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ଏହପିରି ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ, ଅଭିଭାେକ ଓ 
ଶକି୍ଷକଶକି୍ଷୟିତ୍ର୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ
ବକବେକ ବରାଚକ ମନ୍ତ 

ଏକଜାମ ୱାରିୟର୍ସର ନୂଆ 
ରଂସ୍କରଣବର ରାମିଲ 

କରିଛନି୍ ଯାହାଫଳବର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ ଚାପମକୁ୍ତ ବହାଇ 
ପର୍ରୀକ୍ଷା ବଦଇପାରିବେ।

ଅଲ୍ରୀନା େୟାଙ୍ଗ : ମୁ ଁବରାଇଂ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରବଦଶର ୋରିନ୍ା। ଏଥର ବମା ପର୍ରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇୋ 
ପବର, କିଛି ବଲାକ ବମାବେ ପଚାରିଥବିଲ ମୁ ଁଏକଜାମ ୱାରିୟର୍ସ ପସୁ୍ତକ ପଢ଼ିଛି କି ନାହି!ଁ ମୁ ଁମନା 
କରିଥଲିି। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ବଫରିୋ ରମୟବର ମୁ ଁେହଟିି କିଣଲିି ଏେଂ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଥର ପଢ଼ିଲି। ୋ’ 
ପରଠାରୁ ବମାବେ ଖେୁ ଭଲ ଅନୁଭୂେ ିମିଳିଥଲିା। ମୁ ଁଅନୁଭେ କଲି ବଯ ଯଦି ମୁ ଁଏହ ିପସୁ୍ତକଟିକୁ ପର୍ରୀକ୍ଷା 
ପେୂ୍ସରୁ ପଢ଼ିଥାନି୍, ମୁ ଁେହୁମାତ୍ରାବର ଲାଭୋନ ବହାଇଥାନି୍। ଏହ ିପସୁ୍ତକର ବକବେକ େିଷୟ ବମାର 
ପରନ୍ ଆରିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁ ଁବଦଖେିାକୁ ପାଇଲି ବଯ ଏଥବିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁଅବନକ ମନ୍ତ ରହଛିି କିନ୍ତୁ 
ଅଭିଭାେକ ଓ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ପାଇ ଁବେଶ ିକିଛି ନାହି।ଁ ମୁ ଁଆଶା କରୁଛି; ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ରଂସ୍କରଣ 
େଷିୟବର ଚିନ୍ା କରୁଛନି୍, ବରଥବିର ଅଭିଭାେକ ଓ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ପାଇ ଁକିଛି ମନ୍ତ ବଯାଗ କରନ୍ତୁ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ : ବମାର ଯେୁ େନୁ୍ମାନଙ୍କର ଏହ ିେିଶ୍ାର ରହଛିି ବଯ ବରମାବନ ଯାହା ଚାହିବଁେ 
ବଦଶର ପ୍ରଧାନ ବରେକ ୋହା ହି ଁକରିବେ; ଏହା କରାଯିେ। ବମାର ଯେୁ େନୁ୍ମାବନ ବମାବେ 
ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଦଇଛନି୍, ଏପରିକି ଏହା ବମା ପାଇ ଁଏକ ଆବଦଶ। ମୁ ଁନିଶି୍େ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର 
ନିବଦ୍୍ସଶ ପାଳନ କରିେି।

ଆଜ ିହି ଁନିଜର 
କପି ନିଅନ୍ତୁ...

https://www.narendramodi.in/examwarriors
https://www.amazon.in/Exam-
Warriors-Revised-Updated-

Narendra/dp/0143449974/ref=asc_
df_0143449974/?tag=googleshopdes-21&li

nkCode=df0&hvadid=396986125419&
hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1178752
8220984750938&hvpone=&hvptwo=&
hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocin
t=&hvlocphy=9061650&hvtargid=pla-
1193639338926&psc=1&ext_vrnc=hi

ଏକଜାମ ୱାେିୟସତ୍ତ
ଏକ ନୂଆ ଅେୋରବର
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ସମ୍ାେକଙ୍କ କଲମେୁ

ନମସ୍କାର,
ମୁ ଁଆଶା କରୁଛି ଆମର ରମସ୍ତ ପାଠକମାବନ ରସୁ୍ଥ ଓ ଖରିୁବର ଥବିେ। ଗେେଷ୍ସ ଭାରେ ମିଳିେ ଭାବେ ବକାଭିଡ-

19କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥଲିା। ପଣୁଥିବର ଆମକୁ ମିଳିେ ଭାବେ ମହାମାର୍ରୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିୋକୁ ବହେ। ଆମର ବେୈଜ୍ାନିକ ଓ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ବରୋ େିବଶଷଜ୍ମାବନ କଠନି ପରିଶ୍ରମ କରି ବକାଭିଡ-19 ଟିକା େିକଶେି କରିଛନି୍ ଯାହା ଆମକୁ ଏହ ିଆରରିୁକ 
େ୍ାଧ ିେିବରାଧବର ଲବଢ଼ଇ କରିୋ ଲାଗି ଅସ୍ତ୍ର ବଯାଗାଇଛି। ବଯ ପଯ୍୍ସ ନ୍ ଆମ ବଦଶ ଶେପ୍ରେିଶେ କବରାନା ଭୂୋଣ ୁ
ମକୁ୍ତ ବହାଇନାହି ଁବର ପଯ୍୍ସ ନ୍ ଆମକୁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିୋ ରହେି ରାମାଜକି ଦୂରୋ ଭଳି ମାଗ୍ସଦଶଶିକା ପାଳନ କରିୋକୁ 
ପଡ଼ିେ। ଭାରେର ବନେୃେଗ୍ସ ଅେ୍ନ୍ ରବ୍ବେଦନଶ୍ରୀଳ ଆଭିମଖୁ୍ ରହେି ରାରା ବଦଶବର ଥେିା ସ୍ାସ୍ଥ୍ ବକନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ିୁକୁ ନିୟମିେ 
ଔଷଧ ବଯାଗାଣ ଓ ଚିକିତ୍ା ରେୁିଧା ଉପଲବ୍ଧୋ ରନିୁଶି୍େ କରିଛନି୍। ଲକ୍ଷ୍ ବହଉଛି ଭୟଭ୍ରୀେ ନବହାଇ ରେକ୍ସୋର ରହେି 
ନିଜକୁ ବକାଭିଡ-19ରୁ ରକ୍ଷା କରିୋ।

କବରାନା ମକୁାେଲିା ବହଉ କି୍ ବୋ େଭିିନ୍ନ କାଯ୍୍ସ କ୍ରମ ଜରିଆବର ରକାରାତ୍ମକ ପରିେର୍୍ସନ ଆଣେିା ବହଉ, ଜନରାଧାରଣଙ୍କ 
ରହଭାଗିୋ ରେୁବେବଳ ଅନୁକୂଳ ମାଗ୍ସଦଶ୍ସନ କରିଆରିଛି। ରାରା ଭାରେବର ଏଲପିଜ ିକିପରି ବଲାକମାନଙ୍କ ଜ୍ରୀେନବର 
ପରିେର୍୍ସନ ଆଣପିାରିଛି ବରଥରୁି ଏହାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ମିଳିପାରିେ। ଏଲପିଜ ିବଯାଗାଣ ପେୂ୍ସରୁ ବକେଳ ରମାଜର 
ବକବେକ ନିଦ୍ଶିଷ୍ଟ େଗ୍ସ ମଧ୍ୟବର ର୍ରୀମିେ ଥଲିା, େର୍୍ସମାନ ଏହା ଭାରେର ପ୍ରବେ୍କ ବକାଣଅନୁବକାଣବର ପହଞ୍ପିାରିଛି। 
ପେୂ୍ସରୁ କାଠ ଜାବଳଣ ିଭଳି ପ୍ରାଚ୍ରୀନ ଉତ୍ େ୍େହାର କରୁଥେିା େଞ୍େି ବଲାକମାବନ ଏବେ ଅର୍ରୀମିେ ଏଲପିଜ ିଉପବଯାଗର 
ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନି୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନାର େ୍ାପକ ରଫଳୋ ଜରିଆବର ଏହା ରମ୍ଭେ ବହାଇପାରିଛି। ଏହା 
ବକେଳ ଜନରାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ାସ୍ଥ୍ ଓ ଜ୍ରୀେନ ଧାରଣ ମାନବର େୃଦି୍ କରିନାହି ଁେରଂ, ସ୍ଚ୍ଛ ଓ ରେୁଜ ପରିବେଶ ପାଇ ଁଭାରେର 
ପ୍ରେେିଦ୍ୋବର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ବଯାଗଦାନ ବଦଇଛି।

2016ବର ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥେିା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା, ଅେ୍ନ୍ ରଫଳୋର ଛଅ େଷ୍ସ ପରୂଣ କରିୋକୁ ଯାଉଛି। 
ଏହ ିବଯାଜନା ରହଜ ଜ୍ରୀେନ ଧାରଣ ରଚୂକାଙ୍କବର େ୍ାପକ ପରିେର୍୍ସନ ଆଣପିାରିଛି, ଯାହାକୁ ଚଳିେ ରଂସ୍କରଣବର ଆବମ 
ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରରଙ୍ଗ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ବଦଇଛୁ। େ୍ରୀମା ବକ୍ଷତ୍ରବର ରରକାର୍ରୀ ବଯାଜନାଗଡ଼ିୁକର ଭଣ୍ଡାର ରାଧାରଣ ଜନୋଙୁ୍କ େ୍ାପକ 
ଭାବେ ରଶକ୍ତ କରିଛି। ଚଳିେ ରଂସ୍କରଣବର େିଭିନ୍ନ ପ୍ରରଙ୍ଗର ରଙ୍କଳନକୁ ଆମ ପାଠକମାବନ ଉପବଭାଗ କରିବେ।

ସ୍ାଧ୍ରୀନୋ ପାଇ ଁରଂଘଷ୍ସ ବହଉ କି୍ ବୋ େବିଦଶ୍ରୀ ଆକ୍ରମଣକାର୍ରୀଙୁ୍କ େେିାଡ଼ିେ କରିୋ ବହଉ ଭାରେ ରେୁବେବଳ ରଦୃୁଢ଼ ଭାବେ 
ଛିଡ଼ା ବହାଇଛି। ଚଳିେ ରଂସ୍କରଣର ବଗାଟିଏ ଭାଗ ମହାରାଣା ପ୍ରୋପ, ବଗାପାଳ କୃଷ୍ଣ ବଗାଖବଲ ଏେଂ ଅବନକ ଅନାବଲାଚିେ 
େ୍ରୀରଙୁ୍କ ରମପଶିେ କରାଯାଇଛି ବଯଉମଁାବନ ରାଷ୍ଟଟ୍ର କଲ୍ାଣ ପାଇ ଁନିଜ ଜ୍ରୀେନକୁ ରମପଶି ବଦଇଥବିଲ।

ଚଳିେ ରଂସ୍କରଣବର ‘ପର୍ରୀକ୍ଷା ବପ ଚର୍୍ସା’ର ବପ୍ରରଣାଦାୟକ ପ୍ରରଙ୍ଗ ରାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥବିର ଜ୍ରୀେନର େଭିିନ୍ନ 
ଆହ ବୋନକୁ ଅେିକ୍ରମ କରିୋ ଲାଗି ଯେୁପିଢ଼ିଙ୍କ ରହେି ନିକଟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥେିା ଆବଲାଚନାକୁ ସ୍ଥାନିେ କରାଯାଇଛି।

ଶଳି୍ପ, େ୍େରାୟ ଓ େଭିିନ୍ନ ବକ୍ଷତ୍ରର 137 ବକାଟି ଭାରେ୍ରୀୟଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଜରିଆବର ଗେ ଏକ େଷ୍ସ ଧରି ଆତ୍ମନିଭ୍ସର 
ଭାରେ ଉପବର ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରାଯିୋ ପ୍ରୟାର ଏବେ ଉନ୍ନେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିୋ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହ ିବଯାଜନା ପ୍ରେି 
ବଲାକମାନଙ୍କର ରକାରାତ୍ମକ ଆଭିମଖୁ୍ ଆଗାମ୍ରୀ ଦିନବର ଭାରେର ରଫଳ ଭେଷି୍େ ରନିୁଶି୍େ କରିେ।

ଏହ ିରଂସ୍କରଣକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏେଂ ପେୂ୍ସ ପରି ଆମକୁ ନିଜର ମୋମେ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଠକିଣା : ` େୁ୍ବରା ଅଫ ଆଉଟରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ କମୁ୍ ନିବକରନ୍,
  ଦି୍େ୍ରୀୟ ମହଲା, ରଚୂନା ଭେନ, ନୂଆଦିଲ୍୍ରୀ-  - 110003 
ଇ-ବମଲ :  response-nis@pib.gov.in

(ଜୟଦ୍ରୀପ ଭଟନାଗର)
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ଡିଜଟିାଲ କୟୁାରଲଣ୍େ
ଭାରେ ରରକାରଙ୍କର ଡିଜଟିାଲ 
କ୍ାବଲଣ୍ଡର ଏେଂ ଡାଏର୍ରୀବର 
େିଭିନ୍ନ ବଯାଜନା, କାଯ୍୍ସ କ୍ରମ 

ରମ୍ପକ୍ସବର ରଦ୍େମ ରଚୂନା ରହଛିି 
ଏେଂ ରରକାରଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ୍ରୀଗଡ଼ିୁକ 

ରହଛିି। ଏହାଛଡ଼ା ରରକାର୍ରୀ 
ଛୁଟିଦିେର ଏେଂ େିଭିନ୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ 

ୋରିଖ ଗଡ଼ିୁକ ରହଛିି।

ଏହାକୁ ଗଗୁଲ ବ୍ଲେ ବଷ୍ଟାର ଏେଂ ଆଇଓଏରରୁ ଡାଉନ ବଲାଡ କରାଯାଇପାରିେ।

https://goicalendar.gov.in/

ଗଗୁଲ ବ୍ଲେ ବଷ୍ଟାର ଲିଙ୍କ ଆଇଓଏର 
https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

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

ଚଳିେ େଷ୍ସ ବଫେୃଆର୍ରୀ ମାର ଠାରୁ ମୁ ଁ ଏନଆଇଏର 
ପଢ଼ି ଆରଛିୁ ଏେଂ ପ୍ରବେ୍କ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ବଯାଜନା, େ୍ାପାର 
ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ କ୍ରୀ ୋେକୁ ଏକତ୍ରିେ କରିୋ େଥା 
ରଠକି ରଚୂନା ପାଇୋବର ରଂଖ୍ାଧକି ବଲାକମାନଙୁ୍କ 
ରହାୟୋ କରିୋ ଲାଗି ଯତ୍ନଶ୍ରୀଳ ଉଦ୍ମ କରୁଥେିାରୁ ମୁ ଁ
ରରକାରଙ୍କ ନିକଟବର କୃେଜ୍।

ମୁ ଁଜାଣେିାକୁ ଚାହୁଛିଁ ବଯ ଏହ ିପତ୍ରିକାର ଛାପା ରଂସ୍କରଣ 
ଅଛି କି ନାହି ଁଏେଂ ଯଦି ଅଛି ୋ’ବହବଲ ଏହାର ଗ୍ରାହକ 
ବହୋ ପାଇ ଁକ’ଣ ଆେଶ୍କ।

  କୃତ ିଶ୍ୀବାସ୍ତବ
  srivastavakriti001@gmail.com

େ୍ାପକ ରଚୂନା ବଦଉଥେିା ଏହ ିପତ୍ରିକାକୁ ଆବମ ପଢ଼ି 
ଆରଛୁୁ। ଆବମ ଏଥରୁି ବରହ ିପ୍ରବେ୍କ ରଚୂନା ପାଇପାରୁଛୁ 
ଯାହା ପ୍ରେିବଯାଗିୋମଳୂକ ପର୍ରୀକ୍ଷା ଏେଂ ବଦୈନନ୍ିନ 
ଜ୍ରୀେନବର ରହାୟକ ବହାଇପାରିେ। ମୁ ଁ ଏଥପିାଇ ଁ ନୁ୍ 
ଇଣି୍ଡଆ ରମାଚାର ଟିମକୁ ଧନ୍ୋଦ ଜଣାଉଛି। ରଚୂନା 
ପାଇ ଁ ରହାୟକ ବହାଇପାରୁଥେିା ଏପରି ଅନ୍ ପତ୍ରିକା 
େିଷୟବର ମୁ ଁଜାଣେିାକୁ ଚାହୁଛିଁ।

େିଙୁ୍କ କୁମାେ
rinkoo8858@gmail.com

ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ରମାଚାର ବଦଶର େିଭିନ୍ନ ବକ୍ଷତ୍ରବର 
ଘଟୁଥେିା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘଟଣା ରମ୍ପକ୍ସବର ରଚୂନାର ଏକ ଭଲ 
ଏେଂ େିଶ୍ରନ୍ରୀୟ ଉତ୍। ଏହ ି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥେିାରୁ 
ମୁ ଁ େୁ୍ବରା ଅଫ ଆଉଟରିଚ ଆଣ୍ଡ କମୁ୍ ନିବକରନକୁ 
ଧନ୍ୋଦ ଜଣାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରକାଶନ ପଛବର ଥେିା 
ରମ୍ପରୂ୍୍ସ ଟିମକୁ ମୁ ଁଧନ୍ୋଦ ଜଣାଉଛି।

ଇଂ. ବସମ କୁୟୁୟୁମ
basaam4@gmail.com

ମୁ ଁପ୍ରେିବଯାଗିୋମଳୂକ ପର୍ରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତେ ବହଉଛି। 
ମୁ ଁପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଏକ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିଲି ଏେଂ ରରକାରଙ୍କ 
େିଭିନ୍ନ କାଯ୍୍ସ କ୍ରମ ଓ ବଯାଜନା ରମ୍ପକ୍ସବର ଆମର ଜ୍ାନ 
େଢ଼ାଇୋ ଲାଗି ଏହା ବେଶ ଉପବଯାଗ୍ରୀ ବୋଲି ଅନୁଭେ 
କଲି। ମୁ ଁଆଗ୍ରହର ରହେି ଏହାର ପରେର୍୍ସ୍ରୀ ରଂସ୍କରଣକୁ 
ଅବପକ୍ଷା କରୁଛି।

ୋଣୀ ଶମତ୍ତା
sharmarani0144@gmail.com

ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ରମାଚାର ଏକ ଚମତ୍ାର 
ପତ୍ରିକା। ପେୂ୍ସର ଅନ୍ ରଂସ୍କରଣଗଡ଼ିୁକ ଭଳି 
ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ରମାଚାରର ଚଳିେ ରଂସ୍କରଣ 
ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚମତ୍ାର ବହାଇଛି। ଏହ ି
ପତ୍ରିକାବର େିଭିନ୍ନ ପ୍ରରଙ୍ଗବର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ 
ସ୍ତମ୍ଭ ରହଛିି ଯାହା ଭାରେ ଏେଂ ଏହାର 
େିକାଶ ରମ୍ପକ୍ସବର େ୍ାପକ ରଚୂନା ଓ 
େଥ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମ ପାଇ ଁ ଜ୍ାନେଦ୍୍ସକ 
ବହାଇପାରିଛି। ଏପରି ଚମତ୍ାର ଓ 
ମଲୂ୍ୋନ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥେିାରୁ ନୁ୍ 
ଇଣି୍ଡଆ ରମାଚାର ଟିମ ୍ଧନ୍ୋଦର ପାତ୍ର।

ପ୍ରରେସେ ସବୁୀେ ସିହ୍ା
Subirsinha.2009@gmail.com
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ର�ାଗ ପେୁସ୍ାେ 
2021 ପାଇ ଁନାମାଙ୍କନ ଆେମ୍ଭ

ବଯାଗର ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପବର ଆବଲାକପାେ କରି ଏହାର ରେୁଠୁ ବଲାକପି୍ରୟ ପ୍ରେକ୍ତା େରୁିମାଲାଇ କି୍ରଷ୍ଣମାଚାଯ୍୍ସ  କହଥିବିଲ : 
“ରେ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବଲ ଦ୍ନ୍ ରହେି ବକଉଠଁ?ି ମନ ସ୍ଚ୍ଛ ବହବଲ ବରାଗ ରହେି ବକଉଠଁ?ି ଶ୍ାର ନିୟନି୍ତେ ରହବିଲ ମେୁୃ୍ 

ବକଉଠଁ?ି” ବେଣ ୁବଯାଗ ପ୍ରେ ିରମପଶିେ ହୁଅନ୍ତୁ! ୋଙ୍କର ଶଷି୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ରାମିଲ ଥବିଲ େବିକଏର ଆୟାଙ୍ଗରଙ୍କ ଭଳି ବଯାଗ 
ଗରୁୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀଙ୍କ େଳିଷ ୍ପ୍ରୟାର କ୍ରବମ ଅନ୍ଜ୍ସାେ୍ରୀୟ ବଯାଗ ଦିେର ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥଲିା ଏେଂ ଆଜ ି
ରାରା େଶି୍ ବଯାଗ ଓ ଏହାର ରମ୍ପ୍ରରାରଣ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଭାରେର ବଯାଗଦାନକୁ ପ୍ରଶଂରା କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀ ଦି୍େ୍ରୀୟ 
ଅନ୍ଜ୍ସାେ୍ରୀୟ ବଯାଗ ଦିେର 2016 ଅେରରବର ଦୁଇଟି େଗ୍ସବର ବଯାଗ ପରୁସ୍କାର ବଘାଷଣା କରିଥବିଲ-ବଗାଟିଏ ଅନ୍ଜ୍ସାେ୍ରୀୟ ଏେଂ 
ଅନ୍ଟି ଜାେ୍ରୀୟ ଥଲିା- ଏହା ପ୍ରେେିଷ୍ସ ଅନ୍ଜ୍ସାେ୍ରୀୟ ବଯାଗ ଦିେର ଅେରରବର ବଘାଷଣା କରାଯାଇଥାଏ।  ଜନୁ 21, 2021ବର 
ଅନ୍ଜ୍ସାେ୍ରୀୟ ବଯାଗ ଦିେର ପରୁସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିୋକୁ ଥେିା ବେବଳ ଏଥପିାଇ ଁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକି୍ରୟା ଆରମ୍ଭ ବହାଇରାରିଛି। 
େବିଜୋଙୁ୍କ ଏକ ଟ୍ରଫି, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏେଂ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପରୁସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିେ। ବଯାଗ ଗରୁୁ ବକ ପଟ୍ାଭିଙ୍କ ଉକି୍ତ 
ଅନୁଯାୟ୍ରୀ, ବଯାଗ ଏକ ୋସ୍ତେ ଆତ୍ମ-ଅନୁଭୂେ ିଯାହା ଆନ୍ରିକ ସ୍ଚ୍ଛୋବର ରହାୟକ ବହାଇଥାଏ।

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାେ

ଗା ଁଓ ରଛାଟ 
ସହେଗଡ଼ିୁକ ୁକେୁଛ ି

ଆତ୍ମନରିତ୍ତେଶୀଳ 

ଷ୍ଟାଣ୍ ଅପ ୍ଇଣି୍ଆ ଡିଜଟିାଲ ରପରମଣ୍ଟ ରକ୍ତ୍ରରେ ଚୀନ 
ଓ ଆରମେିକାକ ୁଟପିଲା ରାେତ

ମହଳିା ଓ ଅନୁରଚିୂେ ଜାେ ି ଓ ଜନଜାେ ି ରମଦୁାୟର ବଲାକମାନଙୁ୍କ 
ବରମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ େ୍େରାୟ ଆରମ୍ଭ କରିୋ ନିମବନ୍ ରହାୟୋ 

ବଯାଗାଇ ବଦୋର ଲକ୍ଷ୍ ବନଇ ପାଞ୍ େଷ୍ସ ପବୂେ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ ୍ ଇଣି୍ଡଆ 
ବଯାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା। େର୍୍ସମାନ ଏହ ି ବଯାଜନା 
ଉତ୍ାହଜନକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି। ଏହ ି ବଯାଜନା ଲକ୍ଷ୍େଦ୍ 
ରମଦୁାୟଙ୍କ ଉଦ୍ମିୋ ଦକ୍ଷୋକୁ ବପ୍ରାତ୍ାହନ ବଯାଗାଇ ବଦୋ ଉବଦ୍ଶ୍ବର 
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା ଯାହାଫଳବର ବରମାବନ ନିଯକିୁ୍ତ ରଷିୃ୍ଟକାର୍ରୀ 
ବହାଇପାରିବେ। ମାର୍୍ସ 23, 2021 ରଦୁ୍ା ମିଳିଥେିା େଥ୍ ଅନୁଯାୟ୍ରୀ, ଏହ ି
ବଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ସେ 1.14 ଆକାଉଣ୍ଟଧାର୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ25,000 ବକାଟି ଟଙ୍କାରୁ 
ଅଧକି ମଞ୍ରୁ କରାଯାଇରାରିଲାଣ।ି ଏପି୍ରଲ 5, 2016ବର ଏହ ିବଯାଜନା 
ଆତ୍ମନିଭ୍ସରଶ୍ରୀଳ ଭାରେ ଲକ୍ଷ୍ ବନଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା। େର୍୍ସମାନ 
ଏହ ିବଯାଜନାର ରଫଳୋ ଓ ବଲାକପି୍ରୟୋକୁ ଦୃଷି୍ଟବର ରଖ ିଏହାକୁ 2025 
ପଯ୍୍ସ ନ୍ େୃଦି୍ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ୍ରୀଣ େହୁଳ ଇଲାକା ଏେଂ ବଛାଟ ରହରବର 
ଷ୍ଟାଟ୍ସଅପ ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଭଳି ଅଭିନେ ବଯାଜନାର ପ୍ରରାର କରି ବେକାରି 
ରମର୍ାର ରମାଧାନ କରିୋ ନିମବନ୍ ରରକାର ଲକ୍ଷ୍ ଧାଯ୍୍ସ  କରିଛନି୍।

ବଦଶବର ଡିଜଟିାଲ ବପବମଣ୍ଟ ପଦ୍େି ବେଶ 
ବଲାକପି୍ରୟ ବହାଇପାରିଛି, େବିଶଷ କରି 

ବକାଭିଡ ମହାମାର୍ରୀ ରମୟବର । ଡିଜଟିାଲ ମାଧ୍ୟମବର 
ଅଥ୍ସ କାରୋର ବକ୍ଷତ୍ରବର 2020ବର ଚ୍ରୀନ ଓ 
ଆବମରିକାକୁ ପଛବର ପକାଇ ଭାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ 
ଅକି୍ତଆର କରିୋ ରହେି ବଦଶ ଡିଜଟିାଲ ବପବମଣ୍ଟ 
ବକ୍ଷତ୍ରବର ଏକ ନୂଆ େଶି୍ ବରକଡ୍ସ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। 
ଗେେଷ୍ସ ଭାରେବର 25.5 େଲିିୟନ ରିଅଲ ଟାଇମ 
ଅନଲାଇନ ଅଥ୍ସ କାରୋର ବହାଇଥଲିା। ଭାରେ ପଛକୁ 
ଚ୍ରୀନ 15.7 େଲିିୟନ, ଦକି୍ଷଣ ବକାରିଆ 6 େଲିିୟନ, 
ଥାଇଲାଣ୍ଡ 5.2 େଲିିଅନ ଏେଂ ବି୍ବଟନ 2.8 େଲିିୟନ 
ରହଛିି। ଆବମରିକା ମାତ୍ର 1.2 େଲିିୟନ କାରୋର 
ରହେି ରାଧାରଣ ଭାବେ ଶ୍ରୀଷ୍ସ 10 ୋଲିକାର ନେମ 
ସ୍ଥାନବର ରହେିାକୁ ରକ୍ଷମ ବହାଇଛି।
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4 ବକାଟି ରଂବଯାଗ ରହେି ଡିଡି ଫି୍ ଡିଶ ଏକ ନୂଆ ବରକଡ୍ସ ରଷିୃ୍ଟ କରିଛି ଏେଂ ଏହା 2025 
ରଦୁ୍ା 5 ବକାଟି ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ହାରଲ କରିେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥବିର ଷ୍ଟାର, 

ବରାନି, କଲର୍ସ, ନୁ୍ଜ, ବ୍ାଟ୍ସର ଏେଂ ଶକି୍ଷା ଚ୍ାବନଲଗଡ଼ିୁକୁ ରାମିଲ କରାଯାଇ ଦଶ୍ସକଙୁ୍କ 
ବଭଟି ଦିଆଯାଉଛି। ପରୁୁଣା ଦିନର ଚଳରି୍ତ୍ର ରଙ୍ଗ୍ରୀେ ଉପବର ଆଧାରିେ ଡିଡି ବରବଟ୍ରାକୁ ଡିଡି 
ଫି୍ ଡିଶବର ରାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏେଂ ଏହା ଖେୁ କମ ଦିନ ମଧ୍ୟବର େବିଶଷ ବଲାକପି୍ରୟୋ 
ଅଜ୍ସନ କରିଛି। ଏହା ବହଉଛି ଏକାଧକି ଚ୍ାବନଲ େଶିଷି୍ଟ ଏକ ଫି୍-ଟୁ-ଏୟାର ଓ ଡାଇବରକ୍ଟ ଟୁ 
ବହାମ (ଡିଟୁଏଚ) ବରୋ। ଏହ ିଚ୍ାବନଲର ଉବଦ୍ଶ୍ ବହଉଛି ଉନ୍ନେ ମାନର ମବନାରଞ୍ନ 
ରହେି ରଚୂନାର ଏକ େକିଳ୍ପ ବଯାଗାଇ ବଦୋ। ରାରା ବଦଶବର ଏକ େ୍ାପକ ବନଟୱକ୍ସ ରହେି 
ଡିଡି ଫି୍ ଡିଶ ବଦଶର ଗରିେ ଓ ମଧ୍ୟେିର୍ଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ େରଦାନ ରାେ୍ସ୍ତ ବହାଇଛି।

ସ୍େନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରସୁ୍ତେ ‘ରଚୂନା-ମବନାରଞ୍ନ’ ଧମ୍ସ୍ରୀ କାଯ୍୍ସ କ୍ରମ 
ରହେି 4 ବକାଟି ପରିୋର ନିକଟବର ପହଞ୍ଛିି ଫି୍ ଡିଶ୍

ମରଲା ଚାଷ୍ରୀମାନଙୁ୍କ େଜାର ରହେି ବଯାଡ଼ିୋ ଲାଗି ଭାରେ୍ରୀୟ 
ମରଲା ବୋଡ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଇ-୍ାଇର େଜାର ବପାଟ୍ସାଲ େିକଶେି 

କରାଯାଇଛି। ଏହା ରହେି ବ ଲେକ୍ ବଚନ୍ ବଟ୍ରବରେିଲିଟି ଇଣ୍ଟରବଫରକୁ 
ରଂବଯାଗ କରିୋ ଜରିଆବର ଭାରେର ମରଲା ଚାଷ୍ରୀମାନଙୁ୍କ 
ଅନ୍ଜ୍ସାେ୍ରୀୟ େଜାର ପଯ୍୍ସ ନ୍ ପହଞ୍ ରେୁିଧାଜନକ କରିୋ ଲାଗି 
ୟୁଏନଡିପି ଏେଂ ଭାରେ୍ରୀୟ ମରଲା ବୋଡ୍ସ ମିଳିେ ଭାବେ କାଯ୍୍ସ  
କରୁଛନି୍। ବମ 2021 ରଦୁ୍ା ବ ଲେକବଚନ ଇଣ୍ଟରବଫରର ଡିଜାଇନ ରମ୍ପରୂ୍୍ସ 
ବହେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରବଦଶର େଛା େଛା ଜଲି୍ାରୁ 
3ହଜାର ହଳଦ୍ରୀ ଓ ଲଙ୍କା ଚାଷ୍ରୀଙୁ୍କ ରାମିଲ କରି ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଲଟ୍ 
ଆଧାରବର ଆରମ୍ଭ କରାଯିେ। ଭାରେ ବହଉଛି େିଶ୍ର ରେ୍ସେୃହେ 
ମରଲା ଉତ୍ାଦକ, ଉପବଭାକ୍ତା ଏେଂ ରପ୍ାନିକାର୍ରୀ। 2019-20ବର 
ଭାରେର ମରଲା ଉତ୍ାଦନ 3 େିଲିୟନ ଡଲାର ଟପି ଯାଇଥଲିା।

ଅମତୃ ମରହାତ୍ସବ ଉେ�ାପନୀ 
ସଦୁ୍ା 2.14 ରକାଟି ହତିାଧକିାେୀଙ୍କ 

ପାଇ ଁପକ୍ା ଆବାସ

ମସଲା ଚାେୀଙ୍କ ପାଇ ଁଅନ୍ତଜତ୍ତାତୀୟ
ବଜାେ ସବୁଧିା ସହଜ ରହବ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୋର ବଯାଜନା-
ଗ୍ରାମ୍ରୀଣ ଅନ୍ଗ୍ସେ ଅମେୃ ମବହାତ୍େର 

ଉଦଯାପନ୍ରୀ େଷ୍ସ ପେୂ୍ସରୁ ବଦଶର 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଳବର ପ୍ରବେ୍କ ବଲାକଙୁ୍କ ପକ୍ା 
ୋରଗହୃ ବଯାଗାଇ ବଦୋ ଲାଗି ବଯାଜନା 
କରାଯାଇଛି। ରରକାରଙ୍କ ଏହ ି ପ୍ରମଖୁ 
ବଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ସେ ରାମାଜକି-ଆଥଶିକ 
ଓ ଜାେ ି ଭିରି୍କ ଜନଗଣନା-ଏରଇରିରି 
ଆଧାରବର ଏକ ସ୍ଥାୟ୍ରୀ ପ୍ରେ୍ରୀକ୍ଷା ରଚୂ୍ରୀ 
(ପିଡବ୍ ଲୁଏଲ) ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାଯାଇଥଲିା।  
2011ର ଏରଇରିରି େଥ୍ ଆଧାରବର 
ବମାଟ  2.14 ବକାଟି ହେିାଧକିାର୍ରୀ ବଯାଗ୍ 
େବିେଚିେ ବହାଇଛନି୍। 

ଗେ କିଛି େଷ୍ସ ଧରି ରାଜପଥ ନିମ୍ସାଣ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଭାରେ ଉବଲ୍ଖନ୍ରୀୟ ଅଗ୍ରଗେି 
ହାରଲ କରିଛି। େଗିେ 7 େଷ୍ସ ମଧ୍ୟବର ବଦଶବର ଜାେ୍ରୀୟ ରାଜପଥର ଲ୍ବେ 

50 ପ୍ରେଶିେ େୃଦି୍ ପାଇଛି ଯାହାକି ଏପି୍ରଲ 2014 ବର 91,287କିମିରୁ େୃଦି୍ ପାଇ ଁମାର୍୍ସ 
20, 2021 ରଦୁ୍ା 1,37,625 କିମିବର ପହଞ୍ଯିାଇଛି। ବଦଶବର ବମାଟ ରଡ଼କ ପଥ 
ମଧ୍ୟରୁ ରାଜପଥର ଭାଗ ମାତ୍ର 2.2 ପ୍ରେଶିେ ବହାଇଥେିା ବେବଳ ଏହା 40 ପ୍ରେଶିେ 
ଟ୍ରାଫିକ ଭାର େହନ କରିଥାଏ। ବଦଶବର ରାଜପଥର ଏକ ରଦୃୁଢ଼ ବନଟୱକ୍ସ େସି୍ତାରିେ 
କରିୋ ଲକ୍ଷ୍ ବନଇ ରରକାର େବଜଟ େ୍ୟେରାଦକୁ 5.5 ଗଣୁ େୃଦି୍ କରିଛନି୍। 
2015 ଆଥଶିକ େଷ୍ସବର 33,414 ବକାଟି ଟଙ୍କା ଥେିା ବେବଳ େର୍୍ସମାନ 2021-2022 
ଆଥଶିକ େଷ୍ସବର ଏହା 1,83,101 ବକାଟି ଟଙ୍କାକୁ େୃଦି୍ ପାଇଛି। ଅଗ୍ରଗେରି ବେଗକୁ 
େୁଳନା କବଲ 2010ରୁ 2014 ମଧ୍ୟବର 5,865ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ରୁ ବହାଇଥେିା ବେବଳ 
2015ରୁ 2021 ମଧ୍ୟବର 10,855ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ରୁ କରାଯାଇଛି।

ରେୈନକି ରେକଡତ୍ତ 37 କମିି ୋଜପଥ ନମିତ୍ତାଣ
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ବଫେୃଆର୍ରୀ 19, 1915ବର ବଯବେବେବଳ ବଗାପାଳ କୃଷ୍ଣ ବଗାଖବଲ 
ବଦହେ୍ାଗ କରିଥବିଲ, ଗାନ୍୍ରୀଜ୍ରୀ କହଥିବିଲ, “ଜବଣ ରାଜବନୈେିକ କମ୍ସ୍ରୀ 
ଭାବେ ମୁ ଁଯାହା ଚାହିଥଁଲି ବର ବମା ପାଇ ଁରେୁକିଛି ଥବିଲ- ସ୍ଫଟିକ ପରି 
ସ୍ଚ୍ଛ, ଅେ୍ନ୍ ନମ୍ର, ରିଂହ ଭଳି ରାହର୍ରୀ ଏେଂ ରହଜବର ଭୁଲ ପାଇ ଁକ୍ଷମା 
କରି ବଦଉଥେିା େ୍କି୍ତ ଥବିଲ ବର।” ବଗାଖବଲ ଭାରେର ଏକମାତ୍ର 
ସ୍ାଧ୍ରୀନୋ ରଂଗ୍ରାମ୍ରୀ ଥବିଲ ଯାହାଙୁ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ରମ୍ପରୂ୍୍ସ େିପର୍ରୀେ େ୍କି୍ତତ୍ୱ 
ନିଜର ଗରୁୁ ବୋଲି ମାନିଥବିଲ। ବଗାଟିଏ ପବଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍୍ରୀ ୋଙ୍କ ଠାରୁ 
ଅହଂିରାର ବପ୍ରରଣା ହାରଲ କରିଥବିଲ ଅନ୍ପବଟ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍୍ରୀ ଜନି୍ନା 
ୋଙ୍କ ଠାରୁ ଆଇନର ଗଢ଼ୁ ଜ୍ାନ ହାରଲ କରିଥବିଲ।

ରଗାଖରଲ: 
ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମହାତ୍ମା

ବଗାପାଳ କୃଷ୍ଣ ବଗାଖବଲ 1866 ମରିହା ବମ 9 ୋରିଖବର 
ମହାରାଷ୍ଟଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରିବର ଏକ ବ୍ାହ୍ମଣ ପରିୋରବର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ 
କରିଥବିଲ। ଯଦିଓ ବଗାଖବଲ ଏକ ରାଧାରଣ ପରିୋରବର 
ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥବିଲ େଥାପି ୋଙୁ୍କ ଭଲ ଶକି୍ଷା ମିଳିଥଲିା। 
ଆଧନିୁକ ବି୍ଟିଶ ଶକି୍ଷା େ୍େସ୍ଥା ଅଧ୍ରୀନବର କବଲଜରୁ 
ସ୍ାେକ ଶକି୍ଷା ରମାପ୍ କରିଥେିା ହାେଗଣେ ି ବକବେଜଣ 
ଭାରେ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର ଥବିଲ ଅନ୍େମ। 1884ବର ବର 
ମୁ୍ ବୋଇର ଏଲଫିନବଷ୍ଟାନ କବଲଜରୁ ଉର୍୍ରୀର୍୍ସ ବହାଇଥବିଲ। 
ଏହାପବର ବର ପନୁା କବଲଜବର ପ୍ରବଫରର ବହାଇଥବିଲ। 
ଏହ ି ରମୟବର, ବର ମହାବଦେ ବଗାେନି୍ ରାଣାବଡ ଏେଂ 
ଫିବରାଜଶାହ ବମହଟାଙ୍କ ରଂ୍ଶ୍ସବର ଆରିୋର ରବୁଯାଗ 
ପାଇଥବିଲ। ବରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଇନର ଗଢ଼ୁ ଜ୍ାନ ହାରଲ 
କରିୋ ରମୟବର ବର କଂବଗ୍ରରର ରଦର୍ ବହାଇଥବିଲ। 
ବମହଟା େବ୍ବେ େଧିାନ ପରିଷଦର ରଦର୍ ଥବିଲ। ବଗାଖବଲ 
ମଧ୍ୟ ଏହାର ରଦର୍ ବହାଇଥବିଲ। ବଯବେବେବଳ ବି୍ଟିଶ ଅଥ୍ସ 
ରଚିେ ଏଡଓେ୍ାଡ୍ସ ଲ’ ଏକ େବଜଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି 7 ବକାଟି 
ଟଙ୍କା ରଞ୍ୟ କରିଥେିା ଦାେ ିକରିଥବିଲ ଏହାକୁ ଅନ୍ମାବନ 
ପ୍ରଶଂରା କରିଥବିଲ। ଏହ ି ରମୟବର ବଦଶର ଅଧକିାଂଶ 
ଭାଗ ମରୁଡ଼ି ଦ୍ାରା ପ୍ରଭାେେି ବହାଇଥଲିା। ବଗାଖବଲ ନିଜର 
ଯକିୁ୍ତ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରମାଣେି କରିଥବିଲ ବଯ କିପରି ଭାବେ 
ବି୍ଟିଶରମାବନ ଅଧକି ଟିକର ଲାଗ ୁକରିଛନି୍, ବରନାୋହନି୍ରୀ 
ପାଇ ଁପାଣ ିପରି ଟଙ୍କା ଖର୍୍ସ କରିଛନି୍ ଏେଂ ଶକି୍ଷା େବଜଟକୁ 
ହ୍ାର କରି ବଦଇଛନି୍। ଏହା ରରକାରଙ୍କର ମନ୍ ଉବଦ୍ଶ୍କୁ 
ଉଜାଗର କରିଥଲିା। ଏହ ି ଅଭିଭାଷଣ ବଗାଖବଲଙୁ୍କ ପ୍ରରିଦି୍ 
ଆଣ ି ବଦଇଥଲିା ଏେଂ କଂବଗ୍ରରବର ୋଙ୍କର ସି୍ଥେ ି ଆହୁରି 
ରଦୃୁଢ଼ ବହାଇଥଲିା। ବରବେବେବଳ କଂବଗ୍ରର ଦୁଇଟି 
ବଗାଷ୍୍ରୀବର େଭିାଜେି ବହାଇଥଲିା, ୋଲ ଗଙ୍ଗାଧର େଲିକଙ୍କ 
ବନେୃତ୍ୱବର ଚରମପନ୍୍ରୀ ବଗାଷ୍୍ରୀ ଓ ବଗାଖବଲଙ୍କ ବନେୃତ୍ୱାଧ୍ରୀନ 
ନରମପନ୍୍ରୀ ବଗାଷ୍୍ରୀ। ୋଙ୍କର କବଲଜ େନୁ୍ େଲିକ ୋଙ୍କର 
ଦୃଢ଼ ରାଜବନୈେିକ େବିରାଧ୍ରୀ ପାଲଟି ଯାଇଥବିଲ। ବଗାଖବଲ 
ଆଜ୍ରୀେନ ଜାେେିାଦ ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୋ େବିରାଧବର ରଂଘଷ୍ସ 

କରିଥବିଲ। ଭାରେବର ଶକି୍ଷା ବକ୍ଷତ୍ରବର କାଯ୍୍ସ  କରିୋ ପାଇ ଁ
ବର ରବଭ୍ସଣ୍ଟର ୍ଅଫ ଇଣି୍ଡଆ ବରାରାଇଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥବିଲ। 
ବର ରେୁବେବଳ ରା୍ ବେିଧାନିକ ରଂସ୍କାର େଷିୟବର ଆବଲାଚନା 
କରୁଥବିଲ। ବଗାଖବଲଙ୍କ ପ୍ରୟାର କାରଣରୁ ମବଲ୍ସ-ମିବଣ୍ଟା 
ଶାରନ ରଂସ୍କାର ଆରିଥଲିା ଯାହାଫଳବର ଭାରେ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ 
ଗଭର୍୍ସର ବଜବନରାଲଙ୍କ କାଯ୍୍ସ ନିେ୍ସାହ୍ରୀ ପରିଷଦବର ଏକ ସ୍ଥାନ 
ମିଳିପାରିଥଲିା।  କୁହାଯାଏ ବଯ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁବଗାଖବଲଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ସ୍ବଦଶ୍ରୀ େଚିାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥଲିା ଯାହାକୁ 
ପରେର୍୍ସ୍ରୀ ରମୟବର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍୍ରୀ ଏକ ଜନ ଆବନ୍ାଳନବର 
ପରିେର୍ଶିେ କରିଥବିଲ।

ବଫେୃଆର୍ରୀ 19, 1915ବର 48 େଷ୍ସ େୟରବର 
ବଗାଖବଲଙ୍କ ପରବଲାକ ବହାଇଥଲିା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍୍ରୀ 
ବଲଖଥିବିଲ : “ ବମା ପାଇ ଁରାର ଫିବରାଜ ଶାହ (ବମହଟା) 
ହମିାଳୟ ଏେଂ ବଲାକମାନ୍ (ୋଲ ଗଙ୍ଗାଧର େଲିକ) ରମଦୁ୍ର 
ଭଳି ଥବିଲ କିନ୍ତୁ (ବଗାପାଳ କୃଷ୍ଣ) ବଗାଖବଲ ଥବିଲ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ 
ଭଳି। ହମିାଳୟକୁ ଅେକି୍ରମ କରି ବହେ ନାହି ଁ, ଜବଣ ରହଜବର 
ବକବେବହବଲ ରମଦୁ୍ର ପାର ବହାଇପାରିେ ନାହି ଁକିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାବର 
ଜବଣ ଚାହିବଁଲ ପେତି୍ର ସ୍ାନ କରିପାରିେ।”   

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ

“ଗ�ୋପୋଳ କୃଷ୍ଣ ଗ�ୋଖଗେଙ୍କୁ ତୋଙ୍ ଜନ୍ମବୋଷଷିକୀଗେ 
ଶ୍ରଦ୍ୋଞ୍ଜଳ।ି ଅପୋେ ଜ୍ୋନେ ଅଧକିୋେୀ ଜଗେ ଉଗଲେଖନୀୟ 
ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ ଭୋଗବ ଗସ ଶକି୍ୋ ଓ ସୋମୋଜକି ସଶକି୍କେେ 
ଗକ୍ତ୍ରଗେ ଉଗଲେଖନୀୟ ଗ�ୋ�ଦୋନ ଗଦଇଥଗିେ। ଗସ 
ମଧ୍ୟ ଭୋେତେ ସୋ୍ଧୀନତୋ ଆଗ୍ୋଳନଗେ ଉଦୋହେେୀୟ 
ଗନତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦୋନ କେିଥଗିେ।

ବୟୁକି୍ତତ୍ବ ରଗାପାଳ କୃଷ୍ଣ ରଗାଖରଲ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 7

କବରାନା ମହାମାର୍ରୀ ରମୟବର ବଯବେବେବଳ ଲକଡାଉନ ଏେଂ ଅନ୍ କଟକଣାଯକୁ୍ତ ପଦବକ୍ଷପ କାରଣରୁ 
ବଦଶର ଅଥ୍ସେ୍େସ୍ଥା ଓ ନିଯକିୁ୍ତ େ୍ାପକ ପରିମାଣବର କ୍ଷେି ରହଥିଲିା, ରରକାର ଭାରେକୁ ଆତ୍ମନିଭ୍ସରଶ୍ରୀଳ କରିୋ 

ଉବଦ୍ଶ୍ବର ‘ବଭାକାଲ ଫର ବଲାକାଲ’ ଆହ ବୋନ ରହେି ଏକ ଦ୍ରୀଘ୍ସକାଳ୍ରୀନ ନ୍ରୀେି ଆଣଥିବିଲ।

ଗେ େଷ୍ସ ବମ 12 ୋରିଖବର ଭାରେ୍ରୀୟ ଉତ୍ାଦକୁ 
ବପ୍ରାତ୍ାହେି କରିୋ ଲାଗି ‘ବଭାକାଲ ଫର ବଲାକାଲ’ 
ଆହ ବୋନ ଦିଆଯାଇଥଲିା, ଯାହାକି ଖେୁ କମ ରମୟ 

ମଧ୍ୟବର ବେଶ ବଲାକପି୍ରୟ ବହାଇପାରିଛି। େର୍୍ସମାନ ଏହା ଏକ 
ଗଣ ଆବନ୍ାଳନବର ପରିଣେ ବହାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର 
ବମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଏହ ିଚେୁର ଚିନ୍ାଧାରା େର୍୍ସମାନ ବେଶ ଲାଭଜନକ 
ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିୋ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଭାରେ େର୍୍ସମାନ 
ନିବେଶ ପାଇ ଁଏକ ଶ୍ରୀଷ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ସ୍ଥଳ୍ରୀ ଭାବେ ଉଭା ବହାଇପାରିଛି। 
‘ବଭାକାଲ ଫର ବଲାକାଲ’ ଆହ ବୋନ ଭାରେ୍ରୀୟ ଆଶାଆକାଂକ୍ଷାକୁ 
ୋସ୍ତେବର ଉଡ଼ିୋ ପାଇ ଁବଡଣା ବଦଇଛି ଯାହାଫଳବର ଏବେ 
‘ବମକ ଇନ ଇଣି୍ଡଆ ଏେଂ ‘ବମଡ୍ ଫର ଦ ୱାର ୍ଲ୍ସ’ର ସ୍୍୍ନ ଏବେ 
ୋସ୍ତେ ରୂପ ବନଇପାରିଛି।

ଏକ ଶୋବ୍୍ରୀବର ଏମିେ ିକ୍ୱଚିେ କ୍ଷଣ ଆରିଥାଏ ବଯବେବେବଳ 
ଧନ୍ରୀ-ଦରିଦ୍ର, ଯେୁ-େୟସ୍କ ଏେଂ ମହଳିା-ପରୁୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟବର 
ୋରେମ୍ ହ୍ାର ପାଇଥାଏ ଏେଂ ଏହା ପ୍ରବେ୍କଙୁ୍କ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ନିମ୍ସାଣ 
ଲାଗି କାଯ୍୍ସ  କରିୋ ନିମବନ୍ ଅନୁପ୍ରାଣେି କରିଥାଏ।

ଏହ ି ଜାେ୍ରୀୟ ନ୍ରୀେ ି ଭାରେକୁ ବକେଳ ଆତ୍ମନିଭ୍ସରଶ୍ରୀଳ 
ବହୋକୁ ଅନୁପ୍ରାଣେି କରିନାହି ଁେରଂ ଘବରାଇ ଉପବଭାକ୍ତାଙ୍କର 
େବିଦଶ୍ରୀ ଉତ୍ାଦ ପ୍ରେ ିଏକ ଦୁେ୍ସଳୋ ଥେିା ବନଇ ବଯଉ ଁକାଳ୍ପନିକ 
ଧାରଣା ରହଥିଲିା ୋହା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିଛି। ରାଧାରଣ 
ବକ୍ରୋଙ୍କର ଭାରେ୍ରୀୟ ଉତ୍ାଦ ପ୍ରେ ିରହଥିେିା ଆଗ୍ରହ ଏହାକୁ ଏକ 
ଜନ ଆବନ୍ାଳନବର ପରିଣେ କରିଛି।

େଶିାଖାପାଟଣାର ବଭଙ୍କଟ ମରୁଲ୍ରୀ ପ୍ରରାଦଙ୍କ ଏକ ପତ୍ରରୁ 
ବଦଶର ମବନାଭାେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ଯିଏକି କିଛି ମାର ପବୂେ୍ସ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀଙୁ୍କ ଏକ ପତ୍ର ବଲଖଥିବିଲ। ବର 
ବଲଖଥିବିଲ, “ଏହ ି ଚିଠ ି ରହେି ମୁ ଁ 2021 େଷ୍ସ ପାଇ ଁ ବମାର 
ଏେରିିକୁ ରଂବଯାଗ କରୁଛି।” ପ୍ରଥବମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିଚିଠବିର 
ରହଥିେିା ଗଢ଼ୁ ରହର୍କୁ େୁଝପିାରିନଥବିଲ। କିନ୍ତୁ ବଯବେବେବଳ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ର ରଂଲଗ୍ନକଟିକୁ ବଦଖଥିବିଲ ବର ଜାଣେିାକୁ 
ପାଇଥବିଲ ବଯ ପ୍ରରାଦଙ୍କ ଏେରିିର ଅଥ୍ସ ବହଉଛି –ଆତ୍ମନିଭ୍ସର 
ଭାରେ ଚାଟ୍ସ। ଚିଠବିର ରଂଯକୁ୍ତ ଏକ ୋଲିକାବର ବର ବଦୈନନ୍ନି 
ଜ୍ରୀେନବର େ୍େହାର କରୁଥେିା ରମସ୍ତ ଉତ୍ାଦଗଡ଼ିୁକର 
ୋଲିକା ବଦଇଥବିଲ। ୋଲିକାବର ବର ରମସ୍ତ ଇବଲବକ୍ଟଟ୍ରାନିକ୍ସ, 
ବଷ୍ଟରନାର୍ରୀ ଏେଂ ବଦୈନନ୍ନି େ୍େହାରର ରମସ୍ତ ରାମଗ୍ର୍ରୀ ବର 
ରଂବଯାଗ କରିଥବିଲ। ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଂକଳ୍ପ ପ୍ରେି ରମଥ୍ସନ 
ଜଣାଇ ଉବଲ୍ଖ କରିଥବିଲ ବଯ ବର ବକେଳ ବରହରିେୁ ରାମଗ୍ର୍ରୀ 
େ୍େହାର କରିବେ ବଯଉଥଁବିର ବଦଶୋର୍ରୀଙ୍କର ଝାଳେୁହା 
ପରିଶ୍ରମ ବଯାଡ଼ି ବହାଇ ରହଥିେି। ବର ଆହୁରି ବଲଖଥିବିଲ, 
“ଆବମ ଅନିଚ୍ଛାକୃେ ଭାବେ ବରରେୁ େବିଦଶ୍ରୀ ରାମଗ୍ର୍ରୀର 
ଉପବଯାଗ କରୁଛୁ ଯାହାର େକିଳ୍ପ ରହଜବର ବଦଶବର 
ଉପଲବ୍ଧ।” 

ୋଙ୍କର ଏହ ିେଚିାରମଳୂକ ପତ୍ରକୁ ରମଥ୍ସନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ବଲଖଥିବିଲ, “ଆବମ ଏହ ି ଭାେନାକୁ ବପାଷିେ କରିୋ ରହେି 
ଏହାକୁ ଆହୁରି ଉଜାଗର କରିୋ ଆେଶ୍କ। ମୁ ଁବଦଶୋର୍ରୀଙୁ୍କ 

ଆତ୍ମ-ନରିତ୍ତେ ରାେତ

‘ଆତ୍ମନରିତ୍ତେ ‘ଆତ୍ମନରିତ୍ତେ 
ରାେତ ଅରି�ାନ’ ରାେତ ଅରି�ାନ’ 
ବକାଭିଡ-19 ଜନିେ ବକାଭିଡ-19 ଜନିେ 
କ୍ଷେିରୁ ଭାରେ୍ରୀୟ କ୍ଷେିରୁ ଭାରେ୍ରୀୟ 
ଅଥ୍ସେ୍େସ୍ଥାକୁ ଅଥ୍ସେ୍େସ୍ଥାକୁ 
ଉଦ୍ାର କରିପାରିଛିଉଦ୍ାର କରିପାରିଛି



ଅନୁବରାଧ କରୁଛି ବଯ ବରମାବନ ବଦୈନନ୍ନି େ୍େହାରବର 
ଲାଗଥୁେିା ଏପରି ବକବେକ ଉତ୍ାଦର ୋଲିକା ପ୍ରସୁ୍ତେ କରନ୍ତୁ  
ଏେଂ ବରମାବନ ଆମ ଜ୍ରୀେନବର ପ୍ରବେଶ କରିରାରିଥେିା 
ବରହରିେୁ େବିଦଶ୍ରୀ ଉତ୍ାଦଗଡ଼ିୁକୁ ପରିେ୍ାଗ କରନ୍ତୁ ଯାହା 
ଉପବର ଆବମ ଅଧକି ନିଭ୍ସରଶ୍ରୀଳ ବହାଇପଡ଼ିଛୁ। ଆବମ ନିଶି୍େ 
ଭାବେ ଭାରେବର ଥେିା ଏହ ିେବିଦଶ୍ରୀ ଉତ୍ାଦଗଡ଼ିୁକର େକିଳ୍ପ 
ବଖାଜେିା ଉଚିେ ଏେଂ ବକେଳ ବରହରିେୁ ଭାରେ୍ରୀୟ ଉତ୍ାଦକୁ 

େ୍େହାର କରିୋ ଉଚିେ ବଯଉଥଁବିର ଭାରେ୍ରୀୟଙ୍କ ଝାଳେୁହା 
ଶ୍ରମ ନିବୟାଜେି ବହାଇଥେି। ବଦଶ ପାଇ ଁଏହ ିରଂକଳ୍ପ ବନୋ 
ଜରୁରି।”

ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ କଥା ବହଉଛି ଏହ ିପଦବକ୍ଷପ ଦା୍ରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ବକେଳ କବରାନାର ପ୍ରେକୂିଳ ପ୍ରଭାେରୁ ବଦଶକୁ ରକ୍ଷା 
କରିନଥବିଲ େରଂ ଅଥ୍ସେ୍େସ୍ଥାକୁ େପିଯ୍୍ସ ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିୋ 
ରହେି ଏହାର ଅଭିେୃଦି୍ ପାଇ ଁପ୍ରଥମ ମାଗ୍ସ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥବିଲ। ବମ 

ଆତ୍ମନରିତ୍ତେ ରାେତ ପୟୁାରକଜ କ’ଣ...

ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାେ 
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କବରାନା ବକେଳ ରାଧାରଣ ଜ୍ରୀେନଯାତ୍ରାକୁ ଠପ ୍କରି ବଦଇନାହି ଁେରଂ ବଦଶର ଆଥଶିକ ଅଭିେୃଦି୍ ଉପବର 
ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭ୍ରୀର ପ୍ରଭାେ ପକାଇଥଲିା। ନି୍ ୍ନମଖୁ୍ରୀ ବହାଇପଡ଼ିଥେିା ଅଥ୍ସେ୍େସ୍ଥାର ପନୁରୁଦ୍ାର ଏେଂ ଅଥ୍ସେ୍େସ୍ଥାର 

ଅଭିେୃଦି୍ର ଲକ୍ଷ୍ ବନଇ ଆତ୍ମନିଭ୍ସର ଭାରେ ପ୍ାବକଜ ବଘାଷଣା କରାଯାଇଥଲିା।  
ଅଥ୍ସମନ୍ତ୍ରୀ ନିମ୍ସଳା ର୍ରୀୋରମଣ ଆତ୍ମନିଭ୍ସର ଭାରେ ପ୍ାବକଜ 1.0 ଅନ୍ଗ୍ସେ ପ୍ରଥମ ରିଲିଫ 
ପ୍ାବକଜ ବଘାଷଣା କରିଥବିଲ। ବମ 13ରୁ ବମ 17 ପଯ୍୍ସ ନ୍ ପାଞ୍ଟି ପଯ୍୍ସ ାୟବର 
20.97 ଲକ୍ଷ ବକାଟି ଟଙ୍କାର ଆଥଶିକ ବପ୍ରାତ୍ାହନ ବଘାଷଣା କରାଯାଇଥଲିା। ଏହାପବର 

ଅବକ୍ଟାେର 12, 2020ବର ଆତ୍ମନିଭ୍ସର ଭାରେ ପ୍ାବକଜ 2.0 ଅନ୍ଗ୍ସେ 73,000 
ବକାଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅେିରିକ୍ତ ପ୍ାବକଜ ବଘାଷଣା କରାଯାଇଥଲିା।

ଆତ୍ମନରିତ୍ତେ ରାେତ 1.0
n  ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର ଏକ ୋସନ କାଡତ୍ତ: ରାରା 

ବଦଶର ବଯବକୌଣରି ସ୍ଥାନରୁ ବଗାଟିଏ 
ରାରନ କାଡ୍ସ ଜରିଆବର ରାରନ 
ରାମଗ୍ର୍ରୀ କିଣାଯାଇପାରିେ। ଏହା 
ବରବ୍୍୍ଟ ବେର 1, 2020ବର ବଘାଷଣା 
କରାଯାଇଥଲିା।

n  ପିଏମ ସ୍ବନଧି ିର�ାଜନା : ପାଖାପାଖ ି
23.97 ଲକ୍ଷ ଉଠାବଦାକାନ୍ରୀଙୁ୍କ 21.21 
ଲକ୍ଷ ବକାଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ବଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଇଥଲିା।

n  କେିାନ ରରେଡିଟ୍ କାଡତ୍ତ ର�ାଜନା : 
ଏହ ିବଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ସେ 157.44 ଲକ୍ଷ 
ଚାଷ୍ରୀଙୁ୍କ 1.43 ଲକ୍ଷ ବକାଟି ଟଙ୍କାରୁ 
ଊଦ୍ଦ୍୍ସ ଋଣ ବଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଥଲିା।

n  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମତ୍ସୟୁ ସମ୍େ ର�ାଜନା 
: ମତ୍୍ଚାଷ ବକ୍ଷତ୍ରବର ରହଥିେିା 
ଭିରି୍ଭୂମି ଆଧାରିେ ଶନୂ୍ସ୍ଥାନକୁ 
ପରୂଣ କରିୋ ଲାଗି ବରବ୍୍୍ଟ ବେର 
10 ୋରିଖବର ଏହ ି ବଯାଜନା 
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା। ଡିବର୍ବେର 
9, 2020 ରଦୁ୍ା ଏହ ି ବଯାଜନାବର 
2182 ବକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ରୁ 
କରାଯାଇରାରିଛି।

n ନାବାଡତ୍ତ ଜେିଆରେ ଚାେୀମାନଙୁ୍କ 
ଜେୁେିକାଳୀନ କା�ତ୍ତୟୁଶୀଳ ପାଣ୍ ି
ର�ାଗାଣ: ଚାେୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 
25,000 ରକାଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ 
କୋ�ାଇସାେିଛ।ି.

n  ଇସିଏଲଜଏିସ 1.0 : 60 ଲକ୍ଷରୁ 
ଅଧକି ହେିାଧକିାର୍ରୀଙୁ୍କ 2.05 ଲକ୍ଷ 
ବକାଟି ଟଙ୍କା େିେରଣ।

n  ଆତ୍ମନରିତ୍ତେ ରାେତ ରୋଜଗାେ ର�ାଜନା : ଏହ ି ବଯାଜନାର ଉବଦ୍ଶ୍ 
ବହଉଛି ବଦଶବର େ୍ାପକ ନିଯକିୁ୍ତ ରବୁଯାଗ ରଷିୃ୍ଟ କରିୋ ଯାହାକି ଜନୁ 30, 
2021 ପଯ୍୍ସ ନ୍ ଲାଗ ୁ ରହଛିି। 1000 ପଯ୍୍ସ ନ୍ କମ୍ସଚାର୍ରୀଙୁ୍କ ନିଯକିୁ୍ତ ବଦଇଥେିା 
ରଂସ୍ଥାଗଡ଼ିୁକ ପାଇ ଁଇପିଏଫବର କମ୍ସଚାର୍ରୀଙ୍କ ବଯାଗଦାନ ଆକାରବର ମଜରିୁର 
12 ପ୍ରେିଶେ ଏେଂ ନିଯକିୁ୍ତଦାୋଙ୍କ ବଯାଗାଦାନ ଆକାରବର ମଜରିୁର 12 ପ୍ରେିଶେ 
ରରକାର ବଯାଗାଇ ବଦବେ। 

n ଜେୁେିକାଳୀନ ରରେଡିଟଲାଇନ ଗୟୁାରେଣି୍ଟ ର�ାଜନା : ସା୍ସ୍ଥ୍ବରୋ ଏେଂ 
ଅନ୍ 26ଟି ବକ୍ଷତ୍ରବର ସି୍ଥେିବର ରଧୁାର ଆଣେିାର ଲକ୍ଷ୍ ବନଇ ଏହ ିବଯାଜନା 
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା। ଏହ ିବଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନବର ଏମଏରଏମଇଗଡ଼ିୁକ ଉପବର 
େିବଶଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।

n  ଆତ୍ମନିରତ୍ତେ ବନିିମତ୍ତାଣ ଉତ୍ାେନ ଆଧାେିତ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ର�ାଜନା:  
ବଦଶବର ଘବରାଇ େିନିମ୍ସାଣକୁ ବପ୍ରାତ୍ାହନ ବଦୋ ରହିେ ରପ୍ାନି େୃଦି୍ କରିୋ 
ଏେଂ ଆମଦାନ୍ରୀ ଉପବର ନିଭ୍ସରଶ୍ରୀଳୋ ହ୍ାର କରିୋର ଲକ୍ଷ୍ ବନଇ ଏହ ି
ବଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା। ଏହି ବଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ସେ ପରେର୍୍ସ୍ରୀ ପାଞ୍ େଷ୍ସ 
ପାଇ,ଁ 2 ଲକ୍ଷ ବକାଟି ଟଙ୍କାର େବଜଟ େ୍େସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 13ଟି ବକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁ
ପିଏଲଆଇ ବଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ଆତ୍ମନରିତ୍ତେ ରାେତ ଅରି�ାନ 3.0 :

ପାବତ୍ତଣ ଅଗ୍ୀମ : ଏହ ି ର�ାଜନା ଅଧୀନରେ ଏସବଆିଇ ପାବତ୍ତଣ କାଡତ୍ତ 
ହତିାଧକିାେୀମାନଙୁ୍କ ର�ାଗାଇ େଆି�ାଇଛ।ି

ଏଲଟିସି କୟୁାଶ ରାଉଚେ ର�ାଜନା : ଅଥତ୍ତବୟୁବସ୍ାକ ୁ ନୂତନ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ର�ାଗାଇବାେ ଲକ୍ୟୁ ରନଇ ଏହ ିର�ାଜନା ଆେମ୍ଭ କୋ�ାଇଥଲିା। 

n   ଅେରିିକ୍ତ ପଞିୁ୍ େ୍ୟ ନିମବନ୍ ରଡ଼କ ପରିେହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏେଂ 
ପ୍ରେିରକ୍ଷା ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 25,000 ବକାଟି ଟଙ୍କା ବଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଥଲିା।

n  ପଞିୁ୍ େନିିବଯାଗ ନିମବନ୍ ବଦଶର 11ଟି ରାଜ୍କୁ 3,621 ବକାଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ 
ବଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଥଲିା।

ଆତ୍ମନରିତ୍ତେ ରାେତ ଅରି�ାନ 2.0 :



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିେ କଲ୍ାଣ ବଯାଜନା      Rs. 1,92,800 ବକାଟି
ଆତ୍ମନିଭ୍ସର ଭାରେ ଅଭିଯାନ 1.0      Rs. 11,02,650 ବକାଟି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିେ କଲ୍ାଣ ଅନ୍ନ ବଯାଜନା  Rs. 82,911 ବକାଟି
ଆତ୍ମନିଭ୍ସର ଭାରେ ଅଭିଯାନ 2.0  Rs  73,000 ବକାଟି
ଅଜୁ୍ସନ ନିମ୍ସଳ ଭାରେ ଅଭିଯାନ 3.0             Rs  2,65,080 ବକାଟି
ଭାରେ୍ରୀୟ ରିଜଭ୍ସ େ୍ାଙ୍କ ଦ୍ାରା
େିଭିନ୍ନ ବଘାଷଣା        Rs 12,71,200 ବକାଟି
ସମେୁାୟ   Rs  29,87,641 ବକାଟି

12 ୋରିଖବର େୃେ୍ରୀୟ ଲକଡାଉନ ପବର ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଉବଦ୍ଶ୍ବର 
ନିଜର ଅଭିଭାଷଣବର ବକାଭିଡ ପରେର୍୍ସ୍ରୀ େଶି୍ େ୍େସ୍ଥା ଉପବର 
ଆବଲାକପାେ କରିଥବିଲ। ବର ଭେିଷ୍େର ବଯାଜନା ପାଇ ଁଏକ 
କାଯ୍୍ସ  ଖରଡ଼ା ପ୍ରସୁ୍ତେ କରିଥବିଲ ଏେଂ ଏଥବିର ଅଥ୍ସେ୍େସ୍ଥା, 
ଭିରି୍ଭୂମି ଓ ବଦଶକୁ ଆତ୍ମନିଭ୍ସରଶ୍ରୀଳ ବହୋ ପାଇ ଁ ରହଥିେିା 
ଅଧକି ଚାହଦିା ଉପବର େବିଶଷ ଗରୁୁତ୍ୱ ବଦଇଥବିଲ। ଭାରେ 
ନିମଶିେ ଉତ୍ାଦଗଡ଼ିୁକୁ ଅନ୍ଜ୍ସାେ୍ରୀୟ ମାନ୍ୋ ବଦୋର ଲକ୍ଷ୍ 
ବନଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ‘ବଭାକାଲ ଫର ବଲାକାଲ’ ପାଇ ଁ ଆହା୍ନ 
କରିଥବିଲ। ଯାହାର ଫଳସ୍ରୂପ, େବିଦଶ୍ରୀ ନିବେଶକମାବନ 
ଏବେ ଭାରେ୍ରୀୟ େଜାର ପ୍ରେ ିଆକୃଷ୍ଟ ବହଉଛନି୍ ଏେଂ ରପ୍ାନି 
ମଧ୍ୟ େୃଦି୍ ପାଇଛି।

େର୍୍ସମାନ ସ୍ଥାନ୍ରୀୟ ଉତ୍ାଦଗଡ଼ିୁକର ଚାହଦିା େୃଦି୍ ପାଇଛି। ଏହା 
ବଦଶ୍ରୀୟ କମ୍ପାନ୍ରୀଗଡ଼ିୁକୁ ଅନ୍ଜ୍ସାେ୍ରୀୟସ୍ତରବର ପ୍ରେବିଯାଗିୋମଳୂକ 
ବହାଇପାରୁଥେିା ଉନ୍ନେ ମାନର ଉତ୍ାଦ ପ୍ରସୁ୍ତେ କରିୋ ଲାଗି 
ଅନୁପ୍ରାଣେି କରିଛି।

ମାର୍୍ସ 25, 2020ବର ପ୍ରଥମ ଲକଡାଉନ ବଘାଷଣା 
କରାଯାଇଥଲିା ଏେଂ ଏହାର ବଗାଟିଏ ଦିନ ପବର ବଦଶର 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ ଓ ଗରିେ ବଲାକମାନଙ୍କ ରମର୍ା ଦୂର କରିୋ ନିମବନ୍ 

ରରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିେ କଲ୍ାଣ ବଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ସେ 1.75 
ଲକ୍ଷ ବକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ାବକଜ ବଘାଷଣା କରିଥବିଲ। ଆହୁରି 
ବମ 12 ୋରିଖବର 20 ଲକ୍ଷ ବକାଟି ଟଙ୍କାର ଆଥଶିକ ପ୍ାବକଜ 
ବଘାଷଣା କରିୋ ପେୂ୍ସରୁ ଲକଡାଉନ ରମୟବର ରରକାର 
ଅବନକଗଡ଼ିୁଏ ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିଥବିଲ। ପ୍ାବକଜ ବଘାଷଣା 
କରିୋ ପେୂ୍ସରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶଳି୍ପ ଜଗେକୁ େଶି୍ାରକୁ ବନଇଥବିଲ 
ଏେଂ ବଦଶର ଫାମ୍ସରୁ୍ ଟିକାଲ କମ୍ପାନ୍ରୀ, ସ୍ାସ୍ଥ୍ କମ୍ସ୍ରୀ ଓ 
ବସ୍ଚ୍ଛାବରେ୍ରୀ ରଂଗଠନଗଡ଼ିୁକ ରହେି ଆବଲାଚନା କରିଥବିଲ। 
ବର ମଧ୍ୟ କୃଷି, ଶକି୍ତ, ଶକି୍ଷା, ଆଇଟି ଏେଂ ଅନ୍ ବକ୍ଷତ୍ର ରହ ଜଡ଼ିେ 
େ୍କି୍ତେିବଶଷଙ୍କ ରହେି ଭଚୁ୍ସଆଲ ଆବଲାଚନା କରିଥବିଲ। ପାଞ୍ 
ଥର ବର େଭିିନ୍ନ ରାଜ୍ର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରହେି ଆବଲାଚନା 
କରିଥବିଲ ଏେଂ ବରମାନଙ୍କ ମୋମେ ଜାଣେିାକୁ ପ୍ରୟାର 
କରିଥବିଲ। ବେଣ ୁ ନିଶି୍େ ଭାବେ, ଏକ ଆତ୍ମନିଭ୍ସର ଭାରେ 
ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷି୍ଟରମ୍ପନ୍ନ ୋସ୍ତେୋଦ୍ରୀ ଦୃଷି୍ଟବକାଣ 
ଭାରେକୁ େର୍୍ସମାନରୁ ଭେିଷ୍େ ଆଡ଼କୁ ଏକ ରମ୍ଭାେନାମୟ 
ପରିେର୍୍ସନ ଦିଗବର ଆବଗଇ ବନୋବର ରହାୟକ ବହଉଛି। 

n  ରରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ବଘାଷଣା କରାଯାଇଥେିା 29.87 ଲକ୍ଷ 
ବକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ାବକଜ ଜଡିିପିର ପାଖାପାଖ ି 15 ପ୍ରେିଶେ 
ରହ ରମାନ। ଆଥଶିକ ଅଭିେୃଦି୍ର ଇଞି୍ନକୁ ଇନ୍ନ ବଯାଗାଇୋ 
ଲାଗି ଅନ୍ ରାଷ୍ଟଟ୍ରଗଡ଼ିୁକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଥଶିକ ପ୍ାବକଜ ୍ବଘାଷଣା 
କରିଛନି୍। ଜାପାନ, ଆବମରିକା, ସି୍ବଡନ, ଜମ୍ସାନ୍ରୀ, ବ୍ନ ଏେଂ 
ଚ୍ରୀନ ଯଥାକ୍ରବମ ବରମାନଙ୍କ ଜଡିିପିର 21.1 ପ୍ରେିଶେ, 13 
ପ୍ରେିଶେ, 12 ପ୍ରେିଶେ, 10.7 ପ୍ରେିଶେ, 7.3 ପ୍ରେିଶେ ଏେଂ 3.8 
ପ୍ରେିଶେ ରହ ରମାନ ଆଥଶିକ ପ୍ାବକଜ ବଘାଷଣା କରିଛନି୍।

n   କବରାନା ରମୟବର ଲକଡାଉନ କଟକଣା ଲାଗ ୁ କରାଯିୋ 
ଫଳବର ଜଡିିପି -23 ପ୍ରେିଶେ ହ୍ାର ପାଇଥଲିା ଏେଂ ଏହାକୁ 
ବଦଖ ି ଅଥ୍ସନ୍ରୀେି େିବଶଷଜ୍ମାବନ ମାନ୍ାେସ୍ଥା ରମ୍ପକ୍ସବର 
ଆକଳନ କରିଥବିଲ। କିନ୍ତୁ ରରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷି୍ଟପରୂ୍୍ସ ପଦବକ୍ଷପ 
କାରଣରୁ ଅଥ୍ସେ୍େସ୍ଥା ଇଂରାଜ ିଅକ୍ଷର ‘V’ ଆକୃେିର ଅଭିେୃଦି୍ 
ହାରଲ କରିଥଲିା। ବଶଷବର ଅଥ୍ସେ୍େସ୍ଥା ଆଥଶିକ େଷ୍ସର 
େୃେ୍ରୀୟାଦ୍୍ସ ରଦୁ୍ା 0.4 ପ୍ରେିଶେବର େନ୍ ବହାଇଥଲିା।

n   ଏପି୍ରଲ 2020ରୁ ଜାନୁଆର୍ରୀ 2021 ପଯ୍୍ସ ନ୍ 10 ମାର ମଧ୍ୟବର 
ଭାରେ 72.12 େିଲିୟନ ଡଲାର ପ୍ରେ୍କ୍ଷ େିବଦଶ୍ରୀ ପଞିୁ୍ନିବେଶ 
(ଏଫଡିଆଇ) ହାରଲ କରିଥଲିା। ବଯବକୌଣରି ଆଥଶିକ େଷ୍ସର 

ଏପ�ତ୍ତୟୁନ୍ତ ରଘାେିତ
ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ୋଶି

ସଂସ୍ାେେ
ପ୍ରରାବ 

ରେଶ ଦ୍ରୁତ ସଧୁାେ 
େଗିରେ ଅଗ୍ସେ...

ପ୍ରଥମ 10 ମାର ମଧ୍ୟବର ଏହା ବହଉଛି ବରକଡ୍ସ ପରିମାଣର 
ଏଫଡିଆଇ।

 n  ମାର୍୍ସ 2020ବର ଲକଡାଉନ ପେୂ୍ସରୁ ଭାରେର ବମାଟ 
ରପ୍ାନି ପରିମାଣ 21.49 େିଲିୟନ ଡଲାର ଥେିା ବେବଳ 
ଏହା ମାର୍୍ସ 2021ବର 48.23 ପ୍ରେିଶେ େୃଦି୍ ପାଇ 34 
େିଲିୟନ ଡଲାରବର ପହଞ୍ିଥଲିା। ଏହି ଅେଧ ି କାଳବର, 
ଭାରେର ଶ୍ରୀଷ୍ସ 5ଟି ରାମଗ୍ର୍ରୀର ଆମଦାନ୍ରୀ 13 ପ୍ରେିଶେ 
ହ୍ାର ପାଇ ଁ90 ପ୍ରେିଶେବର ପହଞ୍ିଥଲିା।
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ଟିକା ଉତ୍ସବ:
କରୋନା ବେୁିଦ୍ରେ 
ଦ୍ତିୀୟ ଲରେଇ

କବରାନା ଭୂୋଣ ୁରଂକ୍ରମଣ ରାରା େଶି୍ବର ପଣୁଥିବର େୃଦି୍ 
ପାଇୋ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦି୍େ୍ରୀୟ ଲହରବର ବକବେକ 
ରାଜ୍ବର ଏହା େପିଦଜ୍ଜନକ  ରଂଖ୍ା ଅେକି୍ରମ 

କରିଲାଣ ି । ଚଳିେେଷ୍ସ ବଫେୃୟାର୍ରୀବର ରଂକ୍ରମଣ କ୍ରମଶଃ 
ହ୍ାର ପାଇଥେିା ବେବଳ େର୍୍ସମାନ ହଠାେ୍ ଉଗ୍ରରୂପ ବନଇ େୃଦି୍ 
ପାଇୋବର ଲାଗିଛି। ଜନରାଧାରଣଙୁ୍କ ଉପଯକୁ୍ତ ଚିକିତ୍ା େ୍େସ୍ଥା 
ବଯାଗାଇୋ ରହ ଟିକାକରଣକୁ ଅଧକି େ୍ାପକ କରିଛନି୍ ।
ଜାନୁୟାର୍ରୀ ୧୬, ୨୦୨୧ବର କବରାନା ଟିକାକରଣ 
ବଦଶବର ଆରମ୍ଭ କରାଯିୋ ରହ ସ୍ାସ୍ଥ୍ ବରୋବର 
ନିବୟାଜିେ କମ୍ସଚାର୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାଧକିାର ଭିରି୍ବର ଟିକା 
ଦିଆଯାଇଥବିଲ। ଏହାପବର ବଫେୃୟାର୍ରୀ ୨ୋରିଖଠାରୁ 
ରମଖୁ ବଯାଦ୍ାମାନଙୁ୍କ ଟିକା ଦିଆଗଲା । ମାର୍୍ସ ପହଲିାଠାରୁ 
୬୦େଷ୍ସରୁ ଅଧକି ଓ ୪୫ରୁ ୫୯େଷ୍ସ ମଧ୍ୟବର ରାଂଘାେିକ 
ବରାଗ ଲକ୍ଷଣ ଥେିା େ୍କି୍ତଙୁ୍କ ଟିକା ଦିଆଗଲା । କବରାନାର 

ଦି୍େ୍ରୀୟ ଲହର ବଦଶେ୍ାପ୍ରୀ େୃଦି୍ ପାଇୋର ରହ ରରକାର 
ବକୌଣରି ଲକ୍ଷଣ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ୪୫େଷ୍ସରୁ ଅଧକି େୟରର 
ବଲାକଙୁ୍କ ଟିକା ବଦୋ ପାଇ ଁ ଅନୁମେି ପ୍ରଦାନ କବଲ । 
େର୍୍ସମାନ ରରକାର ୪୫େଷ୍ସରୁ ଅଧକି ବଲାକଙୁ୍କ ବରମାନଙ୍କ 
କାଯ୍୍ସ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଟିକା ବଦଉଛନି୍ ।  
ସଂରେମଣରେ ରଗାଟିଏ େନିରେ ନୂତନ ରେକଡତ୍ତ
ଏପିଲ ୧୯ବର ୋରିଖ ଦିନ େଥ୍ ଅନୁରାବର ଗେ ୨୪ଘଣ୍ଟା 
ମଧ୍ୟବର ଭାରେବର ବରକଡ୍ସ ରଂଖ୍କ ୨ଲକ୍ଷ ୭୫ହଜାର 
େ୍କି୍ତ ରଂକ୍ରମିେ ବହାଇଛନି୍ । ଦିନକବର ଏହା ବହଉଛି 
ରେ୍ସାଧକି ରଂକ୍ରମଣ । ରମଦୁାୟ ମାମଲାର ଶେକଡା 
୮୦ଭାଗ ଦଶଟି ରାଜ୍ ଓ ବକନ୍ଦ୍ରଶାରିେ ଅଞ୍ଳରୁ  ବରକଡ୍ସ 
ବହାଇଛି । ବରମାବନ ବହବଲ ମହାରାଷ୍ଟଟ୍ର. ମଧ୍ୟପ୍ରବଦଶ, 
ପଞ୍ାେ, ଦିଲ୍୍ରୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗଜୁରାଟ, କର୍୍ସାଟକ, ୋମିଲନାଡୁ, 
ଉର୍ରପ୍ରବଦଶ, ଛେିଶଗଡ ଏେଂ ବକରଳ । 

କଗେୋନୋ ମହୋମୋେୀେ ଦି୍ତୀୟ େହେ ଅଧକି ବିପଜ୍ଜନକ ସୋବ୍ୟସ୍ତ 
ଗହୋଇଛି। ନୂତନ ଗେୋ�ୀ, ସକ୍ିୟ ମୋମେୋ ଏବଂ ସଂକ୍ମେ 
ହୋେ ... ପ୍ରଗତ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟୋ ଏକ ନୂତନ ଶଖିେକକୁ ଛକୁଇଛିଁ। ଗତେକୁ 
ଗଦଶ ଟିକୋ ଉତ୍ସବ ପୋଳନ କେି କଗେୋନୋ ସଂକ୍ମେେ ଶଙୃ୍ଖଳ 
ଭୋଙି୍ବୋକକୁ ନିଷ୍ପତି୍ ଗନଇଛି।

କରୋନା ବରିୋଧୀ ଲରେଇ

18 େଷ୍ସରୁ ଅଧକି େୟସ୍କଙୁ୍କ ମିଳିେ ଟିକା
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1,29,53,821

19,29,329

1,78,769 86.00%
ଆରୋଗୟୁ ରୋଗୀ ମତୁୃୟୁ ଆରୋଗୟୁହାେ

ବମାଟ ରକି୍ରୟ ବରାଗ୍ରୀ

 (1.19%) till 18 April

ରେମଡିସିରିେ େପ୍ତାନୀ ନେିିଦ୍
ରରକାର ବରମଡିରିଭର ଇବଞ୍କରନ୍ ରପ୍ାନ୍ରୀ ନିଷିଦ୍ କରିଛନି୍। 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ େିବଶଷଜ୍ଙ୍କ ମେବର ବଯବେବେବଳ କବରାନା ବରାଗ୍ରୀର 
ଅ୍୍ଳଜାନ ସ୍ତର କମିଯାଏ, ବରବେବେବଳ ବରମଡିରିଭିର 
ଇବଞ୍କରନ ବଦୋକୁ ପଡିଥାଏ। ରରକାର ବରମଡିରିଭିରର 
ରପ୍ାନି ନିଷିଦ୍ କରିୋକୁ ନିଷ୍ପରି୍ ବନଇଛନି୍। ବଦଶବର ରାେଟି 
କମ୍ପାନ୍ରୀ ଏହି ଇବଞ୍କରନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତେ କରିଥାନି୍। ବରମାନଙ୍କର 
ଦିନକୁ ୩୦.୮୦ଲକ୍ଷ ଇବଞ୍କରନ ପ୍ରସ୍ତେ କରିୋର କ୍ଷମୋ 
ରହିଛି । ରରକାର ମଧ୍ୟ ବଦଶବର ପରିସି୍ଥେିବର ରଧୁାର ଆରିୋ 
ପଯ୍୍ସ ନ୍ ଔଷଧ ପାଇ ଁ େ୍େହୃେ କଞ୍ାମାଲ ରପ୍ାନ୍ରୀ ନିଷିଦ୍ 
କରିଛନି୍ । ପ୍ରବେ୍କ ଘବରାଇ ନିମ୍ସାଣକାର୍ରୀ ବରମାନଙ୍କ 
େିେରକ ଓ ମହଜୁଦ୍ କାର୍ରୀଙ୍କ େିଷୟବର ରମସ୍ତ େଥ୍ ବରମାନଙ୍କ 
ବୱେରାଇଟ୍ ବର ଦଶ୍ସାଇବେ ।  

ପେୀକ୍ା, ଚହି୍ଟ ଓ ଉପଚାେ 
ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ
ରେୁଠାରୁ ଅଧକି କବରାନା ମାମଲା ମହାରାଷ୍ଟଟ୍ରବର 
ପରିଲକି୍ଷେ ବହାଇଛି । ବରଥପିାଇ ଁ ରାଜ୍ର ବକବେକ 
ସ୍ଥାନବର ଆଂଶକି ଲକ୍ ଡାଉନ ଲଗାଯାଇଛି । ଏପି୍ରଲ 
୮ୋରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀ େଭିିନ୍ନ 
ରାଜ୍ର ବକନ୍ଦ୍ରଶାରିେ ଅଂଚଳର ପ୍ରେନିିଧମିାନଙ୍କ ରହ 
ଆବଲାଚନା ବେବଳ ଚିହ୍ନଟ, ପର୍ରୀକ୍ଷା ଓ ଉପଚାର ଉପବର 
ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରିଥବିଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିବିଲ ବଯ, 
“ ଟିବକ ଭାେନ୍ତୁ ଆମର ଗେେଷ୍ସର ପରିସି୍ଥେ ିରମ୍ପକ୍ସବର । 
ଆମର ପର୍ରୀକ୍ଷାଗାର ନ ଥଲିା । ମାସ୍କର ଉପଲବ୍ଧୋ ମଧ୍ୟ 
ଆମକୁ େବି୍େ କରୁଥଲିା ଓ ପିପିଇ କିଟ୍  ମଧ୍ୟ ନ ଥଲିା । 
ପରିସି୍ଥେରି ମକୁାେଲିା ପାଇ ଁ ଲକ୍ ଡାଉନ ହି ଁଥଲିା ଏକମାତ୍ର 
େକିଳ୍ପ । ଲକ୍ ଡାଉନ କାଳବର ଆବମ ଯଥା ରମ୍ଭେ ରେୁ 
ବଯାଗାଡ କଲୁ ଓ ୋହା ଆମକୁ ରାହାଯ୍ କଲା । ଆବମ 
ଆମର େ୍େସ୍ଥା ଓ ର୍ବେଳ ରଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ରାମଥ୍୍ସ  
େୃଦି୍ କଲୁ । ଆଜ ି ବଯବେବେବଳ ଆମର ରେୁ ରେୁଧିା 
ଅଛି, ଆମର ପ୍ରଶାରନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହଉଛି ଅଣ ୁରଙ୍ଗବରାଧ 
ଅଞ୍ଳ ପ୍ରେି ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ । 

ରକରତକ େଗି ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଗେୁୁତ୍ୱ
n  ବକାଭିଡ-୧୯ ପରିଚାଳନାର ରେୁଠାରୁ େଡ କାଯ୍୍ସ  ବହଲା 

ଟିକା ନଷ୍ଟକୁ ବରାକିୋ ।
n  ଆମକୁ ଜନରାଧାରଣଙୁ୍କ ୋର୍ବୋର େୁଝାଇୋକୁ ବହେ 

ବଯ ଟିକା ବନୋ ପବର ମଧ୍ୟ ଆେଶ୍କ ନିୟମ ବଯପରିକି 
ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଓ ଅନ୍ାନ୍ ମାଗ୍ସଦଶଶିକାର ପାଳନ କରିୋ 
ଉଚିେ ।

n  ଏପି୍ରଲ ୧୧ ବଜ୍ାେେିା ଫୁବଲଙ୍କ ଜନ ୍ମୋଷଶିକ୍ରୀଠାରୁ ଏପି୍ରଲ 
୧୪, ୋୋ ରାବହେଙ୍କ ଜନ ୍ମୋଷଶିକ୍ରୀ ପଯ୍୍ସ ନ୍ ବଦଶବର 
ଟିକା ଉତ୍େ ପାଳନ କରାଯାଇଥଲିା ।

n ଚାବରାଟି େଷିୟ ଉପବର ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଥମ ଜବଣ େ୍କି୍ତ 
ଅନ୍ ଜଣଙୁ୍କ ଟିକା ବଦୋ ପାଇ ଁରାହାଯ୍ କରନ୍ତୁ। ଅବନକ 
ନିରକ୍ଷର ଓ େରିଷ ୍ ନାଗରିକ ବଯଉମଁାବନ ଟିକା ବନୋ 
ବନଇ ଅରହାୟ ବୋଧ ଅନୁଭେ କରୁଛନି୍ ବରମାନଙୁ୍କ 
ନିଶି୍େ ରାହାଯ୍ କରନ୍ତୁ ।

n  ଦି୍େ୍ରୀୟ ବହଲା ପ୍ରବେ୍କ େ୍କି୍ତ ଅନ୍କୁ ଚିକିତ୍ାବର 
ରାହାଯ୍ କରନ୍ତୁ । ବଯଉମଁାନଙ୍କ ନିକଟବର ରବଚେନୋ 
ଓ ର୍ବେଳର ଅଭାେ ବରମାନଙୁ୍କ କବରନା ଉପଚାରବର 
ରାହାଯ୍ କରନ୍ତୁ ।

n ପ୍ରବେ୍କ ଅନ୍କୁ େଞ୍ାନ୍ତୁ, ଏହାର ଅଥ୍ସ ବହଲା ନିବଜ ମାସ୍କ 
ପରିଧାନ କବଲ ଅନ୍ର ଜ୍ରୀେନ େଞ୍େି।

n ଚେୁଥ୍ସ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ େଷିୟ ବହଉଛି ଜବଣ ଯଦି କବରାନା 
ରଂକ୍ରମିେ ହୁଅନି୍, ରମାଜରୁ ବଲାବକ ବର ସ୍ଥାନକୁ ଅଣ ୁ
ରଂଗବରାଧ ଅଂଚଳବର ପରିଣେ କରନ୍ତୁ । 

ରରକାର ରୁଷର ସ୍ପୁଟନକି-ଭି ଟିକାର େ୍େହାର ପାଇ ଁଅନୁବମାଦନ 
ବଦଇଥୋବେବଳ ଜରୁର୍ରୀକାଳ୍ରୀନ େ୍େହାର ନିମବନ୍ ବକାଭିରିର ୍ଲ 
ଓ ବକାଭାକି୍ସନ୍ ପବର ଆଉ ବକବେକ ଟିକାକୁ ଅନୁବମାଦନ ବଦୋ 
ପାଇ ଁେିଚାର କରୁଛନି୍ । ବକାଭିରିର ୍ଲ ଅକ୍ସବଫାଡ୍ସ େିଶ୍େିଦ୍ାଳୟ 
ଓ ଆଷ୍ଟଟ୍ରାବଜନିକା ମିଳିେଭାବେ ପ୍ରସୁ୍ତେ କରିଛନି୍ । ଭାରେର 
ବରରମ ଇନ୍ ଷି୍ଟଚୁ୍ଟ, ପବୁଣ ଏହାର ଉତ୍ାଦନ କରୁଛି । ଭାରେ୍ରୀୟ 
ବଭଷଜ ପରିଷଦ (ଆଇରିଏମଆର) ଏେଂ ଜାେ୍ରୀୟ ଭୂୋଣ ୁେତ୍ୱ 
ପ୍ରେିଷା୍ନ ରହବଯାଗବର ୋବୟାବଟକ୍ ବକାଭାକି୍ସନର େିକାଶ 
କରିଛି । ସ୍ପୁଟନକି୍-ଭି ଡକ୍ଟର ବରଡ୍୍ରୀ ପର୍ରୀକ୍ଷାଗାରବର ପ୍ରସୁ୍ତେ 
ବହେ । ଏହି ଟିକାର ଶେକଡା ୯୧.୬ ଭାଗ ବରାଗ ପ୍ରେିବଷଧକ  
ଶକି୍ତ ଥେିା କୁହାଯାଉଛି ।

୮୫ େନିରେ ଟିକା ରନରଲ ୧୦ରକାଟି
କବରାନା ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନବର ଭାରେ ଏପି୍ରଲ ୧୦ 
ୋରିଖ ଦିନ ଏକ ରଫଳୋର ଶଖିର ଛୁଇଛିଁ । ଜାନୁୟାର୍ରୀ 
୧୬ୋରିଖଠାରୁ ଟିକାକଣର ଆରମ୍ଭ ବହୋ ପରଠାରୁ ୮୫ଦିନ 
ମଧ୍ୟବର ଦଶବକାଟିରୁ ଅଧକି େ୍କି୍ତଙୁ୍କ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 
ଏହା ବହଉଛି ରେୁଠାରୁ ଦ୍ରୁେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ। 
ଯକୁ୍ତରାଷ୍ଟଟ୍ର ଆବମରିକା ୮୫ଦିନବର ୯.୨ ବକାଟି େ୍କି୍ତଙୁ୍କ ଟିକା 
ବଦଇଥେିାବେବଳ ଚ୍ରୀନ ଏହ ି ରମୟ ମଧ୍ୟବର ୬.୧୪ବକାଟି  
ବଲାକଙୁ୍କ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏପି୍ରଲ ୫ୋରିଖ ଦିନ ୨୪ଘଣ୍ଟା 
ମଧ୍ୟବର ବଦଶବର ୪୩ଲକ୍ଷ ବଲାକଙୁ୍କ ଟିକା ଲଗାଯାଇଥଲିା । 

ମତୁୃୟୁ ହାେ

ଟିକାକେଣ ସହତି ସତକତ୍ତତା
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ଗମ ୧୦, ୧୮୫୭ ଏକ ନୂତନ �କୁ�େ ଅୟମୋେମ୍ଭ । ଗ�ୋଗଟ ପକ୍ଗେ ଗଦଖଗିେ ଏକଥୋ ସତ ଗ� 
ଏଥଗିେ ଥଗିେ ଜଗେ ନୂଆ ଗନତୋ, ନୂଆ ପତୋକୋ, ଇଂଗେଜ ଶୋସନ ବେିକୁ ଦ୍ଗେ ଏହ ିସୋମେିକ 
ବଗି୍ୋହ ଏକ ଜୋତୀୟ ଓ ଧୋମଷିକ ସଂଗ୍ୋମେ ସତୂ୍ରପୋତ କେିଥେିୋ । 

ଭାରେ୍ରୀୟ ସ୍ାଧ୍ରୀନୋ ରଂଗ୍ରାମବର ଏପରି 
ଅରମୁାର୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନ ରହିଛି ବଯଉଠଁାରୁ 
ଆମକୁ ଅମାପ ଉତ୍ାହ ଓ ଶକି୍ତ ମିଳିଥାଏ। 

ଅବନକ ରଂଗ୍ରାମ୍ରୀ ଅଛନି୍ ବଯଉମଁାନଙୁ୍କ ବଦଶୋର୍ରୀ 
ରେୁଦିନ ଅନ୍ରବର କୃେଜ୍ୋ ଜ୍ାପନ କରିଥାନି୍ । 
ବଯବେବେବଳ ଆବମ ବର ବଗାଲାମ୍ରୀ ଅେ୍ରୀେର ସ୍ମୃତି
ମାନରପଟବର ଚିନ୍ା କରୁ ମନକୁ ଆବର କିପରି ଲକ୍ଷ 
ଲକ୍ଷ ବଦଶୋର୍ରୀ, ଶୋବ୍୍ରୀେ୍ାପ୍ରୀ ଅବପକ୍ଷା କରିଥବିଲ 
ସ୍ାଧ୍ରୀନୋର ରକାଳ ବଦଖେିାକୁ । ସ୍ାଧ୍ରୀନୋର 
୭୫େଷ୍ସବର ଏହି ଭାେନା ପ୍ରାଣବର ଆହୁରି ଅଧକି 
ଉନ ୍ମାଦନା ଆଣଥିାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀଙ୍କ 
ଭାଷାବର “ବଦଶର ବଗୌରେମୟ ଓ ଚିରନ୍ନ ପରମ୍ପରାର 
ଇେିହାର ମକୁରାକ୍ଷ୍ରୀ । ବରହିପରି ସ୍ାଧ୍ରୀନୋ ରଂଗ୍ରାମର 

େିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଓ ଯଦୁ୍ରୁ ବପ୍ରରଣା ବନଇ ଭାରେ ଆଗକୁ 
ଅଗ୍ରଗେି କରି ଚାଲିେ ।”

ଆଜାେେି ଅମତୃ ମରହାତ୍ସବଜାତୀୟ ପ୍ରତବିଦ୍ତା

େିନା ଉତ୍େବର ବକୌଣରି ରଂକଳ୍ପ ରଫଳ ବହଲା 
ବୋଲି ଧରାଯାଏ ନାହି ଁ। ବଯବେବେବଳ ଏକ 
ରଂକଳ୍ପ ଉତ୍େର ରୂପ ନିଏ, ଏଥବିର ବକାଟି 
ବକାଟି ବଦଶୋର୍ରୀଙୁ୍କ ରଂକଳ୍ପ ଓ ଶକି୍ତ ମିଳିଥାଏ। 
୧୩୦ବକାଟି ଭାରେୋର୍ରୀଙ୍କ ରହବଯାଗ 
ବହଉଛି ୭୫େମ ସ୍ାଧ୍ରୀନୋ ଦିେରର ମଳୂପିଣ୍ଡ। 
ଏହ ିରହବଯାଗବର ମିଶ ିରହଛିି ୧୩୦ବକାଟି 
ବଦଶୋର୍ରୀଙ୍କ ଭାେନା, ପ୍ରସ୍ତାେ ଓ ସ୍୍୍ନ । 
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 

 ଇଂରେଜମାନଙୁ୍କ ରୀମା ଚୟୁାରଲଞ୍ଜ କେିଥବିା 
ରବରଳ ଝଲକାେୀଙୁ୍କ ରନଇ ଗବତ୍ତ କରେ ଝାନ୍ ସୀ



ଝାନ୍ ର୍ରୀ ରାଣ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ରୀୋଇଙ୍କ ରମ୍ପକ୍ସବର ବକୌଣରି ଉପକ୍ରମଣକିା ଆେଶ୍କ 
କି ? ଉପନିବେଶୋଦ େବିରାଧ୍ରୀ ରଂଗ୍ରାମର ପ୍ରେ୍ରୀକ ବର େଟିି୍ରଶ ଶାରନର  
ବମରୁଦଣ୍ଡ ଥରାଇ ବଦଇଥବିଲ । ବଶୌଯ୍୍ସ  ଦୃଷି୍ଟରୁ ମା ଦୁଗ୍ସାଙ୍କ ଅେୋର 
କୁହାଯାଉଥେିା ରାଣ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ରୀୋଇ ୋଙ୍କ ରଫଳୋର ବଶ୍ରୟ ଝଲକାର୍ରୀ 
ୋଇଙୁ୍କ ଦିଅନି୍  । ମହଳିା ବି୍ବଗଡ ୋ ଦୁଗ୍ସା ୋହନି୍ରୀର ବରନାପେି 
ଥବିଲ ଝଲକାର୍ରୀ ୋଇ । ଦୁଗ୍ସା ଦଳ ଥଲିା ରାଣ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ରୀୋଇଙ୍କ ନିୟମିେ 
ବରନାର ଅଂଶେବିଶଷ । ରାଣ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ରୀୋଇଙ୍କ ବଚବହରା ରହ ରାଦୃଶ୍ 
ଥେିା ଝଲକାର୍ରୀ ୋଇ ଏକ ଗରିେ ଦଳିେ ପରିୋରବର ଜନ ୍ମ ବନଇଥବିଲ। 
ୋସ୍ତେକି କହେିାକୁ ଗବଲ ବର ନିଜକୁ ରାଣ୍ରୀଙ୍କ ଛଦ ୍ମବେଶବର ରଜାଇ ବ୍ିଟିିଶ 
ବରନାକୁ ଚକିେ କରିବଦଉଥବିଲ । ବଯବେବେବଳ ରାଣ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ରୀୋଇ ଦୁଗ୍ସ 
ମଧ୍ୟବର ଖପଚାବର ପଡିଗବଲ ବରବେବେବଳ ଝଲକାର୍ରୀ ୋଇ ୋଙୁ୍କ 
ବରଠାରୁ ଖରିଯିୋର ଉପାୟ କରିଥବିଲ । ବି୍ଟିଶ ବରନା ବଯବେବେବଳ 
ଦୁଗ୍ସ ଅେବରାଧ କବଲ ଝଲକାର୍ରୀ ୋଇ ଲକ୍ଷ୍ରୀୋଇଙୁ୍କ ବରଠାରୁ ଖରିଯାଇ 
ୋହାବର ବରୈନ୍ମାନଙୁ୍କ ରଂଗଠେି  କରିୋକୁ ପରାମଶ୍ସ ବଦଇଥବିଲ ଓ ବର 
ନିବଜ ରାଣ୍ରୀଙ୍କ ଛଦ ୍ମବେଶବର ଇଂବରଜ ବରନା ରହ ପ୍ରେଳ ରଂଗ୍ରାମ କରି 
ବଶଷବର ଧରାପଡିଥବିଲ । ବଯବେବେବଳ ବି୍ଟିଶ ବରନା ଜାଣପିାରିବଲ 
ବଯ ବର ଲକ୍ଷ୍ରୀୋଇ ନୁହନିଁ୍ ବରବେବେବଳ ୋଙୁ୍କ ପଚାରିଥବିଲ ବଯ, ବର 
କଣ ଚାହାନିଁ୍? ଝଲକାର୍ରୀ ୋଇ କହଥିବିଲ ବଯ ବର ଫାଶ୍ରୀ ଦଣ୍ଡ ଚାହାନିଁ୍। 
୨୦୦୧ ମରିହା ଜଲୁାଇ ୨୨ୋରିଖ ଦିନ ରରକାର  ୋଙ୍କ ଉବଦ୍ଶ୍ବର 
ଏକ ଡାକଟିକଟ ଜାରି କରିଥବିଲ । େୁବନ୍ଲଖଣ୍ଡ ଓ େସ୍ତର ଅଂଚଳବର 
ଜନମାନରବର ଝଲକାର୍ରୀ ୋଇଙ୍କ େ୍ରୀରଗାଥା ଏବେ େ ିେଞ୍ ିରହଛିି । 

ୋଣୀ ଲକ୍ଷୀବାଇଙ୍କ 
ବକିଳ୍ପ

ଝଲକାେୀ ବାଈ

ନମିାେେ େବନି ହୁଡ 
ରୀମା 
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ଯଦିଓ ମଧ୍ୟପ୍ରବଦଶବର ଖରବଗାନ ଏହାର ବରୌନ୍ଯ୍୍ସ   
ପରାକାଷା୍ ପାଇ ଁ ପ୍ରରିଦ୍ ଆଦିୋର୍ରୀ ବନୋ ଭ୍ରୀମା ନାୟକଙ୍କ 
ଯଶର ଗାଥା ମଧ୍ୟ ଏଥରିହେି ରଂଶି୍ଷ୍ଟ । ଏହଠିାରୁ ହି ଁଭ୍ରୀମା  
ନାୟକ ୧୮୫୭ର ଭାରେର ସ୍ାଧ୍ରୀନୋ ରଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ 
ରମର ଅୟମାରମ୍ଭ କରି ବି୍ଟିଶ ଶାରନର ବମରୁଖଣିୁ୍ଟ 
ବଦାହଲାଇ ବଦଇଥବିଲ । ବର ଇଂବରଜ ଶାରକଙ୍କ 
ଅେ୍ାଚାର େିରୁଦ୍ବର ସ୍ଥାନ୍ରୀୟ ଆଦିୋର୍ରୀଙୁ୍କ ରଂଗଠେି 

କରିଥବିଲ । ମଧ୍ୟପ୍ରବଦଶର ୋରୱାନ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ମହାରାଷ୍ଟଟ୍ରର ଖାବନ୍ଶ ପଯ୍୍ସ ନ୍ ୋଙ୍କର ପ୍ରଭାେ ରହଥିଲିା। 
ୋଙ୍କର ଦଶହଜାର ରଂଗ୍ରାମ୍ରୀ ଇଂବରଜ େନୁ୍କର 
ମକୁାେିଲା ଧନୁେ୍ରୀର ରାହାଯ୍ବର କରିଥବିଲ। କୁହାଯାଏ 
ବଯବେବେବଳ ଇଂବରଜ ଶାରକ ଭ୍ରୀମାଙୁ୍କ ଗିରଫ 
କରିପାରିବଲ ନାହି ଁ, ବରବେବେବଳ ଶଠୋର ଆଶ୍ରୟ 
ବନବଲ । ୋଙ୍କର ଏକାନ୍ ଅନୁଗାମ୍ରୀଙ୍କ ରହାୟୋବର 
ରରୁାଖ େଳବର ବର ବି୍ଟିଶ ବରୈନ୍ଙ୍କ ହାେବର ଗିରଫ 
ବହବଲ। ଖରବଗାନର  ଜନରାଧାରଣ ଭ୍ରୀମା ନାୟକଙ୍କ 
ଯଶର ଗାଥାକୁ ବନଇ ଅବନକ କଥା େ୍ରୀର ଦପ୍ସବର େଖାଣ ି
ଥାଆନି୍  । ବର ଇଂବରଜ ଖଜଣାଖାନା ଲୁଟ କରି ଲବ୍ଧଅଥ୍ସ 
ଗରିେଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ୋଂଟି ବଦଉଥେିାରୁ ୋଙୁ୍କ ନିମାରର 
ରେ୍ରୀନ ହୁଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।  
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ଚଳିେେଷ୍ସ ପର୍ରୀକ୍ଷା ବପ ଚର୍୍ସାର ଚେୁଥ୍ସ ରଂସ୍କରଣବର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ େିଦ୍ାଥ୍ସ୍ରୀ, ବରମାନଙ୍କର ପିୋମାୋ 
ଓ ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ରହ ଜବଣ େନୁ୍ ୋ ପଥ 

ପ୍ରଦଶ୍ସକ ଭାବେ ଆବଲାଚନା କରିଛନି୍ । ୋଙ୍କର ଏହ ି
ମେେିନିମୟ େିଦ୍ାଥ୍ସ୍ରୀମାନଙ୍କ େିଚାର େୃଦି୍ କରିୋ ରହ 
ଗଭ୍ରୀର ଆତ୍ମେିଶ୍ାରର  ରହ ବରମାବନ ପର୍ରୀକ୍ଷାକୁ ରା୍ ୍ନା 
କରିପାରିବେ । 
େିରାଟ କୃେିତ୍ୱର ରହ ଉର୍୍ରୀର୍୍ସ ବହୋ କ’ଣ ରଫଳୋର 
ମାପକାଠ ି?  ଏହଭିଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରେୁବେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାନଙୁ୍କ 
ହବୋତ୍ାହେି କରିଥାଏ । େର୍୍ସମାନ ପରିବପ୍ରକ୍ଷ୍ରୀବର ପର୍ରୀକ୍ଷା 
ଫଳକୁ େିଦ୍ାଥ୍ସ୍ରୀମାନଙ୍କ ରଫଳୋର ଏକ ମାତ୍ର ପରିମାପକ 
ଭାବେ େିବଚଚନା  କରାଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଏହ ିଧାରା ଧ୍ରୀବର 
ରବୁସ୍ଥ ୋସ୍ତେୋ ଆଡକୁ ଗେି କରୁଛି । ପର୍ରୀକ୍ଷାକୁ ଚାପ 
ଭାବେ ବନୋ ଅନୁଚିେ । େରଂ, ଏହା ନୂେନ ଆହ ବୋନର 
ରମଖୁ୍ରୀନ ବହାଇ େିଭିନ୍ନ ୋଧାେିଘ୍ନ  ଅେିକ୍ରମ କରିୋ ପାଇ ଁ
ରବୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
କ୍ରମାଗେ ଭାବେ ଚେୁଥ୍ସ ଥର ନିମବନ୍ ପର୍ରୀକ୍ଷା ବପ ଚର୍୍ସାବର 

ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିବିଲ ବଯ, 
“ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାବନ ପର୍ରୀକ୍ଷାକୁ ନିଜର ଚୂଡାନ୍ ଲକ୍ଷ୍ ଭାବେ 
ନବନଇ ଏହାକୁ ଜ୍ରୀେନର ରହଣ୍ରୀସ୍ଥଳ ଭାବେ େିବେଚନା 
କରିୋ ଆେଶ୍କ । ଜ୍ରୀେନବର ଆହ ବୋନଗଡିୁକ ରହ ରଂଘଷ୍ସ 
କରିୋ ପାଇ ଁଆମକୁ ରଦାରେ୍ସଦା ପ୍ରସୁ୍ତେ ରହେିାକୁ ପଡିେ। 
କବରାନାର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ପୁ  ବକାପ ବଯାଗୁ ଁ ଏହ ି କାଯ୍୍ସ କ୍ରମ 
ଭଚୁ୍ସଆଲ ବମାଡବର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଆବୟାଜେି ବହଲା। 
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ  ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ, ବରମାନଙ୍କ ମାୋ-ପିୋ ଓ ଶକି୍ଷକ 
ଏଥବିର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କବଲ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ ଓ ବରମାନଙ୍କ 
ଅଭିଭାେକଙୁ୍କ ରବ୍ବୋଧନ କଲାବେବଳ ଜବଣ େନୁ୍େତ୍ଳ 
େ୍କି୍ତଭାବେ କହଥିବିଲ ବଯ, “ ଆମ ରମସ୍ତଙ୍କ ଭାେନା ଓ 
ରଂକଳ୍ପ ବଗାଟିଏ ।”
 ବର ଆହୁରି କହଥିବିଲ ବଯ, “ଭଲ େହ,ି ଚଳରି୍ତ୍ର, କାହାଣ୍ରୀ, 
କେିୋ, ରୁଢି, ରାଥ୍ସକ ଅଭିଜ୍ୋ ଇେ୍ାଦି ବହଉଛି ୋଲିମର 
ଉର୍ମ ମାଧ୍ୟମ । ଏହା ‘ପର୍ରୀକ୍ଷା ବପ ଚର୍୍ସା’” ବହବଲ ମଧ୍ୟ 
ଆବମ ଏଥବିର ପର୍ରୀକ୍ଷାକୁ ଛାଡି ଅବନକ କିଛି ଆବଲାଚନା 
କରିପାରିୋ ।”

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀ ଖେ୍ୁ କମ ୍ରମୟ ମଧ୍ୟବର ରାଜବନୈେିକ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଆନ୍୍ସଜାେିକ 
ବନୋଭାବେ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ କାଯ୍୍ସ  ରମ୍ପାଦନ କରିୋ ରହ ଜବଣ ପଥ ପଦଶ୍ସକର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ 

େୁଲାଇଛନି୍ । ପର୍ରୀକ୍ଷା ବପ ଚର୍୍ସାର ଚେୁଥ୍ସ ରଂସ୍କରଣବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଏହପିରି 
ଏକ ଅଭିେ୍କି୍ତ ବଯଉଥଁବିର ବର  ଛାତ୍ର ରମାଜକୁ ରଶକ୍ତ କରିୋ ପାଇ ଁନିଜ ଦ୍ରୀଘ୍ସ ଅଭିଜ୍ୋରୁ 

ପରାମଶ୍ସ ବଦଇ ୋଙ୍କ ଅଙ୍ଗ୍ରୀକାରେଦ୍ୋର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନି୍।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ �ବୁପ୍ରାଣରେ 
ରେିରଲ ଉତ୍ସାହ

ଶକି୍ା ପେୀକ୍ା ରପ ଚର୍ତ୍ତା

 ‘ପେୀକ୍ା ରପ 
ଚର୍ତ୍ତା’ 
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ରକରବ ବ ି, ପେୀକ୍ାକ ୁରୟ କେ ନାହି ଁ: ପର୍ରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁବହଉନାହି ଁୋ ହଠାେ୍ ବହଉନାହି।ଁ 
ପ୍ରେେିଷ୍ସ ମାର୍୍ସ-ଏପି୍ରଲ ମାରବର ପର୍ରୀକ୍ଷା ବହାଇଥାଏ । ବେଣ ୁ ଭୟ ଲାବଗ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃେପବକ୍ଷ 
ପର୍ରୀକ୍ଷାଫଳ କ’ଣ ବହେ ବର ଚିନ୍ାବର ବଦହ ଖରାପ  ବହାଇଯାଏ ।
ପେୀକ୍ା ଚାପ ହଲ୍ ବାହାରେ ଛାଡି ଆସ : େଦି୍ାଥ୍ସ୍ରୀମାବନ ଆତ୍ମ ନିଶି୍େ  ବହୋ ଦରକାର ବଯ 
ବରମାବନ ନିଜର ପ୍ରସୁ୍ତେ ିଠକ୍ି କରିଛନି୍ । ବେଣ ୁନିଜର ମାନରିକ ଉଦ୍ ବେଳନକୁ ପର୍ରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ୋହାବର 
ହି ଁଛାଡି ଆରିୋ ଉଚିେ । ପର୍ରୀକ୍ଷା ହଲ ଭିେବର କିପରି ଉର୍ର ଭଲ ବଲଖାଯିେ ୋହା ଉପବର ଧ୍ୟାନ 
ବକନ୍ଦ୍ରେି କରିୋ ଦରକାର। 
ସବୁ ବେିୟ ପାଇ ଁସମାନ ସମୟ େଅି : ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାବନ ପ୍ରବେ୍କ େଷିୟ ପଢା ପ୍ରେ ିରମାନ ରମୟ 
ବଦୋ ଦରକାର । ଯଦି େୁମ ପାଖବର ଦୁଇଘଣ୍ଟା ରମୟ ପଢା ପାଇ ଁଅଛି, ରେୁ େଷିୟ ମଧ୍ୟବର ଏହାକୁ 
ୋଣି୍ଟଦିଅ । 
ସଂକଳ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହବା ଉଚତି: ସ୍୍୍ନକୁ ରାକାର କରିୋ ଲାଗି ରଂକଳ୍ପ ଖେୁ  ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ । ବର ସ୍୍୍ନ କ’ଣ ୋହା 
େୁବମ ନିଜ ରଂକଳ୍ପ ଦ୍ାରା ସି୍ଥର କରିୋ ଦରକାର । ରଂକଳ୍ପ ଦ୍ାରା ସ୍୍୍ନ ସି୍ଥର ବହୋ ପବର ଆଗବର ପଥ 
ପରିସ୍କାର ବଦଖାଯିେ । 
“ ଯାହା ମନ ମଧ୍ୟବର ରହ ିଚିନ୍ା ପ୍ରୋହ ଅଂଶ େବିଶଷ ବହାଇଯାଏ, ୋହା ବକବେ େ ିଭୁଲ ହୁଏନାହି ଁ। 
ଚାପମକୁ୍ତ େୁହ: ବଶୈଖକି େଷିୟ ଜ୍ରୀେନର ରଫଳୋ ଓ େଫିଳୋର ବକେଳ ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହ ଁ । େୁବମ 
ଜ୍ରୀେନବର କ’ଣ କରୁଛ ୋହା ଦ୍ାରା େୁମ ଜ୍ରୀେନ ଗଢା ହୁଏ । ବେଣ ୁ ନିଜର ମାୋପିୋ ଓ ରମାଜରୁ 
ପଡୁଥେିାର ଚାପବରୁ ମକୁ୍ତ ରୁହ । 
ବପି୍ଳବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ ହୁଅ: େୁମ ରାଜ୍ବର ୭୫ଟି ଘଟଣା  ଅନୁଧ୍ୟାନ କର, ଯାହା 
ବଦଶର ସ୍ାଧ୍ରୀନୋ ରଂଗ୍ରାମ ରହ ରଂଶି୍ଷ୍ଟ । ୋହା ବକୌଣରି େପି୍ଳେ୍ରୀଙ୍କ େ୍କି୍ତତ୍ୱ ରହ ମଧ୍ୟ ରାମଞ୍ର୍ 
ରହଥିାଇପାବର। ନିଜ ମାେୃଭାଷାବର ଏହ ିଘଟଣାଗଡିୁକୁ ଲିପିେନ୍ କର । 
ପେୁା ବେତ୍ତକ ପାଇ ଁ ର�ାଜନା କେ: ଡିଜଟିାଲ ମାଧ୍ୟମବର କାଯ୍୍ସ କାର୍ରୀ କରିୋକୁ ଥେିା ବଯବକୌଣରି 
ବଯାଜନାକୁ େଷ୍ସକ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତେ କର । ଏଥପିାଇ ଁେୁମର ବଜବଜୋପା, ବଜବଜମା, ଅଭିଭାେକ ଓ ଶକି୍ଷକଙ୍କ 
ପରାମଶ୍ସ ନିଅ। 
ଅବସେ ସମୟ ଅମଲୂୟୁ ସମ୍େ ସେୃଶ:  ଅେରର ରମୟକୁ ବକବେ େ ିଆକାରଣ ଭାେ ନାହି ଁ। ଏହା ଏକ 
ରବୁଯାଗ । ଜ୍ରୀେନବର ଅେରର ରମୟ ନ ମିଳିବଲ ଜ୍ରୀେନ ବରାେଟ ପ୍ରାୟ ବହାଇଯାଏ ।
ନଜିକ ୁଆତ୍ମ ତାଲିମ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ କେ: ମାଟି୍ରକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ େଦି୍ାଥ୍ସ୍ରୀଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁରରଣ ପେୂ୍ସକ 
ନିଜକୁ ବପଶାଗେ ବକୌଶଳ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତେ କରି ବରହ ିଅନୁରାବର ନିଜକୁ ୋଲିମ ଦିଅ ।
ରକୌଣସି ବିେୟ ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାୋେ ଅଂଶ ବିରଶେକ ରହଉ: େୁବମ ବଯବେବେବଳ ବକୌଣରି 
େିଷୟ ମନମଧ୍ୟବର ପ୍ରବେଶ କରାଅ, ୋହା େୁମର ଅଂଶେିବଶଷ ବହାଇ ରହିୋକୁ ବକବେ ମଧ୍ୟ 
ମନରୁ ଲିବଭ ନାହି ଁ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣର ମଖୁ୍ାଂଶ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୋଙ୍କ ମନ୍ତ ବଦଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ରହ କବଲ ଆବଲାଚନା

ପେୀକ୍ା ବନ୍ଦ ରହରଲ ମଧ୍ୟ ପେୀକ୍ା ରପ ଚର୍ତ୍ତାେୁ 
ଅରନକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଶକି୍ା ମିଳିଲା

ରିେିଏରଇ ପର୍ରୀକ୍ଷା ଏକ ଉର୍ସ୍ତର୍ରୀୟ ବେୈଠକବର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ପୁ  କବରାନା 
ପରିବପ୍ରକ୍ଷ୍ରୀବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷୋ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀ ଜବଣ ଅଭିଭାେକ 

ଭୂମିକାବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍କ ସ୍ାସ୍ଥ୍ ରମ୍ପକ୍ସ୍ରୀେ ଅବନକ ରମର୍ା ଉପବର ଆବଲାକପାେ 
କରିଥବିଲ । ବେୈଠକବର ପର୍ରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିେ ରଖେିା ବନଇ ପ୍ରସ୍ତାେ ଆରିଥଲିା, ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍କ ସ୍ାସ୍ଥ୍କୁ ଦୃଷି୍ଟବର ରଖ ିଏହି ପ୍ରସ୍ତାେକୁ ବରାକବଠାକ ମନା କରିବଦଇଥବିଲ । ଯଦିଓ 
ରପ୍ାହକ ଆଗରୁ ପର୍ରୀକ୍ଷା ବପ ଚର୍୍ସା ଆବଲାଚନାବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ େିଦ୍ାଥ୍ସ୍ରୀଙୁ୍କ ଚାପମକୁ୍ତ ରଖେିା 

ବନଇ ପରାମଶ୍ସ ବଦଇଥବିଲ । ମାତ୍ର େର୍୍ସମାନ ପରିବପ୍ରକ୍ଷ୍ରୀବର ପର୍ରୀକ୍ଷା ରଦ୍ କରିୋକୁ 
ପଡିଛି । ଜ୍ରୀେନର ସ୍୍୍ନ ପରୂଣ ଲାଗି ପିଲାମାବନ ଏପରି ଜ୍ରୀେନଧାରା 

ଦ୍ାରା ପରିଚାଳିେ ବହୋ ଦରକାର ବର ରମ୍ପକ୍ସବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ବରମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ବଦୋକୁ ସି୍ଥର କରିଛନି୍ ।

ଚାପମକୁ୍ତ ରହେିାକୁ ବହବଲ ନିଭ୍ସୟ 
ବହାଇ ପର୍ରୀକ୍ଷା ରା୍ ୍ନା କର: 

ଆତ୍ମ ନରିତ୍ତେ ରାେତକୁ 
ଜୀବନ ମନ୍ତରାରବ ଗ୍ହଣ କେ:

ଆଜ ିମୁ ଁତୁମକ ୁଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ପେୀକ୍ା 
ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ କେୁଛ ି। ପ୍ରରତୟୁକଙୁ୍କ ଏଥରିେ 
କତୃତି୍ୱେ ସହ ଉତୀର୍ତ୍ତ ରହବାକ ୁପଡିବ । 
ପେୀକ୍ା ରହଉଛ ିରାେତକ ୁଆତ୍ମ ନରିତ୍ତେ 
କେିବାେ ମାଧ୍ୟମ ର�ଉଥଁପିାଇ ଁଆମକୁ 

ରରାକାଲ େେ ରଲାକାଲ ମନ୍ତ 
ଆପଣାଇବାକ ୁ ରହବ   । 

ସମୟ ପେିଚାଳନାେ ସତୂ୍ର ସମ୍କତ୍ତରେ 
ଶକି୍ାେଅି : ପିଲାମାନଙୁ୍କ ସମୟ 
ପେିଚାଳନା ଓ ତା’େ ପଦ୍ତ ିଓ ରକୌଶଳ 
ସମ୍କତ୍ତରେ ଶକି୍ାେଅି । ପାଠୟୁରେମେ 
ଚରେବୁୟୁହ ମଧ୍ୟେୁ ମକୁୁଳିବ ଏଥପିାଇ ଁ
ପୋମଶତ୍ତ େଅି । 
ଉପରେଶାତ୍ମକ ନ ରହାଇ ବାସ୍ତବ 
େୃଷି୍ଟରକାଣ ସମ୍ନ୍ନ ହୁଅ: ପିଲାମାରନ 
ରବରଳରବରଳ ତୁମେ ପୋମଶତ୍ତ ଗ୍ହଣ 
କେି ନ ପାେନ୍ତ।ି ପିଲାମାରନ ଅରନକ 
ସମୟରେ ରସମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ 
ଦ୍ାୋ ପେିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତ।ି ରତଣ ୁବରିଶେ 
ଉପରେଶାତ୍ମକ ନ ରହାଇ ରସମାନଙ୍କେ 
ମନରେ ଉର୍ମ ବୟୁବହାେେ ବୀଜ 
ବପନ କେ ।

ଶକି୍କମାନଙୁ୍କ ସମୟ 
ପେିଚାଳନା ଓ ପ୍ରାକ୍କିାଲ ଜ୍ାନ 
ରନଇ ତାଲିମ ରେବାକୁ ରହବ 

ଯାହା ଚିନ୍ା ପ୍ରୋହର ଅଂଶ େିବଶଷ 
ବହାଇଯାଏ, ୋହା ବକବେ େି 

ଭୁଲି ହୁଏ ନାହି ଁ। ଜବଣ ବଘାଷିୋ 
ପରିେବର୍୍ସ େିଷୟକୁ  ହୃଦୟଙ୍ଗମ 
କରି ମନ ମଧ୍ୟବର ସ୍ଥାନିେ କରିୋ 

ଆେଶ୍କ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 16

ମାତା-ପିତା ଓ ଅରିରାବକ 
ରହରବ ପଥ ପ୍ରେଶତ୍ତକ

ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ନାହି:ଁ ଜ୍ରୀେନ େହୁ  ଦ୍ରୀଘ୍ସ 
ଓ ପର୍ରୀକ୍ଷା ଏହ ିଯାତ୍ରାର ଏକ ବଛାଟ ରହଣ୍ରୀସ୍ଥଳ । ଆବମ 
ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପବର ଅଯଥା ଚାପ ପକାଇୋ ଅନୁଚିେ। 
ଥବର ଏହ ି ଚାପ ଦୂର ବହାଇଗବଲ େଦି୍ାଥ୍ସ୍ରୀମାବନ 
ପର୍ରୀକ୍ଷା ଚାପରୁ ମକୁ୍ତ ରହବିେ । ପବର ବରମାନଙୁ୍କ 
ଏକ ଚାପମକୁ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟବର ରଖବିଲ ବରମାନଙ୍କ 
ଆତ୍ମେିଶ୍ାର  ମଧ୍ୟ େୃଦି୍ ପାଇେ ।
ମାତାପିତା ପିଲାମାନଙ୍କ ନମିରନ୍ତ ଆେଶତ୍ତ: ପିଲାମାବନ 
େହୁେ ଚାଲାକ । ବରମାବନ ଯାହା ୋହା କହବିଲ  ୋହାର 
ଅନୁରରଣ ନ କରି ବରମାନଙ୍କ ମାୋପିୋଙୁ୍କ ଅେି ନିକଟରୁ 
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନି୍ । ଯାହା ନିଷ୍ପରି୍ବନବେ ପିଲାମାନଙୁ୍କ 
ବରଥବିର ରାମିଲ କରନ୍ତୁ । 
ପିଲାଙ୍କ ରଲମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝ: ପିଲାଙ୍କ ରହ ବଯାଡି 
ବହାଇ ବରମାନଙ୍କ ଭଲ ମଧ୍ୟ େୁଝେିାକୁ ବଚଷ୍ଟା କର। ଏହା 
େୟରଗେ ୋରେମ୍ର ରହଜ ରମାଧାନ କରିେ । 
ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାରନ ନଜିକ ୁ ଆରଲାକତି କେିରବ: 
ବଗାଟିଏ ଆବଲାକ ଉତ୍ ଅନ୍କୁ ଆବଲାକିେ କବର। 
ପିଲାମଧ୍ୟବର ବଯଉ ଁ ପ୍ରେଭିା େୁବମ  ବଦଖେିାକୁ ଚାହୁଛଁ 
ୋହା ଅନ୍ନଶିହେି । େୁମର ନିଜର ଉଦ୍ମ େଳବର େୁବମ 
ୋହା ଚିହ୍ନପାରିେ ।
ପିଲାଙୁ୍କ ରୟମକୁ୍ତ େଖ: ବକବେ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ପର୍ରୀକ୍ଷା 
ଫଳକୁ  ପର୍ରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦୃଷି୍ଟବର ବଦଖନାହି ଁ ।  ଏହା 
ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ାର, ଯାହାଫଳବର େପିର୍ରୀେ ପ୍ରଭାେ 
ପଡିଥାଏ ।
ପିଲାଙୁ୍କ ପାେମ୍େିକ ଖାେୟୁ ପ୍ରତ ିଆକଷୃ୍ଟ କୋନ୍ତୁ: ଆବମ 
ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍କୁ ବନଇ ଗେ୍ସ କରିୋ ଉଚିେ। 
ଆବମ ଏହାର ଗଣୁ ଓ ରେୁଧିା ଉପବର ଆବଲାଚନା 
କରିୋ ଉଚିେ । 
ପିଲାମାନଙ୍କ ନକିଟତେ ହୁଅ: େୁବମ ଯଦି େୁମର ନୂେନ 
ଜ୍ରୀେନ ଯାତ୍ରାବର ରେୁବେବଳ ଯେୁ ରଲୁଭ ରହେିାକୁ ଚାହ ଁ, 
ବେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ  ଖେ୍ୁ ନିକଟେର ହୁଅ । ଏହା େୁମ 
ଉପବର ପ୍ରଭାେ ପକାଇ େୁମକୁ ଯେୁ ରଲୁଭ ରଖେିା ରହ 
ଖାପଛଡା ପ୍ରେୃେ ିମଧ୍ୟ କମିଯିେ । ଏହା ଖେ୍ୁ ଲଭପ୍ରଦ ।  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ, ବରମାନଙ୍କ
ପିୋମାୋଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉର୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଇଥବିଲ । 

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରେଶେ ଛାତ୍ରୀ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ କଆୁଲାଲମପେୁେ ଛାତ୍ର ଅପତ୍ତଣ 
ପାରଣ୍ ପେୀକ୍ା ରୟ କପିେି ହ୍ାସ କୋ�ାଇପାେିବ ତା’ ଉପରେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙୁ୍କ ପଚାେିଥରିଲ  ?
ଏହା ବକେଳ ପର୍ରୀକ୍ଷା ଭୟ ନୁବହ ଁ,  ଏହା ୋହ୍ ୋୋେରଣ ଦ୍ାରା େଆିରି 
ବହାଇଥାଏ । ବରଥପିାଇ ଁ େୁବମ ଭାେୁଛ ଏହା ହି ଁ ରେୁ କିଛି ଓ ଜ୍ରୀେନର 
ଏକ ଅଂଶେିବଶଷ । ଏହା ଆପଣମାନଙୁ୍କ ଆେଶ୍କୋଠାରୁ ଅଧକି େ୍ସ୍ତ 
କରୁଛି । ଜ୍ରୀେନ ଖେ୍ୁ ଲ୍ବୋ ଓ ପର୍ରୀକ୍ଷା ଏହାର ବଗାଟିଏ ପଯ୍୍ସ ାୟ ମାତ୍ର ।  
ପିୋମାୋ, ଶକି୍ଷକ ଓ ଜନରାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଉପବର ଅଧକି ଚାପ ପ୍ରବୟାଗ 
କରିୋ ଅନୁଚିେ । ପର୍ରୀକ୍ଷା ବକେଳ ଜଣକୁ ଆକଳନ କରିୋ ପାଇ ଁବଗାବଟ 
ରବୁଯାଗ । ଏହା ଜ୍ରୀେନଠାରୁ େୃହେର ବହୋ ଅନୁଚିେ । ବଯଉ ଁପିୋମାୋ 
ପିଲାଙ୍କ ପଢା ବକ୍ଷତ୍ରବର ନିବଜ ଜଡିେ ବରମାବନ ପିଲାଙ୍କ ଶକି୍ତ ଓ ବଦାଷ 
ଦୁେ୍ସଳୋ ରମ୍ପକ୍ସବର ଭଲଭାବେ ଜାଣପିାରନି୍ ।

 
ଆଜ ିପିଲାଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ ମାତାପିତାଙ୍କ ନମିରନ୍ତ ସମସୟୁା ରହବାକୁ 
ବସିଲାଣ ି। ଏରଳି ପେିସି୍ତରିେ ରସମାନଙ୍କ ବୟୁବହାେ, ଅରୟୁାସ ଓ 
ରଲ ଚେିତ୍ର ସମ୍କତ୍ତରେ ଆରମ କପିେି ନଶିି୍ତ ରହବୁ ?
ପ୍ରେ୍ରୀଣ କୁମାର ଜବଣ ରବଚେନ ପିୋ ହରିାେବର ମବେ ଏହ ି ପ୍ରଶ୍ନ 
ପଚାରିଛନି୍, ବହବଲ ଏହାର ଉର୍ର ବଦୋ ବମା ପବକ୍ଷ ଖେୁ କଷ୍ଟକର । ମୁ ଁ
ଏହା ଉପବର ଗଭ୍ରୀର ଚିନ୍ନ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତାେ ବଦଉଛି । ରହଜଭାବେ କହବିଲ 
ଏହା ମଧ୍ୟ ଠକ୍ି ନୁହ ଁବଯଉ ଁଜ୍ରୀେନ ଧାରଣ ମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପିଲାର 
ମଧ୍ୟ ବରଇଆ ରହେି । ଏଥବିର ଯଦି କିଛି େ୍େକି୍ରମ ବହଲା ଆବମ ଭାେୁ 
ବଯ ଏହା ଖରାପ ଆଡକୁ ଗେ ିକରୁଛି । ବମାର ମବନ ପଡୁଛି ଆବମ ଥବର 
ଷ୍ଟାଟ୍ସ ଅପ ୍ରହ ରଂଶି୍ଷ୍ଟ ଦବଳ ଯେୁକଯେୁେ୍ରୀଙ୍କ ରହ କଥା ବହଉଥବିଲ। 
ଜବଣ େଙ୍ଗଳାର ଝଅି ୋ’ର ଅଭିଜ୍ୋ େର୍୍ସନା କରୁ କରୁ ଷ୍ଟାଟ୍ସଅପ ୍ଆରମ୍ଭ 
କରିୋ ପାଇ ଁ ବର କିପରି ଚାକିରି ଛାଡିଥଲିା ବରହ ି କଥା କହଲିା । ବର 
କହଲିା ବଯ, ବଯବେବେବଳ ୋ’ର ମାଆ ଏକଥା ଶଣୁବିଲ ୋଙ୍କ ପାଟିରୁ 
ୋହାରି ପଡିଲା ରେ୍ସନାଶ ! ୋର ମାଆକୁ ଏହା େ୍ଥେି କଲା । ବହବଲ 
ୋଙ୍କ ଝଅି ଷ୍ଟାଟ୍ସ ଅପ ୍ବର ଖେ୍ୁ ରଫଳ ବହଲା । ଆପଣ ନିବଜ ଚିନ୍ା କରି 
ବଦଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ାଧାରାବର ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙୁ୍କ ଚାଲିୋକୁ ୋଧ୍ୟ 
କରନ୍ତୁନାହି।ଁ କିପରି ଆମର ପରିୋର ଓ ପରମ୍ପରା ଆମର ମଲୂ୍ବୋଧକୁ 
ରଶକ୍ତ କରିପାରିେ ୋହା ଆମକୁ ଭଲଭାବେ ଚିହ୍ନେିାକୁ ବହେ । 

ଶକି୍ା ପେୀକ୍ା ରପ ଚର୍ତ୍ତା
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ବକନ୍ଦ୍ର କ୍ାେିବନଟ ନି୍ ୍ନବର ପ୍ରଦର୍
ନଅଟି ବକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁପିଏଲଆଇ 
ଅନୁବମାଦନ କରିରାରିଛନି୍

ଗତବେତ୍ତ ରଘାେିତ ପିଏଲଆଇ

ଖାେୟୁ ପ୍ରରେୟିାକେଣ ଶଳି୍ପ

ଆଇଟି ହାଡତ୍ତରୱେ ସାମଗ୍ୀ 

ରସୌେ ପିରି ମଡୁୟୁଲ

ଏସି ଏବଂ ଏଲଇଡି ବା ଧଳା ସାମଗ୍ୀ

ରାେତ ରହବ ନମିତ୍ତାଣେ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ �ବୁବଗତ୍ତଙ୍କ 
ନମିରନ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ରହବ ଏକ ରକାଟି ନ�ିକିୁ୍ତ

ଭୋେତକକୁ ଏକ ନିମୋ୍େେ ଗକନ୍ଦ୍ର କେିବୋକକୁ ଗକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେ ୧୩ଟି 
ଉତ୍ୋଦନଭିତି୍କ ଗପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଗ�ୋଜନୋ ଗ�ୋଷେୋ କେିଛନି୍ । ଖୋଦ୍ୟ 
ପ୍ରକ୍ିୟୋକେେ, ଫୋମସ୍କୁ୍ୟଟିକୋେ, ଆଇଟି ଓ ହୋରଗ୍େୟୋେ ଆଦି ଗକ୍ତ୍ରଗେ 
ଏହି ଗ�ୋଜନୋ କୋ�୍୍ୟକୋେୀ ଗହୋଇ ଆ�ୋମୀ ପୋଞ୍ଚ ବଷ ୍ମଧ୍ୟଗେ ୫୦୦ 
ବିେିୟନ ରେୋେ ମେୂ୍ୟେ ସୋମଗ୍ୀ ଉତ୍ୋଦନ କେିବ। ଗ�ୋଜନୋ ଗ�ୋ�କୁ ଁ
ଗଦଶଗେ କମନ୍ି�କୁକି୍ ଗକ୍ତ୍ର ମଜବକୁତ ଗହବୋ ସହ ପ୍ରୋୟ ଏକଗକୋଟି 
�କୁବକ�କୁବତୀ କମନ୍ି�କୁକି୍ ପୋଇବୋେ ସମ୍ଭୋବନୋ େହିଛି । 

ରରକାରଙ୍କ ଫଲେ ାଗରିପ ୍ କାଯ୍୍ସ କ୍ରମ ଏହ ି ବଯାଜନାର ଏକ ଅଂଶ 
େିବଶଷ । ଉତ୍ାଦନ ଭିେିକ ବପ୍ରାତ୍ାହନ (ପିଏଲଆଇ) ବଯାଜନା 
ପାଇ ଁ େବଜଟବର ଦୁଇଲକ୍ଷ ବକାଟି ଟଙ୍କାର େ୍ୟେରାଦ 

କରାଯାଇଥେିାବେବଳ, ଆଗାମ୍ରୀ ପାଞ୍େଷ୍ସ ମଧ୍ୟବର ୫୨୦ େିଲିୟନ 
ଡଲାର ମଲୂ୍ର ଉତ୍ାଦନ ଲକ୍ଷ୍ ରଖାଯାଇଛି । ଶଳି୍ପ ଓ ପଞିୁ୍ ନିବେଶକଙ୍କ 
ରୁଚି ଅନୁରାବର ବକନ୍ଦ୍ର କ୍ାେିବନଟ ନଅଟି ବକ୍ଷତ୍ରବର ପିଏଲଆଇକୁ 
ଅନୁବମାଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଅେଶଷି୍ଟ ଚାରିଟି ବକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁ ବକନ୍ଦ୍ର 
କ୍ାେିବନଟବର ଅନୁବମାଦନ େିଚାରଧ୍ରୀନ ରହଛିି । 

ବକାଟି ବକାଟି ବକାଟି 
Rs. Rs. Rs.

6,940 40,951 3,420

ୋମତ୍ତାସୟୁୁଟିକାଲ 
ଏପିଆଇ

ଇରଲକ୍ ରଟାନକ୍ି  
ସାମଗ୍ୀ ଉତ୍ାେନ  

ରମଡିକାଲ
ସାମଗ୍ୀ 

ରଟଲିକମ ୍ସାମଗ୍ୀ ନମିତ୍ତାଣ 

ନିମ୍ସାଣ ବକ୍ଷତ୍ରକୁ ବପ୍ରାତ୍ାହନ ବଦଇ ବଦଶର ଜଡିିପିର ଶେକଡା 
୨୫ଭାଗ ଏ ବକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆଦାୟ ରହ ଏକ ଶଳି୍ପ ୋୋେରଣ ରଷିୃ୍ଟ 
ବହଉଛି ଏହ ିବଯାଜନାର ମଳୂଲକ୍ଷ୍ । ବଦଶକୁ ନିମ୍ସାଣ ବକ୍ଷତ୍ରବର 
ସ୍ାେଲ୍ବେ୍ରୀ କରିୋ ରହ ରପ୍ାନ୍ରୀ େୃଦି୍ କରି ‘ବମକ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ’ ଓ 
ବମକ ଫର ଦି ୱାଲ୍ସଡ’ ବଦ୍େ ଲକ୍ଷ୍ ଏହ ିବଯାଜନା ଦ୍ାରା ରାକାର 
ବହାଇପାରିେ । ପିଏଲଆଇ ବଯାଜନା ଭାରେକୁ େିଶ୍ର ଅଗ୍ରଣ୍ରୀ 
ଆଥଶିକ ବନେୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି େିଶ୍ ର୍ଲୋଇ ବଚନବର ଭାରେକୁ ଏକ 
ଅେିବଚ୍ଛଦ୍ ଅଂଶବର ପରିଣେ କରିୋକୁ ରକ୍ଷମ ।   

 ଗେ ରାେେଷ୍ସ ମଧ୍ୟବର ଉତ୍ାଦନ କ୍ଷମୋ େୃଦି୍ କରି ଅଧକି ନିଯକିୁ୍ତ 
ରବୁଯାଗ ବଦୋ ଉବଦ୍ଶ୍ବର ନିମ୍ସାଣକାର୍ରୀମାନଙୁ୍କ ରକି୍ରୟ ଭୂମିକା 
ଗ୍ରହଣ ନିମବନ୍ ଧ୍ୟାନ ଆବରାପ କରାଯାଇଛି । ଆତ୍ମନିଭ୍ସର ଭାରେ 
ଅଭିଯାନ ଅଧ୍ରୀନବର ପ୍ରଥମଥର ନିମବନ୍ କରାଯାଇଥେିା ଏହ ି
ପଦବକ୍ଷପ  ବଯାଗୁ ଁ ବକନ୍ଦ୍ର ରରକାର ନିମ୍ସାଣ ବକ୍ଷତ୍ରକୁ ବପ୍ରାତ୍ାହନ 
ବଯାଗାଇ ବଦଇଛନି୍ ।

  େଶି୍ସ୍ତରବର ଭାରେକୁ ଏକ ବଶ୍ରଷ ୍ନିମ୍ସାଣ କର୍୍ସାର ମାନ୍ୋ ପ୍ରଦାନ 
ପାଇ ଁଏହ ିପ୍ରୟାର କରାଯିୋ ରହ ଭାରେ ଏ ଦିଗବର ନିଜ ଆଧପିେ୍ 
ମଧ୍ୟ ଜାହରି କରିପାରିେ ।

ପିଏଲଆଇ ବଯାଜନାର ପଷୃଭୂ୍ମି ଓ ରେୁଧିା

େମତ୍ତାସୟୁୁଟିକାଲ ଶଳି୍ପ 

15,000 ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ 
କମ୍ସନିଯକିୁ୍ତ 
ରବୁଯାଗବକାଟି

7,350 ପ୍ରାୟ ୧.୮ ଲକ୍ଷ 
କମ୍ସନିଯକିୁ୍ତବକାଟି

4,500 ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷ 
ନିଯକିୁ୍ତ
ରବୁଯାଗ ବକାଟି

12,195 ପ୍ରାୟ ୪୦ହଜାର 
କମ୍ସନିଯକିୁ୍ତ 

ବକାଟି

6,238 ପ୍ରାୟ ୪ଲକ୍ଷ 
କମ୍ସନିଯକିୁ୍ତ ବକାଟି

10,900 ପ୍ରାୟ ଅବଢଇ ଲକ୍ଷ 
କମ୍ସ ନିଯକିୁ୍ତ
ରବୁଯାଗବକାଟି 
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ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ପିଏମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ର�ାଜନାେ ଛଅବେତ୍ତ ପରୂ୍୍ତି

ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକି୍ତ ଉପଲବ୍ଧ

 ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନାର ମଖୁ୍ ଉବଦ୍ଶ୍ ବହଲା 
ବଦଶର ରମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ନିମବନ୍ ସ୍ଚ୍ଛ 
ଶକି୍ତ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇୋ ଏେଂ ବଦଶର 
ସ୍ଚ୍ଛଳ େଗ୍ସ  ଓରହରାଞ୍ଳବର େରୋର 

କରୁଥେିା ବଲାକମାବନ ଏକଚାଟିଆ ଭାବେ 
ଏହାକୁ ଉପବଭାଗ କରୁଥେିା େ୍େସ୍ଥାକୁ 

େୁଟାଇୋ । ବଦଶର ଏହି ସ୍ଚ୍ଛଳ େଗ୍ସ ଏଭଳି 
ମଲୂ୍ୋନ ରମ୍ପଦ ବଯଉଥଁବିର ‘ଏଲପିଜି’ 
ରାମିଲ ବରହି ରଂବଯାଗ ବନୋକୁ ରକ୍ଷମ 

ବହାଇଥବିଲ । କିନ୍ତୁ ପିଏମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା 
ଏବେ ରାଧାରଣ ବଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁଇଜ୍  ଅଫ୍  
ଲିଭିଂବର ଅଭୂେପେୂ୍ସ ପରିେର୍୍ସନ ଆଣଛିି 
ଏେଂ ଏହା ଦ୍ାରା ବରମାନଙ୍କର ସ୍ାସ୍ଥ୍ର 
ଉନ୍ନେି ଘଟିୋ ରହିେ ପରିବେଶର ମଧ୍ୟ 
ରରୁକ୍ଷା ବହାଇପାରୁଛି ।  ଗେ ଛଅ େଷ୍ସ 

ଭିେବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା  ବଯାଜନାର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ ବହୋ ପରଠାରୁ ବଲାକମାନଙ୍କ 

ନିକଟବର େରଳ୍ରୀକୃେ ବପବଟ୍ରାଲିୟମ ୍ 
ୋଷ୍ପ (ଏଲପିଜି) ବଯାଗାଣ ୯୯.୬ ପ୍ରେିଶେ 

ଛୁଇଛିଁ । େିବଶଷ କରି ବଦଶର ଆଠ 
ବକାଟି ପରିୋରଙୁ୍କ ମାଗଣାବର ବଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଇଥେିା ଏଲପିଜି ରଂବଯାଗ ଏହ ି

େ୍େସ୍ଥାକୁ ଏଭଳି େ୍ାପକ କରିଛି ।  ଘାନା 
ଓ ୋଂଲାବଦଶ ଭଳି ରାଷ୍ଟଟ୍ରମାବନ ଏବେ ଏହ ି
ବଯାଜନାକୁ ବରମାନଙ୍କ ବଦଶବର ପ୍ରେର୍୍ସନ 

କରୁଛନି୍ । ଏଥରୁି ଏହି ବଯାଜନାର ରଫଳୋ 
ରହଜବର ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାବର ।

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଶା



ପୂେ୍ସରୁ ବଯବେବେବଳ ଗ୍ାର ଚୂଲା ନଥଲିା, ବରବେବେବଳ 
ବଲାକମାନଙ୍କର ଦିନର ଅଧା ରମୟ ବରାବଷଇଶାଳ ପାଇ ଁ
ଜାବଳଣି ବଯାଗାଡ଼ କରିୋବର େିେୁଥଲିା । େଷ୍ସା ଦିବନ ମାଟି 

ଚୂଲିବର ଅଧକିାଂଶ ରମୟବର ପାଣି ପଶ ି ଓଦା ବହାଇଯାଉଥଲିା । 
ଜାବଳଣି କାଠ େି ଓଦା ବହଉଥଲିା ଓ ୋହା ଜଳୁ ନ ଥଲିା । ପିଲାମାବନ 
ଖାଦ୍ ଗଣି୍ଡଏ ଖାଇୋକୁ ପାଉନଥବିଲ ଓ େଷ୍ସା ବହବଲ ବରମାନଙୁ୍କ 
ଓପାର ରହିୋକୁ ପଡ଼ୁଥଲିା । ‘ ମୁ ଁ ବମା ପିଲାମାନଙ୍କ ରହିେ କି୍ ବୋ 
ପରିୋର ରହିେ କିଛି ରମୟ େିୋଇ ପାରୁନଥଲିି । କିନ୍ତୁ ବଯଉ ଁଦିନଠାରୁ 
ଆମକୁ ଗ୍ାର ରଂବଯାଗ ବଯାଗାଇ ଦିଆଗଲାଣି, ବମାର ଆଉ େଷ୍ସା 
ଦିବନ ରଦୁ୍ା କିଛି ରମର୍ା ନାହି ଁ। ଏବେ ମୁ ଁବମାର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ବେଶ ୍ 
ରମୟ ବଦଇପାରୁଛି’ ବୋଲି କହନି୍ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ ଜିଲ୍ାର 
ରସିୁ୍ୋ । ଏକଥା କହିଲାବେବଳ ୋଙ୍କ ମହୁରଁ ଆନନ୍କୁ ୍ଷ୍ଟ ୋରି 
ବହେ। ଏହା ବକେଳ ରସିୁ୍ୋଙ୍କର କାହାଣ୍ରୀ ନୁବହ ଁ। 
‘ଏହା (ଗ୍ାର ରଂବଯାଗ)  ଆମର ରମୟ େଞ୍ାଉଛି । ପେୂ୍ସରୁ ଆବମ 
ବଯବେବେବଳ ଘର ଭିେବର ଚୂଲି ଜାଳୁଥଲୁି ବରବେବେବଳ ଅବନକ େପିଦ 
ଥଲିା । କାରଣ ପିଲାମାବନ ବର ନିଆ ଁପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥବିଲ’ କହନ୍ତୁ ଜମ ୁ
ଓ କଶ୍ମ୍ରୀରର ଅନନ୍ନାଗ ଜଲି୍ାର ଅଞ୍ମୁନ ଆରା । ‘ଏପରିକି ବରାବଷଇ ପବର 
ବରହ ି କଳା ୋରନକୁରନକୁ ବଧାଇ ରଫା କରିୋ ରକାବଶ ଆମକୁ ବଢ଼ର୍  
ରମୟ ଲାଗଥୁଲିା । କାରଣ ଧଆୂ ଁଓ ନିଆବଁର ବରରେୁ ୋରନ ରଂପରୂ୍୍ସ କଳା 
ପଡ଼ିଯାଉଥଲିା । ଆଉ ଯଦି ବକହ ିପିଲା ଅରସୁ୍ଥ ବହାଇଯାଆନି୍, ୋ’ବହବଲ ଆମକୁ 
ରାରା ଦିନ ହରପିଟାଲବର େେିାଇୋକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ବରବେବେବଳ ଆବମ ଆଉ 
ବରାବଷଇ କରିୋକୁ ରଦୁ୍ା ରମୟ ପାଉନା । ଏପରିକି ଦିନକୁ ବେଳାଏ ରାନ୍ି 
ଖାଇୋକୁ ରଦୁ୍ା େର ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ାର ଆମ ଜ୍ରୀେନକୁ ରରଳ 
ରନୁ୍ର କରିଛି େବିଶଷ କରି ରମଜାନ ରମୟବର । ଏବେ ଗ୍ାରବର ବରାବଷଇ 
କରିୋକୁ ଅେ ିବେଶ୍ରୀବର ୧୫ରୁ ୩୦ ମିନିଟ ରମୟ ଲାଗଛିୁ ଓ ଆବମ ୋହା 
ରକାଳ ବହୋ ପେୂ୍ସରୁ ଖାଇପାରୁଛୁ । ପେୂ୍ସରୁ ଆବମ ବଯବେବେବଳ ଉପୋର 
ବ୍େ ରଖଥୁଲୁି, ଆମକୁ ରାେ ିବଗାଟାଏ ବେବଳ ଉଠେିାକୁ ପଡ଼ୁଥଲିା ଓ ଆବମ 
ଚୂଲିବର ବରାବରଇୋର କରୁଥଲୁି। ରନ୍୍ାବେବଳ େ ିନାନା ପ୍ରକାର ରମର୍ା 
ଉପଜୁଥୁଲିା । କାରଣ ଆମକୁ ଜାବଳଣ ିକାଠ ରଂଗ୍ରହ କରିୋକୁ ଯିୋକୁ ପଡ଼ୁଥଲିା 
। ଚୂଲି ଧଆୂ ଁବଯାଗ ୁପିଲାମାନଙୁ୍କ କଷ୍ଟ ରହ୍ କରିୋକୁ ପଡ଼ୁଥଲିା । ଏପରିକି 
ବରମାବନ ଶାନି୍ବର ନିଦ ଯାଇ ପାରୁନଥବିଲ । କିନ୍ତୁ େର୍୍ସମାନ ଆମପାଇ ଁ
ବକେଳ ରମୟ େଞ୍ନୁାହି ଁ ଅପର ପବକ୍ଷ ବରହ ି ରମୟବର ମୁ ଁ କିଛି ରିବଲଇ 
କାମ େ ିଶଖିପିାରୁଛି ଏେଂ ବରଥରୁି କିଛି ଉପାଜ୍ସନ େ ିକରିପାରୁଛି ଯାହା ଆମକୁ 
ଗ୍ାର ରିଲିଣ୍ଡର କିଣେିା ପାଇ ଁରକ୍ଷମ କରାଇପାରିଛି ।’

ବମାର ପିଲାଦିନର ବଗାଟିଏ କଥା ମବନ ପଡ଼ିଯାଉଛି । ଆପଣମାବନ ରମସ୍ତ ମା’ ଓ ଭଉଣ୍ରୀମାବନ ବଯଉମଁାବନ 
େଦି୍ାଳୟକୁ ଯାଇଥବିେ ରମବସ୍ତ ଏକଥା ଅେଶ୍ ପଢ଼ିଥବିେ । ମନୁର୍ରୀ ବପ୍ରମଚନ୍୍  ଆମ ବଦଶର ଜବଣ ଖେ୍ୁ  
ପ୍ରରିଦ୍ ବଲଖକ । ୋଙ୍କର ବଗାଟିଏ ଚର୍ଶିେ ଗଳ୍ପ ବହଲା –ଇଦଗାହ ଯାହା ୧୯୩୩ ମରିହାବର ବର ବଲଖଥିବିଲ। 
ଏହ ିଗଳ୍ପର ମଖୁ୍ ଚରିତ୍ର ବହଉଛି ଜବଣ ୋଳକ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହମ୍ରୀଦ । ବଗାଟିଏ ବମଳାକୁ ଯାଇଥେିାବେବଳ 
ହମିଦ୍  ୋ’ ପାଖବର ଥେିା କିଛି ପଇରାବର ମିବଠଇ ନଖାଇ ୋ’ େୁଢ଼୍ରୀମା’ପାଇ ଁବଗାଟିଏ ଚିମଟୁା କିଣ ିଆଣଥିଲିା 
ଯାହାକୁ ଧରି ବରାବଷଇ କଲାବେବଳ ୋ’ େୁଢ଼୍ରୀମା’ର ହାେ ଆଉ ବଫାଟକା ବହେନାହି।ଁ ମନୁର୍ରୀ ବପ୍ରମଚାନ୍ଙ୍କ ଏହ ି
କାହାଣ୍ରୀଟି ବମାବେ ଆଜ ିେ ିବପ୍ରରିେ କରିଥାଏ । ମୁ ଁଭାବେ ଯଦି ଜବଣ ହମ୍ରୀଦ୍  ଏକଥା କରିପାରିଲା (ଏମିେ ିକିଛି 
କାମ) ୋ’ବହବଲ ବଦଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହାଇ ମୁ ଁକାହିକିଁ ବମାର ମା’ ଉଭଣ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁକରିପାରିେ ିନାହି?ଁ
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନାର ହେିାଧକିାର୍ରୀମାନଙ୍କ ରହ ଭାେ େନିିମୟ ବେବଳ କରିଥେିା 
ମେ ବପାଷଣ

ଏବେ ଆଉ ଚୂଲି ଧଆୂ ଁବମା ଆଖବିର 
ପଶେିନାହି ଁ। ଏଭଳି ରିଲିଣ୍ଡର ବଯାଗାଣ 
ପାଇ ଁଆପଣଙୁ୍କ ଧନ୍ୋଦ ବମାଦ୍ରୀଜ୍ରୀ ।

ପେୂ୍ସରୁ ଚୂଲିବର ବରାବଷଇ କଲାବେବଳ 
ବମା ଆଖବିର ଧଆୂ ଁପଶଥୁଲିା । ୋ’ଛଡ଼ା 
ବରାବଷଇ ପାଇ ଁବମାବେ ଜାବଳଣ ିରଂଗ୍ରହ 
କରିୋକୁ ପଡ଼ୁଥଲିା । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବମା ଜ୍ରୀେନବର 
ଓ ବମା ପରିୋରବର ପରିେର୍୍ସନ ଆଣଛିି ।

ପେୂ୍ସରୁ ବମା ପାଇ ଁ
ବରାବଷଇ ଏକ ଭିନ୍ନ 
କଥା ଥଲିା । କିନ୍ତୁ ଗ୍ାର 
ରିଲିଣ୍ଡର ଓ ବଷ୍ଟାଭ 
ପାଇୋ ଦିନଠାରୁ ବମାର 
ଅବନକ ଶକି୍ତ  ଓ ରମୟ 
େଞ୍ପିାରୁଛିି ।

୮ ରକାଟିତମ ଗୟୁାସ ସଂର�ାଗ

୫ ରକାଟିତମ ଗୟୁାସ ସଂର�ାଗ

ପ୍ରଥମ ଗୟୁାସ ସଂର�ାଗ

-ଆବୟଶା ବଶଖ ୍, ଔରଙ୍ଗାୋଦ, ମହାରାଷ୍ଟଟ୍ର
( ବରବ୍୍୍ଟ ବେର ୭, ୨୦୧୯)
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ନିଦ୍୍ସାରିେ ରମୟର୍ରୀମା ପେୂ୍ସରୁ 
ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ହାରଲ

-େକଦ୍ରୀରନ୍ , ଦିଲ୍୍ରୀ
( ଅଗଷ୍ଟ ୩, ୨୦୧୮)

-ଗଡିୁ୍ ବଦେ୍ରୀ, େଲିଆ, ଉର୍ର ପ୍ରବଦଶ
( ବମ ୧,୨୦୧୬)



ଗ୍ାର ବଷ୍ଟାଭବର ବରାବଷଇ କରିୋ ଦିନ ଠାରୁ 
ଛେିଶଗଡ଼ର ରାୟପରୁର ମ୍ରୀନା ନିମ୍ସଲାକରଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଘବରାଇ ଖର୍୍ସ ଯବଥଷ୍ଟ ପରିମାଣବର କମିପାରିଛି। 
ଏହାଛଡ଼ା ଆଖପାଖର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନେ 
ବହାଇଛି। 
ୋମିଲନାଡ଼ୁର ରୁେରାମ୍ମାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏବେ ଗ୍ାର 
ବଷ୍ଟାଭବର ଇଡଲି ବଦାଷା ପ୍ରସୁ୍ତେ କରିୋ ଅେି 
ରହଜରାଧ୍ୟ ବହାଇପାରିଛି । େିହାରର ଗ୍ରୀୋ ବଦେ୍ରୀ, 
ଜଲିୁ, ରବଜ୍ଜା ବଦେ୍ରୀଙୁ୍କ ଆଉ ଚୂଲି ପାଇ ଁ ଜାବଳଣ ି
କାଠ ବଯାଗାଡ଼ କରିୋ ଲାଗି ରମର୍ାର ରମଖୁ୍ରୀନ 
ବହୋକୁ ପଡ଼ୁନାହି ଁ କି ଚୂଲି ପାଖବର େରି କାଠକିୁଟା 
ଜାଳିୋବେବଳ ବରମାନଙ୍କ ଆଖବିର ଧଆୂଧଁାର 
ଲାଗନୁାହି ଁ । ଧଆୂେଁାଜ ି ବରମାନଙ୍କ ଆଖରୁି ଆଉ 
ଲୁହ ଗଡ଼ୁନାହି ଁ କି ମଣୁ୍ଡ େିନୁ୍ନାହି ଁ କି୍ ବୋ ପିଲାମାନଙୁ୍କ 
ଖଆୁଇ ପିଆଇ ସ୍କଲୁକୁ ପଠାଇୋବର େିଳ୍ବେ 
ଘଟୁନାହି ଁ। ବଦଶର ବକାଣ ଅନୁବକାଣରୁ ରଫଳୋର 
ଏଭଳି ଅବନକ କାହାଣ୍ରୀ ଏବେ ଶଣୁେିାକୁ ମିଳଛିୁ । 
ଗ୍ାର ରଂବଯାଗ ମିଳିୋ ପବର ରାଧାରଣ ବଲାକଙ୍କ 
ଜ୍ରୀେନଯାତ୍ରା ରହଜରାଧ୍ୟ ବହାଇଛି । ଏେଂ ଏହା 
ବକେଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ବଯାଗ ୁ
ରମ୍ଭେପର ବହାଇପାରିଛି ।
ଅରନ୍ତୟୁାେୟ ର�ାଜନା ଏବଂ ଏହାେ ଜୟ�ାତ୍ରା
େିଶ୍ ସ୍ାସ୍ଥ୍ ରଂଗଠନ (ଡବ୍ ଲୁଏଚଓ)ର େଥ୍ ଅନୁରାବର, 
ପାରମ୍ପରିକ ଚୂଲି ଓ ଜାବଳଣବିର ବରାବଷଇ କରିୋ 
ବଯାଗ ୁପ୍ରେି େଷ୍ସ ଭାରେବର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ ଲକ୍ଷ ବଲାକଙ୍କ 
ମେୁୃ୍ ଘଟିଥାଏ । ପାରମ୍ପରିକ ଇନ୍ନ କହବିଲ କାଠ, 
ବକାଇଲା, ବଗାରୁ ବଗାେର ଘଷି ଇେ୍ାଦିକୁ େୁଝାଏ । 
ଏେଂ ଏଥବିଯାଗ ୁବଯବେ ରଂଖ୍କ ବଲାକ ମେୁୃ୍େରଣ 
କରିଥାନି୍ ବରମାନଙ୍କ ଭିେରୁ ଅଧକିାଂଶ ବହବଲ ମହଳିା 
ଯାହାଙ୍କ ଦୁେ୍ସଳ ସ୍ାସ୍ଥ୍ ଉପବର ହି ଁ ରାରା ପରିୋର 
ନିଭ୍ସରଶ୍ରୀଳ ରହଥିାନି୍ । ପଣୁ ିୋୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପବର 
ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାେ ରହଛିି । ଏହା ରବ୍ୱେ, ବଦଶ 
ସ୍ାଧ୍ରୀନୋ ଲାଭର ଏବେ େଷ୍ସ ପବର ରଦୁ୍ା ଏଲପିଜ ି
ଭଳି ସ୍ଚ୍ଛ ଇନ୍ନ ବକେଳ ଏକ ନିଦ୍ଶିଷ୍ଟ େଗ୍ସର ବଲାକଙ୍କ 
େ୍େହାର ମଧ୍ୟବର ର୍ରୀମିେ ରହ ିଆରିଥଲିା । ପେୂ୍ସେର୍୍ସ୍ରୀ 
ରରକାର ଚାହିଥଁବିଲ ଏହାକୁ ବଦଶର ରମସ୍ତଙ୍କ 
ନିକଟବର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ପାରିଥାବନ୍ ।  ୨୦୧୪ 
ମରିହା ପଯ୍୍ସ ନ୍ ବଦଶବର ମାତ୍ର ୧୩ ବକାଟି ଗ୍ାର 
ରଂବଯାଗ ଥଲିା । କିନ୍ତୁ ରରକାରଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା 
ଏହ ିଦୃଶ୍ପଟ୍ବର ଆମଳୂଚୂଳ ପରିେର୍୍ସନ ଘଟାଇଛି । 
ଏବେରଦୁ୍ା ବଦଶବର ରକି୍ରୟ ଗ୍ାର େ୍େହାରକାର୍ରୀ 
ପରିୋରଙ୍କ ରଂଖ୍ା ଦି୍ଗଣୁେି ବହାଇଛି ଏେଂ ଗଲା 
ଛଅେଷ୍ସ ଭିେବର ୋହା ୨୯ ବକାଟି ଛୁଇଛିଁ । ଏଲପିଜ ି
ରଂବଯାଗ ଏବେ ବଲାକମାନଙ୍କ ବଦୈନନ୍ିନ ଜ୍ରୀେନର 
ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ରମୟ 
ଥଲିା ବଯବେବେବଳ ଏହା ବକେଳ ଏକ ନିଦ୍ଶିଷ୍ଟ 
ବଶ୍ରଣ୍ରୀର ବଲାକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ‘ଷ୍ଟାଟର ୍ ରି୍ ବେଲ’ ଭାବେ 
ପରିଗଣେି ବହଉଥଲିା । ରାଂରଦମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେିେଷ୍ସ 

୨୦୧୯ ମରିହା 
ବରବପ୍ବେର ୭ ୋରିଖ 

ଦିନ ୮ ବକାଟି ରଂବଯାଗ 
ଲକ୍ଷ୍ ପରୂଣ ବହାଇଥଲିା 

ଯାହାକି ଧାଯ୍୍ସ  ରମୟ 
ର୍ରୀମା ପେୂ୍ସରୁ ହି ଁହାରଲ 

କରାଯାଇଛି ।

୮ ରକାଟି ହତିାଧକିାେୀ ପେିବାେଙ୍କ 
ମଧ୍ୟେୁ ୩.୦୫ ରକାଟି (୩୮%) 
ରହଉଛନ୍ତ ିଏସସି/ ଏସଟି ବଗତ୍ତେ
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ପେିରବଶ ସେୁକ୍ାେ ପ୍ରହେୀ
ଏହ ିର�ାଜନା
୨୦୧୬ ମରିହା ବମ 

୧ ୋରିଖ ଦିନ େଲିଆଠାରୁ 
ଶଭୁାରମ୍ଭ ବହାଇଥଲିା ।

୨୭.୧୨ ରକାଟି ଉପରରାକ୍ତାଙୁ୍କ 
ପହଲ ର�ାଜନା ସହତି 
ସଂର�ାଗ କୋ�ାଇଛ ି

ଏବଂ ଏପ�ତ୍ତୟୁନ୍ତ ରସମାନଙୁ୍କ 

୧.୩୭ ରକାଟି ଟଙ୍କାେ 
ସବସିଡ଼ି ଡିବଟିିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ 

ସିଧାସଳଖ ରସମାନଙ୍କ 
ବୟୁାଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତେ 

କୋ�ାଇଛ ି।

ଏହ ିବଯାଜନାବର 
ବମାଟ ରାମାଜକି ଅଥ୍ସ 
ନିବେଶର ପରିମାଣ 

୧୨୮୦୦ ବକାଟି ଟଙ୍କା
( ୧.୮ େିଲିୟନ 
ଆବମରିକ୍ରୀୟ 

ଡଲାର) l	୧.୦୮ ବକାଟି ବଲାକ ‘ଗିଭ୍  ଇଟ୍  
ଅପ ୍’ ଅଭିଯାନବର ରାମିଲ 
ବହାଇଛନି୍ ।

l ରିଫିଲିଂ ପାଇ ଁ ବଲାକମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟବର ପ୍ରେଳ ଉତ୍ାହ 
ବଦଖାଯାଇଛି ଏେଂ ୮୦ ପ୍ରେଶିେରୁ 
ଅଧକି ହେିାଧକିାର୍ରୀ ପ୍ରଥମ ରିଲିଣ୍ଡର 
େ୍େହାର ପବର ୋହାକୁ ଦି୍େ୍ରୀୟ 
ଥର ପାଇ ଁରିଫିଲ୍  କରିଛନି୍ ।

ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ପିଏମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ର�ାଜନାେ ଛଅବେତ୍ତ ପରୂ୍୍ତି



ଇଜ୍  ଅେ୍  ଲିରିଂ: 
ରବୈପ୍ଳବକି
ପେିବର୍ତ୍ତନ

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ବଦଶବର ଜ୍ରୀେନଧାରଣ ମାନବର ବେୈପ୍ଳେିକ ପରିେର୍୍ସନ 
ଆଣଛିି । ଏହ ିବଯାଜନା ମହଳିାମାନଙ୍କ ସ୍ାସ୍ଥ୍ାେସ୍ଥାବର ଉନ୍ନେ ିଆଣେିା ରହ 
ପରିବେଶର ରରୁକ୍ଷା କରିୋବର ରହାୟକ ବହାଇଛି । େଶି୍ ଅଥ୍ସବନୈେକି 
ବଫାରମର ବେୈଶ୍କି ଶକି୍ତ ରୂପାନ୍ରଣ ରଚୂକାଙ୍କ ଏେଂ ଜଳୋୟୁ ପରିେର୍୍ସନ 
ପ୍ରଦଶ୍ସନ ରଚୂକାଙ୍କବର ଭାରେର ସ୍ଥାନବର ଉବଲ୍ଖନ୍ରୀୟ େୃଦି୍ ଘଟିଛି ।

ଏବେ ବଦଶର ୯୯.୬ ପ୍ରେିଶେ ପରିୋର 
ରନ୍ନ ଗ୍ାର େ୍େହାର କରୁଛନି୍ ଯାହାକି 
ଛଅ େଷ୍ସ ପେୂ୍ସରୁ ମାତ୍ର ୫୫ ପ୍ରେିଶେ ଥଲିା । 
ଅଥ୍ସାେ୍ , ଏହି ଛଅ େଷ୍ସ ଭିେବର ଏଥବିର ୪୩ 
ପ୍ରେିଶେ ଅଭିେୃଦି୍ ଘଟିଛି । 

99.6

 
ଭାରେ ଏବେ 

େିଶ୍ର ରେ୍ସେୃହେ୍  
ଏଲପିଜ ିଉପବଭାକ୍ତା 
ରାଷ୍ଟଟ୍ରବର ପରିଣେ 

ବହାଇଛି ।

୨୫ଟି କୁପନ ଦିଆଯାଉଥଲିା ଏେଂ ବରମାବନ ବରହ ି ୨୫ଟି କୁପନକୁ 
ବରମାନଙ୍କ ରଂରଦ୍ରୀୟ ନିେ୍ସାଚନ ବକ୍ଷତ୍ରର ୨୫ ଜଣ ବଲାକଙୁ୍କ ବଦଇ ଗେ୍ସ 
ଅନୁଭେ କରୁଥବିଲ । 
ବରବେବେବଳ ଅଧକିାଂଶ ରମୟବର ଗ୍ାର ରଂବଯାଗର କଳାେଜାର୍ରୀ 
ବହୋ ଖେର ର୍ବୋଦପତ୍ରମାନଙ୍କବର ବହଡଲାଇନ ଭାବେ ଛପଥୁଲିା! 
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଠ ବକାଟି ଗ୍ାର ରଂବଯାଗ ମାଗଣାବର ଗରିେ 
ବଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର ବଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଇଛି। େ୍ାପି୍ ଦୃଷି୍ଟରୁ େିଚାର କବଲ, ବଦଶ ସ୍ାଧ୍ରୀନୋ ପ୍ରାପି୍ର 
୬୦ େଷ୍ସ ଭିେବର ବଯଉଠଁ ି ଏହା ମାତ୍ର ୫୫ ପ୍ରେିଶେ ପରିୋରଙ୍କ 
ନିକଟବର ପହଞ୍ ି ପାରିଥଲିା, ଗେ ଛଅ େଷ୍ସ ଭିେବର ଏଥବିର ୪୩ 
ପ୍ରେିଶେ ଅଭିେୃଦି୍ ଘଟି ଏହା ଏବେ ୯୯.୬ ପ୍ରେିଶେବର ପହଞ୍ଛିି।

ପଣି୍ଡେ ଦ୍ରୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଅବନ୍୍ାଦୟ ସ୍୍୍ନକୁ ରାକାର କରିୋ 
ନିମବନ୍ ଏହ ି ପ୍ରୟାରକୁ ରୂପାୟନ କରିୋ ବମାଦ୍ରୀ ରରକାରଙ୍କ ଲାଗି 
ରହଜ କାଯ୍୍ସ  ନଥଲିା । ବଦଶର ରମସ୍ତ ପରିୋରଙ୍କ ବରାବଷଇଘରକୁ 
ସ୍ଚ୍ଛ ଜାବଳଣ ି ୋଷ୍ପ ବଯାଗାଣ ଥଲିା ଏକ େିରାଟ କାଯ୍୍ସ  । ଏଥପିାଇ ଁ
ରେୁଠାରୁ ବଯଉ ଁଚାବଲଞ୍ଟି ରରକାରଙ୍କ ଆଗବର ଥଲିା ୋହା ବହଲା 
ଅଥ୍ସ । ପେୂ୍ସେର୍୍ସ୍ରୀ ରରକାର ଚାହିଥଁବିଲ ମଧ୍ୟ ଏହ ିେ୍େସ୍ଥା କରିପାରିଥାବନ୍। 
କିନ୍ତୁ ରିହାେି ଏଲପିଜ ିେ୍େସ୍ଥାର ରମ୍ପ୍ରରାରଣ ନିମବନ୍ ବରମାବନ ଚିନ୍ା ହି ଁ
କରିନଥବିଲ । ବକନ୍ଦ୍ର ରରକାରଙ୍କ େଳିଷ ୍ ନିଷ୍ପରି୍ ଓ ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 
ଦ୍ାରା ଏହ ି ବଯାଜନା ବକେଳ ପ୍ରେର୍ଶିେ ବହାଇନଥଲିା ଅପରନ୍ତୁ ଆଠ 

ବକାଟି ପରିୋରଙୁ୍କ ୋହା ବଯାଗାଇ ଦିଆଯିୋ ରହେି ନିଦ୍୍ସାରିେ ଅେଧରି 
ରାେମାର ପେୂ୍ସରୁ ଏହ ି ଲକ୍ଷ୍ ହାରଲ କରାଯାଇପାରିଥଲିା । ଏବେ 
ଏହ ିବଯାଜନାକୁ େିଶ୍େ୍ାପ୍ରୀ ପ୍ରଶଂରା କରାଯାଉଛି । ଏହ ିବଯାଜନାର 
ରଫଳୋବର ପ୍ରଭାେିେ ବହାଇ ଘାନା ଓ ୋଂଲାବଦଶ ଭଳି ରାଷ୍ଟଟ୍ରମାବନ 
ନିଜ ନିଜ ବଦଶବର ଏହ ିେ୍େସ୍ଥାକୁ ପ୍ରେର୍୍ସନ କରୁଛନି୍ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ 
ଉବଲ୍ଖ କରିୋ ମହ୍ୱେପରୂ୍୍ସ ବଯ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ଇେି ମଧ୍ୟବର ୋ’ର 
ଏହ ିରଫଳ ଯାତ୍ରାବର ଛଅ େଷ୍ସ ପରୂଣ କରିଛି । 
ପହଲ ସହ ଏକ ନୂତନ ଅୟମାେମ୍ଭ
ବକନ୍ଦ୍ରବର ୨୦୧୪ ମରିହା ବମ ମାରବର କ୍ଷମୋବର ପରିେର୍୍ସନ ରହ 
ରରକାରଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅବନକ ଚାବଲଞ୍ ୍ ବଦଖା ବଦଇଥଲିା । ବକନ୍ଦ୍ର 
ରରକାର ଏହ ି ମମ୍ସବର ଏକ ନ୍ରୀେି କାଯ୍୍ସ କାର୍ରୀ କବଲ ବଯ ରାରା 
ବଦଶବର ରିହାେି ହାରବର ଏଲପିଜ ିଗ୍ାର ପହଞ୍ାଇୋ ନିମବନ୍ ଆଥଶିକ 
ର୍ବେଳର ଆେଶ୍କୋ ରହଛିି ଏେଂ ରରକାର ୋହା ରଷିୃ୍ଟ କବଲ । ଏହ ି
ଦିଗବର ରରକାର ବଯଉ ଁ ପ୍ରଥମ ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିଥବିଲ ୋହା 
ବହଲା ଡିବଜଲ ଉପବର ଦିଆଯାଉଥେିା ରେରିଡ଼ି ପ୍ରଥାର ଉବଚ୍ଛଦ ଏେଂ 
ୋହାକୁ ରରକାର େଜାର େ୍େସ୍ଥା ରହେି ବଯାଡ଼ିବଦବଲ । ଏହା ପବର 
ବରୌଭାଗ୍ କ୍ରବମ, ଅନ୍ରାଷ୍ଟଟ୍ର୍ରୀୟ େଜାରବର ବରବେବେବଳ ଅବଶାଧେି 
ବେୈଳ ଦର ହ୍ାର ପାଇଥଲିା । ପେୂ୍ସରୁ ୋବରଲ ପିଛା ଏହାର ମଲୂ୍ 
୧୫୦ ଡଲାର ଉପବର ଥେିାବେବଳ ୋହା ଖରି ୨୬ ଡଲାର ଛୁଇଥଁଲିା । 
ଏହା ପବର ରରକାର ଆଧାର କାଡ଼୍ସ େ୍େସ୍ଥା ନ୍ରୀେି ବଫ୍ମୱାକ୍ସ ପ୍ରେର୍୍ସନ 
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l ଏହା ଦ୍ାରା ମହଳିାମାନଙ୍କ 
ବରାବଷଇ ରମୟ େଞ୍ପିାରିଛି 
ଏେଂ ବରମାବନ ଏହା 
ଫଳବର ଆତ୍ମନିଯକୁ୍ତ ବହାଇ 
ପରିୋର ପାଇ ଁ କିଛି ଉପାଜ୍ସନ 
କରିପାରିଛନି୍ ।

l ଏବେ ସ୍ଚ୍ଛ ଇନ୍ନ ଅଥ୍ସାେ୍ , 
ଏଲପିଜବିର ବରାବଷଇ 
କରୁଥେିା ପରିୋରଙ୍କ 
ରଂଖ୍ାବର ଯବଥଷ୍ଟ େୃଦି୍ ଘଟିଛି 
ଏେଂ ଏହା ଦ୍ାରା ବରମାନଙ୍କର 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ ରଂପକ୍ସ୍ରୀେ ବରାଗ ମାତ୍ରା 
ମଧ୍ୟ ହ୍ାର ପାଇଛି ।

l ଏହା ଫଳବର ବରମାନଙୁ୍କ ଆଉ 
ଜାବଳଣ ିକାଠ ରଂଗ୍ରହ ଲାଗି େଣ 
ଜଙ୍ଗଲବର େୁଲିୋକୁ ପଡ଼ୁନାହି ଁ।



କରିଥବିଲ । ୨୦୧୫ ମରିହା ଜାନୁଆର୍ରୀ ୧ ୋରିଖ ଦିନ ରରକାର 
ଏଲପିଜ ି ଉପବର ପ୍ରେ୍କ୍ଷ ରେୁିଧା ହସ୍ତାନ୍ରଣ ବଯାଜନା (ଡିେିଟିଏଲ) 
ପ୍ରେର୍୍ସନ କରିଥବିଲ ଏେଂ ଏଥ ି ରହ ‘ଜାମ ୍’ ରେୁିଧା; ଅଥ୍ସାେ୍ , ‘ଜନ 
ଧନ- ଆଧାର ବମାୋଇଲ’ ତ୍ରିଧାରା ଏହାକୁ ବେୈପ୍ଳେିକ ରୂପ ପ୍ରଦାନବର 
ରହାୟକ ବହାଇଥଲିା । ‘ପହଲ’ ଭାବେ ନାମିେ ଏହ ିବଯାଜନା େିଶ୍ର 
ରେ୍ସେୃହେ୍  ଆଥଶିକ ରହାୟୋ କାଯ୍୍ସ କ୍ରମବର ପରିଣେ ବହାଇଥଲିା 
ଏେଂ ୋହା ଲିମକା େୁକ୍  ଅଫ୍  ୱାର ୍ଲ୍ସ ବରକଡ ୍ସବର ରାମିଲ ବହାଇଥଲିା। 
ଡିେିଟିଏଲ ବଯାଜନା ରରକାରଙୁ୍କ ବଦଶବର ଥେିା ୪.୧୧ ବକାଟି ଜାଲ 
ଗ୍ାର ରଂବଯାଗକୁ ଠାେ କରିୋ ରହେି ପ୍ରାୟ ୧୩,୦୦୦ ବକାଟି ଟଙ୍କା 
େଞ୍ାଇୋବର ରକ୍ଷମ ବହାଇପାରିଥଲିା । ଏହ ିୋଟମାରଣାମକୁ୍ତ ଡିଜଟିାଲ 
େ୍େସ୍ଥା ହି ଁରରକାରଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ଆଥଶିକ ଭିରି୍ ରଷିୃ୍ଟ କରିଥଲିା ଯାହା 
ଫଳବର ରରକାର ରାରା ବଦଶବର ଏଲପିଜ ିରେୁିଧା ପହଞ୍ାଇୋ ଲାଗି 
ରକ୍ଷମ ବହାଇପାରିଛନି୍ । 
ଡିେିଟିଏଲ ବଯାଜନା ପାଇ ଁ ଭିରି୍ଭୂମି ରଷିୃ୍ଟ କରିୋ ରହେି ରମାନ୍ରାଳ 
ଭାବେ ଏହ ିଡିଜଟିାଲ େ୍େସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା ଯଦ୍ାରା ଗରିେ 
ବଲାକମାନଙୁ୍କ ବଯପରି ବକୌଣରି ପ୍ରକାର ଅରେୁିଧାର ରା୍ ୍ନା କରିୋକୁ 
ପଡ଼ିେନାହି ଁ। ବରମାନଙୁ୍କ ବକେଳ ଏେିକି କରିୋକୁ ବହେ ବଯ ବରମାବନ 
େିେରକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ରଂବଯାଗ ପାଇ ଁକହବିେ । ଏହା ପବର, 
େିେରକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହେ ବଯ ଆବେଦକଙ୍କ ଘବର କିଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା 
ରଂବଯାଗ ପହଞ୍ାଯିେ ।
ର�ାଜନାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବଗତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ଏହ ି ଜନବକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବଯାଜନାକୁ ଜନରାଧାରଣଙ୍କ ରହଭାଗ୍ରୀୋବର 
ବଲାକମାନଙ୍କ ନିକଟବର ପହଞ୍ାଇୋ ନିମବନ୍ ବମାଦ୍ରୀ ରରକାର 

ରଶୁାରନ େ୍େସ୍ଥା କରିଥବିଲ । ଏହ ି ବଯାଜନା ନିମବନ୍ ଆେଶ୍କ 
ଗାଠନିକ ଢାଂଚା ପ୍ରସୁ୍ତେ କରିୋ ପବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀ 
ବଦଶର ସ୍ଚ୍ଛଳ େଗ୍ସଙୁ୍କ ‘ଗିଭ୍  ଇଟ୍  ଅପ ୍’ ପାଇ ଁଆହ ବୋନ ଜଣାଇଥବିଲ। 
୨୦୧୫ ମରିହା ମାର୍୍ସ ୨୭ ୋରିଖ ଦିନ ବପବଟ୍ରାଲିୟମ ୍ ମନ୍ତଣାଳୟ 
ପକ୍ଷରୁ ଆବୟାଜିେ ‘ଉଜ୍ସା ରଙ୍ଗମ’ କାଯ୍୍ସ କ୍ରମବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି 
ଆହ ବୋନ ଜଣାଇଥବିଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ ବୋନ ବଦଇଥବିଲ ବଯ ବଦଶର 
ସ୍ଚ୍ଛଳ େଗ୍ସର ବଲାକମାବନ ବରମାନଙ୍କର ରିହାେି ଏଲପିଜ ିରିଲିଣ୍ଡରକୁ 
ବଫରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ୍ଷ୍ଟ କରିଥବିଲ ବଯ ଏଭଳି 
ବଫରସ୍ତ ଦ୍ାରା ବଯଉ ଁ ଅଥ୍ସ େଞ୍ାଯିେ ୋହା ରରକାରଙ୍କ େହେିଲକୁ 
ଯିେନାହି ଁ । େରଂ ବରହ ି ଅଥ୍ସବର ବଦଶର ଗରିେ ବଲାକମାନଙୁ୍କ 
ଏଲପିଜ ି ରିଲିଣ୍ଡର ବଯାଗାଇ ଦିଆଯିେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ ବମାଦ୍ରୀଙ୍କ 
ଏହ ିଆହ ବୋନକୁ ବଦଶର ସ୍ଚ୍ଛଳ େଗ୍ସ େୁରନ୍ ରମଥ୍ସନ ଜଣାଇଥବିଲ ଏେଂ 
ଖେ୍ୁ  ଶ୍ରୀଘ୍ର ବଦଶର ୧.୦୮ ବକାଟି ଉପବଭାକ୍ତା ବସ୍ଚ୍ଛାକୃେ ଭାବେ ନିଜ 
ନିଜର ରିହାେି ଏଲପିଜ ିରିଲିଣ୍ଡରକୁ ରରକାରଙୁ୍କ ବଫରସ୍ତ କରିଥବିଲ । 
ଜନରାଧାରଣଙ୍କ ରମଥ୍ସନବର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ଏକ ଜନ ଆବନ୍ାଳନବର 
ପରିଣେ ବହାଇଥଲିା ଏେଂ ୋହା ଗରିେ ଓ ମଧ୍ୟେିର୍ ବଶ୍ରଣ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ 
ଜ୍ରୀେନବରଖା ପାଲଟିଲା । ୨୦୧୬ ମରିହା ବମ ୧ ୋରିଖ ଦିନ ଉର୍ର 
ପ୍ରବଦଶର େଲିଆ ଠାରୁ ଶଭୁାରମ୍ଭ ବହାଇଥେିା ଏହ ି ବଯାଜନା ଇେି 
ମଧ୍ୟବର ଛଅ େଷ୍ସ ପରୂଣ କରିରାରିଛି ।
ଆଶାରେ ଲାଗିଲା ପକ୍, ଜୀବନ ରହଲା ସହଜ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ବଦଶର ଗରିେ, ଅେବହଳିେ, ମଧ୍ୟମ େଗ୍ସ, େଫରିଲଭୁକ୍ତ 
ଜାେି, େଫରିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାେି ଏେଂ େିବଶଷ କରି ମହଳିାମାନଙ୍କ ଜ୍ରୀେନ 
ଧାରଣ ମାନବର ଉବଲ୍ଖନ୍ରୀୟ ପରିେର୍୍ସନ ଘଟାଇଛି ।  
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l ଘାନା ଓ ୋଂଲାବଦଶ ଭଳି ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନାର ମବଡଲକୁ 
ଅଧ୍ୟୟନ କରିୋ ରହ ନିଜ ନିଜ ରାଷ୍ଟଟ୍ରବର ଗରିେ ବଲାକଙ୍କ ରକାବଶ 
ଅନୁରୂପ ବଯାଜନା ପ୍ରେର୍୍ସନ କରିଛନି୍ ।

l	ଏହି ପରିବପ୍ରକ୍ଷ୍ରୀବର ଘାନା ଇଣି୍ଡଆନ୍  ଅଏଲ ରହିେ ଏକ ରାଜିନାମା 
ସ୍ାକ୍ଷରିେ କରିଛି । ଘାନାବର ମାତ୍ର ୨୩ ପ୍ରେିଶେ ବଲାକଙ୍କ ନିକଟବର 
ଏଲପିଜି ଗ୍ାର ରଂବଯାଗ ପହଞ୍ିଛି ଓ ବରଠାବର ବଲାକମାନଙୁ୍କ ଗ୍ାର 
ରିଫିଲ ପାଇ ଁଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅବପକ୍ଷା କରିୋକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

l	ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର ବଦଶର ରେ୍ସାଧକି ବଲାକଙ୍କ 
ବରାବଷଇଘବର ଧମୂମକୁ୍ତ ରନ୍ନ େ୍େସ୍ଥା ରଫଳୋର ରହ 
କାଯ୍୍ସ କାର୍ରୀ କରାଯାଇଥେିା ଦୃଷି୍ଟରୁ ୨୦୧୭ ମରିହାବର େିଶ୍ 
ବପବଟ୍ରାଲିୟମ ୍ କାଉନରିଲ୍  ଉତ୍ଷ୍ସ ପରୁସ୍କାର ମିଳିଛି ।

l	ପ୍ାରିରସି୍ଥେ େିଶ୍ ଏଲପିଜି ରଂଘ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନାର ରଫଳୋର 
କାହାଣ୍ରୀକୁ ୋଙ୍କର ବୱେରାଇଟ୍ ବର ‘ଭାରେବର ଏଲପିଜି େିେରଣର 
ରଫଳୋର କାହାଣ୍ରୀ’ ଶ୍ରୀଷ୍ସକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

l	ପରିବେଶ ରରୁକ୍ଷା ଏେଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ାସ୍ଥ୍ବର ଉନ୍ନେି ଘଟାଇୋ 
ଦିଗବର ଭାରେର େିରାଟ ରଫଳୋକୁ ଆନ୍ଜ୍ସାେିକ ଶକି୍ତ ଏବଜନ ୍ସ ି
ଭୂୟର୍ରୀ ପ୍ରଶଂରା କରିଛି

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାେ ଆନ୍ତତ୍ତଜାତକି ସେଳତା
ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ପିଏମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ର�ାଜନାେ ଛଅବେତ୍ତ ପରୂ୍୍ତି



ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଲିଭିଂ ଏବେ ରରକାରଙ୍କ ମନ୍ତବର ପରିଣେ 
ବହାଇଛି ଏେଂ ବରହ ି ମନ୍ତକୁ ରାକାର କରିୋ ଦିଗବର 
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ଏକ େଳିଷ ୍ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଆେଶ୍କ ରମଥ୍ସନ 
ବଯାଗାଇଛି । ବଦଶର ରାଧାରଣ ଜନୋଙୁ୍କ ବରମାନଙ୍କର 
ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପରୂଣ ଦିଗବର ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ନୂେନ 
ପକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଗ୍ାର ଚୂଲାବର ବରାବଷଇ କରିୋ 
ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁରହଜରାଧ୍ୟ ବହାଇଛି । ବେଣ ୁବରମାନଙୁ୍କ 
ବରାବଷଇ ପବର ଯବଥଷ୍ଟ ଅେରର ରମୟ ମିଳିପାରିଛି ଓ 
ବରହ ିରମୟକୁ ବରମାବନ ନିଜ ପାଇ ଁଓ ପରିୋର ରକାବଶ 
େିନିବଯାଗ କରିପାରୁଛନି୍ । ଫଳ ସ୍ରୂପ, ମହଳିାମାବନ ଏବେ 
େିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମ ନିଯକିୁ୍ତ, ବକୌଶଳ ୋଲିମ ଓ ଅନ୍ାନ୍ 
କାଯ୍୍ସ ବର ନିଜକୁ ନିବୟାଜିେ କରିପାରୁଛନି୍ ।  ଅନ୍ରାଷ୍ଟଟ୍ର୍ରୀୟ 
ଶକି୍ତ ଏବଜନ ୍ସରି କାଯ୍୍ସ ନିେ୍ସାହ୍ରୀ ନିବଦ୍୍ସଶକ ଫାେି େିବରାଲଙ୍କ 
କହେିା ଅନୁରାବର ‘୨୦୨୦ ମରିହା ରଦୁ୍ା ଭାରେର ରମସ୍ତଙୁ୍କ 
ଏଲପିଜ ି ରଂବଯାଗ ପ୍ରଦାନ ଏକ େିରାଟ ରଫଳୋ । ଏହା 
ବକେଳ ବଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ଚ୍ଛ ଇନ୍ନ ବଯାଗାଇ ବଦୋ କାଯ୍୍ସ  
ନୁବହ ଁ; ଏହାକୁ ଏକ ଆଥଶିକ ଓ ରାମାଜକି େିକାଶ ପଦବକ୍ଷପ 
ବୋଲି େିବେଚନା କରାଯାଇପାବର ।’

ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଲାଇଫର ଗରୁୁତ୍ୱ ଏେଂ ବଦଶର ରବେ୍ସାର୍ 
ବନେୃତ୍ୱ ଏହ ିବଯାଜନା ପଛବର କାଯ୍୍ସ  କରୁଥେିା ୋସ୍ତେୋକୁ 
ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିୋ ରକାବଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀଙ୍କ 
ମନର ବକ୍ଷାଭକୁ ଜବଣ େୁଝେିାକୁ ପଡ଼ିେ । ବର କହଥିବିଲ, ‘ମୁ ଁ
ବଯଉ ଁଘବର ଜନ ୍ମ ବହାଇଥଲିି ୋହା ଥଲିା ବଗାଟିଏ ଅଗଣା 
ଭଳି । ବରଠାବର ଝକ୍ସାଟିଏ ରଦୁ୍ା ନଥଲିା । ବରଥବିର ଥଲିା 
ବକେଳ ବଗାଟିଏ ଦ୍ାର । ବମା ମା’ ବରହ ିଘବର କାଠଜାଳି 
ବରାବଷଇ କରୁଥଲିା । ବେବଳବେବଳ ବର କାଠରୁ ଏବେ 
ଧଆୂ ଁୋହାବର ବଯ ବର ଆମ ପାଇ ଁଖାଦ୍ ପରଷିଲାବେବଳ 
ଆବମ  ୋକୁ ବଦଖପିାରୁନଥଲୁି । ଏମିେି ଭାବେ ମୁ ଁ ବମା 
ପିଲାଦିବନ ଧଆୂ ଁଭିେବର େରି ଖାଉଥଲିି । ବେଣ ୁମୁ ଁବଦଶର 
ବରହ ି ମା’ଓ ରନ୍ାନମାନଙ୍କ ମନର ଯନ୍ତଣାକୁ ଅନୁଭେ 
କରିପାରୁଛି । ମୁ ଁ ବରହ ି ଯନ୍ତଣା ଭିେବର ଜ୍ରୀେନ େଞ୍ଛିି 
ଏେଂ ବରହ ିଯନ୍ତଣାରିକ୍ତ ଗରିେ ମା’ମାନଙୁ୍କ ମୁ ଁବରଥରୁି ମକୁ୍ତ 
କରିୋକୁ ଚାବହ ଁ। ବେଣ ୁମୁ ଁରଂକଳ୍ପ ବନଇଛି ବଯ ବଦଶର 
ଆଠ ବକାଟି ପରିୋରଙୁ୍କ ମାଗଣାବର ଏଲପିଜ ି ରିଲିଣ୍ଡର 
ବଯାଗାଇ ଦିଆଯିେ ।’ ଏହ ି ବଯାଜନା ରାଧାରଣ ଜନୋଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ଏକ ରସୁ୍ଥ ଜ୍ରୀେନ ରନିୁଶି୍େ କରିଛି ଏେଂ ଏକ ରସୁ୍ଥ 
ରମାଜ ଗଠନ ଦିଗବର ମଧ୍ୟ ରହାୟକ ବହାଇପାରିଛି ।
ସସୁ୍ ପେିବାେ, ସ୍ୱସ୍ ପେିରବଶ

ବେୈଜ୍ାନିକମାନଙ୍କ କହିୋ ଅନୁରାବର, ବଯବେବେବଳ 
ଜବଣ ମହିଳା କାଠ ଚୂଲିବର ବରାବଷଇ କରନି୍, ବର 
ଦିନକୁ ୪୦୦ଟି ରିଗାବରଟର ଧଆୂ ଁଶ୍ାରକି୍ରୟାବର ଆହରଣ 
କରିଥାନି୍। ବକେଳ ବର ନୁହନି୍ ପରିୋରର ପିଲାମାବନ 
ଓ ଅନ୍ ରଦର୍ମାବନ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମାତ୍ରାର ଧଆୂ ଁ
ଗ୍ରହଣ କରିଥାନି୍ । ବରମାନଙ୍କ ଆଖ ି ବପାଡ଼ିୋ, ମଣୁ୍ଡ 
େିନି୍ୋ, ଆଜମା, ଶ୍ାରକି୍ରୟା ଜନିେ ବରାଗ ବରମାନଙ୍କ 
ଠାବର  ବହାଇଥାଏ । ଏବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ବଦଶର 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଳବର େରୋର କରୁଥେିା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜ୍ରୀେନବର 
ରକାରାତ୍ମକ ପରିେର୍୍ସନ ଆଣଛିି ।
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l େିଶ୍ ସ୍ାସ୍ଥ୍ ରଂଗଠନର ମେ ଅନୁରାବର ପାରମ୍ପରିକ ଇନ୍ନବର 
ବରାବଷଇ କରିୋ ବଯାଗ ୁଭାରେବର ପ୍ରେି େଷ୍ସ ପ୍ରାୟ ୫୦୦,୦୦୦ 
ବଲାକଙ୍କ ମେୁୃ୍ ଘଟୁଥଲିା ।

l େିଶ୍ ସ୍ାସ୍ଥ୍ ରଂଗଠନ, ଇଣି୍ଡଆନ୍  ବଚଷ୍ଟ ବରାରାଇଟି ଏେଂ ବଚଷ୍ଟ୍  
ରିରର୍୍ସ ଫାଉବଣ୍ଡରନ୍  ମିଳିେ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜାଣପିାରିଛନି୍ ବଯ 
ଏବେ ଭାରେବର ଶ୍ାରକି୍ରୟା ଓ ଫୁରଫୁର ୍ ଜନିେ ବରାଗ ମାତ୍ରାବର ୨୦ 
ପ୍ରେିଶେ ହ୍ାର ଘଟିଛି ।

l ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ଉର୍ମ ସ୍ାସ୍ଥ୍, େିବଶଷ କରି ମହିଳାଙ୍କ ବକ୍ଷତ୍ରବର 
ରନିୁଶି୍େ କରିପାରିଛି ।

l ଧମୂହ୍ରୀନ ଚୂଲା  ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଣୁ୍ଡେିନ୍ା ଓ ଆଖଜିଳାକୁ ଉପଶମ 
ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

l ସ୍ୟଂ ରହାୟକ ବଗାଷ୍୍ରୀଙ୍କ ରହାୟୋବର ମହିଳାମାବନ ନିଯକିୁ୍ତ 
ପାଇପାରୁଛନି୍ । ବଯବହେୁ ବରମାନଙୁ୍କ ଏବେ ବରାବଷଇଘବର କମ ୍ 
ରମୟ େିୋଇୋକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବରମାବନ େିଭିନ୍ନ ରାମାଜିକ ପ୍ରରଙ୍ଗବର 
ଆଖପାଖବର ରହିଥେିା ଅନ୍ ବଲାକମାନଙ୍କ ରହିେ ଆବଲାଚନା ପାଇ ଁ
ରମୟ ପାଇପାରୁଛନି୍ ।

l ଗରିେ, ଅେବହଳିେ, େଫରିଲଭୁକ୍ତ ଜାେି, େଫରିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାେି 
ବଗାଷ୍୍ରୀର ବଲାକଙ୍କ ଜ୍ରୀେନବର ଉନ୍ନେି ଏେଂ ୋହା ରାମାଜିକ 
ରଶକି୍ତକରଣର ଆଧାର ପାଲଟିଛି ।

ସସୁ୍ ପେିବାେ, ସସୁ୍ ସମାଜ



ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାେ 24

ସମାଜେ ସବୁ ବଗତ୍ତେ ରଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁପହଞ୍ଚ
l	ବଯବେବେବଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ପ୍ରରାର ଲାଭ କଲା, ବଦଶର ଶ୍ରୀଷ୍ସ ବନେୃେଗ୍ସ 

ଏହାର ପରିରରକୁ ଆହୁରି େଢ଼ାଇୋ ନିମବନ୍ ସି୍ଥର କବଲ । ପେୂ୍ସରୁ ଏହ ି
ବଯାଜନାର ଲକ୍ଷ୍  ଥଲିା ବଦଶର ପାଞ୍ ବକାଟି ବଲାକଙୁ୍କ ମାଗଣାବର ଏଲପିଜ ି
ରିଲିଣ୍ଡର ବଯାଗାଇୋ । କିନ୍ତୁ ଜନ ମାନରିକୋ େଥା ଏହାର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ବଦଖ ି୨୦୧୮ 
ମରିହାବର ଏହ ିଲକ୍ଷ୍କୁ ଆଠ ବକାଟିକୁ େଢାଇ ଦିଆଯାଇଥଲିା ।

l	୨୦୧୧ ମରିହାର ରାମାଜକି ଆଥଶିକ ଜାେଗିେ ଜନଗଣନା ଆଧାରବର ପ୍ରଥବମ 
ଏହ ି ଲକ୍ଷ୍ ଧାଯ୍୍ସ  କରାଯାଇଥଲିା । କିନ୍ତୁ ବଯବେବେବଳ ଏହାର ରମ୍ପ୍ରରାରଣ 
ଘଟାଗଲା, ଅନ୍ େଗ୍ସଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଥବିର ରାମିଲ କରାଯାଇଥଲିା ।

l ରାମାଜକି- ଆଥଶିକ ଜନଗଣନା ଅେରିିକ୍ତ, ରମସ୍ତ େଫରିଲଭୁକ୍ତ ଜାେ/ି େଫରିଲଭୁକ୍ତ 
ଜନଜାେ ିପରିୋର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୋର ବଯାଜନା- ଗ୍ରାମ୍ରୀଣ, ଅବନ୍୍ାଦୟ ଅନ୍ନ 
ବଯାଜନା, େନୋର୍ରୀ, ଚା େଗିଚାବର କାଯ୍୍ସ ରେ ଜନଜାେରି ବଲାକ, ଦ୍୍ରୀପାଞ୍ଳବର 
େରୋର କରୁଥେିା ବଲାକ, ଅଧକିାଂଶ ପଛୁଆ େଗ୍ସର ବଲାକ ଏେଂ ଆଥଶିକ ଦୃଷି୍ଟରୁ 
ଅନଗ୍ରରର ବଲାକ ଇେ୍ାଦିଙୁ୍କ ଏହ ିବଯାଜନାବର ରାମିଲ କରାଯାଇଥଲିା ।

l ବମାଟ ଆଠ ବକାଟି ହେିାଧକିାର୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକେଳ େଫରିଲଭୁକ୍ତ ଜାେି- 
େଫରିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାେ ି େଗ୍ସର ୩.୦୫ ବକାଟି ହେିାଧକିାର୍ରୀ ଏଥବିର ଅଛନି୍ 
ଯାହାଙ୍କ ମାତ୍ରା ୩୮ ପ୍ରେଶିେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

l ରରକାରଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ହିୋଧକିାର୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବକେଳ ଏଲପିଜି ରିଲିଣ୍ଡର 
ବଯାଗାଣ ନୁବହ ଁ । ରରକାର ବରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏଲପିଜି ରିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ 
କରାଇୋ େ୍େସ୍ଥାର ରମ୍ପ୍ରରାରଣ କରିୋକୁ ଚାହାନି୍ ଯଦ୍ାରା ଦୂରତ୍ୱର ୋହାନା 
କରି ବଯଭଳି ଏହି ହିେଧାରକମାବନ ଗ୍ାର େ୍େହାର େନ୍୍ କରିନଦିଅନି୍ । 
ଏଥ ିନିମବନ୍ ଜିଓ ଟ୍ାଗିଂ ପ୍ରଯକିୁ୍ତର ଉପବଯାଗ କରାଯାଇ ଗ୍ାର େିେରକଙ୍କ 
ରଂଖ୍ା େୃଦି୍ କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ାରା ବଯାଗାଣ ବଚନ୍ େୃଦି୍ ପାଇଛି ଏେଂ ପ୍ରେି 
୧୫ କିବଲାମିଟର ପରିମିେ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଜବଣ ବଲଖାଏ ନୂେନ େିେରକ ରଷିୃ୍ଟ 
ବହାଇଛନି୍ ।

l ଇେ ିପେୂ୍ସରୁ ବଦଶବର ୧୩,୫୦୦ ଏଲପିଜ ିେେିରକ ଥବିଲ ଯାହାଙ୍କ ରଂଖ୍ା ଏବେ 
୨୫,୦୦୦କୁ େୃଦି୍ ପାଇଛି । ଏହା େବିଶଷ କରି ପେୂ୍ସାଞ୍ଳ ଏେଂ ଭାରେର ଉର୍ର 
ପେୂ୍ସାଞ୍ଳ ବକ୍ଷତ୍ରକୁ ଉପକୃେ କରାଇଛି । ପେୂ୍ସରୁ ଏହ ିବକ୍ଷତ୍ରବର ଉଭୟ େେିରକ ଓ 

ଉପବଭାକ୍ତାଙ୍କ ରଂଖ୍ା କମ ୍ଥଲିା । ବରହଭିଳି ଏବେ ୋଷଶିକ ଏଲପିଜ ିଆମଦାନି 
ପରିମାଣ ୧୬ ନିୟୁେ ବମଟି୍ରକ ଟନରୁ ୨୬ ନିୟୁେ ବମଟି୍ରକ୍ ଟନକୁ େୃଦି୍ ପାଇଛି ।

l ଅଧକିନ୍ତୁ, ଏହ ିବଯାଜନା ବକ୍ଷତ୍ରବର ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଚାବଲଞ୍ ଥଲିା ଗରିେ ବଲାକମାବନ 
୧୪ କିବଲାଗ୍ରାମର ଗ୍ାର ରିଲିଣ୍ଡରକୁ ବକମିେ ି୮୦୦ ଟଙ୍କା ବଦଇ କିଣପିାରିବେ। 
ଏହ ି ବଯାଜନା ରକାବଶ ରରକାର ଏବେ ପାଞ୍ କିବଲାଗ୍ରାମ ଓଜନର ବଛାଟ 
ରିଲିଣ୍ଡର େ୍େସ୍ଥା ପ୍ରେର୍୍ସନ କରିଛନି୍ ।

l ରରକାର ବଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ି ରିଲିଣ୍ଡର ବଯାଗାଇବଦୋ ବେବଳ 
ବରମାନଙୁ୍କ ୧୬୦୦ ଟଙ୍କାର ଋଣ ବଦଇଥବିଲ ଯାହାକି ରେରିଡ଼ି ମାଧ୍ୟମବର 
ବରମାନଙୁ୍କ ପରିବଶାଧ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ରରକାର ଏହ ି ୧୬୦୦ ଟଙ୍କାର 
ବମାରାବଟାରିଅମ ୍କୁ େଢ଼ାଇ ବଦଇଛନି୍ ଯଦ୍ାରା ବଲାକମାନଙୁ୍କ ବଯପରି ବକୌଣରି 
ରମର୍ାର ରମଖୁ୍ରୀନ ବହୋକୁ ପଡ଼ିେନାହି ଁ । ଏ ରଂପକ୍ସବର ଚୂଡ଼ାନ୍ ନିଷ୍ପରି୍ 
ଭେଷି୍େବର ଗ୍ରହଣ କରାଯିେ ।

େିଶ୍ ସ୍ାସ୍ଥ୍ ରଂଗଠନ, ଇଣି୍ଡଆନ୍  ବଚଷ୍ଟ ବରାରାଇଟି ଏେଂ ବଚଷ୍ଟ 
ରିସ୍କ ଫାଉବଣ୍ଡରନର ପରିରଂଖ୍ାନ ରଚୂାଏ ବଯ ଏକ ରସୁ୍ଥ ରମାଜ 
ଗଠନ ଦିଗବର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା େିବଶଷ ରହାୟକ ବହାଇଛି । 
ଏହି ବଯାଜନା ପରିୋରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧକି ରସୁ୍ଥ ରଖେିାବର ରହାୟକ 
ବହାଇପାରିଛି । ପେୂ୍ସରୁ ବଯବେବେବଳ ଏଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଇନ୍ନ 
େ୍େହାର ଦ୍ାରା େଷ୍ସକୁ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ବଲାକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଥଲିା, 
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ଏବେ ଏଭଳି ଶ୍ାରକି୍ରୟା ଜନିେ ବରାଗକୁ ୨୦ ପ୍ରେିଶେ 
ପଯ୍୍ସ ନ୍ ହ୍ାର କରିୋ ଦିଗବର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ଭୂମିକା ନିେ୍ସାହ କରିଛି । 
ବକେଳ ବରେିକି ନୁବହ ଁ, ଏହି ବଯାଜନା ପରିବେଶ ରରୁକ୍ଷା ଦିଗବର 
ମଧ୍ୟ ବେଶ ୍ ରଫଳ ବହାଇପାରିଛି। ଅହମ୍ମଦାୋଦସି୍ଥେ ଇଣି୍ଡଆନ୍  
ଇନଷି୍ଟଚୁଟ୍  ଅଫ୍  ମ୍ାବନଜବମଣ୍ଟର ପ୍ରବଫରର ଏର ବକ େଡ଼ୁଆ, ଯିଏ 
ବଦଶର େିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ େୁଲି ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନି୍, ବର ସ୍୍ରୀକାର 
କରନି୍ ବଯ ଏଲପିଜି ଘବରାଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାକୁ ଯବଥଷ୍ଟ ମାତ୍ରାବର 
ହ୍ାର କରିପାରିଛି । ବେଣ ୁ ଏହା ମହିଳା ଓ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ସ୍ାଭାେିକ 
ଭାବେ ରହାୟକ ବହାଇଛି । ଆନ୍ଜ୍ସାେିକ ଶକି୍ତ ଏବଜନ ୍ସି (ଆଇଇଏ)
ର କାଯ୍୍ସ ନିେ୍ସାହ୍ରୀ ନିବଦ୍୍ସଶକ ଫାେି େିବରାଲଙ୍କ ମେ ଅନୁରାବର ଏବେ 
ବଲାକମାନଙ୍କ ଘବର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ହ୍ାର ପାଇଛି । ପାରମ୍ପରିକ 

ଜାବଳଣରୁି ମିବଥନ୍ , କଳା ଧଆୂ ଁ ଓ ବଜୈେ ଅଙ୍ଗାର ଆଦି ନିଗ୍ସେ 
ବହାଇଥାଏ ଯାହାକି େିଶ୍ ଉର୍ାପନ େୃଦି୍ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ଭୂମିକା 
ନିେ୍ସାହ କରିଆରଛିୁ। ଏବେ ବରହି ମାତ୍ରା ହ୍ାର ପାଉଛି। ଜାେିରଂଘ 
େିେିଧରତୂ୍ର୍ରୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ ରଚୂକାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ଂର ମାତ୍ରା ହ୍ାର ପାଉଥେିା 
େିଷୟ ରଚୂାଇଛି । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ମିଳିେ ଜାେିରଂଘ ବପାଷଣ୍ରୀୟ 
େିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ (ଏରଡିଜି)  ହାରଲ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ସ୍ତମ୍ଭ 
ଭାବେ ଉଭା ବହାଇଛି ।
କରୋନା କାଳ ଏବଂ ରବେିୟୁତ ପାଇ ଁମାଗତ୍ତ
ଗରିେ କଲ୍ାଣ ପ୍ାବକଜ୍  ବହଉଛି ଏକ ପ୍ରେ୍କ୍ଷ ଉଦାହରଣ ଯାହା 
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ମାଧ୍ୟମବର କବରାନା ମହାମାର୍ରୀ ରମୟବର 
ଗରିେ ବଲାକମାନଙ୍କର େଥା ଗ୍ରାମଗଡ଼ିୁକର କିଭଳି ଭାବେ କଲ୍ାଣ 
ରାଧନ କରାଯାଇପାରୁଛି ୋହା ୍ଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଦଶଶିେ କରିଥାଏ । 
ବଯବେବେବଳ କବରାନା ବଯାଗ ୁବଦଶେ୍ାପ୍ରୀ ଲକ୍ ଡାଉନ୍  ବଘାଷଣା 
କରାଯାଇଥଲିା ବରବେବେବଳ  ଅନ୍ନ ବଯାଜନାର ଅଂଶେିବଶଷ ସ୍ରୂପ 
ରରକାର ଗରିେ ବଲାକମାନଙୁ୍କ ମାଗଣାବର ଏଲପିଜି ରିଲିଣ୍ଡର େଣ୍ଟନ 
କରିଥବିଲ ଯାହା ବରମାନଙ୍କ ବରାବଷଇକୁ ରନିୁଶି୍େ କରିଥଲିା ।
ରରକାର କବରାନା ମହାମାର୍ରୀ କାଳବର ବମାଟ ୯୬୦୦ ବକାଟି ଟଙ୍କା 

ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ପିଏମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ର�ାଜନାେ ଛଅବେତ୍ତ ପରୂ୍୍ତି
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େ୍ୟ କରିଛନି୍ ଏେଂ ବଦଶର ଗରିେ ବଲାକମାନଙୁ୍କ ବମାଟ ୧୪.୧୭ 
ବକାଟି ରିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣାବର ବଯାଗାଇ ବଦଇଛନି୍ । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା 
ରଫଳୋ ଏେଂ ନିଦ୍୍ସାରିେ ରମୟ ର୍ରୀମା ପେୂ୍ସରୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ ହାରଲ 
କରିୋର ବଗାଟିଏ ପ୍ରମଖୁ କାରଣ ବହଲା ଏହି ବଯାଜନାକୁ ୋସ୍ତେୋକୁ 
ଦୃଷି୍ଟବର ରଖ ି ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାଯାଇଥଲିା ଏେଂ ବକନ୍ଦ୍ର ରରକାରଙ୍କ 
ପ୍ରେ୍କ୍ଷ ନିୟନ୍ତଣବର ଏହି ବଯାଜନାକୁ ପ୍ରେର୍୍ସନ କରାଯାଇଥଲିା । 
ବକନ୍ଦ୍ର ବପବଟ୍ରାଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃେିକ ୋଷ୍ପ ମନ୍ତଣାଳୟ ଅଧ୍ରୀନବର ଥେିା 
ବେୈଳ କମ୍ପାନ୍ରୀମାବନ ବଦଶର ୭୫୦ଟି ଜିଲ୍ାବର ଜିଲ୍ା ବନାଡାଲ 
ଅଧକିାର୍ରୀମାନଙୁ୍କ ନିଯକୁ୍ତ କରିଥବିଲ । ବପବଟ୍ରାଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ 
ଧବମ୍ସନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରେି ରପ୍ାହବର ଭିଡ଼ିଓ କନଫବରନ ୍ସିଂ ବଯାବଗ 
ବରହିରେୁ ଯେୁ ଅଧକିାର୍ରୀମାନଙ୍କ ରହ ଭାେ େିନିମୟ କରିୋ ରହିେ 
ବରମାନଙ୍କ ମବନାେଳ େୃଦି୍ କରୁଥବିଲ ଏେଂ ବଯାଜନା ରୂପାୟନକୁ 
ନିର୍ରୀକ୍ଷଣ କରୁଥବିଲ । 
ନିଦ୍ଶିଷ୍ଟ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ ଧାଯ୍୍ସ  ଏେଂ ଏଥପି୍ରେି ରମପଶିେ ମବନାଭାେ 
ହି ଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନାକୁ ସ୍ଚ୍ଛ ଇନ୍ନ, ପରିବେଶ ରରୁକ୍ଷା ଏେଂ ସ୍ାସ୍ଥ୍ 

ବରୋବର ଉନ୍ନେି ଆଣେିାବର ରହାୟକ ବହାଇଛି ଏେଂ ଏହା ରାରା 
େିଶ୍ବର ରପୁରିଚିେ ବହାଇପାରିଛି ।
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନାର ରଫଳୋକୁ ଏବେ ରମବସ୍ତ  ସ୍ଚକ୍ଷବୁର 
ବଦଖପିାରୁଛନି୍ । କିନ୍ତୁ ରରକାର ଏେିକିବର ନିଜ କାଯ୍୍ସ  ରଂପରୂ୍୍ସ 
କରିନାହି ଁ । ବକନ୍ଦ୍ର ରରକାର ଏଲପିଜି େଣ୍ଟନକୁ ବଦଶବର ୯୯.୬ 
ପ୍ରେିଶେବର ପହଞ୍ାଇଥେିା ବେବଳ ଚଳିେ େଷ୍ସ େବଜଟବର ବଦଶର 
ଆଉ ଏକ ବକାଟି ବଲାକଙୁ୍କ ମାଗଣାବର ଗ୍ାର ରଂବଯାଗ ବଦୋଲାଗି 
ପ୍ରାେଧାନ କରିଛନି୍ ଯଦ୍ାରା ଅେଶଷି୍ଟ ୦.୦୪ ପ୍ରେିଶେ ବଲାକଙ୍କ 
ନିକଟବର ଏହି ରେୁିଧା ପହଞ୍ିପାରିେ । ରହରାଞ୍ଳବର େରୋର 
କରୁଥେିା ଏହି ବଲାକଙ୍କର ବକୌଣରି ସ୍ଥାୟ୍ରୀ ଠିକଣା ନାହି ଁ। ବରମାନଙୁ୍କ 
ଇେି ମଧ୍ୟବର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏେଂ ଏଲପିଜି ରିଲିଣ୍ଡର ବଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଉଛି । ବରଥପିାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ଦ୍ରୀଘ୍ସକାଳ୍ରୀନ 
ଆଧାରବର ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାଯାଇଛି ଏେଂ ଭାରେକୁ ଆତ୍ମନିଭ୍ସର କରିୋ 
ଦିଗବର ଏହା ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ବଯାଦ୍ାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି 
ବୋଲି େିଶ୍ାର କରାଯାଉଛି ।  

ଏଲପିଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମନ୍ତ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନାକୁ ଏକ ରଫଳ କାଯ୍୍ସ କ୍ରମବର ପରିଣେ କରିୋ ରକାବଶ ବକେଳ ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ତରବର ପ୍ରୟାର କରାଯାଇନଥଲିା, ଅପରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରଂଗଠେି 
ଏଲପିଜ ି ପଞ୍ାୟେ ଭାବେ ରମ୍ପ୍ରରାରିେ କରାଯାଇଥଲିା । ଏଲପିଜ ି େ୍େହାରକାର୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ରବଚେନୋ େୃଦି୍ ରକାବଶ ଏହା ଉଦି୍ଷ୍ଟ ଥଲିା । ସ୍ଚ୍ଛ 
ଇନ୍ନକୁ କିପରି ଭାବେ େ୍େହାର କରିେ ଏେଂ ଏହାର ଉପାବଦୟୋ ରଂପକ୍ସବର ବଲାକମାବନ କିଭଳି ଭାବେ ଅଧକି ରବଚେନ ବହବେ ୋହା ବଲାକମାନଙୁ୍କ 
ଜଣାଇୋ ଥଲିା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ । ସ୍ଚ୍ଛ ଇନ୍ନ େ୍େହାର କରିୋ ଦ୍ାରା ବରମାବନ ଆହରଣ କରିଥେିା େ୍କି୍ତଗେ ଅଭିଜ୍ୋକୁ ପର୍ର ମଧ୍ୟବର ୋଣି୍ଟୋ ପାଇ ଁ
ବଲାକମାନଙୁ୍କ ବପ୍ରାତ୍ାହେି କରିୋ ନିମବନ୍ ଏହା ଏକ ୍ ଲୋଟଫମ୍ସ ଥଲିା । ପାରମ୍ପରିକ ଇନ୍ନ ଯଥା ବଗାେର ଘଷି, ବକାଇଲା କି୍ ବୋ କାଠ ଭଳି ଜାବଳଣ ିେୁଳନାବର 
ସ୍ଚ୍ଛ ଇନ୍ନ େ୍େହାର କରିୋର ରମସ୍ତଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଅନୁଭୂେି ଥଲିା । ବେଣ ୁ୨୦୧୭ ମରିହା ଅବକ୍ଟାେର ମାରବର ଏଲପିଜ ିପଞ୍ାୟେ ଭଳି ଏକ ଅଭିନେ ପରିକଳ୍ପନା 
କାଯ୍୍ସ କାର୍ରୀ କରାଯାଇଥଲିା । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ଆରମ୍ଭ ବହୋର ପ୍ରାୟ ଏକ େଷ୍ସ ପବର ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା । ଏହାର ପାଞ୍ଟି ମଖୁ୍ ଉବଦ୍ଶ୍ ଥଲିା ।

ପଞ୍ାୟେର ଉବଦ୍ଶ୍ ବହଲା ସ୍ଚ୍ଛ ଇନ୍ନକୁ ରଦାବେବଳ େ୍େହାର କରିୋ ଏେଂ ଏଥବିର ଥେିା ନିରାପର୍ା ଆପଦାକୁ ମାନି ଚଳିୋ । ଏହି ପଞ୍ାୟେର ଶ୍ରୀଷ୍ସକ ଥଲିା ‘କିଛି ଶଖି, କିଛି ଶଖିାଅ’ । ପ୍ରଥମ ପଞ୍ାୟେ ଗଜୁରାଟବର ଆବୟାଜିେ ବହୋ ଠାରୁ ଏପଯ୍୍ସ ନ୍ ବଦଶବର ଏଭଳି ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ାୟେର ଆବୟାଜନ କରାଯାଇ ରାରିଛି ।

�େଓି ରକହ ିରକରବ ସମୟ କଣିପିାେିରବନାହି,ଁ କନି୍ତୁ 

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାେୁ ଏହା ପ୍ରତୀତ ରହଉଥଲିା ସରତ ର�ପେି 

ଆରମ ଏହା ଦ୍ାୋ ସମୟ କଣିପିାେୁଛ ୁ।
Ujjwala beneficiary Narayani Sahu 

at the LPG Panchayat held in 

Durbar Hall of Rashtrapati Bhavan

ନିରାପର୍ା ଓ ରକି୍ରୟୋ: ନିରାପଦ, 
ୋତ୍ାଳିକୋ ଓ ନିଭ୍ସରବଯାଗ୍ 

ରହାୟୋ

ସ୍ାସ୍ଥ୍: ଧମୂହ୍ରୀନ ଭାବେ ଘର 
ଭିେବର ଏହାକୁ େ୍େହାର 

କରିୋର ଉପକାରିୋ

ପରିବେଶ: ଏହା ୋୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, 
ଜଙ୍ଗଲକ୍ଷୟ ଏେଂ ମରୁକରଣକୁ 

ହ୍ାର କବର
ଆଥଶିକ େିକାଶ: ଶସ୍ତା ଜାବଳଣ ି

ଦ୍ାରା ଉର୍ମ ଉପାଜ୍ସନ ରବୁଯାଗ 
ମିଳିଥାଏ

ରଶକି୍ତକରଣ: ଜ୍ରୀେନର ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନ େୃଦି୍ ବହାଇଥାଏ ।
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ରାକ୍ଷାେକାର
ପବୂତ୍ତେୁ ଏକ କରପତ୍ତାରେଟ୍  ପେିଚୟ

ଥବିା ରପର୍ାଲିୟମ ମନ୍ତଣାଳୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା           
ର�ାଜନାକୁ ଏକ ଜନ ଆରନ୍ଦାଳନରେ ପେିଣତ

କେିବାରେ ସକ୍ମ ରହାଇଛ ି।

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ର�ାଜନା ଆେମ୍ଭ କେିବା ପବୂତ୍ତେୁ ସେକାେ ଏ ସଂପକତ୍ତରେ 
ରକୌଣସି ପ୍ରକାେ ଆଗଆୁ ସରରତ୍ତ କେି ର�ଉ ଁ ରଲାକମାରନ 

କରିୋସିନ୍  ରତଲ, ରଗାବେ ଘେି କମି୍ା କାଠ ଜାରଳଣ ିବୟୁବହାେ କେୁଛନ୍ତ ି
ରସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଜେୁେି ରବାଲି ଜାଣବିାକୁ ଚାହିଥଁରିଲ କ?ି 
ଏ କା�ତ୍ତୟୁରେମ ଶରୁାେମ୍ଭ କୋ�ିବା ପଛରେ ଥବିା ପେିକଳ୍ପନାଟି କ’ଣ?

ମୁ ଁ ଏହାର ଉର୍ର ହେିାଧକିାର୍ରୀମାନଙ୍କ ଶବ୍ବର ହି ଁ ବଦୋକୁ 
ଚାହିେଁି। ୨୦୧୭ ମରିହାବର େିହାରର ଦରଭଙ୍ଗା ଜଲି୍ାର ଛେରିୟା 
ଗାରଁ ଜବଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହେିାଧକିାର୍ରୀ କହଥିବିଲ, ‘େର୍୍ସମାନ ଗ୍ାର 

ବଯାଗାଣ ଆରି ଆମ ଘର ଦୁଆରମହୁବଁର ପହଞ୍ଛିି । ପେୂ୍ସରୁ ଆବମ 
ଏକଥା ବକବେ ଚିନ୍ା ରଦୁ୍ା କରିପାରୁନଥଲୁି ।’ ସ୍ଚ୍ଛ ଇନ୍ନ ଉପବର କାଯ୍୍ସ  
କରୁଥେିା େିବଶଷଜ୍ମାବନ ବମାବେ ଅବନକ ରମୟବର ପଚାରନି୍, ପେୂ୍ସରୁ 
କାହିକିଁ ଏଭଳି ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥଲିା । ଅବନକ ଦଶନି୍ ଧରି 
ବଦଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଳବର େିକଳ୍ପ ବରାବଷଇ ପଦ୍େି ଉପବର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆବରାପ 
କରାଯାଇଥଲିା । କିନ୍ତୁ ବମା ମେବର ଏଲପିଜବିର ବରାବଷଇ କରିୋ 
ଅେି ମାତ୍ରାବର ରହଜ ଏେଂ ଅନ୍ ବଯବକୌଣରି େିକଳ୍ପ େୁଳନାବର ଏହାର 
ଉପଲବ୍ଧୋ ମଧ୍ୟ ରହଜ । ବଦଶର ମହଳିାମାନଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏଲପିଜ ି
ପରୂଣ କରିପାରିଛି । ବଦଶ ସ୍ାଧ୍ରୀନୋ ଲାଭ କରିୋ ଦିନଠାରୁ ଦ୍ରୀଘ୍ସ ଦିନ 
ପଯ୍୍ସ ନ୍ ଏଲପିଜ ିବକେଳ ରମାଜର ବକବେକ ନିଦ୍ଶିଷ୍ଟ ବଶ୍ରଣ୍ରୀଙ୍କ ରକାବଶ 
ହି ଁଉପଲବ୍ଧ ବହାଇପାରିଥଲିା ବଯବେବେବଳ କି ବଦଶର ରକଳ ପ୍ରକାର 
ପ୍ରାକୃେିକ ରମ୍ପଦ  ଉପବର ରମସ୍ତଙ୍କର ରମାନ ଅଧକିାର ରହଛିି । ଆବମ 
ବଦଶର ୮ ବକାଟି ହେିାଧକିାର୍ରୀଙ୍କ ନିକଟବର ପହଞ୍େିାର ବଯଉ ଁ ଲକ୍ଷ୍ 
ଧାଯ୍୍ସ  କରିଥଲୁି ୋହା ଚୂଡ଼ାନ୍ ରମୟର୍ରୀମା ପେୂ୍ସରୁ ହାରଲ କରିପାରିଛୁ । 
ସ୍ାଧ୍ରୀନୋର ପ୍ରଥମ ୬୦ େଷ୍ସ ମଧ୍ୟବର ବକେଳ ୫୫ ପ୍ରେିଶେ ପରିୋର 
ଅଥୋ ୧୩ ବକାଟି ପରିୋରଙ୍କ ନିକଟବର ଏଲପିଜ ି ରଂବଯାଗ ଥଲିା । 
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଚ୍ଛ ପରିକଳ୍ପନା ବଯାଗ ୁଗେ ଛଅ େଷ୍ସ ମଧ୍ୟବର ଏବେ 
ଏଲପିଜଯିକୁ୍ତ ପରିୋରଙ୍କ ରଂଖ୍ା ଦି୍ଗଣୁେି ବହାଇ ୨୯ ବକାଟିବର ପହଞ୍ଛିି 
ଏେଂ ବଦଶର ୯୯.୬ ପ୍ରେିଶେ ପରିୋରଙ୍କ ନିକଟବର ୋହା ଉପଲବ୍ଧ 
କରାଯାଇଛି ।ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ୨.୦ବର ଆବମ େିବଶଷ କରି ବଦଶର 
ରହରାଞ୍ଳର ଗରିେ ବଲାକମାନଙୁ୍କ, ପ୍ରୋର୍ରୀ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ରାମିଲ 

ମୁ ଁବକେଳ କହେିି ବଯ ବପବଟ୍ରାଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃେିକ ୋଷ୍ପ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ପେୂ୍ସରୁ ବକେଳ କବପ୍ସାବରଟ ଜଗେ ରହେି 
ନିଜକୁ ପରିଚିେ କରାଇ ପାରିଥଲିା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ଏହାକୁ ଏକ ନୂେନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ 
କରିଛି ଏେଂ ଆଥଶିକ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମବର ଏହାକୁ 
ରାମାଜକି ରଶକି୍ତକରଣର ଏକ ରାଧନବର ପରିଣେ 
କରିଛି। ରରକାରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଏେଂ  ଦାରିଦ୍ର୍ ଦୂର୍ରୀକରଣ 
ନ୍ରୀେିବର ମହଳିାମାବନ ବକନ୍ଦ୍ରେିନୁ୍ ରାଜଛିନି୍ ।

ଧରମତ୍ତନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ରକନ୍ଦ୍ର ରପର୍ାଲିୟମ ମନ୍ତୀ 

ମୁ ଁବକେଳ କହେିି ବଯ ବପବଟ୍ରାଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃେିକ ୋଷ୍ପ ମନ୍ତଣାଳୟ ପେୂ୍ସରୁ ବକେଳ କବପ୍ସାବରଟ ଜଗେ ରହେି ନିଜକୁ ପରିଚିେ 
କରାଇ ପାରିଥଲିା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ଏହାକୁ ଏକ ନୂେନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏେଂ ଆଥଶିକ ନିବେଶ 
ମାଧ୍ୟମବର ଏହାକୁ ରାମାଜକି ରଶକି୍ତକରଣର ଏକ ରାଧନବର ପରିଣେ କରିଛି । ରରକାରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଏେଂ ଦାରିଦ୍ର୍ ଦୂର୍ରୀକରଣ 
ନ୍ରୀେିବର ମହଳିାମାବନ ବକନ୍ଦ୍ରେିନୁ୍ ରାଜଛିନି୍ । ଗରିେ ବଲାକମାନଙ୍କ ବରାବଷଇଘବର ଏବେ ବହଉଥେିା ରନ୍ାକାଯ୍୍ସ କୁ ଧମୂହ୍ରୀନ 
କରାଯାଇପାରିଛି । ବମରା ବଦଶ.. ବମରା ବଦଶ େଦଲରହାବହ... ଏହ ି୨.୪୬ ମିନିଟର ରଙ୍ଗ୍ରୀେଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀ 
ରରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଳିର ଦୁଇେଷ୍ସ ପରୂ୍ଶି ଅେରରବର ରିଲିଜ ୍ ବହାଇଥଲିା ଯାହାକି ଜନରାଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ପି୍ରୟ ରଙ୍ଗ୍ରୀେବର 
ପରିଣେ ବହାଇଥଲିା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନାର ରଫଳୋ କାରଣରୁ ହି ଁଏହ ିରଙ୍ଗ୍ରୀେଟି ଏବେ ବଲାକପି୍ରୟୋ ଅଜ୍ସନ 
କରିପାରିଥଲିା । ବମ ୧ ୋରିଖ ଦିନ ଏହ ିବଯାଜନା ଛଅ େଷ୍ସ ପରୂଣ କରୁଛି ଏେଂ ବରହ ିପଷୃଭୂ୍ମିବର ନିଉ ଇଣି୍ଡଆ ରମାଚାର 
ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଉପବଦଷ୍ଟା ରଂପାଦକ ରବନ୍ାଷ କୁମାର ବକନ୍ଦ୍ର ବପବଟ୍ରାଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧବମ୍ସନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରହେି ଏକ ରାକ୍ଷାେକାବର 
େିଭିନ୍ନ ପ୍ରରଙ୍ଗ ଉପବର ଆବଲାଚନା କରିଛନି୍ ।

ସାକ୍ାତକାେ ବପବଟ୍ରାଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧବମ୍ସନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଧାନ
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କରିୋର ଲକ୍ଷ୍ ରଖଛୁି । ଆବମ ଖେ୍ୁ  ଶ୍ରୀଘ୍ର ବଦଶ ରମଖୁବର ଏହାର 
ରଂପରୂ୍୍ସ େ୍େସ୍ଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିେୁ । 

ଅରନକ ର�ାଜନା ରଘାେଣା କୋ�ାଇଥାଏ କନି୍ତୁ ଏହାେ 
େୂପାୟନ ରହବା ସବୁଠାେୁ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ । େୟାକେି କା�ତ୍ତୟୁରେମେ 

ସମ୍ଭାବୟୁତା ଉପରେ ଆରଲାକପାତ କେିରବକ ି ଏବଂ ର�ରତରବରଳ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏଲପିଜ ି ସଂର�ାଗ ସନୁଶିି୍ତ କେିବା କା�ତ୍ତୟୁରେମ 
ସେକାେ ଗ୍ହଣ କରଲ ରସ ରକ୍ତ୍ରରେ ଥବିା ବରିିନ୍ନ ଚାରଲଞ୍ଜ 
ସଂପକତ୍ତରେ କଛି ିସଚୂନା ରେରବ କ?ି

ବମା ମେବର ‘ପହଲ’ ବଯାଜନା ଏଲପିଜ ି ରଂବଯାଗକୁ ପ୍ରବେ୍କ 
ବଲାକଙ୍କ ଦ୍ାର ମହୁବଁର ପହଞ୍ାଇୋ ନିମବନ୍ ବକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତେ କରିଛି 
। ଏହା ପବର ଆପଣ ଜାଣନି୍ ବଯ େିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାର ଜରିଆବର ରମସ୍ତ 

ହେିଧାରକମାନଙୁ୍କ ବଗାଟିଏ ୍ ଲୋଟଫମ୍ସବର ଏକଜଟୁ କରାଯାଇପାରିଥଲିା । 
ଏପରିକି ‘ଗିଭ୍  ଇଟ୍  ଅପ ୍’ ଅଭିଯାନବର ବଦଶର ସ୍ଚ୍ଛଳ େଗ୍ସ ବଯଉଭଁଳି 
ଉତ୍ାହ ଓ ଆଗ୍ରହର ରହ ରାମିଲ ବହାଇଥବିଲ ଏେଂ ଗରିେ ବଲାକମାନଙୁ୍କ 
ମାଗଣାବର ଏଲପିଜ ିରିଲିଣ୍ଡର େଣ୍ଟନକୁ ବପ୍ରାତ୍ାହେି କରିଥବିଲ ୋହା ଦ୍ାରା 
ରରକାର ଯବଥଷ୍ଟ ମାତ୍ରାବର ଅନୁପ୍ରାଣ୍ରୀେ ବହାଇଥବିଲ । ଏହ ି କାରଣରୁ 
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ବଦଶର ବଶଷେମ ଗରିେ ପରିୋରଙ୍କ ନିକଟବର 
ପହଞ୍େିାକୁ ରକ୍ଷମ ବହାଇପାରିଛି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରେ ବଯ ଭାରେ ଭଳି ଏକ 
େିେିଧୋବର ଭରା ରାଷ୍ଟଟ୍ରବର ଏକ େିଶାଳ କାଯ୍୍ସ କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିୋ ବେଶ ୍ 
କଷ୍ଟରାଧ୍ୟ । ବେଣ ୁ ଆବମ େିଭିନ୍ନ ପ୍ରରଙ୍ଗ ବଯଉଥଁବିର ଗ୍ାର ବଯାଗାଣ, 
େଟଲିଂ ୍ ଲୋଣ୍ଟ ବନଟୱାକ୍ସର ରଂପ୍ରରାରଣ ଏେଂ ରିଲିଣ୍ଡର ଉତ୍ାଦନ େଥା 
ବଯାଗାଣକାର୍ରୀ ନିୟନ୍ତଣ େ୍େସ୍ଥା ଓ ଗ୍ାର ବଷ୍ଟାଭ୍  ଆଦି ରନିୁଶି୍େ କରିୋ 
ଦିଗବର ଏକା ରବଙ୍ଗ କାଯ୍୍ସ  ଆରମ୍ଭ କରିଥଲୁି । 

 ର�ରହତୁ ବତିେକମାରନ ରବଶ ୍ େୂେରେ ଥରିଲ ଗ୍ାମଗଡ଼ିୁକରେ 
େିେୁୟୁଏଲିଂ ସମସୟୁାେ ସମଖୁୀନ ରହବାକୁ ପଡ଼ୁଥଲିା । ସେକାେ 

ଏହ ିସମସୟୁାକୁ କପିେି ରାରବ େୂେ କେିପାେିଥରିଲ?
ଆପଣ େିେରକମାନଙ୍କ ୋଲିକା ଉପବର ନଜର ପକାନ୍ତୁ । 
ବରମାନଙ୍କ ରଂଖ୍ାବର ଆଉ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ନୂଆ େିେରକ 
ବଯାଡ଼ା ବହାଇଛନି୍ । ଫଳବର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବଯାଜନା ବଯାଗ ୁ େୃଦି୍ 

ପାଇଥେିା ଏଲପିଜ ି ହେିାଧକିାର୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମବନ୍ େିେରକମାବନ ଏବେ 
ଅଧକି ଲାଭୋନ ବହାଇପାରିଛନି୍ । ଜନ କଲ୍ାଣ ବକନ୍ଦ୍ର େଥା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା 
ଦିଦିମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାର ବଯାଗ ୁଭେିଷ୍େବର ଏହ ିେ୍େସ୍ଥା ଜରିଆବର ଅଧକି 
ରେୁିଧା ବଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିେ ।

ସିଲିଣ୍େ ପାଇ ଁ ରବରଳରବରଳ ଉପରରାକ୍ତାମାନଙୁ୍କ ଏକକାଳୀନ 
କଛି ିଟଙ୍କା ରେବାକ ୁପଡ଼ିଥାଏ �ାହାକ ିଗେିବ ପେିବାେଙ୍କ ଉପରେ 
ରବାଝ ସେୃଶ ନୁରହକଁ?ି ଏ େଗିରେ କପି୍ରକାେ ପେରକ୍ପ ଗ୍ହଣ 

କୋ�ାଇଛ ିଏବଂ ରବେିୟୁତରେ ଏଥପିାଇ ଁକ’ଣ ସବୁ ର�ାଜନା େହଛି?ି
ବଦଖନ୍ତୁ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନାର ମଖୁ୍ ଉବଦ୍ଶ୍ ବହଲା ବଦଶର 
ପ୍ରେି ପରିୋରଙ୍କ ନିକଟବର ଏଲପିଜ ି ରଂବଯାଗ ପହଞ୍ାଇୋ । 
ବରମାବନ ବଯବେବେବଳ ରିଫିଲିଂ ବକ୍ଷତ୍ରବର ରମର୍ାର ରମଖୁ୍ରୀନ 

ବହବଲ ଆବମ ବଛାଟ ବଛାଟ ରିଲିଣ୍ଡର ନିମବନ୍ ଏକ କାଯ୍୍ସ  ବଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତେ 
କଲୁ । କିନ୍ତୁ ଅଧକିାଂଶ ବଲାକ ବରହ ି୧୪ ବକଜଆି ରିଲିଣ୍ଡରକୁ ହି ଁଅଧକି 
ପରନ୍ କବଲ । ଆପଣମାନଙ୍କର ମବନଥେି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନବର 
୧,୬୦୦ ଟଙ୍କାର ଏକ ଋଣ ବଯାଗାଣ ବଯାଜନା ଉପବଭାକ୍ତାମାନଙୁ୍କ 
ବଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଥଲିା ଯାହାକି ବରମାନଙ୍କ ରିଲିଣ୍ଡର ଉପବର ମିଳିୋକୁ 
ଥେିା ରେରିଡ଼ି ଅଥ୍ସରୁ କାଟି ପରିବଶାଧର େ୍େସ୍ଥା ବହାଇଥଲିା । ଗରିେ 
ବଲାକମାନଙ୍କ ଉପବର ବଯପରି ଏହା ବକୌଣରି ଆଥଶିକ ବୋଝ ନପକାଏ ଓ 

ମହଳିାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ୟୁଜନତି ସମସୟୁାକ ୁସମାଧାନ କେିବା 
େଗିରେ ଏହା ରକରତ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ରହାଇପାେିଛ ି
ଏବଂ ଏହା େଳରେ ପେିରବଶ ସେୁକ୍ା ପ୍ରୟାସ ରକରତ 
େଳବତୀ ରହାଇପାେିଛ?ି
ଜବଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବପକ୍ଷା ଜବଣ େବିଶଷଜ୍ ହି ଁ ଏହ ି ପ୍ରରଙ୍ଗ 
ଉପବର ଅଧକି ଆବଲାକପାେ କରିପାରିବେ । ଏହ ିକାଯ୍୍ସ କ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ ବହୋ ପବର େଶି୍ ସ୍ାସ୍ଥ୍ ରଂଗଠନ, ବଚଷ୍ଟ ବରାରାଇଟି, 
ଆଇଆଇଏମ, ଅହମ୍ମଦାୋଦ, େଶି୍ ବପବଟ୍ରାଲିୟମ ୍ କାଉନରିଲ୍  
ଏେଂ ଭାରେ ଓ ବକବେକ େିବଦଶ୍ରୀ େିଶ୍େିଦ୍ାଳୟ ବକବେକ 
ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି । ବରମାନଙ୍କର ରିବପାଟ୍ସ ୍ଷ୍ଟ ଭାବେ 
ରଚୂ୍ରୀେ କବରବଯ ବଯବେବେବଳ ବରାବଷଇ ଧମୂହ୍ରୀନ 
ବହାଇପାରିଲା ବରବେବେବଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିେ ବରାଗେ୍ାଧ ି
କମିଛି । ଜଙ୍ଗଲବର ଅୋଧ ଗଛକଟା ଭଳି କାଯ୍୍ସ  ମଧ୍ୟ ହ୍ାର 
ପାଇଛି । େିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏକଥା ୍ଷ୍ଟ ବହାଇଛି 
ବଯ ମହଳିାମାବନ ଏେଂ ବରମାନଙ୍କର ପରିୋର ଏଥରୁି 
ପଯ୍୍ସ ାପ୍ ମାତ୍ରାବର ଉପକୃେ ବହାଇପାରିଛନି୍ । 

ବରମାନଙ୍କ ନିକଟବର ସ୍ଚ୍ଛ ଇନ୍ନ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ବରଥପିାଇ ଁରରକାର 
ଏହ ିବଲାନ୍  ଅେଧକିୁ େଢ଼ାଇ ବଦଇଛନି୍ ।

କରୋନା ମହାମାେୀ କାଳରେ ଗେିବ ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
ସିଧାସଳଖ ରାରବ ସବୁଧିା ର�ାଗାଇ ରେବାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା 
ର�ାଜନା ରକରତ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ମ ରହାଇପାେିଛ?ି
ଆପଣମାବନ ଲକ୍ଷ୍ କରିଥବିେ  ବଯବେବେବଳ ବଦଶ 
ଲକ୍ ଡାଉନ୍  ଆଡ଼କୁ ଧ୍ରୀବର ଧ୍ରୀବର ଅଗ୍ରରର ବହଉଥଲିା 

ବରବେବେବଳ ୍ାନିଶ ୍ ଫ୍ ଲୁ କାଳବର ବଲାକମାବନ କିପ୍ରକାର ପରିସି୍ଥେି 
ଉତ୍ନ୍ନ ବହାଇଥଲିା ୋହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥବିଲ । ଏହ ିଆଧାରବର 
ଲକ୍  ଡାଉନ୍  ବଘାଷଣା ବହୋର ମାତ୍ର ବଗାଟିଏ ଦିନ ପବର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିେ କଲ୍ାଣ ବଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନବର ରରକାର ୧.୭୫ 
ଲକ୍ଷ ବକାଟି ଟଙ୍କାର ରହାୟୋ ବଘାଷଣା କରିଥବିଲ । ପ୍ରଥମରୁ ହି ଁ
ଆମର ଆଭିମଖୁ୍ ୍ଷ୍ଟ ଥଲିା ବଯ ବକୌଣରି ବଗାଟିଏ ବହବଲ ଗରିେ 
ପରିୋର ବଯଭଳି ବଭାକ ଉପାରବର ନରବହ । ବରବେବେବଳ 
ରରକାର୍ରୀ େହେିଲ ଉପବର ୯୬,୦୦୦ ବକାଟି ଟଙ୍କାର ବୋଝ 
ପଡ଼ିଥଲିା କିନ୍ତୁ ରରକାର ଏକଥା ରନିୁଶି୍େ କରିଥବିଲ ବଯ ୧୪ ବକାଟି 
ରିଲିଣ୍ଡର ବଯପରି ଗରିେ ବଲାକଙ୍କ ଦ୍ାରବଦଶବର ପହଞ୍ପିାରିେ ।

ଘାନା ରଳି ଅରନକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ର�ାଜନାେ ଅରୂତପବୂତ୍ତ 
ସେଳତା ପରେ ରାେତ ଠାେୁ ବରିଶେଜ୍ ସହାୟତା 

ମାଗିଛନ୍ତ?ି ଏହାେ କାେଣ କ’ଣ?
ଭାରେ ରଦ୍ ଲାଭ କରିଥେିା ଅଭିଜ୍ୋର ଏହା ବହଉଛି 
ପ୍ରେିଫଳନ । େିଶ୍ ଲକ୍ଷ୍ କଲା ବଯ ଥବର ଭାରେ ନୂେନ 
ଶକି୍ତର ରହିେ ବଗାଟିଏ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏେଂ ବରଥରୁି 

ନୂେନ ଅଭିଜ୍ୋ ରହ ରଫଳୋ ଲାଭ କଲା। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନା 
ଅଧ୍ରୀନବର ଆବମ ନିଦ୍୍ସାରିେ ରମୟର୍ରୀମା ପେୂ୍ସରୁ ବଯଉଭଁଳି ଭାବେ 
ଲକ୍ଷ୍ ହାରଲ କରିପାରିଲୁ ଏେଂ ଉପବଭାକ୍ତାମାନଙୁ୍କ ସ୍ଚ୍ଛ ଇନ୍ନ 
େ୍େହାର ନିମବନ୍ ବପ୍ରରିେ କରିପାରିଲୁ ୋହା ଅଭୂେପେୂ୍ସ। ଏଭଳି 
ଚିନ୍ାଧାରା େିଶ୍କୁ ଭାରେ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷି୍ଟପାେ କରିୋକୁ ୋଧ୍ୟକଲା।  
ଆପଣ ଶକି୍ତ, ପରିବେଶ, ସ୍ାସ୍ଥ୍ ରଂପକ୍ସ୍ରୀେ ରମସ୍ତ ପ୍ରକାର 
ରମରାମୟିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପବର ଦୃଷି୍ଟପାେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ 
କରିବେ ବଯ ରେୁଠାବର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଯାଜନାର ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂରା 
କରାଯାଉଛି ।  
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ପସୁ୍ତକ ଉବନ ୍ମାଚନ

ଭାରେର ରେୁର୍୍ସ ଯଗୁ ବରବେବେବଳ ଥଲିା, ବଯବେବେବଳ ଓଡିଶା ବହଉ କି 
େିହାର ୋ େଙ୍ଗ  ପେୂ୍ସ ଭାଗ ଭାରେର ବନେୃତ୍ୱ ବନଉଥଲିା ।  ଏରେୁ ଭାରେର 
ପ୍ରଗେିର ବକନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ୍ରୀ ଥଲିା । ଉତ୍ଳ ବକଶର୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହବରକୃଷ୍ଣ ମହୋେଙ୍କ 
ପସୁ୍ତକ ‘ଓଡିଶା ଇେିହାର’ର ହିନ୍୍ରୀ ଅନୁୋଦର ଉବନ ୍ମାଚନ ଅେରରବର ନିଜର 
େକ୍ତେ୍ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀ ବଯଉ ଁୋେ୍ସା ବଦଇଛନି୍ ୋହା 
ସ୍ାଧ୍ରୀନୋର ଇେିହାରରୁ ମିଳିଥେିା ଶକି୍ଷା ରହିେ ଯେୁପିଢ୍ରୀର ରାମଥ୍୍ସ କୁ ଏକତ୍ର 
କରି ଭାରେକୁ ଏକ ନୂେନ ଶଖିରବର ପହଂଚାଇୋ ପାଇ ଁରଂକଳ୍ପ ରଦୃଶ ।

“ଯଦି ଭାରେବର ରନ୍ତୁଳିେ େକିାଶ ବହେନାହି ଁ, 
ବେବେ ବୋଧହୁଏ ଆବମ ଆମର ରାମଥ୍୍ସ ର 
ପରୂ୍୍ସ ଉପବଯାଗ କରିୋକୁ ରକ୍ଷମ ବହେୁନାହି।ଁ 

ଆପଣ ଏବେ ପଶି୍ମ ଭାଗବର ପ୍ରଗେ ିଓ ରମଦିୃ୍ ବଦଖଛୁନି୍। 
ଓଡିଶା ବହଉ କି େହିାର, େଙ୍ଗ ୋ ଆରାମ ପେୂ୍ସଭାଗବର 
ଅବନକ ପ୍ରାକୃେକି ରମ୍ପଦ, ରଜୃନଶ୍ରୀଳ ମସି୍ତଷ୍କ, ଓ ଉନ୍ନେ ମାନେ 
ର୍ବେଳ ରହଛିି । ପ୍ରଚୁର ରମ୍ଭାେନା ରହଥିେିା ଏହ ିଅଂଚଳ ଯଦି 
େକିଶେି ହୁଏ, ବେବେ ଭାରେ ଆଉ ପଛୁଆ ବହାଇ ରହେି 
ନାହି ଁ।” ଏହ ିକାରଣ ବଯାଗୁ ଁରରକାର ଗେ ୬ େଷ୍ସ ମଧ୍ୟବର 
ପେୂ୍ସ ଭାରେର େକିାଶ ଉପବର ରେ୍ସାଧକି ଗରୁୁତ୍ୱ ବଦଇଛନି୍, 
ଯାହାଫଳବର ବଦଶବର ଏକ ରନ୍ତୁଳିେ େକିାଶ ବହାଇପାରିେ । 
ଉତ୍ଳ ବକଶର୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହବରକୃଷ୍ଣ ମହୋେଙ୍କ ପସୁ୍ତକର ହନି୍୍ରୀ 
ଅନୁୋଦର ଉବନ ୍ମାଚନ ଅେରରବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର 
ବମାଦ୍ରୀ ପେୂ୍ସ ଭାରେର େକିାଶ ପାଇ ଁ ନିଜର ପ୍ରେେିଦ୍ୋକୁ 
ପଣୁଥିବର ବଦାହରାଇଛନି୍ ।

ODISHA

WEST 
BENGAL

ୋଷ୍ଟଟ୍ରେ ବକିାଶ ପବୂତ୍ତ ରାେତେ 
ବକିାଶ ଉପରେ ନରିତ୍ତେଶୀଳ

BIHAR

NORTH 
EAST
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ପବୂତ୍ତ ରାେତେ ବକିାଶ ତ୍ୱୋ୍୍ତି 
ୋଣଜି୍ ଓ ଶଳି୍ପ ପାଇ ଁଭିରି୍ଭୂମି ଅେ୍ନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ । ଓଡିଶାବର 
ହଜାର ହଜାର କିବଲାମିଟର ଜାେ୍ରୀୟ ରାଜପଥ ଓ ଉପକୂଳ 
ରାଜପଥ ନିମ୍ସାଣ କରାଯାଉଛି ଯାହା େନ୍ରଗଡିୁକୁ ରଂବଯାଗ 
କରିେ । ଗେ ୬-୭ େଷ୍ସ ମଧ୍ୟବର ଶହ ଶହ କିବଲାମିଟର 
ନୂେନ ବରଳଲାଇନ୍ େଛିାଯାଇଛି । ରାଗରମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପବର 
ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ବକାଟି ଟଙ୍କା ଖର୍୍ସ କରାଯାଉଛି । ଭିରି୍ଭୂମି 
ପବର ପରେେ୍ସ୍ରୀ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ଉପାଦାନ ବହଉଛି ଶଳି୍ପ! ଶଳି୍ପ ଓ 
କମ୍ପାନ୍ରୀଗଡିୁକୁ ଏହ ି ଦିଗବର ଉତ୍ାହେି କରିୋ ପାଇ ଁପଦବକ୍ଷପ 
ନିଆଯାଉଛି । ବେୈଳ ଓ ଗ୍ାର ୍ପାଇ ଁଓଡିଶାବର ରହଥିେିା େପିଳୁ 
ରମ୍ଭାେନା ବକ୍ଷତ୍ରବର ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ବକାଟି ଟଙ୍କା େନିିବଯାଗ 
କରାଯାଉଛି । ବରହଭିଳି, ଇ୍ାେ ଶଳି୍ପର ରାମଥ୍୍ସ କୁ ମଧ୍ୟ 

ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ରାମଦିୁ୍ରକ ର୍ବେଳ ବକ୍ଷତ୍ରବର ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର 
ଅପାର ରବୁଯାଗ ରହଛିି। ନ୍ରୀଳ େପି୍ଳେ ମାଧ୍ୟମବର ଏହରିେୁ 
ର୍ବେଳକୁ ଓଡିଶାର ପ୍ରଗେ ି ଆଧାରବର ପରିଣେ କରିୋ ପାଇ ଁ
ଏହା ବହଉଛି ରମଗ୍ର ବଦଶର ପ୍ରୟାର, ଯାହାଫଳବର ମତ୍୍ଜ୍ରୀେ୍ରୀ 
ଏେଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଜ୍ରୀେନ ଧାରଣର ମାନବର  ଉନ୍ନେି ିଆରିେ। 
ଓଡିଶାର ଯେୁବଗାଷ୍୍ରୀଙୁ୍କ ଏହ ିେକିାଶର ରେ୍ସାଧକି ଲାଭ ରନିୁଶି୍େ 
କରାଇୋ ପାଇ ଁଆଇଆଇଟି ଭୁେବନଶ୍ର, ଆଇଆଇଏରଇଆର 
ବ୍ହ୍ମପରୁ ଏେଂ ଇଣି୍ଡଆନ୍ ଇନଷି୍ଟଚୁ୍ଟ ଅଫ ସି୍କଲ ଭଳି ପ୍ରେଷିା୍ନର 
ଶଳିାନ୍ାର କରାଯାଇଛି । ଚଳିେ େଷ୍ସ ଜାନୁଆର୍ରୀ ମାରବର 
ଓଡିଶାବର ଆଇଆଇଏମ ର୍ବେଲପରୁର ଭିେପି୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ 
କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଆଗାମ୍ରୀ ଦିନବର ଓଡିଶାର ଭେଷି୍େ 
ନିମ୍ସାଣ କରିେ ଏେଂ େକିାଶକୁ ଗେ ିପ୍ରଦାନ କରିେ ।

ଓଡିଶା ବହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପେିତ୍ର ଭୂମି, କଳା ଓ ରଂସ୍କେିୃର ଐେିହ୍ସ୍ଥଳ୍ରୀ, ଜନନାୟକ ଓ ମହାନ୍ 
େ୍କି୍ତତ୍ୱମାନଙ୍କର ଜନ ୍ମଭୂମି । ମହାଭାରେର ବପୌରାଣକି କଥାେସୁ୍ତବର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ ରମ୍ପକ୍ସବର ଉବଲ୍ଖ 

ରହିଛି । ଶଳିାରେୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାହାଣ୍ରୀ କୁହନି୍ ଯାହା ଉପବର ମହାନ ରାଜା ଖାରବେଳଙ୍କ ନାମ ବଖାଦିେ 
ବହାଇଛି । ଓଡିଶାୋର୍ରୀ ବକବେ ସ୍ାଭିମାନ୍ରୀ, ବଦଶଭକ୍ତ ଓ ରାହର୍ରୀ ଥବିଲ, କଳିଙ୍ଗ ଯଦୁ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣେି 
କବର । କଳିଙ୍ଗର ରନ୍ାନମାବନ ଶକି୍ତଶାଳ୍ରୀ ରମ୍ରାଟ ଅବଶାକଙ୍କ ଦାରତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିୋ ପରିେବେ୍ସ ଯଦୁ୍ବର 
େ୍ରୀରଗେି ପ୍ରାପ୍ ବହୋକୁ ବଶ୍ରୟସ୍କର ମଣଥିବିଲ । ଏହି ଯଦୁ୍ ଅବଶାକଙ୍କ ଜ୍ରୀେନକୁ ଗଭ୍ରୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାେିେ 
କରିଥଲିା, ଯିଏ ପରେର୍୍ସ୍ରୀ ରମୟବର ଜବଣ ୋସ୍ତେ ନ୍ରୀେିୋଦ୍ରୀକୁ ପରିେେଶିେ ବହୋ ରହ ବେୌଦ୍ଧମ୍ସର ୋଣ୍ରୀ ଓ ଜ୍ାନର ପ୍ରଚାରବର 
ବ୍େ୍ରୀ ବହାଇଥବିଲ । ୧୮୦୪ ମରିହାବର ଜୟ୍ରୀ ରାଜଗରୁୁ (ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର)ଙ୍କ ବନେୃତ୍ୱବର ପାଇକ େିବଦ୍ରାହ ରହ ଏହି ମାଟିରୁ 
ହି ଁସ୍ାଧ୍ରୀନୋ ରଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ଶଙ୍ଖନାଦ ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥଲିା ଏେଂ ପବର ପବର ୧୮୧୭ ମରିହାବର େକି୍ସ ଜଗେନୁ୍ (ଜଗେନୁ୍ 
େିଦ୍ାଧର ମହାପାତ୍ର), ଚକରା େିବଶାଇ ଓ ରିବଣ୍ଡା ମାଝ୍ରୀ ଏହି ରଂଗ୍ରାମବର ଝାର ବଦଇଥବିଲ ।

ଉତ୍କଳେ ରଗୌେବମୟ ପେମ୍ୋ

ଡକ୍େ ମହତାବ - ଆଧନୁକି ଓଡିଶାେ ନମିତ୍ତାତା
ନିଜ ମାେୃଭୂମିକୁ ବନଇ ଗେ୍ସ କରୁଥେିା ବଯଉ ଁ
ଅଳ୍ପ କିଛି ବଲାକଙ୍କ ନା ଁ ମନକୁ ଆବର ବରମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟବର ଉତ୍ଳ ବକଶର୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହବରକୃଷ୍ଣ ମହୋେ 
ଅନ୍େମ । ବଯବେବେବଳ ବଦଶ ପାଇ ଁ କେ୍ସେ୍ର 
ଆହ ବୋନ ଆରିଲା, ବରବେବେବଳ ଯେୁ ହବରକୃଷ୍ଣ 
କବଲଜ ପଢା ଛାଡି ବି୍ଟିଶ େିବରାଧ ି ଶକି୍ତ ରହ 
ରାମିଲ୍ ବହାଇଥବଲ । ୧୯୪୬ ମରିହା ଏପି୍ରଲ ୨୩ 
ୋରିଖବର ବର ଓଡିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହାଇଥବିଲ 
ଏେଂ ୨୫ଟି ପ୍ରବଦଶର ରମି୍ମଶ୍ରଣ କରି େୃହେର ଓଡିଶା 
ଗଠନ କରିଥବିଲ । ଏହ ିଉଦ୍ମବର ରଦ୍୍ସାର ପବଟ୍ଲ 
ୋଙୁ୍କ େିବଶଷ ରହାୟୋ ବଯାଗାଇ ବଦଉଥବିଲ । ପବର ବର 
ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥବିଲ । 
ଡକ୍ଟର ମହୋେ ଜବଣ ଲବ୍ଧ ପ୍ରେିଷ ୍ିେ େ୍କି୍ତତ୍ୱ ଭାବେ ଜଣାଶଣୁା 
ଥବିଲ ମଧ୍ୟ ୋ’ ଠାରୁ ଅଧକି ରମ୍ମାନ୍ଦ ଥଲିା ୋଙ୍କ ଚରିତ୍ର । 
ବର ବଯ ବକେଳ ନେ ଉତ୍ଳର ର୍ରୀମା ନିଦ୍୍ସାରଣ କରିନଥବିଲ 
େରଂ ଏହାର ଭେିଷ୍େ ପାଇ ଁସ୍୍୍ନ ବଦଖଥିବିଲ ଏେଂ ଏଥପିାଇ ଁ
କାଯ୍୍ସ  କରୁଥବିଲ । ହ୍ରୀରାକୁଦ େନ୍, ପାରାଦ୍୍ରୀପ େନ୍ର ଏେଂ 
ରାଉରବକଲା ଇ୍ାେ କାରଖାନାର ନିମ୍ସାଣ ରହ ବର ଆଧନିୁକ 

ଓଡିଶାର ଭିେିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥବିଲ ଏେଂ କଟକ 
ପରିେବେ୍ସ ଭୁେବନଶ୍ରକୁ ନୂେନ ରାଜଧାନ୍ରୀବର ପରିଣେ 
କରିୋବର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକା ନିେ୍ସାହ କରିଥବିଲ। ଉତ୍ଳର 
ଇେିହାରକୁ ଜାେ୍ରୀୟ ମଂଚବର ପହଂଚାଇୋ ପାଇ ଁ
ମହାୋେ ଜ୍ରୀ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥବିଲ। 
ଓଡିଶାବର ନିମଶିେ ରଂଗ୍ରହାଳୟ, ଅଭିବଲଖାଗାର ୋ 
ପ୍ରତ୍ନୋତ୍ୱିକ େିଭାଗଗଡିୁକ ବକେଳ ୋଙ୍କର ଅେଦାନ 
ଓ ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ବଯାଗୁ ଁରମ୍ଭେ ବହାଇପାରିଥଲିା । ଧାମରା 
ଏେଂ ପାରାଦ୍୍ରୀପ େନ୍ରର ନେ୍ରୀକରଣ ବହଉ ୋ ଏନଜ୍ସ୍ରୀ 
ଗଙ୍ଗା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଖଣଜି ପଦାଥ୍ସର ରଠକି େିନିବଯାଗ ୋ 

ରାଜ୍କୁ ହାଇବ୍ାକାେ୍ସନର ବପଣ୍ଠସ୍ଥଳ୍ରୀବର ପରିଣେ କରିୋ, 
ଓଡିଶା ନିରନ୍ର ଭାବେ େିକାଶର ପଥବର ଅଗ୍ରରର ବହଉଛି ।
ଡକ୍ଟର ମହୋେ ଓଡିଶାର ଇେିହାର ରଚନା କରି ରାଜ୍ର 
େିଶାଳ ଇେିହାରକୁ େିଶ୍ ରମଖୁକୁ ଆଣଥିବିଲ, ଏପି୍ରଲ ୯ 
ୋରିଖବର ଯାହାର ହିନ୍୍ରୀ ରଂସ୍କରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର 
ବମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଉବନ ୍ମାଚିେ ବହାଇଛି। ଏହି ଅେରରବର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ମନ୍େ୍ ଥଲିା ବଯ ଭାରେର 
ଇେିହାର ରାଜପ୍ରାରାଦର ଇେିହାର ନୁବହ।ଁ
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ରପାଖୋନ ଟୁ ରାେତକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ 
ପେମାଣ ୁକ୍ଲବରେ ସାମିଲ୍ କେିଛି

ଆତ୍ମରକ୍ଷା, ଆତ୍ମରମ୍ମାନ ଏେଂ ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ସ୍ାଥ୍ସ ରହ 
ରାଲିର ନକରି କିଭଳି େିଶ୍ ଶାନି୍ ପ୍ରେିଷା୍ ଏେଂ 
ଶାନି୍ପରୂ୍୍ସ ରହାେସ୍ଥାନ କରିବହେ ୋହା ଭାରେର 

ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ ରହଆିରିଛି । ୧୯୭୪ ବମ ୧୮ ୋରିଖବର 
ବଯବେବେବଳ ଭାରେ େିଶ୍ର େଛା େଛା ପରମାଣ ୁ
ଶକି୍ତରମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟଟ୍ରଙ୍କ ରହ ରାମିଲ ବହଲା ବରବେବେବଳ 
ବପାଖରାନ ପରମାଣ ୁ ପର୍ରୀକ୍ଷା ବଦଶ ପାଇ ଁ ବଗୌରେମୟ 
ଗାଥା ଓ ଆତ୍ମରମ୍ମାନର ରାକ୍ଷ୍ରୀ ଥଲିା, ଯାହାକି ୧୯୯୮ ବମ 
୧୧ ୋରିଖବର ବଦାହରା ଯାଇଥଲିା । ୋସ୍ତେବର ଭାରେକୁ 
ଆଣେିକ ଶକି୍ତ କ୍ଷମୋ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଆତ୍ମନିଭ୍ସରଶ୍ରୀଳ କରିୋ 
ପାଇ ଁଏହା ଥଲିା ଅୟମାରମ୍ଭ, ଯାହାର ବ୍ ଲୁ ପି୍ରଂଟ ଅଟଳ େିହାର୍ରୀ 
ୋଜବପୟ୍ରୀଙ୍କ ୧୩ ଦିନିଆ ରରକାର ରମୟବର ପ୍ରସୁ୍ତେ 
କରାଯାଇଥଲିା । ରରକାର ଅଧକି ଦିନ େିଷ ୍ି ରହପିାରିଲା 
ନାହି ଁ, ବେଣ ୁଏହ ିବଯାଜନା କାଯ୍୍ସ କାର୍ରୀ ବହାଇପାରିଲା ନାହି।ଁ 
୧୯୯୮ ମରିହା ବମ ୧୧ ୋରିଖର ଏକ ଧ ୁ ଧ ୁ ଖରାବେବଳ 
୭ ବରରବକାର୍ସ ବରାଡବର ଥେିା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରରକାର୍ରୀ 
ୋରଭେନର ଲନ୍ ବର ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୪୫ ମିନିଟ ରମୟବର 
ଏକ ରା୍ ବୋଦିକ ରମି୍ମଳନ୍ରୀ ଆବୟାଜେି ବହାଇଥଲିା । େିଧରି 

ବେବଳବେବଳ ବକୌଣରି କାଯ୍୍ସ ର ରିଦି୍ ପଯ୍୍ସ ନ୍ ପହଞ୍େିାର ପ୍ରକି୍ରୟା ୋସ୍ତେ କାଯ୍୍ସ  ଅବପକ୍ଷା ଅଧକି ମହତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ବହାଇଥାଏ, 
୨୨ େଷ୍ସ ପବୂେ୍ସ ୧୯୯୮ ମରିହା ବମ ୧୧ ୋରିଖବର ବହାଇଥେିା ବପାଖରାନ ପରମାଣ ୁପର୍ରୀକ୍ଷଣକୁ ବନଇ ଏହ ିଉକି୍ତର ରେ୍ୋ 
ରହଛିି । ଯଦିଓ ପେୂ୍ସରୁ ୧୯୭୪ ମରିହା ବମ ୧୯ ୋରିଖବର ଭାରେ ପରମାଣ ୁପର୍ରୀକ୍ଷଣ କରିଥଲିା କିନ୍ତୁ ୧୯୯୮ ବମ ପର୍ରୀକ୍ଷଣ 
ବରବେବେବଳ ବହାଇଥଲିା ବଯବେବେବଳ ଭାରେ ଅବନକ ବଦଶର େ୍ରୀକ୍ଷଣ ନଜରବର ରହଥିଲିା । େଥାପି, େିଶ୍କୁ ନିଜର 
ରାମଥ୍୍ସ  େିଷୟବର ଅେଗେ କରାଇୋ ପାଇ ଁଭାରେ ୫ଟି ପରମାଣ ୁପର୍ରୀକ୍ଷଣ କରିଥଲିା । ମାତ୍ର େିନିମାର ପବୂେ୍ସ କ୍ଷମୋକୁ 
ଆରିଥେିା େତ୍ାଳ୍ରୀନ ବକନ୍ଦ୍ର ରରକାରଙ୍କ ରାଜବନୈେିକ ଇଚ୍ଛାଶକି୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହ ିନିଷ୍ପେି ପ୍ରଦଶଶିେ କରିଥଲିା ।

ସ୍ୱତନ୍ତ େିରପାଟତ୍ତ ଅପରେସନ୍ ଶକି୍ତ

େିପର୍ରୀେ ଭାବେ ବକଉ ଁପ୍ରରଙ୍ଗ ଉପବର ରା୍ ବୋଦିକ ରମି୍ମଳନ୍ରୀ 
ଡକାଯାଇଛି, ବର ରମ୍ପକ୍ସବର ବକହ ି ଅେଗେ ନଥବିଲ । 
ହଠାେ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ େିହାର୍ରୀ ୋଜବପୟ୍ରୀ କ୍ାବମରା 
ରମଖୁବର କହେିା ଆରମ୍ଭ କରିବଦଇଥବିଲ: “ଆଜ ିଅପରାହ୍ନ 
୩ଟା ୪୫ ମିନିଟବର ବପାଖରାନ ଘାଟିବର ଭାରେ ୩ଟି 
ଭୂେଳ ପରମାଣ ୁପର୍ରୀକ୍ଷଣ କରିଛି । ଆଜ ିବଗାଟିଏ ଫୁ୍ଜନ୍ , 
ବଗାଟିଏ କମ ୍ ପ୍ରଭାେଶାଳ୍ରୀ ଉପକରଣ ଏେଂ ବଗାଟିଏ 
ଥବମ୍ସାନୁ୍କଲେିୟର ଉପକରଣର ପର୍ରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି” ।

 ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାରେ । ଏହା େିଶ୍ ରମଦୁାୟ ରହ 
ରହବଯାଗ ଏେଂ ରମାନୋର ଭାେନା ରହ ଆଗକୁ 
େଢ଼ିୋକୁ ଚାବହ ଁ। ଏହା ବକୌଣରି ଧମକ ଓ େିପଦକୁ 
ଡରିେ ନାହି ଁ। ଆମ ଆଣେିକ ଅସ୍ତ୍ର ବକୌଣରି ବଦଶ 

େିବରାଧବର ପ୍ରବୟାଗ ପାଇ ଁନୁବହ ଁେରଂ ବଦଶର ଶାନି୍ 
ଓ ରରୁକ୍ଷା େଜାୟ ରଖେିା ପାଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ଟ ।

ଅଟଳ ବହିାେୀ ବାଜରପୟୀ,  ପବୂତ୍ତତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଆଣବକି ପେୀକ୍ଣ ପରେ ସଂସେରେ      

 ରେଇଥବିା ବବୃିରି୍
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି େକ୍ତେ୍ ଭାରେକୁ େିଶ୍ର ରେୁଠାରୁ 
ଶକି୍ତଶାଳ୍ରୀ ରାଷ୍ଟଟ୍ରମାନଙ୍କ ବଗାଷ୍୍ରୀବର ରାମିଲ କରାଇଥଲିା। 
ଏକ ନେଭାରେ ଭାବେ ଉଭା ବହୋ ନିମବନ୍ ଏବେ 
ବଦଶ ବରହି ରମାନ ପଥବର କ୍ଷ୍ରୀପ୍ର ଗେିବର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ 
କରିବଦଇଛି। େତ୍ାଳ୍ରୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ େିହାର୍ରୀ 
ୋଜବପୟ୍ରୀଙ୍କ ରା୍ ବୋଦିକ ରମି୍ମଳନ୍ରୀକୁ ରବ୍ବୋଧନର ପ୍ରାୟ 
୪୫ ଘଂଟା ପବର ଆଉ ଦୁଇଟି ପରମାଣ ୁ ପର୍ରୀକ୍ଷଣ 
କରାଯାଇଥଲିା । ବରହି ଦିନଠାରୁ ବମ ୧୧ ୋରିଖକୁ 
ଜାେ୍ରୀୟ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଦିେର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଆରଛିୁ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାବର ଏହ ି
ମାରବର ପରମାଣ ୁ ପର୍ରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥେିା କାରଣରୁ 

୧୯୯୮ ମରିହା ବମ ମାର ବଦଶ ପାଇ ଁଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ନୁବହ ଁ
େରଂ ବଯଉଭଁଳି ଢଙ୍ଗବର ଏହି ପର୍ରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥଲିା 
ୋହା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ । ଭାରେ ବହଉଛି ଦୃଢ 
ବନେୃତ୍ୱ ଓ ମହାନ ବେୈଜ୍ାନିକଙ୍କ ଭୂମି ବୋଲି ରମଗ୍ର 
େିଶ୍ ଜାଣିୋକୁ ପାଇଥଲିା। ବରହିଦିନ ଅଟଳ େିହାର୍ରୀ 
ୋଜବପୟ୍ରୀ ଜ୍ରୀ ଆମକୁ ‘ଜୟ ଯୋନ, ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ 
େିଜ୍ାନ’ର ମନ୍ତ ବଦଇଥବିଲ । ଏକ ଆଧନିୁକ ଭାରେ, 
ଏକ ଶକି୍ତଶାଳ୍ରୀ ଭାରେ ଓ ଏକ ଆତ୍ମନିଭ୍ସର ଭାରେ ଗଠନ 
ପାଇ ଁବଦଶର ଶକି୍ତ ଓ ରାମଥ୍ସ୍ େୃଦି୍ ନିମବନ୍ ଅଟଳ ଜ୍ରୀ 
ଜୟ େିଜ୍ାନର ମନ୍ତ ବଦଇଥବିଲ । ଭାରେର ରାମଥ୍୍ସ  ରହ 
ନିଜ ଶକି୍ତକୂ ବଯାଡନ୍ତୁ। 

ରବୈଶ୍କି ନେିୀକ୍ଣ ସରତ୍ୱ ରବୈଶ୍କି ନେିୀକ୍ଣ ସରତ୍ୱ 
ରାେତ ସେଳତା ହାସଲ କଲାରାେତ ସେଳତା ହାସଲ କଲା

n ପେୂ୍ସରୁ ୧୯୯୫ ମରିହାବର ପରମାଣ ୁ ପର୍ରୀକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ମ 
କରାଯାଇଥଲିା ମାତ୍ର ବଶଷ ମହୁୁେ୍ସବର ଆବମରିକାର ଚାପ ବଯାଗୁ ଁ
ଏହାକୁ ରଦ୍ କରିଦିଆଯାଇଥଲିା । ବପାଖରାନ ପର୍ରୀକ୍ଷଣ ଘାଟି 
ଉପବର େ୍ରୀକ୍ଷଣ ନଜର ପେୂ୍ସକ ଆବମରିକା ଭାରେ ଉପବର ଅଧକି 
ଚାପ ପ୍ରବୟାଗକୁ ଜାରି ରଖେିା ରହେି ନିରନ୍ର ନିର୍ରୀକ୍ଷଣ ରକାବଶ 
୪ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ମେୁୟନ କରିଥଲିା ।

n ଆବମରିକାର ରାମରିକ ପଯ୍୍ସ ବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହର ୋସ୍ତେ ଗେେିଧି ି
ରମ୍ପକ୍ସବର ଜ୍ାନ ଆହରଣ ରହେି ବରରେୁ ବଯଭଳି ବକୌଣରି ରଚୂନା 
ପାଇ ନପାରନି୍ ବର ରମ୍ପକ୍ସବର ଭାରେ୍ରୀୟ ବେୈଜ୍ାନିକମାବନ ପ୍ରୟାର 
ଆରମ୍ଭ କରିବଦଇଥବିଲ । ପରିବଶଷବର ଭାରେ୍ରୀୟ ବେୈଜ୍ାନିକମାବନ 
ଆବମରିକାର ରାମରିକ ପଯ୍୍ସ ବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହଗଡିୁକ ବଗାଟିଏ 
ଦିନବର ବପାଖରାନ ଉପର ବଦଇ ବକବେଥର ଅେକି୍ରମ ଓ 
ପ୍ରେ୍ାେର୍୍ସନ କରୁଛି ୋହାର ରମୟ ରମ୍ପକ୍ସବର ଜାଣେିାବର ରକ୍ଷମ 
ବହାଇଥବିଲ ।

n ଆବମରିକାର ରାମରିକ ପଯ୍୍ସ ବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ୨୪ ଘଂଟାବର 
ଦୁଇରୁ େନିିଥର ବପାଖରାନ ପର୍ରୀକ୍ଷଣ ଘାଟି ଉପବର ଧ୍ୟାନ ବକନ୍ଦ୍ରେି 
କରୁଥଲିା । ବେଣ ୁ ଭାରେ୍ରୀୟ ବେୈଜ୍ାନିକମାବନ ବରହରିେୁ ରମୟ 
ମଧ୍ୟବର ବକୌଣରି କାଯ୍୍ସ  କରୁନଥବିଲ ।

n ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପବର ରାମିଲ ଥେିା ବେୈଜ୍ାନିକମାବନ ଏବେ ରବଚେନ ଓ 

ରେକ୍ସ ଥବିଲ ବଯ ବରମାବନ ପର୍ର ରହ କଥା ବହୋବେବଳ ରାବଙ୍କେକି 
ଶଦ୍ର େ୍େହାର କରୁଥବିଲ । ବରମାବନ ପର୍ରକୁ ଛଦ ୍ମନାମବର 
ରବ୍ବୋଧନ କରୁଥବିଲ । ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ରହେି ଜଡିେ େ୍କି୍ତମାନଙୁ୍କ ବରନା 
ବପାଷାକବର ପରିକ୍ଷଣସ୍ଥଳ୍ରୀ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଉଥଲିା ଯାହାଫଳବର ବରନା 
ଯୋନମାବନ ନିଜର କେ୍ସେ୍ ରମ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ ବରହ ି ସ୍ଥାନକୁ ଯିୋ ଭଳି 
ଗଇୁନ୍ା ଏବଜନ ୍ସମିାନଙୁ୍କ ପ୍ରେ୍ରୀୟମାନ ବହଉଥଲିା ।

n ବଗାପନ୍ରୀୟୋ ଏଭଳି ମାତ୍ରାବର ଥଲିା ବଯ େତ୍ାଳ୍ରୀନ ଆଣେକି ଶକି୍ତ 
କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଆର୍ . ଚିଦା୍ ବେରମ ଜବଣ ବମଜର ବଜବନରାଲଙ୍କ 
ବପାଷାକ, ଡିଆଡିଓର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଏପିବଜ ଅେଦୁଲ କାଲାମ ବମଜର 
ବଜବନରାଲ ପଥୃ ବେ୍ରୀରାଜଙ୍କ ବପାଷାକବର ବରଠାବର ଉପସି୍ଥେ ଥବିଲ । 
ପରମାଣ ୁେଜି୍ାନ୍ରୀ ଅନ୍ରୀଲ କାବକାଦକର ଏେଂ ବକ. ରାନ୍ାରାମ ମଧ୍ୟ ବରନା 
ବପାଷାକବର ପର୍ରୀକ୍ଷାସ୍ଥଳ୍ରୀବର ଉପସି୍ଥେ ଥବିଲ।

n ବମ ୧୦ ୋରିଖ ରାେବିର ଏହାକୁ ଅନି୍ମ ରୂପ ବଦୋ ପବର ଏହ ିଅଭିଯାନକୁ 
ଅପବରରନ୍ ଶକି୍ତ ରୂବପ ନାମିେ କରାଯାଇଥଲିା । ବଭାର ୩ଟା ରମୟବର 
ବରନାୋହନି୍ରୀର ୪ଟି ଟ୍ରକବର ପରମାଣ ୁଉପକରଣଗଡିୁକୁ ପର୍ରୀକ୍ଷଣସ୍ଥଳ୍ରୀକୁ 
ନିଆଯାଇଥଲିା । ପେୂ୍ସରୁ ଭାରେ୍ରୀୟ ୋୟୁବରନାର ଏକ େମିାନବର ଏହ ି
ଉପକରଣଗଡିୁକୁ ମୁ୍ ବୋଇରୁ ଆଣ ିଜୟରଲମର ଘାଟିବର ରଖାଯାଇଥଲିା ।

n ରମଗ୍ର ଅଭିଯାନ କାଳବର ଦିଲ୍୍ରୀ କାଯ୍୍ସ ାଳୟ ଏଭଳି ଭାେବର କଥା ବହଉଥଲିା 
ବଯପରି – ରାମଗ୍ର୍ରୀ ପହଂଚି ରାରିଛି କି? ପରମାଣ ୁଉପକରଣ ସ୍କାଡ୍ସଗଡିୁକ 
ମଧ୍ୟରୁ ବଗାଟିକର ନାମ ୋଜମହଲ ରଖାଯାଇଥଲିା । ଅନ୍ଗଡିୁକର 
ରାବଙ୍କେକି ନାମ ହ ବୋଇଟ ହାଉର ଓ କୁମ୍ଭକର୍୍ସ ଦିଆଯାଇଥଲିା ।

n ବେୈଜ୍ାନିକମାନଙ୍କ ପରାମଶ୍ସ କ୍ରବମ ମରୁଭୂମିବର ଗଭ୍ରୀର କୂପରେୁ ଖନନ 
କରାଯାଇଥଲିା । ଏହ ି କୂପଗଡିୁକ ମଧ୍ୟବର ପରମାଣ ୁ ଉପକରଣରେୁ 
ରଖାଯାଇଥଲିା । ବମାଟା ୋର ରେୁ ଲୁଚାଇୋ ପାଇ ଁଏହରିେୁ କୂପଗଡିୁକ 
ଉପବର ୋଲିର ସୁ୍ତପ େିଆରି କରାଯାଇଥଲିା ।

n ବଯବେବେବଳ ପରମାଣ ୁପର୍ରୀକ୍ଷଣ ବହଲା, ବରବେବେବଳ ଛେୁ ଆକାରର 
େହଳ ଧଆୂ ଁ ଆକଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିେ କଲା ଏେଂ ପର୍ରୀକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳ୍ରୀବର ଏକ 
େଶିାଳ ଗେ୍ସ ରଷିୃ୍ଟ ବହାଇଥଲିା । ୨୦ଜଣ ବେୈଜ୍ାନିକଙ୍କର ଏକ ବଗାଷ୍୍ରୀ 
ରମ୍ପରୁ୍୍ସ ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପବର ରେକ୍ସ ଦୃଷି୍ଟ ରଖଥିବିଲ ।

n ବପାଖରାନ ପର୍ରୀକ୍ଷା ପବର ଭାରେ ପରମାଣ ୁଅପ୍ରରାର ଚୁକି୍ତବର ସ୍ାକ୍ଷର 
କରିନଥେିା େଶି୍ର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣେି ବହାଇଥଲିା। ପରମାଣ ୁ
ପର୍ରୀକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ଅବନକ ବଦଶ ଭାରେ ରରକାରଙ୍କ ରମାବଲାଚନା 
କରିଥବିଲ । ଭାରେ ଉପବର ପ୍ରେେିନ୍କ ଲାଗ ୁ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବଦଶ 
ଏଭଳି ଏକ ରଫଳୋ ହାରଲ କରିରାରିଥଲିା ଯାହା ବଲାକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ 
ଗେ୍ସବର ଭରିବଦଇ ପାରିଥଲିା । 

୧୯୭୪ ମସିହୋ ଗମ ୧୮ ତୋେିଖଗେ ଭୋେତ ପ୍ରଥମ 
ପେମୋେକୁ ପେୀକ୍େ କେିଥେିୋ ଏବଂ ଗସହିଦିନ ଥେିୋ ବକୁଦ୍ 
ପରୂ୍ଣଷିମୋ । ଗତେକୁ ଏହି ଅଭି�ୋନେ ନୋମ ‘ସ୍ୋଇେିଂ ବକୁଦ୍’ 
େଖୋ�ୋଇଥେିୋ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଅଟଳ ବିହୋେୀ ବୋଜଗପୟୀ 
୧୯୯୮ ଗମ ମୋସଗେ କେୋ�ୋଇଥବିୋ ଅଭି�ୋନେ ନୋମ 
‘ଅପଗେସନ୍ ଶକି୍’ େଖଥିଗିେ ।
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Social Security Scheme

ପ୍ରଗତ୍ୟକ ଗ�ୋଜନୋେ ମଳୂଗେ ଦକୁଇଟି 
ବଷିୟ �କୁେକୁ ତ୍ୱପର୍ୂ୍ଣ: ପ୍ରଥମଟି ଗହଉଛି, 

ସବନ୍ମି ୍ନ ପି୍ରମିୟମଗେ ସମଗସ୍ତ ବୀମୋଭକୁ କ୍ 
ଗହବୋ ଆବଶ୍ୟକ, �ୋହୋଦ୍ୋେୋ ଦେି୍େକୁ  

ଦେି୍ତମ ଗଶ୍ରେୀେ ଗେୋକ ଏହୋେ ସକୁଫଳ 
ପୋଇପୋେିବ। ଆମ ସେକୋେ �େିବମୋନଙ୍ ପ୍ରତ ି
ସଗବେଦନଶୀଳ, �େିବଙ୍କୁ ମହତ୍ୱ ଗଦଇଥୋଆନି୍ 
ଏବଂ ଗସମୋନଙ୍କୁ ସଶକ୍ କେିବୋ ପୋଇ ଁନେିନ୍େ 

ଉଦ୍ୟମ କେକୁ ଛନି୍ ।

ଜୀବନେ ସେୁକ୍ାକୁ ଜୀବନେ ସେୁକ୍ାକୁ 
ସନୁଶିି୍ତତାସନୁଶିି୍ତତା

ରମବସ୍ତ, େିବଶଷକରି ବଯଉମଁାବନ ଅରହାୟ େଗ୍ସର, ବରମାବନ 
େୃଦ୍ାେସ୍ଥା ଏେଂ ଜ୍ରୀେନବର ହଠାେ୍ ଆରଥୁେିା ପ୍ରେିକୂଳ ପରିସି୍ଥେି 
େିଷୟବର ଚିନି୍େ । ବରମାନଙ୍କ ଭିେବର ରେୁବେବଳ ଆଥଶିକ 
ଅରରୁକ୍ଷାର ମବନାଭାେ ରହଥିାଏ । ଜନରାଧାରଣଙ୍କ ଜ୍ରୀେନ 
ରରୁକ୍ଷାକୁ ରନିୁଶି୍େ କରିୋ ନିମବନ୍ ବକନ୍ଦ୍ର ରରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଜ୍ରୀେନ ବଜ୍ାେି େ୍ରୀମା ବଯାଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରରୁକ୍ଷା େ୍ରୀମା 
ବଯାଜନା ଏେଂ ଅଟଳ ବପନରନ ବଯାଜନା ଭଳି ରାମାଜକି ରରୁକ୍ଷା 
ବଯାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଛନି୍ ।

ହିମାଚଳ ପ୍ରବଦଶର େଳିାରପରୁ ନିୋର୍ରୀ କାନ୍ା ବଦେ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ାମ୍ରୀଙ୍କ 
ବଦହାନ୍ ପବର ଆଥଶିକ ଦୂରାେସ୍ଥାର ରମଖୁ୍ରୀନ ବହାଇଥବିଲ। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରରୁକ୍ଷା େ୍ରୀମା ବଯାଜନା ଅଧନିବର ୋଙ୍କ ସ୍ାମ୍ରୀ 

ଅନ୍ଭୁ୍ସକ୍ତ ବହାଇଥେିା େଷିୟବର ବର ଅେଗେ ନଥବିଲ । କିଛି ଦିନ 
ପବର ୋଙୁ୍କ ଜବଣ କହବିଲ ବଯ ୋଙ୍କ ସ୍ାମ୍ରୀ େ୍ରୀମା ପଲିରି କରିଥବିଲ 
ଏେଂ ବର େ୍ାଙ୍କରୁ ଏ େଷିୟବର ଯାଞ୍ କରିୋ ଉଚିେ୍ । ୋଙ୍କ ସ୍ାମ୍ରୀ 
େ୍ରୀମା ପଲିରି କରିଥେିା େଷିୟବର େ୍ାଙ୍କ ରନିୁଶି୍େ କବଲ ଏେଂ 
ବକବେକ ଔପଚାରିକୋ ପରୂଣ ପବର ବର େ୍ରୀମା ରାଶ ି ଉଠାଇ 
ପାରିବେ ବୋଲି ୋଙୁ୍କ ଜଣାଇବଲ । ଔପଚାରିକୋଗଡିୁକ ପରୂଣ ବହୋ 
ମାବତ୍ର କାନ୍ା ବଦେ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଂଟବର ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ବହାଇଗଲା। 
ଏହପିରି ଭାବେ କାନ୍ା ବଦେ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରରୁକ୍ଷା େ୍ରୀମା ବଯାଜନା 
ବଯାଗୁ ଁଅରେୁଧିାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗବଲ । ବର କହଛିନି୍, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ି
ବଯାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଛନି୍ ଯାହାକି ୋସ୍ତେବର େହୁେ ଭଲ ଏେଂ 

- ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ

ସାମାଜିକ ସେୁକ୍ା ର�ାଜନା
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େପିଦବର ପଡିଥେିା ପରିୋରଗଡିୁକୁ ଏହା ରାହାଯ୍ କରିଥାଏ”। 
ୋପବର ରନୁ୍ରୀୋ କଥାକୁ ଆରନ୍ତୁ । ଯିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଜ୍ରୀେନ ବଜ୍ାେ ି େ୍ରୀମା ବଯାଜନା ପଲିରିର ଗ୍ରାହକ । ରନୁ୍ରୀୋ 
କୁହନି୍, “ବମା ପଅୁମାବନ କାମ କରନି୍ ନାହି ଁ । ବଯବେବେବଳ 
ଏହ ିବଯାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ ବହଲା, ମୁ ଁଏହ ିେ୍ରୀମା ପଲିରି କ୍ରୟ 
କଲି । ରିଧାରଳଖ େ୍ାଙ୍କ ଖାୋକୁ ଅଥ୍ସ ହସ୍ତାନ୍ର ବହାଇପାରିେ 
ଏ ରମ୍ପକ୍ସବର ମୁ ଁ ନିଶି୍େ ନଥଲିି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁ ଁଜାଣଲିି ବଯ 
ବଯବେବେବଳ ମୁ ଁଟଙ୍କା ପାଇେ,ି ଏହା ମବେ ବେଶ କାମବର 
ଆରିେ । ବମାର ବକୌଣରି େ୍ରୀମା ପଲିରି ନଥଲିା । ଏହାହି ଁ 

ବହଉଛି ଏକମାତ୍ର ପଲିରି । ପେୂ୍ସରୁ ବମା ମନବର କିଛି ରବନ୍ହ 
ରହଥିଲିା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁ ଁରମସ୍ତଙୁ୍କ ପଲିରିର ଗରୁୁତ୍ୱ େଷିୟବର 
ଜଣାଉଛି ।” ଆଜ ିଯଦି ବକାଟି ବକାଟି ବଲାକ ରାମାଜକି ରରୁକ୍ଷା 
ଅଧନିବର ଆରିଛନି୍, ୋହା ବକେଳ ଅଟଳ ବପନରନ ବଯାଜନା, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ରୀେନବଜ୍ାେ ିେ୍ରୀମା ବଯାଜନା ଏେଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରରୁକ୍ଷା େ୍ରୀମା ଭଳି ବଯାଜନା ବଯାଗୁ ଁ ରମ୍ଭେ ବହାଇପାରିଛି । 
ଏହରିେୁ ବଯାଜନା ଶଭୁାରମ୍ଭ ବହୋ ପେୂ୍ସରୁ ବଦଶବର ୮୦ରୁ ୯୦ 
ପ୍ରେଶିେ ବଲାକଙ୍କ ନିକଟବର ବକୌଣରି େ୍ରୀମା ପଲିରି ନଥଲିା 
ଏେଂ ବରମାନଙୁ୍କ ବକୌଣରି ବପନରନ୍ ର ରେୁଧିା ମିଳନୁଥଲିା । 

ଶଭୁାରମ୍ଭ ବହୋର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ େଷ୍ସ ମଧ୍ୟବର ୫୦ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକ ପଞି୍କୃେ ବହାଇଥବିଲ, ଯାହା େୃେ୍ରୀୟ 
େଷ୍ସବର ଦୁଇଗଣୁା ବହାଇଥଲିା ଏେଂ ଚେୁଥ୍ସ େଷ୍ସବର ବଦଢ ବକାଟିବର ପହଂଚିଥଲିା । ୨୦୧୯ ଆଥଶିକ 

େଷ୍ସବର ଏହ ିବଯାଜନା ଅଧନିବର ୭୦ ଲକ୍ଷ ନୂେନ ଗ୍ରାହକ ପଞି୍କୃେ ବହାଇଛନି୍ ।

  ୋଷଶିକ ବକେଳ ୩୩୦ ଟଙ୍କା ପି୍ରମିୟମବର 
୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯ୍୍ସ ନ୍ େ୍ରୀମା ରାଶ ି
ଉପଲେ୍ ଧ ଏେଂ ଏଥପିାଇ ଁ ବକୌଣରି 
ଡାକ୍ତର୍ରୀ ପର୍ରୀକ୍ଷାର ଆେଶ୍କ ନାହି।ଁ

 ୧୮-୫୦ େଷ୍ସ େୟରର ବଯବକୌଣରି 
ଭାରେ୍ରୀୟ ନାଗରିକ ଏହ ି ବଯାଜନାର 
ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ । ଏହ ି ଟମ୍ସ 
୍ ଲୋନ୍ କୁ ପ୍ରେିେଷ୍ସ ନେ୍ରୀକରଣ କରାଯିୋ 
ଆେଶ୍କ । ୫୫ େଷ୍ସ େୟର ପରୂଣ 
ବହୋ ପବର ଏହା ରମ୍ପରୁ୍୍ସ ବହାଇଥାଏ ।

 ଆପଣ େ୍ାଙ୍କର ବକୌଣରି ଶାଖାକୁ 
ଗସ୍ତ କରି କି୍ ବୋ ଘରୁ ବନଟ୍ େ୍ାଙି୍କଙ୍ଗ 
ଜରିଆବର ଏହ ି ବଯାଜନାର ରେୁଧିା 
ହାରଲ କରିପାରିବେ । ଏହ ିବଯାଜନାର 
ବପାଟ୍ସାଲକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବେଦନ 
କରିପାରିବେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଜୀବନ ରଜୟୁାତ ି
ବୀମା ର�ାଜନା •  ଏହା ଏକ ଦୁଘ୍ସଟଣା ପଲିରି ଯାହା ଅଧନିବର ମେୁୃ୍ କି୍ ବୋ 

ବକୌଣରି ଦୁଘ୍ସଟଣାବର ରେୁଦିନ ପାଇ ଁ ଅକମ୍ସଣ୍ ବହବଲ 
୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯ୍୍ସ ନ୍ େ୍ରୀମା ରାଶ ି ଏେଂ ଆଂଶକି ଅକମ୍ସଣ୍ 
ବହବଲ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯ୍ସନ୍ େ୍ରୀମା ରାଶ ିଉପଲବ୍ଧ l

•	 ୧୮ େଷ୍ସରୁ ୭୦ େଷ୍ସ େୟରର ବଯବକୌଣରି େ୍କି୍ତ ଏହ ିେ୍ରୀମା 
ରେୁଧିା ହାରଲ କରିପାରିବେ । େ୍ରୀମାଭୁକ୍ତ େ୍କି୍ତ ୭୦ େଷ୍ସବର 
ପଦାପ୍ସଣ କରିୋ ପବର େ୍ରୀମା େନ୍ କରିଦିଆଯିେ । ଏହ ି
ବଯାଜନା ପାଇ ଁଏକ େ୍ାଙ୍କ ଆକାଉଂଟ ଥେିା ଆେଶ୍କ।

•	 ଆକାଉଂଟଧାର୍ରୀଙ୍କ େ୍ାଙ୍କ ଖାୋରୁ ବଯବେବେବଳ ପି୍ରମିୟମ 
ୋେଦ ଅଥ୍ସ କଟାଯିେ ବରବେବେବଳ ଏହ ି ଖାୋବର 
ନିଶି୍େଭାବେ ରମ୍ପକୃ୍ତ ଜମାରାଶ ିଥେିା ଆେଶ୍କ । ଯଦି େ୍ାଙ୍କ 
ଖାୋବର ଜମାରାଶ ି ନଥେି ବେବେ ପଲିରି ଆବପ ଆବପ 
ଖାରଜ ବହାଇଯିେ ।

•	 େ୍ାଙ୍କ ଖାୋ େନ୍ ବହାଇଗବଲ ମଧ୍ୟ ପଲିରିକୁ ଖାରଜ 
ବହାଇଛି ବୋଲି େଚିାର କରିୋକୁ ପଡିେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସେୁକ୍ା   
ବୀମା ର�ାଜନା

ଅଟଳ ରପନସନ ର�ାଜନା
  ଏହ ିବଯାଜନାର ଲାଭ ପାଇୋକୁ ବହବଲ ୨୦ େଷ୍ସ ପଯ୍୍ସ ନ୍ ନିବେଶ 
କରିୋକୁ ପଡିେ । ୧୮ରୁ ୪୦ େଷ୍ସ େୟରର ବଯବକୌଣରି େ୍କି୍ତଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଏଥବିର ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିେ ।

  ୬୦ େଷ୍ସ ବହୋ ପବର ଆପଣଙୁ୍କ ବପନରନ ରାଶ ିଦିଆଯାଇଥାଏ । 
ଏହ ିବଯାଜନା ଅଧନିବର ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ୩,୦୦୦ 
ଟଙ୍କା ଏେଂ ୫,୦୦୦ଟଙ୍କା ପଯ୍୍ସ ନ୍ ବପନରନ୍ ରାଶ ିମିଳିଥାଏ ।

  ଆପଣ ପଇଠ କରିଥେିା ମାରିକ ପି୍ରମିୟମ ଏେଂ ବକବେ େୟରରୁ 
ଆପଣ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ ୋହା ଉପବର ହି ଁବପନରନ 
ରାଶରି ପରିମାଣ ନିଭ୍ସର କରିଥାଏ ।

ଜବଣ ୋଷଶିକ 
୧୨ ଟଙ୍କା 
ପି୍ରମିଅମ ବଦଇ 
୨ ଲକ୍ 
ଟଙ୍କା ପଯ୍୍ସ ନ୍ 
େ୍ରୀମା ରାଶ ି
ପାଇପାରିବେ 
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ଉସ୍ତାେ: କଳାେ ପନୁେୁତ୍ାନ, କାେିଗେମାନଙ୍କ 
ଉଦ୍ାେ, ଏବଂ ସଂସ୍ତୃେି ସେୁକ୍ା

ଲବ୍ଷ୍ନୌର ଚିକନକାର୍ରୀ କାରିଗରମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ବମାରାଦାୋଦର କଂରା କାରିଗର, ଗଜୁରାଟର ଅଜରକ ଓ 
ୋଞ୍ାବଭାରର ବରଶମ େୁଣାକାର ପଯ୍୍ସ ନ୍ ରମଗ୍ର ବଦଶବର କଳାର 

ଅରଂଖ୍ ରୂପ ଲୁପ୍ ବହୋବର ଲାଗିଥଲିା । ରରକାର କାରିଗରମାନଙ୍କର 
ମଙ୍ଗଳ ନିମବନ୍ ଏହ ି ମହୁୁେ୍ସର ମହତ୍ୱକୁ ଉପଲେଧ ି କରି ୨୦୧୫ ବମ ୧୪ 
ୋରିଖବର େନାରର୍ରୀ ଶାଢ୍ରୀ ପାଇ ଁ ପ୍ରରିଦ୍ ୋରାଣାର୍ରୀରୁ ପାରମ୍ପରିକ କଳା-
ହସ୍ତଶଳି୍ପର େକିାଶ ପାଇ ଁଦକ୍ଷୋ ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷଣକୁ ଅଧନୁାେନ କରିୋ ବଯାଜନା 
(ଉସ୍ତାଦ)ର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଥବିଲ । ଏହ ି ଯଗୁାନ୍କାର୍ରୀ ନିଷ୍ପେ ି ବକେଳ 
ବଦଶର ପ୍ରବେ୍କ ବକାଣ ଅନୁବକାଣବର ବଦଖେିାକୁ ମିଳଥୁେିା ପାରମ୍ପରିକ 
କଳାବକୌଶଳକୁ ରଂରକ୍ଷଣ କରୁନାହି ଁେରଂ ବରରେୁର ମଧ୍ୟ ପନୁରୁଦ୍ାର କରୁଛି।

େବିଶଷକରି ରଂଖ୍ାଲଘ ୁରମ୍ପ୍ରଦାୟର ବଲାବକ ମଖୁ୍େଃ ବଯଉ ଁକାରିଗର୍ରୀ 
କଳାକୁ ବନଇ ଗଜୁରୁାଣ ବମଂଟାଉଥବିଲ ବରହ ି ପାରିୋରିକ କଳା ବଲାପ 
ପାଇୋକୁ ଯାଉଥଲିା ଏେଂ କାରିଗରମାବନ ବରମାନଙ୍କ ପେୂ୍ସପିଢ୍ରୀରୁ 
ଚାଲିଆରଥୁେିା ଏହ ି ପାରମ୍ପରିକ ଦକ୍ଷୋକୁ ପଣୁଥିବର ଆପବଣଇୋକୁ 
ପଛଘଂୁଚା ବଦଉଥବିଲ କାରଣ ନା ଁଏହାଦ୍ାରା ବରମାନଙ୍କର ଗଜୁରୁାଣ ବମଂଟି 
ପାରୁଥଲିା, ନା ଁ  ଏହ ି ଅମଲୂ୍ ଶଳି୍ପର ପାରିୋରିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆବଗଇ 
ବନୋ ପାଇ ଁବରମାନଙୁ୍କ ବକୌଣରି ମାନ୍ୋ ମିଳଥୁଲିା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର 
ବମାଦ୍ରୀଙ୍କ ରମସ୍ତଙୁ୍କ ରାଙ୍ଗବର ଚାଲିୋର ମନ୍ତ – ରେକା ରାଥ, ରେକା େକିାଶ, 
ରେକା େଶି୍ାର ଏେଂ ବମକ୍ ଇନ ଇଣି୍ଡଆ – ବଯଉ ଁେଜାରବର ବରମାନଙ୍କ 
ଉତ୍ାଦର ରଠକ୍ି ମଲୂ୍ାୟନ ବହାଇପାରୁଛି ବରମାନଙୁ୍କ ବରହ ିେଜାର ରହ 
ପରିଚିେ କରାଇୋ େ୍େ୍ରୀେ ଏହ ି କାରିଗରମାନଙୁ୍କ ରଠକ୍ି ରଚୂନା ଏେଂ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ବଯାଗାଇ ରହାୟୋର ହାେ େଢାଇବଦଲା । ବରମାନଙୁ୍କ ଅଧକି 
ପାରିଶ୍ରମିକ ବଯାଗାଇବଦୋ ନିମବନ୍ ଅନ୍ଜ୍ସାେ୍ରୀୟ େଜାରବର ରରକାର 
ୋସ୍ତେବର ବରମାନଙ୍କର ବ୍ାଣ୍ଡ ଆ୍ବୋରଡରର ଭୂମିକା ବନଇଛନି୍ । ହୁନର 
ହାଟ ଓ ଶଳି୍ପ ଉତ୍େବର ନିୟମିେ ପ୍ରଦଶ୍ସନ୍ରୀ ଜରିଆବର ରଂଖ୍ାଲଘ ୁ
ରମ୍ପ୍ରଦାୟର ରନ୍ନ ଦକ୍ଷୋ ପ୍ରଦଶ୍ସନ େ୍େ୍ରୀେ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପର 
ବପ୍ରାତ୍ାହନ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ରରକାର ରେୁଧିା ବଯାଗାଇ ବଦଉଛନି୍ । ଏବକ୍ଷତ୍ରବର 
ଉେର ପେୂ୍ସାଂଚଳକୁ ସ୍େନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । 

ର�ାଜନା ସମ୍କ୍ତିତ ସମସ୍ତ ତଥୟୁ http://usttad.minorityaffairs.
gov.in ଏବଂ  www.minorityaffairs.gov.inରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଉସ୍ତାେ ର�ାଜନା

ରମାଜର ବଯବକୌଣରି େଗ୍ସର ଉନ୍ନେି ବଦଶର େିକାଶ ପାଇ ଁପଥ ଉନ୍ଲୁକ୍ତ କରିେ । ଏହ ିକାରଣରୁ ରରକାର ବରହରିେୁ 
କାରିଗରମାନଙୁ୍କ ରମାଜର ମଖୁ୍ ବସ୍ରାେକୁ ଆଣେିା ଦିଗବର ପ୍ରୟାର ଜାରି ରଖଛିନି୍, ବଯଉମଁାବନ ପେୂ୍ସର ଅବନକ ରରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଏବେ ମାତ୍ରାବର ଅେବହଳିେ ବହାଇଥବିଲ ବଯ ବରମାନଙୁ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ ଅେସ୍ଥାକୁ ଓହ୍ାଇ ଆରିୋକୁ ପଡିଥଲିା ଓ 
ବରମାନଙ୍କର କଳା ବନୈପଣୁ୍ ହଜଯିିୋକୁ େରିଥଲିା । ଉତ୍ାଦ ବଯାଜନା ରହେି ରରକାରଙ୍କ ହସ୍ତବକ୍ଷପ ବଯାଗୁ ଁ, ବକେଳ ବଯ 
କାରିଗରମାନଙ୍କ ସ୍ାଥ୍ସ ରରୁକି୍ଷେ ବହାଇନାହି ଁେରଂ ବରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ନୂେନ ରକାଳ ଦୃଶ୍ମାନ ବହାଇଛି ।

l	ଉସ୍ତାଦ ବଯାଜନା ଅଧନିବର କାରିଗର ଓ େୁଣାକାରମାନଙୁ୍କ 
ଦକ୍ଷୋ େିକାଶ ପାଇ ଁପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ େ୍େ୍ରୀେ େଜାରବର 
ବରମାନଙ୍କ ଉତ୍ାଦ େିକ୍ର୍ରୀ କରିୋ ପାଇ ଁରହାୟୋ ବଯାଗାଇ 
ବଦଉଛି ।

l	ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ରମୟବର ରରକାର ରଂଖ୍ାଲଘ ୁବଶ୍ରଣ୍ରୀର ୪୫ 
େଷ୍ସ େୟର ପଯ୍୍ସ ନ୍ ବଲାକଙୁ୍କ ମାରିକ ୩,୦୦୦ଟଙ୍କାର 
ପାରିଶ୍ରମିକ ବଯାଗାଇ ବଦଇଥାଆନି୍ । ଏହ ିବଯାଜନାବର 
ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଶେକଡା ୩୩ ଭାଗ ରଂରକ୍ଷଣ େ୍େସ୍ଥା 
ରହଛିି । ଉେର ପେୂ୍ସ ଓ ଜମମ୍ ୁକାଶ ୍ମ୍ରୀର ପ୍ରେି ସ୍େନ୍ତ ଧ୍ୟାନ 
ଦିଆଯାଉଛି ।

l	ଉେରପ୍ରବଦଶର ଚିକନକର୍ରୀ ଓ କାଚକାମ, ଜମମ୍ ୁକାଶ ୍ମ୍ରୀରର 
ବପପର-ମାରି, ପଞ୍ାେର ଫୁଲକର୍ରୀ, ରାଜସ୍ଥାନର ଲହରିଆ 
ଏେଂ ଗଜୁରାଟର ଅଜରକ ଭଳି ବଦଶର ୩୩ ପ୍ରକାର 
ପାରମ୍ପରିକ କଳାବର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ବଦୋ ପାଇ ଁଲକ୍ଷ୍ ଧାଯ୍୍ସ  
କରାଯାଇଛି ।

l	ହୁନର ହାଟ ଓ ଶଳି୍ପ ଉତ୍େ ମାଧ୍ୟମବର ବଦଶେ୍ାପ୍ରୀ 
େଥା େିବଦଶବର ପ୍ରଦଶ୍ସନ୍ରୀମାନ ଆବୟାଜନ କରାଯାଇ 
ରଂଖ୍ାଲଘ ୁରମ୍ପ୍ରଦାୟର ହସ୍ତଶଳି୍ପ୍ରୀ/କାରିଗରମାନଙ୍କ 
ଉତ୍ାଦଗଡିୁକର େିକ୍ର୍ରୀେଟା ପାଇ ଁରହାୟୋ ବଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଉଛି ।

l	ଦକ୍ଷ ହସ୍ତଶଳି୍ପ୍ରୀ/କାରିଗରମାନଙ୍କ କ୍ଷମୋ ନିମ୍ସାଣ ଏେଂ 
ପାରମ୍ପରିକ ଦକ୍ଷୋର ଉନ୍ନ୍ରୀେକରଣବର ମନ୍ତଣାଳୟକୁ 
ରହବଯାଗ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍୍ସ ାନ ବେୟନ ରଂସ୍ଥାଗଡିୁକୁ ବେୈଷୟିକ 
ରହାୟୋ ବଯାଗାଇୋ ନିମବନ୍ ଜାେ୍ରୀୟ ଫ୍ାଶନ ବଟବକ୍ନାବଲାଜ ି
ପ୍ରେଷିା୍ନ, େଭିାଗ୍ରୀୟ ରପ୍ାନ୍ରୀ ପରିଷଦ, େୟନଶଳି୍ପ ମନ୍ତଣାଳୟ, 
ରଂସ୍କେିୃ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏେଂ େବିଶଷଜ୍ ରଂସ୍ଥାଗଡିୁକୁ ଜ୍ାନ ପ୍ରଦାନର 
ଅଂଶ୍ରୀଦାର ଭାବେ ରାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

l	ୋଷଶିକ ରେ୍ସାଧକି ୧୦ ଜଣ ରବେ୍ସାେମ ହସ୍ତଶଳି୍ପ୍ରୀ ଏେଂ 
କାରିଗର/ ରନ୍ନ େିବଶଷଜ୍ମାନଙୁ୍କ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 
ଉସ୍ତାଦ ରମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।
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ରପ୍ରେଣାୋୟୀ ବୟୁକି୍ତତ୍ୱ

ମହାପ୍ରତାପୀ ପ୍ରତାପ
ଭୋେତେ ଇତହିୋସ ଅଗନକ ଗ�ୋଦ୍ୋଙ୍ କୋହୋେୀଗେ ପେିପର୍ୂ୍ଣ 
ଗ�ଉମଁୋନଙ୍ ଗଶୌ�୍୍ୟେ �ୋଥୋ ଆଜ ିମଧ୍ୟ ଜନମୋନସଗେ ଚଳଚଂଚଳ। 
କନି୍ତୁ ଏଭଳ ି ମକୁଷି୍ଗମୟ ଗ�ୋଦ୍ୋ ଅଛନି୍ ଗ�ଉମଁୋନଙ୍ ସୋହସେ 
�ୋଥୋ ଜନସୋଧୋେେଙ୍ ପୋଇ ଁକୋହୋେୀ ଭୋଗବ ଅବତୋେେୋ ଗ�ୋ�୍ୟ। 
ମହୋେୋେୋ ପ୍ରତୋପ ଗହଉଛନି୍ ଗସହ ିସ୍ୱତନ୍ତ ଗ�ୋଷୀ୍େ �ୋହୋଙ୍କୁ ଗଧୈ�୍୍ୟ 
ଓ ଦୃଢତୋେ ଅନ୍ୟନୋମ ଭୋଗବ ଅଭିହତି କେୋ�ୋଏ । ଗସ ପେୋଧୀନତୋ 
ଆ�ଗେ ମକୁଣ୍ଡ ନ ନକୁଆଇଁ ଅଭୋବ ଅନୋଟନ ଭେୋ ଏକ କଷ୍କେ ଜୀବନ 
ବଂଚବିୋକକୁ ଗଶ୍ରୟସ୍କେ ମଗନ କେିଥଗିେ । ଗଶଷ ନଶି୍ୋସ ପ�୍୍ୟନ୍ 
ଗସ ନଜି ମୋତୃଭୂମି ଗମେୋେେ ସକୁେକ୍ୋ ପୋଇ ଁ େଗଢଇ କେିଥଗିେ 
ଏବଂ ବୀେତ୍ୱେ ଗ�ଉ ଁ କତିୀ୍ମୋନ ଗସ ଛୋର ି �ୋଇଛନି୍ ତୋହୋ ଆଜ ି

ମଧ୍ୟ ଉଦୋହେେ ଗ�ୋ�୍ୟ ଗହୋଇ େହଛିି ଏବଂ �ୋହୋ ବ୍ୟତୀତ 
ଗଦଶଭକି୍, ବଳଦିୋନ ଓ ସ୍ୱୋଧୀନତୋେ ଅଥ ୍ଅସମ୍ର୍ୂ୍ଣ।

ବର ବମୱାର ରବମେ ରମଗ୍ର ରାଜସ୍ଥାନର ଜବଣ 
ଶ୍ରବଦ୍ୟ େ୍କି୍ତତ୍ୱ ବଯଉଠଁି ପ୍ରବେ୍କ ଘବର ୋଙୁ୍କ 
ପଜୂା କରାଯାଏ ଏେଂ ୋଙ୍କର ରାହର, ବଦଶବପ୍ରମ 

ଓ େଳିଦାନର କାହାଣ୍ରୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାବର – “ ମହାରାଣା ପ୍ରୋପଙ୍କ ଜ୍ରୀେନ 
ରାହର, ରମ୍ମାନ ଏେଂ ମଯ୍୍ସ ାଦାର ପ୍ରେ୍ରୀକ ଯାହା ନାଗରିକମାନଙୁ୍କ 
ରେ୍ସଦା ବଦଶଭକି୍ତ ପାଇ ଁ ବପ୍ରରଣା ବଯାଗାଇେ । ବମୱାରର 
ଏହି ମାଟି ଅବନକ ବଯାଦ୍ାଙ୍କର େ୍ରୀରୋପରୂ୍୍ସ େଳିଦାନବର 
ଉଦଭାରିେ ବହାଇଛି । ରାଣା ରାଙ୍ଗା ଓ ରାଣା ଉଦୟ ରିଂଙ୍କ 
େଂଶଧର ମହାରାଣା ପ୍ରୋପ ଇେିହାରର ଏହିଭଳି ଜବଣ ମହାନ 
େ୍କି୍ତତ୍ୱ ଥବିଲ । ୧୫୪୦ ମରିହା ବମ ୯ ୋରିଖବର ବର ଚିବୋର 
ରାଜା ଉଦୟ ରିଂଙ୍କ ଔରରରୁ ପ୍ରଥମ ରନ୍ାନ ଭାବେ ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ 
କରିଥବିଲ । ଏକ ରାଜ ପରିୋରବର ଜନ ୍ମ ବହାଇଥେିା ରବତ୍ୱ 
ପ୍ରୋପଙ୍କ ୋଲ୍କାଳ ଭିଲ୍ ମାନଙ୍କ ଗହଣବର କଟିଥଲିା । 
୧୫୭୨ ମରିହା ବଫେୃଆର୍ରୀ ୨୮ ୋରିଖବର ୋଙ୍କ ପିୋ ଉଦୟ 
ରିଂଙ୍କର ପରବଲାକ ଘଟଥଲିା । ରାଣା ଉଦୟ ରିଂ ୋଙ୍କ କନିଷ ୍
ରାଣ୍ରୀଙ୍କ ଗଭ୍ସରୁ ଜନ ୍ମିେ ପତୁ୍ର ଜଗମଲଙୁ୍କ ନିଜ ଉେରାଧକିାର୍ରୀ 
ଭାବେ ବଘାଷଣା କରିଥବିଲ । ବେବେ ବମାଗଲମାନଙ୍କ ରହ 
ବମୱାରର ନିରନ୍ର ରଂଘଷ୍ସ କାରଣରୁ ପାରିଷଦମାବନ ପ୍ରୋପଙୁ୍କ 
ରିଂହାରନ ଆବରାହଣ କରାଇଥବିଲ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ବନଇ 
ଅରନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜଗମଲ ଆକେରଙ୍କ ବରନା ରହ ହାେ ମିଳାଇଥବିଲ। 
ଚିବୋରକୁ ବମାଗଲମାନଙ୍କ କେଳରୁ ମକୁ୍ତ ନକରିୋ ପଯ୍୍ସ ନ୍ 
ମହାରାଣା ପ୍ରୋପ ରେୁର୍୍ସ ଥାଳିବର ବଭାଜନ ନକରିୋ ଏେଂ ମାଟି 
ଉପବର ଶୟନ କରିୋକୁ ଶପଥ ବନଇଥବିଲ । ପ୍ରୋପ ରିଂହାରନ 
ଆବରାହଣ କରିୋ ପବର ଆକେର ୪ ଥର ରନି୍ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତାେ 
ପଠାଇଥବିଲ । କିନ୍ତୁ ଅଧନିତ୍ୱ ସ୍୍ରୀକାର ପାଇ ଁ ବମାଗଲମାନଙ୍କ 
ପ୍ରସ୍ତାେବର ରାଜି  ବହୋ ପରିେବେ୍ସ ବର ରଂଘଷ୍ସର ପଥ ୋଛି 

ବନଇଥବିଲ ଯାହାଫଳବର ୧୫୭୬ ମରିହାବର  ହଳଦ୍ରୀଘାଟ୍ରୀର 
ଯଦୁ୍ବର ବମାଗଲ ବରନା ରହ ବର ମହୁାମଁହୁି ଁ ବହାଇଥବିଲ । 
୧୦ହଜାର ରଂଖ୍ା େିଶଷି୍ଟ େିଶାଳ ବମାଗଲ ବରନା ଆଗବର 
ମହରାଣା ପ୍ରୋପଙ୍କ ବରନା ରଂଖ୍ା ଅେି ଅଳ୍ପ ଥବିଲ ମଧ୍ୟ 
ବର ବକେଳ ୩,୦୦୦ ବଘାଡାରୋର ଦଳ ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭିଲ୍ 
ବଯାଦ୍ାଙ୍କ ଦଳକୁ ବନଇ ବମାଗଲମାନଙୁ୍କ ଠିକଣା ଜୋେ 
ବଦଇଥବିଲ । ଏହି ଯଦୁ୍ବର ୋଙ୍କ ପି୍ରୟ ବଘାଡା ବଚେକ ଗରୁୁେର 
ଭାବେ ଆହେ ବହାଇଥଲିା । ପ୍ରୋପଙୁ୍କ ଶେୃ ବରୈନ୍ମାବନ ବଘରି 
ରହିଥେିା ବଦଖ ି ୋଙ୍କର ଅେି େିଶ୍ସ୍ତ ଅନୁଗେ ଝାଲା ମାନ ରିଂ 
ନିଜ ମସ୍ତକବର ରାଜମକୁୁଟ ପରିଧାନ କରିଥବିଲ, ଯାହା ଫଳବର 
ଶେୃ ବରୈନ୍ମାବନ ୋଙୁ୍କ ରାଣା ପ୍ରୋପ ଭାେି ଆକ୍ରମଣ କରିଥବିଲ 
ଓ  ପ୍ରକୃେ ପ୍ରୋପଙୁ୍କ ଛାଡି ବଦଇଥବିଲ । ଝାଲା ମାନ ରିଂ ନିଜ 
ଜ୍ରୀେନର େଳିଦାନ ବଦଇ ପ୍ରୋପଙ୍କ ଜ୍ରୀେନ ରକ୍ଷା କରିଥବିଲ । 
ଏହାପବର ପ୍ରୋପ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟବର ନିେ୍ସାରନବର ରହିଥବିଲ । 
ହଳଦ୍ରୀଘାଟ୍ରୀ ଯଦୁ୍ର ଛଅ େଷ୍ସ ପବର ମହାରାଣା ପ୍ରୋପ ଦିବୱର 
ଯଦୁ୍ବର ବମାଗଲମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିଥବିଲ । ପବର ବର 
ବମାଗଲମାନଙ୍କଠାରୁ ବଗାଟିଏ ପବର ବଗାଟିଏ ଅବନକ ଅଂଚଳକୁ 
ନିଜ ଅକି୍ତଆରକୁ ଆଣଥିବିଲ । ନିଜ ମାେୃଭୂମି ପାଇ ଁ ଦ୍ରୀଘ୍ସଦିନ 
ଧରି ରଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖେିା ପବର ୧୫୯୭ ମରିହା ଜାନୁଆର୍ରୀ ୧୯ 
ୋରିଖବର ବର ଇହଲ୍ରୀଳା ର୍ବେରଣ କରିଥବିଲ ।
ଅର ବଲବଗା ଅଣଦାଗ ପାଗ ବଲାବଗା ଅଣନାମ୍ରୀ
ବଗା ଆଡା ଗେଡାୟ ଜ୍ରୀବକା େହବୋ ଘରୁୋମ୍ରୀ
ନେବରାବଜ ନ ଗବୟା ନ ବଗା ଆରୋମ ନେଲ୍୍ରୀ
ନ ବଗା ଝବରାଖା ବହଠ ବଜଠ ଦୁନିଆଣ ଦହଲ୍୍ରୀ
ଗହବଲାେ ରାଣା ଜ୍ରୀେ୍ରୀ ଗବୟା ଦରଣ ମୁଦଁ ରରଣା ଡର୍ରୀ
ନିରା ମକୁ ଭରିଆ ବନୈଣ ବୋ ମେୃ ଶାହ ପ୍ରୋପର୍ରୀ
ସ୍ଥାନ୍ରୀୟ କଥେି ଭାଷାବର ବଲଖାଯାଇଥେିା ଏହି କେିୋବର 
ମହାରାଣା ପ୍ରୋପଙ୍କ େ୍କି୍ତତ୍ୱ େର୍୍ସନା କାଳବର ୋଙ୍କ ଶେୃମାବନ 
ମଧ୍ୟ ମହାରାଣା ପ୍ରୋପଙ୍କ େ୍ରୀରତ୍ୱର କିଭଳି ପ୍ରଶଂରା କରିଛନି୍ 
ୋହା ଦଶ୍ସାଯାଇଛି ।   

ମହାୋଣା ପ୍ରତାପ
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ଜୟ �ବାନ, ଜୟ କେିାନ: ଏହ ିଉେ୍ ରଘାେକ ୁବାସ୍ତବତାରେ ପେିଣତ କେିବା

ସକାୋତ୍ମକ ଆରିମଖୁୟୁପେିବର୍ତ୍ତନମଖୁୀ ରାେତ

େହୁଳ ଭାବେ େ୍େହୃେ ଦଶନି୍ ପରୁୁଣା ଉକି୍ତ ଜୟ ଯୋନ ଜୟ କିଷାନ ନିଜକୁ ନୂଆ ରୂପବର ଉପସ୍ଥାପିେ 
କରିଚାଲିଛି । ନିକଟବର ଏଭଳି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ ବଦଖେିାକୁ ମିଳିଛି ବଯଉଠଁ ିବଗାଟିଏ ପବଟ ରିଆରପିଏଫର 
ଅଦ୍୍ସରାମରିକ େଳ ପରିବେଶ ରରୁକ୍ଷା କାଯ୍୍ସ  କରୁଥେିାବେବଳ ଅନ୍ ପକ୍ଷବର ଗଜୁରାଟର ଜବଣ ଚାଷ୍ରୀ 

ରଜନା ଛୁଇରଁ ଉନ୍ନେ େହିନ େିକଶେି କରିଛନି୍ ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଖେୁ ଉତ୍ାହଜନକ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥେିା 
ଅଭିଯାନ ‘େଷ୍ସାଜଳ ରଂଗ୍ରହ’ରୁ ବପ୍ରରଣା ବନଇ 

ଅଜବମରର ରିଆରପିଏଫ ଗ୍ରୁପ ବରଂଟର ଜଳ ରଂରକ୍ଷଣ 
ପାଇ ଁଏକ ଗଭ୍ରୀର କୂପ ଖନନ କରିୋକୁ ନିଷ୍ପେ ିବନଇଛନି୍ । 
ରିଆରପିଏଫ ଆଇଜ ିେକି୍ରମ ବରହଗଲଙ୍କ ବନେୃତ୍ୱବର ଏହ ି
କାଯ୍୍ସ  ଏବେ ଜାରି ରହଛିି । ରିଆରପିଏଫ ଶେିରିର ପାଶ୍୍ସେର୍୍ସ୍ରୀ 
ଅଂଚଳବର ଥେିା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡର ମଧ୍ୟେର୍ଶି ଭାଗବର 
ଥେିା ଏକ ପ୍ରାକୃେକି ଖାେକୁ ରିଆରପିଏଫ ଯୋନମାବନ 
ବଖାଳି ଆହୁରି ଗଭ୍ରୀର କରିୋ ରହେି ଏହାର ଦୁଇ ପାଶ୍୍ସବର 
େନ୍ ୋନି୍ ବଦଇଛନି୍ । େଷ୍ସାଦିବନ ଏହ ି ପ୍ରାକୃେକି ଖାେଟି 
େଷ୍ସାଜଳବର ପରୂ୍୍ସ ବହାଇଯାଏ ଏେଂ ଏହା ପଶ,ୁ ପକ୍ଷ୍ରୀ, 
ଗଛଲୋ ଓ ରିଆରପିଏଫର େ୍େହାରବର ଆରିଥାଏ । ଏହ ି
ଜଳାଶୟର ଜଳକୁ ଉଦ୍ାନ କୃଷି ଓ ଜଳବରଚନ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ 
େ୍େହାର କରାଯାଇଥାଏ । େକି୍ରମ ବରହଗଲ କହଛିନି୍ ଏହ ି
ଜଳାଶୟ ଜଳପରୂ୍୍ସ ବହାଇଯିୋ ପବର ଉଦେୃେ ଜଳ ଭୂେଳ 
ଜଳସ୍ତରର ପନୁଃଭରଣା କରିଥାଏ । ୧୨ଟି ନଳକୂପ ପାଇ ଁ
ଆେଶ୍କ ଜଳର ଭରଣା କରିୋବର ମଧ୍ୟ ଏହା ରହାୟକ 
ବହାଇଥାଏ । ଜଳ ଭଣ୍ଡାରଣ ନିମବନ୍ ରିଆରପିଏଫ ମଧ୍ୟ 
ଅବନକଗଡିୁଏ ବଛାଟ ବଛାଟ ବପାଖର୍ରୀ ବଖାଳିଛି ।  ‘େଷ୍ସା ଜଳ 
ରଂଗ୍ରହ କର’ ଅଭିଯାନବର ରାମିଲ ବହୋ ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଆହ ବୋନ କ୍ରବମ ଜଳ ରଂରକ୍ଷଣ ନିମବନ୍ 
ଏହ ିପଦବକ୍ଷପ ନିଆଯାଇଛି ।

ନେିାପତାେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ସଂେକ୍ଣ 
ପ�ତ୍ତୟୁନ୍ତ ଉେୟୁମ..

ସଜନା ଛଇୁ ଁକେୃକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ     
ସମଦିୃ୍ ଆଣରିେବ

ଆତ୍ମନିଭ୍ସରୋର ଏକ ୋସ୍ତେ ଉଦାହରଣ ସ୍ରୂପ, 
ଗଜୁରାଟର ପଟନ ଜିଲ୍ାର ଜବଣ କୃଷକ ରଜନା ଛୁଇରଁ 

ଏକ ମଞି୍ େିକଶେି କରିଛନି୍ ଯାହା ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟମାନର ଓ ଅଧକି 
ଅମଳକ୍ଷମ । ରଜନା ଛୁଇ ଁ ଫରଲ ଅମଳ କରି କାମରାଜ 
ବଚୌଧରୁ୍ରୀଙ୍କର ଅେିମାତ୍ରାବର ରମଦିୃ୍ ଘଟିପାରିଛି । ଅଧକି ଅଥ୍ସ 
ଉପାଜ୍ସନ ନିମବନ୍ ବର ୋଙ୍କର ଉତ୍ାଦକୁ ଗଜୁରାଟ ୋହାବର 
ୋମିଲନାଡୁ, ପଶି୍ମେଙ୍ଗ ଓ ବଦଶର ଅନ୍ ଭାଗବର େିକ୍ର୍ରୀ 
କରୁଛନି୍ । ବର ଏବେ ଏହ ି କୃଷିର ରମ୍ପ୍ରରାରଣ କରିୋ ପାଇ ଁ
ବଯାଜନା କରୁଛନି୍ । ବଚୌଧରୁ୍ରୀ କୁହନି୍ ବର ଗେ ୧୦ େଷ୍ସ ବହେ 
ଏହ ି ଫରଲ ଉତ୍ାଦନ କରୁଛନି୍ ଏେଂ ଏହାର ଭେିଷ୍େ ଖେୁ 
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ।  ଏହ ିଫରଲରୁ ବର ମାଣ ପିଛା ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଏକ 
ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଯ୍୍ସ ନ୍ ବରାଜଗାର କରୁଛନି୍ । ରଜନା 
ଛୁଇ ଁ ଚାଷ ପାଇ ଁ ଅଧକି ଖେ େ୍େହାର କରାଯାଇଥାଏ । 
ପ୍ରକୃେବର ଆୟୁବେ୍ସଦବର ରଜନା ଛୁଇରଁ ବଢର ଚାହଦିା ରହଛିି 
। କୁହାଯାଏ ବଯ ଆୟୁବେ୍ସଦବର ୩୦୦ରୁ ଅଧକି େ୍ାଧରି ଚିକିତ୍ା 
ପାଇ ଁରଜନା ଛୁଇରଁ େ୍େହାର କରାଯାଏ । ରାଜନ, ରଗ୍ସଭା ଓ 
ବମାରିଙ୍ଗା ଭଳି ରଜନା ଛୁଇ ଁଅବନକ ନାମବର ପରିଚିେ । ଉନ୍ନେ 
ମାନର ରଜନା ଛୁଇ ଁ ମଞି୍ େିକଶେି କରିଥେିାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦ୍ରୀ ନିକଟବର ୋଙ୍କର ‘ମନ କି ୋେ୍ ’ କାଯ୍୍ସ କ୍ରମବର 
କାମରାଜ ବଚୌଧରୁ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂରା କରିଥବିଲ ।  
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