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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୟିମିତ ପ୍ରାତଃ ଦନିଚର୍୍ଯ ା 
ପାଇ ଁ କ୍୍ଆର କକାଡ୍  ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ

ସ�ାର �ସ�ା, ବନ୍ି  ସଶାର୍ 
ମନ୍  ସମାର, �ସ�ା ବସି�ାର୍ ,
ରଗ ୍-ରଗ ୍ ସ�ୈ ରଙ୍ା, ନିଲା �ୁରା ଶ୍ାମ ସ�ୁାନା,
ମନ୍ ସମା�କ୍  ସମାର୍  ନିରାଲା ।
ରଙ୍୍  ସ�ୈ ପର୍  ରାଗ ୍ ସନ�ି,ଁ
ବରିାଗ ୍ କା ବଶି୍ାସ ��ି, 
ନ ଚା�, ନ ୱା�, ନ ଆ�,
ଗସୁଜେ ଘର୍ -ଘର୍  ଆଜ୍  �ି ଗାନ୍ ,
ଜିସ� ସତା ମରୁଲୀ ସକ ସାଥ ୍
ଜାସ�ସତା ମରୁଲୀଧର୍  ସକ ତାଜ ।
ଜୀବାତ୍ା �ି ଶବିାତ୍ା, 
ଅନ୍ତମ୍ଷନ କି ଅନନ୍ତଧାରା
ମନ୍  ମନ୍ିର ସମ ଁଉଜି�ାରା ସାରା,
ବନ୍ି  ବାଦ-ବବିାଦ, ସମ୍ବାଦ
ବନ୍ି  ସର୍ୁ -ସ୍ୱର, ସଂସଦଶ
ସମାର୍  ଚ�କ୍ ତା ସମୌନ୍  ମ�କ୍ ତା ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ 
ନିକଟରେ ରେୟାେ କେିଥବିା 

ଏକ ଭିଡିଓରେ ରେ ନିଜ 
େେକାେ୍ରୀ ବାେଭବନରେ 

ଏକ ମୟୂେକୁ ଦାନା 
ଖଆୁଉଥବିାେ ରଦଖବିାକୁ 

ମିଳିଥଲିା । ଏହି ଅବେେରେ 
ରେ ହିନ୍୍ରୀରେ ରଲଖଥିବିା ଏକ 
କବିତା ଏହି ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ 

ରେୟାେ କେିଛନି୍ ।

https://www.youtube.com/
watch?v=axbpbQTIiZo 

ମଲୂ୍ବାନ ମ�ୂୁର୍୍ଷ
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ଏହ ିଯାତ୍ାକୁ ଆହୁେି ଆଗକୁ ବଢାଇ ନିଉ ଇଣି୍ଆ େମାଚାେେ ଚଳିତ େଂସ୍କେଣରେ େେକାେ ଗ୍ରହଣ କେିଥବିା 
ବିଭିନ୍ନ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ େଂପକ୍ଯରେ ଅଧକିେୁ ଅଧକି ତଥ୍ୟ ପେିରବଷଣ କୋଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦ୍ରୀ ନୂଆଦିଲ୍୍ରୀରେ ରଦେେ ୋେନଭାେ ହାତକୁ ରନବା ପରେ ପ୍ରୋେନ ରଷେତ୍ରେ ରଯଉ ଁ ବ୍ୟାପକ 

ପେିବର୍୍ଯନ ଆେିଛି ଆମେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରେଙ୍ଗରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ରହାଇଛି । ରଯାଜନାଗଡିୁକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାେ େହ ତ୍ୱେିତ 
କାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ ରହଉ, େେକାେ ଏହ ିନ୍ରୀତିରେ ବିଶ୍ାେ କେନି୍ । ପିଏମ ୍ରଜଡିୱାଇ, ଆୟୁଷା୍ନ ଭାେତ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 
ରଯରକୌଣେି ରଯାଜନା, ଏ େବୁକୁ େେକାେ ନିଷା୍େ େହ କାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ କେି ଏହାେ େଫୁଳ ରଲାକଙୁ୍ ରଯାଗାଇ ରଦଉଛନି୍। 
ପେିଣାମ ମଧ୍ୟ ଦୃେ୍ୟମାନ ରହଉଛି । ଏହ ିପେିବର୍୍ଯନ ପଛରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍େ େକି୍ରୟ ଆଭିମଖୁ୍ୟ ନିହତି ।

ଜାତ୍ରୀୟ ନମନୁା େରବ୍ଯଷେଣ ତଥା ଏଥରିେ େଂପକୃ୍ତ ଡାଟା ୱାେିୟେ୍ଯ ବା ତଥ୍ୟାବଳ୍ରୀ େଂଗ୍ରହକାେ୍ରୀଙ୍ ଜ୍ରୀବନ ଉପରେ 
ଆରମ ଏକ ଚିର୍ାକଷ୍ଯକ କାହାଣ୍ରୀ େଖଛୁି । ରେମାରନ କିପେି େବୁପ୍ରକାେ ପ୍ରତିକୂଳ ପେିସି୍ତି େର୍ୱେ ନ୍ରୀତିନିର୍୍ଯାେଣ 
ପାଇ ଁଡାଟା େଂଗ୍ରହ କେୁଛନି୍ ରେ ବିଷୟ ରେଥରିେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ରେହଭିଳି ଆୟୁଷା୍ନ ଭାେତ ରଯାଜନା ଉପରେ ଏକ 
ପରୂ୍ଣ୍ଯାଙ୍ଗ ରଲଖା ନିଶି୍ତଭାରବ ଆମ ପାଠକଙ୍ ଜ୍ାନ ବଢାଇବାରେ େହାୟକ ରହବ । ଏହାଛଡା ଏହ ିେଂସ୍କେଣରେ 
ଭାେତ୍ରୀୟ ରଖଳନା ଉରଦ୍ୟାଗ େଂପକ୍ଯରେ ଏକ ପ୍ରେଙ୍ଗ େହଛିି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ କହବିା ଅନୁୋରେ ଏହ ିଉରଦ୍ୟାଗରେ 
ଯରଥଷ୍ଟ େମ୍ାବନା େହଛିି; ଯାହା ଏକ ଭାେତ, ରଶ୍ଷ ୍ଭାେତ ନିମ୍ଯାଣକୁ ବାସ୍ତବ େୂପ ରଦବାରେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପେୂଣ 
କେିବାେ ୋମଥ୍ଯ୍ୟ େଖଛିି । ଭାେତ୍ରୀୟ େଂସ୍କତିୃ ଓ ମଲୂ୍ୟରବାଧ େହତି ଯଦି ରଟର ୍୍ନାଲଜକୁି ମିୋଇ ଆରମ ସ ୍ବରଦେ୍ରୀ 
ଜ୍ାନରକୌେଳରେ ରଖଳନା ତିଆେି କେିପାେିବା ରତରବ ଏହା  ରଶ୍ଷ ୍ଭାେତ ନିମ୍ଯାଣରେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ ଭୂମିକା 
ନିବ୍ଯାହ କେିବ । ସ୍ୱଚ୍ଛ େରବ୍ଯଷେଣ େଂକ୍ରାନ୍ ରଲଖା ପାଠକଙ୍ ପାଇ ଁରବେ ୍ ଆନନ୍ଦାୟକ ରହବ । ରଦେେ ବିଭିନ୍ନ 
େହେରେ କିପେି ଅଭିନବ ବିଚାେ ଓ ନବେଜୃନେ େହତି ବିଭିନ୍ନ ବିକାେମଳୂକ କାଯ୍ଯ୍ୟ  କାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ ରହଉଛି, ରେ 
େଂପକ୍ଯରେ ତଥ୍ୟ ପାଠକ ପାଇରବ । ଅନ୍ୟତମ ଆନନ୍ଦାୟକ କାହାଣ୍ରୀଟି ରହଲା ରବୌର୍ େକ୍ଣିଟ େଂକ୍ରାନ୍ େଦ୍ୟତମ 
ପ୍ରୟାେ । ଉର୍େ ପ୍ରରଦେେ କୁେ୍ରୀନଗେ ବିମାନ ବନ୍େକୁ େେକାେ ଆନ୍ଜ୍ଯାତିକ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କେିଛନି୍ ।

1893 ରେରପଟେମ ୍ବେ 11ରେ େିକାରଗାରେ ଅନୁଷ୍ିତ ବିଶ୍ ଧମ୍ଯ େମି୍ଳନ୍ରୀରେ ସ୍ୱାମ୍ରୀ ବିରବକାନନ୍ ରଦଇଥବିା ପ୍ରଖ୍ୟାତ୍  
ଭାଷଣେ ସ୍ମୃତଚିାରଣ ସ୍ୱେୂପ ଏହ ିମହାନ୍  େନ୍ଥଙ୍ ଜ୍ରୀବନ୍ରୀ ଉପରେ ଏକ ରଲଖା ଏହ ିେଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାେ ପାଇଛି । 
ଏହା ପାଠକମାନଙ୍ ଜ୍ାନ ବୃରି୍ରେ ନିଶି୍ତ େହାୟକ ରହବ । ସ୍ୱାମ୍ରୀଜ୍ରୀ ମିେିଗାନ ବିଶ୍ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅବସ୍ାନ କେିବା 
େମୟରେ ଦରଳ ୋମ ୍ବାଦିକଙ୍ ପ୍ରଶ୍ନେ ଉର୍େରେ ୋହେେ େହତି କହଥିରିଲ, ‘ଏହା ଆପଣମାନଙ୍ େତାବ୍୍ରୀ; କିନ୍ତୁ 
ଏକବିଂେ େତାବ୍୍ରୀ ଭାେତେ ରହବ ।’ ଏରବ ଆରମ ରଦଖଛୁୁ ତାହା କିପେି ଘଟୁଛି । 

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମିତ ବିଭାଗ ଓ ବିଷୟବସୁ୍ତ େହତି ଆରମ ଆମେ ପାଠକମାନଙ୍ ମତାମତକୁ ସ୍ୱାଗତ କେୁଛୁ। 
ପାଠକଙ୍ ଜ୍ାନବୃରି୍ ପାଇ ଁଆରମ େବ୍ଯଦା ସ୍ୱତନ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦାୟକ ରଲଖା ଓ ତଥ୍ୟମାନ ଏଥରିେ ପ୍ରକାେ କେିବାକୁ 
ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ େଖଛୁି । ନିଉ ଇଣି୍ଆ େମାଚାେ େେକାେଙ୍ ମଖୁପତ୍ ନୁରହ ଁ। ୋଂପ୍ରତିକ ବିଷୟବସୁ୍ତଗଡିୁକୁ 
ଅନୁପମ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ାପନ କେି ଆରମ ଆମ ପାଠକମାନଙୁ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଅଧକିେୁ ଅଧକି ଅବଗତ କେିବାକୁ 
ଉଦ୍ୟମ କେୁଛୁ । ଆପଣମାରନ ଆପଣମାନଙ୍ ମଲୂ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମ ଇରମଲ e-mail: response-nis@
pib.gov.in.ରେ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ । ଏହ ିେଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍ ପାଇ ଁତଥ୍ୟମଳୂକ ରହବ ଓ ଆପଣ ଏହାକୁ 
ଉପରଭାଗ କେିରବ ରବାଲି ଆମେ ଆୋ ।

ଧନ୍ୟବାଦ   

ସମ୍ାଦକଙ୍କ କଲମରୁ

(K S DHATWALIA)
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ସଂସ୍ କୃତିସ୍ୱାମ୍ରୀ ବିରବକାନନ୍ଙ୍ େିକାରଗା ଭାଷଣ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ 2020 
ଜାନୁୟାେ୍ରୀ 12ରେ ସ୍ୱାମ୍ରୀ ବିରବକାନନ୍ଙ୍ 
158ତମ ଜୟନ୍୍ରୀରେ ପଶି୍ମବଂଗ ଗସ୍ତ 
କେି ତାଙ୍ ପ୍ରତି ଶ୍ର୍ାଞ୍ଜଳି ଅପ୍ଯଣ କେିବା 
େହତି ଏହ ି ଆନ୍ଜ୍ଯାତିକ ଯବୁ ଆଦେ୍ଯଙ୍ 
ପ୍ରଖାତ େିକାରଗା ଭାଷଣେ ସ୍ମୃତଚିାରଣ 
କେିଥରିଲ । ସ୍ୱାମ୍ରୀଜ୍ରୀ 1893 ରେରପଟେମ ୍ବେ 
11ରେ ରଦଇଥବିା ଏହ ି ଭାଷଣ 
ଅରନକ ପ୍ରେଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥବିା ବିତକ୍ଯେ 
ଧାୋ ବଦଳାଇ ରଦଇଥଲିା । ସ୍ୱାମ୍ରୀ 
ବିରବକାନନ୍ ପାଶ୍ାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ହନୁି୍ଧମ୍ଯ, 
ଏହାେ ପେମ୍ପୋ ଏବଂ ଭାେତ୍ରୀୟ 
େଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଏକ ଯଥାଥ୍ଯ ପେିଚୟ 
ପ୍ରଦାନ କେିଥରିଲ । 

ସ୍ୱାମ୍ରୀଜ୍ରୀ ତାଙ୍ ଭାଷଣ ଆରମେିକାେ 
ନାଗେିକମାନଙୁ୍ ଭାଇ ଓ ଭଉଣ୍ରୀଭାରବ 
େରମ୍ବାଧନ କେି ଆେମ୍ କେିଥରିଲ । 
ଏହା କହବିା ଷେଣ ିବିଶ୍ ଧମ୍ଯ େମି୍ଳନ୍ରୀରେ 
ସ୍ୱାମ୍ରୀଜ୍ରୀଙୁ୍ ଉଚ୍ଛଛ୍ୱେିତ କେତାଳି ରଦଇ 
ଉପସି୍ତ ଜନତା ସ୍ୱାଗତ ଓ ଉତ୍ାହତି 
କେିଥରିଲ । ତାଙ୍ ଭାଷଣରେ ସ୍ୱାମ୍ରୀଜ୍ରୀ 
କହଥିରିଲ, ରଲାରକ ବିଭିନ୍ନ ଧମ୍ଯ ଓ ପନ୍ଥ 
ଅନୁେେଣ କେୁଥରିଲ ରହ ଁ ରେ େବୁ 
ଜରଣ ଈଶ୍େଙ୍ ପାଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ଟ ।

ସ୍ୱାମ୍ରୀଜ୍ରୀ କହଥିରିଲ, ମୁ ଁ ରଯଉ ଁ
ଧମ୍ଯେ ଅନୁଗାମ୍ରୀ ରେହ ି ଧମ୍ଯ େମଗ୍ର 
ବିଶ୍କୁ େହନେ୍ରୀଳତା ଏବଂ ୋବ୍ଯଜନ୍ରୀନ 

ଗ୍ରହଣ୍ରୀୟତାେ େଷିୋ ଦିଏ । ରେଥପିାଇ ଁ
ମୁ ଁ ଗବ୍ଣିତ । ଆରମ ୋବ୍ଯଜନ୍ରୀନ 
େହନେ୍ରୀଳତାରେ ରକବଳ ବିଶ୍ାେ 
କେୁନା, ଆରମ ମଧ୍ୟ େବୁ ଧମ୍ଯକୁ େତ୍ୟ 
ରବାଲି ଗ୍ରହଣ କେୁ । ଆରମେିକାେ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ ଭ୍ରମଣ କେିବା ଅବେେରେ 
ରେ ଯାହା େବୁ ରଦଖରିଲ ତାହା ତାଙ୍ 
ଭାଷଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରହାଇଥଲିା । 
ରେ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ବିଶ୍ ଧମ୍ଯ େମାରବେରେ 
ହନୁି୍ଧମ୍ଯ ଉପରେ ନିଜେ ଏକ େନ୍ଭ୍ଯ 

ଉପସ୍ାପନ କେିଥରିଲ । ତାଙ୍ ଭାଷଣରେ 
ଧାମ୍ଣିକ ଐକ୍ୟ େଂପକ୍ଯରେ ରେ ରବେ ୍ 
ଚମତ୍ାେ ଆରଲାଚନା କେି େମସ୍ତଙ୍ 
ପ୍ରେଂୋ ଭାଜନ ରହାଇଥରିଲ। ସ୍ୱାମ୍ରୀ 
ବିରବକାନନ୍ଙ୍ ବାଣ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍ 
ବାକ୍ ରେୈଳ୍ରୀ ଆରମେିକାବାେ୍ରୀଙ୍ ହୃଦୟକୁ 
ଛୁଇଥଁଲିା । ରେହ ି ଗସ୍ତ େମୟରେ 
ଆରମେିକାେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମଖୁ େହେକୁ ତାଙୁ୍ 
ନିମନ୍ତଣ କୋଯାଇଥଲିା ଏବଂ ରେଠାରେ 
ରେ ଅରନକ ବକ୍ମୃତା ରଦଇଥରିଲ। 

ଭାେତ ରଫେିବା ପରେ ସ୍ୱାମ୍ରୀଜ୍ରୀ 
ଯବୁବଗ୍ଯଙ୍ ପାଇ ଁ କାମ କେିବା ଆେମ୍ 

କେିଥରିଲ । ତାଙ୍େ ବାର୍୍ଯା ଥଲିା ଏକ 
େମାରବେ୍ରୀ େମରୃ୍ ୋମଜ ଗଠନ 
କେିବା। 

ଭାେତ ଏବଂ ଏହାେ ଯବୁବଗ୍ଯଙ୍ 
ଉତ୍ ଥାନ ପାଇ ଁତାଙ୍େ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ଲଷେ୍ୟ 
େହଥିଲିା । ଶ୍୍ରୀମଦ୍  ଭଗବତ୍  ଗ୍ରୀତା ପଢିବା 
ପବୂ୍ଯେୁ ଫୁଟବଲ ରଖଳ ରବାଲି ସ୍ୱାମ୍ରୀଜ୍ରୀ 
ରଯରତରବରଳ କହରିଲ, ରେରତରବରଳ 
ତାଙ୍ ମନରେ ଯବୁକମାନଙ୍ କଥା 
ଅଗ୍ରାଧକିାେ ପାଇଥଲିା । ରେ ଆହୁେି 
କହଥିରିଲ ରଯ ଅଥ୍ଯ ବିନା ମଣଷି ଗେିବ 
ନୁରହ ଁ, ମଣଷି ପାଖରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଅଭିଳାଷେ 
ଅଭାବ ରହରଲ ରେ ବାସ୍ତବରେ ଗେିବ 
ହୁଏ । ତୁରମ ତୁମ ନିଜ ଭାଗ୍ୟେ ସ୍ରଷ୍ଟା 
ରବାଲି ରେ ଯବୁେମାଜଙ୍ ଉରଦ୍େ୍ୟରେ 
କହଥିରିଲ ।

ସ୍ୱାମ୍ରୀ ବିରବକାନନ୍ ଊନବିଂେ 
େତାବ୍୍ରୀେ ମହାନ ରଯାଗ୍ରୀ ଓ ୋଧକ । 
ୋମକୃଷ୍ଣ ପେମହଂେଙ୍େ ରେ ପ୍ରମଖୁ 
େଷି୍ୟ ଥରିଲ । ରେ ୋମକୃଷ୍ଣ ମଠ ପ୍ରତିଷା୍ 
କେିଥରିଲ । ରକାଲକାତାରେ ପ୍ରତିଷା୍ 
ରହାଇଥବିା ଏହ ି ମଠ ଗେୁୁଙ୍ ବାଣ୍ରୀ ଓ 
େଷିୋ ଅନୁୋରେ ପେିଚାଳିତ । ୋମକୃଷ୍ଣ 
ମିେନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହ ିମଠ ବିଶ୍ବ୍ୟାପ୍ରୀ 
ଏରବ ଆଧ୍ୟାତି୍କ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇଛି। 
ଏହା ପ୍ରାଚ୍ରୀନ ହନୁି୍ ଦେ୍ଯନ ରବଦାନ୍ 
ନ୍ରୀତିରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦଇଥାଏ ।

ସ୍ୱାମ୍ରୀ ବିରବକାନନ୍ 1893 ରେରପଟେମ ୍ବେ 11 
ତାେିଖରେ ରଦଇଥବିା ପ୍ରଖ୍ୟାତ େିକାରଗା 
ଭାଷଣ ଏରବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାେଙି୍ଗକ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ 
କହିବା ଅନୁୋରେ "ସ୍ୱାମ୍ରୀ ବିରବକାନନ୍ 
ରକାଟି ରକାଟି ଭାେତ୍ରୀୟଙ୍ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ 
ଏରବ ମଧ୍ୟ ବିୋଜମାନ । ଭାେତେ େମଥ୍ଯ ଓ 
ପ୍ରଗତିେ୍ରୀଳ ଯବୁେକି୍ତଙୁ୍ ରନଇ ସ୍ୱାମ୍ରୀଜ୍ରୀଙ୍େ ଏକ 
ସ୍ୱତନ୍ତ ମହାନ୍  ଲଷେ୍ୟ ଥଲିା ।"

ସ୍ୱାମୀ ବସିବକାନନ୍ 
ଜସଣ �ବୁ ଆଦଶ୍ଷ

ଜନ୍ମ : ଜାନୁଆରୀ 12, 1863
ପରସଲାକ : ଜଲୁାଇ 4, 1902
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ସଂକି୍ପ୍ତ ସମ୍ବାଦ

କରୋନା ମହାମାେ୍ରୀ ପ୍ରଭାବେୁ କୃଷି ରଷେତ୍କୁ େେୁଷିେତ କେିବା 
ପାଇ ଁଚାଷ୍ରୀମାନଙୁ୍ ରକାହଳ ହାେରେ ଋଣ ରଯାଗାଇ ରଦବାକୁ 

ଏକ ରଯାଜନା କାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ ରହାଇଛି । ଏଥରିେ କିଷାନ ରକ୍ରଡିଟ 
କାଡ୍ଯ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ୍ରୀଙୁ୍ ଋଣ େହାୟତା 
ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । 2020 ଅଗଷ୍ଟ 
17 େରୁ୍ା 1.22 ରକାଟି ଚାଷ୍ରୀଙୁ୍ ଏହ ିକାଡ୍ଯ 
ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏ ବାବଦରେ 
େଂପକୃ୍ତ ଚାଷ୍ରୀଙ୍ ନିମରନ୍ 1.02 ଲଷେ 
ରକାଟି ଟଙ୍ା ଋଣ ପ୍ରଦାନ େ୍ରୀମାଧାଯ୍ଯ୍ୟ 
କୋଯାଇଛି । ଏଭଳି ନିଷ୍ପରି୍ ଫଳରେ 
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଥ୍ଯନ୍ରୀତିେ ପନୁେୁର୍ାେ ରହବା 
େହତି କୃଷି ଅଭିବୃରି୍ ବଢିବ ରବାଲି ଆୋ 
କୋଯାଉଛି । ରେହଭିଳି ଏମ ୍ଏେ ୍ଏମ ୍ଇ 
େହତି ଆଉ ରକରତକ ରଷେତ୍କୁ 
େତପ୍ରତିେତ ଏମରଜ୍ଯନ ୍ ି ରକ୍ରଡିଟ ଲାଇନ 
ଗ୍ୟାରେଣି୍ ସି୍କମ ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ 
ଘରୋଇ ଓ େେକାେ୍ରୀ ଉରଦ୍ୟାଗକୁ 
ଋଣ ରଯାଗାଣେ ବ୍ୟବସ୍ା ରହାଇଛି । 

ଏ ବାବଦରେ ଚଳିତବଷ୍ଯ ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାେିଖ େରୁ୍ା 1.5 ଲଷେ ରକାଟି 
ଟଙ୍ା ଋଣ ମଂଜେୁ କୋଯାଇଛି । ରେଥମିଧ୍ୟେୁ ଏକଲଷେ ରକାଟିେୁ 
ଅଧକି ଟଙ୍ା ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କୋଗଲାଣ ି।    n

େଂକଟ କିପେି େରୁଯାଗରେ ପେିଣତ ରହାଇପାେିବ କରୋନା 
ମହାମାେ୍ରୀ େମୟରେ ତାହାେ ଅରନକ ଉଦାହେଣ ରଦଖବିାକୁ 

ମିଳିଛି । ରଗାଟିଏ ସ୍ାନେୁ ଆଉ ରଗାଟିଏ ସ୍ାନକୁ ରନଇ ରହଉଥବିା ଏକ 
ରପାରଟ୍ଯବୁଲ ହେ ୍ପିଟାଲ ଭାେତରେ ତିଆେି ରହବା ରଗାଟିଏ େନୁ୍େ 
ଉଦାହେଣ । ରମଡିକ୍ୟାବ୍  ନାମରେ ନାମିତ ଏହ ିହେ ୍ପିଟାଲଟି ମାତ୍ 2 
ଘଣ୍ା ମଧ୍ୟରେ ତିଆେି ରହାଇପାେିବ। ଭାେତେ ରଯରକୌଣେି ଜାଗାରେ 
ରଯରକୌଣେି ପାଣପିାଗ ଓ ସି୍ତିରେ ଏହାକୁ ତିଆେି କେିରହବ । ଏହା ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣପିାଗକୁ ମକୁାବିଲା କେିବାକୁ େମଥ୍ଯ । ତିେୁବନନ୍ପେୁମ ୍ସି୍ତ 
ଶ୍୍ରୀଚିତ୍ ତିେୁନାଲ ରମଡିକାଲ ୋଇନ ୍ ଓ ରଟର ୍୍ନାଲଜ ି ପ୍ରତିଷା୍ନ 
ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ାେ ମିଳିତଭାରବ ଏହାକୁ ତିଆେି କେିଛନି୍। 
କରୋନାେ ମକୁାବିଲା ପାଇ ଁଏହା ମଖୁ୍ୟତଃ ତିଆେି ରହାଇଛି । ଏଭଳି 
ଦୁଇଟି ରମଡିକ୍ୟାବ୍  ହେ ୍ପିଟାଲ ବର୍୍ଯମାନ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଛି । ରେଥେୁି 
ରଗାଟିଏ ରଚନ୍ନଇେ ରଚଙ୍ଗଲପଟୁରେ ରଲାକଙୁ୍ ରେବା ରଯାଗାଉଛି 
ଏଥରିେ 30 େଯ୍ୟା େହଛିି । ରେହଭିଳି ରକେଳେ ୱାୟନାଡରେ 12 
େଯ୍ୟା ବିେଷି୍ଟ ଏଭଳି ଏକ ହେ ୍ପିଟାଲ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଛି ।        n

1.22 ସକାଟି ଚାରୀଙୁ୍କ
କରିାନ ସରେଡିଟ କାଡ୍ଷ 

ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ାସର ସପାସଟ୍ଷବୁଲ 
�ସ ୍ପିଟାଲ- ସମଡିକ୍ାବ୍ 

ଗରିବଙ୍କ ପାଇ ଁବରଦାନ, ଇଣି୍ଆ ସପାଷ୍ ସପସମଣ୍ସ ବ୍ାଙ୍କ

ଡାକ ବିଭାଗ ପଷେେୁ 2018 ରେରପଟେମ ୍ବେ 1 
ତାେିଖରେ ‘ଆପ ୍କା ବ୍ୟାଙ୍, ଆପ ୍ରକ 

ଦ୍ାେ’ ନାମରେ ଏକ ବୃହତାକାଂଷେ୍ରୀ ରଯାଜନା 
ଆେମ୍ କୋଯାଇଥଲିା । ଏହା ଇଣି୍ଆ ରପାଷ୍ଟ 
ରପରମଣ୍େ ବ୍ୟାଙ୍ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପେିଚିତ । 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ େହୁଥବିା ଗେିବ ରଲାକଙ୍ ପାଇ ଁ
ଏହା ଏକ ବେଦାନ େଦୃେ ପ୍ରମାଣତି ରହାଇଛି। 

ଏହ ି ରଯାଜନାରେ ରମାଟ ଆକାଉଣ୍ଧାେ୍ରୀଙ୍ 
େଂଖ୍ୟା 2 ରକାଟିେୁ ଅଧକିରେ ପହଞ୍ଚଛିି। 
କରୋନା ମହାମାେ୍ରୀ େମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 
େହୁଥବିା ରଲାକଙ୍ ପାଇ ଁ ଏହା ଏକ 
ଜ୍ରୀବନରେଖାଭାରବ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେିଛି । 

ଲକ୍ ଡାଉନ େମୟରେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ 85 
ଲଷେ ହତିାଧକିାେ୍ରୀଙୁ୍ 15 େହ ରକାଟି ଟଙ୍ା 
ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥଲିା । ଏହ ି ବ୍ୟାଙ୍ ରଯାଗୁ ଁ
760 ରକାଟି ଟଙ୍ା 75 ଲଷେ ମନିଅଡ୍ଯେ ଦ୍ାୋ 
ରଲାକଙ୍ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଏହାଛଡା ଏହ ି
ବ୍ୟବସ୍ାରେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ 1100 ରକାଟି 
ଟଙ୍ା ହତିାଧକିାେ୍ରୀଙ୍ ଖାତାକୁ ଯାଇଥଲିା । n

ରଯାଜନା: ଏହ ି ରଯାଜନାରେ 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେ ରଯରକୌଣେି 
ବ୍ୟକି୍ତବିରେଷ ସ୍ାନ୍ରୀୟ ଡାକଘେୁ ବ୍ୟାଙ୍ 
େବିୁଧା ପାଇପାେିରବ । ଏଥପିାଇ ଁ
ଆଧାେକାଡ୍ଯ ବ୍ୟବହୃତ ରହବ । ଯିଏ 
ଚାହିବଁ ଏକ ରଫାନ ରମରେଜ ରଦଇ 
ରପାଷ୍ଟମ୍ୟାନଙୁ୍ ଡାକିପାେିବ । ଇଣି୍ଆ 
ରପାଷ୍ଟ ରପରମଣ୍େ ବ୍ୟାଙ୍ ରଦେେ 
1ଲଷେ 36 ହଜାେେୁ ଅଧକି ଡାକଘରେ 
ରଲାକଙୁ୍ ରେବା ରଯାଗାଉଛି ।



ନଉି ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର 5

20 ଦନିସର ସସତୁ ନମି୍ଷାଣ 
କଲା ବ.ିଆର.ଓ
େ୍ରୀମାନ୍ େଡ଼କ େଂଗଠନ ବି.ଆେ.ଓ ମାତ୍ 20 ଦିନ 

ମଧ୍ୟରେ 180 ଫୁଟ ଲମ୍ବେ ଏକ ଲୁହା ରେତୁ 
(ରବଲି ବି୍ଜ) ନିମ୍ଯାଣ କେି ନୂତନ େଫଳତା ଅଜ୍ଯନ 
କେିଛି । ଏହା ଫଳରେ ଉର୍ୋଖଣ୍େ ପିରଥାୋଗଡ଼ 
ଜଲିା ଅନ୍ଗ୍ଯତ ଜାଉଲଜବିି ଓ ମନ୍ୁ େିଆେ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ 
େଡ଼କ େଂରଯାଗ ସ୍ାପିତ ରହବାେୁ 20ଟି ଗାେଁ 15 
ହଜାେ ରଲାକ ଉପକୃତ ରହାଇଛନି୍ । ପାହାଡ ପବ୍ଯତ 
ରଘୋ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳରେ ବାେମ୍ବାେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ 
ବଷ୍ଯା େର୍ୱେ 3 େପ୍ାହେୁ କମ ୍ ଦିନରେ ବି.ଆେ.ଓ ଏହ ି
େଫଳତା ହାେଲ କେିଛି । ପବୂ୍ଯେୁ ରେହ ିସ୍ାନରେ 50 
ଫୁଟେ ଏକ କଂକି୍ରଟ ରପାଲ ଥଲିା । ବାଦଲଫଟା ବଷ୍ଯା 
ଫଳରେ ଗତ ଜଲୁାଇ 27 ତାେିଖରେ ବନ୍ୟା ଆେି 
ଏହ ି ରେତୁଟି ରଧାଇଯାଇଥଲିା। େଡକ େଂରଯାଗ 
ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହବା ଫଳରେ ରଲାରକ ନାହି ଁ ନ ଥବିା 
ଅେବିୁଧାେ େମଖୁ୍ରୀନ ରହାଇଥରିଲ । ରେହି ବଷ୍ଯା 
ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ େଂପକୃ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେ ବହୁ ରଲାକ ମଧ୍ୟ 
ମତୃାହତ ରହାଇଥରିଲ ।           n

ପ୍ରଶାସନିକ ସସବାସର ସଫଳ ପ୍ରାଥ୍ଷୀ ସମ୍ାନିତ
ରକନ୍ଦ୍ର େେକାେ େଂଖ୍ୟାଲଘ ୁ ବଗ୍ଯେ ରମଧାବ୍ରୀ ଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀଙୁ୍ ରେମାନଙ୍ 

ବୃରି୍ଗତ ବିକାେରେ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କେିବା ପାଇ ଁଉଦ୍ୟମ ଜାେି େଖଛିନି୍। 
ଏହାଫଳରେ ଏହ ି ବଗ୍ଯେ 22 ଜଣ ପେ୍ରୀଷୋଥ୍ଯ୍ରୀ ପ୍ରୋେନିକ ରେବା ପେ୍ରୀଷୋରେ 
ଉର୍୍ରୀର୍ଣ୍ଯ ରହାଇଛନି୍ । ରେମାନଙ୍ ମଧ୍ୟେୁ ପ୍ରାୟ େମରସ୍ତ ଗେିବ, ଦୁବ୍ଯଳ ଓ ବଞ୍ଚତି 
ବଗ୍ଯେ। ‘ନଈ ଉଡାନ୍ ’ ରଯାଜନାରେ େିଭିଲ େଭ୍ଣିେ ପେ୍ରୀଷୋ ରଦଉଥବିା ପିଲାମାନଙୁ୍ 
େେକାେ ରକାଚିଂ ପ୍ରଦାନ କେିବାେ ବ୍ୟବସ୍ା କେିଛନି୍ । ଏହା େଂଖ୍ୟାଲଘ ୁବ୍ୟାପାେ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ଦ୍ାୋ କାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ ରହଉଛି । ବିଭାଗ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମକୁ୍ତାେ ଆବ୍ାେ ନକଭ୍ରୀ 
କହଛିନି୍ ରଯ, େଂଖ୍ୟାଲଘ ୁେଂପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଭାେ ଅଭାବ ନାହି ଁ।       n

ଉର୍େ ପବୂ୍ଯାଞ୍ଚଳେ 
ୋମଗି୍ରକ ବିକାେ 

ଉପରେ ରକନ୍ଦ୍ର େେକାେ 
ବିରେଷ ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦଉଛନି୍। 
ରେହ ି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ 
େଂରଯାଗେ ବିକାେ ପାଇ ଁ
ରକନ୍ଦ୍ର େେକାେ 2014େୁ 
2019 ମଧ୍ୟରେ 27,655 

ରକାଟି ଟଙ୍ା ନିରବେ କେିଛନି୍ । 2009େୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ଏ  ରଷେତ୍ରେ 
ମାତ୍ 10,610 ରକାଟି ଟଙ୍ା ନିରବେ ରହାଇଥଲିା । ଏରବ େମଗ୍ର ଉର୍େ 
ପବୂ୍ଯାଞ୍ଚଳ ୋଜ୍ୟ (ରକବଳ େିକି୍ମକୁ ଛାଡି) ଭାେତ୍ରୀୟ ମଖୁ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ େହ 
ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ାରେ େଂଯକୁ୍ତ ରହାଇଛି । 2022 େରୁ୍ା େିକି୍ମକୁ ରେଳ 
େଂରଯାଗ ରଯାଗାଇ ରଦବାେ ଲଷେ୍ୟ େଖାଯାଇଛି ।   n

ରକନ୍ଦ୍ର େେକାେ ଏରବ ଜମ ୁକଶ୍୍ରୀେ ଏବଂ ଲଦାଖରେ େଡ଼କ 
ନିମ୍ଯାଣ କାଯ୍ଯ୍ୟକୁ ଷେ୍ରୀପ୍ରତେ କେିଛନି୍ । ରଲହ୍  ଜିଲାରେ 

ପେିତ୍ୟକ୍ତ ପା୍ଷି୍ଟକକୁ ବ୍ୟବହାେ କୋଯାଇ େଡକ ତିଆେି 
କୋଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ 
େଡକ ରଯାଜନାରେ ଏ େବୁ 
ପା୍ଷି୍ଟକ ମଖୁ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାେ 
କୋଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ 
େଡକ ରଯାଜନାରେ ଏଯାଏ ଁଜମ ୁ
କଶ୍୍ରୀେରେ 11517 କିରଲାମିଟେ 

ଲମ୍ବେ 1858ଟି େଡକ ଏବଂ 84ଟି ରେତୁ ନିମ୍ଯାଣ କାଯ୍ଯ୍ୟ େଂପରୂ୍ଣ୍ଯ 
ରହାଇଛି । ରେହିଭଳି ଏହି ରଯାଜନାରେ ଚଳିତବଷ୍ଯ ଜୁଲାଇ େରୁ୍ା 
ଲଦାଖରେ 699 କିମି ରଦୈଘ୍ଯ୍ୟେ 96ଟି େଡକ ଓ 2ଟି ରେତୁେ 
ନିମ୍ଯାଣ କାଯ୍ଯ୍ୟ ରେଷ କୋଯାଇଛି । n

ଉର୍ର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳସର ସରଳ ସଂସ�ାଗ 
ପାଇ ଁ27,655 ସକାଟି ଟଙ୍କା ନସିବଶ

ଜମ ୁକଶ୍ମୀରସର ସଡ଼କ ନମି୍ଷାଣସର 
୍ା୍ଷି୍କର ବ୍ବ�ାର
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ଡାଟା େଂଗ୍ରହ

ରଦେେ ନ୍ରୀତି ପ୍ରସୁ୍ତତି ଓ ଅଥ୍ଯନ୍ରୀତିରେ ଡାଟା ବା ତଥ୍ୟାବଳ୍ରୀେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ ଭୂମିକା େହଛିି । ଡାଟା େଂଗ୍ରହ ଏକ 
ଅତ୍ୟନ୍ ଜଟିଳ କାଯ୍ଯ୍ୟ । ଏହାେ େଂଗ୍ରହ କାଯ୍ଯ୍ୟରେ ରଯଉମଁାରନ ନିରୟାଜତି ରେମାନଙ୍େ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧକି । 
ରେମାରନ ଦୂେଦୂୋନ୍ ଏବଂ ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେ ତଥ୍ୟ େଂଗ୍ରହ କେିଥାନି୍ । ଏହ ିଡାଟା ରଯାର୍ା 
େେକାେଙୁ୍ ନିଭୁ୍ଯଲ ତଥ୍ୟାବଳ୍ରୀ ରଯାଗାଇଥାନି୍ । ଏଥେେ କରୋନା ମହାମାେ୍ରୀ କାଳରେ ଏହ ିରଯାର୍ାମାରନ 
େେକାେଙୁ୍ ନିଭୁ୍ଯଲ େଚୂନା ପ୍ରଦାନ କେିବାରେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ ଭୂମିକା ନିବ୍ଯାହ କେୁଛନି୍ । ଏହାଫଳରେ ଜାତ୍ରୀୟ 
ନମନୁା େରବ୍ଯଷେଣେ ‘ନିଭୁ୍ଯଲ ଡାଟା ଓ ତ୍ରୁଟିହ୍ରୀନ ବିକାେ’ ରସା୍ଗାନ ଲଷେ୍ୟ ପେୂଣ ରହାଇପାେିବ 

ନୀରବ ସ�ାଦ୍ା

ଆସନ୍ତୁ ଡାଟା ସ�ାଦ୍ାଙୁ୍କ ସମ୍ାନତି କରିବା

ଆପଣ ନିଶ୍ୟ ପେିମଳ ରଯାର୍ା, 
କରୋନା ରଯାର୍ା ଆଦିଙ୍ ନାମ 
େଣୁଥିରିବ । ଏମାରନ ରଦେେ 

ପେିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ମହାମାେ୍ରୀ   ମକୁାବିଲା 
ରଷେତ୍ରେ ଅତ୍ୟନ୍ ପ୍ରତିକୂଳ ପେିସି୍ତିରେ 
କାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଛନି୍ । ରେହଭିଳି ନିେନ୍େ ବିକାେ 
ଲଷେ୍ୟ ପେୂଣ ପାଇ ଁକାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ ରହଉଥବିା 
ବିଭିନ୍ନ  ରଯାଜନାରେ  ରଲାକମାରନ କିପେି 
ଉପକୃତ ରହଉଛନି୍ ରେ େଂପକ୍ଯରେ ତଥ୍ୟ 
େଂଗ୍ରହ େହତି ଅଗମ୍ୟ ଓ ଦୂେଦୂୋନ୍ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ଥବିା ରଲାକଙ୍ ଦାେିଦ୍୍ୟ, ନିଯକିୁ୍ତ, 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ଅଥ୍ଯନ୍ରୀତି, ମଦୁ୍ାସ୍୍ରୀତି, ରୋଜଗାେ 
ଆଦି େଂପକ୍ଯରେ ରବେ ୍ କିଛି ରଲାକ ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରକାେ ତଥ୍ୟାବଳ୍ରୀ େଂଗ୍ରହ କେୁଛନି୍ । 
ଅତ୍ୟନ୍ ପ୍ରତିକୂଳ ପେିସି୍ତିରେ ଖୋତୋକୁ 
ଖାତିେ ନ କେି ରେମାରନ ରଲାକଙ୍ ପାଖରେ 
ପହଞ୍ଚ ି ରେମାନଙ୍ ନିକଟେୁ ତଥ୍ୟାବଳ୍ରୀ 
େଂଗ୍ରହ କେୁଛନି୍ । ରତଣ ୁ ରେମାରନ ମଧ୍ୟ 
ରଯାର୍ା ଏବଂ  ଯଥାଥ୍ଯରେ ଡାଟା ରଯାର୍ା 
ରବାଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏରବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 

ଏହେିବୁ େଂଗହୃ୍ରୀତ ତଥ୍ୟାବଳ୍ରୀକୁ କିଏ 
ବ୍ୟବହାେ କେିବ ଏବଂ କ’ଣ ପାଇ ଁ ଏହା 
ବ୍ୟବହୃତ ରହବ । 

ଏହେିବୁ ଡାଟା ରଯାର୍ା ଜାତ୍ରୀୟ 
ନମନୁା େରବ୍ଯଷେଣ େଂସ୍ାେ । ରେମାରନ 
େେକାେଙ୍ ବିଭିନ୍ନ ରଯାଜନା ଏବଂ ନ୍ରୀତି 
େଂକ୍ରାନ୍ ତଥ୍ୟାବଳ୍ରୀ େଂଗ୍ରହ କେିଥାନି୍ 
ଓ ଏହାକୁ ଭିରି୍କେି େେକାେ ରଲାକଙ୍ 
ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଥିାନି୍ । କରୋନା ମହାମାେ୍ରୀ 
େମୟରେ  ଏହ ି ନମନୁା େରଭ୍ଯ େଂସ୍ାେ 
ପ୍ରାୟ 6 ଲଷେ ରଷେତ୍ସ୍ତେ୍ରୀୟ ଅଧକିାେ୍ରୀ 
ଡାଟା େଂଗ୍ରହରେ ନିରୟାଜତି ରହାଇଛନି୍। 
ତ୍ୱେିତ ବିରଳେଷଣ ପାଇ ଁ ଏେବୁ ଡାଟା 
ଇରଲର ଟ୍୍ୋନିକ ବ୍ୟବସ୍ାରେ ରେକଡ୍ଯ 
କୋଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁ ଆପ ୍ ଭିରି୍କ 
ରଟର ୍୍ନାଲଜ ିବ୍ୟବହୃତ ରହଉଛି । 
ଡାଟା କା�ିକଁ ିଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ?

ଆରମେିକାେ ବିେଷି୍ଟ ପେିେଂଖ୍ୟାନବିତ୍  
ଉଇଲିୟମ ଏଡ୍ ୱାଡ୍ଯ ରଡମିଂଙ୍ ଉକି୍ତେୁ 

ଡାଟାେ ମହତ୍ୱ ଏବଂ ଗେୁୁତ୍ୱ େହଜରେ 
ବୁଝହୁିଏ । ରେ କହଥିରିଲ ‘ଡାଟା ବିନା 
ଆପଣ ରକବଳ ଜରଣ ମତାମତଧାେ୍ରୀ 
ମଣଷି ।’ ଅଥ୍ଯାତ୍  ଡାଟା ବିନା ମଣଷି 
ହେିାବରେ ଗଣନା ହୁଏନା । ଅନ୍ୟ ଅଥ୍ଯରେ 
ତଥ୍ୟାବଳ୍ରୀ ବିନା ବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ ଓ ମତାମତେ 
କିଛି ମଲୂ୍ୟ ନାହି ଁ । ଡାଟା ଏକ ବିଚାେ ବା 
ଆଇଡିଆକୁ ଦୃଢ୍ରୀଭୂତ କେିବାେ ଏକ ଭିରି୍ । 
ଉରଦ୍ୟାଗ, ମାରକ୍ଯଟ, େଷିୋ, ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଓ 
ଜ୍ରୀବନ ନିବ୍ଯାହଠାେୁ ଆେମ୍ କେି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
େମସ୍ତ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ ରଷେତ୍ରେ ଉଭୟ େହେ 
ଏବଂ ମଫେଲେ ରଲାରକ ରକରତ ଅଥ୍ଯ ଖର୍୍ଯ 
କେନି୍ ଡାଟା େଂଗ୍ରହ ଦ୍ାୋ ତାହା ଜାଣହୁିଏ। 
ରେହଭିଳି ନ୍ରୀତି ତିଆେି କେିବା ରଷେତ୍ରେ 
ଡାଟାେ ଭୂମିକା ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ । ଏହାକୁ 
ଆଧାେ କେି ନ୍ରୀତି ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋଯାଏ। 
ଅତଏବ େେକାେଙ୍ ରକୌଣେି ରଯାଜନା 
ବା କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ େଫଳ ରହବାକୁ ରହରଲ 
ତଥ୍ୟାବଳ୍ରୀ ନିଭୁ୍ଯଲ ରହବା ଆବେ୍ୟକ । 
ଜାତ୍ରୀୟ ନମନୁା େରବ୍ଯଷେଣ ବା ଏନ୍ ଏେ ୍ଏେ ୍େ 

समाचार-सारଜାତୀ� ନମନୁା ସସବ୍ଷକ୍ଣ
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ମହାନିରଦ୍ଯେକ ଏ.ରକ. ୋଧଙୁ୍ ମତରେ 
‘ବିଭିନ୍ନ େମୟରେ େେକାେ କୃଷି, ଖାଉଟି 
ମଲୂ୍ୟେଚୂ୍ରୀ,  ଗହୃପାଳିତ ରଗାେୁ, ବଜାେ 
ମଲୂ୍ୟ, ଉତ୍ାଦନ, ମଦୁ୍ାସ୍୍ରୀତି, ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଆଦି 
ବିଷୟରେ ଡାଟା େଂଗ୍ରହ କେନି୍ ।

ଆମ କମ୍ଯଚାେ୍ରୀମାରନ ରବରଳରବରଳ 
ପାହାଡ ଚଢି ନଦ୍ରୀ ପାେରହାଇ ବିଭିନ୍ନ ଗାକୁଁ 
ଯାଇ ରଲାକଙ୍ଠାେୁ ତଥ୍ୟ େଂଗ୍ରହ କେିଥାନି୍। 
ଡାଟା େଂଗ୍ରହ କାଯ୍ଯ୍ୟ ରେଷ ରହବା ପରେ 
ଏହାକୁ ଭିରି୍କେି ଏକ େିରପାଟ୍ଯ ପ୍ରସୁ୍ତତ ହୁଏ। 
େେକାେ ଏହ ି େିରପାଟ୍ଯକୁ ଭିରି୍କେି ନ୍ରୀତି 
ତିଆେି କେନି୍। ଏକ ବାସ୍ତବବାଦ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ବା ସି୍କମ ୍ ତିଆେି କେିବା ପାଇ ଁନିଭୁ୍ଯଲ ଡାଟା 
ବ୍ୟବହାେ କେିବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ।’
ଡାଟା ସଂଗ୍ର� ସ�ଜ କାମ ନୁସ� ଁ

ରଯରକୌଣେି ନ୍ରୀତି ପ୍ରସୁ୍ତତି ପଛରେ େବ୍ଯଦା 
ଏକ େବିରେଷ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଭିରି୍ ଥାଏ । 
ଉଦାହେଣ ସ୍ୱେୂପ େଡକ, ସ୍ୱାସ୍୍ୟରେବା 
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ ରଷେତ୍ ପାଇ ଁଯଦି 
ରକୌଣେି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାେମଳୂକ ଭିରି୍ଭୂମି 
ନିମ୍ଯାଣେ ଆବେ୍ୟକତା ଥାଏ ରେଥପିାଇ ଁ
ରେ ଅଞ୍ଚଳେ ଡାଟା ବା ତଥ୍ୟାବଳ୍ରୀେ ଭୂମିକା 
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ ରହାଇଥାଏ । ତଥ୍ୟାବଳ୍ରୀ ହି ଁରେ 
ଅଞ୍ଚଳେ ଆବେ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରମାଣତି କେିଥାଏ 
ଏବଂ ତଦନୁୋରେ େେକାେ ରେଠାରେ 
ବିକାେମଳୂକ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେିବାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ 
ରନଇଥାନି୍ । ରତରବ ଡାଟା େଂଗ୍ରହ ଏରତ 
େହଜ କାମ ନୁରହ ଁ, ତଥ୍ୟ େଂଗ୍ରହକାେ୍ରୀଙୁ୍ 
ଅରନକ େମୟରେ ପାଦରେ ଚାଲିଚାଲି 

ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥବିା ଗା ଁଏବଂ ଆଦିବାେ୍ରୀ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚବିାକୁ ପରଡ ।

ଏହ ିଡାଟା େଂଗ୍ରହ କାଯ୍ଯ୍ୟରେ େଂପକୃ୍ତ ଜରଣ 
ଅଧକିାେ୍ରୀ ତାଙ୍ ଅଭିଜ୍ତା ବିଷୟରେ କହନି୍ 

‘ମୁ ଁ ଆଣ୍ାମାନ ନିରକାବେରେ ଥଲିି । େରଭ୍ଯ 
ପାଇ ଁ ରଛାଟ ରଛାଟ ଦ୍୍ରୀପକୁ ବଛାଯାଇଥଲିା । 
ରେଠାକାେ ରଭୌରଗାଳିକ ସି୍ତିରେ ଡାଟା େଂଗ୍ରହ 
ଆହ ୍ବାନମଳୂକ ଥଲିା। ଡାଟା ରଯାର୍ାମାରନ 
ଜାହାଜ ଏବଂ ରଛାଟ ରଛାଟ ଡଙ୍ଗାରେ ଦ୍୍ରୀପକୁ 
ଯାଉଥରିଲ। ଅତ୍ୟନ୍ ପ୍ରତିକୂଳ ପେସି୍ତିରେ 
ରେମାରନ ରେଠାରେ େହୁଥରିଲ । ଏହା େର୍ୱେ 
ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ ନିଷା୍ ଓ ଦଷେତାେ େହ 
େଂପାଦନ କେୁଥରିଲ । ରଲାକମାରନ େରଭ୍ଯୟେ 
ପ୍ରତି କରଠାେ ବ୍ୟବହାେ କେୁଥବିାେୁ ବିପଦେ 
ଆେଙ୍ା େହଥିାଏ ।’ ଏରବ େମଗ୍ର ରଦେରେ 
ବହୁମଖୁ୍ରୀ େଚୂକାଙ୍ େରଭ୍ଯ ଚାଲିଛି । ଏହା 
ଆଗାମ୍ରୀ ଡିରେମ୍ବେ 2020ରେ ରେଷ ରହବ। 
ପ୍ରାୟ 6 ଲଷେ ଡାଟା ରଯାର୍ା ଏହ ି କାଯ୍ଯ୍ୟରେ 
ନିରୟାଜତି ରହାଇଛନି୍ । ରେମାରନ ରଦେେ 
23 ନିୟୁତ ପେିବାେଙ୍ଠାେୁ ତଥ୍ୟ େଂଗ୍ରହ 
କେିବାେ ଦାୟିତ୍ୱ ରନଇଛନି୍ ।        n

ଏେ ୍ଡିଜ ିଅଧ୍ରୀନରେ 
17ଟି ଲଷେ୍ୟ, 169ଟି 
କାଯ୍ଯ୍ୟ, 231ଟି ରବୈଶ୍କି 
େଚୂକାଙ୍ ଓ 302 
ଜାତ୍ରୀୟ େଚୂକାଙ୍ 
େଂପକ୍ଯରେ  ଡାଟା 
େଂଗ୍ରହ କୋଯାଉଛି ।

ଖାଉଟି ମଲୂ୍ୟେଚୂ୍ରୀ, 
ମଦୁ୍ାସ୍୍ରୀତି, ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, 
େଷିୋ, େମାଜରେ 
ଉପରଭାକ୍ତାବାଦେ ସି୍ତି,  
ଉରଦ୍ୟାଗ ଓ ଉତ୍ାଦନ 
ଆଦି ବିଷୟରେ ଡାଟା 
େଂଗହୃ୍ରୀତ ରହଉଛି ।

ଜାନୁୟାେ୍ରୀ 2020େୁ 
ଏହ ିବହୁମଖୁ୍ରୀ 
େଚୂକାଙ୍ େରଭ୍ଯ 
କାଯ୍ଯ୍ୟ ଆେମ୍ 
ରହାଇଛି ଏବଂ ଏହା 
ଡିରେମ୍ବେ 2020 
ଯାଏ ଁଚାଲିବ ।

ପ୍ରତି 3 ମାେରେ 
ଥରେ ରଦେେ 
ଅଥ୍ଯନ୍ରୀତି
େଂକ୍ରାନ୍ 
ଡାଟା ପ୍ରକାେ 
କୋଯାଉଛି ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେ ତଥ୍ୟ 
େଂଗ୍ରହ ପାଇ ଁ6 
ଲଷେେୁ ଅଧକି ଡାଟା 
ରଯାର୍ା 23 ନିୟୁତ 
ପେିବାେ ପାଖରେ 
ପହଞ୍ଚ ିତଥ୍ୟ େଂଗ୍ରହ 
କେିରବ ।

ନ�ୁି୍ଷଲ ଡାଟା,
ନ�ୁି୍ଷଲ ବକିାଶ

1 2 3 4 5

ଆସମରିକାର ବଶିଷି୍ 
ପରିସଂଖ୍ାନବତ୍ି  ଉଇଲି�ମ 
ଏଡ୍ ୱାଡ୍ଷ ସଡମିଂଙ୍କ ଉକି୍ତରୁ 
ଡାଟାର ମ�ତ୍ୱ ଏବଂ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ସ�ଜସର ବୁଝ�ୁିଏ। ସସ 

କ�ଥିସିଲ ‘ଡାଟା ବନିା ଆପଣ 
ସକବଳ ଜସଣ ମତାମତଧାରୀ 

ମଣରି ।’

ଡାଟା ସ�ାଦ୍ାଙ୍କ କାବି୍ କ ପରିପ୍ରକାଶର ମମ୍ଷ
କକରାନା ମହାମାର୍ରୀ କରା�୍ ଁ କରକତକବକଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅଚଳ କହାଇରାଇଥଲିା 
କସକତକବକଳ ସରକାରଙ୍କ ପାଇ ଁଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆଉ ଏକ ସଂକଟ ମଣ୍୍ଡ 
କଟକିଥଲିା । କାରଣ ଉପରକ୍୍ତ ଡାଟାର ଅଭାବକର ନ୍ରୀତି ପ୍ରସ୍୍ତି କରିବା ସହଜ ନଥଲିା। 
ଉତ୍ାଦନ, ମଦ୍୍ାସ୍୍ରୀତି ଏବଂ ନିରକି୍୍ତ ଆଦି ବିରୟକର ତଥ୍ାବଳ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଜର୍ର୍ରୀ 
ଥଲିା । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଆବଶ୍କତା ପରୂଣ କରିବା ପାଇ ଁ ଏନ୍ ଏସ ୍ଏସ ୍ର ଫିଲ୍ଡ 
ଅପକରସନ ଡିଭିଜନ ଆକ�ଇ ଆସିଥଲିା । ଏହି କମ୍ଯଚାର୍ରୀମାକନ ନିଜ ଜ୍ରୀବନକ୍ 
ବିପନ୍ନ କରି ବଣ, ପାହାଡ, ନଦନଦ୍ରୀ ପାର କହାଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଯା, ଖରା ଓ ଶ୍ରୀତ ଏବଂ 
ସକବ୍ଯାପରି କକରାନା ସଂକ୍ରମଣକ୍ ଖାତିର ନ କରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିବ୍ଯାହ କର୍ଛନି୍ । 
କତଣ ୍କସମାନଙ୍୍କ ରଥାଥ୍ଯକର ଡାଟା କରାଦ୍ଧା କ୍ହାରାଉଛି ।
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ସାମାଜିକ ସକ୍ତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ ମିେନ

ମ�ାତ୍ା ଗାନ୍ୀ କ�ଥିସିଲ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରସତ୍କ ବ୍କି୍ତର ଅ�୍ାସସର ପରିଣତ ସ�ବା ଉଚତି । ସତଣ ୁ
ଜାତରି ପିତାଙ୍କ ବଚିାରକୁ କା�୍୍ଷ କାରୀ କରିବା ପାଇ ଁସଦଶର ପ୍ରସତ୍କ ସ�ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସସବ୍ଷକ୍ଣସର 
ସମ୍ାନଜନକ ସ୍ାନ ପାଇବା ପାଇ ଁପ୍ରତସି�ାଗିତା କରୁଛନ୍ତ ି। ଏ�ା ମାଧ୍ୟମସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସମାଦୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ �ାରତ ଲକ୍୍କୁ ସାକାର କରିବାକୁ  ସଚଷି୍ତ ଅଛନ୍ତ ି।

ସ୍ୱଚ୍ଛ ସସବ୍ଷକ୍ଣ
ସ୍ୱଚ୍ଛ �ାରତର ଏକ ପ୍ରତଜି୍ା

ପାଞ୍ଚବଷ୍ଯ ତରଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ 
ରଯରତରବରଳ ସ୍ୱଚ୍ଛଭାେତ ଅଭିଯାନ ଆେମ୍ 
କରଲ ରେରତରବରଳ ରେ ଏହ ି ଲଷେ୍ୟକୁ ପେୂଣ 

କେିବା ପାଇ ଁରଦେବାେ୍ରୀ ମିଳିମିେ ିକାମ କେିବାକୁ ଆରଗଇ 
ଆେିବା ପାଇ ଁ ଆହ ୍ବାନ ଜଣାଇଥରିଲ । କହବିା ବାହୁଲ୍ୟ 
ରଯ ସ୍ୱଚ୍ଛ େରବ୍ଯଷେଣ ଜନୋଧାେଣଙ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ଜ୍ରୀବିକା, 
ଜ୍ରୀବନଧାେଣେ ମାନ ଏବଂ ବିରେଷ କେି ରେମାନଙ୍େ 
ବିଚାେ ଓ ବ୍ୟବହାେରେ ପେିବର୍୍ଯନ ଆଣବିାରେ େକାୋତ୍କ 
ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ।

ସ୍ୱଚ୍ଛ େରବ୍ଯଷେଣେ 5ମ େଂସ୍କେଣ େହୋଞ୍ଚଳ ବିକାେ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ଅଧ୍ରୀନରେ କାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ ରହଉଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛଭାେତ 
ମିେନେ କାଯ୍ଯ୍ୟକାେିତାକୁ ଆକଳନ କେିବା ଏହାେ ଲଷେ୍ୟ । 

ଚଳିତ ବଷ୍ଯ ଇରନ୍ାେ େହେ ରଦେେ ସ୍ୱଚ୍ଛତମ େହେଭାରବ 
ବିରବଚିତ ରହାଇ ପଣୁ ି ଥରେ ଏହି ମଯ୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ 
ପେୁସ୍କାେ ଲାଭ କେିଛି । ଏଥରିେ େେୁତ ଓ ନଭ୍ରୀମମୁ ୍ବାଇ 
ଯଥାକ୍ରରମ ଦି୍ତ୍ରୀୟ ଓ ତୃତ୍ରୀୟ ସ୍ାନ ଅଧକିାେ କେିଛନି୍ । 
ଏହି ଦୁଇ େହେ ଏକ ଲଷେେୁ ଅଧକି ରଲାକେଂଖ୍ୟା ବଗ୍ଯରେ 
ଏହି େମ୍ାନ ପାଇ ଁରଯାଗ୍ୟ ବିରବଚିତ ରହାଇଛନି୍ । େବୁଠୁ 
ଅଧକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରପୌେନିଗମ ଓ େଂସ୍ା ବଗ୍ଯରେ ଛତିେଗଡ଼ 
ରଦେେ ରଶ୍ଷ ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ୋଜ୍ୟଭାରବ ବିରବଚିତ ରହାଇଛି । 
ଏହାଛଡା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଷେତ୍ରେ ଉରଲ୍ଖନ୍ରୀୟ ଅବଦାନ ପାଇ ଁ
ଅତିେିକ୍ତ 117ଟି ପେୁସ୍କାେ ରକନ୍ଦ୍ର େହୋଞ୍ଚଳ ବିକାେ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍୍ରୀ ହେଦ୍ରୀପ ୍ େିଂହ ପେୁ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ାୋ ଅଗଷ୍ଟ 20, 2020ରେ 
ଅନୁଷ୍ିତ ଉତ୍ବରେ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛି ।
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ଏହ ି େରବ୍ଯଷେଣ ପ୍ରଥରମ 2016ରେ ରଦେେ 73ଟି 
ନଗେରେ ଆେମ୍ ରହାଇଥଲିା । 2020ରେ ରଦେେ 4,242 
ନଗେରେ ଏହ ିସ୍ୱଚ୍ଛ େରବ୍ଯଷେଣ କୋଯାଇଛି । ଚଳିତବଷ୍ଯେ 
ସ୍ୱଚ୍ଛ େରବ୍ଯଷେଣରେ ବିଭିନ୍ନ େହୋଞ୍ଚଳରେ ନାଗେିକ ଓ 
ରପୌେେଂସ୍ାଗଡିୁକୁ ୋମିଲ କୋଯାଇଛି । ଅଳିଆ ପେିଚାଳନା, 
ରଲାକଙ୍ ବ୍ୟବହାେରେ ପେିବର୍୍ଯନ, ନିେନ୍େ ପେିଚ୍ଛନ୍ନତା 
େଷୋ, ବାୟୁେ ମାନ, ଜଳେଂେଷେଣ, ଅପେିଷ୍ତୃ ଜଳେ 
ବିରୋଧନ ଓ ପନୁଃ ବ୍ୟବହାେ ତଥା ଝଡବଷ୍ଯା ଜନିତ ଜଳେ 
ପେିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ମଲୂ୍ୟାୟନ କେି ସ୍ୱତନ୍ତଭାରବ େହେେ 
ପେିଚ୍ଛନ୍ନତା ମାନ୍ୟତାେ ସି୍ତି ନିର୍୍ଯାେଣ କୋଯାଉଛି ।

ରଦେେ ପ୍ରାୟ 3010 ରପୌୋଞ୍ଚଳ ନିଜ ନିଜ ଇଲାକାରେ 
କାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ ରହଉଥବିା ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଚିଠା 

ପ୍ରଦାନ କେିଛନି୍ । ବିରେଷକେି ଆବଜ୍ଯନା ପେିଚାଳନା, 
ରଲାକଙ୍ ବ୍ୟବହାେରେ ପେିବର୍୍ଯନ, ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ 
ନ କେିବାେ ଅଭ୍ୟାେ ଆଦି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏରବ ମଲୂ୍ୟାୟନ 
କୋଯାଇ ରେଥପିାଇ ଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ େରଭ୍ଯରେ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ନମ୍ବେ େହେଗଡିୁକୁ ମିଳୁଛି ।

ଇସନ୍ାରର ନରିନ୍ତର ଉର୍ମ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ
ମଧ୍ୟପ୍ରସଦଶର ଇସନ୍ାର ସ�ରସର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରସତ୍କ ସଲାକଙ୍କ ଘରୁ ଆବଜ୍ଷନା 
ସଂଗ୍ର� କରା�ାଉଛ ି। ପ୍ରସତ୍କ ଦନି ସଂଗକୃ�ୀତ ଅଳିଆ ଆବଜ୍ଷନାକ ୁସ�ରର 10ଟି 
ଆବଜ୍ଷନା ବସିଶାଧନ ସକନ୍ଦ୍ରସର ଶତପ୍ରତଶିତ ଉପସ�ାଗ କରା�ାଉଛ ି।

 ଅଳିଆ ଅଲଗା କରିବା କାମ: 18 
ପ୍ରକାେେ ଆବଜ୍ଯନାକୁ େଂଗ୍ରହ ପରେ 
ଅଲଗା କୋଯାଉଛି । େଖୁଲିା, ଓଦା, 
ଘରୋଇ ଓ େଂକ୍ରାମକ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ 
ବଗ୍ଯରେ ବିଭକ୍ତ କେି ନଷ୍ଟ କୋଯାଉଛି।
 ସମସିନ ଦ୍ାରା ସସଫଇ: ଇରନ୍ାେେ 
ୋସ୍ତାଘାଟଗଡିୁକ ପ୍ରତିଦିନ 23ଟି ରମେିନ 
ଦ୍ାୋ େଫା କୋଯାଉଛି। ଗତ 2ବଷ୍ଯ 
ଧେି ଏହ ିକାମ ନିେନ୍େଭାରବ ଚାଲିଛି ।
 ଘସରାଇ ଅଳିଆରୁ କସମ୍ାଷ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ:ି 
ରଦେେ ପ୍ରଥମ େହେଭାରବ ଇରନ୍ାେ 
ଘରୋଇ ଆବଜ୍ଯନାକୁ କରମ୍ପାଷ୍ଟ 
ଖତରେ ପେିଣତ କେୁଛି । େହେେ 
45,000 ଘରେ ଘରୋଇ ଆବଜ୍ଯନାକୁ 
କରମ୍ପାଷ୍ଟରେ ପେିଣତ କୋଯାଉଛି ।
 ଅଳିଆ ପରିବ�ନ : େଂଗହୃ୍ରୀତ 
ଆବଜ୍ଯନାକୁ 1,150ଟି ଯାନଦ୍ାୋ 
ଆବଜ୍ଯନା ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଉଛି ।

 େବ୍ଯୋଧାେଣ ରେୌଚାଳୟ : ଇରନ୍ାେ 
େହେେ େବୁ େବ୍ଯୋଧାେଣ ସ୍ାନରେ 
ରେୌଚାଳୟେ ବ୍ୟବସ୍ା କୋଯାଇଛି। 
ୋସ୍ତାରେ ରଛପ ପକାଇବା ବା 
ମଳତ୍ୟାଗ କରଲ େଂପକୃ୍ତ ରଲାକଙ୍ 
ଉପରେ ସ୍ାନ୍ରୀୟ ରପୌେ ପ୍ରୋେନ 
ଦଣ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ା କେିଛି ।
 ୍ ା୍ଷି୍କମକୁ୍ତ ସ�ର: ଇରନ୍ାେ 
େହେରେ ପା୍ଷି୍ଟକ ବ୍ୟବହାେକୁ 
ନିଷିର୍ କୋଯାଇଛି । ପା୍ଷି୍ଟକ 
ବ୍ୟାଗ ୍ ବ୍ୟବହାେ ମଧ୍ୟ ନିଷିର୍ 
ରହାଇଛି। େହେରେ ମାଗଣା ବର୍୍ଯନ 
(ୟୁରଟନ୍ େିଲ୍ ) ବ୍ୟାଙ୍ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଛି । 
 ଜଳ ବିରୋଧନ : େହେରେ 
ଅପେିଷ୍ାେ ଜଳକୁ ପନୁଃଚକ୍ରଣ 
ବ୍ୟବସ୍ାରେ ବିରୋଧତି କୋଯାଉଛି। 
ରେହ ିପାଣକିୁ ବଗିଚା ଓ ନିମ୍ଯାଣ 
କାମରେ   ପାଇପ ଲାଇନ ଜେିଆରେ 
ବ୍ୟବହାେ କୋଯାଉଛି । 
 ଆବଜ୍ଯନାେୁ ରୋଜଗାେ: ସ୍ାନ୍ରୀୟ 
ରପୌେ ପ୍ରୋେନ େଂଗହୃ୍ରୀତ 
ଆବଜ୍ଯନାକୁ କରମ୍ପାଷ୍ଟ ଖତରେ 
ପେିଣତ କେି ରକଜି ପିଛା 2 ଟଙ୍ା 
ଦେରେ ଚାଷ୍ରୀଙୁ୍ ବିକି୍ର କେୁଛି ।

2020 ବଜି�ୀ

ଇରନ୍ାେ ନଭ୍ରୀମମୁ ୍ବାଇେେୁତ
01 0302

9090

INDORE MUNICIPAL CORPORATION

ODF Status ODF++

National Rank
SS2019 SS2020

#1 #1
Overall Score (6000) 5647.56

Service Level Progress Score (1500) 1431.44

Certification Score (1500) 1300.00

Direct Observation Score (1500) 1500.00

Citizen Feedback Score (1500) 1416.12

India’s 
Cleanest City
(More than 1 Lakh 

Population)

No 1 

WINNER

Star Rating 

Indicator Wise Scores for
Service Level Progress  

Maximum 
Score* 

Score of 
the City

Total SLP Marks 2000 1959.21

1 Collection and Transportation 500 500.00

2 Processing and Disposal 700 679.21

3 Sustainable Sanitation 500 500 .00

4 IEC Behavior Change 160 160.00

5 Capacity Building 60 60.00

6 Innovation and Best Practices 80 60.00

*[ Each quarter evaluation is for 2000, Q1+Q2+Q3=6000. 25% of 6000= 1500 Marks] 
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Executive Summary 

Swachh Survekshan is an annual ranking exercise taken up by the Ministry of Housing and Urban Affairs
(MoHUA), Government of India to assess urban areas of country on their levels of cleanliness and active
implementation of Swachhta mission initiatives in a timely & innovative manner. The objective of survey is to
encourage large scale citizen participation and create awareness amongst all sections of society about the
importance of working together towards making towns & cities a better place to live in. In addition, survey also
seeks to promote a spirit of healthy competition between towns & cities; to improve the quality of their services to
people, and create cleaner cities and towns.

MoHUA started an annual ranking of cities in the year 2016. First Swachh Survekshan conducted that year
covered 73 cities and in subsequent years number of cities were added to expand its coverage. The second
survey held in 2017 included 434 ULBs, third survey held in 2018 covered 4203 ULBs and fourth edition of survey
held in 2019 covered 4237 ULBs. This year in 2020 the coverage of survey was 4242 cities (including 62
Cantonment Boards).

Swachh Survekshan 2020 was carried out across 4242 ULBs from 4th to 31st January, 2020. The data collected
through multifarious sources for 57 indicators (40 – Service Level Progress, 9 – Direct Observation and 8 –
Citizen Feedback) have been compiled for ranking the cities. Rankings of the ULBs under Swachh Survkeshan
2020 is an outcome of continuous efforts put in by ULBs. In a bid to sustain on ground performances & efforts of
cities and ensure continuous monitoring of service level progress, MoHUA introduced Swachh Survekshan
league 2020 in the fifth edition. Marks obtained by the cities in Quarter 1 (Q1) and Quarter 2 (Q2) of league were
combined with Quarter 3 (Q3) marks.

MoHUA, through a competitive Quality and Cost Based Selection (QCBS) linked bidding and evaluation process,
hired a third party research agency, Ipsos - a global market research company to undertake the Swachh
Survekshan 2020.

Began with 
ranking of

73 cities

Was 
extended to 
ranking of

434 cities 4203 cities 4237cities 4242 cities

01
2016
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04
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Was further 
extended to 
ranking of Ranking of Ranking of

ବକୃ�ତ ନଗରୀ ନାଗରିକ �ାଗୀଦାରୀ

ଶା�ଜା�ାନପୁର

ବକୃ�ତ ଅ�ମଦାବାଦ

ମ�ୀଶରୂ

ସବ୍ଷାଧକି ନାଗରିକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ର�ଣ

>40 ଲକ୍

>40 ଲକ୍

>40 ଲକ୍

>10 ରୁ 40 ଲକ୍

>10 ରୁ 40 ଲକ୍

ବକୃ�ତ ନଗରୀ ଇସନାସ�ସନ ପ୍ରାକଟେସି ୍
ବକୃ�ତ ସଚନ୍ାଇ

ବଜି�ୱାଡ଼ା
ସବୁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବଡ଼ ସ�ର

ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ�ର

ସବୁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବକୃ�ତ ନଗରୀ

ବକୃ�ତ �ାଇଦ୍ାବାଦ
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ବିଶ୍େ େବ୍ଯବୃହତ େହୋଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା େରଭ୍ଯ େଂପକ୍ଯରେ 
ଉରଲ୍ଖ କେି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ହେଦ୍ରୀପ େିଂହ ପେୁ୍ରୀ କହଛିନି୍, 
‘ରଯରତରବରଳ େହୋଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ ମିେନ 2014ରେ 
ଆେମ୍ ରହଲା ରେରତରବରଳ ଲଷେ୍ୟ ଥଲିା ରଦେେ 
େହୋଞ୍ଚଳକୁ େତପ୍ରତିେତ ବାହ୍ୟ ମଳମକୁ୍ତ କେିବା ଏବଂ 
କଠନି ବଜ୍ଯ୍ୟେ େତପ୍ରତିେତ ରବୈଜ୍ାନିକ ପ୍ରଣାଳ୍ରୀରେ 
ଉପରଯାଗ କେିବା । ରେରତରବରଳ ଏହି ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ 
ମକୁ୍ତ ଏବଂ କଠିନ ବଜ୍ଯ୍ୟ ପେିଚାଳନା ବିରେଷ ଅଗ୍ରଗତି 
କେିନଥଲିା । େହୋଞ୍ଚଳରେ ମାତ୍ 18 େତାଂେ ରଲାକ 
ଘରୋଇ ରେୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାେ କେୁଥରିଲ । ରତଣ ୁ

ସ୍ୱଚ୍ଛଭାେତ ଲଷେ୍ୟ ପେୂଣ କେିବା ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଯଉ ଁ
5ବଷ୍ଯ  ଧାଯ୍ଯ୍ୟ କେିଥରିଲ ରେହି େମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 
ହାେଲ କେିବା କଷ୍ଟୋଧ୍ୟ ଜଣାପଡୁଥଲିା । ରତଣ ୁନିର୍୍ଯାେିତ 
େମୟରେ ଲଷେ୍ୟ ହାେଲ ପାଇ ଁ ଏକ ନୂଆ କାଯ୍ଯ୍ୟେଚୂ୍ରୀ ଓ 
େୂପାୟନ ବ୍ୟବସ୍ା ତିଆେି କୋଗଲା । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଷେତ୍ରେ 
ୋଜ୍ୟ-ୋଜ୍ୟ, େହେ-େହେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରଯାଗିତା 
କେିବାେ ବ୍ୟବସ୍ା ରହଲା । ନିଦ୍୍ଣିଷ୍ଟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନଦଣ୍ରେ 
ଉନ୍ନତି ଆଣବିା ପାଇ ଁ ପ୍ରତିରଯାଗିତା ଚାଲିଲା । ବିଭିନ୍ନ 
କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ତଦାେଖ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କୋଗଲା । 
ଏହା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ େରବ୍ଯଷେଣ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆେମ୍ ରହଲା ।

ଅନୁପମ ସଫଳ କା�ାଣୀ
ଗାନ୍ୀନଗର ‘୍ା୍ଷି୍କ ମକୁ୍ତ’ ରା�ପରୁ: ‘ସଶମ ୍ ବାଏ ସଫମ ୍’

ଗଜୁୋଟେ ୋଜଧାନ୍ରୀ େହେ ଗାନ୍୍ରୀନଗେରେ ଥବିା 
ତଳିଆ ଜାଗାଗଡିୁକୁ ଆବଜ୍ଯନା ପକାଇ ରପାତିବାେୁ ମକୁ୍ତ 
େଖବିାକୁ ଲଷେ୍ୟ େଖାଯାଇଛି । ପା୍ଷି୍ଟକମକୁ୍ତ ଗାନ୍୍ରୀନଗେ 
ପ୍ରୟାେରେ ନଗେେ ରପୌେପାଳିକା ଆବଜ୍ଯନାେ ପେିମାଣ 

ହ୍ାେ, ପନୁଃବ୍ୟବହାେ, 
ପ୍ରକି୍ରୟାକେଣ, ବିରେଷକେି 
ପା୍ଷି୍ଟକ ଆବଜ୍ଯନାେ ନିୋପଦ 
ବିରଲାପନ ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ 
ପଦରଷେପ ରନଇଛି । ବିଭିନ୍ନ 
ଘେୁ ଆବଜ୍ଯନା େଂଗ୍ରହ 
କୋଯାଇ ରେଗଡିୁକୁ ଓଦା ଓ 

େଖୁଲିା ବଗ୍ଯରେ ପ୍ରଥରମ ଅଲଗା କୋଯାଉଛି । ରେଥରିେ 
ପା୍ଷି୍ଟକକୁ ବିରେଷ ଗେୁୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଅେଂଗଠିତ 
ଆବଜ୍ଯନା େଂଗ୍ରହକାେ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଂପାନ୍ରୀକୁ ପା୍ଷି୍ଟକ 
ଆବଜ୍ଯନା େଂଗ୍ରହ ପେିଚାଳନାରେ ନିରୟାଜିତ କୋଯାଇଛି ।

ଛତଶି�ଡ଼ର ରାଜଧାନ୍ରୀ ସହର ରାୟପର୍କ ୍ସ୍ଚ୍ଛ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖବିା ପାଇ ଁ
2ଟି ନୂଆ ଅଭିନବ ବ୍ବସ୍ା କାର୍୍ଯ କାର୍ରୀ କହଉଛି । ଏହା କାର୍୍ଯ କାର୍ରୀ 
କରିବାକ୍ ସହଜ, ନରିନ୍ର ଏବଂ ଲଷେ୍ ହାସଲକାର୍ରୀ । କସଥର୍ି 
କ�ାଟିଏ କହଲା ‘ଅଫ୍ ସକରାକ୍ରୀ �ସ୍୍ରୀ’ ବା ଅଫିସରଙ୍କ �ସ୍ ଏବଂ କଶମ ୍ 

ବାଏ କଫମ ୍ ବା ପ୍ରତଷିା୍ ଦ୍ାରା 
ଲଜ୍ା । ଅଫ୍ ସକରାକ୍ରୀ �ସ୍୍ରୀ 
ଏକ ଅଭିନବ ସ୍ଚ୍ଛ ଅଭିରାନ 
ରାହା ରାୟପର୍ବାସ୍ରୀଙ୍କ 
ବ୍ବହାର ପରିବର୍୍ଯନକର 
ସହାୟକ କହାଇଛି । ସବ୍ 
ଉଚ୍ଚପଦାଧକିାର୍ରୀ ଏହ ି

କାର୍୍ଯ କ୍ରମକର ସକାଳ 6 ଟାର୍ ବଭିିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ �ସ୍ କରି ସକଫଇ 
ଅଭିରାନ ଠିକ୍ ଠାକ୍  ଚାଲିଛି କ ିନାହି ଁ ତଦାରଖ କର୍ଛନି୍ । କସହଭିଳ ିଦଷେ 
ନାମକ ଏକ ପର୍୍ଯ କବଷେଣ ବ୍ବସ୍ାକର ସହରକର  ବଦମାସ୍ରୀ କର୍ଥବିା 
ଓ ଅଳଆି ଆବଜ୍ଯନା ପକାଉଥବିା ବ୍କି୍ତଙ୍୍କ ଧରି କସମାନଙ୍କ ବକିରାଧକର 
ଦଣ୍ଡବଧିା କରାରାଉଛି ଏବଂ ଏହାକ ୍କଶମ ୍ ବାଏ କଫମ ୍ କହ୍ାରାଉଛି । 

ବକୃ�ତ ସଚନ୍ାଇ: ଆବଜ୍ଷନାରୁ କସମ୍ାଷ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତି
ବୃହତ୍ ରଚନ୍ନାଇ ମହାନଗେ ନିଗମ େହେେ ଆବଜ୍ଯନାେୁ କରମ୍ପାଷ୍ଟ ପ୍ରସୁ୍ତତ 

କେିବାେ ଏକ ବୃହତ୍  ରଯାଜନା କାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ କେୁଛି । ଏହା ଏକ ଅଦି୍ତ୍ରୀୟ 
ପେିକଳ୍ପନା । ଏହ ିରଯାଜନାରେ ଆବଜ୍ଯନା େଂଗ୍ରହ ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଷେଦୁ୍ କରମ୍ପାଷ୍ଟ 
ରକନ୍ଦ୍ରମାନ ରଚନ୍ନାଇେ 15ଟି ରଜାନ୍ ରେ ତିଆେି କୋଯାଇଛି । ଆବଜ୍ଯନା 
େଂଗ୍ରହ ରକନ୍ଦ୍ରରେ ଅଳିଆଗଡିୁକୁ େଖୁଲିା ଓ ଓଦାଭିରି୍ରେ ପ୍ରଥରମ ଅଲଗା 
କୋଯାଉଛି । ଏହ ି ପଥୃକ୍ରୀକେଣ ବ୍ୟବସ୍ା 10େୁ 15 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । 
ଆବଜ୍ଯନାେ ସି୍ତିକୁ ରଦଖ ିଏହା କୋଯାଉଛି । ଏହା ପରେ ରେେବୁ ଆବଜ୍ଯନାକୁ 
କରମ୍ପାଷ୍ଟ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇ ଖତୋେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋଯାଉଛି ।

ବକୃ�ତ ସଚନ୍ାଇ

ଗାନ୍ୀନଗର ରା�ପରୁ

ସାମାଜିକ ସକ୍ତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ ମିେନ
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ସ�ା�ତାଏକ ୋଷ୍ଟ୍, ଏକ ୋେନ କାଡ୍ଯ

ବିହାେେ ରୋରହବ େଜାଦ୍  
ଦାମନ ଓ ଡିଉେ େଳି୍ପାଞ୍ଚଳରେ 
କାମ କେୁଛନି୍ । ରେ ତାଙ୍ 

କାହାଣ୍ରୀ https://www.mygov.in/
ରେ ରେୟାେ କେି କହଛିନି୍ ରଯ ଦିରନ 
ରେ ଟିଭି େମ୍ବାଦେୁ ଜାଣବିାକୁ ପାଇରଲ 
ରଯ ୋେନକାଡ୍ଯେ ରଦେବ୍ୟାପ୍ରୀ 
ରପାରଟ୍ଯବିଲିଟି େବୁିଧା େେକାେ 

ରଯାଗାଇ ରଦବାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ ରନଇଛନି୍। 
ରତଣ ୁ ରେ ବିହାେରେ ଥବିା ତାଙ୍ 
ପେିବାେକୁ ଚିଠ ି ରଲଖ ି ତାଙ୍ ୋେନ 
କାଡ୍ଯ ପଠାଇବାକୁ ଜଣାଇରଲ । ୋେନ 
କାଡ୍ଯ ପାଇବା ପରେ ତାହାକୁ ରେ ରନଇ 
ନିକଟସ୍ େଲୁଭ ରଦାକାନକୁ ଗରଲ । 
ରେଠାକାେ ରଦାକାନ୍ରୀ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ 
କେି ୋେନ ରଯାଗାଇ ରଦବାକୁ େମ୍ତି 

ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର,
ଏକ ରାସନ କାଡ୍ଷ:

ଏକ ସଫଳ 
�ାତ୍ରା ଏ�ାବତ୍  

ଏନଏଫଏେଏ ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
ୋଷ୍ଟ୍ବ୍ୟାପ୍ରୀ ରପାରଟ୍ଯବିଲିଟି 
ମାଧ୍ୟମରେ  ରଦେେ 
ରଯରକୌଣେି ସ୍ାନରେ ପ୍ରବାେ୍ରୀ 
ହିତାଧକିାେ୍ରୀମାନଙୁ୍ େବେିଡିଯକୁ୍ତ 
ବାଧାମକୁ୍ତ ଖାଦ୍ୟେେ୍ୟ ରଯାଗାଣ 
ଲାଗି େେକାେ ନିଜେ େଂକଳ୍ପ 
ବ୍ୟକ୍ତ କେିଛନି୍।

ବର୍୍ଯମାନ ୋୋ ରଦେ ପାଇ ଁଏକ ୋେନକାଡ୍ଯେ ବ୍ୟବସ୍ା 
କୋଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ହି ଁଏକ ୋଷ୍ଟ୍, ଏକ ୋେନ 
କାଡ୍ଯ । ଗେିବ ରଲାରକ ରଯଉମଁାରନ କାମଧନ୍ା ପାଇ ଁ
ନିଜ ଗା ଁଛାଡି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୋଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନି୍ ରେମାରନ 

ଏହାଦ୍ାୋ େବ୍ଯାଧକି ଉପକୃତ ରହରବ ।
 ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ।

1
3

2
4

ଆପଣ ରାସନ କପିରି ପାଇସବ
ପିଓଏସ ୍ ବ୍ବସ୍ା ଥବିା ରାସନ 
କଦାକାନକ୍ ରାଆନ୍ତୁ ।

କଦାକାନ୍ରୀଙ୍୍କ ନଜିର ଆଧାର 
ନମ୍ବର ବା ଆଧାର ରାସନ 
କାଡ୍ଯ ନମ୍ବର କ୍ହନ୍ତୁ ।

କସ କଦାକାନକର ଆଧାରଭିରି୍କ 
ବାକୟାକମଟି୍କ ପ୍ରମାଣ 
ବ୍ବସ୍ାର ଅନ୍ଭ୍୍ଯକ୍ତ ହ୍ଅନ୍ତୁ ।

ଜାତ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ ସର୍ଷୋ ଆଇନ 
ଅନ୍ସାକର କସ କଦାକାନର୍ 
ନଜିର ରାସନ ସାମଗ୍ର୍ରୀ ପାଆନ୍ତୁ ।

ପ୍ରଦାନ କେିବାେୁ ରେ ଆନନ୍ିତ ରହରଲ। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଉଦ୍ୟମକ୍ରରମ ଏକ ୋଷ୍ଟ୍, 
ଏକ ୋେନ କାଡ୍ଯ ପ୍ରଚଳନ ରହାଇଥବିାେୁ 
ରେ ଏଥପିାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦ୍ରୀଙୁ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ରଦଇଛନି୍। 

ଏକ ରଦେ, ଏକ ୋେନ କାଡ୍ଯ 
ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରବର୍୍ଯନ କେିବା ପାଇ ଁ ରକନ୍ଦ୍ର 
ଖାଦ୍ୟ, ରଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ଏକନିଷଭ୍ାରବ ଉଦ୍ୟମ 
କେି ଏଥରିେ େଫଳ ରହାଇଛି । 
େେକାେ ଏହା ଉପରେ ବିରେଷ ଗେୁୁତ୍ୱ 
ରଦଉଥରିଲ । ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ା କାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ 
ରହବା ଫଳରେ ରଦେେ ରଯରକୌଣେି 
ସ୍ାନରେ େହୁଥବିା ୋେନକାଡ୍ଯଧାେ୍ରୀ 
ଜାତ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ େେୁଷୋ ଆଇନରେ 
ନିଜେ ପଡି ୋମଗ୍ର୍ରୀ ପାଇବାେ େବୁିଧା 
ଏରବ ପାଉଛନି୍ ।

�ତିାଧକିାରୀ ରାଜ୍ ଓ ସକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦେ, ବିହାେ, ଦାଦ୍ା ଓ ନଗେ ହାରଭଳି 
ଏବଂ ଡାମନ ଓ ଡିଉ, ରଗାଆ, ଗଜୁୋଟ, 
ହେିଆନା, ହମିାଚଳ ପ୍ରରଦେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍, 
କର୍ଣ୍ଯାଟକ, ରକେଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରରଦେ, ମହାୋଷ୍ଟ୍, 
ମିରଜାୋମ, ଓଡ଼ିୋ, ପଞ୍ଜାବ, େିକି୍ମ, ୋଜସ୍ାନ, 
ରତଲଙ୍ଗାନା, ତି୍ପେୁା, ଉର୍େପ୍ରରଦେ, ଜମ ୁ ଓ 
କଶ୍୍ରୀେ, ମଣପିେୁ, ନାଗାଲାଣ୍ ଓ ଉର୍ୋଖଣ୍ ।
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ଆୟୁଷା୍ନ ଭାେତ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଆରୋଗ୍ୟ ରଯାଜନା 
(ପିଏମ ୍ରଜଏୱାଇ), ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଓ ରୱଲରନେ ରେଣ୍େ- 
ବିଶ୍େ େବ୍ଯବୃହତ୍  େେକାେ୍ରୀ ଅଥ୍ଯରେ ପେିଚାଳିତ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟବ୍ରୀମା ରଯାଜନା । ଏହା ଗେିବ ରଲାକମାନଙ୍ 
ପାଇ ଁଏକ ବେଦାନ େଦୃେ ଏବଂ ଏହାେ ହିତାଧକିାେ୍ରୀଙ୍ 
େଂଖ୍ୟା 1 ରକାଟିେୁ ଅଧକି ।

ପିଏମ ୍ରଜଏୱାଇ ଆେମ୍ ପଛରେ ଥବିା ଲଷେ୍ୟ ରହଲା- 
ଗେିବ ରଲାକଙ୍ ଚିକିତ୍ାଜନିତ ବିପଳୁ ଖର୍୍ଯକୁ ହ୍ାେ କେିବା 
ଏବଂ ରେମାନଙୁ୍ ଉର୍ମ ହେ ୍ପିଟାଲରେ େରବ୍ଯାକୃଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ା 
ବିନା ମଲୂ୍ୟରେ ରଯାଗାଇରଦବା । ଏଠାରେ ଉରଲ୍ଖ ରଯାଗ୍ୟ 
ରଯ ଜଟିଳ ରୋଗେ ଚିକିତ୍ା କେି ପ୍ରତିବଷ୍ଯ ଭାେତରେ ପ୍ରାୟ 

6 ରକାଟି ରଲାକ କପଦ୍ଯକ େନୂ୍ୟ ରହାଇଥାନି୍ ଏବଂ ନିଜେ 
ଅନିଚ୍ଛା େର୍ୱେ ଗେିବ ରହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହାଇଥାନି୍ । ଏଭଳି 
ସି୍ତିେୁ େଂପକୃ୍ତ ପେିବାେଗଡିୁକୁ େେୁଷିେତ କେିବା ପାଇ ଁଏହ ି
ରଯାଜନା କାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ ରହଉଛି । 2018 ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ 
ଲାଲକିଲ୍ା ପ୍ରାଚ୍ରୀେ ଉପେୁ ସ୍ୱାଧ୍ରୀନତା ଦିବେ ଭାଷଣ 
ଅବେେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ି ରଯାଜନା କଥା ରଘାଷଣା 
କେିଥରିଲ । ଏହା ବିଶ୍େ େବ୍ଯବୃହତ୍  େେକାେ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରେବା 
ରଯାଜନା । ଏହାପରେ 2018 ରେରପଟେମ ୍ବେ 23ରେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିରଯାଜନାେ େଭୁାେମ୍ କେିଥରିଲ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ େବ୍ଯଦା ଗେିବ ରଲାକଙ୍ ଉତ୍ ଥାନ ପାଇ ଁ
ରଚଷି୍ଟତ । ରେଥପିାଇ ଁରେ ଗେିବ ରଲାକମାନଙୁ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟବ୍ରୀମା 

ଆ�ୁଷ୍ମାନ �ାରତ
ନ�ୁିତ ନ�ୁିତ ଜୀବନ ରକ୍ା କରୁଛି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ମହତ ୍ବାକାଂଷେ୍ରୀ ଆୟୁଷା୍ନ ଭାେତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଆରୋଗ୍ୟ ରଯାଜନା 
(ପିଏମ ୍ରଜଏୱାଇ) ଗେିବ ରଲାକଙ୍ ପାଇ ଁଏକ ବଡ଼ ଜ୍ରୀବନ େଷୋକାେ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ାରେ ପେିଣତ 

ରହାଇଛି । ଏହ ିରଯାଜନାରେ ହତିାଧକିାେ୍ରୀଙ୍ େଂଖ୍ୟା 1 ରକାଟିେୁ ଅଧକି ରହାଇଛି । 
କରୋନା ମହାମାେ୍ରୀ େମୟରେ ଏହା ରଲାକଙ୍ ତ୍ାଣକର୍୍ଯା ୋଜଛିି ।

समाचार-सारପ୍ରମଖୁ ସ�ାଜନା ଆୟୁଷା୍ନ ଭାେତ
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ରଯାଜନା ଓ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରେବା ରଯାଗାଇ ରଦବାପାଇ ଁ  ବାଷ୍ଣିକ 
5ଲଷେ ଟଙ୍ାେ ବ୍ରୀମା େବୁିଧା କେିଛନି୍ । ଗେିବ ରଲାକମାରନ 
ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତେେ ହେପିଟାଲରେ ଚିକିତି୍ତ 
ରହରଲ ରେମାନଙୁ୍ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ା କୋଯିବ ଏବଂ ରେ 
ବାବଦରେ ବ୍ରୀମା କଂପାନ୍ରୀଠାେୁ ଅଥ୍ଯ ହେ ୍ପିଟାଲ ପାଇରବ। 
ଏହ ିରଯାଜନାରେ 10.7 ରକାଟି ଗେିବ ଓ ଦୁବ୍ଯଳ ପେିବାେ 
ଅଥ୍ଯାତ୍ 50 ରକାଟିେୁ ଅଧକି ରଲାକ ୋମିଲ ରହରବ । 
ରଗାଟିଏ ପେିବାେରେ ରକରତ ଜଣ େଦେ୍ୟ େହରିବ ଏହ ି
ରଯାଜନାରେ ତାହାେ େ୍ରୀମା ନିର୍୍ଯାେିତ ରହାଇନାହି ଁ। 

କରୋନା ମହାମାେ୍ରୀ େମୟରେ ରଦେେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 
ଆୟୁଷା୍ନ ଭାେତ ରଯାଜନାରେ ରଲାକମାରନ ବିରେଷ 
ଉପକୃତ ରହାଇଥରିଲ । କରୋନା ରହଉ କିମ ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ବ୍ୟାଧ ି ଏଥପିାଇ ଁ ରେମାରନ ଏହ ି ରଯାଜନାରେ ନିର୍୍ଯାେିତ 
ହେପିଟାଲଗଡିୁକରେ ଆବେ୍ୟକ ଚିକିତ୍ା େବୁିଧା ପାଇଥରିଲ।

ଅତିେିକ୍ତଭାରବ ଏହ ିରଯାଜନାରେ ଚଳିତବଷ୍ଯ ଜାନୁଆେ୍ରୀେୁ 
ଜଲୁାଇ ମଧ୍ୟରେ େମଗ୍ର ରଦେରେ 13,657 ରହଲ୍ ଥ ଓ 
ରୱଲରନେ ରେଣ୍େ କାଯ୍ଯ୍ୟଷେମ ରହାଇଛି । ଏହାଫଳରେ 
ଅଧକିେୁ ଅଧକି ରଲାକ ଏହ ି ରଯାଜନାରେ ଉପକୃତ 
ରହଉଛନି୍ । ଏରବ େମଗ୍ର ରଦେରେ 43,022 ରହଲ୍ ଥ ଓ 
ରୱଲରନେ ରେଣ୍େ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେୁଛି ।

ଏେବୁ ରକନ୍ଦ୍ରଦ୍ାୋ ଗତ ଜଲୁାଇ ମାେରେ ରମାଟ 44.26 ଲଷେ 
ରଲାକ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରେବା ପାଇଛନି୍ । ଏହେିବୁ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ 2018 
ଏପି୍ରଲ 14ଠାେୁ 1,923.93 ଲଷେ ରଲାକ ଚିକିତ୍ା ରେବା 
ପାଇ ଁ  ଯାଇଛନି୍ । ମହାମାେ୍ରୀ େମୟରେ ଅଣକରୋନା 
ରୋଗ୍ରୀଙ୍ ଚିକିତ୍ା ରଷେତ୍ରେ ଏହେିବୁ ରକନ୍ଦ୍ର ବିରେଷ 
େହାୟକ ରହାଇଛି ।

ପିଏମ ୍ସଜଏୱାଇର ମଖୁ୍ାଂଶ

● ପିଏମ ୍ରଜଏୱାଇରେ ପେିବାେ ପିଛା ବଷ୍ଯକୁ 5ଲଷେ ଟଙ୍ାେ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟବ୍ରୀମା େବୁିଧା ରଯାଗାଇ ରଦବାେ ବ୍ୟବସ୍ା େହଛିି । 
ରଦେେ ରଯରକୌଣେି ସ୍ାନରେ ଥବିା ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ 
ସ୍ତେେ ଉଭୟ େେକାେ୍ରୀ ଓ ରବେେକାେ୍ରୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ 
ହେ ୍ପିଟାଲରେ ହତିାଧକିାେ୍ରୀଙ୍ ଚିକିତ୍ା ପାଇ ଁଏହ ିବ୍ରୀମା ଅଥ୍ଯେ 
ବ୍ୟବସ୍ା କୋଯାଇଛି ।

● 10.74 ରକାଟିେୁ ଅଧକି ଗେିବ ଏବଂ ଅେହାୟ ପେିବାେ ଏହ ି
ରଯାଜନାେ େଫୁଳ ପାଇରବ । ପ୍ରାୟ 50 ରକାଟି ରଲାକ  ଏହ ି
ରଯାଜନାରେ ୋମିଲ ରହରବ ।

● ଏହ ି ବ୍ୟବସ୍ାରେ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରେବା ପାଇ ଁ ହେପିଟାଲରେ ଭର୍୍ଣି ଓ 
ଚିକିତ୍ା ଆଦି ନିମରନ୍ ହତିାଧକିାେ୍ରୀଙୁ୍ ଟଙ୍ାଟିଏ ଖର୍୍ଯ କେିବାକୁ 
ପଡିବ ନାହି ଁ। ଚିକିତ୍ା ଓ ଔଷଧପତ୍ ବାବଦ େମସ୍ତ ଖର୍୍ଯ ବ୍ରୀମା 
ବ୍ୟବସ୍ାରେ ପେୂଣ ରହବ । ଏହା ଏକ କ୍ୟାେରଲେ ୍ ବ୍ୟବସ୍ା ।

ସାମାଜିକ କଲ୍ାଣ

ଏହ ି ରଯାଜନାେ ଲଷେ୍ୟ ରହଲା- ଗେିବ ପେିବାେଙୁ୍ 
ଗେୁୁତେ ଅେବୁିଧା େମୟରେ ବିନା ଖର୍୍ଯରେ ଚିକିତ୍ା 
େବୁିଧା ରଯାଗାଣ ।

● ଏଥରିେ ପେିବାେେ ଆକାେ, ବୟେ ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ 
କଟକଣା ନାହି ଁ।

● ବ୍ରୀମାଭୁକ୍ତ ପେିବାେେ େମସ୍ତ ପ୍ରାକ୍  େର୍୍ଯ ବ୍ରୀମାେ ପ୍ରଥମ 
ଦିନେୁ ରଯାଜନାେ ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ତ ।

● ରଯାଜନାେ ଲାଭ େମଗ୍ର ରଦେରେ ଉପଲବ୍ଧ  ଅଥ୍ଯାତ୍  
ରଯାଜନାେ ହତିାଧକିାେ୍ରୀ ନିଜେ ଚିକିତ୍ା ପାଇ ଁ ପଞି୍ଜକୃତ 
ରଯରକୌଣେି େେକାେ୍ରୀ ଏବଂ ରବେେକାେ୍ରୀ ଚିକିତ୍ାଳୟରେ 
କ୍ୟାେରଲେ ୍ ବ୍ୟବସ୍ାରେ ନିଜେ ଚିକିତ୍ା କୋଇପାେିରବ ।

‘ଗେିବ ରଲାକମାନଙୁ୍ ଯଦି ଚିକିତ୍ା ପାଇ ଁହେ ୍ପିଟାଲେୁ ଆେିବା 
ପରେ ଅଥ୍ଯ ଖର୍୍ଯ କେିବାକୁ ପରଡ ଏବଂ ରେମାନଙୁ୍ ଯଦି ମାଗଣା 
ଚିକିତ୍ା ମିଳି ନ ଥାଏ ରତରବ ରେ ବାବଦରେ ରଯରତ ଖର୍୍ଯ ରହବ 
ତାହାେ ରମାଟ ପେିମାଣ 14 ହଜାେ ରକାଟି ଟଙ୍ା ରହବ ରବାଲି 
ହେିାବ କୋଯାଇଛି । ବ୍ରୀମା ବ୍ୟବସ୍ା ନଥରିଲ ଏବାବଦ େମସ୍ତ 
ଅଥ୍ଯ ରେହ ିରୋଗ୍ରୀ କିମ ୍ବା ତାଙ୍ ପେିବାେଙୁ୍ ବହନ କେିବାକୁ 
ପଡିଥାନ୍ା । ଆୟୁଷା୍ନ ଭାେତ ରଯାଜନା କାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ ରହବା 
ଫଳରେ ଗେିବ ରଲାକମାରନ ଏହାଫଳରେ ଏହ ିଅଥ୍ଯ ବ୍ୟୟେୁ 
େଷୋ ପାଇଯାଇଛନି୍ । ମୁ ଁରକବଳ ଆୟୁଷା୍ନ ଭାେତ ଅଭିଯାନେ 
ହତିାଧକିାେ୍ରୀଙୁ୍ ଅଭିନନ୍ନ ଜଣାଉନାହି ଁ,ଏହ ିରଯାଜନାରେ େଂପକୃ୍ତ 
େମସ୍ତ ଡାକ୍ତେ, ନେ୍ଯ, ରମଡିକାଲ କମ୍ଯଚାେ୍ରୀ, ରଯଉମଁାରନ ରୋଗ୍ରୀଙ୍ 
ଚିକିତ୍ାରେ େହାୟକ ରହାଇଛନି୍ ରେ େମସ୍ତଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ନ 
ଜଣାଉଛି । ଏହ ିରଯାଜନାେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ ଦିଗ ରହଲା ଏଥରିେ 
ଥବିା ରପାରଟ୍ଯବିଲିଟି େବିୁଧା ବା ରଦେେ ରଯରକୌଣେି ପଞ୍ଜ୍ରୀକୃତ 
ହେ ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ା େବିୁଧା ବିନା ମଲୂ୍ୟରେ ପାଇବା ।’

ରମାଟ - 65,51,993 ରମାଟ - 65,51,993

ପଇଠ ଦାବି େଂଖ୍ୟା ଲିଙ୍ଗ ଆଧାେରେ ପଇଠ ଦାବି େଂଖ୍ୟା
0-1   1-2  2-5  5-12  12-18   
18-24  24-44  44-64   65+

Male  Female  Others

ଏକ ମନ୍  କୀ ବାତ୍  କା�୍୍ଷ ରେମସର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍
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ଆ�ୁଷ୍ମାନ �ାରତର ଏକ ସକାଟିତମ ଲା�ାଥ୍ଷୀଙ୍କ ସ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ କଥାବାର୍୍ଷା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ: ନମସସ୍ତ ପଜୂା ଥାପ୍ା ଜୀ, 
ଆପଣ ସକମିତ ିଅଛନ୍ତ ି?
ପଜୂା: ନମସ୍କାେ ୋେ୍ , ମୁ ଁଜରଣ ଗହୃଣି୍ରୀ 
ଏବଂ ରମା ସ୍ୱାମ୍ରୀ ରେନାରେ କାମ କେନି୍ 
ଏବଂ ଏରବ ମଣପିେୁରେ ଅଛନି୍। ନିକଟରେ 
ରମାେ ଏକ ଅରତ୍ାପଚାେ ରହାଇଥଲିା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ: ଆପଣ ସକମିତ ିଜାଣସିଲ 
ସ� ଆପଣ ଏକସକାଟିତମ ସରାଗୀ ?
ପଜୂା: ହ ଁ, ୋେ୍  ! ପଇୋ ରକଉଠୁଁ 
ଆେିବ  ମୁ ଁପ୍ରଥରମ ଚିନି୍ତ ଥଲିି । 
ରେରତରବରଳ ପଣୁ ିକରୋନା େଂକ୍ରମଣ 
ଚାଲିଥଲିା । ରମାେ ଦୁଇ ରଛାଟ ପିଲାକୁ 
ପରଡାେ୍ରୀମାରନ ରଦଖାେଣୁା କେୁଥରିଲ । 
ଏହି ରଯାଜନା ଦ୍ାୋ ମୁ ଁବିରେଷ ଉପକୃତ 
ରହାଇଛି । ଆପଣଙୁ୍  ବହୁତ ବହୁତ 
ଧନ୍ୟବାଦ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ: ଆପଣଙ୍କ ଚକିତି୍ା 
ବରି�ସର ଡାକ୍ତରମାସନ କ’ଣ 

କ�ସିଲ ? ସସମାସନ ଆପଣଙୁ୍କ 
ଟଙ୍କା ମାଗିସଲ କ ି?
ପଜୂା: ନା, ୋେ୍  ! ଆରମ େବୁ ଜନିିଷ 
ପାଉଥଲୁି  ।  ରମାରତ ଆହୁେି 
କୁହାଗଲା ରଯ ଅରତ୍ାପଚାେ ପେବର୍୍ଯ୍ରୀ 
େମସ୍ତ ଔଷଧ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ: ଏ� ିସ�ାଜନା ସଂପକ୍ଷସର 
କଛି ିପ୍ରସ୍ତାବ ଥାଏ ତା�ା ସଦବା ପାଇ ଁମ ୁ ଁ
ସମସ୍ତଙୁ୍କ କ�ୁଛ ି।
ପଜୂା: େବୁଠୁ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ ବିଷୟ ରହଉଛି 
ଆପଣ ଆମଭଳି ଗେିବ ରଲାକଙ୍ ପାଇ ଁ
ଏଭଳି ଏକ ଭଲ ରଯାଜନା ଆେମ୍ 
କେିଛନି୍। ଏହ ିରଯାଜନା ପାଇ ଁମୁ ଁଏଠାରେ 
ଏହ ିହେପିଟାଲରେ ଭର୍୍ଣି ରହାଇପାେିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ: ପସଡାଶୀ ଆପଣଙ୍କ 
ପିଲାଙ୍କ �ତ୍ନ ସନଉଛନ୍ତ ିଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 
ସ୍ୱାମୀ ସଦଶର ସସବା କରୁଛନ୍ତ ି। ଆପଣ 
ନସିଜ ନଜିର �ତ୍ନ ନଅିନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାଙୁ୍କ 
ଉର୍ମ ଶକି୍ା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
ପଜୂା: ହ ଁୋେ୍  ! ଆମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍ 
ଆେ୍ରୀବ୍ଯାଦ େହଛିି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ: ସମାର ଆଶରି ନୁସ� ଁ, ବରଂ 
�ଗବାନଙ୍କ ଆଶୀବ୍ଷାଦ ର�ଛି ି।

ଚକିତି୍ା ବାବଦ ସମାଟ ଖର୍୍ଷ:  Rs 75,64,21,47,554
ସ�ାଜନା ବାବଦ ସମାଟ ଖର୍୍ଷ:  Rs 13,433 ସକାଟି

ଆ�ୁଷ୍ମାନ �ାରତ ସଂପକ୍ଷସର କଛିି

ଆରମ୍ଭ : 2018 ସସସ୍ଟେମ୍ବର 23

�ତିାଧକିାରୀ
10.74 

ସକାଟି ପରିବାର
(ପ୍ରା� 50 ସକାଟି ସଲାକ)

1,08,99,888 
ହେ ୍ପିଟାଲ େବିୁଧା ପାଇଥବିା ରୋଗ୍ରୀ 

22,796
ପଞି୍ଜକୃତ ହେ ୍ପିଟାଲ 

12.56cr 
ଇ-କାଡ୍ଯ ଜାେି 

17,000
 ଏ�ାର ଅଥ୍ଷ �ାରା�ାରି ପ୍ରତ ି

ଦ୍ାଦଶତମ ବ୍କି୍ତ ଏ�ାର 
ଲା� ପାଇସବ

(2020 ଅଗଷ୍ଟ 15 େରୁ୍ା ପ୍ରାପ୍ ତଥ୍ୟ)

● େେକାେ୍ରୀ ହେ ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ା ପାଇ ଁ
ରହଉଥବିା ଖର୍୍ଯେ ଭେଣା ଘରୋଇ 
ହେପିଟାଲ ଖର୍୍ଯ ହେିାବରେ ରହଉଛି ।

● ଏହ ିସ୍ୱତନ୍ତ ରଯାଜନାରେ 1350 ରମଡିକାଲ 
ପ୍ୟାରକଜ େହଛିି ଏବଂ ରେଥରିେ 
ଅରତ୍ାପଚାେ,  ରଡ-ରକୟାେ ଟି୍ଟରମଣ୍, 
ଔଷଧ, ନିଦାନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ା ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ତ ।

● ପବୂ୍ଯ ରଯାଜନା ଅରପଷୋ ଏହ ି
ରଯାଜନାରେ ବ୍ରୀମା ପେିେେ  ଅଧକି। 
ଏହାଦ୍ାୋ ଷେଦୁ୍ ଓ େେକାେ୍ରୀ 
ହେପିଟାଲଗଡିୁକେ ଭିରି୍ଭୂମି ବିକାେ 
ପ୍ରକି୍ରୟା େମ୍ବ ରହାଇପାେିବ । 

 ଏ� ି ସ�ାଜନାସର ନ�ିକିୁ୍ତ ସ କୃଷି୍ର 
ବ୍ବସ୍ା ଅଛ ି

ଏହ ି ସି୍କମ ୍େ ବ୍ୟବସ୍ା ଅନୁୋରେ ପ୍ରାୟ 

ପିଏମ ୍ସଜଏୱାଇ ସ�ାଜନାସର କ୍ାଶସଲସ 
ସକା�ିଡ୍ -19 ସଟଷ୍ = 1,43,282 

ପିଏମ ୍ସଜଏୱାଇ ସ�ାଜନାସର କ୍ାଶସଲସ ୍ 
ସକା�ିଡ୍ -19 ଚକିତି୍ା 40,217 ।

समाचार-सारପ୍ରମଖୁ କା�୍୍ଷ ରେମ ଆୟୁଷା୍ନ ଭାେତ
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ରକ୍ା ପାଇଥବିା ଦୁଇଟି ଜୀବନ

ହାଜି ଅବଦୁଲ ଅଲିମ 8 ପ୍ରାଣ୍ରୀ କୁଟୁମ ୍ବ 
େମ୍ାଳୁଥରିଲ । 3ବଷ୍ଯ ତରଳ ହଠାତ 

ତାଙ୍େ ଛାତି ଯନ୍ତଣା ବାହାେିଲା । ଡାକ୍ତେ 
କହିରଲ ତାଙ୍େ ଧମନ୍ରୀେ େେିା ଅବେୁର୍ 
ରହାଇଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଦୂେ କେିବା ପାଇ ଁ
ବାଇପାେ ୍ େଜ୍ଯେ୍ରୀେ ଆବେ୍ୟକତା େହିଛି। 
ଏ େଂପକ୍ଯରେ ଅଧକି ପେ୍ରୀଷୋ ନିେ୍ରୀଷୋ 
ପାଇ ଁ ଡାକ୍ତେ ପୋମେ୍ଯ ରଦରଲ । ଆଥ୍ଣିକ 
ଦୁୋବସ୍ାରେ କାଳାତିପାତ କେୁଥବିା 
ଅଲିମଙ୍ ପେିବାେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲା । ପଇୋ 
ରକଉଠୁଁ ଆେିବ,  ତାହା ଥଲିା ବଡ ଚିନ୍ା । 
ତୁେନ୍ ଅରତ୍ାପଚାେ ନ ରହରଲ ହୃଦ୍ ଯନ୍ତ 
ଅକାମ୍ରୀ ରହବାେ ଭୟ ଘରନଇ ଆେଥୁଲିା। 
ୋଜ୍ୟ େେକାେଙ୍ ଦ୍ାୋ ପେିଚାଳିତ 
ବାୋଣେ୍ରୀେ ଏକ ଆଇଇଏେ ୍ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 
ତାଙ୍ ପେିବାେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇରଲ ରଯ 
ଆୟୁଷା୍ନ ଭାେତ ରଯାଜନାରେ ତାଙୁ୍ ଏହ ି
ଚିକିତ୍ା େରୁଯାଗ ମିଳିପାେିବ । ତୁେନ୍ ହାଜ ି
ଆବେ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ ରନଇ ପାଖ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ଗରଲ । ତାଙୁ୍ ରେଠାରେ ରଗାଲ୍ ରଡନ କାଡ୍ଯ 
ମିଳିଲା। ଏହା ପରେ ତାଙ୍ ପେିବାେ ତାଙୁ୍ 
ଲର୍ଷ୍ନୌ ଆଣି ଓପନହାଟ୍ଯ େଜ୍ଯେ୍ରୀ କୋଇଥରିଲ 
ଏବଂ ରେ େସୁ୍ ରହରଲ ।   n

ସ�ାଜନା ବଞ୍ଚାଇଲା �ାଜଙି୍କ ଜୀବନ ପିଏମ ୍ସଜଏୱାଇ: ସସାନ ିପାଇ ଁଏକ ଆଶୀବ୍ଷାଦ
ରୋନି ହୃଦ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ ରହାଇଥରିଲ । ତାଙ୍ ହୃତପିଣ୍େ ରଗାଟିଏ 
ଭାଲ୍ ଭ ଅଚଳ ରହାଇଯାଇଥଲିା ଏବଂ ତାହାେ ପେିବର୍୍ଯନ ଜେୁେି 
ରହାଇପଡିଥଲିା । ଦେପ୍ରାଣ୍ରୀ କୁଟୁମ ୍ବେ ଆଥ୍ଣିକ ଅବସ୍ା ଅତ୍ୟନ୍ ଖୋପ 
ଥଲିା । ରୋନିଙ୍ ସ୍ୱାମ୍ରୀ ଜରଣ ଦିନମଜୁେିଆ ରହାଇଥବିାେୁ ପେିବାେ 
ଚଳାଇବା ତାଙ୍ ପାଇ ଁକଷ୍ଟୋଧ୍ୟ ଥଲିା । 

ଏହା େର୍ୱେ ରୋନିଙ୍ ସ୍ୱାମ୍ରୀ କହତୁନ୍  ରକୌଣେି ପ୍ରକାେ ଅରଢଇ ଲଷେ 
ଟଙ୍ା ରଯାଗାଡ 
କେି ବିହାେେ 
ଏକ ଘରୋଇ 
ହ େ ପି ଟ ା ଲ ର େ 
ରୋନିଙ୍ ଚିକିତ୍ା 
ବ୍ୟବସ୍ା କରଲ। 
ରତରବ ରେହ ି
ଚିକିତ୍ାରେ ରୋନିଙ୍ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟରେ ରକୌଣେି 
ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ନାହି।ଁ 
ଘରେ ପିଲାଙୁ୍ 
ରଦଖାେଣୁା କେିବା 
ପାଇ ଁ ରକହି ନଥରିଲ । ରତରଣ ରୋଗ ଓ ଅଭାବ େଂୋେ । ଏଭଳି 
ସି୍ତିରେ ରୋନି ଭାଙି୍ଗ ପଡିଥରିଲ ।

ପେିରେଷରେ ତାଙୁ୍ ଉର୍େ ପ୍ରରଦେେ ଏକ ମଲ୍ ଟି ରପେୋଲିଟି 
ହେପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ପୋମେ୍ଯ ଦିଆଗଲା । ରେଠାରେ ଆୟୁଷା୍ନ ଭାେତ 
ରଯାଜନାରେ ତାଙୁ୍ ବିରେଷ େହାୟତା ମିଳିଲା । ରେ ଏହି ରଯାଜନାେ 
ଲାଭ ପାଇବାକୁ ରଯାଗ୍ୟ ଥରିଲ । ତାଙ୍େ ରେଠାରେ ଅରତ୍ାପଚାେ 
କୋଯାଇ ଅଚଳ ଭାଲ୍ ବକୁ କଢାଯାଇ ନୂଆ ଭାଲ୍ ବ ଲଗାଗଲା । 
ଏରବ େଂପରୂ୍ଣ୍ଯ େସୁ୍ ରହାଇ ପେିବାେ େହ େହୁଛନି୍ । ଆୟୁଷା୍ନ ଭାେତ 
ରଯାଜନା ତାଙ୍ ଜ୍ରୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା େହ ତାଙ୍େ ପିଲାମାନଙୁ୍  ଏବଂ 
ପେିବାେକୁ ଏକ ବଡ ଦୁଦ୍୍ଯୋେୁ ବଞ୍ଚାଇଛି ।

Source Link: http://ayushmanup.in/pages.aspx?pt=success-stories 

1ଲଷେ ଆୟୁଷା୍ନ ମିତ୍ଙୁ୍ ନିଯକିୁ୍ତ ରଦବାେ ବ୍ୟବସ୍ା ଅଛି। 
ଏହା ବ୍ୟତ୍ରୀତ ଏହ ି ରଯାଜନାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯକିୁ୍ତ 
େରୁଯାଗ େଷିୃ୍ଟ ରହବ । ଆୟୁଷା୍ନ ମିତ୍ଙ୍ କାଯ୍ଯ୍ୟ ରହଲା 
ହେପିଟାଲ ଓ ରୋଗ୍ରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରେ େମନ ୍ବୟ େଷୋ କେିବା।

ଜସଣ କପିରି ଏ� ିଲା� ପାଇବ

ରଯାଗ୍ୟ ହତିାଧକିାେ୍ରୀଙ୍ ତାଲିକା ଉଭୟ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ୋଜ୍ୟ 
େେକାେ ତାଲିକା ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିଥାନି୍ । ଏହା ପରେ  ବଛା 
ଯାଇଥବିା ପେିବାେକୁ ପାେିବାେିକ ଆଇଡିଣି୍ଫିରକେନ 

ନମ୍ବେ  ପ୍ରଦାନ କୋଯାଏ । ରେହ ି ମରନାନ୍ରୀତ 
ପେିବାେଗଡିୁକ ହି ଁ ପିଏମ ୍ରଜଏୱାଇ ରଯାଜନାେ େଫୁଳ 
ମିଳିଥାଏ ।  ରଯଉ ଁ ରଲାକମାରନ 2018 ରଫବୃୟାେ୍ରୀ 
28 ତାେିଖ େରୁ୍ା ଜାତ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବ୍ରୀମା ରଯାଜନାରେ 
ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ତ ରହାଇଥରିଲ ରେମାରନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିରଯାଜନାେ 
ଲାଭ ପାଇପାେିରବ । ଏହ ିରଯାଜନାରେ ନିଜ ନାମ ଅଛି 
କି ନାହି ଁ ଜରଣ ଜାଣବିାକୁ ଚାହିରଁଲ ରୱବୋଇଟ୍  ଲିଙ୍୍  
https://pmjay.gov.in/ ଅପ ୍େନ ଆଇ ଏମ ୍ ଅଲ୍ ରୋ 
ଏ ରବନିଫିେିଆେିରେ ୍୍ିକ କରଲ ଜାଣପିାେିରବ ।



ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରସଙ୍ ପ୍ରୋେନ
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ସସସ୍ଟେମ୍ବର 17, 1950ସର ସ୍ୱାଧୀନ �ାରତର ଏକ ଗରିବ ପରିବାରସର ଜନ୍ମଗ୍ର�ଣ କରିଥବିା ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସମାଦୀ ଦୀଘ୍ଷ ପଥ ଅତରିେମ କରିଛନ୍ତ-ି ଚା’ ବକିବିା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଦଶର ପ୍ରଧାନସସବକ ସ�ବା 

ପ�୍୍ଷ ନ୍ତ । ସସବା ପ୍ରତ ିତାଙ୍କର ସମପ୍ଷଣ ନୂତନ �ାରତର ମନ୍ତ ପାଲଟିଛ ି।

ପ୍ରସତ୍କ
ସ୍ୱ୍୍ନ ସାକାର
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ଏକଦା ଦ୍ଇ ବନ୍୍ ଜଙ୍ଗଲକ୍ ଶକିାର କରିବାକ୍ 
ରାଇଥକିଲ । ଏକତଶ୍ରୀଘ୍ର ସିଂହଟିଏ 
ଆସିରିବ କବାଲି କସମାକନ କକକବ 

କଳ୍ପନା କରିନଥକିଲ। କତଣ ୍ ନିଜ କାର ପାକ୍ଯ କରି 
କଦଇ କସମାକନ ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକ୍ 
�କଲ। ଇତିମଧ୍କର ସିଂହଟିଏ କସମାନଙ୍କ ସାମା୍କ୍ 
ଚାଲିଆସିଲା । ଏହି ସମୟକର ଦ୍ହିଙଁ୍କର ମକନ ପଡ଼ିଲା 
କର କସମାକନ ନିଜର ବନ୍୍କ କାରକର ରଖ ି କଦଇ 
ଆସିଛନି୍ । ଏହାପକର କସମାକନ କ’ଣ କରିଥକିବ? 
କସମାକନ ନିଜ ପକକଟର୍ ବନ୍୍କ ଲାଇକସନ୍ସ 
ବାହାର କରି ସିଂହ ଆ�କର କଦଖାଇକଲ । ପବୂ୍ଯର୍ 
ଥବିା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ପଦ୍ଧତି ଠିକ ଏହିପରି ଥଲିା। 
ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ କନବା ସମୟକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦ୍ରୀ ଏହି ବାସ୍ବତାକ୍ ଭଲ ଭାକବ 
ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥକିଲ । ଏହି ବାସ୍ବତାର ଉପଲବ୍ ି
ହି ଁକମ 2014କର ଭାରତର ରୂପାନ୍ରଣ ଦଶ୍ଯନକ୍ ଜନ ୍
କଦଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ପଦ୍ଧତ ି
ପାଇ ଁବ୍ ଲୁ ପି୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍୍ତ କକଲ । କସ କହିଥକିଲ, “ପ୍ରଥମ 
ଆବଶ୍କତା କହଉଛି ଅମଲାତନ୍ତକର ପରିବର୍୍ଯନ! 
କଲାକମାନଙ୍୍କ ନୂତନ ଅଧକିାର ପ୍ରଦାନ କରିବା 
ଲା�ି ସରକାରମାକନ ଚିତ୍ାର କରି କହିଥାନି୍, କିନ୍ତୁ 
ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକ୍ ଅକନକ ଅଧକିାର ପ୍ରଦାନ 
କରିସାରିଛି। ଆମର ଆଉ ଅଧକି ଆଇନ ଦରକାର 
ନାହି,ଁ କାମ ଦରକାର ।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି କଥନର 
ଉକଦେଶ୍ ଥଲିା କଦଶ ପାଇ ଁ ଆଉ ଅଧକି ଆଇନ 
କିମ ୍ବା ଅଧକିାର ଅନାବଶ୍କ, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ 
ନା�ରିକମାନଙ୍୍କ ଅଧକିାଂଶ ଅଧକିାର ପ୍ରଦାନ 
କରିସାରିଛି । ବର୍୍ଯମାନ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍କତା 
ରହିଛି । ନ୍ରୀତି ଓ କରାଜନା ସଂକ୍ରାନ୍ କ�ାରଣା�ଡ଼୍ିକ୍ 
ଫଳପ୍ରଦ କରିବାର ଆବଶ୍କତା ରହିଛି ।
ସଘାରଣା ବନାମ କା�୍ଷ୍ାନ ୍ୱ�ନ
ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକି୍ତ ଓ ଦଶ୍ଯନ କାରଣର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମାଦ୍ରୀ ନିଜ କାର୍ଯ୍କଶୈଳ୍ରୀ ପାଇ ଁ ପରିଚିତ। ଏହା 

ସମି୍ବଧାନ

�ାରତ ପ୍ରତ ିସମପ୍ଷଣ

130 ସକାଟି �ାରତବାସୀଙ୍କ 
କଲ୍ାଣ
ସବକା ସାଥ, ସବକା ବକିାଶ, 
ସବକା ବଶି୍ାସ

ମାନବଶକି୍ତ

ସରକାରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର 
ପବତି୍ର ପସୁ୍ତକ
ସରକାରଙ୍କ 

ଏକମାତ୍ର ସମପ୍ଷଣ 

ସରକାରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ବଧିାନ

ସରକାରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ

ସରକାରଙ୍କ 
ଏକମାତ୍ର ଶକି୍ତ

ବଡ଼ ନଷି୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ କସ�ଡ଼୍କି୍ ଠିକଣା ସମୟକର କାର୍୍ଯ କାର୍ରୀ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମାଦ୍ରୀଙ୍କ ବ୍କି୍ତତ୍ୱର ପରିଚାୟକ । ନ୍ରୀତ ିକହଉ ଅବା କରାଜନା କକୌଣସି କ�ାରଣା କରିବା ପବୂ୍ଯର୍ ତା’ର 

କାର୍୍ଯ ାନ ୍ବୟନ ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପବୂ୍ଯର୍ କଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍୍ତ କରିସାରିଥାନି୍ । ଖାସ ଏହ ିକାରଣର୍ 6 ବର୍ଯ 
ପକୂବ୍ଯ ଲାଲକଲିାର ପ୍ରାଚ୍ରୀର ଉପର୍ କରାରାଇଥବିା କ�ାରଣା ଏବଂ କ୍ାବକିନଟର ନଷି୍ପରି୍ ତଥା ଅନ୍ 

କ�ାରଣା�ଡ଼୍କି ନାଲିଫିତାକର ବନ୍ଦ୍ରୀ ନକହାଇ ନଦି୍ଧ୍ଯାରିତ ସମୟ ଅବଧ ିମଧ୍କର କାର୍୍ଯ କାର୍ରୀ କହାଇଛି । 
ନୂତନ ଭାରତ ନମି୍ଯାଣର ଲଷେ୍ କନଇ ଚଳତି ବର୍ଯ ଅ�ଷ୍ 15 ତାରିଖକର ସପ୍ତମ ଥର ପାଇ ଁଲାଲକଲିାର 
ପ୍ରାଚ୍ରୀର ଉପର୍ କରାରାଇଥବିା କ�ାରଣାକ୍ ପରଦନି ହି ଁଲା� ୍କରାରାଇଛି । ଏହା ସରକାରଙ୍କ ନ୍ରୀତ ିଓ 

ଆଭିମଖ୍୍କ୍ ଦଶ୍ଯାଇବା ସହତି ଏହାର କାର୍୍ଯ ାନ ୍ବୟନ ପାଇ ଁସଂକଳ୍ପକ୍ ପ୍ରତପିାଦତି କରିଛି ।

ନସମା ଉର୍ମ

ପ୍ରଶାସନର ମନ୍ତ
ସରକାରଙ୍କ 

ଏକମାତ୍ର ଲକ୍୍
ପ୍ରଥସମ �ାରତ

“ ସମା ସରକାରର ଏକ ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ କା�୍୍ଷ ପଦ୍ତ ିର�ଛି ି। 
ଏସବ ସକୌଣସି କା�୍୍ଷ  ବଳିମି୍ବତ, ମନ୍ଥର କମି୍ବା ସ୍ଗିତ 

ର�ବି ନା�ି ଁ । ଫାଇଲକ ୁସ�ାଲ୍ଡ କରି ରଖବିାର କା�୍୍ଷ  
ସଂସ୍ କୃତ ିଏସବ ସଶର ସ�ାଇସାରିଛ ି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 

ସ�ସ�ାଗସର ସରକାର ଏସବ ନଜିର ପ୍ରସତ୍କ 
ଅ�ି�ାନ, ପ୍ରସତ୍କ ସଂକଳ୍ପକ ୁପରୂଣ କରୁଛନ୍ତ ି। 

ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟସର ଏକ ସରକାର ର�ଛି ି�ା�ା 
ସଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସଦ�ାବ ସକୃଷି୍ କରୁଛ ି।”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ 
(ଚମ୍ାରଣ ସତ୍ାଗ୍ର� ଶତବାର୍ଦିକୀ ଉପଲସକ୍ ପଜୂ୍ 

ବାପଙୁୁ୍କ ଶ୍ରଦ୍ାଜେଳି ସଦବା ଅବସରସର)
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ସ୍ପଷ୍ ଭାକବ ସରକାରଙ୍କ ଉର୍ମ ପ୍ରଶାସନ 
ନ୍ରୀତିକର ପ୍ରତିଫଳିତ କହାଇଥାଏ ।
2019କର ସରକାର �ଠନ କହବାର 
କ�ାଟିଏ ବର୍ଯ ମଧ୍କର ଜମ ୍ ଓ କଶ୍୍ରୀରର୍ 
ଅନ୍କଚ୍ଛଦ 370 ଉକଚ୍ଛଦ, ନା�ରିକତା 
ସଂକଶାଧନ ଆଇନ, କବାକଡା ଚ୍କି୍ତ, 
କତ୍ଯାରପର୍ କରିଡର ଭଳି �ର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
ନିଷ୍ପରି୍ କକବଳ ଗ୍ରହଣ କରା�ଲା ନାହି ଁ
ବରଂ ଏ�ଡ଼୍ିକ୍ କାର୍ଯ୍କାର୍ରୀ କରା�ଲା । 
ବି�ତ 70 ବର୍ଯ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ୍ରିଶଙ୍୍କ 
ଅବସ୍ାକର ରହିଥଲିା । ଲାଲକିଲାର 
ପ୍ରାଚ୍ରୀର ଉପର୍ ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାରଣ କହଉ 
ଅବା ସପ୍ତମ, ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନିର୍୍ଯୟ କନବା 
ଏବଂ କସ�ଡ଼୍ିକ୍ ନିଦ୍ଧ୍ଯାରିତ ସମୟକର 
ସମ୍ରୂ୍୍ଯ କରିବାକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଉର୍ମ ପ୍ରଶାସନର ଦଶ୍ଯନ ପ୍ରତିଫଳିତ 

କହାଇଛି। ଭାରତକ୍ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର କରିବା 
ଲା�ି ଅଭିରାନ କହଉ କିମ ୍ବା ଖାଦ୍ଶସ୍ 
କରା�ାଇବା ଏବଂ �ାକଁର ହି ଁ �ରିବ ଓ 
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍୍କ ନିରକି୍୍ତ କରା�ାଇ କଦବା 
ଠାର୍ ଆରମ୍ଭ କରି ରବ୍କମାନଙ୍୍କ ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ 
ସହିତ କରାଡ଼ିବା, ମହିଳା ଓ ମଧ୍ମବ�୍ଯଙ୍କ 
ସକମତ ସମାଜର ପ୍ରକତ୍କ ବ�୍ଯକ୍ 
ବିକାଶର ମଖ୍୍ଧାରାକ୍ ଆଣବିା, ଏ ସମସ୍ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଥମିକତା କଦଇ 
ଆସିଛନି୍ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକିଲାର୍ 
କରିଥବିା କ�ାରଣା ସମାନ୍ରାଳ ଭାକବ 
କାର୍ଯ୍କାର୍ରୀ କହବାର୍ ପ୍ରଶାସନର �ତି ସ୍ପଷ୍ 
ଭାକବ ବାରି କହାଇ ପଡ଼ିଥାଏ । ଜାତ୍ରୀୟ 
ଡିଜିଟାଲ ସ୍ାସ୍୍ ମିଶନକ୍ ଏପରି ଢଙ୍ଗକର 
ପ୍ରସ୍୍ତ କରାରାଇଥଲିା ରାହାକ୍ କସହି ଦିନ 
ହି ଁଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ରୂପ 6ଟି କକନ୍ଦ୍ର 

ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରସଙ୍ ପ୍ରୋେନ

# ଆମେ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିପାଳନ କରିଛୁ

ଅଗଷ୍ 15, 2020ସର କରା�ାଇଥବିା ସଘାରଣା 
ତକୃ ଣମଳୂସ୍ତରସର ସ�ାଜନାଗଡ଼ିୁକର କା�୍୍ଷ କାରିତା

  ଜାତୀ� ଡିଜଟିାଲ ସ୍ୱାସ୍୍ ମିଶନ

  ସୀମାବର୍୍ଷୀ ଅଞ୍ଚଳସର ଏନସିସି କ୍ାସଡଟ

  ଡଲଫିନ ପ୍ରକଳ୍ପ

ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି: ସ୍ାସ୍୍ କଷେତ୍ରକର ଆଜଠିାର୍ ଜାତ୍ରୀୟ ଡଜିଟିାଲ ସ୍ାସ୍୍ 
ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କହଉଛି । ଏହା ସ୍ାସ୍୍ କଷେତ୍ରକର କ୍ରାନି୍ ଆଣବି ।
ପରୂଣ : କସହ ିଅ�ଷ୍ 15 ତାରିଖକର ହି ଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ପର୍୍ଯ ାୟକର 6ଟି 
କକନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରକଦଶକର କାର୍୍ଯ କାର୍ରୀ କହାଇଛି । ପଞି୍କରଣ ଆରମ୍ଭ 
କହାଇସାରିଛି । ଡ୍ା ଟ୍େ ଡାଟା ମ୍ାକନଜକମଣ୍ଟ ଜାରି କହାଇସାରିଛି । 
ଆସନ୍ା କଛିି ମାସ ମଧ୍କର ଏହା ସାରା କଦଶକର ଲା� ୍କହବ ।

ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି : 173ଟି ସ୍ରୀମାବର୍୍ଯ୍ରୀ ଜଲି୍ାକର ଆକମ ଏକ ଲଷେ କ୍ାକଡଟମାନଙ୍୍କ 
ପ୍ରସ୍୍ତ କରିବ୍ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ର୍ ଏକ ତୃତ୍ରୀୟାଂଶ ଝିଅ ରହକିବ ।

ପରୂଣ :  ଅ�ଷ୍ 16, 2020କର ପ୍ରତରିଷୋ ମନ୍ତଣାଳୟ ଜାତ୍ରୀୟ ସମର 
ଶଷିୋଥ୍ଯ୍ରୀ ବାହନି୍ରୀ (ଏନସିସି)ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକ୍ ଅନ୍କମାଦନ କରିଥଲିା । 
1,000ର୍ ଅଧକି ମହାବଦି୍ାଳୟ ଓ ବଶି୍ୱବିଦ୍ାଳୟ ଚିହ୍ନଟ ।

ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି : ଡଲଫିନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧ୍ରୀନକର ନଦ୍ରୀ ଓ ସମଦ୍୍କର ରହ୍ଥବିା ଡଲଫିନର 
ସଂରଷେଣ ଉପକର ଆକମ ଦୃଷି୍କଦବ୍ । ଏହା ମଧ୍ ନରିକି୍୍ତ ସକ୍ରା� ସଷିୃ୍ କରିବ ।

ପରୂଣ : କକନ୍ଦ୍ର ପରିକବଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟ୍ ପରିବର୍୍ଯନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ପ୍ରକାଶ ଜାଭକଡ଼କର ଏହି କରାଜନାର ଶଭ୍ାରମ୍ଭ ପାଇ ଁଅ�ଷ୍ 17 
ତାରିଖକର କ�ାରଣା କରିଥକିଲ । ବିଧବିଦ୍ଧ ଅନ୍କମାଦନ ପକର 
ଏହା ଆରମ୍ଭ କହାଇରିବ ।

ଆମର ଲକ୍୍ 
ସ�ଉଛ ିସଦଶର 

ଦରିଦ୍ରୁ ଦରିଦ୍ତମ 
ବ୍କି୍ତକୁ ଅଥ୍ଷନୀତରି 

ମଖୁ୍ଧାରାକୁ 
ଆଣବିା। ଅ�ିବକୃଦି୍ 

ଏବଂ ଜଡିିପି ସକ୍ତ୍ରସର 
ଆସମ ବଶି୍ର ବକୃ�ତ 
ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ାଗଡ଼ିୁକୁ 
ପଛସର ପକାଇ 

ସଦଇଛ।ୁ

40.35 ସକାଟି
ଅଗଷ୍ 2020 ସଦୁ୍ା ସଖାଲା 
�ାଇଥବିା ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ । 
1,30,701.05 ସକାଟି ଟଙ୍କା ଜନଧନ 
ଆକାଉଣ୍ସର ଜମା ସ�ାଇଛ ି। 
29.75 ସକାଟି ରୁସପ କାଡ୍ଷ ବତିରଣ ।

ଜଡିପିିର ଆକାର ଦୃଷି୍ର୍ 
ଭାରତ ବଶି୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସବ୍ଯବୃହତ 
ଅଥ୍ଯବ୍ବସ୍ା ।

2013-14 ମାସିକ ମଣ୍୍ଡ ପିଛା ଆୟ 
6,699 ଥବିା ସମୟକର ଏହା 2018-
19କର 10,534କର ପହଞ୍ଚଛିି ।

ଡିକସମ୍ବର 2019 ସଦ୍୍ଧା ବିଶ୍ୱର 
ଜିଡିପିକର ଭାରତର ଭା� 3.9% 
ରହିଛି ।

ପ୍ରତ୍ଷେ ବକିଦଶ୍ରୀ ପଞି୍୍ ନକିବଶକର 
18% ବୃଦ୍ଧି ।

35 ବର୍ଯ ପକର ଆସିଥବିା ନୂଆ ଶଷିୋ 
ନ୍ରୀତ ିରବ୍କମାନଙ୍୍କ ନରିକି୍୍ତଭିରି୍କ 
ଶଷିୋ ପ୍ରଦାନ କରି କସମାନଙ୍୍କ ଆଥକିକ 
ଆତ୍ମନଭି୍ଯରଶ୍ରୀଳ କରିବ ।

ସରକାରୀ ସ�ାଜନା 
କା�୍୍ଷ କାରୀ କରିବା ଲାଗି 
ଆଇଟି (ସଚୂନା ପ୍ର�କିୁ୍ତ)
ର ସବ୍ଷାଧକି ପ୍ରସ�ାଗ 

ସ�ାଇଛ ି। ଆମ ସ�ତି 
ସପସାଦାରମାନଙୁ୍କ 

ସ�ାଡ଼ା�ାଇଛ।ି ପ୍ରଥମ 
ଥର ପାଇ ଁଏକ ସରକାର 
ପ୍ରଶାସନସର ପରିବର୍୍ଷନ 

ଆଣ ିଏ�ାକୁ କସପ୍ଷାସରଟ 
ଗ�ର୍୍ଷାନ ୍ସସର ପରିଣତ 

କରିଛନ୍ତ ି।
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ଆରମ୍ଭରୁ ‘ଆକ୍ସନ ସମାଡ’ସର 
ସରକାର
ଏକଦା “ଦିଲ୍୍ରୀ ରାଜନ୍ରୀତି”କର 
ନବା�ତ ଭାକବ ବିକବଚିତ କହଉଥବିା 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦ୍ରୀ ସବ୍କିଛି ବ୍ବସି୍ତ 
ଓ ଢାଞ୍ଚ�ତ ଢଙ୍ଗକର କରିବା ଲା�ି 
ନିଜର ଦଶ୍ଯନ କାରଣର୍ ଅମଲାତନ୍ତ 
ଓ ସମାକଲାଚକମାନଙ୍୍କ ଆଚମ୍ବିତ 
କରି କଦଇଥକିଲ ।  ଭାରତର 15ତମ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାକବ ଦାୟିତ୍ୱଗ୍ରହଣ 
କରିବାର ମାତ୍ର କ�ାଟିଏ ମାସ ରାଇଥବି 
କି ନାହି ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଟିମ ଇଣି୍ଡଆ ଭଳ ି
କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିକଦଇଥକିଲ । 
କରାଜନା ଆକୟା�ଙ୍କ ସ୍ାନକର ନ୍ରୀତ ି
ଆକୟା� �ଠନ କରାରିବା କହଉ କିମ ୍ବା 
ସରକାରକର କପସାଦାରମାନଙ୍୍କ ସାମିଲ 
କରିବା ସହିତ ଅମଲାତନ୍ତକ୍ ସାଥ୍ରୀକର 
କନଇ ପ୍ରଶାସନର କାମ କରିବାର 
�ତି ବୃଦି୍ଧ କରାରିବା, ସବ୍କଷେତ୍ରକର 
ଦଳ�ତ ଭାକବ କାମ କରିବା ଉପକର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ �ର୍୍ତ୍ୱାକରାପ କରିଥକିଲ । 
ଏହାର ଫଳସ୍ରୂପ ପର୍୍ଣା ଦିନର ବିଳମ୍ବ, 
ମନ୍ଥର ଓ ସ୍�ିତ ରଖବିାର କାର୍ଯ୍କଶୈଳ୍ରୀ 
ପରିବକର୍୍ଯ ପ୍ରଶାସନ ଖବ୍ ସକ୍ରିୟ ଭାକବ 
କାର୍ଯ୍ କରିଥଲିା । 2014କର ଶପଥ 
କନବାର ପରଦିନ ହି ଁପ୍ରଥମ କ୍ାବିକନଟ 
କବୈଠକକର ସ୍ତନ୍ତ ତଦନ୍କାର୍ରୀ ଦଳ 
(ଏସଆଇଟି) �ଠନ କରିବା ଲା�ି 
ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରାରାଇଥଲିା । 
ଏହାଦ୍ାରା ବିକଦଶକର �ଚ୍ଛିତ ଥବିା 
କଳାଧନ କଦଶକ୍ କଫରାଇ ଆଣବିା 
ଲା�ି କସ କଲାକମାନଙ୍୍କ କଦଇଥବିା 
ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି ପାଳନ କରିବା ଦି�କର କସ 

ଶାସିତ ପ୍ରକଦଶକର କାର୍ଯ୍କାର୍ରୀ 
କରା�ଲା । ଅନ୍ରୂପ ଭାକବ 173ଟି 
ସ୍ରୀମାନ୍ବର୍୍ଯ୍ରୀ ଜିଲ୍ାକର ଏନସିସି 
କ୍ାକଡଟମାନଙ୍୍କ ପ୍ରସ୍୍ତ କରିବା 
ଏବଂ କସମାନଙ୍୍କ ସାମରିକ ପ୍ରଶଷିେଣ 
ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲା�ି ପ୍ରସ୍ାବ 
କ�ାରଣା କରାରିବା ପରଦିନ ହି ଁ
ରବ୍କମାନଙ୍କ ଆକାଂଷୋ ପରୂଣ 
କରିବା ଲା�ି ପ୍ରତିରଷୋ ମନ୍ତଣାଳୟ 
ଏହି କରାଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକ୍ 
ଅନ୍କମାଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥଲିା 
। କସହିପରି ବ୍ାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 
ହାତ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା ପକର 
ନଦ୍ରୀ ଓ ସମଦ୍୍କର ଥବିା ଡଲଫିନଙ୍କ 
ସଂରଷେଣ କରି କଜୈବ ବିବିଧତାର 
ସର୍ଷୋ ଉକଦେଶ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଡଲଫିନ କ�ାରଣା କରା�ଲା । ମାତ୍ର 
15 ଦିନ ମଧ୍କର କକନ୍ଦ୍ର ପରିକବଶ, 

ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟ୍ ପରିବର୍୍ଯନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭକଡ଼କର ଏଥପିାଇ ଁ
ଏକ ବ୍ ଲୁପି୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍୍ତ କକଲ । ବିଧବିଦ୍ଧ 
ଅନ୍କମାଦନର ତ୍ରନ୍ ପକର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଡଲଫିନ ଆରମ୍ଭ କରାରିବ ।

ପରୁୁଣା କା�୍୍ଷ ପଦ୍ତ ିଏସବ 
ସମ୍ରୂ୍୍ଷ �ାସବ ବଦଳି 

ସାରିଛ ି। �ବୁ ସପସାଦାର 
ଏବଂ ଅମଲତନ୍ତ ମଧ୍ୟସର 
ଉନ୍ତ ସମନ୍ୱ� କାରଣରୁ 

କା�୍୍ଷ ସଶୈଳୀସର ଏକ 
ପରିବର୍୍ଷନ ଆସିପାରିଛ ି। 
ପ୍ରସତ୍କ ସ�ାଜନା ଏସବ 
ବାସ୍ତବସର ରୂପାନ୍ତରିତ 

ସ�ଉଛ ି।

# ଆମେ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିପାଳନ କରିଛୁ

90,000 ସକାଟି ଟଙ୍କା 

କକରାନା ସଂକଟ ସକ୍ୱେ 2.9% ବୃଦ୍ଧି ସହତି 
ଆନ୍ମାନକି ଖାଦ୍ଶସ୍ ଉତ୍ାଦନ 295.67 
ନୟ୍ିତ ଟନକର ପହଞ୍ଚଲିା ।

କୃରି ଆଧାରିତ ଭିରି୍ଭୂମି ବକିାଶ ଲା�ି 1 ଲଷେ 
କକାଟି ଟଙ୍କାର ଏକ କୃରି ଭିରି୍ଭୂମି ପାଣ୍ ି

କୃରି ଆନ୍ସଙି୍ଗକ କଷେତ୍ରକର 346ଟି ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ 
ଲା�ି 3671.75 ଲଷେ ଟଙ୍କାର ଅନ୍ଦାନ

କୃରକଙ୍କ ସବ୍ଯକମାଟ ଆୟ 20 ର୍ 68 ପ୍ରତଶିତକ୍ ବୃଦି୍ଧ

22.39 କକାଟି କୃରକଙ୍୍କ ମରିୃ୍କା ସ୍ାସ୍୍ କାଡ୍ଯ 
ବତିରଣ

ସଠିକ ସମୟକର କୃରକଙ୍କ ଉତ୍ାଦନ ପରିବହନ 
ଲା�ି ପ୍ରଥମ ଥର ଲା�ି କସିାନ କରଳ ଚଳାଚଳ 
ଶଭ୍ାରମ୍ଭ

ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ କକୃରି 
ଜୀବନ ପାଇ ଁସକବଳ 

କକୃରିର ବକିାଶ ଉପସର 
ବତିକ୍ଷ କସଲ ତା�ା 
ଅସମ୍ରୂ୍୍ଷ ର��ିିବ । 
କକୃରକଙ୍କ କଲ୍ାଣ 

ସ� ସ�ାଡ଼ି ସ�ସଲ 
�ାଇ ଏ�ା ସମ୍ରୂ୍୍ଷ 
ସ�ାଇପାରିବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କସିାନ ନଧି ିଅଧୀନସର 
କକୃରକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ ି।

ବର୍୍ଯମାନ ସଠିକ ସମୟକର କାର୍୍ଯ  ସମ୍ରୂ୍୍ଯ 
କରିବାର ଏକ କମ୍ଯସଂସ୍ତୃ ିବକିଶତି 

କହାଇଛି । ଆକମ ଭିରି୍ପ୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ 
କରିବା ସହ ଏହାକ୍ ଉଦ�ାଟନ ମଧ୍ 
କର୍ଛ୍ । ଏହାକ୍ କଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି

ଆମର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ରୂକପ ଗ୍ରହଣ କରିବା 
ଉଚିତ, ଆମର ଅହଂକାର ନ୍କହ ଁ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ
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ପ୍ରଥମ ପଦକଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥକିଲ। 
ଏହାପକର ଅମଲାତନ୍ତ କଷେତ୍ରକର 
ସବ୍ଠ୍ �ର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପଦକଷେପ 
ଗ୍ରହଣ କରା�ଲା। ନିଷି୍କୟତା ଦୂର 

କରିବା ଲା�ି ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ବ୍ବସ୍ାକର 
ପରିବର୍୍ଯନ ଅଣା�ଲା । ବିଭା� ଭଳ ି
କାର୍ଯ୍ କର୍ଥବିା ବହ୍ ମନ୍ତଣାଳୟକ୍ 
ସାମଗ୍ର୍ରୀକ ସମାକବଶ୍ରୀତା ଲଷେ୍ 
କନଇ ମିଶ୍ରଣ କରି ଦିଆ�ଲା । 
ଅନ୍ପକଟ ନୂଆ ଦଷେତା ବିକାଶ 
ଓ ଉଦ୍ମିତା ମନ୍ତଣାଳୟ �ଠନ 
କରା�ଲା ରାହାକି ରବ୍କମାନଙ୍କ 
ମଧ୍କର ନକବାକନର୍ର ଭାବନା 
ଜାଗ୍ରତ କରି କସମାନଙ୍୍କ ବ୍ାପକ 
ଭାକବ ପ୍ରଶଷିେଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲା�ି 
ଉଦିେଷ୍ ଥଲିା । ଏହାପଛକର ମଳୂ 
ଲଷେ୍ ଥଲିା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତଣାଳୟ�ଡ଼୍ିକ୍ 
ମିଶାଇ ଏକ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରଶାସନ 
�ଠନ କରିବା, ରାହାଫଳକର 
ଅଧକିାର୍ରୀମାକନ କସମାନଙ୍କର 
କଶ୍ରଷ ୍ କାର୍ଯ୍ କରିପାରିକବ । 
ଏହା ପ୍ରଶାସନକର ସ୍ପଷ୍ ଭାକବ 

ଗରିବଙ୍କ ଜନଧନ 
ଆକାଉଣ୍ରସର ଲକ୍ ଲକ୍ 
ଟଙ୍କା �ସ୍ତାନ୍ତର କରା�ିବା 
ସମ୍କ୍ଷସର ସକ� ିସକସବ 
କଳ୍ପନା କରିଥଲିା କ ି? 

ଆ�ୁଷ୍ମାନ �ାରତ ସ�ଉ 
ଅବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ସ�ାଜନା 

ଆସମ ପାରଦଶ୍ଷୀ େଙ୍ସର 
ପ୍ରସତ୍କଙୁ୍କ ସ�ା�ତା 

ସ�ାଗାଇ ସଦବା ସକ୍ତ୍ରସର 
ବ୍ାପକ ପ୍ରଗତ ି�ାସଲ କରିଛ।ୁ

ପ୍ରତିଫଳିତ କହଲା । ଅମଲାତନ୍ତକ୍ 
ଭୟମକ୍୍ତ କରି ଏହାର ସଶକି୍ତକରଣ 
ଉପକର �ର୍୍ତ୍ୱାକରାପ କରିବା ସହିତ 
ଉର୍ମ ପ୍ରଶାସନ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଏକ 10 ସତୂ୍ର୍ରୀ ବ୍ ଲୁପି୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍୍ତ କକଲ। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କସକତକବକଳ ସ୍ପଷ୍ 
କରି କଦଇଥକିଲ  କର ତାଙ୍କର ମନ୍ତ 
କହଉଛି କାର୍ଯ୍ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ କରିବା ଏବଂ 
ଦୃଢ଼ ଭାକବ କାର୍ଯ୍କାର୍ରୀ କରିବା ।
ସରକାରଙ୍କ ସଚିବମାନଙ୍କ ସହିତ 
ଏକ କବୈଠକ ଆକୟାଜନ କରି କସ 
ପ୍ରଶାସନର ଏକଜଣ୍ଡାକ୍ ଉପସ୍ାପନ 
କକଲ । ଜ୍ନ 4, 2014କର ବରିଷ ୍
ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧକିାର୍ରୀ ଏବଂ ନ୍ରୀତ ି
ଆକୟା�ର ବର୍୍ଯମାର ସିଇଓ 
ଅମିତାଭ କାନ୍ ଏ କବୈଠକ ସମ୍କ୍ଯକର 
ଟ୍ଇଟ କରି ସଚୂନା କଦଇଥକିଲ: 
“କମା କ୍ାରିଅରକର ପ୍ରଥମ ଥର 
ପାଇ ଁ କକୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 
ଏହା ଥଲିା ମକ୍୍ତ, କଖାଲା ଏବଂ 
ଭୟମକ୍୍ତ ଭାବ ବିନିମୟ । ଏଥକିର 
ବହ୍ କପ୍ରରଣାଦାୟ୍ରୀ ବିଚାର ବିନିମୟ 
କହଲା ।” ଅମଲାତନ୍ତ ସହିତ ସମନ୍ବୟ 
ସ୍ାପନ ଲା�ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କମାଦ୍ରୀ ରବ୍ 
କପସାଦାରମାନଙ୍୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତଣାଳୟ, 
ବିଭା� ଓ ନ୍ରୀତି ଆକୟା� ସହିତ 
କରାଡ଼ିକଲ । କସ କାମ କରିବାର �ତ ି
ମଧ୍ ବଢ଼ାଇକଲ ରାହା ପ୍ରଶାସନର 
ପାରମ୍ରିକ କାର୍ଯ୍କଶୈଳ୍ରୀକର ବ୍ାପକ 
ପରିବର୍୍ଯନ ଆଣଲିା । ବହ୍ ଅପାର� 
ଅଧକିାର୍ରୀମାନଙ୍୍କ ବାଧ୍ତାମଳୂକ 
ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରା�ଲା ।
କସପ୍ଷାସରଟ ପ୍ରଶାସନ ମସଡଲସର 
�ବୁ ସପସାଦାରଙୁ୍କ ସସୁ�ାଗ
ପ୍ରଶାସନିକ ମକଡଲକ୍ କକପ୍ଯାକରଟ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜି କ୍ାବସିନଟସର 
ସପସାଦାରମାନଙୁ୍କ ସ୍ାନ ସଦଇଛନ୍ତ ି

ସ�ଉମଁାସନ ରାଜନୀତ ିଠାରୁ 
ଦୂରସର ର�ଥିାନ୍ତ ି। କସପ୍ଷାସରଟ 
ସଂସ୍ କୃତ ିଆଧାରିତ ଏ� ିପ୍ରସ�ାଗ 

ସଫଳ ସ�ାଇଥଲିା ଏବଂ 
କା�୍୍ଷ ାନ ୍ୱ�ନ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ 
ନୀତ ିଏସବ ସପସାଦାର େଙ୍ସର 

ବାସ୍ତବ ରୂପ ସନଉଛ ି।

2006 ପରଠାରୁ ଜଏିସଟି ବଲି ପଡ଼ି 
ର�ଥିଲିା, 2014ସର ଗତଲିା� 

କଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ନସିର୍ଦ୍ଷଶରେସମ 
ଏ�ା ଜଲୁାଇ ପ�ଲିା 2017ସର 

କା�୍୍ଷ କାରୀ ସ�ଲା ।

# ଆମେ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିପାଳନ କରିଛୁ

ରଲାକଙୁ୍ ଆୟୁଷା୍ନ ଭାେତ ଅଧ୍ରୀନରେ 5 
ଲଷେ ଟଙ୍ା ପଯ୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବ୍ରୀମା େବୁିଧା

50 ସକାଟି

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା କରାଜନାକର 8 କକାଟି 
ପରିବାର ମା�ଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଛନି୍ ।

କକରାନା ମହାମାର୍ରୀ ସମୟକର �ରିବ 
ପରିବାର ପାଇ ଁ1.70 ଲଷେ କକାଟି 
ଟଙ୍କାର ପ୍ାକକଜ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ �ରିବ କଲ୍ାଣ 
କରାଜ�ାର କରାଜନା ଅନ୍�୍ଯତ �ର 
ପାଖକର ପ୍ରବାସ୍ରୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍୍କ 
କରାଜ�ାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲା�ି 
ପଦକଷେପ

ଏମଜଏିନଆରଇଜଏି ଅଧ୍ରୀନକର 
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜରି୍ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ରାହା 
13.62 ପରିବାରକ୍ ଲାଭାନ ୍ବତି କରିବ ।

ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରସଙ୍ ପ୍ରୋେନ
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ଏଥପିାଇ ଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ାଙ୍କ, ମିଳିତ 
ଜାତିସଂ� ଏବଂ ମ୍ାକକନ୍ସ ି
ଆଣ୍ଡ କମ୍ାନ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ପିଡବ୍ଲ୍ସି 
ଭଳି ବହ୍ରାଷ୍ଟ୍ର୍ରୀୟ କମ୍ାନ୍ରୀର 
ଚାକିରି ଛାଡ଼ି କଦଇଛନି୍ । ନିଜର 
ଅଭିଭାରଣକର କସ ‘କଲାକମାନଙ୍କ 
ସହିତ କରାଡ଼ିକହବା’କ୍ ନିଜର 
ମଖ୍୍ମନ୍ତ ଭାକବ ବର୍୍ଯନା କରିଛନି୍ 
। ବି�ତ 70 ବର୍ଯ ମଧ୍କର ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ 
କିଛି ଅବଧକି୍ ଛାଡ଼ିକଦକଲ ପ୍ରାୟତଃ 
ସରକାର କମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ପଦ୍ଧତିକ୍ 
କନଇ କାର୍ଯ୍ କରିଛନି୍ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ସରକାରକର କପସାଦାରମାନଙ୍୍କ 
ସାମିଲ କରିବାର ସହିତ ଆଇଟି 
(ସଚୂନା ପ୍ରରକି୍୍ତ)ର ସଫଳ ଉପକରା� 
କରିଛନି୍ । ରାହାର ଫଳସ୍ରୂପ 
ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ପକର ପ୍ରଥମ ଥର ଲା�ି 
ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚାକ୍ 
ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ଭାକବ ବଦଳାଇ ଏହାକ୍ 

କକପ୍ଯାକରଟ ପ୍ରଶାସନକର ପରିଣତ 
କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିକଦଇଛନି୍, 
ରାହାକି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକତ୍କଟି 
କରାଜନାକର ପ୍ରତିଫଳିତ କହାଇଛି ।
ସକବଳ ସ�ଜସାଧ୍ୟ ସ�ାଜନା
କରକକୌଣସି କାର୍ଯ୍ ପ୍ରଭାବ୍ରୀ 
ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କକଲ ରାଇ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତା’କ୍ ସଫଳତା ଭାକବ 
ବିକବଚନା କରିଥାନି୍। ଖାସ ଏହ ି
କାରଣର୍ ଭବିର୍ତକର ପ୍ରାରମି୍ଭକ 
କାର୍ଯ୍ ଆରମ୍ଭ କହାଇସାରିଥବିା 
କରାଜନା�ଡ଼୍ିକ୍ କାର୍ଯ୍କାର୍ରୀ 
କରିବା ଲା�ି ବିକବଚନା କରିବା 
ନିମକନ୍ 2016 ଜାନ୍ଆର୍ରୀ ମାସକର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବକ�ାଷ୍୍ରୀ 
କବୈଠକକର ନିକଦେ୍ଯଶ କଦଇଥକିଲ। 
ଏହି ନ୍ରୀତି ପଛକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ବାର୍୍ଯା ଥଲିା କକବଳ କା�ଜପତ୍ର 
ସ୍ରକର ଥବିା କରାଜନା�ଡ଼୍ିକ୍ 

ଶଶିଙୁୁ୍କ ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଅଧୀନସର 
ଟିକାକରଣ କରା�ାଇଛ ି।

 3.50

ଆସମ ସମସସ୍ତ ମିଶ ି
ଏପରି ଏକ �ାରତ 

ନମି୍ଷାଣ କରିବା �ା�ା ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ଏବଂ ସସୁ୍ ସ�ାଇଥବି, 

ଏବଂ ସ�ଉଠଁ ିସରୁାଜର 
ସ୍ୱ୍୍ନ ପରୂଣ ସ�ଉଥବି ।

ପ୍ରଶାସନକର ରୂପାନ୍ରିତ କରିବାର 
ଲଷେ୍ କନଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମାଦ୍ରୀ ନିଜ ବୟସ ଠାର୍ ଅଧା 
ବୟସର ରବ୍ କପସାଦାରମାନଙ୍୍କ 
ନିରକି୍୍ତ କଦଇ ନ୍ରୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାର 
ମଳୂଦ୍ଆ ପ୍ରସ୍୍ତ କରିଥକିଲ । ରାହାର 
ଫଳସ୍ରୂପ ବହ୍ସଂଖ୍କ ରବ୍ 
କପସାଦାର 2022 ସଦ୍୍ଧା ନ୍୍ ଇଣି୍ଡଆ 
ସ୍୍ ୍ ସାକାର କରିବା ଉକଦେଶ୍କର 
ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କରାଡ଼ିକହକଲ । 
ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍କ୍ରମର ସଫଳତାକର ଏହ ି
କପସାଦାରମାକନ �ର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଭୂମିକା 
ନିବ୍ଯାହ କକଲ । ହାଇଦ୍ାବାଦକର 
ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ମ୍ଙ୍କ �ସ୍ କାର୍ଯ୍କ୍ରମ, 
ଇସ୍ାଏଲକର ଭାରତର କଟକ 
ପ୍ରଦଶ୍ଯନ୍ରୀ, ମାଡିସନ କସ୍ାୟାରକର 
ହାଓଡି କମାଦ୍ରୀ, �ଜ୍ରାଟକର ନମକସ୍ 
ଟ୍ମ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍କ୍ରମ ଅମଲାତନ୍ତ 
ସହିତ ଉର୍ମ ସମନ୍ବୟ ସ୍ାପନ 
କରାରାଇ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ାଦନ 
କରା�ଲା।
ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳକର 350ର୍ 
ଅଧକି ରବ୍ କପସାଦାର ଅମଲାତନ୍ତ 
ସହିତ ମିଶ ି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ 
ସ୍ରକର କାର୍ଯ୍ କର୍ଛନି୍ । ଏମାକନ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ାଳୟ ଠାର୍ 
ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତଣାଳୟ ଓ 
ନ୍ରୀତି ଆକୟା�ର କାର୍ଯ୍କଶୈଳ୍ରୀକର 
ବ୍ାପକ ପରିବର୍୍ଯନ ଆଣପିାରିଛନି୍। 
ଏମାକନ ଆଇଆଇଏମ, କବୌଦି୍ଧକ 
ଆଇନ ଏବଂ କପକଟଣ୍ଟ ଆଇନ ଭଳ ି
ସଂଖ୍ାଧକି ଡିଗ୍ର୍ରୀକର ଭୂରିତ । ଏହ ି
କପସାଦାରମାକନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ନୂତନ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକ୍ ସାକାର 
କରିବା ଲା�ି କାର୍ଯ୍ କର୍ଛନି୍ ଏବଂ 

ଆଥ୍ଦିକ ଦକୃଷି୍ରୁ ପଛଆୁ ବଗ୍ଷଙୁ୍କ 10% 
ସଂରକ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବସର ସକନ୍ଦ୍ର 

କ୍ାବସିନଟ 7 ଜାନୁଆରୀ 2019ସର 
ସମା�ର ମାରିଥଲିା । ଏ�ା ପରବର୍୍ଷୀ ଦୁଇ 
ଦନି ମଧ୍ୟସର ସଂସଦର ଉ�� ଗକୃ�ସର 

ଅନୁସମାଦନ ଲା� କରିଥଲିା ।

# ଆମେ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିପାଳନ କରିଛୁ

ଜାତ୍ରୀୟ ଡିଜଟିାଲ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ମିେନ 
ଅଧ୍ରୀନରେ ପ୍ରରତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ରେକଡ୍ଯ େହବି, ଖବୁେ୍ରୀଘ୍ର ୋୋ 
ରଦେରେ ଏହା କାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ କୋଯିବ ।

େସ୍ତାରେ ଔଷଧ ରଯାଗାଇ ରଦବା ଲାଗି 
ବର୍୍ଯମାନେରୁ୍ା 6000ଟି ଜନ ଔଷଧ ିରକନ୍ଦ୍ର 
ରଖାଲାଯାଇୋେିଛି ।

ଔଷଧ ମଲୂ୍ୟ ନିୟନ୍ତଣ ଜେିଆରେ 
ଉପରଭାକ୍ତାଙ୍େ 15,000 ରକାଟି ଟଙ୍ାେୁ 
ଅଧକି େଞ୍ଚୟ

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ଗ୍ଯତ 10 
ରକାଟିେୁ ଅଧକି ରେୌଚାଳୟ ନିମ୍ଯାଣ

ସକାଟି
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କାର୍ଯ୍କାର୍ରୀ କରିବା ଲା�ି ବିକବଚନା 
କରାରିବ ନାହି ଁ କରପର୍ଯ୍ନ୍ ସମ୍କୃ୍ତ 
କରାଜନା ପାଇ ଁକକୌଣସି ପ୍ରାରମି୍ଭକ ସ୍ରର 
କାର୍ଯ୍ ଆରମ୍ଭ କରାରାଇନାହି ଁ ।
ବାସ୍ବକର, କକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭର୍ 
କଲାକମାନଙ୍କ କଲ୍ାଣ ପାଇ ଁ ପଦକଷେପ 
ଗ୍ରହଣ କରିଆସଥ୍କିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନିକଜ ପ୍ରକତ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ କଦଖଥ୍କିଲ। 
�ଣମାଧ୍ମକର ପ୍ରକାଶତି ରିକପାଟ୍ଯ 
ଅନ୍ରାୟ୍ରୀ, ଜାନ୍ଆର୍ରୀ 27, 2016କର 
ଅନ୍ଷ୍ିତ ସଚିବ କ�ାଷ୍୍ରୀ କବୈଠକକର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ପରିରଦ ଆ�କର ଏକ ପ୍ରସ୍ାବ ଉପସ୍ାପନ 
କରାରାଇଥଲିା। ଏଠାକର କ୍ାବିକନଟ 
ତିନି ଭା�କର ବିଭକ୍ତ କରାରାଇଥଲିା- 
କୃରି ଓ ତତସଂକ୍ରାନ୍ ବିଭା�; ଭିରି୍ଭୂମି 
ଏବଂ ତତସଂକ୍ରାନ୍ ବିଭା�; ସାମାଜିକ 
ଓ କମୌଳିକ କଷେତ୍ର । ଏହି ଅବସରକର 
କମ 2014ଠାର୍ ଡିକସମ୍ବର 2015 
ପର୍ଯ୍ନ୍ 548ଟି କ୍ାବିକନଟ ନିଷ୍ପରି୍ 
ଏବଂ ଅଥ୍ଯକନୈତିକ ବ୍ାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ 
କ୍ାବିକନଟ ସମିତିର 182ଟି ନିଷ୍ପରି୍ 
ଉପସ୍ାପନ କରାରାଇଥଲିା। କତକବ 
କକକତକ ହାତ�ଣତି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍କାର୍ରୀ 
କହାଇନଥବିାର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମଲାତନ୍ତକ୍ 
କଚତାଇ କଦଇଥକିଲ। କରକକୌଣସି 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କରାଜନା କଷେତ୍ରକର ରହିଥବିା 
କରକକୌଣସି ଆଇନ�ତ ବାଧା ଦୂର 
କରିବା କଷେତ୍ରକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସକ୍ରିୟ 
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥକିଲ।
ବିକାଶସର ବାଧକ ସାଜୁଥବିା ଆଇନ 
ଉସଚ୍ଛଦ
ପବୂ୍ଯର୍, ସରକାର ଅକନକ ଆଇନ 
ପ୍ରଣୟନ କର୍ଥକିଲ, ମାତ୍ର କସ�ଡ଼୍ିକର 
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକତ ନିଷି୍କୟ ଓ ଜଟିଳ ଥଲିା 
କର କସ�ଡ଼୍ିକ କାର୍ଯ୍କାର୍ରୀ କହବା 
କବଳକ୍ ଭୂମି�ତ ବାସ୍ବତାକର 
ରକଥଷ୍ ପରିବର୍୍ଯନ କହାଇରାଉଥଲିା। 
ଫଳତଃ, ଉକ୍ତ ଆଇନ ଅଦରକାର୍ରୀ 
କହାଇରାଉଥଲିା। ନିଜ ଶାସନର 
ତିନି ବର୍ଯ ମଧ୍କର କସ ପାଖାପାଖ ି
1500 ଆଇନ ଉକଚ୍ଛଦ କକଲ କରଉ ଁ
ଆଇନ�ଡ଼୍ିକ ଅରଥାକର ଅଥ୍ଯକନୈତିକ 
ଅଭିବୃଦି୍ଧକ୍ ପ୍ରଭାବିତ କର୍ଥଲିା କିମ ୍ବା 
ଅନାବଶ୍କ ଥଲିା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମାଦ୍ରୀ ସବ୍କବକଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନି୍ 

ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କେିବାେ ତୁେନ୍ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ 
‘ପ୍ରଗତି’ ନାମକ ଏକ ବିକାେ ମଞ୍ଚେ ପ୍ରତିଷା୍ କେିଥରିଲ । ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ୋଜ୍ୟ 

େେକାେଙ୍ େମ୍ପକିୃ୍ତ ଜେିଆରେ ଉର୍ମ ପ୍ରୋେନ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ିୁକୁ େମୟବର୍ 
ଭାରବ େମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଯ କେିବା ଲାଗି ଏହା େଚୂନା, େଞ୍ଚାେ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତେ ଏକ ବହୁମଖୁ୍ରୀ ମଞ୍ଚ 
ଭାରବ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେିଆେଛିୁ । ଏହାେ ଲଷେ୍ୟ ରହଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ େମ୍ରୀଷୋ କେିବା ଏବଂ ବାଧା 
ଦୂେ କେିବା । 2014 ପେଠାେୁ ପ୍ରଗତିେ 32ଟି ରବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟଷେତା 
କେିୋେିଛନି୍ । 47ଟି େେକାେ୍ରୀ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ରଯାଜନାେ େମ୍ରୀଷୋ କେିବା 
ବ୍ୟତ୍ରୀତ ରେ 12.54 ଲଷେ ରକାଟି ଟଙ୍ାେ 280ଟି ପ୍ରକଳ୍ପେ େମ୍ରୀଷୋ କେିବା େହତି 
ରେଗଡ଼ିୁକେ େମାଧାନ କେିଛନି୍ । ଜାନୁଆେ୍ରୀରେ ଅନୁଷ୍ିତ ପ୍ରଗତିେ 32ତମ 
ରବୈଠକରେ ରେ ବିଳମ୍ବତି ରହାଇଥବିା 24,000 ରକାଟି ଟଙ୍ାେ 9ଟି ପ୍ରକଳ୍ପେ 
େମ୍ରୀଷୋ କେିଥରିଲ । ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡ଼ିୁକ 9ଟି ୋଜ୍ୟ- ଓଡ଼ିୋ, ରତଲଙ୍ଗାନା, 
ମହାୋଷ୍ଟ୍, ଝାଡ଼ଖଣ୍, ବିହାେ, କର୍ଣ୍ଯାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦେ, ରକେଳ ଓ ଉର୍େ ପ୍ରରଦେ 
େରମତ ତିରନାଟି ଅନ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରୋେିତ ପ୍ରରଦେରେ େହଛିି ।

ବକିାଶ’ ମାଧ୍ୟମସର ‘ପାରମ୍ରିକ 
ସମସ୍ା’ର ସମାଧାନ

ମହଳିା ହତିାଧକିାେ୍ରୀ କରୋନା େମୟରେ ତିରନାଟି 
କିସି୍ତରେ 500-500 ଟଙ୍ା ରଲଖାଏ ଁପାଇଛନି୍ ।

30 ସକାଟି

ଏକ େଦୃୁଢ଼ 
ଭାେତ ନିମ୍ଯାଣରେ 
ମହଳିାମାନଙ୍େ 

େମାନ ରଯାଗଦାନ 
େହଛିି । ୋଷ୍ଟ୍ 

ଆଜ ିଆମ ମା’ ଓ 
ଭଉଣ୍ରୀମାନଙ୍େ 

ଅଭିମାନ, ରଯାଗଦାନ 
ଓ େମ୍ାବନାକୁ 

ଅନୁଭବ କେୁଛି ।

# ଆମେ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିପାଳନ କରିଛୁ

ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରସଙ୍ ପ୍ରୋେନ

ଜନଔଷଧ ିରକନ୍ଦ୍ର ଜେିଆରେ 8.5 ରକାଟି ମହଲିାଙୁ୍  
1 ଟଂକାରେ ୋନିଟାେ୍ରୀ ପ୍ୟାଡ ମିଳିଛି

12 ବଷ୍ଯେୁ କମ ବୟେେ ନାବାଳିକାଙୁ୍ ଦୁଷ୍ମ୍ଯ 
ପାଇ ଁରଦାଷ୍ରୀଙୁ୍ ଫାେ୍ରୀ ଦଣ୍ାରଦେ ବ୍ୟବସ୍ା

ରବଟ୍ରୀ ବଚାଓ ରବଟ୍ରୀ ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନ ଫଳରେ 
104ଟି ଜଲି୍ାରେ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତରେ ଆେିଛି େଧୁାେ

ମିେନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ଅନ୍ଗ୍ଯତ 87 ଲଷେେୁ ଅଧକି 
ମହଳିାଙୁ୍ ଟ୍ରୀକାକେଣ

ଏରବ 26 େପ୍ାହେ ମାତୃତ୍ୱ ଅବକାେ, େମଗ୍ର 
ବିଶ୍ରେ େବ୍ଯାଧକି

ମଦୁ୍ା ଋଣ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଅପ ଇଣି୍ଆ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ଅନ୍ଗ୍ଯତ 12 ରକାଟି ମହଳିା ହତିାଧକିାେ୍ରୀ

ମେୁଲିମ ମହଳିାମାନଙ୍େ ଅଧକିାେ େେୁଷୋ 
ଲାଗି ତିନି ତଲାକ ଉରଚ୍ଛଦ ପାଇ ଁନୂଆ ଆଇନ
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କର ଅଭିନବ ଚିନ୍ାଧାରା ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପରି୍ର 
ଆଧାର କହାଇପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
କହବା ପବୂ୍ଯର୍ �ଜ୍ରାଟର ମଖ୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଥବିା ସମୟକର କସ ଏହାକ୍ ଖବ୍ ଭଲ 
ଭାକବ ଅନ୍ଭବ କରିପାରିଥକିଲ। 
ବିଦ୍ାଳୟ ଛାଡ଼୍ଥବିା ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍କ 
ସଂଖ୍ା ହ୍ାସ କରିବା ଉକଦେଶ୍କର 
ମଖ୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ କହବାର ତ୍ରନ୍ ପକର କସ 
‘ଶଲ ପ୍ରକବଶଉତ୍ସବ’ ଭଳି ଅଭିନବ ନିଷ୍ପରି୍ 
ଗ୍ରହଣ କରିଥକିଲ। କଶୌଚାଳୟ ନଥବିା 
କାରଣର୍ ବହ୍ସଂଖ୍କ ଛାତ୍ର୍ରୀ ଅଧାର୍ 
ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼୍ଥକିଲ। ଏହାକ୍ ହ୍ାସ 
କରିବା ଲା�ି କସ ପ୍ରକତ୍କ ବିଦ୍ାଳୟକର 
କଶୌଚାଳୟ ନିମ୍ଯାଣ କରିବା ଲା�ି ନିକଦେ୍ଯଶ 
କଦଇଥକିଲ। �ଜ୍ରାଟକର ତାଙ୍କର ଏହ ି
ଅଭିଜ୍ଞତା କାରଣର୍ ସାରା କଦଶର ସବ୍ 
�ା ଁଓ ବିଦ୍ାଳୟକର କଶୌଚାଳୟ ନିମ୍ଯାଣ 
କହଉଛି।
ସବ୍ଷନିମ୍ନ ସରକାର
ସବ୍ଷାଧକି ପ୍ରଶାସନ
ଅକନକ ଅବସରକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
କହିଛନି୍ କର, “ସରକାର ବ୍ବସାୟ 
କରିବା ଅନ୍ଚିତ କବାଲି ମ୍ ଁ ବିଶ୍ୱାସ 
କରିଥାଏ। ଏହା ‘ସବ୍ଯନିମ ୍ ସରକାର 
ଓ ସବ୍ଯାଧକି ପ୍ରଶାସନ’ ଉପକର ଦୃଷି୍ 
କଦବା ଆବଶ୍କ। ପ୍ରଶାସନର �ଣ୍ବର୍ା 
ପ୍ରାଥମିକ କହାଇଥାଏ। ଉର୍ମ ପ୍ରଶାସନ 
କଷେତ୍ରକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ 
�ର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଦି� କହଉଛି- �ାନ୍୍ରୀଜ୍ରୀଙ୍କ 
ସ୍ରାଜ ନ୍ରୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। 
ମହାତ୍ମା �ାନ୍୍ରୀଙ୍କ ବିଚାରକର ପ୍ରକତ୍କ 
ଗ୍ରାମ ସ୍ାନ୍ରୀୟ ସମସ୍ାର ସମାଧାନ 
ଲା�ି ସମଥ୍ଯ କହବା ଆବଶ୍କ। ମହାତ୍ମା 
�ାନ୍୍ରୀଙ୍କ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ଆକନ୍ଦାଳନ ସଫଳ 
କହବାର ସବ୍ଠ୍ ବଡ଼ କାରଣ ଥଲିା 
ଜନଭା�ିଦାର୍ରୀ। ନ୍ରୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା 
ଏବଂ କସ�ଡ଼୍ିକ୍ କାର୍ଯ୍କାର୍ରୀ କରିବାକର 
କରକକୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା 
ଲା�ି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭା�ିଦାର୍ରୀ 
ଅତି ଆବଶ୍କ। କରପର୍ଯ୍ନ୍ ସରକାର 
କଲାକମାନଙ୍୍କ ସକ୍ରା� କଦକବ ନାହି,ଁ 
ଅଧକିାଂଶ ଲଷେ୍ କକବଳ କା�ଜପତ୍ରକର 
ସ୍ରୀମିତ ରହିରିବ ଏବଂ ତୃଣମଳୂସ୍ରକର 
କାର୍ଯ୍କାର୍ରୀ କହାଇପାରିବ ନାହି।ଁ ଏହ ି
ବିଚାରକ୍ ନିଜର ମନ୍ତ ଭାକବ ଗ୍ରହଣ କରି 

ପ୍ରକଳ୍ପ କ�ାରଣା କହବା ପରଠାର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କସ�ଡ଼୍କିର କାର୍୍ଯ ାନ ୍ବୟନ 
ଏବଂ ବାସ୍ବତା ଅନ୍ଧ୍ାନ କରିଥାନି୍। ଏପରି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦାହରଣ 

କହଉଛି 289 କମିି ଲମ୍ବ କଖାଦ୍ଧ୍ଯାର୍ ବଲାଙି୍ଗର କରଳପଥ। ଏହ ି 25 ବର୍ଯ 
ପର୍୍ଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକବ ସଦ୍୍ଧା ସମ୍ରୂ୍୍ଯ କହାଇପାରିନାହି।ଁ 2015କର କସ ଏହ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ବରିୟକର ଜାଣବିା ପକର ବରିକି୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଥକିଲ। ନଜିର 
ଅସକନ୍ାର ବ୍କ୍ତ କରି କସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍୍ଯ ାଳୟର ଅଧକିାର୍ରୀମାନଙ୍୍କ 
କହଥିକିଲ କର ଏହ ିକଷେତ୍ରକର ସବ୍ଠ୍ ବଞ୍ଚତି ବ�୍ଯର କଲାକମାକନ ରହଛିନି୍। 
କସ କହଥିକିଲ କର ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତ ି ପ୍ରାଥମିକତା ଦଆିରିବା ଆବଶ୍କ। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିକିଲ କର 2000ମସିହା ସଦ୍୍ଧା ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ କଶର 
କହାଇସାରିଥକିଲ ଏହାର ବ୍ୟଭାର ଖବ୍ କମ କହାଇଥାନ୍ା ଏବଂ ଏହାଦ୍ାରା 
ପବୂ୍ଯ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ବକିଶର ଉପକୃତ କହାଇପାରିଥାକନ୍ । ବଭିିନ୍ନ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ରୀଷୋ ଲା�ି ଅନ୍ଷ୍ିତ ପ୍ର�ତ ିକବୈଠକକର କଖାଦ୍ଧ୍ଯା-ବଲାଙି୍ଗର କରଳ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଷ୍ାଟସ ରିକପାଟ୍ଯ ଚଳତି ବର୍ଯ ଜାନ୍ଆର୍ରୀ ମାସକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଆ�କର ଉପସ୍ାପନ କରାରାଇଥଲିା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍କଷେପ ପକର ଏହ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ତ୍ୱରାନ ୍ବତି କହାଇଛି ଏବଂ କାମ ଖବ୍ଶ୍ରୀଘ୍ର କଶର କହବ ।

25 ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକଥିଲିା ପ୍ରକଳ୍ପ, ମାତ୍ର 
ସକଇ ମିନଟିସର ବାଧା ଦୂର

ଆଥ୍ଦିକ ପ୍ାସକଜ କସରାନା ସମ�ସର ଆତ୍ନ�ି୍ଷର 
�ାରତ ଅ�ି�ାନ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ

20.97
# ଆମେ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିପାଳନ କରିଛୁ

ପିପିଇ କଟି ଓ N95 ମାସ୍ ଉତ୍ାଦନ ସଦୈନକି 
ଶନୂ୍ରୁ 4 ଲକ୍କ ୁବକୃଦି୍ ଏବଂ ଏସବ ଆସମ 
ଏଗଡ଼ିୁକ ୁସାରା ବଶି୍କ ୁସ�ାଗାଇ ସଦଉଛ ୁ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସସଲ୍ଫ  ଫଣ୍ ସ�ାଜନା ଅନ୍ତଗ୍ଷତ 
70,000 ଋଣ ଆସବଦନକ ୁମଜେରିୁ

କସରାନା କାଳସର ସଙ୍କଟସର ପଡ଼ିଥବିା 
ସକୂ୍ଷ୍ମ ଓ ଲଘ ୁଉସଦ୍ାଗ ସକ୍ତ୍ର ପାଇ ଁ ବନିା 
ଗ୍ାସରଣି୍ସର 3 ଲକ୍ ସକାଟି ଟଙ୍କାର 
ଋଣ। ଏ� ିସକ୍ତ୍ର ପାଇ ଁ ସମାଟ 5.94 ସକାଟି 
ଟଙ୍କାର ପ୍ାସକଜ

200 ସକାଟି ଟଙ୍କା ପ�୍୍ଷ ନ୍ତ ସଟଣ୍ର ପାଇ ଁ
ସକବଳ �ାରତୀ� ଆସବଦନକାରୀମାସନ 
ଆସବଦନ କରିପାରିସବ । ସମାବାଇଲ 
�୍ାଣ୍ସସଟ ଉତ୍ାଦନ ଉପସର ସ୍ୱତନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ବ ।

ବସିଦଶୀ ଆପ ନରିିଦ୍ ସ�ବା ପସର ଆଇଟି 
ସପସାଦାରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ନୂଆ ୍ା୍ଟଫମ୍ଷ-
ଆତ୍ନ�ି୍ଷର �ାରତ ନସବାସନ୍ମର ଆପ

ଲକ୍ ସକାଟି ଟଙ୍କାର

ନକିଟସର ସଘାରଣା 
କରା�ାଇଥବିା ଆଥ୍ଦିକ 

ପ୍ାସକଜ ‘ଆତ୍ନ�ି୍ଷର �ାରତ’ 
ଅ�ି�ାନ ଦଗିସର ଏକ ବଡ଼ 
ପଦସକ୍ପ। ଏ� ିଅ�ି�ାନ 
ପ୍ରସତ୍କ ସଦଶବାସୀ, ଆମ 
କକୃରକ, ଶ୍ରମିକ ଓ କମ୍ଷଜୀବୀ, 

ମଧ୍ୟମ ଉସଦ୍ାଗୀ ଏବଂ 
ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ସ�ତି ସ�ାଡ଼ି ସ�ାଇ 
ର�ଥିବିା �ବୁକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ନୂଆ ସସୁ�ାଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା 

ସ କୃଷି୍ କରିବ ।
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ାଧକି କରାଜନାକର ସିଧାସଳଖ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍୍କ ସମ୍କୃ୍ତ କରିଥକିଲ। ସ୍ଚ୍ଛତା 
ଅଭିରାନ, ପରିକବଶ ସର୍ଷୋ, ଜଳ ସଂରଷେଣ, 
ଜନଧନ, ଦଷେତା ବିକାଶ, ଆୟ୍ଷା୍ନ ଭାରତ, 
ଉଜ୍ୱଳା, କିସାନ ସମ୍ାନ ନିଧ,ି ଜନ ଔରଧ ି ସବ୍ିଧା 
ଆଦି କଲାକମାନଙ୍କ ଜ୍ରୀବନ ଧାରଣ ମାନକର 
ସଧ୍ାର ଆଣିଲା। କକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଶାସନକର 
ପାରଦଶକିତା ଆଣିବା ଲା�ି ପ୍ରରକି୍୍ତର ସମ୍ରୂ୍୍ଯ 
ଉପକରା� କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭା�ିଦାର୍ରୀକ୍ 
କପ୍ରାତ୍ସାହନ କଦକଲ ଏବଂ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଇଣି୍ଡଆ 
ନିମ୍ଯାଣ କରିବା ଲା�ି ଏହି ପଦକଷେପକ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ 
କକଲ। ଏହା କକବଳ ନକବାକନର୍କ୍ କପ୍ରାତ୍ସାହିତ 
କଲା ନାହି,ଁ ବରଂ କଲାକମାନଙ୍କ ମନକର ବିଶ୍ୱାସ 
ଜନା୍ଇଲା କର କସମାକନ ମଧ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମ୍ଯାଣକର 
କରା�ଦାନ କଦଇପାରିକବ। ଏହି ପଦକଷେପ ସହିତ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କରାଜନା ପ୍ରସ୍୍ତ କରିଚାଲିଛନି୍ 
ଏବଂ ଜନ ଭା�ିଦାର୍ରୀ ବଳକର କସ�ଡ଼୍ିକ୍ ଏକ 
�ଣଆକନ୍ଦାଳନ ଭାକବ କାର୍ଯ୍କାର୍ରୀ କର୍ଛନି୍। 
ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ଏସବ୍ ପଦକଷେପ ଫଳକର 
ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଥ୍ଯକନୈତିକ ମଳୂଦ୍ଆ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନିଜର ବି�ତ କାର୍ଯ୍କାଳକର ଭାରତ ପାଇ ଁ
ଅନ୍ଜ୍ଯାତ୍ରୀୟ ଗ୍ରହଣ୍ରୀୟତା ହାସଲ କରିପାରିଥକିଲ। 
ବର୍୍ଯମାନ କକରାନା ସଙ୍କଟ ସମୟକର ମଧ୍ ଭାରତ 
ବିଶ୍ୱ କନତୃତ୍ୱ ଭାକବ ଉଭା କହାଇଛି। ବ୍ବସାୟିକ 
ସ�୍ମତା ଏବଂ ମଡ୍ିଜ ରାଙି୍କଙ୍ଗ ଭାରତର ନୂତନ 
କାହାଣ୍ରୀ ବର୍୍ଯନା କର୍ଛି। 
ଭାରତକ୍ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯରଶ୍ରୀଳ କରିବା ଲା�ି ଅଭିରାନକ୍ 
ଜନ ଆକନ୍ଦାଳନକର ପରିଣତ କରି କଦଇଥବିା 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କକୌଣସି କ�ାଟିଏ ସକ୍ରା� ମଧ୍ 
ଛାଡ଼ନି୍ ନାହି,ଁ ଏକଥାକର ତାଙ୍କ ବିକରାଧ୍ରୀ ମାକନ 
ମଧ୍ ସହମତ କହକଲଣ।ି ଅନ୍ପକଟ ତାଙ୍କର 
ଅସାଧାରଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କରା� ୍ କଦଶ ସାମା୍କର 
କଦଖା କଦଉଥବିା ଆହ୍ବାନକ୍ କସ ଅବସରକର 
ପରିଣତ କରି କଦଇପାରନି୍। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭବିର୍ତକର ଏକ ଆତ୍ମନିଭ୍ଯର ଭାରତ 
ନିମ୍ଯାଣ ଲା�ି ବୃହତ ପଦକଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍। 
ପରିବର୍୍ଯନ କଦଇ �ତି କର୍ଥବିା ବର୍୍ଯମାନର ସମୟ 
ଏକ ସ୍ର୍କିମ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବ। 

ଅଗଷ୍ 15, 2018ସର ଲାଲକଲିାରୁ ଆ�ୁଷ୍ମାନ 
�ାରତ ସ�ାଜନା ସଘାରଣା କରା�ାଇଥଲିା। ଏ� ି

ସ�ାଜନା ସସସ୍ଟେମ୍ବର 23, 2018ସର ରାଞ୍ଚରୁି 
ଆରମ୍ଭ ସ�ାଇଥଲିା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜନ ଧନ 
ସ�ାଜନା କାରଣରୁ 
ବ�ୁ ପରିବାରର 

�ବରି୍ତ ସରୁକି୍ତ 
ସ�ାଇପାରିଛ।ି 

ଅଧକିାଂଶ 
�ତିାଧକିାରୀ ଗ୍ରାମୀଣ 

ଓ ମ�ଳିା ଅଛନ୍ତ।ି 
ପିଏମସଜଡିୱାଇର 

ସଫଳତା 
ପାଇ ଁ ନରିନ୍ତର 

କା�୍୍ଷ  କରିଥବିା 
ସଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁ ଁ
ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ।ି

ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ
ଅଗଷ୍ 28, 2020

ଅଗଷ୍ 28, 2020ସର ବଶି୍ର ସବ୍ଷବକୃ�ତ ଜନ�ାଗିଦାରୀ 
ସ�ାଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜନ ଧନ ସ�ାଜନା 

(ପିଏମସଜଡିୱାଇ)କ ୁ 6 ବର୍ଷ ପରୂଣ ସ�ାଇଛ।ି ଅଗଷ୍ 15, 
2014ସର ଲାଲକଲିାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ 
ଏ� ିସ�ାଜନାର ସଘାରଣା କରିଥସିଲ। ଅଗଷ୍ 28, 2020ସର 
ଏ� ି ସ�ାଜନାକ ୁ 6 ବର୍ଷ ପରୂଣ ସ�ବା ପସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଟୁଇଟ କରି ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଅ�ିନନ୍ନ ଜଣାଇଥସିଲ ଏବଂ 
ଏ� ି ସ�ାଜନା ସଂରୋନ୍ତ ସକସତକ ବବିରଣୀ ଉପସ୍ାପନ 
କରିଥସିଲ। ସକନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ଷ ଓ କସପ୍ଷାସରଟ ବ୍ାପାର ମନ୍ତୀ ନମି୍ଷଳା 
ସୀତାରମଣ ଏ� ିସ�ାଜନାର ଗରୁୁତ୍ୱକ ୁସଦା�ରାଇ କ�ଥିସିଲ, 
“ପିଏମସଜଡିୱାଇ ସମାଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଜନସକୈନ୍ଦ୍ରକି ଅ�ି�ାନର 
ଆଧାର ପାଲଟିଛ।ି ପ୍ରତ୍କ୍ ଲା� �ସ୍ତାନ୍ତର, ସକା�ିଡ-19 
ଆଥ୍ଦିକ ସ�ା�ତା, ପିଏମ-କସିାନ, ମନସରଗା ଅଧୀନସର ବଦ୍୍ଦିତ 
ମଜରିୁ କମି୍ବା ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱାସ୍୍ ବୀମା ସବୁଧିା ସବୁ ସ�ାଜନାର ଲା� 
ପାଇ ଁ ପ୍ରସତ୍କ ସାବାଳକଙ୍କର ଏକ ବ୍ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ ଆବଶ୍କ, 
�ା�ା ପିଏମସଜଡିୱାଇ ପ୍ରା�ତଃ ପରୂଣ କରିପାରିଛ।ି”

ଅନ୍ମାସନ ମ�ଳିା

44.8% 55.2%

ପିଏମସଜଡିୱାଇ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ 55%ରୁ ଅଧକି ମ�ଳିା ଆକାଉଣ୍ଧାରୀ ର�ଛିନ୍ତି

ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରସଙ୍ ପ୍ରୋେନ

ପିଏମସଜଡିୱାଇକୁ
6 ବର୍ଷ ପରିୂଲା

େୁରପ କାଡ୍ଯ ଉପରେ ମାଗଣା ଦୁଘ୍ଯଟଣା ବ୍ରୀମା 
େବିୁଧା 1 ଲଷେ ଟଙ୍ାେୁ 2 ଲଷେ ଟଙ୍ାକୁ ବୃରି୍।

ଓଭେଡ୍ାଫଟେ େ୍ରୀମା 5,000 ଟଙ୍ାେୁ 10,000 
ଟଙ୍ାକୁ ବୃରି୍।

ଓଭେଡ୍ାଫଟେ ପାଇ ଁେବ୍ଯାଧକି ବୟେ େ୍ରୀମା 
60େୁ 65କୁ ବୃରି୍।

ରଗାଟିଏ େପ୍ାହରେ 18 ରକାଟି ବ୍ୟାଙ୍ 
ଆକାଉଣ୍ ରଖାଲାଯିବା େହତି ରମାଟ 
ବ୍ୟାଙ୍ ଆକାଉଣ୍ େଂଖ୍ୟା 40.35 ରକାଟିରେ 
ପହଞ୍ଚଛିି, ଯାହାଫଳରେ ଏହ ିରଯାଜନା ଗିନିଜ 
ବୁକରେ ୋମିଲ ରହାଇପାେିଛି। 55.2% 
ଆକାଉଣ୍ଧାେ୍ରୀ ମହଳିା ଅଛନି୍।
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ରକାଭିଡ ମହାମାେ୍ରୀ େମୟରେ କ୍ର୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତି େମ୍ପକ୍ଯରେ ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ 
େମାଚାେକୁ ୋଷୋତକାେ ରଦଇଛନି୍ ରକନ୍ଦ୍ର ଯବୁବ୍ୟାପାେ ଓ କ୍ର୍ରୀଡ଼ା ୋଷ୍ଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ 

(ସ୍ୱାଧ୍ରୀନ ଦାୟିତ୍ୱ) କିରେନ େିଜଜି।ୁ ୋଷୋତକାେେ ଉରୃ୍ତାଂେ :
ସକା�ିଡ 19 ମ�ାମାରୀ ସମ�ସର 
ରେୀଡ଼ାବତିମାନଙୁ୍କ ସସମାନଙ୍କ 
ପ୍ରସୁ୍ତତସିର ସ�ା�ତା ଲାଗି ରେୀଡ଼ା 
ମନ୍ତଣାଳ� ପକ୍ରୁ ସକଉ ଁପଦସକ୍ପ 
ଗ୍ର�ଣ କରା�ାଇଛ?ି
ରଯରତରବରଳ ମହାମାେ୍ରୀ େମଗ୍ର 
ବିଶ୍କୁ କବଳିତ କଲା କ୍ର୍ରୀଡ଼ା େମାରୋହ 
େବୁଠୁ ଅଧକି ପ୍ରଭାବିତ ରହାଇଥଲିା। 
କିନ୍ତୁ ଆମ ରଖଳାଳ୍ରୀମାନଙୁ୍ ବ୍ୟସ୍ତ 
େଖବିା ଲାଗି ଆରମ ରକରତକ ମାଗ୍ଯ 
େନ୍ାନ କଲୁ। ରେମାନଙ୍ ରକାଚଙ୍ 
ମାଧ୍ୟମରେ ମୁ ଁ ଅନଲାଇନ ୋେ୍ରୀେିକ 
କାଯ୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ା ଆେମ୍ 
କଲି। ନିଜେ ଫିଟରନେ ସି୍ତିକୁ ବଜାୟ 
େଖବିା ଲାଗି କ୍ର୍ରୀଡ଼ାବିତମାରନ ନିଜେ 
ନିଦ୍୍ଣିଷ୍ଟ କ୍ର୍ରୀଡ଼ା ରଶ୍ଣ୍ରୀକୁ େହୁାଇବା ଭଳି 
ୋେ୍ରୀେିକ ଅଭ୍ୟାେ ଜାେି େଖଛିନି୍।
ଡାକରା ମିଳିସଲ �ାରତୀ� 
ରେୀଡ଼ାବତିମାସନ ସଟାକଓି ଅଲିମ୍କି୍ସ 
ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଛନ୍ତ ିକ?ି
ଆମେ କ୍ର୍ରୀଡ଼ାବିତମାରନ ଭଲ ଭାରବ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ଅଛନି୍, କିନ୍ତୁ ରଯରତରବରଳ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭଳି 
କ୍ର୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ ଆେିଥାଏ, ପ୍ରସୁ୍ତତି ଏକ ଭିନ୍ନ 
ଧେଣେ ରହାଇଥାଏ। ବର୍୍ଯମାନ ପ୍ରସୁ୍ତତି 
ପଣୁଥିରେ ଆେମ୍ ରହାଇୋେିଛି ଏବଂ 
ଆେନ୍ାବଷ୍ଯ ଜଲୁାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ରବଳକୁ 
ଏହା େ୍ରୀଷ୍ଯ ସ୍ତେରେ ପହଞ୍ଚବି।

ସଦଶର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳସର ବ�ୁ ପ୍ରତ�ିା 
ର�ଛିନ୍ତ,ି ସସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ରେୀଡ଼ା 
ମନ୍ତଣାଳ�ର କ ିସ�ାଜନା ର�ଛି?ି
ଆମ ରଦେରେ 130 ରକାଟି ଜନେଂଖ୍ୟା 
େହିଛନି୍, କିନ୍ତୁ ଆରମ ରଗାଟିଏ କିମ ୍ବା 
ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତିପାେୁଛୁ। ରଦେକୁ 
ପାଞ୍ଚଟି ରଜାନରେ ବିଭକ୍ତ କେି ଆରମ 
ଆଠେୁ ବାେ ବଷ୍ଯ ବୟେେ ଯବୁ 
ପ୍ରତିଭାମାନଙୁ୍ ଚିହ୍ନଟ କେୁଛୁ। ପାଞ୍ଚଟି 
ପ୍ରତିଭା ଅରନ ୍ବଷଣ େମିତି ଗଠନ 
କୋଯିବ ଯାହାକି ରଜାନ  ଭିରି୍ରେ 

ପବୂ୍ଯତନ କ୍ର୍ରୀଡ଼ାବିତ, ବିରେଷଜ୍ ଓ 
ଜ୍ାନ୍ରୀ ବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱଙ୍ େହାୟତା ରନବ। 
ପ୍ରରତ୍ୟକ କ୍ର୍ରୀଡ଼ା ପାଇ ଁ ଅଲଗା 
େମିତି ଗଠନ କୋଯିବ। ରେମାନଙୁ୍ 
ଚିହ୍ନଟ କୋଯାଇ ଜାତ୍ରୀୟ କ୍ର୍ରୀଡ଼ା 
ଏକାରଡମିେ କନିଷ ୍ ବଗ୍ଯରେ 
ଭର୍୍ଣି  କୋଯିବ। ଆହୁେି ରକରତକ 
ପଦରଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଛି। 
ଏହି ଆଧାେରେ, ମୁ ଁ କହିପାରେ 
ରଯ ଆରମ 2028 ଲେ ଏରଞ୍ଜଲ ୍
ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ େ୍ରୀଷ୍ଯ ଦେଟି ରଦେ 
ମଧ୍ୟରେ ୋମିଲ ରହାଇପାେିବୁ।
ମନ୍ତୀ �ାସବ ରେୀଡ଼ାବତିମାନଙୁ୍କ 
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍୍ଷା କ’ଣ ?
ରଦେରେ ପ୍ରତିଭାଙ୍ ଅଭାବ ନଥବିା 
ରବରଳ କ୍ର୍ରୀଡ଼ା େଂସ୍କତିୃେ ଅଭାବ 
େହିଛି। କ୍ର୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ 
ନାହି ଁ ରବାଲି ରଲାକମାନଙ୍ ମନରେ 
ଏକ ବର୍ମଳୂ ଧାେଣା େହିଆେିଛି। 
େମାଜ ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ରଦରଲ 
ଯାଇ ପେିବର୍୍ଯନ େମ୍ବ 
ରହାଇପାେିବ। ଆରମ ଦ୍ରୀନଦୟାଲ 
ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍ ନାମରେ ଏକ ପାଣ୍ ି
ଗଠନ କେିଛୁ ଯାହାେ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ରଦେ 
ପାଇ ଁ ରଖଳିଥବିା କ୍ର୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙୁ୍ 
େବ୍ଯାଧକି 10 ଲଷେ ଟଙ୍ା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 
ରଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ।

l�ାରତସର ବକିଶତି ସ�ଉଥବିା 
ରେୀଡ଼ା �ିରି୍�ୂମି ବରି�ସର ଆମକୁ 
କଛି ିକ�ୁନ୍ତୁ ?
ନିଜେ ନିଦ୍୍ଣିଷ୍ଟ କ୍ର୍ରୀଡ଼ା ବଗ୍ଯରେ ଉତ୍ଷ୍ଯ 
ହାେଲ କେିବା ଲାଗି ରଯରକୌଣେି 
କ୍ର୍ରୀଡ଼ାବିତ ପାଇ ଁ କ୍ର୍ରୀଡ଼ା ଭିରି୍ଭୂମି 
ରହଉଛି ରମୌଳିକ ଆବେ୍ୟକତା। 
ଜାତ୍ରୀୟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆରମ ରଶ୍ଷ ୍
େବିୁଧା ରଯାଗାଇ ରଦଉଛୁ। ବିରଦେ୍ରୀ 
ରକାଚମାନଙୁ୍ ମାେିକ 10 ଲଷେ ଟଙ୍ା 
ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଉର୍ ରବତନ ଦିଆଯାଉଛି। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଉଦାେତା କାେଣେୁ ଆମ 
ପାଇ ଁଯରଥଷ୍ଟ ବରଜଟ ବ୍ୟବସ୍ା େହଛିି 
ଯାହାଫଳରେ ଆରମ ଆମେ ଆଥ୍ଣିକ 
ଆବେ୍ୟକତା ପେୂଣ କେିପାେୁଛୁ।

2028 ଲସ ଏସଜେଲ୍ସ 
ଅଲିମ୍କି୍ସସର ଆସମ ସଶ୍ରଷ୍ଠ   
10ଟି ସଦଶ ମଧ୍ୟସର ର�ବୁି

ସାକ୍ାତକାରକିରେନ େିଜଜିୁ



ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଓ ଅଭିନବତ୍ୱେ ଉପରଯାଗ କେି ବିଶ୍ 
ରଶ୍ଣ୍ରୀୟ ଗଣୁାତ୍କ ମାନଯକୁ୍ତ େନୁ୍େ େନୁ୍େ 
କରଢେଇ ଉତ୍ାଦନ କେିବା ରଷେତ୍ରେ ଭାେତ 
ଅଗ୍ରଣ୍ରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କେିପାେିବ । ଏହ ିରଷେତ୍ରେ 

ବିପଳୁ େମ୍ାବନା ଏବଂ ୋମଥ୍ଯ୍ୟ ଭେପେୂ 
େହଛିି ଏବଂ ଏଭଳି କରଢେଇ ଉତ୍ାଦନ 
ପାଇ ଁ ଭାେତ୍ରୀୟ େଂସ୍କତିୃ ଏବଂ 

ରଲାକ ପେମ୍ପୋକୁ ଅନୁକେଣ କେି 
ଡିଜଟିାଲ ରଗମିଂ ରଷେତ୍କୁ ମଧ୍ୟ 

ଉପରଯାଗ କେିରହବ ।

େିେମୁାନଙ୍ ଲାଳନପାଳନରେ କରଢେଇଗଡ଼ିୁକେ ଉପରଯାଗେ ବିରେଷ 
ମହ୍ୱେ େହଛିି ଏବଂ ରେମାନଙ୍ ଉପରେ ଏହା ମାନେିକ, ୋମାଜକି, 
ୋେ୍ରୀେିକ ଏବଂ ଆରବଗିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଭାେତରେ 

କରଢେଇ ବିପଣନେ ପଯ୍ଯ୍ୟାପ୍ େରୁଯାଗ ଓ ରଷେତ୍ େହଛିି ଏବଂ ଏହାକୁ 
ଉପରଯାଗ କୋଗରଲ େଳି୍ପ ରଷେତ୍ରେ ଏହା ରବୈପ୍ଳବିକ ପେିବର୍୍ଯନ ଆଣ ି
ପାେିବ । ଏହା ଦ୍ାୋ ଆତ୍ନିଭ୍ଯେ ଭାେତ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ରୀନସ୍  “ରଭାକାଲ 
ଫେ୍  ରଲାକାଲ”େ ମନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟରେ ପେିଣତ କୋଯାଇପାେିବ । ଏହ ି
ପଷୃଭୂ୍ମିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ନିକଟରେ ନିଜ ମନି୍ତମଣ୍ଳେ 
ବେିଷ ୍ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍ େହ ଏଭଳି କରଢେଇ ଉତ୍ାଦନକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ କେିବା ଏବଂ 
ଭାେତ୍ରୀୟ କରଢେଇ କିଭଳି ବିଶ୍ ସ୍ତେରେ ଏହାେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାେ କେିପାେିବ 
ରେ େଂପକ୍ଯରେ ଆରଲାଚନା କେିଛନି୍ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ରମାଦ୍ରୀ କହଛିନି୍ ରଯ “ଭାେତ ରହଉଛି ଅରନକ କରଢେଇ 
୍୍ଷ୍ଟେେ ଭୂମି ଏବଂ ଏଠାରେ ହଜାେ ହଜାେ କରଢେଇ େଳି୍ପ୍ରୀ ଅଛନି୍ ରଯଉମଁାରନ 
ରେମାନଙ୍େ ନିଜସ୍ୱ ରେୈଳ୍ରୀେ େନୁ୍େ େନୁ୍େ କରଢେଇମାନ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିଆେଛୁନି୍। 
ଏଭଳି କରଢେଇେ ରକବଳ ଆମମାନଙୁ୍ ୋଂସ୍କତିୃକ ରବୈଭବ େହ ଜଡ଼ିତ କେି 
େରଖନାହି ଁ ଅପେନ୍ତୁ ରେେବୁ େେିମୁାନଙ୍ ଜ୍ରୀବନ ରେୈଳ୍ରୀ ଏବଂ ମାନେିକ 
ଭାବାରବଗ ଉପରେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ାରେ ମଧ୍ୟ ଗଭ୍ରୀେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।” 
ରେ କହଛିନି୍ ରଯ ରଦେରେ ଥବିା ରେହେିବୁ ୍୍ଷ୍ଟେଗଡ଼ିୁକେ ଅଭିନବ ତଥା 
େଜୃନାତ୍କ  ଉପାୟରେ ବିକାେ ଘଟାଯିବା ଆବେ୍ୟକ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ 
ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ତାଙ୍େ “ମନ୍  କ୍ରୀ ବାତ୍ ” କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଗଷ୍ଟ 30, 2020 
ତାେିଖ ଦିନ କହଥିରିଲ ରଯ ରଦେରେ ଅରନକ କୁେଳ୍ରୀ କଳାକାେ ଅଛନି୍ 
ରଯଉମଁାନଙ୍ ଠାରେ ଆକଷ୍ଯଣ୍ରୀୟ କରଢେଇ ଗଢ଼ିବାେ କଳା ଭେି େହଛିି ଏବଂ 

କା�ିକଁ ି
�ାରତୀ� 
କସଢେଇ

ୋଂସ୍କତିୃକ 
େଂରଯାଗ:
ଐତହି୍ୟେ 
ପେିବର୍୍ଯନ 

େେିମୁାନଙ୍ ଆକଷ୍ଣିତ 
କେିଥାଏ ଓ ରେମାନଙ୍ 
ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଜନା୍ଏ

େମସ୍ତଙ୍ ପାଇ ଁେଲୁଭ 
ଏବଂ ଏହା ମାନେିକ 
ଆରବଗିକ ରକୌେଳ ଗରଢ଼

ଏହା ଜ୍ରୀବନ 
ରେୈଳ୍ରୀ ଗଠନ 
କରେ

समाचार-सारଉସଦ୍ାଗ 
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ରଖଳନା ତିଆେି ରଷେତ୍

ସଖଳନା 
ଉସଦ୍ାଗସର 
ଅ�ିବକୃଦି୍ ପାଇ ଁ
ବ୍ାପକ ସମ୍ଭାବନା
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କରଢେଇକୁ ‘ଏକ ଭାେତ, ରଶ୍ଷ ୍ଭାେତ’ 
ମାନେିକତାେ େଂପ୍ରୋେଣ ନିମରନ୍ ଏକ ଉର୍ମ 

ମାଧ୍ୟମ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇ ପାେିବ ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ

ରଦେେ କିଛି ଭାଗ ଯଥା କର୍ଣ୍ଯାଟକେ ୋମନଗେମ ୍ ଅନ୍ଗ୍ଯତ  ଚନ୍ନାପାଟନା, 
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦେେ କି୍ରଷ୍ଣା ଅନ୍ଗ୍ଯତ ରକାଣ୍ାପାଲ୍୍ରୀ, ତାମିଲନାଡ଼ୁେ ଥାଞ୍ଜାଭୁେ, 
ଆୋମେ ଧବିୁ୍, ଉର୍େ ପ୍ରରଦେେ ବାୋଣାେ୍ରୀକୁ କରଢେଇ ନିମ୍ଯାଣେ 
୍୍ଷ୍ଟେ ଭାରବ ବିକେତି କୋଯାଉଛି । ଏକ ଆକଳନ ଅନୁୋରେ, ୋୋ 
ବିଶ୍ରେ କରଢେଇ ବଜାେେ ଆନୁମାନିକ ମଲୂ୍ୟ 100 ବିଲିଅନ ଡଲାେ ।  
ଭାେତ୍ରୀୟ କରଢେଇ େଳି୍ପେ 2011-18 ମେିହା ମଧ୍ୟରେ 15.9 ପ୍ରତିେତ 
ଅଭିବୃରି୍ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହାେ ଏକ 1.5 ବିଲିଅନ ମଲୂ୍ୟେ ବଜାେ େହଛିି 
ଏବଂ ଏହ ିେଳି୍ପ ଶ୍ମଭିରି୍କ ଭାରବ ବିରବଚନା କୋଯାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ମଲୂ୍ୟ 
େଂରବଦନ୍ରୀ ଯାହାେକି ବିକଳ୍ପ େଷିୃ୍ଟ ରହବାେ ଯରଥଷ୍ଟ ବିପଦ େହଛିି । 
ଇରଲର ଟ୍୍ୋନିକ୍  କରଢେଇ ପେିରପ୍ରଷେ୍ରୀରେ କୁହାଯାଇପାରେ ରଯ ଏହାେ 
ସ୍ାନ୍ରୀୟ ଉତ୍ାଦନ େକାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପଲବ୍ଧ େହଛିି । କିନ୍ତୁ ରେଥପିାଇ ଁ
ଆବେ୍ୟକ ପ୍ରଯକିୁ୍ତଗତ ନିପଣୁତା ଏବଂ ଦଷେତାେ ଅଭାବ େହଛିି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ କରଢେଇ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଏବଂ ଡିଜାଇନ 
ଉପରେ ଅଭିନବତ୍ୱ ପ୍ରଦେ୍ଯନ େକାରେ ଏକ ହାକାଥନ ଆରୟାଜନ 

କୋଯିବାେ ଆବେ୍ୟକତା ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଆରୋପ କେିଛନି୍ । 
ରଯଉେଁବୁ କରଢେଇଗଡ଼ିୁକେ ଭାେତ୍ରୀୟ େଂସ୍କତିୃ ଏବଂ ପେମ୍ପୋ 
େହ ୋମଞ୍ଜେ୍ୟ େହିଛି ରେେବୁକୁ ପିଲାମାନଙ୍ େଷିୋଦାନ 
େଂୋଧନରେ ୋମିଲ କୋଯାଇପାେିବ ଯାହାକି ୋୋ ରଦେେ 
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍ରେ େଖାଯିବ । ଏହା 
େେିମୁାନଙ୍େ େବ୍ଯାଙ୍ଗ୍ରୀନ ବିକାେରେ େହାୟକ ରହାଇପାେିବ 
ରବାଲି ରେ ମତ ରପାଷଣ କେିଛନି୍ ।

ଏ� ିଶଳି୍ପର ପ୍ରମଖୁ କାରକ
ଡିପିଆଇଆଇଟି ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର ବାଣଜି୍ୟ ମନ୍ତଣାଳୟେ େଚୂନା ଅନୁୋରେ 
ଏମଏେଏମଇ ବଗ୍ଯରେ ୋୋ ରଦେରେ ପ୍ରାୟ 4000ଟି ଉତ୍ାଦନ ୟୁନିଟ୍  
େହଛିି ରଯଉଥଁରିେ େକୂ୍ଷ୍ମ (75 ପ୍ରତିେତ), ଲଘ ୁଓ ମଧ୍ୟମ (22 ପ୍ରତିେତ) 
ଏବଂ ବୃହତ୍  (3 ପ୍ରତିେତ) ୟୁନିଟ୍  େହଛିନି୍ । “ଫନ୍  ସ୍କଲୁ” େରମତ 
ବଡ଼ ବଡ଼ ଉରଦ୍ୟାଗମାରନ ରହଉଛନି୍ େବ୍ଯବୃହତ୍  କରଢେଇ ନିମ୍ଯାତା 
ଏବଂ ରେମାରନ ରଦେେ ରମାଟ କରଢେଇ ଉତ୍ାଦନେ 30 ପ୍ରତିେତେ 
ଅଧକିାେ୍ରୀ । ଏହା ପଛକୁ େହଛିି “ମାରଟଲ” (20 ପ୍ରତିେତ), “ହାେରବ୍ା” 
(9 ପ୍ରତିେତ), “ବାନ୍ାଇ” (4 ପ୍ରତିେତ), “ରଲରଗା” (4 ପ୍ରତିେତ), “ଲିପ ୍ 
ଫ୍ରଗ ୍” (3 ପ୍ରତିେତ) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରଢେଇ ଉତ୍ାଦନକାେ୍ରୀ ଉରଦ୍ୟାଗ 
ଅବେଷି୍ଟ 30 ପ୍ରତିେତ ଉତ୍ାଦନେ ଅଧକିାେ୍ରୀ ।

ଉ
ପ

ସ�
ାକ୍ତ

ା ଆ
ଧ

ାର
ପ୍ରାକ୍  ସ୍କଲ୍ୁ  ଏବଂ ଗଢ଼ଣେ୍ରୀଳ କରଢେଇେ ଚାହଦିା ଦ୍ରୁତ 
ରବଗରେ ବୃରି୍ ପାଉଥବିା କରଢେଇ ବଗ୍ଯରେ େହଛିି ଯାହାେ 
ମଲୂ୍ୟ ଆଧାେିତ ବିକାେରେ 2016 ଠାେୁ 20% ବୃରି୍ ଘଟିଛି ।
ପ୍ରାକ୍ - ରେୈେବ ଅବସ୍ାେ େେିମୁାରନ ହି ଁ ରହଉଛନି୍ ଏଭଳି କରଢେଇେ 
େବୁଠାେୁ ବଡ଼ ଉପରଭାକ୍ତା ରଯଉମଁାନଙ୍େ ବୟେ 7େୁ 12 ବଷ୍ଯ 
ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ରେମାରନ ଏଭଳି ବିକ୍ରୟେ 44%େ ଅଧକିାେ୍ରୀ ।
ରଯଉେଁବୁ କରଢେଇଗଡ଼ିୁକେ ମଲୂ୍ୟ କମ ୍ ଏବଂ ଯାହାେ 
ମଲୂ୍ୟ ଟ.228.41ମଧ୍ୟରେ (3.06 ଡଲାେ ଭିତରେ) 
ରେଭଳି କରଢେଇ ବଜାେେ 46% ଚାହଦିାେ ଅଧକିାେ୍ରୀ ।
ମଧ୍ୟମେୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଲୂ୍ୟଯକୁ୍ତ ବ୍ୟାରଟେ୍ରୀଚାଳିତ କରଢେଇ 
ଚାହଦିାକୁ ପେିବର୍୍ଯନ, ଏହା ଅଭିନବ ଇରଲର ଟ୍୍ୋନିକ୍  
କରଢେଇ ଦିଗରେ ପେିଚାଳିତ
ରଯଉ ଁମାତାପିତାମାନଙ୍େ ଆୟ ହାୋହାେି 
ଡିେରପାରଜବଲ ଠାେୁ ଅଧକି ରେମାରନ େଂଗଠତି େିରଟଲ 
ରଚନରେ 10% ପାଇ ଁେଦାରବରଳ ପେନ୍ କେିଥାନି୍ ।
ରଗାଟିଏ କରଢେଇେ ହାୋହାେି ଆୟୁେ୍ରୀମା ଏକ ବଷ୍ଯେୁ 
କମ ୍ ରହାଇଥାଏ । ଏହାେ ବିକାେ ରକୌତୁହଳତା, 
ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱ ଉପରେ ନିଭ୍ଯେେ୍ରୀଳ ।

Branding

4ଭାେତ୍ରୀୟ କ୍ାଲିଟି କାଉନେିଲ୍  (କୁ୍ୟେିଆଇ) ଯାହାକି ‘ଡିପିଆଇଆଇଟି’ 
ଅଧ୍ରୀନରେ ପେିଚାଳିତ, ରେହ ିେଂସ୍ା ପଷେେୁ କୋଯାଇଥବିା ଏକ େପିଂ ଏବଂ 
ପେ୍ରୀଷୋ େିରପାଟ୍ଯ େରଭ୍ଯ କୋଯାଇଛି ।

4ଭାେତ୍ରୀୟ ମାନକ ବୁ୍ୟରୋ (ବିଏେଆଇ) ଆଇନ ଅଧ୍ରୀନରେ ଥବିା ରଫବୃଆେ୍ରୀ 
25, 2020 ତାେିଖ ଦିନ କ୍ାଲିଟି କରଣ୍୍ାଲ ଜାେି କୋଯାଇଛି ଯଦ୍ାୋ 
ଭାେତରେ ନିମ୍ଯାଣ କୋଯାଉଥବିା କିମ ୍ବା ବିରଦେେୁ ଭାେତକୁ ଆମଦାନ୍ରୀ 
କୋଯାଉଥବିା କରଢେଇ ବିଆଇଏ ଦ୍ାୋ ନିର୍୍ଯାେିତ ମାନକୁ େନିୁଶି୍ତ କେୁଥବି ।

4ବିରଦେେୁ କରଢେଇ ଆମଦାନ୍ରୀ େକାରେ ରବୈରଦେକି ବାଣଜି୍ୟ ନ୍ରୀତିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି 
କୋଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥରିେ ବିରଦେେୁ ଆେଥୁବିା ପ୍ରରତ୍ୟକ କନୋଇନରମଣ୍େ 
ନମନୁା ପେ୍ରୀଷୋ କୋଯାଉଛି ।

ଆମଦାନୀ ନ�ିନ୍ତଣ ସକାସଶ ଗକୃ�ୀତ ପଦସକ୍ପ
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भारत की कहानी- 

ମ�ାମାରୀ ସ�ତି ବଞ୍ଚବିାର ଶକି୍ା
ଚା’ରଦାକାନରେ ଆୟୁଷ ୍ କାଢ଼ା, ପାେମ୍ପେିକ କୃଷି େେଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପାଇନ 
ଗଛେ ପତ୍େୁ ନାନା ପ୍ରକାେ ୋଜେଜ୍ା ୋମଗ୍ର୍ରୀ ପ୍ରସୁ୍ତତି ବିଷମ ପେିସି୍ତିରେ 

ଆମମାନଙୁ୍ ଜ୍ରୀବନ ବଞ୍ଚବିାେ ଅଭିନବ କଳା େଖିାଇଛି ।

ଡାମନ୍  ଚା’ସଦାକାନସର କାଢ଼ା କକୃରି ଉପକରଣ ବରିେୀରୁ ଉର୍ମ ଉପାଜ୍ଷନ

ଜସଣ ଦବି୍ାଙ୍ଙ୍କ ସ୍ୱ୍୍ନସର ଲାଗିଲା ସଡଣା

ରକାଭିଡ଼-19 ମହାମାେ୍ରୀ େମୟରେ ଅରନକ ରଲାକ 
ରେମାନଙ୍େ ଚାକିେି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ଯେଂସ୍ାନ 
ହୋଇଛନି୍ । ମହାୋଷ୍ଟ୍ ଅରକାଲାେ ନରେେ 
ପନୁକାେଙୁ୍ ମଧ୍ୟ େମଦୋ ରଭାଗ କେିବାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା। 
ଲକ୍  ଡାଉନ୍  େମୟରେ ନିଜେ କମ୍ଯେଂସ୍ାନ ହୋଇ 
ରେ ଅେହାୟ ରହାଇ ପଡ଼ିଥରିଲ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍େ 
ମରନାବଳ ତୁଟି ନଥଲିା । ତାଙ୍ ପାଖରେ େଜୃନେ୍ରୀଳ 

କଳା ରକୌେଳ ଥଲିା ଯାହାକି ତାଙ୍େ ରଶ୍ଷ ୍େମ୍ବଳ ରବାଲି ରେ ଭାବୁଥରିଲ । 
ରତଣ ୁ ରେ ଲାଗିପଡ଼ିରଲ ତାହାେ ଉପରଯାଗରେ ଏବଂ ନିରଜ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଲ 
ପାେମ୍ପେିକ କୃଷି ଉପକେଣ ରଯଉଥଁରିେ େଗଡ଼ ଠାେୁ ଆେମ୍ କେି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ରଛାଟ ରଛାଟ ଗାଡ଼ି, ମଞି୍ଜବୁଣା ଯନ୍ତ, ଦା’ ଏବଂ ପାେମ୍ପେିକ ଲଣ୍ନ । ରଲାକମାରନ 
ଆଗ୍ରହେ େହ ନରେେଙ୍ ଠାେୁ ରେେବୁ ୋମଗ୍ର୍ରୀ କିଣବିାକୁ ଆେମ୍ କରଲ । 50 
ଦିନେ ଲକ୍  ଡାଉନ୍  େମୟରେ ନିଜ ଦ୍ାୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଏହେିବୁ ୋମଗ୍ର୍ରୀ ବିକି୍ରେୁ ରେ 
ତାଙ୍େ ଜ୍ରୀବନଧାେଣେ ୋଧନ ଜଟୁାଇ ପାେିଛନି୍ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀଙ୍ ଆହ ୍ବାନରେ ଏରବ 
ରଦେେ ଭିନ୍ନଷେମ ବ୍ୟକି୍ତମାରନ େରୁ୍ା ଆତ୍ନିଭ୍ଯେ 
ଭାେତ ନିମ୍ଯାଣ ଦିଗରେ ରେମାନଙ୍େ ପ୍ରୟାେ 
ଆେମ୍ କେିଛନି୍ । ହମିାଚଳ ପ୍ରରଦେେ ନହାନ 

ଅଞ୍ଚଳରେ ଥବିା ରେରଫ ଏଲରବକୁ ଜରଣ ଯବୁତ୍ରୀ େଦୁେ୍ଯନା ରଦବ୍ରୀ ଚଳାଇଥାନି୍ । 
େଦୁେ୍ଯନା ଜରଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହଳିା । ତାଙ୍ ଘେ କାଙ୍ଗ୍ାେ େଇତ ଗ୍ରାମରେ । ରେ 
ତାଙ୍େ ଉଦ୍ୟମିତା ବଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ପାଇ ଁ ରପ୍ରେଣାେ ଉତ୍ ପାଲଟିଛନି୍ । 
ପାଇନ୍  ଗଛେ ପତ୍େୁ ରେ ଅରନକ ପ୍ରକାେ ଉତ୍ାଦ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିପାେୁଛନି୍ । ପାଇନ 
ପତ୍େୁ ରେ ପ୍ରଥରମ ଅତି ଆକଷ୍ଯଣ୍ରୀୟ ୋଖ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କେିବା ଆେମ୍ କେିଥରିଲ । 
2007 ମେିହା ଠାେୁ ରେ ଏଭଳି ଘେେଜା ଉପକେଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ କାଯ୍ଯ୍ୟ କେି ଆେଛୁନି୍। 
କିନ୍ତୁ 2018 ମେିହାରେ ଆେମ୍ ରହାଇଥବିା ଷ୍ଟାଟ୍ଯ ଅପ ୍ ଇଣି୍ଆ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ େରତ 
ରଯପେି ତାଙ୍େ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଷେ ଲଗାଇ ରଦଇଛି । ରେ ଏରବ ଏହ ିରଯାଜନାରେ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେ ରେୌଖନି ୋମଗ୍ର୍ରୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେି ରବେ ୍ ରୋଜଗାେ କେିପାେୁଛନି୍ । 

ସକାରାତ୍କ ଆ�ିମଖୁ୍ ପେିବର୍୍ଣିତ ଭାେତ

କରୋନା ମହାମାେ୍ରୀ ବିରୋଧରେ ଲରଢ଼ଇ ପ୍ରୟାେରେ ଡାମନ ଓ 
ଡିଉ ଦ୍୍ରୀପପଞୁ୍ଜେ ଦାମିନ୍ରୀ ମହଳିା ଫାଉରଣ୍େନ ଏହ ି ଭୂତାଣଜୁନିତ 
ବ୍ୟାଧ ିପାଇ ଁେଂଗ୍ରାମେ ଏକ ଅଭିନବ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କେିଛି । ଏହ ି
ଫାଉରଣ୍େନ ପଷେେୁ ଆୟୁଷ କାଢ଼ା ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିବାେ କଳାରକୌେଳ 
ଚା’ରଦାକାନ୍ରୀମାନଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଉଛି ।

ଡାମନ ଏକ େଳି୍ପାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ରେଠାରେ ହଜାେ ହଜାେ ଶ୍ମିକ କାଯ୍ଯ୍ୟ 
କେନି୍ । ରତଣ ୁ ଦାମିନ୍ରୀ ମହଳିା ଫାଉରଣ୍େନ ସି୍େ କଲା ରଯ 
େହେେ ଚା’ରଦାକାନ୍ରୀମାନଙୁ୍ ରେମାରନ ଆୟୁଷ କାଢ଼ା କିଭଳି ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କୋଯିବ ତାହାେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କେିରବ । ଏହ ିଚା’କୁ ରଲାକମାରନ 
ରେମାନଙ୍େ କାଯ୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ବାଟରେ ପିଇପାେିରବ। କାଢ଼ାକୁ ତୁଳେ୍ରୀ, 
ଅଦା, ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ରଗାଲମେିଚ ଆଦି ପକାଇ ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋଯାଇଥାଏ। 
ରେହଭିଳି ଫାଉରଣ୍େନ ପଷେେୁ ରଲାକମାନଙୁ୍ ‘ନରମା ଆପ ୍’, 
ଆରୋଗ୍ୟ ରେତୁ ଆପ ୍ ଏବଂ ଆୟୁଷ ମନ୍ତଣାଳୟେ ରୱବୋଇଟ 
େଂପକ୍ଯରେ ରଲାକମାନଙୁ୍ ଅବଗତ କୋଯାଉଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ 
େହେେ ରକରତକ ଚା’ରଦାକାନ୍ରୀ ଏଭଳି ଆୟୁଷ କାଢ଼ା ପ୍ରସୁ୍ତତ କେି 
ବିକିବା ଆେମ୍ କେିଛନି୍ । େବୁଠାେୁ ଆଶ୍ଯ୍ଯ୍ୟେ କଥା ରହଲା ହଜାେ 
ହଜାେ ରଲାକ ଏହ ି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ି ପାନ୍ରୀୟକୁ ପିଇବା ଲାଗି 
ଚା’ରଦାକାନମାନଙ୍ରେ େୁଣ୍ ରହଉଛନି୍ ।
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କର୍ଣ୍ଯାଟକେ ଚିତ୍ଦୁଗ୍ଯ ଜଲି୍ାେ 110 ବଷ୍ଣିୟା େିଦ୍ାମ୍ା ଅଗଷ୍ଟ 1, 2020 ତାେିଖ ଦିନ 
ଆରୋଗ୍ୟ ରହାଇ ହେପିଟାଲେୁ ଡିେଚାଜ୍ଯ ରହାଇଥରିଲ । ଇତି ପବୂ୍ଯେୁ ଜଲୁାଇ 27, 
2020 ତାେିଖ ଦିନ ରକାଭିଡ଼-19 ମହାମାେ୍ରୀରେ େଂକ୍ରମିତ ରହାଇ ରେ ଡାକ୍ତେଖାନାରେ 
ଭର୍୍ଣି ରହାଇଥରିଲ । ରେହଭିଳି ରକେଳେ 103 ବଷ୍ଣିୟା ପେ୍ରୀଦ 20 ଦିନ କାଳ କରୋନା 
େହ େଂଘଷ୍ଯ କେି ରେଷରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କେିଥରିଲ । ଜଲୁାଇ 20, 2020 ତାେିଖ 
ଦିନ ରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ ରହାଇ ଡାକ୍ତେଖାନାରେ ଭର୍୍ଣି ରହାଇଥରିଲ । ଏଗଡ଼ିୁକ 
କରୋନା ମହାମାେ୍ରୀ ବିରୋଧରେ ରଗାଟିଏ ରଗାଟିଏ େଫଳ କାହାଣ୍ରୀ । ଏଭଳି ହାଇ 
େିସ୍କ ପେିସି୍ତିରେ ଥବିା ରୋଗ୍ରୀମାରନ ଏଭଳି ରୋଗେୁ େଂପରୂ୍ଣ୍ଯ େସୁ୍ ରହବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍ 
େକାରେ ରପ୍ରେଣା ତଥା ଦୃଢ଼ ମରନାବଳେ ଉତ୍ । କରୋନା ରଯାର୍ାଙ୍ ୋହାଯ୍ୟ 
େହରଯାଗ ରେମାନଙୁ୍ ଏହ ିଯରୁ୍ରେ ବିଜୟ୍ରୀ ରହବାରେ େହାୟକ ରହାଇପାେିଛି ।

େେକାେଙ୍ “ରଟଷ୍ଟ, ଟ୍ାକ୍ , ଟି୍ଟ” େଣନ୍ରୀତି ଗ୍ରହଣ ଦ୍ାୋ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ଙ୍ ଆରୋଗ୍ୟ 
ହାେ ଯରଥଷ୍ଟ ମାତ୍ାରେ ବୃରି୍ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଧ୍ରୀରେ ଧ୍ରୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । 
ରେହଭିଳି ମତୁୃ୍ୟହାେ  ହ୍ାେ ପାଇ ଚାଲିଛି । ଗତ ପାଞ୍ଚମାେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଚତୁଥ୍ଯାଂେ 
କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ େଂପରୂ୍ଣ୍ଯ େୂରପ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କେିପାେିଛନି୍। ଏହ ିପେିରପ୍ରଷେ୍ରୀରେ 
ଅଗଷ୍ଟ 28, 2020 ତାେିଖ ଦିନ େେକାେଙ୍ ପଷେେୁ ଜାେି କୋଯାଇଥବିା ତଥ୍ୟ େଚୂନା 
ଅନୁୋରେ ଭାେତରେ ରକାଭିଡ଼-19 ଆକ୍ରାନ୍ଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହାେ ଅଗଷ୍ଟ 31, 
2020 ତାେିଖ େରୁ୍ା 76.63 ପ୍ରତିେତ  ଛୁଇଛିଁ । ଏହ ିେମୟ ମଧ୍ୟରେ ରମାଟ 19.5 ଲଷେ 
(19,48,631 ଜଣ) କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ େସୁ୍ ରହାଇଛନି୍। ରେହ ିେମୟରେ ରଦେରେ 
ରମାଟ େକି୍ରୟ ଆକ୍ରାନ୍ଙ୍ େଂଖ୍ୟା 7,81,975 ଥଲିା ଏବଂ ରେହେିବୁ ରୋଗ୍ରୀଙୁ୍ େକି୍ରୟ 
ରମଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ା େବିୁଧା ମଧ୍ୟରେ େଖାଯାଇଛି । ରଦେରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ଙ୍ େସୁ୍ 
ରହବା େଂଖ୍ୟାରେ ଏଭଳି କ୍ରମାଗତ ଉରଲ୍ଖନ୍ରୀୟ ଅଭିବୃରି୍ ଏକଥାକୁ େନିୁଶି୍ତ କେିଛି 
ରଯ ରଦେରେ ପ୍ରକୃତ କରୋନା ରୋଗ୍ରୀଙ୍ ଭାେ ହାେ ରମାଟ ରକାଭିଡ଼- 19 ଆକ୍ରାନ୍ଙ୍ 
େଂଖ୍ୟାେ ମାତ୍ 21.60% । ଭାେତେ ମାତ୍ 10ଟି ୋଜ୍ୟରେ କରୋନା ପଜଟିିଭଙ୍ 
େଂଖ୍ୟା େବ୍ଯାଧକି । ରେମାନଙ୍ ଚିକିତ୍ା େଂପକ୍ଯରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ 
ଅଗଷ୍ଟ 11, 2020 ତାେିଖ ଦିନ େଂପକୃ୍ତ ୋଜ୍ୟେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍ େହ ତାଙ୍େ 
େମ୍ରୀଷୋ ରବୈଠକରେ ଆବେ୍ୟକ ମାଗ୍ଯଦେ୍ଣିକା ପ୍ରଦାନ କେିଛନି୍ । ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାେିଖ 
ଦିନ କ୍ୟାବିରନଟ୍  େଚିବ ୋଜ୍ରୀନ ରଗୌବା ମାତ୍ାଧକି ରକାଭିଡ଼-19 ପ୍ରବଣ 10ଟି ୋଜ୍ୟ/ 
ରକନ୍ଦ୍ରୋେିତ ରଷେତ୍େ େେକାେଙ୍ େହ େମ୍ରୀଷୋ ରବୈଠକ କେିଥରିଲ । ରେହେିବୁ ୋଜ୍ୟ 
ଓ ରକନ୍ଦ୍ରୋେିତ ରଷେତ୍ମାନଙୁ୍ େକାୋତ୍କ ଭାରବ େକଳ ପ୍ରକାେ ପ୍ରତିରଷଧକ ତଥା 
ଚିକିତ୍ା ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ରହଣ କେିବା େକାରେ ପୋମେ୍ଯ ଦିଆଯାଇଛି ।ରେହେିବୁ ୋଜ୍ୟରେ 
କିଭଳି ଭାରବ ଆରୋଗ୍ୟ ହାେ ବୃରି୍ ପାଇବା େହ ମତୁୃ୍ୟହାେ ହ୍ାେ ପାଇବ ତାହା 
ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଆରୋପ କୋଯାଇଛି । ମତୁୃ୍ୟ ହାେକୁ 1 ପ୍ରତିେତକୁ ହ୍ାେ କେିବା 
ନିମରନ୍ େମସ୍ତ ଜଲି୍ାରେ କରଣ୍ନରମଣ୍ଟ୍  ବ୍ୟବସ୍ାକୁ େକି୍ରୟତାେ େହ କାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ 
କେିବା ତଥା େଂପେେ୍ଯେ େତୂ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କେିବା ଏବଂ େତକ୍ଯତାମଳୂକ ପଦରଷେପ ଗ୍ରହଣ 
ନିମରନ୍ ଆବେ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଛି ।

କସରାନା ଆରୋନ୍ତଙ୍କ ଆସରାଗ୍ ମାତ୍ରା ଏସବ 
ସଦଶସର 76 ପ୍ରତଶିତକ ୁଅତରିେମ କରିଛ ିଏବଂ 
ସରକାର ଏ�ଳି ସରାଗ ବସିରାଧସର ଏକ ସରେ�ି 
“ସଟଷ୍ଟ୍ , ଟ୍ାକ୍ , ଟି୍ଟ୍ ” ରଣନୀତ ିଆପଣାଇଛନ୍ତ ି।

କସରାନା ବସିରାଧୀ ଲସଢ଼ଇ

କମାଟ ପର୍ରୀଷୋ�ାର 

1583 

ପ୍ରତ ିଦଶଲକ୍ ଜନସଂଖ୍ାସର

�ାରତର କସରାନା ମକୁାବଲିା

କମାଟ ପର୍ରୀଷୋ
4.23

      1003 େେକାେ୍ରୀ                580  ଘରୋଇ 

କକାଟି
ହାରାହାରି ପର୍ରୀଷୋ 10.5 ଲଷେ କଦୈନକି

ଅ�ଷ୍ 31, 2020 ସଦ୍୍ଧା 76.63%
ଆସରାଗ୍ �ାର, 

ଲକଡାଉନ ସମ�ସର 
ଥସିଲ ମାତ୍ର 11%

27 ଲକ୍ ସଂରେମିତ ଆସରାଗ୍

781975 
କମାଟ ସକ୍ରୟି ମାମଲା

64469

 Positive  Active  Deaths
ବିଶ୍  3233 872 108
ୟୁରୋପ  4779 1717 279
ଆରମେିକା  18531 7675 564
େୁଷ 6786 1138 117
ବ୍ାଜଲି  18077 3379 566
ଭାେତ  2583 555 46

( Source: https://
covidindia.org  

or https://www.
worldometers.info)

ବିଶ୍ େହିତ ତୁଳନାତ୍କ ତଥ୍ୟ
କରୋନା ମାମଲାରେ ଭାେତ ଦୁନିଆେ ଅନ୍ୟ ରଦେଗଡ଼ିୁକ 

ଅରପଷୋ ଭଲ ସି୍ତିରେ େହଛିି

88.91%
ଦିଲ୍ୀର ଆସରାଗ୍ �ାର 

ସକନ୍ଦ୍ରର �ସ୍ତସକ୍ପ ପସର, 
ସଦଶସର ସବ୍ଷାଧିକ

1.78%
�ାରତସର ମକୃତୁ୍�ାର 

3624476
ଭାେତରେ ରମାଟ ମାମଲା

ଦୁଇ ଗଜ ଦୂରତା

କମାଟ ମତ୍ୃ୍

ମସୂଳାତ୍ାଟନ ପାଇ ଁଲସଢ଼ଇ

ବଶିଵ୍
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ଡିରେମ୍ବେ ମାେ ଆଗତପ୍ରାୟ । ଏବଂ ରେହ ି ମାେରେ କୁେ୍ରୀନଗେରେ ଏକ 
ଅନ୍ୋଷ୍ଟ୍୍ରୀୟ ବିମାନ ବନ୍େ କାଯ୍ଯ୍ୟଷେମ ରହବ । ଉର୍େ ପ୍ରରଦେେ ଏହ ିଷେଦୁ୍ 
େହେଟି ଏକ ପ୍ରମଖୁ ରବୌର୍ପ୍ରୀଠ ଭାରବ ବିରେଷ ମଯ୍ଯ୍ୟାଦା ବହନ କରେ। 
ଏଠାରେ ଭଗବାନ ବୁର୍ ପେିନିବ୍ଯାଣ (ପେରଲାକ) ଲାଭ କେିଥରିଲ । ଜନୁ 
24, 2020 ତାେିଖ ଦିନ କୁେ୍ରୀନଗେ ବିମାନ ବନ୍େକୁ ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିରନଟ୍  ଏକ 
ଅନ୍ୋଷ୍ଟ୍୍ରୀୟ ବିମାନ ବନ୍େରେ ପେିଣତ କେିବାକୁ ରଘାଷଣା କେିଥରିଲ । 
ଚଳିତ ବଷ୍ଯ ହି ଁ ଏହ ିରବୌର୍ େକ୍ଣିଟକୁ ଏଭଳି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ନିମରନ୍ କ୍ୟାବିରନଟ 
ଏଭଳି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କେିଥରିଲ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ଏପି୍ରଲ 30, 2018 ତାେିଖ ଦିନ କହଥିରିଲ, “ 
ଆମ ରଦେରେ ଏଭଳି 18ଟି େହେ େହଛିି ରଯଉଠଁାରେ ଭଗବାନ ବୁର୍ଙ୍ େହତି 
େଂଳିେଷ୍ଟ ରକୌଣେି ନା ରକୌଣେି ଧମ୍ଯପ୍ରୀଠ େହଛିି । ରେଗଡ଼ିୁକ ମଧ୍ୟେୁ ରକରତକ 
2000 ବଷ୍ଯ ପ୍ରାଚ୍ରୀନ ଏବଂ ଏରବ େରୁ୍ା ରେଠାକୁ ବିଶ୍େ ଅରନକ ୋଷ୍ଟ୍େୁ ପ୍ରତିବଷ୍ଯ 
ହଜାେ ହଜାେ ପଯ୍ଯ୍ୟଟକ ଆେଛୁନି୍ । ଏହ ିକଥାକୁ ଲଷେ୍ୟ କେି, ସ୍ୱରଦେ୍ରୀ ଦେ୍ଯନ 
ରଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନରେ ବୁରି୍ଷ୍ଟ େକ୍ଣିଟେ ବିକାେ ଘଟାଯାଉଛି । ଏଭଳି ବୁରି୍ଷ୍ଟ େକ୍ଣିଟ 
ନିମରନ୍ େେକାେ ଏପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 360 ରକାଟି ଟଙ୍ା ମଞ୍ଜେୁ କେିଛନି୍ ।”

ରଦେରେ ଏଭଳି ବୁରି୍ଷ୍ଟ େକ୍ଣିଟେ ବିକାେ ଘଟାଯିବା ରକବଳ ତ୍ରୀଥ୍ଯଯାତ୍୍ରୀମାନଙ୍ 
ପାଇ ଁ େବିୁଧା ରହବନାହି ଁ ଅପେ ପରଷେ ଏହା ସ୍ାନ୍ରୀୟ ଭାରବ ଅରନକ 

କମ୍ଯନିଯକିୁ୍ତେ େରୁଯାଗ ମଧ୍ୟ େଷିୃ୍ଟ କେିବ । ଭଗବାନ ବୁର୍ଙ୍େ େହ େହ 
ରକାଟି ଅନୁଗାମ୍ରୀ ବିଶ୍େ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗେୁ ଆେି ରେମାନଙ୍ ଜ୍ରୀବଦ୍ୋରେ ଏଭଳି 
ଧମ୍ଯପ୍ରୀଠ ପେିଦେ୍ଯନ କେିବାକୁ ଚାହାନି୍ । ଏ େଂପକ୍ଯରେ ରକନ୍ଦ୍ର ପଯ୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ପ୍ରହଲ୍ାଦ େିଂହ ପରଟଲ କହଛିନି୍, “ରକନ୍ଦ୍ର ପଯ୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏହାେ ବିଭିନ୍ନ 
କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ରଦେେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଥବିା ରବୌର୍ ପ୍ରୀଠଗଡ଼ିୁକେ 
ବିକାେ ନିମରନ୍ ଅରନକ କାଯ୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କେିଛନି୍ ।”

ଆଜକୁ େହ େହ ବଷ୍ଯ ପରୂବ୍ଯ ରବୌର୍ଧମ୍ଯ ଅରନକ ଏେ୍ରୀୟ ୋଷ୍ଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚଥିଲିା। 
ରେହେିବୁ ୋଷ୍ଟମାନଙ୍ େହ ଥବିା ୋଂସ୍କତିୃକ, ଧମ୍ଯ୍ରୀୟ, କୂଟରନୈତିକ, ୋମଦୁ୍କି, 
ବାଣଜି୍ିୟକ ଏବଂ ବ୍ୟବୋୟିକ େଂପକ୍ଯ ଭାେତକୁ  ଅରନକ ଦିଗରେ େହାୟକ 
ରହଉଛି ଏବଂ ରେହେିବୁ ୋଷ୍ଟ୍ମାରନ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି େଂପକ୍ଯେୁ ଉପକୃତ 
ରହାଇପାେୁଛନି୍ । ଭାେତ ଗସ୍ତରେ ଆେଥୁବିା ରବୌର୍ ପଯ୍ଯ୍ୟଟକମାନଙୁ୍ 
େେକାେଙ୍ ପଷେେୁ େକଳ ପ୍ରକାେ େବିୁଧା େରୁଯାଗ ରଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି 
। ଏହ ି ପେିରପ୍ରଷେ୍ରୀରେ କୁେ୍ରୀନଗେ ବିମାନ ବନ୍େକୁ ଏକ ଅନ୍ୋଷ୍ଟ୍୍ରୀୟ 
ବିମାନ ବନ୍େରେ ପେିଣତ କେିବା େକାରେ େେକାେଙ୍ ନିଷ୍ପରି୍ ବିଷୟରେ 
ପଯ୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ କୋଇଥରିଲ । ଏହା ଦ୍ାୋ ରଦେ ଓ ବିରଦେେ 
ପଯ୍ଯ୍ୟଟକମାନଙୁ୍ କୁେ୍ରୀନଗେ େହତି ବିମାନ େଂରଯାଗେ େବିୁଧା ମିଳିପାେିବ 
ଯଦ୍ାୋ ଘରୋଇ ତଥା ରବୈରଦେକି ପଯ୍ଯ୍ୟଟନକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ମିଳିବ ଏବଂ 

ସବୌଦ୍ ଧମ୍ଷ ସ� ସାଂସ୍ କୃତକି ଓ 
ଧମ୍ଷୀ� ସଂସ�ାଗ ସ୍ାପନ

ସଦଶର ସବୌଦ୍ ଧମ୍ଷପୀଠ (ବୁଦି୍ଷ୍ ସକ୍ଦିଟ)ଗଡ଼ିୁକର ବକିାଶ ସକବଳ ସଦଶ ବସିଦଶର ପ�୍୍ଷ ଟକମାନଙୁ୍କ ଆକର୍ଦିତ କରିବ 
ନା�ି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଏ�ା ଗସବରକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏ�ସିବୁ ସକ୍ତ୍ର ପ୍ରତ ିଆକକୃଷ୍ କରିବ । ଏ�ଳି ବକିାଶ ଦ୍ାରା ସସ�ସିବୁ 

ସକ୍ତ୍ରସର କମ୍ଷନ�ିକିୁ୍ତର ମାତ୍ରା ବକୃଦି୍ ପାଇବ । ସତଣ ୁସଦଶ ବସିଦଶର ପ�୍୍ଷ ଟକମାସନ ସ��ଳି ସ�ଜସର ସସ�ଳି 
ପ�୍୍ଷ ଟନସ୍ଳୀକ ୁଭ୍ରମଣସର ଆସିପାରିସବ ଏବଂ ଏ�ାର ବସିଶରତା ଉପସ�ାଗ କରିପାରିସବ ସସଥପିାଇ ଁ ସରକାର 
ଏ�ଳି ସବୌଦ୍ପୀଠମାନଙ୍କର ବକିାଶ ସ� ସସଠାସର ପ�୍୍ଷ ଟକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅଧକି ସବୁଧିା ସସୁ�ାଗ ସକୃଷି୍ କରୁଛନ୍ତ ି।

समाचार-सारଐତ�ି୍ ରବୌର୍ େକ୍ଣିଟ
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ଅନ୍ାନ୍ ସ୍ାନ ସ� କଶୁୀନଗର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀ� ବମିାନବନ୍ର ସ�ାଗାସ�ାଗର ସବୁଧିା କରିବ 
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େରବ୍ଯାପେି ଏହ ିରଷେତ୍େ ଆଥ୍ଣିକ ବିକାେ ତ୍ୱୋନ ୍ବତି ରହବ ।

ଅନ୍ୋଷ୍ଟ୍୍ରୀୟ ପଯ୍ଯ୍ୟଟନକୁ େହାୟତା ରଯାଗାଇ ରଦବା େକାରେ ରଦେେ 
ବିଭିନ୍ନ ରବୌର୍ ପଯ୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଳ୍ରୀମାନଙ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୋଷ୍ଟ୍୍ରୀୟ ଭାଷାରେ 
ୋଇନରବାଡ଼୍ଯମାନ ମୋଯାଇଛି ଏବଂ ରେଥରିେ ଉର୍େ ପ୍ରରଦେେ ପାଞ୍ଚଟି 
ସ୍ାନରେ ଚ୍ରୀନ୍  ଭାଷାରେ ଏଭଳି ୋଇନରବାଡ଼୍ଯମାନ ମୋଯାଇଛି । ରେଥ ି
ମଧ୍ୟରେ ୋେନାଥ, କୁେ୍ରୀନଗେ ଓ ଶ୍ାବସ୍ତ୍ରୀ େହଛିି । ରେହଭିଳି ଶ୍୍ରୀଲଙ୍ାେ 
ଅରନକ ରବୌର୍ ପଯ୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରରଦେେ ୋଂଚିକୁ ପଯ୍ଯ୍ୟଟନରେ ଆେିଥାନି୍ 
ଏବଂ ରେହ ିଦୃଷି୍ଟେୁ ରେଠାରେ େିଂହଳ୍ରୀ ଭାଷାରେ ୋଇନରବାଡ୍ଯ ଲଗାଯାଇଛି । 
“ରଦେେ ରବୌର୍ ପ୍ରୀଠସ୍ଳ୍ରୀଗଡ଼ିୁକେ ବିକାେ ଏବଂ ରେେଂପକ୍ଯରେ ପ୍ରଚାେ ପ୍ରୋେ 
ନିମରନ୍ ପଯ୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତଣାଳୟ ପଷେେୁ ଅରନକ ପଦରଷେପ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଛି” 
ରବାଲି ଶ୍୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ାଦ େିଂହ ପରଟଲ କହଛିନି୍ ।

ରଦେେ ରବୌର୍ େକ୍ଣିଟଗଡ଼ିୁକେ ବିକାେ ନିମରନ୍ ଏକ ବିୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏରବ 
କାଯ୍ଯ୍ୟକାେ୍ରୀ କୋଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁ 10,000 ରକାଟି ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟ 
କୋଯାଉଛି । ଚଳିତବଷ୍ଯ ରେଷ େରୁ୍ା ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ େଂପରୂ୍ଣ୍ଯ କୋଯିବାେ ଆୋ 
କୋଯାଉଛି । ରକନ୍ଦ୍ର େଡ଼କ ପେିବହନ ଓ ୋଜମାଗ୍ଯ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ନ୍ରୀତିନ ଗଡ଼କେ୍ରୀ 
ଅର୍ଟୋବେ 17, 2020 ତାେିଖ ଦିନ କହଛିନି୍ ରଯ 2020 ମେିହା େରୁ୍ା ରଦେେ 
ଏହ ିବୁରି୍ଷ୍ଟ େକ୍ଣିଟ କାଯ୍ଯ୍ୟ େଂପରୂ୍ଣ୍ଯ ରହବ ।

ରଦେେ ରକରତକ ପ୍ରମଖୁ ରବୌର୍ ପ୍ରୀଠସ୍ଳ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିହାେେ ରବାଧ ଗୟା, 
ନାଳନ୍ା ଓ ୋଜଗ୍ରୀେ; ଉର୍େ ପ୍ରରଦେେ ୋେନାଥ, କୁେ୍ରୀନଗେ ଓ ଶ୍ାବସ୍ତ୍ରୀ; 
ଓଡ଼ିୋେ ଧଉଳି, ଉଦୟଗିେି, ଲଳିତଗିେି ଓ େତ୍ନଗିେି; ମଧ୍ୟ ପ୍ରରଦେେ ୋଞ୍ଚ ି
ଏବଂ ରନପାଳେ ଲୁମ ୍ବନି୍ରୀ ଓ କପିଳବାସୁ୍ତ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ । ରେଠାରେ ଭଗବାନ 
ବୁର୍ଙ୍େ ରକୌଣେି ନା ରକୌଣେି ସ୍ମେଣ୍ରୀକା େହଛିି । ରେହେିବୁ ସ୍ାନକୁ ରବୌର୍ 
ତ୍ରୀଥ୍ଯଯାତ୍୍ରୀମାରନ ଏବଂ ଗରବଷକମାରନ ପେିଦେ୍ଯନ କେିବାକୁ ଆଗ୍ରହ୍ରୀ ରହବା 
ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚ୍ରୀନ ପେମ୍ପୋ ମଧ୍ୟ । 

ରବୌର୍ ଧମ୍ଯ ଭାେତକୁ ଅରନକ ଏେ୍ରୀୟ ୋଷ୍ଟ୍ଙ୍ େହ 
େଂରଯାଗ କେିଥାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକିଲ୍ା ମଞ୍ଚ 

ଉପେୁ ୋଷ୍ଟ୍ ଉରଦ୍େ୍ୟରେ ରଦଇଥବିା ତାଙ୍େ ଅଭିଭାଷଣରେ 
ଏହ ିକଥାକୁ ବିସୃ୍ତତ ଭାରବ ବ୍ୟକ୍ତ କେି କହଛିନି୍, “ ପବୂ୍ଯ ଦିଗରେ ଥବିା 
ଆେିଆନ୍  ୋଷ୍ଟ୍ଗଣ, ରଯଉମଁାରନକି ଆମେ ୋମଦୁ୍ିକ ପରଡ଼ାେ୍ରୀ 
େହ ିଆେିଛନି୍ ରେମାରନ ଆମପାଇ ଁବିରେଷ ମାନ୍ୟତା ବହନ କେନି୍। 
ରେହେିବୁ ୋଷ୍ଟ୍ମାନଙ୍ େହ ଭାେତେ ହଜାେ ହଜାେ ବଷ୍ଯେ 
ପ୍ରାଚ୍ରୀନ ଧମ୍ଯ୍ରୀୟ ତଥା ୋଂସ୍କତୃିକ ରଯାଗେତୂ୍ େହଛିି । ରବୌର୍ଧମ୍ଯେ 
ମହାନ ପେମ୍ପୋ ରେମାନଙ୍ େହ ଆମକୁ େଂରଯାଗ କେି େଖଛିି। 
ଆଜ ିଭାେତ ରକବଳ ନିୋପର୍ା ରଷେତ୍ରେ ତାେ େହରଯାଗ େଦୃୁଢ଼ 
କେି ଚାଲିନାହି ଁଅପେପରଷେ ରେହେିବୁ ରଦେମାନଙ୍ େହତି ୋମଦୁ୍ିକ 
େମ୍ପଦ ରଷେତ୍ରେ ମଧ୍ୟ େଂପକ୍ଯ ବୃରି୍ କେିଚାଲିଛି ।”

ଲାଲକଲିା ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ସବୌଦ୍ଧମ୍ଷ 
ସଂପକ୍ଷସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍
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କ୍ୁୟଆେ ରକାଡ ସ୍କାନିଂ କେି ମନ୍ କ୍ରୀ ବାତ୍ େଣୁନ୍ତୁ 

समाचार-सार
ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଅଗଷ୍ଟ  30, 2020ମନ କୀ ବାତ୍ 2.0

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=CECeMxOxt-Q&feature=emb_logo

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀ ତାଙ୍େ “ମନ୍ କ୍ରୀ ବାତ୍” କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରଢେଇ େଳି୍ପ ପାଇ ଁ‘ରଭାକାଲ୍ ଫେ୍ ରଲାକାଲ୍’ ରହବା ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ 
ଆରୋପ କେିଛନି୍ । ପେିରବେେ େେୁଷୋ ଉପରେ ଆରଲାଚନା ପ୍ରେଙ୍ଗରେ ଉଦାହେଣ ରଦଇ ରେ ବିହାେେ ପଶି୍ମ ଚମ୍ପାେଣ ଜଲି୍ାେ 
ଆଦିବାେ୍ରୀମାନଙ୍ ପେମ୍ପୋ େଂପକ୍ଯରେ ଅବତାେଣା କେିଥରିଲ । ରେହଭିଳି ଭାେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଜାତିେ କୁକୁେ ଏବଂ ରେରପଟେମ ୍ବେ ମାେକୁ ରପାଷଣ 
ମାେ ଭାରବ ପାଳନ କେିବା ଭଳି ଉଦାହେଣମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଦଇଥରିଲ । ତାଙ୍େ ବକ୍ତବ୍ୟେୁ କିଛି ଉରୃ୍ତାଂେ:

“ଏସବ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କସଢେଇ ଉସଦ୍ାଗ ପାଇ ଁ ‘ସ�ାକାଲ 
ଫର୍  ସଲାକାଲ’  ସ�ବାର ସମ� ଆସିଛ”ି

ଉତ୍ବାନୁଷ୍ଠାନ: ବର୍୍ଯମାନେ େମୟ ଉତ୍ବାନୁଷା୍ନେ େମୟ । ରଲାକମାରନ 
ରେମାନଙ୍ ରଦୈନନ୍ନି କାଯ୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ େହଛିନି୍ । ରେମାରନ ନିଜେ ଯତ୍ନ ରନବା 
େହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍େ ମଧ୍ୟ ରେବାଯତ୍ନ କେୁଛନି୍ । ଏପେିକି ରକରତକ ସ୍ାନରେ 
ଅନଲାଇନରେ ଗରଣରୋତ୍ବ ପାଳିତ ରହଉଛି । ଅଧକିାଂେ ସ୍ାନରେ ପେିରବେ 
ଅନୁକୂଳ ଗରଣେ ମରୂ୍୍ଣିମାନ ମଣ୍ପରେ ସ୍ାପନା କୋଯାଇଛି ।
ପରିସବଶ: ବିହାେେ ପଶି୍ମ ଚମ୍ପାେଣ ଜଲି୍ାରେ ଥାେୁ ଆଦିବାେ୍ରୀ ବଗ୍ଯେ 
ରଲାକମାରନ ବେବାେ କେିଥାନି୍ । ରେମାରନ େହ େହ ବଷ୍ଯ ଧେି ଷାଠଏି ଘଣ୍ାେ 
ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ପାଳନ କେିଆେଛୁନି୍ ଯାହାକୁ ରେମାରନ “ଷାଠ୍ ଘରଣ୍ ରକ ବନ୍ଯା” 
ରବାଲି ନାମିତ କେିଛନି୍ । ରେମାନଙ୍େ ବିଶ୍ାେ ରଯ ଏହ ିେମୟରେ ଯଦି ରେମାରନ 
ଘେୁ ପଦାକୁ ରଗାଡ଼ କାଢ଼ନି୍ କିମ ୍ବା ବାହାେୁ ରକହ ିରେମାନଙ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନି୍, 
କିମ ୍ବା ରକୌଣେି ପ୍ରକାେ ନିତ୍ୟରନୈମିରି୍କ କାଯ୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁରଲାକମାରନ ଆତଯାତ ହୁଅନି୍ 
ରତରବ ନୂଆକେି େଷିୃ୍ଟ ରହଉଥବିା ଚାୋ କିମ ୍ବା ଗଛ ନଷ୍ଟ ରହାଇଯାଇଥାଏ ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ: ଆମ ରଦେେ ବ୍ରୀେ ସ୍ୱାଧ୍ରୀନତା 
େଂଗ୍ରାମ୍ରୀମାନଙ୍ େଂପକ୍ଯରେ ଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀମାରନ େପୁେିଚିତ ରହବା ଏକାନ୍ 
ଜେୁେି। ରଯରତରବରଳ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଥ୍ଯ୍ରୀମାନଙୁ୍ ରଦେେ ସ୍ୱାଧ୍ରୀନତା େଂଗ୍ରାମେ 
ଇତିହାେ ବନାମ ରେମାନଙ୍େ ସ୍ାନ୍ରୀୟ ପେିରବେ େଂପକ୍ଯରେ ଅବଗତ 
କୋଯିବ, ରେରତରବରଳ ଯାଇ ରକାମଳମତି ଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀମାନଙ୍ ମନରେ 
ରେଭଳି ଘଟଣା ଜାଗେଣ େଷିୃ୍ଟ କେିବ ।
କକୃରି: ଗତ ବଷ୍ଯ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବଷ୍ଯ ଖେିଫ ଧାନ େୁଆରେ 7 ପ୍ରତିେତ ବୃରି୍ 
ଘଟିଛି । ଗତବଷ୍ଯ ତୁଳନାରେ ଧାନ ଚାଷ ରଷେତ୍ରେ 10 ପ୍ରତିେତ ଅଭିବୃରି୍ 
ଘଟିଛି ଏବଂ ଡାଲିଜାତ୍ରୀୟ େେ୍ୟ ରଷେତ୍ରେ ଏହ ିଅଭିବୃରି୍େ ହାେ 5 ପ୍ରତିେତ । 
ବଗଡ଼ା େେ୍ୟ ରଷେତ୍ରେ ଏହା 3 ପ୍ରତିେତ ବୃରି୍ ରବାଲି ଆକଳନ କୋଯାଇଥବିା 
ରବରଳ ରତୈଳବ୍ରୀଜ ରଷେତ୍ରେ ତାହା ହାୋହାେି 13 ପ୍ରତିେତ ଅଧକି । କପାଚାଷ 
ରଷେତ୍ରେ ଏହାେ ମାତ୍ା 3 ପ୍ରତିେତ ରବେ୍ରୀ ରବାଲି ଆକଳନ କୋଯାଇଛି । ମୁ ଁ
ଏହ ିଅବେେରେ ରଦେେ କୃଷକମାନଙୁ୍ ଅଭିନନ୍ନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ରେମାନଙ୍ 
ଶ୍ମକୁ ପ୍ରଣାମ କେୁଛି ।
ଓଣମ: ରଦେରେ ଉତ୍ାହ ଉଦ୍୍ରୀପନାେ େହ ପାଳନ କୋଯାଉଥବିା “ଓଣମ” 
ଏକ କୃଷି ଭିରି୍କ ପବ୍ଯ । ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ରୀଣ ଅଥ୍ଯନ୍ରୀତି ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ନୂତନ 
ଅୟମାେମ୍ ରବାଲି ବିରବଚନା କୋଯାଇଥାଏ ।
କସଢେଇ ଶଳି୍ପ:  କରଢେଇ ଉତ୍ାଦନ ପାଇ ଁଟିମ ୍ଗଠନ କୋଯାଉ . . .େଭିଏ ଁଏକାଠ ି
ରହାଇ କରଢେଇ ବରନଇବା ଲାଗି ଆରଗଇ ଆେନ୍ତୁ । େମସ୍ତଙ୍ ପାଇ ଁ‘ରଭାକାଲ୍ 

ଫେ୍ ରଲାକାଲ’ ରହବାେ ଏହା ରହଉଛି ଉପଯକୁ୍ତ ଅବେେ । ରତଣ ୁଆରଗଇ 
ଆେନ୍ତୁ ! ଆମ ପିଲାମାନଙ୍ ପାଇ ଁ େନୁ୍େ େନୁ୍େ କରଢେଇ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିବା। 
ରେେବୁ ଏମିତି କରଢେଇ ରହାଇଥବି ତାକୁ ରଦଖବିା ମାରତ୍ ମନରେ ଆମେ 
ବାଲ୍ୟକାଳ ନାଚି ଉଠବି ଏବଂ ମହୁରଁେ ହେ ଉକୁଟି ଉଠବି । ରେେବୁ କରଢେଇ 
ପେିରବେ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ରହାଇଥବି ।
ପଷିୁ୍: ରେରପଟେମ ୍ବେ ମାେକୁ ରପାଷଣେ ମାେ େୂରପ ଆରମ େଭିଏ ଁ ପାଳନ 
କେିବା । ୋୋ ରଦେରେ ଏହା ପାଳିତ ରହବ । ଏହ ି ଆରନ୍ାଳନରେ ଆରମ 
ରଲାକମାନଙ୍ ନିକଟରେ ରପୌଷି୍ଟକତା େଂପକ୍ଯରେ ବାର୍୍ଯା ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏଥରିେ 
ଜନୋଧାେଣଙ୍ ଅଂେଗ୍ରହଣ ଏକାନ୍ ଜେୁେି ।  ବିଗତ ରକରତ ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟରେ ଆମ 
ରଦେରେ ଏ ଦିଗରେ ଅରନକ କାଯ୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇ ଆେଛିୁ । ବିରେଷ 
କେି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ଏକ ଜନ ଆରନ୍ାଳନରେ ପେିଣତ କେିବା େକାରେ 
ଜନୋଧାେଣଙ୍ େହରଯାଗ କାମନା କୋଯାଉଛି।
�ାରତୀ� ପ୍ରଜାତରି କୁକୁର: ଭାେତ୍ରୀୟ ରେନାରେ ରୋଫି ଏବଂ ବିଦା 
ପ୍ରଜାତିେ କୁକୁେମାନଙୁ୍ ୋମିଲ କୋଯାଇଛି ରଯଉମଁାନଙୁ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ 
ଆମ୍ଣି ଷ୍ଟାଫ୍ “ ପ୍ରେଂୋ କାଡ଼୍ଯ”ରେ େମ୍ାନିତ କେିଛନି୍ । ଭାେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଜାତିେ 
କୁକୁେମାନଙ୍ ଭିତରେ ମରୁଧାଲ ହାଉଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ହମିାଚଳ୍ରୀ ହାଉଣ୍ମାନଙ୍େ ରବେ ୍
େନୁାମ େହଛିି । ରେମାରନ ଖବ୍ୁ ଭଲ ପ୍ରଜାତିେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାରନ 
ଯଦି ରକରବ କୁକୁେଟିଏ ପାଳିବାକୁ ଚାହାନି୍ ରତରବ ଘରେ ରଗାଟିଏ ଭାେତ୍ରୀୟ 
ପ୍ରଜାତିେ କୁକୁେକୁ ପାଳିବାକୁ ଚିନ୍ା କେନ୍ତୁ ।
�ାରତୀ� ଆପ୍ସ: ଆମେ ଯବୁରଗାଷ୍୍ରୀ ଅତି ଆଗ୍ରହେ େହ ଆତ୍ନିଭ୍ଯେ ଭାେତ 
ଆପ ୍ଅଭିନବତ୍ୱ ଚାରଲଞ୍ଜ ୍ପ୍ରତିରଯାଗିତାରେ ଅଂେଗ୍ରହଣ କେିଛନି୍ । ରେଥପିାଇ ଁ
ପ୍ରାୟ 7 ହଜାେ ପ୍ରାଥ୍ଯ୍ରୀଙ୍ ଠାେୁ ଅଂେଗ୍ରହଣ ପତ୍ ମିଳିଥଲିା । ରେଥ ିମଧ୍ୟେୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ 
ତୃତ୍ରୀୟାଂେ ପ୍ରାଥ୍ଯ୍ରୀ ଟାୟାେ- 2 ଏବଂ ଟାୟାେ- 3 ରଶ୍ଣ୍ରୀୟ େହେେ ପ୍ରାଥ୍ଯ୍ରୀ । ଆତ୍ 
ନିଭ୍ଯେ ଭାେତ ଗଠନ ପାଇ ଁଏହା ଏକ ଉର୍ମ େଚୂନା ।
ଆତ୍- ନ�ି୍ଷର �ାରତ:  ଏରବ ଆରମ ରଯରତରବରଳ ଆତ୍ ନିଭ୍ଯେ ଭାେତ ନିମ୍ଯାଣ 
ପାଇ ଁପ୍ରୟାେ କେୁଛୁ ଆମକୁ େଂପରୂ୍ଣ୍ଯ ଆତ୍ ବିଶ୍ାେେ େହ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରେେ ରହବାକୁ 
ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭାେତକୁ ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଷେତ୍ରେ ଆତ୍ ନିଭ୍ଯେ କେିବାକୁ ରହବ ।
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INTERNATIONAL DAY OF PEACE

21 SEPTEMBER 2020

un.org/peaceday   |   #peaceday  #UN75

ସମସସ୍ତ ବଶି୍ାସ କରନ୍ତ ିସ� ରାଷ୍ଟ୍ର, ବଶି୍ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜର ବକିାଶ ନମିସନ୍ତ ଶାନ୍ତ ିଓ ବନୁ୍ତା ଅତ୍ନ୍ତ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ । କନି୍ତୁ ଆସମ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣ ୁସ� ଦୁବ୍ଷଳ ବ୍କି୍ତ କଦାପି ଶାନ୍ତ ିସ୍ାପନା କରିପାରିସବ ନା�ି ଁ। 

ଦୁବ୍ଷଳ ବ୍କି୍ତ ଶାନ୍ତ ିପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆଗତ କରିପାରିସବ ନା�ି ଁ।
ଶାନ୍ତ ିପାଇ ଁସା�ସ �ି ଁଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକସର୍୍ଷ । 

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ସଲ� ଠାସର ଜଲୁାଇ 3, 2020 ତାରିଖସର ସଦଇଥବିା �ାରଣରୁ ଉଦ୍କୃତ 

ଆନ୍ଜ୍ଯାତିକ ୋନି୍ ଦିବେ (ରେରପଟେମ ୍ବେ 21 ତାେିଖ)

ମାନବସମାଜ ପାଇ ଁଶାନ୍ତରି ସଂକଳ୍ପ

ନଉି ଇଣି୍ଆ

ସମାଚାର
ପାକି୍କ

RNI Registered No.DELODI/2020/78831, Delhi Postal 
License No  DL (S)-1/3542/2020-22, WPP NO U (S)-90, 
posting at BPC,  MEGHDOOT BHAWAN, NEW DELHI- 
110001 On 13-17 advance Fortnightly, New Delhi-3 
(Publishing Date September 5, 2020, Pages 36)

RNI No. : 
DELODI/2020/78831 

September:  16-30,  2020

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

behal f  of  
Bureau of  Outreach and  

Communicat ion

Printed at  Inf in i ty 
Advert is ing  serv ices  Pvt  Ltd. 

FBD-One Corporate Park, 
10th f loor ,  New Delhi -

Far idabad border,  NH-1, 
Far idabad-121003

Publ ished from Bureau 
of  Outreach and 
Communicat ion, 

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

Editor:  Kuldeep 
Singh Dhatwal ia  , 

PDG,  PIB,  
New Delhi

RNI  No.  : 
DELODI/2020/78831 

O
riy

a 
Is

su
e 

6


