତ ବର୍ଯ ଏହ ି ମୋସକର 
କହୋଇଥବିୋ �ଏିସଟି ସଂଗ୍ହ 95,379 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ 

ଠୋରୁ ଏହୋ 10 ପ୍ରତିଶତ ଅଧ�ି। 
କସହପିରି ବିଗତ ଆଥଥି� ବର୍ଯର 
ଅକ୍ଟୋବର ମୋସକର ସୋମଗ୍ୀ 
ରପ୍ୋନିରୁ ସଂଗହୃତି ରୋ�ସ୍ ଏବଂ 
ଘକରୋଇ �ୋରବୋର (କସବୋ 
ରପ୍ୋନି ସକମତ)ରୁ ସଂଗହୃତି 
ରୋ�ସ୍ ତୁଳନୋକର ରଳିତ ଥର 
�ଥୋକ୍ରକମ 9 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 11 

ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ ପୋଇଛି। �ଲୁୋଇ, ଅଗଷ୍ ଏବଂ କସକପଟମ ୍ବର, 
2020କର ଏହୋ ତୁଳନୋକର �ଏିଟିର ଅଭିବୃଦି୍ �ଥୋକ୍ରକମ 
14, 8 ଏବଂ 5 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ ପୋଇବୋ ସ୍ପଷ୍ ଭୋକବ 
ସ�ୋରୋତ୍ମ� ଅଭିବୃଦି୍�ୁ ସରୂୋଉଛି।

ଅମ୍ଟୋେେମେ 1.05 ଲକ୍ 
ମକାଟି ଟଙ୍କାେ ଜଏିସଟି ସଂଗ୍ରହ

ପଶି୍ମବଙ୍ଗବୋସୀଙ୍କ �ୀବନକର ଉନ୍ନତି ଆଣବିୋ ଲୋଗି 
ସର�ୋର ପକୂବ୍ଯୋଦୟର ନୂଆ ମନ୍ତ କନଇ ଆସିଛନି୍। 

ପବୂ୍ଯ ଭୋରତର ବି�ୋଶ ପୋଇ ଁସର�ୋର ଅକନ�ଗଡ଼ିୁଏ ନୂତନ 
ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ �ରୁଛନି୍ �ୋହୋେଳକର ପଶି୍ମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ 
ପକୂବ୍ଯୋଦୟ ମିଶନକର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଭୂମି�ୋ ଗ୍ହଣ �ରିବୋ�ୁ 
ସକ୍ଷମ କହୋଇପୋରିବ। ଏସବୁ ପଦକକ୍ଷପ ମଧ୍ୟକର ସୋମିଲ 
ରହିଛି ଗରିବଙ୍କ ପୋଇ ଁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଆବୋସ କ�ୋ�ନୋକର 
30 ଲକ୍ଷ ଗହୃ ନିମ୍ଯୋଣ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳୋ କ�ୋ�ନୋ ଅନ୍ଗ୍ଯତ 90 
ଲକ୍ଷ ଗରିବ ମହିଳୋଙୁ୍କ ମୋଗଣୋ ଗୟୁୋସ ସଂକ�ୋଗ, �ନଧନ 
କ�ୋ�ନୋ ଅଧୀନକର 4 କ�ୋଟି ବୟୁୋଙ୍କ ଖୋତୋ କଖୋଲିବୋ ଏବଂ 
�ଳ�ୀବନ ମିଶନ ଅନ୍ଗ୍ଯତ 4 ଲକ୍ଷ ଘର�ୁ ଟୟୁୋପ ପୋଣ ି
ସଂକ�ୋଗ। ଭୋରତ, କନପୋଳ ଓ ବୋଂଲୋକଦଶ�ୁ କ�ୋଡ଼ୁଥବିୋ 
ଶହ ଶହ କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼� ପ୍ର�ଳ୍ପର �ୋମ 
ମଧ୍ୟ �ୋରି ରହିଛି। ପବୂ୍ଯ-ପଶି୍ମ କମକ୍ୋ �ରିଡର ପୋଇ ଁ
8,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ ମଞ୍ଜରୁ �ରୋ�ୋଇଛି । �ୋହୋର ଅଥ୍ଯ, 
ଗ୍ୋମୀଣ କକ୍ଷତ୍କର ରୋ�ପଥ, �ଳପଥ ଏବଂ ବ୍ରଡବୟୁୋଣ୍ଡ 
ସଂକ�ୋଗ ମୋଧ୍ୟମକର ପଶି୍ମବଙ୍ଗର କଲୋ�ମୋନଙ୍କ �ୀବନ�ୁ 
ଆରୋମଦୋୟ� �ରିବୋ ଲୋଗି ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ �ରୋ�ୋଉଛି।

ସର�ୋରଙ୍କ ପକୂବ୍ଯୋଦୟକର 
ପଶି୍ମବଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଗରୁୁତ୍ୱୋକରୋପ

ବଗିତ ବଷ୍ଷ ଏହ ି
ମାସରେ ରହାଇଥବିା 

ଜଏିସଟି ସଂଗ୍ରହ 
95,379 ର�ାଟି 

ଟଙ୍ା ଠାେୁ ଏହା 10 
ପ୍ରତଶିତ ଅଧ�ି।

ସଂକି୍ପ୍ତ ସୋଚାେ
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ମୱେସାଇଟମେ ମକାଭିଡ-19 ଟିକା େକିାଶେ ତଥ୍ୟ
ଉକଦୟୁୋଗ �ଗତ, ଅନୟୁ ସର�ୋରୀ ବିଭୋଗ ଏବଂ ମନ୍ତଣୋଳୟ ସହତି ସହଭୋଗିତୋକର 

ସିଏସଆଇଆର ସମ୍ପକୃ୍ ଥବିୋ କ�ୋଭିଡ-19 ଟି�ୋ ବି�ୋଶ ଏବଂ ଅନୟୁ ଲ୍ିନି�ୋଲ 
ପରୀକ୍ଷଣ ସଂକ୍ରୋନ୍କର ପ୍ରକତୟୁ� ସରୂନୋ କଦବୋ ଲୋଗି ସ୍ୋସ୍ୟୁ ମନ୍ତଣୋଳୟ ଦୁଇଟି 
କୱବସୋଇଟ୍ ବି�ଶତି �ରିଛି। ସିଏସଆଇଆର ଅଶଡ୍ଯ ରିପକପ୍ଯୋ�ଡ ଡ୍ର୍୍ସ (�ୁୟୁଡ୍ଯ) 
ନୋମ� ଏହ ି କୱବସୋଇଟକର ଔରଧ, ନିଦୋନ ଓ ପରୀକ୍ଷଣର ବର୍୍ଯମୋନ ସି୍ତି ସକମତ 
ଉପ�ରଣ, ସହଭୋଗୀ ସଂସ୍ୋନ ଓ ପରୀକ୍ଷଣକର କସମୋନଙ୍କ ଭୂମି�ୋ ଏବଂ ଅନୟୁୋନୟୁ 
ବିବରଣୀ ରହଛିି। https://www.iiim.res.in/cured/ or http://db.iiim.res.
in/ct/index.php.କର ଏହ ିସୋଇଟ�ୁ କଦଖକିହବ।.  

କ�ୋଭିଡ-19 ସମୟକର ଉର୍ର 
ପବୂ୍ଯୋଞ୍ଚଳ�ୁ ଅତୟୁୋବଶୟୁ� 

ସୋମଗ୍ୀ କ�ୋଗୋଣ ସନିୁଶି୍ତ

ସଙ୍କଟ କହଉ �ିମ ୍ବୋ ସୋଧୋରଣ 
ପରିସି୍ତି ଉର୍ର ପବୂ୍ଯୋଞ୍ଚଳର 

ବି�ୋଶ ପ୍ରତି ସର�ୋର ସବୁକବକଳ 
ପ୍ରୋଥମି�ତୋ କଦଇ ଆସିଛନି୍। 
�କରୋନୋ ସମୟକର ଉର୍ର ପବୂ୍ଯୋଞ୍ଚଳ 
କଭୌଗଳି� ଦୃଷି୍ରୁ କ�ପରି ବିଚ୍ଛନି୍ନ 
କହୋଇ ନରହୁ କସଥପିୋଇ ଁସର�ୋର 
ଏହ ିକକ୍ଷତ୍� ୁନିୟମିତ ଅତୟୁୋବଶୟୁ� 
ସୋମଗ୍ୀ କ�ୋଗୋଣ �ୋରି ରଖଛିନି୍। 
ମୋଚ୍ଚ୍ଯ 25ରୁ କସକପଟମ ୍ବର 30 ପ�୍ଯୟୁନ୍ 
4500 ମୋଲବୋହୀ କ୍ନ �ରିଆକର 
ଉର୍ର-ପବୂ୍ଯୋଞ୍ଚଳ�ୁ �ରୁରି 
ସୋମଗ୍ୀର ବୋଧୋମକୁ୍ କ�ୋଗୋଣ 
ସନିୁଶି୍ତ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ।  କ�ବଳ 
କସକପଟମ ୍ବର ମୋସକର ଆସୋମ�ୁ 
527 କର� ସୋମଗ୍ୀ କ�ୋଗୋଣ 
�ରୋ�ୋଇଥବିୋ କବକଳ ଏଥମିଧ୍ୟରୁ 
322 କର� ଅତୟୁୋବଶୟୁ� ସୋମଗ୍ୀ 
ଥଲିୋ। ଏଥକିର ଖୋଦୟୁଶସୟୁ, 
ରିନି ଓ ସୋର ଥଲିୋ। କସହପିରି 
ତ୍ିପରୁୋ�ୁ 58 କର�, ନୋଗୋଲୋଣ୍ଡ�ୁ 
32 କର�, ଅରୁଣୋରଳ ପ୍ରକଦଶ�ୁ 
ଦୁଇ କର� ଖୋଦୟୁ ସୋମଗ୍ୀ ଏବଂ 
ଦୁଇ କର� କପକ୍ୋଲିୟମ ଉତ୍ୋଦ 
ପଠୋ�ୋଇଥଲିୋ।

ଲଦୋଖର �ୋଗଥିଲ ଓ କଲହ ଅଞ୍ଚଳକର ଖଦୀ 
ଓ ଗ୍ୋକମୋକଦୟୁୋଗ ଆକୟୋଗ (କ�ଭିଆଇସି) 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନି�କିୁ୍ ସଷିୃ୍ �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମ 
(ପିଏମଇ�ିପି) ଅନ୍ଗ୍ଯତ ପୋଖୋପୋଖ ି 1,000 କ୍ଷଦୁ୍ର 
ଓ ମଧ୍ୟମ ଉତ୍ୋଦନ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷୋ୍ �ରିପୋରିଛି। 
�ୋହୋେଳକର ମୋତ୍ ସୋକଢ଼ ତିନି ବର୍ଯ ମଧ୍ୟକର 
ଏହୋ ସ୍ୋନୀୟ �ବୁ��ବୁତୀଙ୍କ ପୋଇ ଁ 8,200ରୁ 
ଅଧ�ି ନି�କିୁ୍ ସକୁ�ୋଗ ସଷିୃ୍ �ରିପୋରିଛି। ଏସବୁ 

ୟୁନିଟଗଡ଼ିୁ�ୁ ସହୋୟତୋ �ରିବୋ ଲୋଗି 2017-18 ପରଠୋରୁ କ�ଭିଆଇସି 32.35 
କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ ମୋ�ଥିନ ମନି �ୋରି �ରିଛି। ସ୍ୋନୀୟ ବୋସିନ୍ଦୋମୋନଙୁ୍କ ସମ୍ୋନ�ନ� 
�ୀବି�ୋ କ�ୋଗୋଇ କଦବୋ ନିମକନ୍ ସହୋୟତୋ �ରିବୋ ଉକଦ୍ଶୟୁକର କ�ଭିଆଇସି 
ପକ୍ଷରୁ ସିକମଣ୍ଟ ବ ଲ� ଉତ୍ୋଦନ ଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ �ରି ଷି୍ଲ ସୋମଗ୍ୀ ଉତ୍ୋଦନ, 
ଅକଟୋକମୋବୋଇଲ ମରୋମତି କଦୋ�ୋନ, କଟଲରିଂ ୟୁନିଟ, �ୋଠ େର୍ଥିରର ୟୁନିଟ, 
�ୋଠ କଖୋକଦଇ ୟୁନିଟ, ସୋଇବର �ୋକେ, ବୁୟୁଟି ପୋଲ୍ଯର ଏବଂ ସନୁୋ ଅଳଙ୍କୋର 
ଉତ୍ୋଦନ ଆଦି ନିମକନ୍ କପ୍ରୋତ୍ୋହନ କ�ୋଗୋଇ ଦିଆ�ୋଉଛି।

ନି�କିୁ୍ ସକୁ�ୋଗ ସଷିୃ୍ ମୋଧ୍ୟମକର �ୋଗଥିଲ ଓ 
କଲହକର ଆନନ୍ଦ ଆଣଲିୋ କ�ଭିଆଇସି

ବିବୋଦ କସ ବିଶ୍ୋସ’ କ�ୋ�ନୋ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ବିବୋଦ ସମୋଧୋନ 
�ରିବୋ�ୁ ରୋହୁଥଁବିୋ ଟି�ସଦୋତୋମୋନଙୁ୍କ ଅଧ�ି 

ଆଶ୍ସି୍ତ କଦବୋ ଲୋଗି ସର�ୋର ଅତିରିକ୍ ପରିମୋଣ ବିନୋ 
ଅଥ୍ଯ ପଇଠ �ରିବୋର ଅନି୍ମ ତୋରିଖ�ୁ ଡିକସମ୍ବର 31, 
2020ରୁ ମୋଚ୍ଚ୍ଯ 31, 2021 ପ�୍ଯୟୁନ୍ ବଢ଼ୋଇ କଦଇଛନି୍। 
କସହପିରି କଘୋରଣୋପତ୍ ଦୋଖଲ �ରିବୋର ଅନି୍ମ 

ତୋରିଖ�ୁ ଡିକସମ୍ବର 31, 2020 �ରି ଦିଆ�ୋଇଛି। ଡିକସମ୍ବର 31, 2020 ସଦୁ୍ୋ 
‘ବିବୋଦ କସ ବିଶ୍ୋସ’ କ�ୋ�ନୋ ଅନ୍ଗ୍ଯତ କଘୋରଣୋପତ୍ ଦୋଖଲ �ରୋ�ୋଇପୋରିବ। 
ଏହୋଛଡ଼ୋ, 2019-20 ଆଥଥି� ବର୍ଯ ଲୋଗି ଅଧ�ିୋଂଶ ବୟୁକି୍ଗତ ଟି�ସଦୋତୋଙ୍କ ଲୋଗି 
ଆୟ�ର ରିଟର୍୍ଯ (ଆଇଟିଆର) ଦୋଖଲ �ରିବୋର କଶର ତୋରିଖ�ୁ ନକଭମ୍ବର  
30, 2020ରୁ ଡିକସମ୍ବର 31, 2020�ୁ ବଢ଼ୋଇ ଦିଆ�ୋଇଛି। ଦି୍ତୀୟ ଥର ଟି�ସ 
ଦୋଖଲ �ରିବୋର ଅନି୍ମ ତୋରିଖ�ୁ ଘଞୁ୍ଚୋଇ ଦିଆ�ୋଇଛି।

ଆଇଟିଆର ଦୋଖଲ ପୋଇ ଁଅନି୍ମ ତୋରିଖ ଘଞୁ୍ଚିଲୋ
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ଆକମ୍ବଦ�ର ତୋଙ୍କ �ୀବନ� ୁଅନଗ୍ସର, ବଞ୍ଚତି ବଗ୍ଯ ଏବଂ ଆଦିବୋସୀମୋନଙ୍କ 
ପୋଇ ଁ ଉତ୍ଗ୍ଯ �ରିଥକିଲ। ବଞ୍ଚତି ବଗ୍ଯର କଲୋ�ମୋକନ କ�ପରି ଏ� 

ସୋଧୋରଣ �ୀବନ ବିତୋଇପୋରିକବ କସଥପିୋଇ ଁସକୁ�ୋଗ କ�ୋଗୋଇ କଦବୋ ନିମକନ୍ 
କସ ସଂ�ଳ୍ପବଦ୍ ଥକିଲ । ପଛକର ପଡ଼ି�ୋଇଥବିୋ ବଗ୍ଯ ବର୍୍ଯମୋନ ସକରତନ କହବୋ 
ସହତି କସମୋନଙ୍କ ଅଭିବୃଦି୍ ପୋଇ ଁଆଗ୍ହୀ କହକଲଣ।ି କସମୋକନ ନି�ର ଅଧ�ିୋର 
ଦୋବି �ରିବୋ ଲୋଗି ଇଚ୍ଛୋ ପ୍ର�ଟ �ରୁଛନି୍। ବୋବୋସୋକହବ ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ 
କ�ୋଗଦୋନ ଲୋଗି ଏହୋ ସମ୍ଭବ କହୋଇପୋରିଛ।” ଏହୋ କ�ବଳ ବୋବୋ ସୋକହବ 
ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ ପୋଇ ଁପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଉକି୍ ନୁକହ ଁବରଂ ନୂତନ ଭୋରତ ପୋଇ ଁଏ� 
ସଂ�ଳ୍ପ, ଏପରି ଏ� ଭୋରତ �ୋହୋପୋଇ ଁଆକମ୍ବଦ�ର ସ୍ପ୍ନ କଦଖଥିକିଲ ।

2022 ସଦୁ୍ୋ ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ ସ୍ପ୍ନ� ୁବୋସ୍ତବ ରୂପ କଦବୋ ଲୋଗି ସର�ୋର ଲକ୍ଷୟୁ 
ରଖଛିନି୍।  ସର�ୋର ରୋହୁଛଁନି୍, ଅଧ�ିରୁ ଅଧ�ି କଲୋ�, ବିକଶର �ରି �ବୁପିଢ଼ି, 
ତୋଙ୍କର ଆଦଶ୍ଯ ଓ ବିରୋର ସମ୍ପ�୍ଯକର ଶକି୍ଷୋଲୋଭ �ରନ୍ତୁ। ଏହ ିଦିଗକର ପଦକକ୍ଷପ 
ଗ୍ହଣ �ରି ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ �ୀବନ ସହ �ଡ଼ିତ ପୋଞ୍ଚଟି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସ୍ୋନ�ୁ 
‘ପଞ୍ଚତୀଥ୍ଯ’ ଭୋକବ ନୋମିତ �ରିଛନି୍ ।

ବିଗତ ସୋକଢ଼ ଛଅ ବର୍ଯକର ସର�ୋର ଏହୋ ସନିୁଶି୍ତ �ରିଛନି୍ କ� ସମସ୍ତ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସ୍ୋନ� ୁସରୁକି୍ଷତ ଓ ସଂରକି୍ଷତ �ରୋ�ିବ।

         

ନୂତନ ପିଢ଼ି ପାଇ ଁମପ୍ରେଣା
ବୋବୋ ସୋକହବ ଡ. ଆକମ୍ବଦ�ର କ�ବଳ ସମ୍ବିଧୋନର ସ୍ପତି ନଥକିଲ ବରଂ �କଣ ବୁଦି୍�ୀବୀ, ଆଇନଜ୍ଞ, 

ଅଥ୍ଯନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ସମୋ� ସଂସ୍ୋର� ଥକିଲ। କସ ଅସ୍ପୃଶୟୁଙ୍କ ପ୍ରତି କହଉଥବିୋ ସୋମୋ��ି ବୋଛବିରୋର 
ବିକରୋଧକର ସକରତନତୋ ସଷିୃ୍ �ରିଥବିୋ କବକଳ ମହଳିୋ ଓ ଶ୍ମି�ମୋନଙ୍କ ଅଧ�ିୋର� ୁସମଥ୍ଯନ �ରୁଥକିଲ। 

ତୋଙ୍କର �ୀବନ �ବୁପିଢ଼ି ପୋଇ ଁକପ୍ରରଣୋ। ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ �ୀବନ ସହ �ଡ଼ିତ ପୋଞ୍ଚଟି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ         
ସ୍ୋନ� ୁସର�ୋର ‘ପଞ୍ଚତୀଥ୍ଯ’ ଭୋକବ ବି�ଶତି �ରିଛନି୍ ।

ସର�ୋରଙ୍କ ପୋଇ ଁଏହୋ କସୌଭୋଗୟୁର 
ବିରୟ କ� ବୋବୋ ସୋକହବଙ୍କ �ୀବନ 
ସହ �ଡ଼ିତ ପୋଞ୍ଚଟି ସ୍ୋନ�ୁ ଆକମ 

ପଞ୍ଚତୀଥ୍ଯ ଭୋକବ ବି�ଶତି �ରିବୋର 
ସକୁ�ୋଗ ପୋଇଛୁ। ମଉସି୍ତ ବୋବୋ 

ସୋକହବଙ୍କ �ନ ୍ମଭୂମି; ଲଣ୍ଡନସି୍ତ ଡ. 
ଆକମ୍ବଦ�ର କମକମୋରିଆଲ-ତୋଙ୍କର 
ଶକି୍ଷୋଭୂମି; ନୋଗପରୁକର ଦୀକ୍ଷୋଭୂମି; 

ମମୁ ୍ବୋଇକର କରୈତୟୁ ଭୂମି ଏବଂ 
ଦିଲ୍ୀକର ମହୋପରିନିବ୍ଯୋଣ ଭୂମି।

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ

‘ପଞ୍ଚତ୍ରୀଥ୍ଯ’

ସ୍ୱତନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚତୀଥ୍ଯ
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ରେୁପିଢ଼ି ପାଇ ଁମପ୍ରେଣା

ଲଣ୍ଡନର �ୟୁୋମକଡନକର �ିଙ୍ଗ 
କହନରୀ କରୋଡସି୍ତ, ଦ 10 
ଦୁଇ ବର୍ଯ ପୋଇ ଁ1921 ଏବଂ 
1922 ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ ବୋସସ୍ୋନ 
ପୋଲଟିଥଲିୋ। ଏହୋ� ୁଏକବ ତୋଙ୍କର 
ସମ୍ୋନ ଉକଦ୍ଶୟୁକର ସ୍ୋର�ସ୍ଳୀକର 
ପରିବର୍ଥିତ �ରୋ�ୋଇଛି। କସକପଟମ ୍ବର 
2015କର ଏହୋ� ୁମହୋରୋଷ୍କ୍ ସର�ୋର 
�ିଣଥିକିଲ ଏବଂ ନକଭମ୍ବର 2015କର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ ଏହୋ�ୁ 
ଉଦଘୋଟନ �ରିଥକିଲ। 800କ�ୋଟି 
ଟଙ୍କୋ ଖଚ୍ଚ୍ଯ �ରୋ�ୋଇ ଏହୋ� ୁଏ� 
ସ୍ୋର�ସ୍ଳୀକର ପରିଣତ �ରୋ�ୋଇଛି।

ଦିଲ୍ୀକର ମହୋପରିନିବ୍ଯୋଣ ଭୂମି

ମହୋରୋଷ୍କ୍ର ନୋଗପରୁ କ�ନ୍ଦ୍ରସ୍ଳୀକର ଥବିୋ ଏହି ସ୍ୋନକର ଅକ ଟ୍ୋବର 14, 
1956କର ଆକମ୍ବଦ�ର କବୌଦ୍ ଧମ୍ଯ ଗ୍ହଣ �ରିଥକିଲ। କବୌଦ୍ ସ୍ୋପତୟୁ ନି�ଟକର 
ଏ� କ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୋର�ୀ ନିମ୍ଯୋଣ �ରୋ�ୋଇଛି। ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ 125ତମ �ୟନ୍ୀକର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଏହୋ�ୁ “ଏ” କଶ୍ଣୀର ପ�୍ଯୟୁଟନସ୍ଳୀ ଭୋକବ ପରିବର୍୍ଯନ �ରିଥକିଲ, 
ଏହି ସ୍ୋନ ଦ୍ରୁତଗତିକର ବି�ଶତି �ରୋ�ୋଉଛି।

ଡ. ଆମମ୍ବେକେ ଅନ୍ଜ୍ଯାତ୍ରୀୟ ମକନ୍ଦ୍ର (ଡିଏଆଇସି) : ଦିଲ୍ୀସି୍ତ 15, �ନପଥକର ଥବିୋ ଏହ ି
ସ୍ୋନ ସମୋକବଶୀ ଅଭିବୃଦି୍ ପୋଇ ଁଏ� ରନି୍ନ କ�ନ୍ଦ୍ର। ଏପି୍ରଲ 2015କର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଡିଏଆଇସିର 
ଭିରି୍ପ୍ରସ୍ର ସ୍ୋପନ �ରିଥବିୋ କବକଳ ଡିକସମ୍ବର 2017କର ଏହୋ� ୁଉଦଘୋଟନ �ରିଥକିଲ। ଏହ ି
ଅବସରକର ଉଦକବୋଧନ କଦଇ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ବିଶ୍ୋସ ପ୍ର�ଟ �ରି �ହଥିକିଲ କ� ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ 
ଶକି୍ଷୋ ଏବଂ ଆଦଶ୍ଯ�ୁ ପ୍ରସୋର �ରିବୋକର ଏହ ିକ�ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମି�ୋ ଗ୍ହଣ �ରିବ।

ନୋଗପରୁଠୋକର ଦୀକ୍ଷୋଭୂମି

ଲଣ୍ଡନକର ଶକି୍ଷୋଭୂମି ମମୁ ୍ବୋଇକର 
କରୈତୟୁଭୂମି

ଡ. ଆକମ୍ବଦ�ର ନୟୁୋସନୋଲ କମକମୋରିଆଲ(ଡିଏଏନଏମ) ଦିଲ୍ୀର 26, ଅଲିପରୁ କରୋଡକର 
ରହଛିି ଏହ ିସ୍ୋନକର କସ କଶର ନିଶ୍ୋସ ତୟୁୋଗ �ରିଥକିଲ। ଏହୋ� ୁଏକବ ଏ� ସ୍ୋର�ୀ ସ୍ଳ 
ଭୋକବ ବି�ଶତି �ରୋ�ୋଇଛି। କସ 26, ଅଲିପରୁ କରୋଡକର ଥବିୋ ସିକରୋହ ି ମହୋରୋ�ୋଙ୍କ 
ଘକର ରହବିୋ ଆରମ୍ଭ �ରିଥବିୋ ସମୟକର ଡିକସମ୍ବର 6, 1956କର କଶର ନିଶ୍ୋସ ତୟୁୋଗ 
�ରିଥକିଲ। ମୋଚ୍ଚ୍ଯ 21, 2016କର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଡିଏଏନଏମ ପୋଇ ଁ ଭିରି୍ପ୍ରସ୍ର ସ୍ୋପନ 
�ରିଥକିଲ। ଏହ ିସ୍ୋର�ୀ ଏପି୍ରଲ 2018କର ଉଦଘୋଟନ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ।

କ�ଉସଁ୍ୋନକର 
ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ ଅନି୍ମ 
ସଂସ୍ୋର �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ, 
କସହ ିକରୈତୟୁଭୂମି ମଧ୍ୟ ଏ� 
ସ୍ମୃତସି୍ଥଳ ଭୋକବ ବି�ଶତି 
କହୋଇଛି। ଏଥପିୋଇ ଁ
ଅକ ଟ୍ୋବର 11, 2015କର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଭିରି୍ପ୍ରସ୍ର 
ସ୍ୋପନ �ରିଥକିଲ। ମମୁ ୍ବୋଇର 
ଇନୁ୍ଦ ମିଲଠୋକର ଅବସି୍ତ 
ଏହ ିସ୍ୋନ 2016 କର “ଏ” 
କଶ୍ଣୀର ପ�୍ଯୟୁଟନସ୍ଳୀ 
ଭୋକବ ମୋନୟୁତୋ ପୋଇଥଲିୋ।

ମଉକର
�ନ ୍ମଭୂମି
ଏପି୍ରଲ 14, 1891କର ଆକମ୍ବଦ�ର 
�ନ ୍ମଗ୍ହଣ �ରିଥକିଲ। ଏପି୍ରଲ 
14, 2016କର ତୋଙ୍କର 125ତମ 
�ୟନ୍ୀ ଉପଲକକ୍ଷ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ମଉସି୍ତ ତୋଙ୍କର �ନ ୍ମଭୂମି� ୁଗସ୍ତ 
�ରି ଶ୍ଦ୍ୋଞ୍ଜଳି ଅପ୍ଯଣ �ରିଥକିଲ। 
ଏପରି �ରିବୋକର କସ ଥକିଲ ପ୍ରଥମ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ। ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କର 
100ତମ �ନ ୍ମବୋରଥି�ୀ ଉପଲକକ୍ଷ 
1991କର, ତତ୍ୋଳୀନ ମଧ୍ୟପ୍ରକଦଶ 
ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ସନୁ୍ଦର ଲୋଲ ପଟୱୋ 
ମଉକର �ନ ୍ମଭୂମି ସ୍ୋର�ୀର 
ଉଦଘୋଟନ �ରିଥକିଲ। ଶବିରୋ� 
ସିଂ କରୌହୋନଙ୍କ ସର�ୋର ଏହ ି
ସ୍ୋନ�ୁ ଏ� ବିଶୋଳ ସ୍ୋର�ୀକର 
ପରିଣତ �ରିଥକିଲ।
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ସେକାେଙ୍କ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରେ

l 2015 ପରଠୋରୁ ନକଭମ୍ବର 26�ୁ ସମ୍ବିଧୋନ 
ଦିବସ ଭୋକବ ପୋଳନ �ରୋ�ୋଉଛି। 
ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ 125ତମ �ୟନ୍ୀକର ଏହ ି
କଘୋରଣୋ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ।

l ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ �ନ ୍ମବୋରଥି�ୀ ଉପଲକକ୍ଷ, 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ 10ଟଙ୍କୋ 
ଏବଂ 125 ଟଙ୍କୋ ମଲୂୟୁର ସ୍ୋର�ୀ ମଦୂ୍ରୋ 
ଉକନ ୍ମୋରନ �ରିଥକିଲ।

l ଏପି୍ରଲ 14 ତୋରିଖକର ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ 
�ୟନ୍ୀ�ୁ ଗଣସମୋକରୋହ ଭୋକବ 
ଆକୟୋ�ନ �ରୋ�ୋଉଛି।

l ପ୍ରଥମ ଥର ଲୋଗି 2016କର ମିଳିତ 
�ୋତିସଂଘକର ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ �ୟନ୍ୀ 
ପୋଳନ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ ଏବଂ ସ୍ୋୟୀ ବି�ୋଶ 
ଲକ୍ଷୟୁ ହୋସଲ ନିମକନ୍ ଅସମୋନତୋ ଦୂର 
�ରିବୋ ଉପକର କ�ୋର ଦିଆ�ୋଇଥଲିୋ।

l ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ ଆଥଥି� ଦୂରଦୃଷି୍ ପ୍ରତି 
ଶ୍ଦ୍ୋଞ୍ଜଳି ଭୋକବ ଡି�ଟିୋଲ �ୋରବୋର ପୋଇ ଁ
ସର�ୋର ଭୀମ ଆପ ଆରମ୍ଭ �ରିଥକିଲ।

ସର�ୋର ଏପି୍ରଲ 14ରୁ କମ 5, 2018 ମଧ୍ୟକର ଗ୍ୋମ ସ୍ରୋ� 
ଅଭି�ୋନର ଆକୟୋ�ନ �ରିଥକିଲ। �ନୁ 1ରୁ ଅଗଷ୍ 15, 2018 
ପ�୍ଯୟୁନ୍ ଏହ ିଅଭି�ୋନ�ୁ 116ଟି ଆ�ୋଂକ୍ଷୀ �ଲି୍ୋକର ଥବିୋ 1000ରୁ 
ଅଧ�ି �ନସଂଖୟୁୋ ବିଶଷି୍ ଗ୍ୋମ�ୁ ସମ୍ପ୍ରସୋରିତ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ।

ଗ୍ରାେ  ସ୍ୱୋଜ ଅଭିରାନ

n “ସବ�ୋ ସୋଥ, ସବ�ୋ 
ଗୋଓ ଁ, ସବ�ୋ ବି�ୋଶ” 
ଅନ୍ଗ୍ଯତ ଆରମ୍ଭ 
�ରୋ�ୋଇଥବିୋ ଅଭି�ୋନର 
ଉକଦ୍ଶୟୁ ଥଲିୋ ସୋମୋ�ି� 
କସୌହୋଦ୍୍ଯୟୁର କପ୍ରୋତ୍ୋହନ, 
ସର�ୋରଙ୍କ ଗରିବ 
�ଲୟୁୋଣ କ�ୋ�ନୋ 
ସମ୍ପ�୍ଯକର ସକରତନତୋ 
ସଷିୃ୍ �ରିବୋ ଏବଂ ଗରିବ 
ପରିବୋର ନି�ଟକର ପହଞ୍ଚ ି
କସମୋନଙୁ୍କ ପଞ୍ଜୀ�ରଣ 
�ରିବୋ ସହତି ବିଭିନ୍ନ 
�ଲୟୁୋଣମଳୂ� କ�ୋ�ନୋ 
ସମ୍ପ�୍ଯକର କସମୋନଙ୍କ 
ମତୋମତ ସଂଗ୍ହ �ରିବୋ।

n ଗ୍ୋମ ସ୍ରୋ� ଅଭି�ୋନ ସମୟକର ଏ� 
ସ୍ତନ୍ତ ପଦକକ୍ଷପ ସ୍ରୂପ ସୋତଟି ପ୍ରମଖୁ 
ଗରିବ �ଲୟୁୋଣ କ�ୋ�ନୋ- ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳୋ କ�ୋ�ନୋ, କସୌଭୋଗୟୁ ଉ�ୋଲୋ 
କ�ୋ�ନୋ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ �ନଧନ କ�ୋ�ନୋ, 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ �ୀବନକ�ୟୁୋତି ବୀମୋ କ�ୋ�ନୋ, 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ସରୁକ୍ଷୋ ବୀମୋ କ�ୋ�ନୋ ଏବଂ 
ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଅନ୍ଗ୍ଯତ କ�ୋଗୟୁ ପରିବୋର/
ବୟୁକି୍ବିକଶରଙୁ୍କ ସୋମିଲ �ରିବୋ ଲୋଗି 
ପରି�ଳ୍ପନୋ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ। 

n �ଏିସଏ ସମୟକର, “2022 ସଦୁ୍ୋ ରୋରୀଙ୍କ 
ଆୟ�ୁ ଦୁଇଗଣୁତି �ରିବୋ”ର ଲକ୍ଷୟୁ କନଇ 
ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳକର ବ ଲ� ସ୍ତରକର ରୋରୀଙ୍କ କବୈଠ� 
ମଧ୍ୟ ଆକୟୋ�ନ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ।

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ �ହଥିକିଲ, “ଏ ସର�ୋର 
ବୋବୋସୋକହବ ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ ପ୍ରତି କ�ତି�ି ଆଦର, 
ସମ୍ୋନ ଏବଂ ଶ୍ଦ୍ୋଞ୍ଜଳି ଅପ୍ଯଣ �ରିଛନି୍ କବୋଧହୁଏ ଅନୟୁ 
କ�ୌଣସି ସର�ୋର କସତି�ି �ରିନଥକିବ। ବୋବୋ ସୋକହବଙୁ୍କ 
ରୋ�ନୀତି�ୁ ଟୋଣବିୋ ବଦଳକର ଆକମ ସମକସ୍ତ ତୋଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ 
ପ୍ରଦଶଥିତ ମୋଗ୍ଯକର ରୋଲିବୋ ଉରିତ �ୋହୋ ଭ୍ୋତୃତ୍ୱଭୋବନୋ 
ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱୋକରୋପ �ରିଥୋଏ। ଏହୋ�ୁ ପରିତୟୁୋଗ �ରି 
ଆକମ କ�କବକହକଲ ଆଗ�ୁ ବଢ଼ିପୋରିବୋ ନୋହି।ଁ”

‘ପଞ୍ଚତୀଥ୍ଯ’କର ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରକଦଶର ମଉସି୍ତ 
ଆକମ୍ବଦ�ରଙ୍କ �ନ ୍ମସ୍ୋନ (�ନ ୍ମଭୂମି); ଲଣ୍ଡନକର କସ ପଢ଼ିବୋ 
ସ୍ୋନକର ରହିଥବିୋ ସ୍ୋନ (ଶକି୍ଷୋଭୂମି); ନୋଗପରୁକର କସ 
କ�ଉସଁ୍ୋନକର କବୌଦ୍ ଧମ୍ଯ ଗ୍ହଣ �ରିଥୋଏ (ଦୀକ୍ଷୋ ଭୂମି); 
ଦିଲ୍ୀକର କସ କ�ଉଠଁି କଶର ନିଶ୍ୋସ ତୟୁୋଗ �ରିଥକିଲ 
(ମହୋପରିନିବ୍ଯୋଣ ଭୂମି); ଏବଂ ମମୁ ୍ବୋଇର ଦୋଦରସି୍ତ ତୋଙ୍କର 
କଶର�ୃତୟୁ ସମ୍ପନ୍ନ �ରୋ�ୋଇଥବିୋ ସ୍ୋନ (କରୈତୟୁ ଭୂମି) 
ସୋମିଲ ରହିଛି।

n ଡିଜିଟାଲ କାେୋେକୁ 
ମପ୍ରାତ୍ାହିତ କେିୋ ଲାଗି ମକନ୍ଦ୍ର 
ସେକାେଙ୍କେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ ଆପେ 
ନାେକେଣ ୋୋ ସାମହେଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ସମ୍ାନ ସ୍ୱେୂପ ‘ଭ୍ରୀେ’ ନାେମେ 
ନାେିତ କୋରାଇଛ।ି

ୋୋ ସାମହେଙ୍କ 
ସ୍ମୃତରିେ 

ସ୍ୱତନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚତୀଥ୍ଯ
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େ୍ୟକି୍ତ୍ବଏମଏସ ଶଭୁଲକ୍ଷୀ

ଏ�ଦା ଜାତେି ପିତା ମହାତ୍ା ଗାନ୍ୀ ତାଙ୍ �ଣ୍ଠରେ ‘ରବୈଷ୍ଣବ ଜନ 
ରତା...’ ଭଜନ ଶଣୁବିା ପରେ ତାଙ୍ ଗାୟନରେ ଏରତମାତ୍ାରେ 
ପ୍ରଭାବତି ରହାଇଥରିେ ରେ ରସ �ହଥିରିେ, ଏମ. ଏସ. 
ଶଭୁେକ୍ଷୀ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍ ଅତ ିନ�ିଟରେ 
ପହଞ୍େିାଇଥାନି୍ ଏବଂ ତାଙୁ୍ ଶଣୁଥୁବିା ର୍ାତାମାନଙ୍େ 
ଅବସ୍ା ମଧ୍ୟ ରସପେି ରହାଇଥାଏ । ସରୋଜନିୀ ନାଇଡ଼ୁ 
ତାଙୁ୍ ‘ନାଇଟିଙ୍ଗେ ଅଫ ଇଣି୍ଆ (ଭାେତେ ର�ା�ଳି�ଣ୍ଠୀ)’ 
ଏବଂ େତା ମରଙ୍ଗସ�େ ତାଙୁ୍ ‘ତପସି୍ନୀ’ ନାମରେ 
ସର୍ବାଧତି �େୁଥରିେ । ଉସ୍ାଦ ବରଡ଼ ଗେୁାମ ଅେି ଖାନ 
ତାଙୁ୍  ‘ସ୍େେକ୍ଷୀ ଶଭୁେକ୍ଷୀ ’ ନାମରେ ଅଭିହତି �େିଥରିେ। 
ଡରିସ୍ବେ 11 ତାେିଖରେ ତାଙ୍େ 16ତମ ୍ାଦ୍ଧବାଷଷି�ୀରେ 
ଏହ ିମହାନ �ଣ୍ଠଶଳି୍ୀଙ୍ ପ୍ରତ ିୋଷ୍ଟ୍ର ୍ ଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ିଅପ୍ଷଣ �େୁଛି …

�ର୍୍ଯୋଟ�ୀ ସଙ୍ଗୀତର 
କ�ୋ�ିଳ�ଣ୍ୀ

BORN: 16 September, 1916 DIED: 11 December, 2004

କସକପଟମ୍ବର 16, 1916କର ମଦୁରୋଇ 
ଶନମଖୁୋଭଦିଭୁକର ଶଭୁଲକ୍ଷୀ �ନ ୍ମ ଲୋଭ 
�ରିଥକିଲ। ପରିବୋରକର କସ �ୁଞ୍ଜୋମ୍ୋ 

ନୋମକର ପରିରିତ ଥକିଲ। ତୋଙୁ୍କ ଈଶ୍ରଙ୍କ ବରଦୋନ ପ୍ରୋପି୍ 
କହୋଇଥଲିୋ। ବହୁଦଶନି୍ଧ ଧରି କସ �ର୍୍ଯୋଟ�ୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି 
ଅମଲୂୟୁ କ�ୋଗଦୋନ କଦଇ�ୋଇଛନି୍। କନେହକର ସମକସ୍ତ 
ତୋଙୁ୍କ ଏମଏସ ଆମ୍ୋ ନୋମକର ସକମ୍ବୋଧତି �ରୁଥକିଲ। 
କ�ବଳ ତୋମିଲନୋଡ଼ୁକର ନୁକହ ଁ ସୋରୋ ଭୋରତ ଓ ବିଶ୍କର 
କସ କ�ୋଟି କ�ୋଟି କଲୋ�ଙ୍କ ହୃଦୟ �ିଣପିୋରିଥକିଲ।

କସ ସଙ୍ଗୀତର ଆତ୍ମୋ�ୁ ରିହ୍ିଥକିଲ ଏବଂ କସଥକିର ଲୁରି 
ରହିଥବିୋ ରତ୍ନ�ୁ ପରିପ୍ର�ୋଶ �ରିଥକିଲ। ତୋଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ 
କ�ବଳ ପଣି୍ଡତ ବୋ ବିଶଷି୍ ବୟୁକି୍ମୋନଙୁ୍କ ନୁକହ ଁବରଂ କଦଶର 
ସୋଧୋରଣ �ନତୋଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୋବିତ �ରିଥଲିୋ। ତୋଙ୍କର 
ସମୁଧରୁ �ଣ୍ସ୍ରକର ପ୍ରସ୍ଫୁଟତି କହୋଇଥବିୋ ପ୍ରସିଦ୍ ସଙ୍ଗୀତ 
ମଧ୍ୟରୁ ଭ� କଗୋବିନ୍ଦମ, ବଷି୍ଫୁ  ସହସ୍ରନୋମ (ଭଗବୋନ ବଷି୍ଫୁଙ୍କ 
1 ହ�ୋର ନୋମ), ହରି ତୁମ ହକରୋ ଏବଂ କଭଙ୍କକଟଶ୍ର 
ସପୁ୍ରଭୋତମ (ପ୍ରୋତଃ�ୋଳକର ଭଗବୋନ ବୋଲୋ�ୀଙ୍କ ନିଦ୍ରୋଭଙ୍ଗ 
ପୋଇ ଁଗୋୟନ �ରୋ�ୋଉଥବିୋ ମନ୍ତ) ଅନୟୁତମ । �ିକଶୋରୀ 
ଅକମୋନ�ର ତୋଙୁ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ଅଷ୍ମ ସ୍ର ଭୋକବ ସକମ୍ବୋଧତି 
�ରୁଥକିଲ ।

ମୋତ୍ ଆଠ ବର୍ଯ ବୟସକର କସ ମଞ୍ଚକର ତୋଙ୍କର ପ୍ରଥମ 
ଗୀତ ଗୋଇଥକିଲ ଏବଂ ମୋତ୍ 10 ବୟସକର ତୋଙ୍କର ପ୍ରଥମ 
ଆଲବମ ମକିୁ୍ଲୋଭ �ରିଥଲିୋ । 10 ବର୍ଯର ବୋଳି�ୋ ଭୋକବ 
ମଦୁରୋଇର ଦକି୍ଷଣ ଭୋରତୀୟ ସଂସ୍ତିୃ କ�ନ୍ଦ୍ରଠୋକର କସ 
ତୋଙ୍କ ସପୁ୍ରସିଦ୍ ମୋତୋଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗୋଇବୋ ଏବଂ ବୀଣୋ 

ବ�ୋଇବୋ ଆରମ୍ଭ �ରିଥକିଲ। ଆ�ର୍ଯଣୀୟ �ଣ୍ ସ୍ର, 
�ଠିନ ପରିଶ୍ମ, �କଠୋର ଅନୁଶୋସନ, ରରିତ୍, ବିନମ୍ରତୋ 
ଏବଂ ଅନୟୁମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ଶଖିବିୋର ଇଚ୍ଛୋ ତୋଙୁ୍କ ମୋତ୍ 17 
ବର୍ଯ ବୟସକର ଅନୟୁନୟୁୋ ଗୋୟି�ୋକର ପରିଣତ �ରିଥଲିୋ। 
କସ କ�ବଳ �କଣ ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ ଗୋୟି�ୋ ନଥକିଲ, କସ ମଧ୍ୟ 
�କଣ ମହୋନ ଅଭିକନତ୍ୀ ଥକିଲ �ିଏ�ି ରୁକପଲି ପରଦୋକର 
ମୀରୋବୋଇ ଓ ଶ�ୁନ୍ଳୋ ଭୂମି�ୋକର ଅଭିନୟ �ରି ଦଶ୍ଯ�ଙ୍କ 
ହୃଦୟ �ିଣପିୋରିଥକିଲ । ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭୋକବ ତୋଙୁ୍କ 
1998କର କଦଶର ସକବ୍ଯୋଚ୍ଚ ନୋଗରି� ସମ୍ୋନ ଭୋରତ 
ରତ୍ନକର ସମ୍ୋନିତ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ । ଶଭୁଲକ୍ଷୀଙ୍କ �ନ ୍ମ 
ଶତବୋରଥି�ୀ ଉପଲକକ୍ଷ ସର�ୋର ତୋଙ୍କ ସ୍ମୃତ ିଉକଦ୍ଶୟୁକର 
ଏ� ସ୍ୋର�ୀ ମଦୁ୍ରୋ �ୋରି �ରିଥକିଲ ।

ସଙ୍ଗୀତ ନିଶି୍ତ ଭୋକବ ତୋଙ୍କର �ୀବନ ଥଲିୋ �ିନ୍ତୁ କଦଶର 
ସ୍ୋଧୀନତୋ ପୋଇ ଁନି� ସ୍ୋମୀଙ୍କ ସହିତ କସ ମଧ୍ୟ କ�ୋଗଦୋନ 
�ରିଥକିଲ। ସଙ୍ଗୀତରୁ କହଉଥବିୋ ଆୟର �ିଛି ପରିମୋଣ 
କସ �ସୁ୍ତରବୋ ଗୋନ୍ଧୀ ସ୍ୋର�ୀ ପୋଣ୍�ୁି ପ୍ରଦୋନ �ରିଥକିଲ। 
କସ ପ୍ରଥମ ଭୋରତୀୟ �ଣ୍ଶଳି୍ପୀ ଭୋକବ ମିଳିତ �ୋତିସଂଘ 
ସୋଧୋରଣ ସଭୋକର ଗୀତ ଗୋଇଥକିଲ ଏବଂ ପ୍ରଥମ 
ଭୋରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭୋକବ 1974କର �ନକସବୋ ଲୋଗି 
ରମଣ ମୋଗୋକସକସ ପରୁସ୍ୋର ହୋସଲ �ରିଥକିଲ। ମିଳିତ 
�ୋତିସଂଘ ବୟୁତୀତ କସ ଏଡିନବଗ୍ଯ ଇଣ୍ଟରନୟୁୋସନୋଲ 
କେଷି୍ଭୋଲ ଏବଂ ରୋଣୀ ଏଲି�ୋକବଥ-ଦି୍ତୀୟଙ୍କ ପୋଇ ଁ
ଲଣ୍ଡନର ରୟୋଲ ଆଲବଟ୍ଯ ହଲକର ପ୍ରଦଶ୍ଯନ �ରିଥକିଲ । 
କସ ମଖୁୟୁତଃ ତୋମିଲ, କତଲୁଗ,ୁ �ନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭୋରୋକର 
ମୀରୋ ଭ�ନ ଗୋଉଥକିଲ ।   
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କତଣ ୁ ମୁ ଁ ଭୋବିଲି କସମୋନଙୁ୍କ ‘ବି�ଳୋଙ୍ଗ’ 
ପରିବକର୍୍ଯ ‘ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ’ ଭୋକବ �ୋହି�ିଁ ସକମ୍ବୋଧନ 
�ରୋନ�ିବ। ସୋଧୋରଣ କଲୋ�ଙ୍କ ଅକପକ୍ଷୋ 

ଏମୋନଙ୍କ ନି�ଟକର କଗୋଟିଏ �ିମ ୍ବୋ ଅଧ�ି ଏପରି ଅଙ୍ଗ ଅଛି 
କ�ଉଥଁକିର କଦୈବି� ପ୍ରବୋହ ରହଛିି। ଏହ ିନୋମ କମୋର ପସନ୍ଦ। 
କମୋର ପି୍ରୟ କଦଶବୋସୀ, ଆକମ ‘ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ’ ଶବ୍ଦ ଉପକ�ୋଗ 
�ରିବୋ�ୁ ଆମର ଅଭୟୁୋସକର ପରିଣତ �ରିବୋ ଏବଂ ଏହୋ�ୁ 
କଲୋ�ପି୍ରୟ �ରିପୋରିବୋ ନୋହି ଁ �ୋହି�ିଁ? ମୁ ଁ ଆଶୋ �ରୁଛି 
ଆପଣମୋକନ କମୋ �ଥୋ�ୁ ଆକଗଇ କନକବ।”
ସମୋ�ର ମୋନସି� ଧୋରଣୋ� ୁ ବଦଳୋଇବୋ ଏବଂ ସଗୁମୟୁ 
ଭୋରତ ଅଭି�ୋନ ଆରମ୍ଭ �ରିବୋ ଦିଗକର ପୋଞ୍ଚ ବର୍ଯ ପବୂ୍ଯରୁ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ କଦଇଥବିୋ ଏହ ି ବକ୍ବୟୁ ଆ� ି
ନୂତନ ଭୋରତର ସଂ�ଳ୍ପ ପୋଲଟିଛି। �ୋହୋର ଉଦୋହରଣ 
କହଉଛନି୍ ଉର୍ର ପ୍ରକଦଶ ମରୁୋଦୋବୋଦ �ଲି୍ୋକର ରହୁଥବିୋ 
ସଲମୋନ। �ନ ୍ମରୁ ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ ସଲମୋନ ଏକବ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ଭୋକବ 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଯରଶୀଳ କହୋଇପୋରିଛନି୍। ସଲମୋନଙ୍କ �ୋହୋଣୀ ରଳିତ 
ବର୍ଯ ମନ �ୀ ବୋତ �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମକର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ �ହଥିକିଲ। 
ସଲମୋନଙ୍କ ପୋଦ ତୋଙୁ୍କ ସହକ�ୋଗ �ରୁନୋହି।ଁ �ିନ୍ତୁ କସ ନି� 
ସହତି 30 �ଣ ଦିବୟୁୋଙ୍ଗଙୁ୍କ କନଇ ଗୋକଁର ରପଲ ଓ ଡିଟରକ�ଣ୍ଟ 
ତିଆରି �ରିବୋ �ୋମ ଆରମ୍ଭ �ରିଛନି୍। ତୋଙ୍କର ପ୍ରୟୋସ ଭଲ 
ପରିଣୋମ କଦଇଛି। ବର୍୍ଯମୋନ, ସଲମୋନଙ୍କ �ମ୍ପୋନୀ ଲୋଭ�ନ� 
ଉକଦୟୁୋଗକର ପରିଣତ କହୋଇଛି। �ମ୍ପୋନୀ 100ରୁ ଅଧ�ି 
ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ� ୁତୋଲିମ କଦବୋ ଲୋଗି ଲକ୍ଷୟୁ ରଖଛିି।
ବର୍୍ଯମୋନ ସଲମୋନ କ�ବଳ ଏ�ଟିୁଆ ନୋହୋନି୍। କ�ନ୍ଦ୍ର 
ସର�ୋରଙ୍କ ସଗୁମୟୁ ଭୋରତ ଅଭି�ୋନ କ�ୋଗ ୁଆ� ିସଲମୋନଙ୍କ 
ଭଳି ଦିବୟୁୋଙ୍ଗମୋନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯରଶୀଳ କହବୋ ଲୋଗି ଏ�ୋଧ�ି 
ସକୁ�ୋଗ ମିଳିପୋରିଛି। ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ�ନ ସଶକି୍�ରଣ ବିଭୋଗ 
ପକ୍ଷରୁ ଡିକସମ୍ବର 3, 2015କର ଶଭୁୋରମ୍ଭ �ରୋ�ୋଇଥବିୋ 
ସଗୁମୟୁ ଭୋରତ ଅଭି�ୋନ �ରିଆକର ରୋଷ୍କ୍ବୟୁୋପୀ ବିଭିନ୍ନ 
ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ �ରୋ�ୋଉଛି �ୋଉଛି �ୋହୋେଳକର କଦଶର 

େେି୍ୟାଙ୍ଗ ଜନଙ୍କ ସଶକି୍କେଣ
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋ ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ କଲୋ�ମୋକନ ବର୍୍ଯମୋନ ସଦୁ୍ୋ 
ନିକ� ବଞ୍ଚ ିରହବିୋ ପୋଇ ଁଅନୟୁ ଉପକର ନିଭ୍ଯର 
�ରିଆସଥୁକିଲ। କତକବ ବିଗତ ଛଅ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟକର 
ସର�ୋର କଦଶକର ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ�ନଙୁ୍କ ସବୁପ୍ର�ୋରର 
ସବୁିଧୋ କଦବୋ ସ�ୋକଶ ସନିୁଶି୍ତ ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ 
�ରିଛନି୍ �ୋହୋେଳକର କଦଶର 2.68 କ�ୋଟି 
ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ �ନ ଉତ୍ର୍ଯ ହୋସଲ �ରିପୋରିକବ।

ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ�ନମୋନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନୟୁ କଲୋ�ମୋନଙ୍କ ଭଳି ସଗୁମତୋ 
ସହତି ସମ୍ୋନପବୂ୍ଯ� �ୀବନ ବଞ୍ଚବିୋର ସକୁ�ୋଗ ମିଳିପୋରିବ।
ଦିବୟୁୋଙ୍ଗମୋନଙୁ୍କ କନଇ ରହଥିବିୋ ପବୂ୍ଯ ଧୋରଣୋ ଏକବ ଅତୀତ 
କହୋଇସୋରିଛି। ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ �ମ୍ଯୀ ଏବଂ ଆକମରି�ୀୟ �ବି ରବଟ୍ଯ 
କହକନେଲଙ୍କ ଉକି୍-“ମୁ ଁ ବି�ଳୋଙ୍ଗ ଅକଟ, ଏହୋ ଠ�ି। �ିନ୍ତୁ ଏହୋର 
ଅଥ୍ଯ କ�ବଳ ଏୟୋ କ� କମୋକତ ଆଗ� ୁବଢ଼ିବୋ ଲୋଗି ଆପଣମୋନଙ୍କ 
ଠୋରୁ ଭିନ୍ନ ମୋଗ୍ଯ ରୟନ �ରିବୋ�ୁ ପଡ଼ିବ”। ଏହ ିଅଭି�ୋନ ମିଳିତ 
�ୋତିସଂଘର ସ୍ୋୟୀ ବି�ୋଶ ଲକ୍ଷୟୁ(ଏସଡି�)ିର ଏ� ଅଂଶବିକଶର।
ଏହୋର ଲକ୍ଷୟୁ କହଉଛି ସର�ୋରୀ କ�ୋଠୋ, ବିଦୟୁୋଳୟ, ବିମୋନ 
ବନ୍ଦର, ପ�୍ଯୟୁଟନ ସ୍ଳୀ ଏବଂ କୱବସୋଇଟର ଉପକ�ୋଗ 
ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ�ନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ସହ� �ରିବୋ। କସମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ସମସ୍ତ 
ପ୍ର�ୋରର ସମୋକବଶୀ ସକୁ�ୋଗ ସଷିୃ୍ �ରିବୋ ଏହୋର ଲକ୍ଷୟୁ। 

ସାୋଜକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଗୁମୟୁ ଭୋରତ ଅଭି�ୋନ
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3 ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଉପୋଦୋନ
ସଗୁମୟୁ ଭୋରତ ଅଭି�ୋନର

ସଗୁେ୍ୟ ଗଣପେିେହନ େ୍ୟେସ୍ା େୃଦି୍ଧ
ଲକ୍୍ୟ: ସର�ୋରୀ ମୋଲି�ୋନୋକର ଥବିୋ 50 ପ୍ରତିଶତ 
ବୋହନ�ୁ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ସଗୁମ ବୋହନକର ପରିବର୍ଥିତ �ରିବୋ 
ଲୋଗି ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ �ରୋ�ୋଇଛି।
ଉପଲବ୍:ି ବର୍୍ଯମୋନସଦୁ୍ୋ, 1,13,397 ଟି ବସ ମଧ୍ୟରୁ 
ଅତି�ମକର 7,131 ବସକର ହୁଇଲ କରୟୋର 
ସଂକ�ୋଗ �ରୋ�ୋଇଛି। କମୋଟ 24,754  ବସ ଆଂଶ�ି 
ସଗୁମ କହୋଇପୋରିଛି। 

ପରିକବଶ ସଗୁମତୋ

50ଟି ସହରକର 25-30ଟି 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସର�ୋରୀ 
ଅଟ୍ୋଳି�ୋର ଅଡିଟ �ରିବୋ 
ଏବଂ କସଗଡ଼ିୁ�ୁ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ 
ସଗୁମ ଅଟ୍ୋଳି�ୋକର 
ପରିଣତ �ରିବୋ।

ସମସ୍ତ ଅନ୍�୍ଯୋତୀୟ ଓ ଘକରୋଇ ବିମୋନ ବନ୍ଦରକର ସଗୁମୟୁତୋ ଅଡିଟ ଏବଂ 
କସଗଡ଼ିୁ�ୁ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ସଗୁମୟୁ ଅନ୍�୍ଯୋତୀୟ ବିମୋନ ବନ୍ଦରକର ପରିବର୍ଥିତ �ରିବୋ।

ଉପଲବ୍ି
l	16,662 ରିହ୍ଟ ଅଟ୍ୋଳି�ୋର ଅଡିଟ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ 

ଏବଂ ରିକପୋଟ୍ଯ ଦୋଖଲ �ରୋ�ୋଇସୋରିଛି।
l	1,152 ଅଟ୍ୋଳି�ୋ ପୋଇ ଁ 443.63 କ�ୋଟି 

ଟଙ୍କୋ ମଞ୍ଜରୁ
l	ଅଡିଟସ୍ଯମୋନଙୁ୍କ ସଗୁମୟୁ ଅଡିଟ ପୋଇ ଁ

28.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କୋ ପ୍ରଦୋନ �ରୋ�ୋଇଛି।

ଲକ୍୍ୟ

ଲକ୍୍ୟ

ସଗୁେ୍ୟ ମେଳମଷ୍ଟସନ ଅଂଶ େୃଦି୍ଧ

ପରିବହନ ବୟୁବସ୍ୋ ସଗୁମୟୁତୋ
l	 ସଗୁେ୍ୟ େେିାନ େନ୍େ ଅଂଶ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ

l	କଦଶର ସମସ୍ତ 35ଟି ଅନ୍�୍ଯୋତୀୟ ଏବଂ ଘକରୋଇ ବିମୋନ 
ବନ୍ଦର�ୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁସଗୁମ �ରିବୋ

l	�ମ �ୋତୋୟୋତ କ୍ଷମତୋ ଥବିୋ କଲୋ�ମୋନଙୁ୍କ ବୋଧୋମକୁ୍ ସ୍ୋନ 
କ�ୋଗୋଇ କଦବୋ ଉକଦ୍ଶୟୁକର ଭୋରତୀୟ ବିମୋନ ବନ୍ଦର 

ଉପଲବ୍ି

କଦଶକର ଏ1, ଏ ଏବଂ ବି ବଗ୍ଯର କରଳ କଷ୍ସନଗଡ଼ିୁ�ୁ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ସଗୁମ କରଳକଷ୍ସନକର 
ପରିବର୍୍ଯନ �ରୋ�ୋଇଛି। ପୋଖୋପୋଖ ି50 ପ୍ରତିଶତ କରଳକଷ୍ସନଗଡ଼ିୁ�ୁ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ସଗୁମ କରଳ 
କଷ୍ସନକର ପରିଣତ �ରୋ�ୋଇଛି।

ପ୍ରୋଧୀ�ରଣ ଏ� ହୟୁୋଣ୍ଡବୁ� ପ୍ର�ୋଶ �ରିଛି।
l	ଗୋଇଡଲୋଇନ�ୁ ଆଧୋର �ରି ମକଡଲ ବିମୋନ ବନ୍ଦର 

ଡି�ୋଇନ �ରୋ�ୋଉଛି �ୋହୋେଳକର କସଗଡ଼ିୁ�ୁ ସୋରୋ 
କଦଶକର �ୋ�୍ଯୟୁ�ୋରୀ �ରୋ�ୋଇପୋରିବ।

ଉପଲବ୍ି
l	709ଟି କଷ୍ସନକର ଅସ୍ୋୟୀ ସବୁିଧୋ ଏବଂ 603ଟି କଷ୍ସନକର 

ସ୍ୋୟୀ ସବୁିଧୋ ଉପଲବ୍ଧ �ରୋ�ୋଇଛି।
l କ୍ନଗଡ଼ିୁ� ୁଦିବୟୁୋଙ୍ଗଙ୍କ ପୋଇ ଁଅନୁ�ଳୂ �ରିବୋ ଲୋଗି ଭୋରତୀୟ 

କରଳବୋଇ ନି�ଟକର 3400 ସଗୁମୟୁ କ�ୋର-ଇଣି୍ଟକଗ୍କଟଡ କ�ୋର 
େୟୁୋ ଟ୍କି୍ (ଆଇସିଏେ) ଉପଲବ୍ଧ ରହଛିି। ଆସନ୍ୋ ତିନି ବର୍ଯ ମଧ୍ୟକର 
498 ନୂଆ କ�ୋର ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରୋ�ିବ।

l	250ଟି କଷ୍ସନକର 521ଟି ଲିଫଟ  ସଂକ�ୋଗ �ରୋ�ୋଇଛି। 226ଟି 
କଷ୍ସନକର 705ଟି ଏକସ୍କଲଟର ସଂକ�ୋଗ �ରୋ�ୋଇଛି।
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କସମୋନଙୁ୍କ ସଶକ୍ �ରିବୋ ଦିଗକର ଏହୋ ନି�ର କ�ୋ�ନୋ ଓ 
ଲକ୍ଷୟୁକର ଅଭୂତପବୂ୍ଯ ସେଳତୋ ହୋସଲ �ରିଛି।
ମକଉେଁାମନ େେି୍ୟାଙ୍ଗଜନ?
ଦୃଶୟୁ, ଶ୍ୋବୟୁ, �ଥନ ଏବଂ ସ୍ୋନୋନ୍ର ଅକ୍ଷମତୋ, ମୋନସି� 
ଅକ୍ଷମତୋ, ମୋନସି� ଅସସୁ୍ତୋ, ଏ�ୋଧ�ି ଅକ୍ଷମତୋ �ିମ ୍ବୋ ଅନୟୁ 
କ�ୌଣସି ଅକ୍ଷମତୋ। 2011 �ନଗଣନୋ ଅନୁ�ୋୟୀ, ଭୋରତକର 
2.68 କ�ୋଟି ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ �ନ ରହଛିନି୍ ଏମୋନଙ୍କ ପରିମୋଣ କମୋଟ 
�ନସଂଖୟୁୋର 2.21 ପ୍ରତିଶତ।
ସଗୁେ୍ୟ ଭାେତ ଅଭିରାନେ ଆେଶ୍ୟକତା
ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ �ନଙୁ୍କ ସମୋନ ଅଧ�ିୋର ପ୍ରଦୋନ �ରିବୋ ଲୋଗି 
କଦଶକର ଆଇନ ଥକିଲ ମଧ୍ୟ ଭୂମିଗତ ବୋସ୍ତବତୋ ଭିନ୍ନ 
ଥଲିୋ। ଦିବୟୁୋଙ୍ଗମୋନଙୁ୍କ ସୋବ୍ଯ�ନୀନ ସଗୁମତୋ ପ୍ରଦୋନ 
�ରିବୋ ଲକ୍ଷୟୁ କନଇ ସଗୁମୟୁ ଭୋରତ ଅଭି�ୋନର ଶଭୁୋରମ୍ଭ 
�ରୋ�ୋଇଥଲିୋ। ଏଥକିର କଭୌତି� ଏବଂ ଭଚୁ୍ଚ୍ଯଆଲ 
ଭିରି୍ଭୂମିର ବି�ୋଶ ସୋମିଲ ରହିଛି।

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ 2015କର �ହିଥକିଲ, “ଆକମ 
କ�କତକବକଳ ଏପରି କଲୋ�ଙ୍କ ସହିତ �ଥୋ କହୋଇଥୋଉ 
ଆମ ଆଖ�ିୁ କ�ବଳ କସମୋନଙ୍କର ଶୋରୀରି� ଅକ୍ଷମତୋ 
କଦଖୋ�ୋଇଥୋଏ �ିନ୍ତୁ ଭଗବୋନ ନିଶି୍ତ ଭୋକବ କସମୋନଙୁ୍କ 
�ିଛି ଅତିରିକ୍ କ୍ଷମତୋ କଦଇଛନି୍।” ଏକବ ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ 
କଲୋ�ମୋକନ ପ୍ରୋୟତଃ ସବୁକକ୍ଷତ୍କର ସେଳତୋ ଅ�୍ଯନ 
�ରୁଛନି୍, ଏଥରୁି ସଗୁମୟୁ ଭୋରତ ଅଭି�ୋନର ସେଳତୋ 
ଅନୁମୋନ �ରୋ�ୋଇପୋକର। ଦିବୟୁୋଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷି୍କ�ୋଣ 
ବଦଳୋଇବୋ ଲୋଗି ସର�ୋର ତୋଙ୍କ �ର୍୍ଯବୟୁ �ରିଛନି୍, ଏକବ 
ଦୋୟିତ୍ୱ ସମୋ� ଓ କଲୋ�ମୋନଙ୍କର।

ଅ�କି ସଚୂନା ପାଇ ଁ େୟାକେି www.accessibileindi. 
ଏେଂ www.disabilityaffairs. ମେଖନ୍ତୁ।

ସରୂନୋ ଓ ସଞ୍ଚୋର ବୟୁବସ୍ୋକର ସଗୁମତୋ
ଲକ୍୍ୟ: କ�ନ୍ଦ୍ର ଓ ରୋ�ୟୁ ସର�ୋରଙ୍କ କମୋଟ କୱବସୋଇଟ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି �ମକର 50 ପ୍ରତିଶତ�ୁ 
ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ�ନଙ୍କ ଲୋଗି ସଗୁମୟୁ �ରିବ �ୋହୋ େଳକର କସମୋକନ ଏଗଡ଼ିୁ�ୁ ଉପକ�ୋଗ �ରିପୋରିକବ।

ଉପଲବ୍ି
l	917ଟି କୱବସୋଇଟ�ୁ ସଗୁମୟୁ �ରିବୋ ଲୋଗି 26 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର 

ଅଧ�ି ଅଥ୍ଯରୋଶ ି ମଞ୍ଜରୁ କହୋଇଛି, କ�ଉଥଁରୁି 15.52 କ�ୋଟି 
ଟଙ୍କୋ ପ୍ରଦୋନ �ରୋ�ୋଇସୋରିଛି।

l କସକପଟମ ୍ବର 2020 ସଦୁ୍ୋ 591ଟି କୱବସୋଇଟ�ୁ ସଗୁମୟୁ 
�ରୋ�ୋଇସୋରିଛି କ�ଉଥଁରୁି 419ଟି କୱବସୋଇଟ କସବୋକର 
ଉପଲବ୍ଧ କହୋଇପୋରିଛି।

l କ�ନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତଣୋଳୟ ଓ ବିଭୋଗଗଡ଼ିୁ�ର 100 କୱବସୋଇଟ ମଧ୍ୟରୁ 
95ଟି କୱବସୋଇଟ�ୁ ଇକଲକ୍ଟକ୍ୋନି� ଏବଂ ସରୂନୋ ପ୍ର�କିୁ୍ 
ମନ୍ତଣୋଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସଗୁମୟୁ �ରୋ�ୋଇସୋରିଛି।

ସେକାେଙ୍କ ପକ୍େୁ ଗ୍ରହଣ 
କୋରାଇଥେିା ଅନ୍ୟ  
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପେମକ୍ପ

l	1992ରୁ 2014 
ପ�୍ଯୟୁନ୍ ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ 
ମୋନଙୁ୍କ ସହୋୟତୋ 
କ�ୋଗୋଇ କଦବୋ ସ�ୋକଶ 56ଟି �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମ ହୋତ�ୁ 
ନିଆ�ୋଇଥଲିୋ ବିଗତ ଛଅ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟକର 9 ହ�ୋରରୁ ଅଧ�ି 
ପଦକକ୍ଷପ ନିଆ�ୋଇଛି।

l	ସର�ୋରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିବୟୁୋଙ୍ଗଙ୍କ ପୋଇ ଁଆକୟୋ�ିତ 10ଟି 
�ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମ�ୁ ଗିନି� ଗିନି�୍ ବୁ�୍ ଅେ୍ ୱୋର ୍ଲ୍ଯ କର�ଡ୍ଯସକର 

ସ୍ୋନ ପୋଇଛି।

l	ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ କହବୋ ସମୟକର ଦିବୟୁୋଙ୍ଗଙ୍କ 
ପୋଇ ଁ ଉଦି୍ଷ୍ 16,500 ପଦବୀ ଖୋଲିପଡ଼ିଥଲିୋ, ଏଥମିଧ୍ୟରୁ 
14,500 ପଦବୀ ପରବର୍୍ଯୀ କଗୋଟିଏ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟକର ପରୂଣ 
�ରୋ�ୋଇଥଲିୋ।

l	ଦିବୟୁୋଙ୍ଗଙ୍କ ନି�କିୁ୍ ଲୋଗି ବିକଶର ଅଭି�ୋନ ସହତି ସଂରକ୍ଷଣ 
କ�ୋଟୋ�ୁ 3ରୁ 4 ପ୍ରତିଶତ�ୁ ବଢ଼ୋଇ ଦିଆ�ୋଇଥଲିୋ।।

l	ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷୋନୁଷୋ୍ନଗଡ଼ିୁ�କର ଦିବୟୁୋଙ୍ଗଙ୍କ ପୋଇ ଁ ସଂରକ୍ଷଣ�ୁ 
ତିନିରୁ ପୋଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ�ୁ ବଢ଼ୋଇ ଦିଆ�ୋଇଛି।

l	6-18 ବର୍ଯର ବୟସ ପ�୍ଯୟୁନ୍ ପିଲୋମୋନଙୁ୍କ ମୋଗଣୋ ଶକି୍ଷୋଦୋନ 
ବୟୁବସ୍ୋ ।

l ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ�ନଙୁ୍କ ସ୍ୋବଲମ୍ବୀ �ରିବୋ ଲୋଗି, ବର୍୍ଯମୋନସଦୁ୍ୋ 
ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ କଲୋ�ମୋନଙୁ୍କ ଦକ୍ଷତୋ ବି�ୋଶ ତୋଲିମ 
ଦିଆ�ୋଇସୋରିଛି। 2022 ସଦୁ୍ୋ ଏହୋ�ୁ 25 ଲକ୍ଷକର ପହଞ୍ଚୋଇବୋ 
ପୋଇ ଁଲକ୍ଷୟୁ ରଖୋ�ୋଇଛି।

l	ଭୋରତୀୟ ସୋକଙ୍କତି� ଭୋରୋ ଗକବରଣୋ ଏବଂ ତୋଲିମ କ�ନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରତିଷୋ୍। ସ୍ୋଧୀନ ଭୋରତକର ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଇ ଁ, 6000 ଶବ୍ଦ 
ବିଶଷି୍ ଏ� ଶବ୍ଦକ�ୋର ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରୋ�ୋଇଛି।

l �ୋତୀୟ ସଗୁମୟୁ ପୋଠୋଗୋର ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ ପୋଠ�ମୋନଙୁ୍କ ସମ୍ବୋଦପତ୍, 
ପତ୍ି�ୋ ଓ ପସୁ୍ତ� ପଢ଼ିବୋ ଲୋଗି ସକ୍ଷମ �ରିଛି।

ସାୋଜକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଗୁମୟୁ ଭୋରତ ଅଭି�ୋନ
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ଭୋରତ-ଆକମରି�ୋ 2+2 ଆକଲୋରନୋ

ନି�ଟକର ନୂଆଦିଲ୍ୀଠୋକର ଅନୁଷ୍ିତ ଭୋରତ-ଆକମରି�ୋ 2+2 ଆକଲୋରନୋ 
ଅବସରକର ଭୂ-ସ୍ୋନି� ବୋ �ଓି କସ୍ପଶଆିଲ କକ୍ଷତ୍କର ସ୍ୋକ୍ଷରିତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
ରୋ�ନିୋମୋ ଦୁଇକଦଶ ମଧ୍ୟକର ଥବିୋ ରଣକ�ୌଶଳୋତ୍ମ� ଓ ଅତି�ରୁରୀ 
ସଂପ�୍ଯ�ୁ ସଂପ୍ରସୋରିତ �ରିବୋକର ସହୋୟ� କହବ । ଭୂ-ସ୍ୋନି� ସହକ�ୋଗ 
କକ୍ଷତ୍କର କମୌଳି� ତଥୟୁର ଆଦୋନପ୍ରଦୋନ ଓ ସହକ�ୋଗ ରୋ�ନିୋମୋ, 
ସଂକକ୍ଷପକର ବିଇସିଏ (କବ�ୋ) ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ କକ୍ଷତ୍ ପୋଇ ଁବିକଶର ମହତ୍ୱ ରକଖ। 
ବିଇସିଏ (କବ�ୋ) ରୁକି୍ େଳକର ଭୋରତ ଓ ଆକମରି�ୋ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟକର 
ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସହକ�ୋଗ ନିମକନ୍ ଭୂ-ସ୍ୋନି� ସରୂନୋ ଆଦୋନପ୍ରଦୋନ �ରିକବ। 
ପରିବର୍ଥିତ ବିଶ୍ ବୟୁବସ୍ୋକର ଧୋବମୋନ ଭୋରତ ଏହ ି ରୁକି୍ ସ୍ୋକ୍ଷର �ରି 
ଭୋରତ-ଆକମରି�ୋ ସହକ�ୋଗ କକ୍ଷତ୍କର ଏ� ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଉପଲବ୍ଧ ିହୋସଲ 
�ରିଛି। 2020 ଅକ ଟ୍ୋବର 27କର ତୃତୀୟ 2+2 ଆକଲୋରନୋ ଅବସରକର 
ଏହ ିରୁକି୍ ସ୍ୋକ୍ଷରିତ କହୋଇଛି  । ଏହୋର ଅଥ୍ଯ ଦୁଇକଦଶ ମଧ୍ୟକର ଦି୍ପୋକି୍ଷ� 
ସୋମରି� ସହକ�ୋଗ ଅଧ�ି ନିବିଡ କହବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର�ୁ 
ରଣକ�ୌଶଳୋତ୍ମ� ବିରୟର ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷତ୍କର ସୋହୋ�ୟୁ ସହକ�ୋଗ �ରିକବ। 
କ�ୋଭିଡ୍  ପରବର୍୍ଯୀ ବିଶ୍କର କ�ଉ ଁସମ୍ଭୋବୟୁ ପରିବର୍୍ଯନ ଆସିବ କସଥକିର 
ଏହ ି ରୁକି୍ ବିକଶର ସହୋୟ� କହବ କବୋଲି ଆଶୋ �ରୋ�ୋଏ । ବିଇସିଏ 
(କବ�ୋ) ପବୂ୍ଯରୁ ଆକମରି�ୋ ସହ ଅନୟୁ 3ଟି ରୁକି୍ ସ୍ୋକ୍ଷରିତ କହୋଇଥଲିୋ । 
କସଗଡିୁ� କହଲୋ- 2002ର �କିସୋମିଆ, 2016ର କଲକମୋଆ, 2018ର 
�ମ ୍�ୋଶୋ । ଏହସିବୁ ରୁକି୍ଗଡିୁ� ଆକମରି�ୋ ଭୋରତ� ୁସୋମରି� ସହକ�ୋଗ 
ଓ ଉଚ୍ଚମୋନର ପ୍ର�କିୁ୍ ବିଦୟୁୋ କ�ୋଗୋଇ କଦବୋ�ୁ ଉଦି୍ଷ୍ । କଲକମୋଆ ରୁକି୍ 
ବୋ ଲ�ଷିି୍�୍  ଏକ୍ସକରଞ୍ଜ କମକମୋକରଣ୍ଡମ ୍ ଏଗି୍କମଣ୍ଟ ଆଧ୍ୟମକର ଦୁଇକଦଶ 
ସୋମରି� ଉପ�ରଣ ଆଦୋନପ୍ରଦୋନ �ରିବୋ�ୁ ରୁକି୍ବଦ୍ କହୋଇଛନି୍ । 
କସହଭିଳି �ମ ୍�ୋଶୋ ବୋ �ମୟୁୁନିକ�ସନ �ମ୍ପୋଟିବିଲିଟି ଏଣ୍ଟ ସି�ୁୟୁରିଟି 
ଏଗି୍କମଣ୍ଟଟି ସୋମରି� ଓ ନିରୋପର୍ୋ ତଥୟୁ କ�ୋଗୋକ�ୋଗ କକ୍ଷତ୍ ପୋଇ ଁଉଦି୍ଷ୍। 
�କିସୋମିଆ ଏହୋ ପବୂ୍ଯରୁ 2002କର ସ୍ୋକ୍ଷରିତ କହୋଇଥଲିୋ । ଏହୋ ସୋଧୋରଣ 
ନିରୋପର୍ୋ ଓ ସୋମରି� ସରୂନୋ ପ୍ରଦୋନ ସଂକ୍ରୋନ୍ ଏ� ରୋ�ନିୋମୋ । ଏଥକିର 
ସୋମରି� କକ୍ଷତ୍କର ଅଧ�ି କଟକ ୍୍ନୋଲ� ି ସହକ�ୋଗ ଅଗ୍ୋଧ�ିୋର ପୋଇଥଲିୋ। 
ସଂକକ୍ଷପକର ବିଇସିଏ (କବ�ୋ) ରୁକି୍ ଦୁଇକଦଶ ମଧ୍ୟକର ସୋମରି� ଓ ଉଚ୍ଚ 
କଟକ୍୍ନୋଲ� ିଆଦୋନପ୍ରଦୋନ ଏବଂ ସହକ�ୋଗ କକ୍ଷତ୍� ୁଆହୁରି ନିବିଡ �ରିବ।  

ସମମ୍ବେନଶ୍ରୀଳ ତଥ୍ୟ ଆୋନପ୍ରୋନ ପାଇ ଁେଇିସିଏ (ମେକା)
ଭାେତ ଓ ଆରମେି�ା ମଧ୍ୟରେ 
2+2 ଆରୋଚନା �ାଳରେ 

ସ୍ାକ୍ଷେିତ ‘ରବ�ା’ ଚୁକି୍ ବରିଶଷ 
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ । ଏଥସିହତି ରମାଟ 

4ଟି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ରକ୍ଷତ୍ରେ 
ଦୁଇରଦଶ େଣର�ୌଶଳାତ୍� 

ସଂପ�୍ଷ ସଂପ୍ରସାେିତ �େିବା ପାଇ ଁ
ୋଜନିାମାରେ ଉପନୀତ ରହାଇଛନି୍।

ଆକମରି�ୋ ଓ ଭୋରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ତଥୋ କବୈକଦଶ�ି ମନ୍ତୀଗଣ (2+2) ନି� ନି� ମଧ୍ୟକର ଆକଲୋରନୋ �ରି ଦୁଇକଦଶ ମଧ୍ୟକର ଏ� ପରୂ୍୍ଯୋଙ୍ଗ, ଦୃଢ, ସି୍ତିସ୍ୋପ�, ବହୁମଖୁୀ, 
ବୃହତ୍  ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ଭୋଗିଦୋରୀ (ଏମ ୍ଡିପି) ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରିଛନି୍ । ଏହୋଦ୍ୋରୋ ସୋମଦିୁ୍ର� କକ୍ଷତ୍କର ତଥୟୁ ଆଦୋନପ୍ରଦୋନ ବୟୁବସ୍ୋ ସଗୁମ କହବ ଏବଂ ଉଭୟ କଦଶ ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଉପ�ତୃ 
କହକବ । ଦୁଇକଦଶ ଏହ ିଅଂଶୀଦୋରୀ� ୁସ୍ୋଗତ �ରିଛନି୍ । ଏକବ ରହଥିବିୋ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସରୂନୋ ଆଦୋନପ୍ରଦୋନ ବୟୁବସ୍ୋ ଉପକର ଉଭୟ କଦଶ ଏହ ିନୂଆ ଭୋଗିଦୋରୀ� ୁଗଢି 
କତୋଳିକବ । ଦୁଇପକ୍ଷ ମଧ୍ୟକର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋର �ୁ୍ ୍ମ କସନୋ ଏବଂ କସନୋ-କସନୋ ସ୍ତରକର ଦି୍ପୋକି୍ଷ� ସହକ�ୋଗ ଓ ତଥୟୁ ଆଦୋନପ୍ରଦୋନ ବୟୁବସ୍ୋ ଆଗରୁ ରହଛିି ।

2+2 କଥାୋର୍୍ଯା ଓ ‘ମେକା’ କ’ଣ ?
l ଆକମରି�ୋର କବୈକଦଶ�ି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ମନ୍ତୀ ଓ ଭୋରତର 

କବୈକଦଶ�ି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ମନ୍ତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ବିଭିନ୍ନ ପ�୍ଯୟୁୋୟକର 
ଅନୁଷ୍ିତ କହଉଥବିୋ �ଥୋବୋର୍୍ଯୋ 2+2 ଡୋଏଲଗ ଭୋବକର ପରିରତି । 

l	‘କବ�ୋ’ ରୋ�ନିୋମୋ ଦ୍ୋରୋ ଉଭୟ ଭୋରତ ଓ ଆକମରି�ୋ 
�ଓିକସ୍ପଶଆିଲ ଡୋଟୋର ଆଦୋନପ୍ରଦୋନ ସବୁିଧୋ ପୋଇକବ । 
ଏଥମିଧ୍ୟକର ମୋନରିତ୍, ସୋମଦୁ୍ରି� ଓ ମହୋ�ୋଶୀୟ ରୋଟ୍ଯ ଏବଂ 
ରିତ୍ୋବଳୀ ଉଭୟ କଦଶ ପରସ୍ପର�ୁ କ�ୋଗୋଇକଦକବ । 

l ଏହ ିଡୋଟୋ ଭୋରତ�ୁ ତୋହୋର ଦୂରଗୋମୀ କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର �ିମ ୍ବୋ କଡ୍ରୋନର 
ଲକ୍ଷୟୁକଭଦୀ କ୍ଷମତୋ ବଢୋଇବୋକର ସହୋୟ� କହବ । ଏହୋ 
େଳକର ହ�ୋର ହ�ୋର �ିମି ଦୂରରୁ କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ଓ କଡ୍ରୋନର 
ଲକ୍ଷୟୁକଭଦୀ କ୍ଷମତୋ ଅବୟୁଥ୍ଯ ରହବି ।

ଅନ୍ୟ 3ଟି ଚୁକି୍
l �କିସୋମିଆ- 2002କର ଦୁଇକଦଶ ମଧ୍ୟକର ଏ� ସୋଧୋରଣ ନିରୋପର୍ୋ ଓ ସୋମରି� 

ସରୂନୋ ରୋ�ନିୋମୋ ସ୍ୋକ୍ଷରିତ କହୋଇଥଲିୋ। କ�କନରୋଲ ସି�ୁୟୁରିଟି ଅେ୍  ମିଲିଟୋରୀ 
ଏଗି୍କମଣ୍ଟ ବୋ �କିସୋମିଆ ରୁକି୍ େଳକର ଦୁଇକଦଶ ସୋମରି� କଟକ ୍୍ନୋଲ� ି
ସହକ�ୋଗ କକ୍ଷତ୍କର ପରସ୍ପରର ନି�ଟତର କହୋଇଥକିଲ ।

l କଲକମୋଆ- ଲ�ଷିି୍କ୍ସ ଏକ୍ସକରଞ୍ଜ କମକମୋକରଣ୍ଡମ ୍ ଅେ୍  ଏଗି୍କମଣ୍ଟ ବୋ ସୋମରି� 
ଉପ�ରଣ ଆଦୋନପ୍ରଦୋନ ରୁକି୍ନୋମୋ (କଲକମୋଆ) 2016କର ସ୍ୋକ୍ଷରିତ କହୋଇଥଲିୋ 
। ଏହ ିରୁକି୍ େଳକର ଦୁଇକଦଶ ପରସ୍ପରର ସୋମରି� ଘୋଟି ଏବଂ ରଣକ�ୌଶଳୋତ୍ମ� 
ଦୃଷି୍ରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସ୍ୋନ� ୁପରିଦଶ୍ଯନ ଓ ବୟୁବହୋର �ରିବୋର ସକୁ�ୋଗ ପୋଇଛନି୍ ।

l �ମ ୍�ୋଶୋ- �ମୟୁୁନିକ�ସନ �ମ୍ପୋଟିବିଲିଟି ବୋ କ�ୋଗୋକ�ୋଗ ଅନୁ�ଳୂତୋ ଏବଂ ନିରୋପର୍ୋ 
ରୋ�ନିୋମୋ (�ମୟୁୁନିକ�ସନ �ମ୍ପୋଟିବିଲିଟି ଏଣ୍ଡ ସି�ୁୟୁରିଟି ଏଗି୍କମଣ୍ଟ) 2018କର 
ଦୁଇକଦଶ ମଧ୍ୟକର ସ୍ୋକ୍ଷରିତ କହୋଇଥଲିୋ । ଏହୋ େଳକର ଅତୟୁୋଧନିୁ� ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ 
ବୟୁବସ୍ୋ କକ୍ଷତ୍କର ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଉପସି୍ତି ସଗୁମ କହୋଇଛି । ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଭୋରତ 
ଆକମରି�ୋର କମୌଳି� ସୋମରି� ମଞ୍ଚଗଡିୁ� ୁବୟୁବହୋର �ରିବୋର ସକୁ�ୋଗ ପୋଇଛି ।

ନେିାପର୍ା

ପ୍ରତେିକ୍ା ଓ ନେିାପର୍ା ଭାଗିୋେ୍ରୀ
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ସେସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁସଲୁଭ 
େଲୂ୍ୟମେ ଔର�
��୍ଯଟ କରୋଗର ରି�ିତ୍ୋକର 
ବୟୁବହୃତ କହଉଥବିୋ 
କ�ମ ୍ସସିଟୋବୋଇନ 
ଔରଧର ବ�ୋର ମଲୂୟୁ 
6412 ଟଙ୍କୋ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ଭୋରତୀୟ �ନଔରଧୀ 
କ�ନ୍ଦ୍ରକର �ିନ୍ତୁ କସହ ିଏ�ୋ 
ଔରଧ�ୁ �କଣ ମୋତ୍ 631 
ଟଙ୍କୋକର �ିଣପିୋରିକବ। 
ବ�ୋରକର ମିଳୁଥବିୋ 
ଅନୟୁୋନୟୁ ବ୍ରୋକଣ୍ଡଡ ଔରଧ 
ତୁଳନୋକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ର�ୋର 
କ�କନରି� ଔରଧ 
�କଥଷ୍ �ମ ୍ ମଲୂୟୁକର 
କଦଶର 6634 �ନଔରଧୀ 
କ�ନ୍ଦ୍ରକର ଉପଲବ୍ଧ 
କହଉଛି। 

ବିଶ୍ବୟୁୋଙ୍କର ରିକପୋଟ୍ଯ ଅନୁସୋକର ଭୋରତର 6.3 
ନିୟୁତ �ନତୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ର�ୋର ବୟୁୋଧ ିଓ ଅସସୁ୍ତୋର 
ରି�ିତ୍ୋ ବୋବଦକର ବିପଳୁ ଅଥ୍ଯ ଖଚ୍ଚ୍ଯ �ରି ଦୋରିଦ୍ରୟୁ 

ସୀମୋକରଖୋ ତଳ�ୁ କଠଲି କହୋଇ�ୋଉଛନି୍ । ଏହିସବୁ 
ଦୋମୀ ଔରଧର କବୋଝ ହ୍ୋସ �ରିବୋ ପୋଇ ଁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଭୋରତୀୟ �ନଔରଧୀ 
ପ୍ର�ଳ୍ପ (ପିଏମ ୍ବିକ�ପି) 2015 �ୁଲୋଇ ପହିଲୋକର ଆରମ୍ଭ 
�ରିଥକିଲ । ଏହୋ ପକର 2015 କସକପଟମ ୍ବର 23କର 
କଦଶକର ଆୟୁଷ୍ମୋନ ଭୋରତ କ�ୋ�ନୋ ଆରମ୍ଭ କହୋଇଥଲିୋ। 
ଏହି କ�ୋ�ନୋର ଲକ୍ଷୟୁ ଥଲିୋ ଗରିବ କଲୋ�ଙୁ୍କ ସବିୁଧୋକର 

ଉର୍ମ ରି�ିତ୍ୋ ବୟୁବସ୍ୋ କ�ୋଗୋଇ କଦବୋ । ଏକବ କଦଶକର 
6634 ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ �ନଔରଧୀ କ�ନ୍ଦ୍ର �ୋ�୍ଯୟୁ �ରୁଛି ଏବଂ 
ଏସବୁ କଲୋ�ଙୁ୍କ ସଲୁଭ ମଲୂୟୁକର ଉର୍ମ ଔରଧପତ୍ 
କ�ୋଗୋଇ କଦବୋକର ସହୋୟ� କହଉଛି। ଏହିସବୁ କ�ନ୍ଦ୍ରରୁ 
1250 ପ୍ର�ୋରର ଔରଧ ଏବଂ 204 ପ୍ର�ୋରର ସ�ଥି�ୋଲ 
ଉପ�ରଣ ସଲୁଭ ମଲୂୟୁକର ମିଳୁଛି । ଏସବୁ ଔରଧପତ୍ ଓ 
ସୋମଗ୍ୀର ଦୋମ ୍ ବ�ୋର ଦରଠୋରୁ 50ରୁ 90 ଶତୋଂଶ �ମ ୍ ।

ସର�ୋରଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଗ୍ହଣ �ରୋ�ୋଇଥବିୋ ନୀତି ଏବଂ 
�ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମଗଡିୁ�ର ଲକ୍ଷୟୁ କହଲୋ ‘ସ୍ୋସ୍ୟୁରୁ ସମଦିୃ୍’ । 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ସବ୍ଯଦୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁ ସଲୁଭ ମଲୂୟୁର 

�ୀବନର ସେଳତୋ ଓ ସମଦିୃ୍ର ଭିରି୍ 
କହଲୋ ସ୍ୋସ୍ୟୁ, ବୟୁକି୍ବିକଶର, ପରିବୋର, 

ସମୋ� �ିମ ୍ବୋ ରୋଷ୍କ୍ କ� କହଉନୋ 
�ୋହି�ିଁ ସବୁରି ବି�ୋଶର ଭିରି୍ଭୂମି ସ୍ୋସ୍ୟୁ 
ଉପକର ନିଭ୍ଯର �କର ।” ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀଙ୍କ ଏହ ିବକ୍ବୟୁ 

ବିଶ୍ବୟୁୋଙ୍କର 2014କର ପ୍ର�ୋଶତି ରିକପୋଟ୍ଯ 
ପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର ବିକଶର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ।

ପ୍ରେଖୁ ମରାଜନା ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଭୋରତୀୟ �ନଔରଧୀ ପ୍ର�ଳ୍ପ



2014-15     2015-16     2016-17     2017-18     2018-19     2019-20     

ପ୍ର�ାନେନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔର�୍ରୀ ମକନ୍ଦ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା େୃଦି୍ଧ

 99 269
1080

3322 5140
6200

100
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ସ୍ୋସ୍ୟୁକସବୋ କ�ୋଗୋଣ ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱ କଦଇ ଆସଛୁନି୍ ।
ଏହ ିଆଗ୍ହ କଦଶବୟୁୋପୀ �ନଔରଧୀ କ�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋପନ �ରିବୋ 

ପୋଇ ଁଅଭି�ୋନର ବୋଟ କଖୋଲିଲୋ । କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ୋର 2008ର 
�ନଔରଧୀ କ�ୋ�ନୋର ନୋମ�ରଣ�ୁ ବଦଳୋଇ ଏହୋ�ୁ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଭୋରତୀୟ �ନଔରଧୀ ପରିକ�ୋ�ନୋ ନୋମକର 
ନୋମିତ �ରିଥକିଲ । ଏଥପିୋଇ ଁ ଭୋରତୀୟ େୋମ୍ଯୋ ପିଏସ ୍ୟୁ 
ବୁୟୁକରୋ (ବିପିପିଆଇ)�ୁ ଏହୋର କନୋଡୋଲ ଏକ�ନ ୍ସ ି�ରୋ�ୋଇ 
ପ୍ର�ଳ୍ପର �ୋ�୍ଯୟୁ�ୋରିତୋ ଦୋୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦୋନ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ । 
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ସଂପ�୍ଯକର �ନସକରତନତୋ ସଷିୃ୍ �ରିବୋ 
ପୋଇ ଁପ୍ରତି ବର୍ଯ ମୋଚ୍ଚ୍ଯ 7�ୁ �ନଔରଧୀ ଦିବସଭୋକବ ପୋଳନ 

�ରିବୋ�ୁ ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆ�ୋଇଥଲିୋ ।
ଏହ ି କ�ୋ�ନୋଟି ବିପଳୁ ସେଳତୋ ଲୋଭ �ରିଛି । 

2014 ପବୂ୍ଯରୁ ସମଗ୍ କଦଶକର 99ଟି �ନଔରଧୀ କ�ନ୍ଦ୍ର 
ଥବିୋକବକଳ ମୋତ୍ 7 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର ଔରଧପତ୍ ବୋରଥି� 
ବିକି୍ର କହଉଥଲିୋ । ଏକବ କଦଶକର 6643ଟି �ନଔରଧୀ 
କ�ନ୍ଦ୍ର 732ଟି �ଲିୋକର �ୋ�୍ଯୟୁ �ରୁଛି । ଏସବୁ କ�ନ୍ଦ୍ରକର 
ଡୋଇକବଟିସ ୍, ବିଭିନ୍ନ ହୃଦ୍ କରୋଗ, �ୟୁୋନସର, କପଟକରୋଗ 
ଏବଂ ଅନୟୁୋନୟୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ର�ୋର ଔରଧ କଲୋ�ଙୁ୍କ ସଲୁଭ 
ମଲୂୟୁକର ବିକି୍ର �ରୋ�ୋଉଛି । ଏଥରୁି ଏହ ି କ�ୋ�ନୋର 
ସେଳତୋ ଅନୁକମୟ ।

କ�କ�ୌଣସି କବ�ୋର େୋମ୍ଯୋସିଷ୍, ଡୋକ୍ର, ପଞି୍ଜ�ୃତ କମଡି�ୋଲ ପ୍ରୋ ଟ୍ିସନର, ୍ଷ୍, ଏନ୍ �ିଓ, ଘକରୋଇ ହସ ୍ପିଟୋଲ, କସୋସୋଇଟି, 
ସ୍ୟଂ ସହୋୟ� କଗୋଷୀ୍ �ିମ ୍ବୋ ରୋ�ୟୁ ମୋନୟୁତୋପ୍ରୋପ୍ ସଂସ୍ୋ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ �ନଔରଧୀ କ�ନ୍ଦ୍ର କଖୋଲିବୋ�ୁ କ�ୋଗୟୁ । ଏହି କ�ନ୍ଦ୍ର 
କଖୋଲିବୋ ପୋଇ ଁଔରଧ ବିକି୍ର ଲୋଇକସନ ୍ସ �ନଔରଧୀ କ�ନ୍ଦ୍ର ନୋମକର ହୋସଲ �ରିବୋ�ୁ ପଡିବ । ଏଥପିୋଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ କଦୋ�ୋନ ଘରର 
କକ୍ଷତ୍େଳ 120 ବଗ୍ଯେୁଟ କହବୋ ଆବଶୟୁ� । 2024 ସଦୁ୍ୋ ସର�ୋର 10 ହ�ୋର �ନଔରଧୀ କ�ନ୍ଦ୍ର କଖୋଲିବୋ�ୁ ଲକ୍ଷୟୁ ରଖଛିନି୍। 
ଅନ୍ ଲୋଇନ କର�ିକଷ୍କ୍ସନ ପୋଇ ଁ ଲ୍ି� �ରନ୍ତୁ: http://janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx

ପ୍ର�ାନେନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔର�୍ରୀ ମକନ୍ଦ୍ର ମଖାଲିୋ ପାଇ ଁସର୍୍ଯାେଳ୍ରୀ

ପ୍ରତିଦିନ 2.5ରୁ 3 ଲକ୍ଷ କଲୋ� କଦଶର 
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୋନକର ଥବିୋ ଏସବୁ କ�ନ୍ଦ୍ରରୁ 
ଔରଧ �ିଣଛୁନି୍ । ପ୍ରକତୟୁ� �ନଔରଧୀ 
କ�ନ୍ଦ୍ରକର ଅତି�ମ ୍କର 4�ଣ କଲୋ� 
�ୋମ �ରୁଛନି୍ ଏବଂ ଏହୋ େଳକର 
25ରୁ 30 ହ�ୋର କଲୋ�ଙୁ୍କ ସିଧୋସଳଖ 
ନି�କିୁ୍ ମିଳିଛି । ଆକମ �ଦି କସମୋନଙ୍କ ପରିବୋର�ୁ 
ଏଥକିର ମିଶୋଇବୋ ତୋହୋକହକଲ ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଉପ�ତୃ 
କହଉଥବିୋ କଲୋ�ଙ୍କ ସଂଖୟୁୋ 1.25 ଲକ୍ଷ କହବ ।

େନସଖୁଲାଲ ୋଣ୍ଭିୟ, କ�ନ୍ଦ୍ର ରସୋୟନ ଓ ସୋର 
ବିଭୋଗ ରୋଷ୍କ୍ମନ୍ତୀ

ହତିା�କିାେ୍ରୀ-1: ଅମଶାକ କୁୋେ ମେଟଲା, ଗଆୁହାଟ୍ରୀ, ଆସାେ

କମୋକତ 60 ବର୍ଯ ବୟସ । ମୁ ଁ ଡୋଇକବଟିସ ୍, ରକ୍ରୋପ ଏବଂ 
ହୃଦ୍ କରୋଗକର ପୀଡିତ । ପୋଞ୍ଚବର୍ଯ ତକଳ କମୋର ଏ� ଅକସ୍ତ୍ରୋପରୋର 
କହୋଇଥଲିୋ । ତୋପରଠୋରୁ କମୋକତ ନିୟମିତଭୋକବ ଔରଧ ଖୋଇବୋ�ୁ 
ପଡୁଛି । ଗତ 10ମୋସ ଧରି ମୁ ଁକ୍ରମୋଗତଭୋକବ �ନଔରଧୀ କ�ନ୍ଦ୍ରରୁ 
ଔରଧ �ିଣଛିୁ । �ନଔରଧୀ କ�ନ୍ଦ୍ରରୁ ଔରଧ �ିଣବିୋ ପକର ପ୍ରତି 
ମୋସକର ମୁ ଁପବୂ୍ଯୋକପକ୍ଷୋ 2500 ଟଙ୍କୋ ଔରଧପତ୍ ଖଚ୍ଚ୍ଯ ବୋବଦକର 
ବଞ୍ଚୋଇପୋରୁଛି । ଏହ ିବଳ�ୋ ଅଥ୍ଯ�ୁ ମୁ ଁକମୋର ନୋତୁଣୀର ସ�ୁନୟୁୋ 
ସମଦିୃ୍ କ�ୋ�ନୋ ଆ�ୋଉଣ୍ଟକର �ମୋ �ରୁଛି ।

ହତିା�କିାେ୍ରୀ-2: ଦୀପୋ ଶୋହୋ, କଡରୋଡୁନ, ଉର୍ରୋଖଣ୍ଡ

କମୋର ବୟସ 65 ବର୍ଯ । 2011ରୁ ମୁ ଁ ପକ୍ଷୋଘୋତକର 
ଆକ୍ରୋନ୍ । କସକବଠୋରୁ କମୋକତ ନିୟମିତ ଔରଧ �ିଣବିୋ�ୁ 
ପଡୁଛି । 2015ରୁ ମୁ ଁ�ନଔରଧୀ କ�ନ୍ଦ୍ରରୁ ଔରଧ ନିୟମିତ 
�ିଣ ିଆସଛିୁ । କମୋ ସ୍ୋମୀ �କଣ ଦିବୟୁୋଙ୍ଗ.... ସୋର୍ , ପବୂ୍ଯ 
ତୁଳନୋକର ଔରଧ ବୋବଦ ଆମର ମୋସି� ଖଚ୍ଚ୍ଯ 3 ହ�ୋର 
ଟଙ୍କୋ �ମିଛି । କମୋ ଅଭିଜ୍ଞତୋ �ହୁଛି କ� ଏସବୁ ଔରଧ 
କ�ବଳ ଶସ୍ତୋ ନୁକହ ଁ, ମୋନ ଦୃଷି୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ମ । 

2020 ୋର୍୍ଯ 7ମେ ପ୍ର�ାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ହତିା�କିାେ୍ରୀଙ୍କ କମଥାପକଥନ
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େଶି୍ସ୍ତେ୍ରୀୟ ୋନେ ଔର�
�ନଔରଧୀ କ�ୋ�ନୋର ହିତୋଧ�ିୋରୀଙ୍କ ସହ �କଥୋପ�ଥନ 
ଅବସରକର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ �ହିଛନି୍ କ� 
‘ଏସବୁ ଔରଧର ମୋନ ବିଶ୍ସ୍ତରୀୟ ।’ ଏହିସବୁ ଔରଧର ମୋନ 
ଉପ�କୁ୍ଭୋକବ ପରୀକ୍ଷୋ ନିରୀକ୍ଷୋ କହୋଇଥବିୋ ଏବଂ ଲୟୁୋବ୍  
କଟଷ୍ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରମୋଣତି କହୋଇ ସୋଟଥିେିକ�ଟ ପ୍ରୋପ୍ ଔରଧ 
�ଂପୋନୀରୁ �ିଣୋ�ୋଉଛି । ଔରଧ ମୋନକର କ�ୌଣସି ପ୍ର�ୋର 
କ�ୋହଳତୋ�ୁ ପ୍ରଶ୍ୟ ଦିଆ�ୋଉନୋହି ଁ । �ଦି କ�ୌଣସି ଔରଧ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ�ୋରୀଙ୍କ ବିକରୋଧକର ଅଭିକ�ୋଗ ଆସଛିୁ ତୋହୋ�ୁ 
ଅଧ�ିୃତ ସଂସ୍ୋ ଦ୍ୋରୋ ତଦନ୍ �ରୋ�ୋଇ �କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧୋନର 
ବୟୁବସ୍ୋ �ରୋ�ୋଇଛି । ସର�ୋରଙ୍କ କମ�୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆ 
�ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମକର ଉତ୍ୋଦିତ ଔରଧପତ୍ ମଲୂୟୁ ସଲୁଭ �ରିବୋ�ୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଦିଆ�ୋଇଛି । ଏସବୁ ଔରଧର ରୋହିଦୋ ଏକବ ମଧ୍ୟ 
ବିକଦଶକର ବଢିବୋକର ଲୋଗିଲୋଣ।ି ଅଳ୍ପ କ�କତ� ସ୍ତନ୍ତ ସି୍ତି 
ବୟୁତୀତ ସବୁକବକଳ କ�କନରି�୍  କମଡିସିନ୍  କରୋଗୀମୋନଙ୍କ 
ପୋଇ ଁ କଲଖବିୋ�ୁ ଡୋକ୍ରମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ନିୟମ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂ� 
�ରୋ�ୋଇଛି। 
କଦଶକର ଅଧ�ିରୁ ଅଧ�ି ନୂଆ �ନଔରଧୀ କ�ନ୍ଦ୍ର କଖୋଲିବୋ 
େଳକର �ବୁ�ମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଆତ୍ମନି�କିୁ୍ ସକୁ�ୋଗ 
ବୃଦି୍ ପୋଇଛି । ଏହି ପ୍ର�ଳ୍ପକର ଅଧ�ିରୁ ଅଧ�ି କଲୋ�ଙୁ୍କ 
ନି�କିୁ୍ କଦବୋର ଲକ୍ଷୟୁ ରଖୋ�ୋଇଛି । ବିପିପିଆଇ ନିମକନ୍ 
ସର�ୋର ଏ� �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମ ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରି ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳକର ଏସବୁ 
କ�ନ୍ଦ୍ର ଅଧ�ି ପ୍ରତିଷୋ୍ �ରିବୋ�ୁ ବୟୁବସ୍ୋ �ରିଛନି୍ । କ�ନ୍ଦ୍ର 
ସୋର ଓ ରସୋୟନ ମନ୍ତୀ ଡି.ଭି. ସଦୋନନ୍ଦ କଗୌଡୋ 2020 
ନକଭମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ୋହକର ଏହି �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମର ପ୍ରଗତି 
ସଂପ�୍ଯକର ସମୀକ୍ଷୋ �ରିଛନି୍ । ଏ ସଂପ�୍ଯକର ଆବଶୟୁ� 
ପ୍ରସୁ୍ତତି ଆରମ୍ଭ �ରିବୋ�ୁ ଇତିମଧ୍ୟକର ବିଭୋଗୀୟ ନିକଦ୍୍ଯଶ 
�ୋରି �ରୋ�ୋଇଛି । 

ଜନଔର�୍ରୀ ମକନ୍ଦ୍ର ଠାେ ପାଇ ଁଆପ ୍
ସହରୋଞ୍ଚଳକର ଥବିୋ �ନଔରଧୀ କ�ନ୍ଦ୍ରଗଡିୁ� ସହ�କର ଠୋବ 
�ରିବୋ ପୋଇ ଁସର�ୋର ଏ� ଆପ ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରିଛନି୍ । ଏଥକିର 
ଏହୋର ନୋମ ରଖୋ�ୋଇଛି �ନଔରଧୀ ସଗୁମ ଆପ ୍ । ଗଗୁ ୍ଲ 
ମୟୁୋପ ୍ ଲିଙ୍କକର ସହ�କର �କଣ ନି�ଟବର୍୍ଯୀ �ନଔରଧୀ 
କ�ନ୍ଦ୍ର�ୁ ଠୋବ �ରିପୋରିକବ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କ�ନ୍ଦ୍ରକର �ି 
ପ୍ର�ୋର ଔରଧ ଉପଲବ୍ଧ କହଉଛି ତୋହୋର ତଥୟୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପୋରୁଛି। 
ଜନଔର�୍ରୀ ପେିମରାଜନା 2200 ମକାଟି ଟଙ୍କା େଞ୍ଚାଇଛି
ସର�ୋରଙ୍କ ହସିୋବ ଅନୁସୋକର କରୋଗୀଙ୍କ ପରିବୋର ର�ିିତ୍ୋ 
ବୋବଦକର ପ୍ରୋୟ 2200 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ ବଞ୍ଚୋଇବୋକର ସକ୍ଷମ 
କହୋଇଛନି୍ ଏବଂ ଏହୋର କଶ୍ୟ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଭୋରତୀୟ 
�ନଔରଧୀ ପରିକ�ୋ�ନୋ� ୁ �ୋଇଛି । ଏହ ି ପରିକ�ୋ�ନୋକର 
ପ୍ରୋୟ 6200 କ�ନ୍ଦ୍ର କଦଶର 700 �ଲିୋକର 2020 ମୋଚ୍ଚ୍ଯ ସଦୁ୍ୋ 
କଖୋଲୋ�ୋଇଛି । 2019-20 ଆଥଥି� ବର୍ଯକର ଏସବୁ କ�ନ୍ଦ୍ରରୁ 433 
କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ ମଲୂୟୁର ଔରଧପତ୍ ବିକି୍ର କହୋଇଛି । କରୋଗୀମୋକନ 
କଖୋଲୋ ବ�ୋରରୁ ଏସବୁ �ିଣଥିକିଲ କସମୋନଙୁ୍କ ବିପଳୁ ଅଥ୍ଯ ଖଚ୍ଚ୍ଯ 
�ରିବୋ�ୁ ପଡିଥୋନ୍ୋ । ଏହ ିକ�ୋ�ନୋ େଳକର କସମୋକନ 2200 
କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର ଅଥ୍ଯ ସଂରୟ �ରିବୋକର ସେଳ କହୋଇଛନି୍ ।
ମକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଲକ୍୍ୟ
କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ୋର 2024 ମୋଚ୍ଚ୍ଯ 31 ତୋରିଖ ସଦୁ୍ୋ 10 ହ�ୋର ନୂଆ 
�ନଔରଧୀ କ�ନ୍ଦ୍ର କଖୋଲିବୋ� ୁ ଲକ୍ଷୟୁ ରଖଛିନି୍ ଏବଂ କସ ସବୁ 
କ�ନ୍ଦ୍ରକର 2000 ପ୍ର�ୋରର ଔରଧ ଏବଂ 300 ସ�ଥି�ୋଲ ଉପ�ରଣ 
ରଖୋ�ିବୋର ଲକ୍ଷୟୁ ରଖୋ�ୋଇଛି । ରଳିତ ଆଥଥି� ବର୍ଯର ଅକ ଟ୍ୋବର 
କଶରସଦୁ୍ୋ ଏହସିବୁ କ�ନ୍ଦ୍ରର ଔରଧପତ୍ ବିକି୍ର ପରିମୋଣ 358 କ�ୋଟି 
ଟଙ୍କୋରୁ ଅଧ�ି କହୋଇଛି । ରଳିତବର୍ଯ 600 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର ଔରଧପତ୍ 
ଏହ ିକ�ନ୍ଦ୍ର ମୋଧ୍ୟମକର ବିକି୍ର �ରୋ�ିବୋର ଲକ୍ଷୟୁ ରଖୋ�ୋଇଛି । ଗତ 
ଆଥଥି� ବର୍ଯକର ଏହ ିବିକି୍ର ପରିମୋଣ ଥଲିୋ 433 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ ।   

ଏକ ଟଙ୍କା େଲୂ୍ୟମେ ପେିମେଶ ଅନୁକୂଳ 
ସାନଟିାେ୍ରୀ ପ୍ୟାଡ୍ 
�ନଔରଧୀ କ�ନ୍ଦ୍ରଗଡିୁ�କର ପରିକବଶ 
ଅନୁ�ୂଳ ସୋନିଟୋରୀ ପୟୁୋଡ୍  କଗୋଟୋ ପିଛୋ ମୋତ୍ 
1 ଟଙ୍କୋକର ବିକ୍ରୟ �ରୋ�ୋଉଛି । ଏହୋର ନୋମ 
ରଖୋ�ୋଇଛ �ନଔରଧୀ ସବୁିଧୋ ଅ�୍ କସୋ-
ବୋକୟୋଡିକଗ୍କଡବୁଲ ସୋନିଟୋରୀ ପୟୁୋଡ । 2018 
�ନ୍ୁ  4 ତୋରିଖରୁ ଏହ ିପୟୁୋଡର  ବିକି୍ର ଆରମ୍ଭ 
�ରୋ�ୋଇଥଲିୋ । 2020 କସକପଟମ ୍ବର 30 ତୋରିଖ 
ସଦୁ୍ୋ 7 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ�ି ଟଙ୍କୋର ଏହ ିପୟୁୋଡ୍  
ବିକ୍ରୟ �ରୋ�ୋଇଛି। କଗୋଟୋ ପିଛୋ 1 ଟଙ୍କୋ 
ମଲୂୟୁକର ଏହ ିପୟୁୋଡ ବିକି୍ର କହଉଥବିୋକବକଳ 
ଅନୟୁୋନୟୁ �ଂପୋନୀର ସୋନିଟୋରୀ ପୟୁୋଡ୍  କଗୋଟୋ 
ପିଛୋ 3ରୁ 5 ଟଙ୍କୋକର ବିକି୍ର କହଉଛି । 

ପ୍ରେଖୁ ମରାଜନା ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ �ନଔରଧୀ ପ୍ର�ଳ୍ପ
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କମୋନା େମିୋ�୍ରୀ ସଂଗ୍ରାେ

ବିଭିନ୍ନ ସମୟକର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ କମରୋ ଆପ ୍�ୋ 
ସରୁକ୍ଷୋ �ବର (ମୋସ୍) ବୋ କମୋର ଆପଣଙ୍କ 
ସରୁକ୍ଷୋ �ବରର ମନ୍ତ ଉପକର କ�ଉ ଁଗରୁୁତ୍ୱ 

ଆକରୋପ �ରୁଛନି୍ ତୋହୋ �କରୋନୋ ବିକରୋଧୀ 
ଲକଢଇର ଏ� ଅଂଶବିକଶର । ଏହୋଛଡୋ ନିରୋପଦ 
ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷୋ ଏବଂ ନିୟମିତ ହୋତ କଧୋଇବୋ ଆଦି 
ଅନୟୁୋନୟୁ ପ୍ରତିକରଧ� ବୟୁବସ୍ୋ ଗ୍ହଣ ଉପକର 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଗରୁୁତ୍ୱ କଦଇଆସଛୁନି୍ । ଏସବୁ 
ବୟୁବସ୍ୋ� ୁ କଲୋକ� ପୋଳନ �ରିବୋ େଳକର ଏବଂ 
ସକରତନ କହବୋ ଦ୍ୋରୋ କଦଶକର କ�ୋଭିଡ୍  ବିକରୋଧୀ 
ସଂଗ୍ୋମକର ଏ�ୋଧ�ି ମୋଇଲଖଣୁ୍ଟ ସ୍ୋପନ କହୋଇଛି। 
କସଥମିଧ୍ୟରୁ ସକି୍ରୟ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ୋସ ଅନୟୁତମ । ଏହ ି
କରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖୟୁୋ 4.5 ଲକ୍ଷ ତଳ� ୁହ୍ୋସ ପୋଇଛି । 
ତଦନୁସୋକର କମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ  ସକି୍ରୟ 
ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଅନୁପୋତ 5.11 ଶତୋଂଶକର ପହଞ୍ଚଛିି । 

ଏଥରୁି କଦଶକର ସକି୍ରୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖୟୁୋ 
ନିରନ୍ର �ମଥୁବିୋର ସରୂନୋ ମିଳଛିୁ । ବିଶ୍ର 
ବିଭିନ୍ନ କଦଶକର ସକି୍ରୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖୟୁୋ ବୃଦି୍ 
ପୋଉଥବିୋକବକଳ ଭୋରତକର ଏହ ି ହୋର �ମିବୋ 
ବିକଶର ଗରୁୁତ୍ୱ ରଖଛିୁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୋରତକର 
ସଂକ୍ରମଣମକୁ୍ କହଉଥବିୋ କଲୋ�ଙ୍କ ହୋର 93.52 
ଶତୋଂଶ� ୁବୃଦି୍ ପୋଇଛି । 

କମୋନା ପାଇ ଁଆୟୁମେ୍ଯେ
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ �କରୋନୋ 

ମହୋମୋରୀ ସମୟକର କଦଶର ଭବିରୟୁତ 
ଆବଶୟୁ�ତୋ ପୋଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଥବିୋ ଦୁଇଟି ଆୟୁକବ୍ଯଦ 
ଅନୁଷୋ୍ନ� ୁ �ୋତି ଉକଦ୍ଶୟୁକର ଉତ୍ଗ୍ଯ �ରିଛନି୍ । 
କସଥମିଧ୍ୟରୁ କଗୋଟିଏ କହଲୋ ଗ�ୁରୋଟର �ୋମନଗର 
ସି୍ତ ଆୟୁକବ୍ଯଦ ଶକି୍ଷୋ ଓ ଗକବରଣୋ ପ୍ରତିଷୋ୍ନ 
(ଆଇଟିଆରଏ) ଏବଂ ଅନୟୁଟି କହଲୋ ରୋ�ସ୍ୋନର 
�ୟପରୁସି୍ତ �ୋତୀୟ ଆୟୁକବ୍ଯଦ ପ୍ରତିଷୋ୍ନ । ପଞ୍ଚମ 
ଆୟୁକବ୍ଯଦ ଦିବସ ପୋଳନ ଅବସରକର ନକଭମ୍ବର 
13 ତୋରିଖକର ଏହ ି ଦୁଇ ଅନୁଷୋ୍ନ� ୁ କଲୋ�ୋପଥିତ 
�ରୋ�ୋଇଛି । ରଳିତବର୍ଯ କସକପଟମ ୍ବର ମୋସକର 
ଭୋରତର ଆୟୁକବ୍ଯଦି� ସୋମଗ୍ୀର ରପ୍ୋନୀ ପରିମୋଣ 
45 ଶତୋଂଶ ବଢିଛି ।  

ସକ୍ରୟି ସଂକ୍ରେଣ ହ୍ାସ 
ପାଇ ଁନେିନ୍େ ପ୍ରୟାସ 

93.52 %

1.47%
ଆମୋଗ୍ୟ ହାେ 

େତୁୃ୍ୟହାେ 
ଏରାଏ ଁ ମୋଟ ମଟଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 
12,65,42,907

ସସୁ୍ ମହାଇଥେିା ମୋଗ୍ରୀ- 83,35,109
ଲୋବକରକଟୋରୀ ସର�ୋରୀ -1157| ଘକରୋଇ - 956

ସକ୍ରୟି ସଂକ୍ରେିତ  
4,46,805

ମୋଟ ମୋଗ୍ରୀ
89,12,704 

ଦୁଇଗ� 
ଦୂରତ୍ୱ

�ବ୍ ତ� ଦବୋଇ ନହ,ି ତବ୍ ତ�୍  ଢିଲୋଇ ନହି

କମରୋ ଆପ�ୋ ସରୁକ୍ଷୋ �ବର (ମୋସ୍) ବୟୁବହୋର େଳକର ଭୋରତକର ସକି୍ରୟ �କରୋନୋ 
ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖୟୁୋ ହ୍ୋସ ପୋଉଛି ଏବଂ ଏହୋ 4.5 ଲକ୍ଷ ତଳ�ୁ ଖସିଛି 

�କରୋନୋ ପରୀକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁନୂଆ କମସିନ
ଭାେତ୍ରୀୟ ମେଡିକାଲ ଗମେରଣା ପେିରେ (ଆଇସିଏେ ୍ଆେ) କମୋନା 
ମଟଷ୍ଟ ପାଇ ଁଏକ ନୂଆ ମେସିନକୁ ଅନୁେତ ିପ୍ରୋନ କେିଛ ି। ଆଇଆଇଟି 
ଖଡ୍ ଗପେୁ ଦ୍ାୋ େକିଶତି ମହାଇଥେିା ଏହି ମେସିନେ ନାେ େଖାରାଇଛ ି
‘ମକାଭିୋ’ । ଏହାେ ୋେ କେ ୍ ଏେଂ ଏହାକୁ ମଗାଟିଏ ସ୍ାନେୁ ଅନ୍ୟ 
ସ୍ାନକୁ ସହଜମେ ମନଇମହେ । କମୋନା ଭୂତାଣ ୁ ସଂକ୍ରେଣକୁ 
ନିଭୁ୍ଯଲଭାମେ ଠାେ କେିୋ ପାଇ ଁ ଏଥମିେ ଆ�ନୁିକ େ୍ୟେସ୍ା େହିଛ।ି 
ଏହାେ ୋେ ୋତ୍ର 5000 ଟଙ୍କା ଏେଂ ଏଥପିାଇ ଁମରଉ ଁମଟଷ୍ଟ କିଟ ୍ସ େକିଶତି 
ମହାଇଛ ିତାହାେ େଲୂ୍ୟ ପ୍ରାୟ 500 ଟଙ୍କା । େ୍ୟାପକ ପେ୍ରୀକ୍ା ନିେ୍ରୀକ୍ା 
ପମେ ଏହି ମେସିନକୁ ଆଇସିଏେ ୍ଆେ ଅନୁମୋେନ କେି ସାଟ୍ଦିଫିମକଟ 
ପ୍ରୋନ କେିଛ ି। ଏହା ସଲୁଭ ଓ ସହଜମେ େ୍ୟେହାେ ଉପମରାଗ୍ରୀ । ଏକ 
ଘଣ୍ା େଧ୍ୟମେ ଏହା ପେ୍ରୀକ୍ାେ େିମପାଟ୍ଯ ମୋଗ୍ରୀ ୋ ତାଙ୍କ ସଂପକ୍ଯ୍ରୀୟଙ୍କ 
ମୋୋଇଲ ମଫାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇୋମେ ସେଥ୍ଯ ।

Figures as on  
November 18, 2020
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ଶକି୍ଶାଳ୍ରୀ

ସେୁକି୍ତ ୋଷ୍ଟଟ୍ର

ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀଙ୍କ ସର�ୋର କଦଶର �ଳ, ସ୍ଳ, ଆ�ୋଶ ସୀମୋ�ୁ ସରୁକି୍ଷତ 
ରଖବିୋ ପୋଇ ଁନିରନ୍ର ଉଦୟୁମ ରଳୋଇଛନି୍ । ଏଥମିଧ୍ୟକର ରହଛିି 7ଟି କଦଶ�ୁ 

ଛୁଇଥଁବିୋ 15000 �ିମି ସ୍ଳ ସୀମୋକରଖୋ ଓ 7500 �ିମି ଲମ୍ବ ସୋମଦୁ୍ରି� ସୀମୋକରଖୋ। 
ଗତ 6 ବର୍ଯ ମଧ୍ୟକର ସୀମୋର ସରୁକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁସର�ୋର ଏ� ଦୃଢ ଭିରି୍ଭୂମି ନିମ୍ଯୋଣ 

�ରିଛନି୍ । ଏଥସିହତି ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ବୋହନିୀର ସମସ୍ତ 3 ଅଙ୍ଗ�ୁ ଅତୟୁୋଧନିୁ� ଲଢୁଆ �ଦୁ୍ 
ବିମୋନ, ଘୋତ� କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନୟୁୋନୟୁ ସବ୍ଯୋଧନିୁ� ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକର ସଜି୍ତ �ରି ସଦୃୁଢ 

�ରୋ�ୋଇଛି । ଏହ ିପ୍ରୟୋସକର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଶୋସନର ଦଶ୍ଯନର କସହ ିକଗୋଟିଏ 
ଉଚ୍ଚୋରଣ- ‘ରୋଷ୍କ୍ ପ୍ରଥମ’ ଅଗ୍ୋଧ�ିୋର ପୋଇଛି । 

ଜଳ, ସ୍ଳ, ଆକାଶେ ସେୁକ୍ାମେ

ସଶସ୍ତ୍ରୋହନି୍ରୀ
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ଭୋରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ବୋହନିୀ ବିଶ୍ର କଶ୍ଷ ୍
ଶକି୍ଶୋଳୀ କସନୋ ମଧ୍ୟକର ଅନୟୁତମ। 
ଗତ କ�ଇବର୍ଯ ମଧ୍ୟକର ଭୋରତୀୟ କସନୋ 

ଏହୋର ଶକି୍ ଓ ସୋମଥ୍ଯୟୁକର ଉକଲ୍ଖନୀୟ ପ୍ରଗତି 
ହୋସଲ �ରିଛି । ଲଦୋଖର ଗଲୱୋନ ଉପତୟୁ�ୋ 
ସି୍ତ ପ୍ର�ତୃ ନିୟନ୍ତଣ କରଖୋକର ଦୁଃସୋହସି� �ୋ�୍ଯୟୁ 
ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କହଉ �ିମ ୍ବୋ ଅନୟୁୋନୟୁ ସୀମନ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କ 
ଅନୁପ୍ରକବଶର ମହୁକଁତୋଡ �ବୋବ ଅଥବୋ ପୋ�ସି୍ତୋନ 
ଭିତକର ଥବିୋ ଆତଙ୍କବୋଦୀ ଶବିିର ଉପକର ବିମୋନ 
ଓ ସ�ଥି�ୋଲ ଷ୍କ୍ୋଇ�, ପ୍ରକତୟୁ� କକ୍ଷତ୍କର ଭୋରତୀୟ 
କସନୋ ନି�ର ଅସୀମ ବିକ୍ରମ, ବୀରତ୍ୱ, ସୋହସି�ତୋ 
ଓ ପରୋ�ୋଷୋ୍ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ �ରିଛି । ଡିକସମ୍ବର 4କର 
କନୌ-ଦିବସ ଓ ଡିକସମ୍ବର 7କର ସଶସ୍ତ୍ରବୋହନିୀ ଦିବସ 
ଭୋରତ ପୋଳନ �ରୁଥବିୋକବକଳ ଆମ �ବୋନମୋକନ 
ଭବିରୟୁତକର ସମଖୁୀନ କହବୋ�ୁ ଥବିୋ ଆହ ୍ବୋନ, 
କସମୋନଙ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୋମରି� ଲକ୍ଷୟୁ 
ପରୂଣ ପୋଇ ଁସର�ୋରଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀ�ୋରବଦ୍ତୋ� ୁଆ�ଳନ 
�ରିବୋର ଆବଶୟୁ�ତୋ ରହଛିି । 

ବୋରମ୍ବୋର ଆମ କସନୋ ପ୍ରମୋଣ �ରିକଦଇଛି କ� 
ଏହୋ 1962ର ମୋନସି�ତୋରୁ ଉପର� ୁ ଉଠଛିି ଏବଂ 
ଶୋନି୍ ପୋଇ ଁଏହୋର ଅଙ୍ଗୀ�ୋର�ୁ ଏ� ଦୁବ୍ଯଳତୋଭୋକବ 
ଗ୍ହଣ �ରିବୋ ଠ�ି ୍ ନୁକହ ଁ । 2020 �ଲୁୋଇ 3କର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ ଦୃଢତୋର ସହତି 
�ହଥିକିଲ କ� ବିସ୍ତୋରବୋଦୀ �ଗୁର ଅବସୋନ ଘଟିଛି 
ଏବଂ ସମଗ୍ ବିଶ୍ ବି�ୋଶ ଆଡ� ୁଗତି �ରୁଛି। ଆମ 
ବୀର �ବୋନମୋନଙ୍କର ସୋହସି�ତୋ�ୁ ପ୍ରଶଂସୋ �ରି 
କସ �ହଥିକିଲ କ�, ‘ହ�ୋର ହ�ୋର ବର୍ଯଧରି ଅକନ� 
ଆକ୍ରମଣ�ୋରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅତୟୁୋରୋର�ୁ 
ପ୍ରତିହତ �ରିଥବିୋ କସହ ିଭୋରତ ଭୂମିର ଆପଣମୋକନ 
ହି ଁପ୍ର�ୃତ ନୋୟ� । ଏହୋ ହି ଁଆମର ପରିରୟ ।

ଆକମ କସହ ିକଲୋ� �ିଏ ବଂଶୀଧୋରୀ ପ୍ରଭୁ �ଷୃ୍ଣଙୁ୍କ 
ପ�ୂୋ �ରନି୍ । ଆକମ ମଧ୍ୟ କସହ ିକଲୋ� କ�ଉମଁୋକନ 
ସଦୁଶ୍ଯନ ରକ୍ରଧୋରୀ �ଷୃ୍ଣଙୁ୍କ ଏ� ଆଦଶ୍ଯଭୋକବ 
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ହେ୍  କାେ ମେଶମକ ନାେ ୍’

l  ପ୍ରତିରକ୍ଷୋର 3 ବୋହନିୀ- ସ୍ଳକସନୋ, ବୋୟୁକସନୋ ଓ କନୌକସନୋ ମଧ୍ୟକର 
ଅଧ�ି ଉର୍ମ ସମନ ୍ବୟ ପ୍ରତିଷୋ୍�ୁ ନିଶି୍ତ �ରିବୋ ପୋଇ ଁ ସର�ୋର 
�କଣ ରିେ୍  ଅେ୍  ଡିକେନ ୍ସ ଷ୍ୋେ୍  ବୋ ସିଡିଏସ ୍ ନି�କୁ୍ �ରିଛନି୍ । 
ଦୀଘ୍ଯ�ୋଳ ଧରି ଏହ ିବୟୁବସ୍ୋଟି �ୋ�୍ଯୟୁ�ୋରୀ କହୋଇପୋରୁ ନ ଥଲିୋ। 
କ�କନରୋଲ ବିପିନ ରନ୍ଦ୍ର ରୋୱତ କଦଶର ପ୍ରଥମ ସିଡିଏସ ୍ଭୋକବ 
ନି�କୁ୍ କହୋଇଛନି୍। ଏହ ିପଦ ବୋ କରଙ୍କଟି 4 ତୋର�ୋ ବିଶଷି୍ ।

l	କସବୋ ନିବୃର୍ ଓ କସବୋକର ଥବିୋ ସୋମରି� �ମ୍ଯରୋରୀଙ୍କ 
ସମ୍ୋନୋକଥ୍ଯ ସର�ୋର ଏ� �ୋତୀୟ �ଦୁ୍ ସ୍ୋର� ନିମ୍ଯୋଣ �ରିବୋ 
ସହ 2019 କେବୃୟୋରୀ 25କର ଏହୋ�ୁ ରୋଷ୍କ୍ ଉକଦ୍ଶୟୁକର 
ଉତ୍ଗ୍ଯ �ରିଛନି୍ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ 
ଉଦ୍ ଘୋଟିତ ଏହ ି�ଦୁ୍ ସ୍ୋର� ବୋ ୱୋର କମକମୋରିଆଲର 16ଟି 
ପ୍ରୋରୀରକର 26 ହ�ୋର �ବୋନଙ୍କ ନୋମ କଲଖୋ �ୋଇଛି ।

l	କସନୋର 3 ବୋହନିୀକର ମହଳିୋ କସୈନି�ମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱର 
ସକୁ�ୋଗ ମିଳିଛି । 

l ମହୋ�ୋଶକର କ�କ�ୌଣସି ଉପଗ୍ହ�ୁ ଆକ୍ରମଣ �ରି 
ଖସୋଇକଦବୋର ଦକ୍ଷତୋ ଭୋରତ ହୋସଲ �ରିଛି । 

ଅନୁସରଣ �ରିଥୋଉ।’
ଭୋରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ବୟୁବସ୍ୋକର ଗତ 6 ବର୍ଯ ମଧ୍ୟକର 

କହୋଇଥବିୋ ଏହ ି ପରିବର୍୍ଯନ ସହ� ନ ଥଲିୋ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 
ଭୋରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ବୋହନିୀ� ୁଅଧ�ି ସଦୃୁଢ �ରି ଏ� ଲଢୁଆ, 
ଦୁଦ୍୍ଯର ବୋହନିୀକର ପରିଣତ �ରିବୋ ମଧ୍ୟ ସୋଧ୍ୟୋତୀତ ଥଲିୋ । 
ଏସବୁ� ୁ ଠ�ି ୍ଠୋ� ୍ �ରି ପ୍ରତିରକ୍ଷୋବୋହନିୀର �ବୋନମୋନଙ୍କ 
ମକନୋବଳ�ୁ ଉଚ୍ଚ ରଖବିୋ ବିକଶର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ କହୋଇଥଲିୋ । 
ଏସବୁ କକ୍ଷତ୍କର ସର�ୋର ସେଳ କହୋଇଛନି୍ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର ଏହ ି6 ବର୍ଯ ମଧ୍ୟକର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ 
କକ୍ଷତ୍କର �କଥଷ୍ �ିଛି ପ୍ରଗତି ସୋଧତି କହୋଇଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ 
ବୋହନିୀ� ୁ ଉପ�କୁ୍ ରଣକ�ୌଶଳ ନିଦ୍୍ଯୋରଣ ଏବଂ ତୋହୋର 
ରୂପୋୟନ ପୋଇ ଁ ଆବଶୟୁ� ଅନୁମତି ପ୍ରଦୋନ �ରୋ�ୋଇଛି । 
କସମୋକନ କ�କତକବକଳ କ�ଉଠଁ ି�ି ପ୍ର�ୋର ରଣନୀତି ଗ୍ହଣ 
�ରିକବ ତୋହୋ ବୋଛିବୋର ସକୁ�ୋଗ କସମୋନଙୁ୍କ ମିଳିଛି ।

ଅତୟୁୋଧନିୁ� କଟକ ୍୍ନୋଲ�ଠିୋରୁ ଆରମ୍ଭ �ରି ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ 
ଉପ�ରଣ କ୍ରୟ କକ୍ଷତ୍କର ସର�ୋର ବିକଶର ଆଗ୍ହର 
ସହ �ୋ�୍ଯୟୁ �ରୁଛନି୍ । କଦଶକର ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ 
ଭିରି୍ଭୂମି ନିମ୍ଯୋଣ �ରୋ�ୋଉଛି । ଲଢୁଆ କ�ଟ୍  ବିମୋନଠୋରୁ 
ଆରମ୍ଭ �ରି �ଦୁ୍ �ୋହୋ� ନିମ୍ଯୋଣ �ୋ�୍ଯୟୁ ଦ୍ରୁତଗତିକର ଆକଗଇ 
ରୋଲିଛି । ବିକଦଶରୁ �ିଣୋ �ୋଉଥବିୋ 101 ପ୍ର�ୋର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ 
ଉପ�ରଣ� ୁପ�୍ଯୟୁୋୟକ୍ରକମ ପରିହୋର �ରିବୋ ସହତି କସସବୁର 
ବି�ଳ୍ପ କଦଶକର ତିଆରି �ରିବୋ ପୋଇ ଁ ସର�ୋର କ�ଉ ଁ
ନିଷ୍ପରି୍ କନଇଛନି୍ କସଥରୁି ଏ କକ୍ଷତ୍କର ସର�ୋରଙ୍କ ନିଷୋ୍ ଓ 
ସକି୍ରୟତୋର ପ୍ରମୋଣ ମିକଳ । ବନୁ୍ଧ�ଠୋରୁ କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ଏମିତି 
ଅକନ� ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଆମଦୋନୀ� ୁ ପ�୍ଯୟୁୋୟକ୍ରକମ ପରିହୋର 
�ରୋ�ୋଉଛି । 

ଏ� ସମନ ୍ବତି ୱୋରରୁମ ୍ ନିମ୍ଯୋଣ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ସହତି ନୂଆ ୱୋର 
ଥଏିଟର ଏବଂ ନୂଆ �ଗୁର ଲକଢଇ ପୋଇ ଁନୂତନ �ଦୁ୍ବିଦୟୁୋ 
ଓ ଉପ�ରଣ ଦିଗକର ପ୍ରୟୋସ �ୋରି ରହଛିି । ଏଥପିୋଇ ଁ
କଟ� ୍କନୋଲ�କିର ନବସ�ୃନ ଅଗ୍ୋଧ�ିୋର ପୋଇଛି । ଭୋରତର 
ଉର୍ର ଦିଗକର ଥବିୋ ଘଣୃୟୁ ପକଡୋଶୀ ନିରନ୍ରଭୋକବ 
ଆତଙ୍କବୋଦ ରପ୍ୋନୀ �ରି ଅସି୍ରତୋ ସଷିୃ୍ �ରିବୋ�ୁ କ�ଉ ଁ
ଉଦୟୁମ �ରିଆସଛିୁ ଭୋରତ ତୋହୋର ମହୁକଁତୋଡ �ବୋବ 
କଦଉଛି ଏବଂ ଏଥରୁି କଦଶର ରଣନୀତିକର ପରିବର୍୍ଯନ ସ୍ପଷ୍ 
ସରୂତି କହଉଛି ।

କସହଭିଳି ଆଉ ଏ� ପକଡୋଶୀର ବିସ୍ତୋରବୋଦୀ ଆକ୍ରମଣୋତ୍ମ� 
ଉଦୟୁମ�ୁ ଭୋରତୀୟ �ବୋନମୋକନ ବିେଳ �ରିଛନି୍ । 
ରୋ�କନୈତି� କନତୃମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ବୋହନିୀ� ୁସଂପରୂ୍୍ଯଭୋକବ 
ସମଥ୍ଯନ �ରୁଛି । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ମନ୍ତୀ ଇତିମଧ୍ୟକର 
ଲଦୋଖର ସୀମୋବର୍୍ଯୀ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦଶ୍ଯନ �ରିଛନି୍ । ଏହୋଦ୍ୋରୋ 
ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ବୋହନିୀର ଅଧ�ିୋରୀ ଓ �ବୋନମୋନଙ୍କର ମକନୋବଳ 
କ�ବଳ ଉଚ୍ଚ କହୋଇନୋହି ଁ, ଏହୋ ମଧ୍ୟ ସୀମୋ କସପଟକର ଥବିୋ 
ଆକ୍ରମଣ�ୋରୀଙ୍କ ପୋଇ ଁଉପ�କୁ୍ ସକନ୍ଦଶ ପଠୋଇଛି । 

�ମ ୁ�ଶ୍ମୀରଠୋରୁ ପବୂ୍ଯ ଲଦୋଖ ଓ ଉର୍ର ପବୂ୍ଯୋଞ୍ଚଳ ରୋ�ୟୁ 
ସମହୂ ପ�୍ଯୟୁନ୍ ସବ୍ଯତ୍ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶନୂୟୁ ସହନଶୀଳତୋ ନୀତି 
ଅବଲମ୍ବନ �ରୋ�ୋଉଛି । ଏ କକ୍ଷତ୍କର ଭୋରତର �ୋ�୍ଯୟୁୋନୁଷୋ୍ନ 
ଏ�ୋଧ�ିବୋର ପ୍ରଦଶଥିତ କହୋଇଛି । ଏହୋର ବୋର୍୍ଯୋ କହଉଛି- 
ଭୋରତ� ୁଉସ�ୁୋଇବୋ� ୁସୋହସ �ରନୋହି ଁ। 

2014 ପମେ ଭାେତ୍ରୀୟ ପ୍ରତେିକ୍ା ୋହନି୍ରୀେ 
ଆ�ନୁକି୍ରୀକେଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛମେ ନହିତି େଶ୍ଯନ ମହଲା

ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ
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ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସୋମଗ୍ୀ ଉତ୍ୋଦନ କମ�୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆ�ୁ କପ୍ରୋତ୍ୋହତି �ରିବୋ ପୋଇ ଁଉଦୟୁମ

l	ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଇ ଁ ଅତି ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ ଧରଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ଏବଂ କସୈନି�ଙ୍କ ପୋଇ ଁ ବୁକଲଟ ପ୍ରୁଫ �ୟୁୋକ�ଟ ଭଳି 
ଅତୟୁୋବଶୟୁ� ସୋମଗ୍ୀ ଭୋରତକର ଉତ୍ୋଦିତ କହଉଛି ।

l	ପ୍ରତିରକ୍ଷୋର ସବୁ ବୋହନିୀ ଓ ବିଭୋଗ�ୁ ଶକି୍ଶୋଳୀ �ରିବୋ 
ନିମକନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ଉତ୍ୋଦନ କକ୍ଷତ୍କର ଶତପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତୟୁକ୍ଷ 
ବିକଦଶୀ ପଞିୁ୍ଜ ନିକବଶ�ୁ ସର�ୋର ଅନୁକମୋଦନ �ରିଛନି୍ ।

l	ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସୋମଗ୍ୀ ଉତ୍ୋଦନ ଏବଂ ଘକରୋଇ କବପୋରୀଙୁ୍କ 
କପ୍ରୋତ୍ୋହତି �ରିବୋ ପୋଇ ଁ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଭୋରତ 
�ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମକର 52 ହ�ୋର କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର ଏ� ସ୍ତନ୍ତ 
�ୟୁୋପିଟୋଲ ବକ�ଟ�ୁ ଅନୁକମୋଦନ ମିଳିଛି ।

l	2018 କେବୃୟୋରୀକର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ �ରିଡର ସ୍ୋପନ 
ବିରୟକର କଘୋରଣୋ �ରୋ�ିବୋ ସହତି ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସମୋଗ୍ୀର 
ଉତ୍ୋଦନ ବୃଦି୍ �ରୋ�ୋଉଛି । ଏହ ିଦୁଇ �ରିଡର ଉର୍ର 
ପ୍ରକଦଶ ଓ ତୋମିଲନୋଡୁକର ସ୍ୋପନ �ରୋ�ୋଇଛି । ଏ 
କକ୍ଷତ୍କର 2025 ସଦୁ୍ୋ 35 ହ�ୋର କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର 
ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସମୋଗ୍ୀ ରପ୍ୋନୀ ଲକ୍ଷୟୁ ଧୋ�୍ଯୟୁ କହୋଇଛି ।

l ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସୋମଗ୍ୀ ଉତ୍ୋଦନ ପୋଇ ଁ ଶଳି୍ପ ଲୋଇକସନ ୍ସ 
ପ୍ରଦୋନ ବିଜ୍ଞପି୍ �ୋରି କହୋଇଛି । ଡିଆରଡିଓ ଏବଂ 
ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ଉତ୍ୋଦନ ବିଭୋଗ �ରିଆକର ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ଉତ୍ୋଦନ �ୋରଖୋନୋ ସ୍ୋପନୋ ପୋଇ ଁ ଘକରୋଇ ଉକଦୟୁୋଗ 
ଏବଂ ଷ୍ୋଟ୍ଯଅପ ୍ଗଡିୁ� ସହ �ଥୋବୋର୍୍ଯୋ ରୋଲିଛି । େୁୟୁରର 
ଇନ୍ େୟୁୋଣ୍ଟକ୍ି �ମ୍ବୋଟ କଭଇ�ିଲ ବୋ ଏେଆଇସିଭି ପ୍ର�ଳ୍ପ 
ପୋଇ ଁଆଗ୍ହୀ ପକ୍ଷଙ୍କଠୋରୁ ପ୍ରସ୍ତୋବ ଆହ ୍ବୋନ �ରୋ�ୋଇଛି ।

l	ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସୋମଗ୍ୀ ଉତ୍ୋଦନ ପ୍ରକି୍ରୟୋକର ସୋମିଲ କହବୋ�ୁ 
କ୍ଷଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉକଦୟୁୋଗଗଡିୁ�ୁ କପ୍ରୋତ୍ୋହତି �ରିବୋ 
ନିମକନ୍ ଆଏକଡକ୍ସ ଆପ ୍ ଆରମ୍ଭ କହୋଇଛି ।    

l	ସର�ୋରଙ୍କ ଉଦୟୁମ କ�ୋଗୁ ଁ ଭୋରତ ଏକବ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସୋମଗ୍ୀ 
ରପ୍ୋନି କକ୍ଷତ୍କର ବିଶ୍କର ପଞ୍ଚବିଂଶ (25) ସ୍ୋନ ହୋସଲ �ରିଛି ।

45 ବର୍ଯର ପରୁୁଣୋ ତ୍ରୁଟି ସଂକଶୋଧତି କହଲୋ, ଏକବ କଗୋଟିଏ ରୋଙ୍କ କଗୋଟିଏ କପନସନ୍  !

�ନୁର ୍ ଭାେତେ ପ୍ରଥେ
ସ୍ୱମେଶ୍ରୀ ନେି୍ଦିତ କୋଣ

l	ଏହ ି କ�ୋ�ନୋକର କଗୋଟିଏ ରୋଙ୍କର ଅଧ�ିୋରୀମୋକନ ସମୋନ 
କପନସନ ପୋଇକବ । ଏ କକ୍ଷତ୍କର ଅବସର ସମୟ ବିରୋର� ୁନିଆ�ିବ 
ନୋହି ଁ । ଏହୋର ଅଥ୍ଯ �କର୍୍ଯଲ ପଦକର ଥବିୋ �କଣ ଅଧ�ିୋରୀ �ଦି 
1980କର ଅବସର କନଇଥକିବ କସ କ�ତି�ି କପନସନ ପୋଉଛନି୍ 
ଆ� ିଅବସର କନଉଥବିୋ �କଣ �କର୍୍ଯଲ କସତି�ି କପନସନ ପୋଇକବ।

l	1973କର ସର�ୋର କଗୋଟିଏ ରୋଙ୍କ କଗୋଟିଏ କପନସନ 
ନୀତି�ୁ ଉକଚ୍ଛଦ �ରିଥକିଲ । ଏହୋସହତି ତତ୍ୋଳୀନ ସର�ୋର 
କବସମୋରି� �ମ୍ଯରୋରୀଙ୍କ କପନସନ ବଢୋଇ କଦଇଥକିଲ। 
ଏହୋ େଳକର କ�ଉମଁୋକନ 58 ବର୍ଯକର ଅବସର କନକଲ 
କସମୋନଙ୍କ କପନସନ ସୋମରି� �ମ୍ଯରୋରୀଙ୍କ ତୁଳନୋକର 
30ରୁ 50 ଶତୋଂଶ ବୃଦି୍ ପୋଇଲୋ । ଏହୋଦ୍ୋରୋ କସୈନି�ମୋକନ 
କପନସନ କକ୍ଷତ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ସ୍ତ କହକଲ । 2009 କସକପଟମ ୍ବରକର 
ସପିୁ୍ରମକ�ୋଟ୍ଯ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ବୋହନିୀ ପୋଇ ଁକଗୋଟିଏ କରଙ୍କ କଗୋଟିଏ 
କପନସନ ନୀତି ପ୍ରବର୍୍ଯନ �ରିବୋ�ୁ ରୋୟ କଦକଲ । ଏସବୁ 
ଉଦୟୁମ ସକ୍ୱେ କସବୋ ନିବୃର୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ �ମ୍ଯରୋରୀମୋନଙ୍କର 

ଦୋବି 45 ବର୍ଯ ଧରି ପରୂଣ କହୋଇପୋରି ନ ଥଲିୋ ।
l	ପରିକଶରକର 2015 ନକଭମ୍ବର 7କର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 

କମୋଦୀ ତୋଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞୋ ପରୂଣ �ରିବୋ ସହତି କଗୋଟିଏ ରୋଙ୍କ କଗୋଟିଏ 
କପନସନ ବୟୁବସ୍ୋ ପିଛିଲୋଭୋକବ 2014 �ଲୁୋଇ 1ରୁ �ୋ�୍ଯୟୁ�ୋରୀ 
�କଲ । ଏ ପ�୍ଯୟୁନ୍ ପ୍ରୋୟ 42,700 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର ବକ�ୟୋ 
କପନସନ ଏବଂ ଭର୍ୋ ପ୍ରୋୟ 20,60,700 ପବୂ୍ଯତନ ସୋମରି� 
�ମ୍ଯରୋରୀ �ିମ ୍ବୋ କସମୋନଙ୍କ ପରିବୋର� ୁପ୍ରଦୋନ �ରୋ�ୋଇଛି ।

l ସହଦି କହୋଇଥବିୋ ସୋମରି� �ମ୍ଯରୋରୀଙ୍କ ପରିବୋର 
ସର�ୋରୀ କ୍ୋଟ୍ଯରକର ରହବିୋର କ�ଉ ଁ ନୀତି ଥଲିୋ 
ତୋହୋର ମିଆଦ�ୁ 3 ମୋସରୁ 1 ବର୍ଯ�ୁ ବଢୋଇ ଦିଆ�ୋଇଛି। 
କପନସନକଭୋଗୀ, ପବୂ୍ଯତନ ସୋମରି� �ମ୍ଯରୋରୀ ଏବଂ 
କସମୋନଙ୍କ ପରିବୋରବଗ୍ଯଙ୍କ ରି�ିତ୍ୋ ପୋଇ ଁ କ�କତ� 
ବଛୋବଛୋ ହସି୍ପଟୋଲର ତୋଲି�ୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରୋ�ୋଇଛି। 
ଏହସିବୁ ହସି୍ପଟୋଲକର ପବୂ୍ଯତନ କସନୋ �ମ୍ଯରୋରୀ,  
�ଣ୍ଟକ୍ିବୁୟୁଟୋରୀ ସ୍ୋସ୍ୟୁ ସି୍ମ ୍କର ରି�ିତ୍ୋ ସବୁିଧୋ ପୋଇକବ ।
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ସ୍ରୀୋନ୍ ସଡ଼କ ପ୍ରତଷିା୍ନ 
ସେୁକ୍ା ମସତୁ
ନେି୍ଯାଣ କେୁଛି

ମସନା: ଆତଙ୍କୋେ ଓ ସ୍ରୀୋନ୍ 
ଆହା୍ନେ େକୁାେଲିା ପାଇ ଁସୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ

l	ନି�ଟକର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଏ� ରିକପୋଟ୍ଯକର 138 କଦଶ 
ମଧ୍ୟରୁ ଭୋରତୀୟ କସନୋର ସ୍ୋନ ଶକି୍ସୋମଥ୍ଯୟୁ ଦୃଷି୍ରୁ 
ରତୁଥ୍ଯକର ରହଛିି, �ୋହୋର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ବକ�ଟ 3.37 
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ।   

l	ଅନୟୁତମ ଘୋତ� ରୋଇେଲ ଭୋକବ ପରିଗଣତି 
କହଉଥବିୋ ଏକ�-203 ଉର୍ର ପ୍ରକଦଶକର 
ଅକମଠକିର ଉତ୍ୋଦିତ କହବୋର ପ୍ରସ୍ତୋବ ରହଛିି ।କମ�୍  
ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆ �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମ ଅନୁସୋକର ଧନୁର ୍, କ�-9 
ବଜ୍ର, ସୋରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏମ ୍-777ଏ 2 ଅତିହୋଲୁ�ୋ 
ହୋୱ�ିର �ମୋଣ କସନୋକର ସୋମିଲ କହବୋ� ୁ�ୋଉଛି । 

l	ଭୋରତୀୟ କସନୋର �ବୋନମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁବୁକଲଟ ପ୍ରୁଫ୍  
�ୟୁୋକ�ଟର କଘୋର ଅଭୋବ ଥଲିୋ । ତୁରନ୍ ଘକରୋଇ 
କକ୍ଷତ୍ରୁ 1.86 ଲକ୍ଷ ଏଭଳି �ୟୁୋକ�ଟ �ିଣବିୋ�ୁ 
ସର�ୋର ଅନୁମତି ପ୍ରଦୋନ �ରିଥକିଲ । କସହଭିଳି 
�ରୁରି�ୋଳୀନ ଭିରି୍କର କସନୋ ପୋଇ ଁ25000 କ�ୋଟି 
ଟଙ୍କୋର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ କଗୋଳୋବୋରୁଦ କ୍ରୟ �ରୋ�ୋଇଛି । 

l	�ମ ୁ �ଶ୍ମୀରର ସକମ୍ବଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳକର ମତୁୟନ 
କହୋଇଥବିୋ �ବୋନମୋନଙ୍କ ନିରୋପର୍ୋ ଉପକର 
ସ୍ତନ୍ତ ଦୃଷି୍ ଦିଆ�ୋଉଛି । ସୋଞ୍ଜଆୁ ଗୋଡିକର 
ବୋରୁଦ ସଡୁଙ୍ଗ ବିକରୋଧୀ ବୟୁବସ୍ୋ ଥବିୋ ସରୁକ୍ଷୋ 
ଗୋଡି କହପୋ�ତକର କସୈନୟୁମୋନଙୁ୍କ ଗନ୍ବୟୁସ୍ଳ�ୁ 
ପଠୋଇବୋର ବୟୁବସ୍ୋ �ରୋ�ୋଉଛି ।

ପ୍ରତିେକ୍ା ଗମେରଣା ଏେଂ
ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷା୍ନ

ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ଗକବରଣୋ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷୋ୍ନ ବୋ ଡିଆରଡିଓର 
ସିଦ୍ୋନ୍ କହଲୋ ‘ବଲସୟୁ ମଲୂମ ୍ ବିଜ୍ଞୋନମ ୍’। ଏହ ି ସଂସ୍ତୃ 
ଉକି୍ର ଅଥ୍ଯ କହଲୋ ବିଜ୍ଞୋନ ଶକି୍ର ମଳୂ । ସଂ�ଟ �ୋଳକର 
ବଳ ରୋଷ୍କ୍�ୁ ସଶକ୍ �ରିଥୋଏ । ଏହ ିସିଦ୍ୋନ୍କର ଅନୁପ୍ରୋଣତି 
କହୋଇ ଡିଆରଡିଓ ନିରନ୍ର ଭୋରତୀୟ କସନୋ� ୁ ସଶକ୍ 
�ରିବୋ ପୋଇ ଁଉଦୟୁମ �ରୁଛି । ଏହୋର ସେଳତୋମୋନ କହଲୋ-

ସୀମୋନ୍ ସଡ଼� ପ୍ରତିଷୋ୍ନ ବୋ ବିଆରଓ କଦଶର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସୀମୋନ୍ 
ଅଞ୍ଚଳକର ସଡ଼� ନିମ୍ଯୋଣକର ଏ� ଉକଲ୍ଖନୀୟ ଭୂମି�ୋ ଗ୍ହଣ �ରୁଛି। 
�ମ ୁଓ �ଶ୍ମୀର, ଲଦୋଖ, ହମିୋରଳ ପ୍ରକଦଶ, ଉର୍ରୋଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜୋବ, ଆସୋମ, 
ରୋ�ସ୍ୋନ, ଅରୁଣୋରଳ ପ୍ରକଦଶ, ସିକି୍ମ, ମିକ�ୋରୋମ, ନୋଗୋଲୋଣ୍ଡ, ତ୍ିପରୁୋ 
ଏବଂ ଆଣ୍ଡୋମୋନ ନିକ�ୋବର ଭଳି ସୀମୋନ୍ବର୍୍ଯୀ ରୋ�ୟୁ ଓ କ�ନ୍ଦ୍ର ଶୋସିତ 
ଅଞ୍ଚଳକର ସଡ଼� ଓ କସତୁ ଆଦି ନିମ୍ଯୋଣ କକ୍ଷତ୍କର ବିଆରଓର କବଶ ୍ 
ଭଲ କର�ଡ୍ଯ ରହଛିି ।
l ଏହ ି ପ୍ରତିଷୋ୍ନ 1960 କମ 7କର ପ୍ରତିଷୋ୍ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ । ଏ 

ପ�୍ଯୟୁନ୍ ଏହୋ 60 ହ�ୋର �ିମିରୁ ଅଧ�ି ରୋସ୍ତୋ, 59,500 ମିଟର 
ଲମ୍ବର କଛୋଟବଡ ବିଭିନ୍ନ କସତୁ, 19ଟି ଏୟୋରଷ୍କ୍ିପ ୍ ଏବଂ 3ଟି 
ଟକନଲ ନିମ୍ଯୋଣ �ରିପୋରିଛି ।

l	ବିଆରଓ ମଧ୍ୟ 22000 �ିମି ଲମ୍ବ ସଡ଼�, 24000 ମିଟର ଲମ୍ବର 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ର�ୋର ସ୍ୋୟୀ କସତୁ,  5ଟି ଏୟୋରଷ୍କ୍ିପ ୍ ଏବଂ 3ଟି ଟକନଲର 
ରକ୍ଷଣୋକବକ୍ଷଣ ଦୋୟିତ୍ୱ ନିବ୍ଯୋହ �ରୁଛି । ସଂପ୍ରତି 6000 �ିମିର ସଡ଼�, 
2ଟି ଏୟୋରଷ୍କ୍ିପ ୍, 2ଟି ଟକନଲ ଏବଂ 16000 ମିଟର ଲମ୍ବର ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ର�ୋର ସ୍ୋୟୀ କସତୁର ନିମ୍ଯୋଣ �ୋ�୍ଯୟୁ ଏହ ିସଂସ୍ୋ ଦ୍ୋରୋ ରୋଲିଛି ।

l ବିଆରଓ 2018-19 ତୁଳନୋକର 2019-20 ବର୍ଯକର 30 ଶତୋଂଶରୁ 
ଅଧ�ି ସଡ଼� ଓ କସତୁର ବି�ୋଶ �ୋ�୍ଯୟୁ �ରିବୋକର ସେଳ କହୋଇଛି।                 

l	2008ରୁ 2014 ମଧ୍ୟକର ବିଆରଓ ରଣକ�ୌଶଳ ଦୃଷି୍ରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
3600 �ିମି ଲମ୍ବ ସଡ଼�ର ବି�ୋଶ �ରିଛି । 2014ରୁ 2020 
ମଧ୍ୟକର ଏହ ିସଂସ୍ୋ 4700 �ିମି ଲମ୍ବ ସୋମରି� ଦୃଷି୍ରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
ସଡ଼� ନିମ୍ଯୋଣ �ରିଥଲିୋ ।

l	2008ରୁ 2014 ମଧ୍ୟକର ବିଆରଓ 7270 କସତୁ ନିମ୍ଯୋଣ 
�ରିଥବିୋକବକଳ 2014ରୁ 2020 ମଧ୍ୟକର ଏହୋ 14,953 କସତୁ 
ନିମ୍ଯୋଣ �ରିବୋକର ସେଳ କହୋଇଛି ।

l	କରୋହତଙ୍ଗ ପୋସ ୍କର ନିମ୍ଯୋଣୋଧୀନ ଥବିୋ 9 �ିମି ଲମ୍ବ ଅଟଳ 
ଟକନଲ ଏକବ �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ଷମ କହୋଇଛି । ଏହ ିଟକନଲ ନିମ୍ଯୋଣ ପୋଇ ଁ
2002କର ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆ�ୋଇଥଲିୋ । କତକବ 2014 ପକର ଏହୋର 
ନିମ୍ଯୋଣ �ୋ�୍ଯୟୁ ତ୍ୱରୋନ ୍ବତି କହୋଇଥଲିୋ । ଏକବ ଏହୋ ଗମନୋଗମନ 
ପୋଇ ଁସବ୍ଯସୋଧୋରଣଙ୍କ ନିମକନ୍ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କହୋଇଛି ।

l	ଏଲ୍ ଏସି ନି�ଟକର ଥବିୋ ସୋମରି� ଦୃଷି୍ରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଦରବୁ�୍ -
ସୋୟ�୍ -କଦୌଲତୋକବଗ ୍ ଓର୍ଲି  କରୋଡ଼ ଏକବ ଗମନୋଗମନ ପୋଇ ଁ  
ଉଦ୍ୋଟିତ କହୋଇଛି ।

l	2009ରୁ 2015 ମଧ୍ୟକର ବିଆରଓର ବକ�ଟ ଥଲିୋ 4 ହ�ୋର 
କ�ୋଟି। 2017-18କର ଏହୋ�ୁ 5400 କ�ୋଟି�ୁ ବୃଦି୍ 
�ରୋ�ୋଇଥଲିୋ। 2018-19କର ଏହୋ�ୁ ଆହୁରି ବୃଦି୍ �ରୋ�ୋଇ 
7000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ ରଖୋ�ୋଇଥଲିୋ । ଏକବ 2019-20କର 
ଏହି ବକ�ଟ 8000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋକର ପହଞ୍ଚିଛି । 2020-21 
ଆଥଥି� ବର୍ଯ ପୋଇ ଁ ବିଆରଓ ନିମକନ୍ 11000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର 
ବକ�ଟ ଅନୁକମୋଦନ ଲୋଭ �ରିଛି ।

ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ
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ୋୟୁମସନା: ଆକାଶେ ମଗୌେେ ମନୌମସନା: ମେଶେ 7,500 କେିି ଲମ୍ବ 
ସାେଦୁ୍କି ଉପକୂଳକୁ ସେୁକି୍ତ କେିଛି

l	ସର�ୋର 4.5 ପିଢିର 36 ରୋକେଲ ଲଢୁଆ �ଦୁ୍ ବିମୋନ 
�ିଣବିୋ�ୁ ବରୋଦ କଦଇଛନି୍ । କସଥମିଧ୍ୟରୁ ଏ ପ�୍ଯୟୁନ୍ 
8ଟି ବୋୟୁକସନୋର ହସ୍ତଗତ କହୋଇଛି । ଭୋରତ-ରୁରିଆ 
ସହକ�ୋଗର ନିମଥିତ ବ୍ରକ୍ୋସ ବିଶ୍ର ସବୁଠୁ ବିପଜ୍ନ� 
କକ୍ଷପୋଣୋସ୍ତ୍ର ବଗ୍ଯକର ସ୍ୋନିତ । 2017 କେବୃୟୋରୀକର 
ସେଳ ପରୀକ୍ଷୋ ପକର ଏହ ିକକ୍ଷପୋଣୋସ୍ତ୍ର�ୁ ସକୁଖୋଇ-30 
ଏମ ୍କ�ଆଇ �ଦୁ୍ ବିମୋନକର ଖଞ୍ଜୋ �ୋଇଛି । 

l	କମ�୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆକର କଦଶକର ତିଆରି କହୋଇଥବିୋ 
କତ�ସ ୍ ଲଢୁଆ ବିମୋନର କଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ୋଡ୍ଯନ 
ବୋୟୁକସନୋକର ସୋମିଲ କହୋଇଛି ।

l	ଆପୋରି ଏର୍ -64 ଇ କହଲି�ପଟର 2019କର 
ବୋୟୁକସନୋକର ସୋମିଲ କହୋଇଥଲିୋ । ଏକବ ଅଧ�ି 
ଓ�ନ ଉଠୋଇବୋ�ୁ ସକ୍ଷମ ରିନୁ�୍  କହଲି�ପଟର ମଧ୍ୟ 
ବୋୟୁକସନୋକର ସୋମିଲ କହୋଇଛି । ଏକବ ବିଶ୍ର 
ସବ୍ଯବୃହତ୍  �ୋକଗ୍ଯୋ ବିମୋନ କ୍ୋବମୋଷ୍ର ଭୋରତୀୟ 
ବୋୟୁକସନୋର ଅଂଶବିକଶର ମଧ୍ୟ ପୋଲଟିଛି ।

l	ରୁରିଆରୁ 12ଟି ନୂଆ ସକୁଖୋଇ-30 ଏବଂ 21ଟି ନୂଆ ମିଗ ୍-29 
�ଦୁ୍ ବିମୋନ �ିଣବିୋ ପ୍ରସ୍ତୋବ� ୁସର�ୋର ଅନୁକମୋଦନ �ରିଛନି୍। 
ବୋୟୁକସନୋକର ଥବିୋ ମିଗ ୍-29 ଲଢୁଆ ବିମୋନଗଡିୁ�ର 
ଉନ୍ନତି�ରଣ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଆରମ୍ଭ କହୋଇ�ୋଇଛି ।

l	ଏସ ୍-400 ବିଶ୍ର ସବୁଠୁ ଶକି୍ଶୋଳୀ ଏବଂ ସବ୍ଯୋଧନିୁ� ବୋୟୁ 
ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ବୟୁବସ୍ୋ । ରୁର ତିଆରି ଏହ ିଏୟୋର ଡିକେନ ୍ସ 
ସିଷ୍ମ �ିଣବିୋ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଆରମ୍ଭ କହୋଇଛି । ଆସନ୍ୋବର୍ଯ 
ଏହୋ ଭୋରତର ହସ୍ତଗତ କହବ ।

l	ଆସନ୍ୋ 8ରୁ 10 ବର୍ଯ ମଧ୍ୟକର କନୌବୋହନିୀର ଶକି୍ 4ଗଣୁ 
ବୃଦି୍ �ରିବୋ ପୋଇ ଁସର�ୋର ନିଷ୍ପରି୍ କନଇଛନି୍ । ଏଥକିର 
�ଦୁ୍ �ୋହୋ� ଓ ବୁଡୋ�ୋହୋ� ଆଦିର ସଂଖୟୁୋ ବୃଦି୍ �ରିବୋ�ୁ 
ଲକ୍ଷୟୁ ରଖୋ�ୋଇଛି ।

l	ବିଶ୍କର ଅତି ମୋରୋତ୍ମ� ବିକବରିତ କହଉଥବିୋ 6ଟି ସ୍ପଥିକନ 
ବୁଡୋ�ୋହୋ� ମୋ�ଗୋଓ ଁ ଡ�୍ ୟୋଡ୍ଯକର ତିଆରି �ରିବୋ 
ପ୍ର�୍ିରୟୋ ଆରମ୍ଭ କହୋଇଛି ।

l	ଆଇଏନ୍ ଏସ ୍ �ୋଳବରୀ, ଆଇଏନ୍ ଏସ ୍ �ରଞ୍ଜ, 
ଆଇଏନ୍ ଏସ ୍ ଖକଣ୍ଡରୀ ଏବଂ ଆଇଏନ୍ ଏସ ୍ ୱଗିର 
ଇତିମଧ୍ୟକର କନୌବୋହନିୀକର ସୋମିଲ କହୋଇଛି ।

l	ସିୱୋଲି�୍  କଶ୍ଣୀର �ଦୁ୍ �ୋହୋ� ନିମ୍ଯୋଣ �ରିବୋ �ୋ�୍ଯୟୁ 
କପ୍ରୋକ�୍ଟ ଏ ମୋଧ୍ୟମକର ଆରମ୍ଭ କହୋଇଛି ।  

l	6ଟି ପରମୋଣ ୁ ରୋଳିତ ବୁଡୋ�ୋହୋ� ହୋସଲ �ରିବୋ�ୁ 
କନୌବୋହନିୀର କ�ୋ�ନୋ ଅଛି । ଏହୋଛଡୋ କପ୍ରୋକ�୍ଟ 75 
ଅଧୀନକର ଏହ ିକଶ୍ଣୀର 24ଟି ବୁଡୋ�ୋହୋ� କନୌକସନୋକର 
ସୋମିଲ �ରିବୋର ପରି�ଳ୍ପନୋ ରହଛିି । 

l	ପ୍ରଥମ ଭୋରତୀୟ ବିମୋନବୋହୀ �ଦୁ୍ �ୋହୋ� ଆଇଏନ୍ ଏସ ୍ 
ବିକ୍ରୋନ୍ ଏକବ କ�ୋରିନ ସିପ ୍ୟୋଡ୍ଯକର ନିମ୍ଯୋଣୋଧୀନ । 
ଆସନ୍ୋବର୍ଯ ଏହୋ କନୌବୋହନିୀକର ସୋମିଲ କହବ । 
ବିକ୍ରୋନ୍କର ଏ� ସ୍କ୍ୋଡ୍ଯନ ମିଗ ୍-29 �ଦୁ୍ ବମିୋନ ମତୁୟନ 
�ରୋ�ିବ । ସୋମଦିୁ୍ର� �ଳସୀମୋର ସରୁକ୍ଷୋ ଓ ପଇତଁରୋ 
�ୋ�୍ଯୟୁକର ନିକୟୋ�ତି ପି-8-1 ବିମୋନ, ବ୍ର୍ସ ୍ ଏବଂ ହୋରପନ୍ୁ  
କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୋନ୍କର ମତୁୟନ କହବ ।            

ମସମ୍ଟେମ୍ବେ 7: ହୋଇପର୍ କସୋନି� ୍ କଟ�୍ କନୋଲ� ି କଡକମୋକନକଷ୍କ୍ସନ 
କଭଇ�ିଲ (ଏର୍ ଏସ ୍ଟିଡିଭି)ର ପରୀକ୍ଷୋ ।
କସପ ୍କଟମ୍ବର 22: ଅଭୟୁୋସର ସେଳ ପରୀକ୍ଷଣ- ହୋଇସି୍ପଡ୍  ଏକ୍ସପୋକଣ୍ଡବୁଲ 
ଏରିଏଲ ଟୋକଗ୍ଯଟ� ୁକଭଦ �ରିବୋକର ଏହୋ ସେଳ ।
ମସମ୍ଟେମ୍ବେ 23: କଲ�ର ଗୋଇକଡଡ, ଆଣି୍ଟଟୟୁୋଙ୍କ ଗୋଇକଡଡ 
କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର (ଏଟି�ଏିମ ୍)ର ପରୀକ୍ଷଣ ।
ମସପ ୍ମଟମ୍ବେ 23: 500 �ିମି ଦୂରତ୍ୱକର ଥବିୋ ଲକ୍ଷୟୁକଭଦ �ରିବୋ�ୁ 
ପଥୃ ୍ବୀ କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତୋ ପରୀକ୍ଷୋ ।
ମସମ୍ଟେମ୍ବେ 30: ବ୍ର୍ସ ୍ ସକେ୍ଯ ସ ଟୁ ସକେ୍ଯ ସ ସପୁରକସୋନି� ୍ �ରୁ୍� ୍ 
କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ରକର କଦଶୀ ବୁଷ୍ର ଓ ଏୟୋର କରେମ ଲଗୋ�ୋଇ କହୋଇଥବିୋ 
ପରୀକ୍ଷୋ ସେଳ ।

ଅମ ଟ୍ୋେେ 1: କଲ�ର ଗୋଇକଡଡ, ଆଣି୍ଟଟୟୁୋଙ୍କ ଗୋଇକଡଡ କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର 
(ଏଟି�ଏିମ ୍)ର ସେଳ ପରୀକ୍ଷୋ ।
ଅମ ଟ୍ୋେେ 3: ଅତୟୁୋଧନିୁ� କଶୌ�୍ଯୟୁ କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର, �ୋହୋ ଆଣବି� ଅସ୍ତ୍ର 
ବହନ �ରିବୋ� ୁସମଥ୍ଯ, ତୋହୋର ପରୀକ୍ଷୋ ସେଳ ।
ଅମ ଟ୍ୋେେ 5: ସପୁରକସୋନି� କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ସହୋୟତକର ପ୍ରକୟୋଗ 
�ରୋ�ୋଉଥବିୋ ଟକପ୍ଯକଡୋ ବୋ ସ୍ୋଟ୍ଯର ସେଳ ପରୀକ୍ଷଣ ।
ଅମ ଟ୍ୋେେ 9: ନୂଆ ପିଢିର ବି�ିରଣ ବିକରୋଧୀ କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ରୁଦ୍ରମ ୍ର 
ପରୀକ୍ଷୋ ସେଳ । ଏହୋ ସକୁଖୋଇ-30, ଏମ ୍କ�ଆଇ ଲଢୁଆ ବିମୋନରୁ 
ପ୍ରକୟୋଗ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ । ଭୋରତୀୟ ବୋୟୁକସନୋର ଏହୋ ପ୍ରଥମ ବି�ିରଣ 
ବିକରୋଧୀ ସ୍କଦଶୀ ନିମଥିତ କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ।
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ଆମେ ଶାନ୍ ିଓ ମ�ୈର୍ଯ୍ୟମେ େଶି୍ାସ 
କେୁ; କନି୍ତୁ ଏହା ନୂଆ ଭାେତ । 
େଶି୍କୁ ଏକଥା େୁଝେିାକୁ ପଡ଼ିେ

ଭୋରତୀୟ କସନୋ ବିଶ୍ର ଅନୟୁତମ ସବୁଠୁ ଶକି୍ଶୋଳୀ ଏବ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ବୋହନିୀ । ଏହୋର �ୋରଣ କହଲୋ ଗତ 
6ବର୍ଯ ମଧ୍ୟକର ସର�ୋର ବିଭିନ୍ନ ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ �ରି ଏ�ୋନ୍ବୋସକର ଥବିୋ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ କକ୍ଷତ୍�ୁ ଆଗ�ୁ ଆଣବିୋକର 
ସେଳ କହୋଇଛନି୍ । ଏ କକ୍ଷତ୍କର ଥବିୋ ପ୍ରତିବନ୍ଧ��ୁ ଦୂର �ରୋ�ୋଇଛି । ସୀମୋନ୍ର ସରୁକ୍ଷୋ ବୟୁବସ୍ୋ�ୁ ଦୃଢ 
ଭିରି୍ଭୂମି, ନବସ�ୃନ ଓ କଟକ୍୍ନୋଲ� ିମୋଧ୍ୟମକର ଅଧ�ି ମ�ଭୁତ �ରୋ�ୋଇଛି । ଏ�ଦୋ ଭୋରତ ପତିରକ୍ଷୋ ଉପ�ରଣ 
ଆମଦୋନୀ କକ୍ଷତ୍କର ପ୍ରମଖୁ ରୋଷ୍କ୍ଭୋକବ ପରିଗଣତି କହଉଥଲିୋ । ଏକବ �ିନ୍ତୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସୋମଗ୍ୀ ରପ୍ୋନୀ କକ୍ଷତ୍କର 
ଅଗ୍ଣୀ କଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଭୋରତ 25ତମ ସ୍ୋନକର ରହଛିି । ସୀମୋନ୍ବର୍୍ଯୀ ଅଞ୍ଚଳର ବି�ୋଶ ପୋଇ ଁସର�ୋର ସୋମଗି୍� 
ଆଭିମଖୁୟୁ ଗ୍ହଣ �ରି �ୋ�୍ଯୟୁ �ରୁଛନି୍ । କସ  ଅଞ୍ଚଳକର ବସବୋସ �ରୁଥବିୋ କଲୋ�ମୋନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର �ରିବୋ�ୁ 
କରଷ୍ୋ �ରୋ�ୋଉଛି । ନିଉ ଇଣି୍ଡଆ ସମୋରୋରର ଉପକଦଷ୍ୋ ସମ୍ପୋଦ� ସକନ୍ୋର �ୁମୋରଙୁ୍କ ଏ� ସୋକ୍ଷୋତ�ୋର କଦବୋ 
ଅସବରକର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ରୋ�ନୋଥ ସିଂହ ତୋଙ୍କର ବିରୋର ବୟୁକ୍ �ରିଛନି୍ ।

ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ରୋ�ନୋଥ ସିଂହଙ୍କ ସୋକ୍ଷୋତ�ୋର
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ସାେେିକ ଆହା୍ନେ େକୁାେଲିା ପାଇ ଁ ସେକାେ 
ନେିନ୍େଭାମେ ପ୍ରତେିକ୍ା ଭିରି୍ଭୂେିେ ଉନ୍ନତ ି କେୁଛନ୍ ି । ଏ 
ମକ୍ତ୍ରମେ ସେକାେଙ୍କେ ଆଉ ସେୁ କ’ଣ ଲକ୍୍ୟ େହଛି ି?

 ଆମ କସନୋ ଏବଂ କଦଶର ଅନୟୁୋନୟୁ ବୋହନିୀର �ବୋନମୋକନ 
ରୋଷ୍କ୍ର ନିରୋପର୍ୋ ବୟୁବସ୍ୋର କମରୁଦଣ୍ଡ । କସମୋକନ ଉଭୟ 
ସୀମୋନ୍ ଓ ଆଭୟୁନ୍ରୀଣ ନିରୋପର୍ୋ ରକ୍ଷୋ �ୋ�୍ଯୟୁକର ନିକୟୋ�ତି । 
�ଳ, ସ୍ଳ ଓ ଆ�ୋଶ ସୀମୋର ସରୁକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁ�ୋ�୍ଯୟୁରତ �ବୋନମୋନଙୁ୍କ 
ସବ୍ଯୋଧନିୁ� ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ�ୋଗୋଇ କଦବୋ� ୁନିରନ୍ର ଉଦୟୁମ ରୋଲିଛି । 
ଏଥପିୋଇ ଁଆଧନିୁ�ୀ�ରଣ ଓ ସଂକ�ୋ�ନ� ୁଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦୋନ �ରୋ�ୋଇ 
ସଂସ୍ୋରମୋନ �ୋ�୍ଯୟୁ�ୋରୀ କହଉଛି । ରେ୍ି  ଅେ୍  ଡିକେନ ୍ସ ଷ୍ୋେ୍  ବୋ 
ସିଡିଏସ ୍ ନି�କିୁ୍ ଏବଂ ଅନୟୁୋନୟୁ ଆବଶୟୁ� ସଂସ୍ୋର�ୁ ଅଗ୍ୋଧ�ିୋର 
ଦିଆ�ୋଇ କସଗଡିୁ� ୁ�ୋ�୍ଯୟୁ�ୋରୀ �ରୋ�ୋଉଛି । ସୀମୋନ୍ ଭିରି୍ଭୂମିର  

ସଦୃୁଢୀ�ରଣ ଦ୍ୋରୋ କ�ବଳ ସୋଧନ ବୟୁବସ୍ୋକର ଉନ୍ନତି ଘକଟ ନୋହି ଁ; 
ଏହୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ୋନୀୟ ଅଥ୍ଯନୀତିର ବି�ୋଶକର ସହୋୟ� କହୋଇଥୋଏ । 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀଙ୍କ ନିର୍୍ଯୋୟତ୍ମ� କନତୃତ୍ୱ ମୋଧ୍ୟମକର 
କ�କ�ୌଣସି ଆହ ୍ବୋନର ମ�ୁୋବିଲୋ �ରିବୋ ପୋଇ ଁସର�ୋର ସଂପରୂ୍୍ଯ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ । 2020 ଅକ ଟ୍ୋବର 3କର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ 
ମନୋଲିର ଦକି୍ଷଣ ପୋଶ୍କର୍ଯ ଥବିୋ ବିଶ୍ର ସବ୍ଯବୃହତ୍  ରୋ�ପଥ  
ସଡୁଙ୍ଗ ଅଟଳ ଟକନଲ�ୁ �ୋତି ଉକଦ୍ଶୟୁକର ଅପ୍ଯଣ �ରିଥକିଲ। 
9.02 �ିମି କଦୈଘ୍ଯୟୁର ଏହ ି ଟକନଲ େଳକର ମନୋଲିରୁ ଲୋହୁଲ୍  
ସି୍ପତି ଉପତୟୁ�ୋ ସହତି ସିଧୋସଳଖ ସଡ଼� କ�ୋଗୋକ�ୋଗ ସ୍ୋପନ 
କହୋଇଛି । ଏହୋ ମଧ୍ୟ ମନୋଲି ଓ ଲୋହୁଲ ସି୍ପତି ମଧ୍ୟକର ଭ୍ମଣ 
ସମୟ� ୁ3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟୋ ହ୍ୋସ �ରିପୋରିଛି । ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଲୋହୁଲ ସି୍ପତି 
ଉପତୟୁ�ୋ�ୁ ସବୁଦିନିଆ ସଡ଼� କ�ୋଗୋକ�ୋଗ ସ୍ୋପନ କହୋଇଛି । 
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୀମୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳକର ଆକମ ଅକନ� କସତୁ ଓ ସଡ଼� 
ନିମ୍ଯୋଣ �ୋ�୍ଯୟୁ କଶର �ରିଛୁ । ମୁ ଁ ଏଠ ି ଗରୁୁତ୍ୱର ସହ �ହବିୋ�ୁ 
ରୋକହ ଁ କ� ଦୂରଦୂରୋନ୍ ଅଗମୟୁ ଅଞ୍ଚଳକର ଭିରି୍ଭୂମିର ବି�ୋଶ 
ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ପ୍ରସୁ୍ତତି ବଢିବୋ ସହତି କସହ ିଇଲୋ�ୋର ସୋମୋ��ି, 
ଆଥଥି� ବି�ୋଶ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରୋନ ୍ବତି କହୋଇଥୋଏ ।

ସଜ୍ଦିକାଲ ଷ୍ଟଟ୍ରାଇକ ଓ ୋଲାମକାଟ ଏୟାେ ଷ୍ଟଟ୍ରାଇକ 
ୋଧ୍ୟେମେ ଭାେତ ତାହାେ ସାେଥ୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେଶ୍ଯନ କେିଛ ି। ଏଭଳି 
େୃଢ ନଷି୍ପରି୍ ପଛମେ ଭାେତେ େଚିାେ କ’ଣ ଥଲିା ?

 ସୀମୋପୋର ଆତଙ୍କବୋଦର ମ�ୁୋବିଲୋ �ରିବୋ ପୋଇ ଁ ଆମର 
ଆଭିମଖୁୟୁ କହଲୋ ନି�ର ସୋମଥ୍ଯୟୁ ବଳକର ଶୋନି୍ ପ୍ରତିଷୋ୍ 
�ରିବୋ।  ଆମର ସତ�୍ଯ �ବୋନମୋକନ ଆମ ପଶି୍ମ ପକଡୋଶୀର 
ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରୋୟ ଓ �ୋ�୍ଯୟୁ�ୁ ନିରନ୍ର ପ୍ରତିହତ �ରିଆସଛୁନି୍ । 
ଏହ ି ପକଡୋଶୀ ନି� କଦଶରୁ ଆତଙ୍କବୋଦୀଙୁ୍କ ଭୋରତ ମଧ୍ୟ�ୁ 
ଅନୁପ୍ରକବଶ �ରୋଇବୋ� ୁବୋରମ୍ବୋର ଉଦୟୁମ �ରୁଛି । ଏହୋ ଏ� 
ପରୁୁଣୋ ସମସୟୁୋ । ଦୁଭ୍ଯୋଗୟୁବଶତଃ ପୋ�ିସ୍ତୋନ ଏହ ିନୀତିକର ଅଟଳ 
ରହ ିଆତଙ୍କବୋଦ� ୁଏ� ରୋଷ୍କ୍ ନୀତିକର ପରିଣତ �ରିଛି । ଆକମ 
ଏ କକ୍ଷତ୍କର ଏ� ନିରବ ଦଶ୍ଯ� କହୋଇ ରହବିୋ� ୁପ୍ରସୁ୍ତତ କନୋହୁ।ଁ 
ଆମ ପଶି୍ମ ପକଡୋଶୀର ଏହ ି ଖଳ ଅଭିପ୍ରୋୟ� ୁ ଭଣ୍ଫୁ ର �ରିବୋ 
ପୋଇ ଁଆକମ ମଧ୍ୟ ବି�ଳ୍ପ ବୟୁବସ୍ୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରିଛୁ । ପଲୁୱୋମୋକର 
ସିଆରପିଏେ �ବୋନମୋନଙ୍କ ଉପକର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣୋ ପକର 
ଆକମ କସହ ିବି�ଳ୍ପ�ୁ ପ୍ରକୟୋଗ �ରିଥଲୁି । ଆଶୋ, ପୋ�ିସ୍ତୋନ ଏଭଳି 
ନୀତିର ବିେଳତୋ ସଂପ�୍ଯକର ପଶ୍ୋତୋପ �ରିଥବି । ଏହୋଛଡୋ 
ଆକମ ମଧ୍ୟ ବୋରୋମ ୍ବୋର �ହ ିଆସଛୁୁ କ� ଭୋରତ ତୋର ସୋବ୍ଯକଭୌମତ୍ୱ 
ଓ ଆଞ୍ଚଳି� ଅଖଣ୍ଡତୋ� ୁବ�ୋୟ ରଖବିୋ� ୁଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ।

ଭାେତେ ସାଂପ୍ରତକି ସାେେିକ େ୍ରୀେତ୍ୱ ଓ ମକୌଶଳ 
ପଛମେ ଗମେରଣା ଏେଂ ନମୋମ୍ମେରେ େମିଶର ଭୂେିକା 
େହଛି ି। ଏ ମକ୍ତ୍ରମେ ଆଉ ସେୁ କ’ଣ ନୂଆ ପେ୍ରୀକ୍ା ନେି୍ରୀକ୍ା 
ଓ ମରାଜନା ଅଛ ି?

 ଡିଆରଡିଓ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯରତୋ ଏବଂ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିମ୍ଯୋଣ 
କକ୍ଷତ୍କର କଦଶୀ �ୋରିଗରୀ ଜ୍ଞୋନକ�ୌଶଳକର ବିଶ୍ୋସ ରଖ ି�ୋ�୍ଯୟୁ 
�ରୁଛି । ଅଗି୍ ଓ ପଥୃ ୍ବୀ କଶ୍ଣୀର କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର, ହୋଲୁ�ୋ ଲଢୁଆ �ଦୁ୍ 
ବିମୋନ, କତ�ସ ୍, ମରଟି  ବୟୁୋକରଲ ରକ�ଟ ଲଞ୍ଚର, ପିନୋ�, ଏୟୋର 
ଡିକେନ ୍ସ ସିଷ୍ମ, ଆ�ୋଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ର�ୋର କରଡୋର ଏବଂ ନୋନୋବିଧ 

ଆେେ ସାେେିକ ଉପକେଣ ଆେୋନ୍ରୀ ଅ�କି 
କେିମଲ ମେଶେ ପ୍ରତେିକ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଅ�କି 

େଜଭୁତ ମହେ । ଆେକୁ େଧ୍ୟ େମନ େଖେିାକୁ 
ପଡିେ ମର େ୍ରୀଘ୍ଯକାଳ �େି ପ୍ରତେିକ୍ା ଉପକେଣ 

କ୍ରୟ କେି ମକୌଣସି ମେଶ ଏକ େହାଶକି୍ 
ମହାଇପାେିେ ନାହି ଁ। ମତଣ ୁଏ େଗିମେ 

ସେକାେ ନେିନ୍େ କାର୍ଯ୍ୟ କେୁଛନ୍ ିଏେଂ ତାହାେ 
ଫଳ େଧ୍ୟ େୃଶ୍ୟୋନ ମହଉଛ ି।
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ଇକଲକ ଟ୍କ୍ୋନି� ୱୋରକେୟୋର ସିଷ୍ମ ଆଦି ନିମ୍ଯୋଣ ଓ ବି�ୋଶକର 
ଏହ ି ସଂସ୍ୋର ଅବଦୋନ ଉକଲ୍ଖନୀୟ । କଦଶୀ �ୋରିଗରୀ 
ଜ୍ଞୋନକ�ୌଶଳକର ବି�ଶତି ଓ ନିମଥିତ ଏସବୁ ସୋମରି� ଉପ�ରଣ 
ଓ ବୟୁବସ୍ୋ ଭୋରତର ସୋମରି� ସୋମଥ୍ଯୟୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷତୋ ବୃଦି୍କର 
ସହୋୟ� କହୋଇଛି । ନି�ଟକର ଡିଆରଡିଓ କବୈଜ୍ଞୋନି�ମୋକନ 
ପିନୋ� ରକ�ଟର ପରିବଦ୍ଥିତ ସଂସ୍ରଣର ସେଳ ପରୀକ୍ଷୋ 
�ରିଛନି୍। ନୂଆ ପିଢିର ବି�ିରଣ ବିକରୋଧୀ  କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ରୁଦ୍ରମ ୍, 
ବ୍ରକ୍ୋସ, ହୋଇସି୍ପଡ୍  ଏ�୍ ସ୍ପୋକଣ୍ଡବୁଲ ଏରିଏଲ ଟୋକଗ୍ଯଟ (ହଟ୍ି )- 
ଅଭୟୁୋସ, ସପୁରକସୋନି� କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ସହୋୟତୋକର ପ୍ରକୟୋଗ 
�ରୋ�ୋଉଥବିୋ  ଟକପ୍ଯକଡୋ (ସ୍ୋଟ୍ଯ), କଲ�ର ଗୋଇକଡଡ ଟୟୁୋଙ୍କ 
ବିଧ୍ଂସୀ କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର (ଏଟି�ଏିମ ୍) ଏବଂ ତୃତୀୟ ପିଢିର ଟୟୁୋଙ୍କ 
ବିଧ୍ଂସୀ ଗୋଇକଡଡ କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ନୋଗ ଆଦି କସଥମିଧ୍ୟରୁ ଅନୟୁତମ। 

 ସ୍ରୀୋେର୍୍ଯ୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳମେ ନେିେଚ୍ଛନି୍ନଭାମେ ଉମର୍ଜନା 
ଲାଗି େହୁଛ ି। ଏରାେତ୍  ଭାେତ୍ରୀୟ ମସନା ସ୍ରୀୋ ମସପାେିେୁ 
ମହାଇଥଇୋ ମରମକୌଣସି େୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟେ େହୁମଁତାଡ 
ଜୋେ ମେୋମେ ସେଥ୍ଯ ମହାଇଛ ି । ଏ ମକ୍ତ୍ରମେ ଆେେ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ିକ’ଣ ?

କସକପଟମ ୍ବର 15କର ମୁ ଁ ଲଦୋଖସି୍ତ ଭୋରତର ପବୂ୍ଯ 
ସୀମୋର ସି୍ତି କନଇ କଲୋ�ସଭୋକର ଏ� ବିବୃରି୍ କଦଇଥଲିି । 
ରଳିତବର୍ଯ �ନ୍ୁ  15କର ଗଲୱୋନ ଉପତୟୁ�ୋକର ଭୋରତ ଓ ରୀନ 
କସୈନୟୁମୋକନ କ�ଉ ଁ ମହୁୋମଁହୁି ଁ ସି୍ତିକର ପହଞ୍ଚଥିକିଲ ତୋହୋର 
ବୋସ୍ତବ ସି୍ତି ସଂପ�୍ଯକର ମୁ ଁଏହ ି ବିବୃରି୍କର ଉକଲ୍ଖ �ରିଥଲିି । 
କସହ ିସମୟକର ଆମ �ବୋନମୋକନ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଉସ�ୁୋଣ �ୋ�୍ଯୟୁ 
ସକ୍ୱେ ସଂ�ମ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ �ରିଥକିଲ । କ�କତକବକଳ କଦଶର 

ଆଞ୍ଚଳି� ଅଖଣ୍ଡତୋ ରକ୍ଷୋ ଦର�ୋର କହଲୋ କସକତକବକଳ ଆମ 
କସୈନୟୁମୋକନ ସମୋନ କଶୌ�୍ଯୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ �ରିଥକିଲ ।
କସହ ିସି୍ତିର ସମୋଧୋନ ଆକଲୋରନୋ ମୋଧ୍ୟମକର �ରିବୋ�ୁ ଆକମ 
ଆଗ୍ହୀ । କସଥପିୋଇ ଁରୀନ ସହ ସୋମରି� ଓ �ଟୂକନୈତି� ସ୍ତରକର 
ଆକଲୋରନୋ ରୋଲିଛି । ନକଭମ୍ବର 6 ତୋରିଖକର ଅଷ୍ମ ପ�୍ଯୟୁୋୟ 
ଭୋରତ-ରୀନ କ�ୋର୍  �ମୋଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ କବୈଠ� ରୁଶଲୁକର 
ଅନୁଷ୍ିତ କହୋଇଥଲିୋ । ଦୁଇକଦଶର କନତୋମୋକନ କ�ଉ ଁ
ବୁଝୋମଣୋକର ପହଞ୍ଚକିବ ତୋହୋ� ୁଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଷୋ୍ର ସହ �ୋ�୍ଯୟୁ 
�ରିବୋ�ୁ ରୋ� ିକହୋଇଥକିଲ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନି� ନି�ର 
କସୈନୟୁ ସୋମନ୍� ୁସୀମୋନ୍ର ଆଗଆୁ ଅଞ୍ଚଳକର ସଂ�ମ ଆରରଣ 
�ରିବୋ ସହ ଭୁଲ ବୁଝୋମଣୋ ଓ ନିଷ୍ପରି୍ରୁ ଦୂକରଇ ରହବିୋ� ୁରୋ� ି
କହୋଇଥକିଲ । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖବ୍ୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏ� ପ�୍ଯୟୁୋୟ 
ଆକଲୋରନୋ ପୋଇ ଁରୋ� ିକହୋଇଛନି୍ ।

ସ୍ରୀୋ େେିାେେ ସୋ�ାନ ମକ୍ତ୍ରମେ ପେୂ୍ଯ ସେକାେଙ୍କେ କ’ଣ 
ସେୁ ତ୍ରୁଟି ଥଲିା ? ସୋ�ାନ ସଂପକ୍ଯମେ ଆପଣଙ୍କ େଚିାେ କ’ଣ ?  

   କଦଶର ଭବିରୟୁତର �ୋତୀୟ ନିରୋପର୍ୋ ନିମକନ୍ ଆକମ 4ଟି 
ନୀତି�ୁ ଗରୁୁତ୍ୱ କଦଉଛୁ । କସଥରୁି ପ୍ରଥମଟି କହଲୋ ବୋହୟୁ ଆକ୍ରମଣ 
ଓ ଆଭୟୁନ୍ରୀଣ ଆହ ୍ବୋନ ଦ୍ୋରୋ କଦଶର ଆଞ୍ଚଳି� ଅଖଣ୍ଡତୋ ଏବଂ 
ସୋବ୍ଯକଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଷିୃ୍ କହବୋ�ୁ ଥବିୋ ବିପଦର ମ�ୁୋବିଲୋ �ରିବୋ 
ପୋଇ ଁନି�ର ଦକ୍ଷତୋ ବୃଦି୍ �ରିବୋ । ଦି୍ତୀୟଟି କହଲୋ ଏ� ନିରୋପଦ 
ଓ ସି୍ର ଅବସ୍ୋ ସଷିୃ୍ ପୋଇ ଁଦକ୍ଷତୋ ନିମ୍ଯୋଣ ଦିଗକର ବ୍ରତୀ କହବୋ; 
�ଦ୍କ୍ରୋ ଭୋରତର ଅଥ୍ଯକନୈତି� ଅଭିବୃଦି୍ ତ୍ୱରୋନ ୍ବତି  କହବ । 
ତୃତୀୟ ନୀତିଟି କହଲୋ ସୀମୋ  ବୋହୋକର କ�ଉଠଁ ିଆମର କଲୋକ� 
ବସବୋସ �ରୁଛନି୍ ଏବଂ କ�ଉଠଁ ି ଆମର ନିରୋପର୍ୋ�ନିତ ସ୍ୋଥ୍ଯ 
ରହଛିି ତୋହୋ� ୁସରୁକି୍ଷତ ରଖବିୋ ପୋଇ ଁଆକମ ବଦ୍ପରି�ର ଏବଂ 
ରତୁଥ୍ଯ ଓ କଶର ନୀତିଟି କହଲୋ ଆକମ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୋସ �ରୁ କ� ଏ� 
କବୈଶ୍�ୃିତ ତଥୋ ଆନ୍ଃ ସଂକ�ୋ�ତି ପଥୃବିୀକର କଗୋଟିଏ କଦଶର 
ନିରୋପର୍ୋ�ନିତ ସ୍ୋଥ୍ଯ କଲୋ�ଙ୍କ ଭୋଗିଦୋରୀ ଓ ସୋବ୍ଯ�ନୀନ 
ନିରୋପର୍ୋ ସହତି ଆନ୍ଃ ସଂକ�ୋ�ତି ।

ଭୋରତର କବୈକଦଶ�ି ଓ ନିରୋପର୍ୋ ନୀତିର ସବୁଠୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
କବୈଶଷି୍ୟୁ କହଲୋ ଏହୋ ପକଡୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତିକର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦିଏ । 

ପ୍ରତେିକ୍ା େନ୍ତ୍ରୀ ମହୋ ପମେ ଆପଣ ତୁେନ୍ ସିଆମଚନ୍  
ଗସ୍ତ କେିଥମିଲ । ଆପଣ େଧ୍ୟ ରୋନୋନଙ୍କ ପେିୋେକୁ 
ଚଠି ିମଲଖେିାେ ପେମ୍ୋ ଆେମ୍ଭ କେିଛନ୍ ି। ଏ ସଂପକ୍ଯମେ 
ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତ ିକ’ଣ ?

  ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ମନ୍ତୀ ଦୋୟିତ୍ୱ କନବୋ ପକର ତୁରନ୍ 2019 
�ୁନ୍ କର ସିଆକରନ୍  ଗସ୍ତକର �ୋଇଥଲିି । ଆମ �ବୋନମୋକନ 
ଅତୟୁନ୍ ପ୍ରତି�ୂଳ ପୋଗ ଏବଂ ଅନୟୁୋନୟୁ ଅସବିୁଧୋ ସକ୍ୱେ କଦଶର 
ସୀମୋନ୍ର ସରୁକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁ�ିପରି ସୋହସର ସହିତ �ୋ�୍ଯୟୁ �ରୁଛନି୍ 
ତୋହୋ�ୁ ଅତି ନି�ଟରୁ କଦଖବିୋର ସକୁ�ୋଗ କମୋକତ ମିଳିଥଲିୋ। 
କସମୋକନ ସବୁ ପ୍ରତି�ୂଳ ସି୍ତି ସକ୍ୱେ ନି�ର କଦଶକପ୍ରମର 
ମହୋନ୍  ଦୋୟିତ୍ୱ ନିଷୋ୍ର ସହ ନିବ୍ଯୋହ �ରୁଛନି୍ । ମୁ ଁକସମୋନଙୁ୍କ 
ସୋଲୁୟୁଟ୍  �ଣୋଉଛି ।

ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ମନ୍ତୀ ରୋ�ନୋଥ ସିଂହଙ୍କ ସୋକ୍ଷୋତ�ୋର
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2014ଠୋରୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ ଏହ ିସଂପ�୍ଯର ପ୍ରତିଷୋ୍ 
ଓ ବି�ୋଶ ଘଟୋଇ ଏ� ଗଠନମଳୂ� ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସହଭୋଗିତୋ 
ଗଢି କତୋଳିବୋ� ୁବୟୁକି୍ଗତଭୋକବ ବିକଶର ଉଦୟୁମ �ରିଆସଛୁନି୍ । 
ପୋ�ିସ୍ତୋନ, ତୋହୋର �ୋ�୍ଯୟୁସରୂୀକର ଆତଙ୍କବୋଦ ବୃଦି୍�ୁ ଅଗ୍ୋଧ�ିୋର 
କଦଉଛି । କସଥପିୋଇ ଁପୋ�ିସ୍ତୋନ�ୁ ଛୋଡି ଭୋରତ ଆଉ ତୋର ସବୁ 
ପକଡୋଶୀଙ୍କ ସହ ସଂପ�୍ଯକର ଉନ୍ନତି ଆଣଛିି । 

ଆତ୍ମନଭି୍ଯେ ଭାେତ ଅଭିରାନମେ ସାେେିକ ଉପକେଣେ 
ଉତ୍ାେନକ ୁସ୍ୱମେଶ୍ରୀ କେିୋ ପାଇ ଁଭାେତେ ମରାଜନା କ’ଣ ? 

 କମ�୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆ�ୁ ଅଧ�ି ମ�ଭୁତ �ରିବୋ ପୋଇ ଁପ୍ରତିରକ୍ଷୋ 
କକ୍ଷତ୍� ୁ ଏ� ଅନୟୁତମ  ପ୍ରମଖୁ କକ୍ଷତ୍ଭୋକବ ସର�ୋର ରହି୍ଟ 
�ରିଛନି୍ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ୋ 5 ବର୍ଯ ମଧ୍ୟକର 35000 
କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସୋମଗ୍ୀ ରପ୍ୋନି ଲକ୍ଷୟୁ କଘୋରଣୋ �ରି ଏ 
କକ୍ଷତ୍କର ତୋଙ୍କର ମକନୋଭୋବ ସ୍ପଷ୍ �ରିକଦଇଛନି୍ ।

ଏହ ିଲକ୍୍ୟ ପମଥ:
 l ଏ ସଂକ୍ରୋନ୍ ଉତ୍ୋଦନ ଓ ରପ୍ୋନି କପ୍ରୋତ୍ୋହନ ନୀତିର ରଠିୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ 

�ରୋ�ୋଇଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସୋମଗ୍ୀ ଉତ୍ୋଦନ ଉକଦୟୁୋଗକର 
କସନୋର ଆବଶୟୁ�ତୋ� ୁ ଅଗ୍ୋଧ�ିୋର ଦିଆ�ୋଇଛି । 2025 
ସଦୁ୍ୋ 1.75 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର ବୋରଥି� �ୋରବୋର ପୋଇ ଁଏହ ି
ରଠିୋ ନୀତିକର ଲକ୍ଷୟୁ ରଖୋ�ୋଇଛି ।

l ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ମନ୍ତଣୋଳୟ 2020-21 ପୋଇ ଁପଞିୁ୍ଜଗତ ସୋମଗ୍ୀ ସଂଗ୍ହ 
ନିମକନ୍ ଉଦି୍ଷ୍ ବକ�ଟ�ୁ ଦୁଇଭୋଗକର ବିଭକ୍ �ରିଛି । 
ଏଥପିୋଇ ଁଘକରୋଇ  ଓ ବିକଦଶୀ ପଞିୁ୍ଜ ସଂଗ୍ହ ମୋଗ୍ଯ ନିଦ୍୍ଯୋରଣ 
�ରୋ�ୋଇଛି । ଏହୋଛଡୋ 52 ହ�ୋର କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର ଏ� ସ୍ତନ୍ତ 
ବକ�ଟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କହୋଇଛି । ଏଥକିର ରଳିତ ଆଥଥି� ବର୍ଯକର 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଭୋରତ କ�ୋ�ନୋକର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସୋମଗ୍ୀ ଉତ୍ୋଦନ 
ଓ ନିମ୍ଯୋଣ� ୁକପ୍ରୋତ୍ୋହତି �ରିବୋ ପୋଇ ଁପଦକକ୍ଷପ ନିଆ�ୋଇଛି ।

l  101ଟି ସୋମରି� ଉପ�ରଣ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମଦୋନୀ 
ଉପକର ସର�ୋର ନିକରଧୋକଦଶ ଲୋଗ ୁ�ରିବୋ ସହ କସ 
ସବୁ ସୋମଗ୍ୀ କଦଶୀ ଉତ୍ୋଦ�ଙ୍କଠୋରୁ �ିଣବିୋ�ୁ ନିଷ୍ପରି୍ 
କନଇଛନି୍। ଆସନ୍ୋ 5ରୁ 7 ବର୍ଯ ମଧ୍ୟକର ଭୋରତକର 
ଥବିୋ ବିଭିନ୍ନ କଦଶୀ ଉକଦୟୁୋଗରୁ  ପ୍ରୋୟ 4 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି 
ଟଙ୍କୋର ସୋମରି� ଉପ�ରଣ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର �ିଣବିୋ ପୋଇ ଁ
ଠି�ୋ କଦବୋ�ୁ କ�ୋ�ନୋ �ରୋ�ୋଇଛି । 

l	ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ କକ୍ଷତ୍କର ଆଉ ମଧ୍ୟ କ�କତ� ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଓ 
ଦୃଢ ସଂସ୍ୋର ବୟୁବସ୍ୋ ଗ୍ହଣ �ରୋ�ୋଇଛି । ଅକଟୋକମଟି�୍  
ରୁଟ୍ କର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ କକ୍ଷତ୍କର 74 ଶତୋଂଶ ପ୍ରତୟୁକ୍ଷ ବିକଦଶୀ 
ପଞି୍ଜ ନିକବଶର ସବିୁଧୋ ସଷିୃ୍ �ରୋ�ୋଇଛି । ଏହୋଛଡୋ ଉର୍ର 
ପ୍ରକଦଶ ଓ ତୋମିଲନୋଡୁକର ଡିକେନ ୍ସ �ରିଡର ସ୍ୋପନ ପୋଇ ଁ
ସର�ୋର ନିଷ୍ପରି୍ କନଇଛନି୍ ।

ଆେେ ଭେରି୍ୟତେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଉପମେ ଏହାେ କ ି ପ୍ରକାେ 
ପ୍ରଭାେ ପଡିେ ?

ସ୍ଭୋବି�ଭୋକବ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସୋମଗ୍ୀ ଆମଦୋନୀ ଉପକର 
ଆମର ନିଭ୍ଯରଶୀଳତୋ ହ୍ୋସ ପୋଇବ । ଏ� ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଶକି୍ 
କହବୋ�ୁ ଆ�ୋଂକ୍ଷୋ କପୋରଣ �ରୁଥବିୋ କ�ୌଣସି ରୋଷ୍କ୍ ଦୀଘ୍ଯ 
ସମୟ ପ�୍ଯୟୁନ୍ ବିକଦଶରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସୋମଗ୍ୀ �ିଣ ିତୋର  ଲକ୍ଷୟୁ 
ପରୂଣ �ରିପୋରିବ ନୋହି ଁ।

2018-19 େମଜଟମେ ମଘାରିତ ପ୍ରତେିକ୍ା କେିଡେେ 
ସି୍ତ ିକ’ଣ ?

ଉର୍ର ପ୍ରକଦଶ ଓ ତୋମିଲନୋଡୁକର ଏଭଳି କଗୋଟିଏ 
କଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ �ରିଡର ବି�ଶତି �ରିବୋ�ୁ ନିଷ୍ପରି୍ 
ନିଆ�ୋଇଥଲିୋ । ସର�ୋର ଇତିମଧ୍ୟକର ଉର୍ର ପ୍ରକଦଶକର 
6ଟି ଓ ତୋମିଲନୋଡୁକର 5ଟି ଶଳି୍ପୋଞ୍ଚଳ�ୁ ରିହ୍ଟ �ରିଛନି୍। 
କସଠୋକର ଏହି �ରିଡର ନିମ୍ଯୋଣ �ରୋ�ିବ । ଉର୍ର 
ପ୍ରକଦଶର ଡିକେନ ୍ସ �ରିଡର ଆରମ୍ଭ ସମୟକର କସଠୋକର 
3700 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ�ି ଟଙ୍କୋ ନିକବଶ କହବ କବୋଲି 
କଘୋରଣୋ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ । କସଥମିଧ୍ୟରୁ ଅଗଷ୍ 2020 
ସଦୁ୍ୋ 883 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ ନିକବଶ କହୋଇଥବିୋ �ଣୋପଡିଛି । 
ଉର୍ର ପ୍ରକଦଶ ସର�ୋର ମଧ୍ୟ ରଳିତବର୍ଯ ଡିକେନ ୍ସ-ଏକ୍ସକପୋ 
ଅବସରକର 23ଟି ବୁଝୋମଣୋପତ୍ ସ୍ୋକ୍ଷର �ରିଛନି୍ । ଉର୍ର 
ପ୍ରକଦଶର ଏହି ଡିକେନ ୍ସ �ରିଡରକର 50000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ 
ନିକବଶ କହବ କବୋଲି ଆଶୋ �ରୋ�ୋଉଛି ।

କସହଭିଳି ତୋମିଲନୋଡୁ ଡିକେନ ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍କ୍ଆିଲ �ରିଡର ପୋଇ ଁ
3100 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ�ି ଟଙ୍କୋ ନିକବଶ କଘୋରଣୋ �ରୋ�ୋଇଛି। 
ମୋଚ୍ଚ୍ଯ 2020 ସଦୁ୍ୋ କସଥମିଧ୍ୟରୁ 808 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର ନିକବଶ 
କହୋଇଥବିୋ ଖବର ମିଳିଛି ।  
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ଅଥ୍ଯବୟୁବସ୍ୋ� ୁ କପ୍ରୋତ୍ୋହତି �ରିବୋ ନିମକନ୍, କ�ନ୍ଦ୍ର 
ଅଥ୍ଯମନ୍ତୀ ଶ୍ୀମତୀ ନିମ୍ଯଳୋ ସୀତୋରମଣ ନକଭମ୍ବର 
12,2020 ତୋରିଖ ଦିନ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଭୋରତ 3.0 

ନୋମ� ଆଉଏ� �ିସି୍ତ କପ୍ରୋତ୍ୋହନ ପୟୁୋକ�� ୍ କଘୋରଣୋ 
�ରିଛନି୍ । ଏହ ିପ�୍ଯୟୁୋୟକର 2.65 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର ପଞିୁ୍ଜ 
ପ୍ରକବଶର ପ୍ରୋବଧୋନ ରହଛିି । ଏହ ିକଘୋରଣୋ �ରି ଅଥ୍ଯମନ୍ତୀ 
�ହଛିନି୍ କ� ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଭୋରତ ପୟୁୋକ�� ୍ 0.1 ଏବଂ 
0.2 କଘୋରଣୋ ଓ �ୋ�୍ଯୟୁ�ୋରୀ କହବୋ ପକର କଦଶର ଅଥ୍ଯ 
ବୟୁବସ୍ୋର ବି�ୋଶ ସରୂୀକର ଅଭିବୃଦି୍ କଦଖୋକଦଇଛି । କଦଶର 
ଷ୍�୍  ବ�ୋରକର କ୍ରମୋଗତ ଭୋକବ ଅଭିବୃଦି୍ ଘଟି ରୋଲିଥବିୋ 
କବକଳ ବୟୁୋଙ୍କମୋନଙ୍କକର ଋଣ କ�ୋଗୋଣ ଅଭିବୃଦି୍ ମଧ୍ୟ 5.1 
ପ୍ରତିଶତ କହୋଇଥବିୋ ଲକ୍ଷୟୁ �ରୋ�ୋଇଛି । କସହଭିଳି ରଳିତ 
ଆଥଥି� ବର୍ଯର ତୃତୀୟ କତ୍ୈମୋସି� ଅବଧକିର ଅଥ୍ଯବୟୁବସ୍ୋକର 
ସ�ୋରୋତ୍ମ� ଅଭିବୃଦି୍ ଘଟିବ କବୋଲି ଭୋରତୀୟ ରି�ଭ୍ଯ ବୟୁୋଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ଆ�ଳନ �ରୋ�ୋଇଛି ।

ସର�ୋରଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ କଘୋରଣୋ �ରୋ�ୋଇଥବିୋ ତିକନୋଟି�ୋ� 
ଆଥଥି� କପ୍ରୋତ୍ୋହନ �ିସି୍ତକର କମୋଟ 29.87 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି 
ଟଙ୍କୋର ପ୍ରୋବଧୋନ �ରୋ�ୋଇଛି �ୋହୋ� ି କଦଶର ସୋମଗି୍� 
ଘକରୋଇ ଉତ୍ୋଦ (�ଡିିପି)ର 15 ପ୍ରତିଶତ ସକଙ୍ଗ ସମୋନ । ଏହ ି
ନୂତନ ଆଥଥି� ପୟୁୋକ��କର କଦଶକର ଅଧ�ି �ମ୍ଯନି�କିୁ୍ ସଷିୃ୍ 
ପୋଇ ଁଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦୋନ �ରୋ�ୋଇଥବିୋ କବକଳ �ରିୃ, ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳ 
�ମ୍ଯନି�କିୁ୍ ଏବଂ ରିଅଲ ଇକଷ୍ଟ ଉପକର ବିକଶର ପଦକକ୍ଷପ 
ଗ୍ହଣ ସ�ୋକଶ ପ୍ରୋଧୋନୟୁ ଆକରୋପ �ରୋ�ୋଇଛି ।

ନୂତନ ପ୍ୟାମକଜ୍ 
ଆତ୍ମନଭି୍ଯେ ଭାେତ ମୋଜଗାେ ମରାଜନା
କ�ଉ ଁ�ମ୍ଯରୋରୀମୋନଙୁ୍କ ଇତି ପବୂ୍ଯରୁ ଭବିରୟୁନିଧ ିପୋଣ୍ ିକ�ୋ�ନୋକର 
ପଞି୍ଜ�ୃତ �ରୋ�ୋଇନଥଲିୋ ଏବଂ କ�ଉମଁୋନଙ୍କ ମୋସି� କବତନ 
15,000 ଟଙ୍କୋ ଠୋରୁ �ମ ୍, ଏକବ କସମୋକନ ଏହ ିକ�ୋ�ନୋରୁ ସେୁଳ 
ପୋଇପୋରିକବ । ଏଥପିୋଇ ଁସଂପକୃ୍  �ମ୍ପୋନୀ �ମ୍ଯରୋରୀ ଭବିରୟୁନିଧ ି
କ�ୋ�ନୋ ସଂସ୍ୋ (ଇପିଏେଓ) ସହତି ପଞି୍ଜ�ତୃ କହୋଇଥବିୋ ବୋଂଛନୀୟ। 
କ�ଉ ଁ�ମ୍ଯରୋରୀମୋନଙ୍କର ଗତ ଅଗଷ୍ ଠୋରୁ କସକପଟମ ୍ବର ମୋସ ପ�୍ଯୟୁନ୍ 
କ�ୌଣସି ରୋ�ିରି ନଥଲିୋ �ିନ୍ତୁ ପକର କସମୋକନ �ମ୍ଯରୋରୀ ଭବିରୟୁନିଧ ି
ପୋଣ୍କିର କ�ୋଗ କଦଇଛନି୍ କସମୋକନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିକ�ୋ�ନୋରୁ ଉପ�ତୃ 
କହୋଇପୋରିକବ । 2021 ମସିହୋ �ନୁ 30 ତୋରିଖ ପ�୍ଯୟୁନ୍ ଏହ ି
କ�ୋ�ନୋ ବଳବର୍ର ରହବି ।
ଏେମଜ୍୍ଯ ୍ସ ିମକ୍ରଡିଟ୍  ଲାଇନ ଗ୍ୟାମେଣି୍ ମରାଜନା
ଅଣ,ୁ କ୍ଷଦୁ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉକଦୟୁୋଗ (ଏମଏସଏମଇ), ବୟୁବସୋୟି� 
ସଂସ୍ୋ, ମଦୁ୍ରୋ ଋଣଗ୍ହୀତୋ ଏବଂ ବୟୁକି୍ଗତ ଭୋକବ ଋଣ କନଉଥବିୋ 

ବୟୁକି୍ବିକଶର (ନି�ର ବୟୁବସୋୟି� �ୋ�୍ଯୟୁ ପୋଇ ଁଏହ ିଋଣ କନଉଥକିବ)
ମୋନଙ୍କ ସ�ୋକଶ ଏହ ିକ�ୋ�ନୋ� ୁ2021 ମସିହୋ ମୋଚ୍ଚ୍ଯ 31 ତୋରିଖ 
ପ�୍ଯୟୁନ୍ ବଢ଼ୋଇ ଦିଆ�ୋଇଛି ।
କ�ୋଭିଡ଼-19 ମହୋମୋରୀ ପରିସି୍ତି କ�ୋଗ,ୁ ସ୍ୋସ୍ୟୁକସବୋ କକ୍ଷତ୍ ଏବଂ 
ମହୋମୋରୀ କ�ୋଗ ୁପ୍ରଭୋବିତ କହୋଇଥବିୋ ଅନୟୁ 26ଟି କକ୍ଷତ୍ କ�ଉମଁୋନଙ୍କ 
ଉପକର ଗତ କେବୃଆରୀ 29, 2020 ତୋରିଖ ସଦୁ୍ୋ 50ରୁ 500 କ�ୋଟି 
ଟଙ୍କୋ ପ�୍ଯୟୁନ୍ ଋଣ ଆଦୋୟ କହବୋ� ୁଥଲିୋ କସମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଏଭଳି 
କକ୍ରଡିଟ୍  ଗୟୁୋକରଣି୍ଟ ସହୋୟତୋ କ�ୋ�ନୋ ଆରମ୍ଭ �ରୋ�ୋଇଛି। ଏହସିବୁ 
ସଂସ୍ୋମୋନଙୁ୍କ କସମୋନଙ୍କ ଉପକର ବୋ�ିଥବିୋ କମୋଟ ଋଣ ପରିମୋଣର 
20 ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ ଋଣ କ�ୋଗୋଇ ଦିଆ�ିବ । ଏଭଳି ଅତିରିକ୍ 
ଋଣ ପରିକଶୋଧ ନିମକନ୍ କସମୋନଙୁ୍କ 5 ବର୍ଯର ମହଲତ ଦିଆ�ୋଇଛି 
କ�ଉଥଁକିର ପ୍ରମଖୁ ମରୋମତି (ପି୍ରନ ୍ସପୋଲ ରିକପୟୋର) ପୋଇ ଁଏ� ବର୍ଯର 
ଋଣ ପରିକଶୋଧ ମହଲତ (କମୋରୋକଟୋରିଅମ ୍)ର ସବିୁଧୋ କ�ୋଗୋଇ 
ଦିଆ�ୋଇଛି । ଏହ ି କ�ୋ�ନୋ 2021 ମସିହୋ ମୋଚ୍ଚ୍ଯ 31 ତୋରିଖ 
ପ�୍ଯୟୁନ୍ ବଳବର୍ର ରହବି ।  ଅଥ୍ଯୋତ୍ , ଏହ ିଧରଣର ପ୍ରତିଷୋ୍ନମୋନଙୁ୍କ 
କସମୋନଙ୍କ ପରିକଶୋଧକ�ୋଗୟୁ କମୋଟ ଋଣ ରୋଶରି ଅତିରିକ୍ 20 
ପ୍ରତିଶତ କ�ୋଗୋଇ ଦିଆ�ିବ �ୋହୋ� ିପୋଞ୍ଚବର୍ଯ ସମୟ ସୀମୋ ମଧ୍ୟକର 
କସମୋନଙୁ୍କ ପରିକଶୋଧ �ରିବୋ� ୁପଡ଼ିବ ।
10ଟି ମକ୍ତ୍ର ପାଇ ଁ1.46 ଲକ୍ ମକାଟିେ ପିଏଲଆଇ
ଦଶଟି ଅଧ�ି ରୋମ୍ପଅିନ କକ୍ଷତ୍ଙୁ୍କ ଏଭଳି ଉତ୍ୋଦନ ଆଧୋରିତ କପ୍ରୋତ୍ୋହନ 
(ପିଏଲଆଇ) କ�ୋ�ନୋକର ସୋମିଲ �ରୋ�ୋଇଛି । ଘକରୋଇ ଉତ୍ୋଦନ 
କକ୍ଷତ୍କର କସମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ପ୍ରତିକ�ୋଗିତୋର ମୋନସି�ତୋ ବୃଦି୍ 
ସ�ୋକଶ ଏଭଳି ବୟୁବସ୍ୋ ଗ୍ହଣ �ରୋ�ୋଇଛି । କସହସିବୁ କକ୍ଷତ୍ମୋନଙ୍କ 
ନିମକନ୍ କମୋଟ 1.46 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର ପ୍ରୋବଧୋନ �ରୋ�ୋଇଛି 
�ୋହୋ� ିଆଗୋମୀ ପୋଞ୍ଚ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟକର ଏହସିବୁ କକ୍ଷତ୍କର ବିନିକ�ୋଗ 
�ରୋ�ିବ । କସହ ି ଦଶକଗୋଟି କକ୍ଷତ୍ କହଲୋ, ଆଡଭୋନ ୍ସଡ କସଲ୍  

ଆଉ ଏକ ମପ୍ରାତ୍ାହନ ପ୍ୟାମକଜ୍
ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଭୋରତ ପୋଇ ଁପୟୁୋକ�� ୍ 3.0 କଘୋରଣୋ �ରୋ�ିବୋ ସହ ସର�ୋର 2.65 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି 
ଟଙ୍କୋର ଆଉ ଏ� କ�ୋ�ନୋ ଆରମ୍ଭ �ରିଛନି୍ �ୋହୋ�ି କବୈଶ୍�ି ମହୋମୋରୀ �କରୋନୋ ସମୟକର 

ଅଥ୍ଯବୟୁବସ୍ୋ�ୁ କପ୍ରୋତ୍ୋହତି �ରିବୋ ନିମକନ୍ ସହୋୟ� କହୋଇପୋରିବ ।

ଅଥ୍ଯେ୍ୟେସ୍ା ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଭୋରତ ପୟୁୋକ�� ୍ 3.0
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ଏ� ନୂତନ ଦିଗବଳୟ ଅଭିମକୁଖ
ନଷି୍ପରି୍: ହମିୋରଳ ପ୍ରକଦଶର �ଳବିଦୁୟୁତ୍  ପ୍ର�ଳ୍ପର 220 
କମଗୋୱୋଟ ବିଦୁୟୁତଶକି୍ ଉତ୍ୋଦନକ୍ଷମ ଲୁହରୀ କଷ୍� ୍ - 1 
ପୋଇ ଁ1,810 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ ନିକବଶ ନିମକନ୍ ମଞ୍ଜରିୁ ପ୍ରଦୋନ

ସଫୁଳ: 
l	ଏହ ିପ୍ର�ଳ୍ପରୁ ବୋରଥି� 758.20 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍  ବି�ଳିୁ ଶକି୍ 

ଉତ୍ୋଦିତ କହବୋର ଲକ୍ଷୟୁ ରଖୋ�ୋଇଛି । 
l	ଏହ ିପ୍ର�ଳ୍ପରୁ ଉତ୍ୋଦିତ ବି�ଳିୁଶକି୍ ଗ୍ୀଡ଼ ସି୍ରତୋ ରକ୍ଷୋ 

ଏବଂ ବି�ଳିୁ ଶକି୍ କ�ୋଗୋଣକର ସହୋୟ� କହୋଇପୋରିବ ।
l ଏହ ିପ୍ର�ଳ୍ପର ନିମ୍ଯୋଣ �ୋ�୍ଯୟୁ କସହ ିକକ୍ଷତ୍କର ପ୍ରୋୟ 

2000 କଲୋ�ଙୁ୍କ ପ୍ରତୟୁକ୍ଷ ଏବଂ ପକରୋକ୍ଷ ଭୋକବ 
�ମ୍ଯନି�କିୁ୍କର ସହୋୟ� କହବ । 

l	ଏହ ିପ୍ର�ଳ୍ପର କମୋଟ 40 ବର୍ଯର ଆୟୁସୀମୋ ମଧ୍ୟକର 
ହମିୋରଳ ପ୍ରକଦଶ ପ୍ରୋୟ 1,140 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ ମଲୂୟୁର 
ମୋଗଣୋ ବି�ଳିୁଶକି୍ ପୋଇପୋରିବ । 

ନଷି୍ପରି୍:  କମୋଟ 8,100 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ ବୟୁୟବରୋଦ ସହ 
ଭୋରତ ଉତ୍ୋଦନ କ୍ଷମତୋ�ୁ ବୃଦି୍ �ରିବୋ ନିମକନ୍ 10ଟି 
ପ୍ରମଖୁ କକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ୋଦନ ଭିରି୍� କପ୍ରୋତ୍ୋହନ (ପିଏଲଆଇ) 
କ�ୋ�ନୋ�ୁ ସ୍ୀ�ୃତି ପ୍ରଦୋନ।
ସଫୁଳ:  
l	ଏହୋଦ୍ୋରୋ କଦଶର ରପ୍ୋନୀ କ୍ଷମତୋ ବୃଦି୍ ପୋଇବ । ଏହୋ 

ଭୋରତୀୟ ଉତ୍ୋଦନ�ୋରୀଙୁ୍କ କବୈଶ୍�ି ସ୍ତରକର ଅଧ�ି ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦୀ, 
ନିକବଶ� ଆ�ର୍ଯଣ�ୋରୀ ତଥୋ ରପ୍ୋନୀ ବୃଦି୍�ୋରୀ �ରିପୋରିବ । 
ସୋମୋ��ି ଓ ଆଥଥି� ଭିରି୍ଭୂମି କକ୍ଷତ୍କର ଏହୋ ପିପିପି (ଘକରୋଇ 
ସର�ୋରୀ ସହଭୋଗୀତୋ)� ୁକପ୍ରୋତ୍ୋହନ କ�ୋଗୋଇବ �ୋହୋ 
େଳକର କଦଶକର ଅଧ�ି ସଂପଦ ସଷିୃ୍ କହବ ଏବଂ ଆଥଥି� 
ଓ ସୋମୋ��ି ଦୃଷି୍ରୁ ଅତୟୁୋବଶୟୁ� ପ୍ର�ଳ୍ପ ଭୋକବ ବିକବରତି 
କକ୍ଷତ୍ମୋନଙୁ୍କ ବୟୁବସୋୟି� ଦୃଷି୍ରୁ ସକ୍ଷମ ଓ ସଶକ୍ �ରିପୋରିବ ।

l	ଏହ ିନିଦ୍ଥିଷ୍ ଦଶଟି�ୋ� କକ୍ଷତ୍କର ପିଏଲଆଇ କ�ୋ�ନୋ 
�ୋ�୍ଯୟୁ�ୋରୀ କହବୋ ଦ୍ୋରୋ ଭୋରତୀୟ ଉତ୍ୋଦନ�ୋରୀମୋକନ 
ବିଶ୍ବୟୁୋପୀ ଅଧ�ି ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦୀ, ଅଧ�ି ପଞିୁ୍ଜ ଆ�ର୍ଯଣ�ୋରୀ 
କହୋଇପୋରିବୋ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରମଖୁ ମଳୂ କକ୍ଷତ୍କର କସମୋନଙ୍କର 
ଦକ୍ଷତୋ ବୃଦି୍ ପୋଇବ ଏବଂ କସମୋକନ ଅତୟୁୋଧନିୁ� ପ୍ର�କିୁ୍ ସହ 
ସୋମିଲ କହୋଇପୋରିକବ ।

l	ଏହୋ ସକି୍ରୟତୋ ବୃଦି୍ �ରିବ ଏବଂ ଅଥ୍ଯନୀତିର ମୋତ୍ୋ� ୁତ୍ୱରୋନ ୍ବତି 
�ରିବ; ରପ୍ୋନୀ ବୃଦି୍ �ରିବ ଏବଂ କବୈଶ୍�ି କ�ୋଗୋଣ ଶଙୃ୍ଖଳକର 
ଭୋରତ� ୁଏ� ପ୍ରମଖୁ ଅଂଶୀଦୋର ଭୋକବ ଉପସ୍ୋପନ �ରିପୋରିବ ।

କ�ମିଷ୍କ୍ୀ ବୟୁୋକଟରୀ, ଇକଲକ ଟ୍କ୍ୋନି� ୍/ କଟକ ୍୍ନୋକଲୋ� ି ଉତ୍ୋଦ, 
ଅକଟୋକମୋବୋଇଲ୍  ଏବଂ ଅକଟୋ �କମ୍ପୋକନଣ୍ଟସ ୍, େୋମ୍ଯୋସିଉଟି�ୋଲ 
ଔରଧ, କଟଲି�ମ ୍ ଏବଂ କନଟୱୋ�ଥିଂ ଉତ୍ୋଦ, ବୟନ ଉତ୍ୋଦ, 
ଖୋଦୟୁ ଉତ୍ୋଦ, ହୋଇ ଏେିସିଏନ ୍ସ ିକସୋଲୋର ପିଭି ମଡୁୟୁଲ୍ , ହ ୍ବୋଇଟ 
ଗଡୁସ ୍ ( �ଥୋ, ଏୟୋର�ଣି୍ଡସନର ଓ ଏଲଇଡ଼ି ଇତୟୁୋଦି) ଏବଂ 
କସ୍ପସିଆଲିଟି ଷ୍ୀଲ ।
ପିଏେଏୱାଇ- ୟୁ ପାଇ ଁ18,000 ମକାଟି
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଆବୋସ କ�ୋ�ନୋ (ସହରୋଞ୍ଚଳ) ନିମକନ୍ ସର�ୋର 
18,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ ପ୍ରୋବଧୋନ �ରିଛନି୍ । ଏହ ି ଅଥ୍ଯ ପବୂ୍ଯରୁ 
ରଳିତବର୍ଯ କ�ୋଗୋଇ ଦିଆ�ୋଇଥବିୋ 8,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ ଅତିରିକ୍ 
ରୋଶ ିଭୋକବ ପ୍ରଦୋନ �ରୋ�ିବ । ସର�ୋର ଗ୍ହଣ �ରିଥବିୋ ଏଭଳି 
ନିଷ୍ପରି୍ ଦ୍ୋରୋ ନିମଥିତ କହବୋ� ୁଥବିୋ 1.2 ନିୟୁତ ବୋସଗହୃ ନିମ୍ଯୋଣ 
�ୋ�୍ଯୟୁ ଆରମ୍ଭ କହବୋ ସହ 1.8 ନିୟୁତ ବୋସଗହୃ ନିମ୍ଯୋଣ �ୋ�୍ଯୟୁ 
କଶର କହୋଇପୋରିବ । ଏହୋ େଳକର କଦଶକର 78ଲକ୍ଷ ନୂତନ 
ନି�କିୁ୍ ସକୁ�ୋଗ ସଷିୃ୍ କହବୋର ଆ�ଳନ �ରୋ�ୋଇଛି ।
ନେି୍ଯାଣ ଓ ଭିରି୍ଭୂେି
ଇ� ଅେ୍  ଡୁଇଂ ବି�କିନସ ପୋଇ ଁଅଧ�ି ସବିୁଧୋ ସକୁ�ୋଗ ସଷିୃ୍ 
ନିମକନ୍ ତଥୋ ଠ�ିୋଦୋରମୋକନ କ�ଉମଁୋନଙ୍କର ଅଥ୍ଯ ଏକବ ଅନୟୁଥୋ 
ବିନିକ�ୋଗ କହୋଇ ପଡ଼ିରହଛିି, କସମୋନଙ୍କ ଆଶ୍ସି୍ତ ପ୍ରଦୋନ ସ�ୋକଶ 
ଅତିରିକ୍ କପ୍ରୋତ୍ୋହନର ବୟୁବସ୍ୋ �ରୋ�ୋଇଛି । କ�କ�ୌଣସି ପ୍ର�ୋର 
ଠ�ିୋ ରୁକି୍ଭିରି୍� �ୋ�୍ଯୟୁ ସ�ୋକଶ କ�ଉ ଁପରେମ୍ଯୋନ ୍ସ ସି�ୁୟୁରିଟି ଅଥ୍ଯ 
�ମୋ �ରୋ�ିବୋ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂ� କହୋଇଥୋଏ ତୋହୋ 5- 10 ପ୍ରତିଶତରୁ 
3 ପ୍ରତିଶତ� ୁ�ମୋଇ ଦିଆ�ୋଇଛି । ଏହୋ ରୋଲୁ ରହଥିବିୋ ଅନୟୁୋନୟୁ 
ରୁକି୍ଭିରି୍� �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମ ଏବଂ ସର�ୋର ଉକଦୟୁୋଗ କକ୍ଷତ୍ ସ�ୋକଶ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ର��ୁୟୁ କହବ । ଏଥପିୋଇ ଁ ଡିକସମ୍ବର 31, 2021 ତୋରିଖ 
ପ�୍ଯୟୁନ୍ ସୋଧୋରଣ ଆଥଥି� ନିୟମ� ୁକ�ୋହଳ ରଖୋ�ିବ ।
ୋସଗହୃ ନେି୍ଯାତା ଏେଂ ମକ୍ରତାୋନଙ୍କ ନେିମନ୍ େିହାତ ିସେୁ�ିା
ବୋସଗହୃ ନିମ୍ଯୋତୋ ଏବଂ କକ୍ରତୋମୋନଙୁ୍କ ଟି�ସ ରିହୋତି ସବିୁଧୋ 
ପ୍ରଦୋନ ନିମକନ୍ ସର�ୋର ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ �ରିଛନି୍ । ଏହ ି
ବୟୁବସ୍ୋ ଅନୁସୋକର ରିଅଲ ଇକଷ୍ଟ୍  ପୋଇ ଁ ସ�୍ଯଲ ହୋର ଏବଂ 
ରୁକି୍ ମଲୂୟୁର ଟି�ସ ରିହୋତି ହୋର� ୁ10 ପ୍ରତିଶତରୁ 20 ପ୍ରତିଶତ�ୁ 
ବଢ଼ୋଇ ଦିଆ�ୋଇଛି । 2021 ମସିହୋ �ନୁ 30 ତୋରିଖ ପ�୍ଯୟୁନ୍ 
ବୋସଗହୃ କକ୍ରତୋମୋନଙ୍କ ନିମକନ୍ 20 ପ୍ରତିଶତ ପ�୍ଯୟୁନ୍ ଟି�ସ 
ରିହୋତିର ପ୍ରୋବଧୋନ �ରୋ�ୋଇଛି ।
ସେସିଡ଼ିରକୁ୍ ସାେ ପାଇ ଁ65,000 ମକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋନ
ଆଗୋମୀ େସଲ ଋତୁ ସ�ୋକଶ କଦଶର �ରୃ�ମୋନଙୁ୍କ ନିଦ୍୍ଯୋରିତ 
ସମୟକର ସୋର ଉପଲବ୍ଧ �ରୋଇବୋ ଏବଂ କସମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ
ଅତିରିକ୍ ସୋର କ�ୋଗୋଣ� ୁସନିୁଶି୍ତ �ରିବୋ ସ�ୋକଶ 65,000 
କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର ବୟୁବସ୍ୋ �ରୋ�ୋଇଛି ।
ଗ୍ରାୋଞ୍ଚଳ କେ୍ଯନରିକିୁ୍କ ୁମପ୍ରାତ୍ାହନ
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଗରିବ �ଲୟୁୋଣ କରୋ�ଗୋର କ�ୋ�ନୋ 
(ପିଏମ�ିକ�ଆରୱୋଇ) ନିମକନ୍ ସର�ୋର ଅତିରିକ୍ 10,000 
କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ ମଂ�ରୁ �ରିଛନି୍ �ୋହୋ� ି କଦଶର ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳକର 
�ମ୍ଯନି�କିୁ୍ ସକୁ�ୋଗ ସଷିୃ୍ �ରିବୋକର ସହୋୟ� କହବ । ଏହୋ 
ଗ୍ୋମୀଣ ଅଥ୍ଯ ବୟୁବସ୍ୋ� ୁ ସଦୃୁଢ଼ �ରିବୋକର ମଧ୍ୟ ମହ୍ୱେପରୂ୍୍ଯ 
ଭୂମି�ୋ ଗ୍ହଣ �ରିବ ।
ମକାଭିଡ଼ – 19 ପ୍ରତମିର�କ ଟ୍ରୀକା ଆେ ଆଣ୍ ଡି ପାଇ ଁଅନୁୋନ
ଭୋରତୀୟ କ�ୋଭିଡ ପ୍ରତିକରଧ� ଟୀ�ୋର ଗକବରଣୋ ଓ ବି�ୋଶ ନିମକନ୍ 
କ�ୈବପ୍ର�କିୁ୍ ବିଦୟୁୋ ବିଭୋଗ (ଡିପୋଟ୍ଯକମଣ୍ଟ ଅେ୍  ବୋକୟୋକଟକ୍୍ନୋକଲୋ�)ି
� ୁ900 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ କ�ୋଗୋଇ ଦିଆ�ୋଇଛି ।  

କ୍ୟାେମିନଟ୍  ନଷି୍ପରି୍
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ପ୍ର�ାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େକ୍େ୍ୟ ଭରୁ୍ଯଆଲ୍  କବୈଶ୍�ି ନିକବଶ� ରୋଉଣ୍ଡକଟବୁଲ

2014 ମସିହୋ ସଦୁ୍ୋ କଦଶର ଅଥ୍ଯବୟୁବସ୍ୋ�ୁ 5 ୍ିଲିଅନ୍  
ଡଲୋରକର ପହଞ୍ଚୋଇବୋ ପ୍ରୟୋସକର ଭୋରତ କବୈଶ୍�ି 
ନିକବଶ�ମୋନଙୁ୍କ କଦଶକର ପଞିୁ୍ଜ ଖଟୋଇବୋ ଲୋଗି 

ବୟୁୋପ� �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ �ରିଛି । ଏହ ି ପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର 
ଆକୟୋ�ତି ଭରୁ୍ଯଆଲ୍  କବୈଶ୍�ି ନିକବଶ� ରୋଉଣ୍ଡକଟବୁଲ 
(ଭି�ଆିଇଆର)କର ଦୁନିଆ ସମଖୁକର ଏହୋର ଏ� ବୟୁୋପ� 
କରୋଡମୟୁୋପ ୍ ଉପସ୍ୋପନ �ରୋ�ୋଇଛି । ଏହ ିରୋଉଣ୍ଡକଟବୁଲର 
ଆକୟୋ�ନ ଥଲିୋ ନିଦ୍ଥିଷ୍ ଭୋକବ କବୈଶ୍�ି ଆନୁଷୋ୍ନି� ନିକବଶ�, 
ଭୋରତୀୟ ବୟୁବସୋୟି� କନତୃବଗ୍ଯ, ସକବ୍ଯୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକର ଆସୀନ 
ସର�ୋର ପଦୋଧ�ିୋରୀ ତଥୋ ଆଥଥି� ବ�ୋର ନିୟନ୍ତ�ମୋନଙ୍କ 
ସହ ନିଦ୍ଥିଷ୍ ଭୋକବ ଭୋବ ବିନିମୟ �ରିବୋ ।

ଏହ ିଭି�ଆିଇଆର �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମକର ନି�ର ବକ୍ବୟୁ ଉପସ୍ୋପନ 
�ରି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ କମୋଦୀ �ହକିଲ କ� ଭୋରତ ଏକବ 
ମହର୍ର ସେଳତୋ ଅଭିମକୁଖ ବଦଳି ରୋଲିଛି ଏବଂ କଦଶ ବି�ୋଶ 
ମନ୍ତକର ସଂପରୂ୍୍ଯ ବିଶ୍ୋସୀ । କସଥ ିନିମକନ୍ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ାରପି୍ାର୍ଶ୍ବିକ 
ବୋତୋବରଣ, ସୋମୋ��ି ଓ ଶୋସନ ବୟୁବସ୍ୋ (ଇଏସ�)ି କସ୍ୋର 
ଉପକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଧୋନୟୁ ଆକରୋପ �ରୋ�ୋଉଛି । କସହଭିଳି ଭୋରତ 
ନିକବଶ�ମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଗଣତନ୍ତ, �ନସଂଖୟୁୋ, ରୋହଦିୋ ତଥୋ 
ବିବିଧତୋ ଭଳି ସବିୁଧୋସକୁ�ୋଗ ପ୍ରଦୋନ �ରିଆସଛିୁ । ଏହ ିଶବ୍ଦୋବଳୀ 
ସହ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ କ�ବଳ ତୋଙ୍କର ପରି�ଳ୍ପନୋ ଏବଂ ନୂତନ 
ଭୋରତ ନିମକନ୍ କରୋଡ଼ ମୟୁୋପ ୍ ଉପସ୍ୋପନ �ରିନଥକିଲ ଅପରନ୍ତୁ 
ଭୋରତକର ଅଧ�ିରୁ ଅଧ�ି ମୋତ୍ୋକର ପଞିୁ୍ଜ ନିକବଶ ସ�ୋକଶ କସ 
ସମଗ୍ ବିଶ୍ର ନିକବଶ�ମୋନଙୁ୍କ ଆହ ୍ବୋନ �ଣୋଇଥକିଲ । 

ଭି�ଆିଇଆର 2020କର ଭୋରତର ଆଥଥି� ଏବଂ ନିକବଶ 
ବୋତୋବରଣ ଉପକର ହି ଁ ଆକଲୋରନୋ କ�ନ୍ଦ୍ରୀତ କହୋଇଥଲିୋ ଏବଂ 
ଏଥ ି ସହତି ସର�ୋର ଏହ ି ଦିଗକର ଗ୍ହଣ �ରିଥବିୋ ଢୋଞ୍ଚୋଗତ 
ସଂସ୍ୋର ଓ ଭୋରତ� ୁ  5 ୍ିଲିଅନ୍  ଡଲୋର ଅଥ୍ଯବୟୁବସ୍ୋକର 
ପରିଣତ �ରିବୋ ସ�ୋକଶ ସର�ୋର ଗ୍ହଣ �ରିଥବିୋ �ୋ�୍ଯୟୁୋନୁଷୋ୍ନ 
ପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର ଆକଲୋରନୋ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ । ଏହ ି�ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମକର 
ବିଶ୍ର କ�ୋଡ଼ିଏଟି ସବ୍ଯବୃହତ୍  କପନସନ୍  ଏବଂ କମୌଦି୍ର� ସଂପଦ ପୋଣ୍ ି
ନିକବଶ� କ�ୋଗ କଦଇଥକିଲ �ୋହୋଙ୍କର କମୋଟ ପରିରୋଳନୋଗତ 
ସଂପଦର ପରିମୋଣ 6 ୍ିଲିଅନ ଡଲୋର। କସମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
କ�କତ� ନିକବଶ�ୋରୀ ସଂସ୍ୋ ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଇ ଁସର�ୋରଙ୍କ ସହ 
ଏଭଳି ଆକଲୋରନୋକର ସୋମିଲ କହୋଇଥକିଲ । 

ଅଥ୍ଯେ୍ୟେସ୍ା  
5 ଟି୍ଲିଅନ ଡଲାେ ଅଭିେମୁଖ 

କଦଶକର ଅଧ�ି ବିକଦଶୀ ପଞିୁ୍ଜ ନିକବଶ ପୋଇ ଁଭୋରତ କ�ବଳ କବୈଶ୍�ି ନିକବଶ�ମୋନଙୁ୍କ ଆ�ର୍ଯଣୀୟ ସବୁିଧୋ ସକୁ�ୋଗ କ�ୋଗୋଏନୋହି ଁ, 
ଏଥ ିସହତି ଭୋରତ ବି�ୋଶ ତଥୋ ଉଚ୍ଚ ଇଏସ� ିଉପକର ସମୋନ ମୋତ୍ୋକର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆକରୋପ �କର । ସକବ୍ଯୋପରି ବିକଦଶୀ 

ନିକବଶ�ମୋନଙ୍କ ସ�ୋକଶ ଭୋରତ ଗଣତନ୍ତ, �ନସଂଖୟୁୋ, ରୋହଦିୋ ତଥୋ ବିବିଧତୋର ଅନନୟୁ ସକୁ�ୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ �ରିଥୋଏ ।

ପ୍ର�ାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େକ୍େ୍ୟେ େଖୁ୍ୟାଂଶ
l ଆକମ ଏକବ ଏ� ନୂତନ ଭୋରତ ନିମ୍ଯୋଣ �ରୁଛୁ �ୋହୋ ଅତୀତର ସମସୟୁୋବହୁଳ 

ପରୁୁଣୋ ପରମ୍ପରୋ ଠୋରୁ ସଂପରୂ୍୍ଯ ଭିନ୍ନ । ଭୋରତର ଆଭିମଖୁୟୁ କହଲୋ ପ୍ରକତୟୁ� 
ପ୍ରସଙ୍ଗର ଦୀଘ୍ଯ�ୋଳୀନ ତଥୋ ଧୋରଣକ୍ଷମ ସମୋଧୋନ ସତୂ୍ ବୋହୋର �ରିବୋ ।

l ଆପଣମୋକନ �ଦି ନିଭ୍ଯରକ�ୋଗୟୁତୋ ସହ ଲୋଭ ପୋଇବୋ ପୋଇ ଁ ଆଗ୍ହୀ; 
କଦଶକର ଗଣତନ୍ତ ସହତି ରୋହଦିୋ ରହଛିି, କପୋରଣୀୟତୋ ସହତି ସି୍ରତୋ 
ବିଦୟୁବୋନ; ଏବଂ ବି�ୋଶ ସହତି ସବୁ� ଆଭିମଖୁୟୁ�ୁ ସଂକ�ୋଗ �ରୋ�ୋଇଛି 
�ୋହୋ�ି ଭୋରତ� ୁଏ� ଅନନୟୁ ଲକ୍ଷୟୁସ୍ଳକର ପରିଣତ �ରିଛି ।

l ଆମର ନୀତିର ସି୍ରତୋ କ�ୋଗ ୁଏହୋ ସମ୍ଭବପର କହୋଇପୋରିଛି ଏବଂ କସହ ି
�ୋରଣରୁ ଭୋରତ ଏକବ ପଞିୁ୍ଜ ନିକବଶ ସ�ୋକଶ ବିଶ୍ର ସବୁଠୋରୁ ଅଧ�ି 
ପସନ୍ଦକ�ୋଗୟୁ ଲକ୍ଷୟୁସ୍ଳକର ପରିଣତ କହୋଇଛି ।
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l 2008- 14 େସିହା େଧ୍ୟମେ ମେଶକ ୁେମିେଶ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ନମିେଶ 
ୋଶ ି (ଏଫଡ଼ିଆଇ)େ ପେିୋଣ 231.37 େଲିିଅନ୍  ଡଲାେ 
ମହାଇଥେିା ମେମଳ 2014-2020 ସଦୁ୍ଧା ମସଥମିେ 55% େୃଦି୍ଧ 
ଘଟି ତାହା 358.29 େଲିିଅନ୍  ଡଲାେ ଛଇୁଛଁ ି।

l େିଳିତ ଜାତସିଂଘ ଦ୍ାୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ େିମପାଟ୍ଯ ଅନୁସାମେ, େକି୍ଣ 
ଏସିଆମେ ଏଫଡ଼ିଆଇମେ 10 ପ୍ରତଶିତ େୃଦି୍ଧ ଘଟିଛ ିଏେଂ ଏହ ି
ଅଭିେୃଦି୍ଧ ଭାେତ ଦ୍ାୋ ହି ଁଅ�କିତେ ସାକାେ ମହାଇପାେିଛ ି।

l ଇଜ ଅଫ୍  ଡୁଇଂ େଜିମିନସ ମେଙି୍କଙ୍ଗ ତାଲିକାମେ ଭାେତ 
ଏମେ 63ଶ ସ୍ାନମେ େହଛି ି। 2014 େସିହାମେ ଭାେତେ 
ସ୍ାନ 142ଶ ଥଲିା ।

l ଏପି୍ରଲେୁ ଅଗଷ୍ଟ 2020 େଧ୍ୟମେ ମେଶକ ୁଏଫଡ଼ିଆଇ ପ୍ରୋହ 35.73 
େଲିିଅନ ଡଲାେ ଛଇୁଛଁ ି । ମରମକୌଣସି ଆଥ୍ଦିକ େର୍ଯେ ପାଞ୍ଚୋସେ 
ଅେ� ିେଧ୍ୟମେ ଏହା ସେ୍ଯା�କି ମୋଲି ଆକଳନ କୋରାଇଛ ି।

l ଗତ ବର୍ଯ ଏହ ିସମୟ ତୁଳନୋକର ବିଗତ 5 ମୋସ ମଧ୍ୟକର ବିକଦଶୀ ପଞିୁ୍ଜ 
ନିକବଶ (ଏେଡ଼ିଆଇ) ମୋତ୍ୋକର 13 ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦି୍ ପରିଲକି୍ଷତ କହୋଇଛି।

l ଆମ ବୟୁବସ୍ୋର ଶକି୍ �ୋହୋ� ିକଦଶର 800 ନିୟୁତ କଲୋ�ଙୁ୍କ ମଗଣୋକର 
ଖୋଦୟୁୋନ୍ନ କ�ୋଗୋଇ ପୋରୁଛି, 420 ନିୟୁତ କଲୋ�ଙୁ୍କ ଆଥଥି� ସହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ 
�ରୁଛି, ଏବଂ ମୋଗଣୋକର 80 ନିୟୁତ ପରିବୋରଙୁ୍କ ରନ୍ଧନ ଗୟୁୋସ କ�ୋଗୋଇ 
ପୋରୁଛି ତୋହୋ ଆମ ଆଥଥି� ସୋମଥ୍ଯୟୁ�ୁ ପ୍ରତିପୋଦିତ �ରୁଛି ।

l ରୋଷ୍କ୍ୀୟ ଭିରି୍ଭୂମି ପୋଇପଲୋଇନ �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମ ଅଧୀନକର ଆକମ 1.5 
୍ିଲିଅନ୍  ଡଲୋର ଅଥ୍ଯ ନିକବଶ �ରିବୋର ଏ� ମହ୍ୱେୋ�ୋଂକ୍ଷୀ କ�ୋ�ନୋ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରିଛୁ । ଏହ ି�ଗୁୋନ୍�ୋରୀ ବିବିଧ ମକଡ଼ଲକ୍ଷମ ସଂକ�ୋଗୀ�ରଣ 
ଭିରି୍ଭୂମି ମୋଷ୍ର ପଲୋନ� ୁଏକବ ରୂଡ଼ୋନ୍ ସ୍ପଶ୍ଯ ପ୍ରଦୋନ �ରୋ�ୋଉଛି । ଭୋରତ 
ସମ୍ପ୍ରତି �ୋତୀୟ ରୋ�ପଥ, କରଳବୋଇ, କମକ୍ୋ କରଳକସବୋ, �ଳପଥ ଏବଂ 
ବିମୋନ ବନ୍ଦର ଆଦି କକ୍ଷତ୍କର ସୋରୋ କଦଶକର ବୟୁୋପ� ଭିରି୍ଭୂମି ନିମ୍ଯୋଣ 
�ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମ ହୋତ� ୁକନଇଛି ।

l ନି�ଟକର କଦଶର �ରିୃ କକ୍ଷତ୍କର ଅଣୋ �ୋଇଥବିୋ ସଂସ୍ୋର ଭୋରତର 
�ରୃ�ମୋନଙୁ୍କ କସମୋନଙ୍କର ସହଭୋଗୀମୋନଙ୍କ ସହ କ�ୋଡ଼ିବୋ ସହ 
କସମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ଭୋବନୋମୋନ ସଷିୃ୍ �ରିଛି । ପ୍ର�କିୁ୍ ଏବଂ 
ଆଧନିୁ� ପ୍ରକି୍ରୟୋ�ରଣ ସମୋଧୋନ ସଂସୋଧନ ସହୋୟତୋକର ଖବ୍ୁ  ଶୀଘ୍ର 
ଭୋରତ ବିଶ୍ର ଏ� ପ୍ରମଖୁ �ରିୃ କପଣ୍ସ୍ଳୀକର ପରିଣତ କହବୋ� ୁ�ୋଉଛି ।

l �ୋତୀୟ ଶକି୍ଷୋ ନୀତି କଦଶକର ବିକଦଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମଖୁ ବିଶ୍ବିଦୟୁୋଳୟ 
କସମୋନଙ୍କର �ୟୁୋମ୍ପସମୋନ ସ୍ୋପନ ପୋଇ ଁ ପ�୍ଯୟୁୋପ୍ ସକୁ�ୋଗ ପ୍ରଦୋନ 
�କର। �ୋତୀୟ ଡି�ଟିୋଲ ସ୍ୋସ୍ୟୁ ମିଶନ େିନ୍- କଟ� ୍ ପୋଇ ଁବୟୁୋପ� 
ସକୁ�ୋଗ ଆଣ ିକଦଇଛି ।

ପ୍ର�ାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପମେ ଥେିା ଆସ୍ା 
ନମିେଶକୋନଙ୍କ େଶି୍ାସ େୃଦି୍ଧ କେିଛି
ପ୍ରତୟୁକ୍ଷ ବିକଦଶୀ ପଞିୁ୍ଜ ନିକବଶ  (ଏେଡ଼ିଆଇ) କକ୍ଷତ୍କର ଭୋରତ 
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭୋକବ ଉନ୍ନତି �ରିରୋଲିଛି । ଉତ୍ୋଦନ ବୃଦି୍ ନିମକନ୍ 
ସର�ୋର ପ୍ର�ଳ୍ପ ବି�ୋଶ କସଲ୍  ସହତି  ଶଳି୍ପ �ରିକଡୋର ଏବଂ ସ୍ତନ୍ତ 
ଅଥ୍ଯକନୈତି� କ�ୋନମୋନଙ୍କର ବି�ୋଶ ଘଟୋଉଛନି୍ ।   
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ପ୍ର�ାନେନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ ିମର 2024 େସିହା ସଦୁ୍ଧା ଭାେତ          
5 ଟି୍ଲିଅନ ଡଲାେ ଅଥ୍ଯେ୍ୟେସ୍ାମେ ପେିଣତ ମହାଇପାେିେ 
କ�ୋଭିଡ଼-19 କବୈଶ୍�ି ମହୋମୋରୀ କଦଶର ଅଥ୍ଯବୟୁବସ୍ୋ ଏବଂ 
ବି�ୋଶଧୋରୋ� ୁ ପ୍ରଭୋବିତ �ରିଥକିଲ ସଦୁ୍ୋ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମୋଦୀ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୋସୀ କ� 2024 ମସିହୋ ସଦୁ୍ୋ ଭୋରତ 5 ୍ିଲିଅନ୍  
ଡଲୋର ଅଥ୍ଯବୟୁବସ୍ୋକର ପରିଣତ କହୋଇପୋରିବ । ଏ� ଇଂରୋ�ୀ 
କଦୈନି� ସମ୍ବୋଦପତ୍ ସହ ସୋକ୍ଷୋତ�ୋର କଦବୋ ଅବସରକର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ କମୋଦୀ �ହଛିନି୍ କ� �କରୋନୋ ମହୋମୋରୀ କ�ୋଗ ୁରଳିତ ବର୍ଯ ବି�ୋଶ 
ହୋର ଆଶୋନୁରୂପ� କହୋଇନଥକିଲ ସଦୁ୍ୋ, ଏହ ିକ୍ଷତି�ୁ ଭରଣୋ �ରିବୋ 
ସ�ୋକଶ କଦଶ ଆସନ୍ୋ ବର୍ଯ ଅଧ�ି କି୍ଷପ୍ର କବଗକର ବି�ୋଶଧୋରୋ�ୁ 
ତ୍ୱରୋନ ୍ବତି �ରିବୋ ଲୋଗି ପ୍ରୟୋସ �ରିବ । କ୍ରୟ ଶକି୍ ସୋମଥ୍ଯୟୁ ଦୃଷି୍ରୁ 
ଭୋରତ କହଉଛି ବିଶ୍ର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍  ବିଶୋଳ ଅଥ୍ଯବୟୁବସ୍ୋ । “ଆକମ 
ବର୍୍ଯମୋନର ଆକମରି�ୀୟ ଡଲୋର ମଲୂୟୁ ଦୃଷି୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ର ତୃତୀୟ 
ବୃହର୍ମ ଅଥ୍ଯବୟୁବସ୍ୋକର ପରିଣତ କହବୋ� ୁରୋହୁ ଁ। 5 ୍ ଲିିଅନ୍  ଡଲୋର 
ଅଥ୍ଯବୟୁବସ୍ୋ ହି ଁଆମ�ୁ କସହ ିଲକ୍ଷୟୁ ହୋସଲ �ରିବୋ ଦିଗକର ସହୋୟ� 
କହବ” କବୋଲି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ମତ କପୋରଣ �ରିଛନି୍ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ କମୋଦୀ �ହଛିନି୍ କ� ନିଦ୍୍ଯୋରିତ ଲକ୍ଷୟୁ ହୋସଲ �ରିବୋ ଦିଗକର 
ସର�ୋରଙ୍କର ପବୂ୍ଯରୁ ଅକନ� ଉଦୋହରଣ ରହଛିି। “ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳ ପରିମଳ 
ଲକ୍ଷୟୁ�ୁ ଆକମ ନିଦ୍୍ଯରିତ ସମୟ ସୀମୋ ପବୂ୍ଯରୁ ହୋସଲ �ରିପୋରିଥଲୁି, 
ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳ ବିଦୁୟୁତ�ରଣ ଲକ୍ଷୟୁ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍୍ଯରିତ ନିଦ୍୍ଯରିତ ଅବଧ ିପବୂ୍ଯରୁ 
କଶର କହୋଇଥଲିୋ, ଆକମ ନିଦ୍୍ଯୋରିତ ସମୟସୀମୋର କଢର୍  ପବୂ୍ଯରୁ 
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳୋ ଗୟୁୋସ ସଂକ�ୋଗ କକ୍ଷତ୍କର ଆକମ ଲକ୍ଷୟୁ ହୋସଲ �ରିଛୁ । 
କତଣ ୁଆମର ପବୂ୍ଯର �ୋ�୍ଯୟୁ ସେଳତୋ ହୋସଲର କର�ଡ଼୍ଯ�ୁ କଦଖ ିଆମ 
ଉପକର କଲୋ�ମୋକନ ଆଶୋ ଓ ଭରସୋ ସ୍ୋପନ �ରିଛନି୍ ଏବଂ ଏହ ି
ଲକ୍ଷୟୁ ମଧ୍ୟ ଆକମ ନିଦ୍୍ଯୋରିତ ସମୟସୀମୋ ଭିତକର ହୋସଲ �ରିପୋରିବୁ 
କବୋଲି କସମୋକନ ଆଶୋବୋଦୀ” କବୋଲି କସ �ହଛିନି୍ ।
ଗ୍ର୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ମକ୍ତ୍ରମେ ପ୍ରତମିେଶ୍ରୀ ୋଷ୍ଟଟ୍ରୋନଙ୍କ 
ଠାେୁ ଆଗଆୁ
ଏହ ିସୋକ୍ଷୋତ�ୋରକର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ସରୂୋଇଛନି୍ କ� କ�ବଳ 2020 
ମସିହୋକର ଆକମରି�ୋରୁ 154ଟି ଗ୍ୀନେିର୍ଲ ପ୍ର�ଳ୍ପ ଭୋରତ�ୁ 
ଆସିଛି �ଦୟୁପି ଏହ ି ସମୟକର ରୀନ�ୁ 86ଟି, ଭିଏତନୋମ�ୁ 
12ଟି ଏବଂ ମୋକଲସିଆ�ୁ 15ଟି �ୋଇଛି । ଏହୋ ସ୍ପଷ୍ ରୂକପ 
ସରୂୀତ �କର କ� ଭୋରତର ବି�ୋଶ ଗୋଥୋ ଉପକର କବୈଶ୍�ି 
ବିଶ୍ସନୀୟତୋ ଦିନ� ୁଦିନ ବୃଦି୍ ପୋଇରୋଲିଛି ।
ମକାଭିଡ଼ -19 େକୁାେଲିା ମକ୍ତ୍ରମେ େଜି୍ାନ ମପ୍ରେିତ 
କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ା ଗ୍ରହଣ1
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ �ହଛିନି୍ କ� କ�ୋଭିଡ଼-19 କବୈଶ୍�ି ମହୋମୋରୀ�ୁ 
ପ୍ରୋରମି୍ଭ� ପ�୍ଯୟୁୋୟକର ନିୟନ୍ତଣ �ରିବୋ ସ�ୋକଶ ଗ୍ହଣ �ରୋ�ୋଇଥବିୋ 
ସ�ୋରୋତ୍ମ� �ୋ�୍ଯୟୁପନ୍ୋ ଏହୋର ସେଳ ମ�ୁୋବିଲୋ �ରିବୋ ଦିଗକର 
ସର�ୋରଙୁ୍କ ସହୋୟ� କହୋଇଛି ଏବଂ ସୋରୋ ବିଶ୍କର �କରୋନୋ �ନିତ 
ମତୁୃୟୁହୋରକର ଭୋରତର ସ୍ୋନ ସବ୍ଯନିମ ୍ନକର ରହଛିି । ବିଗତ �ିଛି ମୋସ 
ମଧ୍ୟକର ଆକମ ଏହ ି�ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମରୁ ପୋଇଥବିୋ ସ�ୋରୋତ୍ମ� ଶକି୍ଷୋ ଆମ�ୁ 
କଦଶର ଦୂରଦୂରୋନ୍କର କଡଲିଭରୀ ବୟୁବସ୍ୋ� ୁ ପହଞ୍ଚୋଇବୋକର 
ସକ୍ଷମ କହୋଇପୋରିଛି । ସର�ୋରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଳିକର ହି ଁ ଏଭଳି 
କଡଲିଭରୀ ବୟୁବସ୍ୋର ନିମ୍ଯୋଣ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ ଏବଂ ଏହୋ କଗୋଟିଏ 
ଶତୋବ୍ଦୀକର ଥକର ମୋତ୍ୋ ଘଟୁଥବିୋ ଏଭଳି ମହୋମୋରୀର ମ�ୁୋବିଲୋ 
ସ�ୋକଶ ସର�ୋରଙୁ୍କ ସକ୍ଷମ �ରୋଇ ପୋରିଥଲିୋ ।
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ଜଳୋଗ୍ଯ କରୋ- ପୋକ୍ସ କେରି କସବୋ

ତଟ୍ରୀୟ ୋନଚତି୍ରମେ ପେିେର୍୍ଯନ
ସରୁଟର ହୋ�ରିୋ ବନ୍ଦର ଏବଂ କସୌରୋଷ୍କ୍ର କଘୋଘୋ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟକର କରୋ- ପୋକ୍ସ କେରି 
କସବୋ ପ୍ର�ଳ୍ପର ଶଭୁୋରମ୍ଭ କହବୋ େଳକର କଦଶର 21,000 ଦୀଘ୍ଯ ଉପ�ୂଳ�ୁ ବିବିଧ 
ଧରଣର ସଂକ�ୋଗୀ�ରଣ କ�ୋଗୋଣ ନିମକନ୍ ଥବିୋ ପରି�ଳ୍ପନୋ ସୋ�ୋର କହୋଇପୋରିଛି ଏବଂ 
ତୋହୋ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଭୋରତ ନିମ୍ଯୋଣ ପୋଇ ଁଏ� ସଦୃୁଢ଼ ଭିରି୍ଭୂମି ସ୍ୋପନ �ରିଛି ।

ଉର୍ମ ଭିରି୍ଭୂମିର ବି�ୋଶ ସର�ୋରଙ୍କ ପୋଇ ଁସଦୋକବକଳ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ବହନ �ରିଆସିଛି । ତୋହୋ ରୋ�ପଥ ନିମ୍ଯୋଣ 
କକ୍ଷତ୍କର କହୋଇଥୋଉ ଅଥବୋ କରଳବୋଇ, କବସୋମରି� 

ବିମୋନ ରଳୋରଳ �ିମ ୍ବୋ �ଳପଥର ବି�ୋଶ । ଅଧ�ିନ୍ତୁ, କ�କ�ୌଣସି 
ସମୋ� ପୋଇ ଁ �ଳପଥର ବି�ୋଶ ସଦୋସବ୍ଯଦୋ ବି�ୋଶ ଏବଂ 
ପ୍ରଗତିର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସୋଧନ ଭୋକବ ମୋନୟୁତୋ ଲୋଭ �ରିଛି । 
ଏହ ି ପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର ଏଭଳି ରିନ୍ୋଧୋରୋ�ୁ ସୋ�ୋର �ରିବୋ ତଥୋ 
�ଳପଥକର ପରିବହନର ଲ�ଷିି୍କ୍ସର ବି�ୋଶ ଲୋଗି ସର�ୋର, 
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭୋକବ ପ୍ରୟୋସ �ରିଆସଛୁନି୍ । ଏହୋର ଅଂଶବିକଶର 
ସ୍ରୂପ ଗ�ୁରୋଟର କସୌରୋଷ୍କ୍ ଏବଂ ସରୁଟ�ୁ ଏକବ �ଳପଥକର 
ସଂକ�ୋଗ �ରୋ�ୋଇଛି । ନକଭମ୍ବର 8, 2020 ତୋରିଖ ଦିନ 
କଘୋଘୋ ଏବଂ ହୋ�ରିୋ�ୁ କରୋ- ପୋକ୍ସ କେରି କସବୋର ଶଭୁୋରମ୍ଭ 
�ରୋ�ୋଇଛି �ୋହୋ�ୁ ସ୍ୟଂ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ 
ଉଦ୍ୋଟନ �ରିଥକିଲ । ଏହୋ େଳକର ସରୁଟ କକ୍ଷତ୍କର ବସବୋସ 

�ରୁଥବିୋ ପ୍ରୋୟ 20 ଲକ୍ଷ କଲୋ�ଙ୍କ ନିମକନ୍ ଏହୋ ପରିବହନ 
ଏବଂ ସବୁିଧୋକର ଗମନୋଗମନ ସ�ୋକଶ ଏ� ଆଶୀବ୍ଯୋଦ 
ଭୋକବ ସୋବୟୁସ୍ତ କହବ । ଏହ ି କକ୍ଷତ୍ର କଲୋ� କ�ଉମଁୋକନ �ି 
କସମୋନଙ୍କର ଘର, ବୋସଭୂମି ତଥୋ ପରିବୋରଙ୍କ ଠୋରୁ ଦୂରକର 
ଅବସ୍ୋନ �ରୁଛନି୍ କସମୋକନ ଏକବ ସହ�କର ନି� ପରିବୋରଙ୍କ 
ନି�ଟକର ସହ�କର ପହଞ୍ଚପିୋରିକବ । କ�କହତୁ ଦୁଇଟି ସ୍ୋନ 
ମଧ୍ୟକର ସଂକ�ୋଗୀ�ରଣ ସହ� କହୋଇପୋରିଛି କତଣ ୁ ଏହୋ 
ବୋଣ�ିୟୁ ବୟୁବସୋୟ�ୁ ମଧ୍ୟ କପ୍ରୋତ୍ୋହତି �ରିବ । ଏହ ିସୋମଦୁ୍ରି� ପଥ 
�ୋ�୍ଯୟୁ�ୋରୀ କହବୋଦ୍ୋରୋ 10- 12 ଘଣ୍ଟୋର ପଥ�ୁ ଏକବ ମୋତ୍ 3- 4 
ଘଣ୍ଟୋ ମଧ୍ୟକର ଅତିକ୍ରମ �ରୋ�ୋଇପୋରିବ । ଏହ ି�ୋହୋ� ରଳୋରଳ 
ଦ୍ୋରୋ ମୋତ୍ 90 �ିକଲୋମିଟର �ଳପଥକର କଲୋ�ମୋକନ କଗୋଟିଏ 
ସ୍ୋନରୁ ଅନୟୁ ସ୍ୋନକର ପହଞ୍ଚôପୋରିକବ । ଗ�ୁରୋଟର ଏହ ି
କକ୍ଷତ୍ର କଲୋ�ମୋନଙ୍କର ଏଭଳି ସବୁିଧୋ ନିମକନ୍ ବର୍ଯ ବର୍ଯ ଧରି 
ଏ� ସ୍ପ୍ନ ରହଆିସିଥଲିୋ �ୋହୋ�ି ଏକବ ସୋ�ୋର କହୋଇପୋରିଛି। 

ଗଜୁୋଟରେ ରୋ- ପାକ୍ସ ରଫେି ରସବାେ ଶଭୁାେମ୍ଭ �େିବା ଅବସେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ର�ନ୍ଦ୍ର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତଣାଳୟେ ନାମ 
ପେିବର୍୍ଷନ �େି ଏହା� ୁବନ୍ଦେ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତଣାଳୟ ଭାରବ ପନୁଃନାମିତ �େିଛନି୍ । ଏହ ିଅବସେରେ ନଜିେ 
ମତ େଖ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ �ହରିେ ରେ ଅଧ�ିାଂଶ ବ�ିଶତି ୋଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତଣାଳୟ ହି ଁ ବନ୍ଦେ ଓ ଜଳପଥ ବ୍ାପାେ 
ପେିଚାଳନା �େିଥାଏ । ଏରବ ଏହାେ ନାମ� ୁଅଧ�ି ସ୍ପଷ୍ �ୋୋଇଛି ୋହା�ି �ାେ୍୍ଷ ରେ ଅଧ�ି ସ୍ପଷ୍ େୂରପ ପ୍ରତଫିଳତି ରହାଇପାେିବ ।

ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ 
େନ୍ତଣାଳୟେ 

ନାେ ପେିେର୍୍ଯନ
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କ�ବଳ କସତି�ି ନୁକହ ଁ, ଏହୋ ଦ୍ୋରୋ ତଟୀୟ କକ୍ଷତ୍ର 
ସଂକ�ୋଗୀ�ରଣ ଲ�ଷିି୍କ୍ସର ସଦୃୁଢ଼ୀ�ରଣ ନିମକନ୍ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀଙ୍କ ମନକର କ�ଉ ଁସ୍ପ୍ନ 
ଥଲିୋ ତୋହୋ ମଧ୍ୟ ବୋସ୍ତବତୋକର ପରିଣତ କହୋଇପୋରିଛି। 
ଏହୋ ଦ୍ୋରୋ �ଳପଥର ଲ�ଷିି୍କ୍ସ ବୃଦି୍ ପୋଇବ ଏବଂ ତୋହୋ 
ନୀଳ ଅଥ୍ଯବୟୁବସ୍ୋ�ୁ ସଦୃୁଢ଼ �ରିବୋ ସ�ୋକଶ ଆବଶୟୁ� 
ସୋମଥ୍ଯୟୁ କ�ୋଗୋଇବ । ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଭୋରତର ମହୋନ 
ପରି�ଳ୍ପନୋ�ୁ ମଧ୍ୟ ଏହୋ ଅଧ�ି ଶକି୍ଶୋଳୀ �ରିବ କବୋଲି 
କସ �ହଛିନି୍ ।

ଜଳପଥମେ ପେିେହନ
କଦଶର ସୋମଦୁ୍ରି� ସୀମୋ କକ୍ଷତ୍କର ଥବିୋ ସମସ୍ତ 

ବନ୍ଦରମୋନଙ୍କର କ୍ଷମତୋ ବୃଦି୍ �ରୋ�ୋଉଛି ଏବଂ ନୂତନ 
ବନ୍ଦରମୋନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବି�ୋଶ ଘଟୋ�ୋଉଛି । ବର୍୍ଯମୋନ 
କଦଶକର 21,000 �ିକଲୋମିଟର କଦୈଘ୍ଯୟୁ �ଳପଥ ରହଛିି। 
ଏଥ ିପୋଇ ଁ, ସୋଗରମୋଳୋ ପ୍ର�ଳ୍ପ ଅଧୀନକର 500ରୁ ଅଧ�ି 
ପ୍ର�ଳ୍ପ�ୁ �ୋ�୍ଯୟୁ�ୋରୀ �ରୋ�ୋଉଛି ।

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ �ହକିଲ କ� 
“�ଳପଥକର ପରିବହନ ସଡ଼� �ିମ ୍ବୋ କରଳପଥକର 
ପରିବହନ ତୁଳନୋକର ଅକନ� ଗଣୁକର ଶସ୍ତୋ । ଏହୋ 
ମଧ୍ୟ ପରିକବଶ ଅନୁ�ୂଳ । କତକବ, 2014 ମସିହୋ ପକର 
ହି ଁ ସୋମଗି୍� ଭୋକବ ଏହ ି �ୋ�୍ଯୟୁ କ�ୋ�ନୋ ବୟୁୋପ� 
ମୋତ୍ୋକର �ୋ�୍ଯୟୁ�ୋରୀ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ । ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ କହବୋ ପବୂ୍ଯରୁ କସହସିବୁ ନଦୀ ଓ ସମଦୁ୍ର 
କସମିତି ରହଥିଲିୋ । �ିନ୍ତୁ �ୋହୋ ଅଭୋବ ଥଲିୋ ତୋହୋ 
ଥଲିୋ ଦୂରଦୃଷ୍ �ୋହୋ�ି 2014 ମସିହୋ ପକର କଦଶକର 
ସଂପରୂ୍୍ଯ ମୋତ୍ୋକର �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ଷମ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ । କସହଭିଳି 
ଆଭୟୁନ୍ରୀଣ �ଳପଥର ବି�ୋଶ ନିମକନ୍ ସର�ୋର 
ସକି୍ରୟତୋର ସହ �ୋ�୍ଯୟୁ �ରୁଛନି୍�ଦ୍ୋରୋ ଭୂବନ୍ଦୀ 
ଭୋକବ ରହଥିବିୋ ରୋ�ୟୁଗଡ଼ିୁ�ୁ ସମଦୁ୍ର ସହତି ସଂକ�ୋଗ 
�ରୋ�ୋଇପୋରିବ ।” ଭୋରତ ମହୋସୋଗର କକ୍ଷତ୍କର 
ସର�ୋର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭୋକବ ନି�ର ଦକ୍ଷତୋର ବି�ୋଶ 
ଘଟୋଇ ରୋଲିଛନି୍ �ଦ୍ୋରୋ ସୋମଦୁ୍ରି� ଭୋଗ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର 
ଭୋରତର ଏ� ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଅଙ୍ଗ ଭୋକବ ମଣୁ୍ଡ କଟ�ିବ ।   

l	�ଳପଥର ଉପକ�ୋଗ ନିମକନ୍ ଏହୋ ନୂତନ ମୋଗ୍ଯ ଉକନ ୍ମୋରନ 
�ରିବ ଏବଂ ନି�ଟବର୍ଥି କକ୍ଷତ୍ମୋନଙ୍କର ସୋମୋ�ି� - ଆଥଥି� 
ବି�ୋଶ�ୁ ଏହୋ କପ୍ରୋତ୍ୋହତି �ରିବ ।

l	ଏଭଳି ସବୁିଧୋ ଦ୍ୋରୋ ମୋନବବିହୀନ ପରିବହନ କସବୋ ନିମକନ୍ 
ସକୁ�ୋଗ ପ୍ରଦୋନ �ରିବ । ଏହୋ େଳକର, 370 �ିକଲୋମିଟରର 
�ୋତ୍ୋ �ୋହୋ�ି ପବୂ୍ଯର 10- 12 ଘଣ୍ଟୋ ଲୋଗଥୁଲିୋ ଏକବ ତୋହୋ 
ମୋତ୍ ରୋରି ଘଣ୍ଟୋ ମଧ୍ୟକର ସୋ�ୋର କହୋଇପୋରିଛି ।

l	ଏହୋ ମଧ୍ୟ ସୋମଦୁ୍ରି� ବୋଣ�ିୟୁ �ୋରବୋର କକ୍ଷତ୍କର ଲ�ଷିି୍କ୍ସ 
ମଲୂୟୁକର ହ୍ୋସ ଘଟୋଇବ । କସଥ ିମଧ୍ୟକର ରିକରୋଲିଂ ମିଲ, 
ସିକମଣ୍ଟ, ଲୁହୋ, ଖୋଦୟୁ ପ୍ରକି୍ରୟୋ�ରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୋମଗ୍ୀର 

ମରମେ େ ିକଛି ିକଣିଛୁ, ସ୍ାନ୍ରୀୟ 
ସାେଗ୍ର୍ରୀ ହି ଁକଣି: ପ୍ର�ାନେନ୍ତ୍ରୀ

ନି� ସଂସଦୀୟ କକ୍ଷତ୍ ବୋରୋଣୋସୀଠୋକର 620 କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ ମଲୂୟୁର 
ବି�ୋଶ ପ୍ର�ଳ୍ପ ପୋଇ ଁଶଳିୋନୟୁୋସ �ରିବୋ ଅବସରକର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ 

ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ “ସ୍ୋନୀୟତୋ� ୁପ୍ରୋଥମି�ତୋ” (କଭୋ�ୋଲ େର୍  କଲୋ�ୋଲ) 
ମନ୍ତ ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱୋକରୋପ �ରିଛନି୍ । ଏହ ିଅବସରକର କସ ନି�ର ମତ 
କପୋରଣ �ରି �ହଛିନି୍ କ� ଏହୋ� ୁକ�ବଳ ମୋଟିକର ତିଆରି ଦୀପ ମଧ୍ୟକର 
ସୀମିତ ରଖୋ�ିବୋ ଅନୁରତି । �କଣ ଭୋରତୀୟ ଭୋକବ, କଦଶର ସମସ୍ତ 
ନୋଗରି� କସହମିୋନଙୁ୍କ ସହୋୟତୋ �ରିବୋ ନିମକନ୍ ଆକଗଇ ଆସିବୋ ଉରତି 
କ�ଉମଁୋକନ ନି�ର �ୋ�୍ଯୟୁ ମୋଧ୍ୟମକର �ିଛି ଅଭିନବତୋ ପ୍ର�ୋଶ ନିମକନ୍ 
ପ୍ରୟୋସ �ରୁଛନି୍ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ �ହକିଲ କ� “କ�ଉମଁୋକନ �ଠନି ଶ୍ମ 
ସ୍ୀ�ୋର ପବୂ୍ଯ� ଏଭଳି �ୋ�୍ଯୟୁ �ରୁଛନି୍ ଆକମମୋକନ ସମକସ୍ତ କସମୋନଙୁ୍କ 
ସହୋୟତୋର ହୋତ ବଢ଼ୋଇବୋ ଉରତି । କମୋ କଦଶର �ବୁବଗ୍ଯ କ�ଉମଁୋକନ 
�ିଛି ନୂଆ �ରି କଦଖୋଇବୋ ନିମକନ୍ ପ୍ରୟୋସରତ ଏବଂ କସଥକିର କସମୋକନ 
ନି�ର ବୁଦି୍, ଦକ୍ଷତୋ ଓ ସୋମଥ୍ଯୟୁ ସବୁ�ିଛି ଭରିକଦଇଛନି୍ କସମୋନଙୁ୍କ 
ସହକ�ୋଗ �ରିବୋ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ �ର୍୍ଯବୟୁ । କସମୋନଙ୍କ ହୋତ� ୁଧରିବୋ 
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋୟିତ୍ୱ ।” ଏହୋ ସହ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ �ହଥିକିଲ କ� �ୋଶୀ 
ନଗରୀର ପବିତ୍ ଗଙ୍ଗୋ ନଦୀ ପ୍ରତି ସଦୋସବ୍ଯଦୋ ପ୍ରତିବଦ୍ତୋ ରହଆିସିଛି। 
ଧୀକର ଧୀକର ଏହୋର ଘୋଟମୋନଙ୍କର �ୋୟୋ ପରିବର୍୍ଯନ ଘଟିରୋଲିଛି। 
ବୋରୋଣୋସୀର ସନୁ୍ଦର ଘୋଟମୋନ ଏକବ କସଠୋକର ବସି େକଟୋରତି୍ 
ଉକର୍ୋଳନ ସ�ୋକଶ ପ�୍ଯୟୁଟ�ମୋନଙୁ୍କ ଆହ ୍ବୋନ �ଣୋଉଛି । �ୋଶୀ�ୁ 
ଏକବ ବିଦୁୟୁତ୍  ତୋର ବନ୍ଧନରୁ ମକୁ୍ �ରୋ�ୋଇଛି । ପବୂ୍ଯରୁ ବୋରୋଣୋସୀ�ୁ 
କଦୈନି� 12ଟି ବିମୋନ ରଳୋରଳ �ରୁଥବିୋକବକଳ ଏକବ ତୋହୋ 48� ୁବୃଦି୍ 
ପୋଇଛି । ସଡ଼� ଭିରି୍ଭୂମିର ବି�ୋଶ ଦ୍ୋରୋ ସଂକ�ୋଗୀ�ରଣର ଉନ୍ନତି 
ସୋଧତି କହୋଇଛି । ସମଗ୍ ପବୂ୍ଯୋଞ୍ଚଳ କକ୍ଷତ୍ ନିମକନ୍ ବୋରୋଣୋସୀ ଏକବ 
ସ୍ୋସ୍ୟୁକସବୋର ଏ� କପଣ୍ସ୍ଳୀ ପୋଲଟିଛି । ବସୁ୍ତତଃ, ସମଗ୍ ପବୂ୍ଯ ଭୋରତ 
ଏହ ିସବିୁଧୋ ହୋସଲ �ରିପୋରୁଛି । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ �ହକିଲ କ� ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର 
ଭୋରତ ଅଭି�ୋନ ନିମକନ୍ ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳକର ବସବୋସ �ରୁଥବିୋ ଗରିବ କଲୋ� 
ଓ �ରୃ�ମୋକନ ହି ଁ କହଉଛନି୍ ସବୁଠୋରୁ ବଡ଼ ସୋମଥ୍ଯୟୁ ଓ ମ�ଭୁତ ସ୍ତମ୍ଭ 
ଏବଂ କସମୋକନ କହଉଛନି୍ ଏହୋର ସବୁଠୋରୁ ବଡ଼ ହତିୋଧ�ିୋରୀ ।

ପ୍ରେଖୁ ପ୍ରୟାସୋନ
�ଞ୍ଚୋମୋଲ ତଥୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ସୋମଗ୍ୀ ସୋମିଲ । ଉଭୟ କକ୍ଷତ୍ 
ମଧ୍ୟକର ଏକବ ଦୂରତୋ ହ୍ୋସ ପୋଇବୋ େଳକର ବୋଣ�ିୟୁ 
�ୋରବୋର ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ ପୋଇବ ।

l	ସରୁଟ ତଥୋ ମମୁ ୍ବୋଇ କମକ୍ୋ କସବୋ ଦ୍ୋରୋ କସୌରୋଷ୍କ୍ର 
ତଟୀୟ ବୋଣ�ିୟୁ �ୋରବୋର ଉପ�ୃତ କହୋଇପୋରିବ। ଏହୋ 
ଦ୍ୋରୋ ନୂତନ �ମ୍ଯନି�କିୁ୍ର ସକୁ�ୋଗ ସଷିୃ୍ କହୋଇପୋରିବ।

l	ଗ�ୁରୋଟର ଏହ ି ଦୁଇ କକ୍ଷତ୍ - ଦକି୍ଷଣ ଗ�ୁରୋଟ ଏବଂ 
କସୌରୋଷ୍କ୍ ମଧ୍ୟକର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରୋୟ 5,000ରୁ ଅଧ�ି 
�ୋନବୋହନ ସଡ଼� କଦଇ ରଳୋରଳ �ରିଥୋଏ । ଏକବ 
�ଳପଥକର ଏହ ି ସଂକ�ୋଗୀ�ରଣ ଦ୍ୋରୋ ଅଧ�ିୋଂଶ 
କଲୋ� �ଳପଥର ସବୁିଧୋ ଉପକ�ୋଗ �ରିପୋରିକବ ।
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କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ କସବୋ

େୁଗ୍ଯେ ମକ୍ତ୍ର ସହ ସଂମରାଗ ସ୍ାପନ
ମଗାଷ୍୍ରୀ ମେଡିଓ

ସେଗ୍ର ମେଶମେ ମଗାଷ୍୍ରୀ ମେଡିଓ ମଷ୍ଟସନ ସ୍ାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରେକ ୁମପ୍ରାତ୍ାହତି କେିୋ ସକାମଶ ସେକାେଙ୍କ 
ନେିେଚ୍ଛନି୍ନ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ାୋ ମେଶେ େୁଗ୍ଯେ ଅଞ୍ଚଳମେ େସୋସ କେୁଥେିା ଜନସା�ାେଣଙ୍କ ନକିଟମେ ପହଞ୍ଚେିା 
ସମ୍ଭେପେ ମହାଇପାେିଛ ି। ଏହାଦ୍ାୋ ସେକାେଙ୍କ େଭିିନ୍ନ େକିାଶ ମରାଜନାେ ସଫୁଳ ମସୋନଙ୍କ ନକିଟମେ 

ପହଞ୍ଚପିାେୁଛ ିଏେଂ ମସୋମନ ମକାଭିଡ- 19 େହାୋେ୍ରୀ େମିୋ�ମେ ଲମଢ଼ଇ କେିପାେୁଛନ୍ ି।

ସହରୋଞ୍ଚଳକର ବସବୋସ �ରୁଥବିୋ କଲୋ�ମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ
ସଦୋକବକଳ କ�ୋଗୋକ�ୋଗର କ�ୌଣସି ଅଭୋବ ରହନିଥୋଏ । 
�ିନ୍ତୁ କଦଶର ଏଭଳି �ିଛି �ନ�ୋତି କକ୍ଷତ୍ ଏବଂ ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳ 

ପକ�ଟ ରହଛିି କ�ଉଠଁୋକର କଲୋ�ମୋକନ କ�ୋଗୋକ�ୋଗର ଏ� 
ନିଭ୍ଯରକ�ୋଗୟୁ ମୋଧ୍ୟମ ସ�ୋକଶ ଏକବସଦୁ୍ୋ ସଂଗ୍ୋମରତ । ଏଭଳି 
ସି୍ତିକର, କଗୋଷୀ୍ କରଡ଼ିଓ କ�ୋଗୋକ�ୋଗର ଏ� ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସୋଧନ 
ପୋଲଟିଛି ଏବଂ ଅଧନୁୋ ସୋରୋ କଦଶକର 310ଟି କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ 
କଷ୍ସନ ସ୍ୋପିତ କହୋଇଛି ।

ଏପରି�ି �କରନୋ ମହୋମୋରୀ ସମୟକର ସଦୁ୍ୋ କସହସିବୁ ଆଞ୍ଚଳି� 
ଭୋରୋର କରଡିଓ କଷ୍ସନଗଡ଼ିୁ� କଲୋ�ମୋନଙ୍କ ନି�ଟକର ଆବଶୟୁ� 
ତଥୟୁ ସରୂନୋ ପହଞ୍ଚୋଇବୋକର ଓ କସମୋନଙୁ୍କ ସକରତନ �ରିବୋକର 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଭୂମି�ୋ ଗ୍ହଣ �ରିଥଲିୋ ।  କସହସିବୁ କରଡିଓ କଷ୍ସନଗଡ଼ିୁ� 
କ�ଉମଁୋକନ �ି ପ୍ରୋୟ 10 କ�ୋଟି କଲୋ�ଙ୍କ ନି�ଟକର ସ�ଳ ପ୍ର�ୋର 
ସରୂନୋ ପହଞ୍ଚୋଉଛନି୍, କସହ ି କ୍ଷମତୋ� ୁ ଉପଲବ୍ଧ �ରି କସମୋନଙ୍କ 
ସଂଖୟୁୋ ବୃଦି୍ �ରିବୋ ସ�ୋକଶ ସର�ୋର ସିଦ୍ୋନ୍ ଗ୍ହଣ �ରିଛନି୍ । ଖବ୍ୁ  
ଶୀଘ୍ର କଦଶକର ଆଉ 276ଟି ଏଭଳି ନୂତନ କରଡିଓ କଷ୍ସନ ସ୍ୋପନ 
�ୋ�୍ଯୟୁ ଆରମ୍ଭ କହବ । 2025 ମସିହୋ ସଦୁ୍ୋ ଭୋରତକର ଅତିରିକ୍ 500 
କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ କଷ୍ସନ ସ୍ୋପନ �ରୋ�ିବୋର ପ୍ରସ୍ତୋବ ରହଛିି ।

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ ବିଶ୍ୋସ �ରନି୍ କ� କରଡିଓ କହଉଛି 
ଏ� ବଳିଷ ୍ଓ ଶକି୍ଶୋଳୀ ମୋଧ୍ୟମ �ୋହୋ ସୋଧୋରଣ କଲୋ�ଙ୍କ ସହତି କ�ୋଡ଼ି 
କହବୋକର ସହୋୟ� କହୋଇଥୋଏ । ତୋଙ୍କର ବିଶ୍ୋସ କ� କରଡ଼ିଓ ସହ ଅନୟୁ 
କ�ୌଣସି ମୋଧ୍ୟମର ତୁଳନୋ �ରୋ�ୋଇନପୋକର । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମୋଦୀ ତୋଙ୍କର ମୋସି� କରଡ଼ିଓ �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମ, ମନ୍  �ୀ ବୋତ୍  ମୋଧ୍ୟମକର 

2018 ମସିହୋ ନକଭମ୍ବର ମୋସକର ତୋଙ୍କ �ୀବନର ଏ� ଘଟଣୋର 
ଅବତୋରଣୋ �ରିଥକିଲ । କସକତକବକଳ କସ ହମିୋରଳ ପ୍ରକଦଶକର �କଣ 
ବିକ�ପି �ମ୍ଯୀ ଭୋକବ �ୋ�୍ଯୟୁ �ରୁଥକିଲ। କସଠୋକର କସ ଲକ୍ଷୟୁ �ରିଥକିଲ 
କ� �କଣ ସ୍ୋନୀୟ ରୋ’ବି�ୋଳୀ �ିଭଳି ଭୋରତର ସେଳ ଆଣବି� 
ପରୀକ୍ଷଣ ଘଟଣୋକର ଏ�ୋ�ୀ ଉତ୍ବ ମନୋଉଛି । କସହ ିରୋ’ ବି�ୋଳୀ ଏହ ି
ସେଳ ଆଣବି� ପରୀକ୍ଷଣ ସଂପ�୍ଯକର କରଡିଓରୁ �ୋଣବିୋ� ୁପୋଇଥଲିୋ 
ଏବଂ କସ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ କମୋଦୀଙ୍କ ସହ କସହ ିଖବର ବୋଣି୍ଟଥଲିୋ । ତୋଙୁ୍କ 
ଆଶ୍�୍ଯୟୁ ଲୋଗିଥଲିୋ କ� କଦଶର ଏହ ିଦୁଗ୍ଯମ ଓ ବରେୋବୃର୍ ଅଞ୍ଚଳକର 
କ�ୌଣସି ଏ� ସ୍ୋନକର �କଣ ରୋ’ବି�ୋଳୀ �ଭିଳି ସୋରୋ ଦିନ ବସି କରଡିଓ 
ଶଣୁଥୁଲିୋ। କସହ ି ଦିନ ଏ�ଥୋ ଲକ୍ଷୟୁ �ରି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ କମୋଦୀଙ୍କ 
ମନକର କରଡିଓର ଶକି୍ ସଂପ�୍ଯକର ଧୋରଣୋ ବଦ୍ମଳୂ କହୋଇଥଲିୋ 
�ୋହୋର�ି ଗଣ� ୁ�ଣ ସହତି କ�ୋଡ଼ିବୋର କ୍ଷମତୋ ରହଛିି ।

ବର୍୍ଯମୋନ ସୋରୋ କଦଶକର ଅନ୍ୂୟନ 310ଟି କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ 
କଷ୍ସନ �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ଷମ ଅଛି ଏବଂ କସସବୁ ଦୁଗ୍ଯମ ଅଞ୍ଚଳକର ରହ ି�ୋ�୍ଯୟୁ 
�ରୁଛନି୍ । କସଠୋ�ୁ ଏପରି�ି ଆ�ୋଶବୋଣୀ �ିମ ୍ବୋ ଦୂରଦଶ୍ଯନ ସଦୁ୍ୋ 
ପହଞ୍ଚ ିପୋରିନୋହି ଁ । କବୈଶ୍�ି ମହୋମୋରୀ �କରୋନୋ �ୋଳକର କଗୋଷୀ୍ 
କରଡ଼ିଓଗଡ଼ିୁ� ୁସ୍ଲୁ ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀମୋନଙ୍କ ନିମକନ୍ ବିକଶର ଉପକ�ୋଗୀ 
କହୋଇପୋରିଛି ଓ ବିଦୟୁୋଳୟସବୁ ବନ୍ଦ ଥବିୋରୁ ତୋହୋରି ମୋଧ୍ୟମକର 
କସମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ପୋଠୟୁକ୍ରମମୋନ ପ୍ରସୋରଣ �ରୋ�ୋଉଛି । କ�ନ୍ଦ୍ର 
ସରୂନୋ ଓ ପ୍ରସୋରଣ ମନ୍ତୀ ପ୍ର�ୋଶ �ୋଭକଡ଼�ର ଏହ ିପ ଲୋଟେମ୍ଯ ଉପକର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଆକରୋପ �ରିଛନି୍ �ଦ୍ୋରୋ ସର�ୋର କଦଶର ଦୁଗ୍ଯମତମ 
କକ୍ଷତ୍କର ସଦୁ୍ୋ ପହଞ୍ଚପିୋରିକବ ଏବଂ କଲୋ�ମୋନଙ୍କ ସହ ବୋର୍୍ଯୋଳୋପ 
�ରୋ�ୋଇପୋରିବ । କସ �ହଛିନି୍ କ� କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ  ମଧ୍ୟ ଅନୟୁ 

ମରାଗାମରାଗ
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କଗୋଟିଏ କଗୋଷୀ୍ ଏବଂ ଏହୋ ପରିବର୍୍ଯନର ଏ� ପ୍ରମଖୁ ବୋହ� ।
ନକଭମ୍ବର ମୋସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ୋହକର ଏ� ‘କଲଟର ଅେ୍  ଇକଣ୍ଟଣ୍ଟ’ 

(ଏଲଓଆଇ) �ୋରି �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ କ�ଉଥଁକିର କଗୋଷୀ୍�ୁ ସଶକ୍ 
�ରିବୋ ନିମକନ୍ 738ଟି କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ କ�ନ୍ଦ୍ର� ୁ ଏଭଳି ନିକଦ୍୍ଯଶ 
ପ୍ରଦୋନ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ ।  ଏହ ି ପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର 373ଟି କଗୋଷୀ୍ 
କରଡିଓ କ�ନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ ‘ଗ୍ୋଣ୍ଟ୍  ଅେ୍  ପରମିଶନ ଏଗି୍କମଣ୍ଟସ ୍’ (କଗୋପୋ) �ୋରି 
�ରୋ�ୋଇଥଲିୋ । ସର�ୋର 2004-05 ମସିହୋ ଠୋରୁ �ଦିର କଗୋଷୀ୍ 
କରଡିଓ କ�ନ୍ଦ୍ରମୋନଙୁ୍କ ଏଭଳି ଗୋଇଡ଼ଲୋଇନ �ୋରି �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ, 
2014 ମସିହୋ ପ�୍ଯୟୁନ୍ କସ ଦିଗକର ବିକଶର �ିଛି �ୋ�୍ଯୟୁ ହୋସଲ 
କହୋଇପୋରି ନଥଲିୋ । କଦଶର ପ୍ରଥମ କଗୋଷୀ୍ କରଡ଼ିଓ କ�ନ୍ଦ୍ର 

ଆନ୍ନୋମଲୋଇ ବିଶ୍ବିଦୟୁୋଳୟଠୋକର ସ୍ୋପନ �ରୋ�ୋଇଥଲିୋ ।
ଭୋରତୀୟ ଗଣ କ�ୋଗୋକ�ୋଗ ପ୍ରତିଷୋ୍ନ (ଆଇଆଇଏମସି)ର ମହୋ 

ନିକଦ୍୍ଯଶ� ସଞ୍ଜୟ ଦି୍କବଦୀଙ୍କ ମତକର କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ ହି ଁକଦଶ�ୁ 
ଏ�ତୋ ସତୂ୍କର ବୋନି୍ଧରୋଲିଛି । କ�ନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ଷୋ ମନ୍ତଣୋଳୟର ଉପ 
ନିକଦ୍୍ଯଶ� କସୌରଭ ମିଶ୍ �ିଏ�ି କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓର �ନସୋଧୋରଣଙ୍କ 
ଉପକର ପ୍ରଭୋବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପକର ନି�ର ପିଏରଡ଼ି ଡିଗ୍ୀ ହୋସଲ 
�ରିଛନି୍, ତୋଙ୍କ �ହବିୋ ଅନୁସୋକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଦଶର ଆଦିବୋସୀ 
କକ୍ଷତ୍କର ସ୍ୋପିତ 2011 ମସିହୋକର ସ୍ୋପିତ ଆଠଟି କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ 
କ�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋନୀୟ �ନସୋଧୋରଣଙ୍କ ସକରତନତୋ ବୃଦି୍କର �କଥଷ୍ 
ମୋତ୍ୋକର ସହୋୟ� କହୋଇପୋରିଛି ।  

କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ କଷ୍ସନ (ସିଆରଏସ) କହଉଛି ଏ� କ୍ଷଦୁ୍ର 
(ସୀମିତ କ୍ଷମତୋ�କୁ୍) କରଡିଓ କଷ୍ସନ �ୋହୋ 10- 15 
�ିକଲୋମିଟର ସୀମୋ କକ୍ଷତ୍  ମଧ୍ୟକର ସମ୍ବୋଦ ପ୍ରସୋରଣ 
�ରିଥୋଏ । କତକବ ଅକନ� କକ୍ଷତ୍କର ଏହୋ କଭୌକଗୋଳି� 
ଅବସି୍ତି ଉପକର ମଧ୍ୟ ନିଭ୍ଯର �ରିଥୋଏ । �ରିୃ ସମ୍ପ�ଥିତ 
ସରୂନୋ, �ନସୋଧୋରଣଙ୍କ �ଲୟୁୋଣ ନିମକନ୍ �ୋ�୍ଯୟୁ�ୋରୀ 
�ରୋ�ୋଉଥବିୋ ବିଭିନ୍ନ ସର�ୋରୀ କ�ୋ�ନୋର ପ୍ରସଙ୍ଗକର 
ସ�ଳ ପ୍ର�ୋର ତଥୟୁ ସରୂନୋଏବଂ ପୋଣପିୋଗ ସଂପ�୍ଯୀତ 
ଆଗଆୁ ସରୂନୋ ଇତୟୁୋଦି କ�ୋଗୋଇବୋକର ସିଆରଏସ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଭୂମି�ୋ ଗ୍ହଣ �ରିଥୋଏ । ଏହ ି କରଡିଓ 
ବୟୁବସ୍ୋ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରସୋରଣ �ରୋ�ୋଉଥବିୋ ଅନୁୟୁନ 50 
ପ୍ରତିଶତ �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମ ସ୍ୋନୀୟ ଭୋକବ ଏବଂ ସ୍ୋନୀୟ 
ଭୋରୋକର ହି ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରୋ�ୋଇଥୋଏ । �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମ 
ସିଆରଏସଗଡ଼ିୁ�  ସ୍ୋନୀୟ ଉପଭୋରୋ ସକମତ ବିଭିନ୍ନ 
ଭୋରୋକର ପ୍ରସୋରଣ �ରିଥୋନି୍ �ୋହୋ�ି ଅବକହଳିତ ତଥୋ 
ଅତି ଅଳ୍ପସଂଖୟୁ� କଗୋଷୀ୍ର କଲୋ�ମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁବିକଶର 
ସହୋୟ� କହୋଇଥୋଏ । ଏହୋ ଦ୍ୋରୋ ଏହ ିକଲୋ�ମୋକନ 
କସମୋନଙ୍କର ସ୍ର ଅନୟୁମୋନଙ୍କ ନି�ଟକର ପହଞ୍ଚୋଇବୋର 
ଏ� ଉର୍ମ ପଲୋଟେମ୍ଯ ପୋଇପୋରିଥୋନି୍ ଓ ନି�ର 
ମତୋମତ ବୟୁକ୍ �ରିବୋର ସକୁ�ୋଗ ମଧ୍ୟ ପୋଇଥୋନି୍ ।

କ�କ�ୌଣସି ଅଣ- ଲୋଭ�ରୀ ସଂସ୍ୋ ଅଥବୋ କ�ୌଣସି 
କଗୋଷୀ୍ଭିରି୍� ସଂଗଠନ କ�ଉମଁୋକନ �ି ତିନି �ିମ ୍ବୋ 
ତକତୋଧ�ି ବର୍ଯ ଠୋରୁ �ୋ�୍ଯୟୁରତ ଥକିବ କସମୋକନ 
କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ କ�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋପନ ନିମକନ୍ ଆକବଦନ 
�ରିବୋ�ୁ କ�ୋଗୟୁ । କସହଭିଳି କଶୈକି୍ଷ� ଅନୁଷୋ୍ନ, 
�ରିୃ ବିଜ୍ଞୋନ କ�ନ୍ଦ୍ର, ସିଭିଲ କସୋସୋଇଟି, କସ୍ଚ୍ଛୋକସବୀ 
ସଂଗଠନ, ପଞି୍ଜ�ୃତ କସୋସୋଇଟି, ସ୍ୟଂଶୋସିତ ସଂସ୍ୋ ଓ 
ସବ୍ଯସୋଧୋରଣ ୍ଷ୍ଟ୍  କ�ଉମଁୋକନ କସୋସୋଇଟି ପଞି୍ଜ�ରଣ 
ଆଇନ ଅଥବୋ କସହଭିଳି ଅନୟୁୋନୟୁ ସଂପକୃ୍ ଆଇନ ଦ୍ୋରୋ ପଞି୍ଜ�ତୃ କହୋଇଥକିବ କସମୋକନ 
କଗୋଷୀ୍ କରଡ଼ିଓ କ�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋପନ ସ�ୋକଶ କ�ୋଗୟୁ ଅଟନି୍ । କସମୋନଙ୍କ ନି�ଟକର ଏ� ୍ ୋନ ୍ସମିଟର, 
େିଡର କ�ବଲ ଓ ଆକଣ୍ଟନୋ, କର�ଡଥିଂ ଓ କପ ଲବୟୁୋ� ୍ ନିମକନ୍ ଆବଶୟୁ� ଉପ�ରଣ ଓ ଅନୟୁୋନୟୁ 
ରଟୁ୍ଡିଓ ଉପ�ରଣ, ରଟୁ୍ଡ଼ିଓ ମିକ୍ସର ତଥୋ ମନିଟର ଉପଲବ୍ଧ ଥବିୋ ବୋଂଛନୀୟ । ଏହସିବୁ 
ଉପ�ରଣର କମୋଟ ଆନୁମୋନି� ମଲୂୟୁ 6 ଲକ୍ଷ ଠୋରୁ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କୋ ମଧ୍ୟକର କହବ ।

ମଗାଷ୍୍ରୀ ମେଡିଓ ମଷ୍ଟସନ କ’ଣ ?
ମଗାଷ୍୍ରୀ ମେଡିଓ ମଷ୍ଟସନେ ଆେଶ୍ୟକତା

ଆ�ୋଶବୋଣୀ (ଏଆଇଆର) କହଉ ଅଥବୋ ଦୂରଦଶ୍ଯନ, �ଦିର କସମୋକନ ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳ କକ୍ଷତ୍କର 
କସମୋନଙ୍କର କସବୋ କ�ୋଗୋଇଥୋନି୍, ତଥୋପି କଦଶର ଏପରି �ିଛି ଅତୟୁନ୍ ଦୁଗ୍ଯମ କକ୍ଷତ୍ ଓ ଅଞ୍ଚଳ 
ରହଛିି କ�ଉଠଁୋକର ଏହ ି ମୋଧ୍ୟମ ପହଞ୍ଚ ି ପୋରିନୋହି ଁ । କତଣ ୁ କସଠୋକର କଲୋ�ମୋନଙ୍କ ନି�ଟକର 
ପହଞ୍ଚବିୋ ପୋଇ ଁଏବଂ କଲୋ�ମୋନଙ୍କ ସହ ଭୋବ ବିନିମୟ ନିମକନ୍ କ�ୌଣସି ସର�ୋରୀ ମୋଧ୍ୟମ ନୋହି ଁ। 
ବିଭିନ୍ନ ସର�ୋରୀ କ�ୋ�ନୋ ସଂପ�୍ଯକର କଲୋ�ମୋନଙୁ୍କ ଅବଗତ �ରୋଇବୋ ବୟୁବସ୍ୋ� ୁସନିୁଶି୍ତ �ରିବୋ 
ସ�ୋକଶ କସମୋନଙୁ୍କ ସକରତନ �ରୋଇବୋ ଅତି ଆବଶୟୁ� । ଏବଂ କସହ ିକକ୍ଷତ୍କର ହି ଁକଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ 
କ�ନ୍ଦ୍ର ମହ୍ୱେପରୂ୍୍ଯ ଭୂମି�ୋ ଗ୍ହଣ �ରିଥୋଏ । କ�କହତୁ ସ୍ୋନୀୟ ଭୋରୋକର ଏହସିବୁ �ୋ�୍ଯୟୁକ୍ରମ ପ୍ରସୋରିତ 
କହୋଇଥୋଏ କସହ ିଦୃଷି୍ରୁ ସ୍ୋନୀୟ କଗୋଷୀ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଏହୋ କବଶ ୍ ଗ୍ହଣୀୟ ଓ କଲୋ�ପି୍ରୟ କହୋଇପୋରିଛି ।
ମକାଭିଡ଼ – 19 ସେୟମେ ମଗାଷ୍୍ରୀ ମେଡିଓେ ଭୂେିକା
କବୈଶ୍�ି ମହୋମୋରୀ �କରୋନୋ ଭୂତୋଣ ୁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂପ�୍ଯକର କଲୋ�ମୋନଙୁ୍କ ସକରତନ 
�ରୋଇବୋ ଏବଂ କସଥରୁି ରକ୍ଷୋ ପୋଇବୋ ନିମକନ୍ �ି ପ୍ର�ୋର ସତ�୍ଯତୋ ଅବଲମ୍ବନ �ରୋ�ିବୋ 
ଉରିତ ଏହ ି କକ୍ଷତ୍କର କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ କ�ନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ିୁ� କବଶ ୍ ମହ୍ୱେପରୂ୍୍ଯ ଓ ଦୋୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଭୂମି�ୋ 
ନିବ୍ଯୋହ �ରିଛନି୍ । ଏଥ ି ସହତି ସ୍ୋନୀୟ ବ�ୋରକର �ନସୋଧୋରଣଙ୍କ ସ�ୋକଶ �ି ପ୍ର�ୋର 
ମୋସ୍, ସୋନିଟୋଇ�ର ଅଥବୋ ଅନୟୁୋନୟୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସୋମଗ୍ୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହଛିି କସ ସଂପ�୍ଯକର 
କଲୋ�ମୋନଙୁ୍କ ଅବଗତ �ରୋଇଛନି୍ । ଏହ ି ମୋଧ୍ୟମ �ରିଆକର ଏପରି ମହୋମୋରୀ ସଂପ�୍ଯୀତ 
କଲୋ�ମୋନଙ୍କ ମନକର ଥବିୋ ବିଭିନ୍ନ ଅବଧୋରଣୋ�ୁ ଦୂର �ରିବୋ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର କହୋଇପୋରିଛି। 
ସଂକକ୍ଷପକର �ହକିଲ, �କରୋନୋ ମହୋମୋରୀ �ୋଳକର ଅଧ�ିରୁ ଅଧ�ି କଲୋ�ଙ୍କ ନି�ଟକର 
ପହଞ୍ଚବିୋ ସ�ୋକଶ ସର�ୋରଙୁ୍କ କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ କ�ନ୍ଦ୍ର ବିକଶର ଭୋକବ ସହୋୟ� କହୋଇପୋରିଛି ।

କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ କ�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋପନ ପୋଇ ଁଆବଶୟୁ� କ�ୋଗୟୁତୋକପିେି ଆମେେନ କେିମେ?: କଗୋଷୀ୍ 
କରଡିଓ ଲୋଇକସନ ୍ସ ପ୍ରଦୋନ ସଂପ�୍ଯୀତ ସ�ଳ 
ପ୍ରକି୍ରୟୋକର ସରୂନୋ ଓ ପ୍ରସୋରଣ ମନ୍ତଣୋଳୟ 
(ଏମଓଆଇବି) କହଉଛନି୍ କନୋଡୋଲ ଏକ�ନ ୍ସ ି ଏବଂ 
ଏହୋ ଏ� 12ଟି ପଦକକ୍ଷପ�କୁ୍ ପ୍ରକି୍ରୟୋ । ଏହ ି
ପ୍ରକି୍ରୟୋକର ପ୍ରଥମ ରରଣକର ଏଭଳି କଗୋଷୀ୍ କରଡିଓ 
କ�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋପନ ପୋଇ ଁଆଗ୍ହୀ ସଂସ୍ୋଙୁ୍କ ମନ୍ତଣୋଳୟଙ୍କ 
ନି�ଟକର ଆକବଦନ ପତ୍ କଦବୋ�ୁ ପଡ଼ିଥୋଏ । ଏହ ି
ଆକବଦନ ପତ୍ ମୋଗଣୋକର କୱବସୋଇଟ୍  www.
mib.nic.inକର ଉପଲବ୍ଧ ।  ଆକବଦନ�ୋରୀମୋନଙୁ୍କ 
କସମୋନଙ୍କର ଆକବଦନପତ୍�ୁ ଅନଲୋଇନକର. 
www.cronlineindia.netକର କପ୍ରରଣ �ରିବୋ�ୁ 
କପ୍ରୋତ୍ୋହତି �ରୋ�ୋଇଥୋଏ । ଆକବଦନ�ୋରୀମୋକନ 
ରୋହିକଁଲ ଏହ ିସିଆର ଆକବଦନପତ୍ ସିଆରଏେସି 
କୱବସୋଇଟ୍  www.crfc.inରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଇପୋରିକବ । 



ସ୍ୱ୍୍ନକୁ ୋସ୍ତେତାେ େୂପ ପ୍ରୋନ
ସୋମ୍ପ୍ରତି� ପରିସି୍ତିକର, ଭୋରତକର ଦୁଇଟି କପ୍ରରଣୋଧମ୍ଯୀ �ୋହୋଣୀ ବିକଶର ଭୋକବ ଉକଲ୍ଖକ�ୋଗୟୁ । ସୋରଦୋ 
ସିଂହ କଝୋଟରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଆ�ର୍ଯଣୀୟ ବୟୁୋଗ ଉତ୍ୋଦନ ପୋଇ ଁକପ୍ରରଣୋ କଦଇ ଅକନ� ମହଳିୋଙୁ୍କ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯରଶୀଳ 

�ରିପୋରିଛନି୍ ଓ ଅପର ପକକ୍ଷ ଏ� ‘ହୟୁୋଣ୍ଡ୍  ସୋନିଟୋଇ�ର ବୟୁୋଣ୍ଡ୍ ’ର ବି�ୋଶ ଘଟୋଇ ଗ�ୁରୋଟ କଟ ୍୍ନ�ିୋଲ 
ୟୁନିଭସଥିଟିର ପୋଞ୍ଚ�ଣ ଛୋତ୍ ସଂ�ଟ� ୁସକୁ�ୋଗକର ପରିଣତ �ରିବୋକର ସେଳ କହୋଇଛନି୍ ।
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ପରିବର୍୍ଯନଶୀଳ ଭୋରତସକାୋତ୍ମକ ପେମକ୍ପ   

କଦଶକର ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଭୋରତ ଅଭି�ୋନକର ବୋସ୍ତବତୋର ସ୍ରୂପ 
ଧୋରଣ �ରିଛି ତୋହୋର ଏ� ଜ୍ଜ୍ୱଳନ୍ ଉଦୋହରଣ କହକଲ ଡ୍ଟର 

ସୋରଦୋ ସିଂହ । ତୋଙ୍କର ‘ଅଭୁୟୁଦୟ’ ନୋମ� ଏ� ସଂସ୍ୋ ରହଛିି । ସ୍ୋନୀୟ 
ମହଳିୋମୋନଙ୍କ ସହୋୟତୋକର ଏବଂ ନି� ସଂସ୍ୋ ଆନୁ�ୂଲୟୁକର କସ ଏକବ 
ସନୁ୍ଦର ସନୁ୍ଦର କଝୋଟ ତିଆରୀ ବୟୁୋଗ ୍ ଏବଂ ପସ୍ଯ ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରିବୋକର ସକ୍ଷମ 
କହୋଇପୋରିଛନି୍ । ଏହସିବୁ ବୟୁୋଗ ୍ କ�ବଳ ପ�୍ଯୟୁୋବରଣ ସରୁକ୍ଷୋ ଦୃଷି୍ରୁ 
ଅନୁ�ୂଳ ନୁକହ ଁ, ଅପରନ୍ତୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀଙ୍କ ପ ଲୋଷି୍�୍  ମକୁ୍ 
ଭୋରତ ଗଠନ�ୁ ସୋ�ୋର �ରିବୋ ଦିଗକର ମଧ୍ୟ ଏ� ଅଭିନବ ପ୍ରୟୋସ ଭୋକବ 
ସୋବୟୁସ୍ତ କହୋଇଛି । ଏଭଳି ବୟୁୋଗ ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ସ�ୋକଶ ଆବଶୟୁ� କଝୋଟ କସ 
ଗ�ୁରୋଟ �ିମ ୍ବୋ ପଶି୍ମ ବଙ୍ଗର ସଂଗ୍ହ �ରିଥୋନି୍ । ଗତ ତିନି ରୋରି ମୋସ ତକଳ 
ଏହ ିସ୍ୋନୀୟ ମହଳିୋମୋକନ ତୋଙ୍କ ସହ ଏପରି ପ୍ରୟୋସକର ହୋତ ମିଳୋଇଥକିଲ 
କବୋଲି �ହନି୍ ଡ ଟ୍ର ସୋରଦୋ ସିଂହ । ଏହୋ ପକର କସମୋନଙ୍କ ମିଳିତ 
ପ୍ରୟୋସକର ନି�ର �ଳୋକ�ୌଶଳ ଓ ସ�ୃନଶୀଳତୋ� ୁକସମୋକନ ରୂପ ପ୍ରଦୋନ 
�ରିଥକିଲ । ଦୁଇ �ଣ ମହଳିୋ- ଲକ୍ଷୀ ଏବଂ ପନୂମ ୍ - ଏହ ିପ୍ରୟୋସର କମରୁଦଣ୍ଡ 
ଭୋକବ �ୋ�୍ଯୟୁ �ରୁଛନି୍ । କସମୋକନ କଝୋଟରୁ ଅତି ସନୁ୍ଦର ଓ ଆ�ର୍ଯଣୀୟ 
ବୟୁୋଗମୋନ ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରିବୋ ସହତି କଲୋ�ମୋନଙୁ୍କ ପ ଲୋଷି୍�୍  ପରିବକର୍୍ଯ ଏଭଳି 
ବୟୁୋଗ ବୟୁବହୋରର ଉପ�ୋରୀତୋ ସଂପ�୍ଯକର ସକରତନ �ରୋଇଥକିଲ । 
ସ୍ୋନୀୟ ଭୋକବ ଏଭଳି ବୟୁୋଗ ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରୋ�ୋଉଥବିୋର ତୋହୋ କ�ବଳ କକ୍ରତୋଙ୍କ 
ନିମକନ୍ ସଲୁଭ ମଲୂୟୁକର ଉପଲବ୍ଧ କହୋଇନୋହି ଁ, ଅପରନ୍ତୁ ସ୍ୋନୀୟ ମହଳିୋ ଓ 
�ିଛି ପୋଠପଢ଼ଆୁ ଛୋତ୍ମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁକରୋ�ଗୋରର ଏ� ପନ୍ୋ ମଧ୍ୟ ପୋଲଟିଛି । 
ନି�ଟକର ସର�ୋର ଆକଦଶନୋମୋ ବଳକର ଏହୋ� ୁବୋଧ୍ୟତୋମଳୂ� �ରିଛନି୍କ� 
ଖୋଦୟୁଶସୟୁ କକ୍ଷତ୍କର 100 ପ୍ରତିଶତଏବଂ ରନିି କକ୍ଷତ୍କର 20 ପ୍ରତିଶତ ପୟୁୋ�ଂି 
କଝୋଟ ବୟୁୋଗ ଦ୍ୋରୋ ହି ଁ�ରୋ�ିବ । ଏହୋ କଝୋଟ ଶଳି୍ପ� ୁକପ୍ରୋତ୍ୋହତି �ରିବ । 

ସ୍ୋନୀୟ ଦ୍ରବୟୁ ପୋଇ ଁ ସ୍ର ‘କଭୋ�ୋଲ୍  େର୍  କଲୋ�ୋଲ’ ନିମକନ୍ 
ଦିଆ�ୋଇଥବିୋ ଆହ ୍ବୋନ ଏକବ କ�ବଳ ଏ� କ୍ଲୋଗୋନ କହୋଇ 

ରହିନୋହି।ଁ ଇତି ମଧ୍ୟକର ଏହୋ ଏ� ବିରୋଟ ଅଭି�ୋନର ରୂପ ଧୋରଣ 
�ରିସୋରିଛି । ସଂ�ଟ �ିଭଳି ସ�ୃନଶୀଳ ଓ ରନି୍ୋଶୀଳ ବୟୁକି୍ଙୁ୍କ ସକୁ�ୋଗ 
ପ୍ରଦୋନ �ରିଥୋଏ ତୋହୋର ଅକନ� ଉଦୋହରଣ ରହଛିି । ସୋମ୍ପ୍ରତି� �କରୋନୋ 
ମହୋମୋରୀ ସଂ�ଟର ଘଡ଼ିକର ଗ�ୁରୋଟ କଟ ୍୍ନ�ିୋଲ ୟୁନିଭସଥିଟିର 
ପୋଞ୍ଚ�ଣ ଛୋତ୍ – ସୋଥ୍ଯ� ବକି୍ସ, �ୋର୍ଥି�, ସୋଗର, �ରନ ପକଟଲ ଏବଂ 
�ୋଗରୁ୍ତ୍  ଡୋକଭ – ଏହ ିମନ୍ତ�ୁ ବୋସ୍ତବତୋର ରୂପ ପ୍ରଦୋନ �ରିବୋକର ସକ୍ଷମ 
କହୋଇପୋରିଛନି୍ । କସମୋକନ ଏ� ନୂଆ ହୟୁୋଣ୍ଡ୍  ସୋନିଟୋଇ�ର ବୟୁୋଣ୍ଡ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରିଛନି୍ । ଏହ ିବୟୁୋଣ୍ଡ ପିନି୍ଧବୋ ଦ୍ୋରୋ କଲୋ�ମୋନଙୁ୍କ ଆଉ ସୋଙ୍ଗକର 
ଏ� ହୟୁୋଣ୍ଡ ସୋନିଟୋଇ�ର କବୋତଲ ଧରି ସବୁଆକଡ଼ �ିବୋ�ୁ ପଡ଼ୁନୋହି ଁ । 
ନି�ସ୍ ଜ୍ଞୋନକ�ୌଶଳକର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଏଭଳି ଉପ�ରଣର ବିକଶରତୋଟି କହଲୋ 
ଏହୋ କ� �ଦି ଆପଣଙୁ୍କ କ�ୌଣସି ବସୁ୍ତ� ୁଛୁଇବଁୋ�ୁ ପକଡ଼ କତକବ ଆପଣ 
ତୋ�ୁ କ�ବଳ ନି� କନଡ଼ିଠୋରୁ ଉପର� ୁ ହି ଁ ଧରିକବ । ଏବଂ କସପରି 
�ରିବୋକବକଳ, ହୋତକର ପିନି୍ଧଥବିୋ ସୋନିଟୋଇ�ର ବୟୁୋଣ୍ଡରୁ ଆକପ ଆକପ 
ସୋନିଟୋଇ�ର କସ୍ପକ୍ କହବ ଓ ହୋତ� ୁସୋନିଟୋଇ� ୍ �ରିବ । କଗୋଟିଏ ଦିନକର 
ଏହ ି ସୋନିଟୋଇ�ର ବୟୁୋଣ୍ଡ ପିନି୍ଧଥବିୋ ବୟୁକି୍ଙ୍କ ହୋତ� ୁ ଏହୋ 30 ଥର 
କଶୋଧନ �ରିବ । ଏଭଳି ହୟୁୋଣ୍ଡ ସୋନିଟୋଇ�ର ବୟୁୋଣ୍ଡ ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରିବୋ�ୁ 
ଏହ ିପୋଞ୍ଚ�ଣ ଛୋତ୍ ଦୁଇ ମୋସ ସମୟ କନଇଥକିଲ । ଏହ ିବୟୁୋଣ୍ଡଟି କ�ତି�ି 
ବୟୁବହୋର ଅନୁ�ଳୂ କସତି�ି ମୋତ୍ୋକର ସଲୁଭ ଏବଂ ତୋହୋ� ୁଅତି ମୋମଲିୁ 
ଭୋକବ ବୟୁବହୋର �ରୋ�ୋଇପୋରିବ । ଏହୋ ପ୍ରମୋଣସିଦ୍ �ରିଛି କ� କଦଶର 
�ବୁକଗୋଷୀ୍ଙ୍କ ମନକର ଅସୀମ ସ�ୃନଶୀଳତୋ ଭରି ରହଛିି ଏବଂ କସମୋକନ 
କ�ବଳ ସକୁ�ୋଗ ପୋଇବୋ ମୋକତ୍ ତୋହୋ� ୁରୂପ କଦଇପୋରୁଛନି୍ ।  

ଛାତ୍ରୋନଙ୍କ ଦ୍ାୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍  
ସାନଟିାଇଜେ େ୍ୟାଣ୍ଡ୍  ପ୍ରସୁ୍ତତ

େହଳିାଙୁ୍କ େକିାଶେ ନୂଆ ୋଗ୍ଯ 
ମେଖାଇଲା ମଝାଟ ତଆିେି େ୍ୟାଗ ୍
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ସୋଜେ ପଛଆୁ େଗ୍ଯେୁ ଆସିଥେିା ୋୋ ସାମହେ ଆମମ୍ବେକେ ମୋ ଭଳି ନୟୁିତ ନୟୁିତ 
ମଲାକଙ୍କ ସକାମଶ ମପ୍ରେଣାେ ଉତ୍ । ମସ ଆେକ ୁେଶ୍ଯାଇଛନ୍ ିମର ସଫଳତା ହାସଲ ସକାମଶ 

ଏକ ସମ୍ନ୍ନ କମି୍ବା �ନ୍ରୀ ପେିୋେମେ ଜ୍ମେ ମହୋ ଜେୁେି ନୁମହ ଁ। ଏପେିକ ିଭାେତେ ଏକ େେିଦ୍ 
ପେିୋେମେ ଜ୍ମେଗ୍ରହଣ କେି ସଦୁ୍ଧା ଜମଣ ସ୍ୱ୍୍ନ ମେଖେିାକ ୁସାହସ କେିପାେିେ ଏେଂ ସଫଳତା 

ହାସଲ ସହ ମସହ ିସ୍ୱ୍୍ନକ ୁସାକାେ େଧ୍ୟ କେିପାେିେ ।
ପ୍ର�ାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମେନ୍ଦ୍ର ମୋେ୍ରୀ

ପାକି୍କ
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