
ଆତ୍ମନରି୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଲାଗି ରାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ପ୍ାଚୀନ 
ଆଦଶ୍ଭ, ଯାୋ ଆମ ପାଖହର ରେଛି ିତାୋକ ୁଅନଷ୍ୟମାନଙୁ୍ 
ବାଣି୍ବା ଦ୍ାରା ଅନୁପ୍ାଣତି । ରାରତର ଆତ୍ମନରି୍ଭରଶୀଳତା ମଧ୍ୟ 
ବଶି୍ୱର ଆନନ୍ଦ, ସେହଯାଗ ଏବଂ ଶାନ୍ ିଲାଗି ଉଦି୍ଷ୍ଟ ।
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ନଃିଶଳୁ୍କ ବତିରଣ ଲାଗି ଉଦି୍ଷ୍ଟ



2019ହର ଅହଯାଧ୍ୟାହର 
ଦୀପାବଳି ପାଳନ

ଶରୁମ କହରାତ ିକଲଷ୍ୟାଣମ, ଆହରାଗଷ୍ୟମ ଧନସମ୍ପଦା ।
ଶତ୍ରୁବୁଦି୍ ବନିାଶାୟ, ଦୀପହ୍ଷ୍ୟାତ ିନହମାସୁ୍ହତ!!

ହକହତ ସନୁ୍ଦର, ମୋନ ଉହଦ୍ଶଷ୍ୟପରୂ୍୍ଭ ବାର୍୍ଭା! 
ଏେ ିହ୍ାକହର କୁୋଯାଇଛ ି: ଏେ ିଆହଲାକ 

ଆମ ୍ୀବନହର ସଖୁ, ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସମଦିୃ୍ 
ଆଣ,ୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚନି୍ାଧାରା ଦୂହରଇ ହଦଇ 
ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣ ୁ। ମ ୁ ଁହଦୈବକି ଅଗି୍ଶଖିାକୁ 

ପ୍ଣାମ କରୁଛ ି। ଏେ ିଦୀପାବଳିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା 
ଲାଗି, ଏୋଠାରୁ ରଲ ମାଗ୍ଭ କ’ଣ ହୋଇପାହର 

ହଯ ଆହମ ଦୀପର ଆହଲାକ ବସି୍ାରିତ କରି 
ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ପ୍ସାରିତ କରିବା, ଘଣୃାରାବ ଦୂର 

କରିବା ଲାଗି ପ୍ାର୍ଭନା କରିବା ।

- ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ

ଆହଲାକର ପବ୍ଭ ଅବସରହର ଆସନ୍ତୁ 
ବଞ୍ିତ ହଲାକମାନଙ୍ ୍ୀବନହର 

ଆନନ୍ଦ ରରିହଦବା। ଆହମ 
ହଯହତହବହଳ ସ୍ାନୀୟ ଉତ୍ାଦ 

କିଣିବା ଏୋ ହସମାନଙ୍ ମେୁହଁର 
େସ ଫୁଟାଇବ, ଏୋ ହସମାନଙୁ୍ 
ସଶକ୍ତ କରିବାର କାରଣ ସା୍ିବ। 

ଏେି ଦୀପାବଳି ହକାଟି ହକାଟି 
୍ନତାଙ୍ ମେୁହଁର େସ ଫୁଟାଉ ।
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ସମ୍ପାଦକଙ୍ କଲମରୁ

(ହକ ଏସ ଧତୱାଲିଆ)

ସାଦର ନମସ୍ାର,

ପାବ୍ବଣ ଋତୁ ଆମ ଜୀବନରର ନୂତନ ଉତ୍ାହ, ଶକି୍ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରନଇ ଆସିଛି । ରଦଶ ବିଭିନ୍ନ 
ପବ୍ବପବ୍ବାଣୀ ପାଳନ କରୁଛି । ଆରମ ନିକଟରର ନବରାତ୍ୀ, ଦୁର୍ବାପଜୂା, ଦଶହରା ପାଳନ କରିଛୁ, 
ଆରମ ଆରକୁ ଦୀପାବଳ,ି ଭାଇ ଦୁଜ ଓ ଛଠ୍ ପାଳନ କରିବୁ । ପାବ୍ବଣ ଋତୁ ପାଇ ଁଆପଣ ସମସ୍ତଙୁ୍ 
ଅରନକ ଶରୁଭଚ୍ା । 

ପାବ୍ବଣ ଆମ ମନକୁ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ଆଣଥିାଏ । ଏହ ିପାବ୍ବଣ ଋତୁରର ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତକ୍ବ 
ରହବିାକୁ ରହବ ଏବଂ କରରାନା ଭୂତାଣ ୁ ସଂକ୍ରମଣର ମକୁାବିଲା କରିବା ଲାରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ 
ତରିନାଟି ‘ମନ୍ତ’- ‘ମାସ୍ ପିନ୍ବିା, ଦୁଇ ରଜ ଦୂରତା ରକ୍ା କରିବା ଏବଂ ନୟିମିତ ହାତ ରଧାଇବା 
ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ବି।

ଆପଣମାନଙ୍ର ରନେହ ଓ ସମଥ୍ବନ ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ପାଇ ଁ ରକୌଣସି ଉପହାର ଠାରୁ 
କମ ନୁରହ ଁ। 7 ହଜାରରୁ ଅଧକି ରଲାକ ଆମକୁ ରସମାନଙ୍ ମତାମତ ଓ ଭାବନା ଲିଖତି ଭାରବ 
ଜଣାଇଛନି୍ତ । ପରବର୍୍ବୀ ସଂସ୍ରଣ ଠାରୁ ଆରମ, ବାର୍୍ବାରଡ଼ୁକୁି ଏହ ିପତ୍କିାର ଅଂଶବିରଶଷ କରିବୁ ।

ପାବ୍ବଣର ଏହ ି ଋତୁରର, ଆପଣମାରନ ଜାଣ ି ଖସିୁ ରହରବ ରେ 130 ରକାଟି ଭାରତବାସୀ 
କରରାନା ଭୂତାଣକୁ ପରାଜତି କରିବା ଲାରି ରକବଳ ସଂକଳ୍ପ ରନଇନାହାନି୍ତ ବରଂ ‘ରଭାକାଲ ଫର 
ରଲାକାଲ’କୁ ଏକ ଆରନ୍ଦାଳନରର ପରିଣତ କରିଛନି୍ତ । ୋହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରଲାକମାରନ ସ୍ାନୀୟ 
ଉତ୍ାଦ କଣିବିା ଲାରି ପସନ୍ଦ କରୁଛନି୍ତ । ରକବଳ ରସତକି ିନୁରହ ଁ,  ଭାରତ ରପ୍ାନ ିରକ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ 
ଆରକୁ ବଢ଼ଛିୁ । ଭାରତର ପ୍ରରତକୁି ରନଇ ଏହ ିସଂସ୍ରଣର ପ୍ରଚ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାୋଇଛି ।

ପଣୁଥିରର ଆପଣମାନଙୁ୍ ଏକ ସଖୁଦ ଏବଂ ସମଦୃ୍ଧ ପାବ୍ବଣ ଋତୁ ପାଇ ଁଶରୁଭଚ୍ା ।
ଆରମ ଆପଣଙ୍ ମତାମତ ଓ ପରାମଶ୍ବକ ୁଆଗ୍ରହର ସହ ଅରପକ୍ା କରିଛୁ । 
ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍ ମତାମତ ପଠାନ୍ତୁ : 
ଠିକଣା : ବୁ୍ୟରରା ଅଫ ଆଉଟରିଚ ଆଣ୍ କମ୍ୁୟନରିକସନ, ଦି୍ତୀୟ ମହଲା,
ସଚୂନା ଭବନ, ନୂଆଦିଲ୍ୀ-110003
ଇରମଲ : response-nis@pib.gov.in

ଆପଣଙ୍ ସଦି୍ଚ୍ା ସହ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 3

ରାରତ ରତ୍ନ ସିରି୍ରୋଷ୍ଟ୍ରଋରି ନୋନୋଜୀ

ଜନେୋ�ୀଦୋରୀ ଜରିଆମର ସେୋଜମର ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ପରିବତ୍ତ୍ଷନ 
ଓ ବିକୋଶ ଆଣବିୋର ସଂକଳ୍ପ ମନଇ ରୋଷ୍ଟ୍ର ଋରି ନୋନୋଜୀ 

ମଦଶେଖୁଙ୍କ ନୋେମର ପରିଚିତ ଚଣି୍ଡକୋଦୋସ ଅେତୃରୋଓ 
ମଦଶେଖୁ ଅମନକ�ଡ଼ିୁଏ ପଦମକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରିଥମି�। 
1950ମର ମ�ୋରଖପରୁମର ମସ ଏକ ସରସ୍ୱତୀ ଶଶିେୁନ୍ିର 
ସ୍ୋପନ କରି ନିଜର ଅେି�ୋନ ଆରମ୍ଭ କରିଥମି� । ଶକି୍ଷୋ ଓ 
ଜ୍ୋନ ପୋଇ ଁତୋଙ୍କର େ� ପୋଇବୋ ଏହି ସ୍�ୁମର ପ୍ରତିଫଳିତ 
ମହୋଇଥ�ିୋ। ମଶରମର ମସ ଚିତ୍ରକୂଟମର ସ୍ୋୟୀ େୋମବ 
ବସବୋସ କରିବୋ ପମର ପ୍ରଥେ ଗ୍ୋେୀଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୋଳୟ 
ଚିତ୍ରକୂଟ ଗ୍ୋମେୋଦୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୋଳୟ ପ୍ରତିଷୋ୍ କରିଥମି� ।

ଗ୍ୋେୀଣ େୋରତ ପୋଇ ଁଚିତ୍ରକୂଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ସେନ ୍ବିତ ଏବଂ 
ସୋେଗ୍ୀକ େମଡ� ଥ�ିୋ । ଏହୋ ପରିବୋର, ପ୍ରୋଥେିକ 
ବିଦ୍ୋଳୟ ଏବଂ ସ୍ୋନୀୟ ଜନସୋଧୋରଣଙୁ୍କ ମନଇ ଏକ 
ସେୋଜ �ଠନ କରିଥ�ିୋ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜୋନୁଆରୀ 26, 
2002ମର ଆରମ୍ଭ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ ମ�ଉଥଁମିର ଚିତ୍ରକୂଟ 
ଆଖପୋଖମର ଥବିୋ 500 ଗ୍ୋେ ସୋେି� ମହୋଇଥମି�। ଏହ ି
�କ୍ଷ୍ ଅ�ଷ୍ 15, 2010 ସଦୁ୍ୋ ହୋସ� କରୋ�ୋଇପୋରିଥ�ିୋ। 
ଏହି ଅେି�ୋନର ସବୁଠୁ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଦି� ଥ�ିୋ ସେୋଜ ଶଳି୍ପୀ 
ଦମ୍ତି �ୋହୋର ଅଥ୍ଷ �ୋମଁର ରହୁଥବିୋ ‘ସ୍ୋତକ’ ଦମ୍ତି । 
ପ୍ରମତ୍କ ଦମ୍ତିଙୁ୍କ 5ଟି �ୋକୁଁ ମନଇ �ଠିତ ଏକ କଲଷ୍ରର 
ମ�ୋକେୋନଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରୋଣତି ଓ େୋ�୍ଷଦଶ୍ଷନ କରିବୋର ଦୋୟିତ୍ୱ 
ଦିଆ�ୋଇଥ�ିୋ । ଚିତ୍ରକୂଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପବୂ୍ଷରୁ, ନୋନୋଜୀ ମ�ୋଣ୍ଡୋ 
ଜିଲ୍ୋମର ଜୟପ୍ରେୋ ଗ୍ୋେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥମି� । ଏହୋ 
ଜୟପ୍ରକୋଶ ନୋରୋୟଣ ଏବଂ ତୋଙ୍କର ପତ୍ୀ ପ୍ରେୋବତୀଙ୍କ 
ନୋେମର ନୋେିତ ମହୋଇଥ�ିୋ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇ ଁ
ବଳରୋେପରୁ ରୋଜ୍ର ରୋଜେୋତୋ ରୋଜ�କ୍ଷୀ କୁେୋରୀ ଜେି 
ମ�ୋ�ୋଇ ମଦଇଥମି� �ୋହୋଙୁ୍କ ମସ ମ�ୋକସେୋ ନିବ୍ଷୋଚନମର 
ପରୋଜିତ କରିଥମି�। ନୋନୋଜୀଙ୍କ ବିଚୋର ଥ�ିୋ, ଗ୍ୋେୀଣ 
�ରିବଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳର ଜୀବନମର ସଧୁୋର 
ଆଣପିୋରିମ� ମଦଶ ବିକଶତି ମହୋଇପୋରିବ । ତୋଙ୍କର 
“ଗ୍ୋମେୋଦୟ” ଏବଂ “ସ୍ୱୋବ�ମ୍ବନ” ଚିନ୍ୋଧୋରୋମର ସ୍ୱୋେୀ 
ବିମବକୋନନ୍, ବୋ� �ଙ୍ୋଧର ତି�କ ଓ େହୋତ୍ୋ �ୋନ୍ୀଙ୍କ 
େଳି େହୋପରୁୁରଙ୍କ ବିଚୋର ପ୍ରତିଫଳିତ ମହୋଇଥ�ିୋ । 

ଜମଣ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ୋ
ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳର
ଆତ୍ନିେ୍ଷରଶୀଳତୋ ପୋଇ ଁ
ଚିତ୍ରକୁଟମର ନୋନୋଜୀ ମଦଶେଖୁଙ୍କର 
ଗ୍ୋମେୋଦୟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୋସ୍ତବତୋମର ପରିଣତ 
କରିବୋର ଏକ ଜୀବନ୍ ଉଦୋହରଣ । 

୍ନ୍ମ   : ଅହ୍ଟାବର 11, 1916  
ମତୁୃଷ୍ୟ : ହଫବୃଆରୀ 27, 2010

ମୁ ଁରମା ପାଇ ଁବଞ୍ନିଥାଏ। ମୁ ଁବଞ୍ତି ଓ 
ଅସହାୟଙ୍ ପାଇ ଁରହଛିି। 

ନୋନୋଜୀ ମଦଶେଖୁ

ଅମକଟୋବର 11, 1916 ମର େହୋରୋଷ୍ଟ୍ରର ପୋରେୋନୀ 
ଜିଲ୍ୋ ଅନ୍�୍ଷତ ଏକ ମ�ୋଟ ସହର କୋମଦୋ�ିମର ଜନ ୍ମଗ୍ହଣ 
କରିଥବିୋ ନୋନୋଜୀ ମ�ୋକେୋନ୍ ତି�କ ଏବଂ ଡ. ମକ 
ବି ମହଡ଼ମ�ୱୋରଙ୍କ ଜୋତୀୟତୋବୋଦୀ ବିଚୋରଧୋରୋମର 
ଅନୁପ୍ରୋଣିତ ମହୋଇଥମି�। ବିମନୋବୋ େୋମବଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ 
ଆରମ୍ଭ କରୋ�ୋଇଥବିୋ େୂଦୋନ ଆମନ୍ୋଳନମର ନୋନୋଜୀ 
ସକି୍ୟ େୋମବ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରିବୋ ସହିତ ତୋଙ୍କ ସହ ଦୁଇ 
େୋସ ବିତୋଇଥମି�। ଜୟପ୍ରକୋଶ ନୋରୋୟଣଙ୍କ ଆହ ୍ବୋନକ୍ମେ 
‘ସମ୍ରୂ୍୍ଷ କ୍ୋନି୍’ ଆମନ୍ୋଳନ ପ୍ରତି ନୋନୋଜୀ ନିଜର ସେଥ୍ଷନ 
ଜଣୋଇଥମି�। 1974ମର ମପୋ�ିସର �ୋଠି େୋଡ଼ରୁ ମଜପିଙୁ୍କ 
ବଞ୍ଚୋଇବୋକୁ �ୋଇ ନୋନୋଜୀଙ୍କ ହୋତ େୋଙି୍�ୋଇଥ�ିୋ । 
ନୋନୋଜୀଙ୍କ 101ତେ ଜୟନ୍ୀମର ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ 
ଏହି ଘଟଣୋର ସ୍ମରଣ କରିଥମି�। 1977ମର ନୋନୋଜୀ ଉତ୍ତର 
ପ୍ରମଦଶର ବଳରୋେପରୁ ନିବ୍ଷୋଚନ େଣ୍ଡଳୀରୁ ମ�ୋକସେୋକୁ 
ନିବ୍ଷୋଚିତ ମହୋଇଥମି� େଧ୍ୟ ତତକୋଳୀନ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ 
ମେୋରୋରଜୀ ମଦଶୋଇଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୋଙୁ୍କ �ଚୋ�ୋଇଥବିୋ 
େନ୍ତୀପଦକୁ ମସ ପ୍ରତ୍ୋଖ୍ୋନ କରିଥମି�। ଏହୋପମର ସୋରୋ 
ଜୀବନ ମସ ଦୀନଦୟୋ� �ମବରଣୋ ସଂସ୍ୋନ ପ୍ରତି ସେପପି 
ମଦଇଥମି� �ୋହୋକୁ ମସ 1968ମର ପ୍ରତିଷୋ୍ କରିଥମି� । 
1999ମର ମସ ରୋଜ୍ସେୋକୁ େମନୋନୀତ ମହୋଇଥମି� । 
2019ମର କୃତଜ୍ ରୋଷ୍ଟ୍ର ତୋଙୁ୍କ େମରୋମଣୋତ୍ତର େୋମବ େୋରତ 
ରତ୍ ଉପୋଧମିର େୂରିତ କରିଥ�ିୋ ।            
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ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର

ହସ୍ଚ୍ଛାହସବୀମାନଙୁ୍ ସରୁକ୍ା
ଏଣକିି ମକହ ିମପୋ�ିସ ଅଧକିୋରୀ କିମ ୍ବୋ ଅନ୍ ମକୌଣସି 
ବ୍କି୍ ଜମଣ ମସ୍ୱଚ୍ୋମସବୀଙୁ୍କ ତୋଙ୍କର ନୋେ, ପରିଚୟ, 
ଠକିଣୋ କିମ ୍ବୋ ଅନ୍ ମକୌଣସି ବ୍କି୍�ତ ତଥ୍ ମଦବୋକୁ 
ବୋଧ୍ୟ କରିପୋରିମବ ନୋହି ଁ। ‘େ� ମସ୍ୱଚ୍ୋମସବୀ’ େୋନଙୁ୍କ 
ସରୁକ୍ଷୋ ମଦବୋ �ୋ�ି ମକନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ 
ରୋଜପଥ େନ୍ତଣୋଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟେ ପ୍ରକୋଶତି 
ମହୋଇ�ି । ଏହ ିନିୟେମର େଧ୍ୟ ବ୍ବସ୍ୋ କରୋ�ୋଇ�ି 
ମ� ପ୍ରମତ୍କ ସରକୋରୀ ଓ ଘମରୋଇ ଡୋକ୍ରଖୋନୋ 
ମସେୋନଙ୍କର ପ୍ରମବଶ ପଥ କିମ ୍ବୋ ଅନ୍ ମକୌଣସି 
େକୁ୍ ସ୍ୋନମର, ଏବଂ ମସେୋନଙ୍କର ମୱବସୋଇଟମର 
ମସ୍ୱଚ୍ୋମସବୀେୋନଙ୍କର ଅଧକିୋର ଦଶ୍ଷୋଉଥବିୋ 
ମଘୋରଣୋପତ୍ର ହନି୍ୀ, ଇଂରୋଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ ମକୌଣସି 
େୋରତୀୟ େୋରୋମର ପ୍ରକୋଶ କରିମବ । ଆହୁରି, ଜମଣ 
ବ୍କି୍ �ଦି ମସ୍ୱଚ୍ୋକୃତ େୋମବ ମସ କରିଥବିୋ ମସ୍ୱଚ୍ୋମସବୋ 
କୋ�୍୍ଷ  ପୋଇ ଁସୋକ୍ଷ୍ ମହବୋକୁ ଚୋହୁଥଁୋନି୍ ତୋ’ ମହମ� 
ଏହ ିନିୟେ ଅନୁ�ୋୟୀ ତୋଙ୍କର �ୋଞ୍ଚ କରୋ�ିବ । 
ମେୋଟର �ୋନ (ସଂମଶୋଧନ) ଆଇନ, 2019 ଅନୁ�ୋୟୀ, 
ମେୋଟର �ୋନ ଦ୍ୋରୋ ଦୁଘ୍ଷଟଣୋଗ୍ସ୍ତ ମହୋଇଥବିୋ ମକୌଣସି 
ପୀଡ଼ିତଙୁ୍କ ଜରୁରିକୋଳୀନ ଚିକିତ୍ୋ ମସବୋ କିମ ୍ବୋ ଅଣଚିକିତ୍ୋ 
ସହୋୟତୋ ମ�ୋ�ୋଇ ମଦବୋ ସେୟମର ମସ୍ୱଚ୍ୋମସବୀଙ୍କର 
ଅବମହଳୋ କିମ ୍ବୋ ବିଫଳତୋ କୋରଣରୁ �ଦି ସମ୍କୃ୍ 
ପୀଡ଼ିତ ମକୌଣସି ପ୍ରକୋରମର ଆଘୋତପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଅନି୍ 
ଅଥବୋ େତୁୃ୍ବରଣ କରନି୍ ତୋ’ ମହମ� ମସ୍ୱଚ୍ୋମସବୀଙ୍କ 
ବିମରୋଧମର ମକୌଣସି ମଦୱୋନୀ କିମ ୍ବୋ ମଫୌଜଦୋରୀ 
େୋେ�ୋ ଦୋୟର କରୋ�ୋଇପୋରିବ ନୋହି ଁ। 

ରାହଫଲ କକପିଟହର ବାରାଣସୀର ଝଅି

ବୋରୋଣସୀ, ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀଙ୍କ ସଂସଦୀୟ 
ମକ୍ଷତ୍ର ପଣୁିଥମର ଆଉ ଏକ ମପ୍ରରଣୋଦୋୟୀ କୋହୋଣୀ 

ପୋଇ ଁଚର୍୍ଷୋର ପରିସରକୁ ଆସି�ି । ବୋରୋଣସୀ ବୋସିନ୍ୋ 
ବୋୟୁମସନୋ ପୋଇ�ଟ ଫଲ ୋଇଟ ମ�ଫଟନୋଣ୍ଟ ଶବିୋଙ୍ୀ 
ସିଂଙୁ୍କ ନୂଆ କରି ବୋୟୁମସନୋମର ସୋେି� ମହୋଇଥବିୋ 
ଅତ୍ୋଧନିୁକ �ଦୁ୍ ବିେୋନ ରୋମଫ� ଉଡ଼ୋଇବୋ �ୋ�ି ଚୟନ 
କରୋ�ୋଇ�ି।  
ରୋମଫ�ର ପ୍ରଥେ 
େହିଳୋ ପୋଇ�ଟ 
େୋମବ ମସ ସ୍ୱପ୍ନ 
ମଦଖଥୁବିୋ ଅମନକ 
େହିଳୋଙ୍କ ପୋଇ ଁ
ମପ୍ରରଣୋ ସୋଜି�ନି୍। 
ଶବିୋଙ୍ୀଙ୍କ ବୋପୋ 
କହି�ନି୍, “ଝିଅେୋନଙୁ୍କ ବୋହୋରକୁ �ିବୋ �ୋ�ି ଅନୁେତି 
ମଦବୋ ଏବଂ ମସେୋନଙୁ୍କ ନିଜ ପସନ୍ର ମକ୍ଷତ୍ର ଚୟନ କରିବୋ 
ପୋଇ ଁମପ୍ରୋତ୍ୋହିତ କରିବୋର ଆବଶ୍କ।” େହିଳୋ ମ�ୋଦ୍ୋ 
ପୋଇ�ଟ େୋନଙ୍କ ଦି୍ତୀୟ ବ୍ୋଚମର 2017ମର ଶବିୋଙ୍ୀଙୁ୍କ 
େୋରତୀୟ ବୋୟୁମସନୋମର ସୋେି� କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । 
ଏଠୋମର ମ�ୋ� ମଦବୋ ପବୂ୍ଷରୁ ମସ େି�-21 ବିସନ 
ଉଡ଼ୋଉ�ନି୍ । ମକବଳ ତୋଙ୍କ ପରିବୋର ନୁମହ ଁସୋରୋ ମଦଶ 
ବୋରୋଣସୀର ଏହି ଝିଅକୁ ମନଇ �ବପିତ ।    

ୟୁଏନଇପି, ୟୁଏନଡବ୍ ଲୁଟଓି, ଏଫଇଇ ଏବଂ 
ଆଇୟୁସିଏନକୁ ମନଇ �ଠତି ଏକ ଅନ୍ଜ୍ଷୋତୀୟ 

ବିଚୋରପତି େଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୋରୋ େୋରତର ଆଠଟି ସେଦୁ୍ର 
ମବଳୋେୂେିକୁ ‘ବ୍ ଲୁ ଫ୍ଲାଗ’ େୋନ୍ତୋ େିଳିବୋ ମଦଶ ପୋଇ ଁ
ମ�ୌରବର ବରିୟ । ଏହ ି ମ�ୌରବ ହୋସ� କରିଥବିୋ 
ମବଳୋେୂେି�ଡ଼ିୁକ ମହମ� �ଜୁରୋଟର ଶବିରୋଜପରୁ, 
ଡିଉର ମଘୋଘ�ୋ, କର୍୍ଷୋଟକର କୋସୋରମକୋଡ ଓ ପୋଦୁବିଦ୍ରି, 
ମକରଳର କପ୍ୋଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରମଦଶର ରୁରିମକୋଣ୍ଡୋ, ଓଡ଼ିଶୋର 
ସ୍ୱର୍ପିେ ମବଳୋେୂେି ଏବଂ ଆଣ୍ଡୋେୋନ ନିମକୋବରର 
ରୋଧୋନ�ର। ଉପକୂଳବତ୍ତ୍ଷୀ ଅଞ୍ଚଳମର ପ୍ରଦୂରଣ ନିୟନ୍ତଣ 
ବ�୍ଷମର ଅନ୍ଜ୍ଷୋତୀୟ ସ୍ତରମର ମରେଷ ୍ ପଦମକ୍ଷପ ପୋଇ ଁ 
େୋରତ ଅନ୍ଜ୍ଷୋତୀୟ ବିଚୋରକ େଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୋରୋ ତୃତୀୟ 
ସ୍ୋନମର ରହବିୋର ମ�ୌରବ ହୋସ� କରି�ି । ମକନ୍ଦ୍ର 

ଆଠଟ ିଭାରତୀୟ ବେଳାଭୂମିକୁ 
‘େ୍ ଲୁ ଫ୍ାଗ’ମାନ୍ୟତା

ପରିମବଶ, ଜଙ୍� ଏବଂ ଜଳବୋୟୁ ପରିବତ୍ତ୍ଷନ େନ୍ତୀ ପ୍ରକୋଶ 
ଜୋେମଡ଼କର କହ�ିନି୍ ମ� ମ�ୋଟିଏ ପ୍ରୟୋସମର 8ଟି 
ମବଳୋେୂେିକ ୁ‘ବ୍ ଲୁ ଫ୍ଲାଗ’ େୋନ୍ତୋ େିଳିବୋମର ମକୌଣସି ରୋଷ୍ଟ୍ର 
ସଫଳ ମହୋଇନଥବିୋରୁ ଏହୋ ଏକ ଉମଲ୍ଖନୀୟ ଉପ�ବ୍ ି। 
ଏହୋ େଧ୍ୟ େୋରତର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ୋୟୀ ବିକୋଶ ପ୍ରୟୋସକୁ 
ଏକ ମବୈଶ୍ୱକି େୋନ୍ତୋ । େୋତ୍ର 2 ବର୍ଷ େଧ୍ୟମର ଏସୀୟ-ପ୍ରଶୋନ୍ 
େହୋସୋ�ରୀୟ ମକ୍ଷତ୍ରମର ପ୍ରଥେ ମଦଶ େୋମବ େୋରତ ଏହ ି
ସଫଳତୋ ପୋଇ�ି । ଜୋପୋନ, ଦକି୍ଷଣ ମକୋରିଆ ଏବଂ ସଂ�କୁ୍ 
ରୋଷ୍ଟ୍ର ଏେିମରଟ ୍ସ ଅନ୍ ଏସୀୟ ରୋଷ୍ଟ୍ର େୋମବ ଦୁଇଟି ମ�ଖୋଏ ଁ
ମବଳୋେୂେି ସହତି ଏହ ିେୋନ୍ତୋ ପୋଇ�ନି୍।  



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 5

ଉତ୍କର୍ଷ ମକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୟୋସ ଅନ୍�୍ଷତ, ମକନ୍ଦ୍ର ଜନଜୋତି ବ୍ୋପୋର େନ୍ତଣୋଳୟ 
ଏବଂ ଆମସୋସିଏମଟଡ ଚୋମ ୍ବସ୍ଷ ଅଫ କେସ୍ଷ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀ ଅଫ ଇଣି୍ଡଆ 

(ଆମସୋଚୋେ) ପକ୍ଷରୁ ଜନଜୋତି ଉଦ୍େିତୋ ବିକୋଶ �ୋ�ି ତିନିବରପିଆ କୋ�୍୍ଷ କ୍େର 
ଶେୁୋରମ୍ଭ କରି�ନି୍।

ଏହି ମ�ୋଜନୋମର ଜନୋଜୋତି ସେଦୁୋୟ େଧ୍ୟମର ରହିଥବିୋ ସମ୍ଭୋବନୋକୁ 
ବିକଶତି କରିବୋ ଏବଂ ମସେୋନଙ୍କର ସୋେଥ୍୍ଷ  ନିେ୍ଷୋଣ ପୋଇ ଁ ପ୍ରୟୋସ 

କରୋ�ିବ �ୋହୋଫଳମର ମସେୋମନ ସୋେୋଜିକ-ଆଥପିକ ଅେିବୃଦି୍ମର ମ�ୋ�ଦୋନ 
ମଦଇପୋରିମବ। ଏହି କୋ�୍୍ଷ କ୍େ ଗ୍ୋେୀଣ ଏବଂ ଜନଜୋତି ସେଦୁୋୟଙ୍କ େଧ୍ୟମର 
ରହିଥବିୋ ସମ୍ଭୋବନୋକୁ ଉଜୋ�ର କରି ମସେୋନଙୁ୍କ ମସେୋନଙ୍କର ଜୀବିକୋ 
ନିେମନ୍ ସମ୍ଭୋବ୍ ସେୋଧୋନ ମ�ୋ�ୋଇ ମଦବ। ଜନଜୋତି ସେଦୁୋୟଙ୍କ ନିକଟମର 
ପ୍ରଚୁର ଜ୍ୋନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତୋ ରହି�ି। ଏହି ମ�ୋଜନୋ ଅଧୀନମର, 1,000 ଜନଜୋତି 
ଶଳି୍ପୀେୋନଙୁ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରୋ�ିବ ଏବଂ ଏକ େିନ୍ନ େ�ୂ୍ ପ୍ରସ୍ତୋବ ସହିତ ବିମଶର 
ବ୍ୋଣ୍ଡ ପରିଚୟ ସଷିୃ୍ କରିବୋ କରିବୋ �ୋ�ି ସହୋୟତୋ ମ�ୋ�ୋଇ ଦିଆ�ିବ। 
ମଦଶ ଓ ବିମଦଶମର ପ୍ରଦଶ୍ଷନୀ, େଚୁ୍ଷଆ� ମରୋଡ ମଶୋ ଏବଂ ଉଦ୍େିତୋ 
କୋ�୍୍ଷ କ୍େମର ଅଂଶଗ୍ହଣ େୋଧ୍ୟେମର ମସେୋନଙୁ୍କ ସମ୍ଭୋବ୍ ଉପମେୋକ୍ୋେୋନଙ୍କ 
ସହିତ ମ�ୋଡ଼ିବୋ �ୋ�ି ସହୋୟତୋ ମ�ୋ�ୋଇ ଦିଆ�ିବ।             

୍ନ୍ାତ ିଉଦଷ୍ୟମିତା 
ବୋଇହବ ସରକାର

ଡିଜିଟୋ� ଇଣି୍ଡଆ ସଂକଳ୍ପ’କୁ ସୋକୋର କରିବୋ �ୋ�ି, 
ନ୍ୋୟ ବିେୋ� ପକ୍ଷରୁ ‘ଉଦୀୟେୋନ’ ଏବଂ ‘ସ୍ୱମଦଶୀ’ 

ଡିଜିଟୋ� ପ ଲୋଟଫେ୍ଷର ଉପମ�ୋ� କରୋ�ୋଉ�ି �ୋହୋ 
ସେସ୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁନ୍ୋୟର ପହଞ୍ଚକୁ ବୋସ୍ତବତୋମର ପରିଣତ 
କରି�ି । ମଟ�ି-ଆଇନ କୋ�୍୍ଷ କ୍େର ତିନି ବର୍ଷ ପତୂ୍ତପି 
ପୋଳନ ଉମଦେଶ୍ମର ନ୍ୋୟ ବିେୋ� ପକ୍ଷରୁ ଏହୋର ପ୍ରଥେ 
ପସିୁ୍ତକୋ “ମଟ�ି-�’-ରିଚିଂ ଦ ଅନରିଚଡ, େଏମସସ ଅଫ 
ମବନିଫିସିଆରିଜ”ର ଉମନ ୍ମୋଚନ କରୋ�ୋଇ�ି । ଏହ ି
ପସିୁ୍ତକୋମର ହିତୋଧକିୋରୀେୋନଙ୍କର ବୋସ୍ତବ ଜୀବନ କୋହୋଣୀ 
ଏବଂ ମସେୋନଙ୍କ ମଦୈନନ୍ିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେୋବିତ କରୁଥବିୋ 
ବିବୋଦର ସେୋଧୋନ �ୋ�ି ଏହି କୋ�୍୍ଷ କ୍େ ଜରିଆମର 

ମ�ୋ�ୋଇ ଦିଆ�ୋଇଥବିୋ ସହୋୟତୋର ବିବରଣୀ ରହି�ି। 
115ଟି ଆକୋଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ୋ ସମେତ 29ଟି ରୋଜ୍ ଓ ମକନ୍ଦ୍ର 
ଶୋସିତ ପ୍ରମଦଶର 260ଟି ଜିଲ୍ୋର 29,860 ଜନମସବୋ 
ମକନ୍ଦ୍ର ଜରିଆମର ବହୁ ମେୌମ�ୋଳିକ ଏବଂ ଦୂରବତ୍ତ୍ଷୀ 
ଅଞ୍ଚଳର  ତିନି �କ୍ଷରୁ ଅଧକି ହିତୋଧକିୋରୀ ଏହି କୋ�୍୍ଷ କ୍େ 
ଦ୍ୋରୋ �ୋେୋନ ୍ବିତ ମହୋଇ�ନି୍ । ପଞ୍ଚୋୟତ ସ୍ତରମର 
ଜନମସବୋ ମକନ୍ଦ୍ରର ବିସୃ୍ତତ ମନଟୱକ୍ଷ ଜରିଆମର ଉପ�ବ୍ 
ସ୍ମୋଟ୍ଷ ପ୍ର�କିୁ୍, ଏବଂ ମଟ�ିମଫୋନ/ତୁରନ୍ କ� ସବିୁଧୋ 
େୋଧ୍ୟେମର ଉପୋନ୍, ପ�ୁଆ, ଦୁବ୍ଷଳ ଓ ବଞ୍ଚିତ ମ�ୋଷୀ୍ଙୁ୍କ 
ଆଇନଜୀବୀେୋନଙ୍କର ଏକ ପ୍ୋମନ� ସେମୟୋଚିତ ଏବଂ 
େ�ୂ୍ବୋନ ଆଇନ ପରୋେଶ୍ଷ ମ�ୋ�ୋଇ ମଦଉ�ନି୍ । 

ତନି ିଲକ୍ ଲାରାର୍ଭୀଙ୍ ନକିଟହର ପେଞ୍ଲିା ହଟଲି ଆଇନ କାଯ୍ଭଷ୍ୟକ୍ରମ

େୋରତର େଖୁ୍େୂେିମର ଥବିୋ େଣ୍ଡପେକୁ 
ପମ୍ବନ ଦ୍ୀପସହତି ମ�ୋଡ଼ୁଥବିୋ 100 

ବର୍ଷ ପରୁୁଣୋ ମସତୁ ନିକଟମର ଏକ ନୂଆ 
ମରଳ ବି୍ଜ ନିେ୍ଷୋଣ କରୋ�ୋଉ�ି। ଏହ ିନୂଆ 
ମସତୁ କୋେ ବତ୍ତ୍ଷେୋନ ଦ୍ରୁତ �ତିମର ଜୋରି 
ରହ�ିି ଏବଂ ଏହୋ ଡିମସମ୍ବର 2021 ସଦୁ୍ୋ 
ସେୋପନ ମହବ। ପ୍ରୋୟ 280 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ 
ବ୍ୟମର ନିେ୍ଷୋଣ ମହଉଥବିୋ  ଏହି ମସତୁ 
ଅତ୍ୋଧନିୁକ େଟପିକୋ� �ିଫଟ  ମଟମକ୍ନୋମ�ୋଜ ି
ସମ୍ନ୍ନ �ୋହୋକି ଏହୋକୁ 63 େିଟର ଉପରକୁ 
ସିଧୋସଳଖ ଉଠିବୋ �ୋ�ି ସକ୍ଷେ କରିବ 
ଫଳମର ଏହୋ ତଳ ମଦଇ ବଡ଼ ବଡ଼ 
ଜୋହୋଜ�ଡ଼ିୁକ �ୋଇପୋରିବ। ଏହି ମସତୁ 
ନିେ୍ଷୋଣ ଫଳମର ରୋମେଶ୍ୱରେ ୍ ମକ୍ଷତ୍ରମର 
ପ�୍୍ଷ ଟନ କ୍ଷେତୋ ବୃଦି୍ ପୋଇବ କୋରଣ 
ଏଠୋକୁ ବହୁସଂଖ୍କ ରେଦ୍ୋଳୁ ରୋମେଶ୍ୱରେ ୍
େନି୍ର ଓ ଧନୁମ୍ୋଡି େନି୍ର ମଦଖବିୋକୁ 
ଆସିଥୋନି୍।  

ପମ୍ବନ ହସତୁ : ଏକ 
ଇଞି୍ନୟିରିଂ ଚମତ୍ାର
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ସ୍ତନ୍ତ ପ୍ସଙ୍ଗ
ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣ

ବାହୟାହମଟି୍କ ଆଧାରିତ

ମପନସନମେୋ�ୀଙ୍କ ପୋଇ ଁଡିଜଟିୋ� ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣପତ୍ର 
ମ�ୋଜନୋ, �ୋହୋକି ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣ ନୋେମର ପରିଚିତ, 
ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣପତ୍ର ହୋସ� କରିବୋର ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ପ୍ରକି୍ୟୋକୁ 
ଡିଜଟିୋ� କରି�ି, �ୋହୋଫଳମର ମପନସନମେୋ�ୀଙ୍କ 
ପୋଇ ଁଏହ ିସବୁିଧୋ ବୋଧୋେକୁ୍ ମହୋଇପୋରି�ି ।

ବରିଷ ୍ ନୋ�ରିକେୋନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବୋ 
ସରକୋରଙ୍କର ପ୍ରୋଥେିକତୋ । େୋରତମର ଏକ 
ମକୋଟିରୁ ଅଧକି  ପରିବୋର ମପନସନମେୋ�ୀ 

ପରିବୋର େୋମବ ମରେଣୀବଦ୍, ମ�ଉଠଁି ବିେିନ୍ନ ସରକୋରୀ 
ସଂସ୍ୋ ପକ୍ଷରୁ ମ�ୋ�ୋଇ ଦିଆ�ୋଉଥବିୋ ମପନସନ ଆୟର 
େଖୁ୍ ଉତ୍ ମହୋଇଥୋଏ । ମତମବ ମପନସନମେୋ�ୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୀବନପ୍ରେୋଣ ପତ୍ର ଅଧକୃିତ ମପନସନ 
ବିତରଣ ଏମଜନ ୍ସି ମ�ପରିକି ବ୍ୋଙ୍କ, ମପୋଷ୍ ଅଫିସ 
ଆଦିମର ଜେୋ କରିବୋକୁ ପଡ଼ିଥୋଏ । �ୋହୋଫଳମର 
ମସେୋନଙ୍କର ମପନସନ ମସେୋନଙ୍କର ଆକୋଉଣ୍ଟମର 
ଜେୋ କରୋ�ୋଇପୋରିବ । ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣପତ୍ର ହୋସ� 
କରିବୋ �ୋ�ି ମପନସନମେୋ�ୀେୋନଙୁ୍କ ବ୍କି୍�ତ େୋମବ 
ମପନସନ ବିତରଣ ସଂସ୍ୋମର ହୋଜର ମହବୋକୁ ପଡ଼ିଥୋଏ 

ଡି୍ଟିାଲ ୍ୀବନ ପ୍ମାଣପତ୍ରର ସବୁଧିା 
l	ଏୋ ହଯହକୌଣସି ସ୍ାନହର ୋସଲ 

କରାଯାଇପାରିବ, ଏପରିକି ଘହର 
ରାଇ ମଧ୍ୟ

l	ଡିଏଲସି ସଂକ୍ରାନ୍ହର ହପନସନ 
ହରାଗୀମାନଙୁ୍ ସ୍ୟଂକ୍ରୟି ଏସଏମଏସ

l	ହପନସନ ବତିରଣ ସଂସ୍ାଗଡ଼ିୁକୁ  
ଡିଏଲସିର  ସ୍ୟଂକ୍ରିୟ େସ୍ାନ୍ର

l	ହପ୍ାହସସିଂ ପହର ହପନସନ ବତିରଣ 
ସଂସ୍ା ଦ୍ାରା ଏସଏମଏସ ହପ୍ରଣ

ମପନସନ ବିତରଣ ସଂସ୍ୋର ଅଥ୍ଷ 
ମପନସନମେୋ�ୀଙ୍କ ପୋଇ ଁଏକ ଜୀବନ 
ପ୍ରେୋଣପତ୍ର ମପ୍ରୋମସସିଂ ସଂସ୍ୋ  । 
ଅନ-ମବୋଡପିଂ ପୋଇ ଁନିମମ ୍ନୋକ୍ ମପନସନ 
ବିତରଣ ସଂସ୍ୋ�ଡ଼ିୁକ ମ�ୋ�୍ 
ମହୋଇପୋରିମବ ।
l	ବ୍ୋଙ୍କ
l	ମପୋଷ୍ ଅଫିସ
l	ରୋଜ୍/ମକନ୍ଦ୍ର ଶୋସିତ ପ୍ରମଦଶ 

ସରକୋରୀ କୋ�୍୍ଷ ୋଳୟ (ମରେମଜରୀ)

l	ମକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରୀ କୋ�୍୍ଷ ୋଳୟ
l	ସ୍ୱୋୟତ୍ତ ସଂସ୍ୋ/ମବୈଧୋନିକ ସଂସ୍ୋ/

ସେିତି/ମକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ 
ରୋଷ୍ଟ୍ରୋୟତ୍ତ ଉମଦ୍ୋ�

l	ସ୍ୱୋୟତ୍ତ ସଂସ୍ୋ/ରୋଜ୍ ସରକୋରଙ୍କ 
ରୋଷ୍ଟ୍ରୋୟତ୍ତ ଉମଦ୍ୋ�

l	ସଂସଦ/ରୋଜ୍ ବଧିୋନସେୋ 
ଜରିଆମର ସଷିୃ୍ ମହୋଇଥବିୋ ସଂସ୍ୋ

l ନ୍ୋୟିକ ସଂ�ଠନ

ହପନସନ ବତିରଣ ସଂସ୍ା

ଡି୍ଟିାଲ ହସବା
ହପନସନହରାଗୀଙ୍ ପାଇ ଁ
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କିମ ୍ବୋ ମସେୋମନ ପବୂ୍ଷରୁ କୋ�୍ଷ୍ କରୁଥବିୋ 
ସଂସ୍ୋରୁ ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣପତ୍ର ଆଣି ବିତରଣ 
ସଂସ୍ୋକୁ ମଦବୋକୁ ପଡ଼ିଥୋଏ ।

ବ୍କି୍�ତ େୋମବ ମପନସନ ବିତରଣ 
ସଂସ୍ୋମର ହୋଜର ମହୋଇ ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣପତ୍ର 
ହୋସ� କରିବୋ ମପନସନ ଟଙ୍କୋର ବୋଧୋେକୁ୍ 
ହସ୍ତୋନ୍ର ମକ୍ଷତ୍ରମର ଅଧକିୋଂଶ ସେୟମର ବୋଧକ 
ସୋଜିଥୋଏ । ଏହୋ ଉମଲ୍ଖ କରୋ�ୋଇପୋମର କି 
ବୟସ୍ ଏବଂ ଦୁବ୍ଷଳ ମପନସନମେୋ�ୀଙ୍କ ପୋଇ ଁ
ଏହୋ ଅମନକ ପରିେୋଣମର କଷ୍ ଏବଂ ଅସବିୁଧୋ 
ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥୋଏ ।

ଏହୋ ଅତିରିକ୍, ଅଧକିୋଂଶ କେ୍ଷଚୋରୀ 
ମସେୋନଙ୍କର ଅବସର ପମର ପରିବୋର ସହିତ 
ରହିବୋ �ୋ�ି କିମ ୍ବୋ ଅନ୍ ମକୌଣସି କୋରଣ ପୋଇ ଁ
ଏକ େିନ୍ନ ସ୍ୋନକୁ ସ୍ୋନୋନ୍ରିତ ମହୋଇ�ୋଆନି୍ । 
�ୋହୋଫଳମର ମସେୋନଙ୍କ ମପନସନ ଅଧକିୋର 
ପୋଇବୋ �ୋ�ି ମସେୋନଙୁ୍କ �ୋତୋୟୋତଜନିତ 
ଅସବିୁଧୋର ସେଖୁୀନ ମହବୋକୁ ପଡ଼ିଥୋଏ । ବରିଷ ୍
ନୋ�ରିକେୋନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବୋ �ୋ�ି 
ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣ ଆରମ୍ଭ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । ଏହୋ 
ମକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର, ରୋଜ୍ ସରକୋର ଏବଂ ଅନ୍ 
ସରକୋରୀ ସଂ�ଠନର ମପନସନମେୋ�ୀେୋନଙ୍କ 
ପୋଇ ଁ ଏକ ବୋମୟୋମେରିେକ ଆଧୋରିତ ଡିଜିଟୋ� 
ମସବୋ ।
୍ୀବନ ପ୍ମାଣ ସମ୍ପକ୍ଭହର 

ମପନସନ ମେୋ�ୀଙ୍କ କଷ୍ ଦୂର କରିବୋ 
�ୋ�ି ଡିଜିଟୋ� ଇଣି୍ଡଆ କୋ�୍୍ଷ କ୍େର 
ଅଂଶବିମଶର ସ୍ୱରୂପ ଇମ�ମକଟଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ 
ସଚୂନୋ ପ୍ର�କିୁ୍ େନ୍ତଣୋଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜୀବନ 
ପ୍ରେୋଣ ମପୋଟ୍ଷୋ� ଆରମ୍ଭ କରୋ�ୋଇ�ି । ଏଣକିି 
ମପନସନମେୋ�ୀେୋନଙୁ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣପତ୍ର 
ଦୋଖ� କରିବୋ �ୋ�ି ମପନସନ ବିତରଣକୋରୀ 
ସଂସ୍ୋକୁ ବ୍କି୍�ତ େୋମବ �ିବୋକୁ ପଡ଼ିବ 
ନୋହି ଁ ଏବଂ ମସେୋମନ ଆଧୋର ଆଧୋରିତ 
ବୋମୟୋମେରିେକ ପ୍ରେୋଣପତ୍ର ବ୍ବସ୍ୋ ଜରିଆମର 
ଡିଜିଟୋ� ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣପତ୍ର (ଡିଏ�ସି) ବୋହୋର 
କରିପୋରିମବ । ଏହୋ ନମେମ୍ବର 10, 2014ମର 
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଶେୁୋରମ୍ଭ 
କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । ମସମବଠୋରୁ, 358.55 �କ୍ଷ 
ମପନସନମେୋ�ୀ ଡିଜିଟୋ� ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣପତ୍ର 
ଦୋଖ� କରିସୋରି�ନି୍ । ନମେମ୍ବର 1, 2019 
ଏବଂ ଅମକଟୋବର 12, 2020 େଧ୍ୟମର ମେୋଟ 
95.31 �କ୍ଷ ମପନସନମେୋ�ୀ ଡିଜିଟୋ� ଜୀବନ 
ପ୍ରେୋଣପତ୍ର ଦୋଖ� କରିସୋରି�ନି୍ ।

ଡିଏଲସି ବାୋର କରିବା ଲାଗି ପ୍ାକ ଆବଶଷ୍ୟକତା

l	ମପନସନମେୋ�ୀଙ୍କର ଏକ ଆଧୋର ନମ୍ବର ରହବିୋ ଉଚିତ
l	ମପନସନମେୋ�ୀଙ୍କର ଏକ ସଚଳ ମେୋବୋଇ� ନମ୍ବର ଥବିୋ ଉଚିତ
l	ମପନସନ ବିତରଣ ସଂସ୍ୋମର ଆଧୋର ନମ୍ବର ପଞି୍କରଣ 
l	ଏକ ବୋମୟୋମେରିେକ ଡିେୋଇସ
l	ୱମିଣ୍ଡୋଜ 7.0 କିମ ୍ବୋ ଏହୋଠୋରୁ ଉପମର କିମ ୍ବୋ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 4.0 

କିମ ୍ବୋ ଅଧକି ଥବିୋ ମେୋବୋଇ�/ଟୋବମ�ଟ
l ଇଣ୍ଟରମନଟ ସଂମ�ୋ�

ବହିଦଶହର ରବିା ହପନସନହରାଗୀଙ୍ ପାଇ ଁଡିଏଲସି
ଅବସର ପମର ବିମଦଶମର ରହୁଥବିୋ ମପନସନମେୋ�ୀେୋନଙୁ୍କ 
ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣପତ୍ର ପ୍ରଦୋନ ଏବଂ ଫ୍ୋେି�ି ମପନସନ ସବିୁଧୋ 
ପ୍ରଦୋନ କରିବୋ �ୋ�ି ସରକୋର ଏକ ନିମଦେ୍ଷଶନୋେୋ ଜୋରି କରି�ନି୍। 
ତଦନୁ�ୋୟୀ, ବିମଦଶମର ଥବିୋ ସମ୍କୃ୍ ବ୍ୋଙ୍କ ଶୋଖୋ ଏବଂ 
େୋରତୀୟ ଦୂତୋବୋସ/ବୋଣଜିି୍ କ ଦୂତୋବୋସ/ଉର୍ୋୟୁକ୍ଙୁ୍କ ଜୀବନ 
ପ୍ରେୋଣପତ୍ର ଏବଂ ଫ୍ୋେି�ି ମପନସନ ମ�ୋ�ୋଇ ମଦବୋ ନିେମନ୍ 
ନିମଦେ୍ଷଶ ଦିଆ�ୋଇ�ି ।
ଉମଙ୍ଗ ଆପହର ମଧ୍ୟ

ନିଜର 66 �କ୍ଷ ମପନସନମେୋ�ୀେୋନଙୁ୍କ ସରୁକି୍ଷତ ଏବଂ ନିରୋପଦ 
େୋମବ ହୋତପୋହୋନ୍ୋମର ମସବୋ ମ�ୋ�ୋଇ ମଦବୋ �ୋ�ି ଇପିଏଫଓ 
ପକ୍ଷରୁ ଉେଙ୍ ଆପମର ମପନସନର ପୋସବୁକ ମଦଖବିୋ ଏବଂ 
ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣପତ୍ର ଅପମଡଟ କରିବୋର ସବିୁଧୋ ଦିଆ�ୋଇ�ି। 
ମକୋେିଡ-19 େହୋେୋରୀ ସେୟମର ଏପି୍ର�ରୁ ଜ�ୁୋଇ 2020 
େଧ୍ୟମର ମପନସନର ପୋସବୁକ ମଦଖବିୋ �ୋ�ି 18.52 �କ୍ଷ 
ଏପିଆଇ ହଟି ମହୋଇଥବିୋ ମବମଳ ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣପତ୍ର ମସବୋ 
ଅପମଡଟ କରିବୋ �ୋ�ି 29,773 ଏପିଆଇ ହଟି ମହୋଇ�ି ।
ଚଳିତ ବର୍ଭ ଅତରିିକ୍ତ ସମୟ ପ୍ଦାନ

ଚଳିତ ମକୋେିଡ-19 ସେୟମର ମପନସନମେୋ�ୀେୋମନ 
ନମେମ୍ବର 1ରୁ ଡିମସମ୍ବର 31େଧ୍ୟମର ଜୀବନପ୍ରେୋଣପତ୍ର 
ଦୋଖ� କରିପୋରିମବ । ପବୂ୍ଷରୁ, ମପନସନ ଜୋରି ରଖବିୋ �ୋ�ି 
ନମେମ୍ବରମର ମପନସନମେୋ�ୀଙୁ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣପତ୍ର ଦୋଖ� 
କରିବୋକୁ ପଡ଼ୁଥ�ିୋ ।

ଅଧକି ସଚୂନା ପାଇ,ଁ ହଯାଗାହଯାଗ କରନ୍ତୁ :
ହଫାନ : 1800 111 555 / (91)-0120-3076200
ହମଲ: jeevanpramaan@gov.in
ଏସଏମଏସ: JPL to 7738299899 ଏବଂ ନିଜର 

ପିନମକୋଡ ନିକଟମର ଜୀବନ ପ୍ରେୋଣ ମକନ୍ଦ୍ରର ତୋ�ିକୋ 
ହୋସ� କରନ୍ତୁ।
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ଅଟଳ ସଡ଼ୁଙ୍ଗ, ଏକ ଇଞି୍ନୟିରିଂ ଚମତ୍ାର, 
ରାରତର ସୀମା ରିରି୍ରୂମି, ରଣହନୈତକି 
ନୟିନ୍ତଣକୁ ବୃେତ ହପ୍ାତ୍ାେନ ହଦବା ସେତି ଏେ ି
ହକ୍ତ୍ରହର ଆରଥିକ ଅରିବୃଦି୍କୁ ବୋଇବ ।

ମଦଶର ବିକୋଶ ସହତି 
ମ�ୋ�ୋମ�ୋ� ବ୍ବସ୍ୋର 
ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ସମ୍କ୍ଷ ରହ�ିି । 

ଉନ୍ନତ ମ�ୋ�ୋମ�ୋ�ର ଅଥ୍ଷ ଦ୍ରୁତ ବିକୋଶ, 
ବିମଶର କରି ସୀେୋବତ୍ତ୍ଷୀ ମକ୍ଷତ୍ରମର । 
ଆହୁରି, ଏସବୁ ମକ୍ଷତ୍ରମର ମ�ୋ�ୋମ�ୋ� 
ବ୍ବସ୍ୋ ଉନ୍ନତ ମହବୋ ମଦଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ 
ଆବଶ୍କତୋ ସହତି ସିଧୋସଳଖ ଜଡ଼ିତ। 
ମତମବ, 2014 ପବୂ୍ଷରୁ, ମ�ୋ�ୋମ�ୋ� 
ବ୍ବସ୍ୋର ଉନ୍ନତିକରଣ ପୋଇ ଁ ଆବଶ୍କ 
�ମ୍ଭୀରତୋ ଏବଂ ରୋଜମନୈତକି ଇଚ୍ୋଶକି୍ 
ବ୍କ୍ କରୋ�ୋଇନଥ�ିୋ ।

2014 ପମର, ଉନ୍ନତ ମ�ୋ�ୋମ�ୋ� ସହ 
ଜଡ଼ିତ ବିେିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିେ୍ଷୋଣ ବୃଦି୍ ପୋଇ�ୋ। 
ମସପରି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମହଉ�ି ଅଟଳ 
ସଡ଼ୁଙ୍, �ୋହୋକି ହେିୋଚଳ ପ୍ରମଦଶ, ଜେ ୁ
ଓ କଶ୍ମୀର ଏବଂ �ଦୋଖମର ମ�ୋ�ମ�ୋ� 
ବ୍ବସ୍ୋକୁ ଆହୁରି ଆମ�ଇ ମନଇ�ି । 
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ ଅମକଟୋବର 

3, 2020ମର ବିଶ୍ୱର ଦୀଘ୍ଷତେ ରୋଜପଥ 
ସଡ଼ୁଙ୍କୁ ଉଦଘୋଟନ କରି�ନି୍ ।

ନିଜର ଉଦମବୋଧନମର ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ 
ଏହ ିଦିବସରକୁ ଐତିହୋସିକ ମବୋ�ି ଅେିହତି 
କରିଥମି� । ଏହୋ ମକବଳ ପବୂ୍ଷତନ 
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ଅଟଳ ବିହୋରୀ ବୋଜମପୟୀଙ୍କ 
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରୂଣ କରିନୋହି ଁବରଂ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳର 
ବହୁଦଶନି୍ ପରୁୁଣୋ ଦୋବିକୁ ପରୂଣ କରି�ି। 
ହେିୋଚଳ ପ୍ରମଦଶର କି�ି ଅଂଶ ଏବଂ 
�ଦୋଖର ମ�ହକୁ ସଂମ�ୋ� କରୁଥବିୋ 
ଏହ ିସଡ଼ୁଙ୍ ଅଥ୍ଷମନୈତକି ପ୍ର�ତିକୁ ଆମ�ଇ 
ମନବ। ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ କହଥିମି� ମ� କୃରକ, 
ଉଦ୍ୋନବିତ ଏବଂ �ବୁକେୋମନ ଏମବ 
ଦିଲ୍ୀ ଏବଂ ଅନ୍ ବଜୋରକୁ ସହଜମର 
ପହଞ୍ଚପିୋରିମବ ।

ଏହ ି ସଡ଼ୁଙ୍ େଧ୍ୟ ନିୟେିତ ସୋେଗ୍ୀ 
ମ�ୋ�ୋଣ ଏବଂ ପୋମରେୋ�ିଂ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୋ 
�ୋ�ି ମସନୋବୋହନିୀକୁ ସହୋୟକ ମହବ।

ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ କହଥିମି� ମ� ମଦଶର 

ଅଟଳ ସଡ଼ୁଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମ�ୋ�ୋମ�ୋ�

ବଶି୍ୱର ଦୀଘ୍ଭତମ
ରା୍ପର
ସଡ଼ୁଙ୍ଗ

ଆ୍ି ଆହମ ଦ୍ଧିାମକୁ୍ତ ରାହବ 
ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ଦଶଥିତ 

କରିପାରିବୁ । ଆହମ ଅହରଦଷ୍ୟ 
ପୀର ପାଞ୍ାଲ ପବ୍ଭତର 
ଛାତଚିରିି ଯିବାକୁ ସମର୍ଭ 

ହୋଇଛ ୁ। ଏେି ମୋନ ପ୍କଳ୍ପ 
ପାଇ ଁହସମାନଙ୍ର ୍ୀବନକୁ 

ବା୍ି ଲଗାଇ ହଦଇରବିା 
ହସୈନିକ, ଇଞି୍ନିୟର, ସମସ୍ 

ଶ୍ରମିକ ରାଇ ଓ ରଉଣୀମାନଙୁ୍ 
ପ୍ଣାମ କରିବାକୁ ଚାେୁଛଁ ି।

ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ 
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ମସନୋବୋହନିୀର ଆବଶ୍କତୋ ପରୂଣ 
କରିବୋ ସରକୋରଙ୍କ ସମବ୍ଷୋର୍ ପ୍ରୋଥେିକତୋ। 
କିନ୍ତୁ ଏହୋ ସହତି, େଧ୍ୟ, ଅତୀତମର 
ସୋ�ିସ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ ଏବଂ ମଦଶର 
ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ବୋହନିୀର ହତି ପ୍ରତି ସଙ୍କଟ 
ମଦଖୋମଦଇଥ�ିୋ । ଅଟଳ ସଡ଼ୁଙ୍ େୋରତର 
ସୀେୋ େିତି୍ତେୂେିକୁ ନୂଆ ଶକି୍ ମ�ୋ�ୋଇବ 
ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୀେୋ ମ�ୋ�ୋମ�ୋ�ର 
ଏକ ଜୀବନ୍ ପ୍ରେୋଣ ମହବ ।

ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ କହଥିମି� ମ� ମଦଶର 
ଆଥପିକ ଏବଂ ସୋେୋଜକି ମକ୍ଷତ୍ରମର ପ୍ର�ତି 
ହୋସ� କରିବୋକୁ ମହମ� ଦ୍ରୁତ �ତିମର 
େିତି୍ତେୂେି ବିକୋଶ କରିବୋର ଆବଶ୍କତୋ 

ରହ�ିି । ଏଥପିୋଇ ଁଅଦେ୍ ରୋଜମନୈତକି 
ଇଚ୍ୋଶକି୍ ଓ ମଦଶର ପ୍ର�ତି ପୋଇ ଁ
ପ୍ରତିବଦ୍ତୋର ଆବଶ୍କତୋ ରହ�ିି 
ମବୋ�ି ମସ ଉମଲ୍ଖ କରିଥମି� ।

ସଡ଼ୁଙ୍ଗର ଯାତ୍ରା
ଅଟଳ ବିହୋରୀ ବୋଜମପୟୀଙ୍କ 

ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀତ୍ୱ ସେୟମର ଜନୁ 03, 
2000 େସିହୋମର ମରୋହତଙ୍ ପୋସ 
ତମଳ ଏକ ରଣମନୈତକି ସଡ଼ୁଙ୍ ତିଆରି 
କରିବୋ ନିେମନ୍ ନିଷ୍ପତି୍ତ ନିଆ�ୋଇଥ�ିୋ । 
ସଡ଼ୁଙ୍ର ଦକି୍ଷଣ ପ୍ରମବଶପଥକୁ ସହୋୟକ 
ସଡ଼କ ପୋଇ ଁ ମେ 26, 2002ମର 
େିତି୍ତପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୋପନ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ। 

ମତମବ 2013-14 ବର୍ଷ ପ�୍୍ଷ ନ୍, 
ଏହ ି କୋ�୍୍ଷ  ପ୍ରତି ଅବମହଳୋ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ 
କରୋ�ୋଇ େୋତ୍ର 1300 େିଟର ସଡ଼ୁଙ୍ 
ନିେ୍ଷୋଣ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । ସୋଧୋରଣ 
�ତିମର ଏହ ିଅବଧ ିେଧ୍ୟମର 1.5 କିେି 
ସଡ଼ୁଙ୍ ନିେ୍ଷୋଣ କରୋ�ୋଇପୋରିଥୋନ୍ୋ ।

ଅମକଟୋବର 15, 2017ମର ଉେୟ 
ପଟକୁ େୋ�୍ଷ ପ୍ରଶସ୍ତ ମହୋଇଥ�ିୋ । 
ଡିମସମ୍ବର 24, 2019ମର ପବୂ୍ଷତନ 
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ବୋଜମପୟୀଙ୍କ ମ�ୋ�ଦୋନକୁ 
ସ୍ମରଣ କରିବୋ �ୋ�ି ମରୋହତଙ୍ 
ସଡ଼ୁଙ୍ର ନୋେକରଣ ଅଟଳ ସଡ଼ୁଙ୍ 
େୋମବ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ ।

ସଡ଼ୁଙ୍ଗ ସମ୍ପକ୍ଭହର
lଏେ ିସଡ଼ୁଙ୍ଗ ଫଳହର ମନାଲିରୁ ହଲେ 

ମଧ୍ୟହର ଦୂରତା 46 କମିି ଏବଂ ଯାତ୍ରା 
ସମୟ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ା ହ୍ାସ ପାଇବ 
lଅଟଳ ସଡ଼ୁଙ୍ଗ ବଶି୍ୱର ସବ୍ଭବୃେତ 
ରା୍ପର ସଡ଼ୁଙ୍ଗ 
l9.02 କମିି ଲମ୍ବ ଏେ ିସଡ଼ୁଙ୍ଗ 
ମନାଲି ଓ ଲାହେୌଲ-ସି୍ତ ି
ଉପତଷ୍ୟକା ମଧ୍ୟହର ସବୁ ଋତୁହର 
ହଯାଗାହଯାଗ ସବୁଧିା ହଯାଗାଇ 
ହଦବ । ପବୂ୍ଭରୁ ଏେ ିଉପତଷ୍ୟକା 
ବରଫପାତ କାରଣରୁ ପାଖାପାଖ ି
6 ମାସ ପଯ୍ଭଷ୍ୟନ୍ ମଳୂ ରୂଖଣ୍ ଠାରୁ 
ବଚୁିଷ୍ୟତ ହୋଇ ରେୁରଲିା
lଏେ ିସଡ଼ୁଙ୍ଗର ଦକି୍ଣ ରାଗ ମନାଲି 

ଠାରୁ 25 କମିି ଦୂର ସମଦୁ୍ ପତନଠାରୁ 
3060 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାହର ରେରିବିା 

ହବହଳ ଏୋର ଉର୍ର ରାଗ ଲାହେୌଲ 
ଉପତଷ୍ୟକାର ହତଲିଂ, ସିସ ୁଗ୍ାମ ନକିଟହର 

3071 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାହର ରେଛି ି
lଏୋ ଏକ ଅଶ୍ୱ ଖରୁାକତୃ,ି ଏକକ ଟୁଷ୍ୟବ ଦୁଇ ହଲନ 

ବଶିଷି୍ଟ ସଡ଼ୁଙ୍ଗ ହଯଉରଁହିର 8 ମିଟରର ସଡ଼କ ପର 
ରେଛି।ି ଏୋର ଉଚ୍ଚତା 5.525 ମିଟର

ବଷ୍ୟୟ
2005ମର ଏହ ିସଡ଼ୁଙ୍ ପୋଇ ଁ900 
ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଖର୍୍ଷ ନିେମନ୍ ଆକଳନ 
କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । କିନ୍ତୁ ନିେ୍ଷୋଣ 
କୋ�୍୍ଷ ମର ବୋରମ୍ବୋର ବିଳମ୍ବ କରୋ�ିବୋ 
ମ�ୋ� ୁଏହୋର ଖର୍୍ଷ 3,200 ମକୋଟି 
ଟଙ୍କୋମର ପହଞ୍ଚ�ିୋ �ୋହୋକି େଳୂ ଦରର 
ପୋଖୋପୋଖ ିତିନି �ଣୁୋ ଅଧକି ଥ�ିୋ ।
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ସରୁକ୍ା ହବୈଶଷି୍ଟଷ୍ୟ
lଉେୟ ପମଟ ପ୍ରମବଶ �ତିମରୋଧକ
lପ୍ରତି 150 େିଟର ଦୂରତୋମର 
ମଟ�ିମଫୋନ
lପ୍ରମତ୍କ 60  େିଟର ବ୍ବଧୋନମର 
ଅଗି୍ ନିବ୍ଷୋପନ ବ୍ବସ୍ୋ
lସିସିଟିେି କ୍ୋମେରୋ ସହତି ସ୍ୱୟଂକି୍ୟ 
ଘଟଣୋ ଠୋବ ବ୍ବସ୍ୋ
lପ୍ରତି ମ�ୋଟିଏ କିେିମର ବୋୟୁ �ଣୁବତ୍ତୋ 
ଅନୁଧ୍ୟୋନ
lପ୍ରତି 25 େିଟରମର ଉଦ୍ୋର ଆମ�ୋକ/
ପ୍ରସ୍ୋନ ଚିହ୍ନ ।
lସମ୍ରୂ୍୍ଷ ସଡ଼ୁଙ୍ମର ପ୍ରସୋରଣ ବ୍ବସ୍ୋ
lପ୍ରତି 50 େିଟରମର ଫୋୟୋର ମରମଟଡ 
ଡୋମ୍ର
lପ୍ରତି 60 େିଟରମର କ୍ୋମେରୋ ।

ସମ୍ପରୂ୍୍ଭ କାଯ୍ଭଷ୍ୟକ୍ରମର ରିଡିଓ 
ହଦଖବିା ଲାଗି କୁଷ୍ୟଆର ହକାଡ 

ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ
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ପ୍ହତଷ୍ୟକ ଗ୍ାମୀଣ
ପରିବାରକୁ

ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳମର ନିୟେିତ େୋମବ ଉନ୍ନତ 
େୋନର ଏବଂ �ମଥଷ୍ ପରିେୋଣର ପୋନୀୟ 
ଜଳ ମ�ୋ�ୋଇ ମଦବୋ �ୋ�ି ସରକୋର 
ଜଳ ଜୀବନ େିଶନ ଆରମ୍ଭ କରି�ନି୍ । 
ଏହୋ ଅନ୍�୍ଷତ 2024 ସଦୁ୍ୋ ସୋବ୍ଷଜନୀନ 
ଜଳମ�ୋ�ୋଣ ପୋଇ ଁ�କ୍ଷ୍ ରଖୋ�ୋଇ�ି ।

ଜଳ ଜୀବନ ପୋଇ ଁ ଅେତୃ ଏବଂ ଏହୋର �ରୁୁତ୍ୱକୁ 
ମକମବ ଅଣମଦଖୋ କରୋ�ୋଇପୋରିବ ନୋହି ଁ । 
ଆେ େିତରୁ ଅଧକିୋଂଶଙ୍କ ନିକଟମର ଟ୍ୋପ 

ମଖୋ�ିବୋ େୋମତ୍ର ପ୍ରଚୁର ଜଳର ଉପ�ବ୍ତୋ ରହି�ି; କିନ୍ତୁ 
ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳମର ବହୁସଂଖ୍କ ମ�ୋକେୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଏହ ି
ମେୌଳିକ ଆବଶ୍କତୋ ଏମବ ସଦୁ୍ୋ ଅପହଞ୍ଚ ମହୋଇ ରହି�ି। 
ସଚଳ ଟ୍ୋପ କଥୋ �ୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଏହି ନୀରବ ଜନସଂଖ୍ୋଙ୍କ 
ନିକଟମର ହ୍ୋଣ୍ଡ ପମ୍ର ସବିୁଧୋ ସଦୁ୍ୋ ନୋହି।ଁ ଫଳମର 
ମସେୋନଙୁ୍କ ମଦୈନିକ ପୋଣ ିମଟୋମପ ପୋଇବୋ �ୋ�ି େୋଇ� 
େୋଇ� ଦୂର �ୋତ୍ରୋ କରିବୋକୁ ପଡ଼ୁ�ି । କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁମହ ଁ, 
2024 ସଦୁ୍ୋ ପ୍ରମତ୍କ ଗ୍ୋେୀଣ ପରିବୋରକୁ ପୋଇପ 
ମ�ୋମ� ଜଳ ମ�ୋ�ୋଣ ନିେମନ୍ ଏହି ବ୍ବସ୍ୋମର �କ୍ଷ୍ 
ରଖୋ�ୋଇ�ି ।

ପ୍ରକୃତ ବୋସ୍ତବତୋକୁ ସ୍ୱୀକୋର କରି ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର 
ମେୋଦୀ �ୋ�କି�ୋର ପ୍ରୋଚୀରରୁ ଅ�ଷ୍ 15, 2019ମର 
ତୋଙ୍କର ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଦିବସ ଅେିେୋରଣମର କହଥିମି� ମ� 
େୋରତର ପୋଖୋପୋଖ ିଅଧୋ ଘମର ଏମବ ସଦୁ୍ୋ ସିଧୋସଳଖ 
ପୋନୀୟ ଜଳ ସଂମ�ୋ� ନୋହି ଁ । ମସ ଜଳ ଜୀବନ େିଶନ 
ମଘୋରଣୋ କରିଥମି� ଏବଂ ଆ�ୋେୀ ପୋଞ୍ଚ ବର୍ଷ େଧ୍ୟମର ଏହ ି
ସି୍ତିମର ପରିବତ୍ତ୍ଷନ ଆଣବିୋ �ୋ�ି ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିମଦଇଥମି� ।

ଏହି େିଶନ ଅଧୀନମର ପ୍ରତିଦିନ ପୋଖୋପୋଖ ି 1 

ସଚଳ ଟଷ୍ୟାପ 
ସଂହଯାଗ

ଜଳ ଜୀବନ େିଶନପ୍ମଖୁ ହଯା୍ନା
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�କ୍ଷ ପରିବୋରକୁ ସିଧୋସଳଖ ଜଳସଂମ�ୋ� ମ�ୋ�ୋଇ 
ଦିଆ�ୋଉ�ି ।

�ୋହୋ ଦଶ୍ଷୋଉ�ି ମ� ସରକୋରଙ୍କ �ତି ଏବଂ ସେପ୍ଷଣ 
ଏହୋର ପ୍ରତଶି୍ରୁତକୁି ପରୂଣ କରୁ�ି। ଏହି େିଶନ ଅଧୀନମର 
ଘର ପୋଖମର ମ�ୋକେୋନଙୁ୍କ ନିୟେିତ ଏବଂ ଦୀଘ୍ଷସ୍ୋୟୀ 
େିତି୍ତମର ମଦୈନିକ ଜମଣ ବ୍କି୍ ପି�ୋ 55 �ିଟର ଧୋ�୍୍ଷ  
�ଣୁବତ୍ତୋସମ୍ନ୍ନ ଜଳ ମ�ୋ�ୋଣ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୋ �ୋ�ି 
�କ୍ଷ୍ ରଖୋ�ୋଇ�ି।

ଏହି େିଶନର �କ୍ଷ୍ ମହଉ�ି ସୋବ୍ଷଜନୀନ ଜଳ 
ମ�ୋ�ୋଣ । ‘ସେୋନତୋ ଓ ସେୋମବଶୀତୋ’ ନୀତି ଉପମର 
ମଜୋର ଦିଆ�ୋଉ�ି, ଏହୋର ଅଥ୍ଷ ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳର ପ୍ରମତ୍କ 
ପରିବୋର ମସେୋନଙ୍କ ଘମର ଟ୍ୋପ ମ�ୋମ� ପୋଣ ି
ପୋଇପୋରିମବ।  ଏହି େିଶନ ପୋଇ ଁ ମେୋଟ 3.60 �କ୍ଷ 
ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଖର୍୍ଷ ମହବୋକୁ ଥବିୋ ମବମଳ ମକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର 
2.08 �କ୍ଷ ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଏବଂ ଅବଶଷି୍ 1.52 �କ୍ଷ 
ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ରୋଜ୍ ସରକୋର ଖର୍୍ଷ କରିମବ।

l	ଏହୋ େହଳିୋେୋନଙ୍କ କଷ୍ ଦୂର କରିବ କୋରଣ ଜଳ ସଂଗ୍ହ 
କରିବୋ ମସେୋନଙ୍କର କୋ�୍୍ଷ  ମହୋଇଥୋଏ।

l	ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳମର ‘ସହଜ ଜୀବନ ଧୋରଣ’ମର ସଧୁୋର ଆଣବି
l ଉନ୍ନତ େୋନର ପୋନୀୟ ଜଳ ମ�ୋ� ୁଜଳବୋହିତ 

ମରୋ� ବ୍ୋପିବ ନୋହି ଁଏବଂ ଗ୍ୋେୀଣ ମ�ୋକେୋନଙ୍କର 
ଜୀବନମର ସଧୁୋର ଆସିବ

l  ଗ୍ୋେୀଣ େହିଳୋେୋନଙ୍କର ସେୟ ସଞ୍ଚୟ ମହବୋ ସହିତ 
ଏହୋ ମସେୋନଙ୍କ �ୋ�ି ଆଥପିକ �ତିବିଧ ିନିେମନ୍ ସମୁ�ୋ� 
ସଷିୃ୍ କରିବ। ଜଳ ସଂଗ୍ହ କରିବୋମର ତୋଙ୍କର ଅଧକିୋଂଶ 
ସେୟ �ୋଉଥ�ିୋ।

ମ�ୋଜନୋର �ୋେ

େିଶନର ସମ୍ଭୋବ୍ ଅବଧ ି
ଏହ ିେିଶନ ଅଧୀନମର 15.81 ମକୋଟି ପରିବୋରକୁ ନିଦ୍୍ଷୋରିତ 
ସେୟସୀେୋ େଧ୍ୟମର ଜଳ ସଂମ�ୋ� ମ�ୋ�ୋଇ ମଦବୋ 
ଏବଂ ପବୂ୍ଷରୁ ଥବିୋ ସଂମ�ୋ�କୁ ସଚଳ କରିବୋ �ୋ�ି �କ୍ଷ୍ 
ରଖୋ�ୋଇ�ି। ଏହୋର ଅଥ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3.2 ମକୋଟି ପରିବୋରକୁ 
ସଂମ�ୋ� ଦିଆ�ିବୋକୁ ଥବିୋ ମବମଳ ମଦୈନିକ ପୋଖୋପୋଖ ି
88,000 ପରିବୋର ଉପକୃତ ମହମବ। ଏହ ିେିଶନ ଅନ୍�୍ଷତ 
ମଦଶର 100 ପ୍ରତିଶତ ପରିବୋରକୁ ସଚଳ ଜଳ ସଂମ�ୋ� 
ମ�ୋ�ୋଇମଦବୋ �ୋ�ି �କ୍ଷ୍ ରଖୋ�ୋଇ�ି ଏବଂ ପ୍ରମତ୍କ 
ରୋଜ୍ ପୋଇ ଁଏକ ଆନୁେୋନିକ ସେୟସୀେୋ ଧୋ�୍୍ଷ  କରୋ�ୋଇ�ି।

2021: ବେିାର, ପଡୁୁହଚରୀ, ହତଲଙ୍ଗାନା (ହଗାଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ୋସଲ)

2022: େରିୟାଣା, ୍ମ ୁଓ କଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, େମିାଚଳ 
ପ୍ହଦଶ, ଗୁ୍ ରାଟ, ହମଘାଳୟ, ପଞ୍ାବ, ସିକମି, 
ଉର୍ର ପ୍ହଦଶ

2023: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ହଦଶ, କର୍୍ଭାଟକ, ହକରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ହଦଶ, 
ମଣପିରୁ, ମିହ୍ାରାମ, ନାଗାଲାଣ୍, ତ୍ରପିରୁା, 
ଛତଶିଗଡ଼

2024: ଆସାମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ହଦଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍, ମୋରାଷ୍ଟଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, 
ରା୍ସ୍ାନ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଉର୍ରାଖଣ୍, ପଶି୍ମବଙ୍ଗ

ସଚଳ ଟଷ୍ୟାପ 
ସଂହଯାଗ

as on October 16, 2020

19,01,66,385
ହମାଟ ଗ୍ାମୀଣ ପରିବାର

5,63,67,982
ଟଷ୍ୟାପ ସଂହଯାଗ ରବିା 

ପରିବାର

13,37,98,430
ବଞ୍ତି ପରିବାର

ଘହରାଇ ଟଷ୍ୟାପ ସଂହଯାଗ
1 ଏପି୍ଲ, 2019 ସଦୁ୍ା

ଘହରାଇ ଟଷ୍ୟାପ ସଂହଯାଗ
1 ଏପି୍ଲ, 2019 ସଦୁ୍ା
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୍ଳ ୍ୀବନ ମିଶନ ସମ୍ପକ୍ଭହର
l ଏହ ିେିଶନ ଅ�ଷ୍, 2019ମର ଶେୁୋରମ୍ଭ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ।
l 2019-20 ବର୍ଷର ସୋତ େୋସ େଧ୍ୟମର ପୋଖୋପୋଖ ି84.83 �କ୍ଷ ଗ୍ୋେୀଣ 

ପରିବୋରକୁ ଟ୍ୋପ ମ�ୋମ� ଜଳ ସଂମ�ୋ� ମ�ୋ�ୋଇ ଦିଆ�ୋଇ�ି।
l  ଜଲି୍ୋସ୍ତରମର େିଶନର ଅଗ୍�ତି ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରିବୋ �ୋ�ି ଏକ ଡ୍ୋଶମବୋଡ୍ଷ 

�ଠନ କରୋ�ୋଇ�ି �ୋହୋକି େନ୍ତଣୋଳୟର ମୱବସୋଇଟମର ଉପ�ବ୍ ରହ�ିି।
l	ଏହ ିେିଶନ କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ ମହବୋ ପମର ରୋଜ୍�ଡ଼ିୁକୁ େଳୂ ତଥ୍ ପଣୁଥିମର 

ସଂଗ୍ହ କରିବୋ �ୋ�ି କୁହୋ�ୋଇଥ�ୋ। ଏଥରୁି ଜଣୋପଡ଼ି�ୋ ମ� ଗ୍ୋେୀଣ 
େୋରତମର ମେୋଟ 19 ମକୋଟି ପରିବୋର େଧ୍ୟରୁ େୋତ୍ର 3.23 ମକୋଟି ପରିବୋର 
ନିକଟମର ଟ୍ୋପ ସଂମ�ୋ� ରହ�ିି। ଅବଶଷି୍ 15.81 ମକୋଟି ପରିବୋର ଏହ ି
ସବୁିଧୋରୁ ବଞ୍ଚତି ଅ�ନି୍।

l	ଏହ ିେିଶନର �କ୍ଷ୍ ମହଉ�ି ପ୍ରମତ୍କ ପରିବୋରକୁ ସଚଳ ଟ୍ୋପ ସଂମ�ୋ� 
ମ�ୋ�ୋଇ ମଦବୋ।

l ଜଳ ମ�ୋ�ୋଣ ବ୍ବସ୍ୋର ସଚଳତୋ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୋ ଉପମର ବିମଶର ଧ୍ୟୋନ 
ଦିଆ�ୋଉ�ି।

l  ଜଳସଂକଟ ଗ୍ସ୍ତ ଗ୍ୋେ ଏବଂ ଜଳ �ଣୁବତ୍ତୋ ପ୍ରେୋବିତ ମକ୍ଷତ୍ର, ଆକୋଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ୋ, 
ଅନୁସଚୂିତ ଜୋତି/ଜନଜୋତି ବହୁଳ ଗ୍ୋେ/ଜନବସତି, ସୋଂସଦ ଆଦଶ୍ଷ ଗ୍ୋେ 
ମ�ୋଜନୋମର ଆସଥୁବିୋ ଗ୍ୋେ, ବିମଶର କରି ଦୁବ୍ଷଳ ଜନଜୋତି ମ�ୋଷୀ୍ ଆଦିଙ୍କ 
ପ୍ରତି ପ୍ରୋଥେିକତୋ ଦିଆ�ୋଇ�ି।

l  ଶଶି ୁେତୁୃ୍ର ଅନ୍ତେ କୋରଣ ସୋଜଥିବିୋ ଜୋପୋନୀ ଏନମସଫୋ�ୋଇଟିସ/
�ମ୍ଭୀର ଏନମସଫୋ�ୋଇଟିସ ସିମଣ୍ଡ୍ରୋେ (ମଜଇ/ଏଇଏସ) ପ୍ରେୋବିତ ଜଲି୍ୋ ପ୍ରତି 
ବିମଶର ଧ୍ୟୋନ ଦିଆ�ୋଉ�ି। 

l  ବତ୍ତ୍ଷେୋନ ସଦୁ୍ୋ, ପୋଞ୍ଚଟି ରୋଜ୍-ଆସୋେ, ବିହୋର, ତୋେି�ନୋଡ଼ୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରମଦଶ 
ଏବଂ ପଶି୍େବଙ୍ର 61ଟି ମଜଇ/ଏଇଏସ ପ୍ରେୋବିତ ଜଲି୍ୋମର 3.01 ମକୋଟି 
ପରିବୋର ରହୁଥବିୋ ଜଣୋ�ୋଇ�ି। ଏେୋନଙ୍କ େଧ୍ୟରୁ 27.32 �କ୍ଷ (9%) 
ପରିବୋରର ଏଫଏଚଟିସି ରହ�ିି ଏବଂ ଅବଶଷି୍ 2.74 ମକୋଟି ପରିବୋର 
(91%)କୁ ମଜମଜଏେ ଅନ୍�୍ଷତ ଏଫଏଚଟିସି ମ�ୋ�ୋଇ ଦିଆ�ିବ।

2019-20 ବର୍ଷମର ଏହ ିେିଶନ ପୋଇ ଁ10,000 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଆବଣ୍ଟନ 
କରୋ�ୋଇଥବିୋ ମବମଳ 2020-21ମର 23,500 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋର ବ୍ବସ୍ୋ 
କରୋ�ୋଇ�ି। ବ�ିତ ମ�ୋଟିଏ ବର୍ଷ େଧ୍ୟମର, ପୋଖୋପୋଖ ି 2.20 ମକୋଟି 
ଗ୍ୋେୀଣ ପରିବୋରକୁ ଟ୍ୋପ ସଂମ�ୋ� ମ�ୋ�ୋଇ ଦିଆ�ୋଇ�ି।
ବଦିଷ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ହକନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ିୁକୁ ପାଇପ ୍ଳ ହଯାଗାଣ ସନୁଶିି୍ତ 
କରିବା ନମିହନ୍ 100 ଦନିଆି ଅରିଯାନ

ଶଶିେୁୋନଙୁ୍କ ସରୁକି୍ଷତ ଜଳ ମ�ୋ�ୋଣ କରି ମଦଶର େବିର୍ତଙ୍କ 
�ତ୍ ମନବୋ ସରକୋରଙ୍କ ପ୍ରୋଥେିକତୋ, କୋରଣ ଏେୋମନ ଜଳବୋହିତ 
ମରୋ�ର ଶକିୋର ମହବୋର ଅଧକି ଆଶଙ୍କୋ ରହିଥୋଏ। ମତଣ ୁବିଦ୍ୋଳୟ, 
ଅଙ୍ନୱୋଡି ମକନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱୋସ୍୍ ମସବୋ ମକନ୍ଦ୍ର, ଇତ୍ୋଦି ଜଳ ଜୀବନ େିଶନ 

ପ୍ମଖୁ ହଯା୍ନା ଜଳ ଜୀବନ େିଶନ
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ଅନ୍�୍ଷତ ଟ୍ୋପ ମ�ୋମ� ନିରୋପଦ ଜଳ ମ�ୋ�ୋଣ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୋ 
�ୋ�ି ବ୍ବସ୍ୋ କରୋ�ୋଇ�ି।

ସୋରୋ ମଦଶମର ଥବିୋ ପି�ୋେୋନଙୁ୍କ ବିଶଦୁ୍ ଏବଂ ନିରୋପଦ ଜଳ 
ମ�ୋ�ୋଣ କରିବୋ �ୋ�ି ମକନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକି୍ େନ୍ତୀ �ମଜନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମଶଖୋୱତ 
ଅମକଟୋବର 2, 2020ମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ େିଶନ ମେୋଡ୍ ଅେି�ୋନ 
ଆରମ୍ଭ କରି�ନି୍। ଏହୋ ଜରିଆମର ସେସ୍ତ ବିଦ୍ୋଳୟ, ଅଙ୍ନୱୋଡି 
ମକନ୍ଦ୍ର�ଡ଼ିୁକୁ 100 ଦିନ େଧ୍ୟମର ପୋଇପ ଜଳ ମ�ୋ�ୋଣ କରୋ�ିବ। 
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ମସମପଟମ ୍ବର 29, 2020ମର ଏହି ମ�ୋଜନୋ ବିରୟମର 
ମଘୋରଣୋ କରିଥମ�। ଏସବୁ ସବ୍ଷସୋଧୋରଣ ସଂସ୍ୋନ�ଡ଼ିୁକୁ ପୋଇପ 
ଜଳ ମ�ୋ�ୋଣ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୋ ସକୋମଶ ଅେି�ୋନର �ୋେ ଉଠୋଇବୋ 
ନିେମନ୍ ମସ ରୋଜ୍�ଡ଼ିୁକୁ ନିମବଦନ କରିଥମି�।

ହଗାଆ : ପ୍ରମ ‘େର ଘର ୍ଲ’ ରା୍ଷ୍ୟ
ମ�ୋଆ ମଦଶର ପ୍ରଥେ ‘ହର ଘର ଜ�’ ରୋଜ୍ େୋମବ େୋନ୍ତୋ 
ପୋଇବୋର ମସୌେୋ�୍ ଅଜ୍ଷନ କରି�ି। ରୋଜ୍ର 2.30 �କ୍ଷ 
ଗ୍ୋେୀଣ ପରିବୋରକୁ ଟ୍ୋପ ଜଳ ସଂମ�ୋ� ମ�ୋ�ୋଇ ମଦବୋ 
ସହତି ଶତପ୍ରତିଶତ ସଚଳ ଘମରୋଇ ଟ୍ୋପ ସଂମ�ୋ� ସହତି 
ଏହ ିଉପ�ବ୍ ିହୋସ� କରି�ି ମ�ୋଆ। ମ�ୋଆର ଦୁଇଟି ଜଲି୍ୋମର 
191ଟି ଗ୍ୋେ ପଞ୍ଚୋୟତ ରହ�ିି। ଏଥେିଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ମ�ୋଆମର 
1.65 �କ୍ଷ ଗ୍ୋେୀଣ ପରିବୋର ଏବଂ ଦକି୍ଷଣ ମ�ୋଆର 98,000 
ଗ୍ୋେୀଣ ପରିବୋରକୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ଶଦୁ୍ ଏବଂ ସନିୁଶି୍ତ ପୋଇପ ଜଳ ଟ୍ୋପ 
ସଂମ�ୋ� େୋଧ୍ୟେମର ମ�ୋ�ୋଇ ଦିଆ�ୋଇ�ି।

ହକାରିଡ-19 ରୟ ସହ୍ୱେ ପ୍ୟାସ ୍ାରି
ଅନ�କ 1 ପରଠୋରୁ, ମକୋେିଡ-19 େହୋେୋରୀ େଧ୍ୟମର 
ପୋଖୋପୋଖ ି45 �କ୍ଷ ଟ୍ୋପ ସଂମ�ୋ� ବତ୍ତ୍ଷେୋନ ସଦୁ୍ୋ 
2020-21 ଆଥପିକ ବର୍ଷମର ମ�ୋ�ୋଇ ଦିଆ�ୋଇ�ି। ପ୍ରତିଦିନ 
ପୋଖୋପୋଖ ି1 �କ୍ଷ ପରିବୋରକୁ ଟ୍ୋପ ସଂମ�ୋ� ଦିଆ�ୋଉ�ି। 
ପୋରଦଶପିତୋ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୋ �ୋ�ି ସଷିୃ୍ ମହଉଥବିୋ ପ୍ରମତ୍କ 
ସମ୍ତି୍ତକୁ ଜିଓ ଟ୍ୋ� କରୋ�ୋଉ�ି ଏବଂ ପରିବୋର େଖୁ୍ଙ୍କ 
ଆଧୋର କୋଡ୍ଷ ସହିତ ଜଳ ସଂମ�ୋ� ବ୍ବସ୍ୋକୁ ମ�ୋଡ଼ୋ�ୋଉ�ି। 
ବତ୍ତ୍ଷେୋନର େହୋେୋରୀ ପରିସି୍ତିମର େଧ୍ୟ ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳମର ଜଳ 
ମ�ୋ�ୋଣ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂକ୍ୋନ୍ କୋ�୍ଷ୍ ଜୋରି ରହି�ି। 
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମକବଳ ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳମର ଘର ପୋଖମର ଜଳ ମ�ୋ�ୋଣ 
ସନିୁଶି୍ତ କରିନୋହି ଁ, ବରଂ କୁଶଳୀ/ଅଦ୍୍ଷକୁଶଳୀ ପ୍ରବୋସୀ 
ରେେିକେୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁନି�କିୁ୍ ସମୁ�ୋ� ସଷିୃ୍ କରି�ି।
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କଷ୍ୟାବହିନଟ ନଷି୍ପରି୍

ସୋଂପ୍ରତିକ କ୍ୋବିମନଟ ମବୈଠକର ନିଷ୍ପତି୍ତ ପ୍ରୋକୃତିକ �୍ୋସ ୍ ମକ୍ଷତ୍ର ପୋଇ ଁଅଧକି ପଞିୁ୍ ଆକର୍ଷଣ 
କରିବୋ ସହ ନି�କିୁ୍ ସବିୁଧୋ ସଷିୃ୍, ପରିମବଶ ସରୁକ୍ଷୋ, ଅଥ୍ଷ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ମଦଶର ସୋଇବର 

ନିରୋପତ୍ତୋକୁ ଦୃଢୀେୂତ କରିବ ।

ନିଷ୍ପରି୍: ପ୍ରୋକୃତିକ �୍ୋସ ୍ 
ବିପଣନ ସଂସ୍ୋର ପ୍ରସ୍ତୋବ 
ଅନୁମେୋଦିତ । 
ଲାର: ନିମବଶକ ପରିଚୋଳିତ 
େକୁ୍ ଆକି୍ଏଜ �ୋଇମସନ ୍ସଂି  
ନୀତି ଫଳମର ମଦଶମର 
ଆକି୍ଏଜ ମକ୍ଷତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ 
ଭଲାଲ୍ବ ବୃଦି୍ ପୋଇ�ି। ଏହ ି ନୀତି ସଂକ୍ୋନ୍ ସେଗ୍ ପରିମବଶ 
ଓ ପରିତନ୍ତମର ଉତ୍ପୋଦନ, େିତି୍ତେୂେି ଓ ବିପଣନ ବ୍ବସ୍ୋ 
ଅନ୍େୁ୍ଷକ୍ ମହୋଇ ପ୍ରୋକୃତିକ �୍ୋସର କୋରବୋର ଅଧକି ସ୍ୱଚ୍ ଓ 
ଦୁନ୍ଷୀତିେକୁ୍ ମହୋଇପୋରିବ । ଏହୋ ବ୍ବସୋୟ ସ�ୁେତୋ ବୋ ଇଜ ୍ 
ଅଫ୍  ଡୁଇଂ ବିଜମନସକୁ ମପ୍ରୋତ୍ୋହନ ମ�ୋ�ୋଇବ । ଏହସିବୁ 
ସଂସ୍ୋର ଆତ୍ନିେ୍ଷର େୋରତ ପୋଇ ଁ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ସୋବ୍ସ୍ତ 
ମହବ । ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଘମରୋଇ �୍ୋସ ୍ ଉତ୍ପୋଦନ ମକ୍ଷତ୍ରମର 
ପଞିୁ୍ ନିମବଶର ସମ୍ଭୋବନୋ ବଢିବ । ଏହୋଦ୍ୋରୋ ବିମଦଶରୁ 
�୍ୋସ ଆେଦୋନୀ ହ୍ୋସ ପୋଇବ । ଫଳମର େୋରତକୁ ଅନ୍ 
ମଦଶ ଉପମର କେ ୍ ନିେ୍ଷର କରିବୋକୁ ପଡିବ । ଏ ମକ୍ଷତ୍ରମର 
ପଞିୁ୍ ନିମବଶକୁ ମପ୍ରୋତ୍ୋହତି 
କରୋ�ୋଇଥବିୋରୁ �୍ୋସ 
େିତି୍ତକ ଅଥ୍ଷନୀତି ପ୍ରତିଷୋ୍ 
ମକ୍ଷତ୍ରମର ଏହୋ ଏକ 
େୋଇ�ଖଣୁ୍ଟ େୋମବ 
ବିମବଚିତ ମହବ ।
ନିଷ୍ପରି୍: ସୋଇବର 
ନିରୋପତ୍ତୋ ମକ୍ଷତ୍ରମର େୋରତ-ଜୋପୋନ େଧ୍ୟମର ସହମ�ୋ� 
ବୁଝୋେଣୋ ପତ୍ର ବୋ ଏେ ୍ଓସି ସ୍ୱୋକ୍ଷରିତ ମହୋଇ�ି ।
ଲାର: ଏହି ଏେ ୍ଓସି ଫଳମର ଦି୍ପୋକି୍ଷକ ସ୍ୱୋଥ୍ଷଜଡିତ ବିରୟମର 
ଦୁଇ ମଦଶ େଧ୍ୟମର ସହମ�ୋ� ବୃଦି୍ ପୋଇବ । ସୋଇବର 

କଷ୍ୟାବହିନଟହର ‘ହରାକାଲ ଫର୍  ହଲାକାଲ’କୁ ଗରୁୁତ୍ୱ

ମପେସ ୍, �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ େିତି୍ତେୂେିର ସରୁକ୍ଷୋ, ଉଦୀୟେୋନ 
ପ୍ର�କିୁ୍ ମକ୍ଷତ୍ରମର ସହମ�ୋ�, ସୋଇବର ନିରୋପତ୍ତୋ ବିପଦ 
ଘଟଣୋ ଏବଂ ଦୁଷ୍ବୁଦି୍ ସଂପନ୍ନ ସୋଇବର କୋ�୍୍ଷ କଳୋପ 
ସଂକ୍ୋନ୍ ତଥ୍ର ଆଦୋନପ୍ରଦୋନ ଉେୟ ମଦଶ େଧ୍ୟମର 
ମହବ। ଏହିସବୁ ସୋଇବର ଅପରୋଧର େକୁୋବି�ୋ ପୋଇ ଁ
ଦୁଇ ମଦଶ େିଳିତେୋମବ କୋ�୍୍ଷ  କରିମବ । ଏଥପିୋଇ ଁ
�ୁ୍ ୍ମ ବ୍ବସ୍ୋ ଓ ପଦମକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରୋ�ିବ । ସୋଇବର 
ବିପଦର େକୁୋବି�ୋ ପୋଇ ଁଦୁଇମଦଶ ଆଇସିଟି େିତି୍ତେୂେିର 
ଉପମ�ୋ� କରିମବ। 
ନିଷ୍ପରି୍: ମକୋ�କୋତୋ ପବୂ୍ଷ ପଶି୍େ କରିଡର ପୋଇ ଁ8575 
ମକୋଟି ଟଙ୍କୋର ସଂମଶୋଧତି ବ୍ୟ ଅଟକଳ ଅନୁମେୋଦିତ। 
ପ୍ରକଳ୍ପର ରୁଟ୍  ପନୁବପିନ୍ୋସ ପମର ଏହୋର ଖର୍୍ଷ ଅଟକଳ 
ସଂମଶୋଧନର ଆବଶ୍କତୋ ପଡିଥ�ିୋ ।
ଲାର: ଏହୋ ଫଳମର ଏକ ନିରୋପଦ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପରିମବଶ 
ଅନୁକୂଳ ପରିବହନ ବ୍ବସ୍ୋ ସଷିୃ୍ ମହୋଇପୋରିବ । 
ପନୁଃନିଦ୍୍ଷୋରିତ ରୁଟ୍  ଦ୍ୋରୋ ଏହି କରିଡରର ମଦୈଘ୍୍ଷ  
ହ୍ୋସ ପୋଇବ ଏବଂ �ୋତ୍ରୋ ସେୟ କେି�ିବ । ଏହୋ େଧ୍ୟ 
ଇନ୍ନ ବଞ୍ଚୋଇବୋମର ସହୋୟକ ମହବୋ ସହ ପ୍ରଦୂରଣ 
ଏବଂ ଦୁଘ୍ଷଟଣୋ ହୋର କେୋଇବ। ଏହି କରିଡରର ମଦୈଘ୍୍ଷ  
ହ୍ୋସ ପୋଇଥବିୋରୁ ନିେ୍ଷୋଣ ବୋବଦ ଖର୍୍ଷ େଧ୍ୟ କେିବ । ଏହୋ 
ଅତିରିକ୍ ରୋଜସ୍ୱ, ନି�କିୁ୍ ସଷିୃ୍ମର ସହୋୟକ ମହବୋ ସହିତ 
ଆତ୍ନିେ୍ଷର େୋରତ ଏବଂ ମେୋକୋ� ଫର୍  ମ�ୋକୋ� 
େୋବନୋମର କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ ମହବ ।
ନିଷ୍ପରି୍: ଷ୍କମହୋେ ୍ ଚୁକି୍ ତୋ�ିକୋେୁକ୍ 7ଟି ନିରନ୍ର ମଜୈବ 
ପ୍ରଦୂରକ ସଂମଶୋଧନକୁ ଅନୁମେୋଦନ ।
ଲାର: ଚୁକି୍ର ଏହି ଅନୁମେୋଦନ ଫଳମର େୋରତ 
ଆନ୍ଜ୍ଷୋତିକ ପରିମବଶ ସରୁକ୍ଷୋ ଅଥ୍ଷ��ୋଣ ପୋଣ୍ରୁି 
ଆଥପିକ ସହୋୟତୋ ପୋଇବ ଏବଂ ନିଜର ପରିମବଶ ସରୁକ୍ଷୋ 
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କରିବୋ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଏବଂ ରଣମନୈତିକ ପଞିୁ୍ ପ୍ରତ୍ୋହୋର ପ୍ରସ୍ତୋବ 
ଅନୁମେୋଦିତ ।
ଲାର: ଏନ୍ ଏେ ୍ଡିସି �ତିଶ�ଡର ବସ୍ତର ଜ�ିୋ ଅନ୍�୍ଷତ 
ନୋ�ରନୋରମର ବୋରପିକ 3 ନିୟୁତ ଟନ ଉତ୍ପୋଦନକ୍ଷେ ସେନ ୍ବତି 
ଇପେୋତ କୋରଖୋନୋ ପ୍ରତିଷୋ୍ କରି�ି । ଏଥପିୋଇ ଁ1980 ଏକର 
ଜେି ସଂସ୍ୋ ପକ୍ଷରୁ ଅଧଗି୍ହଣ କରୋ�ୋଇ�ି । ଏହ ି ଇପେୋତ 
କୋରଖୋନୋକୁ ଏନ୍ ଏେ ୍ଡିସିରୁ ପଥୃକ କରିବୋ ସଂକ୍ୋନ୍ ନିଷ୍ପତି୍ତ 
େନି୍ତେଣ୍ଡଳର ଅନୁମେୋଦନ �ୋେ କରି�ି । ଖଣଜି ପଦୋଥ୍ଷ, ଏହୋର 
ଉମତ୍ତୋଳନ ଏବଂ କୋରବୋର ଏନ୍ ଏେ ୍ଡିସିର େଖୁ୍ କୋ�୍୍ଷ  । 
ଇପେୋତ କୋରଖୋନୋ କରି ଚଳୋଇବୋ ଏହୋର ଦୋୟିତ୍ୱ ନୁମହ ଁ, ମତଣ ୁ
ନିଜ କୋ�୍୍ଷ  ପରିସରମର ଏନ୍ ଏେ ୍ଡିସିକୁ ସୀେିତ ରଖ ିଇପେୋତ 
ଉତ୍ପୋଦନ କୋେ ଏବଂ ତୋହୋର ପରିଚୋଳନୋ ତଥୋ �ୋେକ୍ଷତି େୋର 
ସଂପକୃ୍ କୋରଖୋନୋ ଉପମର ନ୍ସ୍ତ କରୋ�ୋଇ�ି। ଏମବ ଏହୋ 
ଦୁଇଟି କଂପୋନୀମର ପରିଣତ ମହୋଇଥବିୋରୁ ଅଂଶୀଦୋରେୋମନ 
ଦୁଇଟି�ୋକ ସଂସ୍ୋମର େୋ�ୀଦୋର ମହୋଇ ରହମିବ । ଏହ ି
ପଥୃକୀକରଣ ବ୍ବସ୍ୋମର ପଞିୁ୍�ତ �ୋେ ସମ୍ୱେ ଅଂଶୀଦୋରଙ୍କ 
ଉପମର ଟିକସ ମବୋଝ �ୋ�ିବ ନୋହି ଁ । ଜମଣ ଅଂଶୀଦୋର 
ଚୋହିମଁ� ଏନ୍ ଏେ ୍ଡିସି ବୋ ଏନ୍ ଏସ ୍ପି ଇପେୋତ କୋରଖୋନୋରୁ 
ନିଜର ପଞିୁ୍ ପ୍ରତ୍ୋହୋର କରି ନିଜ ଇ�ୋେମତ ମ�ମକୌଣସି 
କଂପୋନୀମର ବିନିମ�ୋ� କରିପୋରିମବ ।
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ମ�ୋଜନୋକୁ କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ କରିପୋରିବ ।
ନିଷ୍ପରି୍: ‘ଷ୍ୋର୍ ସ’ ଜରିଆମର ସ୍�୍ୁ ଶକି୍ଷୋର ବିକୋଶ। 
ଲାର: ଷ୍ୋର୍ ସ ବ୍ବସ୍ୋମର ହିେୋଚଳ ପ୍ରମଦଶ, ରୋଜସ୍ୋନ, 
େହୋରୋଷ୍ଟ୍ର, େଧ୍ୟପ୍ରମଦଶ, ମକରଳ ଏବଂ ଓଡିଶୋମର ସ୍�ୁ 
ଶକି୍ଷୋର ବିକୋଶ ସଂକ୍ୋନ୍ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୋବ ମକନ୍ଦ୍ର କ୍ୋବିମନଟର 
ଅନୁମେୋଦନ �ୋେ କରି�ି । ମଷ୍ଟ୍ରନ୍ ମଦନିଂ, ଟିଚିଂ, �ର୍ପିଂ ଆଣ୍ଡ 
ମରଜଲଟସ୍ଷ ଫର୍  ମଷ୍ଟସ ୍ ବୋ ଷ୍ୋର୍ ସ କୋ�୍୍ଷ କ୍େମର ମେୋଟ 
5718 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଖର୍୍ଷ ମହବ । ମସଥେିଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୋଙ୍କ 
3700 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ମ�ୋ�ୋଇ ମଦବ ।  ଏହି ମ�ୋଜନୋମର 
ଉପର �ିଖତି 6ଟି ରୋଜ୍ର ଶକି୍ଷୋ ଓ ମଶୈକି୍ଷକ ବ୍ବସ୍ୋର 
ଉନ୍ନତି, ଏହୋର ଫଳୋଫଳ ଆକଳନ ଏବଂ ରେେ ବଜୋର 
ସହ ଶକି୍ଷୋକୁ ମ�ୋଡିବୋ ପ୍ରୟୋସ କରୋ�ିବ । ନୂଆ ଜୋତୀୟ 
ଶକି୍ଷୋ ନୀତିମର ଷ୍ୋର୍ ସ ପ୍ରକଳ୍ପ ସନ୍ନିମବଶତି କରୋ�ୋଇ�ି । 
ଏଥମିର �ଣୁୋତ୍କ ଶକି୍ଷୋ ଅଗ୍ୋଧକିୋର ପୋଇ�ି । ମକନ୍ଦ୍ରଶକି୍ଷୋ 
େନ୍ତଣୋଳୟର �ଣଶକି୍ଷୋ ବିେୋ� ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମ�ୋଜନୋ 
କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ ମହବ । ଏହୋ ଏକ ନୂଆ ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବତ୍ତପିତ 
ମ�ୋଜନୋ ।
ନିଷ୍ପତି୍ତ: ଦୀନଦୟୋ� ଅମନ୍୍ୋଦୟ ମ�ୋଜନୋ- ଜୋତୀୟ ଗ୍ୋେ୍ 
ଜୀବନଜୀବିକୋ େିଶନ ବୋବଦମର ଜେ ୁକଶ୍ମୀର ଓ �ଦୋଖର 
10 �କ୍ଷ େହିଳୋଙ୍କ ପୋଇ ଁ 520 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋର ସ୍ୱତନ୍ତ 
ପ୍ୋମକଜ ମ�ୋ�ୋଇ ଦିଆ�ିବ ।
ଲାର: ଏହି ପ୍ୋମକଜ 2013ମର ଅନୁମେୋଦିତ ମହୋଇଥ�ିୋ। 
ମସମତମବମଳ ସଂପକୃ୍ ରୋଜ୍ମର ଅସି୍ରତୋ ଓ ହିଂସୋକୋଣ୍ଡ 
ଏବଂ ଅନ୍ୋନ୍ କୋରଣରୁ ଏହୋ କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ ମହୋଇପୋରି 
ନ ଥ�ିୋ । ମସମତମବମଳ 5 ବର୍ଷ ପୋଇ ଁଏ ବୋବଦମର 520 
ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ େଂଜୁର ମହୋଇଥ�ିୋ । ମତମବ ଏମବ ମସଠୋମର 
ସ୍ୱୋେୋବିକତୋ ମଫରିଥବିୋରୁ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରଶୋସନିକ ବ୍ବସ୍ୋ 
ଆରମ୍ଭ ମହୋଇଥବିୋରୁ ଦୁଇ ମକନ୍ଦ୍ର ଶୋସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ 520 
ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ ପ୍ୋମକଜ ଆକୋରମର ମ�ୋ�ୋଇ 
ଦିଆ�ୋଇ�ି । 2023-24 ପ�୍୍ଷ ନ୍ ଏହି ଅଥ୍ଷ ଖର୍୍ଷ କରୋ�ିବ। 
ଗ୍ୋେୀଣ ଜୀବନ ଜୀବିକୋ କୋ�୍୍ଷ କ୍େ ଓ ଦୀନଦୟୋ� 
ଉପୋଧ୍ୟୋୟ ଅମନ୍୍ୋଦୟ ମ�ୋଜନୋ ଅଧୀନମର ଏହି ଦୁଇ 
ମକନ୍ଦ୍ର ଶୋସିତ ଅଞ୍ଚଳମର ମ�ଉସଁବୁ ମ�ୋଜନୋ କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ 
ମହଉ�ି ମସଥମିର େହିଳୋ ସ୍ୱୟଂମସବୀ ଓ ହିତୋଧକିୋରୀଙୁ୍କ 
ଆଥପିକ ସହୋୟତୋ େିଳିବ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ ପ୍ୋମକଜମର ସଂପକୃ୍ 
ଦୁଇ ମକନ୍ଦ୍ର ଶୋସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୋରିଦ୍ର୍ ଅନୁପୋତକୁ ବିଚୋରକୁ 
ନିଆ�ୋଇନୋହି।ଁ ବତ୍ତ୍ଷେୋନ ସଦୁ୍ୋ ମଦଶର 63 �କ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ 
ସହୋୟକ ମ�ୋଷୀ୍ର 6.90 ମକୋଟି େହିଳୋ ସଦସ୍ଙୁ୍କ ମକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋର ଆଥପିକ ସହୋୟତୋ ମ�ୋ�ୋଇ ମଦଇ�ନି୍ । ଏହ ି
ମ�ୋଜନୋମର 3 �କ୍ଷ ମକୋଟି ଟଙ୍କୋରୁ ଅଧକି ବ୍ୋଙ୍କ ଋଣ 
ହିତୋଧକିୋରୀଙ୍କ ଠୋରୁ ଅସ�ୁ କରୋ�ୋଇ�ି । ଋଣ ମନଇଥବିୋ 
ହିତୋଧକିୋରୀ ଏମବ େଧ୍ୟ  1 �କ୍ଷ ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ପରିମଶୋଧ 
କରିନୋହୋନି୍ । ଏଥମିର ଏନ୍ ପିଏ ହୋର େୋତ୍ର 2 ଶତୋଂଶ। 
ନିଷ୍ପରି୍: ଏନ୍ ଏେ ୍ଡିସିରୁ ନୋ�ରନୋର ଷି୍� ପ ଲୋଣ୍ଟକୁ ଅ��ୋ 

ନଷି୍ପରି୍: ହତୈଳ ମେ୍ଦୁ ପାଇ ଁ3874 ହକାଟି ଟଙ୍ା ଖଚ୍ଚ୍ଭ ହେବ ।

ଲାର: କାଯ୍ଭଷ୍ୟାରମ୍ଭ ପରବର୍୍ଭୀ ନୀତହିର ହକନ୍ଦ୍ର କଷ୍ୟାବହିନଟ ହତୈଳ 
ମେ୍ଦୁ ପାଇ ଁଆରମ୍ଭ ହୋଇରବିା ରିରି୍ରୂମି ନମି୍ଭାଣ ନମିହନ୍ 
3874 ହକାଟି ଟଙ୍ା ଅନୁହମାଦନ କରିଛ ି। ବଶି୍ୱ ବ୍ାରହର 
ହତୈଳ ଦର ମାନ୍ଦା ରବିାହବହଳ ତାୋକ ୁକଣି ିହଦଶହର ରୂମିତହଳ 
ସ୍ତନ୍ତ ରଣ୍ାରଣ ବଷ୍ୟବସ୍ା କରି ରବରିଷ୍ୟତହର  ବଷ୍ୟବୋର କରିବା 
ପାଇ ଁହସେ ିହତଲକ ୁସାଇତ ିରଖାଯିବ । ଅର୍ଭହନୈତକି ବଷ୍ୟାପାର 
ସଂକ୍ରାନ୍ କଷ୍ୟାବହିନଟ କମିଟି ଆେୁରି ମଧ୍ୟ ଆବୁଧାବ ିନଷ୍ୟାସନାଲ 
ଅଏଲ କଂପାନୀକ ୁଏେ ିହତୈଳ ମେ୍ଦୁ କାଯ୍ଭଷ୍ୟହର ଅଂଶୀଦାର 
ହେବାକ ୁଅନୁମତ ିହଦଇଛ ି। ଏେ ିକଂପାନୀ ରାରତହର ହତୈଳର 
ମେ୍ଦୁୀକରଣ ଓ କାରବାର ପାଇ ଁଏକ ଅଂଶୀଦାରରାହବ 
କାଯ୍ଭଷ୍ୟ କରୁଛ ି। ବଶି୍ୱ ବ୍ାରହର ହତୈଳ ଦର ମାନ୍ଦା ରବିାହବହଳ 
ରାରତ ଚଳିତବର୍ଭ ଏପି୍ଲ-ହମ ମାସହର 16.71 ନୟୁିତ ବଷ୍ୟାହରଲ 
ଅହଶାଧତି ହତୈଳ କ୍ରୟ କରି ତାୋକ ୁବଶିାଖାପାଟଣା, ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ 
ଏବଂ ପାଡୁର ସି୍ତ ରୂମିତଳ ହଷ୍ଟାହର୍ ବଷ୍ୟବସ୍ାହର ସାଇତ ି
ରଖଛି।ି ଏୋ ଫଳହର ହତୈଳ କାରବାରହର ରାରତ 5000 ହକାଟି 
ଟଙ୍ା ସଞ୍ୟ କରିପାରିଛ ି। ହପହଟ୍ାଲିୟମ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏେ ିହତୈଳ 
କ୍ରୟ ବାବଦହର ହମାଟ 3874 ହକାଟି ଟଙ୍ା ଖଚ୍ଚ୍ଭ କରିଛ ି। 



ନୁଷ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର 16

କମରୋନୋ େହୋେୋରୀ େୋରତର ବ୍ବସୋୟ ଓ ଉଦ୍େିତୋ ମଚତନୋକୁ ହରୋଇବୋମର ବିଫଳ 
ମହୋଇ�ି । ଆେର ରପ୍ତୋନି, ସ୍ୋନୀୟ ସୋେଗ୍ୀର ଚୋହଦିୋ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୋପୀ ପହଞ୍ଚ ନିରନ୍ର 

ବୃଦି୍ ପୋଇବୋମର �ୋ�ି�ି । େହୋେୋରୀ ଆରମ୍ଭ ସେୟମର ସୋେୋନ୍ ବ୍ୋଘୋତ ସମ୍ୱେ େୋରତ ଏ 
ମକ୍ଷତ୍ରମର ତୋର ଜୟ�ୋତ୍ରୋ ଅବ୍ୋହତ ରଖ ିସେଗ୍ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସଫଳ ବୋତ୍ତ୍ଷୋ ମଦଇ�ି ।

ରାରତର ଆ୍ି ଓ 
ଆଗାମୀକାଲି ସଦୃୁେ

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ ମେୋକୋ� ଫର୍  ମ�ୋକୋ�

ରାରତ ଅଧକି 
ସ୍ାନୀୟ ଉତ୍ାଦ କଣିଛୁି

ବିଶ୍ୱ ବଜୋରମର 
ମବଶୀ ବିକ�ିୁ

ଫହଟା : ବି୍ ୟ କୁମାର
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ଆେ ଜୀବନମର ଜୋ�ରଣ ସଷିୃ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ େହତ୍ୱ ରହି�ି । ଉତ୍ବ, ବିମଶରକରି 
ଦୀପୋବଳି ଏେଳି ଏକ ପବ୍ଷ ମ�ମତମବମଳ ପ୍ରମତ୍କ ପରିବୋର ନିଜ ଘର ପୋଇ ଁକି�ି ନୂଆ 
ଜିନିର କିଣୋକିଣ ିକରନି୍, ଆମେ ମ�ମତ ସ୍ୋନୀୟ ସୋେଗ୍ୀ କିଣବିୋ ତୋହୋ ମସମତ େ� । 
େୁ ଁଆପଣେୋନଙୁ୍କ ସେସ୍ତଙୁ୍କ ଆହ ୍ବୋନ ଜଣୋଉ�ି ମ� ଆେ ବୁଣୋକୋର ଓ ଖଦୀ ଉତ୍ପୋଦକଙ୍କ 

ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ମହଉଥବିୋ କି�ି ସୋେଗ୍ୀ କିଣନ୍ତୁ ।

- ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ, ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ

େୋରତ ପୋବ୍ଷଣ ଋତୁ ପୋଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ମହଉ�ି 
। ଚଳିତବର୍ଷର ଏହ ି ପୋବ୍ଷଣ ଋତୁ ବିେିନ୍ନ 
କୋରଣ ପୋଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ । କୋରଣ ଏହୋ 

କମରୋନୋ େହୋେୋରୀ େଳି ପରିସି୍ତିମର ଆସ�ିୁ; 
ମ�ଉଠଁ ି େଣରି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନମଶୈଳୀମର ବଞ୍ଚବିୋ 
ପୋଇ ଁଉଦ୍େ କରୁ�ି । କମରୋନୋ େହୋେୋରୀ ପରବତ୍ତ୍ଷୀ 
ସେୟମର େ୍ୋନୁଫ୍ୋକ୍ ଚରିଂ, ସପ୍ୋଇମଚନର 
ବିପ�୍୍ଷ ସ୍ତ ବ୍ବସ୍ୋ ସହତି ବିେିନ୍ନ ମକ୍ଷତ୍ରମର ମ�ଉ ଁ
ଅସ୍ୱୋେୋବିକତୋ ସଷିୃ୍ ମହୋଇ�ି ତୋହୋର େକୁୋବି�ୋ 
କରିବୋମର ଅଳ୍ପ ମକମତକ ମଦଶ ସଫଳ ମହୋଇ�ନି୍। 
େୋରତ ମସେୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମର ଅନ୍ତେ ।  ଅସବିୁଧୋ 
ଓ ବୋଧୋ ବିଘ୍ନ ସମ୍ୱେ େୋରତ ତୋର ପ୍ରୟୋସ ଜୋରି 
ରଖ�ିି ଏବଂ ଏଥମିର ସଫଳ ମହୋଇ�ି । ମ�ୋମକ 
ସ୍ୋନୀୟ ଜନିିରକୁ ଅଗ୍ୋଧକିୋର ମଦଉ�ନି୍ ଏବଂ ଅଧକି 
କିଣ�ୁନି୍ । ଏହୋ ଫଳମର ମେୋକୋ� ଫର୍  ମ�ୋକୋ� 
ନୀତି ମବଶ ସଫଳ ମହୋଇ�ି । େୋରତ ମକବଳ ତୋର 
ସ୍ୋନୀୟ ଆବଶ୍କତୋ ପରୂଣ କରୁନି; ଏହୋ େଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ 
ଆବଶ୍କତୋ ପରୂଣ କରିବୋ ପୋଇ ଁ�ତ୍ବୋନ ମହୋଇ�ି। 

ବୋରପିକ େିତି୍ତମର 2020 ମସମପଟମ ୍ବରମର େୋରତର 
ସୋେଗ୍ୀ ରପ୍ତୋନୀ ପରିେୋଣ 5.27 ଶତୋଂଶ ବୃଦି୍ 
ପୋଇଥ�ିୋ । ମରଡିମେଡ ମପୋରୋକ, ଇଂଜନିିୟରିଂ 
ସୋେଗ୍ୀ, ମପମରେୋ�ିୟେ ଦ୍ରବ୍, ଔରଧପତ୍ର, ଦରି ଆଦି 
ସୋେଗ୍ୀର ଚୋହଦିୋ ବିଶ୍ୱ ବଜୋରମର ବୃଦି୍ ପୋଇବୋରୁ 
େୋରତର ରପ୍ତୋନି ଏ ମକ୍ଷତ୍ରମର ବୃଦି୍ ପୋଇ�ି। 
ଅନ୍ପକ୍ଷମର ମସହ ିମସମପଟମ ୍ବର େୋସମର େୋରତର 
ଆେଦୋନୀ ପରିେୋଣ 19.6 ଶତୋଂଶ କେିଥ�ିୋ । େୋର୍୍ଷ-
ଜନ୍ୁ  େଧ୍ୟମର େୋରତର କୃରିଜୋତ ଦ୍ରବ୍ର ରପ୍ତୋନୀ 
ପରିେୋଣ 23 ଶତୋଂଶ ବୃଦି୍ ପୋଇଥ�ିୋ । ଏହ ିସେୟମର 
ସେଗ୍ େୋରତବର୍ଷ �କ୍ ଡୋଉନ େଧ୍ୟମର ରହଥି�ିୋ । 
ଏହୋ ସମ୍ୱେ ରପ୍ତୋନୀ ବୋଣଜି୍ ଉପମର ଏହୋର ମକୌଣସି 
ପ୍ରେୋବ ପଡିନଥ�ିୋ। ଏହ ି ସେୟମର ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ 

ରପ୍ତାନ ିଅରିବୃଦି୍
43.4 %

n କହରାନା ମୋମାରୀ ସହ୍ୱେ 
ଚଳିତ ଆରଥିକ ବର୍ଭର ପ୍ରମାଦ୍୍ଭହର 
କୃରି୍ାତ ସାମଗ୍ୀର ରପ୍ତାନ ି
ପରିମାଣ 43.4 ଶତାଂଶ ବୃଦି୍ 
ପାଇ 53,626.6 ହକାଟି ଟଙ୍ାହର 
ପେଞ୍ରିଲିା । 

n  ମସମପଟମ ୍ବର 2020ମର କୃରିଜୋତ ସୋେଗ୍ୀ ରପ୍ତୋନି 
81.7 ଶତୋଂଶ ବଢି 9296 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋମର 
ପହଞ୍ଚଥି�ିୋ । �ତବର୍ଷ ବୋ 2019 ମସମପଟମ ୍ବରମର ଏହୋ 
ଥ�ିୋ 5114 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ।

n  ଚିନୋବୋଦୋେ ରପ୍ତୋନି ପରିେୋଣ 35 ଶତୋଂଶ 
ବଢିଥବିୋମବମଳ ରିଫୋଇନ ଚିନି 104 ଶତୋଂଶ, �ହେ 
206 ଶତୋଂଶ, ବୋସେୁତୀ ଚୋଉଳ 13 ଶତୋଂଶ ଏବଂ 
ଅଣବୋସେୁତୀ ଚୋଉଳ 105% ବୃଦି୍ ପୋଇ�ି ।

n  2018ମର ମଘୋରଣୋ କରୋ�ୋଇଥବିୋ କୃରି ରପ୍ତୋନି ନୀତି 
ଏ ମକ୍ଷତ୍ରମର ବୋଣଜି୍କୁ ମପ୍ରୋତ୍ୋହତି କରି�ି ।

n   ମଦଶମର କରିୃ େିତି୍ତେୂେି ନିେ୍ଷୋଣ ପୋଇ ଁ1 �କ୍ଷ ମକୋଟି 
ଟଙ୍କୋର ଏକ ପ୍ୋମକଜ ସରକୋର ମଘୋରଣୋ କରି�ନି୍ ।

n   ଚୋରୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦି୍ ନିେମନ୍ କରିୃ ସଂସ୍ୋର ବି�୍  
କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ ମହୋଇ�ି ।

କୃରି
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ହମଡ଼ିକାଲ ସାମଗ୍ୀ ରପ୍ତାନି
ଭାରତ ଇତମିଧ୍ୟରର ବଶି୍ୱର ସବ୍ବବୃହତ୍  
ପିପିଇ କଟ୍ି  ଏବଂ ରଭଣି୍ରଲଟର 
ଉତ୍ାଦକର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି । 

24.36% 
ମେୋକୋ� ଫର୍  ମ�ୋକୋ� ଓ ଆତ୍ନିେ୍ଷର େୋରତର ଆହ ୍ବୋନ 
ମଦଇଥମି� ।
ଦୀପାବଳିହର ହରାକାଲ ଫର୍  ହଲାକାଲ ମନ୍ତ

ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ 2020ମର ମେୋକୋ� 
ଫର୍  ମ�ୋକୋ� େନ୍ତର ଆହ ୍ବୋନ ମଦଇଥମି� େଧ୍ୟ ମକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋର 2014ରୁ ଏହ ି�କ୍ଷ୍ ମନଇ କୋ�୍୍ଷ  କରିଆସ�ୁନି୍ । 
ସ୍ୋନୀୟେୋମବ ଉତ୍ପୋଦିତ ସୋେଗ୍ୀକ ୁ ବଜୋରମର ପହଞ୍ଚୋଇବୋ 
ସହତି ଏହୋର ବିକି୍ବଟୋକୁ ମପ୍ରୋତ୍ୋହତି କରିବୋ ପୋଇ ଁ
ସରକୋରୀେୋମବ ଉଦ୍େ ଚୋ�ି�ି । ଏଥପିୋଇ ଁସରକୋର େଧ୍ୟ 
ଉମଲ୍ଖନୀୟ ପଦମକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରି�ନି୍ ।

ଜ�ୁୋଇ 2017ମର ନିଜର େନ୍  କୀ ବୋତ୍  କୋ�୍୍ଷ କ୍େମର 
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ପଜୂୋ ପୋବ୍ଷଣ କିପରି �ରିବଙ୍କ ଅଥ୍ଷନୀତି ସହତି 
ସଂ�କୁ୍ ମସ ବିରୟମର କହଥିମି� । ମସ କହଥିମି� ‘ଆମେ 
ମ�ମତମବମଳ ଦୀପୋବଳିମର ଏକ େୋଟିଦୀପମର ସଳିତୋ ଜୋଳ ୁ
ମସମତମବମଳ ଏହୋ ମକବଳ ଆମ�ୋକର ଏକ ଉତ୍ବମର 
ସୀେିତ ନ ଥୋଏ । ଏହ ି ଉତ୍ବ ସେଗ୍ �ହୃକୁ ଆମ�ୋକିତ 
କମର। ଏହୋ ସିଧୋସଳଖ ମସହ ି�ରିବ ପରିବୋର ସହ ସଂ�କୁ୍ 
ହୁଏ, ମ�ଉେଁୋମନ ଏହ ିକ୍ଷଦୁ୍ର କ୍ଷଦୁ୍ର ଦୀପୋଳି ବୋ େୋଟିଦୀପ ତିଆରି 
କରି ବିକି୍ କରିଥୋନି୍ । ଆଜ ିେୁ ଁଉତ୍ବ ସଂପକ୍ଷମର କହୁ�ି ଏବଂ 
ଏହୋ କିପରି �ରିବଙ୍କ  ଅଥ୍ଷନୀତି ସହ ସଂ�କୁ୍ ତୋହୋ ଉମଲ୍ଖ 
କରୁ�ି । ଏଥସିହତି ପରିମବଶ ସହ ସଂ�କୁ୍ ସମ୍କ୍ଷ ଉପମର 
ଆମ�ୋକପୋତ କରିବୋକୁ ଚୋହୁ�ିଁ ।’

ପୋବ୍ଷଣ ସେୟମର େୋଟି ଦୀପର ବ୍ବହୋର, େୋ’�କ୍ଷୀ, 
ପ୍ରେୁ �ମଣଶଙ୍କ ପ୍ରତିେୋ ସମେତ ସୋଜସଜୋମର ବ୍ବହୋର 
ମହଉଥବିୋ ସୋେଗ୍ୀର ଚୋହଦିୋ ବୃଦି୍ ପୋଏ । ମ�ୋମକ ଏହୋକୁ 
ପ୍ରୋୟତଃ କିଣୋକିଣ ି କରନି୍ । ଏଥର ଖଦୀ ଓ ଗ୍ୋେ୍ମଦ୍ୋ� 
ଆମୟୋ� (ମକେିଆଇସି) ଏସବୁ ସୋେଗ୍ୀକୁ ଅନ୍ �ୋଇନମର 
ବିକି୍ କରିବ ।

ମକେିଆଇସି ଅନ୍ �ୋଇନମର 1 �କ୍ଷ �କ୍ଷୀ, 
�ମଣଶ ପ୍ରତିେୋ ବିକି୍ କରିବୋକୁ �କ୍ଷ୍ ରଖ�ିି । ଏହୋ�ଡୋ 
ଅନ୍ �ୋଇନମର େଧ୍ୟ ଏହ ିସଂସ୍ୋ େୋଟି ଦୀପର ବିକି୍ କରିବ। 
ଏଥପିୋଇ ଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରମଦଶର ବୋରୋଣସୀ, ରୋଜସ୍ୋନ, ଜେ ୁ ଓ 
କଶ୍ମୀର, ମ�ହ, ହରିୟୋଣୋ ଏବଂ �ଜୁରୋଟର କୁମ୍ଭୋର ଓ େତୂ୍ତପି 
କୋରି�ରଙ୍କ ସହ ମ�ୋ�ୋମ�ୋ� ରକ୍ଷୋ କରୋ�ୋଇ�ି । ଏହୋ 
ଫଳମର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଦୂରଦୂରୋନ୍ �ୋରଁ ଶଳି୍ପୀେୋମନ ଦିଲ୍ୀ, 

େମୁ ୍ବୋଇ େଳି ସହରମର ନିଜ ନିଜର ସୋେଗ୍ୀ ବିକିବୋର ସମୁ�ୋ� 
ପୋଇମବ । ସବ୍ଷେୋରତୀୟ ବ୍ବସୋୟ େହୋସଂଘ (ସିଏଆଇଟି)ର 
ତଥ୍ ଅନୁସୋମର ପ୍ରମତ୍କ ବର୍ଷ ଦୀପୋବଳି ସେୟମର 1 �କ୍ଷ 
ମକୋଟି ଟଙ୍କୋର କୋରବୋର ମହୋଇଥୋଏ । ଏଥମିର େୋଟିଦୀପଠୋରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରି �ହଣୋ�ୋଣ୍ ିପ�୍୍ଷ ନ୍ ସେସ୍ତ ସୋେଗ୍ୀ ଅନ୍େୁ୍ଷକ୍ ।
କମୁ୍ଭକାରଙ୍ ହନତୃତ୍ୱହର ‘ହକବଳ ସ୍ହଦଶୀ’

ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀଙ୍କ ନିବ୍ଷୋଚନେଣ୍ଡଳୀ ବୋରୋଣସୀର କୁମ୍ଭକୋର 
ସଂପ୍ରଦୋୟ ଚଳିତ ପୋବ୍ଷଣ ଋତୁମର ‘ମକବଳ ସ୍ୱମଦଶୀ’ 
ପ୍ରଚୋରର ମନତୃତ୍ୱ ମନବ । ମକେିଆଇସି େୋଟିଦୀପ, ବିେିନ୍ନ 
ପ୍ରକୋର ମଦବମଦବୀଙ୍କ ପ୍ରତିେୋ ଏବଂ ଅନ୍ୋନ୍ େୋଟି ତିଆରି 
ଉପକରଣ ପୋଇ ଁ ବୋରୋଣସୀର କୁମ୍ଭକୋରଙୁ୍କ ତୋ�ିେ ପ୍ରଦୋନ 
କରି�ି । ଆତ୍ନିେ୍ଷର େୋରତ କୋ�୍୍ଷ କ୍େମର ଏହ ିତୋ�ିେ ପ୍ରଦୋନ 
କରୋ�ୋଇ�ି । 

ମକେିଆଇସି ପକ୍ଷରୁ 80 କୁମ୍ଭୋର ପରିବୋରଙୁ୍କ ବିଦୁ୍ତ 
ଚୋଳିତ ଚକ ବୋରୋଣସୀର 4ଟି ଗ୍ୋେମର ମ�ୋ�ୋଇ ଦିଆ�ୋଇ�ି । 

ଏପି୍ଲ-ହସହ୍ଟମ୍ବର 2020 ମଧ୍ୟହର ରାରତର ଔରଧପତ୍ର ଓ 
ଔରଧୀୟ ସାମଗ୍ୀ ରପ୍ତାନ ିପରିମାଣ ବଢିଛ।ି

n  କମରୋନୋ େହୋେୋରୀର େକୁୋବି�ୋ ପୋଇ ଁେୋରତ 150ଟି 
ମଦଶକୁ ହୋଇମ୍ୋକି୍ସମକଲୋମରୋକୁଇନ ବଟିକୋ ମ�ୋ�ୋଇ�ି। 
େୋରତର ଔରଧ ଓ ଡୋକ୍ରୀ ସୋେଗ୍ୀ ରପ୍ତୋନି ପରିେୋଣ 
24.36 ଶତୋଂଶ ବଢି�ି । 

n  ପବୂ୍ଷରୁ ପିପିଇ କିଟ୍  େୋରତମର ଉତ୍ପୋଦିତ ମହଉ ନ ଥ�ିୋ। 
ଏମବ ମଦୈନିକ ମଦଶମର 5�କ୍ଷ ପିପିଇ କିଟ୍  ଉତ୍ପୋଦିତ 
ମହଉ�ି । 

n  2020 ଜୋନୁଆରୀ ପବୂ୍ଷରୁ ମଦଶମର ମେଣି୍ଟମ�ଟର 
ଉତ୍ପୋଦନ ନ�ଣ୍ ଥ�ିୋ । ଏମବ େୋରତ ଏଥମିର 
ଆତ୍ନିେ୍ଷର ମହବୋ ସହତି ବମିଦଶକୁ ଏହୋ ରପ୍ତୋନି କରୁ�ି ।

n ପବୂ୍ଷରୁ େୋରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 �କ୍ଷ �ିଟର 
ଆ�୍ କହ�େିତି୍ତକ ସୋନିଟୋଇଜର ଉତ୍ପୋଦନ କରୁଥ�ିୋ । 
ଏମବ ମଦଶମର ମଦୈନିକ 38 �କ୍ଷ �ିଟର ସୋନିଟୋଇଜର 
ଉତ୍ପୋଦିତ ମହଉ�ି ।

ପାବ୍ଭଣ ସମୟହର ମାଟି ଦୀପର ବଷ୍ୟବୋର, ମା’ 
ଲକ୍ଷୀ, ପ୍ରୁ ଗହଣଶଙ୍ ପ୍ତମିା ସହମତ ସା୍ ସ ା୍ହର 
ବଷ୍ୟବୋର ହେଉରବିା ସାମଗ୍ୀର ଚାେଦିା ବୃଦି୍ ପାଏ। 
ହଲାହକ ଏୋକ ୁପ୍ାୟତଃ କଣିାକଣି ିକରନ୍ ି। ଏରର 
ଖଦୀ ଓ ଗ୍ାହମାହଦଷ୍ୟାଗ ଆହୟାଗ (ହକରିଆଇସି) 
ଏସବୁ ସାମଗ୍ୀକ ୁଅନ୍ ଲାଇନହର ବକି୍ର ିକରିବ ।

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ ମେୋକୋ� ଫର୍  ମ�ୋକୋ�
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ଗତବର୍ଭ ତୁଳନାହର ଚଳିତବର୍ଭ 
ରପ୍ତାନୀ ପରିମାଣ ବଢିଛ ି। ଏେ ି
ସମୟହର ଆମଦାନୀ ହ୍ାସ ପାଇଛ ି।

9.2%

ରପ୍ତାନି

ମରଳ ମଷ୍ସନମର ମଦୈନିକ ପ୍ରୋୟ 3 ହଜୋର ଘଡି ବୋ କୁହ୍ୋଡ 
ବିକି୍ କରୁ�ନି୍ । ପବୂ୍ଷ ତୁଳନୋମର ଏହୋ �ମଥଷ୍ ଅଧକି । 
ଅନ୍ ଜମଣ କୁମ୍ଭକୋର ଅକ୍ଷୟକୁେୋର କହନି୍ ମ� ବିଦୁ୍ତ 
ଚୋଳିତ ଚକ ବ୍ବହୋର କରିବୋ ଫଳମର ତୋଙ୍କ ବ୍ବସୋୟ 
ବଢି�ି । ଏମବ ମସ େିଜ୍ଷୋପରୁର ଚୁନୋ େୋମକ୍ଷଟମର ମଦୈନିକ 
ପ୍ରୋୟ 4 ହଜୋର କୁହ୍ୋଡ ଓ େୋଟିସରୋ ବିକି ଆଥପିକ ଦୃଷି୍ରୁ 
ଆତ୍ନିେ୍ଷରଶୀଳ ମହୋଇ�ନି୍ ।
ଆତ୍ନିେ୍ଷର େୋରତ ଅେି�ୋନ ଆ�କୁ ରୋସ୍ତୋ ମଦଖୋଉ�ି

ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 12 ତୋରିଖମର ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର 
ମେୋଦୀ ମ�ମତମବମଳ ଆତ୍ନିେ୍ଷର େୋରତ ଅେି�ୋନ 
ସଂପକ୍ଷମର ମଘୋରଣୋ କମ� ମସମତମବମଳ ମସ ପେଷ୍ ସମନ୍ଶ 
ମଦଇଥମି� ମ� ଏହୋଦ୍ୋରୋ େୋରତ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରକି ବିଚୋରକୁ 
ଅଗ୍ୋଧକିୋର ମଦଉନୋହି ଁ । ଆତ୍ନିେ୍ଷର ମହୋଇ େୋରତ 
ଅନ୍େୋନଙୁ୍କ େଧ୍ୟ ସୋହୋ�୍ କରିବୋକୁ ଉଦ୍େ କରୁ�ି। 
େୋରତର ଏହ ି ଆତ୍ନିେ୍ଷରଶୀଳତୋ ପ୍ରୟୋସମର ବିଶ୍ୱଶୋନି୍, 
ସହମ�ୋ�, ଓ ସମନ୍ୋର ଅଙ୍ୀକୃତ ।

ମସ କହଥିମି� ‘େୋରତର �କ୍ଷ୍ ଏବଂ କୋ�୍୍ଷ  ବିଶ୍ୱ 
କ�୍ୋଣ ପୋଇ ଁ ଅେିମପ୍ରତ । େୋରତ ମ�ମତମବମଳ ବୋହ୍ 
େଳତ୍ୋ�େକୁ୍ ମହ�ୋ ଏହୋର ପ୍ରେୋବ ବିଶ୍ୱର େୋବେତୂ୍ତପି 
ଉପମର ପଡି�ୋ । �କ୍ଷୋ ମହଉ ବୋ କୁମପୋରଣ ଅଥବୋ 
ମପୋ�ିଓ ଏ ସେସ୍ତ ମକ୍ଷତ୍ରମର େୋରତର ଅେି�ୋନ ବିଶ୍ୱକୁ 
ପ୍ରେୋବିତ କରି�ି। ବିଶ୍ୱ ତୋପୋୟନ ବୃଦି୍ ବିମରୋଧମର େୋରତର 
ମନତୃତ୍ୱମର ମ�ଉ ଁ ଆନ୍ଜ୍ଷୋତିକ ମସୌର ମେଣ୍ଟ �ଠନ 
କରୋ�ୋଇ�ି ତୋହୋ ସେଗ୍ ଦୁନିଆ ପୋଇ ଁ ଏକ ଉପହୋର। 
ଆନ୍ଜ୍ଷୋତିକ ମ�ୋ� ଦିବସ ପ୍ରୟୋସ େଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ ଚୋପେକୁ୍ 
କରିବୋ ପୋଇ ଁେୋରତର ଏକ ଅବଦୋନ । ବିଶ୍ୱର ବିେିନ୍ନ ପ୍ରୋନ୍ମର 
େୋରତୀୟ ଔରଧ ମସଠୋକୋର ଜନତୋଙୁ୍କ ନୂଆ ଜୀବନ ପ୍ରଦୋନ 
କରି�ି । ଏସବୁ ପଦମକ୍ଷପ େୋରତ ପୋଇ ଁ ମ�ୌରବ ଆଣ�ିି 
ଏବଂ ଏହୋ ପ୍ରମତ୍କ େୋରତୀୟଙୁ୍କ �ବପିତ କରି�ି । େୋରତ 
ମବଶ ୍ କି�ି େ� କୋେ କରିପୋରିବ, ସେଗ୍ ବିଶ୍ୱ ଏକଥୋ ବିଶ୍ୱୋସ 
କରିବୋକୁ ଆରମ୍ଭ କରି�ି । ସେଗ୍ େୋନବଜୋତିର କ�୍ୋଣ 
ପୋଇ ଁେୋରତ �ମଥଷ୍ କି�ି କରିବୋର ସୋେଥ୍୍ଷ  ରଖ�ିି ଏବଂ 
କରୁ�ି େଧ୍ୟ ଏହୋ ପ୍ରେୋଣ କରି ମଦଖୋଇ�ି । ମସଥପିୋଇ ଁ
େୋରତକୁ ଆତ୍ନିେ୍ଷର କରିବୋକୁ ପ୍ରୟୋସ ଆରମ୍ଭ ମହୋଇ�ି 
ମବୋ�ି ମସ କହ�ିନି୍ ।’

ଆସନ୍ୋ 3େୋସ େଧ୍ୟମର ବୋରୋଣସୀମର 1500 କୁମ୍ଭୋରଙୁ୍କ ଏେଳି 
ଚକ ମ�ୋ�ୋଇ ମଦବୋକୁ ମକେିଆଇସି �କ୍ଷ୍ ରଖ�ିି । ସେଗ୍ 
ମଦଶମର ମକେିଆଇସି ଏ �ୋବତ୍  17 ହଜୋରରୁ ଅଧକି ବିଦୁ୍ତ 
ଚୋଳିତ କୁମ୍ଭୋର ଚକ ମ�ୋ�ୋଇ ସୋରି�ୋଣ ି। ଏହ ିବିଦୁ୍ତ ଚୋଳିତ  
ଚକ ସେୟ ଓ ଉଜ୍ଷୋ ବଞ୍ଚୋଇବୋ ସହ ଉତ୍ପୋଦନ ବୃଦି୍ମର ସହୋୟକ 
ମହୋଇ�ି । ପୋରମ୍ରିକ ରୀତିମର ମ�ଉ ଁ କୋେ କୁମ୍ଭୋରେୋମନ 3 
ଦିନମର କରୁଥମି� ବିଦୁ୍ତ ଚକ ଦ୍ୋରୋ ଏମବ ତୋହୋ 10 ଘଣ୍ଟୋରୁ 
କେ ୍ ସେୟମର ମହୋଇପୋରୁ�ି। ଆ�ରୁ ପୋରମ୍ରିକ ଉପୋୟମର 
ଜମଣ କୁମ୍ଭୋର ମଦୈନିକ 200 ଘଡି ତିଆରି କରୁଥ�ିୋ । ଏମବ 
ବିଦୁ୍ତ ଚୋଳିତ ଚକ ସୋହୋ�୍ମର ପ୍ରତିଦିନ 1 ହଜୋର ଘଡି ତିଆରି 
କରିପୋରୁ�ି । 

ଜମଣ କୁମ୍ଭକୋର କିରନ ପ୍ରଜୋପତି କହନି୍ ମ� ବିଦୁ୍ତ 
ଚୋଳିତ ଚକ େିଳିବୋ ପମର ଏମବ ମସ ବୋରୋଣସୀ କ୍ୋଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ 

l  2020 ହସହ୍ଟମ୍ବରହର ରାରତର ରପ୍ତାନ ିପରିମାଣ 
ରଲିା 2,02,694.07 ହକାଟି ଟଙ୍ା । 2019ର ହସେ ି
ସମୟ ତୁଳନାହର ଏୋ ରଲିା 9.2 ଶତାଂଶ ଅଧକି । 
ଏେ ିସମୟ ମଧ୍ୟହର ରାରତର ଆମଦାନୀ ପରିମାଣ 
19.60 ଶତାଂଶ କମିଛ ି।

l 2019 ହସହ୍ଟମ୍ବର ତୁଳନାହର 2020ହର 
ଅଣହପହଟ୍ାଲିୟମ ଓ ଅଣଅଳଙ୍ାର ଏବଂ 
ଅଣମାଣକିଷ୍ୟ ସାମଗ୍ୀ ରପ୍ତାନ ିପବୂ୍ଭବର୍ଭ ତୁଳନାହର 
11.94 ଶତାଂଶ ବୃଦି୍ ପାଇଛ ି।

l  ଅଣହତୈଳ ଓ ଅଣସନୁା ଆମଦାନୀ ପରିମାଣ 13.29 
ଶତାଂଶ କମିଛ ି। 

l 2019 ହସହ୍ଟମ୍ବର ତୁଳନାହର ଚଳିତବର୍ଭ ହସହ୍ଟମ୍ବରହର 
ରାରତ 5ଟି ସାମଗ୍ୀ ରପ୍ତାନହିର ଐତେିାସିକ ସଫଳତା ୋସଲ 
କରିଛ ି। ହସଗଡିୁକ ହେଲା ଅନଷ୍ୟାନଷ୍ୟ ଶସଷ୍ୟ (ଅରିବୃଦି୍ 337.22 
ଶତାଂଶ) । ଲୁୋପରର (ଅରିବୃଦି୍ 109.65 ଶତାଂଶ) । ଧାନ: 
(ଅରିବୃଦି୍ 93.86 ଶତାଂଶ) । ଖାଇବା ହତଲ: (ଅରିବୃଦି୍ 
47.52 ଶତାଂଶ) । କାହପ୍ଭଟ: (ଅରିବୃଦି୍ 42.89 ଶତାଂଶ) । 
ହସରାମିକ ଓ କାଚ ସାମଗ୍ୀ: (ଅରିବୃଦି୍ 36.17 ଶତାଂଶ) । 

ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀଙ୍ ସଂସଦୀୟ 
ହକ୍ତ୍ର ବାରାଣସୀର କୁମ୍ଭକାରମାହନ 

“ହକବଳ ସ୍ହଦଶୀ” ଉତ୍ାଦ ସେତି ଚଳିତ 
ପାବ୍ଭଣ ଋତୁହର ହଦଶର ହନତୃତ୍ବ ହନବାକୁ 

ଆହଗଇ ଆସିଛନ୍।ି
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ରାରତ ଏହବ ବଶି୍ୱହର ଦ୍ତିୀୟ ସବ୍ଭବୃେତ୍  
ହମାବାଇଲ ହଫାନ ଉତ୍ାଦନକାରୀ  

33 ହମାବାଇଲ ହଫାନ 2019 
ବର୍ଭହର ଉତ୍ାଦତି ହୋଇରଲିା 

lରାରତ ଏହବ ବଶି୍ୱହର 2ୟ ସବ୍ଭବୃେତ୍  ହମାବାଇଲ ହଫାନ 
ଉତ୍ାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟଟ୍ର । 2019ହର ରାରତହର 33 ହକାଟି 
ହମାବାଇଲ ହଫାନ ଉତ୍ାଦତି ହୋଇରଲିା । 2014ହର ରାରତ ମାତ୍ର 
6 ହକାଟି ହମାବାଇଲ ଉତ୍ାଦନ କରିବାହର ସଫଳ ପାଇରଲିା ।

l ଏହବ ରାରତହର 300 ହମାବାଇଲ ହଫାନ 
ତଆିରି ୟୁନଟି ରେଛି ି। 2014ହର ଏେ ିସଂଖଷ୍ୟା 
ରଲିା ମାତ୍ର 2 ।

lହପଗାଟ୍ନ, ଲାରା, ଡିକ୍ସନ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ 
ଆଦ ିକଂପାନୀ ଆସନ୍ା 5 ବର୍ଭ ମଧ୍ୟହର 
ରାରତହର 11.5 ଲକ୍ ହକାଟି ଟଙ୍ା ନହିବଶ 
କରିହବ । ଏୋଦ୍ାରା ହଦଶହର 12 ଲକ୍ ନୂଆ 
ନଯିକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ହେବ ।

ଆମେ 130 ମକୋଟି ଜନତୋ େିଳିତେୋମବ ଏକ ସଂକଳ୍ପ 
ମନବୋର ଆବଶ୍କତୋ ରହ�ିି । 

ମସ େଧ୍ୟ ଆତ୍ନିେ୍ଷର େୋରତର 5ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ସଂପକ୍ଷମର 
ଉମଲ୍ଖ କରି�ନି୍ । ଏହ ିସ୍ତମ୍ଭ ଉପମର ଆତ୍ନିେ୍ଷର େୋରତର 
ଢୋଞ୍ଚୋ ନିେପିତ ମହବ । ମସ�ଡିୁକ ମହ�ୋ ଅଥ୍ଷନୀତି, େିତି୍ତେୂେି, 
ବ୍ବସ୍ୋ (ସିଷ୍େ), ସେଥ୍ଷ ମ�ୋକବଳ ଏବଂ ଚୋହଦିୋ । 

ଆତ୍ନିେ୍ଷର େୋରତ ଅେି�ୋନ ସହତି ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ େଧ୍ୟ 
20 �କ୍ଷ ମକୋଟି ଟଙ୍କୋର ସ୍ୱତନ୍ତ ଆଥପିକ ପ୍ୋମକଜ ଓ ପରୂ୍୍ଷୋଙ୍ 
କୋ�୍୍ଷ ସଚୂୀ ମଘୋରଣୋ କରିଥମି� । ଏହ ି ପ୍ୋମକଜର ଅଥ୍ଷ 
ପରିେୋଣ େୋରତର ଜଡିିପିର 10 ଶତୋଂଶ । ଏହୋ ମକବଳ 
ଏକ େୋେ�ିୁ ପ୍ୋମକଜ ନୁମହ ଁ, ବରଂ ଏହୋ ଆତ୍ନିେ୍ଷର େୋରତ 
�ଠନର ଏକ ନକ୍ସୋ । ତୋହୋର ସଂମକତ ଚଳିତ ପୋବ୍ଷଣ ଋତୁମର 
ମଦଖବିୋକୁ େିଳ�ିୁ । ଏହ ିପ୍ୋମକଜ ଫଳମର କୁଟିରଶଳି୍ପ, କ୍ଷଦୁ୍ର 
ଉମଦ୍ୋ� ଏବଂ ଏେ ୍ଏସ ୍ଏେଇ ମକ୍ଷତ୍ରମର ଆଶ୍ୱସି୍ତ ଆସି�ି। 
ଏହସିବୁ ଉମଦ୍ୋ�ମର ମକୋଟି ମକୋଟି ମ�ୋକ ଜୀବିକୋ 
ଅଜ୍ଷନ କରିଥୋନି୍। ଏହ ି ଆଥପିକ ସହୋୟତୋ ଫଳମର ସଂପକୃ୍ 
ଉମଦ୍ୋ��ଡିୁକ ଶକି୍ଶୋଳୀ ମହୋଇ ଆତ୍ନିେ୍ଷର େୋରତ 
ସଂକଳ୍ପ ପରୂଣ ପୋଇ ଁ ଦୃଢ େଳୂଦୁଆ ମ�ୋ�ୋଇମବ । ଏହ ି
ପ୍ୋମକଜ ଦିନରୋତି, ଖରୋବର୍ଷୋ ନିବପିମଶରମର କୋେ କରୁଥବିୋ 
ମଦଶର ରେେିକ ଓ କୃରକେୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଉଦିେଷ୍ । ଏହୋଦ୍ୋରୋ 
େଧ୍ୟ ମଦଶର େଧ୍ୟବତି୍ତ ମରେଣୀ ଉପକୃତ ମହୋଇପୋରିମବ । ଏହ ି
ବ�୍ଷର ମ�ୋକ ସମର୍ୋଟତୋର ସହ ଟିକସ ପ୍ରଦୋନ କରି ମଦଶର 
ବିକୋଶ ପ୍ରକି୍ୟୋମର ସହୋୟକ ମହଉ�ନି୍ । ଏହ ିପ୍ୋମକଜ ଦ୍ୋରୋ 
େଧ୍ୟ ମଦଶକୁ ଆଥପିକ ଦୃଷି୍ରୁ ସେଦୃ୍ କରୁଥବିୋ ଉମଦ୍ୋ�ଜ�ତ 
ଉପକୃତ ମହବ । 
େୋରତ ବିଶ୍ୱର ଔରଧୋଳୟ

�କ୍ ଡୋଉନ ସେୟମର ସେଗ୍ ବିଶ୍ୱ ନିସ୍ତବ୍ ମହୋଇ�ୋଇ 
ଥବିୋମବମଳ େୋରତ ପ୍ରୋୟ 150ଟି ମଦଶକୁ ଔରଧପତ୍ର 
ମ�ୋ�ୋଇ ମଦଇଥ�ିୋ ।  ମସମତମବମଳ ଏହୋ ବିଶ୍ୱର 
ଔରଧୋଳୟେୋମବ କୋ�୍୍ଷ  କରିଥ�ିୋ । େହୋେୋରୀ ପବୂ୍ଷରୁ 
େୋରତମର ପ୍ରୋୟତଃ ପିପିଇ କିଟ ୍ସ ଉତ୍ପୋଦିତ ମହଉ ନ ଥ�ିୋ 
। ଏମବ େୋରତ ଏହୋକୁ ନିୟୁତ ନିୟୁତ ସଂଖ୍ୋମର ପ୍ରତିଦିନ 
ମକବଳ ଉତ୍ପୋଦନ କରୁନୋହି ଁ, ନିଜର ଆବଶ୍କତୋ ପରୂଣ କରି 
ସୋରିବୋ ପମର ବଳକୋ ସୋେଗ୍ୀକୁ ବିମଦଶକୁ େଧ୍ୟ ପଠୋଉ�ି । 
�ତ ଜ�ୁୋଇମର େୋରତ 23 �କ୍ଷ ପିପିଇ କିଟ୍ ସ ଆମେରିକୋ, 

ବି୍ମଟନ, ସଂ�କୁ୍ ଆରବ ଏେିମରଟସ ୍, ମସମନ�ୋ� ଏବଂ 
ମ୍ ଳୋମେନିଆକୁ ରପ୍ତୋନୀ କରିଥ�ିୋ । େୋରତ ଏହ ି େହୋେୋରୀ 
ସେୟମର ପିପିଇ କିଟସ ୍ ରପ୍ତୋନୀମର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରେଖୁ ବଜୋର 
ପୋ�ଟି�ି । 

କମରୋନୋ ବିମରୋଧୀ ସଂଗ୍ୋେମର େୋରତର ଉଦ୍େକୁ 
ବିଶ୍ୱବ୍ୋପୀ ସ୍ୱୀକତିୃ େିଳି�ି । ବ୍ୋଜ�ିର ରୋଷ୍ଟ୍ରପତି ଜମୟର 
ବ�ମସୋନୋର େୋରତରୁ ମେମ�ରିଆ ବିମରୋଧୀ ଔରଧ 
ହୋଇମ୍ୋକି୍ସ ମକଲୋମରୋକୁଇନ  ଚୋହିଥଁମି� ଏବଂ େୋରତ ଏହୋକୁ 
େଧ୍ୟ ଉପ�କୁ୍ ସେୟମର ପହଞ୍ଚୋଇଥ�ିୋ । ଏଥମିର ଆନନ୍ତି 
ମହୋଇ ମସ କହଥିମି� ମ� ହନୁେୋନ �କ୍ଷଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୋଇବୋ 
ପୋଇ ଁସଞି୍ବନୀ ଆଣବିୋ େଳି େୋରତ ବ୍ୋଜ�ିବୋସୀଙୁ୍କ ବିପଦରୁ 
ରକ୍ଷୋ କରିବୋ ପୋଇ ଁଔରଧ ପଠୋଇବୋମର ସହୋୟକ ମହୋଇ�ି । 
େୋରତରୁ ଔରଧପତ୍ର ପୋଇବୋ ପମର ଆମେରିକୋର ରୋଷ୍ଟ୍ରପତି 
ମଡୋନୋଲ ୍ଡ ରେମ୍ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀଙୁ୍କ େହୋନ୍  ମବୋ�ି 
ସମମ୍ବୋଧନ କରିଥମି� । ଆମେରିକୋମର  ମକୋେିଡ୍  ଚିକିତ୍ୋ ପୋଇ ଁ
ହୋଇମ୍ୋକି୍ସ ମକଲୋମରୋକୁଇନର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍କତୋ ଥ�ିୋ। 
ଆମେରିକୋର ଅନୁମରୋଧମର େୋରତ ତୋହୋ ପଠୋଇଥ�ିୋ। 
ସଚୂନୋମ�ୋ�୍ ମ� େୋରତ ନିଜର ଘମରୋଇ ଆବଶ୍କତୋ 
ମେଣ୍ଟୋଇବୋ ପୋଇ ଁକମରୋନୋ େହୋେୋରୀ ସେୟମର ହୋଇମ୍ୋକି୍ସ 

ହକାଟି

ହଟଲିକମ ୍
ଏେି ପଷ୍ୟାହକ୍ କୁଟିରଶଳି୍ପ, ଗେୃହଦଷ୍ୟାଗ, କ୍ଦୁ୍ଶଳି୍ପ 

ଏବଂ ଏମ ୍ଏସ ୍ଏମ ୍ଇ ପାଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ଟ । ଏସବୁ 
ହକ୍ତ୍ର ହକାଟି ହକାଟି ହଲାକଙ୍ ପାଇ ଁ୍ୀବିକାର 
ଉତ୍ ପାଲଟିଛି । ଏେି ଉହଦଷ୍ୟାଗଗଡିୁକର ଦୃଢ 

ମଳୂଦୁଆ ଉପହର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ରାରତର ଗଠନ 
ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ ମେୋକୋ� ଫର୍  ମ�ୋକୋ�
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ଜନ ୍ମୋଇବୋମର ସେଥ୍ଷ ମହୋଇ�ି । େୋରତକୁ ମ�ଉ ଁପରିେୋଣର 
ଏଫ୍ ଡିଆଇ ଆସ�ିୁ ମସଥରୁି ତୋହୋର ପ୍ରେୋଣ େିଳ�ିୁ । 
2019ମର େୋରତମର ଏଫ୍ ଡିଆଇ ପରିେୋଣ 20 ଶତୋଂଶ 
ବୃଦି୍ ପୋଇଥ�ିୋ । ଆନ୍ଜ୍ଷୋତିକ ଏଫ୍ ଡିଆଇ ପ୍ରବୋହ 1 ଶତୋଂଶ 
ହ୍ୋସ ପୋଇଥବିୋମବମଳ େୋରତକୁ ଏହୋ ଅଧକି ଆସିବୋ 
ଉମଲ୍ଖମ�ୋ�୍ । ନିମବଶ େୋନଦଣ୍ଡ ପରୂଣ କରିବୋମର 
େୋରତ ବିଶ୍ୱର ଏକେୋତ୍ର ମଦଶ କହମି� ଅତୁ୍କି୍ ମହବନୋହି।ଁ 
ଏହ ିେୋନଦଣ୍ଡ�ଡିୁକ େଧ୍ୟମର ରୋଜମନୈତିକ ସି୍ରତୋ, ନିମବଶ 
ଓ ବ୍ବସୋୟ ଅନୁକୂଳ ନୀତି, ଶୋସନମର ସ୍ୱଚ୍ତୋ, ଦକ୍ଷ 
ମ�ୋକଶକି୍ର ଉପ�ବ୍ତୋ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ତର ବଜୋର 
େୋରତମର ରହ�ିି । ଏହୋ ନିମବଶକଙ୍କ େଧ୍ୟମର େରସୋ 
ସଷିୃ୍ କରିବୋ ସହ ମସେୋନଙୁ୍କ ପଞିୁ୍ ନିମବଶ ପୋଇ ଁଆକରପିତ 
କରୁ�ି । ସଂସ୍ୋ�ତ ନିମବଶକ, ଉତ୍ପୋଦକ, ଇମନୋମେସନ 
ଇମକୋ ସିଷ୍େର ସେଥ୍ଷକ, ଇନ୍ ଫ୍ୋଷ୍ଟ୍ରକଚର କଂପୋନୀ ଏବଂ 
ସମ୍ବଳବୋନ ବ୍କି୍ବିମଶର େୋରତମର  ପଞିୁ୍ନିମବଶ ପୋଇ ଁ 
ବିମଶର ଆଗ୍ହ ପ୍ରକୋଶ କରୁ�ନି୍ । 

ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ �ଜୁରୋଟର େଖୁ୍େନ୍ତୀ 
ଥବିୋମବଳ ୁ ଆନ୍ଜ୍ଷୋତିକ େଞ୍ଚମର ନିଜର ଉପସି୍ତ ି ଜୋହରି 
କରିବୋମର ସଫଳ ମହୋଇ�ନି୍ । ମସମପଟମ ୍ବର 2011ମର 
ଆମେରିକୋ କଂମଗ୍ସର ରିସର୍୍ଷ ସେପିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକୋଶତି ଏକ 
ରିମପୋଟ୍ଷମର ମେୋଦୀ ଶୋସିତ �ଜୁରୋଟକୁ ସଶୁୋସନ, ଆକର୍ଷଣୀୟ 
ବିକୋଶ ଏବଂ ନିମବଶର ଏକ ମରେଷ ୍ ଉଦୋହରଣେୋମବ 
ଉମଲ୍ଖ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । ଏଥମିର ଆହୁରି କୁହୋ�ୋଇଥ�ିୋ 
ମ� �ଜୁରୋଟ ଜୋତୀୟ ଆଥପିକ ଅେିବୃଦି୍ର ଏକ ପ୍ରେଖୁ ଚୋଳକ 
ସୋଜ�ିି । ଏହ ି ରିମପୋଟ୍ଷମର ମେୋଦୀଙୁ୍କ ସଶୁୋସନର ରୋଜୋ 
ମବୋ�ି ବର୍୍ଷନୋ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । େୋର୍୍ଷ 2012ମର ଟୋଇେ 
େୋ�ୋଜନି ତୋର ପ୍ରଚ୍ଦ ପଷୃୋ୍ମର ମେୋଦୀ େିନ୍ ସ ବିଜମନସ ୍ 
ମବୋ�ି ଉମଲ୍ଖ କରିଥ�ିୋ । ମେୋଦୀ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ମହବୋ ପମର 
ସେଗ୍ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂଆ ରୋସ୍ତୋ ମଦଖୋଇ�ନି୍। ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ 
ଅମକଟୋବର 8 ତୋରିଖ 2020 କୋନୋଡୋମର ଅନୁଷ୍ିତ ଇନ୍ ମେଷ୍ 
ଇଣି୍ଡଆ ସମି୍ଳନୀମର ତୋଙ୍କ େୋରଣମର କହଥିମି� େୋରତମର 
ସେସ୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁସବିୁଧୋ ସମୁ�ୋ� ରହ�ିି। ସଂସ୍ୋ�ତ ନିମବଶକ, 
େ୍ୋନୁଫକ୍ ଚରର, ଇମନୋମେସନ ଇମକୋ ସିଷ୍େର ସେଥ୍ଷକ 
ଏବଂ ଇନ୍ ଫ୍ୋଷ୍କଚର କଂପୋନୀ ସେମସ୍ତ ବିନୋ ଦି୍ଧୋମର 
େୋରତମର ପଞିୁ୍ ଖଟୋଇପୋରିମବ ଏବଂ ବ୍ବସୋୟ କରିପୋରିମବ। 

ମକଲୋମରୋକୁଇନ ଟୋବମ�ଟର ରପ୍ତୋନିକୁ ନିରିଦ୍ କରିଥ�ିୋ । ପମର 
ଏହୋକୁ େୋରତ ପ୍ରତ୍ୋହୋର କରି ମନଇଥ�ିୋ ।
ବହିଦଶୀ ପଞିୁ୍ ନହିବଶହର ନବସୃ୍ ନ

2019ମର େୋରତ 51 ବି�ିୟନ ଡ�ୋର ମବୈମଦଶକି ପଞିୁ୍ 
ନିମବଶ ଆକୋରମର ପୋଇଥ�ିୋ । ଏହ ିମକ୍ଷତ୍ରମର େୋରତର ସ୍ୋନ 
ଥ�ିୋ ବିଶ୍ୱମର ନବେ । ମବୈଶ୍ୱକି ନବସଜୃନ ତୋ�ିକୋ ସଚୂକୋଙ୍କ 
ବୋ ମ୍ଲୋବୋ� ଇମନୋମେସନ ଇମଣ୍ଡକ୍ସମର େୋରତ �ତ 5 ବର୍ଷ 
େଧ୍ୟମର ତୋହୋର ସ୍ୋନ 81ରୁ 48କୁ ଉନ୍ନୀତ କରି�ି । ଏହୋ�ଡୋ 
େୋରତ େଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୋଙ୍କର ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଡୁଇଂ ବିଜମିନସ ରୋଙି୍କଙ୍ମର 
142 ସ୍ୋନରୁ ଉଠ ି63ମର ପହଞ୍ଚ�ିି । 5 ବର୍ଷ େଧ୍ୟମର େୋରତ ଏହ ି
ସଫଳତୋ ପୋଇ�ି। ଏସବୁ ମକ୍ଷତ୍ରର ଉନ୍ନତିର ଫଳୋଫଳ ମ� ମକହ ି
ମଦଖପିୋରିମବ। ଜୋନୁୟୋରୀ 2019ରୁ ଜ�ୁୋଇ 2020 େିତମର 
େୋରତ ସଂସ୍ୋ�ତ ନିମବଶକଙ୍କଠୋରୁ 70 ବି�ିୟନ ଡ�ୋର ନିମବଶ 
ଆକୋରମର ପୋଇ�ି । ଏ ମକ୍ଷତ୍ରମର େୋରତ ମ�ମତ ପଞିୁ୍ ପୋଇ�ି 
ତୋହୋ 2013ରୁ 2017 େଧ୍ୟମର ପୋଇଥବିୋ ପଞିୁ୍ ସହ ସେୋନ ।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ନିମବଶକଙ୍କ େଧ୍ୟମର େୋରତ ବିଶ୍ୱୋସ 

ପ୍ତରିକ୍ା ସାମଗ୍ୀ ରପ୍ତାନୀ 
ହକ୍ତ୍ରହର ରାରତ ବଶି୍ୱର 
ହଶ୍ରଷ୍ଠ 25 ରାଷ୍ଟଟ୍ରଙ୍ ମଧ୍ୟହର

l	ଷ୍ଟକହୋମ ଆନ୍୍୍ଭାତକି ଶାନ୍ ିଗହବରଣା 
ପ୍ତଷି୍ଠାନର ରିହପାଟ୍ଭ ଅନୁସାହର ରାରତ ଏହବ 
ପ୍ତରିକ୍ା ସାମଗ୍ୀ ରପ୍ତାନୀ ହକ୍ତ୍ରହର ବଶି୍ୱର 
ଶୀର୍ଭ 25 ହଦଶଙ୍ ମଧ୍ୟହର ରେଛି ି। ରାରତ 
େୁବେଟପ୍ରୁଫ୍  ୍ଷ୍ୟାହକଟ୍ସ 100ରୁ ଅଧକି ହଦଶକୁ 
ରପ୍ତାନ ିକରୁଛ ି।

l  2014-15ହର ରାରତର ପ୍ତରିକ୍ା ସାମଗ୍ୀ 
ରପ୍ତାନ ିପରିମାଣ 994 ହକାଟି ଟଙ୍ା ରଲିା। 
2018-19ହର ଏୋ 4682 ହକାଟିହର 
ପେଞ୍ରିବିାହବହଳ 2019-20 ଆରଥିକ ବର୍ଭହର 
ଏୋ 10745 ହକାଟି ଟଙ୍ାହର ପେଞ୍ଛି ି।

l	ରାରତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଅନଷ୍ୟାନଷ୍ୟ ପ୍ତରିକ୍ା ସାମଗ୍ୀ 
ଆମଦାନୀକାରୀ ରାଷ୍ଟଟ୍ରରାହବ ସାଧାରଣତଃ 
ବହିବଚତି । ଏୋ ସହ୍ୱେ ଗତ 5 ବର୍ଭ ମଧ୍ୟହର 
ଏୋର ସାମରିକ ଉପକରଣ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ଆମଦାନୀ 32 ଶତାଂଶ ହ୍ାସ ପାଇଛ ି। 

ପ୍ତିରକ୍ା ହକ୍ତ୍ର 2012 େୋର୍୍ଷମର ଟୋଇେ ୍ େୋ�ୋଜନିର 
ପ୍ରଚ୍ଦ ପଷୃୋ୍ମର ମ�ଖୋ�ୋଇଥ�ିୋ 

‘ମେୋଦୀ େିନ ୍ସ ବିଜମନସ ୍ ।’ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ 
ମହବୋ ପମର ମେୋଦୀ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂଆ 

ଦି� ୍ଦଶ୍ଷନ ମଦଇ�ନି୍ ।
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େୋରତମର ଏମବ ପୋବ୍ଷଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ମହୋଇ�ୋଇ�ି । ବିେିନ୍ନ ପ୍ରକୋର 
ପଜୂୋପୋବ୍ଷଣ ପୋଳନ ପୋଇ ଁସେଗ୍ ପରିବୋର ଏକୋଠ ିମହୋଇ�ନି୍ । 
ଏହ ିଉତ୍ବକୁ ପୋଳନ କରିବୋ ପୋଇ ଁଆେେୋନଙ୍କ େଧ୍ୟରୁ ଅଧକିୋଂଶଙ୍କ 

ପୋଖମର �ମଥଷ୍ ସମ୍ବଳ ଅ�ି । ମତମବ ଅମନକ ମ�ୋକ ଅ�ନି୍ ମ�ଉେଁୋନଙ୍କ 
ପୋଖମର ଉତ୍ବ ପୋଳନ ପୋଇ ଁପଇସୋ ନୋହି ଁ। ମ�ୋଟିଏ ପମଟ ଅମନକ ଘମର 
�ୁ�ୋପଟୋ, େିଠୋ ଓ ଅନ୍ୋନ୍ ସୋେଗ୍ୀ ଆବଶ୍କତୋଠୋରୁ ଅଧକି ଥବିୋମବମଳ 
ଆଉ କି�ି ଘମର ସୋଧୋରଣ ସବ୍ଷନିମ ୍ନ ଆବଶ୍କତୋ ପରୂଣ ପୋଇ ଁଧନ ନୋହି ଁ। 
ଉତ୍ବ ମସମତମବମଳ ସଫଳ ହୁଏ, ସବୁ ମ�ୋକ ମ�ମତମବମଳ ଏହୋର େଜୋ 
ଉଠୋନି୍ ଓ ସେସ୍ତଙ୍କ ପୋଖମର ଖର୍୍ଷବୋଚ କରିବୋକୁ କି�ି ସମ୍ବଳ ଥୋଏ ।
ମ�ଉେଁୋନଙ୍କ ପୋଖମର ଧନ ନୋହି ଁବୋ ମ�ଉେଁୋମନ ଅେୋବୀ ଆମେ ମସେୋନଙୁ୍କ 
ଏହ ିଉତ୍ବ କୋଳମର କି�ି ଅଥ୍ଷ 
ସହୋୟତୋ ମଦବୋ ଉଚିତ। ଆେ 
ଆବଶ୍କତୋଠୋରୁ ଅଧକି ଥବିୋ 
ଖୋଦ୍, �ୁ�ୋପଟୋ, ଉପହୋର 
ଓ ଅନ୍ୋନ୍ ସୋେଗ୍ୀକୁ 
ମସହେିୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମର ବୋଣି୍ଟବୋ 
ଉଚିତ ମ�ଉେଁୋମନ ଏହୋ ବିମଶର 
ମ�ୋଡନି୍ । ମସେୋନଙ୍କ ପୋଖମର 
ଏସବୁ ସୋେଗ୍ୀ ପହଞ୍ଚମି� 
ବୋ ମସେୋନଙ୍କ ହୋତମର ଅଥ୍ଷ 
ପଡିମ� ଏହ ିବ�୍ଷର ମ�ୋକେୋମନ 
ଆନନ୍ର ସହତି ଉତ୍ବ ପୋଳନ କରିପୋରିମବ । �ରିବ ଓ ଅେୋବୀ ମ�ୋକଙୁ୍କ 
ଏହ ିପୋବ୍ଷଣ ସେୟମର ସୋହୋ�୍ ସହମ�ୋ� କରି ଆନନ୍ର ସହ ଉତ୍ବ 
ପୋଳନ କରିବୋର ସମୁ�ୋ� ମଦବୋ ଆବଶ୍କ । ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଆେ ଖସିୁ ଦି୍�ଣୁତି 
ମହୋଇପୋରିବ । 2019 ମସମପଟମ ୍ବରମର ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ ତୋଙ୍କ େନ୍  
କୀ ବୋତ କୋ�୍୍ଷ କ୍େମର ମ�ୋକେୋନଙୁ୍କ ପୋବ୍ଷଣ ସେୟମର ଏହ ିବୋତ୍ତ୍ଷୋ ମଦଇଥମି� 
ଏବଂ ଆନନ୍ ବୋଣି୍ଟବୋ ପୋଇ ଁଅନୁମରୋଧ କରିଥମି� । ମସ କହଥିମି� ମ� ନିଜ 
ଘରକୁ କି�ି ଉପହୋର କିମ ୍ବୋ ସୋେଗ୍ୀ ଆସ ୁମ�ୋମକ ମସ ବିଚୋର �ୋଡି ନିଜ ଘରୁ 
କି�ି �ୋଇ ଅନ୍ ଘମର ପହଞ୍ଚ ୁଏହୋ ଚିନ୍ୋ କରିବୋ �ୋ�ି ପରୋେଶ୍ଷ ମଦଇଥମି� । 
ବିମଶରକରି ଅେୋବୀ ଓ �ରିବ ମ�ୋକଙୁ୍କ ପୋବ୍ଷଣ ସେୟମର ସୋହୋ�୍ ସହମ�ୋ� 
କରି ମସେୋନଙ୍କ ଖସିୁମର ଖସିୁ ମହବୋକୁ କହଥିମି� । ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ଆହୁରି 
କହଥିମି� ମ� ଆେ ଘରକ ୁମ�ମତମବମଳ େିମଠଇ, �ୁ�ୋପଟୋ, ଉପହୋର ଓ 
ଅନ୍ୋନ୍ ସୋେଗ୍ୀର ପଡିୁଆ ପଜୂୋମବମଳ ଆସି ପହଞ୍ଚ�ିୁ ମସମତମବମଳ ଆମେ 
କି�ିକ୍ଷଣ ଚିନ୍ୋ କରିବୋ କଥୋ ମ� ଆେ ପୋଖମର ବଳକୋ ଥବିୋ ଏେଳି କ�ି ସୋେଗ୍ୀ 
ଆୋମେ ମକୌଣସି ଦରିଦ୍ର କିମ ୍ବୋ ଅେୋବୀ ଘମର ପହଞ୍ଚୋଇମ� କିପରି ହୁଅନ୍ୋ ?

ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ନହିବଦନ, ଅନଷ୍ୟକୁ 
ରାଗିଦାରୀ କର

ଏଲ୍ ପି୍ ିସବ୍ ସିଡି ଛାଡ଼ ଅରିଯାନ
2015ହର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ରନ୍ଧନ ଗଷ୍ୟାସ 
ବଷ୍ୟବୋରକାରୀଙୁ୍ ସବ୍ ସିଡି ପରିୋର କରିବା ପାଇ ଁ
ପ୍ବର୍୍ଭାଇରହିଲ । ହଯଉମଁାନଙ୍ର ସାମର୍ଭଷ୍ୟ ଅଛ ି
ହସମାହନ ହସ୍ଚ୍ଛାହର ସବ୍ ସିଡିହର ପାଉରବିା ରନ୍ଧନ 
ଗଷ୍ୟାସ ପରିୋର କରିବାକ ୁହସ ନହିବଦନ କରିରହିଲ। 
ହଗାଟିଏ ବର୍ଭ ମଧ୍ୟହର 1 ହକାଟିରୁ ଅଧକି ଉପହରାକ୍ତା 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍ କରାହର ପ୍ରାବତି ହୋଇ ନି୍ ର 
ଗଷ୍ୟାସ ସବ୍ ସିଡି ପରିୋର କରିରହିଲ । 
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ରିୋତ ିପରିୋର ଅରିଯାନ
2016ହର ରାରତୀୟ ହରଳବାଇ ବରିଷ୍ଠ 
ନାଗରିକମାନଙୁ୍ ହଯାଗାଇ ହଦଉରବିା ଟିହକଟ 
ରିୋତ ି ସବୁଧିା ପରିୋର ପାଇ ଁ ପ୍ସ୍ାବ ହଦଇରଲିା। 
ସଂପକୃ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାହନ ପାଉରବିା ସଂପରୂ୍୍ଭ 
ରିୋତ ି କମି୍ବା ଅଦ୍୍ଭରିୋତ ି ସବୁଧିାକ ୁ ପରିୋର କରିବା 
ପାଇ ଁ  ହସମାନଙୁ୍ ଅନୁହରାଧ କରାଯାଇରଲିା । ଏେ ି
ପ୍ସ୍ାବ ହଘାରଣା ହେବାର ଦୁଇବର୍ଭ ପହର 2018 ମାଚ୍ଚ୍ଭ 
31ହର ହଦଖାଗଲା ହଯ 40 ଲକ୍ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ 
ହସ୍ଚ୍ଛାକତୃରାହବ ହସମାନଙ୍ ରିୋତ ି ଟିହକଟ ସବୁଧିା 
ପରିୋର କରିଛନ୍ ି । ଏୋ ଫଳହର ହରଳବାଇ 77 
ହକାଟି ଟଙ୍ା ବଞ୍ାଇବାହର ସକ୍ମ ହୋଇରଲିା । 
ଏଯାବତ ହଦଶହର 63 ଲକ୍ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏେ ି
ଟିକଟ ସବ୍ ସିଡିକ ୁହସ୍ଚ୍ଛାକତୃରାହବ ପରିୋର କରିଛନ୍ ି।
ପ୍ତମିାସ 9 ତାରିଖହର ଡାକ୍ତରଙ୍ ଦ୍ାରା ମାଗଣା 
ଆଣି୍ନାଟାଲ ହକୟାର ବଷ୍ୟବସ୍ା
2016ହର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ସରୁକି୍ତ ମାତୃତ୍ୱ ଅରିଯାନ 
ଆରମ୍ଭ ହୋଇରଲିା । ଗର୍ଭବତୀ ମେଳିାମାନଙୁ୍ 
ପ୍ତମିାସ 9 ତାରିଖହର ମାଗଣା ହସ୍ଚ୍ଛାକତୃ 
ଉଚ୍ଚମାନର ଆଣି୍ନାଟାଲ ଚକିତି୍ା ଓ ହସବା ହଯାଗାଇ 
ହଦବାଏେ ି କାଯ୍ଭଷ୍ୟକ୍ରମର ଉହଦ୍ଶଷ୍ୟ ରଲିା । ଏରହିର 
ବେୁସଂଖଷ୍ୟାହର ଡାକ୍ତର ହସ୍ଚ୍ଛାକତୃରାହବ ସାମିଲ 
ହୋଇରହିଲ । 2018 ମଧ୍ୟହର 4800 ଘହରାଇ 
ଉହଦଷ୍ୟାଗର ଚକିତି୍କ ଏେ ିହସବା ହଯାଗାଇବା ପାଇ ଁ
ଶପର ହନଇରହିଲ । ଏେ ିବଷ୍ୟବସ୍ାହର ପ୍ାୟ 1 ହକାଟି 
ଗର୍ଭବତୀ ମେଳିା ମାଗଣାହର ନି୍ ର ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ପରୀକ୍ା 
କରାଇବାହର ସବୁଧିା ପାଇଛନ୍ ି।
ଟିକସଦାତାଙ୍ ସଂଖଷ୍ୟାହର ହରକଡ୍ଭ ବୃଦି୍
2018-19ହର ଆୟକରଦାତାଙ୍ ସଂଖଷ୍ୟାହର 
ଗତ 5 ବର୍ଭ ମଧ୍ୟହର ହରକଡ୍ଭ ବୃଦି୍ ଘଟିରଲିା । 
ହସହତହବହଳ 14 ଶତାଂଶ ବା 8.45 ହକାଟି ହଲାକ 
ଟିକସ ହଦଉରହିଲ । 2017-18ହର ହଦଶହର ହମାଟ 
ଟିକସଦାତାଙ୍ ସଂଖଷ୍ୟା ରଲିା 7.42 ହକାଟି ।

ବିକୋଶମର ଜନେୋ�ିଦୋରୀ

ମସେୋମନ ଏହୋର ସମୁ�ୋ� ମନବୋକୁ ମସ ସେସ୍ତଙୁ୍କ ନିେନ୍ତଣ ଜଣୋଇଥମି�। 
ପ୍ରଧୋନେେନ୍ତୀ କହଥିମି� ମ� ବୋହୋରର ନିମବଶକ ଓ ଉତ୍ପୋଦକେୋମନ 
େୋରତୀୟ ଘମରୋଇ ଓ ସରକୋରୀ ଉମଦ୍ୋ� ସହ ଅଂଶୀଦୋର ମହୋଇ କୋ�୍୍ଷ  
କରିବୋର ସମୁ�ୋ� ରହ�ିି । ଏହୋ ଉେୟ ମରୋଜ�ୋର ଏବଂ ଶକି୍ଷଣର ସମୁ�ୋ� 
ମଦଉ�ି । ଆବଶ୍କ ପଡିମ� ମନତୃତ୍ୱ ମନଇ ଆ�କୁ ବଢିବୋର ଏବଂ ଅେିବୃଦି୍ 
ହୋସ�ର ସବିୁଧୋ ରହ�ିି। ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀଙ୍କ ବୋତ୍ତ୍ଷୋ ଅତ୍ନ୍ ପେଷ୍ ଥ�ିୋ । େୋରତର 
କୋହୋଣୀ ଆଜ ିଦୃଢ ରହ�ିି ଏବଂ ଆସନ୍ୋକୋ�ି ଦୃଢତର ମହବ । 

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ ମେୋକୋ� ଫର୍  ମ�ୋକୋ�
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ହକାରିଡ୍  19ର ମକୁାବଲିା ପାଇ ଁ3ଟି ନୟିମ

କହରାନାର ଆୟୁହବ୍ଭଦ ଚକିତି୍ା

େୋରତୀୟ ପୋରମ୍ରିକ ଚିକିତ୍ୋ ପଦ୍ତି 
ଆୟୁମବ୍ଷଦ କମରୋନୋ େହୋେୋରୀ ସେୟମର 
ମବଶ ୍ ମ�ୋକଙ୍କ କୋେମର �ୋ��ିୁ । 
ଏଥପିୋଇ ଁଆୟୁର େନ୍ତଣୋଳୟ ପକ୍ଷରୁ 
ଚିକିତ୍ୋବିଧ ିମଘୋରଣୋ କରୋ�ୋଇ�ି । 

କମରୋନୋର େକୁୋବି�ୋ ପୋଇ ଁଉରେୁ 
ପୋଣ ିଏବଂ ହଳଦୀ େିରେତି ଦୁଗ୍ଧ ପିଇବୋକୁ 

ପରୋେଶ୍ଷ ଦିଆ�ୋଇ�ି । ପ୍ରତିଦିନ 30 
େିନିଟ ମ�ୋ� ଏବଂ ପ୍ରୋଣୋୟୋେ ସହତି 
ଖୋଦ୍ମର ହଳଦୀ, ଧଣଆି, ଜରିୋ ଓ 
ଅନ୍ୋନ୍ େସ�ୋ ବ୍ବହୋର କରିବୋକୁ 
କୁହୋ�ୋଇ�ି । ସଦ୍ ମରୋମରଇ 
ମହୋଇଥବିୋ �ରେ ଖୋଦ୍ ଖୋଇବୋ 
ସହ ସକୋମଳ ଏକ ଚୋେଚ ଚ୍ବନପ୍ରୋଶ 

ଖୋଇବୋକୁ ପରୋେଶ୍ଷ ଦିଆ�ୋଇ�ି । 
ଏହୋ�ଡୋ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର କୋଢୋ ପିଇବୋ, 
ନଡିଆ କିମ ୍ବୋ ଖସୋମତ� ନୋକପଡୁୋ 
େିତମର ପକୋଇବୋ, ପିପରମେଣ୍ଟ ଓ 
ଆଜୱୋନି େଞି୍ �ରେ ପୋଣମିର ପକୋଇ 
ତୋହୋର ବୋମ୍ଫ ମନବୋକୁ ଆୟୁର େନ୍ତଣୋଳୟ 
ପକ୍ଷରୁ କୁହୋ�ୋଇ�ି ।

ସାନଟିାଇହ୍ସନ, ମାସ୍ ଓ ନରିାପଦ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ା
ଟିକୋ ବିକଶତି ମହବୋ ପ�୍୍ଷ ନ୍ ମକୋେିଡ୍ ଠୋରୁ ରକ୍ଷୋ ପୋଇବୋ ପୋଇ ଁ

ଏହ ି3ଟି ନିୟେ ପୋଳନ କରିବୋକୁ ପଡିବ
କମରୋନୋ େହୋେୋରୀ ବିମରୋଧମର ସରକୋର ପଣୁ ିଥମର 

ନିର୍୍ଷୋୟକ �ମଢଇ ଆରମ୍ଭ କରି�ନି୍ । ପୋବ୍ଷଣ ଋତୁ 
ଆସଥୁବିୋରୁ ଜନ�ହଳି ଦ୍ୋରୋ କମରୋନୋ େୂତୋଣ ୁବ୍ୋପିବୋର 
ଆଶଂକୋ ଅଧକି ରହ�ିି । ଏଣ ୁଏଥରୁି ରକ୍ଷୋ ପୋଇବୋ ପୋଇ ଁ
ସରକୋର ତତ୍ପର ମହୋଇଉଠ�ିନି୍ । ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର 
ମେୋଦୀ ବ୍କି୍�ତେୋମବ ଏହ ି�ମଢଇ ପୋଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ମହବୋକୁ 
ଜନସୋଧୋରଣଙୁ୍କ ଆହ ୍ବୋନ ଜଣୋଇ�ନି୍ । ମ� ପ�୍୍ଷ ନ୍ ଟିକୋ 
ନ ବୋହୋରି�ି ମସ �ୋଏ ଁେୋସ୍ ପିନି୍ବୋ,  ସୋନିଟୋଇମଜସନ 
ନିୟେ ପୋଳନ କରିବୋ ଏବଂ ପରପେରଠୋରୁ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷୋ 
କରିବୋ େଳି 3ଟି ପ୍ରେଖୁ ନିରୋପତ୍ତୋ ପୋଳନ କରିବୋକୁ 
ମସ ଜନସୋଧୋରଣଙୁ୍କ ନିମବଦନ କରି�ନି୍ । ଏଥସିହତି 
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ମକୋେିଡ୍  ବିମରୋଧୀ ସରୁକ୍ଷୋ ଓ 
ସମଚତନତୋ ଅେି�ୋନର ଶେୁୋରମ୍ଭ ମହୋଇ�ି । 

୍ନସହଚତନତା ଆହନ୍ଦାଳନ
ଅମକଟୋବର 7ମର ମକନ୍ଦ୍ର େନି୍ତେଣ୍ଡଳ ମବୈଠକମର 

ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ମଦଶମର କମରୋନୋ େହୋେୋରୀର ସି୍ତି ସେୀକ୍ଷୋ 
କରିଥମି� । ଏମବ ବ୍ୋଧରି ସି୍ତ ି �ୋହୋ ମସଥମିନଇ 
�ୋନିଆ ମହବୋର ମକୌଣସି ଆବଶ୍କତୋ ନୋହି ଁ ; ତଥୋପି 
ଶୀତଦିନ ଓ ପୋବ୍ଷଣ ଋତୁ ଆସଥୁବିୋରୁ ମ�ୋକଙୁ୍କ ଅଧକି 
ସମଚତନ ରହବିୋକୁ ପଡିବ । ଏହ ି ସେୟମର କମରୋନୋ 
ସଂକ୍େଣ ଅଧକି ରହଥିବିୋରୁ ଜନସମଚତନତୋ ସଷିୃ୍ 
ଉପମର ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ �ରୁୁତ୍ୱ ମଦଇଥମି� ଏବଂ ଏହୋକୁ ଏକ 
ଆମନ୍ୋଳନମର ପରିଣତ କରିବୋ ପୋଇ ଁନିମଦ୍ଷଶ ମଦଇଥମି�। 
ସମଚତନତୋ ଅେି�ୋନକୁ ସଫଳ କରିବୋ  ପୋଇ ଁସରକୋର 
ଏମବ ସବ୍ଷସୋଧୋରଣ ମଦଖପିୋରୁଥବିୋ ସ୍ୋନମର ମପୋଷ୍ର, 
ବ୍ୋନର ଆଦି ��ୋଉ�ନି୍ । େୋରତମର ଏମବ ସବ୍ଷୋଧକି 
ଆମରୋ�୍ ହୋର ଓ ସବ୍ଷନିମ ୍ନ େତୁୃ୍ହୋର ଦୃଷି୍ରୁ କମରୋନୋ 
ସତକ୍ଷତୋ ନିୟେ ପୋଳନ ମବଶ ୍ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ମହୋଇ�ି । 

କହରାନା ବହିରାଧୀ ଲହେଇ

11.42
1.53

ହଯ ପଯ୍ଭଷ୍ୟନ୍ ଔରଧ ନାେି,ଁ ହସ ପଯ୍ଭଷ୍ୟନ୍ ଢିଲା ନାେି ଁ

ସକି୍ୟ ମରୋ�ୀ 

ଆମରୋ�୍ ହୋର 

ସବ୍ଷନିମ ୍ନ େତୁୃ୍ହୋର 

87.05

ଆହରାଗଷ୍ୟ ୋର 87.5 ଶତାଂଶହର ପେଞ୍ଲିା, ବଶି୍ୱହର ସବ୍ଭାଧକି

l	ଅହ୍ଟାବର 15 ପଯ୍ଭଷ୍ୟନ୍ 63 ଲକ୍ରୁ ଅଧକି କହରାନା 
ହରାଗୀ ଆହରାଗଷ୍ୟ ଲାର କରିଛନ୍ ି। ସମଗ୍ ବଶି୍ୱହର 
ଏୋ ସବ୍ଭାଧକି ।

l ରାରତହର ହମାଟ 91,226,305 ହଲାକଙ୍ର କହରାନା 
ପରୀକ୍ା କରାଯାଇଛ ି। ହସରମିଧ୍ୟରୁ ଅହ୍ଟାବର 14ହର 
1,136,183 ହଟଷ୍ଟ ସଂପନ୍ନ ହୋଇଛ ି।

l	ରାରତହର ଏଯାଏ ଁପ୍ାଣ େରାଇରବିା କହରାନା 
ସଂକ୍ରମିତଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ 70 ଶତାଂଶ ପରୁୁର ।

l	ପ୍ାଣ େରାଇରବିା ହଲାକଙ୍ ମଧ୍ୟହର 53 ଶତାଂଶଙ୍ 
ବୟସ 60 ବର୍ଭରୁ ଅଧକି ।



2014ମର ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ କ୍ଷେତୋକୁ 
ଆସିବୋ ପମର ମସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମସୈନିକେୋନଙ୍କ େମନୋବଳ 

ବୃଦି୍ କରିବୋକୁ  ମସେୋନଙ୍କ ସହ ଦୀପୋବଳି ପୋଳନ 
କରିଆସ�ୁନି୍ । 2014ମର ଏହୋ ଆରମ୍ଭ ମହୋଇଥ�ିୋ। 

ମସଥର ମସ ଅମଘୋରିତେୋମବ ସିଆଚୀନର 
ମବସ ୍କ୍ୋମ୍ମର ପହଞ୍ଚି �ବୋନେୋନଙ୍କ ସହ ଦୀପୋବଳି 
ପୋଳନ କରିଥମି� । ଏହି ଅବସରମର ମସ ମସନୋର 

ଅଧକିୋରୀ ଓ �ବୋେୋନଙୁ୍କ ଉଦ୍ ମବୋଧନ ମଦଇ କହିଥମି�, 
େୁ ଁଆପଣେୋନଙ୍କର ଜମଣ ନିଜର ମ�ୋକ ହସିୋବମର 

ଏଠୋମର ଆସି ପହଞ୍ଚ�ିି... ଆପଣେୋମନ ସେମସ୍ତ ନିଜର 
ପରିବୋରଠୋରୁ ଦୂରମର ରହ ିମଦଶବୋସୀଙୁ୍କ ନିରୋପଦମର 

ଦୀପୋବଳି ପୋଳନ ପୋଇ ଁସରୁକ୍ଷୋ ମ�ୋ�ୋଉ�ନି୍ । ଏହ ି
ବରଫ ଆଚ୍ୋଦିତ ପୋବ୍ଷତ୍ୋଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିମବଶକୁ 

ଖୋତିର ନ କରି ଆପଣେୋମନ ମଦଶର ସରୁକ୍ଷୋମର 
କେ୍ଷରତ। ମଦଶବୋସୀଙ୍କ ପୋଇ ଁଆପଣେୋମନ େହୋନ୍  ତ୍ୋ� 

ସ୍ୱୀକୋର କରୁ�ନି୍ । �ଣତୋନି୍ତକ ବ୍ବସ୍ୋମର ନିବ୍ଷୋଚିତ 
ସରକୋରର େଖୁ୍େୋମବ କ୍େୋ�ତ 20 ବର୍ଷ ପରୂଣ 

କରିଥବିୋ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ ମେୋଦୀ ମଦଶର ଜନତୋଙୁ୍କ ନିଜର 
ପରିବୋର ସଦସ୍େୋମବ ପରି�ଣତି କରନି୍ ।

ମଡୋ�ରୋଇସି୍ତ �ଦୁ୍ ସ୍ମୋରକୀଠୋମର 1965 �ଦୁ୍ର 
ଶହୀଦେୋନଙ୍କ ଉମଦଶ୍ମର ରେଦ୍ୋଞ୍ଳି ଜ୍ୋପନ କରୁ�ନି୍ ।

ହେିୋଚଳ ପ୍ରମଦଶର ଏକ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ସୋେରିକ 
ସ୍ଳୀମର ଦୀପୋବଳି ପୋଳନ କରିଥମି� । ଏହ ିସ୍ୋନଟି 
ଚୀନ ସୀେୋର ନିକଟବତ୍ତ୍ଷୀ । ଏହ ିଅବସରମର 
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ସେୁ ୍ମଢୋଠୋମର ଆଇଟିବିପି, ମଡୋ�ରୋ 
ସ୍ୋଉଟ ଏବଂ ମସନୋର �ବୋନ ଓ ଅଧକିୋରୀେୋନଙ୍କ 
ସହ କଥୋବୋତ୍ତ୍ଷୋ କରିଥମି� । ସେୁ ୍ମଢୋ ମସନୋଘୋଟି 
ସିେଳୋଠୋରୁ 330 କିେି ଦୂରମର �ୋମହୋ�-ପିେତି 
ଜ�ିୋର ସୀେୋନ୍ବତ୍ତ୍ଷୀ କିମନୌରଠୋମର ଅବସି୍ତ ।

ନହରମ୍ବର 11, 2015

ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ 12 ହଜୋର ଫୁଟ ଉର୍ତୋମର ଥବିୋ 
ସିଆଚୀନ ମବସ ୍କ୍ୋମ୍ମର ପହଞ୍ଚଥିମି� ।

ଅହ୍ଟାବର 23, 2014
ଅହ୍ଟାବର 30, 2016
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ପାବ୍ଭଣ ଋତୁ ମସୈନିକଙ୍କ ସହ ଦୀପୋବଳି

ହସୈନକିଙ୍ ସେ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍ 
ଦୀପାବଳି ପାଳନ



ମକଦୋରନୋଥ ଦଶ୍ଷନ କରିବୋ ପମର ମେୋଦୀ ମସନୋର �ବୋନ 
ଏବଂ ଆଇଟିବିପି �ବୋନେୋନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରୋଖଣ୍ଡର ହରପି� 
ଘୋଟିମର ଦୀପୋବଳି ପୋଳନ କରିଥମି� ।

ନହରମ୍ବର 7, 2018

ଜେ ୁକଶ୍ମୀରର ରୋମଜୌରି ଜ�ିୋ ଅନ୍�୍ଷତ ନିୟନ୍ତଣ 
ମରଖୋ ନିକଟମର �ବୋନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ।

ଅହ୍ଟାବର 27, 2019
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ସରକୋରଙ୍କ ନିବ୍ଷୋଚିତ େଖୁ୍ ହିସୋବମର ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀଙ୍କ 
ମ�ୋଟିଏ ଉମଦେଶ୍, ସବ୍  କୋ ସୋଥ ୍, ସବ୍ କୋ ବିକୋଶ, 
ସବ୍ କୋ ବିଶ୍ୱୋସ । ମତମବ ତୋଙ୍କର ପମରୋପକୋରୀ 
କୋ�୍୍ଷ  ତୋଙୁ୍କ ଏକ େିନ୍ନ ଆସନମର ସ୍ୋନିତ କରି�ି । 
ନିଜର ବ୍କି୍�ତ ସଂଚୟ ଏବଂ ମସ ପୋଇଥବିୋ ବିେିନ୍ନ 
ଉପହୋର ଆଦିକୁ ନି�ୋେ କରି ମେୋଟ 103 ମକୋଟି 
ଟଙ୍କୋ ଏ ପ�୍୍ଷ ନ୍ ମସ ଦୋନ ଆକୋରମର ମ�ୋ�ୋଇ�ନି୍। 
ମସ �ଜୁରୋଟର େଖୁ୍େନ୍ତୀ ଥବିୋମବମଳ ସରକୋରୀ 
କେ୍ଷଚୋରୀେୋନଙ୍କ କନ୍ୋ ସନ୍ୋନଙ୍କ ଶକି୍ଷୋ ପୋଇ ଁ 21 
�କ୍ଷ ଟଙ୍କୋ ନିଜର ବ୍କି୍�ତ ସଂଚୟରୁ ପ୍ରଦୋନ 
କରିଥମି�। େଖୁ୍େନ୍ତୀେୋମବ ମସ ପୋଇଥବିୋ ବିେିନ୍ନ 
ଉପହୋରକୁ ନି�ୋେ କରି ସଂଗ୍ହ କରିଥବିୋ 89 
ମକୋଟି 96 �କ୍ଷ ଟଙ୍କୋକୁ କନ୍ୋ ମକଳୱଣ ି ପୋଣ୍କିୁ 
ଦୋନ କରିଥମି� । ଏହି ପୋଣ୍ ିଝିଅ ପି�ୋଙ୍କ ଶକି୍ଷୋ ପୋଇ ଁ
ବିନିମ�ୋ� ମହଉ�ି । 

2018ମର ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ସିଓ� ଶୋନି୍ ପରୁସ୍ୋର 
ବୋବଦମର ମ�ଉ ଁ 1.3 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ପୋଇଥମି� 
ମସ ସେସ୍ତ ଅଥ୍ଷକୁ ନେୋେି �ମଙ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇ ଁ 
ଦୋନ କରି�ନି୍ । 2019ମର ମସ କୁମ୍ଭମେଳୋ ପୋଇ ଁ
ପ୍ରୟୋ�ରୋଜ �ୋଇଥବିୋମବମଳ ମସଠୋକୋର ସମଫଇ 
କେ୍ଷଚୋରୀଙ୍କ କ�୍ୋଣ ପୋଇ ଁ ନିଜ ବ୍କି୍�ତ ଜେୋରୁ 
21 �କ୍ଷ ଟଙ୍କୋ ଦୋନ ଆକୋରମର ମଦଇ ଏକ କପ୍ଷସ 
ପୋଣ୍ ି �ଠନ କରିଥମି� । ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ 2015 
ପ�୍୍ଷ ନ୍ ପୋଇଥବିୋ ବିେିନ୍ନ ଉପହୋରର ନି�ୋେ କୋ�୍୍ଷ  
ସରୁତମର କରିଥମି� ଏବଂ ଏଥରୁି ତୋଙୁ୍କ 8.35 ମକୋଟି 
ଟଙ୍କୋ େିଳିଥ�ିୋ । ଏ ବୋବଦ ସେସ୍ତ ଅଥ୍ଷ ମସ ନେୋେି 
�ମଙ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇ ଁଦୋନ କରିଥମି� । 2019ମର େଧ୍ୟ 
ମସ ପୋଇଥବିୋ ବିେିନ୍ନ ଉପହୋରର ଦି୍ତୀୟ ନି�ୋେ 
କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ ଏବଂ ଏଥରୁି ମେୋଟ 3.4 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ 
ସଂ�ହୃୀତ ମହୋଇଥ�ିୋ । ମସହି ଅଥ୍ଷକୁ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ 
େଧ୍ୟ ନେୋେି �ମଙ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇ ଁଦୋନ କରିଥମି� ।

ପମରୋପକୋରୀ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ଦୀପୋବଳି ପୋଳନ ପୋଇ ଁମକୌଣସି ପବୂ୍ଷ 
ମଘୋରଣୋ ବିନୋ ଜେ ୁକଶ୍ମୀରର ନିୟନ୍ତଣ ମରଖୋ ନିକଟ 
�ମୁରଜ ଉପତ୍କୋମର ପହଞ୍ଚଥିମି� । ମସଠୋମର ମସ 
�ବୋନେୋନଙ୍କ ସହ ସେୟ କୋଟିଥମି� ।

 ଅହ୍ଟାବର 19, 2017
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ଡି୍ଟିାଲ ଇହକାସିଷ୍ଟମ ୍ ଏଆଇ ଏଣ୍ଡ ମବୈେବ

ଆଟଥିଫିସିଆଲ 
ଇହଣ୍ଲିହ୍ନ୍ସ 
ହକ୍ତ୍ରହର ଏକ ବଶି୍ୱ 
ହପଣ୍ଠସ୍ଳହର ପରିଣତ 
ହେବା ଲାଗି
ରାରତର ପ୍ୟାସ

ରାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃେର୍ମ ଷ୍ଟାଟ୍ଭଅପ ୍ଇହକାସିଷ୍ଟମ,୍ ଏଲିଟ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ରଳି 
ପ୍ଯକିୁ୍ତଶିକ୍ାନୁଷ୍ଠାନର ହପଣ୍ଠସ୍ଳୀ । ଏୋର ବିଶାଳ ଏବଂ ହଦଶବଷ୍ୟାପୀ ରେିରବିା ଡି୍ିଟାଲ ରିରି୍ରୂମି ତରା 

ପ୍ତିବର୍ଭ ନୂତନ ରାହବ ଶିକ୍ାଲାର କରୁରବିା ଲକ୍ ଲକ୍ ନୂତନ ବିରୟର ସ୍ାତକମାନଙୁ୍ ହନଇ ରାରତ 
ଆଟଥିଫିସିଆଲ ଇହଣ୍ଲିହ୍ନ୍ସ ହକ୍ତ୍ରହର ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ମଖୁ ପ୍ହୟାଗଶାଳାହର ପରିଣତ ହେବା ନିମହନ୍ 
ହବଶ ୍ଅନୁକୂଳ ସି୍ତିହର ରେିଛି । ଶିଳ୍ପ ବିହଶର୍ଣକାରୀମାନଙ୍ ଆକଳନ ଅନୁସାହର 2035 ମସିୋ ସଦୁ୍ା 
ଆଟଥିଫିସିଆଲ ଇହଣ୍ଲିହ୍ନ୍ସ ହଦଶର ଅର୍ଭନୀତିକୁ ପ୍ାୟ 7 ଲକ୍ ହକାଟି ଟଙ୍ାର ଫାଇଦା ପେଞ୍ାଇବ ।

“ସେୟର ଆହ ୍ବୋନ ମହ�ୋ 
ବିଜ୍ୋନ ପ୍ରତି �ବୁବ�୍ଷଙ୍କ 

େନମର ଥବିୋ ଆଗ୍ହକୁ ଆହୁରି 
ବଢ଼ୋଇବୋ। ମସଥ ିପୋଇ ଁ

ଆେକୁ ଇତିହୋସର ବିଜ୍ୋନ 
ଏବଂ ବିଜ୍ୋନର ଇତିହୋସମର 
ପୋରଙ୍େ ମହବୋକୁ ପଡ଼ିବ।” 

ମବୋ�ି ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ 
ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ ମବୈେବ 
ଶଖିର ସମି୍ଳନୀ ଉଦ୍ୋଟନ 
କରିବୋ ଅବସରମର େତ 

ମପୋରଣ କରି�ନି୍ ।

ଇତିହୋସର ପ୍ରତିଟି ପଦମକ୍ଷପମର, 
େୋରତ ଜ୍ୋନ ତଥୋ ଅଧ୍ୟୟନମର 
ବିଶ୍ୱମର ଅଗ୍ଣୀ େୂେିକୋ ଗ୍ହଣ 

କରିଆସି�ି । ଆଜରି ଆଇଟି ��ୁମର 
ସଦୁ୍ୋ େୋରତର ଏହ ି ମକ୍ଷତ୍ରକୁ ଉମଲ୍ଖନୀୟ 
ଅବଦୋନ ରହଆିସି�ି। ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ 
ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ 2020 େସିହୋ ଅମକଟୋବର 
5 ତୋରିଖ ଦିନ ‘ମରଜ-୍ 2020- ‘ସୋେୋଜକି 
ସଶକି୍କରଣ ନିେମନ୍ ଦୋୟିତ୍ୱସମ୍ନ୍ନ ଏଆଇ 
2020’ ଉଦ୍ୋଟନ କରି�ନି୍। ଏହ ିଅବସରମର 
ଉଦମବୋଧନ ମଦଇ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ କହ�ିନି୍, 
“କୃତି୍ରେ ପ୍ରଜ୍ୋ ମକ୍ଷତ୍ରମର େୋରତ ବିଶ୍ୱର ଏକ 
ମପଣ୍ସ୍ଳୀ ପୋ�ଟୁ ମବୋ�ି ଆମେ ସେିଏ ଁ
ଆଶୋ କରୁ । ଏହ ି ମକ୍ଷତ୍ରମର ଏମବସଦୁ୍ୋ 
ଅମନକ େୋରତୀୟ କୋ�୍୍ଷ  କରୁ�ନି୍ । ମେୋର 
ଆଶୋ ମ� ଆ�ୋେୀ ଦିନମର େଧ୍ୟ ଏହ ିମକ୍ଷତ୍ରକୁ 
ଆହୁରି ଅମନକ େୋରତୀୟ ଆସନ୍ତୁ । ଏଥପିୋଇ ଁ
ଆେର ଆେିେଖୁ୍ ପ�ମର ମ�ୋଷୀ୍ବଦ୍ 

େୋମବ କୋ�୍୍ଷ  କରିବୋ, ଆସ୍ୋ, ସହମ�ୋ�, 
ଦୋୟିତ୍ୱମବୋଧ ଏବଂ ସେୋମବଶୀ େମନୋେୋବ 
େଳି େଳୂ ଆଧୋର�କୁ୍ ନୀତି କୋ�୍୍ଷ  କରୁ�ି ।”

ମସ �ରୁୁତ୍ୱ ଆମରୋପ କରି ଆହୁରି କହଥିମି� 
ମ� “ଆେକୁ ଏକଥୋ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୋକୁ ମହବ 
ମ� େଣରିର ପ୍ରଜ୍ୋ ସଦୋମବମଳ ଆଟପିଫିସିଆ� 
ଇମଣ୍ଟ�ିମଜନ ୍ସଠୋରୁ ମକଇ ପୋହୁଣ୍ଡ ଆ�କୁ 
ମହବୋ ଉଚିତ। ଆମେ ମ�ମତମବମଳ 
ଆଟପିଫିସିଆ� ଇମଣ୍ଟ�ିମଜନ ୍ସ କଥୋ 
ଆମ�ୋଚନୋ କରୁମ�, ଆେେୋନଙ୍କ େନମର 
ସମନ୍ହ ରହବିୋ ଅନୁଚିତ ମ� େୋନବୀୟ ସଜୃନ 
ଏବଂ େୋନବୀୟ ଆମବ� �ଥୋରୀତି ଆେର 
ସବୁଠୋରୁ ବଡ଼ ସୋେଥ୍୍ଷ  ମହୋଇ ରହବି । ଏହୋ 
ମହଉ�ି ମେସିନ୍ ତୁଳନୋମର ଆେର ସବୁଠୋରୁ 
ବଡ଼ ଏବଂ ବିମଶର ସୋେଥ୍୍ଷ । ଏପରିକି 
ସବୁଠୋରୁ ପ୍ରଖର ଆଟପିଫିସିଆ� ଇମଣ୍ଟ�ିମଜନ ୍ସ  
ସଦୁ୍ୋ ଆେର ଜ୍ୋନର ସହୋୟତୋ ବିନୋ େୋନବ 
ସେୋଜର ସକଳ ସେସ୍ୋର ସେୋଧୋନ 
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କରିପୋରିବ ନୋହି ଁ।”
‘ମରଜ ୍ 2020’ ପ୍ରଥେ ଥର ପୋଇ ଁ

ଅନୁଷ ୍ିତ ମହୋଇଥବିୋ ଏକ ମବୈଶ୍ୱକି ସମି୍ଳନୀ 
ମ�ଉଥଁମିର ଆଟପିଫିସିଆ� ଇମଣ୍ଟ�ିମଜନ ୍ସ 
ଉପମର ବିସୃ୍ତତ ଆମ�ୋଚନୋ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ। 

ଏହ ି ସମି୍ଳନୀର ଉମଦେଶ୍ ମହଉ�ି 
ଦୋୟିତ୍ୱସମ୍ନ୍ନ ଆଟପିଫିସିଆ� ଇମଣ୍ଟ�ିମଜନ ୍ସ 
େୋଧ୍ୟେମର ସୋେୋଜକି ପରିବତ୍ତ୍ଷନ, ସେୋମବଶୀ 
ତଥୋ ସଶକି୍କରଣ ନିେମନ୍ େୋରତ ପୋଇ ଁଏକ 
ଆେିେଖୁ୍ ତଥୋ ମରୋଡ଼ େ୍ୋପ ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୋ । 

େୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ଇମ�ମକଟଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସଚୂନୋ 
ପ୍ର�କିୁ୍ େନ୍ତଣୋଳୟ ଏବଂ ନୀତି ଆମୟୋ�ର 
େିଳିତ ଆନୁକୂ�୍ମର ଆମୟୋଜତି ଏହ ି
ସମି୍ଳନୀମର ସେଗ୍ ବିଶ୍ୱର ଶଳି୍ପ ମନତବୃନ୍, 
ବିଶଷି୍ େତଦଶ୍ଷ ପ୍ରଦୋନକୋରୀ, ସରକୋରୀ 

ବିଜ୍ୋନ ସଦୋମବମଳ େୋନବ ସେୋଜ ପ୍ର�ତିର େଳୂ ଆଧୋର 
େୋମବ କୋ�୍୍ଷ  କରିଆସି�ି । ଏହ ିେୋନବୀୟ ମ�ୌକିକ �ୋତ୍ରୋକୁ 
ଏପ�୍୍ଷ ନ୍ ଅମନକ ପରପେର ସହ ଜଡ଼ିତ କୋଳଖଣ୍ଡମର ବିେୋଜତି 
କରୋ�ୋଇ�ି । �ଥୋ ପ୍ରସ୍ତର ��ୁ, କୋଂସ୍ ��ୁ, ମ�ୌହ ��ୁ, 
ଶଳି୍ପୋୟନର ��ୁ, େହୋକୋଶ ��ୁ ଏବଂ ଡିଜଟିୋ� ��ୁ । ଏହସିବୁ 
ପ୍ରମତ୍କଟି ��ୁକୁ ମସହ ିସେୟମର ମହୋଇଥବିୋ ପ୍ର�କିୁ୍�ତ 
ପ୍ର�ତିକୁ ମନଇ ନୋେିତ କରୋ�ୋଇ�ି । ମସହସିବୁ ପ୍ର�ତି େୋନବ 
ଜୀବନ ମଶୈଳୀକୁ ବିବତ୍ତପିତ କରିବୋମର ସହୋୟକ ମହୋଇ�ି । ଏହୋ 
େଧ୍ୟ େଣରି େନମର ମବୈଜ୍ୋନିକ ଉତ୍କଣ୍ୋକୁ ପ୍ରଖରିତ କରି�ି ।
ଏହୋ ଉପମର କୋ�୍୍ଷ  କରି, ସରକୋର ଅମନକ ପଦମକ୍ଷପ 
ଗ୍ହଣ କରି�ନି୍ �ୋହୋ ମବୈଜ୍ୋନିକ ସ୍ୱେୋବକୁ ବିକଶତି କରିବୋ 
ତଥୋ �ମବରଣୋ ଓ ଅେିନବତ୍ୱକୁ ମପ୍ରୋତ୍ୋହତି କରିବୋ ପୋଇ ଁ
ପ�୍୍ଷ ୋପ୍ତ ମଖୋରୋକ ମ�ୋ�ୋଇ�ି । ଏେଳି ଅେିନବତ୍ୱ ମ�ୋ� ୁ
ଅମନକ ପ୍ରତିମରଧକ ଟୀକୋ ଉଦ୍ୋବନ କରୋ�ୋଇ�ି �ୋହୋ 
େୋନବ ସେୋଜର ବିପଳୁ ସଂଖ୍କ ମ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷୋମର 
ସହୋୟକ ମହବୋ ସହ ମସେୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍୍କୁ ସରୁକି୍ଷତ କରିପୋରି�ି। 
ମସହେିଳି ସରକୋର ଏମବ ସପୁରକମ୍ୁ୍ ଟିଂ ଏବଂ ସୋଇବର - 
ଫିଜକିୋ� ସିଷ୍େ ମକ୍ଷତ୍ରମର େଧ୍ୟ ବ୍ୋପକ ଅେି�ୋନ ଚଳୋଇ�ନି୍। 
ମସସବୁ ଆଟପିଫିସିଆ� ଇମଣ୍ଟ�ିମଜନ ୍ସ, ମରୋମବୋଟିକ୍ସ, ମସନସସ୍ଷ 
;ଏବଂ ବ�ି ୍ଡୋଟୋ ଆନୋ�ିଟିକ୍ସ ଆଦି ମକ୍ଷତ୍ରମର ମେୌଳିକ 
�ମବରଣୋ ଏବଂ ମସସବୁର ପ୍ରମୟୋ�କୁ ପରିବ୍ୋପ୍ତ କରି�ି । 
ଏହୋ େୋରତୀୟ ଉତ୍ପୋଦନ ଶଳି୍ପକୁ ପ�୍୍ଷ ୋପ୍ତ େୋତ୍ରୋମର ସହୋୟକ 
ମହୋଇପୋରିବ । ଏହୋ ମକବଳ ମଦଶମର କୁଶଳୀ �ବୁ େୋନବ 
ସମ୍ବଳ ସଷିୃ୍ କରିବନୋହି ଁଅପରନ୍ତୁ ଷ୍ୋଟ୍ଷ ଅପ ୍ମସକଟରର ସେଦିୃ୍ 
�ୋ�ି େଧ୍ୟ ଉପକୋରସିଦ୍ ମହବ । ଏମବସଦୁ୍ୋ ମଦଶମର ଏେଳି 
25ଟି ଅେିନବ ପ୍ର�କିୁ୍ ହବର ଶେୁୋରମ୍ଭ କରୋ�ୋଇସୋରି�ି ।
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ ଅମକଟୋବର 2, 2020 ତୋରିଖ 
ଦିନ “ମବୈଶ୍ୱକି େୋରତୀୟ ମବୈଜ୍ୋନିକ” (ମବୈେବ) ସମି୍ଳନୀ 
2020କୁ ଉଦ୍ୋଟନ କରିବୋ ଅବସରମର େୋରତ ତଥୋ ବିଶ୍ୱର 
ବିଜ୍ୋନ ଓ ଅେିନବତ୍ୱକୁ ଉତ୍ବ େଳି ପୋଳନ କରିବୋ ସକୋମଶ 
ଆହ ୍ବୋନ ଜଣୋଇଥମି� । ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ କହଥିମି� ମ� “ “ଏହୋ 

ମହଉ�ି େହୋନ େସି୍ତ୍ର ବୋସ୍ତବ ସଂ�େସ୍ଳ” । 
େୋରତର ପ୍ରୋୟ 200ଟି ମଶୈକି୍ଷକ ଅନୁଷୋ୍ନ ଏବଂ ବିଜ୍ୋନ 
ତଥୋ ପ୍ର�କିୁ୍ ବିେୋ�ର େିଳିତ ଆନୁକୂ�୍ମର ଆମୟୋଜତି 
ଏହ ି“ମବୈେବ” ସମି୍ଳନୀର ସରକୋରଙ୍କ ପ୍ରେଖୁ ମବୈଜ୍ୋନିକ 
ପରୋେଶ୍ଷଦୋତୋ ମକ ବିଜୟରୋଘବନ୍ ମନତୃତ୍ୱ ମନଇଥମି�। 
ମବୈଶ୍ୱକି େୋରତୀୟ ମବୈଜ୍ୋନିକେୋନଙ୍କ ବିମଶର ଜ୍ୋନ ଓ 
ଅନୁେବକୁ ଉପମ�ୋ� କରି ଏକ ବ୍ୋପକ ମରୋଡ଼ େ୍ୋପ ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରୋ�ୋଇ ପୋରିବ �ଦ୍ୋରୋ ମବୈଶ୍ୱକି ବିକୋଶ ମକ୍ଷତ୍ରମର ମ�ଉସଁବୁ 
ଚୋମ�ଞ୍େୋନ ମଦଖୋ ମଦଉ�ି ମସସବୁର ସଫଳ େକୁୋବି�ୋ 

କରୋ�ୋଇପୋରିବ । ଏହ ିସମି୍ଳନୀ ଅବସରମର େୋରତ ତଥୋ 
ବିମଦଶର ଶକି୍ଷୋବିତ୍ ଓ ମବୈଜ୍ୋନିକେୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମର କିେଳି 
ସହମ�ୋ� ଓ ସେନ ୍ବୟର ଏକ ବ୍ବସ୍ୋ ସଷିୃ୍ କରୋ�ୋଇପୋରିବ 
ତୋହୋ ଉପମର ବିସୃ୍ତତ ବିଚୋର ବିେଶ୍ଷ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । ମବୈଶ୍ୱକି 
ଆଉଟରିଚ୍ େୋଧ୍ୟେମର ମଦଶମର କିେଳି ଜ୍ୋନ ଓ ଅେିନବତ୍ୱର 
ଏକ ବୋତୋବରଣ ସଷିୃ୍ କରୋ�ୋଇପୋରିବ ତୋହୋ ଥ�ିୋ ଏହ ି
ସମି୍ଳନୀର ଅନ୍ତେ ଉମଦେଶ୍ ।

ବିଭିନ୍ନ ରଦଶରୁ - େକୁ୍ରାଷ୍ଟ୍ର ଆରମରିକା, ଜାପାନ, 
ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ, ବ୍ିରଟନ୍, ଫ୍ାନ ୍ସ, ସିଙ୍ଗାପରୁ, ରକାରିଆ 
ରଣତନ୍ତ, ବ୍ାଜିଲ ଏବଂ ସଇୁଜରଲାଣ୍ରୁ ଆସିଥବିା 
ପାରନଲିଷ୍ମାରନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର କାେ୍ବ୍ୟ 
କରୁଛନି୍ତ । ରସଥ ିମଧ୍ୟରର କମ୍୍ୁୟଟିଂ ଏବଂ 
ରୋରାରୋର, ରସାରନାରକମିଷ୍ଟ୍ରୀ, ହାଇ ଏନଜଜି ଫିଜିକ୍ସ, 
ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ପ୍ରେକିୁ୍, ମ୍ୟାରନଜରମଣ୍, ଭୂ ବିଜ୍ାନ, 
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍୍ବନ, ମାଇରକ୍ରାବାରୟାରଲାଜି, ଆଇଟି 
ସିକୁ୍ୟରିଟି, ନାରନାମ୍ୟାରଟରିଆଲ୍ସ, ସ୍ାଟ୍ବ ଭିରଲଜ୍ ଏବଂ 
ରାଣତିିକ ବିଜ୍ାନ ରହିଛି । ଉଦଘାଟନୀ ଅଧରିବଶନ 
କାଳରର ରସମାରନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍ 
ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥରିଲ । 

ମବୈେବ ସମି୍ଳନୀମର 55ଟି ମଦଶର 3000 ହଜୋରରୁ ଅଧକି େୋରତୀୟ ବଂମଶୋଦ୍ବ ଶକି୍ଷୋବିତ୍ ଏବଂ ମବୈଜ୍ୋନିକ ମ�ୋ� ମଦଇଥବିୋର 
ଆମେ ମଦଖ�ୁି ଏବଂ ଆେ ମଦଶର ପ୍ରୋୟ 10,000ରୁ ଅଧକି ଶକି୍ଷୋବିତ୍ ଓ ମବୈଜ୍ୋନିକ ଏଥମିର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରିଥମି� । 40ଟି ରୋଷ୍ଟ୍ରର 
700ରୁ ଅଧକି ପୋମନ�ିଷ୍ େଧ୍ୟ ଏଥମିର ସୋେି� ମହୋଇଥମି� ଓ 629 ଜଣ ଆବୋସିକ ପୋମନ�ିଷ୍ ଏଥମିର ମ�ୋ� ମଦଇଥମି� । 
ମସେୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମର ଅମନକ ବିଶଷି୍ େୋରତୀୟ ଶକି୍ଷୋବିତ୍ ଏବଂ ବିଜ୍ୋନ ଓ ପ୍ର�କିୁ୍ ବେିୋ�ର ଅମନକ ବିମଶରଜ୍ ଥମି� । ମସେୋମନ ମେୋଟ 
213ଟି ଅଧମିବଶନମର 18ଟି ବିେିନ୍ନ ବିରୟ ଓ 80ଟି ଉପ ପ୍ରସଙ୍ ଉପମର ବିସୃ୍ତତ ଆମ�ୋଚନୋ କରିଥମି� ।

ହବୈରବ : ବଜି୍ାନ ଓ ନହବାହନ୍ମରର ଉତ୍ବ
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ପ୍ରତିନିଧ ି ଏବଂ ଶକି୍ଷୋବିତ୍ ବିପଳୁ ସଂଖ୍ୋମର 
ସୋେି� ମହୋଇଥମି� ।  

ଅମକଟୋବର 5ରୁ 9 ତୋରିଖ ପ�୍୍ଷ ନ୍ 
ଅନୁଷ ୍ିତ ଏହ ି ସମି୍ଳନୀ ଅବସରମର ମେୋଟ 
45ଟି ଅଧମିବଶନ ଆମୟୋଜତି ମହୋଇଥ�ିୋ। 
ମସଥମିର ପ୍ରୋୟ 300 ପ�୍୍ଷ ନ୍ ଶକି୍ଷୋବିତ୍, 
ଶଳି୍ପ ପ୍ରତିନିଧ ି ଏବଂ ସରକୋରୀ ପ୍ରତିନିଧ ି
ମ�ୋ� ମଦଇଥମି� । ଆକଳନ କରୋ�ୋଇ�ି 
ମ� େୋରତର ଜଡ଼ିିପିକୁ ଆଟପିଫିସିଆ� 
ଇମଣ୍ଟ�ିମଜନ ୍ସ ମକ୍ଷତ୍ର 9,570 ମକୋଟି ଡ�ୋର 
ମ�ୋ�ୋଇବୋର ସୋେଥ୍୍ଷ  ରହ�ିି �ୋହୋକି 
େୋରତର ବୋରପିକ ବିକୋଶମର 2035 େସିହୋ 

ସଦୁ୍ୋ 1.3 ପ୍ରତିଶତ ଅେିବୃଦି୍ ଘଟୋଇପୋରିବ ।
ରାରତ ପାଇ ଁଏଆଇ ଉପହର ଗରୁୁତ୍ୱାହରାପ

େୋରତର ବିକୋଶ �ୋତ୍ରୋ ନିେମନ୍ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ 
ରେୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ କୃତି୍ରେ ପ୍ରଜ୍ୋ ଉପମର 
�ରୁୁତ୍ୱୋମରୋପ କରି�ନି୍ । ମସ କହ�ିନି୍, “ଆେକୁ 
େୋରତମର କୃତି୍ରେ ପ୍ରଜ୍ୋର ବିକୋଶ ଘଟୋଇବୋକୁ 
ମହବ ଏବଂ ଏହୋକୁ େୋରତମର କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ 
େଧ୍ୟ କରିବୋକୁ ପଡ଼ିବ।” ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ଆହୁରି 
ପରୋେଶ୍ଷ ମଦଇ�ନି୍ମ� ସେୋଜର ହତି 
ସୋଧନ ନିେମନ୍ ଆଟପିଫିସିଆ� ଇମଣ୍ଟ�ିମଜନ ୍ସ 
ପ୍ରମୟୋ�ର ଅମନକ େୋ�୍ଷ ରହ�ିି । ମସ ଆହୁରି 
କହ�ିନି୍ ମ� “ଆଟପିଫିସିଆ� ଇମଣ୍ଟ�ିମଜନ ୍ସର 

ବ୍ବହୋର ଦ୍ୋରୋ େୋରୋ ମକ୍ଷତ୍ରମର ଥବିୋ 
ଦୂରତ୍ୱକୁ କୋହିକିଁ ଦୂର କରୋ�ୋଉନୋହି?ଁ ଆେର 
ଦିବ୍ୋଙ୍ େଉଣୀ ଓ େୋଇେୋନଙୁ୍କ କିେଳି 
େୋମବ ଆଟପିଫିସିଆ� ଇମଣ୍ଟ�ିମଜନ ୍ସର 
ଉପମ�ୋ� ଦ୍ୋରୋ ସରଳ ଏବଂ ସଫଳ େୋମବ 
ସହୋୟତୋ କରୋ�ୋଇପୋରିବ ତୋହୋର ଉପୋୟ 
ଚିନ୍ୋ କରୋ�ିବୋ ଆବଶ୍କ ।” ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀଙ୍କ 
େତମର ଆଟପିଫିସିଆ� ଇମଣ୍ଟ�ିମଜନ ୍ସ 
ଉପମର େୋରତର ଜୋତୀୟ କୋ�୍୍ଷ କ୍େକୁ 
ଉଚିତ େୋ�୍ଷମର ଉପମ�ୋ� କରୋ�ୋଇ ଏହୋକୁ  
ଅମନକ ପ୍ରକୋର ସୋେୋଜକି ସେସ୍ୋ ସେୋଧୋନର 
ସତୂ୍ର େୋମବ ବ୍ବହୋର କରୋ�ୋଇପୋରିବ ।

l	େହୋତ୍ୋ �ୋନ୍ୀଙ୍କ ଜନ ୍ମ ଶତବୋରପିକୀ ଅବସରମର ଆମେେୋମନ ଏଠୋମର 
େିଳିତ ମହୋଇ�ୁ। । �ୋନ୍ୀଜୀ �ୋହୋ କହଥିମି� ମସ ସଂପକ୍ଷମର ମେୋର 
କି�ି ସ୍ମରଣ ଆସ�ିୁ । ମସ ଚୋହୁଥଁମି� ମ� ମବୈଜ୍ୋନିକ ପ୍ର�ତିର ସଫୁଳ 
େୋରତର ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳମର ପହଞ୍ଚବିୋ ଆବଶ୍କ, ମ�ଉଠଁୋମର ମଦଶର 
ଅଧକିୋଂଶ ଜନତୋ ବସବୋସ କରନି୍ ।

l	ପ୍ରବୋସୀ େୋରତୀୟ ଅମନକ ମକ୍ଷତ୍ରମର ସଫଳତୋ ହୋସ� 
କରି�ନି୍ । ମସଥ ି େଧ୍ୟରୁ ଅଧ୍ୟୋପନୋ ମହ�ୋ ମ�ୋଟିଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ 
ଉଦୋହରଣ । ‘ମବୈେବ’ େୋଧ୍ୟେମର, ଆମେ ଆପଣେୋନଙୁ୍କ ଏକ 
ବିରୋଟ ସମୁ�ୋ� ପ୍ରଦୋନ କରୁ�ୁ �ୋହୋ େୋଧ୍ୟେମର ଆପଣେୋମନ 
ମଦଶ ସହ ସଂ�କୁ୍ ମହୋଇପୋରିମବ ଏବଂ ମଦଶ ବିକୋଶ ପୋଇ ଁ
ନିଜର ଅବଦୋନ ପ୍ରଦୋନ କରିପୋରିମବ ।

l ବୋଇନୋରୀ ମକୋଡ୍ – 1 ଏବଂ 0 ମହ�ୋ କମ୍ୁ୍ ଟିଂର େଳୂ ଆଧୋର। 
ମ�ମତମବମଳ ଜମଣ ଶନୂ (0) କଥୋ କମହ, ମସମତମବମଳ ମସ 
େୋରତକୁ �ୋଡ଼ି ଏକଥୋ କିେଳି କହପିୋରିମବ? ଶନୂର �ଣତି ଶୋସ୍ତ୍ର, 
ବୋଣଜି୍ ବିକୋଶମର �ମଥଷ୍ ଅବଦୋନ ରହ�ିି ଏବଂ ଏହୋ ସେସ୍ତଙ୍କ 
ପୋଇ ଁଉପ�ବ୍ ।

l ଆେର ଜୋଜ୍ଜ୍ୱ�୍େୟ େହୋନ ଅତୀତ ଦ୍ୋରୋ ଉଦବୁଦ୍ ମହୋଇ 
ଏବଂ ଆେର ବତ୍ତ୍ଷେୋନର ସଫଳତୋ ଦ୍ୋରୋ ସଶକ୍ ମହୋଇ 
ଆମେ ଆ�ୋେୀ ଦିନ ନିେମନ୍ ବିରୋଟ ଆଶୋ ବୋନ୍ି�ୁ । ଆେର 
ଆ�ୋେୀ ପିଢ଼ି ନିେମନ୍ ଆମେ ଏକ ନିରୋପଦ ତଥୋ ସେଦୃ୍ 
େବିର୍ତ ନିେ୍ଷୋଣ ନିେମନ୍ �କ୍ଷ୍ ରଖ�ୁି ।

l ପ୍ରୋୟ ତିନି ଦଶନି୍ ପମର େୋରତ ଏକ ନୂଆ ଶକି୍ଷୋ ନୀତି ପୋଇ�ି। 
ଏଥମିର �ମବରଣୋ ଓ ଅେିନବତ୍ୱକୁ ମପ୍ରୋତ୍ୋହତି କରିବୋ 
ସକୋମଶ ପ�୍୍ଷ ୋପ୍ତ ସମୁ�ୋ� ଓ ବ୍ବସ୍ୋ ରହ�ିି ।

l ଆେର କୃରି ବିଜ୍ୋନୀେୋମନ କଠନି ରେେ ସ୍ୱୀକୋର କରି ଆେର 
ଡୋ�ିଜୋତୀୟ ଶସ୍ ଉତ୍ପୋଦନ ବୃଦି୍ ଘଟୋଇ�ନି୍ । ଆଜ ିଆମେ ଖବ୍ୁ 
କେ ୍ପରିେୋଣର ଡୋ�ିଜୋତୀୟ ଶସ୍ ବମିଦଶରୁ ଆେଦୋନୀ କରୁ�ୁ। 
ଆେର ଖୋଦ୍ଶସ୍ ଉତ୍ପୋଦନ ସବ୍ଷକୋଳୀନ ମରକଡ଼୍ଷ �ୁଇ�ିଁ ।

ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀଙ୍କ ‘ମବୈେବ’ 
େୋରଣର େଖୁ୍ୋଂଶ

‘ମରଜ’୍ମର ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ପ୍ରଦୋନ 
କରିଥବିୋ େୋରଣର େଖୁ୍ୋଂଶ
l ଆେ ନିକଟମର ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଷ ବୃହତ୍ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ବସ୍ୋ – ‘ଆଧୋର’ 

ରହ�ିି । ଆେ ନିକଟମର େଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୋରୁ ଅେିନବ 
େୋମବ ବିମବଚିତ ମପମେଣ୍ଟ ବ୍ବସ୍ୋ – ୟୁପିଆଇ ଉପ�ବ୍। 
ଏହୋ ଆେେୋନଙୁ୍କ ଡିଜଟିୋ� ମସବୋ ମ�ଉଥଁମିର ଆଥପିକ 
ମସବୋ �ଥୋ �ରିବ ଓ ଅବମହଳିତ ମ�ୋକେୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ
ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ସବିୁଧୋ ହସ୍ତୋନ୍ରଣ ବ୍ବସ୍ୋ ସୋେି� ତୋହୋ େୋଧ୍ୟେମର 
ମସେୋମନ ମଢ଼ର୍ େୋତ୍ରୋମର ଉପକୃତ ମହୋଇ ପୋରୁ�ନି୍ ।

l କମରୋନୋ େହୋେୋରୀ ପରିସି୍ତିମର, ଆମେ ମଦଖ�ୁି 
େୋରତର ଡିଜିଟୋ� ପ୍ରସୁ୍ତତି କିେଳି େୋମବ ଆେେୋନଙ୍କ 
ସହୋୟତୋମର ଆସିପୋରି�ି ।

l େୋରତ ତୋ’ର ଅପଟିକୋ� ଫୋଇବର ମନଟୱୋକ୍ଷକ ୁ ଦ୍ରୁତ 
ମବ�ମର ସଂପ୍ରସୋରଣ କରିଚୋ�ି�ି । ଏହୋର ଉମଦେଶ୍ 
ମହ�ୋ ମଦଶର ପ୍ରତି �ୋକୁଁ ହୋଇ ପିେଡ଼୍ ଇଣ୍ଟରମନଟ ସଂମ�ୋ� 
ମ�ୋ�ୋଇ ମଦବୋ।

l ସରକୋର ଜୋତୀୟ ମଶୈକି୍ଷକ ପ୍ର�କିୁ୍ ମଫୋରେ �ଠନ କରି�ନି୍। 
ଏହୋ ଏକ ଇ-ଶକି୍ଷୋ ୟୁନିଟ୍ �ଠନ କରିବ �ୋହୋ ଡିଜଟିୋ� 
େିତି୍ତେୂେି, ଡିଜଟିୋ� ସଂମ�ୋ� ତଥୋ କ୍ଷେତୋ ବୃଦି୍ କରିବୋମର 
ସହୋୟକ ମହବ ।

l ଶକି୍ଷୋଥ୍ଷୀେୋନଙ୍କ ନିେମନ୍ ମଦଶମର େଚୁ୍ଷଆ�୍ ପରୀକ୍ଷୋ�ୋରେୋନ 
ସ୍ୋପନ କରୋ�ୋଉ�ି �ୋହୋ ମସେୋନଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ଅନୁେୂତି 
ପ୍ରଦୋନ କରିବ ।

l	ଆମେ ଅଟଳ ଇମନୋମେସନ୍ େିଶନ ଆରମ୍ଭ କରି�ୁ 
�ୋହୋ ମଦଶମର ବିଦ୍ୋଥ୍ଷୀେୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମର ଅେିନବତ୍ୱ ଓ 
ଉଦ୍େିତୋର ସଂସ୍ତୃ ିବୃଦି୍କୁ ମପ୍ରୋତ୍ୋହତି କରିବ । ମଦଶମର 
ବିକୋଶ �ୋେ କରୁଥବିୋ ପ୍ର�କିୁ୍ ସହତି ତୋଳ ମଦଇ ଆ�କୁ 
ଅଗ୍ସର ମହବୋର �କ୍ଷ୍ ରଖ�ୁି ।

ଡି୍ଟିାଲ ଇହକାସିଷ୍ଟମ ୍ ଏଆଇ ଏଣ୍ଡ ମବୈେବ
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ତିବ୍ଦତୀୟ ଧେ୍ଷ�ରୁୁ ଦ�ୋଇ �ୋେୋଙ୍କ େତମର 
ପ୍ରମତ୍କ େଣରି ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତଃ ଥମର 

ମହମ� ମକୌଣସି ଏକ ସ୍ୋନ ଭ୍ରେଣମର �ିବୋ 
ଉଚିତ ମ�ଉଠଁୋକୁ ମସ ପବୂ୍ଷରୁ ମକମବ ଭ୍ରେଣ 
କରିନଥମିବ ।” ଏେଳି �କ୍ଷ୍ ସୋଧନ ସକୋମଶ 
ମଦଶର ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷୋଞ୍ଚଳ ଠୋରୁ ବଳି ଆଉ 
ପ୍ରୋକୃତିକ ମସୌନ୍�୍୍ଷ ମର େରପରୂ ମକଉ ଁ ସ୍ୋନ 
ଅବୋ ଅ�ି? “�କ୍ଷ୍ ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷୋଞ୍ଚଳ”,�ୋହୋକି 
ଏକ ଚୋରିଦିନିଆ େଚୁ୍ଷଆ�୍  ଭ୍ରେଣ କୋ�୍୍ଷ କ୍େ, 
ଏହ ିମକ୍ଷତ୍ରର ସୋଂସ୍ତିୃକ ମବୈେବକୁ ମ�ୋକେୋନଙ୍କ 
ନିକଟମର ପ୍ରଦଶପିତ କରିବୋ ସକୋମଶ ଆମୟୋଜତି 
ମହୋଇଥ�ିୋ । ମକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୋଷ୍ଟ୍ର େନ୍ତୀ ରେୀ ଅେିତ 
ଶୋହ ଏହ ି କୋ�୍୍ଷ କ୍େ- “�କ୍ଷ୍ ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷ- 
2020”କୁ ମସମପଟମ ୍ବର 27, 2020 ତୋରିଖ ଦିନ 
ଉଦଘୋଟନ କରିଥମି� । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହ ିଉତ୍ବର 
ଶୀର୍ଷକ ରଖୋ�ୋଇ�ି “ ଚିତ୍ତୋକର୍ଷକ ଭ୍ରେଣ ସ୍ଳୀର 
ଉଦ୍ବ” �ୋହୋକି ପ�୍୍ଷ ଟକେୋନଙୁ୍କ ନୂଆ ନୂଆ 
ପ�୍୍ଷ ଟନସ୍ଳୀେୋନଙ୍କ ସଂପକ୍ଷମର ପରିଚିତ 
କରୋଏ। ଏହସିବୁ ପ�୍୍ଷ ଟନ ସ୍ଳୀେୋନଙ୍କ ପ୍ରତି 
ମ�ୋକେୋମନ ଅଧକିରୁ ଅଧକି େୋତ୍ରୋମର ଆକୃଷ୍ 
ମହବୋ ସହତି ମସଠୋକୁ ବୁ�ି�ିବୋ ନିେମନ୍ ମସେୋନଙ୍କ 
େନମର ଇଚ୍ୋ ଦୃଢ଼ୀେୂତ ହୁଏ। ଫଳମର ପ�୍୍ଷ ଟନ 
ଶଳି୍ପକୁ େଧ୍ୟ �ତି େିଳିଥୋଏ । ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷୋଞ୍ଚଳ 
ମକ୍ଷତ୍ର ବିକୋଶ େନ୍ତଣୋଳୟ ପକ୍ଷରୁ  ଆମୟୋଜତି 
“�କ୍ଷ୍ ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷୋଞ୍ଚଳ 2020” ଏକ କ୍ୋମ�ଣ୍ଡର 
କୋ�୍୍ଷ କ୍େ। ଏହ ି କୋ�୍୍ଷ କ୍େ ସଂପକ୍ଷମର େତ 
ମପୋରଣ କରି ସ୍ୱରୋଷ୍ଟ୍ର େନ୍ତୀ ରେୀ ଶୋହ କହ�ିନି୍ ମ� 
“ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷ ମହଉ�ି ମଦଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େଣ ି। ଏହୋ 
ବ୍ତୀତ େୋରତୀ ସଂସ୍ତୃ ିଅସଂପରୂ୍୍ଷ ।”

Source: http://northeasttourism.gov.in/

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉର୍ର 
ପବୂ୍ଭାଞ୍ଳ

ଉର୍ର ପବୂ୍ଭାଞ୍ଳ ହକ୍ତ୍ର କ’ଣ ଉପୋର ଦଏି
ଇହକା- ଟୁରି୍ମି ୍: ହଦଶର ଉର୍ର ପବୂ୍ଭାଞ୍ଳ ଉରୟ ପହରାକ୍ ତରା ଦୁଃସାେସିକ ଧରଣର ଇହକା 
ଟୁରି୍ମି ୍ ପାଇ ଁପ୍କଷୃ୍ଟ ସ୍ାନ ହଯଉଠଁାହର ବନଷ୍ୟପ୍ାଣୀ ଅରୟାରଣଷ୍ୟ/ ପାକ୍ଭ, ମହନାରମ ହସୌନ୍ଦଯ୍ଭଷ୍ୟହର 
ରରା ପ୍ାକତୃକି ପରିହବଶ, ୍ଳ ପ୍ପାତ, ଅରଣଷ୍ୟ ଇତଷ୍ୟାଦ ିରେଛି ି।
ସଂସ୍ତୃ:ି ବବିଧି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ୍ ନ୍ାତକି ଐତେିଷ୍ୟ ତରା ସଂସ୍ତୃ ିଉର୍ର ପବୂ୍ଭାଞ୍ଳକ ୁରାରତର ଅନଷ୍ୟାନଷ୍ୟ 
ରାଗ ଠାରୁ ରିନ୍ନ ରାହବ ଉପସ୍ାପିତ କହର । ଏେ ିହକ୍ତ୍ରର ଆଉ ଏକ ପ୍ମଖୁ ହବୈଶଷି୍ଟଷ୍ୟ ହେଲା ଏୋର 
ଏେ ିହକ୍ତ୍ରର ସମସ୍ ଆଠଟିଯାକ ରା୍ଷ୍ୟର ଉନ୍ନତ ତରା ରିନ୍ନ ରିନ୍ନ କଳା ଓ େସ୍ଶଳି୍ପ । େସ୍ଶଳି୍ପ ହେଲା 
ଏେ ିହକ୍ତ୍ରର ହଲାକମାନଙ୍ର ହଦୈନନ୍ଦନି ୍ୀବନପ୍କ୍ରୟିାର ଏକ ଅବହିଚ୍ଛଦଷ୍ୟ ଅଂଶବହିଶର । 
ଐତେିଷ୍ୟ: ଐତେିଷ୍ୟ ପଯ୍ଭଷ୍ୟଟନ ଏହବ ହଦଶହର ପଯ୍ଭଷ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାହର ବୃଦି୍ ଘଟିଛ ି ହଯଉରଁହିର ଏକ 
ରାଗୀଦାରୀ ଆରିମଖୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହଯାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛ ି। ହସେ ିହକ୍ତ୍ରହର ବରିିନ୍ନ ଚତି୍ରକଳା ଓ ହସୌଧ 
ଆଦକି ୁହଦଖବିା ପରିବହର୍୍ଭ ପଯ୍ଭଷ୍ୟଟକମାହନ ହସରହିର ସକ୍ରୟି ରାହବ ଅଂଶଗ୍େଣ କରିବାର ସହୁଯାଗ 
ଲାର କରିରାନ୍ ି। ହସେରିଳି ସ୍ାନ ମଧ୍ୟହର ପରୁୁଣା ଚା’ବଗିଚା ଇତଷ୍ୟାଦ ିସାମିଲ । 
ତୀର୍ଭଭ୍ରମଣ:  ଏେ ିହକ୍ତ୍ରହର ଅହନକ ଗଡ଼ିୁଏ ସନୁ୍ଦର ତରା ପ୍ସିଦ୍ ଓ ପରୁୁଣା ଧମ୍ଭସ୍ଳୀ ରେଛି ି। ଏୋକୁ 
୍ାତୀୟ ପଯ୍ଭଷ୍ୟଟନ ସକଥିଟ ସେ ସହଯାଗ କରିଦଆିଯାଇଛ ି । ଫଳହର ହସଠାକ ୁହଦଶର ଅନଷ୍ୟାନଷ୍ୟ 
ରାଗର ତୀର୍ଭଯାତ୍ରୀମାହନ ସେ୍ହର ପେଞ୍ ିପାରୁଛନ୍ ି।
ବଷ୍ୟବସାୟ: ଏେ ିହକ୍ତ୍ରର ଅତ ିଆକର୍ଭଣୀୟ ପ୍ାକତୃକି ପରିହବଶ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଏବଂ ହସଠାହର ଅହନକ ବାେଷ୍ୟ 
ବଷ୍ୟବସାୟିକ ସମି୍ଳନୀ ଓ ହବୈଠକର ମଧ୍ୟ ଆହୟା୍ ନ କରାଯାଉଛ ି। ଏୋ ଫଳହର ଏେ ିହକ୍ତ୍ର ବଷ୍ୟବସାୟିକ 
ପଯ୍ଭଷ୍ୟଟନ ସକାହଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଳହର ପରିଣତ ହେବାର ସକଳ ସହୁଯାଗ ପ୍ଦାନ କରିରାଏ ।

l ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷୋଞ୍ଚଳ ମକ୍ଷତ୍ରକୁ 30ରୁ ଅଧକି ଥର 
�ସ୍ତ କରି�ନି୍ �ୋହୋକି ମ�ମକୌଣସି ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀଙ୍କ �ସ୍ତ ତୁଳନୋମର ସବ୍ଷୋଧକି।

l ଚତୁଦେ୍ଷଶ ଅଥ୍ଷ କେିଶନ ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷୋଞ୍ଚଳ ମକ୍ଷତ୍ର ପୋଇ ଁତୋଙ୍କର ଅନୁଦୋନକୁ 251 
ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ କରି ଏହ ିପରିେୋଣକୁ 3,13, 375 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ କରି�ନି୍ ।

l ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷୋଞ୍ଚଳ ପରିରଦର ମେୋଟ ବମଜଟର 21 ପ୍ରତିଶତ ଅଥ୍ଷ 
ସରକୋର ମକବଳ ଏହ ିମକ୍ଷତ୍ରର ପ�ୁଆ ଜଲି୍ୋ, ଗ୍ୋେ ଏବଂ ଅବମହଳିତ 
ମ�ୋଷୀ୍ଙ୍କ ଉନ୍ନତ ିସକୋମଶ ବ୍ୟ କରିମବ ।

l ଏ�ୋବତ୍  ମସଠୋମର 15,088 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ବ୍ୟମର �ଅଟି ବଡ଼ ମରଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କୋ�୍୍ଷ  ସଂପରୂ୍୍ଷ 
ମହୋଇ�ି । ମସହେିଳି 553 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ବ୍ୟମର ମସହ ିମକ୍ଷତ୍ରମର ବିେୋନ ବନ୍ର�ଡ଼ିୁକର 
ବିକୋଶ ଘଟୋ�ିବ ଏବଂ 19ଟି ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିେମନ୍ 10,000 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ବ୍ୟମର 869 
କିମ�ୋେିଟର ସଡ଼କ ପଥର ବିକୋଶ ଘଟୋ�ିବ ।

ସ୍ୱରୋଷ୍ଟ୍ର େନ୍ତୀ ରେୀ ଅେିତ ଶୋହଙ୍କ େୋରଣର େଖୁ୍ୋଂଶ 

ଅକ୍ତ ପ୍ାକୃତକି ହସୌନ୍ଦଯ୍ଭଷ୍ୟ ଓ ଉନ୍ନତ ହଲାକ 
ସଂସ୍ତୃହିର ରରା ତରା ବସି୍ମୟକର କଳାହର 
ସମଦୃ୍ ଉର୍ର ପବୂ୍ଭାଞ୍ଳ ବଶି୍ୱର ଏକ ପ୍ମଖୁ 
ପଯ୍ଭଷ୍ୟଟନ ଗନ୍ବଷ୍ୟସ୍ଳୀ ରାହବ ନି୍ କୁ 
ସପୁରିଚତି କରିବା ସକାହଶ ସବୁପ୍କାର 
ସାଧନହର ରରି ରେଛି ି।

ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷ ପଯ୍ଭଷ୍ୟଟନ



ନଦୀ ସଂରକ୍ଣ ଅରିଯାନ
ସବ୍ଭ ବୃେତ୍  ସମନ୍ତି 

ନମାମୀ ଗହଙ୍ଗ ଅରିଯାନ ମାଧ୍ୟମହର 20,000 ହକାଟି ଟଙ୍ା ବଷ୍ୟୟହର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପନୁରୁଦ୍ାର 
ନମିହନ୍ ବରିିନ୍ନ ପ୍କଳ୍ପ ଏହବ ସଦୁ୍ା କାଯ୍ଭଷ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛ ିକମି୍ବା ସଂପରୂ୍୍ଭ ହୋଇଛ ି।

�ଙ୍ୋ ନଦୀ ମହଉ�ି େୋରତର ଆଥପିକ, 
ଧୋେପିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟୋତି୍କ ଜୀବନମରଖୋ 
�ୋହୋ ଅସଂଖ୍ େୋରତୀୟଙ୍କ ତୃରୋ 

ମେଣ୍ଟୋଇ ଆସି�ି, ମସେୋନଙ୍କ ମକ୍ଷତକୁ 
ଜଳମସଚିତ କରି�ି ଏବଂ ଏକଥୋ ବିଶ୍ୱୋସ 
କରୋ�ୋଏ ମ� ଏହ ିସଂସୋରରୁ ମ�ମତମବମଳ 
ମସେୋନଙ୍କର ଜୀବନ�ୋତ୍ରୋ ମଶର ହୁଏ 
ଆତ୍ୋକୁ ଅନ୍ ଦୁନିଆମର ପହଞ୍ଚୋଇବୋମର 
ଏହୋ ହି ଁ େୋ�୍ଷ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରିଥୋଏ । କିନ୍ତୁ 
ଏହୋର କୂଳମର ବ୍ୋପକ େୋତ୍ରୋମର ବୃଦି୍ 
ପୋଇଥବିୋ ସହରୀକରଣ ଏବଂ ଏଥସିହ 
ମହୋଇଥବିୋ ପ�୍୍ଷ ୋପ୍ତ ଶଳି୍ପୋୟନ �ଙ୍ୋ ନଦୀର 

ଜଳକୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ରଖନିଥ�ିୋ । ଏହୋ ଅତି 
େୋତ୍ରୋମର ପ୍ରଦୂରିତ ମହୋଇ ସୋରିଥ�ିୋ । ମତଣ ୁ
ଏହୋର ପବୂ୍ଷ ମ�ୌରବ ଓ ପବିତ୍ରତୋ ମଫରୋଇ 
ଆଣବିୋ ସକୋମଶ ସରକୋର 2014 େସିହୋମର 
ନେୋେୀ �ମଙ୍ କୋ�୍୍ଷ କ୍େକୁ ଏକ ‘ଫଲୋ�ସିପ ୍ 
କୋ�୍୍ଷ କ୍େ’ େୋମବ ଆରମ୍ଭ କରିଥମି� । ଏହ ି
କୋ�୍୍ଷ କ୍େମର �ଙ୍ୋ ନଦୀର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷୁ୍ 
ପ୍ରଦୂରଣ େୋତ୍ରୋକୁ କେୋଇବୋ ଏବଂ ଏହୋର 
ସଂରକ୍ଷଣ ତଥୋ ପନୁରୁଦ୍ୋର ନିେମନ୍ ପ୍ରୟୋସ 
କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । 

ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ 
ମ�ମତମବମଳ ମସଠୋରୁ ସଂସଦକୁ ନିବ୍ଷୋଚିତ 

ହଯା୍ନା ଓ ଅର୍ଭ ରହିଲ ସଦୁ୍ା ଗଙ୍ଗା
�ଙ୍ୋ ନଦୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ କରିବୋ ନିେମନ୍ ଗ୍ହଣ 
କରୋ�ୋଇଥବିୋ ପ୍ରଥେ ପ୍ରେଖୁ ଅେି�ୋନ ଥ�ିୋ 
“�ଙ୍ୋ ଆକ୍ସନ ପଲୋନ୍ ” �ୋହୋ 1986 େସିହୋମର 
ତତ୍କୋଳୀନ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରୋଜୀବ �ୋନ୍ୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ 
ଶେୁୋରମ୍ଭ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇ ଁ
ମେୋଟ 462 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ବ୍ୟ କରୋ�ିବୋ 
ମବୋ�ି ଆକଳନ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । ତଥୋପି 
�ଙ୍ୋ ନଦୀର ଜଳ ଅଧକି ପ୍ରଦୂରିତ ନମହମ� 
ସଦୁ୍ୋ ପବୂ୍ଷେଳି ମସେିତି ପ୍ରଦୂରିତ ମହୋଇ 
ରହଥି�ିୋ । 2008 େସିହୋମର େନମେୋହନ 
ସିଂହ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ଥବିୋମବମଳ �ଙ୍ୋ ନଦୀକୁ 
‘ଜୋତୀୟ ନଦୀ େୋମବ ମଘୋରଣୋ କରୋ�ୋଇ 
ଏହୋର ସ୍ୱଚ୍କରଣ ଅେି�ୋନ ହୋସ� ନିେମନ୍ 

ପ୍ରୟୋସ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । ଏହୋ ପମର ପମର, 
ଜୋତୀୟ �ଙ୍ୋ ଅବବୋହକିୋ ପ୍ରୋଧକିରଣ �ଠନ 
କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ ।  ଏହ ିସେସ୍ତ କୋ�୍୍ଷ କ୍େର 
ଉମଦେଶ୍ ଥ�ିୋ �ଙ୍ୋ ନଦୀର ଜଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ 
କରିବୋ ଏବଂ ଏହୋ େଧ୍ୟକୁ ପ୍ରମବଶ କରୁଥବିୋ 
ପ୍ରଦୂରିତ ବଜ୍୍ଷ ଜଳକୁ ମରୋକିବୋ �ୋହୋକି 
ବଜ୍୍ଷ ଜଳ ପ୍ରକି୍ୟୋକରଣ ଦ୍ୋରୋ ସଂପୋଦନ 
କରୋ�ିବୋକୁ ପ୍ରୟୋସ ମହୋଇଥ�ିୋ । କିନ୍ତୁ �ଙ୍ୋ 
ନଦୀର ପବିତ୍ର ଜଳମର ମକୌଣସି ଉନ୍ନତି ଅବୋ 
ପରିବତ୍ତ୍ଷନ �କ୍ଷ୍ କରୋ�ୋଇନଥ�ିୋ । 2014 
େସିହୋମର ମ�ମତମବମଳ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ 
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ େୋମବ ଦୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ହଣ କମ�, ମସ 
�ଙ୍ୋ ନଦୀର ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂରଣ କବଳରୁ େକୁ୍ 
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ନେୋେୀ �ମଙ୍ ଅେି�ୋନ ମହଉ�ି 
ସବ୍ଷବୃହତ୍  ସେନ ୍ବତି ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ 
ମ�ୋଜନୋ �ୋହୋ ମକବଳ �ଙ୍ୋ 
ନଦୀଜଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ କରିବୋ ନିେମନ୍ 
ଉଦିେଷ୍ ନୁମହ ଁଅପରନ୍ତୁ ଏହୋ ଏହ ି
ନଦୀର ସଂପରୂ୍୍ଷ ସରୁକ୍ଷୋ ନିେମନ୍ 
ଅେିମପ୍ରତ । ଏେଳି ନବ ଚିନ୍ନ ଓ 
କୋ�୍୍ଷ ୋନୁଷୋ୍ନ �ଙ୍ୋ ନଦୀକୁ ତୋ’ର 
ପନୁଜ୍ଷୀବନ �ୋେମର ସହୋୟକ 
ମହୋଇପୋରିଥ�ିୋ । �ଦି ମସହ ି
ପରୁୁଣୋ ପଦ୍ତିକୁ ଆପଣୋ �ୋଇଥୋନ୍ୋ, 
ମତମବ ପରିସି୍ତି ଆଜ ିସଦୁ୍ୋ ଅତି 
ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ୋମର ପହଞ୍ଚ ି
ସୋରିଥୋନ୍ୋ । ପରୁୁଣୋ ପଦ୍ତିମର 
ଜନ େୋ�ୀଦୋରୀ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷି୍ର 
ଅେୋବ ଥ�ିୋ ।

ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ 
ମସମପଟମ ୍ବର 29,2020 ତୋରିଖ ଦିନ 

ମଦଇଥବିୋ େନ୍ବ୍

�ଙ୍ୋ ପନୁରୁଦ୍ୋରନମାମି ଗହଙ୍ଗ

ନମାମୀ 
ହଙ୍ଗଗ



ମହବୋ ପମର  2014 େସିହୋ ମେ େୋସମର 
ବୋରୋଣୋସୀ �ସ୍ତ କରିଥମି�  ମସ କହଥିମି�, “େୋ 
�ଙ୍ୋଙ୍କ ମସବୋ କରିବୋ ମେୋର ନିୟତିମର ମ�ଖୋ 
ମହୋଇ�ି ।”

ମସମବ ଠୋରୁଏହ ି କୋ�୍୍ଷ କ୍େ ଦ୍ୋରୋ 
ଉମଲ୍ଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ପରି�କି୍ଷତ ମହୋଇ�ି । ଏହୋ 
ପମର କୋ�୍୍ଷ କ୍େକ ୁ ପରବତ୍ତ୍ଷୀ ପ�୍୍ଷ ୋୟକୁ ମନଇ 
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ ମେୋଦୀ ମସମପଟମ ୍ବର 29,2020 
ତୋରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତରୋଖଣ୍ଡମର �ଅମ�ୋଟି ପ୍ରେଖୁ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଶେୁୋରମ୍ଭ କରିଥମି� । ଏହୋ �ଙ୍ୋ ନଦୀକୁ 
“ନିେ୍ଷଳ” ଏବଂ “ଅବିରଳ” କରିବୋ ନିେମନ୍ ଉଦିେଷ୍।

ଉତ୍ତରୋଖଣ୍ଡର �ମଙ୍ୋତ୍ରୀ ହେିବୋହଠୋରୁ 

ନମାମୀ ଗହଙ୍ଗ ଅରିଯାନର ସଫଳତା
l ମତରଠଟିି ବଜ୍୍ଷ ଜଳ ପରିଚୋଳନୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏମବ କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ ମହଉ�ି 

ଏବଂ ଅନ୍ 12ଟି ବଜ୍୍ଷ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉତ୍ତରୋଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରମଦଶ, ବିହୋର, 
ଝୋଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହୋରମର ଆରମ୍ଭ କରୋ�ୋଇ�ି ।

l ମତଇଶଟି ନଦୀତଟ ବିକୋଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 182ଟି ଘୋଟର 33ଟି ପ୍ରମବଶ 
ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିେ୍ଷୋଣ, ଆଧନିୁକୀକରଣ ଏବଂ ପନୁବପିନ୍ୋସ କରୋ�ୋଉ�ି ଓ 
118ଟି ଶବଦୋହ �ହୃ ନିେ୍ଷୋଣ କରୋ�ୋଉ�ି ।

l	11ଟି ସ୍ୋନମର ଘୋଟେୋନଙ୍କରୁ ଓ ନଦୀରୁ ପ୍ରବୋହତି କଠନି ବଜ୍୍ଷ  ସଂଗ୍ହ 
ଓ ଏହୋର ଶ�୍ୋ ସମଫଇ ଏବଂ ଏହୋକୁ ନଷ୍ କରିବୋ ନିେମନ୍ କୋ�୍୍ଷ କ୍େ 
ହୋତକୁ ନିଆ�ୋଇ�ି ।

l ମଜୈବବିବିଧତୋ ସଂରକ୍ଷଣ ପୋଇ ଁଏବଂ �ଙ୍ୋ ପନୁରୁଦ୍ୋର, �ଙ୍ୋ 
ନଦୀମରେତ୍୍ ଓ ଜଳଚର ପ୍ରୋଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ, �ଙ୍ୋ ନଦୀ ଡ�ଫିନ୍ - 
ସଂରକ୍ଷଣ ଶକି୍ଷୋ କୋ�୍୍ଷ କ୍େ ଆରମ୍ଭ କରୋ�ୋଇ�ି ।

l	ପୋଞ୍ଚଟି ମଜୈବ ବବିିଧତୋ ମକନ୍ଦ୍ର: ଏହସିବୁ ମକନ୍ଦ୍ର ମଡରୋଡ଼ୁନ, ନମରୋରୋ, ଆହ୍ୋବୋଦ, 
ବୋରୋଣୋସୀ ଏବଂ ବୋରୋକପରୁଠୋମର ବିକଶତି କ�ୋ�ୋଇ�ି �ୋହୋ େୋଧ୍ୟେମର 
ଚିହ୍ନତି �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଜୀବନେୋନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ନିେମନ୍ତ ପ୍ରୟୋସ ଆରମ୍ଭ ମହୋଇ�ି ।

l	ଏହ ିକୋ�୍୍ଷ କ୍େ ସଂପକ୍ଷମର ଜନ ଜୋ�ରଣ ସଷିୃ୍ ଏବଂ ମ�ୋଷୀ୍ ସହେୋ�ୀତୋ 
ନିେମନ୍ ବିେିନ୍ନ ପ୍ରକୋର କୋ�୍୍ଷ କ୍େ �ଥୋ ସେୋମରୋହ, କେ୍ଷଶୋଳୋ, ମସେିନୋର, 
ସମି୍ଳନୀ ଏବଂ ଆଇଇସି କୋ�୍୍ଷ କ୍େେୋନ ଆମୟୋଜତି ମହଉ�ି । 

l	�ଙ୍ୋ ନଦୀ ନିେମନ୍ ଜଙ୍� ସଂରକ୍ଷଣ କୋ�୍୍ଷ କ୍େ ପ୍ରବତ୍ତ୍ଷନ କରୋ�ୋଉ�ି 
�ୋହୋକି ବନ �ମବରଣୋ ପ୍ରତିଷୋ୍ନ, ମଡରୋଡୁନ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରିମପୋଟ୍ଷ 
ଆଧୋରମର କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ କରୋ�ୋଉ�ି । ଏହ ିକୋ�୍୍ଷ କ୍େ ପୋଞ୍ଚ ବର୍ଷ 
(2016-21) ପୋଇ ଁମେୋଟ 2,300 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ବିନିେୟମର କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ 
ମହଉ�ି । ଏଥପିୋଇ ଁଉତ୍ତରୋଖଣ୍ଡର ସୋତଟି ଜଲି୍ୋମର ଔରଧୀୟ ବୃକ୍ଷ 
ମରୋପଣ କୋ�୍୍ଷ କ୍େ ଆରମ୍ଭ ମହୋଇ�ି ।

l �କ୍ଷ୍ ଧୋ�୍୍ଷ  କରୋ�ୋଇଥବିୋ ମେୋଟ 15,27,105 ୟୁନିଟ ମଶୌଚୋଳୟ 
ବୋବଦମର ଡିଡ଼ବ୍�ୁଏସ େନ୍ତଣୋଳୟ ଦ୍ୋରୋ 8,53,397ଟି ମଶୌଚୋଳୟ 
ନିେପିତ ମହୋଇ�ି ।

l ସୋତଟି ଆଇଆଇଟିଙୁ୍କ ମନଇ �ଠତି ସଂମ�ୋଷୀ୍ େିଳିତ େୋମବ �ଙ୍ୋ 
ନଦୀ ମବସିନ୍  ମ�ୋଜନୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋ�୍୍ଷ ମର ନିମୟୋଜତି ଅ�ନି୍ । 13ଟି 
ଆଇଆଇଟି 65ଟି ଗ୍ୋେକୁ େମଡ଼� ଗ୍ୋେ େୋମବ ବିକଶତି କରିବୋ ସକୋମଶ 
ମପୋର୍ ଗ୍ୋେ େୋମବ ଗ୍ହଣ କରି�ନି୍ ।

ଗଙ୍ଗା ଅବହଲାକନ : ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପହର 
ଅନବଦଷ୍ୟ ଏକ ସଂଗ୍ୋଳୟ
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ ହସହ୍ଟମ୍ବର 29, 2020 ତାରିଖ ଦନି େରିଦ୍ାର 
ଠାହର “ଗଙ୍ଗା ଅବହଲାକନ ସଂଗ୍ୋଳୟ”ର ଶରୁାରମ୍ଭ କରିରହିଲ । ଏୋ 
ଏରଳି ଧରଣର ଏକ ଅନବଦଷ୍ୟ ସଂଗ୍ୋଳୟ । ଏେ ିଅବସରହର ହସ ଏକ ପସୁ୍କ 
“ହରାଇଂ ଡାଉନ୍  ଦ ିଗାହଙ୍ଗସ”ର ଉହନ୍ମାଚନ ମଧ୍ୟ କରିରହିଲ । ଏେ ିସଂଗ୍ୋଳୟର 
ଶରୁାରମ୍ଭ ଅବସରହର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ହମାଦୀ କେହିଲ ହଯ ଏେ ିସଂଗ୍ୋଳୟ 
ତୀର୍ଭଯାତ୍ରୀମାନଙୁ୍ ବହିଶର ରାହବ ଆକରଥିତ କରିବ ଏବଂ ଏୋ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର 
ଐତେିଷ୍ୟ ସଂପକ୍ଭହର ହସମାନଙୁ୍ ଅଧକି ଜ୍ାନ ଆେରଣ କରିବାହର ସୋୟକ ହେବ ।

ଦୂରିତ ହୋଇରେରିଲିା
କରିବୋ ଉପମର ସବ୍ଷୋଧକି �ରୁୁତ୍ୱ ଆମରୋପ କମ� ଏବଂ 
ତଦନୁ�ୋୟୀ ଏହ ିଅେି�ୋନକୁ ଜରୁରି େୋମବ ଗ୍ହଣ 
କରୋ�� ଏବଂ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ତୋଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଢ଼ଙ୍ମର 
ଏହୋର କୋ�୍୍ଷ  ତଦୋରଖ କରିଥମି� । 
ଏପ�୍୍ଷ ନ୍ ମହୋଇଥବିୋ ବ୍ୟ:  ଏହ ିମ�ୋଜନୋ 
କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ ମହବୋର ପ୍ରଥେ ତିନି ବର୍ଷ (2014-15  ଏବଂ 
2016-17) େଧ୍ୟମର ଏଥପିୋଇ ଁ20,000 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ 
େଂଜରୁ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । “ନେୋେୀ �ମଙ୍” ଅଧୀନମର 
ଏପ�୍୍ଷ ନ୍  230ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିେମନ୍ ମେୋଟ 22,273 ମକୋଟି 
ଟଙ୍କୋ େଂଜରୁ କରୋ�ୋଇ�ି । ମସଥ ିେଧ୍ୟମର ବଜ୍୍ଷ ଜଳ 
ପ୍ରକି୍ୟୋକରଣ େିତି୍ତେୂେି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଶଳି୍ପ ପ୍ରଦୂରଣ ନିୟନ୍ତଣ 
ଏବଂ ନଦୀତଟ ବିକୋଶ ମ�ୋଜନୋ, ଘୋଟ ଓ ଶ ୍ମୋଶନଘୋଟ 
ଆଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଦି ଅନ୍େୁ୍ଷକ୍ ।
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�ଙ୍ୋ ନଦୀ ଉତ୍ପତି୍ତ �ୋେ କରି�ି । ମକବଳ 
ହରିଦ୍ୋର- ଋରିମକଶ ମଜୋନର ପ୍ରୋୟ 80 
ପ୍ରତିଶତ ବଜ୍୍ଷ  େୋର ଆସି �ଙ୍ୋ ନଦୀର ଜଳକୁ 
ପ୍ରଦୂରିତ କରିଥୋଏ । ଏହ ି ସି୍ତକୁି ଦୃଷି୍ମର 
ରଖ ିପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ମସଠୋମର ଅମନକ 
�ଡ଼ିୁଏ ବଜ୍୍ଷ  ପ୍ରକି୍ୟୋକରଣ ପ ଲୋଣ୍ଟ୍ (ଏସଟିପି) 
ସ୍ୋପନ କରୋ�ୋଉ�ି �ୋହୋ ଏହ ି ପ୍ରଦୂରଣକୁ 
ମରୋକି ପୋରିବ । ଏଥ ି େଧ୍ୟମର ଏକ 68 
ଏେଏ�ଡ଼ି ଏସଟିପି ସ୍ୋପନ କରୋ�ିବୋ ସହତି  
ହରିଦ୍ୋରର ଜ�ଜତିପରୁଠୋମର ବତ୍ତ୍ଷେୋନ 
କୋ�୍୍ଷ କ୍ଷେ ଥବିୋ 27 ଏେଏ�ଡ଼ି ଏସଟିପିର 
ଉନ୍ନତିକରଣ ସୋେି� । ମସହେିଳି ହରିଦ୍ୋରର 
ସରୋଇ ଠୋମର 18 ଏେଏ�ଡ଼ି ଏସଟିପି 
କ୍ଷେତୋବିଶଷି୍ ଆଉ ଏକ ପଲୋଣ୍ଟ େଧ୍ୟ ନିେ୍ଷୋଣ 
କରୋ�ୋଇ�ି । ଏହୋ ବ୍ତୀତ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ 
ମେୋଦୀ ଋରିମକଶର �କ୍କଡ଼ଘୋଟ ଠୋମର 26 
ଏେଏ�ଡ଼ି ଏସଟିପି କ୍ଷେତୋବିଶଷି୍ ଅନ୍ ଏକ 
ପ ଲୋଟ୍କୁ ଉଦ୍ୋଟନ କରି�ନି୍ ।

ନେୋେୀ �ମଙ୍ କୋ�୍୍ଷ କ୍େକୁ ସବ୍ଷବୃହତ୍ 
ସେନ ୍ବତି ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ମ�ୋଜନୋ ମବୋ�ି 
ଅେିହତି କରି ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ ମେୋଦୀ 
କହମି� ମ� ଏହୋ ମକବଳ �ଙ୍ୋ ନଦୀର 
ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂରଣେକୁ୍ କରି ସ୍ୱଚ୍ମର ପରିଣତ 
କରିବୋ ନିେମନ୍ ଉଦିେଷ୍ ନୁମହ ଁ ଅପରନ୍ତୁ 
ନଦୀର ବ୍ୋପକ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସରୁକ୍ଷୋ 
ନିେମନ୍ େଧ୍ୟ ଉଦିେଷ୍ ।

ଏହ ିନୂତନ ପଦମକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ ଦ୍ୋରୋ �ଙ୍ୋ 
ନଦୀ ତୋ’ର ପନୁଜ୍ଷୀବନ ପ୍ରୋପ୍ତ ମହୋଇ�ି।  
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ କହଥିମି� ମ� “�ଦି ମସହ ି
ପରୁୁଣୋ ପଦ୍ତିମର କୋ�୍୍ଷ  ଜୋରି ରହଥିୋନ୍ୋ, 
ମତମବ ଆଜ ି �ଙ୍ୋର ଅବସ୍ୋ ମ�ଉ ଁ
ମଶୋଚନୀୟକୁ ମସହ ି ମଶୋଚନୀୟ ସି୍ତମିର 
ରହଥିୋନ୍ୋ । �ତ �ଅ ବର୍ଷ େଧ୍ୟମର ମକବଳ 
ଉତ୍ତରୋଖଣ୍ଡମର ବଜ୍୍ଷ  ପ୍ରକି୍ୟୋକରଣ କ୍ଷେତୋ 
�ଅ�ଣୁ ବୃଦି୍ ପୋଇ�ି । ଏହ ି ରୋଜ୍ମର 
130ରୁ ଅଧକି ବଜ୍୍ଷ ଜଳ ନି୍ୋସନ ନୋଳକୁ 
ସିଧୋସଳଖ �ଙ୍ୋ ନଦୀମର ପଡ଼ିବୋ ପ୍ରକି୍ୟୋକୁ 
ମରୋକୋ�ୋଇ�ି । ଏହ ି ପରିମପ୍ରକ୍ଷୀମର 
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ବିମଶର କରି ଚମନ୍ଦ୍ରଶ୍ୱରନ�ର 
ମରେନ୍ ସଂପକ୍ଷମର ଉମଲ୍ଖ କରି କହଥିମି� 
ମ� ଏହୋ ଏହ ି ପବିତ୍ର ତୀଥ୍ଷସ୍ଳକୁ ବୋହୋରୁ 
ଆସଥୁବିୋ ପ�୍୍ଷ ଟକେୋନଙ୍କ ନିେମନ୍ ମବଶ ୍
ଦୃଶ୍କଟୁ ସୋଜଥି�ିୋ । �ଙ୍ୋ ନଦୀମର 
ମନୌଚୋଳନୋ ନିେମନ୍  ଋରିମକଶର “େନୁୀ କୀ 
ମରତି”କୁ ଆସଥୁବିୋ ରୋଫଟରେୋମନ ଏହୋକୁ 
ନୋପସନ୍ କରୁଥମି� । ମତଣ ୁ ଏମବ ଏହ ି
ବଜ୍୍ଷ ନୋଳକୁ ସଂପରୂ୍୍ଷ ରୂମପ ବନ୍ କରିଦିଆ 
�ୋଇଥବିୋରୁ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ �େୀର ସମନ୍ୋର 
ବ୍କ୍ କରିଥମି� । ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ କହଥିମି� 
ମ� ସ୍ୱଚ୍ତୋ ଏବଂ ସ୍ୱୋସ୍୍କର ପରିମବଶର 
ସମି୍ରେଣମର ପ୍ରୟୋ�ରୋଜ କୁମ୍ଭଠୋମର ମ�ଉ ଁ
ଉତ୍ତେ ଅନୁେୂତି ତୀଥ୍ଷ�ୋତ୍ରୀେୋମନ ଏମବ 

ଅନୁେବ କରୁ�ନି୍ ମସହେିଳି ଅନୁେବକୁ 
ହରିଦ୍ୋର କୁମ୍ଭ ଠୋମର େଧ୍ୟ କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ 
କରୋ�ିବ ।

ମକବଳ ପନୁଜ୍ଷୋ�ରଣ ନୁମହ ଁ, �ଙ୍ୋ 
ନଦୀ ତଟମର ଥବିୋ ଶହ ଶହ ଘୋଟର 
ମସୌନ୍�୍୍ଷ କରଣ ନିେମନ୍ େଧ୍ୟ ଏହ ିକୋ�୍୍ଷ କ୍େ 
ଜରିଆମର ସେୋନ୍ରୋଳ େୋମବ ପ୍ରୟୋସ 
ଜୋରି ରହ�ିି । ହରିଦ୍ୋର ଠୋମର ନଦୀତଟକୁ 
ଏମବ ଆଧନିୁକ ରୂପ ପ୍ରଦୋନ କରୋ�ୋଇ�ି ।  
ନେୋେୀ �ମଙ୍ କୋ�୍୍ଷ କ୍େର ଅନ୍ ଏକ 
ପ୍ରେଖୁ ଉମଦେଶ୍ ମହ�ୋ ସେଗ୍ �ୋମଙ୍ୟ 
ଉପତ୍କୋର ଅଥ୍ଷନୀତି ଓ ପରିମବଶର 
ଉନ୍ନତିକରଣ । ମତଣ ୁମସହସିବୁ ମକ୍ଷତ୍ରମର 
ମଜୈବ ଚୋର ଓ ଔରଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ମରୋପଣ 
ନିେମନ୍ ସରକୋରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୋପକ 
କୋ�୍୍ଷ କ୍େ ହୋତକୁ ନିଆ�ୋଇ�ି ।  �ଙ୍ୋ 
ନଦୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ ରଖବିୋର ଆବଶ୍କତୋ 
ଉପମର �ରୁୁତ୍ୱ ଆମରୋପ କରି ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ 
ରେୀ ମେୋଦୀ କହମି� ମ� ମଦଶର ହୋରୋହୋରି 
50 ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୋଙ୍କ ଜୀବନଧୋରଣ 
ଦି�ମର ଏହ ି ନଦୀ ପ୍ରେଖୁ େୂେିକୋ ଗ୍ହଣ 
କରିଥୋଏ । ଉତ୍ତରୋଖଣ୍ଡମର ଏହୋର ଉତ୍ପତି୍ତ 
ସ୍ଳ ଠୋରୁ ମନଇ ପଶି୍େ ବଙ୍ ପ�୍୍ଷ ନ୍ 
ଏହୋର ବ୍ୋପି୍ତ ମକବଳ ଜନକ�୍ୋଣ 
ସୋଧନ ନିେମନ୍ ଉଦିେଷ୍ ମବୋ�ି ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ 
ସଚୂୋଇଥମି� ।

ଅରିଯାନ ସଂପକ୍ଭହର
l ନମାମୀ ରରଙ୍ଗ କାେ୍ବ୍ୟକ୍ରମ 2014 ମସିହା ଜନୁ ମାସରର 

ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥଲିା ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁ20,000 
ରକାଟି ଟଙ୍ାର ବରଜଟ ପ୍ରାବଧାନ କରାୋଇଥଲିା ।

l	2014 େସିହୋ ଜ�ୁୋଇ 10 ତୋରିଖ ଠୋରୁ ଏହ ି
କୋ�୍୍ଷ କ୍େ ପ୍ରବତ୍ତ୍ଷନ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ ।

l ଏହ ିମ�ୋଜନୋମର ପୋଞ୍ଚଟି ରୋଜ୍ – ଉତ୍ତରୋଖଣ୍ଡ, 
ଉତ୍ତର ପ୍ରମଦଶ, ବିହୋର, ଝୋଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶି୍େ 
ବଙ୍କୁ ସୋେି� କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ ।

l 18 ବର୍ଷ େଧ୍ୟମର ଏହ ିମ�ୋଜନୋ କୋ�୍୍ଷ  ସଂପରୂ୍୍ଷ କରୋ�ିବ ।
l ନେୋେୀ �ମଙ୍ କୋ�୍୍ଷ କ୍େ ନିେମନ୍ ଜ�ୁୋଇ 7, 

2020ମର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୋଙ୍୍କ 2,800 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ (400 
ନିୟୁତ ଡ�ୋର) େଂଜରୁ କରିଥମି� ।

l ପବୂ୍ଷରୁ ମକବଳ କୋନପରୁ ଠୋରୁ ବୋରୋଣସୀ େଧ୍ୟମର 
�ଙ୍ୋ ନଦୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରୋୟ 15 ମକୋଟି �ିଟର 
ବଜ୍୍ଷ ଜଳ ନି୍ୋସନ କରୋ�ୋଉଥ�ିୋ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉହଦ୍ଶଷ୍ୟ 
l ପ୍ରଦୂରଣର େୋତ୍ରୋ ବୃଦି୍କୁ ସଫଳତୋର ସହ ମରୋକିବୋ ବ୍ବସ୍ୋକୁ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୋ 

ଏବଂ �ଙ୍ୋ ନଦୀର ପନୁରୁଦ୍ୋର କରିବୋ �ୋ�ି ଏକ ନଦୀ ଶ�୍ୋ କୋ�୍୍ଷ କ୍େ ହୋତକୁ 
ନିଆ�ୋଇଥ�ିୋ ମ�ଉଥଁମିର ଆନ୍ଃ ମସକଟରୋ� ସେନ ୍ବୟକ ୁପ୍ରୋଧୋନ୍ ଦିଆ�ୋଇଥ�ିୋ 
ଏବଂ ଏଥପିୋଇ ଁବ୍ୋପକ ମ�ୋଜନୋ ଓ ପରିଚୋଳନୋ ବ୍ବସ୍ୋ ଗ୍ହଣ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ ।

l �ଙ୍ୋ ନଦୀମର ସବ୍ଷନିମ ୍ନ ଇମକୋମ�ୋଜକିୋ� ପ୍ରବୋହର ଧୋରୋକୁ ବଜୋୟ ରଖବିୋ 
ନିେମନ୍ କୋ�୍୍ଷ କ୍େ ନିଦ୍୍ଷୋରଣ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ �ଦ୍ୋରୋ ନଦୀଜଳର �ଣୁୋତ୍କ େୋନ 
ଏବଂ ପରିମବଶ ଦୃଷି୍ରୁ ମପୋରଣୀୟ ବିକୋଶ ଧୋରୋକୁ ଜୋରି ରଖୋ�ୋଇପୋରିବ ।

ଗଙ୍ଗା ପନୁରୁଦ୍ାର ନମିହନ୍ ଚତୁମୁ୍ଭଖୀ ରଣନୀତି
l ଏସଟିପିର ଏକ ମନଟୱୋକ୍ଷ �ଠନ ଆରମ୍ଭ କରୋ�ୋଇ�ି �ଦ୍ୋରୋ �ଙ୍ୋ 

ନଦୀକୁ ବଜ୍୍ଷ  ଜଳର ସିଧୋସଳଖ ପ୍ରବୋହକୁ ମରୋକୋ�ୋଇପୋରି�ି ।
l ଏସଟିପିକୁ ଏେଳି େୋମବ ଡିଜୋଇନ୍ କରୋ�ୋଇ�ି �ଦ୍ୋରୋ ଆ�ୋେୀ 

10–15 ବର୍ଷ ପ�୍୍ଷ ନ୍ ଆବଶ୍କତୋ ଉପମର ବିମଶର ଧ୍ୟୋନ ଦିଆ�ୋଇ�ି ।
l  ପ୍ରୋୟ ଏକ ଶହରୁ ଅଧକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋଉନ/ ନ�ରୀ ଏବଂ 5000ରୁ 

ଅଧକି ଗ୍ୋେ �ୋହୋକି �ଙ୍ୋ ନଦୀ କୂଳମର ଅବସି୍ତ ମସ�ଡ଼ିୁକୁ ଏମବ 
େକୁ୍ୋକୋଶ ମଶୌଚେକୁ୍ କରୋ�ୋଇ�ି ।

l �ଙ୍ୋର ସେସ୍ତ ଉପନଦୀ�ଡ଼ିୁକମର ପ୍ରଦୂରଣର େୋତ୍ରୋକୁ ହ୍ୋସ କରିବୋ 
ନିେମନ୍ ସକଳ ପ୍ରକୋର ପ୍ରୟୋସ କରୋ�ୋଉ�ି ।

�ଙ୍ୋ ପନୁରୁଦ୍ୋରନମାମୀ ଗହଙ୍ଗ 
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ସ୍ମାଟ୍ଭ, ଅରଷ୍ୟାସ ଏବଂ 
ବ୍ରହ୍ାସର ସଫଳ ପରୀକ୍ଣ
�ତ ମକଇ ସପ୍ତୋହ େଧ୍ୟମର ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ କ୍ଷେତୋକୁ ଆ�କୁ ଆମ�ଇ 
ମନବୋ ପୋଇ ଁସ୍ମୋଟ୍ଷ, ଅେ୍ୋସ ଏବଂ ବ୍ମ୍ୋସ ୍ମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ 
କରି େୋରତ ତିନି ପୋହୁଣ୍ଡ ଆ�କୁ ଅଗ୍ସର ମହୋଇ�ି ।

ଅମକଟୋବର 5, 2020 ତୋରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶୋ ଉପକୂଳସ୍ ହ ୍ବ�ିର ଦ୍ୀପଠୋରୁ 
େୋରତ ସଫଳତୋର ସହ ତୋ’ର “ସ୍ମୋଟ୍ଷ” ମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ରର ଉଡୋଣ 

ପରୀକ୍ଷୋ ସଂପନ୍ନ କରି�ି । ‘ସପୁରମସୋନିକ୍ େିଜୋଇ�୍ ଆସିମଷ୍ଡ଼୍ ରି�ିଜ ୍
ଅଫ୍ ଟମପ୍ଷମଡୋ’ (“ସ୍ମୋଟ୍ଷ”) ମହଉ�ି ମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ସହୋୟତୋଗ୍ହଣକୋରୀ  
ରି�ିଜ ୍ �ୋହୋ ଏକ ହୋ�ୁକୋ ବୁଡ଼ୋଜୋହୋଜ ନିମରୋଧୀ ଟମପ୍ଷମଡୋ ସିଷ୍େ ୍
ଓ ତୋହୋ ବୁଡ଼ୋଜୋହୋଜ ନିମରୋଧୀ �ଦୁ୍ (ଏଏସଡ଼ବ୍ଳ)ୁ ପୋଇ ଁ ବ୍ବହୃତ 
ମହୋଇଥୋଏ । ଏହୋର ମରଞ୍ ୍ଟମପ୍ଷମଡୋ ଠୋରୁ ମଢ଼ର୍ �ଣୁୋ ଅଧକି । ମଦଶ 
ପୋଇ ଁଏକ ବୁଡ଼ୋଜୋହୋଜ ନିମରୋଧୀ �ଦୁ୍ କ୍ଷେତୋ ହୋସ� କରିବୋ େୋରତର 
ଏକ ବିରୋଟ ସଫଳତୋ । ଏହ ିପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୋରୋ ସେସ୍ତ େିଶନ ଉମଦେଶ୍ 
�ଥୋ, ଉଦିେଷ୍ ମରଞ୍ ୍ଓ ଉର୍ତୋ ପ�୍୍ଷ ନ୍ ମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ରର ଉଡୋଣ, ମନୋଜ ୍
ମକୋନର ସଫଳ ପଥୃକୀକରଣ, ଟମପ୍ଷମଡୋର ରି�ିଜ ୍ଏବଂ େିଆରଏେ 
(ମେମ�ୋସିଟି ରିଡକସନ୍ ମେକୋନିଜେ)ର ବିକୋଶ ପରୀକ୍ଷୋ ସଫଳତୋର 
ସହ ହୋସ� କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ ।

“ସ୍ମୋଟ୍ଷ” ମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ବ୍ବସ୍ୋ ସବମେରିନ ନିମରୋଧୀ �ଦୁ୍ ମକ୍ଷତ୍ରମର 
ଏକ ପଟ୍ଟ ପରିବତ୍ତ୍ଷନକୋରୀ ସଫଳତୋ ମବୋ�ି ଡିଆରଡିଓର ସଚିବ ତଥୋ 
ଡିଆରଡିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକଟର ଜ ିସତୀଶ ମରଡ୍ୀ େତ ମପୋରଣ କରି�ନି୍। 
“ସ୍ମୋଟ୍ଷ” ସିଷ୍େ ୍ ପୋଇ ଁ ଆବଶ୍କ ପ୍ର�କିୁ୍ ମଦଶର ବେିିନ୍ନ ଡିଆରଡିଓ 
ପରୀକ୍ଷୋ�ୋରମର ବିକଶତି କରୋ�ୋଇ�ି । ମସଥ ିେଧ୍ୟମର ଡିଆରଡିଏ�, 
ଆରସିଆଇ ହୋଇଦ୍ରୋବୋଦ, ଏଡ଼ିଆରଡିଇ ଆଗ୍ୋ, ଏନଏସଟି 
ବିଶୋଖୋପଟ୍ଟନେ ୍ଆଦି ଅନ୍େୁ୍ଷକ୍ ।  

ବ୍ରହ୍ାସ:୍ “ସ୍ମୋଟ୍ଷ” ମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ରର ସଫଳ 
ଉଡୋଣ ପବୂ୍ଷରୁ େୂପଷୃରୁ୍ େୂପଷୃକ୍ ୁନିମକ୍ଷପକ୍ଷେ 
ସପୁରମସୋନିକ୍ କରୁଜ୍ ମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର “ବ୍ମ୍ୋସ”୍କୁ 
ମସମପଟମ ୍ବର 30,2020 ତୋରିଖମର ସଫଳ 
ପରୀକ୍ଷଣ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ ।
l “ବ୍ମ୍ୋସ”୍ ମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ରର ମବୈଶଷି୍୍ ମହ�ୋ ଏଥମିର 

ନିଜ୍୍ବ ଜ୍ୋନମକୌଶଳମର ବିକଶତି ବୁଷ୍ର ଏବଂ 
ଏୟୋରମଫ୍େ ୍ ମସକ୍ସନ୍ ସଂମ�ୋ� କରୋ�ୋଇ�ି 
ଏବଂ ଆହୁରି ଅମନକ “ମେଡ଼୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ” 
�ନ୍ତୋଂଶ ରହ�ିି । ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ସୋେଗ୍ୀ ନିେ୍ଷୋଣ ମକ୍ଷତ୍ରମର 
ଏହୋ ଏକ ବିରୋଟ ଉପ�ବଧ ିମବୋ�ି ମହତୁ କରୋ�ୋଉ�ି ।

l	“ବ୍ମ୍ୋସ”୍ ଏକ େୂପଷୃରୁ୍ ଆକ୍େଣକ୍ଷେ କରୁଜ ମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର 
�ୋହୋକି େୋଚ୍ 2.8 ମବ�ମର ଅଥ୍ଷୋତ୍ ଶବ୍ଦର ମବ� ଠୋରୁ 
2.8 �ଣୁ ଅଧକି ମବ�ମର ନିମକ୍ଷପ କରୋ�ୋଇପୋରିବ ।

ଅରଷ୍ୟାସ: ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ �ମବରଣୋ ଓ ବିକୋଶ ସଂ�ଠନ 
(ଡିଆରଡିଓ) ପକ୍ଷରୁ ମସମପଟମ ୍ବର 22, 2020 ତୋରିଖ 
ଦିନ ସଫଳତୋପବୂ୍ଷକ “ଅେ୍ୋସ” �ୋନର ଉଡୋଣ ପରୀକ୍ଷୋ 

କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । “ଅେ୍ୋସ” 
ମହଉ�ି ଏକ ଅତି ମବ��ୋେୀ 
‘ଏମକ୍ସମପମଣ୍ଡବ�୍ ଏରିଆ�୍ 
ଟୋମ�୍ଷଟ’ (ହଟ୍ି) । ଏହ ି�ୋନକୁ 
ଏକ ଟୋମ�୍ଷଟ େୋମବ ବିେିନ୍ନ 

ମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୋଳୀର ଆକଳନ ନିେମନ୍ ବ୍ବହୋର 
କରୋ�ୋଇପୋରିବ । “ଅେ୍ୋସ”କୁ ଏମରୋନଟିକୋ� ବିକୋଶ 
ପ୍ରତିଷୋ୍ନ (ଏଡିଇ), ଡିଆରଡିଓ ଦ୍ୋରୋ ବିକୋଶ ଘଟୋ�ୋଇ�ି 
ଏବଂ ଏହ ି�ୋନଟିମର ସଂପରୂ୍୍ଷ ରୂମପ ସ୍ୱୟଂଚୋଳିତ ଉଡୋଣ 
ନିେମନ୍ ମପ୍ରୋଗ୍ୋେ କରୋ�ିବୋର ବ୍ବସ୍ୋ ରହ�ିି ।

ସଫଳ ପରୀକ୍ଷୋେଳୂକ ଉଡ଼ୋଣ ପ୍ତରିକ୍ା

ରୁଦ୍ମ ୍: ଏହୋ ମହଉ�ି େୋରତର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ୋନମକୌଶଳମର ବିକଶତି ପ୍ରଥେ ବିକିରଣ ନିମରୋଧୀ ମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୋଳୀ । ଅମକଟୋବର 
9, 2020 ତୋରିଖ ଦିନ ବିକିରଣ ନିମରୋଧୀ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ୋନମକୌଶଳମର ନିେପିତ ପ୍ରଥେ ମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର “ରୁଦ୍ରେ”୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷୋ 
କରୋ�ୋଇ�ି। ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଏହ ିମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର େୋରତୀୟ ବୋୟୁ ମସନୋ ପୋଇ ଁଏକୋନ୍ ଆବଶ୍କ । “ରୁଦ୍ରେ”୍ ମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ରକୁ �ଢ଼ଆୁ 
ବେିୋନ ସମୁଖୋଇ- 30 ଏେମକଆଇରୁ ନିମକ୍ଷପ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ । ଡିମଫନ ୍ସ ରିସର୍୍ଷ ଏଣ୍ଡ ମଡେ�ପମେଣ୍ଟ ଅ�୍ଷୋନୋଇମଜସନ 
(ଡିଆରଡିଓ) ଦ୍ୋରୋ ବିକଶତି ଏହ ିମକ୍ଷପଣୋସ୍ତ୍ର ବେିିନ୍ନ ମରଞ୍ର ଏବଂ ତୋହୋକୁ �ଞ୍ଚ ୍ସି୍ତିକୁ ମଦଖ ିନିମକ୍ଷପ କରୋ�ୋଇପୋରିବ ।  
ଚୂଡ଼ୋନ୍ ଆକ୍େଣ ନିେମନ୍ ଏଥମିର ଆଇଏନଏସ- ଜପିିଏସ ନୋେିମ�ସନ ସହତି ପୋସିେ୍ ମହୋେିଂ ମହଡ ରହ�ିି । ପରୀକ୍ଷୋେଳୂକ 
ନିମକ୍ଷପ ମବମଳ “ରୁଦ୍ରେ”୍ ଅତି ନିଦେପିଷ୍ େୋମବ ତୋ’ର ରୋଡ଼ିଏସନ୍ ଟୋମ�୍ଷଟକ ୁେୋଡ଼ କରିଥ�ିୋ । ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଏୟୋର ଡିମଫନ ୍ସ ସିଷ୍େକୁ 
ଅତି ଦୂରରୁ ନିଷି୍କୟ କରିବୋ ସକୋମଶ େୋରତୀୟ ବୋୟୁମସନୋ ପୋଇ ଁଏହୋକୁ ଏକ ଅବ୍ଥ୍ଷ ଅସ୍ତ୍ର ରୂମପ ବିମବଚନୋ କରୋ�ୋଉ�ି ।
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ସମ୍ପରି୍ କାଡ୍ଭ ସେ
ଗ୍ାମବାସୀଙୁ୍ ସଶକି୍ତକରଣ

ମ�ୋଟିଏ ମଦଶର ବିକୋଶ ଧୋରୋମର େୂେି ଓ ବୋସ�ହୃର େୋ�ିକୋନୋ ମବଶ ୍�ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ େୂେିକୋ ନିବ୍ଷୋହ 
କରିଥୋଏ । ନିଜର ସମ୍ତିର େୋ�ିକୋନୋ କୋ�ଜୋତ ହୋତମର ଧରି ନୋ�ରିକେୋମନ ମବଶ ୍ଦୃଢ଼ତୋର ସହ 
ବ୍ୋଙ୍୍କ ପୋଖମର ତୋହୋକୁ ବନ୍କ ରଖ ିଋଣ ମନବୋ ପୋଇ ଁପହଞ୍ଚପିୋରିମବ। । ଏପରି ସ୍ମଳ ବ୍ୋଙ୍କେୋମନ 

ମସପରି ଋଣ ଆମବଦନକୋରୀଙୁ୍କ ମସେୋନଙ୍କର ଆବଶ୍କ େତୁୋବକ ଋଣ ମ�ୋ�ୋଇ ମଦବୋ�ୋ�ି ଆଗ୍ହର 
ସହ ଆମ�ଇ ଆସିମବ । କୋରଣ ମସେୋନଙ୍କର ସମ୍ତି୍ତ କୋ�ଜୋତ ଠକି୍ ରହ�ିି । ଏହୋ ଆତ୍ ନି�କିୁ୍  ଓ 

କେ୍ଷନି�କିୁ୍ ସଷିୃ୍ ଦି�ମର ନୂତନ େୋ�୍ଷ ଉମନ ୍ମୋଚନ କରିବୋ ପରି ପ୍ରତୀୟେୋନ ହୁଏ ।

ସୋେୋଜକି ସଂସ୍ୋରକ ତଥୋ ରୋଜନୀତିଜ୍ ନୋନୋଜୀ ମଦଶେଖୁ 
ଏକଦୋ କହଥିମି� ମ� ମ�ମତଦିନ ପ�୍୍ଷ ନ୍ ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳମର 

ବସବୋସ କରୁଥବିୋ ମ�ୋକେୋମନ ମସେୋନଙ୍କର େୂସମ୍ତି୍ତକୁ ମନଇ 
ବିବୋଦମର �ିପ୍ତ ରହଥିମିବ ମସମତଦିନ ପ�୍୍ଷ ନ୍ ମସେୋମନ କିମ ୍ବୋ 
ମସହ ି ସେୋଜର ସ୍ୱୋେୋବିକ ବିକୋଶ ଘଟିପୋରିବନୋହି ଁ । ମସହ ି
ନୋନୋଜୀଙ୍କ ଜନ ୍ମ ଶତବୋରପିକୀ ଅବସରମର ଅମକଟୋବର 11, 2020 
ଦିନ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀ “ସ୍ୱୋେିତ୍ୱ” ମ�ୋଜନୋ ଅଧୀନମର 
ମ�ୋକେୋନଙୁ୍କ ସମ୍ତି୍ତ କୋଡ଼୍ଷ ବଣ୍ଟନ କରି�ନି୍ ।  ଏହ ିଅବସରମର 
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ କହ�ିନି୍ମ� “ ସମ୍ତି୍ତର େୋ�ିକୋନୋ ହୋସ� ଦ୍ୋରୋ ଏହୋ 
ଆେର ଗ୍ୋେେୋନଙ୍କମର ଘଟୁଥବିୋ ନୋନୋ ବିବୋଦର ଅନ୍ ଘଟୋଇବ 
ମବୋ�ି ମସ ବ୍କି୍�ତ େୋମବ ବିଶ୍ୱୋସ କରନି୍ ।”

ପୋଇ�ଟ ପ�୍୍ଷ ୋୟମର ଏହ ି ମ�ୋଜନୋ େୋଧ୍ୟେମର ପୋଖୋପୋଖ ି
ଏକ �କ୍ଷ ସମ୍ତି୍ତ େୋ�ିକ ମସେୋନଙ୍କର ସମ୍ତି୍ତ କୋଡ଼୍ଷକୁ ମସେୋନଙ୍କ 
ମେୋବୋଇ�୍ ମଫୋନମର ପଠୋ�ୋଇଥବିୋ ଏସଏେଏସ �ିଙ୍୍କ 
ଜରିଆମର ଡୋଉନମ�ୋଡ଼ କରିପୋରିମବ । ଏହୋ ପମର ପ୍ରତ୍କ୍ଷ 

େୋମବ ସମ୍ତି୍ତ କୋଡ଼୍ଷ ବିତରଣ ସଂପକୃ୍ ରୋଜ୍ ସରକୋରେୋନଙ୍କ ଦ ୍ବୋରୋ 
କରୋ�ିବ ମବୋ�ି ମସ ସଚୂନୋ ମଦଇଥମି� । 

ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ କହ�ିନି୍ ମ� “ସ୍ୱୋେିତ୍ୱ” ମ�ୋଜନୋ ପଞ୍ଚୋୟତିରୋଜ 
ବ୍ବସ୍ୋକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବ ମ�ଉଥଁ ିପୋଇ ଁସରକୋର �ତ �ଅ ବର୍ଷ 
ଧରି ପ୍ରୟୋସ କରିଆସଥୁମି� ।  ମସ କହମି� ମ� ବ�ିତ �ଅ 
ବର୍ଷ େଧ୍ୟମର ମଦଶର ଗ୍ୋେେୋନଙ୍କମର ଅେୂତପବୂ୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ବିକୋଶ 
ସଂଘଟିତ ମହୋଇ�ି । ମଦଶ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ �ୋେର ପ୍ରୋୟ ସୋତ ଦଶନ୍ି 
େଧ୍ୟମର ମସେଳି ବିକୋଶ ସମ୍ଭବ ମହୋଇନଥ�ିୋ ।

ମଦଶର ଜନସୋଧୋରଣଙୁ୍କ ଆଶ୍ୱୋସନୋ ମଦଇ ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ କହମି� 
ମ� “ସ୍ୱୋେିତ୍ୱ” ମ�ୋଜନୋ ଦ୍ୋରୋ ଗ୍ୋେ ପଞ୍ଚୋୟତେୋନଙ୍କ ସକୋମଶ 
ଗ୍ୋେ କୋ�୍୍ଷ  ସପୁରିଚୋଳନୋ କରିବୋ ସହଜସୋଧ୍ୟ ମହବ । ମସେୋମନ 
ଏମବ ମପୌରପୋଳିକୋ ଅଥବୋ ମପୌର ନି�େେୋନଙ୍କ ପରି ମସସବୁର 
ପରିଚୋଳନୋ କରିପୋରିମବ ।

ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ କହମି� ମ� ଆତ୍ ନିେ୍ଷର େୋରତ ଅେି�ୋନ ଦି�ମର 
ମଦଶ ଆଉ ଏକ ପ୍ରେଖୁ ପଦମକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରି�ି । “ସ୍ୱୋେିତ୍ୱ ମ�ୋଜନୋ 

ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳ ସଶକି୍କରଣସ୍ାମିତ୍ୱ
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ସ୍ାମିତ୍ୱ ସଂପକ୍ଭହର

ଆେର ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳମର ବସବୋସ କରୁଥବିୋ େୋଇ ଓ େଉଣୀେୋନଙୁ୍କ 
ଆତ୍ ନିେ୍ଷର କରିବୋ ଦି�ମର ଏହୋ ବିମଶର େୋମବ ସହୋୟକ 
ମହବ । ମେୋର ବିଶ୍ୱୋସ ମ� ସ୍ୱୋେିତ୍ୱ ମ�ୋଜନୋ ଆେର ଗ୍ୋେମର 
�ୋ�ଥୁବିୋ ବିେିନ୍ନ ବିବୋଦର ସେୋଧୋନ ନିେମନ୍ ଏକ ପ୍ରେଖୁ େୋଧ୍ୟେ 
ମହୋଇପୋରିବ,” ମବୋ�ି ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ େତ ମପୋରଣ କରିଥମି� ।

ପ୍ରମତ୍କ ଗ୍ୋେର ଉଚିତ ଓ �ଥୋଥ୍ଷ ଜେିଜେୋ ମରକଡ଼୍ଷ କିେଳି 

େୋମବ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋ�ୋଇପୋରିବ ମସଥପିୋଇ ଁ ମ୍ୋନ୍ ମସବୋର 
ବ୍ବହୋର କରୋ�ୋଉ�ି ଏବଂ ମ୍ୋନ ସୋହୋ�୍ମର ସମେ୍ଷ ଓ େ୍ୋପିଂ 
କୋ�୍୍ଷ  ସଂପୋଦନ କରୋ�ୋଉ�ି । “ ମ�ମତମବମଳ ଜେିଜେୋର 
ସଠକି୍ ମରକଡ଼୍ଷ ପ୍ରସୁ୍ତତ ମହୋଇ�ିବ, ଗ୍ୋେର ବିକୋଶ ସଂପକ୍ଷୀତ ସକଳ 
ପ୍ରକୋର କୋ�୍୍ଷ  ସହଜମର ସଂପୋଦନ କରୋ�ୋଇପୋରିବ,”ମବୋ�ି 
ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ ମେୋଦୀ େତ ବ୍କ୍ କରିଥମି� । 

l “ସ୍ୱୋେିତ୍ୱ” (ଗ୍ୋେେୋନଙ୍କ ସମେ୍ଷ ଏବଂ ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳମର ଉନ୍ନତ 
ପ୍ର�କିୁ୍ ଦ୍ୋରୋ େ୍ୋପିଂ କୋ�୍୍ଷ  ସମ୍ୋଦନ) ଏକ ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ମସକଟର ମ�ୋଜନୋ �ୋହୋ ମକନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚୋୟତିରୋଜ େନ୍ତଣୋଳୟ 
ଦ୍ୋରୋ କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ କରୋ�ୋଉ�ି ।  

l ପ୍ରଧୋନେନ୍ତୀ ରେୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମେୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଜୋତୀୟ 
ପଞ୍ଚୋୟତି ରୋଜ ଦିବସ – ଏପି୍ର� 24, 2020- ପୋଳନ 
ଅବସରମର ଏହ ିକୋ�୍୍ଷ କ୍େର ଶେୁୋରମ୍ଭ କରୋ�ୋଇଥ�ିୋ 
ଏବଂ ଏଥପିୋଇ ଁପୋଇ�ଟ ପ�୍୍ଷ ୋୟ (2020- 21)ମର  
79.65 ମକୋଟି ଟଙ୍କୋର ବ୍ୟ ଅଟକଳ କରୋ�ୋଇ�ି ।

l ଏହ ିମ�ୋଜନୋ େୋଧ୍ୟେମର ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳମର ସେସ୍ତ ପରିବୋରଙୁ୍କ 
ମସେୋନଙ୍କର ‘ଜେିଜେୋ ଅଧକିୋର’ ମ�ୋ�ୋଇ ଦିଆ�ିବ 
ଏବଂ ମସେୋନଙୁ୍କ ସମ୍ତି୍ତ କୋଡ଼୍ଷ ପ୍ରଦୋନ କରୋ�ିବ ।

l ଏହ ିମ�ୋଜନୋ ସୋରୋ ମଦଶମର ପ�୍୍ଷ ୋୟ କ୍େିକ େୋମବ 
କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ କରୋ�ୋଉ�ି । ଚୋରିବର୍ଷ (2020 – 24) େଧ୍ୟମର 
ଏହୋ ମଦଶର 6.62 �କ୍ଷ ଗ୍ୋେମର ପ୍ରବତ୍ତ୍ଷନ କରୋ�ିବ ।

l ଉତ୍ତର ପ୍ରମଦଶ, ହରିୟୋଣୋ, େହୋରୋଷ୍ଟ୍ର, େଧ୍ୟ ପ୍ରମଦଶ, 
ଉତ୍ତରୋଖଣ୍ଡ ଏବଂ କର୍୍ଷୋଟକ ତଥୋ ପଞ୍ୋବ ଓ ରୋଜସ୍ୋନର 
କି�ି ସୀେୋନ୍ବତ୍ତ୍ଷୀ ଗ୍ୋେେୋନଙ୍କମର କଣି୍ଟନୁଅସ ୍ଅପମରଟିଂ 
ସିଷ୍େ ୍(ସିଓଆରଏସ) ସ୍ୋପନ ସହତି ପୋଇ�ଟ ମ�ୋଜନୋ 
(2020- 21) େୋମବ ପଞ୍ୋବ ଓ ରୋଜସଥୋନମର ମଷ୍ସନର 
ମନଟୱୋକ୍ଷକୁ କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ କରୋ�ୋଉ�ି ।

l ଏହ ିସେସ୍ତ �ଅମ�ୋଟି ରୋଜ୍ େୋରତୀୟ ସମେ୍ଷକ୍ଷଣ 
ସଂସ୍ୋ (ସମେ୍ଷ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ) ସହତି ଏକ ବୁଝୋେଣୋ 
ପତ୍ର ସ୍ୱୋକ୍ଷର କରି�ନି୍ �ଦ୍ୋରୋ ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳମର ମ୍ୋନ 
ଜରିଆମର ସମେ୍ଷ କୋ�୍୍ଷ  ସଂପୋଦନ କରୋ�ିବ ଏବଂ ଏହ ି
ମ�ୋଜନୋକୁ କୋ�୍୍ଷ କୋରୀ କରୋ�ିବ ।

l ଏହସିବୁ ରୋଜ୍େୋମନ ଡିଜଟିୋ� ସମ୍ତି୍ତ କୋଡ଼୍ଷ ଫେ୍ଷୋଟ 
ମ�ୋଜନୋ ପୋଇ ଁଚୂଡ଼ୋନ୍ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ହଣ କରି�ନି୍ ଏବଂ 
ମସହସିବୁ ସ୍ୋନମର ମ୍ୋନ ଜରିଆମର ସମେ୍ଷ କୋ�୍୍ଷ  
ସଂପୋଦନ କରୋ�ିବ ।

 ସ୍ାମିତ୍ୱର ଉପକାର
l	ମ�ୋଜନୋକୁ ସସୁଂ�ତ କରିବୋ ସହ 

ରୋଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ହ ବ୍ବସ୍ୋକୁ େଧ୍ୟ 
ସରଳ କରିବୋମର ସହୋୟକ ମହବ ।

l	ଗ୍ୋେୋଞ୍ଚଳମର ସମ୍ତି୍ତ ଅଧକିୋରକୁ ମନଇ 
ଅଧକି ପେଷ୍ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦୋନ କରିବ ।

l	ସମ୍ତି୍ତ େୋ�ିକଙ୍କ ନିେମନ୍ ଏହୋ 
ପୋଇବୋ ମ�ତିକି ସହଜ ମହବ 
ମସେୋମନ ଏହୋର ବ୍ବହୋର କରି 
ଆଥପିକ ଅନୁଷୋ୍ନେୋନଙ୍କରୁ ଋଣ 
ପୋଇବୋ େଧ୍ୟ ସ�ୁେ ମହୋଇପୋରିବ ।

l ସମ୍ତି୍ତ ଅଧକିୋରକୁ ମନଇ ପବୂ୍ଷରୁ 
ମ�ଉେଁଳି େୋମବ ବିବୋଦ ଉପଜୁଥୁ�ିୋ 
ଏହ ିମ�ୋଜନୋ େୋଧ୍ୟେମର ସମ୍ତି୍ତ 
େୋ�ିକୋନୋ କୋ�ଜୋତ ତୋହୋକୁ ହ୍ୋସ 
କରିପୋରିବ ।

l	ଗ୍ୋେବୋସୀଙ୍କ ପୋଇ ଁେୂସମ୍ତି୍ତର କ୍ୟ 
ବିକ୍ୟ ପ୍ରକି୍ୟୋକୁ େଧ୍ୟ ଏହୋ ସରଳ 
କରିବ ।

ପାଇଲଟ ପଯ୍ଭଷ୍ୟାୟହର ଏୋ 763ଟି ଗ୍ାମକ ୁହଯାଗାଯିବ 
l	ମ�ଉ ଁଏକ �କ୍ଷ ହତିୋଧକିୋରୀଙୁ୍କ ଏମବସଦୁ୍ୋ ଏହ ିମ�ୋଜନୋ େୋଧ୍ୟେମର ସମ୍ତି୍ତ କୋଡ଼୍ଷ ମ�ୋ�ୋଇ 

ଦିଆ�ୋଇ�ି, ମସେୋମନ �ଅଟି ରୋଜ୍ର 763ଟି ଗ୍ୋେମର ରହ�ିନି୍ । ମସେୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମର 
ଉତ୍ତର ପ୍ରମଦଶର 346ଟି ଗ୍ୋେ, ହରିୟୋଣୋର 221ଟି ଗ୍ୋେ, େହୋରୋଷ୍ଟ୍ରର 100ଟି ଗ୍ୋେ, େଧ୍ୟ 
ପ୍ରମଦଶର 44ଟି ଗ୍ୋେ, ଉତ୍ତରୋଖଣ୍ଡର 50ଟି ଗ୍ୋେ ଏବଂ କର୍୍ଷୋଟକର 2ଟି ଗ୍ୋେ ରହ�ିି ।

l ମକବଳ େହୋରୋଷ୍ଟ୍ରକୁ �ୋଡ଼ି ଅନ୍ ସବୁ ରୋଜ୍ର ହିତୋଧକିୋରୀେୋନଙୁ୍କ ବୋସ୍ତବ 
ସମ୍ତି୍ତ କୋଡ଼୍ଷ ମ�ୋଟିଏ ଦିନ େିତମର ମ�ୋ�ୋଇ ଦିଆ�ିବ । େହୋରୋଷ୍ଟ୍ର ଏେଳି 
ସମ୍ତି୍ତ କୋଡ଼୍ଷ ପୋଇବୋ �ୋ�ି ସ୍ୱଳ୍ପ େ�ୂ୍ ପ୍ରଦୋନର ଏକ ବ୍ବସ୍ୋ ରହି�ି, ମତଣ ୁ
ଏଥପିୋଇ ଁଆଉ ଏକ େୋସ ସେୟ �ୋ�ିବ । 

ସାରା ହଦଶହର ଏରଳି ଶବ୍ାବଳୀର ବବିଧିତା 
l	ହରିୟୋଣୋମର ଏେଳି ସମ୍ତି୍ତ କୋଡ଼୍ଷକୁ “ଟୋଇଟ� ଡିଡ୍” ମବୋ�ି କୁହୋ�ୋଇଥୋଏ । 

କର୍୍ଷୋଟକମର ଏହୋର ନୋେ “ଗ୍ୋେୀଣ ସମ୍ତି୍ତ ଅଧକିୋର ମରକଡ଼୍ଷ (ଆରପିଓଆର)। 
େଧ୍ୟ ପ୍ରମଦଶମର ଏହୋର ନୋେ “ଅଧକିୋର ଅେିମ�ଖ” ରହିଥବିୋ ମବମଳ 
େହୋରୋଷ୍ଟ୍ରମର ଏହୋକୁ “ସନନ୍” ମବୋ�ି ନୋେିତ କରୋ�ୋଇ�ି । ଉତ୍ତରୋଖଣ୍ଡମର ଏହ ି
ନଥକୁି “ସ୍ୱୋେିତ୍ୱ ଅେିମ�ଖ” ମବୋ�ି ନୋେ ପ୍ରଦୋନ କରୋ�ୋଇଥବିୋ ସେୟମର ଉତ୍ତର 
ପ୍ରମଦଶମର ଏହୋକୁ ମ�ୋମକ “ଘରଉନୀ” ମବୋ�ି କହିଥୋନି୍ ।

ଏରହିର ହଗାଷ୍ଠୀ ସମ୍ପରି୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ
l	ଗ୍ୋେ ପଞ୍ଚୋୟତ ଏବଂ ମ�ୋଷୀ୍ ସମ୍ତି୍ତ �ଥୋ ଗ୍ୋେ ସଡ଼କ, ମପୋଖରୀ, ମକନୋ�, 

ମଖୋ�ୋ ପଡ଼ିଆ, ବିଦ୍ୋଳୟ, ଅଙ୍ନବୋଡ଼ି ମକନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱୋସ୍୍ ଉପ ମକନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୋଦିକୁ 
େଧ୍ୟ ଏହି ମ�ୋଜନୋ େୋଧ୍ୟେମର ସମେ୍ଷ କରୋ�ିବ ।



ଅରିନବତ୍ୱ ଓ ପ୍ୟାସର
ହବୈଶ୍ୱକି ପରିଚୟ

ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କୁଟୋ ଏବଂ ଏକ ପ୍ର�ତିଶୀଳ ହୋଇମ୍ୋମପୋନିକ୍ ଷ୍ୋଟ୍ଷଅପ ୍ଆତ୍ ନିେ୍ଷର 
େୋରତ ପରିକଳ୍ପନୋ ସକୋମଶ ମ�ୋକେୋନଙ୍କ େନମର ଥବିୋ ପ୍ରତିବଦ୍ତୋକୁ ପ୍ରତଶପିତ କରି�ି ।

ୋଇହ୍ାହପାନକି୍ସ ବଷ୍ୟବୋରକ୍ମ କୃରି ଷ୍ଟାଟ୍ଭ ଅପ୍

ହୋଇମ୍ୋମପୋନିକ୍ସ ମହଉ�ି ଏପରି ଏକ ପ୍ର�କିୁ୍ �ୋହୋ େତିୃ୍ତକୋ ବିନୋ ବୃକ୍ଷକୁ ବଞ୍ଚବିୋମର 
ସୋହୋ�୍ କରିଥୋଏ । ଏହ ିପ୍ର�କିୁ୍ମର ମକବଳ ଖଣଜି ପଷିୁ୍ସୋର ସ�ୁ୍ସନ୍ େଳି 

ଏକ ତରଳ ପଦୋଥ୍ଷ ଉପମ�ୋ� କରୋ�ୋଇଥୋଏ । ଉତ୍ତର ପ୍ରମଦଶର �ମ୍ଷ୍ନୌର ଦୁଇ 
ବନୁ୍ – ମ�ୌରବ ରମସ୍ତୋ�ୀ ଏବଂ ଦୀପଙ୍କର �ପୁ୍ତୋ- “ବିଅଣ୍ଡ୍ ଅ�୍ଷୋନିକ୍” ନୋେକ ଏକ 
ଷ୍ୋଟ୍ଷ ଅପ ୍ଆରମ୍ଭ କରି�ନି୍ । ମସେୋମନ ଏହ ିପଦ୍ତ ିଆପଣୋଇ 12 ପ୍ରକୋର ପନିପରିବୋ 
ଉପଜୁୋଉ�ନି୍। ମସଥ ି େଧ୍ୟମର ସୋ�ୋଡ଼ ମକୋବି, ପୋସ୍ଷମ�, ବିବିଧ ରଙ୍ର ତୁଳସୀ, 
ଆମେରିକୋନ୍ କର୍୍ଷ  ରହ�ିି । ମସେୋମନ ଏ�ଇଡି ବତୀ ତମଳ ଥବିୋ ବିମଶର େୋମବ 
ନିେପିତ ଷ୍ୋଣ୍ଡମର ଏହ ିଚୋର କରୁ�ନି୍ ଏବଂ ଏଥପିୋଇ ଁଏକ ଏୟୋର କଣି୍ଡସନର ବ୍ବହୋର 
କରି ତୋପେୋତ୍ରୋକୁ 21 ଡିଗ୍ୀମର ସି୍ର ରଖ�ିନି୍ । ଏହୋ ବ୍ତୀତ ମସେୋମନ ନିଜର ଏହ ି
ବିମଶର �ୋଡ଼୍ଷନମର ମରୋ� ପ୍ରତିମରୋଧକ ବଦ୍୍ଷନକୋରୀ ସବୁଜ ପନିପରିବୋ ଫଳୋଉ�ନି୍। ଏ 
ସଂପକ୍ଷମର ମ�ୌରବ କହନି୍, ‘େୋଟି ପରିବମତ୍ତ୍ଷ ଆମେ ଏଥମିର ନଡ଼ିଆ କତୋକୁ ବ୍ବହୋର 
କରୁ�ୁ ଓ ମସଥରୁି ଅଣ ଜଓିଏେ ୍ବିହନକୁ ମ�ୋଟିଏ ମଟ’ମର ରଖ�ୁୁ �ୋହୋକି 10- 12 ଦିନ 
େଧ୍ୟମର �ଜୋ ମହଉ�ି । ଏହୋ ପମର ଏହୋକୁ ଅନ୍ ଏକ ପଦ୍ତମିର ମରୋପଣ କରୋ�ୋଇଥୋଏ।’ 
ଏେଳି ଚୋର କରିବୋ ସକୋମଶ ମ�ୌରବ େମୁ ୍ବୋଇମର ଏକ ଫୋଇନୋନ ୍ସଆି�୍ ଆନୋ�ିଷ୍ ଚୋକିରି 
�ୋଡ଼ିଥବିୋ ମବମଳ ଦୀପଙ୍କର ଚୋଟ୍ଷୋଡ଼୍ଷ ଆକୋଉଣ୍ଟୋଣ୍ଟ୍ ଫୋେ୍ଷମର ଚୋକିରିର ମେୋହ ତୁଟୋଇ�ନି୍। 
ମସେୋମନ ଘର େିତମର ଅେିନବ ଉପୋୟମର ପନିପରିବୋ ଚୋର କରିବୋ ନିେମନ୍ ସିଦ୍ୋନ୍ 
କରି ଏହ ି ପଦମକ୍ଷପ ମନଇ�ନି୍ । ଏଥପିୋଇ ଁ ମସେୋମନ ନିଜର ଖୋ�ି ପଡ଼ିଥବିୋ ଘରକୁ 
ହୋଇମ୍ୋମପୋନିକ୍ସ ପୋଇ ଁବ୍ବହୋର କରୁ�ନି୍ । ଏମବ ମସେୋମନ ଏହ ିପଦ୍ତମିର ଷ୍ଟ୍ରମବରୀ 
ଏବଂ କୋକୁଡ଼ି ଚୋର କରିବୋକୁ େନସ୍ କରି�ନି୍ । ପୋରମ୍ରିକ ପଦ୍ତି ତୁଳନୋମର ଏହ ିନୂତନ 
ଉପୋୟମର 80 ପ୍ରତିଶତ କେ ୍ଜଳ ଆବଶ୍କ ପଡ଼ିଥୋଏ ।   
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ପରିବତ୍ତ୍ଷନଶୀଳ  େୋରତସକାରାତ୍ମକ ଆରିମଖୁଷ୍ୟ

ହଗାବରରୁ ପ୍ସୁ୍ତ ଦୀପ

ସନୋତନ ପରମ୍ରୋମର �ୋଈ ମ�ୋବର 
ଏକ ବିମଶର େହ୍ୱେ ବହନ କରିଥୋଏ। 

ଦୀପୋବଳୀ ଉତ୍ବ ପୋଳନ ପୋଇ ଁ �ୋଈ 
ମ�ୋବରକୁ େୋ’�କ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରେୁ �ମଣଶଙ୍କ 
ପ୍ରତିେୋକୁ ପଜୂୋଘମର ପବିତ୍ରତୋର ସହତି ସ୍ୋପନ 
କରିବୋ ନିେମନ୍ ବ୍ବହୋର କରୋ�ୋଉ�ି । ଏହ ି
ମ�ୋବରମର ନିେପିତ �କ୍ଷୀ 
ଓ �ମଣଶଙ୍କ େତୂ୍ତପିକୁ 
ଦୀପୋବଳି ଅବସରମର 
ସ୍ୋପନ କରୋ�ୋଇଥୋଏ। 
କିନ୍ତୁ ଏମବ ମସହ ି
ମ�ୋବରମର ନିେପିତ 
ସନୁ୍ର ସନୁ୍ର ଦୀପସବୁ 
ବଜୋରମର ଉପ�ବ୍ ମହୋଇ�ି । ହେିୋଚଳ 
ପ୍ରମଦଶର ଶୀରେୋରୁ ଜଲି୍ୋର ପ୍ରସିଦ୍ େୋତୋ 
ବୋଳ ସନୁ୍ରୀ େନି୍ର ପରିଚୋଳନୋ କତୃ୍ତ୍ଷପକ୍ଷଙ୍କ 
ଦ୍ୋରୋ ଏେଳି ଅେିନବ ପ୍ରୟୋସ କରୋ�ୋଇ�ି। 
ସ୍ୋନୀୟ ପ୍ରଶୋସନ ଏବଂ ମ�ୋପ୍ରଜନନ 
ବେିୋ�ର ସହୋୟତୋମର େନି୍ର କତୃ୍ତ୍ଷପକ୍ଷ 
େନ୍ିରର ମ�ୋଶୋଳୋରୁ ବୋହୋରୁଥବିୋ ମ�ୋବରରୁ 
ଅତି ଚେକ୍ୋର ଓ ସନୁ୍ର ଦୀପେୋନ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରୁ�ନି୍ । ଏେଳି ପ୍ରୟୋସ ଦ୍ୋରୋ ମକବଳ �ୋଈ 
ମ�ୋବରର ଉପ�କୁ୍ ବିବମି�ୋ� କରୋ�ୋଉନୋହି ଁ
ଅପରନ୍ତୁ ସ୍ୋନୀୟ େହଳିୋେୋନଙ୍କ ସକୋମଶ ଏହୋ 
ଉପୋଜ୍ଷନର ଏକ ଅେିନବ ପନ୍ୋ ମହୋଇପୋରି�ି। 
ଏହୋଦ୍ୋରୋ ମସେୋମନ ଆତ୍ ନିେ୍ଷର େୋରତର 
ସ୍ୱପ୍ନକୁ େଧ୍ୟ ସୋକୋର କରିବୋ ଦ�ିମର ପ୍ରେଖୁ 
େୂେିକୋ ଗ୍ହଣ କରି�ନି୍ । 
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