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क्षमाशील हो रिपु-समक्ष  
तुम हुए विनीत वितना ही,  

दुष्ट कौििों ने तुमको  
कायि समझा उतना ही।  
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ସମ୍ାେକଙ୍କ କଲମରୁ

(ଫକ.ଏସ. ଧତୱୟାଲିଆ)

ସୟାଦର ନମସ୍ୟାର

ନୂଆ ଦଶନି୍ର ନୂଆ ଫକନ୍ଦ୍ର ବଫଜଟ୍ ଫହଉଛି ଏକ ଐତିହୟାସିକ ବଫଜଟ । ଏଥଫିର ମହୟାମୟାରୀ 
ପ୍ରଭୟାବିତ ଅଥ୍ଷନୀତିକୁ ନୂଆ ଶକି୍ ଫଦବୟା ପୟାଇ ଁଅଫନକଗଡିୁଏ ଦୀର୍ଷକୟାଳୀନ ସଂସ୍ୟାରର ଲକ୍୍ 
ରଖୟାଯୟାଇଛି । ସଦ୍ତମ ଅଥ୍ଷନୀତିକ ସଫଭ୍ଷ ରିଫପୟାଟ୍ଷଫର ଫଦଶର ଅଥ୍ଷନୀତିର ଇଂରୟାଜୀ 
ଭି ଅକ୍ର ଆକୃତିଫର ପନୁରୁତ୍ୟାନ ରଟିବ ଫବୟାଲି ଆକଳନ କରୟାଯୟାଇଛି । ଅନ୍ପକ୍ଫର 
ବଫଜଟ୍ ଫର ଅଥ୍ଷନୀତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରୟାନ ୍ତି କରିବୟା ପୟାଇ ଁଲକ୍୍ ରଖୟାଯୟାଇଛି ।

“ସବ୍ କୟା ସୟାଥ ୍, ସବ୍ କୟା ବିକୟାଶ” ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭିତି୍କରି ଏହ ି ବଫଜଟ୍ କୁ 6ଟି ସ୍ତମ୍ଭଫର ସଦୃୁଢ 
କରୟାଯୟାଇଛି । ଫସଗଡିୁକ ଫହଉଛି:- ସ୍ୟାସ୍୍ ଏବଂ ସସୁ୍ ରହବିୟା, ବୟାସ୍ତବ ଏବଂ ଅଥ୍ଷନୀତିକ 
ରୟାଜଧୟାନୀ ଓ ଭିତି୍ଭୂମି, ଆକୟାଂକ୍ୀ ଭୟାରତ ଲକ୍୍ ହୟାସଲ ପୟାଇ ଁଆଭ୍୍ରୀଣ ପ୍ରଗତି, ମୟାନବ 
ସମଳ୍ର ପନୁରୁତ୍ୟାନ , ଉଦ୍ୟାବନ ଏବଂ ଗ୍ୟାମ୍ ଉନ୍ନତି ଓ ସରକୟାର ଏବଂ ସବ୍ଷୟାଧକି ପ୍ରଶୟାସନ ।

ଫକୟାଭିଡ-19ମହୟାମୟାରୀରୁ ଶକି୍ୟା ମିଳିବୟା ପଫର ସରକୟାର ସ୍ୟାସ୍୍ ଏବଂ ସସୁ୍ ରହବିୟା 
ଉପଫର ଅଧକି ଗରୁୁତ୍ୱ ଫଦଇଛ୍ି । ପବୂ୍ଷର ବଫଜଟ୍ ଗଡିୁକ ଠୟାରୁ ଏହ ିବଫଜଟ୍ ଫର ସମ୍ଭବତଃ 
ପ୍ରଥମ ଥର ପୟାଇ ଁସ୍ୟାସ୍୍ ଫସବୟା ଫକ୍ତ୍ରକୁ ଉଫଲ୍ଖନୀୟଭୟାଫବ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦିଆଯୟାଇଛି । ଏହୟା 
କୁହୟାଯୟାଇପୟାରିବ ଫଯ, ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଫଦଶ ପୟାଇ ଁଏହ ିବଫଜଟ ଏକ ଟୀକୟା ଭଳି ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୟାସ 
ସଷିୃ୍ କରିଛି ।

ପି୍ରୟ, ପୟାଠକଗଣ
ଆପଣମୟାଫନ ପବୂ୍ଷପରି ଫନେହ ଓ ବିଶ୍ୟାସର ସହତି ନିଜର ମତୟାମତ ଫଦଇଚୟାଲନ୍ତୁ ।

ଠକିଣୟା:  ବୁ୍ଫରୟା ଅେ ଆଉଟ୍ ରିଚ୍ କମୁ୍ ନିଫକସନ
  ଦି୍ତୀୟ ମହଲୟା, ସଚୂନୟାଭବନ
  ନୂଆଦିଲୀ୍ -୧୧୦୦୦୩

Email ID: Reponce-nis@pib.gov.in
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ବନୁ୍ଗଣ
ସବ୍ଷପ୍ରଥଫମ ଏଭଳି ଏକ ଚମତ୍ୟାର ପତି୍ରକୟା ପ୍ରକୟାଶ 
ପୟାଇ ଁ ମୁ ଁ ଶଫୁଭଚ୍ୟା ଜଣୟାଉଛି । ଫଦଶଫର ନୟାଗରିକ 
ଭୟାବଫର ଫଦଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥଫର ଆଫଗଇ ଫନବୟା 
ପୟାଇ ଁସକୟାରତ୍ମକ ପଦଫକ୍ପକୁ ମୁ ଁସବୁଫବଫଳ ସମଥ୍ଷନ 
କଫର । ଏ ଫକ୍ତ୍ରଫର  ଫମୟା ଉପଫଦଶଗଡିୁକ ଫହଉଛି 
1) ଫଦଶର ନୟାଗରିକମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁ ଗରୁୁତ୍ୱବହନ 
କରୁଥବିୟା ଫଯୟାଜନୟା ଗଡିୁକ ସମ୍ପକ୍ଷଫର ସଂଫକ୍ପଫର 
ସଚୂନୟା ଦିଅନ୍ତୁ । 
2) ସମୟାଜ ପୟାଇ ଁକିଛି ସକରୟାତ୍ମକ ଏବଂ ଦୃଢ ପଦଫକ୍ପ 
ଫନଇଥବିୟା ସମୟାଜର ପ୍ରକୃତ ଫଯୟାଦ୍ୟାମୟାନଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଷଫର 
ସଚୂନୟା ଦିଅନ୍ତୁ ।
3) ଫଦଶର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦୟାନ ଓ ଶକି୍ୟାଦୟାନ ଫକ୍ତ୍ରଫର 
ସଚୂନୟା ଦିଅନ୍ତୁ, କୟାରଣ ଏହ ି ଦୁଇଟି ବିରୟ ଫକୌଣସି 
ଏକ ସଂଗଠନର ଭିତି୍ଭୂମି।

ଧନ୍ବୟାଦ
ହଫିତଶ କୁନଭୟାର୍ଣ୍ଣି

Hit7sci1@gmail.com 

ମହୟାଶୟ
ମୁ ଁପତି୍ରକୟାର ସଦ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ପଢିବୟା ପଫର ଫମୟାଫତ 
ଲୟାଗିଲୟା ସଫତ ଫଯପରି ଭୟାରତ ସରକୟାର ନୂଆ ଭୟାରତ 
ଗଠନ ପୟାଇ ଁ ଫନଇଥବିୟା ପଦଫକ୍ପ ସମହୂର ଏହୟା 
ଫହଉଛି ଏକ ଦପ୍ଷଣ । ଏ ଦିଗଫର ନିଆଯୟାଇଥବିୟା 
ପ୍ରଫତ୍କ ପଦଫକ୍ପ ପୟାଇ ଁମୁ ଁଶଫୁଭଚ୍ୟା ଜଣୟାଉଛି ।

ଆପଣଙ୍କର ବଶମଦ୍
ମଧସୁଦୂନ

Academic1978cskhpku@gmail.com 

ମହୟାଶୟ/ମହୟାଶୟୟା,
ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମୟାଚୟାର ପ୍ରକୟାଶ ପୟାଇବୟା ଦିନଠୟାରୁ ମୁ ଁ ଏହୟାର ଜଫଣ 
ନିୟମିତ ପୟାଠକ । କିଛି ଫଲୟାକଙ୍କ ଦ୍ୟାର ଭୟ ଓ ଗଜୁବ ସଷିୃ୍ ସଫତ୍ୱ 
ଏହ ିପତି୍ରକୟାର ସମୟ୍ାଦ, ସୟାମୟାଜକି ଫକ୍ତ୍ରଫର ଫଲୟାକଙ୍କ ଆଶୟା ଓ ପ୍ରଗତି 
ପ୍ରତିେଳିତ ଫହଉଛି ।

 Nayananand164@gmail.com 

ମହୟାଶୟ/ମହୟାଶୟୟା,
ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ପତି୍ରକୟାଟିଫର ସରକୟାରୀ ଫଯୟାଜନୟା ସମ୍ପକ୍ଷଫର ଅଫନକ 
ଉପୟାଫଦୟ ତଥ୍ ରହଛିି । ମୁ ଁଫଦଉଥବିୟା ପ୍ରତିଫଯୟାଗିତୟାମଳୂକ ପରୀକ୍ୟା 
ପ୍ରସୁ୍ତତି ପୟାଇ ଁନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମୟାଚୟାରର ଗ୍ୟାହକ ଫହବୟାକୁ ଚୟାଫହ ଁ।
ଦୟୟାକରି ଏହ ିପତି୍ରକୟା ପୟାଇବୟାର ପଦ୍ତି ଜଣୟାଇଫବ ।

ଧନ୍ବୟାଦ
ପି. ଶୟା୍ି

pshanthir@gmail.com

ମୟାନନୀୟ ମହୟାଶୟ,

ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମୟାଚୟାର ପ୍ରତିକୟା ପ୍ରକୟାଶ ପୟାଇ ଁ ମୁ ଁ  ସବ୍ଷପ୍ରଥଫମ 
ଶଫୁଭଚ୍ୟା  ଜଣୟାଉଛି । ଡିଫସମର୍ ମୟାସର ସଂସ୍ରଣକୁ ଅନଲୟାଇନଫର 
ପଢିବୟା ପଫର ଏଥଫିର ରହଥିବିୟା ତଥ୍ଗଡିୁକ ଫମୟାଫତ ଆଶ୍ଚଯ୍୍ଷ  
କରିଫଦଲୟା । ଦୟୟାକରି ପତି୍ରକୟାର ଇଂରୟାଜୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳୟା ସଂସ୍ରଣ 
ଫମୟା ଇଫମଲକୁ ନିୟମିତ ପଠୟାନ୍ତୁ । ମଦିୁ୍ତ ପତି୍ରକୟା ମିଳଛିୁ କି ନୟାହି ଁ, 
ଜଣୟାଇବୟାକୁ ଅନୁଫରୟାଧ ।

ଧନ୍ବୟାଦ
ସମିୁତ ମହୟାତ

sumitmahata14@gmail.com

ମହୟାଶୟ,
ପତି୍ରକୟାର ଭିତର ମଲୟାଟ ପଷୃ୍ୟାଫର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦିଙ୍କ 
କବିତୟା ଆମକୁ ଉଲସି୍ତ କରିଫଦଲୟା । ଫସହପିରି ୱଲିିୟମ ୱୟାଡ୍ଷସ 
ଫୱଥ୍୍ଷ ଙ୍କ କବିତୟାର ଚମତ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଷନୟା ପ୍ରକୃତିର ସନୁ୍ଦର ରୂପକୁ ମଫନ 
ପକୟାଇଫଦଲୟା । ସ୍ଗ୍ଷତ ଅଟଳବିହୟାରୀ ବୟାଜଫପୟୀଙ୍କ ପଥ ବତ୍୍ଷମୟାନ 
ଅନୁସରଣ କରୁଥବିୟା ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦି ଅଫନକ କବିତୟା 
ଫଲଖଛି୍ି, ଦୟୟାକରି ତୟାଙ୍କର ଅଧକି କବିତୟା ପ୍ରକୟାଶ କରନ୍ତୁ ।

ଧନ୍ବୟାଦ
ଡକ୍ଟର ସତୀଶ କୁମୟାର ଇଦୟାଗୀ

Department of Journalism And Mass 
Communication

Rani Cahannamma Univeristy, Belagavi(Karnataka)
Satishitagi10@gmail.com 

ଚଠି ିବାକ୍ସ
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News Briefs

ଲ୍ୟାଣ୍ଡମୟାଇନଗଡିୁକ ନିରୟାପତ୍ୟା 
ରକ୍ୀ ଏବଂ ସୟାଧୟାରଣ 

ଫଲୟାକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି  ସବ୍ଷୟାଧକି 
ବିପଦ ସଷିୃ୍ କରିଥୟାଏ। ଏ ଫକ୍ତ୍ରଫର 
ବିପଦର ସମ୍ଭୟାବନୟାକୁ କମୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁ
ପଫୁଣ ସି୍ତ ମିଲିଟୟାରୀ ଇଞି୍ନିୟରିଂ 
କଫଲଜର କ୍ୟାପଫଟନ ରୟାଜ ପ୍ରସୟାଦ 
ସୟାପରସ୍ୟାଉଟ୍ ନୟାମକ ଏକ ମୟାନବ 
ବିହୀନ ମୟାଇନ୍ ଅନୁସନ୍ୟାନକୟାରୀ 
ଭୂମି ଉପଫର ଚୟାଲୁଥବିୟା ଯୟାନ ନିମ୍ଷୟାଣ 
କରିଛ୍ି । ଏହି ଯୟାନଟି ମୟାଇନ 
ଥବିୟା ଫକ୍ତ୍ରଫର ଟ୍ରୁପର ନିରୟାପଦ 
ଯୟାତ୍ରୟା ପୟାଇ ଁ ଫପୟାତୟାଯୟାଇଥବିୟା 
ମୟାଇନଗଡିୁକୁ ଠୟାବ କରିବୟା ସହ 
ଫସହି ସ୍ୟାନଗଡିୁକୁ ଚିହ୍ିତ କରିପୟାରିବ। 
ଏହୟାକୁ ରିଫମୟାଟ ଦ୍ୟାରୟା ପରିଚୟାଳନୟା 
କରୟାଯିବ। ଶ୍ୀ ପ୍ରସୟାଦ ମଧ୍ୟ ରିଫମୟାଟ 
ଦ୍ୟାରୟା ପରିଚୟାଳିତ ଫହଉଥବିୟା 
ଏକ ଏକ୍ସଫ୍ଲୟାଡର ନୟାମକ ଯୟାନ 
ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଛ୍ି। ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାକ୍ 
ଆକୟାରର ଅଳ୍ପ ଓଜନ ବିଶଷି୍ ଏହ ି
ଯୟାନଟି ମୟାଟିଫର ଫପୟାତୟାଯୟାଇଥବିୟା 
ବିଫ୍ୟାଟକ ପଦୟାଥ୍ଷଗଡିୁକୁ ନିରୟାପଦ 
ଦୂରତୟାଫର ଥୟାଇ ରିଫମୟାଟ୍ଷ ମୟାଧ୍ୟମଫର 
ନଷ୍ କରିଫଦଇପୟାରିବ। ଏହି ଦୁଇଟିର 
ବତ୍୍ଷମୟାନ ପରୀକ୍ୟା କରୟାଯୟାଉଛି । 
ଏହୟାର ସେଳତୟା ମିଳିବୟା ପଫର 
ଏହୟାକୁ ସ୍ଳଫସନୟା ବୟାହିନୀଫର 
ସୟାମିଲ କରୟାଯିବ ।

ଯଦୁ୍ ଫକ୍ତ୍ରଫର ଫସୈନିକମୟାନଙ୍କ ଜୀବନ 
ରକ୍ୟା ପୟାଇ ଁରିଫମୟାଟ ପରିଚୟାଳିତ ଯୟାନ 
ଏବଂ ମୟାଇନ ଚିହ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର

ନଗେ ବହିୀନ ଜେଣଜନଣ ପାଇ ଁବୁଲାବକିାଳୀଙୁ୍କ ତାଲିମ

ଫଦଶଫର ଷ୍ୟାଟ୍ଷ ଅପ ୍ଇଫକୟା ସିଷ୍ମକୁ ଶକି୍ଶୟାଳୀ କରିବୟା ପୟାଇ ଁଷ୍ୟାଟ୍ଷଅପ 
ମଳୂପୟାଣ୍ ି ଫଯୟାଗୟାଇ ଫଦବୟାକୁ ଗତ ଜୟାନୁୟୟାରୀ 16 ତୟାରିଖ ଦିନ 

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ ଫରୟାରଣୟା କରିଛ୍ି ।
ପ୍ରୟାରମ୍ଭ-ଷ୍ୟାଟ୍ଷଅପ ଇଣି୍ଡଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନୟାଲ ସମି୍ଳନୀ’ ସମୟଫର ଷ୍ୟାଟ୍ଷଅପ 
ଇଣି୍ଡଆ ପୟାଇ ଁମଳୂପୟାଣ୍ ିହଜୟାର ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ଫଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯିବୟା ଫରୟାରଣୟା 
କରି ଏ ଫକ୍ତ୍ରଫର ପୟାଣ୍ରି ଅଭୟାବ ରହିବ 
ନୟାହି ଁଫବୟାଲି ଫସ କହିଛ୍ି । ଗ୍ୟାଫରଂଟର 
ମୟାନଙ୍କ ମୟାଧ୍ୟମଫର ସରକୟାର ଷ୍ୟାଟ୍ଷଅପ 
ପୟାଇ ଁପୟାଣ୍ ି ବୃଦି୍ଫର ସହୟାୟତୟା କରିଫବ । 
‘ଯବୁଫଗୟାଷୀ୍ମୟାନଙ୍କର, ଯବୁଫଗୟାଷୀ୍ମୟାନଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା ଏବଂ ଯବୁଫଗୟାଷୀ୍ମୟାନଙ୍କ 
ପୟାଇ’ଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭିତି୍କରି ଭୟାରତ ଷ୍ୟାଟ୍ଷଅପ ଇଫକୟାସିଷ୍ମ ଦିଗଫର ଆଫଗଇ 
ଚୟାଲିଛି । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛ୍ି ଫଯ, ଆସ୍ୟା 6 ବର୍ଷ ପୟାଇ ଁ
ଆମକୁ ଲକ୍୍ ସି୍ର କରିବୟାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଲକ୍୍ ହି ଁ ଆମର ଷ୍ୟାଟ୍ଷଅପ । 
ଭବିର୍ତ ବିଶ୍ର ଫବୈରୟିକ ଜ୍ୟାନ ଫକୌଶଳକୁ ଫନତୃତ୍ୱ ଫଦବୟା ପୟାଇ ଁ ଏହୟା 
ନିତୟା୍ ଆବଶ୍କ ଫବୟାଲି ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛ୍ି ।

ଷ୍ୟାଟ୍ଷ ଅପ ଇଣି୍ଡଆ ପୟାଇ ଁହଜୟାର ଫକୟାଟିର ମଳୂପୟାଣ୍ି

ବୁଲୟା ବିକୟାଳୀମୟାନଙୁ୍କ ନଗଦ ବିହୀନ ଫଦଣଫନଣ ପୟାଇ ଁପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ.ଭି.ଏ 
ନିଧ ି ଅଧୀନଫର ତୟାଲିମ ଫଦବୟା ଅଭିଯୟାନ ଆରମ୍ଭ ଫହୟାଇଛି । ଏହ ି

ଫଦଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯୟାନ ଚଳିତବର୍ଷ ଜୟାନୁୟୟାରୀ 4ତୟାରିଖରୁ 22ତୟାରିଖ ପଯ୍୍ଷ ୍ 
ଚୟାଲିଥଲିୟା । ଏଥଫିର ବୁଲୟା ବିକୟାଳିମୟାନଙୁ୍କ ଏହି ବ୍ବସ୍ୟାର ଉପକୟାରିତୟା ସମ୍ପକ୍ଷଫର 
ବୁଝୟାଇ ଦିଆଯୟାଇଥଲିୟା । ଏହି ବ୍ବସ୍ୟାଫର ଆଥ୍ଣିକ ଫଦଣଫନଣ କରିଫଲ ମୟାସକୁ 
ଫପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ରୟାଶଭିୟାବଫର 100ଟଙ୍କୟା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ । ବହୁଳ ଭୟାବଫର ନଗଦ 
ବିହୀନ ଫଦଣଫନଣ କରୁଥବିୟା ବ୍ବସୟାୟୀଙୁ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କଗଡିୁକ ସହଜଫର ଋଣ 
ଫଦଫବ ଫବୟାଲି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ରୁ ସଚୂନୟା ଦିଆଯୟାଇଛି । ଏହି ଫଯୟାଜନୟାଫର 
ବୁଲୟାବିକୟାଳୀଙୁ୍କ 10ହଜୟାର ପଯ୍୍ଷ ୍ ଟଙ୍କୟାର ଋଣ ଚଳ୍ି ପଞିୁ୍ଭୟାବଫର ଏହ ି
ଫଯୟାଜନୟା ଅଧୀନଫର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏଥଫିର 50ଲକ୍ ବୁଲୟା ବିକୟାଳୀ ଲୟାଭବୟାନ 
ଫହଫବ ଫବୟାଲି  ଲକ୍୍ ରଖୟାଯୟାଇଛି । ଏହି ଫକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫଯୟାଜନୟାଫର ସଧୁ, ରିହୟାତି 
ଏବଂ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଫଦୟାକୟାନୀମୟାନଙ୍କ ଆକୟାଉଂଟକୁ ଆସିଯିବ ଫବୟାଲି ଇଣି୍ଡଆନ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକୟାଶ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପକ୍ଷଫର ଅଧକି ଜୟାଣବିୟାକୁ ସ୍ୟାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ 
ଫଯୟାଗୟାଫଯୟାଗ କରିବୟାକୁ ଅନୁଫରୟାଧ କରୟାଯୟାଇଛି ।
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ଖଦୀ ଏବଂ ଗ୍ୟାଫମୟାଫଦ୍ୟାଗ କମିଶନ ‘ଖଦୀ ପ୍ରୟାକୃତିକ 
ରଙ୍ଗ’ (paint) ବଜୟାରକୁ ଛୟାଡିଛି । ଫଗୟାବରରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 

ପରିଫବଶ ଅନୁକୂଳ ଏହ ିରଙ୍ଗ ଫଦଶଫର ପ୍ରଥମକରି ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ଫହୟାଇଛି । ଏ ଫକ୍ତ୍ରଫର ଏହୟା ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ୟାବନ। ଏହୟା 
ବିରୟାକ୍ ପଦୟାଥ୍ଷ ବିହୀନ, େିମ୍ପି ଏବଂ ଜୀବୟାଣ ୁ ନିଫରୟାଧକ 
ଗଣୁ ସମ୍ପନ୍ନ । ଏହ ି ରଙ୍ଗ ସୀସୟା, ପୟାରଦ, ଫ୍ୟାମିୟମ, 
ଶଙୁ୍ଆବିର, କୟାଡମିୟମ ଭଳି ଗରୁୁଧୟାତୁ ବିହୀନ । ଏହ ି
ଗନ୍ହୀନ ରଙ୍ଗକୁ  ବୁ୍ଫରୟା ଅେ ଇଣି୍ଡଆନ ଷ୍ୟାଣ୍ଡୟାଡ୍ଷସ 
ପ୍ରମୟାଣତି କରିଛି। ଡିସ ୍ଫଟମ୍ପର ଏବଂ ୍ ଲୟାଷି୍କ ଇମଲସନ 
ଭୟାବଫର ଦୁଇପ୍ରକୟାରର ଖଦୀ ପ୍ରୟାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ମିଳଛିୁ ।  

ଡିସ ୍ଫଟମ୍ପର ଲିଟର ପ୍ରତି 120ଟଙ୍କୟା ଏବଂ ଇମଲସନ 
ଲିଟର ପ୍ରତି 225ଟଙ୍କୟା ଦରଫର ବି୍ି ଫହଉଛି ।

ଜେଶଜର ପ୍ରର୍ମ କରି ଖେୀ ଗ୍ାଜମାଜେ୍ାଗ କମିଶନ ଜଗାବର- ପ୍ରସୁ୍ତତ ପରିଜବଶ ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗ ବୋରରକୁ ଛାଡିଲା

ଗୁଜରୟାଟ ସି୍ତ ଶ୍ୀ ଫସୟାମନୟାଥ ଟ୍ରଷ୍ର ପରବତ୍୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ଭୟାବଫର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ ନିବ୍ଷୟାଚିତ 

ଫହୟାଇଛ୍ି। ଟ୍ରଷ୍ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଆସ୍ୟା ସମୟଫର ଦିଗ ୍ଦଶ୍ଷନ 
ଫଦବୟା ପୟାଇ ଁ ମଫନୟାନୟନ କରିଛି । ଗତ 2020 ଅଫକ୍ଟୟାବର 
ମୟାସଫର ଫକସଭୁୟାଇ ପଫଟଲଙ୍କ ଫଦହୟା୍ ପଫର ଏହି ପଦବୀଟି 
ଶନୂ୍ ଥଲିୟା। ଏହି ଅବସରଫର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶୟା ବ୍କ୍ କରି 
କହିଛ୍ି ଫଯ, ଭିତି୍ଭୂମି ଗଠନ, ଦଶ୍ଷନୟାଥ୍ଷୀଙୁ୍କ ଆଶ୍ୟ ଫଦବୟା ଓ 
ମଫନୟାରଞ୍ନ ଆଦି ଫକ୍ତ୍ରଫର ଫଦଶଫର ଏହି ଐତିହ୍ ସ୍ଳୀ 
ସହିତ ତୀଥ୍ଷଯୟାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଫଯୟାଗ ସ୍ୟାପନ ଆଦିଫର ଟ୍ରଷ୍ ଏଣକିି 
ଆହୁରି ଉତ୍ମ ଫସବୟା ଫଯୟାଗୟାଇବ । ଶ୍ୀ ଫସୟାମନୟାଥ ଟ୍ରଷ୍ର ମଖୁ୍ 
ତଥୟା ଫଚୟୟାରମ୍ୟାନ ପଦବୀଫର ଫମୟାରୟାରଜୀ ଫଦଶୟାଇଙ୍କ ପଫର 
ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ ଫହଉଛ୍ି ଦି୍ତୀୟ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଫର 
8ଜଣ ସଦସ୍ ରହିଛ୍ି । ଫସମୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଫର ସ୍ରୟାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅମିତ ଶୟାହୟା, ପବୂ୍ଷତନ ଉପପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ.ଫକ. ଆଡଭୟାନୀ, 
ହର୍ଷବଦ୍୍ଷନ ନିଓଟିଆ ଓ  ଫଜଡି ପରମୟାର ରହିଛ୍ି ।        

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ଜସାମନାର୍ ରେଷ୍ଟର 
ଅଧ୍ୟକ୍ ନଯିକୁ୍

ସଡକ ପରିବହନ ଏବଂ ରୟାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣୟାଳୟ ଗତ 
ଜୟାନୁୟୟାରୀ 8ତୟାରିଖ ପଯ୍୍ଷ ୍ ସରିଥବିୟା ସପ୍ୟାହଫର 

534କିଫଲୟାମିଟର ଜୟାତୀୟ ରୟାଜପଥ ନିମ୍ଷୟାଣ କରି ଏକ ଫରକଡ୍ଷ 
ସଷିୃ୍ କରିଛି । ଏହୟାେଳଫର ବତ୍୍ଷମୟାନ ଫଦୈନିକ 76 କିଫଲୟାମିଟର 
ଜୟାତୀୟ ରୟାଜପଥ ନିମ୍ଷୟାଣ କରୟାଯୟାଉଛି। ଚଳିତ 2020-21 
ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷର ଏପି୍ରଲ ଠୟାରୁ 20921 ଜୟାନୁୟୟାରୀ 15ତୟାରିଖ 
ମଧ୍ୟଫର 8ହଜୟାର 169କିଫଲୟାମିଟର ଜୟାତୀୟ ରୟାଜପଥ 
ନିମ୍ଣିତ ଫହୟାଇଛି। ଏଥରୁି ଜଣୟାଯୟାଇଛି ଫଯ, ଦିନକୁ ହୟାରୟାହୟାରି 
28.16 କିଫଲୟାମିଟର  ଜୟାତୀୟ ରୟାଜପଥ ନିମ୍ଷୟାଣ କରୟାଯୟାଉଛି। 
ଏହଭିଳି ଦ୍ରୁତଗତିଫର ନିମ୍ଷୟାଣ କୟାଯ୍୍ଷ କୁ ଫନଇ 2021ମୟାର୍୍ଷ 
31ସଦୁ୍ୟା 11ହଜୟାର କିଫଲୟାମିଟର ରୟାସ୍ତୟା ନିମ୍ଷୟାଣ ଲକ୍୍ ଅତି୍ମ 
କରୟାଯୟାଇପୟାରିବ  ଫବୟାଲି ମନ୍ତ୍ରଣୟାଳୟ ଆଶୟା କରୁଛି । ଗତବର୍ଷ 
ଏହ ି ସମୟ ମଧ୍ୟଫର 7ହଜୟାର 573 କିଫଲୟାମିଟର ଜୟାତୀୟ 
ରୟାଜପଥ ନିମ୍ଣିତ ଫହୟାଇଥଲିୟା । ଏହୟା ଫଦୈନିକ ହୟାରୟାହୟାରି 26.11 
କିଫଲୟାମିଟର ରୟାସ୍ତୟା ନିମ୍ଷୟାଣ ଥଲିୟା ।  

ଜେୈନକି 76 କିଜଲାମିଟର 
ରାେପର୍ ନମି୍ଷାଣର ଜରକଡ୍ଷ
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ରବିନ୍ଦ୍ରନୟାଥ ଠୟାକୁର

ଗରୁୁଜେବଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏକ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଳି
ରବୀନ୍ଦ୍ରନୟାଥ ଠୟାକୁର ବୟା ‘ଗରୁୁଫଦବ’ 
ଫକବଳ ଜଫଣ କବି କିମୟ୍ା ଫଲଖକ 
ନୁହ୍ି, ବରଂ ଜଫଣ ସଙ୍ଗୀତଜ୍, 
ଦୟାଶ୍ଷନିକ ଓ ଚିତ୍ରକର। ତୟାଙ୍କର 
କବିତୟା ଓ ପଦ୍ୟାବଳୀଗଡ଼ିୁକ  ଏଫତ 
ଫଲୟାକପି୍ରୟ ଫଯ ଦୁଇଟି ରୟାଷ୍ଟ୍ର-ଭୟାରତ 
ଓ ବୟାଂଲୟାଫଦଶ ଏହୟାକୁ ଫସମୟାନଙ୍କର 
ଜୟାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭୟାଫବ ଗ୍ହଣ 
କରିଛ୍ି। ଭୟାରତର ‘ଜନ ଗଣ 
ମନ’ ଏବଂ ବୟାଂଲୟାଫଦଶର ‘ଆମୟାର 
ଫସୟାନୟାର ବୟାଂଲୟା’, ଉଭୟକୁ ତୟାଙ୍କ 
ସଙ୍ଗୀତରୁ ଉଦୃ୍ତ କରୟାଯୟାଇଛି।

ରବିନ୍ଦ୍ରନୟାଥ ଠୟାକୁର 1861 ମସିହୟା ଫମ 7 ତୟାରିଖଫର 
ଫକୟାଲକୟାତୟାର ଫଯୟାରୟାସଫଙ୍କୟା ମୟାନସନଫର ବିଶଷି୍ 
ସମୟାଜ ସଂସ୍ୟାରକ ଫଦଫବନ୍ଦ୍ରନୟାଥ ଟୟାଫଗୟାର ଏବଂ 

ସୟାରଦୟା ଫଦବୀଙ୍କ ଫକୟାଳ ମଣ୍ଡନ କରି ଜନ ୍ମଗ୍ହଣ କରିଥଫିଲ। 
ଫସ ଜଫଣ ବହୁଜ୍ ବ୍କି୍ ଥଫିଲ କୃତି ଏଫବସଦୁ୍ୟା ଫଲୟାକମୟାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଭୟାବିତ କରୁଛି।
ବାଲ୍କାଳରୁ ସାହତି୍ ପ୍ରତ ିଜପ୍ରମ

ପିଲୟାଟି ଦିନରୁ କଳୟା ଓ ସୟାହତି୍ର ପରିଫବଶ ମଧ୍ୟଫର 
ରହବିୟାର ସଫୁଯୟାଗ ଠୟାକୁରଙୁ୍କ ମିଳିଥଲିୟା। ଫସ ଏପରି ଏକ 
ମୟାଫହୟାଲ ମଧ୍ୟଫର ବଢ଼ିଥଫିଲ ଫଯଉଠଁ ି ସୟାହତି୍ ପତି୍ରକୟା 
ପ୍ରକୟାଶତି ଫହଉଥଲିୟା, ସଙ୍ଗୀତ ଗୟାନ କରୟାଯୟାଉଥଲିୟା ଏବଂ 
ନୟାଟକ ପ୍ରଦଶ୍ଣିତ ଫହଉଥଲିୟା। ଫସ ମୟାତ୍ର ଆଠ ବର୍ଷର ବୟାଳକ 
ଫହୟାଇଥବିୟା ଫବଫଳ କବିତୟା ଫଲଖବିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥଫିଲ। 

ତୟାଙୁ୍କ ଫଯଫତଫବଫଳ 16 ବର୍ଷ ଫହୟାଇଥଲିୟା ଫସଫତଫବଳକୁ 
ଫସ ନିଜର କବିତୟା ସଙ୍କଳନ ଭୟାନୁସିଂହୟା ନୟାମଫର ପ୍ରକୟାଶତି 
କରିସୟାରିଥଫିଲ। ଆହୁରି ଫସ ନିଜ ନୟାମଫର କ୍ଦୁ୍ ଗଳ୍ପ 
ଏବଂ ନୟାଟକ ରଚନୟା ଆରମ୍ଭ କରିସୟାରିଥଫିଲ। 1878ଫର 
ବୟାରିଷ୍ର ଫହବୟାର ଲକ୍୍ ଫନଇ ଠୟାକୁର ଇଂଲଣ୍ଡ ଯୟାତ୍ରୟା 
କରିଥଫିଲ। ଫତଫବ, 1880ଫର ଫସ ବିନୟା ଡିଗ୍ୀଫର 
ବଙ୍ଗକୁ ଫେରିଆସିଥଫିଲ ଏବଂ ଫଲଖୟାଫଲଖ ି ଆରମ୍ଭ 
କରି ଫଦଇଥଫିଲ। ଏହି ସମୟ ଫବଳକୁ ଫସ ବଙ୍ଗଳୟା ଓ 
ୟୁଫରୟାପୀୟ ସୟାହିତ୍ର ଉପୟାଦୟାନକୁ ମିଶୟାଇ ସୟାହିତ୍ 
କୃତି ରଚନୟା ଆରମ୍ଭ କରିସୟାରିଥଫିଲ। ଡିଫସମର୍ 22, 
1901ଫର ଫସ ବ୍ରହ୍ମଚୟାଯ୍ଷ୍ୟାଶ୍ମ ନୟାମଫର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 
ପ୍ରତିଷୟ୍ା କଫଲ ଯୟାହୟା ପରବତ୍୍ଷୀ ସମୟଫର ଶୟା୍ି ନିଫକତନ 
ନୟାମଫର ପ୍ରସିଦ୍ ଫହଲୟା। 1921ଫର ଫସ ବିଶ ୍ବ ଭୟାରତୀ 
ବିଶ ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷୟ୍ା କଫଲ।

ଆବିଭ୍ଷୟାବ : ଫମ 7, 1861 ତିଫରୟାଧୟାନ : ଅଗଷ୍ 7, 1941
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ରାରତର ବହୁମଖୁୀ ସାହତିି୍ କ
କଳୟା ଓ ସୟାହତି୍ର ଏମିତି ଫକୌଣସି ଅଙ୍ଗ ନୟାହି ଁ ଯୟାହୟା 

ଠୟାକୁରଙ୍କ ଠୟାରୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ ଫହୟାଇ ରହଛିି। ସଙ୍ଗୀତ, କବିତୟା, 
ଉପନ୍ୟାସ, କୟାହୟାଣୀ, ନୟାଟକ, ମତୂ୍୍ଣିକଳୟା, ଚିତ୍ରକଳୟା, ଏ 
ସମସ୍ତ ଫକ୍ତ୍ରଫର ଠୟାକୁରଙ୍କର ବିଶ ୍ବପ୍ରସିଦ୍ କୃତି ରହଛିି। ଫସ 
ଅଫନକଗଡ଼ିୁଏ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନୟା କରିଛ୍ି ଫସଗଡ଼ିୁକ ମଧ୍ୟରୁ 
ପ୍ରସିଦ୍ ଫହଉଛି- ଫଗୟାରୟା, ରଫର-ବୟାଏଫର, ଫଶଫରର କବିତୟା 
ଏବଂ ଫଯୟାଗୟାଫଯୟାଗ। ଏପରିକି ଫସ ଇଂରୟାଜୀ ଭୟାରୟାଫର 
ଅଫନକଗଡ଼ିୁଏ ପସୁ୍ତକ ଅନୁବୟାଦ କରିଥଫିଲ। ତୟାଙ୍କର ଏହ ି
ଅନୁବୟାଦ ଫଯୟାଗ ୁ ପୟାଶ୍ଚୟାତ୍ ଜଗତଫର ତୟାଙ୍କର ପ୍ରସିଦି୍ ଆଣ ି
ଫଦଇଥଲିୟା। ଗୀତୟାଞ୍ଳି ପ୍ରକୟାଶ ପୟାଇବୟା ପଫର ବିଶ ୍ବସ୍ତରଫର 
ତୟାଙ୍କର ପ୍ରସିଦି୍ ଆହୁରି ବୃଦି୍ ପୟାଇଲୟା। ଫସ ପୟାଖୟାପୟାକି 2,230ଟି 
ସଙ୍ଗୀତ ରଚନୟା କରିଥଫିଲ, ଫଯଉଗଁଡ଼ିୁକ ଏଫବ ରବିନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ 
ନୟାମଫର ପରିଚିତ।
ବ୍ଟିିଶଙ୍କ ବଜିରାଧଜର ଅସ୍ତ୍ର ରାଜବ ସାହତି୍ 
କତୃରି ଉପଜଯାଗ

ଭୟାରତର ତତ୍ୟାଳୀନ ଭୟାଇସରଏ ଲଡ୍ଷ କଜ୍ଷନ ଫଯଫତଫବଫଳ 
ବଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ଭୟାଗଫର ବିଭକ୍ କରିବୟାକୁ ଫରୟାରଣୟା କଫଲ, 

ଠୟାକୁର ତୟାଙ୍କ ସୟାହତି୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭୟାଫବ ଉପଫଯୟାଗ କରିଥଫିଲ। 
ଫସ କବିତୟା ଏବଂ ସୟାହତି୍ କୃତି ମୟାଧ୍ୟମଫର ବି୍ରଟିଶ ଶୟାସନର 
ଏହ ି ରଣୃ୍ କୟାଯ୍୍ଷ କୁ ପଦୟାଫର ପକୟାଇ ଫଦଇଥଫିଲ। 
ଜୟାଲିଆନୟାଓବ୍ୟାଲୟାବୟାଗ ଗଣହତ୍ୟା ବିଫରୟାଧଫର “ପ୍ରତୀକୟାତ୍ମକ 
ପ୍ରତିବୟାଦ ସ ୍ବରୂପ” ଫସ ବି୍ରଟିଶ ନୟାଇଟହୁଡ ଉପୟାଧକୁି ଫେରୟାଇ 
ଫଦଇଥଫିଲ।

ବଶି-୍ରାରତୀ ବଶିବ୍େି୍ାଳୟର ଶତବାରଥିକୀ 
ସମାଜରାହ ପାଳିଲା ରାରତ

ଭୟାରତ ବିଶ ୍ବ ଭୟାରତୀ ବିଶ ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତୟାବୟାର୍ଣିକୀ 
ପୟାଳନ କରିବୟା ଉପଲଫକ୍ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ 
ଠୟାକୁରଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି କହିଥଫିଲ, “ଫବଦରୁ ବିଫବକୟାନନ୍ଦଙ୍କ 
ପଯ୍୍ଷ ୍ ପ୍ରବୟାହିତ ଫହୟାଇଥବିୟା ଭୟାରତୀୟ ବିଚୟାରଧୟାରୟା ମଧ୍ୟ 
ଗରୁୁଫଦବଙ୍କ ଜୟାତୀୟତୟାବୟାଦଫର ପ୍ରକଟିତ ଫହୟାଇଥଲିୟା। 
ଏହି ଧୟାରୟା ଫକବଳ ଅ୍ବ୍ଷୟାହୀ ନଥଲିୟା; ଏହୟା ଭୟାରତକୁ 
ବିଶ ୍ବର ଅନ୍ ରୟାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ିୁକ ଠୟାରୁ ପଥୃକ କରିବୟାକୁ ଉଦି୍ଷ୍ 
ନଥଲିୟା। ତୟାଙ୍କର ବିଚୟାର ଥଲିୟା, ଭୟାରତଫର ଯୟାହୟା ଫଶ୍ଷ ୍
ଫସଥରୁି ବିଶ ୍ବ ଉପକୃତ ଫହଉ ଏବଂ ବିଶ ୍ବଫର ଥବିୟା ସବୁ ଭଲ 
କଥୟା ଭୟାରତ ଶକି୍ୟାଲୟାଭ କରୁ।

ମୁ ଁଜଶାଇର୍ଲିି ଏବଂ ସପ୍ ୍ନ ଜେଖଲିି ଜଯ େୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ର୍ଲିା।
ମୁ ଁଉଠଲିି ଏବଂ ଜେଖଲିି ଜଯ ଜସବା ହି ଁେୀବନ ର୍ଲିା।

ମୁ ଁକାମ କଲି ଏବଂ ୋରି ରଖଲିି,
ଜସବା ହି ଁଆନନ୍ଦ ର୍ଲିା
-ରବୀନ୍ଦ୍ରନାର୍ ଠାକୁର

‘ଗରୁୁଜେବ’ ଏବଂ ତାଙ୍କର ‘ମହାତ୍ମା’
ଠୟାକୁର ଫସହ ିସମସୟାମୟିକ ବିଶଷି୍ ବ୍କି୍ ଥଫିଲ ଯିଏକି ‘ମହୟାତ୍ମୟା’ 
ନୟାମଫର ଏମ ଫକ ଗୟାନ୍ୀଙୁ୍କ ସଫମୟ୍ାଧତି କରିଥଫିଲ। ଗୟାନ୍ୀଜୀ ମଧ୍ୟ 
ତୟାଙୁ୍କ ଗରୁୁଫଦବ ନୟାମଫର ସଫମୟ୍ାଧତି କରିଥଫିଲ। ଦୁଫହ ଁପରସ୍ପରକୁ 
ସୟାକ୍ୟାତ କରିବୟା ପବୂ୍ଷରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଫର ଆଫପୟାସ ସମ୍ୟାନଫବୟାଧ 
ରହଥିଲିୟା। ଫସମୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଫର ବିଚୟାରଗତ ମତପୟାଥ୍ଷକ୍ ରହଥିବିୟା 
ସମ୍ପକ୍ଷଫର ଉଭୟ ହୃଦଫବୟାଧ କରିବୟା ପଫର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି 
ସମ୍ୟାନଫବୟାଧ ପବୂ୍ଷ ଭଳି ଜୟାରି ରହଥିଲିୟା। ଫସମୟାଫନ ପରସ୍ପରର 
ସମୟାଫଲୟାଚନୟାକୁ ସକୟାରୟାତ୍ମକ ଭୟାଫବ ଗ୍ହଣ କରିଥଫିଲ।

ଜନାଜବଲ ପରୁସ୍ାର େତିବିାଜର 
ପ୍ରର୍ମ ଅଣ-ୟୁଜରାପୀୟ
‘ଗରୁୁଫଦବ’ ବଙ୍ଗଳୟା ସୟାହତି୍ ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନୂଆ ରୂପ 
ଫଦଇଥଫିଲ। ଫସ ମଧ୍ୟ ପୟାଶ୍ଚୟାତ୍ଫର ଭୟାରତୀୟ ସମଦିୃ୍ 
ସୟାଂସ୍ତିୃକ ପରମ୍ପରୟାକୁ ପରିଚିତ କରୟାଇପୟାରିଥଫିଲ। 
1913ଫର ଫସ ପ୍ରଥମ ଅଣ-ୟୁଫରୟାପୀୟ ଭୟାଫବ ସୟାହତି୍ଫର 
ଫନୟାଫବଲ ପରୁସ୍ୟାର ହୟାସଲ କରିଥଫିଲ। ବିଂଶ ଶତୟାବ୍ୀର 
ମହୟାନତମ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତମ ଡବ୍ଲୁବି ଫୟଟ ୍ସ, ଫସହ ି
ଫଲୟାକମୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଫର ଜଫଣ ଥଫିଲ ଯିଏକି ଠୟାକୁରଙ୍କ 
‘ଗୀତୟାଞ୍ଳି’ର ଉର୍ପ୍ରଶଂସୟା କରିଥଫିଲ। ଭୟାରତର ଜୟାତୀୟ 
ସଙ୍ଗୀତ ‘ଜନ ଗଣ ମନ’ ତୟାଙ୍କର କୟାବ୍ ‘ଭୟାରତ ଭୟାଗ୍ 
ବିଧୟାତୟା’ରୁ ଊଦୃ୍ତ ଫହୟାଇଛି। ଅନ୍ପକ୍ଫର ବୟାଂଲୟାଫଦଶର 
ଜୟାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ‘ଆମୟାର ଫସୟାନୟାର ବୟାଂଲୟା’ ଫସହ ି
ନୟାମଫର ଥବିୟା ତୟାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତରୁ ନିଆଯୟାଇଛି। 
ଶ୍ୀଲଙ୍କୟାର ଜୟାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ - ‘ଶ୍ୀଲଙ୍କୟା ମୟାତୟା’ ଉପଫର 
ମଧ୍ୟ ତୟାଙ୍କର ପ୍ରଭୟାବ ରହିଛି। ତୟାଙ୍କର ଶରି୍ମୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
ଅନ୍ତମ ଆନନ୍ଦ ସମରକୁନ ଏହି ଜୟାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର 
ରଚନୟା ଓ ସ ୍ବର ସଂଫଯୟାଜନୟା କରିଥଫିଲ।



ବଫଜଟ ଫଦଶର ପ୍ରତି ଫକ୍ତ୍ର 
ସଂପକ୍ଷଫର ସଚୂୀତ କଫର, 
ଅଥ୍ଷୟାତ୍ , ସୟାମଗି୍କ ବିକୟାଶ 

କଥୟା କଫହ । ବିଫଶର କରି 
ମୁ ଁଏଥପିୟାଇ ଁଖସିୁ ଫଯ ଏହ ି

ବଫଜଟଫର ଦକି୍ଣ, ଉତ୍ର- 
ପବୂ୍ଷୟାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ର 

ଫକ୍ତ୍ରର ଫଲହ – ଲଦୟାଖର 
ବିକୟାଶ ଉପଫର ସ୍ତନ୍ତ୍ର 

ଭୟାଫବ ଧ୍ୟୟାନ ଦିଆଯୟାଇଛି । 
ବଫଜଟଫର ତଟୀୟ ରୟାଜ୍ 
ଯଥୟା ତୟାମିଲ ନୟାଡ଼ୁ, ଫକରଳ 
ଓ ପଶି୍ଚମ ବଙ୍ଗ ଭଳି ରୟାଜ୍କୁ 
ବ୍ବସୟାୟିକ ଶକି୍ଫକନ୍ଦ୍ରଫର 
ପରିଣତ କରିବୟା ଦିଗଫର 
ବିଫଶର ପଦଫକ୍ପ ଗ୍ହଣ 
କରୟାଯୟାଇଛି।  ଆସୟାମ 
ଭଳି ଉତ୍ର ପବୂ୍ଷୟାଞ୍ଚଳ 

ରୟାଜ୍ଗଡ଼ିୁକର ଏପଯ୍୍ଷ ୍ 
ଅନୟାବିଷ୍ତୃ ସୟାମଥ୍୍ଷ କୁ 

ଉପଫଯୟାଗ କରିବୟା ଦିଗଫର 
ମଧ୍ୟ ଏହି ବଫଜଟ ସହୟାୟକ 

ଫହବ ।

-ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ
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ନୂତନ ରାରତ    ପାଇ ଁବଜେଟ
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2021-22 ବର୍ଷର ସୟାଧୟାରଣ ବଫଜଟଫର ସମୟାଜର ପ୍ରଫତ୍କ ବଗ୍ଷଙ୍କ ନିମଫ୍ କିଛି ନୟା କିଛି 
ସବୁିଧୟା ରହଛିି । ଏହ ିବଫଜଟ ବିକୟାଶକୁ ଫପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ପ୍ରଦୟାନ କରିବ । ଏଥଫିର ସରକୟାରଙ୍କ 
ଦୀର୍ଷକୟାଳୀନ ଫଯୟାଜନୟା ପ୍ରତିେଳିତ ଫହୟାଇଛି। ଫଦଶକୁ ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଷରଶୀଳ କରିବୟା ନିମଫ୍ 

ଆତ୍ମବିଶ୍ୟାସ ଫଯୟାଗୟାଇବୟା ଦିଗଫର ଏହ ିବଫଜଟ ଏକ ପ୍ରତିଫରଧକ ଟିକୟା ରୂଫପ କୟାଯ୍୍ଷ  କରିବ ।

ଏହୟା ଏପରି ଏକ ବଫଜଟ ଫଯଉଥଁଫିର ଆଶୟା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୟାସ ରହଛିି ଏବଂ 
ଫଦଶର ସମସ୍ତ ବଗ୍ଷଙୁ୍କ ସୟାମିଲ କରୟାଯୟାଇଛି । ଏହ ିବଫଜଟ ଭୟାରତକୁ 
ଆତ୍ମବିଶ୍ୟାସ ଭରୟା ଏବଂ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷୀଶୀଳ କରିବୟା ନିମଫ୍ ଏକ ବ୍ ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ 
ଫବୟାଲି କୁହୟାଯୟାଇପୟାଫର । ଏହ ିବଫଜଟଫର ଫରୟାରଣୟା କରୟାଯୟାଇଥବିୟା 

ପ୍ରସ୍ତୟାବଗଡ଼ିୁକ ମଧ୍ୟଫର ପ୍ରଥଫମ ରୟାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିବଦ୍ତୟାକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବୟା ସହତି 
କୃରକମୟାନଙ୍କ ଉପୟାଜ୍ଷନ ଦି୍ଗଣୁତି କରୟାଯିବୟା, ସଦୃୁଢ଼ ଭିତି୍ଭୂମି, ସସୁ୍ ଭୟାରତ, 
ସଶୁୟାସନ ଯବୁକମୟାନଙ୍କ ନିମଫ୍ ପଯ୍୍ଷ ୟାପ୍ ସଫୁଯୟାଗ ସଷିୃ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପୟାଇ ଁଶକି୍ୟା, 
ମହଳିୟା ସଶକି୍କରଣ ଏବଂ ସମୟାଫବଶୀ ବିକୟାଶର ସଫୁଯୟାଗ ତଥୟା ଅନ୍ୟାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଭରପରୂ ରହଛିି ।
ନୂତନ ଦଶନି୍ର ଏହୟା ଫହଉଛି ପ୍ରଥମ ବଫଜଟ ଯୟାହୟାକୁ ଏଥପିୟାଇ ଁ ଐତିହୟାସିକ 
ଫବୟାଲି ବିଫବଚନୟା କରୟାଯୟାଉଛି କୟାରଣ ଏହୟା ଫହଉଛି ଫଦଶର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟୟାଲ 
ବଫଜଟ । ରୟାଜସ୍ ସଂଗ୍ହ ନିମଫ୍ ଏହ ିବଫଜଟଫର ସରକୟାର ସୟାଧୟାରଣ ଫଲୟାକଙ୍କ 
ଉପଫର ଫକୌଣସି ପ୍ରକୟାର ଟିକସ ଫବୟାଝ ଲଦି ନୟାହୟା୍ି । ବରଂ ଏହୟା ରଣନୀତିକ 
ବିନିଫବଶ ପୟାଇ ଁସିଦ୍ୟା୍ ଗ୍ହଣ କରିଛି ଏବଂ ରୟାଜସ୍ ସମଳ୍ ସଂଗ୍ହର ଅନ୍ୟାନ୍ 
ମୟାଗ୍ଷ ଆପଣୟାଇଛି । ଫଦଶର ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୟା ଉପଫର କଫରୟାନୟା ମହୟାମୟାରୀ ବ୍ୟାପକ 
କୁପ୍ରଭୟାବ ପକୟାଇଥବିୟା ଦୃଷି୍ରୁ ଏହୟା କରିବୟା ସରକୟାରଙ୍କ ସକୟାଫଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜଟିଳ 
ପରିସି୍ତି ସଷିୃ୍ କରିଥଲିୟା ।  ସରକୟାର ତୟାଙ୍କର ଦୀର୍ଷକୟାଳୀନ ଫଯୟାଜନୟା ଏବଂ 
ଜନଭୟାଗୀଦୟାରି ସହତି ଏଭଳି ସଂକଟକୁ ସଫୁଯୟାଗଫର ପରିଣତ କରିପୟାରିଛ୍ି । 
‘ସବକୟା ସୟାଥ, ସବକୟା ବିକୟାଶ’ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣୟାଇ ଏହ ିବଫଜଟ ପ୍ରସ୍ତୟାବକୁ ମଖୁ୍ତଃ 
ଛଅଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପଫର ଉପସ୍ୟାପନ କରୟାଯୟାଇଛି ।
ଫସଗଡ଼ିୁକ ଫହଲୟା, ସ୍ୟାସ୍୍ ଓ ନିରୟାମୟତୟା; ବୟାସ୍ତବ ଓ ଆଥ୍ଣିକ ପଞିୁ୍ ଓ ଭିତି୍ଭୂମି, 
ଆକୟାଂକ୍ୀ ଭୟାରତ ନିମଫ୍ ସମୟାଫବଶୀ ବିକୟାଶ; ମୟାନବ ପଂୁଜରି ପନୁଜ୍ଷୟାଗରଣ; 
ଅଭିନବତୟା ଏବଂ ଗଫବରଣୟା ଓ ବିକୟାଶ; ଏବଂ ସବ୍ଷନିମ ୍ନ ସରକୟାର ଓ ସବ୍ଷୟାଧକି 
ସଶୁୟାସନ ।
ସ୍ାସ୍୍ ଓ ନରିାମୟତା
ଏହୟା କହବିୟା ଅତୁ୍କି୍ ଫହବନୟାହି ଁଫଯ ଏହ ିବଫଜଟ ଫଦଶଫର ଏକ ସ୍ୟାସ୍୍ ବିପ୍ଳବ ଆଣବି 

ସ୍ାସ୍୍ ଏବଂ ରିତି୍ରୂମି 
ଜକ୍ତ୍ରଜର ଏହ ି
ବଜେଟଜର ସବ୍ଷକାଳୀନ 
ସବ୍ଷାଧକି ନଜିବଶ 
ନମିଜତେ ଜ�ାରଣା 
କରାଯାଇଛ ିଯାହାକ ି
ଆତ୍ମନରି୍ଷରତା ନମିଜତେ 
ପର୍ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ ।

2    21ବଫଜଟ
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ଯୟାହୟା ମୟାଧ୍ୟମଫର ଜନସୟାଧୟାରଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୟାସ୍୍ ଆବଶ୍କତୟା 
ପରୂଣ ଫହୟାଇପୟାରିବ । 2021-22 ବର୍ଷର ବଫଜଟଫର  ସ୍ୟାସ୍୍ 
ଏବଂ ନିରୟାମୟ ଫକ୍ତ୍ରଫର 137 ପ୍ରତିଶତ ନିଫବଶ ବୃଦି୍ 
କରୟାଯୟାଇଛି । ଏହ ି ଅଥ୍ଷ ପରିଣୟାମ ଫକବଳ ଫଲୟାକମୟାନଙୁ୍କ 
ଉପଯକୁ୍ ଚିକିତ୍ୟା ପ୍ରଦୟାନ ନିମଫ୍ ଉଦି୍ଷ୍ ନୁଫହ ଁ, ଅପରନ୍ତୁ ଏହୟା 
ଫଦଶର ପ୍ରୟାଥମିକ, ଫସଫକଣ୍ଡୟାରୀ ଏବଂ ଟସ୍ଣିଆରୀ ସ୍ୟାସ୍୍ ଫସବୟା 
ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିପୟାରିବ । ଏହୟା ଦ୍ୟାରୟା ବତ୍୍ଷମୟାନ ସ୍ିୟ ଥବିୟା 
ଜୟାତୀୟ ଅନୁଷୟ୍ାନମୟାନ ସଦୃୁଢ଼ ଫହବ ଏବଂ ନୂତନ ସ୍ୟାସ୍୍ଫସବୟା 
ଅନୁଷୟ୍ାନମୟାନ ସଷିୃ୍ କରୟାଯିବ ଯୟାହୟା େଳଫର ନୂତନ ତଥୟା ଆକସି୍ମକ 
ଭୟାଫବ ଫଦଖୟା ଫଦଉଥବିୟା ଫରୟାଗର ଚିହ୍ଟ ଏବଂ ଚିକ୍ି ତ୍ୟା ସବିୁଧୟା 
ମଧ୍ୟ କରୟାଯୟାଇପୟାରିବ ।  ଫକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା ପ୍ରୟାଫୟୟାଜତି 
‘ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ସ୍ସ୍ ଭୟାରତ ଫଯୟାଜନୟା’ ନିମଫ୍ 6 ବର୍ଷ 
ପୟାଇ ଁ 64,180 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ପଂୁଜ ି ପ୍ରୟାବଧୟାନ କରୟାଯୟାଇଛି। 
ଫପୌଷି୍କ ସୟାଧନ, ସ୍ୟାନ ପ୍ରସବ, ଆଉଟରିଚ୍  ଏବଂ ଏହୟାର 
ପରିଣୟାମକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବୟା ନିମଫ୍ ସରକୟାର ଫପୟାରଣ ଅଭିଯୟାନ 
2.0 ଆରମ୍ଭ କରିଫବ ।
ବକିାଶ ପାଇ ଁରିତି୍ରୂମି ନମି୍ଷାଣ
ଫଯଫକୌଣସି ପ୍ରକୟାର ବିକୟାଶ ନିମଫ୍ ଭିତି୍ଭୂମି ଫହଉଛି ତୟାହୟାର 
ମଳୂ ଆଧୟାର । ଏହ ିସତ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ସରକୟାର ଭିତି୍ଭୂମି 
ବିକୟାଶ ଉପଫର 2014 ମସିହୟା ଠୟାରୁ ପ୍ରୟାଧୟାନ୍ ଫଦଇ ଆସଛୁ୍ି 

ଏବଂ 2021-22 ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷର ବଫଜଟ ଏହୟାର ବ୍ତୀ୍ମ ନୁଫହ।ଁ 
ସରକୟାର ଏଥଫିର ସଡ଼କ ଭିତି୍ଭୂମିର ବିକୟାଶ ସକୟାଫଶ 1.18 
ଲକ୍ ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ପ୍ରୟାବଧୟାନ କରିଛ୍ି । ଆଥ୍ଣିକ କରିଫଡୟାର 
ନିମ୍ଷୟାଣ ପୟାଇ ଁମଧ୍ୟ ଫଯୟାଜନୟା କରୟାଯୟାଉଛି ଯଦ୍ୟାରୟା ତୟାମିଲ ନୟାଡ଼ୁ, 
ଫକରଳ, ପଶି୍ଚମ ବଙ୍ଗ ଓ ଆସୟାମ ତଥୟା ଅନ୍ୟାନ୍ ରୟାଜ୍ର ସଡ଼କ 
ଭିତି୍ଭୂମିକୁ ଆହୁରି ଅଧକି ଉନ୍ନତ କରୟାଯୟାଇପୟାରିବ । ଜୟାତୀୟ 
ଭିତି୍ଭୂମି ପୟାଇପଲୟାଇନ (ଏନଆଇପି)କୁ ଏଫବ 7,400ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 
ସଂପ୍ରସୟାରିତ କରୟାଯୟାଇଛି ।
ଯୟାତ୍ରୟାକୁ ଦ୍ରୁତତର ଏବଂ ସହଜସୟାଧ୍ୟ କରିବୟା ନିମଫ୍, ଭୟାରତୀୟ 

ଫଦଶର କୃରି ଫକ୍ତ୍ର, ଆମର କୃରକ, ଆମର ଗ୍ୟାମଗଡ଼ିୁକ ଫହଉଛ୍ି ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭୟାରତର ଆଧୟାର, ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୟାସପରୂ୍ଣ୍ଷ 
ଭୟାରତ । ଯଦି ଫସମୟାଫନ ସଦୃୁଢ଼ ରହଫିବ ଫତଫବ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭୟାରତ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ଫହୟାଇପୟାରିବ ।

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ

BUDGET 2021: RISE IN SENSEX
Opened Budget 

Speech 
starts 

Speech 
ends

Closed

46,617 46,875

47,333
48,600

ପ୍ରଥମ ଥର ପୟାଇ ଁଡିଜଟିୟାଲ ବଫଜଟ- ଫକନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ଷମନ୍ତ୍ରୀ ନିମ୍ଷଳୟା ସୀତୟାରମଣ ନୂତନ ଦଶନ୍ିର ପ୍ରଥମ ବଫଜଟ ଉପସ୍ୟାପନ କରିଛ୍ି ଏବଂ  ତୟାହୟା ପଣୁ ିଡିଜଟିୟାଲ ବଫଜଟ ଭୟାଫବ 
ଉପସ୍ୟାପନ କରୟାଯୟାଇଛି । ଫକୟାଭିଡ଼ 19 ସଂକଟ ପଷୃଭୂ୍ମିଫର ତୟାହୟା ଉପସ୍ୟାପନ କରୟାଯୟାଇଛି । ଚଳିତଥର ଫକୌଣସି ଛୟାପୟା ବଫଜଟ ପସୁ୍ତକ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୟାଯୟାଇନୟାହି ଁ।
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ଫରଳବୟାଇ ଭୟାରତ ପୟାଇ ଁଜୟାତୀୟ ଫରଳ ଫଯୟାଜନୟା- 2030 ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରୟାଯୟାଇଛି । 2030ମସିହୟା ସଦୁ୍ୟା ‘ଭବିର୍ତର ଆବଶ୍କତୟା 
ମକୁୟାବିଲୟାକ୍ମ’ ଏକ ଫଯୟାଜନୟା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଫହୟାଇଛି । ଆଗୟାମୀ ବର୍ଷ 
ବଫଜଟଫର ଫରଳବୟାଇ ନିମଫ୍ ଫରକଡ଼୍ଷ 1,10,055 ଫକୟାଟି 
ଟଙ୍କୟାର ବଫଜଟ ପ୍ରୟାବଧୟାନ କରୟାଯୟାଇଛି ଫଯଉଥଁରୁି 1,07,100 
ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର କ୍ୟାପିଟୟାଲ ପଂୁଜ ିବ୍ୟ କରୟାଯିବ । ଫଛୟାଟ ଫଛୟାଟ 
ସହରମୟାନଙ୍କଫର ଫମଫଟ୍ରୟା ଫରଳଫସବୟା ଆରମ୍ଭ କରୟାଯିବ ।
ସବୁଜ ଶକି୍ ଉପଫର ଅଧକି ଧ୍ୟୟାନ ଦିଆଯିବ । ଏହୟାର ଲକ୍୍ 
ଫହଉଛି ଆଗୟାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଫର 100ଟିରୁ ଅଧକି ସହରକୁ 
ପୟାଇପ ଫଯୟାଫଗ ବୟାସ୍ପ ଫଯୟାଗୟାଣ । ଏଥ ିସହତି, 2021-22 ଆଥ୍ଣିକ 
ବର୍ଷଫର ଏକ ବ୍ୟାପକ ‘ହୟାଇଫରେଫଜନ୍  ଶକି୍ ମିଶନ’ର ଶଭୁୟାରମ୍ଭ 
କରୟାଯିବ ।
ଭୟାରତକୁ ଏକ 5 ଟି୍ରଲିଅନ୍  ଡଲୟାର ଅଥ୍ଷନୀତିଫର ପରିଣତ 
କରିବୟା ସକୟାଫଶ ଫଦଶର ଉତ୍ୟାଦନ ଫକ୍ତ୍ରକୁ ନିରବଚ୍ିନ୍ନ ଭୟାଫବ 
ଦୁଇ ଅଙ୍କଫର ପରିଣତ କରିବୟାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଲକ୍୍ ହୟାସଲ 
କରିବୟା ନିମଫ୍, ଅଥ୍ଷମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀମତୀ ନିମ୍ଷଳୟା ସୀତୟାରମଣ 
13ଟି ଫକ୍ତ୍ର ସକୟାଫଶ ଉତ୍ୟାଦନ ଭିତି୍କ ଫପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ଫଯୟାଜନୟା 
ଫରୟାରଣୟା କରିଛ୍ି ।
ଏହୟା ଏକ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭୟାରତ ନିମ୍ଷୟାଣ ସହତି ଫଦଶକୁ ଫବୈଶ୍କି 
ସ୍ତରଫର ଏକ ଉତ୍ୟାଦନ ଫପଣ୍ସ୍ଳୀଫର ପରିଣତ କରୟାଯୟାଇପୟାରିବ। 
ଏଥପିୟାଇ ଁସରକୟାର ଆଗୟାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତଫର 1.97 ଲକ୍ ଫକୟାଟି 
ଟଙ୍କୟା ନିଫବଶ ସକୟାଫଶ ପ୍ରତିବଦ୍ତୟା ପ୍ରକଟ କରିଛ୍ି ।
ଗ୍ାମ, କୃରକ ଓ ଶ୍ମିକମାନଙ୍କ ସକାଜଶ ସମାଜବଶୀ ବକିାଶ
କୃରକ, ଶ୍ମିକ, ଗ୍ୟାମୟାଞ୍ଚଳ ଭୟାରତ, କୃରି ଏବଂ ତତ୍  ସଂ୍ୟା୍ 
କୟାଯ୍୍ଷ କଳୟାପ ସଂପକ୍ଷଫର ଏହ ି ବଫଜଟଫର ବିଫଶର ଭୟାଫବ 
ଉଫଲ୍ଖ ରହଛିି । କୃରି ଫକ୍ତ୍ରର ସମୟାଫବଶୀ ବିକୟାଶକୁ ସନିୁଶି୍ଚତ 
କରିବୟା ନିମଫ୍ 2022 ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷଫର କୃରି ଋଣ ଟୟାଫଗ୍ଷଟକୁ 
16.5 ଲକ୍ ଫକୟାଟିକୁ ବଢ଼ୟାଇ ଦିଆଯୟାଇଛି ।ଏଥଫିର ଫଗୟାପ୍ରଜନନ, 
ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ୟାଦନ ଏବଂ ମତ୍୍ଚୟାରକୁ ଋଣ ଫଯୟାଗୟାଣ ଉପଫର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛି । କୃରକମୟାନଙୁ୍କ ସହଜଫର ଋଣ ଫଯୟାଗୟାଣ 
ଏବଂ ବଜୟାର ସଦୃୁଢ଼ୀକରଣ ଉପଫର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାଧୟାନ୍ ଆଫରୟାପ 
କରୟାଯୟାଇଛି । ବଫଜଟଫର ଫଦଶର 1000ରୁ ଅଧକି ମଣି୍ଡକୁ ଇ-ନୟାମ 
ବ୍ବସ୍ୟା ସହତି ସମନ ୍ତି କରିବୟା ନିମଫ୍ ପ୍ରସ୍ତୟାବ ରହଛିି ଯଦ୍ୟାରୟା 
ଏଥଫିର ସ୍ଚ୍ତୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଫଯୟାଗୀତୟାମଳୂକ ମଫନୟାଭୟାବ ଜୟାଗ୍ତ 

ଫହୟାଇପୟାରିବ। ଫଦଶର ସମସ୍ତ ରୟାଜ୍ଙୁ୍କ ‘ସ୍ୟାମୀତ୍ୱ’ ଫଯୟାଜନୟାକୁ 
ସଂପ୍ରସୟାରଣ କରୟାଯିବୟା ନିମଫ୍ ସରକୟାର ସି୍ର କରିଛ୍ି । 
ପ୍ରବୟାସୀ ଓ ଶ୍ମିକମୟାନଙ୍କ ନିମଫ୍ ସରକୟାର ‘ଏକ ରୟାଷ୍ଟ୍ର, 
ଏକ ପଡ଼ିକୟାଡ଼୍ଷ’ ଫଯୟାଜନୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି ଯୟାହୟା ମୟାଧ୍ୟମଫର 
ହତିୟାଧକିୟାରୀମୟାଫନ ଫସମୟାନଙ୍କର ପଡ଼ି ଖୟାଦ୍ସୟାମଗ୍ୀ 
ଫଦଶର ଫଯଫକୌଣସି ସ୍ୟାନରୁ ଫନଇପୟାରିଫବ । ଫସହଭିଳି 
ଫଦଶଫର ଚୟାରିଟି ନୂତନ ଶ୍ମ ସଂହତିୟା ପ୍ରଣୀତ ଫହୟାଇଛି। 
ଷ୍ୟାଣ୍ଡ୍  ଅପ ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଫଯୟାଜନୟା ଅଧୀନଫର ତେସିଲଭୁକ୍ 
ଜୟାତି ଓ ତେସିଲଭୁକ୍ ଜନଜୟାତି ଏବଂ ମହଳିୟାମୟାନଙୁ୍କ ଅଧକି 
ଋଣ ଫଯୟାଗୟାଣ ନିମଫ୍ ଆବଶ୍କ ମୟାଜ୍ଣିନ ଅଥ୍ଷ ମୟାତ୍ରୟାକୁ 
ଅଥ୍ଷମନ୍ତ୍ରୀ 25 ପ୍ରତିଶତରୁ 15 ପ୍ରତିଶତକୁ କମୟାଇ ଫଦବୟାକୁ 
ପ୍ରସ୍ତୟାବ ଫଦଇଛ୍ି । ଅଧକିନ୍ତୁ, ଏମଏସଏମଇ ଫକ୍ତ୍ରକୁ 
ସହୟାୟତୟା ପ୍ରଦୟାନ ନିମଫ୍ ଫକଫତଗଡ଼ିୁଏ ପଦଫକ୍ପ ଗ୍ହଣ 
କରୟାଯୟାଇଛି। ଏହ ି ଫକ୍ତ୍ର ସକୟାଫଶ ସରକୟାର 15,700 
ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ଫଯୟାଗୟାଇ ଫଦବୟା ସକୟାଫଶ ପ୍ରୟାବଧୟାନ ରଖଛି୍ି- 
ଯୟାହୟାକି 2020-21 ଆଥ୍ଷକ ବର୍ଷ ପରିମୟାଣ ତୁଳନୟାଫର 
ଦୁଇଗଣୁରୁ ଅଧକି ।
ଶକି୍ା ଓ ଗଜବରଣାଜର ପ୍ରଗତି
ଏକ ସମୟାଜର ବିକୟାଶଫର ଗଣୁୟାତ୍ମକ ଶକି୍ୟା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ଭୂମିକୟା 
ଗ୍ହଣ କରିଥୟାଏ । ଏହ ି ବଫଜଟଫର ଶକି୍ୟା ଓ ଗଫବରଣୟା 
ଫକ୍ତ୍ର ପୟାଇ ଁ ବିଫଶର ପ୍ରୟାବଧୟାନ କରୟାଯୟାଇଛି । ଏଥଫିର 
ଫଦଶର 15,000 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଣୁୟାତ୍ମକ ଦୃଷି୍ରୁ ସଦୃୁଢ଼ 
କରୟାଯିବୟା ଲୟାଗି ପ୍ରସ୍ତୟାବ ରଖୟାଯୟାଇଛି ଫଯଉଠଁୟାଫର ରୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଶକି୍ୟା ନୀତିର ସମସ୍ତ ସୟାଧନ ଉପଲବ୍ଧ ରହବି । ଏଥ ି ସହ 
100ଟି ନୂତନ ଫସୈନିକ ସ୍ଲୁ ଏବଂ 750ଟି ଏକଲବ୍ 
ମଫଡଲ ଆବୟାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୟାପନ କରୟାଯିବୟାର 
ପ୍ରସ୍ତୟାବ ରଖୟାଯୟାଇଛି । ଏହୟା ବ୍ତୀତ ଭୟାରତର ଉର୍ଶକି୍ୟା 
କମିଶନ ନୟାମକ ଏକ ସୟାମହୂକି ସଂସ୍ୟା ଗଠନ କରୟାଯିବୟାକୁ 
ପ୍ରସ୍ତୟାବ ରହଛିି ଯୟାହୟାର ଚୟାରିଟି ପଥୃକ୍  ଭୂମିକୟା ରହବି । ଏହ ି
ସଂସ୍ୟା ଉର୍ଶକି୍ୟାର ମୟାନ ନିଦ୍୍ଷୟାରଣ, ଆ୍ିଡିଫଟସନ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ 
ଏବଂ ପୟାଣ୍ ିଫଯୟାଗୟାଣ କୟାଯ୍୍ଷ  ସଂପୟାଦନ କରିବ । ରୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଶକି୍ୟା ନୀତି ଦଶ୍ଷୟାଏଫଯ ଫଦଶଫର ଏକ ରୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗଫବରଣୟା 
ନ୍ୟାସ (ଏନଆରଏେ) ଗଠନ କରୟାଯିବ ଯୟାହୟା ସୟାମଗି୍କ 
ଭୟାଫବ ଜୟାତୀୟ ଅଗ୍ୟାଧକିୟାର ପ୍ରମଖୁ ଫକ୍ତ୍ରଫର ଗଫବରଣୟା 
ବୟାତୟାବରଣ ଉପଫର ଧ୍ୟୟାନ ଫକନ୍ଦ୍ରତି କରିବ । ଏଥପିୟାଇ ଁ
ଆଗୟାମୀ 5 ବର୍ଷଫର 50,000 ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟ କରୟାଯିବୟା ଲୟାଗି 
ପ୍ରସ୍ତୟାବ ରହଛିି ।
ସବ୍ଷନିମ ୍ନ ସରକୟାର ସବ୍ଷୟାଧକି ସଶୁୟାସନ ଅଧୀନଫର ବରିଷ ୍
ନୟାଗରିକ ଫଯଉ ଁ ମୟାନଙ୍କ ବୟସ 75 ବର୍ଷ କିମୟ୍ା ତଦୁର୍ଦ୍ଷ 
ଫସମୟାନଙ୍କ ଉପଫର ଟିକସ ଭରଣୟା ଆଦି ଫବୟାଝକୁ ସରକୟାର 
ଲୟାରବ କରିଛ୍ି ।ଫସଭଳି ବରିଷ ୍ ନୟାଗରିକ ଫଯଉମଁୟାଫନ 
ଫକବଳ ଫପନସନ ଓ ଫସଥରୁି ମିଳଥୁବିୟା ସଧୁ ଉପଫର 
ନିଭ୍ଷରଶୀଳ ଫସମୟାନଙୁ୍କ ଆଉ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଷ ଭରିବୟାକୁ 
ପଡ଼ିବନୟାହି ଁ । ଫସହଭିଳି କଫପ୍ଷୟାଫରଟ ଟିକସକୁ ହ୍ୟାସ 
କରୟାଯୟାଇଛି ଯୟାହୟାକି ଏଫବ ସୟାରୟା ବିଶ୍ଫର ସବ୍ଷନିମ ୍ନ ଭୟାଫବ 
ପରିଗଣତି ଫହଉଛି ।

କଜରାନା ବରୁିଦ୍ଜର ରାରତ ସୋଜବଜଳ ପ୍ରତକି୍ରୟିାଶୀଳ ଜହବା 
ପରିବଜତ୍୍ଷ ସକାରାତ୍ମକ ମଜନାରାବ ଓ କାଯ୍୍ଷ ପନ୍ା ପ୍ରେଶ୍ଷନ 

କରିଆସିଛ ି। ତାହା କଜରାନା ଅବଧଜିର ଗ୍ହଣ କରାଯାଇର୍ବିା 
ସଂସ୍ାର ବ୍ବସ୍ା ଜହାଇର୍ାଉ ଅବା ଆତ୍ମନରି୍ଷର ରାରତ 

ପ୍ରତବିଦ୍ତା ଜ�ାରଣା । ଏହ ିସକାରାତ୍ମକ ମଜନାରାବକୁ ଆଗକୁ 
ଆଜଗଇ ଜନବା ସକାଜଶ ଆେରି ବଜେଟଜର ଜକୌଣସି ପ୍ରକାର 

ପ୍ରତକି୍ରୟିା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହି ଁ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ
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2    21ବଫଜଟ

କଫରୟାନୟା ମହୟାମୟାରୀ କୟାଳଫର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର 
ଫମୟାଦୀ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭୟାରତ ନିମଫ୍ ଆହୟ୍ାନ 

ଜଣୟାଇଛ୍ି ଯୟାହୟାକି ଫକବଳ ଅଥ୍ଷନୀତିକୁ ଫପ୍ରୟାତ୍ୟାହିତ 
କରିବୟାଫର ସହୟାୟକ ଫହୟାଇନୟାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଏହୟା ଏଫବ 
ସମଗ୍ ବିଶ୍ଫର ସବ୍ଷୟାଧକି ଚର୍୍ଣିତ ଶବ୍ଫର ପରିଣତ ଫହୟାଇଛି। 
ଫସହି ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭୟାରତର ଚି୍ୟାଧୟାରୟା ନୂତନ ଭୟାରତର 
ବଫଜଟଫର ପ୍ରତିେଳିତ ଫହୟାଇଛି ।
ଫଯଫତଫବଫଳ ସୟାରୟା ଦୁନିଆ ଫବୈଶ୍କି ମହୟାମୟାରୀ କଫରୟାନୟା 
ବିଫରୟାଧଫର ତୟା’ର ଲଫଢ଼ଇ ଜୟାରି ରଖଛିି ଫସଫତଫବଫଳ 
ଫକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ଫଦଶର ଭିତି୍ଭୂମିକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବୟା ନିମଫ୍ 
ଅଫନକ ଗଡ଼ିୁଏ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ପଦଫକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରିଛ୍ି । 
ଫକବଳ ଫସତିକି ନୁଫହ ଁ, ଏଥ ି ସହ ଅଥ୍ଷନୀତିକୁ ତ୍ୱରୟାନ ୍ତି 
କରିବୟା ଦିଗଫର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପଦଫକ୍ପମୟାନ ନିଆଯୟାଇଛି 
। ସଂସଦଫର ସଦ୍ ଉପସ୍ୟାପିତ ବଫଜଟଫର ଟିକସ ହୟାରଫର 

ଫକୌଣସି ପରିବତ୍୍ଷନ ରଟୟାଯୟାଇନୟାହି ଁ । ବରଂ, 75 ବର୍ଷ କିମୟ୍ା 
ତଦୁର୍ଦ୍ଷ ଆୟୁର ବରିଷ ୍ ନୟାଗରିକଙୁ୍କ ଫସମୟାନଙ୍କର ଆୟକର 
ରିଟର୍ଣ୍ଷ େୟାଇଲ କରିବୟା ଦୟାୟିତ୍ୱରୁ ମକିୁ୍ ଦିଆଯୟାଇଛି । ଏହୟା 
ବ୍ତୀତ, ଟିକସ ଦୟାଖଲ କରିବୟା ବ୍ବସ୍ୟାର ସରଳୀକରଣ, 
ପନୁଃଆକଳନ ନିମଫ୍ ପବୂ୍ଷରୁ ଥବିୟା ଅବଧକିୁ ଛଅ ବର୍ଷରୁ ତିନି 
ବର୍ଷକୁ ହ୍ୟାସ କରିବୟା ଇତ୍ୟାଦି ଅଫନକ ଗଡ଼ିୁଏ ବ୍ବସ୍ୟା ପୟାଇ ଁ
ବଫଜଫଟଫର ପ୍ରସ୍ତୟାବ ଦିଆଯୟାଇଛି ।
ରଣନୀତିକ ବିନିଫବଶ ସକୟାଫଶ ଏକ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଷ ନୂତନ ନୀତି 
ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ମଂଜରୁୀ ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛି । 2020-21 ଆଥ୍ଣିକ 
ବର୍ଷର ଆଥ୍ଣିକ ନିଅଣ୍ଟକୁ 9.5% ଫହବ ଫବୟାଲି ଅନୁମୟାନ 
କରୟାଯୟାଇଛି । ଫସହଭିଳି 2021-22 ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷଫର ଏହ ିଆଥ୍ଣିକ 
ନିଅଣ୍ଟ ହୟାର 6.8% ଫହବୟାର ଆକଳନ କରୟାଯୟାଇଛି 2025-26 
ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷ ସଦୁ୍ୟା ଫକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ଏହ ିନିଅଣ୍ଟ ହୟାରକୁ 4.5 % 
ତଳକୁ ଖସୟାଇବୟା ସକୟାଫଶ ଲକ୍୍ ଧୟାଯ୍୍ଷ  କରିଛ୍ି ।

ମହାମାରୀ ସଜ୍ୱେ ଜକୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକସ ଜବାଝ ନାହି ଁ
କୃରି ଭିତି୍ଭୂମି ଏବଂ ବିକୟାଶ ଫସସ ୍ରୁ ଉପଶମ ଫଦବୟା ନିମଫ୍ ସରକୟାର ଫପଫଟ୍ରୟାଲ ଓ ଡିଫଜଲ ଉପଫର 

ବହିଃଶଳୁ୍କ ହ୍ୟାସ କରିଛ୍ି ଯଦ୍ୟାରୟା ଏହୟାର ଫବୟାଝ ଫଦଶର ସୟାଧୟାରଣ ଜନତୟାଙ୍କ ଉପଫର ପଡ଼ିନୟାହି ଁ। ଫସହିଭଳି 
ଚଳିତ ବଫଜଟଫର ମଧ୍ୟ ଟିକସ ହୟାରଫର ଫକୌଣସି ପରିବତ୍୍ଷନ ରଟୟାଯୟାଇନୟାହି ଁ।

ସୀମୟା ଶଳୁ୍କ

2019-20 
ବୟାସ୍ତବ

2020-21
ଅଟକଳ

2020-21
ସଂଜଶାଧତି

2021-22
ଅଟକଳ

2019-20 
ବୟାସ୍ତବ

2020-21
ଅଟକଳ

2020-21
ସଂଜଶାଧତି

2021-22
ଅଟକଳ

ଫକୟାଟିଫର
ପଞିୁ୍ ସଂଗ୍ହ

ରାେସ ୍ବ୍ୟ
ଟଙ୍କୟା ଫକୟାଟିଫରଟଙ୍କୟା ଫକୟାଟିଫର
ପଞିୁ୍ ବ୍ୟ
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ଜଡିିପିର ପ୍ରତିଶତ

2    21
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ଫମୟାଟ ଋଣ ସଂଗ୍ହ 
ଆସ୍ୟାବର୍ଷ ପୟାଇ ଁ

ଡିଜଟିୟାଲ ପଇଠ ବ୍ବସ୍ୟାରୁ 
ଫପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ପୟାଇ ଁଆବଣି୍ଟତ

ଆସ୍ୟାବର୍ଷର ସରକୟାରୀ 
ଆନୁମୟାନିକ ବ୍ୟ

`12,00,000 `34,83,000 

`1,500

ବିଗତ କିଛି ମୟାସ ମଧ୍ୟଫର 
ଫରକଡ୍ଷ ପରିମୟାଣଫର
ଜଏିସଟି ସଂଗ୍ହ

ଆୟକର ଅପିଲ ଟି୍ରବୁ୍ନୟାଲ 
ଫହବ ଫେସଫଲସ

Cr.

Cr. Cr.

ବଫଜଟ

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (ସହରୟାଞ୍ଚଳ)
ଏହ ି ଅଭିଯୟାନ ଅଧୀନଫର ଫଦଶର 
ସମସ୍ତ 4,378 ସହରୟାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍ୟାର 2.86 
ଫକୟାଟି ପରିବୟାରଙୁ୍କ ପୟାଇପ ଫଯୟାଫଗ 
ନିରୟାପଦ ପୟାନୀୟ ଜଳ ଫଯୟାଗୟାଣର ଲକ୍୍ 
ଧୟାଯ୍୍ଷ  କରୟାଯୟାଇଛି । ଫସହଭିଳି ଅମତୃ 

ଫଯୟାଜନୟାଫର ସୟାମିଲ ଫହୟାଇଥବିୟା 500ଟି ସହରଫର ବସବୟାସ କରୁଥବିୟା 
ସମସ୍ତ ପରିବୟାରରୁ ନିଗ୍ଷତ ତରଳ ବଜ୍୍ଷ  ପରିଚୟାଳନୟା ନିମଫ୍ ଲକ୍୍ 
ରଖୟାଯୟାଇଛି । ଆଗୟାମୀ ପୟାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଫର ଫମୟାଟ 2,87,000 ଫକୟାଟି 
ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟଫର ଏହ ିକୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ ସଂପୟାଦନ କରୟାଯିବ ।
ସ୍ଚ୍ ଭୟାରତ, ସସୁ୍ ଭୟାରତ

ସଦ୍ ଉପସ୍ୟାପିତ ବଫଜଟଫର ସ୍ୟାସ୍୍ ମନ୍ତ୍ରଣୟାଳୟ 
ପୟାଇ ଁକରୟାଯୟାଇଥବିୟା ଅଥ୍ଷ ବ୍ବସ୍ୟାଫର 10ପ୍ରତିଶତ 
ବୃଦି୍ ରଟୟାଯୟାଇଛି । ଏହ ି ବଫଜଟଫର ନିରୟାପଦ 
ପୟାନୀୟ ଜଳ ସହତି ସ୍ଚ୍ତୟାକୁ ସଂଫଯୟାଗ 
କରି ଫସଥରୁି ଉତ୍ମ ସେୁଳ ଫଲୟାକମୟାନଙୁ୍କ 

ପହଞ୍ଚୟାଇବୟାର ଲକ୍୍ ରଖୟାଯୟାଇଛି । ଏଥପିୟାଇ ଁପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ସ୍ସ୍ 
ଭୟାରତ ଫଯୟାଜନୟା ଆରମ୍ଭ କରୟାଯୟାଇଛି ଫଯଉଥଁଫିର 64,180 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା 
ବ୍ୟ କରୟାଯିବ । ଫଦଶର ସ୍ୟାସ୍୍ ଭିତି୍ଭୂମିକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବୟା ନିମଫ୍ ଆଗୟାମୀ 
6 ବର୍ଷ ଭିତଫର ଏହ ିଅଥ୍ଷ ବ୍ୟ କରୟାଯିବ ଫବୟାଲି ସି୍ର ଫହୟାଇଛି । ଫସହଭିଳି 
ଆଗୟାମୀ ପୟାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଫର ୧,୪୧,୬୭୮ ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟ କରୟାଯୟାଇ 
ସହରୟାଞ୍ଚଳ ସ୍ଚ୍ ଭୟାରତ ଅଭିଯୟାନ 2.0କୁ କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ କରୟାଯିବ ।
ସ୍ଚ୍ ବୟାୟୁ

କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବୟାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ 
କରିବୟା ନିମଫ୍ ବଫଜଟଫର ବିଫଶର 
ବ୍ବସ୍ୟା କରୟାଯୟାଇଛି । ତଦନୁସୟାଫର, 10 
ଲକ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାବିଶଷି୍ ଫଦଶର 
42ଟି ସହରୟାଞ୍ଚଳ ଫକନ୍ଦ୍ରଫର ବୟାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣ 

ହ୍ୟାସ ନିମଫ୍ 2,217 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ ରୂପୟାୟନ କରୟାଯିବ ।
ସ୍ଟ୍ରୟାପିଂ ନୀତି
ପରୁୁଣୟା ଏବଂ ଚଳନଅକ୍ମ ଯୟାନବୟାହନକୁ 
ଭୟାଙି୍ଗବୟା ନିମଫ୍ ସରକୟାର ଏକ ନୂତନ 
ସ୍ଟ୍ରୟାପିଂ ନୀତି ଫରୟାରଣୟା କରିଛ୍ି । 
ବ୍କି୍ଗତ ଯୟାନ ଫକ୍ତ୍ରଫର 20 ବର୍ଷ ପଫର 

ଏବଂ ବ୍ୟାବସୟାୟିକ ଯୟାନବୟାହନ ଫକ୍ତ୍ରଫର 15ବର୍ଷ ପଫର ସିଧୟାସଳଖ 
ଭୟାଫବ ଫସହସିବୁ ଯୟାନବୟାହନଗଡ଼ିୁକର େିଟଫନସ ୍ ଫକନ୍ଦ୍ରମୟାନଙ୍କଫର 
େିଟ୍ ଫନସ ୍ ପରୀକ୍ୟା କରୟାଯିବ ।
ମିଶନ ଫପୟାରଣ 2.0
ଫଦଶର 112ଟି ଆକୟାଂକ୍ୟା ଜଲି୍ୟାଫର ଫପୌଷି୍କତୟା, ପ୍ରସବ, ଆଉଟରିଚ୍  
ବ୍ବସ୍ୟାର ସଦୃୁଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ଫସସବୁର ସେୁଳକୁ ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବୟା 
ଲୟାଗି ସରକୟାର ଫପୟାରଣ ଅଭିଯୟାନ 2.0 ଆରମ୍ଭ କରିଫବ । ଏହ ି୍ ମଫର 
ସରକୟାର ଅତିରିକ୍ ପଷିୁ୍ କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ ଏବଂ ଫପୟାରଣ ଅଭିଯୟାନକୁ ମିଶୟାଇ 
ଫଦବୟାଲୟାଗି ସି୍ର କରିଛ୍ି ।

ରାରତର ସ୍ରୂପ ପରିବତ୍୍ଷନକାରୀ 
ଚାରିଜଗାଟି ନୂତନ ଜଯାେନାବତି୍ୀୟ ନଅିଣ୍ଟ
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ରିତି୍ରୂମି

ହଜୟାର ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା
ଗ୍ୟାମୟାଞ୍ଚଳଫର
ଭିତି୍ଭୂମି 
ସଦୃୁଢ଼ କରିବୟା ଲୟାଗି

ଫରଳଲୟାଇନର 
ବିଦୁ୍ତିକରଣ
2023 ସଦୁ୍ୟା

ହଜୟାର ଫକୟାଟି ସବ୍ଷସୟାଧୟାରଣ ବସ 
ପରିବହନ ଫସବୟା ବୃଦି୍ ପୟାଇ ଁ

ଗ୍ାମୀଣ ରାରତ

ରାରତୀୟ ଜରଳବାଇ

ସାବ୍ଷେନୀନ ପରିବହନ

`40

`18

ଏକ ରୟାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ 
ରୟାସନ କୟାଡ୍ଷ
ଅଧୀନଫର ସୟାମିଲ 
ଫହୟାଇଥବିୟା ଫଲୟାକ

86 
%

100 
%

ଫରଳବୟାଇ ପୟାଇ ଁ1,10,055 
ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ଏଥରୁି 
1,07,100 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ପଞିୁ୍ 
ବ୍ୟ ଲୟାଗି ଉଦି୍ଷ୍

କଫରୟାନୟା ମହୟାମୟାରୀ ସମୟଫର ଧଫିମଇ ଯୟାଇଥବିୟା ଅଥ୍ଷନୀତି ଏଫବ 
‘v’ ଆକୃତିଫର ପଣୁ ିଥଫର ପନୁରୁତ୍ୟାନ ପଥଫର ଆଗକୁ ଅଗ୍ସର 
ଫହବୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହୟାକୁ ଅଧକି ଫପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ପ୍ରଦୟାନ 

ନିମଫ୍ ସରକୟାର ଭିତି୍ଭୂମି ବିକୟାଶ ଉପଫର ଧ୍ୟୟାନ ଫକନ୍ଦ୍ରୀତ କରିଛ୍ି । 
ଏଥପିୟାଇ ଁ ନିଯକିୁ୍ ବୃଦି୍ ରଟୟାଇବୟାକୁ ନୂତନ ଅଥ୍ଷଫନୈତିକ କରିଫଡୟାରମୟାନ 
ସଷିୃ୍ କରୟାଯିବ । ଏହୟାକୁ ସୟାକୟାର କରିବୟା ଲୟାଗି ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମୟାବଳୀକୁ 
ସରଳ କରୟାଯିବ ଯଦ୍ୟାରୟା ଭିତି୍ଭୂମି ଫକ୍ତ୍ରଫର ସିଧୟାସଳଖ ପଞିୁ୍ ନିଫବଶ 
ଫହୟାଇପୟାରିବ । ଫସଥ ି ନିମଫ୍ 20,000 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ପଂୁଜ ି ଫନଇ 
ଏକ ବିକୟାଶ ଅଥ୍ଷଫଯୟାଗୟାଣ ସଂସ୍ୟା (ଡିଏେଆଇ) ଗଠନ କରୟାଯିବ । ଏହୟା 
ଅଧୀନଫର ଆଗୟାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଫର 6 ଲକ୍ ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ଋଣ ଫଯୟାଗୟାଣ 
ସକୟାଫଶ ଏକ ଫପୟାଟ୍ଷଫେୟାଲିଓ ସଷିୃ୍ କରୟାଯିବୟାର ଲକ୍୍ ରଖୟାଯୟାଇଛି ।
ଫଗୟାଟିଏ ବର୍ଷଫର 8500 କିମି ନୂଆ ରୟାସ୍ତୟା
5.35 ଲକ୍ ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ଭୟାରତମୟାଳୟା ପରିଫଯୟାଜନୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଫର 
ସରକୟାର 2022 ମସିହୟା ମୟାର୍୍ଷ ମୟାସ ସଦୁ୍ୟା ସରକୟାର ଆଉ 8,500 
କିଫଲୟାମିଟର ଫଦୈର୍୍ଷ  ସଡ଼କ ନିମ୍ଷୟାଣକୁ ମଞ୍ରୁୀ ପ୍ରଦୟାନ କରିଫବ ଏବଂ 
ଅତିରିକ୍ 11,000 କିଫଲୟାମିଟରର ଜୟାତୀୟ ରୟାଜମୟାଗ୍ଷ କରିଫଡୟାର କୟାଯ୍୍ଷ  
ସଂପରୂ୍ଣ୍ଷ କରିଫବ । ଏପଯ୍୍ଷ ୍ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିମଫ୍ ଅତିରିକ୍ 
1,18,101 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ପଞିୁ୍ ବ୍ବସ୍ୟା କରୟାଯୟାଇଛି । ଆସୟାମଫର 
1,300 କିଫଲୟାମିଟରରୁ ଅଧକି ଦୀର୍ଷ ଜୟାତୀୟ ରୟାଜପଥ ନିମ୍ଷୟାଣ ସକୟାଫଶ 
34,000 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ମଞ୍ରୁୀ କରୟାଯୟାଇଛି । ତୟାମିଲନୟାଡୁଫର 3,500 
କିଫଲୟାମିଟର ଜୟାତୀୟ ରୟାଜପଥ ନିମ୍ଷୟାଣ କରୟାଯିବ ଏବଂ ଫସଥପିୟାଇ ଁ
୧.୦୩ ଲକ୍ ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟ କରୟାଯିବ । ଫସହଭିଳି ଫକରଳଫର 
1,100 କିଫଲୟାମିଟରର ଜୟାତୀୟ ରୟାଜମୟାଗ୍ଷ ନିମ୍ଣିତ ଫହବ । ଫସଥଫିର 
ମମୁୟ୍ାଇ- କନ୍ୟାକୁମୟାରୀ କରିଫଡୟାର 600 କିଫଲୟାମିଟର ଫସକ୍ସନ ସୟାମିଲ 
ଫଯଉଥପିୟାଇ ଁ65,000 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ନିଫବଶ କରୟାଯିବ । 
ଭବିର୍ତ ପୟାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ଫରଳବୟାଇ
2030 ମସିହୟା ସଦୁ୍ୟା ଫଦଶଫର ଏକ ଭବିର୍ତର ଆବଶ୍କତୟା ପରୂଣ 

ବଫଜଟ

ନୂତନ ରାରତର 
ବକିାଶ ନମିଜତେ ପ୍ରସୁ୍ତତି
ଅର୍୍ଷନୀତକିୁ ଅଧକି ଜପ୍ରାତ୍ାହନ ଜଯାଗାଇବା 
ନମିଜତେ, ବଜେଟଜର ରିତି୍ରୂମିର ସଂମ୍ପ୍ରସାରଣ 
ଏବଂ େନ ପରିବହନ ବ୍ବସ୍ା ସହତି ରାେମାଗ୍ଷ, 
ଜରଳପର୍ ଓ ଜମଜରୋ ଆେ ିଉପଜର ଅଧକି 
ପ୍ରାଧାନ୍ େଆିଯାଇଛ ି।
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ଫକୟାଟି ପରିବୟାରକୁ ଟ୍ୟାପ 
ସଂଫଯୟାଗ

ଲକ୍ ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ଜଳ ଜୀବନ 
ମିଶନ (ସହରୟାଞ୍ଚଳ)

ବୃହତ ବନ୍ଦରଗଡ଼ିୁକୁ ପିପିପି 
ଫମୟାଡଫର ପରିଚୟାଳନୟା କରିବୟା 
ଲୟାଗି 7ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୟାଗି 2000 
ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା

େଳ ହି ଁେୀବନ

ଯୟାତ୍ରୟା ସହଜ ଫହବ

2.86

8500
`1.18

`2.87

କିମି ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୟାର୍୍ଷ 2022 
ସଦୁ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ଫହବ

ଲକ୍ ଫକୟାଟି ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ 
ରୟାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣୟାଳୟ ପୟାଇ ଁ

ନିମଫ୍ ସକ୍ମ ଫରଳବୟାଇ ବ୍ବସ୍ୟାର ବିକୟାଶ ରଟୟାଯିବ । ‘ଫମକ୍  
ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆ’କୁ ସକ୍ମ କରିବୟା ନିମଫ୍ ଲଜଷିି୍କୟାଲ ମଲୂ୍କୁ 
ହ୍ୟାସ ରଟୟାଯୟାଉଛି । ପଶି୍ଚମୟାଞ୍ଚଳ ଫକ୍ତ୍ର ସମପ୍ଣିତ ମୟାଲ ପରିବହନ 
କରିଫଡୟାର (ଡ଼ିଏେସି) ଏବଂ ପବୂ୍ଷୟାଞ୍ଚଳ ଡିଏେସିକୁ 2022 ମସିହୟା 
ଜନ୍ୁ  ମୟାସ ସଦୁ୍ୟା କୟାଯ୍୍ଷ କ୍ମ କରୟାଯିବ ।
‘ଫମଫଟ୍ରୟାଲୟାଇଟ୍ ’ ଏବଂ ‘ଫମଫଟ୍ରୟାନିଓ’ର ଶଭୁୟାରମ୍ଭ
18,000 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟଫର ଏକ ନୂତନ ଫଯୟାଜନୟାର ଶଭୁୟାରମ୍ଭ 
କରୟାଯିବ ଯୟାହୟା ସରକୟାରୀ ବସ ୍ ପରିବହନ ଫସବୟାକୁ ତ୍ୱରୟାନ ୍ତି 
କରିବୟାଫର ସହୟାୟକ ଫହବ ।
ଫଚନ୍ନୟାଇଫର 118.9 କିଫଲୟାମିଟର ଫଦୈର୍୍ଷ  ଫମଫଟ୍ରୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ଷୟାଣ 
ସକୟାଫଶ 63,246 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ମଞ୍ରୁ କରୟାଯୟାଇଛି ଏବଂ ଫକୟାଚି 
ର 11.5କିଫଲୟାମିଟର ଫମଫଟ୍ରୟା ଫରଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମଫ୍ 1,957.05 
ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛି । ଟୟାୟୟାର-1 ଏବଂ ଟୟାୟୟାର-2 
ନଗରୀମୟାନଙ୍କ ନିମଫ୍ ‘ଫମଫଟ୍ରୟାଲୟାଇଟ’ ଏବଂ ‘ଫମଫଟ୍ରୟାନିଓ’ ଭଳି 
ଦୁଇଟି ନୂତନ ପ୍ରଯକିୁ୍ ଆପଣୟାଯିବ ।
ଉପଫଭୟାକ୍ୟାମୟାଫନ ଚୟନ କରିପୟାରିଫବ ଶକି୍ ବିତରଣ କମ୍ପୟାନୀ
ଫଦଶଫର ଶକି୍ ବିତରଣ ବ୍ବସ୍ୟାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମଫ୍ 
3,05,984ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ଫଯୟାଜନୟାର ଶଭୁୟାରମ୍ଭ 
କରୟାଯୟାଇଛି । ଏହ ି ବ୍ବସ୍ୟା ଦ୍ୟାରୟା ଏକ ସଂସ୍ୟାର ଓ କୟାଯ୍୍ଷ କ୍ମ 
ଆଧୟାରିତ ତଥୟା ସେୁଳଦୟାୟୀ ଶକି୍ ବିତରଣ ଫକ୍ତ୍ର ବ୍ବସ୍ୟା 
ପ୍ରବତ୍୍ଷନ କରୟାଯୟାଇପୟାରିବ । ଏହ ିଫଯୟାଜନୟା ଦ୍ୟାରୟା ବିଦୁ୍ତ୍  ବିତରଣ 
କମ୍ପୟାନୀମୟାନଙୁ୍କ ଭିତି୍ଭୂମି ଯଥୟା ପି୍ର-ଫପଡ୍  ସ୍ମୟାଟ୍ଷ ମିଟର ବ୍ବସ୍ୟା, 
ପ୍ରଚଳିତ ବିତରଣ ବ୍ବସ୍ୟାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୟା 
ଲୟାଗି ସହୟାୟତୟା ମିଳିପୟାରିବ ।
ଆରମ୍ଭ ଫହବ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (ସହରୟାଞ୍ଚଳ) 
ଫଦଶର 2.86 ଫକୟାଟି ପରିବୟାରଙୁ୍କ ପୟାଇପ ୍ ଫଯୟାଫଗ ପୟାନୀୟ 
ଜଳ ଫଯୟାଗୟାଣ ନିମଫ୍ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (ସହରୟାଞ୍ଚଳ) ଆରମ୍ଭ 
କରୟାଯିବ। ଫସହଭିଳି ଫଦଶର 500ଟି ଅମତୃ ଫଯୟାଜନୟା କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ 
ଫହଉଥବିୟା ସହରଫର ତରଳ ବଜ୍୍ଷ  ପରିଚୟାଳନୟା କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମର 
ଶଭୁୟାରମ୍ଭ ଫହବ। 2021 ମସିହୟା ଠୟାରୁ 2026 ମସିହୟା ମଧ୍ୟଫର 
ସହରମୟାନଙ୍କଫର ସହରୟାଞ୍ଚଳ ସ୍ଚ୍ ଭୟାରତ ମିଶନ 2.0 କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ 
ପ୍ରବତ୍୍ଷନ କରୟାଯିବ ।
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳୟା ଫଯୟାଜନୟାଫର ଏକ ଫକୟାଟି ନୂତନ ପରିବୟାର ସଂଫଯୟାଗ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳୟା ଫଯୟାଜନୟାଫର ଆଉ ଅତିରିକ୍ ଏକ ଫକୟାଟି ପରିବୟାରଙୁ୍କ 
ଫଯୟାଡ଼ିବୟା ନିମଫ୍ ଏହ ି ଫଯୟାଜନୟାର ସମ୍ପ୍ରସୟାରଣ କରୟାଯୟାଇଛି । 
ଆଗୟାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଫର 100ଟି ଅଧକି ଜଲି୍ୟାକୁ ସିଟି ବୟାଷ ୍
ବିତରଣ ଫନଟୱୟାକ୍ଷଫର ସଂଫଯୟାଗ କରୟାଯିବ । ଫସହଭିଳି ଜମ ୁଓ 
କୟାଶ ୍ମୀରଫର ଏକ ଗ୍ୟାସ ୍ ପୟାଇପଲୟାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ ଫହବ ।
ସଲୁଭ ବୟାସଗହୃ ଫଯୟାଗୟାଣ ପୟାଇ ଁଫରୟାରଣୟା
ସଲୁଭ ମଲୂ୍ଫର ଫଦଶର ସୟାଧୟାରଣ ଫଲୟାକଙୁ୍କ ବୟାସଗହୃ 
ଫଯୟାଗୟାଣ ନିମଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଲିଫଡ’ର ଅବଧକୁି ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ବୃଦି୍ 
କରୟାଯୟାଇଛି।  ସଲୁଭ ବୟାସଗହୃ ୍ୟ ସକୟାଫଶ ନିଆଯୟାଇଥବିୟା ଋଣ 
ଉପଫର  ଅତିରିକ୍ 1.5 ଲକ୍ ଟଙ୍କୟାର ସଧୁ ଛୟାଡ଼ ପୟାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୟାବ ରହଛିି।

ବଫଜଟ
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ସଂସ୍ାରର ପ୍ରତଜିରଧକ ଟିକା
ଏପଯ୍୍ଷ ୍ ଭୟାରତର ସ୍ୟାସ୍୍ ବିଭୟାଗ ପୟାଇ ଁକରୟାଯୟାଇଥବିୟା ସବ୍ଷବୃହତ୍  ବଫଜଟ ଫଯଉଥଁଫିର 2,23,846 ଫକୟାଟି 
ଟଙ୍କୟାର ପ୍ରୟାବଧୟାନ କରୟାଯୟାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନଫର ଏଥଫିର 137 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ ରଟୟାଯୟାଇଛି ।

କରିଳି ସ୍ାସ୍୍ ରିତି୍ରୂମିର 
ବକିାଶ ଜହବ

35,000
ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ଫକୟାଭିଡ-19 ଟିକୟା 

ପୟାଇ ଁସ ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ବସ୍ୟା

ବ ଲକ ଜନ ସ ୍ବୟାସ୍୍ ୟୁନିଟ 
11ଟି ରୟାଜ୍ଫର3382 

28,812 
ଫମୟାଟ ଗ୍ୟାମୀଣ ଏବଂ 
ସହରୟାଞ୍ଚଳ ସ ୍ବୟାସ୍ ଓ କଲ୍ୟାଣ 
ଫକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର 
ସ ୍ବସ୍ ଭୟାରତ ଫଯୟାଜନୟାଫର 
ପ୍ରତିଷୟ୍ା କରୟାଯିବ।

2    21 ସା୍ସ୍୍ବଫଜଟ

ଫଦଶର ଇତିହୟାସଫର ପ୍ରଥମ ଥର ପୟାଇ ଁ ସୟାଧୟାରଣ 
ବଫଜଟରୁ ସ୍ୟାସ୍୍ ବିଭୟାଗକୁ ଏଫତ ମୟାତ୍ରୟାର ଅଥ୍ଷ 

ମିଳିପୟାରିଛି । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀଙ୍କ କହବିୟା 
ଅନୁସୟାଫର, ଆମର ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭୟାରତ କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମର ଛଅଫଗୟାଟି 
ମଖୁ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ସ୍ୟାସ୍୍ ଓ ନିରୟାମୟ ଫହଉଛି ସବୁଠୟାରୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ସ୍ତମ୍ଭ ।ଏହୟା ଏଥରୁି ପ୍ରତିେଳିତ ଫହଉଛି ଫଯ ଗତ 
ବର୍ଷ ବଫଜଟଫର ଏଥପିୟାଇ ଁ94,452 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ପ୍ରୟାବଧୟାନ 
କରୟାଯୟାଇଥବିୟା ଫବଫଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫସଥଫିର 137 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ 
ରଟୟାଯୟାଇଛି ।

ଫବୈଶ୍କି ମହୟାମୟାରୀ କଫରୟାନୟାରୁ ମିଳିଥବିୟା ମହୟାଶକି୍ୟା 
ଆଧୟାରଫର ସରକୟାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୟାର ସଂ୍ମିତ ଫରୟାଗର 
ଚିହ୍ଟ ଓ ପ୍ରତିଫରଧ ନିମଫ୍ ଅନୁସନ୍ୟାନ ଓ ଚିକିତ୍ୟା ବ୍ବସ୍ୟାର 
ସଦୃୁଢ଼ୀକରଣ ନିମଫ୍ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତି୍ଭୂମି ଗଠନ ଉପଫର 
ପ୍ରୟାଧୟାନ୍ ଆଫରୟାପ କରିଛ୍ି । ଫଦଶର ବ ଲକ ସ୍ତରଠୟାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରି ଜଲି୍ୟାସ୍ତର ପଯ୍୍ଷ ୍ ଏବଂ ଜୟାତୀୟ ସ୍ତରଫର ଏଭଳି 
ପରୀକ୍ୟାଗୟାରର ଏକ ଫନଟୱୟାକ୍ଷ ସଷିୃ୍ କରୟାରିବ । ଏଥପିୟାଇ ଁଚୟାରିଟି 
ଭୟାଇଫରୟାଫଲୟାଜ ି(ଭୂତୟାଣ ୁସଂ୍ମଣ ବିଜ୍ୟାନ) ପରୀକ୍ୟାଗୟାର ସ୍ୟାପନ 
କରୟାଯିବ । ଏଫବ ସମଗ୍ ଫଦଶ ପୟାଇ ଁପଫୁନଠୟାଫର ଏପରି ମୟାତ୍ର 
ଫଗୟାଟିଏ ପରୀକ୍ୟାଗୟାର ରହଛିି । ଫସହଭିଳି ଫଦଶର ପ୍ରଫବଶ ପଥ 
ଯଥୟା 32ଟି ବିମୟାନ ବନ୍ଦର, 11ଟି ବନ୍ଦର ଏବଂ ୭ଟି ସ୍ଳପଥଫର 
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ସ୍ବୟାସ୍୍ଫକ୍ତ୍ରଫର ମଧ୍ୟ ଗଫବରଣୟାକୁ 
ଗରୁୁତ ୍ବ ଦିଆଯିବ। ସୟାରୟା ଫଦଶଫର 
ନୁ୍ଫମୟାଫକୟାକୟାଲ ଟିକୟା ଦିଆଯିବ।

ଫକୟାଭିଡ ପ୍ରତିଫରଧକ ଟିକୟା ନିମଫ୍ ବଫଜଟଫର 35,000 
ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ପ୍ରୟାବଧୟାନ ରଖୟାଯୟାଇଛି । ଅଥ୍ଷମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହବିୟା 
ଅନୁସୟାଫର, ଯଦି ଆବଶ୍କ ପଫଡ ଫତଫବ ଏଥପିୟାଇ ଁଆହୁରି 
ଅଧକି ପୟାଣ୍ ି ଫଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯିବ । ବତ୍୍ଷମୟାନ ଭୟାରତଫର 
ବ୍ବହୟାର ପୟାଇ ଁଦୁଇଟି ଟିକୟାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛି। 
ଖବ୍ୁ  ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ଦୁଇଟି ଟିକୟାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବୟାର ସମ୍ଭୟାବନୟା 
ରହଛିି । ବିଶ୍ର 100ରୁ ଅଧକି ରୟାଷ୍ଟ୍ର ଏଫବ ଭୟାରତ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ଟିକୟା ପୟାଇ ଁଉତ୍ଣ୍ୟାର ସହତି ଅଫପକ୍ୟାରତ ଅଛ୍ି ।

`6
4,1

80
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆତ୍ମନରି୍ଷର ସ୍ସ୍ ରାରତ ଜଯାେନା 
ମାଧ୍ୟମଜର ଆଗାମୀ 6ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଜର ଜେଶଜର 
64,180 ଜକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟ କରାଯିବ

ଜେଶଜର ରାଷ୍ଟଟ୍ୀୟ ରୂତାଣ ୁବଜି୍ାନ ଗଜବରଣା ପ୍ରତଷିା୍ନ 
ସ୍ାପନ କରାଯିବ । ବତ୍୍ଷମାନ ପଜୁନଠାଜର ଏହରିଳି 
ମାତ୍ର ଜଗାଟିଏ ପ୍ରତଷିା୍ନ ରହଛି ି । ଜସହରିଳି 9ଔି 
ଜେୈବ-ନରିାପତ୍ା ବଜି୍ାନାଗାର ମଧ୍ୟ ସ୍ାପନ କରାଯିବ ।

4

ୋତୀୟ ଜରାଗ ନୟିନ୍ତଣ 
ଜକନ୍ତ (ଏନସିଡିସି)ର 
ଜକ୍ତ୍ରୀୟ ଶାଖା ଜଖାଲାଯିବ ।

05 20
ଜମଜରେଜପାଲିଟାନ ସ୍ାସ୍୍ 
ସତକ୍ଷ ଜକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାପନ କରାଯିବ 
।

ଚଳିତ ବଜେଟଜର ଆୟୁର ମନ୍ତଣାଳୟ ନମିଜତେ 
2,970 ଜକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛ ି। 
ଗତବର୍ଷ ଏର୍ପିାଇ ଁଜହାଇର୍ବିା 848ଜକାଟି ଟଙ୍କା 
ଠାରୁ ଏହା ଜେର୍  ଅଧକି ।

ଆୟୁର ବଜେଟର ପରିମାଣ ବୃଦି୍

ଅଧକି େୁଇଟି କଜରାନା 
ପ୍ରତଜିରଧକ ଟିକାର ବକିାଶ 

ନମିଜତେ ଗଜବରଣା ୋରି ରହଛି ି

2    21ବଫଜଟ

ପ୍ରଫବଶପଥ ନିକଟଫର ୧୭ଟି ନୂତନ ଜନ ସ୍ୟାସ୍୍ ୟୁନିଟ କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ 
କରୟାଯିବୟା ସହ ଏଫବ କୟାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ଥବିୟା ୩୩ଟି ଜନସ୍ୟାସ୍୍ ୟୁନିଟକୁ 
ଅଧକି ସଦୃୁଢ଼ କରୟାଯିବ । ଅନ୍ ପକ୍ଫର ସୟାରୟା ଫଦଶଫର ପନ୍ଦରଟି 
ଆପୟାତକୟାଳୀନ ସ୍ୟାସ୍୍ଫସବୟା ଅପଫରସନ୍  ଫକନ୍ଦ୍ର ଫଖୟାଲଯିବ 
ଏବ ୨ଟି ଭ୍ୟାମ୍ମୟାଣ ହସପିଟୟାଲ ମଧ୍ୟ କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ କରୟାଯିବ । 
ଫସହପିରି ଫଦଶଫର ବିଶ୍ ସ୍ୟାସ୍୍ ସଂଗଠନ (ଡବ୍ଲୁଏଚଓ) ଦକି୍ଣ- 

ପବୂ୍ଷ ଏସିଆ ଫକ୍ତ୍ର ପୟାଇ ଁ ଏକ ଫକ୍ତ୍ରୀୟ ଗଫବରଣୟା ୍ ଲୟାଟେମ୍ଷ 
ସ୍ୟାପନ କରୟାଯିବ ଫବୟାଲି ସରକୟାର ସିଦ୍ୟା୍ ଗ୍ହଣ କରିଛ୍ି ।
ପିଏମ ଆତ୍ମନରି୍ଷର ସ୍ସ୍ ରାରତ ଜଯାେନାର ଶରୁାରମ୍ଭ
ଚଳିତ ବଫଜଟଫର ଏକ ନୂତନ ଫକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ୟା ଗଠନ ନିମଫ୍ 
ପ୍ରସ୍ତୟାବ ରହଛିି । ତୟାହୟା ପିଏମ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ସ୍ସ୍ ଭୟାରତ ଫଯୟାଜନୟା 
ଭୟାଫବ ପରିଚିତ ଫହବ । ବତ୍୍ଷମୟାନ କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ ଫହଉଥବିୟା 
ରୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୟାସ୍୍ ମିଶନ ଅତିରିକ୍ ଏହୟା କୟାଯ୍୍ଷ କରିବ। ଏହ ି
ଫଯୟାଜନୟାଫର 64,180 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟ କରୟାଯିବ । ଏହୟା 
ଅଧୀନଫର ଫଦଶର ପ୍ରୟାଥମିକ, ଫସଫକଣ୍ଡୟାରୀ ତଥୟା ଟସ୍ଣିଆରୀ 
ସ୍ୟାସ୍୍ ଫସବୟା ବ୍ବସ୍ୟାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରୟାଯିବ।
ନଜିମାଜକାକାଲ ପ୍ରତଜିରଧକ ଟିକା ଦ୍ାରା 50,000 ଅଧକି 
ଶଶିଙୁ୍କ ପ୍ରାଣରକ୍ା କରାଯିବ
ସୟାରୟା ଫଦଶଫର ନିଜସ୍ ବିକଶତି ନିଫମୟାଫକୟାକୟାଲ ପ୍ରତିଫରଧକ 
ଟିକୟା ଦୟାନ ଆରମ୍ଭ କରୟାଯିବ । ଏହ ି ଟିକୟା ପ୍ରୟାୟ 50,000 
ଶଶିଙୁ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ୟା କରିବୟାଫର ସହୟାୟକ ଫହବ । ବତ୍୍ଷମୟାନ, 
ଏଭଳି ଟିକୟାକରଣ କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ ଫଦଶର ମୟାତ୍ର ପୟାଞ୍ଚଟି ରୟାଜ୍ଫର 
କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ କରୟାଯୟାଉଛି ।  

11ଟି ରାେ୍ର ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଲାରେ 
ସମ୍୍ତି େନ ସ୍ାସ୍୍ ପରୀକ୍ାଗାର 
ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।

ସାରା ଜେଶଜର ନୂତନ ରାଜବ 
ଜେଖା ଜେଉର୍ବିା ଜରାଗମାନଙ୍କ 
ଚହି୍ନଟ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ାନ ନମିଜତେ 
ଏକ ୋଞ୍ା ଗଠନ କରାଯିବ ।
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ଜକାଟି ନୂତନ କମ୍ଷନଯିକିୁ୍ 
ସଷିୃ୍ଟ କରାଯିବ

ବୟନ ଶଳି୍ପକୁ ସେୃୁେ କରିବା ନମିଜତେ 
ଜେଶଜର ଆଉ 7ଟି ନୂତନ ବୟନଶଳି୍ପ 
ଜମଗା ପାକ୍ଷ ପ୍ରତଷିା୍ କରାଯିବ ।

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଜର 13ଟି 
ଜକ୍ତ୍ରଜର ପିଏଲଆଇ ଜଯାେନା ନମିଜତେ 
1.97 ଲକ୍ ଜକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟ କରାଯିବ ।

ବୀମା ଜକ୍ତ୍ରଜର ଏେଡିଆଇ ସୀମାକୁ 
ବୃଦି୍ ପାଇ ଁଅନୁମତ ିେଆିଯାଇଛ ି।

ଏମଏସଏମଇ 
ଜକ୍ତ୍ରକୁ ଜପ୍ରାତ୍ାହନ
ଅର୍୍ଷନୀତରି ପନୁରୁତ୍ାନ ନମିଜତେ, ଜେଶର ଏମଏସଏମଇ ଜକ୍ତ୍ର 
ସକାଜଶ ୧୫,୭୦୦ ଜକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛ;ି 
ଗତବର୍ଷ ବଜେଟଜର ଏର୍ପିାଇ ଁ ଜଯତକି ି ଅର୍୍ଷ ବ୍ବସ୍ା 
କରାଯାଇର୍ଲିା ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାହା ଦ୍ଗିଣୁତି ଜହାଇଛ ି।

ଏମଏସଏମଇ ଫକ୍ତ୍ରକୁ ଫଦଶ ଅଥ୍ଷନୀତିର ଫମରୁଦଣ୍ଡ 
ଭୟାଫବ ବିଫବଚନୟା କରୟାଯୟାଇଥୟାଏ । କଫରୟାନୟା 
ମହୟାମୟାରୀ କୟାଳଫର ଏହୟା ସବ୍ଷୟାଧକି ମୟାତ୍ରୟାଫର 

ପ୍ରଭୟାବିତ ଫହୟାଇଥଲିୟା । ସମ୍ଭବତଃ ଏହ ିକୟାରଣରୁ ଅଥ୍ଷମନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ୀମତୀ ନିମ୍ଷଳୟା ସୀତୟାରମଣ ଚଳିତ ବଫଜଟଫର ଏହ ି
ଫକ୍ତ୍ରକୁ ସବ୍ଷୟାଧକି ରିହୟାତି ପ୍ରଦୟାନର 
ପ୍ରସ୍ତୟାବ ରଖଛି୍ି । ନିଫବଶ ସୀମୟା 
ଓ କୟାରବୟାର ପରିମୟାଣକୁ ବିଚୟାରକୁ 
ଫନଇ ସରକୟାର ଏମଏସଏମଇର 
ସଂଜ୍ୟାର ପନୁଃନିରୂପଣ କରିଛ୍ି ।  
ଇତି ପବୂ୍ଷରୁ 2020 ଜନୁ ମୟାସଫର ଏହ ି
ସଂଜ୍ୟାର ସଂଫଶୟାଧନ କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା। 
ବତ୍୍ଷମୟାନର ସଂଜ୍ୟା ଅନୁସୟାଫର, 
କ୍ଦୁ୍ କମ୍ପୟାନୀମୟାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟୟାଲ 
ଫବସକୁ 50ଲକ୍ ଟଙ୍କୟାରୁ 2 ଫକୟାଟି 
ଟଙ୍କୟାକୁ ବଢ଼ୟାଇ ଦିଆଯୟାଇଛି । ଏହୟା େଳଫର ଫଦଶର ପ୍ରୟାୟ 
୨ ଲକ୍ କମ୍ପୟାନୀ ଉପକୃତ ଫହୟାଇପୟାରିଫବ । ସରକୟାର ଏହ ି
ଦିଗଫର ଡୟାଟୟା ଆନୟାଲିସିସ ୍ ବ୍ବସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବୟା ସହ 
ଆଟ୍ଣିେିସିଆଲ୍  ଇଫଣ୍ଟଲିଫଜନ ୍ସ, ଫମସିନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯୟାହୟାକି 
2021-22ବର୍ଷଫର ଏମସିଏ୨୧ ସଂସ୍ରଣ ଦ୍ୟାରୟା ପରିଚୟାଳନୟା 

କରୟାଯିବ । ଇ-ନିରୟାପତ୍ୟା, ଇ-ଆଡଜଷ୍ଫମଣ୍ଟ, ଇ-ପରୟାମଶ୍ଷ 
ଏବଂ କମ୍ପପ୍ିଆନ ୍ସ ପରିଚୟାଳନୟା ସକୟାଫଶ ଏହୟା ଅତରିକ୍ 
ମଡୁ୍ଲ୍  ଫଯୟାଗୟାଇବ । ଫଦଶର ଅଥ୍ଷନୀତିକ ବିକୟାଶଫର 
ଏମଏସଏମଇର ଅବଦୟାନର ମୟାତ୍ରୟାକୁ 30 ପ୍ରତିଶତରୁ 40 
ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ୟାଇ ଫଦବୟା ନିମଫ୍ ଫକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ଲକ୍୍ 

ରଖଛି୍ି । ଏହି ଲକ୍୍ର ଅଂଶବିଫଶର 
ସ୍ରୂପ ଏମଏସଏମଇର ରପ୍ୟାନୀ ମୟାତ୍ରୟାକୁ 
48 ପ୍ରତିଶତରୁ 60 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦି୍ 
କରୟାଯିବ। ଫସହିଭଳି ନିଫବଶକମୟାନଙ୍କ 
ସରୁକ୍ୟା ନିମଫ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପୟାଇ ଁ ଏକ 
ନିଫବଶକ ସନନ୍ଦ ଅଣୟାଯିବୟାର ଫଯୟାଜନୟା 
ରଖୟାଯୟାଇଛି । ଷ୍ୟାଟ୍ଷ ଅପମୟାନଙ୍କ ସକୟାଫଶ 
ଟିକସ ଛୟାଡ଼ ଦୟାବି (ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଲିଫଡ଼ ଫକଲମ ୍) 
ଫଯୟାଗ୍ତୟାକୁ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ପୟାଇ ଁବଢ଼ୟାଇ 
ଦିଆଯୟାଇଛି । ଲୁହୟା ଓ ତତ୍  ସଂପକ୍ଷୀତ 

ଅନ୍ୟାନ୍ କଞ୍ଚୟାମୟାଲ ଉପଫର  ବହିଃଶଳୁ୍କକୁ ହ୍ୟାସ 
କରୟାଯୟାଇଛି । ଭୟାରତୀୟ ଫସୌର ଶକି୍ ନିଗମଫର 1,000 
ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ପଂୁଜି ପ୍ରଫବଶ କରୟାଯିବ ଏବଂ ଭୟାରତୀୟ 
ଅକ୍ୟ ଶକି୍ ବିକୟାଶ ପ୍ରୟାଧକିରଣଫର 1,500 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର 
ପଞିୁ୍ ଲଗୟାଣ ନିମଫ୍ ସରକୟାର ସି୍ର କରିଛ୍ି ।

ଶଳୁ୍କ ଛାଡ଼ ସାମଗ୍ୀ ଉପଜର 
ଆମୋନୀ ଶଳୁ୍କ ଛାଡ଼କୁ ସସୁଂଗତ 
କରାଯାଇଛ ି ଯାହାକ ିଜପାରାକ, 
ଚମଡ଼ା ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ସାମଗ୍ୀର 
ରପ୍ତାନୀକୁ ଜପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବ ।
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ରୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ୟା ନୀତି (ଏନଇପି)କୁ ପ୍ରବତ୍୍ଷନ 
କରିବୟା ଉପଫର ସରକୟାର ବିଫଶର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଆଫରୟାପ କରୁଛ୍ି । ଏନଇପି ଅନୁସୟାଫର 

ବିଦ୍ୟାଳୟଗଡ଼ିୁକର ଭିତି୍ଭୂମିକୁ ଉନ୍ନତ କରୟାଯିବ ଏବଂ 
ଗଣୁୟାତ୍ମକ ଶକି୍ୟା ଉପଫର ପ୍ରୟାଧୟାନ୍ ଦିଆଯିବ । ଫକୌଶଳଭିତି୍କ 
ଶକି୍ୟା ଉପଫର ସରକୟାର ଅଧକି 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଫଦଫବ । ଫଲହ ଠୟାଫର ଏକ 
ଫକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫଖୟାଲିବୟା 
ନିମଫ୍ ସରକୟାର ଫରୟାରଣୟା 
କରିଛ୍ି । ବଫଜଟଫର ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରସ୍ତୟାବ ରଖୟାଯୟାଇଛି ଫଯ ଫଦଶଫର 
ଉର୍ଶକି୍ୟାର ମୟାନଫର ଉନ୍ନତି 
ଆଣବିୟା ସକୟାଫଶ ଏକ ଉର୍ ଶକି୍ୟା 
କମିଶନ ଗଠନ ନିମଫ୍ ସରକୟାର 
ଆଇନ ଆଣଫିବ । ଫସହଭଳି ଏକ 
ରୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡିଜଟିୟାଲ ଶକି୍ୟା ଫସୌଧ 
(ଏନଡ଼ିଇଏଆର) ସ୍ୟାପନ କରୟାଯିବ ଯୟାହୟାକି ଶକି୍ୟାଦୟାନ 
ଓ ଶକି୍ୟା ଗ୍ହଣ କୟାଯ୍୍ଷ କଳୟାପକୁ ସହଫଯୟାଗ କରିବ ଏବଂ 
ଏଥ ିସହ ଫକନ୍ଦ୍ର, ରୟାଜ୍ ତଥୟା ଫକନ୍ଦ୍ରଶୟାସିତ ଫକ୍ତ୍ରମୟାନଙ୍କ 

ଫଶୈକି୍କ ଫଯୟାଜନୟା ପ୍ରସୁ୍ତତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପ୍ରଶୟାସନିକ 
କୟାଯ୍୍ଷ ଫର ସହଫଯୟାଗ କରିବ । ଏଥସିହ ଏକ ରୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଭୟାରୟା ଅନୁବୟାଦ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରୟାଯିବ ଯୟାହୟାକି ସମସ୍ତ 
ଭୟାରତୀୟ ଭୟାରୟାଫର ଉପଲବ୍ଧ ଗଭର୍ଣ୍ଷୟାନ ୍ସ ଏବଂ ନୀତି 
ସଂପକ୍ଷୀତ ଜ୍ୟାନକୁ ଅନୁବୟାଦ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟଫର 

ଉପଲବ୍ଧ କରୟାଇବୟା ଦିଗଫର କୟାଯ୍୍ଷ  
କରିବ । ତେସିଲଭୁକ୍ ଜୟାତି ବଗ୍ଷର 
ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରୀମୟାନଙ୍କ ନିମଫ୍ ଫମଟି୍ରକ 
ପରବତ୍୍ଷୀ ଛୟାତ୍ରବୃତି୍ ଯଥୟାରୀତି ଜୟାରି 
ରହିବ । 
ଯବୁକମୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଫର ଫକୌଶଳ ବୃଦି୍ 
ନିମଫ୍ ସରକୟାର ଫକଫତଗଡ଼ିୁଏ 
ପଦଫକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରିଛ୍ି । ସଂଯକୁ୍ 
ଆରବ ଏମିଫରଟ ୍ସ ଏବଂ ଜୟାପୟାନ 
ସରକୟାରଙ୍କ ସହଫଯୟାଗଫର ବିଫଶର 
ତୟାଲିମ କୟାଯ୍ଷ୍୍ମମୟାନ ଆଫୟୟାଜନ 

କରୟାଯିବ ଯଦ୍ୟାରୟା ଆଗ୍ହୀ ପ୍ରଶକି୍ୟାଥ୍ଷୀମୟାନଙୁ୍କ ଫଶୈଳି୍ପକ 
ଓ ଧନ୍ଦୟାମଳୂକ ଫକୌଶଳ, ଫବୈରୟିକ ଜ୍ୟାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ 
ଶକି୍ୟା ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯିବ । 

ଏକଲବ୍ ଆବୟାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗଡ଼ିୁକର 
ୟୁନିଟ୍  ମଲୂ୍କୁ ଆଦିବୟାଦୀ ଅଧରିୁତ ଫକ୍ତ୍ରଫର 
38ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାକୁ ବଢ଼ୟାଇ ଦିଆଯୟାଇଛି ଏବଂ 
ପୟାବ୍ଷତ୍ ତଥୟା ଅନ୍ୟାନ୍ ଜଟିଳ ଫକ୍ତ୍ରଫର 
ଏହୟାର ୟୁନିଟ ପିଛୟା ମଲୂ୍କୁ ୪୮ ଫକୟାଟି 
ଟଙ୍କୟାକୁ ବୃଦି୍ କରୟାଯୟାଇଛି ।

ରାଷ୍ଟଟ୍ୀୟ ଶକି୍ା ଗଜବରଣା 
ନ୍ାସ ନମିଜତେ 50,000 
ଜକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାେ

ରାଷ୍ଟଟ୍ୀୟ ଶକି୍ା ନୀତ ିଉପଜର ସରକାର ଯଜର୍ଷ୍ଟ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ପ୍ରୋନ କରିଛତେ;ି ଜସର୍ ିନମିଜତେ ଜକୌଶଳରିତି୍କ ଶକି୍ା 
ଉପଜର ମହ୍ୱେ ପ୍ରୋନ ପବୂ୍ଷକ ଅଜନକ ଗଡ଼ିୁଏ ନୂତନ 
କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମର ଆଜୟାେନ କରାଯିିବ ।

ଗଜବରଣା ଓ ଜକୌଶଳ
ବକିାଶକୁ ଜପ୍ରାତ୍ାହନ

ଆେବିାସୀ ଅଧୁ୍ ସିତ 
ଅଞ୍ଳଜର 750ଟି ନୂତନ 
ଏକଲବ୍ ମଜଡ଼ଲ 
ଆବାସିକ ବେି୍ାଳୟ 
ସ୍ାପନ କରାଯିବ ।

ରାଷ୍ଟଟ୍ୀୟ ଶକି୍ା ନୀତ ି
ଅଧୀନଜର ସାରା 
ଜେଶଜର 15,000 ଟି 
ବେି୍ାଳୟକୁ ସେୃୁେ 
କରାଯିବ ।
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ବ୍ବସ୍ୟା କରୟାଯୟାଇଛି । ଏେପିଓମୟାନଙୁ୍କ ଫପ୍ରୟାତ୍ୟାହିତ କରି 
କ୍ଦୁ୍ଚୟାରୀମୟାନଙ୍କ ଉପୟାଜ୍ଷନ ବୃଦି୍ କରୟାଯିବ । ଅପଫରସନ୍  
ଗ୍ୀନ୍  ଫଯୟାଜନୟା ଅଧୀନଫର ବୟାଇଶଟି ନୂତନ ପଚନଫଯୟାଗ୍ 
ଉତ୍ୟାଦକୁ ସୟାମିଲ କରୟାଯୟାଇଛି ଯଦ୍ୟାରୟା କୃରି ଓ ସଂପକ୍ଷୀତ 

ଉତ୍ୟାଦଫର ଗଣୁୟାତ୍ମକ ମଲୂ୍ 
ସଂଫଯୟାଗ କରୟାଯୟାଇପୟାରିବ । 
ତୟାମିଲ ନୟାଡ଼ୁଫର ଏକ ବିବିଧଧମ୍ଷୀ 
ସମଦୁ୍ ଗଳୁ୍ମ ପୟାକ୍ଷ ନିମ୍ଷୟାଣ ନିମଫ୍ 
ପ୍ରସ୍ତୟାବ ରଖୟାଯୟାଇଛି ଯଦ୍ୟାରୟା 
ସୟାମଦୁ୍ିକ ଗଳୁ୍ମ ଚୟାରକୁ ଫପ୍ରୟାତ୍ୟାହିତ 
କରୟାଯିବ । ଫସହିଭଳି ଗ୍ୟାମୟାଞ୍ଚଳ 
ଭିତି୍ଭୂମି ନିମ୍ଷୟାଣ ନିମଫ୍ 
40,000ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟ 
କରୟାଯିବ ଏବଂ ଚୟା ବଗିଚୟା 

ଶ୍ମିକମୟାନଙ୍କ ବିକୟାଶ ନିମଫ୍ 1,000 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ପ୍ରଦୟାନ 
କରୟାଯିବ । ଅନଲୟାଇନ ବୟାଣଜି୍ ୍ ଲୟାଟେମ୍ଷ ଇ- ନୟାମ ୍ ସହିତ 
ଫଦଶର 1000ରୁ ଅଧକି ନୂତନ ମଣି୍ଡକୁ ସୟାମିଲ କରୟାଯିବ ।

ଭୟାରତ ମଖୁ୍ତଃ ଏକ କୃରି ଭିତି୍କ ଅଥ୍ଷନୀତି 
। ଏହି ଫକ୍ତ୍ର ଉପଫର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆଫରୟାପ 
କରି କୃରକମୟାନଙ୍କ ଉପୟାଜ୍ଷନ ଦି୍ଗଣୁିତ 

କରିବୟା ସକୟାଫଶ ଅଥ୍ଷମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀମତୀ ନିମ୍ଷଳୟା ସୀତୟାରମଣ 
ଚଳିତ ବର୍ଷର ସୟାଧୟାରଣ 
ବଫଜଟଫର ଅଫନକ 
ଗଡ଼ିୁଏ ବ୍ବସ୍ୟା ଫରୟାରଣୟା 
କରିଛ୍ି। ବଫଜଟଫର 
ପ୍ରସ୍ତୟାବ ଦିଆଯୟାଇଥବିୟା ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରୟାବଧୟାନ ମଧ୍ୟଫର କୃରି 
ଭିତି୍ଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ 
ସକୟାଫଶ ଭଣ୍ଡୟାରଣ, 
ପ୍ର୍ିୟୟାକରଣ ୟୁନିଟ ସ୍ୟାପନ 
ଓ କ୍ୟାଫରଜ ସବିୁଧୟା ଆଦି 
ଅ୍ଭୁ୍ଷକ୍ । କୃରି ଭିତି୍ଭୂମି ପୟାଣ୍ିରୁ ଏଭଳି ଉତ୍ମ ବ୍ବସ୍ୟା 
ନିମଫ୍ ଏପିଏମସି ମଣି୍ଡର ବିକୟାଶ ରଟୟାଯିବ । 2021-22 
ବଫଜଟଫର କୃରି ଫକ୍ତ୍ର ନିମଫ୍ 1.48 ଲକ୍ ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର 

ଏକ ବଶିାଳ କୃରି
ରିତି୍ରୂମି ସ୍ାପନ ନମିଜତେ

ଉତ୍ାେନ ମଲୂ୍ର ଜେେଗଣୁ ଅଧକି ମଲୂ୍ଜର 
କୃରକମାନଙୁ୍କ ସବ୍ଷନମି ୍ନ ସହାୟକ ମଲୂ୍ 
(ଏମଏସପି) ଜଯାଗାଇ େଆିଯାଉଛ;ି ଏବଂ ୨୦୨୨ 
ମସିହା ସଦୁ୍ା କୃରକମାନଙ୍କ ଉପାେ୍ଷନ ଦ୍ଗିଣୁତି 
କରିବା ନମିଜତେ ସରକାର ନଷି୍ପତି୍ ଗ୍ହଣ କରିଛତେ ି।

କପା ଆମୋନୀ 
ଉପଜର ଶଳୁ୍କ 

ବୃଦି୍ କରାଯାଇଛି

ଗ୍ାମାଞ୍ଳ ଜକ୍ତ୍ରଜର ମତ୍୍ଚାର ଓ 
ଉେ୍ାନକୃରିର ବକିାଶ ଉପଜର 
ପ୍ରାଧାନ୍ େଆିଯାଇଛ ି। ଜସହରିଳି 
ଜେଶର ସମସ୍ତ ରାେ୍ ଓ ଜକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ 
ଜକ୍ତ୍ରଜର ସ୍ାମୀତ୍ୱ ଜଯାେନା
ପ୍ରବତ୍୍ଷନ କରାଯିବ ।

କୃରି ଋଣ ଲକ୍୍କୁ 16.5 ଲକ୍ ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାକୁ 
ବଢ଼ୟାଇ ଦିଆଯୟାଇଛି ।
ଅଣ ୁ ଜଳଫସଚନ ପୟାଣ୍କିୁ ଦି୍ଗଣୁତି କରି 10,000 
ଫକୟାଟିକୁ ବୃଦି୍ କରୟାଯୟାଇଛି ।
ପୟାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମଖୁ ମୟାଛଧରୟା ବନ୍ଦର- ଫକୟାଚି, ଫଚନ୍ନୟାଇ, 
ବିଶୟାଖୟାପଟ୍ଟନମ ୍, ପୟାରୟାଦୀପ ଓ ଫପଟୁଆରୟାଟକୁ 
– ସ୍ିୟ ଆଥ୍ଣିକ ଫପଣ୍ସ୍ଳୀ ଭୟାଫବ ବିକଶତି 
କରୟାଯିବ।

କୃରି
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ଏକ ବଶିାଳ କୃରି
ରିତି୍ରୂମି ସ୍ାପନ ନମିଜତେ

ପ୍ରତରିକ୍ା ଜକ୍ତ୍ର ନମିଜତେ ଅର୍୍ଷ ବରାେଜର 19% ବୃଦି୍ 
�ଟାଯାଇଛ ିଯଦ୍ାରା ଆଧନୁକିୀକରଣକୁ ବଡ଼ ଧରଣର 
ଜପ୍ରାତ୍ାହନ ମିଳିପାରିବ ।

ପ୍ରତରିକ୍ା

ପ୍ରତିରକ୍ୟା ଆଧନିୁକୀକରଣ ନିମଫ୍ ଫକନ୍ଦ୍ର ବଫଜଟଫର 
ଐତିହୟାସିକ ଫପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛି । ଏଥ ିପୟାଇ ଁ
ପ୍ରତିରକ୍ୟା ବଫଜଟ ଅଥ୍ଷଫର 18.75 % ବୃଦି୍ ରଟୟାଯୟାଇଛି। 

ଗତ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଫର ପ୍ରତିରକ୍ୟା ବଫଜଟ ପୟାଇ ଁଫହୟାଇଥବିୟା ବ୍ୟ 
ବରୟାଦଫର ଏହୟା ସବ୍ଷୟାଧକି ବୃଦି୍ । 2021-22 ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷଫର 
ପ୍ରତିରକ୍ୟା ବିଭୟାଗ ପୟାଇ ଁବଫଜଟଫର 
4,78,195.62 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ବ୍ୟ 
ବରୟାଦ ରଖୟାଯୟାଇଛି ।
l ପଞିୁ୍ ବ୍ୟ ନିମଫ୍ 

ଫହୟାଇଥବିୟା ମଂଜରୁୀ ଯୟାହୟାକି 
ଆଧନିୁକୀକରଣ ଏବଂ 
ଭିତି୍ଭୂମିର ବିକୟାଶ ସଂପକ୍ଷୀତ, 
ଫସଥଫିର 2021-22-22ଆଥ୍ଣିକ 
ବର୍ଷଫର 1,35,060.72 ଫକୟାଟି 
ଟଙ୍କୟା ବୃଦି୍ କରୟାଯୟାଇଛି । ଏହୟା 2020-21 ଆଥ୍ଷକ ବର୍ଷ 
ବଫଜଟ ତୁଳନୟାଫର 18.75 % ବୃଦି୍ ଏବଂ 2019-20 
ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷ ତୁଳନୟାଫର 30.62 % ଅଧକି ଫବୟାଲି ବିଫବଚନୟା 
କରୟାଯୟାଇପୟାଫର ।

l ପ୍ରତିରକ୍ୟା ଫସବୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ ବିଭୟାଗ ଯୟାହୟାକି 

ପ୍ରତିରକ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣୟାଳୟ ଅଧୀନଫର ରହଛିି, କିନ୍ତୁ ଫସଥରୁି 
ପ୍ରତିରକ୍ୟା ଫପନସନ୍  ବ୍ବସ୍ୟା ବୟାଦ୍ , ଫସଥପିୟାଇ ଁ2021-
22 ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷ ନିମଫ୍ 3,62,345,62 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା 
ବ୍ୟ ବରୟାଦ କରୟାଯୟାଇଛି । 2020-21 ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷର 
ପ୍ରତିରକ୍ୟା ବଫଜଟ ତୁଳନୟାଫର ଏହୟା 24,792.62 ଫକୟାଟି 

ଟଙ୍କୟା ଅଧକି ।
l ଅଣ- ଫବତନ ରୟାଜସ୍ ଯୟାହୟାକି 
ଅପଫରସନୟାଲ ଆବଶ୍କତୟା ଭୟାଫବ 
ବିଫବଚିତ ଫସଥପିୟାଇ ଁ 54,624.67 ଫକୟାଟି 
ଟଙ୍କୟାର ପ୍ରୟାବଧୟାନ କରୟାଯୟାଇଛି । 2020-21 
ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷ ତୁଳନୟାଫର ତୟାହୟା 6 ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦି୍ 
ଫବୟାଲି ଜଣୟାପଡ଼ିଛି ।
l ଡିଆରଡିଓ ପୟାଇ ଁ ଅଥ୍ଷ ମଂଜରୁୀ 

ସ୍ରୂପ 11,375.50 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାକୁ ବୃଦି୍ 
କରୟାଯୟାଇଛି।

l ସୀମୟା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ (ବିଆରଓ) ନିମଫ୍  ବଫଜଟ 
ବ୍ୟ ପ୍ରୟାବଧୟାନକୁ 6004.08 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାକୁ ବୃଦି୍ 
କରୟାଯୟାଇଛି ଯୟାହୟାକି ପବୂ୍ଷ ବର୍ଷ ବ୍ୟ ବରୟାଦ ତୁଳନୟାଫର 
7.48 ପ୍ରତିଶତ ଅଧକି ।

ପ୍ରତିରକ୍ୟା ଫକ୍ତ୍ରଫର ଗଫବରଣୟାକୁ 
ଫପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ଫଯୟାଗୟାଇ ଫଦବୟା 
ଉଫଦ୍ଶ୍ଫର ଡିଆରଡିଓ ପୟାଇ ଁପଞିୁ୍ 
ବ୍ୟବରୟାଦ ବୃଦି୍। ସୀମୟା ଭିତି୍ଭୂମି 
ସଦୃୁଢ଼ କରିବୟା ଲୟାଗି ପଦଫକ୍ପ।

ପ୍ରତରିକ୍ା ବରିାଗ ପାଇ ଁ4.78 ଲକ୍ 
ଜକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟ ବରାେ । 
2014 ମସିହାଜର ତାହା 2.29ଲକ୍ 
ଜକାଟି ଟଙ୍କା ର୍ଲିା ।

ସଶସ୍ତ୍ର ଜସନାର 
ଆଧନୁକିୀକରଣ ନମିଜତେ 
ବଜେଟଜର 18.75% ବୃଦି୍

ଜେଶଜର ଆଉ ନୂତନ ଜସୈନକି 
ବେି୍ାଳୟ ସ୍ାପନ କରାଯିବ ।

ପ୍ରତରିକ୍ା ବଜେଟ ପରିମାଣ 
4.78 ଲକ୍ ଜକାଟିକୁ ବୃଦି୍
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ସାକ୍ାତକାର

ଆତ୍ମନରି୍ଷର ରାରତ ଅରିଯାନ ଜ�ାରଣା ପଜର ଏହା ଜହଉଛ ିପ୍ରର୍ମ ବଜେଟ୍। 
ଆତ୍ମ ନରି୍ଷର ରାରତ ପର୍ଜର ଆମକ ୁଆଗକ ୁଜନବାଜର ଏହ ିବଜେଟ୍ କପିରି 
ସହାୟକ ଜହବ ? 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଷରଶୀଳତୟା ଏକ ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନୟା ନୁହ ଁ । ପ୍ରୟାଚୀନ ଭୟାରତ ବହୁ 
ଦୃଷି୍ରୁ ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଷରଶୀଳ ଥବିୟା ସହ ବିଶ୍ଫର ବ୍ବସୟାୟ ପ୍ରୟାଣଫକନ୍ଦ୍ର 
ଫହୟାଇଥଲିୟା। ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭୟାରତ ଫହଉଛି 130ଫକୟାଟି ଭୟାରତବୟାସୀଙ୍କ 
ଅଭିବ୍କି୍ ଫଯଉମଁୟାଫନ ନିଜର ଫକୌଶଳ ଓ ସୟାମଥ୍୍ଷ  ଉପଫର ବିଶ୍ୟାସୀ । 
ଫମ’ 2020ଫର ସରକୟାର ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭୟାରତ (ANB)ର ପ୍ରଥମ ପଯ୍୍ଷ ୟାୟ 
ଫରୟାରଣୟା କଫଲ। ପଫର ପଫର ଦୁଇଟି ପଯ୍୍ଷ ୟାୟ (ANB-2.0 ଓ ANB 3.0) 
ଫରୟାରିତ ଫହଲୟା । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫନତୃତ୍ୱଫର ଆଫମ ସମୟାଜର ଅବଫହଳିତ 
ବଗ୍ଷଙ୍କ ନିମଫ୍ ବ୍ବସ୍ୟା କଲୁ । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରୀବ କଲ୍ୟାଣ ଫଯୟାଜନୟା, 
ତିଫନୟାଟି ଏ.ଏନ.ବି ପ୍ୟାଫକଜ ଏବଂ ପରବତ୍୍ଷୀ ପଯ୍୍ଷ ୟାୟଫର ଫହୟାଇଥବିୟା 
ଫରୟାରଣୟା ପୟାଫଞ୍ଚୟାଟି ମିନି ବଫଜଟ୍ ର ସମକକ୍ । ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଷର ପ୍ୟାଫକଜ 
ଢୟାଞ୍ଚୟାଗତ ସଂସ୍ୟାରକୁ ଗତିପ୍ରଦୟାନ କଲୟା ।

ନୂତନ େଶନ୍ଜିର ଆତ୍ମନରି୍ଷର ରାରତର 
ମଳୂେୁଆ ପକାଇବ ବଜେଟ-ଅର୍୍ଷମନ୍ତୀ

ଆତ୍ମନିଭ୍ଷରଶୀଳତୟା ଫକବଳ 130 ଫକୟାଟି ଭୟାରତବୟାସୀଙ୍କ ଅଭିବ୍କି୍ ନୁଫହ ଁବରଂ 2020 
ମସିହୟାଫର ଅକ୍ସଫେୟାଡ୍ଷ ଅଭିଧୟାନଫର ଏହି ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ ସ୍ୟାନିତ ଫହୟାଇଛି । ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଥମଥର 
ପୟାଇ ଁଇତିହୟାସଫର ଫଦଶକୁ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର କରିବୟା ଦୃଷି୍ଭଙ୍ଗୀ ଫନଇ ବଫଜଟଫର ପ୍ରସ୍ତୟାବ ଗ୍ହଣ 
କରୟାଯୟାଇଛି। ଏହି ବଫଜଟ୍ କୟାହିକିଁ ଭିନ୍ନ ଏ ସମ୍ପକ୍ଷଫର ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମୟାଚୟାର ପରୟାମଶ୍ଷଦୟାତୟା 

ସମ୍ପୟାଦକ ସଫ୍ୟାର କୁମୟାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ର ଫଦଇଛ୍ି ଅଥ୍ଷମନ୍ତ୍ରୀ ନିମ୍ଷଳୟା ସୀତରମଣ ।

କୁହାଯାଏ ଜଯ ଏକ ରିତି୍ରୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ଜହବାକୁ 5ବର୍ଷ ଲାଗିପାଜର । 

ମାତ୍ର ନଯିକିୁ୍ ସଜୁଯାଗ ତତ୍ କ୍ଣାତ ସଷିୃ୍ଟ 
ଜହାଇର୍ାଏ । ଏହା ସାଜଙ୍ଗ ସାଜଙ୍ଗ 
ଅର୍୍ଷନୀତକିୁ ଗତ ିପ୍ରୋନ କରିର୍ାଏ ।

ନିମ୍ଷଳୟା ସୀତୟାରମଣ
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କୃରକ ଆର୍ଥିକ େୃଷି୍ଟରୁ େୁବ୍ଷଳ ଜଶ୍ଣୀଙ୍କ କଲ୍ାଣ 
ଜହଉଛି ଏହି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ମିକତା । ଜସମାଜନ 
ଏହି ବଜେଟ୍ ରୁ କ’ଣ ଆଶା କରିଜବ ?

ସରକୟାର କୃରକମୟାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପୟାଇ ଁ ଉତ୍ଗ୍ଷୀକୃତ। 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୟାମୀତ୍ୱ ଫଯୟାଜନୟା ପ୍ରବତ୍୍ଷନ କରିଛ୍ି। 
ଫଯୟାଜନୟା ଅନୁସୟାଫର ଗ୍ୟାମୟାଞ୍ଚଳଫର ସମ୍ପତି୍ 
ମୟାଲିକମୟାନଙୁ୍କ କୟାଗଜପତ୍ରଫର ଅଧକିୟାର ପ୍ରଦୟାନ 
କରୟାଯୟାଉଛି । ଏପଯ୍୍ଷ ୍ 1241ଟି ଗ୍ୟାମଫର 1ଲକ୍ 
80ହଜୟାର ସମ୍ପତି ମୟାଲିକ ଫସମୟାନଙ୍କ ମୟାଲିକୟାନୟା 
କୟାଗଜପତ୍ର ପୟାଇଛ୍ି । ମୁ ଁ ବତ୍୍ଷମୟାନ ଏହି ଫଯୟାଜନୟା 
ସମସ୍ତ ରୟାଜ୍ ଓ ଫକନ୍ଦ୍ରଶୟାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପ୍ରସୟାରିତ 
କରିବୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୟାବ ରଖଛିି । 2021-22 ଆଥ୍ଣିକ ବର୍ଷ 
ନିମଫ୍ ମୁ ଁ କୃରିଋଣ ଲକ୍୍ 16.5 ଲକ୍ ଫକୟାଟିକୁ ବୃଦି୍ 
କରିଛି । ପଶପୁୟାଳନ, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ୟାଦନ ଓ ମୟାଛଚୟାର 
ପୟାଇ ଁଅଧକି ଋଣ ପ୍ରଦୟାନ ପୟାଇ ଁଆଫମ ଲକ୍୍ ରଖଛୁି । 
ଗ୍ୟାମୟାଞ୍ଚଳ ଭିତି୍ଭୂମି ବିକୟାଶ ନିମଫ୍ ଆଫମ ବ୍ୟବରୟାଦ 
ପରିମୟାଣ 30ରୁ 40ହଜୟାର ଫକୟାଟିକୁ ବୃଦି୍ କରିଛୁ । 5 
ହଜୟାର ଫକୟାଟି ମଳୂପଞିୁ୍ ସହ ଅଣ ୁ ଜଳଫସଚନ ପୟାଣ୍ ି
ସଷିୃ୍ କରୟାଯୟାଇଛି । ଆଉ 5ହଜୟାର ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ଫଦଇ 
ଏହୟାକୁ ଦି୍ଗଣୁତି କରିବୟାକୁ ମୁ ଁପ୍ରସ୍ତୟାବ ରଖଛିି । ରପ୍ୟାନୀ 

ଉଫଦ୍ଶ୍ଫର କୃରିର ଗଣୁୟାତ୍ମକ ମୟାନ ରକ୍ୟା ପବୂ୍ଷକ 
‘ଅପଫରସନ ଗ୍ୀନ ଫଯୟାଜନୟା’ର ପରିସର ବ୍ୟାପକ 
କରଯୟାଇଛି । 

ଏଫବ ଏଥଫିର ଫକବଳ ଟଫମୟାଫଟୟା, ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ 
ଅ୍ଭୁ୍ଷକ୍ ଫହୟାଇଥବିୟାଫବଫଳ ଏଫବ ପଚିସଢି ଯିବୟା  
ସମ୍ଭୟାବନୟା ଥବିୟା 22ଟି ଅଧକି ସୟାମଗ୍ୀ ଅନୁଭୁ୍ଷକ୍ 
କରୟାଯୟାଇଛି । ସ୍ଚ୍ତୟା ଓ ପ୍ରତିଫଯୟାଗିତୟା ମଳୂକ 
ମଫନୟାଭୟାବକୁ ଦୃଷି୍ଫର ରଖ ି ବଜୟାରକୁ ଇ-ନୟାମ ସହ 
ଫଯୟାଡୟା ଯୟାଇ ଏକହଜୟାର ଅଧକି ମଣି୍ଡକୁ ଇ-ନୟାମ 
ଅଧୀନକୁ ଅଣୟାଯୟାଇଛି। ଭିତି୍ଭୂମି ସବିୁଧୟା ବୃଦି୍ କରିବୟା 
ପୟାଇ ଁଏପିଏମସି ଗଡିୁକୁ କୃରି ଭିତି୍ଭୂମି ପୟାଣ୍ ିଫଯ।ଗୟାଇ 
ଦିଆଯିବ । 

ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ମିକ ବିଫଶରକରି ଦୟାଦନ ଶ୍ମିକଙ୍କ 
ପୟାଇ ଁ ମୁ ଁ ଏକ ଫପୟାଟ୍ଷୟାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୟାବ 
ରଖଛିି ଫଯଉଥଁଫିର ନିମ୍ଷୟାଣ ଶ୍ମିକ, ଫକୟାଠୟାବୟାଡି 
କୟାଯ୍୍ଷ ଫର ନିଫୟୟାଜିତ ଶ୍ମିକଙ୍କ ସବିଫଶର ବିବରଣୀ 
ରଖବି । ସବ୍ଷନିମ ୍ନ ମଜୁରୀ ପ୍ରଫତ୍କ ଫଶ୍ଣୀର ଶ୍ମିକଙ୍କ 
ପୟାଇ ଁ ଲୟାଗ ୁ ଫହବୟା ସହ ଫସମୟାଫନ କମ୍ଷଚୟାରୀ ରୟାଜ୍ 
ବୀମୟାନିଗମର ଅ୍ଭୁ୍ଷକ୍ ଫହଫବ । ମହିଳୟାମୟାଫନ ମଧ୍ୟ 
ସବୁ ଫଶ୍ଣୀ କୟାଯ୍୍ଷ  ଓ ଏପରିକି ରୟାତି ସି୍ ୍ଟଫର ନିରୟାପତ୍ୟା 
ବ୍ବସ୍ୟା ସହ ନିଫୟୟାଜିତ ଫହଫବ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସବୁଜବଜଳ ଯବୁଶକି୍ର ସାମର୍୍ଷ୍ 
ଉପଜର କହିବା ସହ ଜସମାଜନ ଆତ୍ମନିର୍ଷର ରାରତ 
ଅରିଯାନଜର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ରୂମିକା ଗ୍ହଣ କରିଜବ 
ଜବାଲି ମତେିଅତେି। ଏହି ପରିଜପ୍ରକ୍ୀଜର ବଜେଟ 
ଜକଜତ ତାତ୍ଯ୍ଷ୍ପରୂ୍୍ଷ?

ଯବୁଫଗୟାଷୀ୍ ନିମଫ୍ ଅଧକି ଶକି୍ୟା ନବୀଶଙୁ୍କ ସଫୁଯୟାଗ 
ଫଦବୟା ପୟାଇ ଁସରକୟାର ଶକି୍ୟାନବୀଶ ଆଇନ ସଂଫଶୟାଧନ 
ପୟାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୟାବ ରଖଛି୍ି । ଆଫମ ବତ୍୍ଷମୟାନର ଜୟାତୀୟ 
ଶକି୍ୟା ନବୀଶ ତୟାଲିମ ଫଯୟାଜନୟା (ଏନ.ଏ.ଟି.ଏସ)ର 
ପରିସର ବୃଦି୍ କରି ଇଞି୍ନିୟରିଂ ଡିଫ୍ ଲୟାମୟାଧୟାରୀ, ନେୟାତକ 
ତୟାଲିମ ପୟାଠ ପଫର ଶକି୍ୟା  ବୟା ନବୀଶ ତୟାଲିମ ବୃଦି୍ ପୟାଇ ଁ
ଫଯୟାଜନୟା କରୁଛୁ । ଏଥପିୟାଇ ଁ ତିନହଜୟାର ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା 

ବଜେଟ୍ ଖସଡା ପ୍ରସୁ୍ତତ କଲାଜବଜଳ ଆପଣ 
କାହା ଉପଜର ଅଗ୍ାଧକିାର ଜେଇର୍ଜିଲ ?

ବଫଜଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୟାବର ଛଅଟି ସ୍ତମ୍ଭ:

l ସ୍ୟାସ୍୍ ଓ ସଧୁୟାର

l ବସୁ୍ତ ଓ ଆଥକିପଞିୁ୍ ଏବଂ ଭିତି୍ଭୂମି

l ମୟାନବ ସମଳ୍ ସବୁିନିଫଯୟାଗ

l ଉଦ୍ ଭୟାବନ ଏବଂ ଗଫବରଣୟା ବିକୟାଶ

l ନୁ୍ନତମ ସରକୟାର ଏବଂ ସବ୍ଷୟାଧକି ପ୍ରଶୟାସନ

ଆଜମ ଜକାରିଡ ଟୀକା ପାଇ ଁ୩୫ହୋର ଜକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାେ 
କରିଛ ୁ। ଏଇଟା ଜକବଳ ଏଇବର୍ଷ ପାଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ଟ । ଯେ ିଏ ବାବେଜର 
ଅଧକି ଖର୍୍ଷ େରକାର ପଜଡ ତାହା ଜେବା ପାଇ ଁମ ୁ ଁଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ ।
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ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯିବ । ୟୁ.ଏ.ଇ ସହ ମିଶ ି ଏକ ଫଯୟାଜନୟା 
କରୟାଯୟାଉଛି । ଏହୟା ଦ୍ୟାରୟା ଫକୌଶଳବିକୟାଶ ପ୍ରମୟାଣପତ୍ର 
ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯିବ । ଫସହିପରି ଜୟାପୟାନ ଶଳି୍ପ ଓ ବୃତି୍ଗତ 
ଫକୌଶଳ ବିନିମୟ ପୟାଇ ଁ ଏକ ମିଳିତ ତୟାଲିମ ଫଯୟାଜନୟା 
ମଧ୍ୟ କରୟାଯୟାଇଛି । ଆଫମ ଅନ୍ୟାନ୍ ଫଦଶ ସହ ମଧ୍ୟ 
ଏପରି ପଦଫକ୍ପ ଫନଇଛୁ । 

ଭୟାରତ ଉର୍ଶକି୍ୟା ଆଫୟୟାଗ ତ୍ୱରୟାନ ୍ିତ କରିବୟା ପୟାଇ ଁ 
ଆଫମ ଚଳିତବର୍ଷ ଏକ ବିଫଧୟକ  ଆଣବୁି । ଏଥଫିର 
ଚୟାରିପ୍ରକୟାର ଯଥୟା-ମୟାନକ ନିଦ୍୍ଷୟାରଣ, ଅଧସିି୍କୃତୀ, 
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପୟାଣ୍ଫିଯୟାଗୟାଣ ଭଳି ଉପ ସଂସ୍ୟା ରହିବ। 
ସରକୟାରୀ ସହୟାୟତୟାଫର ଆମର ଅଧକିୟାଂଶ ନଗରୀଫର 
ବିଭିନ୍ନ ଗଫବରଣୟା ପ୍ରତିଷୟ୍ାନ, ବିଶ୍ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ  
ମହୟାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚୟାଳିତ ଫହଉଛି । ଏହିପରି 
ନଅଟି ମହୟାନଗରୀଫର ଏପରି ଏକ ବ୍ବସ୍ୟା କରିବ 
ଯୟାହୟାେଳଫର ଆଭ୍୍ରୀଣ ସ୍ୟଂଶୟାସନ ରହିବୟା ସହ 
ଉତ୍ମ ସମନୟ୍ ରକ୍ୟା କରିଫହବ । ଉର୍ଶକି୍ୟାର ପ୍ରବତ୍୍ଷନ 
ପୟାଇ ଁ ଲଦୟାଖର ଫଲହଠୟାଫର ଆଫମ ଏକ ଫକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ବିଶ୍ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷୟ୍ା ପୟାଇ ଁଲକ୍୍ ରଖଛୁି ।

କଜରାନା ଜବୈଶ୍କି ମହାମାରୀ କାଳଜର ଏମଏସଏମଇ 
ଜକ୍ତ୍ର ବଜିଶର ପ୍ରରାବତି ଜହଉର୍ବିାରୁ ସହାୟତା 
ପ୍ରୋନ କରାଯାଇର୍ଲିା । ବଜେଟଜର ଏ ଜକ୍ତ୍ର ପାଇ ଁ
କ’ଣ ବଜିଶର ବ୍ବସ୍ା ରହିଛି ? 

MSME ଫକ୍ତ୍ରକୁ ସହୟାୟତୟା ଫଦବୟା ପୟାଇ ଁ ଆଫମ 
ବଫଜଟ୍ ଫର ଫକଫତକ ବିଫଶର ପଦଫକ୍ପ ଫନଇଛୁ। 
ଚଳିତବର୍ଷ ବଫଜଟ ତୁଳନୟାଫର ଦି୍ଗଣୁ ଅଥ୍ଷୟାତ୍ 15,700 
ଫକୟାଟିର ମୁ ଁ ବ୍ୟବରୟାଦ କରିଛି । ଅଫନକଗଡିୁଏ 
ସୟାମଗ୍ୀଫର ଆଫମ ବହ୍ଣିଶଳୁ୍କ ରିହୟାତି ଫରୟାରଣୟା କରିଛୁ : . 

ନୀତି ସଂସ୍ାର େରିଆଜର େୀବନର ସଗୁମତା 
ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ ରହିଆସିଛି । ବଜେଟ୍ ଜର ଏହ ି
ପରି କ’ଣ କ’ଣ ସଂସ୍ାର ପରିବତ୍୍ଷନ ଜହାଇଛି ଓ 

ଆପଣ ଜହଉଛତେ ି ପ୍ରର୍ମ ମହଳିା ଯିଏ ଜେଶର 
ପ୍ରର୍ମ ପ୍ରତରିକ୍ା ମନ୍ତୀ ଜହାଇର୍ଜିଲ ଓ ଏଜବ 
ଅର୍୍ଷମନ୍ତୀ । ନବରାରତ ବଜେଟ୍ ଜର ମହଳିାଙ୍କ 
ନମିଜତେ କ’ଣ ବ୍ବସ୍ା ଅଛ ି? 

ଉଜ୍ଜଳୟା ଫଯୟାଜନୟା ଯୟାହୟା କି ଆଠ ଫକୟାଟି 
ପରିବୟାରକୁ ସବିୁଧୟା ପହଞ୍ଚୟାଇପୟାରିଛି ତୟାହୟା 
ଅତିରିକ୍ ଏକ ଫକୟାଟି ହିତୟାଧକିୟାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦୟାନ 
କରୟାଯିବ । ମହିଳୟାମୟାଫନ ସରୁକ୍ୟା ବ୍ବସ୍ୟା ସହ 
ନୟାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟଫର ମଧ୍ୟ କୟାମ ପୟାରିଫବ । ଆସୟାମ 
ଓ ପଶି୍ଚମବଙ୍ଗର ଚୟାହୟା ବଗିଚୟାଫର ବିଫଶରକରି 
ମହିଳୟା ଓ ଫସମୟାନଙ୍କ ପିଲୟାମୟାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ 
ପୟାଇ ଁ ଏକ ହଜୟାର ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ବଫଜଟ 
ପ୍ରସ୍ତୟାବ ରଖୟାଯୟାଇଛି । ଷ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପ ଇଣି୍ଡଆ 
ଫଯୟାଜନୟା ଅଧୀନଫର ମୟାଜ୍ଣିନ୍ ମନି ଆବଶ୍କତୟା 
ଶତକଡୟା 25ରୁ 15ଭୟାଗକୁ କମୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁ
ପ୍ରସ୍ତୟାବ ରହିଛି । 

ତାହାର କି ପ୍ରରାବ ପଡିବ?

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (ସହରୟାଞ୍ଚଳ) ଆରମ୍ଭ କରୟାଯିବ । 
4378ଟି ସ୍ୟାନୀୟ ନଗର ନିଗମର 2ଫକୟାଟି 86ଲକ୍ 
ପରିବୟାରକୁ ଏହୟା  ପୟାଇପ ଜଳ ଫଯୟାଗୟାଇବ । ଏହୟାଛଡୟା 
500 ଅମତୃ ସହରଫର ତରଳ ବଜ୍୍ଷ ବସୁ୍ତ ନିଷ୍ୟାସନ 
ବ୍ବସ୍ୟା କରିବ । ପୟାଞ୍ଚବର୍ଷ ମଧ୍ୟଫର ତ୍ୱରୟାନ ୍ିତ ଫହବୟାକୁ 
ଥବିୟା ଏହି ଫଯୟାଜନୟା ପୟାଇ ଁ2,87,000 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର 
ବ୍ୟବରୟାଦ ରଖୟାଯୟାଇଛି ।

2021-2026 ମଧ୍ୟଫର ପୟାଞ୍ଚବର୍ଷ ପୟାଇ ଁ ସହରୟାଞ୍ଚଳ 
ସସୁ୍ ଭୟାରତ ମିଶନ 2.0 ତ୍ୱରୟାନ ୍ିତ ଫହବ । ଏଥପିୟାଇ ଁ
1,41,678 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ବ୍ୟବରୟାଦ କରୟାଯୟାଇଛି। 
କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ  ପ୍ରଦୂରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବୟା ପୟାଇ ଁ
ବଫଜଟଫର 42ଟି ସହରୟାଞ୍ଚଳ ଫକନ୍ଦ୍ରକୁ 2,217 ଫକୟାଟି 
ଟଙ୍କୟା ପ୍ରଦୟାନ ପୟାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୟାବ ରହିଛି ।

ଏହୟାଛଡୟା ଆଫମ ସହରୟାଞ୍ଚଳ ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ 
ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ତିନିବର୍ଷ ମଧ୍ୟଫର ଶଫହରୁ ଅଧକି ଜିଲ୍ୟାକୁ 
ସମ୍ପ୍ରସୟାରିତ କରିବୁ ।

ଜମ ୁଓ କଶ୍ମୀର ଫକନ୍ଦ୍ର ଶୟାସିତ ଅଞ୍ଚଳଫର ଏକ ଗ୍ୟାସ 

ଆମ ସରକାର  େୀ�୍ଷମିଆେ ିନୀତ ି 
ପ୍ରଣୟନ କରୁଛତେ ି। ଏହା ଜେଶର 
ରଲ ପାଇ ଁକାମ କରି ଚାଲିଛ ି। 
ଏହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ୋରି ରହବି ।

ସାକ୍ାତକାର
ନିମ୍ଷଳୟା ସୀତୟାରମଣ
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ପୟାଇପଲୟାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ହୟାତକୁ ନିଆଯିବ। 
ବଫଜଟଫର ସଡକ, ଫରଳବୟାଇ, ଫମଫଟ୍ରୟା 
ପରିବହନ ସମ୍ପକ୍ଷଫର ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ଫଯୟାଜନୟା 
ରହିଛି । ଭିତି୍ଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ଉପଫର ବଫଜଟଫର 
ବିଫଶର ଧ୍ୟୟାନ ଫକନ୍ଦ୍ରିତ ଫହୟାଇଛି । 

ସ୍ାସ୍୍ଜକ୍ତ୍ର ଆଗରୁ ରାେନୀତିଜର ଜକଜବବ ି
ଏଜତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ନ ର୍ଲିା । ମାତ୍ର ପ୍ରର୍ମ ର୍ର 
ନିମଜତେ ସରକାର ସାବ୍ଷେନୀନ ସ୍ାସ୍୍ ସଧୁାର 
ଜକ୍ତ୍ରଜର ଅଜନକ ପେଜକ୍ପ ଜନଇଛତେି । 
ଉୋହରଣ ସ୍ରୂପ ପିଏମ ୍ଜେଏୱାଇ ଆୟୁଷମୋନ 
ରାରତ ଜଯାେନାକୁ ଏର୍ପିାଇ ଁନିଆଯାଇର୍ଲିା।  
ରାରତକୁ ସସୁ୍ ଓ ସଶକ୍ କରିବା ପାଇ ଁ ଏହ ି
ବଜେଟ୍  ଜକଜତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଜହବ ?  

ସ୍ୟାସ୍୍ ଭିତି୍ଭୂମି ଫକ୍ତ୍ରଫର ବଫଜଟ୍ ଫର ବ୍ୟବରୟାଦ 
ଆଶୟାତୀତ ବୃଦି୍ ପୟାଇଛି । ଆଫରୟାଗ୍, ନିରୟାକରଣ 
ଓ ସଧୁୟାର ଭଳି ତିନିଟି ଫକ୍ତ୍ରଫର ଆଫମ ବିଫଶର 
ଧ୍ୟୟାନ ଫଦଉଛୁ । ଏକ ନୂତନ ଫକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୟାଫୟୟାଜିତ 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ସ୍ସ୍ ଭୟାରତ ଫଯୟାଜନୟା 
ଛଅବର୍ଷ ପୟାଇ ଁ 64,180ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟ 
ଅଟକଳଫର ଆରମ୍ଭ କରୟାଯିବ। ଏହୟା ପ୍ରୟାଥମିକ, 

ଜଯଜତଜବଜଳ ଆଜମ ସ୍ାସ୍୍ ଜକ୍ତ୍ର କର୍ା କହୁ ଜସଜତଜବଜଳ 
ଜପାରଣ ଓ ସ୍ଚ୍ଛତା ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ । ଏକ ସମ୍ୟ୍ 

ୋଞ୍ାଜର ଆଜମ ଏହ ିଲକ୍୍ ହାସଲ କରିପାରିବୁ ।

ସବ୍ଷନମି ୍ନ ମେରୁୀ ସବୁ ଜଶ୍ଣୀର ଶ୍ମେୀବୀଙ୍କ ନମିଜତେ 
ଲାଗ ୁଜହବ ଓ ଜସମାଜନ କମ୍ଷଚାରୀ ରାେ୍ ବୀମା ନଗିମ 

ଦ୍ାରା ପଞ୍ୀକୃତ ଜହଜବ । ପ୍ରଜତ୍କ ଜକ୍ତ୍ରଜର ଓ ଏପରିକ ି
ନାଇଟ ସିଫ୍ଟଜର ମଧ୍ୟ ମହଳିାମାଜନ ଆବଶ୍କ ସରୁକ୍ା ସହ 

କାଯ୍୍ଷ ଜର ନଜିୟାେତି ଜହାଇପାରିଜବ । 

ପ୍ରୟାରମି୍ଭକ ଓ ତୃତୀୟ ପଯ୍୍ଷ ୟାୟଫର କରୟାଯୟାଇ 
ଫଦଶଫର ଥବିୟା ସ୍ୟାସ୍୍ ପ୍ରତିଷୟ୍ାନଗଡିୁକୁ ମଜବୁତ୍  
କରିବ । ଏଥ ିସହ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିଷୟ୍ାନ ଫଖୟାଲିବୟା 
ସହ ନୂତନ ଫରୟାଗଗଡିୁକର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ଟ ଓ ଚିକିତ୍ୟା 
କରିବ । ନୁ୍ମଫୁକୟାକୟାଲ ଟୀକୟା ଯୟାହୟା ଏଫବ ଫକବଳ 
5ଟି ରୟାଜ୍ଫର ସୀମିତ ରହିଛି, ତୟାହୟା ଫଦଶବ୍ୟାପୀ 
ପ୍ରବତ୍୍ଣିତ ଫହବ । 2021-22 ବଫଜଟ୍ ଫର ଫକୟାଭିଡ 
ଟୀକୟା ପୟାଇ ଁ 35ହଜୟାର ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟବରୟାଦ 
ଫହୟାଇଛି। ସ୍ୟାସ୍୍ ଓ ସଧୁୟାର ପୟାଇ ଁବଫଜଟ୍ ଫର ବ୍ୟ 
ଅଟକଳ 2,23,846 ଫକୟାଟି ରଖୟାଯୟାଇଥବିୟାଫବଫଳ 
ଚଳିତବର୍ଷ ବଫଜଟଫର ଏହୟା 94,452 ଫକୟାଟି ଥଲିୟା। 
ଆଗୟାମୀ ବଫଜଟ୍ ଫର 137ଭୟାଗ ବୃଦି୍ ପୟାଇଛି ।  

ଡିେିଟାଲ ଅର୍୍ଷନୀତି ଜନଇ ସରକାରଙ୍କ ରଣନୀତ ି
କ’ଣ ଓ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ଜନବା ପାଇ ଁ କ’ଣ 
ପେଜକ୍ପ ନିଆଯାଇଛି ?  

ନିକଟ ଅତୀତଫର ଡିଜିଟୟାଲ ଫଦଣଫନଣ ଆଶୟାତୀତ 
ବୃଦି୍ ପୟାଇଛି । ଏହୟାକୁ ଆହୁରି ବଳ ଫଦବୟା ପୟାଇ ଁ
ବଫଜଟଫର 15ହଜୟାର ଫକୟାଟିର ବ୍ୟବରୟାଦ 
ଫହୟାଇଛି । ଡିଜିଟୟାଲ ଫଦଣଫନଣ ପୟାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୟାବିତ 
ଫଯୟାଜନୟାଫର ଫପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ବ୍ବସ୍ୟା ରହିଛି ।  
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ଭୟାରତ ଗଠନର ସଂକଳ୍ପ ଫନଇ ଫଦଶ ଆଫଗଇ 
ଚୟାଲିଥବିୟାଫବଫଳ ଚତୁଥ୍ଷ ଶଳି୍ପ ବିପ୍ଳବ ଫକବଳ ଫଦଶ 
ପୟାଇ ଁ ନୁଫହ ଁ, ଏହୟାର ଜନସୟାଧୟାରଣଙ୍କ ପୟାଇ ଁ ଏକ 

ବରଦୟାନ ପୟାଲଟିଛି । ଗତ 6ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଫର ସରକୟାର ଫଦଶକୁ 
ଚତୁଥ୍ଷ ଶଳି୍ପ ବିପ୍ଳବ ପୟାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଛ୍ି । ଏହି ବିପ୍ଳବର ସେଳତୟା 

ମଖୁ୍ତଃ ଫମୌଳିକ ଭିତି୍ଭୂମି ଉପଫର 
ନିଭ୍ଷର କଫର । ଫସଥପିୟାଇ ଁ ଆବଶ୍କ 
ଭିତି୍ଭୂମି ଫଦଶ ତିଆରି କରିପୟାରିଛି। 
କଫଠୟାର ପରିଶ୍ମ କରି ଭୟାରତ ନିଜକୁ 
ନିଫବଶକଙ୍କ ଈପ ୍ସିତ ଲକ୍୍ସ୍ଳୀଫର 
ପରିଣତ କରିପୟାରିଛି । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଡୟାଫଭୟାସଫର ଅନୁଷ୍ିତ ବିଶ୍ ଅଥ୍ଷଫନୈତିକ 

ମଞ୍ଚର 28 ଜୟାନୁୟୟାରୀ 2021 ଫବୈଠକଫର ଉଦ୍ ଫବୟାଧନ ଫଦଇ 
କହିଛ୍ି ଫଯ ଭୟାରତ ବିଫଦଶୀ ପଞିୁ୍ ନିଫବଶ ପୟାଇ ଁଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଶତି 
ଓ ବନୁ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ବୟାତୟାବରଣ ସଷିୃ୍ କରିଛି । ଏହୟା ବ୍ବସୟାୟ ପୟାଇ ଁ
ଅତ୍୍ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି । ଭୟାରତର ଆତ୍ମନିଭ୍ଷରତୟା ବିଶ୍ବୟାଦକୁ 
ସଦୃୁଢ କରିବ । 

ମାନବ ସମାେର କଲ୍ାଣ ପାଇ ଁରାରତ 
ଜଟକ୍ ଜନାଲେ ିବ୍ବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 

ଡିଜଟିୟାଇଫଜସନ ଚତୁଥ୍ଷ ଶଳି୍ପ 
ବିପ୍ଳବର ଭିତି୍ । ଫସଥପିୟାଇ ଁଗତ 
6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଫର ଭୟାରତ ଏକ ଦୃଢ 
ଢୟାଞ୍ଚୟା ନିମ୍ଷୟାଣ କରିଛି । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ ଡୟାଫଭୟାସ 
ଡୟାଇଲଗ (କଥୟାବୟାତ୍୍ଷୟା) ଅବସରଫର 
ଅନୁଷ୍ିତ ବିଶ୍ ଅଥ୍ଷଫନୈତିକ 
ଫେୟାରମକୁ ଉଦ୍ ଫବୟାଧନ ଫଦଇ 
କହଛି୍ି ଏହୟାକୁ ଅଥ୍ଷଫନୈତିକ 
ସ୍ୟାଧୀନତୟା ନିଶି୍ଚତ କରିବୟାକୁ 
ବ୍ବହୟାର କରୟାଯୟାଇପୟାରିବ । 
ଏହୟାଦ୍ୟାରୟା ସମୟାଜର ବଞ୍ଚତି ଓ 
ଦରିଦ୍ବଗ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନଫର ଉନ୍ନତି 
ଅଣୟାଯୟାଇପୟାରିବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସମ୍ରୂ୍୍ଷ 
ଅରିରାରଣ ଶଣୁବିା ଲାଗି 

କୁ୍ଆର ଜକାଡ ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ

ଚତୁର୍୍ଷ ଶଳି୍ପ ବପି୍ଳବ

ଶଳି୍ପ ବପି୍ଲବ 
ଡୟାଫଭୟାସ ଡୟାଇଲଗ ୍ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ବଶି୍ର 400 
ତୁଙ୍ଗ କଂପାନୀର ପ୍ରତନିଧିଙି୍କ 
ସମଖୁଜର ନୂଆ ରାରତର 
ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରିଛତେି
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ଫଜୟା କୟାଇଜର ଅଧ୍ୟକ୍ ଏବଂ ମଖୁ୍ 
କୟାଯ୍୍ଷ ନିବ୍ଷୟାହୀ, ସିଫମନ ୍ସ । ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର 
ଭୟାରତ ସଂପକ୍ଷଫର ତୟାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର 
ଉତ୍ର । 
ପ୍ରଫଶ୍ନୟାତ୍ର କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ ସମୟଫର 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ 
କୟାଇଜରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ର ଫଦବୟାକୁ 
ଯୟାଇ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭୟାରତ ଅଭିଯୟାନର 
ବିଭିନ୍ନ ବିରୟ ତୟାଙୁ୍କ ବୁଝୟାଇଥଫିଲ। 
ଫସ କହଥିଫିଲ ଫଯ ଏହ ି ଲକ୍୍ର 
ମଳୂ ଉଫଦ୍ଶ୍ ଫହଲୟା ଭୟାରତକୁ ଏକ 
ମ୍ୟାନୁେୟାକ୍ ଚରିଂ ହବ୍ ଫର ପରିଣତ 
କରିବୟା । ଫସଥପିୟାଇ ଁ ସରକୟାର 
କଫପ୍ଷୟାଫରଟ ଟିକସ ହୟାର ହ୍ୟାସ 
ଏବଂ ଜଏିସ ୍ଟି ପ୍ରବତ୍୍ଷନ କରିଛ୍ି। 
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟିକସ ପ୍ର୍ିୟୟାକୁ ସରଳ 
କରୟାଯୟାଇଛି । ଫଦଶଫର ଶ୍ମ 
ଆଇନକୁ ସରଳ କରୟାଯିବୟା ସହତି 
ବୟାଣଜି୍ ବ୍ବସୟାୟକୁ ଅଧକି ସ୍ୟାଧୀନତୟା 
ଫଦବୟା ପୟାଇ ଁ ପଦଫକ୍ପ ନିଆଯୟାଇଛି। 
ଫଦଶଫର ବୟାଣଜି୍ ବ୍ବସୟାୟକୁ ସଗୁମ 
କରିବୟା ପୟାଇ ଁ ସରକୟାର କଂପୟାନୀ 
ଆଇନକୁ ଫେୌଜଦୟାରୀ ମୟାମଲୟା 
ବଗ୍ଷରୁ ବୟାଦ ଫଦଇଛ୍ି । ଭୟାରତଫର 
ଫଯଉ ଁ 26 ବିଲିୟନ ଡଲୟାର ମଲୂ୍ର 
ଉତ୍ୟାଦନଭିତି୍କ ଫପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ବ୍ବସ୍ୟା ବୟା 
ପିଏଲଆଇ ସି୍ମ ୍ ଫରୟାରଣୟା କରୟାଯୟାଇଛି 
ବିଫଦଶର ପଞିୁ୍ପତି ଓ ଉଫଦ୍ୟାଗପତି 
ତୟାହୟାର ସଫୁଯୟାଗ ଫନବୟାକୁ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣୟାଇଛ୍ି ।
ବିଫୟୟାନ ରଫସନଫଗ୍ନ ସିଇଓ, ଏବିବିଙ୍କ 

ଭିତି୍ଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂ୍ୟା୍ ପ୍ରଶ୍ନର 
ଉତ୍ରଫର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଛି୍ି-
 ଭିତି୍ଭୂମି ଫଯଫକୌଣସି ବିକୟାଶର 
ମଳୂ । ଏକଥୟା ଅନୁଭବ କରି ଭୟାରତ 
ସରକୟାର ଭିତି୍ଭୂମି ବିକୟାଶକୁ 

ଅଗ୍ୟାଧକିୟାର ଫଦଉଛ୍ି । ଗତ 6 
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଫର ଭୟାରତ 57ହଜୟାର କିମି 
ରୟାଜପଥ ବିକଶତି କରିଛି । ଏହୟାଛଡୟା 
58 ଶତୟାଂଶରୁ ଅଧକି ଫରଳପଥକୁ 
ବିଦୁ୍ତ୍ କରଣ କରୟାଯୟାଇଛି । ବିଦୁ୍ତ୍  
ଫକ୍ତ୍ରଫର ଅତିରିକ୍ 36 ଗିଗୟାୱୟାଟ 
ବିଜଳିୁ ଉତ୍ୟାଦନ କ୍ମତୟା ଫଯୟାଡୟାଯୟାଇଛି 
। ରଫସନଫଗ୍ନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ର 
ଫଦବୟା ଅବସରଫର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଫଦଶଫର ଭିତି୍ଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ନିମ୍ଷୟାଣ 
କୟାଯ୍୍ଷ ର ଏକ ବଡ଼ ତୟାଲିକୟା ଉପସ୍ୟାପନ 
କରିଥଫିଲ । ଫସ କହଥିଫିଲ ଜୟାତୀୟ 
ଇନ୍ ଫ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରକଚର ପୟାଇପ ଲୟାଇନ 
ଅଧୀନଫର 1.5 ଟି୍ରଲିୟନ ଡଲୟାର 
ମଲୂ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସ୍ୟା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଫର 
କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ ଫହବ । ଏହୟା ସହତି 
ଅଥ୍ଷଫନୈତିକ ଫଜୟାନଗଡିୁକୁ ସଂଫଯୟାଗ 
ସବୁିଧୟା ବଢୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁ ଭୟାରତ ମଧ୍ୟ 
ଏକ ମଲ୍ ଟି ଫମୟାଫଡଲ କଫନକ୍ଟିଭିଟି 
ମୟାଷ୍ର ୍ଲୟାନ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛି । କଫରୟାନୟା 
ମହୟାମୟାରୀ ପଫର ମଧ୍ୟ ଭୟାରତଫର 
ଏେ୍ ଡିଆଇ ନିଫବଶ ପରିମୟାଣ 13 
ଶତୟାଂଶ ବୃଦି୍ ପୟାଇଛି । 

ଅଜୟ ଏସ ୍ ବଙ୍ଗୟା, ସିଇଓ, ମୟାଷ୍ରକୟାଡ୍ଷ। 
ତୟାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଥ୍ଣିକ ସମୟାଫବଶୀକରଣ 
ସଂପକ୍ଷଫର
ବଙ୍ଗୟାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ର ଫଦବୟାକୁ ଯୟାଇ 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫଦଶଫର କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ 
ଫହଉଥବିୟା ବିଭିନ୍ନ ଆଥ୍ଣିକ ସମୟାଫବଶୀ 
କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ ସଂପକ୍ଷଫର ବୁଝୟାଇ କହଥିଫିଲ। 
ଏହୟାସହତି ଏମ ୍ଏସ ୍ଏମ ୍ଇ ଫକ୍ତ୍ରକୁ 
ସଦୃୁଢ କରିବୟା ପୟାଇ ଁ ନିକଟ ଅତୀତଫର 
ଫଯଉ ଁ ପଦଫକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରୟାଯୟାଇଛି 
ଫସ ବିରୟ ମଧ୍ୟ ଉଫଲ୍ଖ କରିଥଫିଲ। 

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିଫିଲ, ଫଦଶର ଫକୟାଟି 
ଫକୟାଟି ନୟାଗରିକଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍କ୍ ପୟାଣ୍ ି
ହସ୍ତୟା୍ର ସବିୁଧୟା ଫଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯୟାଇଛି। 
ଫସମୟାଫନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନ ଯୟାଇ ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ଅଥ୍ଷକୁ ବିନିଫଯୟାଗ କରିପୟାରୁଛ୍ି । ଫସ 
ଆହୁରି କହଛି୍ି ଫଯ ପ୍ରୟାୟ 1.3 ନିୟୁତ 
ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଫଭଣ୍ଡରଙୁ୍କ ସରକୟାରୀ ବ୍ବସ୍ୟାର 
ଅ୍ଭୁ୍ଷକ୍ କରୟାଯୟାଇଛି । ଫସମୟାନଙୁ୍କ 
ଫଲୟାନ୍  ଗ୍ୟାଫରଣି୍ଟ ପ୍ରଦୟାନ ମୟାଧ୍ୟମଫର 
ଫଦଶକୁ ବଦଳୟାଇବୟାକୁ ସରକୟାର 
ଲକ୍୍ ରଖଛି୍ି । ଫତଫବ ଏ ଫକ୍ତ୍ରଫର 
ବ୍ବହୟାରକୟାରୀମୟାନଙ୍କର ବ୍କି୍ଗତ 
ଫଗୟାପନୀୟତୟାକୁ ସରୁକି୍ତ କରୟାଯିବ । ଫସ 
ଆହୁରି କହଛି୍ି ଫଯ ଗତଥର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ 
କଥୟାବୟାତ୍୍ଷୟାଫବଫଳ ବିଶ୍ କଫରୟାନୟା ଦ୍ୟାରୟା 
ଆକ୍ ୍ରୟା୍ ଫହୟାଇଥଲିୟା ଓ ଫସଫତଫବଫଳ 
ଅଧକିୟାଂଶ ଫଦଶ ଲକ୍ ଡୟାଉନ ଫଦଇ ଗତି 
କରୁଥଫିଲ । ଫସ ସମୟଫର ମଧ୍ୟ ଭୟାରତର 
ଡିଜଟିୟାଲ ଅଥ୍ଷନୀତି ଏହୟାର ନୟାଗରିକଙୁ୍କ 
ବିଫଶର ସହୟାୟକ ଫହୟାଇଥଲିୟା ।

 ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଛି୍ି ଭୟାରତ 
ଆତ୍ମବିଶ୍ୟାସଫର ଭରପରୂ । ଏହୟା 
ନୂଆ ଶକି୍ଫର ବଳଶୟାଳୀ ଫହୟାଇ ନୂଆ 
ସମ୍ଭୟାବନୟାକୁ ଫଦଖଛିୁ । 2018ଫର 
ଡୟାଫଭୟାସଠୟାଫର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିଫିଲ 
ଫଯ ଭୟାରତ ଏକବିଂଶ ଶତୟାବ୍ୀଫର 
ବିଶ୍ଫର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ଭୂମିକୟା ନିବ୍ଷୟାହ 
କରିବ । ଏକଥୟା ସତ୍ଫର ପରିଣତ 
ଫହୟାଇଛି । କଫରୟାନୟା ମହୟାମୟାରୀକୟାଳୀନ 
ସି୍ତିଫର ଭୟାରତର ଭୂମିକୟାକୁ ବିଶ୍ 
ଫଦଖଛିୁ । ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭୟାରତ ବିଶ୍ର 
ଅଥ୍ଷନୀତିକୁ ପନୁବ୍ଷୟାର ଉପରକୁ 
ଉଠୟାଇବ । ସରକୟାର ଇନ୍ କ୍ଲୁଜନ 
ଓ ଏମ ୍ପୟାୱୟାରଫମଣ୍ଟ ମୟାଧ୍ୟମଫର 
ପରିବତ୍୍ଷନ ଆଣବିୟାକୁ ଲକ୍୍ ରଖଛି୍ି । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହରି୍ଜିଲ : ରାରତ 
ଆତ୍ମବଶିା୍ସ, ନୂତନ ଊେ୍ଷା ଏବଂ 

ସମ୍ଭାବାନଜର ପରିପରୂ୍୍ଷ ଜହାଇପାରିଛି

2018ଫର ଡୟାଫଭୟାସ ଠୟାଫର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ 
କହଥିଫିଲ ଫଯ ଏକବିଂଶ ଶତୟାବ୍ୀଫର 

ଭୟାରତ ଏକ ଗରୁୁତ ୍ବପରୂ୍ଣ୍ଷ ଭୂମିକୟା ନିବ୍ଷୟାହ 
କରିବ ଏବଂ କଫରୟାନୟା ଭୂତୟାଣ ୁସଙ୍କଟ 
ସମୟଫର ଏହ ିଉକି୍ ସତ୍ ପ୍ରମୟାଣତି 

ଫହଉଥବିୟା ସୟାରୟା ବିଶ ୍ବ ଫଦଖଛିୁ।

‘ଆତ୍ମନରି୍ଷରଶୀଳ ରାରତ’ ବଶି ୍
ଅର୍୍ଷବ୍ବସ୍ାର ପନୁରୁଦ୍ାର କରିବ। 

ସରକାର ସମାଜବଶୀତା ଏବଂ 
ସଶକି୍କରଣ ମାଧ୍ୟମଜର ପରିବତ୍୍ଷନ 

ଆଣବିା ଲାଗି ଲକ୍୍ ଧାଯ୍୍ଷ  କରିଛତେ।ି

 ଉଜେ୍ାଗପତମିାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀଙ୍କ ପ୍ରଜଶ୍ନାତ୍ର ଅଧଜିବଶନ 
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 Pravasi Bharatiya Divas 
ଜକାରିଡ-19 ଟୀକା କଫରୟାନୟା ବିଫରୟାଧୀ ଲଫଢ଼ଇ

ଟୀକା ଜମୈତ୍ରୀ
ଏଜବ, ବଶି ୍ପାଇବ,
‘ଜମଡ୍ ଇନ ଇଣି୍ଆ’ ଟିକା
ସୟାରୟା ବିଶ ୍ବ କଫରୟାନୟା ଭୂତୟାଣ ୁମହୟାମୟାରୀର 
ସୟାମ ୍ନୟା କରୁଥବିୟା ସମୟଫର ଭୟାରତ ଫକବଳ 
ନିଜର ରଫରୟାଇ ଆବଶ୍କତୟା ପରୂଣ କରୁନୟାହି ଁ
ବରଂ ଶତୟାବ୍ୀଫର ଥଫର ଆସିଥବିୟା ଏହ ି
ମହୟାମୟାରୀ ମକୁୟାବିଲୟା ପୟାଇ ଁଅନ୍ ଫଦଶଗଡ଼ିୁକୁ 
ସହୟାୟତୟା ଫଯୟାଗୟାଇ ଫଦଉଛି। କଫରୟାନୟା 
ଭୂତୟାଣ ୁବିଫରୟାଧଫର ଭୟାରତ ବିଶ ୍ବର ସବ୍ଷବୃହତ 
ଟୀକୟାକରଣ ଅଭିଯୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ 
ପଫଡ଼ୟାଶୀ ଫଦଶଗଡ଼ିୁକୁ ମଧ୍ୟ ‘ଫମଡ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ’ 
ଟୀକୟା ଫଯୟାଗୟାଇବୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ସଂସ୍ତୃର ଏକ ଆପ୍ ବୟାକ୍ ‘ସଫବ୍ଷ ସନ୍ତୁ ନିରୟାମୟୟା’ର ଅଥ୍ଷ 
ସମଫସ୍ତ ବ୍ୟାଧମିକୁ୍ ରହନ୍ତୁ । ଏଥରୁି ଫପ୍ରରଣୟା ଫନଇ 

ଭୟାରତ ସମଗ୍ ବିଶ୍କୁ କଫରୟାନୟା ମହୟାମୟାରୀ କବଳରୁ ମକୁ୍ 
କରିବୟା ପୟାଇ ଁ ନିଜ ସୟାଧ୍ୟମଫତ ସୟାହୟାଯ୍ ସହଫଯୟାଗ ଫଯୟାଗୟାଇ 
ଆସିଛି। ଏକ ମହୟାସଂକଟକୟାଳଫର ପରିସି୍ତିର କିପରି ମକୁୟାବିଲୟା 
କରୟାଯୟାଇପୟାରିବ ଫସ ମୟାଗ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭୟାରତ ବିଶ୍କୁ ଫଦଖୟାଇଛି। 
ଭୟାରତ ନିଜ ଫଦଶଫର କଫରୟାନୟା ଭୂତୟାଣ ୁ ସଂ୍ମଣକୁ 
ସେଳତୟାର ସହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବୟା ସହତି ଏକୟାସୟାଂଗଫର ଦୁଇଟି 
ଟିକୟା ନିଜସ୍ ଉଦ୍ମ ଓ କୟାରିଗରୀ ଜ୍ୟାନଫକୌଶଳଫର ନିମ୍ଣିତ 
କରିବୟାଫର ସେଳ ଫହୟାଇଛି । ଏହୟାସହତି ବିଶ୍ର ସବ୍ଷବୃହତ୍  
କଫରୟାନୟା ବିଫରୟାଧୀ ଟିକୟାକରଣ କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ ଭୟାରତଫର ଆରମ୍ଭ 
ଫହୟାଇଛି। ଭ୍ୟାକି୍ସନ ଫମୈତ୍ରୀ ବୟା ଟିକୟା କୂଟନୀତିଫର ଭୟାରତ ପ୍ରମଖୁ 
ରୟାଷ୍ଟ୍ରଭୟାଫବ ଉଭୟା ଫହୟାଇ ସମଗ୍ ବିଶ୍ ପୟାଇ ଁଏକ ଆଶୟାର କିରଣ 
ପୟାଲଟିଛି । ପଫଡୟାଶୀଙୁ୍କ ପ୍ରଥମ ନୀତି ପଫଡୟାଶୀ ଓ ଅଂଶୀଦୟାର 
ରୟାଷ୍ଟ୍ରମୟାନଙ୍କ ଅନୁଫରୟାଧକୁ ବିଚୟାରକୁ ଫନଇ ଭୟାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର 
ଉତ୍ୟାଦିତ କଫରୟାନୟା ଟିକୟାକୁ ଫସମୟାନଙୁ୍କ ଫଯୟାଗୟାଇ ଫଦବୟା ଆରମ୍ଭ 
କରିଛି । ଜୟାନୁୟୟାରୀ 20ରୁ ଭୁଟୟାନ, ମୟାଳଦ୍ୀପ, ବୟାଂଲୟାଫଦଶ, 
ଫନପୟାଳ, ମ୍ୟାମଁୟାର ଏବଂ ଫସସଲ୍ ସକୁ ଏହ ିଟିକୟା ଫପ୍ରରଣ ଆରମ୍ଭ 
କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ନିଜର ରଫରୟାଇ ଆବଶ୍କତୟା ପୟାଇ ଁଯଫଥଷ୍ 
ପରିମୟାଣର ଟିକୟା ମହଜଦୁ ରଖବିୟା ପଫର ଭୟାରତ ବଳକୟା ଟିକୟା 
ଅନ୍ୟାନ୍ ଫଦଶକୁ ଫଦଇଛି ।

ଅନ୍ ଏକ ରୟାଷ୍ଟ୍ର ତୁଳନୟାଫର ଭୟାରତର ସେଳତୟାକୁ ବିଚୟାର 
କରିବୟା ଉଚିତ ନୁଫହ।ଁ ଭୟାରତ ଭଳି ଫଦଶଫର ବିଶ୍ର ଫମୟାଟ 
ଜନସଂଖ୍ୟାର 18 ଶତୟାଂଶ ଫଲୟାକ ବସବୟାସ କର୍ି । ଏହୟା 
ସଫ୍ୱେ ଭୟାରତ କଫରୟାନୟା ସଂ୍ମଣକୁ ନିୟନି୍ତ୍ରତ କରି ମୟାନବ 
ସମୟାଜକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଯ୍୍ଷ ୟରୁ ରକ୍ୟା କରିଛି । କଫରୟାନୟାର 
ପ୍ରୟାରମି୍ଭକ କୟାଳଫର ଆଫମ ମୟାସ୍, ପିପିଇ କିଟ ୍ସ ଏବଂ ଫଟଷ୍ 

କିଟ୍  ଆଦି ଆମଦୟାନୀ କରୁଥଲୁି । ଏଫବ ଆଫମ ଏ ସବୁ 
ଫକ୍ତ୍ରଫର ଫକବଳ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଫହୟାଇନୟାହୁ ଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ 
ଫଦଶକୁ ଏହୟାକୁ ରପ୍ୟାନୀ କରି ଫସଠୟାକୟାର ନୟାଗରିକଙୁ୍କ 

ରକ୍ୟା କରିବୟାଫର ସହୟାୟକ ଫହୟାଇଛୁ । ଏଫବ ଭୟାରତଫର 
ବିଶ୍ର ସବ୍ଷବୃହତ୍  କଫରୟାନୟା ଟିକୟାକରଣ କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ ଆରମ୍ଭ 
ଫହୟାଇଛି । ଏହୟାସହତି ଭୟାରତ ବିଭିନ୍ନ ଫଦଶକୁ ଫକୟାଭିଡ୍  
ଟିକୟା ଫଯୟାଗୟାଇ ଫସଠୟାକୟାର ଫଲୟାକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୟାଇବୟା 

ସହ ଟିକୟାଦୟାନ ଭିତି୍ଭୂମି ସଷିୃ୍ କରିବୟାଫର ସୟାହୟାଯ୍ 
ସହଫଯୟାଗ ଫଯୟାଗୟାଉଛି ।

- ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ
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41,38,918 
1,07,77,284 1,60,057 97.08%

1.49% 1.43%

ବଶି୍ ପାଇ ଁରାରତ ସଞି୍ବନୀ  

ଭୟାରତ ପବୂ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଫଦଶକୁ ହୟାଇଫରେୟାକି୍ସଫକଲୟାଫରୟାକୁଇନ, 
ଫରମଫଡସିଭିର ଓ ପୟାରୟାସିଟୟାମଲ ଟ୍ୟାବଫଲଟ ସହତି 

ଡୟାଏଫ୍ୟାଷି୍କ ଷି୍କ୍ , ଫଭଣି୍ଟଫଲଟର, ମୟାସ୍, ଫ୍ଲୟାଭ୍ ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ ଡୟାକ୍ରୀ 
ସୟାମଗ୍ୀ କଫରୟାନୟା ମହୟାମୟାରୀଫବଫଳ ଫପ୍ରରଣ କରିଥଲିୟା । ବ୍ରୟାଜଲି 
ରୟାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫଜଆର ବଲଫସୟାନୟାଫରୟା ତୟାଙ୍କ ଫଦଶ ଭୟାରତୀୟ ଟିକୟା ପୟାଇବୟା 
ପଫର ଟ ୍ଟି କରି ଭୟାରତକୁ କୃତଜ୍ତୟା ଜଣୟାଇଥଫିଲ । ଫସ ଟ ୍ଟ୍ି  ବୟାତ୍୍ଷୟାଫର 
ହନୁମୟାନ ସଞି୍ବନୀ ବୁଟି ଧରି ଆକୟାଶମୟାଗ୍ଷଫର ଯୟାତ୍ରୟା କରୁଥବିୟାର ଚିତ୍ର 
ରହଥିଲିୟା । ଏହ ିସହୟାୟତୟା ପୟାଇ ଁଫସ ଭୟାରତର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର 
ଫମୟାଦୀଙୁ୍କ କୃତଜ୍ତୟା ଜ୍ୟାପନ କରିଥଫିଲ । ଭୟାରତବୟାସୀଙ୍କ ଉଫଦ୍ଶ୍ଫର 
ଫସ ମଧ୍ୟ ହନି୍ଦୀଫର ଧନ୍ବୟାଦ ଫଦଇ ତୟାଙ୍କ ଟ ୍ଟ୍ି  ଫଲଖଥିଫିଲ । 
ପଫଡୟାଶୀ ଫଦଶର ଫନତୟାମୟାଫନ ଭୟାରତର ଏସବୁ ସହୟତୟା ପୟାଇ ଁ
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକୟାରଙୁ୍କ ଧନ୍ବୟାଦ ଓ କୃତଜ୍ତୟା ଜଣୟାଇଛ୍ି । 
ଭୟାରତ ନିଜ ଉଦ୍ମଫର କଫରୟାନୟା ଟିକୟା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରି ଏହୟାକୁ ଫଲୟାକଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦୟାନ କରିବୟା ଅଭିଯୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିବୟା ପଫର ଶ୍ୀଲଙ୍କୟାର ରୟାଷ୍ଟ୍ରପତି 
ଫଗୟାଟୟାବୟାୟ ରୟାଜପକ୍ ଭୟାରତକୁ ତୟାହୟାର ଉଦୟାରତୟା ପୟାଇ ଁ ଧନ୍ବୟାଦ 
ଜଣୟାଇଥଫିଲ । ପଫଡୟାଶୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟାରତର ଶଭୁଦୃଷି୍ ନିମଫ୍ ଫସ 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ତୟା ଜ୍ୟାପନ କରିଥଫିଲ । ଫସହଭିଳି ଶ୍ୀଲଙ୍କୟାର 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୀନ୍ଦ ରୟାଜପକ୍, ମୟାଳଦ୍ୀପ ରୟାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇବ୍ରୟାହମି ମହମ୍ଦ 
ଫସୟାଲି, ଭୁଟୟାନର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫଲୟାଟୟାୟ ଫଶରିଂ ପ୍ରମଖୁ କହଛି୍ି ଫଯ 
ଭୟାରତୀୟ ଟିକୟା ବିକଶତି ଫହବୟା େଳଫର କଫରୟାନୟା ମହୟାମୟାରୀର 
ଅବସୟାନ ଦିଗଫର ଉଫଲ୍ଖନୀୟ ସେଳତୟା ମିଳିଛି । 
ଜୟାନୁୟୟାରୀ 31ସଦୁ୍ୟା ମିଳିଥବିୟା ରିଫପୟାଟ୍ଷ ଅନୁସୟାଫର ଭୟାରତ ବିଭିନ୍ନ 
ରୟାଷ୍ଟ୍ରଙୁ୍କ 64 ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ଫଡୟାଜ ୍ କଫରୟାନୟା ଟିକୟା ଦୟାନ କରିଛି । 

ଡାକ୍ର ଓ ସମଖୁଧାଡିର ଜଯାଦ୍ା କଜରାନା 
ଟିକାର ନରିାପତ୍ାକୁ ସନୁଶିି୍ତ କଜଲ 

କଫରୟାନୟା ମହୟାମୟାରୀ ବିଫରୟାଧଫର ଚୟାଲିଥବିୟା ଲଫଢଇଫର 
ଭୟାରତ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଷୟାୟକ ସି୍ତିଫର ପହଞ୍ଚଛିି । ନିଜ 

ଉଦ୍ମଫର ଭୟାରତ ଫଯଉ ଁ ଟିକୟା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଛି ଫସଥପିୟାଇ ଁ
ଅଫନକ ଫଦଶରୁ ବରୟାଦ ଆସିଛି । ଏଥରୁି ଏହ ି ଟିକୟାର 
ବିଶ୍ସନୀୟତୟା ଓ ଚୟାହଦିୟା ପ୍ରମୟାଣତି ଫହୟାଇଛି । ଫକବଳ 
ଫସତିକି ନୁଫହ ଁ, କଫରୟାନୟା ଲଫଢଇର ସମଖୁ ଧୟାଡିର ଫଯୟାଦ୍ୟା 
ଏବଂ ଚିକିତ୍କମୟାଫନ ନିଫଜ ଏହ ି ଟିକୟା ଫନଇ ଏହୟାର 
ନିରୟାପତ୍ୟାକୁ ପ୍ରମୟାଣତି ଓ ସନିୁଶି୍ଚତ କରିଛ୍ି । ଛତିଶଗଡର 
ରୟାୟପରୁ ଫମଡିକୟାଲ କଫଲଜର ଜଫଣ ସଫେଇ କମ୍ଷଚୟାରୀ 
ତୁଳସୟା ତୟାଣି୍ଡ କହ୍ି ଫଯ କଫରୟାନୟା ଟିକୟାର ପ୍ରଥମ ଫଡୟାଜ ୍ ଫସ 
ଫନବୟା ପଫର ତୟାଙ୍କ ସ୍ୟାସ୍୍ ଠକ୍ି  ଅଛି । ଫକୌଣସି ଶୟାରୀରିକ 
ଅସ୍ୟାଭୟାବିକତୟା ଫସ ଅନୁଭବ କରୁନୟାହୟା୍ି । ଫସହଭିଳି 
ଆଜମଗଡ଼ ଜଲିୟା ହସପିଟୟାଲର ଜଫଣ ସଫେଇ କମ୍ଷଚୟାରୀ 
ଫକଶୟା ଫଦବୀ କହଛି୍ି ଫଯ ପ୍ରଥମ ଫଡୟାଜ ୍ ଟିକୟା ଫନବୟାପଫର 
ଫସ ଏଫବ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଷ ସସୁ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛ୍ି । ସମଫସ୍ତ ଏହ ି
ଟିକୟା ଫନବୟା ଉଚିତ ଫବୟାଲି ଫସ କହଛି୍ି । 

ଟିକୟା ଫନଇଥବିୟା ଡୟାକ୍ରମୟାନଙ୍କର ମତୟାମତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ୟାହଜନକ 
ରହଛିି । ଅହମ୍ଦୟାବୟାଦ ସିଭିଲ ହସ ୍ପିଟୟାଲର ଅତିରିକ୍ ଅଧୀକ୍କ 
ଡ. ରଜନୀଶ ପଫଟଲ କହଛି୍ି ଫଯ ଫସ ପ୍ରଥମ ଫଡୟାଜ ୍ ଟିକୟା 
ଫନଇଛ୍ି । ଆମ ଟିକୟା ନିରୟାପଦ ଏବଂ ପ୍ରଭୟାବଶୟାଳୀ । କଫରୟାନୟା 
ବିଫରୟାଧୀ ଲଫଢଇଫର ଏହୟା ଫବଶ ୍ ସହୟାୟକ ଫହବ । 

18 େନିଜର 40 ଲକ୍ ଜଲାକଙୁ୍କ କଜରାନା ଟିକା ପ୍ରୋନ କରିବା ରାରତର ଦ୍ରୁତତମ ସେଳତା 

ଫଲୟାକଙୁ୍କ 18 ଦିନଫର 
ଟିକୟାଦୟାନ

ଏ ପଯ୍୍ଷ ୍ 64 ଲକ୍ ଫଡୟାଜ ୍ କଫରୟାନୟା 
ଟିକୟା 17ଟି ଫଦଶକୁ ପଠୟାଯୟାଇଛି । 

ଆଉ ୬୦ଟି ଫଦଶ ଭୟାରତଠୟାରୁ 
କଫରୟାନୟା ଟିକୟା ଫନବୟାକୁ ଆଗ୍ହ ପ୍ରକୟାଶ 
କରିଛ୍ି । 

ରାରତଜର ଟିକାୋନ ଫମୟାଟ ଫରୟାଗୀ  ସ୍ିୟ ମୟାମଲୟା 

ସଂ୍ମଣ ହୟାର 

ଆଫରୟାଗ୍ ହୟାର 

ମତୁୃ୍ହୟାର 

ସ୍ୟାସ୍୍ ମନ୍ତ୍ରଣୟାଳୟରୁ 2021 ଫେବୃୟୟାରୀ 2 ତୟାରିଖ ସଦୁ୍ୟା ମିଳିଥବିୟା ତଥ୍ * ଜୟାନୁୟୟାରୀ ୩୧ ତୟାରିଖ ସଦୁ୍ୟା ହସ୍ତଗତ ତଥ୍ 



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 30

ଷ୍ୟାଚୁ୍ ଅେ୍  ୟୁନିଟି ସଦ୍୍ଷୟାର ବଲ୍ଭଭୟାଇ ପଫଟଲଙ୍କ ଏକ 
ବିଶୟାଳ ପ୍ରତିମତୂ୍୍ଣି । ଏହୟା ଗଜୁରୟାଟର ଫକୱୟାଡିଆ ନିକଟ 

ସଦ୍୍ଷୟାର ସଫରୟାବର ଡ୍ୟାମ ନିକଟଫର ନିମ୍ଣିତ ଫହୟାଇଛି । ଏହ ିସ୍ୟାନକୁ 
ଫରଳପଥଫର ଯୟାତ୍ରୟା କରିବୟା ପୟାଇ ଁ2021 ଜୟାନୁୟୟାରୀ 17 ତୟାରିଖଫର 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫଗୟାଟିଏ ଦିନଫର ଫଦଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୮ଟି ଫଟ୍ରନ 
ଚଳୟାଚଳର ଶଭୁୟାରମ୍ଭ କରିଥଫିଲ । ଏହୟା େଳଫର ଦିଲ୍ୀ, ବୟାରୟାଣସୀ, 
ଫରୱୟା, ମମୁଇ୍, ଫଚନ୍ନଇ, ପ୍ରତୟାପନଗର ଓ ଅହମ୍ଦୟାବୟାଦ ଆଦି 
ସହରରୁ ସିଧୟାସଳଖ ଫକୱୟାଡିଆକୁ ପଯ୍୍ଷ ଟକମୟାଫନ ଫଟ୍ରନଫଯୟାଫଗ 
ଯୟାତ୍ରୟାର ସବିୁଧୟା ପୟାଇଛ୍ି । ଫକୱୟାଡିଆର ବିକୟାଶଫର ଏହୟା ଏକ 
ନୂଆ ଅଧ୍ୟୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହୟା େଳଫର ଫସ ଅଞ୍ଚଳଫର 
ପଯ୍୍ଷ ଟନର ପ୍ରସୟାର ସହତି ପଯ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ସମୟାଗମ ବୃଦି୍ ପୟାଇବ । 
ଭୟାରତୀୟ ଏକୀକରଣର ପ୍ରମଖୁ ବିନ୍ୟାଣୀ ସଦ୍୍ଷୟାର ପଫଟଲଙ୍କ ପୟାଇ ଁ
ଏହୟାଠୟାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଶ୍ଦ୍ୟାଞ୍ଳି କ’ଣ ଫହୟାଇପୟାଫର ? 

ଫକବଳ ଫସତିକି ନୁଫହ ଁ, ଫକୱୟାଡିଆ ଫଷ୍ସନ ବିଶ୍ର ପ୍ରଥମ 
ଫରଳଫଷ୍ସନ ଯୟାହୟାକୁ ଗ୍ୀନ ବିଲ ୍ିଂ ସୟାଟ୍ଣିେିଫକଟ ମିଳିଛି । 

ଜକୱାଡିଆ ବକିାଶଜର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ 
50ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ଦଶ୍ଷକ ଇତିମଧ୍ୟଫର ଷ୍ୟାଚୁ୍ ଅେ୍  ୟୁନିଟି 

ଫଦଖସିୟାରିଫଲଣି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୍ମଶଃ ବୃଦି୍ ପୟାଇବୟାଫର 
ଲୟାଗିଛି । କଫରୟାନୟା ମହୟାମୟାରୀ କୟାଳଫର ଏହି ସ୍ମୟାରକକୁ 
ସୟାଧୟାରଣଙ୍କ ପୟାଇ ଁବୟାରଣ କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ଏଫବ ଏହୟା ପଣୁ ି
ପଯ୍ଷ୍ଟକଙ୍କ ପୟାଇ ଁମକୁ୍ ଫହୟାଇଛି ।  

ରିତି୍ରୂମି ଫକୱୟାଡିଆକୁ ଫଟ୍ରନ 

ପଯ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ଲକ୍୍ସ୍ଳ ଜକୱାଡିଆ 

ଫଟ୍ରନ ଉତ୍ମ ସଂଫଯୟାଗ ବ୍ବସ୍ୟାକୁ 
ସନିୁଶି୍ଚତ କଫର ଏବଂ ସମୟ 
ବଞ୍ଚୟାଇବୟାଫର ସହୟାୟକ ହୁଏ। 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫନତୃତ୍ୱଫର 8ଟି 
ନୂଆ ଫଟ୍ରନ ଫଦଶର ବିଭିନ୍ନ 
ସ୍ୟାନରୁ ଚଳୟାଚଳ କରି ଗଜୁରୟାଟର 
ଫକୱୟାଡିଆ ସି୍ତ ସଦ୍୍ଷୟାର ପଫଟଲଙ୍କ 
ଷ୍ୟାଚୁ୍ ଅେ୍  ୟୁନିଟିକୁ ସଂଫଯୟାଗ 
କରିଛି । ଫଟ୍ରନ ଚଳୟାଚଳର ସବୁିଧୟା 
ନିଶି୍ଚତ ଫହୟାଇଥବିୟାରୁ ଏଫବ 
ଫକୱୟାଡିଆ ଫଦଶର ଏକ ନିଭୃତ 
ଫକୟାଣର ଅଗମ୍ କ୍ଦୁ୍ ବକ୍ ଫହୟାଇ 
ରହନିୟାହି ଁ। ସମଗ୍ ଫଦଶରୁ ଏଠୟାଫର 
ପହଞ୍ଚବିୟାର ବ୍ବସ୍ୟା ସହଜ ଓ ସଗୁମ 
ଫହୟାଇଥବିୟାରୁ ଏହୟା ବିଶ୍ର ଅନ୍ତମ 
ସବ୍ଷବୃହତ୍  ପଯ୍୍ଷ ଟକ ଲକ୍୍ସ୍ଳୀଫର 
ପରିଣତ ଫହୟାଇଛି । 

ସଦ୍୍ଷୟାର ପଫଟଲଙ୍କ ଷ୍ୟାଚୁ୍ ଅେ୍  ୟୁନିଟି ଫକୱୟାଡିଆକୁ ଅବଶଷି୍ ଭୟାରତ ସହ ଫଯୟାଡିବୟା ପୟାଇ ଁ8ଟି ନୂଆ ଫଟ୍ରନ 
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ଏହୟାର ଫଲୟାକପି୍ରୟତୟାକୁ ବିଚୟାରକୁ ଫନଇ ସରକୟାର 
ଫଦଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟା୍ରୁ ଫକୱୟାଡିଆକୁ ଫଟ୍ରନ ଚଳୟାଚଳ 
ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି । ଏହ ି ଫରଳ ସଂଫଯୟାଗ େଳଫର ଫସ 
ଅଞ୍ଚଳଫର ଅଫନକ ନୂତନ ସବିୁଧୟା ସଫୁଯୟାଗ ସଷିୃ୍ ଫହବ 
। ହସିୟାବ ଅନୁସୟାଫର ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳଫର ଫରଳ ସଂଫଯୟାଗ 

ବ୍ବସ୍ୟାଫର ଉନ୍ନତି ଆସିଫଲ ଫଦୈନିକ ୧ ଲକ୍ ପଯ୍୍ଷ ଟକ 
ଏଠୟାକୁ ଆସିପୟାରିଫବ । ପରିଫବଶକୁ ସରୁକି୍ତ ରଖ ି
ଅଥ୍ଷନୀତି କିପରି ବିକଶତି ଫହୟାଇପୟାଫର ଏହୟା ତୟାହୟାର ଏକ 
ଉତ୍କୃଷ୍ ଉଦୟାହରଣ । ପରିଫବଶକୁ ସରୁକି୍ତ ରଖବିୟା ପୟାଇ ଁ
ଫଯୟାଜନୟାବଦ୍ଭୟାଫବ ଏହୟାକୁ କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ କରୟାଯୟାଇଛି । 

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ 
ଅଭିଭୟାରଣ ଶଣୁବିୟା ଲୟାଗି 

କୁ୍ଆର ଫକୟାଡ୍ ସ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତୁ

ଜକୱାଡିଆରୁ ବାରାଣସୀ ମହାମନା ଏକ୍ସଜପ୍ରସ (ସାପ୍ତାହକି) 

ୋେରରୁ ଜକୱାଡିଆ ୋେର-ଜକୱାଡିଆ ଏକ୍ସଜପ୍ରସ (ଜେୈନକି) 

ଅହମ୍ମୋବାେରୁ ଜକୱାଡିଆ େନଶତାବ୍ୀ ଏକ୍ସଜପ୍ରସ (ଜେୈନକି) 

ଜକୱାଡିଆରୁ ହେରତ  ନେିାମଦିୁ୍ନ- ନେିାମଦିୁ୍ନ-ଜକୱାଡିଆ  
 ସଂପକ୍ଷକ୍ରାତେ ିଏକ୍ସଜପ୍ରସ (ସପ୍ତାହକ ୁେୁଇର୍ର) 

ଜକୱାଡିଆରୁ ଜରୱା ଜକୱାଡିଆ-ଜରୱା ଏକ୍ସଜପ୍ରସ 
 (ସାପ୍ତାହକି) 

ଜଚନ୍ନଇରୁ ଜକୱାଡିଆ ଜଚନ୍ନଇ-ଜକୱାଡିଆ ଏକ୍ସଜପ୍ରସ
 (ସାପ୍ତାହକି) 

ପ୍ରତାପନଗରରୁ ଜକୱାଡିଆ ଜମମ ୁଜରେନ (ଜେୈନକି) 

ଜକୱାଡିଆରୁ ପ୍ରତାପନଗର- ଜମମ ୁଜରେନ (ଜେୈନକି) 

ଜରଳବାଇ ଇତହିାସଜର ପ୍ରର୍ମ ର୍ର ପାଇ ଁଜଗାଟିଏ ଲକ୍୍ସ୍ଳକୁ ଏକାର୍ରଜକ 
ଜେଶର ବରିିନ୍ନ ଅଞ୍ଳରୁ 8ଟି ଜରେନ ଚଳାଚଳର ଶରୁାରମ୍ଭ 

ଜରଳ ସଂଜଯାଗ ସହତି ଜସହ ିଅଞ୍ଳର ବେଳୁର୍ବିା ଚତି୍ର 

ଫକୱୟାଡିଆ ଫଷ୍ସନ: 
ଭୟାରତର ପ୍ରଥମ ଗ୍ୀନ 
ବିଲ ୍ି ଂ ସୟାଟ୍ଣିେିଫକଟ 
ପ୍ରୟାପ୍ ଫରଳଫଷ୍ସନ 

l ଷ୍ୟାଚୁ୍ ଅେ୍  ୟୁନିଟିଠୟାରୁ 5 କିମି ଦୂରଫର ଫକୱୟାଡିଆ 
ଫରଳଫଷ୍ସନ ନିମ୍ଷୟାଣ କରୟାଯୟାଇଛି । 

l	ଦୟାଫଭୟାହ,ି ଚୟାଫନ୍ଦୟାଡ ଓ ଫକୱୟାଡିଆଫର ନିମ୍ଣିତ 
ଫଷ୍ସନ ବିଲ ୍ି ଂ ଅତି ଚମତ୍ୟାର ଡିଜୟାଇନର ତିଆରି 
ଫହୟାଇଛି । ଏଥଫିର ସ୍ୟାନୀୟ ବିଫଶରତ୍ୱ ସ୍ୟାନ 
ପୟାଇଛି ଏବଂ ଆଧନିୁକ ଯୟାତ୍ରୀ ସବୁିଧୟା ବ୍ବସ୍ୟା 
କରୟାଯୟାଇଛି । 80 କିମି ଲମ ୍ ଏହ ି ଫରଳପଥକୁ 
ସଂପରୂ୍ଣ୍ଷ ବିଦୁ୍ତ୍ କରଣ କରୟାଯୟାଇ ପରିଫବଶ 
ସରୁକ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟୟାନ ଦିଆଯୟାଇଛି । 

l	ପ୍ରତୟାପନଗର-ଦୟାଫଭୟାହ ି ମଧ୍ୟଫର ଫଟ୍ରନ ଚଳୟାଚଳ 
ଫବଗ ରଣ୍ଟୟା ପ୍ରତି 75ରୁ 110କିମିକୁ ବୃଦି୍ 
କରୟାଯୟାଇଛି। ଫସହଭିଳି ଦୟାଫଭୟାହ-ିଫକୱୟାଡିଆ 
ଫସକ୍ସନର ଫରଳପଥ ରଣ୍ଟୟା ପିଛୟା 110 କିମି ଗତି 
ସମ୍ଭୟାଳିବୟାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଫହୟାଇଛି । ପ୍ରତୟାପନଗରରୁ 
ଫକୱୟାଡିଆ ସମଗ୍ ଫସକ୍ସନର ଫରଳପଥକୁ 130 କିମି 
ଫବଗଫର ଫଟ୍ରନ ଚଳୟାଚଳ ଉପଫଯୟାଗୀ କରୟାଯୟାଇଛି । 

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୟାରଣର ମଖୁ୍ୟାଂଶ
l ପଯ୍୍ଷ ଟନର ବିକୟାଶ ଦ୍ୟାରୟା ଫସ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବୟାସୀ ଯବୁକଯବୁତୀ ନିଯକିୁ୍ 

ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ ଆଧନିୁକ ସବୁିଧୟା ସଫୁଯୟାଗ ପୟାଇଫବ । 
l ଫରଳବୟାଇର ଆଧନିୁକୀକରଣ େଳଫର ଏ ଫକ୍ତ୍ରଫର ଭୟାରତ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର 

ଫହବୟା ପୟାଇ ଁନୂଆ ଫରଳ ଫଟକ୍ ଫନୟାଲଜ ିବିକଶତି କରିବ ।
l ୨୦ଟି ରୟାଜ୍ରୁ ଶହ ଶହ ପ୍ରତିଭୟାବୟାନ ଯବୁକ ଫରଳବୟାଇ ତୟାଲିମ ଫନଇ 

ଫଦଶର ଫରଳବୟାଇର ଭବିର୍ତକୁ ସରୁକି୍ତ କରିଫବ । 
l ଏହ ି କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ ଅଖଣ୍ଡ ଭୟାରତ ଉପଫର ଗରୁୁତ ୍ବୟାଫରୟାପ କରିଥଲିୟା ଏବଂ 

ଭୟାରତୀୟ ଫରଳବୟାଇର ସଂକଳ୍ପ ତଥୟା ସଦ୍୍ଷୟାର ବଲ୍ଭ ଭୟାଇ ପଫଟଲଙ୍କର 
ଲକ୍୍କୁ ପ୍ରତିେଳିତ କରିଥଲିୟା।

l ଏକ ଆଦିବୟାସୀ ଆଟ୍ଷ ଗ୍ୟାଫଲରୀ ଓ ଏକ ଭିୟୁଇଂ ଗ୍ୟାଫଲରୀ ଫକୱୟାଡିଆଫର 
ପ୍ରତିଷୟ୍ା କରୟାଯିବ । ଏହ ି ଭିୟୁଇଂ ଗ୍ୟାଫଲରୀରୁ ପଯ୍୍ଷ ଟକମୟାଫନ ଷ୍ୟାଚୁ୍ 
ଅେ୍  ୟୁନିଟକୁ ଫଦଖବିୟାକୁ ସବୁିଧୟା ପୟାଇଫବ ।

l ଷ୍ୟାଚୁ୍ ଅେ ୟୁନିଟିକୁ ଫଦଖବିୟାକୁ ଆସଥୁବିୟା ପଯ୍୍ଷ ଟକମୟାନଙ୍କର 
ସଂଖ୍ୟା  ଷ୍ୟାଚୁ୍ ଅେ ୟୁନିଟକୁ ଆସଥୁବିୟା ପଯ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ତୁଳନୟାଫର ଅଧକି 
ଫହୟାଇପୟାରିଛି।

l ଫକୱୟାଡିଆ ଫଷ୍ସନ ଭୟାରତର ପ୍ରଥମ ଫରଳଫଷ୍ସନ, ଯୟାହୟା 
ଗ୍ୀନ୍  ବିଲ ୍ି ଂ ସୟାଟ୍ଣିେିଫକଟ ହୟାସଲ କରିଛି ।

l ଏହ ି ଫଷ୍ସନର ପ୍ରଥମ ଦୁଇସ୍ତରଫର ଯୟାତ୍ରୀମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁ
ସବୁିଧୟା ସଫୁଯୟାଗ ରହଛିି । ଏଥଫିର ଫଗୟାଟିଏ ଏସି ଫୱଟିଂ ରୁମ ୍ 
ଓ ଫଗୟାଟିଏ ଭିଭିଆଇପି ଲୟାଉଞ୍ ରହଛିି । 

ହେରତ 
ନେିାମଦିୁ୍ନ 

ବାରାଣସୀ ଅ
ହମ୍ମ

ୋ
ବା

େ 

ଜରୱା 

ଜଚନ୍ନଇ 

ୋେର 

ଏହସିବୁ ଫଟ୍ରନ ବ୍ତୀତ 
ଆଉ ଦୁଇଟି ଫଟ୍ରନ- 

ଅହମ୍ଦୟାବୟାଦ-ଫକୱୟାଡିଆ 
ଜନଶତୟାବ୍ୀଫର 

ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭିଷ୍ୟାଫଡୟାମ 
ଫକୟାଚ୍  ଲୟାଗିବ 
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ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ 
ଫକୟାଲକୟାତୟାସି୍ତ ଫନତୟାଜୀ ଭବନ 

(ସଭୁୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଫବୟାରଙ୍କ ରର) ପରିଦଶ୍ଷନ 
କରି ନିଜର ଶ୍ଦ୍ୟାଞ୍ଳି ଅପ୍ଷଣ କରିଛ୍ି।

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ 
ଅଭିଭୟାରଣ ଶଣୁବିୟା 

ଲୟାଗି କୁ୍ଆର ଫକୟାଡ୍ 
ସ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତୁ

ଫନତୟାଜୀଙ୍କ ଜୟ୍ୀପରାକ୍ରମ େବିସ

ଜନତାେୀ ଆତ୍ମନରି୍ଷର 
ରାରତ ଓ ଜସାନାର 
ବାଂଲାର ସବ୍ଷବୃହତ୍  

ଜପ୍ରରଣା
ନଃିସ୍ୱାର୍ଥପର ସସବୱା ଏବଂ ଅଦମନୀୟ ଉତ୍ୱାହ ନମିସତେ ସନତୱାଜୀ 
ସଭୁୱାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୱାଷଙୁ୍ ସରକୱାର ଶ୍ରଦ୍ୱାଞ୍ଜଳ ିଜଣୱାଇବୱା ସହ ତୱାଙ୍ 

ଜୟତେୀ ଜୱାନୁୟୱାରୀ 23କୁ ପରୱାକ୍ରମ ଦବିସଭୱାସବ ପୱାଳନ କରିବୱାକୁ 
ନଷି୍ପତି୍ ସନଇରସିେ । ସନତୱାଜୀଙ୍ 125ତମ ଜୟତେୀ ଅବସରସର 

ଏହ ିନଷି୍ପତି୍ ଗ୍ରହଣ କରୱାଯୱାଇରେିୱା । ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ତୱାଙ୍ ଭୱାଷଣସର 
କହରିସିେ, ଏେ୍ ଏସିରୁ ଏେ୍ ଓସି, ବଶି୍ୱ ସଦୃୁଢ ଭୱାରତକୁ ସଦଖଛିୁ ଏବଂ 

ଏହ ିଶକି୍ଶୱାଳୀ ଭୱାରତର ପରିକଳ୍ପନୱା ସନତୱାଜୀ କରିରସିେ । 

l  ଜୟାନୁୟୟାରୀ 23 ଫନତୟାଜୀଙ୍କ ଜୟ୍ୀକୁ ପରୟା୍ମ ଦିବସଭୟାଫବ 
ଫରୟାରଣୟା କରୟାଯୟାଇ ଏକ ସରକୟାରୀ ବିଜ୍ପି୍ ପ୍ରକୟାଶ ପୟାଇଛି । 

l ଫରଳବୟାଇ ହୟାଓଡୟା-କୟାଲ୍ କୟା ଫମଲର ନୟାମ ବଦଳୟାଇ ଫନତୟାଜୀ 
ଏକ୍ସଫପ୍ରସ ରଖଛିି । ’

l  ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିଅବସରଫର ଫନତୟାଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତରି ଉଫଦ୍ଶ୍ଫର ଏକ 
ସ୍ମୟାରକ ମଦୁ୍ୟା ଓ ଡୟାକଟିକଟ ଉଫନ ୍ମୟାଚନ କରିଛ୍ି ।

l ଭୟାରତ ମୟାଟିଫର ଫନତୟାଜୀ ତି୍ରରଙ୍ଗୟା ଉଡୟାଇବୟାର 75 ବର୍ଷ ପତୂ୍୍ଣି 
ଅବସରଫର 2018ଫର ଏକ ସୟାଧୟାରଣ କୟାଯ୍ଷ୍୍ମ ଆଫୟୟାଜିତ 
ଫହୟାଇଥଲିୟା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରସ ୍ ଦ୍ୀପକୁ ସଭୁୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଫବୟାରଙ୍କ 
ନୟାମଫର ନୟାମିତ କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ଫସହିଭଳି ଫନଲ୍  ଦ୍ୀପକୁ 
ସହିଦ ଦ୍ୀପ ଏବଂ ହୟାଭଲକ୍  ଦ୍ୀପକୁ ସ୍ରୟାଜ ଦ୍ୀପଭୟାଫବ ସରକୟାର 
ନୟାମିତ କରିଥଫିଲ ।

ଚଳିତବର୍ଷଠୟାରୁ ଭୟାରତ ମହୟାନ୍  
ସ୍ୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମୀ ଫନତୟାଜୀ ସଭୁୟାର 
ଚନ୍ଦ୍ର ଫବୟାରଙ୍କ ଜୟ୍ୀ ଜୟାନୁୟୟାରୀ 

୨୩କୁ ପରୟା୍ମ ଦିବସଭୟାଫବ ପୟାଳନ କରିଛି। 
ତୟାଙ୍କର ଅସୀମ ସୟାହସ ଓ ଫଶୌଯ୍୍ଷ କୁ ସମ୍ୟାନ 
ଫଦବୟା ଉଫଦ୍ଶ୍ଫର ଏହି ଦିବସ ପୟାଳନ 
କରୟାଯୟାଇଛି । ଫନତୟାଜୀଙ୍କ ଫଦଶଫପ୍ରମ, 
ଫଧୈଯ୍୍ଷ , ତ୍ୟାଗ, ସୟାହସ ଓ ପରୟାକୟାଷୟ୍ା ପ୍ରତି 
ଯବୁସମୟାଜକୁ ଆକୃଷ୍ କରିବୟା ପୟାଇ ଁସରକୟାର 
ଏଭଳି ନିଷ୍ପତି୍ ଫନଇଛ୍ି । ଏହୟାଛଡୟା 
ଚଳିତବର୍ଷ ଫଦଶ ଓ ବିଫଦଶଫର ଫନତୟାଜୀଙ୍କ 
125ତମ ଜୟ୍ୀ ସରକୟାରୀଭୟାଫବ ପୟାଳିତ 
ଫହବ । ଗତ ଜୟାନୁୟୟାରୀ 23ଫର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ୀ ଫମୟାଦୀ ଫକୟାଲକୟାତୟାର ଭିଫକ୍ଟୟାରିଆ 
ଫମଫମୟାରିଆଲଫର ଆଫୟୟାଜିତ ଉଦ୍ ରୟାଟନ 
ଉତ୍ବଫର ଅଧ୍ୟକ୍ତୟା କରିଥଫିଲ । ଏହ ି
ଅବସରଫର ଫନତୟାଜୀଙ୍କ ଉପଫର ଏକ 
ସ୍ୟାୟୀ ପ୍ରଦଶ୍ଷନୀ ଏବଂ ଫପ୍ରୟାଫଜକ୍ସନ ମ୍ୟାପିଂ 
ଫଶୟା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ ରୟାଟିତ ଫହୟାଇଥଲିୟା । ଏଥଫିର 
ଫନତୟାଜୀଙ୍କ ଜୀବନର 125ଟି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ 
ରଟଣୟାବଳୀ ସ୍ୟାନ ପୟାଇଛି। ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ି
ପ୍ରଦଶ୍ଷନୀ ଫଦଖ ିସୟାରିବୟା ପଫର କହିଛ୍ି ଫଯ 
ଫନତୟାଜୀ ଫସୟାନୟାର ବୟାଂଲୟା ସହିତ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର 
ଭୟାରତ ସ୍୍୍ନର ସବ୍ଷଫଶ୍ଷ ୍ଫପ୍ରରଣୟାଦୟାତୟା । 

ଫଦଶ ନିଷ୍ପତି୍ ଫନଇଛି ଫଯ ଜୟାନୁୟୟାରୀ 23 ଫନତୟାଜୀଙ୍କ 
ଜୟ୍ୀକୁ ପରୟା୍ମ ଦିବସଭୟାଫବ ପୟାଳନ କରୟାଯିବ । 

ଆଜ ିଫଦଶ ଫଯଫତଫବଫଳ ସ୍ୟାଧୀନତୟାର 75ବର୍ଷ ପୟାଳନ 
କରିବୟାକୁ ଯୟାଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭୟାରତ ସଂକଳ୍ପଫର 

ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଫସଫତଫବଫଳ ଫନତୟାଜୀଙ୍କ ଜୀବନ, ତୟାଙ୍କର 
ପ୍ରଫତ୍କ କୟାଯ୍୍ଷ  ଏବଂ ପ୍ରଫତ୍କଟି ନିଷ୍ପତି୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ 

ପୟାଇ ଁଏକ ମହୟାନ୍  ଫପ୍ରରଣୟା ।

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ 
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ପିଏମ ୍ଜକରିୱାଇ ର ନୂଆ ଅବତାର 
ଫକୌଶଳ ବିକୟାଶ ଫଯୟାଜନୟା 3.0 ନୂଆ ଯଗୁ ପୟାଇ ଁଉପଫଯୟାଗୀ ଦକ୍ତୟାର 

ବିକୟାଶ ରଟୟାଇ ଭୟାରତକୁ ବିଶ୍ର ଫକୌଶଳ ରୟାଜଧୟାନୀଫର ପରିଣତ କରିବ 

ରୟାଷ୍ଟ୍ରପିଏମ ୍ଫକଭିୱୟାଇ 3.0 

କଫରୟାନୟା ଭୂତୟାଣ ୁ ବିଶ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଫଦଶର ଫଲୟାକଙ୍କ ଜୀବନଚଯ୍୍ଷ ୟାକୁ ବଦଳୟାଇ 
ଫଦଇଛି । ଏହୟା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍କ ଫହଉଥବିୟା ଦକ୍ତୟାକୁ ପ୍ରଭୟାବିତ କରିଛି । ସ୍ୟାନୀୟ 
ଅଥ୍ଷନୀତିକୁ ସମଥ୍ଷନ ଫଯୟାଗୟାଇବୟା ସହ ବିଶ୍ର ଆବଶ୍କତୟା ପରୂଣ ଲକ୍୍ଫର 

ସରକୟାର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫକୌଶଳ ବିକୟାଶ ଫଯୟାଜନୟା 3.0 (ପିଏମ ୍ଫକଭିୱୟାଇ 3.0) ଆରମ୍ଭ 
କରିଛ୍ି । ପରିବତ୍୍ଣିତ ପରିସି୍ତିର ଚୟାହଦିୟା ପରୂଣ ପୟାଇ ଁଏହୟାକୁ ସମଥ୍ଷ କରିବୟା ନିମଫ୍ 
ଏଥଫିର ଆବଶ୍କ ପଦଫକ୍ପ ଉଭୟ ଫବୈଶ୍କି ଓ ସ୍ୟାନୀୟ ସ୍ତରଫର ଗ୍ହଣ କରୟାଯୟାଇଛି। 
ଫକୟାଭିଡ୍  ପରବତ୍୍ଷୀ ବିଶ୍ଫର ପ୍ରୟାୟ 8 ଲକ୍ ଯବୁକଯବୁତୀଙୁ୍କ ଏହ ିକୟାଯ୍୍ଷ ୍ମଫର ତୟାଲିମ 
ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯିବ । ଏଥପିୟାଇ ଁ949 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ବ୍ୟ ବରୟାଦ କରୟାଯୟାଇଛି । 

ଜମ ୁକଶ୍ମୀରର ବିଗତ ଦିନର ଅସି୍ରତୟା ସଫ୍ୱେ ଫସଠୟାକୟାର ଜଫଣ ଅଧବିୟାସୀ ସମିର 
ଅହମ୍ଦ ନୟାଜର ଏଫବ ଜଫଣ ଫପସୟାଦୟାର ଫକଶବିନ୍ୟାସକୟାରୀ ଫହୟାଇପୟାରିଛ୍ି। 
ଏଫବ ଫସ ଫକବଳ ଆଥ୍ଣିକ ଦୃଷି୍ରୁ ସ୍ୟାଧୀନ ନୁହ୍ି, ଆତ୍ମନିଭ୍ଷରଶୀଳ ମଧ୍ୟ । ନିଜର ଏହ ି
ସେଳତୟା ପୟାଇ ଁ ଫସ ପିଏମ ୍ଫକଭିୱୟାଇ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ । ପ୍ରୀତମ ଏବଂ ତୟାଙ୍କ ସୟାଂଗଙ୍କର 
ମଧ୍ୟ ଏକୟାପ୍ରକୟାରର ସେଳ କୟାହୟାଣୀ ରହଛିି । ରୟାତିଦିନ ଉଭୟ କୟାଯ୍୍ଷ  କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର 
ଆବଶ୍କତୟା ଏକଦୟା ପରୂଣ ପୟାଇ ଁ ଯଫଥଷ୍ ଫରୟାଜଗୟାର କରିପୟାରୁ ନ ଥଫିଲ । ଦୁଫହ ଁ
ପିଏମ ୍ଫକଭିୱୟାଇ ଫଯୟାଜନୟାଫର ଫୱଲଡର ତୟାଲିମ ଫନବୟାପଫର ଏଫବ ବଡ଼ ସଂସ୍ୟାଫର 
କୟାମ କରୁଛ୍ି । ତୟାଲିମ ପବୂ୍ଷରୁ ପ୍ରୀତମଙୁ୍କ ମୟାସିକ ୮ ହଜୟାର ଟଙ୍କୟା ମିଳଥୁବିୟାଫବଫଳ 
ଏଫବ ତୟାଙୁ୍କ ବଡ଼ କଂପୟାନୀଫର ଯଫଥଷ୍ ଅଧକି ଫବତନ ମିଳଛିୁ । ଦକ୍ତୟା ବିକୟାଶ ତୟାଲିମ 
ଦ୍ୟାରୟା ଫସ ଅଫନକ ନୂଆ କଥୟା ଶଖିବିୟାର ସଫୁଯୟାଗ ପୟାଇଫଲ ଏବଂ ତୟାଙ୍କ ପୟାଇ ଁସେଳତୟାର 
ଏକୟାଧକି ରୟାସ୍ତୟା ଫଖୟାଲିଗଲୟା ଫବୟାଲି ଫସ କହଛି୍ି । ଫକୌଶଳ ବିକୟାଶ ଦ୍ୟାରୟା ଫଲୟାକଙ୍କ 
ଜୀବନ ଓ ଫରୟାଜଗୟାର କିପରି ବଦଳି ଯୟାଉଛି ତୟାହୟାର ଅଫନକ ସେଳ କୟାହୟାଣୀ ରହଛିି । 

କଫରୟାନୟା ମହୟାମୟାରୀ ପଫର ନୂଆ ଦକ୍ତୟା ଓ କୁଶଳତୟାର ଚୟାହଦିୟା ସଷିୃ୍ ଫହୟାଇଛି । 
ଏହୟାକୁ ଦୃଷି୍ଫର ରଖ ିସରକୟାର ତୃତୀୟ ପଯ୍୍ଷ ୟାୟ ପିଏମ ୍ଫକଭିୱୟାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି । ଏହ ି
ଫଯୟାଜନୟାଫର ଯବୁକଯବୁତୀମୟାନଙୁ୍କ ୩୦୦ରୁ ଅଧକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୟାର ଦକ୍ତୟା ଓ କୁଶଳତୟା  

ସଂପକ୍ଷଫର ତୟାଲିମ ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯିବ । ଏଥଫିର ନୂଆ ଯଗୁର ଚୟାହଦିୟାଭିତି୍କ ଦକ୍ତୟାକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଉଛି । ଏଥଫିର ଡିଜଟିୟାଲ ଫଟକ୍ ଫନୟାଲଜ ି ଓ ଶଳି୍ପସଂସ୍ୟାର ୪.୦ 
ଦକ୍ତୟାକୁ ପରୂଣ କରିବୟା ପୟାଇ ଁମୟାନବ ସମଳ୍ ତିଆରି କରୟାଯୟାଉଛି ।  

ପିଏମ ୍ଜକରିୱାଇ ୩.୦ ଆକାଂକ୍ୀ 
ରାରତର ଉର୍ାରିଳାର ପରୂଣ କରିବ 
l ଫଦଶର ୬୦୦ ଜଲିୟାଫର 

ପିଏମ ୍ଫକଭିୱୟାଇ ୩.୦ କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ 
କରୟାଯୟାଇଛି ।  

l ୩୭ଟି ଫକ୍ତ୍ରଫର ୩୦୦ରୁ 
ଅଧକି ବିରୟଫର ଏହ ି ତୟାଲିମ 
ଦିଆଯୟାଉଛି। ଫଦଶର ୨୮ଟି ରୟାଜ୍ 
ଏବଂ ୮ଟି ଫକନ୍ଦ୍ର ଶୟାସିତ ଅଞ୍ଚଳଫର 
ଆରମ୍ଭ ଫହୟାଇଥବିୟା ଏହ ିକୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭୟାରତ ନିମ୍ଷୟାଣ ଦିଗଫର 
ଆଉ ଏକ ପଦଫକ୍ପ । 

l  ଏହ ିଫଯୟାଜନୟା ମୟାଧ୍ୟମଫର ଫବକୟାର, 
ଅଧୟାରୁ ପୟାଠ ଛୟାଡିଥବିୟା ପିଲୟା ଏବଂ 
କୟାମ କରୁଥବିୟା ୧୫ରୁ ୪୫ ବର୍ଷ 
ବୟସର ଫଲୟାକଙୁ୍କ ଦକ୍ତୟା ନିମ୍ଷୟାଣ 
ଓ ଦକ୍ତୟା ବିକୟାଶ ତୟାଲିମ ଫଦବୟାର 
ବ୍ବସ୍ୟା କରୟାଯୟାଇଛି । 

l ଏହ ି ପିଏମ ୍ଫକଭିୱୟାଇ ୩.୦ଫର 
ସମଗ୍ ଫଦଶଫର ୭୨୯ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଫକୌଶଳ ଫକନ୍ଦ୍ର, ପଞ୍ୀକୃତ 
ଅଣପିଏମ ୍ଫକଫକ ତୟାଲିମ ଫକନ୍ଦ୍ର, 
୨୦୦ରୁ ଅଧକି ଆଇଟିଆଇ କୟାଯ୍୍ଷ  
କରିବ । ସି୍ଲ୍  ଇଣି୍ଡଆ କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମଫର 
ଏସବୁ କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ ଫହବ ।

l	ତୟାଲିମ ସହତି ପ୍ରୟାଥ୍ଷୀମୟାନଙୁ୍କ ନିଯକିୁ୍ 
ପୟାଇବୟାଫର ସୟାହୟାଯ୍ ସହଫଯୟାଗ 
ଫଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯିବ । 

l	ଏହ ି କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମଫର ଚୟାହଦିୟାଭିତି୍କ 
ଦକ୍ତୟା ବିକୟାଶ ପୟାଇ ଁ ଆବଶ୍କ 
ତୟାଲିମ ଫଦବୟାକୁ ଜଲିୟା ସି୍ଲ କମିଟି 
ମୟାଧ୍ୟମଫର କୟାଯ୍୍ଷ  କରଯୟାଉଛି । 
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ଗ୍ୟା ମୀଣ ଭୟାରତର ଫଲୟାଫକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ମ 
ଶକି୍ୟା, ଚିକିତ୍ୟା, ଭଲ ହସପିଟୟାଲ, ସ୍ଚ୍ 
ପୟାନୀୟଜଳ, ଇଣ୍ଟରଫନଟ ଫସବୟା 

ଓ ଭଲ ନିଯକିୁ୍ ସବିୁଧୟା ଚୟାହୟା୍ି । ଗୟାଫଁର ଏସବୁ 
ମିଳୁ ନ ଥବିୟାରୁ ଫସମୟାଫନ ସହର ପ୍ରତି ଆକର୍ଣିତ 
ଫହୟାଇଥୟା୍ି । ଫସଥପିୟାଇ ଁବହୁ ଫଲୟାକ ଗୟାରୁଁ ସହରକୁ 
ପଳୟାଇଯୟାଇଥୟା୍ି । ଏଫବ ପ୍ରଶ୍ନ ଫହଉଛି, ନିଜ ଗୟାଫଁର 
ଏସବୁ ସବିୁଧୟା ସଫୁଯୟାଗ କୟାହିକିଁ ମିଳିବ ନୟାହି ଁ? ଅତଏବ 
ସୟାଧୟାରଣ ଫଲୟାକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ୟାସ କରିବୟା ପୟାଇ ଁ
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ ଶ୍ୟାମୟାପ୍ରସୟାଦ ମଖୁ୍ଷୟାଜୀ 
ରୁବ୍ଷୟାନ ମିସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି । 

ଶ୍ୟାମୟାପ୍ରସୟାଦ ମଖୁୟାଜ୍ଷୀ ରୁବ୍ଷୟାନ ମିସନ ପ୍ରମଖୁ ଜଯାେନା 

ରୁବ୍ଷାନ ମିସନଜର
ଗ୍ାମୀଣ ରାରତ ପାଇ ଁ
ସହରାଞ୍ଳ ଜଯାେନା 

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ ତୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭୟାରଣଫର 
ଜୀବନଯୟାପନର ସଗୁମତୟା ବିରୟଫର ବିଫଶର ଉଫଲ୍ଖ 
କରିଛ୍ି । ଏହି ଦୃଷି୍ରୁ ଫମୌଳିକ ସବିୁଧୟା ସଫୁଯୟାଗ 
ଫଯୟାଗୟାଣ ଫକବଳ ସହରୟାଞ୍ଚଳଫର ସୀମିତ ରହିବୟା ଉଚିତ 
ନୁଫହ ଁ। ଏସବୁ ସବିୁଧୟା ଫଦଶର ଗ୍ୟାମୟାଞ୍ଚଳଫର ମଧ୍ୟ 
ଉପଲବ୍ ଧ ଫହବୟା ଆବଶ୍କ; ଫଯଉଠଁି ଭୟାରତର ୬୮ 
ଭୟାଗ ଜନତୟା ବସବୟାସ କର୍ି । ସହରୟାଞ୍ଚଳ ଫଲୟାକଙ୍କ 
ଭଳି ଗ୍ୟାମୟାଞ୍ଚଳଫର ଫଲୟାକମୟାଫନ ଏହି ସବିୁଧୟା ଫଯପରି 
ପୟାଆ୍ି ତୟାହୟାକୁ ନିଶି୍ଚତ କରିବୟା ପୟାଇ ଁସରକୟାର ୨୦୧୬ଫର 
ଶ୍ୟାମୟାପ୍ରସୟାଦ ମଖୁ୍ଷୟାଜୀ ରୁବ୍ଷୟାନ ମିସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥଫିଲ । 

ଶ୍ୟାମୟାପ୍ରସୟାଦ ମଖୁୟାଜ୍ଷୀ ରୁବ୍ଷୟାନ ମିସନ (ଏସ ୍ପିଏମ ୍ଆର୍ ଏମ ୍) 

ରୁବ୍ଷୟାନର ପରିକଳ୍ପନୟା ଫହଲୟା କିପରି ? 
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୨୦୧୬ ଫେବୃୟୟାରୀ ୨୧ଫର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛତିଶଗଡ଼ଫର 
ରୁବ୍ଷୟାନ ମିସନର ଶଭୁୟାରମ୍ଭ କରିଥଫିଲ । ଫସ କହଥିଫିଲ 
‘ଫଲୟାଫକ ପଚୟାରୁଛ୍ି ଯଦି ସ୍ମୟାଟ୍ଷସିଟି ଫହୟାଇପୟାରିଲୟା, ସ୍ମୟାଟ୍ଷ 
ଭିଫଲଜ କୟାହିକିଁ ନୁଫହ ଁ?’ 

ଏହ ି ଫଯୟାଜନୟାଟିକୁ ଡ. ଶ୍ୟାମୟାପ୍ରସୟାଦ ମଖୁୟାଜ୍ଷୀଙ୍କ ନୟାମଫର 
ନୟାମିତ କରୟାଯୟାଇଛି । ରୁରୟାଲ ଶବ୍ରୁ ‘ରୁର୍ ’ ଓ ଅବ୍ଷୟାନ ଶବ୍ରୁ 
‘ବୟାନ୍ ’କୁ ମିଶୟାଇ ଗ୍ୟାମ ଓ ସହର ସଂଫଯୟାଗଫର ରୁବ୍ଷୟାନ ନୟାମକରଣ 
କରୟାଯୟାଇଛି । ଏହ ିଫଯୟାଜନୟାଫର ଗ୍ୟାମୟାଞ୍ଚଳଫର ସହରୟାଞ୍ଚଳର 
ସବୁିଧୟା ସଫୁଯୟାଗ ଫଯୟାଗୟାଇ ଫଦବୟା ପୟାଇ ଁଅଥ୍ଷଫନୈତିକ, ସୟାମୟାଜକି 
ଓ ଫଭୌତିକ ଭିତି୍ଭୂମି ନିମ୍ଷୟାଣ କରୟାଯିବ । 

ଏହୟା ଫଦଶର ଯଥୟାଥ୍ଷ ବିକୟାଶଫର ସହୟାୟକ ଫହବ । ସହର 

ଭଳି ଗ୍ୟାମଗଡିୁକ ବିକଶତି ଫହବୟା ବିଫଶର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ । 
ଆମର ଆଥ୍ଣିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଫଲୟାକଙୁ୍କ କମ୍ଷନିଯକିୁ୍ ଫଯୟାଗୟାଣ 
ନିମଫ୍ ବିକୟାଶକୁ ଆମକୁ ତୃଣମଳୂସ୍ତରକୁ ଫନବୟାକୁ ପଡିବ । 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି  

କହଥିଫିଲ, ‘ଗ୍ୟାମୟାଞ୍ଚଳକୁ ଅଭିବୃଦି୍ ଫକନ୍ଦ୍ରଫର ପରିଣତ 
କରିବୟା ପୟାଇ ଁ ରୁବ୍ଷୟାନ ମିସନର ପରିକଳ୍ପନୟା କରୟାଯୟାଇଛି । 
ଏହ ି ରୁବ୍ଷୟାନଗଡିୁକ ଆଥ୍ଣିକ ଅଭିବୃଦି୍ର ନେୟାୟୁଫକନ୍ଦ୍ର ଫହବ । 
ଫସଥଫିର ଏକ ଫଛୟାଟ ବଜୟାର ରହବି । ଏଥଫିର ଆଖପୟାଖର 
୫-୧୦ଟି ଗ୍ୟାମର ଫଲୟାଫକ ଫବପୟାର ବଣଜି କରିଫବ ଏବଂ 
ଧଫିର ଧଫିର ଫସମୟାଫନ ସହରର ସବୁିଧୟା ପୟାଇ ରୁବ୍ଷୟାନଫର 
ପରିଣତ ଫହଫବ ।’  

ରୁବ୍ଷୟାନର ପରିକଳ୍ପନୟା ଫହଲୟା କିପରି ? 
l	ଆସ୍ୟା ପୟାଞ୍ଚ ବର୍ଷଫର ପ୍ରୟାୟ ୩୦୦ ରୁବ୍ଷୟାନ କଲଷ୍ର ଫଦଶଫର ସଷିୃ୍ କରିବୟାକୁ ଲକ୍୍ ରଖୟାଯୟାଇଛି । 

ଏହୟା ପଫର ପରବତ୍୍ଷୀ ୩ ବର୍ଷଫର ଏଭଳି ଆଉ ଏକ ହଜୟାର କଲଷ୍ର ସଷିୃ୍ କରିବୟାକୁ ସରକୟାର ଲକ୍୍ 
ରଖଛି୍ି ।

l ଏହ ିବିଚୟାରର ଲକ୍୍ ଫହଲୟା ଗ୍ୟାମପଞୁ୍ଗଡିୁକୁ ବିକଶତି କରି ଫସଠୟାଫର ସହରର ସବିୁଧୟା ସଫୁଯୟାଗ 
ଫଯୟାଗୟାଇଫଦବୟା । ଏହୟା କରିବୟାଫବଫଳ ଫସହ ିଗ୍ୟାମଗଡିୁକର ପରିଫବଶ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ସରୁକି୍ତ ରଖବିୟା 
ସହ ଗ୍ୟାମ୍ ଜୀବନର ଫମୌଳିକତୟା ଫଯପରି କ୍ରୁ୍ଣ ନ ହୁଏ ତୟାହୟାକୁ ସରୁକି୍ତ ରଖବିୟା ପୟାଇ ଁପ୍ରୟୟାସ 
କରୟାଯିବ । 

l ଆସ୍ୟା ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଫର ପ୍ରୟାରମି୍ଭକଭୟାଫବ ଏଭଳି ୩୦୦ ରୁବ୍ଷୟାନ କଲଷ୍ର ବିକଶତି ଫହବ । ୨୦୨୦ 
ଫେବୃୟୟାରୀ ସଦୁ୍ୟା ଫସଥମିଧ୍ୟରୁ ୨୯୬ କଲଷ୍ରର ବିକୟାଶ ପୟାଇ ଁସରକୟାର ଅନୁଫମୟାଦନ ପ୍ରଦୟାନ 
କରିସୟାରିଥଫିଲ । 

l ରୁବ୍ଷୟାନ କଲଷ୍ରଫର ୧୫ରୁ ୨୦ଟି ଗ୍ୟାମକୁ ରଖବିୟା ପୟାଇ ଁବ୍ବସ୍ୟା ରହଛିି । ଏହ ିସମସ୍ତ ଗ୍ୟାମର ଫମୟାଟ 
ଜନସଂଖ୍ୟା ୩୦ରୁ ୪୦ ଲକ୍ ଭିତଫର ଫହବୟା ଉଚିତ । ପ୍ରଫତ୍କ ଗ୍ୟାମପଞ୍ଚୟାୟତ କଲଷ୍ରଗଡିୁକ ପରସ୍ପର 
ସହ ସଂଲ୍ ଫହୟାଇଥଫିବ । ଏହ ିକଲଷ୍ର ଅ୍ଭୁ୍ଷକ୍ ପଞ୍ଚୟାୟତର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମତଳ ଓ ଉପକୂଳ 
ଅଞ୍ଚଳଫର ପ୍ରୟାୟ ୨୫ରୁ ୫୦ ହଜୟାର ରଖୟାଯୟାଇଛି । ଫସହଭିଳି ପୟାହୟାଡିଆ, ଆଦିବୟାସୀ ଏବଂ ମରୁଭୂମି 
ଅଞ୍ଚଳଫର ଏହ ିଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ୫ରୁ ୧୫ ହଜୟାର ମଧ୍ୟଫର ସୀମିତ ରଖବିୟାକୁ ସରକୟାର ନିଷ୍ପତି୍ ଫନଇଛ୍ି । 

l	ଫକନ୍ଦ୍ର ଗ୍ୟାମ୍ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣୟାଳୟ ବିଜ୍ୟାନଭିତି୍କ ପ୍ର୍ିୟୟା ଉପଫଯୟାଗ କରି ଏହସିବୁ କଲଷ୍ରକୁ ଚିହ୍ଟ 
କରିବ । ଏଥଫିର ସଂପକୃ୍ ଇଲୟାକୟାର ଫଲୟାକସଂଖ୍ୟା, ଅଥ୍ଷନୀତିର କ୍ମତୟା, ଦକ୍ତୟା ଏବଂ ପଯ୍୍ଷ ଟନର 
ସବିୁଧୟା ସଫୁଯୟାଗ ଆଦି ଜଲିୟା, ଉପଜଲିୟା ଓ ଗ୍ୟାମସ୍ତରଫର ବିଚୟାରକୁ ନିଆଯିବ ।

l	ଫସ ସବୁ କଲଷ୍ରଫର ଅଥ୍ଷଫନୈତିକ କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ, ଦକ୍ତୟା ବିକୟାଶ, ଉଦ୍ମିତୟା ଓ 
 ଭିତି୍ଭୂମି ସବିୁଧୟା ସଫୁଯୟାଗ ସଷିୃ୍ ଉପଫର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । 

ଏହ ିଫଯୟାଜନୟାଫର ଫଦଶର ଫକୟାଣଅନୁଫକୟାଣର ଫଲୟାଫକ ଉପକୃତ ଫହଫବ ଏବଂ 
ସହର ଉପରୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚୟାପ କମିବ । ଫଯଉମଁୟାଫନ ଗୟା ଁବୟାହୟାରକୁ ଯୟାଉଛ୍ି 

ଫସମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁଭଲ ଯୟାଗୟାଟିଏ ମିଳିବ । ନୂଆ ସହରମୟାନ ତିଆରି ଫହବ । 
ଏହସିବୁ ସହର ଆଥ୍ଣିକ କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ ସଷିୃ୍ କରିବୟା ସହ ଏଥଫିର ଫଲୟାକଙୁ୍କ ଫଯୟାଡିବ। 
ଏହ ିପରିକଳ୍ପନୟା ଫନଇ ଆଫମ ଆଜ ିଏହ ିକୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ ଶଭୁୟାରମ୍ଭ କରୁଛୁ । ଫମୟାର 

ବିଶ୍ୟାସ ଫଯଫତଫବଫଳ ଏହ ିଫଯୟାଜନୟା ସଂପରୂ୍ଣ୍ଷଭୟାଫବ ଫଦଶଫର କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ ଫହବ 
ଫସଫତଫବଫଳ ଫକୟାଟି ଫକୟାଟି ଫଲୟାକ ଉପକୃତ ଫହଫବ ।

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ 

ପବୂ୍ଷତନ ରୟାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଫଜ ଅବଦୁଲ 
କଲୟାମ ଗ୍ୟାମୀଣ ଭୟାରତର ପରିବତ୍୍ଷନ 
ପୟାଇ ଁଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଲକ୍୍ ଉପଫର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଫଦଇଥଫିଲ । ଏହୟା ‘ପରୁ’ ନୟାମଫର 
ସଂଫକ୍ପଫର ପରିଚିତ । ଏଥଫିର 
ଗ୍ୟାମୟାଞ୍ଚଳଫର ସହରୟାଞ୍ଚଳର ସଖୁସବୁିଧୟା 
ଫଯୟାଗୟାଇ ଫଦବୟାର ଲକ୍୍ (ଅବ୍ଷୟାନ 
ଆଫମନିଟିଜ ଇନ୍  ରୁରୟାଲ ଏରିଆଜ) 
ରହଥିଲିୟା । ଏହ ିଲକ୍୍ ପରୂଣ ପୟାଇ ଁଫସ 
୪ଟି ସଂଫଯୟାଗ ସବୁିଧୟା ଫଯୟାଗୟାଣ ଉପଫର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଫଦଇଥଫିଲ । ଫସଗଡିୁକ ଫହଲୟା- 
ଫଭୌତିକ ସଂଫଯୟାଗ, ଇଫଲକ୍ ଫଟ୍ରୟାନିକ 
ସଂଫଯୟାଗ, ଜ୍ୟାନ ସଂଫଯୟାଗ ଏବଂ ଆଥ୍ଣିକ 
ସଂଫଯୟାଗ । ଏହ ି‘ପରୁ’ କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମର 
ଫଯଉ ଁପୟାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ 
ଫହୟାଇଥଲିୟା ତୟାହୟା ବିେଳ ଫହୟାଇଥଲିୟା । 
ଫତଫବ ଫସହ ିଅନୁଭୂତିକୁ ପଞିୁ୍କରି ରୁବ୍ଷୟାନ 
କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୟାଯୟାଇଛି । 
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ନୟାୟକ ବୟା ବୀରମୟାଫନ ଫଯଫକୌଣସି ଫକ୍ତ୍ରରୁ ସଷିୃ୍ 
ଫହୟାଇପୟାର୍ି । ଅଫନକ ସମୟଫର ସୟାଧୟାରଣ 
ଫଲୟାକ ଫସମୟାନଙ୍କର ଅସୟାଧୟାରଣ କୟାଯ୍୍ଷ  ପୟାଇ ଁଏକ 

ଉଦୟାହରଣ ଛୟାଡି ଯୟାଇଥୟା୍ି । ପରିତୟାପର ବିରୟ ଫସମୟାନଙୁ୍କ 
ଯଥୟାଥ୍ଷ ସ୍ୀକୃତି ପ୍ରୟାୟତଃ ମିଳି ନ ଥୟାଏ । ନିଜ ଜୀବନକୁ ବୃହତ୍ର 
ସ୍ୟାଥ୍ଷ ପୟାଇ ଁ ବିନିଫଯୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ଫସମୟାଫନ ଅଜ୍ୟାତ ଫହୟାଇ 
ରହଯିୟା୍ି । ଏ ଫକ୍ତ୍ରଫର ଥବିୟା ଏହ ିତୟାରତମ୍କୁ ଦୂର କରିବୟା 
ପୟାଇ ଁଫକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ଏଭଳି ଅକୀତ୍୍ଣିତ ନୟାୟକମୟାନଙୁ୍କ ସମ୍ୟାନିତ 
ଓ ପରୁସ୍ତୃ କରିବୟା ପୟାଇ ଁନିଷ୍ପତି୍ ଫନଇଛ୍ି । ୨୦୧୪ଠୟାରୁ ଭୟାରତ 
ସରକୟାର ଏଭଳି ବ୍କି୍ବିଫଶରଙୁ୍କ ଚିହ୍ଟ କରି ଫସମୟାନଙୁ୍କ ପଦ ୍ମଶ୍ୀ 
ସମ୍ୟାନଫର ସମ୍ୟାନିତ କରୁଛ୍ି । 
ପଦ ୍ମ ପରୁସ୍ୟାର ପ୍ରଦୟାନଫର ପବୂ୍ଷରୁ ଫଯଉ ଁ ଭିଆଇପି ସଂସ୍ତୃି 
ଥଲିୟା ତୟାହୟାକୁ ପରିହୟାର କରି ସରକୟାର ଏହ ିସୟାଧୟାରଣ ଫଲୟାକଙୁ୍କ 
ଅଗ୍ୟାଧକିୟାର ଫଦଉଛ୍ି । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କର 
ଅବଦୟାନକୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ଫବୟାଲି ବିଚୟାର କର୍ି । ତୟାଙ୍କ ମତଫର 
ଏକ କ୍ଦୁ୍ ଉଦ୍ମ ଫଦଶଫର ଏକ ବିରୟାଟ ପରିବତ୍୍ଷନ ଆଣପିୟାରିବ 
। ତଦନୁସୟାଫର ପଦ ୍ମ ପରୁସ୍ୟାରର ସମଗ୍ ମଫନୟାନୟନ ପ୍ର୍ିୟୟାକୁ 
ସରକୟାର ପରିବତ୍୍ଷନ କରିଛ୍ି । 

ନୂଆ ଭୟାରତର ପଦ ୍ମଶ୍ୀ ପରୁସ୍ୟାର ବିଫଜତୟାଗଣ ନୂଆ ଯଗୁର ନୟାୟକ । ଫସମୟାଫନ ନିଜର 
ଜୀବନକୁ ବୃହତ୍ର ସ୍ୟାଥ୍ଷ ପୟାଇ ଁଉତ୍ଗ୍ଷ କରିଥଫିଲ ମଧ୍ୟ ଫସମୟାଫନ ପ୍ରୟାୟତଃ ଅକୀତ୍୍ଣିତ ଫହୟାଇ 

ଏକ ଅଜ୍ୟାତ ଜୀବନଯୟାପନ କର୍ି । ଫସମୟାଫନ ପଦ ୍ମଶ୍ୀ ପରୁସ୍ୟାର ମୟାଧ୍ୟମଫର ସ୍ୀକୃତି ପୟାଇବୟା 
ପଫର ଫସମୟାଫନ ସମଗ୍ ଫଦଶ ପୟାଇ ଁଫପ୍ରରଣୟାର ଉତ୍ ପୟାଲଟିଛ୍ି । 

ସ୍ଳ୍ପଜ୍ାତ ରାରତୀୟଙ୍କ
ପାଇ ଁପଦମେ ପରୁସ୍ାର 

ଅକୀତ୍ଥିତ ନାୟକ:

ପଦ୍ମ ପରୁସ୍ୟାର ସ୍ତନ୍ତ ରିଜପାଟ୍ଷ 

ଫଯଉମଁୟାନଙୁ୍କ ପଦ ୍ମ ପରୁସ୍ୟାର ପ୍ରଦୟାନ 
କରୟାଯୟାଇଛି ଆଫମ ଫସମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁଗବ୍ଣିତ। 

ଭୟାରତ ଫସମୟାନଙ୍କର ଅବଦୟାନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି 
ଏବଂ ସମଗ୍ ରୟାଷ୍ଟ୍ର ଓ ମୟାନବ ଜୟାତି ଫସମୟାନଙ୍କ 
କୟାଯ୍୍ଷ କୁ ମଫନ ପକୟାଉଛି। ଏହ ିଅସୟାଧୟାରଣ 
ବ୍କି୍ତ୍ୱମୟାଫନ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଫକ୍ତ୍ରଫର 
ଗଣୁୟାତ୍ମକ ପରିବତ୍୍ଷନ ଆଣ ିଅନ୍ମୟାନଙ୍କ 

ଜୀବନକୁ ବଦଳୟାଇବୟାଫର ସେଳ ଫହୟାଇଛ୍ି ।
 ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ 
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ପ୍ରଫତ୍କ ଭୟାରତୀୟ ନୂଆ ଭୟାରତ ନିମ୍ଷୟାଣଫର ଫଯୟାଗଦୟାନ 
ରଖଥୁବିୟାରୁ ଉଫଲ୍ଖନୀୟ କୟାଯ୍ଷ୍ ପୟାଇ ଁ ଫସମୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
ଅବଦୟାନଭିତି୍ଫର ଫକଫତକଙୁ୍କ ଚିହ୍ଟକରି ଫସମୟାନଙ୍କ 
କୟାଯ୍ଷ୍କୁ ସ୍ୀକୃତି ଫଦବୟା ସହ ସମ୍ୟାନିତ କରୟାଯୟାଉଛି । ଜଫଣ 
ବ୍କି୍ର ସୟାଧୟାରଣ ପରିଚୟଠୟାରୁ ତୟାହୟାର କୟାଯ୍ଷ୍ର ମହତ୍ୱ 
ଅଧକି । ଅତଏବ ଫମୟାଦୀ ସରକୟାରଙ୍କ ଅମଳଫର ଫଦଶର 
ସୟାଧୟାରଣ ଫଲୟାକଙୁ୍କ ସଫବ୍ଷୟାର୍ ରୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୟାନ ପୟାଇ ଁ
ମଫନୟାନୀତ କରୟାଯୟାଉଛି । 

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୟାଙ୍କ ‘ମନ୍  କୀ ବୟାତ୍ ’ଫର ଉଫଲ୍ଖ କରିଥଫିଲ, 
‘ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଦ ୍ମ ପରୁସ୍ୟାର ପ୍ରଦୟାନ ପୟାଇ ଁ ପବୂ୍ଷରୁ କିଛି ନିଦ୍୍ଣିଷ୍ 
ନୀତିନିୟମ ପୟାଳନ କରୟାଯୟାଉଥଲିୟା । ଫତଫବ ଗତ ୩ବର୍ଷ ଧରି 
ଏହୟାକୁ ପରିବତ୍୍ଷନ କରୟାଯୟାଇଛି । ଏଫବ ଫଦଶଫର ଫଯଫକୌଣସି 
ନୟାଗରିକ ଅନ୍ ଫଯଫକୌଣସି ନୟାରଗିକଙ୍କ ନୟାମ ତୟାଙ୍କର 
କୃତିଭିତି୍ଫର ଏହ ିପଦ ୍ମ ପରୁସ୍ୟାର ପୟାଇ ଁସପୁୟାରିସ କରିପୟାରିଫବ। 
ଏହ ି ମଫନୟାନୟନ ପ୍ର୍ିୟୟାକୁ ଅନ୍ ଲୟାଇନଫର ଉପସ୍ୟାପିତ 
କରୟାଯିବୟା େଳଫର ସମଗ୍ ପ୍ର୍ିୟୟା ସ୍ଚ୍ ଫହୟାଇଛି ।’ ପ୍ରତିବର୍ଷ 

Link-http://padmaawards.gov.
in/PDFS/2021AwardeesList.
pdf ଲିଙ୍କଫର କଲିକ କରି ପଦ ୍ମ ପରୁସ୍ୟାର 
ବିଫଜତୟାଙ୍କର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ ତୟାଲିକୟା ଫଦଖନ୍ତୁ।

ପଦ ୍ମ ପରୁସ୍ୟାର ବିଫଜତୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟଫର ଅଫନକ ଅକୀତ୍୍ଣିତ ନୟାୟକ ନୟାୟିକୟା ଅଛ୍ି । ସମୟାଜ ପ୍ରତି 
ଫସମୟାନଙ୍କର ନିଃସ୍ୟାଥ୍ଷପର ଫସବୟା ନିମଫ୍ ଫସମୟାଫନ ପରୁସ୍ତୃ ଫହୟାଇଛ୍ି । 

ଜଯଉ ଁସଂଗ୍ାମ ଜପ୍ରରଣା ପାଲଟିର୍ଲିା  

ପଦମେବରୂିରଣ
ଶଜିଞ୍ା ଆଜବ 

ପଦମେବରୂିରଣ
ଏସ ୍ପି ବାଲସବୁ୍ମଣ୍ମ ୍ 

ପଦମେରୂରଣ
ତରୁଣ ଜଗାଜଗାଇ 

ବୀରୁବାଳା ରରା (ଆସାମ): ପପାମ୍ମଲ (ତାମିଲନାଡୁ) :
ଡୟାହୟାଣୀ ସଫନ୍ଦହଫର ମହଳିୟାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା ଓ ଫସମୟାନଙ୍କ ଉପଫର 

ଅତ୍ୟାଚୟାର ବନ୍ଦ କରିବୟାର ମଖୁ୍ ନୟାୟିକୟା । 
୧୦୫ ବର୍ଷ ବୟସ୍ ଫଜୈବିକ ଚୟାରୀ 

ମହଳିୟାମୟାନଙୁ୍କ ଡୟାହୟାଣୀ ସଫନ୍ଦହଫର ହତ୍ୟା କରିବୟାର ଜରନ୍ 
ଅପରୟାଧକୁ ଫରୟାକିବୟା ଏବଂ ମହଳିୟାମୟାନଙୁ୍କ ସରୁକି୍ତ କରିବୟା ପୟାଇ ଁ

ଆଇନଗତ ବ୍ବସ୍ୟା କରିବୟା ନିମଫ୍ ବୀରୁବୟାଳୟା ଆସୟାମଫର ଆଫନ୍ଦୟାଳନ 
ଚଳୟାଇଥଫିଲ । ଫସ ନିଫଜ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନୃଶଂସ ପରିସି୍ତିର ସମଖୁୀନ 

ଫହୟାଇଥଫିଲ । ଆସୟାମର ଜନଜୟାତିବହୁଳ ଗୟାଗଁଡିୁକଫର ଏକ ଅନ୍ବିଶ୍ୟାସ 
ପ୍ରଚଳିତ ଥଲିୟା, ଫଯଉଥଁଫିର ମହଳିୟାମୟାନଙୁ୍କ ଡୟାହୟାଣୀ ଚିତ୍ରଣ କରି 

ହତ୍ୟା କରୟାଯୟାଉଥଲିୟା । ବୀରୁବୟାଳୟା ଏହ ିଜରନ୍ ପ୍ରଥୟା ବିଫରୟାଧଫର 
ସ୍ର ଉଫତ୍ୟାଳନ କରି ଏହୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୟାକୁ ସଂଗ୍ୟାମ ଚଳୟାଇଥଫିଲ । 
ମହଳିୟାମୟାନଙୁ୍କ ଫନଇ ଫସ ଏଥପିୟାଇ ଁଏକ ଫଗୟାଷୀ୍ ଗଠନ କରିଥଫିଲ । 

ତୟାଙ୍କ ଉଦ୍ମ େଳଫର ୪୨ ଜଣ ମହଳିୟାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ୟାପୟାଇଛି । ଏହ ି
ମହଳିୟା ସଂଗଠନର ଦୟାବି େଳଫର ୨୦୧୫ଫର ଆସୟାମ ସରକୟାର ଏକ 
ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ମହଳିୟାଙୁ୍କ ଡୟାହୟାଣୀଭୟାଫବ ବିଫବଚନୟା କରିବୟା 

ଏବଂ ଫସମୟାନଙ୍କ ଉପଫର ଅତ୍ୟାଚୟାରକୁ ନିରିଦ୍ ଓ ଦଣ୍ଡନୀୟ କରିଛ୍ି । 

ତୟାମିଲନୟାଡୁର ପପୟାମ୍ଲ ଜଫଣ ଫଜୈବିକ ଚୟାରୀ। 
ତୟାଙ୍କ ପୟାଖଫର ବୟସ ହୟାର ମୟାନିଛି । ଏଫବ 
ତୟାଙୁ୍କ ୧୦୫ ବର୍ଷ ବୟସ; ତଥୟାପି ଫସ ନିଜର 

କୃରି ଫକ୍ତ୍ରଫର ସ୍ିୟ ଅଛ୍ି । ନିଜର ଅଫଢଇ 
ଏକର ଜମିଫର ଫସ ନିଫଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୟାର 

େସଲ ଫଜୈବିକ ପଦ୍ତିଫର ଉତ୍ୟାଦନ କରୁଛ୍ି। 
ତୟାଙ୍କଦ୍ୟାରୟା ଅନୁପ୍ରୟାଣତି ଫହୟାଇ ଆଖପୟାଖର 
ଅଫନକ ଚୟାରୀ ଏଫବ ଫସହ ିପଦ୍ତିଫର ଚୟାର 

କରୁଛ୍ି । ପପୟାମ୍ଲ ତୟାମିଲନୟାଡୁ କୃରି 
ବିଶ୍ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୟାମଶ୍ଷଦୟାତୟା ପରିରଦର 

ଜଫଣ ସଦସ୍ୟା । 
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ପଦ୍ମ ପରୁସ୍ୟାର ସୟାଧୟାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରଫର ଫରୟାରଣୟା 
କରୟାଯୟାଇଥୟାଏ । 
୨୦୨୧ ବର୍ଷ ପୟାଇ ଁ୭ ଜଣ ବିଶଷି୍ ବ୍କି୍ଙୁ୍କ ପଦ ୍ମ ବିଭୂରଣ, ୧୦ 
ଜଣଙୁ୍କ ପଦ ୍ମଭୂରଣ ଏବଂ ୧୦୨ ଜଣଙୁ୍କ ପଦ ୍ମଶ୍ୀ ସମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୟାନ 
କରୟାଯୟାଇଛି । ଫଯଉ ଁ ବିଶଷି୍ ବ୍କି୍ବିଫଶରଙୁ୍କ ଏଥର ଏହ ି

ସମ୍ୟାନ ମିଳିଛି ଫସମୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଫର ଅଛ୍ି ଜୟାପୟାନର ପବୂ୍ଷତନ 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶଫିଞ୍ୟା ଆଫବ, ତୟାମିଲନୟାଡୁର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗୟାୟକ 
ଏସ ୍ପି ବୟାଲସବୁ୍ରମଣ୍ମ ୍ ଏବଂ ଆସୟାମର ପବୂ୍ଷତନ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 
ତରୁଣ ଫଗୟାଫଗୟାଇ । ଆଫବ ଓ ବୟାଲସବୁ୍ରମଣ୍ମ ୍ଙୁ୍କ ପଦ ୍ମ ବିଭୂରଣ 
ଓ ଫଗୟାଫଗୟାଇଙୁ୍କ ପଦ ୍ମଭୂରଣ ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛି । 

ପଦ ୍ମ ପରୁସ୍ୟାର ସ୍ତନ୍ତ ରିଜପାଟ୍ଷ 

ଡ. ଟି ବୀରରା�ବନ, ତାମିଲନାଡୁ 
ମରଫଣୟାତ୍ର

ଦୁଇ ଟଙ୍କୟାର େି’ ଫନଉଥବିୟା ଡୟାକ୍ର  

ନିଜ ସଂପତି୍ ବିକି ତିଆରି କରିଛ୍ି ରୟାସ୍ତୟା ବର୍ଷକୁ ଏକ ଟଙ୍କୟାଫର ପିଲୟାଙୁ୍କ ଟୁ୍ସନ୍  

ବିଶ୍ର ସବ୍ଷବୃହତ୍  ରନିଂ କମିକ୍  ଷ୍ଟ୍ରିପ ୍ର ସ୍ରଷ୍ୟା 

ଡ. ତିରୁଫଭଙ୍କଟମ ୍ ବୀରରୟାରବନ ଉତ୍ର ଫଚନ୍ନଇର ଜଫଣ 
ଅତିପି୍ରୟ ଓ ବିଖ୍ୟାତ ଡୟାକ୍ର ଥଫିଲ । ଫରୟାଗୀଙ୍କଠୟାରୁ 

ଚିକିତ୍ୟା ବୟାବଦଫର ଫସ ମୟାତ୍ର ଦୁଇ ଟଙ୍କୟା େି ଫନଉଥଫିଲ । 
ଫରୟାଗୀଙୁ୍କ ଆଥ୍ଣିକ କରଣ ଲୟାରବ କରିବୟା ପୟାଇ ଁଫସ ୧୯୭୩ରୁ 
ପ୍ରଫତ୍କଙ୍କଠୟାରୁ ଚିକିତ୍ୟା ପୟାଇ ଁମୟାତ୍ର ୨ ଟଙ୍କୟା ଫନବୟା ବ୍ବସ୍ୟା 
ଆରମ୍ଭ କରିଥଫିଲ । ପଫର ଅବଶ୍ ଏହୟାକୁ ଫସ ୫ ଟଙ୍କୟାକୁ 

ବଢୟାଇଥଫିଲ । ଏହୟା ଫଦଖ ିଆଖପୟାଖର ଡୟାକ୍ରମୟାଫନ 
ପ୍ରତିବୟାଦ କରିବୟା ସହ ୧୦୦ ଟଙ୍କୟାର େି ଫନବୟାକୁ ତୟାଙୁ୍କ 
କହଥିଫିଲ । ଏଥଫିର ଫସ ରୟାଜ ିଫହୟାଇ ନ ଥଫିଲ ଏବଂ 

ଫରୟାଗୀମୟାନଙୁ୍କ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଷ ମୟାଗଣୟା ଚିକିତ୍ୟା ଫଯୟାଗୟାଇଥଫିଲ । 

ଲଦୟାଖର ୭୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍ ସଲୁଟି୍ରମ ୍ ଫଚୟାଫଞ୍ୟାର କୟାରଗିଲ 
ଜଲିୟା ଜନସ୍ର ଇଲୟାକୟାର ବୟାସିନ୍ଦୟା । ତୟାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳଫର ଭଲ 

ରୟାସ୍ତୟା ନ ଥବିୟାରୁ ଫସ ଭୟାରି ଦୁଃଖୀ ଥଫିଲ । ଫତଣ ୁଫସ ନିଜର 
ସବୁ ସଂପତି୍ ବିକି ୫୭ ଲକ୍ ଟଙ୍କୟାର ଏକ ଫମସିନ କିଣ ିରୟାସ୍ତୟା 

ନିମ୍ଷୟାଣ କୟାମଫର ନିଫୟୟାଜତି କରିଥଫିଲ । ତୟାଙ୍କ ଉଦ୍ମ 
ସେଳ ଫହୟାଇଥଲିୟା ଏବଂ ଫସ ୩୮ କିମି ଲମର୍ ଏକ ସନୁ୍ଦର 
ରୟାସ୍ତୟା ତିଆରି କରିଥଫିଲ । ଏହୟା େଳଫର ଫସହ ିଅଞ୍ଚଳର 
ଫଲୟାଫକ ବିଫଶର ଉପକୃତ ଫହୟାଇଛ୍ି । ଫସମୟାନଙୁ୍କ ଆଉ 
ଯିବୟାଆସିବୟାଫର ଅସବୁିଧୟା ଫଭୟାଗ କରିବୟାକୁ ପଡୁନୟାହି ଁ। 

ପଶି୍ଚମବଂଗର ବଦ୍୍ଷମୟାନ ଜଲିୟାର ଶକି୍କ ସଜୁତି 
ଚଫଟ୍ଟୟାପୟାଧ୍ୟୟାୟଙ୍କ ଶକି୍ୟାଦୟାନ ପ୍ରତି ସମପ୍ଣିତ ଭୟାବନୟା 

ଉଫଲ୍ଖନୀୟ । ଫସ ପିଲୟାଙୁ୍କ ପଢୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁ
ପ୍ରଫତ୍କଙ୍କଠୟାରୁ ବର୍ଷକୁ ମୟାତ୍ର ଟଙ୍କୟାଟିଏ ଫଲଖୟାଏ ଁଟୁ୍ସନ୍  

େି ନିଅ୍ି । ତୟାଙ୍କ ଫକୟାଚିଂ ସଂସ୍ୟାଫର ୩୦୦ରୁ ଅଧକି 
ପିଲୟା ଅଛ୍ି । ଗରିବ ପିଲୟାମୟାଫନ ଫକୟାଚିଂ ପୟାଇ ଁଅଧକି 
ଟଙ୍କୟା ଫଦବୟାକୁ ଅସବୁିଧୟାର ସମଖୁୀନ ଫହଉଥବିୟାରୁ ଶ୍ୀ 

ଚଫଟ୍ଟୟାପୟାଧ୍ୟୟାୟ ନିଫଜ ଏକ ଅନୁଷୟ୍ାନ ଫଖୟାଲି ପିଲୟାଙୁ୍କ ଫକୟାଚିଂ 
ଫଦଉଛ୍ି । ଏହ ିକୟାମ ପୟାଇ ଁତୟାଙୁ୍କ ଏଫଡ ବଡ ପରୁସ୍ୟାର 

ମିଳିବ, ଫସ ଫକଫବ ଆଶୟା କରି ନ ଥଫିଲ ଫବୟାଲି କହଛି୍ି । 

ପଶି୍ଚମବଂଗର ୯୭ ବର୍ଷୀୟ ନୟାରୟାୟଣ ଫଦବନୟାଥ 
ବିଶ୍ର ସବ୍ଷବୃହତ୍  ରନିଂ କମିକ୍  ଷ୍ଟ୍ରିପ ୍ର ସ୍ରଷ୍ୟା । ଖବ୍ୁ  
କମ ୍ ଫଲୟାକ ଏ କଥୟା ଜୟାଣ୍ି । ହୟାଓଡୟାଫର ଜନ ୍ମତି 
ଫଦବନୟାଥ ଗତ ୭୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏହ ିକମିକ୍  ଷ୍ଟ୍ରିପ ୍ 
ବଂଗଳୟା ଭୟାରୟାଫର ତିଆରି କରିଆସଛୁ୍ି । ଫସ 

ମଧ୍ୟ ଏକମୟାତ୍ର ବ୍ଙ୍ଗଶଳି୍ପୀ ଯୟାହୟାଙୁ୍କ ଡିଲିଟ୍  ଉପୟାଧ ି
ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛି । ତୟାଙ୍କ ବ୍ଙ୍ଗ ଚରିତ୍ର ବଣଟୁ୍ଲ 
ପଶି୍ଚମବଂଗଫର ରଫର ରଫର ଏକ ପରିଚିତ ନୟାମ । 

ନାରାୟଣ େଜବନାର୍ (ପଶି୍ମବଂଗ)

ସଲୁରିେମ ୍ ଜଚାଜଞ୍ାର, ଲୋଖ ସେୁତି ଚଜ୍ାପାଧ୍ୟାୟ (ପଶି୍ମବଂଗ)
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ଫଗୟାଫଗୟାଇଙୁ୍କ ମରଫଣୟାତ୍ରଭୟାଫବ ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛି । 
ଏହୟାଛଡୟା ଫଲୟାକସଭୟାର ପବୂ୍ଷତନ ବୟାଚସ୍ପତି ସମିୁତ୍ରୟା ମହୟାଜନ 
ମଧ୍ୟ ପଦ ୍ମଭୂରଣ ସମ୍ୟାନ ପୟାଇ ଁମଫନୟାନୀତ ଫହୟାଇଛ୍ି । 
ପଦ ୍ମ ପରୁସ୍ୟାରର ତୟାଲିକୟାଫର ଏଥର ଅଫନକ ପରିଚିତ ନୟାମ 

ରହଥିଫିଲ ଫହ ଁ ଏଥଫିର ଅଫନକ ଅଜ୍ୟାତ ବ୍କି୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୟାନ 
ପୟାଇଛ୍ି । ଫସମୟାଫନ ଫସମୟାନଙ୍କର ଉଦୟାହରଣୀୟ କୟାଯ୍୍ଷ , 
ନିରଳସ ସୟାଧନୟା ଏବଂ ନିଃସ୍ୟାଥ୍ଷପର ଉଦ୍ମ ପୟାଇ ଁ ଏହ ି
ତୟାଲିକୟାଫର ସ୍ୟାନ ପୟାଇବୟାକୁ ହକ୍ ଦୟାର ଫହୟାଇଛ୍ି ।  

ଆଚୟାଯ୍୍ଷ  ରୟାମଯତ୍ନ ଶକୁ୍ଳ, ଉତ୍ର ପ୍ରଫଦଶ ଭୁରି ବୟାଈ, ମଧ୍ୟପ୍ରଫଦଶ 

ଅଂଶ ୁୋମଜସନ୍ ପା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଜେଶ ଲଖା ଖା,ଁ ରାେସ୍ାନ

୮୯ ବର୍ଷଫର ନିଃଶଳୁ୍ପ ସଂସ୍ତୃ ଶକି୍ୟାଦୟାନ ତୟାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳୟା ତୟାଙୁ୍କ ଫବୈଶ୍କି ସ୍ୀକୃତି ଫଦଇଛି 

୫ ଦିନଫର ଦୁଇଥର ଏଫଭଫରଷ୍ ଆଫରୟାହଣ  ଏକମୟାତ୍ର ସିନି୍ ସୟାରଙ୍ଗୀ ବୟାଦକ 

ବୟାରୟାଣସୀର ସଂସ୍ତୃ ବିଦ୍ୟାନ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍ 
ଆଚୟାଯ୍୍ଷ  ରୟାମଯତ୍ନ ଶକୁ୍ଳ ପରିଣତ ବୟସଫର ମଧ୍ୟ 
ବିନୟା ଅଥ୍ଷଫର ସଂସ୍ତୃ ଶକି୍ୟା ପ୍ରଦୟାନ କରୁଛ୍ି । 

ଏହ ିପ୍ରୟାଚୀନ ଭୟାରୟାକୁ ଫଲୟାକଙ୍କ ନିକଟତର କରିବୟା 
ତୟାଙ୍କର ଉଫଦ୍ଶ୍ । ଫସ କୟାଶୀ ବିଦ୍ତ ପରିରଦର 
ସଭୟାପତି । ସଂସ୍ତୃ ଓ ଫବୈଦିକ ବିଜ୍ୟାନ ବିରୟଫର 

ଫସ ନିର୍ର ଶକି୍ୟାଦୟାନ କରିଆସଛୁ୍ି । 

ଭୁରି ବୟାଈ ମଧ୍ୟପ୍ରଫଦଶର ପୟାରମ୍ପରିକ ପିଫଥୟାରୟା ଚିତ୍ରକଳୟାର 
ଜଫଣ ଶଳି୍ପୀ । ଫସ ଏହ ିଚିତ୍ରକଳୟାକୁ ନିଜ ଗୟାରଁ ପରିସୀମୟା 

ବୟାହୟାରକୁ ଫନଇ ବିଶ୍ ଦରବୟାରଫର ପରିଚିତ କରୟାଇଛ୍ି । 
କୁଡିଆ କୟାନ୍ଥଫର ଚିତ୍ରିତ ଫହଉଥବିୟା ଚିତ୍ରକୁ ଫସ କୟାଗଜଫର 
ଆଙି୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଓ କଳୟାଫପ୍ରମୀଙ୍କ ପୟାଖଫର ପହଞ୍ଚୟାଇଛ୍ି। 

ଏହୟା େଳଫର ତୟାଙୁ୍କ ଅଫନକ ପ୍ରଶଂସୟା ଓ ସ୍ୀକୃତି 
ମିଳିଛି। ଭୁରି ବୟାଈଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳୟା ୟୁଫରୟାପ, ଅଫଷ୍ଟ୍ରଲିଆ 
ଓ ଆଫମରିକୟାର ବିଭିନ୍ନ ମୁ୍ ଜୟିମଫର ସ୍ୟାନ ପୟାଇଛି । 
ପ୍ରଖ୍ୟାତ୍  ଫସୟାଦ୍ ବୀ ଅକ୍ସନଫର ତୟାଙ୍କର ଏକ ଫପଣି୍ଟଂ ମଧ୍ୟ 

ନିଲୟାମ ଫହବୟାର ମଯ୍୍ଷ ୟାଦୟା ଲୟାଭ କରିଛି । 

ଏଫଭଫରଷ୍ ଶଙୃ୍ଗ ଶଖିରଫର ପହଞ୍ଚବିୟା ପ୍ରଫତ୍କ ପବ୍ଷତୟାଫରୟାହୀଙ୍କର 
ଏକ ସ୍୍୍ନ । ଫତଫବ ଅରୁଣୟାଚଳ ପ୍ରଫଦଶର ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ଦୁଇଟି 
ସ୍ୟାନର ଜନନୀ ଅଂଶ ୁଜୟାମଫସନ୍ ପୟା ଏକମୟାତ୍ର ମହଳିୟା ଯିଏ 

କି ଏ ଫକ୍ତ୍ରଫର ଏକ ବିରଳ କୃତିତ୍ୱ ହୟାସଲ କରିଛ୍ି । ମୟାତ୍ର ୫ 
ଦିନ ବ୍ବଧୟାନଫର ଫସ ଦୁଇଥର ଏଫଭଫରଷ୍ ଆଫରୟାହଣ କରି 

ବିଶ୍ଫରକଡ୍ଷ ଅଧକିୟାରୀ ଫହୟାଇଛ୍ି । ପ୍ରଥଫମ ଫସ ୨୦୧୭ ଫମ ୧୬ 
ଏବଂ ଏହୟା ପଫର ଫମ ୨୧ଫର ୍ମୟାଗତଭୟାଫବ ଦୁଇଥର ମୟାତ୍ର ୫ ଦିନ 
ବ୍ବଧୟାନଫର ଏଫଭଫରଷ୍ ଶଖିର ଛୁଇଥଁଫିଲ । ଏହୟାକୁ ମିଶୟାଇ ଫସ 
ଫମୟାଟ ୫ ଥର ସେଳତୟାର ସହ ଏଫଭଫରଷ୍ ଆଫରୟାହଣ କରିଛ୍ି । 

ଲଖୟା ଖୟା ଁଭୟାରତର ଏକମୟାତ୍ର ସିନି୍ ସୟାରଙ୍ଗୀ ବୟାଦକ ଓ 
ଓସ୍ତୟାଦ । ତୟାଙ୍କ ରର ରୟାଜସ୍ୟାନର ଫଯୟାଧପରୁ ଜଲିୟାଫର 
ଏବଂ ଫସ ମଙ୍ଗନିୟୟାର ସଂପ୍ରଦୟାୟର ଫଲୟାକ । ଫସ ମଧ୍ୟ 
ଜଫଣ ତୟାଲିମପ୍ରୟାପ୍ ଗୟାୟକ ଓ ହନି୍ଦୀ, ମୟାରୱୟାଡି, ସିନି୍, 

ପଞ୍ୟାବୀ ଓ ମଲୁତୟାନି ଭୟାରୟାଫର ଗୀତ ଗୟାଇପୟାର୍ି । ପବୂ୍ଷରୁ 
ଫସ ସୟାହତି୍ ଏକୟାଫଡମୀ ଓ ଅନ୍ ଫକଫତକ ଆ୍ଜ୍ଷୟାତିକ 

ପରୁସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ପୟାଇଛ୍ି । ଫଦଶ ବିଫଦଶର ଫସ୍ରୟାତୟାଙୁ୍କ ଫସ 
ତୟାଙ୍କ ଗୟାନ ଓ ସୟାରଙ୍ଗୀ ବୟାଦନଫର ବିଫମୟାହତି କରିଥୟା୍ି । 
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ମୟା ର୍୍ଷ 19, 2015ଫର ରୟାଜସ୍ୟାନର ଶ୍ୀଗଙ୍ଗୟାନଗର 
ଜିଲ୍ୟାରୁ ମତିୃ୍କୟା ସ ୍ବୟାସ୍୍ କୟାଡ୍ଷ ଫଯୟାଜନୟାର 

ଶଭୁୟାରମ୍ଭ କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା। ଏହୟା ଫକବଳ ଚୟାରୀଙ୍କର 
କୃରି ଉତ୍ୟାଦକତୟା ବୃଦି୍ଫର ସହୟାୟକ ଫହୟାଇନୟାହି ଁବରଂ 
ଫସମୟାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦି୍ ମଧ୍ୟ କରୟାଇପୟାରିଛି। ସରକୟାର 
ଫେବୃଆରୀ 24, 2019ଫର ଆଉ ଏକ ଅନୁରୂପ 
ନିଷ୍ପତି୍ ଗ୍ହଣ କରି ଫଦଶର ସମସ୍ତ କୃରକମୟାନଙ୍କ ଲୟାଗି 
ଉତ୍ରପ୍ରଫଦଶରୁ କିରୟାନ ସମ୍ୟାନ ନିଧ ି ଫଯୟାଜନୟାର 
ଶଭୁୟାରମ୍ଭ କରିଥଫିଲ। ଏହି ଫଯୟାଜନୟା ମଧ୍ୟଫର ଚୟାରୀଙୁ୍କ 
କୃରି ଏବଂ ଆନୁସଙି୍ଗକ ଖର୍୍ଷ ପୟାଇ ଁ ଚୟାରିମୟାସିଆ କିସି୍ତ 
ଆକୟାରଫର 2000 ଟଙ୍କୟା ସିଧୟାସଳଖ ଫସମୟାନଙ୍କ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକୟାଉଣ୍ଟଫର ଜମୟା କରି ଦିଆଯୟାଉଛି।

ଅନ୍ପକ୍ଫର କିରୟାନ ସମ୍ୟାନନିଧ ି ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଭୟାଫବ 
କ୍ଦୁ୍ଚୟାରୀମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁ ଏକ ଆଶୀବ୍ଷୟାଦ ପୟାଲଟିଛି 
। ହରିୟୟାଣୟାର କୃରକ ସଦ୍୍ଷୟାର ସିଂ ଏବଂ ସନୁ୍ଦର 
ସିଂ, ଗଜୁରୟାଟର ରନଶ୍ୟାମ ପଫଟଲ ଏବଂ ଧୀରୁ 

ସମ୍ୟାନନିଧ ିପୟାଣ୍ ିସିଧୟାସଳଖ କୃରକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଏକୟାଉଂଟଫର ଜମୟା ଫହଉଛି । ଏଥପିୟାଇ ଁ

କୟାହୟାରିକୁ କମିଶନ ଫଦବୟା, ଅଥ୍ଷ କୟାଟି ରଖବିୟା 
କିମୟ୍ା ଲୟାଂଚ ଫଦବୟାକୁ ପଡୁନୟାହି ଁ। ଏହୟା 

ସିଧୟାସଳଖ କୃରକ ନିକଟଫର ପହଞ୍ଚଛିୁ । ଏହ ି
ଫଯୟାଜନୟାର ଲକ୍୍ ହୟାସଲ ଫହୟାଇପୟାରିଛି। 

ପ୍ରଫତ୍କ କୃରକ ପରିବୟାର ନିକଟଫର 
ନିୟମିତଭୟାଫବ ଅଥ୍ଷ ପହଂଚୟାଇବୟା ଫକ୍ତ୍ରଫର 

ଏହ ିଫଯୟାଜନୟା ସେଳ ଫହୟାଇପୟାରିଛି ।

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ 

କୃରି ପିଏମ-କିରୟାନ ଏବଂ ମତିୃ୍କୟା ସ୍ୟାସ୍୍କୟାଡ୍ଷ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କରିାନ 
ସମ୍ମାନନଧିରି େୁଇବର୍ଷ 
ଏବଂ ମତିୃ୍କା ସ୍ାସ୍୍ 
କାଡ଼୍ଷର ୬ବର୍ଷ ପତୂ୍ଥି  

କୃରକ ପାଇଜଲ ନୂଆ ବଶି୍ାସ, 
ଜହଜଲ ଆତ୍ମନରି୍ଷର 

ଦଶନ୍ ିଦଶନ୍ ିଧରି ଅବସହଳତି ଓ ବଞ୍ତି ରବିୱା କୃଷକମୱାନଙ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥର ସରୁକ୍ୱା ସରକୱାରୀ ସଯୱାଜନୱାରୁ 
ମିଳଛିୁ। ଦୁଇବଷ୍ଥ ପବୂ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରୱାଯୱାଇରବିୱା ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ କଷିୱାନ ସମ୍ୱାନ ନଧି ିସଯୱାଜନୱାସର ଏକ େକ୍ 13 
ହଜୱାର ସକୱାଟି ଟଙ୍ୱା କୃଷକମୱାନଙ୍ ଏକୱାଉଂଟକୁ ଗେୱାଣ ି। ଏହୱା ସହଉଛି, ବଶି୍ୱର ସବ୍ଥବୃହତ୍ ଅର୍ଥ ହସ୍ୱାତେର 

ସଯୱାଜନୱା । ୬ବଷ୍ଥ ପସୂବ୍ଥ ମତୃ୍୍ତିକୱା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୱାର୍ଥ ସଯୱାଜନୱାର ପ୍ରଣୟନ କରୱାଯୱାଇରେିୱା । କୃଷକମୱାନଙ୍ର 
କୃଷିଜୱାତ ପଦୱାର୍ଥର ଉତ୍ୱାଦନ ବୃଦ୍ି ଏବଂ ଆୟ ଦି୍ଗଣୁତି କରିବୱା ସକ୍ତ୍ରସର ଏହୱା ସହୱାୟକ ସହୱାଇଛି । 
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ପଫଟଲ, ମଧ୍ୟପ୍ରଫଦଶର ମଲୁଚନ୍ଦ ଫମଫହୱୟାଡୟା 
ଏବଂ ଫତଫଲଙ୍ଗୟାନୟାର ଏମ. ସଧୁୟାରକର ଫରଡ୍ୀ 
ଭଳି କୃରକମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ କିରୟାନ 
ସମ୍ୟାନନିଧ ି ବିଫଶର ଭୟାଫବ ସହୟାୟକ ଫହୟାଇପୟାରିଛି 
। ଏହି   କୃରକମୟାଫନ କହିଛ୍ି ଫଯ, କ୍ଦୁ୍ ଓ ବଡଚୟାରୀ 

ନିବ୍ଣିଫଶରଫର ସମସ୍ତଙ୍କ ପୟାଇ ଁଏ ଫଯୟାଜନୟା ବିଫଶରଭୟାଫବ 
ଲୟାଭକୟାରୀ ଫହୟାଇଛି । ପ୍ରତି ଚୟାରିମୟାସଫର ନିୟମିତଭୟାଫବ 
କିସି୍ତଫର ଅଥ୍ଷ ମିଳିଯୟାଉଛି । ଫଯୟାଜନୟା ଅ୍ଗ୍ଷତ 2ହଜୟାର 
ଟଙ୍କୟା ମିଳୁଥବିୟାରୁ  କୟାହୟାଠୟାରୁ ଉଧୟାର ମୟାଗିବୟା ଆବଶ୍କ 
ପଡୁନୟାହି ଁ। 

କରିାନ ସମ୍ମାନନଧି ିକୃରକ ମହୁଜଁର ହସ େୁଟାଇଛ ି

ସସୁ୍ ମାଟି ସବୁେ ଜକ୍ତ

ପି.ଏମ. କିରୟାନ ସମ୍ୟାନନିଧ ିବିରୟଫର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ ବିବରଣୀ ଫୱବସୟାଇଟ୍ 
http://pmkishan.gov.in/ ମିଳିପୟାରିବ । କୃରକମୟାଫନ ଏହ ି

ଫୱବସୟାଇଟଫର ପଞ୍ୀକରଣ କରିପୟାରିଫବ । ଏପଯ୍୍ଷ ୍ 11.52ଫକୟାଟି 
ହତିୟାଧକିୟାରୀ ପଞ୍ୀକରଣ କରିସୟାରିଫଲଣ ି। 

l 2015 ମସିହୟାଫର ଆ୍ଜ୍ଷୟାତିକ ମତିୃ୍କ ଦିବସ ପୟାଳନ 
କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ଫଦଶର ପ୍ରଫତ୍କ କୃରି ଫକ୍ତ୍ର ମୟାଟିର 
ଉବ୍ଷରତୟା ସି୍ତି ଆକଳନ ପୟାଇ ଁ ଫସହବିର୍ଷ ଫକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର 
ମତିୃ୍କୟା ସ୍ୟାସ୍୍କୟାଡ୍ଷ ଫଯୟାଜନୟା ପ୍ରଣୟନ କରିଥଫିଲ ।

l ମୟାଟିର ଉବ୍ଷରତୟାର ସି୍ତି ଫଦଖ ିସୟାର ପ୍ରଫୟୟାଗ କରୟାଯିବୟା ପୟାଇ ଁ
ଦୁଇବର୍ଷଫର ଥଫର କୃରକକୁ ଏ ସମ୍ପକ୍ଷୀତ ସଚୂନୟା ଫଦବୟା ମତିୃ୍କୟା 
କୟାଡ୍ଷର ଲକ୍୍ ।

l  2015-17ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦେୟାଫର 10.74ଫକୟାଟି କୟାଡ୍ଷ ବଣ୍ଟନ 
କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ଅନ୍ପକ୍ଫର ଦି୍ତୀୟ ଦେୟାଫର 2017-
19ମଧ୍ୟଫର 11.69ଫକୟାଟି କୟାଡ୍ଷ କୃରକଙୁ୍କ ଦିଆଯୟାଇଛି ।

l ଏହ ି ଫଯୟାଜନୟା ବୟାବଦଫର ଫକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର 7ଶହ ଫକୟାଟିରୁ 
ଅଧକି ଟଙ୍କୟା ଖର୍୍ଷ କରିଫଲଣ ି। 

l ଏପଯ୍୍ଷ ୍ 429ଟି ନୂଆ ମତିୃ୍କୟା ପରୀକ୍ୟା ଲୟାଫବୟାଫରଫଟୟାରୀ(ଏସ.
ଟି.ଏଲ), 102ଟି ଭ୍ୟାମ୍ମୟାଣ ମତିୃ୍କୟା ପରୀକ୍ୟା ଲୟାବଫରଫଟୟାରୀ 
ଏବଂ 8752ଟି ମିନି  ମତିୃ୍କୟା ପରୀକ୍ୟା ଲୟାବଫରଫଟୟାରୀ 
ଫଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଗଲୟାଣ ି। 

l କୃରକମୟାଫନ ଫସମୟାନଙ୍କ ମତିୃ୍କୟା ସ୍ୟାସ୍୍କୟାଡ୍ଷର ସଦ୍ତମ ସି୍ତି 
ଜୟାଣ ିପୟାରିବୟା ସହ ରିଫପୟାଟ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଫର ବସି ପୟାଇପୟାରିଫବ । 

l ଜୟାତୀୟ ଉତ୍ୟାଦକତୟା ପରିରଦ (NPC)ର ଏକ ତଥ୍ ଅନୁଯୟାୟୀ 
ମତିୃ୍କୟା ସ୍ୟାସ୍୍କୟାଡ୍ଷ ପରୟାମଶ୍ଷକୁ ଭିତି୍କରି 8ରୁ 10 ଶତୟାଂଶ 
ରୟାସୟାୟନିକ ସୟାର ବ୍ବହୟାର କମିଛି ଏବଂ ଉତ୍ୟାଦନ 5ରୁ 
ଶତୟାଂଶ ବଢିଛି । 

l 2019-20 ମସିହୟାଫର ‘ଫଡଫଭଲପଫମଣ୍ଟ ମଫଡଲ’ 
ନୟାମଫର ଏକ ପୟାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ 
କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା। ଏଥଫିର ନମନୁୟା ସଂଗ୍ହ ଫକନ୍ଦ୍ର ପରିବଫତ୍୍ଷ  
କୃରକମୟାନଙ୍କ ସହଫଯୟାଗଫର ମତିୃ୍କୟା ନମନୁୟା ଫସମୟାନଙ୍କ 
ରରୁ ଅଣୟାଯୟାଇଥଲିୟା । 

l ଏଥଫିର କୃରକ ପରିବୟାରର ଯବୁଫଗୟାଷୀ୍ଙୁ୍କ ନିଯକିୁ୍ ମଧ୍ୟ 
ମିଳିଥଲିୟା । ଏହ ି ଫଯୟାଜନୟାଫର 40ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତଫର 
ଥବିୟା ଯବୁଫଗୟାଷୀ୍ ମୟାଟି ପରୀକ୍ୟା କୟାଯ୍୍ଷ  ଏବଂ ମତିୃ୍କୟା ସ୍ୟାସ୍୍ 
ପରୀକ୍ୟାଗୟାର ସ୍ୟାପନ କରିପୟାରିଫବ । 

ଏହ ିସବିୁଧୟା କିପରି ମିଳିପୟାରିବ 
6ଟି େସଲ ନିମଫ୍ ଫଜୈବିକ ସୟାର ସଫମତ ଦୁଇ 
ପ୍ରକୟାରର ସୟାର ପ୍ରଫୟୟାଗ କରିବୟା ପୟାଇ ଁ ମତିୃ୍କୟା ସ୍ୟାସ୍୍ 
କୟାଡ୍ଷ ଅନୁଫମୟାଦନ କରିଥୟାଏ । ଅତିରିକ୍ େସଲ 
ପୟାଇ ଁ କୃରକ ଚୟାହିଫଁଲ ପରୟାମଶ୍ଷ ଫନଇପୟାରିଫବ । 
କୃରକମୟାନଙ୍କ ଉପକୟାର ପୟାଇ ଁ 21ଟି ଭୟାରୟାଫର ସଏଲ 
ଫହଲଥ କୟାଡ୍ଷ(ଏଚଏସ ୍ସି) ଫପୟାଟ୍ଷୟାଲଫର ତଥ୍ ରହୁଛି। 
କୃରକମୟାଫନ କମନ୍ ସଭ୍ଣିସ ଫସଣ୍ଟର କିମୟ୍ା www.
soilhealth.gov.inର େୟାମ୍ଷସ୍ଷ କର୍ଣ୍ଷରୁ ଫସମୟାନଙ୍କ 
ନମନୁୟାର ସି୍ତି ଜୟାଣବିୟା ସହ ଫସମୟାନଙ୍କ କୟାଡ୍ଷକୁ ପି୍ରଂଟ 
କରିପୟାରିଫବ । (‘ସସୁ୍ ଧରୟା ତ ଫକ୍ତ ହରୟା’ ମନ୍ତ୍ରର 
ସେଳତୟା ପୟାଇ ଁଏହ ିପଦଫକ୍ପ ନିଆଯୟାଇଛି ।) 
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ନକିଟଜର ବସିର୍ବିା େୁଇଟି କ୍ାବଜିନଟ 
ଜବୈଠକଜର େମ ୁଓ କଶମେୀର ପାଇ ଁପ୍ରଗତ:ି-

କୃରକଙ୍କ ଅଧକି ଆୟକୁ ନିଶି୍ଚତ କରୟାଯୟାଇଛି । ଫସହପିରି ଫକନ୍ଦ୍ର 
ଶୟାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ ୁଏବଂ କଶ୍ମୀରର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ପୟାଇ ଁଫଗୟାଟିଏ ଜଳ 
ବିଦୁ୍ତ ଫକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୟାପନ ନିମଫ୍ କ୍ୟାବିଫନଟ ଅନୁଫମୟାଦନ କରିଛି। 

କୃରକମୟାନଙ୍କର ଅଧକି ଆୟ ପୟାଇ ଁସରକୟାର ପ୍ତରିଶ୍ରୁତରିବର୍ଦ ଥବିୟା କଥୟା 
ପ୍ରତିେଳିତ ଫହୟାଇଛି । 12ଟି ରୟାଜ୍ର ଚୟାରୀମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁଶଖୁଲିୟା 

ନଡିଆ ଫଗୟାଳୟା ଏବଂ ମିଲକୁ ଫନବୟା ପୟାଇ ଁଶଖୁଲିୟା ନଡିଆର ସବ୍ଷନିମ ୍ନ 
ସହୟାୟକ ମଲୂ୍କୁ କ୍ୟାବିଫନଟ ଅନୁଫମୟାଦନ କରିଛି । 

କ୍ାବଜିନଟ ଅନୁଜମାେନ

ସିଦ୍ାତେ:  ଅଥ୍ଷଫନୈତିକ ବ୍ୟାପୟାର ସଂ୍ୟା୍ କ୍ୟାବିଫନଟ କମିଟି 
2021 େସଲ ଅମଳ ଋତୁ ପୟାଇ ଁ ଶଖୁଲିୟା ନଡିଆର ସବ୍ଷନିମ ୍ନ 
ସହୟାୟକ ମଲୂ୍କୁ ବୃଦି୍ କରିଛି । 
ଉପକାର: 
l ଦୁଇ ନିୟୁତ ଫହକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳଫର 15 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଶଖୁଲିୟା ନଡିଆ 

ଉତ୍ୟାଦନ କରି ଭୟାରତ ସବ୍ଷବୃହତ ଶଖୁଲିୟା ନଡିଆ ଉତ୍ୟାଦକ 
ଫହୟାଇପୟାରିଛି । କ୍ୟାବିଫନଟ ନିଷ୍ପତି୍ ଫଯୟାଗୁ ଁ12ଟି ଉପକୂଳବତ୍୍ଷୀ 
ରୟାଜ୍ର 3ନିୟୁତ କୃରକ ଏଥରୁି ଉପକୃତ ଫହଫବ  ।

l 2020 ମସିହୟାଫର ମିଲିଂ ପୟାଇ ଁ  ଉଦି୍ଷ୍ ଶଖୁଲିୟା ନଡିଆର 
କି୍ଣ୍ଟୟାଲ ପିଛୟା ସବ୍ଷନିମ ୍ନ ସହୟାୟକ ମଲୂ୍ 9ହଜୟାର 960 
ଟଙ୍କୟା ଥଲିୟା । 2021 ମସିହୟାଫର 375 ଟଙ୍କୟା ମଲୂ୍ଫର ବୃଦି୍ 
କରୟାଯୟାଇ 10ହଜୟାର 335ଟଙ୍କୟା ଧୟାଯ୍୍ଷ  କରୟାଯୟାଇଛି ।  

l 2020ମସିହୟାଫର ଶଖୁଲିୟା ନଡିଆ ଫଗୟାଳୟା କି୍ଣ୍ଟୟାଲ ପିଛୟା 
ସବ୍ଷନିମ ୍ନ ସହୟାୟକ ମଲୂ୍ 10ହଜୟାର 3ଶହ ଟଙ୍କୟା ଥଲିୟା । 2021 
ମସିହୟାଫର ଏଥଫିର 3ଶହ ଟଙ୍କୟା ବୃଦି୍ କରୟାଯୟାଇ 10ହଜୟାର 
6ଶହ ଟଙ୍କୟା କି୍ଣ୍ଟୟାଲ ପିଛୟା ଦର ଧୟାଯ୍୍ଷ  କରୟାଯୟାଇଛି । 

l ଫରୟାରଣୟା କରୟାଯୟାଇଥବିୟା ସବ୍ଷନିମ ୍ନ ସହୟାୟକ ମଲୂ୍ ଫଯୟାଗୁ ଁ 
ମିଲିଂ ପୟାଇ ଁଥବିୟା ଶଖୁଲିୟା ନଡିଆ ଫକ୍ତ୍ରଫର 51ଦଶମିକ 87 
ଶତୟାଂଶ ଲୟାଭ ଏବଂ ଫଗୟାଳୟା ନଡିଆ ଫକ୍ତ୍ରଫର 55 ଦଶମିକ 
76 ଶତୟାଂଶ ଲୟାଭ ସୟାଧୟାରଣ ଉତ୍ୟାଦନ ଖର୍୍ଷ ଭୟାବଫର ସବ୍ଷ 
ଭୟାରତୀୟ ସ୍ତରଫର ସି୍ର କରୟାଯୟାଇଛି । 

l 2018 ବଫଜଟ୍ ଫର ସରକୟାରଙ୍କ ଫରୟାରଣୟା ଅନୁଯୟାୟୀ 
2021ଅମଳ ଋତୁଫର ସବ୍ଷଭୟାରତୀୟ ସ୍ତରଫର ଉତ୍ୟାଦନ 
ଖର୍୍ଷକୁ ଫଦଢଗଣୁ ବୃଦି୍ କରୟାଯୟାଇଛି । 

l ଏ ଫକ୍ତ୍ରଫର ସବ୍ଷନିମ ୍ନ ଲୟାଭ 50ପ୍ରତିଶତ ମିଳିବୟାର ଆଶ୍ୟାସନୟା 
ଦିଆଯୟାଇଛି । 

l ନଡିଆ ଉତ୍ୟାଦିତ ଫହଉଥବିୟା ରୟାଜ୍ମୟାନଙ୍କଫର ସହୟାୟକ 
ମଲୂ୍ ଧୟାଯ୍୍ଷ  ଫକ୍ତ୍ରଫର ଏନଏଏେଇଡି ଏବଂ ଏନସିସିଏେ 
ଫନୟାଡୟାଲ ସଂସ୍ୟା ଭୟାବଫର ପବୂ୍ଷବତ୍ କୟାଯ୍୍ଷ  କରିଫବ । 

ସିଦ୍ାତେ: ଫକନ୍ଦ୍ରଶୟାସିତ ଜମ ୁଏବଂ କଶ୍ମୀର ରୟାଜ୍ଫର କିସି୍ତୱୟାର 
ଜଲି୍ୟାଫର ଫଚନୟାବ ନଦୀ ଉପଫର 850 ଫମଗୟାୱୟାଟ କ୍ମତୟା 
ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ଜଳବିଦୁ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ଷୟାଣ କରୟାଯିବ। ଏଥଫିର 
5ହଜୟାର 281.94 ଫକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ପଞିୁ୍ନିଫବଶ ଫହବ । 
ଏନଏଚପିସି ଏବଂ ଫଜଫକଏସପିଡିସିର ଅଂଶଧନ 51ଶତୟାଂଶ 
ଏବଂ 49ଶତୟାଂଶ ଅନୁପୟାତଫର ବିନିଫଯୟାଗ ପୟାଇ ଁ ଯୁ୍ ୍ମ 
ସହଫଯୟାଗ ଭିତି୍କ କୟାଯ୍୍ଷ  ନିମଫ୍ ରୟାଜନିୟାମୟା କରୟାଯିବ ।

ଉପକାର: 
l ଜଳବିଦୁ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୟାଇ ଁଫକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର 776.44 ଫକୟାଟି 

ଟଙ୍କୟା ଫଜଫକଏସପିଡିସିକୁ ଯୁ୍ ୍ମ ସହଫଯୟାଗ ଭିତି୍କ କୟାଯ୍୍ଷ  
ନିମଫ୍ ଅଂଶଧନ ବୟାବଦଫର ଫଦଇ ଜମ ୁକଶ୍ମୀରକୁ ସହୟାୟତୟା 
କରିଫବ । ଏନଏଚପିସି ଅଂଶଧନ ବୟାବଦଫର 808.14ଫକୟାଟି 
ଟଙ୍କୟା ବିନିଫଯୟାଗ କରିବ ।

l ଏହ ିଜଳବିଦୁ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 60ମୟାସ ମଧ୍ୟଫର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ ଫହବ । 
l ଗ୍ୀଡରୁ ଆସଥୁବିୟା ଶକି୍ର ଭୟାରସୟାମ୍ ରକ୍ୟା ଫକ୍ତ୍ରଫର ଏହ ି

ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଉତ୍ୟାଦିତ ବିଦୁ୍ତ ସହୟାୟକ ଫହବ ଏବଂ ରୟାଜ୍ଫର 
ବିଦୁ୍ତ ଫଯୟାଗୟାଣ ସି୍ତିଫର ଉନ୍ନତି ଆଣବି ।  

l ଜଲି୍ୟାଫର ଏହ ିନିମ୍ଷୟାଣ କୟାଯ୍୍ଷ  ପୟାଇ ଁପ୍ରତ୍କ୍ ଓ ପଫରୟାକ୍ ଭୟାଫବ 
4 ହଜୟାର ଫଲୟାକଙ୍କ ନିଯକିୁ୍ ମିଳିବ । ଏହୟା ଜମ ୁକଶ୍ମୀର ସୟାମୟାଜକି 
ଅଥ୍ଷନୀତିକ ପ୍ରଗତିଫର ସହୟାୟକ ଫହବ ।   
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ସକାରାତ୍ମକ ମଜନାରାବ 

ବଜ୍୍ଷ ବସୁ୍ତରୁ ତନ୍ତୁ

ଗତବର୍ଷ ଡିଫସମର୍ ମୟାସଫର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର 
ଫମୟାଦୀଙ୍କ ଏକ କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମଫର ଉତ୍ରପ୍ରଫଦଶର କୃରକ 

ରୟାମଗଲୁୟାବ ଫଲୟାକଫଲୟାଚନକୁ ଆସିଫଲ । 300କୃରକଙୁ୍କ ଫନଇ 
ରୟାମଗଲୁୟାବ ଫଗୟାଟିଏ କୃରକ ଉତ୍ୟାଦକ ସଂଗଠନ(ଏେପିଓ) 
ଗଠନ କରିଛ୍ି । ଫସମୟାଫନ ପବୂ୍ଷ ଦର ତୁଳନୟାଫର ପ୍ରୟାୟ 
ଫଦଢଗଣୁ ଅଧକି ଦୟାମଫର ବତ୍୍ଷମୟାନ ଫସମୟାନଙ୍କ ଉତ୍ୟାଦିତ 
ପଦୟାଥ୍ଷ ବି୍ି କରୁଛ୍ି । 10ହଜୟାରରୁ ଅଧକି କୃରକ ଉତ୍ୟାଦକ 
ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବୟାକୁ ସରକୟାର ବତ୍୍ଷମୟାନ ଅଭିଯୟାନ 
ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି । ରୟାମଗଲୁୟାବଙ୍କର କୃରକ ଉତ୍ୟାଦକ 
ସଂଗଠନ ଅହମ୍ଦୟାବୟାଦର ଏକ କୃରି କମ୍ପୟାନୀକୁ V-43 
ସଫୁନଲି କନ୍ଦମଳୂ ବି୍ି କରୁଛି । ରୟାମଗଲୁୟାବଙୁ୍କ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ପ୍ରଶଂସୟା ପଫର ଭୟାରତୀୟ ଫରଳବୟାଇ ଫସମୟାନଙ୍କ ଉତ୍ୟାଦିତ 
ପଦୟାଥ୍ଷକୁ ଗଜୁରୟାତକୁ ପରିବହନ ସବିୁଧୟା ଫଯୟାଗୟାଇ ସମୟ 
ଓ ଅଥ୍ଷ ବଞ୍ଚୟାଇବୟାକୁ ଅନୁଫରୟାଧ କରିଛ୍ି । ଏହ ି କମ୍ପୟାନୀ 
କିଫଲୟାପିଛୟା 25ଟଙ୍କୟା ଦରଫର 400ଟନ କନ୍ଦମଳୂ କିଣବି। 
ସ୍ୟାନୀୟ ବଜୟାରଫର ବି୍ି କରି ଫସମୟାନଙୁ୍କ କିଫଲୟାପିଛୟା 
15ରୁ 20ଟଙ୍କୟା ମିଳିଥୟାଆ୍ୟା । ପ୍ରଥମ ଦେୟାଫର ଫେବୃୟୟାରୀ 
ମୟାସଫର 10ଟନ୍ କନ୍ଦମଳୂ ପଠୟାଯିବ । ଚଳିତବର୍ଷ ଜନୁ ସଦୁ୍ୟା 2 
ଶହ ଟନ୍ କନ୍ଦମଳୂ ଏହ ିକମ୍ପୟାନୀ ଫନବ । ବତ୍୍ଷମୟାନ ଖବ୍ୁ କମ ୍
ସମୟଫର ମୟାତ୍ର 35ରଣ୍ଟୟା ମଧ୍ୟଫର ଅଳ୍ପ ପରିବହନ ଖର୍୍ଷଫର 
ରୟାମଗଲୁୟାବଙ୍କ କନ୍ଦମଳୂ ଗଜୁରୟାଟଫର ପହଂଚିପୟାରିବ ।

କନ୍ଦମଳୂ ଚୟାରୀ ରୟାମଗଲୁୟାବଙ୍କ ଜୀବନ ଧୟାରୟାକୁ ସରକୟାରଙ୍କ ନୂତନ  କୃରି ଉଦ୍ମ ବଦଳୟାଇ ଫଦଇଛି । ଗତ ୨୦୨୦ 
ଡିଫସମର୍ଫର ଏକ କୟାଯ୍୍ଷ ୍ମଫର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୟାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସୟା କରିଛ୍ି । କୟାଜରିଙ୍ଗୟା ଜୟାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସଫେଇ 

କୟାଯ୍୍ଷ ମ ପୟାଇ ଁଉଦ୍ମ ମୟାଧ୍ୟମଫର ଏକ ମହଳିୟା ଦଳ ଫକବଳ ସଫେଇ କରିନୟାହୟା୍ି, କମ୍ଷନିଯକିୁ୍ ମଧ୍ୟ ସଷିୃ୍ କରିଛ୍ି ।

ଇଚ୍ଛା ର୍ଜିଲ ଉପାୟ ଆଜପ 
ଆଜପ େଜୁଟ!

କୃରକମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁନୂଆ ଉଦ୍ମ

କୟାଜିରଙ୍ଗୟା ଜୟାତୀୟ ପୟାକ୍ଷ ବିଲୁପ୍ ପ୍ରୟାୟ ଏକ ଶଙି୍ଗ ବିଶଷି୍ 
ଗଣ୍ଡୟାମୟାନଙ୍କ ବୟାସସ୍ଳୀ ଏବଂ ବିଶ୍ ଐତିହ୍ସ୍ଳୀ 

ଭୟାଫବ ବିଖ୍ୟାତ । ଏହି ପୟାକ୍ଷ ଏବଂ ଆଖପୟାଖ ଅଞ୍ଚଳଫର 
ଏଫଣଫତଫଣ େିଙ୍ଗୟାଯୟାଉଥବିୟା ୍ ଲୟାଷି୍କ ପଦୟାଥ୍ଷରୁ ଏକ ନୂତନ 
ଉଦ୍ୟାବନ କରିଛ୍ି ରୂପଫଜ୍ୟାତି ଟୟାଇକିଆ ଫଗୟାଫଗୟାଇ। 
ଏଫଣଫତଫଣ ପଡିଥବିୟା ବିଭିନ୍ନ ୍ ଲୟାଷି୍କ ସଂଗ୍ହ କରି 
ଗୟାରଁ ତନ୍ତୁବୟାୟମୟାନଙୁ୍କ ପୟାରମ୍ପରିକ ତ୍ଫର ବ୍ବହୟାର 
ପୟାଇ ଁ ଏକପ୍ରକୟାର ସତୂୟା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଛ୍ି । ଗୟାରଁ ଅନ୍ 
ମହିଳୟାମୟାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶ ିଏଫଣଫତଫଣ ପଡିଥବିୟା ୍ ଲୟାଷି୍କକୁ 
ରୂପଫଜ୍ୟାତି ସଂଗ୍ହ କରିଥଫିଲ । ଏହୟାର ପରିମୟାଣ ଅଧକି 
ଫହୟାଇଯିବୟା ପଫର ଏହୟାକୁ ଫଧୟାଇ ଶଖୁୟାଇଫଲ । ଏହୟାପଫର 
ଫସସବୁକୁ ହୟାତଫର ବଳି ଏକ ଲମୟ୍ା ଦଉଡିଫର ପରିଣତ 
କରିଫଲ। ଏହୟାକୁ କପୟା ସତୂୟା ସହିତ ମିଶୟାଇ ପୟାରମ୍ପରିକ 
ତ୍ ସୟାହୟାଯ୍ଫର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୟାରର ଫପୟାରୟାକ, ଫଟବୁଲ 
କଲଥ ଓ ଫଷ୍ୟାଲ ଆଦି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛ୍ି । ଏପଯ୍୍ଷ ୍ ଆସୟାମର 
35ଟି ଗ୍ୟାମର 2ହଜୟାର ମହିଳୟାଙୁ୍କ ଏହି ଫକୌଶଳ ଶଖିୟାଇ 
ଫସମୟାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର କରୟାଇସୟାରିଫଲଣ।ି  2012 
ମସିହୟାଫର କୟାଜିରଙ୍ଗୟା ହୟାଟ ନୟାମଫର ଏକ ବି୍ୟ ଫକନ୍ଦ୍ର 
ଫଖୟାଲି ବିଫଦଶୀ ଏବଂ ସ୍ୟାନୀୟ ଗ୍ୟାହକଙୁ୍କ ତୟାଙ୍କ ଉତ୍ୟାଦିତ 
ପଦୟାଥ୍ଷ ବି୍ି କରିବୟା ଆରମ୍ଭ କଫଲ । ତୟାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ମ 
ଫଯୟାଗୁ ଁପରିଫବଶ ସରୁକ୍ୟା ଫହବୟା ସହ ମହିଳୟାମୟାଫନ ଆଥ୍ଣିକ 
ଦୃଷି୍ରୁ ସଶକ୍ ଫହୟାଇପୟାରିଛ୍ି ।

ଭୟାରତ ବଦଳଛିୁ 
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ମନ୍ କି ବୟାତ୍ ଶଣୁବିୟା ପୟା ଇ ଁQR ଫକୟାଡକୁ  ସ୍ୟାନିଂ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମୟାଦୀ ତୟାଙ୍କ ମନ୍ କି ବୟାତ୍ କୟାଯ୍ଷ୍୍ମଫର ସ୍ୟାନୀୟ ଫଯୟାଦ୍ୟାମୟାନଙୁ୍କ ଫସମୟାନଙ୍କ
ସଜୃନଶୀଳତୟା ପୟାଇ ଁପ୍ରଶଂସୟା କରିଛ୍ି । ଏଥ ିସହିତ କଫରୟାନୟା ମହୟାମୟାରୀ ଅବସ୍ୟା ଲୟାଗି ରହିଥବିୟା

ସମୟଫର ଫଦଶ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଏବଂ ଦକ୍ ଫହୟାଇପୟାରିଥବିୟା ବର୍ଣ୍ଷନୟା କରିଛ୍ି

ରାରତ ଶକି୍ଶାଳୀ ଓ 
େକ୍ରାବଜର  ଉରା ଜହଉଛ ି

ପଦମେ ପରୁସ୍ାର: ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦୃଷି୍ ଆଡୁଆଳଫର 
ରହଯିୟାଇଥବିୟା ଫଯୟାଦ୍ୟାମୟାନଙୁ୍କ ପଦ ୍ମ ପରୁସ୍ୟାର ଫଦବୟାର 
ପରମ୍ପରୟା ରକ୍ୟା କରୟାଯୟାଇଛି । ଏହ ି ସମସ୍ତ ବ୍କି୍ମୟାନଙ୍କ 
ବିରୟଫର ତଥୟା ଫସମୟାନଙ୍କ ଅବଦୟାନ ବିରୟଫର ଅଧକି 
ଜୟାଣବିୟା ପୟାଇ ଁସମସ୍ତଙୁ୍କ ଫମୟାର ଅନୁଫରୟାଧ ।

ତୀବ୍ ଗତଜିର ଟୀକାକରଣ: ଭୟାରତ ବିଶ୍ର ସବ୍ଷବୃହତ 
ଫକୟାଭିଡ-19 ଟିକୟାକରଣ କୟାଯ୍୍ଷ  କରୁଛି । ମୟାତ୍ର 15ଦିନ 
ମଧ୍ୟଫର ଭୟାରତଫର 30ଲକ୍ ଫଯୟାଦ୍ୟାଙୁ୍କ ଟୀକୟା ଦିଆଯୟାଇଛି। 
ଅନ୍ ପକ୍ଫର ଏତିକି ପୟାଇ ଁଆଫମରିକୟା ଭଳି ଫଦଶକୁ 18ଦିନ 
ଏବଂ ବି୍ରଫଟନକୁ 36ଦିନ ଲୟାଗିଛି ।

ପଯ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ଲକ୍୍ସ୍ଳୀ : ଫଦଶର 15ଟି ପଯ୍୍ଷ ଟନସ୍ଳୀ 
ବୁଲି ଫଦଖବିୟା ପୟାଇ ଁ ମୁ ଁ ଫଦଇଥବିୟା ଉପଫଦଶଫର ଉଦ୍ ବୁଦ୍ 
ଫହୟାଇ ଜୟାନୁୟୟାରୀ ପହଲିୟା ଦିନ ପି୍ରୟଙ୍କୟା ପୟାଫଣ୍ଡ ଫଦଶର ପ୍ରଥମ 
ରୟାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରୟାଫଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସୟାଦଙ୍କର ଫପୈତୃକ ରର ବୁଲି 
ଫଦଖଆିସିଛ୍ି । ଫଦଶର ବିଖ୍ୟାତ ମନିରୀମୟାନଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଷଫର 
ପ୍ରତ୍କ୍ ଜ୍ୟାନ ପୟାଇ ଁଏହୟା ତୟାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦଫକ୍ପ ଥଲିୟା ।

ରାରତ ଆବଷି୍ାର : ଫଦଶ ସ୍ୟାଧୀନତୟାର 75ବର୍ଷ ପତୂ୍୍ଣି ପୟାଳନ 
କରୁଥବିୟା ସମୟଫର ଯବୁ ଫଲଖକମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁ ‘ଇଣି୍ଡଆ-
75’ନୟାମଫର ଏକ ଉଦ୍ମ ଆରମ୍ଭ ଫହୟାଇଛି । ଭୟାରତୀୟ 
ପରମ୍ପରୟା ଏବଂ ସଂସ୍ତିୃ ସମ୍ପକ୍ଷଫର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥବିୟା 
ଯବୁ ଫଲଖକମୟାନଙୁ୍କ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମ ଏବଂ ସ୍ୟାଧୀନତୟା 
ସଂଗ୍ୟାମୀମୟାନଙ୍କ ବିରୟଫର ଫଲଖବିୟା ପୟାଇ ଁଉତ୍ୟାହତି କରିବ । 

ଉେ୍ ରାବନର ଶକି୍ : ଫବୟାଇଂପୟାଲିର ପରିବୟା ବଜୟାରଫର 
ଫେୟାପଡୟା ଯୟାଇଥବିୟା ପରିତ୍କ୍ ପଦୟାଥ୍ଷରୁ ବିଜଳିୁ ଶକି୍ ଉତ୍ନ୍ନ 
କରୟାଯୟାଉଛି । ବଜୟାରରୁ ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରୟାୟ 10ଟନ୍ ପରିତ୍କ୍ 
ପଦୟାଥ୍ଷରୁ ପୟାଖୟାପୟାଖ ି5 ଶହ ୟୁନିଟ୍ ବିଜଳିୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ୟାଦିତ 
ଫହଉଛି । ଏଥରୁି 30 କିଫଲୟାଗ୍ୟାମ ଫଜୈବ ଇନ୍ନ ମଧ୍ୟ ସଷିୃ୍ 
କରୟାଯୟାଉଛି ।

ମହଳିା ସଶକି୍କରଣ: ଚୟାରିଜଣ ମହଳିୟା ପୟାଇଲଟ୍ 

ସୟାନ୍ ଫ୍ୟାନସିସଫକୟାରୁ ବୟାଙ୍ଗୟାଫଲୟାରକୁ ବିରୟାମହୀନ ବିମୟାନ ଯୟାତ୍ରୟା 
ଆରମ୍ଭ କରିଥଫିଲ । ଜୟାନୁୟୟାରୀ ୨୬ତୟାରିଖ ଦିନ ଭୟାରତୀୟ ବିମୟାନ 
ବୟାହନିୀର ଦୁଇଜଣ ମହଳିୟା ଅଧକିୟାରୀ ଇତିହୟାସ ସଷିୃ୍ କରିଛ୍ି । 
ଫଦଶର ମହଳିୟାମୟାନଙ୍କ ଭୟାଗିଦୟାରିତୟା ୍ମୟାଗତଭୟାଫବ ବଢୁଛି ।

କରିୃ : ଏଇ ନିକଟଫର ଝୟାନ୍ ସୀଠୟାଫର ଏକମୟାସ ବ୍ୟାପୀ 
ଷ୍ଟ୍ରଫବରୀ ଫେଷି୍ଭୟାଲ ଆରମ୍ଭ ଫହୟାଇଛି । ବତ୍୍ଷମୟାନ 
ବୁଫନ୍ଦଲଖଣ୍ଡଫର ଷ୍ଟ୍ରଫବରୀ ଚୟାର ପୟାଇ ଁଆଗ୍ହ ବଢିଚୟାଲିଛି । 
ଏ ଫକ୍ତ୍ରଫର ଝୟାନ୍ ସୀର ଜଫଣ ଝଅି ଗରୁ୍ଣ୍ଣିଲ ଚୟାୱୟାଲୟା ଅଗ୍ଣୀ 
ଭୂମିକୟା ଫନଇଛ୍ି ।  ଝୟାନ୍ ସୀର ଷ୍ଟ୍ରଫବରୀ ଉତ୍ବ ‘ରଫର 
ରୁହନ୍ତୁ’ ଅବଧୟାରଣକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଫଦଇଛି । 

ସୀମା ଅତକି୍ରମ କଲା ଜଯାଗ: ଚିଲ୍ୀଫର ନଫଭମର୍ 
4ତୟାରିଖକୁ ଫଯୟାଗ ଦିବସଭୟାବଫର ପୟାଳନ କରୟାଯୟାଉଛି । 
ଚିଲ୍ୀର ପୟାଲ୍ଷୟାଫମଣ୍ଟ ସମ୍ପକ୍ଷଫର  ଆଗ୍ହ ସଷିୃ୍ ଫହଲୟା ଭଳି 
ଏକ ଫବୈଶଷି୍୍ ରହଛିି । ଚିଲ୍ୀ ସିଫନଟ୍ ର ଉପରୟାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 
ନୟାମ ଫହଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନୟାଥ କୁ୍ିଫରୟାଜ । ବିଶ୍ କବି ଫଗୌରବ 
ରବୀନ୍ଦ୍ରନୟାଥ ଟୟାଫଗୟାରଙ୍କ ନୟାମରୁ ତୟାଙୁ୍କ ଏଭଳି ନୟାମକରଣର 
ଫପ୍ରରଣୟା ମିଳିଛି ।

ସଡକ ନରିାପତ୍ା : ଫଦଶ ଜୟାନୁୟୟାରୀ 18ତୟାରିଖରୁ 
ଫେବୃୟୟାରୀ 17 ପଯ୍୍ଷ ୍ ସଡକ ସରୁକ୍ୟା ମୟାସ ପୟାଳନ 
କରୁଛି। ସଡକ ଦୁର୍ଷଟଣୟା ଫକବଳ ଫଦଶର ଗରୁୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ନୁଫହ ଁ, ଏହୟା ବିଶ୍ବ୍ୟାପୀ ଗରୁୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ । ବ୍କି୍ଗତଭୟାଫବ, 
ସୟାମହୂକିଭୟାଫବ ଏବଂ ସରକୟାରୀସ୍ତରଫର ଭୟାରତଫର ସଡକ 
ସରୁକ୍ୟା ନିମଫ୍ ଅଫନକ ପଦଫକ୍ପ ନିଆଯୟାଇଛି ।

ସେୃନଶୀଳତାକ ୁସ୍ୀକତୃ:ି ସୀମୟା ସଡକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୟାରୟା ନିମ୍ଣିତ 
ସଡକଫର ଗଫଲ ଅଫନକ ସଜୃନଶୀଳ ଫସଲୟାଗୟାନ ଫଦଖବିୟାକୁ 
ମିଳିବ । ବତ୍୍ଷମୟାନ ଆପଣ ଫସହଭିଳି ସଜୃନଶୀଳ ଫସଲୟାଗୟାନସବୁ 
ମୟାଇ ଁଗଭ୍ ମୟାଧ୍ୟମଫର ପଠୟାଇପୟାରିଫବ । ଭଲ ଫସଲୟାଗୟାନ ଗଡିୁକ 
ଜନଫଚତନୟା ଅଭିଯୟାନ ସମୟଫର ବ୍ବହୟାର କରୟାଯିବ । 

ଆଧ୍ୟୟାୟ 20 ଜୟାନୁୟୟାରୀ 31, 2021ମନ୍ କ ିବାତ୍ 2.0
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ଶବିାେୀ ମହାରାେ ଯଦୁ୍ରୂମିଜର 
ବୀରତ ୍ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଜର ଛାପ ଛାଡ଼ି 
ଯାଇଛତେ।ି ତାଙ୍କର ଉତ୍ମ ପ୍ରଶାସନ 

େରିଆଜର ଜସ ବହୁ ଜଲାକଙ୍କ 
େୀବନକୁ ସ୍ପଶ୍ଷ କରିପାରିର୍ଜିଲ।

ସବ୍ଷପ୍ରର୍ମ ରାଷ୍ଟଟ୍, ପଜର ଗରୁୁ, ପଜର

ମାତା-ପିତା, ପଜର ପରଜମଶର୍।

ଜତଣ ୁପ୍ରର୍ଜମ ନେିକୁ ନୁଜହ ଁରାଷ୍ଟଟ୍କୁ 

ଜେଖବିା ଉଚତି ।

-ଛତ୍ରପତ ିଶବିାେୀ ମହାରାେ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାେୀ

(ଜେବୃଆରୀ 19ଜର ଛତ୍ରପତ ିଶବିାେୀଙୁ୍କ
ତାଙ୍କ 391 େ୍ମେ ବାରଥିକୀଜର

ଜେଶ ସ୍ମରଣ କରୁଛ)ି
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