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କଧୁୟୁଆେ ଲକାେ ସ୍ାନ କେି ସମ୍ପୂର୍୍ଷ ମନ କ୍ରୀ ବାତ ଶଧୁଣନ୍ତୁ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସଦ୍ୟତମ ମନ କ୍ରୀ ବାତ ଅଧ୍ାୟରର ଗପ କହବିା, କୃଷି ରଷେତ୍ରରର ସଂସ୍ାର ବିଷୟରର 
ଆର�ାଚନା କରିବା ସହତି ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ସଂଗ୍ାମ୍ରୀ ଓ ସଂସ୍ାରକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି ଅପ୍ପଣ କରିଛନି୍ ।

ଆମ କୃଷକ ଓ ଗ୍ାମଗକୁଡ଼ିକ 
ଆତ୍ମନିର୍ପର ରାରତର ମଳୂଦକୁଆ

ଗପ କହିବା: କରରାନା ସଂକଟ କାଳରର ପରିବାର 
ସଦସ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ରର ସମ୍ପକ୍ପର ବନ୍ଧନ ଆହକୁରି ସକୁଦୃଢ଼ 
ରହାଇଛି । ପ୍ରରତ୍ୟକ ପରିବାରରର ଜରଣ ବୟସ୍ ସଦସ୍ୟ 
ଥାଆନି୍ ଯିଏକି କାହାଣ୍ରୀ କହିଥାନି୍, ଯାହା ପରିବାରକକୁ 
ରପ୍ରରଣା ଏବଂ ନୂତନ ଉତ୍ାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଗପ 
କହିବା ଏକ କଳା । ଗପର ଇତିହାସ ମାନବ ସର୍ୟତା 
ଠାରକୁ  ମଧ୍ ପକୁରକୁ ଣା । ରଯଉଠଁି ଆତ୍ମା ଅଛି, ରସଠାରର 
ଗପଟିଏ ରହିଛି ।
ବଲିେଶଲେ ଭାେତ : ସିଧକୁ ରେର୍ବେର�, ମା�ିର କିଟାରର 
ଜରଣ ସ୍ କୁ� ଶଷିେକ, ତାଙ୍ର ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ ରହିଛି। 
ର�ାକମାରନ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍କୁସ୍ାନ୍ରୀ ବାବକୁ ରବା�ି ୋକିଥାନି୍। 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ରବିବାର, ରସ  ଏକ ଘଣ୍ା ଧରି ‘ଇଣି୍ଆନ 
ଫି୍କକୁଏନ ୍ି ଅନ ବ�ିଉେ ସଙ୍ଗସ’ ନାମରର ଏକ ଘଣି୍କିଆ 
ରରେିଓ କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମର ଉପସ୍ାପନା କରିଥାନି୍ ।
କୃରି: କରରାନାର ଏହି ସଂକଟଜନକ ସମୟରର, ଆମର 
କୃଷି ରଷେତ୍ର ଏବଂ କୃଷକମାରନ ସହନଶ୍ରୀଳତାର ପ୍ରଦଶ୍ପନ 
କରିଛନି୍ । କୃଷି ରଷେତ୍ର, ଆମର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ାମଗକୁଡ଼ିକ 
ଆତ୍ମନିର୍ପର ରାରତର ମଳୂଦକୁଆ ।
ମହାୋଷ୍ଟଟ୍ର: ପାଖାପାଖ ି ତିନି କି୍ ବୋ ଚାରି ବଷ୍ପ ପବୂ୍ପରକୁ , 
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରର ସରକାର ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବାକକୁ ଏପିଏମସିର 
ପରିଧ ିଠାରକୁ  ଅ�ଗା କରିଥରି�, ଯାହାକି ବହକୁସଂଖ୍ୟକ ଫଳ 
ଓ ପନିପରିବାର ଚାଷ୍ରୀଙ୍ ପରିସି୍ତିରର ସକୁଧାର ଆଣଛିି । ଶ୍ର୍ରୀ 
ସ୍ାମ୍ରୀ ସମଥ୍ପ ଫାମ୍ପ ପ୍ରେକୁ ସର କମ୍ପାନ୍ରୀ �ିଃ ଏକ କୃଷି ଉତ୍ାଦକ 
ସଂଗଠନ ଯାହାକି ପକୁରଣ ଏବଂ ମକ୍ୁ ବୋଇରର ସାପ୍ାହକି ବଜାର 
ଚଳାଇବା ନିମରନ୍ ଚାଷ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ରଯାଗାଇ 
ରଦଉଛି । ଏସବକୁ ବଜାରରର ପାଖାପାଖ ି70ଟି ଗ୍ାମରକୁ  ପ୍ରାୟ 
4500 କୃଷକ ରସମାନଙ୍ ଉତ୍ାଦ ମଧ୍ସ୍ଙ୍ ହସ୍ରଷେପ ବିନା 
ବିକି୍ର କରିପାରକୁ ଛନି୍ ।
ତାମିଲନାଡ଼ଧୁ: ତାମି�ନାଡ଼କୁରର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ରଦଖବିାକକୁ 
ମିଳିଛି ରଯଉଠଁ ି କୃଷକମାରନ ମିଳିତ ରାରବ ବାନାନା ଫାମ୍ପର 
ପ୍ରେକୁସର କମ୍ପାନ୍ରୀ ଗଠନ କରିଛନି୍ । ରସମାରନ �କୋଉନ 
ସମୟରର ଆଖପାଖ ଗ୍ାମରକୁ  ଶହ ଶହ ରମଟି୍କ ଟନ ପରିବା, 
ଫଳ ଓ କଦଳ୍ରୀ କିଣଥିରି� ଏବଂ ରସଗକୁଡ଼ିକକୁ ରରଜରିଟବକୁ� 
କର୍ବୋ କିଟ ଆକାରରର ରଚନ୍ାଇ ସହରରର ବିକି୍ର କରିଥରି� ।

ଉତ୍ତେ ପ୍ରଲେଶ: �ର୍ଷନ୍ୌରର ରସହିପରି ଇରାଦା ନାମରର 
ଏକ ରଗାଷ୍୍ରୀ ରହିଛି । �କୋଉନ ସମୟରର ଇରାଦା 
ସିଧାସଳଖ ଚାଷ୍ରୀଙ୍ ଠାରକୁ  ପରିବା ଓ ଫଳ କିଣ ିରସଗକୁଡ଼ିକକୁ 
ସିଧାସଳଖ ବଜାରରର ବିକି୍ର କରିଥ�ିା ।
ଗଧୁଜୋଟ: ଗକୁଜରାଟ ବନସକଣ୍ାର ରାମପକୁର ଗ୍ାମରର ରକୁ ହନି୍ 
କୃଷକ ଇସମାଇ� ରାଇ । ରସ ନୂଆ ରକନୌଶଳ, ପଦ୍ତି ଏବଂ 
ସିଞ୍ଚନ ଜଳରସଚନର ଉପରଯାଗ କରି ଆଳକୁ ଚାଷ କରକୁ ଛନି୍ 
ଯାହାକି ବର୍୍ପମାନ ତାଙ୍ର ପରିଚୟ ପା�ଟିଛି ।
ଗାନ୍୍ରୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜ୍ରୀଙ୍ ସ୍ମୃତଚିାରଣ: ଅର ଟ୍ାବର 2 ଏକ ପବିତ୍ର 
ଦିନ । ଆରମ ମା’ ରାରତ୍ରୀର ଦକୁଇ ମହାନ ସନ୍ାନ-ମହାତ୍ମା 
ଗାନ୍ଧ୍ରୀ ଓ �ା� ବାହାଦୂର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ। ଆରମ 
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧ୍ରୀଙ୍ର ଅଥ୍ପରନୈତିକ ନ୍ରୀତିଆଦଶ୍ପକକୁ ଗ୍ହଣ 
କରିଥରି�, କାଯ୍ପ୍ୟକାର୍ରୀ କରିଥରି�, ଆଜି ଆତ୍ମନିର୍ପର 
ରାରତ ଅରିଯାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାନ୍ା ।
ଲଜପି ଓ ନାନାଜ୍ରୀଙ୍ଧୁ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି : ଅର ଟ୍ାବର 11 
ତାରିଖରର ଆରମ ରାରତ ରତ୍ନ ର�ାକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ 
ନାରାୟଣ ଜ୍ରୀ ଏବଂ ରାରତ ରତ୍ନ ନାନାଜ୍ରୀ ରଦଶମକୁଖଙ୍କୁ 
ତାଙ୍ ଜନ ୍ମଜୟନ୍୍ରୀରର ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ ।
ୋଜମାତାଙ୍ ଜନ୍ମଶତବାରଷିକ୍ରୀ: ରାଜମାତା ବିଜୟା ରାରଜ 
ସିନି୍ଧୟା ମରହାଦୟା ତାଙ୍ ଜ୍ରୀବନକକୁ ଜନରସବା ପାଇ ଁସମପପି 
ରଦଇଥରି� । ଅର ଟ୍ାବର 12 ତାରିଖରର ତାଙ୍ର ଜନ ୍ମ 
ଶତବାଷପିକ୍ରୀ ସମାରରାହ ଉଦଯାପିତ ରହବ ।
ଭଗତ ସିଂ : ରସର୍ଟ୍ ବେର ୨୮ ତାରିଖରର ଆରମ ଶହ୍ରୀଦ 
ବ୍ରୀର ରଗତ ସିଂଙ୍ ଜନ ୍ମ ବାଷପିକ୍ରୀ ପାଳନ କରିଥାଉ । ରସ 
ଏକାଧାରରର ଜରଣ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ସଂଗ୍ାମ୍ରୀ, ବକୁଦି୍ଜ୍ରୀବ୍ରୀ ଓ 
ଚିନ୍ାନାୟକ ଥରି� ।
ସଜଷିକାଲ ଷ୍ଟଟ୍ରାଇକ : ଚାରି ବଷ୍ପ ପରୂବ୍ପ ଏହି ସମୟରର, 
ସଜପିକା� ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରବଳରର ଆମ ବ୍ରୀର ରସୈନିକମାନଙ୍ 
ସାହସ, ବ୍ରୀରତ୍ୱ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ସାରା ବିଶ୍ୱ ରଦଖଥି�ିା। 
ରସୈନିକମାନଙ୍ର ରକବଳ ରଗାଟିଏ �ଷେ୍ୟ ଥ�ିା : ମା’ 
ରାରତ୍ରୀର ରଗନୌରବ ଓ ସମ୍ାନ ରଷୋ ।   

ମନ କ୍ରୀ ବାତ 2.0 ଅଧ୍ାୟ 16 : ଲସଲପଟମ୍ବେ 27, 2020
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ନଧୁୟୁ ଇଣି୍ଆ

ସମାଚାେ
ବଷ୍ପ 1, ସଂଖ୍ୟା 8 ଅର୍ଟାବର 16-31, 2020

ସମ୍ାେକ୍ରୀୟ 

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାେ 

ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି : 
ସର୍୍ପାର ପରଟ�ଙ୍ ସ୍ମୃତଚିାରଣ 

ଅମତୃ ଲଯାଜନା : 
ରବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁସହର  

ଭିତି୍ତଭପୂ ମି  : 
ସଡ଼କ ଓ ରସତକୁ  

ପ୍ରମଧୁଖ ଲଯାଜନା : 
ସି୍� ଇଣି୍ଆ

ଲଯାଗାଲଯାଗ: 
ଗ୍ାମ୍ରୀଣ ଇଣ୍ରରନଟ

ସ୍ୱତନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ: 
ଫିଟ ଇଣି୍ଆ ପଷୃା୍ 

ସଂସେ ଅଧଲିବଶନ

ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ  :  
ଉଡ଼ାନ ରଯାଜନା

ସଶକି୍କେଣ :  
ରପନସି� ଗ୍ାମ 

ଲଯାଜନା : 
େିେି ଫି୍ େିଶ 

କଲୋନା ବଲିୋଧ୍ରୀ ଲଲେଇ

ୟଧୁ ନଜଏି : 
ୟକୁ ଏନରର ସଂସ୍ାର  

ସ୍ତମ୍ଭ :  
ପିରି ସିନ୍ଧକୁ 

ସକାୋତ୍ମକ ଆଭିମଧୁଖୟୁ:
ପରିବର୍୍ପନଶ୍ରୀଳ ରାରତ  

ପେିଲବଶ:
ଆତ୍ମ-ନିର୍ପର
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ୟ
ସ
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ୀସମ୍ାେକ

କକୁଳଦ୍ରୀପ ସିଂ ଧତୱା�ିଆ,
ପିେିଜି, ପିଆଇବି, ନୂଆଦିଲ୍୍ରୀ

ଉପଲେଷ୍ଟା ସମ୍ାେକ
ବିରନାଦ କକୁମାର

ସହକାେ୍ରୀ ଉପଲେଷ୍ଟା ସମ୍ାେକ
ଶରତ କକୁମାର ଶମ୍ପା
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ସାଦର ନମସ୍ାର,

ଆପଣମାନନ ନିଶି୍ତ ଭାନବ ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର ସଦୟୁତମ ସଂସ୍ରଣ ଅନପକ୍ାନର ଥନିବ। ଅନ ଟ୍ାବର 
31 ତାରିଖନର ସମଗ୍ର ରାଷ୍ ଟ୍ର ସର୍ଦ୍ାର ପନେଲଙ୍୍ ତାଙ୍ର 145ତମ ଜନ୍ମବାଷଷିକୀ ଅବସରନର ସ୍ମରଣ କରିବ 
ଯାହାକ ିରାଷ୍ ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଭାନବ ପାଳତି ହ୍ଏ। ସର୍ଦ୍ାର ପନେଲ ନଦଶକ୍ ରାଜନନୈତକି ଦୃଷି୍ନକାଣର୍ 
ଏକତ୍ର କରିଥନିଲ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ବାସ୍ତବନର ନଦଶକ୍ ଏକଜେ୍ କରିଛନି୍ ଏବଂ ନଦଶକ୍ ଏକ 
ଭାରତ ନରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଲକ୍ୟୁ ଦିଗନର ଆନଗଇ ନନଉଛନି୍। ବିଗତ ଛଅ ବଷଦ୍ ମଧ୍ୟନର ନଦଶର ପ୍ରଗତ ି
ବିଭିନ୍ନ ଦିଗନର ଶୀଖର ଛ୍ଇଛିଁ ଯାହାକ ିଅନ୍ଜଦ୍ାତୀୟ ମଞ୍ଚନର ଭାରତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପସି୍ତର୍ି ପ୍ରମାଣତି।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳନର, ଗ୍ରାମୀଣ ଗରିବ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍୍ ସରକାର ସନବଦ୍ାଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ନଦଇ ଆସିଛନି୍, 
ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ନଲାକମାନଙ୍୍ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନମ ୌଳକି ସବ୍ଧିା ସନ୍ଯାଗ ନଯାଗାଇ ନଦଇଛନି୍।

ଦୀରଦ୍ଦିନ ଧରି, ଭାରତର ସାଧାରଣ ନଲାକଙ୍ ପାଇ ଁବିମାନ ଯାତ୍ରା ଏକ ଅପରୂଣୀୟ ଆଶା ନହାଇ 
ରହଥିଲିା। ସରକାରଙ୍ ଉଡ଼ାନ ନଯାଜନା ଫଳନର “ହୱାଇ ଚପଲ” ପିନ୍୍ଥବିା ନଲାକ ପାଇ ଁ “ହୱାଇ 
ଜାହାଜ”ନର ଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବ ନହାଇପାରିଛି। ଏହ ି ସଂସ୍ରଣନର ସରକାରଙ୍ ଏହପିରି ନକନତକ 
ନଯାଜନା ବିଷୟନର ଉନଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ମିଳତି ଜାତସିଂରର 75ତମ ବାଷଷିକୀ ଅବସରନର ଉଦନବାଧନ ନଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ 
ମିଳତି ଜାତସିଂରନର ଜର୍ରି ସଂସ୍ାର ନିମନନ୍ ଆହା୍ନ କରିଛନି୍। ଆଉ ନକନତଦିନ ପଯଦ୍ୟୁନ୍ ଭାରତକ୍ 
ମିଳତି ଜାତସିଂରର ନଷି୍ପତି୍ ନନବାର ଢାଞ୍ଚା ଠାର୍ ପଥୃକ ରଖାଯିବ ନବାଲି ନସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନି୍।

ଏହ ିସଂସ୍ରଣନର ମିଳତି ଜାତସିଂରକ ୍ତାଙ୍ର ବାତ୍ଦ୍ା ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

 ଏହ ିପତ୍ରକିା ସରକାରଙ୍ ମଖ୍ପତ୍ର ନ୍ନହ ଁବରଂ ସଠିକ ସଚୂନା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଏକ ମଞ୍ଚ ।

ଏହ ିପତ୍ରକିା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜଲିୋ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତ,ି ପାଠାଗାର, ବଧିାୟକ, ସାଂସଦ, ଅଧକିାରୀ 
ଓ ସାମା୍ଦିକମାନଙ୍ ପାଇ ଁଉପଲବ୍ଧ ନହବ ।

ମାଗାଜନିର ଇ-ବ୍କ 5 ନକାେି ନଲାକଙ୍ ପାଇ ଁବତ୍ଦ୍ମାନ ଉପଲବ୍ଧ ନହଉଛି ।

ଆନମ ଆପଣମାନଙ୍ ମତାମତ ଓ ପରାମଶଦ୍ ଅନପକ୍ାନର ରହଛ୍ି ।

ଦୟାକରି ନିଜର ମତାମତ ନିମ ୍ନ ଠିକଣାନର ପଠାନ୍ତୁ :

ବ୍ୟୁନର ଅଫ ଆଉେରିଚ୍ ଆଣ୍ କମୟ୍ୁନନିକସନ, ଦି୍ତୀୟ ମହଲା, ସଚୂନା ଭବନ, ନୂଆଦିଲେୀ-110003

ଇନମଲ : response-nis@pib.gov.in

ଆପଣଙ୍ ସରି୍ଚ୍ା ସହ

ସମ୍ାେକଙ୍ କଲମେଧୁ

(ଲକ ଏସ ଧତୱାଲିଆ)
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ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳିସର୍୍ପାର ପରଟ�ଙ୍କୁ

ରଦଶର ପ୍ରଥମ ଗହୃ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍୍ପାର ପରଟ�ଙ୍ 
ସ୍୍ ୍ଅର ଟ୍ାବର 31, 2019ର ମଧ୍ରାତି୍ରରର 
ପରୂଣ ରହାଇଥ�ିା, ରଯରତରବରଳ ଜମକୁ ଓ 

କଶ୍ମ୍ରୀରକକୁ ସ୍ତନ୍ତ ଷେମତା ପ୍ରଦାନ କରକୁ ଥବିା ଧାରା 370 ଏବଂ 
35-ଏ’ କକୁ ସଂସଦ ଉରଛେଦ କରିଥ�ିା । ଜମକୁ ଓ କଶ୍ମ୍ରୀରକକୁ 
ମକୁଖ୍ୟଧାରାକକୁ ରଫରାଇ ଆଣବିା �ାଗି ସର୍୍ପାର ପରଟ�ଙ୍ 
ଜୟନ୍୍ରୀ ଅର ଟ୍ାବର 31 ତାରିଖକକୁ ଚୟନ କରାଯିବା ଏକ 
ସାଧାରଣ ସଂରଯାଗ ରହାଇନପାରର । ସାରା ରାରତ 
ସର୍୍ପାର ପରଟ�ଙ୍ ଜୟନ୍୍ରୀକକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ 
ରାରବ ପାଳନ କରିଥାଏ ।

ଜମକୁ ଓ କଶ୍ମ୍ରୀରର ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟତ୍ରୀତ ‘ଅଖଣ୍ 
ରାରତ’ର ନିମ୍ପାତାଙ୍ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ରଶ୍ରଷ ୍ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି 
ରହାଇପାରିନଥାନ୍ା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ 
ଅର ଟ୍ାବର 31, 2019ରର କହିଥରି�, “ସର୍୍ପାର ପରଟ� 
ଏକଦା କହିଥରି� ରଯ ଯଦି କଶ୍ମ୍ରୀର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍ ସହିତ 
ରହିଥାନ୍ା, ତା’ରହର� ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ଏରତ 
ସମୟ �ାଗିନଥାନ୍ା...” ଏହା ସର୍୍ପାର ସାରହବଙ୍ ଅଧକୁରା 
ସ୍୍ ୍ ଥ�ିା। ସ୍ବେିଧାନ ସରାରର ପଥୃକ ନିବ୍ପାଚକ ମଣ୍ଳ୍ରୀ 
ଉରଛେଦ କରିବା ଏବଂ ଷେମତା ହସ୍ାନ୍ର ସମୟରର 
ସରକାର ଗଠନ ପାଇ ଁଆର�ାଚନାରର ତାଙ୍ର ରୂମିକାକକୁ 
ରକରବରହର� ଅଣରଦଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହି ଁ। ରଖଡ଼ା 
ଓ ବରରଦା�ିରର ତାଙ୍ର ଜନ ଆରନ୍ାଳନ ରକନୌଶଳ, 
ଅହମ୍ଦାବାଦ ମକୁ୍ୟନିସିପା�ିଟି ଏବଂ ପରବର୍୍ପ୍ରୀ ସମୟରର 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରରର  ତାଙ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ରକନୌଶଳ, ବି. ଆର 
ଆର୍ବେଦକରଙ୍କୁ ସ୍ବେିଧାନ ଡ୍ା୍ ଟିଂ ସମିତିର ଅଧ୍ଷେ  କରିବା 
ଆଦି ତାଙ୍ର ରକରତଗକୁଡ଼ିଏ ଉରଲ୍ଖନ୍ରୀୟ ରଯାଗଦାନ । 
ସତ୍ୟାଗ୍ହର ସଫଳତା ପରର ବରଦ୍ପା�ିର ମହିଳାମାରନ 

ତାଙ୍କୁ ‘ସର୍୍ପାର’ ଉପାଧ ିରଦଇଥରି� ।
ସଂଖ୍ୟା�ଘକୁ, ଆଦିବାସ୍ରୀ ଏବଂ ବିଛେିନ୍ାଞ୍ଚଳ, ରମନୌଳିକ 

ଅଧକିାର ଏବଂ ପ୍ରାନ୍୍ରୀୟ ସ୍ବେିଧାନ ପାଇ ଁଗଠିତ ସମିତିଗକୁଡ଼ିକର 
ଅଧ୍ଷେ ରାରବ ସର୍୍ପାର ପରଟ� ଏକ ପ୍ରମକୁଖ ରୂମିକା ଗ୍ହଣ 
କରିଥରି� । ତାଙ୍ର ହସ୍ରଷେପ ରଯାଗକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ରସବା 
ଅଧକିାର୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜରନୈତିକ ହସ୍ରଷେପଠାରକୁ  ଦୂରରର 
ରଖବିା ଏବଂ ରସମାନଙ୍ ପାଇ ଁସର୍୍ପାବଳ୍ରୀ ଓ ବିରଶଷାଧକିାର 
ସକୁନିଶି୍ତ କରିବା �ାଗି ସ୍ବେିଧାନରର ଦକୁଇଟି ଅନକୁରଛେଦ 

ସାମି� କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ରହାଇପାରିଥ�ିା ।
ତାଙ୍ର ରନତୃତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜରନୈତିକ ବିଚଷେଣତାକକୁ 

ପ୍ରଶଂସା କରି ଗାନ୍ଧ୍ରୀଜ୍ରୀ କହିଥରି� : “ନିଜର ରଯାଜନା 
କାଯ୍ପ୍ୟକାର୍ରୀ କରିବା ନିମରନ୍ ନିଜର ସହାୟକମାନଙ୍କୁ 
ଚୟନ କରିବାର ଦଷେତାରକୁ  ଜରଣ ରନତାଙ୍ ଦଷେତା ଜାଣ ି
ରହାଇଥାଏ । ମକୁ ଁଏଠାରର କହିରଖକୁଛି ରଯ ମକୁ ଁରଯରତରବରଳ 
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁବଲ୍ର ରାଇଙ୍କୁ ରରଟି�ି, ରମା ମନରର 
ସରନ୍ହ ଜାତ ରହ�ା, କରଠାର ଦିଶକୁଥବିା ଏହି ର�ାକ 
ଜଣଙ୍ କିଏ ଏବଂ ମକୁ ଁଯାହା ଚାହକୁ ଛିଁ ତାହା ତକୁ �ାଇବାରର 
ରସ କ’ଣ ସଫଳ ରହାଇପାରିରବ? କିନ୍ତୁ ମକୁ ଁରଯରତ ଅଧକି 
ତାଙ୍କୁ ଜାଣି�ି, ରସରତ ଅଧକି ମକୁ ଁଅନକୁରବ କ�ି ରଯ ମକୁ ଁଏହ ି
ବ୍ୟକି୍ ଜଣଙ୍ ଠାରକୁ  ସହାୟତା ରନଇପାରିବି। ମକୁ ଁଏଠାରର 
ସ୍ପଷ୍ତାର ସହ ସ୍୍ରୀକାର କରକୁ ଛି ରଯ ତାଙ୍ର ସହାୟତା 
ନଥରି� ରଖଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ହ ଏରତ ସଫଳତା ପବୂ୍ପକ ସମ୍ପନ୍ 
ରହାଇପାରିନଥାନ୍ା।”                         

ବହଧୁ ଅଭିଯାନେ 
ଲନତା
ନଦଶୀୟ ରାଜୟୁଗଡ଼୍କି୍ ଭାରତ ସହ 
ମିରେଣ କରି ସର୍ଦ୍ାର ପନେଲ ଏକ 
ଚମତ୍ାର ଗଣତନ୍ତ ନମିଦ୍ାଣ କରିଛନି୍

ଜନ୍ମ     : ଅଲ୍ଟାବେ 31, 1875  
ମତୃଧୁ ୟୁ   : େିଲସମ୍ବେ 15, 1950
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ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାେ

ବିଗତ 3 ବଷ୍ପ ମଧ୍ରର ସରକାର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ 
ଅରିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି 3,82,581ଟି ଜା�ି 

କମ୍ପାନ୍ରୀକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହତି ରସଗକୁଡ଼ିକ 
ବିରରାଧରର କାଯ୍ପ୍ୟାନକୁଷା୍ନ ଗ୍ହଣ କରିଛନି୍ । 
�ଗାତାର ଦକୁଇ ବଷ୍ପ କି୍ ବୋ ତରତାଧକି ଅବଧ ି
ନିମରନ୍ ଆଥପିକ ବିବରଣ୍ରୀ (ଏଫଏସ) ଦାଖ� 
ନକରିବା ଆଧାରରର ଏହ ିକମ୍ପାନ୍ରୀଗକୁଡ଼ିକକୁ ଚିହ୍ନଟ 
କରାଯାଇଥ�ିା । କମ୍ପାନ୍ରୀ ଆଇନ, 2013ର 
ଧାରା 248 ତଥା କମ୍ପାନ୍ରୀ (ରରଜଷି୍ର ଅଫ 
କମ୍ପାନ୍ରୀଜରକୁ  କମ୍ପାନ୍ରୀଗକୁଡ଼ିକର ନାମ ହଟାଇବା) 
ନିୟମ, 2016 ଅନକୁଯାୟ୍ରୀ, ବିଧବିଦ୍ ପ୍ରକି୍ରୟା 
ଅବ�୍ବେନ କରାଯିବା ପରର ଏହ ିକମ୍ପାନ୍ରୀଗକୁଡ଼ିକକୁ 
ବନ୍ କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣତଃ ସକି୍ରୟ 
ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର କି୍ ବୋ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ପ ସମ୍ପରି୍ 
ନଥବିା କମ୍ପାନ୍ରୀଗକୁଡ଼ିକକୁ ଜା�ି କମ୍ପାନ୍ରୀ ରବା�ି 
କକୁହାଯାଇଥାଏ । ଟିକସ ଫାଙି୍ବା, ରବଆଇନ 
ଅଥ୍ପ କାରବାର, ଅସ୍ପଷ୍ ମା�ିକାନା, ରବନାମ୍ରୀ 
ସମ୍ପରି୍ ଆଦି ଉରର୍ଶ୍ୟରର ଏସବକୁ କମ୍ପାନ୍ରୀଗକୁଡ଼ିକକୁ 
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।     

ଜାଲି କମ୍ାନ୍ରୀ ବଲିୋଧଲେ 
କାଯ୍ଷୟୁାନଧୁଷା୍ନ

ଭାେତେ 8 ଟି ଲବଳାଭପୂ ମିକଧୁ ‘ବ୍ ଲୁ ଫ୍ାଗ’ ଇଲକା ଲଲବଧୁଲ ମାନୟୁତା
ସ୍ଛେ ରାରତ ଅରିଯାନ ରାରତ ବିଷୟରର ଧାରଣାକକୁ ବଦଳାଇ ରଦଇଛି 

। ରାରତର ଆଠଟି ରବଳାରୂମିକକୁ ‘ବ୍ ଲୁ ଫ୍ାଗ’ ଇରକା-ର�ବ� ମାନ୍ୟତା 
ମିଳିବା ଏହ ିନୂଆ ପରିଚୟର ରଶ୍ରଷତ୍ମ ସାଷେ୍ୟ । 1986 ମସିହା ଠାରକୁ  100ଟି 
ରଦଶରର ପାଳିତ ରହାଇଆସକୁଥବିା ଅନ୍ଜ୍ପାତ୍ରୀୟ ରବଳାରୂମି ସ୍ଛେତା ଦିବସ 
ସମାରରାହ ଅବସରରର ଏହ ିମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁରାରତ୍ରୀୟ 
ରବଳାରୂମିକକୁ ଏହ ିର�ବକୁ� ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥବିା 
ରବରଳ ଗକୁଜରାଟର ଶବିରାଜପକୁର, ୋମନ ଓ 
େିଉର ରଘାରଘା�ା, କର୍୍ପାଟକର କାସାରରକାଡ଼ 
ଓ ପାଦକୁବିଦ୍,ି ରକରଳ କାପ୍ାେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶର 
ଋଷିରକାଣ୍ା, ଓଡ଼ିଶାର ରଗାର୍ଡେନ ବିଚ୍ ଏବଂ 
ଆଣ୍ାମାନ ଓ ନିରକାବରର ରାଧାନଗରକକୁ ଏଥରିର 
ସାମି� କରାଯାଇଛି । ରକନ୍ଦ୍ର ପରିରବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାରରଡ଼କର କହଛିନି୍ ରଯ 
ସରକାର ସାରା ରଦଶରର ସମକୁଦ୍ ଉପକୂଳଗକୁଡ଼ିକକୁ ସ୍ଛେ କରିବା ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ । 
ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରର ସ୍ଛେ ରବଳାରୂମିଗକୁଡ଼ିକ ସ୍ଛେ ପରିରବଶର ପ୍ରମାଣ ରଦଇଥାନି୍ ।

ବ୍ ଲୁ ଫଫ୍ମ କ୍ାନ୍ ିଆଣବି ଗୟୁାସ 
ଆଧାେିତ ଅଥ୍ଷବୟୁବସ୍ା

ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ’ �ଷେ୍ୟ ରନଇ ରାରତକକୁ ଏକ ଗ୍ୟାସ 
ଆଧାରିତ ଅଥ୍ପବ୍ୟବସ୍ାରର ପରିଣତ କରିବା ଉରର୍ଶ୍ୟରର 

ସରକାର ‘ବ୍ ଲୁ ଫଫ୍ମ କ୍ାନ୍’ି ବା ‘ନ୍ରୀଳ ଅଗି୍ଶଖିା ବିପ୍ଳବ’ ଜାରି ରଖଛିନି୍। 
ଏହ ିରଷେତ୍ରରର କାଯ୍ପ୍ୟ କରି ସରକାର 28 ରକାଟି ପରିବାରକକୁ ଏ�ପିଜ ି
ସଂରଯାଗ ରଦଇସାରିର�ଣ ି। ଏହାଛଡ଼ା 5 ରକାଟି ପରିବାରକକୁ 
ପିଏନଜ ିସଂରଯାଗ ରଦବାକକୁ ରଯାଜନା କରିଛନି୍ । ବିଗତ 6 ବଷ୍ପ 
ମଧ୍ରର ରଦଶରର ସିଏନଜ ିରଷ୍ସନ ସଂଖ୍ୟା 947ରକୁ  ବୃଦି୍ ପାଇ 
2300ରର ପହଞ୍ଚଛିି । ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ (ସିଜେିି) ରନଟୱକ୍ପ 
ଏରବ ରଦଶର 400ରକୁ  ଅଧକି ସହରାଞ୍ଚଳରର ପହଞ୍ଚସିାରି�ାଣ ି। 
ରପରଟ୍ା�ିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ନିୟାମକ ରବାେ୍ପ (ପିଏନଜଆିରବି) 
ପଷେରକୁ  ସିଜେିିର 11ତମ ରାଉଣ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମରନ୍ ପ୍ରସ୍କୁ ତି 
ଆରମ୍ଭ କରାଗ�ାଣ ି। ଏହାପରର ଆହକୁରି 50-100 ଜଲି୍ାକକୁ ସ୍ଛେ ଇନ୍ଧନ 
ପାଇପାରିରବ । ଏହ ିଉରର୍ଶ୍ୟ ପାଇ ଁସରକାର 17,000 କିମି ପାଇପ 
ବିଛାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥବିା ରକନ୍ଦ୍ର ରପରଟ୍ା�ିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ 
ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧରମ୍ପନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହଛିନି୍ ।
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ରଗାଟିଏ ନିର୍ପିଷ୍ ଜିଲ୍ାର ବାସ୍ବ ସମ୍ଭାବନାକକୁ 
ଉଜାଗର କରିବା, ଆଥପିକ ଅରିବୃଦି୍କକୁ ଇନ୍ଧନ 

ରଯାଗାଣ, ନିଯକୁକି୍ ସକୁରଯାଗ ସଷିୃ୍, ଗ୍ାମ୍ରୀଣ ଉଦ୍ୟମିତାକକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ପର ରାରତର �ଷେ୍ୟକକୁ ସାକାର 
କରିବା ଦିଗରର ଏକ ଜିଲ୍ା ଏକ ଉତ୍ାଦ (ଓେିଓପି)କକୁ ଏକ 
ଯକୁଗାନ୍କାର୍ରୀ ପଦରଷେପ ରାରବ ବିରବଚନା କରାଯାଉଛି। 
ଓେିଓପି ରଯାଜନାକକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଦବା �ାଗି ବାଣଜି୍ୟ 
ବିରାଗ ପଷେରକୁ  ରବୈରଦଶକି ବାଣଜି୍ୟ ମହାନିରର୍୍ପଶାଳୟ 
(େିଜିଏଫଟି) ଜରିଆରର ବିରିନ୍ ରାଜ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର୍ରୀ 
ସଂସ୍ା ସହ ସମ୍ପକ୍ପ ସ୍ାପନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରରତ୍ୟକ ଜଲି୍ାର 
ସ୍ତନ୍ତ ଉତ୍ାଦ ଓ ରସଗକୁଡ଼ିକର ରପ୍ାନି ସମ୍ଭାବନାକକୁ ଚିହ୍ନଟ 
କରିବା, ଏସବକୁ ଉତ୍ାଦ ରପ୍ାନି ରଷେତ୍ରରର ରହଥିବିା ବାଧା ଦୂର 
କରିବା, ସ୍ାନ୍ରୀୟ ରପ୍ାନିକାର୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା, ଉତ୍ାଦନ 
ନିମରନ୍ ଉତ୍ାଦନକାର୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ତଥା ରପ୍ାନି, 
ଉତ୍ାଦନ, ରସବା ଉରଦ୍ୟାଗ ଓ ନିଯକୁକି୍ ସକୁରଯାଗ ବଢ଼ାଇବା 
�ଷେ୍ୟ ରନଇ  ରାରତ ବାହାରର ଥବିା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରକ୍ରତାମାନଙ୍ 
ସନ୍ଧାନ କରିବା ଏହାର ଉରର୍ଶ୍ୟ  ।           

ଘଲୋଇ ଉତ୍ାେନକଧୁ ଲପ୍ରାତ୍ାହତି କେିବ ଓେିଓପି
ଜ୍ରୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରର ରଦଶର ନିର୍ପରଶ୍ରୀଳତାକକୁ ହ୍ାସ 

କରିବା ଏବଂ ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ାସ କରିବାର 
�ଷେ୍ୟ ରନଇ ସରକାର ରଫମ ଇଣି୍ଆ-॥ ରଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନରର 
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରଗାଆ, ଗକୁଜରାଟ ଓ ଚଣି୍ଗଡ଼ ପାଇ ଁ670ଟି ବିଦକୁ୍ୟତ 
ଚାଳିତ ବସ ଏବଂ ମଧ୍ପ୍ରରଦଶ, ତାମି�ନାଡ଼କୁ, ରକରଳ, ଗକୁଜରାଟ 
ଓ ରପାଟ୍ପର୍ ଲେୟାର ପାଇ ଁ241ଟି ଚାଜପିଂ ରଷ୍ସନ ମଞ୍ଜକୁର କରିଛନି୍। 
ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଯ୍ପ୍ୟାୟ ମାର୍୍ପ 31, 2019ରର ରଶଷ ରହାଇଥ�ିା। 
ଏଥରିର ସରକାର 2,80,987ଟି ହାଇବ୍େି ଓ ବିଦକୁ୍ୟତ ଚାଳିତ 
ବାହନ ନିମରନ୍ 359 ରକାଟି ଟଙ୍ାର ଚାହଦିା ଆଧାରିତ ସହାୟତା 
ରଯାଗାଇ ରଦଇଥରି� । ଆହକୁରି, ରାର୍ରୀ ଉରଦ୍ୟାଗ ବିରାଗ 
(େିଏଚଆଇ) ପଷେରକୁ  ବିରିନ୍ ସହର �ାଗି 280 ରକାଟି ଟଙ୍ା 
ବିନିରଯାଗରର 425ଟି ବସ ମଞ୍ଜକୁର କରାଯାଇଛି । ରସହପିରି 
ପ୍ରଥମ ପଯ୍ପ୍ୟାୟରର ବାଙ୍ଗାର�ାର, ଜୟପକୁର ଏବଂ ଏନସିଆର 
ରଳି ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁେିଏଚଆଇ ପଷେରକୁ  520ଟି ଚାଜପିଂ ରଷ୍ସନ 
ପାଖାପାଖ ି43 ରକାଟି ଟଙ୍ା ବିନିମୟରର ମଞ୍ଜକୁର କରାଯାଇଥ�ିା ।

ଲବୈେଧୁୟୁତକି ପେିବହନ ଲକ୍ତ୍ଲେ ବୃହତ ପେଲକ୍ପ

ଏନସିଆେଲେ ବାୟଧୁ  ପ୍ରେପୂରଣ ମଧୁକାବଲିା ପାଇ ଁପିଏମଓ ଅଧ୍କ୍ତାଲେ ଗଠତି ପୟୁାଲନଲ ପକ୍େଧୁ  ପେଲକ୍ପ

ଶ୍ରୀତ ଋତକୁ  ଏବଂ ଫସ� ଅମଳ ସମୟରର ଜାତ୍ରୀୟ 
ରାଜଧାନ୍ରୀ ରଷେତ୍ର (ଏନସିଆର)ରର ବାୟକୁ  ପ୍ରଦୂଷଣ 

ମାତ୍ରାଧକି ରାରବ ବୃଦି୍ ପାଇଥ�ିା । ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରର 
ବାୟକୁ  ଗକୁଣବର୍ାରର ସକୁଧାର ଆଣବିା ଉରର୍ଶ୍ୟରର ଗଠତି 
ଉର୍ସ୍ର୍ରୀୟ ଟାସ୍ରଫାସ୍ପ ରବୈଠକରର ଅଧ୍ଷେତା କରି 
ସମ୍ରୀଷୋ କରିଥରି� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ପ୍ରମକୁଖ ସଚିବ େ. ପି.ରକ 
ମିଶ୍ର । ରବୈଠକରର ଏହ ିସମସ୍ୟା ମକୁକାବି�ା ନିମରନ୍ 
ପ୍ରସ୍କୁ ତି ଅନକୁଧ୍ାନ କରାଯିବା ସହତି ନିକଟରର ବଜ୍ପ୍ୟବସ୍କୁ  
ଆଧାରିତ ଶକି୍/ଇନ୍ଧନ ୍ଲୋଣ୍କକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଋଣ ରଯାଗାଣ 
ରଷେତ୍ର ରାରବ ରିଜର୍ପ ବ୍ୟାଙ୍ ଅଫ ଇଣି୍ଆ ପଷେରକୁ  ସାମି� 
କରାଯିବା ସମ୍ପକ୍ପରର ଆର�ାଚନା କରାଯାଇଥ�ିା । 
ରାଜ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳିତ ରାରବ ଏପରି ୟକୁ ନିଟ 
ଯଥାଶ୍ରୀଘ୍ର ସ୍ାପନ ପାଇ ଁକାଯ୍ପ୍ୟରଯାଜନା ପ୍ରସ୍କୁତ କରିବା 
ଉଚିତ ରବା�ି ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଥ�ିା । ବାୟକୁ  ପ୍ରଦୂଷଣର 
ମକୁଖ୍ୟ ଉତ୍, ବିରିନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ମନ୍ତଣାଳୟ ପଷେରକୁ  

ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଥବିା ପଦରଷେପ ଓ ରସ ଦିଗରର ଅଗ୍ଗତି 
ସମ୍ପକ୍ପରର ମଧ୍ ଟାସ୍ରଫାସ୍ପ ସମ୍ରୀଷୋ କରିଥ�ିା । ବିଗତ 
2 ବଷ୍ପ ମଧ୍ରର ଫସ� ଅବରଶଷ ଜାଳିବା ପରିମାଣ 50 
ପ୍ରତିଶତ କମ ରହବାକକୁ ରନଇ ରବୈଠକରର ସରନ୍ାଷ ବ୍ୟକ୍ 
କରାଯାଇଥ�ିା । ଫସ� ଅବରଶଷ ଦହନକକୁ ନିୟନ୍ତଣ 
କରିବା �ାଗି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ ଉର୍ର ପ୍ରରଦଶ 
ସରକାରଙ୍ ପଷେରକୁ  ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଥବିା ପଦରଷେପ ଏବଂ 
ରଷେତ୍ରସ୍ରରର ଫସ� ଅବରଶଷଗକୁଡ଼ିକର ଦଷେ ପରିଚାଳନା 
ନିମରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ା ନିରୟାଜତି କରିବା ସମ୍ପକ୍ପରର 
ରବୈଠକରର ବିସୃ୍ତ ରାରବ ସମ୍ରୀଷୋ କରାଯାଇଥ�ିା ।
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ସରକାରଙ୍ ପାଇ,ଁ ପ୍ରରତ୍ୟକ ଆହ ବୋନ ସହିତ ଏକ 
ସକୁରଯାଗ ଆସିଥାଏ । ରାରତରର ଦ୍ରୁତ ସହର୍ରୀକରଣ 
କାରଣରକୁ  ଜଳ ରଯାଗାଣ, ଜଳ ନିଷ୍ାସନ, ବଜ୍ପ୍ୟ 

ଜଳ ପରିଚାଳନା, ପରିବହନ ଏବଂ ଆହକୁରି ଅରନକ ସହର୍ରୀ 
ସମସ୍ୟା ଉରା ରହାଇଛି । ପ୍ରରତ୍ୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇ ଁଦ୍ରୀଘ୍ପସ୍ାୟ୍ରୀ 
ରଯାଜନା କରକୁ ଥବିା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ଜକୁନ 25, 
2015ରର ଅଟଳ ମିଶନ ଫର ରିଜକୁରରରନସନ ଆଣ୍ ଅବ୍ପାନ 
ଟ୍ାନଫ୍ରମ୍ପସନ (ଅମତୃ) ରଯାଜନାର ଶକୁରାରମ୍ଭ କରିଥରି�। 
ଏହା ବର୍୍ପମାନ ରଦଶର 500 ସହରରର କାଯ୍ପ୍ୟକାର୍ରୀ 
ରହଉଛି ଯାହାକି 60 ପ୍ରତିଶତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟାକକୁ 
ଅନ୍ରୂ୍ପକ୍ କରିଛି ।

ବର୍୍ପମାନ ପଞ୍ଚମ ବଷ୍ପରର ପହଞ୍ଚିଥବିା ଏହି ମିଶନ ନିଜର 
ଉପ�ବ୍ି ନିମରନ୍ ଚାରିଆଡ଼କୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣି୍ପାରିଛି। 
ମଧ୍ପ୍ରରଦଶର ରସରହାର ଓ ରରଦାଦରାରର ଜଳ ରଯାଗାଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିଜୟୱାଡ଼ା ଓ ରକାଚିରର ଏ�ଇେି �ାଇଟ 
ସଂରଯାଗ ଆଦିକକୁ ଦୃଷ୍ାନ୍ ରାରବ ରନର� ସରକାରଙ୍ 
ସଂକଳ୍ପ ସାକାର ରହାଇଥବିା ପରି�ଷିେତ ରହାଇଥାଏ । 

ବର୍୍ପମାନସକୁଦ୍ା 67 �ଷେ ଏ�ଇେି ଷ୍ଟ୍ରଟି �ାଇଟ ସଂରଯାଗ 
ରହାଇସାରିଛି । ଯାହାଫଳରର 147 ରକାଟି ୟକୁ ନିଟ 
ବିଦକୁ୍ୟତଶକି୍ ସଞ୍ଚୟ ରହବା ସହିତ 12 �ଷେ ଟନ ଅଙ୍ଗାରକା୍ ୍ଳ 
ନିଗ୍ପମନ ହ୍ାସ ପାଇଛି ।

ଅମତୃ ରଯାଜନାର ଏକ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ପ ଉପାଦାନ ଜଳ 
ଜ୍ରୀବନ ମିଶନ ଅନ୍ଗ୍ପତ ରଦଶରର 2 ରକାଟିରକୁ  ଅଧକି 
ଜଳ ସଂରଯାଗ ଦିଆଯାଇସାରିଛି । ରଦୈନିକ ପାଖାପାଖ ି
1 �ଷେ ପାଇପ ପାଣ ିସଂରଯାଗ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । 
ସ୍ଛେ ଜଳ ରକବଳ ଗରିବଙ୍ ଜ୍ରୀବନରର ସକୁଧାର ଆଣନିାହି ଁ
ବରଂ ରସମାନଙ୍କୁ ବହକୁ ଗମ୍ଭ୍ରୀର ରରାଗରକୁ  ସକୁରଷିେତ ରଖଛିି ।  
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନି୍ ରଯ ବର୍୍ପମାନ ନକୁରହ ଁବରଂ ରବିଷ୍ୟତର 
ଚାହିଦାକକୁ ଦୃଷି୍ରର ରଖ ି ସହରଗକୁଡ଼ିକକୁ ପ୍ରସ୍କୁତ କରିବା 
ଅତ୍ୟନ୍ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ପ, ଯାହା ଆତ୍ମନିର୍ପର ରାରତ ମିଶନକକୁ 
ଆହକୁରି ଆରଗଇ ରନବ । ଏହି ଚିନ୍ାଧାରା ସହିତ, ଅମତୃ 
ମିଶନ ଅନ୍ଗ୍ପତ ସହରଗକୁଡ଼ିକରର ରମନୌଳିକ ସକୁବିଧାସକୁରଯାଗ 
ବିକାଶ ଉପରର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱାରରାପ କରାଯାଉଛି ।

ସହର୍ରୀକରଣର ମହାନ ସମଥ୍ପକ େ. ବି. ଆର. 

ଅମତୃ: ସହେକଧୁ ଜ୍ରୀବନ୍ କେଧୁ ଛି
ରଦଶର 500ରକୁ  ଅଧକି ସହରରର କାଯ୍ପ୍ୟକାର୍ରୀ ରହଉଥବିା ଏହ ିମିଶନ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ାଙ୍ 

ଜ୍ରୀବନକକୁ ଆରାମଦାୟକ କରିବାର �ଷେ୍ୟ ହାସ� କରିଛି

भारत की कहानी- ଅମତୃ ଲଯାଜନା ରବିଷ୍ୟତର ସହର
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ଆର୍ବେଦକରଙ୍ ଉକି୍କକୁ ଉଦ୍ାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦ୍ରୀ କହିଥରି� ରଯ ଆର୍ବେଦକର ସହର୍ରୀକରଣକକୁ 
ଏକ ସମସ୍ୟା ରାରବ ବିଚାର କରକୁ ନଥରି�; ପରନ୍ତୁ ରସ 
ଏପରି ସହରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥରି� ରଯଉଠଁି ଦରିଦ୍ରକୁ  
ଦରିଦ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କୁ ସକୁରଯାଗ ମିଳିପାରକୁ ଥବି, ରସମାନଙ୍ 
ଜ୍ରୀବନର ଉନ୍ତି ମାଗ୍ପ ପ୍ରଶସ୍ ରହଉଥବି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଉରଲ୍ଖ କରିଥରି� : “ସହରଗକୁଡ଼ିକ ଏପରି ରହବା ଉଚିତ 
ରଯଉଠଁି ସମରସ୍, ବିରଶଷ କରି ଆମର ଯକୁବକମାରନ 

ଆଗକକୁ ବଢ଼ିବା �ାଗି ନୂଆ ଏବଂ ଅସ୍ରୀମିତ ସମ୍ଭାବନା 
ପାଇପାରକୁ ଥରିବ । ସହରରର ପ୍ରରତ୍ୟକ ପରିବାର ସମଦିୃ୍ ଓ 
ଆନନ୍ଦାୟକ ଜ୍ରୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସକୁରଯାଗ ପାଇବା ଉଚିତ। 
ସହରରର ଗରିବ, ଦଳିତ, ପଛକୁଆବଗ୍ପ, ମହିଳାମାରନ 
ସମ୍ାନପରୂ୍୍ପ ଜ୍ରୀବନ ପାଇବା ଉଚିତ ।”

4ରଦଶର ବଛା ବଛା 500ଟି ସହରରର 79 �ଷେ 
ପରିବାରକକୁ ଜଳ ସଂରଯାଗ ଏବଂ 45 �ଷେ ପରିବାରକକୁ 
ଜଳ ନିଷ୍ାସନ ସଂରଯାଗ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

4ବସି୍ ଓ ନି୍ଆ୍ୟବଗ୍ପ ବାସସ୍ଳ୍ରୀରର ଏହ ିସଂରଯାଗ 
ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ରମାଟ 1 �ଷେ ରକାଟି ଟଙ୍ା 
ଆବଣ୍ନ କରାଯାଇଥବିା ରବରଳ ରାଜ୍ୟ ବାଷପିକ କାଯ୍ପ୍ୟ 
ରଯାଜନା (ଏସଏଏପି)ଗକୁଡ଼ିକ ପାଇ ଁ77,640 ରକାଟି 
ଟଙ୍ା ମଞ୍ଜକୁର ରହାଇଥବିା ରବରଳ 75,829 ରକାଟି 
ଟଙ୍ାର ପ୍ରକଳ୍କ ରଷେତ୍ରସ୍ରରର ପହଞ୍ଚପିାରିଛି ।

410,654 ରକାଟି ଟଙ୍ାର ପ୍ରକଳ୍ପ ରଶଷ ରହାଇସାରିଥବିା 
ରବରଳ 65,175 ରକାଟି ଟଙ୍ାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ପ୍ୟାନ ବେୟନ 
ସ୍ରରର ରହଛିି ।

4ମିଶନ ଅନ୍ଗ୍ପତ ପ୍ରାଥମିକ ରଷେତ୍ର ରାରବ ଜଳରଯାଗାଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ39,011 ରକାଟି ଟଙ୍ା ରଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଇଥବିା ରବରଳ ରସ୍ରରଜ ଓ ସିର୍ଟଜ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପାଇ ଁ32,546 ରକାଟି ଟଙ୍ା ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଉଫଲେଖନୀୟ ଉପଲବ୍ି

ଅମତୃ ସମ୍କ୍ଷଲେ : ସାବ୍ପଜନ୍ରୀନ ଜଳ ରଯାଗାଣ ଏବଂ 
ରସ୍ରରଜ ଓ ସିର୍ଟଜ ସକୁବିଧାର ପ୍ରସାର ଓ ପରିଚାଳନା 
ଷେମତାରର ସକୁଧାର, ବଷ୍ପା ଜଳ ନିଷ୍ାସନ ବ୍ୟବସ୍ା, 
ରମାଟରବିହ୍ରୀନ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ଏବଂ ସବକୁସ୍ସ୍ଳ୍ରୀ ଓ 
ଉଦ୍ୟାନ ବିକାଶ ସକୁନିଶି୍ତ କରିବା ଏହ ିମିଶନର ଉରର୍ଶ୍ୟ । 
ଏହ ିମିଶନରର ରଦଶର 500 ଟି ସହର ଏବଂ 60 ପ୍ରତିଶତରକୁ  
ଅଧକି ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ସାମି� ରହାଇପାରିଛନି୍ ।

ଉପାୋନ: ଅମତୃ ରଯାଜନାର ବିରିନ୍ ଅଙ୍ଗରର ସାମଥ୍ପ୍ୟ 
ବିକାଶ, ସଂସ୍ାରମଳୂକ କାଯ୍ପ୍ୟାନ ବେୟନ, ଜଳ ରଯାଗାଣ, 
ରସ୍ରରଜ ଓ ସିର୍ଟଜ ପରିଚାଳନା, ବଷ୍ପା ଜଳ ନିଷ୍ାସନ, 
ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ଓ ସବକୁଜସ୍ଳ୍ରୀ ଓ ଉଦ୍ୟାନର ବିକାଶ 
ଆଦି ସାମି� । ରଯାଜନା ସମୟରର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ାନ୍ରୀୟ 
ପ୍ରଶାସନ (ୟକୁ ଏ�ବି)ଗକୁଡ଼ିକ ରରନୌତିକ ରିରି୍ରୂମି ଉପାଦାନ 
ସହିତ ରକରତକ ସ୍ମାଟ୍ପ ସକୁବିଧାକକୁ ସାମି� କରିବା �ାଗି 
ପ୍ରୟାସ କରିରବ ।

ଜନ୍ 25, 2020ନର ଏହ ିମିଶନର ପଞ୍ଚମ ବଷଦ୍ ପରୂଣ 
ନହାଇଛି । ଏହ ିଅବସରନର, ଆବାସ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ 
ବୟୁାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପର୍ୀ କହଛିନି୍, ଏହ ି
ମିଶନ ଆଶାନ୍ରୂପ ପରିଣାମ ହାସଲ କରିଛି:

 ଷ୍ଟ୍ରିଟ �ାଇଟ ସ୍ାନରର 
ଏ�ଇେି �ାଇଟ ସଂରଯାଗ 
ଲକ୍ୟୁ: 97,93,386
ସଂଲଯାଗ: 62,78,571
 

 ସାମଥ୍ପ୍ୟ ବିକାଶ
ଲକ୍ୟୁ: 45,000
ପ୍ରଶକି୍ଣ ପ୍ରୋନ: 52,327
 

 ପାଣ ିପମ୍ପର ଏନଜପି ଅେିଟ
ଏମଓୟଧୁ  ସ୍ୱାକ୍େିତ :
 446 ସହେ
ଅେିଟ ସମ୍ପରୂ୍୍ପ: 
358  ସହେ

 ସହରଗକୁଡ଼ିକର ରକ୍ରେିଟ 
ରରଟିଂ 
ସମ୍ାନିତ: 485

ସମ୍ପରୂ୍୍ପ: 468

 ଅନଲାଇନ ଅଟ୍ାଳିକା 
ମଞ୍ଜଧୁେି ବୟୁବସ୍ା (ଓବପିିଏସ) 
େଲି୍୍ରୀ ଓ ମଧୁମ୍ବାଇଲେ 
କାଯ୍ଷୟୁକ୍ମ

 କାଯ୍ଷୟୁକାେ୍ରୀ 439 ଅମତୃ 
ସହେଲେ 

େୃଶୟୁମାନ ପେିଣାମ
4ମଧ୍ପ୍ରରଦଶ ରରୱାର ରତ୍ନା ରସାନି କକୁହନି୍ ଘରକକୁ ରଯାଗାଇ 

ଦିଆଯାଉଥବିା ପାଣ ିପାନ୍ରୀୟ ଅନକୁପରଯାଗ୍ରୀ ଥ�ିା ଏବଂ 
ପ୍ରାୟତଃ କିେନ୍ରୀ ରଷ୍ାନ ସଷିୃ୍ କରକୁ ଥ�ିା । କିନ୍ତୁ ଏରବ ଉନ୍ତ 
ମାନର ଜଳ ରଯାଗାଣ କାରଣରକୁ  ତାଙ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଏହ ିସମସ୍ୟା 
ଦୂର ରହାଇପାରିଛି ।

4ନର୍ରୀ ମକ୍ୁ ବୋଇର ସଞ୍ଜୟ ରଯାଶ୍ରୀ କକୁହନି୍ ରଯ ପବୂ୍ପରକୁ  ଅଳିଆ 
ଗଦା ରହଉଥବିା ସ୍ାନରର ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ ପଷେରକୁ  ଏକ 
ସକୁନ୍ର ଉଦ୍ୟାନ ବିକଶତି କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ସମ୍ପୂର୍୍ଷ ଭାରଣ ଶଧୁଣବିା 
ଲାଗି କଧୁୟୁଆେ ଲକାେ ସ୍ାନ କେନ୍ତୁ
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भारत की कहानी- ଭିତି୍ତଭପୂ ମି ସଡ଼କ ଓ ରସତକୁ

ନକ୍ସଲ ଅଞ୍ଚଳଲେ 
ଅଭିବୃଦି୍େ ମାଗ୍ଷ ପ୍ରଶସ୍ତ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଡ଼ଚିନରାଲି ଜଲିୋନର ତନିନାେି ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍ଦ୍ ନସତ୍ ଏବଂ ଦ୍ଇେି 
ସଡ଼କ ଉନ୍ନତକିରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦରାେନ ସହତି ଏହ ିନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବତି ଅଞ୍ଚଳ 

ଅଭିବୃଦ୍ିର ନୂଆ ଯଗ୍ ଆଡ଼କ୍ ଅଗ୍ରସର ନହଉଛି ।

ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ �ଷେ୍ୟ ରନଇ ସରକାର 
ପଛକୁଆ ଏବଂ ନକ୍ସ� ପ୍ରରାବିତ ଅଞ୍ଚଳରର 
ବିକାଶମଳୂକ କାଯ୍ପ୍ୟକକୁ ତ୍ୱରାନ ବେିତ କରିଛନି୍ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ାମ ସଡ଼କ ରଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ପତ ବିରିନ୍ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟତ୍ରୀତ ରକନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ପଷେରକୁ  ସଡ଼କ ଓ ରସତକୁ  ସଂରଯାଗକକୁ ବଢ଼ାଇବା 
�ାଗି ବିରିନ୍ ପଦରଷେପ ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର 
ଫଳସ୍ରୂପ ରଦଶରର ରାଜପଥ ନିମ୍ପାଣ କାଯ୍ପ୍ୟ ଅରୂତପବୂ୍ପ 
ଗତିରର ବୃଦି୍ ପାଇଛି, ଯାହାକି 2014 ତକୁ ଳନାରର ଦକୁଇଗକୁଣା 
ଅଧକି ରବଗରର ନିମପିତ ରହଉଛି । ରକନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ 
ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କର୍ରୀ ଅଗଷ୍ 30, 2020ରର 
ରିେିଓ କନଫରରନ୍ିଂ ଜରିଆରର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଡ଼ଚିରରା�ି 
ଜିଲ୍ାରର ତିରନାଟି ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ପ ରସତକୁ  ଏବଂ ଦକୁଇଟି ସଡ଼କ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଛନି୍ ।

ଉଦଘାଟିତ ରସତକୁ ଗକୁଡ଼ିକ ମଧ୍ରର ରହିଛି 168 ରକାଟି 

ବିନିମୟରର ନିଜାମାବାଦ-ଜଗଦଳପକୁର ରାସ୍ା (ଏନଏଚ 
63)ରର ପ୍ରଣହିତା ନଦ୍ରୀ ଉପରର 855 ମିମି �୍ବେ  ରସତକୁ ; 
248 ରକାଟି ଟଙ୍ା ବିନିମୟରର ନିଜାମାବାଦ-ଜଗଦଳପକୁର 
ସଡ଼କ (ଏନଏଚ 63) ପାଟଗକୁଡ଼ାମ ଗ୍ାମ ନିକଟରର 
ଇନ୍ଦ୍ରାବତ୍ରୀ ନଦ୍ରୀ ଉପରର 630 ମିଟର �୍ବେ ହାଇର�ର� 
ରସତକୁ  ଏବଂ ରବଜରକୁ ପା�ି-ଆରହରି ରରାଡ଼ �ାଙ୍ରଚନ 
ଗ୍ାମ ନିକଟରର 30 ମିଟର �୍ବେ ହାଇର�ର� ରସତକୁ  ।

ଅନ୍ୟ ଉଦଘାଟିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗକୁଡ଼ିକ ମଧ୍ରର ରହିଛି 
ରବଜକୁରପାଲି୍-ଆରହରି ରାସ୍ା (ଏସଏଚ 275) ଅନ୍ଗ୍ପତ 
ୱାତ୍ରା ଏବଂ ରମାୟାବିନ ରପଟା ମଧ୍ରର ରାସ୍ା ଉନ୍ତିକରଣ 
ଏବଂ ଗାରାଞି୍ଜ-ପକୁରସ୍ା�ା ରାସ୍ାର ଉନ୍ତିକରଣ  ।

ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପଗକୁଡ଼ିକର ଉଦଘାଟନ ସହିତ 
ଗଡ଼ଚିରରା�ି ଜିଲ୍ାରର ଜାତ୍ରୀୟ ରାଜପଥର ରମାଟ �୍ବେ 
54 କିମିରକୁ  647 କିମିକକୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି । ଗଡ଼ଚିରରା�ି ଜିଲ୍ା 
ପାଇ ଁ1740 ରକାଟି ଟଙ୍ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସହିତ 541 କିମି 
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ବତ୍ତ୍ଷମାନ ସଧୁଦ୍ା ନମିଷିତ ସଡ଼କ (କମିିଲେ)

1,32,500

56,08,477 
1,56,694

58,97,671

ଜାତ୍ରୀୟ ୋଜପଥ

ୋଜୟୁ ୋଜପଥ

ଅନୟୁ ୋସ୍ତା

ଲମାଟ ଲମ୍ବ

ବାରଷିକ ୋସ୍ତା ନମି୍ଷାଣେ ତଥୟୁ

2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

4,260
4,410

6,061
8,231

9,829
10,855

10,337

�୍ବେ 44ଟି ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ପାଣକକୁ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ 
ରାଜପଥ ମନ୍ତଣାଳୟ ମଞ୍ଜକୁରି ରଦଇଛି ।

“ଗଡ଼ଚିରରା�ି ରଳି ନକ୍ସ� ପ୍ରରାବିତ ଜିଲ୍ାର ଦୂରବର୍୍ପ୍ରୀ 
ଇ�ାକାରର ସବକୁ ଋତକୁ ରର ସଡ଼କ ସଂରଯାଗ ବ୍ୟବସ୍ା ରହବା 
ଫଳରର ଏସବକୁ ରଷେତ୍ରର ସାମାଜିକ-ଅଥ୍ପରନୈତିକ ବିକାଶ 
ସମ୍ଭବ ରହାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଗାମ୍ରୀ ଦକୁଇ ବଷ୍ପ ମଧ୍ରର 
ଜିଲ୍ାରର ସାମଗି୍କ ବିକାଶର ପ୍ରତିଫଳନ ରଦଖବିାକକୁ ମିଳିବ”, 
ନିତିନ ଗଡ଼କର୍ରୀ କହିଛନି୍ ।

ନକ୍ସଲ ଭୟ େପୂେ କେିବା ଲାଗି ପ ଧୁଲିସ ଫାଣି୍ ପ୍ରତିଷା୍

ନକ୍ସ� ରୟ ସର୍ୱେ ଗଡ଼ଚିରରା�ି ଜିଲ୍ାରର ରସତକୁ  କାଯ୍ପ୍ୟ 
ରଶଷ କରିବା ନିରମନ୍ ଇଞି୍ଜନିୟର ଓ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 
ନିତିନ ଗଡ଼କର୍ରୀ ଶକୁରରଛୋ ଜଣାଇଛନି୍ । ରସ କହିଛନି୍ ରଯ 
ରସଠାରର ଯକୁଦ୍ରଳି ପରିସି୍ତି ଥ�ିା ଏବଂ ପକୁ�ିସ ଫାଣି୍ 
ପ୍ରତିଷା୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥ�ିା । ରସ ମଧ୍ ୱାଇଗଙ୍ଗା, 
ବାନ୍ିୟା, ରପରିରକାଟା ଏବଂ ରପରିମି�ି ନଦ୍ରୀ ଉପରର 
ଆହକୁରି 4ଟି ରସତକୁ  ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ଶଳିାନ୍ୟାସ କରିଥରି� । 
ଏସବକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଡ଼କ ରଯାଗାରଯାଗରର ସକୁଧାର ଆଣବିା 
ସହିତ ଏହି ରଷେତ୍ରକକୁ ଗମନାଗମନ ସକୁବିଧା ରହାଇପାରିବ 
ଯାହାକି ଗଡ଼ଚିରରା�ି ଜିଲ୍ାର ସାମାଜିକ-ଆଥପିକ ବିକାଶ 
ପାଇ ଁରବଶ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ପ ।

ଲକାଭିେ-19 ସମୟଲେ ଲକ୍ୟୁ ଠାେଧୁ  ଅଧକି 400 କିମି 
ସଡ଼କ ନିମ୍ଷାଣ

କରରାନା ମହାମାର୍ରୀ ସମୟରର ମଧ୍ ସଡ଼କ ନିମ୍ପାଣ 
ରରକେ୍ପ ସ୍ରରର ପହଞ୍ଚିଥ�ିା । ରକବଳ ସଡ଼କ ନିମ୍ପାଣ 
�ଷେ୍ୟ ହାସ� କରାଯାଇନଥ�ିା ବରଂ ଅତିରିକ୍ 400 କିମି 
ସଡ଼କ ନିମ୍ପାଣ କରାଯାଇଥ�ିା । ଏପି୍ର� ଓ ଅଗଷ୍ ମାସରର 
ବହକୁସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବାସ୍ରୀ ଶ୍ରମିକ ଘରକକୁ ରଫରିଯାଇଥରି� । 
ଏସବକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ ରହାଇଯିବା କି୍ ବୋ ବିଳ୍ବେିତ ରହବାର 
ଆଶଙ୍ା ସଷିୃ୍ ରହାଇଥ�ିା । ରତରବ ଉପଯକୁକ୍ ପରିଚାଳନା 
ଏବଂ ପ୍ରସ୍କୁ ତି କାରଣରକୁ , ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ପଷେରକୁ  ଧାଯ୍ପ୍ୟ �ଷେ୍ୟ 2700 କିମି ସଡ଼କ ନିମ୍ପାଣ 
କରାଯିବା ସହିତ ରମାଟ 3100 କିମି ସଡ଼କ ନିମ୍ପାଣ କାମ 
ସମ୍ପରୂ୍୍ପ ରହାଇଥ�ିା । ଯାହାକି ଧାଯ୍ପ୍ୟ �ଷେ୍ୟ ଠାରକୁ  ଅତିରିକ୍ 
400 କିମି ଥ�ିା । ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କର୍ରୀ ଏକ 
କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମରର କହିଥରି� ରଯ କରରାନା ମହାମାର୍ରୀ ସର୍ୱେ 
ସରକାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରର ସଡ଼କ ନିମ୍ପାଣ କାମ ଜାରି ରଖଛିନି୍। 
ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରର ଠିକା କାମ ପ୍ରଦାନ କରକୁ ଥବିାରକୁ  ସଡ଼କ 
ନିମ୍ପାଣର ଗତି ମଧ୍ ବୃଦି୍ ପାଇଛି ।

ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ୋଜୟୁ: ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍, 
ମହାୋଷ୍ଟଟ୍ର, ବିହାେ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଲେଶ, 
ଲତଲଙ୍ଗାନା ଓ ମଧ୍ପ୍ରଲେଶଲେ ନକ୍ସଲପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ 
େହିଛି । 2019 ବର୍ଷଲେ 670 ଟି ନକ୍ସଲ ହିଂସା 
ଘଟଣା ଘଟିଥବିା ଲବଲଳ ଏଥଲିେ 150 ସାଧାେଣ 
ନାଗେିକ, 52 ସଧୁେକ୍ାକମ୍ଷ୍ରୀ ଏବଂ 145 ନକ୍ସଲ ପ୍ରାଣ 
ହୋଇଛନ୍ି ଏବଂ 1267 ନକ୍ସଲ ଗିେଫ ଲହାଇଛନ୍ି ।

ବତ୍ତ୍ଷମାନ ଲଯଉ ଁପେିମାଣ ଏବଂ 
ଲଯପେି ଗତଲିେ ଭିତି୍ତଭପୂ ମି ସଂକ୍ାନ୍ 
ପ୍ରକଳ୍ପଗଧୁଡ଼ିକେ ନିମ୍ଷାଣ କାମ ଲହଉଛ ି
ତାହା ଅଭପୂ ତପପୂବ୍ଷ । ବତ୍ତ୍ଷମାନ 2014 

ତଧୁ ଳନାଲେ େଧୁଇ ଗଧୁଣା ଅଧକି ଲବଗଲେ 
ୋଜପଥ ନିମ୍ଷାଣ କୋଯାଉଛ ି। 2014 

ସମୟକଧୁ ତଧୁ ଳନା କଲଲ ବତ୍ତ୍ଷମାନ 
ୋଜପଥ ନିମ୍ଷାଣ ଉପଲେ ଖର୍୍ଷ 5 ଗଧୁଣ 

ଅଧକି ବୃଦି୍ ପାଇଛ ି। ଆଗାମ୍ରୀ 4-5 ବର୍ଷ 
ମଧ୍ଲେ ଭିତି୍ତଭପୂ ମି ନିମ୍ଷାଣ ଲକ୍ତ୍ଲେ 110 

ଲକ୍ ଲକାଟି ଟଙ୍ା ଖର୍୍ଷ କେିବା ଲାଗି 
ସେକାେ ଲଘାରଣା କେିଛନ୍ ି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଲେନ୍ଦ୍ର ଲମାେ୍ରୀ
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ନପୂଆ ଶ୍ରୀର୍ଷକଧୁ ଛଧୁଇବଁା ଲାଗି
େକ୍ତା ବକିାଶ

ଯକୁବ ଜନସଂଖ୍ୟାକକୁ ଏକ ଉପରଯାଗ୍ରୀ 
ମାନବ ସ୍ବେଳରର ପରିଣତ କରିବା �ାଗି 
ନୂତନ ଦଷେତା ତା�ିମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ଜକୁ�ାଇ 
15, 2015ରର ସି୍� ଇଣି୍ଆ ଅରିଯାନର 
ଶକୁରାରମ୍ଭ କରିଥରି�। ଉରଦ୍ୟାଗ 
ଜଗତର ଆବଶ୍ୟକତାକକୁ ଦୃଷି୍ରର ରଖ ି
ଯକୁବକମାନଙ୍ର ଦଷେତା ବିକାଶ କରିବା 
ଏବଂ ରସମାନଙ୍କୁ ଜ୍ରୀବିକାଜ୍ପନଷେମ ଏବଂ 
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ୍ରୀ କରିବା ଏହ ିମିଶନର �ଷେ୍ୟ 
ଥ�ିା। ଯାହାଫଳରର ବିଗତ 5 ବଷ୍ପ ମଧ୍ରର 
ପାଖାପାଖ ି5.52 ରକାଟି ଯକୁବକଯକୁବତ୍ରୀ 
ଦଷେତା ପ୍ରଶଷିେଣ ପାଇଛନି୍।

ଜମକୁ ଓ କଶ୍ମ୍ରୀରର ବଡ଼ଗାମ ଜିଲ୍ା 
ଅନ୍ଗ୍ପତ ଉପାନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ା 
ଏଜାଜ ଅହମ୍ଦ ଦର ଏବଂ 
ପଶି୍ମବଙ୍ଗର ଆୟାନ ରଘାଷଙ୍ 

ରଳି ଯକୁବକମାନଙ୍ର ସ୍୍ ୍ସି୍� ଇଣି୍ଆ ମିଶନ 
ଜରିଆରର ସାକାର ରହାଇପାରିଛି। ନିଜର 
ଉର୍ ମାଧ୍ମିକ ଶଷିୋ ସମ୍ପରୂ୍୍ପ କରିବା ପରର ମଧ୍ 
ଏଜାଜ ଅସହାୟ ରହାଇ ବକୁ�କୁଥରି�। ନିଜର 
କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍ ପରାମଶ୍ପ କ୍ରରମ ବଡ଼ଗାମସି୍ତ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରକନୌଶଳ ରକନ୍ଦ୍ର (ପିଏମରକରକ) 
ରର ରସ ହସି୍ପଟା�ିଟି ରଷେତ୍ରରର ଫ୍ଣ୍ ଅଫିସ 
ସହାୟକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରର ନାମ ର�ଖାଇଥରି�। 
ରସ ସାଷୋତକାର ପାଇ ଁ ପ୍ରଶଷିେଣ ରନର�। 
ଏହାପରର, ରସ ଶ୍ର୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ରରର 
ଥବିା ରକଏଫସିରର ନିଯକୁକି୍ ପାଇର�। 

ଏଜାଜ ଅହମେ େେ

ଆୟନ ଲଘାର

भारत की कहानी- ପ୍ରମଧୁଖ ଲଯାଜନା ସି୍� ଇଣି୍ଆ
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ବର୍୍ପମାନ ରସ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବା �ାଗି 
ର� ଦରମାରର ଚାକିରି କରକୁ ଛନି୍। ଆୟାନ 
ରଘାଷ ଜନ ୍ମ ସମୟରର ଠିକ ରାରବ କଥା 
କହିପାରକୁ ନଥରି� ଏବଂ ରସ କିରଶାରାବସ୍ାରର 
ପହଞ୍ଚିବା ପରର ତାଙ୍ର ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା 
ରଦଖାରଦଇଥ�ିା। ଖକୁବ ରଛାଟ ଥବିା ସମୟରର 
ତାଙ୍ର ମାତାପିତା ଏକ ଦକୁଘ୍ପଟଣାରର ପ୍ରାଣ 
ହରାଇଥରି�। ରସ ତାଙ୍ କକାଙ୍ ନିକଟରର 
ବଢ଼ିଥରି�। ଆୟାନ ସ୍ କୁ� ପାଠପଢ଼ା ରଶଷ 
କରିଥରି� କିନ୍ତୁ ରିନ୍ଷେମ ରହାଇଥବିା କାରଣରକୁ  
ରସ ଉର୍ ଶଷିୋ �ାରରକୁ  ବଞ୍ଚିତ ରହାଇଥରି� । 

ଆବଶୟୁକ େକ୍ତା ଥଲିଲ ମଧ୍ 
ଔପଚାେିକ ପ୍ରଶିକ୍ଣ ଏବଂ 

ପ୍ରମାଣପତ୍ ପାଇବାେଧୁ  ବଞ୍ଚିତ 
ଥବିା ଲେଶେ ଗେିବ ଏବଂ 

ବଞ୍ଚିତ ବଗ୍ଷେ ଯଧୁବକମାନଙ୍ଧୁ 
ସହାୟତା କେିବା ଲକୌଶଳ 

ଭାେତ କଧୁଶଳ ଭାେତେ 
ଲକ୍ୟୁ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲସମାନଙ୍ଧୁ 
ଚାକିେିଲଯାଗୟୁ କେିବା ନିମଲନ୍ 

ଔପଚାେିକ ପ୍ରଶିକ୍ଣ ଏବଂ 
ଆବଶୟୁକ ଜେଧୁ େି ପ୍ରମାଣପତ୍ 

ପ୍ରୋନ କେିଥାଏ ।

ରକନୌଶଳ ରାରତ କକୁଶଳ ରାରତ 
ପାଇ ଁମାଗ୍ପଦଶପିକା

ଦଷେତା ବିକାଶ ରଯାଜନା ବିଷୟରର ରଘାଷଣା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ ରାରବ ଉରଲ୍ଖ କରିଥରି� ରଯ ଏହ ି ରଯାଜନା ରକବଳ 
ରସମାନଙ୍ ଦଷେତା ବିକାଶ କରିବ ନାହି ଁ ବରଂ ରସମାନଙ୍ର ପ୍ରତିରା 
ବିକଶତି କରିବ । ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ପ ମଧ୍ରର 5 ରକାଟିରକୁ  ଅଧକି ଯକୁବକଙ୍କୁ 
ଏହ ି ମିଶନ ଅଧ୍ରୀନରର ପ୍ରଶଷିେଣ ଦିଆଯାଇସାରିଛି । ଏହ ି ରଯାଜନା 
ଅଧ୍ରୀନରର 34 �ଷେ ଯକୁବକଙ୍କୁ ଋଣ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସି୍� ଇଣି୍ଆ କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମର 
ଅଂଶବିରଶଷ ସ୍ରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରକନୌଶଳ ବିକାଶ ରଯାଜନାର ଶକୁରାରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥ�ିା । ଏହ ିରଯାଜନା 
ରସହ ିଯକୁବକମାନଙ୍ ପାଇ ଁଉରି୍ଷ୍ 
ରଯଉମଁାରନ ରସମାନଙ୍ ପ୍ରଶଷିେଣ ଖର୍୍ପ 
ଉଠାଇବା ନିମରନ୍ ସଷେମ ନକୁହନିଁ୍ ।

ସରକାର ଦଷେତା ବିକାଶ ଏବଂ 
ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତଣାଳୟ ପ୍ରତିଷା୍ କରିଛନି୍ 
ଯାହାକି ଏସବକୁ ରଯାଜନାର ସକୁଗମ 
କାଯ୍ପ୍ୟାନ ବେୟନ ସକୁନିଶି୍ତ କରିବା ସକାରଶ 
ଅନ୍ୟ ମନ୍ତଣାଳୟ ସହିତ ସମନ ବେୟ 
ପ୍ରତିଷା୍ କରି କାଯ୍ପ୍ୟ କରକୁ ଛି ।

ପଞ୍ଜ୍ରୀକରଣ ପରର, 
ଆରବଦନକାର୍ରୀ 40ଟି 
ରବୈଷୟିକ ରଷେତ୍ର ମଧ୍ରକୁ  
ପ୍ରଶଷିେଣ ପାଇ ଁରଯରକନୌଣସି 
ରଷେତ୍ରକକୁ ଚୟନ କରିପାରିରବ। 
ପ୍ରଶଷିେଣ ରଶଷ ପରର 
ପ୍ରଶଷିୋଥ୍ପ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ସି୍ଲ ଇଣି୍ଆ:  ଜାତ୍ରୀୟ ଦଷେତା ବିକାଶ ଏରଜନ ୍ି, ଜାତ୍ରୀୟ 
ଦଷେତା ବିକାଶ ନିଗମ ଏବଂ ପ୍ରଶଷିେଣ ମହାନିରର୍୍ପଶାଳୟ ଦ୍ାରା 
ଏହି କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମକକୁ କାଯ୍ପ୍ୟକାର୍ରୀ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଧାରାରର 
ରାଜ୍ୟଗକୁଡ଼ିକରର କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମ କାଯ୍ପ୍ୟକାର୍ରୀ ରହଉଛି ।
ସି୍� ଇଣି୍ଆ କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ଗ୍ପତ �ାର ପାଇବା ନିମରନ୍ ଆରବଦନକାର୍ରୀ 
http:// pmkvyofficial.org ରର ନିଜର ସମସ୍ ବିବରଣ୍ରୀ ସହିତ 
ନିଜକକୁ ପଞି୍ଜକୃତ କରିପାରିରବ ।
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l 2014 ରର ରଦଶରର ମାତ୍ର 10,750 ଆଇଟିଆଇ 
ଥ�ିା । ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ପ ମଧ୍ରର ପାଖାପାଖ ି5ହଜାର 
ନୂଆ ଆଇଟିଆଇ ରଖା�ିଛି । ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ପ 
ମଧ୍ରର ଏସବକୁ ଆଇଟିଆଇରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍ 
ନାମ ର�ଖା ସଂଖ୍ୟା 27.56 �ଷେକକୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି। 
ଏସବକୁ ଆଇଟିଆଇଗକୁଡ଼ିକର ଷେମତା 34.63 
�ଷେକକୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି ଯାହାକି 2015 ତକୁ ଳନାରର 
85.5 ପ୍ରତିଶତ ଅଧକି

l 2015ରର ପାଖାପାଖ ି 70 �ଷେ ପ୍ରଶଷିିେତ ଓ 
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ ଯକୁବକ ରହିଥରି� । ବର୍୍ପମାନ, 
ପ୍ରତିବଷ୍ପ, ପାଖାପାଖ ି 1 ରକାଟି ଯକୁବକ ସି୍� 
ଇଣି୍ଆ ମିଶନରର ରଯାଡ଼ି ରହଉଛନି୍ । 5 
ରକାଟିରକୁ  ଅଧକି ର�ାକ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ପ ମଧ୍ରର 
ପ୍ରଶଷିେଣ �ାର କରିଛନି୍ ।

ବଗିତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ଲେ ଉପଲବ୍ି
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କିନ୍ତୁ ପିଏମରକରକରର ରସ ସିର�ଇ ରମସିନ ଅପରରଟର 
ରାରବ ପ୍ରଶଷିେଣ ରନଇଥରି� ଯାହା ତାଙ୍ ଦଷେତା ବୃଦି୍ କରିବା 
ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଫରି ପାଇବାରର ସହାୟକ 
ରହାଇଥ�ିା । ପ୍ରଶଷିେକମାରନ ତାଙ୍କୁ ଶାର୍ରୀରିକ ଅଷେମତାକକୁ 
ଏଡ଼ାଇ ଆଗକକୁ ଯିବାରର ସହାୟତା କରିଥରି� । ଆଜି, 
ରସ ‘ଫ୍ଣି୍ଅର ରପ୍ରାରଟ ଟ୍ିର ୱଅିର ପ୍ରାଃ �ିଃ’ ସହିତ କାମ 
କରକୁ ଛନି୍ ଏବଂ ର� ଦରମା ପାଉଛନି୍ । ରସହିପରି, ରକରଳ 
କକୁନ୍ନକୁର ଜିଲ୍ାର ଅରଜଶ ଏବଂ ଦିଲ୍୍ରୀର ପି୍ରୟଙ୍ା ମଧ୍ ନିଜ 
ନିଜର ସଫଳ ଜ୍ରୀବନଯାତ୍ରାକକୁ ରନଇ ଆରଗଇ ଚା�ିଛନି୍ 

ରଯଉଥଁରିର ରସମାନଙ୍କୁ ସି୍� ଇଣି୍ଆ ମିଶନ ରସମାନଙ୍ର 
ସ୍୍କ୍କୁ ସାକାର କରିବାରର ସହାୟକ ରହାଇଛି । ଏହି ମିଶନର 
ଉରର୍ଶ୍ୟ ରହଉଛି ଯକୁବକଯକୁବତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ରାରବ 
ଦଷେତା ତା�ିମ ରଦବା ଯାହା ରସମାନଙ୍ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦି୍ 
କରିବା ସହିତ ରସମାନଙ୍କୁ ଆଥପିକ ଦୃଷି୍ରକୁ  ସ୍ାଧ୍ରୀନ ରହବାରର 
ସହାୟକ ରହବ। ଏହି କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମ �ଷେ �ଷେ ର�ାକଙ୍ 
ପାଇ ଁଜ୍ରୀବିକାଜ୍ପନର ମାଗ୍ପ ପ୍ରଶସ୍ କରିଛି । ଏହି ମିଶନ ମଧ୍ 
ଆତ୍ମନିର୍ପର ରାରତ ଅରିଯାନକକୁ ତ୍ୱରାନ ବେିତ କରିବା ଦିଗରର 
ସହାୟକ ରହାଇପାରିବ ।            

ଲକୌଶଳାଚାଯ୍ଷୟୁ 
ପ ଧୁେସ୍ାେ ସମାଲୋହ 

ଅବସେଲେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ 

ଭାରଣ ଶଧୁଣବିା ଲାଗି 
କଧୁୟୁଆେ ଲକାେ  

ସ୍ାନ କେନ୍ତୁ 

n  ବଗିତ 5 ବଷଦ୍ ମଧ୍ୟନର ପାଖାପାଖ ି 5ହଜାର 
ନୂଆ ଆଇେିଆଇ ପ୍ରତଷି ୍ଠା କରାଯାଇଛି 
ନଯଉଠଁି 1 ନକାେିର୍ ଅଧକି ଯବ୍କମାନଙ୍୍ 
ପ୍ରଶକି୍ଣ ଦଆିଯାଇଛି ।

n 723େି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଦକ୍ତା ବକିାଶ ନକନ୍ଦ୍ର 
ସନମତ 33େି ଜାତୀୟ ଦକ୍ତା ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ସଂସ୍ାନ ନଖାଲାଯାଇଛି । ମାଇନ୍ାସଫଟ , 
ଆଇବଏିମ, ଆଡବ ଏବଂ ନାସକମ ଭଳ ି
ରନରାଇ ସଂସ୍ା ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପନର ସମ୍କୃ୍ତ 
ନହାଇଛନି୍ ।

n  ଅନ୍ଜଦ୍ାତୀୟ ଦକ୍ତା ପ୍ରତନିଯାଗିତାନର 
ଭାରତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସନ୍ଶିି୍ତ ନହାଇଛି । 
ଏହାବୟୁତୀତ, ଦକ୍ ଚାକରିି ଆଶାୟୀମାନଙ୍୍ 
ସ୍ାୟୀ ନଯିକି୍୍ତ ସନ୍ାନନର ସହାୟତା କରିବା 
ଲାଗି ଆତ୍ମନଭିଦ୍ର ସି୍ଲଡ ଏମ୍ପ୍ଲଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟର 
ମୟୁାପିଂ (ଅସୀମ) ନାମକ ଏକ ନପାେଦ୍ାଲ 
ଉନନ୍ମାଚନ କରାଯାଇଛି ।

n  ଭାରତ 2017 ନର ବଶି୍ୱ ଦକ୍ତା 
ପ୍ରତନିଯାଗିତାନର 29ତମ ସ୍ାନନର ରହଥିବିା 
ନବନଳ 2019 ନର ଉନ୍ନୀତ ନହାଇ 13ତମ 
ସ୍ାନନର ପହଞ୍ଚଯିାଇଛି ।

n ଲକୌଶଳାଚାଯ୍ଷୟୁ 
ପ ଧୁେସ୍ାେ: ଦଷେତା ବିକାଶ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ପଷେରକୁ  ପ୍ରତି 
ବଷ୍ପ ରକନୌଶଳାଚାଯ୍ପ୍ୟ 
ସମାଦାର ପକୁରସ୍ାର 
ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

n ଚଳିତ ବଷ୍ପ 92 ଜଣ 
ଦଷେତା ପ୍ରଶଷିେକଙ୍କୁ 
ପାଞ୍ଚଟି ରିନ୍ ରିନ୍ ବଗ୍ପରର 
ସମ୍ାନିତ କରାଯାଇଥ�ିା । 

n ଉଦ୍ୟମିତା ପ୍ରଶଷିେଣ 
ବଗ୍ପରର ତିନି ଜଣ, ଜନ 
ଶଷିେଣ ସଂସ୍ାନ ବଗ୍ପରର 
15 ଜଣ ଏବଂ ସ୍ଳ୍ପଅବଧ ି
ପ୍ରଶଷିେଣ ବଗ୍ପରର 14 
ଜଣ ଏବଂ ଦ୍ରୀଘ୍ପଅବଧ ି
ପ୍ରଶଷିେଣ ବଗ୍ପରର 15ଟି 
କରପ୍ପାରରଟ ସରମତ 
44 ଜଣଙ୍କୁ ପକୁରସ୍ତୃ 
କରାଯାଇଥ�ିା ।

ସି୍ଲ ଇଣି୍ଆକଧୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ

“ଯକୁବକମାରନ ରସମାନଙ୍ର ଦଷେତାକକୁ ନୂଆ ରମାଡ଼ 
ରଦଇ ଆତ୍ମନିର୍ପର ରାରତର ଶକି୍ ରହବା ଉଚିତ”

ରକନୌଶଳାଚାଯ୍ପ୍ୟ ପକୁରସ୍ାର 2020 
(ରକନୌଶଳାଚାଯ୍ପ୍ୟ ପକୁରସ୍ାର) 
ସମୟରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦ୍ରୀ ରଦଇଥବିା ମନ୍ତରକୁ  ଦଷେତା 
ବିକାଶର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ପ ରୂମିକା ସ୍ପଷ୍ 
ରାରବ ବକୁଝିରହାଇଥାଏ । ଏହ ି
କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମରର ରସ କହିଥରି�, 
“ସରକାରଙ୍ ଦଷେତା ବିକାଶ �ଷେ୍ୟ 
ରହଉଛି ରବୈଶ୍ୱକି ଚାହିଦା ପରୂଣ 
କରକୁ ଥବିା ଶ୍ରମବଳ ସଷିୃ୍ କରିବା 
ଏବଂ ଏହି �ଷେ୍ୟ ରନଇ ବିରିନ୍ 
ପଦରଷେପ ଗ୍ହଣ କରାଯାଉଛି ଯାହା 
ରଦଶରର ଦଷେତା ଇରକାସିଷ୍ମ 
ବିକଶତି କରିବାରର ସହାୟକ 
ରହବ।” ରସ କହିଥରି� ରଯ, “ସମଗ୍ 
ରଦଶ ଆତ୍ମନିର୍ପର ରାରତ ମିଶନ 
ଅଧ୍ରୀନରର ଏକତି୍ରତ ରହାଇଛି ଏବଂ 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ରାରତ୍ରୀୟ ଆତ୍ମନିର୍ପରଶ୍ରୀଳ 
ରହବା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା, 
କାରଣ ଆରମ ଏକ ପରିବର୍ପିତ 
ସମୟରର ଜ୍ରୀବନ ନିବ୍ପାହ କରକୁ ଛକୁ ।”

ପାଞ୍ଚଟି ବଗ୍ଷଲେ 92 ଜଣଙ୍ଧୁ େକ୍ତା ପ ଧୁେସ୍ାେ

ଲକାଭିେ ସଙ୍ଟ ସମୟଲେ ବେୋନ
n ଅରଟାରମଟିକ ସାନିଟାଇଜର ରମସିନ ନିମ୍ପାଣ, 
ରଫସ ମାସ୍, ପିପିଇ କିଟ ଏବଂ ୋକ୍ରମାନଙ୍ 
ସହାୟତା �ାଗି ରରାରବାଟ ପ୍ରସ୍କୁ ତ କରିବା 
ରଷେତ୍ରରର ଏସବକୁ  ପ୍ରଶଷିେଣ ସଂସ୍ାନ ଏବଂ 
ଆଇଟିଆଇଗକୁଡ଼ିକ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ପ ରଯାଗଦାନ 
ରଦଇଛନି୍ ।

n ସ୍ାସ୍୍ୟମନ୍ତଣାଳୟର ସକି୍ରୟ ସହରଯାଗରର 
1.75 �ଷେ ସ୍ାସ୍୍ୟ ରପସାଦାରମାନଙ୍କୁ ରନଇ ଏକ 
ୋଟାରବସ ପ୍ରସ୍କୁତ କରାଯାଇଛି ।

भारत की कहानी- ପ୍ରମଧୁଖ କାଯ୍ଷୟୁକ୍ମ ସି୍� ଇଣି୍ଆ
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ପ୍ରାେମି୍ଭକ ପଯ୍ଷୟୁାୟ ଲଯାଜନାେ ଲକ୍ୟୁ
4ପ୍ରଲତୟୁକ ଗ୍ାମଲେ 

ଏକ ୱାଇଫାଇ 
ହଟସ୍ପଟ ସଂଲଯାଗ 
କୋଯିବ ଏବଂ ଏକ 
ଜନ ଲସବା ଲକନ୍ଦ୍ର 
ଇଣ୍ଟେଲନଟ ଲସବା 
ଲଯାଗାଇ ଲେବ ।

4ନଦି୍ଷିଷ୍ଟ ସେକାେ୍ରୀ 
ସଂସ୍ାନକଧୁ ଲଗାଟିଏ 
ୱାଇଫାଇ ଏବଂ 
ଆଉ ଲଗାଟିଏ 
ଏଫଟିଟିଏଚ 
ସଂଲଯାଗ  
ମାଗଣାଲେ 
ଲଯାଗାଇ 
େଆିଯିବ।

ପ୍ରତ ିଗାଲଁେ ପହଞ୍ଚବି 
ଅପଟିକାଲ ଫାଇବେ
ଲେଶେ ସବଧୁଠଧୁ  ଉପାନ୍ ଗ୍ାମଲେ ମଧ୍ 
ଅପଟିକାଲ ଫାଇବେ ଇଣ୍ଟେଲନଟ 
ଲଯାଗାଇ ଲେବା ଲାଗି ସେକାେ 
କାଯ୍ଷୟୁ ଆେମ୍ଭ କେିଛନ୍ ି

ଚଳିତ ବଷ୍ପ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ଦିବସ ଅବସରରର 
�ା�କି�ା ପ୍ରାଚ୍ରୀରରକୁ  ଅରିରାଷଣ ରଦଇ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ରଦଶର 

ଅବଶଷି୍ ଗ୍ାମକକୁ ଆସନ୍ା 1000ଦିନ ମଧ୍ରର ଅ୍ଟିକା� 
ଫାଇବର ଇଣ୍ରରନଟ ସଂରଯାଗ ରଦବା ନିମରନ୍ 
ରଘାଷଣାକକୁ ରଦାହରାଇଥରି�। ତାଙ୍ କାଯ୍ପ୍ୟରଶୈଳ୍ରୀ 
ଅନକୁରୂପ ଏହି ରଘାଷଣାର ମାତ୍ର 36 ଦିନ ମଧ୍ରର 
ରସର୍ଟ୍ ବେର 21, 2020ରର ହର ଗାଓ ଁରମ ଅ୍ଟିକା� 
ଫାଇବର ଦ୍ାରା ଇଣ୍ରରନଟ ସକୁବିଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥ�ିା ।

2014 ପବୂ୍ପରକୁ  ଅ୍ଟିକା� ଫାଇବର ଇଣ୍ରରନଟ 
ସଂରଯାଗ ମାତ୍ର 5 େଜନ ପଞ୍ଚାୟତରର 
ପହଞ୍ଚିପାରିଥ�ିା। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ପ ମଧ୍ରର 
ଏହା 1.5  �ଷେ ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତରର ପହଞ୍ଚି ପାରିଥ�ିା। 
ଏରବ, ସରକାର ରଦଶର ସମସ୍ 6 �ଷେ ଗ୍ାମରର 
ଆସନ୍ା 1000 ଦିନ ମଧ୍ରର ଅ୍ଟିକା� ଫାଇବର 
ସଂରଯାଗ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମରନ୍ �ଷେ୍ୟ ରଖଛିନି୍ । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନି୍, “ଖକୁବଶ୍ରୀଘ୍ର, ସହର ରଳି, ଆମ 
ଗା ଁ ମଧ୍ ଅନ�ାଇନ ବଜାର ସହିତ ରଯାଡ଼ି ରହବ । 
ରଦଶର ପ୍ରରତ୍ୟକ ଗ୍ାମ ଓ ପ୍ରରତ୍ୟକ ଘରର ହାଇସି୍ପେ 
ଇଣ୍ରରନଟ ସକୁବିଧା ରହିବ ।”

େିଜିଟା� କାରବାର ରଷେତ୍ରରର ରାରତ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ଣ୍ରୀ 
ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ରର ସାମି� ରହାଇପାରିଥବିାରକୁ  ଏଥରିକୁ  ଦ୍ରୁତ 
ଇଣ୍ରରନଟ ସଂରଯାଗ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ । ରକବଳ 
ଅଗଷ୍ 2020ରର  ୟକୁ ପିଆଇ ଜରିଆରର େିଜିଟା� 
କାରବାର  3 �ଷେ ରକାଟି ଟଙ୍ାରକୁ  ଅଧକି ରହିଥ�ିା। 
ରତରବ ରଦଶର ଗାଗଁ କୁଡ଼ିକରର ଉନ୍ତ ମାନର, ଦ୍ରୁତ 
ଇଣ୍ରରନଟ ସକୁବିଧା ରହିବା ଜରକୁ ରି ।    

4 ସବଧୁ ଗାକଁଧୁ େିଜଟିାଲ ଗ୍ାମଲେ 
ପେିଣତ କେିବା

4ଗ୍ାମବାସ୍ରୀଙ୍ େିଜଟିାଲ 
ସଶକି୍କେଣ, େିଜଟିାଲ 
ସଶକି୍କେଣେ ପ୍ରସାେ, େିଜଟିାଲ 
ଶପୂନୟୁସ୍ାନ ପପୂେଣ କେିବା ଏବଂ 
ସମସ୍ତ ଗ୍ାମବାସ୍ରୀଙ୍ଧୁ େିଜଟିାଲ 
ଲସବା ପ୍ରୋନ କେିବା ।

4ସମାଲବଶ୍ରୀ  ସାମାଜକି-ଆଥଷିକ 
ବକିାଶକଧୁ ଲପ୍ରାତ୍ାହତି କେିବା

4ଏହ ିଲଯାଜନା କାଯ୍ଷୟୁକାେ୍ରୀ 
ଲହବା ପଲେ ଏହାେ ସାମାଜକି-
ଅଥ୍ଷଲନୈତକି ପ୍ରଭାବ ମପୂଲୟୁାୟନ 
କୋଯିବ ।

ରଯାଜନାର �ାର
4ଏହ ି ଲଯାଜନା ଇ-ଶକି୍ା, ଇ-କୃରି, ଲଟଲି ଲମଡ଼ିସିନ, ଲଟଲି 

ଆଇନଲସବା ଏବଂ ଅନୟୁ ସାମାଜକି ସ ଧୁେକ୍ା ଲଯାଜନା 
କାଯ୍ଷୟୁକାେ୍ରୀ କେିବାଲେ ସହାୟକ ଲହବ ।

4ଲଗାଟିଏ ମାଉସ ୍୍କିଲେ ନାଗେିକମାଲନ ସମସ୍ତ େିଜଟିାଲ 
ଲସବା ପାଇବାକଧୁ ସକ୍ମ ଲହାଇପାେିଲବ ।

4ଚାର୍ରୀମାଲନ  ବହିନ ଏବଂ ପାଣପିାଗ ବରିୟଲେ ଉଚତି 
ସମୟଲେ ସପୂଚନା ପାଇପାେିଲବ; ଲସମାନଙ୍ ପାଇ ଁ ଏକ 
ଲେଶବୟୁାପ୍ରୀ ବଜାେ ଉନ୍ଲୁକ୍ତ ଲହାଇପାେିବ ।

4ଏହା ଲସମାନଙ୍ଧୁ ବଶି୍ୱେ ଲଯଲକୌଣସି ସ୍ାନଲେ ନଜିେ ଉତ୍ାେ 
ବକି୍ ିକେିବାଲେ ସହାୟକ ଲହବ ।

ଗ୍ାମ୍ରୀଣ ଇଣ୍ରରନଟ ସଂଲଯାଗ
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समाचार-सार
ଫିଟ ଇଣି୍ଆସ୍ୱତନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ 

ଇଣି୍ଆ ଫିଟ୍

ରଗାଟିଏ
ବଷ୍ପ ପରୂଣ

ସଧୁସ୍ ଲଲାକ, ସ ଧୁସ୍ ପେିବାେ ଏବଂ ସଧୁସ୍ ସମାଜ, 
ଏହ ିମାଗ୍ଷଲେ ନଧୁୟୁ ଇଣି୍ଆକଧୁ ଲବଷ୍ଟ ଇଣି୍ଆଲେ 

ପେିଣତ କେିଲହବ
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଲେନ୍ଦ୍ର ଲମାେ୍ରୀ

ଗତ ବଷ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ଫିଟ ଇଣି୍ଆ ଅରିଯାନର ଶକୁରାରମ୍ଭ କରିଥରି� । ରଦଶବାସ୍ରୀଙ୍କୁ 
ରସମାନଙ୍ ଫିଟରନସ ବଢାଇବା ନିମରନ୍ ଚ୍ୟାର�ଞ୍ଜ ରନବାକକୁ ଆହ ବୋନ କରିଥରି� । 2014ରର ଦାୟିତ୍ୱ 
ଗ୍ହଣ କରିବା ପରଠାରକୁ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବଛେିନ୍ ରାରବ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଚା�ିଛନି୍ । ଏକ ରାରତ 

ରଶ୍ରଷ ୍ରାରତ ସ୍୍କ୍କୁ ସାକାର କରିବା �ାଗି ଫିଟରନସର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱକକୁ ରସ ର� ରାରବ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନି୍ ।

ରକାରିେ-19 ମହାମାର୍ରୀ ଫିଟ୍ ରହବିାର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ 
ଉପରର ରରଖାପାତ କରିଛି । ବିଶ୍ୱର ସ୍ାସ୍୍ୟ 

ବିରଶଷଜ୍ଞମାରନ ଏହ ି ବାସ୍ବତାକକୁ ରଦାହରାଇଛନି୍ 
ରଯ ଶାର୍ରୀରିକ ରାରବ ସକୁସ୍ସବଳ ଥବିା ର�ାକମାରନ 
ରସମାନଙ୍ର ଦୃଢ଼ ରରାଗ ପ୍ରତିରରାଧକ ଶକି୍ ବଳରର 
ରକାରିେ-19 ସଂକ୍ରମଣକକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିରବ ଏବଂ 
ରସମାରନ ଦ୍ରୁତ ରବଗରର ଆରରାଗ୍ୟ �ାର କରିପାରିରବ ।

ଏହ ିଅରିଯାନର ଏକ ବଷ୍ପ ପରୂ୍ପି ଅବସରରର ରସର୍ଟ୍ ବେର 
24, 2020ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ‘ବୟସ 
ଅନକୁକୂଳ ଫିଟରନସ ନିୟମ’ର ଉରନ ୍ମାଚନ କରିଛନି୍ ଯାହାର 

ବାର୍୍ପା ରହଛିି-“ରଦୈନିକ ୩୦ ମିନିଟର ଫିଟରନସ ରୋଜ”। 
ଏହ ି ଅବସରରର ରସ କହଥିରି� ରଯ “ରଯପରି କିଛି 
ର�ାକଙ୍ ଧାରଣା ରହଛିି, ଫିଟ ରହବିା ରସରତ କଷ୍କର 
କାଯ୍ପ୍ୟ ନକୁରହ ଁ। ରକରତକ ନିୟମ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ 
ଦ୍ାରା, ଆରମ ସକୁସ୍ ରହପିାରିବା ।” 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିରି� ରଯ ଫିଟ ଇଣି୍ଆ ଅରିଯାନ 
ଏହାର ପ୍ରାସଙି୍ଗକତାକକୁ ସାବ୍ୟସ୍ କରିଛି ଏବଂ ଏହା କରରାନା 
ସମୟରର ମଧ୍ ନିଜର ପ୍ରରାବ ରଦଖାଇଛି । ରସ କହଥିରି� 
ରଯ ବର୍୍ପମାନ ରଯାଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ଚା�ିବା, ରଦନୌଡ଼ିବା, ପହରିଁବା, 
ସକୁସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ୟାସ, ସକୁସ୍ ଜ୍ରୀବନ ରଶୈଳ୍ରୀ ର�ାକମାନଙ୍ର 
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ସ୍ରାବିକ ରଚତନାର ଅଂଶବିରଶଷ ପା�ଟିଛି । ରସ 
ର�ାକମାନଙ୍କୁ ରଯାଗ କରିବା କି୍ ବୋ ବ୍ୟାେମିଣ୍ନ, ରଟନିସ 
କି୍ ବୋ ଫକୁଟବ�, କରାରଟ କି୍ ବୋ କବାଡ଼ି କି୍ ବୋ ଯାହା 
ରସମାରନ ପସନ୍ କରନି୍ ଅତି କମରର ରଦୈନିକ 30 ମିନିଟ 
ପଯ୍ପ୍ୟନ୍ କରିବା �ାଗି ପରାମଶ୍ପ ରଦଇଥରି� ।

ଫିଟଲନସ କାହିକଁ ିଜେଧୁ େି
ଅଗଷ୍ 29, 2019ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ଫିଟ 

ଇଣି୍ଆ ଅରିଯାନର ଆରମ୍ଭ କରିଥରି�। ଏହ ିଅରିଯାନର 
ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରର ଆର�ାକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
କହଥିରି� ରଯ ମଧକୁରମହ ଏବଂ ଉର୍ ରକ୍ଚାପ ରଳି ବହକୁ 
ଜ୍ରୀବନରଶୈଳ୍ରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ ରରାଗ ବୃଦି୍ ପାଇବାରର �ାଗିଛି। 

ଫିଟ େହବିାକଧୁ ସ୍ୱତନ୍ତ ଖାେୟୁ, ନୟିମିତ ଲଯାଗ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ସକୁସ୍ ଜ୍ରୀବନ ମନ୍ତ ରବଶ ସ୍ପଷ୍ । ସକାଳକୁ ପ୍ରକୃତି 
ଓ ରଯାଗ ସହତି ତାଙ୍ର ଦିନଚଯ୍ପ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥାଏ। 
ରସ ମଧ୍ ନିଜର ଫିଟରନସ ପାଇ ଁସ୍ତନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ହଣ 
କରିଥାନି୍ । ରସ ମଧ୍ ଫିଟରନସ ରିେିଓ ରଦଶବାସ୍ରୀଙ୍ 
ଉରର୍ଶ୍ୟରର ଛାଡ଼ିଥାନି୍ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରକନୌଣସି ନିର୍ପିଷ୍ 
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥାନି୍ ବରଂ ଦିନକକୁ ଦକୁଇ ଥର ଏକ ନିଦ୍୍ପାରିତ 
ସମୟରର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ହଣ କରିଥାନି୍ ଉଦାହରଣ ସ୍ରୂପ 
ପବୂ୍ପାହ୍ନ 10ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରର  । ଏହ ିଦକୁଇଟି 
ସମୟରର ଜରଣ ଚାହିରଁ� 55 ମିନିଟ ଅନ୍ରାଳରର ଯାହା 
କିଛି ଖାଇପାରିବ । ଦ୍ରୀଘ୍ପ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ି
ଖାଦ୍ୟରଶୈଳ୍ରୀକକୁ ଅବ�୍ବେନ କରିଆସକୁଛନି୍ । ପାଖାପାଖ ି
100 ସାଂସଦ, ଅଧକିାର୍ରୀ ଏବଂ ରସମାନଙ୍ର ପରିବାର 
ସଦସ୍ୟମାରନ ଏହ ିଖାଦ୍ୟରଶୈଳ୍ରୀକକୁ ଆପଣାଇଛନି୍ । ଏହା 
ବହକୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଓଜନ ହ୍ାସରର ସହାୟକ ରହାଇଛି । 
ଏପରିକି 2019 ର�ାକସରା ନିବ୍ପାଚନ ପବୂ୍ପରକୁ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଏହ ିଖାଦ୍ୟରଶୈଳ୍ରୀକକୁ ଗ୍ହଣ କରିଥରି� । ଏହ ିଖାଦ୍ୟରଶୈଳ୍ରୀର 
�ାରକକୁ ରଦଖ ିପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଫିଟ 
ରହବିା ନିମରନ୍ ଏହାକକୁ ଗ୍ହଣ କରିବା �ାଗି ପରାମଶ୍ପ 
ରଦଇଥରି� । ଏଥପିାଇ ଁଏକ ଔପଚାରିକ କ୍ୟାମ୍ପ ବରଜଟ 
ଅଧରିବଶନ ପବୂ୍ପରକୁ  ରଫବୃଆର୍ରୀ 2020ରର ଆରୟାଜନ 
କରାଯାଇଥ�ିା । ପାଖାପାଖ ି100 ଜଣ ସାଂସଦ ଏଥରିର 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କରିଥରି� । ରସହପିରି ସକୁରଷୋ କମ୍ପଚାର୍ରୀ ଏବଂ 
ରସମାନଙ୍ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍ ପାଇ ଁଏପରି ଏକ 
କ୍ୟାମ୍ପର ଆରୟାଜନ କରାଯାଇଥ�ିା ରଯଉଥଁରିର 3000 
ର�ାକ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରିଥରି� ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ େନିଚଯ୍ଷୟୁା

ଗତମାସ 70 ବଷ୍ପ ପରୂଣ କରିଥବିା 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ରଦୈନିକ କାଯ୍ପ୍ୟ ସମୟ ଦ୍ରୀଘ୍ପ 
18 ଘଣ୍ା ପଯ୍ପ୍ୟନ୍ �୍ବେିଥାଏ; ରସ ଦିନକକୁ ମାତ୍ର 
4-5 ଘଣ୍ା ରଶାଇଥାନି୍ । ଏରତ ବ୍ୟସ୍ବହକୁଳ 
କାଯ୍ପ୍ୟସଚୂ୍ରୀ ସର୍ୱେ ରସ ସକାଳ ରଳି ରାତିରର 
ମଧ୍ ସରତଜ ରହଥିାନି୍ ଯାହାକକୁ ତାଙ୍ର 
ବିରରାଧ୍ରୀମାରନ ମଧ୍ ଗ୍ହଣ କରିଛନି୍ । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳ 5ଟାରର ଉଠଥିାନି୍ ଏବଂ 
ନିତ୍ୟକମ୍ପ ସାରିବା ପରର ପାଖାପାଖ ି45 ମିନିଟ 
ପଯ୍ପ୍ୟନ୍ ରଯାଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଥାନି୍ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ପସନ୍ଦେ ଖାେୟୁ
ଜଳଖଆି ସହତି ରସ ଅଦା ଓ ଅଳ୍ପ ଚିନି 
ପଡ଼ିଥବିା ଚା’ ପିଇବାକକୁ ପସନ୍ କରନି୍। 
ରଖଚକୁ ଡ଼ି ତାଙ୍ର ପି୍ରୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ରକୁ  
ଅନ୍ୟତମ । ଏହାଛଡ଼ା ରସ ଗକୁଜରାଟ୍ରୀ 
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକକୁ ର� ପାଆନି୍, 
ରଯଉଥଁରିର ରକଡ଼ି, ଖାଣ୍ୱ ିଓ ରଢାକ�ା 
ସାମି� । ରସ ମଧ୍ ଇେ�ି, ସ୍ବେର, 
ରୋସା ଓ ଚକୁ ଡ଼ା ଖାଇବାକକୁ ର� ପାଆନି୍। 
ମଧ୍ାହ୍ନ ରରାଜନରର ରସ ହା�କୁକା 
ଗକୁଜରାଟ୍ରୀ ଓ ଦଷିେଣ ରାରତ୍ରୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 
ଗ୍ହଣ କରିଥାନି୍ ଏବଂ ରାତି ରରାଜନରର 
ରସ ୋ�ି ରକୁ ଟି କି୍ ବୋ ଖଚିକୁ ଡ଼ି କି୍ ବୋ ୋ�ି 
ଶାଗ ପସନ୍ କରିଥାନି୍ ।
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“ରବରଳ ରବରଳ ଆରମ ଶକୁଣକୁଛକୁ ପରିବାରରର 
12-15 ବଷ୍ପର ପି�ା ମଧକୁରମହରର ପ୍ରୀଡ଼ିତ 
ରହଉଛନି୍ । ନିଜ ଚାରିପାଖକକୁ ରଦଖନ୍ତୁ ଏବଂ 
ଆପଣ ପାଇରବ ରଯ ବହକୁସଂଖ୍ୟକ ର�ାକ ଏସବକୁ 
ରରାଗରର ଆକ୍ରାନ୍ ରହାଇଛନି୍ । ସାଧାରଣତଃ 
ଆରମ ଶକୁଣକୁଥ�ିକୁ  ରଯ 50-60 ବଷ୍ପ ବୟସ ପରର 
ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍ା ବୃଦି୍ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆରମ 
ଆଜ ିଶକୁଣବିାକକୁ ପାଉଛକୁ 30, 35, 40 ବଷ୍ପର ପକୁଅ 
ଓ ଝଅିମାରନ ହୃଦଘାତରର ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନି୍ । 
ଏପରି ପରିସି୍ତି ରବଶ ଚିନ୍ାଜନକ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରର 
ମଧ୍ ଆଶାର ଏକ କିରଣ ରହଛିି। ବର୍୍ପମାନ ଆପଣ 
ରାବକୁଥରିବ ଏସବକୁ ରରାଗର ପ୍ରାବ�୍ୟ ମଧ୍ରର ମକୁ ଁ
କିପରି ରାରବ ଏକ ଆଶାର କିରଣ ବିଷୟରର 
କହକୁଛି। ସକାରାତ୍ମକ ରହବିା ରମାର ସ୍ରାବ । ରତଣକୁ 
ରସଥରିକୁ  ମଧ୍ ମକୁ ଁକିଛି ର� କଥା ଶଖିପିାରିଛି,” ରସ 
କହଥିରି� । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ କହଥିରି�, “ଆରମ 
ରଯରତରବରଳ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିଥାଉ ଏବଂ 
ନିଜକକୁ ଫିଟ ଓ ଦୃଢ଼ ରଖଥିାଉ, ରସରତରବରଳ 
ଆମ ରିତରର ଏକ ରାବନା ଉଙି୍ ମାରିଥାଏ 
ରଯ- ହ ଁ, ଆରମ ହି ଁଆମର ନିମ୍ପାତା । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ 
ବୃଦି୍ ପାଇଥାଏ । ଏହ ିଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ ମଣଷିକକୁ 
ଜ୍ରୀବନର ବିରିନ୍ ରଷେତ୍ରରର ସଫଳତା ହାସ� 
କରିବା ଦିଗରର ସହାୟକ ରହାଇଥାଏ ।”

କ୍୍ରୀଡ଼ାବତି ଓ ଫିଟଲନସ ବଲିଶରଜ୍ଞମାନଙ୍ 
ସହତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଆଲଲାଚନା

ଫିଟ ଇଣି୍ଆ ଅରିଯାନର ଏକ ବଷ୍ପ ପରୂ୍ପି 
ଅବସରରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦ୍ରୀ 7 ଜଣ କ୍ର୍ରୀଡ଼ାବିତ, 
ଫିଟରନସ ବିରଶଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍ 
ସହତି ଆର�ାଚନା କରିଥରି�-ପାରା ଅ�ିମ୍ପକି୍ସ 
ସ୍ର୍୍ପବିରଜତା ଜାରର�ିନ ଫିଙ୍ଗାଳି ରଦରବନ୍ଦ୍ର 
ଝାଝରିଆ; ଜମକୁ ଓ କଶ୍ମ୍ରୀରର ଫକୁଟବ� ରଗା�କିପର  
ଆଫସାନ ଆଶକି, ଅରିରନତା ଏବଂ ମରେ� ମି�ିନ୍ 
ରସାମନ; ରପାଷଣ ବିରଶଷଜ୍ଞ ରକୁ ଜକୁତା ଦିରୱକର, 
ସ୍ାମ୍ରୀ ଶବିଧ୍ାନମ ସରସ୍ତ୍ରୀ; କି୍ରରକଟର ବିରାଟ 
ରକାହ�ି; ଏବଂ ଶଷିୋବିତ ମକୁକକୁ� କାନିତକର ।

ଏହ ି ଆର�ାଚନା ସମୟରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
କହଥିରି� ରଯ ‘ଫିଟ ଇଣି୍ଆ ଅରିଯାନ’ ପ୍ରକୃତରର 
‘ହଟି ଇଣି୍ଆ ଅରିଯାନ’।

ସ୍ାମ୍ରୀ ବିରବକାନନ୍ଙ୍ ଉକି୍କକୁ ଉଦ୍ାର କରି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିରି�; “ଜ୍ରୀବନ ଶକି୍, ଦକୁବ୍ପଳତା 
ମତୃକୁ ୍ୟ। ବିସ୍ାର ରହଉଛି ଜ୍ରୀବନ, ସରଙ୍ାଚନ ମତୃକୁ ୍ୟ ।”

4 ପାଖାପାଖ ି1 ରକାଟି ର�ାକ ଫିଟ ଇଣି୍ଆ ରୱବସାଇଟ 
(www.fitindia.gov.in) ପରିଦଶ୍ପନ କରିବା ସହତି 
ରସଥରିକୁ  ଫିଟ ରହବିାର ଉପାୟ ଶଖିଛିନି୍ । 

4 2.5 �ଷେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଞି୍ଜକୃତ ରହାଇଛି ଏବଂ 1.67 �ଷେ 
ବିଦ୍ୟାଳୟକକୁ ଫିଟଇଣି୍ଆ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଛି

4 ଅତିକମରର ରଗାଟିଏ ପିରିୟେ ଫିଟରନସ ଓ କ୍ର୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି 
ସମପପିତ ରହବ ରବା�ି ବିଦ୍ୟାଳୟଗକୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ୱାସନା ରଦଇଛନି୍ । 

4 ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକକୁ ସଫା ରଖବିା ସହତି ନିଜକକୁ ଫିଟ ରଖବିା 
�ାଗି ଅଳିଆ ରଗାଟାଇବା ସବକୁଠକୁ  ଉପଯକୁକ୍ ମାଗ୍ପ । ଏହାକକୁ ଜଗିଂ 
ଏବଂ ଅଳିଆ ରଗାଟାଇବାର ମିଶ୍ରଣ ରାରବ କରାଯାଇପାରିବ । 

4 ପାଖାପାଖ ି30 ରକାଟି ର�ାକଙ୍ ନିକଟରର ଫିଟ ଇଣି୍ଆ 
ଫି୍େମ ରନ ପହଞ୍ଚପିାରିଛି ।

4 15,000ରକୁ  ଅଧକି ସ୍ କୁ� ଫିଟ ଇଣି୍ଆ ସପ୍ାହରର 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କରିଛନି୍ ।

4 ଫିଟ ଇଣି୍ଆ ସାଇର୍ଲୋଥନରର 16,000 ସ୍ାନରର 35 �ଷେ 
ର�ାକ ଏକଜକୁଟ ରହାଇଥରି�। 

4 ମହଳିାମାନଙ୍ ପାଇ ଁଫିଟ ଇଣି୍ଆ ପଦଯାତ୍ରାରର ରସମାନଙ୍ 
ସ୍ାସ୍୍ୟ ଉପରର ବିରଶଷ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱାରରାପ କରାଯାଇଛି ।

କଲୋନା ଭପୂ ତାଣଧୁ ବଲିୋଧଲେ ଫିଟ ଇଣି୍ଆ
4 କରରାନା ରୂତାଣକୁ ବିରରାଧ୍ରୀ �ରଢ଼ଇରର ଫିଟ ଇଣି୍ଆ 

ବହକୁପାଦ ଆଗକକୁ ଯାଇଛି ।
4�ଷେ �ଷେ ର�ାକ �କୋଉନ ସମୟରର ଅରିଯାନରର 

ରଯାଡ଼ି ରହବା ସହତି ଏହାକକୁ ରସମାନଙ୍ ଜ୍ରୀବନର 
ଅଂଶବିରଶଷ ସଜାଇଛନି୍ ।

4 ଏକ ରାରତ ରଶ୍ରଷ ୍ରାରତ ଅଧ୍ରୀନରର ରଦଶ୍ରୀୟ କ୍ର୍ରୀଡ଼ାର 
ଏକ ଶଙୃ୍ଖଳା ପ୍ରଦଶପିତ ରହାଇଥ�ିା ଏବଂ ଦଶ �ଷେରକୁ  ଅଧକି 
ର�ାକ ଏହାକକୁ ରଦଖଥିରି� । ଏହା ରଦଶରର ପାରମ୍ପରିକ 
କ୍ର୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପକ୍ପରର ସରଚତନତା ସଷିୃ୍ କରିଥ�ିା ।

4 3.5 �ଷେରକୁ  ଅଧକି ର�ାକ ଫିଟରନସ ଟକ କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମରର 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କରିଥରି� ରଯଉଥଁରିର କ୍ର୍ରୀଡ଼ାବିତମାରନ 
ରସମାନଙ୍ର ଅରିଜ୍ଞତା ବଖାଣଥିରି� ।

4 ବିରିନ୍ ବୟସ ବଗ୍ପ ରଯପରିକି 5-18 ବଷ୍ପ, 18-65 
ଏବଂ 65ରକୁ  ଅଧକି ବଗ୍ପ ପାଇ ଁରିନ୍ ରିନ୍ ନିୟମ ପ୍ରସ୍କୁତ 
କରାଯାଇଥ�ିା ।

ଫିଟ ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯାନକଧୁ ଲଗାଟିଏ ବର୍ଷ
2019 ଉେଘାଟନ୍ରୀ ଅଧଲିବଶନଲେ 55,000 ସ୍ାନଲେ, 

30 ଲକ୍େଧୁ  ଅଧକି ଲଲାକ ଅଂଶଗ୍ହଣ କେିଥଲିଲ ।

ସ୍ୱତନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଫିଟ ଇଣି୍ଆ

ଫିଟ ଇଣି୍ଆ ଉପଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ସମ୍ପୂର୍୍ଷ ଭାରଣ 
ଶଧୁଣବିା ଲାଗି କଧୁୟୁଆେ ଲକାେ ସ୍ାନ କେନ୍ତୁ।
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ଲମୌସଧୁମ୍ରୀ ଅଧଲିବଶନ ଉପଲେ ଏକ େୃଷି୍ଟପାତ :

ସଂସେ ଅଧଲିବଶନ

ଲକାଭିେ-19 କାଳଲେ 
ସଂସେଲେ ଲେକେ୍ଷ 
ସଂଖୟୁକ ବଲି ପାସ ୍

n  ରସର୍ଟ୍ ବେର 14ରକୁ  ରସର୍ଟ୍ ବେର 23, 2020 ମଧ୍ରର, 10 
ଦିନ ମଧ୍ରର 10ଟି କାଯ୍ପ୍ୟଦିବସ ଅନକୁଷ ୍ିତ ।

n  ର�ାକସରାର କାଯ୍ପ୍ୟ ପ୍ରଦଶ୍ପନ 167 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 
ରାଜ୍ୟସରାର 100.47 ପ୍ରତିଶତ ରହଛିି ।

n  ଏହ ିଅଧରିବଶନ କାଳରର 22ଟି ବି� (16ଟି ର�ାକସରାରର 
ଏବଂ 6ଟି ରାଜ୍ୟସରାରର) ଉପସ୍ାପନ କରାଯାଇଛି।

n  ସଂସଦର ଉରୟ ସଦନ 27 ବି� ପାସ ୍କରିଛନି୍, ଯାହାକି 
ରଦୈନିକ ବି�୍ ପାସ ହାର 2.7 ସହତି ସବ୍ପାଧକି ରହବାର 
ରରକେ୍ପ ହାସ� କରିଛି।

n 11ଟି ଅଧ୍ାରଦଶ ସଂସଦର ଅନକୁରମାଦନକ୍ରରମ ଆଇନରର 
ପରିଣତ ରହାଇଛି।

ସଂସେେ ଲମୌସଧୁମ୍ରୀ ଅଧଲିବଶନ କାଳଲେ 
ଲଲାକସଭା ଏବଂ ୋଜୟୁସଭାେ କାଯ୍ଷୟୁ 

ପ୍ରେଶ୍ଷନ ଶତପ୍ରତଶିତେଧୁ  ଅଧକି େହିଥଲିା। 
ସଂସେେ ଅନଧୁଲମାେନ କ୍ଲମ ସମସ୍ତ 
11ଟି ଅଧ୍ାଲେଶ ଆଇନଲେ ପେିଣତ 

ଲହାଇଥଲିା ଏବଂ ଲେକେ୍ଷ ସଂଖୟୁକ ବଲି 
ପାସ ଲହାଇଥଲିା।

ବିକାଶଧାରାକକୁ ଆରଗଇ ରନବାର ପ୍ରୟାସକ୍ରରମ 
ସରକାର ସଂସଦର ରମନୌସକୁମ୍ରୀ ଅଧରିବଶନ ଆରୟାଜନ 

କରିଥରି� ଯାହାକି ରସର୍ଟ୍ ବେର 14ରକୁ  ଆରମ୍ଭ ରହାଇ 
ରଗାଟିଏ ଦିନ ବିରତି ବିନା ରସର୍ଟ୍ ବେର 23, 2020ରର 
ରଶଷ ରହାଇଥ�ିା। ରଦଶ ରକାରିେ-19 ମହାମାର୍ରୀର 
ମକୁକାବି�ା କରିବା ସର୍ୱେ ଏହି ଅଧରିବଶନ ବିରଶଷ 
ଫଳପ୍ରଦ ରହାଇଥ�ିା। ଏହି ଅଧରିବଶନ ସମୟରର 
ସଂସଦରର 27 ବି� ଅନକୁରମାଦନ �ାର କରିଥ�ିା ଯାହାକି 
ରଦୈନିକ ଅନକୁରମାଦିତ ବି� ହାରକକୁ 2.7ରର ପହଞ୍ଚାଇଥ�ିା। 
ଚାଷ୍ରୀ, ଶ୍ରମିକ, ଶଷିୋ, ସ୍ାସ୍୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବି� ସରକାର 
ପାସ ୍ କରାଇବା ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ପର ରାରତ ଅରିଯାନକକୁ 
ସକୁଦୃଢ଼ କରକୁ ଥବିା ଆହକୁରି ରକରତକ ବି� ମଧ୍ ସଂସଦର 
ଅନକୁରମାଦନ �ାର କରିଥ�ିା। ରକନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାର 
ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ାଦ ରଜାଶ୍ରୀ କହିଛନି୍ ରଯ ସ୍ବେିଧାନର ଧାରା 
85ର ସା୍ ବେିଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତାକକୁ ପରୂଣ କରିବା ଏବଂ 
ଜରକୁ ରି ରବୈଧାନିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରବାର ନିମରନ୍ ଏହ ି
ଅଧରିବଶନ କରରାନା ରୂତାଣକୁ ମହାମାର୍ରୀ ପରିସି୍ତିରର 
ଆରୟାଜନ କରାଯାଇଥ�ିା। ଏଥପିାଇ ଁବସିବା ଠାରକୁ  ଆରମ୍ଭ 
କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ାରର ଅରୂତପବୂ୍ପ ଢଙ୍ଗରର ପରିବର୍୍ପନ 
ଆଣବିାକକୁ ପଡ଼ିଥ�ିା। ସ୍ାସ୍୍ୟ ଓ ପରିବାର କ�୍ୟାଣ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ଗହୃ ମନ୍ତଣାଳୟର ସମସ୍ ମାଗ୍ପଦଶପିକାକକୁ 
କଡ଼ାକଡ଼ି ରାରବ ପାଳନ କରାଯାଇଥ�ିା। 
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ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଡ଼ାନ୍ ରଯାଜନା

ସ୍ୱପ୍ନ ଲେଖବିାେ 
େଧୁଃସାହସ !

ଉଲଡ଼ ଲେଶ ୍କା ଆମ ୍ନାଗେିକ

ଉୋନ୍ ରଯାଜନା ରଦଶର ରଛାଟ ଓ ମଧ୍ମ ଧରଣର ସହରଗକୁଡ଼ିକକୁ ରବସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ 
ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟରର ସାମି� କରିବାରର ସହାୟକ ରହାଇପାରିଛି ଏବଂ ଏହ ିରଷେତ୍ର୍ରୀୟ ସଂରଯାଗ ରଯାଜନା 

ମାଧ୍ମରର ପ୍ରାୟ 48 �ଷେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସହଜ ଓ ସକୁ�ର ମ�ୂ୍ୟରର ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିପାରକୁ ଛନି୍ ।



ରଦଶର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍ ପାଇ ଁଏକ ସ୍୍ ୍ସାକାର ରହାଇପାରିଛି ରଯଉମଁାରନ ସଡ଼କରର ଆତଯାତ 
ରହଉଥବିାରବରଳ ମକୁଣ୍ ଉପରର ନ୍ରୀଳ ଆକାଶରର ଉଡ଼ିଯାଉଥବିା ଉଡ଼ାଜାହାଜଟିକକୁ ରକବଳ ରୂଇରଁକୁ  
ହି ଁ �ଷେ୍ୟ କରକୁ ଥରି� । କି୍ ବୋ, ରାତିରର ସକୁଦ୍ା ରଯରତରବରଳ ବିମାନଚାଳକମାରନ ଏହ ି ମାନବନିମପିତ 
ବାୟକୁ ଯାନକକୁ ଅବତରଣ ପବୂ୍ପରକୁ  ଏହାର ପଛପରଟ �ାଗିଥବିା �ାଇଟର ଚକମକ ଆର�ାକ ଜାଳକୁଥରି� ଏହ ି
ର�ାକମାରନ ରସହ ିଆର�ାକକକୁ ରଦଖ ିମରନ ମରନ ଖକୁସି ରହଉଥରି� । 

ଅଧକିାଂଶ ରାରତ୍ରୀୟଙ୍ ସକାରଶ ଅରନକ ଦିନକୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଏକ କଳ୍ପନାରର ହି ଁ ରହଆିସିଥ�ିା କାରଣ 
ରସମାରନ ଅଦ୍ୟାବଧ ିଉଡ଼ାଜାହାଜ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାର ସକୁରଯାଗ ପାଇ ପାରିନଥରି� । ଏରବ ସ୍ଳ୍ପ ମ�ୂ୍ୟରର 
ବିମାନଯାତ୍ରା ରଯାଜନା ଆରମ୍ଭ ରହବା ପରର ଅଧକିାଂଶ ଚାକିରିଆ ବଗ୍ପର ର�ାକ, ଏପରିକି ମଧ୍ମ ଧରଣର 
କମ୍ପାନ୍ରୀରର କାଯ୍ପ୍ୟରତ ଅଧକିାର୍ରୀମାରନ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକକୁ ସାହସ କରିପାରକୁ ଛନି୍ ।

ଏପଯ୍ପ୍ୟନ୍ ରଯରତରବରଳ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରକୁ ଥବିା ସମ୍ଭାନ୍ ବଗ୍ପର ର�ାରକ ବିମାନ ବନ୍ରରର ଆସି 
ପହଞ୍ଚକୁଥରି� ରସମାନଙ୍ ରବକରର ଫକୁ�ମାଳ ପକାଇ ସ୍ାଗତ କରାଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଗତ କିଛି ବଷ୍ପ ପଯ୍ପ୍ୟନ୍ 
ଏକ ସ୍ାରାବିକ ଧାରା ରହାଇ ରହ ିଆସିଥ�ିା ।

ଏରବ ସାଧାରଣ ଜନତା, ସମାଜର ମଧ୍ମ ବଗ୍ପଙ୍ ପାଳି ଆସିଛି ଓ ରସମାରନ ଅତି ସହଜରର ବିମାନ 
ଯାତ୍ରା କରିବାକକୁ ସଷେମ ରହାଇଛନି୍ । ରସନୌଖନି ଭ୍ରମଣ ପାଇ ଁରହଉ କି୍ ବୋ ରକନୌଣସି କାଯ୍ପ୍ୟ �ାଗି ରହାଇଥାଉ 
ଅଥବା ରଛାଟରମାଟ ବ୍ୟବସାୟିକ କାଯ୍ପ୍ୟ ବା ଦୂର ଦୂରାନ୍ରର ରହକୁଥବିା ନିଜର ଆତ୍ମ୍ରୀୟସ୍ଜନଙ୍କୁ ରରଟିବାକକୁ 
ରହଉ ରସମାରନ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକକୁ ସହଜ ମଣକୁଛନି୍। ଏହ ିସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍ ପାଇ ଁବିଗତ ତିନିବଷ୍ପ  
ବାସ୍ବିକ ଏକ ଉରଲ୍ଖନ୍ରୀୟ ପ୍ରଗତିର ବଷ୍ପ ରବା�ି ବିରବଚନା କରାଯାଇପାରର । କାରଣ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
“ଉୋନ” ରଯାଜନାର ଶକୁରାରମ୍ଭ କରିବା ପରର ଏଥପିାଇ ଁପ୍ରଚଳିତ ଥବିା ଏକ ଆପ୍ବାକ୍ୟ  “ଉରଡ଼ ରଦଶ ୍
କା ଆମ ୍ନାଗରିକ” ( ରଦଶର ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାହାଜରର ଉଡ଼ନ୍ତୁ) ବାସ୍ବତାରର ପରିଣତ ରହାଇଛି ।

2017 ମସିହାରର “ଉୋନ୍” ରଯାଜନାରର ପଷେ �ାଗିଥ�ିା, ଯାହା ଫଳରର ହୱାଇ ଚପ� ପିନ୍ଧକୁଥବିା 
ସାଧାରଣ ର�ାକ ମଧ୍ “ହୱାଇ ଜାହାଜ”ରର ବସି ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକକୁ ସଷେମ ରହାଇପାରିଥରି� । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀଙ୍ ଏହ ିପରିକଳ୍ପନା ବାସ୍ବରର ସାକାର ରହାଇପାରିଛି ।
ସମୟ ଓ ଅଥ୍ଷ ସଞ୍ଚୟ

ଏରବ ରକବଳ 2500 ଟଙ୍ା ଖର୍୍ପ କରି ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାରନ ମାତ୍ର ରଗାଟିଏ ଘଣ୍ାରର 500 
କିର�ାମିଟର ପଯ୍ପ୍ୟନ୍ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରି ପାରକୁ ଛନି୍ । କି୍ ବୋ ରସହ ିମ�ୂ୍ୟରର ରସମାରନ 30 ମିନିଟ ପଯ୍ପ୍ୟନ୍ 
ରହ�ିକ୍ଟରରର ମଧ୍ ଉଡ଼ି ପାରକୁ ଛନି୍ ।

ରାରତ୍ରୀୟ ନାଗରିକମାରନ ସମ୍ଭବତଃ “ଉୋନ” ରଯାଜନାକକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱର ସହ ଗ୍ହଣ 
କରିଛନି୍ ଏବଂ 2016 ମସିହା ଅର୍ଟାବର ମାସରର ଏହ ିରଯାଜନା ଆରମ୍ଭ ରହବା ଦିନଠାରକୁ  ରସମାରନ 
ଏହାର ରରପରୂ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ ଉପରରାଗ କରିଛନି୍ । ଏରବ ସକୁଦ୍ା 
“ଉୋନ” ରଯାଜନାରର ପ୍ରାୟ 48 �ଷେ ର�ାକ ବିମାନଯାତ୍ରାର ସକୁରଯାଗ �ାର କରିଥବିା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 
ଅଦ୍୍ପସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ନିପଟ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳରର ବିମାନ ବନ୍ରର ରିରି୍ରୂମି ଉପ�ବ୍ ରହବା ଦ୍ାରା ରକବଳ 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳର ର�ାରକ ବିମାନରର ଉଡ଼ିବାକକୁ ସଷେମ ରହାଇନାହାନି୍ ଅପରନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ର�ାକମାରନ 
ମଧ୍ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ଅରିମକୁଖ୍ରୀ ରହାଇଛନି୍ ।

ଚିନ୍ା କରି ରଦଖନ୍ତୁ: ରଦଶ ସ୍ାଧ୍ରୀନ ରହବା ଦିନଠାରକୁ  2016 ମସିହା ପଯ୍ପ୍ୟନ୍ ରାରତରର ମାତ୍ର 70ଟି 
ବିମାନ ବନ୍ର ଥ�ିା ରଯଉଠଁାରକୁ  ସମୟ ନିଘ୍ପଣ୍ ଅନକୁସାରର ଯାତ୍ରା ଓ ମା� ପରିବହନ କରାଯାଉଥ�ିା। 
କିନ୍ତୁ “ଉୋନ” ରଯାଜନା କାଯ୍ପ୍ୟକାର୍ରୀ ରହବା ଦିନଠାରକୁ  ଅଦ୍ୟାବଧ ିଏହ ିସଂଖ୍ୟାରର ଆଉ 50ଟି ଅଧକି 
ବିମାନ ବନ୍ର ରଯାଡ଼ି ରହାଇଛି ଏବଂ ରସହ ିତା�ିକାରର ପାଞ୍ଚଟି ରହ�ିରପାଟ୍ପ ମଧ୍ ସାମି� ରହାଇଛି 
ଏବଂ ରଦଶର 281ଟି ବିମାନ ପଥରର ଏରବ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଓ ରହ�ିକ୍ଟର ଯାତାୟାତ କରକୁ ଛି । 
ରକବଳ “ଉଡ଼ାନ” ରଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନରର ଅନକୁ୍ୟନ 766ଟି ବିମାନ ପଥରର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇ ଁ
ବିମାନରସବା କମ୍ପାନ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନକୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
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ନଯିଧୁକି୍: ଏହା ଏକ ଚିରାଚରିତ ନିୟମ ରାରବ ସବ୍ପଜନବିଦିତ ରଯ ରଗାଟିଏ 
ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଦ୍ାରା ଏୟାର�ାଇନ, ବିମାନ ବନ୍ର, ରଷେଣାରବଷେଣ, ଏୟାର 
ଟ୍ାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଓ ବିମାନଯାତ୍ର୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଥବିା ରସବା ଯଥା 
ରସମାନଙ୍ର ବ୍ୟାରଗଜ ୍ହ୍ୟାଣ୍�ିଂ କି୍ ବୋ ଗ୍ାଉଣ୍ ଅପରରସନ ଆଦି ମାଧ୍ମରର 
ଅନକୁ୍ୟନ 1000 ଜଣ ଯକୁବକଙ୍ ପାଇ ଁକମ୍ପନିଯକୁକି୍ର ସକୁରଯାଗ ସଷିୃ୍ କରିଥାଏ । 
“ଉଡ଼ାନ” ଅଧ୍ରୀନରର ସବ୍ପାଧକି ଫାଇଦା ହାସ� ନିମରନ୍, ପଯ୍ପ୍ୟଟନର ବିକାଶ 
ସକାରଶ 46ଟି ବିମାନ ମାଗ୍ପକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ରସଥ ିମଧ୍ରକୁ  23ଟି ବିମାନ 
ପଥରର ଆଇକନିକ୍ ପଯ୍ପ୍ୟଟନ ସ୍ଳ୍ରୀକକୁ ସଂରଯାଗ କରାଯାଇ ରସସବକୁକକୁ କାଯ୍ପ୍ୟଷେମ 
କରାଯାଇଛି ରଯଉଥଁରିର ‘ପଏଣ୍ଟ୍ ଟକୁ  ପଏଣ୍’ ସଂରଯାଗ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ା ରହଛିି ।

ଅଥ୍ଷନ୍ରୀତ:ି ଭାରତର ଅଧକିର୍ ଅଧକି ସ୍ାନ ସହ ବମିାନ ସଂନଯାଗର ସଂପ୍ରସାରଣ 
ରେିବା ଦ୍ାରା ଉଭୟ ନବୈନଦଶକି ତଥା ରନରାଇ ବୟୁବସାୟର ସଂପ୍ରସାରଣ 
ବୟୁତୀତ ଏହା ମାନବ ସମଳ୍ର ଉପନଯାଗନର ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ ରୋଇବ । ନକିେନର 
ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବସାମରିକ ବମିାନ ଚଳାଚଳ ସଂଗଠନ (ଆଇସିଏଓ) ଦ୍ାରା 
କରାଯାଇଥବିା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନର୍ ଜଣାପଡ଼ଛିି ନଯ ବମିାନ ସଂନଯାଗ ଦ୍ାରା 
ଅଥଦ୍ନନୈତକି ଅଭିବୃଦି୍ର ମାତ୍ରା 3.1 ଗଣ୍ ବୃଦି୍  ପାଇଥାଏ ଏବଂ ନଯିକି୍୍ତ ସନ୍ଯାଗର 
ପ୍ରାୟ ଛଅ ଗଣ୍ ବୃଦି୍ ରେିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦଲିେୀ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଇନ୍ାର 
ଓ ହାଇଦ୍ାବାଦ ସହତି କଶିନଗଡ଼ ବିମାନ ବ୍ରର ସଂନଯାଗୀକରଣ ମାବଦ୍ଲ 
ବପିଣନ ଶଳି୍ପ ପାଇ ଁଅତ ିମାତ୍ରାନର ଉପକାରସିଦ୍ ନବାଲି ପ୍ରମାଣତି ନହାଇଛି। 
ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ବଗିତ କଛିି ବଷଦ୍ ମଧ୍ୟନର ଏହ ିନକ୍ତ୍ରର ମାବଦ୍ଲ ବୟୁବସାୟୀମାନଙ୍ 
ବୟୁବସାୟିକ ରାଜସ୍ୱନର ତନିଗିଣ୍ ବୃଦ୍ି ପରିଲକି୍ତ ନହାଇଛି ।

ପଯ୍ଷୟୁଟନ:  ବକୁଦି୍ଷ୍ ସକପିଟକକୁ ରନଇ ରଦଶରର ଥବିା ପଯ୍ପ୍ୟଟନ ହଟସ୍ପଟ୍ ଯଥା, 
ଆଗ୍ା, ଜୟପକୁର, ଉଦୟପକୁର, ବାରାଣାସ୍ରୀ, ରାଜମରହନ୍ଦ୍ର୍ରୀ, ରଗାଆ, ବିଦ୍ୟାନଗର, 
ଗଉଚାର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ାନମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ମରର ସଂରଯାଗ କରାଯାଇଛି । 
ଉର୍ର- ପବୂ୍ପାଞ୍ଚଳରର ଥବିା ପଯ୍ପ୍ୟଟନ ସ୍ଳ୍ରୀମାନଙ୍ ପଯ୍ପ୍ୟନ୍ ପହଞ୍ଚ ଓ ସଂରଯାଗକକୁ 
ଅଗରତା�ା- ଆଇଜ�, ସି�ଂ- ରକା�କାତା, ଗକୁଆହାଟ୍ରୀ- ପାକିଅଙ୍୍ଗ, ଦିମାପକୁର- 
ଇମ୍ା� ରଳି ସ୍ାନମାନଙ୍ ମଧ୍ରର ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ସଂରଯାଗ ସ୍ାପନ କରାଯାଇ 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରସହରିଳି ଅହମ୍ଦାବାଦର ନଦ୍ରୀକୂଳରର 
ଅବସି୍ତ ସାବରମତ୍ରୀ, ଉର୍ରାଖଣ୍ର ରତହର୍ରୀ ନଦ୍ରୀବନ୍ଧ ଓ ରତ�ଙ୍ଗାନାର ନାଗାଜକୁ୍ପନ 
ସାଗର ଆଦି ସ୍ାନମାନଙ୍ରର ବିମାନ ବନ୍ରର ବିକାଶ ସକାରଶ ଖକୁବ୍ ରଜାରରସାର 
ରାରବ କାଯ୍ପ୍ୟ ଚା�କୁରହଛିି । ଚଳିତ ମାସ ରଶଷ ସକୁଦ୍ା ସି ର୍ ଲେନ୍ ମାଧ୍ମରର ଉୋଣ 
ଜରିଆରର ସର୍୍ପାର ସରରାବର ନଦ୍ରୀବନ୍ଧ ନିକଟରର ନିମପିତ ପ୍ରସିଦ୍ ଷ୍ାଚକୁ ୍ୟ ଅଫ୍ 
ୟକୁ ନିଟିକକୁ ପରିଦଶ୍ପନ କରିବା ନିମରନ୍ ସକଳ ପ୍ରକାର କାଯ୍ପ୍ୟ ରଶଷ ରହବ ।

ଏହା ବଷ୍ପକକୁ ରଦଶର ପ୍ରାୟ 10 ରକାଟି ସାଧାରଣ 
ଜନତାଙ୍କୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସକୁରଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆହକୁରି 
ଅଧକି ସକୁରଯାଗ ଆଗକକୁ ଆସିବାର ଅଛି । 2026- 27 ମସିହା 
ରବଳକକୁ ରଦଶରର ଆଉ 100ଟି ନୂଆ ବିମାନ ବନ୍ର- ନୂଆ 
କି୍ ବୋ ଅବ୍ୟବହୃତ ରାରବ ପଡ଼ିରହଥିବିା ପକୁରକୁ ଣା ବିମାନ 
ବନ୍ର ରାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମାନଚିତ୍ରରର ରସବାରତ 
ବିମାନ ବନ୍ର ଓ ଅଧକି ରସବା ରଯାଗାଣକାର୍ରୀ ବିମାନ 
�ାଇନମାନ ସାମି� ରହାଇସାରିଥରିବ ।

ଏହ ି ରବୈପ୍ଳବିକ “ଉୋନ” ରଯାଜନାର ସଫଳତା 
ପଛରର ଥବିା ରହସ୍ୟଟି ରହ�ା ସାଧାରଣ ଜନତା ବିମାନ 
ଟିରକଟ କ୍ରୟଷେମ ରହାଇପାରିବା । ଏରବ ସାଧାରଣ ଟ୍ୟାକି୍ସ 
ମ�ୂ୍ୟରର ସକୁଦ୍ା ବିମାନ ଟିରକଟ ଖର୍ପି କରାଯାଇପାରକୁ ଛି। 
ଯଦ୍ୟପି ଟ୍ୟାକି୍ସ ରଡ଼ା ପାଇ ଁ କିର�ାମିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ 
8-10 ଟଙ୍ା ରଦବାକକୁ ପଡ଼କୁଥବିାରବରଳ ବିମାନଯାତ୍ରାମାନଙ୍କୁ 
ଉଡ଼ାନ ରଯାଜନାରର କିର�ାମିଟର ପିଛି ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍ା ହି ଁ
ରଦବାକକୁ ପଡ଼କୁଛି ।

“ଉୋନ” ରଯାଜନା ମଧ୍ ଅନ୍ୟ ରାରବ ଏକ ରବୈପ୍ଳବିକ 
ତରଙ୍ଗ ସଷିୃ୍ କରିଛି । ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକକୁ ରକବଳ 
ରଦଶର ସ୍ଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସମ୍ଭାନ୍ ବଗ୍ପ ସଷେମ ରବା�ି ଦ୍ରୀଘ୍ପ 
ଦିନରକୁ  ରଯଉ ଁ ଧାରଣାଟି ବଦ୍ମଳୂ ରହାଇ ରହ ି ଆସିଥ�ିା 
ଏହ ିରଯାଜନା ତାହାକକୁ ସବକୁଦିନ ପାଇ ଁରାଙି୍ଗ ରଦଇଛି ।

ଏହା କାହାକକୁ ଅଛପା ନାହି ଁ ରଯ ସ୍ୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ସଦାସବ୍ପଦା ଏହା ସ୍୍ ୍ ରଦଖ ି ଆସିଥରି� ରଯ ରଦଶର 
ସାଧାରଣ ର�ାକ କିରଳି ସହଜ ଓ ସକୁ�ର ମ�ୂ୍ୟରର 
ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିପାରିରବ । ଏପରିକି ଜରଣ ଦଳ୍ରୀୟ 
କମ୍ପକର୍୍ପା ରାରବ ଅଟଳ ବିହାର୍ରୀ ବାଜରପୟ୍ରୀ ରନତୃତ୍ୱାଧ୍ରୀନ 
ସରକାରଙ୍ ତତ୍ାଳ୍ରୀନ ରବସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ରାଜ୍ରୀବ ପ୍ରତାପ ରକୁ ଡ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ ୍କରିଥରି� ରଯ 
ଏୟାର ଇଣି୍ଆ ର�ାରଗାକକୁ କ’ଣ ଏହାର ବର୍୍ପମାନର ଚିତ୍ର 
ପରିବରର୍୍ପ ପ୍ରସିଦ୍ କାଟକୁ ୍ପନିଷ୍ ଆର ରକ �କ୍ଷ୍ମଣଙ୍ ଦ୍ାରା 
ଅଙି୍ତ ‘କମନ୍ ମ୍ୟାନ’ର ଚିତ୍ରକକୁ ବଦଳାଯାଇ ପାରିବନାହି?ଁ 
ପରବର୍୍ପ୍ରୀ ସମୟରର କ’ଣ ଘଟି�ା ତାହା ରଯରକନୌଣସି ବ୍ୟକି୍ 
ଅନକୁମାନ କରିପାରିରବ ରଯ ଏୟାର ଇଣି୍ଆ ନିଜକକୁ ରିବ୍ାଣି୍ଂ 
କରିଥ�ିା ଏବଂ ନିଜକକୁ ସାଧାରଣ ର�ାକଙ୍ ନିକଟତର 
କରିଥ�ିା ରଯଉମଁାରନ କି �କ୍ଷ୍ମଣଙ୍ କାଟକୁ ୍ପନର ବାସ୍ବିକ 
ସାଧାରଣ ଜନତା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀଙ୍ 
ରନତୃତ୍ୱରର ରକନ୍ଦ୍ରରର ସରକାର ଗଠତି ରହବାର ଦକୁଇ 
ବଷ୍ପ ପରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହ ିପରିରପ୍ରଷେ୍ରୀରର 2016 
ମସିହାରର ଏକ ନୂତନ ରବସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ 
ନ୍ରୀତ ିରଘାଷଣା କରିଥରି� । ଏଥରିର ପ୍ରଥରମ ରଷେତ୍ରଟ୍ର୍ରୀୟ 
ବିମାନ ସଂରଯାଗ କଥା କକୁହାଯାଇଥ�ିା ଏବଂ ସାଧାରଣ 
ଜନତାଙ୍ ପାଖରର କିରଳି ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚାଯାଇ 
ପାରିବ ତାହା ଉପରର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ଆରରାପ କରାଯାଇଥ�ିା। 
ରଷେତ୍ର୍ରୀୟ ସଂରଯାଗ୍ରୀକରଣ ରଯାଜନା (ଆରସିଏସ)-  
“ଉଡ଼ାନ” ଅଧ୍ରୀନରର 2017 ମସିହା ଏପି୍ର� ମାସରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ ରମାଦ୍ରୀ ସ୍ୟଂ ସିମଳା ଓ ନୂଆଦିଲ୍୍ରୀ 
ମଧ୍ରର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମକକୁ ପତାକା 
ରଦଖାଇ ଶକୁରାରମ୍ଭ କରିଥରି� । 

ବବିଧି ସ ଧୁବଧିା
ଏଲବ ଲକବଳ ଭାେତେ ସାଧାେଣ 
ଜନତା ପ ପୂବ୍ଷାଲପକ୍ା ଅଧକି ସଂଖୟୁାଲେ 
ବମିାନ ଯାତ୍ା କେିପାେଧୁ ନାହାନ୍,ି 
ଅପେନ୍ତୁ “ଉଡ଼ାନ” ଲଯାଜନାେ ବବିଧି 
ଉପକାେିତା ଲଯାଗଧୁ ଏହା ପଯ୍ଷୟୁଟନକଧୁ 
ଲପ୍ରାତ୍ାହନ ଲଯାଗାଇବା ସହ ନପୂତନ 
ଶକି୍ ଓ ଉତ୍ାହଲେ ଭେପପୂେ ଥବିା 
ଆମେ ଯଧୁବ ବଗ୍ଷଙ୍ ପାଇ ଁନଯି ଧୁକି୍େ ନପୂଆ 
ନପୂଆ ସଧୁଲଯାଗମାନ ସଷିୃ୍ଟ କେଧୁ ଛ ି।

ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଡ଼ାନ ରଯାଜନା
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ସଫଳତାେ ଯାତ୍ା

ସ୍ୱପ୍ନେ ଅୟମାେମ୍ଭ ଆଗାମ୍ରୀ ଲକ୍ୟୁ
4ଏପଯ୍ଷୟୁନ୍ ଏହ ିଲଯାଜନାେଧୁ  48 ଲକ୍ ଲଲାକ ଉପକୃତ 

ଲହାଇ ପାେିଛନ୍ ି। ଏହା ଫଳଲେ ଘଲୋଇ ଯାତ୍ାଙ୍ 
ମାତ୍ା ଅଣ-ଲମଲ୍ା ବମିାନ ବନ୍ଦେଲେ 5% ପଏଣ୍ଟ 
ବୃଦି୍ ପାଇଥବିା ଜଣାପଡ଼ିଛ ି।

4ଏହ ିଲଯାଜନାଲେ ଲକ୍ୟୁ ଲହଲା 1000ଟି ଉୋନ ମାଗ୍ଷକଧୁ 
ମଞ୍ଜଧୁେି ପ୍ରୋନ ଓ କାଯ୍ଷୟୁକ୍ମ କେିବା ଏବଂ 100ଟି ବମିାନ 
ବନ୍ଦେକଧୁ ଆଗାମ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ଲେ ପଧୁନଃକାଯ୍ଷୟୁକ୍ମ 
କେିବା । ଲସଥ ିମଧ୍ଲେ 30ଟି ଲହଲିଲପାଟ୍ଷ ଏବଂ 
ସି’ଲପନ୍ମାନଙ୍ ପାଇ ଁ 10ଟି ଜଳ ଏଲୋଲ୍ାମ ସାମିଲ ।

4ଏହ ିଲଯାଜନା ମାଧ୍ମଲେ ପ୍ରତ ିବର୍ଷ 10 ଲକାଟି 
ଲଲାକଙ୍ ପାଇ ଁେିହାତ ିେେଲେ ଯାତ୍ା ବୟୁବସ୍ା 
କେିବାେ ଲକ୍ୟୁ େଖାଯାଇଛ ି।

4ଏହ ିଲଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନଲେ ଲେଶେ ସମସ୍ତ ୋଜୟୁ 
ଏବଂ ଲକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଲକ୍ତ୍ଙ୍ଧୁ ସଂଲଯାଗ କେିବାେ 
ଲକ୍ୟୁ େଖାଯାଇଛ ି।

4କୃରି ଉତ୍ାେ ପେିବହନ ସକାଲଶ “କୃରି ଉୋନ” 
ଲଯାଜନାେ ଶଧୁଭାେମ୍ଭ କେିବା

4ଏହ ିଲଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନଲେ ଏଲବ 650 ନପୂତନ ସହେ 
ଲଯାଡ଼ାେଧୁ  ଅଧକିଙ୍ଧୁ ସଂଲଯାଗ କୋଯିବାକଧୁ ସି୍େ 
କୋଯାଇଛ ି। ଲସଥ ିମଧ୍େଧୁ  େଧୁଇଶହକଧୁ ଇତ ିମଧ୍ଲେ 
ସଂଲଯାଗ କୋଯାଇସାେିଛ ି।

4ଲେଶେ ପାଞ୍ଚଲଗାଟି ଲଭୌଲଗାଳିକ ଲକ୍ତ୍- ଉତ୍ତେ, 
େକି୍ଣ, ପ ପୂବ୍ଷ, ପଶି୍ମ ଏବଂ ଉତ୍ତେ ପପୂବ୍ଷାଞ୍ଚଳକଧୁ ସନ୍ତୁଳିତ 
ଭାଲବ ସଂଲଯାଗ କୋଯିବାେ ଲକ୍ୟୁ େଖାଯାଇଛ ି।

4ଏହ ିଲଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନଲେ, ଚାେି ୋଉଣ୍- ଉୋନ- 1, 
ଉୋନ- 2, ଉୋନ- 3, ଉୋନ- 4- କଧୁ ସେକାେ 
ମଞ୍ଜଧୁେି ପ୍ରୋନ କେିସାେିଛନ୍ ି। ଏହ ିଲଯାଜନା 
ମାଧ୍ମଲେ ଲେଶଲେ 70ଟି ବମିାନ ବନ୍ଦେକଧୁ ଚୟନ 
କୋଯାଇସାେିଛ।ି ବତ୍ତ୍ଷମାନ ସଧୁଦ୍ା, 50ଟି ବମିାନ 
ବନ୍ଦେ ଲଯଉଥଁଲିେ 5ଟି ଲହଲିଲପାଟ୍ଷ ସାମିଲ 
ଲସଗଧୁଡ଼ିକ 281ଟି ମାଗ୍ଷଲେ ଚଳାଚଳ କେଧୁ ଛନ୍।ି

4ପ୍ରଥମ ତନି ିପଯ୍ଷୟୁାୟଲେ, 688ଟି େଧୁ ଟକଧୁ ଚୟନ 
କୋଯାଥଲିା । ଲସଥ ିମଧ୍େଧୁ  ଛପନଟି ବମିାନ ପଥ 
ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଷୟୁାୟଲେ କାଯ୍ଷୟୁକାେ୍ରୀ କୋଯାଇଛ,ି ଦ୍ତି୍ରୀୟ 
ପଯ୍ଷୟୁାୟଲେ 118ଟି ପଥ ଓ ତୃତ୍ରୀୟ ପଯ୍ଷୟୁାୟଲେ 
100ଟି ପଥକଧୁ କାଯ୍ଷୟୁକାେ୍ରୀ କୋଯାଇଛ।ି ଏପଯ୍ଷୟୁନ୍ 
ସେକାେ ଏହଭିଳି 766ଟି ବମିାନ ଚଳାଚଳ ପଥକଧୁ 
ମଞ୍ଜଧୁେି ପ୍ରୋନ କେିସାେିଛନ୍ ି।

4କଲୋନା ମହାମାେ୍ରୀ ମଧ୍ଲେ, 78ଟି ନପୂତନ ପଥକଧୁ 
ମଧ୍ ସେକାେ ମଞ୍ଜଧୁେି ପ୍ରୋନ କେିଛନି୍ ିଯାହାକ ି
“ଉୋନ” ଲଯାଜନାେ ଚତଧୁଥ୍ଷ ପଯ୍ଷୟୁାୟଲେ ସାମିଲ। 
ଏହ ିପଯ୍ଷୟୁାୟଲେ ଲେଶେ ଉତ୍ତେ- ପପୂବ୍ଷାଞ୍ଚଳ ଲକ୍ତ୍ ଓ 
ଦ୍୍ରୀପମାନଙ୍ ଉପଲେ ପ୍ରାଧାନୟୁ ଆଲୋପ କୋଯାଇଛ।ି

4ଅଣତେିିଶଟି ଲସବାଯଧୁକ୍, 08ଟି ଅଣଲସବାଯଧୁକ୍ 
(ଲସଥଲିେ 02ଟି ଲହଲିଲପାଟ୍ଷ ଓ 01ଟି ଜଳ 
ଏଲୋଲ୍ାମ ୍ସାମିଲ) ଏବଂ 02ଟି ସ୍ୱଳ୍ପଲସବାଯଧୁକ୍ 
ବମିାନ ବନ୍ଦେକଧୁ ଏହ ିସ୍ୱ୍ରୀକତୃପି୍ରାପ୍ତ ବମିାନପଥ 
ତାଲିକାଲେ ସାମିଲ କୋଯାଇଛ ି। “ଉୋନ- 4” 
ଅଧ୍ରୀନଲେ ଲହଲିକପଟେ ଏବଂ ସି’ଲପନ୍ଗଧୁେିକେ 
ଚଳାଚଳକଧୁ ମଧ୍ ଏହ ିଲଯାଜନାଲେ ସାମିଲ 
କୋଯାଇଛ ି।
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ସ୍ୱାଧ୍ରୀନତା ପ୍ରାପି୍ତ ଠାେଧୁ  2016 ମସିହା ପଯ୍ଷୟୁନ୍ ବଗିତ 67 ବର୍ଷ
ମଧ୍ଲେ ଭାେତଲେ ଲକବଳ 65ଟି ବମିାନବନ୍ଦେ କାଯ୍ଷୟୁକ୍ମ ଥଲିା 

ଯାହାକଧୁ ପ୍ରତବିର୍ଷ ଲଗାଟିଏ ଲଲଖାଏ ଁବମିାନ ବନ୍ଦେେ ବକିାଶ ଲବାଲି 
ଅନୟୁ ଭାରାଲେ କଧୁହାଯାଇପାଲେ । ଏହା ଥଲିା ଲସମାନଙ୍େ ଲବଗ ଏବଂ 
ପେିକଳ୍ପନା । କନି୍ତୁ ଗତ ଚାେିବର୍ଷ ଭିତଲେ ଲେଶଲେ 36ଟି ନପୂଆ ବମିାନ 
ବନ୍ଦେ ନମିଷିତ ଲହାଇପାେିଛ ି। ଅଥ୍ଷାତ୍, ପ୍ରତ ିବର୍ଷ ନଅଟି ଲଲଖାଏ ଁବମିାନ 

ବନ୍ଦେ ନମିଷିତ ଲହାଇଛ ିଏବଂ ଲସହସିବଧୁ ବମିାନ ବନ୍ଦେଗଧୁଡ଼ିକ ଏଲବ ବମିାନ 
ଚଳାଚଳ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତଧୁତ । ଏହାକଧୁ ପ ପୂବ୍ଷାଲପକ୍ା ନଅଗଧୁଣ ଅଧକି ପ୍ରଗତ ିଲବାଲି 

କଧୁହାଯାଇପାଲେ । ଏହ ିଲକ୍ୟୁ ହାସଲ କେିବାକଧୁ ହଧୁଏତ
ଲସମାନଙ୍ଧୁ 40 ବର୍ଷ ଲନବାକଧୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ା ।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ ନଲେନ୍ଦ୍ର ଲମାେ୍ରୀ (ସିକମିେ ପାଲକୟୁାଙ୍ଗ ବମିାନ ବନ୍ଦେେ 
ଶଧୁଭ ଉଦ୍ାଟନ ଅବସେଲେ

ଲଯାଜନା ସଂପକ୍ଷଲେ କଛି ି
ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱରର ରାରତ ରହଉଛି ତୃତ୍ରୀୟ ବୃହର୍ମ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବଜାର 

ଯାହା ଟାୟାର- 2 ଏବଂ ଟାୟାର- 3 ସହରମାନଙ୍କୁ “ଉଡ଼ାନ” ମାଧ୍ମରର ଅନ୍ୟ 
ରମରଟ୍ାରପା�ିମାନଙ୍ ସହ ସଂରଯାଗ କରିଥାଏ। ଏୟାର�ାଇନମ୍ାନଙ୍କୁ 
ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନ୍ରୀମାନଙ୍ ଠାରକୁ  ଅନ୍ୟ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ପ ଟାଉନମାନଙ୍କୁ ରଷେତ୍ର୍ରୀୟ 
ବିମାନ ସଂରଯାଗ୍ରୀକରଣ ରଯାଜନା ମାଧ୍ମରର ଯିବା ସକାରଶ ରପ୍ରାତ୍ାହତି 
କରାଯାଇଥ�ିା । ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଅବସ୍ାରର ଏରଳି ମଫସ� ଅଞ୍ଚଳକକୁ ବିମାନ 
ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ା କରିବା ନିମରନ୍ ଏୟାର�ାଇନମ୍ାନଙ୍କୁ ଆଥପିକ ଓ ରମନୌଦ୍କି 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ�ିା ।
ଏୟାେଲାଇନ୍ସମାନଙ୍ଧୁ ସହାୟତା ବୟୁବସ୍ା

ରଦଶର ରଯରକନୌଣସି ମାଗ୍ପରର ଚଳାଚଳ କରକୁ ଥବିା ରଯରକନୌଣସି 
ବିମାନ ସରବରାହ ସଂସ୍ାଙ୍ ଚୟନ ପ୍ରତିରଯାଗିତାମଳୂକ ନି�ାମ୍ରୀ 
ମାଧ୍ମରର ହି ଁକରାଯାଇଛି । ରସଥରିର ରଖାଯାଇଥବିା ଏକମାତ୍ର ସର୍୍ପ 
ରହ�ା ବିମାନରର 50 ପ୍ରତିଶତ ସିଟକକୁ ପଥୃକ୍ ରଖାଯିବ ରଯଉଥଁରିର 
ଯାତ୍ର୍ରୀମାରନ ପ୍ରତି ଘଣ୍ାର ଯାତ୍ରା ସକାରଶ 2500 ଟଙ୍ା ରଦୟ ରଦଇ 
ଯାତ୍ରା କରିପାରିରବ । ଏରଳି ଏୟାର�ାଇନମ୍ାରନ ନଅ ଠାରକୁ  ରନଇ 
40ଟି ସିଟ୍ ପଯ୍ପ୍ୟନ୍ ସବସିଡ଼ି ପାଇବାକକୁ ରଯାଗ୍ୟ ।

ରଯରକନୌଣସି ଏୟାର�ାଇନର ସବ୍ପାଧକି ରକରତ ବିମାନ ଏରଳି 
ସକୁ�ର ମ�ୂ୍ୟରର ଟିରକଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ତାହାର ସବ୍ପାଧକି ସ୍ରୀମା 
(କ୍ୟାପ)୍ଧାଯ୍ପ୍ୟ କରାଯାଇଥବିାରକୁ  ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାରନ 
ଏଥରିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରବୈଷମ୍ୟ ପାଣ୍ ି (ରିଜଏିଫ) ରଯାଗାଇ ରଦଇଛନି୍ 
ଯଦ୍ାରା ରସହସିବକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମାଗ୍ପରର ବ୍ୟବସାୟିକ ରିରି୍ରର ବିମାନ 
ଚଳାଚଳ ସକୁନିଶି୍ତ ରହାଇପାରିଛି ।

ରସହରିଳି ଇନ୍ଧନ ମ�ୂ୍ୟ ଓ  ଅବ୍ୟବହୃତ ରାରବ ପଡ଼ି ରହଥିବିା 
ବିମାନ ବନ୍ରଗକୁଡ଼ିକର ରିରି୍ରୂମି ବିକାଶ ରକବଳ ବିଶାଳ ଏୟାର �ାଇନ 
କମ୍ପାନ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରସମାନଙ୍ର ବିମାନ ଚଳାଚଳକକୁ ପଯ୍ପ୍ୟାପ୍ ମାତ୍ରାରର 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଯାଗାଇନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଷ୍ାଟ୍ପ- ଅପ ୍ ଏୟାର 
�ାଇନର୍ର ମଧ୍ ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କରିବା ନିମରନ୍ ଉତ୍ାହତି କରିଛି।

ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଟବ୍ପାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ ଉପରର ବହଶିକୁଳ୍କ ହ୍ାସ ଏବଂ ରସବା 
କର ରିହାତି ରଯାଗକୁ ଏୟାର�ାଇନମ୍ାନଙ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂରଯାଗ୍ରୀକରଣ 
ରଯାଜନା ଅଧକି ମାତ୍ରାରର ସମ୍ଭବପର ରହାଇପାରିଛି।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାରନ ରସମାନଙ୍ ରୂମିକା ସଂପାଦନ କରିବା 
ଉରର୍ଶ୍ୟରର, ଏଟିଏଫ ଉପରର ଏରଳି ନି୍ ୍ମ�ୂ୍ୟଯକୁକ୍ ଟିକସ ରାଜନିାମା 
ସ୍ାଷେର କରିଛନି୍, ନିରାପର୍ା ସକୁବିଧା ରଯାଗାଇ ରଦଇଛନି୍ ଏବଂ ମାଗଣାରର 
ଅଗି୍ ନିବ୍ପାପକ ସକୁବିଧା ରଯାଗାଇ ରଦବାସହ ତଥା ବିଜକୁଳି, ଜଳ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ୍ରୀୟ ରସବା ବ୍ୟବସ୍ା ରିହାତି ମ�ୂ୍ୟରର ରଯାଗାଣ 
ବ୍ୟବସ୍ା କରିଛନି୍ । ଏହ ିକ୍ରମରର ବିମାନବନ୍ର ଅପରରଟରମାରନ ମଧ୍ 
ଏୟାର�ାଇନମ୍ାନଙ୍କୁ ରସମାନଙ୍ର ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଯାଗାଇ ରଦଇଛନି୍ 
ରଯଉଥଁରିର ଅବତରଣ ଓ �୍ୟାଣି୍ଂ ତଥା ଟମପିନା� ନାରିରଗସନ୍ �୍ୟାଣି୍ଂ ଓ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାକପିଂ ଶକୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ସାମି� । ରାରତରର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ 
ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟରର ଏହ ି କ୍ରମରର ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍୍ପନ ଘଟିଚା�ିଛି 
ଏବଂ ଏପଯ୍ପ୍ୟନ୍ ଉପଯକୁକ୍ ରାରବ ହାସ� କରାଯାଇନଥବିା ସାମଥ୍ପ୍ୟର 
ଏୟାର�ାଇନ କମ୍ପାନ୍ରୀମାରନ ଉପରଯାଗ କରିପାରକୁ ଛନି୍ ।

ବିମାନଯାତ୍ର୍ରୀମାନଙ୍ ଯାତ୍ରା ଦୃଷି୍ରକୁ  ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଯଉ ଁ
ବିରାଟ ପଦରଷେପ ଗ୍ହଣ କରିଛନି୍ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ 
ବ୍ୟବସ୍ାକକୁ ସକୁଦୃଢ଼ ଓ ବ୍ୟାପକ କରିବା ନିମରନ୍ ପଦରଷେପ ଗ୍ହଣ 
କରିଛନି୍ ତାହା ରସମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇ ଁ ବିପକୁଳ ସକୁରଯାଗ 
ରଯାଗାଇଛି। ସରବ୍ପାପରି, ଉପ-ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ରଷେତ୍ର୍ରୀୟ ବିମାନ 
ଚଳାଚଳ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟରର ପରି�ଷିେତ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍୍ପନ ଏରବ 
ଖକୁବ୍ ଉପକାରି ରବା�ି ପ୍ରମାଣତି ରହାଇପାରିଛି ।

ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଡ଼ାନ ରଯାଜନା

ଉଡ଼ାନ ଲଯାଜନା ଆେମ୍ଭ ସମୟଲେ 
ସମ୍ପୂର୍୍ଷ ଭାରଣ ଶଧୁଣବିା ଲାଗି କଧୁୟୁଆେ 

ଲକାେ ସ୍ାନ କେନ୍ତୁ
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ଜମ ୍ଓ କଶ୍ମୀରର ପଲ୍ୱାମା ଜଲିୋ ଦୀରଦ୍ ଦନିର୍ ଆତଙ୍ବାଦୀଙ୍ ଚରାଭୂଇ ଁ
ଭାନବ ସମସ୍ତଙ୍ ନକିେନର ସପ୍ରିଚତି ରହଆିସିଛି । ପଣ୍ ି 2019 
ମସିହା ନଫବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦନି ନଯନତନବନଳ ନସଠାନର 

ଆତଙ୍ବାଦୀମାନଙ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍ବାଦୀ କାଣ୍ ସଂରେିତ ନହଲା 
ଏହା ନସହ ିସ୍ାନକ୍ ନଦଶର ସମସ୍ତଙ୍ ନକିେନର ଆହ୍ରି ଜଣାଶଣ୍ା ନାମନର 
ପରିଣତ କରିନଦଇଥଲିା । 

କନି୍ତୁ, ଏନବ ଏହ ିଜଲିୋ ତା’ର ପାରମ୍ରିକ ପରିଚୟଠାର୍ ନଜିକ୍ ହୋଇ “ନୂତନ 
ଭାରତ”ନର ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସଷିୃ୍ କରିପାରିଛି । ସରକାରୀ ନପ୍ରାତ୍ାହନର 
ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଜଲିୋର ଓଉଖ ୍ ଗ୍ରାମ ନଦଶର “ନପନସିଲ୍ ଗ୍ରାମ” ଭାନବ 
ସପ୍ରିଚିତ ନହାଇପାରିଛି ଏବଂ ଏଠାର୍ ଉତ୍ାଦତି ନପନସିଲ୍ ସା୍େ ନଦଶର 90 
ପ୍ରତଶିତ ଚାହଦିା ପରୂଣ କରିପାର୍ଛି । ନକବଳ ଅବଶଷି୍ 10 ପ୍ରତଶିତ ନପନସିଲ୍ 
ପାଇ ଁଆବଶୟୁକ କାଠ ଆବରଣ (ନପନସିଲ୍ ସା୍େ୍) ନକରଳର୍ ପ୍ରାପ୍ତ ନହାଇଥାଏ । 
ନପନସିଲ୍ ସା୍େ ନହଉଛି ଲିଡ଼କ୍ ଆବରଣ କର୍ଥବିା କାଠ ନଖାଳପା ।

ନପନସିଲ୍ ସା୍େ ପ୍ରସ୍୍ତତ ପାଇ ଁଏକ ପ୍ରକାର ନରମ କାଠ ଆବଶୟୁକ ନହାଇଥାଏ 
ଯାହାକ ିପଲ୍ୱାମା ଜଲିୋର ଆଦ୍ଦ୍ଭୂମି ଇଲାକାନର ହି ଁ ଏହ ିବୃକ୍ ପ୍ରଚ୍ର ମାତ୍ରାନର 
ରହଛିି । ଏହ ିକାଠକ୍ ନନଇ ନପନସିଲ୍ ସା୍େ ପ୍ରସ୍୍ତତ କରିବା ସକାନଶ ଓଉଖ ୍
ଗ୍ରାମନର ଏକ ଡଜନର୍ ଅଧକି ୟ୍ନେ୍ି ଏନବ କାଯଦ୍ୟୁକ୍ମ । ଏହା ଫଳନର ଓଉଖ ୍
ଅଧନ୍ା ଏହ ିନବଗଠିତ ନକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ନକ୍ତ୍ରକ ୍ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି 
ଯାହାକ ିନପନସିଲ୍ ଉତ୍ାଦନର ଏକ ନପଣ୍ଠସ୍ଳୀନର ପରିଣତ ନହାଇପାରିଛି। 
ନତଣ ୍ ଏନବଠାର୍ ସ୍ମରଣ ରଖବିାକ୍ ନହବ ନଯ ନଯନକୌଣସି ଜନଣ ନ୍ତା 
ନଯଉ ଁନପନସିଲେି ହାତନର ଧରନି୍ ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ଜନଣ କଶ୍ମୀରୀ ବୟୁକି୍ତଙ୍ 
ରେମର ଫଳ ନହାଇଥବି । ଜମ ୍ଓ କଶ୍ମୀରର୍ ଧାରା 370 ଉନଚ୍ଦ ନହବା ପନର, 

ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହ ିନବଗଠିତ ନକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ନକ୍ତ୍ରକ୍ ନଦଶର ମଖ୍ୟୁଧାରାକ୍ 
ଆଣବିା ସକାନଶ ଅନନକ ପଦନକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ । ଏହ ିଲକ୍ୟୁ ହାସଲ 
କରିବା ଉନର୍ଶୟୁନର, ସରକାର ଏଭଳ ିପଦନକ୍ପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ ଯଦ୍ାରା 
ପଲ୍ୱାମାକ୍ ଆତଙ୍ବାଦର କଳାଛାୟାର୍ ମକ୍୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନଦଶର 
ନପନସିଲ୍ ଜଲିୋ ଭାନବ ଏହାକ୍ ସାରା ନଦଶନର ସପ୍ରିଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ।

ନଦଶର ନମାେ ନପନସିଲ୍ ସା୍େ୍ ଚାହଦିାର 90 ପ୍ରତଶିତ ଓଉଖ ୍ଗ୍ରାମ ହି ଁ
ପରୂଣ କରିଥାଏ । ଏନବ ନସଠାନର ସଂପରୂ୍ଦ୍ ରୂନପ ନପନସିଲ୍ ପ୍ରସ୍୍ତତ କରିବା 
ସକାନଶ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନସଥପିାଇ ଁ ଏହାକ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ନଜାନ 
ଭାନବ ବକିଶତି କରିବା ଦଗିନର ଉଦୟୁମ ଜାରି ରହଛିି । ଏନବ ଏହ ିଗ୍ରାମର 
ପ୍ରାୟ 400 ପଯଦ୍ୟୁନ୍ ନଲାକ ଏହ ିବୟୁବସାୟ ସହତି ଜଡ଼ତି ରହଛିନି୍ । କନି୍ତୁ 
ପରୂ୍ଦ୍ାଙ୍ଗ ନପନସିଲ୍ ପ୍ରସ୍୍ତତ କରାଗନଲ ଏଠାନର ଅଧକି ନଯିକି୍୍ତ ସନ୍ଯାଗ ସଷିୃ୍ 
ନହାଇପାରିବ । ଗତ ବଷଦ୍ ଏଭଳ ିନପନସିଲ୍ ସା୍େ ପ୍ରସ୍୍ତତ ନସମାନଙ୍ ପାଇ ଁ107 
ନକାେି େଙ୍ାର ରାଜସ୍ୱ ସଷିୃ୍ କରିଥଲିା । 

ଜମ ୍କଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ନାଗ ଜଲିୋନର ମଧ୍ୟ ଏଭଳ ିନପନସିଲ୍ ସା୍େ ପ୍ରସ୍୍ତତ 
କରାଯାଉଛି । କନି୍ତୁ ଓଉଖ ୍ଗ୍ରାମ ସହତି ଲାଗିଥବିା “ନପନସିଲ୍ ଗ୍ରାମ”ର ପରିଚୟ 
ନସମାନଙ୍୍  ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସବସିଡ଼ ିପାଇବାକ ୍ହକଦାର କରିପାରିଛି । ନତଣ ୍
ନସମାନନ ନସଠାନର ଏହ ିଶଳି୍ପର ବକିାଶ ଓ ବୟୁବସାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦଗିନର 
ନସମାନଙ୍ର ଅବଦାନକ ୍ସଂନଯାଗ କରିପାର୍ଛନି୍ ।

1960 ଦଶକ ପଯଦ୍ୟୁନ୍ ନଦବଦାର୍ (ନସଡାର) ଗଛର କାଠକ୍ ହି ଁ ନପନସିଲ୍ 
ନକସିଂ ପାଇ ଁମଖ୍ୟୁତଃ ବୟୁବହାର କରାଯାଉଥଲିା । ଏହା ଫଳନର ନସଠାନର 
ଥବିା ବସି୍ତୀର୍ଦ୍ ନଦବଦାର୍ ଜଙ୍ଗଲ ଧୀନର ଧୀନର ନଲାପ ପାଇବାନର ଲାଗିଲା। 
ନତଣ ୍ ଏନବ ନପାପଲାର ଗଛର କାଠକ୍ ନପନସିଲ୍ ପ୍ରସ୍୍ତତନିର ବୟୁବହାର 
କରାଯାଉଛି । ଫଳତଃ, ଏହ ିନକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ନକ୍ତ୍ରର ପ୍ରାକୃତକି ସମ୍ଦକ୍ ସର୍କି୍ତ 
ରଖାଯାଇପାରିଛି । ନସହଭିଳ ିକଶ୍ମୀରନର ନମିଷିତ ନହଉଥବିା ୍ ନିକେ ବୟୁାେ୍ ପାଇ ଁ
ମଧ୍ୟ ଉପଯକ୍୍ତ ବଜାର ଉପଲବ୍ଧ ନହବାର ଆବଶୟୁକତା ଅନ୍ଭୂତ ହ୍ଏ । ନକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥବିା ପ୍ରୟାସ ନକବଳ ନସଠାକାର ହସ୍ତକଳାକ୍ 
ନପ୍ରାତ୍ାହନ ନଯାଗାଇନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ “ନଭାକାଲ୍ ଫର୍ ନଲାକାଲ” ଏବଂ “ଆତ୍ମ 
ନଭିଦ୍ର ଭାରତ” ଅଭିଯାନକ ୍ମଧ୍ୟ ପଯଦ୍ୟୁାପ୍ତ ମାତ୍ରାନର ନପ୍ରରଣା ନଯାଗାଇଛି । ଏହା 
ଜମ ୍ଓ କଶ୍ମୀରର ଦୃଶୟୁପଟ୍ଟନର ଉନଲେଖନୀୟ ପରିବତ୍ଦ୍ନ ରୋଇଛି । ଅଧନ୍ା, 
ସାରା ନଦଶନର ପ୍ରନତୟୁକ ବୟୁକି୍ତ ଧର୍ଥବିା ନପନସିଲେି ପଲ୍ୱାମାନର ହି ଁ ପ୍ରସ୍୍ତତ 
ନହାଇଥବିା କଳ୍ପନାକ୍ ବାସ୍ତବ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ସେକାେଙ୍ ଦ୍ାୋ ପ୍ରେତ୍ତ ଲପ୍ରାତ୍ାହନ ଲଯାଜନା ଦ୍ାୋ ପ୍ରଭାବତି 
ଲହାଇ ପଧୁଲୱାମା ଜଲି୍ାେ ଓଉଖଧୁ ଗ୍ାମ ଭାେତେ “ଲପନସିଲ୍ ଗ୍ାମ” 
ଭାଲବ ନଜିକଧୁ ସ ଧୁପ୍ରତଷି୍ତି କେିପାେିଛ ିଏବଂ ଲେଶେ 90 ପ୍ରତଶିତ 
ଲପନସିଲ୍ ସା୍ଟ୍ ଚାହେିା ଏହ ିଗ୍ାମ ହି ଁ ପ ପୂେଣ କେିପାେିଛ ି।

ପ ଧୁଲୱାମା
ରାରତର ରପନସି�୍ ଜଲି୍ା

ରପନସି�୍ ଗ୍ାମ ସଶକି୍କେଣ
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ଜନଗଣଙ୍ ସଶକି୍କେଣ

ସଚୂନା,
ମରନାରଞ୍ଜନ

ମାଗଣାଲେ

‘େିେି ଫି୍ େିସ’୍ ରହଉଛି ଏକ ସକୁ�ର ଧରଣର ଗକୁଣାତ୍ମକ 
ସଚୂନା ରଯାଗାଣର ମାଧ୍ମ ଯାହାକି ଦକୁଗ୍ପମ, ଅପହଞ୍ଚ ଓ 

ସ୍ରୀମାନ୍ବର୍୍ପ୍ରୀ ରଷେତ୍ର ପାଇ ଁଉରି୍ଷ୍ । ଏହା ଏରବ ରସହସିବକୁ 
ରଷେତ୍ରର ଜନସାଧାରଣ, ବିରଶଷକରି ସମାଜର ସ୍ଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ 
ଓ ଦକୁବ୍ପଳ ରଶ୍ରଣ୍ରୀର ର�ାକମାନଙ୍ ପାଇ ଁସଶକି୍କରଣର ଏକ 
ଶକି୍ଶାଳ୍ରୀ ସାଧନରର ପରିଣତ ରହାଇପାରିଛି ଓ ରସମାନଙ୍କୁ 

ମରନାରଞ୍ଜନର ଅସରନି୍ ରଣ୍ାର ରଯାଗାଇ ରଦଇଛି ।

ରମନୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପରୂଣ ପରର, ସଚୂନା ଓ ମରନାରଂଜନ 
ରହଉଛି ର�ାକମାନଙ୍ର ସବକୁଠାରକୁ  ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା । 

କିନ୍ତୁ ରାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରମକୁଖ ରାଗ ନିଜ ଘରର ବ୍ୟୟସାଧ୍ 
ଘରରାଇ େିଟିଏଚ କି୍ ବୋ ରକବ� ସଂରଯାଗ କରିବାକକୁ ସଷେମ ରହାଇ 
ପାରନି୍ନାହି ଁ। ସଚୂନା ରଯାଗାଣ ଏବଂ ଗଣ ସଶକି୍କରଣକକୁ ସକୁନିଶି୍ତ 
କରିବା ସକାରଶ, େିେି ମାଗଣା େିସ ୍ଉପରରାକ୍ାମାନଙ୍କୁ ରଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁଉପରରାକ୍ାମାନଙ୍କୁ ରକବଳ ଥରର ମାତ୍ର 
1,200 ଟଙ୍ା କି୍ ବୋ ତରତାଧକି ରାଶ ିରଦବାକକୁ ହି ଁପଡ଼ିଥାଏ । 

ଏରଳି ଅଫରର ନିର୍ପରରଯାଗ୍ୟତା ପଛରର ଥବିା ରବାନସଟି 
ରହଉଛି ଏହା ରଯ ରସମାରନ ଦୂରଦଶ୍ପନ ଓ ଆକାଶବାଣ୍ରୀ 
କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମକକୁ ମଧ୍ ଉପରରାକ୍ାମାରନ ଉପରରାଗ କରିପାରିରବ । 
କାରଣ ଏହସିବକୁ ଗଣମାଧ୍ମକକୁ ଆଜରି ରବ୍କିଂ ନକୁ୍ୟଜ ୍ପ୍ରତିରଯାଗିତା 
ରିତରର ରପଶ ି ଦିଆଯାଉଛି ।

ରକନ୍ଦ୍ର ସଚୂନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାରରଡ଼କରଙ୍ 
ମତରର ଦୂରଦଶ୍ପନ ଓ ଆକାଶବାଣ୍ରୀ (ଏଆଇଆର)ର ବିଶ୍ୱସନ୍ରୀୟତା 
ଅନ୍ୟ ଚାରନ�ମାନଙ୍ ଠାରକୁ  ଅଧକି, କାରଣ ରସହସିବକୁ ଘରରାଇ 
ଚାରନ�ମାରନ ରବରଳରବରଳ ଉଡ଼ା କଥାରର ଅଧକି ମାତ୍ରାରର 
ରାସି ଯାଇଥାନି୍ । ଦୂରଦଶ୍ପନ ରହଉଛି ଆସ୍ା ଓ ନିର୍ପରଶ୍ରୀଳତାର ଏକ 
ସକୁପ୍ରତିଷ ୍ିତ ଅନକୁଷା୍ନ ରବା�ି ରସ କହଛିନି୍ ।

ଦୂରଦଶ୍ପନର ମାଗଣା େିସ ୍ ରହଉଛି ପ୍ରସାରଣ ମକୁକ୍ (ଏଫଟିଏ) 
ଏବଂ ର�ାକମାନଙ୍ ପାଇ ଁଏହା ରହଉଛି ଏକ ବିକଳ୍ପ ମଞ୍ଚ ରଯଉମଁାରନ 

କି ନିଜ ଘରର ଅତି ଅଧକି ରଦୟ ରଦଇ ଘରରାଇ େିଟିଏଚ ସଂରଯାଗ 
କରିବାକକୁ ସଷେମ ନକୁହନି୍ । ରଦଶ ଦକୁନିଆର ଖବର ଓ ମତାମତ ତଥା 
ଗକୁଣାତ୍ମକ ମରନାରଂଜନ ଯାହାକି ସମ୍ଭାନ୍ ବଗ୍ପଙ୍ ପାଇ ଁଉର୍ ଦରରର 
ଉପ�ବ୍, ତାହା ସାଧାରଣ ର�ାକମାନଙ୍ ପାଇ ଁ ଏରବ ସହଜ ଓ 
ମାଗଣାରର ଉପ�ବ୍ କରାଉଛନି୍ ।

ଦଶମ ପଞ୍ଚବାଷପିକ ରଯାଜନା କାଳରର ହି ଁ ରଦଶର ସାଧାରଣ 
ର�ାକଙ୍କୁ ମାଗଣାରର ଏରଳି ରସବା ରଯାଗାଇ ଦିଆଯିବା ପ୍ରସ୍ାବ 
ଗହୃ୍ରୀତ ରହାଇଥ�ିା । ପ୍ରସାର ରାରତ୍ରୀ ମାଧ୍ମରର ତାହା କାଯ୍ପ୍ୟକାର୍ରୀ 
ରହାଇଆସକୁଛି । ଅନ୍ୟ ଘରରାଇ େିଟିଏଚ ଚାରନ�ମାନଙ୍ ପରି 
ପ୍ରସାର ରାରତ୍ରୀ ଦଶ୍ପକମାନଙ୍ ଠାରକୁ  ଦୂରଦଶ୍ପନର ମାଗଣା େିସ ୍
ଚାରନ�ଗକୁଡ଼ିକ ସକାରଶ ରକନୌଣସି ମାସିକ ରଦୟ ଦାବି କରିନଥାଏ । 

ଏହ ି ରଯାଜନା ପ୍ରାରମି୍ଭକ ରାରବ ଏସଏଫସି ଦ୍ାରା ସ୍୍ରୀକୃତ 
ରହାଇଥ�ିା ଏବଂ 2003 ମସିହାରର ଅଟଳ ବିହାର୍ରୀ ବାଜରପୟ୍ରୀ 
ସରକାରଙ୍ ଅମଳରର ଏହା କ୍ୟାବିରନଟ ମଞ୍ଜକୁରି ପ୍ରାପ୍ କରିଥ�ିା। 
ପ୍ରଥରମ ରକୟକୁ - ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ା ଜରିଆରର ରମାଟ 30ଟି 
ଚାରନ�କକୁ ଏରଳି ମଞ୍ଜକୁରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ�ିା ଏବଂ ରସଥରିର 
ଦୂରଦଶ୍ପନର 20ଟି ଚାରନ� ଏବଂ 10ଟି ଘରରାଇ ବ୍ଡ଼କାଷ୍ରଙ୍ 
ମାଗଣା ପ୍ରସାରଣକକୁ ରନଇ ଏକ  ଗକୁଛେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ�ିା । 
ପ୍ରସାର ରାରତ୍ରୀ  ଘରରାଇ ଚାରନ�ମାରନ ରଯଉମଁାରନ କି ଏହ ି
େିଟିଏଚ ଗକୁଛେରର ସାମି� ରହବାକକୁ ଇଛକୁକ ରସମାନଙ୍ ଠାରକୁ  ରିକରର 
ଶକୁଳ୍କ ଅସକୁ� କରିବା ନିମରନ୍ ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଥ�ିା 

ଲଯାଜନା େିେି ଫି୍ େିଶ
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ପରବର୍୍ପ୍ରୀ ସମୟରର 2004 ମସିହାରର ଦୂରଦଶ୍ପନର େିଟିଏଚ 
୍ ଲୋଟଫମ୍ପରର ସରକାର ଏହାର ଷେମତାକକୁ 30ରକୁ  40ଟି ଚାରନ�କକୁ ବୃଦି୍ 
କରିଥରି� ଏବଂ ରସଥରିର ଦୂରଦଶ୍ପନର 17ଟି ଚାରନ� ସହତି 23ଟି 
ଘରରାଇ ଏଫଟିଏ ଚାରନ� ସାମି� କରାଯାଇଥ�ିା । ଏହ ି ୍ ଲୋଟଫମ୍ପର 
ଷେମତାକକୁ ପରବର୍୍ପ୍ରୀ ସମୟରର ସରକାରଙ୍ ବିରିନ୍ ରଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନରର 
ଆହକୁରି ସଂପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥ�ିା ଏବଂ ଅଧକୁନା ଏଥରିର ରମାଟ 112ଟି 
ଏସଡ଼ିଟିରି ଚାରନ� ଏବଂ 48ଟି ରରେିଓ ଚାରନ� ଉପ�ବ୍ ରହଛିି । 
ଦୂରଦଶ୍ପନର ମାଗଣା େିସ ୍ବକୁରକ ଚାରନ� ରଯତିକି ବିବିଧ ରସତିକି ମାତ୍ରାରର 
ଏଥରିର ବିରିନ୍ ବଗ୍ପର ଅତି ଉନ୍ତ ମାନର କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମମାନ ରହଛିି ।
େପୂେେଶ୍ଷନ ମାଗଣା େିସ ୍ ଲସଟ୍ ଟପ ୍ବକ୍ସ

ଦୂରଦଶ୍ପନ ମାଗଣା େିସ ୍ପାଇ ଁଦୂରଦଶ୍ପନ ପଷେରକୁ  ଅଧସି୍୍ରୀକୃତ ଏସଟିବି 
ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରବର୍୍ପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରସଥରିର 10ଟି ଉତ୍ାଦନକାର୍ରୀ 
ସଂସ୍ାଙ୍କୁ ସ୍୍ରୀକୃତ ଏସଟିବି ନିମ୍ପାଣ କରିବା ସକାରଶ ପଞି୍ଜକୃତ କରାଯାଇଛି। 
ଏହାଦ୍ାରା ଦଶ୍ପକମାନଙ୍କୁ ବିରିନ୍ କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମମାନ ରଦଖବିାର ଅଧକି ସକୁରଯାଗ 
ତଥା ସକୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ ରହାଇପାରିଛି । ଏରବ ଅଧକିତର ଏସଟିବିଗକୁଡ଼ିକ 
ବିରଦଶରକୁ  ଆମଦାନ୍ରୀ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ, ରାରତରର ଏସଟିବି ଉତ୍ାଦନ 
ସକାରଶ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଥବିା ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀଙ୍ “ଡ଼ିଜଟିା� ଇଣି୍ଆ” ଏବଂ “ରମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ” 
ପରିକଳ୍ପନାର ଅଂଶବିରଶଷ ରାରବ କାଯ୍ପ୍ୟକାର୍ରୀ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରସାର 
ରାରତ୍ରୀ ପଷେରକୁ  ରାରତ୍ରୀୟ ସର୍୍ପମଳୂକ ଅନକୁପ୍ରରବଶ ବ୍ୟବସ୍ା (ଆଇସିଏଏସ) 

l ମରନାରଞ୍ଜନ ଓ ସଚୂନା ରଯାଗାଣ ବ୍ୟତ୍ରୀତ, ଏହ ିରଯାଜନା 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାନଙ୍ ମଧ୍ ନିରନ୍ର ଶଷିୋଦାନକକୁ ସକୁନିଶି୍ତ 
କରିଥାଏ। ଏପରିକି କରରାନା ମହାମାର୍ରୀ ସମୟରର ସ୍ କୁ� 
କର�ଜ ବନ୍ ରହଥିବିା ରବରଳ ସକୁଦ୍ା ଏଥରିକୁ  ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାରନ 
ରଢର୍ ଫାଇଦା ପାଇପାରକୁ ଛନି୍ । “ସ୍ୟଂ ପ୍ରରା” କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମ 
ରଯଉଥଁରିର କି 34ଟି େିଟିଏଚ ଚାରନ� ଏକତ୍ର ରହଛିି, ରସଥରିର 
ପଯ୍ପ୍ୟାପ୍ ରଶୈଷିେକ ସଂସାଧନ ରରିରହଛିି । େିେି ଫି୍ େିସ ୍ଦକୁଗ୍ପମ 
ରଷେତ୍ରରର ବସବାସ କରକୁ ଥବିା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରାମାନଙ୍ ପାଇ ଁସକୁଦ୍ା 
ଏହା ସକୁନିଶି୍ତ କରିଛି ରଯ ରସମାରନ ମଧ୍ ରକନୌଣସି ପ୍ରକାରର 
ଶଷିୋ�ାରରକୁ  ବଞ୍ଚତି ନରହନ୍ତୁ ରଯରତରବରଳ କି ସହରାଞ୍ଚଳରର 
ଅବସ୍ାନ କରକୁ ଥବିା ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାରନ ଅନ�ାଇନ୍ ଶଷିୋଦାନକକୁ 
ଅତି ସହଜରର ଆପଣାଇ ରନଇପାରକୁ ଛନି୍ ।

l	“ସ୍ୟଂ ପ୍ରରା” ଚାରନ�ଗକୁେିକ ଅତି ଉର୍ ମାନର ରଶୈଷିେକ 
କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମମାନ ଜସିାଟ୍- 15 ସାରଟ�ାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 
ଅରହାରାତ୍ର ପ୍ରସାରଣ କରିଥାନି୍ । ପ୍ରତି ଦିନ, ଅତି କମରର ଚାରି 
ଘଣ୍ା ସକାରଶ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍କୁ ସ୍ବେଳିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ 
ରହାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ରସହଦିିନ ଆହକୁରି ପାଞ୍ଚଥର ରଦାହରା 
ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାରନ 
ଚାହିରଁ� ରସମାନଙ୍ର ସକୁବିଧା ଅନକୁସାରର ସମୟ ଚୟନ କରି 
ରସସବକୁ ରଦଖପିାରିରବ।

l	ଏନପିଟିଇଏ�, ଆଇଆଇଟି, ୟକୁ ଜସିି, ସିଇସି, ଇଗରନା, 
ଏନସିଇଆରଟି ଏବଂ ଏନଆଇଓଏସ ଦବାରା ଏହସିବକୁ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମମାନ ପ୍ରସ୍କୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଇନଫଲେି ବରନଟ୍ ରକନ୍ଦ୍ର 
ଏହସିବକୁ ରୱବ୍ ରପାଟ୍ପା�ଗକୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା କରିଥାନି୍ ।

l	ଏହ ିସବକୁ ଚାରନ�ଗକୁଡ଼ିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ବିଷୟବସ୍କୁ  
ସଂପକ୍ପରର ହି ଁ ଶଷିୋଦାନ କରିଥାନି୍ ଯାହାକି ସ୍ାତରକାର୍ର ଓ 
ସ୍ାର୍କ ରଶ୍ରଣ୍ରୀର ବିରିନ୍ ବିଷୟ ଯଥା କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣଜି୍ୟ, 
ପ୍ରଦଶ୍ପନ କଳା, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ହକୁ୍ୟମାନିଟିଜ,୍ ଇଞି୍ଜନିୟରିଂ, 
ପ୍ରଯକୁକି୍, ଆଇନ, ରରଷଜ ଶାସ୍, କୃଷି ଇତ୍ୟାଦି ଉପରର 
ଆଧାରିତ । ରସହରିଳି ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ାଦଶ ରଶ୍ରଣ୍ରୀରର 
ଅଧ୍ୟନ କରକୁ ଥବିା ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 
ସଂପକ୍ପରର ଶଷିୋଦାନ ବ୍ୟତ୍ରୀତ ଏଥରିର ପ୍ରତିରଯାଗ୍ରୀତାମଳୂକ 
ପର୍ରୀଷୋ ପାଇ ଁଶଷିୋଦାନର ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛି ।

ଲକୋଉନ ସମୟଲେ େିଜଟିାଲ ଅଧ୍ୟନ

ମାଗଣା େିସ ୍ରହଉଛି ରଦଶର ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ବିର୍ 
ବଗ୍ପର ର�ାକମାନଙ୍ ପାଇ ଁରମାଦ୍ରୀ ସରକାରଙ୍ର ଏକ 
ଉପହାର। ଏଥରିର 104ଟିରକୁ  ଅଧକି ଚାରନ� ଉପ�ବ୍ 
ରହଛିି । ରଯରକନୌଣସି ଇର�ର ଟ୍ଟ୍ରାନିକ ରଦକାନକକୁ ଯାଇ 
ରଯରକନୌଣସି ଉପରରାକ୍ା ମାଗଣା େିସ ୍(େିେି ଫି୍ େିସ)୍ 

କ୍ରୟ କରିପାରିରବ। ମାତ୍ର 1,200 ଟଙ୍ା ଖର୍୍ପ କରି 
ରସମାରନ ସାରା ଜ୍ରୀବନ ମାଗଣାରର ବିରିନ୍ ଚାରନ�ର 

କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମମାନ ଉପରରାଗ କରିପାରିରବ । କିନ୍ତୁ ଘରରାଇ 
େିଟିଏଚ ଅପରରଟରମାରନ ମାସିକ ଶକୁଳ୍କ ଦାବି କରିଥାନି୍ । 
ଜ,ି ଷ୍ାର, ରସାନ୍ରୀ, କ�ସ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରିନ୍ ଚାରନ� 

ଫି୍ େିସରର ଉପ�ବ୍ ରହଛିି । ଏଥରିର ନକୁ୍ୟଜ,୍ ରସ୍ପାର ୍୍ପ 
ଏବଂ 34ଟି ଶଷିୋ ଚାରନ� ମଧ୍ ରହଛିି । ଆପଣମାରନ 

ରସଗକୁଡ଼ିକର ଉପରଯାଗ କରିପାରିରବ । ଆଜ ିହି ଁ“ଫି୍ େିସ”୍ 
ନିଜ ଘରର �ଗାନ୍ତୁ ।

ପ୍ରକାଶ ଜାଭଲେକେ, 
ଲକନ୍ଦ୍ର ସପୂଚନା ଓ ପ୍ରସାେଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
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ଯାହାକି ରାରତ ସରକାରଙ୍ ଆଇସିଏଏସ ଉପକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶବିରଶଷ 
ତାହା ମାଧ୍ମରର ରାରତ୍ରୀୟ ସିଏଏସକକୁ ଦୂରଦଶ୍ପନର ମାଗଣା େିସ ୍
୍ ଲୋଟଫମ୍ପ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍କୁତ କରିବା ସକାରଶ ପ୍ରବର୍୍ପନ କରାଯାଉଛି ।
ଲଯାଜନା- େିେି ଫି୍ େିସ୍

ରଦଶର ପ୍ରରତ୍ୟକ ରାଗରର ଏହ ିରଯାଜନା ରଯରଳି ପହଞ୍ଚପିାରିବ 
ରସଥପିାଇ ଁ ଦୂରଦଶ୍ପନ ଫି୍ େିସ ୍ ରସଟ୍ ଟପ ୍ ବକ୍ସଗକୁଡ଼ିକ ଦକୁଗ୍ପମ, 
ପାବ୍ପତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବାମପନ୍୍ରୀ ଉଗ୍ବାଦ ଅଧକୁ୍ୟଷିତ (ଏ�େବ୍�କୁଇ) 
ରଷେତ୍ରମାନଙ୍ରର ବିରିନ୍ ରଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନରର ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା 
ବଣ୍ନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ା ରହାଇଛି । ଗତ ବଷ୍ପ ସରକାର ଏରଳି 
30,000 େିେି ଫି୍ େିସ ୍ରସଟ୍ ଟପ ୍ବକ୍ସ  ରକବଳ ଜମକୁ ଓ କଶ୍ମ୍ରୀର 
ଏବଂ �ଦାଖରର ବଣ୍ନ କରିଛନି୍ । ଚଳିତ ବଷ୍ପ ରଦଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଦକୁଗମ୍ପ ତଥା ବାମପନ୍୍ରୀ ଉଗ୍ବାଦ ଅଧକୁ୍ୟଷିତ ରଷେତ୍ରମାନଙ୍ରର ଏରଳି 
1,20,000 ଏସଟିବି ବଣ୍ନର ରଯାଜନା ରଖାଯାଇଛି ।
ବୟୁାପକ ଲେଞ୍ଜେ ଚାଲନଲ ବଣ୍ଟନ ବୟୁବସ୍ା

ବର୍୍ପମାନ ଦୂରଦଶ୍ପନର ‘େିେି ଫି୍ େିସ’୍ ଗକୁଛେରର ରମାଟ 38ଟି 
ଦୂରଦଶ୍ପନ ଚାରନ�, 2 ସଂସଦ୍ରୀୟ ଚାରନ�, 2ଟି ବିରଦଶ୍ରୀ ଜନ ରସବା 
ପ୍ରସାରଣ ଚାରନ� ଏବଂ 67ଟି ଘରରାଇ ରଟ�ିରିଜନ ଚାରନ� ରହଛିି । 
ରସହସିବକୁ ଘରରାଇ ଚାରନ�ଗକୁଡ଼ିକ ମଧ୍ରର ଜଇିସି, ମକୁରି, ନକୁ୍ୟଜ,୍ ରସ୍ପାର ୍୍ପ, 
ଆଧ୍ାତି୍ମକ ଓ ମକୁ୍ୟଜକ୍ି ଚାରନ� ରହଛିି । 2019 ମସିହାରର ସାରଟ�ାଇଟ୍ 
ଫକୁଟପି୍ରଣ୍ ପରିସରକକୁ 11ଟି ରାଜ୍ୟ ଦୂରଦଶ୍ପନ ଚାରନ� ଅଣାଯାଇଛି 
ଯାହାକି ଏରବ େିେି ଫି୍ େିସ ୍ମାଧ୍ମରର ରାରତର ଦଶ୍ପକମାନଙ୍ ସକାରଶ 
ଉପ�ବ୍ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଛତିଶଗଡ଼, ରଗାଆ, ହରିୟାଣା, ହମିାଚଳ 

ପ୍ରରଦଶ, ମିରଜାରାମ, ନାଗା�ାଣ୍, ତି୍ରପକୁରା ଓ ଉର୍ରାଖଣ୍ ରାଜ୍ୟ 
ରସମାନଙ୍ର ନିଜସ୍ ଦୂରଦଶ୍ପନ ଚାରନ� �ାର କରିଛନି୍ ଯାହାକି େିେି 
ଫି୍ େିସ ୍ମାଧ୍ମରର ଉପଗ୍ହ ରସବା ରନଟୱାକ୍ପ ମାଧ୍ମରର ଉପ�ବ୍ ।
ଥେକ ପାଇ ଁଏକ କ୍ଧୁଦ୍ ନଲିବଶେ ଆବଶୟୁକତା

େିେି ଫି୍ େିସ ୍ ସଂରଯାଗ ପାଇ ଁ ଉପରରାକ୍ାମାନଙ୍କୁ ରଗାଟିଏ 
େିସ ୍ ରିସିର୍ ସିଷ୍ମ କିଣବିା ସକାରଶ ରଗାଟିଏ ଥର ପାଇ ଁ ସ୍ଳ୍ପ ଅଥ୍ପ 
ନିରବଶ କରିବାକକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ରସହ ିରିସିର୍ ସିଷ୍ମ ମଧ୍ରର ରଗାଟିଏ 
ରସଟ୍ ଟପ ୍ବକ୍ସ ଓ ରଛାଟ େିସ ୍ଆରଣ୍ନାଟିଏ ସାମି� । ଏହା ପରର 
ଉପରରାକ୍ାମାନଙ୍ ରଟ�ିରିଜନ୍ ରସଟ୍ ସହ ମାଗଣା େିସ ୍ ସଂରଯାଗ 
ରହାଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରସମାରନ ସାରା ଜ୍ରୀବନ ମାଗଣାରର ଶତାଧକି 
ଚାରନ� ରଦଖପିାରିଥାନି୍। େିେି ଫି୍ େିସର ଅରିନବ ମରଡ଼� ଏହାକକୁ 
ରଦଶର ସବ୍ପବୃହତ୍ େିଟିଏଚ ୍ ଲୋଟଫମ୍ପରର ପରିଣତ କରିପାରିଛି ଏବଂ 
ଅଧକୁନା ସାରା ରଦଶରର 3.8 ରକାଟି ପରିବାରଙ୍ ନିକଟରର  େିେି ଫି୍ 
େିସ ୍ଉପ�ବ୍ ରହାଇପାରିଛି ।
େଧୁଗ୍ଷମ ଲକ୍ତ୍ଲେ ଲଟଲିଭିଜନ୍ ଲସବା ଉପଲବ୍ କେିବା

ରଦଶର ଅରନକ ଦକୁଗ୍ପମ, ଅଗମ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ରୀମାନ୍ବର୍୍ପ୍ରୀ ରଷେତ୍ରରର 
େିେି ଫି୍ େିସ ୍ଏରବ ରକାଟି ରକାଟି ଗରିବ ର�ାକଙ୍ ନିକଟରର ପହଞ୍ଚ ି
ପାରିଛି ଯାହାକି ଅବରହଳିତ ତଥା ଦକୁବ୍ପଳ ରଶ୍ରଣ୍ରୀର ର�ାକଙ୍କୁ ସଶକ୍ 
କରିବା ଦିଗରର ଏକ ବିରାଟ ସାଧନରର ପରିଣତ ରହାଇଛି । ସକୁ�ର 
ମ�ୂ୍ୟରର ଗକୁଣାତ୍ମକ ସଚୂନା ରସବା ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଦିଗରର ଏହା 
ଏକ ବଳିଷ ୍ସାଧନ ରାରବ ବିରବଚିତ ରହାଇପାରିଛି ।

ଲଯାଜନା େିେି ଫି୍ େିଶ

2019 ମସିହା ଜକୁନ୍ ମାସ ଠାରକୁ  
ବାଂ�ାରଦଶ ଟିରି ନିୟନ୍ତଣାଧ୍ରୀନ 
ଏକ ଚାରନ� ବିଟିରି ୱା୍ ଡେ୍ପ େିେି 
ଫି୍ େିସ ୍ ମାଧ୍ମରର ଉପ�ବ୍ 
ରହାଇଛି । ପବୂ୍ପ ରାରତର 
ର�ାକମାନଙ୍ ସକାରଶ ବିଟିରି 
ୱା୍ ଡେ୍ପ ବିରଶଷ ଆଗ୍ହର ମାନ୍ୟତା 
ରରଖ । ରସହରିଳି ଦଷିେଣ 
ରକାରିଆର ଅରହାରାତ୍ର ପ୍ରସାରିତ 
ଏକ ଇଂ�ିଶ ୍ଚାରନ�, ରକଏସବି 
ୱା୍ ଡେ୍ପ ଏରବ େିେି ଫି୍ େିସ ୍ଜରିଆରର 
ରାରତର ଦଶ୍ପକମାନଙ୍ ନିମରନ୍ 
ଉପ�ବ୍ ରହାଇପାରିଛି ।

ବାଂ�ାରଦଶ ଓ ଦଷିେଣ 
ରକାରିଆର ଚାରନ� 

ଉପ�ବ୍
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ଏକ କୃତସଂକଳ୍ପ ମରନାରାବର ସହ ରାରତ 
ରକାରିଡ଼- 19 ବିରରାଧରର ତା’ର ସଂଗ୍ାମ ଜାରି 
ରଖଛିି । ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଥବିା 

ସମରୟାଚିତ କାଯ୍ପ୍ୟାନକୁଷା୍ନ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦ୍ରୀ ରଦଇଥବିା “ରଟଷି୍ଂ, ରଟ୍ସିଂ ଓ ଟି୍ଟରମଣ୍” ମନ୍ତ 
ରାରତକକୁ ରକାରିଡ଼- 19 ସଂକ୍ରମଣରକୁ  ଆରରାଗ୍ୟ �ାର 
କରିଥବିା ବିଶ୍ୱର 10ଟି ପ୍ରମକୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍ ତା�ିକାରର 
ଅବସ୍ାପିତ କରିପାରିଛି ଯାହା ଫଳରର ସାରା ବିଶ୍ୱରର 
ସବକୁଠାରକୁ  ଅଧକି କରରାନା ଆକ୍ରାନ୍ ରାରତରର ଆରରାଗ୍ୟ 
�ାର କରିପାରିଛନି୍ ।

ବର୍୍ପମାନ ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱ କରରାନା ମହାମାର୍ରୀ ସହତି 
ଜକୁଝଚିା�ିଛି । ଏହ ିପରିରପ୍ରଷେ୍ରୀରର ଦକୁଇଟି ଦିଗରକୁ  ମିଳକୁଥବିା 
ରିରପାଟ୍ପ ରବଶ ୍ ଉତ୍ାହଜନକ । ପ୍ରଥମତଃ, ଅର ଟ୍ାବର 4, 
2020 ସକୁଦ୍ା ରଦଶରର କରରାନା ଆରରାଗ୍ୟଙ୍ ସଂଖ୍ୟ 
55 �ଷେକକୁ ଟପିଛି ଯାହାକି ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱରର ସବ୍ପାଧକି । 
ଦି୍ତ୍ରୀୟତଃ, ରସର୍ଟ୍ ବେର 20 ଏବଂ ଅର ଟ୍ାବର, 2020 ତାରିଖ 
ମଧ୍ରର ରଦୈନିକ ଆରରାଗ୍ୟଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ଙ୍ 
ସଂଖ୍ୟାଠାରକୁ  ଅଧକି ରହଛିି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ାସ୍୍ୟ ସଂଗଠନର 
ବିରବଚନା ଅନକୁସାରର ରକନୌଣସି ରଦଶରର ରଯରତରବରଳ 
ରକାରିଡ଼-19 ମହାମାର୍ରୀରର ଆକ୍ରାନ୍ ରହଉଥବିା ନୂତନ 
ରରାଗ୍ରୀଙ୍ ସଂଖ୍ୟାଠାରକୁ  ଆରରାଗ୍ୟ �ାର କରକୁ ଥବିା ବ୍ୟକି୍ଙ୍ 
ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ରାରବ 14 ଦିନ ପଯ୍ପ୍ୟନ୍ ଅଧକି ରହବ 
ରସରତରବରଳ ଏହ ିମହାମାର୍ରୀ ରସଠାରର ଶ୍ରୀଷ୍ପରର ପହଞ୍ଚ ି
ସାରିଛି ରବା�ି ବିରବଚନା କରାଯିବ ।

ବର୍୍ପମାନ ରାରତରର କରରାନାରକୁ  ଆରରାଗ୍ୟ �ାର 
କରକୁ ଥବିା ର�ାକଙ୍ ମାତ୍ରା 84.34 ପ୍ରତିଶତ ଛକୁଇଛିଁ ଯାହାକି 
ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱରର ସବ୍ପାଧକି । ସରଳ ରାଷାରର କହବିାକକୁ ଗର�, 
ରିରପାଟ୍ପ ରହାଇଥବିା ପ୍ରତି 100 ଜଣ କରରାନା ଆକ୍ରାନ୍ଙ୍ ମଧ୍ରକୁ  
84 ଜଣ ଚିକିତ୍ା ପରର ଆରରାଗ୍ୟ �ାର କରିଛନି୍। ଏପଯ୍ପ୍ୟନ୍ 
ରାରତରର ରମାଟ 66,23,515ଜଣ କରରାନା ମହାମାର୍ରୀରର 
ଆକ୍ରାନ୍ ରହାଇଥବିା ରିରପାଟ୍ପ ରହାଇଛି । ରସମାନଙ୍ ମଧ୍ରକୁ  
ଏରବସକୁଦ୍ା 55,85,645ଜଣ ରରାଗ୍ରୀ ଆରରାଗ୍ୟ �ାର କରି 
ସାରିଛନି୍ । ଏହ ିସଂକ୍ରମଣ ସବ୍ପାଧକି ରଦୈନିକ 1,02,723 ଛକୁଇଛିଁ 
ଏବଂ ରସଥରିର ମତୃକୁ ୍ୟହାର 1.55 ପ୍ରତିଶତ ରହଛିି । ରଯଉସଁବକୁ 
ରାଜ୍ୟରର ଏପଯ୍ପ୍ୟନ୍ 70 ପ୍ରତିଶତରକୁ  ଅଧକି କରରାନା ଆକ୍ରାନ୍ 
ଆରରାଗ୍ୟ �ାର କରିଛନି୍ ରସସବକୁ ମଧ୍ରର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, 
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦଶ, ତାମି�ନାଡ଼କୁ, ଉର୍ର ପ୍ରରଦଶ, ଦିଲ୍୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା, 
ରକରଳ, ପଶି୍ମବଙ୍ଗ ଓ ମଧ୍ ପ୍ରରଦଶ ରହଛିି ଏବଂ ଏହ ି
ତା�ିକାର ସବ୍ପାରଗ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରହଛିି ।

ଭାେତଲେ କଲୋନାଲେ ନପୂଆ ସଂକ୍ମିତଙ୍ 
ସଂଖୟୁାକଧୁ ଆଲୋଗୟୁ ହାେ ଟପିଲା

କଲୋନା ବେିଧୁ ଦ୍ଲେ ସଂଗ୍ାମ

7,99,82,394

ବତ୍ତ୍ଷମାନ ସଧୁଦ୍ା 
କୋଯାଇଥବିା ଲମାଟ 

ନମଧୁନା ପେ୍ରୀକ୍ଣ

9,89,860

ଅଲ ଟ୍ାବେ 4 ତାେିଖ ସଧୁଦ୍ା 
କୋଯାଇଥବିା ନମଧୁନା 

ପେ୍ରୀକ୍ା 

ରମାର ପି୍ରୟ ରଦଶବାସ୍ରୀଗଣ, ଏରଳି କରରାନା ସଂକ୍ରମଣ କାଳରର, ମକୁ ଁପକୁଣ ିଥରର 
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ରଦବାକକୁ ଚାହକୁଛିଁ- ସଦାରବରଳ ମକୁହରଁର ମାସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 
ଏବଂ ମକୁହକଁକୁ ନରଘାଡ଼ାଇ କଦାପି ବାହାରକକୁ ବାହାରିବାର ଦକୁଃସାହସ କରନ୍ତୁନାହି ଁ । 

“ଦକୁଇ ଗଜ ଦୂରତା ରଷୋ”, ସାମାଜକି ଦୂରତା ରଷୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍ 
ପରିବାରବଗ୍ପଙ୍କୁ ସକୁରଷୋ ପ୍ରଦାନ କରିବ । କରରାନା ବିରକୁ ଦ୍ରର ଆମର ସଂଗ୍ାମରର ଏହ ି
ରକରତରଗାଟି ନିୟମ ରହ�ା ଆମର ସବକୁଠାରକୁ  ବଡ଼ ଅସ୍ତ, ପ୍ରରତ୍ୟକ ନାଗରିକଙ୍ ଜ୍ରୀବନ 

ରଷୋ କରିବାର ଏକ ଶକି୍ଶାଳ୍ରୀ ସାଧନ ଏବଂ ଆମକକୁ ଏକଥା ମଧ୍ ରକୁ �ିଯିବା ଉଚିତ 
ରହବନାହି ଁ, କରରାନା ପାଇ ଁରଯରକନୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରଷଧକ ଟ୍ରୀକା ନବାହାରିବା ପଯ୍ପ୍ୟନ୍, 

ଆରମ ଆମର ଏହ ିପ୍ରୟାସରର ରକନୌଣସି ପ୍ରକାର ଖ�ିାଫ କରିବାନାହି ଁ ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଲେନ୍ଦ୍ର ଲମାେ୍ରୀ

ଲକାଭିଡ଼- 19 ପେିଚାଳନାଲେ ଭାେତେ ବଲିଶର ସଫଳତା ପ୍ରାପି୍ତ

19 ରସର୍ଟ୍ ବେର

20  ରସର୍ଟ୍ ବେର

21  ରସର୍ଟ୍ ବେର

22  ରସର୍ଟ୍ ବେର

23 September
24  ରସର୍ଟ୍ ବେର

25  ରସର୍ଟ୍ ବେର

26  ରସର୍ଟ୍ ବେର

27  ରସର୍ଟ୍ ବେର

28  ରସର୍ଟ୍ ବେର

29  ରସର୍ଟ୍ ବେର

30  ରସର୍ଟ୍ ବେର

1 ଅର୍ଟାବର 

2 ଅର୍ଟାବର

3 ଅର୍ଟାବର 

4 ଅର୍ଟାବର 

10.10 �ଷେ

10.04 �ଷେ

9.75  �ଷେ
9.68 �ଷେ

9.66 �ଷେ

9.69 �ଷେ

9.61 �ଷେ

9.56 �ଷେ

9.63 Lakh

9.47 �ଷେ

9.40 �ଷେ

9.40 �ଷେ

9.42 �ଷେ

9.45 �ଷେ

9.37 �ଷେ

9.35 �ଷେ

84.34 
ପ୍ରତଶିତ 

ଭାେତଲେ 
ଆଲୋଗୟୁ  

ହାେ

1.55 
ପ୍ରତଶିତ 

ଭାେତଲେ 
ମତୃଧୁ ୟୁ ହାେ

Source:covid19india.org/

ତାେିଖ ସକ୍ୟି ମାମଲା
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‘ମିଳିତ ଜାତସିଂଘ ବୟୁବସ୍ାଲେ ସଂସ୍ାେ 
ଅଣାଯିବା ଲହଉଛ ିସମୟେ ଆହା୍ନ’

ଗତ ନସନ୍ଟମର୍ ମାସନର ନଜି ପ୍ରତଷି ୍ଠାର 
75 ବଷଦ୍ ପତୂ୍ଷି ପାଳନ କରିଥବିା ମିଳତି 
ଜାତସିଂର ସନତ ନଯପରି ନୂତନ ବଶି୍ୱ 
ଶଙୃ୍ଖଳର ଆବଶୟୁକତାକ୍ ନନଇ ନଜିର 
ପନ୍ରାବଷି୍ାର ନମିନନ୍ ଅରାଜ ିଏବଂ 
ଏଥପିାଇ ଁନଜିର ନକୌଣସି ଯକି୍୍ତସିଦ୍ 
କାରଣ ଦଶଦ୍ାଇବାକ ୍ମଧ୍ୟ ଅକ୍ମ ।

ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ (ୟକୁ ଏନ) ସଂଗଠନରର ସଂସ୍ାର ଘଟିବା 
ସକାରଶ ରାରତ ସଦାରବରଳ ଦାବି କରିଆସିଛି, କାରଣ 
ଏହ ିବହକୁରାଷ୍ଟ୍ର୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ରଯଉ ଁଉରର୍ଶ୍ୟରର ଗଠତି 

ରହାଇଥ�ିା ବର୍୍ପମାନ ପରିରପ୍ରଷେ୍ରୀରର ତାହାର ଉରର୍ଶ୍ୟ ହାସ� 
କରିବା ଦିଗରର ସଂପରୂ୍୍ପ ବିଫଳ ରହାଇଛି । ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର 
75ତମ ବଷ୍ପପରୂ୍ପି ଅବସରରର ଉଦରବାଧନ ରଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ର୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ବକ୍ବ୍ୟ ଛଳରର ରକରତକ ଯକୁକି୍ସିଦ୍ ପ୍ରଶ ୍
ଉପସ୍ାପନ କରିଛନି୍ ଏବଂ ରସସବକୁର ସମାଧାନ ନିମରନ୍ ଉପାୟ 
ସି୍ର କରିବା ନିମରନ୍ ପରାମଶ୍ପ ରଦଇଛନି୍ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ ରମାଦ୍ରୀ ତାଙ୍ର ରାଷଣ ପ୍ରଦାନ ଅବସରରର 
କହଛିନି୍ ରଯ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଯଦିଚ ରକରତଗକୁଡ଼ିଏ ସଫଳତା 
ହାସ� କରିଛି, ସାମଗି୍କ ରାରବ ରଦଖବିାକକୁ ଗର�, ଅରନକ 
ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଏହ ିସଂଗଠନ ଠାରକୁ  ବିଶ୍ୱ ସମକୁଦାୟ ଆଜ ି
ଯାହା ଆଶା କରନି୍ ତାହା ହାସ� କରିବା ଦିଗରର ଏହା ସଂପରୂ୍୍ପ 
ବିଫଳ ରହାଇଛି । ଏହ ିରବୈଶ୍ୱକି ସଂଗଠନ ରଯଉଥଁରିର କି ସମଗ୍ 
ବିଶ୍ୱର ଅଧକିାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦସ୍ୟ ରାରବ ସାମି�, ରଯରତରବରଳ 
ରକାରିଡ଼-19 ରଳି ମହାମାର୍ରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱକକୁ ଆକ୍ରାନ୍ କରି ରଖଛିି, 
ଜାତିସଂଘ ରକବଳ ନ୍ରୀରବ ଦଶ୍ପକର ରୂମିକା ହି ଁନିବ୍ପାହ କରିଛି । 
ଏହରିଳି ଅରନକ କାରଣର ବାସ୍ବତା ଦୃଷି୍ରକୁ  ଏହ ିସଂଗଠନରର 
ଯଥା ଶ୍ରୀଘ୍ର ଏବଂ ଆମଳୂଚୂଳ ପରିବର୍୍ପନ ଘଟାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ 
ରବା�ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ଯକୁକି୍ ଉପସ୍ାପନ କରିଛନି୍ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍ର ଜାତିସଂଘ ଅରିରାଷଣ କାଳରର କହଛିନି୍ 
ରଯ “ପ୍ରତିକି୍ରୟାରର, ପ୍ରକି୍ରୟାରର ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର 
ଚରିତ୍ରରର ଆମଳୂଚୂଳ ସଂସ୍ାର ଅଣାଯିବା ରହଉଛି ବର୍୍ପମାନ 
ସମୟର ଆହ ବୋନ । ଏରଳି ସାମଗି୍କ ସଂସ୍ାର ନିମରନ୍ ସମଗ୍ 
ରାରତବାସ୍ରୀ ଦ୍ରୀଘ୍ପ ଦିନ ରହବ ପ୍ରତ୍ରୀଷୋ କରି ରହଛିନି୍ । 
ଜନସାଧାରଣ ଉଦବିଘ୍ନ ରଯ ଏହ ିସଂସ୍ାର ପ୍ରକି୍ରୟା ତା’ର ଯକୁକି୍ସିଦ୍ 
�ଷେ୍ୟରର ପହଞ୍ଚ ିପାରିବ ଅବା ନାହି ଁ।”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ ରମାଦ୍ରୀ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗରର ପ୍ରଶ ୍ କରିଛନି୍, 
“ ରଯରତରବରଳ ରଗାଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରର ଘଟକୁ ଥବିା ପରିବର୍୍ପନ 
ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟାପକ ରଷେତ୍ରକକୁ ଆକ୍ରାନ୍ କରକୁ ଛି ରସରତରବରଳ ରସହ ି
ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ରକରତ କାଳ ଅରପଷୋ କରିରହଥିବି? ଏକବିଂଶ 
ଶତାବ୍୍ରୀରର, ଆମର ବର୍୍ପମାନର ତଥା ରବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା 
ଓ ଚାର�ଞ୍ଜଗକୁଡ଼ିକ ଅତ୍ରୀତ ଠାରକୁ  ସଂପରୂ୍୍ପ ରୂରପ ରିନ୍ । 1945 
ମସିହାରର ବିଶ୍ୱରର ରସରତରବରଳ ରଯଉ ଁ ପରିସି୍ତି ଥ�ିା, 
ତାହାକକୁ ଦୃଷି୍ରର ରଖ ି ଗଠତି ରହାଇଥବିା ଏହ ି ସଂଗଠନର 
ଚରିତ୍ର ଆଜ ି ପାଇ ଁ ଯଥାଥ୍ପ ଓ ଉପରଯାଗ୍ରୀ ରହଛିି କି ନାହି ଁ ରସ 
ପ୍ରଶ ୍ଆରମ ନିଜକକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ।” ଏକଥା ସତରଯ ତୃତ୍ରୀୟ 
ବିଶ୍ୱଯକୁଦ୍କକୁ ଏଡ଼ାଇବା ନିମରନ୍ ବିଶ୍ୱ ଅତ୍ରୀତର ବଷ୍ପମାନଙ୍ରର 
ସଷେମ ରହାଇପାରିଛି । କିନ୍ତୁ ଯକୁଦ୍, ଗହୃ ଯକୁଦ୍, ଆତଙ୍ବାଦ୍ରୀ 
ଆକ୍ରମଣ ରଯଉରଁଳି ରାରବ ବିଶ୍ୱର ଅରନକ ରଷେତ୍ରକକୁ ଆକ୍ରାନ୍ 
କରିଛି ରସଥରିର �ଷେ �ଷେ ର�ାକ ଶରଣାଥ୍ପ୍ରୀ ରହବାକକୁ ବାଧ୍ 

ୟଧୁ ଏନଜଏି ୟକୁ ଏନରର ସଂସ୍ାର
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ୟଧୁ ନଜଏିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ସମ୍ପୂର୍୍ଷ ଭାରଣ 
ଶଧୁଣବିା ଲାଗି କଧୁୟୁଆେ ଲକାେ ସ୍ାନ କେନ୍ତୁ

ଭାେତ: ବକିାଶେ ଏକ ନପୂଆ ମଲେଲ ବଶି୍ୱ ଶାନ୍ ିପାଇ ଁପ୍ରତବିଦ୍ତା

ରହାଇଛନି୍ । ଏରଳି ସଂକଟମାନଙ୍ର ସଫଳ ମକୁକାବି�ା କରିବା 
ନିମରନ୍ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସଂପରୂ୍୍ପ ରୂରପ ସଷେମ ରହାଇପାରିଛି 
ରବା�ି ପ୍ରତ୍ରୀୟମାନ ହକୁଏନାହି ଁ । ବିଗତ 8-9 ମାସ ଧରି ସମଗ୍ 
ବିଶ୍ୱ ରକାରିଡ଼-19 ସହତି �ଢ଼ି ଆସକୁଛି । ରବୈଶ୍ୱକି ମହାମାର୍ରୀ 
ବିରରାଧ୍ରୀ ସଂଗ୍ାମରର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ରକଉିଠଁ ି ରହଛିି? 
କିନ୍ତୁ, ରାରତ ତା’ର ନିଜସ୍ “ବସକୁରଧୈବ କକୁଟକୁ ୍ ବେକମ”୍ ଆଦଶ୍ପ ଓ 
ଚିନ୍ାଧାରାରର ଅନକୁପ୍ରାଣତି ରହାଇ ବିଶ୍ୱ ସମକୁଦାୟଙ୍ ଆଡ଼କକୁ ତା’ର 
ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି । ବିଶ୍ୱର ସବ୍ପବୃହତ୍ ଗଣତନ୍ତ ଯାହାର 
ଜନସଂଖ୍ୟା 130 ରକାଟି ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ରମାଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 18 
ପ୍ରତିଶତ ରାରବ ବିରବଚିତ, ଏହାକକୁ ଜାତିସଂଘର ଚୂଡ଼ାନ୍ ନିଷ୍ପରି୍ 
ଗ୍ହଣକାର୍ରୀ ଢାଞ୍ଚା ବାହାରର ରଖାଯାଇଛି । “ଆଜ ି ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ରାରତ୍ରୀୟ ରଯରତରବରଳ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତି ରାରତର 

n  ଏକ ଆତ୍ମ ନିର୍ପର ରାରତ ଯାହା ବିଶ୍ୱ 
ଅଥ୍ପବ୍ୟବସ୍ାକକୁ ବହକୁଗକୁଣତି କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ଶକି୍ 
ରାରବ ବିରବଚିତ ରହାଇପାରିବ ।

n  ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ା ସହ 40 ରକାଟି ର�ାକଙ୍କୁ 
ରଯାଡ଼ି ରାରତ ରକାଟି ରକାଟି ର�ାକଙ୍ ଜ୍ରୀବନରର 
ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍୍ପନ ଆଣ ିପାରିଛି ।

n  ବିଗତ 4-5 ବଷ୍ପ ମଧ୍ରର 60 ରକାଟିରକୁ  ଅଧକି 
ର�ାକଙ୍କୁ ମକୁକ୍ାକାଶ ରଶନୌଚ ଅର୍ୟାସରକୁ  ମକୁକ୍ 
କରିପାରିଛି ।

n  50 ରକାଟିରକୁ  ଅଧକି ର�ାକଙ୍କୁ ମାଗଣାରର 
ସ୍ାସ୍୍ୟରସବା ସକୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି ।

n  େିଜିଟା� କାରବାର ରଷେତ୍ରରର ରାରତ ରହଉଛି 
ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମକୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦ୍ାରା 
ସଶକି୍କରଣ ଏବଂ ସ୍ଛେତା ବୃଦି୍ ପାଇଛି ।

n  2025 ମସିହା ସକୁଦ୍ା ରାରତ ନିଜକକୁ ସଂପରୂ୍୍ପ 
ରୂରପ ଯକ୍ଷ୍ମାମକୁକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାରବ ସକୁପ୍ରତିଷ ୍ିତ କରିବା 
ଦିଗରର ବ୍ୟାପକ ଅରିଯାନ କାଯ୍ପ୍ୟକାର୍ରୀ କରକୁ ଛି ।

n  ରଦଶର 15 ରକାଟି ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରଙ୍ 
ନିକଟରର ପାଇପ ରଯାରଗ ବିଶକୁଦ୍ ପାନ୍ରୀୟ ଜଳ 
ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରର ରାରତ ଏରବ ଏକ ବିରାଟ 
କାଯ୍ପ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବର୍୍ପନ କରକୁ ଛି ।

n  ରାରତ ନିଜର 6 �ଷେରକୁ  ଅଧକି ଗ୍ାମକକୁ ବ୍େବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ 
ଅ୍ଟିକା� ଫାଇବର ମାଧ୍ମରର ସଂରଯାଗ କରିବା 
ନିମରନ୍ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

n  ରାରତ ରହଉଛି ବିଶ୍ୱର କତିପୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗକୁଡ଼ିକ ମଧ୍ରକୁ  
ଅନ୍ୟତମ ରଯଉଠଁାରର ମହଳିାମାନଙ୍କୁ 26 ସପ୍ାହର 
ସରବୈତନିକ ମାତୃତ୍ୱ ଅବକାଶ ଛକୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

n  ଜାନକୁଆର୍ରୀ 2021 ଠାରକୁ  ଆଗାମ୍ରୀ ଦକୁଇ ବଷ୍ପ ପଯ୍ପ୍ୟନ୍ ଜାତିସଂଘ ନିରାପର୍ା 
ପରିଷଦର ଅସ୍ାୟ୍ରୀ ସଦସ୍ୟ ରୂରପ ବିଶ୍ୱ କ�୍ୟାଣ ନିମରନ୍ ରାରତ ତାର 
ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ପ ରୂମିକା ନିବ୍ପାହ କରିବ ।

n  ରାରତ ତା’ର ରସନାଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ଶାନି୍ ରଷୋକାର୍ରୀ ବାହନି୍ରୀ ସକାରଶ 
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 50ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକକୁ ରପ୍ରରଣ କରିଛି ।

n  ରସହସିବକୁ ଅରିଯାନରର ଯାଇ କାଯ୍ପ୍ୟରତ ଥବିାରବରଳ ପ୍ରାଣବଳି 
ରଦଇଥବିା ରଯରକନୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ରସୈନିକଙ୍ ତକୁଳନାରର ରାରତ୍ରୀୟ 
ରସୈନିକଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ସବ୍ପାଧକି ।

n  ପ୍ରତି ବଷ୍ପ ଅର ଟ୍ାବର 02 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସକୁଥବିା ଆନ୍ଜ୍ପାତିକ 
ଅହଂିସା ଦିବସ ଏବଂ ଜକୁନ୍ 21 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳିତ ରହଉଥବିା ଆନ୍ଜ୍ପାତିକ 
ରଯାଗ ଦିବସ ରାରତର ପ୍ରୟାସରର ହି ଁ କାଯ୍ପ୍ୟକାର୍ରୀ ରହାଇ ଆସକୁଛି ।

n  ରସହରିଳି ବିପଯ୍ପ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ରିରି୍ରୂମି ରମଣ୍ ପାଇ ଁଗଠତି ସଂଗଠନ ଏବଂ 
ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ର୍ରୀୟ ରସନୌର ସଂଗଠନ ରାରତର ପ୍ରୟାସ କ୍ରରମ କାଯ୍ପ୍ୟକାର୍ରୀ ରହଉଛି ।

n  ରାରତର “ପ୍ରଥରମ ପ୍ରତିରବଶ୍ରୀ ନ୍ରୀତି ଠାରକୁ  ରନଇ “ଆ ଟ୍ ଇଷ୍ଟ୍ ପ�ିସି” ତଥା 
ରାରତ- ପ୍ରଶାନ୍ ମହାସାଗର୍ରୀୟ ରଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଆରିମକୁଖ୍ୟ ଏହସିବକୁ ରଷେତ୍ରର 
ନିରାପର୍ା ତଥା ସମସ୍ଙ୍ ପାଇ ଁବିକାଶ ନିମରନ୍ ଉରି୍ଷ୍ । ରାରତ ସଦାସବ୍ପଦା 
ମାନବ ସମାଜର ସାମଗି୍କ ଉନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ନିମରନ୍ କାଯ୍ପ୍ୟ କରିଆସିଛି ।

n  ରାରତର ଫାମ୍ପାସକୁ୍ୟଟିକା୍ ୍କମ୍ପାନ୍ରୀମାରନ କରରାନା ମହାମାର୍ରୀ ସମୟରର 
ବିଶ୍ୱର 150ରକୁ  ଅଧକି ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ରଯାଗାଇଛନି୍ ।

n  ବିଶ୍ୱର ସବ୍ପବୃହତ୍ ପ୍ରତିରଷଧକ ଟ୍ରୀକା ଉତ୍ାଦନ ଷେମତାର ଅଧକିାର୍ରୀ 
ରହାଇଥବିାରକୁ  ରାରତ ଏହାର ପ୍ରତିରଷଧକ ଟ୍ରୀକା ଉତ୍ାଦନ ଓ ରଯାଗାଣ 
ଷେମତାକକୁ କରରାନା ମହାମାର୍ରୀ ବିରରାଧରର ସମଗ୍ ମାନବ ସମାଜକକୁ 
ସହାୟତା ନିମରନ୍ ସମପପିତ କରିଛି ।

n  ରାରତ ରଯରତରବରଳ ଶକି୍ଶାଳ୍ରୀ ଥ�ିା, ରସରତରବରଳ ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁରକନୌଣସି 
ସମସ୍ୟା ସଷିୃ୍ କରିନାହି ଁ । କାରତ ରଯରତରବରଳ ବି ଦକୁବ୍ପଳ ରହାଇଛି, 
ରସରତରବରଳ ବିଶ୍ୱ ଉପରର କଦାଚିତ୍ ଉପରର ରବାଝ ସାଜନିାହି ଁ ।

ଅବଦାନ ପ୍ରତି ଦୃଷି୍ ନିରଷେପ କରନି୍, ରସରତରବରଳ ରସମାରନ 
ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରର ରାରତର ସଂପ୍ରସାରିତ ରୂମିକାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା 
ରଖନି୍” ରବା�ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ରପାଷଣ କରିଛନି୍ । ରସ 
କହଛିନି୍, “ ରମାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଯ 75ତମ ଜୟନ୍୍ରୀ ଅବସରରର 
ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣ ଏହ ି ମହାନ୍ 
ଅନକୁଷା୍ନର ଯଥାଥ୍ପତା ବଜାୟ ରଖବିା ଦିଗରର ରସମାନଙ୍ର 
ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ତା ରପାଷଣ କରିରବ ।”

4ଜକୁନ 17, 2020 ତାରିଖରର ରାରତ ଅଷ୍ମ ଥର ପାଇ ଁମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ନିରାପର୍ା ପରିଷଦର ଅସ୍ାୟ୍ରୀ 
ସଦସ୍ୟ ରୂରପ ଦକୁଇବଷ୍ପ ପାଇ ଁନିବ୍ପାଚିତ ରହାଇଛି ।
4ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ନିରାପର୍ା ପରିଷଦରର ରମାଟ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନି୍ । ରସମାନଙ୍ ମଧ୍ରକୁ  ପାଞ୍ଚଜଣ ରହର� 
ସ୍ାୟ୍ରୀ ସଦସ୍ୟ- ଯକୁକ୍ରାଷ୍ଟ୍ର ଆରମରିକା, ବି୍ରଟନ୍, ଫ୍ାନ,୍ ରକୁ ଷ ଏବଂ ଚ୍ରୀନ - ଏବଂ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ରହର� ଅସ୍ାୟ୍ରୀ ସଦସ୍ୟ 
। ପ୍ରତି ବଷ୍ପ ଅସ୍ାୟ୍ରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍ ମଧ୍ରକୁ  ଅରଦ୍୍ପକ ନିବ୍ପାଚିତ ରହାଇଥାନି୍ ଏବଂ ରସମାନଙ୍ର କାଯ୍ପ୍ୟକାଳ ଦକୁଇବଷ୍ପ ।ଜା
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ନକାଭିଡ଼ 19 ମହାମାରୀ ସବ୍ କଛିି 
କାଯଦ୍ୟୁକଳାପକ୍ ଏକପ୍ରକାର ଠପ ୍
କରିନଦଇଛି । ସମନସ୍ତ ରନର 

ଆବଦ୍ ରହବିାକ ୍ ବାଧ୍ୟ ନହାଇଛନି୍; େ୍ର୍ଦ୍ାନମଣ୍ଟମାନ 
ବାତଲି କରି ଦଆିଯାଇଛି । ଏପରିକ ିଅଲିମ୍କି୍ସ ୍ୀଡ଼ାକ୍ 
ମଧ୍ୟ ରଞ୍୍ଚାଇବାକ୍ ପଡ଼ଛିି । କାରଣ ପ୍ରଥନମ ଜୀବନ । 
ନତଣ ୍ରନର ରହ ିନଜିକ୍ ନରିାପଦ ରଖବିା ହି ଁପ୍ରଥମ 
କତ୍ଦ୍ବୟୁ! ଏପରିକ ି ମ୍ ଁ ରନର ରହ ି ନମାର ନରେନଂି 
ନସସନନର ଅଭୟୁାସ କର୍ଥଲିି । କାରଣ, କନରାନା 
ଭୂତାଣ ୍ନଯନକୌଣସି ସ୍ାନନର ଥାଇପାନର ଏବଂ ଏହା 
ଦ୍ରୁତ ଗତନିର ବୟୁାପିଚାଲିଛି । ନତଣ ୍ଭାରତ ଭିତନର 
ନକୌଣସି ସ୍ାନକ୍ ଯାତ୍ରା କରିବା ସର୍କି୍ତ ନ୍ନହ ଁ, ବଶି୍ୱର 
ନଯନକୌଣସି ସ୍ାନକ୍ ଯାତାୟାତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ରୂପ 
ଭାନବ ନରିାପଦ ନ୍ନହ ଁ। ଜନଣ ୍ୀଡ଼ାବତ୍ି ଭାନବ ମ୍ ଁ
କହବି ି ନଯ ଆମମାନଙ୍୍ ସଦାନବନଳ ସକାରାତ୍ମକ, 
ନଧୈଯଦ୍ୟୁଶୀଳ ଓ ଆଶାବାଦୀ ନହାଇ ରହବିାକ୍ ପଡ଼ବି 
ନଯ ଖବ୍୍ ଶୀଘ୍ର ସବ୍କଛିି ପଣ୍ ିସ୍ୱାଭାବକି ନହାଇଯିବ ।

ନକାଭିଡ଼ 19ର ମକ୍ାବଲିା ସକାନଶ ସରକାର 
ଅନନକ ପଦନକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ ଏବଂ ମ୍ ଁ
ବାସ୍ତବନର ସରକାରଙ୍୍ ଏଥପିାଇ ଁଧନୟୁବାଦ ଜଣାଇବ ି
ନଯ ସରକାର ସବ୍ ସମୟନର ସହନଯାଗର ହାତ 
ବଢ଼ାଇଛନି୍ । ନଯନହତ୍ ଅଲିମ୍କି୍ସ ୍ୀଡ଼ା ଆସନ୍ାବଷଦ୍ 
ଅନ୍ଷ୍ଠିତ ନହବାକ୍ ସି୍ରୀକୃତ ନହାଇଛି, ନତଣ ୍ଏଥନିର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକ୍ ସମ୍ଭାବୟୁ ପ୍ରତନିଯାଗୀମାନଙ୍୍ 
ନକବଳ ୍ ୀଡ଼ା ଅଭୟୁାସ ନମିନନ୍ ଅନ୍ମତ ିମିଳଛିି । କନି୍ତୁ 
ନଜିକ୍ ନରିାପଦ ରଖବିା ସକାନଶ କଭିଳ ି ପଦନକ୍ପ 
ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶୟୁକତା ରହଛିି ସରକାର ତାହା 
ଆମମାନଙ୍୍ ବାରମା୍ର ସତକଦ୍ କରାଇ ଚାଲିଛନି୍ । 
ଆନମ ଏନବ ନଯଉଭଁଳ ିଭାନବ ଅଭୟୁାସ କର୍ଛ୍ ତାହା 
ନବଶ ୍ ଭଲ ଭାନବ ଚାଲିଛି । କନି୍ତୁ, ଏନବ ନକୌଣସି 
େ୍ର୍ଦ୍ାନମଣ୍ଟ କମିା୍ ୍ୀଡ଼ା ପ୍ରତନିଯାଗିତାର ଆନୟାଜନ 
ନହଉନାହି ଁ । ସରକାର ସଦାସବଦ୍ଦା ତାଙ୍ର 
ମାଗଦ୍ଦଶଷିକା ଜାରି କରି ଚାଲିଛନି୍ । ଅନନକ ୍ୀଡ଼ାବତ୍ି 
ହ୍ଏତ ମାନସିକ ଦ୍ଶି୍ନ୍ା ମଧ୍ୟନର ଥନବ ଏବଂ ଆହ୍ରି 
ଅନନନକ ଭାବ୍ଥନିବ ଏହା ପନର କ’ଣ ରେିବାକ୍ 
ଯାଉଛି । ମ୍ ଁ ନକବଳ ଏତକି ି କହବି ି ନଯ ନକୌଣସି 
ଜନଣ ନରି୍ଷିଷ୍ ବୟୁକି୍ତ ଏଭଳ ି ସମସୟୁାର ସମମ୍ଖ୍ୀନ 
ନହଉନାହି ଁ । ବରଂ ଏହା ନହଉଛି ଏକ ନବୈଶ୍ୱକି 
ସମସୟୁା । ନକାଭିଡ଼-19 ହ୍ଏତ ୍ୀଡ଼ାବତିମାନଙ୍ର 
ଉପାଜଦ୍ନକ୍ ହ୍ାସ କରିଥାଇପାନର କନି୍ତୁ ମ୍ ଁନଶିି୍ତ ନଯ 

ଖବ୍୍ ଶୀଘ୍ର ପଣ୍ ିଥନର ସବ୍କଛିି ସ୍ୱାଭାବକି ନହାଇଯିବ।
ଜନଣ ୍ୀଡ଼ାବତ୍ି ଭାନବ, ଏ ନଦଶନର କନରାନା 

ସଂ୍ମଣ ଆରମ୍ଭ ନହବା ପବୂଦ୍ର୍ ଆନମମାନନ ସମନସ୍ତ 
ଆମର ତାଲିମନର କମିା୍ ଅନୟୁାନୟୁ ସ୍ାନକ ୍ ଯାତ୍ରା 
କରିବାନର ବୟୁସ୍ତ ଥନିଲ । ମ୍ ଁନନିଜ ମଧ୍ୟ ଖବ୍୍ ବୟୁସ୍ତ 
ରହ୍ଥଲିି ଏବଂ େ୍ର୍ଦ୍ାନମଣ୍ଟନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକ୍ 
ଅନନକ ସ୍ାନକ୍ ନମାନତ ଯାତ୍ରା କରିବାକ୍ ପଡ଼୍ଥଲିା। 
କନି୍ତୁ ଏନବ ଆନମ ସଭିଏ ଁ ନଜି ନଜି ରନର ଆବଦ୍ 
ନହାଇ ରହନିଛ ଏବଂ ତାହା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି 
ଲାଗି ରହଛିି । କନି୍ତୁ ଆନମ ନଜିକ ୍କାଯଦ୍ୟୁବୟୁସ୍ତ ରଖବିା 
ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ ଜର୍ରି । ନତଣ ୍ମ୍ ଁନମାର ସହ ୍ୀଡ଼ାବତ୍ି 
ଓ ନଖଳାଳୀମାନଙ୍ ନକବଳ ଏତକି ିକହବିାକ୍ ଚାହିବଁ ି
ନଯ କଛିି ନା କଛିି କାଯଦ୍ୟୁନର ନଜିକ୍ ସଦାନବନଳ 
ନନିୟାଜତି ରଖ, ବୟୁସ୍ତ ରଖ । ଏଭଳ ିସି୍ତନିର ଆମକ୍ 
ବାହାରକ ୍ ଯାଇ ନଖଳାନଖଳ ି କରିବା ଅନ୍ଚିତ ଏବଂ 
ଆମ ପାଇ ଁଅଭୟୁାସ ଜାରି ରଖବିା ମଧ୍ୟ ଜର୍ରି ।

ଆମକ ୍ ସତକଦ୍ ରହବିାକ ୍ ପଡ଼ବି ନଯ ପରିସି୍ତ ି
ସ୍ୱାଭାବକି ନହାଇସାରିବା ପନର ସଦ୍୍ା ତ୍ରନ୍ ଫିଲ୍ଡକ୍ 
ଓହ୍ାଇ ପଡ଼ବିା ଅନ୍ଚତି । ଆମକ୍ ନଢ଼ର୍ ସତକଦ୍ତା 
ଅବଲମନ୍ କରିବାକ ୍ ପଡ଼ବି, ସାମାଜକି ଦୂରତା ରକ୍ା 
କରିବାକ୍ ନହବ ଏବଂ ମାସ୍ନର ମହ୍କ୍ଁ ଆଚ୍ାଦତି ରଖବିାକ୍ 
ନହବ । ବନିଶଷ କରି େ୍ର୍ଦ୍ାନମଣ୍ଟ ନଖଳଲିାନବନଳ ଏବଂ 
ଅନୟୁ ସ୍ାନକ ୍ଯାତ୍ରା କରିବା ନବନଳ । ନଯନତନବନଳ 
ଆବଶୟୁକ ଆମକ୍ ହାତକ୍ ସାନେିାଇଜରନର ସଫା 
କରିବା ଉଚତି ଏବଂ ସାମାଜକି ଦୂରତା ରକ୍ା କରିବା 
ଆବଶୟୁକ । ଆନମମାନନ ନଯନତନବନଳ େ୍ର୍ଦ୍ାନମଣ୍ଟ 
ନଖଳବିା, ବନିଶଷ କରି ବୟୁାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍, ଅନୟୁ ସହ 
କରମର୍ଦ୍ନକ୍ ଆମମାନଙ୍୍ ଏଡ଼ାଇବାକ୍ ପଡ଼ବି । ପ୍ରନତୟୁକ 
ବୟୁକି୍ତ ଏ ଦଗିନର ସତକଦ୍ତାମଳୂକ ପଦନକ୍ପ ଗ୍ରହଣ 
କରିବାର ଅଛି । ନସହଭିଳ ି ମହ୍ନଁର ମାସ୍ ବାନ୍ବିାକ୍ 
ବଧିବିଦ୍ ଭାନବ ପାଳନ କରିବା ଆବଶୟୁକ ଓ ବାହାର୍ 
ଆସି ରନର ପହଞ୍ଚବିା ପନର ଭଲ ଭାନବ ଗାନଧାଇବା 
ଦରକାର। ଏହାକ ୍ ଅଭୟୁାସନର ପରିଣତ କରିବାକ୍ 
ପଡ଼ବି । ହ୍ଏତ ଆମମାନଙ୍୍ ଖବ୍୍ ଶୀଘ୍ର ପଣ୍ ିଥନର ନଖଳ 
ନମୈଦାନକ ୍ ନଲଉେିବାକ ୍ ପଡ଼ପିାନର । ନତଣ ୍ ଆମକ୍ 
ଏକଥା ଉତ୍ମ ରୂନପ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକ ୍ନହବ ନଯ 
ଆନମ ନଖଳଲିାନବନଳ ଗୟୁାନଲରିନର ନକୌଣସି ଦଶଦ୍କ 
ନଥନିବ। ନତଣ ୍ଦଶଦ୍କଙ୍ ବନିା ନଖଳବିା ଭଳ ିପରିସି୍ତ ି
ସହ ମଧ୍ୟ ଆମକ ୍ଅଭୟୁସ୍ତ ନହବାକ ୍ପଡ଼ବି ।  

ଆମକଧୁ ସକାୋତ୍ମକ, ଲଧୈଯ୍ଷୟୁଶ୍ରୀଳ
ଏବଂ ଆଶାବାନ ଲହବାକଧୁ ପଡ଼ିବ

 ପି ଭି ସିନ୍ଧୁ

ଆନମ କିଭଳ ି
ପଦନକ୍ପ ଗ୍ରହଣ 
କନଲ ନରିାପଦ 

ରହପିାରିବା 
ନସ କଥା 

ସରକାର ଆମକ୍ 
କହଚିାଲିଛନି୍ । 

ଆନମ ନଯଉଭଁଳ ି
ଭାନବ ଅଭୟୁାସ 
କରିବା କଥା 

ତାହା ଠିକ୍ ଭାନବ 
ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ, 
େ୍ର୍ଦ୍ାନମଣ୍ଟ କମିା୍ 
ନକୌଣସି ପ୍ରକାର 
୍ୀଡ଼ା ଆନୟାଜନ 

ନହଉନାହି ଁ।

समाचार-सारସ୍ତମ୍ଭ ପି ରି ସିନ୍ଧକୁ
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ଲଦାଖର ଶୀତଳ ମର୍ଭୂମି “ବଶି୍ୱର ଛାତ” ଉପନର ଅବସି୍ତ ଯାହାର 
ସମଦ୍୍ ପତ୍ନ ଠାର୍ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 3000 ମିେର । 
ଏହ ି ୋଙ୍ଗରା ଶୀତଳ ମର୍ନର ସ୍ାନନ ସ୍ାନନ ନଛାେ ନଛାେ 

ଆଦବିାସୀ ଗ୍ରାମମାନ ରହଛିି । ଗ୍ରାମ ପାଖକ ୍ଲାଗି ଅବଶୟୁ ଝରଣାେିଏ 
କମିା୍ ଅନୟୁ ନକୌଣସି ଏକ ଜଳ ଉତ୍େିଏ ରହଥିବି । ଖରାଦନିନ ନସହ ି
ଝରଣା ନଦଇ ତରଳଥ୍ବିା ବରଫ ଜଳ ବହଆିନସ ଯାହାକ ିନସଠାକାର 
ନଲାକମାନଙ୍ ଜଳ ଆବଶୟୁକତାକ୍ ପରୂଣ କରିଥାଏ ।

କନି୍ତୁ ବଗିତ କଛିି ବଷଦ୍ ଧରି ନସହସିବ୍ ଝରଣାର ଜଳ ଧାର ବୟୁାପକ 
ଭାନବ ପ୍ରଭାବତି ନହାଇଛି । ଅନୟୁ ଭାଷାନର କହନିଲ ନସଥନିର ଆଉ 
ଜଳ ପ୍ରବାହ ନାହି ଁ । ଏହାର କାରଣ ନହଲା ବୃଷି୍ ହାନ,ି ତାପମାତ୍ରା 
ବୃଦି୍ ଏବଂ ହମିବାହମାନଙ୍ ଉଭାନ୍ । ଏଭଳ ି ଜଳାଭାବ ନସଠାକାର 
ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍୍ ନଜି ନଜିର ପାରମ୍ରିକ କୃଷି କାଯଦ୍ୟୁ ଛାଡ଼ବିାକ୍ 
ଏକପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ନସମାନନ ଅନନନୟୁାପାୟ ନହାଇ ଅନୟୁ 
ସ୍ାନକ ୍ସ୍ାନାନ୍ରିତ ନହାଇଛନି୍ ।

ଏନବ କନି୍ତୁ ନସଠାନର ଥବିା ବରଫ ସୂ୍ତପର ଅଭିନବତା ଏଭଳ ିଜଳକି୍ଷ୍ 
ଜନତି ସମସୟୁାକ୍ ସଂପରୂ୍ଦ୍ ରୂନପ ଦୂର କରିପାରିଛି । ନକନ୍ଦ୍ର ଆଦବିାସୀ 
ବୟୁାପାର ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ଯ ୍2019 ମସିହା ନନଭମର୍ ମାସନର ଲଦାଖର 
ଆଦବିାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍ ନମିନନ୍ ଏକ ଗନବଷଣା, ତଥୟୁ ପଞି୍କରଣ ଓ 
ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶଭ୍ାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା । ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ସହତି ସଂଶି୍ଷ୍ 
ନହାଇଥଲିା ଲଦାଖସି୍ତ ହମିାଳୟାନ୍ ଇନଷି୍ଚ୍ୟୁେ ଅଫ୍ ଅଲେରନନେିଭ୍ସ 
(ଏଚଆଇଏଏଲ) । ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପର ମଖ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥଲିା  “ବରଫ ସୂ୍ତପ 
ମାଧ୍ୟମନର ପରିତୟୁକ୍ତ ଗ୍ରାମଗଡ଼୍କି ୍ପନ୍ଃଥଇଥାନ କରିବା” ।

2019-20 ମସିହାନର, ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ର୍ ସମଗ୍ର ଲଦାଖର 26େି 
ସ୍ାନନର ଏହଭିଳ ି ବରଫ ସୂ୍ତପ ସଷିୃ୍ କରାଯାଇଥଲିା । ନସଥନିର 
250 ଜଣ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀୟ ହତିାଧକିାରୀଙ୍୍ ଏଥପିାଇ ଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥଲିା । ଏହାତରିିକ୍ତ ଏଥପିାଇ ଁକମଦ୍ଶାଳା ଓ ତାଲିମ ଅଧନିବଶନ 
ତଥା ବୃକ୍ନରାପଣ କାଯଦ୍ୟୁ୍ମମାନ ଆନୟାଜନ କରାଯାଇଥଲିା । 
ସମଗ୍ର ଲଦାଖର ନଲାକମାନଙ୍୍ ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପକଦ୍ନର ସନଚତନ 
କରାଇବା ଥଲିା ଏହାର ଉନର୍ଶୟୁ । ଫଳନର ଶୀତଦନି ପାଇ ଁପ୍ରାୟ 
7.5 ନକାେି ଲିେର ଜଳ ସଂରକି୍ତ ରଖାଯାଇ ପାରିଥଲିା । ପ୍ରାରମି୍ଭକ 
ପଯଦ୍ୟୁାୟର କାଯଦ୍ୟୁ୍ମ ଆକାରନର “ପ୍ରଥମ ଲଦାଖ ବରଫ ଆନରାହଣ 
ଉତ୍ବ”ର ଆନୟାଜନ କରାଯାଇଥଲିା ଯାହା ସ୍ାନୀୟ ଯବ୍କମାନଙ୍ 
ମାଧ୍ୟମନର ପରିନବଶ- ଉନଦୟୁାଗୀ ସନ୍ଯାଗ ସଷିୃ୍ କରାଯାଇଥଲିା । 

ଏହ ିପରିନପ୍ରକ୍ୀନର 2019 ମସିହା ନନଭମର୍ ମାସ ଆରମ୍ଭନର ଏହ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଥନମ କ୍ଲ୍ମ ୍ ଗ୍ରାମନର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା । 2012 
ମସିହା ଠାର୍ ଏହ ିଗ୍ରାମର ନଲାକମାନନ ନସ ସ୍ାନକ୍ ସଂପରୂ୍ଦ୍ ରୂନପ 
ପରିତୟୁାଗ କରି ଅନୟୁତ୍ର ପଳାଇ ଯାଇଥନିଲ । ଏଭଳ ିସ୍ାନାନ୍ରଣର 
ମଳୂ କାରଣ ଥଲିା ହମିବାହ ନଲାପପାଇବା ଯାହା ନସମାନଙ୍ ଜୀବନ 
ଧାରଣ ସକାନଶ ଜଳାଭାବକ୍ ଉତ୍େ କରିପକାଇଥଲିା ।

2020 ମସିହା ନଫବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ନବଳକ୍ କ୍ଲ୍ମ ଗ୍ରାମର 
ଉପର ମଣ୍୍ନର ଏକ 45 ଫ୍େ ଉଚ୍ଚର ବଶିାଳ ବରଫ ସୂ୍ତପ ନମିଷିତ ନହାଇ 
ସାରିଥଲିା ଏବଂ ନସଥନିର ପ୍ରାୟ 3,00,000 ଲିେର ଜଳ ସଂରକି୍ତ 
ନହାଇଥଲିା । ନସହ ିବଷଦ୍ ଏପି୍ରଲ ମାସ ନଶଷ ନବଳକ୍ ଏହ ିସୂ୍ତପ ତରଳବିା 
ଆରମ୍ଭ କଲା ଯାହାକ ି କ୍ଲ୍ମର ଚାଷ ଜମି ପାଇ ଁ ଆବଶୟୁକ ପଡ଼୍ଥବିା 
ପରିମାଣର ଜଳ ପଯଦ୍ୟୁାପ୍ତ ମାତ୍ରାନର ନଯାଗାଇ ନଦଇଥଲିା ।

ଆଗାମୀ ଶୀତ ଦନିନ ଲଦାଖର 50େି  ସ୍ାନନର ଏହଭିଳ ିତ୍ଷାର ସୂ୍ତପ 
ନମିଦ୍ାଣ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛିି ।

ଆସନ୍ା ବଷଦ୍ମାନଙ୍ନର, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର୍ ଜଳ ପରିଚାଳନା ସଂ୍ାନ୍ 
ସ୍ୱୟଂସଂପରୂ୍ଦ୍ ରଣନୀତିର ବିକାଶ ରୋଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା 
ଫଳନର ନସଠାନର ଗ୍ରାମ ପନ୍ଃଥଇଥାନର ଏକ ମନଡ଼ଲ ପ୍ରସ୍୍ତତ 
ନହାଇପାରିବ । ଏଥପିାଇ ଁ ନଯଉସଁବ୍ କାଯଦ୍ୟୁ୍ମମାନ ହାତକ୍ 
ନିଆଯାଇଛି ନସଥ ିମଧ୍ୟନର ରହିଛି:
l	ଉପତୟୁକାର ଉପର ମଣ୍୍ନର ବୟୁାପକ ବୃକ୍ନରାପଣ କରାଯିବ 

ଯଦ୍ାରା ତାହା କାବଦ୍ନ ସିଙ୍୍ ଭାନବ କାଯଦ୍ୟୁ କରିବ ଏବଂ ଏହା ବନୟୁା ଭଳ ି
ତାଣ୍ବର୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍୍ ସର୍କ୍ା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
l	ଆଧନ୍କି ବୃକ୍ନରାପଣ ଏବଂ ଜଳନସଚନ ପଦ୍ତରି ଉପାୟମାନ 

ଚନି୍ା କରିବା ଯାହାକ ି ସିଞ୍ଚନ ଜଳନସଚନ ଏବଂ ହାଇନ୍ାନପାନକ୍ି 
ବୟୁବସ୍ା ଭଳ ିଜଳ-ନକୈନ୍ଦ୍ରକି ନହାଇନଥବି ।
l	 ଏହା ନଦୈନକି ବୟୁବହାର ଯଥା ବାୟ୍, ନସୌର, ବାନୟାଗୟୁାସ 

ଇତୟୁାଦ ିଭଳ ିବକିଳ୍ପ ପ୍ରଯକି୍୍ତ ବୟୁବହାରକ୍ମ ନହାଇଥବି ।
ସ୍ାନୀୟ ଯବ୍କମାନଙ୍ ସ୍ାନାନ୍ରଣକ ୍ନରାକବିା ନମିନନ୍, ନସମାନଙ୍ 

ପାଇ ଁ ନଜି ଗ୍ରାମମାନଙ୍ନର ହି ଁ ଜୀବନଜୀବକିାର ସନ୍ଯାଗ ସଷିୃ୍ 
କରାଯାଉଛି । ଏଥନିର “ହମିାଲୟାନ୍ ଫାମଦ୍ନଷ୍ଜ”୍ ପ୍ରୟାସକ୍ ସାମିଲ 
କରାଯାଇଛି ନଯଉଥଁନିର ପଯଦ୍ୟୁେକମାନଙ୍୍ ଫାମଦ୍ ଗହୃମାନଙ୍ନର ଅତଥି ି
ଭାନବ ରଖାଯିବାର ବନ୍ାବସ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମମାନଙ୍ନର ଥବିା 
ବୟସ୍ ବୟୁକି୍ତମାନନ ନସହସିବ୍ ପଯଦ୍ୟୁେକଙ୍୍ ଆତଥିୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିନବ ।

ବେଫ ସ୍ତପୂପ
�ଦାଖର ଆତ୍ମ- ନିର୍ପରଶ୍ରୀଳ 

ଆଦିବାସ୍ରୀ ଗ୍ାମ 
ଲୋଖେ ଆେବିାସ୍ରୀ ଗ୍ାମମାନଙ୍ଲେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗଲେ 
ଜଳ ଲଯାଗାଣେ ଲଯଉ ଁବୟୁବସ୍ା କୋଯାଇଛ ିତାହା 
ଲସମାନଙ୍େ ପାେମ୍େିକ କରିୃେ ପଧୁନେଧୁ ଦ୍ାେ େଗିଲେ 
ସହାୟକ ଲହାଇପାେିଛ ି। ଏହା ଲସଠାକାେ ଲଲାକମାନଙ୍ଧୁ 
ଆତ୍ମ ନଭି୍ଷେ କେିବା ସହତି ସ୍ାନ୍ରୀୟ ଯଧୁବକମାନଙ୍େ 
ଲେଶାନ୍େ ଗମନକଧୁ ମଧ୍ ଲୋକ ିପାେିଛ ି।

ଆତ୍ମ-ନିର୍ପରଶ୍ରୀଳ ଗ୍ାମ ପଯ୍ଷୟୁଟନ
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समाचार-सार
ପରିବର୍୍ପନଶ୍ରୀଳ ରାରତସକାୋତ୍ମକ ପେଲକ୍ପ

କଲୋନା କାଳଲେ ସଧୁଲଯାଗେ ସନ୍ାନ
ମହାମାରୀ କନରାନା ବିନରାଧନର ସଂଗ୍ରାମ ନମିନନ୍ ଆଇଆଇେି ବନମ ୍ପକ୍ର୍ ଏକ ନମଡ଼ନିକନେଡ୍ ମାସ୍ର 

ବକିାଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନଜିର ଛାତ ଉପର ନେରାସ ୍ଗାଡଦ୍ନ ସବ୍ଜମିାନର ଭରି ଉଠିଛି ।

ଛଅ ମାସ ପଯ୍ଷୟୁନ୍ ବୟୁବହାେକ୍ମ ମାସ୍ ସହେ୍ରୀକେଣ ଭିତଲେ ସବଧୁଜମିା

ବର୍୍ପମାନର କରରାନା ମହାମାର୍ରୀ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରର ମାସ୍ ଏକ ନିତ୍ୟ 
ବ୍ୟବହାଯ୍ପ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍୍ରୀ ପା�ଟିଛି । କିନ୍ତୁ, ରସହସିବକୁ ମାସ୍କକୁ 

ବାର୍ବୋର ବଦଳାଇବା ରକବଳ ଅଥ୍ପ ଶ୍ରାଦ୍ ନକୁରହ ଁସ୍ବେଳର ମଧ୍ ନଷ୍ ପାଇ ଁପଥ 
ଉନ୍ଲୁକ୍ତ କରିଛି । ଏରଳି ପରିସି୍ତିରର ରଯଉ ଁମାସ୍କକୁ ଆଉ ବାର୍ବୋର ବଦଳାଇବାକକୁ 
ପଡ଼ିବ ନାହି ଁତାହା ଏକ ଆଶ୍ରୀବ୍ପାଦ ରଳି ସାବ୍ୟସ୍ ରହାଇଛି । ଏହ ିଚାର�ଞ୍ଜର 
ମକୁକାବି�ା ସକାରଶ, ଆଇଆଇଟି,ବର୍ବେ ଏବଂ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ରାରତ ପାଇ ଁକାଯ୍ପ୍ୟରତ 
ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ‘ଜ୍ରୀବିକା ଦିଦିଜ’୍ ସହ ମିଶ ି ଏରଳି ଏକ ଅରିନବ ମାସ୍ର ବିକାଶ 
ଘଟାଇଛନି୍ ଯାହା ମହଳିାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ- ନିର୍ପରଶ୍ରୀଳ କରିବାରର ସହାୟକ 
ରହାଇପାରିଛି । ଏହ ି ମାସ୍କକୁ ଏକାଦିକ୍ରରମ ଛଅ ମାସ ପଯ୍ପ୍ୟନ୍ ବ୍ୟବହାର 
କରାଯାଇପାରିବ । ଏପରିକି ତାହାକକୁ ବ୍ୟବହାର ରବରଳ ସଫା ସକୁଦ୍ା କରିବାକକୁ 
ପଡ଼ିବନାହି ଁ । ଆଇଆଇଟି ବର୍ବେର ବିରଶଷଜ୍ଞମାରନ ଏଥପିାଇ ଁ  ରବୈଶାଳ୍ରୀ ଓ 
ପାଟନା ଜଲି୍ାର “ଜ୍ରୀବିକା ଦିଦି”ମାନଙ୍କୁ ତା�ିମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍। ଜ୍ରୀବିକା 
ଦିଦିମାରନ ଏହ ିତା�ିମ ପାଇବା ପରର ଏପଯ୍ପ୍ୟନ୍ ଏହ ିଧରଣର 5 �ଷେରକୁ  ଅଧକି 
ମାସ୍ ପ୍ରସ୍କୁତ କରିସାରି ସ୍ାସ୍୍ୟ ବିରାଗକକୁ ରଯାଗାଇଛନି୍ । ଏହ ି ଧରଣର ମାସ୍ 
ବଜାରରର ଉପ�ବ୍ କରିବା ନିମରନ୍ ଏରବ ପଦରଷେପ ଗ୍ହଣ କରାଯାଉଛି । 
ଆଗାମ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସରା ନିବ୍ପାଚନ ସମୟରର ନିବ୍ପାଚନ ଆରୟାଗ ଏରଳି 
ଧରଣର ମାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକକୁ ସି୍ର କରିଛି । “ଜ୍ରୀବିକା ଦିଦି”ଙ୍ କହବିା 
ଅନକୁସାରର ଆଇଆଇଟି ବର୍ବେ ପଷେରକୁ  ଏଥରିର ବ୍ୟବହାର ସକାରଶ ଆଣି୍- 
ରାଇରା� ରାସାୟନିକ ଦ୍ବଣ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକକୁ ଉଷକୁମ ପାଣରିର 
ପକାଇ ଏରଳି ଦ୍ବଣ ପ୍ରସ୍କୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରସ୍କୁତ ମାସ୍କକୁ ଏହ ିଦ୍ବଣରର 
ବକୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରର ପ୍ୟାରକଜଂି ପବୂ୍ପରକୁ  ତାହାକକୁ ଉର୍ମ 
ରୂରପ ଶକୁଖା ଯାଇଥାଏ। େକୁ ୍ୟରାରପାଟ ପ୍ରଯକୁକି୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମାସ୍ କପଡ଼ା 
ଉପରର ଏକ ଆଣି୍ ବ୍ୟାର୍ଟରିଆ�୍ ଏବଂ ଆଣି୍ ରାଇରା� ରାସାୟନିକ ଦ୍ବଣର 
ପ୍ରର�ପ କ୍ରସ�ିଙ୍୍ ରାରବ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ରକବଳ ଏହ ିରାସାୟନିକ ଦ୍ବଣରର 
ବକୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବା ଦ୍ାରା ମାସ୍ଟି ସଂପରୂ୍୍ପ ସକୁରଷିେତ ରହାଇଯାଇଥାଏ । “ଜ୍ରୀବିକା 
ଦିଦି”ମାରନ ପ୍ରତିଦିନ ଏରଳି 200ରକୁ  600 ପଯ୍ପ୍ୟନ୍ ମାସ୍ ପ୍ରସ୍କୁତ କରକୁ ଛନି୍ ଏବଂ 
ରସଥରିକୁ  ରସମାରନ ରଦୈନିକ 1,000 ଟଙ୍ା ପଯ୍ପ୍ୟନ୍ ଉପାଜ୍ପନ କରକୁ ଛନି୍ ।     

ଆଧକୁନିକ ସହରଗକୁଡ଼ିକ ଧ୍ରୀରର ଧ୍ରୀରର କଂକି୍ରଟ୍ ଜଙ୍ଗ�ରର ପରିଣତ 
ରହାଇ ପଡ଼କୁଛନି୍ । ରସହ ିସମୟରର ସବକୁଜମିା ପାଇ ଁନିଜ ମନରର 

ଥବିା ଉକ୍ରଣ୍ା ଓ ଆଗ୍ହକକୁ ସାକାର କରିବା ନିମରନ୍ କାଯ୍ପ୍ୟ କରିବା ଏକ 
ଉର୍ମ ପ୍ରୟାସ । କିନ୍ତୁ କଥାରର ଅଛି, ଇଛୋ ଥରି� ଉପାୟ ବରଳ ବରଳ 
ଆରସ । ଦିଲ୍୍ରୀର ପଦମ ସିଂହ ଏରବ ନିଜର ରସହ ିରକୁ ଚିକକୁ ସାକାର କରିବାକକୁ 
ଯାଇ “ଗ୍୍ରୀନ୍ ମ୍ୟାନ” ରାରବ ସବ୍ପତ୍ର ସକୁପରିଚିତ ରହାଇପାରିଛନି୍। ନିଜର 
ରଟରାସକକୁ ରସ ଏକ ଛାତ ଉପର ବଗିଚାରର ପରିଣତ କରିଛନି୍ ଏବଂ 
ତାହା ରସ କରିଛନି୍ କରରାନା ମହାମାର୍ରୀ ରଳି ସଂକଟ କାଳରର । ନିଜର 
ରଟରାସରର ଶ୍ର୍ରୀ ସିଂହ 105 ଧରଣର ବୃଷେ�ତା ଉପକୁଜାଇ ପାରିଛନି୍। 
ରସଥ ି ମଧ୍ରର ରହଛିି 35 ପ୍ରକାରର ଫଳ ରଯଉଥଁରିର ଆ୍ବେ, ପିଜକୁଳି, 
କମଳା ର�ମବ୍କୁ, ବାତାପିର�ମବ୍କୁ, କମଳା, ରମନୌସ୍ବେି, ଅଙ୍ଗକୁର, କିନକୁ ଏବଂ 
ୋଳି୍ ବେ ସାମି� । ଏସବକୁ ଫଳ ଗଛ ବ୍ୟତ୍ରୀତ ରସ ନିଜ ରଟରାସ ବଗିଚାରର 
15 କିସମର ପନିପରିବା ମଧ୍ ଉପକୁଜାଇଛନି୍ ଓ ରସଥରିର ରହଛିି �ାଉ, 
ପାଣକିଖାରକୁ , କ�ରା, ବାଇଗଣ, ପାଳଙ୍ଗ, ରମଥ ି , �ଙ୍ା ଓ ମଳୂା ଆଦି 
ସବକୁଜ ପନିପରିବା । ଏ ସଂପକ୍ପରର ପଦମ ସିଂହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହନି୍, “ 
ର�ାକମାରନ କରରାନା �କ୍ ୋଉନ୍ ସମୟରର ଘରର ବସି ବସି ଅତିଷ ୍
ରହାଇ ପଡ଼କୁଥରି� । କିନ୍ତୁ ମକୁ ଁ ଏହାକକୁ ଏକ ସକୁରଯାଗ ରାରବ ବିନିରଯାଗ 
କରିଥ�ିି । ରମା ରଟରାସ ୍ଗାଡ଼୍ପନରର ମକୁ ଁରକବଳ ଏରଳି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା 
ଉପକୁଜାଇ ନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ ଏକଳି ସବକୁଜ ପନିପରିବା 
ଚାଷ ପାଇ ଁରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିଛି ।” ର�ାକମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂପକ୍ପରର ଅବଗତ 
କରିବା ସକାରଶ ରସ ଏକ ହ ବୋରଆ୍ପ ୍ ଗରୁପ୍ ବନାଇଥରି� ଏବଂ ଅରାବ୍ରୀ 
ର�ାକମାନଙ୍ ନିଜ ରଟରାସ ଗାଡ଼୍ପନରକୁ  ଉତ୍ାଦିତ ତଟକା ପନିପରିବା 
ବାଣି୍ଥରି� । ଅନ�କ୍ ପରର, ର�ାକମାରନ ଏରବ ଛାତ ଉପର ବଗିଚା 
ପ୍ରସ୍କୁତ ପାଇ ଁ ପରାମଶ୍ପ ରଦବାକକୁ ତାଙ୍ ପାଖକକୁ ଧାଡ଼ି ବାନି୍ଧ ଆସକୁଛନି୍।। 
ପଦମ ସିଂହ ରସମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ଙ୍କୁ ମାଗଣାରର ଚାରା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ି ଯଦ୍ାରା 
ର�ାକମାରନ ସବକୁଜମିାକକୁ ନିଜର ରକୁ ଚି ରାରବ ଗ୍ହଣ କରିପାରିରବ ।    
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ମିେିଆ କର୍୍ଷେ
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ସର୍୍ପାର ପରଟ�ଙ୍ ଠାରର ରକନୌଟି�୍ୟଙ୍ 
କୂଟରନୈତିକ ଚିନ୍ାଧାରା ଏବଂ ଶବିାଜ୍ରୀ ମହାରାଜଙ୍ 
ସାହସିକତାର ଅପବୂ୍ପ ସମନ ବେୟ ଘଟିଥ�ିା । 1947 

ମସିହା ଜକୁ�ାଇ 5 ତାରିଖ ଦିନ ରସ ରଦଶ୍ରୀୟ 
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍ ଶାସକଙ୍କୁ ଉଦରବାଧନ ରଦଇ 
କହଥିରି�- “ ଆମର ଆର୍ୟନ୍ର୍ରୀଣ ବିବାଦ 
ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ହି ଁବିରଦଶ୍ରୀ ଆକ୍ରମଣକାର୍ରୀଙ୍ 

ଦ୍ାରା ଆରମମାରନ ପରାଜତି ରହବାର ମକୁଖ୍ୟ 
କାରଣ ଥ�ିା । ଏରବ ଆରମମାରନ ଆଉ ରସହ ି
ରକୁ �କକୁ ରଦାହରାଇବା କଦାପି ଉଚିତ ରହବନାହି ଁ
କି୍ ବୋ ପକୁଣ ିଥରର ଆଉ କାହାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍୍ରୀକାର 

କରିବା ନାହି ଁ।” ସର୍୍ପାର ସାରହବଙ୍ ତକୁ ଣ୍ରକୁ  ଏପରି 
ଶବ୍ ଶକୁଣ ିଏବଂ ଏକତାର ଶକି୍କକୁ ଅନକୁରବ କରି 

ରଦଶ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟମାରନ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକକୁ ରାରତ 
ସହ ମିଶାଇ ରଦଇଥରି� । ଯଥା ଶ୍ରୀଘ୍ର ରାରତ 
ଏକ ଅଖଣ୍ ରୂଖଣ୍ରର ପରିଣତ ରହାଇଥ�ିା ।

ଷ୍ଟାଚଧୁ ୟୁ  ଅଫ୍ ୟଧୁ ନି ଟି  ଅନାବେଣ 
କେିବା ଅବସେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ନଲେନ୍ଦ୍ର ଲମାେ୍ରୀଙ୍ ଉକି୍

ଏକ ଭାେତ
ଲଶ୍ରଷ ୍ଭାେତ

ପାକି୍କ
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