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୨୦୨୧ର ପ୍ରରବଶ ସହତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଏହ ି
ଶବ୍ାବଳ୍ରୀ କାବିୟିକ ଢଙ୍ଗରର ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱରରର ଝଙୃ୍କତ ରହାଇଛି ।   
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ପ୍ରକାଶକ୍ ବତିରି
ଚାଲିଛ ିଓ ଚାଲିଛ ି।

 ଏଥବ ତ’ ଥହାଇଛ ିସଥୂର୍ଷୟୁାଦୟ 
 ଏଥବ ତ’ ଥହାଇଛ ିସଥୂର୍ଷୟୁାଦୟ
 ଏଥବ ତ’ ଥହାଇଛ ିସଥୂର୍ଷୟୁାଦୟ

ଏଥବ ତ ସରୂ୍ଷୟୁ ଉଦୟ ଥହାଇଛି
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ସମ୍ାଦକଙ୍କ କଲମର୍

ରକ.ଏସ ୍. ଧତ୍ ୱାଲିଆ

ସାଦର ନମସ୍ାର,

ନୁୟି ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର ପାଠକ ମହଲରର କ୍ରମଶଃ ଅଧକି ଆଦୃତ ରହଉଛି । ଏହାର ପରବର୍୍ଷ୍ରୀ ସଂଖୟିା 
ପାଇ ଁଆପଣ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅରପକ୍ା କରିଥରିବ । ସବୁ ହତାଶା ମଧ୍ୟରର ନୂଆବର୍ଷ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ରଦଇଛି। 
ସରକାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଷୟିାୟରର ୩ ରକାଟିରୁ ଅଧକି ରଲାକଙୁ୍କ ବିନା ମଲୂୟିରର ରକାଭିଡ୍  ୧୯ ଟିକା ରଦବାକୁ 
ରରାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଛ୍ି ।

ନୁୟି ଇଣି୍ଡଆର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ନ୍ରୀତି ପ୍ରସୁ୍ତିରର ମହଳିା ସଶକି୍କରଣ 
ସବ୍ଷଦା ଅଗ୍ରାଧକିାର ଓ ରମୌଳିକ ବିଚାରଭାରବ ସ୍ାନ ପାଇଆସିଛି । ରବଟି ବଚାଓ, ରବଟି ପଢାଓ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ 
୨୦୨୧ ଜାନୁଆର୍ରୀ  ୨୨ରର ୬ ବର୍ଷ ପରୂଣ କରିବ । ଏହା ସହତି ଜାନୁଆର୍ରୀ ୨୪ ମଧ୍ୟ ଜାତ୍ରୀୟ ଶଶିକୁନୟିା 
ଦିବସଭାରବ ପାଳିତ ରହଉଛି । ଏ ସବୁ ଦୃଷି୍ରୁ ଆମକୁ ବୁଝବିାକୁ ପଡିବ ରର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଥବିା ବିଭିନ୍ନ ଅଭିରାନ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରଣା ପରିବର୍୍ଷନରର ସହାୟକ 
ରହାଇଛି । ମହଳିାମାରନ ଭାରତ୍ରୀୟ ସଂସ୍ତୃିରର ରକବଳ ସମ୍ାନିତା ନୁହ ଁ୍ ି, ରସମାରନ ସବ୍ଷଦା ଅସ୍ରୀମ 
ଦକ୍ତା ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରିଆସିଛ୍ି।

ଗତ ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ମହଳିାଙ୍କ ଉନ୍ନତିକରଳ୍ପ ସରକାର ଅରନକ ନ୍ରୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛ୍ି । ଏହାଦ୍ାରା 
ରସମାରନ ରସମାନଙ୍କ ଆଶାଆକାଂକ୍ା ପରୂଣ କରିପାରିରବ । ଶକି୍ା, ବିଜ୍ାନ, ଅଥ୍ଷନ୍ରୀତି, ଆତ୍ମନିରକିୁ୍, ରାଜନ୍ରୀତି, 
ଉଦୟିମିତା, କ୍ର୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଏପରିକି ରଦୁ୍ଧ ରକ୍ତ୍ରରର, ପ୍ରତିରକ୍ା ଓ ଅଦ୍ଧ୍ଷସାମରିକ ବାହନି୍ରୀରର ରସମାରନ ନିଜ 
ପାଇ ଁନିଜର ଜାଗା ତିଆରି କରିପାରିଛ୍ି । ଚଳିତ ସଂଖୟିାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ମହଳିାମାନଙ୍କ ମର୍ଷୟିାଦା, 
ଆତ୍ମସମ୍ାନ ଓ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷରଶ୍ରୀଳତାର କଥା ସ୍ାନ ପାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁରରଉ ଁଦୂରଦୃଷି୍ 
ରଖଛି୍ି ଠକି୍  ରସହ ିବିଚାର ଅନୁସାରର ଏସବୁ କାହାଣ୍ରୀ ଉରଲ୍ଖ କରାରାଇଛି ।

ଜାନୁଆର୍ରୀ ୨୩ରର ରନତାଜ୍ରୀ ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ଜୟ୍୍ରୀ ପାଳିତ ରହଉଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହ ିଜୟ୍୍ରୀକୁ 
ବରର୍ଷବୟିାପ୍ରୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ସରକାର ରରାଜନା କରିଛ୍ି । ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ରୀବନ୍ରୀ ଉପରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ରିରପାଟ୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂପକ୍ଷରର ଅପ୍ରକାଶତି କିଛି ଦସ୍ାବିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପରି୍ 
ଆଦି ଏହ ିସଂଖୟିାରର ସ୍ାନ ପାଇଛି । 

ପତ୍ରିକାର ଏହ ିସଂଖୟିାରର ପରମ ସାହସ୍ରୀ ଓ ରରାଦ୍ଧା ଏବଂ ରଦଶର ପ୍ରଥମ ପରମବ୍ରୀରଚକ୍ର ବିରଜତା 
ରମଜର ରସାମନାଥ ଶମ୍ଷାଙ୍କ ଉପରର ଏକ ରପ୍ରରଣାଦାୟ୍ରୀ ରିରପାଟ୍ଷ ରହଛିି । ଏହାଛଡା ଏହ ିସଂଖୟିାରର 
ପର୍ଷୟିଟନ ରକ୍ତ୍ର ଓ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ସହତି ଅନୟିାନୟି ନିୟମିତ ବିରୟବସୁ୍ ସ୍ାନିତ ରହାଇଛି । 

ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରରାଧ ।

ଠକିଣା:  ବୁୟିରରା ଅଫ ଆଉଟରିଚ୍  ଆଣ୍ଡ କମୟୁିନିରକସନ
  ଦି୍ତ୍ରୀୟ ମହଲା, ସଚୂନା ଭବନ, ନୂଆଦିଲ୍୍ରୀ-୧୧୦୦୦୩
ଇରମଲ :  response-nis@pib.gov.in



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 3

ଚଠିପିତ୍ର 

ସମ୍ାନ ଥନଥବ,
ନ୍ୟୁ  ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର ସମଗ୍ର 

ଟିମ ୍କ୍ ନବବର୍ଷର ଅରିନନ୍ଦନ । 
ଆପଣ ଏହ ି ପତ୍ରକିା ମାଧ୍ୟମଥର 
ବରିିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାରାଥର  
ସରକାରଙ୍କ ନବପ୍ରବତ୍୍ତିତ 
ଥରାଜନା ସଂପକ୍ଷଥର ତେୟୁ 
ଥରାଗାଉ େବିାର୍ ଆପଣଙ୍୍କ 
କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କର୍ଛ ି। ଥମାର 
ଏକ ନଥିବଦନ ଥହଲା ଥର ରଦ ି
ସମ୍ଭବ ହ୍ଏ ଏହ ିପାକି୍କ ପତ୍ରକିାକ୍ 
ଛାପା ଆକାରଥର ପାଠକଙ୍୍କ 
ଥରାଗାଇଥଦଥଲ ରଲ ଥହବ ।

ଏହ ି ପତ୍ରକିାକ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ 
ରାରାଥର ପଢିବାକ୍ ସଥ୍ରାଗ 
ଥଦଇେବିାର୍ ଏବଂ ଏେଥିର 
ମାତୃରାରାଥର ମତାମତ 
ଥପ୍ରରଣର ସବ୍ଧିା େବିାର୍ ଏହା 
ଥମାଥତ ଉତ୍ାହତି କର୍ଛ ି । 
ଏେପିାଇ ଁଆପଣଙ୍୍କ ଆଉ େଥର 
ଧନୟୁବାଦ ଜଣାଉଛ ି। 
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ନୁୟି ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା ରକବଳ ଉତ୍ାହ ସଷିୃ୍କାର୍ରୀ ନୁରହ ଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ରଦଶର 
ବାସ୍ବଚିତ୍ର ଉପସ୍ାପନ କରୁଛି । ଏହା ସରକାରଙ୍କ ରରାଜନା ସଂପକ୍ଷରର ସଚୂନା ରଦବା 
ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଆମ ସମଖୁରର ରଖଛିୁ । 

ମୁ ଁ ଏହ ିପତ୍ରିକାକୁ ନିୟମିତ ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହ୍ରୀ । ରମା ଠକିଣାରର ଦୟାକରି ଏହାକୁ 
ନିୟମିତ ପଠାନ୍ତୁ ।

ସମ୍ାନର ସହ
କନିକା ରଜୈନ

ରତଲାମ, ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ

ମହାଶୟ, ନୁୟି ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାରର ଡିଜଟିାଲ ସଂଖୟିା ଅତୟି୍ ସଚୂନାଧମ୍ଷ୍ରୀ ଓ 
ରପ୍ରରଣାଦାୟ୍ରୀ । ମୁ ଁ ଏହ ି ପତ୍ରିକାର ଛାପା ସଂଖୟିାକୁ ବରିଷ ୍ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ନିୟମିତ କିଣବିାକୁ ଚାରହ ଁ। ରତଣ ୁରମାରତ ଦୟାକରି ସାହାରୟି କରନ୍ତୁ ।

ଅନିଶ ତିରୁର୍ 
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ପି୍ରୟ ମହାଶୟ/ମହାଶୟା, ନୁୟି ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା ପ୍ରତି ମୁ ଁ କୃତଜ୍ । ଏହା 
ଅତୟି୍ ଉପାରଦୟ ଏବଂ ବିବିଧ ସମାହାରର ଏକ ପତି୍ ରକା । ବିଭିନ୍ନ ନ୍ରୀତି, ରରାଜନା, 
ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ ସଂପକ୍ଷରର ଏହା ରମାରତ ସବ୍ଷରଶର ତଥୟି ରଦଉଛି । ଏହ ି
ପତ୍ରିକାକୁ ନିୟମିତଭାରବ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରରାଧ ।

ଧନୟିବାଦର ସହ
ଉରମଶଚାନ୍ଦ ଗଗ୍ଷ
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ନିକଟରର ନୁୟି ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର ପତ୍ରିକାର ଡିରସମ୍ବର ୧-୧୫ ସଂଖୟିା ଡାକରୁ 
ପାଇଲି । ସାଂପ୍ରତିକ ପରିସି୍ତିକୁ ରନଇ ଏଭଳି ଏକ ଅତୟି୍ ଉପରରାଗ୍ରୀ ପତ୍ରିକା ଆରମ୍ଭ 
କରିଥବିାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ସବୁରଶ୍ଣ୍ରୀର ରଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁଏହ ିପତ୍ରିକା ଅତୟି୍ ମଲୂୟିବାନ 
ଓ ଦରକାର୍ରୀ। ଅତି ସନୁ୍ଦରଭାବରର ବିରୟବସୁ୍ ସବୁ ସ୍ାନିତ ରହାଇଛି । ଆରମ ଇଂରାଜ୍ରୀ 
ଓ ବାଂଲା ଭାରାର ନୁୟି ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର ନିୟମିତ ପାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ୍ରୀ । ସମଗ୍ର ଟିମ ୍କୁ 
ଅଭିନନ୍ଦନ ।

ଧନୟିବାଦ
ଡ. ଚନ୍ଦନ ବସୁ
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ସଂକି୍ପ୍ତ ସମ୍ାଦ

ଭାରତରର ମହାବଳ ବାଘ ଓ ସିଂହଙ୍କ ସଂଖୟିା ବୃଦି୍ଧ ପରର ଏରବ 
କଲରାପତରିଆଙ୍କ ସଂଖୟିା ଉରଲ୍ଖନ୍ରୀୟଭାରବ ବଢିଛି । ଏରବ ରଦଶରର 

୧୨,୮୫୨ କଲରାପତରିଆ ଅଛ୍ି । ୨୦୧୪ରର ରହାଇଥବିା ଗଣନାରର ଏହ ିସଂଖୟିା 
ଥଲିା ୭୯୧୦ । ଫଳରର ଗତ ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ରଦଶରର କଲରାପତରିଆଙ୍କ 
ସଂଖୟିା ୬୦ ଶତାଂଶ ବଢିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ, କର୍୍ଷାଟକ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରର ସବ୍ଷାଧକି 
କଲରାପତରିଆ ଥବିା ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଗଣନା ଅନୁସାରର ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶରର 
୩୪୨୧, କର୍୍ଷାଟକରର ୧୭୮୩ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରର ୧୬୯୦ କଲରାପତରିଆ ବାଘ 
ଅଛ୍ି । ଚିତ୍ର ଉରର୍ାଳନଭିରି୍କ ଗଣନା ବୟିବସ୍ା ଦ୍ାରା ଏହ ିବାଘଙ୍କ ସଂଖୟିା 
ନିଦ୍ଧ୍ଷାରଣ କରାରାଇଛି । ରଦଶରର ବଡ଼ କଲରାପତରିଆ ବାଘଙ୍କ ସଂଖୟିା 
୫୨୪୦ ଥବିା ଜଣାପଡିଛି । ରମାଟ ୫୧୩୩୭ ଫରଟାକୁ ଗଣନାର ପରିସରଭୁକ୍ 
କରାରାଇ ଉନ୍ନତ ରଟକ୍ ରନାଲଜ ି ମାଧ୍ୟମରର ରସଗଡିୁକର ପର୍ରୀକ୍ା ନିର୍ରୀକ୍ା 
କରାରାଇଥଲିା। ରସଥରୁି ରରଉ ଁ ବାଘଙ୍କର ଏକାଧକି ଫରଟା ଥଲିା ତାହାକୁ 
ଚିହ୍ନଟ କରି ଅଲଗା କରାରିବା ପରର କୟିାରମରାରର ସ୍ାନ ପାଇଥବିା ପ୍ରକୃତ 
କଲରାପତରିଆଙ୍କ ସଂଖୟିା ୧୨୮୫୨ ଥବିା ଜଣାପଡିଛି ।

ରାରତଥର କଲରାପତରିଆ
ବାଘ ସଂଖୟୁା ୬୦ ଶତାଂଶ ବୃଦି୍

ବିଜଳିୁ ଉପରଭାକ୍ାମାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ କରିବା ପାଇ ଁସରକାର ରକରତକ ନୂଆ ନିୟମ 
କାନୁନ ପ୍ରବର୍୍ଷନ କରିଛ୍ି । ଏହା ଫଳରର ନୂଆ ବିଜଳିୁ ସଂରରାଗ ପାଇ ଁ

ଉପରଭାକ୍ା ଅନ୍ ଲାଇନରର ଆରବଦନ କରିପାରିରବ ଏବଂ ବିଜଳିୁ ବୟିବହାର 
ବାବଦ ରଦୟ ଅନ୍ ଲାଇନରର ରଦଇପାରିରବ । ସରକାର  ବିଜଳିୁ ଉପରଭାକ୍ାଙ୍କ 
ପାଇ ଁରକରତକ ଅଧକିାର ଉରଲ୍ଖକରି ୨୦୨୦ରର ଏକ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରବର୍୍ଷନ 
କରିଛ୍ି । ଏହ ିଆଇନ ଅନୁସାରର ଆରବଦନ କରିବାର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରର ରମର୍ା 
ସିଟିଗଡିୁକରର ଉପରଭାକ୍ାଙ୍କ ଘରକୁ ବିଜଳିୁ ରରାଗାଇ ଦିଆରିବ । ରଦଶର 
ଅନୟିାନୟି ସହରଗଡିୁକରର ଏହ ିସଂରରାଗ ରଦବା ପାଇ ଁସବ୍ଷାଧକି ୧୫ ଦିନ ଏବଂ 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ୩୦ ଦିନର ସମୟସ୍ରୀମା ଧାର୍ଷୟି କରାରାଇଛି । ଏହ ିସମୟସ୍ରୀମା 
ମଧ୍ୟରର ଉପରଭାକ୍ାଙୁ୍କ ବିଜଳିୁ ସଂରରାଗ ନ ରଦରଲ ସଂପକୃ୍ ବିତରଣକାର୍ରୀ 
କଂପାନ୍ରୀ ଓ ସଂସ୍ା ବିରରାଧରର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବୟିବସ୍ା କରାରାଇଛି । ଏହ ିନୂଆ 
ଆଇନ ଫଳରର ବର୍୍ଷମାନ ୩୦ ରକାଟି ବିଜଳିୁ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଆଗାମ୍ରୀ ଦିନର 
ଉପରଭାକ୍ାମାରନ ଉପକୃତ ରହରବ । ନୂଆ ବିଜଳିୁ ସଂରରାଗ, ଉପରଭାକ୍ାଙୁ୍କ 
ଅଥ୍ଷ ରଫରସ୍ ଏବଂ ଅନୟିାନୟି ରସବା ରରାଗାଣ ନିଦ୍ଧ୍ଷାରିତ ସମୟସ୍ରୀମା ମଧ୍ୟରର 
କରିବା ପାଇ ଁନୂତନ ଆଇନରର ବୟିବସ୍ା କରାରାଇଛି ।

ଏଥବ ବଜିଳି୍ ସଂଥରାଗ ପ୍ରଦାନଥର 
ବଳିମ୍ ଦଣ୍ନୀୟ ଅପରାଧ

ରଦଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ରଲାକଙୁ୍କ 
ଡିଜଟିାଲ ବିର୍୍ରୀୟ ବୟିବସ୍ାର 

ଅ୍ଭୁ୍ଷକ୍ କରିବା ପାଇ ଁ ଚାଲିଥବିା 
ଉଦୟିମର ଅଂଶବିରଶର ସ୍ୱରୂପ ଡାକ ବିଭାଗ ଏବଂ 
ଇଣି୍ଡଆ ରପାଷ୍ ରପରମଣ୍ଟ ବୟିାଙ୍କ ମିଳିତଭାରବ ଏକ 
ନୂଆ ଡିଜଟିାଲ ରପରମଣ୍ଟ ଆପ ୍ ‘ଡାକ୍  ରପ’କୁ ୨୦୨୦ 
ଡିରସମ୍ବର ୧୫ରର ପ୍ରଚଳନ କରିଛ୍ି । ଏହ ି ‘ଡାକ୍  
ରପ’ର ପ୍ରବର୍୍ଷନ ଫଳରର ପି୍ରୟଜନଙ୍କ ନିକଟକୁ 
ଟଙ୍କା ସରମତ ଅନୟିାନୟି ଅରନକ ସବିୁଧା ସରୁରାଗ 
ମିଳିପାରିବ । ଡିଏମ ୍ଟି ବୟିବସ୍ାରର ଏହାଦ୍ାରା 
ରସବା ଓ ରବପାର ବଣଜି ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଅଥ୍ଷ ରଦଣରନଣ 
କରିରହବ । ଏହ ି ଡିଜଟିାଲ କାରବାରରର ରଡବିଟ୍  
କାଡ୍ଷ ଓ ୟୁପିଆଇକୁ ବୟିବହାର କରାରିବ ଏବଂ 
ବାରୟାରମ୍ିକ ସହାୟତାରର କୟିାଶରଲସ ୍ କାରବାର 
ଚାଲିବ । ସଂରକ୍ପରର କହରିଲ, ଏହ ି ‘ଡାକ୍  ରପ’ 
ଆ୍ଃ କାରବାର ପାଇ ଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବୟିାଙ୍କ ରସବା 
ରରାଗାଣକାର୍ରୀ ବୟିବସ୍ା ।

ଇଣି୍ଆ ଥପାଷ୍ଟ ଥପଥମଣ୍ଟ ବୟୁାଙ୍କ 
ପକ୍ର୍ ‘�ାକ୍  ଥପ’ ଆପ ୍ ପ୍ରଚଳନ

ଅଥ୍ଷରନୈତିକ ପନୁରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଦ୍ରୁତ କରିବା 
ଲକ୍ୟିରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥବିା ସମି୍ଳିତ ପ୍ରୟାସ 

ଫଳରର ଡିରସମ୍ବର ୨୦୨୦ରର ସବ୍ଷାଧକି ଜଏିସ ୍ଟି 
ସଂଗ୍ରହ ରହାଇଛି । ଜଏିସ ୍ଟି ଫାଙୁ୍କଥବିା ବା ଟିକସ 
ରପୈଠରର ଜାଣଶିଣୁ ିତ୍ରୁଟି କରୁଥବିା ରଲାକଙ୍କ ବିରରାଧରର 
ମିଳିତ କାର୍ଷୟିାନୁଷା୍ନ ଫଳରର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପରିମାଣ 
ରରଥଷ୍ ବଢିଛି । ୨୦୨୦ ଡିରସମ୍ବରରର ଜଏିସଟି ବାବଦ 
ରମାଟ ୧.୧୫ ଲକ୍ ରକାଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ରହାଇଛି; ରାହା 
ଏକ ସବ୍ଷକାଳ୍ରୀନ ରରକଡ୍ଷ । ୨୦୧୯ ଡିରସମ୍ବର ମାସରର 
ରରରତ ଜଏିସ ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ରହାଇଥଲିା ତାହାଠାରୁ 
ଏହା ୧୨ ଶତାଂଶ ଅଧକି । ଏହ ିରରକଡ୍ଷ ଆଦାୟ ସହ 
ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଭାରତରର ଜଏିସ ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ପରିମାଣ 
୧.୧୫ ଲକ୍ ରକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ରହାଇଛି । ୨୦୧୯ 
ଏପି୍ରଲରର ଏହା ପବୂ୍ଷରୁ ସବ୍ଷାଧକି ୧.୧୩ ଲକ୍ ରକାଟି 
ଟଙ୍କାର ଜିଏସ ୍ଟି ଆଦାୟ ରହାଇଥଲିା । ଗତବର୍ଷ 
ନରଭମ୍ବର ମାସରର ଜଏିସ ୍ଟି ଆଦାୟ ପରିମାଣ ଥଲିା 
୧.୦୪ ଲକ୍ ରକାଟି ଟଙ୍କା । ଗତ ୨୧ ମାସ ମଧ୍ୟରର 
ମାସିକିଆ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ରକ୍ତ୍ରରର ଏହା ସବ୍ଷାଧକି ।

�ିଥସମ୍ର ୨୦୨୦ଥର ସବ୍ଷାଧକି 
ଜଏିସଟି ସଂଗ୍ରହ
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀଙୁ୍କ ଆରମରିକାର 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗତ ମାସରର ସରବ୍ଷାଚ୍ଚ ସମ୍ାନଜନକ 

ପରୁସ୍ାର ‘ଦି ଲିଜନ ଅଫ୍  ରମରିଟ’ ପ୍ରଦାନ କରିଛ୍ି। 
ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱଶକି୍ରର ପରିଣତ କରିବା  
ପାଇ ଁ ନିର୍ର ଉଦୟିମ ଓ ଲକ୍ୟି ତଥା ଭାରତ-
ଆରମରିକ୍ରୀୟ ରଣରକୌଶଳାତ୍ମକ ସଂପକ୍ଷ ବୃଦି୍ଧ ତଥା 
ବିଶ୍ୱ ଶା୍ି ଓ ସମଦିୃ୍ଧ ଦିଗରର ଉରଲ୍ଖନ୍ରୀୟ କାର୍ଷୟି 
ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ରମାଦ୍ରୀଙୁ୍କ ଏହି ସମ୍ାନ ପ୍ରଦାନ 
କରାରାଇଛି । ଆରମରିକାର ଏହି ସମ୍ାନଜନକ 
ପରୁସ୍ାର ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ ରଦଶର ସରକାର୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର 
ମଖୁୟିଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କ ଅବଦାନଭିରି୍ରର ବଛାରାଇ 
ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଆରମରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 
ଏହି ସମ୍ାନ ବୟିକି୍ଗତଭାରବ ପ୍ରଦାନ କରିଥା୍ି । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସି୍ତିରର ଜାତିସଂଘରର ଥବିା 
ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତରଣଜିତ ସିଂହ ସାନୁ୍ ରମାଦ୍ରୀଙ୍କ 
ପକ୍ରୁ ଏହି ପରୁସ୍ାର ଗ୍ରହଣ କରିଛ୍ି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍୍କ ‘ଲିଜନ ଅଫ୍  ଥମରିଟ’ 
ପର୍ସ୍ାର

୨୦୨୦ ଅର ଟ୍ାବର ମାସରର କମ୍ଷଚାର୍ରୀ ଭବିରୟିନିଧ ି
ସଂଗଠନରର ଇପିଏଫ୍ ଓରର ୧୧.୫୫ ଲକ୍ କମ୍ଷଚାର୍ରୀ 

ରରାଡି ରହାଇଛ୍ି । ଏଥରୁି ରଦଶରର ନିରକିୁ୍ର ବିପଳୁ ସରୁରାଗ 
ସଷିୃ୍ ରହାଇଥବିା ପ୍ରମାଣିତ ରହାଇଛି । ୨୦୨୦ ଡିରସମ୍ବର 
୨୦ରର ଇପିଏଫ୍  ପକ୍ରୁ ରରଉ ଁ ରପ୍ରାଭିଜନାଲ ରପରରାଲ 
ଡାଟା ପ୍ରକାଶ କରାରାଇଥଲିା ରସଥରିର ଗତ ଅର ଟ୍ାବରରର 
୧୧.୫୫ ଲକ୍ ନୂଆ ହିତାଧକିାର୍ରୀ ଏହି ସଂଗଠନରର ସାମିଲ 
ରହାଇଥବିା ଦଶ୍ଷାରାଇଛି। ରରଉ ଁକମ୍ଷଚାର୍ରୀମାନଙ୍କର ଇପିଏଫ୍  
ଅବଦାନ ନୂଆ କରି ରସହି ମାସରର ମିଳିଛି  ତାହାକୁ ଭିରି୍କରି 
ଏହି ତଥୟି ଚୂଡା୍ ରହାଇଛି। କରରାନା ମହାମାର୍ରୀ ସର୍ୱେ 
ଚଳିତ ଆଥଥିକ ବର୍ଷର ଏପି୍ରଲରୁ ଅର ଟ୍ାବର ମଧ୍ୟରର ୩୯.୩୩ 
ଲକ୍ କମ୍ଷଚାର୍ରୀ ଇପିଏଫ୍ ରର ରରାଗରଦଇଛ୍ି । ରାଜୟିୱାର୍ରୀ 
ହିସାବରର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍୍ଷାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଗଜୁରାଟ ଓ 
ହରିଆନାରର ନିରକିୁ୍ ସରୁରାଗ ଅଧକି ସଷିୃ୍ ରହାଇଛି । ରରଉ ଁ
ନୂଆ କମ୍ଷଚାର୍ରୀ ଇପିଏଫ୍ ରର ରରାଗରଦଇଛ୍ି ରସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ଅଧକିାଂଶ ଏହିସବୁ ରାଜୟିର ।

ଅଥ ଟ୍ାବରଥର ଇପିଏଫ୍  ଖାତାଥର 
ଥରା�ିଥହଥଲ  ୧୧.୫୫ ଲକ୍ କମ୍ଷଚାରୀ

ନାଗରିକଙ୍କ ଜ୍ରୀବନରାପନକୁ ସଗୁମ କରିବା ପାଇ ଁଅଙ୍ଗ୍ରୀକୃତ 
ସରକାର ଏରବ ରଦଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାତ୍ରୀୟ ରାଜପଥରର 

ଥବିା ରଟାଲରଗଟ ବା ପଥକର ଫାଟକଗଡିୁକୁ ଉଠାଇ ରଦବାକୁ 
ନିଷ୍ପରି୍ ରନଇଛ୍ି । ଆସ୍ା ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ରକୌଣସି ଜାତ୍ରୀୟ 
ରାଜପଥରର ଆଉ ରଟାଲରଗଟ ରହବି ନାହି ଁ। ରକନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ 
ଓ ରାଜମାଗ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନ୍ରୀତିନ ଗଡକର୍ରୀ କହଛି୍ି ରର ପଥକର 
ଆଦାୟ ପାଇ ଁସରକାର ଜପିିଏସ ୍ ରଟକ୍ ରନାଲଜରି ଉପରରାଗ 
କରିରବ । ରଟାଲରଗଟଗଡିୁକରର ଲମ୍ବାଧାଡି ଲଗାଇ ଅରପକ୍ା 
କରିବା ପରିବରର୍୍ଷ ଗାଡିଚାଳକମାରନ ବିନା ପ୍ରତିବନ୍କରର 
ଆତରାତ କରିପାରିରବ । ରତରବ ପଥକର ବାବଦ ରସମାନଙ୍କ 
ରଦୟ ଜପିିଏସ ୍ ରଟକ୍ ରନାଲଜ ି ସାହାରୟିରର ଆଦାୟ ରହବ । 
ରସ ବାବଦ ଅଥ୍ଷ ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଥକର ବାବଦ 

ବୟିାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରିବ । ଏରବ ସମସ୍ ପ୍ରକାର ବୟିବସାୟିକ 
ରାନରର ରଭଇକିଲ ୍ାକିଂ ବୟିବସ୍ା ଉପଲବ୍ ଧ ରହଉଛି । 
ପରୁୁଣା ରାନଗଡିୁକରର ସରକାର ଜପିିଏସ ୍ ରଟକ୍ ରନାଲଜ ି
ଲଗାଇରବ । ଚଳିତବର୍ଷ ମାଚ୍ଚ୍ଷ ସଦୁ୍ଧା ସରକାର ୩୪ ହଜାର 
ରକାଟି ଟଙ୍କାର ପଥକର ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ୟି ରଖଛି୍ି । 
ଜପିିଏସ ୍ ରଟକ୍ ରନାଲଜ ି ବୟିବହାର କରିବା ପରର ଆସ୍ା ୫ 
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଏ ବାବଦ ଆୟ ୧୩୪୦୦୦ ରକାଟି ଟଙ୍କାରର 
ପହଞ୍ଚବି ରବାଲି ଲକ୍ୟି ରଖାରାଇଛି ।  

ଖବ୍୍ ଶୀଘ୍ର ଥଟାଲଥଗଟ୍ମକ୍୍ ରାଜପେ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 6

ରଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାରାଏ ରଦଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ନାମ କ’ଣ, ଉର୍ରରର ଅଧକିାଂଶ କହରିବ ପଣି୍ଡତ 
ଜବାହରଲାଲ ରନହରୁ ; କିନ୍ତୁ ରକରତଜଣ ଜାଣ୍ି 
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ାୟ୍ରୀ ସରକାର କିଏ ଗଠନ 
କରିଥରିଲ ? ଭାରତ ସ୍ୱାଧ୍ରୀନତା ହାସଲ କରିବା 
ପବୂ୍ଷରୁ ରଦଶର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ାୟ୍ରୀ (ପ୍ରଭିଜନାଲ) 

ସରକାର ରନତାଜ୍ରୀ ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଗଠନ କରାରାଇଥଲିା । ରସ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସରକାରର 

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥରିଲ । ୨୦୧୮ ଅର୍ଟାବର 
୨୧ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ଆଜାଦ୍  

ହନ୍ି୍ଦ  ରଫୌଜ ସରକାର ପ୍ରତିଷା୍ର ୭୫ ବର୍ଷ ପାଳନ 
ଉପଲରକ୍ ଲାଲକିଲ୍ାରର ଜାତ୍ରୀୟ ପତାକା 

ଉରର୍ାଳନ କରିଥରିଲ । ୨୦୨୧ ଜାନୁୟାର୍ରୀ ୨୩ 
ତାରିଖରର ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ ୧୨୫ତମ ଜୟ୍୍ରୀ ପାଳନ 
ସହତି ଏହାକୁ ବର୍ଷବୟିାପ୍ରୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ 

ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆରାଇଛି ।

ଜାନୁଆର୍ରୀ ୨୩ ତାରିଖ ୧୮୯୭ ମସିହା ଓଡ଼ିଶାର 
କଟକରର ଜାନକ୍ରୀନାଥ ରବାର ତାଙ୍କ 

ଡାଏର୍ରୀରର ରଲଖଥିରିଲ, ‘ଆଜି ଅପରାହ୍ନରର ଏକ ପତୁ୍ର 
ସ୍ାନ ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ।’ ବାପା ଚାହିଥଁରିଲ ତାଙ୍କ 
ଏହି ନବଜାତ ସ୍ାନ ଭବିରୟିତରର ଜରଣ ଆଇସିଏସ ୍ 
ଅଫିସର ରହଉ । ୧୯୨୦ରର ତାଙ୍କ ପଅୁ ରସ ଇଛା 
ପରୂଣ କଲା । ଆଇସିଏସ ୍ ପର୍ରୀକ୍ାରର ପଅୁକୁ ଚତୁଥ୍ଷ 
ସ୍ାନ ମିଳିଥଲିା ; କିନ୍ତୁ ରବାଧହୁଏ ଆଇସିଏସ ୍ ପରିବରର୍୍ଷ 
ଜାନକ୍ରୀନାଥଙ୍କ ପତୁ୍ର ରଦଶମାତୃକାର ରସବା ପାଇ ଁ
ଲଗି୍କୃତ ରହାଇଥରିଲ । 

ଏହି ପିଲାଟି ୧୫-୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରର ନିଜ ମା’ଙୁ୍କ 
ଏକ ହୃଦୟସ୍ପଶ୍ଷ୍ରୀ ଚିଠି ରଲଖଥିରିଲ । ରସ ତାଙ୍କ ମା’ଙୁ୍କ 
ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥରିଲ, ‘ମାରଲା ଆମ ରଦଶ 
କ’ଣ ଦିନକୁ ଦିନ ରସାତଳକୁ ରାଉଥବି ? ଦୁଃଖନି୍ରୀ 
ଭାରତମାତାର ଏମିତି କ’ଣ ଜରଣ ରକହ ିସ୍ାନ ନାହା୍ି 
ରର କି ରଦଶମାତୃକାର ରସବା ପାଇ ଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ଗ୍ଷ 
କରିପାରିବ ? ମା’ ରମାରତ କୁହ ଆମର ଏହ ିନିଦ୍ା ରକରବ 
ଭାଙି୍ଗବ ?’ ରହାଇପାରର ରବାଧହୁଏ ରଦଶମାତୃକା ପ୍ରତି 
ତାଙ୍କର ଏହ ିରପ୍ରମ ଓ ଭକି୍ ରରାଗୁ ଁରସ ଜରଣ ଆଇସିଏସ ୍ 
ଅଧକିାର୍ରୀଭାରବ ବି୍ଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅଧ୍ରୀନରର ଚାକିରି 
କରିବା ପାଇ ଁଉଚିତ ମରନ କରି ନ ଥରିଲ । 

ମହାନ୍  ଥନତାଙ୍୍କ 
ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି

ରନତାଜ୍ରୀ ଜୟ୍୍ରୀ
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୧୯୨୧ ମସିହାରର ଆଇସିଏସ ୍ରୁ ଇସ୍ଫା ରଦବା 
ପବୂ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ଭାଇ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ପାଖକୁ ରସ 
ରଲଖଥିରିଲ, ‘ରକବଳ ରନ୍ତଣା ଓ ତୟିାଗର ଭୂମି ଉପରର 
ଆରମ ଆମର ଜାତ୍ରୀୟ ପ୍ରାସାଦ ନିମ୍ଷାଣ କରିପାରିବା।’ 
ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ଫା ରଦବା ପରର ରସ ରଦଶବନୁ୍ ଚିର୍ରଂଜନ 
ଦାସଙ୍କ ପରାମଶ୍ଷକ୍ରରମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍୍ରୀଙୁ୍କ ରଭଟିବାକୁ 
ଆସିରଲ । ଏହା ପରର ରସ ଜରଣ ମହାନ୍  ସ୍ୱାଧ୍ରୀନତା 
ସଂଗ୍ରାମ୍ରୀ ଓ ଚି୍କ ପାଲଟିଗରଲ; ରିଏ ସମଗ୍ର ଜ୍ରୀବନକୁ 
ଭାରତ୍ରୀୟ ମକିୁ୍ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇ ଁଉତ୍ଗ୍ଷ କରିଥରିଲ। ତାଙୁ୍କ 
ରାଷ୍ଟ୍ର ରନତାଜ୍ରୀ ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାର ନାମରର ଜାରଣ । 
ରନତାଜ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବୟିକି୍ ରିଏ ସବ୍ଷପ୍ରଥମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍୍ରୀଙୁ୍କ 
ଜାତିର ପିତାଭାରବ ସରମ୍ବାଧନ କରିଥରିଲ । ୧୯୨୧ରୁ 
୧୯୪୧ ମଧ୍ୟରର ବି୍ଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ରସ ୧୧ ଥର 
ଗିରଫ ରହାଇ ରଜଲ ରାଇଥରିଲ ।

୧୯୪୩ ଅର ଟ୍ାବର ୨୧ରର ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାର 
ପ୍ରଥରମ ଭାରତର ଅସ୍ାୟ୍ରୀ ସରକାର ଗଠନ ରଘାରଣା 

ଥନତାଜୀ ସର୍ାର 
ଚନ୍ଦ୍ର ଥବାରଙ୍କ 

ସାହସିକତା ସମସ୍ତଙ୍୍କ 
ଥବଶ ୍ ଜଣା । ଥସ 

ଜଥଣ ଉଚ୍ଚଥକାଟୀର 
ବଦି୍ାନ, ଥସୈନକି ଓ 

ରାଷ୍ଟଟ୍ରନୀତଜି୍ଞ େଥିଲ। 
ଆଥମ ଖବ୍ଶୀଘ୍ର 
ତାଙ୍କର ୧୨୫ତମ 

ଜୟନ୍ୀ ପାଳନ କରିବା। 
ଥସେପିାଇ ଁଏକ 

ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି 
ଗଠନ କରାରାଇଛ ି। 
ଆସନ୍ତୁ ସମଥସ୍ତ ଏହ ି
ସ୍ୱତନ୍ତ କାର୍ଷୟୁକ୍ରମକ୍ 

ଥବଶ ୍ ସନ୍୍ଦରରାବଥର 
ପାଳନ କରିବା ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଥରନ୍ଦ୍ର 
ଥମାଦୀ ୨୦୨୦ 

�ିଥସମ୍ର ୨୧ଥର 
ଥଦଇେବିା ଟ ୍ିଟ ବାତ୍୍ଷା

କ୍ମତାକୁ ଆସିବା ପରର ୨୦୧୪ରୁ ବର୍୍ଷମାନର 
ସରକାର ରନତାଜ୍ରୀ ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ମଲୂୟିବାନ 

ଐତିହୟିର ସରୁକ୍ା ଓ ସଂରକ୍ଣ ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ ପଦରକ୍ପ 
ଗ୍ରହଣ କରିଛ୍ି ।
୨୦୧୮ ଅର ଟ୍ାବର ୨୧ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ 
ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ାନରଥ୍ଷ ଆଜାଦହନ୍ି୍ଦ  ସରକାର ଗଠନର 
୭୫ତମ ବାରଥିକ୍ରୀ ପାଳନ ଅବସରରର ଲାଲକିଲ୍ାରର 
ଜାତ୍ରୀୟ ପତାକା ଉରର୍ାଳନ କରିଥରିଲ । ପ୍ରଥମଥର 
ପାଇ ଁ ସ୍ୱାଧ୍ରୀନତା ଦିବସ ବୟିତ୍ରୀତ ଲାଲକିଲ୍ାରର ଅନୟି 
ଦିନ ଜାତ୍ରୀୟ ପତାକା ଉରର୍ାଳନ ରହାଇଥଲିା । ଏହ ି
ଅବସରରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦ୍ରୀ କହଥିରିଲ, ‘ଏହା 
ରହଉଛି ରସହ ି ଲାଲକିଲ୍ା ରରଉଠଁ ି ୭୫ ବର୍ଷ ତରଳ 
ରନତାଜ୍ରୀ ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାର ଏକ ବିଜୟ ପରରଡର 
ସ୍ୱପ୍ନ ରଦଖଥିରିଲ । ଆଜାଦହନି୍ଦ ସରକାରର ପ୍ରଥମ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଭାରବ ଶପଥ ରନବା ସହ ରନତାଜ୍ରୀ ରଘାରଣା 
କରିଥରିଲ ରର ଦିରନ ଲାଲକିଲ୍ାରର ପରୂ୍୍ଷ ମର୍ଷୟିାଦାର 
ସହ ତି୍ରରଙ୍ଗା ଉରର୍ାଳିତ ରହବ । ଆଜ ିଭାରତର ୧୨୫ 
ରକାଟି ରଲାକ ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ସହ ଆଗକୁ 
ବଢୁଛ୍ି । ଏହ ି ନୂଆ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ରନତାଜ୍ରୀ ସଭୁାର 
ଚନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଥଲିା ।’ ରକବଳ ରସତିକି 
ନୁରହ ଁ, ୨୦୧୮ରର ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିରକାବର ଗସ୍ 
ସମୟରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦ୍ରୀ ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଜାତ୍ରୀୟ ପତାକା ଉରର୍ାଳନର  ୭୫ ବର୍ଷ ପରୂ୍ଥି ପାଳନ 
ଉତ୍ବରର ରରାଗରଦଇଥରିଲ ।

ଥନତାଜୀଙ୍କ ଐତହିୟୁକ୍ ସର୍କି୍ତ 
ଓ ସଂରକି୍ତ କରିବା ପାଇ ଁଉଦୟୁମ

l	ରନତାଜ୍ରୀ ଦୁଇଭାଗ ବିଶଷି୍ ଏକ ବହ ିରଲଖଥିରିଲ; ରାହାର 
ନାମ ‘ଦି ଇଣି୍ଡଆନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ’ ବା ଭାରତ୍ରୀୟ ସଂଗ୍ରାମ । 

l	୧୯୪୧ ନରଭମ୍ବରରର ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାର ଫି୍ ଇଣି୍ଡଆ 
ରସଣ୍ଟର ଏବଂ ଆଜାଦହନ୍ି୍ଦ  ରରଡିଓ ପ୍ରତିଷା୍ କରିଥରିଲ। 
ଏହା ମଧ୍ୟ ବଲଥିନରର ଫି୍ ଇଣି୍ଡଆ ରରଡିଓ ନାମରର 
ପରିଚିିତ ଥଲିା ।

l	ଇରତହାଦ୍  (ଐକୟି), ଇତ୍ ମଦ (ବିଶ୍ୱାସ) ଏବଂ କୁବ୍ଷାନି 
(ତୟିାଗ) ଆଜାଦହନ୍ି୍ଦ  ଆରନ୍ଦାଳନର ଲକ୍ୟି ଥଲିା । 

ଇରତହାଦ୍ , ଇତ୍ ମଦ୍  ଓ କୁବ୍ଷାନି
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କରିଥରିଲ। ଏହି ସରକାରର ରସ ଥରିଲ ପ୍ରଥମ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତିରକ୍ାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରବୈରଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ। 
ରଲଫଟନାଣ୍ଟ କରର୍୍ଷଲ ଏ.ସି. ଚାଟାଜ୍ଷ୍ରୀ ଅଥ୍ଷମନ୍ତ୍ରୀ, 
ଏ.ଏସ ୍. ଆୟାରଙୁ୍କ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ 
ଦିଆରାଇଥବିାରବରଳ ସରକାରର ସରବ୍ଷାଚ୍ଚ 
ପରାମଶ୍ଷଦାତା ନିରକୁ୍ ରହାଇଥରିଲ  ରାସବିହାର୍ରୀ 
ରବାର । ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରକୁ ରସହି ସମୟରର 
୯ଟି ରଦଶ ସ୍ୱ୍ରୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥରିଲ । ୧୯୪୩ 
ଅର ଟ୍ାବର ୨୩ରର ଜାପାନ ପ୍ରଥମ ରଦଶଭାରବ 
ଆଜାଦହିନ୍୍ଦ  ସରକାରକୁ ସ୍ୱ୍ରୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥଲିା। 
ଏହା ପରର ଜମ୍ଷାନ୍ରୀ, ଫିଲିପାଇନ ୍ସ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ,  
ମାଞ୍ଚରିୁଆ ଓ ରକ୍ରାଏସିଆ ପକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସରକାରକୁ 
ସ୍ୱ୍ରୀକୃତି ଦିଆରାଇଥଲିା । ଜାପାନ ସହାୟତାରର 
ଆଜାଦହିନ୍୍ଦ  ସରକାର ବମ୍ଷା ବାଟ ରଦଇ ଭାରତର 
ଉର୍ର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳରର ପ୍ରରବଶ କରିବାକୁ ଏକ 
ରରାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଥଲିା ।  ରସରତରବରଳ ବମ୍ଷାର 
ରାଜଧାନ୍ରୀ ରରଙୁ୍ଗନକୁ ରନତାଜ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅସ୍ାୟ୍ରୀ 
ସରକାରର ସଦର କାର୍ଷୟିାଳୟ କରିଥରିଲ । ରରଙୁ୍ଗନ 
ରସରତରବରଳ ଜାପାନ ଅଧ୍ରୀନରର ରହିଥଲିା । 
୧୯୪୪ ମାଚ୍ଚ୍ଷ ୧୮ରର ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ 
ଆଜାଦହିନ୍୍ଦ  ରଫୌଜର ସଦସୟିମାରନ ଭାରତର ସ୍ରୀମା 
ଅତିକ୍ରମ କରି ରକାହିମାରର ପ୍ରରବଶ କରିଥରିଲ ।

୧୨୫ତମ ଜୟ୍୍ରୀ ପାଳନ ପାଇ ଁ
ବର୍ଷବୟିାପ୍ରୀ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ 
ରନତାଜ୍ରୀ ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ୧୨୫ତମ ଜୟ୍୍ରୀ ବର୍ଷବୟିାପ୍ରୀ 
ପାଳନ କରିବା ପାଇ ଁ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ର୍ରୀୟ କମିଟି 
ଗଠନ କରିଛ୍ି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର ଗଠତି ଏହ ିକମିଟିରର ବିରଶରଜ୍, ଐତିହାସିକ, 
ରଲଖକ ଓ ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରର ରଲାକ ସଦସୟି ଅଛ୍ି । 
ଏହାଛଡା ଆଜାଦ୍ ହନି୍ଦ ସହ ସଂପକୃ୍ ବିଶଷି୍ ବୟିକି୍ବିରଶରଙୁ୍କ 
ଏହ ିକମିଟିରର ରଖାରାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁୟାର୍ରୀ ୨୩ରୁ 
ରରଉ ଁ ବର୍ଷବୟିାପ୍ରୀ ରନତାଜ୍ରୀ ଜୟ୍୍ରୀ ପାଳନ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ ରହବ ରସଥରିର କ’ଣ ସବୁ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ ରହବି ତାହା 
ଏହ ି କମିଟି ଚୂଡା୍ କରିବ । ଏହ ି ଏକବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଦିଲ୍୍ରୀ 
ଏବଂ ରକାଲକାତାରର ମଧ୍ୟ ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ ଜୟ୍୍ରୀ ପାଳନ 
କରିବା ପାଇ ଁ ସ୍ାରକ ଉତ୍ବମାନ ଆରୟାଜତି ରହବ  । 
ଏହାଛଡା ରନତାଜ୍ରୀ ଓ ଆଜାଦହନ୍ି୍ଦ  ରଫୌଜ ସହ ସଂପୃ ୍କ୍ 
ରଦଶ ବିରଦଶର ଅନୟିାନୟି ସ୍ାନରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଷୟିକ୍ରମମାନ 
ଆରୟାଜତି ରହବାର ରରାଜନା ରହଛିି । ରକନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍ତୃି 
ସଚିବ ରାଘରବନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହଛି୍ି ରର ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ ୧୨୫ତମ 
ଜୟ୍୍ରୀ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ ପାଳନ ଅବସରରର ରକାଲକାତା ସି୍ତ 
ଭିର୍ଟାରିଆ ରମରମାରିଆଲରର ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ ଉପରର ଏକ 
ବିରାଟ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ୍ରୀ ଆରୟାଜତି ରହବ । ରସହଭିଳି ‘ଏକ 
ଭାରତ, ରଶ୍ଷ ୍ ଭାରତ’ ବିରୟ ଭିରି୍ରର ପଶି୍ମବଂଗରର 
ସାଂସ୍ତୃିକ କାର୍ଷୟିକ୍ରମମାନ ରହବାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆରାଇଛି ।

ରନତାଜ୍ରୀ ଜୟ୍୍ରୀ
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୬୦ ବର୍ଷ ପଥର ଥନତାଜୀଙ୍କ ନରିିଦ୍ ନେପିତ୍ର 
ସବ୍ଷସାଧାରଣଥର ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା

ରନତାଜ୍ରୀ ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ରହସୟିଜନକ ମତୁୃୟିର ଅନୁସନ୍ାନ 
କରିବା ପାଇ ଁ ଅତିକମ ୍ରର ୩ଟି କମିଟି ଗଠିତ ରହାଇଥଲିା । 

ରତରବ ରସ ସବୁ କମିଟିର ରିରପାଟ୍ଷ ସବ୍ଷସାଧାରଣରର ପ୍ରକାଶ ରହାଇ ନ 
ଥଲିା । ୨୦୧୪ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ କ୍ମତାକୁ ଆସିବା ପରର ଏ 
ଦିଗରର ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥରିଲ । ୨୦୧୫ ଅକ୍ ରଟବାର ୧୪ରର ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ 
ପରିବାରର ୩୫ ଜଣ ସଦସୟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ରଭଟିିଥରିଲ । ରସମାନଙୁ୍କ ରଭଟି 
ସାରିବା ପରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥରିଲ, ‘ରରଉ ଁ ରଦଶ ତାହାର ଇତିହାସକୁ 
ଭୁଲିରାଏ ରସ ରଦଶ ଇତିହାସ ସଷିୃ୍ କରିବାର ଶକି୍ ହରାଏ । ଇତିହାସର 
ଶ୍ୱାସରରାଧ କରିବାକୁ ମୁ ଁ ରକୌଣସି କାରଣ  ରଦଖନୁାହି ଁ । ରସଥପିାଇ ଁ
ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ ସଂପକ୍ଷରର ଥବିା ସମସ୍ ତଥୟିାବଳ୍ରୀକୁ ସବ୍ଷସାଧାରଣରର ପ୍ରକାଶ 
କରିବା ପାଇ ଁସରକାର ପ୍ରକି୍ରୟା ଆରମ୍ଭ କରିରବ ।’ ଏଥସିହିତ ପ୍ରଥମ ଦଫାରର 
ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ ସଂପକ୍ଷରର ଥବିା ୩୩ଟି ଫାଇଲକୁ ୨୦୧୫ ଡିରସମ୍ବର ୪ରର 
ଜାତ୍ରୀୟ ଅଭିରଲଖାଗାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥଲିା । ୨୦୧୬ ଜାନୁୟାର୍ରୀ 
୨୩ରର ରନତାଜ୍ରୀ ଜୟ୍୍ରୀ ଅବସରରର ୧୦୦ ଫାଇଲର ଡିଜିଟାଲ କପିକୁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉରନ ୍ମାଚନ କରିଥରିଲ । ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ ସଂପକ୍ଷରର ଥବିା ସମସ୍ 
ଫାଇଲକୁ  www.netajipapers.gov.in ମାଧ୍ୟମରର ରଦଖରିହବ  ।

ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଓ ଜାତୀୟ ପତାକା 
ଉପଥର ନଷି୍ପତି୍

ରବ୍ରୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ‘ଜନଗଣ ମନ’କୁ ଆଜାଦହନ୍ି୍ଦ  
ରଫୌଜର ଜାତ୍ରୀୟ ସଂଗ୍ରୀତ କରିବାକୁ ରନତାଜ୍ରୀ ନିଷ୍ପରି୍ 
ରନଇଥରିଲ । ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ ଏହ ିନିଷ୍ପରି୍କୁ ସ୍ୱାଧ୍ରୀନତା ପରର 
ଭାରତ ସରକାର ଅନୁରମାଦନ କରିଥରିଲ । 

ରସ ମଧ୍ୟ ସି୍ର କରିଥରିଲ ରର ଭାରତରର ଜୟହନ୍ି୍ଦ କୁ 
ସାଧାରଣ ଅଭିବାଦନର ସରମ୍ବାଧନଭାରବ ଗ୍ରହଣ କରାରିବ। 
ରସ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମ୍ରୀ ଓ ସମଥ୍ଷକମାନଙୁ୍କ ଜାତି, ଧମ୍ଷ ବର୍୍ଷ 

ନିବଥିରଶରରର ଜୟହନ୍ି୍ଦ  ମାଧ୍ୟମରର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବାକୁ 
ଉତ୍ାହତି କରିଥରିଲ । ଆବିଦ ହସନ୍  ରିଏ  କି ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କର 
ବୟିକି୍ଗତ ସଚିବ ଓ ଦ ୍ିଭାର୍ରୀ ଥରିଲ; ରସ ଏହ ି ଜୟହନ୍ି୍ଦ ର 
ସ୍ରଷ୍ା ଥରିଲ । ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ାବ ରନତାଜ୍ରୀଙ୍କ ମନକୁ ରବଶ ୍ 
ପାଇଥଲିା ଏବଂ ପରବର୍୍ଷ୍ରୀ ସମୟରର ଆଜାଦହନି୍ଦ ରଫୌଜର 
ସଦସୟିମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହା ସାଧାରଣ ଅଭିବାଦନ ଶବ୍ 
ପାଲଟିଥଲିା । ରସହଭିଳି ଆଜାଦହନି୍ଦ ସରକାର ରଗୈରିକ, 
ସବୁଜ ଓ ରଶ୍ୱତ ରଙ୍ଗର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ରାହା ଏକଦା 
ଭାରତ୍ରୀୟ ଜାତ୍ରୀୟ କଂରଗ୍ରସର ଧ୍ୱଜା ଥଲିା; ରନତାଜ୍ରୀ ତାହାକୁ 
ଆଜାଦହନ୍ି୍ଦ  ସରକାରର ଜାତ୍ରୀୟ ପତାକା କରିଥରିଲ ।  

l	ରନତାଜ୍ରୀ ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ଉପରର 
ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଲାଲକିଲ୍ାଠାରର 
ସ୍ାପନ କରାରାଇଛି । ଏହାଛଡା ସରକାର 
ରକାଲକାତାରର ଏଭଳି ଏକ ମୟୁିଜୟିମ ପ୍ରତିଷା୍ 
କରିବାକୁ ରରାଜନା କରୁଛ୍ି ।

l	୨୦୧୮ରର ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିରକାବରର ୩ଟି 
ଦ୍୍ରୀପର ପନୁଃ ନାମକରଣ କରାରାଇଥଲିା । 
ରସ ୍ ଦ୍୍ରୀପର ନାମ ବଦଳାଇ ଏହାକୁ ରନତାଜ୍ରୀ 
ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାର ଦ୍୍ରୀପ କରାରାଇଛି । 
ରସହିଭଳି ରନଲ୍  ଦ୍୍ରୀପର ନାମ ସହିଦ ଦ୍୍ରୀପ 
ଏବଂ ହାଭ୍ ଲକ ଦ୍୍ରୀପର ନାମ ସ୍ୱରାଜ ଦ୍୍ରୀପ 
ରଖାରାଇଛି ।

l ୨୦୧୮ରର ସରକାର ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାର 
ଆପଦା ପ୍ରବନ୍ନ ପରୁସ୍ାର ନାମରର ଏକ 
ପରୁସ୍ାର ରଘାରଣା କରିଛ୍ି । ବିପର୍ଷୟିୟ 
ପରିଚାଳନା ରକ୍ତ୍ରରର ଉରଲ୍ଖନ୍ରୀୟ ଓ 
ପ୍ରଶଂସାରରାଗୟି କାର୍ଷୟି କରିଥବିା ବୟିକି୍ 
ବିରଶରଙୁ୍କ ଏହି ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନର 
ବୟିବସ୍ା ରହାଇଛି ।
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ଶତବାରଥିକ ପାଳନଉଚ୍ଚଶକି୍ା

ଥରଦରାବ
ରହତି ବକିାଶ

୫୦ ଥକାଟି ଥଲାକଙ୍୍କ ୫ 
ଲକ୍ ଟଙ୍କା ପର୍ଷୟୁନ୍ ମକ୍୍ 
ଚକିତି୍ା ସବ୍ଧିା ମିଳିଛି

ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଶକି୍ା ଓ ବକିାଶ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ ଅଭିରାନରର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଇ ମର୍ଷୟିାଦାଜନକ 
ରକନ୍ଦ୍ର୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦୟିାଳୟ ଅଲିଗଡ଼ ମସୁଲିମ ୟୁନିଭସଥିଟି ଓ 
ବିଶ୍ୱଭାରତ୍ରୀ ୟୁନିଭସଥିଟିର ବିଦୟିାଥ୍ଷ୍ରୀଙୁ୍କ ଉତ୍ାହତି କରିଛ୍ି ।

ବର୍୍ଷମାନ ରଦଶ ରରଉ ଁରାସ୍ାରର ଆରଗଇ ଚାଲିଛି ରସ ମାଗ୍ଷରର ପ୍ରରତୟିକ 
ନାଗରିକ ନିଜ ନିଜର ସାମ ୍ବିଧାନିକ ଅଧକିାର ରଘନି ଦୃଢ ନିଶି୍ତ । ନିଜର 
ଧମ୍ଷକୁ ରନଇ ରକହି ପଛରର ପଡ଼ିରିବାର ଅବକାଶ ନାହି ଁ ଏବଂ ଏହା 

ରହଉଛି ସବ୍ କା ସାଥ, ସବ୍ କା ବିକାଶ ଓ ସବ୍ କା ବିଶ୍ୱାସ ଶପଥର ଭିରି୍ । ଭାରତ 
ଏକ ପର୍ଷୟିାୟ ଆଡକୁ ମହୁାଇଁଛି, ରରଉଠଁି ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ ଗଠନରର ଏହ ି
ବିଚାର ପ୍ରକି୍ରୟା ଅଗ୍ରାଧକିାର ପାଇଛି । ନିକଟରର ଦୁଇ ସମ୍ାନଜନକ ରକନ୍ଦ୍ର୍ରୀୟ 
ବିଶ୍ୱବିଦୟିାଳୟ ଅଲିଗଡ ମସୁଲିମ ୟୁନିଭସଥିଟି (ଏଏମ ୍ୟୁ) ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭାରତ୍ରୀ 
ୟୁନିଭସଥିଟିର ଶକି୍ାଥ୍ଷ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ ରବାଧନ ରଦବା ଅବସରରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମତ ଉପସ୍ାପନ କରିଛ୍ି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛ୍ି, ‘ଏରବ 
ରଦଶ ରରଉ ଁମାଗ୍ଷରର ଗତି କରୁଛି, ରସଥରିର ରଦଶର ପ୍ରରତୟିକ ନାଗରିକ ବିନା 
ବାଛବିଚାରରର ବିକାଶର ସଫୁଳ ପାଇପାରିରବ । ଏରବ ରଦଶ ରରଉ ଁପଥରର 
ରାଉଛି ରସଥରିର ପ୍ରରତୟିକ ନାଗରିକ ନିଜର ସମସ୍ ସାମ ୍ବିଧାନିକ ଅଧକିାର 
ପାଇବାକୁ ଏବଂ ନିଜର ଭବିରୟିତ ରନଇ ଦୃଢ ନିଶି୍ତ । ରଦଶର ଏହି ବିକାଶ 
ରାତ୍ରାରର ରକୌଣସି ବୟିକି୍ ନିଜର ଧମ୍ଷ ଆଧାରରର ପଛରର ପଡିରିରବ ନାହି ଁ । 
ପ୍ରରତୟିକ  ନାଗରିକ ସମାନ ସବିୁଧା ସରୁରାଗ ପାଇ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସବିୁଧା 

୪୦ ଥକାଟିର୍ 
ଅଧକି ଗରିବ 
ଥଲାକଙ୍କର 

ବୟୁାଙ୍୍କ  ଆକାଉଣ୍ଟ 
ଥଖାଲାରାଇଛି

୨ ଥକାଟିର୍ ଅଧକି 
ଗରିବ ଥଲାକ 

ପକ୍ାଘର ପାଇଛନ୍ି

୮ ଥକାଟିର୍ ଅଧକି 
ମହଳିାଙ୍୍କ ଏଲ୍ ପିଜ ି

ସଂଥରାଗ ଦଆିରାଇଛି

କଥରାନା ମହାମାରୀ ସମୟଥର 
୮୦ ଥକାଟି ଥଦଶବାସୀ ମାଗଣାଥର 

ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ି
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ମହମ୍�ାନ ଆଙ୍୍ଗ ଥଲା ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଥଲଜର୍ ଏଏମ ୍ୟ୍

ପାଇରବ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରିରବ ।
ସବ୍ କା ସାଥ, ସବ୍ କା ବିକାଶ, ସବ୍ କା ବିଶ୍ୱାସ ଏହାର ଭିରି୍। 
ଏହ ି ସଂକଳ୍ପ ରଦଶର ଉରଦେଶୟି ଓ ନ୍ରୀତିରର ପ୍ରତିଫଳିତ। 
ଆଜ ି ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ରଦଶ ରରଉ ଁ ରରାଜନା ତିଆରି 
କରୁଛି ରସ ସବୁ ଧମ୍ଷ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନିବଥିରଶରରର ସମସ୍ଙ୍କ 
ପାଖରର ପହଞ୍ଚଛିୁ ।’ ଭାରତର ସମଦୃ୍ଧ ରଶୈକି୍କ ଐତିହୟି 
ବିଶ୍ୱଭାରତ୍ରୀ, ବିଏଚ୍ ୟୁ, ଏଏମ ୍ୟୁ, ମହ୍ରୀଶରୂ ବିଶ୍ୱବିଦୟିାଳୟ,  
ଦିଲ୍୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦୟିାଳୟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍୍ରୀ କାଶ୍ରୀ ବିଦୟିାପ୍ରୀଠ ଏବଂ 
ଗଜୁରାଟ ବିଦୟିାପ୍ରୀଠ ଆଦି ବିଶ୍ୱବିଦୟିାଳୟରର ପ୍ରତିଫଳିତ 
ରହଉଛି । ରଦଶ ରରରତରବରଳ ରବୌଦି୍ଧକ ଅଭିବୃଦି୍ଧର 

ନୂଆ ରଗୁ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ରହଉଥଲିା ରସହ ି ସମୟରର 
ଭାରତରର ଏସବୁ ଶକି୍ାନୁଷା୍ନ ପ୍ରତିଷା୍ କରାରାଇଥଲିା । 
ରସହ ିସମୟର ଆମ ପବୂ୍ଷସରୂ୍ରୀମାରନ ଏସବୁ ଶକି୍ାନୁଷା୍ନକୁ 
ଦୃଢଭାରବ ପ୍ରତିଷା୍ କରିଥରିଲ । ଭାରତ ରରରତରବରଳ ନୁୟି 
ଇଣି୍ଡଆ ଲକ୍ୟି ଆରଡ ଅଗ୍ରସର ରହଉଛି, ରସରତରବରଳ 
ଏସବୁ ଅନୁଷା୍ନର ଗରୁୁତ୍ୱ ଅଧକି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ରସହ ି
ସମୟରର ଏସବୁ ଶକି୍ାନୁଷା୍ନ ଭାରତ୍ରୀୟ ମକିୁ୍ ସଂଗ୍ରାମକୁ 
ଅତୟିାବଶୟିକ ରବୌଦି୍ଧକ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରରାଗାଇଥରିଲ । 
ରସହଭିଳି ଏସବୁ ଶକି୍ାନୁଷା୍ନ ଏରବ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ 
ସାକାର କରିବାରର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିରବ ।

୧୮୮୭ ମସିହାରର ସାର୍  ସରୟଦ ଅହମ୍ଦ ଖା ଁଏଏମ ୍ୟୁ ପ୍ରତିଷା୍ କରିଥରିଲ । ପବୂ୍ଷରୁ ଏହ ିଶକି୍ାନୁଷା୍ନର ନାମ ଥଲିା ମହମ୍ଡାନ 
ଆଙ୍୍ଗ ରଲା ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କରଲଜ । ଅଲିଗଡ ମସୁଲିମ ୟୁନିଭସଥିଟି ଆଇନ ଅନୁସାରର ୧୯୨୦ରର ଏହା ବିଶ୍ୱବିଦୟିାଳୟ ମାନୟିତା ପାଇଲା 
ଏବଂ ସଂରକ୍ପରର ଏଏମ ୍ୟୁ ନାମରର ପରିଚିତ ରହଲା । ଏହ ିବିଶ୍ୱବିଦୟିାଳୟର ୩ଟି ଶାଖା ରହଛିି  । ରସଗଡିୁକ ରହଲା ରକରଳର 
ମାଲ୍ାପରୁମ ୍୍ , ପଶି୍ମବଙ୍ଗର ମଶୁଥିଦାବାଦ ଏବଂ ବିହାରର କିରନଗଞ୍ଜ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୨୦ ଡିରସମ୍ବର ୨୨ରର ଏହ ିବିଶ୍ୱବିଦୟିାଳୟର 
ଶତବାରଥିକ ଉତ୍ବ ପାଳନ ଅବସରରର ଏକ ସ୍ାରକ ଡାକଟିକଟ ଉରନ ୍ମାଚନ କରିଥରିଲ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ରାରଣର ମଖ୍ୟୁାଂଶ
n  ଆରମ ରରରତରବରଳ ନୂଆ ଭାରତର ଲକ୍ୟି ବିରୟରର 

ଆରଲାଚନା କରୁ ରସରତରବରଳ ଏଥରିର ରଦଶର ବିକାଶ 
ହି ଁ ଅଗ୍ରାଧକିାର ପାଏ । ଅତଏବ ରସଥରିର ସମାଜ ଓ 
ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶକୁ ରାଜରନୈତିକ ଦୃଷି୍ରୁ ରଦଖବିା ଅନୁଚିତ । 

n  ଏରବ ରଦଶ ରରଉ ଁ ପଥରର ଗତି କରୁଛି ରସଥରିର 
ବିନା ବାଛବିଚାରରର ସବୁ ନାଗରିକ ବିକାଶର ଲାଭ 
ପାଇବାକୁ ହକ୍ ଦାର । 

n  ମସୁଲମାନ କନୟିାମାନଙ୍କ ଶକି୍ା ଓ ରସମାନଙ୍କ 
ସଶକି୍କରଣ ପ୍ରତି ସରକାର ବିରଶର ଧ୍ୟାନ ରଦଉଛ୍ି । 
ଗତ ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରାୟ ୧ ରକାଟି ମସୁଲମାନ ଝଅିଙୁ୍କ 
ସରକାର ବୃରି୍ ରରାଗାଇ ରଦଇଛ୍ି ।

n  ଏକଦା ସମୟ ଥଲିା ରରରତରବରଳ ମସୁଲମାନ 
କନୟିାମାରନ ମଝରିର ବହୁ ସଂଖୟିାରର ପାଠ ଛାଡୁଥରିଲ । 
ଏହ ିଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିବା ଘଟଣା ୭୦ ଶତାଂଶରୁ ଅଧକି 
ଥଲିା । ରଶୌଚାଳୟ ନ ଥବିାରୁ ରସମାରନ ମଖୁୟିତଃ ପାଠ 
ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହଉଥରିଲ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ ରହବା ପରର ଗାଗଁଡିୁକରର ମଧ୍ୟ ରଶୌଚାଳୟ ନିମଥିତ 
ରହଲା । ଏହା ଫଳରର ଏରବ ଏହ ିଝଅିମାନଙ୍କର ଅଧାରୁ 
ପାଠ ଛାଡିବା ହାର ହ୍ାସ ପାଇ ୩୦ ଶତାଂଶରର ପହଞ୍ଚଛିି । 

n  ତିନି ତଲାକ୍  ଭଳି କୁପ୍ରଥାର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଭାରତରର 
ଏକ ଆଧନିୁକ ମସୁଲମାନ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇ ଁଉଦୟିମ 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛି ।

ବଶି୍ରାରତୀ ବଶି୍ବଦିୟୁାଳୟ: ଶକି୍ାର ପ୍ରତଷି୍ିତ ଅନ୍ଷା୍ନ
ବିଶ୍ୱଭାରତ୍ରୀ ଭାରତର ସବ୍ଷପରୁାତନ ରକନ୍ଦ୍ର୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦୟିାଳୟ । ୧୯୨୧ ମସିହାରର 
ଏହା ଗରୁୁରଦବ ରବ୍ରୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରତିଷା୍ କରାରାଇଥଲିା। ୧୯୫୧ 
ରମ ମାସରର ଏହାକୁ ରକନ୍ଦ୍ର୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦୟିାଳୟ ଓ ଜାତ୍ରୀୟ ଗରୁୁତ ୍ବହନକାର୍ରୀ 
ପ୍ରତିଷା୍ନଭାରବ ସଂସଦରର ଅନୁରମାଦିତ ଏକ ଆଇନ ଜରିଆରର ରଘାରଣା 
କରାରାଇଥଲିା । ୨୦୨୦ ଡିରସମ୍ବର ୨୪ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସି୍ତିରର ଏହାର 
ଶତବାରଥିକ ଉତ୍ବ ପାଳନ କରାରାଇଥଲିା ।
n  ବିଶ୍ୱଭାରତ୍ରୀର ଏକଶହ ବର୍ଷର ରାତ୍ରା ରବଶ ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ । ଗରୁୁରଦବଙ୍କ 

ବିଚାର, ଆଦଶ୍ଷ, ଲକ୍ୟି ଏବଂ ଭାରତମାତା ପାଇ ଁକଠନି ଶ୍ମର ଏହା 
ଏକ ମରୂ୍ଥିମ୍ ପ୍ରତ୍ରୀକ ।

n  ବିଶ୍ୱଭାରତ୍ରୀ ପାଇ ଁ ଗରୁୁରଦବ ରରଉ ଁ ଲକ୍ୟି ରଖଥିରିଲ ତାହା ମଧ୍ୟ 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତର ସାରକଥା ।

n  ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ ଅଭିରାନର ମାଗ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାରତର କଲୟିାଣ ସହତି 
ବିଶ୍ୱ କଲୟିାଣ ଆରଡ ଅଗ୍ରସର ।

n  ବିଶ୍ୱଭାରତ୍ରୀରୁ ନିସତୃ ବାର୍୍ଷାକୁ ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରର ପ୍ରସାରିତ 
କରୁଛି । ଆ୍ଜ୍ଷାତିକ ରସୌରରମଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରର ପରିରବଶ ସରୁକ୍ା 
ପାଇ ଁଭାରତ ଏରବ ବିଶ୍ୱର ରନତୃତ୍ୱ ରନଉଛି । 

n  ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ବୃହତ୍  ରଦଶ; ରାହା ପୟିାରିସ ଚୁକି୍ ଅନୁସାରର 
ପରିରବଶଗତ ଲକ୍ୟି ହାସଲ ପାଇ ଁଉପରକୁ୍ ମାଗ୍ଷରର ଗତି କରୁଛି । 

n  ଗରୁୁରଦବଙ୍କ ଲକ୍ୟି ଅନୁସାରର ରାହା ଭାରତରର ରଶ୍ଷ ୍ତାହା ବିଶ୍ୱ 
କଲୟିାଣରର ନିରୟାଜତି ରହବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରର ରାହାସବୁ 
ଉର୍ମ କଥା ରହଛିି ଭାରତ ରସଥରୁି ଶଖିବିା ବାଞ୍ଛନ୍ରୀୟ ।

n  ନୂଆ ଜାତ୍ରୀୟ ଶକି୍ାନ୍ରୀତି ମାଧ୍ୟମରର ଭାରତ ଏହ ି ଲକ୍ୟି ହାସଲ 
କରିବାକୁ ରଚଷ୍ା କରୁଛି । ବିଶ୍ୱଭାରତ୍ରୀ ଜାତ୍ରୀୟ ଶକି୍ାନ୍ରୀତିକୁ 
କାର୍ଷୟିକାର୍ରୀ କରିବା ପାଇ ଁଏକ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ।
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ରବାରଡା ରାଜନିାମାରାଷ୍ଟ୍ର

୨୦୨୦ ଜାନୁଆର୍ରୀ ମାସରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆସାମ ସରକାର 
ଏବଂ ରବାରଡା ପ୍ରତିନିଧମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଏକ ଐତିହାସିକ 
ରାଜନିାମା ସ୍ୱାକ୍ରିତ ରହବା ପରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 

ରମାଦ୍ରୀ କହଥିରିଲ, ‘ଉର୍ର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳ, ଜମ ୁକଶ୍ମ୍ରୀର ରହଉ କିମ ୍ବା ନକ୍ସଲ 
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ; ରରଉମଁାରନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ହଂିସାରର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ୍ି 
ମୁ ଁରସମାନଙୁ୍କ ଅନୁରରାଧ କରୁଛି ରସମାରନ ରବାରଡା ରବୁକଙ୍କଠାରୁ 
ରପ୍ରରଣା ସଂଗ୍ରହ କରି ଜାତ୍ରୀୟ ମଖୁୟିରସ୍ରାତରର ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । 
ଜାତ୍ରୀୟ ମଖୁୟିଧାରାକୁ ରଫରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ରୀବନକୁ ଉପରଭାଗ 
କରନ୍ତୁ ।’ ଏହ ି ଶବ୍ଗଡିୁକର ପ୍ରଭାବ ରବାରଡା ରାଜନିାମାର 
କାର୍ଷୟିକାରିତାରର ପ୍ରତିଫଳିତ ରହାଇଛି ଓ ଉର୍ର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳରର 
ରରଉ ଁଅସି୍ରତା ଓ ସନ୍ତାସବାଦ୍ରୀ କାର୍ଷୟି ଚାଲିଥଲିା ତାହା ଧରିର ଧରିର 

ହ୍ାସ ପାଇବାରର ଲାଗିଛି ।
ବିଗତ ୨୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ତୃତ୍ରୀୟ ଥର ପାଇ ଁ ରବାରଡା 

ପ୍ରତିନିଧମିାନଙ୍କ ସହ ସରକାର ଏକ ରାଜନିାମାରର ସ୍ୱାକ୍ର କରିଛ୍ି। 
୧୯୯୩ରୁ ଏରାବତ୍  ଏହ ି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ଉଦୟିମ 
ଜାରି ରହଥିଲିା । ଏହା ପବୂ୍ଷରୁ ୧୯୯୩ ଓ ୨୦୦୩ରର ଦୁଇଥର 
ରାଜନିାମା ସ୍ୱାକ୍ରିତ ରହାଇଥରିଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରରତୟିକ ଥର କିଛି ନା 
କିଛି ଦାବି ପରୂଣ ରନଇ ବାଟ ବାହାରିପାରି ନ ଥଲିା । ଏରବ ରରଉ ଁ
ସଦୟିତମ ରାଜନିାମା ସ୍ୱାକ୍ରିତ ରହାଇଛି ରସଥରିର ରବାରଡାଲୟିାଣ୍ଡ 
ଆରନ୍ଦାଳନକାର୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ସମସ୍ ଦାବିର ସମାଧାନ ସତୂ୍ର 

ରହଛିି । ଏହ ି ଚୁକି୍ନାମାରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆସାମ ସରକାର, 
ରବାରଡାଲୟିାଣ୍ଡ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିରଦ, ମିଳିତ ରବାରଡା ପିପଲ୍ୁ  ସଂଗଠନ, 
ରବାରଡା ଜାତ୍ରୀୟ ଗଣତାନି୍ତକ ସାମଖୁୟି, ରବାରଡା ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର 
ପ୍ରତିନିଧମିାରନ ସ୍ୱାକ୍ର କରିଛ୍ି । ଏହ ି ରାଜନିାମାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଛି୍ି ରର ୫୦ ବର୍ଷର ଅରପକ୍ା ପରର ଆମର 
ରବାରଡା ବନୁ୍ମାନଙ୍କ ସହତି ରହାଇଥବିା ଚୁକି୍ନାମା ଦ୍ାରା ଏକ ନୂଆ 
ଅଧ୍ୟାୟର ଅୟମାରମ୍ଭ ରହଲା। ଏହା ଆସାମର ଏକତାକୁ ଦୃଢ୍ରୀଭୂତ 
କରିବ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ତ୍ୱରାନ ୍ବତି କରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିରୟିତ 
ଆଣବି ।’ ଅତ୍ରୀତରର ୧୯୯୩ ଓ ୨୦୦୩ ରରଉ ଁରାଜନିାମା ସ୍ୱାକ୍ରିତ 
ରହାଇଥଲିା ରସ ରନଇ ରକରତକ ରବାରଡା ସଂଗଠନ ସନ୍ତୁଷ୍ ନ 
ରହବାରୁ ରସ ଅଞ୍ଚଳରର ଅସି୍ରତା ଲାଗି ରହଥିଲିା । ରବାରଡା ପକ୍ 

ନିର୍ରଭାରବ ଅଧକି କ୍ମତା ଚାହୁଥଁରିଲ । ରଶରରର 
ଏକ ଚୂଡା୍ ଏବଂ ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗ୍ରହଣରରାଗୟି ପନ୍ା 
ବାହାର କରାରାଇ ତଦନୁସାରର ଚୁକି୍ ସ୍ୱାକ୍ରିତ ରହାଇଛି। 
ଏହ ି ରାଜନିାମା ଫଳରର ପ୍ରାୟ ୧୬୧୫ ସଶସ୍ତ୍ର ରବାରଡା 
ବିରଦ୍ାହ୍ରୀ ହଂିସା ଓ ଅସ୍ତ୍ର ପରିହାର କରି ମଖୁୟିଧାରାରର 
ସାମିଲ ରହାଇଛ୍ି । ରବାରଡା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ ୧୫୦୦ 
ରକାଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ବିକାଶ ପୟିାରକଜ ୩ ବର୍ଷ 
ପାଇ ଁରଘାରଣା କରାରାଇଛି । ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହ ିଅଥ୍ଷ 
ରରାଗାଇରଦରବ। ରବାରଡା ଅଞ୍ଚଳରର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ 
କାର୍ଷୟିରର ଏହ ିଅଥ୍ଷ ଖଚ୍ଚ୍ଷ ରହବ ।
ରବାରଡା ଚୁକି୍ କ’ଣ

୧୯୭୨ରର ଅଖଳି ରବାରଡା ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବା 
ଏବିଏସ ୍ୟୁ  ରବାରଡା ଭାରାଭାର୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରନଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ରବାରଡା ରାଜୟି ଦାବିରର ଆରନ୍ଦାଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥଲିା। 
ରସହଭିଳି ୧୯୭୪ରର ଆସାମର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରର 
ବସବାସ କରୁଥବିା ଆଦିବାସ୍ରୀମାରନ ଏକ ପରିରଦ ଗଠନ 
କରି ରବାରଡାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ରାଜୟି ଦାବି 

କରିଥରିଲ। ଏହ ି ଦୁଇ ସଂଗଠନ ଅତ୍ରୀତରର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରର 
ବନ୍ଦପାଳନ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଆଦି ଆରୟାଜନ କରିବା ସହ ନାନାପ୍ରକାର 
ହଂିସାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭିଆଉଥରିଲ । ୧୯୯୧ ପରର ହଂିସାକାଣ୍ଡ ଓ 
ସନ୍ତାସବାଦ ବଢିଥଲିା ଏବଂ ଏଥରିର ଅରନକ ରଲାକ ମତୃାହତ 
ରହାଇଥରିଲ । ପଲିୁସ ଓ ସରୁକ୍ାବାହନି୍ରୀର କାର୍ଷୟିାନୁଷା୍ନରର କିଛି 
ଆରନ୍ଦାଳନକାର୍ରୀ ଓ ରବାରଡା ସଂଗଠନର ସଦସୟି ଏବଂ ସାଧାରଣ 
ରଲାକ ମଧ୍ୟ ନିହତ ରହାଇଥରିଲ । ଏହାପରର ଆରନ୍ଦାଳନରତ ପକ୍ 
ଆସାମ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସମସୟିାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ
ରାଜନିାମା ସ୍ୱାକ୍ରିତ ରହାଇଥଲିା । 

ଏକ ସଥ୍ନଲି 
ରବରିୟୁତର 

ଅଗ୍ରଦୂତ

 ବର୍ଷର ପରୁୁଣା 
ରବାରଡା 
ସଂକଟର 

ଅବସାନ ସହତି 
ଏହ ିସମସୟିାର 

ସ୍ାୟ୍ରୀ 
ସମାଧାନର 

ବାଟ ଫିଟିଛି । 
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50
ରବାରଡା ପ୍ରତିନିଧମିାରନ ଭାରତ ଓ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ 
ସହ ଏହି ଐତିହାସିକ ରାଜିନାମାରର ୨୦୨୦ 
ଜାନୁୟାର୍ରୀରର ସ୍ୱାକ୍ର କରିଛ୍ି । ଏହି ଚୁକି୍ ସ୍ୱାକ୍ର 
ପବୂ୍ଷରୁ ବୁଝାମଣାକ୍ରରମ ରବାରଡାଲୟିାଣ୍ଡ ରଟରିରଟାରିଆଲ 
କାଉନସିଲର ନାମ ବଦଳାରାଇ ରବାରଡାଲୟିାଣ୍ଡ 
ରଟରିରଟାରିଆଲ ରିଜିଅନ ରଖାରାଇଛି। ଏହା ଫଳରର 
ରବାରଡାଲୟିାଣ୍ଡ ରଟରିରଟାରିଆଲ ରିଜିଅନକୁ ଅଧକି 
କ୍ମତା ମିଳିଛି । ରାଜନିାମା ଫଳରର ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ଜଲିାରର 
ରବାରଡା ଭାରାଭାର୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଥବିା ଆସନ ସଂଖୟିାକୁ 
ବଢାରାଇଛି । ଏହା ଫଳରର ଏହ ି ଆସନ ସଂଖୟିା 
୪୦ରୁ ୬୦ରର ପହଞ୍ଚଛିି । ୨୦୨୦ ଜାନୁୟାର୍ରୀ ୩୦ରର 
୧୬୧୫ ସଶସ୍ତ୍ର ରବାରଡା କରଠାରପନ୍୍ରୀ ଆତ୍ମସମପ୍ଷଣ 
କରିଥରିଲ । ରସହଭିଳି ରବାରଡା ଆରନ୍ଦାଳନ ରରାଗୁ ଁ
ସଷୃ୍ ହଂିସାକାଣ୍ଡରର ରରଉମଁାରନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥରିଲ 
ରସମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇ ଁକ୍ତିପରୂଣ ରରାଗାଇ ରଦବାକୁ 
ମଧ୍ୟ ରଘାରଣା କରାରାଇଛି ।

ବଗିତ ୨୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଥର ଏହା ତୃତୀୟ ରାଜନିାମା; ଏେସିହତି ଆଉ ଥକୌଣସି ଦାବ ିବାକ ିରହଲିା ନାହି ଁ



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ୨୦୧୫ ଅଗଷ୍ 
୧୫ରର ଲାଲକିଲ୍ାର ପ୍ରାଚ୍ରୀର ଉପରୁ ରରରତରବରଳ 
ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଅଭିରାନ ରଘାରଣା କରଲ 

ରସରତରବରଳ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଏହାକୁ ସମଥ୍ଷନ ଜଣାଇଥଲିା । 
୨୦୨୦ ଜାନୁୟାର୍ରୀ ୧୬ରର ଏହି ଅଭିରାନ ଆରମ୍ଭ ରହବାର ୪ 
ବର୍ଷ ପରର ଭାରତରର ଏରବ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧକି ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ 
ସ୍ାପନ ରହାଇଛି । ଏଥସିହିତ ଭାରତ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ସଂସ୍ତିୃରର 
ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣ୍ରୀ ରଦଶଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ ରହାଇପାରିଛି । 
ଏହି ରରାଜନା ଦ୍ାରା ରବୁ ଉରଦୟିାଗ୍ରୀମାରନ ଭବିରୟିତର 
ବୟିବସାୟ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତ ରହବା ସହିତ ବିପଳୁ କମ୍ଷନିରକିୁ୍ର 
ସରୁରାଗ ସଷିୃ୍ ରହାଇଛି ।

ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ରରାଜନା ରଘାରଣା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
କହିଥରିଲ, ‘ଆମକୁ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ରକ୍ତ୍ରରର ଭାରତକୁ ୧ ନମ୍ବର 
କରିବାକୁ ପଡିବ । ନରବାରଦୟିାଗ୍ରୀଙୁ୍କ ସହଜରର ବୟିାଙ୍କ ଋଣ 
ରରାଗାଇ ଦିଆରିବ । ରଦଶର ୧.୨୫ ଲକ୍ ବୟିାଙ୍କ ଶାଖା 
ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ ରରାଜନା କରିରବ । ରରଉ ଁ
ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ରରରତ ଅଧକି ନିରକିୁ୍ ସଷିୃ୍ କରିବ ତାହାକୁ 
ରସରତ ଅଧକି ସହାୟତା ରରାଗାଇ ଦିଆରିବ ।’ 
ଏହି ଫ୍ାଗ ୍ସିପ ୍ ରରାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ସରକାର 
ଶଳି୍ପାୟନ ଓ ବାଣଜିୟି ବୟିବସାୟ ରକ୍ତ୍ରରର ଏକ 
ଦୃଢ ପରିରବଶ ସଷିୃ୍ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ୍ରୀ । 
ଏହାସହିତ ଏ ରକ୍ତ୍ରରର ନବସଜୃନକୁ 
ଉତ୍ାହିତ କରିବାକୁ ସରକାର 
ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ରଦଉଛ୍ି। 
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ଉଦୀୟମାନ 
ଉଥଦୟୁାଗୀଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଇଣି୍ଆଭଟାରତସରକଟାରଙ୍କଏକସବୁଠୁସଫଳଯ�ଟାଜନଟା।
ଏହଟାରକଟା�୍ଟ୍ୟଯବଶ୍ଉଯଲେଖଯ�ଟାଗ୍ୟଯହଟାଇଛି।ଏଥଯିର୫୦
ହଜଟାରରୁଅଧକିଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ୍ଟାପନକରଟା�ଟାଇଲକ୍ଷଲକ୍ଷସଷିୃ୍
କରଟା�ଟାଇଛି।ଏହଟାମଧ୍ୟଯେଶରଅଥ୍ଟବ୍ୟବସ୍ଟାଯରଉନ୍ନତିଆଣିବଟାସହ
ଯଲଟାକଙ୍କଜୀବନଧଟାରଣମଟାନବୃଦି୍ଯରସହଟାୟକଯହଟାଇଛି।

ଭାରତର ପରିବର୍୍ଷନରର ମୁ ଁ
ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍, ରଟକ୍ ରନାଲଜ ିଓ 

ଇରନାରଭସନକୁ ସଫଳ ତଥା 
ଚିର୍ାକର୍ଷକ ଆୟୁଧଭାରବ ରଦଖଛିୁ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ

ପ୍ରମଖୁ ରରାଜନାଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍
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ରାରତୀୟ ଶଶିଙ୍୍କ ପାଇ ଁରାରତୀୟ ଆପ ୍

ଏହିସବୁ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ନିର୍ର ଆଥଥିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାର 
ବଜାୟ ରଖବିା ସହ ବୟିାପକ କମ୍ଷନିରକିୁ୍ ସଷିୃ୍ କରିରବ 
ରବାଲି ସରକାର ଆଶା ରଖଛି୍ି । ଭାରତକୁ ଚାକିରି 
ପ୍ରତୟିାଶ୍ରୀ ରଦଶ ପରିବରର୍୍ଷ ନିରକିୁ୍ ସଷିୃ୍କାର୍ରୀ ରଦଶରର 
ପରିଣତ କରିବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରରଉ ଁ ଲକ୍ୟି 
ରହିଛି ରସଥରିର ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧକିାର ଦିଆରାଇଛି । 
ଏଥପିାଇ ଁଏକ ଉତ୍ଗ୍ଷ୍ରୀକୃତ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଟିମ ୍ ଗଠନ 
କରାରାଇଛି ; ରାହା ଏହି କାର୍ଷୟିକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା 
କରୁଛି । ଡିପିଆଇଆଇଟି ଅଧ୍ରୀନରର ଏହି ଟିମ ୍ ରହିଛି । 
ରଦଶରର ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ସଂସ୍ତିୃର ଅଭିବୃଦି୍ଧ, ଏହାକୁ ବୟିବସାୟ 
ସହିତ ରରାଡିବା, ଏଥପିାଇ ଁଉପଲବ୍ ଧ ସରକାର୍ରୀ ସବିୁଧା 
ସରୁରାଗ ଉରଦୟିାଗ୍ରୀଙୁ୍କ ରରାଗାଇବା ଆଦି କାମ ଏହ ି
ଟିମ ୍ କରୁଛି । ରଦଶରର ଏକ ସାମଗି୍ରକ ଓ ଦୃଢ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ 
ପରିରବଶ ନିମ୍ଷାଣ ପାଇ ଁଏହି ଟିମ ୍ ନିର୍ର କାର୍ଷୟି କରୁଛି।

ଏରବ ରଦଶର ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ତ୍ରରର ଅରନକ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ 
ଗଢି ଉଠିଛି । ଆଇଟି ରସବା, ସ୍ୱାସ୍ୟିରସବା, ଜ୍ରୀବବିଜ୍ାନ, 
ଶକି୍ା, ରପସାଗତ ଓ ବୟିବସାୟିକ ରସବା, ଖାଦୟି 

ସଫଳ କାହାଣୀ

l	ରାହା ଏକ ପ୍ରାଇରଭଟ ଲିମିରଟଡ କଂପାନ୍ରୀ କିମ ୍ବା ପଞି୍ଜକୃତ 
ପାଟ୍ଷନରସିପ ଫାମ୍ଷ କିମ ୍ବା ଲିମିରଟଲ ଲାଇରବଲିଟି 
ପାଟ୍ଷନରସିପ ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆଭାରବ ପଞ୍ଜ୍ରୀକୃତ ରହାଇଥବି ।

l	ପଞ୍ଜ୍ରୀକରଣ ଦିନଠାରୁ ଏହା ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଷୟି୍ କାର୍ଷୟି 
କରିଥବି ।

l	ରାହାର ବାରଥିକ କାରବାର ପଞ୍ଜ୍ରୀକରଣ ଦିନଠାରୁ ୧୦୦ 
ରକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ରହାଇ ନ ଥବି ।

l	ରରଉସଁବୁ ସଂସ୍ା ଇରନାରଭସନ, ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ର୍ରୀର 
ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକି୍ରୟା ତଥା ରସବା ରକ୍ତ୍ରରର କାମ 
କରୁଥରିବ କିମ ୍ବା ରସହି ଉରଦୟିାଗର ନିରକିୁ୍ ସରୁରାଗ 
ଅଧକି ରହାଇଥବି। 

l	ରକୌଣସି ପ୍ରତିଷ ୍ିତ ସଂସ୍ା ବା ବୟିବସାୟର ବିଭାଜନ କରି 
ନୂଆକରି ଏହ ି ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଗଠନ କରାରାଇଥରିଲ ତାହାକୁ 
ସରକାର ମାନୟିତା ରଦରବନାହି ଁ। 

l	ରକବଳ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ରପାଟ୍ଷାଲରର ପଞି୍ଜକୃତ 
ରହାଇଗରଲ ଆପଣାଛାଏ ଁରକୌଣସି ସବିୁଧା ସଂପକୃ୍ ସଂସ୍ାକୁ 
ମିଳିବ ନାହି ଁ। ସ୍ୱତନ୍ତଭାରବ ସବିୁଧା ସରୁରାଗ ପାଇବା ପାଇ ଁ 
ରସହ ି ସଂସ୍ାକୁ ଡିପିଆଇଆଇଟି ପାଖରର ଆରବଦନ 
କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏଥରିର ରବୌଦି୍ଧକ ସ୍ୱତ୍ୱାଧକିାର ରସବା, 
ସରକାର୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ ନ୍ରୀତିରର ରିଆତି, ସହଜରର କଂପାନ୍ରୀ 
ବନ୍ଦ କରିବା ସବିୁଧା ଆଦି ରକବଳ ରବୈଧ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍କୁ ମିଳିବ।

କ’ଣ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ର ରଶ୍ଣ୍ରୀଭୁକ୍ ?

ମରନ ରଖବିାକୁ ପଡିବ

ଇନ୍ ଥରଷ୍ଟ 
ଇଣି୍ଆର 

ଏକ ଟ୍ିଟ ଅନ୍ସାଥର 
ପ୍ରାୟ ୨୬ଟି ଷ୍ଟାଟ୍ଷଅପ ୍କ୍ 
�ିପିଆଇଆଇଟି ଥଦୈନକି 
ସ୍ୱୀକୃତ ିପ୍ରଦାନ କର୍ଛ ି।

ଜାନ୍ଆରୀ 
୨୦୧୬ର୍ 

ଥଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟଥର 

୨୮୯୭୦
ଷ୍ଟାଟ୍ଷଅପ ୍କ୍ ସ୍ୱୀକୃତ ିପ୍ରଦାନ 

କରାରାଇଛ ି।

୩.୩ ଲକ୍ ନରିକି୍୍ ସଷିୃ୍ଟ ଥହାଇଛ ି
(୨୬୯୫୨ ଷ୍ଟାଟ୍ଷଅପ ୍ ଦ୍ାରା ପ୍ରଦତ୍ ତେୟୁାନ୍ସାଥର)

କୁଟୁକି: ରନେହ ଓ ଭରତଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥବିା 
କୁଟୁକି ଆପ ୍ ବାସ୍ବରର ରମଡ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆର ଏକ 
ଉଦାହରଣ । ଏହ ିଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ାରା ନିମଥିତ କୁଟୁକି 
ଆପ ୍ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରୁଥବିା ଭାରତ୍ରୀୟ ପିଲାଙ୍କ 
ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ ବିରୟବସୁ୍ ରଖଛିି । କୁଟୁକିର ସବୁକଥା 
ଶତପ୍ରତିଶତ ଭାରତ୍ରୀୟ ଏବଂ ଏହା ରକବଳ 
ଭାରତ୍ରୀୟ ଶଶିଙୁ୍କ ପାଇ ଁଉଦିେଷ୍ । ଏଥରିର ରାଇମ ୍ସ, 
କାହାଣ୍ରୀ, ଆନିରମସନ ଓ ଇଲୁରଷ୍ଟ୍ରସନ ଆଦି ରହଛିି । 
ପିଲାଏ ସବୁରବରଳ ଏଥରୁି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶଖିବିାକୁ 
ପାଇରବ । ଇ-ଲର୍ଥିଂ ବଗ୍ଷରର ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ 
ଇରନାରଭସନ ଚାରଲଞ୍ଜରର କୁଟୁକି ଆପ ୍ ବିରଜତା 
ରଘାରିତ ରହବା ପରର ରଲାକରଲାଚନକୁ  ଆସିଥଲିା। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହ ିଆପ ୍ ରନଇ ବିରଶର ସର୍ାର 
ବୟିକ୍ କରିବା ସହ ୨୦୨୦ ଅଗଷ୍ ୩୦ରର ତାଙ୍କ ମନ୍  
କ୍ରୀ ବାତ କାର୍ଷୟିକ୍ରମରର ଏହାର ଉରଲ୍ଖ କରିଥରିଲ ।

ଫ୍ାଗ ୍ସିପ ୍ ସି୍ମ ୍ ପ୍ରମଖୁ ରରାଜନା
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ଆୟ୍ଥବ୍ଷଦ ମାଧ୍ୟମଥର ସଫଳତା
ନାଡି ତରଙି୍ଗଣ୍ରୀ: ଆୟୁରବ୍ଷଦକୁ ରନଇ ନାଡି ତରଙି୍ଗଣ୍ରୀ 
ନାମରର ଏକ ସ୍ୱାସ୍ୟିରସବା ରରାଗାଣକାର୍ରୀ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଗଢି 
ଉଠଛିି । ଆଇଆଇଟିର ଜରଣ ପବୂ୍ଷତନ ଛାତ୍ର ଡ. ଅନିରୁଦ୍ଧ 
ରଜାର୍ରୀ ଏହାର ପ୍ରତିଷା୍ତା । ନାଡି ତରଙି୍ଗଣ୍ରୀ ଏକ ସାଧନ ବା 
ଟୁଲ୍  ରାହା ଜରଣ ବୟିକି୍ର ଆଭୟି୍ର୍ରୀଣ ସ୍ୱାସ୍ୟିର ସଚୂନାକୁ 
ଠାବ କରି ତାହାର ଅନୁଶ୍ରୀଳନ କରିବାକୁ ସକ୍ମ। ଏଥରିର 
ହାଡ୍ଷରୱୟାର ଓ ଆଟଥିଫିସିଆଲ ଇଣି୍ଟଲିରଜନ ୍ସ ଭିରି୍କ  
ଇନ୍ ଟ୍ୁୟଟିଭ ସଫଟରୱୟାର ବୟିବହାର କରାରାଇଛି । 
ନବରଗୁ ନାଡି ପର୍ରୀକ୍ା ବୟିବସ୍ାର ଏହା ପ୍ରଥମ ସଫଳ 
ପଦରକ୍ପ । ଜରଣ ରବୈଦୟି ରରପରି ରରାଗ୍ରୀର ନାଡି 
ପର୍ରୀକ୍ା କରର ଏହ ି ନାଡି ତରଙିି୍ଗଣ୍ରୀ ରସହଭିଳି ମଧ୍ୟ 
କାମ କରର । ପ୍ରାରମି୍ଭକ ସମୟରର ଡ. ରଜାର୍ରୀ ରବଶ ୍ 

ଅସବୁିଧାର ସମଖୁ୍ରୀନ ରହାଇଥରିଲ। 
ରତରବ ତାଙ୍କ ଉତ୍ାଦ ସରକାରଙ୍କ 
ସ୍ୱ୍ରୀକୃତି ପାଇବା ପରର ତାଙ୍କର 

ରାତ୍ରାପଥ ସଗୁମ ରହାଇଥଲିା । ଏହ ି
ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍କୁ ଆୟୁର ମନ୍ତଣାଳୟ 
ରଶ୍ଷତ୍ା ପାଇ ଁ ରରୌପୟି 
ପଦକରର ସମ୍ାନିତ କରିଛି 
ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ୨୦୧୯ରର 
ରଲକ୍ ସସ ୍ ଡିଜାଇନ ଆୱାଡ୍ଷ 
(ଜରିୁ ପରୁସ୍ାର) ପାଇଛି ।

ଓ ପାନ୍ରୀୟ, କୃରି, ଫିନ୍ ରଟକ୍ , ଗ୍ର୍ରୀନ୍  ରଟକ୍ ରନାଲଜି, 
ହାଡ୍ଷରୱୟାର ଓ ରିନୁଏବୁଲ ଏନଜଥି ଆଦି ୧୦ଟି ରକ୍ତ୍ରରର 
କାର୍ଷୟି କରୁଥବିା ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ସବ୍ଷାରଗ୍ର ରହିଛ୍ି । ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ 
ଇଣି୍ଡଆର ରପାଟ୍ଷାଲରୁ ମିଳିଥବିା ତଥୟିାନୁସାରର ଏ ରାବତ୍  
୪୪୭୩୪୩ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍, ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଇଣି୍ଡଆ ହବ୍ ରର 
ପଞି୍ଜକୃତ ରହାଇଛ୍ି। ଏହି ହବ୍ ଟି ସବୁ ସଂପକୃ୍ ପକ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ
ୱାନଷ୍ପ ୍ ପା୍ଟଫମ୍ଷଭାରବ କାର୍ଷୟି କରୁଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରର 
ନୂଆକଥା ଶଖିବିା, ପରସ୍ପରର ଅନୁଭୂତି ବାଣି୍ଟବା ଆଦି 
ସବିୁଧା ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଉରଦୟିାଗ୍ରୀମାରନ ପାଉଛ୍ି। ରସହିଭଳି 
୩୮୭୫୬ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍କୁ ଡିପିଆଇଆଇଟି ମାନୟିତା ପ୍ରଦାନ 
କରିଛି । ଏହାଛଡା ୨୬୪ଟି ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍କୁ ଏସଆଇଡିବିଆଇ 
ପାଣ୍ ି ରରାଗାଇ ରଦଇଥବିାରବରଳ ୨୨୧ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଟିକସ 
ଛାଡର ସବିୁଧା ପାଇଛ୍ି । ଇରନାରଭସନ ସଂସ୍ତିୃକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ାହିତ କରିବା ପାଇ ଁସମଗ୍ର ରଦଶରର ସରକାର ଅଟଳ 
ଇରନାରଭସନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରର 
ଆତ୍ମନିରକିୁ୍ ଓ ପ୍ରତିଭା ବିନିରରାଗର ସରୁରାଗ ଶକି୍ାଥ୍ଷ୍ରୀଙୁ୍କ 
ମିଳୁଛି । ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନୟିତମ ରଶ୍ଷ ୍ଇରନାରଭସନ 

ହବ୍ ରର ପରିଣତ କରିବା ପାଇ ଁସରକାର ବିବିଧ ପଦରକ୍ପ 
ଗ୍ରହଣ କରିଛ୍ି ।

ଏରାବତ୍  ରଦଶର ୧୪୯୧୬ ସ୍ଲୁରର ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ 
ଲାରବାରରାଟାର୍ରୀରୁ ସ୍ାପନ ପାଇ ଁ ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆରାଇଛି । 
ରସଥମିଧ୍ୟରୁ ୪୮୭୫ ସ୍ଲୁକୁ ଆବଶୟିକ ଭିରି୍ଭୂମି ସଷିୃ୍ ପାଇ ଁ
ପ୍ରରତୟିକଙୁ୍କ ୧୨ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ରଲଖାଏ ଁଅନୁଦାନ ରରାଗାଇ 
ଦିଆରାଇଛି । ଏହାଛଡା ଏହି ଅଟଳ ମିଶନ ପକ୍ରୁ 
ରଦଶବୟିାପ୍ରୀ ୮୬ଟି ଇନକୁୟିରବଟରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାରାଇ 
ରସମାନଙୁ୍କ ୨୦୧ ରକାଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ବଣ୍ଟନ 
କରାରାଇଛି । ଗତ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ୧୨୫୦ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ 
ଅଟଳ ଇନକୁୟିରବସନ ରକନ୍ଦ୍ରରର ପରିକଳି୍ପତ ରହାଇଛି। 
ରସଗଡ଼ିୁକ ମଧ୍ୟରର ରହିଛି ୫୦୦ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ପରିଚାଳିତ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ।

ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ଇଣି୍ଡଆ ରରାଜନା ଦ୍ାରା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତ୍ରୀୟ 
ସବ୍ଷବୃହତ୍  ସଫଳ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ପରିତନ୍ତଭାରବ ମାନୟିତା 
ପାଇଛି । ଏହାଛଡା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ତୃତ୍ରୀୟ ସବ୍ଷବୃହତ୍  
ୟୁନିକର୍୍ଷ କମୟୁିନିଟିର ମର୍ଷୟିାଦା ମିଳିଛି ।

ମାନୟିତାପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍କୁ 
ଦିଆରାଉଥବିା ସରୁରାଗ ସବୁିଧା

ଆତ୍ମ ପ୍ରମାଣନ ବା ରସଲ୍ଫ ସାଟଥିଫିରକସନ: ୩ଟି ପରିରବଶ 
ଓ ୬ଟି ଶ୍ମ ଆଇନ ପାଇ ଁ ସଂପକୃ୍ ଉରଦୟିାଗ୍ରୀଙୁ୍କ ଆତ୍ମ 
ପ୍ରମାଣନ ପତ୍ର ରଦବାର ସବୁିଧା ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି । 
ଟିକସ ଛାଡ: କ୍ରମାଗତଭାରବ ୩ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ଆୟକର 
ଟିକସ ଛାଡର ବୟିବସ୍ା ରହଛିି । ଉଚିତ ବଜାର ମଲୂୟି 
ଉପରର ରହଉଥବିା ପଞିୁ୍ଜ ଓ ନିରବଶ ରକ୍ତ୍ରରର ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ଟିକସ ଛାଡ ସବୁିଧା ଉପଲବ୍ଧ ।
ସହଜରର କଂପାନ୍ରୀ ବନ୍ଦ ସବୁିଧା: ଜରଣ ଉରଦୟିାଗ୍ରୀ ଏକ 
କଂପାନ୍ରୀ ବା ଉରଦୟିାଗ ସ୍ାପନ କରିବାର ୯୦ ଦିନ ଭିତରର 
ତାହାକୁ ସହଜରର ବନ୍ଦ କରିପାରିରବ । ଏଥପିାଇ ଁରଦବାଳିଆ 
ଓ ରଦବାଳିଆପର ସଂହତିା 2016 ନିୟମ ରହଛିି ।
ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ରପରଟଣ୍ଟ ଆରବଦନ: ଫାଷ୍୍ାକ ରପରଟଣ୍ଟ 
ଆରବଦନ ଓ ଆଇପିଆର ରପ୍ରାରଟକ୍ସନ ସବିୁଧା ଉପଲବ୍ଧ। 
ରପରଟଣ୍ଟ ଫାଇଲରର ୮୦ ଶତାଂଶ ରିହାତି ସବିୁଧା । 
ସହଜ ସରକାର୍ରୀ କ୍ରୟ ନ୍ରୀତି: ରଟଣ୍ଡର ପାଇ ଁ ଅମାନତ ଅଥ୍ଷ 
ଜମାରୁ ଛାଡ । ନିଜ ଉରଦୟିାଗର ସାମଗ୍ର୍ରୀ ସରକାରଙୁ୍କ ବିକିବା 
ପାଇ ଁସବୁିଧା । ଏଥପିାଇ ଁସରକାର୍ରୀ ରଟଣ୍ଡରରର ଭାଗ ରନବାକୁ 
ପବୂ୍ଷ କାରବାର ଅଭିଜ୍ତା ଆଦିର ଆବଶୟିକତା ନାହି ଁ।
ଏସଆଇଡିବିଆଇ ପାଣ୍:ି ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ରର ପାଣ୍ ି ବିନିରରାଗ 
ପାଇ ଁ ଏସଆଇଡିବିଆଇ ପକ୍ରୁ ବିକଳ୍ପ ନିରବଶ ପାଣ୍ ି
ଗଠନ କରାରାଇଛି ।
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ନାରୀ ଶକି୍
“�ତ୍ରନଟା�୍ଟ୍ୟସୁ୍ପଜୂ୍ୟଯତେରମଯତେତତ୍ରଯେବତଟା
�ଯତ୍ରରୈତଟାସୁ୍ନପଜୂ୍ୟଯତେସବ୍ଟସ୍ତ୍ରଫଳଃକି୍ୟଟାଃ”

ଏହାର ଅଥ୍ଷ ରହଲା ରରଉଠଁାରର ନାର୍ରୀମାନଙୁ୍କ ସମ୍ାନ ଦିଆରାଏ, ରସଠାରର ରଦବତାମାରନ ବିଚରଣ କରିଥା୍ି ଏବଂ 
ରରଉଠଁାରର ନାର୍ରୀମାନଙୁ୍କ ସମ୍ାନ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରାରାଏନାହି ଁ, ରସଠାରର ସକଳ କାର୍ଷୟି ଅସଫଳ ରହାଇଥାଏ। । ଭାରତ୍ରୀୟ 

ସଂସ୍ତୃିରର ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଉପରକୁ୍ ସମ୍ାନ ପ୍ରଦଶ୍ଷନର ମହାନ ପରମ୍ପରା ରହଛିି ରାହାକି ଏହ ିର୍ାକରୁ ସସୁ୍ପଷ୍ । 
ଏଭଳି ପଷୃଭୂ୍ମିରର, ରଦଶର  ଅରଦ୍ଧ୍ଷକ ଜନସଂଖୟିାର ଉନ୍ନତି ବିନା ଏବଂ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କର ସଶକି୍କରଣ ବିନା, “ନୂତନ 
ଭାରତ”ର ସ୍ୱପ୍ନ ଅସଂପରୂ୍୍ଷ ରହବିା ସନିୁଶି୍ତ । ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ କରିବାର ଆକାଂକ୍ା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତ ତଥା 
ପ୍ରବର୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ରରାଜନା ଓ କାର୍ଷୟିକ୍ରମର ପଷୃଭୂ୍ମିରର ବାହକ ଶକି୍ ଭାରବ ନିହତି ରହଛିି । ରତଣ ୁଆଜ ିରଦଶର ଶକି୍ା, 
ବିଜ୍ାନ, ରାଜନ୍ରୀତି, ବୟିବସାୟ କ୍ର୍ରୀଡ଼ା ଆଦି ଅରନକ ରକ୍ତ୍ରରର ମହଳିାମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଓ ପରିସର ବୃଦି୍ଧ ପାଇଚାଲିଛି ।

ନୂତନ ରାରତର ଆଧାର 

ମହଳିା ସଶକି୍କରଣପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ
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ଏଯେଶରପ୍ରଧଟାନମନ୍ତୀ
ଏଠିଛିଡ଼ଟାଯହଟାଇ

ଝିଅମଟାନଙ୍କରଜୀବନରକ୍ଷଟା
କରିବଟାଲଟାଗିଆପଣମଟାନଙୁ୍କ
ଭିକ୍ଷଟାମଟାଗଛିୁ।ଝିଅମଟାନଙ୍କ
ପରିବଟାରଓଯେଶର
ଗବ୍ଟଭଟାଯବବଯିବଚନଟା
କରନ୍ତୁ।ଆପଣମଟାଯନ
ଯେଖପିଟାରିଯବଆଯମ
ଖବୁଶୀଘ୍ରଏପରି

ମଟାନସିକତଟାରୁବଟାହଟାରି
ଆସିପଟାରିବ।ଉଭୟପଅୁ
ଏବଂଝିଅମଟାଯନେୁଇରି
ଯେଣଟାଭଳିଯସମଟାଯନମିଶି
ଆମକୁଜୀବନଯରନୂତନ
ଉଚ୍ଚତଟାକୁଯନଇ�ିଯବ।
ଏବଂଆମପଟାଇଁନୂତନ
ଉଚ୍ଚତଟାଛୁଇବଁଟାକୁଯହଯଲ,
ଆମପିଲଟାମଟାନଙୁ୍କଯେଣଟା
ଯ�ଟାଗଟାଇଯେବଟାଅତି
ଆବଶ୍ୟକ।ତଟା’ଯହଯଲ
�ଟାଇସ୍ବପ ୍ନସଟାକଟାର
ଯହଟାଇପଟାରିବ।

ଛଅ ବର୍ଷ ପରୂବ୍ଷ, ୨୦୧୫ ମସିହା ଜାନୁଆର୍ରୀ ୨୨ ତାରିଖ ଦିନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଏହ ିଆହ ୍ବାନ ନାର୍ରୀରକୈନ୍ଦ୍ରକି ନୂତନ ଭାରତର ବିକାଶ ଦିଗରର ଏକ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ 

ଥଲିା । ଏହ ିସଂକଳ୍ପରର ରକୌଣସି  ରାଜରନୈତିକ ଉରଦେଶୟି ନଥଲିା ରାହାକି ପବୂ୍ଷରୁ ସମାଜର 
ମାନସିକତାକୁ ସଂକ୍ରୀର୍୍ଷ କରି ରଖଥିଲିା । ନାର୍ରୀ ଶକି୍ର ଉତ୍ାନ ବିନା ନୂତନ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା 
ହି ଁ ଅସମ୍ପରୂ୍୍ଷ । ଏହ ି ଲକ୍ୟି ହାସଲ ଦିଗରର ସରକାର କାର୍ଷୟି କରିଆସଛୁ୍ି ଏବଂ ରସଥପିାଇ ଁ
ରଦଶର ମହଳିାମାନଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ାକୁ ଦୃଷି୍ରର ରଖ ିସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖଛି୍ି। 
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଗ୍ରହଣ କରାରାଇଥବିା ନିରବଚ୍ଛନି୍ନ ପ୍ରୟାସର ଏହା ରହଉଛି ସଫୁଳ ରର ଆଜ ି
ରଦଶର ମହଳିାମାରନ ରକବଳ ପରୁୁରମାନଙ୍କ ସହ କାନ୍କୁ କାନ୍ ମିଳାଇ ଚାଲୁନାହା୍ି, ଅପର 
ପରକ୍,ରସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆରଗଇ ପାରିଛ୍ି । ଗଣତନ୍ତ ଦିବସ ପରରଡ଼ରର ରନତୃତ୍ୱ 
ଗ୍ରହଣ କରି ରହଉ ଅବା ରାରଫଲ ଲଢ଼ଆୁ ବିମାନ ଚାଳନା କରି ରହଉ କିମ ୍ବା ସ୍ରୀମା୍ରର 
ଲରଢ଼ଇରର ସାମିଲ ରହାଇ ରହଉ ବା ଆତ୍ମନିରକିୁ୍ ସରୁରାଗକୁ ଆପଣାଇ ରଦଶର ଜଡିିପି ବୃଦି୍ଧ 
କରିବା ରକ୍ତ୍ରରର ରହଉ, ରସମାରନ ଏରବ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରଗୌରବରର ପରିଣତ ରହାଇପାରିଛ୍ି । 
ମହଳିାମାରନ ଏକଥା ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧ କରିରଦଇଛ୍ି ରର ରଦି ରସମାନଙୁ୍କ ସମାନ ସରୁରାଗ ପ୍ରଦାନ 
କରାରାଏ ରତରବ ଏକ ସମଦୃ୍ଧ ଓ ରଗୌରବମୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମ୍ଷାଣର ପ୍ରରତୟିକ ରକ୍ତ୍ରରର ରସମାରନ 
ନିଜର ରରାଗଦାନ ଓ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧ କରି ରଦଖାଇବାକୁ ସକ୍ମ । ଏହ ିପରିରପ୍ରକ୍୍ରୀରର, 
୨୦୨୧ ମସିହା ଜାନୁଆର୍ରୀ ୨୨ ତାରିଖ ଦିନ ରଦଶ ରରରତରବରଳ ‘ରବଟ୍ରୀ ପଢାଓ, ରବଟ୍ରୀ ବଚାଓ’ 
କାର୍ଷୟିକ୍ରମର ରଷ ୍ବର୍ଷପରୂ୍ଥି ଏବଂ ଜାନୁଆର୍ରୀ ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ ଜାତ୍ରୀୟ କନୟିା ସ୍ାନ ଦିବସ 
ପାଳନ କରିବ, ରସରତରବରଳ  ରଥାଥ୍ଷରର ଏହା କୁହାରାଇପାରିବ ରର ଏଭଳି ମହଳିା ଶକି୍ 
ପଛରର ସରକାରଙ୍କ ମହଳିା ରକୈନ୍ଦ୍ରକି ସାମଗି୍ରକ ଚି୍ାଧାରା ରହଛିି ରାହାକି ଅରନକ ରରାଜନାର 
ଆଧାର ଭାରବ ଏରବ ରଦଶବୟିାପ୍ରୀ କାର୍ଷୟିକାର୍ରୀ କରାରାଉଛି ।
ପାରମ୍ପରିକ ବାଧାବନ୍ନର ସମାପି୍ତ
ମହିଳା ସଶକି୍କରଣ ରରରକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ଦିଗରର ଚାବିକାଠି ଭାରବ କାର୍ଷୟି କରିଥାଏ 
ଏବଂ ଉର୍ମ ନ୍ରୀତି ପ୍ରଣୟନ ପାଇ ଁ ସହାୟକ ରହାଇଥାଏ । ମହିଳାମାରନ ଏରବ ନୂଆ 
ନୂଆ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଶ୍ରୀର୍ଷ ହାସଲ କରିବା ପଛରର ଏହି କାରଣଟି 
ରହିଛି। ଏରବ ସଶସ୍ତ୍ର ରସନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଲିୁସ, ଅଦ୍ଧ୍ଷସାମରିକ ବାହିନ୍ରୀ ଓ ରାଜନ୍ରୀତି 
ରକ୍ତ୍ରରର ମହିଳାମାରନ ସବ୍ଷାଧକି ସଂଖୟିାରରପ୍ରତିନିଧତି୍ୱର ସରୁରାଗ ଲାଭ କରିଛ୍ି ରାହାକୁ 
ରଦଖ ିନିବଥିବାଦରର କୁହାରାଇପାରର ରର ଏକ ନୂତନ ତଥା ସମଦୃ୍ଧ ଭାରତ ନିମ୍ଷାଣ ପଥରର 
ଏହା ଏକ ବଳିଷ ୍ ପଦରକ୍ପ । ୨୦୧୬ ମସିହା ଜାନୁଆର୍ରୀ ମାସରର, ସିଆରପିଏଫ ଏବଂ 
ସିଆଇଏସଏଫରର କରନଷ୍ବଳ ପଦବ୍ରୀ ନିମର୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସରକାର ୩୩ ପ୍ରତିଶତ 
ସ୍ାନ ସଂରକ୍ଣ ନିମର୍ ରଘାରଣା କରିଥରିଲ । ପଲିୁସ ବଳରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖୟିା ବୃଦି୍ଧ 
କରିବା ଦିଗରର ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ପଦରକ୍ପ ଭାରବ ସପୁରିଚିତ ଏବଂ ଏହି ସରୁକ୍ାବଳକୁ 
ମହିଳା-ଅନୁକୂଳ କରିବା ନିମର୍ ଏକ ଉପରକୁ୍ ଅବସର । ଏହାପରର ୨୦୧୯ର ସାଧାରଣ 
ନିବ୍ଷାଚନରର ସବ୍ଷାଧକି ସଂଖୟିକ ମହିଳା ଜନ ପ୍ରତିନିଧ ି(୭୮) ରଲାକସଭାକୁ ନିବ୍ଷାଚିତ ରହବା 
ରଦଶ ରଦଖବିାକୁ ପାଇଥଲିା । ରସହିଭଳି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷା୍ନରର ସବ୍ଷାଧକି ୪୬% ମହିଳା  
ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏକ ରରକଡ଼୍ଷ ରାହା ରଦଶବାସ୍ରୀ ରଦଖଛି୍ି ।
ସସୁ୍ ମହଳିା, ସମଦୃ୍ଧ ପରିବାର
ରଦି ରକୌଣସି ପରିବାରର ଜରଣ ପରୁୁର ଅସସୁ୍ ରହାଇପରଡ଼, ମହଳିାଟି ରଦ୍ୈତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି 
ଘର ଚଳାଇବା ସହତି ଜ୍ରୀବନଜ୍ରୀବିକା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ରଦି ଜରଣ ମହଳିା 
ଅସସୁ୍ ରହାଇପଡ଼୍ି ରତରବ ସମଗ୍ର ପରିବାରଟି ବିପର୍ଷୟିସ୍ ରହବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏହାର କାରଣଟି 
ରହଲା ମହଳିାମାରନ ରହରଲ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ଆଧାର । ରସଥପିାଇ ଁ ୨୦୧୪ 
ମସିହା ଠାରୁ ମହଳିାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ୟି ଉପରର ସରକାର ସବ୍ଷାଧକି ଗରୁୁତ୍ୱ ଆରରାପ କରିଆସଛୁ୍ି। 
ମହଳିାମାନଙ୍କ ପ୍ରସବକାଳ୍ରୀନ ରତ୍ନର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ସରକାର ନବଜାତ ତଥା ମାତୃ 
ସ୍ୱାସ୍ୟି ଓ ରସମାନଙ୍କର ନିରାମୟତା ଉପରର ପ୍ରାଧାନୟି ରଦଇଆସଛୁ୍ି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରୁକି୍ତ ମାତୃତ୍ୱ ଅଭିରାନ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ ୨୦୧୬ ମସିହାରର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରାରାଇଥଲିା। ଏହି ରରାଜନାର ମଳୂ ଉରଦେଶୟି ରହଲା ରଦଶର  ସମସ୍ ମହିଳା 
ରରଉମଁାରନ କି ଗଭ୍ଷଧାରଣ କରିଥରିବ ରସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତି ମାସ ୯ ତାରିଖ ଦିନ ମାଗଣାରର 
ସଂପରୂ୍୍ଷ ରୂରପ ସ୍ୱାସ୍ୟି ପର୍ରୀକ୍ା ଓ ରତ୍ନ ରନବା ସନିୁଶି୍ତ କରିବା । ଏହି କାର୍ଷୟିକ୍ରମ 
ଦ୍ାରା ରଦଶରର ମାତୃମତୁୃୟି ହାର ହ୍ାସ ପାଇଛି । ସରକାର୍ରୀ ପରିସଂଖୟିାନ ତଥୟିାବଳ୍ରୀ 
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ମହଳିାମାରନ ପରିବାର ଉପରର ଏକ ଆଥଥିକ ରବାଝ ଭଳି 
ଅସସୁ୍ ଚି୍ାଧାରା ଧ୍ରୀରର ଧ୍ରୀରର ରଲାକଙ୍କ ମନରୁ ହଟିବାରର 

ଲାଗିଛି। ଏରବ ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ ୍ ରକ୍ତ୍ରରର ମହଳିାମାରନ ରସମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁନିଜସ୍ୱ ସ୍ାନ ସଷିୃ୍ କରିପାରିଛ୍ି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ାଣ୍ଡ 
ଅପ ୍ ଇଣି୍ଡଆ ରରାଜନା ରାହାକି ୧୦ ଲକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧ ରକାଟି 
ଟଙ୍କା ପର୍ଷୟି୍ ଋଣ ଏହସିବୁ ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପମାନଙୁ୍କ ରରାଗାଇ ରଦଉଛି 
ତାହା ରସମାନଙୁ୍କ ବିରଶର ଭାରବ ସହାୟକ ରହାଇପାରିଛି। ୨୦୨୦ 
ଏପି୍ରଲ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଷୟି୍ ରଦଶର ୭୬,୪୫୧ ଜଣ ମହଳିା 
ଉରଦୟିାଗ୍ରୀଙୁ୍କ ୧୭,୦୦୦ ରକାଟିରୁ ଅଧକି ଟଙ୍କାର ଋଣ ରରାଗାଇ 
ଦିଆରାଇଛି । ଫଳରର ମହଳିାମାରନ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିବନ୍କର 
ପ୍ରାଚ୍ରୀରକୁ ଭାଙି୍ଗ ଏମଏସଏମଇ ରସ ଟ୍ରରର ଆଗକୁ ଆରଗଇ 
ଚାଲିଛ୍ି । ସରକାର ଏକଥା ସନିୁଶି୍ତ 
କରିଛ୍ି ରର ମହଳିା ଏମଏସଏମଇ 
ଉରଦୟିାଗ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ାଦିତ ସାମଗ୍ର୍ରୀର 
ଅନୁୟିନ ୩ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୟ କରିରବ । 
ରଦଶର ୮୦୦୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଷ ପଞି୍ଜକୃତ 
ମହଳିା ଉରଦୟିାଗ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ 
ସରକାର ଏଭଳି ଦ୍ବୟି କ୍ରୟ କରୁଛ୍ି 
ଏବଂ ଏହ ି ଉରଦୟିାଗ୍ରୀମାରନ ଏରବ 

ଜଇିଏମ ପା୍ଟଫମ୍ଷକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉପରରାଗ କରି ନିଜର 
ଉତ୍ାଦିତ ସାମଗ୍ର୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରୁଛ୍ି ।  ଜଇିଏମରର ବିରଶରକରି 
ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ “ଉମାନିଆ” ଏବଂ “ସ୍ୱାୟର୍” ଭଳି ରବୈଶଷି୍ୟି 
ରରାଗାଇ ଦିଆରାଇଛି । ମଦୁ୍ା ରରାଜନା ଅଧ୍ରୀନରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭୦ 
ପ୍ରତିଶତ ହତିାଧକିାର୍ରୀ ରହଉଛ୍ି ମହଳିା । ଗ୍ରାମ୍ରୀଣ ଭାରତରର, 
ଜାତ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମ୍ରୀଣ ଜ୍ରୀବନଜ୍ରୀବିକା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରାୟ ୬୬ ଲକ୍ 
ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍୍ରୀ ଗଠନ କରାରାଇଛି ରରଉମଁାରନ 
କି ରସମାନଙ୍କର ସାମହୂକି କାର୍ଷୟିକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରର ରଦଶରୁ 
ଦାରିଦ୍ୟି ଦୂର କରିବା ସହତି ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପାଇ ଁ
ଜ୍ରୀବନ ଧାରଣର ଉର୍ମ ସରୁରାଗ ଓ ସବୁିଧା ସଷିୃ୍ କରିପାରିଛ୍ି। 
ରଦଶର ରମାଟ ୩୮.୭୩ ରକାଟି ଜନ ଧନ ଜମାଖାତାଧାର୍ରୀଙ୍କ 

ମଧ୍ୟରୁ ୫୪ ପ୍ରତିଶତ ରହଉଛ୍ି ମହଳିା 
ହତିଧାରକ । ରସହଭିଳି  ମହଳିା ଇ- ହାଟ 
ଭଳି ଇ- ମାରକ୍ଷଟିଂ ପା୍ଟଫମ୍ଷ ରଦଶର 
୩୨,୦୦୦ ମହଳିା ଉରଦୟିାଗ୍ରୀ/ଏସଏଚଜ/ି
ଏନଜଓିମାନଙୁ୍କ  ରସମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ଉତ୍ାଦିତ 
୭,୦୦୦ରୁ ଅଧକି କିସମର ଉତ୍ାଦ ଓ 
ରସବାକୁ ବିପଣନ କରିବାର ବୟିାପକ 
ସରୁରାଗ ଓ ମାଗ୍ଷ ରରାଗାଇଛ୍ି ।

ମହଳିାଙ୍କ ଉତ୍ାନ, ଭାରତର ଉତ୍ାନ

ଅନୁସାରର, ମାତୃମତୁୃୟିହାର ( ପ୍ରତି ୧,୦୦,୦୦୦ ସ୍ାନ ଜନ ୍ମରର) ୨୦୧୧-
୧୩ ମସିହାରର ୧୬୭ ଥବିା ରବରଳ ୨୦୧୫-୧୭ ରବଳକୁ ତାହା ୧୨୨କୁ 
ହ୍ାସ ପାଇଛି । ଅଧକିନ୍ତୁ, ନବଜାତ ଶଶି ୁମତ୍ୁୃୟ ହାର (ପ୍ରତି ୧,୦୦,୦୦୦ 
ଜନଜାତକରର) ୨୦୧୩ରର ତାହା ୨୮.୩ ପ୍ରତିଶତ ଥବିାରବରଳ 
୨୦୧୮ରର ତାହା ୨୨.୭କୁ ହ୍ାସ ପାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା 
ରରାଜନା ଦ୍ାରା ଏରବସଦୁ୍ଧା ରଦଶର ୧.୮୨ ରକାଟି ମହିଳା ଉପକୃତ 
ରହାଇପାରିଛ୍ି ।
ରଦଶର ସମସ୍ ଗଭ୍ଷବତ୍ରୀ ମହିଳାଙୁ୍କ ରରଭଳି କୁଶଳ୍ରୀ ଡାକ୍ରଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ସ୍ୱାସ୍ୟି ପର୍ରୀକ୍ା କରାରିବାର ମହ୍ୱେକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆହୁରି ଅରନକ 
ରରାଜନା ରଥା, ସରୁକି୍ତ ମାତୃତ୍ୱ ଆଶ୍ୱାସନ ପ୍ରୟାସ, ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର, 

ରପାରଣ ଅଭିରାନ ଏବଂ କିଲକାର୍ରୀ ଭଳି କାର୍ଷୟିକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାରାଇଛି 
ଏବଂ ଏହା ଫଳରର ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ୟି ରତ୍ନ ନିମର୍ ମହିଳାମାନଙୁ୍କ ସକଳ 
ପ୍ରକାର ପରାମଶ୍ଷ ତଥା ଔରଧ ରରାଗାଇ ଦିଆରାଉଛି ।
ପିଏମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା- ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଆଶୀବ୍ଷାଦ
ଜାରଳଣ ିକାଠରର ଘରର ରରାରରଇ କରିବା କାମ ମହିଳାମାନଙ୍କ 
ସ୍ୱାସ୍ୟି ଉପରର ସଦାରବରଳ ରକବଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ 
ଆସନୁଥଲିା ଅପରନ୍ତୁ ପରିରବଶ ଉପରର ମଧ୍ୟ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ 
ପଡ଼ୁଥଲିା । ଏହି କାମରର ଏରବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ରରାଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ଆଶ୍ରୀବ୍ଷାଦ ଭଳି କାର୍ଷୟି କରିଛି । ଆଜକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରୂବ୍ଷ 
ରଦଶର ମାତ୍ର ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ପରିବାରଙ୍କ ନିକଟରର ଏଲପିଜ ି

ରସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶଖି, ଜଣିବିାର ରକୌଶଳ. . .
ଗ୍ର୍ରୀନ୍  ବାରୟାରଟକ୍  ସଲୁୟିସନ ୍ସ ପ୍ରାଇରଭଟ ଲିମିରଟଡର ସହ 
ପ୍ରତିଷା୍ତା ରହରଲ ମଣପିରୁର ଇମ୍ାଲ୍ ସି୍ତ ଗ୍ରୀତାରସାର୍ରୀ ୟୁମନାମ 
ଏବଂ ଡ ଟ୍ର ସନୁ୍ଦର୍ରୀ ରଦବ୍ରୀ । ରସମାରନ ୨୦୧୯ ମସିହା ପାଇ ଁ
ଏ୨ ବଗ୍ଷରର ଖାଦୟି ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ, କୃରି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବଗ୍ଷରର 
ଜାତ୍ରୀୟ ଉରଦୟିାଗ୍ରୀତା ପରୁସ୍ାର ଲାଭ କରିଛ୍ି । ରାଜୟିରର 
ଏକ ରଜୈବଭିରି୍କ କମ୍ପାନ୍ରୀ ସ୍ାପନ ଲାଗି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର 
କରିବା ନିମର୍ ରସମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ବାସ୍ବିକ୍  ପ୍ରଶଂସନ୍ରୀୟ । 
ରସମାନଙ୍କ କମ୍ପାନ୍ରୀ ଏରବ ରାଜୟିର କୃରକମାନଙୁ୍କ ରଜୈବ ସାର, 
ରଜୈବ କ୍ରୀଟନାଶକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ାକଲଚର, ପ୍ରାଣ୍ରୀ ପ୍ରଜନନ 
ଏବଂ ପରିରବଶ ପରିଚାଳନା ନିମର୍ ମାଗଣାରର ପରାମଶ୍ଷ 
ରଦଉଛି । ଏହ ିକ୍ରମରର ରସମାରନ ୨୫ ଜଣ ମହଳିାଙୁ୍କ କମ୍ଷସଂସ୍ାନ 
ରଦଇ ରସମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷରଶ୍ରୀଳ କରିପାରିଛ୍ି । 

ଅଲଥି ଫୁଡସ ୍ ପ୍ରାଇରଭଟ୍  ଲିମିରଟଡ଼ର ସହ ପ୍ରତିଷା୍ତା 
ରହରଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ାର କୁମାର ଏବଂ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ରୀ 
ନାଗରାଜ। ଏମାନଙୁ୍କ ମିଳିତ ଭାରବ ୨୦୧୯ ମସିହା ପାଇ ଁଏ୧ 
ବଗ୍ଷରର ଜାତ୍ରୀୟ ଉରଦୟିାଗ୍ରୀତା ପରୁସ୍ାର ମିଳିଛି । ଶାଳିନ୍ରୀ 
ନିଜ ମା’ଙ୍କ ସହ ମିଶ ି ପ୍ରଥରମ ଅଲଥି ଫୁଡ଼ସ ୍କୁ ରଗାଟିଏ 
ରକାଠର୍ରୀରର ହି ଁଆରମ୍ଭ କରିଥରିଲ । ରରରତରବରଳ ରସ 
ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରଲ, ରସରତରବରଳ ତାଙ୍କ ରକାଳରର 
ରଗାଟିଏ ସାତ ମାସର ସ୍ାନ ମଧ୍ୟ ଥଲିା । ଅଲଥି ଫୁଡ଼ସ ୍ 
ରଗାଟିଏ ରଜୈବ ଖାଦୟି କମ୍ପାନ୍ରୀ ରାହା ପଲ୍ଷ ମିରଲଟ ଆଧାରିତ 
ରପାରିଜ ୍ ଏବଂ ଅନୟି ୨୫ ପ୍ରକାରର ନୋକ୍ସ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଥାଏ। 
ଏହ ି କମ୍ପାନ୍ରୀ ଏରବ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦ରୁ 
ଅଧକି ଅଡ଼୍ଷର ପାଉଛି ।

ମହଳିା ସଶକି୍କରଣପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ
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ଥଦଶର ସଶସ୍ତ୍ର ଥସନାର ତନି ିବାହନିୀଥର ପ୍ରେମ େର 
ପାଇ ଁମହଳିାମାନଙ୍୍କ ରଦ୍୍ କରିବା ପାଇ ଁଅନ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ 
କରାରାଇଛ ି। ସିଆରପିଏଫ ଏବଂ ସିଆଇଏସଏଫଥର 

କଥନଷ୍ଟବଳ ପାହୟୁାଥର ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ୩୩ 
ପ୍ରତଶିତ ଚାକରିି ସଂରକ୍ଣ କରାରାଇଛ ି।

ଆେ୍ତିକ ଓ ସାମାଜକି 
ସଶକି୍କରଣ

ଦଗିଥର ପ୍ରୟାସ

ସିଲିଣ୍ଡର ସବିୁଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥଲିା । କିନ୍ତୁ ଏରବ ଏହି ସଂଖୟିା ୯୮ 
ପ୍ରତିଶତରର ପହଞ୍ଚିଛି। ରଦଶର ପ୍ରାୟ ୮ ରକାଟି ଗରିବ ପରିବାରଙୁ୍କ 
ମାଗଣାରର ଏଲପିଜି ସଂରରାଗ ରରାଗାଇ ଦିଆରାଇଛି । ସରକାର 
ଏରବ ଏହି ସଂଖୟିାକୁ ୧୦ ରକାଟିରର ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ୟି ରଖଛି୍ି। 
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ୟି ସଂଗଠନ (ଡଲୁୟିଏଚଓ)ର ମତ ଅନୁସାରର, ରକାଇଲା 
କିମ ୍ବା କାଠ ଜାରଳଣରିର ରରାରରଇବାସ କରିବା ଦ୍ାର ଭାରତରର 
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ ରଲାକଙ୍କ ମତୁୃୟି ଘଟୁଥଲିା । 
କ୍ର୍ରୀଡ଼ାଠାରୁ ବିଜ୍ାନ ପର୍ଷୟି୍, ଭାରତ ପାଇ ଁରଗୌରବ ଅଜ୍ଷନ
କ୍ର୍ରୀଡ଼ା ରହଉ ଅବା ବିଜ୍ାନ, ମହଳିା ମାରନ ସଂସାରରର ଏରବ ସବୁ 

ରକ୍ତ୍ରରର ରସମାନଙ୍କର ସ୍ାନ ସରୁକି୍ତ କରିଚାଲିଛ୍ି । ରଦଶରର 
ଏରବ ପ୍ରରତୟିକ ରକ୍ତ୍ରରର ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ପରିଲକି୍ତ 
ରହବାରର ଲାଗିଛି । କ୍ର୍ରୀଡ଼ା ରକ୍ତ୍ରରର ସରକାର ସକଳ ପ୍ରକାର 
ରମୌଳିକ ଭିରି୍ଭୂମି ରରାଗାଇ ରଦଇଛ୍ି ରାହା ନବ ପ୍ରତିଭାମାନଙୁ୍କ 
ପର୍ଷୟିାପ୍ତ ସରୁରାଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଅଭିନବତ୍ୱ ଏବଂ ବିଜ୍ାନଭିରି୍କ 
ଶକି୍ାଲାଭ ନିମର୍ ସରକାର ରରାହଳଟି ମହଳିା ପ୍ରରକିୁ୍ ପାକ୍ଷ ସ୍ାପନ 
କରିଛ୍ି ଏବଂ ମହଳିାମାନଙ୍କ ନିମର୍ ଆରମ୍ଭ କରାରାଇଥବିା 
“କିରଣ”ରଫରଲାସିପ ୍ ମହଳିା ରବୈଜ୍ାନିକମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ ପ୍ରକାର 
ପ୍ରତିବନ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସରୁରାଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ମଦୁ୍ା 
ରରାଜନାରର 
ଆତ୍ମନିରକିୁ୍ 

ନିମର୍  
ମହଳିାମାନଙୁ୍କ 
୫୦ ହଜାରରୁ 

୧୦ ଲକ୍ 
ପର୍ଷୟି୍ ଋଣ 

ରରାଗାଇ 
ଦିଆରାଇଛି । 

ଏହ ିରରାଜନାର 

୭୦% 
ହତିାଧକିାର୍ରୀ 

ମହଳିା ।

 ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷରଶ୍ରୀଳ ରହବା 
ସକାରଶ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବା ଲାଗି ୬.୬୦ 
ରକାଟି ମହଳିାଙୁ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍୍ରୀଙ୍କ 
ସହ ସଂରରାଗ କରାରାଇଛି ।

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ - ଧନ ରରାଜନା ଅଧ୍ରୀନରର ୨୨ 
ରକାଟିରୁ ଅଧକି ମହଳିାଙ୍କ ବୟିାଙ୍କ ଜମାଖାତା ରଖାଲାରାଇଛି। 
କରରାନା ମହାମାର୍ରୀ କାଳରର ରସହସିବୁ ଜମାଖାତାକୁ ତିନି 
କିସି୍ରର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ରଲଖାଏ ଁପଠାରାଇଛି ।

 ଷ୍ାଣ୍ଡ ଅପ ୍ ଇଣି୍ଡଆ  ରରାଜନା ଅଧ୍ରୀନରର, ପ୍ରତି ବୟିାଙ୍କର 
ଜରଣ ରଲଖାଏ ଁ ଜରଣ ରଲଖାଏ ଁ ମହଳିା ଉରଦୟିାଗ୍ରୀଙୁ୍କ ୧୦ 
ଲକ୍ ଠାରୁ ୧ ରକାଟି ଟଙ୍କା  ପର୍ଷୟି୍ ଋଣ ରରାଗାଇ ଦିଆରିବା 
ସହ ରସମାନଙୁ୍କ ବୟିବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସରୁରାଗ 
ଦିଆରାଇଛି। 

 ସରକାରଙ୍କ ସକୁନୟିା ସମଦିୃ୍ଧ ଆକାଉଣ୍ଟ ରରାଜନା 
ମାଧ୍ୟମରର ରଦଶର ଭବିରୟିତର କନୟିାମାନଙୁ୍କ ସରୁକି୍ତ 
କରାରାଇପାରିଛି। ଏହ ିରରାଜନା ମାଧ୍ୟମରର ୦ରୁ ୧୦ ବର୍ଷ 
ବୟସର କନୟିା ସ୍ାନମାନଙ୍କ ନାମରର ରପାଷ୍ ଅଫିସରର 
ଜମାଖାତା ରଖାଲାରାଇଛି । ଏହ ି ଜମାଖାତାରର ରହଉଥବିା 
ଜମାଟଙ୍କା ଉପରର ବର୍ଷକୁ ୮.୧ ହାରରର ସଧୁ ପ୍ରଦାନ 
କରାରାଉଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରକୌଶଳ ବିକାଶ 

ରରାଜନା ଅଧ୍ରୀନରର 

26.75 ଲକ୍ 
ମହଳିାଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଣ। 

ଆଇଟିଆଇଗଡ଼ିୁକରର 
ମହଳିାମାନଙ୍କର 

ନାମରଲଖାରର 97 
ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ଥରାଜନାଥର ମହିଳାମାନଙ୍୍କ 
ଅଗ୍ରାଧକିାର ପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ କରାରାଇଛି। 
ଥସହିରଳି ସିଙ୍ଗଲ ମଦରମାନଙ୍୍କ ପାସଥପାଟ୍ଷ 
ମଂଜ୍ର ଥକ୍ତ୍ରଥର ଥକାହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ନ 

କରାରାଉଛି ।
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ବର୍ଷ ଥପାରୟୁ ଗ୍ରହଣ      ପଅ୍        ଝଅି 
  ସଂଖୟୁା      

2015-16  3,011 1,156 1,855
2016-17 3,788  1,443 2,345
2017-18 3,823  1,483 2,340
2018-19 4,027 1,629 2,398
2019-20 3,745  1,558 2,187
2020-21 2,285     954      1,331

ରାରତୀୟ ସମ୍ତି

କନୟିାସ୍ାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରନେହ
ବ୍ହ୍ା ରରରତରବରଳ ସଂସାରରର ଜ୍ରୀବନ ସଷିୃ୍ କରଲ, ମନୁ ଏବଂ ଶତରୂପା ତାଙ୍କ 

ଶର୍ରୀରରୁ ଜନ ୍ମଲାଭ କରଲ । ପରର, ରସମାନଙ୍କର ମିଳନରର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ାନ 
ଜନ ୍ମ ରନରଲ । ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଜଣ କନୟିା ଏବଂ ଅନୟି ଦୁଇଜଣ ପତୁ୍ର । 
କନୟିାମାନଙୁ୍କ ରସମାରନ ନାମ ରଦଇଥରିଲ ଆକୁତ୍ରୀ, ରଦବହୂତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରସତୂ୍ରୀ । ପତୁ୍ର 
ଦ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଥଲିା ଉର୍ାନପାଦ ଏବଂ ପି୍ରୟବ୍ତ । ଏହ ି ପାଞ୍ଚଜଣ ଥରିଲ ପଥୃବି୍ରୀର 
ପ୍ରଥମ ସ୍ାନ । ଏକଥା ସ୍ରଣ୍ରୀୟ ରର ଏହ ିପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ସ୍ାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଜଣ 
ଥରିଲ କନୟିା ।  ଏହାର ଅଥ୍ଷ ରହଲା ଏଇଆ ରର ପ୍ରକୃତି ତଥା ଈଶ୍ୱର କନୟିାମାନଙୁ୍କ 
ଅଧକି ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କର୍ି । ପତୁ୍ର ଓ କନୟିାଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଈଶ୍ୱର ରକୌଣସି ରଭଦଭାବ 
ସଷିୃ୍ କରିନାହା୍ି, ରକବଳ ମଣରି ହି ଁଏପରି ରବୈରମୟି ସଷିୃ୍ କରିଛି । ରସଇଥପିାଇ ଁ
ଏରବ ଏକ ସଭୟି ଓ ଶକିି୍ତ ସମାଜରର, ଏହ ିରବୈରମୟିର ପ୍ରାଚ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଭାଙି୍ଗବାରର 
ଲାଗିଛି। କନୟିାଭୃଣ ହତୟିା ଓ ନବଜାତ କନୟିା ସ୍ାନକୁ ହତୟିା କରିବା କିମ ୍ବା ପରିତୟିକ୍ 
ଅବସ୍ାରର ଫିଙି୍ଗରଦବା ଭଳି ନାନା ପ୍ରକାର ସାମାଜକି କୁପ୍ରଥାକୁ ଲକ୍ୟି କରି ସମାଜର 
କିଛି ରଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସରଚତନତା ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି । ରତଣ ୁ ଅରନକ ଦମ୍ପତି ଏରବ 
କନୟିା ସ୍ାନମାନଙୁ୍କ ରପାରୟି ସ୍ାନ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ନୂତନ ପରମ୍ପରା ସଷିୃ୍ 
କରୁଛ୍ି । ଭରଦାଦରାର ଜରଣ ରହାରଟଲ ମୟିାରନଜର ବିରବକ( ନାମ ପରିବର୍୍ଷନ 
କରାରାଇଛି) ଏହାକୁ ଉଚିତ ରବାଲି ମରନକର୍ି । ରସ ମଧ୍ୟ ଜରଣ ରପାରୟିକନୟିା 
ଗ୍ରହଣ କରିବାରବରଳ ଏହ ିକଥାକୁ ହି ଁଗର୍ୁୁ ତ୍ୱ ରଦଇଥରିଲ ।  ମହଳିା ଓ ଶଶି ୁକଲୟିାଣ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ଅଧ୍ରୀନରର କାର୍ଷୟି କରୁଥବିା ରକନ୍ଦ୍ର୍ରୀୟ ରପାରୟି ସ୍ାନ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ପଦ 
ପ୍ରାଧକିରଣ (ସିଏଆରଏ)ର ତଥୟି ସଚୂାଏ ରର ରଲାକମାନଙ୍କ ଚି୍ାଧାରା କିଭଳି ଭାରବ 
ରବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍୍ଷନ ଘଟାଇ ପାରିଛି । ସିଏଆରଏ ଅନୁସାରର, ୨୦୧୫-୧୬ ରର 
ଭାରତ୍ରୀୟ ଦମ୍ପତି ସାରା ରଦଶରର ୩,୦୧୧ ଜଣଙୁ୍କ ରପାରୟି ରୂରପ ଗ୍ରହଣ କରିଛ୍ି।  
ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପତୁ୍ର ସ୍ାନଙ୍କ ସଂଖୟିା ୧,୧୫୬ ଏବଂ କନୟିା ସ୍ାନଙ୍କ ସଂଖୟିା 
୧,୮୫୫ । ୨୦୧୮-୧୯ ଠାରୁ ଏହ ିସଂଖୟିା କ୍ରମାଗତ ଭାରବ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଚାଲିଛି ।  

ନରିାପଦ ଓ ସନ୍ଶିି୍ଚତ ମହଳିା, ସଶକ୍ ରାଷ୍ଟଟ୍ର
ମହଳିାମାନଙ୍କ ସମଦିୃ୍ଧ ନିମର୍ ରସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିରାପର୍ା ବୟିବସ୍ା 
କରିବା ଏକା୍ ଜରୁରି । ଏହ ିଉରଦେଶୟିରର, ସରକାର ରକୌଣସି ପ୍ରକାର 
ସରୁରାଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହା୍ି । ଦ୍ରୀଘ୍ଷ ଦିନରୁ ସମାଜର ପ୍ରରତୟିକ 
ସ୍ରରୁ ଏଥପିାଇ ଁଦାବି ରହାଇ ଆସଥୁଲିା । ମହଳିା ବିରରାଧ୍ରୀ ଅପରାଧକି 
ମାମଲାରର ଅପରାଧ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କରଠାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନିମର୍ ସଭିଏ ଁ

ମହଳିା ସଶକି୍କରଣପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

25 ଡିରସମ୍ବର,   
2020 ପର୍ଷୟି୍

ଦାବି କରି ଆସଥୁରିଲ ।  ରସଥପିାଇ ଁ, ସଂସଦରର ଭାରତ୍ରୀୟ 
ଦଣ୍ଡବିଧ ିସଂହତିାରର ଏକ ସଂରଶାଧନ କରାରାଇଛି ରରଉଥଁରିର 
୧୨ ବର୍ଷରୁ କମ ୍ ବୟସର କନୟିାସ୍ାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଶବିକ 
ଅତୟିାଚାର ନିମର୍ ଅପରାଧ୍ରୀକୁ ମତୁୃୟିଦଣ୍ଡ ରଦବାର ପ୍ରାବଧାନ 
କରାରାଇଛି । ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ ୍ ଆୟୁର କନୟିା ସ୍ାନଙ୍କ ପ୍ରତି 
ପାଶବିକ ଅତୟିାଚାର ପାଇ ଁ୧୦ ବର୍ଷରୁ ୨୦ ବର୍ଷ ପର୍ଷୟି୍ କରଠାର 
ରଜଲଦଣ୍ଡର ବୟିବସ୍ା ରହାଇଛି । ଏଭଳି ଜଘନୟି କାଣ୍ଡରର 
ତ୍ୱରିତ ନୟିାୟ ପ୍ରଦାନ ନିମର୍ ଏହ ି ଆଇନରର ଉଭୟ ତଦ୍ 
ଏବଂ ବିଚାର କାର୍ଷୟିକୁ ଦୁଇମାସ ମଧ୍ୟରର ସଂପରୂ୍୍ଷ କରିବା ଲାଗି 
ପ୍ରାବଧାନ କରାରାଇଛି। ତ୍ୱରିତ ବିଚାର  ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀଡ଼ିତା ତଥା ତା’ର 
ପରିବାରର ସଦସୟି ଓ ସାକ୍୍ରୀମାନଙ୍କ ନିରାପର୍ାକୁ ସନିୁଶି୍ତ 
କରିଛି। ହଂିସାର ଶକିାର ରହାଇଥବିା ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ସହାୟତା 
ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଉଦିେଷ୍ ସାବ୍ଷଜନ୍ରୀନ ମହଳିା ରହଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 
୧୮୧ ଏବଂ ସି-ବକ୍ସ  ସବିୁଧା ଉଭୟ ସରକାର୍ରୀ ଏବଂ ଘରରାଇ 
କମ୍ଷସ୍ଳ୍ରୀରର ସ୍ାପନର ବୟିବସ୍ା କରାରାଇଛି ।
 ଘରରାଇ ହିଂସାର ଶକିାର ରହାଇଥବିା ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମର୍ 
‘ୱାନ ଷ୍ପ ୍ ରସଣ୍ଟର’ (ଓଏସସି) ରାହା ଅଭିରରାଗ ସମାଧାନ 
ନିମର୍ ଉଦିେଷ୍ ତାହା ରଦଶବୟିାପ୍ରୀ ସ୍ାପନ କରାରାଇଛି । 
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ଥବଟୀ ବଚାଓ,
ଥବଟୀ ପଢ଼ାଓ ଥରାଜନା

୨୦୨୦ ମସିହା ଡିରସମ୍ବର ମାସ ସଦୁ୍ଧା ରଦଶର ୭୩୦ଟି ଜିଲ୍ାରର 
ଏଭଳି ୭୩୩ଟି ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ମଞ୍ଜରିୁ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି । ରସଥ ି
ମଧ୍ୟରୁ ଏରବ ସଦୁ୍ଧା ୭୦୦ଟି ରକନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରାୟ ୩ .୦୦ରୁ 
ଅଧକି ମହିଳାଙୁ୍କ ସହାୟତା ରରାଗାଇ ଦିଆରାଇଛି ।
‘ନିଭ୍ଷୟା ପାଣ୍’ିକୁ ଉପରରାଗ କରି ରଦଶରର ୧,୦୨୩ଟି ଫାଷ୍ 
୍ାକ୍  ରକାଟ୍ଷ ସ୍ାପିତ ରହାଇଛି ଏବଂ ପଲିୁସ ଥାନାମାନଙ୍କରର 
ମହିଳା ରହଲ୍ପ ରଡସ୍ ସ୍ାପନ ଏବଂ ରସସବୁର ସଦୃୁଢ଼୍ରୀକରଣ 
ସକାରଶ ୧୦୦ ରକାଟି ଟଙ୍କା ରରାଗାଇ ଦିଆରାଇଛି । ରସହିଭଳି 
୧୬.୨୩ ରକାଟି ଟଙ୍କା ବୟିୟରର ‘ହିମ୍ତ’ ରମାବାଇଲ୍  ଆପ ୍ 
ସ୍ାପନ କରାରାଇଛି ରାହାକି ମହିଳା ଏବଂ ପଲିୁସ ମଧ୍ୟରର 

ସଂରରାଗ ସ୍ାପନ କରିବା ଦିଗରର ସହାୟକ ରହବ ।
ମହିଳା ଓ ଶଶି ୁ ଚାଲଣ ଭଳି ଗୁରୁୁତର ସମସୟିାର ମକୁାବିଲା 
ସକାରଶ  ସଂସଦରର ଚାଲାଣ ନିରରାଧ୍ରୀ ଆଇନ ପାରିତ 
ରହାଇଛି। ଏଥରିର ସନିୁଶି୍ତ କରାରାଇଛି ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 
ମହିଳା ଓ ଶଶି ୁ ଚାଲାଣକୁ ୍ାକିଂ କରାରିବ ଏବଂ ରସହସବୁ 
ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରାରାଇ ରଦାର୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି 
ଶାସି୍ବିଧାନ କରାରିବ । ଏଥରିର ବଳପବୂ୍ଷକ ଖଟାଇବା, 
ରବଶୟିାବୃରି୍, ରରୌନ ରଶାରଣ, ବଳପବୂ୍ଷକ ବିବାହ କରିବା 
ଇତୟିାଦି ଚାଲାଣ କାର୍ଷୟିର ବିସୃ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସୁ୍ତ କରାରାଇଛି 
ଏବଂ ରସଥପିାଇ ଁଦଣ୍ଡବିଧାନର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ରହାଇଛି 

ରବଟ୍ରୀ ବଚାଓ, ରବଟ୍ରୀ ପଢ଼ାଓ ରରାଜନା ରରାଗ ୁରଦଶରର ପରୁୁରଙ୍କ 
ତୁଳନାରର ମହଳିାଙ୍କ ଅନୁପାତରର ରରଥଷ୍ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ଘଟିଛି।  
୨୦୧୪-୧୫ ରର ରଦଶରର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ବାଳକଙ୍କ ତୁଳନାରର 
ବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖୟିା ୯୧୮ ଥବିା ରବରଳ ୨୦୧୯-୨୦ରର ତାହା 
ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ୯୩୪ ରହାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ 
ତାଙ୍କର#SelfieWithDaughter and #BharatKiLaxmi 
ଅଭିରାନରର ସମାଜରର ଦଶନ୍ି ଦଶନି୍ ଧରି ଜାରି ରହଥିବିା 
ଦୃଷି୍ଭଙ୍ଗ୍ରୀକୁ ବଦଳାଇ ରଦବାରର ସକ୍ମ ରହାଇପାରିଛି୍ି ।

ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଷୟିକ୍ମ ରଶୌଚାଳୟ 
ସାରା ରଦଶରର ୨୦୧୮-୧୯ 

ନିମଥିତ ରହାଇଛି ରାହାକି 
୨୦୧୪-୧୫ ରର ୯୨.୧୦ 

ପ୍ରତିଶତ ଥଲିା । ଏହା ଦ୍ାରା 
ବିଦୟିାଳୟରର ବାଳିକାମାନଙ୍କର 

ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା  ଛାଡିବା 
ମାତ୍ରା ହ୍ାସ ପାଇଛି ।

 ରବଟ୍ରୀ ପଢ଼ାଓ ଅଭିରାନ ମାଧ୍ୟମରର ୧୯.୭୨ 
ଲକ୍ ସ୍ାନଙୁ୍କ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରାଶ ି ରରାଗାଇ 
ଦିଆରାଇଛି ।

 ରବଟ୍ରୀ ବଚାଓ, ରବଟ୍ରୀ ପଢ଼ାଓ ରରାଜନା ଆରମ୍ଭ 
ରହବା ପରର, ଶକି୍ାର ପ୍ରରତୟିକ ସ୍ରରର 
ବାଳିକାମାନଙ୍କ ବିଦୟିାଳୟ ଉପସ୍ାନରର 
ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପରିଲକି୍ତ ରହାଇଛି ।

 ପ୍ରରତୟିକ ସରକାର୍ରୀ ବିଦୟିାଳୟରର 
ଛାତ୍ର୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମରକ୍ା ରକୌଶଳ ତାଲିମ 
ପ୍ରଦାନ କରାରାଉଛି 

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ନିଭ୍ଷୟା ପାଣ୍ ିଅଧ୍ରୀନରର 
୫,୬୦୦ ରକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜରିୁ 

ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି।  ରସଥ ିମଧ୍ୟରୁ ପଲିୁସ 
ଥାନାମାନଙ୍କରର ମହଳିା ରହଲ୍ପ ରଡସ୍ ସ୍ାପନ 

ସକାରଶ ୧୦୦ ରକାଟି ଟଙ୍କା ମଂଜରୁ କରାରାଇଛି ।

କନୟିା ସ୍ାନମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଆଥଥିକ ସମାରରାଜନ 
ନିମର୍ ସକୁନୟିା ସମଦିୃ୍ଧ ଆକାଉଣ୍ଟ ରରାଜନା 
ଆରମ୍ଭ କରାରାଇଛି । ଏପର୍ଷୟି୍ ଏହ ିଭଳି 

୧.୫୬ ରକାଟି ଜମାଖାତାରର ୪୭,୬୯୪ ରକାଟି 
ଟଙ୍କା ଜମା କରାରାଇଛି ।

ଉତ୍: ଶକି୍ା ମନ୍ତଣାଳୟ

୨୦୧୪-୧୫ ରୁ 
୨୦୧୯-୨୦ ମଧ୍ୟରର 

୪୦୫ଟି ମଲଟି  
ରସ୍ଟରାଲ ଜଲି୍ା 
ମଧ୍ୟରୁ ୨୮୨ଟି 

ଜଲି୍ାରର ଏସଆରବି 
ଉନ୍ନତି ପରିଲକି୍ତ 

ରହାଇଛି ।
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ଉଭୟ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟି ସରକାରମାନଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ  ସକାରଶ  “ନାର୍ରୀ” 

ରପାଟ୍ଷାଲ”ର ଶଭୁାରମ୍ଭ ରହାଇଛି । ଏହା ଦ୍ାରା 
ରଗାଟିଏ ସ୍ାନରୁ ହି ଁ୩୫୦ରୁ ଅଧକି ରରାଜନାକୁ 

ସହଜରର ପହଞ୍ଚି ରହଉଛି।

ନୂତନ ଆଇନ ଦ୍ାରା 
ନରିାପତ୍ା ସନ୍ଶିି୍ଚତ

ଶକିି୍ତ ନାରୀ: ସମଦୃ୍ ସମାଜର ମଳୂଦ୍ଆ
ରରରତରବରଳ ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଶକିି୍ତ କରାରାଏ, ରସରତରବରଳ  
ରଗାଟିଏ ପରିବାର ଆରପ ଆରପ ଶକିି୍ତ ରହାଇଥାଏ । ଏହ ି
ଆପ୍ତବାକୟିକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ଏହ ିଦିଗରର ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ 
କରିଛ୍ି ଏବଂ ବିଦୟିାଳୟରର ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ାନ କମିବାର 
କାରଣ ଜାଣବିା ଦିଗରର ଗଭ୍ରୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛ୍ି। ଏହ ିଅଧ୍ୟୟନରୁ 
ଜଣାପଡ଼ିଥଲିା ରର ବିଦୟିାଳୟରର ଉପରକୁ୍ ରଶୌଚାଳୟର ଅଭାବ 
ଏବଂ ବାଳିକାମାରନ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ଉପରର ଆଥଥିକ ରବାଝ ଭଳି 
ଅସସୁ୍ ଚି୍ାଧାରା ରହଛିି । ଏହା କନୟିା ସ୍ାନମାନଙ୍କ ବିଦୟିାଳୟ 
ଶକି୍ା ରକ୍ତ୍ରରର ବାଧା ସଷିୃ୍ କରୁଛି । ରତଣ,ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଲାଲକିଲା ଠାରୁ  ସ୍ୱାଧ୍ରୀନତା ଦିବସର ଅଭିଭାରଣରର 
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିରାନର ରଘାରଣା କରିଥରିଲ । ଏହାର ପରିଣାମ 
ସ୍ୱରୂପ ସାରା ରଦଶରର ବିଦୟିାଳୟଗଡ଼ିୁକରର ରକବଳ ଛାତ୍ର୍ରୀମାନଙ୍କ 
ନିମର୍ ୪.୧୭ ଲକ୍ ରଶୌଚାଳୟ ନିମଥିତ ରହାଇପାରିଛି ଏବଂ ରଦଶର 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ୧୦.୨୯ ରକାଟି ରଶୌଚାଗାର ନିମ୍ଷାଣ ସମ୍ଭବପର 
ରହାଇପାରିଛି । ଏହା ବିଦୟିାଳୟରୁ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଠଛାଡ଼ିବା 
ମାତ୍ରାକୁ ରରଥଷ୍ ସଂଖୟିାରର ହ୍ାସ କରିପାରିଛି । ବିଦୟିାଳୟରର 
ବାଳିକାମାନଙ୍କ ନାମରଲଖା ମାତ୍ରା ୯୪.୨୩ ପ୍ରତିଶତ ରହାଇଥବିା 
ରବରଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ନାମରଲଖା ମାତ୍ରା ୮୯.୨୮ ରହଛିି । ସକୁନୟିା 
ସମଦିୃ୍ଧ ରରାଜନା ଏବଂ ଅନୟିାନୟି ଛାତ୍ରବୃରି୍ ରରାଜନା ମାଧ୍ୟମରର 
କନୟିାସ୍ାନମାନଙୁ୍କ ପଢ଼ିବାକୁ ବିଦୟିାଳୟକୁ ନପଠାଇବା ଭଳି 
ମାନସିକତାରର ପରିବର୍୍ଷନ ଆଣଛିି। ରଲାକମାରନ ଆଉ କନୟିା 
ସ୍ାନମାନଙୁ୍କ ଆଥଥିକ ଦୃଷି୍ରୁ ରବାଝ ରବାଲି ଭାବୁନାହା୍ି।  
ରବୈରୟିକ ଶକି୍ା ରକ୍ତ୍ରରର ବାଳିକାମାରନ ମଧ୍ୟ ରବଶ ୍ ଆଗକୁ 
ଆରଗଇ ପାରିଛ୍ି । ରଦଖାରାଇଛି ରର ୨୦୧୪ ତୁଳନାରର 
ଏରବ ଆଇଟିଆଇମାନଙ୍କରର ଛାତ୍ର୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମରଲଖା ଦି୍ଗଣୁତି 
ରହାଇଛି । ବିଶ୍ୱ ବୟିାଙ୍କ ପକ୍ରୁ  ପ୍ରଦଶଥିତ ଡାଟା ସଚୂ୍ରୀତ କରର 
ରର ୨୦୧୧ ମସିହାରର, ପ୍ରାୟ ୫୯ ପ୍ରତିଶତ (୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧକି 
ବୟସର) ବାଳିକାମାରନ ପବୂ୍ଷାରପକ୍ା ଅଧକି ଶକିି୍ତ ରହାଇଛ୍ି । 
ଅଥ୍ଷାତ୍ , ୨୦୧୮ରର ଏହି ମାତ୍ରା ୬୬ ପ୍ରତିଶତରର ପହଞ୍ଚିଛି ।
ମହଳିାମାନଙ୍କ ଗରିମା ନମିଥନ୍ ଅରିରାନ
ରଦଶର ପ୍ରରତୟିକ ପରିବାରରର ଏକ ରଶୌଚାଳୟ ନିମ୍ଷାଣ 
ରକବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ା ପାଇ ଁ ଉଦିେଷ୍ ନୁରହ ଁ, ବରଂ ମହଳିାମାନଙ୍କ 
ଗରିମାର ସରୁକ୍ା ନିମର୍ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଅଭିରାନ ରବାଲି 
କୁହାରାଇପାରର। ଆଜ ି ଏହ ି କାର୍ଷୟିକ୍ରମ ରରାଗ ୁ ରଦଶର ୬ 
ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ଗ୍ରାମ ରଖାଲାରର ରଶୌଚ କରିବା ଅଭୟିାସରୁ ମକୁ୍ 
ରହାଇପାରିଛି । ରକବଳ ରର ରଶୌଚାଳୟ ନିମ୍ଷାଣ ମାଧ୍ୟମରର 
ମହଳିାମାନଙ୍କ ଗରିମା ରକ୍ା ରହାଇପାରିଛି ତାହାନୁରହ ଁ, ଅପର 
ପକ୍ରର ପରିବାରର ମାଲିକାନା ମଧ୍ୟ ମହଳିାମାନଙ୍କ ଗରିମାକୁ 
ସମାଜରର ଉପରକୁ୍ ଭାରବ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ । ପିଏମ ଆବାସ 
ରରାଜନା ଅଧ୍ରୀନରର ମହଳିାମାନଙ୍କ ମାଲିକାନାକୁ ଏଥପିାଇ ଁଗରୁୁତ୍ୱ 
ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ଏହ ି ଧାରାରର ୩୮ ଲକ୍ରୁ 
ଅଧକି ବାସଗହୃର ମାଲିକାନା ମହଳିା ମାନଙୁ୍କ ହି ଁମଂଜରୁ କରାରାଇଛି 
ଏବଂ ଅନୟି ୫୫.୭ ଲକ୍  ବାସଗହୃର ମାଲିକାନା ଉଭୟ ପତ୍ନ୍ରୀ 
ଓ ପତିଙ୍କ ନାମରର ମିଳିତ ଭାରବ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି। ମଧ୍ୟରଗୁ୍ରୀୟ 
ମାନସିକତାର ପ୍ରତ୍ରୀକ ସ୍ୱରୂପ ବହୁଦିନରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥବିା ତତ୍ାଳ ତିନି 
ତଲାକ ବୟିବସ୍ାକୁ ସରକାର ଉରଚ୍ଛଦ କରିଛ୍ି । ଏହ ିପରିରପ୍ରକ୍୍ରୀରର 
ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛ୍ି ରାହା ମସୁଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 

ମହଳିାମାନଙ୍କ ମର୍ଷୟିାଦା ରକ୍ାରର ସହାୟକ ରହାଇଛି । ରସହଭିଳି 
ପବୂ୍ଷତନ ଜମ ୁ ଓ କଶ୍ମ୍ରୀର ରାଜୟିରର ଆଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥବିା ଅନ୍ାର୍ରୀ 
ତଥା ରବୈରମୟିମଳୂକ ବୟିବସ୍ାର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟାରାଇଛି । 
ଫଳରର ପବୂ୍ଷରୁ ରଦି ଜରଣ ମହଳିା ଜରଣ ଅଣ-କାଶ ୍ମ୍ରୀର୍ରୀଙୁ୍କ ବିବାହ 
କରୁଥରିଲ ରତରବ ତାଙ୍କର ସମ୍ପରି୍କୁ ନିଜର ସ୍ାନମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ 
କରିବାରର ସମସୟିା ଥଲିା। କିନ୍ତୁ ଆଇନରର ସଂରଶାଧନ କରାରାଇ 
ଏରବ ତାହା ସନିୁଶି୍ତ କରାରାଇଛି । ରସହଭିଳି ଶଶି ୁବିବାହ ନିରରାଧ 
ଆଇନର ଅଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପରୂଣ କରାରାଇପାରିଛି ।  ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 
୩୭୦ ଏବଂ ଧାରା ୩୫(ଏ)କୁ ଏରବ ଉରଚ୍ଛଦ କରାରାଇଛି । ଅଧକିନ୍ତୁ, 

 ୧୨ ବର୍ଷରୁ କମ ୍ ବୟସର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କମ୍ଷ 
ଅପରାଧରର ଏରବ ମତୁୃୟିଦଣ୍ଡର ବୟିବସ୍ା 
କରାରାଇଛି । ଏହ ି ଆଇନରର ରସଭଳି 
ଦୁଷ୍କମ୍ଷ ମାମଲାର ଫଇସଲା ଦୁଇମାସ 
ମଧ୍ୟରର ସଂପରୂ୍୍ଷ କରିବାର ସକଳ ପ୍ରକାର 
ପ୍ରାବଧାନ ରହଛିି ।

 ଆଇନଗତ ବୟିବସ୍ା ଦ୍ାରା ତତ୍ାଳ ତିନି ତଲାକ 
ବୟିବସ୍ାର ଉରଚ୍ଛଦକରଣ କରାରାଇଛି । 
ହଜ ୍ରର ରାଉଥବିା ମସୁଲମାନ ମହଳିାମାନଙ୍କ 
ସକାରଶ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ରମହରାମ (ପରୁୁର 
ଅଭିଭାବକତ୍ୱ) କୁ ଉରଚ୍ଛଦ କରାରାଇଛି ।

 ମହଳିାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହଉଥବିା ଅପରାଧରର 
ସଂପକୃ୍ ବୟିକି୍ବିରଶରଙୁ୍କ ଚିହ୍ନଟ ସକାରଶ 
ଜାତ୍ରୀୟ ଡାଟା ରବସ ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାରାଇଛି। 
ଏଭଳି ମାମଲାର ବିଚାର ନିମର୍ ସାରା 
ରଦଶରର ୧,୦୨୩ଟି ଫାଷ୍ଟ୍  ୍ାକ୍  ରକାଟ୍ଷ 
ସ୍ାପନ କରାରାଉଛି ।

 ରଦଶର ପ୍ରରତୟିକ ଥାନାରର ରଗାଟିଏ ରଲଖାଏ ଁ
ମହଳିା ରହଲ୍ପ ରଡସ୍ ସ୍ାପନ ନିମର୍ ବୟିବସ୍ା 
ଆରମ୍ଭ କରାରାଇଛି । ରସହଭିଳି ସମଗ୍ର ରଦଶରର 
୭୦୦ରୁ ଅଧକି ୱାନ୍  ଷ୍ପ ୍ ରସଣ୍ଟର ରଖାଲାରାଇଛି। 
କମ୍ଷଜ୍ରୀବ୍ରୀ ମହଳିାମାନଙ୍କ ସକାରଶ ଆଇନରର 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ପରିବର୍୍ଷନ ଅଣାରାଇଛି ।

ମହଳିା ସଶକି୍କରଣପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ
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ସରକାରଙ୍କ ଇ- ମାରକ୍ଷଟ୍  ରପାଟ୍ଷାଲ (ଜିଇଏମ)
ରର ୩୨,୦୦୦ରୁ ଅଧକି ମହଳିା ଉରଦୟିାଗ୍ରୀ  ନାମ 

ପଂଜ୍ରୀକରଣ କରିଛ୍ି ରାହାକି କ୍ଦୁ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ 
ଉରଦୟିାଗ ରକ୍ତ୍ରରର ମହଳିାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ 

ସନିୁଶି୍ତ କରିଛି ।

ରରଉ ଁ ପ୍ରବାସ୍ରୀ ଭାରତ୍ରୀୟମାରନ ଏରବ ରସମାନଙ୍କ ପତ୍ନ୍ରୀଙୁ୍କ ବିବାହ 
ପରର ପରିତୟିାଗ କର୍ି ରସମାନଙ୍କ ବିରରାଧରର କଡ଼ା ଆଇନଗତ 
କାର୍ଷୟିାନୁଷା୍ନ ଗ୍ରହଣ ନିମର୍ ସରକାର ପ୍ରାବଧାନ କରିଛ୍ି ।
ସାମାଜକି ସଶକି୍କରଣ
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଗ୍ରହଣ କରାରାଇଥବିା ମହିଳାରକୈନ୍ଦିକ୍ର 
କାର୍ଷୟିାନୁଷା୍ନ ସ୍ୱରୂପ ସାମାଜିକ ଦୃଷି୍ଭଙ୍ଗ୍ରୀର ଏକ ସଂଜ୍ା 
ସଷିୃ୍ ରହାଇଛି ।  ସାରଦା ଆଇନ(ସଂରଶାଧତି) ୧୯୭୮ରର 
ପରିବର୍୍ଷନ ସକାରଶ ସରକାର ଏକ ଟାସ୍ ରଫାସ୍ଷ ଗଠନ କରିଛ୍ି 
ରଦ୍ାରା ମହିଳାମାନଙୁ୍କ ସମାନ ଅଧକିାର ଓ ସରୁରାଗ ପ୍ରଦାନ 

କରାରାଇପାରିବ । ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ବିବାହର ଉପରକୁ୍ 
ବୟସ ନିଦ୍ଧ୍ଷାରଣ ନିମର୍ ଏହି ଟାସ୍ ରଫାସ୍ଷକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆରାଇଛି 
। ଅଧନୁା ୧୮ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ରକ୍ତ୍ରରର ବିବାହର ସବ୍ଷନିମ ୍ନ ବୟସ 
୧୮ ରବାଲି ଧାର୍ଷୟି କରାରାଇଛି । ହିଂସାର ଶକିାର ରହଉଥବିା 
ମହିଳାମାନଙୁ୍କ ରସଥରୁି ଆଶ୍ୱସି୍ ପାଇବା ସକାରଶ ସରକାର 
ନିକଟରର “ରମଡ଼ିକାଲ ଟମଥିରନସନ ଅଫ୍ ରପ୍ରଗନାନ ୍ସି ଆଇନ”କୁ 
ମଞ୍ଜରିୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛ୍ି । ଏଥରିର ଗଭ୍ଷନଷ୍ କରିବାର ସମୟ 
ସ୍ରୀମାକୁ ୨୦ ସପ୍ତାହରୁ ୨୪ ସପ୍ତାହକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆରାଇଛି।  
ରସହିଭଳି ପ୍ରସବକାଳ୍ରୀନ ସରବୈତନିକ ଛୁଟି ଅବଧକୁି ୧୨ 
ସପ୍ତାହରୁ ୨୬ ସପ୍ତାହକୁ ବୃଦି୍ଧ କରାରାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ,ଁ 
ସାମାଜିକ ବଦ୍ଧମଳୂ ଧାରଣାକୁ ଭାଙି୍ଗବା ଉରଦେଶୟିରର ଐତିହାସିକ 
ଲାଲ କିଲ୍ା ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ସାନିଟାର୍ରୀ 
ପୟିାଡ଼ ବିରୟ ଉରଲ୍ଖ କରିଥରିଲ । ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସରମ୍ବାଧତି 
କରିବା ଅବସରରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ରମାଦ୍ରୀ କହିଥରିଲ ରର, 
‘ରଦଶର ଗରିବ ଭଉଣ୍ରୀ ଓ କନୟିାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ୟିର ରତ୍ନ ନିମର୍ 
ସରକାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାରବ ଚି୍ିତ ଅଛ୍ି ଓ କାର୍ଷୟି କରୁଛ୍ି। 
ଜନଔରଧ ି ରକନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରର ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କାରର ସାନିଟାର୍ରୀ 
ପୟିାଡ଼ ରରାଗାଣର ବୟିବସ୍ା କରି ସରକାର ଏକ ମହାନ କାର୍ଷୟି 
କରିଛ୍ି । ଏହା ଫଳରର ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରର, ରଦଶର 
୬୦୦୦ ଜନଔରଧ ି ରକନ୍ଦ୍ରମାନଙୁ୍କ ରସହିସବୁ ମହିଳାମାରନ ୫ 
ରକାଟିରୁ ଅଧକି ସାନିଟାର୍ରୀ ପୟିାଡ଼ କ୍ରୟ କରିଛ୍ି।’ ଆଜି ରଦଶର 
ମହିଳାମାରନ ରରତିକି ମକୁ୍ ରହାଇପାରିଛ୍ି  ଆଥଥିକ ଦୃଷି୍ରୁ 
ରସତିକି ସଶକ୍ ରହାଇଛ୍ି । ରସହିଭଳି ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକି୍ 
ଦ୍ାରା ସଜି୍ତ ରହବା ଦ୍ାରା ରସମାନଙ୍କ ମନର ନିରାପର୍ାର 
ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସନିୁଶି୍ତ ରହାଇଛି । ଏରବ ରସମାରନ ରକବଳ ଏଭଳି 
ନିରାପର୍ା କଥା ସ୍ୱପ୍ନ ରଦଖନୁାହା୍ି ଅପରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ 
କରିପାରୁଛ୍ି। ଏହା ପଛରର ଥବିା କାରଣଟି ରହଲା ରଲାକମାନଙ୍କ 
ମାନସିକତାରର ଆସିଥବିା ପରିବର୍୍ଷନ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙୁ୍କ ଆଉ 
ରଗୌଣ କିମ ୍ବା ଦୁବ୍ଷଳ ରବାଲି ରକହି ଭାବୁନାହା୍ି । ଏରବ ସମୟ 
ବଦଳି ସାରିଛି  । ଏରବ ଆଉ ରକହି “ରଦି ଝିଅଟିଏ ଜନ ୍ମ ରହଲା” 
ରବାଲି କହୁନାହା୍ି । ବରଂ ଏହା ବଦଳରର ରସମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ 
ବାହାରୁଛି, “ବାଃ! ଝିଅଟିଏ ନା କ’ଣ” ! ନିରଜ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 
ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ରର ମାନସିକତାରର ଆସିଥବିା ନୂତନ ପରିବର୍୍ଷନ  
ମହିଳାମାନଙୁ୍କ ରକରତ ମାତ୍ରାରର ସଶକ୍ କରିପାରିଛି । ଚି୍ା କରି 
ରଦଖନ୍ତୁ ରର ଆପଣ ରଦଶର ୧.୩ ରକାଟି ନାଗରିକଙ୍କ ନିବ୍ଷାଚିତ 
ପ୍ରତିନିଧ,ି ଜରଣ ରବୈଶ୍ୱକି ଜନରନତା। ଏହି ସମସ୍ କଳ୍ପନାକୁ ମହିଳା 
ରସମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ରୁଚି ଏବଂ ରସବା ମରନାଭାବ ଦ୍ାରା 
ସାକାର କରିପାରିଛ୍ି । ରସରତରବରଳ ଆପଣଙୁ୍କ ରକମିତି 
ଲାଗିବ ତାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ।  ପବୂ୍ଷରୁ ଏଭଳି କଳ୍ପନା କରିବା 
ସଦୁ୍ଧା ଦୁରୂହ ବୟିାପାର ଥଲିା । କିନ୍ତୁ ଏରବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦ୍ରୀ ଏମିତି ଭାରବ ଆ୍ଜ୍ଷାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ 
ପସନ୍ଦ କରିଛ୍ି। ଏହି କାର୍ଷୟି ହି ଁ ନୂତନ ଭାରତର ମହିଳାମାନଙୁ୍କ 
ସାଂରକତିକ ଭାରବ ରସମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ 
ସଚୂାଉଛି। ରଦଶର ମହିଳାମାରନ ନୂତନ ଶ୍ରୀର୍ଷ ହାସଲ 
କରିପାରୁଛ୍ି ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ ଓ ପଦରକ୍ପରର 
ସରକାର ରସମାନଙୁ୍କ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରରାଗାଉଛ୍ି ।  

 ମହଳିାମାନଙ୍କ ଉର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ୟିରକ୍ା ନିମର୍, ସରକାର 
୧ ଟଙ୍କା ମଲୂୟିରର ସାନିଟାର୍ରୀ ପୟିାଡ଼ ବିକ୍ରୟର ବୟିବସ୍ା 
କରିଛ୍ି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔରଧ ି ରକନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରର 
ଏପର୍ଷୟି୍ ୭ ରକାଟିରୁ ଅଧକି ସାନିଟାର୍ରୀ ପୟିାଡ଼ ବିକ୍ରୟ 
ରହାଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଏିସଟି ମକୁ୍ ରଖାରାଇଛି ।

 ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଶ ଅଧ୍ରୀନରର ୯୦ ଲକ୍ ଗଭ୍ଷବତ୍ରୀ 
ମହଳିାଙୁ୍କ ଟ୍ରୀକାକରଣ କରାରାଇଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ 
ଅଭିରାନ ଅଧ୍ରୀନରର ପ୍ରରତୟିକ ପରିବାରକୁ ରଶୌଚାଳୟ 
ରରାଗାଇ ଦିଆରାଇଛି ରାହା ଫଳରର ମହଳିାମାନଙ୍କ 
ଗରିମା ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି ।

 ପ୍ରସବକାଳ୍ରୀନ ସରବୈତନିକ ଛୁଟି ଅବଧକୁି ଏରବ ୧୨ 
ସପ୍ତାହରୁ ୨୬ ସପ୍ତାହକୁ ବୃଦି୍ଧ କରାରାଇଛି । ପ୍ରଥମ 
ଥର ପାଇ ଁ ପ୍ରରତୟିକ କାର୍ଷୟିାଳୟରର କମ୍ଷରତ ମହଳିା 
କମ୍ଷଚାର୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମର୍ ରକ୍ରଚ୍  ବୟିବସ୍ା କରାରାଇଛି ।

 ୨୦୧୭ ମସିହା ଠାରୁ ରପାରଣ ରରାଜନା ଅଧ୍ରୀନରର 
୭,୪୧୧ ରକାଟି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାରାଇଛି ।

 ୨୦୧୬-୧୭ରର ରଦଶରର ମାତୃ ମତୁୃୟି ହାର ୧୧୩କୁ ହ୍ାସ 
ପାଇଛି  ରାହାକି ୨୦୧୫-୧୭ରର ପ୍ରତି ଏକ ଲକ୍ଙ୍କର ୧୨୨ 
ଥଲିା ଏବଂ ୨୦୧୪-୧୬ରର ଏହା ୧୩୦ରର ରହଥିଲିା ।

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ରରାଜନା  ଦ୍ାରା ୧.୮୨ 
ରକାଟି ମହଳିା ଉପକୃତ ରହାଇପାରିଛ୍ି ଓ ରସମାନଙ୍କ 
ଜମାଖାତାକୁ ୭,୮୪୯ ରକାଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ା୍ର କରାରାଇଛି।

ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ଓ ଥପୌଷି୍ଟକତା
ପ୍ରତ ିସ୍ୱତନ୍ତ ଧ୍ୟାନ
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ରଖଳନା ପ୍ରସୁ୍ତିରର ଆତ୍ମନିଭ୍ଷରଶ୍ରୀଳତା
ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ସ୍ାନୀୟ କଥଢେଇ ପାଇ ଁ
‘ଥରାକାଲ୍ ଫର୍  
ଥଲାକାଲ’ର
ଅବସର

ଶଶିମୁାନଙ୍କ ମାନସିକ, ସାମାଜକି, ଶାର୍ରୀରିକ ଏବଂ 
ଆରବଗିକ ବିକାଶ ନିମର୍ କରଢେଇର ନିଜସ୍ୱ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ରହଛିି । କିନ୍ତୁ ଆମ ରଦଶରର ଉପଲବ୍ଧ 
ସମସ୍ କରଢେଇ ଭିତରୁ ମାତ୍ର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ହି ଁ
ସ୍ୱରଦଶ୍ରୀ । ରକବଳ ଏତିକି ନୁରହ ଁ, ବିଶ୍ୱବୟିାପ୍ରୀ 

ଏହ ି୭ ଲକ୍ରକାଟି ଟଙ୍କାର କରଢେଇ ବୟିବସାୟ 
ରକ୍ତ୍ରରର ଭାରତର ଅଂଶମାତ୍ର ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ। 

ରତଣ ୁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ କରଢେଇ 
ଶଳି୍ପକୁ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ କାର୍ଷୟିକ୍ରମରର ସାମିଲ 

କରିବା ନିମର୍ ଆହ ୍ବାନ ଜଣାଇଛ୍ି ।

ହରପ୍ା ସଭୟିତା ଖନନ ରବରଳ ମାଟିତଳ ୁ ଅରନକ ମରିୃ୍କା 
ନିମଥିତ ସନୁ୍ଦର ସନୁ୍ଦର କରଢେଇ ମିଳିଥଲିା । ରତଣ ୁକରଢେଇର 
ଇତିହାସ ରବଶ ୍ ପରୁୁଣା ଏବଂ ପ୍ରାକ ଐତିହାସିକ ରଗୁରର  

କରଢେଇ ଶଶିମୁାନଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶରର ରସରତରବରଳ ରକରତ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥଲିା ତାହା ସହଜରର ଅନୁମାନ 
କରାରାଇପାରର । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ତାଙ୍କର  ମନ୍ କ୍ରୀ 
ବାତ୍ କାର୍ଷୟିକ୍ରମରର ନିକଟରର କରଢେଇ ପ୍ରସୁ୍ତି ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଆରରାପ କରିଥରିଲ । ରସ କହଥିରିଲ ରର ଏହା ଆମର ସଂସ୍ତିୃ ସହତି 
ନିବିଡ଼ ଭାରବ ଜଡ଼ିତ । ରତଣ ୁଏହାକୁ ରଦଶରର ସବ୍ଷତ୍ର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି 
ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଦୟିାଳୟମାନଙ୍କରର ଶଶିମୁାନଙ୍କ ସାମଗି୍ରକ ବିକାଶ 
ପାଇ ଁପ୍ରାରମି୍ଭକ ଶକି୍ାଦାନରର ବୟିବହାର କରାରିବା ଉଚିତ । ଏକ 
ଭାରତ ରଶ୍ଷ ୍ଭାରତ ପ୍ରୟାସ ନିମର୍ ଭାରତ୍ରୀୟ କରଢେଇ ନିମ୍ଷାଣ 
ଶଳି୍ପକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ ସମୟ ।ଭାରତ୍ରୀୟ କରଢେଇ 
ପାଇ ଁ ‘ରଭାକାଲ ଫର ରଲାକାଲ’ ସ୍ୱର ଉରର୍ାଳନ କରିବାରଏହା 
ସବୁର୍୍ଷ ଅବସର ରବାଲି ରସ ମତ ରପାରଣ କରିଥରିଲ ।

ବିରଦଶରୁ ଆମଦାନ୍ରୀ 
କରାରାଉଥବିା କରଢେଇମାନଙ୍କ 
ଭିତରୁ ୬୬.୯ ପ୍ରତିଶତ 
ଶର୍ରୀର ପାଇ ଁହାନିକାରକ । 
ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ଗଭ୍ରୀର 
ଭାରବ ସରଭ୍ଷ କରିବା ପରର 
କ୍ାଲିଟି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ 
ଇଣି୍ଡଆ (କୁୟିସିଆଇ)ଙ୍କ 
ପକ୍ରୁଏଭଳି ରିରପାଟ୍ଷ  ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରାରାଇଛି ।

ହାନିକାରକ କରଢେଇ

ଭାରତରର ବୟିବହୃତ ସମସ୍ 
କରଢେଇ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ୯୩ 
ପ୍ରତିଶତ ବିରଦଶରୁ ଆମଦାନ୍ରୀ 
କରାରାଇଥାଏ ଏବଂ ରସଥ ିମଧ୍ୟରୁ 
ଅଧକିାଂଶ କରଢେଇ ଚ୍ରୀନରର ଥବିା 
ଶଳି୍ପସଂସ୍ାମାନଙ୍କରର ହି ଁପ୍ରସୁ୍ତ 
ରହାଇଥାଏ । କୁୟିସିଆଇର ରିରପାଟ୍ଷ 
ଅନୁସାରର, ନରମ କରଢେଇମାନ 
ରକବଳ ଶଶିମୁାନଙ୍କ ପାଇ ଁଉଦିେଷ୍ 
ଏବଂ ରସଥରିର ଥାରଲଟ ଏକ 
ରାସାୟନିକ ପଦାଥ୍ଷ ଥାଏ ରାହାକି 
କୟିାନସର ସଷିୃ୍କାର୍ରୀ ।

ଶଶିମୁାନଙୁ୍କ ଏଭଳି 
ହାନିକାରକ କରଢେଇଠାରୁ 
ଦୂରରଇ ରଖାରିବା ଉଚିତ

ରସହସିବୁ କରଢେଇରୁ 
ରରଉ ଁସକୂ୍ଷ ତନ୍ତୁମାନ 
ଝଡ଼ିଥାଏ ତାହା ମହୁ ଁ, ନାକ, 
ଗଳା ଓ ଶ୍ୱାସରନ୍ତ ନିମର୍ 
କ୍ତିକାରକ । କାରଣ 
ରସଥରିର  ପାରଦ , ଶଶିା 
ଓ ଅନୟିାନୟି ବିରାକ୍ ପଦାଥ୍ଷ 
ଭଳି ଭାର୍ରୀ ଧାତୁ ଥାଏ । 
ସରଭ୍ଷରବରଳ ଏହସିବୁ 
ବିରାକ୍ ରାସାୟନିକ ପଦାଥ୍ଷ 
ରସହସିବୁ କରଢେଇରର ଥବିା 
ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
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n ‘ଡିପିଆଇଆଇଟି’ ପକ୍ରୁ ଭାରତ୍ରୀୟ ରଖଳନା ଶଳି୍କକୁ ପନୁଃସକି୍ରୟ କରିବା ଏବଂ ଭାରତରର 
କିଭଳି ଭାରବ ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନରକୁ୍ ରଖଳନା କରଢେଇ ଉପଲବ୍ଧ  ରହାଇପାରିବ ରସଥ ିନିମର୍ 
ଅରନକ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରାରାଇଛି । 

n ଭାରତରର ଉତ୍ାଦିତ କିମ ୍ବା ରଦଶକୁ ଆମଦାନ୍ରୀ କରାରାଇ ବିକି୍ର ରହଉଥବିା ରଖଳନା କରଢେଇର 
ମାନ ବିଆଇଏସ ଦ୍ାରା ଜାରି ମାନରକୁ୍, ଓ ତାହାର ସାଟଥିଫିରକସନକୁ 
ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କରାରାଇଛି । ନୂତନ ଆରଦଶ ଅନୁସାରର, ହସ୍ଶଳି୍ପ ଏବଂ 
ଜଆିଇ ରଖଳନାକୁ ଏଭଳି ବୟିବସ୍ାରୁ ମକୁ୍ ରଖାରିବ ।

n ଘରରାଇ ବଜାରରର ଭାରତ୍ରୀୟ ରଖଳନା  ଉରଦୟିାଗକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଲାଗି 
ବିରଦଶ୍ରୀ ରଖଳନା ଉପରର ଆମଦାନ୍ରୀ ଶଳୁ୍କ ବୃଦି୍ଧ କରାରାଇଛି ।

n କର୍୍ଷାଟକର ରାମନଗରମ ୍ଅ୍ଗ୍ଷତ ଚନ୍ନାପାଟନା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦଶର କି୍ରଷ୍ା ଜଲି୍ାର 
ରକାଣ୍ଡାପାଲ୍୍ରୀ, ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଥାଞ୍ଜାଭୁର ଜଲି୍ା, ଆସାମର ଧବିୁ୍ଜଲି୍ାଏବଂ ଉର୍ର ପ୍ରରଦଶର 
ବାରାଣସ୍ରୀ ଓ ରଗୌତମବୁଦ୍ଧ ନଗରକୁ ରଖଳନା କରଢେଇ ନିମ୍ଷାଣର ୍୍ଷ୍ର ଭାରବ ବିକଶତି 
କରିବା ନିମର୍ ବିରଶର ଧ୍ୟାନ ଦିଆରାଉଛି ।ଏହଭିଳି ଆହୁରି ଅରନକ ସ୍ାନ ରହଛିି ରାହାର 
ତାଲିକା ଏଥରିର ଦିଆରାଇ ପାରିବ ।  

n ଭାରତ୍ରୀୟ ରଖଳନାକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରରାଗାଣ ନିମର୍ ରକନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ା ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ ଏକ 
୧୪ ସତୂ୍ର୍ରୀ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାରାଇଛି । ଏହ ିକାର୍ଷୟିକ୍ରମ ଅଧ୍ରୀନରର ଏନସିଇଆରଟି, 
ସିବିଏସଇ, ରକନ୍ଦ୍ର୍ରୀୟ ବିଦୟିାଳୟ ଓ ନରବାଦୟ ବିଦୟିାଳୟମାରନ ଆଗାମ୍ରୀ ଦୁଇ- ତିନି ବର୍ଷ 
ପର୍ଷୟି୍ କରଢେଇ ଉପରର ବିଜ୍ାନ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ୍ରୀମାନ ଆରୟାଜନ କରିରବ ।

n ଏନସିଇଆରଟି ଏବଂ  ଅନୟିାନୟି ରନାଡ଼ାଲ କରୃ୍୍ଷପକ୍ମାନଙୁ୍କ ଏଭଳି ନୂତନ ପାଠୟିକ୍ରମ ପ୍ରସୁ୍ତ ନିମର୍ 
ଦାୟିତ୍ୱ ଅପ୍ଷଣ କରାରାଇଛି ରରଉଥଁରିର ଏଭଳି ଭାରତ୍ରୀୟ ରଖଳନାକୁ ସାମିଲ କରାରାଇ ପାରିବ  
ରାହା ଇତିହାସ, ବିଜ୍ାନ ଓ ଗଣତି ଭଳି ବିରୟକୁ ବୁଝବିାରର ସହାୟକ ରହବ ଏବଂ ଏଥ ିପାଇ ଁଏକ 
କରଢେଇ ଲାଇରବ୍ର୍ରୀ ରହବି । ଜାତ୍ରୀୟ ଶକି୍ା ନ୍ରୀତି ସହ ଏହାକୁ ସଂରରାଗ କରାରାଇଛି ।

n ବିଶ୍ୱରର ଥବିା ୭ ଲକ୍ ରକାଟି 
ଟଙ୍କାର କରଢେଇ ବଜାରରୁ 
ଭାରତ ରକବଳ ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ 
ହି ଁ ଆୟର୍ କରିପାରିଛି । 
ବିଶ୍ୱ ରଖଳନା ବଜାର ୧୩୫ 
ବିଲିଅନ୍ ଡଲାର ଛୁଇବଁାର 
ଆକଳନ କରାରାଏ । 

n ୨୦୧୧-୧୮ ମଧ୍ୟରର 
ଭାରତ୍ରୀୟ ରଖଳନା ଶଳି୍ପରର 
ମାତ୍ର ୧୫.୯ ପ୍ରତିଶତ 
ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପରିଲକି୍ତ 
ର ହ ା ଇ ଛି ଏ ବ ଂ ଏ ହ ା ର 
ଆକାର ମାତ୍ର ୧.୫ 
ବିଲିଅନ ଡଲାର ।

n ଭାରତର ସଂଗଠତି 
ରଖଳନା ବଜାରର ମଲୂୟି 
ପ୍ରାୟ ୩,୫୦୦- ୪,୫ ଶହ 
ରକାଟି ଟଙ୍କା ରହବାର 
ଆକଳନ କରାରାଏ । 
ରସଥରୁି ସ୍ାନ୍ରୀୟ ଭାରବ ୧୫ 
ପ୍ରତିଶତ ରଖଳନା ପ୍ରସୁ୍ତ 
ରହଉଥବିା ରବରଳ ୮୫ 
ପ୍ରତିଶତ ବଜାର ଚାହଦିା 
ବିରଦଶରୁ ଆମଦାନ୍ରୀ 
ରହଉଥବିା କରଢେଇ ହି ଁ
ପରୂଣ କରିଥାଏ ।

ଆଥମ କାହିକଁ ିରାରତୀୟ କଥଢେଇ ବୟୁବହାର କରିବା?

n ମାରକ୍ଷଟ ରିସଚ୍ଚ୍ଷ ଫାମ୍ଷ 
ଆଇଏମଆରସି ପକ୍ରୁ ରରଉ ଁ
ତଥୟିାବଳ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି ତାହା 
ଦଶ୍ଷାଏ ରର ସାରା ବିଶ୍ୱରର ୧୦୫ 
ବିଲିଅନ ଡଲାର ମଲୂୟିର ଏକ ବିଶାଳ 
କରଢେଇ ବଜାର ରହଛିି । ରସଥରୁି 
୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଚ୍ରୀନ ଦ୍ାରା ନିୟନି୍ତତ 
ଏବଂ ଏହା ପଛକୁ ୟୁରରାପ, ଶ୍୍ରୀଲଙ୍କା, 
ମାରଲସିଆ ଓ ଭାରତ ରହଛି୍ି ।

କରଢେଇ ଉତ୍ାଦନ ରକ୍ତ୍ରରର ରଦଶକୁ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷରଶ୍ରୀଳ କରିବା ପାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା ଏଭଳି ପଦରକ୍ପ ସଂପକ୍ଷରର 
ଜାଣବିା  ପବୂ୍ଷରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥରମ ରବୈଶ୍ୱକି ତଥା ଭାରତ୍ରୀୟ କରଢେଇ ବଜାର ଚାହଦିା ସଂପକ୍ଷରର ଜ୍ାନ ଅଜ୍ଷନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

How will these initiatives benefit...

4,000

ଆଶା କରାରାଉଛି ରର ସରକାରଙ୍କ 
କରଢେଇ ନ୍ରୀତି ଅଣ କୁଶଳ୍ରୀ, ଅଦ୍ଧ୍ଷ 
କୁଶଳ୍ରୀ ଏବଂ କୁଶଳ୍ରୀ ତଥା ବିରଶରକରି 
ମହଳିାମାନଙ୍କ ନିମର୍ କମ୍ଷନିରକିୁ୍ 
ସଷିୃ୍ରର ସହାୟକ ରହବ ।

ସ୍ାନ୍ରୀୟ ରଖଳନା ପ୍ରସୁ୍ତି ଦ୍ାରା ରଦଶର ସାଂସ୍ତୃିକ 
ଐତିହୟିକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରାରାଇ ପାରିବ । 
ଶଶିମୁାନଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶର ଆବଶୟିକତାକୁ 
ଚାହି ଁଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଦୟିାଳୟମାନଙୁ୍କ  
ଏଥ ିସହ ସଂରରାଗ କରାରିବ ।

ଶଶିମୁାନଙୁ୍କ ଉର୍ମ 
ମାନରକୁ୍ ରଖଳନା କରଢେଇ 
ମିଳିପାରିବ ଏବଂଏହାକୁ 
ବୟିବହାର କରଲ ରସମାନଙ୍କ 
ସ୍ୱାସ୍ୟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହବି ।  

1. 2. 3.

ଥକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଥକଉ ଁପଦଥକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରାରାଇଛ ି. . . 

ଶଳି୍ପ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଓ ଆଭୟି୍ର୍ରୀଣ ବାଣଜିୟି 
ବିଭାଗ (ଡିପିଆଇଆଇଟି ) ଏବଂ ବାଣଜିୟି 
ମନ୍ତଣାଳୟଙ୍କ ପକ୍ରୁ କୁହାରାଇଛି ରର 
ଏମଏସଏମଇ ରକ୍ତ୍ରରର ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ଟି 
ଏଭଳି ଉତ୍ାଦନକାର୍ରୀ ସଂସ୍ା ରହଛିି 
ରାହାର ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ରହଲା ଅଣ,ୁ ୨୨ 
ପ୍ରତିଶତ କ୍ଦୁ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ୩ ପ୍ରତିଶତ 
ରହଉଛି ବୃହତ୍ ଶଳି୍ପସଂସ୍ା ।

ସରକାର ଏଥପିାଇ ଁଦି୍ବିଧ ରଣନ୍ରୀତିକ ପଦରକ୍ପ 
ଗ୍ରହଣ କରିଛ୍ି । ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ାନ୍ରୀୟ କରଢେଇ 
ଉତ୍ାଦନକାର୍ରୀ ଶଳି୍ପର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାରିବ । 
ଦି୍ତ୍ରୀୟ ପଦରକ୍ପଟି ରହଲା ଭାରତ୍ରୀୟ କରଢେଇକୁ 
ପ୍ରତିରରାଗିତାମଳୂକ ବାତାବରଣ ରରାଗାଇ 
ଦିଆରିବ ରଦ୍ାରା ରସମାରନ ଭାରତ୍ରୀୟ 
ବଜାରରର ବିରଦଶ୍ରୀ କରଢେଇ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦତିା 
କରିପାରିରବ । ଶଶିମୁାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ୟି ପ୍ରତି ଥବିା 
ବିପଦ ଦୃଷି୍ରୁ ଭାରତ୍ରୀୟ କରଢେଇଗଡ଼ିୁକୁ ଅଧକି 
ସ୍ୱାସ୍ୟିକର କରାରାଉଛି ।

ଉତ୍ାଦନକ୍ମ 
ୟୁନିଟ୍
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ପବୂ୍ଷତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାର୍ରୀ ବାଜରପୟ୍ରୀଙୁ୍କ ସଶୁାସନ ଦିବସ ଅବସରରର ସ୍ରଣ ପବୂ୍ଷକ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ କହଛି୍ିରର ରସ ରହଉଛ୍ି ରଦଶରର କୃରି ସଂସ୍ାରର ଜନକ । ବର୍୍ଷମାନର ସରକାର ରଦଶର 

କୃରକମାନଙ୍କ ଉପାଜ୍ଷନକୁ ୨୦୨୨ ମସିହା ସଦୁ୍ଧା ଦି୍ଗଣୁତି କରିବା ନିମର୍ ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧ ।

ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତଶି୍ରୁତି

୨୦୨୨ ମସିହାସଦୁ୍ଧା ରଦଶର କୃରକମାନଙ୍କ ଉପାଜ୍ଷନ ରକବଳ 
ଦି୍ଗଣୁତି ରହବନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ରସମାନଙ୍କର ଫସଲ ହାନି  
କଷ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂପରୂ୍୍ଷରୂରପ ଦୂର କରାରିବା ନିମର୍ ସରକାର 

ଫସଲ ବ୍ରୀମା ରରାଜନା (ପିଏମଏଫବିୱାଇ) ପ୍ରଣୟନ କରିଛ୍ି। 
ଏହା ବୟିତ୍ରୀତ, ପିଏମକିରାନ ସମ୍ାନ ନିଧ ି ରରାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
ରହବା ଦିନଠାରୁ, ରଦଶର କୃରକମାନଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ୧.୧୦ ଲକ୍ 
ରକାଟିରୁ ଅଧକି ରାଶ ିହସ୍ା୍ର କରାରାଇ ସାରିଛି ରାହାକୁ ସଶୁାସନ 
ରବାଲି ଅଭିହତି କରାରାଇ ପାରିବ । ସଶୁାସନ ରକ୍ତ୍ରରର ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରରକିୁ୍ର ଉପରରାଗ କରାରାଇ ପାରିଛି । ମାତ୍ର ମହୂୁର୍୍ଷକ ମଧ୍ୟରର 
କୃରକମାନଙ୍କ ବୟିାଙ୍୍କ ଜମାଖାତାକୁ ୧୮,୦୦୦ ରକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି 
ରାଶ ିହସ୍ା୍ର କରାରାଇ ପାରିଛି ।

ସଶୁାସନ ଦିବସ ଅବସରରର ଉଦରବାଧନ ରଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ କହଛି୍ି ରର ‘ଏଥରିର ରକୌଣସି କମିଶନ ନାହି ଁ, 
ରକୌଣସି ଅଥ୍ଷ କାଟ ନାହି ଁ ବା ରକୌଣସି ଜାଲିଆତି ନାହି ଁ । ରକବଳ 
ପ୍ରରକିୁ୍ ସହାୟତାରର ପିଏମ କିରାନ ସମ୍ାନ ନିଧ ିହତିାଧକିାର୍ରୀମାନଙୁ୍କ 
ସନିୁଶି୍ତ କରିଛି ରର ଏଥରିର ରକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଟମାରଣା ନାହି।ଁ 
କୃରକ ହତିାଧକିାର୍ରୀମାନଙ୍କ  ନାମ ଅନଲାଇନରର ପଂଜ୍ରୀକରଣ, 
ରସମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଓ ବୟିାଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ରାଜୟି 
ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର ରାଞ୍ଚ  କରାରିବା ପରର ଏଭଳି ବୟିବସ୍ା 
କରାରାଇଛି ।” ରକବଳ ପଶି୍ମ ବଙ୍ଗର ୭୦ ଲକ୍ କୃରକଙୁ୍କ ଛାଡ଼ି ଏହ ି

ପିଏମଏଫବୱିାଇର
ଉପକାରିତା

l ସରକାର୍ରୀ ସବସିଡିର ରକୌଣସି ଉପର ସ୍ରୀମା ନାହି ଁ
ରଦିବା ଏହାର ଅବଶଷି୍ ପି୍ରମିୟମକୁ୍ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ 
ରବାଲି ଧାର୍ଷୟି କରାରାଇଛି । ଏଭଳି ରକ୍ତ୍ରରର ତାହା 
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଭରଣା କରାରିବ ।

l ୨୦୧୬ ମସିହା  ରଫବୃଆର୍ରୀ ମାସରର ଏହ ିରରାଜନା ପ୍ରବର୍୍ଷନ 
ରହାଇଥଲିା ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁ୨୦୧୬-୧୭ ବର୍ଷରର ୫,୫୦୦ 
ରକାଟି ଟଙ୍କାର ବରଜଟ ପ୍ରାବଧାନ କରାରାଇଥଲିା। ୨୦୧୯ 
ମସିହାର ଅ୍ର୍ରୀଣ ବରଜଟରର କରାରାଇଥବିା ରଘାରଣା 
ଅନୁସାରର ଏଥରି ୧୫୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ ଘଟାରାଇଛି। 

l ଏହ ି ରରାଜନା ପ୍ରବର୍୍ଷନ ରହବା ଦିନଠାରୁ, 
ପିଏମଏଫବିୱାଇ ୪୧ ପ୍ରତିଶତ କୃରକମାନଙ୍କ ଠାରର 
ପ୍ରବର୍ଥିତ ରହାଇସାରିଛି ।

ପିଏମ କରିାନ ସମ୍ାନ ନଧି ିଥରାଜନା
l  ରଦଶର ୯ ରକାଟି କୃରକ ପରିବାରଙ୍କ ବୟିାଙ୍କ 

ଜମାଖାତାରର ୧୮,୦୦୦ ରକାଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ  
ରପୈଠ କରାରାଇଛି । 

l	ଏହ ି ରରାଜନା ପ୍ରବର୍୍ଷନ ରହବା ଦିନଠାରୁ ଏପର୍ଷୟି୍ 
୧.୧୦ ଲକ୍ ରକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ରାଶ ିକୃରକମାନଙ୍କ 
ଜମାଖାତାରର ରପୈଠ ରହାଇସାରିଛି ।

l  ସରକାର ଏ କଥା ସନିୁଶି୍ତ କରୁଛ୍ି ରର ରଦଶର 
କୃରକମାରନ ରରଭଳି ଉତ୍ାଦର ଉଚିତ ମଲୂୟି ପାଇପାର୍ି । 

l  ସରକାର ଉତ୍ାଦନ ମଲୂୟିର ରଦଢ଼ଗଣୁ ଏମଏସପି 
ମଲୂୟି ଧାର୍ଷୟି କରିଛ୍ି ରାହାକି ସ୍ୱାମ୍ରୀନାଥନ କମିଟିଙ୍କ 
ରିରପାଟ୍ଷରର କରାରାଇଥବିା ସପୁାରିସ ଅନୁସାରର 
ପ୍ରବର୍୍ଷନ କରାରାଇଛି ।

ଆଜ ି ସମଗ୍ର ଥଦଶ ତାଙ୍୍କ ସ୍ମରଣ କର୍ଛ ିଏବଂ  
ଅଟଳଜୀଙ୍କ ଆଗଥର ନତମସ୍ତକ ଥହଉଛ ି। ଥଗାଟିଏ 
ଦୃଷି୍ଟର୍ କହବିାକ ୍ଗଥଲ ଅଟଳ ବହିାରୀ ବାଜଥପୟୀ  

େଥିଲ ଥଦଶଥର କରିୃ ସଂସ୍ାରର ଜନକ ରାହା 
ଆଜ ିସାରା ଥଦଶଥର ସାକାର ଥହାଇଛ ି। ଥଦଶର 
ଗରିବ ଏବଂ କରୃକମାନଙ୍କ ହତି ପାଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ଟ ସମସ୍ତ 
ଥରାଜନାଥର ଥହଉେବିା ଦ୍ନ୍ଷୀତକି ୍ଅଟଳଜୀ ଜାତୀୟ 

ବୟୁାଧ ିଥବାଲି ବଥିବଚନା କର୍େଥିଲ ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଥରନ୍ଦ୍ର ଥମାଦୀ
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ରରାଜନା ସମଗ୍ର ରଦଶର କୃରକମାନଙୁ୍କ ଉପକୃତ କରାଇ ପାରିଛି । 
ଏହା ବୟିତ୍ରୀତ, ପିଏମଏଫବିୱାଇ ରହଉଛି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 

ଦ୍ାରା ପ୍ରବର୍ଥିତ ଏକ କ୍ତି ପ୍ରଶମନ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୟିତମ । 
ଏହା କୃରକମାନଙୁ୍କ ସରୁକ୍ା କବଚ ପରି ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ 
ଆପଦା ଠାରୁ ସମଗ୍ର ଚାର ଚକ୍ର ଅବଧରିର ରକ୍ା କରିଥାଏ । 

  ଏହ ିରରାଜନା ରହଉଛି ଏଭଳି ଏକକ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ 
ରରଉଥଁପିାଇ ଁକୃରକମାନଙୁ୍କ ସବ୍ଷନିମ ୍ନ ପି୍ରମିୟମ ରଦବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ 

ଏବଂ ବ୍ରୀମାକୃତ ଫସଲ ହାନିରର ସବ୍ଷାଧକି ମଲୂୟିର କ୍ତିପରୂଣ 
ମିଳିଥାଏ ।

  ଏଭଳି ପରିବର୍୍ଷନ ସହ, ଆଶା କରାରାଏ ରର କୃରକମାରନ 
ରସମାନଙ୍କର କୃରି ଉତ୍ାଦନ ରକ୍ତ୍ରରର ସକଳ ପ୍ରକାର ରିସ୍କୁ 
ଉର୍ମ ରୂରପ ପରିଚାଳନା କରିପାରିରବ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କର 
କୃରିଜାତ ଉତ୍ାଦନକୁ ସି୍ର ରଖପିାରିରବ । ଅଧକିନ୍ତୁ, ଉର୍ର 
ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳ ରକ୍ତ୍ରରର ଏହାର କଭରରଜ ୍କୁ ବୃଦି୍ଧ କରାରିବ ।  

କିରାନ ରରଳ: ଅଧକି ଲାଭଜନକ ରକ୍ତ୍ର ସନ୍ାନରର 
କରୃକମାନଙ୍କ ସାମଗି୍ରକ ତଥା ସମାରବଶ୍ରୀ ବିକାଶ 

ନିମର୍ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏପର୍ଷୟି୍ ସରକାର 
ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା ବିଭିନ୍ନ ପଦରକ୍ପରୁ ରବଶ ୍ ସ୍ପଷ୍ ରୂରପ 
ପ୍ରତିଫଳିତ ରହାଇଛି । ୧ ଲକ୍ ରକାଟି ଟଙ୍କା ନିରବଶ କରି 
ସରକାର ରଦଶରର କୃରି ଭିରି୍ଭୂମିର ଉନ୍ନତି ନିମର୍ ରରଉ ଁ
କୃରି ଭିରି୍ଭୂମି ପାଣ୍ ି ସଷିୃ୍ କରିଛ୍ି ତାହା ରକବଳ କୃରି 
ରକ୍ତ୍ରର ପ୍ରଗତି ଘଟାଇବନାହି ଁଅପରନ୍ତୁ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ 
ଅଭିରାନକୁ ମଧ୍ୟ ସଦୃୁଢ଼ କରିବ ତଥା ଏହ ିରକ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରର 
ପାରସ୍ପରିକ ସଂରରାଗକୁ ତ୍ୱରାନ ୍ବତି କରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଏହ ି ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସରକାର ଅନୟି 
ଏକ ମହର୍ଦ୍ାକାଂକ୍୍ରୀ ରରାଜନା କିରାନ ରରଳ ମାଧ୍ୟମରର 
ସାକାର କରିପାରିଛ୍ି । ଏରବ, ରଦଶର ୧୦୦ତମ କିରାନ 
ରରଳକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାରଙ୍ଗାଲ ଠାରୁ ପଶି୍ମବଙ୍ଗର 
ସାଲିମାର ପର୍ଷୟି୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପତାକା ହଲାଇ ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରିଛ୍ି । ଏହ ିଅବସରରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃରଢ଼ାକି୍ ବୟିକ୍ 
କରିଛ୍ି ରର ରଦଶର କୃରକମାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ କରିବା 
ନିମର୍ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ । 
l  କିରାନ ରରଳ ପଶି୍ମବଙ୍ଗର ଲକ୍ ଲକ୍ କ୍ଦୁ୍ 

ଚାର୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଲାଭ ଉପାଜ୍ଷନର ଅଧକି ସରୁରାଗ 
ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

l ସରକାର ଏରବ ଭଣ୍ଡାରଣ-ସଂ୍ିଷ୍ ଭିରି୍ଭୂମି ଏବଂ 
ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ ଶଳି୍ପ ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆରରାପ କରୁଛ୍ି 
ରାହା ଫଳର କୃରକମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ଉତ୍ାଦିତ ଦ୍ବୟିକୁ 
ଅଧକି ମଲୂୟିରକୁ୍ କରାରାଇପାରୁଛି । 

l  ରମଗା  ଫୁଡ଼ ପାକ୍ଷ, ରକାଲ ୍ଡ ରଚନ୍  ଭିରି୍ଭୂମି ଏବଂ 
ଆରଗ୍ରା ରପ୍ରାରସସିଂ ୍୍ଷ୍ର ରାହାକି ପିଏମ କିରାନ 
ସଂପଦା ରରାଜନା ଅଧ୍ରୀନରର କାର୍ଷୟିକାର୍ରୀ କରାରାଉଛି 
ରସହଭିଳି ୬,୫୦୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସରକାର ମଞ୍ଜରିୁ 
ପ୍ରଦାନ କରିଛ୍ି । ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ ଅଭିରାନ 
ପୟିାରକଜ ୍ରର ଅଣ ୁଖାଦୟି ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ ଶଳି୍ପ ନିମର୍ 
ସରକାର ୧୦,୦୦୦ ରକାଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁ କରିଛ୍ି ।

l  କିରାନ ରରଳ ବୟିବସ୍ାରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧକି କ୍ଦୁ୍ ଓ 
ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୃରକ ଉପକୃତ ରହାଇପାରିରବ ।

l  ୫୦- ୧୦୦ କିରଲାଗ୍ରାମର ଏକ ପାସ୍ଷଲ ମଧ୍ୟ କିରାନ 
ରରଳ ମାଧ୍ୟମରର ଅନୟି ସ୍ାନକୁ ପଠାରାଇପାରିବ ।

l  ଏକ ୩ କିରଲାଗ୍ରାମର ଡାଳିମ ୍ବ ପୟିାରକଟ, ରାହାକି 
ସବ୍ଷକ୍ଦୁ୍ ପୟିାରକଟ୍ ଥଲିା ତାହା ଏପର୍ଷୟି୍ ରରଳ 
ରରାରଗ ଅନୟିତ୍ର ରପ୍ରରଣ କରାରାଇସାରିଛି । ରକବଳ 
ରସତିକି ନୁରହ ଁ, ଜରଣ କୁକୁଡ଼ା ଚାର୍ରୀ ମାତ୍ର ୧୭ ଡ଼ଜନ 
ଅଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାଧ୍ୟମରର ପଠାଇ ପାରିଛ୍ି ।

l  କିରାନ ରରଳ  ଏବଂ କୃରି ଉଡ଼ାଣ (ବିମାନ) ମାଧ୍ୟମରର 
ସରକାର କୃରକମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିଚାଲିଛ୍ି 
ରଦ୍ାରା ରସମାରନ ନିଜ ଉତ୍ାଦକୁ ରଦଶର ଦୂରଦୂରା୍ ସ୍ାନ 
ଏବଂ ଆ୍ଜ୍ଷାତିକ ବଜାର ପର୍ଷୟି୍ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛ୍ି ।

l  ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ‘ଚଳମାନ ଶ୍ରୀତଳ ଭଣ୍ଡାର’ । ଏହାର 
ଅଥ୍ଷ, ଏଥରିର ଫଳ, ପନିପରିବା, କ୍୍ରୀର, ମାଛ ଓ ଅନୟିାନୟି 
ପଚନରରାଗୟି ସାମଗ୍ର୍ରୀ ସରୁକି୍ତ ଭାରବ ରଗାଟିଏ ସ୍ାନରୁ 
ଅନୟି ସ୍ାନରର ନିରାପଦ ଭାରବ ପହଞ୍ଚାରାଇ ପାରୁଛି ।
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କଥରାନା ବର୍ିଦ୍ଥର ସଂଗ୍ରାମ

ଥକାରିଡ଼- ୧୯ 
ପ୍ରତଥିରଧକ ଟିକାଦାନ 

ପାଇ ଁସରକାରୀ ସକ୍ରୟିତା
ସାରା ଥଦଶଥର କଥରାନା ପ୍ରତଥିରଧକ ଟିକାଦାନ କାର୍ଷୟୁକ୍ରମ 
ନମିଥନ୍ ସରକାର ବୟୁାପକ ରାଥବ ପ୍ରସ୍୍ତତ ିଚଳାଇଛନ୍ ି। ଏହ ି

ଟିକାକରଣର ପ୍ରେମ ପର୍ଷୟୁାୟଥର, ଥଦଶର ପ୍ରାୟ ୩୦ ଥକାଟି 
ଥଲାକଙ୍୍କ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାରିବ । ଏଥବ ଥଦଶବୟୁାପୀ ଡ୍ାଏ ରନ୍  

ଆରମ୍ଭ ଥହାଇସାରିେବିା ଥବଥଳ କଥରାନା ରୂତାଣ ୍ବଥିରାଧୀ 
ଲଥଢ଼ଇଥର ରାରତ ବଶି୍ଥର ସବ୍ଷାଥଗ୍ର ରହବି ।

ରକାଭିଡ଼- ୧୯ ପ୍ରତିରରଧକ ଟିକା 
ପାଇ ଁଦ୍ରୀଘ୍ଷ ପ୍ରତ୍ରୀକ୍ାର ରଶରରର 
ଅ୍ ଘଟିଛି! କରରାନା ମହାମାର୍ରୀ 

ବିରରାଧ୍ରୀ ଲରଢ଼ଇରର, ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରର ଏକ 
ରରାଲ ମରଡଲ ଭାରବ ଉଭା ରହାଇଛି ।  ସରକାର 
ରଦଶର ରବୈଜ୍ାନିକମାନଙୁ୍କ ଏହ ି ଦିଗରର ସଂପରୂ୍୍ଷ 
ସହରରାଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଫଳରର ରସମାରନ 
ଏଭଳି ଟିକାର ବିକାଶ ଘଟାଇ ପାରିଛ୍ି । ରସମାରନ 
ଏହ ି ଦିଗରର ସକଳ ପ୍ରକାର ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ 
କରିଛ୍ି ରର ଥରର ଏହ ିଟିକା ବିକଶତି ରହବା ପରର 
ରରଭଳି ଅଧକି ବିଳମ୍ବ ନଘଟି ତାହା ରଲାକମାନଙ୍କ 
ନିକଟରର ପହଞ୍ଚପିାରିବ । ପ୍ରତିରରଧକ ଟିକା 
ରରାଗାଣ ଓ ପ୍ରଦାନ ନିମର୍ ସରକାର ଏରବସଦୁ୍ଧା 
ରଦଶବୟିାପ୍ରୀ ଏହାର ଡ୍ାଏ ରନ୍  (ଅଭୟିାସମଳୂକ 
ଟିକାଦାନ) ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛ୍ି ।

ରକାଭିଡ଼ ୧୯ ଟିକାକରଣ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ 
ସଂକ୍ରା୍ରର କାର୍ଷୟିାନ ୍ବୟନ ନିରଦେ୍ଷଶାବଳ୍ରୀ ଜାରି 
ରହାଇସାରିଛି । ଏହ ିଟିକା ପ୍ରଦାନ ପରର ପ୍ରରତୟିକ 
ଟ୍ରୀକା ଗ୍ରହଣକାର୍ରୀଙୁ୍କ ୩୦ ମିନିଟ ପର୍ଷୟି୍ ବିଶ୍ାମ 
ଦିଆରାଇ ରସମାନଙ୍କ ଉପରର ଟିକାର କି ପ୍ରକାର 
ପ୍ରତିକି୍ରୟା ରହଉଛି ତାହା ଲକ୍ୟି କରାରାଉଛି ।  
ରଦଶରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଷୟିାୟରର ପ୍ରାୟ ୩୦ ରକାଟି 
ରଲାକଙୁ୍କ ଏହ ିଟିକା ଦିଆରିବ । ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ସ୍ୱାସ୍ୟିକମ୍ଷ୍ରୀ ଓ ଛାମଆୁ ରରାଦ୍ଧା, ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧକି 

ରକାଭିଡ଼ ୧୯ ପ୍ରଶାସନ ସଂପକ୍ଷ୍ରୀତ ଜାତ୍ରୀୟ ବିରଶରଜ୍ ରଗାଷ୍୍ରୀ (ଏନଇଜଭିିଏସି)
ଙ୍କ ପରାମଶ୍ଷ ଅନୁସାରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଷୟିାୟରର ନିମ ୍ନଲିଖତି ବଗ୍ଷର ରଲାକଙୁ୍କ 

ପ୍ରତିରରଧକ ଟିକାଦାନ ପାଇ ଁଚୟନ କରାରାଇଛି:

ଅଗ୍ରାଧକିାର ଆଧାରରର ଜନରଗାଷ୍୍ରୀଙୁ୍କ ସାମିଲ କରାରିବ

ସ୍ୱାସ୍ୟୁକମ୍ଷୀ : ସରକାରୀ ଓ ଘଥରାଇ ସ୍ୱାସ୍ୟୁଥସବା ବୟୁବସ୍ାଥର େବିା 
ପ୍ରାୟ ୧ ଥକାଟି ସ୍ୱାସ୍ୟୁକମ୍ଷୀ ରହଛିନ୍ ି।

ଛାମଆ୍ ଥରାଦ୍ା: ପ୍ରାୟ ୨ ଥକାଟି ଛାମଆ୍ ଥରାଦ୍ା ଥରଉମଁାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଥର ରାଜୟୁ ଓ ଥକନ୍ଦ୍ର ପଲି୍ସ ବରିାଗର କମ୍ଷଚାରୀ, ସଶସ୍ତ୍ର ଥସନା, 
ଥହାମଗାଡ଼୍ଷ, ସିରିଲ �ିଥଫନ୍ସ ସଂଗଠନ, ବପିର୍ଷୟୁୟ ପରିଚାଳନା 
ଥସ୍ୱଚ୍ଛାଥସବୀ ଏବଂ ଥପୌରସଂସ୍ା କମ୍ଷଚାରୀମାଥନ ସାମିଲ ।

ଅଗ୍ରାଧକିାର ବୟସ ଥଗାଷୀ୍: ଏହ ିଅଗ୍ରାଧକିାର ବୟସ ଥଗାଷୀ୍ଥର ପ୍ରାୟ 
୨୭ ଥକାଟି ଥଲାକ ଅଛନ୍ ି । ଥସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଥର ୫୦ ବର୍ଷର୍ ଅଧକି 
ବୟସର ଏବଂ ଅନୟୁାନୟୁ ଥରାଗଥର ଆକ୍ରାନ୍  ବୟୁକି୍ବଥିଶର ସାମିଲ ।
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ରର
ାଗ୍ରୀଙ୍କ

ର ନିର୍ରୀକ୍ଣ କରିରବ
 

ଏବଂ ର
କନ୍ଦ୍ରସ୍ଳ୍ରୀରର

 ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କ
ରିରବ

ଟିକାଦାନକାର୍ରୀ ଅଧକିାର୍ରୀଙ୍କ ଏକ ପାଞ୍ଚଜଣଆି ସଦସୟି 
ଦଳଙୁ୍କ ରନଇ ଟ୍ରୀକାକରଣ ଦଳ ଗଠନ କରାରିବ ।

ଟିକାକରଣ ନିମର୍ ପଂଜ୍ରୀକରଣ
l ରକବଳ ରକା-ୱନି ଆପ ୍ ଜରିଆରର ରକାଭିଡ଼ ପ୍ରତିରରଧକ ଟ୍ରୀକା ପାଇ ଁ

ନାମ ପଂଜ୍ରୀକରଣ କରାରାଇପାରିବ । ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତଣାଳୟ, 
ରାଜୟି ସରକାର ଅଥବା ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ାରା ହି ଁଏହ ିଆପ ୍କୁ ଅପ ୍ରଲାଡ଼ 
କରାରାଇପାରିବ ।

l ରଦି ରକହ ିବୟିକି୍ ନିରଜ ତାଙ୍କର ନାମ ପଂଜ୍ରୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହା ଁ୍ ି, 
ରତରବ ରସମାନଙୁ୍କ ସଚୂ୍ରୀତ ୧୫ଟି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଭିତରୁ ରରରକୌଣସି 
ରଗାଟିଏ ରଦଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

l ରସହସିବୁ ଡକୁରମଣ୍ଟଗଡ଼ିୁକ ରହଲା, ଆଧାର କାଡ଼୍ଷ, ଡ୍ାଇଭିଂ ଲାଇରସନ ୍ସ, 
ସ୍ୱାସ୍ୟି ବ୍ରୀମା କାଡ଼୍ଷ, ସ୍ାଟ୍ଷ କାଡ଼୍ଷ ରାହାକି ରକନ୍ଦ୍ର ଶ୍ମ ମନ୍ତଣାଳୟ ଦ୍ାରା 
ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥବି, ମନରରଗା ଜବ୍  କାଡ଼୍ଷ, ପୟିାନ କାଡ଼୍ଷ, ବୟିାଙ୍୍କ  
ପାସବୁକ୍ , ପାସରପାଟ୍ଷ, ରପାଷ୍ ଅଫିସ ପାସବୁକ୍ , ରପନସନ୍  କାଗଜାତ, 
ଅଫିସ ୍ ଦ୍ାରା ଜାରି ପରିଚୟ ପତ୍ର, ରଭାଟର ଆଇଡ଼ି କାଡ଼୍ଷ ଇତୟିାଦି ।

l ରାଜୟି ସରକାରମାନଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ସଂପକ୍ଷ୍ରୀତ ସମସ୍ ପ୍ରକାର 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ନିରଦେ୍ଷଶାବଳ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇସାରିଛି । ରାଜୟି ସ୍ରରର 
ଏବଂ ଜଲି୍ା ସ୍ର୍ରୀୟ କମିଟିମାନଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଏହ ିଉରଦେଶୟିରର ରବୈଠକମାନ 
ଅନୁଷ ୍ିତ ରହାଇସାରିଛି ।

ବୟସର ରଲାକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ୟିଗତ ସମସୟିାରକୁ୍ ବୟିକି୍ ସାମିଲ । ଲକ୍  
ଡାଉନ୍  ପବୂ୍ଷ ଓ ପରବର୍୍ଷ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତିର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କରରାନା 
ଉପରର ଏଭଳି ନିୟନ୍ତଣ ଅଣାରିବା ସମ୍ଭବପର ରହାଇପାରିଛି । 
ରରରତରବରଳ କରରାନା ମହାମାର୍ରୀକୁ ରନଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚି୍ାଗ୍ରସ୍ 
ରହାଇ ପଡ଼ିଥଲିା ରସରତରବରଳ ଭାରତରର ଏହା ନିରବଚ୍ଛନି୍ନ ଏବଂ 

ଦ୍ରୁତ ରବଗରର ହ୍ାସ ପାଇଚାଲିଛି । ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏ ସଂପକ୍ଷ୍ରୀତ 
ପ୍ରସୁ୍ତିକୁ ଏହ ି ଘଟଣାରୁ ଆକଳନ କରାରାଇପାରିବ ରର ରଦଶରର 
ଟିକାକରଣ ଅଭିରାନ ଆରମ୍ଭ ରହବା ପବୂ୍ଷରୁ ରଦଶବୟିାପ୍ରୀ ସିରିଞ୍ଜ 
ରରାଗାଣ ଏବଂ ବୟିବହୃତ ସିରିଞ୍ଜକୁ କିଭଳି ଭାରବ ନଷ୍ କରାରିବ ରସ 
ସଂପକ୍ଷରର ସରକାର ଆବଶୟିକ ନିରଦେ୍ଷଶକିା ଜାରି କରିସାରିଛ୍ି ।  

ପ୍ରେମ ପର୍ଷୟୁାୟଥର ମାଗଣା ଟିକାକରଣ
l ପ୍ରାରମି୍ଭକ ସ୍ରରୁ ରଶର ପର୍ଷୟି୍ ଟିକାକରଣ ପ୍ରଶାସନ 

ନିମର୍ ଜାନୁଆର୍ରୀ ୨,୨୦୨୧ ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଡ୍ାଏ ରନ୍  
କାର୍ଷୟିକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ିତ ରହାଇଛି । 

l ଏହ ିଡ୍ାଏ ରନ୍ ର ଉରଦେଶୟି ରହଲା ରକାଭିଡ଼ ୧୯ ଟିକାକରଣ 
ନିମର୍ ସ୍ୱାସ୍ୟି ବୟିବସ୍ା ମାଧ୍ୟମରର ତାହାର ପର୍ରୀକ୍ଣ ଏବଂ 
ଏହାର କାର୍ଷୟିାନ ୍ବୟନ ସମ୍ଭାବୟିତାର ଆକଳନ ।

l ଏହ ି କାର୍ଷୟିାବଳ୍ରୀ ହତିାଧକିାର୍ରୀଙ୍କ ଡାଟା ଅପରଲାଡ଼ 
କରିବା ଠାରୁୁ ଆରମ୍ଭ କରାରାଇ ଅଧରିବଶନର ସ୍ାନ 
ନିଦ୍ଧ୍ଷାରଣ ଓ ମାଇରକ୍ରା ପା୍ନିଂ, ଟିକା ବଣ୍ଟନ, ଅଧରିବଶନ 
ସ୍ାନ ପରିଚାଳନା ସହତି ହତିାଧକିାର୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ୟି ପର୍ରୀକ୍ା, 
ରିରପାଟଥିଂ ବୟିବସ୍ା ଇତୟିାଦି କାର୍ଷୟି ଏହ ିଦିନିକିଆ ଡ୍ାଏ 
ରନ୍ ରର ସାମିଲ ଥଲିା । 

l ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ୟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ ଟ୍ର ହର୍ଷବଦ୍ଧ୍ଷନ କହରିଲ ରର “ଠକ୍ି  
ରରମିତି ଆରମ ନିବ୍ଷାଚନ ସମୟରର ପ୍ରସୁ୍ତ ରହାଇଥାଉ, 
ରସହଭିଳି ଭାରବ ରମଡ଼ିକାଲ ଟିମ ୍ର ପ୍ରରତୟିକ ସଦସୟିଙୁ୍କ 
ରସମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସଂପକ୍ଷରର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ 
କରାରାଉଛି ।

l ରଦଶର ଏକ ରକାଟି ସ୍ୱାସ୍ୟିକମ୍ଷ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ରକାଟି 
ଛାମଆୁ କମ୍ଷ୍ରୀଙୁ୍କ ମାଗଣାରର ଏହ ିଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାରିବ।

l ଏହ ି ପରିରପ୍ରକ୍୍ରୀରର ସବରଜ ଟ୍ ଏକ୍ସପାଟ୍ଷ କମିଟି 
ଜରୁରି ବୟିବହାର ନିମର୍ ରସରମ ୍ ଇନଷି୍ଚୁଟ୍  ଏବଂ 
ଭାରତ ବାରୟାରଟକ୍  ଦ୍ାରା ରଥାକ୍ରରମ ବିକଶତି 
‘ରକାଭାକି୍ସନଟିଏମ’ ଏବଂ ‘ରକାଭିସିଲ ୍ଡ’କୁ ସ୍ରୀମିତ ମଞ୍ଜରିୁ 
ପ୍ରଦାନ କରିଛ୍ି ।

96.19 %
1.45%
ଆଥରାଗୟୁ ହାର

ମତ୍ୃୟୁହାରବତ୍୍ଷମାନ ସଦ୍୍ା ଥମାଟ ପରୀକ୍ା
17,56,35,761

ଆଥରାଗୟୁ ଲାର କରିେବିା ଥରାଗୀ-- 99,46,867
ସକ୍ରୟି ଥରାଗୀ      
 2,43,953

ଥମାଟ ଥରାଗୀ               
1,03,41,416

ଥମାଟ ମତ୍ୃୟୁସଂଖୟୁା
1,50,858

ଦୁଇ ଗଜ ଦୂରତା

ଜାନ୍ଆରୀ ୪ ତାରିଖ ପର୍ଷୟୁନ୍ ତେୟୁ ପ୍ରଦତ୍:   ଉତ୍: ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ମନ୍ତଣାଳୟ



ବିଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ଭିତରର ରଦଶର 
ପର୍ଷୟିଟନ ରକ୍ତ୍ରରର ରବଶ ୍ ସସୁ୍ ବିକାଶ 
ଘଟିଆସିଛି । ଭାରତର ରସୌନ୍ଦର୍ଷୟି, 
ବିବିଧତା ଏବଂ ସ୍ାପତୟିକଳାର ଅନନୟି 
ଜ୍ାନର ସାମଥ୍ଷୟିକୁ ଉପରରାଗ କରି 
ଏହ ିରକ୍ତ୍ର ଅତି ସଫଳତାର ସହ ତାର 
ଜୟରାତ୍ରା ଅବୟିାହତ ରଖଆିସିଛି। 
ରକାଭିଡ଼ ୧୯ ରବୈଶ୍ୱକି ମହାମାର୍ରୀ 
ରରାଗ ୁ୨୦୨୦ ମସିହାରର ଏକ ମନ୍ର 
ପର୍ଷୟିାୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରର 
ଏହା ଏରବ ଆଗାମ୍ରୀ ଦିନରର ନିଜର 
ସଫଳତାକୁ ପଣୁ ିଥରର ରଦାହରାଇବା 
ନିମର୍ ପ୍ରସୁ୍ତ ରହାଇସାରିଛି ।

ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର 30

ଅତୁଲୟି ଭାରତ
ପର୍ଷୟୁଟନ

ଅତ୍ଲୟୁ 
ରାରତ ପାଇ ଁ
ପର୍ଷୟୁଟନର 

ବକିାଶ

ବିଶ୍ୱର ନୂତନ ସପ୍ତାଶ୍ର୍ଷୟି ମଧ୍ୟରୁ ତାଜମହଲ ଅନୟିତମ ରହାଇଥବିା 
ରବରଳ ଭାରତରର ଏହାର ଅବସି୍ତି ଏବଂ ଷ୍ାଚୁ ଅଫ୍  ୟୁନିଟି ଏରବ 
ପର୍ଷୟିଟକମାନଙ୍କ ନିମର୍ ଆକର୍ଷଣର ରକନ୍ଦ୍ରବିନୁ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ଭାରତରର 

ପର୍ଷୟିଟନର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା, ସାମଥ୍ଷୟି ଭରପରୂ ରହଛିି ଏବଂ ରଦଶବୟିାପ୍ରୀ 
ଅସଂଖୟି ସ୍ାନକୁ ପ୍ରଦଶଥିତ କରିବାର ସରୁରାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଭାରତର ବାସ୍ବ 
ରସୌନ୍ଦର୍ଷୟି ରହଲା ଏହାର ବିବିଧତା । ଏଠାରର ଥବିା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପବ୍ଷତ, 
ସାଗର, ବାଲୁକା ସୂ୍ପ, ରବଳାଭୂମି ଭାରତକୁ ଅନନୟି କରି ଗଢ଼ି ରତାଳିଛି । ରତଣ ୁ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଏହା ସଦାରବରଳ ଅସଂଖୟି ପର୍ଷୟିଟକଙୁ୍କ ଆକରଥିତ କରିଆସଛିୁ। 
ପଣୁ ି ଏହା ଆଥଥିକ ଦୃଷି୍ରୁ ଏକ ଶକି୍ରକନ୍ଦ୍ର ରାହାକି ରଦଶର ବିକାଶ ରାତ୍ରାକୁ 
ତ୍ୱରାନ ୍ବତି କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜ୍ରୀବନଧାରଣକୁ ଗଣୁାତ୍ମକ କରିପାରିବ। 
କାରଣ ଏହ ିରକ୍ତ୍ରରର କମ୍ଷନିରକିୁ୍ର ପର୍ଷୟିାପ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ମହଜଦୁ ରହଛିି ।

‘ମୁ ଁ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ରଗାଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାରହ ଁ ।ଏହା ରହଉଛି 
ରବୁକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ କମ୍ଷନିରକିୁ୍ ସଷିୃ୍, ବିଶ୍ୱରର ଭାରତର ଏକ ପ୍ରତିଷା୍ ସଷିୃ୍ 
କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇରଦବା ରର ଭାରତ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ସକ୍ମ। ୨୦୨୨ 
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ରଦି ଆରମ, ୧୨୫ ରକାଟି ଭାରତ୍ରୀୟ, ସିଦ୍ଧା୍ କରୁ ରର ଆରମ ଆମର 
ପର୍ଷୟିଟନ ରକ୍ତ୍ର ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆରରାପ କରିବୁ, ରତରବ ଆରମ 

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆକରଥିତ କରିପାରିବୁ । ଆରମ ଆମ ପକ୍କୁ ଏକ ବିଶାଳ 
ଜନସଂଖୟିାକୁ ଆକରଥିତ କରିପାରିବୁ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରର ଆରମ ଭାରତର 

ବହୁ ରବୁକରବୁତ୍ରୀଙୁ୍କ ନୂତନ କମ୍ଷନିରକିୁ୍ର ସରୁରାଗ ମଧ୍ୟ ରରାଗାଇ 
ପାରିବୁ । ଏହାକୁ ସାକାର କରିବା ନିମର୍ ତାହା ସରକାର ରହାଇଥାନ୍ତୁ 
ଅବା ଅନୁଷା୍ନ, ସମାଜ ବା ନାଗରିକ- ଆମ ସମସ୍ଙୁ୍କ ଏକଜଟୁ ରହବାକୁ 

ପଡ଼ିବ । ଆସନ୍ତୁ, ଏହ ିଦିଗରର ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ।

ମାଚ୍ଚ୍ଷ ୨୭,୨୦୧୬ ଦନି ମନ୍  କୀ ବାତ୍  କାର୍ଷୟୁକ୍ରମଥର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଥରନ୍ଦ୍ର ଥମାଦୀ

4 ସରକାରଙ୍କର ଏକ ମହର୍ଦ୍ାକାଂକ୍୍ରୀ ରରାଜନା ରହଲା 
ରଦଶରର ବୁଦି୍ଧଷ୍ ସକଥିଟର ବିକାଶ । ସ୍ୱରଦଶ ଦଶ୍ଷନ 
ରରାଜନା ଅଧ୍ରୀନରର ଏହାକୁ ୧୫ ରଥମାଟିକ୍  ସକଥିଟ 
ଭାରବ ବିକାଶ ନିମର୍ ଚିହ୍ନଟ କରାରାଇଛି ।  

4ଏହା ମାଧ୍ୟମରର ସରକାରଙ୍କ ଉରଦେଶୟି ରହଲା 
ଭଗବାନ ରଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଜ୍ରୀବନର ବିଭିନ୍ନ 
ପର୍ଷୟିାୟରର ରରଉ ଁ ରାତ୍ରା କରିଥରିଲ ରସହ ି
ରାତ୍ରାପଥକୁ ପ୍ରଚାରିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ।

4ବୁଦି୍ଧଷ୍ ସକଥିଟ୍  ଥମି ୍ ଉପରର ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମର୍ 
ସରକାର ୩୫୫.୨୬ ରକାଟି ଟଙ୍କା ମଂଜରୁ କରିଛ୍ି । 
ରସଥ ିମଧ୍ୟରର ଉର୍ର ପ୍ରରଦଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରରଦଶ, 
ଗଜୁରାଟ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦଶ ଭଳି ରାଜୟି ରହଛିି ।

ବ୍ଦି୍ଷ୍ଟ୍  
ସକ୍ତିଟ୍ 

୨୦୧୪-୧୫ ବର୍ଷରର ଏହ ି ରରାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରାରାଇଥଲିା ରାହା ଥମି ୍- ଆଧାରିତ ପର୍ଷୟିଟନ 
ସକଥିଟ୍  ବିକାଶ ନିମର୍ ଉଦିେଷ୍ । ଏଥପିାଇ ଁଆବଶୟିକ 
ଭିରି୍ଭୂମିର ବିକାଶ କରାରିବ ରଦ୍ାରା ରସହ ିରକ୍ତ୍ରର 
ସବ୍ଷାଧକି ସାମଥ୍ଷୟିକୁ ଉପରରାଗ କରାରାଇପାରିବ ଓ 
ରସଠାକାର ରଲାକମାନଙ୍କ ନିମର୍ ଏହା କମ୍ଷନିରକିୁ୍ର 
ସରୁରାଗ ମଧ୍ୟ ସଷିୃ୍ କରିପାରିବ । ଏହ ି କ୍ରମରର 
ରଦଶରର ପନ୍ଦରଟି ରଥମାଟିକ୍  ସକଥିଟର ବିକାଶ 
ନିମର୍ ଚିହ୍ନଟ କରାରାଇଛି ଏବଂ ରସଗଡ଼ିୁକ ରହଲା: 
ଉର୍ର ପବୂ୍ଷ ଭାରତ ସକଥିଟ୍ , ବୁଦି୍ଧଷ୍ ସକଥିଟ୍ , ହମିାଳୟାନ୍  
ସକଥିଟ୍ , ତଟ୍ରୀୟ ରକ୍ତ୍ର ସକଥିଟ୍ , କି୍ରଷ୍ା ସକଥିଟ୍ , ମରୁ ସକଥିଟ୍ , 
ଜନଜାତି ସକଥିଟ୍ , ଇରକା ସକଥିଟ୍ , ବନୟିପ୍ରାଣ୍ରୀ ସକଥିଟ୍ , 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସକଥିଟ୍ , ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ସକଥିଟ୍ , ରାମାୟଣ ସକଥିଟ୍ , 
ଐତିହୟି ସକଥିଟ୍ , ତ୍ରୀଥ୍ଷଙ୍କର ସକଥିଟ୍  ଏବଂ ସଫିୁ ସକଥିଟ୍ । 
ଏଭଳି ୭୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ସରକାର ୬୦୩୫.୭୦ 
ରକାଟି ଟଙ୍କା ମଂଜରୁ କରିଛ୍ି ।

 SWADESH
 DARSHAN

ମସିହା ପବୂ୍ଷରୁ ଏହା ରହଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ ଅବସର ରରରତରବରଳ ଆପଣ ଏହ ିନିର୍୍ଷୟ 
ରନଇପାରିରବ । ୨୦୨୨ରର ରଦଶ ତା’ର ସ୍ୱାଧ୍ରୀନତା ପ୍ରାପି୍ତର ୭୫ତମ ବର୍ଷପରୂ୍ଥି 
ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଉଛି ଏବଂ ତାହା ପବୂ୍ଷରୁ ଆମକୁ ନିଜ ପରିବାର ସହ ରଦଶର 
୧୫ଟି ପର୍ଷୟିଟନ ସ୍ଳକୁ ବୁଲି ରିବାର ଅଛି” ରବାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ 
ଅଗଷ୍ ୧୫, ୨୦୧୯ ତାରିଖ ଦିନ କହଥିରିଲ । 

 ଏପରିକି ରଟକ୍ସାସର ହଷ୍ନ ଠାରର ଆରୟାଜତି ‘ହାଉଡ଼ି ରମାଦ୍ରୀ’ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ 
ଅବସରରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବାସ୍ରୀ ଭାରତ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ ନିରବଦନ କରି କହଥିରିଲ 
ରର ରସମାରନ ନିରଜ ଭାରତ ଗସ୍ରର ଆସିବା ସହତି ଅନୁୟିନ ପାଞ୍ଚଟି ପରିବାରଙୁ୍କ 
ଏଥପିାଇ ଁରପ୍ରାତ୍ାହତି କରନ୍ତୁ ।

  ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଷର ଭାରତ ପାଇ ଁସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହତି 
ଏହ ିରକ୍ତ୍ର ଉପରର ଅଧକି ପ୍ରାଧାନୟି ଆରରାପ କରୁଛ୍ି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଏହ ି
ପ୍ରୟାସରୁ ଏରବ ସଫୁଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ୱାଲ ୍ଡ୍ଷ  ଇରକାରନାମିକ୍  ରଫାରମ 
ପକ୍ରୁ ପ୍ରକାଶତି ଭ୍ରମଣ ଓ ପର୍ଷୟିଟନ ପ୍ରତିରରାଗିତା ରିରପାଟ୍ଷ ୨୦୧୯ ଅନୁସାରର 
୨୦୧୭ ମସିହା ଠାରୁ ଭାରତ ଏହ ିତାଲିକାରର ୬ଟି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠଛିି । 
ବିଶ୍ୱର ୧୪୦ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ  ଭାରତର ସ୍ାନ ଏରବ ୩୪ରର ରହଛିି । ଭାରତର 
ବିମାନ ସଂରରାଗ ବୟିବସ୍ା ମଧ୍ୟ ରବଶ ୍ ଉନ୍ନତ (ଏରବ ତାହା ୩୩ତମ ସ୍ାନରର 
ରହଛିି) ଏବଂ ରସହଭିଳି ଅନୟିାନୟି ଅନୁକୂଳ ପରିରବଶ ତଥା ବନ୍ଦର ଭିରି୍ଭୂମି ( 
୨୮ତମ ସ୍ାନ) ମହଜଦୁ ରହଛିି । ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଦଶରର ‘ଉଡ଼ାନ’ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ 
ଜରିଆରର ଆଉ ୧୦୦ଟି ନୂତନ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସଂରରାଗ କରିଛ୍ି। ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ 
ରଦଶରର ପର୍ଷୟିଟନ ରକ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଓ ସଂପ୍ରସାରଣ ଦିଗରର ସହାୟକ ରହବ ।

ଜଡ଼ିିପି ହସିାବରର, ପର୍ଷୟିଟନ ରକ୍ତ୍ର ରଦଶର ପ୍ରମଖୁ ୧୦ଟି ରକ୍ତ୍ର 
ପର୍ଷୟିାୟରର ସାମିଲ ରହଛିି । ଏହା ମଧ୍ୟ ରଦଶରର ବିରଦଶ୍ରୀ ପଂୁଜ ିନିରବଶର 
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ । ସବ୍ଷରଶର ତଥୟି ଅନୁସାରର, ପର୍ଷୟିଟନ ଶଳି୍ପ କମ୍ଷନିରକିୁ୍ 
ପ୍ରଦାନରର ତ୍ରରୟାଦଶ ସ୍ାନରର ରହଛିି । ଏହ ିଶଳି୍ପ ଜରିଆରର ରଦଶରରପ୍ରାୟ 
୧୦ ରକାଟି ରଲାକ ପ୍ରତୟିକ୍ ଅବା ପରରାକ୍ ଭାରବ କମ୍ଷନିରକିୁ୍ ପାଇଥା୍ି । 
“ଫିକି” ପକ୍ରୁ ପ୍ରକାଶତି ରିରପାଟ୍ଷ ଅନୁରାୟ୍ରୀ, ୨୦୨୯ ମସିହା ସଦୁ୍ଧା ଭାରତ୍ରୀୟ 
ପର୍ଷୟିଟନ ଶଳି୍ପ ୩୫ ବିଲିଅନ ଡଲାର ଶଳି୍ପରର ପରିଣତ ରହାଇ ସାରିଥବି । 
ରତଣ ୁରଦଶର ପର୍ଷୟିଟନ ଭିରି୍ଭୂମିର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରସାର ନିମର୍ ସରକାର 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛ୍ି । ରସଥ ିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ରରାଜନା ରାହାକି ସାମାଜକି- ଆଥଥିକ ଦୃଶୟିପଟ୍ଟରର ଉନ୍ନତି ଘଟାଇବାର 
ସାମଥ୍ଷୟି ତଥା ସାମଗି୍ରକ ଭାରବ ଆଥଥିକ ସ୍ୱାସ୍ୟିର ଉନ୍ନତି ନିମର୍ ସରୁରାଗ 
ରରଖ, ତାହା ରହଉଛି ସ୍ୱରଦଶ ଦଶ୍ଷନ ଏବଂ ତ୍ରୀଥ୍ଷରାତ୍ରା ପନୁଜ୍ଷାଗରଣ ଓ 
ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ, ଐତିହୟି ସଂବଦ୍ଧ୍ଷନ ପ୍ରୟାସ (ପ୍ରସାଦ) । 
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କରରାନା ମହାମାର୍ରୀ ରରାଗ ୁପର୍ଷୟିଟନ ଶଳି୍ପ ବୟିାପକ ଭାରବ 
ପ୍ରଭାବିତ ରହାଇଛି । ସିଆଇଆଇର ମତ ଅନୁସାରର, ରଦଶକୁ 
ବିରଦଶ୍ରୀ ପର୍ଷୟିଟକଙ୍କ ଆଗମନ ମାତ୍ରାରର ୫୮ରୁ ୭୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ାସ 
ଘଟିଛି । କିନ୍ତୁ ମହାମାର୍ରୀ ସମୟରର ସଦୁ୍ଧା, ପର୍ଷୟିଟନ ଶଳି୍ପର ବିକାଶ 
ନିମର୍ ସରକାର ତାଙ୍କର କାର୍ଷୟିକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖଛି୍ି । ଏହ ି
କ୍ରମରର ରୱବିନାର ସିରିଜ୍ - ‘ରଦରଖା ଅପନା ରଦଶ’ ମାଧ୍ୟମରର 
ସରକାର ଏହା କାର୍ଷୟିକାର୍ରୀ କରୁଛ୍ି । ଏହି ଭଚୁ୍ଷଆଲ୍  ସିରିଜ ୍ 
ମାଧ୍ୟମରର ତଥା ଏକ ଭାରତ ରଶ୍ଷ ୍ଭାରତ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ ଅଧ୍ରୀନରର 
ରଦଶର ବିବିଧତାକୁ ସରକାର ପ୍ରଦଶଥିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛ୍ି 
। ଏହି ରୱବିନାର ସିରିଜ ମାଧ୍ୟମରର ରକନ୍ଦ୍ର ପର୍ଷୟିଟନ ମନ୍ତଣାଳୟ 
ଅରନକ କାର୍ଷୟିକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ି । ରସଥ ିମଧ୍ୟରୁ ‘ଭାରତର 
ଲୁକ୍ାୟିତ ମଣମିାଣକିୟି’ ଜରିଆରର ରଦଶର ଏଭଳି ଆକର୍ଷଣ୍ରୀୟ 
ପର୍ଷୟିଟନ ସ୍ଳ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦଶଥିତ କରାରାଉଛି ରରଉଠଁାକୁ କ୍ଚିତ୍  
ପର୍ଷୟିଟକ ପରିଦଶ୍ଷନରର ରାଇଥା୍ି । ରସହିଭଳି ଆଉ ରଗାଟିଏ 

କାର୍ଷୟିକ୍ରମ ରହଲା- ‘ଭାରତରର ପକ୍୍ରୀଦଶ୍ଷନ’ । ଏହା ରଦଶର 
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ାନରର ଦୃଶୟି ରହଉଥବିା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍୍ରୀଙୁ୍କ 
ରଦଖବିା ଓ ପକ୍୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଳନ ସରୁରାଗ ଉପରର ଆଧାରିତ । 
ଭାରତ ବାସ୍ବିକ ବିବିଧତାରର ଭରପରୂ ଏକ ରବୈଭବଭରା ରଦଶ 
ରରଉଠଁାରର ପ୍ରରତୟିକ ରକ୍ତ୍ର, ପ୍ରରତୟିକ ମାଗ୍ଷର ବୁଲାଣ ି ସହ 
ପର୍ଷୟିଟକମାରନ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶୟିପଟ୍ଟ, ରଙ୍ଗ, 
ରାନ୍ଣା ଓ ସଂସ୍ତିୃ ପାଇଥା୍ି । ଏହାକୁ ଅନୁଭବ ଓ ଉପରଭାଗ 
କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟଟି ରହଲା ରକୌଣସି ଏକ ସ୍ଳ୍ରୀକୁ 
ବୁଲିରିବା ବାରମ୍ବାର ବୁଲିରିବା ରାହାକି ଇଣ୍ଟରରନଟରର ସଦୁ୍ଧା 
ରଲାକପି୍ରୟତା ରହାଇନଥବି ।

 ରତଣ,ୁ ଏହା କୁହାରାଇପାରର ରର ଭାରତ୍ରୀୟ ପର୍ଷୟିଟନ ରକ୍ତ୍ର 
ଏରବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁରବଶ ୍ ଆକର୍ଷଣ୍ରୀୟ ରହବାକୁ ରାଉଛି ଏବଂ 
ସମରସ୍ ଭାରତର ଏହ ିବିସ୍ୟକୁ ଉପରଭାଗ କରିବା ଉଚିତ ।  

ଅତୁଲୟି ଭାରତ
ପର୍ଷୟୁଟନ

ଏକ ଐତହିୟୁସ୍ଳୀକ ୍ଗ୍ରହଣ କର: 
ଅପନୀ ଧଥରାହର, ଅପନୀ 
ଥପହଚାନ:ଏହ ିଥରାଜନା ଥଦଶର 
ଐତହିୟୁ ସ୍ଳୀଗଡ଼ି୍କର ବକିାଶ 

ନମିଥନ୍ ଉଦି୍ଷ୍ଟ ଏବଂ ଥସସବ୍କ ୍କରିଳି ଥରାଜନାବଦ୍ ଓ 
ପର୍ଷୟୁାୟକ୍ରମିକ ରାଥବ ପର୍ଷୟୁଟନ ଅନ୍କଳୂ କରାରାଇପାରିବ ଥସେ ି
ନମିଥନ୍ ଥରାଜନା ପ୍ରସ୍୍ତତ କରିବା । ଥସହରିଳି ସରକାରୀ ଏବଂ 
ଘଥରାଇ କମ୍ାନୀ କମି୍ା ସଂଗଠନ ଓ ବୟୁକି୍ବଥିଶରଙ୍୍କ ଥଦଶର 
ଥକୌଣସି ଏକ ଥସୌଧ,ପ୍ରାକତୃକି ଐତହିୟୁ ସ୍ଳୀ ଓ ଅନୟୁାନୟୁ 
ପର୍ଷୟୁଟନ ସ୍ଳୀକ ୍ସାମାଜକି ଦାୟିତ୍ୱଥବାଧ (ସିଏସଆର) ରୂଥପ 
ଥପାରୟୁ ରାଥବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସକାଥଶ ଥପ୍ରାତ୍ାହତି କରାରିବ ।
ତୀେ୍ଷରାତ୍ରା ପନ୍ଜ୍ଷାଗରଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ, ଐତହିୟୁ ଉନ୍ନତ ି
ପ୍ରୟାସ (ପ୍ରସାଦ): ଥଦଶଥର ତୀେ୍ଷରାତ୍ରା ପର୍ଷୟୁଟନକ୍ ଥପ୍ରାତ୍ାହନ 
ଥରାଗାଇବା ଉଥଦ୍ଶୟୁଥର ଏହ ିଥରାଜନା ଅଧୀନଥର ସାରା 

ଥଦଶଥର ୨୮ଟି 
ରାଜୟୁର ୫୧ଟି ସ୍ଳୀର 
ବକିାଶ ନମିଥନ୍ 
ପଦଥକ୍ପ ଗ୍ରହଣ 
କରାରାଇଛ ି। ଏହ ି
ଥରାଜନା ଆରମ୍ଭ 

ଥହବା ଦନିଠାର୍ ୧୭ଟି ରାଜୟୁର ୨୮ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଥନ୍ ଥମାଟ 
୮୪୦.୦୨ ଥକାଟି ଟଙ୍କା ମଂଜର୍ କରାରାଇସାରିଛ ି।
ଏନଆଇସିଏଚଇ ପର୍ଷୟୁଟନ ବକିାଶ ଉତ୍ାଦ: ଥକନ୍ଦ୍ର ପର୍ଷୟୁଟନ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ର୍ ନଚି ିପର୍ଷୟୁଟନ ଉତ୍ାଦର ଚହି୍ନଟ, ବକିାଶ 

ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର 
ନମିଥନ୍ ପଦଥକ୍ପ ଗ୍ରହଣ 
କରାରାଇଛ ି। ଏେଥିର 
ଜଳରାତ୍ରା, ଦ୍ଃସାହସିକ 
ପଦରାତ୍ରା, ଥମଡ଼ିକାଲ, 

ନରିାମୟ, ଗଲ୍ଫ, ଥପାଥଲା, ଥବୈଠକ ଥପ୍ରାତ୍ାହନ ସମି୍ଳନୀ 
ଓ ପ୍ରଦଶ୍ଷନୀ (ମାଇସ ୍), ଇଥକା ଟ୍ରିଜମି ୍, ଫିଲ୍ମ ଟ୍ରିଜମି ୍, 
ଥପାରଣୀୟ ପର୍ଷୟୁଟନ ଆଦ ିସାମିଲ । ଏହାକ୍ କପିରି ରାଥବ 
‘ଋତ୍ରିତି୍କ’ ଚାଥଲଞ୍ଜର୍ ମକ୍୍ କରାରାଇପାରିବ ଏବଂ ରାରତକ୍ 
‘୩୬୫ ଦନି ନମିଥନ୍ ପର୍ଷୟୁଟନ ଲକ୍ୟୁସ୍ଳୀ’ ରାଥବ ବକିଶତି 
କରାରାଇ ପାରିବ ଥସ ଦଗିଥର ପ୍ରୟାସ କରାରାଉଛ ି।

ପର୍ଷୟୁଟକ ଆଗମନ ସଂଖୟୁା ବୃଦି୍: 
l	୨୦୧୯ ମସିହାରର ଭାରତକୁ ବିରଦଶ୍ରୀ ପର୍ଷୟିଟକ ଆଗମନ (ଏଫଟିଏ) 

ସଂଖୟିା ଥଲିା ୧୦.୮୯ ନିୟୁତ (ଆନୁମାନିକ) ରାହାକି ଗତ ବର୍ଷ ଏହ ି
ଅବଧ ିତୁଳନାରର ୩.୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଥବିା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

l	୨୦୧୯ ମସିହାରର, ପର୍ଷୟିଟନ ରକ୍ତ୍ରରୁ ରମାଟ ରବୈରଦଶକି ମଦୁ୍ା 
ଉପାଜ୍ଷନ ପରିମାଣ ୨,୧୧,୬୬୧ ରକାଟି ଟଙ୍କା ରହାଇଥଲିା ରାହାକି 
ବାରଥିକ ୮.୬% ଅଭିବୃଦି୍ଧ ରବାଲି ଆକଳନ କରାରାଇଛି ।

l	୨୦୧୯ ମସିହାରର, ବିଭିନ୍ନ ରାଜୟି/ ରକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ରକ୍ତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଘରରାଇ 
ପର୍ଷୟିଟକଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସଂଖୟିା ୨୩୨୧.୯୮ ନିୟୁତ ଥଲିା ରାହାକି ୨୦୧୮ 
ବର୍ଷରର ୧୮୫୩.୭୯ ନିୟୁତ ରହାଇଥଲିା । ଉଭୟ ବର୍ଷକୁ ତୁଳନା କରଲ 
୨୦୧୯ରର ଏହା ୨୫.୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଥବିା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

l	ରମଡ଼ିକାଲ ଟୁରିଜିମକୁ ଏରବ ରବୈରଦଶକି ମଦୁ୍ା ଉପାଜ୍ଷନରର ସବ୍ଷାଧକି 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଆରରାପ ପ୍ରଦାନକାର୍ରୀ ରକ୍ତ୍ର ଭାରବ ଚିହ୍ନତି କରାରାଇଛି ।

l	୨୦୨୦ ମସିହାରର ପ୍ରକାଶତି ରିରପାଟ୍ଷ ଅନୁସାରର, ଭାରତର 
ରମଡ଼ିକାଲ ଟୁରିଜିମ ୍ ରକ୍ତ୍ରରର ୫- ୬ ବିଲିଅନ ଡଲାରର ସାମଥ୍ଷୟି 
ରହଥିବିା ଆକଳନ କରାରାଇଛି ।

l	୨୦୧୯ ମସିହା ଅଗଷ୍ ୩୦ ତାରିଖ ଠାରୁ ରରରକୌଣସି ବିରଦଶ୍ରୀ 
ପର୍ଷୟିଟକ ରମଡ଼ିକାଲ ଭିସା ବିନା ରକବଳ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରରାପଣ ବୟିତ୍ରୀତ 
ଭାରତରର ଅନୟିାନୟି ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ା ସବୁିଧା ପାଇପାରିରବ ।

ଥମଡ଼ିକାଲ 
ଟ୍ରିଜମି ୍:

ପର୍ଷୟୁଟକମାନଙ୍କ ନମିଥନ୍ ଇ- ରିସା ଓ ଅନୟୁାନୟୁ ସବ୍ଧିା 
l	ଏରବ ବିଶ୍ୱର ୧୬୫ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇ ଁଇ-ଭିସା ସବୁିଧା 

ଉପଲବ୍ଧ କରାରାଇଛି । ରଦଶର ୨୫ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ୫ଟି 
ବନ୍ଦରରର ଏହ ିସବୁିଧା ରରାଗାଣର ବୟିବସ୍ା କରାରାଇଛି ।

l	ପର୍ଷୟିଟକମାନଙ୍କ ସକାରଶ ବିବିଧ ଭାରାଭାର୍ରୀ ଏକ ଅରହାରାତ୍ର 
ରହଲ୍ପଲାଇନ୍  ସବୁିଧା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛି ।

l	ଇ-ଭିସାର ରବୈଧତା ଅବଧକୁି ୩୦ ଦିନରୁ ୬୦ ଦିନକୁ ବୃଦି୍ଧ କରାରାଇଛି 
। ରରଉ ଁପର୍ଷୟିଟକମାରନ ଭାରତ ପର୍ଷୟିଟନରର ଆସଛୁ୍ି ରସମାନଙୁ୍କ 
‘ରୱଲକମ ୍ କାଡ଼୍ଷ’ ରରାଗାଇ ଦିଆରାଉଛି। ଏହା ରଗାଟିଏ ସ୍ାନରର 
ରସମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ସଚୂନା ରରାଗାଣରର ସହାୟକ ରହଉଛି ।

l ରଦଶର ୧୦ଟି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଐତିହାସିକ ସ୍ଳ୍ରୀର ପରିଦଶ୍ଷନ ସମୟ ଅବଧ ି
ବଢ଼ାଇ ଦିଆରାଇଛି । ଏରବ ରସହସିବୁ ସ୍ଳ୍ରୀଗଡ଼ିୁକର ପରିଦଶ୍ଷନ 
ସମୟକୁ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ପର୍ଷୟି୍ ରଖାଲାରାଇଛି । 
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ତଫସିଲଭୁକ୍ ଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରବୃରି୍ ବୃଦି୍ଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧକି 
ଚାକିରି ସଷିୃ୍ ନିମର୍ ଡିଟିଏଚ ରସବା ପାଇ ଁଗାଇଡ଼ଲାଇନରର ସଂରଶାଧନ ପର୍ଷୟି୍ 

ରକନ୍ଦ୍ର କୟିାବିରନଟ ପକ୍ରୁ ଅରନକ  ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରାରାଇଛି ।

ନଷି୍ପତି୍: ମା୍ିକ୍ ପରବର୍୍ଷ୍ରୀ ଛାତ୍ରବୃରି୍ରର ରକନ୍ଦ୍ରର ଭାଗ ପରିମାଣରର 
ପାଞ୍ଚଗଣୁ ବୃଦି୍ଧ ପ୍ରସ୍ାବକୁ ମଞ୍ଜରିୁ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି । 
ସଫ୍ଳ: 
l	ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ୫୯,୦୪୮ ରକାଟି ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃରି୍ 

ପ୍ରଦାନକୁ ମଞ୍ଜରିୁ ଦିଆରାଇଛି ରାହାକି ରଦଶର ୪ ରକାଟି 
ତଫସିଲଭୁକ୍ ଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍କ ଉପକୃତ କରିବ ।

l	ଏହା ଫଳରର ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥବିା ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍କ ସଂଖୟିା ହ୍ାସ 
ପାଇବ । ୧.୩୬ ରକାଟିରୁ ଅଧକି ଅତି ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ଏହ ିରରାଜନାରର ବିରଶର ଅଭିରାନ ସ୍ୱରୂପ ସାମିଲ କରାରାଇଛି ।

l	ଛାତ୍ରବୃରି୍ର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ (୩୩,୫୩୪ ଟଙ୍କା) ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
ପକ୍ରୁ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥାଏ ଏହା ହତିାଧକିାର୍ରୀମାନଙ୍କ 
ଜମାଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାରବ ହସ୍ା୍ର କରାରାଇଛି ।

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମହଳିା 
ଓ କରୃକମାନଙ୍କ 
ସଶକି୍କରଣ

ନଷି୍ପତି୍: କି୍ରଷ୍ାପଟ୍ଟନମ ଓ ଟୁମାକୁରୁ ଠାରର ସିବିଆଇସି ଅଧ୍ରୀନରର 
ଶଳି୍ପ କରିଡ଼ର ରନାଡ୍ ସ୍ାପନ ପ୍ରସ୍ାବକୁ ମଞ୍ଜରିୁ ପ୍ରଦାନ ।
ସଫ୍ଳ:
l	ମଞ୍ଜରିୁ ପ୍ରସ୍ାବର ଆନୁମାନିକ ବୟିୟ ପରିମାଣ ୭,୭୨୫ 

ରକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହାଦ୍ାର ରସଠାରର ପ୍ରାୟ ୨.୮ ଲକ୍ 
ରଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁକମ୍ଷନିରକିୁ୍ର ସରୁରାଗ ସଷିୃ୍ ରହାଇପାରିବ ।

l	ଏହା ଫଳରର ରଦଶରର ଉତ୍ାଦନ ରକ୍ତ୍ରରର ନିରବଶର 
ମାତ୍ରା ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ ଏବଂ ତାହା ଶଳି୍ପ ରକ୍ତ୍ର ପାଇ ଁଗଣୁାତ୍ମକ, 
ନିଭ୍ଷରରରାଗୟି, ରପାରଣ୍ରୀୟ ତଥା ସହନଶ୍ରୀଳ ଭିରି୍ଭୂମି 
ରରାଗାଇବ ।

l	ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ରବୈଶ୍ୱକି ଭାଲୁୟି ରଚନରର ଏକ ସଦୃୁଢ଼ 
ସି୍ତିରର ଅବସ୍ାପିତ କରିବ ରାହା ଫଳରର ବିକଶତି ଭୂମି 
ରାହାକି ସହର ନିକଟରର ଥବି ତାହା ବିକଶତି ରହାଇ ଆବଣି୍ଟତ 
ରହବ ଓ ତାହା ପଂୁଜ ିନିରବଶକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବ ।

ଅଧକିନ୍ତୁ, ଲାଇରସନ ୍ସ ଅବଧକୁି ଏକାଧକି୍ରରମ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ
ବଢ଼ାରାଇପାରିବ । ଲାଇରସନ ୍ସ ଫି’କୁ  ଜଆିରର ୧୦%ରୁ 
ଏଜଆିରର ୮%କୁ ସଂରଶାଧତି କରାରାଇଛି ।

l	ବର୍୍ଷମାନ ଡିଟିଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ରକ୍ତ୍ରରର ସବ୍ଷାଧକି ୪୯% 
ଏଫଡ଼ିଆଇର ସ୍ରୀମା ନିଦ୍ଧ୍ଷାରିତ ରହାଇଥବିା ରବରଳ ଏହାକୁ 
ଡିପିଆଇଆଇଟିର ନ୍ରୀତି ରାହାକି ଡିଟିଏଚ ପାଇ ଁ ଉଦିେଷ୍ 
ରସଥରିର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରର ସଂରଶାଧନ କରାରିବ ।

ନଷି୍ପତି୍:  ସଧୁ ଛାଡ଼ ରରାଜନାର ସଂପ୍ରସାରଣ ଦ୍ାରା ଆଖ ୁସହତି 
ଶସୟିଭିରି୍କ ଆଧାରିତ ଇଥାନଲ ଡିଷି୍ରଲସନ୍ ପାଇ ଁ ଆଥଥିକ 
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନିମର୍ ଥବିା ପ୍ରସ୍ାବକୁ ମଞ୍ଜରିୁ ପ୍ରଦାନ ।
ସଫ୍ଳ: 
l	ଏଭଳି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସଧୁଛାଡ଼ ରରାଜନା ଦ୍ାରା ଇଥାନଲ 

ଭାଲୁୟି ରଚନରର ପ୍ରାୟ ୪୦,୧୨୦ ରକାଟି ଟଙ୍କାର ଇନ୍ନ 
ନିରବଶ କରାରାଇପାରିବ ରାହାକି ‘ଉଜ୍ଷା ରକ୍ତ୍ରୀ’କୁ 
ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବ । ଏହା ଦ୍ାରା କୃରକମାନଙ୍କ ଉପାଜ୍ଷନ ବୃଦି୍ଧ 
ପାଇବ, ‘ଅନ୍ନଦାତା’ମାରନ  ‘ଉଜ୍ଷାଦାତା’ ପର୍ଷୟିାୟକୁ ଉନ୍ନ୍ରୀତ 
ରହାଇପାରିରବ ଏବଂ ଏହା ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଷର ଭାରତ ପରିକଳ୍ପନାକୁ 
ମଧ୍ୟ ସାକାର କରିବାରର ସହାୟକ ରହବ ।

l	ଇଥାନଲ କ୍ରୟ ମଲୂୟିରର ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ଘଟିଛି  । ୨୦୧୩-୧୪ 
ଚିନି ବର୍ଷରର ଏହା ଲିଟର ପିଛା ମଲୂୟି ୩୯ ଟଙ୍କା ଥବିାରବରଳ  
୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଷର ତାହା ୫୮ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି ।

ନଷି୍ପତି୍: ଆ୍ଃ ବନ୍ଦର ବୟିବସ୍ା ରରଉଥଁରିର ପଶି୍ମାଞ୍ଚଳ ଡକ୍ ସାମିଲ 
ରହଛିି ତାହାର ଗଭ୍ରୀରକରଣ ଏବଂ ସବ୍ଷାଧକି କାର୍ଷୟିକ୍ମତାର 
ବିଓଟି ଆଧାରରର ଉପରରାଗ କରାରିବ । ଏହା ପିପିପି ରମାଡ଼ରର 
କରାରିବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ାରା ପାରାଦ୍ରୀପ ବନ୍ଦରରର ସବ୍ଷାଧକି କ୍ମତା 
ବିଶଷି୍ ଜାହାଜମାନଙୁ୍କ ପରିଚାଳନା କରାରାଇପାରିବ ।
ସଫ୍ଳ:
l	ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ ୍ନଲିଖତି କାର୍ଷୟିକୁ ସଗୁମ କରିବ: (୧) ବନ୍ଦରକୁ 

ଅଧକି ଭିଡ଼ ରହବାରୁ ରକ୍ା କରିବ (୨) ସାମଦୁ୍କି ମାଲ 
କାରବାରକୁ କମାଇବ ରାହା ଫଳରର ରକାଇଲା ଆମଦାନ୍ରୀ 
ଶସ୍ା ରହବ ଏବଂ (୩) ବନ୍ଦରର ଆଭୟି୍ର୍ରୀଣ ରକ୍ତ୍ରରର ଶଳି୍ପ 
ଅଥ୍ଷରନୈତିକ କାରବାରକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବ ଏବଂ ଏହା ଫଳରର 
ଅଧକି କମ୍ଷନିରକିୁ୍ ସରୁରାଗ ସଷିୃ୍ ରହାଇପାରିବ ।  

ନଷି୍ପତି୍: ଭାରତରର ଡିଟିଏଚ ରସବା ରରାଗାଣ ଗାଇଡ଼ ଲାଇନରର 
ସଂରଶାଧନକୁ ମଞ୍ଜରିୁ ପ୍ରଦାନ ।
ସଫ୍ଳ:
l	 ଡ଼ିଟିଏଚ ପାଇ ଁଜାରି ଲାଇରସନ ୍ସ ରାହାର ଅବଧ ିପବୂ୍ଷରୁ ୧୦ ବର୍ଷ 

ପାଇ ଁଥଲିା ତାହାକୁ ଏରବ ବଢ଼ାଇ ୨୦ବର୍ଷ କରିଦିଆରାଇଛି । 

କୟୁାବଥିନଟ୍ ନଷି୍ପତି୍
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“ଶତ୍ରୁ ରସୈନୟି ଆମଠାରୁ ମାତ୍ର ୫୦ ଫୁଟ ଦୂରରର ଅଛ୍ି । ରସମାନଙ୍କ ସଂଖୟିା 
ଆମଠାରୁ ରଢର୍ ଅଧକି । ଆରମ ରସମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗଳିୁରଗାଳା ବର୍ଷଣ ଜାରି 
ରଖଛୁି । ମୁ ଁପଛକୁ ଇରଞ୍ଚ ରହରଲ ହଟିବି ନାହି ଁଓ ରଶର ଶତ୍ରୁରସୈନୟିଙ୍କ ସହତି 
ଓ ରମା ପାଖରର ରଶର ଗଳିୁଟି ଥବିା ପର୍ଷୟି୍ ଲଢ଼ିବି ।” ଏହା ଥଲିା ରମଜର 
ରସାମନାଥ ଶମ୍ଷାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥବିା ରଶର ବାର୍୍ଷା ରାହା ଭାରତ୍ରୀୟ ରସନାରର 
କାର୍ଷୟିରତ ରସୈନିକଙ୍କ ସାହସ ଓ ବ୍ରୀରତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରର ।  ରମଜର 
ଶମ୍ଷା ଶ୍୍ରୀନଗରରର ନିଜର ରପାଷ୍କୁ ରକ୍ା କରିବା ଲାଗି ୧୯୪୭ ମସିହାରର 
ପ୍ରାଣବଳି ରଦଇଥରିଲ । ୪ଥ୍ଷ କୁମାଓ ଁ ରରଜରିମଣ୍ଟର ରନତୃତ୍ୱ ରନଉଥବିା ତାଙ୍କର 
ରସନା ପାକିସ୍ାନର ଆଦିବାସ୍ରୀ ଆକ୍ରମଣକାର୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ଛଅଘଣ୍ଟା କାଳ 
ଲଢ଼ି ରସମାନଙୁ୍କ ଏରତ ସମୟ ଧରି ଅଟକାଇ ପାରିଥରିଲ । ଏହ ିସମୟରର 
ଭାରତ୍ରୀୟ ରସନା ଆସି ରସଠାରର ପହଞ୍ଚ ିରମାଚ୍ଚ୍ଷା ସମ୍ଭାଳିଥରିଲ ।

ଏହ ି ରଦୁ୍ଧରର ରରରତରବରଳ ଶତ୍ରୁରସନାଙ୍କ ପବୂ୍ଷକଳି୍ପତ ରରାଜନା ପଣ୍ଡ 
ରହାଇଥଲିା ତାହା ଇତିହାସର ଗତିପଥକୁ ସଂପରୂ୍୍ଷ ରୂରପ ବଦଳାଇ ରଦଇଥଲିା। 
ଏହା ଫଳରର ପାକିସ୍ାନର ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଗିରିଜନ ଆକ୍ରମଣକାର୍ରୀ ଓ ରସମାନଙ୍କର 
ରନତାମାରନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥରିଲ । ରମଜର ଶମ୍ଷା ରସରତରବରଳ ୪ଥ୍ଷ କୁମାଓ ଁ
ରରଜରିମଣ୍ଟର ରନତୃତ୍ୱ ରନଉଥରିଲ ଏବଂ କଶ୍ମ୍ରୀର ଉପତୟିକାରର ଅବସ୍ାପିତ 
ଥରିଲ । ତାଙ୍କର ସାହସ ଓ ବ୍ରୀରତ୍ୱ ପାଇ ଁରମଜର ଶମ୍ଷାଙୁ୍କ ସ୍ୱାଧ୍ରୀନ ଭାରତର 
ସରବ୍ଷାଚ୍ଚ ରସନା ସମ୍ାନ ‘ପରମ ବ୍ରୀର ଚକ୍ର’ ମରରଣାର୍ର ଭାରବ ପ୍ରଦାନ 
କରାରାଇଥଲିା । ରଦୁ୍ଧ ରକ୍ତ୍ରରର ତାଙ୍କର କାର୍ଷୟି ବ୍ରୀରତ୍ୱର ପରାକାଷା୍ର ସମସ୍ 
ସ୍ରୀମାକୁ ଉର୍୍ରୀର୍୍ଷ ରହାଇପାରିଥଲିା ।

୧୯୨୩ ମସିହା ଜାନୁଆର୍ରୀ ୩୧ ତାରିଖ ଦିନ ହମିାଚଳ ପ୍ରରଦଶର କାଙ୍ଗଟ୍ରା ଜଲି୍ାର 
ଦାଢ଼ ଠାରର ଜନ ୍ମଲାଭ କରିଥବିା ଶ୍୍ରୀ ଶମ୍ଷାଙ୍କ ପରିବାରରର ସାମରିକ ରସବା ଓ 
ବ୍ରୀରତ୍ୱର ଏକ ସଦୁ୍ରୀଘ୍ଷ ପରମ୍ପରା ରହଛିି । ତାଙ୍କ ପିତା ଅମର ନାଥ ଶମ୍ଷା ଭାରତ୍ରୀୟ 
ରସନାରର ଜରଣ ରମଜର ରଜରନରାଲ ଭାରବ ଦାୟିତ୍ୱ ନିବ୍ଷାହ କରିଥରିଲ । ୧୯୪୨ 
ମସିହା ରଫବୃଆର୍ରୀ ୨୨ ତାରିଖ ଦିନ ରସାମନାଥ ଶମ୍ଷା ଭାରତ୍ରୀୟ ରସନାର ୧୯ତମ 
ହାଇଦ୍ାବାଦ ରରଜରିମଣ୍ଟର ୮ମ ବାଟାଲିଅନରର ରରାଗ ରଦଇଥରିଲ (ପରର ଏହା 
କୁମାଓ ଁ ରରଜରିମଣ୍ଟର ୪ଥ୍ଷ ବାଟାଲିଅନ ଭାରବ ନାମିତ ରହାଇଥଲିା) । 

ରଦଶ ସା୍ଧ୍ରୀନ ରହବାର ତୁର୍ ପରର, 1947 ଅର୍ଟାବର 22 ତାରିଖ ଦିନ 
ରରରତରବରଳ ପାକିସ୍ାନ ପଟୁ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା, ରସରତରବରଳ 
ରମଜର ଶମ୍ଷାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ପା୍ଷ୍ର ରହାଇଥଲିା । ହକି ରଖଳି ତାଙ୍କର 
ଡାହାଣ ହାତ ଏପରି ଜଖମ ରହାଇଥଲିା । ରଦିଚ ତାଙୁ୍କ ରସରତରବରଳ ବିଶ୍ାମ 
ରନବା ପାଇ ଁଡାକ୍ରମାରନ ପରାମଶ୍ଷ ରଦଇଥରିଲ ରସ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ନ୍ନ ସି୍ତିରର ନିଜ 
କମ୍ପାନ୍ରୀ ସହତି ରଦୁ୍ଧ ରକ୍ତ୍ରକୁ ରିବାକୁ ଜଦ୍ି ଧରି ବସିଥରିଲ । ରତଣ ୁତାଙୁ୍କ ଏହ ି
ଅନୁମତି ସହ ରମାଚ୍ଚ୍ଷା ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅପ୍ଷଣ କରାରାଇଥଲିା। ରସରତରବରଳ 
କାଶ ୍ମ୍ରୀର ଉପତୟିକାକୁ ସରୁକି୍ତ ରଖବିା ପାଇ ଁଆରମ୍ଭ ରହାଇଥଲିା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 

ଅଭିରାନ । ରସଥପିାଇ ଁଜମ ୁଓ କଶ୍ମ୍ରୀର ଉପରର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥବିା ପାକିସ୍ାନର 
ପାବ୍ଷତୟିାଞ୍ଚଳର ଆକ୍ରମଣକାର୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୧୯୪୭ ମସିହା ନରଭମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ଦିନ ଶତ୍ରୁରସନା ଆସି କ୍ଦୁ୍ ଟାଉନ 
ବଡ଼ଗାମ ନିକଟରର ପହଞ୍ଚ ି ସାରିଥରିଲ । ଶ୍୍ରୀନଗର ବିମାନବନ୍ଦର ଠାରୁ 
ରସମାରନ ମାତ୍ର ରକଇ ମାଇଲ ଦୂରରର ଥରିଲ । ଠକ୍ି ରସତିକିରବରଳ 
ରମଜର ଶମ୍ଷା ନିଜର ରସୈନିକଙ୍କ ସହ ରସଠାରର ପହଞ୍ଚଥିରିଲ ଓ ରମାଚ୍ଚ୍ଷା 
ଦାୟିତ୍ୱ ରନଇଥରିଲ । ଅପରାହ ୍ଣ ୩.୩୦ ସମୟ ଥଲିା । ହଠାତ୍ ପାକିସ୍ାନ 
ପଟୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ପାହାଡ୍ରୀ ଆକ୍ରମଣକାର୍ରୀ ମାଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ରସନାଙୁ୍କ ତିନିପଟୁ 
ରଘରିରନରଲ । ରସମାରନ ଭାରତ୍ରୀୟ ରସନାଙ୍କ ଉପରକୁ ଶକି୍ଶାଳ୍ରୀ ରମାଟ୍ଷାର 
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଳିୁରଗାଳା ବର୍ଷଣ କରିଚାଲିରଲ । ରମଜର ଶମ୍ଷାଙ୍କ 
ପାଖରର ଥରିଲ ମାତ୍ର ୫୦ ରସୈନିକ । ଶତ୍ରୁରସନାଙ୍କ ରବାମାବର୍ଷଣ ଫଳରର ୪ 
କୁମାଓ ଁ ରରଜରିମଣ୍ଟର ରସୈନିକମାନଙୁ୍କ ରବଶ ୍କ୍ତି ସହୟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ 
ଅରନକ ରସୈନୟି ମତୃାହତ ରହରଲ । ରତଣ ୁତୁର୍ ଅଧକି ରସୈନୟି ପଠାଇବା 
ନିମର୍ ରମଜର ଶମ୍ଷା ବାର୍୍ଷା ପଠାଇରଲ ।

କିନ୍ତୁ ରସଠାରର ନିରଜ ରମାଚ୍ଚ୍ଷା ସମ୍ଭାଳିବାର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ରମଜର ଶମ୍ଷା ଭଲ 
ଭାରବ ଜାଣଥିରିଲ । ଶ୍୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦର ରହଉଛି ଭାରତ୍ରୀୟ ରସନାର 
ଏକମାତ୍ର ଜ୍ରୀବନ ରରଖା । କାଶ ୍ମ୍ରୀର ଉପତୟିକା ସହତି ଅବଶଷି୍ ଭାରତର 
ରରାଗସତୂ୍ରର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ । ରତଣ ୁରମଜର ଶମ୍ଷା ଓ ତାଙ୍କର ସାଥ୍ରୀମାରନ 
ବ୍ରୀରତ୍ୱର ସହତି ଶତ୍ରୁପକ୍ ରସନାଙ୍କ ସହ ଲରଢ଼ଇ ଜାରି ରଖରିଲ । ଏପରିକି 
ରସ ନିରଜ ମାଗାଜନିରର ଗଳିୁ ଭର୍ଥି କରି ନିଜର ସାଥ୍ରୀ ରସୈନିକଙୁ୍କ ଗଳିୁ ବର୍ଷଣ 
ଜାରି ରଖବିା ଲାଗି କାର୍ଷୟିରର ଲାଗିପଡ଼ିରଲ । ଭାରତ୍ରୀୟ ରସନା ଲାଇଟ ରମସିନ୍ 
ଗନରର ଗଳିୁ ଚଳାଇ ଚାଲିଥା୍ି । ନିଜର ଭଙ୍ଗା ହାତ ସର୍ୱେ, ରମଜର ଶମ୍ଷା ଏକଥା 
ସନିୁଶି୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଥଁା୍ି ରର ଶତ୍ରୁପକ୍ଙ୍କ ଉପରର ଗଳିୁବର୍ଷର ମାତ୍ରା ରରପରି 
କମି ନରାଏ କି ଥମି ନରାଏ । କିନ୍ତୁ ହାୟ, ଅଧକି ସଂଖୟିକ ଭାରତ୍ରୀୟ ରସନା ଆସି 
ବଡ଼ଗାମରର ପହଞ୍ଚବିା ରବଳକୁ ଭାରତ୍ରୀୟ ରସନାର ରସହ ିଜନିୁଅର୍ କମିଶନଡ଼୍ 
ଅଧକିାର୍ରୀ ରମଜର ରସାମନାଥ ଶମ୍ଷା ଓ ତାଙ୍କର ଅନୟି ୨୦ ଜଣ ସାଥ୍ରୀ ବ୍ରୀରତ୍ୱର 
ପରମ ପରାକାଷା୍ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରି ବ୍ରୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇସାରିଥରିଲ । କିନ୍ତୁ 
ତାଙ୍କର ଏହ ିବଳିଦାନ ବୟିଥ୍ଷ ରାଇନଥଲିା । ତାଙ୍କରି ସାହସିକତା ଓ ବ୍ରୀରତ୍ୱ ଲାଗି 
ଶ୍୍ରୀନଗର ଶତ୍ରୁରସନାଙ୍କ ଅକି୍ଆରରୁ ବର୍ଥି ରାଇଥଲିା । 

ପରମବ୍ରୀର ଚକ୍ର ବିରଜତା ରମଜର ରସାମନାଥ ଶମ୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଜନ ୍ମ ଜୟ୍୍ରୀ ଅବସରରର ଗଭ୍ରୀର 
ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଏହି ମହାନ ରରାଦ୍ଧା ସାହସ ଓ ବ୍ରୀରତ୍ୱର ଅପବୂ୍ଷ ପରାକାଷା୍ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରିଥରିଲ । 
ରରରତରବରଳ  ଜମ ୁଓ କଶ୍ମ୍ରୀରର ବଡ଼ଗାମ ଠାରର ଶତ୍ରୁପକ୍ ରସନାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରବଳ ଗଳିୁରଗାଳା 

ବର୍ଷ ଓ ଆକ୍ରମଣ କରାରାଇଥଲିା ତାହାକୁ ମକୁାବିଲା କରିବାରର ରସ ଅପବୂ୍ଷ ସାହସିକତା ପ୍ରଦଶ୍ଷନ 
କରିଥରିଲ । ଫଳରର ଜମ ୁଓ କଶ୍ମ୍ରୀରକୁ ପାକିସ୍ାନ ଅକି୍ଆରରୁ ରକ୍ା କରାରାଇପାରିଥଲିା ।

କାଶ୍ମୀରର 
ରକ୍କ

ଜନ୍ମ     : ଜାନ୍ଆରୀ ୩୧, ୧୯୨୩
ମତ୍ୃୟୁ   : ନଥରମ୍ର ୩, ୧୯୪୭ 

ତାଙ୍କ ସମ୍ାନ ଫଳକଥର ଉଲ୍ଲେଖ ରହଛି:ି
ତାଙ୍କର ଥନତୃତ୍ୱ, ସାହସିକତା ଏବଂ ପ୍ରତରିକ୍ାର ଅପବୂ୍ଷ 

ନଷିା୍ ଏରଳି େଲିା ଥର ତାଙ୍କ ଥନତୃତ୍ୱଥର ଲଢ଼େ୍ବିା 
ଥସୈନକିମାଥନ ଥସମାନଙ୍କ ଠାର୍ ସଂଖୟୁାଥର ରଥେଷ୍ଟ ଅଧକି 
େବିା ଶତ୍ରୁଥସନାଙ୍କ ସହତି ବୀରତ୍ୱର ସହ ଲଢ଼ିପାରିେଥିଲ। 

ଥମଜର ଶମ୍ଷାଙ୍କ ସାହସିକତା ଓ ଗଣ୍ାବଳୀ ରାରତୀୟ 
ଥସନାର ଇତହିାସଥର ବରିଳ  ।”

ବୟୁକି୍ତ୍ୱ
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ପରିବର୍ଥିତ ଭାରତ ସକାରାତ୍ମକ ରାରତ

ସଂସ୍ାର ଓ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ 
ଥଲାକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜଣିପିାରିଛ ି

ଆଇନ ସହାୟତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃରି ସଂସ୍ାର ପର୍ଷୟି୍ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଗ୍ରହଣ କରାରାଇଥବିା 
ପଦରକ୍ପ ସାରା ରଦଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହତିସାଧନ କରିଛି । ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ରଦଶବାସ୍ରୀଙ୍କ 

ଜ୍ରୀବନରର ପରିବର୍୍ଷନ ଆଣବିା ସହ ରସମାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ କରିଛି ।

ରଟଲି ଆଇନ ରସବା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଇନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ରକ୍ତ୍ରରର 
ସବ୍ଷାଧକି ରଲାକପି୍ରୟ ପା୍ଟଫମ୍ଷ ଭାରବ ମଣୁ୍ଡ ରଟକିଛି । ଏହ ି ରସବା 

୨୦୧୭ ମସିହାରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥଲିା ଏବଂ ଏରବ ସଦୁ୍ଧା ରଦଶର ୨୬୦ଟି 
ଜଲି୍ାରର ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇଛି ତଥା ୨୯,୮୬୦ଟି ରଗାଷ୍୍ରୀ ରକନ୍ଦ୍ରରର ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
ସହାୟତା ରରାଗାଇ ପାରୁଛି । ଏପର୍ଷୟି୍ ରଟଲି ଆଇନ ରସବା ପ୍ରାୟ ୨.୭୫ ଲକ୍ 
ରଲାକ ରରଉମଁାରନ କି ଅତି ଦୁଗ୍ଷମ ଅଞ୍ଚଳରର ସଦୁ୍ଧା ବସବାସ କରୁଛ୍ି ରସମାନଙୁ୍କ 
ରଟଲିରଫାନ ଓ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରରନ ୍ସଂି ରରାରଗ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଓ ପରାମଶ୍ଷ 
ରରାଗାଇ ପାରିଛି। ରସହଭିଳି ଜରଣ ହତିାଧକିାର୍ରୀ ରହରଲ ସୟିଦା ରିଜଭ୍ରୀ ରାହାଙୁ୍କ 
ରଟଲି ଆଇନ ରସବା ରରାଜନାରର ଆବଶୟିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଛି । ସୟିଦାଙ୍କ 
ଘର ଜମ ୁଓ କଶ୍ମ୍ରୀରର ବଡ଼ଗାମ ଜଳ୍ିଲାର ଗଣିୁ୍ଡରପାରା ଗ୍ରାମରର । ବିଚାର୍ରୀ ସୟିଦାଙ୍କର 
ସ୍ାନଟିଏ ନଥବିାରୁ ରସ ତାଙ୍କ ଶାଶଘୁର ସଦସୟିମାନଙ୍କ ଆରକ୍ରାର ଓ ନିର୍ଷାତନାର 
ଶକିାର ପାଲଟିଥରିଲ । ରସମାରନ ତାଙୁ୍କ ଶାର୍ରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଷାତନା ରଦଇ 
ଚାଲିରଲ । ଥରର ରସମାରନ ତାଙୁ୍କ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଷୟି୍ ରଗାଟିଏ ରକାଠର୍ରୀରର ବନ୍୍ଦ କରି 
ରଖଥିରିଲ। ରତରବ ରକୌଣସି ମରତ ରସ ରସଠାରୁ ଖସି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିବାକୁ 
ସକ୍ମ ରହାଇଥରିଲ । ଏହା ପରର ରସ ନିଜ ପିତ୍ରାଳୟରର ପହଞ୍ଚ ି ନିଜର ଦୁଃଖ 
ବଖାଣଥିରିଲ । ରସଠାରର ଜରନୈକ ଆଶା କମ୍ଷ୍ରୀ ତାଙୁ୍କ ଏପରି ରଟଲି ଆଇନ ରସବା 
ବୟିବସ୍ା କଥା କହଥିରିଲ । ରତଣ ୁରଟଲି ଆଇନ ବଳରର ସୟିଦା ତାଙୁ୍କ ନିର୍ଷୟିାତନା 
ରଦଉଥବିା ରଲାକଙ୍କ ବିରରାଧରର ଅଭିରରାଗ ଦରଜ କରିଥରିଲ । ତାଙ୍କର ଏଭଳି 
ଅଭିରରାଗ ଦାଖଲର ମାତ୍ର ଏକମାସ ମଧ୍ୟରର ମାମଲାର ସମାଧାନ ରହାଇରାଇଥଲିା 
ଓ ସୟିଦାଙ୍କ ସ୍ୱାମ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ରଦାର ସ୍ୱ୍ରୀକାର କରିଥରିଲ । ରତଣ ୁ ରସ ତାଙ୍କ 
ପତ୍ନ୍ରୀଙୁ୍କ କ୍ତିପରୂଣ ରଦବା ସହତି ଅବସ୍ାନ ପାଇ ଁରଗାଟିଏ ପଥୃକ୍ ଘର ରଦବାକୁ ରାଜ ି
ରହାଇଥରିଲ । ଏହପିରି ଭାରବ ରଟଲି ଆଇନ ସୟିଦାଙୁ୍କ ନୟିାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହତି 
ତାଙ୍କର ଅଧକିାରକୁ ସରୁକି୍ତ ରଖବିା ନିମର୍ ସହାୟକ ରହାଇପାରିଥଲିା ।

ନୂତନ କରିୃ ଆଇନ ଦ୍ାରା 
କରୃକମାଥନ ଉପକତୃ

ଥଟଲି ଆଇନ ଘଥରାଇ ହଂିସାକାରୀଙ୍୍କ ନୟୁାୟ 
ପ୍ରଦାନ କରିବାଥର ସହାୟକ ଥହାଇଛି

ବିହାରର ସମସି୍ପରୁ ଜଲି୍ାର ଜରଣ କୃରକଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣ୍ରୀ 
ଏରବ ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମରର ରବଶ ୍ଚଚ୍ଚ୍ଷା ରହଉଛି। ଅସଲ 

କଥାଟି ରହଲା, ରସହ ି କୃରକ ଜଣକ ଫୁଲରକାବି ଚାର କରିଥରିଲ 
ସଦୁ୍ଧା ତାଙୁ୍କ ନିଜ ଫସଲର ଉପରକୁ୍ ମଲୂୟି ମିଳିପାରୁନଥଲିା । 
ରକୌଣସି ମରତ ଏହ ି ଖବର ସାଧାରଣ ରସବା ରକନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରର 
ଡିଜଟିାଲ ପା୍ଟଫମ୍ଷରର ପହଞ୍ଚଥିଲିା । ଏହା ଜାଣବିା ପରର 
ଦିଲ୍୍ରୀର ଜରଣ ବୟିବସାୟ୍ରୀ ରସ ସ୍ାନ୍ରୀୟ ବଜାରରର ନିଜ ରକାବିର 
ରରଉ ଁମଲୂୟି ପାଉଥରିଲ ତାହାର ଦଶଗଣୁ ଅଧକି ମଲୂୟି ରଦବାକୁ 
ପ୍ରସ୍ାବ ରଦଇଥରିଲ । ଏଥରିର ରସହ ି କୃରକ ରାଜ ି ରହବା ସହ 
ରବଶ ୍ ଲାଭବାନ ରହାଇଥରିଲ । ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃରକମାନଙୁ୍କ 
ରସମାନଙ୍କ ଉତ୍ାଦିତ ଦ୍ବୟି ବିକ୍ରୟ ନିମର୍ ଏଭଳି ଡିଜଟିାଲ 
ପା୍ଟଫମ୍ଷର ବୟିବସ୍ା କରିଛ୍ି । ଏହା ଫଳରର ରରଉ ଁଫୁଲରକାବି 
କିରଲାପିଛା ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କାରର ବିକି୍ର ରହଉଥଲିା ତାହା ୧୦ ଟଙ୍କାରର 
ବିକି୍ର ରହାଇପାରିଛି । ରକବଳ ରସତିକି ନୁରହ ଁ, ବିକି୍ର ପାଇ ଁ ଚୁକି୍ 
ସ୍ୱାକ୍ରିତ ରହବା ପରର ଦିଲ୍୍ରୀର ରସହ ିବୟିବସାୟ୍ରୀ କୃରକଙ୍କ ବୟିାଙ୍କ 
ଜମାଖାତାକୁ ମଲୂୟି ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥରିଲ । ରକବଳ ନୂତନ 
କୃରି ଆଇନ ଦ୍ାରା ହି ଁଏହା ସମ୍ଭବପର ରହାଇପାରିଛି । ଏହ ିଆଇନ 
ସାହାରୟିରର କୃରକମାରନ ରସମାନଙ୍କର ଉତ୍ାଦକୁ ଏରବ ରଦଶର 
ରରରକୌଣସି ସ୍ାନରର ବିକି୍ର କରିବାକୁ ସକ୍ମ ରହାଇପାରିଛ୍ି ।  



ମନ କ୍ରୀ ବାତ୍ ଶଣୁବିା ଲାଗି କୁୟିଆର ରକାଡ୍ ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ

ରକାଭିଡ଼ ୧୯ ରବୈଶ୍ୱକି ମହାମାର୍ରୀ କାଳରର ବିଗତ ବର୍ଷଟିରର ଅରନକ ଶକି୍ା ଲାଭ ରହାଇଛି ରାହାକି ରଦଶକୁ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର 
ରହବାରର ଏବଂ ‘ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ’କୁ ଏକ ଆରନ୍ଦାଳନରର ପରିଣତ କରିବାରର ସହାୟକ ରହାଇପାରିଛି । ଶଖି ୍

ଗରୁୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରପ୍ରରଣା ଲାଭ କରି ଅନୟିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ଓ ରସବାକୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ସଂକଳ୍ପ ରବାଲି 
ଜନସାଧାରଣ ମନରର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘ମନ୍ କ୍ରୀ ବାତ’ରୁ ରସହଭିଳି କିଛି ଉଦୃ୍ଧତି:

ସ୍ାନୀୟ ଉତ୍ାଦର
ଥବୈଶ୍କି ଚାହଦିା ସଷିୃ୍ଟ

ସଂକଟକ ୍ ସଥ୍ରାଗଥର ପରିଣତ କରିବାର ଅବସର: କରରାନା 
ମହାମାର୍ରୀ ରରାଗ ୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ରରାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳ ନାନା ପ୍ରକାର 
ବାଧାବିଘ୍ନର ସମଖୁ୍ରୀନ ରହାଇଥଲିା । ଆରମ କିନ୍ତୁ ପ୍ରରତୟିକ ସଂକଟରୁ 
ଏକ ନୂଆ ଶକି୍ା ଲାଭ କରିଛୁ । ରଦଶକୁ ନୂତନ କ୍ମତା ଆହରଣ 
କରିବାର ଆଶ୍ରୀବ୍ଷାଦ ମିଳିଛି । ଏହ ିକ୍ମତାକୁ ଆରମ ‘ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଷରତା’ 
ରବାଲି ନାମିତ କରିଛୁ ।
ରାରତୀୟ କଥଢେଇ: ଦିଲ୍୍ରୀର ଝରଣ୍ଡନୱାଲା ମାରକ୍ଷଟ ବାଇସାଇରକଲ 
ଏବଂ ରଖଳନା ବଜାର ପାଇ ଁ ରବଶ ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ପବୂ୍ଷରୁ ଦାମ୍ରୀକା 
କରଢେଇ କହରିଲ ତାହା ବିରଦଶରୁ ଆମଦାନ୍ରୀ ରହାଇଥବି ରବାଲି 
ବିରବଚନା କରାରାଉଥଲିା । ଶସ୍ା କରଢେଇ ଅନୟି ରରରକୌଣସି 
ସ୍ାନରୁ ଆସିଥାଇପାରର । କିନ୍ତୁ ଏରବ ରଦାକାନ୍ରୀମାରନ ରକ୍ରତାମାନଙୁ୍କ 
କରଢେଇର ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନ ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆରରାପ କରି ହି ଁ ବିକି୍ର 
କରୁଛ୍ି । ରସମାରନ କହୁଛ୍ି ରକଉଟିଁ ଠାରୁ ରକଉଟିଁ ଉର୍ମ, କାରଣ 
ରସଗଡ଼ିୁକ ‘ଭାରତରର ପ୍ରସୁ୍ତ’ । ଉପରଭାକ୍ାମାରନ ମଧ୍ୟ ଭାରତରର 
ନିମଥିତ କରଢେଇ ପ୍ରତି ବିରଶର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରୁଛ୍ି ।
ସ୍ୱଥଦଶୀ:  ଏହା ରହଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ ସମୟ ରରରତରବରଳ ‘ଜରିରା 
ଇରଫ ଟ୍, ଜରିରା ଡିରଫ ଟ୍’ର ଭାବନା ସହତି କାର୍ଷୟି କରିରହବ । 
ଏହା ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ୍ ଅବସର ରରରତରବରଳ ଭାରତରର ଉତ୍ାଦିତ 
ସାମଗ୍ର୍ରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରର ମାନରକୁ୍ କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ ସନିୁଶି୍ତ 
କରାରାଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱରର ରାହାକିଛି ରଶ୍ଷ ୍ରହାଇଥାଉ ନା କାହିକିଁ, 
ଆରମ ତାହାକୁ ଭାରତରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ଙ୍କ 
ନିକଟରର ତାହାର ରଶ୍ଷତ୍ା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବା । ରସଥପିାଇ ଁ, 
ଉରଦୟିାଗ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଆଗକୁ ଆରଗଇ ଆସିବାକୁ ରହବ । ଷ୍ାଟ୍ଷ 
ଅପମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଗଆୁ ରହବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଶଖି ୍ଗର୍୍ଗଣ: ଶ୍୍ରୀ ଗରୁୁ ରତଗ ୍ବାହାଦୂରଜ୍ରୀ, ଶ୍୍ରୀ ରଗାବିନ୍ଦ ସିଂହଜ୍ରୀ, 
ମାତା ଗରୁଜ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୟିାନୟି ଚାରି ସାହବିଜାଦାଙ୍କ ନିକଟରର ଆରମ 
ସଦାରବରଳ ଋଣ୍ରୀ ରବାଲି ସ୍ୱ୍ରୀକାର କରିବାକୁ ରହବ । ରସମାରନ ନିଜର 
ଆଦଶ୍ଷରର ରକରତରବରଳ ସଦୁ୍ଧା ସାଲିସ କରିନଥରିଲ ଏବଂ ସଦାସବ୍ଷଦା 
ଏକ ସରମ୍ବଦନଶ୍ରୀଳ ସମାଜ ଗଠନ ନିମର୍ କାର୍ଷୟି କରିଥରିଲ ।
ଥଦଶଥର ଚତିାବାଘଙ୍କ ସଂଖୟୁା ବୃଦି୍: ୨୦୧୪ରୁ ୨୦୧୮ ମସିହା 
ମଧ୍ୟରର ରଦଶରର ଚିତାବାଘଙ୍କ ସଂଖୟିାରର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦି୍ଧ 
ପରିଲକି୍ତ ରହାଇଛି । ୨୦୧୪ ମସିହାରର ରଦଶରର ପ୍ରାୟ ୭,୯୦୦ 
ଚିତାବାଘ ଥବିାରବରଳ ୨୦୧୯ ମସିହା ସଦୁ୍ଧା ରସମାନଙ୍କ ସଂଖୟିା 
୧୨,୮୫୨ ଛୁଇଛିଁ । ରସହଭିଳି ରଦଶରର ସିଂହଙ୍କ ସଂଖୟି ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ 
ପାଇଛି ଓ ବାଘଙ୍କ ସଂଖୟିାରର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପରିଲକି୍ତ ରହାଇଛି ।
ଥଗା ସଂରକ୍ଣ: ଉର୍ର ପ୍ରରଦଶର ରକୌସାମ ୍ବି ଜଲି୍ା ରଜଲର 
ଅର୍ବାସ୍ରୀଗଣ ପରୁୁଣା ଓ ଛିଣ୍ଡା କମ୍ବଳରୁ ରବଶ ୍ସନୁ୍ଦର କଭରମାନ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଛ୍ି ରାହା ଗାଈମାନଙୁ୍କ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରୁ ରକ୍ା 

ପାଇବାରର ସହାୟକ ରହାଇପାରୁଛି । ରସମାରନ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରର 
ରଜଲ ଭିତରର ଏଭଳି ଅରନକ କଭର ପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଛ୍ି । ରସମାନଙ୍କର 
ଏଭଳି କାର୍ଷୟିକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରାରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ରସମାନଙ୍କର 
ଏଭଳି ରସବା ମରନାଭାବ ଦ୍ାରା ଅନୟି ପ୍ରାଣ୍ରୀମାନଙ୍କ କଷ୍ ଲାଘବ 
ରହାଇପାରୁଛି ।
ରବ୍ା ଶକି୍: ରଦଶର ରବୁରଗାଷ୍୍ରୀ ସଦାରବରଳ ମନରର ‘କରିପାରିବି’ର 
ମରନାଭାବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରପ ଆରପ 
‘କରିପାରିବୁ’ଭାବନା ଉରଦ୍କ ରହବ । ରସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ରକୌଣସି 
ପ୍ରକାର ଚାରଲଞ୍ଜ ୍ ବଡ଼ ନୁରହ ଁ । ରକୌଣସି କାର୍ଷୟି ରସମାନଙ୍କ ଶକି୍ 
ବହଭୂି୍ଷତ ନୁରହ ଁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଜରନୈକ ଶକି୍ୟିତ୍ର୍ରୀ ରହମଲତା ଏନ ରକ 
ବିଦୁପରୁମ ୍ଠାରର ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଷପ୍ରାଚ୍ରୀନ ଭାରା ତାମିଲକୁ ବିଦୟିାଳୟରର 
ପଢ଼ାଇଥା୍ି । ଏପରିକି ରକାଭିଡ଼ ୧୯ ମହାମାର୍ରୀ କାଳ ସଦୁ୍ଧା ତାଙ୍କ ଏହ ି
କାର୍ଷୟିରର ପ୍ରତିବନ୍କ ସଷିୃ୍ କରିପାରିନାହି ଁ। ରସ ପାଠୟିକ୍ରମରର ଥବିା 
ସମସ୍ ୫୩ଟି ରାକ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ାଇ ଏହ ିସମୟରର ସମାପ୍ତ କରିଛ୍ି। 
ଏଥପିାଇ ଁ ରସ ଆନିରମରଟଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବା ସହ ରସଗଡ଼ିୁକୁ 
ରପନ ଡ୍ାଇଭରର ରଖ ିତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବିତରଣ କରିଛ୍ି ।
ଥକଶରର ଥବୈଶ୍କି ବଜାର: ଚଳିତ ବର୍ଷ ରମ ମାସରର, କଶ୍ମ୍ରୀରର 
ରକଶରକୁ ଜଆିଇ (ଜଓିଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଟୟିାଗ) ମାନୟିତା ମିଳିଛି । କାଶ ୍ମ୍ରୀର 
ରକଶରର ବିଶ୍ୱବୟିାପ୍ରୀ ଚାହଦିା ରହଛିି ଓ ଏକ ମହାଘ୍ଷ ମସଲା ଭାରବ 
ତାହା ରବଶ ୍ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହାର ଅରନକ ଔରଧ୍ରୀୟ ଗଣୁ ମଧ୍ୟ ରହଛିି । 
ଏହାର ବାନୋ ରରତିକି ଉଗ୍ର, ରଙ୍ଗ ରସତିକି ଗାଢ଼ ଓ ଏହାର ଆକାର 
ରସତିକି ଲମ୍ବା  ଓ ରମାଟା ରାହାକି ଏହାର ଔରଧ୍ରୀୟ ଗଣୁବର୍ା 
ବଢ଼ାଇଥାଏ । ଏରବ ବିରଦଶକୁ ଏହାର ରପ୍ତାନି ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାରର 
ଲାଗିଛି । ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ ଅଭିରାନକୁ ସାକାର କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ 
ଏହା ଆହୁରି ସଦୃୁଢ଼ କରିପାରିବ ।
ପରିଥବଶ ଥରାଦ୍ା: ଗରୁୁଗ୍ରାମର ପ୍ରଦ୍ରୀପ ସାଙ୍ଗୱାନ ୨୦୧୬ ମସିହା 
ଠାରୁ ‘ହଲିିଂ ହମିାଲୟାଜ’ ନାମକ ଏକ ଅଭିରାନ ଚଳାଇ ଆସଛୁ୍ି। ଏହ ି
ଅଭିରାନର ଅଂଶବିରଶର ସ୍ୱରୂପ ରସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରର ହମିାଳୟର 
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ାନକୁ ରାତ୍ରା କରିଥା୍ି । ସାଙ୍ଗରର ଥାଆ୍ି ତାଙ୍କର ସାଥ୍ରୀ 
ଓ ରସ୍ୱଚ୍ଛାରସବ୍ରୀଗଣ । ରସଠାରର ରସ ସବୁପ୍ରକାର ପା୍ଷି୍କ୍ ବଜ୍ଷୟିକୁ 
ସଫା କରିଥା୍ି ରାହାକି ପର୍ଷୟିଟକମାରନ ରସଠାରର ଫିଙି୍ଗଥା୍ି । 
ରସହଭିଳି କର୍୍ଷାଟକର ଏକ ଦମ୍ପତି, ଅନୁଦ୍ରୀପ ଓ ମ୍ରୀନୁରା ସି୍ର କରିଛ୍ି 
ରର ନିକଟବର୍୍ଷ୍ରୀ ରସାରମଶ୍ୱର ତଟରର ରଲାକମାରନ ରରରତ ଆବଜ୍ଷନା 
ପକାଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିକିଁ ରସମାରନ ଦୁରହ ଁରସସବୁକୁ ନିୟମିତ ଭାରବ 
ସଫା କରିରବ । ଏହ ିଦମ୍ପତି ଏପର୍ଷୟି୍ ମିଳିତ ଭାରବ ୮୦୦ କିରଲାଗ୍ରାମ 
ଓଜନର ବଜ୍ଷୟି ସଫା କରିସାରିଛ୍ି ।  

ଭାଗ ୧୯: ଡିରସମ୍ବର ୨୭,୨୦୨୦ମନ୍ କୀ ବାତ 2-0
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ରାରତ ମାତାର ବୀର ସପ୍ତ୍୍ର ପଞ୍ଜାବ ଥକଶରୀ ଲାଲା
ଲଜପତ ରାୟଙ୍୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ୀ ଅବସରଥର ଗରୀର ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି। 

ଥଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଁତାଙ୍କର ତୟୁାଗ ଓ ବଳିଦାନର ଗାୋ 
ଥଦଶବାସୀଙ୍୍କ ସଦାସବ୍ଷଦା ଥପ୍ରରଣା ଥରାଗାଇବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଥରନ୍ଦ୍ର ଥମାଦୀଙ୍କ ଟ୍ଇଟ୍

ପଞ୍ଜାବ ଥକଶରୀ

ପାକି୍କ
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