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ପରୂବ୍ଷାଦୟ



ବଡିଶ୍ୱ ଉପରଭାକ୍ା ଅଧକିାର ଦଡିବସ

ରଚିଶ୍ୱ ଉପକ୍ଭାକ୍ା ଅଧକିାର ଦଚିରସ ଅରସରକ୍ର ଶଭୁକାମୋ। 
ଅର୍ବରଷ୍ୟରସ୍ାକ୍ର ଉପକ୍ଭାକ୍ାମାକ୍େ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଭୂମଚିକା େଚିର୍ବାହ କରଚିରାନ୍ଚି। 
ସରକାର କ୍କରଳ ଉପକ୍ଭାକ୍ାଙ୍କ ସରୁକ୍ା େୁକ୍ହ ଁ ରରଂ କ୍ସମାେଙ୍କର 
ସମଦୃ୍ଚି ଉପକ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱାକ୍ରାପ କରୁଛନ୍ଚି।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ

l	କେଫକ୍ରନ୍ସ କ୍ରାର୍ବ କ୍୍ ଲାରାଲ କଞ୍ମୁର କେଫଚି କ୍ରନ ୍ସ ସକ୍ର୍ବକ୍ଣ ଅେୁଯାୟୀ, ରଚିଗତ କଚିଛଚି ରର୍ବ କ୍ହର ଭାରତକ୍ର 
ଗ୍ାହକମାେଙ୍କର  ଆତ୍ମରଚିଶ୍ୱାସ ସକ୍ର୍ବାଚ୍ଚ ସ୍ତରକ୍ର ରହଚିଛଚି।

l	କକ୍ରାୋଭୂତାଣ ୁମହାମାରୀ ମଧ୍ୟକ୍ର, ସରକାର 2020 ଜଲୁାଇ ମାସକ୍ର ଉପକ୍ଭାକ୍ା ସରୁକ୍ା ଆଇେ, 2019 
ପାଇ ଁରଚିଜ୍ଞପ୍ଚି ପ୍ରକାଶ କରଚିରକି୍ଲ, ଏହା ଉପକ୍ଭାକ୍ା ସରୁକ୍ା ଆଇେ, 1986 ସ୍ାେକ୍ର ଲାଗ ୁକ୍ହାଇରଲିା। ପ୍ରରମ ରର 
ପାଇ ଁଏହଚି ଆଇେକ୍ର ଇ-କମସ୍ବ ସଂସ୍ାଗଡ଼ୁଚିକ ପାଇ ଁକର୍୍ବରଷ୍ୟ ଏରଂ ଉର୍ରଦାୟଚିତ୍ୱକୁ ତାଲଚିକାଭୁକ୍ କରାଯାଇରଲିା।

l	ଜଲୁାଇ 2020କ୍ର, କ୍କନ୍ଦ୍ର ଉପକ୍ଭାକ୍ା ସରୁକ୍ା ପ୍ରାଧକିରଣ (ସଚିସଚିପଚିଏ) ପ୍ରତଚିଷା୍ କରାଯାଇରଲିା। ଏହଚି ସଂସ୍ା 
ଉପକ୍ଭାକ୍ାଙ୍କ ଅଧକିାର ଉଲ୍ଂଘେ, ଅକ୍େୈତଚିକ ରଷ୍ୟରସାୟଚିକ କାରରାର ଏରଂ ମଚିଛ ଓ ରଚିଭ୍ାନ୍ଚିକର ରଚିଜ୍ଞାପେ 
ସଂକ୍ାନ୍ ମାମଲାଗଡ଼ୁଚିକ ଉପକ୍ର ଅଙୁ୍କଶ ଲଗାଇରା ଦଚିଗକ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରଚିର।

l	ମହାମାରୀ ସମୟକ୍ର ଜମାକ୍�ାରୀ ଓ କ୍ଯାଗାଣ ଅଭାରକୁ ଦୂର କରଚିରା ଲାଗଚି ଅତଷ୍ୟାରଶଷ୍ୟକ ସାମଗ୍ୀ ଆଇେ 
ଅଧୀେକ୍ର ଜେୁ 2020 ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ କ୍ଫସ ମାସ୍କ ଓ ସାେଚିଟାଇଜରଗଡ଼ୁଚିକୁ ଅତଷ୍ୟାରଶଷ୍ୟକ ସାମଗ୍ୀ ତାଲଚିକାକ୍ର ସାମଚିଲ 
କରାଯାଇରଲିା।  

l	ଅଭଚିକ୍ଯାଗ ଦା�ଲ କରଚିରା ଲାଗଚି ଜାତୀୟ ଉପକ୍ଭାକ୍ା ସହାୟତା େଂ : 1800-11-4000 କଚିମା୍ 14404କ୍ର କଲ 
କରନ୍ତୁ କଚିମା୍ https://consumerhelpline.govକ୍ର ଲଗଇେ୍ କରନ୍ତୁ। 

ନୂତନ ଭାରତରର ଗ୍ାହକଙ୍କ ଆତ୍ମବଡିଶ୍ୱାସ, ବଡିଶ୍ୱାସ ସରବ୍ଷାର୍ ସ୍ତରରର
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ସମ୍ାଦକଙ୍କ କଲମର୍

(ଜୟଦ୍ରୀପ ଭରନାଗର)

ସାଦର େମସ୍କାର!

େୁଷ୍ୟ ଇଣ୍ଡଚିଆ ସମାଚାର ପ୍ରତଚି ପାଠକମାେଙ୍କର ରଚିକ୍ଶର ଆଗ୍ହ କ୍ଦ�ରିାକୁ ମଚିଳଛୁଚି। ଅେୁରୂପ ଭାକ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତଚି ଜେସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ା ରୃଦ୍ଚି ପାଉରରିାରୁ ଏହା ଆହୁରଚି ଅଧକି ରଚିକାଶମଳୂକ 
ପଦକ୍କ୍ପ ଗ୍ହଣ କରଚିରା ଲାଗଚି େୂତେ ଶକ୍ଚି ଲାଭ କରୁଛଚି। ଆହୁରଚି, କ୍ଦଶର ଅଭଚିରୃଦ୍ଚି ଧାରାକୁ ଆକ୍ଗଇ 
କ୍େଉରରିା ରଚିକାଶମଳୂକ କାଯ୍ବଷ୍ୟ ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ଆପଣମାେଙୁ୍କ ଅରଗତ କରାଇରା ଲାଗଚି ଆକ୍ମ ପ୍ରୟାସ 
କରୁଛୁ। 2014କ୍ର ଦାୟଚିତ୍ୱ ଗ୍ହଣ କରଚିରା ପକ୍ର ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ ଆରମ୍ଭ କରଚିରରିା ‘ଆକ୍ଟ 
ଇଷ୍ଟ’ େୀତଚିକ୍ର ଉର୍ର-ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜଷ୍ୟଗଡ଼ୁଚିକର ରଚିକାଶ ଉପକ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱାକ୍ରାପ କରାଯାଉଛଚି। ଏହା 
ଅଧୀେକ୍ର, କ୍ଲାକମାେଙୁ୍କ ସହଜ ଜୀରେଧାରଣ ସରୁଚିଧା କ୍ଦରା ଲାଗଚି ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳଗଡ଼ୁଚିକୁ ହାଇକ୍େ, 
ଆଇ-କ୍େ, କ୍ରଲକ୍େ ଏରଂ ଏୟାରକ୍େ ମାଧ୍ୟମକ୍ର ସଂକ୍ଯାଗ କରାଯାଇଛଚି।

ପତ୍ଚିକାର ଚଳଚିତ ସଂସ୍କରଣକ୍ର ପରୂ୍ବ ଭାରତର ଅଭଚିରୃଦ୍ଚି ଉପକ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱାକ୍ରାପ କରାଯାଇଛଚି 
ଯାହାକଚି ଏକଦା କ୍ଦଶର ରଷ୍ୟରସାୟଚିକ କ୍କନ୍ଦ୍ରସ୍ଳୀ ରଲିା। ସରକାର ରର୍୍ବମାେ ପରୂ୍ବ ଭାରତକୁ 
ଅଭଚିରୃଦ୍ଚିର ରାହକକ୍ର ପରଚିଣତ କରଚିରା ଲାଗଚି ପଦକ୍କ୍ପ ଗ୍ହଣ କରୁଛନ୍ଚି। ଏହଚି କ୍ଯାଜୋକ୍ର ସମ୍ପରୂ୍୍ବ 
ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍କ୍ତ୍ ସକ୍ମତ ପଶ୍ଚିମରଙ୍ଗ ଏକ ଅଗ୍ଣୀ ଭୂମଚିକା ଗ୍ହଣ କରଚିର। ଆକ୍ମ ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ 
ମହଚିଳା ଦଚିରସ ପାଳେ କରୁରରିାରୁ ଏହଚି ସଂସ୍କରଣକ୍ର କ୍ଦଶର ସଫଳ ମହଚିଳାଙ୍କ ରଚିରୟକ୍ର ଉକ୍ଲ୍� 
କରାଯାଇଛଚି। ରେଷ୍ୟଜୀରଙ୍କ ସଂରକ୍ଣ ପାଇ ଁସରକାର ଗ୍ହଣ କରଚିରରିା ପଦକ୍କ୍ପ ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ମଧ୍ୟ 
ଆପଣ ପଢ଼ଚିପାରଚିକ୍ର। ଚଳଚିତ ସଂସ୍କରଣକ୍ର ଦକ୍ଚିଣ ରାଜଷ୍ୟଗଡ଼ୁଚିକର ରଚିକାଶ ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ରଚିକ୍ପାଟ୍ବ ସହଚିତ 
ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ଶ୍ରମ କ୍ଯାଗୀ ମାେଧେ କ୍ଯାଜୋ ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ଏକ ରଚିକ୍ପାଟ୍ବ ରହଚିଛଚି।

ସମାେ କ୍ନେହ ଏରଂ ରଚିଶ୍ୱାସର ସହଚିତ ଆମକୁ େଚିଜର ମତାମତ କ୍ଲ� ିଜଣାନ୍ତୁ....

ଠଚିକଣା :  ରୁଷ୍ୟକ୍ରା ଅଫ ଆଉଟରଚିଚ୍ ଆଣ୍ଡ କମଷୁ୍ୟେଚିକ୍କସେ, 

  ଦ୍ଚିତୀୟ ମହଲା, ସଚୂୋ ଭରେ, େୂଆଦଚିଲ୍ୀ-110003

ଇକ୍ମଲ  :  response-nis@pib.gov.in
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ମହାଶୟ,
େୁଷ୍ୟ ଇଣ୍ଡଚିଆ ସମାଚାର ପାଇ ଓ ପଢ଼ଚି ଓ ପ୍ରକୃତକ୍ର 
ଆେନ୍ଦ ଅେୁଭର କରୁଛଚି। କ୍ଦଶ ଏରଂ ଜେସାଧାରଣରଙ୍କ 
ସାମଗ୍ଚିକ ହଚିତ ଦୃଷ୍ଟଚି ରୁ ରାସ୍ତର �ରର ଏରଂ ସରକାରଙ୍କ 
ପ୍ରଗତଚିଶୀଳ କାଯ୍ବଷ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ପ୍ରକାଶ କରଚିରା 
ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ। ଏହା କ୍ହଉଛଚି ଏକ ଛାପା 
ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଜରଚିଆକ୍ର କ୍ଲାକମାକ୍େ କ୍ଦଶକ୍ର 
କ୍ହଉରରିା କାଯ୍ବଷ୍ୟକଳାପ, କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ ଏରଂ ରଚିକାଶ 
ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ଜାଣଚିପାରଚିକ୍ର। ଏହା ରଚିକ୍ଦଶକ୍ର ରହୁରରିା 
ଭାରତୀୟମାକ୍େ ମଧ୍ୟ ପାଇରା ଆରଶଷ୍ୟକ।
େୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏରଂ ରଚିକାଶ ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ଜାଣଚିରା ଲାଗଚି ଏହଚି 
ପତ୍ଚିକା ମଧ୍ୟ ସ୍କଲୁ, କକ୍ଲଜ, ରଚିଶ୍ୱରଚିଦଷ୍ୟାଳୟ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ 
ରଚିକ୍ଶର ସହାୟକ କ୍ହାଇପାରଚିର। ମୁ ଁ ଏହାର ସଫଳତା 
କାମୋ କରଚିରା ସହଚିତ କ୍ଦଶକ୍ର ଜାରଚି ରହଚିରରିା ଅଗ୍ଗତଚି 
ଏରଂ ରଚିକାଶଗଡ଼ୁଚିକ ରଚିରୟକ୍ର ଜାଣଚିରା ଲାଗଚି ଅଧକି 
ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛଚି।

ଜୟ ହଡିନ୍ଦ
ରକୌଶଡିକ ବୟୁାସ

ମହାଶୟ,
ସଚୂୋ ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ େୁଷ୍ୟ ଇଣ୍ଡଚିଆ ସମାଚାରର ଇ-ଏରଚିସେ 
ଆରମ୍ଭ କରାଯଚିରା ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଏରଂ ଏହଚି ପତ୍ଚିକା କ୍ଶୟାର କରଚିରା 
ଲାଗଚି ଧେଷ୍ୟରାଦ। ଏହା ସଦଷ୍ୟତମ କ୍ରୈଜ୍ଞାେଚିକ ଉଦ୍ାରେ, ସାମାଜଚିକ େୀତଚି 
ଏରଂ ଆରଥିକ ପ୍ରଗତଚି ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ମଲୂଷ୍ୟରାେ ସଚୂୋ କ୍ଦଉରରିାରୁ ଏହା 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଅତଚି ସହାୟକ କ୍ହାଇପାରଚିର। ଆଶା କ୍ଯ ଏହା ଯରୁ 
ମସ୍ତଚିଷ୍କ ଉପକ୍ର ଅଧକି ଉର୍ମ ପ୍ରଭାର ପକାଇର। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା 
କାମୋ କରୁଛଚି।

ଡ. ଏସ.ରଡି. ରାଘବାମା ସହାୟକ ପ୍ରରେସର
ଚଲପତଡି ଇନଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟୁର ଅେ ୋମ୍ଷାସୟ୍ୁରଡିକାଲ ସାଇର୍ସେସ,

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦଶ, stvraghavamma@gmail.com

ମହାଶୟ,
ଏହଚି ସମା୍ଦ ପତ୍ଚିକା ପ୍ରକାଶ କରଚିରା ଏରଂ ଏରକି୍ର ଅତଷ୍ୟନ୍ ସଚୂୋପ୍ରଦ 
ରଚିରୟରସୁ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରଚିରରିାରୁ ସାଦର ସ୍ାଗତ ଏରଂ ଧେଷ୍ୟରାଦ। କ୍ମାର ଏକ 
ପରାମଶ୍ବ କ୍ହଉଛଚି କଚିପରଚି ଭାକ୍ର େଚିଜ ପଚିଲାମାେଙୁ୍କ ସଠଚିକ ମାଗ୍ବକ୍ର କ୍େଇ 
କ୍ହର କ୍ସ ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ଏକ ରଚିରୟରସୁ୍ତ ଏରକି୍ର କ୍ଯାଡ଼ାଯଚିରା ଆରଶଷ୍ୟକ।

ଧେଷ୍ୟରାଦ
ପ୍ରକାଶ ଭୁରଣ

mailme_prakashbhushan@rediffmail.com

ମହାଶୟ,
େୁଷ୍ୟ ଇଣ୍ଡଚିଆ ସମାଚାରର ସମ୍ପାଦକୀୟ ଟଚିମକୁ ମୁ ଁଅଭଚିେନ୍ଦେ ଜଣାଉଛଚି। ମୁ ଁ
ପ୍ରରମ ରର ଲାଗଚି ଏହାର ପ୍ରରମ ଏରଂ 15ତମ ସଂ�ଷ୍ୟା ପ୍ରରମ ରର ପାଇ ଁ
କ୍ଦ�ରିାକୁ ପାଇଲଚି। ଏରକି୍ର କ୍କାଭଚିର-19 ରଚିକ୍ରାଧୀ ଲକ୍ଢ଼ଇ, ଦୀଘ୍ବସ୍ାୟୀ 
ରଚିକାଶ ଏରଂ ଭାରତର ପ୍ରତଚିରଦ୍ତା ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ରହଚିରରିା ଚମତ୍ାରୀ 
ସ୍ତମ୍ଭଗଡ଼ୁଚିକ ଅତଷ୍ୟନ୍ ସଚୂୋପ୍ରଦ କ୍ହାଇପାରଚିଛଚି।  ଏହଚି ପତ୍ଚିକାର ୋମ 
ପରଚିରର୍୍ବେ େକରଚିରା ଲାଗଚି ମୁ ଁ ଦୃଢ଼ ଭାକ୍ର ପରାମଶ୍ବ କ୍ଦଉଛଚି... ମୁ ଁ ଏହଚି 
ପତ୍ଚିକାର ସଫଳତା କାମୋ କରୁଛଚି।

ଧେଷ୍ୟରାଦ ଓ ସଦ୍ଚିଚ୍ା
ଏରଚିଏସଭଚି ପ୍ରସାଦ ରାଓ,

ରରଚିଷ ୍କ୍ରୈଜ୍ଞାେଚିକ (ଅରସରପ୍ରାପ୍) ଇକ୍୍ା ହାଇଦ୍ାରାଦ, କ୍ତଲଙ୍ଗାୋ
anupojukk@gmail.com

ମହାଶୟ,
ମୁ ଁ େୁଷ୍ୟ ଇଣ୍ଡଚିଆ ସମାଚାରର କ୍ଫରୃଆରୀ 1-15 ସଂସ୍କରଣ ପଢ଼ଚି ପ୍ରଭାରଚିତ 
କ୍ହଲଚି।
ଏହାର ରଚିରୟରସୁ୍ତ ଅତଷ୍ୟନ୍ ସଚୂୋପ୍ରଦ ଏରଂ ଏରକି୍ର ରଚିଭଚିନ୍ନ କ୍କ୍ତ୍ ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର 
ସଚୂୋ ରହଚିଛଚି। ଏହା କ୍କରଳ କ୍ମା ଭଳଚି କ୍ଦୈେଚିକ ସମା୍ଦପତ୍ ପାଠକମାେଙ୍କ 
ପାଇ ଁେୁକ୍ହ ଁରରଂ ୟୁପଚିଏସସଚି, ଏେରଚିଏ ଆଦଚି ପରୀକ୍ା ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତଚି କରୁରରିା 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଅତଷ୍ୟନ୍ ଉପକ୍ଯାଗୀ।
ମୁ ଁେୁଷ୍ୟ ଇଣ୍ଡଚିଆ ସମାଚାରର ସମ୍ପରୂ୍୍ବ ଟଚିମକୁ ଶଭୁକାମୋ ଜଣାଉଛଚି।

ସଦ୍ଡିଚ୍ଛା ସହ,
ଆନନ୍ଦ କଡିରଶାର ପାରଣ୍, ନୂଆଦଡିଲ୍୍ରୀ

pandey.anandkishore6@gmail.com

ରଚିଜଚିଟାଲ କଷ୍ୟାକ୍ଲଣ୍ଡର
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ରଚିଜଚିଟାଲ 
କଷ୍ୟାକ୍ଲଣ୍ଡର ଏରଂ ରାଏରୀକ୍ର 
ରଚିଭଚିନ୍ନ କ୍ଯାଜୋ, କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ 

ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ସଦଷ୍ୟତମ ସଚୂୋ ରହଚିଛଚି 
ଏରଂ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକାଶେୀଗଡ଼ୁଚିକ 

ରହଚିଛଚି। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାରୀ 
ଛୁଟଚିଦଚିରସ ଏରଂ ରଚିଭଚିନ୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 

ତାରଚି� ଗଡ଼ୁଚିକ ରହଚିଛଚି।

ଏହାକୁ ଗଗୁଲ କ୍୍ଲ କ୍ଷ୍ଟାର ଏରଂ ଆଇଓଏସରୁ ରାଉେ କ୍ଲାର କରାଯାଇପାରଚିର।

https://goicalendar.gov.in/

ଗଗୁଲ କ୍୍ଲ କ୍ଷ୍ଟାର ଲଚିଙ୍କ ଆଇଓଏସ ଲଚିଙ୍କ
https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

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

ଚଡିଠଡି ବାକ୍ସ
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ସଂକ୍ଡିପ୍ତ ସମାଚାର

2022କ୍ର ଭାରତ ସ୍ାଧୀେତାର 75ରର୍ବ ପରୂଣ କରଚିରା 
ସମୟକ୍ର ଏହା ଆଉ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଘଟଣାର ସାକ୍ୀ ରହଚିର। 

ସାଧାରଣତନ୍ତ ଦଚିରସ ସମାକ୍ରାହ େୂତେ ପେୁଃରଚିକଶଚିତ ରାଜପରକ୍ର 
ଆକ୍ୟାଜେ କରାଯଚିର। କ୍ଫରୃଆରୀ 4, 2021କ୍ର କ୍କନ୍ଦ୍ର ଆରାସ 
ଏରଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ରଷ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟଟ୍ରମନ୍ତୀ (ସ୍ାଧୀେ ଦାୟଚିତ୍ୱ) କ୍ସଣ୍ଟ୍ରାଲ 
ଭଚିସ ୍ଟା ଆକ୍ଭେୁଷ୍ୟ ଠାକ୍ର ଭୂମଚି ପଜୂେ କାଯ୍ବଷ୍ୟ ସମାପେ କରଚିଛନ୍ଚି। କ୍ସ 
କହଚିରକି୍ଲ କ୍ଯ ଏହଚି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁକାଯ୍ବଷ୍ୟ େଚିମ ୍ନ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟକ୍ର 
କାଯ୍ବଷ୍ୟକାରୀ କରାଯଚିର। ଭାରତ ସ୍ାଧୀେ କ୍ହରାର 75ତମ ରର୍ବ ପରୂ୍ଥି 
ଅରସରକ୍ର କ୍ଦଶ ବ୍ଚିଟଚିଶମାେଙ୍କ ଦା୍ରା େଚିମଥିତ ଭଚିର୍ଚିଭୂମଚିରୁ ରାହାରକୁ 
ଆସଚିର। କ୍ସହଚିପରଚି ଭାରତ କ୍ଯକ୍ତକ୍ରକ୍ଳ 73ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ 
ଦଚିରସ ପକ୍ରର ଆକ୍ୟାଜେ କରଚିର କ୍ସକ୍ତକ୍ରକ୍ଳ ରାଜପର ଏକ 
େୂଆ ରୂପ ପାଇରରି। ଏହଚି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀେକ୍ର ରାଜପର ଚାରଚିପା�କ୍ର 
ସରୁଜ କ୍କ୍ତ୍ ରୃଦ୍ଚି ପାଇର ଏରଂ କ୍ସଠାକ୍ର କ୍ଶୌଚାଳୟ, ପାେୀୟ ଜଳ 
ସରୁଚିଧା, ପାକଥିଂ ସ୍ାେ ଭଳଚି ସାର୍ବଜେୀେ ସରୁଚିଧା ରହଚିର।

େୂତେ ରାଜପରକ୍ର ଆସନ୍ା ରର୍ବର ସାଧାରଣତନ୍ତ ଦଚିରସ

5 ଲକ୍ ଟଙ୍କା ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ ମାଗଣା ଚଚିକଚିତ୍ା ସରୁଚିଧା କ୍ଦଉରରିା 
ରଚିଶ୍ୱର ସରୁଠାରୁ ରର ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟକ୍ସରା କ୍ଯାଜୋ ଆୟୁଷା୍େ 

ଭାରତର କଭର କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପଲୁଚିସ ରାହଚିେୀ (ସଚିଏପଚିଏଫ)ର 
କମ୍ବଚାରୀ ଏରଂ କ୍ସମାେଙ୍କର ପରଚିରାରରଗ୍ବଙୁ୍କ ମଚିଳଚିର। ‘ଆୟୁଷା୍େ 
ସଚିଏପଚିଏଫ’ କ୍ଯାଜୋ କ୍ମ ପହଚିଲା, 2021 ସଦୁ୍ା ସମ୍ପରୂ୍୍ବ ଭାକ୍ର 
କାଯ୍ବଷ୍ୟକାରୀ କ୍ହର। କ୍େତାଜୀ ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରାରଙ୍କ 125ତମ 
ଜନର୍ାରଥିକୀକ୍ର କ୍ଦଶ ‘ପରାକ୍ମ ଦଚିରସ’ ପାଳେ କରଚିରଲିା। 
ଏହଚି ଅରସରକ୍ର ଆସାମର କ୍ଗୌହାଟୀ ଠାକ୍ର ଆକ୍ୟାଜଚିତ ଏକ 
କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମକ୍ର କ୍କନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତୀ ଏହଚି କ୍ଯାଜୋ ଆରମ୍ଭ କରଚିରକି୍ଲ। 
ଏହଚି କ୍ଯାଜୋକୁ ଆରମ୍ଭ କରଚିରା ଲାଗଚି ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଦଚିେ ଆଉ 
କ୍ହାଇେପାକ୍ର। ଏରସିହଚିତ ସମସ୍ତ ସଚିଏପଚିଏଫ କମ୍ବଚାରୀ ଏରଂ 
କ୍ସମାେଙ୍କର ପରଚିରାର କ୍କରଳ ମାତ୍ ଏକ କାର୍ବ ସା୍ଇପ କରଚି 
24,000 ରାକ୍ର�ାୋକ୍ର ଚଚିକଚିତ୍ା ସରୁଚିଧା ପାଇପାରଚିକ୍ର।

କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପଲୁଚିସ ରାହଚିେୀର କମ୍ବଚାରୀ ଓ 
ପରଚିରାରରଗ୍ବଙ୍କ ପାଇ ଁ‘ଆୟୁଷା୍େ ସଚିଏପଚିଏଫ’

ରଚିରଳ ଆେୁରଂଶଚିକ କ୍ରାଗକ୍ର ପୀଡ଼ଚିତ ଏକ 5 ମାସର 
ଶଚିଶରୁ ପୀଡ଼ା ପ୍ରତଚି ସକ୍ମଦ୍େଶୀଳତା ରଷ୍ୟକ୍ କରଚି 

ସରକାର ଆମଦାେୀ କରାଯାଇରରିା ଏକ ଔରଧ ଉପରୁ 6 
କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାର ଆମଦାେୀ 
ଶଳୁ୍କ ଏରଂ ଜଚିଏସଟଚି 
ଛାଡ଼ କରଚିଛନ୍ଚି। ପାଞ୍ଚ 
ରର୍ବୀୟା ତୀରା କାମାତ 
ସ୍ାଇୋଲ ମସ୍କଷୁ୍ୟଲାର 
ଆକ୍୍ାଫୀ (ଏସଏମଏ) 
ଟାଇପ 1କ୍ର ପୀଡ଼ଚିତ। 
ଏହଚି କ୍ରାଗକ୍ର ସମ୍ପରୂ୍୍ବ 
ନୋୟୁ କ୍କାରଚିକାଗଡ଼ୁଚିକ ଭଗ୍ନ 
କ୍ହାଇଯାଇରାଏ ଫଳକ୍ର ମାଂସକ୍ପରୀର ଗତଚିରଚିଧ ିଉପକ୍ର 
େଚିୟନ୍ତଣ ରହଚିେରାଏ। ତାଙ୍କର ଚଚିକଚିତ୍ା ପାଇ ଁZolgensma 
ୋମକ ଔରଧ ରଷ୍ୟରହାର କରାଯାଇରଲିା। ଆକ୍ମରଚିକାରୁ 
ଆମଦାେୀ କରାଯାଉରରିା ଏହଚି ଔରଧର ମଲୂଷ୍ୟ 16 କ୍କାଟଚି 
ରଲିା। ସାର୍ବଜେୀେ ଅର୍ବ ସଂଗ୍ହ ମାଧ୍ୟମକ୍ର ପଚିଲାଟଚିର 
ମାତାପଚିତା ଅର୍ବ ସଂଗ୍ହ କରଚିରକି୍ଲ ଏରଂ ଔରଧ ଆମଦାେୀ 
ଲାଗଚି ଆମଦାେୀ ଶଳୁ୍କ ଓ ଜଚିଏସଟଚି ଛାଡ଼ କରଚିରା ଲାଗଚି 
ସରକାରଙୁ୍କ ରାରମା୍ର ଅେୁକ୍ରାଧ କରଚିରକି୍ଲ। କ୍ଫରୃଆରୀ 
9, 2021କ୍ର ସରକାର ଏରପି୍ରତଚି ଦୃଷ୍ଟଚି  କ୍ଦରା ସହଚିତ ସମସ୍ତ 
ପ୍ରକାରର ଟଚିକସ ଛାଡ଼ କରଚିରକି୍ଲ।

5 ମାସ ଶଚିଶରୁ ଔରଧ ଉପକ୍ର 6 କ୍କାଟଚି 
ଟଙ୍କାର ଆମଦାେୀ ଶଳୁ୍କ, ଜଚିଏସଟଚି ଛାଡ଼
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2022କ୍ର ଭାରତ ସ୍ାଧୀେତାର 75 ରର୍ବ ପରୂଣ 
କରଚିରାକୁ ଯାଉରରିାରୁ ଯରୁ କ୍ଲ�କମାେଙୁ୍କ ପ୍ରଶଚିକ୍ଣ 

କ୍ଦରା ପାଇ ଁସରକାର ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ଯାଜୋ ଆରମ୍ଭ 
କରଚିଛନ୍ଚି। ଜାେୁଆରୀ 31, 2021କ୍ର 
ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ େଚିଜର ମେ 
କୀ ରାତ୍ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମକ୍ର ଏ ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର 
ସଚୂୋ କ୍ଦଇରକି୍ଲ। ଏହା କ୍କରଳ 
କ୍ଲ�କମାେଙ୍କର ଏକ ପଚିଢ଼ଚି ସଷୃ୍ଟଚି  କରଚିର 
ୋହଚି ଁରରଂ କ୍ସମାେଙୁ୍କ େଚିଜ ମାତୃଭାରାକ୍ର 
ଦକ୍ କ୍ହରା ଲାଗଚି ଏକ ସକୁ୍ଯାଗ କ୍ଦର। 
ଏହଚି କ୍ଯାଜୋ 22ଟଚି ଭାରତୀୟ ଭାରାକ୍ର 
କ୍ଲ�ମାେଙ୍କର ଏକ ପଚିଢ଼ଚି ସଷୃ୍ଟଚି  କରଚିରାକ୍ର 
ସହାୟକ କ୍ହର। ଯରୁ କ୍ଲ�କମାେଙୁ୍କ ରଚିଭଚିନ୍ନ 
ରଚିରୟ କ୍ଯପରଚିକଚି, କାଳ୍ପେଚିକ, ଅକାଳ୍ପେଚିକ, 
ଭ୍ମଣକାହାଣୀ, ସ୍ମୃତ,ି ୋଟକ, କରଚିତା ଆଦଚି କ୍ଲ�ରିା ଲାଗଚି 
ପରାମଶ୍ବ ଦଚିଆଯଚିର।
ଜାତୀୟ ପସୁ୍ତକ ୍ଷ୍ଟ (ଏେରଚିଟଚି) ଦୁଇଟଚି ପଯ୍ବଷ୍ୟାୟକ୍ର 

କ୍ଲ�କମାେଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରଶଚିକ୍ଣ ଆକ୍ୟାଜେ କରଚିର। ପ୍ରରମ 
ପଯ୍ବଷ୍ୟାୟକ୍ର କ୍ଲ�କମାେଙ୍କ ପାଇ ଁଦୁଇ ସପ୍ାହ ରଚିଶଚିଷ୍ଟ 
ଅେଲାଇେ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ ଆକ୍ୟାଜେ କରାଯଚିର। ଏହା 

ଅଧୀେକ୍ର ପ୍ରକ୍ତଷ୍ୟକ ଭାରା ରଗ୍ବକ୍ର ଯରୁ 
କ୍ଲ�କମାେଙୁ୍କ ଏେରଚିଟଚିର ଦୁଇ ଜଣ ରଚିଶଚିଷ୍ଟ 
କ୍ଲ�କ/ପ୍ରଶଚିକ୍କ ପ୍ରଶଚିକ୍ଣ ପ୍ରଦାେ କରଚିକ୍ର। 
ଦ୍ଚିତୀୟ ପଯ୍ବଷ୍ୟାୟକ୍ର ଯରୁ କ୍ଲ�କମାେଙୁ୍କ 
ରଚିଭଚିନ୍ନ ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ କ୍ଯପରଚିକଚି 
ସାହଚିତଷ୍ୟ ମକ୍ହାତ୍ର, ପସୁ୍ତକ କ୍ମଳା, 
ଭଚୁ୍ବଆଲ ପସୁ୍ତକ କ୍ମଳା, ସାଂସ୍କତୃଚିକ ରଚିେଚିମୟ 
କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ ଆଦଚି ଜରଚିଆକ୍ର କ୍ସମାେଙ୍କର 
କ୍କୌଶଳ ପ୍ରଦଶ୍ବେ କରଚିରାର ସକୁ୍ଯାଗ 
ମଚିଳଚିର। ଏହଚି ପ୍ରଶଚିକ୍ଣ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମର ପରଚିଣାମ 
ଭାକ୍ର ଯରୁ କ୍ଲ�କମାେଙ୍କ ଦ୍ାରା ରଚଚିତ 

ଏକ ପସୁ୍ତକ କଚିମା୍ ପସୁ୍ତକଗଡ଼ୁଚିକର ଏକ ସଚିରଚିଜ ଏେରଚିଟଚି ପକ୍ରୁ 
ପ୍ରକାଶ କରାଯଚିର। ଏରପିାଇ ଁଆକ୍ରଦେ କରଚିରା ଲାଗଚି, େଚିଜର 
ଆକ୍ରଦେପତ୍ : director@nbtindia.gov.in କୁ ପଠାନ୍ତୁ।

ଯରୁ କ୍ଲ�କମାେଙୁ୍କ ପ୍ରଶଚିକ୍ଣ କ୍ଦରା ଲାଗଚି ଜାତୀୟ କ୍ଯାଜୋର ଶଭୁାରମ୍ଭ

ପ୍ରାୟତଃ ଚାରଚି ଦଶନ୍ଚିର ପ୍ରତୀକ୍ା ପକ୍ର ଜେସାଧାରଣଙ୍କ 
ପାଇ ଁକ୍�ାଲଚିଲା ଆଲାପପ୍ଝୁା ରାଏପାସ୍

ପା�ାପା� ି ଚାରଚି ଦଶନ୍ଚିର ପ୍ରତୀକ୍ାର ଅନ୍ ଘଟଚିଛଚି। 6.8 
କଚିମଚି ଏରଂ ଦୁଇ କ୍ଲେ ରଚିଶଚିଷ୍ଟ ଆଲାପପ୍ଝୁା ରାଏପାସ ୍

ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜାେୁଆରୀ 28, 2021କ୍ର କ୍�ାଲଚିଛଚି। 
ଏହଚି ପ୍ରକଳ୍ପ 348 କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ରଷ୍ୟୟକ୍ର େଚିମ୍ବାଣ କରାଯାଇଛଚି। 
ଏହା କ୍କାମ୍ାରୀକୁ କାଲାରକ୍କାର ସହଚିତ କ୍ଯାଡ଼ଚିର। ଏହଚି ରାଏପାସ 
ରରୁିଅେନ୍ପରୁମ-ଏର୍୍ବାକୁଲମ ସଡ଼କକ୍ର ୍ାଫଚି କ ଭଚିଡ଼କୁ ଦୂର 
କରଚିରା ସହଚିତ ଯାତ୍ୀଙ୍କ ପାଇ ଁସଗୁମ ରଷ୍ୟରସ୍ା କ୍ଯାଗାଇ କ୍ଦର। 
ଏହଚି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗଚି 1980କ୍ର ଶଚିଳାେଷ୍ୟାସ କରାଯାଇରଲିା। କଚିନ୍ତୁ 
ରଚିଭଚିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାଧା କାରଣରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଚିଳମ୍ଚିତ କ୍ହାଇରଲିା। 
ଏହଚି ରାଏପାସରୁ ଆରର ସାଗର କ୍ଦ�ାଯାଉରରିାରୁ ଏହା ଉପର 
କ୍ଦଇ ଯାତ୍ା କରଚିରା ଯାତ୍ୀମାେଙୁ୍କ ଏକ ସ�ୁଦ ଅେୁଭର ପ୍ରଦାେ 
କରଚିର। 6.8 କଚିମଚି ରାଜପର ମଧ୍ୟରୁ 3.2 କଚିମଚି ସଡ଼କ ଉଚ୍ଚକୁ 
ଉଠଚିରରିା ପରଚି େଚିମ୍ବାଣ କରାଯାଇଛଚି। ଏରକି୍ର ଏକ ଫଲ ାଏଓଭର 
ମଧ୍ୟ ସାମଚିଲ ରହଚିଛଚି ଯାହା ଆଲାପପ୍ଝୁା ଉପକୂଳ ସହଚିତ 
ସମାନ୍ରାଳ ଭାକ୍ର ଗତଚି କରଚିଛଚି। ଏହଚି ଭାଗକ୍ର ହଚି ଁଯାତ୍ୀମାକ୍େ 
ସମଦୁ୍ର ଚମତ୍ାରୀ ଦୃଶଷ୍ୟ କ୍ଦ�ପିାରଚିକ୍ର। 

2030 ସଦୁ୍ା ଭାରତ କ୍ହର ତୃତୀୟ ରୃହତମ ଶକ୍ଚି 
ଉପକ୍ଯାଗକାରୀ

2030 ସଦୁ୍ା ଭାରତ 
ୟୁକ୍ରାପୀୟ ସଂଘକୁ 

ପଛକ୍ର ପକାଇ ଦୁେଚିଆର 
ତୃତୀୟ ରୃହତମ ଶକ୍ଚି 
ଉ ପ କ୍ ଯ ା ଗ କ ା ର ୀ କ୍ ର 
ପରଚିଣତ କ୍ହର। 
ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ଶକ୍ଚି ଏକ୍ଜନ ୍ସଚି (ଆଇଇଏ) ପକ୍ରୁ ଏହାର 
ଏେଜଥି ଆଉଟଲୁକ 2021କ୍ର ଏପରଚି ଆକଳେ 
କରାଯାଇଛଚି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଚି ମଧ୍ୟକ୍ର ଶକ୍ଚି 
ଚାହଚିଦାକ୍ର ଭାରତର ଭାଗ ରୃଦ୍ଚି ପାଇରାକୁ ଯାଉଛଚି। 
ଏହଚି ରଚିକ୍ପାଟ୍ବକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛଚି କ୍ଯ ଭାରତକ୍ର 
କ୍ସୌର ଶକ୍ଚି କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଭଚିରୃଦ୍ଚି କ୍ଦ�ରିାକୁ ମଚିଳଚିର। 
ରର୍୍ବମାେ ଭାରତର କ୍ମାଟ ଶକ୍ଚି ଉତ୍ାଦେକ୍ର କ୍ସୌର 
ଶକ୍ଚିର ଭାଗ 4 ପ୍ରତଚିଶତ ରହଚିଛଚି। କଚିନ୍ତୁ 2040 ସଦୁ୍ା ଏହା 
18 ପ୍ରତଚିଶତକୁ ରୃଦ୍ଚି ପାଇର। କ୍କାଭଚିର-19 ମହାମାରୀ 
ପରୂ୍ବରୁ ଭାରତର ଶକ୍ଚି ଚାହଚିଦା 2019 ଏରଂ 2030 
ମଧ୍ୟକ୍ର ପା�ାପା� ି  50 ପ୍ରତଚିଶତ ରୃଦ୍ଚି ପାଇର କ୍ରାଲଚି 
ଆକଳେ କରାଯାଇରଲିା। କଚିନ୍ତୁ ରର୍୍ବମାେ ଉପକ୍ରାକ୍ 
ଅରଧ ି ମଧ୍ୟକ୍ର ଭାରତର ଶକ୍ଚି ଚାହଚିଦା ପା�ାପା� ି 35 
ପ୍ରତଚିଶତ ରୃଦ୍ଚି ପାଇର କ୍ରାଲଚି  ପରୂ୍ବାେୁମାେ କରାଯାଇଛଚି। 
ଏହା ଆହୁରଚି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛଚି କ୍ଯ ଅେଷ୍ୟ କ୍କୌଣସଚି ରାଷ୍ଟଟ୍ର 
ତୁଳୋକ୍ର ଭାରତର ଶକ୍ଚି ଚାହଚିଦା ସର୍ବାଧକି ରୃଦ୍ଚି ପାଇର।
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କ୍ସ ରକି୍ଲ ଭାରତର 
ପ୍ରରମ ମହଚିଳା ଓକଚିଲ। 
ରକ୍ମ ୍ ରଚିଶ୍ୱରଚିଦଷ୍ୟାଳୟରୁ 
ପ୍ରରମ କ୍ଶ୍ରଣୀ ରଚିଗ୍ୀ ହାସଲ 

କରଚିରା ପକ୍ର ଉଚ୍ଚ ଶଚିକ୍ା ପାଇ ଁ କ୍ସ ଅକ୍ସକ୍ଫାର୍ବ  
ରଚିଶ୍ୱରଚିଦଷ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇରକି୍ଲ। କ୍ସ ନୋତକ 
ହାସଲ କରଚିପାରଚିେରକି୍ଲ କାରଣ କ୍ସକ୍ତକ୍ରକ୍ଳ 
ମହଚିଳାମାେଙୁ୍କ ରଚିଗ୍ୀ ସମ୍ାେ ଦଚିଆଯାଉେରଲିା। 
1894କ୍ର କ୍ସ ଭାରତ କ୍ଫରଚି ଆସଚିରକି୍ଲ ଏରଂ 
ଦୀଘ୍ବଦଚିେର ସଂଘର୍ବ ପକ୍ର କ୍ସ ପରୁୁଦା ମହଚିଳାମାେଙ୍କ 
ପାଇ ଁଆଇେ ପରାମଶ୍ବଦାତା କ୍ହକ୍ଲ। ମହଚିଳାମାେଙୁ୍କ 
ପାଠପଢ଼ା ପାଇ ଁସକୁ୍ଯାଗ ଦଚିଆଯାଉେରରିା ସମୟକ୍ର 
କ୍ସ ଲଚିଙ୍ଗ କ୍ରୈରମଷ୍ୟ ରଚିକ୍ରାଧକ୍ର ଲକ୍ଢ଼ଇ କରଚିରକି୍ଲ 
ଏରଂ ଆଇେ ଅଭଷ୍ୟାସ ଜାରଚି ର�ରିକି୍ଲ।

କ୍ସ ରକି୍ଲ ଭାରତର ପ୍ରରମ 
ମହଚିଳା ରାକ୍ର। ଏକ ରଷ୍ୟକ୍ଚିଗତ 
ଦୁଃ� ତାଙ୍କ ମେକ୍ର ରାକ୍ରୀ 
ପାଠପଢ଼ା ପାଇ ଁ ଆଗ୍ହ 

ଜନା୍ଇରଲିା। ଉପଯକୁ୍ ଚଚିକଚିତ୍ା େପାଇରା କାରଣରୁ 
ତାଙ୍କର 10 ମାସର ପଅୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇରଲିା। ଏହାପକ୍ର 
କ୍ସ କ୍ସ ରାକ୍ର କ୍ହରା ଏରଂ ଅେଷ୍ୟ ମହଚିଳାମାେଙୁ୍କ 
ଏପରଚି ଦୁଭ୍ବାଗଷ୍ୟରୁ ରଞ୍ଚାଇରା ଲାଗଚି ସଂକଳ୍ପ କ୍େକ୍ଲ। କ୍ସ 
ପାଠପଢ଼ଚିରା ଲାଗଚି ଆକ୍ମରଚିକା ଗକ୍ଲ ଏରଂ କ୍ସଠାକ୍ର 
1886କ୍ର କ୍ଭରଜ ଚଚିକଚିତ୍ାକ୍ର ଏମରଚି ପାଠଷ୍ୟକ୍ମ କ୍ଶର 
କକ୍ଲ।  କ୍ଯଉ ଁସମୟକ୍ର ମହଚିଳାମାକ୍େ ଘରକୁ ପଦାକୁ 
କ୍ଗାଡ଼ କାଢ଼ଚି ପାରୁେରକି୍ଲ କ୍ସକ୍ତକ୍ରକ୍ଳ ଏକାକୀ ଯାଇ 
ରଚିକ୍ଦଶକ୍ର ପାଠପଢ଼ଚି ରାକ୍ର କ୍ହରା ଫଳକ୍ର କ୍ସ ଏକ 
ଅଭୂତପରୂ୍ବ ଉଦାହରଣ ସଷୃ୍ଟଚି  କରଚିରକି୍ଲ ଏରଂ ପରରର୍୍ବୀ 
ଅକ୍େକ ପଚିଢ଼ଚିର ମହଚିଳାଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ କ୍ପ୍ରରଣା ସାଜଚିରକି୍ଲ।

ମହଡିଳା ଦଡିବସ

ନାର୍ରୀଙ୍କ ସେଳତାକ୍
ସମ୍ାନ 

ଜକ୍ଣ ଦୃଢ଼ ଓ ସଶକ୍ ମହଚିଳା 
ଏକ ଶକ୍ଚି ଭାକ୍ର ପରଚିଗଣଚିତ 

କ୍ହାଇରା’ନ୍ଚି। ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ମହଚିଳା 
ଦଚିରସ ଅରସରକ୍ର ଆକ୍ମ ଏହଚିପରଚି 
କ୍କକ୍ତଜଣ ଦୃଢ଼ ମହଚିଳାଙୁ୍କ ସମ୍ାେ 

ଜଣାଉଛୁ କ୍ଯଉମଁାକ୍େ ସମସ୍ତ 
ରାଧାରଚିଘ୍ନକୁ ଅତଚିକ୍ମ କରଚି ଇତଚିହାସ 

ସଷୃ୍ଟଚି  କରଚିଛନ୍ଚି...

ପ୍ରକ୍ତଷ୍ୟକ ରର୍ବ, ମାଚ୍ଚ୍ବ 8 ତାରଚି�କୁ ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ 
ମହଚିଳା ଦଚିରସ ଭାକ୍ର ପାଳେ କରାଯାଇରାଏ। 
ଏହଚି ଦଚିେ ମହଚିଳାମାେଙ୍କର ସାମାଜଚିକ, ଆରଥିକ, 

ସାଂସ୍କତୃଚିକ ଓ ରାଜକ୍େୈତଚିକ ସଫଳତାକୁ ପାଳେ କରଚିରାର 
ଅରସର ଆଣଚିରାଏ। ମହଚିଳା ଦଚିରସ ପାଇ ଁଚଳଚିତ ରର୍ବର 

ରଚିରୟରସୁ୍ତ ରହଚିଛଚି  #ChooseToChallenge 
(ଆହା୍େକୁ ଗ୍ହଣ କରଚିରା)। ଏହା ପଛକ୍ର ରରିା 
ଉକ୍ଦ୍ଶଷ୍ୟ କ୍ହଉଛଚି ଏକ ଲଚିଙ୍ଗ ସମାେତା ରରିା ରଚିଶ୍ୱ 
ଗଠେ କରଚିରା। ଚଳଚିତ ରର୍ବର ରଚିରୟରସୁ୍ତ ଅେୁରୂପ 

ଆକ୍ମ ସଫଳ ମହଚିଳାମାେଙ୍କର ଉପଲବ୍ଚିକୁ 
ପାଳେ କରୁଛୁ। ସମାେ ସକୁ୍ଯାଗ ଦଚିଆଗକ୍ଲ 

ମହଚିଳାମାକ୍େ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠଚିପାରଚିକ୍ର, 
ଏହା ଦଶ୍ବାଇରା ଆମର ଉକ୍ଦ୍ଶଷ୍ୟ।

କକ୍ର୍୍ବଲଚିଆ କ୍ସାରାରଜୀ ଆେନ୍ଦ କ୍ଗାପାଳ କ୍ଜାଶୀ
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�ର୍ୁ ଅଳ୍ପ ରୟସକ୍ର ରଚିଧରା 
କ୍ହରାର ଦୁଃ� କ୍ଭାଗଚିରରିା 
ଜକ୍ଣ ଏକାକଚିେୀ ମାତା 
ରୁଢ଼ଚିରାଦୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଙ୍ଗ 

କରଚି ଭାରତର ପ୍ରରମ ମହଚିଳା ଇକ୍ଲକ୍ଟଟ୍ରଚିକାଲ ଇଞ୍ଚି େଚିୟର 
କ୍ହାଇପାରଚିରକି୍ଲ। ପଚିଲାଦଚିେୁ ତାଙ୍କର ରଚିଜ୍ଞାେ ପ୍ରତଚି 
ଆଗ୍ହ ରହଚିରଲିା।  ତାଙ୍କ ସ୍ାମୀଙ୍କର କ୍ଦହାନ୍ ପକ୍ର 
ରଚିଭଚିନ୍ନ ମହଲରୁ ରଚିକ୍ରାଧ ସକ୍ର୍ବେ କ୍ସ ଇଞ୍ଚି େଚିୟରଚିଂ 
ପଢ଼ଚିରା ଲାଗଚି ମେସ୍ କକ୍ଲ। କ୍ସ ‘ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ 
ମହଚିଳା ଇଞ୍ଚି େଚିଅର ଓ କ୍ରୈଜ୍ଞାେଚିକମାେଙ୍କର ସମ୍ଚିଳେୀ 
1964’କ୍ର ଭାରତର ପ୍ରତଚିେଚିଧତି୍ୱ କରଚିରକି୍ଲ। 

କ୍ସ ଭାରତର ପ୍ରରମ ମହଚିଳା 
ରଚିଧାୟଚିକା। 1926କ୍ର କ୍ସ ମାଡ୍ାସ 
ରଚିଧାେ ପରଚିରଦକ୍ର େଚିଯକୁ୍ଚି 

ପାଇରକି୍ଲ। କ୍ସ ମଧ୍ୟ 1912କ୍ର ନୋତକ ହାସଲ କରଚିରରିା 
ପ୍ରରମ ଭାରତୀୟ ମହଚିଳା ରାକ୍ରୀ ଛାତ୍ ରକି୍ଲ। କ୍ସ ର. ଆେଚି 
କ୍ରସାନ୍ ଏରଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ରଷ୍ୟାପକ ଭାକ୍ର ପ୍ରଭାରଚିତ 
କ୍ହାଇରକି୍ଲ ଏରଂ ମହଚିଳାମାେଙ୍କର କଲଷ୍ୟାଣ ଲାଗଚି େଚିଜ 
ଜୀରେକୁ ଉତ୍ଗ୍ବ କରଚି କ୍ଦଇରକି୍ଲ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ାେକ୍ର 
ମହଚିଳାମାକ୍େ କ୍ଦ�ରିାକୁ ମଚିଳଚିରା କଚିମା୍ କ୍ସମାେଙ୍କ କରା 
ଶଣୁାଯଚିରା ରଚିରଳ କ୍ହାଇରରିା ସମୟକ୍ର କ୍ସ ମହଚିଳାମାେଙ୍କର 
ସ୍ାଧୀେତା ପାଇ ଁସ୍ର ଉକ୍ର୍ାଳେ କରଚିରକି୍ଲ।

କ୍ସ ରକି୍ଲ ଭାରତର ପ୍ରରମ 
ମହଚିଳା ପାଇଲଟ। 1936କ୍ର 
କ୍ସ 21 ରର୍ବ ରୟସକ୍ର େଚିଜର 
ପାଇଲଟ ଲାଇକ୍ସନ ୍ସ ପାଇରା 

ସହଚିତ ଏକ ଜଚିପ୍ଚି କ୍ମାର କ୍ସାକ୍ଲା ରଚିମାେ ଉଡ଼ାଇରକି୍ଲ। 
ଆହୁରଚି ଆଶ୍ଯ୍ବଷ୍ୟର କରା କ୍ହଉଛଚି କ୍ସକ୍ତକ୍ରକ୍ଲ 4 
ରର୍ବୀୟ ସନ୍ାେର ଜେେୀ ରରିା ସରଲା ଶାଢ଼ଚି ପଚିନ୍ଚି ଏହା 
କରଚିପାରଚିରକି୍ଲ! 1000 ଘଣ୍ା ରଚିମାେ ଉଡ଼ାଇରା ପକ୍ର 
ଭାରତର ପ୍ରରମ ମହଚିଳା ଭାକ୍ର ତାଙୁ୍କ ‘ଏ’ ଲାଇକ୍ସନ ୍ସ 
ମଚିଳଚିରଲିା। ଠକରାଲ ଅେଷ୍ୟ ମହଚିଳାମାେଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ 
ଅେୁସରଣ କରଚିରା ଲାଗଚି ଅେୁପ୍ରାଣଚିତ କରଚିପାରଚିରକି୍ଲ। 

ଭାରତର ପ୍ରରମ ମହଚିଳା 
ରଚିଚାରପତଚି ପରରର୍୍ବୀ ସମୟକ୍ର 
କ୍ଦଶର ପ୍ରରମ ମହଚିଳା ହାଇକ୍କାଟ୍ବ 
ରଚିଚାରପତଚି କ୍ହାଇପାରଚିରକି୍ଲ। 

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରାଧାରଚିଘ୍ନ ଏରଂ ଲଚିଙ୍ଗଗତ କ୍ରୈରମଷ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇ 
କ୍ସ 1926କ୍ର ଆଇେକ୍ର େଚିଜର ନୋକ୍ତାକ୍କାର୍ର ଶଚିକ୍ା ସମ୍ପରୂ୍୍ବ 
କରଚିରକି୍ଲ। 1937କ୍ର କ୍ସ ୍ାଭାକ୍ଙ୍କାରର ମେୁସଚିଫ  ଭାକ୍ର 
େଚିଯକୁ୍ଚି ପାଇରକି୍ଲ ଯାହାଫଳକ୍ର କ୍ସ କ୍ଦଶର ପ୍ରରମ ମହଚିଳା 
ରଚିଚାରପତଚି କ୍ହାଇପାରଚିରକି୍ଲ। କ୍କରଳ ହାଇକ୍କାଟ୍ବକ୍ର 
1959କ୍ର ତାଙ୍କର େଚିଯକୁ୍ଚି ପକ୍ର କ୍ସ ଭାରତର ପ୍ରରମ ମହଚିଳା 
ହାଇକ୍କାଟ୍ବ ରଚିଚାରପତଚି କ୍ହାଇପାରଚିରକି୍ଲ।

କ୍ସ କ୍ହଉଛନ୍ଚି କଷ୍ୟାକ୍ରଟ 001। 
କ୍ସକ୍୍୍ଟମର୍ 1992କ୍ର ଭାରତୀୟ 
ସ୍ଳ କ୍ସୋକ୍ର କ୍ଯାଗ କ୍ଦରାକ୍ର କ୍ସ 
କ୍ହଉଛନ୍ଚି ପ୍ରରମ ମହଚିଳା କଷ୍ୟାକ୍ରଟ। 

ଭାରତୀୟ କ୍ସୋ ମହଚିଳାମାେଙ୍କ ପାଇ ଁେଚିଜର ଦ୍ାର କ୍�ାଲଚିରା ପକ୍ର 
ଝଚିଙ୍ଗାେ ଓ ଅେଷ୍ୟ 24 ଜଣ ମହଚିଳା ପ୍ରରମ ରର ପାଇ ଁକ୍ସୋକ୍ର ସାମଚିଲ 
କ୍ହାଇରକି୍ଲ। ଆଇେକ୍ର ଶଚିକ୍ା ଲାଭ କରଚିରରିାରୁ ତାଙୁ୍କ ରଚିଚାରପତଚି 
ଆରକ୍ଭାକ୍କଟ କ୍ଜକ୍େରାଲ ଭାକ୍ର େଚିଯକୁ୍ଚି ଦଚିଆଯାଇରଲିା। 
ଦଶ ରର୍ବ ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ କ୍ସ ଭାରତୀୟ କ୍ସୋକ୍ର କ୍ସରା କରଚିରକି୍ଲ। 
2002କ୍ର କ୍ସ କ୍ମଜର ପଦରୀର ଅରସର ଗ୍ହଣ କରଚିରକି୍ଲ। 
2018କ୍ର ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତଚି ରାମୋର କ୍କାରଚିନ୍ଦ ତାଙୁ୍କ ସମଦ୍୍ଥିତ କରଚିରକି୍ଲ।

କ୍ସ ରକି୍ଲ ଭାରତର ପ୍ରରମ ମହଚିଳା 
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସେଚିକ କ୍ସରା 
(ଆଇଏଏସ) ଅଧକିାରୀ। ମାଲକ୍ହାତ୍ା 
1951କ୍ର ପ୍ରଶାସେଚିକ କ୍ସରାକ୍ର 

କ୍ଯାଗ କ୍ଦଇରକି୍ଲ। କଚିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ାକ୍ର କୃତକାଯ୍ବଷ୍ୟ କ୍ହାଇରକି୍ଲ 
ସଦୁ୍ା ତାଙୁ୍କ ଆଇଏଏସ ପଦରୀ ପାଇରା ଲାଗଚି ସଂଘର୍ବ କରଚିରାକୁ 
ପଡ଼ଚିରଲିା। କ୍ତକ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ େଚିଷ୍ଫଳ କ୍ହାଇେରଲିା ଏରଂ 
କ୍ସ ଉପଜଚିଲ୍ାପାଳ ଭାକ୍ର େଚିଯକୁ୍ଚି ପାଇରକି୍ଲ, ଏହା କରଚିରାକ୍ର 
ରକି୍ଲ କ୍ସ ପ୍ରରମ ମହଚିଳା। ଅେଷ୍ୟ ମହଚିଳାମାେଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ 
ଅେୁସରଣ କରଚିରା ଲାଗଚି କ୍ସ ଅେୁପ୍ରାଣଚିତ କରଚିପାରଚିରକି୍ଲ। ତାଙୁ୍କ 
ପଦଭୂ୍ରଣ ଉପାଧକି୍ର ଭୂରଚିତ କରାଯାଇରଲିା।

ଏ. ଲଳଚିତା

ର. ମରୁଲୁକ୍ଷୀ କ୍ରଡ୍ୀ

ସରଲା ଠକରାଲ

ଆନ୍ନା ଚାଣ୍ଡୀ

ପ୍ରୀୟା ଝଚିଙ୍ଗାେ

ଆନ୍ନା ରାଜମ ମଲକ୍ହାତ୍ା



ସେଳ ମହଡିଳାମାନଙ୍୍କ ପ୍ରଣାମ
#ChooseToChallenge

ନଡିର୍ କ୍ମାର ଲାଜୱନ୍୍ରୀ �ଶୱନ୍ଡିରବନ 
ରପାପର

ବର୍ବେ ଜୟଶ୍୍ରୀ

ସଡିନ୍୍ତାଇ ସପକଲ ସଧ୍ା ସଡିଂ ମଦ୍ୃଳା ସଡିହ୍ା
(ମରରଣାତ୍ତର)

ନଡିଦ୍ରମାଲ୍ ସମ୍ନ୍ଡି ଉରା �ାଦବ ଭ୍ରଡି ବାଇ

ବ୍ରୀର୍ବାଲା ରାଭା ଚରନ୍ରୀ ରଦବ୍ରୀ ଦ୍ଲାର୍ରୀ ରଦବ୍ରୀ ଗର୍୍ ମା କାମାଲ୍ରୀ 
ରସାରରନ

ସଞ୍ଡିଦା ଖାତ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ରୀ ବର୍ଆ

ପାପ୍ାମ୍ାଲ ପଡି. ଅନଡିତା ସାଙ୍ଗଖମ୍୍ରୀ ବ୍ଆଲଚ୍ଛଆ୍କ ଶାନ୍ଡି ରଦବ୍ରୀ ବଡିଜୟା ଚକ୍ରବତ୍ତ୍ଷ୍ରୀ ଅଂଶ ୍ଜାମରସ୍ା୍

ରଜନ୍ରୀ ରବକ୍ଟର ରମୌମା ଦାସ ପର୍୍୍ଷମାସ୍ରୀ ଜାନ୍ରୀ ରାଧା ରଦବ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ରକୌର
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ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ମହଚିଳା ଦଚିରସ ଅରସରକ୍ର ଆକ୍ମ କ୍ସହଚି 29 ଜଣ ସଫଳ ୋରୀଙୁ୍କ ସମ୍ାେ ଜଣାଉଛୁ କ୍ଯଉମଁାେଙୁ୍କ 
ଚଳଚିତ ରର୍ବ ପଦ ୍ପରୁସ୍କାରକ୍ର ସମ୍ାେଚିତ କରାଯାଇଛଚି। ଏହଚି ମହଚିଳାମାକ୍େ ଅେଷ୍ୟମାେଙ୍କ ପାଇ ଁଉଦାହରଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରଚିପାରଚିଛନ୍ଚି। ଚଳଚିତ ରର୍ବ ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ମହଚିଳା ଦଚିରସର ରଚିରୟରସୁ୍ତ ରହଚିଛଚି- #ChooseToChallenge। ଏହା 

ପଛକ୍ର ରରିା ଉକ୍ଦ୍ଶଷ୍ୟ କ୍ହଉଛଚି ଏକ ଲଚିଙ୍ଗ ସମାେ ରଚିଶ୍ୱ ଗଠେ କରଚିରା।

କ୍ରଡିଷ୍ଣନ ନାୟାର 
ଶାନ୍ାକ୍ମାର୍ରୀ ଚଡିତ୍ା

ସମ୍ଡିତ୍ା ମହାଜନ

ମହଡିଳା ଦଡିବସ



#ChooseToChallenge
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ତାମଚିଲୋରୁର ସଂସ୍କତୃଚିର ସରୁକ୍ା ସହଚିତ 
ଏହାକୁ ପାଳେ କରଚିରା ଦଚିଗକ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରଚିରା

ଆମ ପାଇ ଁମଯ୍ବଷ୍ୟାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ

ରାଷ୍ଟଟ୍ରପ୍ରଧାେମନ୍ତୀଙ୍କ ତାମଚିଲୋରୁ ଓ କ୍କରଳ ଗସ୍ତ

ଗତ ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ତାମଡିଲନାଡ୍ ପାଇ ଁ୫୦ ହଜାର 
ରକାରଡି ରଙ୍କାର ରତୈଳ ଓ ଗୟୁାସ ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ରମାଦଡିତ
୨୦୨୧-୨୨ କ୍କନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଜଟକ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ରଚିକାଶ ଉପକ୍ର ସ୍ତନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଚିଆଯାଇଛଚି । ଏହଚି କାମକୁ 

ଆଗକୁ ରଢାଇରା ପାଇ ଁପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ ଇତଚିମଧ୍ୟକ୍ର ତାମଚିଲୋରୁ ଓ କ୍କରଳ ଗସ୍ତ କରଚି ଅକ୍େକ 
ରଚିକାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ ଘାଟେ କରଚିଛନ୍ଚି । ଗତ ୬ ରର୍ବ ମଧ୍ୟକ୍ର ୫୦ ହଜାର କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ମଲୂଷ୍ୟର 

କ୍ତୈଳ ଓ ଗଷ୍ୟାସ ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ତାମଚିଲୋରୁକ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟକାରୀ କରଚିରାକୁ ସରକାର ଅେୁକ୍ମାଦେ କ୍ଦଇଛନ୍ଚି ।

 ରକରଳ ପାଇ ଁନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ:
l ରଚିପଚିସଚିଏଲ୍ ର କ୍କାଚଚି ରଚିଫାଇୋରୀ େଚିକଟକ୍ର ୬୦୦୦ 

କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ରଷ୍ୟୟକ୍ର େଚିମଥିତ ପ୍ରପଚିଲଚିେ କ୍ରରଚିକ୍ଭଟଚିଭସ 
କ୍ପକ୍୍ା କ୍କମଚିକାଲ ୍ସ ଉଦ୍ ଘାଟଚିତ । ଏହାଦ୍ାରା କ୍ଦଶର 
୪୦୦୦ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ କ୍ରୈକ୍ଦଶଚିକ ମଦୁ୍ା ରଞ୍ଚଚିର ।

l କ୍କାଚଚିର େଚିଲଙ୍ଗରେ ଦ୍ୀପକ୍ର କ୍ରା-କ୍ରା କ୍ଭସଲ 
କ୍ସରା ଉଦ୍ାଟଚିତ ।

l କ୍କାଚଚିକ୍ର ୨୫.୭୨ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାକ୍ର େଚିମଥିତ ଆନ୍ଜ୍ବାତଚିକ କ୍ରୁଜ 
ଟମଥିୋଲ ୍ସ ସାଗରଚିକା ଉଦ୍ ଘାଟଚିତ । ଏହା ପଯ୍ବଷ୍ୟଟେ, େଚିଯକୁ୍ଚି ଓ 
କ୍ରୈକ୍ଦଶଚିକ ରଚିେଚିମୟ ମଦୁ୍ା ଅଜ୍ବେକ୍ର ସହାୟକ କ୍ହର ।

l କ୍କାଚଚି ସଚିପ ୍ୟାର୍ବ ଲଚିମଚିକ୍ଟରର କ୍ମରାଇେ ଇଂଜଚିେଚିୟରଚିଂ 
ତାଲଚିମ ପ୍ରତଚିଷା୍େ ରଚିଜ୍ଞାେ ସାଗର ଉଦ୍ ଘାଟଚିତ । ୨୭.୫ 
କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ରଷ୍ୟୟକ୍ର େଚିମଥିତ ଏହଚି ପ୍ରତଚିଷା୍େ କ୍ମରାଇେ 
ଇଂଜଚିେଚିୟରଚିଂ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର କ୍ଦଶର ପ୍ରରମ । ଏରକି୍ର ୧୧୪ ଜଣ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ନୋତକ ଶଚିକ୍ା ଗ୍ହଣ କରଚିରାର ରଷ୍ୟରସ୍ା ରହଚିଛଚି ।

l ସାଉର ୍ କ୍କାଲ ରର୍ବର ପେୁଃେଚିମ୍ବାଣର ଶଚିଳାେଷ୍ୟାସ । 
ଏହାଦ୍ାରା ସାମଗ୍ୀ ପରଚିରହେ �ଚ୍ଚ୍ବ କମଚିର ।  

ତାମଚିଲୋରୁ ଓ କ୍କରଳକ୍ର ପଯ୍ବଷ୍ୟଟେ, ସଂସ୍କତୃଚି 
ସକ୍ମତ ରଚିକାଶ ପ୍ରକ୍ଚିୟାକୁ ଆହୁରଚି ତ୍ୱରାନ ୍ଚିତ 
କରଚିରାକୁ ଅଙ୍ଗୀକୃତ । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ 

କ୍ଫରୃୟାରୀ ୧୪ ତାରଚି�କ୍ର ଏହଚି ଦୁଇ ରାଜଷ୍ୟ ପାଇ ଁଉଦ୍ଚିଷ୍ଟ 
କ୍କକ୍ତକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ାଟେ କରଚିରା ସହଚିତ ଆଉ କ୍କକ୍ତକର 
ଶଚିଳାେଷ୍ୟାସ କରଚିଛନ୍ଚି । 

ତାମଡିଲନାଡ୍ ପାଇ ଁଉଦ୍ଡିଷ୍ଟ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ:
l କ୍ଚନ୍ନଇ କ୍ମକ୍୍ା କ୍ରଲ କ୍ଫଜ-୧ ଉଦ୍ ଘାଟଚିତ ।
l ରାମୋରପରୁମ ୍ରୁ ଟୁଟଚିକ୍କାରଚିେ ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ ୧୪୩ କଚିମଚି ଲମ ୍

ପ୍ରାକୃତଚିକ ଗଷ୍ୟାସ ୍ ପାଇପ ଲାଇେ ଆରମ୍ଭ । ଏହଚି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପାଇ ଁକ୍ମାଟ ୪୫୦୦ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ରଷ୍ୟୟ କ୍ହର । 

l ୋଶରକ୍ମେକ୍ପଟରୁ େଚିେକ୍କାେଗର ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ କ୍ମକ୍୍ା 
ଲାଇେ ଉଦ୍ ଘାଟଚିତ । ଏହାଦ୍ାରା ଉର୍ର କ୍ଚନ୍ନଇ ସହ 
ରଚିମାେ ରନ୍ଦର ଓ କ୍ସଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ରଲକ୍େ କ୍ଷ୍ଟସେକୁ ସଂକ୍ଯାଗ 
ସରୁଚିଧା ସଗୁମ କ୍ହାଇପାରଚିଛଚି।

l ରଚିଲ୍ଲୁପରୁମ-କୁରାକ୍ଲାର, ମଇଲାରୁତୁରାଇ-
ତାଞ୍ାଭୁର ଏରଂ ମଇଲାରୁତୁରାଇ-ତଚିରୁରାରୁର ସଚିଙ୍ଗଲ 
କ୍ରଳଲାଇେର ରଚିଦୁଷ୍ୟତ୍ କରଣ କାଯ୍ବଷ୍ୟ ଉଦ୍ ଘାଟଚିତ ।

l ୬୩୬ କଚିମଚି ଲମ ୍ ଗ୍ାଣ୍ଡ ଆେଚିକଟ କ୍କୋଲ ରଷ୍ୟରସ୍ାର 
ଆଧେୁଚିକୀକରଣ କାଯ୍ବଷ୍ୟର ଶଚିଳାେଷ୍ୟାସ ।

l ଆଇଆଇଟଚି ମାଡ୍ାସର ରଚିସ୍କଭରଚି କଷ୍ୟାମ୍ପସର ଶଚିଳାେଷ୍ୟାସ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ଭାରଣ ଶଣ୍ଡିବା 
ଲାଗଡି କ୍ୟୁଆର ରକାଡ ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ

ଅଜ୍୍ଷନ: ସ୍ରଦଶ୍ରୀ ଡଡିଜାଇନରର ନଡିମମିତ ଲଢ୍ଆ ରୟୁାଙ୍କ 
ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ କ୍ଦଶର ପ୍ରମ�ୁ ଲଢୁଆ ଟଷ୍ୟାଙ୍କ ଅଜୁ୍ବେ ମାକ୍ବ-
ଏ୧କୁ କ୍ସୋକୁ ଆେୁଷା୍େଚିକଭାକ୍ର ହସ୍ତାନ୍ରଚିତ କରଚିଛନ୍ଚି । 
ଏହଚି ଟଷ୍ୟାଙ୍କର ରଚିଜାଇେ ଭାରତକ୍ର ତଚିଆରଚି କରାଯାଇଛଚି । 
ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର ଭାରତ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ଏହା ଏକ ଉଚଚିତ ପଦକ୍କ୍ପ 
କ୍ରାଲଚି ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ କହଚିଛନ୍ଚି ।
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ପଚିଏମ-ଏସୋଇଏମପ୍ରମଖ୍ କା�୍ଷୟୁକ୍ରମ

ଅସଂଗଠଡିତ ରକ୍ତ୍ର କମ୍ଷଚାର୍ରୀଙ୍କ 
ପାଇ ଁରପନସନ ବୟୁବସ୍ା

ଅସଂଗଠଚିତ କ୍କ୍ତ୍ର ଶ୍ରମଚିକଙ୍କ ପାଇ ଁକମ୍ବଠ ରଷ୍ୟକ୍ଚି ତାର ସାମର୍ବଷ୍ୟ ରରିା ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ କ୍ରାଜଗାର 
କରଚିରାଏ । କ୍ତକ୍ର ରୁଢାକାଳକ୍ର ଏହଚି ପରଚିଶ୍ରମୀ ମଣଚିରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ରଚିଶ୍ରାମ ଓ ସହାୟତା 
କ୍�ାକ୍ଜ । ସଂଗଠଚିତ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ଅଧକିାଂଶ ଶ୍ରମଚିକଙ୍କ ପାଇ ଁଆରଥିକ ସହାୟତା ରଷ୍ୟରସ୍ା ସେୁଚିଶ୍ଚିତ 

କରାଯାଇରରିାକ୍ରକ୍ଳ ଅସଂଗଠଚିତ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ଏହଚି ସରୁଚିଧା ୋହଚି ଁ। ଅତଏର କ୍ସମାକ୍େ 
ରୁଢାକାଳକ୍ର ଦଚିଗହୀେ କ୍ହାଇ େଚିରାଶ୍ରୟ ଜୀରେଯାପେ କରନ୍ଚି । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ଶ୍ରମକ୍ଯାଗୀ 

ମାେଧେ କ୍ଯାଜୋ ଏରପିାଇ ଁଦୁଇରର୍ବ ତକ୍ଳ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛଚି । ଅସଂଗଠଚିତ କ୍କ୍ତ୍ର ଶ୍ରମଚିକଙୁ୍କ 
ଆରଥିକ େଚିରାପର୍ା କ୍ଯାଗାଇ କ୍ଦରା ଏହଚି କ୍ଯାଜୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

କ୍ଦଶର ପ୍ରକ୍ତଷ୍ୟକ ପରଚିରାର େଚିଜ େଚିଜର 
ଘକ୍ରାଇ ସହାୟକଙୁ୍କ ଏହଚି କ୍ଯାଜୋର ଅନ୍ଭୁ୍ବକ୍ 

କ୍ହରାକୁ ସାହାଯଷ୍ୟ ସହକ୍ଯାଗ କରଚିରାକୁ ମୁ ଁ
ଅେୁକ୍ରାଧ କରୁଛଚି। ସମାଜର ସମଳ୍ରାେ ରଗ୍ବଙ୍କ 

ଏହଚି ସହାୟତା ଫଳକ୍ର ଗରଚିର କ୍ଲାକମାକ୍େ 
ରଚିକ୍ଶର ଉପକୃତ କ୍ହକ୍ର । କ୍ଯଉମଁାକ୍େ ଆପଣଙ୍କ 
କ୍ସରା କରୁଛନ୍ଚି କ୍ସମାେଙୁ୍କ ଆପଣଙ୍କର ସହକ୍ଯାଗ 

କ୍ଦଶକୁ ଅଧକି ମଜଭୁତ କରଚିର ।

 ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ

ଏକ େଚିଦ୍ଥିଷ୍ଟ ରୟସ ଅତଚିକ୍ାନ୍ କ୍ହରାପକ୍ର 
ଅସଂଗଠଚିତ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରୁରରିା 
କ୍ଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁ କ୍ଦୈେଚିକ ଗଜୁୁରାଣ କ୍ମଣ୍ାଇରା 

ଦୁରଥିସହ କ୍ହାଇପକ୍ର । ଅତଏର ଏହଚି କ୍କ୍ତ୍କ୍ର କାମ 
କରୁରରିା ଶ୍ରମଚିକମାେଙୁ୍କ ସହାୟତା କ୍ଯାଗାଇ କ୍ଦରା 
ସହଚିତ କ୍ସମାେଙ୍କର ଆରଥିକ ଅୋଟେ ଦୂର କରଚିରା ପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ଶ୍ରମକ୍ଯାଗୀ 
ମାେଧେ୍  କ୍ଯାଜୋ ୨୦୧୯ ମାଚ୍ଚ୍ବ ୫ ତାରଚି�କ୍ର ଗଜୁରାଟର 
ରସ୍ତ୍ରାଳଠାକ୍ର କ୍ଘାରଣା କରଚିରକି୍ଲ । ଏହା ଏକ କ୍ପେସେ 
କ୍ଯାଜୋ, ଯାହା ୪୨ କ୍କାଟଚି ଅସଂଗଠଚିତ କ୍କ୍ତ୍ର ଶ୍ରମଚିକଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଚିଷ୍ଟ । ରାଦ୍୍ବକଷ୍ୟକ୍ର ଉପେୀତ କ୍ହକ୍ଲ ଏହଚି 
କ୍କ୍ତ୍ର କ୍ଲାକମାେଙୁ୍କ ଆରଥିକ ଓ ସାମାଜଚିକ େଚିରାପର୍ା 
କ୍ଯାଗାଇକ୍ଦରା ଏହଚି କ୍ଯାଜୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
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କ୍ଦଶର କ୍ମାଟ ଶ୍ରମଶକ୍ଚିର ୮୫ ଶତାଂଶ ଶ୍ରମଚିକ ଅସଂଗଠଚିତ 
କ୍କ୍ତ୍ର । କ୍ଦଶର ଜଚିରଚିପଚିକୁ ଏମାେଙ୍କର ଅରଦାେ ପ୍ରାୟ ୫୦ 
ଶତାଂଶ । ଘକ୍ରାଇ ଶ୍ରମଚିକ, ଗହୃଭଚିର୍ଚିକ ଶ୍ରମଚିକ, ଘକ୍ରାଇ ପାଇଟଚି 
କରୁରରିା କ୍ଲାକ, କୃରଚି ଶ୍ରମଚିକ, ଭୂମଚିହୀେ ଶ୍ରମଚିକ, ରଚିକ୍ସାରାଲା, 
ଷ୍ଟଟ୍ରଚିଟକ୍ଭଣ୍ଡର, କ୍ରାଝଚିଆ, ଇଟାଭାଟଚି ଶ୍ରମଚିକ, କ୍ମାଚଚି, ଆରଜ୍ବୋ 
କ୍ଗାଟାଳଚି, ରଜକ, େଚିମ୍ବାଣ ଶ୍ରମଚିକ, ରଚିରଚି ଶ୍ରମଚିକ, ହସ୍ତତନ୍ ଶ୍ରମଚିକ, 
ଚମରା ଶ୍ରମଚିକ, ଦୃଶଷ୍ୟଶ୍ରାରଷ୍ୟ ଶ୍ରମଚିକ ଏରଂ ଏଭଳଚି ଅେଷ୍ୟ ଧନ୍ଦାକ୍ର 
କାଯ୍ବଷ୍ୟରତ ଶ୍ରମଚିକମାକ୍େ ଏହଚି ଅସଂଗଠଚିତ ରଗ୍ବର । କ୍ସମାେଙୁ୍କ 
ଶ୍ରମଜୀରଚି ଆ�ଷ୍ୟା କ୍ଦଇ ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ସମ୍ାେଚିତ କରଚିଛନ୍ଚି ।

l କ୍ଯଉ ଁ ଅସଂଗଠଚିତ ଶ୍ରମଚିକଙ୍କ ମାସଚିକ ଦରମା ରା ଆୟ ୧୫ 
ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ ୍ କ୍ସମାକ୍େ ଏହଚି କ୍ଯାଜୋର ଅନ୍ଭୁ୍ବକ୍ 
କ୍ହାଇପାରଚିକ୍ର । କ୍ସମାେଙ୍କର ରଷ୍ୟାଙ୍କ�ାତା ଏରଂ ଆଧାର 
େମର୍ ରରିା ଆରଶଷ୍ୟକ ।

l ଏହଚି କ୍ଯାଜୋକ୍ର ସାମଚିଲ କ୍ହରା ପାଇ ଁସର୍ବେଚିମ ୍ନ ରୟସ ସୀମା 
୧୮ ରର୍ବ ଏରଂ ସର୍ବାଧକି ରୟସ ୪୦ ରର୍ବ । ଏହା ଏକ କ୍ସ୍ଚ୍ାକୃତ 
ଏରଂ ଅଂଶଦାେଭଚିର୍ଚିକ କ୍ଯାଜୋ ।

l ୬୦ ରର୍ବ ରୟସକ୍ର ପଦାପ୍ବଣ କରଚିରା ପକ୍ର କ୍ଯାଜୋକ୍ର 
ଅନ୍ଭୁ୍ବକ୍ ଶ୍ରମଚିକମାେଙୁ୍କ ମାସଚିକ ସର୍ବେଚିମ ୍ନ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା 
କ୍ପେସେ କ୍ଦରାର ରଷ୍ୟରସ୍ା କ୍ହାଇଛଚି ।

l ଏହଚି କ୍ଯାଜୋକ୍ର ପଞ୍ୀକୃତ କ୍ହରା ପାଇ ଁ ଆଧାର େମର୍ ଓ 
ରଷ୍ୟାଙ୍କ�ାତା ତରଷ୍ୟ କ୍ଦଇ ଫମ୍ବ ପରୂଣ କରଚିରାକୁ ପରଚିର । 
କମଷୁ୍ୟେଚିଟଚି ସଭଥିସ କ୍ସଣ୍ରକ୍ର ଏ ରାରଦ ଫମ୍ବ ପରୂଣ ପାଇ ଁ
କ୍ଯଉ ଁ�ଚ୍ଚ୍ବ ପରଚିର ତାହା ସରକାର ରହେ କରଚିକ୍ର ।

l ସଂପକୃ୍ ହଚିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରତଚିମାସକ୍ର ତାଙ୍କ ଅଂଶ ରାରଦକ୍ର 
େଚିୟମଚିତ ରଷ୍ୟୟ କ୍ଦରାକୁ କ୍ହର । ରୟସ ଅେୁସାକ୍ର ଏହଚି କ୍ଦୟ 
ପରଚିମାଣ ମାସଚିକ ୫୫ରୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ ।

l ଏହଚି କ୍ଯାଜୋକ୍ର ଉଭୟ ହଚିତାଧକିାରୀ ଓ ସରକାର ୫୦:୫୦ 

ଅେୁପାତକ୍ର ଅର୍ବ ଭରଚିକ୍ର । କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ 
ହଚିତାଧକିାରୀଙ୍କ କ୍ପେସେ ଆକାଉଣ୍କୁ ସଚିଧାସଳ� ଯଚିର ।

l ସଂପକୃ୍ ହଚିତାଧକିାରୀଙ୍କର ଯଦଚି ମତୁୃଷ୍ୟ ଘକ୍ଟ ତାଙ୍କର ସ୍ାମୀ 
କଚିମା୍ ସ୍ତ୍ରୀ ୫୦ ଭାଗ କ୍ପେସେ ପାଇକ୍ର ।

l ଏହଚି କ୍ଯାଜୋ ପାଇ ଁ ହଚିତାଧକିାରୀ କ୍ଯଉ ଁ ଅଂଶ କ୍ଦକ୍ର 
ତାହା ତାଙ୍କ ରଷ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ ରା ଜେଧେ �ାତାରୁ ଅକ୍ଟା 
କ୍ରରଚିଟ ରଷ୍ୟରସ୍ାକ୍ର ଆଦାୟ କରାଯଚିର ।

l ଏହଚି କ୍ଯାଜୋରୁ ଜକ୍ଣ ଚାହଚିକଁ୍ଲ ସହଜକ୍ର ଓହରଚି 
ଯାଇପାରଚିର । ଓହରଚିଯଚିରା ପକ୍ର ତାଙ୍କର ଜମାଟଙ୍କା ତାଙ୍କ 
ଆକାଉଣ୍କୁ କ୍ଫରଚିଯଚିରାର ରଷ୍ୟରସ୍ା ରହଚିଛଚି ।

l ପଚିଏମ ୍ଏସ ୍ୋଇଏମ ୍ ଏକ କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଯାଜୋ ଏରଂ ଏହାକୁ 
କ୍କନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏଲଆଇସଚି ଏରଂ ସଚିଏସ ୍ଇ 
ମାଧ୍ୟମକ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟକାରୀ କରୁଛଚି ।

l ଏରକି୍ର ଏଲଆଇସଚି କ୍ପେସେ ଫଣ୍ଡ ମଷ୍ୟାକ୍େଜରଭାକ୍ର 
କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରୁଛଚି ଏରଂ ଏହା ଉପକ୍ର କ୍ପେସେ ପ୍ରଦାେ ଦାୟଚିତ୍ୱ 
ରହଚିଛଚି । ଏହଚି କ୍ଯାଜୋକ୍ର ହଚିତାଧକିାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ 
କ୍ହଉରରିା ଅର୍ବକୁ ସରକାରୀ େଚିୟମ ଅେୁସାକ୍ର ରଚିଭଚିନ୍ନ 
ଲାଭଜେକ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର େଚିକ୍ୟାଜଚିତ କରାଯାଉଛଚି ।  

ଏହଡି ର�ାଜନା ରଦଶର ସବ୍ ରାଜୟୁ ଏବଂ 
ରକନ୍ଦ୍ରଶାସଡିତ ଅଞ୍ଚଳରର କା�୍ଷୟୁକାର୍ରୀ ରହଉଛଡି । 

ରଦଶର ୩,୫୨,୫୯୮ କମୟ୍ୁନଡିରଡି ରସବା ରକନ୍ଦ୍ରରର 
ଏଥପିାଇ ଁନାମ ପଞ୍୍ରୀକରଣ କରା�ାଉଛଡି । 

୪୪,୮୮,୬୭୬ ଜଣ ଏହଡି ର�ାଜନାରର
ସାମଡିଲ ରହାଇଛନ୍ଡି ।
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Nation PM in Parliament

କୃରଚି ରଚିଲ୍  ଉପକ୍ର

କଚିରାେ ଆକ୍ନ୍ଦାଳେ ହଚିଂସା ସଂପକ୍ବକ୍ର 

ସମାଜର ଆବଶୟୁକତା ପାଇ ଁଆଇନ ତଡିଆରଡି ରହାଇଛଡି,
ଏହା ମଷ୍୍ଟଡିରମୟ କ୍ହାଳଡିଆଙ୍କ ପାଇ ଁନ୍ରହ ଁ

ସରକାର ସମୟର ଆରଶଷ୍ୟକତା କ୍ଦ� ିଆଇେ ତଚିଆରଚି କରନ୍ଚି । ଏକ ପ୍ରଗତଚିଶୀଳ ସମାଜର ଆରଶଷ୍ୟକତା କ୍ଦ� ି
ଏହା ତଚିଆରଚି କ୍ହାଇରାଏ । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ କ୍ଲାକସଭାକ୍ର କୃରଚି ଆଇେ ଉପକ୍ର ଆକ୍ଲାଚୋ କରଚିରା 

ଅରସରକ୍ର ଏହା କହଚିଛନ୍ଚି । ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତଚିଙ୍କ ଅଭଚିଭାରଣ ଉପକ୍ର ଧେଷ୍ୟରାଦ ପ୍ରସ୍ତାରକ୍ର ଭାଗକ୍େଇ ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ 
ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା କ୍ଯଉସଁରୁ ଉକ୍ଲ୍�େୀୟ କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରାଯାଇଛଚି ତାହାର ଉଦାହରଣ କ୍ଦଇରକି୍ଲ । ରଚିଭଚିନ୍ନ 

ସମସଷ୍ୟାର ମକୁାରଚିଲା ପାଇ ଁସରକାର ରଦ୍ପରଚିକର କ୍ରାଲଚି କ୍ସ କହଚିରକି୍ଲ । ସଂସଦର ଉଭୟ ଗହୃକ୍ର ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ 
ଯାହାସରୁ କହଚିରକି୍ଲ କ୍ସ ସଂପକ୍ବକ୍ର େଚିମ ୍ନକ୍ର ସଂକ୍କ୍ପକ୍ର ପ୍ରଦାେ କରାଯାଇଛଚି । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ କହଚିଛନ୍ଚି କ୍ଯ ଷ୍ଟଟ୍ରଚିଟ 

କ୍ଭଣ୍ଡରମାେଙୁ୍କ ମହାମାରୀ ସମୟକ୍ର ଆରଥିକ ସହାୟତା ଓ ରଚିଲଚିଫ କ୍ଯାଗାଇ ଦଚିଆଯାଇରଲିା ।

ରକୌଣସଡି ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ରହାଇନାହଡି ଁ, ଏମ ୍ଏସ ୍ପଡି ରହଡିଛଡି
କୃରଚି ଆଇେ ଉପକ୍ର ଚାରୀମାକ୍େ କ୍ଯଉ ଁ ମତରଷ୍ୟକ୍ କରୁଛନ୍ଚି 
ସରକାର ଓ ଆକ୍ମ ତାହାକୁ ସମ୍ାେ କ୍ଦଉଛୁ । କ୍ସରପିାଇ ଁ
ସରକାରଙ୍କର ରରଚିଷ ୍ ମନ୍ତୀମାକ୍େ ଚାରୀଙ୍କ ସହ େଚିରନ୍ର 
କରାରାର୍୍ବା ଚଳାଇଛନ୍ଚି । ଚାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆମର ଅତଚି ଅଧକି 
ସମ୍ାେ ରହଚିଛଚି । ସଂସଦକ୍ର କୃରଚି ରଚିଲ୍  ପାରଚିତ କ୍ହରା ପକ୍ର 
କ୍କୌଣସଚି ମଣ୍ଡଚି ରନ୍ଦ କ୍ହାଇୋହଚି ଁ । କ୍ସହଚିଭଳଚି ଏମ ୍ଏସ ୍ପଚି ମଧ୍ୟ 
ଅରଷ୍ୟାହତ ରହଚିଛଚି । ସରକାରୀ କ୍ଘାରଚିତ ଦରକ୍ର ଚାରୀଙ୍କଠାରୁ 
ଫସଲ କଚିଣଚିରାକ୍ରକ୍ଳ ଏହା ଦଚିଆଯାଉଛଚି । ମଣ୍ଡଚିଗରୁଚିକ ସଦୃୁଢ 
କରଚିରା ପାଇ ଁରକ୍ଜଟକ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଚିଆଯାଇଛଚି । ଏହଚିସରୁ କରାକୁ 
କ୍କହଚି ଉକ୍ପକ୍ା କରଚିପାରଚିକ୍ର ୋହଚି ଁ । କୃରଚି ସଂସ୍କାର, କଚିରାେ 
କ୍ରଳ, ଇ- ୋମ ଏସରୁ ରଷ୍ୟରସ୍ା କ୍ଦଶର ସରୁ କ୍ଛାଟରର 
ଚାରୀଙ୍କ କଲଷ୍ୟାଣ ପାଇ ଁଉଦ୍ଚିଷ୍ଟ ।

ଆରନ୍ଦାଳନଜ୍ରୀବଡି: ରଦଶରର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଜାତଡି
କ୍ଟାଲ୍ଲାଜା କ୍ଦଶର ଏକ ରଷ୍ୟରସ୍ା, ଯାହାକୁ ସରୁ ସରକାର 
ସର୍ବସମ୍ତଚିକ୍କ୍ମ ଗ୍ହଣ କରଚିଛନ୍ଚି । ଏହାକୁ ଜରରଦସ୍ତ ଦ�ଲ 
କରଚିରା, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରଚି ଅଚଳ କରଚିରା ଆଦଚି ଘଟଣା ପ୍ରଚଳଚିତ 
ଆକ୍ନ୍ଦାଳେକୁ ରଦୋମ କରଚିରା ଉଦଷ୍ୟମ େୁକ୍ହ ଁ କଚି ? ଆକ୍ମ 
କଚିଛଚି ଶବ୍ଦ ସହଚିତ କ୍ରଶ ୍ ପରଚିଚଚିତ । ଯରା ଶ୍ରମଜୀରଚି ଓ ରୁଦ୍ଚିଜୀରଚି 
ଇତଷ୍ୟାଦଚି ; କଚିନ୍ତୁ ମୁ ଁକ୍ଦ�ଛୁଚି କ୍ରକ୍ଳକ୍ରକ୍ଳ ଏକ େୂଆ ସଂପ୍ରଦାୟ 
ଆଗକୁ ଆସଛୁଚି । ଏମାକ୍େ ସମକ୍ସ୍ତ ଆକ୍ନ୍ଦାଳେଜୀରଚି । ଓକଚିଲ, 
ଛାତ୍, ଶ୍ରମଚିକ ଆଦଚି କ୍ଯକ୍କୌଣସଚି ଆକ୍ନ୍ଦାଳେକ୍ର ଆପଣମାକ୍େ 
କ୍ସମାେଙୁ୍କ କ୍ଦ�ରିାକୁ ପାଇକ୍ର । କ୍ସମାକ୍େ ମ�ୁଷ୍ୟତଃ 
ପରଦାପଛକ୍ର ରହନ୍ଚି । କ୍ରକ୍ଳକ୍ରକ୍ଳ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରଚି ଆଗକୁ 

ରାଷ୍ଟଟ୍ର ସଂସଦକ୍ର ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ

କରରାନା ମହାମାର୍ରୀ ସମୟରର ବ୍ଲା 
ବଡିକାଳଡିଙ୍୍କ ଆଥମିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରଡିବା ପାଇ ଁପଦରକ୍ପ ନଡିଆ�ାଇଛଡି 
ରବାଲଡି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କହଡିଥରିଲ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ରୂ୍୍ଷ 
ଭାରଣ ଶଣ୍ଡିବା ଲାଗଡି 

କ୍ୟୁଆର ରକାଡ ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ
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କ୍କାଭଚିର୍  ୧୯

ଅର୍ବେୀତଚି

ସଂସ୍କାର ସଂପକ୍ବକ୍ର

ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବରଆସନ୍ଚି । କ୍ସମାକ୍େ ଆକ୍ନ୍ଦାଳେଜୀରଚି ପ୍ରଜାତଚିର । ଆକ୍ନ୍ଦାଳେ 
ରଚିୋ କ୍ସମାକ୍େ ରଞ୍ଚଚି ପାରଚିକ୍ର ୋହଚି ଁଏରଂ ଆକ୍ନ୍ଦାଳେ ଭଚିଆଇ 
ଓ କ୍ସରକି୍ର ସାମଚିଲ କ୍ହାଇ କ୍ସମାକ୍େ ତଚିଷ ୍ଚିରାକୁ କ୍ଚଷ୍ଟା କରନ୍ଚି। 
କ୍ଦଶ ଆକ୍ଗଇ ଚାଲଚିଛଚି । ଆକ୍ମ ଏଫ୍ ରଚିଆଇ ରଚିରୟକ୍ର 
ଆକ୍ଲାଚୋ କରୁଛନ୍ଚି । ଆଜଚିକାଲଚି କଚିନ୍ତୁ ଏକ େୂଆ ଏଫ୍ ରଚିଆଇ 
ଚଚ୍ଚ୍ବାକୁ ଆସଚିଛଚି । ତାହାକ୍ହଲା ଫକ୍ରେ କ୍ରଷ୍ଟଟ୍ରକ୍ଟଚିଭ ଆଇକ୍ରାଲଜଚି। 
ଏରରୁି ଆମକୁ କ୍ଦଶକୁ ରକ୍ା କରଚିରାକୁ ପରଚିର ।

କ୍ଯାଦ୍ାମାକ୍େ କ୍ଦରତ୍ୱର ପରଚିପ୍ରକାଶ
କକ୍ରାୋ ଲକ୍ଢଇକ୍ର େଚିର୍୍ବାୟକ ଭୂମଚିକା ଗ୍ହଣ କରଚିରରିା ଆଗ 
ଧାରଚିର କ୍ଯାଦ୍ାମାେଙୁ୍କ ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ କ୍ଶ୍ରୟ କ୍ଦଇଛନ୍ଚି। କ୍ସ 
କହଚିଛନ୍ଚି କ୍ଯ ଆମର ରାକ୍ର, େସ୍ବ, କ୍କାଭଚିର୍  କ୍ଯାଦ୍ା, ସକ୍ଫଇ 
କମ୍ବଚାରୀ, ଆମବୁ୍ଲାନ ୍ସ ଚାଳକ ଆଦଚି କ୍ଦରତ୍ୱର ମରୂ୍ଥିମନ୍ 
ପ୍ରତୀକ। କ୍ସମାେଙ୍କର ତଷ୍ୟାଗ ଓ େଚିଷା୍ ରଳକ୍ର କକ୍ରାୋ 
ରଚିକ୍ରାଧୀ ଲକ୍ଢଇ ମଜଭୁତ କ୍ହାଇରଲିା । କ୍ସ ଆହୁରଚି କହଚିଛନ୍ଚି 
କ୍ଯ ମହାମାରୀ ସମୟକ୍ର ୨ ଲକ୍ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ରଚିରଚିଟଚି ମାଧ୍ୟମକ୍ର 
ପ୍ରଭାରଚିତ କ୍ଲାକଙୁ୍କ କ୍ଯାଗାଇ ଦଚିଆଯାଇରଲିା । ଜେଧେ ଆଧାର 
କ୍ମାରାଇଲ ସହକ୍ଯାଗକ୍ର ଏହଚି ସଂକଟକାଳକ୍ର ପ୍ରଭାରଚିତ 
କ୍ଲାକଙ୍କ ଜୀରେକ୍ର ଉକ୍ଲ୍�େୀୟ ପରଚିରର୍୍ବେ ଅଣାଯାଇରଲିା। 
ଦଳଚିତ, ଅରକ୍ହଳଚିତ, ରଞ୍ଚଚିତ, ଦରଚିଦ୍ ସରୁ କ୍ଲାକ ସରକାରୀ 
ସାହାଯଷ୍ୟ ପାଇ ଉପକୃତ କ୍ହାଇରକି୍ଲ । ଏକଦା ଆଧାରକୁ 
ପ୍ରାଣମଚୂ୍୍ବା ରଚିକ୍ରାଧ କରୁରରିା କ୍ଲାକମାକ୍େ ଜାଣଚିର�ରିା 
ଉଚଚିତ କ୍ଯ ମହାମାରୀ କ୍ରକ୍ଳ କ୍ଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯଷ୍ୟ ସହକ୍ଯାଗ 
କ୍ଯାଗାଇରାକ୍ର ଏହା କ୍ରଶ ୍ ଉପକ୍ଯାଗୀ ସାରଷ୍ୟସ୍ତ କ୍ହାଇରଲିା । 
ଅତଏର ଆଧାରକୁ ରଚିକ୍ରାଧ କରଚିରା ଦୁଭ୍ବାଗଷ୍ୟଜେକ ।

ଦୁଇ ଅଙ୍କ ରଚିଶଚିଷ୍ଟ ଅଭଚିରୃଦ୍ଚିର ଆଶା
ମହାମାରୀ କାଳକ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ଦଶକ୍ର ସଂସ୍କାର ରଷ୍ୟରସ୍ା ଜାରଚି 
ରହଚିରଲିା । ଏହା ଫଳକ୍ର ଅର୍ବେୀତଚିକ୍ର ଏକ େୂଆ ଗତଚିଶୀଳତା 
ଆସଚିରା ସହ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ରଚିଶଚିଷ୍ଟ ଅଭଚିରୃଦ୍ଚିର ଆଶା ଦୃଢତର 
କ୍ହାଇଛଚି । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ କହଚିରକି୍ଲ କ୍ଯ ଗରଚିର ଏରଂ ମଧ୍ୟରଚିର୍ 
କ୍ଶ୍ରଣୀ ପାଇ ଁେୂଆ ସକୁ୍ଯାଗ ସଷୃ୍ଟଚି  କରଚିରାକୁ ସରକାର ଭଚିର୍ଚିଭୂମଚି 
କ୍କ୍ତ୍କୁ ମଜଭୁତ କରୁଛନ୍ଚି । କ୍ଦଶକୁ ସମତୁଲ ରଚିକାଶ ପରକ୍ର 
ଆକ୍ଗଇ କ୍େରାକୁ ସରକାର ଗରୁୁତ୍ୱ କ୍ଦଉଛନ୍ଚି ।
ଫଳ ସ୍ରୂପ ଆଜଚି କ୍ଦଶକ୍ର ୍ାକ୍ଟର ଓ କାରର ରଚିକଚିର୍ କ୍ରକର୍ବ 
ପରଚିମାଣକ୍ର କ୍ହଉଛଚି । ଜଚିଏସଟଚି ସଂଗ୍ହ ମଧ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀେ 
ଉଚ୍ଚସ୍ତରକ୍ର ପହଞ୍ଚଚିଛଚି । ଏହା ଅର୍ବେୀତଚିର ଅଭଚିରୃଦ୍ଚିକୁ ସଚୂାଉଛଚି ।

ପ୍ରଗତଚି ପରରୁ ପ୍ରତଚିରନ୍କ ଦୂରୀକରଣ

ରଚିଶ୍ୱ ପାଇ ଁଭାରତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ
ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ କହଚିରକି୍ଲ କ୍ଯ କ୍କାରଚିର୍  ପରରର୍୍ବୀ ରଚିଶ୍ୱ ଏକ 
େୂଆ ପ୍ରକାରର କ୍ହର । ଏଭଳଚି ସମୟକ୍ର ପରୃରିୀଠାରୁ 
ଅସଂଲଗ୍ନ କ୍ହାଇ ରହଚିରା ଭାରତ ପାଇ ଁ ମଙ୍ଗଳକର 
କ୍ହରୋହଚି ଁ। କ୍ସରପିାଇ ଁଆକ୍ମ ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର ଭାରତ ଗଠେ 
ଦଚିଗକ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରୁଛୁ । ଏହାର ଉକ୍ଦ୍ଶଷ୍ୟ କ୍ହଲା େଚିକ୍ଜ 
ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର କ୍ହରା ସହଚିତ ରଚିଶ୍ୱର କଲଷ୍ୟାଣ ପ୍ରତଚି ଦୃଷ୍ଟଚି  
କ୍ଦରା । କ୍ସ କହଚିଛନ୍ଚି କ୍ଯ ଭାରତ ଦୃଢ ଏରଂ ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର 
କ୍ହରା ରଚିଶ୍ୱପାଇ ଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ । ଆଜଚି ଆକ୍ମ ଔରଧପତ୍ 
କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର । କ୍ତଣ ୁ ରଚିଶ୍ୱକୁ ଏ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର 
ସହାୟତା କ୍ଯାଗାଉଛୁ । କ୍ସ ଦୃଷ୍ଟଚି ରୁ ସରୁ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ଆମକୁ 
ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବରଶୀଳ କ୍ହରାକୁ ପରଚିର । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ କହଚିଛନ୍ଚି 
କ୍ଯ ସମଗ୍ କ୍ଦଶକ୍ର ଏକ୍ର କ୍ଭାକାଲ ଫର୍  କ୍ଲାକାଲ ସ୍ର 
ଶଣୁାଯାଉଛଚି । ଏକ ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର ଭାରତ ପାଇ ଁଏଭଳଚି ଆତ୍ମ 
ସମ୍ାେ ରଚିକ୍ଶର ଗରୁୁତ୍ୱ ରକ୍� ।

l  ଇପଚିଏଫ୍ ଓ ଅନ୍ଭୁ୍ବକ୍ କମ୍ବଚାରୀମାକ୍େ ଅରସର ପକ୍ର ୨୦୧୪ 
ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ ମାସଚିକ ୭ରୁ ୨୫ ଟଙ୍କା ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ କ୍ପେସେ ପାଉରକି୍ଲ। 
ଆକ୍ମ ତାହାକୁ ପରଚିରର୍୍ବେ କରଚି ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା କରଚିଛୁ ।

l  କ୍ଲାକ୍କ କହୁରକି୍ଲ କ୍ଯ ସପୁାରଚିସ ରଚିୋ କାହାରଚିକୁ ଚାକଚିରଚି 
�ଣ୍ଡଚିଏ ମଚିଳଚିର ୋହଚି ଁ । କ୍ସ ପରମ୍ପରାର ଆକ୍ମ ଅରସାେ 
ଘଟାଇଛୁ ।

l  ତାମଚିଲୋରୁକ୍ର ଚଚ୍ଚଥିଲ ସଚିଗାର ଆସଚିଷ୍ଟାଣ୍ (ସଚିସଚିଏ) ୋମକ୍ର 
ଏକ ପଦ ରହଚିରଲିା । ୧୯୪୦କ୍ର ଚଚ୍ଚଥିଲ କ୍ଯକ୍ତକ୍ରକ୍ଳ 
ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ କ୍ହକ୍ଲ କ୍ସକ୍ତକ୍ରକ୍ଳ କ୍ସ ତ୍ଚିଚଚିରୁ ଯାଉରରିା 
ସଚିଗାକ୍ରଟ ରଷ୍ୟରହାର କରୁରକି୍ଲ । ଏରପିାଇ ଁକ୍ଯଉ ଁସହାୟକ 
ରା ସଚିସଚିଏ ରକି୍ଲ ତାଙ୍କର କାମ କ୍ହଲା ଠଚିକ୍  ସମୟକ୍ର 
ଚଚ୍ଚଥିଲଙ୍କ ପା�କ୍ର ସଚିଗାକ୍ରଟ ପହଞ୍ଚାଇରା େଚିଶ୍ଚିତ କରଚିରା । 
କ୍ଦଶ ସ୍ାଧୀେତା ହାସଲ କରଚିରା ପକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହଚି ସଚିସଚିଏ ପଦ 
ରହଚିରଲିା । ଏହଚି କ୍ଦଶକ୍ର ଏଭଳଚି ଅକ୍େକ େଚିରର୍ବକ ରଷ୍ୟରସ୍ା 
ଚାଲଚିରଲିା । ଆଗରୁସାଟଥିଫଚି କ୍କଟ ଆକ୍ଟକ୍ଷ୍ଟର କରଚିରା ରଷ୍ୟରସ୍ା 
ରଲିା । ଏରପିାଇ ଁକ୍ଲାକଙୁ୍କ ଲମା୍ଧାରଚି ଲଗାଇରାକୁ ପରୁରଲିା। 
ଏସରୁର କଣ ଆରଶଷ୍ୟକତା ରହଚିଛଚି କ୍ରାଲଚି ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 
କରଚିରା ସହ କହଚିଛନ୍ଚି ଆକ୍ମ ଏସରୁ ରଷ୍ୟରସ୍ାର ଅରସାେ 
ଘଟାଇଛୁ ଏରଂ କ୍ଲାକ୍କ ରଚିକ୍ଶର ଉପକୃତ କ୍ହାଇଛନ୍ଚି ।”   
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କ୍କାଲକାତାରୁ କ୍କାହଚିମା, ଚମ୍ପାରଣରୁ ଆଣ୍ଡାମାେ, ବ୍ହ୍ମପତୁ୍ରୁ ରକ୍ଙ୍ଗାପସାଗର ତରା 
ପରୁୀର କ୍ରଳାଭୂମଚି ଯାଏ ଁତମାମ ଇଲାକାର ପା�ାପା� ି୫୦ କ୍କାଟଚି କ୍ଲାକ ପରୂ୍ବ 

ଭାରତକ୍ର ରସରାସ କରନ୍ଚି ; ମାତ୍ ଅେଷ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ତୁଳୋତ୍ମକଭାକ୍ର କ୍ଦ�କି୍ଲ 
ଏହଚି ଭୂ�ଣ୍ଡର ଯକ୍ରଷ୍ଟ ଉନ୍ନତଚି କ୍ହାଇ େ ରରିାରୁ ଏହା ପଛକ୍ର ପରଚିଯାଇଛଚି । ଏକ୍ର 
ପ୍ରରମରର ପାଇ ଁଏହଚି ସରକାର ମଚିସେ ପକୂ୍ର୍ବାଦୟର ଆହା୍େ କ୍ଦଇଛଚି, ଯାହାର ମଳୂ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ହଲା ଭାରତର ସମତୁଲ ରଚିକାଶ । ମଚିସେ କ୍ମାରକ୍ର ଏହଚି ରଚିକାଶ କାଯ୍ବଷ୍ୟ 

ଚାଲଚିଛଚି ଏରଂ ଏରକି୍ର କ୍ଲାକଙ୍କ ଜୀରେଧାରଣ ମାେକ୍ର ଉନ୍ନତଚି ଆଣଚିରାକୁ ଉଦଷ୍ୟମ 
କରାଯାଉଛଚି । କ୍ରଳ, ସରକ, ରଚିମାେ ରନ୍ଦର, ରନ୍ଦର, ଜଳପର ଆଦଚି ସରୁ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର 

ରଚିକାଶମଳୂକ କାଯ୍ବଷ୍ୟ ହାତକୁ େଚିଆଯାଇ ପରୂ୍ବ ଭାରତର ଆରଥିକ କ୍ଗୌରରକୁ ପେୁରୁଦ୍ାର 
କରଚିରାକୁ ଉଦଷ୍ୟମ କରାଯାଉଛଚି । ଏହା ମାଧ୍ୟମକ୍ର ରଚିକାଶର ଏକ େୂଆ ପ୍ରତଚିମାେ ଓ 

ରଚିଶ୍ୱାସର ଏକ େୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କ୍ହାଇଛଚି ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣ୍ରୀ ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର ରଚିକାଶ

ସମଦୃ୍ଧ ନୂଆ ଭାରତ
ପାଇ ଁଏକ ବଡିକଶଡିତ ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳ
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ଆଗରୁ ଯାହା ଅଚଚିନ୍େୀୟ ରଲିା ଏକ୍ର ତାହା ସହଜକ୍ର କରଚିକ୍ହଉଛଚି । ମୁ ଁ
କ୍ମାର ଫଷ୍ୟାକ୍ଟଟ୍ରଚି ଆରମ୍ଭ କରଚିଛଚି । ରଷ୍ୟରସାୟ, ଶଚିକ୍ା, ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ, େଚିରାପର୍ା ଆଦଚି ସରୁ 
କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ଏହଚି ରଚିକାଶ ପରଚିଲକ୍ଚିତ କ୍ହାଇଛଚି । ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ଲାକଙ୍କ ରଚିଚାର ଶକ୍ଚି 
ଓ ମକ୍ୋଭାରକୁ ସଂପ୍ରସାରଚିତ କରଚିରାକ୍ର ସହାୟକ କ୍ହାଇଛଚି । କ୍ଗାଟଚିଏ ସମୟ 
ରଲିା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଲାକ୍କ କ୍୍େ କ୍ଦ� ିେ ରକି୍ଲ । ଏକ୍ର କ୍ସହଚି କ୍୍େକ୍ର ରସଚି 
ରାଙ୍ଗାଲୁର, ଦଚିଲ୍ୀ, ମମୁଇ୍ ଆଦଚିକୁ ଯାତ୍ା କରୁଛନ୍ଚି ।

- ସନ୍ଦୀପ ଶମ୍ବା

ପଶି୍ମବଂଗର ହଳଦଆି ଏକ ପ୍ରମଖୁ ବାଣଜି୍ୟ ଓ ଶଳି୍ାଞ୍ଚଳ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନରି୍ଭର ରାରତର ଅନ୍ୟତମ 
କକନ୍ଦ୍ରବନୁି୍ରାକବ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ୩୫୦ କିମି ଲମ୍ବ କଦାବହି-ିଦୁଗ୍ଭାପରୁ ପାଇପ ଲାଇନ, ଯାହା ଗତ 

କେବୃୟାରୀକର କାଯ୍ଭ୍ୟାରମ୍ଭ କଲା ତାହା ଦ୍ାରା ଉରୟ ହଳଦଆି ଓ ପଶି୍ମବଂଗର ବକିାଶ ପ୍ରକ୍ୟି ବକିଶଷ ତ୍ୱରାନ ୍ବତି 
କହବ । ଦୁଇବଷ୍ଭ ତକଳ ହଳଦିଆରୁ  ବାରାଣସୀକୁ ଜଳପଥକର କାକଗ୍ଭା କସବା ଆରମ୍ଭ କହାଇଥଲିା । ସ୍ାଧୀନତା 

ପକର ପବୂ୍ଭାଞ୍ଚଳକର ଆର୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ବ୍ୟବହାରକର ଏହା ଏକ ନୂଆ ନଜରି । ପବୂ୍ଭାଞ୍ଚଳର ନଦୀ ଓ ବନ୍ରଗଡୁକି 
ଜଳପଥର ବକିାଶ େଳକର ଅଧକି ଶଳି୍ ଅନୁକୂଳ କହାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳର ବକିାଶ ପ୍ରକ୍ୟିା ତ୍ୱରାନ ୍ବତି କହବ। 

ହଳଦଆି ଓ ବାରାଣସୀ ମଧ୍ୟକର ଏହ ିଜଳପଥ ପବୂ୍ଭ ରାରତର କଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନକର ପରିବର୍୍ଭନ ଆଣବିା ସହ 
ବାଣଜି୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ିକର ମଧ୍ୟକର ସହାୟକ କହାଇଛି ।

ବ୍ରହ୍ମପତୁ୍ର ଉପକର ଏକ କସତୁର ଅରାବ, କସହି ଅଞ୍ଚଳର 
କଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ପବୂ୍ଭରୁ ବ୍ରହ୍ମପତୁ୍ର 
ଅତିକ୍ମ କରିବା ପାଇ ଁ କଲାକଙୁ୍କ ଏଠାକର ଡଙ୍ା 
ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡୁଥଲିା । କସ ପଣୁ ିବଢି ସମୟକର 
ସହଜ ନ ଥଲିା । ଏହା ୩ ବଷ୍ଭ ତଳର କଥା । ଏକବ 
ମଧ୍ୟ ଏକଥା ମକନ ପଡିକଲ ସାଦିଆର ୪୨ ବଷ୍ଭୀୟ 
ସନ୍ୀପ ଶମ୍ଭାଙ୍କ କଦହ ଶୀକତଇ ଉକଠ । ଏକବ କସହ ି
ସାଦିଆର କସହି ଘାଟକର ରୁକପନ ରଜାରିକା କସତୁ 
ବିଦ୍ୟମାନ । କଛାଟକମାଟ କବପାର କରୁଥବିା ସନ୍ୀପ 
ନଦୀ ପାର କହବାକୁ ଆଗରୁ ବହୁ ଅସବୁିଧାର ସମମ୍ଖୁୀନ 
କହଉଥକିଲ । ନିଜ ମାଆକୁ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ା ପାଇ ଁନଦୀ 
ପାର କହାଇ ଦିବ୍ରୁଗଡ କନବା ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ କାଠିକର 
ପାଠ କହାଇଥଲିା । ଏକବ ସନ୍ୀପ କହନି୍ତ ବ୍ରହ୍ମପତୁ୍ର 
ଉପକର ରୁକପନ ହଜାରିକା କସତୁ ଓ ବଗିବିଲ କସତୁ 
ନିମ୍ଭାଣ କହବା ଆସାମ ପାଇ ଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ । ଏହ ି
କସତୁ ନିମମିତ କହବା ପକର କସ ନିଜର ଏକ ପତ୍ର ତିଆରି 
କ୍ଲେଟ ଶଳି୍ ସ୍ାପନ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁତିନିସକୁିଆ 
ଓ କାଜିରଙ୍ାରୁ ମାଲ ଆଣଛୁନି୍ତ । ଆଗରୁ ଏଥପିାଇ ଁ ୮ 
ଘଣ୍ା ସମୟ ଲାଗଥୁଲିା । ଏକବ ମାତ୍ର ୪୫ ମିନିଟ ମଧ୍ୟକର 
କାମ କହାଇଯାଉଛି । ପ୍ରଣବ କଗାକଗାଇ ନାମକ ଆଉ 

ଜକଣ ବ୍ୟକି୍ ତାଙ୍କ ସେଳ କାହାଣୀ କହନି୍ତ । ଦିବ୍ରୁଗଡର 
ପ୍ରଣବଙ୍କର ଏକ ରିସଟ୍ଭ ଅଛି। ବଗିବିଲ କସତୁ ନିମମିତ 
କହବା ପକର ତାଙ୍କ କବପାର ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି । 
କସହିରଳି କଧମାଜି ଜିଲାର ତିନିଆଳି କୁଳଜାନ ସହରର 
ରାଜଦୀପ ବଡକଗାହାଇଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇ ଁ ବ୍ରହ୍ମପତୁ୍ର 
ନଦୀ ପାର କହାଇ ଦିବ୍ରୁଗଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଗରୁ 
ଯାଉଥକିଲ । ବଗିବିଲ କସତୁ କହବା ପକର କସ ଅସବୁିଧା 
ଦୂର କହାଇଛି କବାଲି କସ କହନି୍ତ । ବଗିବିଲ କସତୁ 
କଦଶର ସବ୍ଭବୃହତ୍  କରଳକରାଡ ବ୍ରିଜ । ଏହାର ନିମ୍ଭାଣ 
େଳକର ପବୂ୍ଭ ରାରତକର ଜୀବନଯାତ୍ରା ସଗୁମ କହାଇଛି। 
ଶକି୍ା, ସ୍ାସ୍୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦ ିକକ୍ତ୍ରକର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାଣ 
ସଞ୍ଚାର କହାଇଛି । ଏହ ି କସତୁ େଳକର ଇଟାନଗର ଓ 
ଦବ୍ିରୁଗଡ ମଧ୍ୟକର ୭୦୦ କମିି କରଳ ଦୂରତ୍ୱରୁ ୨୦୦ 
କମିିକୁ ହ୍ାସ ପାଇଛି । କସହରିଳ ିଯାତ୍ରା ସମୟ ୨୪ ଘଣ୍ାରୁ 
୫/୬ ଘଣ୍ାକୁ କମି ଆସିଛି । ଏହ ି ୫ କମିି ଲମ୍ବ କସତୁ 
େଳକର ଉର୍ର ପବୂ୍ଭାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗଡୁକି ମଧ୍ୟକର ସଡକ ଓ 
କରଳ ସଂକଯାଗ ସଗୁମ କହବା ସହତି ସମଗ୍ର ଇଲାକାକର 
ବକିାଶ ପ୍ରକ୍ୟିା ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ ୍ବତି କହାଇଛି । ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳକୁ 
ଆତ୍ମନରି୍ଭର କରିବାକର ଏହାର ଗରୁୁତ୍ୱ ଅନସ୍ୀକାଯ୍ଭ୍ୟ । 
ଏହା ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶଳି୍ାୟନକର ସହାୟକ କହାଇଛି ।

ପରୂ୍ବ ଭାରତକ୍ର େୂତେ ସକୂ୍ଯ୍ବଷ୍ୟାଦୟ
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କ୍ରଳରାଇ

ଉଡାଣ

ସ୍ାଧୀେତା ପରୂ୍ବରୁ ଭାରତର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ ପ୍ରମ�ୁ 
ରଷ୍ୟରସାୟ କ୍କନ୍ଦ୍ର ରଲିା । କ୍ତକ୍ର ସମୟକ୍କ୍ମ 
ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର �ଣଚିଜ ଓ ପ୍ରାକୃତଚିକ ସଂପଦ 

ସକ୍୍ୱେ ଗରୁୁତ୍ୱ ହରାଇରଲିା । ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳର କଲକାତା, 
ପାରାଦ୍ୀପ, ହଳଦଚିଆ ଓ ରଚିଶା�ାପାଟଣା ଭଳଚି ପ୍ରମ�ୁ ରନ୍ଦର 
ରହଚିଛଚି । ଆହୁରଚି ମଧ୍ୟ ଓରଚିଶା, ପଶ୍ଚିମରଂଗ ଓ ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ 
ଭଳଚି ସମଳ୍ ସମଦୃ୍ ରାଜଷ୍ୟ ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳକ୍ର ଅରସ୍ଚିତ । ରଚିଭଚିନ୍ନ 
ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତଚିକ ସମଳ୍ ସକ୍୍ୱେ ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳ ଅରକ୍ହଳଚିତ 
କ୍ହାଇ ରହଚିଛଚି ।

 କ୍ଦଶର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଂଲାକ୍ଦଶ, ଭୁଟାେ, ମଷ୍ୟାମଁାର, 
କ୍େପାଳ ଓ ଚୀେ ସୀମାନ୍କୁ ଛୁଇଛଁଚି । ଫଳକ୍ର ଏହା ଦକ୍ଚିଣ 
ପରୂ୍ବ ଏସଚିଆକୁ ଭାରତ ପ୍ରକ୍ରଶପର କହଚିକ୍ଲ ଅତୁଷ୍ୟକ୍ଚି 
କ୍ହରୋହଚି।ଁ ଅଟଳରଚିହାରୀ ରାଜକ୍ପୟୀ ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ 
ରରିାକ୍ରକ୍ଳ ଲୁକ୍  ଇଷ୍ଟ ପଲଚିସଚି ଆରମ୍ଭ କରଚିରକି୍ଲ । 
ଏହାପକ୍ର ୨୦୧୪ଠାରୁ ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳର ଚଚିତ୍ପଟ ରଦଳାଇରା 
ପାଇ ଁ ସରକାର େଚିରନ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରଚିଆସଛୁନ୍ଚି । 
ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ ଲୁକ୍  ଇଷ୍ଟ ପଲଚିସଚିକୁ ରଦଳାଇ 
ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ େୀତଚି ମାଧ୍ୟମକ୍ର ଏ ଅଞ୍ଚଳକ୍ର ରାଜପର, 
କ୍ରଳପର, ଆକାଶପର, ଇଣ୍ରକ୍େଟ ସଂକ୍ଯାଗ ଆଦଚିର 
ରଚିକାଶ ପାଇ ଁ ହୀରା କ୍ଯାଜୋ କାଯ୍ବଷ୍ୟକାରୀ କରଚିଛନ୍ଚି। 
ଏହାଛରା କଳା, ସଂସ୍କତୃଚି, କ୍ୀରା, ଉକ୍ଦଷ୍ୟାଗ ଆଦଚିର ରଚିକାଶ 
ପାଇ ଁରଚିଭଚିନ୍ନ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ ହାତକୁ େଚିଆଯାଇଛଚି । ଏହାଛରା 
ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳପରର ଉନ୍ନତଚି ପାଇ ଁଅଗ୍ାଧକିାରଭଚିର୍ଚିକ୍ର 
କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରାଯାଉଛଚିା ଏହାଦ୍ାରା ରାଂଲାକ୍ଦଶ, କ୍େପାଳ, 
ଭୁଟାେ ଓ ମଷ୍ୟାମଁାର ସହ େଦୀପରକ୍ର ସଂକ୍ଯାଗ ସ୍ାପେ 
କ୍ହାଇପାରଚିର । ଆହୁରଚି ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳକ୍ର ସ୍ାୟୀ ଶାନ୍ଚି 
ପ୍ରତଚିଷା୍ ପାଇ ଁ କ୍ରାକ୍ରା, ୋଗା ଏରଂ ର୍ରୁରଚିଆଙ୍ଗ କ୍ଗାଷୀ୍ 
ସହ ସରକାର ଚୁକ୍ଚି କରଚିଛନ୍ଚି ।

ଏହଚି କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ରଚିକାଶ ସମଗ୍ କ୍ଦଶକୁ ଉନ୍ନତଚି ପରକ୍ର 
ଆକ୍ଗଇ କ୍େଉଛଚି ।
ପରୂବ୍ଷାଦୟର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର

ପରୂ୍ବ ଭାରତ ଦକ୍ଚିଣ ପରୂ୍ବ ଏସଚିଆ ପାଇ ଁଭାରତର ପ୍ରକ୍ରଶ 
ଦ୍ାର । ୨୦୧୪ରୁ ସରକାର ଏ ଦଚିଗକ୍ର ପକୂ୍ର୍ବାଦୟର 
ମନ୍ତ କ୍େଇ କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ଚି । ପରୂ୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ 
ଭାରତମାତାର ଦୁଇ ଅଙ୍ଗ । ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଆଗଆୁ 
କ୍ହାଇରରିାକ୍ରକ୍ଳ ପରୂ୍ବ ଭାରତ ପଛକ୍ର ପରଚିଛଚି । ଅତଏର 
ପରୂ୍ବ ଭାରତର ରଚିକାଶ ରଚିୋ ଭାରତର ରଚିକାଶ ସମ୍ଭର 
େୁକ୍ହ ଁକ୍ରାଲଚି  ସ୍ରାଷ୍ଟଟ୍ର ମନ୍ତୀ ଅମଚିତ ଶାହା କହଚିଛନ୍ଚି । ଏହଚି 

n ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରକ୍ଦଶର କ୍ହାକ୍ଲାଙ୍ଗଚି କ୍ର ଏକ େୂଆ ରଚିମାେ ରନ୍ଦରର 
େଚିମ୍ବାଣ କାଯ୍ବଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କ୍ହାଇଛଚି । ଆସନ୍ାରର୍ବ ସଦୁ୍ା ଏହାର 
େଚିମ୍ବାଣ କାଯ୍ବଷ୍ୟ କ୍ଶର କରାଯଚିର । ଏରପିାଇ ଁ୯୫୫.୬୭ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା 
ରଷ୍ୟୟରରାଦ କରାଯାଇଛଚି ।

n ୨୦୧୮କ୍ର ସଚିକ୍ଚିମକ୍ର ପ୍ରରମ ରଚିମାେ ରନ୍ଦର କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ 
କ୍ହାଇରଲିା। ଏକ୍ର ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳକ୍ର ୧୩ଟଚି ରଚିମାେ ରନ୍ଦର 
କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରୁଛଚି । 

n ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳକ୍ର ରଚିମାେ ରନ୍ଦରର ପରଚିସର ରୃଦ୍ଚି ପାଇ ଁ୩ ହଜାର 
କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାର ଆଧେୁଚିକୀକରଣ କାଯ୍ବଷ୍ୟ ହାତକୁ େଚିଆଯାଇଛଚି ।

ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳକ୍ର ୧୫,୦୮୮ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ରଷ୍ୟୟକ୍ର 
୬ଟଚି କ୍ରଳରାଇ ପ୍ରକଳ୍ପର େଚିମ୍ବାଣ କାଯ୍ବଷ୍ୟ କ୍ଶର କ୍ହାଇଛଚି । 

୩୯.୧୨ କଚିମଚି 
କଚିମଚି ଲମ ୍ କ୍ରଲେଚିଆ-ସାର୍ରୁମ ୍ କ୍ରଳ 
ଲାଇେ େଚିମ୍ବାଣ କ୍ଶର କ୍ହାଇ ଦକ୍ଚିଣ 
ତ୍ଚିପରୁା ସହଚିତ ରାଂଲାକ୍ଦଶର ଚଟ୍ଟଗ୍ାମ 
ରନ୍ଦରକୁ ସଂକ୍ଯାଗ ସ୍ାପେ କ୍ହାଇଛଚି ।

n ବ୍ହ୍ମପତୁ୍ ଉପକ୍ର ସରାଇଘାଟ ଏରଂ କ୍ତଜପରୁର ଶଚିଳାଘାଟକ୍ର ଦୁଇଟଚି 
କ୍ସତୁ େଚିମ୍ବାଣକୁ ଅେୁକ୍ମାଦେ ମଚିଳଚିଛଚି । ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର କ୍ମାଟ ୨୩୫୨ 
କଚିମଚି ଲମ ୍ବ୍ରକ୍ଗଜ ଲାଇେର ରଚିଦୁଷ୍ୟତକରଣ କାଯ୍ବଷ୍ୟ ଆକ୍ଗଇ ଚାଲଚିଛଚି 

n କଟୁଆ-ଅଜଚିମଗଞ୍ ଓ ମଣଚିଗ୍ାମ-େଳହାଟଚି କ୍ସକ୍ସେର ୧୪୦ କଚିମଚି ଲମା୍ 
କ୍ରଳ ରଚିଦୁଷ୍ୟତ୍ କରଣ କାଯ୍ବଷ୍ୟ କ୍ଶର କ୍ହାଇଛଚି । ଏରପିାଇ ଁ୨୧୯ କ୍କାଟଚି 
ଟଙ୍କା ରଷ୍ୟୟ କରାଯାଇଛଚି । 

n ୨୦୧୪ରୁ ୧୯ ମଧ୍ୟକ୍ର ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳକ୍ର ୨୩୧ କଚିମଚି ଲମର୍ େୂଆ 
କ୍ରଳଲାଇେ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ କ୍ହାଇଛଚି । ଏରକି୍ର ୪୧ଟଚି େୂଆ କ୍ଷ୍ଟସେ 
େଚିମ୍ବାଣ କରାଯାଇଛଚି । ଏହାଛରା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରକ୍ଦଶ ଓ କ୍ମଘାଳୟ 
ପ୍ରରମରର ପାଇ ଁକ୍ଦଶର କ୍ରଳ ମାେଚଚିତ୍କ୍ର ସ୍ାେ ପାଇଛନ୍ଚି ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣ୍ରୀ ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର ରଚିକାଶ
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ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳକ୍ର ସରକ େଚିମ୍ବାଣ

ଚଳଚିତ ରକ୍ଜଟକ୍ର ୩୪ ହଜାର କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି 
ଆସାମକ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପର େଚିମ୍ବାଣ ପାଇ ଁରଷ୍ୟୟ ରରାଦ 
କ୍ହାଇଛଚି । 

ଆସାମ

3,178km 22,882km 987km

ତରଷ୍ୟ ୨୦୧୪ କ୍ମ ମାସରୁ ୨୦୧୯ ଯାଏ ଁ

ରର୍ବର କ୍ରାର 
ଅଗ୍ବାୋଇକ୍ଜସେ 

ଦ୍ାରା

ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ୯୬ଟଚି 
କ୍ରାର-ବ୍ଚିଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଂଜରୁ ।

୨୦୧୪ରୁ ଆରମ୍ଭ କ୍ହାଇରରିା ଏହଚି 
ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ୬ଟଚି କ୍ଶର ।

ଅରଶଚିଷ୍ଟ ୯୦ଟଚି େଚିମ୍ବାଣାଧୀେ । 

ଓରଚିଶାକ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପରର 
କ୍ଦୈଘ୍ବଷ୍ୟ ୨୦୧୪କ୍ର ୪୬୩୨ କଚିମଚି 
ରରିାକ୍ରକ୍ଳ ୨୦୧୮କ୍ର ୯୪୨୬ 

କଚିମଚିକୁ ରଢଚିଛଚି ।

ସରକାର ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ସରକ 
ରଚିକାଶ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ ଆରମ୍ଭ 

କରଚିଛନ୍ଚି । ଏରକି୍ର ଆନ୍ଃରାଜଷ୍ୟ 
ସରକର ରଚିକାଶ ଓ ରକ୍ଣାକ୍ରକ୍ଣ 

କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରାଯାଉଛଚି ।

ଦୃତ ଗତଡିରର 
ଭଡିତ୍ତଡିଭୂମଡି ନଡିମ୍ଷାଣ 

ବ୍ହ୍ମପତୁ୍ ଉପକ୍ର ସର୍ବରୃହତ୍  କ୍ରାର ଓ କ୍ରଳବ୍ଚିଜ େଚିମଥିତ କ୍ହାଇଛଚି । ଏହା ଫଳକ୍ର ଅରୁଣାଚଳ 
ପ୍ରକ୍ଦଶର ପାସଚିଘାଟ ଓ ଆସାମର ଦଚିର୍ରୁଗର ମଧ୍ୟକ୍ର ସଂକ୍ଯାଗ ସ୍ାପେ କ୍ହାଇପାରଚିଛଚି । 
କ୍ମଘାଳୟ, ତ୍ଚିପରୁା ମଧ୍ୟ କ୍ଦଶର କ୍ରଳ ମାେଚଚିତ୍କ୍ର ସ୍ାେ ପାଇଛଚି । ହଜାର ହଜାର କଚିମଚି 
ରାଜପର େଚିମ୍ବାଣ ସହଚିତ ୯୨ଟଚି ଆକାଶପର ଉରାଣ କ୍ଯାଜୋକ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ କ୍ହାଇଛଚି । 
ଏହାଛରା ୧୯ଟଚି େୂଆ ଜାତୀୟ ଜଳମାଗ୍ବ ଏରଂ ୧୩ଟଚି ରଚିମାେ ରନ୍ଦର ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳକ୍ର ୨୦୧୪ 
ପରଠାରୁ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ କ୍ହାଇପାରଚିଛଚି । ଏସରୁ ସଫଳତା ରଚିକାଶର କାହାଣୀ କହୁଛଚି । ଭୁକ୍ପେ 
ହଜାରଚିକା କ୍ସତୁ ଓ ସରାଇଘାଟ କ୍ସତୁ ଆସାମର ଆଧେୁଚିକ ପରଚିଚୟ ପାଲଟଚିଛଚି । �ର୍ୁ ଶୀଘ୍ର 
ଧରୁରୀ ଓ ମାଜଲୁଚି  କ୍ସତୁ େଚିମ୍ବାଣ କାଯ୍ବଷ୍ୟ କ୍ଶର କ୍ହର ।

୩୫ଟଚି ଜାତୀୟ ରାଜପର ପ୍ରକଳ୍ପ େଚିମ୍ବାଣକୁ ମଂଜରୁଚି 
ମଚିଳଚିଛଚି । ଏହାର କ୍ମାଟ ଲମ ୍୫୩୬ କଚିମଚି । ଏରପିାଇ ଁ
୭୭୦୭.୧୭ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ରଷ୍ୟୟ ରରାଦ କରାଯାଇଛଚି। 
କ୍ସରମିଧ୍ୟରୁ ୩ଟଚି ପ୍ରକଳ୍ପ (୬୬ କଚିମଚି) ଅରୁଣାଚଳ 
ପ୍ରକ୍ଦଶକ୍ର କ୍ଶର କ୍ହାଇଛଚି ।

ଭୂକ୍ପେ ହଜାରଚିକା  କ୍ସତୁ ଏରଂ 
ସରାଇଘାଟ  କ୍ସତୁ ଆଧେୁଚିକ ଆସାମର 
ପରଚିଚୟ ପାଲଟଚିଛଚି । �ରୁଶୀଘ୍ର କ୍ଧାରରଚି 
ଏରଂ ମାଜଲୁଚିକ୍ର କ୍ସତୁ େଚିମ୍ବାଣ କରାଯଚିର ।

ପଶ୍ଚିମରଂଗର ହଳଦଚିଆକ୍ର ଗମୋଗମେର ସରୁଚିଧା 
ପାଇ ଁ୧୯୦ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ରଷ୍ୟୟକ୍ର ଏକ େୂଆ 
ଫଲ ାଇଓଭର େଚିମଥିତ କ୍ହର 

କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକ 
ପରଚିରହେ 

ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ

ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ଗ୍ାମ 
ସରକ କ୍ଯାଜୋକ୍ର

ଜଳପର
l	କଲକାତା ଓ ହଳଦଚିଆ ରନ୍ଦରରୁ 

ଜଳପରକ୍ର ଗଆୁହାଟଚି ଓ 
ଧରୁରଚିକୁ ମାଲ ପରଚିରହେ 
ପାଇ ଁରାଂଲାକ୍ଦଶ କ୍ଦଇ 
ଜାତୀୟ ଜଳପର- ୨ର ରଚିକାଶ 
କରାଯାଉଛଚି । ବ୍ହ୍ମପତୁ୍ େଦୀ 
ଏହାର ମ�ୁଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କ୍ହର । 

l	ମହାରାହୁ ବ୍ହ୍ମପତୁ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଆସାମକ୍ର ଆରମ୍ଭ କ୍ହାଇଛଚି । 
ଏହଚି କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମକ୍ର େଚିଆମାଟଚି-
ମାଜଲୁଚି  ଦ୍ୀପ ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ରା-
ପଷ୍ୟାକ୍ସ କ୍ଭସଲ କ୍ସରା ଆରମ୍ଭ 
କ୍ହର । ଏହାଛରା ଉର୍ର ଓ 
ଦକ୍ଚିଣ କ୍ଗୌହାଟଚି ତରା ଧରୁୁରଚି ଓ 
ହାଟସଚିଙ୍ଗମାରଚି ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ରା-
ପଷ୍ୟାକ୍ସକ୍ସରା ଆରମ୍ଭ କ୍ହକ୍ଲ 
ଦୂରତ୍ୱ ହ୍ାସ ପାଇର ।

l	କ୍ସାୋମରୁା-ଦାଉଦକାଣ୍ଡଚି 
ଅନ୍କ୍ଦ୍ବଶୀୟ ଜଳପର ଦ୍ାରା 
ରାଂଲାକ୍ଦଶ କ୍ଦଇ ତ୍ଚିପରୁା 
ସହ ପ୍ରତଷ୍ୟକ୍ ସଂପକ୍ବ ସ୍ାପେ 
କ୍ହାଇପାରଚିର । ଏହଚି କାଯ୍ବଷ୍ୟ 
କ୍ଜାରକ୍ସାର ଚାଲଚିଛଚି ।

l	ଓରଚିଶାକ୍ର ୨୦ ହଜାର 
କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାର ୩୪ଟଚି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ସାଗରମାଳା କ୍ଯାଜୋକ୍ର ଚଚିହ୍ନଟ 
କ୍ହାଇଛଚି ।

ରାଜଧାେୀ େଗରୀକୁ କ୍ରଳ ସଂକ୍ଯାଗ 
ଆସାମ, ତ୍ଚିପରୁା ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରକ୍ଦଶର ରାଜଧାେୀକୁ 
ବ୍ରକ୍ଗଜ କ୍ରଳ ସଂକ୍ଯାଗ କ୍ଯାଗାଇ ଦଚିଆଯଚିର । ଅରଶଚିଷ୍ଟ 
ରାଜଷ୍ୟଗରୁଚିକର ରାଜଧାେୀକୁ କ୍ରଳ ସଂକ୍ଯାଗ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ 
�ର୍ୁ ଶୀଘ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କ୍ହର ।

ଆକ୍ସାମମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ
ଆସନ୍ା ୧୫ ରର୍ବ ମଧ୍ୟକ୍ର ଆସାମକ୍ର ଭାରତମାଳା 
ଢାଞ୍ଚାକ୍ର ଆକ୍ସାମମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ବଷ୍ୟକାରୀ 
କ୍ହର । ସରକ ଭଚିର୍ଚିଭୂମଚି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପ୍ରମ�ୁ 
ରାସ୍ତାଗରୁଚିକ ସହ ଗ୍ାମଷ୍ୟ ରାସ୍ତାଗରୁଚିକୁଏରକି୍ର 
ସଂକ୍ଯାଗ କରାଯଚିର ।
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ଉକ୍ଦଷ୍ୟାଗକୁ
କ୍ରଗ ପ୍ରଦାେ

ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ସମଳ୍କ୍ର ସମଦୃ୍ । ଏଠାକ୍ର ସେୁା, ଅଭ୍, 
କ୍ରାକ୍ଲାମାଇଟ, ରକ୍ସାଇଟ, ଗ୍ାଫାଇଟ, ସଚିଲଚିମଚିୋଇଟ ଏରଂ 
ଲୁହାପରର ଆଦଚି ରହଚିଛଚି । ଏହାଛରା ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳକ୍ର ମଧ୍ୟ 
ଚାରରାସର ଭଲ ସରୁଚିଧା ଅଛଚି । ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳର ରଚିକାଶ ଉପକ୍ର 
ଭାରତର ସମଗ୍ ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତଚି େଚିଭ୍ବର କକ୍ର ।

`ଏମ ୍ଏସ ୍ଏମ ୍ଇ ପାଇ ଁ୪୨.୦୨ ରକାରଡି ରଙ୍କା

େୂଆ େଚିଯକୁ୍ଚି ସକୁ୍ଯାଗ 348 କଡିମଡି ଲ୍ବେ ଗୟୁାସ ୍ ପାଇପ ଲାଇନ 

ପଶ୍ଡିମବଙ୍ଗର 
ଲାଭ

`୯୨୬୫ ରକାରଡି 

ମଡିସନ ପରୂବ୍ଷାଦୟ

ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜଷ୍ୟଗରୁଚିକ ପାଇ ଁଏମ ୍ଏସ ୍ଏମ ୍ଇର ରଚିକାଶ େଚିମକ୍ନ୍ ୪୨.୦୨ କ୍କାଟଚି 
ଟଙ୍କାର ଅର୍ବ ରାଶଚି ଜେ୍ୁ  ୨୦୧୯ରୁ କ୍ମ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ଯାଗାଇ ଦଚିଆଯାଇଛଚି ।

ଦୁଗ୍ବାପରୁ ଓ ସଚିନ୍ଧଚି ସାର କାର�ାୋ ପାଇ ଁଗଷ୍ୟାସ ୍ 
କ୍ଯାଗାଣ ଦ୍ାରା ଏହଚି ଦୁଇ ଉକ୍ଦଷ୍ୟାଗର ରଚିକାଶ ଘଟଚିର। 
ଫଳକ୍ର ଏଠାକ୍ର େୂଅ କମ୍ବେଚିଯକୁ୍ଚି  ସଷୃ୍ଟଚି  କ୍ହର । 
ଆହୁରଚି  ମଧ୍ୟ ଚାରୀଙ୍କ ଏହଚି ଦୁଇ କାର�ାୋରୁ ଶସ୍ତାକ୍ର 
ସାର ମଚିଳଚିପାରଚିର ।

କ୍ଦାରଚିହଚି ଓ ଦୁଗ୍ବାପରୁ ମଧ୍ୟକ୍ର ପ୍ରାକୃତଚିକ ଗଷ୍ୟାସ ୍ 
ପରଚିରହେ ପାଇ ଁେଚିମଥିତ କ୍ହାଇରରିା 348 କଚିମଚି ପାଇପ 

ଲାଇେ ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ଉର୍୍ବା ଗଙ୍ଗା ପାଇପ ଲାଇେର 
ଅଂଶରଚିକ୍ଶର ।

କ୍ଦାରଚିହଚି-ଦୁଗ୍ବାପରୁ ଗଷ୍ୟାସ ୍ 
ପାଇପ ଲାଇେ ଦ୍ାରା 

ପଶ୍ଚିମରଂଗର ୧୦ଟଚି ଜଚିଲା 
ସଚିଧାସଳ� ଉପକୃତ 
କ୍ହକ୍ର । ଏହାଛରା 

ରଚିହାର ଓ ଝାର�ଣ୍ଡର 
କ୍ଲାକ୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଭ 

ପାଇକ୍ର ।

ଗଷ୍ୟାସ ୍ ଗ୍ୀର କ୍ପ୍ରାକ୍ଜକ୍ଟ 
ଅେୁକ୍ମାଦଚିତ । ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରଧେୁର 
ଗଷ୍ୟାସ ଲଚିମଚିକ୍ଟରର ଅଂଶ । 
ଏରକି୍ର ୧୬୫୬ କଚିମଚି ଗଷ୍ୟାସ ପାଇପ 
ଲାଇେ ରଚିଛାଯାଇ ୮ଟଚି ରାଜଷ୍ୟକୁ 
କ୍ଯାଗାଇ ଦଚିଆଯଚିର । ଏହାଦ୍ାରା 
ସଂପକୃ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଶଚିଳ୍ପାୟେ ପ୍ରକ୍ଚିୟା 
ତ୍ୱରାନ ୍ଚିତ କ୍ହର ।

ପକୂ୍ର୍ବାଦୟ ମଚିସେ ଅଧୀେକ୍ର 
କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳକ୍ର 
ଏକ ସମନ ୍ଚିତ ପରୂ୍୍ବାଙ୍ଗ ଷ୍ଟଚିଲ ହର୍  
େଚିମ୍ବାଣ କରୁଛନ୍ଚି। ୯୨୬୫ 
କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ 

ଆଭଚିମ�ୁଷ୍ୟ କ୍େଇ ସରକାର ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର ରଚିକାଶ ପାଇ ଁ
୩ ସତୂ୍ୀ େୀତଚିକ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ଚି । ତାହାକ୍ହଲା ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳର 
ସଂକ୍ଯାଗ, ରାଣଚିଜଷ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କତୃଚିର ରଚିକାଶ ।
ପଶ୍ଡିମବଙ୍ଗ ଉଦୟମଖ୍୍ରୀ ଶଡିଳ୍ପ ହବ୍ 

ପଶ୍ଚିମରଂଗର ସର୍ବାଙ୍ଗୀେ ରଚିକାଶ ପାଇ ଁ େଚିରନ୍ର ଉଦଷ୍ୟମ 
ଚାଲଚିଛଚି । ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳକ୍ର କ୍ମୌଳଚିକ କ୍ସରା କ୍ଯାଗାଇ କ୍ଦରା 
ପାଇ ଁକ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୋୋରଚିଧ କାଯ୍ବଷ୍ୟ ହାତକୁ କ୍େଇଛନ୍ଚି । 
ପଶ୍ଚିମରଂଗକୁ ଏକ ଶଚିଳ୍ପ ଓ େଚିମ୍ବାଣ ହର୍ କ୍ର ପରଚିଣତ କରଚିରା 
ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଯାଜୋ ରହଚିଛଚି କ୍ରାଲଚି  ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ 
କହଚିଛନ୍ଚି ।

ପ୍ରରମରର ପାଇ ଁସରକାର ଏକ ରଷ୍ୟରସ୍ା କରଚି ରକ୍ଜଟକ୍ର 
ସରୁ ମନ୍ତଣାଳୟର ରଷ୍ୟୟ ରରାଦର ୧୦ ଶତାଂଶ ଉର୍ର 
ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ େଚିମକ୍ନ୍ �ଚ୍ଚ୍ବ କରଚିରାକୁ ସେୁଚିଶ୍ଚିତ କରଚିଛନ୍ଚି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ରଦଶର 
ଏକମାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ �ଡିଏ କଡି ଉତ୍ତର 
ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳକ ୍୪୦ର୍ ଅଧକି ଥର �ାଇଛନ୍ଡି । 
ଏହାଛଡା ଏହଡି ଅଞ୍ଚଳକ ୍ପ୍ରତଡି ୧୫ ଦଡିନରର 
ଥରର ଜରଣ କୟୁାବଡିରନର ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ �ାଉଛନ୍ଡି ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣ୍ରୀ ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର ରଚିକାଶ

“ଆଜଚି ଯାହା ରଙ୍ଗଳାଭାକ୍ର ଭାରତ ତାହା ଆସନ୍ାକାଲଚି 
ଚଚିନ୍ା କକ୍ର ।” ଏହଚି ଉକ୍ଚିରୁ କ୍ପ୍ରରଣା କ୍େଇ ଆମକୁ ଆଗକୁ 
ରଢଚିରାକୁ କ୍ହର । ରାଜପର, ଜଳପର, ଆକାଶପର, ରନ୍ଦର, 
ବ୍ରରଷ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳକୁ କ୍ଯାଗାକ୍ଯାଗ ଆଦଚି ପ୍ରକ୍ତଷ୍ୟକ 
କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ପଶ୍ଚିମରଙ୍ଗର ରଚିକାଶ ଚାଲଚିଛଚି । ରାଜଷ୍ୟର ରଚିକାଶ 
ପାଇ ଁ ରାଜଷ୍ୟରାସୀଙୁ୍କ ସଶକ୍ ଓ ସମର୍ବ କରଚିରା ରଚିକ୍ଶର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ରକ୍� । ଏଠାକ୍ର ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଲଚିଭଚିଂକୁ ସରକାର 
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ଉଗ୍ବାଦକ୍ 
ଲଗାମ

୨୦୧୪ ପକ୍ର ସରକାର କ୍ଦଶର ଉଭୟ ପରୂ୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମଭାଗକ୍ର ଅଭଚିରୃଦ୍ଚି ସମତା ଆଣଚିରା ପାଇ ଁ
ଉଦଷ୍ୟମ କରଚିରକି୍ଲ । ଆହୁରଚି ମଧ୍ୟ ସରକାର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ଚି, େଚିରାପର୍ା ଓ ସଂହତଚି ରଜାୟ 

ର�ରିା ପାଇ ଁରଚିକ୍ଶର ଅଗ୍ାଧକିାର କ୍ଦଇରକି୍ଲ । ଏରକି୍ର ପରୂ୍ବ ଭାରତକ୍ର ସଂକ୍ଯାଗ ରଷ୍ୟରସ୍ା 
ଓ ଅର୍ବକ୍େୈତଚିକ ରଚିକାଶ ପ୍ରକ୍ଚିୟା ଅଗ୍ାଧକିାର ପାଇରଲିା । କ୍ତକ୍ର ଶାନ୍ଚି ରଚିୋ ରଚିକାଶ ସମ୍ଭର 

େୁକ୍ହ।ଁ କ୍ସରପିାଇ ଁସରକାର ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳକ୍ର ଶାନ୍ଚି ପ୍ରତଚିଷା୍ ପାଇ ଁଅଗ୍ାଧକିାର ପାଇରକି୍ଲ । 

୨୦୧୫କ୍ର ୋଗାଲାଣ୍ଡର ଆଇଜାକ୍  ମଇୁଭା କ୍ଗାଷୀ୍ ସହ ସରକାର ଶାନ୍ଚି 
ଚୁକ୍ଚି ସ୍ାକ୍ର କରଚିରକି୍ଲ । ପ୍ରାୟ ୮୦ ପଯ୍ବଷ୍ୟାୟ କରାରାର୍୍ବା ପକ୍ର ଏହଚି ଶାନ୍ଚି 
ଚୁକ୍ଚି ସ୍ାକ୍ରଚିତ କ୍ହାଇରଲିା । ଏହା ଉଗ୍ରାଦକୁ େଚିୟନ୍ତଣ କରଚିରାକ୍ର ଏକ 

ଉକ୍ଲ୍�େୀୟ ପଦକ୍କ୍ପ ରଲିା ।

ରବାରଡା ଚ୍କ୍ଡି
୨୦୨୦ ଜାେୁୟାରୀକ୍ର କ୍କନ୍ଦ୍ର 
ଓ ଆସାମ ସରକାର 
କ୍ରାକ୍ରା ଶାନ୍ଚି ଚୁକ୍ଚିକ୍ର 
ସ୍ାକ୍ର କରଚିରକି୍ଲ । ଏରକି୍ର 
ସନ୍ତାସରାଦୀ 
କାଯ୍ବଷ୍ୟକଳାପକ୍ର ଲଚିପ୍ ରରିା 
ରଚିଭଚିନ୍ନ କ୍ଗାଷୀ୍ ଭାଗ 
ରନଇଥରିଲ । 

କ୍ମାଟ ୨୨୫୯ ଜଣ 
କ୍ରାକ୍ରା କକ୍ଠାରପନ୍ୀ 
ଚୁକ୍ଚି ସ୍ାକ୍ର ପକ୍ର 
କରୃ୍୍ବପକ୍ଙ୍କ େଚିକଟକ୍ର 
ଆତ୍ମସମପ୍ବଣ 
କରଚିରକି୍ଲ । 

କ୍ସହଚିଭଚିଳ କରଥି 
ଆଙ୍ଗଲମ ୍ ଅକ୍ଟାେମସ ୍ 
କ୍ଟରଚିକ୍ଟାରଚିଆଲ 
କାଉେସଚିଲ ପାଇ ଁ
ସରକାର ୩୫୦ କ୍କାଟଚି 
ଟଙ୍କାର ପଷ୍ୟାକ୍କଜ 
କ୍ଘାରଣା କରଚିଛନ୍ଚି ।

କ୍ରାକ୍ରା ଲଷ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଟରଚିକ୍ଟାରଚିଆଲ 
କାଉେସଚିଲକ୍ର ରଚିକାଶ 
କାଯ୍ବଷ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ ୍ଚିତ କରଚିରା 
ପାଇ ଁସରକାର ୭୫୦ 
କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାର ପଷ୍ୟାକ୍କଜ 
କ୍ଯାଗାଇ କ୍ଦଇଛନ୍ଚି । ଏରକି୍ର 
୬୫ଟଚି ରଚିଭଚିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହଚିଛଚି । କ୍ଘାରଚିତ 
ଅର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ୭୧୧.୧୯ କ୍କାଟଚି
ଟଙ୍କା କ୍ଯାଗାଇ 
ଦଚିଆଯାଇଛଚି ।

୭୫୦ କ୍କାଟଚିର 
କ୍ରାକ୍ରା ପଷ୍ୟାକ୍କଜ

କରଥି ପାଇ ଁ
୩୫୦ କ୍କାଟଚି

କରଥି ଆଙ୍ଗଲମ ପାଇ ଁ
କ୍ଯଉ ଁପଷ୍ୟାକ୍କଜ 
କ୍ଘାରଣା କରାଯାଇଛଚି 
କ୍ସରରୁି ୨୦ଟଚି ପ୍ରକଳ୍ପର 
ମଲୂଷ୍ୟ ୧୮୭.୨୮ କ୍କାଟଚି 
ଟଙ୍କା ।

ଦଡିମାହସା ଓ ସ୍ାଧ୍ରୀନ ଆଞ୍ଚଳଡିକ ପରଡିରଦ ପାଇ ଁର�ଉ ଁ୨୦୦ 
ରକାରଡି ରଙ୍କାର ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବଡିକାଶ ରଘାରଣା କରା�ାଇଥଲିା 
ରସଥରିର ୧୦ରଡି ପ୍ରକଳ୍ପ ରହଡିଛଡି । ଇତଡିମଧ୍ୟରର ଏହଡି ପରଡିରଦକ୍ 
୭୩.୮୦ ରକାରଡି ରଙ୍କା ର�ାଗାଇ ଦଡିଆ�ାଇଛଡି ।

କ୍ସରମିଧ୍ୟରୁ ୯୫.୭୧ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା କ୍ଯାଗାଇ ଦଚିଆଯାଇଛଚି । ମଣଚିପରୁର 
େଚିରାପର୍ା ସ୍ଚିତଚିକ୍ର ଯକ୍ରଷ୍ଟ ଉନ୍ନତଚି ଘଟଚିଛଚି । ୨୦୧୮ ପକ୍ର କ୍ସଠାକ୍ର 
ସନ୍ତାସରାଦୀ କାଯ୍ବଷ୍ୟକଳାପ ପରୂ୍ବରର୍ବ ତୁଳୋକ୍ର ୨୪ ଶତାଂଶ ହ୍ାସ ପାଇରଲିା । 

ଗରୁୁତ୍ୱ କ୍ଦଇ ରଚିଭଚିନ୍ନ ରଚିକାଶମଳୂକ କାଯ୍ବଷ୍ୟ ହାତକୁ 
କ୍େଇଛନ୍ଚି । ଗରଚିର କ୍ଲାକଙୁ୍କ ୩୦ ଲକ୍ ଆରାସ 
େଚିମ୍ବାଣ କରାଯାଇଛଚି । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା କ୍ଯାଜାେକ୍ର ୯୦ 
ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ମହଚିଳାଙୁ୍କ ଗଷ୍ୟାସ ସଂକ୍ଯାଗ କ୍ଯାଗାଇ 
ଦଚିଆଯାଇଛଚି । ଜେଧେ କ୍ଯାଜୋକ୍ର

୪କ୍କାଟଚିରୁ ଅଧକି ହଚିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ ରଷ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ 
କ୍�ାଲଚିରାର ସରୁଚିଧା ଦଚିଆଯାଇଛଚି । ଜଳଜୀରେ ମଚିସେ 
ମାଧ୍ୟମକ୍ର ୪ଲକ୍ ପରଚିରାରଙୁ୍କ ପାେୀୟଜଳ କ୍ଯାଗାଣ 
ସମ୍ଭର କ୍ହାଇଛଚି। ପଶ୍ଚିମରଂଗର ରଚିକାଶ ପାଇ ଁେଚିରନ୍ର 
କାଯ୍ବଷ୍ୟ ଚାଲଚିଛଚି । ଆନ୍ଜ୍ବାତଚିକ ସଂକ୍ଯାଗ ରୃଦ୍ଚି ପାଇ ଁ
କ୍େପାଳ ଓ ରାଂଲାକ୍ଦଶ ସହଚିତ ସରକ ସଂକ୍ଯାଗ 
କାଯ୍ବଷ୍ୟ ଚାଲଚିଛଚି । ଏହାଛରା କଲକାତା ଇଷ୍ଟ କ୍େଷ୍ଟ 
କ୍ମକ୍୍ା କରଚିରର ପାଇ ଁ୮୫୦୦ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ମଂଜୁର 
କରାଯାଇଛଚି । ରାଜଷ୍ୟକ୍ର ରନ୍ଦ କ୍ହାଇପରଚିରରିା ଶଚିଳ୍ପ 
ସଂସ୍ାଗରୁଚିକ କ୍�ାଲଚିରାକୁ ଉଦଷ୍ୟମ କରାଯାଉଛଚି । 
ଏହାଛରା କ୍ରଳ, ସରକ, ରଚିମାେ ରନ୍ଦର, ରନ୍ଦର ଓ 
ଜଳପର ଆଦଚିର ରଚିକାଶ କାଯ୍ବଷ୍ୟ କ୍ଜାରକ୍ସାରକ୍ର 
ଚାଲଚିଛଚି । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ଉର୍୍ବାଗଙ୍ଗା କ୍ଯାଜୋକ୍ର 
୩୫୦ କଚିମଚି କ୍ଦାରଚିହଚି-ଦୁଗ୍ବାପରୁ ପାଇପ ଲାଇେ ଗତ 
କ୍ଫରୃୟାରୀକ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ କ୍ହାଇ ପଶ୍ଚିମରଂଗକ୍ର 
ଉର୍୍ବା ସଂକଟ ଦୂର କ୍ହାଇଛଚି ।

ପଶ୍ଚିମରଂଗର ୧୦ଟଚି ଜଚିଲା ସହଚିତ ରଚିହାର ଓ 
ଝାର�ଣ୍ଡର କ୍ଲାକ୍କ ଏହଚି ଗଷ୍ୟାସ ୍ ପାଇପ ଲାଇେ ଦ୍ାରା 
ଉପକୃତ କ୍ହାଇପାରଚିକ୍ର ।ଏହଚି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ାରା ପ୍ରାୟ ୧୧ 
ଲକ୍ ଶ୍ରମ ଦଚିରସ ସଷୃ୍ଟଚି  କ୍ହାଇପାରଚିର, ଯାହାର ଲାଭ 
ସ୍ାେୀୟ କ୍ଲାକଙୁ୍କ ମଚିଳଚିର । ଏହଚି ଗଷ୍ୟାସ ୍ ପାଇପ ଲାଇେ 
ଉକ୍ଦଷ୍ୟାଗକୁ ସହାୟତା କ୍ଦରା ସହ କ୍ଲାକଙ୍କ ଘରକୁ 
ରନ୍େ ଗଷ୍ୟାସ କ୍ଯାଗାଇରାକ୍ର ସହାୟକ କ୍ହର । 
କ୍ଲାକ୍କ କମ ୍ ଦାମକ୍ର ଗଷ୍ୟାସ ୍ ପାଇରା ସହ ପ୍ରଦୂରଣରୁ 
ରକ୍ା ପାଇକ୍ର। ଆହୁରଚି ମଧ୍ୟ ଏହଚି ପାଇପ ଲାଇେ 
ଦୁଗ୍ବାପରୁ ଓ ସଚିନ୍ଧଚି ସାର କାର�ାୋକୁ େଚିରନ୍ର ସଚିଏେ୍ ଜଚି 

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ଏବଂ ବଡିଭାଗ ପାଇ ଁଏହା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 
କରା�ାଇଛଡି ର� ରସମାରନ ନଡିଜର ବାରମିକ 
ବରଜରର ଅତଡିକମରର 10 ପ୍ରତଡିଶତ 
ଉତ୍ତର-ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁଆବଣ୍ଟନ କରଡିରବ।



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 20

ଇଜ୍  ଅେ୍  ଲଡିଭଡିଂ ଉପରର 
ସରକାରଙ୍କ ଗର୍୍ତ୍ୱ 

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ର�ାଜନାରର ଉପକତୃ ରହାଇଥବିା ରମାର ୮ ରକାରଡି ହଡିତାଧକିାର୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟର୍ ଅଦ୍ଧ୍ଷାଧକି ଉତ୍ତର 
ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳ ରାଜୟୁର । ରମାର ୨୯ ରକାରଡି ଗୟୁାସ ୍ ସଂର�ାଗ ମଧ୍ୟର୍ ଏହଡି ଅଞ୍ଚଳରର ୧୧.୫ ରକାରଡି ରଲାକ 
ଏହାର ସବ୍ଡିଧା ପାଇଛନ୍ଡି । ରସହଡିଭଳଡି ରଦଶରର ର�ଉ ଁ୨ ରକାରଡି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଗ୍ାମ୍ରୀଣ ଆବାସ ନଡିମମିତ 
ରହାଇଛଡି ରସଥର୍ି ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳରର ୧.୧୨ ରକାରଡି ଘର ଅନ୍ଭ୍୍ଷକ୍ । ଏହାଛଡା ସ୍ଚ୍ଛ ଭାରତ 
ମଡିସନରର ନଡିମମିତ ୧୦ ରକାରଡି ରଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟର୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳରର ୪.୫ ରକାରଡି ନଡିମମିତ ରହାଇଛଡି । 
ଏହାଛଡା ଏହଡି ଅଞ୍ଚଳର ୧ ରକାରଡିର୍ ଅଧକି ବଡିଜଳ୍ଡି ସଂର�ାଗ ର�ାଗାଇ ଦଡିଆ�ାଇଛଡି ।

l	ହଳଦଚିଆର େର ଉଦ୍ ଘାଟଚିତ ଏଲ୍ ପଚିଜଚି ଆମଦାେୀ ଟମଥିୋଲ 
ଦ୍ାରା ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳର ଚାହଚିଦା ପରୂଣ କ୍ହାଇପାରଚିର । 
ପଶ୍ଚିମରଂଗ, ଓରଚିଶା, ରଚିହାର, ଝାର�ଣ୍ଡ, ଛତଚିଶଗର, ଉର୍ର 
ପ୍ରକ୍ଦଶ ଓ ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର ୨ କ୍କାଟଚିରୁ ଅଧକି କ୍ଲାକ 
ଏଠାରୁ ଗଷ୍ୟାସ ପାଇପାରଚିକ୍ର ।

l	ଉଜାଲା କ୍ଯାଜୋକ୍ର ପଶ୍ଚିମରଂଗକ୍ର ୯୨.୨୯ ଲକ୍ ଏଲଇରଚି, 
କ୍ମଘାଳୟକ୍ର ୪.୩୩ ଲକ୍, ଆସାମକ୍ର ୭୧.୭୬ ଲକ୍, 
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରକ୍ଦଶକ୍ର ୪.୯୯ ଲକ୍, ୋଗାଲାଣ୍ଡକ୍ର ୧୦.୯୯ 
ଲକ୍, ମଣଚିପରୁକ୍ର ୨.୯୯ ଲକ୍, ତ୍ଚିପରୁାକ୍ର ୧୦.୫୫ ଲକ୍, 
ମଚିକ୍ଜାରାମକ୍ର ୬.୧୫ଲକ୍ ରଲ୍ ର କ୍ଯାଗାଇ ଦଚିଆଯାଇଛଚି । 
ଏହାଛରା ଓରଚିଶାକ୍ର ଶତପ୍ରତଚିଶତ ରଚିଦୁଷ୍ୟତ୍ କରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ 
କ୍ହାଇପାରଚିଛଚି ।

l	ଜଳଜୀରେ ମଚିସେକ୍ର ପ୍ରକ୍ତଷ୍ୟକ ଘରକୁ ପାଣଚିଟଷ୍ୟାପ ସଂକ୍ଯାଗ 
କ୍ଯାଗାଇ ଦଚିଆଯାଉଛଚି । ସଚିକ୍ଚିମକ୍ର ଏହଚି କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ର ୭୩ 
ଶତାଂଶରୁ ଅଧକି ସଫଳତା ମଚିଳଚିଛଚି ।

l	କ୍ମାଟ ୪୧.୪୮ କ୍କାଟଚି ଜେଧେ ଆକାଉଣ୍ଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
୧୬.୨୨ କ୍କାଟଚି ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳର 

କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର ରଚିକାଶ ପାଇ ଁ
ସଂପକୃ୍ କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତଣାଳୟ ୨୦୧୪-୧୫ରୁ 
୨୦୨୦-୨୧ ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ଯାଗାଇ କ୍ଦଇଛଚି ।

`13,199.36

ଏଲ୍ ପଡିଜଡି ଗୟୁାସ ୍ 
ସଂର�ାଗ 
ପଶ୍ଡିମବଂଗରର 
ଦଡିଆ�ାଇଛଡି । 
୨୦୧୪ରର ଏହା 
ଥଲିା ମାତ୍ ୪୧ 
ଶତାଂଶ ।

ପଶ୍ଡିମବଙ୍ଗରର ଉଜ୍ଜ୍ବଳା 
ର�ାଜନା ଅନ୍ଗ୍ଷତ 90 ଲକ୍ 
ମହଡିଳାଙ୍୍କ ଗୟୁାସ ସଂର�ାଗ 
ଦଡିଆ�ାଇଛଡି। ରସଥରିର 
ତେସଡିଲଭ୍କ୍ ଜାତଡି ଓ 
ଜନଜାତଡି ମହଡିଳାଙ୍କ      
ସଂଖୟୁା 36 ଲକ୍।
ଧେ ପରୁସ୍କାର କ୍ମଳା କ୍ଯାଜୋକ୍ର କ୍କାଟଚି କ୍କାଟଚି
ଟଙ୍କା ୭.୫ ଲକ୍ ଚା ରଗଚିଚା ଶ୍ରମଚିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍କୁ
କ୍ଯାଗାଇ ଦଚିଆଯାଇଛଚି ।

ଶଡିକ୍ା ଓ କ୍ର୍ରୀଡା

କ୍ଯାଗାଇ କ୍ଦର । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା କ୍ଯାଜୋ ପରୂ୍ବ ଭାରତକ୍ର 
ଆରମ୍ଭ କ୍ହରା ପକ୍ର ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳକ୍ର ଏଲପଚିଜଚି ଚାହଚିଦା 
ରଢଚିଛଚି । ହଳଦଚିଆକ୍ର କ୍ଯଉ ଁ ଏଲ୍ ପଚିଜଚି ଆମଦାେୀ 
ଟମଥିୋଲ ତଚିଆରଚି କ୍ହାଇଛଚି ତାହା ଏହଚି ଆରଶଷ୍ୟକତାକୁ 
ପରୂଣ କରଚିର ଏରଂ ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳକ୍ର ରଚିକାଶକ୍ର 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଭୂମଚିକା େଚିର୍ବାହ କରଚିର । ପଶ୍ଚିମରଂଗ, 
ଓରଚିଶା, ରଚିହାର, ଝାର�ଣ୍ଡ, ଛତଚିଶଗର, ଉର୍ର ପ୍ରକ୍ଦଶ 
ଓ ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର କ୍କାଟଚି କ୍କାଟଚି ପରଚିରାର 
ଏହାଦ୍ାରା ଉପକୃତ କ୍ହକ୍ର । ଚଳଚିତରର୍ବ ରକ୍ଜଟକ୍ର 
ପଶ୍ଚିମରଂଗକ୍ର ଅର୍ବକ୍େୈତଚିକ କରଚିରରର ରଚିକାଶ ପାଇ ଁ
୨୫ ହଜାର କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାର ରଷ୍ୟୟ ରରାଦ କରାଯାଇଛଚି ।

ନ୍ରୀତଡିଗତ ପରଡିବତ୍ତ୍ଷନ ପବୂ୍ଷ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପାଇ ଁ
ଇନ୍ନ ର�ାଗାଉଛଡି

ପରୂ୍ବ ଭାରତକ୍ର ପରଚିରର୍୍ବେ ଆଣଚିରା ଲାଗଚି ଚାରଚିଟଚି 
ମଳୂ ସ୍ତମ୍ଭ େଚିଦ୍୍ବାରଣ କରାଯାଇଛଚି- କ୍କ୍ତ୍ୀୟ ରଚିକାଶକୁ 
ସକ୍ର୍ବାଚ୍ଚ ପ୍ରାରମଚିକତା; ଭଚିର୍ଚିଭୂମଚି ଓ କ୍ଯାଗାକ୍ଯାଗ 
ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ୁଚିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ତର୍ାନ ୍ଚିତ କରଚିରା; 

ପଶ୍ଡିମବଙ୍ଗ ସବ୍ରବରଳ ସମୟ ଠାର୍ ଆଗରର ଥାଏ। 
�ଦଡି ବଡିଗତ ଦଶନ୍ଡିରର ଏହା ନଡିଜର ବଡିକାଶ �ାତ୍ାକ୍ 
ଗତଡିଶ୍ରୀଳ କରଡି ଆଗକ ୍ବେଡିଥାନ୍ା ତା’ରହରଲ କଳ୍ପନା 

କରନ୍ତୁ ଆଜଡି ରବଙ୍ଗଲ ରକଉ ଁସ୍ାନରର ଥାଆନ୍ା।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣ୍ରୀ ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର ରଚିକାଶ

କ୍ଲାକମାେଙ୍କର ଜୀରଚିକାକୁ କ୍ପ୍ରାତ୍ାହେ କ୍ଦଉରରିା 
ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ୁଚିକୁ ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଚିରା; ଏରଂ କ୍କ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ଚିକ 
ରଚିକାଶ ପାଇ ଁେୂତେ ପଦକ୍କ୍ପ ଗ୍ହଣ କରଚିରା।

ପ୍ରତଚି ୧୫ ଦଚିେକ୍ର ରକ୍ର ଜକ୍ଣ କଷ୍ୟାରଚିକ୍େଟ ମନ୍ତୀ 
ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜଷ୍ୟ ଗସ୍ତକ୍ର ଯାଇ କ୍ସଠାକ୍ର ରଚିକାଶ 
କାଯ୍ବଷ୍ୟ ସମୀକ୍ା କରୁଛନ୍ଚି । ରଚିକାଶ ପ୍ରକ୍ଚିୟା କ୍ଯପରଚି 
ରଷ୍ୟାହତ େ ହୁଏ, ତାହା କ୍ଦ�ରିା ପାଇ ଁ ଯୁ୍  ୍ ସଚଚିର 
ସ୍ତରର କ୍ୋରାଲ ଅଧକିାରୀମାେଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କ୍ସ ଅଞ୍ଚଳକୁ 
ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛଚି । ଏସରୁ ଅଧକିାରୀ ଓ ମନ୍ତୀ ଆକାଂକ୍ୀ 
ଜଚିଲା ସକ୍ମତ ଅେଷ୍ୟାେଷ୍ୟ ଅଗ୍ାଧକିାର କ୍କ୍ତ୍ଗରୁଚିକୁ 
େଚିୟମଚିତ  ତଦାର� କରୁଛନ୍ଚି । ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ରଚିକାଶ 



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 21

କ୍ଗୌହାଟଚିକ୍ର େୂଆ 
କ୍ମରଚିକାଲ କକ୍ଲଜର 
ଶଚିଳାେଷ୍ୟାସ । ୨୦୨୬ 

ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ କ୍ସଠାକ୍ର ମାତ୍ 
୬ଟଚି କ୍ମରଚିକାଲ କକ୍ଲଜ 
ରଲିା । ୫ ରର୍ବ ମଧ୍ୟକ୍ର 
ଆଉ ୫ଟଚି କ୍ମରଚିକାଲ 

କକ୍ଲଜ େଚିମଥିତ 
କ୍ହାଇପାରଚିଛଚି ।

ଡଡିରସ୍ବେର

ଗଆୁହାଟଚି ଏମ ୍ସର େଚିମ୍ବାଣ କାଯ୍ବଷ୍ୟ 
ପରୁାଦମ ୍କ୍ର ଚାଲଚିଛଚି । ପ୍ରରମ 
ରଷ୍ୟାଚର ପଚିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା 

ଆରମ୍ଭ କ୍ହଲାଣଚି। ଚଙ୍ଗସାରଚିକ୍ର 
େୂଆ ଏମ ୍ସ େଚିମଥିତ କ୍ହଉଛଚି । 

ଦୁଇଟଚି େୂଆ ଇଂଜଚିେଚିୟରଚିଂ 
କକ୍ଲଜ ଓ ୧୬ େୂଆ 

ପଲଚିକ୍ଟକ୍ େଚିକ ଆରମ୍ଭ କ୍ହାଇଛଚି ।

 
ଗଆୁହାଟଚିର 

େୂଆ ଏସ ୍ଏଆଇ 
ତାଲଚିମ କ୍କନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ାେୀୟ 

ପ୍ରମ�ୁ କ୍ୀରାରଚିତ୍ ଙ୍କ 
ୋମକ୍ର ୋମଚିତ 

କରାଯଚିର ।

ଆସାମ ପକ୍ରୁ ରଚିଶ୍ୱରଚିଦଷ୍ୟା କ୍ମାରାଇଲ ଆପ ୍ 
ରଷ୍ୟରସ୍ା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛଚି । ସଚିକ୍ଚିମ ମଧ୍ୟ 

ଏରୁକ୍ଟକ୍  ଆପ ୍ ମାଧ୍ୟମକ୍ର ସରୁ ସ୍କଲୁକୁ 
ସଂକ୍ଯାଗ କରଚିଛଚି ।

୬ର୍ ୧୦ ରଶ୍ଣ୍ରୀ ପ�୍ଷୟୁନ୍ ରମାବାଇଲ ଆପ ୍  

କ୍ହଲ୍ ପ ଲାଇେ ‘ଭକ୍ରାସା’
ଓରଚିଶାକ୍ର କ୍ହଲ୍ ପ ଲାଇେ ‘ଭକ୍ରାସା’ କ୍ସରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛଚି । 
ରାଜଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ରଚିଶ୍ୱରଚିଦଷ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ ପାଠପଢା ଓ ଭାରଗତ 

ରଇରାେ କ୍ସରା କ୍ଯାଗାଣକ୍ର ଏହା ସାହାଯଷ୍ୟ କରଚିର ।
ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳକ୍ର ୬୦୦୦ରୁ ଅଧକି ଗାକୁଁ ଇଣ୍ରକ୍େଟ 

ସଂକ୍ଯାଗ କ୍ଯାଗାଇ ଦଚିଆଯାଇଛଚି । ସମଗ୍ ଉର୍ର 
ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳକ୍ର ୨୦୦୪ ଟାୋର ମାଧ୍ୟମକ୍ର ୨୧୨୮ ଗାକୁଁ ଏହଚି 
ସରୁଚିଧା ମଚିଳୁଛଚି । ଇଣ୍ରକ୍େଟ ସଂକ୍ଯାଗ କ୍ଯାଗାଇ କ୍ଦରା 

ପାଇ ଁଏହଚି ପଦକ୍କ୍ପ େଚିଆଯାଇଛଚି ।

n ମଣଚିପରୁର ସାମରଚିକ କଳା ରାଙ୍୍ଗ ଟାକୁ ଜାତୀୟ 
ମାେଷ୍ୟତା ମଚିଳଚିର । କ୍�କ୍ଲା ଇଣ୍ଡଚିଆ ୟୁର ୍ 
କ୍ଗମ ୍ସକ୍ର ଏହାକୁ ସାମଚିଲ କରାଯାଇରଲିା ।

n  ୨୦୨୧-୨୨ ବରଜରରର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳରର ୩୦୪ 
ଏକଲବୟୁ ବଡିଦୟୁାଳୟ ସ୍ାପନର ବୟୁବସ୍ା ରହଡିଛଡି । 
ଏହା ଆଦଡିବାସ୍ରୀ ବଗ୍ଷର ପଡିଲାଙ୍କ ପାଇ ଁଉଦ୍ଡିଷ୍ଟ ।

n  ଶଡିକ୍ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳରର ଘରରାଇ-
ସରକାର୍ରୀ ସହଭାଗଡିତାରର ୩ରଡି ଆଇଆଇରଡି 
ସ୍ାପନ କରଡିଛଡି ।

ଶଡିକ୍ା ଓ କ୍ର୍ରୀଡା

ପାଇ ଁଅଞ୍ଚଳଭଚିର୍ଚିକ୍ର ପ୍ରରମ କରଚି ଏକ ମନ୍ତଣାଳୟ କ୍କନ୍ଦ୍ରକ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟ 
କରୁଛଚି । ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ କ୍ଯଉ ଁ ପାଣ୍ଚି କ୍ଯାଗାଇ ଦଚିଆଯାଉଛଚି 
ତାହା େଚିଦ୍୍ବାରଚିତ ସମୟକ୍ର �ଚ୍ଚ୍ବ େ କ୍ହକ୍ଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଫରଚିଯଚିରାର 
ରଷ୍ୟରସ୍ା ୋହଚି।ଁ ରଚିକାଶ ପ୍ରକ୍ଚିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ ୍ଚିତ କରଚିରା ପାଇ ଁ ଅର୍ବର 
ଅଭାର ୋହଚି।ଁ ୨୦୧୪ଠାରୁ େଚିରନ୍ରଭାକ୍ର ରକ୍ଜଟକ୍ର ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳ 
ପାଇ ଁ ରଷ୍ୟୟ ରରାଦ ୧୦୦ ଶତାଂଶ ରୃଦ୍ଚି ଘଟୁଛଚି । ଦଚିଲ୍ୀକ୍ର ରରିା 
କ୍ଜଏେ୍ ୟୁକ୍ର ପାଠପଢଚିରା ପାଇ ଁ ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳର ପଚିଲାମାେଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସରୁଚିଧା କରାଯାଇଛଚି । କ୍ସମାେଙ୍କ ରହଚିରା େଚିମକ୍ନ୍ ୧୭.୫ କ୍କାଟଚି 
ଟଙ୍କା ରଷ୍ୟୟକ୍ର ଏକ ହକ୍ଷ୍ଟଲ େଚିମଥିତ କ୍ହଉଛଚି । ଏହାଛରା ୧୧୬ 
କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ରଷ୍ୟୟକ୍ର ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ କେ୍ କ୍ଭେସେ କ୍ସଣ୍ରର 
େଚିମ୍ବାଣ କାଯ୍ବଷ୍ୟ ଦ୍ାରକାଠାକ୍ର ଚାଲଚିଛଚି ।

କ୍ଫରୃୟାରୀ ୨୦୧୮କ୍ର େୀତଚି ଆକ୍ୟାଗ ପକ୍ରୁ ଏକ କ୍ଫାରମ ୍ 
ଗଠେ କରାଯାଇରଲିା । ଯାହାର ଉକ୍ଦ୍ଶଷ୍ୟ କ୍ହଲା ଉର୍ର 
ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳକ୍ର େଚିରନ୍ର ରଚିକାଶ ପ୍ରକ୍ଚିୟାକୁ କାଯ୍ବଷ୍ୟକାରୀ କରଚିରା । ଏହା 
େୀତଚି ଆକ୍ୟାଗର ପ୍ରରମ ଆଞ୍ଚଳଚିକ ମଞ୍ଚ ରଲିା । ଏରକି୍ର ଆକ୍ୟାଗର 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ ଓ ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ରଚିଭାଗ ମନ୍ତୀ ମଚିଳଚିତଭାକ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ତା 
କରଚିରକି୍ଲ । ଏରକି୍ର ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର ସରୁ ପ୍ରତଚିେଚିଧ ି ରହଚିରାର 
ରଷ୍ୟରସ୍ା କରାଯାଇଛଚି । ଏହାଛରା ଏହଚି କ୍ଫାରମକ୍ର ରଚିଭାଗୀୟ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ଓ ରଚିଭାଗର ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ସଦସଷ୍ୟଭାକ୍ର ର�ାଯାଇଛଚି 
। ଏହାଛରା ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରୈରୟଚିକ ଶଚିକ୍ାେୁଷା୍େର 
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n  ଅର୍ଣାଚଳ ପ୍ରରଦଶର ଜଡିରରା ଭୟୁାଲଡିରର 
ଉତ୍ାଦଡିତ ରହଉଥବିା କଡିୱଡି େଳକ୍ ୨୦୨୦ 
ଅକ୍ ରରାବରରର ରଜୈବଡିକ ସାରମିେଡି ରକର ମଡିଳଡିଛଡି ।

n  ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳର ୩୫ ଭାଗ ଜମଡିରର ବାଉଶଁ 
ଜଙ୍ଗଲ ରହଡିଛଡି । ସରକାର ୧୯୨୭ ଜଙ୍ଗଲ 
ଆଇନକ୍ ବଦଳାଇ ବାଉଶଁକ୍ ଗଛର୍ ଘାସର 
ମ�୍ଷୟୁାଦା ରଦଇଛନ୍ଡି । େଳରର ସ୍ାନ୍ରୀୟ ରଲାରକ 
ଏହାକ୍ ବୟୁବହାର କରଡିପାରଡିରବ ।

n   ସରକାର ୨୦୨୦ରର ୯ରଡି ରାଜୟୁରର ୨୨ରଡି 
ବାଉଶଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରଡିଛନ୍ଡି । ଏହା ଜାତ୍ରୀୟ 
ବାଉଶଁ ମଡିସନ ମାଧ୍ୟମରର କା�୍ଷୟୁ କର୍ଛଡି ।

କୃରଡି ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ବୟୁ

ପ୍ରରମ ସଂପରୂ୍୍ବ କ୍ଜୈରଚିକ ରାଜଷ୍ୟ

ଏ ଅଞ୍ଚଳର କୃରଚିର ରଚିକାଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରଷ୍ୟର 
କାରରାର ରୃଦ୍ଚି ପାଇ ଁସରକାର ରଚିଭଚିନ୍ନ 

ପଦକ୍କ୍ପ କ୍େଇଛନ୍ଚି।

ଚା ରଗଚିଚାକ୍ର କାମ କରୁରରିା ରଚିକ୍ଶର କରଚି ମହଚିଳା 
ଓ କ୍ସମାେଙ୍କର କଲଷ୍ୟାଣ ପାଇ ଁଏରର ରକ୍ଜଟକ୍ର 
ଏକ ହଜାର କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ରଷ୍ୟୟ ରରାଦ କ୍ହାଇଛଚି । 

ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମରଂଗର ଚା ରଗଚିଚା ଶ୍ରମଚିକ 
ଏହାଦ୍ାରା ମ�ୁଷ୍ୟତଃ ଉପକୃତ କ୍ହକ୍ର ।

1̀000 କ୍କାଟଚି 
ମଂଜରୁ

ଉର୍ର ପରୂ୍ବକ୍ର କ୍କଶର
କୃରଚି ଉରାଣ କ୍ଯାଜୋ 

କାଯ୍ବଷ୍ୟକାରୀ କ୍ହାଇଛଚି । 
ଏହାଛରା ସପରୁଚି, ଅଦା, କଚିେ ଚି ଓ 
ଅେଷ୍ୟାେଷ୍ୟ କ୍ଜୈରଚିକ ପଦାର୍ବର 

ପରଚିରହେକୁ ସସୁଂହତ 
କରାଯାଉଛଚି । ଏସରୁକୁ 

ରାଗ ୍କ୍ରାରରା, ଗଆୁହାଟଚି ଏରଂ 
ଅଗରତଲା ରଚିମାେ ରନ୍ଦରରୁ 
ଅେଷ୍ୟ ସ୍ାେକୁ ପଠାଯାଉଛଚି ।

ସଚିକ୍ଚିମ କ୍ଦଶର ପ୍ରରମ ସଂପରୂ୍୍ବ କ୍ଜୈରଚିକ ରାଜଷ୍ୟ 
ମାେଷ୍ୟତା ପାଇଛଚି । ଏହଚି ରାଜଷ୍ୟକ୍ର ୭୫ ହଜାର 

କ୍ହକ୍ଟର ଜମଚିକ୍ର କ୍ଜୈରଚିକ ଉପାୟକ୍ର ଚାର 
କରାଯାଉଛଚି ।

ଭାରତର କ୍କଶର 
କ୍କ୍ତ୍ ଏକ୍ର ଉର୍ର 

ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ସଂପ୍ରସାରଚିତ 
କ୍ହାଇଛଚି

ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳକ୍ର 
ପଯ୍ବଷ୍ୟଟେ ଓ ଆରଥିକ ରଚିକାଶକୁ 

କ୍ପ୍ରାତ୍ାହଚିତ କରଚିରାକୁ େୂଆ 
େୀତଚି ଆରମ୍ଭ

ଘକ୍ରାଇ ଓ ରଚିକ୍ଦଶୀ 
ପଯ୍ବଷ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇ ଁରଚିଭଚିନ୍ନ 
ସକ୍ଚତେତା କ୍ଯାଜୋ 

ଆରମ୍ଭ

ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳକ୍ର 
କ୍ମଳା ଓ ଉତ୍ର 

ଆକ୍ୟାଜେ ପାଇ ଁଶତ 
ପ୍ରତଚିଶତ ସହାୟତା

କ୍ରଷ୍ଟଚିକ୍େସେ
ଉର୍ର ପରୂ୍ବ ୨୦୨୦

ଆରମ୍ଭ

କଳା, ସଂସ୍ତୃଡି, ଖାଦୟୁ ଓ ପ�୍ଷୟୁରନ

ଆଇକନଡିକ୍  ପ�୍ଷୟୁରନ୍ରୀସ୍ଳ୍ରୀ ର�ାଜନାରର ରଦଶର
୧୭ରଡି ପ୍ରମଖ୍ ପ�୍ଷୟୁରନ ସ୍ଳ ମଧ୍ୟରର କାଜଡିରଙ୍ଗା ସ୍ାନଡିତ 

ପ୍ରତଚିେଚିଧମିାେଙୁ୍କ ସଦସଷ୍ୟଭାକ୍ର ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଛଚି ।
ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳ ବଡିକାଶର ଇଞ୍ଡିନ

ଆଠଟଚି ରାଜଷ୍ୟକୁ କ୍େଇ ଗଠଚିତ ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍କରଳ ଏକ 
କ୍ଭୌକ୍ଗାଳଚିକ ପ୍ରକାଶ େୁକ୍ହ ଁ। ଏହା କ୍ଦଶର ଅଭଚିରୃଦ୍ଚିର ଇଂଜଚିେ। 
ଏମାେଙ୍କ ସହଚିତ ପଶ୍ଚିମରଂଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାମଚିଲ କରାଯାଇଛଚି । 
ଏହଚିସରୁ ରାଜଷ୍ୟ ମଚିଶଚି ଭାରତର ରଚିକାଶ ପ୍ରକ୍ଚିୟା କ୍କରଳ ଆକ୍ଗଇ 
କ୍େଉୋହାନ୍ଚି, ଦକ୍ଚିଣ ପରୂ୍ବ ଏସଚିଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରଶ ଦ୍ାର କ୍�ାଲଚିଛନ୍ଚି। 
ରାଂଲାକ୍ଦଶ, ଭୁଟାେ, ମଷ୍ୟାମଁାର, କ୍େପାଳ ଓ ଚୀେ ସହଚିତ ଏହଚି 
ଅଞ୍ଚଳର ସୀମା ଲାଗଚିରରିାରୁ କ୍ସ ସରୁ କ୍ଦଶ ଓ ରୃହର୍ର ରଚିଶ୍ୱ ସହଚିତ 
ସାଂସ୍କତୃଚିକ ଓ ରାଣଚିଜଚିଷ୍ୟକ କାରରାରର ପ୍ରକ୍ରଶଦ୍ାର ପାଲଟଚିଛଚି । 
୨୦୧୪ର ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ େୀତଚି ଦ୍ାରା ଏହଚି ପ୍ରକ୍ଚିୟା ସଗୁମ କ୍ହାଇଛଚି ।
ପରଡିରବଶ ପ�୍ଷୟୁରନ ଦୃଷ୍ଟଡି ର୍ ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳ ରବଶ ୍ 
ଆକର୍ଷଣ୍ରୀୟ।

ପଯ୍ବଷ୍ୟଟେ ଓ ସଂସ୍କତୃଚି ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ
୧୪୫୬ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାର ୧୮ଟଚି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଂଜୁର କରାଯାଇଛଚି । ଏହଚି 
ଅଞ୍ଚଳକ୍ର ଐତଚିହଷ୍ୟ ପଯ୍ବଷ୍ୟଟେ ରଚିକ୍ଶର କ୍ଲାକପ୍ରଚିୟ କ୍ହଉଛଚି । 
ପଯ୍ବଷ୍ୟଟକ ଅଧକିରୁ ଅଧକି ସଂ�ଷ୍ୟାକ୍ର ଐତଚିହଷ୍ୟସ୍ଳୀ ଓ ପରୁୁଣା ଚା 
ରଗଚିଚା ରୁଲଚି  କ୍ଦ�ଛୁନ୍ଚି ।

“ଏକଦା କ୍େତାଜୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଭାରତୀୟ ସ୍ାଧୀେତାର 
ପ୍ରକ୍ରଶପରଭାକ୍ର ରର୍ଥିତ ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ଆକ୍ମ େୂଆ ଭାରତର 
ପ୍ରକ୍ରଶଦ୍ାରର କାହାଣୀକ୍ର ପରଚିଣତ କରଚିରା ପାଇ ଁକାଯ୍ବଷ୍ୟ କରୁଛୁ 
।” - ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ ଉର୍ମ ଭଚିର୍ଚିଭୂମଚି କ୍ଯାଗୁ ଁଆସାମ 
ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର ଭାରତ େଚିମ୍ବାଣକ୍ର ଏକ ପ୍ରମ�ୁ ଚାଳକଭାକ୍ର ଆକ୍ଗଇ 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣ୍ରୀ ଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର ରଚିକାଶ
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ପଯ୍ବଷ୍ୟଟେ ଓ 
ସଂସ୍କତୃଚି ମନ୍ତଣାଳୟ 

ପକ୍ରୁ 1456 କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାର 
18ଟଚି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ରୁଚି

ଐତଚିହଷ୍ୟ 
ପଯ୍ବଷ୍ୟଟେର ଚାହଚିଦା 

ରୃଦ୍ଚି ପାଇଛଚି। କାରଣ ଏହାର 
ସମ୍ପକୃ୍ଚି ଆଭଚିମ�ୁଷ୍ୟ କାରଣରୁ 

ପଯ୍ବଷ୍ୟଟକମାକ୍େ ଐତଚିହଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚୀେ ଚା’ 
ଇକ୍ଷ୍ଟଟଗଡ଼ୁଚିକୁ କ୍କରଳ ପରଚିଦଶ୍ବେ 
କରଚିରା ଠାରୁ ଉପରକୁ୍ ଯାଇ ଏରକି୍ର 

ସକ୍ଚିୟ ଭାକ୍ର ଅଂଶଗ୍ହଣ 
କରଚିପାରୁଛନ୍ଚି

ଉତ୍ତର ପରୂବ୍ାଞ୍ଚଳ 
ଇକ�ବା-ଟୁରିଜମିର ଉଭୟ 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏରଂ ଦୁଃସବାହସି� 

ପର୍୍ୟଟନ ପବାଇ ଁ
ଆଦର ୍ସ୍ବାନ। 

ଭାରତର ସ୍ାଧୀେତା ପାଇ ଁଉର୍ର ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକ୍ରଶ ମାଗ୍ବ ରଲିା 
କ୍ରାଲଚି  ଏକଦା କ୍େତାଜୀ କହଚିରକି୍ଲ। ଆକ୍ମ ରର୍୍ବମାେ ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳକୁ 

େୂତେ ଭାରତର ରଚିକାଶ କାହାଣୀର ପ୍ରକ୍ରଶ ମାଗ୍ବକ୍ର
ପରଚିରର୍୍ବେ କରଚିରାକୁ ଯାଉଛୁ।

-ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ

ଚାଲଚିଛଚି । ରଚିଗତ ଦଚିେକ୍ର ଭୁକ୍ପେ ହଜାରଚିକା, ରଗଚିରଚିଲ ଓ 
ସରାଇଘାଟ କ୍ସତୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରଚି ପ୍ରାୟ ୧୧ ହଜାର କଚିମଚି 
ସରକ ଆସାମର ଗ୍ାମଗରୁଚିକୁ ସଂକ୍ଯାଗ କରୁଛଚି । ଏହାଦ୍ାରା 
ରାଜଷ୍ୟକ୍ର କ୍ଯାଗାକ୍ଯାଗ ସମସଷ୍ୟାକ୍ର ଯକ୍ରଷ୍ଟ ଉନ୍ନତଚି 
ଆସଚିଛଚି। ଆତଯାତ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ପରୂ୍ବଭଳଚି କ୍ଲାକ୍କହଇରାଣ 
କ୍ହଉୋହାନ୍ଚି । ସଂକ୍ଯାଗ ରଷ୍ୟରସ୍ା ଫଳକ୍ର ଉକ୍ଦଷ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ 
ରଢଚିରାକ୍ର ଲାଗଚିଛଚି । ଏ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଜୈରଚିକ କୃରଚି ଓ ପଯ୍ବଷ୍ୟଟେ 
ଏକ େୂଆ ପରଚିଚୟ ସଷୃ୍ଟଚି  କରଚିଛଚି ।

ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ କହଚିଛନ୍ଚି କ୍ଯ କ୍ଯଉ ଁ
ଆଦଚିରାସୀ ପରଚିରାରମାକ୍େ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରଷ୍ୟ ସଂଗ୍ହ 
କରୁଛନ୍ଚି କ୍ସମାେଙ୍କ ପାଇ ଁେଚିକଟରର୍୍ବୀ ସ୍ାେକ୍ର କ୍ପ୍ରାକ୍ସସଚିଂ 
ୟୁେଚିଟ ସରୁଚିଧା କ୍ଯାଗାଇ ଦଚିଆଯଚିର । ଏହାଛରା ରାଜଷ୍ୟକ୍ର 
ରାଉଶଁ ଏରଂ କ୍ଜୈରଚିକ ସାମଗ୍ୀ ପାଇ ଁ କଲଷ୍ଟରମାେ େଚିମଥିତ 
କ୍ହର । ଏହା କ୍ଜୈରଚିକ କୃରଚିର ଏକ କ୍ପଣ୍କ୍ର ପରଚିଣତ 
କ୍ହର କ୍ରାଲଚି  କ୍ସ କହଚିଛନ୍ଚି । ଏହଚି ଅଞ୍ଚଳଟଚି ଦୀଘ୍ବକାଳ ଧରଚି 
ଅେଗ୍ସର କ୍ହାଇ ପରଚିରହଚିରଲିା । ପକୂ୍ର୍ବାଦୟ କ୍ଯାଜୋକ୍ର 
କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକ୍ଚଷ୍ଟା କ୍କ୍ମ ଏସରୁ ରାଜଷ୍ୟ ମକୁ୍ଚିର 
େୂଅ ସ୍ାଦ ଚା�ଛୁନ୍ଚି । ଏହାଦ୍ାରା ଏସରୁ ରାଜଷ୍ୟ ସମହୂ 
ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର କ୍ହରା ସହଚିତ େୂଆ ଭାରତ ସ୍୍୍ନ ସାକାରକ୍ର 
ସହାୟକ କ୍ହକ୍ର ।   

ନଡିଷ୍ପତ୍ତଡି: ରଚିଭଚିଏଫ୍ ସଚିଏଲ୍ କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଉର୍ର 
ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ଅଭଚିରୃଦ୍ଚି ଓ ରଚିକାଶକ୍ର ସହାୟକ କ୍ହର । 
ବ୍ହ୍ମପତୁ୍ ଭଷ୍ୟାଲଚି ଫଟଥିଲାଇଜର କକ୍ପ୍ବାକ୍ରସେ ଲଚିମଚିକ୍ଟର 
(ରଚିଭଚିଏଫ୍ ସଚିଏଲ) ଆସାମର ୋମରୂପ ଜଚିଲାକ୍ର ଅରସ୍ଚିତ । 
ଏହଚି କାର�ାୋକୁ ୧୦୦ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାର ଅେୁଦାେ କ୍ଯାଗାଇ 
କ୍ଦରାକୁ କଷ୍ୟାରଚିକ୍େଟକ୍ର େଚିଷ୍ପର୍ଚି ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଛଚି ।
ଲାଭ:
l କ୍ମକାେଚିକାଲ, ଇକ୍ଲକ୍ଟଟ୍ରଚିକାଲ, ଇେଷ୍ରୁକ୍ମକ୍ଣ୍ସେ ଓ 

କାଟାଲଚିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ୀଗଡ଼ୁଚିର କ୍ୟ ସହଚିତ ୍ ଲାଣ୍ଗଡ଼ୁଚିକର 
ସଗୁମ ପରଚିଚାଳୋ ପାଇ ଁସର୍ବେଚିମ ୍ନ ପରଚିଚାଳୋ ମରାମତଚି 
କାଯ୍ବଷ୍ୟ ହାତକୁ େଚିଆଯାଇଛଚି। .

l ରଚିଭଚିଏଫସଚିଏଲ େଚିଜର ୋମରୁପ କାର�ାୋ ପରଚିସରକ୍ର 
ୋମରୁପ-ାା ଏରଂ ୋମରୁପ-ାାା ୋମକ୍ର ଦୁଇଟଚି ୍ ଲାଣ୍ 
ପରଚିଚାଳୋ କରୁଛଚି ।

l  ରଚିଭଚିଏଫସଚିଏଲକୁ 100 କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାର ଗ୍ାଣ୍ ଇେ୍ ଏର୍ 
ସହାୟତା ଫଳକ୍ର ୟୁରଚିଆ ଉତ୍ାଦେ କ୍ମତା ରାରଥିକ 
3.90 ଲକ୍ କ୍ମ ଚ୍ିକ ଟେ୍ କୁ ରୃଦ୍ଚି ପାଇର ଏରଂ ଏହା 
ଉର୍ରପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ତରା ରଚିକ୍ଶର କରଚି ଆସାମର ଚା’ 
ଉକ୍ଦଷ୍ୟାଗ ଓ ସମ୍ପରୂ୍୍ବ କୃରଚି କ୍କ୍ତ୍କୁ ୟୁରଚିଆ କ୍ଯାଗାଣ 
ସେୁଚିଶ୍ଚିତ କରଚିର।

l   ଏଠାକ୍ର ୫୮୦ କମ୍ବଚାରୀ ସ୍ାୟୀଭାରକ୍ର ଏରଂ ୧୫୦୦ 
ଅସ୍ାୟୀଭାକ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ଚି । କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅେୁଦାେ 
ଫଳକ୍ର ଏହଚି କମ୍ବଚାରୀମାକ୍େ ଉପକୃତ କ୍ହକ୍ର । 

l  ଆଧେୁଚିକୀକରଣ ଦ୍ାରା ଏହଚି ଶଚିଳ୍ପ ୨୮୦୦୦ କ୍ଲାକଙୁ୍କ 
ପକ୍ରାକ୍ଭାରକ୍ର କ୍ରାଜଗାର କ୍ଯାଗାଇ କ୍ଦରାକୁ 
ସକ୍ମ କ୍ହର ।

କୟୁାବଡିରନର ନଡିଷ୍ପତ୍ତଡି
ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷର ଭାରତ    

ଆରଡ ଅଗ୍ସର
ବଡିଭଡିଏେସଡିଏଲକ ୍ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା 
ଉତ୍ତରପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳ ରକ୍ତ୍ର ବଡିକାଶ ଓ ଅଭଡିବୃଦ୍ଧଡିକ୍ 
ଆହ୍ରଡି ରପ୍ରାତ୍ାହଡିତ କରଡିବ।

ହଳଦଡିଆ ଠାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍କ 
ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ଭାରଣ ଶଣ୍ଡିବା ଲାଗଡି 

କ୍ୟୁଆର ରକାଡ ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ।
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ଭୂକ୍ପେ ହଜାରଚିକା ଆସାମର ସାଦଚିଆ ଜଚିଲ୍ାକ୍ର ଜନଗ୍୍ହଣ 
କରଚିରକି୍ଲ । ତାଙ୍କ ପଚିତାଙ୍କ ୋମ େୀଳକଣ୍ ହଜାରଚିକା ଓ 
ମାତାଙ୍କ ୋମ ଶାନ୍ଚିପ୍ରଚିୟ ହଜାରଚିକା । ପଚିଲାଟଚି ଦଚିେରୁ କ୍ସ  

ପ୍ରତଚିଭାରାେ କ୍ରାଲଚି େଚିଜକୁ ପ୍ରମାଣଚିତ କରଚିରକି୍ଲ ଏରଂ ମାତ୍ ୧୦ ରର୍ବ 
ରୟସକ୍ର କ୍ସ ତାଙ୍କ ଜୀରେର ପ୍ରରମ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇରରିା କ୍ରକ୍ଳ 
୧୩ ରର୍ବ ରୟସକ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରରମ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରକଡ଼୍ବ କରଚିରକି୍ଲ । 
ରୋରସ ହଚିନୁ୍ଦ ରଚିଶ୍ୱରଚିଦଷ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜେୀତଚି ରଚିଜ୍ଞାେକ୍ର ନୋତକ ଏରଂ 
ପକ୍ର ନୋତକ୍କାର୍ର ରଚିଗ୍ୀ ହାସଲ କରଚିରା ପକ୍ର କ୍ସ େୁଷ୍ୟୟକ୍ବର 
କଲମ୍ଚିଆ ରଚିଶ୍ୱରଚିଦଷ୍ୟାଳୟରୁ ଗଣ କ୍ଯାଗାକ୍ଯାଗକ୍ର େଚିଜର ପଚିଏଚଡ଼ଚି 
ହାସଲ କରଚିରକି୍ଲ । କଲମ୍ଚିଆ ରଚିଶ୍ୱରଚିଦଷ୍ୟାଳୟକ୍ର ଗକ୍ରରଣା କରଚିରା 
ସମୟକ୍ର କ୍ସ କ୍ସ ସମୟର ପ୍ରସଚିଦ୍ ସଙ୍ଗୀତକାର ତରା ସଚିଭଚିଲ 
ରାଇଟସ ୍ କମ୍ବୀ ପଲ୍  ରରସେଙ୍କ ଦ୍ାରା ଗଭୀର ଭାକ୍ର ପ୍ରଭାରଚିତ 
କ୍ହାଇରକି୍ଲ ।  ରରସେଙ୍କ ‘ଓଲ୍ଡ ମଷ୍ୟାେ ରଚିଭର’ରୁ କ୍ପ୍ରରଣା 
ପାଇ ହଜାରଚିକା ତାଙ୍କରର “ରଚିସ୍ତୀର୍୍ବ ପାକ୍ରାକ୍ର” ସଙ୍ଗୀତ ରଚୋ 
କରଚିରକି୍ଲ ଯାହାକଚି ହଚିନ୍ଦୀକ୍ର ଗଲୁଜାରଙ୍କ ଦ୍ାରା “ଓ ଗଙ୍ଗା କ୍ରହତୀ 
କ୍ହା କ୍କଷ୍ୟା”ଁ ଭାକ୍ର ଅେୁଦଚିତ କ୍ହାଇଛଚି । ଏହା ପକ୍ର କ୍ସ ଚଚିକାକ୍ଗା 
ରଚିଶ୍ୱରଚିଦଷ୍ୟାଳୟରୁ ଲଚିସକ୍ଲ କ୍ଫକ୍ଲାସଚିପ ୍ ପାଇ ସଚିକ୍େମା ମାଧ୍ୟମକ୍ର 
ଶଚିକ୍ା ପ୍ରକଳ୍ପର ରଚିକାଶ ଉପକ୍ର ଅଧ୍ୟୟେ କରଚିରକି୍ଲ । 

ଭୂକ୍ପେ ହଜାରଚିକା ଜକ୍ଣ ରହୁମ�ୁୀ ପ୍ରତଚିଭା ଏରଂ କ୍ସ ଜକ୍ଣ 
ଉଚ୍ଚକ୍କାଟୀର କରଚି, ସଙ୍ଗୀତକାର, ଗାୟକ, କଳାକାର, ସାମା୍ଦଚିକ, 
କ୍ଲ�କ ଓ ଚଳଚ୍ଚଚିତ୍ େଚିମ୍ବାତା । ଏହଚି ଆତ୍ମକ୍ଘାରଚିତ ଯାଯାରର 
ଆସାମର କ୍ଲାକ ପରମ୍ପରାକୁ େଚିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାକ୍ର ଗ୍ହଣ କରଚି 
କ୍ସସରୁକୁ େଚିଜର ଅସଂ�ଷ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମକ୍ର ଅତଚି ସନୁ୍ଦର 
ଭାକ୍ର ର�ାଣଚିଛନ୍ଚି ।

ହଜାରଚିକାଙ୍କ କ୍ଲାକପ୍ରଚିୟତା ଓ ପ୍ରସଚିଦ୍ଚି କ୍କରଳ ଅହମଚିୟା ଭାରା 
ଭଚିତକ୍ର ସୀମାରଦ୍ େରଲିା । କ୍ସ ରଙ୍ଗଳା ଓ ହଚିନ୍ଦୀ ଭାରାକ୍ର ମଧ୍ୟ 
ଅକ୍େକ ସଙ୍ଗୀତ ରଚୋ କରଚିରକି୍ଲ । ‘ରୁଦାଲଚି’ ଚଳଚ୍ଚଚିତ୍କ୍ର ତାଙ୍କର 
ଅରଦାେ େଚିମକ୍ନ୍ କ୍ସ କ୍ରଶ ୍ ପ୍ରସଚିଦ୍ଚି ଲାଭ କରଚିରକି୍ଲ । ଏହଚି ପରୁସ୍କତୃ 
ଚଳଚ୍ଚଚିତ୍ର “ଦଚିଲ୍   ହୁମ ୍ ହୁମ ୍ କକ୍ର ...”ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ର କ୍କାଟଚି କ୍କାଟଚି 
ଦଶ୍ବକ ଓ କ୍ଶ୍ରାତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜଚିଣଚି ପାରଚିରଲିା । ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର 
ସ୍ର ଓ ତାଳ ଭୂକ୍ପେ୍  ସଙ୍ଗତୀ ଭାକ୍ର ଆସାମକ୍ର ସପୁରଚିଚଚିତ । କ୍ସ 
ଆହମଚିୟା ଭାରାକ୍ର  “ଏରା ରାତାର ସରୁ’, “ଶକୁନ୍ଳା”, “ପ୍ରତଚିଧ୍ୱେଚି”, 
“କ୍ଲାଟଚିକ୍ଘାଟଚି”, “ କ୍ମାେ୍  କ୍ପ୍ରାଜାକ୍ପାତଚି”, “ସ୍ୀକାକ୍ରାକ୍ଚି” ଭଳଚି ଅକ୍େକ 
କାଳଜୟୀ ଚଳଚ୍ଚଚିତ୍ େଚିମ୍ବାଣ , େଚିକ୍ଦ୍ଦ୍ବଶୋ ଓ ସଙ୍ଗୀତ େଚିକ୍ଦ୍ଦ୍ବଶୋ 

କ୍ଦଇରକି୍ଲ । ହଚିନ୍ଦୀ ଭାରାକ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରସଚିଦ୍ ଚଳଚ୍ଚଚିତ୍ଗଡ଼ୁଚିକ 
ମଧ୍ୟକ୍ର  “ରୁଦାଲଚି”, “ ଏକ ପଲ୍ ”, “ଦରମଚିୟାେ୍ ”, “ଦମେ୍ ”, “ପପଚିହା”, 
“ସାଜ ୍”, “ଗଜଗାମଚିେୀ” ଆଦଚି ଅେଷ୍ୟତମ । ଭୂକ୍ପେ ହଜାରଚିକାଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ରଚୋ ଓ ଗାୟେ କରାଯାଇରରିା ଅକ୍େକ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଲାକଗୀତ 
ଆକାରକ୍ର ପ୍ରସଚିଦ୍ଚି ଲାଭ କରଚିଛଚି । ସାମାଜଚିକ ସକ୍ଚତେତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 
କ୍େଇ କ୍ସ ଅକ୍େକ ଗଡ଼ୁଚିଏ କାଳଜୟୀ ସଙ୍ଗୀତ ରଚୋ ଓ ଗାଇଛନ୍ଚି । 

ତାଙ୍କର “କ୍ଦାଲା, କ୍ଦାଲା” ଏହଚିଭଳଚି ଏକ ସଙ୍ଗୀତ । େଚିଜ ଜୀରଦ୍ଶା 
ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ସ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧକି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ଚି ଓ ୧୫ଟଚି ପସୁ୍ତକ ରଚୋ 
କରଚିଛନ୍ଚି । “ଆମାର ପ୍ରତଚିେଚିଧ”ି ଏରଂ “ ପ୍ରତଚିଧ୍ୱେଚି”ୋମକ ଦୁଇଟଚି 
ପତ୍ଚିକାର ସଂପାଦୋ ମଧ୍ୟ କ୍ସ ଦୀଘ୍ବ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଚିରୁ ଅଧକି ସମୟ 
ଧରଚି କରଚିରକି୍ଲ । “ବ୍ହ୍ମପତୁ୍ର ସଙ୍ଗୀତକାର” ଭାକ୍ର ସପୁରଚିଚଚିତ ଏହଚି 
ସପୁ୍ରସଚିଦ୍ କଣ୍ଶଚିଳ୍ପୀଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତର ସରୁ ଏକ୍ର ସଦୁ୍ା କ୍କାଟଚି କ୍କାଟଚି 
କ୍ଲାକଙ୍କ ହୃଦୟ ତନ୍ତୀକୁ ସ୍ନ୍ଦଚିତ କରଚି ର�ଛିଚି । ତାଙ୍କର କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ 
କ୍କ୍ତ୍କୁ ଏଭଳଚି ମହେୀୟ ଅରଦାେକୁ ସ୍ୀକାର ପରୂ୍ବକ ସରକାର ତାଙ୍କ 
ୋମକ୍ର ଆସାମର ଦୀଘ୍ବତମ କ୍ସତୁର ୋମକରଣ କରଚିଛନ୍ଚି ଏରଂ 
ତାହା ଭୂକ୍ପେ ହଜାରଚିକା କ୍ସତୁ ୋମକ୍ର ସପୁରଚିଚଚିଚିତ । 

ବ୍ରହ୍ମପତ୍୍ର ସଙ୍ଗ୍ରୀତକାର
ରଷ୍ୟକ୍ଚିତ୍ୱ ଭୂକ୍ପେ ହଜାରଚିକା

ଆସାମର ଅତୁଳେୀୟ କ୍ସୌନ୍ଦଯ୍ବଷ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କତୃଚି ଏହାର ଚା, ହସ୍ତକଳା, 
ହସ୍ତଶଚିଳ୍ପ, ସଚିଲ୍କ ଏରଂ ଆହୁରଚି ଅକ୍େକ ରଚିଭାରକ୍ର ପ୍ରତଚିଫଳଚିତ । ଏହା 
ରଷ୍ୟତୀତ, ଆସାମ ମଧ୍ୟ ରଚିଶ୍ୱକୁ ଭୂକ୍ପେ ହଜାରଚିକାଙ୍କ ଭଳଚି ଜକ୍ଣ ଅେେଷ୍ୟ 
ପ୍ରତଚିଭାସମ୍ପନ୍ନ କଳାକାରଙୁ୍କ ଉପହାର କ୍ଦଇଛଚି । ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର 
ଧ୍ୱେଚି ତାଙ୍କର ପରକ୍ଲାକର ଅକ୍େକ ରର୍ବ ପକ୍ର ସଦୁ୍ା ଅସଂ�ଷ୍ୟ 
ପ୍ରଶଂସକଙୁ୍କ ମନ୍ତମଗୁ୍ଧ କରଚି ର�ଛିଚି. . .

୧୯୭୫ ମସଚିହାକ୍ର “ଚକ୍ମଲୀ କ୍ମମସାର୍ ” ଚଳଚ୍ଚଚିତ୍କ୍ର 
କ୍ଶ୍ରଷ ୍େଚିକ୍ଦ୍୍ବଶୋ େଚିମକ୍ନ୍ ତାଙୁ୍କ ଜାତୀୟ ପରୁସ୍କାରକ୍ର 
ସମ୍ାେଚିତ କରାଯାଇରଲିା । ୧୯୯୨ ମସଚିହାକ୍ର ତାଙୁ୍କ ଦାଦା 
ସାକ୍ହର ଫାଲକ୍କ ପରୁସ୍କାର ସହ ୨୦୧୯କ୍ର “ଭାରତ 
ରତ୍ନ” ସମ୍ାେକ୍ର ଭୂରଚିତ କରାଯାଇରଲିା ।

ଜନ ୍: କ୍ସକ୍୍୍ଟମର୍ 8, 1926        ମତୁୃଷ୍ୟ : େକ୍ଭମର୍ 5, 2011
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େଚିରାପର୍ା  ଲଦା� କ୍ସୋ ପ୍ରତଷ୍ୟାହାର

କ୍ମ ୨୦୨୦ ଠାରୁ ଦୀଘ୍ବ େଅ ମାସ ଧରଚି ସୀମାନ୍କ୍ର 
ପରସ୍ରର ସାମ ୍ନାସାମ ୍ନଚି କ୍ହାଇ ରହଚିରା ପକ୍ର, 
ଭାରତ ଓ ଚୀେ୍  ପାଙ୍ଗଙ୍୍ଗ  ହ୍ଦର ଉର୍ର ଓ ଦକ୍ଚିଣ 

ପଟୁ କ୍ସୋ ପ୍ରତଷ୍ୟାହାର କରଚିକ୍େରାକୁ ଭାରତ ଓ ଚୀେ୍  ଏକ 
ରାଜଚିୋମାକ୍ର ପହଞ୍ଚô ପାରଚିଛନ୍ଚି । ଏର ି ପାଇ ଁ ଉଭୟ ପକ୍ଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକ୍ର େଅ ରାଉଣ୍ଡର ରରଚିଷ ୍ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆକ୍ଲାଚୋ 
ଅେୁଷ ୍ଚିତ କ୍ହାଇରଲିା । ଏର ିସହ ଏଭଳଚି ଅଚଳାରସ୍ାର ଦୂରୀକରଣ 
େଚିମକ୍ନ୍ ଦୁଇ କ୍ଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟକ୍ର ସମାନ୍ରାଳ ଭାକ୍ର କୂଟକ୍େୈତଚିକ 
ସ୍ତରକ୍ର ଆକ୍ଲାଚୋ ଜାରଚି ରହଚିରଲିା । ପ୍ରତଚିରକ୍ା ମନ୍ତୀ ରାଜୋର 
ସଚିଂହ କହଚିଛନ୍ଚି କ୍ଯ ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀଙ୍କ କ୍କହଚି କ୍ହକ୍ଲ ଭାରତର 
ଇକ୍ଞ୍ଚ ସଦୁ୍ା ଭୂମଚି ଜରର ଦ�ଲ କରଚି କ୍େଇପାରଚିର ୋହଚି ଁ ଭଳଚି 
େଚିକ୍ଦ୍ଦ୍ବଶ ଅେୁସାକ୍ର ହଚି ଁଭାରତ ତା’ର ରଣେୀତଚି ଓ କାଯ୍ବଷ୍ୟପନ୍ା 
ଆପଣାଇରଲିା । ଏହଚି ରାଜଚିୋମା ଦ୍ାରା ଭାରତକୁ କ୍କୌଣସଚି କ୍ତଚି 
ସହଷ୍ୟ କରଚିରାକୁ ପଡ଼ଚିୋହଚି ଁକ୍ରାଲଚି କ୍ସ ଆଶ୍ୱାସୋ ପ୍ରଦାେ କରଚିଛନ୍ଚି । 
ନଡ୍ି ୍ନଲଡିଖତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ଏହଡି ରାଜଡିନାମା ସ୍ାକ୍ରଡିତ ରହାଇଛଡି:: 
l ଉଭୟ ପକ୍ ଏକ ରାଜଚିୋମାକ୍ର ପହଞ୍ଚôଛନ୍ଚି କ୍ଯ ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ 

ହ୍ଦର ଉର୍ର ଓ ଦକ୍ଚିଣ ପାଶ୍ୱରୁ୍ବ କ୍ସମାକ୍େ କ୍ସୋ 
ପ୍ରତଷ୍ୟାହାର କରଚିକ୍େକ୍ର ।

l ଉଭୟ ପକ୍ ପଯ୍ବଷ୍ୟାୟକ୍ମଚିକ, ସମନ ୍ଚିତ ଓ ତେ� ି ମତୁାରକ 
କ୍ସମାେଙ୍କର ଫରୋଡ଼୍ବ କ୍ସୋ େଚିକ୍ୟାଜେକୁ ପ୍ରତଷ୍ୟହାର କରଚିକ୍ର । 

l	ଉର୍ର ଉପକୂଳକ୍ର ଚୀେ ପକ୍ କ୍ସମାେଙ୍କର କ୍ସୋଙୁ୍କ 
ଫଚି ଙ୍ଗର ୮ର ପରୂ୍ବ ପଟକ୍ର ର�କି୍ର ।

l ଭାରତୀୟ କ୍ସୋ କ୍ସମାେଙ୍କର ସ୍ାୟୀ କ୍ରସକୁ ଧାେ ସଚିଂହ 
ରାପ୍ା କ୍ପାଷ୍ଟ େଚିକଟକ୍ର ଅରସ୍ାପେ କରଚିକ୍ର ।

l	୨୦୨୦ ମସଚିହା ଏପ୍ରଚିଲ ମାସ ପକ୍ର ହ୍ଦର ଉର୍ର ଓ ଦକ୍ଚିଣ 
ପାଶ୍ୱକ୍ର୍ବ ସୀମାନ୍କ୍ର ଗଢ଼ା ଯାଇରରିା କ୍ଯକ୍କୌଣସଚି େଚିମ୍ବାଣକୁ 
ହଟାଇ େଚିଆଯଚିର ଏରଂ କ୍ସଠାକାର ଭୂମଚିର ସ୍ଚିତଚି ରଜାୟ ର�ାଯଚିର। 

ଆମ ଭୂମଡିର ଇରଞ୍ଚ ରହରଲ ରକହଡି ରନଇ�ଡିବାକ୍ 
ରଦବ୍ନାହଡି:ଁ ପ୍ରତଡିରକ୍ା ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ରାଜନାଥ ସଡିଂହ

ଭାରତ କ୍କୌଣସଚି ରାଷ୍ଟଟ୍ରଙ୍କ ଭୂମଚିକୁ କ୍କକ୍ର ଅକ୍ଚିଆର କରଚିରାର େଜଚିର ୋହଚି ଁ। କଚିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟଟ୍ର େଚିଜର ସୀମାନ୍କୁ ସରୁକ୍ଚିତ ର�ରିାର ଦାୟଚିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ 
ସେୁଚିଶ୍ଚିତ କରଚିଛଚି ଏରଂ ଏହାର ସରୁକ୍ା େଚିମକ୍ନ୍ ସକଳ ପ୍ରକାର ପଦକ୍କ୍ପ ଗ୍ହଣ କରଚିଆସଚିଛଚି । ଏହାର ଫଳ ସ୍ରୂପ ଦୀଘ୍ବ େଅ ମାସର ସାମରଚିକ 

ଉକ୍ର୍ଜୋ ପକ୍ର ଚୀେ୍  ଏରଂ ଭାରତ ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ଦର ଉର୍ର ଓ ଦକ୍ଚିଣ ପାଶ୍ୱରୁ୍ବ େଚିଜର କ୍ସୋ ପ୍ରତଷ୍ୟାହାର କରଚିରା େଚିମକ୍ନ୍ ସହମତକ୍ର 
ପହଞ୍ଚôଛନ୍ଚି । ୨୦୨୧ ମସଚିହା କ୍ଫରୃୟାରୀ ୧୧ ତାରଚି� ଦଚିେ ପ୍ରତଚିରକ୍ା ମନ୍ତୀ ରାଜୋର ସଚିଂହ ସଂସଦକ୍ର ଏହଚି ସଚୂୋ କ୍ଦଇଛନ୍ଚି ।

ଚ୍ରୀନ୍  ରବଆଇନ ଭାରବ ଭାରତର ୪୩,୦୦୦ ବଗ୍ଷ 
କଡିରଲାମଡିରର ରକ୍ତ୍ ଅଧକିାର କରଡିଛଡି
ପ୍ରତଚିରକ୍ା ମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ସଚିଂହ ସଂସଦକ୍ର ସଚୂୋ କ୍ଦଇରକି୍ଲ କ୍ଯ ଚୀେ୍  
କ୍ରଆଇେ ଭାକ୍ର ଲଦା�ର ୩୮,୦୦୦ ରଗ୍ବ କଚିକ୍ଲାମଚିଟର କ୍କ୍ତ୍ 
ମ�ୁଷ୍ୟତଃ ୧୯୬୨ ମସଚିହାର ଯଦୁ୍ ପକ୍ର ଅକ୍ଚିଆର କରଚି ର�ଛିଚି । 
ପାକଚିସ୍ତାେ କ୍ରଆଇେ ଭାକ୍ର ଭାରତ ଠାରୁ କ୍େଇରରିା ୫,୧୮୦ 
ରଗ୍ବ କଚିକ୍ଲାମଚିଟର ପରଚିମଚିତ ଅଧକୃିତ କାଶୀ୍ର କ୍କ୍ତ୍କୁ ଚୀେକୁ 
ହସ୍ତାନ୍ର କରଚିଛଚି । ଏହଚିଭଳଚି ଭାକ୍ର ଚୀେ୍  ଭାରତର ୪୩,୦୦୦ ରଗ୍ବ 
କଚିକ୍ଲାମଚିଟର କ୍କ୍ତ୍ ଅକ୍ଚିଆର କରଚି ର�ଛିଚି । କ୍ସହଚିଭଳଚି ଅରୁଣାଚଳ 
ପ୍ରକ୍ଦଶର ୯୩,୦୦୦ ରଗ୍ବ କଚିକ୍ଲାମଚିଟର କ୍କ୍ତ୍ େଚିଜର କ୍ରାଲଚି ଚୀେ୍  
ଦାରଚି କରୁରରିା ପ୍ରତଚିରକ୍ା ମନ୍ତୀ ଗହୃକୁ ସଚୂୀତ କରଚିରକି୍ଲ ।   

ଆକ୍ଲାଚୋ େଚିମକ୍ନ୍ ତଚିକ୍ୋଟଚି ପ୍ରମ�ୁ େୀତଚି ଅରଲମେ୍ କରାଯଚିର
ପ୍ରତଚିରକ୍ା ମନ୍ତୀ ରାଜୋର ସଚିଂହ କହଚିଛନ୍ଚି କ୍ଯ ଚୀେ କ୍ସୋଙ୍କ 
କାଯ୍ବଷ୍ୟାେୁଷା୍େ ରଚିପକ୍କ୍ର ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର କ୍ସୋ ସମାେ ଭାକ୍ର 
କାଯ୍ବଷ୍ୟାେୁଷା୍େ ଗ୍ହଣ କରଚିଛନ୍ଚି ଓ କ୍ସମାେଙ୍କର ଚାକ୍ଲଞ୍କୁ ପ୍ରତଚିହତ 
କରଚି େଚିଜର ରୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସଚିକତା ପ୍ରଦଶ୍ବେ କରଚିଛନ୍ଚି । ଭାରତ ଏହଚି 
କାଯ୍ବଷ୍ୟାେୁଷା୍େକ୍ର ତଚିକ୍ୋଟଚି ପ୍ରମ�ୁ େୀତଚି ଅରଲମେ୍ କରଚିଛଚି: ଉଭୟ ପକ୍ 
କଡ଼ାକଡ଼ଚି ଭାକ୍ର ଏଏଲସଚି (ରାସ୍ତର େଚିୟନ୍ତଣ କ୍ର�ା)କୁ ସମ୍ାେ ଜଣାଇକ୍ର 
ଓ ତାହାର ଅେୁପାଳେ କରଚିକ୍ର; ଏକପାକ୍ଚିକ ଭାକ୍ର କ୍କୌଣସଚି ପକ୍ ଏହାର 
ଯରାସ୍ଚିତଚିକୁ ରଦଳାଇରାର ପ୍ରୟାସ କରଚିକ୍ରୋହଚି ଁ; ଏରଂ ଏହଚି ପରଚିକ୍ପ୍ରକ୍ୀକ୍ର 
କ୍ସମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ହାଇରରିା ସକଳ ପ୍ରକାର ରାଜଚିୋମା ଓ ରୁଝାମଣାକୁ 
ଉଭୟ ପକ୍ ସଂପରୂ୍୍ବ ରୂକ୍ପ ଅେୁପାଳେ କରଚିକ୍ର ।
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ଭଡିତ୍ତଡିଭୂମଡି   ଏକ୍ରା ଇଣ୍ଡଚିଆ

ଏର�ୋ ଇଣ୍ଡିଆର� ଭୋ�ତ� ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ  
ପ୍ରତଡି�କ୍ୋ କ୍ମତୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଭାରତୀୟ ରାୟୁକ୍ସୋ େଚିରରଚ୍ଚିନ୍ନ ଭାକ୍ର ତା’ର କ୍ମତା ରୃଦ୍ଚି କରଚିଚାଲଚିଛଚି । େଚିଜର ଶକ୍ଚି ପ୍ରଦଶ୍ବେ କରଚିରା ସକାକ୍ଶ 
ପ୍ରତଚି ଦୁଇ ରର୍ବକ୍ର ଏକ ରଚିମାେ ଉରାଣ ଓ କ୍ରୈମାେଚିକ ପ୍ରଦଶ୍ବେୀର ଆକ୍ୟାଜେ କରାଯାଇରାଏ । ସମୟ କ୍କ୍ମ, ଏହା 

ଏସଚିଆର ସର୍ବରୃହତ୍  ସାମରଚିକ କ୍ରୈମାେଚିକ ପ୍ରଦଶ୍ବେୀ ଏରଂ ରଚିଶ୍ୱର ଦ୍ଚିତୀୟ ରୃହର୍ମ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମକ୍ର ପରଚିଣତ କ୍ହାଇଛଚି। 
ଏହଚି ପ୍ରଦଶ୍ବେୀର ତ୍କ୍ୟାଦଶ ସଂସ୍କରଣ ୨୦୨୧ ମସଚିହା କ୍ଫରୃୟାରୀ ୩ରୁ ୫ ତାରଚି� ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ କ୍ରଙ୍ଗାଲୁରୁଠାକ୍ର 
ଆକ୍ୟାଜଚିତ କ୍ହାଇରଲିା ଏରଂ କ୍ସରକି୍ର ସମଗ୍ ରଚିଶ୍ୱ ଭାରତର ରାୟୁକ୍ସୋ ସାମର୍ବଷ୍ୟ କ୍ଦ�ରିାକୁ ପାଇରଲିା ।

ଏକ୍ରା ଇଣ୍ଡଚିଆର ପ୍ରରମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୯୬ ମସଚିହାକ୍ର 
କ୍ରଙ୍ଗାଲୁରୁର କ୍ୟଲାହାଙ୍କା ରଚିମାେ ଘାଟଚିଠାକ୍ର 
ଆକ୍ୟାଜଚିତ କ୍ହାଇରଲିା । କ୍ସହଚି ଦଚିେଠାରୁ ପ୍ରତଚି ଦୁଇ 

ରର୍ବକ୍ର ରକ୍ର କ୍ଲ�ାଏ ଁ ଏହଚି ଭରଷ୍ୟ ପ୍ରଦଶ୍ବେୀ ଆକ୍ୟାଜଚିତ 
କ୍ହାଇ ଆସଛୁଚି ଏରଂ ସମୟ କ୍କ୍ମ କ୍ରୈଶ୍ୱଚିକ ସ୍ୀକୃତଚି ହାସଲ 
କରଚିଛଚି । କ୍ତକ୍ର, ଚଳଚିତ ରର୍ବର ଏକ୍ରା ଇଣ୍ଡଚିଆ ପ୍ରଦଶ୍ବେୀ ରଲିା 
ଅକ୍େକ ଦୃଷ୍ଟଚି ରୁ ସ୍ତନ୍ତ । ଏହାର କାରଣ, ଏହଚି ପ୍ରଦଶ୍ବେୀକ୍ର 
ରଚିକ୍ଦଶୀ କମ୍ପାେୀମାକ୍େ କ୍ସମାେଙ୍କର ପ୍ରଯକୁ୍ଚି ପ୍ରଦଶ୍ବେ ପାଇ ଁ
ଆକ୍ଗଇ ଆସଚିରକି୍ଲ । ପଣୁଚି କ୍ସମାେଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତଚିପକ୍ 
କମ୍ପାେୀମାକ୍େ େଚିଜ େଚିଜର ପ୍ରଯକୁ୍ଚି ଓ କ୍େୈପଣୁଷ୍ୟ ପ୍ରଦଶ୍ବେ 
କରଚିରକି୍ଲ । ଏକ୍ରା ଇଣ୍ଡଚିଆର କ୍ରୌପଷ୍ୟ ଜୟନ୍ୀ ଅରସରକ୍ର 
୨୦୨୧ ମସଚିହାକ୍ର ସମଗ୍ ରଚିଶ୍ୱ ପ୍ରରମ ରର ପାଇ ଁକ୍ୟଲାହାଙ୍କା 
ରଚିମାେ ଘାଟଚିଠାକ୍ର ‘କ୍ମକ୍  ଇେ୍  ଇଣ୍ଡଚିଆ’ ଓ ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବରଶୀଳ 
ଭାରତର ସାମର୍ବଷ୍ୟ ଓ ଶକ୍ଚି କ୍ଦ�ରିାର ସକୁ୍ଯାଗ ପାଇରଲିା। 
ଚଳଚିତ ରର୍ବର ଏକ୍ରା ଇଣ୍ଡଚିଆ ପ୍ରଦଶ୍ବେୀର ଶୀର୍ବକ ରଲିା “ 
େଚିରାପର୍ା ଓ ସ୍ଚିରତା େଚିମକ୍ନ୍ ଏକ୍ରାକ୍ସ୍ସ ୍ ଶକ୍ଚିର କ୍ମତା 
ରୃଦ୍ଚି” । ଏକ୍ରା ଇଣ୍ଡଚିଆ ପ୍ରଦଶ୍ବେୀକ୍ର ପ୍ରତଚିରକ୍ା ମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ 
ରାଜୋର ସଚିଂହ କହଚିରକି୍ଲ: ‘ଏହଚି ପ୍ରଦଶ୍ବେୀକ୍ର ୧୨୧ଟଚି 

ରୁଝାମଣା ପତ୍ ସ୍ାକ୍ରଚିତ କ୍ହାଇରରିା କ୍ରକ୍ଳ ୧୯ଟଚି ପ୍ରଯକୁ୍ଚି 
ହସ୍ତାନ୍ର, ୪ଟଚି ହସ୍ତାନ୍ରଣ, ୧୮ଟଚି ଉତ୍ାଦ ଶଭୁାରମ୍ଭ ଓ ୩୨ଟଚି 
ପ୍ରମ�ୁ କ୍ଘାରଣାୋମା ସଂପାଦେ କରାଯାଇଛଚି ଯାହକଚି ଏକ୍ରା 
ଇଣ୍ଡଚିଆ ୨୦୨୧ର ରଚିପଳୁ ସଫଳତାର େଚିଦଶ୍ବେ ।’

ପ୍ରତଡିରକ୍ା ଉତ୍ାଦନ ରକ୍ତ୍ରର ଭାରତ 
ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷରଶ୍ରୀଳ ରହବା ଦଡିଗରର ଅଗ୍ସର ରହଉଛଡି
ଭାରତ ରଚିଶ୍ୱର ସର୍ବ ରୃହତ୍  ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମଦାେଚିକାରୀ 
ରାଷ୍ଟଟ୍ରମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେଷ୍ୟତମ । ଷ୍ଟକ୍ କ୍ହାମ ୍ ଅନ୍ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ 
ଶାନ୍ଚି ଗକ୍ରରଣା ପ୍ରତଚିଷା୍େ, ଯାହାକଚି କ୍ରୈଶ୍ୱଚିକ େଚିରାପର୍ା 
ସଂପକ୍ବକ୍ର ସ୍ାଧୀେ ଭାକ୍ର ଗକ୍ରରଣା କରୁରରିା ଏକ 
ସଂସ୍ା, ଅେୁସାକ୍ର ୨୦୧୨-୧୮ ମସଚିହା ମଧ୍ୟକ୍ର ଭାରତ 
ରଚିଶ୍ୱର ପ୍ରମ�ୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମଦାେଚିକାରୀ ରାଷ୍ଟଟ୍ରମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
ଅେଷ୍ୟତମ ଭାକ୍ର ମଣୁ୍ଡ କ୍ଟକଚିଛଚି । ସମଗ୍ ରଚିଶ୍ୱକ୍ର କ୍ୟ 
ରଚିକ୍ୟ କ୍ହଉରରିା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ୧୩ ପ୍ରତଚିଶତ ଭାରତ କ୍ୟ 
କରଚିରାଏ । କଚିନ୍ତୁ ଭରଚିରଷ୍ୟତର ଆରଶଷ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟଚି କ୍ର ର�,ି 
ଏକ୍ର ସରକାର ପ୍ରତଚିରକ୍ା ଉତ୍ାଦେ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ଭାରତକୁ 
ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବରଶୀଳ କରଚିରାକୁ ସ୍ଚିର କରଚିଛନ୍ଚି । 
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ଭାରତ କ୍କରଳ ପ୍ରତଚିରକ୍ା ସାମଗ୍ୀ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ାଦେ ରୃଦ୍ଚି 
ଦଚିଗକ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରୁୋହଚି ଁଅପରନ୍ତୁ ଏହଚିସରୁ ସାମଗ୍ୀର ରପ୍ାେୀ 
ପାଇ ଁ ଶଚିଳ୍ପ ରୃଦ୍ଚି କରୁଛଚି । ଏହଚିସରୁ କରଚିକ୍ରାର ଏହଚି ଦଚିଗକ୍ର 
ସହାୟକ କ୍ହର । ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ରୈଶ୍ୱଚିକ ରଜାରକ୍ର କ୍ଯାଗାଣ କ୍ଚେକୁ 
ସେୁଚିଶ୍ଚିତ କରଚିରାକ୍ର ସହାୟକ କ୍ହର ।ଏହଚିସରୁ କରଚିକ୍ରାର 
ସ୍ାପଚିତ କ୍ହରାପକ୍ର ତାହା େଚିଜସ୍ ଉତ୍ାଦେକୁ ତ୍ୱରାନ ୍ଚିତ କରଚିର 
ଯଦ୍ାରା ପ୍ରତଚିରକ୍ା ସାମଗ୍ୀ ଆମଦାେୀ ଉପକ୍ର େଚିଭ୍ବରଶୀଳତାକୁ 
କମାଇର ଓ ରପ୍ାେୀକୁ କ୍ପ୍ରାତ୍ାହଚିତ କରଚିର ।

ଏହଡିସବ୍ କରଡିରଡାରର ଗର୍୍ତ୍ୱ: ଏଥର୍ି କଡି ପ୍ରତୟୁାଶା ରହଡିଛଡି ?
୨୦୨୫ ମସଚିହା ସଦୁ୍ା ଭାରତ ଘକ୍ରାଇ ଭାକ୍ର ୨୫ ରଚିଲଚିଅେ 
ରଲାର ମଲୂଷ୍ୟର ପ୍ରତଚିରକ୍ା ସାମଗ୍ୀ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଘକ୍ରାଇ ଭାକ୍ର 
ଉତ୍ାଦେ କରଚିରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ର�ଛିଚି ।ଏହଚି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରଚିରା 
େଚିମକ୍ନ୍ ଏହଚିସରୁ କରଚିକ୍ରାର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଭୂମଚିକା ଗ୍ହଣ କରଚିର  
ତରା ପ୍ରତଚିରକ୍ା ଉତ୍ାଦେ ସାମର୍ବଷ୍ୟ ରୃଦ୍ଚି କରଚିର । ଏହା ଫଳକ୍ର 
ଭାରତ ଦୁଇଟଚି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକାସକ୍ଙ୍ଗ ହାସଲ କରଚିର । ତାହା କ୍ହଲା 
– ପ୍ରତଚିରକ୍ା ସାମଗ୍ୀ ଉତ୍ାଦକ କ୍ହର ଏରଂ ଭରଚିରଷ୍ୟତକ୍ର େଚିଜସ୍ 
ଉତ୍ାଦଚିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଚିକ୍ଦଶକୁ ରପ୍ାେୀ କରଚିପାରଚିର ।   

ତାମଡିଲ ନାଡ଼୍
ପ୍ରତଡିରକ୍ା ଶଡିଳ୍ପ 

କରଡିରଡାର
କ୍ଚନ୍ନାଇ, କ୍କାଏମା୍ଟୁର, 

କ୍ହାସରୁ, ସାକ୍ଲମ 
ଓ ତଚିରୁଚଚିରାପଲ୍ୀକୁ 
ଏରପିାଇ ଁଚଚିହ୍ନଟ 
କରାଯାଇଛଚି ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରରଦଶ 
ପ୍ରତଡିରକ୍ା ଶଡିଳ୍ପ କରଡିରଡାର
ଲକ୍୍ଷ୍ନୌ, କାେପରୁ, ଝାେସୀ, 
ଆଗ୍ା, ଆଲଚିଗଡ଼, ଚଚିତ୍କୂଟକୁ 

ଦ୍ଚିତୀୟ ଶଚିଳ୍ପ କରଚିକ୍ରାର 
ଭାକ୍ର ଚୟେ କରାଯାଇଛଚି । 
ଏହାକୁ ରୁକ୍ନ୍ଦଲ�ଣ୍ଡ କ୍କ୍ତ୍ର 
ଅଂଶରଚିକ୍ଶର ଭାକ୍ର ସାମଚିଲ 

କରାଯାଇଛଚି ।

୮୩ରଡି ରତଜସ ୍ ବଡିମାନ ପାଇ ଁ‘ହାଲ୍ ’ ସହଡିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ ଚ୍କ୍ଡିନାମା 
ଏକ୍ରା ଇଣ୍ଡଚିଆ ପ୍ରଦଶ୍ବେୀର 
ଉଦ୍ାଟେୀ ଉତ୍ରକ୍ର ହଚିନୁ୍ଦସ୍ତାେ 
ଏକ୍ରାେଟଚିକ୍ସ ଲଚିମଚିକ୍ଟର (ହାଲ)
କୁ ୮୩ଟଚି ହାଲୁକା ଲଢ଼ଆୁ 
ରଚିମାେ ‘କ୍ତଜସ ୍’ ପାଇ ଁ ଚୁକ୍ଚିୋମା 
କରାଯାଇଛଚି । କ୍ସର ିମଧ୍ୟରୁ ୭୩ଟଚି 
ଏଲସଚିଏ କ୍ତଜସ ୍ ଏମକ୍କ୧ଏ 
ଫାଇଟର ରଚିମାେ କ୍ହର ଏରଂ ଅେଷ୍ୟ 
୧୦ଟଚି ଏଲସଚିଏ କ୍ତଜସ ୍ ଏମକ୍କ-୧ 
କ୍୍େର ରଚିମାେ କ୍ହର । ୪୮,୦୦୦ 
କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାର ଏହଚି ପ୍ରତଚିରକ୍ା ଚୁକ୍ଚି 
େଚିଜସ୍ ଭାକ୍ର ଉତ୍ାଦଚିତ ପ୍ରତଚିରକ୍ା 
ସାମଗ୍ୀର ଏଯାରତ୍  ସର୍ବରୃହତ୍  
ଅଡ଼୍ବର କ୍ରାଲଚି ରଚିକ୍ରଚୋ 
କରାଯାଉଛଚି । ଏମଏସଏମଇ 
ସଂସ୍ାମାକ୍େ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ରା ଇଣ୍ଡଚିଆ 
ପ୍ରଦଶ୍ବେୀକ୍ର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଚିରା 
ସହ ୨୦୩ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାର ଅଡ଼୍ବର 
ସଂଗ୍ହ କରଚିଛନ୍ଚି ।

ଏରରା ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୧: ବଡିଶ୍ୱର ସବ୍ଷବୃହତ୍  ହାଇବ୍ରଡିଡ୍  ବଡିମାନ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ୍ରୀ
ଏକ୍ରା ଇଣ୍ଡଚିଆ ୨୦୨୧ େଚିଜସ୍ ଢ଼ଙ୍ଗକ୍ର ରଚିଶ୍ୱର ପ୍ରରମ ହାଇବ୍ଚିଡ଼୍  ଏୟାର କ୍ସା ଭାକ୍ର 
େଚିଜକୁ ସପୁରଚିଚଚିତ କରଚିପାରଚିଛଚି । ରର୍୍ବମାେ ସଦୁ୍ା କ୍ଯଉମଁାକ୍େ କ୍କରଳ ଏଠାକ୍ର 
ଉପସ୍ଚିତ ରହଚି ଏହଚି ରଚିମାେ ଉରାଣର ଚଚିର୍ାକର୍ବକ ପ୍ରଦଶ୍ବେ କ୍ଦ�ଛିନ୍ଚି କ୍ସମାକ୍େ ହଚି ଁ
ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମଜା କ୍େଇଛନ୍ଚି । କଚିନ୍ତୁ ଚଳଚିତ ରର, ଦଶ୍ବକମାକ୍େ କ୍କରଳ ଭଚୁ୍ବଆଲ 
କ୍ମାରକ୍ର ହଚି ଁଏହଚି ପ୍ରଦଶ୍ବେୀ କ୍ଦ�ପିାରଚିରକି୍ଲ । କ୍କାଭଚିଡ଼ ୧୯ ଜେଚିତ କଟକଣା କ୍ଯାଗ ୁ
ଅକ୍େକ କ୍ଲାକ ଏହଚି ପ୍ରଦଶ୍ବେୀକୁ ଆସଚିପାରଚିେରକି୍ଲ । ତରାପଚି ଭଚୁ୍ବଆଲ କ୍ମାରକ୍ର 
୩୩୮ଟଚି ରଚିକ୍ଦଶୀ କମ୍ପାେୀ ଏରକି୍ର ସାମଚିଲ କ୍ହାଇରକି୍ଲ ।

ରମକ୍  ଇନ୍  ଇଣ୍ଡିଆକ୍ ରପ୍ରାତ୍ାହନ
ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀଙ୍କ ଦ୍ାରା କ୍ପ୍ରରଚିତ କ୍ହାଇ ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର ଭାରତ େଚିମକ୍ନ୍ 
ଦଚିଆଯାଇରରିା ଆହା୍େକ୍ର ଏହଚି ଏୟାର କ୍ସାକ୍ର କ୍ହାଇରରିା ଉରାଣକ୍ର ଅକ୍େକ କ୍ରୈଶଚିଷ୍ଟଷ୍ୟ 
ପ୍ରଦଶଥିତ କ୍ହାଇରଲିା ।ଏରକି୍ର ଭାରତର ଅତଷ୍ୟାଧେୁଚିକ କ୍ରୈମାେଚିକ ଜ୍ଞାେ କ୍କୌଶଳ ସହଚିତ 
ଏକ୍ରାକ୍ସ୍ସ ୍ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର କ୍ଦଶର ଦକ୍ତା ପ୍ରଦଶଥିତ କ୍ହାଇରଲିା । “ହାଲ୍ ”ର ‘ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର 
ଭାରତ ଫକ୍ମ୍ବସେ୍  ଫଲ ାଇଟ’ ଉରାଣ ପ୍ରଦଶ୍ବେକୁ ଦଶ୍ବକମାକ୍େ ମେଭରଚି ଉପକ୍ଭାଗ କରଚିରକି୍ଲ। 
ଏରକି୍ର ଏଲସଚିଏ କ୍୍େର (ଲଚିଫ୍ଟ  କ୍୍େର), ଏଚଟଚିଟଚି- ୪୦, ଆଇକ୍ଜଟଚି, ଆଡ଼ଭାନ ୍ସଡ଼ ହକ୍  
ଏମକ୍କ ୧୩୨ ଏରଂ ସଚିଭଚିଲ ରୁ-୨୨୮ ଭଳଚି ରଚିମାେ ଓ କ୍ହଲଚିକ୍୍ଟର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଚିରକି୍ଲ । 
କ୍ସମାକ୍େ ଏକ ରଚିକ୍ଶର ଦଳ ଗଠେ କରଚି ସାମହୂଚିକ ଭାକ୍ର ଆକାଶକ୍ର ଆକର୍ବଣୀୟ ଉରାଣ 
କ୍ଦ�ାଇରକି୍ଲ । ଏହା ରଷ୍ୟତୀତ ବ୍କ୍ହ୍ମାସ ୍ କ୍କ୍ପଣାସ୍ତ୍ର, ସକୁ୍�ାଇ ସ-ୁ୩୦ଏମକ୍କଆଇ ଲଢ଼ଆୁ 
ରଚିମାେ, ଅତଷ୍ୟାଧେୁଚିକ ଲାଇଟ୍  କ୍ହଲଚିକ୍୍ଟର ଧ୍ରୁବ, ହାଲୁକା ଲଢ଼ଆୁ କ୍ହଲଚିକ୍୍ଟର ଏରଂ ହାଲୁକା 
ରଷ୍ୟରହାରଚିକ କ୍ହଲଚିକ୍୍ଟରମାକ୍େ ମଧ୍ୟ ଏହଚି ରଚିମାେ ପ୍ରଦଶ୍ବେୀକ୍ର ସାମଚିଲ କ୍ହାଇରକି୍ଲ । 
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ବନୟୁପ୍ରାଣ୍ରୀ ସର୍କ୍ା,
ଭାରତର ସର୍କ୍ା

ରେଷ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସରୁକ୍ାପରଡିରବଶ

ରଚିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ କ୍ଶର କ୍ରଳକୁ ଏକ 
ଶଚିଙ୍ଗଯକୁ୍ ଗଣ୍ଡା ରଚିଲୁପ୍ଚିର ଦ୍ାରକ୍ଦଶକ୍ର 
ପହଂଚଚି ସାରଚିରକି୍ଲ । କ୍ଦଶର ଜଙ୍ଗଲ 
କ୍କ୍ତ୍କ୍ର କ୍ସମାେଙ୍କ ସଂ�ଷ୍ୟା ମାତ୍ 
୨୦୦ରୁ କମ ୍ ରଲିା । କଚିନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ସମକ୍ୟାଚଚିତ ପଦକ୍କ୍ପ ଗ୍ହଣ ଏରଂ 
କକ୍ଠାର ସରୁକ୍ା ରଷ୍ୟରସ୍ା ଓ ପରଚିଚାଳୋ 
ଦ୍ାରା ଏହଚି ଗଣ୍ଡାଙ୍କ ସଂ�ଷ୍ୟା ଏକ୍ର ପଣୁଚି 
ରକ୍ର ରୃଦ୍ଚି ପାଇରାକ୍ର ଲାଗଚିଛଚି । ଏକ୍ର 
ସମଗ୍ ରଚିଶ୍ୱକ୍ର କ୍ଯତଚିକଚି ସଂ�ଷ୍ୟାକ୍ର ଏହଚି 
ପ୍ରାଣୀ ରହଚିଛନ୍ଚି କ୍ସମାେଙ୍କ ଭଚିତରୁ କ୍କରଳ 
ଭାରତକ୍ର ୭୫ ପ୍ରତଚିଶତ ଗଣ୍ଡା ଅଛନ୍ଚି । 
କ୍ସହଚିଭଳଚି ଚଚିତାରାଘ, ସଚିଂହ ଓ ରାଘମାେଙ୍କ 
ସଂ�ଷ୍ୟା ମଧ୍ୟ କ୍ଦଶକ୍ର ରୃଦ୍ଚି ପାଇଚାଲଚିଛଚି ।

ରେଷ୍ୟପ୍ରାଣୀମାେଙ୍କ ପାଇ ଁ ମେକ୍ର ସମ୍ାେକ୍ରାଧ କ୍ହଉଛଚି ପ୍ରାଚୀେ 
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କତୃଚି ତରା ମଲୂଷ୍ୟକ୍ରାଧର ଏକ ଅରଚିକ୍ଚ୍ଦଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗ 
। ଜଙ୍ଗଲକ୍କ୍ତ୍ ଓ ଏରକି୍ର ରସରାସ କରୁରରିା ଜୀରଜନ୍ତୁମାେଙ୍କ 

ସରୁକ୍ାକୁ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଉପଯକୁ୍ ସମ୍ାେ ପ୍ରଦାେ କକ୍ର ଯାହାକଚି ଜୀରଜଗତକ୍ର 
ସନ୍ତୁଳେ ରକ୍ା, ଆେୁରଂଶଚିକ, ସାମାଜଚିକ, ଆରଥିକ, କ୍ରୈଜ୍ଞାେଚିକ, କ୍ଶୈକ୍ଚିକ, 
ସାଂସ୍କତୃଚିକ, ଅରସର ରଚିକ୍ୋଦେ ଓ ୋନ୍ଦେଚିକ କ୍କ୍ତ୍ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ସମାେୁପାତଚିକ 
ଭାକ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ । କ୍ପାରଣୀୟ ରଚିକାଶ େଚିମକ୍ନ୍ ରେଷ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସରୁକ୍ା 
ଅତୀର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ । କ୍ତକ୍ର, ୋୋଦଚି କାରଣରୁ, ଅକ୍େକ ପ୍ରାଣୀ ଏକ୍ର 
ରଚିଲୁପ୍ଚି  ଆଡ଼କୁ ମହୁାଇଛନ୍ଚି । ସରକାର କ୍ସମାେଙ୍କ ସରୁକ୍ା ଓ ରଂଶରୃଦ୍ଚି 
େଚିମକ୍ନ୍ େଚିରରଚ୍ଚିନ୍ନ ଭାକ୍ର ରଚିଭଚିନ୍ନ ପଦକ୍କ୍ପମାେ ଗ୍ହଣ କରଚିଚାଲଚିଛନ୍ଚି 
ଯଦ୍ାରା ଏଭଳଚି ଅରଲୁପ୍ ପ୍ରାଣୀମାକ୍େ ଧ୍ୱଂସ ମ�ୁରୁ ରର୍ଥିଯାଇପାରଚିକ୍ର ।  
ଏଭଳଚି ସରୁକ୍ା କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମକ୍ର ଅେୂଷ୍ୟେ ୨୨ କଚିସମର ରେଷ୍ୟପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ସାମଚିଲ 
କରାଯାଇଛଚି। ଭାରତକ୍ର ଏକ୍ର ଚଚିତାରାଘ, ସଚିଂହ ଓ ରାଘଙ୍କ ସଂ�ଷ୍ୟାକ୍ର 
ଉକ୍ଲ୍�େୀୟ ଅଭଚିରୃଦ୍ଚି ଘଟଚିଛଚି ଏରଂ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ରେଷ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସରୁକ୍ା 
ପ୍ରୟାସର େମେୁା ଭାକ୍ର ଗ୍ହଣ କରାଯାଇପାକ୍ର । ଆଜଚି କ୍ଯକ୍ତକ୍ରକ୍ଳ 
ସାରା ଦୁେଚିଆ ମାଚ୍ଚ୍ବ ୩ ତାରଚି�କୁ ରଚିଶ୍ୱ ରେଷ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦଚିରସ ରୂକ୍ପ ପାଳେ 
କରୁଛଚି ଭାରତର ପ୍ରଗତଚିଶୀଳ ରେଷ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ସ୍ଚିତଚି ଏହଚିଭଳଚି ରହଚିଛଚି ।
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 ଚଡିତାବାଘ

ବାଘ

ଚଚିତାରାଘ ସଂ�ଷ୍ୟାକ୍ର ୬୦ ପ୍ରତଚିଶତ 
ଅଭଚିରୃଦ୍ଚି

ରାଘଙ୍କ ସଂ�ଷ୍ୟାକ୍ର କ୍ଦଶକ୍ର 
୩୩ ପ୍ରତଚିଶତ ରୃଦ୍ଚି ଘଟଚିଛଚି 

l	୨୦୧୮ ମସଚିହାର ଗଣୋ ଅେୁସାକ୍ର, ଭାରତକ୍ର 
ରଷ୍ୟାଘ୍ର ସଂ�ଷ୍ୟା ୨,୯୬୭କୁ ରୃଦ୍ଚି ପାଇଛଚି । 

l	ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଦଶକ୍ର ସର୍ବାଧକି ୫୨୬ ରଷ୍ୟାଘ୍ର ରରିା ଗଣୋରୁ 
ଜଣାପଡ଼ଚିଛଚି । ଏହା ପଛକୁ କର୍୍ବାଟକକ୍ର ୫୨୪ ଓ 
ଉର୍ରା�ଣ୍ଡକ୍ର ୪୪୨ଟଚି ରଷ୍ୟାଘ୍ର ରହଚିଛନ୍ଚି।

l	ଭାରତ ତା’ର କ୍ସଣ୍ ପଚିଟସ୍ବରଗ୍ବ କ୍ଘାରଣାୋମାର 
ପ୍ରତଚିରଦ୍ତାକୁ ୨୦୨୨ର ଚୂଡ଼ାନ୍ ସମୟସୀମାର 
କ୍ଢ଼ର୍  ପରୂ୍ବରୁ ସାକାର କରଚିପାରଚିଛଚି ।

l	୨୦୧୮ ମସଚିହାକ୍ର ଜାତୀୟ ରଷ୍ୟାଘ୍ର ଗଣୋକ୍ର ଏକ 
ଗଚିେଚିଜ ରୁକ୍  ଅଫ୍  ୋଲ ୍ଡ୍ବ କ୍ରକଡ଼୍ବ ସ୍ାପଚିତ କ୍ହାଇଛଚି 
କ୍ଯଉରଁକି୍ର ରାଘ ଗଣୋ େଚିମକ୍ନ୍ ରଚିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧକି 
କଷ୍ୟାକ୍ମରା ରଷ୍ୟରହାର କରାଯାଇରଲିା । 

l	ସମଗ୍ ରଚିଶ୍ୱକ୍ର ଏକ୍ର କ୍ଯତଚିକଚି ରଷ୍ୟାଘ୍ର ଅଛନ୍ଚି 
କ୍ସର ି ମଧ୍ୟରୁ ୭୦ ପ୍ରତଚିଶତରୁ ଅଧକି କ୍କରଳ 
ଭାରତକ୍ର ହଚି ଁରରିା ଜଣାପଡ଼ଚିଛଚି ।

୨୨ରଡି ବନୟୁପ୍ରାଣ୍ରୀଙ୍କ ସର୍କ୍ା ନଡିମରନ୍ ସରକାର ଏକ 
ରଡିକଭର୍ରୀ କା�୍ଷୟୁକ୍ରମ ପ୍ରବତ୍ତ୍ଷନ କରଡିଛନ୍ଡି

ରଚିଲୁପ୍ଚିର ଦ୍ାରକ୍ଦଶକ୍ର ପହଞ୍ଚଚିରରିା ଅତଚି ଜଟଚିଳ ୨୨ଟଚି 
ରେଷ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସରୁକ୍ା େଚିମକ୍ନ୍ ସରକାର ଏକ ରଚିକଭରୀ 
କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ ପ୍ରରର୍୍ବେ କରଚିଛନ୍ଚି । ୨୦୨୧ ମସଚିହା ଜାେୁଆରୀ 
ମାସକ୍ର ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରେଷ୍ୟରଚିରାଡ଼ଚି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ, 
କାରାକାଲକୁ ଏହଚି ଜଟଚିଳ ରଚିଲୁପ୍ପ୍ରାୟ ରେଷ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତାଲଚିକାକ୍ର 
ଅନ୍ଭୁ୍ବକ୍ କରାଯାଇଛଚି ଯଦ୍ାରା କ୍ସମାେଙ୍କ ସରୁକ୍ା ସହ 

ରଂଶରୃଦ୍ଚି ଘଟଚିପାରଚିର । କ୍ସହଚିଭଳଚି ତୁରାର ଚଚିତାରାଘ, ରଷ୍ଟାର୍ବ 
(କ୍ଫଲ ାରଚିକାେଙ୍କ ସକ୍ମତ), ରଲଫଚି େ୍ , ହଙୁ୍ଗଲ, େୀଳଗଚିରଚି 
ତାହର, ସାମଦୁ୍ଚିକ କଇଛଁ, ଏସୀୟ ଅରଣା ମଇରଁଚି, େଚିକ୍କାରର 
କ୍ମଗାକ୍ପାଡ଼, ମଣଚିପରୁ କ୍ବ୍ା- ଆକ୍ଣ୍ଲାର୍ବ ହରଚିଣ, ଶାଗଣୁା, 
ମାଲାରାର ସଚିଭାଟ, ଏକ ଶଚିଙ୍ଗଯକୁ୍ ଗଣ୍ଡା, ଏସୀୟ ସଚିଂହ, କଦ୍୍ବମ 
ଭୂମଚିକ୍ର ରସରାସ କରୁରରିା ହରଚିଣ, କ୍ଜକ୍ଡ଼୍ବାେ କ୍କାସ୍ବର, 
ଉର୍ର ଭାରତୀୟ େଦୀ କ୍ଟରାପଚିେ,  କଲାଇକ୍ରର୍  ଚଚିତାରାଘ, 
ଆରର ସାଗର କୁଜଯକୁ୍ ତଚିମଚି ଓ ଲାଲ ପାଣ୍ଡା ଆଦଚି ସାମଚିଲ ।

12,852 
ଯାହା ରଚିକ୍ସମର୍, ୨୦୨୦ 

ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ ସ୍ଚିତଚି

କ୍ମାଟ ସଂ�ଷ୍ୟା 
l ୨୦୧୪ ମସଚିହାକ୍ର କ୍ସମାେଙ୍କ ଆେୁମାେଚିକ ସଂ�ଷ୍ୟା 

୭,୯୧୦ ରଲିା ।
l ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଦଶ, କର୍୍ବାଟକ ଓ ମହାରାଷ୍ଟଟ୍ରକ୍ର ଯରାକ୍କ୍ମ 

ଚଚିତାରାଘଙ୍କ ସଂ�ଷ୍ୟା ୩,୪୨୨୧, ୧,୭୮୩ ଏରଂ 
୧,୬୯୦ କ୍ରାଲଚି ଆକଳେ କରାଯାଇଛଚି ।

674
ରମାର ସଂଖୟୁା 

୨୦୨୦ ମସଚିହାକ୍ର 
କରାଯାଇରରିା ଗଣୋର 

ତରଷ୍ୟ ଅେୁସାକ୍ର 

l	ପରୂ୍ବରୁ ୨୦୧୫କ୍ର ରଚିକାଶ ହାର ୨୭ 
ପ୍ରତଚିଶତ ରରିାକ୍ରକ୍ଳ ରର୍୍ବମାେ ତାହା 
୨୮.୮୭ ପ୍ରତଚିଶତକୁ ରୃଦ୍ଚି ପାଇଛଚି

 l	୨୦୧୫ ମସଚିହାକ୍ର ସଚିଂହମାେଙ୍କ ରଚିଚରଣ 
କ୍କ୍ତ୍ ୨୨,୦୦୦ ରଗ୍ବ କଚିକ୍ଲାମଚିଟ ରରିାକ୍ରକ୍ଳ 
୨୦୨୦ ମସଚିହାକ୍ର ତାହା ୩୦,୦୦୦ ରଗ୍ବ 
କଚିକ୍ଲାମଚିଟରକୁ ରୃଦ୍ଚି ପାଇଛଚି- ଅର୍ବାତ୍ , ଏରକି୍ର 
୩୬ ପ୍ରତଚିଶତ ଅଭଚିରୃଦ୍ଚି ଘଟଚିଛଚି 

l	୨୦୧୮ ମସଚିହା ଠାରୁ ସରକାର ଏସୀୟ 
ରଷ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ 
କରଚିଛନ୍ଚି।

ମାେର- ରଷ୍ୟାଘ୍ର ରଚିରାଦର ମକୁାରଚିଲା
ଜାତୀୟ ରେଷ୍ୟପ୍ରାଣୀ କ୍ରାର୍ବର ସ୍ାୟୀ କମଚିଟଚି ୨୦୨୧ ମସଚିହା ଜାେୁଆରୀ ମାସକ୍ର କ୍ଦଶକ୍ର 
ମାେର- ରଷ୍ୟାଘ୍ର ରଚିରାଦ ପରଚିଚାଳୋ ସଂପକ୍ବୀତ ପରାମଶ୍ବକୁ ସ୍ୀକୃତଚି ପ୍ରଦାେ କରଚିଛଚି । 
ଏହା ମାେର- ରଷ୍ୟାଘ୍ର ରଚିରାଦ ପରଚିସ୍ଚିତଚିର ମକୁାରଚିଲା େଚିମକ୍ନ୍ ରାଜଷ୍ୟ ଓ କ୍କନ୍ଦ୍ରଶାସଚିତ 
କ୍କ୍ତ୍ମାେଙୁ୍କ କ୍କକ୍ତଗଡ଼ୁଚିଏ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ପରାମଶ୍ବ କ୍ଦଇଛଚି ।

ଭାରତକ୍ର ରଚିଶ୍ୱର କ୍ମାଟ ସଂ�ଷ୍ୟାର ୭୦
ପ୍ରତଚିଶତ ରାଘ, ୭୦ ପ୍ରତଚିଶତ ଏସୀୟ ସଚିଂହ 

ଏରଂ ୬୦ ପ୍ରତଚିଶତରୁ ଅଧକି ଚଚିତା ରାଘ ଆମ 
ସମଦୃ୍ କ୍ଜୈର ରଚିରଚିଧତାର େଚିଦଶ୍ବେ । କାରଣ ଏହଚି 
ପ୍ରାଣୀମାକ୍େ କ୍ଜୈର �ାଦଷ୍ୟ ଶଙୃ୍ଖଳର ଶୀର୍ବକ୍ର 

ରହଚିରାନ୍ଚି ଏରଂ ଏମାେଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିଷୁ୍ ସଂ�ଷ୍ୟା ସମଗ୍ 
କ୍ଜୈର ପରଚିସଂସ୍ାେର ସନ୍ତୁଳେକୁ ଦଶ୍ବାଉଛଚି ।

ପ୍ରକାଶ ଜାଭରଡକର
କ୍କନ୍ଦ୍ର ପରଚିକ୍ରଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରଂ ଜଳରାୟୁ 

ପରଚିରର୍୍ବେ ମନ୍ତୀ

ସଡିଂହ
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ରେଷ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସରୁକ୍ାପରଡିରବଶ

ଉର୍ମ ପରଚିଚାଳୋଯକୁ୍ ସଂରକ୍ଚିତ କ୍କ୍ତ୍କୁ ସରକାର ରାଙ୍କ 
େଚିଦ୍୍ବାରଣ ଓ ପରୁଷ୍କତୃ କରଚିକ୍ର
୨୦୨୧ ମସଚିହା ଠାରୁ କ୍କନ୍ଦ୍ର ପରଚିକ୍ରଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳରାୟୁ 
ପରଚିରର୍୍ବେ ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ କ୍ଦଶର ୧୦ଟଚି କ୍ଶ୍ରଷ ୍ଜାତୀୟ 
ଉଦଷ୍ୟାେ, ୫ଟଚି ତଟୀୟ  ଓ ସାମଦୁ୍ଚିକ ପାକ୍ବ ଓ ୫ଟଚି କ୍ଶ୍ରଷ ୍
ଚଚିଡ଼ଚିଆ�ାୋର ରାଙ୍୍କ  ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଚିରା ସହ କ୍ସମାେଙୁ୍କ ପରୁସ୍କତୃ 
କରଚିକ୍ର । କ୍ସହଚିଭଳଚି କ୍ଦଶର ୧୪୬ଟଚି ଜାତୀୟ ପାକ୍ବ ଓ 
ରେଷ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣଷ୍ୟର ପରଚିଚାଳୋ ସକ୍ଚିୟତା ମଲୂଷ୍ୟାୟେ 
(ଏମଇଇ) ଜାରଚି  କରଚିଛନ୍ଚି ।

ସଂରକ୍ଡିତ ରକ୍ତ୍ ସଂଖୟୁା ବୃଦ୍ଧଡି
କ୍ଦଶର ଜଙ୍ଗଲ କ୍କ୍ତ୍ ପରଚିମାଣ ରଷ୍ୟାପକ ମାତ୍ାକ୍ର ରୃଦ୍ଚି 
ପାଇଛଚି । କ୍ସହଚିଭଳଚି ସଂରକ୍ଚିତ କ୍କ୍ତ୍ ସଂ�ଷ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରଢ଼ଚିଛଚି। 
୨୦୧୪ ମସଚିହାକ୍ର କ୍ଦଶକ୍ର ୬୯୨ଟଚି ସଂରକ୍ଚିତ କ୍କ୍ତ୍ 
ରରିାକ୍ରକ୍ଳ ୨୦୧୯ ମସଚିହାକ୍ର ତାହା ୮୬୦କୁ ରୃଦ୍ଚି ପାଇଛଚି। 
କ୍ସହଚିଭଳଚି ୨୦୧୪ ମସଚିହାକ୍ର କ୍ଗାଷୀ୍ ରଚିଜଭ୍ବ ସଂ�ଷ୍ୟା ୪୩ 
ରହଚିରରିାକ୍ରକ୍ଳ ୨୦୧୯ ତାହା ୧୦୦ ଛୁଇଛଁଚି ।

ଭାରତ୍ରୀୟ ଗଣ୍ା ଭଡିଜନ  (ଆଇଆରଭଡି) ୨୦୨୦ କା�୍ଷୟୁକ୍ରମ: 
କ୍ଦଶକ୍ର ରର୍୍ବମାେ ରରିା ଗଣ୍ଡାମାେଙ୍କ ସଂ�ଷ୍ୟାକୁ ସରୁକ୍ଚିତ ର�ରିା 
ଏରଂ ରଚିଭଚିନ୍ନ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ ମାଧ୍ୟମକ୍ର ଏହଚି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସଂ�ଷ୍ୟା ଓ ରଷ୍ୟାପ୍ଚି  
ରୃଦ୍ଚି େଚିମକ୍ନ୍ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରଚିଛନ୍ଚି । ସମ୍ପ୍ରତଚି କ୍ଦଶକ୍ର 
ରରିା କ୍ମାଟ କ୍ଗ୍ଟର ଏକ ଶଚିଙ୍ଗଯକୁ୍ ଗଣ୍ଡାମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୭୫ 
ଭାଗ କ୍କରଳ ଆସାମ, ଉର୍ର ପ୍ରକ୍ଦଶ ଓ ପଶ୍ଚିମ ରଙ୍ଗକ୍ର ହଚି ଁ
କ୍ଦ�ାଯାଇରାନ୍ଚି ।
ଡଲେଡି ନ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ: ୨୦୨୦ ମସଚିହାକ୍ର ଏହଚି କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମର 
କ୍ଘାରଣା କରାଯାଇରଲିା ଏରଂ ତାହା ଉଭୟ େଦୀ ଓ ସାମଦୁ୍ଚିକ 
ରଲଫଚି େମାେଙ୍କ ସରୁକ୍ା େଚିମକ୍ନ୍ ଉଦ୍ଚିଷ୍ଟ । ସରକାର େଦୀକ୍ର 
ଦୃଶଷ୍ୟ କ୍ହଉରରିା ରଲଫଚି େଙୁ୍କ ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀର ମାେଷ୍ୟତା 
ପ୍ରଦାେ କରଚିଛନ୍ଚି । େଦୀୟ ରଲଫଚି େମାେଙ୍କ ଉପକ୍ର କରାଯାଇରରିା 
ଅଧ୍ୟୟେରୁ ଜଣାପଡ଼ଚିଛଚି କ୍ଯ ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ହ୍ମପତୁ୍ େଦୀର ମ�ୁଷ୍ୟ 
ଧାରକ୍ର ଦୃଶଷ୍ୟ କ୍ହଉରରିା ରଲଫଚି େଙ୍କ ସଂ�ଷ୍ୟା ସ୍ଚିର ରହଚିଛଚି । 
ଅରଶଷ୍ୟ ଏହାର ଉପେଦୀମାେଙ୍କକ୍ର କ୍ଦ�ାଯାଉରରିା ରଲଫଚି େଙ୍କ 
ସଂ�ଷ୍ୟା ହ୍ାସ ପାଇଛଚି । େଦୀୟ ରଲଫଚି େଙ୍କ ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁଗହୃୀତ 
ସଂରକ୍ଣ ରଚିକାଶ କାଯ୍ବଷ୍ୟ କ୍ଯାଜୋ ଅଧୀେକ୍ର ଗାକ୍ଙ୍ଗୟ େଦୀ 
ରଲଫଚି େ ଯାହାକଚି ଗଙ୍ଗା େଦୀକ୍ର ହଚି ଁଦୃଶଷ୍ୟ କ୍ହାଇରାନ୍ଚି କ୍ସମାକ୍େ 
କ୍ହଉଛନ୍ଚି ଏହଚି େଦୀର ମ�ୁଷ୍ୟ ଜଳଚର ଜୀର ଓ କ୍ସମାେଙ୍କ େଚିମକ୍ନ୍ 
ସଂରକ୍ଚିତ କ୍କ୍ତ୍ ରଚିଜ୍ଞପଚିତ କରାଯାଇଛଚି ।
ରାଷ୍ଟଟ୍ର୍ରୀୟ ସାମଦ୍୍ଡିକ କଇଛଁ କା�୍ଷୟୁ ର�ାଜନା:   ଭାରତକ୍ର 
ସାମଦୁ୍ଚିକ କଇଛଁମାେଙ୍କ ସରୁକ୍ା େଚିମକ୍ନ୍  ୨୦୨୧ ମସଚିହା 
ଜାେୁଆରୀ ମାସକ୍ର ସରକାର ‘ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ସାମଦୁ୍ଚିକ କଇଛଁ କାଯ୍ବଷ୍ୟ 
କ୍ଯାଜୋ’ କ୍ଘାରଣା କରଚିଛନ୍ଚି । ଏହଚି କାଯ୍ବଷ୍ୟ କ୍ଯାଜୋ ପଛକ୍ର 
ରରିା ଆଭଚିମ�ୁଷ୍ୟଟଚି କ୍ହଲା, ସାମଦୁ୍ଚିକ କଇଛଁ ଏରଂ କ୍ସହଚିଭଳଚି 
ଅେଷ୍ୟାେଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସରୁକ୍ା େଚିମକ୍ନ୍ ଏକ ସସୁ୍ ସାମଦୁ୍ଚିକ ପରଚିକ୍ରଶ 
ସଷୃ୍ଟଚି  କରଚିରା ଯାହାକଚି ସମନ ୍ଚିତ ଓ ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମକ୍ର ରଷ୍ୟରସ୍ା 
ଗ୍ହଣ କରାଯଚିର ।
ତ୍ରାର ଚଡିତାବାଘ ପ୍ରକଳ୍ପ:  ଭାରତର ରରଫାରୃର୍ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ଦୃଶଷ୍ୟ 
କ୍ହଉରରିା ଚଚିତାରାଘଙ୍କ ସଂରକ୍ଣ ଏରଂ କ୍ସମାେଙ୍କ ଆରାସସ୍ଳୀର 
ସରୁକ୍ା େଚିମକ୍ନ୍ ପଦକ୍କ୍ପ ଗ୍ହଣ କରଚିଛଚି । ସରକାର ତୁରାର 
ଚଚିତାରାଘ ସଂରକ୍ଣଙ୍କ ଆରାସସ୍ଳୀର ପେୁଃସଂରକ୍ଣ ଏରଂ 
ଏରେିଚିମକ୍ନ୍ ପ୍ରାକୃତଚିକ ପରଚିକ୍ରଶ ଆଧାରଚିତ ସହଭାଗୀ ପରଚିଚାଳୋ 
ରଷ୍ୟରସ୍ା ପ୍ରରର୍୍ବେ କରୁଛଚି । ତୁରାର ଚଚିତାରାଘ ଓ କ୍ସମାେଙ୍କ 
ଆରାସସ୍ଳୀର ସଂରକ୍ଣ କରାଯଚିରା ଦ୍ାରା ହଚିମାଳୟରୁ ଉରଦ୍ 
େଦୀଗଡ଼ୁଚିକର ପ୍ରମ�ୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଜୀର ସଂରକ୍ଚିତ କ୍ହରା ଦଚିଗକ୍ର 
ଏହା ସହାୟକ କ୍ହର। ସଉୁଚ୍ଚ ହଚିମାଳୟ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ଦୃଶଷ୍ୟ ଏହଚି 

ତୁରାର ଚଚିତାରାଘଙୁ୍କ ସରକାର ଫଲ ାଗସଚିପ ୍ ପ୍ରାଣୀର ମାେଷ୍ୟତା ପ୍ରଦାେ 
କରଚିଛନ୍ଚି ।
ହସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ:  ୨୦୧୭ ମସଚିହାର ଜାତୀୟ ହସ୍ତୀ ଗଣୋ ଅେୁସାକ୍ର, 
ଭାରତକ୍ର ଏକ୍ର ସର୍ବାଧକି ସଂ�ଷ୍ୟକ ଏସୀୟ ହାତୀ ରହଚିଛନ୍ଚି ଏରଂ 
କ୍ସମାେଙ୍କ କ୍ମାଟ ସଂ�ଷ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨୯,୯୬୪ । ଭାରତକ୍ର ରଚିଶ୍ୱର 
କ୍ମାଟ ଏସୀୟ ହାତୀଙ୍କ ସଂ�ଷ୍ୟାର ୬୦ ପ୍ରତଚିଶତରୁ ଅଧକି ରସରାସ 
କରନ୍ଚି । କ୍ସହଚିଭଳଚି କ୍ଦଶକ୍ର ୨,୭୦୦ ପା�ାପା� ିକ୍ପାରା ହାତୀ 
ଅଛନ୍ଚି । ସରକାର ଭାରତୀୟ ହାତୀଙ୍କ ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଐତଚିହଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର 
ଆ�ଷ୍ୟା ପ୍ରଦାେ କରଚିଛନ୍ଚି ।
ଶାଗଣ୍ା ସଂରକ୍ଣ ୨୦୨୦-୨୫ କା�୍ଷୟୁ ର�ାଜନା:  ଭାରତକ୍ର 
କ୍ମାଟ େଅ ପ୍ରକାରର ଶାଗଣୁା ଦୃଶଷ୍ୟ କ୍ହାଇରାନ୍ଚି । କ୍ସମାେଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ତଚିକ୍ୋଟଚି ପ୍ରଜାତଚିର ଶାଗଣୁା କ୍ହଉଛନ୍ଚି, ଧଳା-ପଚିଠଚିଆ ଶାଗଣୁା, 
ସରୁ ରଣ୍ଚିଆ ଶାଗଣୁା ଏରଂ ଲମା୍ ରଣ୍ଚିଆ ଶାଗଣୁା କ୍ଯଉମଁାେଙ୍କ 
ସଂ�ଷ୍ୟା କ୍ମାଗତ ଭାକ୍ର ହ୍ାସ ପାଇଚାଲଚିଛଚି । ଏହଚି ତଚିେଚି କଚିରମର 
ଶାଗଣୁାଙୁ୍କ ଆଇୟୁସଚିଏେ, ରଚିଶ୍ୱ ସଂରକ୍ଣ ସଂଘ ପକ୍ରୁ ୨୦୦୦ 
ମସଚିହାକ୍ର ‘ଅତଚି ଜଟଚିଳ ରଚିଲୁପ୍ପ୍ରାୟ ପକ୍ୀ’ଭାକ୍ର ତାଲଚିକାଭୁକ୍ 
କରାଯାଇଛଚି । େୂତେ କାଯ୍ବଷ୍ୟ କ୍ଯାଜୋ ଏଭଳଚି ଶାଗଣୁାଙ୍କ ସଂ�ଷ୍ୟା 
ହ୍ାସକୁ କ୍ରାକଚିରା ସହ କ୍ସମାେଙ୍କ ସଂ�ଷ୍ୟା କଚିଭଳଚି ରୃଦ୍ଚି ପାଇର କ୍ସ 
ଦଚିଗକ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରଚିର ।   

ବନୟୁପ୍ରାଣ୍ରୀ ସଂରକ୍ଣ ନଡିମରନ୍ ଗ୍ହଣ କରା�ାଇଥବିା ଅନୟୁାନୟୁ ପ୍ରୟାସ
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କକ୍ରାୋ ମହାମାରୀର ଆରମ୍ଭ ସମୟକ୍ର, ଏକ ରଚିରାଟ 
ଉଦକ୍ରଗ ରଲିା କ୍ଯ ଯଦଚି ଭାରତ ଏହାର ଉପଯକୁ୍ 
ମକୁାରଚିଲା କରଚିେପାକ୍ର ଏହା କ୍କରଳ ଭାରତ େୁକ୍ହ ଁ, 

ସମଗ୍ ମାେରଜାତଚି ପାଇ ଁଏକ ରର ଧରଣର ସଙ୍କଟ ଭାକ୍ର ଉଭା 
କ୍ହର । ଜୀରେହାେଚିର ସଂ�ଷ୍ୟା ଅମାପ କ୍ହାଇଯଚିର । କ୍ଗାଟଚିଏ 
ଅଜଣା ଶତୃ କ୍କଉ ଁ ପରଚିମାଣର କ୍ତଚି ପହଂଚାଇପାରଚିର କ୍ସ 
ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର କାହା ପା�କ୍ର ମଧ୍ୟ ପରୁ୍ବାେୁମାେ େରଲିା । ସଂକ୍ମଣର 
ରଷ୍ୟାପ୍ଚିକୁ େଚିୟନ୍ତଣ କରଚିରା ଏରଂ କ୍ଦଶର ୋଗରଚିକମାେଙୁ୍କ 
ସରୁକ୍ା ପ୍ରଦାେ େଚିମକ୍ନ୍ କାହା ପା�କ୍ର କ୍କୌଣସଚି େଚିୟମରଦ୍ 
ଆଚରଣସଂହଚିତା େରଲିା । କଚିନ୍ତୁ କକ୍ଠାର େଚିଷ୍ପତଚି, ଉପଯକୁ୍ 
ଚଚିନ୍ାଧାରା ଏରଂ ପ୍ରସୁ୍ତତଚି ରଳକ୍ର ଭାରତ ଏହା କରଚିରାକ୍ର ସଫଳ 
କ୍ହାଇରଲିା । ଏରଂ ଆଜଚି ଏହା ରଚିଶ୍ୱର ଶକ୍ହରୁ ଅଧକି କ୍ଦଶ 
ପାଇ ଁଏକ ଆଶାର କଚିରଣ ଭାକ୍ର ଉପେୀତ କ୍ହାଇଛଚି ।
େଚିକଟକ୍ର ରାଜଷ୍ୟସଭାକ୍ର େଚିଜର ରକ୍ରଷ୍ୟ ଉପସ୍ାପେ କରଚିରା 
ଅରସରକ୍ର ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ କହଚିରକି୍ଲ: “ ଆଜଚି, 
କକ୍ରାୋ ଭାରତକୁ ରଚିଶ୍ୱ ସହଚିତ ରନୁ୍ତ୍ୱ ସ୍ାପେକୁ ଏକ େୂତେ ସଂଜ୍ଞା 
କ୍ଦଇଛଚି । ପ୍ରାରମ୍ଭକ୍ର କ୍ଯକ୍ତକ୍ରକ୍ଳ କ୍କୌଣସଚି ପ୍ରତଚିକ୍ରଧକ 
େରଲିା ଏରଂ କ୍କଉ ଁଔରଧ କାମ କରଚିପାରଚିର କ୍ସ ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ମଧ୍ୟ 
ଧାରଣା େରଲିା, କ୍ସକ୍ତକ୍ରକ୍ଳ ଭାରତୀୟ ଔରଧ ପ୍ରତଚି ସମଗ୍ 
ରଚିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାେ କ୍କନ୍ଦ୍ରୀତ କ୍ହାଇରଲିା । ଭାରତ ରଚିଶ୍ୱର କ୍ଭରଜ 
କ୍ପଣ୍ଭାକ୍ର ଏକ୍ର ଉଭା କ୍ହାଇପାରଚିଛଚି । କ୍ସହଚି ସମୟକ୍ର ଏହଚି 
କ୍ଦଶ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ହ ପଚାଶରୁ ଅଧକି ରାଷ୍ଟଟ୍ରକୁ ଔରଧପତ୍ କ୍ଯାଗାଇ 
କ୍ଦଇରଲିା । ମାେରଜାତଚିର ସରୁକ୍ା ଦଚିଗକ୍ର ଆକ୍ମ କ୍କକ୍ରରଚି 
ପଛୁଆ ରହଚିେରଲୁି । କ୍କରଳ କ୍ସତଚିକଚି େୁକ୍ହ ଁ, ରଚିଶ୍ୱ ଗର୍ବର ସହଚିତ 
କ୍ଘାରଣା କରୁଛଚି କ୍ଯ ଏହା ଭାରତୀୟ ଟଚିକା ହାସଲ କରଚିଛଚି ।”
ଭାରତରର ବଡିଶ୍ୱର ସବ୍ଷବୃହତ ରଡିକାକରଣ ଅଭଡି�ାନ
ଭାରତକ୍ର କ୍ଯଉଭଁଳଚି ଭାରକ୍ର କକ୍ରାୋ ମାମଲା ଦୃତ 
ଭାରକ୍ର ହ୍ାସ ପାଉଛଚି, ଏହା କୁହାଯାଇପାରଚିର କ୍ଯ, ଏହଚି କ୍ଦଶ 
ମହାମାରୀକୁ ପଛକ୍ର ପକାଇ କ୍ଦଇଛଚି । ରଚିଶ୍ୱର ସର୍ବରୃହତ 
ଟଚିକାକରଣ ଅଭଚିଯାେ ଏକ୍ର ଭାରତକ୍ର ଜାରଚି ରହଚିଛଚି । ୨୦୨୧ 
ମସଚିହା କ୍ଫରୃଆରୀ ୧୯ ତାରଚି�କ୍ର ଭାରତକ୍ର କ୍ମାଟ ଏକ 
କ୍କାଟଚି  ହଚିତାଧକିାରୀ କକ୍ରାୋ ପ୍ରତଚିକ୍ରଧକ କ୍େଇସାରଚିଛନ୍ଚି । 
ଭାରତକ୍ର ସକ୍ଚିୟ ମାମଲା ହାର ପ୍ରତଚି ୧୦ ଲକ୍ ଜେସଂ�ଷ୍ୟାକ୍ର 
(୧୦୪) ଯାହା ରଚିଶ୍ୱକ୍ର ସର୍ବେଚିମ ୍ନ । ଏକ୍ର ଜାତୀୟ ଆକ୍ରାଗଷ୍ୟ 
ହାର ରଚିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧକି (୯୭.୨୬ ପ୍ରତଚିଶତ) ରହଚିଛଚି ।

ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟକକ୍ରାୋ ରଚିକ୍ରାଧକ୍ର ସଂଗ୍ାମ

ଭୟୁାକ୍ସଡିନ୍ ରମୈତ୍୍ରୀ: ବଡିଶ୍ୱକ୍ ଭାରତର 
ଜ୍ରୀବନରୂପ୍ରୀ ଉପହାର

ଦୁଃସମୟକ୍ର ହଚି ଁରନୁ୍ତ୍ୱ ଓ କ୍େତୃତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ାର ସମୟ ଉପେୀତ କ୍ହାଇରାଏ । ଭାରତ 
କକ୍ରାୋ ଭୂତାଣ ୁମହାମାରୀକୁ କ୍କରଳ ଦକ୍ତାର ସହ ମକୁାରଚିଲା କରଚିୋହଚି ଁରରଂ ୨୦ରୁ ଅଧକି କ୍ଦଶକୁ 

କ୍ମର ଇେ୍ ଇଣ୍ଡଚିଆ ଟଚିକା ପ୍ରତଚିକ୍ରଧକ ସହାୟତାର ହାତ ମଧ୍ୟ ରଢାଇଛଚି ।

ଆରରାଗୟୁ ରସତ୍ ଆପ ୍ରଡିକାକରଣ 
ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରଡିବ
ଆକ୍ରାଗଷ୍ୟ କ୍ସତୁ ଆପ ରଚିଶ୍ୱର ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟକ୍କ୍ତ୍ ପାଇ ଁ ସର୍ବାଧକି 
ରାଉେକ୍ଲାର କରାଯାଇରରିା ଆପ ୍। ଏହାକୁ ରତ୍ବମାେ କ୍କା-େଚିେ୍ 
ଆପ ୍ ରାଟାକ୍ରସ ସହଚିତ ସଂଯକୁ୍ କରାଯାଇଛଚି । ଏହା ଫଳକ୍ର 

ରଷ୍ୟହାରକାରୀମାକ୍େ ଏକ୍ର କ୍ଦଶକ୍ର ଜାରଚିରରିା 
ଟଚିକାକରଣ ଅଭଚିଯାେ ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ସଚୂୋ ହାସଲ 

କରଚିପାରଚିକ୍ର । ଏହାଛରା ଏହଚି ଆପ ୍
ଜରଚିଆକ୍ର କ୍ସମାକ୍େ ଟଚିକାକରଣର 
ପ୍ରମାଣେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରଚିକ୍ର ।

ବଡିଶ୍ୱକ ୍ବନ୍୍ତ୍ୱର ହାତ ବଢାଇବା
କ୍େପାଳ, ରାଂଲାକ୍ଦଶ, ଭୁଟାେ୍ , ମାଲଦୀପ, ସଚିଚଚିଲ ୍ସ, ମଷ୍ୟାମଁାର 
ଏରଂ ମରଚିସଚିଅସ ୍ ପକ୍ର ଏକ୍ର କ୍ମର ଇେ୍ ଇଣ୍ଡଚିଆ ଟଚିକା 
ରାର୍ବାକ୍ରାସ ଓ କ୍ରାମଚିେଚିକାକୁ ପଠାଯାଇଛଚି । ବ୍ାଜଚିଲ୍ , ସାଉଦଚି 
ଆରର, ଦକ୍ଚିଣ ଆଫ୍ଚି କା ଓ ମରକ୍କ୍ାକୁ ପଠାଯାଇଛଚି । 
ଏପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍, ୨୦ରୁ ଅଧକି କ୍ଦଶ ୨.୨୯ କ୍କାଟଚି କ୍ରାଜ୍ କକ୍ରାୋ 
ଟଚିକା ଗ୍ହଣ କରଚିସାରଚିକ୍ଲଣଚି ।    

ଦବାଇ ଭଡି  କଡାଇ ଭଡି  

1,39,542 

1,01,88,007 20.94
1,06,67,741 97.30%

ସକ୍ରଡିୟ ମାମଲା ଆରରାଗୟୁ ମାମଲା ଆରରାଗୟୁ ହାର

ମତ୍ୃୟୁ ହାର  (1.42%) ରମାର ମତ୍ୃୟୁ - 1,56,111

ରଡିକାକରଣର ରମାର ସଂଖୟୁା 

ରକାରଡି ପର୍ରୀକ୍ା 
କରା�ାଇଛଡି

(କ୍ଫରୃଆରୀ ୧୮, ୨୦୨୧ 
ସଦୁ୍ା ତରଷ୍ୟ)
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ରକ୍ଜଟ୍ ୨୦୨୧-୨୨ସ୍ାସ୍ୟୁ

ଏକ
ସସୁ୍ ଭାରତ

ଆରକୁ ସସୁ୍ ୋଗରଚିକମାକ୍େ 
ରାସ୍ତରକ୍ର କ୍ଦଶର 

ରଚିକାଶ େଚିମକ୍ନ୍ କ୍ଗାଟଚିଏ 
କ୍ଗାଟଚିଏ ମଲୂଷ୍ୟରାେ 

ସମ୍ପତଚି । କ୍ଯକ୍ତକ୍ରକ୍ଳ 
ରଚିଶ୍ୱ ଏକ ମହାମାରୀ ରଚିରୁଦ୍କ୍ର 
ସଂଗ୍ାମ କରୁଛଚି କ୍ସକ୍ତକ୍ରକ୍ଳ 
ଜେସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଆହୁରଚି 

ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ କ୍ହାଇପକ୍ର । ଏସରୁକୁ 
ରଚିଚାରକୁ କ୍େକ୍ଲ ୨୦୨୧-୨୨ ରକ୍ଜଟ 

କ୍କରଳ ଏକ କ୍ରୈପ୍ଳରଚିକ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟଚିସମ୍ପନ୍ନ 
ରକ୍ଜଟ େୁକ୍ହ ଁରରଂ ଏହା ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ କ୍କ୍ତ୍ 

ଉପକ୍ର ତୀକ୍ ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟଚି  କ୍ଦଉଛଚି ।

ଜେସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର େଚିକ୍ରଶ ଦୂରଦୃଷ୍ଟଚି  
ଆରଶଷ୍ୟକ ରହଚିଛଚି ଏରଂ ଏହା ସରକାରଙ୍କ 
ସାହସଚିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଶ୍ବାଇରାଏ । କ୍କନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଜଟ୍ 

୨୦୨୧-୨୨ ଏପରଚି  ଏକ ରକ୍ଜଟ କ୍ଯଉରଁକି୍ର ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଓ 
ମଙ୍ଗଳ କ୍କ୍ତ୍ ପାଇ ଁ ରଚିଗତ ରକ୍ଜଟ୍ ଗରୁଚିକ ତୁଳୋକ୍ର 
ଯକ୍ରଷ୍ଟ ଅଧକି ରଷ୍ୟୟରରାଦ କରାଯାଇଛଚି । ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଓ 
େଚିରାମୟତାକୁ ରକ୍ଜଟର ୬ଟଚି କ୍ମୌଳଚିକ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ 
ଅେଷ୍ୟତମ ଭାକ୍ର ରଚିକ୍ରଚୋ କରାଯାଇଛଚି । ୨୦୨୦-
୨୧ ରର୍ବକ୍ର ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ କ୍କ୍ତ୍ ପାଇ ଁ୯୪,୪୫୨ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା 
ରଷ୍ୟୟରରାଦ କରାଯାଇରରିାକ୍ରକ୍ଳ ୨୦୨୧-୨୨ ରର୍ବ 
ପାଇ ଁସମଦୁାୟ ୨,୨୩,୮୪୬ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା ରଷ୍ୟୟରରାଦ 
କରାଯାଇଛଚି ।

ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଓ େଚିରାମୟତା ପାଇ ଁ ରକ୍ଜଟ ଅର୍ବ ରଷ୍ୟରସ୍ାକ୍ର 
ଉକ୍ଲ୍�େୀୟ ରୃଦ୍ଚି ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ରକ୍ଜଟ ଆରଂଟେ ଓ 
ରଷ୍ୟୟକ୍ର େଚିରନ୍ର ରୃଦ୍ଚିର ଧାରାକୁ ଦୃଢଭାରକ୍ର ପ୍ରତଚିପାଦଚିତ 
କରୁଛଚି । ୨୦୧୪ ମସଚିହାଠାରୁ ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଅକ୍େକ ଜେକ୍କୈନ୍ଦ୍ରଚିକ ପଦକ୍କ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛଚି 
ଏରଂ ଏହା ସାମଗ୍ଚିକ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଓ େଚିରାମୟତା ପ୍ରତଚି ସରକାରଙ୍କ 
ଦୂରଦୃଷ୍ଟଚି  ଓ ପ୍ରତଚିଶତୃଚିରଦ୍ତାକୁ ଦଶ୍ବାଉଛଚି। ରକ୍ଜଟ୍ ର ମଜରୁତ୍ 
ସମର୍ବେ, ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଗକ୍ରରଣା ଓ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟକ୍ସରା ପ୍ରଦାେର ସଦୃୁଢ 
ରଷ୍ୟରସ୍ା  ମାଧ୍ୟମକ୍ର ଭାରତ ଜେସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ରଚିଶ୍ୱର 
କ୍େତୃତ୍ୱ କ୍େରା ପାଇ ଁ େଚିଜକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଚିରା ସହଚିତ େୂତେ 
ଉଦାହରଣ ସରୁ ସଷୃ୍ଟଚି  କରଚିରାକ୍ର ଲାଗଚିଛଚି, କ୍ଯଉଗଁରୁଚିକୁ 
ଅେଷ୍ୟ କ୍ଦଶମାକ୍େ େଚିଶ୍ଚିତ ଭାକ୍ର ଅେୁସରଣ କରଚିକ୍ର ।
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କ’ଣ ସବ୍ ନୂତନତ୍ୱ ରହଡିଛଡି?
ଗତ ୬ ରର୍ବ ଧରଚି ୬୪ ହଜାର ୧୮୦ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାର 
ରଷ୍ୟୟ ଅଟକଳକ୍ର େୂତେ ଭାକ୍ର କ୍ଘାରଚିତ କ୍କନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରାକ୍ୟାଜଚିତ ପଚିଏମ ୍ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର ସ୍ସ୍ 
ଭାରତ କ୍ଯାଜୋ ପ୍ରାରମଚିକ, ମାଧ୍ୟମଚିକ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ତରର 
ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟକ୍ସରା କ୍ମତାକୁ ରଚିକଶଚିତ କରଚିରା ସହଚିତ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ 
କ୍ସରା ପ୍ରଦାେ ରଷ୍ୟରସ୍ାକୁ ମଜରୁତ୍ କରଚିର, େୂତେ ଓ େୂଆ 
କରଚି କ୍ଦ�ାଯାଉରରିା କ୍ରାଗର େଚିରୂପଣ ଓ େଚିରାକରଣ 
େଚିମକ୍ନ୍ ପ୍ରତଚିଷା୍େଗରୁଚିକର ରଚିକାଶ କରଚିର ଏରଂ ଏହଚିସରୁ 
ରଷ୍ୟରସ୍ାରୁ ପରୃକ ରରିା ରତ୍ବମାେର ଜାତୀୟ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ 
ମଚିଶେକୁ ମଧ୍ୟ ସଦୃୁଢ କରଚିର । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର 
ସ୍ସ୍ ଭାରତ କ୍ଯାଜୋ ଭାରତର ଜେସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଭଚିର୍ଚିଭୂମଚିକୁ 
ପଯ୍ବଷ୍ୟାପ୍ କ୍ପ୍ରାତ୍ାହେ କ୍ଯାଗାଇ କ୍ଦର । ଜାତୀୟ କ୍ରାଗ 
େଚିୟନ୍ତଣ କ୍କନ୍ଦ୍ରର ଏଣଚିକଚି ୫ଟଚି ଆଂଚଳଚିକ ଶା�ା, ୨୦ଟଚି 
ମହାେଗର ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ େଚିରୀକ୍ଣ କ୍କନ୍ଦ୍ର ରହଚିର। ସମନ ୍ଚିତ 
ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ସଚୂୋ କ୍ପାଟ୍ବାଲକୁ ସମସ୍ତ ରାଜଷ୍ୟ ଓ କ୍କନ୍ଦ୍ରଶାସଚିତ 
ଅଂଚଳଗରୁଚିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଚିତ କରଚି ଏରସିହଚିତ ସମସ୍ତ 

କ୍କୌଣସଚି କ୍ଦଶର ରଳଚିଷ ୍ଏରଂ ଅଦମଷ୍ୟ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ 
ରଷ୍ୟରସ୍ା ପ୍ରାରମଚିକ, ମାଧ୍ୟମଚିକ ଏରଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତରର 

ସଦୃୁଢ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଭଚିର୍ଚିଭୂମଚିକୁ ଆଧାର କରଚି େଚିମଥିତ 
କ୍ହାଇରାଏ । କ୍ରାଗ େଚିରୂପଣ ଓ େଚିରୀକ୍ଣ 

େଚିମକ୍ନ୍ ସମାେ ଭାକ୍ର ମଜରୁତ୍ ପ୍ରତଚିଷା୍େର ମଧ୍ୟ 
ଏରପିାଇ ଁଆରଶଷ୍ୟକ ପରଚିରାଏ । ଏରସିହଚିତ େୀତଚି ଓ 

କାଯ୍ବଷ୍ୟଧାରାକୁ ପରଚିଚାଳଚିତ କରଚିରା େଚିମକ୍ନ୍ ରଚିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ 
ଗକ୍ରରଣାଲବ୍ ପ୍ରମାଣ କ୍ଯାଗାଉରରିା  ଗକ୍ରରଣା 
ଓ ରଚିକାଶ ପ୍ରତଚିଷା୍େ ମଧ୍ୟ ଏହଚି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲକ୍ର  

ସହାୟକ କ୍ହାଇରାଏ ।

ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ମନ୍ତୀ ରକ୍ଟର ହର୍ବ ରଦ୍୍ବେ

ଭାରତ ଏବଂ ରକାଭଡିଡ୍ ୧୯ ଉପରର ଏହାର ପ୍ରତଡିକ୍ରଡିୟା
ଭାରତ କକ୍ରାୋ ଭୂତାଣ ୁ ରଚିରୁଦ୍କ୍ର ଏହାର ଲକ୍ଢଇକ୍ର 
ରଚିଶ୍ୱ କ୍େତୃତ୍ୱର ଆସେକ୍ର େଚିଜକୁ ଦୃଢ ଭାକ୍ର ଅରସ୍ାପଚିତ 
କରଚିପାରଚିଛଚି । କ୍ଫରୃଆରୀ ୧୫ ସଦୁ୍ା ଭାରତ କ୍ମାଟ ୨୦.୬୭ 
କ୍କାଟଚି ପରୀକ୍ା କରଚିସାରଚିଛଚି । କ୍କାଭଚିର୍ ୧୯କ୍ର ସଂକ୍ମଚିତ 
କ୍ମାଟ ୧.୦୯ କ୍କାଟଚିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ  ୧.୦୬ କ୍କାଟଚି କ୍ଲାକ ଆକ୍ରାଗଷ୍ୟ 
ଲାଭ କରଚିସାରଚିଛନ୍ଚି । ଭାରତ ଏକ୍ର କ୍କାଭଚିର ୧୯ େଚିରୂପଣ 
ସରଞ୍ାମ େଚିମ୍ବାଣକ୍ର ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର କ୍ହାଇ ସାରଚିରରିାକ୍ରକ୍ଳ 
ରଳକା ପରଚିମାଣକୁ ରଚିକ୍ଦଶକୁ ରପ୍ାେୀ କରୁଛଚି ।
କକ୍ରାୋ ଭୂତାଣ ୁପ୍ରତଚିକ୍ରଧକ େଚିମକ୍ନ୍ ୩୫,୦୦୦ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା:
ରକ୍ଜଟକ୍ର ଅତଚିରଚିକ୍ ୩୫,୦୦୦ କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କାର ରଷ୍ୟୟରରାଦ 
ଫଳକ୍ର କ୍କାଭଚିର-୧୯ ରଚିରୁଦ୍କ୍ର କ୍ଦଶର ଲକ୍ଢଇ ଆହୁରଚି 
ମଜରୁତ୍ କ୍ହାଇପାରଚିଛଚି । ପ୍ରତଚିକ୍ରଧକ ଉତ୍ାଦେ କ୍ମତା 
ଏରଂ ଟଚିକାକରଣର କ୍ରଗରୁ ଭାରତର କ୍େତୃତ୍ୱ ସ୍ଷ୍ଟଭାକ୍ର 
ପରଚିଲକ୍ଚିତ କ୍ହଉଛଚି । କ୍ଫରୃଆରୀ ୧୫ ତାରଚି� ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ ୮୭ 
ଲକ୍ ହଚିତାଧକିାରୀଙ୍କ ଟଚିକାକରଣ କରାଯାଇଛଚି ।
ପଛକୁପଛ ଆହୁରଚି ୨୦ଟଚି ପ୍ରତଚିକ୍ରଧକ ପ୍ରସୁ୍ତତଚି ପ୍ରକ୍ଚିୟା ଆକ୍ଗଇ ଚାଲଚିଛଚି:
ଭାରତ ଅତଚିକମକ୍ର ୧୮ରୁ ୨୦ଟଚି ପ୍ରତଚିକ୍ରଧକ ଉପକ୍ର 
କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରୁଛଚି, କ୍ଯଉଗଁରୁଚିକ ପ୍ରସୁ୍ତତଚିର ରଚିଭଚିନ୍ନ ପଯ୍ବଷ୍ୟାୟକ୍ର 
ରହଚିଛଚି, କ୍ସମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଚିଛଚି ପ୍ରାକ୍ -ମାେର ଶରୀର 
ପରୀକ୍ଣ ପଯ୍ବଷ୍ୟାୟକ୍ର ରରିାକ୍ରକ୍ଳ ଅେଷ୍ୟକ୍କକ୍ତକ 
ମାେର ଶରୀର ପରୀକ୍ଣ ପଯ୍ବଷ୍ୟାୟକ୍ର ଏରଂ ଆଉ କଚିଛଚି 
ପ୍ରରମ ପଯ୍ବଷ୍ୟାୟ ତରା ଅଳ୍ପ କଚିଛଚି ଦ୍ଚିତୀୟ ପଯ୍ବଷ୍ୟାୟ ଓ 
ଅରଶଚିଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ପଯ୍ବଷ୍ୟାୟକ୍ର ରହଚିଛଚି ଏରଂ ଅଳ୍ପକଚିଛଚି ମାସ 
ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ସଗରୁଚିକୁ ଜେସାଧାରଣଙ୍କ ରଷ୍ୟରହାର େଚିମକ୍ନ୍ 
ଉପଲବ୍ କରାଯଚିର । ଭାରତ ଅଧକିାଂଶ କ୍ଦଶକୁ ଟଚିକା 
ରପ୍ାେୀ କରୁଛଚି ।  

ଜେସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ପରୀକ୍ାଗାରକୁ ସଂକ୍ଯାଗ କରଚି ୧୭ଟଚି େୂତେ 
ଜେସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ କ୍କନ୍ଦ୍ରକୁ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ କରାଯଚିର ।

ମନ୍ତଣାଳୟ/ରଚିଭାଗ ରାସ୍ତ ରଷ୍ୟୟ

୨୦୧୯-୨୦ 
(କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା 
ହଚିସାରକ୍ର) 
ରକ୍ଜଟ 
ରଷ୍ୟୟରରାଦ

୨୦୨୦-୨୧ 
(କ୍କାଟଚି ଟଙ୍କା 
ହଚିସାରକ୍ର) 
ରକ୍ଜଟ 
ରଷ୍ୟୟରରାଦ

୨୦୨୧-୨୨ 
(କ୍କାଟଚି 
ଟଙ୍କା 
ହଚିସାରକ୍ର)

ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଓ ପରଚିରାର କଲଷ୍ୟାଣ ରଚିଭାଗ ୬୨,୩୯୪ ୬୫,୦୧୨ ୭୧,୨୬୯

 ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଗକ୍ରରଣା ରଚିଭାଗ ୧,୯୩୪ ୨,୧୦୦ ୨,୬୬୩

ଆୟୁର ମନ୍ତଣାଳୟ ୧,୭୮୪ ୨,୧୨୨ ୨,୯୭୦

କ୍କାଭଚିର ସମ୍ପକଥିତ ସ୍ତନ୍ତ ରଷ୍ୟରସ୍ା
ଟଚିକାକରଣ ୩୫,୦୦୦

ପାେୀୟ ଜଳ ଓ ପରଚିମଳ ରଚିଭାଗ ୧୮,୨୬୪ ୨୧,୫୧୮ ୬୦,୦୩୦

କ୍ପାରଣ ୧,୮୮୦ ୩,୭୦୦ ୨,୭୦୦

ଜଳ ଓ ପରଚିମଳ ପାଇ ଁ ଅର୍ବ ଆକ୍ୟାଗଙ୍କ ଅେୁଦାେ ରାଶଚି ୩୬,୦୨୨
ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ପାଇ ଁଅର୍ବ ଆକ୍ୟାଗଙ୍କ ଅେୁଦାେ ରାଶଚି ୧୩,୧୯୨
ସମଦୁାୟ ୮୬,୨୫୯ ୯୪,୪୫୨ ୨,୨୩,୮୪୬

ର�ାଜନାର ମଖ୍ୟୁ ଉପାଦାନଗଡ଼୍ଡିକ ରହଉଛଡି :
17788 ଗ୍ାମୀଣ ଏରଂ 11024 ସହରାଞ୍ଚଳ 
ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଓ କଲଷ୍ୟାଣ କ୍କନ୍ଦ୍ରକୁ ସହାୟତା

ସମସ୍ତ ଜଚିଲ୍ାକ୍ର ସମନ ୍ଚିତ ଜେସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଲଷ୍ୟାର 
ଏରଂ 11ଟଚି ରାଜଷ୍ୟକ୍ର 3382 ବ ଲକ ଜେସା୍ସ୍ଷ୍ୟ 
ୟୁେଚିଟ ପ୍ରତଚିଷା୍ କରାଯଚିର

602 ଜଚିଲ୍ା ଏରଂ 12 କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ାେକ୍ର 
ଗରୁୁତ୍ୱର ଚଚିକଚିତ୍ା ପାଇ ଁହସ୍ଚିଟାଲ ବ ଲକ ପ୍ରତଚିଷା୍

ଜାତୀୟ କ୍ରାଗ େଚିୟନ୍ତଣ କ୍କନ୍ଦ୍ରର 
ସଦୃୁଢ଼ୀକରଣ
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ଭାରତ୍ରୀୟତାକ ୍ସର୍କ୍ଡିତ କରଡିବା 
ଦଡିଗରର ମହାରାଜା ସର୍ହଲ ରଦବଙ୍କ 
ଅବଦାନକ୍ ଅଣରଦଖା କରା�ାଇଛଡି। 
ପାଠୟୁପସ୍୍ତକରର ଅଣରଦଖା ସରତ୍ୱ 

ଅବଧ, ତରାଇ ଓ ପବୂ୍ଷାଂଚଳର 
ରଲାକଗ୍ରୀତଡି ମାଧ୍ୟମରର ମହାରାଜା 

ସର୍ହଲରଦବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟ 
ମଧ୍ୟରର ଜ୍ରୀବନ୍ ରହାଇ ରହଡିଛନ୍ଡି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ 

ଭାରତ ଏହାର ନାୟକମାନଙ୍୍କ 
ଉପ�କ୍୍ ସମ୍ାନ ପ୍ରଦାନ କର୍ଛଡି

ଭାରତ ଏହାର ସ୍ାଧୀେତାର ୭୫ତମ ରର୍ବକ୍ର 
ପଦାପ୍ବଣ କରୁରରିାକ୍ରକ୍ଳ ସ୍ାଧୀେତା 
ପାଇ ଁକ୍ଯଉମଁାକ୍େ ଉକ୍ଲ୍�େୀୟ ଅରଦାେ 
ର�ଛିନ୍ଚି କ୍ସମାେଙୁ୍କ ମକ୍େପକାଇରା 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ କ୍ରାଲଚି  ସରକାର ଅେୁଭର 
କରୁଛନ୍ଚି । କ୍ସହଚିଭଳଚି ଅରଦାେ ର�ରିରିା 
ଆଉଜକ୍ଣ ରଚିରଳ ରଷ୍ୟକ୍ଚିତ୍ୱ କ୍ହଉଛନ୍ଚି 
ମହାରାଜା ସକୁ୍ହଲ କ୍ଦର । ଯାହାଙୁ୍କ 
୨୦୨୧ କ୍ଫରୃଆରୀ ୧୬ ତାରଚି�କ୍ର ସମଗ୍ 
ରାଷ୍ଟଟ୍ର ସ୍ମରଣ କରଚିରଲିା ଏରଂ ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ 
େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ କ୍ସହଚିଦଚିେ ଉର୍ରପ୍ରକ୍ଦଶର 
ରାହାରଚିଚ ଜଚିଲ୍ାକ୍ର ମହାରାଜା 
ସକୁ୍ହଲକ୍ଦର ସ୍ମାରକୀର ଭଚିର୍ଚିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ାପେ 
କରଚିରା ସହଚିତ ଚଚିକ୍ତୌରା ହ୍ଦର ରଚିକାଶ 
କାଯ୍ବଷ୍ୟର ଶଚିଳାେଷ୍ୟାସ କରଚିରକି୍ଲ ।

କ୍କୌ ଣସଚି ସଂସ୍କତୃଚି ଏରଂ କ୍ଦଶ ପାଇ ଁକ୍ସହଚିସରୁ କ୍ଲାକମାେଙୁ୍କ 
ମକ୍େର�ରିା ଜରୁରୀ କ୍ଯଉମଁାକ୍େ େଚିଜ କ୍ଦଶମାତୃକା 
ପାଇ ଁ ସରୁକଚିଛଚି ସମପଥି କ୍ଦଇରକି୍ଲ। ଭାରତର 

ଏହଚିଭଳଚି ଜକ୍ଣ ରରପତୁ୍, ମହାରାଜା ସକୁ୍ହଲକ୍ଦରଙୁ୍କ ମକ୍େପକାଇ 
ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ କହଚିଛନ୍ଚି, ଭାରତ େଚିଜ ସ୍ାଧୀେତାର 
୭୫ତମ ରର୍ବକ୍ର ପ୍ରକ୍ରଶ କରୁରରିାକ୍ରକ୍ଳ ମହାରାଜା ସକୁ୍ହଲକ୍ଦରଙ୍କ 
ଭଳଚି କ୍ଲାକଙ୍କ ଅରଦାେ ଅତଚି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ କ୍ହାଇପକ୍ର । ମହାରାଜା 
ସକୁ୍ହଲକ୍ଦର ଶ୍ରରସ୍ତଚିର ଜକ୍ଣ ରାଜା ରକି୍ଲ ଏରଂ େଚିଜ ପରାକ୍ମ ପାଇ ଁକ୍ସ 
କ୍ରଶ ପରଚିଚଚିତ । ୧୧ଶ ଶତାଦ୍ୀକ୍ର ଏକ ଯଦୁ୍କ୍ର କ୍ସ ଗଜେୀର ମାମଦୁଙ୍କ 
ଭଣଜା ଗାଜଚି ସୟଦ ସଲାର ମାସଦୁଙୁ୍କ ହତଷ୍ୟା କରଚିରକି୍ଲ । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ 
କହଚିରକି୍ଲ କ୍ଯଉମଁାକ୍େ ଭାରତ ଓ ଭାରତୀୟତା ପାଇ ଁ େଚିଜର ସରୁକଚିଛଚି 
ଉତ୍ଗ୍ବ କରଚିଛନ୍ଚି, ଇତଚିହାସ ରହଚିକ୍ର କ୍ସମାେଙୁ୍କ ସଠଚିକ୍ ସ୍ାେ ମଚିଳଚିୋହଚି।ଁ 
ଭାରତୀୟ ଇତଚିହାସ କ୍ଲ�କମାେଙ୍କ ଦ୍ାରା ଭାରତୀୟ ଇତଚିହାସ େଚିମ୍ବାତାଙ୍କ 
ପ୍ରତଚି କ୍ହାଇରରିା ଏହଚି ଅେଚିୟମଚିତତା ଏରଂ ଅେଷ୍ୟାୟକୁ ରତ୍ବମାେ ସରକାର 
ସଂକ୍ଶାଧେ କରୁଛନ୍ଚି ।

୨୦୨୧ କ୍ଫରୃଆରୀ ୧୬ ତାରଚି�କ୍ର ମହାରାଜା ସକୁ୍ହଲକ୍ଦରଙ୍କ ଜୟନ୍ୀ 
ପାଳେ ଅରସରକ୍ର ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ ମହାରାଜା ସକୁ୍ହଲକ୍ଦର 
ସ୍ମାରକୀ ଏରଂ ରାହାରଚିଚ୍ ଜଚିଲ୍ାକ୍ର ରରିା ଚଚିକ୍ତୌରା ହ୍ଦର ରଚିକାଶ କାଯ୍ବଷ୍ୟ 

ମହାରାଜା ସକୁ୍ହଲକ୍ଦରଅବଡିସ୍ମରଣୟ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ର୍୍୍ଷ ଅଭଡିଭାରଣ ଶଣ୍ଡିବା 
ପାଇ ଁକ୍ୟୁଆର ରକାଡ ସ୍ାନ୍ କରନ୍ତୁ
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“ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବରତା ପାଇ ଁରୂପାନ୍ରଣ କ୍ହଉଛଚି ସମସ୍ତ 
ସ୍ାଧୀେତା ସଂଗ୍ାମୀଙ୍କ ଉକ୍ଦ୍ଶଷ୍ୟକ୍ର ଏକ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଳଚି”

ଭାରତ ଏହାର ସ୍ାଧୀେତାର ୭୫ ରର୍ବକ୍ର 
ପଦାପ୍ବଣ କରୁରରିା ଅରସରକ୍ର ଏହା କ୍ଦଶର 
ସ୍ାଧୀେତା ସଂଗ୍ାମର ଏକ ଐତଚିହାସଚିକ ରଚିରୟ  

- ‘କ୍ଚୌରଚି କ୍ଚୌରା’ ଘଟଣାର ଶତରାରଥିକୀ ପାଳେ 
କରୁଛଚି । ଶତରାରଥିକୀ ପାଳେ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମଗରୁଚିକୁ 
ସ୍ାେୀୟ କଳା, ସଂସ୍କତୃଚି ଓ ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବରତା ସହ 

ସଂକ୍ଯାଗ କରଚିରା ପାଇ ଁପ୍ରକ୍ଚଷ୍ଟା କରାଯାଇଛଚି। 
ସ୍ାଧୀେତା ସଂଗ୍ାମୀମାେଙ୍କ ପାଇ ଁଏହା ହଚି ଁ

କ୍ହର ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଳଚି ।

ସ୍ାଧୀେତା ପାଇ ଁ ଭାରତର ସଂଗ୍ାମକ୍ର ସାମହୁଚିକ 
ଅଂଶଗ୍ହଣର ପ୍ରମ�ୁ ଭୂମଚିକା ରହଚିରଲିା । ଏଭଳଚି 
ଅଗଣଚିତ ଘଟଣାରଳୀ ରହଚିଛଚି ଯାହା ଭାରତର ସ୍ାଧୀେତା 

ସଂଗ୍ାମକ୍ର ପ୍ରମ�ୁ ସ୍ାେ ଗ୍ହଣ କରଚିରଲିା । ଏଭଳଚି ଘଟଣା ୧୯୨୧ 
ମସଚିହା କ୍ଫରୃଆରୀ ୪ ତାରଚି�କ୍ର କ୍ଚୌରଚିକ୍ଚୌରାକ୍ର ଘଟଚିରଲିା। 
୧୦୦ ରର୍ବ ପକୂ୍ର୍ବ ପ୍ରଜାମାକ୍େ ବ୍ଚିଟଚିଶ ସାମ୍ାଜଷ୍ୟ ରଚିରୁଦ୍କ୍ର 
ସ୍ର ଉକ୍ର୍ାଳେ ପରୂ୍ବକ କ୍ପାଲଚିସ କ୍ଷ୍ଟସେକ୍ର େଚିଆ ଁ ଲଗାଇ 
କ୍ଦଇରକି୍ଲ। ଏହଚି ଘଟଣା କ୍ଦଶର ସ୍ାଧୀେତା ସଂଗ୍ାମକୁ ଏକ େୂଆ 
କ୍ମାର କ୍ଦଇରଲିା । ରର୍୍ବମାେ କ୍ଚୌରଚିକ୍ଚୌରାର ଏହଚି ଐତଚିହାସଚିକ 
ସଂଗ୍ାମକୁ ଉପଯକୁ୍ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଚିଆଯାଉଛଚି । ୨୦୨୧ କ୍ଫରୃଆରୀ ୪ 
ତାରଚି�କ୍ର ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ କ୍ଚୌରଚିକ୍ଚୌରା ଶତରାରଥିକୀ 
ସମାକ୍ରାହକୁ ଉଦଘାଟେ କରଚିରକି୍ଲ । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏକ 
ରାକଟଚିକଟ ଉକ୍ନା୍ଚେ କରଚି ଏହାକୁ କ୍ଚୌରଚିକ୍ଚୌରା ଶତରାରଥିକୀ 
ସମାକ୍ରାହ ଉକ୍ଦ୍ଶଷ୍ୟକ୍ର ଉତ୍ଗ୍ବ କରଚିରକି୍ଲ ।

ଏହା ଏକ ସାମହୁଚିକ ଶକ୍ଚି ରଲିା ଯାହା ଦାସତ୍ୱର କ୍ରଢଚିକୁ 
ଭାଙ୍ଗଚି ରାକ୍ର ସଫଳ କ୍ହାଇରଲିା । ସାମହୁଚିକତାର କ୍ସହଚି ସମାେ 
ଶକ୍ଚି କ୍ହଉଛଚି ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର ଭାରତ ଅଭଚିଯାେର ଆଧାର । 
ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ କହରକି୍ଲ: “ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହଚି ସଙ୍କଳ୍ପ କରଚିରାକୁ ପରଚିର 
କ୍ଯ କ୍ଦଶର ଏକତା ଏରଂ କ୍ଦଶ ପ୍ରତଚି ସମ୍ାେ କ୍ହଉଛଚି ଆମ ପାଇ ଁ
ସରୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ । ଏହଚି ଭାରୋ କ୍େଇ ଆମକୁ ପ୍ରକ୍ତଷ୍ୟକ 
କ୍ଦଶରାସୀଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ସର କ୍ହରାକୁ ପରଚିର ।”

l	୧୦୦ ରର୍ବ ପକୂ୍ର୍ବ କ୍ଚୌରଚିକ୍ଚୌରାକ୍ର ଯାହା ଘଟଚିରଲିା 
ତାହା କ୍କରଳ କ୍ପାଲଚିସ ୍କ୍ଷ୍ଟସେକ୍ର େଚିଆ ଁଲଗାଇରା 
ଘଟଣା େରଲିା । କ୍ଚୌରଚିକ୍ଚୌରା ଘଟଣାର ରାତ୍ବାର 
ସଦୂୁରପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାର ରଲିା । କ୍କରଳ କ୍ପାଲଚିସ ୍
କ୍ଷ୍ଟସେକ୍ର େଚିଆ ଁ ଜଳଚିେରଲିା, ଏହଚି କ୍କ୍ାଧର େଚିଆ ଁ
କ୍ଲାକଙ୍କ ଛାତଚିତକ୍ଳ ମଧ୍ୟ ହୁ ହୁ କ୍ହାଇ ଜଳୁରଲିା । 

l	ଭାରତର ସ୍ାଧୀେତା ସଂଗ୍ାମକ୍ର କ୍ଚୌରଚିକ୍ଚୌରାର 
ଏକ ରଚିକ୍ଶର ସ୍ାେ ରହଚିଛଚି କାରଣ କ୍ଗାଟଚିଏ ଘଟଣା 
ପାଇ ଁଏକ ସମୟକ୍ର ୧୯ ଜଣ ସ୍ାଧୀେତା ସଂଗ୍ାମୀଙୁ୍କ 
ଫାଶୀ କ୍ଦରା ଘଟଣା ଅତଚି ରଚିରଳ ରଲିା 

l	୨୦୨୧ କ୍ଫରୃଆରୀ ୪ ତାରଚି�କ୍ର ଆରମ୍ଭ କ୍ହାଇରରିା 
ଏହଚି କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ ରର୍ବସାରା ଚାଲଚିର ।

l	ଆକ୍ମ ରାରା ରାଘରଦାସ ଏରଂ ମହାମାେ ମଦେ 
କ୍ମାହେ ମାଲରଷ୍ୟଙ୍କ ଉଦଷ୍ୟମକୁ ମକ୍େ ପକାଇରା ଓ 
ତାଙୁ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇରା ଉଚଚିତ୍ କ୍ଯଉମଁାକ୍େ ପ୍ରାୟ 
୧୫୦ ଜଣ ସ୍ାଧୀେତା ସଂଗ୍ାମୀଙୁ୍କ ଫାଶୀରୁ ରକ୍ା 
କରଚିରକି୍ଲ ।  

l	କୃରକମାେଙ୍କ ପ୍ରଗତଚି େଚିମକ୍ନ୍  ଗତ ୬ ରର୍ବ ଧରଚି 
େଚିରନ୍ଭାକ୍ର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛଚି, ଏହା ଦ୍ାରା 
କ୍ସମାକ୍େ ଆତ୍ମେଚିଭ୍ବର କ୍ହାଇପାରଚିକ୍ର ।

ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଭଚିଭାରଣର ମ�ୁଷ୍ୟାଂଶ

ପାଇ ଁ ଶଚିଳାେଷ୍ୟାସ କରଚିରକି୍ଲ । କ୍ସ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜା 
ସକୁ୍ହଲକ୍ଦରଙ୍କ ୋମକ୍ର େଚିମଥିତ େୂତେ କ୍ମରଚିକାଲ 
କକ୍ଲଜକୁ ଉଦଘାଟେ କରଚିରକି୍ଲ ।

ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ମହାରାଜା ସକୁ୍ହଲକ୍ଦରଙୁ୍କ ଏକ ସକ୍ମଦ୍େଶୀଳ 
ଏରଂ ବକି୍ାଶ�ାନ୍ମୁଖୀ ଶାସକ ଭାକ୍ର ରର୍୍ବୋ କରଚିରା ସହ କ୍ମରଚିକାଲ 
କକ୍ଲଜର ପ୍ରତଚିଷା୍ ଏରଂ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ସରୁଚିଧାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସ୍ାେୀୟ 
କ୍ଲାକଙ୍କ ଜୀରେକୁ ସହଜ କରଚିର କ୍ରାଲଚି କହଚିଛନ୍ଚି । ମହାରାଜା 
ସକୁ୍ହଲକ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ଆଗାମୀ ପଚିଢୀକୁ ଅେୁକ୍ପ୍ରରଚିତ କରଚିରା 
ସହ ପଯ୍ବଷ୍ୟଟେକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ପ୍ରାତ୍ାହଚିତ କରଚିର ଏରଂ ଏହା କ୍ହର 
ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତଚି ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଳୀ । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ କହଚିଛନ୍ଚି: “ 

ଗତ କଚିଛଚି ରର୍ବ ମଧ୍ୟକ୍ର ଇତଚିହାସ, ରଚିଶ୍ୱାସ ଓ ଧାମଥିକ ଭାରୋକୁ 
କ୍େଇ େଚିମଥିତ ସ୍ାପତଷ୍ୟଗରୁଚିକର ସରୁଠାରୁ ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ହଉଛଚି 
ପଯ୍ବଷ୍ୟଟେକୁ କ୍ପ୍ରାତ୍ାହଚିତ କରଚିରା ।”

ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ଆହୁରଚି ମଧ୍ୟ କହଚିଛନ୍ଚି, ଭାରତର ଇତଚିହାସ 
କ୍କରଳ କ୍ସୟା େୁକ୍ହ ଁ ଯାହା ଉପେଚିକ୍ରଶରାଦୀ ଶକ୍ଚି 
ରା ଉପେଚିକ୍ରଶରାଦୀ ମାେସଚିକତାଧାରୀମାେଙ୍କ ଦ୍ାରା 
କ୍ଲ�ାଯାଇଛଚି । ଭାରତର ଇତଚିହାସ କ୍ହଉଛଚି ତାହା, ଯାହା 
ସାଧାରଣ କ୍ଲାକଙ୍କ କ୍ଲାକକରା ଦ୍ାରା ସମଦୃ୍ କ୍ହାଇଛଚି 
ଏରଂ କ୍ଗାଟଚିଏ ପଚିଢୀରୁ ଆର ପଚିଢୀ େଚିକଟକ୍ର ପହଂଚଚିଛଚିଚି ।    
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 Pravasi Bharatiya Divas 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ରଡିରପାର୍ଷ ଏେରଚିଏମଏ

ଭାରତକ୍ 
ବଡିପ�୍ଷୟୁୟର୍ 
ସର୍କ୍ା, ଉଦ୍ଧାର

ଅେେଷ୍ୟ ଭୂ-ଜଳରାୟୁଭଚିର୍ଚିକ  
ଏରଂ ସାମାଜଚିକ-ଅର୍ବକ୍େୈତଚିକ 
ଅରସ୍ା କାରଣରୁ ଭାରତ 
ରେଷ୍ୟା, ମରୁରଚି, ରାତଷ୍ୟା, 
ସେୁାମୀ, ଭୂମଚିକମ୍ପ, 
ସହରାଂଚଳ ଜଳରନ୍ଦୀ, 
ଭୂସ୍ଖଳେ, ହଚିମସ୍ଖଳେ ଏରଂ 
ରୋଗ୍ନଚି ପାଇ ଁରଚିଭଚିନ୍ନ ସ୍ତରକ୍ର 
ସହଜକ୍ଭଦଷ୍ୟ । ଏହଚିସରୁ 
ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ସମୟକ୍ର, 
ଭାରତକ୍ର ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ 
ପରଚିଚାଳୋ କ୍କ୍ତ୍ର ସକ୍ର୍ବାଚ୍ଚ 
ସଂସ୍ା ଜାତୀୟ ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ 
ପରଚିଚାଳୋ ପ୍ରାଧକିରଣ 
(ଏେରଚିଏମଏ) ସହାୟତାର 
ହାତ ରଢାଇରାଏ । ରର୍ବ ରର୍ବ 
ଧରଚି ଭାରତ ଏହା ପ୍ରମାଣଚିତ 
କରଚିଛଚି କ୍ଯ ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ 
ପରଚିଚାଳୋ କ୍କରଳ 
କ୍ତଚିପରୂଣ ଓ ରଚିଲଚିଫ୍ 
ସାମଗ୍ୀ କ୍ଯାଗାଣ ମଧ୍ୟକ୍ର 
ସଚିମୀତ େୁକ୍ହ ଁ।

ଏକ ଅକ୍ପକ୍ାକୃତ ଅଧକି େଚିରାପଦ ଏରଂ ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ସହେଶୀଳ ଭାରତ େଚିମ୍ବାଣ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଚିତ ଜାତୀୟ ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ପରଚିଚାଳୋ ପ୍ରାଧକିରଣ (ଏେରଚିଏମଏ) 
ତତ୍ରତାର ସହ କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରଚିଆସଛୁଚି । ପ୍ରାକୃତଚିକ ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ କ୍ହଉ ଅରା 

ମେୁରଷ୍ୟକୃତ କ୍ହଉ କଚି କକ୍ରାୋ ଭୂତାଣ ୁମହାମାରୀ କ୍ହଉ ଏେରଚିଏମଏ ସଦାସର୍ବଦା 
ସମ�ୁକ୍ର ରହଚି ଲକ୍ଢଇ କରଚିଆସଚିଛଚି ।

ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ପରଚିଚାଳୋର ସକ୍ର୍ବାଚ୍ଚ ସଂସ୍ା ହଚିସାରକ୍ର ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟର ସମୟାେୁରତ୍ବୀ 
ଓ ପ୍ରଭାରଶାଳୀ ମକୁାରଚିଲା ସେୁଚିଶ୍ଚିତ କରଚିରା ପାଇ ଁ ଏେରଚିଏମଏ େୀତଚି, କ୍ଯାଜୋ ଓ 
େଚିକ୍ଦ୍୍ବଶାରଳୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଚିରାଏ । ଏହା ‘େଚିରାରଣ, େଚିୟନ୍ତଣ, ପ୍ରସୁ୍ତତଚି ଏରଂ ପ୍ରତଚିକ୍ଚିୟା’ର 
ସାମହୁଚିକ ରଚିଚାରଧାରା ରଚିକାଶର ପରଚିକଳ୍ପୋ କରଚିରାଏ । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସଂସ୍ା, 
କ୍ରସରକାରୀ ସଂଗଠେ ଏରଂ ଜେସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ହଣ ଜରଚିଆକ୍ର ପ୍ରାକୃତଚିକ 
ତରା ମେୁରଷ୍ୟକୃତ ରଚିପତଚି କ୍ଯାଗୁ ଁଘଟଚିରରିା କ୍ୟକ୍ତଚିର ଭରଣା େଚିମକ୍ନ୍ ଏକ ଜାତୀୟ 
ଅଙ୍ଗୀକାରରଦ୍ତାକୁ କ୍ପ୍ରାତ୍ାହଚିତ କରଚିରା ସକାକ୍ଶ ସରକାର ସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ । ଏକ 
ଅଧକି େଚିରାପଦ, ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ସହେଶୀଳ ଏରଂ ଚଳଚଂଚଳ ଭାରତ େଚିମ୍ବାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 
ଏକ ପ୍ରଯକୁ୍ଚି ପରଚିଚାଳଚିତ, ତତ୍ର, ରହୁମ�ୁୀ ରଚିପଦ ଓ ରହୁକ୍କ୍ତ୍ୀୟ ରଣେୀତଚି ମାଧ୍ୟମକ୍ର 
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ହାସଲ କରଚିରା ପାଇ ଁକ୍ଯାଜୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଛଚି ।
ବଡିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରର ବଡିପ�୍ଷୟୁୟ ପ୍ରତଡି ଆଭଡିମଖ୍ୟୁରର 
କଡିଭଳଡି ପରଡିବତ୍ତ୍ଷନ ଆସଡିଛଡି

ରେଷ୍ୟା ଓ ମରୁରଚିକୁ ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ କ୍ଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ କରାଯାଇରରିା 
କ୍ଯାଗୁ ଁ ଭାରତକ୍ର ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ପରଚିଚାଳୋକୁ କୃରଚି ରଚିଭାଗର 
କାଯ୍ବଷ୍ୟ ଭାକ୍ର ରଚିକ୍ରଚୋ କରାଯାଉରଲିା । କଚିନ୍ତୁ ଗଜୁରାଟର 
ମ�ୁଷ୍ୟମନ୍ତୀ ରରିାକ୍ରକ୍ଳ ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀଙ୍କର 
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହଚି ପଷୃଭୂ୍ମୀକ୍ର ରାସ୍ତର ପରଚିରର୍୍ବେ ଆଣଚିପାରଚିରଲିା । 
୨୦୦୧ ମସଚିହାକ୍ର ଗଜୁରାଟ ଏକ ଅତଚି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଭୂମକମ୍ପ 

ଦ୍ାରା ପ୍ରଭାରଚିତ କ୍ହାଇରଳିା । ସରକାର ଏହଚି ରଚିପତଚିର 
ମକୁାରଚିଲା ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ େରକି୍ଲ । ଏହଚି ଘଟଣାର ଠଚିକ୍ ପକ୍ର 
ପକ୍ର େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀଙୁ୍କ ରାଜଷ୍ୟର ମ�ୁଷ୍ୟମନ୍ତୀ ଦାୟଚିତ୍ୱ 
ପ୍ରଦାେ କରାଯାଇରଲିା । ରାଜଷ୍ୟର ମ�ୁଷ୍ୟମନ୍ତୀ ଭାରକ୍ର 
କ୍ଯଉସଁରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭଚିକ ସଂସ୍କାରସରୁ ରଚିରୟକ୍ର କ୍ସ କ୍ଯାଜୋ 
କରଚିରକି୍ଲ ତାହାରଚି କ୍ଯାଗୁ ଁ ଗଜୁରାଟ ରାଜଷ୍ୟ ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ 
ପରଚିଚାଳୋ ଆଇେ୍ ୨୦୦୩ ପ୍ରଣୟେ କ୍ହାଇରଲିା । ଏହଚି 
ଆଇେ୍ ଅଧେିକ୍ର କ୍ଦଶକ୍ର ପ୍ରରମ ରର ପାଇ ଁରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ 
ପରଚିଚାଳୋ ଦାୟଚିତ୍ୱକୁ କୃରଚି ରଚିଭାଗ ହାତରୁ କାଢଚି େଚିଆଯାଇ 
ଗହୃ ରଚିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ର କରାଯାଇରଲିା । ଏହଚି ଆଇେ୍ 

ଏେରଚିଏମଏ ଓ କକ୍ରାୋ ଭୂତାଣୁ
ଏେରଚିଏମଏ ଆଇେ୍ ରଳକ୍ର ଭାରତ 
କକ୍ରାୋ ମହାମାରୀ ଭଳଚି ଏକ 
ରଚିରାଟ ଯଦୁ୍ ରଚିକ୍ରାଧକ୍ର ଲକ୍ଢଇ 
କରଚିପାରଚିରଲିା । ଏେରଚିଏମଏର 
ସପୁାରଚିଶକ୍କ୍ମ ୨୦୨୦ ମସଚିହା ମାଚ୍ଚ୍ବ ୨୪ 
ତାରଚି�କ୍ର ଜାତୀୟ ଳକରାଉେ୍ କ୍ଘାରଣା 
କ୍ହରା ପରୂ୍ବରୁ ପ୍ରରମରର ପାଇ ଁ ରଚିଭଚିନ୍ନ 
ରାଜଷ୍ୟ ଓ କ୍କନ୍ଦ୍ରଶାସଚିତ ଅଂଚଳଗରୁଚିକକ୍ର 
ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ପରଚିଚାଳୋ ଆଇେ୍ ଲାଗ ୁ
କରାଯାଇରଲିା । ଏହଚି ଆଇେ୍ କ୍କାଟଚି 
କ୍କାଟଚି କ୍ଲାକଙ୍କ ଜୀରେ ରଂଚାଇରାକ୍ର 
ସାହାଯଷ୍ୟ କରଚିରା ସହ କ୍ଦଶକୁ ଏହଚି ରଚିରାଟ ସଙ୍କଟରୁ ମକୁୁଳାଇରାର ଆଧାର 
ପାଲଟଚିରଲିା । ଏହା ଆକଳେ ଅେୁଯାୟୀ, ଲକରାଉେ୍ େଚିଷ୍ପତଚି କ୍ଦଶକ୍ର 
ମହାମାରୀ ସଂକ୍ମଣର କ୍ରଗ ହ୍ାସ କରଚି ୧୪-୨୯ ଲକ୍ ସଂକମଣ ମାମଲା ଏରଂ 
୩୭-୭୮ ହଜାର କ୍ଲାକଙ୍କ ମତୃଷ୍ୟକୁ ଏରାଇ କ୍ଦଇପାରଚିରଲିା ।

କ୍ଦଶର ୩୬ଟଚି ରାଜଷ୍ୟ ଓ 
କ୍କନ୍ଦ୍ରଶାସଚିତ ଅଂଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ୨୭ଟଚି 
ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟପ୍ରରଣ। ୫୮.୬ ପ୍ରତଚିଶତ 
ସ୍ଳଭାଗ ମଧ୍ୟମରୁ ଅତଚିତୀବ୍ ଭୂମଚିକମ୍ପ 
ପ୍ରରଣ; ୧୨ ପ୍ରତଚିଶତ ଅଂଚଳ ରେଷ୍ୟା 
ଓ େଦୀତଟ କ୍ୟ ପ୍ରରଣ; ୫,୭୦୦ 
କଚିମଚି ଉପକୂଳ ରାତଷ୍ୟା ଓ ସେୁାମୀ 
ପ୍ରରଣ; ପାର୍ବତଷ୍ୟ ଇଲାକାକୁ ଭୂସ୍ଖଳେ 
ଓ ହଚିମସ୍ଖଳେର ଆଶଙ୍କା ରହଚିଛଚି । 
ସହରାଂଚଳ ଜଳରନ୍ଦୀ, ଅଗ୍ନଚିକାଣ୍ଡ, 
ଶଚିଳ୍ପଭଚିର୍ଚିକ ଦୁଘ୍ବଟଣା ଏରଂ ରସାୟେ 
ସହ ଜରଚିତ ଅେଷ୍ୟାେଷ୍ୟ ମେୁରଷ୍ୟକୃତ 
ଦୁଘ୍ବଟଣା, କ୍ଜୈର ଏରଂ କ୍ରରଚିଓ 
ଆକ୍ଟଚିଭ ସାମଗ୍ୀଗରୁଚିକ ଅତଚିରଚିକ୍ 
ରଚିପଦ ସଷୃ୍ଟଚିକାରୀ । �ାମ�ଆିଲଚି 
ଢଙ୍ଗର ସହରୀକରଣ, ଅତଚି 
ରଚିପଦପରୂ୍୍ବ ଅଂଚଳଗରୁଚିକ ମଧ୍ୟକ୍ର 
ରଚିକାଶ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ ତରା ଅେଷ୍ୟାେଷ୍ୟ 
କାରଣ କ୍ଯାଗୁ ଁ ୁସହଜକ୍ଭଦଷ୍ୟତା 
ରୃଦ୍ଚି ପାଇ ଁରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ଆଶଙ୍କା    
ରହୁଗଣୁଚିତ କ୍ହଉଛଚି ।

ଭାରତ ରକରତ ସହଜରଭଦୟୁ ?

ଆପଦା ମଚିତ୍: ଦୁଃ�ର ସାରୀ
ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ସମୟକ୍ର ଜେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ 
ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରଚି ସରକାର ୨୦୧୫ ମସଚିହାକ୍ର 
‘ଆପଦା ମଚିତ୍’ର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଚିରକି୍ଲ । ଏହା ଆଗଆୁ 
କ୍ଯାଜୋର ପରଚିଚଚିତଚିରୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଚିତ କ୍ହାଇ ଏକ୍ର 
ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ପ୍ରଶମେ ଓ ରଚିପତଚି ହ୍ାସ  େଚିମକ୍ନ୍ ଏକ 
ଜେ ଆକ୍ନ୍ଦାଳେକ୍ର ପରଚିଣତ କ୍ହାଇଛଚି । ଏହାର 
କ୍ସ୍ଚ୍ାକ୍ସରୀମାକ୍େ ଓରଚିଶାକ୍ର ସଂଘଟଚିତ ୨୦୧୯ଫେଚି 
ଝର େଚିମକ୍ନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତଚି ଉପକ୍ର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 
ଭୂମଚିକା େଚିର୍ବାହ କରଚିରା ସହଚିତ ୨୦୨୦ଅଗଷ୍ଟ 
ମାସକ୍ର ଉର୍ରପ୍ରକ୍ଦଶର କ୍ଗାର�ପରୁ ଜଚିଲ୍ାକ୍ର 
ଘଟଚିରରିା ଏକ କ୍େୌକା ଦୁଘ୍ବଟଣାରୁ ୧୩୫ ଜୀରେ ରକ୍ା କରଚିରକି୍ଲ ତରା ୨୦୧୮-୧୯କ୍ର 
ଉର୍ରା�ଣ୍ଡର ହରଚିଦ୍ାରଠାକ୍ର କାଉରଚି ଯାତ୍ା ସମୟକ୍ର ଗଙ୍ଗା େଦୀକ୍ର ୧୨୫ଜଣ 
ଭକ୍ଙୁ୍କ ସଲଚିଳ ସମାଧୀରୁ ରକ୍ା କରଚିରାକ୍ର ସଫଳ କ୍ହାଇରକି୍ଲ । ଏରକି୍ର ସାମଚିଲ ରରିା 
ମହଚିଳା ଓ ରାଳଚିକା କ୍ସ୍ଚ୍ାକ୍ସରୀମାେଙୁ୍କ ‘ଆପଦା ସ�’ି କୁହାଯାଇରାଏ ।
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କ୍କନ୍ଦ୍ର ପାଇ ଁ ଏକ େକ୍ ସା ସଦୃଶ କାଯ୍ବଷ୍ୟ କରଚିରଲିା, ଯାହା 
ସମଗ୍ କ୍ଦଶ ପାଇ ଁରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ପରଚିଚାଳୋ ଆଇେ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରଚିରା େଚିମକ୍ନ୍ ସହାୟକ କ୍ହାଇରଲିା । ଭାରତକ୍ର 
ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ପରଚିଚାଳୋକ୍ର ଅଗ୍ଣୀ ଭୂମଚିକା ଗ୍ହଣ କରଚିରା 
ଏରଂ ଏରପିାଇ ଁଏକ ସାମଗ୍ଚିକ ତରା ସମନ ୍ଚିତ ଆଭଚିମ�ୁଷ୍ୟ ସହ 
କାଯ୍ବଷ୍ୟ କାରଚିରା ପାଇ ଁ୨୦୦୫ ମସଚିହାକ୍ର ପ୍ରଣୀତ ଏହଚି ଆଇେ୍ 
ଦ୍ାରା ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀଙ୍କ କ୍େତୃତ୍ୱକ୍ର ଏେରଚିଏମଏ ଗଠେ 
କ୍ହରା ସହଚିତ ରାଜଷ୍ୟ ମ�ୁଷ୍ୟମନ୍ତୀମାେଙ୍କ କ୍େତୃତ୍ୱକ୍ର ରାଜଷ୍ୟ 
ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ପରଚିଚାଳୋ ପ୍ରାଧକିରଣ ଗଠଚିତ କ୍ହାଇଛଚି ।  

୨୦୧୪ ମସଚିହାକ୍ର େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ 
କ୍ହକ୍ଲ । ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ପରଚିଚାଳୋ କ୍କ୍ତ୍କ୍ର ସଂସ୍କାର 
ପାଇ ଁରରିା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏେରଚିଏମଏକୁ ସଦୃୃୁଢ କରଚିରା 
ପାଇ ଁଅକ୍େକ ପଦକ୍କ୍ପର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଚିରଲିା । ପ୍ରଶଚିକ୍ଣ 
ଏରଂ ସକ୍ଚତେତା  ସହ ଭାରତ ୨୦୧୫ ମସଚିହାକ୍ର ଏକ 
ଜାତୀୟ ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ କ୍ହଲପଲାଇେ୍ ୧୦୭୮ର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରଚିରଲିା ।

୨୦୧୫ ମସଚିହାକ୍ର ଗଠଚିତ କ୍ହରା ଦଚିେଠାରୁ ଏେରଚିଏମଏ 
ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ପରଚିଚାଳୋ ଉପକ୍ର ରଚିଭଚିନ୍ନ କ୍ସ କଟଚିଙ୍ଗ 

ରଚିରୟରସୁ୍ତକୁ କ୍େଇ ୧୮ଟଚି ଜାତୀୟ ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ପରଚିଚାଳୋ 
େଚିୟମାରଳୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଚିଛଚି, କ୍କରଳ ୨୦୧୪-୧୫ ମସଚିହାକ୍ର 
୫ଟଚି େଚିୟମାରଳୀ ଜାରଚି କ୍ହାଇଛଚି ।

୨୦୧୬ ମସଚିହା ଜୁେ୍ ପହଚିଲାକ୍ର ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର 
କ୍ମାଦୀ ଜାତୀୟ ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ପରଚିଚାଳୋ କ୍ଯାଜୋ 
(ଏେରଚିଏମପଚି) ଉକ୍ନା୍ଚେ କରଚିରକି୍ଲ । ଏହା କ୍ହଉଛଚି 
ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ପରଚିଚାଳୋ ପାଇ ଁକ୍ଦଶକ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ସର୍ବପ୍ରରମ 
ଜାତୀୟ କ୍ଯାଜୋ । ଏହା ମଧ୍ୟ ରଚିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରରମ 
ଜାତୀୟ କ୍ଯାଜୋ ଯାହା ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ଆଶଙ୍କା ହ୍ାସ କରଚିରା 
ଉପକ୍ର କ୍ସେରାଇ କ୍ଫ୍ମୋକ୍ବ ୨୦୧୫-୨୦୩୦ ଉପକ୍ର 
ପଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ରଶଚିତ । ୨୦୧୯ ମସଚିହାକ୍ର ଏହଚି କ୍ଯାଜୋର 
ସଂକ୍ଶାଧେ କରାଯାଇରଲିା । ଏରକି୍ର ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ 
େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀଙ୍କ େଚିକ୍ଦ୍୍ବଶକ୍କ୍ମ ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ଆଶଙ୍କା ହ୍ାସ 
ଉପକ୍ର ଦଶ ସତୂ୍ୀ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମକୁ ସାମଚିଲ କରାଯାଇଛଚି ।

୨୦୧୯ ମସଚିହାକ୍ର ଏେରଚିଏମଏ ‘ଅକ୍ମତା ଅନ୍ଭୁ୍ବକ୍ ରଚିପତଚି 
ପ୍ରଶମେ ଉପକ୍ର ଜାତୀୟ ମାଗ୍ବଦଶଥିକା’ ଉକ୍ନା୍ଚେ କରଚିରଲିା। 
ଏରସିହ ଭାରତ ପ୍ରରମ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଭାକ୍ର ରଚିଶ୍ୱ ସମ�ୁକ୍ର ଏଭଳଚି 
ଏକ ମାଗ୍ବଦଶଥିକା  ଉପସ୍ାପଚିତ କରଚିରଲିା ।   

ଜୀରେ ରକ୍ା କରୁଛଚି 
ଏେରଚିଏମଏ:

ଏପ୍ରଚିଲ-କ୍ମ 
2019କ୍ର ଭୀର ସାମଦୁ୍ଚିକ 

ରାତଷ୍ୟା ଫେଚି ଓଡ଼ଚିଶା ଉପକୂଳକ୍ର 
ମାଡ଼ କ୍ହାଇରଲିା। ଏକ କ୍କାଟଚିରୁ ଅଧକି 
କ୍ଲାକ ପ୍ରଭାରଚିତ କ୍ହାଇରକି୍ଲ। କ୍ହକ୍ଲ 

ମତୁୃଷ୍ୟ ସଂ�ଷ୍ୟା ତଚିେଚି ଅଙ୍କ ସଦୁ୍ା ଛୁଇେଁରଲିା। 
ଅେଷ୍ୟପକ୍ଟ 1999କ୍ର ରାଜଷ୍ୟକ୍ର ଆସଚିରରିା 

ମହାରାତଷ୍ୟା 10000 କ୍ଲାକଙ୍କ ଜୀରେ 
କ୍େଇରକି୍ଲ।

କ୍ସହଚିପରଚି ଜେୁ 
2020 ଅମ୍ଫେ ରାତଷ୍ୟା ଓଡ଼ଚିଶା 

ଓ ପଶ୍ଚିମରଙ୍ଗକ୍ର ମାଡ଼ କ୍ହାଇରଲିା। 
ଆଇଏମରଚି ଏ ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ପରୂ୍ବାେୁମାେ 

କରଚିରା ପକ୍ର ଏେରଚିଏମଏ ପକ୍ରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତଚି 
ଆରମ୍ଭ କ୍ହାଇଯାଇରଲିା। କ୍ତଣ ୁକରଚି ମତୁୃଷ୍ୟ 
ସଂ�ଷ୍ୟା ଦୁଇ ଅଙ୍କକ୍ର ସୀମଚିତ ର�ରିା ସହ 

ସଠଚିକ ଢଙ୍ଗକ୍ର ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟ ପରଚିଚାଳୋ 
କରଚିରଲିା।

କକ୍ରାୋ 
ଭୂତାଣ ୁମହାମାରୀ 
ମଧ୍ୟକ୍ର ଭାରତର 

ପଶ୍ଚିମରଙ୍ଗ ଉପକୂଳକ୍ର 
ରାତଷ୍ୟା ମାଡ଼ କ୍ହାଇରଲିା। 
କ୍ହକ୍ଲ ମତୁୃଷ୍ୟ ସଂ�ଷ୍ୟା ଏକ 

ଅଙ୍କକ୍ର ସୀମଚିତ 
ରହଚିରଲିା।

ଜାେୁଆରୀ 
2015କ୍ର ରଡ଼ 

ଭୂସ୍ଖଳେ କାରଣରୁ ସଚିନୁ୍ େଦୀର ଏକ 
ଶା�ା େଦୀ ଫୁକତାଲର ପର ଅରକ୍ରାଧ 

କ୍ହାଇଯାଇରଲିା। ଫଳକ୍ର ଏକ କୃତ୍ଚିମ ହ୍ଦ 
ସଷୃ୍ଟଚି  କ୍ହାଇରଲିା। ଏହାଫଳକ୍ର େଦୀରନ୍ ଭାଙ୍ଗଚି ରା 

ଏରଂ ଅକସ୍ମାତ୍ ରେଷ୍ୟା ଆସଚିରାର ଆଶଙ୍କା ସଷୃ୍ଟଚି  
କ୍ହାଇରଲିା। କ୍ହକ୍ଲ ଏେରଚିଏମଏ ଏକ ରଚିକ୍ଶରଜ୍ଞ 

ଦଳ ଗଠେ କରଚି ପଦକ୍କ୍ପ ଗ୍ହଣ କରଚିରା 
କ୍ଯାଗ ୁଏହଚି ରଚିପଯ୍ବଷ୍ୟୟକୁ ଏଡ଼ାଯାଇ 

ପାରଚିରଲିା।

2018କ୍ର 
କ୍କରଳକ୍ର କ୍ମୌସମୁୀର ଭୟାରହ 

ରୂପ କ୍ଦ�ରିାକୁ ମଚିଳଚିରଲିା। ରର୍ବା ପକ୍ର 
ଭୂସ୍ଖଳେ ଘଟଚିରଲିା। ଫଳକ୍ର ରାଜଷ୍ୟର 

14 ଟଚି ଜଚିଲ୍ାର 54 ଲକ୍ରୁ ଅଧକି 
କ୍ଲାକ ପ୍ରଭାରଚିତ କ୍ହାଇରକି୍ଲ। 

ମତୁୃଷ୍ୟ ସଂ�ଷ୍ୟା 
ପା�ାପା� ି450 ରଲିା।

2018କ୍ର ଉର୍ର 
ଭାରତ ମହାସାଗର ରାତଷ୍ୟା  ଋତୁ 

1992 ପରଠାରୁ ସରୁଠୁ ସକ୍ଚିୟ ରଲିା। ଏହଚି 
ସମୟକ୍ର 14ଟଚି ଲଘଚୁାପ ଏରଂ 7ଟଚି ରାତଷ୍ୟା 
ଆସଚିରଲିା। କରୃ୍୍ବପକ୍ ହଜାର ହଜାର କ୍ଲାକଙୁ୍କ 

ଉଦ୍ାର କରଚିରକି୍ଲ ମତୁୃଷ୍ୟ ସଂ�ଷ୍ୟାକୁ 
200 ମଧ୍ୟକ୍ର ସୀମଚିତ 

ର�ରିକି୍ଲ।

ବଡିଗତ କଡିଛଡି ବର୍ଷ ଧରଡି 
ଭାରତ ପ୍ରାକୃତଡିକ 

ବଡିପ�୍ଷୟୁୟ ବଡିରଶରକରଡି 
ଘରୂ୍ମିଝଡ଼ ପବୂ୍ଷର୍ ସଠଡିକ 
ଓ ସମୟାନ୍ବତ୍ତମି ସତକ୍ଷ 

ସଚୂନା ର�ାଗାଇ 
ରଦଇପାର୍ଛଡି

 Pravasi Bharatiya Divas 

ଏପ୍ରଚିଲ 2015କ୍ର କ୍େପାଳକ୍ର ଭୟାରହ ଭୂକମ୍ପ ପକ୍ର ଭାରତରୁ ଏେରଚିଏମଏ ପକ୍ରୁ ରଚିଲଚିଫ ଓ ଉଦ୍ାର କାଯ୍ବଷ୍ୟ ସଂକ୍ଯାଜେ 
କରାଯାଇରଲିା। ଏହା ଏକ ରଚିକ୍ଶରଜ୍ଞ ଦଳ ଗଠେ କରଚି କ୍ରୈରୟଚିକ ମାଗ୍ବଦଶ୍ବେ ଏରଂ ଆରଶଷ୍ୟକ ପରାମଶ୍ବ କ୍ଦଇରଲିା।

ସ୍ତନ୍ତ୍ର ରଡିରପାର୍ଷ ଏେରଚିଏମଏ
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୫୧ମତୃ, ୧୫୩ ନଡିରଖାଜ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ର ଚାରମାଲଡିରର ହଡିମସ୍ଖଳନ, 

ଉର୍ରା�ଣ୍ଡକ୍ର ଚାକ୍ମାଲଚି  ଜଚିଲ୍ାର ଅଳକାେନ୍ଦା େଦୀର ଏକ 
ଉପେଦୀ କ୍ହଉଛଚି ଋରଚିଗଙ୍ଗା େଦୀ । ଏହାର ଉପର ଅଂଚଳକ୍ର 
୨୦୨୧ ମସଚିହା କ୍ଫରୃୟାରୀ ୭ତାରଚି� ଦଚିେ ୧୦ଟାକ୍ର ହଚିମସ୍ଖଳେ 

ଘଟଚିରଲିା । ଏହା ଫଳକ୍ର ଋରଚିଗଙ୍ଗା େଦୀକ୍ର ଅପ୍ରତଷ୍ୟାରଚିତଭାକ୍ର  
ଜଳପତେ ରୃଦ୍ଚି ପାଇଲା । ଏହା ଘଟଣା ପରଠାରୁ କ୍କନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜଷ୍ୟ ସରକାର 
ପରଚିସ୍ଚିତଚି ଉପକ୍ର ତୀକ୍ଷ େଜର ର�ଛିନ୍ଚି । ୨୦୨୧ମସଚିହାର କ୍ଫରୃୟାରୀ 
୭ତାରଚି� ଦଚିେ ଏକ ଉପଗ୍ହ ସଚୂୋ ଅେୁଯାୟୀ ୫ହଜାର ୬୦୦ ମଚିଟର 
ଉଚ୍ଚତାକ୍ର ରରିା ରରଫ କ୍୍ାତକ୍ର ଋରଚିଗଙ୍ଗା େଦୀର ଉପର ମଣୁ୍ଡକ୍ର 
ପ୍ରାୟ ୧୪ରଗ୍ବ କଚିକ୍ଲାମଚିଟର ଅଞ୍ଚଳକ୍ର ଭୂସ୍ଖଳେ ଘଟଚି ରରଫ ପାହାରର 
ହଚିମସ୍ଖଳେ ଘଟଚିଛଚି । ଏହା ଫଳକ୍ର ଋରଚିଗଙ୍ଗା େଦୀର ତଳ ଅଞ୍ଚଳକ୍ର 
ହଠାତ ପ୍ରରଳ ରେଷ୍ୟା ଆସଚିଛଚି । ଏହଚି ରେଷ୍ୟା ସମ�ୁକ୍ର ଯାହା ପରଚିଲା 
ସରୁକଚିଛଚି ଭାସଚିଯାଇଛଚି । ଋରଚିଗଙ୍ଗା େଦୀକ୍ର ୧୩.୨ କ୍ମଗାୋଟ କ୍ମତା 
ସମ୍ପନ୍ନ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ ରରିା ଜଳରଚିଦୁଷ୍ୟତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାସଚିଯାଇଛଚି । ଏହଚି ରେଷ୍ୟାକ୍ର 
ତଳମଣୁ୍ଡକ୍ର ରରିା ଧଉଳଚିଗଙ୍ଗା େଦୀର ତକ୍ପାରେଠାକ୍ର େଚିମ୍ବାଣାଧୀେ 
୫୨୦କ୍ମଗାୋଟର ଜଳରଚିଦୁଷ୍ୟତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କ୍ତଚିଗ୍ସ୍ତ କ୍ହାଇଛଚି । 

ଏହଚି ଘଟଣା ଘଟଚିରା ପକ୍ର ତୁରନ୍ ଜଳରନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳକ୍ର କ୍ଲାକମାେଙ୍କ 
ଉଦ୍ାର କାଯ୍ବଷ୍ୟ ରଚିଭଚିନ୍ନ ସଂଗଠେ ପକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କ୍ହାଇରଲିା । ରାଜଷ୍ୟ ପ୍ରଶାସେ 
ସହଚିତ ସମ୍ପକ୍ବ ରକ୍ା କରଚି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା କ୍ଯାଗାଇ କ୍ଦରାକୁ 
କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପକୃ୍ ସଂସ୍ାମାେଙୁ୍କ େଚିକ୍ଦ୍୍ବଶ କ୍ଦଇରକି୍ଲ। ୨୦୨୧ ମସଚିହା 
କ୍ଫରୃୟାରୀ ୧୫ତାରଚି� ସଦୁ୍ା ୫୧ଟଚି ମତୃକ୍ଦହ ଉଦ୍ାର କରାଯାଇରଲିା ଏରଂ 
୧୫୩ଜଣ େଚିକ୍�ାଜ ରକି୍ଲ । ଉଦ୍ାର କାଯ୍ବଷ୍ୟ ଏକ୍ର ରଚି ଚାଲଚିଛଚି। ଉଦ୍ାର ଏରଂ 
ସହାୟତା କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହକ୍ଯାଗ କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରଚିକ୍ର 
କ୍ରାଲଚି କ୍କନ୍ଦ୍ର ସ୍ରାଷ୍ଟଟ୍ରମନ୍ତୀ ଅମଚିତ ଶାହା କହଚିଛନ୍ଚି । 

l ପରଚିସ୍ଚିତଚି ଉପକ୍ର ଦଚିେରାତଚି ୨୪ଘଣ୍ଚିଆ େଜର 
ର�ାଯାଇଛଚି । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ 
ରଷ୍ୟକ୍ଚିଗତଭାରକ୍ର ପରଚିସ୍ଚିତଚି ଉପକ୍ର େଜର 
ର�ଛିନ୍ଚି ।

l କ୍କନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ଚି ଏରଂ ପେୁଃ େରୀକରଣ ଉର୍୍ବା 
ରାଜଷ୍ୟମନ୍ତୀ (ସ୍ତନ୍ତ ଦାୟଚିତ୍ୱ) ଶ୍ରୀ ରାଜକୁମାର 
ସଚିଂ ଘଟଣାସ୍ଳ ପରଚିଦଶ୍ବେ କରଚିଛନ୍ଚି । ଉଦ୍ାର 
ଏରଂ ସହାୟତା କାଯ୍ବଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ତଦାର� 
କରଚିରକି୍ଲ ।

l ଆଇଟଚିରଚିପଚି ପକ୍ରୁ ଏକ େଚିୟନ୍ତଣ କକ୍ 
ସ୍ାପେ କରାଯାଇ ୪୫୦ଜଣଙୁ୍କ ଆରଶଷ୍ୟକୀୟ 
ଉପକରଣ ସହଚିତ ଉଦ୍ାର ଓ ସହାୟତା 
କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ର େଚିଯକୁ୍ କରାଯାଇଛଚି ।

l ୫ଟଚି ଏେରଚିଆରଏଫ ଦଳକୁ ଉଦ୍ାର ଏରଂ 
ରଚିଲଚିଫ କାମକ୍ର େଚିକ୍ୟାଜଚିତ କରାଯାଇଛଚି ।

l ଭାରତୀୟ ରାୟୁକ୍ସୋର ୮ଟଚି ଦଳ ଉଦ୍ାର ଓ 
ସହାୟତା କାମକ୍ର େଚିକ୍ୟାଜଚିତ କ୍ହାଇଛନ୍ଚି। 
ଏରକି୍ର କ୍ଗାଟଚିଏ ଇଞ୍ଚିେଚିୟରଚିଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରହଚିଛଚି 
। କ୍ଗାଟଚିଏ କ୍ମରଚିକାଲ ଦଳକୁ ଆମବୁ୍ଲାନ ୍ସ 
ସହଚିତ କ୍ସଠାକ୍ର ମତୁୟେ କରାଯାଇଛଚି । 
ଭାରତୀୟ କ୍େୌ-କ୍ସୋର କ୍ଗାଟଚିଏ ରୁରାଳୀ 
ଦଳ ମଧ୍ୟ କ୍ସଠାକ୍ର ପହଞ୍ଚଚିଛନ୍ଚି ।

l ଭାରତୀୟ ରାୟୁକ୍ସୋର ୫ଟଚି କ୍ହଲଚିକ୍କ୍୍ଟରକୁ 
ଉଦ୍ାର କାଯ୍ବଷ୍ୟ ପାଇ ଁେଚିକ୍ୟାଜଚିତ କରାଯାଇଛଚି। 
କ୍ଯାଶୀମଠ ଠାକ୍ର ଏକ େଚିୟନ୍ତଣ କକ୍ 
କ୍�ାଲାଯାଇଛଚି । ଘଟଣାସ୍ଳକ୍ର ସଶସ୍ତ୍ର 
ସୀମାରଳର କ୍ଗାଟଚିଏ ଦଳ ଏରଂ ରଚିଆରରଚିଓର 
ତୁରାର ଓ ରରଫସ୍ଖଳେ ଅେୁଧ୍ୟାେ ସଂସ୍ାର 
କ୍ଗାଟଚିଏ ଦଳକୁ ମତୁୟେ କରାଯାଇଛଚି ।

କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାର
କ୍େଇରରିା ପଦକ୍କ୍ପ



ଭାରତ ରଦଳଛୁଚି
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ରମାନ୍ ପା ହାତତଡିଆରଡି କାଗଜ 
ହଜାରବର୍ଷ ତଳର ପାରମ୍ରଡିକ କଳାର ପନ୍ର୍ଦ୍ଧାର

ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟଡିଭଙ୍ଗ୍ରୀ 

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରକ୍ଦଶର ତାୋଙ୍ଗ ଜଚିଲ୍ାକ୍ର ତଚିଆରଚି କରାଯାଉରରିା ‘ମେ୍ ଶଗୁ’ୁ ୋମକ କ୍ମାେପା 
ହାତ ତଚିଆରଚି କାଗଜ ରଚିଲୁପ୍ଚିର ଦ୍ାର କ୍ଦଶକ୍ର ରଲିା । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ ତାଙ୍କର 
‘ମେ୍ କଚି ରାତ୍ ’ କ୍ରରଚିଓ କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମକ୍ର ଏହଚି ହଜାର ରର୍ବର ପ୍ରାଚୀେ ପାରମ୍ପରଚିକ କଳାକୁ ସ୍ତନ୍ତ 

ଭାକ୍ର ଉପସ୍ାପେ କରଚି ପେୁ୍ବଜୀରେ କ୍ଦଇରରିାରୁ କ୍ସ ଧେଷ୍ୟରାଦର ପାତ୍ ।

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରକ୍ଦଶର ତାୋଙ୍ଗ ଜଚିଲ୍ା ମକ୍ୋରମା ପର୍ବତ ଦ୍ାର 
କ୍ରଷ୍ଟଚିତ ଏଠାକ୍ର ‘କ୍ମାେ୍ ପା’ ୋମକ ଏକ ପ୍ରାଚୀେ ଜେଜାତଚିର 
କ୍ଲାକ୍କ ରସରାସ କରନ୍ଚି । ଏହଚି ଜେଜାତଚିର କ୍ଲାକମାକ୍େ ‘ମେ 

ଶଗୁ’ୁ ୋମକ ହାତ ତଚିଆରଚି କାଗଜ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରନ୍ଚି ।  ଏହାକୁ କ୍ମାେ୍ ପା 
ହାତ ତଚିଆରଚି କାଗଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହଚି କାଗଜ ପ୍ରସୁ୍ତତଚି କ୍ହଉଛଚି ଏକ 
ପ୍ରାଚୀେ କଳା । ଶଗୁ ୁକ୍ଶଙ୍ଗ ଗଳୁର୍ ରକଳାରୁ ଏହଚି କାଗଜ ପ୍ରସୁ୍ତତ ହୁଏ। 
ଏହଚି ପ୍ରଣାଳୀକ୍ର କାଗଜପ୍ରସୁ୍ତତଚି ପାଇ ଁଗଛ କାଟଚିରା ଆରଶଷ୍ୟକ ପକ୍ର 
ୋହଚି ଁ। ଏକଦା ଏହଚି କାଗଜ ତାୋଙ୍ଗ ଜଚିଲ୍ାର ପ୍ରକ୍ତଷ୍ୟକ ଘକ୍ର ତଚିଆରଚି 
କ୍ହଉରଲିା । ଗତ ୧୦୦ରର୍ବ କ୍ହଲା ଏହଚି ପରମ୍ପରା କ୍କ୍ମ କ୍ଲାପ 
ପାଉଛଚି । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ େକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ ତାଙ୍କର କ୍ଲାକପ୍ରଚିୟ କ୍ରରଚିଓ 
କାଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ମ ‘ମେ୍ କଚି ରାତ’କ୍ର ଏହଚି ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ର ଆକ୍ଲାଚୋ କରଚିରା 
ପକ୍ର କ୍ମାେ୍ ପା ହାତ ତଚିଆରଚି କାଗଜ ପେୁର୍ବାର କ୍ଲାକକ୍ଲାଚେକୁ 
ଆସଚିଛଚି । ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ କହଚିଛନ୍ଚି କ୍ଯ, ଏଠାକାର ସ୍ାେୀୟ କ୍ଲାକମାକ୍େ 
ଶଗୁ ୁକ୍ଶଙ୍ଗ ୋମକ ଏକ ଉଦ୍ଚି ଦର ରକଳାରୁ କାଗଜ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରନ୍ଚି। 
କ୍ତଣ ୁ ଗଛକୁ କାଟଚିରା ଆରଶଷ୍ୟକ ପକ୍ର ୋହଚି ଁ । ଆହୁରଚି ମଧ୍ୟ ଏହଚି 
କାଗଜ ପ୍ରସୁ୍ତତଚିକ୍ର ରାସାୟେଚିକ ପଦାର୍ବ ରଷ୍ୟରହାର କରାଯାଏ ୋହଚି ଁ, 
କ୍ତଣ ୁଏହଚି କାଗଜ ପରଚିକ୍ରଶ ଏରଂ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ପାଇ ଁେଚିରାପଦ । ରକଭଡିଆଇସଡି ମାଧ୍ୟମରର ମନ୍ ପା କାଗଜର ଅନଲାଇନ ବଡିକ୍ରଡି 

ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ଏ ସମ୍ପକ୍ବକ୍ର ଉକ୍ଲ୍� କରଚିରା ପକ୍ର କ୍ମାେ୍ ପା  
ହାତତଚିଆରଚି କାଗଜର ଚାହଚିଦା ହଠାତ୍ ରଢଚିଯାଇଛଚି । �ଦୀ 
ଏରଂ ଗ୍ାକ୍ମାକ୍ଦଷ୍ୟାଗ କମଚିଶେ (କ୍କଭଚିଆଇସଚି) ରର୍୍ବମାେ 
ଏହଚି କ୍ମାେ୍ ପା ହାତତଚିଆରଚି କାଗଜ ରଚିକ୍ଚି କରୁଛଚି । ଏହାର ଇ 
କ୍ପାଟ୍ବାଲ- www.khadiindia. gov.in. ମାଧ୍ୟମକ୍ର ଏହା 
ରଚିକ୍ଚି କ୍ହଉଛଚି। ରଚିକ୍ଚି ଆରମ୍ଭର ପ୍ରରମ ଦଚିେକ୍ର ୧୦୦ ଫଦ୍୍ବ 
ମେ୍ ପା କାଗଜ ରଚିକ୍ଚି କ୍ହାଇଛଚି । ଫଦ୍୍ବ ପ୍ରତଚି ଏହାର ଦାମ 
୫୦ଟଙ୍କା ର�ାଯାଇଛଚି । ମେ୍ ପା କାଗଜ କ୍କରଳ ପରଚିକ୍ରଶ 
ଅେୁକୂଳ େୁକ୍ହ ଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ାେୀୟ କାରଚିଗର ମାେଙ୍କ ପାଇ ଁ
କ୍ରାଜଗାରର ମାଗ୍ବ କ୍�ାଲଚିକ୍ଦଇଛଚି ।    

ମେ୍ ପା ସମ୍ପକ୍ବୀତ କଚିଛଚି ତରଷ୍ୟ
l ଏହଚି ପ୍ରଣାଳୀକ୍ର କାଗଜ ତଚିଆରଚି ପାରମ୍ପରଚିକ କଳା ପ୍ରାୟ 

ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧକି ରର୍ବର ପ୍ରାଚୀେ । 
l ଏହଚି କାଗଜ ଅତଷ୍ୟନ୍ ହାଲୁକା । ଏହାର ପ୍ରାକୃତଚିକ ତନ୍ତୁର 

ଦୃଢତା କ୍ଯାଗୁ ଁଏରକି୍ର କଳାତ୍ମକ କାମ କରଚିହୁଏ । 
l  କ୍ଲ�ରିା ସମୟକ୍ର ଏହଚି କାଗଜ ଚଚିରଚିଯାଏ ୋହଚି ଁ ।
l କ୍ରୌଦ୍ ଧମ୍ବାରଲମୀ୍ମାକ୍େ ଏହଚି କାଗଜକ୍ର ଧମ୍ବପସୁ୍ତକର 

ପାଣଠୁ୍ଲଚିପଚି କ୍ଲ�ରୁକି୍ଲ । ପ୍ରାର୍ବୋ ପାଇ ଁ ପତାକା ମଧ୍ୟ 
ତଚିଆରଚି କରୁରକି୍ଲ ।

l ଏକଦା ଏହଚି କାଗଜ ତଚିରତ, ଭୁଟାେ, ମଚିଆମଁାର ଏରଂ 
ଜାପାେ ଭଳଚି କ୍ଦଶକୁ ରପ୍ାେୀ କ୍ହଉରଲିା । କଚିନ୍ତୁ େୂତେ 
କ୍ରୈରୟଚିକ କ୍କୌଶଳ ପ୍ରକ୍ୟାଗ କରଚି କାଗଜ ପ୍ରସୁ୍ତତ କ୍ହରା 
ପକ୍ର ଗତ ୧୦୦ରର୍ବ ମଧ୍ୟକ୍ର ଏହଚି କଳା ପ୍ରାୟତଃ ରଚିଲୁପ୍ 
କ୍ହରାକୁ ଯାଉଛଚି 
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ମଡିଡଡିଆ କର୍୍ଷର



ୋଟଷ୍ୟାଞ୍ଳଚି
(11 ମାଚ୍ଚ୍ବ  (ମହାଶଚିରରାତ୍ୀ) ଠାରୁ  ମାଚ୍ଚ୍ବ 15, 2021 ପଯ୍ବଷ୍ୟନ୍)

ମହାଶଚିରରାତ୍ୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କ୍ହଉରରିା ପାଞ୍ଚଦଚିେଚିଆ ୋଟଷ୍ୟାଞ୍ଳଚି େୃତଷ୍ୟ ମକ୍ହାତ୍ର ପ୍ରତଚିରର୍ବ ତାମଚିଲୋଡ଼ୁର ଚଚିଦାମର୍ମ 
ଠାକ୍ର ଅେୁଷ୍ଚିତ କ୍ହାଇରାଏ। 1000 ରର୍ବ ପରୁୁଣା ଚଚିଦାମର୍ମ େଟରାଜ ମନ୍ଦଚିରକ୍ର ଆକ୍ୟାଜଚିତ କ୍ହଉରରିା ଏହଚି 
ମକ୍ହାତ୍ର େୃତଷ୍ୟର ଭଗରାେ ତରା ବ୍ହ୍ମାଣ୍ଡର େର୍୍ବକ ଭଗରାେ େଟରାଜଙ୍କ ପ୍ରତଚି ସମପଥିତ। ଏହଚି ମକ୍ହାତ୍ର ଭାରତର 
ସମଦୃ୍ େୃତଷ୍ୟ ସଂସ୍କତୃଚି ଏରଂ ଭକ୍ଚି ଭାରୋ ପ୍ରତଚି ଏହାର ମଚିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରଦଶଥିତ କରଚିରାଏ। ଏହଚି ମକ୍ହାତ୍ରକ୍ର ସାରା ରଚିଶ୍ୱ 
ଏରଂ କ୍ଦଶର ସମସ୍ତ ଭାଗରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ େୃତଷ୍ୟଶଚିଳ୍ପୀମାକ୍େ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଚିରାନ୍ଚି। 

ପାକ୍ଡିକ

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ
ସମାଚାର

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

behal f  of  Bureau of  Outreach
and Communicat ion

Publ ished from Bureau of 
Outreach and Communicat ion,

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

Editor:
Jaideep Bhatnagar,

Pr inc ipal  Director  General ,
P IB,  New Delhi

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

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

O
di

a 
Is

su
e 

17

RNI No. : 
DELODI/2020/78831   

March:  1-15,  2021

RNI Registered No. DELODI/2020/78831, Delhi Postal License No 
DL (S)-1/3542/2020-22, WPP NO U (S)-90/2020-22,  posting at 
BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi-110001 On 26-28 advance 
Fortnightly,  (Publishing Date February 18,  2021, Pages-44)


