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ଦୀପାବଳି ଅବସରରର ଘର ଠାରୁ ଦୂରରର ରହ ିରଦଶର ସୀମାକୁ ସରୁକି୍ତ ରଖଥୁବିା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପାଇ ଁଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା 
ଓ ରକାଭିଡ-19 ବିରରାଧୀ ଲରେଇକୁ ଜାରି ରଖବିା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ରଦଶବାସୀଙୁ୍କ ଆହା୍ନ କରି କହଛିନି୍ । 

ରଭାକାଲ ଫର ରଲାକାଲ ଚର୍ା୍ 
ରଧ୍ୟରର ର୍ଲା�ାଲ ରହଲା ଖଦୀ

ରଭାକାଲ ଫର ରଲାକାଲ: ଆପଣ କଣିାକଣି ି କରି�ାକୁ 
ରାଉଥ�ିା ସରୟରର, ଆରର ‘ରଭାକାଲ ଫର ରଲାକାଲ’ 
ସଂକଳ୍ପକ ୁରନରର ରଖନ୍ତୁ । ଆରକ ୁସ୍ାନୀୟ ଉତ୍ାଦ ପ୍ତ ି
ସ�ା୍ଧକି ପ୍ାଥରିକତା ରଦ�ାକ ୁପଡ଼ି� ।
ଭାରତୀୟ କ୍ୀଡ଼ା: ମଲ୍ଲଖମ୍ଭ ଅରନକ ରାଷ୍ଟଟ୍ରରର 
ରଲାକପି୍ୟତା ହାସଲ କରି�ାକ ୁଲାଗିଛ ି। ଆରରରିକାର 
�ଭିିନ୍ନ ସ୍ାନରର ରଲ୍ଲଖମ୍ଭ ପ୍ଶକି୍ଷଣ ରକନ୍ଦ୍ରରାନ ରଖାଲି�ାକୁ 
ଲାଗିଲାଣ ି। ଜରା୍ନୀ, ରପାଲାଣ୍ ଓ ରାରଲସିଆ ସରରତ 
ଅନ୍ 20ଟି ରାଷ୍ଟଟ୍ରରର ମଲ୍ଲଖମ୍ଭ ରଲାକପି୍ୟ ରହ�ାରର 
ଲାଗିଛ।ି ନକିଟରର, ଏହାର �ଶି୍ୱ ପ୍ତରିରାଗିତା 
ଆରୟାଜନ କରାରାଇଥଲିା ରରଉଥଁରିର �ହୁ ରାଷ୍ଟଟ୍ର 
ପ୍ତରିରାଗୀ ଭାର� ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥରିଲ ।
ସାହସୀ ର�ାନ: ଆରର ଆର ସାହସୀ ର�ାନଙ୍କ 
କଥା ରରନ ରଖ�ିା ଉଚିତ ରରଉରଁାରନ କର୍୍�୍ 
ସମ୍ାଦନ ଲାଗି ଆର ସୀରାରର ପହରା ରଦଉଛନ୍ତି । 
ରସରାନଙ୍କ ସମ୍ାନରର ଆରର ଆର ଘରର ଏକ ଦୀପ 
ଜଳାଇ�ା ଉଚିତ ।
ୱାହାକା ଖଦୀ : ଦୀଘଦ୍ନି ଧରି ପରିର�ଶ ଅନୁକୂଳ 
କପଡ଼ା ଭାର� �ରି�ଚତି ରହଉଥ�ିା ଖଦୀ �ର୍ର୍ାନ 
ଫ୍ାଶନର ପରିଚୟ ପାଲଟିଲାଣ ି । ରକ�ଳ ଖଦୀର 
ରଲାକପି୍ୟତା �ଢ଼ନୁାହି,ଁ ଏହା �ଶି୍ୱର �ଭିିନ୍ନ ପ୍ାନ୍ତରର ରଧ୍ୟ 
ଉତ୍ାଦତି ରହଲାଣ ି । ରରକ୍ରିକାରର ୱାହାକା ନାରରର 
ଏକ ସ୍ାନ ରହଛି ି ରରଉଠଁାରର �ହୁ ଗ୍ରାର�ାସୀ ଖଦୀ 
ଉତ୍ାଦନ କରୁଛନ୍ତ ି। ରାକ ୍ବ୍ାଉନ ରରକ୍ରିକାର ୱାହାକା 
ଗ୍ରାର�ାସୀଙୁ୍କ ଖଦୀ �ଷିୟରର ପରିଚତି କରାଇଥରିଲ 
ଏ�ଂ ରସରାନଙୁ୍କ ପ୍ଶକି୍ଷଣ ରଦଇଥରିଲ। ଏର� ଏହ ି
ୱାହାକା ଖଦୀ ଏକ ବ୍ାଣ୍ ପାଲଟିରାଇଛ ି।
ତୀଥର୍ାତ୍ରା ପରମ୍ରା : ତୀଥର୍ାତ୍ରୀରାରନ ଭାରତକୁ 
ରଗାଟିଏ ରଜରୁର �ାନ୍ଥିାନ୍ତ ି । ଅଧକିାଂଶ ସରୟରର 
ଆର ରଦଶର ରଲାକରାରନ କହଥିାନ୍ତ ିକମି୍ବା ସ୍ାନ କରି�ା 
ସରୟରର ଆସ୍ାର ସହତି ଏକତାର ରନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥାନ୍ତ ି:
ଗରଗେ ଚ ରରରୁନ ର ଚ୍ୈ� ରଗାଦା�ରୀ ସରସ୍ୱତୀ,
ନରର୍ଦ ସିନୁ୍ କାର�ରୀ ଜରଳ ଅସି୍ନ ସନ୍ନଧିରି କରୁୁ ।
ରସହପିରି ପ�ତି୍ର ଶଖି ସ୍ଳୀ ରଧ୍ୟରର ‘ନାରଦେଡ ସାହ�ି’ ଓ 
‘ପାଟନା ସାହ�ି’ ଗରୁୁଦ୍ାରା ସାରିଲ ରହଛି ି। ଆରର ଶଖି 

ଗରୁୁରାରନ ରସରାନଙ୍କ ଜୀ�ନ ଓ ରହତ କାର୍୍  ରାଧ୍ୟରରର 
ଏକତାର ଭା�ନାକ ୁସରଦୃ୍ଧ କରିଛନ୍ତ ି।
�ାଲମେିକୀ ଜୟନ୍ତୀ : ର ୁ ଁ ରହଷଷି �ାଲମେିକୀଙ୍କ ପ୍ତ ି ରରାର 
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅପଣ୍ କରୁଛ ି ଏ�ଂ ଏହ ି ପ�ତି୍ର ଅ�ସରରର 
ରୁ ଁରଦଶ�ାସୀଙୁ୍କ ରରାର ହାଦ୍ଷିକ ଶଭୁକାରନା ଜଣାଉଛ।ି 
ରସ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ �ଞ୍ତି ଓ ଦଳିତରାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ଆଶାର 
ପ୍ତୀକ ଥରିଲ... ରସ ରସରାନଙ୍କ ରଧ୍ୟରର ଆଶା ଓ �ଶି୍ୱାସ 
ପ୍କଟ କରିପାରିଥରିଲ ।
ସଦ୍ା୍ର ପରଟଲଙୁ୍କ ସ୍ରଣ : ଆରର ସଦ୍ା୍ର ପରଟଲଙ୍କ 
�୍କି୍ତ୍ୱର ଅରନକ ଦିଗ ଉପରର ଆରଲାଚନା କରିଛ ୁ
କିନ୍ତୁ ଆପଣରାରନ ଜାଣନ୍ତ ିକି ତାଙ୍କର ର�ଶ ରଜାଳିଆ 
ସ୍ୱଭା� ଥଲିା ? �ାପ ୁ ଥରର କହିଥରିଲ ରର ସଦ୍ା୍ର 
ପରଟଲଙ୍କ �ରିନାଦପରୂ୍୍ କଥା ଶଣୁି ର ୁ ଁ ଏରତ ହସଥୁଲିି 
ରର ହସି ହସି ରରାର ରପଟ ଦରଜ ରହାଇରାଉଥଲିା। 
ଏହା ଥରର ନୁରହ ଁ ଦିନରର ଅରନକ ଥର ଘଟୁଥଲିା। 
ରଦଶକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି�ା ଲାଗି ତାଙ୍କର ପ୍ୟାସ ପାଇ ଁ
ଆରର ତାଙ୍କ ନିକଟରର ଚରି ଋଣୀ।
ରପନସିଲ ଗ୍ରାର: ସାରା ରଦଶରର ପିଲାରାରନ 
ରରରତର�ରଳ ରସରାନଙ୍କ ରହାରୱକ ୍ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା 
ରନାଟ ପ୍ସୁ୍ତତ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ପଛରର ପଲୁୱାରାର 
ରଲାକରାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରର ରହିଥାଏ! କଶମେୀର 
ଉପତ୍କା ରପନସିଲ ର୍ଲଟ �ା ଟିମ୍ବର କ୍ାସିଗେ 
ଚାହିଦାର ପାଖାପାଖ ି 90% ଜାତୀୟ ଚାହିଦା ପରୂଣ 
କରିଥାଏ । ଏହା ଖ�ୁ ଅଧକି ରାତ୍ରାରର ପଲୁୱାରାରୁ 
ଆସିଥାଏ । ପଲୁୱାରାର ଓଉଖ ୁ ରପନସିଲ ଗ୍ରାର 
ନାରରର ପରିଚତି ।
କଷିୃ: କଷିୃ ରକ୍ଷତ୍ରରର ନୂତନ ସମ୍ଭା�ନା ର�ୁକରାନଙୁ୍କ ଏହ ି
ରକ୍ଷତ୍ରକ ୁଆକଷୃ୍ଟ କରୁଛ ି। ପ୍ରକିୁ୍ ଆଧାରିତ ରସ�ା ରରାଗ ୁ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ ଓ ରଧ୍ୟପ୍ରଦଶରର କଷିୃଜାତ ଉତ୍ାଦର ରହାର 
ରଡଲିଭରୀ ସମ୍ଭ� ରହାଇପାରିଛ ି । ଆଉ ଏକ ନୂତନ 
ଆରମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ, ରହାରାଷ୍ଟଟ୍ରର ଏକ କମ୍ାନୀ ଚାଷୀଙ୍କ ହୃଦୟ 
ଜତି�ିା ପାଇ ଁରସରାନଙୁ୍କ ର�ାନସ ପ୍ଦାନ କରୁଛ ି।
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ସମ୍ାଦକଙ୍କ କଲରରୁ

(କେ ଏସ ଧତୱାଲିଆ)

ସାଦର ନମସ୍ାର,
ବିୋଶ ପାଇ ଁନକବାକ୍ ମେଷ ଜରୁରି। 2014 ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର ନକବାକ୍ ମେଷେୁ 

ଆମର ଶକି୍ା ବ୍ୟବସ୍ା, ଦୃଷି୍କୋଣ ଏବଂ ପ୍ରକତ୍ୟେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ୟିାର ଅଂଶବିକଶଷ େରାଯାଇଛି। କସକବଠାରୁ 
ଆସିଥବିା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ପାଠେମାନଙ୍କ ନିେଟକର ଉପସ୍ାପନ େରିବା ଲାଗି ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର 
ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍ରଣକର ପ୍ରୟାସ େରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣକର ରହଛିି ବିୋଶଧାରା ସମ୍ପେକିତ ଖବର। 
ଏହାଛଡ଼ା ନକେମ୍ବର 26 ତାରିଖକର କଦଶ ଷଷ୍ଠ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ େରିବାେୁ ଯାଉଥବିାରୁ ସମ୍ବିଧାନ 
ନିମତ୍ତାଣ ପଛକର ରହଥିବିା ୋହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ାନ ପାଇଛି ।

ଏେ ନୟୁିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ‘ନବୀନ ଉଦ୍ାବେ’ ୋକବ ପ୍ରସୁ୍ତ େରିବାର ସଂେଳ୍ପ କନଇ ଆରମ୍ଭ କହାଇଥବିା 
‘ଅଟଳ ଇକନାକେସନ ମିଶନ’ ଉପକର ଚଳିତ ଥରର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ। ଅଟଳ ଇକନାକେସନ ମିଶନ 
ଜରିଆକର କଦଶର ବିେିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟକର ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ ଲାକବାକରକଟାରୀମାନ ସ୍ାପନ େରାଯାଉଛି ।

ସଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତନାକର ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଉପଲକକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ସମ୍ାନ ବ୍ୟକ୍ତ େରିବା ସ୍ାନ 
ପାଇଛି ।

ବଜି୍ାନ କସତୁ ଉପକର ଆଧାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକର ଉକଲେଖ େରାଯାଇଛି କଯ େିେଳ ିୋକବ ନୂତନ ଉଦ୍ାବନ 
ଅେିବୃଦ୍ିର ଧାରାେୁ ଆକଗଇ କନଇଛି ଏବଂ େୃଷି କକ୍ତ୍ର ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାୋଥତ୍ତୀ କହାଇପାରିଛି।

ଦିଲେୀ-ଏନସିଆର କକ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ପକଡ଼ାଶୀ ରାଜ୍ୟଗଡ଼ୁେିକର ଖରିଫ ଚାଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ଅବକଶଷ 
ଜଳାଇବା ତଥା ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନ କଯାଗ ୁବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦି୍ ପାଉଛି। ଏହାର ନିରାେରଣ ଲାଗି ସରୋର 
ବିେିନ୍ନ ପଦକକ୍ପ ଗ୍ରହଣ େରୁଛନି୍। ଅନ୍ଜତ୍ତାତୀୟ କସ ୌର କମଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକି୍ତ ପ୍ରତ ିସରୋରଙ୍କ ପ୍ରତବିଦ୍ତା 
ଏବଂ ଏହ ିପ୍ରୟାସକର ଅନ୍ଜତ୍ତାତୀୟ ସମଦୁାୟେୁ ୋରତ େିେଳ ିୋକବ ସାଥୀକର କନଇ ଚାଲିଛି କସ ବିଷୟକର 
ଉକଲେଖ େରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରମଖୁ କଯାଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ କଯାଜନା ପ୍ରସଙ୍ଗକର ସମସ୍ଙୁ୍କ ଘର କଯାଗାଇ କଦବା ଲାଗି ସରୋରଙ୍କ 
ପ୍ରତବିଦ୍ତା ଉପକର ଆକଲାେପାତ େରାଯାଇଛି । ଜମ ୁ ଓ େଶମେୀର ଏବଂ େୃଷି କକ୍ତ୍ର ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
େ୍ୟାବିକନଟ ନିଷ୍ପରି୍ ଉର୍ମ ପ୍ରଶାସନ ଦିଗକର ସରୋରଙ୍କର ସଂେଳ୍ପବଦ୍ତାେୁ ବ୍ୟକ୍ତ େରୁଛି । ନୟିମିତ ଫିଚର 
ୋକବ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ରଗଡ଼ୁେିକର ୋରତର ସୋରାତ୍ମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟକର ଆକଲାେପାତ େରାଯାଇଛି। ଚଳିତ 
ସଂସ୍ରଣକର ବିଶଷି୍ କବୈଜ୍ାନିେ ଡ. ସିେି ରମଣଙ୍କ ବିଷୟକର ୋରତ ରତ୍ନ ସିରିଜ ପ୍ରୋଶ ପାଇଛି ।

ଇକମଲ ଜରିଆକର ଆପଣମାକନ କଦଇଥବିା କପ୍ରରଣାଦାୟୀ ମତାମତ ଆମେୁ ଉତ୍ାହିତ େରିଛି, କତଣ ୁ
ଆକମ ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣର ଏେ ବିକଶଷ ପଷୃ ୍ଠାକର ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ୟରୁ କେକତାଟି ସ୍ାନିତ େରିଛୁ। 
ଆକମ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଓ ପରାମଶତ୍ତେୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅକପକ୍ା େରି ରହଛୁି ।

ଦୟାେରି ନିଜର ମତାମତ ନିମ ୍ନ ଠିେଣାକର ପଠାନ୍ତୁ :
ବୁ୍ୟକରା ଅଫ ଆଉଟରିଚ ଆଣ୍ େମ୍ୁୟନିକେସନ, ଦି୍ତୀୟ ମହଲା,
ସଚୂନା େବନ, ନୂଆଦିଲେୀ-110003
ଇକମଲ : response-nis@pib.gov.in

ଆପଣଙ୍କ ସଦ୍ିଚ୍ଛା ସହ
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ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ବିସୃ୍ତ ପ୍ରକାଶନ ପାଇ ଁମୁ ଁନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ 
ସମାଚାରକୁ ଧନ୍ବାଦ ରଦବାକୁ ଚାହୁଛିଁ। ଏହ ିପତ୍କିାର 
ଅଳଙ୍କରଣ ଢାଞ୍ା, ରଗାଟିଏ ୍୍କିରର ପଷୃା୍ ଓଲଟିବା ଏହାକୁ 
ରବଶ ସଖୁପାଠ୍ କରିଛି।
ବିରୟବସୁ୍ ପଷୃା୍ରର, ଦୟାକରି ଏକ ହାଇପରଲିଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ 
ଯାହାକି ପାଠକମାନଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପଷୃା୍କୁ 
ରନଇଯିବ। ଇରମଲରର ଭାରା ଚୟନ ରମା ପାଇ ଁଅଧକି ସ୍ପଷ୍ 
ନଥଲିା। ଇଂରାଜୀରର ପେବିା ପାଇ ଁରମାରତ ଅରନକ ଥର 
୍୍କି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଭଳି ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।

ବାଲ ତ୍ିରବଦୀ-ହୁ୍ଷ୍ନ, ରଟକ୍ାସ ଆରମରିକା-
baltrivedi@gmail.comଚଠି ି�ାକ୍
ଏହା ବାସ୍ବରର ଏକ ଭଲ କାଯ୍୍ଷ  ଏବଂ ନୁ୍ 
ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର ପତ୍ିକାରର ସ୍ାନିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ 
ସ୍ମ୍ଭଗଡ଼ିୁକ ଆମ ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁଅତ୍ନ୍ ରୁଚିକର 
ଓ ସଚୂନାପ୍ରଦ। ଅରଶର ଧନ୍ବାଦ।

savitapal97@gmail.com

ମୁ ଁ ଏହ ି ପତ୍ିକାର ସଦ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ 1ରୁ 15 
ନରଭମର୍ 2020 ପାଠ କଲି। ଖବୁ କମ ସ୍ାନରର 
ଏଥରିର ଅତି ସନୁ୍ଦର ଏବଂ ବିସୃ୍ତ ଉପସ୍ାପନା 
ସ୍ାନିତ ରହାଇଛି। ସମସ୍ ରକ୍ତ୍କୁ ସ୍ାନିତ କରିଥବିା 
ଏହା ଏକ ଉତ୍ମ ପ୍ରକାଶନ। ଏପରି ଭାବନା ରନଇ 
ଏହାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହ ିରଦଶରପ୍ରମୀ ପତ୍ିକାକୁ 
ମୁ ଁଅରନକ ଶଭୁକାମନା ଜଣାଉଛି।
ritabrata446@gmail.com

ମୁ ଁ ରତଲଙ୍ଗାନାର ଏସ ରାମକି୍ଷ୍ା। ବିଗତ 
ସଂସ୍କରଣ ଠାରୁ ମୁ ଁନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର ପେିବା 
ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହ ି ଉତ୍ମ ପ୍ରୟାସ ପାଇ ଁ ମୁ ଁ
ଆପଣମାନଙୁ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ାପନ କରିବାକୁ 
ଚାହୁଛିଁ। ଏହ ି ପାକି୍କ ପତ୍ିକା ପ୍ରକାଶନ ପାଇ ଁ
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଞ୍ଳିକ 
ଭାରାରର ଏହାର ପ୍ରକାଶନ ପାଇ ଁ ଧନ୍ବାଦ। 
ଆଗକୁ ଆସଥୁବିା ପାବ୍ଷଣ ଋତୁ ପାଇ ଁଆପଣମାନଙୁ୍କ 
ସମସ୍ଙୁ୍କ ରମାର ଶରୁଭଚ୍ା।  
siddamramakrishna@gmail.com

ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର ପାଇବା 
ଏବଂ ଏଥରୁି ଭାରତରର 
ରହଉଥବିା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ବିକାଶ 
ବିରୟରର ଜାଣବିା ଅତି ଆନନ୍ଦର 
କଥା। ଜାପାନରର ଆମର 
“ଡିସକଭର ଇଣି୍ଡଆ ୍୍ବ” 
ସଦସ୍ମାନଙୁ୍କ ମୁ ଁସବୁରବରଳ 
ଏହ ିପତ୍ିକା ରଶୟାର କରିଥାଏ। 
ଆରମ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ 
ମଧ୍ରର ସାଂସ୍କତୃିକ ଓ ନାଗରିକ 
ସମ୍ପକ୍ଷକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବା 
ଲାଗି ଏହ ିସଂଗଠନ ସ୍ାପନ 
କରିଥଲୁି। ରମାର ପରାମଶ୍ଷ ରଯ 
ଏହ ିପତ୍ିକାକୁ ଜାପାନରର ଥବିା 
ଜାପାନ-ଭାରତ ସଂଗଠନକୁ 
ଯଦି ପଠାନଯାଇଛି, ତା’ ରହରଲ 
ପଠାଯାଉ। ରସମାନଙ୍କର 
ରୱବସାଇଟ : https://www.
japan-india.com/english
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ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ା ମନ୍ତୀ 
ରାଜନାଥ ସିଂ ଅର ଟ୍ାବର 
12, 2020ରର 

44ଟି ବୃହତ ସ୍ାୟୀ ରସତୁକୁ ରାଷ୍ଟ୍ 
ଉରଦେଶ୍ରର ଉତ୍ଗ୍ଷ କରିଛନି୍। ଏଗଡ଼ିୁକ 
ସାମରିକ ସହତି ରଣରନୈତିକ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ବହନ କରୁଥବିା ରଦଶର ପଶି୍ମ, 
ଉତ୍ର ଓ ଉତ୍ର ପବୂ୍ଷ ରକ୍ତ୍ରର ସଡ଼କ 
ରଯାଗାରଯାଗ ବ୍ବସ୍ାରର ବ୍ାପକ 
ସଧୁାର ଆଣପିାରିବ। ଏହ ିରସତୁଗଡ଼ିୁକର 
ଲମ ୍ 30ରୁ 484 ମିଟର ମଧ୍ରର। 
ଏଗଡ଼ିୁକ ସାଧାରଣ ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଯାତାୟାତକୁ ସଗୁମ କରିବା ସହତି 
ରସମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ା ପରୂଣ 
କରିବାରର ସହାୟକ ରହାଇପାରିବ। 
ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ (ବିଆରଓ) 
ଦ୍ାରା ନିମଷିତ ଏହ ି ରସତୁଗଡ଼ିୁକ ସାତଟି 
ରାଜ୍ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରରଦଶରର 
ରହଛିି ରଯଉଥଁରିର ଜମ ୁ ଓ କଶୀ୍ରର 
ଦଶଟି ରସତୁ ରହଛିି।

ରଣରନୈତିକ ଦୃଷି୍ରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରରଦଶର ତାୱାଙ୍ଗକୁ 
ସଂଯକୁ୍ତ ସଡ଼କ ଉପରର ରନଛିପ ୁ
ସଡ଼ୁଙ୍ଗ ନିମ୍ଷାଣ ପାଇ ଁ ମଧ୍ ପ୍ରତିରକ୍ା 

�ନୁ୍ର ଉପତ୍କାରର ସଡ଼କ ରରାଗାରରାଗ �ୃଦି୍ଧ

ଜନସ୍ାସ୍୍ ପାଇ ଁ ସ୍ଚ୍ ଓ ସରୁକି୍ତ ଜଳ ଜରୁରି ଏବଂ 
ଏଥପିାଇ ଁ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଣ ଅପରିହାଯ୍୍ଷ । ରତଣ ୁ

ଜଳର ଗଣୁବତ୍ା ନିରୀକ୍ଣ ଓ ଅନୁଧ୍ାନକୁ ଜଳ ଜୀବନ 
ମିଶନର ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଅବିରଚ୍ଦ୍ ଉପାଦାନ ଭାରବ 
ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲକ୍୍ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି, 
ହରିୟାଣା ସରକାର ଏକ ଅତ୍ାଧନିୁକ ଭ୍ାମ୍ମାଣ 
ଜଳ ପରୀକ୍ଣ ଭ୍ାନର ଉର୍ା୍ଚନ କରିଛନି୍। ଏଥରିର 
ଆନାଲାଇଜସ୍ଷ, ରସ୍ ୍ସର, ରପ୍ରାବ ୍ସ ଆଦି ଜଳ ଗଣୁବତ୍ା 
ପରୀକ୍ଣ ଉପକରଣ ରହିଛି। ସମଦୁାୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ କଠିନ 
(ଟିଡିଏସ), ର୍୍ାରାଇଡ୍, ନାଇରରେଟ ୍ସ, ଲୁହା ଏବଂ କ୍ାର ଭଳି 
ଜଳ ଗଣୁବତ୍ା ସମସ୍ା ହରିୟାଣାରର ରହିଛି।

ରଲାରକସନ ରୋକିଂ ପାଇ ଁ ଏହି ଲ୍ାବରର ଜିପିଏସ 
ବ୍ବସ୍ା ରହିଛି। ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରବ ପରିଚାଳିତ ସ ଟ୍ରୱର 
ଦ୍ାରା ନିୟନି୍ତତ ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ ସ୍ୟଂଚାଳିତ, ରସନସର-ଆଧାରିତ 

ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇ ଁଅଭିନ� ସରାଧାନ : ଲ୍ା� ଅନ ହ ୍ଲି ୍ସ !

ଆନାଲାଇଜର ରହିଛି। ଜଳ ଗଣୁବତ୍ା ପରୀକ୍ଣର 
ଫଳାଫଳ ତୁରନ୍ ଭ୍ାନରର ଲାଗିଥବିା ଏଲଇଡି 
ପ୍ାରନଲରର ରଦଖାରଦବ।

ମନ୍ତୀ ଶଳିାନ୍ାସ କରିଛନି୍। ରସହପିରି 
ରଜାଜଲିା ସଡ଼ୁଙ୍ଗ କାମ ମଧ୍ ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଛି। ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ରଶର ରହବା 
ପରର ଶ୍ୀନଗର ଉପତ୍କା ଓ ରଲହ 
ମଧ୍ରର ଦ୍ରାସ ଓ କାଗଷିଲ ରଦଇ 
ସବୁଦିନିଆ ସଡ଼କ ରଯାଗାରଯାଗ 
ବ୍ବସ୍ା ମିଳିପାରିବ। 

ନିମ୍ଷାଣସ୍ଳରର ଆନୁଷା୍ନିକ 
ଚଟାଣ ବିର୍ାରଣ ସମାରରାହ 
ଅର୍ଟାବର 15, 2020ରର ସମ୍ପାଦନ 
କରାଯାଇଥଲା। ଏହ ି 14.15 କିମି 
ଦୀଘ୍ଷ ସଡ଼ୁଙ୍ଗ ରଜାଜଲିା ପାସ ଅତିକ୍ମ 
କରିବାର ସମୟକୁ 3.5 ଘଣ୍ଟାରୁ ମାତ୍ 
15 ମିନିଟକୁ ହ୍ାସ କରିବ।

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସରାଚାର



ଉଠା ରଦାକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର 
ନିଧ ି (ପିଏମ ସ୍ନିଧ)ି ରଯାଜନାର ଅଂଶବିରଶର ସ୍ରୂପ 

ରକନ୍ଦ୍ର ଆବାସ ଓ ସହରାଞ୍ଳ ବ୍ାପାର ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ 
ରଦଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଖାଦ୍ ରଡଲିଭରୀ ପା୍ଟଫମ୍ଷ ସି୍ଗି ସହତି 
ବୁଝାମଣାପତ୍ ସ୍ାକ୍ରିତ ରହାଇଛି। ଏହା ଉଠା ରଦାକାନୀମାନଙୁ୍କ 
ଇ-କମସ୍ଷ ପା୍ଟଫମ୍ଷ ସହତି ରଯାଡ଼ିବ, ରସମାନଙୁ୍କ ହଜାର 
ହଜାର ଉପରଭାକ୍ତାଙ୍କ ସହ ରଯାଡ଼ି ରହବା ଲାଗି ଅନଲାଇନ 
ସବିୁଧା ରଯାଗାଇ ରଦବ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କର ବ୍ବସାୟ ବୃଦି୍ 
ନିମରନ୍ ସରୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବତ୍୍ଷମାନର ରକାଭିଡ-19 
ମହାମାରୀ ସମୟରର ସଂକ୍ମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲାଗି 
ସାମାଜକି ଦୂରତା ବିରଶର ଜରୁରି ରହାଇଥବିା କାରଣରୁ ଏହ ି
ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ମରର 50 ଲକ୍ ଉଠା ରଦାକାନୀ ରସମାନଙ୍କ 
ବ୍ବସାୟ ବୃଦି୍ ନିମରନ୍ ସରୁଯାଗ ରଦବାକୁ ଲକ୍୍ ରଖାଯାଇଛି। 
ପ୍ରାରମ୍ଭରର ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶବିରଶର ସ୍ରୂପ ଆବାସ 
ଓ ସହରାଞ୍ଳ ବ୍ାପାର ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ସି୍ଗି ପାଞ୍ଟି ସହର 
ଅହମଦାବାଦ, ରଚନ୍ନାଇ, ଦିଲ୍ୀ, ଇରନ୍ଦାର ଓ ବାରାଣସୀର 
250ଜଣ ଉଠାରଦାକାନୀଙୁ୍କ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଉଠା 
ରଦାକାନୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ାନ ଓ ଏଫଏସଏସଏଆଇ ପଞ୍ୀକରଣ, 
ପ୍ରଯକିୁ୍ତ/ସହରଯାଗୀ ଆପ ବ୍ବହାର ଉପରର ପ୍ରଶକି୍ଣ, 
ରମନୁର ଡିଜଟିାଇରଜସନ ଓ ମଲୂ୍ ନିଦ୍୍ଷାରଣ, ସ୍ଚ୍ତା ଓ 
ପ୍ାରକଜଂି ନିମରନ୍ ସହାୟତା ରଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
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ରକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ବ୍ାପିବା ଫଳରର ନିଜ ନିଜ 
ଗ୍ରାମକୁ ରଫରିଆସଥୁବିା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ମିକ ଏବଂ 

ଗ୍ରାମାଞ୍ଳରର ଜୀବିକା ହରାଇଥବିା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ନିଯକିୁ୍ତ 
ସରୁଯାଗ ରଯାଗାଇ ରଦବା ଉରଦେଶ୍ରର ରଦଶର 6ଟି ରାଜ୍ର 
116ଟି ଜିଲ୍ାରର ଗରିବ କଲ୍ାଣ ରରାଜଗାର ଅଭିଯାନ 
(ଜିରକଆରଏ) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା । ଅର ଟ୍ାବର 15 ସଦୁ୍ା 
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରର 33,000 ରକାଟି ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଷ କରାଯାଇ 33 
ରକାଟି ଶ୍ମ ଦିବସ ରରାଜଗାର ସଷିୃ୍ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର 
ଅଂଶବିରଶର ସ୍ରୂପ ପାଖାପାଖ ି 1,40,000 ଜଳ ସଂରକ୍ଣ 
ଢାଞ୍ା, 4,31,640 ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ, 38,287 ଗହୁାଳ, 26,459 
କୃରି ପଷୁ୍କରିଣୀ ଏବଂ 17,935 ରଗାଷୀ୍ ରଶୌଚାଳୟ ନିମ୍ଷାଣ 
କାଯ୍୍ଷ  ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ରମାଟ 7,816 କାଯ୍୍ଷ  ଜିଲ୍ା ଖଣଜି 
ପାଣ୍ ି ଜରିଆରର ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥବିା ରବରଳ 2,123 ଗ୍ରାମ 
ପଞ୍ାୟତକୁ ଇଣ୍ଟରରନଟ ସଂରଯାଗ ଏବଂ କଠିନ ଓ ତରଳ ବଜ୍୍ଷ  
ପରିଚାଳନା ସହ ଜଡ଼ିତ 22,592ଟି କାଯ୍୍ଷ  ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। 
ରସହିପରି କୃରି ବିଜ୍ାନ ରକନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରର 65,374 ରଲାକଙୁ୍କ 
ଦକ୍ତା ବିକାଶ ତାଲିମ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଜରିକଆରଏ : ନି୍ ିତ                 
ରରାଜଗାର, ଗ୍ରାରୀଣ �କିାଶ

ଚାକରିି ପାଇ ଁସାକ୍ଷାତକାର ଉରଚ୍ଛଦ

2016ରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରୁପ-ବି (ଅଣ-ରଗରଜରଟଡ) 
ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ସି ପଦବୀ ପାଇ ଁସାକ୍ାତକାର ଉରଚ୍ଦ କରିଥରିଲ। 

ଏହାପରର 23ଟି ରାଜ୍ ଓ 8ଟି ରକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରରଦଶରର 
ଚାକିରି ପାଇ ଁ ସାକ୍ାତକାର ବ୍ବସ୍ାକୁ ଉରଚ୍ଦ କରାଯାଇଛି। 
ଅଗଷ୍ 15, 2015ରର ଲାଲକିଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ଉଦରବାଧନ 
ରଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ପ୍ରାଥ୍ଷୀଙ୍କ ଚୟନ ପାଇ ଁ
ସାକ୍ାତକାର ଉରଚ୍ଦ ଏବଂ ରକବଳ ଲିଖତି ପରୀକ୍ା ଆଧାରରର 
ପ୍ରାଥ୍ଷୀ ଚୟନ ନିମରନ୍ ପରାମଶ୍ଷ ରଦଇଥରିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ପରାମଶ୍ଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, କାମଷିକ ଏବଂ ପ୍ରଶକି୍ଣ ବିଭାଗ ପକ୍ରୁ 
ତୁରନ୍ ପଦରକ୍ପ ନିଆଯାଇଥଲିା ଏବଂ ତିନି ମାସ ମଧ୍ରର 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇ ଁସମ୍ପରୂ୍୍ଷ ସାକ୍ାତକାର ବ୍ବସ୍ାକୁ 
ଉରଚ୍ଦ କରାଯାଇଥଲିା ।  

ଉଠାରଦାକାନୀଙୁ୍କ ଅନଲାଇନ 
ସ�ୁଧିା ରଦର� ସରକାର-ସି୍ୱଗି

ଚରଡ଼ା ଶ୍ରରିକରାନଙ୍କ ପାଇ ଁ 
ଆପ ଉର୍ମୋଚନ

ନିଜର ସମସ୍ ରସବାରର ଗଣୁବତ୍ା ସନିୁଶି୍ତତାକୁ 
ସମି୍ଶ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ରଗାଟିଏ ଏକକ ମଞ୍ 

ରଯାଗାଇ ରଦବା ଉରଦେଶ୍ରର, ଚମଡ଼ା ରକ୍ତ୍ 
ଦକ୍ତା ପରିରଦ (ଏଲଏସଏସସି) ପକ୍ରୁ ଚମଡ଼ା 
କମ୍ଷଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଦକ୍ତା ପ୍ରାମାଣକିରଣ 
ଆକଳନ (ରସ୍କଲ) ଇଣି୍ଡଆ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଆପର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସର ଲକ୍୍ 
ରହଉଛି ଚମଡ଼ା ଏବଂ ଚମଡ଼ା ଉତ୍ାଦ ଉରଦ୍ାଗରର 
ଦକ୍ତା ବିକାଶ, ପ୍ରଶକି୍ଣ, ଆକଳନ ଏବଂ ନିଯକିୁ୍ତ 
ପାଇ ଁଏକକ ସମାଧାନ ରଯାଗାଇ ରଦବା ।
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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ସଗେ ସମ୍ିଧାନ ଦିବସ

ସମି୍ବଧାନ:
ଭାରତର ପ�ତି୍ର ପସୁ୍ତକ

ଆରର, ଭାରତ�ାସୀ 
ନରଭମ୍ବର 26, 1949ରର 
ଆରର ସମି୍ବଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ 
କଲୁ । ଏହ ିଦ�ିସ ରାଷ୍ଟଟ୍ର 
ପାଇ ଁଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ ରହାଇଥରିଲ 
ସଦୁ୍ଧା, 2015ରର ହି ଁଆରର 
ପ୍ତ�ିଷ ୍ନରଭମ୍ବର 26 
ତାରିଖକୁ ସମି୍ବଧାନ ଦ�ିସ 
ଭାର� ପାଳନ କରି�ାକୁ 
ନଷି୍ପରି୍ ରନଲୁ । ଆର 
ସମି୍ବଧାନର ରଖୁ୍ ସ୍ପତ ି
�ା�ାସାରହ� ଭୀରରାଓ 
ଆରମ୍ବଦକରଙୁ୍କ ତାଙ୍କର 
125ତର ଜୟନ୍ତୀରର 
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅପଣ୍ କରି�ା 
ଉରଦ୍ଶ୍ରର ଏହ ିନଷି୍ପରି୍  
ନଆିରାଇଥଲିା।

ଆକ୍ରିକ ଭାରବ, ସମ୍ିଧାନ ରଦଶର ମଳୂଭୂତ ସିଦ୍ାନ୍ର 
ଏକ ରମୌଳିକ ଦସ୍ାବିଜ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ମାଗ୍ଷଦଶ୍ଷନ 

କରିଥାଏ । ଏହା ରଦଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଅଧକିାର ଓ 
ସମ୍ାନକୁ ସରୁକି୍ତ ରଖଥିାଏ, ରଦଶର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ 
ରଖଥିାଏ । ପ୍ରରତ୍କ ରଦଶ ପାଇ,ଁ ଏହାର ସମ୍ିଧାନ ଆତ୍ମା 
ସଦୃଶ । ଭାରତ ପାଇ,ଁ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧକି କାରଣ 
ଏହା ରସହି ଜାତୀୟ ସ୍ଭାବର ପ୍ରତୀକ ଯାହା ଆମ ରଦଶର 
ସ୍ାଧୀନତା ପାଇ ଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଲାଗି ଆମର ସ୍ାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ମାଗ୍ଷଦଶ୍ଷନ କରିଥଲିା। 

ଏହାର ନିମ୍ଷାତାମାନଙ୍କ ବିଶଦୁ୍ ଜ୍ାନରୁ ସଷୃ୍ ଭାରତୀୟ 

ସମ୍ିଧାନ ସରକାରଙ୍କ ବିରବକ ରକ୍କ ଏବଂ ଏହା ରଦଶର 
ଗଣତାନି୍ତକ ଢାଞ୍ାକୁ ସରୁକ୍ା ରଦଇ ଆସଛିୁ । ଭାରତୀୟ 
ସମ୍ିଧାନ ନରଭମର୍ 26, 1949ରର ଗହୃୀତ ରହାଇଥଲିା 
ଏବଂ ଏହାର ରକରତଗଡ଼ିୁଏ ବ୍ବସ୍ା ତୁରନ୍ ଲାଗ ୁ
ରହାଇଥବିା ରବରଳ ଅବଶଷି୍ 1950, ଜାନୁଆରୀ 26ରର 
କାଯ୍୍ଷ କାରୀ ରହାଇଥଲିା ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଦଶ ଅଗଷ୍ 15(ସ୍ାଧୀନତା ଦିବସ) ଏବଂ 
ଜାନୁଆରୀ 26(ସାଧାରଣତନ୍ତ ଦିବସ) ମହାସମାରରାହରର 
ପାଳନ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ନରଭମର୍ 26 ତାରିଖ ରକବଳ 
ଆମ ସାମଗି୍ରକ ଜାତୀୟ ରଚତନାର ସୀମିତ ପରିଧ ିମଧ୍ରର 
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ସୀମାବଦ୍ ରହାଇ ରହିଥଲିା ।
ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏହି ଦିବସର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତି୍ 
ଗ୍ରହଣ କରିଥରିଲ । ଏହା ପଛରର ଥବିା 
ଉରଦେଶ୍ ରବଶ ସହଜ ଥଲିା-ନୂଆ ପିେିକୁ 
ସମ୍ିଧାନ ବିରୟରର ଅବଗତ କରିବା ଏବଂ 
ରସମାନଙୁ୍କ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାରବ ବୁଝିବାରର 
ସହାୟତା କରିବା ଯାହାଫଳରର ରସମାରନ 
ନୂତନ ଭାରତ ନିମ୍ଷାଣରର ରଯାଗଦାନ 
ରଦଇପାରିରବ।

ଏହି ନିଷ୍ପତି୍ ସମ୍ିଧାନର ମଖୁ୍ ସ୍ପତି ବାବା 
ସାରହବ ଭୀମରାଓ ଆରମଦ୍କରଙ୍କ 125ତମ 
ଜ୍ବ୍ାରଷିକୀରର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଳି 
ଥଲିା। ସମ୍ିଧାନ ସଂକଳନ ସମିତିର ଅଧ୍କ୍ 
ଭାରବ ଭାରତୀୟ ସମ୍ିଧାନ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବାରର 
ଡ. ଆରମଦ୍କର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ 
କରିଥରିଲ ରବାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 
କହିଥରିଲ। ରସ ଆହୁରି ମଧ୍ କହିଥରିଲ ରଯ 
ନରଭମର୍ 26 ତାରିଖକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଥ୍ଷ 
ନୁରହ ଁଜାନୁଆରୀ 26ର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ହ୍ାସ କରିବା।

ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ସମ୍ିଧାନ ଅନ୍ ରକରତକ ରଦଶର ସମ୍ିଧାନ ଦ୍ାରା ଅନୁପ୍ରାଣତି, ତଥାପି, ଏଥରିର ଭାରତ ପାଇ ଁରକରତକ ସ୍ତନ୍ତ 
ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ା ରହଛିି। ସମ୍ିଧାନ ନିମ୍ଷାତାମାରନ 60ରୁ ଅଧକି ରଦଶର ସମ୍ିଧାନକୁ ଅଧ୍ୟନ କରିବା ପରର ଭାରତ ପାଇ ଁ

ଅନୁକୂଳ ଏକ ସମ୍ିଧାନ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଥରିଲ। ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ, 1935ର ରମୌଳିକ ଢାଞ୍ାକୁ ବଜାୟ ରଖ ିଭାରତୀୟ ସମ୍ିଧାନ 
ବି୍ରଟନ, ଆୟାଲ୍ଷାଣ୍ଡ, ଆରମରିକା, ଦକି୍ଣ ଆଫି୍କା, କାନାଡା, ଫ୍ା୍ ୍ସ, ଅରଷ୍ଟ୍ଲିଆ, ରୁର, ଜମ୍ଷାନୀ ଓ ଜାପାନ ସମ୍ିଧାନର ରକରତକ 
ବ୍ବସ୍ାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥଲିା। ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ା, ରାଜ୍ପାଳଙ୍କ କାଯ୍୍ଷ ାଳୟ, ନ୍ାୟପାଳିକା, ରଲାକ ରସବା ଆରୟାଗ, ଜରୁରିକାଳୀନ 
ବ୍ବସ୍ା, ପ୍ରଶାସନିକ ବିବରଣୀ ଆଦି ବ୍ବସ୍ା ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ, 1935ରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥଲିା। ମଖୁବନ୍ଧରର ରହଥିବିା 
ସାଧାରଣତନ୍ତ, ସ୍ାଧୀନତା, ସମାନତା ଏବଂ ଭ୍ାତୃତ୍ୱଭାବ ଆଦି ଆଦଶ୍ଷ ଫ୍ା୍ ୍ସ ସମ୍ିଧାନରୁ ନିଆଯାଇଥଲିା। ମଖୁବନ୍ଧର ଭାରା 
ଅରଷ୍ଟ୍ଲିଆ ସମ୍ିଧାନରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥବିା ରବରଳ ଆରମରିକା ସମ୍ିଧାନରୁ ମଖୁବନ୍ଧର ରଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥଲିା ।

ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୟନ

ଏହାର �ରିଶଷତ୍ୱ : ଭାରତୀୟ ସମି୍ବଧାନରର 
ସରସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁସରାନତା ଏ�ଂ ଆଇନର ଶାସନ 
�୍�ସ୍ା ରହଛି ି । ଗରି�, �ଞ୍ତି, ପଛଆୁ ଓ 
ଅ�ରହଳିତ ରର ରକହ ି ରହାଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିକଁ ି
ଏହା ସରସ୍ତ ନାଗରିକରାନଙୁ୍କ ସନୁି୍ ିତ ରରୌଳିକ 
ଅଧକିାର ପ୍ଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ରସରାନଙ୍କର 
ରରୌଳିକ ଅଧକିାରକୁ ସରୁକ୍ଷା ରଦ�ା ସହତି 
ରସରାନଙ୍କର ହତିକୁ ସରୁକି୍ଷତ ରଖଥିାଏ।

ସଂରଶାଧନର �୍�ସ୍ା: ସଂରଶାଧନର �୍�ସ୍ା ଏକ ସମି୍ବଧାନକୁ 
ଅଧକି ନରନୀୟ କରିଥାଏ। ସମି୍ବଧାନ ନରିା୍ତାରାରନ ଜାଣଥିରିଲ 
ରର ପରି�ର୍ଷିତ ପରିସି୍ତରିର, ସମି୍ବଧାନ ସଂରଶାଧନର 
ଆ�ଶ୍କତା ପଡ଼ି� । ରତଣକୁରି, ରସରାରନ ଏକ �ସୃି୍ତତ 
ସଂରଶାଧନ ପ୍କ୍ୟିା ରଦଇ ରାଇଛନ୍ତ ି। ରତର� ଶାସକଙ୍କ 
ରସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତାରର ଏହା ରରପରି ସଂରଶାଧତି ରହ� ନାହି ଁ
ରସଥପି୍ତ ିଦୃଷି୍ଟ ଦଆିରାଇଛ ି। �ର୍ର୍ାନ ସଦୁ୍ଧା ସମି୍ବଧାନରର 
104ଟି ସଂରଶାଧନ କରାରାଇଛ,ି ସଦ୍ତର ସଂରଶାଧନ 
ଜାନୁଆରୀ, 2020ରର ରହାଇଥଲିା ।

ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରରାଦୀ ଅର୍ଟା�ର 11, 2015ରର ରମୁ୍ବାଇରର 
ଆରୟାଜତି ଏକ ସରାରରାହରର ପ୍ତ�ିଷ ୍ନରଭମ୍ବର 26 ତାରିଖକୁ 
ସମି୍ବଧାନ ଦ�ିସ ଭାର� ପାଳନ କରି�ା ଲାଗି ରଘାଷଣା କରିଛନ୍ତ।ି

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସରାଚାର
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହିଥରଲ ରଯ ଭାରତ ଭଳି ଏକ 
ବିବିଧତାପରୂ୍୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସମ୍ିଧାନର 
ବ୍ବସ୍ା ସମ୍ପକ୍ଷରର ଅବଗତ କରାଇବା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ। 
ଏହି ପରିଦୃଶ୍ରର ନରଭମର୍ 26କୁ ସମ୍ିଧାନ ଦିବସ 
ଭାରବ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
ନିଷ୍ପତି୍ ସମ୍ପକ୍ଷରର ରସ କହିଥରିଲ, ଏପରି ବିଚାର 
ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଜ୍ ୍ ରନଇଛି । “ସ୍ାଧୀନତା 
ପରର ରକାଟି ରକାଟି ରଲାକ ଆଗକୁ ବେିବା ଲାଗି ସ୍ପ୍ନ 
ରଦଖଥିରିଲ ଏବଂ ରସରତରବରଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସି୍ତି 
ସର୍ୱେ ରଲାକମାନଙ୍କର ଉତ୍ାହ ଅତୁ୍ର୍ରର ରହିଥଲିା। 
ରତଣ ୁସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁଗ୍ରହଣରଯାଗ୍ ରହବା ଭଳି ଏକ 
ସମ୍ିଧାନ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବା ସହଜ ନଥଲିା । ଏପରି ଏକ 
ରଦଶ ରଯଉଠଁି 12ରୁ ଅଧକି ଧମ୍ଷ, ଶତାଧକି ଭାରା ଏବଂ 
1700ରୁ ଅଧକି ଉପଭାରା ରହିଛି, ଏପରିକି ରଯଉଠଁ ି
ରଲାକମାରନ ସହର ଓ ନଗର ସରମତ ଜଙ୍ଗଲରର ମଧ୍ 
ନିଜ ନିଜ ଆସ୍ାକୁ ରନଇ ରହୁଛନି୍, ରସମାନଙୁ୍କ ରଗାଟିଏ 
ମଞ୍ ତଳକୁ ଆଣବିା ଏବଂ ସମସ୍ଙ୍କ ବିଶ୍ାସକୁ ସମ୍ାନ 
ରଦଉଥବିା ଏହି ଐତିହାସିକ ଦସ୍ାବିଜ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବା 
ସହଜ ନଥଲିା” ରବାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରଭମର୍ 26, 
2017ରର କହିଥରିଲ ।

ସମ୍ିଧାନ ଗହୃୀତ ଓ ପ୍ରଣୟନ ରହବା ପବୂ୍ଷରୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ 
ସଂସଦରର ପାରିତ ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ, 1935 
ଦ୍ାରା ଭାରତ ଶାସିତ ରହଉଥଲିା।
ଭାରତୀୟ ସମ୍ିଧାନ ସଭା

କ୍ାବିରନଟ ମିଶନ ରଯାଜନାର ସପୁାରିସକ୍ରମ 
ପ୍ରାରଦଶକି ବିଧାନ ସଭାର ସଦସ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ପରରାକ୍ ଭାରବ ମରନାନିତ ରହାଇଥବିା 389 ଜଣ 
ସଦସ୍ଙୁ୍କ ରନଇ ଡିରସମର୍ 9, 1946ରର ସମ୍ିଧାନ 
ସଭାର ପ୍ରଥମ ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ିତ ରହାଇଥଲିା। ଡିରସମର୍ 
11, 1946ରର ଡ. ରାରଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙୁ୍କ ସମ୍ିଧାନ ସଭାର 
ଅଧ୍କ୍ ଏବଂ ହରରନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଖୁାଜ୍ଷୀଙୁ୍କ ଉପାଧ୍କ୍ 
ଭାରବ ନିଯକୁ୍ତ କରାଯାଇଥଲିା। ଜୁନ 3, 1947ରର 
ମାଉଣ୍ଟବ୍ାରଟନ ରଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ଷତ ପାକିସ୍ାନ ପାଇ ଁ
ଏକ ଅଲଗା ସମ୍ିଧାନ ସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଥଲିା। 
ରତଣ ୁ ରକରତକ ପ୍ରରଦଶର ପ୍ରତିନିଧମିାରନ ସଭାର 

ସମ୍ିଧାନ ସଭାର ବିଭିନ୍ନ ସମିତି
ବିଭିନ୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ସତରଟି ଭିନ୍ନ ସମିତି 

ସମ୍ିଧାନ ସଭା ଦ୍ାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥଲିା । 
ଏଠାରର ରସଗଡ଼ିୁକର ତାଲିକା ଦିଆଗଲା।

ସରିତରି ନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ପ୍ରକି୍ୟା ନିୟମ ସଂକ୍ାନ୍ ସମିତି ରାରଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ
ଷି୍ଅରିଂ ସମିତି ରାରଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ
ଅଥ୍ଷ ଓ କମ୍ଷଚାରୀ ସମିତି ରାରଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ
ପ୍ରତ୍ୟ ପତ୍ ସମନ୍୍ଧୀୟ ସମିତି ଆଲାଡି କୃଷ୍ସ୍ାମୀ ଆୟାର
ଗହୃ ସମିତି ବି. ପଟ୍ାଭି ସୀତାରାମାୟା
କାଯ୍୍ଷ  ପରିଚାଳନା ନିୟମ  
ସମନ୍୍ଧୀୟ ସମିତି

ରକ. ଏମ. ମନୁସୀ

ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପରର    
ଆଡହକ ସମିତି

ରାରଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ

ସମ୍ିଧାନ ସଭା ପରିଚାଳନା  ସଂକ୍ାନ୍ 
ସମିତି

ଜ.ି ଭି. ମାଭଲଙ୍କର

ରାଜ୍ ସମିତି ଜବାହରଲାଲ ରନହରୁ
ରମୌଳିକ ଅଧକିାର, ସଂଖ୍ାଲଘ ୁ
ଓ ଆଦିବାସୀ ଓ ବହଭୂି୍ଷତ ରକ୍ତ୍ 
ସମନ୍୍ଧୀୟ ପରାମଶ୍ଷ ସମିତି

ବଲ୍ଭଭାଇ ପରଟଲ

ସଂଖ୍ାଲଘ ୁଉପସମିତି ଏଚ.ସି. ମଖୁାଜ୍ଷୀ
ରମୌଳିକ ଅଧକିାର ଉପସମିତି ରଜ.ବି. କୃପାଳିନୀ
ଉତ୍ର-ପବୂ୍ଷ ସୀମାନ୍ ଜନଜାତି ରକ୍ତ୍ 
ଏବଂ ଆସାମ ବହଭୂି୍ଷତ ଓ ଆଂଶକି 
ବହଭୂି୍ଷତ ରକ୍ତ୍ ଉପସମିତି

ରଗାପିନାଥ ବରଦ୍ଷାରଲାଇ

ବହଭୂି୍ଷତ ଓ ଆଂଶକି ବହଭୂି୍ଷତ 
ରକ୍ତ୍ (ଆସାମକୁ ଛାଡ଼ି) ସଂକ୍ାନ୍ 
ଉପସମିତି

ଏ. ଭି. ଠକ୍କର

ସଂଘୀୟ କ୍ମତା ସମିତି ଜବାହରଲାଲ ରନହରୁ
ସଂଘୀୟ ସମ୍ିଧାନ ସମିତି ଜବାହରଲାଲ ରନହରୁ
ଲିଖନ ସମିତି ବି.ଆର. ଆରମଦ୍କର

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ସଗେ ସମ୍ିଧାନ ଦିବସ
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ସ୍ାଧୀନତା ପରର 
ରକାଟି ରକାଟି ରଲାକ 
ଆଗକୁ ବେିବା ଲାଗି 

ସ୍ପ୍ନ ରଦଖଥିରିଲ 
ଏବଂ ରସରତରବରଳ 

ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସି୍ତି ସର୍ୱେ 
ରଲାକମାନଙ୍କର ଉତ୍ାହ 
ଅତୁ୍ର୍ରର ରହଥିଲିା। 
ରତଣ ୁସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଗ୍ରହଣରଯାଗ୍ ରହବା 
ଭଳି ଏକ ସମ୍ିଧାନ 

ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବା ସହଜ 
ନଥଲିା ।

ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରଭମ୍ବର 
26, 2017ରର 

କହଥିରିଲ।

ସଦସ୍ତାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିରଲ।
ଯାହାଫଳରର ସଭାର ସଦସ୍ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ା 

299କୁ ଖସିଗଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ିଧାନ ଜାନୁଆରୀ 26, 
1950ରର କାଯ୍୍ଷ କାରୀ ରହାଇଥଲିା। ଏହି ଦିନ ସମ୍ିଧାନ 
ସଭା ଭଙ୍ଗ ରହଲା ଏବଂ 1952ରର ନୂଆ ସଂସଦ ଗଠନ 
ରହବା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ଏହା ଭାରତର ଅସ୍ାୟୀ ସଂସଦ ରୂପରର 
ପରିବତ୍ଷିତ ରହଲା ।
ବିଶ୍ର ଦୀଘ୍ଷତମ ସମ୍ିଧାନ ଗଠନ 

ନୂଆଦିଲ୍ୀରର ଡିରସମର୍ 9, 1946ରର ସମ୍ିଧାନ ସଭାର 
ପ୍ରଥମ ରବୈଠକ ରସହି ସ୍ାନରର ଅନୁଷ୍ିତ ରହାଇଥଲିା ଯାହାକି 
ବତ୍୍ଷମାନ ସଂସଦର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାଗହୃ ନାମରର ପରିଚିତ।

ସ୍ାଧୀନ ଭାରତ ପାଇ ଁସମ୍ିଧାନ ପ୍ରସୁ୍ତି ଭଳି ଐତିହାସିକ 
କାଯ୍ଷ୍କୁ ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ କରିବା ଲାଗି ସମ୍ିଧାନ ସଭାକୁ ପାଖାପାଖ ି
ତିନି ବର୍ଷ – ଦୁଇ ବର୍ଷ, 11 ମାସ ଏବଂ ସତର ଦିନ 
ସମୟ-ଲାଗିଥଲିା। ଏହି ଅବଧ ି 165 ଦିନ ମଧ୍ରର 
ଏଗାରଟି ଅଧରିବଶନ ଅନୁଷ୍ିତ ରହାଇଥଲିା। ଡିରସମର୍ 

13, 1946ରର ପଣି୍ଡତ ଜବାହରଲାଲ ରନହରୁ ଉରଦେଶ୍ 
ସଂକଳ୍ପ ଆଗତ କରିଥରିଲ ଯାହା ଜାନୁଆରୀ, 1947ରର 
ସବ୍ଷସମ୍ତିକ୍ରମ ଗହୃୀତ ରହାଇଥଲିା। ଅଗଷ୍ 14 ରାତ୍ିର 
ବିଳମ୍ିତ ପ୍ରହରରର ସମ୍ିଧାନ ଗହୃରର ସଭାର ରବୈଠକ 
ବସିଥଲିା ଏବଂ ମଧ୍ରାତ୍ିର ଆଗମନ ସହିତ ସ୍ାଧୀନ 
ଭାରତର ବିଧାନ ପାଳିକା ଭାରବ ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ 
କରିଥଲିା।

ଅଗଷ୍ 29, 1947ରର ସମ୍ିଧାନ ସଭା ଡ. ବିଆର 
ଆରମଦ୍କରଙ୍କ ଅଧ୍କ୍ତାରର ଭାରତ ପାଇ ଁ ଏକ ଲିଖତି 
ସମ୍ିଧାନ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଡ୍ା ଟ୍ି ଂ ସମିତି ଗଠନ 
କରିଥଲିା। ଜାନୁଆରୀ 4, 1948ରର ପ୍ରଥମ ଡ୍ା ଟ୍  ପ୍ରସୁ୍ତ 
ରହାଇଥଲିା। ଲିଖତି ସମ୍ିଧାନ ପ୍ରସୁ୍ତି ସମୟରର ସମ୍ିଧାନ 
ସଭା ରମାଟ 7,635ଟି ପ୍ରସ୍ାବ ଉପରର ଆରଲାଚନା 
କରିଥବିା ରବରଳ 2473ଟି ସଂରଶାଧନ ପ୍ରସ୍ାବ ଆଗତ 
କରିଥଲିା, ବିତକ୍ଷ କରିଥଲିା ଏବଂ ନିଷି୍କୟ କରିଥଲିା।

ନରଭମର୍ 26, 1949 ଭାରତୀୟ ସମ୍ିଧାନ ପ୍ରଣୟନ 

ସମି୍ବଧାନ ସଭାର ଅଧରି�ଶନ
ପ୍ଥର ଅଧରି�ଶନ :
ଡିରସମ୍ବର 9-23, 1946
ଦ୍ତିୀୟ ଅଧରି�ଶନ:
ଜାନୁଆରୀ 20-25, 1947
ତୃତୀୟ ଅଧରି�ଶନ
ଏପି୍ଲ 28- ରର 2, 1947
ଚତୁଥ ୍ଅଧରି�ଶନ:
ଜଲୁାଇ 14-31, 1947
ପଞ୍ର ଅଧରି�ଶନ
ଅଗଷ୍ଟ 14-30, 1947
ଷଷ୍ଠ ଅଧରି�ଶନ
ଜାନୁଆରୀ 27, 1948

ସପ୍ତର ଅଧରି�ଶନ:
ନରଭମ୍ବର 4, 1948-
ଜାନୁଆରୀ 8, 1949
ଅଷ୍ଟର ଅଧରି�ଶନ:
ରର 16-ଜନୁ 16, 1949
ନ�ର ଅଧରି�ଶନ
ଜଲୁାଇ 30-ରସର୍ଟମ୍ବର 18, 
1949
ଦଶର ଅଧରି�ଶନ :
ଅର୍ଟା�ର 6-17, 1949
ଏକାଦଶ ଅଧରି�ଶନ:
ନରଭମ୍ବର 14-26, 1949

�ଶି୍ୱର ଦୀଘତ୍ର ସମି୍ବଧାନ 
ଭାରତୀୟ ସମି୍ବଧାନ �ଶି୍ୱର 
ରରରକୌଣସି ସା�ର୍ଭୌର 
ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ସମି୍ବଧାନ ଠାରୁ 
ଦୀଘତ୍ର। �ର୍ର୍ାନ ଏଥରିର 
ରଗାଟିଏ ରଖୁ�ନ୍, 395ଟି 
ଅନୁରଚ୍ଛଦ ଥ�ିା 22 ଟି ଭାଗ, 
12ଟି ଅନୁସଚୂୀ, ଚାରିଟି 
ପରିଶଷି୍ଟ ଏ�ଂ 104ଟି 
ସଂରଶାଧନ ସାରିଲ ରହଛି।ି

ସମି୍ବଧାନ ସଭାରର ରହଳିା
ବିଶ୍ର ଅଧକିାଂଶ ଭାଗରର ମହଳିାମାରନ ରମୌଳିକ ଅଧକିାରରୁ ବଞ୍ତି ରହାଇଥବିା 
ସମୟରର ଭାରତୀୟ ସମ୍ିଧାନ ଗଠନ କରାଯାଇଥଲିା। ସରରାଜନିୀ ନାଇଡ଼ୁ, ରାଜକୁମାରୀ 
ଅମତୃ ରକୌର, ହଂସାରବନ ଜୀବରାଜ ରମହଟା, ସରୁଚତା କୃପାଳିନୀ ଏବଂ ଜ.ି ଦୁଗ୍ଷାବାଇଙ୍କ 
ସରମତ ରମାଟ 15 ଜଣ ମହଳିା ସମ୍ିଧାନ ସଭାର ଅଂଶବିରଶର ଥରିଲ।
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କରାଯାଇଥଲିା ଏବଂ ସଦସ୍ମାରନ ଜାନୁଆରୀ 24, 
1950ରର ଏଥରିର ରସମାନଙ୍କର ସ୍ାକ୍ର ସଂଲଗ୍ନ 
କରିଥରିଲ। ସବ୍ଷରମାଟ, 284 ଜଣ ସଦସ୍ ସମ୍ିଧାନରର 
ସ୍ାକ୍ର କରିଥରିଲ ।

ହାତରଲଖା ସମି୍ବଧାନ: ସମ୍ିଧାନର ପ୍ରଥମ କପି ହାତ 
ରଲଖା ଥଲିା। ସରୁଲଖକ ରପ୍ରମ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ 
ରାଏଜାଦା ଧାରାବାହିକ ଇଟାଲିକ ରଶୈଳୀରର ଏହାର 
ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଥରିଲ। ଅନ୍ପକ୍ରର 
ବସନ୍ କି୍ଷ୍ା ରବୈଦ୍ ଏହାର ହିନ୍ଦୀ କପି ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଥରିଲ। 
ଏହାର ଅଳଙ୍କରଣ ଶଳି୍ପୀ ନନ୍ଦଲାଲ ରବାର ଏବଂ ପଶି୍ମବଙ୍ଗ 
କଳା ଭବନ, ଶାନି୍ନିରକତନର ତାଙ୍କ ଦଳର ସଦସ୍ମାରନ 
କରିଥରିଲ।  ଭାରତୀୟ ସଂସଦର ପାଠାଗାରରର ସ୍ତନ୍ତ 
ହିଲିୟମ-ପରିପରୂ୍୍ଷ ବାକ୍ ମଧ୍ରର ଭାରତୀୟ ସମ୍ିଧାନର 
ମଳୂ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ କପି ରଖାଯାଇଛି। ରଡରାଡୁନର 
ହାତୀବରକାଲା ଅଞ୍ଳରର ଥବିା ସରଭ୍ଷ ଅଫ ଇଣି୍ଡଆ 
(ଏସଓଆଇ)ର ଉତ୍ର ପି୍ରଣି୍ଟଂ ଗ୍ରୁପ କାଯ୍୍ଷ ାଳୟରର 
ଲିରଥାଗ୍ରାଫି ମଦୂ୍ରଣ ପଦ୍ତିର ଉପରଯାଗ କରି ହସ୍ଲିଖତି 
ସମ୍ିଧାନରୁ ୧ହଜାର କପି ଛପା ରହାଇଥଲିା। ଛପା 

ରହାଇଥବିା ପ୍ରଥମ କପି ହାଡ୍ଷବାଉଣ୍ଡ ଥଲିା ଏବଂ ଉତ୍ର 
ପି୍ରଣି୍ଟଂ ଡିଭିଜନର କପରବାଡ୍ଷରର ସରୁକି୍ତ ଭାରବ 
ରଖାଯାଇଛି।

ଜାନୁଆରୀ 26ରର କାହିକିଁ ସମ୍ିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ରହାଇଥଲିା
ଡିରସମର୍ 31, 1929 ରର କଂରଗ୍ରସ ପରୂ୍୍ଷ ସ୍ରାଜ 

ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଥଲିା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26 
ତାରିଖକୁ ସ୍ାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପରର ପାଳନ କରିବା ଲାଗି 
ରଦଶବାସୀଙୁ୍କ ଆହା୍ନ କରିଥଲିା। ସ୍ାଧୀନତା ପରର ନିଷ୍ପତି୍ 
ନିଆଯାଇଥଲିା ରଯ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରର 
ସମ୍ିଧାନ ଲାଗ ୁକରାଯିବ।

2019 ରର ସମ୍ିଧାନ ପ୍ରଣୟନର 70ତମ ବର୍ଷପତୂ୍ଷି ପାଳନ 
କଲା ଭାରତ

ସଂସଦର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାଗହୃରର ସମ୍ିଧାନର 70ତମ 
ବର୍ଷପତୂ୍ଷି ପାଳନ କରାଯାଇଥଲିା-ଏହି ସ୍ାନରର ହି ଁ1949ରର 
ସମ୍ିଧାନ ଗହୃୀତ ରହାଇଥଲିା । ସମ୍ିଧାନ ଦିବସ ଉପଲରକ୍ 
ପବୂ୍ଷାହ୍ନ 11:00ଟାରର ସମ୍ିଧାନ ମଖୁବନ୍ଧର ଗଣପଠନ 
ଅନୁଷ୍ିତ ରହାଇଥଲିା ।   

ନରଭମର୍ 26, 2017ରର ମନ କୀ ବାତ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହିଥରିଲ ରଯ ପ୍ରରତ୍କ ନାଗରିକ ଆଚରଣ 

ଏବଂ ଉର୍ାରଣରର ସମ୍ିଧାନର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। “ନାଗରିକ 
ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ପ୍ରଶାସକ ସମରସ୍ ସମ୍ିଧାନର ଭାବନାକୁ ରନଇ 
ଆଗକୁ ବେିବା ଉଚିତ। ଆମ ସମ୍ିଧାନ ଏହି  ବାତ୍୍ଷା ରଦଇଥାଏ 
ରଯ କାହାରିକୁ ରକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହାନି ପହଞ୍ାଇବା ଉଚିତ 
ନୁରହ।ଁ ସମ୍ିଧାନ ଦିବସରର ବାବାସାରହବ ଆରମଦ୍କରଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ 
କରାଯିବା ସ୍ଭାବିକ”, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହିଥରିଲ ।

ରସହିଦିନ ଏକ ସମାରରାହରର ରଯାଗ ରଦଇ ରସ କହିଥରିଲ: 
“ବତ୍୍ଷମାନ ସମୟର ଆବଶ୍କତା ରହଉଛି ଆରମ ସମରସ୍ 
ପରସ୍ପରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ରଗାଟିଏ ସଂସ୍ା ଅନ୍ର 
ଆବଶ୍କତାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାଦ୍ାରା ସମଖୁୀନ ରହଉଥବିା 
ଆହା୍ନଗଡ଼ିୁକୁ ମଧ୍ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ରଯରତରବରଳ ଏହ ି
ତିରନାଟି ସଂସ୍ାନ (କାଯ୍୍ଷ ପାଳିକା, ନ୍ାୟପାଳିକା ଓ ବ୍ବସ୍ାପିକା) 
ସମ୍ିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ ରସମାନଙ୍କର କତ୍୍ଷବ୍ ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱାରରାପ 
କରିରବ ତା’ରହରଲ ଯାଇ ରସମାରନ ରଦଶର ନାଗରିକମାନଙୁ୍କ 
ଏହାକୁ ସଠିକ ଭାରବ କହିପାରିରବ। ଦୟାକରି ‘ମୁ ଁ କାହିକିଁ ଚିନ୍ା 
କରିବି’ ମାନସିକତାକୁ ତ୍ାଗ କରି ନିଜର କତ୍୍ଷବ୍ ପାଳନ କରନ୍ତୁ 
ଏବଂ ସମାଜ ଓ ରଦଶ ପାଇ ଁଚିନ୍ା କରନ୍ତୁ ।”

ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଅ�ା ପ୍ଶାସକ     
ସରରସ୍ତ ସମି୍ବଧାନର ଭା�ନାକୁ        
ରନଇ ଆଗକୁ �ଢ଼ି�ା ଉଚତି

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିରପାଟ୍
ସମ୍ବିଧାନ ଦବିବସ

2010 ନରଭମ୍ବର 26 ତାରିଖରର ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରରାଦୀ, ତତ୍ାଳୀନ ଗଜୁରାଟ ରଖୁ୍ରନ୍ତ୍ରୀ, ଏକ ହାତୀ 
ପିଠରିର ସମି୍ବଧାନ ପସିୁ୍ତକା ରଖ ିରଶାଭାରାତ୍ରାରର ସାରିଲ 
ରହାଇଥରିଲ। ରସ ନରିଜ ଏହ ିହାତୀ ଆଗରର ଚାଲି ଚାଲି 
ସମ୍ରୂ୍୍ ରଶାଭାରାତ୍ରା ରଶଷ କରିଥରିଲ ।



ଭାରତୀୟ ତ୍ରରିଗୋ
ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ରଗୌର� ଏ�ଂ ପରିଚୟ 

ରଦଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ରକବଳ ଏହାର 
ପରିଚୟ ରହାଇନଥାଏ ବରଂ ଏହାର 

ସ୍ାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ ରହାଇଥାଏ। ଭାରତ ପାଇ,ଁ 
ପତାକା ରଲାକମାନଙ୍କ ଆଶା, ଭାବାରବଗ ଓ 
ସାମଥ୍୍ଷ ର ପ୍ରତୀକ। ଭାରତୀୟ ପତାକା ଯାହାକି 
ତ୍ିରଙ୍ଗା (ତିରନାଟି ରଙ୍ଗ ଥବିାରୁ) ନାମରର 
ପରିଚିତ, ସତ୍ ଓ ଶାନି୍ର ପ୍ରତୀକ ଅରଟ।

ଭାରତ ସମ୍ିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ 
ଯାଉଥବିାରୁ, ଭାରତୀୟ ପତାକାର ଯାତ୍ା 
ପ୍ରତି ଦୃଷି୍ପାତ କରିବା ଆହୁରି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ରହାଇଯାଇଥାଏ। ବ୍ିଟିଶ ଶାସନ ବିରରାଧରର 
ପତାକା ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଅସ୍ତ୍ର ଥଲିା ।

ବତ୍୍ଷମାନର ଜାତୀୟ ପତାକା ଜୁଲାଇ 22, 
1947ରର ସମ୍ିଧାନ ସଭା ଦ୍ାରା ଗହୃୀତ 
ରହାଇଥଲିା । ଏହା ଅଗଷ୍ 15, 1947 ଏବଂ 
ଜାନୁଆରୀ 26, 1950 ମଧ୍ରର ଭାରତୀୟ 
ରାଜତ୍ୱର ଜାତୀୟ ପତାକା ଥଲିା ଏବଂ ଏହାପରର 
ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତର ଜାତୀୟ ପତାକା 
ରହାଇଥଲିା।  ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା 
ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ାର 
ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ କରିଥାଏ। ଏହା ଜାତୀୟ ରଗୌରବର 
ପ୍ରତୀକ। ବିଗତ 7 ଦଶନି୍ଧ ଧରି ରସନାବାହନିୀ 
ସରମତ ବହୁ ରଦଶବାସୀ ତ୍ିରଙ୍ଗାର ରଗୌରବ ବୃଦି୍ 
ଲାଗି ରସମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବଳିଦାନ ରଦଇଛନି୍।

ଆର ପାଇ ଁଏହା ଜରୁରି ରର ଆରର ସରରସ୍ତ 
ଭାରତୀୟ ରସୁଲିର, ଖ୍ୀଷି୍ଟଆନ, ଇହୁଦୀ, ପାସୀ୍ 
ଓ ଅନ୍ ସରରସ୍ତ ରରଉରଁାନଙ୍କ ପାଇ ଁଭାରତ 
ଏକ ଘର ଅରଟ, ରଗାଟିଏ ପତାକାକୁ ରାନ୍ତା 
ରଦ�ା, ଏଥପିାଇ ଁଜୀ�ନ �ାଜ ିଲଗାଇରଦ�ା।

-ରହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ

ଭାରତୀୟ ପତାକା

l ଭାରତୀୟ ପତାକାରର ଉପରର ନାରଙ୍ଗୀ, 
ମଝରିର ଧଳା ଏବଂ ତରଳ ସବୁଜ ସମାନ 
ମାତ୍ାରର ରହଛିି । ନାରଙ୍ଗୀ ଦୃେତା ଓ 
ସାହସର ପ୍ରତୀକ ରହାଇଥବିା ରବରଳ ଧଳା 
ଶାନି୍ ଓ ସତ୍ର ପ୍ରତୀକ। ରସହପିରି ସବୁଜ 
ରଙ୍ଗ ମାତୃଭୂମିର ଉବ୍ଷରତା, ଅଭିବୃଦି୍ ଏବଂ 
ପବିତ୍ତାର ପ୍ରତୀକ। 

l	ପତାକାର ପ୍ରସ୍ ଓ ରଦୈଘ୍୍ଷ  ମଧ୍ରର ଅନୁପାତ 
ଦୁଇରୁ ତିନି ରହଥିାଏ ।
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l	ସ୍ାଧୀନତାର ପାଖାପାଖ ି 55 ବର୍ଷ ପରର ଜାନୁଆରୀ 26, 2002ରର 
ଭାରତୀୟ ପତାକା ସଂହିତାରର ପରିବତ୍୍ଷନ କରାଯାଇଥଲିା । ପବୂ୍ଷରୁ 
ରକବଳ ଜାତୀୟ ଦିବସରର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉରତ୍ାଳନ କରିବାର 
ଅନୁମତି ମିଳୁଥଲିା । ଏରବ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କ ଘରର, 
କାଯ୍୍ଷ ାଳୟରର କାରଖାନାରର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉରତ୍ାଳନ ନିମରନ୍ 
ଅନୁମତି ମିଳିଲା । ବତ୍୍ଷମାନ ଭାରତୀୟମାରନ ରଯରକୌଣସି ସମୟରର 
ରଯରକୌଣସି ସ୍ାନରର ତ୍ିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇପାରିରବ, ରତରବ ତି୍ରଙ୍ଗାର 
ରକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସମ୍ାନକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ପତାକା ସଂହିତାକୁ 
କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାରବ ପାଳନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍କତା ରହିଛି । ସବିୁଧା ପାଇ ଁ
ଭାରତର ପତାକା ସଂହିତା 2002କୁ ତିନି ଭାଗରର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି : 
ସଂହିତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରର ଜାତୀୟ ପତାକାର ସାଧାରଣ ବର୍୍ଷନା ରହିଛି; 
ଦି୍ତୀୟ ଭାଗରର ସରକାରୀ, ଘରରାଇ ସଂସ୍ା, ଶକି୍ାନୁଷା୍ନ ଆଦି ଦ୍ାରା 
ଜାତୀୟ ପତାକା ଉରତ୍ାଳନ ପ୍ରତି ସମପଷିତ ରହିଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାଗରର 
ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ ସରକାରୀ ସଂସ୍ା ଏବଂ ରସମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଓ ସଂସ୍ା 
ଦ୍ାରା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉରତ୍ାଳନ ସଂକ୍ାନ୍ ନିୟମ ରହିଛି ।

ପତାକା ସଂହତିାଚକ୍

ତ୍ରରିଗୋର କ୍ର�କିାଶ
ସ୍ାଧୀନତାର ସଂଘର୍ଷ ସମୟରର ଏହା ଲାଗ ୁରହବା ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ପତାକାରର ବ୍ାପକ ପରିବତ୍୍ଷନ ରହାଇଛି । ଭାରତୀୟ 
ପତାକାର ରକରତକ ଐତିହାସିକ କ୍ମବିକାଶ ଏଠାରର ଉରଲ୍ଖ କରାଗଲା :
l	ଭାରତର ପ୍ଥର ଜାତୀୟ ପତାକା ଅଗଷ୍ଟ 7, 1906ରର କଲିକତା (�ର୍ର୍ାନର ରକାଲକାତା)ର ପାସୀ୍ �ାଗାନ ଛକ (ଗ୍ରୀନ ପାକ)୍ 

ଠାରର ଉରର୍ାଳନ କରାରାଇଥଲିା ର�ାଲି କହୁାରାଏ । ଏହ ିପତାକାରର ଉପରୁ ତଳ ପର୍୍ ନ୍ତ ତରିନାଟି ରଗେ ନାଲି, ହଳଦଆି ଏ�ଂ 
ସ�ୁଜ ରହଥିଲିା ।

l	ଦ୍ତିୀୟ ପତାକା 1907ରର ପ୍ାରିସରର ରାଡାର କାରା ଏ�ଂ ତାଙ୍କର �୍ାଣ୍ ଅଫ ଏ୍୍ାଇଲ୍ଡ ରିରଭାଲୁ୍ସନାରିଜ ଦ୍ାରା ଉରର୍ାଳନ 
କରାରାଇଥଲିା । ଏହା ପ୍ଥର ପତାକା ଭଳି ସରାନ ଥଲିା । ଏହ ି ପତାକା �ଲଷିନର ସରାଜ�ାଦୀ ସମି୍ଳନୀରର ପ୍ଦଶଷିତ ରଧ୍ୟ 
ରହାଇଥଲିା । 

l ତୃତୀୟ ପତାକା 1917ରର ଉଡ଼ିଥଲିା ରରରତର�ରଳ ରାଜରନୈତକି ସଂଗ୍ରାର ନରି୍ା୍ୟକ ରରାଡ଼ ରନଇଥଲିା । ରହାର ରୁଲ ଆରଦୋଳନ 
ସରୟରର ଆନ ିର�ସାନ୍ତ ଓ ରଲାକରାନ୍ ତଲିକ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉରର୍ାଳନ କରିଥରିଲ । ଏହ ିପତାକାରର 5ଟି ନାଲି ଏ�ଂ 4ଟି 
ସ�ୁଜ ପଟି ଉପର ତଳ ରହାଇ ରହଥିଲିା । ଏଗଡ଼ିୁକ ଉପରର ସପ୍ତଷଷିଙୁ୍କ ପ୍ତନିଧିତି୍ୱ କରୁଥ�ିା 7ଟି ତାରକା ରହଥିଲିା । �ାର ପାଖ 
ଉପର ରକାଣରର ୟୁନଅିନ ଜ୍ାକ ରହଥିଲିା। ରସହପିରି ରଗାଟିଏ ରକାଣରର ଏକ ଧଳା ରଗେର ଅଦ୍ଧଚ୍ନ୍ଦ୍ର ଏ�ଂ ତାରା ରହଥିଲିା।

 l	ଅଖଳି ଭାରତୀୟ କଂରଗ୍ରସ ସରିତରି ର�ଜୱାଡା (�ର୍ର୍ାନର �ଜିୟୱାଡ଼ା) 1921 ଅଧରି�ଶନରର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦଶର ଜରଣ 
ର�ୁକ ପିଗୋଳି ରଭରଙ୍କୟା ଏକ ପତାକା ପ୍ସୁ୍ତତ କରି ତାହାକ ୁଗାନ୍ୀଜୀଙୁ୍କ ରଦଖାଇଥରିଲ। ଏଥରିର ଦୁଇଟି ରଗେ ଥଲିା, ନାଲି ଓ 
ସ�ୁଜ, ରାହାକ ିଦୁଇଟି ସଂଖ୍ାଗରିଷ୍ଠ ସରଦୁାୟ ହଦୁିେ ଓ ରସୁଲିରରାନଙ୍କର ପ୍ତନିଧିତି୍ୱ କରୁଥଲିା। ଏହ ିପତାକା 1931ରର ଗହୃୀତ 
ରହାଇଥଲିା। ଏହ ିପତାକା ରଧ୍ୟ ଆଜାଦ ହଦିେ ରସନାର ରଦୁ୍ଧ ପ୍ତୀକ ରହାଇଥଲିା ।    

l	1931 ରସିହା ଜାତୀୟ ପତାକାର ଇତହିାସରର ଏକ ଉରଲ୍ଲଖନୀୟ �ଷ ୍ଥଲିା। ତ୍ରରିଗୋକ ୁଆରର ଜାତୀୟ ପତାକା ଭାର� ଗ୍ରହଣ 
କରି�ା ଲାଗି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ରହାଇଥଲିା । ଏହ ିପତାକା �ର୍ର୍ାନ ପ୍ଚଳିତ ପତାକାର ପ�ୂ ୍ସ୍ୱରୂପ ଥଲିା। ଏଥରିର ନାରଗେୀ, 
ଧଳା ଏ�ଂ ସ�ୁଜ ରଗେ ରହଥିଲିା। ରଝରିର ରହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍କର ଚରଖା ଥଲିା। ରତର� ଏହାର ରକୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗରୁୁତ୍ୱ ନଥ�ିାରୁ 
ଏହାକ ୁଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହି ଁ।

l	ଜଲୁାଇ 22, 1947ରର ସମି୍ବଧାନ ସଭା ଏହାକ ୁସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଭାର� ଗ୍ରହଣ କରିଥଲିା। ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ 
ରହ�ା ପରର, ଏହାର ରଗେ ଏ�ଂ ରସଗଡ଼ିୁକର ଗରୁୁତ୍ୱ ସରାନ ରହଲିା। ରକ�ଳ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଳରର ଗାନ୍ୀଙ୍କ ଚରଖା ସ୍ାନରର ସମ୍ାଟ 
ଅରଶାକଙ୍କର ଧର ୍ଚକ୍କ ୁସ୍ାନତି କରାଗଲା।   

ଉତ୍ସ: https://knowindia.gov.in

l ଧଳା ରଙ୍ଗର ରକନ୍ଦ୍ରରର 
24ଟି ଛଡ଼ ଥବିା 
କୃଷ୍କଳା ରଙ୍ଗର 
ଚକ୍କୁ ଧମ୍ଷ ଚକ୍ 
କୁହାଯାଇଥାଏ।  ସିଂହ 
ଥବିା ଅରଶାକ ସ୍ମ୍ଭରୁ 
ନିଆଯାଇଥବିା ଏହ ି
ଚକ୍,“ଆଇନର ଏହ ି
ଚକ୍” ରଦଶର ପ୍ରଗତିର 
ପ୍ରତୀକ ଅରଟ। ଏହାର 
ପରିଧ ି ଧଳା ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ 
ସହତି ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ ସମାନ 
ରହାଇଥାଏ ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିରପାଟ୍ ସମ୍ିଧାନ ଦିବସ
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କରରାନା �ରିରାଧୀ ଲରେଇ

ଆରରାଗ୍ ଲାଭ କରିଥ�ିା ରରାଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ା 75 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା

ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ ସରକାର ତଥା ରକନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ 
ଅଞ୍ଳ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରର 

କରରାନା ମହାମାରୀର ମକୁାବିଲା ପାଇ ଁ ରକନ୍ଦ୍ରୀକୃତ  
କାଯ୍୍ଷ ାନୁଷା୍ନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥଲିା । ଏଥରିର 
ରରାଗୀଙୁ୍କ ହସ ୍ପିଟାଲରର ଉପଯକୁ୍ତ ଚିକିତ୍ା ଓ ରସବା 
ରଯାଗାଣ ଅଗ୍ରାଧକିାର ପାଇଥଲିା । ଏହା ଫଳରର 
ଭାରତରର କରରାନା ଆକ୍ାନ୍ଙ୍କ ମତୁୃ୍ହାର ଯରଥଷ୍ 
ହ୍ାସ ପାଇଛି । ବତ୍୍ଷମାନ ଏହ ିମତୁୃ୍ହାର 1.49 ଶତାଂଶ 
ରହଛିି; ଯାହାକି ମାର୍୍ଷ ମାସ ପରଠାରୁ ସବ୍ଷନିମ ୍ନ । ସଫଳ 
ରରାଗ ନିୟନ୍ତଣ ରଣନୀତି, ବ୍ାପକ ରଟଷି୍ଂ ବା ପରୀକ୍ା 
ତଥା ମାନକୀକୃତ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ା ପରିଚାଳନା ଓ ଯତ୍ନ 
ଫଳରର କରରାନାକୁ ନିୟନ୍ତଣରର ରଖବିାକୁ ଭାରତ 
ସଫଳ ରହାଇଛି । ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ରବସରକାରୀ 
ହସି୍ପଟାଲରର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଧାଯ୍୍ଷ  ଚିକିତ୍ା 
ପଦ୍ତିରର ରରାଗୀଙୁ୍କ ଚିକିତ୍ା ଓ ରସବା ରଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ଫଳରର କରରାନା ଆକ୍ାନ୍ଙ୍କ 
ସଂଖ୍ା ଉରଲ୍ଖନୀୟ ଭାରବ ହ୍ାସ ପାଇଛି। ଅର୍ଟାବର 
26ରର ଭାରତର ରଦୈନିକ କରରାନା ମତୁୃ୍ସଂଖ୍ା 
500ରୁ ହ୍ାସ ପାଇ 497ରର ପହଞ୍ଥିଲିା । 

ରକାଭିଡ୍  19 ପରିଚାଳନା ଓ ମକୁାବିଲାର ଅଂଶସ୍ରୂପ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରରାନା ସଂକ୍ମଣକୁ ରକବଳ ନିୟନ୍ତଣ 
କରିବାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଉନାହାନି୍, ଆକ୍ାନ୍ଙୁ୍କ ଯଥାସମ୍ଭବ 
ଚିକିତ୍ା ରସବା ରଯାଗାଇ ମତୁୃ୍ସଂଖ୍ା କମାଇବାକୁ 
ଅଗ୍ରାଧକିାର ଭିତି୍ରର କାମ କରୁଛନି୍ । ଏହ ିରଯାଜନାରର 
ଅତି ଗରୁୁତର କରରାନା ଆକ୍ାନ୍ ରରାଗୀମାନଙୁ୍କ ବିଭିନ୍ନ 
ଚିକିତ୍ାଳୟରର ସ୍ତନ୍ତ ତଥା ଉନ୍ନତମାନର ସଘନ ଚିକିତ୍ା 
ଓ ରସବା ଯତ୍ନ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
କରରାନାରୁ ଆରରାଗ୍ ରହରଲ      
ଉପରାଷ୍ଟଟ୍ରପତ ିଦମ୍ତ ି

ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପଥୃକବାସରର ରହବିା ପରର 
ଉପରାଷ୍ଟ୍ପତି ଏମ. ରଭରଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଏବଂ 
ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉରା ନାଇଡୁ କରରାନା ସଂକ୍ମଣରୁ 
ମକୁ୍ତ ରହାଇଛନି୍। ଅର୍ଟାବର 26ରର ଉଭୟଙ୍କର 
କରାଯାଇଥବିା କରରାନା ପରୀକ୍ା ରନରଗଟିଭ ଆସିଛି। 
ଚଳିତବର୍ଷ ରସରପଟମର୍ 29 ତାରିଖରର ଉପରାଷ୍ଟ୍ପତି 
ଦମ୍ପତି କରରାନାରର ଆକ୍ାନ୍ ରହାଇଥବିା ଜଣାପଡିବା 
ପରର ଉଭୟ ରହାମ ୍ କ୍ାରରଣ୍ଟାଇନରର ଥରିଲ ।  

ରଣରକୌଶଳରୁ ସଫଳତା ଲାଭ  

ରରାଟ ସଂକ୍ରିତ ସଂଖ୍ା ଅନୁପାତରର ଗତ ଅର ଟ୍ା�ର ରାସରର ଉଭୟ 
ସଂକ୍ରଣ ଏ�ଂ ରତୁୃ୍ହାର ହ୍ାସ ପାଇଥଲିା । ଅର ଟ୍ା�ର ରାସରର 

ସଂକ୍ରିତଙ୍କ ସଂଖ୍ାରର 71.61 ଶତାଂଶ ହ୍ାସ ଘଟିଥଲିା । ରସହଭିଳି ଏହ ି
ରାସରର ରତୃକଙ୍କ ସଂଖ୍ା 70.57 ଶତାଂଶ କରିଥଲିା । 

(ଏହ ିତଥ୍ ନରଭମ୍ବର 1 ସଦୁ୍ଧା ସ୍ୱାସ୍୍ ରନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସତୂ୍ରରୁ ରିଳିଛ)ି

91.68 %

1.49%
ଆରରାଗ୍ ହାର 

ରତୁୃ୍ହାର

ଏ ପର୍୍ ନ୍ତ ରହାଇଥ�ିା   
ରରାଟ ରଟଷ୍ଟ ସଂଖ୍ା

11,07,43,103

ଲା�ରରରଟାରୀ- ସରକାରୀ-1132| ଘରରାଇ - 905
ସସୁ୍ ରହାଇଥ�ିା ରରାଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ା- 75,44,798

ସକ୍ୟି ଆକ୍ାନ୍ତ
 5,61,908

ରରାଟ ରରାଗୀ
81,06,706

2 ଗଜ ଦୂରତ୍ୱ 
ରକ୍ା

ଆୟୁଷ ରନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚକିତି୍ସାର ପ୍ଭା� ସଂପକର୍ର ସରୀକ୍ଷା
ଆୟୁର ମନ୍ତଣାଳୟର ସଚିବ ରବୈଦ୍ ରାରଜଶ ରକାରଟଚା ଏକ ଉର୍ସ୍ରୀୟ 
ରବୈଠକରର ତାଙ୍କ ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ କରରାନା ମହାମାରୀର ମକୁାବିଲା ପାଇ ଁ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥବିା ପଦରକ୍ପ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସଂପକ୍ଷରର ସମୀକ୍ା 
କରିଛନି୍। ଏହ ିସମୀକ୍ା ଅନୁସାରର ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଔରଧ ପଦ୍ତି ଆୟୁର 
ଅନୁସାରର କରରାନା ସଂକ୍ମଣକୁ ରରାକିବା ଏବଂ ସଂକ୍ମିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ା କରିବାରର 
ରଯଉସଁବୁ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥଲିା ତାହା ସଫଳ ରହାଇଛି ରବାଲି 
ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହ ିସମୀକ୍ା ରବୈଠକରର ଆୟୁରର ପ୍ରମଖୁ ସଚିବଗଣ ତଥା 
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ର ସ୍ାସ୍୍ ସଚିବମାରନ ରଯାଗରଦଇଥରିଲ । ଭିଡିଓ କନ୍ ଫରର୍ ୍ସଂି 
ବ୍ବସ୍ାରର ଏହ ି ରବୈଠକ ଆରୟାଜତି ରହାଇଥଲିା । ନିକଟରର କରରାନା 
ମହାମାରୀର ମକୁାବିଲା ପାଇ ଁରଯଉ ଁଜାତୀୟ ଆୟୁରବ୍ଷଦ ଓ ରଯାଗ ନୀତି ରଘାରଣା 
କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ନିଷା୍ର ସହ କାଯ୍୍ଷ କାରୀ କରିବାକୁ ରାଜ୍ମାନଙୁ୍କ ଶ୍ୀ 
ରକାରଟଚା ପରାମଶ୍ଷ ରଦଇଥରିଲ । ଆୟୁର ରହଲ୍ଥ ରୱଲରନସ ୍ ରକନ୍ଦ୍ରଗଡିୁକରର 
ଜାତୀୟ ଆୟୁର ମିଶନରର ଏହ ିନୀତିକୁ କାଯ୍୍ଷ କାରୀ କରିବା ଉପରର ରସ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ରଦଇଛନି୍ । ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ ରଯଉ ଁପାଣ୍ ିରାଜ୍ମାନଙୁ୍କ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି 
ତାହାକୁ ଠକ୍ି ଭାରବ ଖର୍୍ଷ କରିବା ପାଇ ଁଯତ୍ନବାନ ରହବାକୁ ରସ କହଛିନି୍ ।

ରଯ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ଔରଧ ନାହି ଁ, ରସ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ଢିଲା ନାହି ଁ
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ସ୍ୱଚ୍ଛ �ାୟୁ ସନ୍ାନରର
ସମସ୍ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂରଣ ମଣରି, ପଶ,ୁ ପକ୍ୀ ଏବଂ ବୃକ୍ରାଜିକୁ କ୍ତି ପହଞ୍ାଇଥାଏ । ଏହାଛଡା ପଥର, ମତିୃ୍କା, 

ଭବନ ଭଳି ନିଜ୍ଷୀବ ପଦାଥ୍ଷ ମଧ୍ ଏହାଦ୍ାରା ପ୍ରଭାବିତ ରହାଇଥାଏ । 1996ରର ସପିୁ୍ରମରକାଟ୍ଷ ରଯଉ ଁତାଜ ୍ 
ରୋରପଜିଏମ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥରିଲ ରସଥରିର ଏହି ବିଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ କୀତ୍ଷିରାଜି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣ ରଯାଗୁ ଁକିପରି 
କ୍ତିଗ୍ରସ୍ ରହଉଛି ତାହା ଦଶ୍ଷାଇଥରିଲ । ଅତଏବ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣକୁ ରରାକିବା ପାଇ ଁସରକାର ଗରୁୁତ୍ୱର ସହ 

ରକନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଲକ୍୍ ରନଇ ସସୁଂହତ ଉପାୟରର କାଯ୍୍ଷ ାନୁଷା୍ନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନି୍ ।

ଭାରତ ପ୍ରଦୂରଣର କୁପରିଣତି ବିରୟରର ଅବଗତ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ 
ପନ୍ା ବାହାର କରିବା ପାଇ ଁମଧ୍ ପ୍ରୟାସଶୀଳ । ସ୍ଚ୍ ଭାରତ ଅଭିଯାନ 
ରହଉ କିମା୍ ଧମୂହୀନ ରରାରରଇ ଗ୍ାସ, ଏଲ୍ ଇଡି ଅଭିଯାନ, ସିଏନ୍ ଜ ି
ଭିତି୍କ ପରିବହନ ଅଥବା ବିଦୁ୍ତ ଚାଳିତ ଯାନ- ଆରମ ସବୁ ରକ୍ତ୍ରର 
ପ୍ରଦୂରଣ ରରାକିବାକୁ ନାନାମରତ ଉଦ୍ମ କରୁଛୁ । 
ରପରରୋଲ ଜ୍ୱଳନ ରଯାଗୁ ଁବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧକି ପ୍ରଦୂରିତ 
ରହଉଥବିାରୁ ଏରବ ଆରମ ଅଧକିରୁ ଅଧକି 
ଇଥାନଲ୍  ବ୍ବହାର ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଉଛୁ। 
ରଦଶର 100ଟି  ନଗରୀରର ସମ୍ ୍ତି 
ପଦରକ୍ପ ମାଧ୍ମରର ରଲାକଙ୍କ ସହରଯାଗ 
ଦ୍ାରା ଅତ୍ାଧନିୁକ ରଟର ୍୍ନାଲଜ ି
ବ୍ବହାର କରି ଆରମ ପ୍ରଦୂରଣ ହ୍ାସ 
କରିବାକୁ ଉଦ୍ମ ଚଳାଇଛୁ । 

- ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀ
      ନରରନ୍ଦ୍ର ରରାଦୀ

ବିଶ୍ ସ୍ାସ୍୍ ସଂଗଠନର ତଥ୍ ଅନୁସାରର ସମଗ୍ର ପଥୃବିୀରର 
ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣ ରଯାଗୁ ଁ 38 ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ରଲାକ 
ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନି୍ । ବିଶ୍ର 90 ଶତାଂଶରୁ ଅଧକି ଶଶି ୁପ୍ରଦୂରିତ 

ବାୟୁ ପ୍ରଶ୍ାସରର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ ରହଉଛନି୍ । ବିଶ୍ର ସବୁଠୁ 
ଅଧକି ପ୍ରଦୂରିତ ନଗରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ରୁ 14ଟି ଭାରତରର ରହଛିି । 
ଶୀତଋତୁ ଆରମ୍ଭ ସମୟରର ଦୀପାବଳି ରବଳକୁ ଉତ୍ର ଭାରତର 
ଅଧକିାଂଶ ଅଞ୍ଳର ଆକାଶ ଏକ ରମାଟା ଧଆୂ ଁଓ ଧଳିୂର ଆସ୍ରଣରର 
ଢାଙି୍କ ରହାଇଯାଏ । ରଦଶରର ଏରବ ରକାଭିଡ ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ 
ରହଥିବିାରୁ ଶୀତକାଳରର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣ ରଯାଗୁ ଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସି୍ତି 
ସଷିୃ୍ ରହାଇପାରର । ରତରବ ରସ ଯାହାରହଉ ଏହସିବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ସି୍ତି 
ମଧ୍ରର ଖସିୁ ରହବାର କିଛି ବିରୟ ରହଛିି । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣକୁ ରରାକିବା 
ପାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ । ଏହ ି
ସମସ୍ାର ତତ୍ାଳ ସମାଧାନ ପାଇ ଁଯାଦୁଦଣ୍ଡ ନ ଥରିଲ ମଧ୍ ସରକାର 

ପଞ୍ଜା� ଚାଷୀଙୁ୍କ ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ପ୍ଶଂସା
2018 ଅର ଟ୍ାବର ମନ୍ କୀ ବାତ୍  କାଯ୍ଷ୍କ୍ମରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ପଞ୍ାବର ଜରଣ 
ଚାରୀ ଗରୁୁବଚନ ସିଂହଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥରିଲ । 
ରସ ତାଙ୍କ ପଅୁର ବିବାହ ନିବ୍ଷନ୍ଧ କରିବାରବରଳ 
କନ୍ାପିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କହିଥରିଲ ରଯ 
ରସମାରନ ରକ୍ତରର ନଡା ନ ରପାଡିବାକୁ 

�ାୟୁ ପ୍ଦୂଷଣ ବାରଷିକ ପନୁରାବୃତି୍
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ପଷୁା ରାଇରକ୍ା�ାୟାଲ ଡିକରମ୍ାଜର କ୍ାପ ୍ସଲୁ
ନୂଆଦିଲ୍ୀ ସି୍ତ ଭାରତୀୟ କୃରି ଗରବରଣା ପ୍ରତିଷା୍ନ ଏକ ମାଇରକ୍ାବାୟାଲ ଡିକରମ୍ପାଜର 

କ୍ାପ ୍ସଲୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଛି । ଫସଲ କାଟିରନବା ପରର ରକ୍ତରର ରଯଉ ଁନଡା ବା ମଳିୂ 
ରହୁଛି ତାକୁ ରପାଡିବା ପରିବରତ୍୍ଷ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରର ନଷ୍ କରିବା ପାଇ ଁଏହ ିକ୍ାପ ୍ସଲୁ 
ସହାୟକ ରହବ । ପ୍ରରତ୍କ କ୍ାପସଲୁର ଦାମ 5 ଟଙ୍କା । 25 ଲିଟର ପାଣରିର 4ଟି 
କ୍ାପସଲୁ ମିଶାଇ ଏକ  ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବା ସହ ତାହାକୁ ଅରଢଇ ଏକର (ଏକ ରହ ଟ୍ର) 
ଜମିରର ସିଞ୍ନ କରଲ ଫସଲର ମଳିୂ ଓ ଅବରଶର ସହଜରର ପଚି ନଷ୍ ରହାଇଯିବ ।

ରାନ�ାହନ ପ୍ଦୂଷଣ ଉପରର ରରାକ୍ 
l ଯାନବାହନରର ବ୍ବହୃତ ଇନ୍ଧନ ଦହନ ରଯାଗୁ ଁସଷିୃ୍ ରହଉଥବିା ପ୍ରଦୂରଣକୁ ହ୍ାସ 

କରିବା ନିମରନ୍ ସରକାର ରପରରୋଲରର ଇଥାନଲ୍  ମିଶାଇବାକୁ ଉତ୍ାହତି କରୁଛନି୍। 
2022 ସଦୁ୍ା ରପରରୋଲରର 10 ଶତାଂଶ ଓ 2030 ସଦୁ୍ା 20 ଶତାଂଶ ଇଥାନଲ୍  
ମିଶ୍ଣର ଲକ୍୍ ରଖାଯାଇଛି । 

l ଭାରତ ଷ୍ାଣ୍ଡାଡ୍ଷ-4 ପରର ସରକାର ଏକାଥରରକ ଭାରତ ଷ୍ାଣ୍ଡାଡ୍ଷ 6 ଯାନବାହନ 
ପ୍ରଦୂରଣ ନିୟମ 2020 ଏପି୍ରଲ ପହଲିାରୁ ଲାଗ ୁକରିଛନି୍ । ଏହା ଫଳରର ଯାନବାହନ 
ଜନିତ ପ୍ରଦୂରଣ 70 ଶତାଂଶ ହ୍ାସ ପାଇବ ।

ଉତ୍ମ ବାୟୁ ଦିବସ ସଂଖ୍ା 2020ରର 218 
ଦିନକୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି । 2016ରର ଏହା ଥଲିା 
106 ଦିନ । ରସହଭିଳି ଖରାପ ମାନର ବାୟୁ 

ଦିବସର ସଂଖ୍ା ହ୍ାସ ପାଇ 2020ରର 
56ରର ସୀମିତ ଥଲିା । 2016 ଜାନୁୟାରୀ 
1ରୁ ରସରପଟମର୍ 30 ମଧ୍ରର ଏହ ିଖରାପ 

ବାୟୁ ଦିବସର ସଂଖ୍ା ଥଲିା 156 ।

ରକନ୍ଦ୍ର ପରିର�ଶ, ଜଗେଲ ଓ 
ଜଳ�ାୟୁ ପରି�ର୍ନ୍ ରନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍କାଶ 

ଜାଭରଡ଼କର 2020 ଅର୍ଟା�ର 
18ରର ଏହ ିତଥ୍ ରଫସ ୍�ୁକ୍  ଲାଇଭ 

ଇରଭଣ୍ଟରର ପ୍କାଶ କରିଛନ୍ତ ି। 

ପ୍ରତିଜ୍ାବଦ୍ ରହରଲ ବିବାହ ସଂପନ୍ନ ରହବ । ଏହି ଚାରୀ 
ଜଣକ ପଅୁର ବିବାହ ପାଇ ଁରଯଉ ଁସତ୍୍ଷ ରଖଥିରିଲ 
ତାହା ସମାଜର ଯଥାଥ୍ଷ ସାମଥ୍ଷ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ର ରସହି ଅଧ୍ାୟରର ମଧ୍ ପଞ୍ାବର ନଭା 
ନିକଟବତ୍୍ଷୀ ଏକ ଗା ଁକଲାରମାଜରାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ପ୍ରଶଂସା କରିଥରିଲ । ରସ ଗାରଁ ଚାରୀମାରନ ପ୍ରାକୃତିକ 
ଉପାୟରର ନିଜ ଜମିରୁ ଫସଲର ମଳିୂ ଓ ନଡାକୁ 
ହଳକରି ନଷ୍ କରୁଛନି୍ । ଏଥପିାଇ ଁରସମାରନ 

ରକୌଣସି ନୂଆ ରଟକ୍ ରନାଲଜି ବ୍ବହାର କରୁନାହାନି୍। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆହୁରି କହିଥରିଲ ରଯ ରଯଉମଁାରନ 
ପରିରବଶର ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁସବୁମରତ ଉଦ୍ମ କରୁଛନି୍ 
ରସମାରନ ସସୁ୍ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଚଯ୍ଷ୍ା ପରମ୍ପରାର 
ସର୍ା ବାହକ । 
‘ବିନୁ୍ଦ ବିନୁ୍ଦରର ରଯପରି ସିନୁ୍ଧ ସଷିୃ୍ ହୁଏ, ରସହିଭଳି 
କ୍ଦୁ୍ର କ୍ଦୁ୍ର ଗଠନମଳୂକ ଉଦ୍ମ ଦ୍ାରା ଆମ ପରିରବଶ 
ସରୁକି୍ତ ରହାଇପାରିବ’ ରବାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହିଛନି୍ ।
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ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରର ଅଟଳ ରହଛିନି୍। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣ ଏକ ଗରୁୁତର 
ସମସ୍ା ରହାଇଥବିାରୁ ରାଜ୍, ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ମିଳିତ 
ଉଦ୍ମରର ଏହାର ମକୁାବିଲା କରିବା ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହଛିି। 
ଉତ୍ର ଭାରତରର, ବିରଶର କରି ଦିଲ୍ୀରର ଶୀତକାଳରର 
ମନୁର୍କୃତ କାରଣ ରଯାଗୁ ଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣ ସମସ୍ା ଗରୁୁତର 
ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ । ପାଣପିାଗ ଓ ରଭୌରଗାଳିକ ସି୍ତି ଏହାକୁ 
ଅଧକି ବିଗାରଡ । 2020 ରସରପଟମର୍ 29ରର ପରିରବଶ, ଜଙ୍ଗଲ 
ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍୍ଷନ ମନ୍ତୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭରଡକର କହଥିରିଲ ‘ବାୟୁ 

ପ୍ରଦୂରଣକୁ ହଠାତ୍  ଦୂର କରିବା ପାଇ ଁରକୌଣସି ଯାଦୁଛଡି ନାହି ଁ। ଏହା 
ପଛରର ପାଣପିାଗ ଓ ରଭୌରଗାଳିକ କାରଣ ରହଛିି ଏବଂ ମାନବକୃତ 
କାରଣ ଏହାକୁ ଅଧକି ଜଟିଳ କରୁଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତକାଳରର 2-3 
ମାସ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣ ସି୍ତି ଉତ୍ର ଭାରତରର ଭୟଙ୍କର ଆକାର 
ଧାରଣ କରୁଛି । ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଦିଲ୍ୀ ସରକାର, ପରଡାଶୀ 
ରାଜ୍ସମହୂ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମଦୁାୟ ମିଳିତଭାରବ ଏହାର 
ନିରାକରଣ ପାଇ ଁକାଯ୍୍ଷ  କରିବା  ଆବଶ୍କ। ଏହା ଜଣକର କାମ 
ନୁରହ ଁ, ଏଥରିର ସମସ୍ଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହଛିି ।’   

ଏକୁ୍ଆଇ ପ୍ଦଶନ୍ କରି�ାକୁ 
ରରା�ାଇଲ ଆପ୍ସ

ସରୀର: ଅର ଟ୍ା�ର 
2017ରର ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଥ�ିା ‘ସରୀର’ 
ଜ ନ ସ ା ଧ ା ର ଣ ଙୁ୍କ 
�ାୟୁର ରାନ 

ସଂପକର୍ର ସଚୂନା 
ରଦ�ାକ ୁ ଉଦି୍ଷ୍ଟ ଏକ 

ରରା�ାଇଲ ଆପ ୍ । ଏଥରିର 
�ାୟୁ ପ୍ଦୂଷଣକାରୀ କାର୍୍  �ରିରାଧରର 
ଅଭିରରାଗ ଦାଏର କରି�ାର �୍�ସ୍ା 
ରହଛି ି । ଏକ ରକନ୍ଦ୍ରୀକତୃ ସ୍ାନରୁ ଏହା 
�ାୟୁର ରାନ ସଂକ୍ାନ୍ତ ସଚୂନା ସଂଗ୍ରହ କରି 
ପ୍ଦାନ କରିଥାଏ । ରକଉ ଁସରୟରର �ାୟୁର 
ପ୍ଦୂଷଣ ରକରତ ତାହା ନଭୁିଲ୍ଭାର� ଏହା 
ରଦଇଥାଏ । ପ୍ତ ି ଘଣ୍ଟାଏ �୍�ଧାନରର 
ଏହା ଜାତୀୟ �ାୟୁ ରାନ ଇରଣ୍କ୍ 
(ଏକୁ୍ ଆଇ) ସଂକ୍ାନ୍ତ ସଚୂନା ପ୍ଦାନ କରର। 
ଏହ ି ସଚୂନାକ ୁ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ର�ାଡ ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ରରାଗାଇ 
ଦଆିରାଇଥାଏ । 

ସଫର୍ : ଏହ ି ଆପ ୍ଟି 
ଏକ ସର୍୍ତି ଆଗଆୁ 
�ାୟୁ ପ୍ଦୂଷଣ ସତକ ୍
ସଚୂନା ପ୍ଦାନକାରୀ 
�୍�ସ୍ା । ଏହା ରଧ୍ୟ 

ପାଣପିାଗ ସଂପକର୍ର 
ଆଗଆୁ ସଚୂନା ରଦଇଥାଏ।  

72 ଘଣ୍ଟା ପ�ୂରୁ୍ ‘ସଫର୍ ’ ପାଣପିାଗ 
ଓ �ାୟୁ ପ୍ଦୂଷଣ ସଂକ୍ାନ୍ତ ପ୍ାକ୍  ସଚୂନା 
ରଦ�ାକୁ ସକ୍ଷର । ଦଲି୍ଲଲୀ, ପରୁଣ, ରମୁ୍ବାଇ 
ଏ�ଂ ଅହମ୍ଦା�ାଦ, ଏହ ି4ଟି ନଗରୀରର 
‘ସଫର୍ ’ କାର୍୍ କାରୀ ରହାଇଛ ି।

ବାୟୁ ମାନରର ଉନ୍ନତି ଆଣବିାକୁ କାଯ୍୍ଷ ାନୁଷା୍ନ
l ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ଚ୍ ବାୟୁ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ଦୀଘ୍ଷମିଆଦୀ, 

ସମୟବଦ୍ ନୀତିରର ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । 2024 ସଦୁ୍ା ରଦଶରର 
ପ୍ରଦୂରଣର ମାତ୍ା ପିଏମ 10 ଏବଂ ପିଏମ 2.5ରର 20ରୁ 30 ଶତାଂଶ ହ୍ାସ 
କରିବା ପାଇ ଁଏକ ପରୂ୍୍ଷାଙ୍ଗ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ କାଯ୍୍ଷ କାରୀ ରହଉଛି । 2017କୁ 
ମଳୂବର୍ଷଭାରବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତଦନୁସାରର ବାୟୁର ମାନ ବୃଦି୍ ପାଇ ଁ
ରଣନୀତି ପ୍ରସୁ୍ତ ରହାଇଛି ।

l 122ଟି ସହରର ବାୟୁ ମାନକୁ ବିଚାରକୁ ରନଇ ରସଥରିର ଉନ୍ନତି ଆଣବିା 
ପାଇ ଁ2011ରୁ 2015 ମଧ୍ରର ରଯଉ ଁକାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥଲିା ବିଶ୍ 
ସ୍ାସ୍୍ ସଂଗଠନର ପରାମଶ୍ଷ ଅନୁସାରର ତାହା କାଯ୍୍ଷ କାରୀ ରହଉଛି। 
ଏସବୁ ସହର ମଖୁ୍ତଃ ସିନୁ୍ଧ-ଗାରଙ୍ଗୟ ସମତଳ ଭୂମିରର ଅବସି୍ତ । 
ଏହସିବୁ ସହରଗଡିୁକରର ନିଦେଷିଷ୍ଭାରବ ସ୍ାନୀୟ ଆବଶ୍କତା ଅନୁସାରର 
ପ୍ରଦୂରଣ ମକୁ୍ତ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ କାଯ୍୍ଷ କାରୀ ରହଉଛି । 

l 2018ରର ଭାରତ ସରକାର ଏକ ପରୂ୍୍ଷାଙ୍ଗ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ପ୍ରସୁ୍ତ କରି ଜାତୀୟ 
ରାଜଧାନୀ ରକ୍ତ୍ ଦିଲ୍ୀର ବାୟୁ ମାନ ବୃଦି୍ ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ କାଯ୍୍ଷ  ହାତକୁ ରନଇଛନି୍ । 

l ଦିଲ୍ୀରର ମଧ୍ ପଯ୍୍ଷ ାୟଭିତି୍ରର ବିଭିନ୍ନ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । 
ବାୟୁର ମାନକୁ 4 ପଯ୍୍ଷ ାୟରର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ରସଗଡିୁକ ରହଲା 
ମଧ୍ମରୁ ଖରାପ, ଗମ୍ଭୀର, ଅତିରିକ୍ତ ଖରାପ ଏବଂ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ବା 
ଜରୁରିକାଳୀନ ସି୍ତି । ପ୍ରଦୂରଣର ଏହସିବୁ ମାତ୍ାକୁ ଅନୁଧ୍ାନ କରାଯାଇ 
ରଲାକଙୁ୍କ ସତକ୍ଷ କରାଇବା ସହ ପ୍ରତିକାର ବ୍ବସ୍ା ମଧ୍ ସମରୟାଚିତ 
ଢଙ୍ଗରର କାଯ୍୍ଷ କାରୀ ରହଉଛି । 

ନଡା ରପାଡି ରରାକ�ିାକୁ ପଦରକ୍ଷପ 
l ଜମିରର ଥବିା ନଡା ବା ଫସଲ ଅବରଶର ପରିଚାଳନା ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ 

ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମରନ୍ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍କୁ 
1700 ରକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ । ନଡା ରପାଡିବା ପରିବରତ୍୍ଷ 
ଯନ୍ତପାତି ଓ ରଟର୍୍ନାଲଜ ି ପ୍ରରୟାଗ କରି ଏହ ି ସମସ୍ାର ସମାଧାନ 
କରିବାକୁ ସମବାୟ ସମିତିଗଡିୁକୁ ସରକାର 50 ଶତାଂଶ ସବ୍ ସିଡି 
ରଯାଗାଉଛନି୍ । ଚାରୀମାରନ ବ୍କି୍ତଗତ ଭାରବ ଏସବୁ ଯନ୍ତପାତି 
କିଣରିଲ ରସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ ଅଧା ରିହାତି ରଦବାର ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଛି ।

l ଉତ୍ର ପ୍ରରଦଶ, ହରିଆଣା ଓ ରାଜସ୍ାନ ଏହ ି3ଟି ରାଜ୍ ନଡା ରପାଡିର 
ରପଣ୍ ରବାଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏସବୁ ଅଞ୍ଳର ଚାରୀ ଅବ୍ବସି୍ତଭାବରର 
ନଡାରର ନିଆ ଁଲଗାଇ ରଦଉଥବିାରୁ ପ୍ରଦୂରଣ ବଢୁଛି । ଏହାକୁ ରରାକିବା 
ପାଇ ଁସଂପକୃ୍ତ ରାଜ୍ ସରକାରମାନଙୁ୍କ ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ ନିରଦେ୍ଷଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

l ରାଜ୍ମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ ଏଥପିାଇ ଁ ପଦରକ୍ପ ରନବାକୁ କୁହାଯିବା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ 
ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ରସମାନଙ୍କ ସହ ଆରଲାଚନା କରିଛି । 

�ାୟୁ ପ୍ଦୂଷଣ ବାରଷିକ ପନୁରାବୃତି୍
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ପ୍ରରତ୍କ ବ୍କି୍ତର ରମୌଳିକ ଆବଶ୍କତା ମଧ୍ରର ନିଜର 
ଖଣି୍ଡଏ ଘର  ଅଗ୍ରାଧକିାର ପାଏ । ଏହା ସହତି ପିଲାଙ୍କ 
ପାଠପଢା, ପରିବାର ସଦସ୍ଙ୍କ ସ୍ାସ୍୍ ସରୁକ୍ା ଏବଂ 

ପରିବାର ପ୍ରତିରପାରଣ ଏସବୁର ରବାଝ ମଧ୍ ଥାଏ । ରଯଉ ଁ
ରଲାକର ଘର ଖଣି୍ଡଏ ନାହି ଁ ରସରତରବରଳ ତାର ସବୁ ରମୌଳିକ 
ଆବଶ୍କତା ଗଡିୁକ ପରୂଣ ନ ରହାଇ ସ୍ପ୍ନ ପାଲଟିଯାଏ । ରଦଶର 
ଗରିବ ଓ ସମାଜର ତଳସ୍ରରର ବସବାସ କରୁଥବିା ରଲାକଙ୍କର 
ଏହ ି ସମସ୍ା ଅଧକି । ଏହ ି ବାସହୀନ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଘର 
ରଯାଗାଇ ରଦବାପାଇ ଁପବୂ୍ଷରୁ ରଯରତସବୁ ସରକାରୀ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ 
ରହାଇଥଲିା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ତାହା ସଫଳ ରହାଇ ନ ଥଲିା । 
ଏସବୁ ରଯାଜନାର କାଯ୍୍ଷ କାରିତାରର ସ୍ଚ୍ତାର ଅଭାବ ମଖୁ୍ 

ଖାଦ୍ ଓ ବସ୍ତ୍ର ପରର ପ୍ରରତ୍କ ମଣରି ନିଜର ଖଣି୍ଡଏ ଘର ଚାରହ ଁଏବଂ ଏହା ତାହାର ଏକ ଅତି 
ଏକାନ୍ ଓ ବ୍କି୍ତଗତ ସ୍ପ୍ନ । ଏହା ସର୍ୱେ ଭାରତରର ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଳରର ଅରନକ 

ରଲାକ ନିଜର ଘର ଖଣି୍ଡଏ କରିବାର ସରୁଯାଗରୁ ବଞ୍ତି ରହାଇ କାଳାତିପାତ କରୁଛନି୍ । ବାସହୀନଙ୍କ 
ଦୁଦେ୍ଷଶାର ଅବସାନ ପାଇ ଁଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ରଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । 

ପ୍ରତ୍କ �ାସହୀନଙ୍କ ପାଇ ଁ
2022 ସଦୁ୍ଧା ଖଣି୍ଏ ଘର

ଏକ ଘର ଅଥା୍ତ୍  ରଗାଟିଏ ସ୍ାନ ରରଉଠଁ ିଏକ ରର୍୍ ାଦାପରୂ୍୍ 
ଜୀ�ନରାପନ ପାଇ ଁସ�ୁ ସ�ୁଧିା ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ଏକ 

ସ୍ାନ; ରାହା ପରି�ାର ପାଇ ଁସଖୁଶାନ୍ତ ିଆରଣ ଏ�ଂ 
ଏହା ପ୍ରତ୍କ ଗହୃକର୍ା୍ର ସ୍ୱ୍୍ନ । ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀ ଆ�ାସ 

ରରାଜନାର ଉରଦ୍ଶ୍ ହି ଁତାହା । ପ୍ରତ୍କ ଗରି� 
ରଲାକକୁ ଖଣି୍ଏ ରଲଖାଏ ଁଘର ରରାଗାଇ�ା ଆରର ସ୍ୱ୍୍ନ । 
75ତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ�ିସ ପାଳନ କରି�ା ର�ଳକୁ ଏହ ିସ୍ୱ୍୍ନ 
ରରପରି ସାକାର ହୁଏ ରସଥପିାଇ ଁଆରର କାର୍୍  କରୁଛ ୁ।

 - ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରରାଦୀ

ପ୍ରଖୁ ରରାଜନାପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ରଯାଜନା
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ପ୍ରଖୁ ରରାଜନା

ଲକ୍୍ 
2,26,98,288

ଅନୁରମାଦନ
1,71,00,848

ପଞ୍ୀକରଣ
 1,84,75,380

ସଂପରୂ୍୍ଷ 
1,18,21,595

ପାଣ୍ ିହସ୍ାନ୍ର
Rs 1,65,861 CR 

PMAY-G Completed Houses

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ରଯାଜନା- ଗ୍ରାମୀଣ

l	ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ରଯାଜନା ଗ୍ରାମୀଣରର 
ଘରର ନିମ୍ଷାଣ ଖର୍୍ଷ 60:40 ଅନୁପାତରର 
ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ ସରକାର ବହନ କରିବାର 
ବ୍ବସ୍ା ରହିଛି ।  ସମତଳ ଅଞ୍ଳରର 
ହିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରରତ୍କ ଘର ପାଇ ଁ1 ଲକ୍ 
20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

l ହିମାଳୟରର ଅବସି୍ତ ରାଜ୍ର ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ, 
ଉତ୍ର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଳ ରାଜ୍ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ 
ଜମ ୁଓ କଶୀ୍ରରର ଏହି ଗହୃ ନିମ୍ଷାଣ 
ବାବଦକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 90 ଓ ରାଜ୍ 
ସରକାର 10 ଭାଗ ଅଥ୍ଷ ବହନ କରିରବ । 
ପ୍ରରତ୍କ ଆବାସ ନିମ୍ଷାଣ ପାଇ ଁରଗାଟିଏ ଘର 
ପିଛା 1 ଲକ୍ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟ ସୀମା 
ଧାଯ୍ଷ୍ କରାଯାଇଛି ।

l ଲଦାଖ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ରକନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ 
ଅଞ୍ଳରର ଏ ବାବଦ ଗହୃ ନିମ୍ଷାଣ ପାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ଶତପ୍ରତିଶତ ଅଥ୍ଷ ରଯାଗାଇରଦରବ ।

ପିଏର ୍ଏୱାଇ-ଜରିର 
ଘର ପାଇ�ାକୁ 
ରରାଗ୍ତା ସର୍୍
l	ରଯଉ ଁପରିବାରର 

ରକୌଣସି ଘର ନ ଥବି, 
ଯଦି ଘର ଥବିା ତାହା 
ସବ୍ଷାଧକି ଦୁଇ ବଖରା 
ବିଶଷି୍ କର୍ା ଘର 
ରହାଇଥବି ।

l	ରଯଉ ଁପରିବାରରର 25 
ବର୍ଷରୁ ଅଧକି ରକୌଣସି ବ୍କି୍ତ  
ସାକ୍ର ନ ଥରିବ ।

l	ରଯଉ ଁପରିବାରରର 
16ରୁ 59 ବର୍ଷ ବୟସ 
ମଧ୍ରର ରକୌଣସି ପରୁୁର 
ନ ଥରିବ ।

l	ରଯଉ ଁପରିବାରରର ଭିନ୍ନକ୍ମ 
ସଦସ୍ ଥରିବ ଏବଂ ରସହ ି
ପରିବାରରର ରକୌଣସି 
ସକ୍ମ ବ୍କି୍ତ  ନ ଥରିବ ।

l	ଭୂମିହୀନ ବ୍କି୍ତ ଯିଏ କି 
ସାମୟିକଭାରବ ପରିଶ୍ମ 
କରି ଚଳଥୁରିବ । 

l	ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି, 
ଉପଜାତି ଓ ସଂଖ୍ାଲଘ ୁ
ସଂପ୍ରଦାୟର ପରିବାର ।

ସାମାଜକି, ଅଥ୍ଷରନୈତିକ ଓ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନାର ତଥ୍ ଅନୁସାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ରଯାଜନା-ଗ୍ରାମୀଣରର ହତିାଧକିାରୀଙୁ୍କ ବଛାଯିବାର 
ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଛି । ଘର ପାଇବା ପାଇ ଁବଛା ଯାଇଥବିା ରଲାକଙ୍କ ତାଲିକା ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ାରା ତଦାରଖ ରହାଇ ଅନୁରମାଦିତ ହୁଏ । ଏହ ିଗ୍ରାମୀଣ 

ଆବାସ ରଯାଜନା ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଚ୍ ଭାରତ ରଯାଜନା ସହ ସଂଯକୁ୍ତ । ଏଥପିାଇ ଁ12 ହଜାର ଟଙ୍କା ସ୍ତନ୍ତଭାରବ ସଂପକୃ୍ତ ଘରର 
ରଶୌଚାଳୟ ନିମ୍ଷାଣ ପାଇ ଁରଯାଗାଇ ରଦବାର ବ୍ବସ୍ା ରହଛିି । ଏମ ୍ଜନିରରଗା କିମା୍ ଅନ୍ାନ୍ ରଯାଜନାରର ଏହା କାଯ୍୍ଷ କାରୀ ରହାଇଥାଏ । 

ରକଉରଁାରନ ଘର 
ପାଇ�ାକୁ ଅରରାଗ୍  

l	ରଯଉମଁାନଙ୍କ ଘରର 2, 3 
କିମା୍ ଚାରିଚକିଆ ରମାଟର 
ଯାନ,  କୃରି ଯନ୍ତପାତି, 
ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଆଦି ଥବି 
ରସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସବିୁଧା 
ମିଳିବ ନାହି ଁ।  

l	କିରାନ ରକ୍ଡିଟ୍ କାଡ୍ଷଧାରୀ, 
ରଯଉମଁାନଙ୍କର ଖର୍୍ଷ ସୀମା 
50 ହଜାର କିମା୍ ତରତାଧକି 
ରସମାରନ ଏଥପିାଇ ଁଅରଯାଗ୍ ।

l	ରଯଉ ଁପରିବାରର ରକହ ି
ସଦସ୍ ସରକାରୀ ଚାକିରି 
କରିଥରିବ ଏବଂ 10 
ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି 
ମାସିକ ରବତନ ପାଉଥରିବ 
ରସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏହ ି
ରଯାଜନା ଉପଲବ୍ଧ ନୁରହ।ଁ 

l ଆୟକର କିମା୍ ବୃତି୍ ଟିକସ 
ରଦଉଥବିା ପରିବାରକୁ ଏହ ି
ଆବାସ ରଯାଗାଣ ମନା ।

l	ରଯଉ ଁବ୍କି୍ତଙ୍କ 
ଘରର ଲ୍ାଣ୍ଡଲାଇନ 
ରଟଲିରଫାନ ସଂରଯାଗ 
ଓ ରରଫି୍ରଜରରଟର ଥବି 
ରସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏହ ି
ରଯାଜନା ଉପଲବ୍ଧ ନୁରହ ଁ।

ଅନ୍ରାୟ ସାଜଥିଲିା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ରଯାଜନା 2015 ରର 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥଲିା ।  ଆଥଷିକ ଦୁଗ୍ଷତି ଓ ସାମାଜକି ଅସବିୁଧା ମଧ୍ରର 
ଥବିା ଏହ ି ବଞ୍ତି ବଗ୍ଷର ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଘର ଖଣି୍ଡଏ ରଯାଗାଇ 
ସମ୍ାନଜନକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ସରୁଯାଗ ରଦବାକୁ ସରକାର 
ଉଦ୍ମ କରିଛନି୍ । ଏହ ିରଯାଜନାରର ସ୍ଚ୍ତା ରକ୍ାକୁ ଅଗ୍ରାଧକିାର 

ଦିଆଯାଇଛି । ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ରର ସମଗ୍ର ରଦଶରର 2.25 ରକାଟି 
ଘର ହତିାଧକିାରୀଙୁ୍କ ହସ୍ାନ୍ର କରାଯାଇଛି । 

ଏହ ି ରଯାଜନାରର ଉଭୟ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ ପାଇ ଁ ଅଲଗା 
ଅଲଗା ବ୍ବସ୍ା ରହଛିି । ପିଏମ ୍ଏୱାଇ ସହରାଞ୍ଳ ମିଶନରର 2022 
ସଦୁ୍ା ସବୁ ସହରୀ ବାସହୀନଙୁ୍କ ଘର ରଯାଗାଇ ରଦବାର ଲକ୍୍ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ରଯାଜନା
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ପିଏର ୍ଏୱାଇ-ୟୁ ପାଇ ଁରରାଗ୍ତା 
ସର୍ା୍�ଳୀ
l	 ଆଥଷିକ ଦୃଷି୍ରୁ ଦୁବ୍ଷଳ ରଶ୍ଣୀ 

(ଇଡବ୍ ଲୁଏସ୍ )ର ବ୍କି୍ତ ରଯଉମଁାନଙ୍କର 
ବାରଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ ଟଙ୍କା ମଧ୍ରର 
ରହାଇଥବି ।

l	ସ୍ଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ରଗାଷୀ୍ (ଏଲଆଇଜ)ି 
ରଯଉମଁାନଙ୍କର ଆୟ ବାରଷିକ 3ରୁ 6 
ଲକ୍ ଟଙ୍କା ମଧ୍ରର ସୀମିତ ଥବି ।

l	ମଧ୍ମ ଆୟକାରୀ ବଗ୍ଷ (ଏମ ୍ଆଇଜ)ି 
ରଯଉମଁାନଙ୍କର ବାରଷିକ ଆୟ 12 ଲକ୍ 
ଟଙ୍କାରୁ କମ ୍ ରହାଇଥବି । ରସମାରନ 
ଏଥରିର ରକ୍ଡିଟ ଲିଙ୍୍କ  ସବ୍ ସିଡି 
ଆକାରରର 2.35 ଲକ୍ ଟଙ୍କା ପାଇରବ ।

l	ମଧ୍ମ ଆୟକାରୀ ବଗ୍ଷ (ଏମ ୍ଆଇଜ-ି2) 
ରଯଉମଁାନଙ୍କର ବାରଷିକ ଆୟ 18 ଲକ୍ରୁ 
କମ ୍ ରସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଡିଟ ଲିଙ୍୍କ  ସବ୍ ସିଡି 
ବ୍ବସ୍ାରର 2.35 ଲକ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ।

ଗହୃ ନରିା୍ଣରର ସହାୟତା 
ପିଏମ ୍ଏୱାଇ-ୟୁ ରଯାଜନାରର ନିମଷିତ 
ଘରଗଡିୁକରର ଜଳ, ରସ୍ରରଜ ଏବଂ 
ରଶୌଚାଳୟ ସବୁିଧା ରହବି । ଇଡବ୍ ଲୁଏସ 
ଏବଂ ଏଲ୍ ଆଇଜ ିବଗ୍ଷର ରଲାରକ ସଧୁ 
ଉପରର 1 ଲକ୍ରୁ 2 ଲକ୍ 30 ହଜାର 
ଟଙ୍କା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ସବ୍ ସିଡି ପାଇରବ । ଗହୃର 
ପନୁଃ ନିମ୍ଷାଣ ପାଇ ଁରସମାନଙୁ୍କ 1.5 ଲକ୍ 
ଟଙ୍କା ମିଳିବ । 

ସଲୁଭ ଭଡା ଗହୃ ରରାଜନା 
(ଏଆରଏଚ୍ ଏସ ୍)
ସହରରର ଘର ଥାଇ ମଧ୍ ରବରଳ 
ରବରଳ ରଲାରକ ଅସ୍ାୟୀଭାରବ ଉତ୍ମ 
ନିଯକିୁ୍ତ କିମା୍ ଶକି୍ା ପାଇ ଁଅନ୍ ସହରକୁ 
ଯାଇଥାନି୍ । ରସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସଲୁଭ 
ଭଡା ଗହୃ କମ୍ପ୍୍କ୍ସ ନିମ୍ଷାଣର ବ୍ବସ୍ା 
ରହଛିି । ଏହା ପିଏମ ୍ଏୱାଇୟୁ ରଯାଜନାର 
ଏକ ଅଂଶ ବିରଶର । ସଂପକୃ୍ତ ରଲାକଙ୍କ 
ପାଇ ଁଏକ କିମା୍ ଦୁଇ ରବଡ୍ ରୁମ ୍ ବିଶଷି୍ 
ଘର ନିମ୍ଷାଣର ସବୁିଧା କରାଯାଇଛି । 
ଏଭଳି ଘର ସବୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ମିକମାନଙୁ୍କ 
2022 ସଦୁ୍ା ରଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ । 
ସ୍ାନୀୟ ବଜାର ଦର ଅନୁସାରର ସଂପକୃ୍ତ 
ମୁ୍ ନିସିପାଲିଟି ବା ରପୌରସଂସ୍ା କିମା୍ ଏହ ି
କମ୍ପ୍ଳେକ୍ସ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରର ଥବିା 
ସଂସ୍ା ଭଡା ନିଦ୍୍ଷାରଣ କରିବ । ପ୍ରତି ଦୁଇ 
ବର୍ଷରର ଥରର 8 ଶତାଂଶ ଭଡା ବୃଦି୍ର 
ବ୍ବସ୍ା ରହଛିି । 
ରକଉରଁାରନ ଉପକୃତ ରହର�
ଏହ ିରଯାଜନାରର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ମିକ, 
ସହରାଞ୍ଳ ଗରିବ, ରିକ୍ାବାଲା, ହକର, 
ଶକି୍ା ଓ ସ୍ାସ୍୍ ବିଭାଗରର କାମ 
କରୁଥବିା ରଲାରକ, ଆଥଷିକ ଦୁବ୍ଷଳ ରଶ୍ଣୀ 
ଓ ନିମ ୍ନ ଆୟକାରୀ ବଗ୍ଷର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ 
ବିରଶର ଉପକୃତ ରହରବ । ରଯଉ ଁ
ରଲାକମାରନ ଏହ ିରଯାଜନାର ଲାଭ 

ପାଇଛନି୍; କିନ୍ତୁ ପରବତ୍୍ଷୀ ସମୟରର 
ଅନ୍ ସହରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନି୍ 
ରସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ ଏହ ିସବୁିଧା ମିଳିବ ।
ରହଳିା ସଶକି୍କରଣ
ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆବାସିକ ରଯାଜନାରର 
ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବିରଶର କିଛି ସବିୁଧା ନ 
ଥଲିା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ରଯାଜନାରର 
ଇଡବ୍ ଲୁଏସ୍  ଓ ଏଲ୍ ଆଇଜ ିବଗ୍ଷର ମହଳିାଙୁ୍କ 
ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇ ଁସ୍ତନ୍ତ ସବିୁଧା ରହଛିି। 
ଏହ ିରଯାଜନାରର ପରିବାରର ମହଳିା 
ମଖୁ୍ଙ୍କ ନାମରର ଘରର ମାଲିକାନା କିମା୍ 
ସହମାଲିକାନା ସ୍୍ୱେ ରହବି । 
ଦୁନୀ୍ତରି ସରୁରାଗ ନାହି ଁ
l	ହତିାଧକିାରୀଙୁ୍କ ବାଛିବା ପ୍ରକି୍ୟାଠାରୁ 

ଆରମ୍ଭ କରି ଗହୃ ନିମ୍ଷାଣ ଏବଂ 
ତାହାର ହସ୍ାନ୍ରଣ ସବୁ କାଯ୍୍ଷ  
ଅତ୍ନ୍ ସ୍ଚ୍ ଓ ସ୍ପଷ୍ଭାବରର 
କରାଯିବାର ବ୍ବସ୍ା ରହଛିି ।

l	କଡା ତଦାରଖ ବ୍ବସ୍ାରର 
ଗହୃ ନିମ୍ଷାଣ କାଯ୍୍ଷ  କରିବାର 
ନିୟମ ରହଛିି। ନିମ୍ଷାଣ କାଯ୍୍ଷ ର 
ପ୍ରଗତି ଅନୁସାରର ଅଥ୍ଷ ରଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଇଥାଏ ।  

ଡିଜଟିାଲ ୍ଲାଟଫର:୍
PMAY-G: www.payg.nic.in.
PMAY-U: www.pmaymiss.gov.in

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ରଯାଜନା (ସହରୀ)
2015 ଜନ୍ୁ  25ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥବିା ଏହ ିରଯାଜନାରର 30 ବଗ୍ଷ ମିଟରର ଘର ରଯାଗାଣ ବ୍ବସ୍ା

ଏହି ରଯାଜନାର ପ୍ରଗତି ସହରାଞ୍ଳରର ନିମଷିତ ରହାଇଥବିା ଘର ସଂଖ୍ାରୁ ସହଜରର ଅନୁରମୟ । ଏହି ରଯାଜନାରର 
2022 ସଦୁ୍ା 1.12 ରକାଟି ଘର ତିଆରି କରାଯିବାର ଆବଶ୍କତା ଥବିାରବରଳ ଏ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ 1.07 ରକାଟି ଘର ତିଆରି 
ସରିଲାଣ।ି ଏହାଛଡା 67 ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ଘର ଏରବ ନିମ୍ଷାଣାଧୀନ ଅବସ୍ାରର ରହିଥବିାରବରଳ 35 ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ଘର 
ସଂପକୃ୍ତ ହିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ ହସ୍ାନ୍ର କରାଯାଇସାରିଛି । ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁରମାଦନକାରୀ ତଥା ପଯ୍୍ଷ ରବକ୍ଣକାରୀ କମିଟି 
ଚଳିତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ ମାସରର 10 ଲକ୍ ଘର ନିମ୍ଷାଣ ପାଇ ଁଅନୁରମାଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ରଯାଜନାରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
1.72 ଲକ୍ ରକାଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଆକାରରର ରଯାଗାଇ ରଦରବ । ରସଥମିଧ୍ରୁ ଏ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ 76,753 ରକାଟି ଟଙ୍କା 
ମଞ୍ରୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ରଯାଜନାରର ରମାଟ 6.49 ଲକ୍ ରକାଟି ଟଙ୍କା ବିନିରଯାଗ ରହବ । 

ରଖାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ ପାଇ ଁମଧ୍ ରସହ ିଲକ୍୍ ରହଛିି । ଏଥରିର 
ଗରିବ, ଅଭାବୀ, ଅନଗ୍ରସର ବଗ୍ଷ ଓ ମଧ୍ବିତ୍ ରଶ୍ଣୀ ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ତ ।

ସରକାର ମଧ୍ ଡିଜଟିାଲ ରଭରିଫିରକସନ ବ୍ବସ୍ାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଆବାସ ରଯାଜନାକୁ ସଂପରୂ୍୍ଷ ଦୁନ୍ଷୀତିମକୁ୍ତ କରିଛନି୍ । 2011 ଜନଗଣନା 
ତଥ୍ ଅନୁସାରର ଗ୍ରାମାଞ୍ଳର ହତିାଧକିାରୀଙୁ୍କ ବାଛି ରସମାନଙୁ୍କ 

ପକ୍କା ଘର ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ନିକଟରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ରଯାଜନାରର ମଧ୍ପ୍ରରଦଶରର 1.75 ଲକ୍ 
ଘର ସଂପକୃ୍ତ ହତିାଧକିାରୀଙୁ୍କ ହସ୍ାନ୍ର କରିଥରିଲ । ଏହ ିଅବସରରର 
ଆରୟାଜତି ଏକ ଗହୃ ପ୍ରରବଶ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମରର ସଂପକୃ୍ତ ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ 
ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କଥାବାତ୍୍ଷା କରିଥରିଲ । 
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ମାନବ ସମାଜର ଇତିହାସ ମଳୂତଃ ନରବାର୍ର୍ର 
ଏକ ଧାରାବାହକି କାହାଣୀ । ଏହ ିଇତିହାସରର 

ଚକ ତିଆରି କରିବାର ରକୌଶଳ ମଣରି ଶଖିବିାଠାରୁ 
ଏ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ମାନବ ସମାଜ ରଯରତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି 

ପ୍ରରତ୍କ ରକ୍ତ୍ରର ନବସଜୃନ ଓ ଉଦ୍ାବନ 
ଏଥରିର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ପ୍ରାଗ ୍ 

ଐତିହାସିକ କାଳରୁ ଆଜରି ଡିଜଟିାଲ ଦୁନିଆ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ 
ମଣରିର ଏହ ିରଗୌରବମୟ ଯାତ୍ା ପଛରର ସବ୍ଷଦା 

ନରବାର୍ର୍ ଜୀବନକୁ ଅଧକି ସରଳ ଓ ସଖୁଦ 
କରିବାରର ସହାୟକ ରହାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ମରର 

ମଣରି ସାମାଜକି ସମସ୍ାର ଦୂରୀକରଣରର ସକ୍ମ 
ରହାଇଛି । ଅଥ୍ଷନୀତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇ ଁ4ଟି କାରଣ 

ବିରଶର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ । ରସଗଡିୁକ ରହଲା ବିଜ୍ାନ ଓ 
ପ୍ରଯକିୁ୍ତ, ନାଗରିକ ସମାଜ, ଉରଦ୍ାଗ ଏବଂ ସରକାର। 

ନରବାର୍ର୍ ସହତି ଭାରତ ଏହସିବୁ ରକ୍ତ୍ରର ଥବିା 
ଦୂରତ୍ୱକୁ ରକବଳ ହ୍ାସ କରୁନାହି ଁ, ଏଥରିର ନୂଆ ନୂଆ 

ସଫଳ କାହାଣୀ ମଧ୍ ରଯାଡୁଛି । 2024-25 ସଦୁ୍ା 
ଭାରତର ଅଥ୍ଷନୀତିକୁ 5 ରିେଲିୟନ ଡଲାରରର ପରିଣତ 

କରିବା ପାଇ ଁଭାରତ ରଯଉ ଁଲକ୍୍ ରଖଛିି ରସଥରିର 
ନରବାର୍ର୍ର ମଧ୍ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା ରହଛିି । 

ଏହ ିଲକ୍୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ୍  
ମିଶନ 2016ରର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା । 

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଗେ ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ୍  ମିଶନ

ନୂତନ ଭାରତ ପାଇ ଁ
 ନର�ାର୍ମେଷର
ରଡଣା
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1

ନୂତନ ଭାରତ ପାଇ ଁ
 ନର�ାର୍ମେଷର
ରଡଣା

କାହାଣୀ- 
 

2

ବିଶ୍ବ୍ାପୀ ମଣରିର ମତୁୃ୍ ରକ୍ତ୍ରର ହୃଦ୍ ଘାତ ଏକ 
ପ୍ରମଖୁ କାରଣ ରହାଇଛି । ଏଥରିର ଆକ୍ାନ୍ ରଲାକ 

ମରିବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ରହଲା ଠକ୍ି  ସମୟରର ରସମାନଙୁ୍କ 
ଚିକିତ୍ା ସହାୟତା ରଯାଗାଇ ରଦବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନାହି ଁ । 
ଅହମ୍ଦାବାଦର ମଣନିଗରସି୍ତ  ରବଷ୍ ହାଇସ୍କଲୁର ଦୁଇଜଣ 
ଛାତ୍ ବିମଳ ଓ ଋଣତି ହାତଘଣ୍ଟା ଭଳି ପିନି୍ଧ ରହଉଥବିା ଏକ 
ବ୍ାଣ୍ଡ ବିକଶତି କରିଛନି୍ । ଏହ ିବ୍ାଣ୍ଡରର ରଯଉ ଁବ୍ବସ୍ା 
ରହଛିି ତାହା ମଣରିର ଇସିଜ ିସଂକ୍ାନ୍ ତଥ୍ ରଯାଗାଉଛି। 
ଯଦି ହୃଦ୍ ଘାତ ରହବାର ଆଂଶକା ଥାଏ ଏହ ି ରତରବ ଏହ ି
ବ୍ାଣ୍ଡ 30 ମିନିଟ ପବୂ୍ଷରୁ ଆଗଆୁ ସଚୂନା ରଦବାରର ସକ୍ମ 
ରହଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ ଏହ ିବ୍ାଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ଜୀବନରକ୍ାକାରୀ 
ଔରଧ ତତ୍ାଳ ଉପଲବ୍ଧ ରହବାର ବ୍ବସ୍ା ଅଛି । ସରବ୍ଷାପରି 
ଏହ ିବ୍ାଣ୍ଡଧାରୀ ବ୍କି୍ତ  ହୃଦ୍ ଘାତରର ଆକ୍ାନ୍ ରହବା କଥା 
ନିକଟବତ୍୍ଷୀ ହସି୍ପଟାଲ ଏବଂ ସଂପକୃ୍ତ ବ୍କି୍ତଙ୍କ ସଂପକ୍ଷୀୟଙ୍କ 
ନିକଟକୁ ସ୍ୟଂକି୍ୟଭାରବ ପହଞ୍ପିାରୁଛି ।

ଅହମ୍ଦାବାଦର ଏକ ସ୍କଲୁରର ଆଦିତ୍ ରାଜପତୁ ନାମକ 
ଜରଣ ଛାତ୍ ଦଶମ ରଶ୍ଣୀରର ପଢୁଥରିଲ । ତାଙ୍କର ଜରଣ 

ଦିଗ ୍ଦଶ୍ଷକ ଏକ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଇ ଯାଉଥବିାରବରଳ 
ଦୁଘ୍ଷଟଣାର ସମଖୁୀନ ରହାଇଥରିଲ । ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କର 
ଲାଇରସ୍ ୍ସ ନ ଥଲିା । ଆଦିତ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବିମଳ 
ମାରହଶ୍ରୀ, ରଲକ୍  ପରଟଲ ଏବଂ ମଧଶି ପରିଖ ଏ ବିରୟରର 
ଚିନ୍ା କରି ଭାବିରଲ କ’ଣ କରଲ ବିନା ଲାଇରସ୍ ୍ସରର ରଲାରକ 
ଗାଡି ଚଳାଇପାରିରବ ନାହି ଁ। ଆଦିତ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନୁ୍ଧମାରନ 
ଏକ ସ୍ମାଟ୍ଷ ଲକ୍  ତିଆରି କରିବାରର ସଫଳ ରହରଲ । ଏଥରିର 
ରସ ଡ୍ାଇଭିଂ ଲାଇରସ୍ ୍ସ ଥବିା ଜରଣ ମାଲିକଙ୍କ ରପ୍ରାରଟାଟାଇପ 
ବା ମରଡଲକୁ କାମରର ଲଗାଇଥରିଲ । ରସହ ିତାଲା ଓ ଏହାର 
କାଯ୍୍ଷ କାରିତା ସହତି ଡ୍ାଇଭିଂ ଲାଇରସ୍ ୍ସ ନମର୍, ଚାଳକଙ୍କ 
ଫରଟା ଆଦି ସମସ୍ ତଥ୍ ଏକ ସ୍ମାଟ୍ଷ ରଫାନ ସହତି ସଂଯକୁ୍ତ 
ରହାଇଥଲିା । ଅନଧକୃିତ ଲାଇରସ୍ ୍ସଧାରୀ ଯଦି ରସହ ିବାଇକକୁ 
ଚଲାଇବାକୁ ଉଦ୍ମ କରିରବ ରତରବ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂରଗ 
ସଂରଗ ସତକ୍ଷ ସଚୂନା ଯାଇ ପହଞ୍ଥୁଲିା । 

କାହାଣୀ- 
 

ଯୁବ ମସି୍ଷ୍କ ରବଶ ୍ ଅନୁସନ୍ବିତୁ୍ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଚିନ୍ା କରିବା ଓ କିଛି ଉପକରଣ ବାହାର 
କରିବାର ଦକ୍ତା ଏହାର ଥାଏ । 2016 ପଯ୍ଷ୍ନ୍ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ନୂଆ ନୂଆ କଥା 
ବିକଶତି କରିବା ସବିୁଧା ରଯାଗାଇବା ପାଇ ଁଭାରତରର ଆବଶ୍କ ଭିତି୍ଭୂମିର ସବିୁଧା ନ 

ଥଲିା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦକ୍ତା ଓ ମାନସିକ ଶକି୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରି ଭାରତ ସରକାର 2016ରର ଅଟଳ 
ଇରନାରଭସନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥରିଲ । ଏହାର ଲକ୍୍ ଥଲିା ଯବୁବଗ୍ଷ, ବିରଶରକରି ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ 
ଏକ ମଞ୍ ରଯାଗାଇବା ରଯଉଠଁ ିରସମାରନ ନୂଆ କଥା ଉଦ୍ାବନ କରିବା ଓ ଶଖିବିାର ସରୁଯାଗ ପାଇରବ। 
ଚାରି ବର୍ଷ ତରଳ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥବିା ଏହ ିଅଭିଯାନ ଏରବ ଫଳପ୍ରସ ୂରହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । 2020 
ବିଶ୍ ଇରନାରଭସନ୍  ସଚୂୀରର ଭାରତ ଯରଥଷ୍ ଉପରକୁ ଉଠ ି48 ସ୍ାନରର ରହଛିି । ଏହା ପଛରର ଅଟଳ 
ଇରନାରଭସନ ମିଶନର ଭୂମିକା ରହଛିି । 2015ରର ଏହ ିତାଲିକାରର ଭାରତ 81 ସ୍ାନରର ଥଲିା । 
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ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଗେ ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ ମିଶନ

ନବ ଭାରତର ସ୍ପ୍ନ ପରୂଣ କରିବା ପାଇ ଁଏବଂ ଏ ଦିଗରର 
ମିଳିତଭାରବ ଆଗକୁ  ବଢିବା ନିମରନ୍ 4ଟି ସ୍ମ୍ଭର ଆବଶ୍କତା 
ରହିଛି । ରସଥପିାଇ ଁବିଜ୍ାନ ଓ ନରବାର୍ର୍ ମଧ୍ରର ଏକ ରସତୁ 

ସ୍ାପନ, ନରବାର୍ର୍ର ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ମିତାର ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଏକାନ୍ 
ଅପରିହାଯ୍୍ଷ  । ଏ ବିରୟଗଡିୁକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନୂଆ ଭାରତ 

ଲକ୍୍ ପରୂଣ ଦିଗରର କାମ କରିବାକୁ ରହବ । 

ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ ମିଶନ

n ପ୍�ରଲର n ଆଇଡିଆ n ସଲୁ୍ସନ

ଅଟଳ ଟିଂକରିଂ ଲ୍ା�୍ 
(ସ୍କଲୁ ସ୍ରରର ନବସଜୃନ)

ଅଟଳ ଇନ୍ କୁ୍ର�ସନ ରସଣ୍ଟର (ଏଆଇସି)
(ଉଦ୍ମିତାର ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଲାଗି ପରିରବଶ ସଷିୃ୍)

ଲକ୍ଷ୍
10,000 ସ୍କଲୁ 

ସଫଳତା
5400, ଅଅଅଅଅଅଅ ରାର୍ ୍2021 ସଦୁ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ ପରୂଣ

ଲକ୍ଷ  ପ୍ରତ୍କ ସ୍କଲୁକୁ  ଏ 
�ା�ଦରର ରରାଗାଇ ଦଆିରି� । Rs 20 

ଆସାର କୃଷି �ଶି୍ୱ�ଦି୍ାଳୟ, �ନସ୍ଳୀ �ଶି୍ୱ�ଦି୍ାଳୟ, 
�ଏିଚ୍ ୟୁ ଏ�ଂ ଅନ୍ ଘରରାଇ ପ୍ତିଷ୍ଠାନରର 
ରଖାଲିଥ�ିା ରକନ୍ଦ୍ର ଏଥରିର ଅନ୍ତଭୁକ୍୍ ।

101
ରକନ୍ଦ୍ର

ଅ
ଟ

ଳ
 ର

ଗ
ାଷ

ୀ୍ 
ନ

ର
ବ

ାର
୍

ର୍
 ର

କ
ନ୍ଦ୍ର

ଭାରତ: ନୂଆ ଅଭି�ୃଦି୍ଧର ଇଞି୍ଜନ

l ବିଶ୍ବିଦ୍ାଳୟ, ଏନ୍ ଜଓି, ଏସ ୍ଏମ ୍ଇ ଏବଂ ଉରଦ୍ାଗ ସ୍ରରର ଅଟଳ 
ଇରନାରଭସନ ମିଶନ ବିଶ୍ସ୍ରୀୟ ରକନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ାପନ କରୁଛି । ରଦଶର 
ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ତ୍ରର ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ର ନିରନ୍ର ସଫଳ ଅଭିବୃଦି୍କୁ ତ୍ୱରା୍ ୍ତି 
କରିବା ଏହାର ଲକ୍୍ ।

l ଏହ ିଏଆଇସି ପ୍ରତିଷା୍ର ଲକ୍୍ ରହଲା ବିଭିନ୍ନ ବିରୟରର ନାନାବିଧ ରକ୍ତ୍ ଯଥା 
ମ୍ାନୁଫାକ୍ ଚରିଂ, ପରିବହନ, ଶକି୍ତ, ସ୍ାସ୍୍, ଶକି୍ା, କୃରି, ଜଳ ଓ ପରିଚ୍ନ୍ନତା ଆଦି 
ରକ୍ତ୍ରର ବିଶ୍ସ୍ରୀୟ ଇନ୍ କୁ୍ ରବସନ ସବିୁଧା ସଷିୃ୍ କରିବା ।

l ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ ମିଶନ ସଂପକୃ୍ତ ଏଆଇସି ପାଇ ଁ5 ବର୍ଷ ନିମରନ୍ 10 
ରକାଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ରଯାଗାଇରଦବ ।

l ଆଗ୍ରହୀ ଆରବଦନକାରୀଙୁ୍କ ଏଭଳି ଲ୍ାବ ପ୍ରତିଷା୍ ପାଇ ଁଅତି କମ ୍ରର 
10 ହଜାର ବଗ୍ଷ ଫୁଟର ସ୍ାନ ରଯାଗାଇ ରଦବାକୁ ପଡିବ; ଯାହା ତତ୍ାଳ 
ବ୍ବହାର କରିରହଉଥବି । ଏହ ିଘର ଲ୍ାବ ବ୍ତୀତ ଅନ୍ ରକୌଣସି 
କାଯ୍୍ଷ ରର ବ୍ବହୃତ ରହବ ନାହି ଁ।

l ମହଳିା ପ୍ରମଖୁ ଇନ୍ କୁ୍ ରବଟର ଏବଂ ଔରଦ୍ାଗିକ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍କୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି 
କରିବା ପାଇ ଁ ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ ମିଶନରର ସ୍ତନ୍ତ ବ୍ବସ୍ା ରହଛିି । 
ଇତିମଧ୍ରର ଏଭଳି 68ଟି ଇନ୍ କୁ୍ ରସବନ ରସଣ୍ଟର ରଦଶରର ରଖାଲାଯାଇଛି ।

l ଅଟଳ ରଗାଷୀ୍ ନରବାର୍ର୍ ରକନ୍ଦ୍ର ରଦଶରର ରଗାଷୀ୍ ନରବାର୍ର୍ ଅଭିଯାନକୁ ସହାୟତା           
କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

l ସମସ୍ା ସମାଧାନ ଭିତି୍କ ଡିଜାଇନ, ପ୍ରସୁ୍ତି ଓ ପରିକଳ୍ପନା ଆଦି ଦ୍ାରା ସମାଜର ରସବା କରିବାକୁ 
ଏହା ମାଧ୍ମରର ନବସଜୃନକୁ ଉତ୍ାହତି କରାଯାଉଛି ।

l ରଦଶର ରଯଉ ଁଅଞ୍ଳ ଅନଗ୍ରସର ଓ ପଛୁଆ ରସ ସବୁ ଇଲାକାରର ଏହ ିଇରନାରଭସନ ଇରକା 
ସିଷ୍ମ ଓ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଆଦିକୁ ପ୍ରରୟାଗାତ୍ମକଭାରବ କାଯ୍୍ଷ କାରୀ କରାଯିବ ।

l ଏହାଛଡା ପ୍ରଥମ ରଶ୍ଣୀର ରମରରୋ ସହର, ଦି୍ତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ରଶ୍ଣୀର ସହର, ସ୍ମାଟ୍ଷସିଟି, 
ଆକାଂକ୍ୀ ଜଲିା, ଉତ୍ର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଳ, ଜମ ୁଓ କଶୀ୍ର ତଥା ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଳରର 
ମଧ୍ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାଧକିାର ଭିତି୍ରର କାଯ୍୍ଷ କାରୀ କରାଯିବ ।

l ଏହା ଅଦି୍ତୀୟ ଏବଂ ରପ୍ରାତ୍ାହନମଳୂକ ସମାଧାନ ବ୍ବସ୍ା ବାହାର କରୁଥବିାରୁ ଏହାଦ୍ାରା ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ 
ଓ ଗରବରକମାରନ ଉତ୍ାହତି ରହରବ । ଏହାଛଡା ବ୍କି୍ତବିରଶର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ାହୀ ରଗାଷୀ୍ ନିଜର 
ନୂଆ ବିଚାର ଏବଂ ସମସ୍ା ସମାଧାନ ରଯାଜନାକୁ କାଯ୍୍ଷ କାରୀ କରିବାକୁ ଏହା ଅନୁପ୍ରାଣତି କରିବ ।

l ଭାରତରର 10 ଲକ୍ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ ନବୀନ ଉଦ୍ାବକ କରିବାର ଲକ୍୍ 
ରଖାଯାଇଛି । ରସଥପିାଇ ଁ ଅଟଳ ଟିଂକରିଂ ରଯାଜନାରର ରଦଶର ବିଭିନ୍ନ 
ସ୍କଲୁରର ଲ୍ାବ୍ ମାନ ପ୍ରତିଷା୍ କରାଯାଇଛି ।

l ଏହାର ଲକ୍୍ ରହଲା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ରର ଅନୁସନ୍ବିତୁ୍ ମରନାଭାବ, ସଜୃନାତ୍ମକ ବିଚାର  
ଏବଂ ପରିକଳ୍ପନା ଭାବନା ସଷିୃ୍ କରିବା । ରସଥପିାଇ ଁ ରସମାନଙ୍କ ଦକ୍ତା ବିକାଶ 
ନିମରନ୍ ଡିଜାଇନ ମାଇଣ୍ଡ ରସଟ୍ , କମ୍ପୁ୍ ରଟସନାଲ ଥଙିି୍କଙ୍୍ଗ , ଆଡାପ ଟିଭ ଲର୍ଷିଂ ଏବଂ 
ଫିଜକିାଲ କମ୍ପୁ୍ ଟିଂ ଆଦି ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଛି ।

l ଅଟଳ ଟିଂକରିଂ ଲ୍ାବ୍ ରର ରକାମଳ ମସି୍ଷ୍କ ପାଇ ଁଏକ କାଯ୍୍ଷ ସ୍ଳୀ ସଷିୃ୍ କରାଯାଇଛି; ଯାହା 
ରସମାନଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ରୂପ ରଦବାରର ସହାୟକ ରହାଇପାରିବ ।

l ରଷରୁ୍ ଦଶମ ରଶ୍ଣୀର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀମାରନ ଏହ ିଲ୍ାବ୍ ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତପାତି 
ଓ ଉପକରଣକୁ ବ୍ବହାର କରି ନିଜର ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁସାରର ନୂଆ କିଛି ତିଆରି 
କରିରବ । ରସଥପିାଇ ଁ ବିଜ୍ାନ, ପ୍ରଯକିୁ୍ତ, ଇଂଜନିିୟରିଂ ଓ ଗଣତି ବା ଏସ ୍ଟିଇଏମ ୍ 
ବିଚାରକୁ ଅଗ୍ରାଧକିାର ଦିଆଯାଇଛି ।

l ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ ମିଶନ ମାଧ୍ମରର ରଯଉ ଁସ୍କଲୁରର ଲ୍ାବ୍  ରଖାଲାଯାଇଛି ରସସବୁ 
ଶକି୍ାନୁଷା୍ନକୁ 20 ଲକ୍ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆକାରରର ରଯାଗାଇରଦବା ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଛି।

l ଏଥ ିମଧ୍ରର ରହଛିି ଏକକାଳୀନ ସଂସ୍ାପନ ବାବଦ ଖର୍୍ଷ 10 ଲକ୍ ଟଙ୍କା । ଅବଶଷି୍ 10 
ଲକ୍ ଟଙ୍କା କାଯ୍୍ଷ କାରୀ ଖର୍୍ଷ ପାଇ ଁରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।  ପ୍ରରତ୍କ ଅଟଳ ଟିଂକରିଂ 
ଲ୍ାବକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇ ଁଏହ ି20 ଲକ୍ ଟଙ୍କା ରଯାଗାଇ ରଦବାର ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଛି ।

l ଚଳିତବର୍ଷ ଜଲୁାଇ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ରଦଶର 660 ଜଲିାରର ରମାଟ 5100 ଏଟି ଲ୍ାବ୍  ପ୍ରତିଷା୍ 
କରାଯାଇଥଲିା । ଏହାଦ୍ାରା 20 ଲକ୍ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଉପକୃତ ରହଉଛନି୍ ।

l 2021 ମାର୍୍ଷ ସଦୁ୍ା ଏଟି ଲ୍ାବ ସଂଖ୍ା 10 ହଜାର ସ୍କଲୁରର ପହଞ୍ାଇବାର ଲକ୍୍ 
ରଖାଯାଇଛି ।



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 23

ଅଟଳ ନିଉ ଇଣି୍ଡଆ ଚାରଲଞ୍
(ଏଏନ୍ ଆଇସି)

ଗର�ଷଣା ପାଇ ଁରଂଜରୁ ରହାଇଛ।ି     
ଏହ ିଅଥ ୍ଏକ �ଷରୁ୍ 1.5 �ଷ ୍       
ରଧ୍ୟରର ପ୍ଦାନ କରାରି� ।
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ଲକ୍ଷ 

ଟଙ୍କା

ପରିବତ୍୍ଷନର ଦିଗ ୍ଦଶ୍ଷକ (�ଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ତଭିା 
ତାଲିର)

l ଏହା ଏକ ରଣରକୌଶଳାତ୍ମକ ରାଷ୍ଟ୍ ନିମ୍ଷାଣ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ । ଏଥରିର ଦକ୍ ଓ ରଯାଗ୍ 
ଦିଗ ୍ଦଶ୍ଷକ ଏବଂ ଦିଗ ୍ଦଶ୍ଷନକାରୀ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ାରର 
ନିରୟାଜତି କରାଯିବ । ରସମାରନ ଅଟଳ ଟିଂକରିଂ ଲ୍ାବ୍ , ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଓ 
ଇନ୍ କୁ୍ ରବଟର ଆଦିରର କାଯ୍୍ଷ  କରିବାର ଅଭିଜ୍ତା ଅଜ୍ଷନ କରିରବ ।

l ରଯଉମଁାରନ ପ୍ରତି ସପ୍ାହରର 1ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଏଭଳି ଲ୍ାବ, 
ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଓ ଇନ୍ କୁ୍ରବଟରରର କାମ କରିପାରିରବ ରସମାରନ 
ଅରନକ କଥା ଶଖି ି ପାରିରବ ଏବଂ ନିଜର ଦକ୍ତା ବିକାଶ ସହିତ 
ଅଭିଜ୍ତା ଲାଭ ରହବ । ପରବତ୍୍ଷୀକାଳରର ରସମାରନ ଉରଦ୍ାଗୀ 
ବା ଇରନାରଭଟର ରହାଇପାରିରବ । 

l ଏହ ି ସବୁ ଲ୍ାବ ବସୁ୍ତଃ ନନ୍  ରପ୍ରସକି୍ପଟିଭ (ଅଣନିଦ୍୍ଷାରିତ) । ରତଣ ୁ
ରମଣ୍ଟରମାରନ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ ଟ୍ର ରହବା ପରିବରତ୍୍ଷ ଏନାବଲର ବା ସହାୟକ ରହରବ 
ରବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ ରିଶନ କ’ଣ

ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ୍୍ାଗସିପ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ; ଯାହା ରଦଶରର 
ନରବାର୍ର୍ ଓ ଉଦ୍ମିତାର ବିକାଶ ପାଇ ଁଅଭିରପ୍ରତ । ନୀତି 
ଆରୟାଗ ଦ୍ାରା ଏହା ପ୍ରତିଷ ୍ିତ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍୍ ରହଲା 
ଅଥ୍ଷନୀତିର ବିଭିନ୍ନ  ରକ୍ତ୍ରର ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ, ମାଗ୍ଷ, 
ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଓ ବୁଦି୍ମତା ଆଣ ିସମସ୍ାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ 
ରଦଶକୁ ଆରଗଇ ରନବା ଏବଂ ରଦଶର ସାମଗି୍ରକ ବିକାଶରର 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ।

ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ ରିଶନ ପଛର �ଚିାର

ପବୂ୍ଷତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସ୍ଗ୍ଷତ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟ 
ଯବାନ, ଜୟ କିରାନ ର୍ା୍ଗାନ ରଦଇଥରିଲ । ପରର 
ପବୂ୍ଷତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ୀ ସ୍ଗ୍ଷତ ଅଟଳବିହାରୀ ବାଜରପୟୀ 

l ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ ରଯାଜନାର ଏକ 
ରମୌଳିକ ଲକ୍୍ ରହଲା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ରକ୍ତ୍ରର ନବସଜୃନକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି 
କରିବା; ଯାହା ଭାରତର ଅଭିବୃଦି୍ରର 
ସହାୟକ ରହଉଥବି ।

l ସ୍ାସ୍୍, ଆବାସ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ନ୍ନତା, 
ଶକି୍ତ, ଜଳ ଆଦି ରକ୍ତ୍ରର ସମସ୍ାର 
ସମାଧାନ ରହାଇପାରିରଲ ସମାଜର 
ସବୁ ବଗ୍ଷର ରଲାକ ଉପକୃତ ରହରବ ।

l ରମାଟ 24ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 
ଅଂଶୀଦାରୀଭିତି୍ରର ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଛି । ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗ ଏହାକୁ 
କାଯ୍୍ଷ କାରୀ କରୁଛନି୍ ।

l ଏହା ମାଧ୍ମରର ନବସଜୃନକୁ 6ମାସ 
ମଧ୍ରର କାଯ୍୍ଷ କାରୀ କରିବାକୁ ରହବ । 

ଏହା ସହିତ ଜୟ ବିଜ୍ାନକୁ ରଯାଡିଥରିଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏହାକୁ ଆଉ ପାରଦ ବଢାଇ ଏଥରିର 
ଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରଯାଡିରଲ । ଏହା ରକବଳ ଏକ 
ର୍ା୍ଗାନ ନୁରହ ଁ, ବରଂ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍୍ । 
ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ ମିଶନ ଶୀର୍ଷସ୍ରରର ନରବାର୍ର୍ 
ରକ୍ତ୍ରର ଏକ ଛତାପରି ରହି ଏହା ତରଳ ରକନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ 
ଓ ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ତ୍ରର ନରବାର୍ର୍ର ସଂସ୍କତିୃ ଓ ଉଦ୍ମିତାର 
ବିକାଶକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହିତ କରିଆସଛିୁ । ଉର୍ମାଧ୍ମିକ ସ୍କଲୁ 
ବିଜ୍ାନ, ଇଂଜିନିୟରିଂ ଓ ଉର୍ ଶକି୍ାନୁଷା୍ନ, ଏସ ୍ଏମ ୍ଇ, 
ଏମ ୍ଏସ ୍ଏମ ୍ଇ ଉରଦ୍ାଗ, କରପ୍ଷାରରଟ ଓ ଏନ୍ ଜିଓ ସ୍ରରର 
ମଧ୍ ଏହା ରଖାଲାଯାଇପାରିବ ।

4ଆର�ଦନ ପାଇ ଁ ରରାଗ୍ତା: ରରଉସଁ�ୁ 
�ଶି୍ୱ�ଦି୍ାଳୟ, କରଲଜ, ୟୁଜସିି କମି୍ବା 
ଏଆଇସିଟିଇ ଦ୍ାରା ସହ�ନ୍ତି ରହାଇଥରି�, 
�ଜି୍ାନ ତଥା ପ୍ରକିୁ୍ର �କିାଶ ପାଇ ଁସରଚତନତା 
ସଷିୃ୍ଟ କରୁଥ�ିା ରସ୍ୱଚ୍ଛାରସ�ା ସଂସ୍ା ଓ ସଂଗଠନ, 
ଆଇଟିଆଇ ଏ�ଂ ରଟକ୍ ନକିାଲ ଡିର୍ଲାରା 
ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏଥପିାଇ ଁଆର�ଦନ କରିପାରିର� ।

4ପାଣ୍ ି ରରାଗାଣ �୍�ସ୍ା: ଏସ�ୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସଂପକୃ୍  
ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ �ା  ସଂଗଠନରର ପିପିପି ରରାଡରର 
ପିଏସ ୍ୟୁ ସହାୟତାରର ସ୍ାପନ କରାରି� । 
ଏଥପିାଇ ଁ ସ�ା୍ଧକି 2.5 ରକାଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ 
ଆକାରରର ରରାଗାଇ ରଦ�ା �୍�ସ୍ା ରହଛି ି।
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ରିଶନର ଲକ୍ଷ୍

ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ ମିଶନର ଦୀଘ୍ଷମିଆଦି ଲକ୍୍ ରହଲା 
କ୍ଦୁ୍ର ବ୍ବସାୟର ରପ୍ରାତ୍ାହନ ପାଇ ଁନବସଜୃନ ଓ ଗରବରଣା 
ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ରରର ଏସ ୍ଏମ ୍ଇ, ଏମ ୍ଏସ ୍ଏମ ୍ଇ ଓ 
ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ସଂସ୍କତିୃର ବିକାଶ । ଏହାଛଡା ସିଏସ ୍ଆଇଆର, 
ଆଇସିଏଆର, ଆଇସିଏମ ୍ଆର ଭଳି ରଦଶର ପ୍ରମଖୁ 
ଗରବରଣା ଓ ରବୈରୟିକ ଅନୁଷା୍ନ ରଯଉଗଁଡିୁକ ଭାରତର 
ସାମାଜିକ, ଆଥଷିକ ଲକ୍୍ ପରୂଣ ଦିଗରର କାଯ୍୍ଷ  କରୁଛନି୍ 
ରସଥରିର ବିଜ୍ାନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତର ନରବାର୍ର୍ ପାଇ ଁ ରକ୍ତ୍ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବା ।

ଆତ୍ମନିଭର୍ ଭାରତ ଓ ଏଏନ୍ ଆଇସି

ନୀତି ଆରୟାଗ ଦ୍ାରା 2020 ରସରପଟମର୍ରର ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର 
ଭାରତ ଆରାଇଜ-ଅଟଳ ନିଉ ଇଣି୍ଡଆ ଚାରଲଞ୍ 
(ଏଏନ୍ ଆଇସି) କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହାର 
ଲକ୍୍ ରହଲା ଏମ ୍ଏସ ୍ଏମ ୍ଇ ଓ ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ ୍ ରକ୍ତ୍ରର 
ପ୍ରରୟାଗାତ୍ମକ ଗରବରଣା ଓ ନବସଜୃନକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହିତ 
କରିବା । ଏହା ମାଧ୍ମରର ଭାରତର ଏମ ୍ଏସ ୍ଏମ ୍ଇ ଓ 
ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ ୍ ରକ୍ତ୍କୁ ନବସଜୃନ ଜରିଆରର ଅଧକି ଦକ୍ ଓ 
ପ୍ରତିରଯାଗିତାମଳୂକ କରିବାକୁ ଲକ୍୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହ ି
ରଯାଜନାରର ନୂଆ ନୂଆ ସମାଧାନ ସତୂ୍ ବାହାର କରାଯାଇ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗରର 

ଉପରଯାଗ କରାଯିବ । ଇର୍ା ଏହି କାଯ୍୍ଷ କ୍ମକୁ 
ପରିଚାଳିତ କରିବ । ପ୍ରତିରକ୍ା, ଖାଦ୍ ପ୍ରକି୍ୟାକରଣ ଶଳି୍ପ, 
ସ୍ାସ୍୍ ଓ ପରିବାର କଲ୍ାଣ, ଆବାସ ଓ ସହରାଞ୍ଳ ବିକାଶ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ରକରତକ ସହରଯାଗୀ ଉରଦ୍ାଗ ଏ 
ରକ୍ତ୍ରର ସବିୁଧା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭୂମିକା ନିବ୍ଷାହ କରିରବ । 
ରମକ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆ, ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଇଣି୍ଡଆ, ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ 
ଆଦି ଜାତୀୟ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ମାଧ୍ମରର ଏମ ୍ଏସ ୍ଏମ ୍ଇ 
ଉରଦ୍ାଗର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରଯଉ ଁ ଲକ୍୍ 
ରଖଛିନି୍, ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ ଆରାଇଜ-ଆନିକ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ 
ରସହି ଧାରାରର କାମ କରିବ ।

ରୁଷ ସହ ସହରରାଗ

ଭାରତ ଓ ରୁରିଆର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ମଧ୍ରର ଏହି ନବସଜୃନ 
ରକ୍ତ୍ରର ସହରଯାଗ ପାଇ ଁ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ ସ୍ାକ୍ରିତ 
ରହାଇଛି । 2018ରର ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ ମିଶନ 
ଏବଂ ରୁରିଆର ସାଇରିୟସ ୍ ଏଜୁରକଶନାଲ ଫାଉରଣ୍ଡସନ 
ଏଥରିର ସ୍ାକ୍ର କରିଛନି୍ । ଅତଏବ ଏମ ୍-ସାଇରିୟସ 
ଇରନାରଭସନ ଉତ୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇ ନରବାର୍ର୍ 
ରକ୍ତ୍ରର ସହରଯାଗିତା ବୃଦି୍ର ବିକାଶ ଦିଗରର କାଯ୍୍ଷ  
କରାଯାଉଛି ।

2018:  ଏମ ୍ସ ସାଇରିୟସ ଇରନାରଭସନ ଉତ୍ବରର 
ରୁରର 10 ଜଣ ନବସଜୃନକାରୀ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଏବଂ 
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uohuhdj.kksa dks Hkkjr ds ekuuh; ç/kkuea=h vkSj :l ds ekuuh; jk"Vªifr ds lkeus çLrqr fd;k 

x;k FkkA 

 

Hkkjr ds ekuuh; ç/kku ea=h] Jh ujsUæ eksnh vkSj :l ds ekuuh; jk"Vªifr] Jh Oykfnehj iqfru ds 
lkFk ,vkbZ,e&fljh;l LVwMsaV buksosVlZ 

 

pkj fnolh; cwVdSEi ds lkFk esa] ,vkbZ,e vkSj :l ds fljh;l ,tqds'kuy lsaVj us ,d LVsVesaV v‚Q 

baVsaV rS;kj fd;k] ftlds vuqlkj :lh vkSj ,Vh,y Ldwyksa Hkkjrh; Nk= gj o"kZ ,Dlpsat çksxzke ds 

fy, pqus tk,¡xsA 

,vkbZ,e&fljh;l  buksos'ku QsfLVoy esa uhfr vk;ksx Vhe 

ମନୁର୍ର ବ୍ବହାର ସବୁରବରଳ ପରିବତ୍ଷିତ 
ରହାଇଆସିଛି। ଏହା ସବୁ ସମୟରର ବଦଳିଛି 

ଏବଂ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ରିତ କରିପାରିଛି। 
ଯଦି ନରବାର୍ର୍ ବନ୍ଦ ରହାଇଯିବ, ଜୀବନ 

ଅଟକିଯିବ। ବ୍ବସ୍ାଗଡ଼ିୁକ ନିଜ୍ଷୀବ 
ରହାଇଯିବ ଏବଂ ବ୍ବସ୍ା ନିଜ୍ଷୀବ ରହରଲ, 
ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବନ୍ ଲାଗିବ ନାହି।ଁ ରତଣ,ୁ 

ନରବାର୍ର୍ ପ୍ରରତ୍କ ସମାଜ ପାଇ ଁପ୍ରରତ୍କ 
ଯଗୁରର ଆବଶ୍କ। ଆମକୁ ନରବାର୍ର୍ 

ପାଇ ଁଏକ ପରିରବଶ ସଷିୃ୍ କରିବାର 
ଆବଶ୍କତା ରହଛିି।

ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରରାଦୀ

ଅଟଳ ରଗାଷ୍ଠୀ ନର�ାର୍ମେଷ ରକନ୍ଦ୍ର: ରଗାଷ୍ଠୀଭିରି୍କ ନ�ସଜୃନ ଓ ନୂତନ ଚନି୍ତାକ ୁଉରପକି୍ଷତ ଏ�ଂ 
ଅନଗ୍ରସର ଅଞ୍ଳରର ରପ୍ାତ୍ସାହତି କରି�ା ପାଇ ଁଏହା କାର୍୍  କରି� । ରଦଶର ଦ୍ତିୀୟ ଓ ତୃତୀୟ 

ରଶ୍ରଣୀର ସହରଗଡିୁକର ସରାଧାନ ପାଇ ଁଏହା ସହାୟକ ରହ� ।

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଗେ ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ ମିଶନ
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ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତକୁ ଏକ 
ଅତି କୁଶଳୀ, ନବସଜୃନକାରୀ 
ଏବଂ ଔରଦ୍ାଗିକ ରାଷ୍ଟ୍ଭାରବ 
2030 ସଦୁ୍ା ନିମ୍ଷାଣ କରିବାର 
ଲକ୍୍ ରଖଛିନି୍ । ରସଥପିାଇ ଁ
ମାର୍୍ଷ 2021 ସଦୁ୍ା ରଦଶର 10 
ହଜାର ସ୍କଲୁରର ଅଟଳ ଟିକରିଂ 
ଲ୍ାବ ପ୍ରତିଷା୍ କରିବାର ଲକ୍୍ 
ରଖାଯାଇଛି । ରସଥମିଧ୍ରୁ 
ଏଭଳି ଅଦି୍ତୀୟ ଲ୍ାବ 5400 
ସ୍କଲୁରର ସ୍ାପନ କରାଯାଇଛି। 
ଏଥପିାଇ ଁପ୍ରରତ୍କ ଲ୍ାବ୍ କୁ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 20 ଲକ୍ ଟଙ୍କା 
ରଦଇଛନି୍ । ଏହସିବୁ ଲ୍ାବର 
ସବୁିଧା 20 ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ପିଲା 
ଉଠାଉଛନି୍ । ଏହାଛଡା ପ୍ରାୟ 
2.5 ଲକ୍ ପିଲା ଏହ ିଲ୍ାବ 
ମାଧ୍ମରର ନବସଜୃନକାରୀ 
ମରଡଲ ତିଆରି କରିଛନି୍ । 
ଏଥରୁି ଏହ ିଲ୍ାବର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ସହରଜ ଅନୁରମୟ ।

2030 ସଦୁ୍ଧା ଇରନାରଭଟିଭ ଓ ଏଣ୍ଟରପ୍ାଇଜଂି ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍
ଏଟିଏଲ୍  କରୁ୍ ନଟିି ରଡ

ଅନ୍ �କ୍ ଟିଂକରିଂ

ଟିଂକରିଂ ରଫଷ୍ଟ

ଟିଂକରିଂ ରାରାଥନ

ସମାନ ସଂଖ୍କ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ାଥ୍ଷୀ ଏକାଠି ରହାଇ 4 
ଦିନିଆ ଆବାସିକ ଇରନାରଭସନ ବୁଟ୍ କ୍ାମ୍ପରର ରଯାଗ 
ରଦଇଥରିଲ । ଗତ ଅର ଟ୍ାବରରର ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ୀର 
ଡିଜାଇନ ବିଭାଗରର ଏହି କ୍ାମ୍ପ ଆରୟାଜିତ ରହାଇଥଲିା। 
ପାଞ୍ଟି ଦଳ ମହାକାଶ ରଟକ୍ ରନାଲଜି, ସ୍ାସ୍୍ରସବା, ସ୍ମାଟ୍ଷ 
ରମାବିଲିଟି, ସ୍ଚ୍ ଉର୍୍ଷା ଏବଂ କୃରି ରଟର୍୍ନାଲଜି ଏଭଳି 5ଟି 
ବିରଶର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ରକ୍ତ୍ରର ରଦଖାରଦଇଥବିା ଆହା୍ନର 
ମକୁାବିଲା ପାଇ ଁ ସମାଧାନର ସତୂ୍ ବାହାର କରିଥରିଲ । 
ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ ଓ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦୀ ଓ ରୁର ରାଷ୍ଟ୍ପତି ଭା୍ଦିମିର ପତିୁନଙୁ୍କ ଅବଗତ 
କରାଯାଇଥଲିା । 

2019:  ଭାରତର  25 ଜଣ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଓ 5ଜଣ ଶକି୍କ 
ଏବଂ ରୁରିଆର 25 ଜଣ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ରସାଚି ସି୍ତ ସାଇରିୟସ 
ରକନ୍ଦ୍ରରର ଏକ 7 ଦିନିଆ ଗରବରଣାଭିତି୍କ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମରର 
ଭାଗ ରନଇଥରିଲ । ଏହି ଦଳ ରିରମାଟ ଆଥ୍ଷ ରସନ୍ ସିଂ, 
ବାରୟାଲଜିକାଲ ଓ ରଜରନଟିକ ରିସର୍୍ଷ, ସ୍ଚ୍ ଉର୍୍ଷା, ଡାଟା 

ଆନାଲିଟିକ୍, ଫ୍ଣି୍ଟୟର ରଟର୍୍ନାଲଜି, ରଡ୍ାନ ଓ ରରାବଟିକ୍ ସ 
ଆଦି 8ଟି ରକ୍ତ୍ରର ଅଭିନବ ରଟର୍୍ନାଲଜି ଓ ସଲୁ୍ସନ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଥରିଲ । 2019 ଡିରସମର୍ରର ଏହି କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ 
ଅନୁଷ୍ିତ ରହାଇଥଲିା ।

2020: ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ କାଯ୍ଷ୍କ୍ମରୁ ରପ୍ରରଣା ଓ 
ରୁରର ବୃହତ୍  ସମସ୍ାବଳୀକୁ ରନଇ ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ 
ମିଶନ ଓ ସାଇରିୟସ ୍ ମିଳିତ ଭାରବ ବିଶ୍ର ପ୍ରଥମ 
ଭାରତ-ରୁର ଦି୍ପାକି୍କ ଯବୁ ନରବାର୍ର୍ କାଯ୍ଷ୍କ୍ମ 
ସ୍କଲୁ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । ଏହି ଦୁଇ 
ସପ୍ାହ ବ୍ାପୀ ସମି୍ଳିତ କାଯ୍ଷ୍କ୍ମ ନରଭମର୍ 7ରୁ 21 
ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ଚାଲିଥଲିା । ଏଥରିର 48 ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ, 16 ଜଣ 
ଶକି୍ାଦାତା ଓ ଦିଗ ୍ଦଶ୍ଷକ ଭାଗ ରନଇ 8ଟି ଭଚୁ୍ଷଆଲ ପ୍ରଡ ଟ୍ 
ଓ ରମାବାଇଲ ଆପ୍ିରକସନ ତିଆରି କରିଛନି୍। ରକାଭିଡ୍  
ପରବତ୍୍ଷୀ ସମୟରର ରଯଉ ଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବ୍ ରବୈଶ୍କି 
ଆହା୍ନ ସଷିୃ୍ ରହବ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବାରର ଏହା 
ସକ୍ମ ରହବ ।

2022 ସଦୁ୍ା ଏକ ନୂଆ ଭାରତ ନିମ୍ଷାଣ ନିମରନ୍ ରଯଉ ଁ ଜାତୀୟ 
କାଯ୍୍ଷ ସଚୂୀ ପ୍ରସୁ୍ତ ରହାଇଛି ରସଥରିର ରଦଶର ପ୍ରମଖୁ ସମସ୍ାକୁ ଚିହ୍ନଟ 
କରିବା ଏବଂ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇ ଁ ଅଭିନବ ସତୂ୍ ବାହାର 
କରିବା ଅଗ୍ରାଧକିାର ପାଇଛି । ରସଥପିାଇ ଁଅଟଳ ଟିଂକରିଂ ଲ୍ାବଗଡିୁକୁ 
ସ୍କଲୁରର ରଖାଲାଯାଇ ଏଥପିାଇ ଁ ଯବୁ ପ୍ରତିଭାଙୁ୍କ ଏ ରକ୍ତ୍ରର ତାଲିମ 
ରଦଇ ନବସଜୃନର ନୂଆ ଧାରା ସଷିୃ୍ ନିମରନ୍ ଉଦ୍ମ କରାଯାଉଛି ।

ରଯଉ ଁସ୍କଲୁଗଡିୁକରର ଅଟଳ ଟିଂକରିଂ ଲ୍ାବ ନାହି ଁରସସବୁ ଶକି୍ାନୁଷା୍ନରର 
ଏପି୍ରଲ 14ରର ଡ. ବି.ଆର.ଅରମଦ୍କରଙ୍କ ଜୟନ୍ୀ ପାଳନ କରିବାରବରଳ 
ସଂପକୃ୍ତ ଛାତଛାତ୍ୀମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଲ୍ାବ୍  ସବୁିଧା ଥବିା ନିକଟବତ୍୍ଷୀ ସ୍କଲୁଗଡିୁକୁ 
ଯିବାର ସବୁିଧା ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଥଲିା । ଏହ ି ପିଲାମାରନ ସ୍ାନୀୟ 
ସମଦୁାୟ, ଏନ୍ ଜଓି ଓ ଅନ୍ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରର ରସହସିବୁ ଲ୍ାବରର 
ଟିଂକରିଂ ଓ ଇରନାଭସନର ଅଭିଜ୍ତା ଅଜ୍ଷନ କରିଥରିଲ । 

ଅଟଳ ଟିଂକରିଂ ଲ୍ାବ ପାଇ ଁ ଶକି୍କମାନଙ୍କ ତାଲିମ  କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ମାନ 
ଆରୟାଜତି ରହାଇଯାଇଛି । ଏହ ି ଲ୍ାବ ଓ ଏହାର ଦଶ୍ଷନ ସଂପକ୍ଷରର 
ବଛା ବଛା ଶକି୍କମାନଙୁ୍କ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଯାଏ ଁ 50 ହଜାରରୁ 
ଅଧକି ଶକି୍କ ତାଲିମ ପାଇଛନି୍ । ରସମାରନ ଲ୍ାବର ଅତ୍ାଧନିୁକ 
ରଟର୍୍ନାଲଜ ିଓ ଉପକରଣ ସଂପକ୍ଷରର ଜ୍ାନଲାଭ କରିଛନି୍ ।

ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ାଦଶ ରଶ୍ଣୀର ସ୍କଲୁ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ପାଇ ଁଏହା ସଜୃନଶୀଳତା 
ଓ ନରବାର୍ର୍ର ଏକ ପବ୍ଷ। ଏହା ଦୁଇ ଦିନିଆ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ରଯଉଠଁ ି
ବିଦ୍ାଳୟ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ପ୍ରତିରଯାଗିତା, ପ୍ରଦଶ୍ଷନୀ, କମ୍ଷଶାଳା ଏବଂ ବିଶଷି୍ 
ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବକ୍ତୃ ତା କାଯ୍୍ଷ କ୍ମରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିରବ।
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ପ୍ରରତ୍କ ରକ୍ତ୍ ପାଇ ଁନରବାର୍ର୍ ରହଉଛି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ । ଭାରତ 
ପରମ୍ପରାରର ବିଶ୍ାସୀ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ଅରନକ 
କାଯ୍୍ଷ ପଦ୍ତି ରବଶ ୍ପାରମ୍ପରିକ, କିନ୍ତୁ ଏଥରିର ଏରବ ପରିବତ୍୍ଷନ 

ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛି । ବତ୍୍ଷମାନର ସରକାର ନରବାର୍ର୍ର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ 
ପରୂ୍୍ଷ ରୂରପ ଅନୁଭବ କରି ରଦଶକୁ ଏକ ଆଥଷିକ ମହାଶକି୍ତରର ପରିଣତ 
କରିବା ସକାରଶ ଏହା ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆରରାପ କରୁଛନି୍ । ରତଣ ୁ
ସରକାର ଅତି ସକି୍ୟ ଭାରବ ବିଦ୍ାଳୟ ଓ କରଲଜ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀମାନଙ୍କ 
ମନରର ଏଭଳି ମାନସିକତାର ବିକାଶ ଦିଗରର ଅତି ପ୍ରଖର ଭାବରର 
କାଯ୍୍ଷ କ୍ମର ରୂପାୟନ କରୁଛନି୍ । ଅର୍ଟାବର 16, 2020 ତାରିଖ ଦିନ 
ଖାଦ୍ ଓ କୃରି ସଂଗଠନର 75 ବର୍ଷ ପତୂ୍ଷି ଅବସରରର ଉଦରବାଧନ 
ରଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ କହଛିନି୍ ରଯ ଉତ୍ମ କିସମର 
ବିହନ ହି ଁ ଶସ୍ରର ରପୌଷି୍କତାର ମାତ୍ାକୁ ବୃଦି୍ କରିଥାଏ । ବିଜ୍ାନ 
ଏଭଳି ବିକାଶ ଘଟାଇବାରର ଅତି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି 
ରବାଲି ରସ ମତ ରପାରଣ କରିଥରିଲ ।

2014 ମସିହାରର ରଯରତରବରଳ ରଦଶରର ବିଜ୍ାନ ରସତୁ 
କାଯ୍୍ଷ କ୍ମର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା ରସରତରବରଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ 
ରମାଦୀ ଭାରତୀୟ ରବୈଜ୍ାନିକ ରଗାଷୀ୍ଙୁ୍କ ଆହା୍ନ ଜଣାଇ କହଥିରିଲ ରଯ 
କରଲଜମାନଙ୍କରର ରସମାନଙ୍କର ଶକି୍ାଦାନ କାଯ୍୍ଷ ରର ରସମାରନ ଅଧକି 
ମାତ୍ାରର ସଂଶି୍ଷ୍ ରହବା ଆବଶ୍କ । ଏହ ିକାଯ୍୍ଷ ରର ସାମିଲ ରହାଇ 
ନ୍ାସନାଲ ଇନଷି୍ଚୁ୍ଟ ଅଫ୍ ଇମୁ୍ ରନାରଲାଜ ିଏକ ବିସୃ୍ତ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଛି ଯାହାକି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଜଏୁଟ କରଲଜମାନଙୁ୍କ ଏଭଳି ଅଭିନବତ୍ୱର 
ନୀତି, ଅବସର ତଥା ପ୍ରବତ୍୍ଷନ ନୀତି ସଂପକ୍ଷରର ଅଣଆନୁଷା୍ନିକ ଭାରବ 
ପରାମଶ୍ଷ ରଯାଗାଇ ପାରିବ । ଦିଲ୍ୀ ବିଶ୍ବିଦ୍ାଳୟ ଅଧୀନସ୍ ଅରନକ 
କରଲଜ ସହ ପରାମଶ୍ଷ କରି ଏଭଳି କାଯ୍୍ଷ କ୍ମକୁ ରୂପାୟନ କରିରହବ। 
ଏହ ି କାଯ୍୍ଷ କ୍ମକୁ ବିଜ୍ାନ ରସତୁ ରବାଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି । 
ଏପଯ୍୍ଷ ନ୍ ଦିଲ୍ୀ ବିଶ୍ବିଦ୍ାଳୟର ଦଶଟି କରଲଜ ଏହ ି କାଯ୍୍ଷ କ୍ମରର 
ସହଭାଗୀ ରହରବ ରବାଲି ରସମାନଙ୍କର ସମ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ ।

ବିଜ୍ାନ ରସତୁ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ପଛରର ଥବିା ଉରଦେଶ୍ଟି ରହଲା ରଦଶର 
ଉର୍ ଶକି୍ାନୁଷା୍ଗଡ଼ିୁକରର ଆବଶ୍କ ପରିମାଣର ରଶୈକି୍କ ସଂସାଧନର 
ଅଭାବ ରହଥିବିା ଅନୁଭୂତ ରହାଇଥଲିା । ରଦଶରର ଶହ ଶହ ଜାତୀୟ 
ଗରବରଣା ପ୍ରତିଷା୍ନ ରହଛିି ଏବଂ ରସଠାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକି୍ାଦାନର 
ବ୍ବସ୍ା ରହଛିି ଓ ରସଠାରର ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଖ୍ାତ ରବୈଜ୍ାନିକ 
ରହଛିନି୍ ଯାହାଙ୍କର ଏ ଦିଗରର ବିରଶର ଦକ୍ତା ରହଛିି । ରକବଳ ପ୍ରାକ୍-
ପିଏଚଡ଼ି ପାଠ୍କ୍ମକୁ ଛାଡ଼ିରଦରଲ ଏଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ରର ଗରବରଣା 
ଅନୁଷା୍ନର ରବୈଜ୍ାନିକମାନଙ୍କର ଶକି୍ାଦାନର କ୍ଚିତ ଅବସର ରହଛିି 
ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଜଏୁଟ ସ୍ରରର ତ ଆରଦୌ ନାହି ଁ ରବାଲି କୁହାଯାଇପାରର । 

ରତଣ ୁଜାତୀୟ ଲକ୍୍ ହାସଲ ପାଇ ଁରସମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ନିମରନ୍ 
ଅଧକିରୁ ଅଧକି ଯବୁ ମନକୁ ଏ ଦିଗରର ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବା ସକାରଶ ଏହ ି

�ଜି୍ାନ ରସତୁ: �କିାଶ
ପାଇ ଁନର�ାର୍ମେଷ

�ଜି୍ାନ ଯବୁକଯବୁତୀଙୁ୍କ ଶକି୍ାଦାନ

ଆତ୍ମନିଭ୍ଷରଶୀଳ ରହବା ନିମରନ୍, ଭାରତ କୃରି ଏବଂ ଏମଏସଏମଇ ସରମତ ଅରନକ ରକ୍ତ୍ରର ବିଜ୍ାନ ମାଧ୍ମରର ସମ୍ୟ୍ର ରସତୁ 
ସ୍ାପନ କରୁଛି ଯାହାକି ରସହସିବୁ ରକ୍ତ୍ମାନଙୁ୍କ ଏକ ନୂତନ ତଥା ଭିନ୍ନ ଦିଗନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
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କୃରି ଓ ଅନ୍ାନ୍ 
ତତସମ୍ପକ୍ଷୀତ ରକ୍ତ୍

ସାମାଜକି
ଭିତି୍ଭୂମି

ଏମଏସଏମଇ ଏବଂ 
ଆଥଷିକ ରକ୍ତ୍

ବିବିଧ ରସ୍ଟରର 
ମିଳିତ ରକ୍ତ୍

ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ାରା ରସମାରନ ବିଜ୍ାନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ 
ପ୍ରତି ଅଧକି ଆକୃଷ୍ ରହରବ ଏବଂ ଏହାକୁ ରସମାନଙ୍କର 
କ୍ାରିଅର ସରୁଯାଗ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିରବ । ଏହ ି
ଲକ୍୍ରର ବିଜ୍ାନ ରସତୁ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ଗର�ଷଣା କାହିକଁ ିଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍
କୃରି ଗରବରଣା ରକ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନବ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ 
ଓ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ାରା ହି ଁ ସାରା ବିଶ୍ରର ଏବଂ ବିରଶର କରି 
ଭାରତରର ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଆଜ ିସାକାର ରହାଇପାରିଛି। ଏହା 
ଫଳରର ରକବଳ ଲକ୍ ଲକ୍ ରଲାକଙୁ୍କ କ୍ଧୁା ଦାଉରୁ ରକ୍ା 
କରଯାଇପାରୁନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଅସଂଖ୍ ରଲାକ ଏହ ିକାଯ୍୍ଷ କ୍ମ 
ଜରିଆରର ଦାରିଦ୍ର୍ର କରାଘାତରୁ ଉପରକୁ ଉଠବିାକୁ 
ସକ୍ମ ରହାଇପାରିଛନି୍ । କିନ୍ତୁ ଏରବ ସଦୁ୍ା ବିଶ୍ରୁ ଦାରିଦ୍ର୍କୁ 

ଅଧକି ରପୌଷି୍ଟକ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ଥାଳି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ବିଶ୍ ଖାଦ୍ ଓ କୃରି 
ସଂଗଠନର 75ତମ ବର୍ଷ ପତୂ୍ଷି ଅବସରରର ଉଦରବାଧନ 

ରଦଇ ଖାଦ୍ର ରପୌଷି୍କତା ବୃଦି୍ ଉପରର ଅଧକି ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଆରରାପ କରିଛନି୍ । ଏହ ିଅବସରରର ଉଦରବାଧନ ରଦଇ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହରିଲ ରଯ ରଦଶରର ଏରବ କୃରକମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁ17ଟି ନୂତନ କିସମର ଧାନ ଓ ଗହମ ବିହନ ଉପଲବ୍ଧ 
କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍୍ କରାଯାଇଥାଏ ରଯ 
ସାଧାରଣ କିରମର ଫସଲରର ରକରତକ ରପୌଷି୍କ 
ଉପାଦାନ ଅଥବା ଅଣ-ୁସାର ଉପାଦାନର ଅଭାବ ରଦଖବିାକୁ 
ମିଳିଥାଏ। ଏଭଳି ଫସଲର ଉନ୍ନତ କିରମ ବିହନରର ରସଭଳି 
ଅଭାବ ରଦଖବିାକୁ ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ରସଥରିର 
ପରୂଣ କରାଯାଇଥାଏ । ରତଣ ୁ ରସଭଳି ଖାଦ୍ଶସ୍ରର 
ରପୌଷି୍କତାର ଅଭାବ ରରହନାହି।ଁ ସମୟ କ୍ରମ, ରସଭଳି 
ଉନ୍ନତ କିରମ ବିହନର ବିକାଶ ଘଟାଇବା ଦିଗରର ଅରନକ 
ଗରବରଣାତ୍ମକ କାଯ୍୍ଷ  ସଂପାଦନ କରାଯାଇଛି ।

ଏରବ ଅଧକି ରପ୍ରାଟିନ, ରଲୌହସାର, ଜଙ୍ି୍କ ଆଦି 
ରପୌଷି୍କତାରର ଭରପରୂ ଥବିା ଖାଦ୍ଶସ୍ ଅଧକିରୁ 
ଅଧକି ଚାର କରିବା ପାଇ ଁରଦଶରର ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଉଛି । ରସହଭିଳି ରମାଟା ଶସ୍ - ଯଥା ମିରଲଟ, 
ରଯଉଥଁରିର କି ମାଣି୍ଡଆ, ବାଜରା, ରକାରଡ଼ା, ଝାରଙ୍ଗାରା, 
ବାରି, ରକାଟକୀ ଆଦି ସାମିଲ, ରସଭଳି ଶସ୍ ଉତ୍ାଦନ 
କିପରି ରଦଶରର ଅଧକିରୁ ଅଧକି ମାତ୍ାରର କରାଯିବ 
ରସଥପିାଇ ଁସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନି୍ । ରକବଳ ଉତ୍ାଦନ 
ନୁରହ ଁ, ରଲାକମାରନ ରସମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ରର ଏଭଳି 
ଶସ୍କୁ ଅଧକି ମାତ୍ାରର ଗ୍ରହଣ ପାଇ ଁ ମଧ୍ ରସମାନଙୁ୍କ 
ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରାଯାଉଛି । ରସହ ିଦୃଷି୍ରୁ 2023 ମସିହାକୁ 
‘ମିରଲଟ ବର୍ଷ’ଭାରବ ପାଳନ କରିବା ସକାରଶ ଭାରତ 
ପକ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ାବ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଆତ୍ମ ନଭିର୍ ଭାରତ ପାଇ ଁ�ଜି୍ାନ-ସରାଜ-ରସତୁ
ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଷର ଭାରତ ଲକ୍୍ ହାସଲ କରିବା ନିମରନ୍, ସମାଧାନରକୈନ୍ଦ୍ରିକ 
ବିଜ୍ାନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ (ଏସ ଏଣ୍ଡ ଟି) ହସ୍ରକ୍ପ ତଳ ୁଉପର ସ୍ର ଆଡ଼କୁ କରାଯିବା 
ଦରକାର ଯଦ୍ାରା ସମସ୍ାଗଡ଼ିୁକୁ ସହଜରର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହା 
ଉପରରକି ରକୌଣସି ହସ୍ରକ୍ପ କରାଯାଇନାହି ଁ। ବିକାଶ ରଯାଜନା ପ୍ରବତ୍୍ଷନ 
ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ ପରିଚାଳିତ ଉରଦ୍ାଗ ଓ ରସବା ଯାହାକି ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
ଗଣୁାତ୍ମକ ଜୀବନଧାରଣ ନିମରନ୍ ସରୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ରସଥଲିାଗି ଉପରୁ 
ତଳ ଆଡ଼କୁ ଲାଗ ୁରହବାଭଳି କାଯ୍୍ଷ ରଯାଜନାମାନ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯିବ ।
ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ ପାଇ ଁ ବିଜ୍ାନ-ସମାଜ-ରସତୁ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଉରଦେଶ୍ ରହଲା ଏପଯ୍୍ଷ ନ୍ ରଯଉସଁବୁ ରକ୍ତ୍ରର 
ରଯାଜନା ପହଞ୍ ି ପାରିନାହି ଁ ତାହାକୁ ରସଠାରର ପହଞ୍ାଇବା । ଏଥରିର 
ପ୍ରଯକିୁ୍ତ, ଜ୍ାନ, ରକୌଶଳ ଓ ସଂପଦର ସ୍ାନୀୟ ସ୍ରରର ସସୁଂଗତିକରଣ 
କରାଯିବାଫଳରର ଏହ ିକାଯ୍୍ଷ କ୍ମକୁ ଅଧକି ସଦୃୁେ କରାଯାଇପାରିଛି ଏବଂ 
ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଷର ଭାରତ ଗଠନ ନିମରନ୍‘ସାମାଜକି ଭିତି୍ଭୂମି’ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଦ୍ାରା 
ପରିଚାଳିତ ବ୍ବସ୍ା’କୁ ଅଧକି ସଦୃୁେ କରାଯାଇଛି ।

ଆତ୍ମ ନଭିର୍ ଭାରତ ପାଇ ଁ�ଜି୍ାନ-ସରାଜ-ରସତୁର ଆଭିରଖୁ୍
l ଏନଜଓି / ସିବିଓ ଏବଂ ରଗାଷୀ୍ମାନର ବିଜ୍ାନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଜ୍ାନ ବୃଦି୍ କରିବା
l	ସାମାଜକି ଆବଶ୍କତା ଏବଂ ନରବାର୍ର୍ ସହତି ଉପଯକୁ୍ତ 

ଗରବରଣା ଓ ବିକାଶ ଆଧାରରର ଜ୍ାନ ସଂଗଠନଗଡ଼ିୁକୁ ବ୍ବସି୍ତ 
କରିବା ତଥା ବ୍ାପକ ମାତ୍ାରର ଉପଯକୁ୍ତ ଏବଂ ସଲୁଭ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ 
ରଯାଗାଇ ରଦବା ଲାଗି ଏସଆଣ୍ଡଟି ଏନଜଓିଗଡ଼ିୁକ ସହତି 
ରଯାଗାରଯାଗକୁ ସଦୃୁେ କରିବା। 

l	ନୂତନ ଚିନ୍ାଧାରା ଓ ସହଭାଗୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଯାହା ଫଳରର ‘ସିଡ’ 
ରଯାଜନାର ବିକାଶ ଘଟିପାରିବ । ଏହା ନିଜସ୍ ପ୍ରଯକିୁ୍ତର ବିକାଶକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବ ଓ ସଫଳ ଭାରବ ଏହ ି ରସବା ବ୍ବସ୍ାକୁ 
ରଲାକଙ୍କ ନିକଟରର ପହଞ୍ାଇବାର ବ୍ବସ୍ା କରିବ ।

l	ତୃଣମଳୂ ସ୍ରରର ଅଭିନବତ୍ୱ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳରର ସାମାଜକି- 
ଆଥଷିକ ପନୁଃବିକାଶ ପାଇ ଁବ୍ବସାୟିକ ମରଡ଼ଲ ସଷିୃ୍ କରିବା ।
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ଇଂରାଜୀରର ଯାହାକୁ ‘ଆସାରଫାଏଟିଡ଼ା’ କୁହାଯାଏ, ତାହା 
ସାଧାରଣରର ‘ରହଙୁ୍ଗ’ ଭାରବ ସପୁରିଚିତ । ଭାରତୀୟ 

ରରାରରଇ ମସଲା ଭିତରର ଏହାର ବିରଶର ଚାହଦିା ରହଛିି । ପଣୁ ିଏହାର 
ମଲୂ୍ ମଧ୍ ରେର୍  ରବଶୀ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 1,200 ଟନ୍  କଞ୍ା 
ରହଙୁ୍ଗ ଆଫଗାନିସ୍ାନ, ଇରାନ ଓ ଉଜରବକିସ୍ାନ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ମାନଙ୍କରୁ 
ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ । ଏଥପିାଇ ଁରଦଶକୁ ପ୍ରାୟ 100 ନିୟୁତ ଆରମରିକୀୟ 
ଡଲାର ବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅଧନୁା ସିଏସଆଇଆର ଅନୁବନି୍ଧତ 
ଏକ ବିଜ୍ାନାଗାର, ଇନଷି୍ଚୁ୍ଟ ଅଫ୍  ହମିାଲୟାନ୍  ବାରୟାରିରସାସ୍ଷ 
ରଟର ୍୍ନାରଲାଜ ି (ଆଇଏଚବିଟି), ପାଲାମପରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରହଙୁ୍ଗ ଚାର 
ରକ୍ତ୍ରର ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବତ୍୍ଷନ ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଛନି୍ । ହମିାଚଳ 
ପ୍ରରଦଶର ଦୁଗ୍ଷମ ଲାରହାଲ ଉପତ୍କାରର କୃରକମାରନ ଏରବ ରହଙୁ୍ଗ 
ଚାର କରିବାକୁ ସି୍ର କରିଛନି୍ । ଏଥପିାଇ ଁରସମାରନ ରସଠାକାର ଶୀତ 
ମରୁଭୂମି ଭାରବ ପରିଚିତ ବିସ୍ୀର୍୍ଷ ତଥା ପରିତ୍କ୍ତ ପାହାଡ଼ିଆ ଭୂମିକୁ 
ଚୟନ କରିଛନି୍ । ସିଏସଆଇଆର- ଆଇଏଚବିଟି ବିରଦଶର ରହଙୁ୍ଗ 
ବିହନ ଆଣ ିଏହାକୁ ରସଠାକାର ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରର ବିକଶତି କରିଛନି୍। 
ଭାରତରର ରଫରୁଲା ରହଙୁ୍ଗ ଚାରା ରରାପଣ କରାଯିବା ପବୂ୍ଷରୁ ଏକ 
ଅଭାବ ତଥା ଚାରଲଞ୍ ୍ ରବାଲି ବିରବଚନା କରାଯାଉଥଲିା । ଏଭଳି ଚାର 
ପାଇ ଁଆବଶ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ ରଦଶରର ନଥଲିା । କିନ୍ତୁ ଏରବ ରସସବୁ 
ସମସ୍ା ଦୂର କରାଯାଇପାରିଛି ।

ଭାରତ ଏ�ଂ ଖାଦ୍ ଓ କଷିୃ ସଂଗଠନ (ଏଫଏଓ)
ଖାଦ୍ ଓ କୃରି ସଂଗଠନ (ଏଫଏଓ) ରହଉଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଏକ 
ବିରଶର ସଂସ୍ା ଯାହା ବିଶ୍ରୁ କ୍ଧୁା ଦୂର କରିବା ତଥା ରପୌଷି୍କତା ବୃଦି୍   
ଓ ଖାଦ୍ ନିରାପତ୍ା ସନିୁଶି୍ତ କରିବା କାଯ୍୍ଷ ରର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ 
କରିଆସିଛି । 1945 ମସିହା ଅର ଟ୍ାବର ମାସରର ଏହ ିସଂଗଠନ ଗଠନ 
କରାଯାଇଥଲିା । ରସରତରବରଳ ଭାରତର ଏଫଏଓ ସହତି ଏକ ବିରଶର 
ସଂପକ୍ଷ ଥଲିା । ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ ତଥା ଭାରତୀୟ ସିଭିଲ ସଭଷିସ ୍ 
ଅଧକିାରୀ ବିନୟ ରଂଜନ ରସନ 1956 ମସିହା ନରଭମର୍ ଠାରୁ 1967 
ମସିହା ଡିରସମର୍ ମାସ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ଏହାର ମହାନିରଦେ୍ଷଶକ ଭାରବ ଦାୟିତ୍ୱ 
ସଂପାଦନ କରିଥରିଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଅର ଟ୍ାବର 
16, 2020 ତାରିଖ ଦିନ ଏଫଏଓର 75ତମ ବର୍ଷ ପତୂ୍ଷି ଅବସରରର ଏକ 
ସ୍ମାରକୀ ମଦୁ୍ରାର ଶଭୁ ଉର୍ା୍ଚନ କରିଥରିଲ । ଭାରତରର 130 ରକାଟିରୁ 
ଅଧକି ନାଗରିକଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଏଫଏଓର ରସବା କାଯ୍୍ଷ କୁ ସମ୍ାନ ଜଣାଇବା 
ଉରଦେଶ୍ରର ଏହ ିସ୍ମାରକୀ ମଦୁ୍ରା ଉର୍ା୍ଚନ କରାଯାଇଥଲିା ।

ଏର� ହରିାଳୟରର ଉତ୍ାଦତି ସ୍ୱରଦଶୀ ‘ରହଗୁେ’ର 
ସ୍ୱାଦ ଉପରଭାଗ କରନ୍ତୁ

ମଳୂରପାଛ କରିବା ଏବଂ ଅପପଷିୁ୍ ଉପରର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଭଳି 
ଲକ୍୍  ସଂପରୂ୍୍ଷ ରୂରପ ହାସଲ କରାଯାଇପାରି ନାହି ଁ । ଏରବ ସଦୁ୍ା ସାରା 
ବିଶ୍ରର ହାରାହାରୀ ଦୁଇଶହ ରକାଟି ରଲାକ ଅପପଷିୁ୍ରର ଆକ୍ାନ୍ ଏବଂ 
ରମାଟ ଶଶି ୁମତୁୃ୍ର ପ୍ରାୟ 45 ପ୍ରତିଶତ ଶଶିଙୁ୍କ ଅସାମୟିକ ପ୍ରାଣହାନିର 
କାରଣ ଅପପଷିୁ୍ ରବାଲି ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । 

ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସହଶ୍ାବ୍ୀ ବିକାଶ ଲକ୍୍ରର ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 
ମଧ୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।  ଶଶି,ୁ ଗଭ୍ଷବତୀ ମହଳିା ଏବଂ ସ୍ନ୍ପାନ 
କରାଉଥବିା ମାଆମାନଙ୍କ ରପୌଷି୍କତାର ଉନ୍ନତି ନିମରନ୍ ଭାରତ ପକ୍ରୁ 
‘ରପାରଣ ଅଭିଯାନ’ର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । 
ଏଭଳି ପରି�ର୍ନ୍ କପିରି ଆରମ୍ଭ ରହଲା

ଭାରତର ଅପପଷିୁ୍ ବିରରାଧୀ ସଂଗ୍ରାମ, କମ ୍ ବୟସରୁ ଗଭ୍ଷଧାରଣ, ଶକି୍ା 
ଓ ସରଚତନତାର ଅଭାବ, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଏବଂ ସ୍ଚ୍ତାର 
ଅଭାବ ଭଳି ଚାରଲଞ୍ର ସମଖୁୀନ ରହାଇ ଆସଛିୁ। ଏହସିବୁ ସମସ୍ାବଳୀ 
ମଧ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଇତି ପବୂ୍ଷରୁ ଗଜୁରାଟର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ 
ଥବିାରବରଳ ନିଜ ଅଭିଜ୍ତା ଦୃଷି୍ରୁ 2014 ମସିହାରୁ ହି ଁ ସାରା ରଦଶରର 
ଅପପଷିୁ୍ ବିରରାଧରର ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିରଦଇଥରିଲ । 

ସରକାର ଏହ ିକାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ସକାରଶ ଯଦୁ୍କାଳୀନ ଭିତି୍ରର କାଯ୍୍ଷ  କରିବା 
ସହତି ରଦଶରର 11 ରକାଟି ରଶୌଚାଳୟ ନିମ୍ଷାଣ କରିଥରିଲ । ରସହଭିଳି 
ରପୌଷି୍କ ଆହାର ଗ୍ରହଣ ଉପରର ଅଗ୍ରାଧକିାର ଆରରାପ, ଟ୍ାପ ୍ ରଯାରଗ 
ସମସ୍ଙୁ୍କ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ରଯାଗାଣ ଏବଂ ଏକ ଟଙ୍କାରର ସାନିଟାରୀ 
ପ୍ାଡ଼ ରଯାଗାଣ ଭଳି ବ୍ବସ୍ା ଆରମ୍ଭ କରିଥରିଲ। ବତ୍୍ଷମାନ ଉତ୍ମ 
କିସମର ଶସ୍ ଉତ୍ାଦନ ଉପରର ବିରଶର ଧ୍ାନ ଦିଆଯାଉଛି- ଯାହାକି 
ରଜୈବ- ନିରାପତ୍ାକ୍ମ କିରମ ଭାରବ ପରିଚିତ । ଏହା ଖାଦ୍ଶସ୍ର 
ରପୌଷି୍କତାକୁ ବୃଦି୍ କରିଥାଏ । 2014 ମସିହାରର କୃରକମାନଙ୍କ ନିକଟରର 
ରଗାଟିଏ କିସମର ବିହନ ପହଞ୍ଥିବିା ରବରଳ ରସମାନଙ୍କ ପାଖରର ଏରବ 
70 ପ୍ରକାରର ରଜୈବ- ନିରାପତ୍ାକ୍ମ ବିହନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣର ରଖୁ୍ାଂଶ
l ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରର, ଖାଦ୍ ଓ କୃରି ସଂଗଠନ (ଏଫଏଓ) ଭାରତ 

ସରମତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ରର କୃରି ଉତ୍ାଦନ ବୃଦି୍, ଅନାହାର ଉନ୍ଲୁଳନ ଏବଂ 
ରପୌଷି୍କତାରର ଉନ୍ନତି ରକ୍ତ୍ରର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି।

l ଖାଦ୍ ଓ କୃରି ସଂଗଠନ (ଏଫଏଓ)ର ବିଶ୍ ଖାଦ୍ କାଯ୍ଷ୍କ୍ମ ଚଳିତ 
ବର୍ଷ ରନାରବଲ ଶାନି୍ ପରୁସ୍କାର ଲାଭ କରିବା ଖବରକୁ ଏକ ପ୍ରମଖୁ 
ସଫଳତା ରବାଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରର । ଆରମ ସଭିଏ ଁ ଜାଣ ୁ
ରଯ ରଯରତରବରଳ ବିଶ୍ ଖାଦ୍ କାଯ୍ଷ୍କ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା, 
ଡ ଟ୍ର ବିନୟ ରଂଜନ ରସନ ଏଫଏଓ ମହାନିରଦେ୍ଷଶକ ଭାରବ କାଯ୍ଷ୍ 
କରୁଥରିଲ ।

l ରଯରତରବରଳ ଭାରତ ବିଶ୍ ରଯାଗ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇ ଁ
ପ୍ରସ୍ାବ ଆଗତ କରିଥଲିା, ଭାରତ ବିଶ୍ର ସମସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର 
ନାଗରିକଙ୍କ ସାମଗି୍ରକ ନିରାମୟ କାମନା କରୁଥଲିା ଯାହାକି 
ଜିରରା ବରଜଟ ଦ୍ାରା ସକ୍ମ ରହାଇପାରିବ ।

l ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ରର କରରାନା ମହାମାରୀ ସଂକଟ ରଯାଗ ୁ
ଭାରତ ପ୍ରାୟ 80 ରକାଟି ନାଗରିକଙୁ୍କ ମାଗଣାରର ଖାଦ୍ାନ୍ନ 
ରଯାଗାଇ ରଦଉଛି ।

l 2014 ମସିହା ପଯ୍ଷ୍ନ୍, ଖାଦ୍ ନିରାପତ୍ା ଆଇନ ରକବଳ 
11ଟି ରାଜ୍ରର ବଳବତ୍ର ଥଲିା ଏବଂ 2014 ମସିହା 
ପରର ଏହାକୁ ସାରା ରଦଶରର ସଫଳତାର ସହ କାଯ୍ଷ୍କାରୀ 
କରାଯାଇପାରିଛି ।

 

�ଜି୍ାନ ଯବୁ ମସି୍ଷ୍କ ପାଇ ଁଶକି୍ାଦାନ
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�୍କି୍ତ୍ୱ ସି ଭି ରମଣ

ସି ଭି ରମଣ ତିରୁଚିରାପଲ୍ୀରର ଏକ ସାଧାରଣ 
ପରିବାରରର ଜ୍ ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥରିଲ । ଶ୍ୀ ରମଣ 
ମାତ୍ 11 ବର୍ଷ ବୟସରର ମାରିେକୁରଲସନ୍  ପରୀକ୍ାରର 

ଉତ୍ୀର୍୍ଷ ରହାଇଥରିଲ ଏବଂ ତାହା ପରର ରସ ପଦାଥ୍ଷ 
ବିଜ୍ାନରର ସ୍ାତ୍କ ଶକି୍ା ପାଇ ଁନାମ ରଲଖାଇଥରିଲ । ମାତ୍ 
16 ବର୍ଷ ବୟସରର ରସ ସ୍ର୍୍ଷ ପଦକ ସହ ଏହ ିପରୀକ୍ାରର 
କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ୀର୍୍ଷ ରହାଇଥରିଲ । 

ବାଳକ ଅବସ୍ାରର ଶ୍ୀ ରମଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରବୈଜ୍ାନିକ 
ନିବନ୍ଧ ବି୍ରଟନରର “ଫିରଲାସଫିକାଲ ମାଗାଜନ୍ି ’ରର 1906 
ମସିହାରର ପ୍ରକାଶ କରିଥରିଲ ଯାହା ଆରଲାକ ବବିଚୁ୍ରଣ 

ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଥଲିା । ତାଙ୍କର ପରବତ୍୍ଷୀ ଗରବରଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ 
ଥଲିା ତରଳ ପଦାଥ୍ଷର ସରଫ୍ଷ ସ ୍ ରଟନସନ ଉପରର ଯାହା 
ରସରତରବଳର ସପୁ୍ରସିଦ୍ ପଦାଥ୍ଷ ବିଜ୍ାନୀ ରରରଲଙୁ୍କ ଏରତ 
ମାତ୍ାରର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥଲିାରଯ ରସ ଯବୁକ ରମଣଙୁ୍କ ଶ୍ଦ୍ା 
ଓ ସମ୍ାନରର “ପ୍ରରଫସର” ରବାଲି ସରମା୍ଧନ କରିଥରିଲ । 

1907 ମସିହାରର ସି ଭି ରମଣ ଭାରତୀୟ ଆଥଷିକ ରସବା 
ପରୀକ୍ାରର ରଶ୍ଷ ୍ସ୍ାନ ଅଧକିାର କରିବା ସହ ଆସିଷ୍ାଣ୍ଟ୍  
ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରଜରନରାଲ ଭାରବ ରଯାଗ ରଦଇଥରିଲ । 
କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ବଦଳାଇବା ଏବଂ ରଦଶରର ନିଜର ଗରବରଣା 
ପାଇ ଁକମ ୍ ସରୁଯାଗ ମିଳିବା ତାଙ୍କ ଭିତରର ଥବିା ଅବଦମିତ 
ରବୈଜ୍ାନିକ ପ୍ରଜ୍ା ଓ ଅନୁସନ୍ବିତୁ୍ ମରନାଭାବକୁ ପ୍ରଶମିତ 
କରିପାରିନଥଲିା । ରତଣ ୁରସ ନିଜ ଚାକିରିରୁ ସମୟ ବାହାର 

କରି ଇଣି୍ଡଆନ୍  ଆରସାସିଏସନ ଫର୍  ଦି କଲଟିରଭସନ୍  ଅଫ୍  
ସାଇ୍ ୍ସରର ନିଜର ବିଜ୍ାନ ଗରବରଣା ଜାରି ରଖଥିରିଲ । 
1917 ମସିହାରର ନିଜର ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ଫା ରଦଇରଦରଲ 
ଏବଂ କଲିକତା ବିଶ୍ବିଦ୍ାଳୟରର ପଦାଥ୍ଷ ବିଜ୍ାନର 
ପ୍ରରଫସର ପଦରର ରଯାଗଦାନ କରଲ । 

ରମଣ ରଯରତରବରଳ 1921 ମସିହାରର ଏକ ରବୈଜ୍ାନିକ 
ସମି୍ଳନୀରର ରଯାଗ ରଦବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ କରଲ , 
ରସରତରବଳକୁ ରସ ସାରା ବିଶ୍ରର ରବୈଜ୍ାନିକ ସ୍ରରର ରବଶ ୍ 
ସପୁରିଚିତ ରହାଇ ସାରିଥରିଲ । ଭାରତକୁ ରଫରିବା ବାଟରର 
ହି ଁରସ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରବୈଜ୍ାନିକ ଆବିଷ୍କାରର ସନ୍ଧାନ 
ପାଇଥରିଲ ଯାହାକି ପବୂ୍ଷରୁ ସମଦୁ୍ରର ଜଳରାଶ ିକାହିକିଁ ନୀଳ 
ଭାରବ ଆଖକୁି ରଦଖାଯାଏ ତାହାର ସରଳ ବ୍ାଖ୍ା ଯାହାକି 
ରରରଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥରିଲ ତାହାକୁ ଭୁଲ ରବାଲି ପ୍ରମାଣତି 
କରିଥଲିା । କିନ୍ତୁ 1930 ମସିହାରର ରଯ ରଯଉ ଁତ୍ୱେ ପାଇ ଁ
ରନାରବଲ ପରୁସ୍କାର ଲାଭ କରିଥରିଲ ତାହା ତାଙ୍କର ‘ରମଣ 
ବବିଚୁ୍ରଣ’ ତ୍ୱେ ଭାରବ ପରିଚିତ ।  ତରଳ, ଗ୍ାସୀୟ ଓ କଠନି 
ପଦାଥ୍ଷର ଗଠନକୁ ବିରଶ୍ରଣ କରିବା ସକାରଶ ରମଣ ପ୍ରଭାବ 
ଏପରି ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ସାଧନ ଯାହାକୁ 1998 ମସିହାରର 
ଆରମରିକାନ୍  ରକମିକାଲ ରସାସାଇଟି ପକ୍ରୁ ଏକ ‘ଜାତୀୟ 
ଐତିହାସିକ ରାସାୟନିକ ବିରଶର ଆବିଷ୍କାର’ ରବାଲି ଆଖ୍ା 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ-1 ଅଭିଯାନ ସମୟରର ଚନ୍ଦ୍ର 
ପଷୃର୍ର ଜଳର ସନ୍ଧାନ କରିବାରର ରମଣ ବବିଚୁ୍ରଣ ଅତି 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥଲିା ।

ସି ଭି ରମଣ ତାଙ୍କ ଜୀବଦେଶାରର ଯନ୍ତସଙ୍ଗୀତର ଶବ୍ 
ବିଜ୍ାନ ଉପରର ମଧ୍ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟନ କରିଥରିଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରକାର ଭାଓଲିନ ଓ ରସହିଭଳି ଅନ୍ାନ୍ ବାଦ୍ଯନ୍ତର 
ଧ୍ୱନି ସଂପକ୍ଷୀତ ବିଜ୍ାନ ଉପରର ବିଭିନ୍ନ ଆବିଷ୍କାର 
କରିଥରିଲ । 1954 ମସିହାରର ଏହି ମହାନ ରବୈଜ୍ାନିକଙ୍କ 
ଗରବରଣାକୁ ସ୍ୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ପବୂ୍ଷକ ତାଙୁ୍କ ଭାରତରତ୍ନ 
ଉପାଧରିର ସମ୍ାନିତ କରାଯାଇଥଲିା । 1928 ମସିହା 
ରଫବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଦିନ ରମଣ ପ୍ରଭାବ ଆବିଷ୍କାରକୁ 
ସ୍ମରଣ ପବୂ୍ଷକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ାନ ଦିବସ 
ରୂରପ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ।     

ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ାନ ପାଇ ଁ1930 ମସିହା ଏକ ବିରଶର ମହତ୍ୱ ବହନ କରର । କାରଣ 
ଏହ ିବର୍ଷ ସି ଭି ରମଣ ପଦାଥ୍ଷ ବିଜ୍ାନ ରକ୍ତ୍ରର ରନାରବଲ ପରୁସ୍କାର ଲାଭ କରିଥରିଲ 
ଏବଂ ଏହ ିରକ୍ତ୍ରର ରନାରବଲ ପରୁସ୍କାର ପାଇବାରର ରସ ଥରିଲ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ।

ଆରଲାକ ଓ 
ଶବ୍ଦର ରାଷ୍ଟର 

କଯତକବକଳ ଆକଲାେର ଏେ ସରଳ କରଖା ଏେ 
ସ୍ୱଚ୍ଛ  ରାସାୟନେି କଯୌଗିେ ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟକଦଇ 
ଗତ ି େକର କସକତକବକଳ  ଆକଲାେର 
ଏେ କ୍ଦୁ୍ର ଅଂଶ ବଚ୍ିଛୁରିତ କହାଇଥାଏ । 
କସହ ି ବବିଚୁ୍ରବିତ ଆକଲାେର ଏେ ସକୂ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ 
ଇନସିକଡ଼ଣ୍ଟ ଆକଲାେ ଠାରୁ ତରଙ୍ଗକଦୈଘତ୍ତ୍ୟକର 
ପଥୃେ୍  କହାଇଥାଏ ।  ଏହା ରମଣ ଇକଫକ୍ଟ 
ୋକବ ବଜି୍ାନ ଜଗତକର ସପୁରିଚିତ।

ଜ୍ମେ: ନରଭମ୍ବର 7, 1888            ରତୁୃ୍: ନରଭମ୍ବର 21, 1970

ରଯରତରବରଳ 
ରନାରବଲ ପରୁସ୍କାର 
ରଘାରଣା କରାଗଲା, 

ମୁ ଁଏହାକୁ ଏକ 
ବ୍କି୍ତଗତ ବିଜୟ, ରମା 
ନିଜ ପାଇ ଁତଥା ନିଜର 

ସହରଯାଗୀମାନଙ୍କ 
ନିମରନ୍ ଏକ ସଫଳତା 

ରବାଲି ବିରବଚନା 
କରିଥଲିି. . . ମୁ ଁ

ରଯରତରବରଳ ରାଜା 
ଗଷୁ୍ାଭଙ୍କ ଠାରୁ ଏହ ି
ପରୁସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲି 
ରମାରତ ସତରର ଭାରି 

ସମ୍ଭ୍ରମ ଲାଗିଥଲିା। 
ଏହା ଥଲିା ଏକ 

ବିରାଟ ଭାବାରବଗର 
ମହୂୁତ୍୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୁ ଁନିଜକୁ 
ରବଶ ୍ ନିୟନ୍ତଣରର 

ରଖଥିଲିି।
ସି ଭି ରରଣ
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ଗଜୁରାଟରର ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ୀୟ ଏକତା ଦିବସ

ସଦେ୍ଷାର ବଲ୍ଳଭଭାଇ ପରଟଲ ରକବଳ ଭାରତର ପ୍ରଥମ 
ସ୍ରାଷ୍ଟ୍ ମନ୍ତୀ ନଥରିଲ, ରସ ଥରିଲ ‘ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର 
ନିମ୍ଷାତା’ । ସଦେ୍ଷାରଙ୍କର 145ତମ ଜ୍ ୍ ଜୟନ୍ୀ 

ଅବସରରର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଳି ଜ୍ାପନ ପବୂ୍ଷକ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏକ ମନ୍ତ “@ 100 ବର୍ଷରର 
ଭାରତର ଶାସନ-ଅଥ୍ଷାତ୍ , ରଯରତରବରଳ ଭାରତ ତା’ର 
ସ୍ାଧୀନତା ପ୍ରାପି୍ର 100 ବର୍ଷ ପତୂ୍ଷି ପାଳନ କରିବ, ତାହା ‘ସବ୍ଷନିମ ୍ନ 
ସରକାର, ସବ୍ଷାଧକି ସଶୁାସନ’”ରର ପରିଣତ ରହାଇଥବି ।

ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ରସବାର ପ୍ରଶକି୍ାଥ୍ଷୀ ଅଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ 
ସରମା୍ଧତି କରିବା ଅବସରରର ଅର ଟ୍ାବର 31, 2020 ତାରିଖ 
ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ରମାଦୀ ରଦଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ରସବା 
କରିବା ସକାରଶ ସମସ୍ଙୁ୍କ ସଦେ୍ଷାର ପରଟଲଙ୍କ ଆଦଶ୍ଷକୁ ଅନୁସରଣ 
କରିବା ନିମରନ୍ ଆହା୍ନ ଜଣାଇଛନି୍ । ରସ କହଥିରିଲ ରଯ ଜରଣ 
ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧକିାରୀର ଏହା ରହଉଛି ସବ୍ଷରଶ୍ଷ ୍କତ୍୍ଷବ୍ । 
ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣର ରଖୁ୍ାଂଶ
l	ଭାରତ ଏରବ ‘ଏକ ଭାରତ, ରଶ୍ଷ ୍ ଭାରତ’, ‘ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଷର 

ନୂତନ ଭାରତ ପାଇ ଁରନ୍ତ୍ର: ସ�ନ୍ିମ୍ନ 
ସରକାର, ସ�ା୍ଧକି ଶାସନ

ରଦଶର ଏକତ୍ୀକରଣ ନିମରନ୍ ସଦେ୍ଷାର ପରଟଲ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା ନିବ୍ଷାହ କରିଥରିଲ ରଯଉଥଁପିାଇ ଁତାଙୁ୍କ 
“ଭାରତର ଐକ୍ ପରୁୁର” ଭାରବ ଆଖ୍ା ଦିଆଯାଇଥଲିା । 2014 ଠାରୁ ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅର୍ଟାବର 31 ତାରିଖ 

ଦିନ ପରଟଲଙ୍କ ଜ୍ ୍ଜୟନ୍ୀକ ୁ“ରାଷ୍ଟ୍ୀୟ ଏକତା ଦିବସ” ଭାରବ ପାଳନ କରିଆସଛିୁ ।

ଭାରତ’ ଏବଂ ‘ନବୀନ ଭାରତ’ ଅଭିମରୁଖ ପରିବତ୍୍ଷନର 
ହାୱା ଅନୁଭବ କରୁଛି ।

l	ଅତୀତର ଅବସ୍ା ପରିବରତ୍୍ଷ, ବତ୍୍ଷମାନ ମାନବ ସମଳ୍ ତାଲିମ 
ପାଇ ଁଆଧନିୁକ ଆଭିମଖୁ୍ ଉପରର ପ୍ରାଧାନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ।

l ଉପରୁ ତଳ ସ୍ର ଆଡ଼କୁ ନିରଦେ୍ଷଶ ରଦଇ ସରକାର ପରିଚାଳନା 
କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହି ଁ । ସାଧାରଣ ଜନତା, ରଯଉମଁାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ନୀତି ନିୟମର ଚିଠା ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଉଛି ରସମାନଙୁ୍କ 
ଏଥରିର ସାମିଲ କରିବା ଏକାନ୍ ଜରୁରି । ସରକାରର 
ସପୁରିଚାଳନା ନିମରନ୍ ଜନସାଧାରଣ ରହଉଛନି୍ ବାସ୍ବ ଶକି୍ତ।

l ବତ୍୍ଷମାନ, ରଦଶର 130 ରକାଟି ନାଗରିକ ମିଳିତ ଭାରବ 
ରଦଶ ନିମ୍ଷାଣ ନିମରନ୍ କାଯ୍୍ଷ  କରୁଛନି୍ ଯାହାକି ରଯତିକି 
ସଦୃୁେ ରସତିକି ସକ୍ମ ଏବଂ ରସଥରିର ସମାନତା ରହଛିି ଓ 
ସରୁଯାଗ ରହଛିି ।

l	ରକବଳ ଏକ ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଷରଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ ହି ଁଏହାର ପ୍ରଗତି ଏବଂ 
ନିରାପତ୍ା ସଂପକ୍ଷରର ଦୃେବିଶ୍ାସୀ ରହାଇପାରିବ । ରଦଶ ଏରବ 
ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମ ନିଭ୍ଷରଶୀଳ ରହବା ଦିଗରର ଅଗ୍ରସର 
ରହଉଛି ଏବଂ ରସଥରିର ପ୍ରତିରକ୍ା ରକ୍ତ୍ ମଧ୍ ସାମିଲ ।

l	ଏକତା ରହଉଛି ଭାରତର ସାମଥ୍୍ଷ  ଯାହା ଅନ୍ମାନଙୁ୍କ 
ଭାରତ ପ୍ରତି ସମ୍ାନ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ ପାଇ ଁବାଧ୍ କରୁଛି। କିଛି ରଲାକ 
ଏଭଳି ବିବିଧତାକୁ ଦୁବ୍ଷଳତାରର ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ 
କରୁଛନି୍ । ଭାରତ ଏଭଳି ଶକି୍ତଙୁ୍କ ଚିହ୍ନବିା ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ 
ପ୍ରତି ସତକ୍ଷ ରହବିାକୁ ସଦାରବରଳ ପ୍ରୟାସୀ।

l	ଭାରତ ତା’ର ସୀମାରର ଶହ ଶହ କିରଲାମିଟର ଦୀଘ୍ଷ ସଡ଼କ, 
ଡଜନ ଡଜନ ରସତୁ ଏବଂ ଅରନକ ସଡ଼ୁଙ୍ଗ ନିମ୍ଷାଣ କରୁଛି । 
ବତ୍୍ଷମାନ ଭାରତ ତା’ର ସାବ୍ଷରଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ରଭୌରଗାଳିକ 
ଅଖଣ୍ଡତାର ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁସଂପରୂ୍୍ଷ ରୂରପ ସକ୍ମ ।

l	ବତ୍୍ଷମାନ, କଶୀ୍ର ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ପଥରର ଆଗକୁ 
ଅଗ୍ରସର ରହାଇଚାଲିଛି । ପବୂ୍ଷରୁ କଶୀ୍ରର ବିକାଶ ପଥରର 
ଥବିା ସକଳ ପ୍ରକାର ଅନ୍ରାୟ ଏରବ ପଛରର ପଡ଼ିସାରିଛି । 
ରଦଶ ଏକତାର ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ ସଷିୃ୍ କରିଛି ।

l	ଶାନି୍, ଭାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ାନରବାଧର ମାନସିକତା 
ରହଉଛି ମାନବତାର ବାସ୍ବ ପରିଚୟ । ଆତଙ୍କବାଦୀ 
ହଂିସାରୁ ରକହ ିରକରବ କଲ୍ାଣ ହାସଲ କରିପାରିବନାହି ଁ।

l	ଭାରତ ପଲୁୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ମଣକୁ କଦାପି 
ଭୁଲିବନାହି।ଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସଂପକ୍ଷରର ଦିଆଯାଇଥବିା 
ବିବୃତିକୁ ମଧ୍ ରାଷ୍ଟ୍ କଦାପି ଭୁଲିବନାହି ଁ । ନିକଟରର ଏକ 



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 31

ବିଜ୍ାନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ ରକ୍ତ୍କୁ 
ଛୁଇଥଁାଏ ଏବଂ ରକାଭିଡ଼ 19 ସମୟରର ତାହା ଅଧକି 

ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ସାବ୍ସ୍ ରହାଇଛି । ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚାରଲରଞ୍ସ ୍ ବାରଷିକ 
ରବୈଠକ, 2020 ଅବସରରର ଉଦ୍ ରବାଧନ ରଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏକ ସ୍ପଷ୍ ବାତ୍୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ ରଯ 
ବିଜ୍ାନ ଓ ନରବାର୍ର୍ ରକ୍ତ୍ରର ପଞିୁ୍ ନିରବଶ ଦ୍ାରା ହି ଁ
ସମାଜର ଭବିର୍ତ ନିଦ୍୍ଷାରିତ ରହବ । ଏହ ିରବୈଠକ ଭାରତରର 
ଅନୁଷ୍ିତ ରହବାକୁ ଥଲିା କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରରାନା ପ୍ରଭାବ 
ରଯାଗ ୁ ଏହା ଭଚୁ୍ଷଆଲ ଭାରବ ଆରୟାଜତି ରହାଇଥଲିା । 
ଏହାର ଉଦାହରଣ ରଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ରମାଦୀ କହରିଲ 
ରଯ, ‘ପ୍ରଯକିୁ୍ତର କ୍ମତା ଏରତ ବ୍ାପକ ରଯ ଏକ ରବୈଶ୍କି 
ମହାମାରୀ ସଦୁ୍ା ଆମକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରରଇ ରଖ ି
ପାରିନାହି।ଁ ଏହ ିକାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ତା’ର ପବୂ୍ଷ କାଯ୍୍ଷ ସଚୂୀ ଅନୁସାରର 
ଅନୁଷ୍ିତ ରହାଇଛି... ଏହା ଆମକୁ ପରିସି୍ତି ସହ ଖାପ ଖଆୁଇବା 
ଏବଂ ଅଭିନବତ୍ୱକୁ ଆହରଣ କରିବାର ଶକି୍ା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।’ 

ଗ୍ରାଣ୍ ଚାରଲରଞ୍ଜସ ୍ �ାଷଷିକ ର�ୈଠକ, 2020 କ’ଣ?
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହ ି ରବୈଠକ ଅର ଟ୍ାବର 19 ଠାରୁ 21 ତାରିଖ 
ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ଅନୁଷ ୍ିତ ରହାଇଥଲିା । ଏହା 40ଟି ରଦଶର ପ୍ରାୟ 
1,600 ନୀତିନିଦ୍୍ଷାରକ ଏବଂ ରବୈଜ୍ାନିକ ରନତୃବୃନ୍ଦଙୁ୍କ ଏକଜଟୁ 
କରିପାରିଥଲିା । ଏହ ିରବୈଠକରର ବିଶ୍ର ସ୍ାସ୍୍ ସମସ୍ାବଳୀର 
ସମାଧାନ ନିମରନ୍ କିଭଳି ଭାରବ ରବୈଜ୍ାନିକ ସହରଯାଗକୁ 
ଆହୁରି ନିବିଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ ରସ ସଂପକ୍ଷରର ବିଚାରବିମଶ୍ଷ 
କରାଯାଇଥଲିା । “ସମଗ୍ର ବିଶ୍ ପାଇ ଁଭାରତ” ଶୀର୍ଷକ ଆଧାରରର 
ବିରଶର କରି ରକାଭିଡ଼- 19 ମହାମାରୀ ପରିରପ୍ରକ୍ୀରର 
ରବୈଠକରର ଗରୁୁତ୍ୱର ସହ ଆରଲାଚନା କରାଯାଇଥଲିା ।

ଗ୍ରାଣ୍ ଚାରଲରଞ୍ଜସ ୍ 
�ାଷଷିକ ର�ୈଠକ 2020 

ପ୍ରତିରବଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂସଦରର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥବିା ଏ 
ସଂପକ୍ଷୀତ ବିବୃତି ଏହ ିଘଟଣା ପଛର ସତ୍କୁ ଉଦ୍ାଟନ କରିଛି। 
ଜାଣତରର ରହଉ ଅବା ଅଜାଣତରର, ନିଜର ସ୍ାଥ୍ଷପରତା ଲାଗି 
ରାଷ୍ଟ୍ବିରରାଧୀ ତ୍ୱେଙ୍କ ହାତର ରଖଳନା ସାଜ,ି ଆପଣମାରନ 
କଦାପି ନିଜ ରଦଶର କିମା୍ ଦଳର ବାସ୍ବ ସ୍ାଥ୍ଷ ରକ୍ା ନିମରନ୍ 
କାଯ୍୍ଷ  କରିପାରିରବ ନାହି ଁ।
  

ଷ୍ଟାଚୁ୍ ଅଫ୍  ୟୁନଟିି ଚାରିପାଖରର �କିାଶର ନୂତନ ଧାରା
ଆରରାଗ୍ �ନ: 17 ଏକର ଭୂରିରର ପ୍ାୟ 380 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କସିରର 
5 ଲକ୍ଷ ଚାରା ରରାପଣ କରାରାଇଛ ି।
ଆରରାଗ୍ କଟୁୀର: ଏହା ଏକ ପାରମ୍ରିକ ଆରରାଗ୍ �୍�ସ୍ା 
ରାହାକ ୁ ସନ୍ଗିିରୀ ନରିାରୟ ରକନ୍ଦ୍ର ଭାର� ନାରିତ କରାରାଇଛ।ି 
ଏଥରିର ଆୟୁର�ଦ୍, ସିଦ୍ଧ, ରରାଗ ଏ�ଂ ପଞ୍କର ୍ ଆଧାରରର 
ସ୍ୱାସ୍୍ରସ�ା ରରାଗାଣର ସକଳ ପ୍କାର �୍�ସ୍ା ରହଛି ି।
ଏକତା ରଲ୍ : ଏଥରିର ସାରା ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରର �ଭିିନ୍ନ 
ପ୍କାର ହସ୍ତଶଳି୍ପ ଓ ପାରମ୍ରିକ କଳା ସାରଗ୍ରୀରାନ ପ୍ଦଶଷିତ 
ରହାଇଛ ି। ପ୍ାୟ 35,000 �ଗରି୍ଟର ରକ୍ଷତ୍ରରର ଏଭଳି ସାରଗ୍ରୀ 
ପ୍ଦଶଷିତ ରହାଇଛ ି।
ଶଶି ୁ ରପୌଷି୍ଟକ ପାକ:୍ ଶଶିରୁାନଙ୍କ ନରିରନ୍ତ ଉଦି୍ଷ୍ଟ ଏହା ରହଉଛ ି
ସରଗ୍ର �ଶି୍ୱରର ପ୍ଥର ରପୌଷି୍ଟକ ପାକ ୍ ଏ�ଂ ଏହା 35,000 
�ଗରି୍ଟର ପରିରିତ ରକ୍ଷତ୍ରରର ନରିା୍ଣ କରାରାଇଛ ି।
ଜଗେଲ ସଫାରୀ:  ଏହା ଏକ ଅତ୍ାଧନୁକି ପ୍ାଣୀସଂପଦ ପାକ ୍ରାହା 
375 �ଗକ୍ରିଲାରିଟର ପରିରିତ ରକ୍ଷତ୍ରରର ସ୍ାପନ କରାରାଇଛ ି
ରାହାର ସାତଟି �ଭିିନ୍ନ ପର୍୍ ାୟ ରହଛି ି। ରସହସି�ୁ ପର୍୍ ାୟ ଉର୍ତା 
29 ରିଟର ଠାରୁ ରନଇ 180 ରିଟର ପର୍୍ ନ୍ତ । ଏଥରିର 1,100 
ପ୍କାରର ପକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ାଣୀ ତଥା 5 ଲକ୍ଷ �ୃକ୍ଷ ରରାପଣ କରାରାଇଛ ି।
ୟୁନଟିି ର୍ଲା ଗାଡନ୍: ଏହା ଏକ �ରିଶଷ ଥରି ୍ ପାକ ୍ରାହା 3.61 ଏକର 
ଭୂରିରର ସଷିୃ୍ଟ କରାରାଇଛ ି। ଏଥରିର ନାନା ପ୍କାର ଆରଲାକତି 
ତଥା ଚରକରକୁ୍ ପ୍ତରିରୂ୍ଷି, ଚତି୍ର ଓ ଅ୍ଟିକାଲ ଛାୟା ରହଛି ି।
କାକଟସ ୍ ଗାଡ଼ନ୍:  ଏହା ଏକ �ଶିାଳ ଗ୍ରୀନହାଉସ ୍ ରସୌଧ 
ରରଉଥଁରିର 17ଟି ରଦଶର ପ୍ାୟ 450 ପ୍କାରର ଜାତୀୟ ଓ 
ଅନ୍ତଜା୍ତୀୟ କାକଟସ ୍ ରହଛି ି। 25 ଏକର ପରିରିତ ରକ୍ଷତ୍ରରର ପ୍ାୟ 
6 ଲକ୍ଷ କାକଟସ ରହଛି ି।
ସି ର୍ଲନ ସଭଷିସ ୍:  ଏହା ରକୱଡିଆ ସି୍ତ ଷ୍ଟାଚୁ୍ ଅଫ୍  ୟୁନଟିିକୁ 
ଅହମ୍ଦା�ାଦର ସା�ରରତୀ ନଦୀକଳୂକ ୁ ସଂରରାଗ କରୁଛ ି । 
ଏହ ିସି-ର୍ଲନ ରରରକୌଣସି ସ୍ାନରର ଅ�ତରଣ କରିପାରି� ଏ�ଂ 
ରସଠାରୁ ପଣୁ ିଆକାଶକ ୁଉଡ଼ି ପାରି�ାର କ୍ଷରତା ରହଛି ି। ରତଣ ୁ
ରରଉସଁ�ୁ ଅଞ୍ଳରର ରନରୱ କମି୍ବା ଲ୍ାଣି୍ଂ ଷ୍ଟଟ୍ରିପ ୍ର �୍�ସ୍ା ନାହି ଁ
ରସଠାରର ସଦୁ୍ଧା ଏହା ପହଞ୍ପିାରି� ।     
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ଜାତୀୟ ଏକତା ଦ�ିସ ଅ�ସରରର 
ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂପରୂ୍ ୍ଭାଷଣ 
ଶଣୁ�ିା ନରିରନ୍ତ ଏହ ିକୁ୍ ଆର 

ରକାଡକ ୁସ୍କାନ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ଶାସନକି ରସ�ା ଅଧକିାରୀରାନଙ୍କ 
ସହ ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭା� �ନିରିୟକୁ 

ସଂପରୂ୍ ୍ରୂରପ ଶଣୁ�ିା ପାଇ ଁଏହ ି
କୁ୍ ଆର ରକାଡକ ୁସ୍କାନ୍  କରନ୍ତୁ ।
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ସରୟ ଚକର 
ଅ�ଗଣନ

ରସୌର ଶକି୍

ଜୀବାଷ ୍ଇନ୍ଧନ ମାନବ ସମାଜର ଏକମାତ୍ ଆବାସସ୍ଳୀ ଭାରବ ପରିଚିତ ପଥୃବିୀକୁ 
ଏରବ ଏକ ସଂକଟରର ପକାଇ ରଦଇଛି ଯାହା ରସମାନଙୁ୍କ ସଯୂ୍୍ଷ ଙ୍କ ଆଡ଼କୁ 
ପଣୁ ିଥରର ରଫରି ଚାହିବଁା ଲାଗି ବାଧ୍ କରିଛି । ସଯୂ୍୍ଷ  ରହଉଛନି୍ ବିଶ୍ର ପ୍ରଥମ 
ଏବଂ ସବ୍ଷରଶର ଶକି୍ତ ଉତ୍। ସବୁଜ ଅଥବା ଅକ୍ୟ ଶକି୍ତ ଏରବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ର 
ଦୃଷି୍ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଏହ ିଅକ୍ୟ ଶକି୍ତକୁ କିଭଳି ସଲୁଭ ମଲୂ୍ରର, ଅଧକି 
ନିଭ୍ଷରରଯାଗ୍ ଭାରବ ଏବଂ ସହଜରର ଗ୍ରୀଡ଼ ସହ ସଂରଯାଗ ଠାରୁ ପରିବହନ 
କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରର ଅରନକ ରାଷ୍ଟ୍ ରସମାନଙ୍କର ଗରବରଣା ଓ 
ଅଭିନବ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ରକୌଶଳ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରର ନିରୟାଜତି ରହଛିନି୍ ।

ଭାରତରର ପ୍ରକୃତିକୁ ମାଆ ରବାଲି ବିରବଚନା କରିବାର 
ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଭାରତ 
ସଦାରବରଳ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ପ୍ରକୃତିର ଏକ 

ଅଂଶବିରଶର ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ମଣରିକୁ ରକରବ 
ବଡ଼ ରବାଲି ଭାରତ ଚିନ୍ା କରରନାହି ଁ । ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ 
ମାନସିକତାର ସଂପକ୍ଷକୁ ଅଥବ୍ଷରବଦର ଏହି ସକୂ୍ତ ଠାରୁ ଅଧକି 
ଉତ୍ମ ଭାରବ ରକୌଣସି ଠାରର ବର୍୍ଷନା କରାଯାଇନାହି ଁ: ‘ମାତା 
ଭୂମି, ପରୁତ୍ାହଂ ପଥୃବି୍ାଃ’ । ଅଥ୍ଷାତ, ‘ଏହି ଧରିତ୍ୀ ରହଉଛି ଆମର 
ମାତା  ଏବଂ ଆରମମାରନ ସମରସ୍ ତା’ର ସନ୍ାନ’ ।

ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରର, ସଯୂ୍୍ଷ ଙୁ୍କ ସକଳ ଶକି୍ତର ଆଧାର ଏବଂ 
ଉତ୍ ରବାଲି ବିରବଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ରସୌର ଶକି୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍କୁ 
ଶକି୍ତ ରକ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମ-ନିଭ୍ଷରଶୀଳ କରାଇପାରିବ ଏବଂ ପରିରବଶକୁ 
ମଧ୍ ସ୍ଚ୍ ରଖପିାରିବ । ରତଣ,ୁ ବିଶ୍ ଏରବ ପଣୁ ିଥରର ସଯୂ୍୍ଷ  ଆଡ଼କୁ 
ରଫରି ଚାହିବଁାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହ ି ଦିଗରର, ଭାରତ ଏବଂ 
ଫ୍ା୍ ୍ସର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରର 2015 ମସିହାରର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା 
ଆନ୍୍ଷଜାତିକ ରସୌର ରମଣ୍ଟ (ଆଇଏସଏ) । ଏହ ିସଂଗଠନ ମାଧ୍ମରର 
ରସୌରଶକି୍ତକୁ ରଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ରଯାଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ 
ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାରବ ସଲୁଭ, ନିଭ୍ଷରରଯାଗ୍ ଓ ସହଜରର ଗ୍ରୀଡ଼ ସହ 

ରଯାଡ଼ାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହଛିି ।
ଏହ ିଅବସରରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ କହଥିରିଲ ରଯ 

ପାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତକୁ ବିଶ୍ର ସମସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ ଅଧକି ସ୍ଚ୍ କରିପାରିରବ 
ଓ ଅକ୍ୟ ଶକି୍ତର ଉତ୍କୁ ରସମାରନ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରର ବିକଶତି 
କରିପାରିରବ । ‘ଆମର ସାମହୂକି ଭବିର୍ତ ନିମରନ୍ ଏହା ରହଉଛି 
ରବୈଶ୍କି ଦାୟିତ୍ୱରବାଧ । ଏହ ି ଦିଗରର ଆମର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ 
ସରକାରୀ ଅଥ୍ଷରର କାଯ୍୍ଷ କାରୀ କରାଯିବ, ଏଥରିର ରକବଳ ବଜାର 
ପ୍ରୟାସ କାଯ୍୍ଷ  କରିବନାହି ଁ, ଅପରନ୍ତୁ ରବୌଦି୍କ ସମ୍ପତି୍ ମଧ୍ ଏଥରିର 
ସାମିଲ ରହବ ।’ ରବାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ରମାଦୀ 2015 ମସିହାରର 
ମତ ରପାରଣ କରିଥରିଲ । ଆଜ,ି ସାରା ବିଶ୍ରର ଉତ୍ାଦିତ ରହଉଥବିା 
ରମାଟ ବିଜଳିୁ ଶକି୍ତର 2.8 ପ୍ରତିଶତ ରସୌର ଉତ୍ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ 
ଏଭଳି ଧାରାକୁ ଯଦି ଏକ ସଚୂକାଂକ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ରତରବ 
2030 ମସିହା ସଦୁ୍ା ବିଜଳିୁ ଶକି୍ତ ଉତ୍ାଦନର ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ଉତ୍ରର ପରିଣତ ରହାଇପାରିବ ।
ଆଇଏସଏର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକ ୁଭାରତ ପନୁଃନ�ିା୍ଚତି

ଦି୍ତୀୟ ଥର ପାଇ ଁ, ଭାରତ ଆନ୍ଜ୍ଷାତିକ ରସୌର ରମଣ୍ଟ (ଆଇଏସଏ)
ର ଅଧ୍କ୍ ପଦକୁ ପଣୁ ିଥରର ଦୁଇ ବର୍ଷ ନିମରନ୍ ନିବ୍ଷାଚିତ ରହାଇଛି। 
ଆଇଏସଏର ସହ ଅଧ୍କ୍ ପଦକୁ ଫ୍ା୍ ୍ସ ମଧ୍ ପନୁଃ ନିବ୍ଷାଚିତ 

      ଆରମ ସବ୍ଷଦା ବିଶ୍ାସୀ କରୁରଯ ପ୍ରକୃତି ମାନବ ସମାଜ ରଯାଗ ୁତିଷ ୍ି ରହନିାହି ଁ, ବରଂ ଆରମମାରନ ପ୍ରକୃତି ପାଇ ଁହି ଁପଥୃବିୀ ପଷୃର୍ର ବଞ୍ରିହ ି
ପାରିଛୁ । ରତଣ ୁପ୍ରକୃତି ଆମମାନଙ୍କ ଆବଶ୍କତା ରଯାଗାଇବା ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇ ଁହି ଁଅଭିରପ୍ରତ, ଏହାକୁ ଆରମ ଲୁଣ୍ନ କରିବା 

ଉଚିତ ନୁରହ ଁ। ରଯରତରବରଳ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ଅବ୍ାହତ ରହବି, ଆମର ଜୀବନ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ରହବି ।
ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରରାଦୀ 2015 ନରଭମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଦନି ରକାପ-21 ସମି୍ଳନୀ ଅ�ସରରର ଭାରତ ପାଭିଲିଅନରର ଉଦ୍ ର�ାଧନ ରଦଇ ଏହ ିରତ �୍କ୍ କରିଥରିଲ ।

ସ�ୁଜ ଶକି୍ ଆନ୍ଜ୍ଷାତିକ ରସୌର ରମଣ୍ଟ
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ରହାଇଛି। ଗତ ଅର ଟ୍ାବର 14 ତାରିଖ ଦିନ ଏହ ିସଂଗଠନର ଭଚୁ୍ଷଆଲ 
ସମି୍ଳନୀରର ରତପନଟି ସଦସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଟି ସ୍ାକ୍ରକାରୀ ଓ 
ସମ୍ଭାବ୍ ସଦସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧ ିରଯାଗ ରଦଇଥରିଲ ।
40ରୁ 68 ଏ�ଂ ଆଗକ ୁ�ୃଦି୍ଧ ଜାରି

2018 ମସିହା ଅର ଟ୍ାବର ମାସରର ଆଇଏସଏର ପ୍ରଥମ ଅଧରିବଶନ 
ଅନୁଷ୍ିତ ରହାଇଥଲିା ଏବଂ ଏଥରିର 40ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧମିାରନ ରଯାଗ 
ରଦଇଥରିଲ । କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ରସରତରବରଳ 
କହଥିରିଲ ରଯ ଏହ ିସଂଗଠନ ଆଗକୁ ବେ ିଚାଲିବା ଆବଶ୍କ ଏବଂ 
ଏହ ି ଦିଗରର ରକବଳ ମକରକ୍ାନି୍ ନିକଟବତ୍୍ଷୀ 100ରୁ 125ଟି ରାଷ୍ଟ୍ 
ମଧ୍ରର ରସୌରଶକି୍ତର ଉତ୍ ସୀମିତ ରହାଇ ରହବିା ଅନୁଚିତ । ବରଂ 
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ ଏହର ସଫୁଳ ଲାଭ କରିବା ଆବଶ୍କ । ଅଧନୁା ଆଇଏସଏ 
68ଟି ସଦସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ଙ୍କ ସହରଯାଗ ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ଅଧକି 20ଟି ରାଷ୍ଟ୍ 
ଏହାର ସଦସ୍ ରହବା ପ୍ରକି୍ୟାରର ଅଛନି୍ ।
ଜୀ�ାଷମେ ଇନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ 175 ଗିଗାୱାଟ �ଜିଳିୁ ଶକି୍ 

2030 ମସିହା ସଦୁ୍ା ଅଣ ଜୀବାଷ ୍ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ରୁ ରମାଟ ବିଜଳିୁ ଶକି୍ତ 
ଉତ୍ାଦନର 40 ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ାଦନ କରିବା ନିମରନ୍ ଭାରତ ତା’ର ଲକ୍୍ 
ଧାଯ୍୍ଷ  କରିଛି । ବିଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ରର ଭାରତ ତା’ର ଅକ୍ୟ ଶକି୍ତ 
ଉତ୍ାଦନ କ୍ମତାକୁ ଦି୍ଗଣୁତି କରି ରମାଟ 72 ଜଗିାୱାଟ ବିଜଳିୁ ଶକି୍ତ 
ଉତ୍ାଦନ କରିପାରିଛି । ଏହ ିସମୟ ମଧ୍ରର ରସୌରଶକି୍ତ ଉତ୍ରୁ ବିଜଳିୁ 
ଶକି୍ତ ଉତ୍ାଦନ ନଅଗଣୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି । ସମ୍ପ୍ରତି, ଅଣ-ଜଳବିଦୁ୍ତ ଅକ୍ୟ 
ଶକି୍ତ ଉତ୍ାଦନ ଭାରତର ରମାଟ ବିଜଳିୁ ଶକି୍ତ ଉତ୍ାଦନର 20 ପ୍ରତିଶତ 
ଛୁଇଛିଁ । ରତଣ ୁ2022 ମସିହା ସଦୁ୍ା ଭାରତ 175 ଜଗିାୱାଟ ଅକ୍ୟ ଶକି୍ତ 
ଉତ୍ାଦନ କରିବ ରବାଲି ଲକ୍୍ ଧାଯ୍୍ଷ  କରିଛି ।    

ଆନ୍ଜ୍ଷାତିକ ରସୌର ରମଣ୍ଟ (ଆଇଏସଏ) ରସୌରାରଲାକ ସମଦୃ୍ 
ରାଷ୍ଟ୍ମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘ ଯାହା ମକରକ୍ାନି୍ ଏବଂ କକ୍ଷଟ କ୍ାନି୍ 

ମଧ୍ସ୍ ରକ୍ତ୍ରର ଅବସି୍ତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ 
ତତ୍ାଳୀନ ଫ୍ା୍ ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ପତି ଫ୍ାରଙ୍କାଇସ ୍ ରହାଲାନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ାରା ମିଳିତ ଭାରବ 
2015 ମସିହା ନରଭମର୍ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଫ୍ା୍ ୍ସ ରାଜଧାନୀ ପ୍ାରିସ 
ଠାରର ଆଇଏସଏର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା। ରସଠାରର ଆରୟାଜତି 
ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରାରୟାଜତି ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍୍ଷନ ସଂକ୍ାନ୍ ରଫ୍ମୱାକ୍ଷ 
ରାଜନିାମା ସଂପକ୍ଷୀତ ସମସ୍ ପକ୍ଙ୍କ 21ଶ ସମି୍ଳନୀ (ରକାପ ୍-21) 
ଅବସରରର ଏହ ିସଂଗଠନ ଗଠନ ରଘାରଣା କରାଯାଇଥଲିା । 2016 
ମସିହା ନରଭମର୍ 15 ତାରିଖରର ମରରକ୍କାର ମାରାରକଚ୍  ଠାରର 
ଆରୟାଜତି ରକାପ ୍-22 ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ଆଇଏସଏ ରଫ୍ମୱାକ୍ଷ ରାଜନିାମାରର 
ସ୍ାକ୍ର କରିବା ପାଇ ଁରାଷ୍ଟ୍ମାନଙୁ୍କ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲିା । 

ଆଭିରଖୁ୍, ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଉରଦ୍ଶ୍: ଆନ୍ଜ୍ଷାତିକ ରସୌର ସଂଗଠନ 
(ଆଇଏସଏ)ର ଆଭିମଖୁ୍ ଓ ପରିକଳ୍ପନା ରହଉଛି ରସୌରାରଲାକ ସମଦୃ୍ 
ରାଷ୍ଟ୍ମାନଙୁ୍କ ସହରଯାଗର ଏକ ମଞ୍ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ  । ରସହସିବୁ 
ସଦସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ମାନଙ୍କ ଅବସି୍ତି ମକର କ୍ାନି୍ ଏବଂ କକ୍ଷଟ କ୍ାନି୍ ମଧ୍ରର 
ରହାଇଥବି । ରବୈଶ୍କି ହତିଧାରକ, ରଯଉମଁାନଙ୍କ ମଧ୍ରର ଦି୍ପାକି୍କ ଓ 
ବହୁପାକି୍କ ସଂଗଠନ କରପ୍ଷାରରଟ ସଂସ୍ା ଏବଂ ଶଳି୍ପସଂସ୍ାମାରନ ସାମିଲ, 
ରସମାରନ ନିଜ ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ସହରଯାଗ ଦ୍ାରା ରସହସିବୁ ରାଷ୍ଟ୍ଙୁ୍କ 
ସହାୟତା ରଯାଗାଇରଦରବ ଏବଂ ଏକ ସମାନ ଲକ୍୍ ହାସଲ ଦିଗରର 
କାଯ୍୍ଷ  କରିରବ ।ଏହା ଫଳରର ରସୌର ଶକି୍ତର ବ୍ବହାର ବୃଦି୍ ପାଇବ 
ତଥା ଆଇଏସଏର ସଦସ୍ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ମାନଙୁ୍କ ଅଧକି ନିରାପଦ, ସହଜ, 
ସଲୁଭ. ସମାନତା ତଥା ରପାରଣୀୟ  ଭିତି୍କ ଶକି୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇପାରିବ। 
ଆଇଏସଏର ଉରଦେଶ୍ ରହଲା ସଦସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ମାନଙୁ୍କ ଏହ ି ଦିଗରର 
ରପ୍ରରିତ କରିବା , ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ୀୟ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିବଦ୍ତା 
ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଘରରାଇ ରସ ଟ୍ରକୁ ଏହ ି ଦିଗରର ସହରଯାଗ 
ପାଇ ଁରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବା, ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ବିରକନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ପ୍ରରୟାଗକୁ ଆବଶ୍କ 
ସହରଯାଗ ରଯାଗାଇ ରଦବା, ସଲୁଭ ହାରରର ପଞିୁ୍ ରଯାଗାଣର  ବ୍ବସ୍ା 
କରିବା, ଦ୍ୀପାଞ୍ଳ ଓ ଗ୍ରାମାମାନଙ୍କରର ମିନି ରସୌର ଗ୍ରୀଡ଼ ସ୍ାପନ କରିବା, 
ଛାତ ଉପରର ରସୌର ପାରନଲ ସ୍ାପନ କରିବା ଓ ରସୌର ଇ-ରମାବିଲିଟି 
ପ୍ରଯକିୁ୍ତର ବ୍ବସ୍ା କରିବା ।

ଆଇଏସଏ ଦ୍ାରା ଗ୍ରହଣ କରାରାଇଥ�ିା ପ୍ୟାସ ଓ କାର୍୍ କ୍ର 
l ରସୌର ଶକି୍ତ ଉତ୍ାଦନ ସଂପକ୍ଷୀତ ଛଅଟି କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ଏବଂ ଦୁଇଟି 

ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍୍ଷ କାରୀ କରାଯାଉଛି । 
l ରସୌର ଶକି୍ତ ପ୍ରରୟାଗ ସକାରଶ 5 ବିଲିଅନ ଡଲାର ବ୍ୟରର ଏକ 

ବିଶାଳ ପାଇପଲାଇନର ବିକାଶ ଘଟାଯାଉଛି ଯଦ୍ାରା ଆଇଏସଏର 
ସଦସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ମାନଙ୍କର ଆରଲାକୀକରଣ, ଜଳରସଚନ, ପାନୀୟ 
ଜଳ ଓ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମ ଶକି୍ତ ଆବଶ୍କତା ପରୂଣ ରହାଇପାରିବ ।

l 22ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର 2,70,000ରୁ ଅଧକି ରସୌରଶକି୍ତ ଚାଳିତ ପମ୍ପ ୍ ସ୍ାପନ ଦାବିକୁ 
ଆଇଏସଏ ମଞ୍ରିୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ରସହଭିଳି 11ଟି ସଦସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର 
ଛାତଉପରର 1 ଗିଗାୱାଟ କ୍ମତାର ପାରନଲ ସ୍ାପନ, 9ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର 10 
ଗିଗାୱାଟର ମିନି ରସୌର ଗ୍ରୀଡ଼ ସ୍ାପନ ଦିଗରର କାଯ୍୍ଷ  ଜାରି ରହଛିି ।

l 2030 ମସିହା ସଦୁ୍ା ଏହସିବୁ କାଯ୍୍ଷ କ୍ମକୁ ସାକାର କରିବା 
ନିମରନ୍ ରମାଟ 1 ରିେଲିଅନ ଡଲାର ବ୍ୟ କରାଯିବାର ଲକ୍୍ 
ଧାଯ୍୍ଷ  କରାଯାଇଛି ।

ଆଇଏସଏ କ’ଣ?
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ନେିଟକର କେନ୍ଦ୍ର େ୍ୟାବକିନଟ ଗ୍ରହଣ େରିଥବିା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ନଷି୍ପରି୍ ଦ୍ାରା କେବଳ ଜମ ୁଓ େଶମେୀରର ନାଗରିେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସ୍ୱାୟର୍ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ା ସ୍ୱପ୍ନ ସାୋର କହାଇନାହି ଁଅପରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରୋରୀ େମତ୍ତଚାରୀମାନଙୁ୍କ କବାନସ ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ
ମଧ୍ୟ ସରୋର ସିଦ୍ାନ୍ ଗ୍ରହଣ େରିଛନି୍ । ୋଯତ୍ତ୍ୟରତ କତୈଳ ବତିରଣ େମ୍ପାନୀମାକନ ଇଥାନଲ ସଂଗ୍ରହ େରିବା ଦ୍ାରା 

ବଜାରେୁ ଅଧେି ଲିେୁଡ଼ଟିି ଉପଲବ୍ଧ କହବ ଏବଂ ତାହା ଅଥତ୍ତନୀତରି ଅେିବୃଦ୍ିକର ମଧ୍ୟ ସହାୟେ କହାଇପାରିବ ।

ନାଗରିକରାରନ ରହର� ଅଧକି ସଶକ୍ 

କ୍ା�ରିନଟ ନଷି୍ପରି୍

ନଷି୍ପରି୍ : ରତୈଳ �ତିରଣକାରୀ ରାଷ୍ଟଟ୍ରାୟର୍ କମ୍ାନୀରାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଇଥାନଲ ସଂଗ୍ରହ �୍�ସ୍ାକ ୁରଂଜରିୁ ପ୍ଦାନ କରାରାଇଛ ି।
ସଫୁଳ: ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନଷି୍ପରି୍ ଆଖଚୁାଷୀ ଏ�ଂ ଇଥାନଲ 
ଉତ୍ାଦନକାରୀରାନଙୁ୍କ ଆଥଷିକ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଅଧକି ଉପକତୃ 
କରାଇ�। ଚନିରୁି ଉତ୍ାଦତି ଇଥାନଲ ସକାରଶ ରରଉ ଁନୂତନ 
ରଲୂ୍ ସରକାର ନଦି୍ଧା୍ରଣ କରିଛନ୍ତ ି ତାହା ଲିଟର ପିଛା 
ଟ.62.65 ପଇସା ରଖାରାଇଛ ି ।  ‘�’ିକାରଟରଗାରୀ ଭାରୀ 
ଗଡ଼ୁରୁ ଉତ୍ାଦତି ଇଥାନଲ ପାଇ ଁଲିଟର ପିଛା ରଲୂ୍ ଟ.57.61 
ପଇସା ଧାର୍୍  କରାରାଇଛ ି । ରସହଭିଳି ‘ସି’ ଭାରୀ ଗଡ଼ୁରୁ 
ପ୍ସୁ୍ତତ ଇଥାନଲର ଲିଟର ପିଛା ରଲୂ୍ ଟ.45.69 ପଇସା 
ରଖାରାଇଛ ି । 2014 ରସିହାରର ରତୈଳ କମ୍ାନୀରାନଙୁ୍କ 38 
ରକାଟି ଲିଟର ଇଥାରନାଲ �କି୍ ିକରାରାଇଥଲିା ରାହାକ ି �ୃଦି୍ଧ 
ପାଇ ଗତ�ଷ ୍ 195 ରକାଟି ଲିଟରରର ପହଞ୍ଛି ି । ଇଥାନଲ 
�ାୟୁ ପ୍ଦୂଷଣ ରରାକ�ିାରର ସହାୟକ ରହାଇଥାଏ ଏ�ଂ ଏହା 
ର�ୈରଦଶକି ରଦୁ୍ା ସଞ୍ୟ କରି�ା ସହ କଷୃକରାନଙୁ୍କ ଆଥଷିକ 
ଦୃଷି୍ଟରୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ାଇଥାଏ ।

ନଷି୍ପରି୍:  ଜର ୁଓ କଶମେୀର ପଞ୍ାୟତରିାଜ ଆଇନ, 1989 �୍�ସ୍ା 
କାର୍୍ କାରୀ କରି�ା ନରିରନ୍ତ ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ା�ରିନଟ ନଷି୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ 
କରି�ା ଦ୍ାରା ରସଠାରର ତ୍ରସି୍ତରୀୟ ସ୍ାନୀୟ ଶାସନ �୍�ସ୍ା 
ଲାଗ ୁରହାଇଛ ି।
ସଫୁଳ: ଏଭଳି କାର୍୍ ପନ୍ା ଗ୍ରହଣ ଦ୍ାରା ଜର ୁ ଓ କଶମେୀରରର 
ତୃଣରଳୂ ସ୍ତରରର ତ୍ରସି୍ତରୀୟ ପଞ୍ାୟତରିାଜ �୍�ସ୍ା 
କାର୍୍ କାରୀ ରହାଇପାରି� । ଏହା ଫଳରର ରଦଶର ଅନ୍ 
ରାଜ୍ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ରକ୍ଷତ୍ରରାନଙ୍କ ଭଳି ଏହ ି ରକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ପ୍ତନିଧିରିାରନ ସିଧାସଳଖ ସ୍ାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ନ�ିା୍ଚତି ରହର� । ଜର ୁଓ କଶମେୀରରର ସରସ୍ତ ତରିନାଟି 
ସ୍ତର ପଞ୍ାୟତ, ବ ଲକ୍  ଏ�ଂ ଜଲି୍ଲଲା ସ୍ତର ପାଇ ଁଖ�୍ୁ  ଶୀଘ୍ର ନ�ିା୍ଚନ 
ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହ� । ସମି୍ବଧାନର ଧାରା 370 ଉରଚ୍ଛଦ ରହ�ା ପ�ୂରୁ୍ 
ଜର ୁ କଶମେୀରରର ତ୍ରସି୍ତରୀୟ ପଞ୍ାୟତ �୍�ସ୍ା କାର୍୍ କାରୀ 
ରହଉନଥଲିା । ରତଣ ୁ ସ୍ାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ାନୀୟ 
ଜନପ୍ତନିଧି ିନ�ିା୍ଚନ କରିପାରୁନଥରିଲ ।
ନଷି୍ପରି୍: 30 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କରଚ୍ାରୀରାନଙ୍କ ପାଇ ଁସରକାର 
3,737 ରକାଟି ଟଙ୍କାର ର�ାନସ ପ୍ଦାନ ପ୍ସ୍ତା�କ ୁ ରଂଜରିୁ 
ପ୍ଦାନ କରିଛନ୍ତ ି।
ସଫୁଳ:   �୍�ସାୟିକ ସଂସ୍ା ରଥା, ରରଳ�ାଇ, ରପାଷ୍ଟ, 
ପ୍ତରିକ୍ଷା, ଇପିଏଫଓ, ଇଏସଆଇସି ଇତ୍ାଦରିର କାର୍୍ ରତ 
16.97 ଲକ୍ଷ ଅଣ ରଗରଜରଟଡ଼ କରଚ୍ାରୀଙ୍କ ସକାରଶ 2019-
20 ଆଥଷିକ �ଷ ୍ ପାଇ ଁ ଉତ୍ାଦନ ଭିରି୍କ ର�ାନସ (ପିଏଲ�)ି 
ପ୍ଦାନ ପ୍ସ୍ତା�କ ୁ ସରକାର ରଂଜରିୁ ପ୍ଦାନ କରିଛନ୍ତ।ି 
ଏହାର ରରାଟ ଅଥ ୍ ପରିରାଣ 2,791 ରକାଟି ଟଙ୍କା ରହ� । 
ରସହଭିଳି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 13.70 ଲକ୍ଷ  ଅଣ ରଗରଜରଟଡ଼ 
କରଚ୍ାରୀଙୁ୍କ ଅଣ ପିଏଲ� ି ଅଥ�ା ଅସ୍ାୟୀ ର�ାନସ ପ୍ଦାନ 
ପ୍ସ୍ତା�କ ୁରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱୀକତୃ ିରଦଇଛନ୍ତ ିଓ ଏହାର ରରାଟ 
ଅଥ ୍ପରିରାଣ 946 ରକାଟି ଟଙ୍କା ରହ� । ଏହା ରରାଟ 30.67 
ଲକ୍ଷ କରଚ୍ାରୀଙୁ୍କ ଆଥଷିକ ସହାୟତା ପ୍ଦାନ କରି�।
ନଷି୍ପରି୍: ଜାପାନ ସହତି ସଚୂନା ଓ ରରାଗାରରାଗ ପ୍ରକିୁ୍ 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ଦ୍ପିାକି୍ଷକ ସହରରାଗ �ୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁସ୍ୱାକ୍ଷରିତ �ୁଝାରଣା 
ପତ୍ର ପ୍ସ୍ତା�କ ୁରକନ୍ଦ୍ର କ୍ା�ରିନଟ ରଂଜରିୁ ପ୍ଦାନ କରିଛ ି।
ସଫୁଳ: ଏଭଳି �ୁଝାରଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦ୍ାରା ରରାଗାରରାଗ 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ଉଭୟ ରଦଶ ରଧ୍ୟରର ଥ�ିା ଦ୍ପିାକି୍ଷକ ସଂପକ ୍ଅଧକି 
ସଦୃୁଢ଼ ରହ� ଓ ପାରସ୍ପରିକ �ୁଝାରଣା ରଧ୍ୟ �ଳିଷ୍ଠ ରହାଇପାରି�। 
ଭାରତ ପାଇ ଁ ଏହା ଏକ ରଣନୀତକି ପ୍ୟାସ ଭାର� କାର୍୍  
କରି� । କାରଣ ଜାପାନ ଭାରତର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ସହଭାଗୀ 

ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଏ�ଂ ରସହ ିରାଷ୍ଟଟ୍ରକ ୁଭାରତ “ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତକି ତଥା 
ର�ୈଶ୍ୱକି ସହଭାଗୀ ରାଷ୍ଟଟ୍ର”ର ରାନ୍ତା ପ୍ଦାନ କରିଛ ି । 
ଏଭଳି �ୁଝାରଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦ୍ାରା ଦୁଇ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ରଧ୍ୟରର 5ଜ ି
ରନଟୱାକ,୍ ରଟଲିକର ୍ ନରିାପର୍ା, ସରଦୁ୍ ତରଳ ରକ�ଲ �ଛିା, 
ରରାଗାରରାଗ ଉପକରଣ ପାଇ ଁ ଷ୍ଟାଣ୍ାଡ଼ ୍ ସାଟଷିଫିରକସନ୍ , 
ସ�ା୍ଧନୁକି ର�ତାର ପ୍ରକିୁ୍ ଏ�ଂ ଆଇସିଟି, ଆଇସିଟି 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ଦକ୍ଷତା �ୃଦି୍ଧ, ଜନ ସରୁକ୍ଷା ଏ�ଂ �ପିର୍୍ ୟକାଳୀନ 
ରିଲିଫ୍ , ଆଟଷିଫିସିଆଲ ଇରଣ୍ଟଲିରଜ୍୍ସ /ବ ଲକ୍  ରଚନ୍ , ରସ୍ପ ଟ୍ଟ୍ରର ୍ 
ରଚନ୍ , ରସ୍ପ ଟ୍ଟ୍ରର ୍ ପରିଚାଳନା, ��ିଧି ୍ଲାଟଫରର୍ର ପାରସ୍ପରିକ 
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ସଫୁଳ: ସରକାର ଏହ ିନଷି୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତ ିରର ଖାଦ୍ଶସ୍କ ୁ100 ପ୍ତଶିତ ଏ�ଂ ଚନି ିରକ୍ଷତ୍ରରର 
20 ପ୍ତଶିତ ପ୍ାକଂି �ାଧ୍ୟତାରଳୂକ ଭାର� ��ିଧି ଆକାରରର ପ୍ସୁ୍ତତ ରଝାଟ ତଆିରି �୍ାଗରର ହି ଁ
କରାରି� । ସରକାର ଏଭଳି ନଷି୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରି�ା ଦ୍ାରା ��ିଧି ଧରଣର ରଝାଟ ଶଳି୍ପକ ୁରପ୍ାତ୍ସାହନ 
ରିଳି� । ଅଧକିନ୍ତୁ, ଏହ ିନଷି୍ପରି୍ ରଧ୍ୟ ଏକଥା �ାଧ୍ୟତାରଳୂକ କରିଛ ିରର ପ୍ାରମି୍ଭକ ପର୍୍ ାୟରର 10 
ପ୍ତଶିତ ରଝାଟ �୍ାଗ ପାଇ ଁଅଡ଼ର୍ ଦଆିରି� ରାହାକ ି  ଜଇିଏର ରପାଟା୍ଲରର ରିଭସ ୍ନଲିାରୀ 
ପ୍କ୍ୟିାରର ସଂପାଦନ କରାରି� । ଏହା ରଝାଟ ଶଳି୍ପର କ୍ରିକ ଉନ୍ନତ ିପାଇ ଁପଥ ପରିଷ୍ାର କରି� । 
ଏଥସିହ ଏହାଦ୍ାରା ରଝାଟଚାଷୀରାରନ ରଧ୍ୟ ଆଥଷିକ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଲାଭ�ାନ ରହର� ।

October 29October 21
କ୍ା�ରିନଟ ନଷି୍ପରି୍ର ସଂପରୂ୍ ୍ଉଦର�ାଧନ ଶଣୁ�ିାକୁ 

ଏହ ିକୁ୍ ଆର ରକାଡକ ୁଡାଉନରଲାଡ଼ କରନ୍ତୁ ।

ନଷି୍ପରି୍: ରଝାଟ ତଆିରି ଉପକରଣରର ପ୍ାରକଜଂିକ ୁ�ାଧ୍ୟତାରଳୂକ କରି�ା ପ୍ସ୍ତା�କ ୁକ୍ା�ରିନଟ ରରାହର

ସହରରାଗ ଇତ୍ାଦ ିରକ୍ଷତ୍ରରର ଅଧକି ଭାଗିଦାରୀ ଓ ସର୍ୟ୍ 
ରକ୍ଷାର ଅ�ସର ସଷିୃ୍ଟ ରହାଇପାରି� ।
ନଷି୍ପରି୍: ଜର ୁ ଓ କଶମେୀରରର 2020- 21 ଆଥଷିକ �ଷ ୍ ପାଇ ଁ

ରସଓଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ରସଓ ସଂଗ୍ରହ ପାଇ ଁ �ଜାର ହସ୍ତରକ୍ଷପ 
ରରାଜନାର ସଂପ୍ସାରଣ ପାଇ ଁନଷି୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ
ସଫୁଳ: ଏହ ିରରାଜନା ଅଧୀନରର 2020- 21 ଆଥଷିକ �ଷର୍ 
ଏହ ିଋତୁରର ସରକାର ଗତ ଋତୁରର ଥ�ିା ସରାନ ସର୍ା୍�ଳୀ ଓ 
ନୟିରାନୁସାରର 12 ଲକ୍ଷ ରରଟି୍କ୍ ଟନ ରସଓ ସଂଗ୍ରହ କରିର�। 
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗ୍ରହ ଏରଜ୍୍ସ ି ରଥା, ଜାତୀୟ କଷିୃ ସର�ାୟ 
�ପିଣନ ରହାସଂଘ ଲିରିରଟଡ଼ (ନାରଫଡ଼) ଦ୍ାରା ଏଭଳି ରସଓ 
ସଂଗ୍ରହ କରାରି� । ପନୁ୍ ଏହା ରାଜ୍ର ଅଧସି୍ୱୀକତୃ ଏରଜ୍୍ସ ି 
ରଥା, ରରାଜନା ଓ �ପିଣନ ନରିଦ୍ଶ୍ାଳୟ, ଉଦ୍ାନ କଷିୃ 
ନରିଦ୍ଶ୍ାଳୟ ଏ�ଂ ଜର ୁଓ କଶମେୀର ଉଦ୍ାନ କଷିୃ ପ୍କ୍ୟିାକରଣ 
ଓ �ପିଣନ ନଗିରରାନଙ୍କ ଦ୍ାରା କଷୃକରାନଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ 
କ୍ୟ କରାରି� । ରସହଭିଳି ରସଓ ଅରଳକାରୀ କଷୃକରାନଙ୍କ 
�୍ାଙ୍କ ଜରାଖାତାକ ୁପ୍ତ୍କ୍ଷ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ରରାଜନା ରାଧ୍ୟରରର 
ରସରାନଙ୍କର ପାଉଣା ପଠାରି�ାର �୍�ସ୍ା କରାରାଇଛ ି।
ଏହ ି କାର୍୍  ପାଇ ଁ ସରକାର ‘ନାରଫଡ଼’କ ୁ 2,500 ରକାଟି 
ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଗ୍ାରରଣି୍ଟ ଉପରରାଗ କରି�ା ସକାରଶ 
ଅନୁରତ ି ପ୍ଦାନ କରିଛନ୍ତ ି । ରଦ ି ଏହାଦ୍ାରା ରକୌଣସି କ୍ଷତ ି
ସହ୍ କରି�ାକ ୁ ପରଡ଼, ରତର� ଏହା ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ�ଂ 
ଜର ୁଓ କଶମେୀର ରକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ରକ୍ଷତ୍ରର ସରକାର 50: 50 ଭାଗ 
ହସିା�ରର ସରାନ ଭାର� �ହନ କରିର� ।
ନଷି୍ପରି୍: ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ା�ରିନଟ �ାହ୍ ସହାୟତାରକୁ୍ ନଦୀ�ନ୍ 
ପନୁ�ା୍ସ ଓ ଉନ୍ନୟନ ପ୍କଳ୍ପ (ଡି୍ପ)୍- ଦ୍ତିୀୟ ପର୍୍ ାୟ ଓ 
ତୃତୀୟ ପର୍୍ ାୟକ ୁରଂଜରିୁ ପ୍ଦାନ କରିଛନ୍ତ ି। 
ସଫୁଳ: ଏହ ିକାର୍୍ କ୍ର ରାଧ୍ୟରରର ଏପି୍ଲ 2021 ଠାରୁ ରାର୍ ୍
2031 ପର୍୍ ନ୍ତ ରରାଟ 10,211 ରକାଟି ଟଙ୍କା ରଲୂ୍ର ପ୍କଳ୍ପ 
କାର୍୍ କାରୀ କରାରି� । ଏହା ରଦଶର �ଭିିନ୍ନ ଭାଗରର ଥ�ିା 

ରରାଟ 736ଟି ନଦୀ�ନ୍ର ନରିାପର୍ା �୍�ସ୍ାର ଉନ୍ନତକିରଣ 
ସହତି ଏହାର ପରିଚାଳନା କାର୍୍ କ ୁ ରଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରି� । 
ଭାରତରର ରରାଟ 5,334ଟି ନଦୀ�ନ୍ ରହଛି ିଏ�ଂ ଆଉ 411ଟି 
ନୂତନ ନଦୀ�ନ୍ ନରିା୍ଣ କରାରାଉଛ ି । ସ�ା୍ଧକି ନଦୀ�ନ୍ 
ସଂଖ୍ା ଦୃଷି୍ଟରୁ ଆରରରିକା ଓ ଚୀନ୍ ପରର ଭାରତ ରହଉଛ ି
�ଶି୍ୱର ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟଟ୍ର । �ଜିଳିୁ ଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ, ଜଳରସଚନ ଏ�ଂ 
ପାନୀୟ ଜଳ ରରାଗାଣ ରକ୍ଷତ୍ରରର ନଦୀ �ନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ ୍ଭୂରିକା 
ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।
ନଷି୍ପରି୍:  ସ୍ୱାସ୍୍ ଓ ରଭଷଜ �ଜି୍ାନ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଭାରତ ଓ କାରମ୍ବାଡ଼ିଆ 
ରଧ୍ୟରର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ �ୁଝାରଣା ପତ୍ରକ ୁରକନ୍ଦ୍ର କ୍ା�ରିନଟର ସ୍ୱୀକତୃ ି
ପ୍ଦାନ ।
ସଫୁଳ: ଏଭଳି �ୁଝାରଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦ୍ାରା ଉଭୟ ରଦଶ 
ରଧ୍ୟରର ସ୍ୱାସ୍୍ ରସ�ା ରକ୍ଷତ୍ରରର ସହରରାଗ �ୃଦି୍ଧ ପାଇ� ଏ�ଂ 
ରିଳିତ ପ୍ୟାସ ଦ୍ାରା ଏ�ଂ ସ୍ୱାସ୍୍ ରକ୍ଷତ୍ରରର  ପ୍ରକିୁ୍ର �କିାଶ 
ଘଟାରାଇପାରି� ।
ନଷି୍ପରି୍: ଆଇସିଏଆଇ, ଭାରତ ଏ�ଂ ସିପିଏ, ପାପଆୁ ନୁ୍ 
ଗିନ ି ରଧ୍ୟରର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ �ୁଝାରଣା ପତ୍ର (ଏରଓୟୁ)କ ୁ ରକନ୍ଦ୍ର 
କ୍ା�ରିନଟର ରଂଜରିୁ ପ୍ଦାନ ।
ସଫୁଳ: ଇନଷି୍ଟଚୁ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାଟା୍ଡ ୍ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟସ ୍ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ 
(ଆଇସିଏଆଇ) ଏ�ଂ ପାପଆୁ ନୁ୍ ଗିନରି ସାଟଷିଫାଏଡ୍ ପ୍ା ଟ୍ସିିଂ 
ଆକାଉଣ୍ଟସ ୍ (ସିପିଏ ପିଏନଜ)ି ରଧ୍ୟରର ଏଭଳି �ୁଝାରଣା ପତ୍ର 
ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ରହ�ା ଦ୍ାରା କରପା୍ରରଟ ଗଭର୍ା୍୍ ୍ସ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଦୁଇ 
ରଦଶ ରଧ୍ୟରର ସହରରାଗ ସ୍ାପନ ସମ୍ଭ�ପର ରହାଇପାରିଛ ି । 
ରସହଭିଳି ରଟ ୍୍ନକିାଲ ରିସର୍ ୍ ଏ�ଂ ପରାରଶ,୍ ଗଣୁାତ୍ମକ ରସ�ା 
ସନୁି୍ ିତ କରି�ା, ଅପରାଧକି ଆକାଉଣି୍ଟଂ, ନରି�ଚ୍ଛନି୍ନ ରପସାଦାରୀ 
�କିାଶ (ସିପିଡ଼ି) ଏ�ଂ ଅନ୍ାନ୍ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାଥ ୍ଜଡ଼ିତ ରକ୍ଷତ୍ରରର 
ରଧ୍ୟ ସହରରାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରାରାଇପାରି� । ରସହଭିଳି ରସରାରନ 
ଭାରତ ଓ ପିଏନଜ ି ରଧ୍ୟରର ଆକାଉଣି୍ଟଂ ପ୍ରଫସନ ସଂପକୀ୍ତ 
ତଥ୍ା�ଳୀର �ାଧାରହତି ଆଦାନପ୍ଦାନ କରିପାରିର� ।     



ଇଂରାଜୀରର ଥବିା ଆପ୍ବାକ୍- ‘ଆବଶ୍କତା 
ହି ଁ ଉଦ୍ାବନର ଜନନୀ’ର ଯଥାଥ୍ଷତା 

ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନି୍ ରବଙ୍ଗାଲୁରୁର ପ୍ରରଫସର ସାଜ ି
ଭଗଷିଜ ୍। ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରୁ ରସ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଥବିା ଷ୍ଟ୍’ର 
ଏରବ ରବଶ ୍ଚାହଦିା । ଏହ ିଷ୍ଟ୍’ ରଯତିକି ମାତ୍ାରର 
ଅଗ୍ଷାନିକ, ରସତିକି ପରିମାଣରର ପରିରବଶ ଅନୁକୂଳ 
ଓ ଫିମ୍ପିମକୁ୍ତ ଯାହାକି ପା୍ଷି୍କ ଷ୍ଟ୍’ରର  ରଦଖବିାକୁ 
ମିଳିନଥାଏ । ଏହ ିଷ୍ଟ୍’ ବ୍ବହାର କରି ପଇଡ଼ ପାଣ ି 
ଓ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ସହଜରର ପିଇରହବ। ପଣୁ ିଏହା 
ମଧ୍ ମାଟିରର ଫିଙି୍ଗରଦରଲ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ରର 
ରଜୈବ ବିଘଟନ ପ୍ରକି୍ୟାରର ଖତ ରହାଇ ମାଟିରର 
ମିଶଯିିବ । ଏଭଳି ରଜୈବ ବିଘଟନକ୍ମ ଷ୍ଟ୍’କୁ ଏରବ 
ରବୈଶ୍କି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି ଓ ତାହାର ସମସ୍ ରଶ୍ୟର 
ଅଧକିାରୀ ପ୍ରରଫସର ଭଗଷିଜ ୍ । ଏଥପିାଇ ଁ ବିଶ୍ର 
ଅରନକ ସ୍ାନରୁ ତାଙୁ୍କ ଏଭଳି ଷ୍ଟ୍ ରଯାଗାଇବା 
ନିମରନ୍ ଅଡ଼୍ଷର ମିଳିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦୀ ମଧ୍ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ୍ପା୍ଷି୍କ୍ ବଜ୍ଷନ ସକାରଶ 
ସଦାରବରଳ କହ ିଆସଛୁନି୍ । ପ୍ରରଫସର ଭଗଷିଜଙ୍କ 
ଏହ ି ଆବିଷ୍କାର ଏଭଳି ଆରନ୍ଦାଳନକୁ ଆହୁରି 
ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବ । ସମଦୁ୍ର ତଟବତ୍୍ଷୀ ସ୍ାନରର 
ବସବାସ କରୁଥବିା ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଏହା ଅଧକି 
ମାତ୍ାରର ରରାଜଗାରକ୍ମ କରିପାରିବ ରବାଲି 
ଆଶା କରାଯାଉଛି ।    

ଶଶିରୁାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ନୂତନ ସରୂ୍୍  ଉଦୟ
ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ନଡ଼ା ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରରଦଶରର ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ ପାଠାଗାର ଯାହାକି ଜରଣ 
ସ୍କଲୁ ଶକି୍କଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ତାହା ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ାଧାରା ବାହାରର ରଲାକମାନଙ୍କ 

ମନରର ଗଭୀର ଆରଲାଡ଼ନ ସଷିୃ୍ କରିଛି । 

ନଡ଼ିଆପତ୍ରର ଷ୍ଟଟ୍ର’ ଏର�      
ପାଲଟିଛ ିର୍ଲା�ାଲ୍ ବ୍ାଣ୍ଡ୍

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସରାଚାର36

ପରିବତ୍୍ଷନଶୀଳ ଭାରତସକାରାତ୍ମକ ରରନାଭା�

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରରଦଶର ନିଜୁ୍ଷଲି ଟାଉନର ନାଗରୁାଙ୍ଗ ମୀନା ନାମ ୍ନୀ 30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଜରନୈକା ସ୍କଲୁ 
ଶକିି୍କା ପଥପ୍ରାନ୍ରର ଏକ ଅଭିନବ ପାଠାଗାର ସ୍ାପନ କରିଛନି୍ । ମୀନାଙ୍କ ମନକୁ ଏଭଳି 

ଅଭିନବ ଚିନ୍ାଧାରା ରସତିକିରବରଳ ଆସିଲା ରଯରତରବରଳ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଳର ପିଲାମାନଙ୍କ 
ରବାଡ଼୍ଷ ପରୀକ୍ାରର ରନୈରାଶ୍ଜନକ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ ସଂପକ୍ଷରର ରସ ଜାଣବିାକୁ ପାଇରଲ। ସାମାଜକି 
ଗଣମାଧ୍ମ ଜରିଆରର ରସ ମିରଜାରାମରର ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ ପାଠାଗାର ଥବିା କଥା ଜାଣବିାକୁ 
ପାଇଥରିଲ । ଏହ ି ପାଠାଗାରକୁ ରସଠାକାର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀମାରନ ଅଧକି ମାତ୍ାରର ଆକରଷିତ 
ରହଉଥବିା ରସ ଅବଗତ ରହାଇଥରିଲ । ରତଣ ୁ ନିଜୁ୍ଷଲି ଟାଉନରର କିଭଳି ଭାରବ ଅନୁରୂପ 
ଧରଣର ଏକ ପାଠାଗାର ସ୍ାପନ କରିରହବ ରସହ ିଚିନ୍ା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଘାରିଥଲିା।
ଜରନୈକା ଅପାଠୁଆ ମାଆ ଏବଂ ମାରିେକ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ପେିଥବିା ବାପାଙ୍କ କନ୍ା ଭାରବ ନାଗରୁାଙ୍ଗ 
ମୀନାଙୁ୍କ ଭଲ ଭାରବ ଜଣାଥଲିା ଶକି୍ାଦୀକ୍ା ତାଙ୍କ ବ୍କି୍ତତ୍ୱର ବିକାଶରର ରକରତ ମାତ୍ାରର 
ସହାୟକ ରହାଇଥଲିା । ରସଣ ୁରସ ନିଷ୍ପତି୍ କରଲ ରଯ ନିଜର ସ୍ମାଟ୍ଷ ରଫାନ ଜରିଆରର ସାରା 
ବିଶ୍ର ରଯରକୌଣସି ପିଲାଙୁ୍କ କିଭଳି ଭାରବ ସାହାଯ୍ କରିପାରିରବ । ପାଠ ପେବିାକୁ ଆଗ୍ରହୀ 
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆରର ପ୍ରରବଶ ପାଇ ଁଦ୍ାର ଉନ୍ଲୁକ୍ କରିପାରିରବ । ଏହ ିକଥା 
ଚିନ୍ା କରି ରସ 20,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟ କରି କିଛି ପୋ ବହ ିଓ ବହଥିାକ କିଣରିଲ ଓ ରସଥରିର ଏକ 
ପଥପ୍ରାନ୍ ପାଠାଗାର ଆରମ୍ଭ କରଲ । ମୀନାଙ୍କର ଇଚ୍ା ରକବଳ ପିଲା ଓ କିରଶାରମାରନ ରକବଳ 
ବହପିେି ଅଭ୍ାସ କରନ୍ତୁନାହି ଁଅପରନ୍ତୁ ବହ ିପ୍ରତି ମଧ୍ ରସମାନଙ୍କ ମନରର ଶ୍ଦ୍ା ଜାତ ରହଉ । 
ରତଣ ୁତାଙ୍କର ଏହ ିଅଭିନବ ପାଠାଗାରକୁ ଏରବ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳରୁ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ରଲାକଙ୍କ 
ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ସମରସ୍ ଆସଛୁନି୍ । ପବୂ୍ଷରୁ ରଯଉ ଁ ପସୁ୍କରପ୍ରମୀମାନଙ୍କର ବହ ି କିଣବିା ସକାରଶ 
ପରକଟରର ଅଥ୍ଷ ନଥଲିା ରସମାରନ ଆସଥୁରିଲ । କାରଣ ରସମାନଙୁ୍କ ସରକାରୀ ଲାଇରବ୍ରୀରର 
ମନ ପସନ୍ଦର ବହ ି ପେିବାକୁ ମିଳୁନଥଲିା । ମୀନାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ାରା ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳର 
ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ରର ରକବଳ ପଠନାଭ୍ାସ ବୃଦି୍ ପାଇନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ବହ ି ପାଇ ଁ ରସମାନଙ୍କ 
ମାତାପିତାମାନଙ୍କ ମନରର ମଧ୍ ଏକ ଶ୍ଦ୍ା ସଷିୃ୍ ରହାଇଛି । ବିରଶର କରି ରଯଉମଁାରନ ବହପିତ୍ 
କିଣପିାରିରବ ନାହି ଁରସମାରନ ମୀନାଙ୍କ ପଥପାଶ୍୍ଷଵ ଲାଇରବ୍ରୀରୁ ରଢର୍ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନି୍ ।

ଇଟାନଗରର ପଥପ୍ରାନ୍ ପାଠାଗାର
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ଆର ସମି୍ବଧାନ ରଦଶର ପ୍ରତ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧକିାର ଓ ସମ୍ାନକୁ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ଦାନ 
କରର ।  ଆର ସମି୍ବଧାନ ନରିା୍ତାରାନଙ୍କର ଦୂରଦଶଷିତା ରରାଗ ୁଏହା ସନୁି୍ ିତ 

ରହାଇପାରିଛ।ି ର ୁ ଁଆଜ ି‘ସମି୍ବଧାନ ଦ�ିସ’ ପାଳନ ଅ�ସରରର ପ୍ାଥନ୍ା କରୁଛ ିରର 
ସମି୍ବଧାନର ଏହ ିଆଦଶ ୍ଓ ରଲୂ୍ର�ାଧକୁ �ଜାୟ ରଖ�ିା ଦଗିରର ଆରର ଆରର 

ପ୍ତ�ିଦ୍ଧତା ପ୍କଟ କରି�ା ରାହାକ ିଆରର ରାଷ୍ଟଟ୍ର ନରିା୍ଣରର ସହାୟକ ରହାଇପାରି� । 
ସର�ା୍ପରି, ଆରର ସମି୍ବଧାନ ନରିା୍ତାରାନଙ୍କର ଏହା ହି ଁସ୍ୱ୍୍ନ ଥଲିା ।

ପ୍ଧାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରରାଦୀ

ପାକି୍ଷକ
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