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ସମ୍ପାଦକଙ୍ କଲମର୍

ସଠାେର ନେସ୍ଠାର,

ରଠାରତ ଦକଠାରିଡ-19 ବିଦରଠାଧୀ ନିର୍୍ଭଠାୟକ ଯଦୁ୍ଧଦର ବିଜୟର ଦ୍ଠାରଦେଶଦର ଛିଡ଼ଠା ଦହଠାଇଛି। 
ସଙ୍ଟକୁ ସଦୁଯଠାଗଦର ପରିଣତ କରିବଠା ଲଠାଗି ଜଠାନୁଆରୀ 2021 ଇତିହଠାସ ପଷୃଠ୍ାଦର ସ୍ୱର୍୍ଭଠାକ୍ଷରଦର 
ଲିପିବଦ୍ଧ ଦହଠାଇ ରହିବ। ଏହଠା ଏକ ଅରୂତପବୂ୍ଭ େହୂୁର୍୍ଭ କଠାରଣ ବିଶ୍ୱର ଦକୌଣସି ସରକଠାରଙ୍ ଦ୍ଠାରଠା 
ଏଦତବଡ଼ ଟୀକଠାକରଣ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକ୍ରେ ଦକଦବ ବି କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକଠାରୀ କରଠାଯଠାଇନଠାହି।ଁ ପ୍ରଥେ ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟଦର, 
ତିନି ଦକଠାଟି ଦଲଠାକଙୁ୍ େଠାଗଣଠାଦର ଟୀକଠାକରଣ କରଠାଯିବଠା ଲଠାଗି ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ରଖଠାଯଠାଇଛି। ଏେଠାନଙ୍ 
େଧ୍ୟରୁ ଅଧକିଠାଂଶ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟକେ୍ଭୀ ଏବଂ ଦକଠାରିଡ ସଂକ୍ରେଣର ଅଧକି ଆଶଙ୍ଠା ଥବିଠା 
ଦଲଠାକେଠାଦନ ରହିଛ୍ି।

ଏଦତ କେ ସେୟ େଧ୍ୟଦର ଟୀକଠା ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବଠାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଠାସ୍ବ ରୂପ େିଆଯଠାଇଥବିଠାରୁ 
ଏହଠାକୁ ବିକଶତି କରିବଠା ଏବଂ ବିତରଣ କରିବଠା କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟଦର ସମ୍କୃ୍ତ ଦବୈଜ୍ଠାନିକଙ୍ ଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ଡଠାକ୍ତର ଓ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟକେ୍ଭୀେଠାନଙୁ୍ ଦଯଦତ ପ୍ରଶଂସଠା କଦଲ େଧ୍ୟ କେ ୍ଦହବ। େଠାତ୍ର 10 େଠାସ 
େଧ୍ୟଦର ରଠାରତୀୟ ଦବୈଜ୍ଠାନିକେଠାଦନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟୀକଠା ବିକଠାଶ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଭ କରିଛ୍ି। ଏହଠା 
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତଠା ପ୍ରତି ରଠାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତଠାକୁ ପ୍ରେଠାଣତି କରିବଠା ସଦେତ ଅନଥ୍ୟ ରଠାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ିୁକ 
ତୁଳନଠାଦର ରଠାରତକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରିପଠାରିଛି। େୁଇଟି ସ୍ୱଦେଶୀ ଟୀକଠା ଟିେ ଇଣି୍ଡଆର ସେଳତଠାର 
କଠାହଠାଣୀକୁ ବଥ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଏଗଡ଼ିୁକର ବିକଠାଶ ଏବଂ ରବିଷଥ୍ୟତର ଦଯଠାଜନଠା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନୁଥ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ 
ସେଠାଚଠାରର ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣଦର ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଠାଦବ ସ୍ଠାନ େିଆଯଠାଇଛି।

ସଠାରଠା ବିଶ୍ୱକୁ ରଠାରତ ଅତଥ୍ୟ୍ ସ୍ପଷ୍ ବଠାର୍୍ଭଠା ଦେଇଛି ଦଯ ଏ ଦେଶକୁ ଏଦବ ଅଟକଠାଇବଠା 
ସମ୍ଭବ ନୁଦହ।ଁ ଦେଶ ଜଠାତୀୟ ଯବୁ େିବସ ପଠାଳନ କରିଥବିଠାରୁ ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣଦର ସ୍ୱଠାେୀ 
ବିଦବକଠାନନ୍ଦଙ୍ର ସ୍ମୃତଚିାରଣ କରଠାଯଠାଇଛି। ଏଥଦିର ଖଠାନ ଅବ୍ୁଲ ଗେର ଖଠାଙୁଁ୍ େଧ୍ୟ ତଠାଙ୍ର 
ଜୟ୍ୀଦର ଶ୍ରଦ୍ଧଠାଞ୍ଜଳି ଅପ୍ଭଣ କରଠାଯଠାଇଛି। ପ୍ରବଠାସୀ ରଠାରତୀୟ େିବସ ଓ ଲଠାଇଟ ହଠାଉସ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 
େଧ୍ୟ ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣଦର ଅନଥ୍ୟସବୁ ନିୟେିତ େିଚର ସହିତ ସ୍ଠାନ େିଆଯଠାଇଛି।

ଆେକୁ ଆପଣେଠାନଙ୍ର ପରଠାେଶ୍ଭ ଓ େତଠାେତ ନିୟେିତ ପଠଠାନ୍ତୁ…

ଠକିଣଠା : ବୁଥ୍ୟଦରଠା ଅେ ଆଉଟରିଚ ଆଣ୍ଡ କେଥୁ୍ୟନିଦକସନ, ଦି୍ତୀୟ େହଲଠା,
           ସଚୂନଠା ରବନ, ନୂଆେିଲ୍ୀ-110003
ଇଦେଲ : response-nis@pib.gov.in

(ଦକ ଏସ ଧତୱଠାଲିଆ)
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A VISION OF SAFE, STRONG AND CONFIDENT WOMENHOOD

 IS TAKING SHAPE IN NEW INDIA
WOMENEMPOWERING

ଚଠି ିବାକ୍ସ
ସରକଠାରଙ୍ ନୂଆ ଦଯଠାଜନଠା, ନୀତି ଏବଂ ଦସଗଡ଼ିୁକର କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକଠାରିତଠା 
ସମ୍କ୍ଭଦର ଜଠାଣବିଠା ଲଠାଗି ସଠାଧଠାରଣ ଦଲଠାକେଠାନଙ୍ ପଠାଇ ଁଏହଠା ଦବଶ 
ଉପଠାଦେୟ ଉତ୍ସ। ସ୍ଠାନୀୟ ରଠାଷଠାଦର ଏହଠା ଉପଲବ୍ଧ ଦହବଠା ଆହୁରି 
ରଲ ଦହଉଛି। ଏପରି ଏକ ଉପଠାଦେୟ ପତ୍ରିକଠା ପ୍ରକଠାଶ କରିଥବିଠାରୁ 
େୁ ଁସଚୂନଠା ଓ ପ୍ରସଠାରଣ େନ୍ତ୍ରଣଠାଳୟର ପ୍ରୟଠାସକୁ ପ୍ରଶଂସଠା କରୁଛି। 
ଦକୌଣସି ଦକଠାଳଠାହଳ ବିନଠା ଏଥଦିର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ଖବର ରହଛିି। 
ପ୍ରଶଂସନୀୟ!

ଆପଣଙୁ୍ ଅଦନକ ଅଦନକ ଶଦୁରଚ୍ଛଠା,
େନ୍ଦର େଠାହଠାଦକ

 mandar792@gmail.com;

ନୁଥ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସେଠାଚଠାର ରଲ ରଠାଦବ ଅଳଙ୍ରଣ ଦହଠାଇଥବିଠା ଏକ 
ସଚୂନଠାପ୍ରେ ପତ୍ରିକଠା। ଏହଠା ଦବଶ ସଖୁପଠାଠଥ୍ୟ। ଜଦଣ ଇତିହଠାସ 
ଛଠାତ୍ରରଠାଦବ, ଅତୀତର ସଠାେଠାଜକି, ଅଥ୍ଭଦନୈତିକ ଏବଂ ରଠାଜଦନୈତିକ 
ସି୍ତି ବିଷୟଦର ଜଠାଣବିଠାର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ େୁ ଁ ରଲ ରଠାଦବ ବୁଝଛିି। 
ରବିଷଥ୍ୟତଦର ଏହ ି ପତ୍ରିକଠା ଅତୀତକୁ ସଠକି ରଠାଦବ ବୁଝବିଠାଦର 
ଏହ ି ପତ୍ରିକଠା ସହଠାୟକ ଦହଠାଇପଠାରିବ। ଦେଠାଦତ ଏହ ି ପତ୍ରିକଠା 
ପଠଠାଉଥବିଠାରୁ ଅଦନକ ଅଦନକ ଧନଥ୍ୟବଠାେ।

ଆପଣଙ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍
କି୍ରଷ୍ଠାପି୍ରୟଠା ଦକ ଏସ୍
“କି୍ରଷ୍ଠାପି୍ରୟଠା ପ୍ରବିତଠା”

<krishnapriya.pravitha@gmail.com>;

ଏହ ି ପତ୍ରିକଠାର ସମ୍ଠାେନଠା ଦବଶ ଉଚ୍ଚଦକଠାଟୀର। ଏହଠା ସଠକି 
େଠାଗ୍ଭଦର ସେସ୍ ପ୍ରକଠାରର ସଚୂନଠା ଦଯଠାଗଠାଇ ଦେଇଥଠାଏ। ଏହ ି
ପତ୍ରିକଠା ବଥ୍ୟଠାପକ ରଠାଦବ ପ୍ରସଠାରିତ ଦହବ। େୁ ଁ ଏହଠାର ସେଳତଠା 
କଠାେନଠା କରୁଛି। ଧନଥ୍ୟବଠାେ

ଡ. ରତ୍ଠା ତିୱଠାରୀ 
Ratnapandey36740@gmail.com;

ଏହଠା ଏକ ଅତି ରଲ ପ୍ରୟଠାସ ଏବଂ ରଠାରତର ଅରିବୃଦି୍ଧ ଗଠାଥଠା 
ସମ୍କ୍ଭଦର ଅଧକି ସଚୂନଠା ପ୍ରେଠାନ କରିବଠା ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଦବଶ ସହଠାୟକ 
ଦହଉଛି। ଏହ ି ପ୍ରୟଠାସ ଜଠାରି ରହୁ କିନ୍ତୁ ଏହଠାକୁ ସଠାପ୍ଠାହକି କରି 
େିଅନ୍ତୁ…

ଧନଥ୍ୟବଠାେ
pushpend 1995@gmail.com;

ନେଦସ୍,
ଆପଣଙ୍ର ଏହ ି ଉର୍େ ଦସବଠା ପଠାଇ ଁ ଧନଥ୍ୟବଠାେ। 
ନୁଥ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସେଠାଚଠାରଦର ଆପଣଙ୍ ଦ୍ଠାରଠା ପ୍ରକଠାଶତି 
ସମଠ୍ାେ ଏବଂ ସମଠ୍ାେଗଡ଼ିୁକର ପ୍ରଠାସଙି୍ଗକତଠା ଦେଠାର 
ଦବଶ ପସନ୍ଦ। େୁ ଁରଠାବୁଛି “ନୁଥ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସେଠାଚଠାର” 
ବେଳଦର ପତ୍ରିକଠାର ନଠାେ “ନୟଠା ରଠାରତ ସେଠାଚଠାର” 
ରଖଠାଗଦଲ ରଲ ହୁଅ୍ଠା।

ଧନଥ୍ୟବଠାେ।

ହେିଠାଂଶୁ
himanshuchauhan4@gmail.com

ନୁଥ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସେଠାଚଠାର ଦଶୟଠାର କରିଥବିଠାରୁ 
ଧନଥ୍ୟବଠାେ। ଏଥଦିର ଆଦେ ରଠାରତୀୟ ସେଠାଜ 
ବିଷୟଦର ଅଦନକ ଉପଦଯଠାଗୀ ସଚୂନଠା ପଠାଇପଠାରୁଛୁ। 
ଆଶଠା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆଦେ ରଠାରତ ସରକଠାରଙ୍ର 
ସଚୂନଠା ଓ ପ୍ରସଠାରଣ େନ୍ତ୍ରଣଠାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି 
ଅଧକି ସଚୂନଠା ପଠାଇପଠାରିବୁ।

ସଦି୍ଚ୍ଛଠା ସହତି,

ପ୍ରଦେସର ରରଦତନୁ୍ଦ ଦକ. ସିଂ
ସଂଦଯଠାଜକ, ଅ୍ରୀଣ ଗଣୁବର୍ଠା ସନିୁଶି୍ତତଠା ଦକନ୍ଦ୍ର

ବନଠାରସ ହନୁି୍ଦ ବିଶ୍ୱବିେଥ୍ୟଠାଳୟ
ବଠାରଠାଣସୀ 221005

coordiqacbhu@gmail.com
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ଜୀବନ ଧଠାରଣକୁ ସହଜ କରିବଠା ଲଠାଗି ଏକ ବଡ଼ 
ପେଦକ୍ଷପ ସ୍ୱରୂପ ସରକଠାର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ 

ପଠାଇ ଁ ଏକ େିସଡ୍ କଲ ନମର୍ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି। 
ସଠାରଠା ରଠାରତଦର ଇଣି୍ଡଆନ 
ଅଏଲ ଉପଦରଠାକ୍ତଠାେଠାଦନ 
8454955555 ନମର୍କୁ 
େିସଡ କଲ ଦେଇ ଗଥ୍ୟଠାସ 
ବୁକିଂ କରିପଠାରିଦବ। ଓଡ଼ିଶଠାର 
ରୁବଦନଶ୍ୱରଦର ଏହି ନମର୍କୁ 
ନୂଆ ସଂଦଯଠାଗ ପଠାଇ ଁ େଧ୍ୟ 
ଉପଦଯଠାଗ କରଠାଯଠାଇପଠାରିବ। ଏହ ି
ଦସବଠା ଖବୁଶୀଘ୍ର ସଠାରଠା ଦେଶକୁ 
ସମ୍ପ୍ରସଠାରିତ କରଠାଯିବ। ଏହି େିସଡ 

କଲ ଇଣ୍ଟରଆକି୍ର ରଏସ ଦରସପନ ୍ସ ସିଷ୍େ (ଆଇରିଆରଏସ) 
ତୁର୍ ବୁକିଂ ସବିୁଧଠା ଦେବ; ଉପଦରଠାକ୍ତଠାେଠାନଙୁ୍ ଆଉ େୀର୍ଭ 
ସେୟ ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ଦେଠାନ ଧରି ରଖବିଠାକୁ ପଡ଼ିବ ନଠାହି ଁ; ଏବଂ 
ଦକୌଣସି କଲ ଚଠାଜ୍ଭ େଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନଠାହି।ଁ

ନଜିକ୍ ବଶି୍ୱ ଫଖଳନା ଉତ୍ାଦନ
ଫକନ୍ଦ୍ରଫର ରରିଣତ କରିବ ଭାରତ

ଦଚସ, ଲୁଦଡଠା, ସଠାପ ଓ ଶଢ଼ିି ଆେ ିଦଲଠାକପି୍ରୟ 
ଦଖଳର ଉଦ୍ଠାବନ କରିଥବିଠା ରଠାରତ 

ନିଜକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଦଖଳନଠା ବିକଠାଶ ଓ ଉତ୍ଠାେନକଠାରୀଙ୍ 
େଧ୍ୟଦର ସଠାେିଲ କରିପଠାରିନଠାହି।ଁ ସ୍ଠାନୀୟ ଦଖଳନଠା 
ଉଦେଥ୍ୟଠାଗ ଏବଂ ସ୍ଠାନୀୟ ଉତ୍ଠାେନକଠାରୀେଠାନଙ୍ 
ପଠାଇ ଁ ଏକ ଇଦକଠାସିଷ୍େ ବିକଶତି କରିବଠା ଲଠାଗି 
‘ଟୟକଥ୍ୟଠାଥନ-2021’ େଠାଧ୍ୟେଦର ପ୍ରୟଠାସ 
କରଠାଯଠାଇଛି। ଏହଠା ଦସେଠାନଙ୍ ପଠାଇ ଁ ନୂତନ 
ସମ୍ଭଠାବନଠାକୁ ଉଜଠାଗର କରିବ। ଏହଠା ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀ, 
ଶକି୍ଷକ, ଦଖଳନଠା ବିଦଶଷଜ୍, କଦଲଜ, ବିଶ୍ୱବିେଥ୍ୟଠାଳୟ 
ଏବଂ ଷ୍ଠାଟ୍ଭଅପଗଡ଼ିୁକୁ ଦସେଠାନଙ୍ର ବିଚଠାର ବଥ୍ୟକ୍ତ 
କରିବଠାର ସଦୁଯଠାଗ ପ୍ରେଠାନ କରିବ। ରଠାରତଦର 
ଦଖଳନଠା ବଜଠାରର ଆକଠାର 1.5 ବିଲିୟନ ଡଲଠାର 
ଦହଠାଇଥବିଠା ଦବଦଳ େୁର୍ଭଠାଗଥ୍ୟବଶତଃ ପଠାଖଠାପଠାଖ ି80 
ପ୍ରତିଶତ ଦଖଳନଠା ଆେେଠାନୀ କରଠାଯଠାଉଛି।
ସଠାରଠା ଦେଶଦର ଥବିଠା 33 ଦକଠାଟି ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀଙ୍ର 

ଅରିନବ ସଠାେଥ୍ଭଥ୍ୟକୁ ବଠାସ୍ବ ରୂପ ଦେବଠା 
ଟୟକଥ୍ୟଠାଥନର ଲକ୍ଷଥ୍ୟ। ରଠାରତକୁ ଦଖଳନଠା 
ଉତ୍ଠାେନ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବଠା ଲଠାଗି 
ରଠାରତ ସରକଠାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଦଖଳନଠା ଉଦେଥ୍ୟଠାଗକୁ 
ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହନ ଦେଉଛ୍ି ଏବଂ ପଠାଖଠାପଠାଖ ି ଅଧଠା 
ଡଜନ େନ୍ତ୍ରଣଠାଳୟ ଓ ବିରଠାଗ ଏହି ଅରିଯଠାନଦର 
ସଠାେିଲ ଦହଠାଇଛ୍ି। ଟୟକଥ୍ୟଠାଥନଦର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥବିଠା ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀ ଓ 
ଶକି୍ଷକ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଠା ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ଆଥଥିକ 
ପରୁସ୍ଠାର ପଠାଇପଠାରିଦବ।

ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ: ମିସଡ୍ କଲ 
ଫଦଇ ଏଲରିଜି ରିେିଲ ବ୍କ କରନ୍ତୁ

ସରକାରୀ ସ୍ାସ୍ୟୁ ଫକନ୍ଦ୍ରଫର ଅକ୍ସିଫଜନ ପା୍ଣ୍ଟ ରାଇ ଁ
ରିଏମ ଫକୟାସ୍ଷ ରାଣ୍ର୍ି 201 ଫକାଟି ଟଙ୍ାର ସହାୟତା

ଦେଶର ବିରିନ୍ନ ସରକଠାରୀ ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟ ଦକନ୍ଦ୍ରଦର 162ଟି 
ସେପଥିତ ଦପ୍ରସର ସି୍ୱଙ୍ଗ ଆବଜପ୍ଭସନ (ପିଏସଏ) 

ଦେଡ଼ିକଠାଲ ଅକି୍ଦଜନ ଉତ୍ଠାେନ ପଠ୍ାଣ୍ଟ ସ୍ଠାପନ କରିବଠା 
ଲଠାଗି ପିଏେ ଦକୟଠାସ୍ଭ ପଠାଣ୍ରୁି 
20.58 ଦକଠାଟି ଟଙ୍ଠା ଆବଣ୍ଟନ 
କରଠାଯଠାଇଛି। 154.19 
ଦେଟି୍କ ଟନ କ୍ଷେତଠାବିଶଷି୍ 
ଏହ ି ପଠ୍ାଣ୍ଟଗଡ଼ିୁକ 32ଟି ରଠାଜଥ୍ୟ/
ଦକନ୍ଦ୍ରଶଠାସିତ ପ୍ରଦେଶଦର 
ସଂଦଯଠାଗ କରଠାଯିବ। ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟ ଓ 
ପରିବଠାର କଲଥ୍ୟଠାଣ େନ୍ତ୍ରଣଠାଳୟ 
ଅଧୀନ ଏକ ସ୍ୱଠାୟର୍ ସଂସ୍ଠା 

ଦସଣ୍ଟଟ୍ରଠାଲ ଦେଡ଼ିକଠାଲ ସପଠ୍ାଇ ଦଷ୍ଠାର (ସିଏେଏସଏସ) 
ଏଥପିଠାଇ ଁସଠାେଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବ। ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାପ୍ ଏବଂ ବଠାଧଠାେକୁ୍ତ 
ଅକି୍ଦଜନ ଦଯଠାଗଠାଣ ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟଦକନ୍ଦ୍ରଦର ଏକ ଜରୁରି 
ଆବଶଥ୍ୟକତଠା। ବିଦଶଷ କରି କଦରଠାନଠାରୂତଠାଣ ୁ େହଠାେଠାରୀ 
ସେୟଦର ଏହଠାର ଆବଶଥ୍ୟକତଠା ଆହୁରି ବୃଦି୍ଧ ପଠାଇଛି।

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର
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ଦଗଠାଟିଏ ବଷ୍ଭ େଧ୍ୟଦର ସଠାରଠା ରଠାରତର ବିରିନ୍ନ ରଠାଜଥ୍ୟ ଓ 
ଦକନ୍ଦ୍ରଶଠାସିତ ପ୍ରଦେଶଦର େହିଳଠା ପଲିୁସ କେ୍ଭଚଠାରୀଙ୍ର 

ସଂଖଥ୍ୟଠା 16 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ ପଠାଇଛି। ପଲିୁସ ଦସବଠାଦର ସବ୍ଭଠାଧକି ସଂଖଥ୍ୟକ 
େହିଳଠାଙୁ୍ ନିଯକିୁ୍ତ ଦେବଠାଦର ବିହଠାର ଅଗ୍ରଣୀ ରଠାଜଥ୍ୟ ଦହଠାଇପଠାରିଛି। 
ବିହଠାର ପଲିୁସଦର 25.3 ପ୍ରତିଶତ େହିଳଠା ଅଛ୍ି, ଏେଠାନଙ୍ େଧ୍ୟଦର 
ଅଛ୍ି ସଠାଧଠାରଣ ପଲିୁସ, ଜିଲ୍ଠା ସଶସ୍ତ୍ର ବଠାହିନୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଶସ୍ତ୍ର ପଲିୁସ ଏବଂ 
ଇଣି୍ଡଆ ରିଜର୍ଭ ବଠାଟଠାଲିଅନ। ହିେଠାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦ ୍ିତୀୟ ସ୍ଠାନଦର ରହିଛି 
ଏଠଠାଦର ପଲିୁସ ବଠାହିନୀଦର 19.15 ପ୍ରତିଶତ େହିଳଠା ନିଦୟଠାଜିତ ଅଛ୍ି।

2020-21 ଖରିେ ଋତୁଦର ଧଠାନ ସଂଗ୍ରହ 
ପବୂ୍ଭ ବଷ୍ଭ ତୁଳନଠାଦର 27.44 ପ୍ରତିଶତ 

ବୃଦି୍ଧ ପଠାଇଛି। ଜଠାନୁଆରୀ 13, 2021 ସଦୁ୍ଧଠା, 
555.83 ଲକ୍ଷ ଦେଟି୍କ ଟନ ଧଠାନ କିଣଠା 
ଯଠାଇଥବିଠା ଦବଦଳ ପବୂ୍ଭ ବଷ୍ଭ ଏହି ସେୟଦର 
ଧଠାନ କ୍ରୟ ପରିେଠାଣ 736.14 ଲକ୍ଷ ଦେଟି୍କ 
ଟନ ଥଲିଠା। ଦେଠାଟ ଧଠାନ କ୍ରୟ ପରିେଠାଣ 
555.83 ଲକ୍ଷ ଦେଟି୍କ ଟନ େଧ୍ୟରୁ ଦକବଳ 
ପଞ୍ଜଠାବରୁ 36.48  ପ୍ରତିଶତ ଧଠାନ କ୍ରୟ 
କରଠାଯଠାଇଛି। 2014 ପରଠଠାରୁ, ଚଠାଷୀଙ୍ ପଠାଇ ଁ
େସଲ ଉତ୍ଠାେନ ଖଚ୍ଚ୍ଭର ଦେଢ଼ଗଣୁଠା ଏେଏସପି 
ସନିୁଶି୍ତ କରଠାଯଠାଇଛି। ଧଠାନର ଏେଏସପି 2.4 
ଗଣୁଠା ବୃଦି୍ଧ ପଠାଇଛି।

ଦକଠାରିଡ-19 ସେୟଦର ନିରଠାପେ େୂରତଠା 
ଏକ ଜରୁରି ଆବଶଥ୍ୟକତଠା ଦହଠାଇଥବିଠା 

ଦବଦଳ ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟ େନ୍ତ୍ରଣଠାଳୟର ଇ-ସଞ୍ଜୀବନୀ 
ଦଟଲି ଦେଡ଼ିସିନ ଦସବଠା ଏକ ବରେଠାନ ସଠାବଥ୍ୟସ୍ 
ଦହଠାଇଛି।  ବର୍୍ଭେଠାନ ସଦୁ୍ଧଠା 10 ଲକ୍ଷ ଦଟଲି 

ଦେଡ଼ିସିନ ପରଠାେଶ୍ଭ େିଆଯଠାଇ ସଠାରିଲଠାଣ।ି ତଠାେିଲନଠାଡ଼ୁଦର ସବ୍ଭଠାଧକି 
3.74 ଲକ୍ଷ ଦଟଲି ଡଠାକ୍ତରୀ ପରଠାେଶ୍ଭ େିଆଯଠାଇଛି। ଇତିେଧ୍ୟଦର, 
2020ଦର ଆୟୁଷଠ୍ାନ ରଠାରତ ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଦରଠାଗଥ୍ୟ ଦକନ୍ଦ୍ରଦର 5.79 
ଦକଠାଟି େଧଦୁେହ ଓ 7.13 ଦକଠାଟି ରକ୍ତଚଠାପ ପରୀକ୍ଷଠା କରଠାଯଠାଇଛି।

2025ଦର ପଞ୍ଚେ ସବ୍ଭବୃହତ ଅଥ୍ଭବଥ୍ୟବସ୍ଠା ରଠାଦବ ବି୍ଦଟନକୁ ଅତିକ୍ରେ କରିବ ରଠାରତ। 
ଏଥସିହତି 2030 ସଦୁ୍ଧଠା ରଠାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଠାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ଦହବ। ବି୍ଦଟନର ଏକ 

ଅଥ୍ଭଦନୈତିକ ଦରଟିଂ ସଂସ୍ଠା ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଆକଳନ କରଠାଯଠାଇଛି। 2019ଦର ବିଶ୍ୱର 
ପଞ୍ଚେ ସବ୍ଭବୃହତ ଅଥ୍ଭବଥ୍ୟବସ୍ଠା ରଠାଦବ ବ୍ଦିଟନକୁ ଅତିକ୍ରେ କରିଥଲିଠା ରଠାରତ। ଦତଦବ 
ଦକଠାରିଡ-19 େହଠାେଠାରୀ କଠାରଣରୁ ରଠାରତୀୟ ଅଥ୍ଭବଥ୍ୟବସ୍ଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ ଦହଠାଇଥଲିଠା। 
ବି୍ଦଟନର ଦସଣ୍ଟର େର ଇଦକଠାଦନଠାେିକ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଜଦନସ ରିସଚ୍ଚ୍ଭ ସଂସ୍ଠା ନିଜର ବଠାଷଥିକ 
ରିଦପଠାଟ୍ଭଦର ଆକଳନ କରିଛି ଦଯ ରଠାରତୀୟ ଅଥ୍ଭବଥ୍ୟବସ୍ଠା 2025ଦର ବ୍ଦିଟନ, 2027ଦର 
ଜେ୍ଭଠାନୀ ଏବଂ 2030ଦର ଜଠାପଠାନକୁ ଅତିକ୍ରେ କରିବ। ଏଥଦିର େଧ୍ୟ କୁହଠାଯଠାଇଛି ଦଯ 
2021ଦର ରଠାରତୀୟ ଅଥ୍ଭବଥ୍ୟବସ୍ଠା 9 ପ୍ରତିଶତ ଅରିବୃଦି୍ଧ ହଠାସଲ କରିବ।

ଦଗଠାଟିଏ ବଷ୍ଭଦର େହଳିଠା ପଲିୁସ କେ୍ଭଚଠାରୀଙ୍ର ସଂଖଥ୍ୟଠା 16% ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ

2020-21 ଆଥଥିକ ବର୍ଷଫର ଏମଏସରିଫର 
ଧାନ କ୍ରୟ 27.44%କ୍ ବୃଦି୍

ଇ-ସଞ୍ଜୀବନୀ ରାଲଟିଛ ିଜନସାଧାରଣଙ୍ ରାଇ ଁବରଦାନ

2025 ସଦ୍୍ା ରଞ୍ଚମ ସବ୍ଷବୃହତ ଅଥ୍ଷବୟୁବସ୍ା 
ଭାଫବ ବ୍ଫିଟନକ୍ ଟରିବ ଭାରତ

ଡିଜିଟଠାଲ କଥ୍ୟଠାଦଲଣ୍ଡର, 
ଡଠାଏରୀ ଉଦନଠ୍ାଚନ

ଗଗୁଲ ଦପ ୍ଦଷ୍ଠାରରୁ ନିମ ୍ନ ଲିଙ୍ େଠାଧ୍ୟେଦର 
ଏହ ିଆପ୍ିଦକସନକୁ ଡଠାଉନଦଲଠାଡ 
କରଠାଯଠାଇପଠାରିବ
https://play.google.com/store/apps/
details?id=in.gov.calendar
ଆଇଓଏସ ଡିରଠାଇସଦର ଏହ ିଆପ ଲିଙ୍ରୁ 
ଡଠାଉନ ଦଲଠାଡ କରଠାଯଠାଇପଠାରିବ 
https://apps.apple.com/in/app/goi-
calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/



ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଏକ ସ୍ପ୍ନ ସତୟୁଫର
ରରିଣତ ଫହଉଛି

ସଫବ୍ଷ ଭବନ୍ତୁ ସଖ୍ୀନଃ, ସଫବ୍ଷସନ୍ତୁ ନରିାମୟାଃ

6

ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍ 
ରଠାଷଣ ଶଣୁିବଠା 
ଲଠାଗି କୁଥ୍ୟ ଆର 

ଦକଠାଡ ସ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ : 
ରଠାରତର ଦକଠାରିଡ-

19 ଟୀକଠାକରଣ 
ଅରିଯଠାନର ଶରୁଠାରମ୍ଭ
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କଦରଠାନଠା ରୂତଠାଣ ୁଲଦେଇଦର ରଠାରତ ବିଜ୍ଠାନ, ଗଦବଷଣଠା ଓ ଦଟକଦନଠାଲଜ ିପ୍ରଠାଥେିକ 
ଅସ୍ତ୍ରରଠାଦବ ବଥ୍ୟବହଠାର କରିଛି। ଟିକଠା ବଠାହଠାରିବଠା ପଦର ଏହ ିଲଦେଇ ଏକ ନିର୍୍ଭଠାୟକ 

ସି୍ତିଦର ପହଞ୍ଚଛିି । ରଠାରତୀୟ ଡ୍ରଗ କଦଣ୍ଟଟ୍ରଠାଲର ଦଜଦନରଠାଲ ଦସରେ ପ୍ରତିଷଠ୍ାନ ଓ ରଠାରତ 
ବଠାଦୟଠାଦଟକ୍  ଦ୍ଠାରଠା ପ୍ରସୁ୍ତ ଦହଠାଇଥବିଠା େୁଇଟି ଟିକଠାକୁ ଅନୁଦେଠାେନ କରିଛି । ରଠାରତଦର 

େଧ୍ୟ ଜଠାନୁୟଠାରୀ 16 ତଠାରିଖଠଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଭବୃହତ୍  ଟିକଠାକରଣ ଅରିଯଠାନ ଆରମ୍ଭ ଦହଠାଇଛି। 
ଏସବୁରୁ ପ୍ରେଠାଣତିଦହଠାଇଛି ଦଯ ଦକଠାରିଡ୍  େକୁ୍ତରଠାରତ ପଦଥ ଆଦେ ଅଗ୍ରସର ଦହଉଛୁ। 
ଆହୁରି େଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଠାନଦକୌଶଳ ଉପଦଯଠାଗ କରି ଆଦେ େଠାତ୍ର 10 େଠାସ େଧ୍ୟଦର 

ଟିକଠା ପ୍ରସୁ୍ତ କରିପଠାରିଛୁ । ଏହଠାଦ୍ଠାରଠା ରଠାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଦହବଠାର ଉତ୍ସଗ୍ଭୀକୃତ ପ୍ରୟଠାସ 
ଦେଖଠାଇବଠାଦର ସେଳଦହଠାଇଛି ।

କଦରଠାନଠା ବିଦରଠାଧଦର ଲଦେଇ 
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n  ପ୍ରଦତଥ୍ୟକ ଜଲିଠାଦର ଅତିକେଦର ୩ଟି ସ୍ଠାନଦର ଏହ ିଡ୍ରଠାଏ ରନ୍  
କରଠାଯଠାଇଛି । ଦସଥଦିର ସରକଠାରୀ ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟଦକନ୍ଦ୍ର, ରଦରଠାଇ 
ହସ ୍ପିଟଠାଲ ଏବଂ ସହରଠାଞ୍ଚଳର ସେୀପବର୍୍ଭୀସ୍ଠାନଦର ଥବିଠାସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟଦକନ୍ଦ୍ର 
ଅ୍ରୁ୍ଭକ୍ତ ।

n  ଜଲିଠାପଠାଳେଠାନଙ୍ ତେଠାରଖଦରଏହ ିଡ୍ରଠାଏ ରନ୍  ରଠାଜଥ୍ୟ, ଜଲିଠା ଓ ବକ୍ସ୍ରୀୟ 
ହସପିଟଠାଲଦର କରଠାଯଠାଇଛି । ଏହଠାଦ୍ଠାରଠା ସଂପକୃ୍ତ କରୃ୍୍ଭପକ୍ଷ ଏବଂଦଲଠାକ 
ଟିକଠାେଠାନ ସଂକ୍ରଠା୍ ନିଜର େଠାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍୍ଭବଥ୍ୟ ସଂପକ୍ଭଦର ସଦଚତନ 
ଦହଠାଇଛ୍ି ।

n  ଡ୍ରଠାଏ ରନ୍  େଧ୍ୟ ଦକଠା-ଉଇନ ବଥ୍ୟବସ୍ଠାର ବଥ୍ୟବହଠାର ଓ ଏହଠାର େକ୍ଷତଠା 
େଠାପିବଠା ପଠାଇ ଁକରଠାଯଠାଇଛି । ଦକ୍ଷତ୍ରସ୍ରଦର ବଠାସ୍ବସି୍ତି ଏବଂଏହଠା କିପରି 
ଦକଠା-ଉଇନ ସହତି ସଂଯକୁ୍ତ ଦହଠାଇଛି ତଠାହଠା ଏହ ିଡ୍ରଠାଏ ରନ୍ ରୁ ଜଣଠାପଡିଛି ।

ରରିଚାଳନାଗତ ବାସ୍ବତା ରରଖବିା ରାଇ ଁଡ୍ାଏ ରନ୍ 
ଟିକାଦାନ ବୟୁବସ୍ା କରିରି 
ରରିଚାଳିତ ଫହଲା
ରଠାରତବିଶ୍ୱରସବ୍ଭବୃହତ୍  ଟିକଠାେଠାନ 
ଅରିଯଠାନ ଜଠାନୁୟଠାରୀ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ 
କରିଥଲିଠା । ଏଥପିଠାଇ ଁଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର 
ଅତିକେଦର 26ଟି ରଚୁ୍ଭଆଲ ଦବୈଠକ ରଠାଜଥ୍ୟ 
ସରକଠାରେଠାନଙ୍ ସହ କରିଥଦିଲ ।

2,360

02 3.7

61,000
ମାଷ୍ଟର ଫରେନରଙ୍୍ 
ତାଲିମ ଦଆିରାଇଛ ି

ଫପ୍ରାଗ୍ାମ ମୟୁାଫନଜର 
ମତ୍ୟନ ଫହାଇଛନ୍ ି

ରଥ୍ୟଠାକି୍ଦନଟରଙ୍
ସଂଖଥ୍ୟଠା 

ଟିକଠାେଠାନ ପଠାଇ ଁ
ସହଠାୟକ ଟିେ ୍ । 

ଟିକଠାେଠାନ ଅରିଯଠାନକୁ ସଗୁେ କରିବଠା ପଠାଇ ଁ ରଠାରତ 
ଦେଶର ସବୁ ରଠାଜଥ୍ୟ ଓ ଦକନ୍ଦ୍ରଶଠାସିତ ଅଞ୍ଚଳଦର ଡ୍ରଠାଏ 
ରନ୍   ପରୀକ୍ଷଠାେଳୂକ ରଠାଦବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । 736ଟି 
ଜଲିଠାଦର 3 ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟଦର ଏହକିଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ କରଠାଯଠାଇଛି । 
ଏହଠାେଖୁଥ୍ୟତଃଟିକଠାେଠାନର ପ୍ରଠାକ୍  ଅରଥ୍ୟଠାସ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ ।

ପ୍ରଦତଥ୍ୟକ ସଠାହଠାଯଥ୍ୟକଠାରୀ େଳଦର ଜଦଣ 
ରଥ୍ୟଠାକି୍ଦନଟର ଓ 4ଜଣ ସହଠାୟକ ।

ପରି ଐତିହଠାସିକ ସେଳତଠାକୁ ବର୍୍ଭନଠା କରିବଠାକୁ ରଠାଷଠା ନଠାହି।ଁ ବିଗତ 10 େଠାସ ଧରି ବିରିନ୍ନ 
ବୟସ ବଗ୍ଭର ଦଲଠାକେଠାଦନ ଏକପ୍ରକଠାର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତଠାଉଥବିଠାରୁ ଏହି ସେଳତଠା 
ଆହୁରି ଗରୁୁତପ୍ରୂ୍୍ଭ ଦହଠାଇପଡ଼ିଛି। ଟୀକଠାର ଶରୁଠାରମ୍ଭ ଦହବଠା ଦେଶ ପଠାଇ ଁଏକ ସପ୍ ୍ନ ବଠାସ୍ବ 
ରୂପ ଦନବଠା ରଳି। ରଠାରତ େୁଇଟି ସଦ୍େଶୀ ଟୀକଠା ବିକଶତି କରି, ସଙ୍ଟକୁ ସଦୁଯଠାଗଦର 
ପରିଣତ କରିପଠାରିଛ୍ି।

ଜୀବନ ରକ୍ଷଠା ପଠାଇ ଁପେଦକ୍ଷପ ଦନବଠା ଏବଂ ଆଥଥିକ ଗତବିଧ ିବଢ଼ଠାଇବଠା ଲଠାଗି ସରକଠାର 
ସଚିୁ୍ିତ ପେଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିଛ୍ି। ବର୍୍ଭେଠାନ ରଠାରତ ଏହି ଯଠାତ୍ରଠାର ନିର୍୍ଭଠାୟକ ଦେଠାଡ଼ଦର 
ଛିଡ଼ଠା ଦହଠାଇଛି। ଜୀବନ ରକ୍ଷଠା ଲଠାଗି ଏହଠା ଦକବଳ ନିଜ ଦେଶର ଦଲଠାକେଠାନଙୁ୍ ଦସବଠା 
ଦଯଠାଗଠାଉ ନଠାହି ଁବରଂ ବିଶର୍ ଅନଥ୍ୟ ଦେଶର ଦଲଠାକେଠାନଙୁ୍ େଧ୍ୟ ଦସବଠା ଦଯଠାଗଠାଇ ଦେଉଛି।

ଏ

2021ଜଠାନୁୟଠାରୀ 16 ରଠାରତୀୟ ଇତିହଠାସଦର ଏକ 
ଉଦଲ୍ଖନୀୟ େିବସ ଥଲିଠା । ଏହି େିନ ଦେଶଦର ବିଶ୍ୱର 
ସବ୍ଭବୃହତ୍  ଟିକଠାେଠାନ ଅରିଯଠାନ ରୟଙ୍ର କଦରଠାନଠା 
େହଠାେଠାରୀ ବିଦରଠାଧଦର ଆରମ୍ଭ ଦହଠାଇଥଲିଠା । ଏହ ି
ଅରିଯଠାନକୁ ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀନଦରନ୍ଦ୍ର ଦେଠାେୀ ଶରୁଠାରମ୍ଭ 
କରିଥଦିଲ । ଦସ େିନ ଦେଶର ବିରିନ୍ନ ରଠାଜଥ୍ୟ ଓ ଦକନ୍ଦ୍ରଶଠାସିତ 
ଅଞ୍ଚଳର 3ହଜଠାରରୁ ଅଧକି ଟିକଠାେଠାନ ଦକନ୍ଦ୍ରଦର ଏହଠାର 
ଶରୁଠାରମ୍ଭ ଦହଠାଇଥଲିଠା । ସେସ୍ ପ୍ରକଠାର ପ୍ରସୁ୍ତି ଚୂଡଠା୍ କରି 
ସରକଠାର ଏହି ଅରିଯଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି । ଏଥପିଠାଇ ଁ
ରଠାରତ ସରକଠାର 110ଲକ୍ଷ ଦଡଠାଜ୍  ଦକଠାରିସିଲଡ଼ ଟିକଠା 
ପଦୁଣ ସି୍ତି ଦସରେ ୍ ପ୍ରତିଷଠ୍ାନଠଠାରୁ କିଣଛି୍ି । ଦଡଠାଜ 
ପିଛଠା 200 ଟଙ୍ଠାଦର ଏହି ଟିକଠା କିଣଠାଯଠାଇଛି । ଦସହିରଳି 

ରଠାରତ ବଠାଦୟଠାଦଟକ୍ ଠଠାରୁ 55 ଲକ୍ଷ ଦଡଠାଜ ଟିକଠା ସରକଠାର 
କିଣବିଠାର ନିଷ୍ପରି୍ ଦନଇଛ୍ି । ଦସଥରୁି 38.5 ଲକ୍ଷ ଦଡଠାଜ 
ଟିକଠା ଦଡଠାଜ ପିଛଠା 295 ଟଙ୍ଠାଦର କିଣଠାଯଠାଇଛି । ଅବଶଷି୍ 
16.5 ଳକ୍ଷ ଦଡଠାଜ ସଂପକୃ୍ତ ସଂସ୍ଠା ବିନଠାେଲୂଥ୍ୟଦର ଦଯଠାଗଠାଇ 
ଦେଇଛି। ଅତଏବ ଦି୍ତୀୟ ଟିକଠାର ହଠାରଠାହଠାରି େଲୂଥ୍ୟ 206 
ଟଙ୍ଠା ରହିଛି । 

ବିଶ୍ୱ ପଠାଇ ଁରଠାରତ ହି ଁଆଶଠାର ପ୍ରତୀକ
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଠାୟ 60 ଶତଠାଂଶ ଟିକଠା ରଠାରତଦର ତିଆରିହୁଏ। 

ରଠାରତର ଟିକଠା ଉତ୍ଠାେନଦର ଉର୍େ ଅରିଜ୍ତଠା ରହିଛି । 
ରଠାରତଦର ପ୍ରତିବଷ୍ଭ ଶଶି ୁଓ ଗର୍ଭବତୀ େହିଳଠାଙୁ୍ 65 ଦକଠାଟି 
ଟିକଠା େିଆଯଠାଇଥଠାଏ । ରଠାରତ ବିଶ୍ୱର ଅନଥ୍ୟତେ ପ୍ରେଖୁ 
ଟିକଠା ଉତ୍ଠାେନକଠାରୀ ଦେଶ ।ବିଶ୍ୱ ଏଦବ ରଠାରତର ଜ୍ଠାନ 



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 8

ଫଷ୍ଟର 1

ଫଷ୍ଟର 2

ଫଷ୍ଟର 3

ଫଷ୍ଟର 4

ଟିକାଉତ୍ାଦନକାରୀ : 2
ସିରେ ଇନ୍ ଷି୍ଚୁଥ୍ୟଟ ଅେ୍  
ଇଣି୍ଡଆର ଦକଠାରିସିଲ ୍ଡ ଏବଂ 
ରଠାରତ ବଠାଦୟଠାଦଟକ୍ ର 
ଦକଠାରଠାକି୍ନ

ବଡ଼ ଫଷ୍ଟାଫରଜ୍ ବୟୁବସ୍ା- 4
n କର୍୍ଷାଲ   n କଲକାତା  
n ଫଚନ୍ନଇ   n ମମ୍୍ବଇ

ପ୍ରଦତଥ୍ୟକ ରଠାଜଥ୍ୟଦର ଅତି 
କେଦର ଦଗଠାଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ 
ଟିକଠା ଦଷ୍ଠାର ବଥ୍ୟବସ୍ଠା । 
ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟ ପଠାଇ ଁ
ଦେଶଦର ୬୦ଟି ବଡ 
ଦଷ୍ଠାଦରଜ୍ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା ରହିଛି। 

  ଦକଠାଲ ୍ଡଦଚନ୍  ଦସଣ୍ଟର: ଦେଶଦର
ପ୍ରଠାୟ 29,000 ଦକଠାଲ୍ଡଦଚନ୍  ଦକନ୍ଦ୍ର 
ରହିଛି । ଦସଠଠାରୁ ଟିକଠାେଠାନ ଦକନ୍ଦ୍ରକୁ 

ଟିକଠା ପଠଠାଯିବ ।

ଫକାଲ୍ ଡ ଫଚନ୍ ର ଦୃଢ ଫନଟୱାକ୍ଷ ଏବଂ ଉରରକ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମି

ବଡ଼ବଡ଼ ରଠାଜଥ୍ୟଦର ପ୍ରସୁ୍ତ ଥବିଠାଦଷ୍ଠାର
n ଉର୍ର ପ୍ରଫଦଶ   9  
n ମଧ୍ୟପ୍ରଫଦଶ  4
n ଗଜ୍ରାଟ  4  

n ଜମମ୍ ୍କଶମେୀର  2 
n କର୍୍ଷାଟକ   2 
n ରାଜସ୍ାନ    2

ରଠାରତର ସି୍ତି ଏବଂ ପରିଦବଶକୁ ଦେଖ ିଟିକଠା ବିକଶତି ଦହଠାଇଛି । ରଠାରତର ଟିକଠାେଠାନ 
ଅରିଜ୍ତଠା ଓ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା ରହଛିି ଏବଂ ଏହଠାେଠାଧ୍ୟେଦର େୂର େୂରଠା୍ ଏବଂ ଅଗେଥ୍ୟ 

ଅଞ୍ଚଳକୁ ସହଜଦର ପହଞ୍ଚ ିଦଲଠାକଙୁ୍ କଦରଠାନଠାଟିକଠା ଦେଇ ଦହବ । ଆଦେ ଡଠାକ୍ତର, 
ଦେଡିକଠାଲକେ୍ଭଚଠାରୀ, ଦବୈଜ୍ଠାନିକ, ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟକେ୍ଭୀ, ପଲିୁସକେ୍ଭଚଠାରୀ, ସଦେଇ କେ୍ଭଚଠାରୀଏବଂ 

ସେସ୍ କଦରଠାନଠା ଦଯଠାଦ୍ଧଠାଙ୍ ଦସେଠାନଙ୍ ଅସଠାଧଠାରଣ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ ପଠାଇ ଁପନୁବ୍ଭଠାର କୃତଜ୍ତଠା 
ଜଣଠାଉଛୁ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସି୍ତିଦର ଦସେଠାନଙ୍ କଠାେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଦସେଠାଦନ ଅଦନକ ଜୀବନ 

ରକ୍ଷଠା କରିଥବିଠାରୁ ଆଦେ ଦସେଠାନଙ୍ ପଠାଖଦର ଚିରକୃତଜ୍।
- ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦେଠାେୀ

ଏବଂ ଦବୈଜ୍ଠାନିକ େକ୍ଷତଠାକୁ ସ୍ୱୀକଠାର କରିଛି । ଏଦଡଲେଥ୍ୟଠାନ 
ପିଆର ଟ୍ଷ୍ ବଥ୍ୟଠାଦରଠାେିଟର ସଦର୍ଭ ଯଠାହଠା ଦେଶର 28ଟି 
ରଠାଜଥ୍ୟଦର ଦହଠାଇଥଲିଠା, ତଠାହଠାର ତଥଥ୍ୟ ଅନୁସଠାଦର 80 
ରଠାଗରୁ ଅଧକି ରଠାରତୀୟଙ୍ର ସ୍ୱଦେଶୀ ନିେଥିତ ଟିକଠା 
ଉପଦର ରରସଠା ଓ ବିଶ୍ୱଠାସ ରହିଛି । ଏହିହଠାର ବିଶ୍ୱଦର 
ସବ୍ଭଠାଧକି । ବ୍ିଦଟନଦର ଏହଠା 66 ଶତଠାଂଶ, ଜେ୍ଭଠାନୀଦର 
62 ଶତଠାଂଶ, ଆଦେରିକଠାଦର 59 ଶତଠାଂଶଏବଂରୁଷିଆଦର 
40 ଶତଠାଂଶ । ଏହିସବୁ ଦେଶ ନିଜ ଦେଶଦର ଉତ୍ଠାେିତ 
ଟିକଠା ଉପଦର ରଠାରତଠଠାରୁ ଅଦପକ୍ଷଠାକୃତ କେ ରରସଠା 

ରଖଛି୍ି। ରଠାରତଦରଏହି ବିଶ୍ୱଠାସ ପଛଦର ରହିଛି 
ଏହଠାର ଦବୈଜ୍ଠାନିକଙ୍ େକ୍ଷତଠା, ବିଜ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତର ରିରି୍ 
। ବିଜ୍ଠାନ ଓ ନବସଜୃନ ବିନଠାବିଶ୍ୱ ଅଚଳ ଦହଠାଇଯଠାଏ । 
ଦସହି ବିଚଠାରଦର ରଠାରତର ତୁଙ୍ଗ ଦନତୃେଣ୍ଡଳୀ କଦରଠାନଠା 
ବିଦରଠାଧୀ ଲଦେଇ ଚଳଠାଇଥଦିଲ । କିଛିସବିୁଧଠା ସଦୁଯଠାଗ ନ 
ଥଠାଇ େଧ୍ୟ କଦରଠାନଠା େକୁଠାବିଲଠାଦର ତତ୍ଠାଳ ରିରି୍ରୂେିେଠାନ 
ତିଆରି କରଠାଗଲଠା ।

ଏହଠା ସହିତ ସରକଠାର ଗରିବ ଓ ଅନଗ୍ରସର ଦଲଠାକଙ୍ 
ପଠାଇ ଁ ଆଥଥିକ ସହଠାୟତଠା ଦଯଠାଗଠାଇ ଦେଇ ଲକ୍ ଡଠାଉନ 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଦରଠାନଠା ବିଦରଠାଧଦର ଲଦେଇ 
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ଫଷ୍ଟର 5 ଫଷ୍ଟର 7
ଜଠାନୁୟଠାରୀ 14 
ସଦୁ୍ଧଠାସବୁରଠାଜଥ୍ୟଙୁ୍ଦସେଠାନଙ୍ 
ଆବଶଥ୍ୟକତଠା ଅନୁସଠାଦର 
ଟିକଠା ପଠଠାଯଠାଇଥଲିଠା 

ସେଗ୍ରଟିକଠାେଠାନ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକୁ 
ତେଠାରଖକରିବଠା 
ପଠାଇଦଁକଠା-ୱନି 
ଦେଠାବଠାଇଲ ଆପ ୍କୁ 
ନିଦୟଠାଜତିକରଠାଯଠାଇଛି

ସାଧାରଣ ଫଲାକଙ୍ ରାଖଫର ଟିକା ରହଞ୍ଚାଇବା ନଶିି୍ତ କରାରିବ

ଫଷ୍ଟର 6
ପ୍ରଥେ ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟଦର 3 ଦକଠାଟି 

ସେେ୍ଖୁ ଧଠାଡିରକେ୍ଭୀଙୁ୍
ଟିକଠା େିଆଯିବ

ଟିକା ଫକନ୍ଦ୍ରକ୍ ଟିକା 
ଫପ୍ରରଣ ବୟୁବସ୍ା

n 240 ୱାକ୍  ଇନ୍  କ୍ଲର
n 70 ୱାକ୍  ଇନ୍  ଫି୍ଜର
n 41,000 ଡିର ୍ଫି୍          

ଜର
n 45,000 ଆଇସ ୍-ଲାଇଣ୍ 

ଫରଫି୍ଫଜଫରଟର
n 300 ଫସାଲାରଫର 

ଫି୍ଫଜଫରଟର

ମାସ୍କ, ଦ୍ଇଗଜ ଦୂରତା 
ରକ୍ାଏବଂ ରରିଚ୍ଛନ୍ନତା କାର୍ଷୟୁ 

ଜାରିରହବି । ଟିକାଦାନ କାଳଫର ଓ 
ଟିକାଦାନ ରଫର ମଧ୍ୟଏହ ିସବ୍ଷନମି ୍ନ 
ନୟିମ  ରାଳନ କରାରିବ । ଏଥଫିର 

ଫକାହଳତାକ ୍ପ୍ରଶ୍ରୟ
ଦଆିରିବ ନାହି ଁ । 

ଦକଠାହଳତଠାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଠାହି ଁ

l	ଜାନ୍ଆରୀ 16 ତାରିଖ ଠାର୍ ଆରମ୍ଭ 
ଫହାଇଥବିା ଟୀକାକରଣ କାର୍ଷୟୁକ୍ରମଫର 
ଜାନ୍ଆରୀ 18 ତାରିଖ ରର୍ଷୟୁନ୍ 3,81,305 
ଜଣ ଫଲାକ ଟୀକା ଫନଇଛନ୍ ି

l	ଜାନ୍ଆରୀ 18 ତାରିଖ ସଦ୍୍ା ଫମାଟ 
ଆଫରାଗୟୁ ଲାଭ କରିଥବିା ଫଲାକଙ୍ ସଂଖୟୁା 
ସକ୍ରୟି ସଂକ୍ରମିତଙ୍ ତ୍ଳନାଫର 1 ଫକାଟିର୍ 
ଅଧକି ଫହାଇରାଇଛ।ି ଅନୟୁରକ୍ଫର ମତ୍ୃୟୁ 
ହାର ମାତ୍ର 1.44% ରହଛିି

ସେୟଦର ଦସେଠାନଙୁ୍ ସରୁକି୍ଷତ କରିଥଦିଲ । ଏଥସିହିତ 
ସରକଠାର ବିଜ୍ଠାନ ଓ ଦଟକ୍ ଦନଠାଲଜିକୁ ରିରି୍କରି ସେସ୍ 
କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ କରି ଦେଶଦର ଟିକଠା ଉତ୍ଠାେନ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରଠାଧକିଠାର 
ଦେଇଥଦିଲ ।

ଟିକଠାର ଅନୁଦେଠାେନ ପବୂ୍ଭରୁେଧ୍ୟ ଦେଶଦର ଏହଠାର 
ସଂରକ୍ଷଣ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା, ଦକଠାଲ ୍ଡଦଚନ, କ୍ରୟ ପ୍ରକି୍ରୟଠା, ଟିକଠାର 
ପ୍ରରଠାବକୁ ନିଶି୍ତ କରିବଠା ଏବଂ ଦଲଠାକଙୁ୍ ଏହଠା କିପରି 
େିଳିବ ଦସସବୁ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା କରଠାଯଠାଇଥଲିଠା । ଗତବଷ୍ଭ ଜୁଲଠାଇ 
େଠାସଦର ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ରଠାଧକିଠାର ରିରି୍ଦର ଟିକଠାତିଆରି 
ପଠାଇ ଁପ୍ରସ୍ଠାବ ଦେଇଥଦିଲ ।  ପିଏେ ୍ ଦକୟଠାସ୍ଭ େଣ୍ଡ ଏବଂ 
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ରଠାରତ ପଥ୍ୟଠାଦକଜଦର ଟିକଠା ପଠାଇ ଁେଧ୍ୟ ସହଠାୟତଠା 
ଦଯଠାଗଠାଇ େିଆଯଠାଇଥଲିଠା । 

ଟିକଠା ପବୂ୍ଭରୁେଠାଞ୍ଚଠା ପ୍ରସୁ୍ତ
ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଭବୃହତ୍  ଟିକଠାେଠାନ ଅରିଯଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବଠା 

ଏକ ଆହଠ୍ାନେଳୂକ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ । ଦତଦବ ପ୍ରଦତଥ୍ୟକ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର 
ଏଥପିଠାଇ ଁଆଗଆୁ ପ୍ରସୁ୍ତି ଚୂଡଠା୍ ଦହଠାଇଥବିଠାରୁ ଏହିକଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ 
ସହଜ ଦହଠାଇଛି । ଦେଶର ବିରିନ୍ନସ୍ଠାନକୁ ଟିକଠାଦଯଠାଗଠାଇ 
ଦେବଠା ପଠାଇ ଁ ଦକଠାଲ୍ଡଦଚନ ରିରି୍ରୂେିର ବିଦଶଷଗରୁୁତ୍ୱ 
ଥବିଠାରୁଏହଠାକୁ ଆଗଆୁ ନିଶି୍ତ କରଠାଯଠାଇଛି। ଏସବୁ 
ଦକଠାଲ୍ଡଦଚନରେଠାନ ଓ ସି୍ତି ପଠାଇସଁରକଠାର ନିଦେ୍ଭଶଠାବଳୀ 

ଜଠାରି କରିଥଦିଲ । ବିରିନ୍ନ େଳ ଏହିଦକଠାଲ ୍ଡଦଚନର ନିେ୍ଭଠାଣ 
ପ୍ରକି୍ରୟଠା ଓ େକ୍ଷତଠା େଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଥଦିଲ । ବିଜଳିୁ କିମଠ୍ା 
ବିନଠା ବିଜଳିୁଦର ଏହଠା ଦଯପରି କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକଠାରୀ କରଠାଯଠାଇ 
ପଠାରିବ ତଠାହଠା େଧ୍ୟ ନିଶି୍ତ କରଠାଯଠାଇଥଲିଠା । ବିନଠା ବିଜଳିୁଦର 
ଚଠାଲୁଥବିଠା ଦକଠାଲ ୍ଡଦଚନ  ପଠାଇକିଁ ପ୍ରକଠାର ବଥ୍ୟବସ୍ଠା କରି ଦହବ 
ତଠାହଠା ଆକଳନ କରଠାଯଠାଇଛି । 
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ଫକାଭିଡ୍  ଟିକା ସଂରକ୍ଷଫର 
ଗର୍୍ତ୍ୱରରୂ୍୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ

ଟୀକା ଫନବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କ ି?
ଦକଠାରିଡ-19ର ଟୀକଠା ଦନବଠା ଇଚ୍ଛଠାଧୀନ। ଦତଦବ ନିଜକୁ 
ସରୁକି୍ଷତ ରଖବିଠା ଏବଂ ଏହ ିଦରଠାଗର ସଂକ୍ରେଣକୁ ସୀେିତ 
ରଖବିଠା ଲଠାଗି ସମ୍ରୂ୍୍ଭ ଟୀକଠାର ଦନବଠା ପଠାଇ ଁ ପରଠାେଶ୍ଭ 
େଆିଯଠାଉଛି।.

ଫକାଭିଡ୍ ର୍ ସସ୍୍ ଫହାଇଥବିା ଫଲାକ ଟିକା ଫନବା 
ଜର୍ରୀ କ ି?
ହ ଁ, ଦସେଠାଦନ ଟିକଠା ଦନଦଲ ଦସେଠାନଙ୍ର ଦରଠାଗ 
ପ୍ରତିଦରଠାଧ ଶକି୍ତ ବେବି ।

ଫକାଭିଡ୍  ଆକ୍ରାନ୍ଙ୍ ସଫମତ ସଦେଗି୍ଧ ସଂକ୍ରମିତଙ୍୍ 
ଏହଟିିକା ଦଆିରିବା ଉଚତି କ ି?
ଯିଏ ଦକଠାରିଡ୍ ଦର ଆକ୍ରଠା୍ ଦହଠାଇଛି କିମଠ୍ା ଦରଠାଗ 
ଦହଠାଇଥବିଠା ସଦନ୍ଦହ କରଠାଯଠାଉଛି, ଉରୟଏହିବଥ୍ୟଠାଧ ି
ସଂକ୍ରେଣ କରିବଠାର ଆଂଶକଠା ରହିଛି । ଦତଣ ୁଦସେଠାଦନ  
ଟିକଠାେଠାନ ଦକନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଦଲ ଦରଠାଗ ବଥ୍ୟଠାପିପଠାଦର । 

ଟୀକଠାର ସମ୍ଭଠାବଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧତଠାକୁ ଆଖ ିଆଗଦର ରଖ ିଅଧକି 
ସଂକ୍ରେଣ ଆଶଙ୍ଠାଦର ଥବିଠା ଦଲଠାକେଠାନଙୁ୍ ପ୍ରଠାଥେିକତଠା 
ରିରି୍ଦର ଟୀକଠା େିଆଯିବଠା ଲଠାଗି ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରଠାଯଠାଇଛି। 
ପ୍ରଥେ ଦଗଠାଷୀ୍ ରଠାଦବ ସଠ୍ାସ୍ଥ୍ୟକେ୍ଭୀ ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ କଦରଠାନଠା 
ଦଯଠାଦ୍ଧଠାେଠାନଙୁ୍ ଟୀକଠାକରଣ କରଠାଯିବ। ଦ ୍ିତୀୟ ଦଗଠାଷୀ୍ 
ରୂପଦର 50 ବଷ୍ଭରୁ ଅଧକି ବୟସ୍ ବଥ୍ୟକି୍ତ କିମଠ୍ା ପବୂ୍ଭରୁ 
ଦକୌଣସି ଦରଠାଗଦର ପଡ଼ିଥବିଠା 50 ବଷ୍ଭରୁ କେ ବୟସର 
ଦଲଠାକେଠାନଙୁ୍ ଟୀକଠା େିଆଯିବ

ଏଫତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟଫର ରରୀକ୍ଣ କରାରାଇ 
ପ୍ରଚଳନ କରାରାଇଥବିା କାରଣର୍ ଟୀକା ନରିାରଦ କ?ି
ସରୁକ୍ଷଠା ଏବଂ ପ୍ରରଠାବକୁ ଆଧଠାର କରି ନିୟଠାେକ 
ସଂସ୍ଠାଗଡ଼ିୁକର ଯଠାଞ୍ଚ ପଦର ଦେଶଦର ଦକଠାରିଡ ଟୀକଠା 
ପ୍ରଚଳନ କରଠାଯଠାଇଛି।

ପ୍ରଫତୟୁକଙ୍୍ ଏକ ସଙ୍ଗଫର ଫକାଭିଡ-19 ଟୀକା   
ଦଆିରିବ କ?ି

ଦଯଉେଁଠାଦନ ଆକ୍ରଠା୍ ଦହଠାଇଛ୍ି ଦସେଠାଦନ ୧୪ େିନ 
ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ଅଦପକ୍ଷଠା କରିବଠା ଉଚିତ ।

ଫଦଶଫର ବଭିିନ୍ନ ଟିକା ମିଳ୍ଛ ି । ଏହାକ ୍ ଫନବା ରାଇ ଁ
ଜଫଣ କରିରି ଫକଉଟିଁ କାବାଛବି ?
ରଠାରତୀୟ ଦରଷଜ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଦତଥ୍ୟକ ଟିକଠାରଗଣୁ, େଠାନ 
ଓ େକ୍ଷତଠା ରିରି୍ଦର ପରୀକ୍ଷଠା କରି ତଠାହଠାକୁ ଅନୁଦେଠାେନ 
କରିଥଠା୍ି। ସବୁ ଟିକଠାର ଦହଠାଇଥବିଠା ପରୀକ୍ଷଠାର େଳଠାେଳକୁ 
ଦେଖ ି ଏହଠାକୁ ବଛଠା ଯଠାଇଥଠାଏ । ଦତଣ ୁ ରଠାରତଦର 
ଦଯଉସଁବୁ ଦକଠାରିଡ୍  ଟିକଠାକୁ ଲଠାଇଦସନ ୍ସ େିଳିଛି ବଠା େିଳିବ 
ତଠାହଠାର ନିରଠାପର୍ଠା ଓ େକ୍ଷତଠାକୁ ସଦନ୍ଦହ କରଠାଯଠାଇ ନ 
ପଠାଦର । ଦତଦବ ବିରିନ୍ନ ପ୍ରକଠାର ଦକଠାରିଡ୍  ଟିକଠା ଅେଳବେଳ 
କରି ଦଲଠାକଙୁ୍ ଦେବଠା ନିଷିଦ୍ଧ ଦହଠାଇଥବିଠାରୁ ଦଯଉଠଁ ି ଟିକଠା 
େଆିଯଠାଉଛି ବଠା େଆିଯିବ ଦସଠଠାଦର ଦଗଠାଟିଏ ପ୍ରକଠାରଟିକଠା 
ଦେବଠାର ବଥ୍ୟବସ୍ଠା କରଠାଯଠାଇଛି ।

ଟିକା ଫନବା ରାଇ ଁ ନାମ ରଞ୍ଜୀକରଣ ନମିଫନ୍ େଫଟା 
ରରିଚୟରତ୍ର ଦରକାର କ ି?
ଉରୟ ନଠାେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଟିକଠାେଠାନ ସେୟଦର େଦଟଠା 
ପରିଚୟପତ୍ର େଠାଖଲ ବଠାଧ୍ୟତଠାେଳୂକ ।

ରଠାରତ ଦକଠାରିଡ୍  େହଠାେଠାରୀର ବିଦଲଠାପ ପଠାଇ ଁନିର୍୍ଭୟଠାତ୍ମକ 
କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟଠାନୁଷଠ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛିଏବଂଏ  ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ 
ରଠାଦବ କଠାେ କରୁଛି । ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଭବୃହତ୍  ଟିକଠା ଉତ୍ଠାେନକଠାରୀ 
ହସିଠାବଦର ଏହଠା କରିବଠାକୁ ରଠାରତ ସକ୍ଷେ । ଆଦେ ଯେି 
େିଳିତରଠାଦବ କଠାେ କରିବଠା ତଠାହଠାଦହଦଲ ଆଦେ ସେଳଦହବଠା। 
ନିରଠାପେ ଟିକଠା ପ୍ରେଠାନ ବଥ୍ୟବସ୍ଠାକୁ ନିଶି୍ତ କରି ବିଶ୍ୱର ବିରିନ୍ନ 
ରଠାଗଦର ଥବିଠା ବିପେଠାପନ୍ନ ଦଲଠାକଙୁ୍ ରକ୍ଷଠା କରିପଠାରିବଠା ।

ଦେଶଦର ଏ ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ 4ଟି ବୃହତ୍  ଟିକଠାଦକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 
35ଟି େଧ୍ୟେ ଧରଣର ଟିକଠା ସଂରକ୍ଷଣ ଦକନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। 
ଦତଦବ ସରକଠାର ନିଶି୍ତ କରିଛ୍ି ଦଯ ପ୍ରଦତଥ୍ୟକ 
ରଠାଜଥ୍ୟଦର ଅତିକେ ୍ଦର ଦଗଠାଟିଏବୃହତ୍  ଟିକଠା 
ସଂରକ୍ଷଣ ଦକନ୍ଦ୍ରର ବଥ୍ୟବସ୍ଠା କରିବଠା ବଠାଧ୍ୟତଠାେଳୂକ 
ଦହବ । ଏଥପିଠାଇ ଁ ସରକଠାର ଦି୍ତୀୟସ୍ରର 35ଟି 
ଟିକଠାରଣ୍ଡଠାର ଦକନ୍ଦ୍ରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଛ୍ି । ଏହଠାକୁ 
େିଶଠାଇ ଦେଶଦର ଏଦବ ଦେଠାଟ 60ଟି ଏରଳି ଦକନ୍ଦ୍ର 
ସଷିୃ୍ କରଠାଯଠାଇଛି ।

- ଦଟଦଡ୍ରଠାସ ୍ଆଧଠାନେ ୍ ଦରଦବ୍ସସ ୍,
ବିଶ୍ୱସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର େହଠାନିଦେ୍ଭଶକ

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଦରଠାନଠା ବିଦରଠାଧଦର ଲଦେଇ 
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ରଦ ିଜଫଣ ଫଲାକ ତାର େଫଟା ରରିଚୟରତ୍ର ଟିକା ଦାନ 
ଫକନ୍ଦ୍ରଫର ଫଦଖାଇ ନ ରାଫର ତାକ ୍ଟିକା ଦଆିରିବ କ?ି
ଉରୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଟିକଠାେଠାନ ପଠାଇ ଁେଦଟଠା ପରିଚୟପତ୍ର 
ବଠାଧ୍ୟତଠାେଳୂକ। ଦତଣ ୁ ଟିକଠାେଠାନ ଦକନ୍ଦ୍ରଦର ଏହଠାକୁ 
ଦେଖଠାଇବଠାକୁ ପଡିବ ।
 
ସ୍ାସ୍ୟୁ ବଭିାଗଫର ନାମ ରଞ୍ଜୀକରଣ ବନିା ଜଫଣ 
ବୟୁକି୍ ଟିକା ଫନଇରାରିବ କ ି?
ନଠା, ପ୍ରଦତଥ୍ୟକ ହତିଠାଧକିଠାରୀଙୁ୍ ଟିକଠାଦନବଠା ପଠାଇ ଁ ନଠାେ 
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବଠାକୁ ପଡିବ । ପଞ୍ଜୀକରଣ ପଦର 
ଟିକଠାେଠାନ ଦକନ୍ଦ୍ର, ତଠାରିଖ ଏବଂ ସେୟ ଆେି ବିଷୟଦର 
ସଚୂନଠା ପ୍ରେଠାନ କରଠାଯିବ ।

ହତିାଧକିାରୀଙ୍ ରାଇ ଁ ରଞ୍ଜୀକରଣ ନମିଫନ୍ କ ି କ ି
କାଗଜରତ୍ର ଦରକାର ?
ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେୟଦର ଆଧଠାରକଠାଡ୍ଭ, ଡ୍ରଠାଇରିଂଲଠାଇଦସନ ୍ସ, 
ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟବୀେଠା ସ୍ମଠାଟ୍ଭକଠାଡ୍ଭ, ଏେ ୍ଜ ିନଦରଗଠାଜବ୍ କଠାଡ୍ଭ, ସରକଠାରୀ 
ପରିଚୟପତ୍ର ଯଠାହଠା ସଠାଂସେ ଓ ବିଧଠାୟକଙ୍ ଦ୍ଠାରଠା 
େଆିଯଠାଇଥବି, ପଥ୍ୟଠାନକଠାଡ୍ଭ, ବଥ୍ୟଠାଙ୍ ଓ ଦପଠାଷ୍ ଅେିସର 
ପଠାସ ୍ବୁକ୍ , ପଠାସ ୍ଦପଠାଟ୍ଭ, ଦପନସନ କଠାଗଜପତ୍ର, ଚଠାକିରି 
କରିଥବିଠା ପରିଚୟପତ୍ର (ଦକନ୍ଦ୍ର/ରଠାଜଥ୍ୟ) ସରକଠାରୀ ପିଏସ ୍ୟୁ 
ଓ ପିଏଲ୍ ସି, ଦରଠାଟର ପରିଚୟପତ୍ର, ଏନ୍ ପିଆର ଅଧୀନଦର 
ଆରଜଆିଇ ଜଠାରି କରିଥବିଠା ଦରସନକଠାଡ୍ଭଏସବୁ େଧ୍ୟରୁ 
ଦଯଦକୌଣସି ଦଗଠାଟିଏ େଠାଖଲ କରିବଠାକୁ ପଡିବ । 

ଟିକାଦାନ ସଂରକ୍ଷଫର ହତିାଧକିାରୀ କରିରି ତଥୟୁ 
ରାଇଫବ ?
ଅନ୍ ଲଠାଇନ ଦରଜଦିଷ୍ଟ୍ରସନ ପଦର ହତିଠାଧକିଠାରୀଙୁ୍ 
ଦସେଠାନଙ୍ର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦେଠାବଠାଇଲ ନମର୍ଦରଏସ ୍ଏେ ୍ଏସ ୍ 
ବଠାର୍୍ଭଠା ପଠଠାଯିବ । ଦସଥଦିର ଟିକଠାେଠାନର ତଠାରିଖ, ସ୍ଠାନ ଓ 
ସେୟ ଉଦଲ୍ଖ ରହବି ।

ରଦ ିଜଫଣ ଅସସ୍୍ତା କାରଣର୍ କୟୁାନସର, ଡାଇଫବଟିକ୍ସ 
ଏବଂ ରକ୍ଚାର ଆଦ ିରାଇଔଁରଧ ଖାଉଥବି, ଫସ ଟିକା 
ଫନଇ ରାରିବକ ି?
ହ ଁ, ଦଯଉେଁଠାଦନ ଏକ ବଠା ଏକଠାଧକି ଦରଠାଗଦର ପୀଡିତ ଥଦିବ 
ଏବଂ ଔଷଧ ଖଠାଉଥଦିବ ଦସେଠାଦନ କଦରଠାନଠା ଟିକଠା ଦନଇ 
ପଠାରିଦବ ।

ଶରୀରଫର ଫରାଗ ପ୍ରତଫିରଧକ ଶକି୍ ଫକଫବ ବଢିବ ? 
ଦି୍ତୀୟ ଦଡଠାଜ ଟିକଠାଦନବଠାର 2ସପ୍ଠାହ ପଦର େଣଷି 
ଶରୀରଦର ଦରଠାଗ ପ୍ରତିଦରଠାଧକ ଶକି୍ତର ସରୁକ୍ଷଠାସ୍ର 
ସଠାଧଠାରଣତଃ ବେଥିଠାଏ ।

ଟିକାଦାନ ଫକନ୍ଦ୍ରଫର କ ି ପ୍ରକାର ସତକ୍ଷତାମଳୂକ 
ବୟୁବହାର ଜଫଣ ଗ୍ହଣ କରିବା ଉଚତି ?
ଟିକଠାଦନବଠା ପଦର ଟିକଠାେଠାନ ଦକନ୍ଦ୍ରଦର ଅଧରଣ୍ଟଠାଏ ଅଦପକ୍ଷଠା 
କରିବଠାକୁ ଦଲଠାକେଠାନଙୁ୍ ପରଠାେଶ୍ଭ େଆିଯଠାଇଛି । ଦସେଠାଦନ 
ଯେ ି କିଛି ଅସସୁ୍ତଠା ଅନୁରବ କର୍ି ବଠା ଦସେଠାନଙୁ୍ ରଲ 
ନ ଲଠାଦଗ, ଦସେଠାଦନ ନିକଟସ୍ ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟଦକନ୍ଦ୍ର କରୃ୍୍ଭପକ୍ଷଙୁ୍ 
ଅବଗତ କରଠାଇପଠାରିଦବ ।

ଅନୟୁ ଫଦଶଫର ଦଆିରାଉ ଥବିା ଟିକା ଭଳି ଭାରତଫର 
ପ୍ରଦାନ କରାରାଉଥବିା ଟିକା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତ ?
ହ ଁ, ରଠାରତଦର ଦଯଉ ଁଟିକଠା େିଆଯଠାଉଛି ତଠାହଠା ଦେଶଦର 
ତିଆରି । ବିରିନ୍ନ ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟଦର ପରୀକି୍ଷତ ଦହବଠା ପଦର 
ଏହଠାର ନିରଠାପର୍ଠା ଓ େକ୍ଷତଠାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି େିଆଯଠାଇଛି । 

ମ୍ ଁଟିକା ଫନବାକ୍ ଫରାଗୟୁ ଫବାଲି କରିରି ଜାଣବି ି?
ଦଯଠାଗଥ୍ୟ ହତିଠାଧକିଠାରୀଙୁ୍ ଦସେଠାନଙ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦଟଲିଦେଠାନ 
େଠାଧ୍ୟେଦର ଟିକଠାେଠାନ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକ୍ରେ ସଂପକ୍ଭଦର ତଥଥ୍ୟ 
ଦଯଠାଗଠାଇ େିଆଯିବ । ନଠାେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଟିକଠାେଠାନ 
କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକ୍ରେଦର ଦଯପରି ଦକୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ଦସଥପିଠାଇ ଁ
ଏହ ିବଥ୍ୟବସ୍ଠା କରଠାଯଠାଇଛି । 

ଟିକଠାକୁ ସଠାଇତି ରଖବିଠାଏବଂ ପରିବହନ କରିବଠା ପଠାଇ ଁ
ୱଠାକ୍  ଇନ୍  ପଲୁରସ୍ଭ, ଡିପ ୍ ଫି୍ଜରସ୍ଭ, ଆଇସ ୍-ଲଠାଇଣ୍ଡ 
ଦରଫି୍ଦଜଦରଟର ଆେି ଆବଶଥ୍ୟକ ସଂଖଥ୍ୟଠାଦରଟିକଠାେଠାନ 
ଦକନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠଠାଯଠାଉଛି । 2021 ଜଠାନୁୟଠାରୀ 14 ସଦୁ୍ଧଠା 
ନିଦ୍ଧ୍ଭଠାରିତ ଦକନ୍ଦ୍ରଗଡିୁକୁ ଟିକଠା ପଠଠାଯଠାଇ ସଠାରିଥଲିଠା ।

ଆେର ନିରଠାପର୍ଠା, ଦେଶର ନିରଠାପର୍ଠା
ଏହି  ଟିକଠା  ଆେକୁ  କଦରଠାନଠା ରୂତଠାଣ ୁ ବିଦରଠାଧଦର 

ଲଦେଇ ପଠାଇ ଁ ପ୍ରତିଦରଠାଧକ ଶକି୍ତ ଦଯଠାଗଠାଇବ ଏବଂ 
ସଂକ୍ରେଣର ଆଂଶକଠାକୁ ହ୍ଠାସକରିବ ।

ଆେ ଦେଶ ଟିକଠା ପଠାଇ ଁସଂପରୂ୍୍ଭ ପ୍ରସୁ୍ତ । େୁ ଁ
ଯେି କଦହ କଦରଠାନଠା େହଠାେଠାରୀର ଅ୍ ଆରମ୍ଭ 

ଦହଠାଇଯଠାଇଛି ଏହଠା ଅତୁଥ୍ୟକି୍ତ ଦହବନଠାହି।ଁ 
ଦତଦବ ଦକଠାରିଡ୍  ନିୟେ ପଠାଳନ କରିବଠା 

ପଠାଇେଁୁଜଁନସଠାଧଠାରଣଙୁ୍ ନିଦବେନ କରୁଛି।

 ଡ. ହଷ୍ଭବଦ୍ଧ୍ଭନ
ଦକନ୍ଦ୍ରସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟେନ୍ତ୍ରୀ
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ଦେଶୀ ଟିକଠା ପ୍ରରଠାବଶଠାଳୀ ଏବଂ ଶସ୍ଠା
ଉତ୍ଠାେକ େଲୂଥ୍ୟ  ତଠାପେଠାତ୍ରଠା
ଦକଠାରିସିଲ ୍ଡ (ରଠାରତ)  200  2-8 ଡିଗ୍ରୀ
ଦକଠାରଠାକି୍ନ (ରଠାରତ) 206  2-8  ଡିଗ୍ରୀ
େଠାଇଜର (ବିରିନ୍ନ ଦେଶଦରବଥ୍ୟବହୃତ) 1431  -70  ଡିଗ୍ରୀ 
େଡର୍୍ଭଠା 2700  2-8 ଡିଗ୍ରୀ
ସିଦନଠାେଠାେ୍ଭ (ଚୀନ) 5650  2-8  ଡିଗ୍ରୀ 
ସଠାଇଦନଠାଦୱକ ବଠାଦୟଠାଦଟକ (ଚୀନ) 1027  2-8  ଡିଗ୍ରୀ
ଦନଠାରଠାକ୍ 1114  2-8  ଡିଗ୍ରୀ 
ସପ୍ଟୁନିକ୍ -ରି (ରୁଷିଆର ଗଠାେଠାଲିଆଦସଣ୍ଟର)  734* 2-8  ଡିଗ୍ରୀ 
ଜନ୍ ସନ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍  734  2-8  ଡିଗ୍ରୀ
 ଟଙ୍ଠା ହସିଠାବଦର ଏହ ିେଲୂଥ୍ୟ ଧଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ ଦହଠାଇଛି । ଦଯଦତଦବଦଳ ରଠାରତଦର ଏହଠା ଉତ୍ଠାେତି ଦହବ 

ଦସଦତଦବଦଳ ଏହଠାର େଲୂଥ୍ୟ ରିନ୍ନ ରହବି ।

n 2020 େଠାଚ୍ଚ୍ଭ 24ଦର ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ଦଯଦତଦବଦଳ ଲକ୍ ଡଠାଉନ ଦରଠାଷଣଠା କଦଲ 
ଦସଦତଦବଦଳ ରଠାରତଦର କଦରଠାନଠା ଆକ୍ରଠା୍ଙ୍ ସଂଖଥ୍ୟଠା ଥଲିଠା ପ୍ରଠାୟ 500।

n ଲକ୍ ଡଠାଉନ ଦଯଦତଦବଦଳ ଦରଠାଷଣଠା ଦହଲଠା ଦସଦତଦବଦଳ େଠାତ୍ର 3 େନିଦର 
ସଂକ୍ରେଣସଂଖଥ୍ୟଠା େୁଇଗଣୁ ଦହଠାଇଥଲିଠା ଓ  ଏହସିଂଖଥ୍ୟଠା ବୃଦି୍ଧର ଦବଗ 19.6 ଶତଠାଂଶ 
ରହଥିଲିଠା । 

n ଲକ୍ ଡଠାଉନ ଅଧକି ବିଳମ୍ିତ ଦହଠାଇଥଦିଲ ଏହଠାର ଦକୌଣସି ଅଥ୍ଭ ରହ ିନ ଥଠା୍ଠା । 
ସଂକ୍ରେଣର ଲହର ଦଯଦତଦବଦଳ ଚରେସୀେଠାକୁ ଛୁଇବଁଠାକୁ ଯଠାଉଥଲିଠା ଠକ୍ି  ତଠା 
ପବୂ୍ଭରୁ ଲକ୍ ଡଠାଉନ ଜଠାରି କରଠାଯିବଠାରୁ ଏହଠା ଦବଶ ିଦଲଠାକଙୁ୍ ସଂକ୍ରେିତ କରିପଠାରି ନ 
ଥଲିଠା ।     

n ଏହ ିଆହଠ୍ାନ ସରକଠାରଙ୍ ପଠାଇ ଁଦବଶ ୍ କଷ୍ସଠାଧ୍ୟ ଥଲିଠା । ଆହୁରି େଧ୍ୟ ସଂକ୍ରେିତଙ୍ 
ଚିକିତ୍ସଠା ପଠାଇ ଁରିରି୍ରୂେି ତିଆରି କରିବଠା ବିଦଶଷଜରୁରୀ ରହଥିଲିଠା ।

n ଲକ୍ ଡଠାଉନ ସେୟଦର ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟ ରିରି୍ରୂେିର ବିକଠାଶ କରଠାଯଠାଇଥଲିଠା । ଦେଶଦର 
15362ଟି କଦରଠାନଠା ଚିକିତ୍ସଠା ସବିୁଧଠା କରଠାଯଠାଇଥବିଠା ଦବଦଳ 15.40 ଲକ୍ଷ 
ଆଏଦସଠାଦଲସନ ଦବଡ୍  ତିଆରି କରଠାଯଠାଇଥଲିଠା । ଅକି୍ଦଜନ ସବିୁଧଠା ଥବିଠା 2.70 
ଲକ୍ଷ ଦବଡ୍  ଓ 78 ହଜଠାର ଆଇସିୟୁ ଦବଡ୍  ପ୍ରସୁ୍ତ କରଠାଯଠାଇଥଲିଠା ।

n ସରକଠାରୀ ହସ ୍ପିଟଠାଲକୁ 32400 ଦରଣି୍ଟଦଲଟର ଦଯଠାଗଠାଇ େଆିଯଠାଇ ଥବିଠାଦବଦଳ 
ଦସସବୁ ହସପିଟଠାଲଦର ଦସଦତଦବଦଳ େଠାତ୍ର 12000 ଦରଣି୍ଟଦଲଟର ଥଲିଠା ।

n ରଠାଜଥ୍ୟ ସରକଠାରେଠାନଙୁ୍ 3.70 ଦକଠାଟି ଏନ୍ -95 େଠାସ୍ ଏବଂ 1.60 ଦକଠାଟି ପିପିଇ କିଟ୍  
ଦଯଠାଗଠାଇ େଆିଯଠାଇଥଲିଠା । 

କଫରାନା ବଫିରାଧୀ ଲଫଢଇଫର ଭାରତ ବଶି୍ୱର ଫନତୃତ୍ୱ 
ଫନଉଛ:ି ଉରରକ୍୍ ରଦଫକ୍ର ଗ୍ହଣ କର୍ଛି

ଭାରତ ଆଉ 4ଟି ଟିକା 
ତଆିରି କର୍ଛ ି

l	ଜାଇଡାସ ୍ କାଡିଲା:
 ଅହମ୍ମେଠାବଠାେର ଏହ ିକଂପଠାନୀ 

କଦରଠାନଠା ଟିକଠାର ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟ 
ପରୀକ୍ଷଠା 2020 ଡିଦସମର୍ଦର ଦଶଷ 
କରିଛି। ଏହଠାର ତୃତୀୟ ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟ 
ପରୀକ୍ଷଠା ଏଦବ ଚଠାଲିଛି ।
l	ସ୍ପୁଟ୍ନକି୍-ଭି:
  ସପ୍ଟ୍ୁ ନିକ-ରିଟିକଠାରତୃତୀୟ ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟ 

କ୍ିନିକଠାଲଟ୍ଠାଏଲକୁ ବିସିଜଆିଇ 
ଅନୁଦେଠାେନ କରିଛି । ଏହଠା ରୁଷିଆର 
ଗଠାେଠାଦଲଆ ରିସଚ୍ଚ୍ଭ ପ୍ରତିଷଠ୍ାନ ଦ୍ଠାରଠା 
ବିକଶତି ଦହଠାଇଛି । ହଠାଇେରଠାବଠାେର 
ଡ. ଦରଡି୍ସ ୍ ଲଥ୍ୟଠାବ ଏହ ିଟିକଠାର 
ପରୀକ୍ଷଠା ରଠାରତଦର କରୁଛି ।
l	ବାଫୟାଲଜକିାଲ-ଇ:
  ଏହଠା ଏକ ହଠାଇେରଠାବଠାେର କଂପଠାନୀ। 

ଏହଠା ଦପ୍ରଠାଟିନ ରିରି୍କ ଟିକଠା ତିଆରି 
କରୁଛି । ଏହଠାର ନଠାେ ରଖଠାଯଠାଇଛି 
ବିଇରଥ୍ୟଠାକି୍ନ । ଆଦେରିକଠାର ଦବଦଲଠାର 
କଦଲଜ ଅେ୍  ଦେଡିସିନ ସହଠାୟତଠାଦର 
ଏହଠା ତିଆରି କରଠାଯଠାଉଛି। ଏଦବ 
ଏହଠାର ପ୍ରଥେ ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟ ପରୀକ୍ଷଠାଚଠାଲିଛି। 
ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟ ପରୀକ୍ଷଠା ଆସ୍ଠା 
େଠାଚ୍ଚ୍ଭଦର ଦହବ ।
l	ଫଜଫନାଭା:
  ପଦୁଣର ଦଜଦନଠାରଠା ବଠାଦୟଠା 

େେ୍ଭଠାସଥୁ୍ୟଟିକଠାଲ ବିକଶତି କରିଥବିଠା 
ଟିକଠା େଣଷି ଉପଦର ପରୀକ୍ଷଠାେଳୂକ 
ସ୍ରଦର ପହଞ୍ଚଛିି । ଏହଠା ଏକ 
ଏେ ୍ଆରଏନ୍ ଏ ଟିକଠାଏହଠାର ପ୍ରଥେ 
ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟ ପରୀକ୍ଷଠା ଚଠାଲିଛି । ଆସ୍ଠା 
ଦେ େଠାସଦର ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟ ପରୀକ୍ଷଠା 
କରଠାଯିବ ।

ଅନଥ୍ୟଠାନଥ୍ୟ ଟିକଠା ତୁଳନଠାଦର ରଠାରତୀୟ ଟିକଠା ଅଧକି 
ପ୍ରରଠାବଶଠାଳୀ ଓ ଶସ୍ଠା । ବିଦଶଷଜ୍ ଦଗଠାଷୀ୍ର େଖୁଥ୍ୟ ଡ. 
ରିଦକ ପଠାଲ କହିଛ୍ି ଦଯ ଏହଠା ଏକ ଅତି ନିରଠାପେ ଟିକଠା 
। ଏହଠାର ପ୍ରଠାୟ ଦକୌଣସି ପଠାଶ୍ୱର୍ ପ୍ରତିକି୍ରୟଠା ନଠାହି ଁ । ଏହଠା 
େଧ୍ୟ ବିପେେକୁ୍ତ । ଏହି ଟିକଠା ଦନବଠା ପଦର ସଠାେଠାନଥ୍ୟ କ୍ଠା୍ି 
ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରଣଠା ଦହଠାଇପଠାଦର । ଦତଦବ ଆେକୁ ନିଶି୍ତ 
କରିବଠାକୁ ଦହବ ଦଯ ଆେକୁ ଟିକଠା ଦନବଠାକୁ ପଡିବଏବଂ 
ନିଜକୁ ଓ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷଠା କରିବଠାକୁ ଦହବ। 

ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍ 8-କ ନୀତିଦର ରଠାରତ କଦରଠାନଠା 
ବିଦରଠାଧଦର ଦଶଷ ଆକ୍ରେଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥଦିର 
ଜନସହଦଯଠାଗ, ବୁଥ ୍ସ୍ରୀୟକଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ, ସଠାବ୍ଭଜନୀନ ଟିକଠାେଠାନ 
କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକ୍ରେର ଅରିଜ୍ତଠାକୁ ଉପଦଯଠାଗ କରଠାଯଠାଉଛି । 
ଟିକଠାେଠାନ ଅରିଯଠାନ କଠାଳର ସଠାଧଠାରଣ ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟଦସବଠା 
ଦଯପରି ବଥ୍ୟଠାହତ ନ ହୁଏ ଦସଥପି୍ରତି ଗରୁୁତ୍ୱ େିଆଯଠାଇଛି । 
ଟିକଠାେଠାନ ଅରିଯଠାନଦର ସଚୂନଠା ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଓ ଦବୈଜ୍ଠାନିକ ତଥଠା 
ନିୟଠାେକ ବଥ୍ୟବସ୍ଠାକୁ ଉପଦଯଠାଗ କରଠାଯଠାଉଛି ।   

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ କଦରଠାନଠା ବିଦରଠାଧଦର ଲଦେଇ 
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କଫରାନା ଟିକାକ୍ ସରଳଭାବଫର ତଆିରି କରିବା ରାଇ ଁ
8ର୍ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିବ; ଫତଫବ ଭାରତ ଏ  ଫକ୍ତ୍ରଫର 

ପ୍ରମଖ୍ ଭୂମିକାଫର ରହଛି ି।
ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଭବୃହତ୍  ଗଣତନ୍ତ୍ର ରଠାରତଦର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟିକଠାେଠାନ ଅରିଯଠାନ ଆରମ୍ଭ ଦହଠାଇଛି । ଟିକଠା ତିଆରି କରିବଠା 

ପଦର ଏହଠାର ଅଗ୍ରଠାଧକିଠାର, ବଥ୍ୟବହଠାର ଓ ଟିକଠା ପ୍ରେଠାନ ବିଧ ିଏବଂ ଟିକଠା େଠାନ ପ୍ରକି୍ରୟଠାର ନୀତିନିୟେ ରଠାରତ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରିଥଲିଠା । ଟିକଠାେଠାନ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକ୍ରେକୁ ନିବ୍ଭଠାଚନ ସେୟଦର ଦଯପରି ଦରଠାଟେଠାନ ହୁଏ ଦସହ ିେଙ୍ଗଦର ପରିଚଠାଳିତ 

କରିବଠାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆଯଠାଇଛି । ନିଉଇଣି୍ଡଆ ସେଠାଚଠାରର କନ୍ ସଲଟିଂ ଏଡିଟର ସଦ୍ଠାଷ କୁେଠାର ଟିକଠାେଠାନ 
ସଂକ୍ରଠା୍ ଜଠାତୀୟ ବିଦଶଷଜ୍ଦଗଠାଷୀ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥଠା ନୀତି ଆଦୟଠାଗର ସେସଥ୍ୟ (ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟ) ଡ. ରି.ଦକ. ପଠାଲଙ୍ ସହ 

କରିଥବିଠା ସଠାକ୍ଷଠାତକଠାରର େଖୁଥ୍ୟଠାଂଶ ତଦଳ େଆିଗଲଠା । 

ଏଭଳି ଏକ ବରିାଟ ମହାମାରୀ ମକ୍ାବଲିା ଏବଂ ଏହାର ଟିକା 
ପ୍ରସ୍୍ତ ିଫେନ ିସରକାରଙ୍ର ପ୍ରାରମି୍ଭକ ବଚିାର କ’ଣ ଥଲିା ?
’େହଠାେଠାରୀ ସେୟଦର ରଠାରତ କଦରଠାନଠାର େକୁଠାବିଲଠା ପଠାଇ ଁ
ବିଜ୍ଠାନ ଓ ଦଟକଦନଠାଲଜକୁି ଅଗ୍ରଠାଧକିଠାର ଦେଇଥଲିଠା । ଗତ 
ଏପି୍ରଲ େଠାସଦର ହି ଁଏଥପିଠାଇ ଁଏକ ଟଠାସ୍ଦେଠାସ୍ଭ ଗଠନ କରଠାଯଠାଇ 
ଦବୈଜ୍ଠାନିକ ଓ ଦବୈଷୟିକ ସେଠାଧଠାନ ପଠାଇ ଁରଠାସ୍ଠା ବଠାହଠାର କରିବଠାକୁ 
ଏହଠାକୁ କ୍ଷେତଠା ପ୍ରେଠାନ କରଠାଯଠାଇଥଲିଠା । ଏଥଦିର ଟିକଠାତିଆରି 
ଓ ଅନଥ୍ୟଠାନଥ୍ୟ ଆବଶଥ୍ୟକ ସବିୁଧଠା ସଦୁଯଠାଗସଷିୃ୍ ଅ୍ରୁ୍ଭକ୍ତ ଥଲିଠା । 
ଜଠାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଠାଗଠାରର ଦବୈଜ୍ଠାନିକଗଣ ଏବଂ ଟିକଠାଉଦେଥ୍ୟଠାଗର 
ଦଲଠାକେଠାଦନ ଏଥଦିର ସଠାେିଲ ଦହଠାଇ ଟିକଠା ପ୍ରସୁ୍ତିଦର ଲଠାଗି 
ପଡିଥଦିଲ । ଦଯଦତଦବଦଳ ଟିକଠାତିଆରିର ସମ୍ଭଠାବନଠା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର 
ଦହଲଠା ସରକଠାର ଏଥପିଠାଇ ଁଆବଶଥ୍ୟକ ପଠାଣ୍ ିଓ ଅନଥ୍ୟଠାନଥ୍ୟ ସବିୁଧଠା 
ଦଯଠାଗଠାଇଦେଦଲ । ଆରମ୍ଭରୁ ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ଥଲିଠା ଦେଶ ରିତଦର ଟିକଠା 
ବଠାହଠାର କରିବଠା ଏବଂ ଉତ୍ଠାେନ କରିବଠା । ରବିଷଥ୍ୟତଦର େଧ୍ୟ 
ନୂଆଟିକଠା ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରସୁ୍ତ ଟିକଠାର ପରିେଠାଣ େଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପଠାଇବ ।

ଫଦଶୀ ଟିକା ତଆିରି କରିବା ରାତ୍ରା ଫକଫତ ଆହା୍ନମଳୂକ 
ଥଲିା ?
ହ ଁ, ଏହଠା ଆହଠ୍ାନେଳୂକ ଥଲିଠା; କିନ୍ତୁ ଆେ ଦବୈଜ୍ଠାନିକେଠାନଙ୍ର 
େକ୍ଷତଠା ଦନଇ ଦକୌଣସି ସଦନ୍ଦହ ନ ଥଲିଠା । ଏଦବ ତ େଳଠାେଳ 
ସେସ୍ଙ୍ ଆଗଦର ।
 
ଟିକା ରାଇ ଁବୟୁାରକ ଫକାଲ୍ଡଫଚନ୍  ପ୍ରସ୍୍ତ ିଏବଂ ଏକ ବରିାଟ 
ଭିରି୍ଭୂମି ତଆିରି ଫକମିତ ିଫହାଇରାରିଲା ?
ଦେଖନ୍ତୁ, ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଶଶିେୁଠାନଙ୍ଟିକଠାେଠାନ ଦକ୍ଷତ୍ରଦରରଠାରତର 
ଏକ େୀର୍ଭ ଅରିଜ୍ତଠା ରହଛିି । ପ୍ରତିବଷ୍ଭ 65 ଦକଠାଟିରୁ ଅଧକି ଟିକଠା 
ପ୍ରେଠାନ କରଠାଯଠାଇଥଠାଏ । ଏଥପିଠାଇ ଁ90ଲକ୍ଷ ଦକନ୍ଦ୍ର ରହଛିି। ଆହୁରି 
େଧ୍ୟ ଦେଶଦର ଦକଠାଲ୍ଡଦଚନ ସବୁିଧଠା ଉପଲବ୍ ଧ । ବର୍୍ଭେଠାନର 
ଆବଶଥ୍ୟକତଠା ଅନୁସଠାଦର ସବୁ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା ସଂପନ୍ନ ଦହଠାଇଛି । 
ଟିକଠାେଠାନ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକ୍ରେଦର ସଠାେିଲ ଦହଠାଇଥବିଠା ବଥ୍ୟକି୍ତବିଦଶଷଙୁ୍ 
ତଠାଲିେ େିଆଯଠାଇଛି । ଆଇଟି ପଠ୍ାଟେେ୍ଭର ସହଠାୟତଠା, ରିରି୍ରୂେି, 
ଦକଠାଲ ୍ଡଦଚନ, ପରିଚଠାଳନଠା ଓ ଦଯଠାଜନଠା ଆେି ସବୁ ଟିକିନିଖରିଠାଦବ 

ଆମର ଉଭୟ ଟୀକା ସର୍କି୍ତ। ରଫଥଷ୍ଟ ସଂଖୟୁକ 
ତଥୟୁ ଉରଲବ୍ଧ ରହଛି।ି ହଜାର ହଜାର ଫଲାକଙ୍ 

ଉରଫର ରରୀକ୍ା କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ରାଖଫର 
ରହଛି।ି ଏହା ଅତୟୁନ୍ ସର୍କି୍ତ। ଅଧକିାର ପ୍ରଦାନ 
ଦା୍ରା ଆଫମ ଏହାକ୍ ଆଗକ୍ ଫନବା ଲାଗି ସଫ୍ରାଗ 
ରାଇଛ।୍ ବର୍୍ଷମାନ ଜାରି ରହଥିବିା ଟୀକାଗଡ଼ି୍କର 

କ୍ନିକିାଲ ରରୀକ୍ଣ େଳାେଳ ଆସିବା ରଫର ଆଫମ 
ଏହାକ୍ ଆହ୍ରି ଭଲ ଭାଫବ ଜାଣରିାରିବ୍। ଆମର 
ରରୀକ୍ଣ ଫଶର ଫହବା ରଫର ଆଫମ ଆହ୍ରି ଭଲ 

ବ୍ଝାମଣା ହାସଲ କରିରାରିବ୍।

ଡ. ରିଦକ ପଲ ସାକ୍ାତକାର
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ଡ. ରିଦକ ପଲସାକ୍ାତକାର

କରଠାଯଠାଇଛି । ହତିଠାଧକିଠାରୀେଠାନଙୁ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବଠା, ଦସେଠାନଙୁ୍ 
ଦକଉଠଁ ିଦକଉ ଁତଠାରିଖଦର ଦକଦତଦବଦଳ ଟିକଠା େିଆଯିବ ଦସ 
କଥଠା େଧ୍ୟ ଜଣଠାଇବଠାର ବଥ୍ୟବସ୍ଠା କରଠାଯଠାଇଛି । ଏହଠା ଦ୍ଠାରଠା 
ଦଲଠାକଙ୍ର ବିଶ୍ୱଠାସ ବେିବ ।

ଫକାଲ୍ଡଫଚନ ସବ୍ଧିାବଢାଇବା ରାଇ ଁକ’ଣ କରାରାଇଛ ି?
ଆେର 4ଟି ବୃହତ୍ , ପ୍ରଠାୟ 35ଟି େଧ୍ୟେ ଦେଡିକଠାଲ 
ଡିଦପଠାସହତିଦେଠାଟ 39ଟି ଶୀତଳରଣ୍ଡଠାର ବଥ୍ୟବସ୍ଠା ରହଛିି। 
ଏଦବ ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟଦର ପ୍ରଥେ ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟରଳି ନୂଆ 
ଡିଦପଠାେଠାନ ତିଆରି କରଠାଯଠାଇଛି । ଅନଥ୍ୟଠାନଥ୍ୟ ଦକଦତକ 
ବଥ୍ୟବସ୍ଠାଦର ଏଦବ ଦେଶଦର ଔଷଧ ସଂରକ୍ଷଣ ଦକନ୍ଦ୍ରସଂଖଥ୍ୟଠା 
60କୁ ବୃଦି୍ଧକରଠାଯଠାଇଛି । ଏହଠାଛଡଠା ଦେଶଦର 29 ହଜଠାର 
ଦକଠାଲ୍ଡଦଚନ ପଏଣ୍ଟ ସଷିୃ୍ କରଠାଯଠାଉଛି । ଦଯଉଠଁ ିଔଷଧକୁ େଧ୍ୟ 
େହଜେୁ ରଖଠାଯିବ । ଟିକଠାେଠାନ ସେୟଦର ଏହ ିସବୁ ଦକନ୍ଦ୍ରରୁ 
ଟିକଠା ଅଣଠାଯଠାଇ ତଠାହଠାକୁ ବଥ୍ୟବହଠାର କରଠାଯିବ । 

ସମସ୍ଙ୍୍ ଟିକା ଫଦବା ସବ୍ଧିା ଫରାଗାଇବା ଏକ ବଡ଼ 
ଆହା୍ନ । ଏ ଫନଇ ସରକାରଙ୍ ପ୍ରସ୍୍ତ ିକ’ଣ ?

ହ ଁ, ବଡ଼ଧରଣରଟିକଠାେଠାନ ଅରିଯଠାନ ଏକ ବଡ଼ ଆହଠ୍ାନ େଧ୍ୟ । 
ପ୍ରଥେ ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାୟଦର ପ୍ରଠାୟ 30 ଦକଠାଟି ଦଲଠାକ ଟିକଠା ଦନଦବ । 
ଦତଦବ ଆହୁରି ଅଧକି ଦଲଠାକଙୁ୍ ଟିକଠା ଦେବଠାର ଆବଶଥ୍ୟକତଠା 
ରହଛିି । ଏହ ି ଆବଶଥ୍ୟକତଠା ପରୂଣକରିବଠା ପଠାଇ ଁ ଉପଲବ୍ ଧ 
ଟିକଠା ପରିେଠାଣ ତଥଠାପି କେ ୍ ରହଛିି । 

ରରବର୍୍ଷୀ ରର୍ଷୟୁାୟଟିକାଦାନ ଫକଫବ ଆରମ୍ଭ ଫହବ ??
30ଦକଠାଟି ଦଲଠାକଙୁ୍ ଟିକଠା ଦେବଠାପଠାଇ ଁ 7-8 େଠାସ ଲଠାଗିବ । 
ଦତଦବ ଅଧକି ଟିକଠା ଉପଲବ୍ ଧ ଦହଦଲ ଟିକଠାେଠାନ ଅରିଯଠାନକୁ 
େଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତତର କରଠାଯିବ ।.

ରାଜୟୁମାନଙ୍୍ ସାଙ୍ଗଫର ଫନଇ ଫକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂେୀୟ 
ବୟୁବସ୍ାଫର ଏକ ବଡ ଉଦାହରଣ ଫଦଇଛନ୍ ି । ଏଥଫିର 
ସମ୍ୟ୍ର ଫକୌଣସି ଅଭାବ ରହଛି ିକ ି?
ନଠା, ଏଥଦିର ଦକୌଣସି ଅସବିୁଧଠା ନଠାହି ଁ। କଦରଠାନଠାର େକୁଠାବିଲଠା 
ପଠାଇ ଁ ଦଯଉେଁଠାଗ୍ଭ ଓ ପ୍ରଣଠାଳୀ ଅବଲମନ୍ କରଠାଯଠାଉଛି ତଠାହଠା 
ଠକ୍ି  ଅଛି । ସବୁଦବଦଳ ସଠାଧଠାରଣଦର େତ ପ୍ରକଠାଶ ପଠାଉଛି ଦଯ 

ଟିକଠାଦେବଠା ଆରମ୍ଭ କର । ଟିକଠା ପ୍ରସୁ୍ତିଠଠାରୁ ଏହଠାର ପ୍ରଦୟଠାଗ 
ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ସବୁକଠାେ ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଦନତୃତ୍ୱଦର ଚଠାଲିଛି । ଏହ ି
ପ୍ରକି୍ରୟଠାଦର େଖୁଥ୍ୟେନ୍ତ୍ରୀଗଣ,  ବିରିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧ ି ଆେ ି ସଠାେିଲ 
ଦହଠାଇଛ୍ି ।

ଟିକା ରାଇ ଁଫମାଟ ଫକଫତ ଅଥ୍ଷ ଖର୍୍ଷ ଫହବ ?
ଏଥପିଠାଇ ଁଦକଦତ ଅଥ୍ଭ ଖଚ୍ଚ୍ଭ ଦହବ ଏଦବ ତଠାହଠା କହବିଠା ଠକ୍ି  
ଦହବନଠାହି ଁ। ବର୍୍ଭେଠାନ ଖବ୍ୁ  କେ ୍ ସଂଖଥ୍ୟକ ଟିକଠା କିଣଠାଯଠାଇଛି। 
ରବିଷଥ୍ୟତଦର ଅଧକି ଟିକଠାକିଣଠାଯିବ । ଦକବଳ ଟିକଠା ପଠାଇ ଁଅଥ୍ଭ 
ଖଚ୍ଚ୍ଭ ଦହଉନଠାହି ଁ। ଟିକଠାର ପ୍ରଚଠାର, ସଦଚତନତଠା ଅରିଯଠାନ ଓ 
ସିରିଞି୍ଜ ପଠାଇ ଁେଧ୍ୟ ଅଥ୍ଭ ଖଚ୍ଚ୍ଭଦହଉଛି । ଦଯଦତଦବଦଳ କଠାେ 
ଏକ ବଥ୍ୟଠାପକ ସ୍ରଦର ଦହଉଛି ଦସଦତଦବଦଳ ଅନଥ୍ୟଠାନଥ୍ୟ ଖଚ୍ଚ୍ଭ 
ବେବିଠା ସ୍ୱଠାରଠାବିକ । ଏଥଦିର ଖଚ୍ଚ୍ଭ କଠାଟ କରିଦହବ ନଠାହି ଁ।

କଫରାନା ବଫିରାଧୀ ଲଫଢଇଫର ଭାରତର ଉଦୟୁମ ଏବଂ 
ଟିକା ତଆିରିକ୍ ବଶି୍ୱସ୍ାସ୍ୟୁ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅନୟୁାନୟୁ 
ଫଦଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ ି । ଜଫଣ ବଫିଶରଜ୍ଞ ହସିାବଫର 
ଆରଣଙ୍ ମତ କ’ଣ ?
କଦରଠାନଠା ବିଦରଠାଧୀ ଲଦେଇଦର ରଠାରତର ଉପଲବ୍ ଧଦିର 
େୁ ଁବିଦଶଷଖସିୁ । ପ୍ରଠାରମି୍ଭକ ଅବସ୍ଠାଦର େଧ୍ୟ ଆଏଦସଠାଦଲସନ 
ଦବଡ୍  କଦରଠାନଠାଦରଠାଗୀଙ୍ ପଠାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତଦହଠାଇଥଲିଠା । 
ଆଗରୁ ଆଦେ ଦରଣି୍ଟଦଲଟରଏବଂ ପିପିଇକିଟ୍  ପ୍ରସୁ୍ତକରୁ 
ନ ଥଲୁି । ଏଦବ ଆଦେ ଦସସବୁ ରପ୍ଠାନୀ କରୁଛୁ । ଶନୂଥ୍ୟରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦେ ଏଦବ ଦେୈନିକ 15ଲକ୍ଷ ଦଲଠାକଙ୍ 
ପରୀକ୍ଷଠା କରିବଠାର େକ୍ଷତଠା ହଠାସଲ କରିଛୁ । ଲକ୍ ଡଠାଉନ 
ଦଯଠାଗୁ ଁଦେଶଦର ସଂକ୍ରେଣହଠାର ହ୍ଠାସ ପଠାଇଥଲିଠା ଏବଂଏହଠା 
େଧ୍ୟ େତୁୃଥ୍ୟହଠାରକୁ 1.4 ଶତଠାଂଶଦର ସୀେିତ ରଖବିଠାଦର 
ସହଠାୟକ ଦହଠାଇଥଲିଠା ।   

ଟିକାରାଇ ଁପ୍ରାଥମିକ ଫଗାଷୀ୍ ବାଛବିାଫର ଜଫଣବଫିଶରଜ୍ଞ ହସିାବଫର ଆରଣ କଛି ି
କହଫିବକ ି
ଦେଠାର କହବିଠା କଥଠା ଦହଲଠା ଟିକଠାେଠାନ ଅରିଯଠାନ ପ୍ରଥଦେ ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟକେ୍ଭୀଙ୍ ଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
ଦହଠାଇଛି । କଠାରଣ ଦସେଠାଦନ ଅଧକି ସଂକ୍ରେଣପ୍ରବଣ । ଅନଥ୍ୟେଠାନଙୁ୍ ବଞ୍ଚଠାଇବଠା ପଠାଇ ଁ
ଦସେଠାଦନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଠାଜ ି ଲଗଠାଇଛ୍ି। ଆେର ଏକ ନିରଠାପେ ଓ ଉତ୍ସଗ୍ଭୀକୃତ 
ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟଟିେ ୍ େରକଠାର । ଦତଣ ୁଦସେଠାଦନ ପ୍ରଥଦେ ସରୁକି୍ଷତ ଦହବଠା ଉଚିତ । ଏହଠା ପଦର 
ସେେ୍ଖୁ ଧଠାଡିର କେ୍ଭୀେଠାନଙୁ୍ ଟିକଠା େଆିଯିବ । ତଠାହଠା ପଦର 50 ବଷ୍ଭରୁ ଊର୍ଦ୍ଭ ଦଲଠାକଙୁ୍ 
ଟିକଠା ପ୍ରେଠାନ କରଠାଯିବ। ନିବ୍ଭଠାଚନ ଦଯପରି କରଠାଯଠାଏ ଦସହ ି ପ୍ରକି୍ରୟଠାଦର ଟିକଠାେଠାନ 
ବଥ୍ୟବସ୍ଠାକୁ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକଠାରୀ କରଠାଯିବ। ଦଲଠାଦକବୁଥ ୍କୁ ଆସିଦବ, ଅଦପକ୍ଷଠା କରିଦବ, ଟିକଠା 
ଦନଦବ ଏବଂ କିଛି ସେୟ ଅଦପକ୍ଷଠା କରି ନିଜ ନିଜ ରରକୁ ଦେରିଦବ ।
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ପ୍ରରକି୍୍ର ଉରଫରାଗ ଦ୍ାରା 
ସମସ୍ଙ୍ ରାଇ ଁବାସଗହୃ

ନିଜସ୍ୱ ବଠାସଗହୃ ଦଯଦକୌଣସି ଜଦଣ ବଥ୍ୟକି୍ତକୁ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମଠାନ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱଠାସ, ନିରଠାପର୍ଠା 
ଏବଂ ପରିଚୟ ପ୍ରେଠାନ କରିଥଠାଏ । 2022 େସିହଠା ସଦୁ୍ଧଠା ଦେଶର ସେସ୍ ନଠାଗରିକେଠାନଙ୍ 
ସକଠାଦଶ ବଠାସଗହୃ ଦଯଠାଗଠାଇ ଦେବଠାଲଠାଗି ସରକଠାର ନିକଟଦର ଲଠାଇଟ୍  ହଠାଉସ ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ଶରୁଠାରମ୍ଭ କରିଛ୍ି ଯଠାହଠାକି ଦେଶର ନିମ ୍ନ ଓ େଧ୍ୟବିର୍ ଦଶ୍ରଣୀର ଦଲଠାକେଠାନଙୁ୍ ଦବୈଶ୍ୱକି 

ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଉପଦଯଠାଗ ଦ୍ଠାରଠା ନିେଥିତ ବଠାସଗହୃ ସଲୁର େଲୂଥ୍ୟଦର ଦଯଠାଗଠାଇଦେଦବ।

ରର କହଦିଲ ଦକବଳ ଦଲଠାକେଠାଦନ ବଠାସ କରୁଥବିଠା 
ଏକ ସ୍ଠାନକୁ ବୁଝଠାଏ ନଠାହି ଁ ବରଂ ଏଥ ିସହ ଅଦନକ 
ରଠାବଠାଦବଗ ଓ ସେ୍ତିୃ ଜଡ଼ିତ ଦହଠାଇ ରହଥିଠାଏ । 

ଏହଠା େଧ୍ୟ ଜଦଣ ବଥ୍ୟକି୍ତକୁ ଆତ୍ମସମ୍ମଠାନ ଓ ନିରଠାପର୍ଠା ଦଯଠାଗଠାଇ 
ଦେଇଥଠାଏ । 2014 େସିହଠାଦର ଦେଶର ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ରଠାଦବ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦେଠାେୀ େଠାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବଠା ପଦର, ଦସ ଏକଥଠା 
ସ୍ପଷ୍ କରିଥଦିଲ ଦଯ 2022 େସିହଠା ସଦୁ୍ଧଠା ଦେଶର ପ୍ରଦତଥ୍ୟକ 
ପରିବଠାରଙୁ୍ ବଠାସଗହୃ ଦଯଠାଗଠାଣ ସନିୁଶି୍ତ କରିବଠା ତଠାଙ୍ର 
ସ୍ୱପ୍ନ । ଏପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍, ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ଆୱଠାସ ଦଯଠାଜନଠା- ସହରଠାଞ୍ଚଳ 
(ପିଏେଏୱଠାଇ (ୟୁ)) େଠାଧ୍ୟେଦର ପ୍ରଠାୟ 1.10 ଦକଠାଟି ବଠାସଗହୃ 
େଂଜରୁ କରଠାଯଠାଇଛି ।  ଦସହରିଳି ଗ୍ରଠାେଠାଞ୍ଚଳଦର େୁଇ ଦକଠାଟି 
ବଠାସଗହୃ ନିେଥିତ ଦହଠାଇସଠାରିଛି ।

  ଦେଶଦର କ୍ରେବଦ୍ଧଥିଷଣ୍ ୁସହରୀକରଣ ସହ, ରଠାରତର 
ବଠାସଗହୃ ନିେ୍ଭଠାଣ ଆବଶଥ୍ୟକତଠାଦର େଧ୍ୟ ପରିବର୍୍ଭନ 
ରଟିଚଠାଲିଛି । ଦସହି ଆବଶଥ୍ୟକତଠାକୁ ପରୂଣ କରିବଠା 
ନିେଦ୍, ଅତଥ୍ୟଠାଧନିୁକ ତଥଠା ବିକଳ୍ପ ଦବୈଶ୍ୱକି ଅରିନବ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ 
ଏକଠା୍ ଜରୁରୀ। ବର୍୍ଭେଠାନ, ବଠାସଗହୃ ନିେ୍ଭଠାଣ ନିେଦ୍ 
ସରକଠାର ଅତଥ୍ୟଠାଧନିୁକ ପ୍ରଯକିୁ୍ତର ଉପଦଯଠାଗ କରୁଛ୍ି 
ଯଠାହଠାର େୀର୍ଭ ସ୍ଠାୟୀତ୍ୱ, ଜଳବଠାୟୁ ଅନୁକୂଳ, ସଲୁରତଠା ତଥଠା 
ନିରଠାପର୍ଠା ରହିଛି ।

2021 େସିହଠାର ପ୍ରଥେ େନିଦର ହି ଁ, ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦେଠାେୀ ଦେଶର ଛଅଟି ରଠାଜଥ୍ୟଦର ଏହ ି ଲଠାଇଟ 
ହଠାଉସ ପ୍ରକଳ୍ପ (LSP)ର ଶରୁଠାରମ୍ଭ କରିଛ୍ି ଯଠାହଠାକି ଦବୈଶ୍ୱକି 
ବଠାସଗହୃ ନିେ୍ଭଠାଣ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଚଠାଦଲଞ୍ଜ (GSTC) ଅଧୀନଦର 
କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକଠାରୀ କରଠାଯିବ ।

ଲଠାଇଟ୍  ହଠାଉସ ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶଦର ଏକ ନୂତନ ବଠାତଠାବରଣ 
ସଷିୃ୍ କରିବ ଦଯଉଥଁଦିର ଦବୈଶ୍ୱକି ପ୍ରେଠାଣସିଦ୍ଧ ପ୍ରଯକିୁ୍ତକୁ 
ଅଧଗି୍ରହଣ କରଠାଯିବ । ଏହ ିପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଦଯତିକି ସଲୁର, ଦସତିକି 

ରିଏମ (ୟ୍) ଲଠାଇଟ ହଠାଉସ ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ
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ଦବୈଶ୍ୱକି ବଠାସଗହୃ ନିେ୍ଭଠାଣ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଚଠାଦଲଞ୍ଜ- ରଠାରତ (ଜିଏଚଟିସି-1) ଏବଂ ନବରୀତି

ଛଅଟି ସ୍ଠାନ, ଛଅଟି ପ୍ରଯକିୁ୍ତ
ଇଦନ୍ଦଠାରଦର ଏଲଏଚପି 
ଚୀନର “ପ୍ରଠାକ୍  ନିେଥିତ 
ସଠାଣ୍ଡୱଚ୍ି  ପଠାଦନଲ 
ବଥ୍ୟବସ୍ଠା”କୁ ପ୍ରେଶଥିତ କରିବ ।

ରଠାଞ୍ôଚଦର ଏଲଏଚପି 
ଜେ୍ଭଠାନୀରୁ ପ୍ରଠାରମ୍ଭ ଦହଠାଇଥବିଠା 
‘3ଡ଼ି ଦରଠାଲୁଥ୍ୟଦେଟି୍କ୍  ପି୍ରକଠାଷ୍ଟ୍  
କଂକି୍ରଟ୍  ନିେ୍ଭଠାଣ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା’ 
ବଥ୍ୟବହଠାର କରି ବଠାସଗହୃ 
ନିେ୍ଭଠାଣ କରଠାଯିବ ।

ରଠାଜଦକଠାଟଦର, ଫ୍ଠାନ ୍ସରୁ 
ଆରମ୍ଭ ଦହଠାଇଥବିଠା 
‘ଦେଠାଦନଠାଲିଥକି୍  କଂକି୍ରଟ୍  
ବଥ୍ୟବସ୍ଠା’ ଉପଦଯଠାଗ କରଠାଯଠାଇ 
ଏଲଏଚପି େଠାଧ୍ୟେଦର 
ବଠାସଗହୃେଠାନ ନିେଥିତ ଦହବ ।

ଅଗରତଠାଲଠାଦର, ନୁଥ୍ୟଜଲିଠାଣ୍ଡରୁ 
ଆନୀତ ‘ଷ୍ଟ୍ରକଚରଠାଲ ଷ୍ଟ୍ରୀଲ 
ଦଫ୍େ ୍ ଓ ହଠାଲୁକଠା ଦଗଜର 
ଷ୍ୀଲ ଇନଷି୍ଲ୍  ପଠାଦନଲ’ 
ବଥ୍ୟବହଠାର କରଠାଯଠାଇ ଏରଳି 
ବଠାସଗହୃ ନିେ୍ଭଠାଣ କରଠାଯିବ ।

ଦଚନ୍ନଠାଇଦର ‘ପି୍ରକଠାଷ୍ଟ୍  କଂକି୍ରଟ୍  
ନିେ୍ଭଠାଣ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା’ ଯଠାହଠାକି 
େିନଲଠାଣ୍ଡ ଓ ଆଦେରିକଠାରୁ 
ଅଣଠାଯଠାଇଛି ତଠାହଠାର 
ଉପଦଯଠାଗ କରଠାଯଠାଇ 
ରରେଠାନ ନିେଥିତ ଦହବ ।

ଲଦ୍ଷ୍ନୌଦର, କଠାନଠାଡଠାର 
ପ୍ରଯକିୁ୍ତର ଉପଦଯଠାଗ 
କରଠାଯିବ। ଅଥ୍ଭଠାତ୍ , ‘ପିରିସି 
ଦଷ୍ ଇନ୍  ଦପସ୍ ୍ ଦଫ୍େ ୍ୱଠାକ୍ଭ 
ସିଷ୍େ’ର ସହଠାୟତଠା ନିଆଯଠାଇ 
ଗହୃନିେ୍ଭଠାଣ କରଠାଯିବ ।

େଠାତ୍ରଠାଦର ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାବରଣ ଅନୁକୂଳ ଓ ଦ୍ରୁତତର ନିେ୍ଭଠାଣ ନିେଦ୍ 
ସହଠାୟକ । ଏହସିବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ େଠାତ୍ର 12 େଠାସ େଧ୍ୟଦର ହତିଠାଧକିଠାରୀ 
ଅବସ୍ଠାନଦଯଠାଗଥ୍ୟ ବଠାସଗହୃ ନିେ୍ଭଠାଣଦର ସହଠାୟକ ଦହବ । ଏଲଏଚପି 
ଅଧୀନଦର ନିେଥିତ ସେସ୍ ବଠାସଗହୃର ସବ୍ଭନିମ ୍ନ ଆକଠାର ପିଏେଏୟୁ(ୟୁ)
ର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟେଠାବଳୀ ଅନୁସଠାଦର ନିଦ୍ଧ୍ଭଠାରଣ କରଠାଯଠାଇଛି । 

ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଦର ପ୍ରଠାୟ 1000ଟି ବଠାସଗହୃ ନିେ୍ଭଠାଣ କରଠାଯିବ 
ଏବଂ ଦସଥପିଠାଇ ଁପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଳର ବିକଠାଶ ଯଥଠା ଆରଥ୍ୟ୍ରୀଣ ସଡ଼କ, 
ଚଲଠାବଠାଟ,ଜନସଠାଧଠାରଣଙ୍ ବଥ୍ୟବହଠାର ପଠାଇ ଁସବୁଜ ଦକ୍ଷତ୍ର, ପ୍ରଠାଚୀର 
କଠାନ୍ଥ, ଜଳ ଦଯଠାଗଠାଣ, ସିଦୱଜ ୍, ବଜ୍ଭଥ୍ୟଜଳ ନିଷ୍ଠାସନ, ବଷ୍ଭଠାଜଳ ଅେଳ, 
ଦସୌର ବତୀ, ବଠାହଥ୍ୟ ବିେୁଥ୍ୟତିକରଣ ଇତଥ୍ୟଠାେ ିସଠାେିଲ ରହଛିି ।  

ଆମ ନକିଟରେ ଅରନକ କଥା ଅଛି ଯାହାକ ି
ରକୌଣସି ବିଧଗିତ ପେିବର୍ତ୍ତନ ବନିା ଚାଲିଥାଏ। 
ବାସଗହୃ ନମିତ୍ତାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାରବ ଏଇ 

ଭଳ ିଏକ ଉଦାହେଣ । ଆରମ ଏଥରିେ 
ପେିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ସକାରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ 
ରହାଇଥଲୁି । ଆମ ରଦେକୁ ଉର୍ମ ପ୍ରଯକିୁ୍ 

ଭଲା ନମିଳବି କାହିକଁ?ି ଆମ ରଦେେ ଗେିବ 
ରଲାକଙୁ୍ କାହିକଁ ିଦୀଘତ୍ତସ୍ାୟୀ ଉର୍ମ ବାସଗହୃ 
ଉପଲବ୍ଧ ନରହବ? ଘେସବୁ କାହିକଁ ିତୁେନ୍ତ 
ନମି୍ଦିତ ରହବନାହି?ଁ  ସେକାେଙ୍ ପ୍ରରତୟେକ 

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସକାରେ ଏହା ଜେୁେି ରଯ 
ରସହସିବୁ ବାସଗହୃ ରକୌଣସି ପ୍ରକାେ ଦୁବତ୍ତଳ 
କମିା୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟୁକ୍ଷମ ରହବା ଉଚିତ ନୁରହ ଁ, 

ବେଂ ତାହା ଷ୍ଟାଟତ୍ତଅପ ୍ ଭଳ ିସକ୍ିୟ ଓ ଉପଯକୁ୍ 
ମାନେ ରହବା ବାଛନୀୟ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମାଦୀ

ଦକନ୍ଦ୍ର ବଠାସଗହୃ ଓ ସହରଠାଞ୍ଚଳ ବଥ୍ୟଠାପଠାର େ୍ୟଣଠାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରଠାଯଠାଇଥବିଠା 
ଜଏିଚଟିସି-1 କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକ୍ରେର ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ଦହଲଠା ସଠାରଠା ବିଶ୍ୱଦର ବଥ୍ୟବହୃତ ଦହଉଥବିଠା 

ଅରିନବ ନିେ୍ଭଠାଣ ପ୍ରଯକିୁ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏହଠାକୁ ଏକତି୍ରତ କରିବଠା ଯଠାହଠାକି ଦେଶର ବଠାସଗହୃ 
ନିେ୍ଭଠାଣ ଦକ୍ଷତ୍ର ପଠାଇ ଁଏକ େୀର୍ଭସ୍ଠାୟୀ, ପରିଦବଶ ଅନୁକୂଳ ଓ ବିପଯ୍ଭଥ୍ୟୟ ସହନଶୀଳତଠା 
ଦଯଠାଗଠାଇ ପଠାରିବ । ଜଏିଚଟିସି-1ର ଅରିପ୍ରଠାୟ ଦହଲଠା ସଠାରଠା ବିଶ୍ୱଦର ଉପଲବ୍ଧ ସେସ୍ 
ପ୍ରକଠାର ଅରିନବ ନିେ୍ଭଠାଣ ପ୍ରଯକିୁ୍ତକୁ ଏକ ଚଠାଦଲଞ୍ଜ ଆଧଠାରିତ ପ୍ରକି୍ରୟଠାଦର ଠୂଳ କରିବଠା । 
ଏହଠା େଳଦର ହତିଠାଧକିଠାରୀେଠାନଙୁ୍ ସବ୍ଭନିମ ୍ନ ସେୟଦର ଅବସ୍ଠାନଦଯଠାଗଥ୍ୟ ବଠାସଗହୃ 
ଉପଲବ୍ଧ ଦହଠାଇପଠାରିବ ଏବଂ ସବ୍ଭନିମ ୍ନ େଲୂଥ୍ୟଦର ଅତି େଠାତ୍ରଠାଦର ଉଚ୍ଚ େଠାନଯକୁ୍ତ ବଠାସଗହୃ 
ଦପଠାଷଣୀୟ ରଠାଦବ ନିେଥିତ ଦହଠାଇପଠାରିବ । ଏହ ିଚଠାଦଲଞ୍ଜ ରବିଷଥ୍ୟତର ସମ୍ଭଠାବଥ୍ୟ ପ୍ରଯକିୁ୍ତକୁ 
ଇନକୁଦବସନ୍  ସହଦଯଠାଗ ଓ ଆସିଦଲଦରଟର କେ୍ଭଶଠାଳଠା ଆେ ିେଠାଧ୍ୟେଦର ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହତି 
କରଠାଯିବ । ଏହଠା ଦ୍ଠାରଠା ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାବରଣ ସଂପକ୍ଭୀତ ଗଦବଷଣଠା ଓ ବିକଠାଶର ବଠାତଠାବରଣ 
ଦେଶଦର ସଷିୃ୍ ଦହଠାଇପଠାରିବ । ଜଏିଚଟିସି- ରଠାରତ 2019ଦର ଦେଠାଟ 54ଟି ପ୍ରଯକିୁ୍ତକୁ 
ଚୂଡ଼ଠା୍ ତଠାଲିକଠାଦର ସଠାେିଲ କରଠାଯଠାଇଥଲିଠା । ଏଲଏଚପି ଅଧୀନଦର ଛଅଟି ପ୍ରେଖୁ 
ପ୍ରଯକିୁ୍ତର ଉପଦଯଠାଗ କରଠାଯଠାଇ ଏଦବ ରଠାରତଦର ନିେ୍ଭଠାଣ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ ଜଠାରି ରହଛିି ।

‘ନବରୀତି’ (ନିଉ, ଆଦେଠାଦଡବଲ, ରଠାଲିଦଡଦଟଡ୍ , ରିସଚ୍ଚ୍ଭ ଇଦନଠାଦରସନ 
ଦଟଦକ୍ନଠାଦଲଠାଜିଜ େର୍  ଇଣି୍ଡଆନ୍  ହଠାଉସିଂ)- ନଠାେକ ଏକ ଅରିନବ ନିେ୍ଭଠାଣ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ 
ସଠାଟଥିେିଦକସନ ପଠାଠଥ୍ୟକ୍ରେ ୨୦୧୯ରୁ ପ୍ରବର୍୍ଭନ କରଠାଯଠାଇଛି। ଏହଠା ଦକବଳ ଏହ ି
ଦକ୍ଷତ୍ରଦର କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟରତ ପ୍ରଦେସନଠାଲେଠାନଙୁ୍ ସବ୍ଭଠାଧନିୁକ ଉପକରଣ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ସହିତ 
ସପୁରିଚିତ କରିନଥଠାଏ, ଅପରନ୍ତୁ ସମ୍େ, ଏହଠାର ନିଦ୍ଥିଷ୍ତଠା, କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟେକ୍ଷତଠା, ଡିଜଠାଇନ ଓ 
ନିେ୍ଭଠାଣ ଦକୌଶଳ ଆେି ସଂପକ୍ଭଦର ଦସହିସବୁ ସବ୍ଭଠାଧନିୁକ ନିେ୍ଭଠାଣ ଉପକରଣ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ 
ସଂପକ୍ଭଦର ସକଳ ପ୍ରକଠାର ସଦଚତନତଠା େଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ କରିଥଠାଏ।ଏହଠା ଦ୍ଠାରଠା ଦପଶଠାେଠାର 
ଦଲଠାକେଠାଦନ ସହଜଦର ଓ ସେଳତଠାର ସହିତ ଏରଳି ଉପକରଣ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତକୁ 
ଦସେଠାନଙ୍ର ନିେ୍ଭଠାଣ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟଦର ଉପଦଯଠାଗ କରିପଠାରିଦବ ।

ରିଏମ (ୟ୍) ଲଠାଇଟ ହଠାଉସ ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ
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72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦବିସ ସମାଫରାହ
ସ୍ଳଫର ରାଷ୍ଟଟ୍ରରତ ିରାମ ନାଥ ଫକାବଦିେ ଏବଂ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମାଦୀ 

ଜାତୀୟ ରଦ୍୍ ସ୍ାରକ 
ରରିସରଫର ଶହୀଦମାନଙ୍୍ 
ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି ଅର୍ଷଣ କର୍ଛନ୍ ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମାଦୀ

ରାଫେଲ ରଦ୍୍ ବମିାନ (ମଝ)ି ପ୍ରଥମ ଥର ରାଇ ଁ
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦବିସ ସମାଫରାହଫର ସାମିଲ ଫହାଇଛ ି

72ତମ 
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର 

ଦବିସ ରଫରଡକ୍ 
ଫଦଖବିା ଲାଗି 
କ୍ୟୁଆର ଫକାଡ 

ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦବିସର 
ଅବୟୁବହତି ରବୂ୍ଷର୍ ରାଷ୍ଟଟ୍ର 
ଉଫଦ୍ଶୟୁଫର ରାଷ୍ଟଟ୍ରରତ ି
ରାମ ନାଥ ଫକାବଦିେଙ୍ 
ଭାରଣ ଶଣ୍ବିା ଲାଗି 

କୟ୍ୁଆର ଫକାଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ
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ସୀମା ସର୍କ୍ା ବାହନିୀ (ବଏିସଏେ) ଓଟ ବାହନିୀ
ଆକାଶମାଗ୍ଷର୍ 
ସମାଫରାହସ୍ଳୀର ଦୃଶୟୁ

ନୟୁାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାଡ୍ଷ (ଏନଏସଜ)ି ବାହନିୀର ରଫରଡ

ଫ୍ାଇଟ ଫଲପ୍ଟନାଣ୍ଟ ଭାବନା କାନ୍ 
ପ୍ରଥମ ମହଳିା ରଦ୍୍ ବମିାନ
ରାଇଲଟ ଭାଫବ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର 
ଦବିସ ରାଳନ ସମାଫରାହଫର 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କରିଛନ୍।ି

ଜାତୀୟ ସମର ଶକି୍ାଥ୍ଷୀ ବାହନିୀ (ଏନସିସି) ବାଳିକା ବାହନିୀର ରଫରଡ
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ସଚୂନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର
ପ୍ରଜ୍ଞାରନ ଫମଢ଼

ରାଜରଥଫର 
ସାଂସ୍କତୃକି କାର୍ଷୟୁକ୍ରମ 
ରରିଫବରଣ କର୍ଛନ୍ ି
ସ୍କଲ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଉର୍ର ପ୍ରଫଦଶର ପ୍ରଜ୍ଞାରନ ଫମଢ଼ ବାଫୟାଫଟଫକ୍ନାଫଲାଜ ିବଭିାଗର ପ୍ରଜ୍ଞାରନ ଫମଢ଼

ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦବିସ ସମାଫରାହଫର 
ଫକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଫଦଶ ଲଦାଖର 
ସବ୍ଷପ୍ରଥମ ପ୍ରଜ୍ଞାରନ ଫମଢ଼ସିଆରରିଏେର ପ୍ରଜ୍ଞାରନ ଫମଢ଼ସଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରଜ୍ଞାରନ ଫମଢ଼
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ଏହଠା ସଠାଧଠାରଣ ଦଲଠାକଙ୍ ସ୍ୱଠାରଠାବିକ ଜୀବନ 
ଦହଉ ବଠା ଦସେଠାନଙ୍ ଜୀବନକୁ ସହଜ 
କରିବଠା ପଠାଇ ଁେଠାଧ୍ୟେ ଦହଉ, ସରକଠାରଙ୍ 
େହତଠ୍ାକଠାଂକ୍ଷୀ ଓ େୂରେୃଷି୍ ସଂପନ୍ନ ବିଚଠାର 
େଠାଧ୍ୟେଦର ରଠାରତ ଦସ େିଗଦର ଗତି 
କରିବଠାସହ ପରସ୍ପରକୁ ଏକ  ସତୂ୍ରଦର ବଠାନି୍ 
ରହବିଠାକୁ ଉେଥ୍ୟେ ଚଳଠାଇଛି। ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ରଦେଠାେୀ ଦକଠାଚି-େଠାଙ୍ଗଠାଲୁରୁ ପ୍ରଠାକୃତିକ 
ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ପଠାଇପ ଲଠାଇନକୁ ଉେ୍ ରଠାଟନ କରିଛ୍ି। 
ଏହଠାର ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ଦହଲଠା ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ 
ଗ୍ରୀଡ ସଷିୃ୍ କରିବଠା । ଦସହରିଳି ଡିଦସମର୍ 
2020ଦର ଦଗଠାଟିଏ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଦଗଠାଟିଏ ଦେଠାବିଲିଟ 
କଠାଡ୍ଭଦସବଠା ଆରମ୍ଭ ଦହଠାଇଥଲିଠା। ଦେଶର 
ପ୍ରଥେ ଡ୍ରଠାଇରର ବିହୀନ ଦଟ୍ନ ଚଳଠାଚଳ 
ସହତି ଏହ ିଦଟ୍ନ େିଲ୍ୀ ଦେଦଟ୍ଠାର େଥ୍ୟଠାଦଜଣ୍ଟଠା 
ଲଠାଇନଦର ଚଳଠାଚଳ କରିଥଲିଠା। ଏହଠାଛଡଠା 
ଆୟୁଷଠ୍ାନ ରଠାରତ, ପିଏେ ୍ ଜଦୟଦସହତ୍  
ଦଯଠାଜନଠା ଜଠାେେ୍ ୁକଠାଶୀ୍ରର ସବୁ ନଠାଗରିକଙ୍ 
ପଠାଇ ଁଆରମ୍ଭ କରଠାଯଠାଇ ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟଦସବଠା ଦଯଠାଗଠାଣ 
କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ ହଠାତକୁ ନିଆଯଠାଇଥଲିଠା ।

ରାଷ୍ଟଟ୍ର 

ଫସବା

ରାଜନିାମା

ଏକ ସମ୍୍ତି ଭାରତ ନମି୍ଷାଣ ଦଗିଫର ଅଗ୍ସର
କ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଦରସନ କଠାଡ୍ଭ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା ପ୍ରବର୍୍ଭନ ପଦର 
ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ପରୀକ୍ଷଠା, ଦଗଠାଟିଏ ଦେଶ, ଦଗଠାଟିଏ 
ଟିକସ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକଠାରୀ ଦହଲଠା । ଏଦବ ସରକଠାର ଏକ 
ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ଗ୍ରୀଡ, ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଦେଠାବିଲିଟି 

କଠାଡ୍ଭ ଦସବଠା େଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି । ଚଳିତ ବଷ୍ଭ ଜଠାନୁୟଠାରୀ 
5 ତଠାରିଖଦର ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ଦକଠାଚି-େଠାଙ୍ଗଠାଲୁରୁ 450 
କିେି ଲମ ୍ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ପଠାଇପ ଲଠାଇନକୁ ରଠାଷ୍ଟ୍ର ଉଦଦ୍ଶଥ୍ୟଦର 
ଉତ୍ସଗ୍ଭ କରିଛ୍ି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, 
ଏକ ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ଗ୍ରୀଡ ଦଯଠାଜନଠାର ଅଂଶବିଦଶଷ । ଗତବଷ୍ଭ 
ଦକନ୍ଦ୍ରବଦଜଟଦର ଅଥ୍ଭେନ୍ତ୍ରୀ ନିେ୍ଭଳଠା ସୀତରଠାେନ୍  ଏହଠା 
ଦରଠାଷଣଠା କରିଥଦିଲ। ଏହଠାେଠାଧ୍ୟେଦର ସରକଠାର ସେଗ୍ର 
ଦେଶଦର ସେଠାନ ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ଟଠାରିେ ଲଠାଗ ୁକରିବଠାକୁ ଚଠାହଠା୍ି। 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଉେ୍ ରଠାଟନ ଉତ୍ସବଦର ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଦିଲ 
ଦଯ ତଠାଙ୍ ସରକଠାର ଉର୍୍ଭଠାଦକ୍ଷତ୍ରଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ନକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଦେଉଛ୍ି । ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ବଥ୍ୟବହଠାର େଳଦର ସେଗ୍ର ଦେଶଦର 
ଉର୍୍ଭଠା ଉପଦଯଠାଗ େୁଇଗଣୁରୁ ଅଧକି ଦହବ ଏବଂସେଗ୍ର 
ଦେଶ ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ପଠାଇପ ଲଠାଇନ ଦ୍ଠାରଠା ସଂଯକୁ୍ତ ଦହବଠା 
ସହିତ ଜନସଠାଧଠାରଣ ଏବଂ ଉଦେଥ୍ୟଠାଗ ସେହୂକୁ ଶସ୍ଠାଦର 
ଗଥ୍ୟଠାସ ଦଯଠାଗଠାଇ େିଆଯିବ ।

ଏ

ସଂଯକୁ୍ତ ରଠାରତ ରାଷ୍ଟଟ୍ର
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ସଂଯକୁ୍ତ ରଠାରତ
ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ଆଦେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସଲୁର ଓ ନିର୍ର ଉର୍୍ଭଠା ଦଯଠାଗଠାଣ େଗିଦର କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ କରୁଛୁ । ରଠାରତଦର 
2014ଦର 14 ଦକଠାଟି ଏଲ୍ ପିଜ ିସଂଦଯଠାଗ ଥଲିଠା । ଗତ 6 ବଷ୍ଭ େଧ୍ୟଦର ସେଠାନ 

ସଂଖଥ୍ୟକ ନୂଆ ଏଲପିଜ ିସଂଦଯଠାଗ ଦଲଠାକଙୁ୍ ଦଯଠାଗଠାଇ େଆିଯଠାଇଛି । ୮ ଦକଠାଟିରୁ 
ଅଧକି ଗରିବ ପରିବଠାର ଏଦବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳଠା ଦଯଠାଜନଠାଦର ରନ୍ନ ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ପଠାଉଛ୍ି ଏବଂ 

ଏହଠା ଦ୍ଠାରଠା ଏଲପିଜ ିରିରି୍ରୂେି ସେଗ୍ର ଦେଶଦର ସେୃୁେ ଦହଠାଇଛି ।
- ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦେଠାେୀ

ରାଷ୍ଟଟ୍ର
ଗୟୁାସ ୍ ଗ୍ୀଡ

ସ୍ପ୍
ସାକାର

l ଏହ ିଦଯଠାଜନଠାର େଖୁଥ୍ୟ ଉଦଦ୍ଶଥ୍ୟ ଦହଲଠା ଦେଶର 
ପ୍ରଦତଥ୍ୟକ ପରିବଠାରକୁ ରନ୍ନ ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ଦଯଠାଗଠାଇବଠା। 
ଆହୁରି େଧ୍ୟ ଦେଠାଟର ଯଠାନ ପଠାଇ ଁଇନ୍ନ ରଠାଦବ 
ସିଏନ୍ ଜ ିଦଯଠାଗଠାଣ ଏହଠାର ଅନଥ୍ୟତେ ଲକ୍ଷଥ୍ୟ । ଏହ ି
ପଠାଇପ ଲଠାଇନ ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ବଣ୍ଟନ ବଥ୍ୟବସ୍ଠାର େଳୂରିରି୍ 
ଦହବ । ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଏକ ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ଗ୍ରୀଡ ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ଇନ୍ନ ଦଯଠାଗଠାଇବଠାଦର ସହଠାୟକ ଦହଠାଇପଠାରିବ। 
ଏହଠାଦ୍ଠାରଠା ପରିଦବଶ ସରୁକି୍ଷତ ଦହଠାଇ ଦଲଠାକଙ୍ 
ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟ ରଲ ରହବି ଓ ଦସେଠାନଙ୍ର ଚିକିତ୍ସଠା ଖଚ୍ଚ୍ଭ 
କେିବ । ରଠାରତକୁ େଧ୍ୟ ଉର୍େ ପରିଦବଶ ପଠାଇ ଁ
ଅଧକି ପଯ୍ଭଥ୍ୟଟକ ଆସିଦବ । 

l ଏହ ି ପଠାଇପଲଠାଇନ ଗଥ୍ୟଠାସ ବିତରଣ ବଥ୍ୟବସ୍ଠାର 
ଆଧଠାର ପଠାଲଟିବ ଏବଂ ଏହଠା ସିଏନଜ ି ଆଧଠାରିତ 
ପରିବହନ ବଥ୍ୟବସ୍ଠାର ରିରି୍ରୂେିକୁ େଧ୍ୟ ସେୃୁଢ଼ 
କରିବ। ଏକ ଗଥ୍ୟଠାସ ଗ୍ରୀଡ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା ସଚ୍୍ଛ ଇନ୍ନ 
ଦଯଠାଗଠାଇ ଦେବ ଯଠାହଠାକି ଜନସଠାଧଠାରଣଙ୍ର 
ସଠ୍ାସ୍ଥ୍ୟଦର ସଧୁଠାର ଆଣବିଠା ସହତି ଦସେଠାନଙ୍ର 
ଚିକିତ୍ସଠା ଖଚ୍ଚ୍ଭ କେଠାଇବ। ବଠାୟୁେଣ୍ଡଳ ସଚ୍୍ଛ ଦହବଠା 
ଦହବଠା ପଦର ସହରକୁ ଅଧକି ପଯ୍ଭଥ୍ୟଟକ ଆସିଦବ।

l ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ଗ୍ରୀଡ େଧ୍ୟ ସଠାରକଠାରଖଠାନଠା 
ଗଡିୁକୁ ଇନ୍ନ ଦଯଠାଗଠାଇବ। େଳଦର ସ୍ୱଳ୍ପ 
େଲୂଥ୍ୟଦର ସଠାର ଉତ୍ଠାେତି ଦହବ ଏବଂ ଚଠାଷୀ 
ଉପକୃତ ଦହଦବ । ଏହଠାଛଡଠା ଅନଥ୍ୟଠାନଥ୍ୟ ଶଳି୍ପ 
ସଂସ୍ଠା ସଲୁର େଲୂଥ୍ୟଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ନ ପଠାଇଦବ 
ଏବଂ ଏହଠା ଦ୍ଠାରଠା ନିଯକିୁ୍ତ ସବିୁଧଠା ସଷିୃ୍ ଦହବ ।

l ସରକଠାର ରଠାଜପଥ, ଦରଳପଥ, 
ଦେଦଟ୍ଠା, ଉଡଠାଣ, ଜଳ, ଡିଜଟିଠାଲ 
ଏବଂ ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ସଂଦଯଠାଗ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର 
ଅରୂତପବୂ୍ଭ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ କରୁଛ୍ି । ଏହଠା 
ଆଥଥିକ ଅରିବୃଦି୍ଧକୁ ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହତି 
କରିବଠାକୁ  ଅରିଦପ୍ରତ । ଦେଠାଟ ୩ 
ହଜଠାର ଦକଠାଟି ଟଙ୍ଠା ଗଥ୍ୟଠାସ ପଠାଇପ 
ଲଠାଇନ ପ୍ରସୁ୍ତ କରଠାଯଠାଇଛି ।

l େଠାତ୍ର 5-6 ବଷ୍ଭେଧ୍ୟଦର ଦେଶଦର 
ପ୍ରଠାକୃତିକଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ପଠାଇପ ଲଠାଇନ 
ଦନଟୱଠାକ୍ଭ ପ୍ରଠାୟ ଦି୍ଗଣୁତିଦହଠାଇ 
32000 କିେିଦର ପହଞ୍ଚଛିି । ଆହୁରି 
େଧ୍ୟ ଗଜୁରଠାଟର ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଭବୃହତ୍  
ହଠାଇବ୍ଡି ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ ପଠ୍ାଣ୍ଟ ନିେ୍ଭଠାଣ 
କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ ଚଠାଲିଛି । ଏଥଦିର ଉରୟ 
ଦସୌର ଓ ପବନ ଶକି୍ତ ପଠ୍ାଣ୍ଟଗଡିୁକୁ 
େିଶଠାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକି୍ତ ଉତ୍ଠାେନ 
କରଠାଯଠାଉଛି ।

l ଗତ 6ବଷ୍ଭ େଧ୍ୟଦର ଦେଶଦର 
ସିଏନ୍ ଜଦିଷ୍ସନ ସଂଖଥ୍ୟଠା 900ରୁ 
1500ଦର ପହଞ୍ଚଛିି । ଏହ ିସଂଖଥ୍ୟଠାକୁ 
10 ହଜଠାରଦର ପହଞ୍ଚଠାଇବଠା ପଠାଇ ଁ
ଲକ୍ଷଥ୍ୟଧଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ କରଠାଯଠାଇଛି । 2014 
ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ 25 ଲକ୍ଷ ପରିବଠାରକୁ 
ପଠାଇପ ଦଯଠାଦଗ ପ୍ରଠାକୃତିକ ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ 
ଦଯଠାଗଠାଇ େଆିଯଠାଇଥଲିଠା । ଏଦବ 
ଏହସିଂଖଥ୍ୟଠା 72 ଲକ୍ଷଦର ପହଞ୍ଚଛିି ।

l ପଠାଇପ ଲଠାଇନ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା ଦ୍ଠାରଠା 
ଦକରଳ ଓ କର୍୍ଭଠାଟକଦର 700 
ସିଏନ୍ ଜଦିଷ୍ସନ ସ୍ଠାପିତ ଦହବ 
ଓ 21 ଲକ୍ଷ ପରିବଠାର ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ 
ପଠାଇପଠାରିଦବ ।   

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ 
ଅଭିଭାରଣର ପ୍ରମଖ୍ ବଦ୍ିେ

l 2020 ଡିଦସମର୍ 28ଦର ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ 
ଦେଶର ପ୍ରଥେ ଡ୍ରଠାଇରର ବିହୀନ 
ଦଟ୍ନ େିଲ୍ୀର େଠାଦଜଣ୍ଟଠା ଲଠାଇନଦର 
ଉେ୍ ରଠାଟନ କରିଥଦିଲ । ଏହି ସେଳତଠା 
ପଦର ରଠାରତ ଏ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ବିଶ୍ୱର ଅଳ୍ପ 
ଦକଦତକ ଅଗ୍ରଣୀ ରଠାଷ୍ଟ୍ର ଦଗଠାଷୀ୍ଦର 
ସଠାେିଲଦହଠାଇଛି । ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ େଧ୍ୟ 
ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଦେଠାବିଲିଟି କଠାଡ୍ଭ 
ସବୁପ୍ରକଠାର ପରିବହନ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା ପଠାଇ ଁ
ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି । 

ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ଫମାବଲିିଟି କାଡ୍ଷ 

ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ କହଛି୍ି ‘ସହରୀକରଣକୁ 
ଏକ ଆହଠ୍ାନରୂଦପ ଦେଖବିଠା ଅନୁଚିତ। 

ଏହଠାକୁ ସଦୁଯଠାଗ ରଠାଦବ ଦେଖ ି
ଉର୍େ ରିରି୍ରୂେି ଦେଶଦର ନିେ୍ଭଠାଣ 

କରଠାଗଦଲ ଦଲଠାକଙ୍ ଜୀବନ ସହଜ ଓ 
ସଗୁେଦହବ ।’ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଅଭିଭାରଣର ପ୍ରମଖ୍ ବଦ୍ିେ
l ରବିଷଥ୍ୟତର ଆବଶଥ୍ୟକତଠା ପଠାଇ ଁଦେଶକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ 

କରିବଠା ଦହଉଛି ପ୍ରଶଠାସନର ଗରୁୁତପ୍ରୂ୍୍ଭ େଠାୟିତ ୍
l 2014ଦର େଠାତ୍ର 5ଟି ସହରଦର ଦେଦଟ୍ଠା 

ଦରଳ ଦସବଠା ଥଲିଠା। ବର୍୍ଭେଠାନ 18ଟି 
ସହରଦର ଦେଦଟ୍ଠା ଦରଳ ଦସବଠା 
ଉପଲବ୍ଧ ଦହଠାଇପଠାରିଛି। 2025 ସଦୁ୍ଧଠା 
ଦେଶର 25ଟି ସହରଦର ଏହ ି ଦସବଠା 
ଆରମ୍ଭ କରିବଠା ଲଠାଗି ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ରଖଠାଯଠାଇଛି।

l 2014ଦର େଠାତ୍ର 248 କିେି ଦେଦଟ୍ଠା 
ଦରଳ ଲଠାଇନ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକ୍ଷେ ଥଲିଠା ବର୍୍ଭେଠାନ 
ଏହଠା 700 କିେିକୁ ଟପିଯଠାଇଛି। 2025 
ସଦୁ୍ଧଠା ଆଦେ ଏହଠାକୁ 1700 କିେି ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ 
ସମ୍ପ୍ରସଠାରିତ କରିବଠା ଲଠାଗି ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ରଖଛୁି।

l େଲି୍ୀ ଓ େିରଟ େଧ୍ୟଦର ଦ୍ରୁତଗଠାେୀ 
ଦରଳ ଚଳଠାଚଳ ପଠାଇ ଁକଠାେ ଜଠାରି ରହଛିି
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ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ଫସବା 
ଆଡକ୍ ରାତ୍ରା

ନୟୁାସନାଲ
ଫମାବଲିିଟି କାଡ୍ଷ

ରାଷ୍ଟଟ୍ର

କାଡ୍ଷ

l ନଥ୍ୟଠାସନଠାଲ କେନ୍   ଦେଠାବିଲିଟି କଠାଡ୍ଭବଠା 
ସଠାଧଠାରଣ ଭ୍ରେଣକଠାଡ୍ଭ ଯଠାତ୍ରୀଙୁ୍ ସେନ ୍ତି 
ଯଠାତ୍ରଠା ସବୁିଧଠା ଦଯଠାଗଠାଇବ । ଏହ ି
କଠାଡ୍ଭଧଠାରୀ ଦଯଦକୌଣସି ପରିବହନ 
ବଥ୍ୟବସ୍ଠାଦର ନିଜଇଛଠା ଅନୁସଠାଦର ଯଠାତ୍ରଠା 
କରିପଠାରିଦବ । 

l ଆଥଥିକ ଦସବଠା ବିରଠାଗ ନୂଆ ରୂଦପ 
ଦଡବିଟ କଠାଡ୍ଭକୁ ଏନ୍ ସିଏେସି କରିବଠା ପଠାଇ ଁ
ସବୁବଥ୍ୟଠାଙ୍ ନିଦେ୍ଭଶ ଦେଇଛି । 

l ରଠାରତ ଇଦଲକ୍ ଦଟ୍ଠାନିକ୍ ଲିେିଦଟଡ 
ଦେଶଦର ଦେଶୀ ଜ୍ଠାନଦକୌଶଳଦର 
ଏଏେ୍ ସିଦଗଟ୍ େଠାନ ନିେ୍ଭଠାଣ କରିବଠାକୁ କ୍ଷଦୁ୍ର 
ଓ େଧ୍ୟେ ଉଦେଥ୍ୟଠାଗ ସହକଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ କରୁଛି ।

l ଏୟଠାରଦପଠାଟ୍ଭ ଏକ୍ଦପ୍ରସଲଠାଇନ ଦେଶର 
ପ୍ରଥେ ଦେଦଟ୍ଠାଦଷ୍ସନରଠାଦବ ଏନ୍ ସିଏେ ୍ସି 
ବଥ୍ୟବହଠାରକୁ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକଠାରୀକରିଛି । 

l 1.1ଦକଠାଟିରୁ ଅଧକି ଦଡବିଟ 
କଠାଡ୍ଭଧଠାରୀ ଏହ ି କଠାଡ୍ଭ ଏୟଠାରଦପଠାଟ୍ଭ 
ଏକ୍ଦପ୍ରସଲଠାଇନଦର ବଥ୍ୟବହଠାର କରିବଠା 
ସବୁିଧଠା ପଠାଇପଠାରିଦବ ।

l ଦଷ୍ଟବଥ୍ୟଠାଙ୍, ଆହ୍ଠାବଠାେ ବଥ୍ୟଠାଙ୍, 
କଠାନଠାରଠାବଥ୍ୟଠାଙ୍, ୟୁବିଆଇ, ୟୁଦକଠା, 
ଆଇଡିବିଆଇ, ବଥ୍ୟଠାଙ୍ ଅେ୍  ଇଣି୍ଡଆ ଓ 
ପିଏନ୍ ବି ଆେି 23ଟି ବଥ୍ୟଠାଙ୍ର ରୂଦପକଠାଡ୍ଭ 
ଯଠାହଠା ଗତ 18 େଠାସ େଧ୍ୟଦର ପ୍ରେଠାନ 
କରଠାଯଠାଇଛି ତଠାହଠା ଏନ୍ ସିଏେ ୍ସି ରଠାଦବ 
ବଥ୍ୟବହୃତ ଦହଠାଇପଠାରିବ ।

l ଏନ୍ ସିଏେ ୍ସି ସବିୁଧଠା 2022 ସଦୁ୍ଧଠାସେଗ୍ର 
େଲି୍ୀ ଦେଦଟ୍ଠା ଦନଟୱଠାକ୍ଭଦର ଉପଲବ୍ ଧ 
ଦହବ ।

l ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ରଠାସନ କଠାଡ୍ଭ ବଥ୍ୟବସ୍ଠାବଳଦର 
ଦଗଠାଟିଏ ସ୍ଠାନରୁ ଅନଥ୍ୟ ସ୍ଠାନକୁ ଯଠାଇ ବସବଠାସ 
କରୁଥବିଠା ଦଲଠାକଙୁ୍ ଦସଠଠାଦର ଦରସନକଠାଡ୍ଭ ସବିୁଧଠା 
େିଳଛିୁ । ରଠାସନ କଠାଡ୍ଭ ଦପଠାଦଟ୍ଭବିଲିଟି ବଥ୍ୟବସ୍ଠାଦରଏହ ି
ସବିୁଧଠା ଉପଲବ୍ ଧ ଦହଉଛି । ନୂଆ କୃଷିସଂସ୍ଠାର ଏବଂ 
ଇନଠାେ ରଳି ସବିୁଧଠା ଦ୍ଠାରଠା ରଠାରତ ଏଦବ ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, 
ଏକ କୃଷିବଜଠାର ଆଦଡ େହୁଠାଇଁଛି ।

l ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା େଳଦର ଦେଶରସବୁ 
ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଥ୍ୟଠାସ ୍ ଦଯଠାଗଠାଣ ନିଶି୍ତ ଦହଠାଇଛି । ଆୟୁଷେ୍ଠାନ 
ରଠାରତ ଦଯଠାଜନଠାଦର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦଲଠାକ ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ 
ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟବୀେଠା ଦଯଠାଜନଠାର ଲଠାରଉଠଠାଇ ଦେଶର ଦଯଦକୌଣସି 
ଜଠାଗଠାଦର ଚିକିତ୍ସଠାସବିୁଧଠା ପଠାଉଛ୍ି ।

l ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ େଠାସ ୍ଟଥ୍ୟଠାଗ ଦଯଠାଜନଠାଦର ଯଠାତ୍ରଠା ବଠାଧଠାରହତି 
ଦହଠାଇଛି ଏବଂ ଦେଶର ଦଯଦକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ରଠାଜପଥଦର 
ଆଉ ଅଟକିବଠାର ଆବଶଥ୍ୟକତଠା ନଠାହି ଁ । ଜଏିସ ୍ଟି ପ୍ରବର୍୍ଭନ 
େଳଦର ଦଗଠାଟିଏ ଦେଶ, ଦଗଠାଟିଏ ଟିକସ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା ସମ୍ଭବ 
ଦହଠାଇଛି ଏବଂ ପବୂ୍ଭର ଟିକସ ବଥ୍ୟବସ୍ଠାର ବିରିନ୍ନତଠା ଓ 
ଜଟିଳତଠା େୂର ଦହଠାଇଛି। ଦସହରିଳି ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ପଠାୱଠାର 
ଗ୍ରୀଡଦଯଠାଜନଠା ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିର୍ର ବିଜଳିୁ 
ଦଯଠାଗଠାଣ ସମ୍ଭବ କରିଛି । 

l ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ପରୀକ୍ଷଠା ବଥ୍ୟବସ୍ଠା ପ୍ରବର୍୍ଭନ 
େଳଦରବିରିନ୍ନ ପ୍ରକଠାର ସରକଠାରୀ ଚଠାକିରି ପଠାଇ ଁ
ପରୀକ୍ଷଠାଥ୍ଭୀଙ୍ ନିେଦ୍ ବିରିନ୍ନ ପ୍ରକଠାର ପରୀକ୍ଷଠା ଦେବଠା 
ଜଞ୍ଜଠାଳର ଅବସଠାନ ରଟିଛି ।

ଜେ ୁକଶୀ୍ରର 21 ଲକ୍ଷ ପରିବଠାରକୁ 5ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ଠା ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ େଠାଗଣଠା ଚିକିତ୍ସଠା ସବୁିଧଠା

l ଜେ ୁକଶୀ୍ରଦର ଆୟୁଷେଠାନ ରଠାରତ, ପିଏେ ୍ ଜୟ ଦସହତ୍  ଦଯଠାଜନଠା ଆରମ୍ଭ 
କରଠାଯଠାଇଛି । ଏଥଦିର 21ଲକ୍ଷ ପରିବଠାରଙୁ୍ ବଠାଷଥିକ 5ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଠା ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ 
େଠାଗଣଠା ଚିକିତ୍ସଠା ସବିୁଧଠା ଉପଲବ୍ ଧ କରଠାଯଠାଇଛି । ଏହଠା ଆୟୁଷେଠାନ ରଠାରତ, 
ପିଏେ ୍ ଜୟ ଦଯଠାଜନଠା େଠାଞ୍ଚଠାଦର କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକଠାରୀ ଦହଉଛି । 

l ପବୂ୍ଭରୁ େଠାତ୍ର 6ଲକ୍ଷ ପରିବଠାରଙୁ୍ ଏହ ିସବିୁଧଠା େିଳଥୁଲିଠା । ଏଦବ ଅତିରିକ୍ତ 
15 ଲକ୍ଷ ଦଲଠାକ ଏହ ିସବିୁଧଠା ପଠାଇଦବ । 

l ଜେ ୁକଶୀ୍ରବଠାସୀ ଏହ ିଦଯଠାଜନଠାଦର ବଠାଷଥିକ 50ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଠାର ଚିକିତ୍ସଠା ବୀେଠା 
ଦଯଠାଜନଠା ପଠାଇବଠା େଳଦର ଦସେଠାନଙ୍ ଜୀବନ ସଗୁେ ଦହବ ।

ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସେୃୁେ କରିଥବିଠାରୁ େୁ ଁଜେ ୁକଶୀ୍ରବଠାସୀଙୁ୍ ଅରିନନ୍ଦନ ଜଣଠାଉଛି । ଅଟଳ 
ଜୀ ଆେକୁ ନିର୍ର ରଠାଦବ େଠାନବିକତଠା ନୀତିଦର କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ କରିବଠାକୁ ଅନୁପ୍ରଠାଣତି 
କରୁଥଦିଲ; ଯଠାହଠା ଇନ୍ ସଠାନିୟତ ନଠାେଦର ପରିଚିତ। ଦସ େଧ୍ୟ ଜହ୍େରିୁଆତ୍  

(ଗଣତନ୍ତ୍ର) ଓ କଠାଶୀ୍ରିଆତ୍  (କଠାଶୀ୍ର ଦଲଠାକଙ୍ ପରିଚୟ)କୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦେଉଥଦିଲ । ଜେ ୁ
କଶୀ୍ରବଠାସୀଙ୍ ବିକଠାଶଦର ସରକଠାର ସବ୍ଭଠାଧକିଗରୁୁତ୍ୱ ଦେଉଛ୍ି ।

- ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦେଠାେୀ
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ଯୁବ ପିଢ଼ି, ଆଧନିୁକ ପିଢ଼ି ଉପଦର ଦେଠାର ବିଶ୍ୱଠାସ ରହିଛି, 
ଦସେଠାନଙ୍ େଧ୍ୟରୁ ଦେଠାର କେ୍ଭୀେଠାଦନ ଆସିଦବ!” 

ସ୍ୱଠାେୀ ବିଦବକଠାନନ୍ଦଙ୍ର ଏହି ବିଚଠାରକୁ ଅନୁସରଣ କରି 
ସରକଠାର ଏକ ନୂତନ ରଠାରତ ଗଠନ େିଗଦର ପେଦକ୍ଷପ 
ଗ୍ରହଣ କରୁଛ୍ି ଦଯଉଠଁି ଯବୁକେଠାଦନ ଦସେଠାନଙ୍ର ପ୍ରତିରଠା 
ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁରୂପ େକୁ୍ତ ରଠାଦବ ସେଳତଠା ହଠାସଲ କରିବଠାର 
ସଦୁଯଠାଗ ପଠାଇପଠାରିଦବ। ଏଥପିଠାଇ ଁଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିଦବଶ 
ଏବଂ େଠାଞ୍ଚଠା ପ୍ରସୁ୍ତ କରଠାଯଠାଉଛି। ଶକି୍ଷଠା ବଥ୍ୟବସ୍ଠା ଦହଉ ଅବଠା 
ସଠାେଠାଜିକ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା କିମଠ୍ା ପଣୁ ି ଆଇନଗତ ଆବଶଥ୍ୟକତଠା, 
ସରକଠାର ସବୁଥଦିର ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକ ଦକନ୍ଦ୍ରବିନୁ୍ଦ ରଠାଦବ 
ଗ୍ରହଣ କରି ପେଦକ୍ଷପ ଦନଉଛ୍ି। ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର 
ଦେଠାେୀ େଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଠାସ କରିଥଠା୍ି ଦଯ, “ନୂତନ ରଠାରତର 
ଯବୁ ପିଢ଼ି ଦବଶ ଆଗ୍ରହୀ, ଉତ୍ସଠାହୀ ଏବଂ ସଠାେଥ୍ଭଥ୍ୟବଠାନ। 
େୁ ଁ ବିଶ୍ୱଠାସ କରିଥଠାଏ ଦଯ ଆେ ଯବୁକେଠାନଙ୍ର େକ୍ଷତଠା 
ଓ ସଠାେଥ୍ଭଥ୍ୟ ବଳଦର, ନୂତନ ରଠାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ବଠାସ୍ବ ରୂପ 
ଦନଇପଠାରିବ”।

ପ୍ରତିବଷ୍ଭ, ଜଠାନୁଆରୀ 12 ତଠାରିଖଦର ସ୍ୱଠାେୀ 
ବିଦବକଠାନନ୍ଦଙ୍ର ଜୟ୍ୀ ପଠାଳନ କରଠାଯଠାଇଥଠାଏ। 

ଦସହିପରି ଜଠାତୀୟ ଯବୁ େଦହଠାତ୍ସବ େଧ୍ୟ ପ୍ରତିବଷ୍ଭ 
ଜଠାନୁଆରୀ 12ରୁ 16 ତଠାରିଖ ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ଆଦୟଠାଜିତ 
ହୁଏ। ଯବୁ େଦହଠାତ୍ସବର ବିଚଠାର ଦହଉଛି ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦେଠାେୀଙ୍ର େଠାନସସ୍ଠାନ। ଜଠାତୀୟ ଯବୁ 
େଦହଠାତ୍ସବର ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ଦହଉଛି ଦେଶର ଯବୁକେଠାନଙୁ୍ 
ଦସେଠାନଙ୍ର ପ୍ରତିରଠା ପ୍ରେଶ୍ଭନ ଲଠାଗି ଏକତି୍ରତ କରିବଠା। 
ଏହି େଦହଠାତ୍ସବ ଏକ େିନି-ଇଣି୍ଡଆ ସଷିୃ୍ କରି ଦସେଠାନଙୁ୍ 
ଏକ େଞ୍ଚ ଦଯଠାଗଠାଇ ଥଠାଏ ଦଯଉଠଁି ଦସେଠାଦନ ସଂଗଠିତ 
ଏବଂ ଅସଂଗଠିତ ରଠାଦବ େତବିନିେୟ କରିବଠା ସହିତ 
ଦସେଠାନଙ୍ର ସଠାେଠାଜିକ ଓ ସଠାଂସ୍ତିୃକ ବିଦଶଷତର୍ 
ଆେଠାନପ୍ରେଠାନ କରିପଠାରିଦବ। ଚଳିତବଷ୍ଭ େଦହଠାତ୍ସବର 
ବିଷୟବସୁ୍ ଥଲିଠା “ଯବୁ ପିଢ଼ି -ନୁଆ ରଠାରତର ଉତ୍ସଠାହ”। 
ଅଥ୍ଭଠାତ ଯବୁକ ପିଢ଼ି ନୂତନ ରଠାରତର ଉତ୍ସବକୁ ଜୀବ୍ 
କରିଥଠା୍ି। ଜଠାତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତଠା, ସଠାମ୍ପ୍ରେଠାୟିକ ଦସୌହଠାଦ୍୍ଭଥ୍ୟ, 
ରଠାଇଚଠାରଠା, ସଠାହସ ଓ ଦରଠାେଠାଞ୍ଚକୁ ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହନ ଦେବଠା 
େଧ୍ୟ ଏହଠାର ଲକ୍ଷଥ୍ୟ। ଦତଦବ ଏହଠାର େଳୂ ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ଦହଉଛି 
“ଏକ ରଠାରତ ଦଶ୍ରଷ ୍ ରଠାରତ” ରଠାବନଠା, େଲୂଥ୍ୟ ଏବଂ 
ବିଚଠାରଧଠାରଠାର ପ୍ରଚଠାରପ୍ରସଠାର କରିବଠା।

ଜଠାତୀୟ ଯବୁ େିବସ

ଆକାଂକ୍ା ଓ ଉତ୍ାହଫର 
ରରିରରୂ୍୍ଷ ଫହବ ନୂତନ ଭାରତ
ସ୍ୱଠାେୀ ବିଦବକଠାନନ୍ଦଙ୍ ବଠାଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ରଠାରତ ସରକଠାର ଦେଶର
ଯବୁଶକି୍ତଙ୍ ସହଠାୟତଠାଦର ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରଠାରତ ଗଠନ

େିଗଦର ପେଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ୍ି।



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 25

l	ଇମ୍ପ୍ରଣି୍ଟ ଇଣି୍ଡଆ-1 ଓ 2 ଅ୍ଗ୍ଭତ 2612ଟି ପ୍ରସ୍ଠାବ ହସ୍ଗତ 
ଦହଠାଇଛି ଏବଂ 142ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକଠାରୀ କରଠାଯଠାଉଛି।

l	ସି୍ଲ ଇଣି୍ଡଆ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକ୍ରେ ଅ୍ଗ୍ଭତ ପ୍ରତିବଷ୍ଭ ଏକ ଦକଠାଟିରୁ 
ଅଧକି ଯବୁକଯବୁତୀଙୁ୍ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ

l	ସଠାରଠା ଦେଶଦର 580ଟି ଦପସଠା ପଠାଇ ଁ 22,500ରୁ ଅଧକି 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷଠ୍ା କରଠାଯଠାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଦତଥ୍ୟକ 
ଜଲି୍ଠାଦର ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ଦକୌଶଳ ଦକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଠାପନ କରଠାଯଠାଉଛି। 

l	ପଠାଖଠାପଠାଖ ି 5000 ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରତିଷଠ୍ା କରଠାଯଠାଇଛି ଏବଂ 
2015 ତୁଳନଠାଦର ଏଗଡ଼ିୁକର କ୍ଷେତଠା 85.5% ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ 
34.63 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦି୍ଧ ପଠାଇଛି।

l	ଷ୍ଟ୍ରଠାଇର ଅ୍ଗ୍ଭତ ନୂତନ ପେଦକ୍ଷପ ଏବଂ ଉଦଲ୍ଖନୀୟ 
ଉପଲବ୍ଧ ି: 244ଟି ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରେଶ୍ଭନ ଆଧଠାରିତ ଅନୁେଠାନ 
ଚୁକି୍ତଦର ସ୍ୱଠାକ୍ଷର କରିଛ୍ି ।

l	ନୂତନ ଶକି୍ଷଠା ନୀତି େଠାଧ୍ୟେଦର ଏକବିଂଶ ଶତଠାବ୍ୀର ଦକୌଶଳ 
ସଂକ୍ରଠା୍ଦର ଗରୁୁତପ୍ରୂ୍୍ଭ ଚି୍ଠାଧଠାରଠାକୁ ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହନ ଦେବଠା 
ଏବଂ 2030 ସଦୁ୍ଧଠା ବିେଥ୍ୟଠାଳୟ ଶକି୍ଷଠାଦର ଶତପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରସ 
ଏନଦରଠାଲଦେଣ୍ଟ ଦରସିଓ (ଜଇିଆର) ବଠା ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀଙ୍ର 
ଶତପ୍ରତିଶତ ନଠାେଦଲଖଠା ସନିୁଶି୍ତ କରିବଠା ଲଠାଗି ଲକ୍ଷଥ୍ୟ 
ରଖଠାଯଠାଇଛି ।

l	ଆେବିଠାସୀ ଅଞ୍ଚଳଦର ଶକି୍ଷଠା ରିରି୍ରୂେିକୁ ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହନ ଲଠାଗି 
566ଟି ନୂଆ ଏକଲବଥ୍ୟ େଦଡଲ ଆବଠାସିକ ବିେଥ୍ୟଠାଳୟକୁ 
େଞ୍ଜରିୁ େିଳିଛି ।

l	େବିଥ୍ୟଠାଙ୍ଗ ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀଙ୍ ପଠାଇ ଁ 54,000 ଦରମ୍ (ଗଡ଼ଠାଣଆି 
ରଠାସ୍ଠା) ଓ 50,000 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଶୌଚଠାଳୟ ନିେ୍ଭଠାଣ କରଠାଯଠାଇଛି।

l	ବିରିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିେଥ୍ୟଠାଳୟ, 7ଟି ଆଇଆଇଟି, 7ଟି ଆଇଆଇଏେ, 
14ଟି ଆଇଆଇଆଇଟି, ଦଗଠାଟିଏ ଏନଆଇଟି, 103ଟି 
ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିେଥ୍ୟଠାଳୟ ଓ 62ଟି ନଦବଠାେୟ ବିେଥ୍ୟଠାଳୟ ପ୍ରତିଷଠ୍ା 
କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଦହଠାଇସଠାରିଛି ।

l	ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ଗଦବଷଣଠା ଦେଦଲଠାସିପ ଦଯଠାଜନଠା ଅଧୀନଦର, 
ପିଏଚଡି ଓ ଗଦବଷଣଠା ପଠାଇ ଁ5 ବଷ୍ଭ ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ େଠାସିକ 70-
80 ହଜଠାର ଟଙ୍ଠାର ବୃରି୍ ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଠାର ବଠାଷଥିକ 

ଗଦବଷଣଠା ଅନୁେଠାନ େଞ୍ଜରୁ କରଠାଯଠାଇଛି ।
l	ଅ୍ଜ୍ଭଠାତୀୟ େଠାନକ ଅନୁଯଠାୟୀ ସେସ୍ ଦପସଠାେଠାରେଠାନଙ୍ ପଠାଇ ଁ

ପରୀକ୍ଷଠା ଆଦୟଠାଜନ କରିବ ନଥ୍ୟଠାସନଠାଲ ଦଟଷି୍ଂ ଏଦଜନ ୍ସ ି।
l	ଉତ୍କୃଷ୍ େଠାନର ଶକି୍ଷକଙ୍ ସଷିୃ୍ କରିବଠା ଲଠାଗି ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 

ଉପଦର ବିଦଶଷ ଧ୍ୟଠାନ େଆିଯଠାଉଛି ଏବଂ 20ଟି ଶକି୍ଷଠାନୁଷଠ୍ାନକୁ 
‘ଇନଷି୍ଚୁଥ୍ୟଟ ଅେ ଏେିଦନନ ୍ସ’ େଠାନଥ୍ୟତଠା େଆିଯଠାଇଛି ।

l	ଆସ୍ଠା 5 ବଷ୍ଭ ପଠାଇ ଁ4 ଦକଠାଟିରୁ ଅଧକି ଅନୁସଚୂୀତ ଜଠାତିର 
ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀଙ୍ ପଠାଇ ଁ 59,000 ଦକଠାଟି ଟଙ୍ଠାର େଠାଟି୍କ 
ପରବର୍୍ଭୀ ବୃରି୍କୁ ସରକଠାର େଞ୍ଜରିୁ ଦେଇଛ୍ି ।

l	େଠାଟି୍କ ପବୂ୍ଭ ଛଠାତ୍ର ବୃରି୍ ପଠାଇ ଁ ଓବିସି ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀଙ୍ 
ଅରିରଠାବକେଠାନଙ୍ର ବଠାଷଥିକ ଆୟ ସୀେଠାକୁ 44,500ଟଙ୍ଠାରୁ 
2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଠାକୁ ବୃଦି୍ଧ କରଠାଯଠାଇଥବିଠା ଦବଦଳ ଅନୁସଚୂୀତ 
ଜଠାତିର ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀଙ୍ ଅରିରଠାବକଙ୍ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଏହ ିସୀେଠାକୁ 
2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଠାରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଠାକୁ ବଢ଼ଠାଇ େଆିଯଠାଇଛି।

l	ପ୍ରଥେ ଥର ପଠାଇ ଁେଣପିରୁଦର ଜଠାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ଠା ବିଶ୍ୱବିେଥ୍ୟଠାଳୟ 
ପ୍ରତିଷଠ୍ା କରଠାଯିବ ଏବଂ ଏହଠା କ୍ରୀଡ଼ଠା ଶକି୍ଷଠା ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷଣକୁ 
ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହନ ଦେବଠା ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଦହବ ପ୍ରଥେ ଶକି୍ଷଠାନୁଷଠ୍ାନ ।

l	ଗଜୁରଠାଟର ଗଠାନ୍ୀନଗର ଠଠାଦର ପଠାରଠା ଆଥଦଲଟେଠାନଙ୍ 
ପଠାଇ ଁ ବିଶ୍ୱସ୍ରୀୟ ସବିୁଧଠା ଥବିଠା ପ୍ରଥେ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦକନ୍ଦ୍ର 
ଦଖଠାଲଠାଯଠାଇଛି ।

l	2018ଦର ଅଦଷ୍ଟ୍ରଲିଆଦର ଅନୁଷ୍ିତ ରଠାଜଥ୍ୟଦଗଠାଷୀ୍ କ୍ରୀଡ଼ଠାଦର 
ପ୍ରରଠାବୀ ଓ ଐତିହଠାସିକ ପ୍ରେଶ୍ଭନ ସହତି ରଠାରତ 66ଟି ପେକ 
ଜଣିଥିଲିଠା ।

l	ପ୍ରତିରଠାବଠାନ ଦଖଳଠାଳୀେଠାନଙୁ୍ 8 ବଷ୍ଭ ପଠାଇ ଁବଠାଷଥିକ 5 ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ଠା ଦଲଖଠାଏ ଁସହଠାୟତଠା ଦଯଠାଗଠାଇ େଆିଯିବ ।

l	ଜଠାନୁଆରୀ 2018ଦର ପ୍ରଥେ ଦଖଦଲଠା ଇଣି୍ଡଆ ବିେଥ୍ୟଠାଳୟ 
କ୍ରୀଡ଼ଠାର ଶରୁଠାରମ୍ଭ କରଠାଯଠାଇଥଲିଠା ଦଯଉଥଁଦିର 29ଟି ରଠାଜଥ୍ୟ 
ଓ 7ଟି ଦକନ୍ଦ୍ରଶଠାସିତ ପ୍ରଦେଶର 3507 କ୍ରୀଡ଼ଠାବିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରିଥଦିଲ  ।

l	1,756 ଦକଠାଟି ଟଙ୍ଠାର ବଥ୍ୟୟବରଠାେ ସହତି ଦଖଦଲଠା ଇଣି୍ଡଆ 
କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକ୍ରେର ନବୀକରଣ କରଠାଯଠାଇଛି ।

ସି୍କଲ ମୟୁାରିଂ ଶକି୍ଷଠା ବଥ୍ୟବସ୍ଠାଦର 
ସଶକି୍ତକରଣବିଶ୍ୱ ଦକୌଶଳ ରଠାଜଧଠାନୀ 

ଦହବଠାର ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ଦନଇ ସରକଠାର 
15ଟି ଦେଶଦର ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟ କେ୍ଭୀଙ୍ 
ପଠାଇ ଁଆବଶଥ୍ୟକ ଦକୌଶଳର 

ଚିହ୍ନଟ କରୁଛ୍ି।

ନରିକି୍୍ ସଫ୍ରାଗର ଫପ୍ରାତ୍ାହନ
ଷ୍ଠାଟ୍ଭଅପକୁ ଦେଶଦର େଠାନଥ୍ୟତଠା େଆିଯଠାଇଛି ଏବଂ ଏଗଡ଼ିୁକୁ 
7 ବଷ୍ଭର ଧଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ ସେୟସୀେଠା େଧ୍ୟଦର ଲଗଠାତଠାର ତିନି ବଷ୍ଭ 

ପଠାଇ ଁଟିକସ ରିହଠାତି ପ୍ରେଠାନ କରଠାଯଠାଇଛି।

କେ୍ଭଚଠାରୀ ରଠାଦବ କଠାେ କରୁଥବିଠା ପ୍ରଦେଠାଟରେଠାନଙୁ୍ ଇଏସଓପି ଜଠାରି 
କରିବଠା ନିେଦ୍ ଷ୍ଠାଟ୍ଭଅପଗଡ଼ିୁକୁ ଅନୁେତି େିଳିଛି ।

41,838 

ଏକ ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳ ଭାରତ ରାଇ ଁ
ରବ୍ରିଢ଼ିର ଆଶାଆକାଂକ୍ା ରରୂଣ

ଦଶ୍ରଷ ୍60ଟି 
ବିଶ୍ୱବିେଥ୍ୟଠାଳୟକୁ ଦଗ୍ରଦଡଡ 
ଅଦଟଠାନେି ପ୍ରେଠାନ କଲଠା 

ୟୁଜସିି

16 ନୟ୍ିତ ଉରଫଭାକ୍ା 
3605ଟି ରାଠୟୁକ୍ରମ ଫଶର 
କରିଛନ୍ ିସ୍ୟମ ପା୍ଟେମ୍ଷଫର

70ଟି ରଠାଷଠାଦର 3 ନିୟୂତ 
ଦଲଖକଙ୍ ଦ୍ଠାରଠା ପ୍ରସୁ୍ତ 10 

ନିୟୂତ ପଠାଠଥ୍ୟ ସଠାେଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ
ଡିଜଟିଠାଲ ଲଠାଇଦବ୍ରୀଦର

2101ଟି ପଠାଠଥ୍ୟକ୍ରେ ଆଦୟଠାଜନ 
କରଠାଯଠାଇଛି 800 ପ୍ରଠାଧ୍ୟଠାପକଙ୍ 

ଦ୍ଠାରଠା ଗଥ୍ୟଠାନ ଦଯଠାଜନଠାଦର
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ଜଠାତୀୟ ଯବୁ େିବସ

ଜାତୀୟ ରବ୍ ଦବିସ 
2021 ଅବସରଫର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମାଦୀଙ୍ 
ଫପ୍ରରଣାଦାୟୀ କବତିା
ଫଦଶର ରବ୍ ରିଢ଼ିଙ୍

ପ୍ରତ ିସମରଥିତ

ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍ କବିତଠା ଆବୃରି୍ ଶଣୁିବଠା 
ଲଠାଗି ଏହି କୁଥ୍ୟଆର ଦକଠାଡ ସ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ

ଏ ଆକାଶର 
ସୀମା କମ୍

उसे गुमां है 
उसे गुमां है 

कि मेरी उड़ान िुछ िम है 
उसे गुमां है कि मेरी उड़ान िुछ िम है 
मुझे यिीं है कि ये आसमां िुछ िम है 

युवा सपनों-आिांक्ाओं िो रोिना नहीं चाहहए 
उन्हें उन्ुक्त गगन महें उड़ने देना चाहहए 

क्ोंकि युवा नए आइकियाज से 
फे्शनेस से भरा होता है 

ऊजाजा होती है 
तेजस्विता होती है 
शापजानेस होती है 

उस पर अतीत िा बोझ नहीं होता 
ऐसे महें चुनौततयों और समस्ाओं से ननपटने महें 

वह अधिि सक्म होता है। 
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ନଫବାଫ୍ମେର

ନଥ୍ୟଠାସନଠାଲ ଆଟେିକ ଟଠାଇେଦସ୍ଲର ଲଠାର

ଜଠାତୀୟ ପରିଦବଶ େଠାନକ ପ୍ରଦୟଠାଗଶଠାଳଠା

l	ନଥ୍ୟଠାସନଠାଲ ଆଟେିକ ଟଠାଇେଦସ୍ଲ ଜରିଆଦର ରଠାରତ 1 
ନଠାଦନଠା ଦସଦକଣ୍ଡ ବଠା ଦଗଠାଟିଏ ଦସଦକଣ୍ଡର 100 ଦକଠାଟିତେ 
ରଠାଗକୁ ହସିଠାବ କରିପଠାରିବ।

l	ରଠାରତୀୟ େଠାନକ ସେୟ ବର୍୍ଭେଠାନ 3 ନଠାଦନଠା ଦସଦକଣ୍ଡ 
ଠଠାରୁ କେ ସ୍ରର ସଠକିତଠା ସହତି ଅ୍ଜ୍ଭଠାତୀୟ େଠାନକ 
ସେୟ ସହତି ଦେଳ ଖଠାଇପଠାରିବ। ଏଥଦିଯଠାଗ,ୁ ଇଦ୍ଠା 
ସଦେତ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପ୍ରଯକିୁ୍ତ (କଟିଂ ଏଦଜ ଦଟଦକ୍ନଠାଦଲଠାଜ)ି 
ଦକ୍ଷତ୍ରଦର କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ କରୁଥବିଠା ସେସ୍ ପ୍ରତିଷଠ୍ାନ ବିଦଶଷ ରଠାଦବ 
ଲଠାରବଠାନ ଦହଠାଇପଠାରିଦବ। 

l	ବଥ୍ୟଠାଙି୍ଂ, ଦରଳବଠାଇ, ପ୍ରତିରକ୍ଷଠା, ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦଟଲିକେ 
ରଳି ବିରିନ୍ନ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଆଧନିୁକ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଏଥରୁି ଲଠାରବଠାନ 
ଦହଠାଇପଠାରିବ। 

l	ରଠାରତୀୟ ନିଦଦ୍୍ଭଶକ ଦ୍ରବଥ୍ୟ ଏକ ‘ସଠାଟଥିେଠାଏଡ ଦରେଦରନ୍ସ 
େଥ୍ୟଠାଦଟରିଆଲ ସିଷ୍େ’ ପ୍ରଚଳନ କରିବଠା ଜରିଆଦର ରଠାରୀ ଧଠାତୁ, 
କୀଟନଠାଶକ, ଔଷଧ ଏବଂ ବୟନଶଳି୍ପ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଗଣୁବର୍ଠାପରୂ୍୍ଭ 
ଉତ୍ଠାେ ପ୍ରସୁ୍ତି ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ସହଠାୟକ ଦହଠାଇପଠାରିବ।

l	ଏହି ନୂତନ େଠାନକ ସହିତ, ସ୍ଠାନୀୟ ଉତ୍ଠାେଗଡ଼ିୁକୁ 
ବିଶ୍ୱସ୍ରୀୟ ପରିଚୟ ଦେବଠା ଲଠାଗି ଏକ ଅରିଯଠାନ ଆରମ୍ଭ 
କରଠାଯଠାଇଛି। 

l	ଅ୍ଜ୍ଭଠାତୀୟ େଠାନକ ସହତି ସେତୁଲଥ୍ୟ ଦହବଠା କଠାରଣରୁ 
ରଠାରତକୁ ଆସଥୁବିଠା ବିଦେଶୀ ଉତ୍ଠାେନରିରି୍କ କମ୍ଠାନୀଗଡ଼ିୁକୁ 
ଏକ ସ୍ଠାନୀୟ ଦଯଠାଗଠାଣ ଶଙୃ୍ଖଳ େିଳିବଠାଦର ସହଠାୟତଠା 
େିଳିପଠାରିବ।

(ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ 
ଅଭିଭାରଣ ଶଣ୍ିବା ଲାଗି 
କ୍ୟୁଆର ଫକାଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ)

ବିଶ୍ୱ ଏକବିଂଶ ଶତଠାବ୍ୀର ଏକ ନୂତନ 
େଶକଦର ପ୍ରଦବଶ କରୁଛି, ଏପରି 
ଏକ କ୍ଷଣଦର ରଠାରତ ଗଦବଷଣଠା 
ଓ ନଦବଠାଦନଷ୍ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ନୂତନ 
େଠାଇଲଖଣୁ୍ଟ ହଠାସଲ କରିଛି। 
ବର୍୍ଭେଠାନ, ରଠାରତ ଦଗଠାଟିଏ 
ଦସଦକଣ୍ଡର ଏକ ବିଲିୟନତେ 
ଅଂଶକୁ ହସିଠାବ କରିବଠାଦର 
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଦହଠାଇପଠାରିଛି।

ଗଫବରଣା ଓ ନଫବାଫ୍ମେର
ଭାରତକ୍ ସେଳତା ଦଗିଫର ଆଫଗଇ ଫନଉଛି

ବିଗତ ଛଅ ବଷ୍ଭ େଧ୍ୟଦର, ରଠାରତ ଗଦବଷଣଠା ଓ ଉଦ୍ଠାବନ ଲଠାଗି 
ଏକ ରବିଷଥ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ଇଦକଠାସିଷ୍େ ବିକଶତି କରିବଠା େଗିଦର 
କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ କରିବଠା ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ନିଜର ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସଷିୃ୍ 

କରିପଠାରିଛି। ଆଜ,ି ରଠାରତ ଦ୍ଠ୍ାବଠାଲ ଇଦନଠାଦରସନ ଦରଙି୍ଙ୍ଗ (ବିଶ୍ୱ 
ନଦବଠାଦନଷ୍ େଠାନଥ୍ୟତଠା)ଦର ବିଶ୍ୱର ଶୀଷ୍ଭ 50ଟି ଦେଶ େଧ୍ୟଦର ସଠାେିଲ 
ଦହଠାଇପଠାରିଛି। ଦେଶଦର ଦେୌଳିକ ଗଦବଷଣଠାକୁ ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହତି କରଠାଯଠାଉଛି 
ଏବଂ ରଠାରତ ସେୀକ୍ଷଠାରିରି୍କ ବିଜ୍ଠାନ ଓ ଇଞି୍ଜନିୟରିଂ ପତି୍ରକଠା ପ୍ରକଠାଶନ 
ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ବିଶ୍ୱର ଦଶ୍ରଷ ୍ତିଦନଠାଟି ରଠାଷ୍ଟ୍ର େଧ୍ୟଦର ସଠାେିଲ ଦହଠାଇପଠାରିଛି। 
ରଠାରତଦର ଉଦେଥ୍ୟଠାଗ ଏବଂ ଶକି୍ଷଠାନୁଷଠ୍ାନ େଧ୍ୟଦର ସହରଠାଗୀତଠାକୁ ସେୃୁଢ଼ 
କରଠାଯଠାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରେଖୁ କମ୍ଠାନୀଗଡ଼ିୁକ ରଠାରତଦର ଦସେଠାନଙ୍ର 
ଗଦବଷଣଠା ଦକନ୍ଦ୍ର ଓ ସବିୁଧଠା ସ୍ଠାପନ କରୁଛ୍ି।

ଜଠାନୁଆରୀ 4 ତଠାରିଖଦର ଜଠାତୀୟ େଠାପବିେଥ୍ୟଠା ସମି୍ମଳନୀଦର 
ଗଦବଷଣଠାର ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପଦର ଆଦଲଠାକପଠାତ କରି ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦେଠାେୀ ବିଜ୍ଠାନ, ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଓ ନଦବଠାଦନଷ୍ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ରଠାରତକୁ 
ଆଦଗଇ ଦନବଠା ପଠାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତ ଦହଠାଇଥବିଠା ଦରଠାଡେଥ୍ୟଠାପ ବିଷୟଦର 
ସଚୂନଠା ଦେଇଥଦିଲ। ଦସ କହଥିଦିଲ : “ଯେି ଆପଣ ଅତୀତରୁ 
ବର୍୍ଭେଠାନ ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ଯଠାତ୍ରଠାକୁ ଅବଦଲଠାକନ କରିଦବ ତଠା’ଦହଦଲ 
ଆପଣ ଜଠାଣପିଠାରିଦବ ଦଯ ଦଯଉ ଁଦେଶ ବିଜ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର 
ଦଯଦତ ଅଧକି ଅଗ୍ରଗତି ହଠାସଲ କରିଛି ଦସ ଦେଶ ଦସତିକି ଦ୍ରୁତ 
ଗତିଦର ବିକଶତି ଦହଠାଇପଠାରିଛି। ବିଜ୍ଠାନ ଏକ ଉଦ୍ଠାବନକୁ ଜନ ୍
ଦେଇଥଠାଏ ଯଠାହଠାକି ପରବର୍୍ଭୀ ସେୟଦର ଏକ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ରଠାଦବ 
ବିକଶତି ଦହଠାଇଥଠାଏ। ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଏକ ଉଦେଥ୍ୟଠାଗ ସଷିୃ୍ କରିଥଠାଏ। 
ଏହଠାପଦର ଉଦେଥ୍ୟଠାଗ ନୂତନ ଗଦବଷଣଠା ଲଠାଗି ବିଜ୍ଠାନ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର 
ନିଦବଶ କରିଥଠାଏ ଏବଂ ଏହ ିଚକ୍ର ନୂତନ ସମ୍ଭଠାବନଠା ସଷିୃ୍ କରିଥଠାଏ।”

ନଥ୍ୟଠାସନଠାଲ େିଜିକଠାଲ ଲଠାଦବଠାଦରଦଟଠାରୀର ପଠ୍ାଟିନେ 
ଜୁବଲି ସେଠାଦରଠାହ ଅବସରଦର ଏହି ସମି୍ମଳନୀ ଆଦୟଠାଜନ 
କରଠାଯଠାଇଥଲିଠା। ଏହି ଅବସରଦର ନଥ୍ୟଠାସନଠାଲ ଆଟେିକ 
ଟଠାଇେଦସ୍ଲ ଉଦନଠ୍ାଚନ କରଠାଯଠାଇଥଲିଠା। 
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ରିରି୍ରୂେି 

‘ବଫଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସଫପ୍ରସ’:
ଦ୍ରୁତ ଗତ ିହାସଲ କଲା ଅଭିବୃଦି୍

ଦେଶର ପ୍ରଥେ ଦସେି ହଠାଇସି୍ପଡ ଦଟ୍ନ ଚଳଠାଚଳ ଦେବୃଆରୀ 15, 2021ଦର ଆରମ୍ଭ ଦହଠାଇଥଲିଠା ଯଠାହଠାକି ଏଦବ େୁଇ 
ବଷ୍ଭ ପରୂଣ କରିଛି। କିଛି ପ୍ରଠାରମି୍ଭକ ବଠାଧଠା ସଦର୍ବେ ଏହଠା ଏଦବ ରଲ ରଠାଦବ ଚଳଠାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତି, ବଥ୍ୟଠାପକତଠା ଓ 
ଦସବଠା ଏହ ିଦଟ୍ନର ପରିଚୟ। ସରକଠାର 2022 ସଦୁ୍ଧଠା 44ଟି ବଦନ୍ଦ ରଠାରତ ଏକ୍ଦପ୍ରସ ଦଟ୍ନ ଚଳଠାଚଳ କରିବଠା େିଗଦର 

କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ କରୁଛ୍ି ଯଠାହଠାକି ଦରଳବଠାଇର ଅରିବୃଦି୍ଧ ଓ ବିକଠାଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତଠାକୁ ଦନଇଯିବ।

ଆଫମ ଦ୍ରୁତ ଗତଫିର ଭାରତୀୟ ଫରଳବାଇର 
ଆଧନ୍କିୀକରଣ ଦଗିଫର ଅଗ୍ସର ଫହଉଛ।୍ ଆଫମ 
ଏହ ିବକିାଶ ରାତ୍ରାକ୍ ଆହ୍ରି ଆଗକ୍ ଫନବ୍ ଫବାଲି 
ମ ୍ ଁଆରଣମାନଙ୍୍ ଆଶ୍ୱାସନା ଫଦଉଛ।ି ଭୂମି, ଜଳ 

କମି୍ବା ଆକାଶ ଫହଉ, ଭାରତର ରବୂ୍ଷ, ରଶି୍ମ, ଉର୍ର 
କମି୍ବା ଦକି୍ଣ ପ୍ରାନ୍ ଫହଉ; ଆଫମ ‘ସବକା ସାଥ 

ସବକା ବକିାଶ’ ମନ୍ତ୍ର ସହତି ବକିାଶ ମାଗ୍ଷଫର ଆଫଗଇ 
ଚାଲିବ୍ ଏବଂ ଏହାକ୍ ଆହ୍ରି ଆଗକ୍ ଫନବ୍।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମାଦୀ

ରଠାରତୀୟ ଦରଳବଠାଇ ଗତ 6 ବଷ୍ଭ େଧ୍ୟଦର ବିକଠାଶର ନୂଆ 
େଠାଇଲଖଣୁ୍ଟ ହଠାସଲ କରିଛି। ଦଷ୍ସନରୁ କମ୍ଠାଟ୍ଭଦେଣ୍ଟ 
ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତଠା, ବଠାଦୟଠା-ଡିଦଗ୍ରଦଡବୁଲ ଦଶୌଚଠାଳୟ, 

ଖଠାେଥ୍ୟପଠାନୀୟଦର ସଧୁଠାର, ଆଧନିୁକ ଟିଦକଟ ବୁକିଂ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା, 
ଦତଜସ ଏକ୍ଦପ୍ରସ, ବଦନ୍ଦ ରଠାରତ ଏକ୍ଦପ୍ରସ, ରିସଠ୍ା-ଦଡଠାେ ଦକଠାଚ 
ଚଳଠାଚଳ ଆେ ିେଠାଧ୍ୟେଦର ରଠାରତୀୟ ଦରଳବଠାଇ ଆଧନିୁକ ଦହବଠା 
ସହତି ରଠାରତକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିଦର ବିକଠାଶ େଠାଗ୍ଭଦର ଆଦଗଇ ଦନଉଛି।

ବଦନ୍ଦ ରଠାରତ ଏକ୍ଦପ୍ରସ ଦଟ୍ନ 18 ନଠାେଦର େଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏହଠା 
ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍ର “ଦେକ ଇନ ଇଣି୍ଡଆ” ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ଠାରଠା ଅନୁପ୍ରଠାଣତି। 
ଏହ ିଦଟ୍ନର ଅଧକିଠାଂଶ ସରଞ୍ଜଠାେ ଦେଶ ରିତଦର ହି ଁଡିଜଠାଇନ ଏବଂ 
ନିେ୍ଭଠାଣ କରଠାଯଠାଇଛି। ଦତଣ,ୁ ବଦନ୍ଦ ରଠାରତ ଏକ୍ଦପ୍ରସ ଜରିଆଦର 
ଦସେି ହଠାଇସି୍ପଡ ରଠାରତୀୟ ଦରଳ ଚଳଠାଚଳର ସ୍ୱପ୍ନ ବଠାସ୍ବ ରୂପ 
ଦନଇପଠାରିଛି। େଠାତ୍ର 18 େଠାସ େଧ୍ୟଦର ଦଚନ୍ନଠାଇସି୍ତ ସେନ ୍ତି ଦରଳ 

ବଦନ୍ଦ ରଠାରତ ଏକ୍ଦପ୍ରସ
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ଭାରତୀୟ ଫରଳବାଇର ଦ୍ରୁତ ବକିାଶ

ବଫଦେ ଭାରତ : ଭାରତର ଦ୍ରୁତତମ ଫରଳ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ-ବାରଣାସଲୀ ନୂଆଦଲି୍ଲୀ-ଜମ୍ପୁତାୱି

752 km 
ଫମାଟ ଦୂରତା ଫମାଟ ଦୂରତାସବ୍ଷାଧକି ଫବଗ ସବ୍ଷାଧକି ଫବଗ

577 km160 km/h

ରିଫଜଫନଫରଟିଭ 
ଫବ୍କ ଫକୌଶଳ

160 km/h08hours
ରାତ୍ରା ଅବଧି ରାତ୍ରା ଅବଧି

08 hours

ଅନଦବଠାଡ୍ଭ
ୱଠାଇ-େଠାଇ

ପ୍ରଦତଥ୍ୟକ ଦକଠାଚଦର 
ପଥ୍ୟଠାଣ୍ଟଟ୍ରି କଠାର

ଆରଠାେେଠାୟକ
ସିଟ

ଏହା ଫହଉଛ ି
ଭାରତର ପ୍ରଥମ 
ସ୍ୟଂ ଚାଳିତ ଫରେନ୍

ସ୍ୟଂ ଚାଳିତ ଫରେନ୍

ଆଫଲାକୀକରଣ
ବୟୁବସ୍ା ଦବିୟୁାଙ୍ଗଜନଙ୍ ରାଇ ଁ

ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବୟୁବସ୍ାେୁଇଟି େଠାଗ୍ଭଦର ଆଦଲଠାକୀକରଣ 
ବଥ୍ୟବସ୍ଠା କରଠାଯଠାଇଛି। ଦଗଠାଟିଏ 
କମ୍ଠାଟ୍ଭଦେଣ୍ଟଦର ସେସ୍ଙ୍ 
ପଠାଇ ଁପଥୃକ ଆଦଲଠାକୀକରଣ 
ବଥ୍ୟବସ୍ଠା କରଠାଯଠାଇଥବିଠା ଦବଦଳ 
ଅନଥ୍ୟଟିଦର ପ୍ରଦତଥ୍ୟକ ସିଟ 
ପଠାଖଦର ଆଦଲଠାକୀକରଣ 
କରଠାଯଠାଇଛି।

ଦଟ୍ନଦର େିବଥ୍ୟଠାଙ୍ଗଜନଙ୍ ଲଠାଗି 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଥ୍ୟବସ୍ଠା କରଠାଯଠାଇଛି 

ଯଠାହଠାେଳଦର ଦସେଠାଦନ 
ଦକୌଣସି ଅସବୁିଧଠାର ସେଖୁନି 

ଦହଦବ ନଠାହି।ଁ

ବଦ୍ିୟୁତ
ଶକି୍ ସଞ୍ଚୟ
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ସିସିଟିରି
କଥ୍ୟଠାଦେରଠା

ଜପିିଏସ-
ଆଧଠାରିତ ଯଠାତ୍ରୀ 
ସଚୂନଠା ବଥ୍ୟବସ୍ଠା

ସ୍ୱୟଂଚଠାଳିତ 
େଠାଟକ

ବଠାଦୟଠା ରଥ୍ୟଠାକୁଥ୍ୟେ 
ଦଶୌଚଠାଳୟ

ଚଠାଜଥିଂ
ପଏଣ୍ଟ

ସରକଠାର 2023 ସଦୁ୍ଧଠା 508 କିେି ଲମ ୍ େମୁଠ୍ାଇ-ଅହମ୍ମେଠାବଠାେ 
ବୁଦଲଟ ଦଟ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ରୂ୍୍ଭ କରିବଠା ଲଠାଗି ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ରଖଛି୍ି। 
ବୁଦଲଟ ଦଟ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦଶଷ ଦହବଠା ପଦର, େମୁଠ୍ାଇରୁ ଅହମ୍ମେଠାବଠାେ 
ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ଯଠାତ୍ରଠା ସେୟ େୁଇ ରଣ୍ଟଠାକୁ ହ୍ଠାସ ପଠାଇବ। ଏହ ି ଦଟ୍ନ 
ରଣ୍ଟଠା ପ୍ରତି 300 କିେି ଦବଗଦର ଯଠାତ୍ରଠା କରିବ। ରଠାରତର ଦରଳ 
ଦନଟୱକ୍ଭ ଅତଥ୍ୟ୍ ବିଶଠାଳ ଏବଂ ଏହଠାକୁ ପ୍ରତିେନି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦଲଠାକ 
ଉପଦଯଠାଗ କରିଥଠା୍ି। ସରକଠାର ଦେଶଦର ଦଟ୍ନଗଡ଼ିୁକର ଦବଗ 
ବୃଦି୍ଧ କରିବଠା ଲଠାଗି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ବର୍୍ଭେଠାନ, ବିଶ୍ୱର ଦକଦତକ 
ଦରଳବଥ୍ୟବସ୍ଠାଦର ଯଥଠା ଜଠାପଠାନର ଶଙି୍ଠାନଦସନ ଏବଂ ଫ୍ଠାନ ୍ସର 
ଟିଜରିି ରଣ୍ଟଠା ପ୍ରତି 300 କିେି ଦବଗଦର ଦଟ୍ନ ଚଳଠାଚଳ କରୁଛି। 
ଜଠାତୀୟ ଦରଳ ଦଯଠାଜନଠାର ଅଂଶବିଦଶ ଷ ସ୍ୱରୂପ, ରିଜନ 2024 
ଶରୁଠାରମ୍ଭ କରଠାଯଠାଇଛି। ଏହଠାର ଅ୍ଗ୍ଭତ 2024 ସଦୁ୍ଧଠା ଦକଦତକ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ରୁତ ଗତିଦର କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକଠାରୀ କରିବଠା ଲଠାଗି ଲକ୍ଷଥ୍ୟ 
ରଖଠାଯଠାଇଛି।

ଏଗଡ଼ିୁକ େଧ୍ୟଦର ସଠାେିଲ ରହଛିି :-
l ରିଡ଼ େଠାଗ୍ଭଦର ଦରଳଧଠାରଣଠା ସଂଖଥ୍ୟଠା ବୃଦି୍ଧ
l େଲି୍ୀ-ହଠାଓଡ଼ଠା ଏବଂ େଲି୍ୀ େମୁଠ୍ାଇ େଠାଗ୍ଭଦର ଦଟ୍ନର ଗତି ରଣ୍ଟଠା 

ପ୍ରତି 160 କିେିକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବଠା
l ସ୍ୱର୍୍ଭ ଚତୁରୂ୍ଭଜ- ସ୍ୱର୍୍ଭ ବିକର୍୍ଭ ବଠା ଦଗଠାଦଲ୍ଡନ କ୍ଠାଡି୍ରନଠାଲ-ଦଗଠାଦଲ୍ଡନ 

ଡଠାଏଦଗଠାନଠାଲ (ଜକିଥୁ୍ୟ/ଜଡିି) େଠାଗ୍ଭଦର ଦଟ୍ନର ଗତିକୁ ରଣ୍ଟଠାପ୍ରତି 
130 କିେି ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ବୃଦି୍ଧ କରିବଠା

l ସେସ୍ ଜକୁିଥ୍ୟ/ଜଡିି େଠାଗ୍ଭଦର ଦଲରଲ କ୍ରସିଂର ଉଦଚ୍ଛେ
l ବିରିନ୍ନ ନୂଆ ହଠାଇସି୍ପଡ ଦରଳ କରିଡର ଚିହ୍ନଟ କରଠାଯଠାଇଛି। 

େଲି୍ୀ-ବଠାରଣଠାସୀ ହଠାଇସି୍ପଡ ଦରଳ ପଠାଇ ଁସଦବ୍ଭକ୍ଷଣ ଜଠାରି ରହଛିି
l େଠାଲବଠାହୀ ଦରଳଗଡ଼ିୁକର ହଠାରଠାହଠାରୀ ଦବଗ ରଣ୍ଟଠାପ୍ରତି 22 

କିେିରୁ 50କିେି ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ବୃଦି୍ଧ କରଠାଯଠାଇ ଗେନଠାଗେନ ସେୟକୁ 
ହ୍ଠାସ କରିବଠା
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ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳ ଭାରତ, ସଦୃ୍ଢ଼ ଭାରତ
“ବିଗତ ଛଅ ବଷ୍ଭ େଧ୍ୟଦର, ଦରଳ ଦନଟୱକ୍ଭ ଉପଦର ବିଦଶଷ ଧ୍ୟଠାନ େିଆଯଠାଇଛି, 

ଯଠାହଠାକି ରଠାରତୀୟ ଦରଳବଠାଇର ଗତି ଏବଂ ପରିସରକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିଛି। ଦଶ୍ରଷ ୍
ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଉପଦର ଆଦଲଠାକପଠାତ କରି ରଠାରତ ହଠାଇସି୍ପଡ ଦଟ୍ନ ଚଳଠାଚଳ େିଗଦର 
କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜ ିରଠାରତୀୟ ଦରଳବଠାଇ ଦେକ ଇନ ଇଣି୍ଡଆ ଏବଂ ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ 

ଇଞି୍ଜନିୟରିଂର ଚେତ୍ଠାର ଉେଠାହରଣ ପଠାଲଟିଛି। ଦେଠାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱଠାସ ରହଛିି ଦଯ 
ରଠାରତର ପ୍ରଗତିଦର ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତଠା ପ୍ରେଠାନ କରିବଠା ଲଠାଗି ଦରଳବଠାଇର ଏହ ି

ଗତି ଆଗକୁ େଧ୍ୟ ଜଠାରି ରହବି।”
ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦେଠାେୀ

ଦକଠାଚ କଠାରଖଠାନଠାଦର ଦଟ୍ନ ଓ ଏହଠାର ଦକଠାଚଗଡ଼ିୁକର ନିେ୍ଭଠାଣ 
ସମ୍ରୂ୍୍ଭ ଦହଠାଇଥଲିଠା। ଖବୁ କେ ୍େଲୂଥ୍ୟଦର ଅ୍ଜ୍ଭଠାତୀୟ େଠାନର 
ଯଠାତ୍ରୀ ସବିୁଧଠା ଓ ସରୁକ୍ଷଠା ପ୍ରେଠାନ କରିବଠା ଜରିଆଦର ବିଶ୍ୱ 
ଦରଳ ଗେନଠାଗେନ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ବଥ୍ୟଠାପକ ପରିବର୍୍ଭନ ଆଣବିଠାର 
ସମ୍ଭଠାବନଠା ଏହ ିଦଟ୍ନ ନିକଟଦର ରହଛିି।

ଦଟ୍ନର ଗତି ବୃଦି୍ଧ କରିବଠା ଲଠାଗି ଦକଦତକ ଦେୌଳିକ ପେଦକ୍ଷପ 
ଗ୍ରହଣ କରିବଠାର ଆବଶଥ୍ୟକତଠା ରହଥିଲିଠା। ଏଥେିଧ୍ୟରୁ ଦଗଠାଟିଏ 

ଦହଉଛି େଠାନବବିହୀନ ଦରଳବଠାଇ କ୍ରସିଂ ଗଡ଼ିୁକର ଉଦଚ୍ଛେ। 
2014ଦର ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦେଠାେୀଙ୍ର ପ୍ରଥେ ସରକଠାର 
ଗଠନ ଦହଠାଇଥଲିଠା, ଦସଦତଦବଦଳ ଦେଶଦର 8,300ରୁ 
ଅଧକି େଠାନବବିହୀନ ଦରଳବଠାଇ କ୍ରସିଂ ରହଥିଲିଠା। ଏଗଡ଼ିୁକ 
ଦଯଠାଗ ୁ ଅଦନକ େୁର୍ଭଟଣଠା ରଟୁଥଲିଠା। ବ୍ଡଗଜ ଲଠାଇନଦର 
େଠାନବବିହୀନ ଦରଳ କ୍ରସିଂଗଡ଼ିୁକ ଉଦଚ୍ଛେ କରିବଠା େଳଦର, 
େୁର୍ଭଟଣଠା ସଂଖଥ୍ୟଠା ହ୍ଠାସ ପଠାଇଥଲିଠା।

l ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ଡିଦସମର୍ 29, 2020ଦର ନୁଥ୍ୟ ରଠାଉପରୁ-
ନୁଥ୍ୟ ଖଜୁ୍ଭଠା ଦସକ୍ନ ଏବଂ ପବୂ୍ଭ ସେପଥିତ େଠାଲ କରିଡରର 
ଅପଦରସନ କଦଣ୍ଟଟ୍ରଠାଲ ଦସଣ୍ଟରକୁ ଉେରଠାଟନ କରିଛ୍ି।

l ନୁଥ୍ୟ ରଠାଉପରୁ-ନୁଥ୍ୟ ଖଜୁ୍ଭଠା ଦସକ୍ନ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକ୍ଷେ ଦହବଠା 
ପରଠଠାରୁ, େଠାଲବଠାହୀ ଦଟ୍ନର ହଠାରଠାହଠାରୀ ଗତି ତିନି 
ଗଣୁଠା ବୃଦି୍ଧ ପଠାଇଛି। ଏହ ିଦସକ୍ନଦର େଠାଲବଠାହୀ ଦଟ୍ନର 
ହଠାରଠାହଠାରୀ ଗତି ରଣ୍ଟଠାପ୍ରତି 90କିେି ଦରକଡ୍ଭ କରଠାଯଠାଇଛି।

l ରଠାରତ ବର୍୍ଭେଠାନ ଆଧନିୁକ ଦଟ୍ନ ନିେ୍ଭଠାଣ କରୁଛି 
ଏବଂ ଏହଠାକୁ ରପ୍ଠାନି କରୁଛି। ବଠାରଠାଣଠାସୀ ଇଦଲକଟ୍୍ରିକ 
ଦଲଠାଦକଠାଦେଠାଟିର ନିେ୍ଭଠାଣର ଏକ ପ୍ରେଖୁ ଦକନ୍ଦ୍ରଦର 
ପରିଣତ ଦହଠାଇଛି। ରଠାଏ ବଦରଲିଦର ନିେ୍ଭଠାଣ 
କରଠାଯଠାଉଥବିଠା ଦରଳ ଦକଠାଚ ବର୍୍ଭେଠାନ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ଠାନି 
ଦହଉଛି।

l ଜଠାନୁଆରୀ 7, 2021ଦର ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ପଶି୍େ ସେପଥିତ 
େଠାଲ କରିଡର (ଡବ୍ଲୁଡିଏେସି)ର 306 କିେି ଲମ ୍
ଦରୱଠାରି-େେଠାର ଦସକ୍ନକୁ ରଠାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେପଥିତ କରିଛ୍ି। 
ଏହଠା ନଅଟି ରଠାଜଥ୍ୟର 133ଟି ଦରଳ ଦଷ୍ସନକୁ ଅତିକ୍ରେ 
କରିବ। 

l ହରିୟଠାଣଠାର ନୁଥ୍ୟ ଅଦଟଲି ଠଠାରୁ ରଠାଜସ୍ଠାନର ନୁଥ୍ୟ 
କିଷନଗଡ଼ ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ପ୍ରଥେ ଡବଲ ଷ୍ଠାକ ଲଙ୍ଗ ହଲ 
କଦଣ୍ଟନର ଦଟ୍ନ (େୁଇ ଥଠାକିଆ େଠାଲବଠାହୀ କଦଣ୍ଟନର 
ଥବିଠା ଲମଠ୍ା ଦରଳ) ଚଳଠାଚଳ ଆରମ୍ଭ ଦହଠାଇଛି। 
କଦଣ୍ଟନର ଉପଦର କଦଣ୍ଟନର ଥବିଠା ଏବଂ ତଠାହଠା ପଣୁ ି
େୀର୍ଭ ଅଧଠା କିେି ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ଲମଠ୍ା େଠାଲବଠାହୀ ଦଟ୍ନ 
ଚଳଠାଚଳ କରିବଠା, ବଠାସ୍ବଦର ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ।ି ଏପରି 
ସଠାେଥ୍ଭଥ୍ୟ ଥବିଠା ବିଶ୍ୱର ହଠାତଗଣତି ରଠାଷ୍ଟ୍ର େଧ୍ୟଦର ରଠାରତ 
ସଠାେିଲ ଦହଠାଇପଠାରିଛି।

l ପ୍ରଥଦେ େୁଇଟି ସେପଥିତ େଠାଲ କରିଡର ପଠାଇ ଁଦଯଠାଜନଠା 
କରଠାଯଠାଇଥଲିଠା। ଲୁଧଆିନଠାରୁ ଡଠାନକୁନି ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ପବୂ୍ଭ 
ସେପଥିତ େଠାଲ କରିଡର। ଏହ ି େଠାଗ୍ଭଦର ଦକଠାଇଲଠା 
ଖଣ,ି ତଠାପଜ ବିେୁଥ୍ୟତ ପଠ୍ାଣ୍ଟ ଏବଂ ଔଦେଥ୍ୟଠାଗିକ ସହର 
ରହଛିି। େିଡର େଠାଗ୍ଭ େଧ୍ୟ ତିଆରି କରଠାଯଠାଉଛି। 
ପଶି୍େ ସେପଥିତ େଠାଲ କରିଡର ଜବଠାହରଲଠାଲ 
ଦନହରୁ ବନ୍ଦରରୁ େଠାଦି୍ରକୁ ସଂଦଯଠାଗ ଦହଠାଇଛି। ଏହ ି
କରିଡରଦର େନୁ୍ଦ୍ରଠା, କଠାନ୍ଦଲଠା, ପିପଠାରଠାର, େଠାଓରି ଏବଂ 
ହଠାଜରିଠା ରଳି ବନ୍ଦରକୁ େିଡର େଠାଗ୍ଭ ଜରିଆଦର ଦସବଠା 
ଦଯଠାଗଠାଇ େଆିଯିବ। 

l ଏହ ିେୁଇଟି େଠାଲ କରିଡର ଚଠାରିପଠାଖଦର େଲି୍ୀ-େମୁଠ୍ାଇ 
ଏବଂ ଅେତୃସର-ଦକଠାଲକଠାତଠା ଶଳି୍ପ କରିଡର ବିକଶତି 
କରଠାଯଠାଉଛି। ଦସହପିରି ଉର୍ରରୁ େକି୍ଷଣ ଏବଂ ପବୂ୍ଭରୁ 
ପଶି୍େ କରିଡର ପଠାଇ ଁେଧ୍ୟ ଦଯଠାଜନଠା କରଠାଯଠାଉଛି।

l େଠାଲବଠାହୀ ଦଟ୍ନଗଡ଼ିୁକ ଠକି ସେୟଦର ପହଞ୍ଚଦିଲ, 
େଠାଲ ପରିବହନ ଦନଟୱକ୍ଭର ଖଚ୍ଚ୍ଭ ହ୍ଠାସ ପଠାଇବ। ଏହଠା 
ଏକ ଉନ୍ନତ ପରିଦବଶ ସଷିୃ୍ କରିବଠା ସହତି, ବଥ୍ୟବସଠାୟିକ 
ସଗୁେତଠା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ରଠାରତ ନିଦବଶ ପଠାଇ ଁ ଏକ 
ଆକଷ୍ଭଣୀୟ ସ୍ଳଦର ପରିଣତ ଦହବ। ଏଥସିହତି 
ଆତ୍ମନିଯକିୁ୍ତର ନୂତନ ସଦୁଯଠାଗ େଧ୍ୟ ସଷିୃ୍ ଦହବ। ଏହ ି
ସେପଥିତ େଠାଲ କରିଡର େଳଦର ଶଳି୍ପ, ବଥ୍ୟବସଠାୟୀ, 
ଚଠାଷୀ ତଥଠା ଉପଦରଠାକ୍ତଠା, ସେଦସ୍ ଲଠାରବଠାନ ଦହଦବ।

ନ୍ୟୁ ଭାଉରର୍-ନ୍ୟୁ ଖଜ୍୍ଷା 
ଫରଳ ଫସକ୍ସନର ଉଦୋଟନ 
ଅବସରଫର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ 

ଅଭିଭାରଣ ଶଣ୍ିବା 
ଲାଗି କ୍ୟୁଆର ଫକାଡ           

ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।

ଫରୱାରି-ନ୍ୟୁ ମଦାର 
ଫରଳ ଫସକ୍ସନ ଉଦୋଟନ 
ଅବସରଫର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ 

ଅଭିଭାରଣ ଶଣ୍ବିା 
ଲାଗି କୟ୍ୁଆର ଫକାଡ         

ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।

ରିରି୍ରୂେି ବଦନ୍ଦ ରଠାରତ ଏକ୍ଦପ୍ରସ
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ଜମ ୍କଶମେୀରଫର ଶଳି୍ପବକିାଶକ୍ 
ଫପ୍ରାତ୍ାହତି କରାରିବ

କଥ୍ୟଠାବିଦନଟ ନିଷ୍ପରି୍

lନଷି୍ପରି୍: ଜେ ୁ କଶୀ୍ରଦର ଶଳି୍ପ ବିକଠାଶ ପଠାଇ ଁ 28,400 ଦକଠାଟି 
ଟଙ୍ଠା ବଥ୍ୟୟବରଠାେ ପ୍ରସ୍ଠାବ ସରକଠାରଙ୍ ଅନୁଦେଠାେନ ଲଠାରକରିଛି। 
ଦସଥେିଧ୍ୟରୁ 112 ଦକଠାଟି ଟଙ୍ଠା ଇତିେଧ୍ୟଦର ବିରିନ୍ନ ଦଯଠାଜନଠାଦର 
ଦଯଠାଗଠାଇ େଆିଗଲଠାଣ ି।
lଲାଭ: ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦେଠାେୀଙ୍ ସରକଠାର ଜେ ୁ କଶୀ୍ରଦର ବିକଠାଶର 
ଦ୍ଠାର ଦଖଠାଲିଛ୍ି । ସରକଠାରଙ୍ ଦ୍ଠାରଠା ଗ୍ରହଣ କରଠାଯଠାଇଥବିଠା ପ୍ରୟଠାସ 
ଦସଠଠାଦର ବିରିନ୍ନ ପ୍ରକଠାର ରଦରଠାଇ ସଠାେଗ୍ରୀ ଉତ୍ଠାେନକୁ ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହତି 
କରିବ ଏବଂ ଦସବଠା ଦଯଠାଗଠାଣଦର ସଠାହଠାଯଥ୍ୟ ଦଯଠାଗଠାଇବ । ଏହଠା 
େଳଦର ଜେ ୁ ଓ କଶୀ୍ର ଅନଥ୍ୟ ଉପଦର ବିଦଶଷ ନିର୍ଭର ନ କରି 
ନିଜର ରପ୍ଠାନୀବୃଦି୍ଧର ପରିସରକୁ ବେଠାଇବ । ନୂଆ ଦଯଠାଜନଠାକୁ 
ଉରୟବୃହତ୍  ଓ କ୍ଷଦୁ୍ର ଏେ ୍ଏସ ୍ଏେଇ ୟୁନିଟ ଗଡିୁକ ପଠାଇ ଁଆକଷ୍ଭଣୀୟ 
କରଠାଯଠାଇଛି ।

ଜେ ୁ କଶୀ୍େେ ଔରଦୟୋଗିକ ବକିାେ ପାଇ ଁ ରଯଉ ଁ 28, 400 
ରକାଟିଟଙ୍ାେ  ବୟେୟବୋଦ ପ୍ରସ୍ାବ େହଛିି, ରସହ ିଅଥତ୍ତ 2020-21େୁ 
2036-37 ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ତ୍ତ ରହବ । ଏହ ି ରଯାଜନାେ କାଯତ୍ତୟେକାେିତା 
ସଂପକୃ୍ ରକନ୍ଦ୍ରୋସିତ ଅଞ୍ଚଳେ ବକିାେରେ କପିେି ସହାୟକ ରହବତାହା 
ନମି ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛି ।
l ନିଯକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ ଉପଦର ଗରୁୁତ୍ୱ । ଦସଥପିଠାଇ ଁ େକ୍ଷତଠା ନିେ୍ଭଠାଣ ଓ 

ନିର୍ର ବିକଠାଶ ଉପଦର ସରକଠାର ଅଗ୍ରଠାଧକିଠାର ଦେଇଛ୍ି। 
ବର୍୍ଭେଠାନର ଶଳି୍ପ ବଠାତଠାବରଣକୁ ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହତି କରି ନୂଆ ପଞିୁ୍ଜ 
ନିଦବଶର ସଦୁଯଠାଗସଷିୃ୍  କରିବଠାକୁ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା କରଠାଯଠାଇଛି ।

l ପ୍ରସ୍ଠାବିତ ଦଯଠାଜନଠା ଦ୍ଠାରଠାଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅରୂତପବୂ୍ଭ ପଞିୁ୍ଜ ଆସିବ 
ଏବଂଏହଠାଦ୍ଠାରଠା 4.5 ଲକ୍ଷଦଲଠାକ ପ୍ରତଥ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପଦରଠାକ୍ଷରଠାଦବ 
ନିଯକିୁ୍ତ ସବିୁଧଠା ପଠାଇଦବ । ଶଳି୍ପଠାୟନ ଦ୍ଠାରଠା କୃଷି,  ଉେଥ୍ୟଠାନ 
କୃଷି, ଦରଶେ ଉଦେଥ୍ୟଠାଗ, େତ୍ସଥ୍ୟ ଓ ପଶସୁଂପେ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ନୂଆ 
ନିଯକିୁ୍ତ  ସଦୁଯଠାଗ ସଷିୃ୍ଦହବ।

l ଅତିକେ ୍ଦର 50 ଦକଠାଟି ଟଙ୍ଠା ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ନିଦବଶ ଦହଉଥବିଠା 
ଶଳି୍ପସଂସ୍ଠା ପଠାଇ ଁସରକଠାରୀ ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହନ େିଳିବ । ଏ  ଦକ୍ଷତ୍ରଦର 
ଦଜଠାନ ‘ଏ’ ପଠାଇ ଁସବ୍ଭଠାଧକି  5 ଦକଠାଟି ଏବଂ ଦଜଠାନ ‘ବି’ ପଠାଇ ଁ7.5 
ଦକଠାଟି ଟଙ୍ଠା ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହନ ରଠାଶ ିରଖଠାଯଠାଇଛି ।

l େଳୂଧନୀ ପଞିୁ୍ଜଦର ଅଥ୍ଭ ଲଗଠାଣ ପଠାଇ ଁକରଠାଯଠାଇଥବିଠା ଋଣର ସଧୁ 
ଉପଦର ବଠାଷଥିକ 6 ଶତଠାଂଶ ସଧୁ ଛଠାଡର ବଥ୍ୟବସ୍ଠା କରଠାଯଠାଇଛି। ଏହ ି
ଋଣଛଠାଡ 7 ବଷ୍ଭ ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ସବ୍ଭଠାଧକି କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକଠାରୀ ଦହବ । ଦତଦବ 
ଏହ ି ସବିୁଧଠା ପଠାଇବଠା ପଠାଇ ଁ େଥ୍ୟଠାନୁେଠାକଚରିଂ ଓ ଦସବଠାଦକ୍ଷତ୍ରଦର 
ଦଯଉ ଁ ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ଠା ସ୍ଠାପନ କରଠାଯିବ ଦସଥପିଠାଇ ଁ ସବ୍ଭଠାଧକି 500 
ଦକଠାଟି ଟଙ୍ଠାର ଋଣ ଦଯଠାଗଠାଣ ବଥ୍ୟବସ୍ଠା କରଠାଯଠାଇଛି । 

l ଜଏିସ ୍ଟି ସଂଯକୁ୍ତ ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହନ ଦଯଠାଜନଠା େଠାଧ୍ୟେଦର ବଠାସ୍ବ ନିଦବଶ 
ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଦସବଠା ଓ େଥ୍ୟଠାନୁେଠାକଚରିଂ ଉଦେଥ୍ୟଠାଗଦର 10 ବଷ୍ଭ 
ପଠାଇ ଁଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହନ ଉପଲବ୍ ଧ ଦହବ ଏବଂ ଏଥପିଠାଇ ଁ300 ଶତଠାଂଶ 
ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହନ ରଠାଶ ିଦଯଠାଗଠାଇ େଆିଯିବ ।

l ଦଯଉ ଁ ସବୁ ଶଳି୍ପସଂସ୍ଠା ଦସଠଠାଦର କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ କରୁଛ୍ି ଦସେଠାଦନ 
କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକଠାରୀ ପଞିୁ୍ଜବଠାବେଦର ଦଯଉ ଁ ଋଣ ଦନଦବ ଦସେଠାନଙୁ୍ 5 
ଶତଠାଂଶ ଅଥ୍ଭ ରିଆତି ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହନ ସଧୁ ବଠାବେଦର େିଳିବ । ଏହ ିସବିୁଧଠା 
5 ବଷ୍ଭ ପଠାଇ ଁଉପଲବ୍ ଧ ଦହବ । ଦତଦବ ଦକୌଣସି ଉଦେଥ୍ୟଠାଗକୁ 1 
ଦକଠାଟି ଟଙ୍ଠାରୁ ଅଧକି ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହନ େଆିଯିବ ନଠାହି ଁ।

l ଜେ ୁ କଶୀ୍ର ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦର ନିଦବଶ ଲକ୍ଷଥ୍ୟସ୍ଳୀ ରଠାଦବ ଉରଠା 
ଦହଉଛି । ଦସଠଠାକଠାର ଶଳି୍ପ ବଠାତଠାବରଣ ବିକଠାଶ ପଠାଇ ଁଦଯଉସଁଦୁଯଠାଗ 
ଆସିଛି ତଠାହଠାକୁ ସରକଠାର ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହତି କରିବଠାକୁ ବିବିଧ ପେଦକ୍ଷପ 
ଦନଇଛ୍ି ।

l ଏହ ି ଦଯଠାଜନଠାର ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ଦହଲଠା ଜେ ୁ କଶୀ୍ରକୁ ଶଳି୍ପଦକ୍ଷତ୍ରଦର 
ଉପରକୁ ଆଣ ିଜଠାତୀୟସ୍ରଦର ପ୍ରତିଦଯଠାଗିତଠାକ୍ଷେ କରଠାଇବଠା  

ସବ୍ କଠା ସଠାଥ, ସବ୍ କଠା ବିକଠାଶ େନ୍ତ୍ର ଅନୁସଠାଦର ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର ଜେ ୁକଶୀ୍ରର ବିକଠାଶ ପଠାଇ ଁବିଦଶଷ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଦେଉଛ୍ି । ଏହ ିଅଞ୍ଚଳ େୀର୍ଭକଠାଳ ଧରି ଅବଦହଳିତ ଦହଠାଇ ରହଥିଲିଠା । ପ୍ରଥେ ଥର ପଠାଇ ଁଦସ ଅଞ୍ଚଳଦର ଶଳି୍ପ 
ପ୍ରସଠାରକୁ ଦପ୍ରଠାତ୍ସଠାହତି କରିବଠାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆଯଠାଇଛି । ବକ୍ସ୍ରରୁ ଏହଠା କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକଠାରୀ ଦହବ । ଏଥପିଠାଇ ଁସରକଠାର 

ଆଗଠାେୀ 15ବଷ୍ଭଦର ନୂଆ ଦଯଠାଜନଠା ପଠାଇ ଁ28,400 ଦକଠାଟି ଟଙ୍ଠା ଦଯଠାଗଠାଇ ଦେଦବ। 
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 Pravasi Bharatiya Divas 

ଆଦେରିକଠାର େିଚିଗଠାନ ବିଶ୍ୱବିେଥ୍ୟଠାଳୟଦର ସଦମଠ୍ାଧତି 
କଲଠାଦବଦଳ ସ୍ୱଠାେୀ ବିଦବକଠାନନ୍ଦ କହଥିଦିଲ, ‘ଏ ଶତଠାବ୍ୀ 
ଦହଲଠା ଆପଣେଠାନଙ୍ ଶତଠାବ୍ୀ, କିନ୍ତୁ ଏକବିଂଶ ଶତଠାବ୍ୀ 

ଦହବ ରଠାରତର ଶତଠାବ୍ୀ ।’ ଗତ ଶତଠାବ୍ୀର ସ୍ୱଠାେୀଜୀଙ୍ ଏହ ିବଠାଣୀ 
ସଦତ ଦଯପରି ରବିଷଥ୍ୟବଠାଣୀ ଥଲିଠା ଏବଂ ରଠାରତ ଧୀଦର ଧୀଦର 
ଏହ ିଲକ୍ଷଥ୍ୟ ହଠାସଲ କରିବଠା େଗିଦର ଅଗ୍ରସର ଦହଉଛି ।
ବର୍୍ଭେଠାନ,  ରଠାରତୀୟେଠାନଙ୍ ସଠାେଥ୍ଭଥ୍ୟକୁ ସେଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୀକଠାର 
କରିଛି । ରଠାରତ ଏଦବ ଦକବଳ ଏକ ଆଥଥିକ େହଠାଶକି୍ତ ରଠାଦବ େଣୁ୍ଡ 
ଦଟକିନଠାହି ଁଅପରନ୍ତୁ ଏକ ସଠାେରିକ େହଠାଶକି୍ତ ରଠାଦବ େଧ୍ୟ ଏହଠାକୁ 
ସରିଏ ଁଗ୍ରହଣ କରିଛ୍ି । ଆଇଟି ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଏହଠା ସେଳତଠାଦର 
ବିେଣି୍ଡତ ଦହଠାଇପଠାରିଛି ଏବଂ େହଠାକଠାଶ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ରଠାରତର 
ସଠାେଲଥ୍ୟ ସବ୍ଭଜନବିେତି । ଦସହରିଳି ସ୍ୱଠାସ୍ଥ୍ୟଦସବଠା ଦକ୍ଷତ୍ରଦର 
ରଠାରତର ପ୍ରଗତି େଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଠାନକୁ ସରୁକି୍ଷତ ରଖପିଠାରିଛି। 
29.87ଲକ୍ଷ ଦକଠାଟି ଟଙ୍ଠା ନିଦବଶ କରି ସରକଠାର ଆତ୍ମନିର୍ଭର 

ଏଫବ ବ୍ାଣ୍ ଇଣି୍ଆର
ରାଷ୍ଟଟ୍ରଦୂତ ସାଜିଛନ୍ ି
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ

ନଜିର ସଂସ୍କତୃ ିଓ ଦକ୍ତା 
ମାଧ୍ୟମଫର ସାରା ବଶିଫ୍ର 

ଭାରତର ଏକ ସତ୍ନ୍ତ୍ର ରରିଚୟ 
ସଷିୃ୍ଟ କରିରାରିଥବିା ପ୍ରବାସୀ 
ଭାରତୀୟମାଫନ ବର୍୍ଷମାନ 

ଫସମାନଙ୍ ମାତୃଭୂମିର ଋଣ 
ରରିଫଶାଧ କରିବା ଲାଗି 

ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାଶ କର୍ଛନ୍।ି ଏହ ି
ସଂକଳ୍ପ ଫନଇ, ଫସମାଫନ 

ବର୍୍ଷମାନ ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭାରତର 
ଲକ୍ୟୁ ହାସଲ ଦଗିଫର କାର୍ଷୟୁ 

କର୍ଛନ୍ ିଏବଂ ‘ବ୍ାଣ୍ ଇଣି୍ଆ’ର 
ସଦଭାବନା ଦୂତ ସାଜିଛନ୍।ି

ଆଜି, ରଦ ିସମଗ୍ ବଶି୍ୱ ଭାରତ ଉରଫର ଏଭଳି 
ଆସ୍ା ସ୍ାରନ କରିଥାଏ ଫତଫବ ଫସଥରିାଇ ଁପ୍ରବାସୀ 

ଭାରତୀୟମାନଙ୍ର ବଫିଶର ଅବଦାନ ରହଛି ି। 
ଆରଣ ଫରଉଠଁାକ୍ ରାଆନ୍ତୁନା କାହିକଁ,ି ଆରଣମାଫନ 
ନଜି ସହ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତୀୟତାକ୍ ହି ଁସାଥଫିର 

ଧରି ରାଇଥାନ୍।ି ବଶି୍ୱ ଉରଫର ଭାରତ କଦାଚତ୍ି  
ଫକୌଣସି କଥା ଲଦଫିଦଇନାହି,ଁ ବରଂ, ଆରଣମାଫନ 
ସାରା ବଶି୍ୱଫର ଭାରତ ପ୍ରତ ିସମସ୍ଙ୍ ମନଫର ଏକ 

ଆଗ୍ହ ଓ ଉତ୍ପୁକତା ସଷିୃ୍ଟ କରିଛନ୍ ି।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମାଦୀ 2021 
ମସିହା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦବିସ 

ରାଳନ ଅବସରଫର ଫଦଇଥବିା ଭାରଣ

ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବଠାସୀ ରଠାରତୀୟ େିବସ
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ରଠାରତ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକ୍ରେକୁ ପ୍ରବର୍୍ଭନ କରିଛ୍ି । ଏହଠା େଳଦର ରଠାରତ 
ଏକ ‘ରି’ ଆକଠାରର ଆଥଥିକ ପନୁରୁତ୍ଠାନ େଗିଦର ଅଗ୍ରସର ଦହଉଛି 
ଦଯଦତଦବଦଳକି ସେଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦକଠାରିଡ଼ 19 େହଠାେଠାରୀର ପ୍ରରଠାବଦର 
ବିପଯ୍ଭଥ୍ୟସ୍ ଅବସ୍ଠାଦର ରହଛିି ।
ଏହସିବୁ କଥଠା ରିତଦର, ବିକଠାଶର ସେଳ କଠାହଠାଣୀ ପଠାଇ ଁରଠାରତୀୟ 
ଡଠାୟଠାଦସ୍ପଠାରଠାଙ୍ ରୂେିକଠା େଧ୍ୟ ସେଠାନ ରଠାଦବ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ଯଠାହଠାକି 
ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦେଠାେୀ ତଠାଙ୍ର ଅରିରଠାଷଣଦର ଅତି ସ୍ପଷ୍ 
ସ୍ୱରଦର ସଚୂଠାଇଛ୍ି । ଦଷଠାଡଶ ପ୍ରବଠାସୀ ରଠାରତୀୟ େବିସ, 
2021 ପଠାଳନ ଅବସରଦର “ଆତ୍ମନିର୍ଭର ରଠାରତ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକ୍ରେକୁ 
ଅବେଠାନ” ଶୀଷ୍ଭକ ଉପଦର ଉେ୍ ଦବଠାଧନ ଦେଇ ଦସ କହଛି୍ି, 
‘ରଠାରତ ଦଯଦତଦବଦଳ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଦହବଠା େଗିଦର ଅଗ୍ରସର 
ଦହଉଛି, ଦସଦତଦବଦଳ ବ୍ଠାଣ୍ଡ ଇଣି୍ଡଆର ପରିଚୟକୁ ସେୃୁଢ଼ କରିବଠା 
େଗିଦର ଆପଣେଠାନଙ୍ ରୂେିକଠା େଧ୍ୟ ସେଠାନ ରଠାଦବ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ।” 
ଦଯଦତଦବଦଳ ଦକହ ିଜଦଣ “ଦେଡ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆ’ ସଠାେଗ୍ରୀ ବଥ୍ୟବହଠାର 

କଦର, ଦସଦତଦବଦଳ ଆେ ଚତୁ୍ଭଦ୍ଥିଗଦର ଥବିଠା ଦଲଠାକେଠାନଙ୍ର େଧ୍ୟ 
ଆେ ଉପଦର ଆସ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱଠାସ ସଷିୃ୍ ଦହଠାଇଥଠାଏ । ତଠାହଠା ଚଠାହଠା ଠଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ତ୍ର କିମଠ୍ା ଚିକିତ୍ସଠା ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ଯଠାହଠା କିଛି ଦହଠାଇଥଠାଉ ପଦଛ। 
ଖେୀ ଏଦବ ସଠାରଠା ବିଶ୍ୱଦର ଆକଷ୍ଭଣର ବସୁ୍ଦର ପରିଣତ ଦହଉଛି । 
ତଠାହଠା ଦକବଳ ରଠାରତରୁ ଖେୀ ସଠାେଗ୍ରୀ ରପ୍ଠାନୀକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବନଠାହି ଁ, 
ଅପରନ୍ତୁ ରଠାରତର ବିବିଧତଠାକୁ େଧ୍ୟ ସେଗ୍ର ବିଶ୍ୱଦର ପ୍ରଚଠାରିତ ଓ 
ପ୍ରସଠାରିତ କରିବ । ତଠାହଠା ବିଶ୍ୱର ଗରିବରୁ ଗରିବତର ଦଲଠାକେଠାନଙ୍ 
ନିେଦ୍ ସଲୁର ତଥଠା ଗଣୁଠାତ୍ମକ ସେଠାଧଠାନ ପନ୍ଥଠା ଦଯଠାଗଠାଇବ ଯଠାହଠା 
ଏଦବ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ରଠାରତ େଠାଧ୍ୟେଦର କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକଠାରୀ କରଠାଯଠାଉଛି ।
ଅଧକିନ୍ତୁ, ରଠାରତୀୟ ଡଠାୟଠାଦସ୍ପଠାରଠାର ସହଠାୟତଠା, ବିଦଶଷତଠା, ନିଦବଶ 
ଓ ଦବୈଶ୍ୱକି ଦନଟୱଠାକ୍ଭ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ରଠାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁୁ ସଠାକଠାର କରିବଠା 
େଗିଦର ସହଠାୟକ ଦହବ । 
ଏ େଗିଦର ସକଳ ପ୍ରକଠାର ଆବଶଥ୍ୟକ ପେଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରଠାଯଠାଉଛି 
ଏବଂ ଦସେଠାନଙ୍ େଧ୍ୟରୁ ଦକଦତକର ସେୁଳ ଏଦବ ସଦୁ୍ଧଠା ଆସିବଠା 

ପ୍ରବାସୀ 
ଭାରତୀୟ 

ଦବିସ
କ’ଣ?

ପ୍ରତିବଷ୍ଭ ଜଠାନୁଆରୀ 9 ତଠାରିଖ େିନ ପ୍ରବଠାସୀ ରଠାରତୀୟ େିବସ ପଠାଳନ କରଠାଯଠାଇଥଠାଏ ଯଠାହଠାକି ରଠାରତର 
ବିକଠାଶ ନିେଦ୍ ପ୍ରବଠାସୀ ରଠାରତୀୟ ଦଗଠାଷୀ୍ଙ୍ ଅବେଠାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବଠା ନିେଦ୍ ଉଦି୍ଷ୍ । ଜଠାନୁଆରୀ 
9 ତଠାରିଖ େିନ ଏହି େିବସ ପଠାଳନ କରଠାଯିବଠା ପଛଦର ଥବିଠା ଉଦଦ୍ଶଥ୍ୟଟି ଦହଲଠା ଏହଠା ଦଯ 1915 େସିହଠା 
ଏହି େିନ େହଠାତ୍ମଠା ଗଠାନ୍ୀ େକି୍ଷଣ ଆଫି୍କଠାରୁ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତଥ୍ୟଠାବର୍୍ଭନ କରିଥଦିଲ । ଏହଠା ପଦର ଦସ ରଠାରତୀୟ 
ସ୍ୱଠାଧୀନତଠା ସଂଗ୍ରଠାେର ଦନତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥଦିଲ ଯଠାହଠା େଳଦର ରଠାରତୀୟ େଠାନଙ୍ ଜୀବନଧଠାରଠାଦର 
ସବୁେିନ ପଠାଇ ଁ ପରିବର୍୍ଭନ ରଟିପଠାରିଥଲିଠା । ତତ୍ଠାଳୀନ ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହଠାରୀ ବଠାଜଦପୟୀ 
2003େସିହଠାଦର ପ୍ରବଠାସୀ ରଠାରତୀୟ େିବସ ସମି୍ମଳନୀର ଆରମ୍ଭ କରିଥଦିଲ ଏବଂ ଦସହି େିନଠଠାରୁ 2015 
େସିହଠା ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ତଠାହଠା ପ୍ରତିବଷ୍ଭ ପଠାଳନ କରଠାଯଠାଇ ଆସଥୁଲିଠା । ଏଦବ ଏହଠାର େେ୍ଭଠାଟକୁ ବେଳଠାଯଠାଇ 
ଏହଠାକୁ ପ୍ରତି େୁଇ ବଷ୍ଭଦର ଥଦର ଦଲଖଠାଏ ଁପଠାଳନ ନିେଦ୍ ସି୍ର କରଠାଯଠାଇଛି ଏବଂ ଦସଥପିଠାଇ ଁଶୀଷ୍ଭକ 
ରିରି୍କ ସମି୍ମଳନୀର ଆଦୟଠାଜନ କରିବଠାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ ଦହଠାଇଛି ଦଯଉଥଁଦିର ପ୍ରବଠାସୀ ରଠାରତୀୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରୁଛ୍ି । ଦସେଠାନଙ୍ େଧ୍ୟଦର ବିଦଶଷଜ୍, ନୀତି ନିଦ୍ଧ୍ଭଠାରକ ଓ ଅନଥ୍ୟଠାନଥ୍ୟ ହିତଧଠାରକେଠାଦନ ସଠାେିଲ । 2021 
େସିହଠାଦର ଆଦୟଠାଜିତ ପ୍ରବଠାସୀ ରଠାରତୀୟ େିବସର ଶୀଷ୍ଭକ ଥଲିଠା: “ଆତ୍ମନିର୍ଭର ରଠାରତକୁ ଅବେଠାନ” ।

ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କଏି
ସାରା ବଶିଫ୍ର 3.21 ଫକାଟି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ରହଛିନ୍।ି 
ଏହ ିସଂଖୟୁା 190ଟି ଫଦଶର ଜନସଂଖୟୁା ଠାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଧକି1.87 ଦକଠାଟି ପିଆଇଓ ସେଗ୍ର 

ବିଶ୍ୱଦର ରହଛି୍ି

n େଳୂ ରଠାରତୀୟ ବଂଦଶଠାଦ୍ବ (ପିଆଇଓ) ଦହଉଛ୍ି ଦସହ ିଦଲଠାକ ଦଯଉେଁଠାଦନ ଜନ,୍ ବଂଶଠାନୁକ୍ରେ କିମଠ୍ା ଉତ୍ରି୍ େୃଷି୍ରୁ 
ରଠାରତୀୟ ଦହଠାଇଥଦିବ କିନ୍ତୁ ରଠାରତ ବଠାହଠାଦର ବସବଠାସ କରୁଥଦିବ ଓ ଅନଥ୍ୟ ରଠାଷ୍ଟ୍ରର ନଠାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥଦିବ ।

n ଇନ୍ଦ୍ରଠା ନୁଇଙ୍ ଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନୁ୍ଦର ପିଚଠାଇ, ସତଥ୍ୟ ନଠାଦଡଲଠା ଓ କଳ୍ପନଠା ଚଠାୱଲଠାଙ୍ ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍, ରଠାରତୀୟ ଡଠାୟଠାଦସ୍ପଠାରଠାର 
ବଥ୍ୟକି୍ତେଠାଦନ ଦସେଠାନଙ୍ର କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ ସେଳତଠା ବଳଦର ରଠାରତକୁ ଦଗୌରବଠାନ ୍ତି କରିଛ୍ି ।  

n ସଂଯକୁ୍ତ ଆରବ ଏେିଦରଟ ୍ସ (ୟୁଏଇ)ଦର ପ୍ରଠାୟ 34.20 ଲକ୍ଷ ରଠାରତୀୟ ଅଛ୍ି ଦଯଉେଁଠାଦନକି ପ୍ରବଠାସୀ ରଠାରତୀୟେଠାନଙ୍ 
ସହତି ସଂପକ୍ଭକୁ ଏକ ନୂତନ େିଶଠା ପ୍ରେଠାନ କରିଛ୍ି ।

n ପ୍ରଦତଥ୍ୟକ ବିଦେଶ ଗସ୍ ଦବଦଳ ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦେଠାେୀ ପ୍ରବଠାସୀ ରଠାରତୀୟେଠାନଙ୍ ସହ ସଠାକ୍ଷଠାତ କରିବଠାକୁ ସେଠାଦବଦଳ 
ପ୍ରୟଠାସ କରିଆସିଛ୍ି । ନୁଥ୍ୟୟକ୍ଭର େଠାଡିସନ୍  ଦଚୌକ ଠଠାରୁ ସିଡନୀର ଆଲଦେଠାନ ୍ସ ଏରିନଠା ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍, ଦସଦସଲ୍ସ ଠଠାରୁ ଦନଇ େରିସସ 
ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ସବୁଠଠାଦର ରଠାରତୀୟ ଡଠାୟଠାଦସ୍ପଠାରଠା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ଉଚ୍ଛଛ୍ୱସିତ ସମଦ୍୍ଧ୍ଭନଠା ଜ୍ଠାପନ କରଠାଯଠାଇଛି ।

n  ପିଆଇଓ ଏବଂ ଓସିଆଇ େଧ୍ୟଦର େିଶ୍ରଣ ରଟଠାଇବଠା ନିେଦ୍ ସରକଠାରଙ୍ ନିଷ୍ପରି୍କୁ ପ୍ରବଠାସୀ ରଠାରତୀୟେଠାଦନ ସ୍ୱଠାଗତ କରିଛ୍ି । 
n ରିସଠା ନିୟେଠାବଳୀକୁ ଦକଠାହଳ କରଠାଯଠାଇଛି ଏବଂ ଏହଠାର ବିଧବିିଧଠାନର ସରଳୀକରଣ କରଠାଯଠାଇଛି ।



ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର 34

ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦସଥ ି େଧ୍ୟରୁ ଇଜ ୍ ଅେ୍  ଡ଼ୁଇଂ ବିଜଦିନସ, ବିଶ୍ୱ 
ଅରିନବତଠା ସଚୂୀ, ଇଜ ୍ ଅେ୍  ଟ୍ଠାଦରଲ ଆେ ିତଠାଲିକଠାଦର ରଠାରତର 
ରଠାଙି୍ଙ୍୍ଗ ଦର ଉନ୍ନତି ରଟିଚଠାଲିଛି । ଏହଠା େଳଦର ବିଶ୍ୱ ସେେୁଠାୟଙ୍ 
େନଦର ରଠାରତ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱଠାସ ଓ ଆସ୍ଠା ବୃଦି୍ଧ ପଠାଇଛି । ଚଠାରିଟି ନୂଆ 
ଶ୍ରେ ଆଇନ, କୃଷି ସଂସ୍ଠାର ଆଇନ ଏବଂ ଉର୍େ ରିରି୍ରୂେି ଅଧକିରୁ 
ଅଧକି ବିଦେଶୀ ପଞିୁ୍ଜନିଦବଶ ପଠାଇ ଁ ପଥ ପରିଷ୍ଠାର କରିବ ଯଠାହଠାକି 
ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ରଠାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଠାକଠାର କରିବଠାଦର ସହଠାୟକ ଦହବ ।
କିନ୍ତୁ ରଠାରତର ଏହ ିଆତ୍ମନିର୍ଭର ଚି୍ଠାଧଠାରଠା ପଛଦର ଥବିଠା ରଠାବନଠାଟି 
ଦହଲଠା- ‘ଶହ ଶହ ହଠାତଦର କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟ ସେଳତଠା ହଠାସଲ କର,କିନ୍ତୁ 
ତଠାହଠାର ସେୁଳକୁ ହଜଠାର ହଜଠାର ଦଲଠାକଙ୍ ହଠାତଦର ପହଞ୍ଚଠାଅ ।’ 
ରଠାରତଦର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦଲଠାକଙ୍ ଦ୍ଠାରଠା ଦଯଉସଁବୁ ସଠାେଗ୍ରୀ ଉତ୍ଠାେତି 
ଦହବ ଓ ସେସଥ୍ୟଠାର ସେଠାଧଠାନ କରଠାଯିବ ଦସରଳି ବଠାତଠାବରଣ 
ରଠାରତଦର ବିକଶତି ଦହବ ଏବଂ ତଠାହଠା ସେଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ହତି ସଠାଧନ 
କରିବ । ୱଠାଇ2ଦକ ସେୟଦର ରଠାରତର ରୂେିକଠାକୁ ବିଶ୍ୱ କେଠାପି ରୁଲି 
ପଠାରିବନଠାହି ଁ। ରଠାରତ ବିଶ୍ୱର ଆଶଠା ଆଶଙ୍ଠାକୁ େୂର କରିପଠାରିଥଲିଠା। 
ପଣୁ ିଥଦର ରଠାରତ ଦସହରିଳି ଚଠାଦଲଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେସଥ୍ୟଠାକୁ 
ସଦୁଯଠାଗଦର ପରିଣତ କରିବଠା ନିେଦ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ ରହଛିି ।  

ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ରଠାଷଣର େଖୁଥ୍ୟଠାଂଶ       
n ଏହ ିଦବୈଶ୍ୱକି େହଠାେଠାରୀ କଠାଳଦର ରଠାରତ ଯଠାହଠା ଶକି୍ଷଠାଲଠାର କରିଛି ତଠାହଠା ଏଦବ 

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ରଠାରତ ଅରିଯଠାନ ନିେଦ୍ ଦପ୍ରରଣଠାଦର ପରିଣତ ଦହଠାଇଛି ।
n ରଠାରତରୁ ଉତ୍ଠାେିତ ସଠାେଗ୍ରୀ ଦ୍ଠାରଠା ସଠାରଠା ବିଶ୍ୱ ଉପକୃତ ଦହବ । ଦେଶର 

େଠାେ୍ଭଠା ଶଳି୍ପ ରଠାରତର ଏରଳି କ୍ଷେତଠାର ସେୁଳକୁ ପ୍ରେଶଥିତ କରିପଠାରିଛି ।  
n ରଠାରତ ଦଯଦତଦବଦଳ ଆତ୍ମନିର୍ଭର େିଗଦର ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର 

ଦହଉଛି, ଦସଦତଦବଦଳ “ବ୍ଠାଣ୍ଡ୍  ଇଣି୍ଡଆ”କୁ ସେୃୁଢ଼ କରିବଠା େିଗଦର 
ବିଦେଶଦର ବସବଠାସ କରୁଥବିଠା ରଠାରତୀୟେଠାନଙ୍ର ସେଠାନ ରଠାଦବ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ରୂେିକଠା ନିବ୍ଭଠାହ କରିବଠାର ଅଛି ।

n େଠାନବ ସେଠାଜକୁ ସରୁକ୍ଷଠା ପ୍ରେଠାନ ନିେଦ୍ ରଠାରତ ସେଠାସବ୍ଭେଠା ପ୍ରସୁ୍ତ 
ଅଛି ଏବଂ ତଠାହଠା ଦଗଠାଟିଏ ନୁଦହ ଁ େୁଇଟି ‘ଦେଡ଼ ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆ’ କଦରଠାନଠା 
ପ୍ରତିଦଷଧକ ଟିକଠା ଜରିଆଦର ସଂପଠାେନ କରଠାଯଠାଉଛି ।

n ରଠାରତର େହଠାକଠାଶ କଠାଯ୍ଭଥ୍ୟକ୍ରେ ଏବଂ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଷ୍ଠାଟ୍ଭଅପ ୍ ବଠାତଠାବରଣ 
ଏଦବ ସଠାରଠା ବିଶ୍ୱଦର ଅଗ୍ରଣୀ ରହଛିି ।

ରଠାରତୀୟ ବଂଦଶଠାଦ୍ବେଠାଦନ ସଠାରଠା ବିଶ୍ୱର ସେସ୍ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର 
ଅଦନକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ପେପେବୀ ଅଳଂକୃତ କରିଛ୍ି। ତଠାହଠା 
ରଠାଜନୀତି ଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଓ ଶକି୍ଷଠା ପଯ୍ଭଥ୍ୟ୍ ବଥ୍ୟଠାପ୍ । 
ବି୍ଦଟନ ପଠାଲ୍ଭଠାଦେଣ୍ଟଦର ଜଦଣ ସେସଥ୍ୟ ଦହବଠାଦର େଠାେଠାରଠାଇ 
ନଠାଦରଠାଜୀ ଥଦିଲ ପ୍ରଥେ ରଠାରତୀୟ । ଏଦବ କେଳଠା ହଠାରିସ ୍ 
ଆଦେରିକଠାର ନିବ୍ଭଠାଚିତ ଉପରଠାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦହଠାଇପଠାରିଛ୍ି। 
ଦସହିରଳି ସରିୁନଠାେର ରଠାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚନ୍ଦ୍ରିକଠାପ୍ରସଠାେ ସଦ୍ଠାକଠା 
ଦହଉଛ୍ି ଜଦଣ ରଠାରତୀୟ ବଂଦଶଠାଦ୍ବ । ଅନୁରୂପ 
ରଠାଦବ େରିସସର ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବୀନ୍ଦ କୁେଠାର ଜଗନ୍ନଠାଥ 
ଦହଉଛ୍ି େଳୂ ରଠାରତୀୟ ବଂଶଜ। ବ୍ିଦଟନର ସ୍ୱରଠାଷ୍ଟ୍ର 
ବିରଠାଗର ଦସଦକ୍ରଟଠାରୀ ଅେ୍  ଦଷ୍ଟ୍  ଦହଉଛ୍ି ପ୍ରୀତି 
ପଦଟଲ ଯଠାହଠାଙୁ୍ ରଠାରତୀୟ ଡଠାୟଠାଦସ୍ପଠାରଠାର ଅଂଶବିଦଶଷ 
ରଠାଦବ ଗ୍ରହଣ କରଠାଯଠାଇପଠାଦର । 
ଦକବଳ ରଠାଜନୀତି ନୁଦହ ଁ, ସନୁ୍ଦର ପିଚଠାଇ, ସତଥ୍ୟ 
ନଠାଦଡ଼ଲଠା, ଇନ୍ଦ୍ରଠା ନୁଇ, ଶଠା୍ନୁ ନଠାରଠାୟଣ, ଅଜୟ ବଠାଙ୍ଗଠା 
େଧ୍ୟ ବିରିନ୍ନ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଅରୂତପବୂ୍ଭ ସେଳତଠା ହଠାସଲ 
ସହ ରଠାରତ ପଠାଇ ଁଗବ୍ଭ ଓ ଦଗୌରବ ଅଜ୍ଭନ କରିଛ୍ି। 
ବିଦେଶଦର ରଠାରତକୁ ଉର୍େ ରୂଦପ ସପୁରିଚିତ 
କରଠାଇବଠାଦର ବିଦଶଷ ରୂେିକଠା ଗ୍ରହଣ ଓ ଅବେଠାନ 
ନିେଦ୍ ସରକଠାର ପ୍ରତି ବଷ୍ଭ ଏହରିଳି ବଥ୍ୟକି୍ତବିଦଶଷଙୁ୍ 
ପ୍ରବଠାସୀ ରଠାରତୀୟ ସମ୍ମଠାନ ପ୍ରେଠାନ କରିଥଠା୍ି ।
ଚଳିତ ବଷ୍ଭ ନୁଥ୍ୟଜିଲଠାଣ୍ଡର େନ୍ତ୍ରୀ ପି୍ରୟଙ୍ଠା ରଠାଧଠାକି୍ରଷ୍ନ୍  ଓ 
େଦୁକଶ ଅରିଙ୍ ସଦେତ ୩୦ ଜଣ ବଥ୍ୟକି୍ତବିଦଶଷଙୁ୍ ଏରଳି 
ସମ୍ମଠାନଦର ସମ୍ମଠାନିତ କରଠାଯଠାଇଛି । ଆଦେ୍ଭନିଆର ଏକ 
ଏନଜିଓକୁ ରଠାରତୀୟ ସଂସ୍ତିୃର ପ୍ରଚଠାର ପ୍ରସଠାର ନିେଦ୍ 
ପରୁସ୍ତୃ କରଠାଯଠାଇଛି ଏବଂ ଆଦଜରବଠାଇଜଠାନର ଡକ୍ର 
ରଜନୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଡି’ଦେଦଲଠାଙୁ୍ ଦରଷଜ ବିଜ୍ଠାନ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର 
ତଠାଙ୍ର ଅବେଠାନ ପଠାଇ ଁସମ୍ମଠାନିତ କରଠାଯଠାଇଛି ।

ବିଦେଶଦର ଦନତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଥବିଠା ପ୍ରେଖୁ ପ୍ରବଠାସୀ ରଠାରତୀୟ

(ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ 
ଭାରଣ ଶଣ୍ବିା ଲାଗି 
କୟ୍ୁଆର ଫକାଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ)

 Pravasi Bharatiya Divas 
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବଠାସୀ ରଠାରତୀୟ େିବସ
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ବଥ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ

କଠାଗଜପତ୍ରଦର ପଠାକିସ୍ଠାନୀ 
ନଠାଗରିକ, କିନ୍ତୁ ହୃେୟଦର 
ସଚ୍ଚଠା ହନୁି୍ଦସ୍ଠାନୀ! ଖଠାନ୍ ଅବେୁଲ 

ଗେର ଖଠାନ୍ ଙୁ୍ 1987 େସିହଠାଦର 
ରଠାରତର ସଦବ୍ଭଠାଚ୍ଚ ଦବସଠାେରିକ ସମ୍ମଠାନ 
ରଠାରତ ରତ୍ଦର ସମ୍ମଠାନିତ କରଠାଯଠାଇଥଲିଠା। 
ଏହ ି ସମ୍ମଠାନ ଲଠାର କରିବଠା ନିେଦ୍ ଦସ 
ଦଯଠାଗଥ୍ୟତେ ବଥ୍ୟକି୍ତ ଦବଠାଲି ନିବଥିବଠାେଦର 
କୁହଠାଯଠାଇପଠାଦର । ଜଦଣ ସଚ୍ଚଠା ସ୍ୱଠାଧୀନତଠା 
ସଂଗ୍ରଠାେୀ, ଶକି୍ଷଠାବିତ୍ , ଗଠାନ୍ୀବଠାେୀ ତଥଠା 
ଜନଦନତଠା ରଠାଦବ ଦସ ସଠାରଠା ଜୀବନ ହନୁି୍ଦ- 
େସୁଲେଠାନ ଏକତଠା ନିେଦ୍ େୃଢ଼ ସ୍ୱରଦର 
ଯକିୁ୍ତ େଶ୍ଭଠାଇ ଆସଥୁଦିଲ । ଅବିରକ୍ତ 
ରଠାରତର ଦସ ଥଦିଲ ଅନଥ୍ୟତେ ପ୍ରବକ୍ତଠା। 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଠାକିସ୍ଠାନ ଗଠନର ଦସ ଥଦିଲ 
ଦରଠାର ବିଦରଠାଧୀ । ଦଯଦତଦବଦଳ ଦେଶ 
ବିରଠାଜନ ଓ ପଠାକିସ୍ଠାନ ଗଠନ ପ୍ରସ୍ଠାବକୁ 
କଂଦଗ୍ରସ ଗ୍ରହଣ କଲଠା, ଦସ ଠକି ଯଠାଇଛ୍ି 
ଦବଠାଲି ଅନୁରବ କରିଥଦିଲ ଏବଂ କଂଦଗ୍ରସ 
ଦନତୃବଗ୍ଭଙୁ୍ କହଥିଦିଲ, ‘ଆପଣେଠାଦନ 
ଆେକୁ ଗଧଆି େହୁକଁୁ ଦଠଲି ଦେଇଛ୍ି ।’

ଦନେହ, ଆତ୍ମସମ୍ମଠାନ ଅନଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମଠାନ 
ପ୍ରେଶ୍ଭନ ତଠାଙ୍ ପଠାଇ ଁ ଥଲିଠା ସବୁଠଠାରୁ 
େଲୂଥ୍ୟବଠାନ ଏବଂ ଏହ ି ପରିଦପ୍ରକ୍ଷୀଦର 
ପ୍ରଧଠାନେନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦେଠାେୀ 
ଦଯଦତଦବଦଳ କହଥିଦିଲ, ‘ଏହଠା ଦେଠାର 
ବଡ଼ ଦସୌରଠାଗଥ୍ୟ ଦଯ େୁ ଁବଠାଳତୁ ଅବସ୍ଠାଦର 
ଖଠାନ୍ ଅବେୁଲ ଗେର ଖଠାନଜୀଙ୍ ପଠାେ 
ଛୁଇ ଁେଣିୁ୍ଡଆ େଠାରିବଠାର ଦସୌରଠାଗଥ୍ୟ ଲଠାର 
କରିଥଲିି ।ଏହଠାକୁ େୁ ଁ ଦେଠାର ପରେ 
ଦଗୌରବ ଦବଠାଲି ଦହତୁ କଦର । ଖଠାନ୍ 
ଅବେୁଲ ଗେର ଖଠାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅବଠା 
ଅସେଠାକ ଉଲ୍ଠା ଖଠାନ୍ , ଦବଗେ ୍ ହଜରତ 
େହଲ, ବୀର ସହୀେ ଅବେୁେଲ କରିେ 
କିମଠ୍ା ପବୂ୍ଭତନ ରଠାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏ ପି ଦଜ 
ଅବେୁଲ କଠାଲଠାେ, ଏେଠାଦନ ସରିଏ ଁ ଆେ 
େୃଷି୍ଦର ରଠାରତୀୟ ।’

1929 େସିହଠାର କଂଦଗ୍ରସ 
ଅଧଦିବଶନଦଯ ଦଯଠାଗଦେବଠାର ଠକି୍ 
ପଦର ପଦର ଗେର ଖଠାନ୍ ପଠାସୁ୍ନେଠାନଙୁ୍ 
ଦନଇ “ଖେୁଠା ଏ ଖେିେତଗଠାର” (ଦରଡ୍ 

ସଠାଟ୍ଭ େରୁଦେଣ୍ଟ) ଗଠନ କରିଥଦିଲ । 
କଠାରଣ ଦସେଠାଦନ ରଠାରତର ସ୍ୱଠାଧୀନତଠା 
ପ୍ରଠାପି୍ ନିେଦ୍ ଅହଂିସଠା ଆଦନ୍ଦଠାଳନ ଚଳଠାଇ 
ଆସିଥଦିଲ। ଏହ ି ଆଦନ୍ଦଠାଳନ େଠାଧ୍ୟେଦର 
ଦସେଠାଦନ ପଠାସୁ୍ନ ଦଲଠାକେଠାନଙ୍ େଧ୍ୟଦର 
ରଠାଜଦନୈତିକ ଦଚତନଠା ଜଠାଗ୍ରତ କରିବଠାକୁ 
ଚଠାହୁଥଁଦିଲ । ଗଠାନ୍ୀଜୀଙ୍ ଆେଶ୍ଭ ଓ 
ଚି୍ଠାଧଠାରଠାଦର ଗରୀର ରଠାଦବ ପ୍ରରଠାବିତ 
ଦହଠାଇ ଦସ ସେୟକ୍ରଦେ ତଠାଙ୍ର ରନିଷ ୍
ଅନୁଗଠାେୀ ଦହଠାଇପଠାରିଥଦିଲ ଏବଂ ଖେୁଠା 
ଏ ଖେିେତ୍ ଗଠାର ସଂଗଠନ କଂଦଗ୍ରସକୁ 
ସେଥ୍ଭନ ଜଣଠାଇଥଲିଠା ।

େରିୁଏଲ ଦଲଷ୍ର ନଠାେକ ଜଦନୈକ 
ବି୍ଟିଶ ୍ ନଠାଗରିକ ଗେର ଖଠାନଙ୍ 
ସଂପକ୍ଭଦର 1939 େସିହଠାଦର ଗଠାନ୍ୀଜୀଙ୍ 
ନିକଟକୁ ଦଲଖଥିଦିଲ, “ଏଦବ ଖଠାନ୍ 
ଅବେୁଲ ଗେର ଖଠାନଙୁ୍ ଉର୍େ ରୂଦପ 
ଜଠାଣବିଠା ପଦର, େୁ ଁ ଅନୁରବ କରୁଛିଦଯ 
ବିଶ୍ୱର ଅଦୁ୍ତ ଦଲଠାକଙୁ୍ ଦରଟିବଠାର 
ଦଯଉ ଁ ରଠାବନଠା ରହଛିି, େୁ ଁ ହୁଏତ ଦେଠା 
ଜୀବନଦର ଏରଳି ସଦୁଯଠାଗ ଆଉ 
ଦକଦବ ପଠାଇବିନଠାହି ଁ । ଦସ ଦହଉଛ୍ି 
‘ଓଲ୍ଡ ଦଟଷ୍ଠାଦେଣ୍ଟ’ର ଦସହ ିରଠାଜକୁେଠାର 
ଯଠାହଠାଙ୍ ଠଠାଦର ‘ନିଉ ଦଟଷ୍ଠାଦେଣ୍ଟ’ର 
େଧରୁ ରଠାବନଠା ରରି ରହଛିି । ଦସ 

ଦହଉଛ୍ି େହଠାନ ରଠାଗବତପଠାରଠାୟଠାଣ! 
ତଠାଙ୍ ସହତି ଦେଠାଦତ ପରିଚୟ କରଠାଇ 
ଦେଇଥବିଠାରୁ େୁ ଁ ଆପଣଙ୍ ନିକଟଦର 
ଋଣୀ ।”

ଗେର ଖଠାନ୍ ଙୁ୍ ପ୍ରଥଦେ ଅେୀର 
ଚନ୍ଦ୍ର ବମଲ୍ ସମ୍ମଠାନର ସହ ‘ସୀେଠା୍ 
ଗଠାନ୍ୀ’ (ସରହେୀ ଗଠାନ୍ୀ) ଦବଠାଲି ନଠାେିତ 
କରିଥଦିଲ । ସୀେଠା୍ ଗଠାନ୍ୀ ପଠାକିସ୍ଠାନ 
ପରିବଦର୍୍ଭ ପଠାଖନୁତିସ୍ଠାନ ଗଠନ ପଠାଇ ଁ
େଠାବି କରିଥଦିଲ ଏବଂ ଏଥଦିନଇ ଦସ 
1947 େସିହଠା ଜନୁ େଠାସଦର େଠାନ୍ନୁ 
ପ୍ରସ୍ଠାବ ଆଗତ କରିଥଦିଲ ଯଠାହଠାକୁ ବ୍ିଟିଶ ୍
ସରକଠାର ପ୍ରତଥ୍ୟଠାଖଥ୍ୟଠାନ କରିଦେଇଥଦିଲ । 

ଆଲିଗଡ ବିଶ୍ୱବିେଥ୍ୟଠାୟଦର ଜଦଣ 
ପ୍ରଠାକ୍ତନ ନେଠାତକ ଗେର ଖଠାନ୍ 1948 
େସିହଠା ଦେବୃଆରୀ 23 ତଠାରିଖ େିନ 
ପଠାକିସ୍ଠାନ ସହ ସଠାେିଲ ଦହବଠାକୁ ଶପଥ 
ଗ୍ରହଣ କରିଥଦିଲ । ତଠାହଠା ଥଲିଠା ପଠାକିସ୍ଠାନ 
ସମ୍ିଧଠାନ ସରଠାର ପ୍ରଥେ ଅଧଦିବଶନ 
ଅନୁଷ୍ିତ ଦହବଠାର ତିଥ ି । ଏହଠା ପବୂ୍ଭରୁ 
1948 େସିହଠା ଦେ 8 ତଠାରିଖ େିନ ଦସ 
ପଠାକିସ୍ଠାନର ପ୍ରଥେ ବିଦରଠାଧୀ େଳ 
ପଠାକିସ୍ଠାନ ଆଜଠାେ ପଠାଟଥି ଗଠନ କରିଥଦିଲ 
ଯଠାହଠା କି ଥଲିଠା ଚି୍ଠାଧଠାରଠା ଓ ଆେଶ୍ଭଦର 
ସଂପରୂ୍୍ଭ ରଠାଦବ ଅଣ ସଠାମ୍ପ୍ରେଠାୟିକ । 
1984 େସିହଠାଦର ଦନଠାଦବଲ୍ ଶଠା୍ି 
ପରୁସ୍ଠାର ନିେଦ୍ ତଠାଙ୍ ନଠାେ େଦନଠାନୀତ 
କରଠାଯଠାଇଥଲିଠା।

1985 େସିହଠାଦର କଂଦଗ୍ରସର 
ଶତଠାବ୍ୀ ସେଠାଦରଠାହଦର ଦଯଠାଗ ଦେବଠାକୁ 
ଦସ ରଠାରତ ଗସ୍ଦର ଆସିଥଦିଲ । 
1988 େସିହଠାଦର ଦପଶଠାୱଠାର ଠଠାଦର 
ନିଜ ରଦର ଗହୃବନ୍ଦୀ ଥବିଠା ଅବସ୍ଠାଦର 
ତଠାଙ୍ର ପରଦଲଠାକ ଦହଠାଇଥଲିଠା 
ଓ ଆେଗଠାନିସ୍ଠାନର ଜଲଠାଲଠାବଠାେ 
ଠଠାଦର ତଠାଙ୍ େର ଶରୀରକୁ କବର 
େିଆଯଠାଇଥଲିଠା । ରଠାରତବଠାସୀଙ୍ 
ଦ୍ଠାରଠା ସେଠାଦବଦଳ ଶ୍ରଦ୍ଧଠାରଠାଜନ ଦହଠାଇ 
ରହି ଆସିଥବିଠା ଏହି େହଠାନ୍ ବଥ୍ୟକି୍ତତ୍ୱଙ୍ 
ପ୍ରତି ତଠାଙ୍ର ଜୟ୍ୀ ଅବସରଦର 
ଗରୀର ଶ୍ରଦ୍ଧଠାଞ୍ଜଳି ।

େହଠାତ୍ମଠା ଗଠାନ୍ୀଙ୍ ଜଦଣ ରନିଷ ୍ସହଦଯଠାଗୀ – ଖଠାନ୍ ଅବେୁଲ ଗେର ଖଠାନ୍ - ସଠାରଠା ଜୀବନ ଦକବଳ 
ହନୁି୍ଦ- େସୁଲେଠାନ ଏକତଠାର ପ୍ରବକ୍ତଠା ନଥଦିଲ ଅପର ପକ୍ଷଦର ଦସ ଥଦିଲ ଅହଂିସଠାଦର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱଠାସୀ। 

ତଠାଙ୍ର ଜୟ୍ୀ ଅବସରଦର ରଠାରତବଠାସୀଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୀେଠା୍ ଗଠାନ୍ୀଙ୍ ପ୍ରତି ଗରୀର ଶ୍ରଦ୍ଧଠାଞ୍ଜଳି ।

‘ସୀମାନ୍ ଗାନ୍ୀ’ଙ୍ ପ୍ରତ ିଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି

ଜ୍ମେ : 6 ଫେବୃଆରୀ 1890
ମତ୍ୃୟୁ : 20 ଜାନ୍ଆରୀ 1988
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ଫରାରଣୀୟ ବକିାଶ
ସନ୍ଶିି୍ତକିରଣ

ପରୁୁଣଠା ସଠାଇଦକଲ ଟଠାୟଠାରକୁ ବଥ୍ୟବହଠାର କରି ଦସଥରୁି ଉରୟ ପରୁୁଷ ଓ େହଳିଠାେଠାନଙ୍ ନିେଦ୍ ଅତି ଦସୌଖନି, 
ପରିଦବଶ ଅନୁକୂଳ ଓ ଦପଠାଷଣୀୟ ତଥଠା େୀର୍ଭସ୍ଠାୟୀ ଦଜଠାତଠା ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବଠା ଏବଂ ଅରିନବ ଉପଠାୟଦର ବୃକ୍ଷ 

ରକ୍ଷଠା କରିବଠା ପ୍ରୟଠାସ ଏଦବ ଦକବଳ ରଠାରତ ନୁଦହ ଁବିଶ୍ୱର ସେସ୍ ଜନସଠାଧଠାରଣଙ୍ େନଦର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତଠା 
ଜନଠ୍ାଇଛି । ଏହଠା ଦ୍ଠାରଠା ଅଧକି କେ୍ଭନିଯକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ ଦହଉଛି ଓ ପରିଦବଶର େଧ୍ୟ ସରୁକ୍ଷଠା ଦହଠାଇପଠାରୁଛି ।

ଜଦଣ ପବୂ୍ଭତନ ଆଇଟି ପ୍ରଦେସନଠାଲ- ପଜୂଠା ବଠାଡଠାେିକରଙ୍ ଯଠାତ୍ରଠା ପ୍ରଥଦେ 
ଆରମ୍ଭ ଦହଠାଇଥଲିଠା ପରୁୁଣଠା େଟଠା ଟଠାୟଠାର ସଂଗ୍ରହ ତଥଠା େୁଇଜଣ ଦେଠାଚିଙୁ୍ 

ଦଯଠାଗଠାଡ଼ କରିବଠାରୁ । ଏଦବ ଦସହ ି ଯଠାତ୍ରଠା ପହଞ୍ଚଛିି ଏକ ପରୂ୍୍ଭଠାଙ୍ଗ ବଥ୍ୟବସଠାୟିକ 
ଉଦଦ୍ଥ୍ୟଠାଗଦର ।  ଚଳିତ ବଷ୍ଭର ଷ୍ଠାଟ୍ଭଅପ ୍ଇଣି୍ଡଆର ଆଗଠାେୀ େହଳିଠା ଉଦଦ୍ଥ୍ୟଠାଗୀ 
ପରୁସ୍ଠାର ବିଜୟିନୀ ଦହଠାଇଛ୍ି ପଜୂଠା । ପଜୂଠା ପ୍ରଥଦେ ତଠାଙ୍ର ପ୍ରୟଠାସ ଆରମ୍ଭ 
କରିଥଦିଲ ପରୁୁଣଠା ଟଠାୟଠାର ବଥ୍ୟବସଠାୟୀଙ୍ ଉପଦର ଗଦବଷଣଠା କରି । ଏକ 
ବହୁରଠାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇଟି କମ୍ଠାନୀ ପ୍ରଦେସନଠାଲ ଚଠାକିରୀ ଛଠାଡ଼ିବଠା ପଛଦର ତଠାଙ୍ର 
ଝୁଙ୍୍ ଥଲିଠା ନୂଆ କିଛି କରି ଦେଖଠାଇବଠାର । ଏହ ି ପ୍ରୟଠାସ େଠାଧ୍ୟେଦର ଦସ 
ଦକବଳ ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାବରଣ ସରୁକ୍ଷଠା େଗିଦର ତଠାଙ୍ର କ୍ଷଦୁ୍ର ଦଯଠାଗେଠାନ ଓ ସେଳତଠା 
ହଠାସଲ କରିନଠାହଠା୍ି ଅପରନ୍ତୁ ନିଜର ଷ୍ଠାଟ୍ଭଅପ ୍ େଠାଧ୍ୟେଦର ଅନଥ୍ୟେଠାନଙ୍ ପଠାଇ ଁ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଦହବଠାର ଏକ ଅରିନବ ଉେଠାହରଣ ସଷିୃ୍ କରିଛ୍ି । ପଜୂଠା ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରୁଛ୍ି ପରିଦବଶ ଅନୁକୂଳ ସନୁ୍ଦର ସନୁ୍ଦର ଦଜଠାତଠା । ଦସଥପିଠାଇ ଁତଠାଙ୍ର େଖୁଥ୍ୟ 
ଉପଠାେଠାନ ଦହଲଠା ପରୁୁଣଠା େଟଠା ଟଠାୟଠାର । ପଜୂଠା ବଠାଡ଼ଠାେିକର କହ୍ି, ‘ସଠାରଠା ବିଶ୍ୱଦର 
ବଷ୍ଭକୁ ପ୍ରଠାୟ 100 ଦକଠାଟି ଟଠାୟଠାର ପରୁୁଣଠା ଦହଠାଇ େିଙ୍ଗଠା ଯଠାଇଥଠାଏ । େୁ ଁସ୍ଠାନୀୟ 
ଦେଠାଚୀେଠାନଙ୍ ସହଠାୟତଠା ଦନଇ ତଠାହଠା ଉପଦର କଠାେ ଆରମ୍ଭ କରିଥଲିି ଏବଂ 
ଦଜଠାତଠାର େୁଇ ତିନି ହଳ ନେନୁଠା ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଥଲିି । ଦସଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଦହଠାଇଥଲିଠା 
ଦେଠାର ସେଳତଠାର େୀର୍ଭ ଯଠାତ୍ରଠା ।’ ସଠାଧଠାରଣତଃ, ନୂଆ ରବର କିମଠ୍ା ପଠ୍ାଷି୍କ 
ଉପକରଣ ହି ଁ  ଦଜଠାତଠାର ଦସଠାଲ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ ପଠାଇ ଁବଥ୍ୟବହଠାର କରଠାଯଠାଇଥଠାଏ । କିନ୍ତୁ 
ଏହଠାକୁ ଯେ ିବେଳଠାଇ ତଠା’ ସ୍ଠାନଦର ପରୁୁଣଠା ଟଠାୟଠାରର ଦସଠାଲ ବଥ୍ୟବହଠାର କରଠାଯଠାଏ 
ଦତଦବ ତଠାହଠା ଲଥ୍ୟଠାଣ୍ଡେିଲକୁ େଧ୍ୟ ହ୍ଠାସ କରିପଠାରିବ । ଏହଠା ଦ୍ଠାରଠା ବଜଠାରକୁ କେ ୍
ପଠ୍ାଷି୍କ୍ ଆସିବ । ପଠ୍ାଷି୍କ୍ କିମଠ୍ା ନୂଆ ରବର ପ୍ରସୁ୍ତ ନିେଦ୍ ଦଯତିକି ଦତୈଳ ଓ ଜଳ 
ବଥ୍ୟବହଠାର କରଠାଯଠାଇଥଠାଏ ତଠାହଠା େଧ୍ୟ ବଞ୍ଚଠାଯଠାଇପଠାରିବ । ଏରଳି ପରୁୁଣଠା ଟଠାୟଠାରକୁ 
ପନୁଃବଥ୍ୟବହଠାରକ୍ଷେ କରି ଦସଥରୁି ନୂଆ ସଠାେଗ୍ରୀ ଉତ୍ଠାେନ କରିବଠା ଦହଉଛି ନୂଆ 
େୁନିଆର ଚି୍ଠାଧଠାରଠା । ପଜୂଠା ବଠାଡ଼ଠାେିକର ତଠାହଠାକୁ ସେଳତଠାର ସହ ସଠାକଠାର କରି 
ଦେଖଠାଇଛ୍ି ଏବଂ ନିଜ ପଠାଇ ଁସଷିୃ୍ କରିଛ୍ି ଏକ ସେଳ ବଥ୍ୟବସଠାୟିକ ପ୍ରୟଠାସ ।

ବଜ୍ଭଥ୍ୟରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ଦହଉଛି ସନୁ୍ଦର ଦଜଠାତଠା ପଯ୍ଭଥ୍ୟଠାବରଣ ସରୁକ୍ଷଠା ପଠାଇ ଁଗଛ ବଞ୍ଚଠାଅ ଅରିଯଠାନ

ଜଳବଠାୟୁ ପରିବର୍୍ଭନ ସରୁକ୍ଷଠା େଗିଦର ରଠାରତ ଏଦବ ସଠାରଠା ବିଶ୍ୱଦର ଏକ 
ପ୍ରେଖୁ ରଠାଷ୍ଟ୍ରଦର ପରିଣତ ଦହଠାଇଛି । ପଥ୍ୟଠାରିସ ଜଳବଠାୟୁ ଦରଠାଷଣଠାନଠାେଠାର 

ସର୍୍ଭଠାବଳୀକୁ ନିଦ୍ଧ୍ଭଠାରିତ ସେୟସୀେଠା ରିତଦର ସଠାକଠାର କରିବଠା େଗିଦର ରଠାରତ 
ତଠା’ର ଅରିଯଠାନ ଜଠାରି ରଖଛିି । ଦକବଳ ସରକଠାର ନୁହ୍ି ଦେଶର ନଠାଗରିକେଠାଦନ 
େଧ୍ୟ ଏହ ିେଗିଦର ସରକଠାରଙ୍ ସହ ହଠାତ େିଳଠାଇଛ୍ି । ଦସହରିଳି ଏକ ପ୍ରୟଠାସ 
ଜରିଆଦର, “ଦବଙ୍ଗଠାଲୁରୁ ହୁଡ୍ଡୁଗରୁୁ” ନଠାେକ ଏକ ଦଗଠାଷୀ୍ ଦବଙ୍ଗଠାଲୁରୁ ନଗର 
ଆଖପଠାଖ ଅଞ୍ଚଳଦର ବୁଲି ଗଛଦର ପିଟଠା ଯଠାଇଥବିଠା କଣ୍ଟଠାକୁ କଠାଢ଼ିବଠା କଠାେଦର 
ଲଠାଗିଛ୍ି । ବୃକ୍ଷ ସରୁକ୍ଷଠା େଗିଦର ଏହଠା େଧ୍ୟ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ପେଦକ୍ଷପ । 
ସପ୍ଠାହଠା୍ େନିଦର ହି ଁଏହ ିଦଗଠାଷୀ୍ର ସେସଥ୍ୟେଠାଦନ ବିରିନ୍ନ ସ୍ଠାନ ବୁଲିଥଠା୍ି । 
ବିରିନ୍ନ ସେୟଦର ଦକୌଣସି ନଠା ଦକୌଣସି କଠାରଣରୁ ଦହଉ ଗଛେଠାନଙ୍ଦର ଲୁହଠା 
କଣ୍ଟଠାେଠାନ ପିଟଠା ଯଠାଇଥଠାଏ ଯଠାହଠା ଗଛ ପଠାଇ ଁ ଦଯତିକି କ୍ଷତିକଠାରକ ପରିଦବଶ 
ସରୁକ୍ଷଠା େୃଷି୍ରୁ ଦସତିକି ହଠାନିକଠାରକ । ଦତଣ ୁଦସହସିବୁ ଗଛଦର ଥବିଠା କଣ୍ଟଠାକୁ 
ବଠାହଠାର କରିବଠା ସହତି ଏହ ିଦଲଠାକେଠାଦନ ପରିଦବଶ ସରୁକ୍ଷଠା ତଥଠା ଗଛଲତଠାର 
ଯତ୍ ପଠାଇ ଁଅନଥ୍ୟେଠାନଙୁ୍ ପ୍ରବର୍୍ଭଠାଇଥଠା୍ି । ଦସହ ିଦଗଠାଷୀ୍ର ଜଦନୈକ ସେସଥ୍ୟ କିର୍୍ଭୀ 
ଦଯଠାଶୀଙ୍ କହବିଠା ଅନୁସଠାଦର ଥଦର ତଠାଙ୍ ଦଗଠାଡ଼ଦର ଦଛଠାଟ କଣ୍ଟଠାଟିଏ େୁଟି 
ଯଠାଇଥଲିଠା ଓ ଦସ ଦସକଥଠା ପ୍ରଠାୟ ରୁଲି ଯଠାଇଥଦିଲ । ଏହ ିଦଛଠାଟ ଅବଦହଳଠାଟି 
କଠାରଣରୁ ତଠାଙୁ୍ ପଦର ତିନି ତିନିଥର ଅପଦରସନ୍ ଦହବଠାକୁ ପଡ଼ିଥଲିଠା । ଦସହ ି
ରଟଣଠାରୁ ହି ଁତଠାଙ୍ େନଦର ଏକ ଧଠାରଣଠା ସଷିୃ୍ ଦହଠାଇଥଲିଠା ଦଯ କଣ୍ଟଠା େୁଟିଦଲ 
ଦଯେିତି େଣଷି ଶରୀରଦର ବିଷ ଚହଦଟ, ଦସେିତି ଗଛଦର କଣ୍ଟଠାଟିଏ ପିଟିଦଲ 
ଏହଠାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରରଠାବ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଦରଠାଗିବଠାକୁ ପଡ଼ିଥଠାଏ । ଦତଣ ୁଦସ ଗଛରୁ 
କଣ୍ଟଠା ବଠାହଠାର କରିବଠା ଅରିଯଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥଦିଲ । ଥଦର ଦଗଠାଟିଏ ବଡ଼ ଗଛର 
ଗଣି୍ଡରୁ ଦସ ଓ ତଠାଙ୍ ସଠାଥୀେଠାଦନ ପ୍ରଠାୟ ଏକ କିଦଲଠାଗ୍ରଠାେ ଓଜନର ଲୁହଠାକଣ୍ଟଠା 
ବଠାହଠାର କରିଥବିଠା ବଖଠାଣ୍ି । ହୁଡ୍ଡୁଗରୁୁ ଦଗଠାଷୀ୍ଙ୍ ଏହ ିଅରିନବ ପ୍ରୟଠାସ ପଦର 
ଦବଙ୍ଗଠାଲୁରୁ ଦପୌର ସଂସ୍ଠା ଏଦବ ସି୍ର କରିଛ୍ି ଦଯ ଦଯଉେଁଠାଦନ ଦପୌରଠାଞ୍ଚଳଦର 
ଥବିଠା ଗଛଦର କଣ୍ଟଠା ପିଟିଦବ ଦସେଠାନଙୁ୍ େଣି୍ଡତ କରଠାଯିବ ।

ପରିବର୍୍ଭନଶୀଳ ରଠାରତସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମଖ୍ୟୁ 
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ରଠାରତୀୟ ସ୍ୱଠାଧୀନତଠା ସଂଗ୍ରଠାେର ଜଦଣ ପ୍ରେଖୁ ବଥ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ, ସଦରଠାଜନିୀ ନଠାଇଡ଼ୁ 
ଦଯେିତି ଜଦଣ ସକି୍ରୟ ସଂଗ୍ରଠାେୀ ଥଦିଲ ଦସେିତି ଥଦିଲ ଜଦଣ ସପୁ୍ରସିଦ୍ଧ କବି। ସନୁ୍ଦର 
କବିତଠା ରଚନଠା ପଠାଇ ଁତଠାଙୁ୍ ‘ରଠାରତର ବୁଲବୁଲ’ ଆଖଥ୍ୟଠା ପ୍ରେଠାନ କରଠାଯଠାଇଥଲିଠା । 
ଦେଶ ସ୍ୱଠାଧୀନତଠା ଲଠାର କରିବଠା ପଦର, ଦସ ସଂଯକୁ୍ତ ଦକ୍ଷତ୍ର, ଯଠାହଠାକି ପଦର ଉର୍ର 

ପ୍ରଦେଶ ରଠାଦବ ପରିଚିତ ଦହଲଠା, ରଠାରତର ପ୍ରଥେ େହଳିଠା ରଠାଜଥ୍ୟପଠାଳ ରଠାଦବ 
ଦସହ ିଦକ୍ଷତ୍ରର େଠାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥଦିଲ ।

ସଫରାଜନିୀ ନାଇଡ଼୍

ଭାରତର ବ୍ଲବ୍ଲ

ବୟୁକି୍ ସ୍ାଧୀନତାର ସଂଗ୍ାମଫର, ଭୟ ଫହଉଛ ିଏକ ଅକ୍ମଣୀୟ 
ପ୍ରତାରଣା ଓ ଦ୍ଶି୍ନ୍ା ଫହଉଛ ିଅକ୍ମଣୀୟ ରାର ।

ରାକି୍କ

ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ
ସମାଚାର

RNI No. : 
DELODI/2020/78831 
February:  1-15,  2021

RNI Registered No. DELODI/2020/78831, Delhi Postal License 
No DL (S)-1/3542/2020-22, WPP NO U (S)-90/2020-22,  posting 
at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi-110001 On 26-30 advance 
Fortnightly,  (Publishing Date January 27,  2021, Pages-40)

O
di

a 
Is

su
e 

15

Publ ished & Pr inted by:  Satyendra
Prakash,  Director  General ,  BOC on 

behal f  of  Bureau of  Outreach
and Communicat ion

Publ ished from Bureau of 
Outreach and Communicat ion,

2nd F loor,  Soochna
Bhawan,  New Delhi  -  110003

Editor:
Kuldeep Singh Dhatwal ia ,
Pr inc ipal  Director  General ,

P IB,  New Delhi

Printed at  Inf in i ty  Advert is ing  serv ices  Pvt .  Ltd.
FBD-One Corporate Park,  10th F loor ,

New Delhi -Far idabad border,
NH-1,  Far idabad-121003 (Haryana)


