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ବଶି୍ୱ ରକ୍ତୋତା େବିସ ଜନୁ 14

ହୃତପିଣ୍ଡର ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ 
ସଧୁଷାରିଥଷାଏ

ଓଜନ କମଷାଇେଷାବର ସହଷାୟକ ହୁଏ, 
କଥ୍ୟଷାବ�ଷାରୀ କମଷାଇଥଷାଏ

ଯକୃତର ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ 
ସଧୁଷାରିଥଷାଏ

ଜନୁ 14-ବନଷାବେ� 
ପରୁସ୍ଷାର େିବଜତଷା କଷା�୍ଲ 
�ଥ୍ୟଷାଣ୍ଡବଟେନରଙ୍କ ଜୟନ୍ୀ 
ଯିଏକି ମଣଷି ରକ୍ତର ତିବନଷାଟି 
ମଖୁଥ୍ୟ ଗ୍ରୁପ -ଏ, େି ଏେଂ ଓ’ 
କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥବି�। ତଷାଙ୍କର 
ଜନ ୍ମଦିେସକୁ ରକ୍ତଦଷାତଷା ଦିେସ 
ଭଷାବେ ପଷାଳନ କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ।

ରକ୍ତଦଷାନ ସେୁଠୁ ମହତ ଦଷାନ, ମଷାନେ 
ରକ୍ତର ବକୌଣସି େିକଳ୍ପ ନଷାହି ଁକଷାରଣ 
ଏହଷାକୁ ମଣଷି ଶରୀର େଷାହଷାବର 
ଉତ୍ଷାଦନ କରଷାଯଷାଇପଷାରିେ ନଷାହି।ଁ

ପ୍ଷାପ୍ତ େୟସ୍ ମଣଷି ଶରୀରବର ପଷାଖଷାପଷାଖ ିପଷାଞ୍ �ିଟର ରକ୍ତ ଥଷାଏ।
ବ�ଷାଟିଏ ଥର ରକ୍ତ ଦଷାନ ସମୟବର ପଷାଖଷାପଷାଖ ି450 ମି�ି ରକ୍ତ 
ଶରୀରରୁ େଷାହଷାର କରଷାଯଷାଇପଷାରିେ। ଶରୀର ବସତିକି ପରିମଷାଣବର 
ରକ୍ତ ମଷାତ୍ର 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଷା ମଧ୍ୟବର ସଟିୃେ କରିଥଷାଏ।

େିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ଷା ଉବଦେଶଥ୍ୟବର ଉପବଯଷା� 
କରଷାଯିେଷା �ଷା�ି �ଷା� ରକ୍ତ କଣକିଷା, ବୱେତ 
ରକ୍ତ କଣକିଷା ଏେଂ କ୍ଷାବୟଷାପି୍ସିପିବଟଟ�ଡ଼ିୁକୁ 
ରକ୍ତରୁ ପଥୃକ କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ।

ବ�ଷାଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ତିବନଷାଟି ଜୀେନ 
େଞ୍ଷାଇପଷାବର। ଭଷାରତବର ପରୁୁଷ ଓ 
ମହଳିଷାମଷାବନ ଯଥଷାକ୍ବମ ତିନି ଓ ଚଷାରି 
ମଷାସବର ଥବର ରକ୍ତଦଷାନ କରିପଷାରିବେ।ମଖୁଥ୍ୟ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ�ଡ଼ିୁକର ଆେିଷ୍ଷାର 

କରଷାଯିେଷା ପେୂ୍ଲରୁ ବ ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପର ପ୍କଷାର 
ନଜଷାଣ ିରକ୍ତ ଦଷାନ କରଷାଯଷାଉଥ�ିଷା। 
ବସ ତଷାଙ୍କର ଆେିଷ୍ଷାର ନିମବନ୍ 
1930ବର ବନଷାବେ� ପରୁସ୍ଷାର 
ପଷାଇଥବି�।

4

ବଶି୍ୱ ରକ୍ତୋତା େବିସ ଅବସରଯର, ମୁ ଁପ୍ରଯତ୍ୟ� ରକ୍ତୋତାଙୁ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛ।ି 
ରକ୍ତୋନ ଯହଉଛ ିଏ� ମହାନ ସମାଜଯସବା। ରକ୍ତୋନର ଗରୁୁତ୍ୱ ସମ୍ପ�୍ଯଯର ସଯଚତନ 

�ରିବା ଲାଗି ଆଜ ିଆଯମ ଆମ ସଂ�ଳ୍ପ�ୁ ଯୋହରାଉଛ।ୁ ଆମର େବୁ ବନୁ୍ମାଯନ ଏ 
େଗିଯର ଏ� ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମି�ା ଗ୍ରହଣ �ରିପାରିଯବ।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାେୀ

କକ୍ଲଟ ଆଶଙ୍କଷା ହ୍ଷାସ 
କରିଥଷାଏ।

ପ୍ତିେଷ୍ଲ ଭଷାରତ 4 
ବକଷାଟି ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ 
ଆେଶଥ୍ୟକ କରିଥଷାଏ।

ରକ୍ତ ୋନ

ଚାଲନ୍ତୁ 
ଜୀବନ 
ବଞ୍ାଇବା
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ସମ୍ପାେ�ଙ୍ �ଲମରୁ
ସଷାଦର ନମସ୍ଷାର,

ବକଷାଭିଡ ମହଷାମଷାରୀର ଏହି ଦି୍ତୀୟ �ହରୀ ସମୟବର, ଏହଷାର ପରିଣଷାମ େିବରଷାଧବର �ଢ଼ିେଷା ପଷାଇ ଁ ବଦଶ 
ଏକଜୁଟ୍ ବହଷାଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଲ ସତକ୍ଲତଷାର ସହିତ ବକଷାଭିଡ ନିୟମ ମଷାନିେଷାକୁ ପଡ଼ିେ। ଏହି େିୱେ ମହଷାମଷାରୀ 
େିବରଷାଧବର �ବଢ଼ଇ ସମୟବର ପ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ଶକି୍ଷା ବଦଇଛି। ଆମ ଭଷାରତୀୟମଷାନଙ୍କ ଜୀେନବଶୈଳୀବର 
ପ୍କୃତି ଓ ପରିବେଶ ସେୁବେବଳ ଏକ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଲ ଅଂଶେିବଶଷ ବହଷାଇ ରହିଆସିଛି। ଆବମ ଉଦି୍ଦ ଓ ପ୍ଷାଣୀମଷାନଙୁ୍କ 
ଉପଷାସନଷା କରିଥଷାଉ, ଋତୁ ପରିେର୍୍ଲନ ସମୟବର ଆବମ ଉତ୍େ ପଷାଳନ କରୁ, ଚଷାରିପଷାଖବର ରହିଥେିଷା ପରିବେଶ 
ସହିତ ଆମର ଶଷାନି୍ପରୂ୍୍ଲ ଜୀେନବଶୈଳୀ ପ୍ମଷାଣତି କରିଥଷାଏ ବଯ ଆବମ କିପରି ଭଷାବେ ଆମ ଜୀେନବର ପ୍କୃତିକୁ 
ଗ୍ରହଣ କରି ବନଇଛୁ। ଆମର ଦଶ୍ଲନ ଓ ସଂସ୍ତିୃ ସେୁବେବଳ ଆମକୁ ଏକ େଥ୍ୟକି୍ତ�ତ ପ୍ଷାଣୀ ପରିେବର୍୍ଲ େିଶଷାଳ ବ୍ରହ୍ଷାଣ୍ଡର 
ଅଂଶେିବଶଷ ଭଷାବେ େିବେଚନଷା କରିଆସିଛି।

େି�ତ ଏକ େଷ୍ଲ ଧରି, ବ�ଷାକମଷାବନ ବକଷାଭିଡ କଷାରଣରୁ ଅତଥ୍ୟନ୍ ସଙ୍କଟପରୂ୍୍ଲ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବଦଇ �ତି କରିଛନି୍, 
କିନ୍ତୁ �ତେଷ୍ଲ ମହଷାମଷାରୀର ପ୍ଷାରମି୍କ ପଯ୍ଲଥ୍ୟଷାୟବର ପ୍କୃତି େିଭିନ୍ନ ଉପଷାୟବର ଆମକୁ ଚମତ୍କୃ ତ କରିଥ�ିଷା। ଚଳିତ ଥର 
ମଧ୍ୟ ଆବମ ପ୍କୃତିର ସମଦୃ୍ଧ େିେିଧତଷାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଅନୁଭେ କରିେଷାର ସବୁଯଷା� ପଷାଇଛୁ। ପ୍ଦୂଷଣ ଅପ୍ତଥ୍ୟଷାଶତି 
ଭଷାବେ ହ୍ଷାସ ପଷାଇଛି ଏେଂ ବ�ଷାକମଷାବନ ବସମଷାନଙ୍କ ଚଷାରି ପଷାଖବର ଥେିଷା ସନୁ୍ଦରତଷାକୁ ଉପବଭଷା� କରିପଷାରୁଛନି୍। ସ୍ପଟେ 
ସେୁଜ ଆକଷାଶ, ସନୁ୍ଦର ପେ୍ଲତ, ସ୍ଚ୍ଛ ନଦୀ, ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଶଥ୍ୟ ଏବେ ଏକ େଷାସ୍ତେତଷାବର ପରିଣତ ବହଷାଇଛି। ମହଷାମଷାରୀ 
ଆମକୁ ପ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଣ ପଷାଇ ଁଶକି୍ଷା ବଦଇଛି।

ପ୍କୃତିର ଏକ େଷାସ୍ତେ ରୂପ ଆମ ମନବର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଜଷାଗ୍ରତ କରିଛି, ଏେଂ ଏବେ ଆମକୁ ଚିନ୍ଷା କରିେଷାର ସମୟ 
ଆସିଛି ବଯ ଆବମ ଏହ ିେପିଯ୍ଲଥ୍ୟୟ ସମୟବର ପ୍କୃତି ପଷାଇ ଁକ’ଣ କରିପଷାରିେଷା। ପ୍କୃତି ସହ ଶଷାନି୍ପରୂ୍୍ଲ ସହଷାେସ୍ଷାନ ପଷାଇ ଁ
ଆମକୁ ସଂକଳ୍ପ ବନେଷାକୁ ବହେ। ପ୍ତିେଷ୍ଲ ଜନୁ 5 ତଷାରିଖକୁ େୱିେ ପରିବେଶ ଦିେସ ଭଷାବେ ପଷାଳନ କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ ଏେଂ 
ଚଳିତ େଷ୍ଲର େଷିୟେସୁ୍ତ ବହଉଛି- ପରିବେଶ ପରିସଂସ୍ଷାନର ପନୁରୁଦ୍ଧଷାର। ଆମର ନଟେ ବହଷାଇଯଷାଇଥେିଷା ପରିବେଶକୁ 
ପନୁରୁଦ୍ଧଷାର ଓ ପନୁଜ୍ଲୀେିତ କରିେଷା �ଷା�ି ଏକ ମିଳିତ ପ୍ୟଷାସର ଆେଶଥ୍ୟକତଷା ରହଛିି।

େ�ିତ କିଛି େଷ୍ଲ ଧରି, ଭଷାରତ ସରକଷାର େକିଷାଶ ଓ ପରିବେଶ ସରୁକ୍ଷା ମଧ୍ୟବର ସନ୍ତୁଳନ େଜଷାୟ ରଖପିଷାରିଛନି୍। େକିଳ୍ପ 
ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ ସହତି ଜଙ୍ଗ� ଓ ପ୍ଷାଣୀଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ଏହ ିନୀତିର ଏକ ଅଂଶେବିଶଷ ପଷା�ଟିଛି। ଅଙ୍ଗଷାରକଷାମ ୍ଳ ନି�୍ଲମନ ହ୍ଷାସ 
ନିମବନ୍ ବଦଶର ପ୍ୟଷାସକୁ େୱିେସ୍ତରବର ପ୍ଶଂସଷା କରଷାଯଷାଇଆସଛିୁ ଏେଂ ଭଷାରତ ଏହ ିବକ୍ତ୍ରବର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକଷା ଗ୍ରହଣ 
କରିଛି। େପିଯ୍ଲଥ୍ୟୟର ଏହ ିଘଡ଼ିସନି୍ଧ ମହୂୁର୍୍ଲବର ପ୍କୃତି ଓ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଣର �ରୁୁତ୍ୱ ଏେଂ ଏ ବକ୍ତ୍ରବର ବଦଶର 
ପ୍ୟଷାସକୁ ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣର ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ ଭଷାବେ ସ୍ଷାନିତ କରଷାଯଷାଇଛି।

ଅନୁରୂପ ଭଷାବେ, େପିଯ୍ଲଥ୍ୟୟ ମକୁଷାେ�ିଷା ପଷାଇ ଁପ୍ସୁ୍ତତି, ଏମଏସଏମଇ�ଡ଼ିୁକ ମଧ୍ୟରୁ ଚଷାମ୍ଅିନମଷାନଙୁ୍କ ପ୍ସୁ୍ତତ କରିେଷା, ଶଶି ୁ
ଶ୍ରମିକ ପ୍ଥଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ �ଷା�ି ବଦଶର ପ୍ୟଷାସ, ଆଧନିୁକ ଆସଷାମର ମଳୂଦୁଆ ପ୍ତିଷଷ୍ା କରିଥେିଷା ବ�ଷାପିନଷାଥ େବଦ୍ଲଷାବ�ଷାଇଙ୍କ 
ଭଳି େଥ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ, ଏହ ିସଙ୍କଟ ସମୟବର ଆମମଷାନଙ୍କ ପଷାଇ ଁବପ୍ରଣଷା ପଷା�ଟିଛନି୍।

ସସୁ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରଷାପଦ ରୁହନ୍ତୁ ଏେଂ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ମତଷାମତ ପଠଷାନ୍ତୁ।

ଠକିଣଷା :  େୁଥ୍ୟବରଷା ଅଫ ଆଉଟରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ କମଥୁ୍ୟନିବକସନ,

  ଦି୍ତୀୟ ମହ�ଷା, ସଚୂନଷା ଭେନ, ନୂଆଦିଲ୍ୀ-110003

ଇ-ବମ�୍ :    response-nis@pib.gov.in

(ଜୟଦୀପ ଭଟନଷା�ର)
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ଚଠି ିବାକ୍ସ

ଡିଜଟିାଲ �୍ୟାଯଲଣ୍ର
ଭଷାରତ ସରକଷାରଙ୍କର ଡିଜଟିଷା� 

କଥ୍ୟଷାବ�ଣ୍ଡର ଏେଂ ଡଷାଏରୀବର େିଭିନ୍ନ 
ବଯଷାଜନଷା, କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ ସମ୍କ୍ଲବର 
ସଦଥ୍ୟତମ ସଚୂନଷା ରହଛିି ଏେଂ 
ସରକଷାରଙ୍କର ପ୍କଷାଶନୀ�ଡ଼ିୁକ 
ରହଛିି। ଏହଷାଛଡ଼ଷା ସରକଷାରୀ 

ଛୁଟିଦିେସ ଏେଂ େିଭିନ୍ନ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଲ 
ତଷାରିଖ �ଡ଼ିୁକ ରହଛିି।

ଏହଷାକୁ ��ୁ� ବ୍୍ଲ ବଟେଷାର ଏେଂ ଆଇଓଏସରୁ ଡଷାଉନ ବ�ଷାଡ କରଷାଯଷାଇପଷାରିେ।

https://goicalendar.gov.in/

��ୁ� ବ୍୍ଲ ବଟେଷାର �ିଙ୍କ ଆଇଓଏସ �ିଙ୍କ

https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

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

ମୁ ଁ ନିକଟବର ଏନଆଇଏସର ସଦଥ୍ୟତମ ସଂସ୍ରଣ ପଷାଇ�ି। 
ଇଂରଷାଜୀ ସବମତ େିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଳିକ ଭଷାରତୀୟ ଭଷାଷଷାବର ବମଷାବତ 
ଏନଆଇଏସ ବଯଷା�ଷାଇ ବଦଇଥେିଷାରୁ ମୁ ଁ ହୃଦୟରୁ ଏଥପିଷାଇ ଁ
କୃତଜ୍ଞତଷା େଥ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ମୁ ଁ ଏହ ି େିଷୟକୁ େିଭିନ୍ନ ଭଷାଷଷାବର 
ପଢ଼ିେଷା �ଷା�ି ଆଗ୍ରହୀ ଥେିଷାରୁ ମୁ ଁ ଦିନକୁ ବ�ଷାଟିଏ ସଂସ୍ରଣ 
ପଢ଼ିେଷା �ଷା�ି ଏକ ବଛଷାଟ ସମୟ ସଷାରଣୀ ପ୍ସୁ୍ତତ କରିଛି। ମୁ ଁ
ସମସ୍ତ ଭଷାଷଷାବର ପଢ଼ିେଷା �ଷା�ି ସମଥ୍ଲ ବହଷାଇଥେିଷାରୁ ଏସେୁ 
ସଂସ୍ରଣ ପଢ଼ି ସବନ୍ଷାଷ �ଷାଭ କରିଛି। ଏହଷା ବକେଳ ବମଷାର 
ଭଷାଷଷା ଜ୍ଞଷାନ େଢ଼ଷାଇନଷାହି ଁେରଂ ଏହସିେୁ ଭଷାଷଷାବର ଉପସ୍ଷାପନଷା 
ବଶୈଳୀ ଓ େଥ୍ୟେହଷାର ସମ୍କ୍ଲବର ଜଷାଣେିଷାକୁ ପଷାଇପଷାରିଛି।
ଅତୀତବର ମୁ ଁବ�ଷାଟିଏ କିମଷ୍ା ଦୁଇଟି ସଂସ୍ରଣ ପଷାଇପଷାରିନଥ�ିି, 
ବତବେ ମୁ ଁପଷାଇଥେିଷା ସଂସ୍ରଣ�ଡ଼ିୁକବର ବଦଇଥେିଷା ସଚୂନଷାକୁ 
ପଢ଼ି ମୁ ଁସବନ୍ଷାଷ �ଷାଭ କରିପଷାରିଛି।
ଭେିଷଥ୍ୟତବର ମୁ ଁ ଏହ ି ପତ୍ରିକଷାର ପରେର୍୍ଲୀ ସଂସ୍ରଣ�ଡ଼ିୁକ 
ସହତି ଜ୍ଞଷାନେଦ୍ଧ୍ଲନକଷାରୀ େିଷୟେସୁ୍ତ ପଷାଇପଷାରିେି ବେଷା�ି ଆଶଷା 
କରୁଛି।

�ଯିଶାର ଯ� ଯଶଭଯଡ
kishor.shevde@gmail.com

ମୁ ଁ ଜବଣ ଛଷାତ୍ର ଏେଂ ଏହ ି ପତ୍ରିକଷାର �ତ ତିବନଷାଟି ଇଂରଷାଜୀ 
ସଂସ୍ରଣ ପଢ଼ି ଆସଛିୁ। ଏହ ି ଡିଜଟିଷା� ପତ୍ରିକଷା ବମଷା ପଷାଇ ଁ
ବେଶ �ଷାଭଜନକ ବହଉଥେିଷାର ମୁ ଁଅନୁଭେ କରୁଛି। ଇଂରଷାଜୀ 
ଭଷାଷଷାବର ବେଶ ବରଷାଚକ ଉପସ୍ଷାପନଷା ବଶୈଳୀ, ସୀମିତ ଶବ୍ଦବର 
ପ୍କୃତ ଖେର, ସମସ୍ତ ବକ୍ତ୍ର ବଯପରିକି ଶକି୍ତ, ବଯଷା�ଷାବଯଷା�, 
ଇତିହଷାସ ଓ ସଂସ୍ତୃି ଆମ ସରକଷାର ଓ ସମଷାଜର ନୂତନ ପ୍ୟଷାସ, 
େଥ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ ଆଦି ସମ୍କ୍ଲବର ଜଷାଣେିଷାକୁ ମିଳିପଷାରୁଛି।
ବମ ପହ�ିଷାରୁ ମୁ ଁ ଏହ ିସଂସ୍ରଣ ଅବପକ୍ଷାବର ରହଥି�ିି। ଏହ ି
ସନୁ୍ଦର ପତ୍ରିକଷା ପ୍ସୁ୍ତତ କରିଥେିଷା ସେୁ ବ�ଷାକମଷାନଙୁ୍କ ମୁ ଁ ବମଷାର 
ଶବୁଭଚ୍ଛଷା ଜଣଷାଉଛି।

େୀପ� �ୁମାର
dmaurya.dk@gmail.com

ମୁ ଁ ବମଷାର ଇବମ�ବର ପ୍ତିଥର ପଷାଉଥେିଷା ନୁଥ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ 
ସମଷାଚଷାରର ସମ୍ରୂ୍୍ଲ ସଂସ୍ରଣକୁ ପଢ଼ିଥଷାଏ। େର୍୍ଲମଷାନର 
ନକଷାରଷାତ୍ମକତଷା ଏେଂ ମଷାନହଷାନିର ସମୟବର ଏହ ି ପତ୍ରିକଷା 
ବଦଶବର େିଭିନ୍ନ େିକଷାଶମଳୂକ ପ୍କଳ୍ପ ସମ୍କ୍ଲବର ଆବ�ଷାକପଷାତ 
କରି ସବତଜ ପେନ ଭଳି ଅନୁଭେ ପ୍ଦଷାନ କରିଥଷାଏ। ସମଷାଚଷାର 
ପଢ଼ିେଷା ସମୟବର ବମଷା ମନବର �େ୍ଲ ଅନୁଭେ ବହଷାଇଥଷାଏ।
ମୁ ଁକହେିି ବଯ ବଦଶର ପ୍ବତଥ୍ୟକ ନଷା�ରିକ ଏହଷାକୁ ସେସ୍କ୍ଷାଇେ 
କରିେଷା ସହତି ଭ� ଭଷାବେ ଏହଷାକୁ ପଢ଼ିେଷା ଉଚିତ୍।

ରମା�ାନ୍ତ ତୱିାରୀ 
Tattvavit.trigunateet@gmail.com

ଭଷାରତ ସରକଷାରଙ୍କ ସଫଳତଷା େିଷୟବର ସଚୂନଷା ବଦଉଥେିଷା 
ସଚୂନଷା ଓ ପ୍ସଷାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟ ପକ୍ରୁ ପ୍କଷାଶତି ‘ନୁଥ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ 
ସମଷାଚଷାର’ର ସଦଥ୍ୟତମ ସଂସ୍ରଣ ମୁ ଁ ପଷାଇଛି। ଏଥବିର 
ଅତଥ୍ୟନ୍ ପ୍ଭଷାେଶଷାଳୀ ଏେଂ ଫଳପ୍ଦ େିଷୟେସୁ୍ତ ରହଛିି।  ମୁ ଁ
ଏହଷାକୁ ପଢ଼ିେଷା ପବର ମୁ ଁ ଅନୁଭେ କରୁଛି ବଯ ସରକଷାରଙ୍କ 
ପକ୍ରୁ େହୁସଂଖଥ୍ୟଷାବର କ�ଥ୍ୟଷାଣମଳୂକ ବଯଷାଜନଷା କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକଷାରୀ 
କରଷାଯଷାଉଛି, ଯଷାହଷା ସମ୍କ୍ଲବର ବ�ଷାକମଷାବନ ଜଷାଣନିଷାହଷାନି୍। 
ଏହସିେୁ ବଯଷାଜନଷାକୁ ତୃଣମଳୂସ୍ତରବର କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକଷାରୀ କରି ଗ୍ରଷାମୀଣ 
ବ�ଷାକମଷାନଙୁ୍କ ଏହଷାର �ଷାଭ ବଦେଷା ନିମବନ୍ ବସମଷାନଙୁ୍କ ସବଚତନ 
କରିେଷାର ଆେଶଥ୍ୟକତଷା ରହଛିି। ମୁ ଁଆପଣଙୁ୍କ ଏହଷାର ମଦୂ୍ିତ କପି 
ପ୍ଦଷାନ କରିେଷା �ଷା�ି ଅନୁବରଷାଧ କରୁଛି ଯଷାହଷାଫଳବର ଜବଣ 
ସମପପିତ ଭଷାରତୀୟ ଭଷାବେ ମୁ ଁ ଏହସିେୁ ବଯଷାଜନଷା ସମ୍କ୍ଲବର 
ଆମ ଅଞ୍ଳବର ସବଚତନତଷା ସଟିୃେ କରିପଷାରିେି। ଆଶଷା କରୁଛି 
ଯଥଷାସମ୍େ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଏହଷାକୁ ପଠଷାଇପଷାରିବେ।

ଯରଣ�ୁା ଜଗେୀପ ସିଂ
singh.renukajs@gmail.com
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2020-21ଯର ଡାଲି 
ଉତ୍ାେନଯର 65% ବୃଦି୍

କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ତି ସେ୍ଲଷାଧକି ପ୍ଷାଥମିକତଷା 
ଦିଆଯିେଷା ଫଳବର ବଦଶବର ଡଷା�ି ଉତ୍ଷାଦନ 
65 ପ୍ତିଶତ େୃଦି୍ଧ ପଷାଇଛି। େର୍୍ଲମଷାନ ଏହ ି

ଉତ୍ଷାଦନ ପରିମଷାଣ 25.42 ବମଟି୍କ ଟନବର 
ପହଞ୍ିଛି। ଉତ୍ଷାଦନ େୃଦି୍ଧ ପଷାଇେଷାର ସେୁଠୁ ପ୍ମଖୁ 
କଷାରଣ ବହଉଛି ଚଷାଷୀଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ ମଷାନର େିହନ 
ବଯଷା�ଷାଣ। 24ଟି ରଷାଜଥ୍ୟବର 150ଟି ଡଷା�ି େିହନ 
ବକନ୍ଦ୍ର ସଟିୃେ କରିେଷା ଏେଂ ବସ�ଡ଼ିୁକୁ କୃଷି େିଜ୍ଞଷାନ 
ବକନ୍ଦ୍ର, ରଷାଜଥ୍ୟ କୃଷି େିୱେେିଦଥ୍ୟଷାଳୟ�ଡ଼ିୁକ ସହିତ 
ବଯଷାଡ଼ିେଷା �ଷା�ି 2016-17ବର ଏକ େଡ଼ ପଦବକ୍ପ 
ଗ୍ରହଣ କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା। ଆହୁରି, 11ଟି ରଷାଜଥ୍ୟବର 
ଡଷା�ି ପଷାଇ ଁ119ଟି ଏଫପିଓ �ଠନ କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା। 
ଜଷାତୀୟ ଖଷାଦଥ୍ୟ ସରୁକ୍ଷା ମିଶନ ଅନ୍�୍ଲତ, 644ଟି 

ଜିଲ୍ଷାକୁ ଡଷା�ି କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମବର ସଷାମି� କରଷାଯଷାଇଛି। 
େର୍୍ଲମଷାନ, ଡଷା�ି ଉତ୍ଷାଦନବର ଆତ୍ମନିଭ୍ଲରଶୀଳ 
ବହେଷା �ଷା�ି ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର 2021 ଖରିଫ 
ଋତୁ ପଷାଇ ଁ ଏକ ରଣନୀତି ଚୁଡ଼ଷାନ୍ କରିଛନି୍। ଏହଷା 
ଅନ୍�୍ଲତ େିହନର 20 �କ୍ରୁ ଅଧକି ମିନି କିଟ୍ 
େିତରଣ କରଷାଯିେ। ଏଥପିଷାଇ ଁ82.01 ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା 
େଥ୍ୟୟ କରଷାଯିେଷା ସହିତ ସଷାରଷା ବଦଶର 4.05 �କ୍ 
ବହକ୍ଟର ଜମିକୁ ସଷାମି� କରଷାଯିେ। ଧୀବର ଧୀବର 
ତିବନଷାଟି ପ୍ମଖୁ ଡଷା�ି –ହରଡ଼, ମ�ୁ ଓ େିରି 
ଉତ୍ଷାଦନ ଓ ଉତ୍ଷାଦକତଷା େୃଦି୍ଧ ଜରିଆବର ବଦଶକୁ 
ଡଷା�ି ଉତ୍ଷାଦନବର ଆତ୍ମନିଭ୍ଲରଶୀଳ କରିେଷା 
ଏେଂ ଆମଦଷାନୀ ହ୍ଷାସ କରିେଷାବର ଏହଷା ସହଷାୟକ 
ବହଷାଇପଷାରିେ।

ଯ�ାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ମ�ୁାବଲିା ପାଇ ଁପଞ୍ାୟତଗଡ଼ିୁ�ୁ 
8924 ଯ�ାଟି ଟଙ୍ା ଜାରି �ଯଲ ଯ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ାର

ଜନ୍ୁ ମାସରୁ ଅନଲାଇନ େବି୍ୟାଙ୍ଗ 
ପ୍ରମାଣପତ୍ର�ୁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂ� �ଯଲ ସର�ାର

ଗ୍ରଷାମୀଣ ସ୍ଷାୟର୍ ସଂସ୍ଷା(ଆରଏ�େି)�ଡ଼ିୁକୁ ଅନୁଦଷାନ ବଯଷା�ଷାଇ 
ବଦେଷା �ଷା�ି ବକନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ଲ ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟ ପକ୍ରୁ 25ଟି ରଷାଜଥ୍ୟକୁ 

8923.8 ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା ବଯଷା�ଷାଇ ଦିଆଯଷାଇଛି। ବକଷାଭିଡ-19 
ମହଷାମଷାରୀ ମକୁଷାେି�ଷା �ଷା�ି ଆେଶଥ୍ୟକ ସମସ୍ତ ନିରଷାକରଣ ଏେଂ 
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦବକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିେଷା ଓ ଅନଥ୍ୟଷାନଥ୍ୟ ପଦବକ୍ପ ନିମବନ୍ 
ଆରଏ�େି�ଡ଼ିୁକ ଦ୍ଷାରଷା ଏହ ିଅନୁଦଷାନ ଖର୍୍ଲ କରଷାଯିେ। ଏହ ିଅନୁଦଷାନ 
ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଷାୟତିରଷାଜ େଥ୍ୟେସ୍ଷା-ଗ୍ରଷାମ, ବ ୍ଲକ୍ ଓ ଜିଲ୍ଷାର ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଷା 
ପଷାଇ ଁଉଦିେଟେ। ପଞ୍ଦଶ ଅଥ୍ଲ ଆବୟଷା�ଙ୍କ ସପୁଷାରିସ ଅନୁଯଷାୟୀ ଜନୁ 
2021 ମଷାସବର ଅନୁଦଷାନର ପ୍ଥମ କିସି୍ତ ଜଷାରି କରଷାଯିେଷାକୁ ଧଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ 
ବହଷାଇଥ�ିଷା। ବତବେ େର୍୍ଲମଷାନର ବକଷାଭିଡ-19 ମହଷାମଷାରୀକୁ 
ଦୃଟିେବର ରଖ ି ତଥଷା ପଞ୍ଷାୟତିରଷାଜ ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟର ସପୁଷାରିସ କ୍ବମ 
ପେୂ୍ଲ ନିଦ୍ଧ୍ଲଷାରିତ ସମୟ ପେୂ୍ଲରୁ ଅନୁଦଷାନ ଜଷାରି କରିେଷା ନିମବନ୍ ଅଥ୍ଲ 
ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟ ପକ୍ରୁ ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆଯଷାଇଥ�ିଷା। ଅନୁରୂପ ଭଷାବେ, 
େର୍୍ଲମଷାନର ପରିସି୍ତିକୁ ନଜରବର ରଖ,ି ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର ଅନଥ୍ୟ 
ସର୍୍ଲଷାେଳୀ�ଡ଼ିୁକୁ ମଧ୍ୟ ବକଷାହଳ କରିଛନି୍।

ପଷାଖଷାପଷାଖ ି 2.5 ବକଷାଟି ଦିେଥ୍ୟଷାଙ୍ଗଜନଙ୍କ ଜୀେନକୁ ସହଜ 
କରିେଷା �ଷା�ି ସରକଷାର ଚଳିତ େଷ୍ଲ ଜୁନ 1  ତଷାରିଖ 

ଠଷାରୁ ୟୁଡିଆଇଡି ବପଷାଟ୍ଲଷା� ଜରିଆବର ଅନ�ଷାଇନ ବମଷାଡବର 
ଦିେଥ୍ୟଷାଙ୍ଗ ପ୍ମଷାଣପତ୍ର ହଷାସ� କରିେଷାକୁ େଷାଧ୍ୟତଷାମଳୂକ କରିଛନି୍। 
ପେୂ୍ଲରୁ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର ଦିେଥ୍ୟଷାଙ୍ଗଜନଙ୍କ ପଷାଇ ଁ ସ�ୁମଥ୍ୟ ଭଷାରତ 
ଅଭିଯଷାନ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକଷାରୀ କରୁଛନି୍। ଏହଷାର ଅନ୍�୍ଲତ ଦିେଥ୍ୟଷାଙ୍ଗଙ୍କ 
ପଷାଇ ଁ ସ�ୁଭ ବଭୌତିକ ପରିବେଶ, ପରିେହନ େଥ୍ୟେସ୍ଷା ଏେଂ 
ସଚୂନଷା ଓ ବଯଷା�ଷାବଯଷା� ଇବକଷାସିଟେମ େିକଶତି କରିେଷା ଉପବର 
ବଜଷାର ଦିଆଯଷାଉଛି। ଦିେଥ୍ୟଷାଙ୍ଗମଷାନଙ୍କ ପଷାଇ ଁ ସରକଷାରୀ ଚଷାକିରି 
ଓ ଉର୍ ଶକି୍ଷାବର ସଂରକ୍ଣ ବକଷାଟଷାକୁ େଢ଼ଷାଇ ଦିଆଯଷାଇଛି। 
ଏମଷାନଙ୍କ ପ୍ତି ସମଷାଜର ଧଷାରଣଷା େଦଳଷାଇେଷା ପଷାଇ ଁପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବରନ୍ଦ୍ର ବମଷାଦୀ ପ୍ଥବମ ‘ଦିେଥ୍ୟଷାଙ୍ଗ’ ଶବ୍ଦର ପ୍ଚଳନ କରିଥବି�। 
ୟୁଡିଆଇଡି ବପଷାଟ୍ଲଷା� (www. swavlambancard.gov.in) 
ଉପବର କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ କରିେଷା ପଷାଇ ଁ ସମ୍କୃ୍ତ ପ୍ଶକି୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିେଷା 
ନିମବନ୍ ରଷାଜଥ୍ୟ/ବକନ୍ଦ୍ର ଶଷାସିତ ପ୍ବଦଶ�ଡ଼ିୁକୁ କୁହଷାଯଷାଇଛି।

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର
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ଓସିଆଇ �ାଡ୍ଯ ପନୁଃଜାରି �ରିବା ପ୍ରକ୍ୟିା�ୁ ସହଜ �ଯଲ ସର�ାର

ମହଳିା ସାମରି� ପଲିୁସ ବାହନିୀର ପ୍ରଥମ 
ବ୍ୟାଚ�ୁ ସାମିଲ �ଲା ଭାରତୀୟ ଯସନା

ପ୍େଷାସୀ ଭଷାରତୀୟ ନଷା�ରିକ (ଓସିଆଇ) କଷାଡ୍ଲ  ଜଷାରି କରିେଷା 
ପ୍କି୍ୟଷାକୁ ସରକଷାର ଆହୁରି ସହଜ କରିଛନି୍। େର୍୍ଲମଷାନ 

ସଦୁ୍ଧଷା ଭଷାରତ ସରକଷାର ପଷାଖଷାପଷାଖ ି37.72 �କ୍ ଓସିଆଇ କଷାଡ୍ଲ 
ଜଷାରି କରିସଷାରିଛନି୍। ପ୍ଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁଯଷାୟୀ,  ଭଷାରତୀୟ 
େଂବଶଷାଦ୍େ ଜବଣ େିବଦଶୀ କିମଷ୍ା ଜବଣ ଭଷାରତୀୟ ନଷା�ରିକଙ୍କ 
େିବଦଶୀ ଜୀେନସଷାଥୀ କିମଷ୍ା ଜବଣ ଓସିଆଇ 
କଷାଡ୍ଲବହଷାଲ ୍ଡରଙ୍କ ଜୀେନସଷାଥୀ ହି ଁ ଓସିଆଇ 
କଷାଡ୍ଲଧଷାରୀ ଭଷାବେ ପଞି୍କୃତ ବହଷାଇପଷାରିବେ। 
ଓସିଆଇ କଷାଡ୍ଲ ବହଉଛି ଭଷାରତବର ପ୍ବେଶ 
ଏେଂ ରହେିଷା �ଷା�ି ଏକ ଜୀେନେଥ୍ୟଷାପୀ ଭିସଷା। 
ଏଥବିର ଆହୁରି ଅବନକ େଡ଼ �ଷାଭ ରହଛିି ଯଷାହଷା 
ଅନଥ୍ୟ େିବଦଶୀଙୁ୍କ ମିଳିନଥଷାଏ। େର୍୍ଲମଷାନର 
େଥ୍ୟେସ୍ଷା ଅନୁଯଷାୟୀ, ପ୍ତିଥର 20 େଷ୍ଲ ଆୟୁ ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ଏକ 
ନୂଆ ପଷାସବପଷାଟ୍ଲ ଜଷାରି କରଷାଯିେଷା ପବର ଏେଂ ପଣୁଥିବର 
50 େଷ୍ଲର ଆୟୁବର ଉପନୀତ ବହବ� ଆବେଦନକଷାରୀଙ୍କ 

ମଖୁମଣ୍ଡଳବର ବକୌଣସି ବଜୈେିକ ପରିେର୍୍ଲନ ଘଟିବ� 
ଓସିଆଇ କଷାଡ୍ଲ ପନୁଃ ଜଷାରି କରିେଷା ଆେଶଥ୍ୟକ ବହଷାଇଥଷାଏ। 
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହ ି ଆେଶଥ୍ୟକତଷାକୁ େଷାଦ୍ ବଦେଷା �ଷା�ି ସରକଷାର 
ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍। ଏଣକିି ଓସିଆଇ କଷାଡ୍ଲଧଷାରୀ ଭଷାବେ 
ପଞି୍କୃତ ବହଷାଇଥେିଷା ଜବଣ େଥ୍ୟକି୍ତ 20 େଷ୍ଲ େୟସବର ଉପନୀତ 

ବହେଷା ପେୂ୍ଲରୁ ତଷାଙୁ୍କ ବସତିକିବେବଳ ବକେଳ 
ଥବର ମଷାତ୍ର ଓସିଆଇ କଷାଡ୍ଲ ପନୁଃ ଜଷାରି କରଷାଯିେ 
ବଯବତବେବଳ 20 େଷ୍ଲ ଆୟୁ ପରୂଣ କରିେଷା 
ପବର ବସ ତଷାଙ୍କର ନୂଆ ପଷାସବପଷାଟ୍ଲ ପଷାଇବେ। 
ଯଷାହଷାଫଳବର ପ୍ଷାପ୍ତ େୟସ୍ ବହେଷାମଷାବତ୍ର ତଷାଙ୍କର 
ମଖୁମଣ୍ଡଳର ଆକୃତିକୁ ରଖଷାଯଷାଇପଷାରିେ। 
ଯଦି ଜବଣ େଥ୍ୟକି୍ତ 20 େଷ୍ଲ େୟସ ପରୂଣ 

କରିସଷାରିେଷା ପବର ଓଡ଼ିଆଇ କଷାଡ୍ଲଧଷାରୀ ଭଷାବେ ପଞି୍କୃତ 
ବହଷାଇଥଷାନି୍ ତଷା’ବହବ� ତଷାଙୁ୍କ ଆଉଥବର ଓସିଆଇ କଷାଡ୍ଲ ଜଷାରି 
କରଷାଯିେଷାର ବକୌଣସି ଆେଶଥ୍ୟକତଷା ରହିେ ନଷାହି।ଁ       n

ଭଷାରତୀୟ ବସନଷା 83 ଜଣ ମହଳିଷା ବସୈନିକଙୁ୍କ ବନଇ �ଠତି 
ସଷାମରିକ ପ�ିୁସ େଷାହନିୀର ପ୍ଥମ େଥ୍ୟଷାଚକୁ ବେଙ୍ଗଷା�ୁରୁସି୍ତ 

କପ୍ଲସ ଅଫ ମି�ିଟଷାରୀ ପ�ିୁସ ବସଣ୍ର ଆଣ୍ଡ ସ୍�ୁଠଷାବର ସଷାମି� 
କରିଛି। 61 ସପ୍ତଷାହର କବଠଷାର ପ୍ଶକି୍ଣ ସଫଳତଷାପେୂ୍ଲକ ସମ୍ରୂ୍୍ଲ 
କରିେଷା ପବର ବସମଷାନଙୁ୍କ ସଷାମି� କରଷାଯଷାଇଛି। ସଷାମରିକ 
ପ�ିୁସର କର୍୍ଲେଥ୍ୟବର ପ�ିୁସର ସମସ୍ତ ପ୍କଷାର କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ ସଷାମି� 
ରହଛିି। ଏହଷାେଥ୍ୟତୀତ, ବସୈନିକମଷାନଙ୍କ ଦ୍ଷାରଷା କରଷାଯଷାଉଥେିଷା 
ବକୌଣସି ପ୍କଷାର ନିୟମ ଉଲ୍ଂଘନ ନିରଷାକରଣ କରିେଷା ସଷାମରିକ 
ପ�ିୁସର କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟବର ସଷାମି� ରହଛିି।  ଯଦୁ୍ଧ ସମୟବର, େଥ୍ୟେସ୍ଷା 
ସଂକ୍ଷାନ୍ ସମବସ୍ତ େବନ୍ଦଷାେସ୍ତ ସଷାମରିକ ପ�ିୁସ କରିଥଷାଏ। 
2017ବର ମହଳିଷାମଷାନଙୁ୍କ ବସୈନିକ ଓ କନବଟେେଳ ଭଷାବେ ସଷାମି� 
କରିେଷା ନିମବନ୍ ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା, ଏହଷାପବର 101 
ଜଣ ମହଳିଷାଙୁ୍କ ଡିବସମର୍ 2019ବର ଚୟନ କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା। 
2030 ସଦୁ୍ଧଷା 1700 ମହଳିଷା ବସୈନିକଙୁ୍କ କପ୍ଲସ ୍ ଅଫ ମି�ିଟଷାରୀ 
ପ�ିୁସବର ସଷାମି� କରିେଷା ନିମବନ୍ ସ୍ଳବସନଷା ପକ୍ରୁ ବଯଷାଜନଷା 
କରଷାଯଷାଉଛି। ଯଷାହଷାଫଳବର ଧୀବର ଧୀବର ବସମଷାନଙୁ୍କ ଭଷାରତୀୟ 
ବସନଷାର ଏକ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଲ ଅଂଶେିବଶଷ କରଷାଯଷାଇପଷାରିେ। 

5G ପ୍ଯକିୁ୍ତର ଉପବଯଷା� ଏେଂ ପ୍ବୟଷା� 
ପଷାଇ ଁ ପରୀକ୍ଣ ଆବୟଷାଜନ ନିମବନ୍ 

ବଟ�ିବଯଷା�ଷାବଯଷା� ବସେଷା ପ୍ଦଷାନକଷାରୀମଷାନଙୁ୍କ 
ବକନ୍ଦ୍ର ବଟ�ିବଯଷା�ଷାବଯଷା� େିଭଷା� ପକ୍ରୁ ଅନୁମତି 
ଦିଆଯଷାଇଛି। ସହରଷାଞ୍ଳ େଥ୍ୟତୀତ, ଗ୍ରଷାମଷାଞ୍ଳ 
ଓ ଉପସହରଷାଞ୍ଳବର ପରୀକ୍ଣ ନିମବନ୍ 
ବଟ�ିବଯଷା�ଷାବଯଷା� ବସେଷା ପ୍ଦଷାନକଷାରୀମଷାନଙୁ୍କ 
କୁହଷାଯଷାଇଛି ଯଷାହଷାଫଳବର 5G ପ୍ଯକିୁ୍ତର �ଷାଭ 
ବକେଳ ସହରଷାଞ୍ଳବର ସୀମିତ ନରହି ସଷାରଷା 
ବଦଶବର ଉପ�ବ୍ଧ ବହଷାଇପଷାରିେ। 4G ତୁଳନଷାବର 
5G ପ୍ଯକିୁ୍ତବର ଉପବଭଷାକ୍ତଷାମଷାନଙୁ୍କ ଦଶ �ଣୁଷା 
ଅଧକି ବେ�ବର ଡଷାଟଷା ଡଷାଉନବ�ଷାଡ ଅଭିଜ୍ଞତଷା 
ମିଳିପଷାରିେ ବେଷା�ି ଆଶଷା କରଷାଯଷାଉଛି।

ଗ୍ରାମୀଣ, ଉପ-ସହରାଞ୍ଳ ଓ 
ସହରାଞ୍ଳଯର ଯହବ 5G ପରୀକ୍ଣ
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ଭଷାରତବର ଅବନକ ମହଷାନ େଥ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ ଅଛନି୍ ବଯଉମଁଷାବନ 
ସ୍ଷାଧୀନତଷା ଆବନ୍ଦଷାଳନବର ଉବଲ୍ଖନୀୟ ବଯଷା�ଦଷାନ 
ବଦଇଛନି୍, କିନ୍ତୁ ରଷାଟେକ୍ ଦ୍ଷାରଷା ସମ୍ଷାନ ପଷାଇେଷା 

�ଷା�ି ତଷାଙୁ୍କ ଦୀଘ୍ଲ ସମୟ ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ଅବପକ୍ଷା କରିେଷାକୁ ପଡ଼ିଛି। 
ବ�ଷାପିନଷାଥ େବଦ୍ଲଷାବ�ଷାଇ ଜୁନ 6, 1890 ଆସଷାମର ନଷା�ଷାଓ ଁ
ଜିଲ୍ଷାର ରଷାହଷା ଠଷାବର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥବି� ଏେଂ ତଷାଙୁ୍କ ‘ଆଧନିୁକ 
ଆସଷାମର ନିମ୍ଲଷାତଷା’ ବେଷା�ି କୁହଷାଯଷାଏ। ମଷାତ୍ର 12 େଷ୍ଲ େୟସବର 
ବସ ନିଜ ମଷା’ଙୁ୍କ ହରଷାଇଥବି�। 
ବ�ୌହଷାଟୀବର ପ୍ଷାଥମିକ ଶକି୍ଷା ସମଷାପ୍ତ 
କରିେଷା ପବର ବସ ବକଷା�କଷାତଷା ଆସି 
ସ୍ଷାତକ ଓ ସ୍ଷାବତଷାବକଷାର୍ର ଶକି୍ଷା ସମଷାପ୍ତ 
କରିଥବି�। ଏହଷାପବର ବସ ଆସଷାମ 
ବଫରି ଆସି ପ୍ଷାରମି୍କ ଭଷାବେ ସ୍ଷାନୀୟ 
ସ୍�ୁବର ଜବଣ ପ୍ଧଷାନ ଶକି୍କ ଭଷାବେ 
କଷାମ କରିଥବି�। ଏହଷାପବର ବସ 
ଆଇନ ବପସଷାବର ବଯଷା� ବଦଇଥବି�। 
1917 ମସିହଷାର କଥଷା, ବସବତବେବଳ 
ବଦଶ ନିଜର ସ୍ଷାଧୀନତଷା ପଷାଇ ଁ ସଂଗ୍ରଷାମ 
କରୁଥ�ିଷା ଏେଂ ବଦଶର ଯେୁକମଷାବନ 
ମହଷାତ୍ମଷା �ଷାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହଷ୍ାନକ୍ବମ ସ୍ଷାଧୀନତଷା ସଂଗ୍ରଷାମବର ଝଷାସ 
ବଦଉଥବି�। ବି୍ରଟିଶ ଶଷାସନଷାଧୀନ ଆସଷାମ ଓ ଉର୍ର ପେୂ୍ଲଷାଞ୍ଳର 
ବ�ଷାକମଷାନଙ୍କର ଦୁଃଖକଟେବର ଅତିଷ ୍ ବହଷାଇ, େବଦ୍ଲଷାବ�ଷାଇ 
ଅସହବଯଷା� ଆବନ୍ଦଷାଳନବର ବଯଷା� ବଦଇଥବି�। ଏଥପିଷାଇ ଁ
ବସ ନିଜର ଆଇନ ବପସଷା ଛଷାଡ଼ି ବଦଇଥବି�। ସମଗ୍ର ଆସଷାମ 
ଭ୍ରମଣ କରି ଖେୁଶୀଘ୍ର ବସ ରଷାଜଥ୍ୟର ପରିଚୟ ପଷା�ଟିଥବି�। 
1922ବର ବସ ଭଷାରତୀୟ ଜଷାତୀୟ କଂବଗ୍ରସ ଅଧୀନବର 
ଆସଷାମ କଂବଗ୍ରସ �ଠନ କରିଥବି�। ‘ବଚୌରି-ବଚୌରଷା’ ଘଟଣଷା 
ପବର ବଯବତବେବଳ ଅସହବଯଷା� ଆବନ୍ଦଷାଳନକୁ ପ୍ତଥ୍ୟଷାହଷାର 
କରି ନିଆ��ଷା, େବଦ୍ଲଷାବ�ଷାଇ ପଣୁଥିବର ଆଇନ ବପସଷାକୁ 
ବଫରିଯଷାଇଥବି�। 1932ବର ବସ ବ�ୌହଷାଟୀ ମହଷାନ�ର 
ବେଷାଡ୍ଲର ଅଧ୍ୟକ୍ ବହଷାଇଥବି�। 1935ବର ଆସଷାମବର ନିେ୍ଲଷାଚନ 
ଅନୁଷ୍ିତ ବହଷାଇଥ�ିଷା, େବଦ୍ଲଷାବ�ଷାଇଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱବର କଂବଗ୍ରସ 

ସଂଖଥ୍ୟଷା�ରିଷତ୍ଷାର ସହ େିଜୟୀ ବହଷାଇଥ�ିଷା, କିନ୍ତୁ ସରକଷାର 
�ଠନ କରିେଷା ପରିେବର୍୍ଲ ବସ େିବରଷାଧୀ ଆସନବର େସିେଷାକୁ 
ପସନ୍ଦ କରିଥବି�। ବତବେ, 1938ବର ସରକଷାରର ପତନ ଘଟିେଷା 
ପବର ବସ ମଖୁଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଷାବେ ଦଷାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥବି�। ଦି୍ତୀୟ 
େିୱେ ଯଦୁ୍ଧ ସମୟବର ମହଷାତ୍ମଷା �ଷାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହଷ୍ାନବର ବସ ସରକଷାରରୁ 
ଇସ୍ତଫଷା ବଦଇଥବି�। ଏହଷାପବର ତଷାଙୁ୍କ ବି୍ରଟିଶରମଷାବନ େନ୍ଦୀ କରି 
ବନଇଥବି� କିନ୍ତୁ ଅସସୁ୍ତଷା କଷାରଣରୁ କିଛିଦିନ ପବର ତଷାଙୁ୍କ ଛଷାଡ଼ି 

ବଦଇଥବି�।
ଅ�ଟେ 1942ବର ‘ଭଷାରତ ଛଷାଡ଼’ 

ଆବନ୍ଦଷାଳନ ପବର ବି୍ରଟିଶ ସରକଷାର 
କଂବଗ୍ରସକୁ ବେଆଇନ ବଘଷାଷଣଷା 
କରିେଷା ସହିତ େବଦ୍ଲଷାବ�ଷାଇଙ୍କ ସବମତ 
ଏହଷାର ଅଧକିଷାଂଶ ବନତଷାମଷାନଙୁ୍କ 
�ିରଫ କରି ବନଇଥବି�। ବତବେ 
1946 ନିେ୍ଲଷାଚନବର େିଜୟୀ ବହେଷା 
ପବର ବସ ପଣୁଥିବର ଆସଷାମର 
ମଖୁଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହଷାଇଥବି�। ଏହ ି
ସମୟବର ବି୍ରଟିଶରମଷାବନ ‘କଥ୍ୟଷାେିବନଟ 
ମିଶନ’ ବନଇ ଆସିଥବି�। ଏହଷାର 

ଉବଦେଶଥ୍ୟ ଥ�ିଷା ଧମ୍ଲ ଆଧଷାରବର ବଦଶକୁ େିଭଷାଜିତ କରିେଷା। େଙ୍ଗ 
ଓ ଆସଷାମ ଏହି େ�୍ଲବର ସଷାମି� ବହଷାଇଥ�ିଷା। ଏହଷାର ଅଥ୍ଲ େଙ୍ଗ 
ତୁଳନଷାବର ଆସଷାମର ପ୍ତିନିଧମିଷାବନ ସଂଖଥ୍ୟଷା�ଘ ୁବହଷାଇଯିବେ। 
େବଦ୍ଲଷାବ�ଷାଇ ଏହି ବଯଷାଜନଷାକୁ େିବରଷାଧ କରିଥବି�। ବସ କହିଥବି� 
ବଯ ଆସଷାମ ଏହଷାର ପରିଚୟ ହରଷାଇେ। ବସହି ସମୟବର 
ବକେଳ ତଷାଙ୍କରି ପ୍ୟଷାସ କଷାରଣରୁ ଆସଷାମ ପେୂ୍ଲ ପଷାକିସ୍ତଷାନର 
ଅଂଶେିବଶଷ ବହେଷାରୁ େର୍ପି ଯଷାଇଥ�ିଷା। ଆସଷାମ ବମଡ଼ିକଷା� 
କବ�ଜ, ଆସଷାମ ହଷାଇବକଷାଟ୍ଲ, ବ�ୌହଷାଟୀ େିୱେେିଦଥ୍ୟଷାଳୟ ଏେଂ 
ଆସଷାମ ପ୍ଷାଣୀ ଚିକିତ୍ଷା କବ�ଜ ଆଦି ପ୍ତିଷଷ୍ାବର େବଦ୍ଲଷାବ�ଷାଇଙ୍କ 
ପ୍ମଖୁ ଭୂମିକଷା ରହିଥ�ିଷା। େବଦ୍ଲଷାବ�ଷାଇଙୁ୍କ ଆସଷାମେଷାସୀ ପ୍ଷାଣ 
ଭରି ଭ� ପଷାଉଥବି� ଏେଂ ଏହଷାକୁ ସମ୍ଷାନ ଜଣଷାଇ ଆସଷାମର 
ତତ୍ଷାଳୀନ ରଷାଜଥ୍ୟପଷାଳ ଜୟରଷାମ ଦଷାସ ବଦୌ�ତରଷାମ ତଷାଙୁ୍କ 
‘ବ�ଷାକପି୍ୟ’ ଆଖଥ୍ୟଷା ବଦଇଥ�ିଷା।   n

ଯସ ଜଯଣ ବହୁମଖୁୀ ବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ ଥଯିଲ। ଯସ ଏ�ାଧାରଯର ଜଯଣ ଓ�ଲି, ଶକି୍�, ସାମାଜ�ି �ମ୍ଯୀ, ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ  
ଓ ରାଜଯନତା ଥଯିଲ।  ଚୀନ ଓ ପବୂ୍ଯ ପା�ସି୍ାନ ବଯିରାଧଯର ଲଯେଇ �ରି ଆସାମର ସାବ୍ଯଯଭୌମତ୍ୱ� ୁସରୁକି୍ତ ରଖବିା 
ଲାଗି ଯସ �ଠନି ପରିଶ୍ରମ �ରିଥଯିଲ। ଏହ ି�ାରଣରୁ ଆଜ ିଆସାମ ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ର ଅଂଶବଯିଶର ଯହାଇପାରିଛ।ି 

ଯସ ମଧ୍ୟ ଆଧନୁ�ି ଆସାମର ସ୍ପତ ିଥଯିଲ େିଏ� ିରାଜ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ବ�ିାଶ ପାଇ ଁ�ଠନି ପରିଶ୍ରମ �ରିଥଯିଲ।

ଆଧନୁ�ି 
ଆସାମର ସ୍ପତି

1999ଯର ଅଟଳ ବହିାରୀ ବାଜଯପୟୀ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଥବିା ସମୟଯର 

ବଯେ୍ଯାଯଲାଇଙୁ୍ ମରଯଣାତ୍ର ଭାଯବ 
‘ଭାରତ ରତ୍ନ’ ସମ୍ାନଯର ଭୂରିତ 

�ରାୋଇଥଲିା। 2002ଯର ତତ୍ାଳୀନ 
ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତ ିଡ. ଏପିଯଜ ଅବେୁଲ �ାଲାମଙ୍ 

ଦ୍ାରା  ସଂସେ ପରିସରଯର ତାଙ୍ର 
ପ୍ରତମିତୂ୍୍ତି ଉଯ୍ମାଚନ �ରାୋଇଥଲିା।

ଜନ ୍ମ-ଜନୁ 6, 1890  । ମତୁୃଥ୍ୟ- ଅ�ଟେ 5, 1950

ବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ ଯଗାପିନାଥ ବଯେ୍ଯାଯଲାଇ
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ବକଷାଭିଡ ମହଷାମଷାରୀ କଷାଳବର େିଭିନ୍ନ ପ୍ତିକୂଳ ପରିସି୍ତିର ସମଖୁୀନ ବହେଷା 
ସବତ୍ୱ ବଦଶର କୃଷକମଷାବନ ଉଦଥ୍ୟଷାନ କୃଷି ଓ କୃଷି ବକ୍ତ୍ରବର ବରକଡ୍ଲ 

ପରିମଷାଣର ଉତ୍ଷାଦନ କରିେଷାବର ସଫଳ ବହଷାଇଛନି୍ । ସେ୍ଲନିମ ୍ନ ସହଷାୟକ 
ମ�ୂଥ୍ୟବର ବରକଡ୍ଲ ସ୍ତରର କୃଷି ଉତ୍ଷାଦ କ୍ୟ କରି ସରକଷାର ମଧ୍ୟ ନିଜର 

ସମଥ୍ଲନ ବଯଷା�ଷାଇ ବଦଇଛନି୍ । ବମ ୧୪ ତଷାରିଖବର ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର 
ବମଷାଦୀ ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷଷାନ ସମ୍ଷାନନିଧ ି(ପିଏମ ୍-କିଷଷାନ) ବଯଷାଜନଷା ଅଧନିବର 

୯.୫ ବକଷାଟି କୃଷକଙ୍କ େଥ୍ୟଷାଙ୍କ ଖଷାତଷାକୁ ୨୦,୦୦୦ ବକଷାଟିରୁ ଅଧକି ଟଙ୍କଷାର 
ଅଟେମ କିସି୍ତ ହସ୍ତଷାନ୍ର କରିଛନି୍ ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ବଦଶର ଏନ୍ ବେଣ ୁ ରଷାମ ତଷାଙ୍କର ପତିତ ଜମିକୁ 
ଚଷାବଷଷାପବଯଷା�ୀ କରିଛନି୍ । ଉନ୍ନଷାଓର ଅରେିନ୍ଦ ନିଶଷାଦ କୃଷି 
େିଭଷା�ରୁ ବଜୈେ କୃଷି ପ୍ଶକି୍ଣ ହଷାସ� କରିଛନି୍ । ଆଣ୍ଡଷାମଷାନ 

ଓ ନିବକଷାେର ଦ୍ୀପପଞୁ୍ର ଜବଣ ଚଷାଷୀ ପଷାଟି୍କ ନିଜର ପରୂଷା ପରିେଷାରକୁ 
ବଜୈେ କୃଷିବର ସଷାମି� କରିଛନି୍ । ବସହିପରି, ରିଭଟେର ଖମୁ୍ଲନପରୁ ଉର୍ର 
ପେୂ୍ଲଷାଞ୍ଳକୁ ବଜୈେ ଉତ୍ଷାଦ ବପଣ୍ଠଭଷାବେ େିକଶତି କରିେଷା ପଷାଇ ଁ ଉଦିେଟେ 
ଏକ ବଯଷାଜନଷା ସହ ସଷାମି� ବହଷାଇ ଅନଥ୍ୟ କୃଷକମଷାନଙ୍କ ସହ ନିଜର 
କୃଷିଭିରି୍କ ଉଦଥ୍ୟମିତଷା ଏେଂ ଏଫପିଓ ଅଭିଜ୍ଞତଷା େଷାଣି୍ଥବି� । ସମଗ୍ର 
ବଦଶର ଏହି କୃଷକମଷାବନ ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମଷାଦୀଙ୍କ ସହ ପ୍ତଥ୍ୟକ୍ 
ଭଷାବେ ବସମଷାନଙ୍କ ଉର୍ମ ଅଭିଜ୍ଞତଷା େଷାଣି୍ଥବି� । ପ୍ଥମଥର ପଷାଇ ଁ
ପଶି୍ମେଙ୍ଗର କୃଷକମଷାବନ ଏହି ବଯଷାଜନଷା ଦ୍ଷାରଷା ଉପକୃତ ବହଷାଇଛନି୍। 
କୃଷକମଷାନଙ୍କ ସହ ଭଷାେ େିନିମୟ ସହିତ ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ବମଷାଦୀ ମଧ୍ୟ 
ବକଷାଭିଡ ମହଷାମଷାରୀ କଷାଳବର ବସମଷାନଙୁ୍କ ଆୱେସି୍ତ ବଦେଷା �କ୍ଥ୍ୟବର 
ଅବନକ ପଦବକ୍ପର ବଘଷାଷଣଷା କରିଥବି� । ତଷାଙ୍କ ସବମଷ୍ାଧନର ପ୍ମଖୁ 
େିଷୟେସୁ୍ତ�ଡିୁକ ନିମ ୍ନ ମତୁଷାେକ ଥ�ିଷା ।

 ବକଷାଭିଡ ମହଷାମଷାରୀ କଷାରଣରୁ ସରକଷାର କିଷଷାନ ବକ୍ଡିଟ କଷାଟ୍ଲ ଋଣ ବଦୟ ଏେଂ 
ନେୀକରଣ ବହେଷାର ସମୟସୀମଷାକୁ େୃଦି୍ଧ କରିଛନି୍ ।  

 ବଦଶର କୃଷକ ସମଦୁଷାୟ ନିମବନ୍ ନୂତନ ସମଷାଧଷାନର ସତୂ୍ର େଷାହଷାର କରିେଷା ଏେଂ 
େକିଳ୍ପର ପରିସୀମଷାକୁ ପରିେଥ୍ୟଷାପ୍ତ କରିେଷା ଦି�ବର ସରକଷାର ନିରନ୍ର ଭଷାବେ 
ପଦବକ୍ପ ବନଇ ଚଷା�ିଛନି୍ ।

 ପଞ୍ଷାେ ଏେଂ ହରିଆଣଷାର �କ୍ �କ୍ କୃଷକ ପ୍ଥମ ଥର ପଷାଇ ଁ ପ୍ତଥ୍ୟକ୍ �ଷାଭ 
ହସ୍ତଷାନ୍ରଣ ବଯଷାଜନଷାର ସଫୁଳ ପଷାଇଛନି୍ । �ତେଷ୍ଲ ତୁଳନଷାବର ଚଳିତେଷ୍ଲ 
ଏପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ପ୍ଷାୟ ୧୦ ପ୍ତିଶତରୁ ଅଧକି �ହମ ସେ୍ଲନିମ ୍ନ ସହଷାୟକ ମ�ୂଥ୍ୟ ଜରିଆବର 
କ୍ୟ କରଷାଯଷାଇଛି ।

 ଏପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ �ହମ କ୍ୟ େଷାେଦବର ପ୍ଷାୟ ୫୮ ହଜଷାର ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା କୃଷକମଷାନଙ୍କ 
େଥ୍ୟଷାଙ୍କ ଖଷାତଷାକୁ ପଠଷାଇ ଦିଆଯଷାଇଛି । ଏଣକିି କୃଷକମଷାନଙୁ୍କ ବସମଷାନଙ୍କ ଉତ୍ଷାଦ 
େକି୍ୀ େଷାେଦ ଅଥ୍ଲ ପଷାଇ ଁଆଉ ଦୀଘ୍ଲ ପ୍ତୀକ୍ଷା କରିେଷାକୁ ପଡୁନଷାହି ଁ। ପିଏମ ୍-କିଷଷାନ 
ବଯଷାଜନଷା େବିଶଷଭଷାବେ କ୍ଦୁ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଚଷାଷୀଙୁ୍କ ଉପକୃତ କରୁଛି ।   n

ଯ�ାଭିଡ ମହାମାରୀ
ସଯ୍ୱେ �ୃର�ଙ୍ ପାଇ ଁପେ୍ଯ୍ୟାପ୍ତ 

ସଯୁୋଗ ଉପଲବ୍ଧ

�ୃର� ସଶକି୍ତ�ରଣ

ଯୋଜନାଯର �ଭିଳି ସାମିଲ ଯହଯବ
ଭଷାରତ ସରକଷାର ୨୦୧୮ ଡିବସମର୍ ୧ ତଷାରିଖରୁ 

ପିଏମ ୍କିଷଷାନ ସମ୍ଷାନନିଧ ିବଯଷାଜନଷା (ପିଏମ ୍-କିଷଷାନ) 
କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକଷାରୀ କରିଛନି୍ । େର୍୍ଲମଷାନ ସଦୁ୍ଧଷା ୧୧ ବକଷାଟି 
କୃଷକଙ୍କ େଥ୍ୟଷାଙ୍କ ଖଷାତଷାକୁ ୧,୩୫,୦୦୦ ବକଷାଟିରୁ 
ଅଧକି ଟଙ୍କଷା ହସ୍ତଷାନ୍ର କରଷାଯଷାଇ ସଷାରିଛି ।:

 ଏହ ି ବଯଷାଜନଷାବର ପଞି୍କରଣ ପଷାଇ ଁ ପିଏମ ୍
କିଷଷାନ ବପଷାଟ୍ଲଷା�ବର କୃଷକଙ୍କ ପଷାଇ ଁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର 
ସ୍ଷାନର େଥ୍ୟେସ୍ଷା କରଷାଯଷାଇଛି । ଏହଷାଛଡଷା 
ଜବଣ କୃଷକ ସଷାଧଷାରଣ ବସେଷା ବକନ୍ଦ୍ର (ସିଏସସି)
କୁ �ସ୍ତ କରି କିମଷ୍ା ପିଏମ ୍ କିଷଷାନ ବମଷାେଷାଇ� 
ଆପ ୍ମଷାଧ୍ୟମବର ପଞି୍କରଣ କରଷାଇ ପଷାରିବେ । 
ବଯଷା�ଥ୍ୟ କୃଷକମଷାବନ ସମ୍କୃ୍ତ ରଷାଜଥ୍ୟ ସରକଷାରଙ୍କ 
ଦ୍ଷାରଷା ମବନଷାନୀତ ପଟ୍ଟୱଷାରୀ/ରଷାଜସ୍ ଅଧକିଷାରୀ/ 
ବନଷାଡଷା� ଅଧକିଷାରୀ (ପିଏମ କିଷଷାନ)ଙୁ୍କ 
ବଯଷା�ଷାବଯଷା� କରିପଷାରିବେ ।

 ଏହ ି ବଯଷାଜନଷାର ନ�ଦ ଅଥ୍ଲ ବଯଷା�ଥ୍ୟ ପିଏମ 
କିଷଷାନ ହତିଷାଧକିଷାରୀମଷାନଙ୍କ େଥ୍ୟଷାଙ୍କ ଖଷାତଷାକୁ 
ଡିେଟିି ମଷାଧ୍ୟମବର ସିଧଷାସଳଖ ପଠଷାଇ 
ଦିଆଯଷାଇଥଷାଏ ।

 ଏହ ି ବଯଷାଜନଷା ବକେଳ ବଯ କୃଷକମଷାନଙୁ୍କ 
ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ସନିୁଶି୍ତ କବରନଷାହି ଁ େରଂ 
େବିଶଷକରି ଅମଳ ଋତୁ ପେୂ୍ଲରୁ ବସମଷାନଙ୍କ 
ଅନଥ୍ୟଷାନଥ୍ୟ ଆେଶଥ୍ୟକତଷା ମଧ୍ୟ ପରୂଣ କରିଥଷାଏ ।

 ଏହ ିବଯଷାଜନଷା ଅଧନିବର ବଯଷା�ଥ୍ୟ କୃଷକମଷାନଙୁ୍କ 
ପ୍ବତଥ୍ୟକ ୪ ମଷାସ ପବର ତିନିଟି ସମଷାନ କିସି୍ତବର 
େଷାଷପିକ ୬,୦୦୦ଟଙ୍କଷାର ନ�ଦ ଅଥ୍ଲ ପ୍ଦଷାନ 
କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ ।

Scan QR code  
to listen to Prime Minister's 

full address



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 8

War Against Covid -19

ଯ�ାଭିଡ ମହାମାରୀର 
ଦ୍ତିୀୟ ଲହରର ନୟିନ୍ତଣ

କ�ୋଭିଡର ଦି୍ତୀୟ ଲହର ଜୀବନ�ୁ ଶକ୍ତ ଭୋବକର ଆଘୋତ କେଉଥବିୋ ସକ୍ୱେ ଆଶୋ ଓ ଅେମ୍ୟତୋର 
ଅକନ� କରେରଣୋେୋୟୀ ଘଟଣୋ ନଜର�ୁ ଆସିବୋକର ଲୋଗିଛି । କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ୋର ରୋଜ୍ୟ ସର�ୋରଙ୍କ 
ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ୋ �ରି େୀଘ୍ଘସ୍ୋୟୀ ସ୍ୋସ୍୍ୟ ଭିତି୍ଭୂମୀ ବି�ୋଶ ସହ କ�ୋଭିଡର ରେଭୋବ�ୁ ରେତିହତ 

�ରିବୋ ପୋଇ ଁଯଦୁ୍ଧ�ୋଳୀନ ଭିତି୍କର ପେକକ୍ପମୋନ ଗ୍ରହଣ �ରିଛନି୍ । 

ସୁଖଦୀପ ବଯବତବେବଳ ମଷାତ୍ର ୨୦ଦିନର ଶଶି ୁ ଥ�ିଷା, 
ବସବତବେବଳ ବସ ବକଷାଭିଡ ପଜଟିିଭ ଥେିଷା ଜଣଷାପଡିଥ�ିଷା 
। ଏହ ିବରଷା�ରୁ ସସୁ୍ ବହେଷା ପଷାଇ ଁତଷାକୁ ୧୦ ଦିନ ସମୟ 

�ଷା�ିଥ�ିଷା । ପରୀକ୍ଣର ସମସ୍ତ ମଷାପଦଣ୍ଡବର ଉର୍ୀର୍୍ଲ ବହେଷା 
ପବର ବମ ୭ ତଷାରିଖ ଦିନ ବସ ଜ�ନ୍ଧରର ପଞ୍ଷାେ ଇନଟିେଚୁଥ୍ୟଟ 
ଅଫ ବମଡିକଷା� ସଷାଇନବସସ ୍ (ପିଆଇଏମଏସ)ରୁ ଘରକୁ 
ବଫରିଥ�ଷା । ତଷାର ପିତଷାମଷାତଷା ବକଷାଭିଡ ବନବ�ଟିଭ ଥେିଷାର 
ଜଣଷାପଡିଥ�ିଷା । ପିତଷା �ରୁଦୀପ ସିଂହ କହଥିବି�, “ଆମ ପି�ଷା 
ବଯବତବେବଳ ବକଷାଭିଡ ପଜଟିିଭ ବହଷାଇଥେିଷା ଜଣଷାପଡିଥ�ିଷା 
ବସବତବେବଳ ଆମକୁ େହୁତ କଟେ �ଷା�ିଥ�ିଷା ।”

ଏକ ଅତି ସଷାଧଷାରଣ ପରିେଷାରର ପଷୃଭୂ୍ମିରୁ ଆସିଥେିଷା ସିଂହ 
ଆହୁରି କହଥିବି�, “ ଆମକୁ �ଷା�ି�ଷା ବଯ ଭ�େଷାନ ଆମ 
ପ୍ଷାଥ୍ଲନଷା ଶଣୁଛିନି୍ ଏେଂ ହସପିଟଷା�ବର ଉପ�ବ୍ଧ ଚମତ୍ଷାର 
ଚିକିତ୍ଷା ସେୁଧିଷା ଓ ନିରନ୍ର ବସେଷା ଶଶୁରୁଷା ଫଳବର ଆମ ସନ୍ଷାନ 
ସମ୍ରୁ୍୍ଲ ଆବରଷା�ଥ୍ୟ �ଷାଭ କରିଥ�ିଷା । ସଖୁଦୀପର ମଷା ସନ୍ଦୀପ 

ବକୌର ବଯବତବେବଳ ନିଜର ପି�ଷାକୁ ଦୁଇ ହଷାତବର ଉଠଷାଇ 
ବନଇଥବି� ବସବତବେବଳ ତଷାଙ୍କ ଆଖବିର ଖସିୁର ଝ�କ 
ସ୍ପଟେ ଭଷାବେ ଦୃଶଥ୍ୟମଷାନ ବହଉଥ�ିଷା । ଅତି ଆନନ୍ଦତି ବଜବଜମଷା 
କୁ�େୀନ୍ଦର ବକୌର କହନି୍, “ ୱଷାବହ �ରୁୁଜୀଙ୍କ ଅସୀମ କୃପଷାରୁ 
ବମଷା ନଷାତି ସସୁ୍ ବହଷାଇ ଘରକୁ ବଫରି ଆସିଛି । ଡଷାକ୍ତରମଷାବନ 
ତଷାର ଖେୁ ଯତ୍ନ ବନଇଥବି� ।” ବକେଳ ଶଶିରୁ ପରିେଷାର ବ�ଷାକ 
ନୁହନି୍, ଏହ ିନେଜଷାତର ଯତ୍ନ ବନଇଥେିଷା ନସପିଂ କମ୍ଲଚଷାରୀମଷାବନ 
ମଧ୍ୟ ଅତଥ୍ୟନ୍ ଆନନ୍ଦତି ଥବି� । ଜବଣ ବସେକିଷା ରୁେ ିକୁହନି୍, “ 
ଏହ ିନେଜଷାତ ଅବନକ ଯନ୍ତ୍ରଣଷା ବଦଇ �ତି କରୁଥେିଷାର ବଦଖ ି
ମନବର େହୁତ କଟେ ଅନୁଭେ କରିଥ�ିି । ଶଶିଟିୁର ମଷାଆଙୁ୍କ 
ସ୍ତନଥ୍ୟପଷାନ କରଷାଇେଷା ପଷାଇ ଁଅନୁମତି ମିଳିନଥେିଷାରୁ ଚଷାମଚବର 
କ୍ୀର ପିଆଯଷାଉଥ�ିଷା ।” 

ଶଶି ୁବରଷା� େବିଶଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଯତିନ୍ଦର ସିଂହ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତଷା 
େର୍୍ଲନଷା କରି କହଛିନି୍, “ ଶଶିଟିୁକୁ ହସି୍ପଟଷା�କୁ ଅଣଷାଯିେଷା ବେବଳ 
ତଷା ବଦହବର େହୁତ ଜ୍ୱର ଥ�ିଷା ଏେଂ ବସ ଅପସ୍ଷାରର ଶକିଷାର 

ନରିନ୍ତର 
ପ୍ରୟାସ
ଜାରି

ଯ�ାଭିଡ-୧୯ ବଯିରାଧଯର ସଂଗ୍ରାମ
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ଥ�ିଷା । ଏହ ିମଷାମ�ଷାଟି ଆମ ପଷାଇ ଁଖେ୍ୁ ଆହଷ୍ାନପରୂ୍୍ଲ ରହଥି�ିଷା ।
ଏପରିକି ତଷା େଷାପଷାମଷାଆଙୁ୍କ ସଷାନ୍ତ୍ୱନଷା ବଦେଷା ଅଧକି କଟେକର 

ଥ�ିଷା । କିନ୍ତୁ ବସମଷାବନ ଆମକୁ  ସମ୍ରୂ୍୍ଲ ସହବଯଷା� ଓ ସମଥ୍ଲନ 
କରିଥବି� ।”

ବଯବତବେବଳ ୧୮-୪୪ େଷ୍ଲ େ�୍ଲଙ୍କ ଟିକଷାକରଣ ପଷାଇ ଁ
ପଞି୍କରଣ ଆରମ୍ ବହ�ଷା ବସବତବେବଳ ବଦଶର ଅଳ୍ପ ବକବତକ 
ଭଷା� େବିଶଷକରି ଗ୍ରଷାମଷାଞ୍ଳବର ବ�ଷାକମଷାବନ ଟିକଷାକରଣ ପଷାଇ ଁ
ସ ୍ଲଟ୍ େୁକ୍ କରିେଷା ସକଷାବଶ ଅସେୁଧିଷାର ସମଖୁୀନ ବହବ�। ବକେଳ 
ଇଂରଷାଜୀ ଭଷାଷଷାବର ଉପ�ବ୍ଧ ଥେିଷା ବକଷାୱନି ଆପ ୍ ବକବତକ 
ସ୍ଷାନବର ଭଷାରତୀୟ ସ୍ଷାନୀୟ ଭଷାଷଷାଭଷାଷୀ ବ�ଷାକମଷାନଙ୍କ ପଷାଇ ଁ
କିଛିଟଷା ସମସଥ୍ୟଷାର କଷାରଣ ବହଷାଇଥେିଷାବେବଳ ଅନଥ୍ୟ ବକବତକ 
ସ୍ଷାନବର ବେୈଷୟିକ ଜ୍ଞଷାନ ନଥେିଷା ବ�ଷାକମଷାବନ ଟିକଷାକରଣ ପଷାଇ ଁ
ପଞି୍କରଣ ସକଷାବଶ ଅସେୁଧିଷାର ସମଖୁୀନ ବହଷାଇଥବି�। ଏହସିେୁ 
ଆହଷ୍ାନ ମଧ୍ୟବର, ଅବନକ ସବଚତନ ନଷା�ରିକ ପଞି୍କରଣ 
ପଷାଇ ଁ ଏଭଳି ଅସେୁଧିଷାର ସମଖୁୀନ ବହଉଥେିଷା ବ�ଷାକମଷାନଙୁ୍କ 
ସହବଯଷା�ର ହଷାତ େଢଷାଇଥବି� । ବକରଳବର ରଷାସନ ବଦଷାକଷାନୀ 
ମଷା�ିକ ଏେଂ ଛଷାତ୍ରଛଷାତ୍ରୀମଷାବନ ଏଭଳି ବ�ଷାକଙୁ୍କ ସଷାହଷାଯଥ୍ୟ କରିେଷାକୁ 
ଆବ�ଇ ଆସିଥବି�। ଆଜେିୀକଷା େୁଥ୍ୟବରଷା ଓ ଟ୍ଷାନସଫମ୍ଲ ରୁରଷା� 

ଇଣି୍ଡଆ ଭଳି ବସ୍ଚ୍ଛଷାବସେୀ ସଂ�ଠନ�ଡିୁକ ମଧ୍ୟ ବ�ଷାକମଷାନଙୁ୍କ 
ଟିକଷାକରଣ ପଷାଇ ଁ ପଞି୍କରଣ କରିେଷାବର ସଷାହଷାଯଥ୍ୟ କରିେଷା 
କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟବର ସକି୍ୟ ଭଷାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥବି� । 

ନେଜଷାତ ଶଶି ୁ ଏେଂ ଶବହ େଷ୍ଲ େୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଲ େରିଷ ୍
ନଷା�ରିକଙ୍କ ସବମତ ବକଷାଭିଡରୁ ସସୁ୍ ବହଷାଇଥେିଷାର ଅବନକ 
ମଷାମ�ଷା ଏହଷା ସଚୂଷାଉଛି ବଯ ଭଷାରତ କବରଷାନଷା ମହଷାମଷାରୀର 
ପ୍ଥମ �ହର ବେବଳ ବଯତିକି ଫଳପ୍ଦ ଭଷାବେ ଏହଷାର ମକୁଷାେ�ିଷା 
କରିଥ�ିଷା, ଦି୍ତୀୟ �ହର େରୁିଦ୍ଧବର ଜଷାରିଥେିଷା �ବଢଇବର ମଧ୍ୟ 
ବଦଶ ବସତିକି ଅଦମଥ୍ୟତଷା ପ୍ଦଶ୍ଲନ କରୁଛି । ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ଭିରି୍ଭୂମୀକୁ 
ଆହୁରି ସଦୃୁଢ କରିେଷା ଦି�ବର ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର ଯଦୁ୍ଧକଷାଳୀନ 
ଭିରି୍ବର କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ କରୁଛନି୍ । ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମଷାଦୀ େଭିିନ୍ନ 
ଶଳି୍ପସଂସ୍ଷା, ଔଷଧ ଉତ୍ଷାଦନ କମ୍ଷାନୀ, ଡଷାକ୍ତର, ସମ୍କୃ୍ତ ଅଧକିଷାରୀ 
ଏେଂ ରଷାଜଥ୍ୟ�ଡିୁକର ପ୍ତିନିଧମିଣ୍ଡଳୀ ତଥଷା େବିଶଷଜ୍ଞମଷାନଙ୍କ 
ସହ େଚିଷାର ଆବ�ଷାଚନଷା ଓ ମତ େନିିମୟ ମଷାଧ୍ୟମବର ନିୟମିତ 
ବଯଷା�ଷାବଯଷା�ବର ଅଛନି୍ । ବକଷାଭିଡର ପ୍ଭଷାେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦି�ବର 
ଜଷାରିଥେିଷା ଉଦଥ୍ୟମକୁ ଆହୁରି ମଜେୁତ କରିେଷା ପଷାଇ ଁବସନଷାକୁ ମଧ୍ୟ 
ଏଥବିର ନିବୟଷାଜତି କରଷାଯଷାଇଛି । 

ବକଷାଭିଡ େିରୁଦ୍ଧବର ନିର୍୍ଲଷାୟକ �ବଢଇ ପଷାଇ ଁ ଭଷାରତ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯିଜ
ନୟିମିତ ଭାଯବ ସି୍ତରି

ସମୀକ୍ା �ରୁଛନ୍ତି
n ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଷାଜଥ୍ୟ�ଡିୁକବର ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ବସେଷା 

ସମ୍କପିତ ଭିରି୍ଭୂମୀ ଓ ପ୍ସୁ୍ତତିର ନିରନ୍ର ସମୀକ୍ଷା 
କରୁଛନି୍ । 

n  ଟିକଷାକରଣର ବେ�କୁ ମନ୍ଥର ବହେଷାକୁ ନବଦେଷା 
ତଥଷା ସବମଦ୍ନଶୀଳ ବହେଷା ନିମବନ୍ ବସ 
ରଷାଜଥ୍ୟ�ଡିୁକୁ ପରଷାମଶ୍ଲ ବଦଇଛନି୍ । 

n 	ବଯଉସଁେୁ ଜଲି୍ଷାବର ସଂକ୍ମଣ ହଷାର ୧୦ ପ୍ତିଶତ 
େଷା ତଦୁଦ୍ଧ୍ଲ ଏେଂ ଅକି୍ବଜନ୍ ଶଯଥ୍ୟଷା କିମଷ୍ା ଆଇସିୟୁ 
ଶଯଥ୍ୟଷା ୬୦ ପ୍ତିଶତରୁ ଅଧକି ପରୂଣ ବହଷାଇସଷାରିଛି 
ବସହଭିଳି ଜଲି୍ଷା�ଡିୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିେଷା ପଷାଇ ଁ
ରଷାଜଥ୍ୟ�ଡିୁକୁ ନିବଦେ୍ଲଶଷାେଳୀ ପଠଷାଯଷାଇଛି ।

n 	ଔଷଧପତ୍ର ଉପ�ବ୍ଧତଷାର ସମୀକ୍ଷା ଏେଂ 
ବରମବଡସିଭିର ସବମତ ଅନଥ୍ୟଷାନଥ୍ୟ ଔଷଧ ଉତ୍ଷାଦନ 
େୃଦି୍ଧ ଉପବର ନିରନ୍ର ଦୃଟିେ ରଖଷାଯଷାଉଛି ।

ବଦୈନିକ କବରଷାନଷା ସଂକ୍ମଣ ହଷାର ହ୍ଷାସ ପଷାଇ 
ଚଷା�ିଥେିଷାବେବଳ ଆବରଷା�ଥ୍ୟ ହଷାରବର ମଧ୍ୟ େୃଦି୍ଧ ଘଟୁଛି। 
େବିଶଷଜ୍ଞମଷାବନ େୱିେଷାସ କରନି୍ ଆବରଷା�ଥ୍ୟ ହଷାରବର 
େୃଦି୍ଧ ଏକଥଷା ଇଙି୍ଗତ କରୁଛି ବଯ ଭଷାରତ ବକଷାଭିଡ-୧୯ 
ସଂକ୍ମଣ ଶଖିରକୁ ଅତିକ୍ମ କରିଯଷାଇଛି ।
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ସଜେଷାଜ ବହଉଛି
କବରଷାନଷାର ଦି୍ତୀୟ �ହର ମଧ୍ୟବର, ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର ରଷାଜଥ୍ୟ 

ସରକଷାରମଷାନଙ୍କ ସହଷାୟତଷାବର ଏହ ିବରଷା� େରୁିଦ୍ଧବର ନିର୍୍ଲଷାୟକ 
�ବଢଇ ପଷାଇ ଁପ୍ସୁ୍ତତ ବହଉଛନି୍ । ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମଷାଦୀ 
କହଛିନି୍, “ଆମ ସମଖୁବର ଥେିଷା ଏହ ିଅଦୃଶଥ୍ୟ ଶତ୍ରୁ େଭିିନ୍ନ ରୂପ 
ଧଷାରଣ କରିଚଷା�ିଛି । ଏହ ି କବରଷାନଷା ଭୂତଷାଣ ୁ ପଷାଇ ଁ ଆବମ 
ଆମର ଅବନକ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଜନଙୁ୍କ ହରଷାଇ ସଷାରିଛୁ । ଅବନକ 
ସମୟ ଧରି ବଦଶେଷାସୀମଷାବନ ବଯଉ ଁଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣଷା ବଭଷା�ଛୁନି୍, 
ବଯଉ ଁକଟେ ମଧ୍ୟ ବଦଇ ବ�ଷାକମଷାବନ �ତି କରିଛନି୍, ମୁ ଁବସଇ 
ଯନ୍ତ୍ରଣଷାକୁ ନିବଜ ଅନୁଭେ କରିପଷାରୁଛି । ଜବଣ ‘ପ୍ଧଷାନ ବସେକ’ 
ଭଷାବେ ମୁ ଁଆପଣମଷାନଙ୍କ ଭଷାେନଷାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପଷାରୁଛି । 
ଦି୍ତୀୟ �ହର େରୁିଦ୍ଧବର ଜଷାରି �ବଢଇବର ବଯଉ ଁସମଳ୍ର 

�ଯରାନା ବଯିରାଧ ିସଂଗ୍ରାମଯର ୭୫ରୁ 
ଅଧ�ି ଟିମ ୍ମତୁୟନ ରହ ିପ୍ରତଯିରଧ�  
ଓ ଅକ୍ସଯିଜନ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟତୀତ ଯ�ନ୍ଦ୍ର 
ଓ ରାଜ୍ୟଗଡିୁ� ମଧ୍ୟଯର ସସୁମ୍୍ୱୟ 
ସନୁଶିି୍ତ �ରୁଛନ୍ତ ି।

ଯ�ାଭିଡ-୧୯ ବଯିରାଧଯର ସଂଗ୍ରାମ

ଯେୈନ�ି ସଂକ୍ମଣ ହାର ହ୍ାସ ପାଉଥବିାଯବଯଳ ଆଯରାଗ୍ୟ ହାର ବୃଦି୍ ପାଉଛି

ନୂତନ ମାମଲା ଆଯରାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା

3,31,507

4,14,188

3,18,609

4,01,078 

3,86,444 

4,01,078 

3,53,818

3,66,161

3,56,082 

3,29,942

3,55,338

3,48,421

3,52,181 3,44,776 3,53,299 

3,62,437 
3,78,741

3,62,727 3,43,144 3,26,098

3,11,170

2,8
1,3

86

07 MAY
2021

08 MAY
2021

09 MAY
2021

10 MAY
2021

11 MAY
2021

12 MAY
2021

13 MAY
2021

14 MAY
2021

15 MAY
2021

16 MAY
2021

17 MAY
2021

ପ୍ତିେନ୍ଧକ ରହଛିି ବସଥରୁି ମକୁ୍ତ ବହେଷା ପଷାଇ ଁ ଯଦୁ୍ଧକଷାଳୀନ 
ଭିରି୍ବର ଉଦଥ୍ୟମ ଅେଥ୍ୟଷାହତ ରହଛିି । ବଯବତ ଅଧକିରୁ ଅଧକି 
ବ�ଷାକଙ୍କ ଟିକଷାକରଣ କରଷାଯଷାଇପଷାରିେ ସରକଷାର ବସ ଦି�ବର 
ଉଦଥ୍ୟମ ଚଳଷାଇଛନି୍ । ବଯବତବେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପଷାଳି ଆସିେ 
ବସବତବେବଳ ଟିକଷା ବନେଷାକୁ ଭୁ�ନ୍ତୁ ନଷାହି ଁ । ଟିକଷା ଆମକୁ 
କବରଷାନଷାରୁ ସରୁକ୍ଷା ବଯଷା�ଷାଇବଦେ ଏେଂ �ରୁୁତର ଅସସୁ୍ତଷାର 
ମଷାତ୍ରଷା ହ୍ଷାସ କରିେ । ଏପରିକି ଟିକଷାକରଣ ପବର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 
ମଷାସ୍ ପରିଧଷାନ ଏେଂ ସଷାମଷାଜକି ଦୂରତ୍ୱ େଜଷାୟ ରଖେିଷା ସବମତ 
ସମସ୍ତ ପ୍ତିବଷଧମଳୂକ େଥ୍ୟେସ୍ଷା ମଧ୍ୟବର ରହେିଷାକୁ ପଡିେ । 

୨୦୨୦ ମଷାର୍୍ଲ ୨୯ ତଷାରିଖ ଦିନ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର କବରଷାନଷା 
ଭୂତଷାଣ ୁେଥ୍ୟଷାପିେଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିେଷା ସକଷାବଶ ୧୧ଟି କ୍ମତଷାପନ୍ନ 
ବ�ଷାଷୀ୍ �ଠନ କରିଥବି� । ପବର ବସବ୍୍ଟମର୍ ୧୧ ତଷାରିଖବର 
େୃହତର ଦଷାୟିତ୍ୱ ସହତି ଏହଷାକୁ ୬ଟି ବ�ଷାଷୀ୍ବର ପନୁ�୍ଲଠତି 
କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା । ସମ୍କୃ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟ�ଡିୁକର ପ୍ମଖୁ ଅଧକିଷାରୀ 
ଓ ସଚିେଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱବର େବିଶଷଜ୍ଞ ବ�ଷାଷ ୍ି�ଡିୁକ ବକଷାଭିଡ 
ପରିଚଷାଳନଷା ଓ ବମଡିକଷା� ଚିକିତ୍ଷା େଥ୍ୟେସ୍ଷାଠଷାରୁ ଆରମ୍ କରି, 
�ଜଟିିେକ୍ ପରିଚଷାଳନଷା ଏେଂ ଅକି୍ବଜନ ବଯଷା�ଷାଣ ଓ ଏହଷାର 
ପରିଚଷାଳନଷା ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ େଭିିନ୍ନ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ ସମ୍ଷାଦନ କରୁଛନି୍ । 
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ଅକି୍ବଜନ େବିଦଶରୁ ଧରି ସ୍ବଦଶ ପ୍ତଥ୍ୟଷାେର୍୍ଲନ କରିଛି ।

n  ଆଇଏନଏସ ୍ ବକଷା�କଷାତଷା କୁଏତ୍ , ବଦଷାହଷା ଓ କତଷାରରୁ 
ଅକି୍ବଜନ୍ କବଣ୍ନର ସଂଗ୍ରହ କରି ବକଷାଭିଡ �ବଢଇବର 
ସଷାମି� ବହଷାଇଛି । ଇତି ମଧ୍ୟବର, ଆଇଏନଏସ ଐରଷାେତ 
ଅକି୍ବଜନ କବଣ୍ନର ଆଣେିଷା ପଷାଇ ଁସିଙ୍ଗଷାପରୁବର ପହଞ୍ଛିି। 
ଭଷାରତୀୟ ବନୌବସନଷାର ଆଇଏନଏସ ୍ ବକଷାଚି, ତି୍ରକଷାଣ୍ଡ 
ଏେଂ ତଷାୱର ମଧ୍ୟ ତରଳ ବମଡିକଷା� ଅକି୍ବଜନ କବଣ୍ନର 
ପରିେହନ େୃଦି୍ଧ ପ୍ୟଷାସବର ସଷାମି� ବହଷାଇଛନି୍ ।

n  ହଷା�ୁକଷା �ଢୁଆ େମିଷାନ (ଏ�ସିଏ) ବତଜସ ନିମବନ୍ ଉଡଷାଣ 
କଷାଳବର ଅକି୍ବଜନ୍ ପ୍ସୁ୍ତତି ପଷାଇ ଁ େକିଶତି ବମଡିକଷା� 
ଅକି୍ବଜନ୍ ୍ ୍ଲଷାଣ୍ ଜ୍ଞଷାନବକୌଶଳ ଉପବଯଷା� କରି ପ୍ତିରକ୍ଷା 
�ବେଷଣଷା ଓ େକିଷାଶ ସଂ�ଠନ (ଡିଆଡିଓ) ସମଗ୍ର ବଦଶବର 
୫୦୦ ବମଡିକଷା� ଅକି୍ବଜନ୍ ଉତ୍ଷାଦନ ୍ ୍ଲଷାଣ୍ ପ୍ତିଷଷ୍ା କରିେ । 
ଉଭୟ ସରକଷାରୀ ଓ ବେସରକଷାରୀ ଉବଦଥ୍ୟଷା� ଭଷା�ିଦଷାରୀବର 
ବଦଶର େଭିିନ୍ନ ଭଷା�ବର ଏହସିେୁ ୍ ୍ଲଷାଣ୍ ପ୍ତିଷଷ୍ା କରଷାଯିେ। 
ପିଏମ ୍ ବକୟଷାସ୍ଲ ପଷାଣ୍ଠରୁି ଏହ ି ପ୍କଳ୍ପକୁ ଆଥପିକ ସହଷାୟତଷା 
ବଯଷା�ଷାଇ ଦିଆଯିେ । ବମ ୧୦ ତଷାରିଖ ସଦୁ୍ଧଷା ଦିଲ୍ୀ-ଏନସିଆର 
ଅଂଚଳବର ଏହଭିଳି ୫ଟି ୍ ୍ଲଷାଣ୍ ପ୍ତିଷଷ୍ା କରଷାଯଷାଇ ସଷାରିଛି ।

n 	ଡିଆରଡିଓର ଅଧ୍ୟକ୍ ସତୀଶ ବରଡି୍ଙ୍କ କହେିଷା ଅନୁଯଷାୟୀ 
ଏହସିେୁ ୍ ୍ଲଷାଣ୍ରୁ ବ�ଷାଟିଏ ମିନିଟବର ପ୍ଷାୟ ୧୦୦୦ �ିଟର 
ଅକି୍ବଜନ୍ ଉତ୍ଷାଦନ କରଷାଯଷାଇପଷାରିେ । ଏହ ି େଥ୍ୟେସ୍ଷା 
ଜରିଆବର ୧୯୦ ଜଣ ବରଷା�ୀଙୁ୍କ ଏକ ସମୟବର ୫ �ିଟର 
ଅକି୍ବଜନ୍ ବଯଷା�ଷାଇ ଦିଆଯଷାଇ ପଷାରିେ । ଏହ ି େଥ୍ୟେସ୍ଷା 
ଜରିଆବର ମଧ୍ୟ ୧୯୫ଟି ଖଷା�ି ଅକି୍ବଜନ୍ ସି�ିଣ୍ଡରକୁ 
ଭରଷାଯଷାଇପଷାରିେ ।

n 	ଭଷାରତୀୟ େଷାୟୁ ବସନଷା (ଆଇଏଏଫ) ବକଷାଭିଡ 
ବରଷା�ୀମଷାନଙ୍କ ନିମବନ୍ ଅକି୍ବଜନ୍ ବଯଷା�ଷାଣକୁ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ 
କରିେଷା ପଷାଇ ଁ ଅବନକ�ଡିୁଏ ରି�ିଫ ଉଡଷାଣ ଚଳଷାଇଛି । 
ଏହ ି ପଦବକ୍ପବର ଭଷାରତୀୟ ବନୌବସନଷା ଆଇଏଏଫ 
ସହ ସଷାମି� ବହଷାଇଛି । ଭଷାରତୀୟ େଷାୟୁ ବସନଷା େରିଷାଟ 
ଅକି୍ବଜନ କବଣ୍ନର�ଡିୁକୁ ଆକଷାଶମଷା�୍ଲବର ଅସହଷାୟ 
ବ�ଷାକଙ୍କ ନିକଟବର ପହଞ୍ଷାଉଛି । େବିଦଶରୁ ଅଣଷାଯଷାଇଥେିଷା 
ଅକି୍ବଜନ କବଣ୍ନର ଓ ଅନଥ୍ୟଷାନଥ୍ୟ ବମଡିକଷା� ସରଞ୍ଷାମର 
ବଯଷା�ଷାଣ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯଦୁ୍ଧକଷାଳୀନ ଭିତିବର ଜଷାରି ରହଛିି ।

n  ସ୍ଳ ବସନଷା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ମଖୁ ଭୂମିକଷା ନିେ୍ଲଷାହ କରୁଛି । �ତେଷ୍ଲ 
‘ସମଦୁ୍ ବସତୁ’ ଅଭିଯଷାନବର ଏକ �ରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଲ ଭୂମିକଷା ଗ୍ରହଣ 
କରିଥେିଷା ଭଷାରତୀୟ ଯଦୁ୍ଧ ବପଷାତ ଆଇଏନଏସ ୍ ଜ୍ୱଷା�ଷା 
ଇଟେର୍୍ଲ କମଷାଣ୍ଡବର ଅକି୍ବଜନ୍ ବଯଷା�ଷାଣ ଦଷାୟିତ୍ୱ ହଷାତକୁ 
ବନଇଛି । ଆଇଏନଏସ ୍ ତ�ୱଷାର ୪୦ ବମଟି୍କ ଟନର 

1000

୧୦୦ଟି ଅକ୍ସଯିଜନ ଏକ୍ସଯପ୍ରସ 
ମାଧ୍ୟମଯର ଯମ ୧୩ ତାରିଖ ପେ୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
୨୫ େନିର ସମୟ ମଧ୍ୟଯର ୭,୧୧୫ 
ଟନ୍ ତରଳ ଯମଡି�ାଲ ଅକ୍ସଯିଜନ୍ 

ଯୋଗାଇ େଆିୋଇଛ ି।

୧୫ େନି ମଧ୍ୟଯର ଯମଡି�ାଲ 
ଅକ୍ସଯିଜନ ଉତ୍ାେନଯର 
୧୦୦୦ଟନ୍ ବୃଦି୍ ଘଟିଛ ି।

ଅକ୍ସଯିଜନ
ଯୋଗାଣ ବୃଦି୍

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର 11



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 12

ଯ�ାଭିଡ-୧୯ ବଯିରାଧଯର ସଂଗ୍ରାମ

ଏହ ି ବ�ଷାଷୀ୍ ମଧ୍ୟ ଘବରଷାଇ ବକ୍ତ୍ର, ବସ୍ଚ୍ଛଷାବସେୀ ସଂ�ଠନ 
ଏେଂ ଆନ୍ଜ୍ଲଷାତୀୟ ସଂ�ଠନ ସହ ସମନୟ୍ ରକ୍ଷା ସହତି ଆଥପିକ 
କ�ଥ୍ୟଷାଣମଳୂକ ପଦବକ୍ପ ଗ୍ରହଣ ଓ ବକଷାଭିଡ ସହ ଜଡିତ 
ଆଚରଣ�ତ ସମସଥ୍ୟଷା�ଡିୁକର ସମଷାଧଷାନ କରୁଛି । 

ଏହ ି କ୍ମତଷାପନ୍ନ ବ�ଷାଷୀ୍�ଡିୁକୁ ଉପବ�ଷାଷୀ୍ ତଥଷା ବକନ୍ଦ୍ର 
ସରକଷାରଙ୍କ ଅଧକିଷାରୀ�ଣ ଓ େବିଶଷଜ୍ଞମଷାନଙୁ୍କ ବନଇ �ଠତି 
ଏକ ଟିମ ୍ ସହଷାୟତଷା ବଯଷା�ଷାଇ ବଦଉଛି । ବକନ୍ଦ୍ର ସଚୂନଷା ଓ 
ପ୍ସଷାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍କଷାଶ ଜଷାଭବଡକରଙ୍କ କହେିଷା ଅନୁଯଷାୟୀ ବକନ୍ଦ୍ର 
ସରକଷାରଙ୍କ ବକଷାଭିଡ ପରିଚଷାଳନଷା କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ�ଡିୁକ ପରଷାମଶ୍ଲ ଓ 
ମଷା�୍ଲଦଶପିକଷା ପ୍ଦଷାନ କରିେଷାବର ସିମୀତ ନୁବହ ଁ । ଅଧକିଷାଂଶ 
ବକ୍ତ୍ରବର ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର ଉର୍ସ୍ତରୀୟ ତଦଷାରଖ ଟିମ ୍ ନିଯକୁ୍ତ 
କରିଛନି୍, ବଯଉ ଁ ଟିମ�ଡିୁକ ଏହ ି ବରଷା�ର ଫଳପ୍ଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ 
ଓ ମକୁଷାେ�ିଷା ନିମବନ୍ ସି୍ର କରଷାଯଷାଇଥେିଷା ପଦବକ୍ପ�ଡିୁକର 
କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟଷାନୟ୍ନ େଥ୍ୟତୀତ ଏ ଦି�ବର ରଷାଜଥ୍ୟ�ଡିୁକର ପ୍ସୁ୍ତତିର 

୨,୫୦୦ ପରୀକ୍ାଗାରଯର ୩୧ ଯ�ାଟିରୁ 
ଅଧ�ି ନମନୁା ପରୀକ୍ା �ରାୋଇଛ ି। 
ଯେୈନ�ି ପରୀକ୍ଣ ହାର ୧୬ ଲକ୍ରୁ ଅଧ�ି ।

ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥଷାଆନି୍ । ୨୦୨୦ ମସିହଷା ବସବ୍୍ଟମର୍ଠଷାରୁ 
ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାରଙ୍କ ଅଧକିଷାରୀ ଓ ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ େବିଶଷଜ୍ଞଙୁ୍କ ବନଇ 
�ଠତି ୭୫ରୁ ଅଧକି ଉର୍ସ୍ତରୀୟ ଟିମକୁ େଭିିନ୍ନ ରଷାଜଥ୍ୟବର 
ନିବୟଷାଜତି କରଷାଯଷାଇଛି । ଏମଷାନଙ୍କଠଷାରୁ ପ୍ଷାପ୍ତ ସଚୂନଷା ବକନ୍ଦ୍ର 
ଓ ରଷାଜଥ୍ୟ�ଡିୁକ ମଧ୍ୟବର ପ୍ସୁ୍ତତି ଓ ରଣନୀତି  ଭିତବର ଥେିଷା 
ତଷାରତମଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିେଷାବର ସହଷାୟକ ବହଉଛି ।

ବକଷାଭିଡ ବରଷା�ୀଙ୍କଠଷାବର ବ ୍ଲଷାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ସଟିୃେ କରିଥେିଷା 
ଆହଷ୍ାନର ମକୁଷାେ�ିଷା ନିମବନ୍ ବକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟ େଭିିନ୍ନ 

‘ମିଶନ୍ ଭାକ୍ସନ୍ି ’ ଲକ୍୍ୟ ହାସଲ �ରିବା େଗିଯର ଏ� ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପେଯକ୍ପ
n 	ଭଷାରତ ଏବେ େୱିେର ସେ୍ଲେୃହତ ଟିକଷାକରଣ 

ଅଭିଯଷାନ ଚଳଷାଇଛି । ବମ ୧୩ ତଷାରିଖ ସଦୁ୍ଧଷା ୧୮ 
ବକଷାଟିରୁ ଅଧକି େଥ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଟିକଷାକରଣ ବହଷାଇଛି। 
୧୮ରୁ ୪୪ େଷ୍ଲ େୟସ ମଧ୍ୟବର ଥେିଷା ୩୪ �କ୍ରୁ 
ଅଧକି ବ�ଷାକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଟିକଷା ଦିଆଯଷାଇଛି ।

n  ବଦଶବର ପ୍ତିବଷଧକର ସହଜ ଉପ�ବ୍ଧତଷା 
ନିମବନ୍ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର ଏକ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟଖସଡଷା 
ପ୍ସୁ୍ତତ କରିଛନି୍ । ଏବେ ବଦଶବର ବ�ଷାକମଷାନଙୁ୍କ 
ଭଷାରତ େଷାବୟଷାବଟକର ବକଷାଭଷାକି୍ନ ଏେଂ ବସରମ 
ଇନଟିେଚୁଥ୍ୟଟର ବକଷାଭିସିଲ ୍ଡ ଟିକଷା ଦିଆଯଷାଉଛି । 
୨୦୨୧ ଡିବସମର୍ ସଦୁ୍ଧଷା ଭଷାରତ ନିକଟବର ଆଉ 
୬ଟି ଟିକଷା ଉପ�ବ୍ଧ ବହେ ।

n  ବକଷାଭିଡ ୧୯ ଟିକଷା ପ୍ଶଷାସନ ଉପବର �ଠତି 
ଜଷାତୀୟ େବିଶଷଜ୍ଞ ବ�ଷାଷୀ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ ଡକ୍ଟର 
ଭି. ବକ. ପ�ଙ୍କ ମତବର ଚଳିତ େଷ୍ଲ ଅ�ଟେରୁ 
ଡିବସମର୍ ମଷାସ ମଧ୍ୟବର ଭଷାରତ ପଷାଖବର ୨୧୬ 
ବକଷାଟି ବଡଷାଜର ଟିକଷା ଉପ�ବ୍ଧ ରହେି, ଯଷାହଷା ୯୫ 
ବକଷାଟି ବଦଶେଷାସୀଙ୍କ ପଷାଇ ଁପଯ୍ଲଥ୍ୟଷାପ୍ତ ଅବଟ ।

n  ବକଷାଭଷାକି୍ନ ଓ ବକଷାଭିସିଲ ୍ଡ ପବର ଋଷ ଦ୍ଷାରଷା 
ପ୍ସୁ୍ତତ ସୁ୍ଟନକି-ଭିକୁ ଭଷାରତବର ଜରୁରିକଷାଳୀନ 
େଥ୍ୟେହଷାର ପଷାଇ ଁ ଅନୁମତି ପ୍ଦଷାନ କରଷାଯଷାଇଛି। 
ଏହଷାଛଡଷା େଷାବୟଷା-ଇ, ଜଷାଇଡସ କଥ୍ୟଷାଡି�ଷା, 
ବସରମର ବନଷାଭଷାଭଷାକ୍ ପ୍ତିବଷଧକ, ଭଷାରତ 
େଷାବୟଷାବଟକର ନଷାସଷା� ଭଷାକି୍ନ୍ ଓ ବଜବନଷାଭଷାର 
ପ୍ତିବଷଧକ ମଷାନେ ପରୀକ୍ଣର ତୃତୀୟ 
ପଯ୍ଲଥ୍ୟଷାୟବର ରହଛିି ।

ଡିଯସମ୍ବର ସଦୁ୍ା ୨ ବଲିିୟନ୍ ରୁ 
ଅଧ�ି ପ୍ରତଯିରଧ�

ବକଷାଭିସିଲ ୍ଡ  75

ବକଷାଭଷାକି୍ନ୍ 55

େଷାବୟଷା ଇ 30

ଜଷାଇଡସ କଷାଡି�ଷା 5

ବନଷାଭଷାଭଷାକ୍  20

ନଷାସଷା� ଭଷାକି୍ନ  10

ବଜବନଷାଭଷା 6

ସୁ୍ଟନକି 15.6

ବକଷାଭିଡ ଉପବର �ଠତି ଜଷାତୀୟ କମିଟିର ସପୁଷାରିଶ କ୍ବମ ବକଷାଭିସିଲ ୍ଡ ଟିକଷାର 
ଦୁଇ ବଡଷାଜ ୍ ମଧ୍ୟବର େଥ୍ୟେଧଷାନକୁ ୬-୮ ସପ୍ତଷାହରୁ ୧୨-୧୬ ସପ୍ତଷାହକୁ େୃଦି୍ଧ 
କରଷାଯଷାଇଛି । ବତବେ ବକଷାଭଷାକି୍ନର ୨ ବଡଷାଜ ମଧ୍ୟବର େଥ୍ୟେଧଷାନ ଅପରିେର୍ପିତ 
ରହଛିି ।

ଭଷାରତୀୟ ଔଷଧ ମହଷାନିୟନ୍ତ୍ରକ (ଡିସିଜଆିଇ) ୨ରୁ ୧୮ େଷ୍ଲ େୟସ େ�୍ଲ 
ନିମବନ୍ ବକଷାଭଷାକି୍ନର ମଷାନେ ପରୀକ୍ଣକୁ ଅନୁମତି ପ୍ଦଷାନ କରିଛି । ଭଷାରତ 
େଷାବୟଷାବଟକର ପ୍ସ୍ତଷାେ କ୍ବମ େବିଶଷଜ୍ଞ କମିଟି ଏହ ି ପରୀକ୍ଣ ନିମବନ୍ 
ସପୁଷାରିଶ କରିଛି । ଭଷାରତ ବହଉଛି େୱିେର ଦୃତତମ ଟିକଷାକରଣ କରଷାଉଥେିଷା 
ବଦଶ, ଯଷାହଷା ୧୧୪ ଦିନ ମଧ୍ୟବର ୧୭ ବକଷାଟି ବକଷାଭିଡ-୧୯ ଟିକଷା ପ୍ଦଷାନ କରିଛି। 
ଆବମରିକଷା ୧୧୫ ଦିନବର ଏହ ି�କ୍ଥ୍ୟ ହଷାସ� କରିଥେିଷାବେବଳ  ଚୀନ୍ କୁ ଏହ ି
କିର୍୍ଲୀମଷାନ ସ୍ଷାପନ କରିେଷା ପଷାଇ ଁ୧୧୯ ଦିନ �ଷା�ିଛି ।

କବରଷାନଷା େବିରଷାଧ ିସଂଗ୍ରଷାମବର ୭୫ରୁ ଅଧକି ଟିମ ୍ମତୁୟନ ରହ ିପ୍ତିବଷଧକ  
ଓ ଅକି୍ବଜନ ପରିଚଷାଳନଷା େଥ୍ୟତୀତ ବକନ୍ଦ୍ର ଓ ରଷାଜଥ୍ୟ�ଡିୁକ ମଧ୍ୟବର ସସୁମନୟ୍ 
ସନିୁଶି୍ତ କରୁଛନି୍ ।

(ଯ�ାଟିଯର)
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ମଷା�୍ଲଦଶପିକଷା ଜଷାରି କରିଛି ।
ଅକ୍ସଯିଜନ ପା୍ଣ୍ଟ ନ�ିଟବତ୍୍ଯୀ ଅଞ୍ଳଯର ଅସ୍ାୟୀ 

ହସି୍ଟାଲପ୍ରତଷିା୍ ପାଇ ଁଯୋଜନା
ବଦଶ ବକଷାଭିଡ ମହଷାମଷାରୀର ଦି୍ତୀୟ �ହରର ସଷାମନଷା କରି 

ଚଷା�ିଥେିଷାବେବଳ ସରକଷାର କବରଷାନଷା ବରଷା�ୀଙ୍କ ପଷାଇ ଁଅକି୍ବଜନ 
ବଯଷା�ଷାଣକୁ େୃଦି୍ଧ କରୁଛନି୍ । ସରକଷାର ଇସ୍ପଷାତ କଷାରଖଷାନଷା, 
ବପବଟ୍ଷା ବକମିକଷା� ୟୁନିଟ ସହତି ସଂଯକୁ୍ତ େବିଶଷାଧନଷା�ଷାର, 
ଇନ୍ଧନ ସମଦୃ୍ଧ ଦହନ େଥ୍ୟେହଷାରକଷାରୀ ଶଳି୍ପ, ନିଜର ଉତ୍ଷାଦନ 
ଆେଶଥ୍ୟକତଷା ନିମବନ୍ ଅକି୍ବଜନ େଥ୍ୟେହଷାର କରୁଥେିଷା ପଷାୱଷାର 
୍ ୍ଲଷାଣ୍ ଆଦି କଷାରଖଷାନଷା�ଡିୁକୁ ଏବେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନି୍ । ଏବେ ଏହ ି
କଷାରଖଷାନଷା�ଡିୁକବର ଉତ୍ଷାଦିତ ବହଉଥେିଷା ଅକି୍ବଜନକୁ ବକଷାଭିଡ 
ବରଷା�ୀଙ୍କ ଜୀେନ େଞ୍ଷାଇେଷା ପଷାଇ ଁ େଥ୍ୟେହଷାର କରଷାଯଷାଉଛି । 
ଉତ୍ଷାହଜନକ ଫଳଷାଫଳ ପ୍ଦଶ୍ଲନ କରିେଷା ଆରମ୍ କରିଥେିଷା ୫ଟି 
ସଂସ୍ଷାବର ସରକଷାର ଏକ ଆ�ଆୁ ପ୍କଳ୍ପ ଭଷାେବର କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ ଆରମ୍ 
କରିବଦଇଛନି୍ । ପରେର୍୍ଲୀ ପଦବକ୍ପ ସ୍ରୂପ ସରକଷାର ଅକି୍ବଜନ 
ଉତ୍ଷାଦନକଷାରୀ କଷାରଖଷାନଷାର ଅତି ନିକଟେତ୍ଲୀ ଅଞ୍ଳବର 
୧୦,୦୦୦ ଶଯଥ୍ୟଷାର ଅସ୍ଷାୟୀ ହସପିଟଷା� ପ୍ତିଷଷ୍ା ଉପବର �ୁରୁୁତ୍ୱ 
ବଦଉଛନି୍ । ଏହ ିବଯଷାଜନଷା ଅଧନିବର ଅକି୍ବଜନ ଶଯଥ୍ୟଷା ସେୁଧିଷା 
େୃଦି୍ଧ ପଷାଇ ଁବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର ରଷାଜଥ୍ୟ ସରକଷାରମଷାନଙୁ୍କ ବପ୍ଷାତ୍ଷାହନ 
ବଯଷା�ଷାଉଛନି୍ ।

ମାନସି� ଚାପରୁ ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁଯଟାଲ-ଫି୍ ଯହଲ୍ପଲାଇନ୍ 
ଯଦି ଆପଣ ମଷାନସିକ ଚଷାପର େଶେତ୍ଲୀ ଅଥେଷା ବକହ ି ନିଜ 

ବ�ଷାକକୁ ହରଷାଇେଷା ପବର ନିଦ୍ଷା ଯିେଷାବର ଅସେୁଧିଷା ଅନୁଭେ 
କରୁଛନି୍ ବତବେ ଏହ ି ବଟଷା� ଫି୍ ବହଲ୍ପ�ଷାଇନ୍ ଆପଣଙୁ୍କ 
େହୁମଷାତ୍ରଷାବର ସଷାହଷାଯଥ୍ୟ କରିପଷାରିେ । ବଯବତବେବଳ େ ିଆପଣ 
ବକୌଣସି ସଷାମଷାଜକି, ମଷାନସିକ କିମଷ୍ା ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ସମନି୍୍ଧତ ସମସଥ୍ୟଷାର 
ସମଖୁୀନ ବହବେ ତଷାହଷାବହବ� ତୁରନ୍ ଜଷାତୀୟ ବଟଷା� ଫି୍ 
ବହଲ୍ପ�ଷାଇନ୍ ନମର୍ ୦୮୦-୪୬୧୧୦୦୦୭କୁ କ�୍ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମଷାଦୀ ବକଷାଭିଡ ମହଷାମଷାରୀର ସଦଥ୍ୟତମ 
ସି୍ତି ସମ୍କ୍ଲବର ୟୁବରଷାପିୟ କମିଶନ୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ ଉସୁ୍ଲ�ଷା ଭନ୍ 
ବଡର ବ�ବୟନଙ୍କ ସହ ଆବ�ଷାଚନଷା କରିଛନି୍ । ପେୂ୍ଲରୁ ବି୍ରବଟନ୍ , 
ଜଷାପଷାନ ଓ ଋଷର ରଷାଟେକ୍ମଖୁଥ୍ୟଙ୍କ ସବମତ ଆବମରିକଷା ରଷାଟେକ୍ପତି 
ବଜଷା େଷାଇବଡନ ଓ ଅନଥ୍ୟଷାନଥ୍ୟ େୱିେ ବନତୃେୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ବସ କଥଷା 
ବହଷାଇଛନି୍ । େବିଦଶରୁ ମିଳଥୁେିଷା ବମଡିକଷା� ଉପକରଣ 
ଏେଂ ଅନଥ୍ୟଷାନଥ୍ୟ ସେୁଧିଷା�ଡିୁକୁ ରଷାଜଥ୍ୟ�ଡିୁକ ନିକଟକୁ ପଠଷାଇ 
ଦିଆଯଷାଇଛି । ଏପି୍�୍ ୨୭ ତଷାରିଖରୁ ବମ ୧୨ ତଷାରିଖ ମଧ୍ୟବର 
ବମଷାଟ ୯,୨୯୪ଟି ଅକି୍ବଜନ୍ କନବସନବଟ୍ଟର, ୧୧,୮୩୫ଟି 

ଯ�ାଭିଡ ସଂକ୍ମିତଙ୍ଠାଯର 
ଯେଖାୋଉଥବିା ବା୍� ଫଙ୍ଗସ ଆହ୍ୱାନର 
ମ�ୁାବଲିା �ରିବା ପାଇ ଁଯ�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ ମାଗ୍ଯେଶ୍ତି�ା ଜାରି

ଅକି୍ବଜନ ସି�ିଣ୍ଡର, ୧୯ଟି ଅକି୍ବଜନ୍ ବଜବନବରସନ୍ ୍ ୍ଲଷାଣ୍, 
୬,୪୩୯ଟି ବଭଣି୍ବ�ଟର/େିଆଇପିଏପି ଏେଂ ପ୍ଷାୟ ୪.୨୨�କ୍ 
ବରମବଡସିଭିର ଇବଞ୍କସନ୍ େଭିିନ୍ନ ରଷାଜଥ୍ୟକୁ ପଠଷାଇ 
ଦିଆଯଷାଇଛି । 
ଇଏସଆଇସିର ଯ�ାଭିଡ ହସପିଟାଲଗଡିୁ� ମଧ୍ୟ 
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମି�ା ଗ୍ରହଣ �ରୁଛନ୍ତ ି
n ସମଗ୍ର ବଦଶର ୩୦ଟି ଇଏସଆଇସି ହସପିଟଷା�କୁ 

ବକଷାଭିଡ ହସପିଟଷା�ବର ପରିଣତ କରଷାଯଷାଇଛି ।
n ଏସେୁବର ବମଷାଟ ୪,୨୦୦ ଶଯଥ୍ୟଷା ରହଛିି । ଏହଷାଛଡଷା ବଦଶର 

ସମସ୍ତ ନଷା�ରିକଙ୍କ ପଷାଇ ଁଏସେୁଥବିର ୩୦୦ ଆଇସିୟୁ ଏେଂ 
୨୫୦ ବଭଣି୍ବ�ଟରଯକୁ୍ତ ଶଯଥ୍ୟଷା ମଧ୍ୟ ଉପ�ବ୍ଧ ଅଛି । 

n ଏହସିେୁ ହସପିଟଷା�ବର ଶଯଥ୍ୟଷାର ଉପ�ବ୍ଧତଷା ସମ୍କ୍ଲବର 
ସଚୂନଷା ପଷାଇ ଁଏକ ଡଥ୍ୟଷାସବେଷାଡ୍ଲ ସଟିୃେ କରଷାଯଷାଇଛି ।

n 	ବମ ମଷାସବର ଦିଲ୍ୀ ଏନସିଆର ଅଞ୍ଳସି୍ତ ୨ଟି 
ହସପିଟଷା�ବର ଇଏସଆଇସି ଅକି୍ବଜନ୍ ୍ ୍ଲଷାଣ୍ ପ୍ତିଷଷ୍ା 
କରିଛି । ବସଥରୁି ବ�ଷାଟିଏ ଫରିଦଷାେଷାଦର ଇଏସଆଇସି 
ହସପିଟଷା� ଓ ବମଡିକଷା� କବ�ଜବର ସ୍ଷାପିତ 
ବହଷାଇଥେିଷାବେବଳ ଅନଥ୍ୟଟି ନୂଆଦିଲ୍ୀର ଝ�ିମି� ସି୍ତ 
ଇଏସଆଇସି ହସପିଟଷା�ବର ସ୍ଷାପିତ ବହଷାଇଛି ।

ଡିଆରଡିଓର ଯ�ାଭିଡ-ନଯିରାଧ ି
ଔରଧ 2ଡିଜ ିଯଲା�ାପ୍ତିତ
ଜରୁରୀ�ାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ନମିଯନ୍ତ ଯମ ୧୭ ତାରିଖ େନି 
ଡିଆରଡିଓର ଯ�ାଭିଡ୍ -ନଯିରାଧ ିଔରଧ 2ଡିଜରି ଯଲା�ାପ୍ଯଣ 
�ରାୋଇଛ ି। ଏ� ପଡିୁଆଯର ପାଉଡର ରୂପଯର ଉପଲବ୍ଧ 
ଏହ ି ଔରଧ� ୁ ଯରାଗୀମାନଙୁ୍ ପାଣଯିର ମିଶାଇ ଯସବନ 
�ରିବା� ୁ ଯହବ । ପରୀକ୍ାର ସମୟଯର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ଉତ୍ାହଜନ� ଫଳାଫଳ ପ୍ରେଶ୍ଯନ �ରିଛ ି। ଡିଆରଡିଓ ମଖୁ୍ୟ 
ଜ.ି ସତୀଶ ଯରଡ୍ୀଙ୍ �ହବିା ଅନୁୋୟୀ ଜନ୍ୁ ମାସ ସଦୁ୍ା ଏହ ି
ଔରଧ ପ୍ରଯତ୍ୟ� ସ୍ାନଯର ଉପଲବଧ ଯହବ ।
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ନିମ୍ଲଳ ପରିବେଶ ସିଧଷାସଳଖ ଆମ ଜୀେନ ଓ ଆମ ପି�ଷାଙ୍କ ଭେିଷଥ୍ୟତ ସହ ଜଡିତ । ନଦୀ ପରିସ୍ଷାର ରହେି, 
ପଶପୁକ୍ୀ ମକୁ୍ତଭଷାବେ ଜୀେନ େିତଷାଇବେ, ଆକଷାଶ ନିମ୍ଲଳ ରହେି ଓ ସମବସ୍ତ ପ୍କୃତି ସହ ସଦ୍ ଭଷାେ ରକ୍ଷା କରିବେ-
ଏହଷା ହି ଁବକଷାଭିଡବେୈୱେକି ମହଷାମଷାରୀ ଆମକୁ ଶକି୍ଷା ବଦଉଛି । �କ୍ ଡଷାଉନ କଷାଳବର ବଯବତବେବଳ ଜୀେନ ସି୍ର 

ବହଷାଇଥ�ିଷା, ପ୍କୃତି  ବଯପରି ସବତ ସସୁ୍ ବହଷାଇ ନେବଯୌେନ ପ୍ଷାପ୍ତ କ�ଷା । ଆୟୁବେ୍ଲଦ  ଓ ବଯଷା�ପରି େିଜ୍ଞଷାନ ଯଷାହଷା 
ପ୍କୃତି ବକଷାଳବର େଢିଛି ତଷାହଷା ଜନସଷାଧଷାରଣଙ୍କ ଜୀେନ ବରଖଷା ପଷା�ଟି��ଷା । ପରିବେଶର ସରୁକ୍ଷା କବ� ଯଷାଇ 
େିକଷାଶ ବହଷାଇପଷାରିେ, ଭଷାରତୀୟ ସଂସ୍ତୃି ବସଥବିର େିୱେଷାସ କବର । ଆବମ ପ୍କୃତିର ଉପଷାସକ । ଜନୁ ୫ତଷାରିଖ, 
ବଯଉଦଁିନ ଆବମ େିୱେ ପରିବେଶ ଦିେସ ପଷାଳନ କରୁ େଷା ଜଷାଣ ୁବଯ ଭଷାରତ ବେୈୱେକି ବନତୃତ୍ୱ ବନଇଛି ପରିବେଶ 
ସରୁକ୍ଷା ଓ ନିମ୍ଲଳ ଶକି୍ତ ପଷାଇ ଁବସବତବେବଳ ଆମର ଏକଷାନ୍ ଦଷାୟିତ୍ୱ ବହଉଛି ପ୍କୃତିର ସରୁକ୍ଷା ଓ ସହଷାେସ୍ଷାନ ।

ପ୍ର�ୃତ ିରକ୍ତ ିରକି୍ତ
ଅଥ୍ଯାତ ପ୍ର�ୃତ ିନିଯଜ ସରୁକି୍ତ ରହିଯଲ ଅନ୍ୟ�ୁ ସରୁକ୍ା େିଏ 

ପ୍ରଚ୍ଛେ ଖବର ଜୀେନ ଓ ପରିବେଶ
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ଜଷାମବସଦପରୁ ବସଷାନଷାରୀର ୫୩େଷ୍ଲୀୟ େ�ଜିତ 
ସିଂ ଜବଣ ୱେଷାସବରଷା�ୀ । ଜଳେଷାୟୁ ପରିେର୍୍ଲନ 
ବହେଷା ମଷାବତ୍ର େ�ଜିତ୍ ଙୁ୍କ ହସ ୍ପିଟଷା�ବର ଭର୍ପି 

ବହେଷାକୁ ପବଡ । ମଷାତ୍ର ବକଷାଭିଡ �କ୍ ଡଷାଉନ କଷାଳବର 
େ�ଜିତ୍ ଙୁ୍କ ନିୱେଷାସପ୍ୱେଷାସ ବନେଷାବର ବକୌଣସି ଅସେୁିଧଷା 
ବହ�ଷା ନଷାହି।ଁ ଆଶ୍ଯ୍ଲଥ୍ୟଜନକ ଭଷାବେ ତଷାଙ୍କର ଚିକିତ୍ଷା େଷାେଦ 
ଖର୍୍ଲ ମଧ୍ୟ ହ୍ଷାସ ପଷାଇ�ଷା । ପେୂ୍ଲରୁ ଜଷାମବସଦପରୁବର 
ନିୱେଷାସ ପ୍ୱେଷାସ ଜନିତ ସମସଥ୍ୟଷା �ଷା�ି ପ୍ତି ମଷାସବର ପଷାଞ୍ 
ଶହ େଥ୍ୟକି୍ତ େିଭିନ୍ନ ହସ ୍ପିଟଷା�ବର ଚିକିତି୍ତ ବହଉଥବି� । 
ବହବ� �କ୍ ଡଷାଉନ କଷାଳବର ଏହି ସଂଖଥ୍ୟଷା ମଷାସିକ ୧୨୫କୁ 
ଖସି ଆସି�ଷା । 
ବରଷା�ୀସଂଖଥ୍ୟଷା ଶତକଡଷା ୭୫ଭଷା� ଖସି ଆସିେଷା ସହ  
ଔଷଧ େିକି୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ଷାୟ ଶତକଡଷା ୫୫ଭଷା� ହ୍ଷାସ ପଷାଇ�ଷା । 
ଜଷାମବସଦପରୁ ଔଷଧ େିବକ୍ତଷା ସଂଘର କହିେଷାନୁସଷାବର ୱେଷାସ 
ପଷାଇ ଁେଥ୍ୟେହୃତ ଔଷଧ ଯଥଷା ଥଓିଫଷାଇ�ିନ, ସ�େୁଟଷାମ� ଓ 
ଇନ୍ ବହ�ର େିକ୍ୀ ମଧ୍ୟ ଜଷାମବସଦପରୁବର ହ୍ଷାସ ପଷାଇ�ଷା। 
�କ୍ ଡଷାଉନ ଆ�ରୁ ମଷାସିକ େିକ୍ୀ ୯୦�କ୍ରୁ ଏକ ବକଷାଟି 
ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ବହଉଥେିଷାବେବଳ �ତ ଏପି୍� ସଦୁ୍ଧଷା ଏହଷା ୪୦�କ୍କୁ 
ହ୍ଷାସ ପଷାଇ�ଷା । �କ୍ ଡଷାଉନ କଷାଳବର କଟକଣଷା ବଯଷା�ୁ ଁ
ଜୀେନ ଠପ ୍ ବହଷାଇ�ବ� ମଧ୍ୟ  ଆମର ଉନ୍ନତ େିେିଧତଷା 
ଓ ବଜୈେ େିେିଧତଷା ପଷାଇ ଁଏହଷା ଏକ ସବୁଯଷା� ଆଣବିଦ�ଷା । 
ଅବନକ ପକ୍ୀ ବଯଉ�ଁଡିୁକ ପ୍ଦୂଷଣ ଓ ଶବ୍ଦ �ଷା�ି ଅଦୃଶଥ୍ୟ 
ବହଷାଇଯଷାଇଥବି� ଅବନକ େଷ୍ଲ ପବର ବସମଷାବନ ପଣୁ ି
ଦୃଶଥ୍ୟମଷାନ ବହବ� । ଅବନକ ସ୍ଷାନବର ପଶମୁଷାବନ ମଧ୍ୟ 
ନିଭ୍ଲୟବର ଆତଯଷାତ ବହେଷା ବଦଖେିଷାକୁ ମିଳିେଷା ସହ 
�ଙ୍ଗଷାନଦୀ ଜଳ ଓ ଅତଥ୍ୟନ୍ ପ୍ଦୂଷିତ ଜମନୁଷା  ନଦୀ ଜଳ ସବତ 
ବଯପରି ନେବଯୌେନ ବଫରିପଷାଇବ� । ଅବନକ ବ�ଷାକ 
ସଷାମଷାଜିକ �ଣମଷାଧ୍ୟମବର ତଷାଙ୍କ ଘରଠଷାରୁ ଅନତି ଦୂରବର 
ଥେିଷା ଚିତ୍ରମଷାନ ବସୟଷାର କରିେଷାକୁ ଳଷା�ିବ� । ପ୍କୃତି 
ବକଷାଳବର  ଥେିଷା ବନୈନିତଷା� ଓ ଭୀମତଷା� ପ୍ଭୃତି ଅଞ୍ଳବର 
ପଷାଣ ି ମଧ୍ୟ ସ୍ଚ୍ଛ ଓ ପରିସ୍ଷାର ବଦଖଷା��ଷା । ବଯବତବେବଳ 
ଆକଷାଶ ଓ େଷାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିସ୍ଷାର ବସବତବେବଳ ପ୍ଦୂଷିତ 
ଅଞ୍ଳବର କ୍ତିକଷାରଣ ଧଳିୂକଣଷା�ଡିୁକ ମଧ୍ୟ ହଠଷାତ୍ ହ୍ଷାସ 
ପଷାଏ। େଷାୟୁର �ଣୁଷାତ୍ମକ ସଚୂୀ ସହର�ଡିୁକବର େୃଦି୍ଧ 
ପଷାଇେଷା ସହ େଷାୟୁବର ଖରଷାପ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭ� ବହଷାଇଯଷାଏ। 
ଏନଏଏସଏର ରିବପଷାଟ୍ଲ ଅନୁସଷାବର ଉତର ଭଷାରତର େଷାୟୁ 
ପ୍ଦୂଷଣ ବକଷାଡିଏ େଷ୍ଲ ତଳକୁ ଖସିଯଷାଇଥ�ିଷା �କ୍ ଡଷାଉନ 
କଷାଳବର । ବକଷାଭିଡ ବେୈୱେକି ମହଷାମଷାରୀ କିଛି ସମୟ ପଷାଇ ଁ
ଜୀେନକୁ ଅସି୍ର କରିବଦଇଛି ସତ, ବହବ� େର୍୍ଲମଷାନ 
ପରିବେଶ ଓ ନିରଷାପର୍ଷାର �ରୁୁତ୍ୱ ଉପ�ବ୍ଧ କରିେଷାର 
ପ୍କୃତ ସମୟ କହିବ� ଅତୁଥ୍ୟକି୍ତ ବହେ ନଷାହି ଁ । ପରିବେଶ 
େିବଶଷଜ୍ଞମଷାବନ ମଧ୍ୟ େୁଝିବ�ଣ ିବଯ ଦିଲ୍ୀ-ମମୁଷ୍ାଇ, ପବୁଣ, 
ଅହମ୍ଦଷାେଷାଦ, ପ୍ଦୂଷଣ ମକୁ୍ତ ବଯ ବହଷାଇପଷାରିେ ବସ କଥଷା 

ବ�ଷାବକ ସହଜବର େିୱେଷାସ କରିେଷାକୁ ଆରମ୍ କବ�ଣ ି । 
ମକୁ୍ତ େଷାୟୁ ବସେନ କ’ଣ ବସକଥଷା ବ�ଷାକମଷାବନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ 
କରିେଷାକୁ ଆରମ୍ କବ�ଣ ି।
ମହଷାତ୍ମଷା�ଷାନ୍ଧୀ କହିଥବି� ପ୍କୃତି ମଣଷିର ଆେଶଥ୍ୟକତଷା ପରୂଣ 
କରିପଷାରିେ ମଷାତ୍ର ତଷା’ର ବ�ଷାଭକୁ ନୁହ ଁ। 
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟବର ପ୍ଦୂଷଣ ବକେଳ ଭଷାରତେଷ୍ଲ ନୁହ ଁସମଗ୍ର 
େିୱେବର ହ୍ଷାସ ପଷାଇଛି । ଆନ୍ଜ୍ଲଷାତିକ ଶକି୍ତ ସଂସ୍ଷା ଆଇଇଏର 
ସେ୍ଲବଶଷ ବେୈୱେକି ଶକି୍ତ ସମୀକ୍ଷା ୨୦୨୧ ଅନୁସଷାବର ୨୦୨୦ 
ଅଙ୍ଗଷାରକଷାମ ୍ଳ ନି�୍ଲମନ ହ୍ଷାସବର ବରକଡ୍ଲ କରିଛି । ୨୦୨୦ବର 
ଅଙ୍ଗଷାରକଷାମ ୍ଳ ନି�୍ଲମନ ଶତକଡଷା  ୫.୮ ଭଷା� େଷା ପ୍ଷାୟ ଦୁଇ 

ମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀ �ହଥିଯିଲ 
ପ୍ର�ୃତ ିମଣରିର ଆବଶ୍ୟ�ତା 
ପରୂଣ �ରିପାରିବ ମାତ୍ର 
ତା’ର ଯଲାଭ�ୁ ନୁହ ଁ। 

“ମାତୃଭୂମି ପଯୁତ୍ରାହମ ପଥୃବି୍ୟା
ବେଦ କବହ ପଥୃେିୀ ପଷାଇ ଁଆମ ମଧ୍ୟବର 

ପେିତ୍ରତଷା ରହଛିି । ପଥୃେିୀ ଆମର ମଷାଆ ଓ 
ଆବମ ସମବସ୍ତ ତଷା’ର ସନ୍ଷାନ । ଯଦି ଆବମ 

େୁଦ୍ଧଙ୍କ  କଥଷା ସ୍ରଣ କରିେଷା ତଷାଙ୍କ ଜନ ୍ମ, ଦିେଥ୍ୟଜ୍ଞଷାନ 
�ଷାଭ ଓ ମହଷାପରିନିେ୍ଲଷାଣ  ସମସ୍ତ �ଛ ତବଳ ହି ଁ
ବହଷାଇଥ�ିଷା । ଆମର ଅବନକ ପେ୍ଲପେ୍ଲଷାଣୀ ଓ 
ଧଷାମପିକ ରୀତିନୀତି ପ୍କୃତିର  ଉପଷାସନଷା ଓ ଭ� 
ପଷାଇେଷା ଉପବର ପଯ୍ଲଥ୍ୟବେସିତ ଓ ତଷାହଷା ଆମ 

ବଦୈନନ୍ଦନି ଜୀେନର ଅଂଶେିବଶଷ ବହଷାଇଯଷାଇଛି। 
ଶକିି୍ତ, ଅଶକିି୍ତ, ଗ୍ରଷାମଷାଞ୍ଳ ସହର ଓ ଏପରିକି 
ଆଦିେଷାସୀଙ୍କ ଜୀେନବର ମଧ୍ୟ ଏହଷା ପ୍ତିଫଳିତ 

ବହଷାଇଛି । ମଷାତ୍ର ଏହଷାକୁ ଆବମ ଆଧନିୁକ ଭଷାଷଷା ଓ 
ଆଧନିୁକ ଯକିୁ୍ତ ସହ ସମନ ୍ତି  କରିେଷାକୁ ବହେ ।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାେୀ
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�ି�ଷାଟନକୁ ହ୍ଷାସ ପଷାଇଛି ଯଷାହଷାକି ସେ୍ଲକଷାଳୀନ ସେ୍ଲନିମ ୍ନ 
ଧରଷାଯଷାଇପଷାବର ।
ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ପରିଯବଶ ଭାରସାମ୍ୟ
ବ�ଷାଟିଏ ପ୍ଷାଚୀନ କଥଷା ଅନୁସଷାବର “ପଥୃେିୀକୁ ଭ� 
େଥ୍ୟେହଷାର ବଦଖଷାଅ, ଏହଷା ତୁମର ପେୂ୍ଲ ପରୁୁଷଙ୍କ ଇଚ୍ଛଷାପତ୍ର 
ନୁବହ ଁ, ତୁମ ପି�ଷାମଷାନଙ୍କ କରଜ” । ସଭଥ୍ୟତଷାର ଉବନ ୍ମଷ 
କଷାଳରୁ ହି ଁ ମଣଷି ପ୍କୃତି ଉପବର ନିଭ୍ଲର କରି ଆସିଛି। 
ଖଷାଦଥ୍ୟ, େଷାସ ଓ ପରିଧଷାନ ପଷାଇ ଁମଣଷିକୁ ପ୍କୃତି ସହଷାୟତଷା 
କରିଆସିଛି । ଭଷାରତବର ପରିବେଶ ସହ ସଂଶି୍ଟେ ବହେଷା 
ବେୈଦିକ ଯ�ୁରୁ ରହି ଆସିଛି । ଋଷିମଷାବନ େଷାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ 
ସ୍ଚ୍ଛ ରଖେିଷା ନିମବନ୍ ଯଜ୍ଞ କରୁଥବି� । ହରପ୍ଷା ସଭଥ୍ୟତଷା 
ପ୍କୃତି ସହ ଓତଃବପ୍ଷାତଭଷାବେ ଜଡିତ । ପ୍କୃତିର 
ପଷାଞ୍ଟି ମଖୁଥ୍ୟ ଉପଷାଦଷାନ ପଥୃେିୀ,ଜଳ, ଅଗି୍, େଷାୟୁ ଓ 

ଗତବର୍ଯ ଯ�ାଭିଡ ଲ�୍ ଡାଉନ 
�ାଳଯର ଆଯମ ପ୍ର�ୃତରି ଭିନ୍ନ 
ରୂପ ଯେଖଥିଲୁି, ଆଯମ ଯେଖଥିଲୁି 
ପ୍ର�ୃତରି ଅପବୂ୍ଯ ବର୍୍ଯଛଟା

ମହଷାକଷାଶକୁ ଭଷାରତୀୟମଷାବନ ପେିତ୍ର ତଥଷା ଭ�େଷାନଙ୍କ 
ଅଂଶେିବଶଷଭଷାବେ ମଷାନି ଆସଛୁନି୍ । ବସଥପିଷାଇ ଁପ୍ଷାଚୀନ 
ସଭଥ୍ୟତଷା�ଡିୁକର ଉବନ ୍ମଷ ନଦୀକୂଳବର ବହେଷା ସହ 
େିକଶତି ମଧ୍ୟ ବହଷାଇଥ�ିଷା । ବେଦଠଷାରୁ ଆରମ୍ କରି 
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭ�େତ �ୀତଷା, ବକଷାରଷାନ୍ , େଷାଇବେ�, ଶ୍ରୀ�ରୁୁ 
ଗ୍ରନ୍ଥ ସଷାହିେ ସେୁଥବିର ପରିବେଶ ସରୁକ୍ଷାର େଷାର୍୍ଲଷା ରହିଛି। 
ଅବନକ କେି, �ୀତିକଷାର, ନଷାଟଥ୍ୟକଷାର, ତିରୁଭଷା�୍�ୁରଙ୍କ 
ପ୍ସିଦ୍ଧ ସଷାମଷାଜିକ, ଆଥପିକ, ବନୈତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ତିରୁକୁଲ୍ଷାରରୁ   
କେୀର ଓ ରହିମ ୍, ସମିୁତ୍ରଷାନନ୍ଦନ ପନ୍ଥଙ୍କଠଷାରୁ ଜୟଶଙ୍କର 
ପ୍ସଷାଦ ପ୍ବତଥ୍ୟକ ନିଜର �ୀତ, �ଜ� ଓ ପଂକି୍ତ ସେୁବର 
ପ୍କୃତି ଓ ପରିବେଶ ସମ୍କ୍ଲବର କହିଛନି୍ ।
ମଷାତ୍ର ଅେଷାଧ ବଶଷାଷଣ ଓ ପ୍କୃତିକୁ ଧ୍ଂସ କରିେଷାବର 
ଚିନ୍ଷାହୀନ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ ବଯଷା�ୁ ଁଆଜି ଜଳେଷାୟୁ ପରିେର୍୍ଲନ େିୱେ 
ଆ�ବର ସେୁଠଷାରୁ େଡ ସମସଥ୍ୟଷା ଭଷାବେ ଉଭଷା ବହଷାଇଛି। 
ଏହଷାଛଡଷା ଏଥସିହ ସଂଶି୍ଟେ ଆହୁରି ଅବନକ ପ୍ଷାକୃତିକ 
ପ୍କି୍ୟଷାକୁ େଷ୍ଲସଷାରଷା ପ୍ଭଷାେିତ କରିଛି । 
େିୱେେଥ୍ୟଷାପୀ ବକଷାଟିରୁ ଅଧକି ବ�ଷାକ �ତ ଛଅମଷାସ 
ମଧ୍ୟବର େନଥ୍ୟଷା, ମରୁଡି, ଝଡ ଇତଥ୍ୟଷାଦି ପ୍ଷାକୃତିକ 
େିପଯ୍ଲଥ୍ୟୟ ବଯଷା�ୁ ଁ େଷାସଚୁଥ୍ୟତ ବହଷାଇଛନି୍ । ବସମଷାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ଷାୟ ଶତକଡଷା ୬୦ଭଷା� ଏସୀୟ ମହଷାବଦଶର । 
ଆନ୍୍ଲଜଷାତିକ ବରଡକ୍ସ ମହଷାସଂଘ ଏେଂ ବରଡ କି୍ବସଣ୍ 
ବସଷାସଷାଇଟି (ଆଇଏଫଆରସି) ପକ୍ରୁ ବସବ୍୍ଟମର୍ 
୨୦୨୦ରୁ ବଫେୃୟଷାରୀ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟବର ଏହି ତଥଥ୍ୟ 
ସଂ�ହୃୀତ ବହଷାଇଛି। ଏହି  ଛ’ମଷାସ ମଧ୍ୟବର େିୱେର 
ଅଧକିଷାଂଶ ବଦଶ ବକଷାଭିଡ ମହଷାମଷାରୀ �କଡଷାଉନରୁ ମକୁ୍ତ 
ବହଷାଇଥବି�  । ଏହି ସମୟବର କଳକଷାରଖଷାନଷା ଇତଥ୍ୟଷାଦି 
ପଣୁ ିସ୍ଷାଭଷାେିକତଷା ଆଡକୁ ବଫରିଆସଥୁ�ିଷା । �ତେଷ୍ଲ ବମ 
ବର ଝଡ ଅମ୍ନ ବଯଷା�ୁ ଁପ୍ଷାୟ ଏକ �କ୍ ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷାର 
କ୍ୟକ୍ତି ବହଷାଇଥ�ିଷା ।
ଆଜି ବଯବତବେବଳ ଜଳେଷାୟୁ ପରିେର୍୍ଲନ ଓ ପରିବେଶ 
ସରୁକ୍ଷା େିୱେପଷାଇ ଁ ଆହଷ୍ାନ ପଷା�ଟିଛି, ଭଷାରତ ନିରେଚ୍ଛିନ୍ନ 
ଭଷାବେ ଏ ଦି�ବର କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ କରି ଚଷା�ିଛି । ୨୦୧୫ ପଥ୍ୟଷାରିସ 
ସମି୍ଳନୀବର ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମଷାଦୀ େିୱେ ପ୍ତି 
ଭଷାରତର ପରିବେଶ ଅଙ୍ଗୀକଷାରେଦ୍ଧତଷା ବନଇ ସଚୂନଷା 
ବଦଇଥବି� । ମଷାର୍୍ଲ ୨୦୨୧ବର ଅନୁଷ୍ିତ ବସରଷାୱକି 
ବେୈୱେକି ଶକି୍ତ  ଓ ପରିବେଶ ଶଖିର ସମି୍ଳନୀବର 
ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥବି� ବଯ “ଜଳେଷାୟୁ ପରିେର୍୍ଲନ ଏେଂ 
ପ୍ଷାକୃତିକ େିପଯ୍ଲଥ୍ୟୟ େର୍୍ଲମଷାନ ଦୁଇଟି ମଖୁଥ୍ୟ ଆହଷ୍ାନ । 
ଉଭୟ ଅଙ୍ଗଷାଙ୍ଗୀଭଷାବେ ଜଡିତ । ଏହଷାର ପ୍ତିକଷାର ପଷାଇ ଁ
ଦୁଇଟି େଷାଟ ଅଛି । ବ�ଷାଟିଏ ବହ�ଷା ନୀତି, ଆଇନ, ନିୟମ  
ଓ ନିବଦେ୍ଲଶ; ବସମଷାନଙ୍କ �ରୁୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।”
ପରିଯବଶ ବପି୍ଳବର ଅୟମାରମ୍ଭ 
ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର ପ୍ବତଥ୍ୟକ ପରିବେଶ ସମ୍କ୍ଲୀୟ େିଷୟବର 
ଉନ୍ନତି ପଷାଇ ଁକଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ କରୁଛନି୍ । ସରକଷାରଙ୍କ ମଖୁଥ୍ୟ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ 

ପ୍ରଚ୍ଛେ ଖବର ଜୀେନ ଓ ପରିବେଶ
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ବହଉଛି ଜଳ, ଜଙ୍ଗ�, ଭୂମି ଓ େଷାୟୁ ପ୍ତି େିପଦ 
ସଟିୃେକଷାରୀ ସେୁ େଷାଧଷାେିଘ୍ନ  ଦୂରକରିେଷା ଏେଂ ଅନଥ୍ୟଟି 
ବହଉଛି ଅକ୍ୟଶକି୍ତ ଭଳି େିକଳ୍ପ ଶକି୍ତର ଉପବଯଷା�। 
ସ୍ଚ୍ଛତଷା ଓ େନଥ୍ୟପ୍ଷାଣୀ ସଂରକ୍ଣକୁ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର 
ପ୍ଷାଥମିକତଷା ବଦଉଥେିଷାବେବଳ, ଉଜ୍ଜଳଷା ଓ ଉଜଷା�ଷା 
ବଯଷାଜନଷା ଦ୍ଷାରଷା ଅଙ୍ଗଷାରକଷାମ ୍ଳ ନି�୍ଲମନ ହ୍ଷାସ ପଷାଇ ଁ
ପଷାରମ୍ରିକ ଇନ୍ଧନ ପ୍ଚଳନ ହ୍ଷାସ ଉପବର �ରୁୁତ୍ୱ 
ବଦଉଛନି୍ ।
ସ୍ଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିୋନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ
୨୦୧୪ମସିହଷାବର �ଷା�କିଲ୍ଳଷାର ପ୍ଷାଚୀର ଉପରୁ 
ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମଷାଦୀ ବଯବତବେବଳ ସ୍ଚ୍ଛ 
ଭଷାରତ ଅଭିଯଷାନ ସମ୍କ୍ଲବର ବଘଷାଷଣଷା କବ� 
ବସବତବେବଳ ଏହଷାକୁ ବକହି ଏବତଟଷା �ରୁୁତ୍ୱ ବଦଉ 
ନ ଥବି� । ମଷାତ୍ର ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ଷାଧଷାରଷା ମଳୂବର 
ଥ�ିଷା ସ୍ଚ୍ଛତଷା ଓ ପରିବେଶ । କଷାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ସହ 
ସଷାଧଷାରଣ େଥ୍ୟକି୍ତର ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଶ ୍ଲଟିେ। ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଡଷାକରଷାବର ଉଦ୍ େୃଦ୍ଧ ବହଷାଇ ଅବନକ େଥ୍ୟକି୍ତ ଓ ସଂ�ଠନ 
ଏଥପିଷାଇ ଁ ଆବ�ଇ ଆସିବ� ଓ ବ�ଷାଟିଏ ସରକଷାରୀ 
ବଯଷାଜନଷା କ୍ମଶଃ ଜନଆବନ୍ଦଷାଳନର ରୂପ ବନ�ଷା । 
ତଷା’ପରଠଷାରୁ ବଦଶବର ଏ�ଷାର ବକଷାଟି ବଶୌଚଷାଳୟ 
ନିମପିତ ବହଷାଇସଷାରିଛି । ଏହି ସ୍ଚ୍ଛତଷା ଅଭିଯଷାନ ଏବତ 
ପ୍ଭଷାେଶଷାଳୀ ବହ�ଷା ବଯ ଅବନକ ନ�ରୀ ବଦଶବର 
ଏଥପିଷାଇ ଁ ଆ�ବର ରହିେଷା ପଷାଇ ଁ ପ୍ତିବଯଷା�ିତଷା 
କବ�। ଭୂତଳ ଜଳର ପ୍ଦୂଷଣ ହ୍ଷାସ ପଷାଇେଷା ପବର 
ମରୂ୍ପିକଷା ଓ େଷାୟୁ ପ୍ଦୂଷଣକୁ କଠିନ ଓ ତରଳ େଜ୍ଲଥ୍ୟେସୁ୍ତ 
ପରିଚଷାଳନଷା ଦ୍ଷାରଷା ବରଷାକଷାଯଷାଇପଷାରି�ଷା। ୟୁନିବସଫ 
ରିବପଷାଟ୍ଲ ଅନୁସଷାବର ପ୍ଷାୟ ତିନି�କ୍ ଶଶିଙୁୁ୍କ 
ତରଳ ଝଷାଡଷାବରଷା�ରୁ ରକ୍ଷା କରଷାଯଷାଇପଷାରି�ଷା । 
ଏହଷାଦ୍ଷାରଷା ପରିେଷାର ପିଛଷା ପ୍ଷାୟ୫୦ହଜଷାର ଟଙ୍କଷା 

ନମାମି ଗଯଙ୍ଗ ପ୍ର�ଳ୍ପ ଅଧୀନଯର 
ନେୀ ସମଖୁର ବ�ିାଶ, ବଜ୍ଯ୍ୟବସୁ୍ 
ପରିଚାଳନା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦି୍ ପରିଯବଶ 
ସରୁକ୍ା େୃଷି୍ଟରୁ ଖବ୍ୁ ମହତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ । 

ନମାମି ଗଯଙ୍ଗ 
ଗଙ୍ଗାନେୀ ତଟଯର 
ଆଣଛି ିପରିବତ୍୍ଯନ

l ସଷାଂସ୍ତୃିକ ଓ ଆଧ୍ୟଷାତି୍ମକ ଦୃଟିେବକଷାଣ ବଯଷା�ୁ ଁବଦଶବର 
ଶତକଡଷା ୫୦ଭଷା� ଜନସଂଖଷା  �ଙ୍ଗଷା କୂଳବର େସେଷାସ 
କରନି୍ ।

l �ଙ୍ଗଷାନଦୀକୁ ନୂତନ ରୂପ ବଦେଷା ପଷାଇ ଁନମଷାମି �ବଙ୍ଗ 
ମିଶନ ୨୦୧୪ ମସିହଷାବର ଆରମ୍ କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା । 

l ମିଶନ ଅଧୀନବର ୩୦ହଜଷାର ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା େଥ୍ୟୟବର 
୩୦୫ଟି ପ୍କଳ୍ପ ହଷାତକୁ ନିଆଯଷାଇଥ�ିଷା । ବସଥରୁି 
ଅଧକିଷାଂଶ ସମ୍ରୂ୍୍ଲ ବହଷାଇଛି । 

l େଜ୍ଲଥ୍ୟେସୁ୍ତ ପରିଚଷାଳନଷା, ନଦୀତଟର େିକଷାଶ, ମଶଷାଣରି 
ପନୁଃ ନିମ୍ଲଷାଣ, ବଜୈେ େିେିଧତଷା ସଂରକ୍ଣ ସହ ୨, 
୩୦୦ ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା େଥ୍ୟୟବର ଘଷାଟ�ଡିୁକର ମରଷାମତି 
ଓ ତଟେର୍୍ଲୀ ଜଙ୍ଗ�ର ସମ୍ପ୍ରସଷାରଣ ।

l ପ୍ଦୂଷଣ କରୁଥେଷା ଅବନକ କଷାରଖଷାନଷା େନ୍ଦ କରଷାଯିେଷା ସହ 
୧୩୦ଟି ନଦେ୍ଲମଷାର ଜଳ ଯଷାହଷା ନଦୀବର ପଡୁଥ�ିଷା ତଷାହଷା 
ଏବେ ସିଧଷାସଳଖ ଜଳ ପରିଚଷାଳନଷା ୍ ୍ଲଷାଣ୍କୁ ଯଷାଉଛି ।

l ନମଷାମି �ବଙ୍ଗ ପ୍କଳ୍ପ ପ୍ମଷାଣ କରିବଦଇଛି ବଯ ଦୃଢ 
ସଂକଳ୍ପ ଓ ଅଧ୍ୟେସଷାୟ �କ୍ଥ୍ୟ ବଯବତ ଦୁଃସଷାଧ୍ୟ ବହବ� 
ମଧ୍ୟ ନିଶି୍ତ ସଫଳତଷା ଆଣଦିିଏ ।
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େଞ୍ଷାଯଷାଇପଷାରି�ଷା ।
ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଯୋଗୁ ଁଅଙ୍ଗାର�ାମ୍ଳ ନିଗ୍ଯମନ
ହ୍ାସ ସହ ଧମୂବହିୀନ ଯରାଯରଇଘର ଯହଲା ବାସ୍ବତା 
ଭଷାରତ ୨୦୩୮ ମସିହଷା ସଦୁ୍ଧଷା ଏହଷାର ଶକି୍ତ ଚଷାହିଦଷା 
ଶତକଡଷା ୨୦ରୁ ୪୦ଭଷା� ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ହ୍ଷାସ କରିେଷାକୁ ବଯଷାଜନଷା 
କରିଛି। ଏହି ଆଭିମଖୁଥ୍ୟ ବନଇ ଉଜଷା�ଷା ବଯଷାଜନଷା ୨୦୧୬ 
ମସିହଷାବର ଆରମ୍ କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା। ବଯଷାଜନଷାର ଉବଦେଶଥ୍ୟ 
ଥ�ିଷା ପଷାରମ୍ରିକ େ�୍ େ ସ୍ଷାନବର ଏ�ଇଡି େ�୍ େର 
ଉପବଯଷା� । କଷାରଣ େିଜୁଳି ଆବ�ଷାକୀକରଣ ବକ୍ତ୍ର 
ବଦଶବର ଶତକଡଷା ୨୦�ଣୁ େିଦୁଥ୍ୟତ୍ ଉପବଯଷା� କରିଥଷାଏ । 
ବସଥପିଷାଇ ଁସହର�ଡିୁକବର ଏ�ଇଡି େ�୍ େ ଅଧଷାଦରବର 
ଖଷାଉଟିମଷାନଙୁ୍କ ବଯଷା�ଷାଯିେଷା ସହ ରଷାସ୍ତଷା ଆ�ୁଅ�ଡିୁକ ମଧ୍ୟ 
ଏ�ଇଡିକୁ ପରିେର୍୍ଲୀତ କରଷା��ଷା । ଉଜଷା�ଷା ବଯଷାଜନଷା 

ଅଧୀନବର ଏପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ୩୮ବକଷାଟି ୭୩�କ୍ରୁ ଅଧକି 
ଏ�ଇଡି ବଯଷା�ଷାଇ ଦିଆଯଷାଇଛି। ଏପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ୮୦�କ୍ ଟନ୍  
ଅଙ୍ଗଷାରକଷାମ ୍ଳ ନି�୍ଲମନ ବରଷାକଷାଯଷାଇପଷାରିଛି ।
େିଦୁଥ୍ୟତ ଶକି୍ତ େଥ୍ୟେହଷାର େଷାଷପିକ ୪୭, ୦୦୦ କିବ�ଷାୱଷାଟ 
ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ହ୍ଷାସ ପଷାଇେଷା ସହ ୧୯ହଜଷାର ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା 
େଞ୍ଷାଯଷାଇପଷାରିଛି । େର୍୍ଲମଷାନ ସରକଷାର ଗ୍ରଷାମ ଉଜଷା�ଷା 
ବଯଷାଜନଷା ଆରମ୍ କରିଛନି୍ ଯଷାହଷା ଫଳବର ଗ୍ରଷାମଷାଞ୍ଳବର 
ମଷାତ୍ର ଦଶଟଙ୍କଷା ବ�ଖଷାଏ ଁ ବଦଇ େ�୍ େ କ୍ୟ କରିବହେ। 
ଉଜ୍ଜଳଷା  ଭଳି �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଲ ବଯଷାଜନଷା ବଯଷା�ୁ ଁ ବଦଶବର 
ଶତକଡଷା ୯୯.୬ଭଷା� ଘବର ଏ�ପିଜି ପହଂଚିଥେିଷାବେବଳ, 
ସ୍ଷାଧୀନତଷାର ଛଅ ଦଶକ ମଧ୍ୟବର ମଷାତ୍ର ଶତକଡଷା ୫୫ଭଷା� 
ଘରକୁ ଏହଷା ପହଞ୍ିପଷାରିଥ�ିଷା । ଏହଷା ପଷାରମ୍ରିକ  ଇନ୍ଧନ 
କିବରଷାସିନି ଓ କଷାଠର େଥ୍ୟେହଷାର ବରଷାକିେଷା ସହ ଧଆୂ ଁବଯଷା�ୁ ଁ

ପରିଯବଶ ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ଉେ୍ୟମ

ପ୍ୟାରିସ ରାଜନିାମା ଲକ୍୍ୟ 
ହାସଲ ଅଭିମଯୁଖ ଭାରତ 

2030 
  ଜ ି-୨୦ବଦଶ ସମହୂ ମଧ୍ୟବର 

ଭଷାରତ ଏକମଷାତ୍ର ବଦଶ ଯିଏ 
ବେୈୱେକି ତଷାପମଷାତ୍ରଷା େୃଦି୍ଧ 

୨ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟବର ରଖପିଷାରିଛି । 

l	୨୦୩୦ ମସିହଷା ସଦୁ୍ଧଷା ଭଷାରତ ଶତକଡଷା ୪୦ଭଷା� ଅଣ-ଜୀେଷାଶ ୍ମ  ବତୈଳ 
େଥ୍ୟେହଷାରର ଶତକଡଷା ଦୁଇ ପ୍ତିଶତ ପଛବର ରହିଛି । ଭଷାରତର େର୍୍ଲମଷାନ 
ଅଣ-ଜୀେଷାଶ ୍ମ ବତୈଳ ଶତକଡଷା ୩୮ଭଷା� । ୨୦୩୦ ମସିହଷା ସଦୁ୍ଧଷା ଜଙ୍ଗ� 
ଓ େୃକ୍ବରଷାପଣ କରି ଅଙ୍ଗଷାରକଷାମ ୍ଳ ନି�୍ଲମନ ମଷାତ୍ରଷା ୨.୫ରୁ ୩େି�ିୟନ 
ଟନ୍ କୁ ହ୍ଷାସ କରିଥେିଷା �କ୍ଥ୍ୟ ।

Rs 1500

15% 

l ୨୦୩୦ ମସିହଷା ସଦୁ୍ଧଷା ଆମ ବଦଶର ଶତକଡଷା ୪୦ଭଷା� 
ଶକି୍ତ ନିମ୍ଲଳ ଉତ୍ରୁ ଆସିେ ।

l କ୍ଲିନ ଏନଜ୍ଲୀ େୃଦି୍ଧ ପଷାଇ ଁ ସରକଷାର େଷାବୟଷା ସିଏନ୍ ଜ ି
ବଯଷାଜନଷା କରିଛନି୍ । କୃଷିଜଷାତ େଜ୍ଲଥ୍ୟେସୁ୍ତରୁ ଆ�ଷାମୀ 
୫େଷ୍ଲ ମଧ୍ୟବର ୫ହଜଷାର କଷାରଖଷାନଷାରୁ ଏହଷାର 
ଉତ୍ଷାଦନ ବହେ । ଏହି କଷାରଖଷାନଷା�ଡିୁକ କୃଷିଜଷାତ 
େଜ୍ଲଥ୍ୟେସୁ୍ତକୁ ବପଷାଡିେଷା ସହ କୃଷକକୁ ମଧ୍ୟ ଆଥପିକ 
ସେୁିଧଷା ପ୍ଦଷାନ କରିେ । 

l ବ�ଷାେଦ୍ଧ୍ଲନ ବଯଷାଜନଷାବର �ହୃପଷାଳିତ ପଶ ୁ ଓ ବଜୈେିକ 
େଜ୍ଲଥ୍ୟେସୁ୍ତରୁ ଶକି୍ତ ଉତ୍ଷାଦନ ପଷାଇ ଁ େଥ୍ୟେସ୍ଷା ବହଷାଇଛି । 
ଏହ ିବଯଷାଜନଷା ଦ୍ଷାରଷା ଗ୍ରଷାମଥ୍ୟ ପରିମଳ ସ୍ଚ୍ଛ ରଖେିଷା ସହ 
ଗ୍ରଷାମେଷାସୀଙ୍କ ପଷାଇ ଁବରଷାଜ�ଷାର ସନିୁଶି୍ତ ବହେ ।

l ବକନ୍ଦ୍ର ନୂତନ ଓ ଅକ୍ୟଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟ ବଦଶବର ବଜୈେିକ 
ପଦଷାଥ୍ଲରୁ ଶକି୍ତ ଉତ୍ଷାଦନ ପଷାଇ ଁ ବକବତକ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ 
ତ୍ୱରଷାନ ୍ତି କରିଛନି୍ । ଆଖବୁଛଦଷା, କୁଣ୍ଡଷା, ନଡଷା, ତୁଳଷା 
ବଚପଷାରୁ ଏହ ିଶକି୍ତ ଉତ୍ଷାଦିତ ବହେ ।

ପ୍ରଚ୍ଛେ ଖବର ଜୀେନ ଓ ପରିବେଶ

ଜଷାତୀୟ ଉଦ୍ ଯଷାନ ମିଶନ
ଅଧୀନବର େିକଳ୍ପ ଶକି୍ତ 

ଆହରଣ ପଷାଇ ଁେବଜଟବର 
୧୫ଶହ ବକଷାଟି େଥ୍ୟୟେରଷାଦ ସେୁଜ �ଥ୍ୟଷାସ ନି�୍ଲମନ ଘନତ୍ୱ

ଶତକଡଷା ୩୩ରୁ ୩୫�ଣୁ ହ୍ଷାସ 
କରିେଷା । ଭଷାରତ ଏପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ଶତକଡଷା 

୨୧ ଭଷା� ଘନତ୍ୱ ହଷାସ� କରିଛି। 

୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧଷା ବଦଶବର ଶତକଡଷା
୧୫ଭଷା� ପ୍ଷାକୃତିକ େଷାଷ୍ପ �କ୍ଥ୍ୟ । 
�କ୍ଥ୍ୟ ହଷାସ� କରିେ ବ�ଷାଟିଏ 

�ଥ୍ୟଷାସ  ବ�ଷାଟିଏ ଗ୍ରୀଡ୍ ।
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ଶରୀର କ୍ତି ମଧ୍ୟ ବରଷାକିପଷାରିଛି । ଧମୂ େିହୀନ ବରଷାବଷଇ 
ବଯଷା�ୁ ଁ ଉଜ୍ଜଳଷା ବଯଷାଜନଷା ଉଭୟ ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ 
ବକ୍ତ୍ରବର ସଫଳତଷା ହଷାସ� କରିପଷାରିଛି । 
ଗଣୁାତ୍ମ� ବାୟୁପ୍ରବାହଯର ଉନ୍ନତି
ମଣଷି ଜଷାତି ପଷାଇ ଁେିଜ୍ଞଷାନ ଏକ େିରଷାଟ େରଦଷାନ ।  ଏହ ି
େରଦଷାନରୁ ହି ଁ ଅଭିଶଷାପ ଭଷାବେ ଜନ ୍ମ ବନଇଛି ପ୍ଦୂଷଣ। 
ଜଷାତିସଂଘ ରିବପଷାଟ୍ଲ ଅନୁସଷାବର ପଥୃେିୀର ୧୫ଟି ସହରରୁ 
୧୪ଟି ପ୍ଦୂଷିତ ସହର ଭଷାରତବର ରହିଛି। ପ୍ଦୂଷଣବର 
ଏହି ସମସଥ୍ୟଷା ଦୂର କରିେଷାକୁ ଯଷାଇ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର 
ନଥ୍ୟଷାସନଷା� କ୍ଲିନ ଏୟଷାର ବପ୍ଷାଗ୍ରଷାମ ଜଷାନୁୟଷାରୀ ୨୦୧୯ବର 
ଆରମ୍ କରିଛନି୍ । ଏହି ପଞ୍େଷାଷପିକ ବଯଷାଜନଷା ଦ୍ଷାରଷା 
୨୦୨୪ ମସିହଷା ସଦୁ୍ଧଷା ପ୍ଦୂଷଣ ସ୍ତର ୨୦ରୁ ୩୦ ପ୍ତିଶତ 
ହ୍ଷାସ କରିବହେ। ୧୦୨ଟି ନ�ରୀବର ପ୍ଥବମ ଏହ ି

ବଯଷାଜନଷା ପ୍େର୍ପିତ ବହଷାଇଥେିଷାବେବଳ ଏହଷା ବଦଶର 
୧୨୨ଟି  ନ�ରୀକୁ ସମ୍ପ୍ରସଷାରିତ ବହଷାଇଛି । ବଦଶେଥ୍ୟଷାପୀ 
ପ୍ଦୂଷଣ ବରଷାକିେଷା ସହ ପ୍ଦୂଷଣ  ବଯଷା�ୁ ଁ�ଚ୍ଛିତ ବହଉଥେିଷା 
ଆେଜ୍ଲନଷା ପରିଚଷାଳନଷା ମଧ୍ୟ ଏହି ବଯଷାଜନଷାର ଅଂଶେିବଶଷ। 
ଏହଷାଫଳବର ବଦଶବର ଉର୍ମ �ଣୁଯକୁ୍ତ େଷାୟୁଦିେସ 
୨୦୧୬ବର ୧୦୬ଥେିଷାବେବଳ ୨୦୨୦ବର ଏହଷା ୨୧୮କୁ 
େୃଦି୍ଧ ପଷାଇଛି । ବସହିପରି ଖରଷାପ େଷାୟୁଯକୁ୍ତ ସହର ସଂଖଥ୍ୟଷା 
୧୫୬ରୁ ୫୬କୁ ହ୍ଷାସ ପଷାଇଛି ।
ଇଯଲ�୍ ଟି୍� ୋନବାହାନ�ୁ ଯପ୍ରାତ୍ାହନ
େିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ସଂ�ଠନ ଦ୍ଷାରଷା କରଷାଯଷାଇଥେିଷା ସବଭ୍ଲ 
ଅନୁସଷାବର ଶତକଡଷା ୬୧ଭଷା� ପ୍ଦୂଷଣ ଯଷାନେଷାହଷାନ 
ଧଆୂ ଁବଯଷା�ୁ ଁବହଷାଇଥଷାଏ । ଏହଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକଷାର 
ବଦଶବର ଇବ�କ୍ଟକ୍ି ଯଷାନେଷାହଷାନ ଚଳଷାଇେଷାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ 

ରାସାୟନ�ି ବ୍ୟାଯଟରୀ

ଯଫମ ଇଣି୍ଆ-ବଏିସ-ଭିଆଇ 

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଣ ଉେ୍ୟମ

ବକନ୍ଦ୍ର କଥ୍ୟଷାେିବନଟ ପିଏ�ଆଇ ବଯଷାଜନଷା ଅଧୀନବର   
National Programme on Advanced  
Chemistry Cell Battery Storage କରିଛନି୍ । 
ଏହଷା ଫଳବର ବଦଶବର ୨, ୫୦,୦୦୦ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା 
ରପ୍ତଷାନୀ  େଷାେଦ ଅଥ୍ଲ ସଂଚୟ ବହେ ।

ବଫମ ଇଣି୍ଡଆ ବଯଷା�ୁ ଁଆବମ ବଦଶବର ପ୍ଷାୟ 
୫୨,୭୯୪ �ିଟର ଇନ୍ଧନ ବଦୈନିକ େଞ୍ଷାଇ ପଷାରିଛୁ। 
ଏହଷାଦ୍ଷାରଷା ୨୦, ୦୫,୯୧,୬୦୫ କିବ�ଷାଗ୍ରଷାମ 
ଅଙ୍ଗଷାରକଷାମ ୍ଳ ନି�୍ଲମନ ବରଷାକଷାଯଷାଇପଷାରୁଛି । 

ଅନୁଥ୍ୟନ ୨୨ େନଥ୍ୟପ୍ଷାଣୀ ପ୍ଜଷାତିକୁ ସଂରକ୍ଣ 
କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମବର ସଷାମି� କରଷାଯଷାଇଛି । ବସ�ଡିୁକ 
ମଧ୍ୟବର ରହଛିି ହସ୍ତୀପ୍କଳ୍ପ, ଶଷା�ଣୁଷା ସଂରକ୍ଣ 
କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟଷାନୟ୍ନ ବଯଷାଜନଷା, ଡ�ଫିନ ପ୍କଳ୍ପ, ଜଷାତୀୟ 
ସଷାମଦୁ୍ିକ କଇଛଁ  କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ, ତୁଷଷାର େଥ୍ୟଷାଘ୍ର ପ୍କଳ୍ପ 
ଏେଂ ଭଷାରତୀୟ �ଣ୍ଡଷା ଭିଜନ ।

ଗତ ଚାରିବର୍ଯ ମଧ୍ୟଯର ବନାଞ୍ଳ ୧୩ହଜାର 
�ଯିଲାମିଟର ବୃଦି୍ ପାଇଛ ି। ୨୦୧୭ ମସିହା 
ତୁଳନାଯର ଏହା ୫ହଜାର ୧୮୮ବଗ୍ଯ 
�ଯିଲାମିଟର ବୃଦି୍ ପାଇଛ ି।

l ବଦଶର ୨୧ଟି ରଷାଜଥ୍ୟବର ୨୬, ୬୯୪ ବମ�ଷାୱଷାଟ ଶକି୍ତ େିଶଟିେ ୪୭ଟି 
ବସୌର ଉଦଥ୍ୟଷାନ ପ୍ତିଷଷ୍ା କରଷାଯଷାଉଛି । କର୍୍ଲଷାଟକ, �ଜୁରଷାଟ ଓ 
ମଧ୍ୟପ୍ବଦଶର ବରୱଷାବର ଏହ ିଉଦଥ୍ୟଷାନ ପ୍ତିଷଷ୍ା ବହଷାଇସଷାରିଛି ।  

l �ଷାଡି�ଡିୁକର ଧଆୂରୁଁ ବେଶୀ ଅଙ୍ଗଷାରକଷାମ ୍ଳ ନି�୍ଲମନ ବରଷାକିେଷା ପଷାଇ ଁ
ବପବଟ୍ଷା�ବର ଇଥଷାନ� ମିଶଷାଯଷାଉଛି । ଏହଷା କରିେଷାବର ବ୍ରଷାଜି� 
ପବର ଭଷାରତ ବହଉଛି ଦି୍ତୀୟ ବଦଶ ।

l ୨୦୧୪ ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ଶତକଡଷା ୫ଭଷା� ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ଇଥଷାନ� ମିଶଷାଇେଷା ପଷାଇ ଁ
�କ୍ଥ୍ୟ ଥେିଷାବେବଳ ମଷାତ୍ର ଏକ ଭଷା� ମିଶଷାଯଷାଉଛି । ଏହଷା େର୍୍ଲମଷାନ 
ଶତକଡଷା ୮.୫ଭଷା�କୁ େୃଦି୍ଧ କରଷାଯଷାଇଛି । ୨୦୨୨ ମସିହଷା ସଦୁ୍ଧଷା 
ଇଥଷାନ� ମିଶ୍ରଣ ଶତକଡଷା ୧୦ ଓ ୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧଷା ଏହଷା ଶତକଡଷା 
୨୦ଭଷା� ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ େୃଦି୍ଧ କରଷାଯିେ ।

l ପଥୃେିୀର ଶତକଡଷା ୭୦ଭଷା� େଷାଘ ଭଷାରତବର ଅଛନି୍ ।ବଦଶବର 
କ�ରଷାପତରିଆ େଷାଘ ସଂଖଥ୍ୟଷା ଶତକଡଷା ୬୦ଭଷା� େୃଦି୍ଧ ପଷାଇଛି । 
ଡିବସମର୍ ୨୦୨୦ ମସିହଷା ସଦୁ୍ଧଷା ଭଷାରତବର କ�ରଷାପତରିଆ େଷାଘ 
ସଂଖଥ୍ୟଷା ୧୨, ୮୫୨ବହଷାଇଛି ।

l ‘ପରଡ୍ରପ ବମଷାର କ୍ପ’ େଷା େୁନ୍ଦଷାଏ ପଷାଣ,ି ଅଧକି ଫସ� ଭଳି ଜଳ 
ସଂରକ୍ଣ ପଷାଇ ଁ େୁନ୍ଦଷା ଜଳବସଚନ ପଦ୍ଧତି କୃଷି ବକ୍ତ୍ରବର ପ୍େର୍ପିତ 
ବହଷାଇଥ�ିଷା । େର୍୍ଲମଷାନ ‘କଥ୍ୟଷାଚ ଦି ବରନ’ େଷା େଷ୍ଲଷାକୁ ଧର ବଯଷାଜନଷା 
େଷ୍ଲଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍କଳ୍ପ େଷାଧ୍ୟତଷାମଳୂକ କରଷାଯଷାଉଛି ।

l ଜଳ ଜୀେନ ମିଶନ-ଅେ୍ଲଷାନ ଅଧୀନବର ତରଳ େଜ୍ଲଥ୍ୟେସୁ୍ତ ପରିଚଷାଳନଷା 
ଉପବର �ରୁୁତ୍ୱଷାବରଷାପ କରଷାଯିେଷା ସହ ୫୦୦ ଅମତୃ ସହରବର 
ପଷାଇପ ୍ଜଳ ବଯଷା�ଷାଇ ଦିଆଯଷାଉଛି ।
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ବନଇଛନି୍ । ଜଷାତୀୟ ଇବ�କ୍ ଟି୍କ ବମଷାେି�ଟି ମିଶନ 
ବଯଷାଜନଷା ଅଧୀନବର ଇବ�କ୍ ଟି୍କ ଯଷାନେଷାହଷାନ ଚଳଷାଚଳ 
ଓ ନିମ୍ଲଷାଣ ହଷାତକୁ ନିଆଯଷାଇଛି । ଏହଷାର ପ୍ଥମ ପଯ୍ଲଥ୍ୟଷାୟ 
ମଷାର୍୍ଲ ୩୧.୨୦୧୯ମସିହଷାବର ବଶଷ ବହଷାଇଥେିଷାବେବଳ 
ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍ଲଥ୍ୟଷାୟ ଏପି୍� ପହି�ଷା, ୨୦୧୯ରୁ ଆରମ୍ 
କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା ।

ଏହଷା ମଷାର୍୍ଲ ୨୦୨୨ବର ବଶଷ ବହେ । ଭଷାରତ 
ବଯବତବେବଳ ଏହଷାର ୭୫ତମ ସ୍ଷାଧୀନତଷା ଦିେସ 
ପଷାଳନ କରିେ, ବସବତବେବଳ ରଷାସ୍ତଷାବର ଅଧକିରୁ ଅଧକି 
ଇ-େଷାହଷାନ ଚଳଷାଚଳ କରିେଷା ଏହି ବଯଷାଜନଷାର �କ୍ଥ୍ୟ 
ରହିଛି। ଏହଷା ଫଳବର ପ୍ଦୂଷଣ କମ ୍ବହେଷା ସହ ଉଭୟ 
ଅଥ୍ଲ ଓ ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟବର ଉନ୍ନତି ଘଟିେ ।

ଯସୌରଶକି୍ତଯର  ଭାରତ ବଶି୍ୱର ଭବରି୍ୟତ�ୁ ସଞ୍ାଳନ �ରିବ
ଆନ୍ଜ୍ଲଷାତିକ ବସୌର ବମଣ୍ (ଆଇଏସଏ) ପକ୍ରୁ ଜଳେଷାୟୁ ପରିେର୍୍ଲନ  ଓ ଅଧକି ଅଙ୍ଗଷାରକଷାମ ୍ଳ ନି�୍ଲମନ ବଯଷା�ୁ ଁବହଉଥେିଷା 
କ୍ତିକୁ ଭରଣଷା କରିେଷା ପଷାଇ ଁସେୁଜ ଶକି୍ତ େିକଷାଶକୁ ପ୍ଷାଧଷାନଥ୍ୟ ଦିଆଯଷାଇଛି ।  ଭଷାରତର ପଦବକ୍ପ ବଯଷା�ୁ ଁଏହି ବମଣ୍ବର 

୧୨୧ଟି ବଦଶ ବଯଷା� ବଦଇସଷାରିଛନି୍ ।  ଭଷାରତ ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମଷାଦୀ ଓ ତତ୍ଷାଳୀନ ଫ୍ଷାନ ୍ସ ରଷାଟେକ୍ପତି ଫ୍ଷାସଆୁ ଁ
ହ�ଷାବଣ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ଷାରଷା ମିଳିତ ଭଷାବେ ଏହି ସଂ�ଠନ ନବଭମର୍ ୩୦, ୨୦୧୫ ମସିହଷାବର ପଥ୍ୟଷାରିସ ଜଳେଷାୟୁ ସମି୍ଳନୀବର  

�ଠିତ ବହଷାଇଥ�ିଷା । ବସୌରଶକି୍ତର େଥ୍ୟଷାପକ ଉପବଯଷା� କରିେଷା ପଷାଇ ଁପଥ୍ୟଷାରିସ ଜଳେଷାୟୁ ସମି୍ଳନୀବର ନିଷ୍ପରି୍ 
ବହଷାଇଥ�ିଷା ।  ଆଇଏସଏ �ଠନ ତଥଷା େିୱେକୁ ପରିବେଶ ଦୃଟିେରୁ ମଷା�୍ଲଦଶ୍ଲନ ବଦେଷା ପଷାଇ ଁଜଷାତିସଂଘ ପକ୍ରୁ ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ନବରନ୍ଦ୍ର ବମଷାଦୀଙୁ୍କ ‘ଚଷାମ୍ିୟନ ୍ସ ଅଫ ଦି ଆଥ୍ଲ’ ସମ୍ଷାନ ପ୍ଦଷାନ କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା ।

l ଭେିଷଥ୍ୟତବର ଆେଶଥ୍ୟକତଷା ଦୃଟିେରୁ ଅକ୍ୟ ଶକି୍ତ ଏକ 
�ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଲ ଉତ୍ । ଏହଷାକୁ ଦୃଟିେବର ରଖ ି ଭଷାରତବର 
୨୦୦୯ ମସିହଷାବର ଜଷାତୀୟ ବସୌର ମିଶନ ସ୍ଷାପିତ 
ବହଷାଇଥ�ିଷା ।

l ବସୌରଶକି୍ତ ସଷାମଥ୍ଲଥ୍ୟ ୨୦୨୨ ସଦୁ୍ଧଷା ୨୦ �ି�ଷାୱଷାଟକୁ େୃଦି୍ଧ 
ପଷାଇ ଁ�କ୍ଥ୍ୟ ରଖଷାଯଷାଇଛି ।  ଏହଷା େର୍୍ଲମଷାନ ସରକଷାରଙ୍କ 
ଅଙ୍ଗୀକଷାରେଦ୍ଧତଷା ତଥଷା ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମଷାଦୀଙ୍କ 
ଦୂରଦଶ୍ଲୀ ଚିନ୍ଷାଧଷାରଷା ବଯଷା�ୁ ଁସମ୍େ ବହଷାଇଛି । ୨୦୧୫ବର 
ଏହ ି �କ୍ଥ୍ୟ ପଷାଞ୍�ଣୁ ଅଧକି ତଥଷା ଶବହ ଜି�ଷାୱଷାଟ 
କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା ।

l ୨୦୨୨ ମସିହଷା ସଦୁ୍ଧଷା ସରକଷାର ୧୭୫ �ି�ଷାୱଷାଟ ଅକ୍ୟ ଶକି୍ତ 
ସଷାମଥ୍ଲଥ୍ୟ େୃଦି୍ଧ ପଷାଇ ଁ�କ୍ଥ୍ୟ ରଖଛିନି୍ । ଏଥରୁି ୬୦�ି�ଷାୱଷାଟ 
ପେନ ଶକି୍ତ, ଶବହ �ି�ଷାୱଷାଟ ବସୌରଶକି୍ତ, ୧୦�ି�ଷାୱଷାଟ 
ବଜୈେକିଶକି୍ତ ଓ ୫�ି�ଷାୱଷାଟ ଜଳେିଦୁଥ୍ୟତ ଶକି୍ତ ରହଛିି ।

l �ତ ୬େଷ୍ଲ ମଧ୍ୟବର େୱିେର ଅନଥ୍ୟଷାନଥ୍ୟ ପ୍ମଖୁ ଆଥପିକ 
ରଷାଟେକ୍ଙ୍କ ତୁଳନଷାବର ଭଷାରତ ଅକ୍ୟ ଶକି୍ତର ଖେ୍ୁ ଦ୍ରୁତ େକିଷାଶ 
ଘଟଷାଇପଷାରିଛି । ଏହ ିଅକ୍ୟ ଶକି୍ତର  େର୍୍ଲମଷାନ ଉପବଯଷା� 
ବଦଶର ଶକି୍ତ ଉପବଯଷା�ର ଶତକଡଷା ୨୪�ଣୁ । 

l  ‘କିଷଷାନ ଉଜ୍ଲଷା’ ସରୁକ୍ଷା ଏେଂ ଉତ୍ ଥଷାନ, ମହଷାଅଭିଯଷାନ (ପି.
ଏମ-କୁସମୁ) ବଯଷାଜନଷା ଜ�ୁଷାଇ ୨୦୧୮ ମସିହଷାବର ଆରମ୍ 
କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା । କୃଷକମଷାନଙ୍କ ଅନଷାେଷାଦୀ ଜମିବର  
ବସୌରଶକି୍ତ ପ୍କଳ୍ପ େସଷାଯଷାଇ ବସମଷାନଙ୍କ ଆୟେୃଦି୍ଧ �କ୍ଥ୍ୟ 
ବନଇ ଏହ ିବଯଷାଜନଷା ଆରମ୍ ବହଷାଇଛି । 

l ଏହ ି ବଯଷାଜନଷା ଅଧୀନବର କୃଷକ ତଷା’ର ଅନଷାେଷାଦୀ 
ଜମିବର ମଷାତ୍ର ପ୍କଳ୍ପର ଦଶଭଷା� ଅଥ୍ଲ ଖର୍୍ଲ କରି ଏହ ି
ବସୌରଶକି୍ତ ୍ ୍ଲଷାଣ୍ େସଷାଇପଷାରିେ । ବସଠଷାକଷାର ନିକଟତମ 
ଗ୍ରୀଡ ଏହ ିଶକି୍ତ କ୍କ୍ୟ କରିେ । 

l ବଯବକୌଣସି େଥ୍ୟକି୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଘରଛଷାତ ଉପବର 
ବସୌରଶକି୍ତ ପ୍ଷାଣ୍ ସ୍ଷାପନ କରିପଷାରିବେ । ଏଥପିଷାଇ ଁତଷାଙୁ୍କ 
ସେ୍ ସିଡି ମିଳିେ । ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର ବସୌର ପଥ୍ୟଷାବନ� 
ଉତ୍ଷାଦନ ବଦଶବର କରିେଷାକୁ ବଚଟେଷା କରୁଛନି୍ ।

l ପେୂ୍ଲରୁ ଶତକଡଷା ୯୦ଭଷା� ଉପକରଣ ଚୀନ େଷା 
ମଷାବ�ସିଆରୁ ଆମଦଷାନୀ ବହଉଥ�ିଷା । ବମକ୍ ଇନ୍ 
ଇଣି୍ଡଆ ବଯଷାଜନଷା ଅଧୀନବର ବସଷା�ଷାର ପିଭି ବସ� ଓ 
ବମଷାଡୁ� ବଦଶବର ତିଆରି ଉପବର �ରୁୁତ୍ୱଆବରଷାପ 
କରଷାଯଷାଉଛି ।

ପ୍ରଚ୍ଛେ ଖବର ଜୀେନ ଓ ପରିବେଶ
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ଭାରତୀୟଙ୍ ଯମୌଳି� ଜୀବନଧାରା 
ଯହଉଛ,ି ପ୍ର�ୃତ ିଓ ମଣରିର ସହାବସ୍ାନ

ପରିବେଶ ଜୀେନ ପଷାଇ ଁଖେ୍ୁ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଲ କଷାରଣ ଏହଷା ଆମର ସି୍ତିକୁ 
ନିୟନି୍ତ୍ରତ କବର । ଉଦିତ ସଯୂ୍ଲଥ୍ୟ, ପ୍େଷାହମଷାନ ନଦୀ,ପଶ,ୁ ପକ୍ୀ, 

�ଛ, ସନୁ୍ଦର େ�ିଚଷା, ଜୀେନ୍ େିୱେ ସମବସ୍ତ ଆମ ସହ ଅଛନି୍ । େିୱେ  
ପରିବେଶ ଦିେସ (ଜୁନ-୫) ଉପ�ବକ୍ ବକନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଓ ଜଳେଷାୟୁ 
ପରିେର୍୍ଲନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍କଷାଶ ଜଷାଭବଡକର େୃକ୍ରଷାଜି ଆମ ପଷାଇ ଁବକବତ  

�ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଲ ବସ ସମ୍କ୍ଲବର କହିଛନି୍ ।

ମଣିଷ, ପଶ,ୁ ପକ୍ୀ, �ଛ�ତଷା ସମବସ୍ତ 
ଏକଷାଠି ରହନି୍ । ପ୍କୃତି ସମ୍କ୍ଲବର 
ଏହଷାହି ଁସେୁଠଷାରୁ ନିଆରଷା । ଉଭବୟ 

ପରସ୍ପରର ପରିପରୂକ । ପ୍ବତଥ୍ୟକ ଅମ୍ଳଜଷାନ 
ନିଅନି୍ ଓ ଅଙ୍ଗଷାରକଷାମ ୍ଳ ପରିତଥ୍ୟଷା� କରନି୍। 
ବକେଳ �ଛ ଅଙ୍ଗଷାରକଷାମ ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି 
ଅମ୍ଳଜଷାନ ପରିତଥ୍ୟଷା� କରିଥଷାଏ । ଏହଷା ପ୍କୃତିର 
ନିୟମ ଓ ମଣଷି ପ୍କୃତି ପରସ୍ପର ପ୍ତି ଋଣୀ। 
ଭଷାରତର ଶତକଡଷା ୨୪ଭଷା� ସେୁଜ େଳୟ ରହଛିି, 
ଯଷାହଷା ନିରେଚ୍ଛିନ୍ନ ଭଷାବେ େୃଦି୍ଧ ପଷାଇଚଷା�ିଛି। 
�ତ ସଷାତେଷ୍ଲ ମଧ୍ୟବର ଏହଷା ୧୫ହଜଷାର େ�୍ଲ 
କିବ�ଷାମିଟର େୃଦି୍ଧ ପଷାଇେଷା ସହ ଏହଷା ଏବେ 
ଏକ ଜନ ଆବନ୍ଦଷାଳନବର ପରିଣତ ବହଷାଇଛି । 
ଏହ ି ଜନଆବନ୍ଦଷାଳନ ବଯଷା�ୁ ଁ ବଦଶବର ବକଷାଟି 
ବକଷାଟି ଚଷାରଷାବରଷାପଣ କରଷାଯିେଷା ସହ ସରୁକ୍ଷା 
ପ୍ଦଷାନ ବଯଷା�ୁ ଁ�ଛ�ଡିୁକ େଞ୍ ିରହଛିନି୍ । ଆବମ 
େର୍୍ଲମଷାନ ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି େଷାହଷାର କରିଛୁ 
ଯଷାହଷା ବଯଷା�ୁ ଁବକହ ିବକୌଣସି େିକଷାଶ ପ୍କଳ୍ପ ପଷାଇ ଁ
ଜଙ୍ଗ� ଅଧଗି୍ରହଣ କବ� ତଷାଙୁ୍କ ସମପରିମଷାଣର 
ଜମି ଜଙ୍ଗ� ସଟିୃେ ପଷାଇ ଁ ବଦେଷାକୁ ପଡିେ । 
ଆବମମଷାବନ ଇବ�କ୍ ବଟ୍ଷାନିକ ପଦ୍ଧତିବର ବକବତ 
ଜଙ୍ଗ� େୃଦି୍ଧ ବହଉଛି ତଷାର ତଦଷାରଖ କରିେୁ । 
ଏହ ିତଥଥ୍ୟ ଜନସଷାଧଷାରଣଙୁ୍କ ଅେ�ତ କରଷାଯିେ । 
ପ୍ତି ଦୁଇେଷ୍ଲବର ଥବର ସବଭ୍ଲ କରଷାଯଷାଇ ଆମର 
ଜଙ୍ଗ� ବକବତ େୃଦି୍ଧ ପଷାଇଛି ତଷାହଷା ବଦଖଷାଯିେ ।
ବଜୈେ େେିଧିତଷା ଦୃଟିେରୁ ଭଷାରତ ଏକ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଲ 
ବଦଶ । ଭଷାରତବର ପରିବେଶ�ତ ବଜୈେ େେିଧିତଷା 
ଖେ୍ୁ ଉର୍ବର । େୱିେ ଭୂଭଷା�ର ଶତକଡଷା ୨.୫ ଭଷା� 

ଅଂଚଳ ଜଙ୍ଗ� ଭଷାରତବର ରହଥିେିଷା ବେବଳ େୱିେର 
ଶତକଡଷା ୧୮ଭଷା� ଜନସଂଖଥ୍ୟଷା ଭଷାରତବର େସେଷାସ 
କରନି୍ । ପଶ,ୁପକ୍ୀ ମଧ୍ୟ ସହଷାେସ୍ଷାନ କରନି୍ । 
ଉଭୟଙ୍କ ପଷାଇ ଁଜମି, ପଷାଣ ିଓ ଖଷାଦଥ୍ୟ ଆେଶଥ୍ୟକ। 
ଭଷାରତବର ଶତକଡଷା ୮ଭଷା� ବଜୈେ େେିଧିତଷା 
ରହଛିି। ଭଷାରତବର େୱିେର ଶତକଡଷା ୭୦ଭଷା� େଷାଘ, 
୭୦ଭଷା� ଏସୀୟ ସିଂହ, ୩୦ହଜଷାରରୁ ଅଧକି ହଷାତୀ 
ଓ ୩ହଜଷାର ଏକ ସିଂଘ େଶିଟିେ �ଣ୍ଡଷା ଅଛନି୍। ସମସ୍ତ 
ପଶ ୁଉତମ ପ୍କୃତି ଓ ବଜୈେ େେିଧିତଷାର ପ୍ମଷାଣ । 
ବଦଶବର େୃକ୍ରଷାଜ ିେଳୟ େୃଦି୍ଧ ପଷାଇେଷା ସହ ବଜୈେ 
େେିଧିତଷା ମଧ୍ୟ ଶକି୍ତଶଷାଳୀ ବହଉଛି । ପ୍ତିେଷ୍ଲ  େଷାଘ 
ଓ ସିଂହ ସଂଖଥ୍ୟଷାବର େୃଦି୍ଧ ଘଟୁଛି । ହଷାତୀ ଓ �ଣ୍ଡଷାଙ୍କ 
ସଂଖଥ୍ୟଷା ମଧ୍ୟ େୃଦି୍ଧ ପଷାଇଛି । 
ଭଷାରତବର ବମୌଳିକ ଜୀେନ ବହଉଛି ପ୍କୃତି 
ଓ ମଣଷିର ସହଷାେସ୍ଷାନ । ସମସ୍ତ ପଶପୁକ୍ୀ, 
େୃକ୍�ତଷା, ଫଳପଷୁ୍ପ ଜୀେନ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ । 
ଭଷାରତ ବହଉଛି ଏକମଷାତ୍ର ବଦଶ ବଯଉଠଁ ି �ଛ, 
ପଶ,ୁ ପକ୍ୀ, ସଷାପ ଓ ଅନଥ୍ୟଷାନଥ୍ୟ ଜୀେଜନ୍ତୁ ପଜୂଷା 
ପଷାଆନି୍ । ବସମଷାନଙ୍କ ପଷାଇ ଁ ଅ��ଷା ଅ��ଷା 
ଉତ୍େମଷାନ ହୁଏ । ହଜଷାର ହଜଷାର େଷ୍ଲ ଆ�ରୁ 
ପ୍ବତଥ୍ୟକ ଗ୍ରଷାମର ସଂରକି୍ତ ଜଙ୍ଗ� ଥ�ିଷା ବଯଉ ଁ
ଠଷାକୁ ବ�ଷାରୁ ମଧ୍ୟ ଚରିେଷାକୁ ଯଷାଉ ନ ଥବି� େଷା 
�ଛକଟଷା ବହଉ ନ ଥ�ିଷା । ବସ�ଡିୁକ ଗ୍ରଷାମ  
ଜଙ୍ଗ� ବେଷା�ି କୁହଷାଯଷାଉଥ�ିଷା । ଆମ ଜୀେନବର 
ପ୍କୃତିିକୁ ମଷାଆ ଓ ପ୍ବତଥ୍ୟକ ମଣଷିକୁ ତଷାର 
ସନ୍ଷାନଭଷାବେ େିବେଚନଷା କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ। ଏହଷାକୁ 
ବଜୈେ େିେିଧତଷା ଓ ସେୁଜମିଷା େୃଦି୍ଧର  ରହସଥ୍ୟଭଷାବେ 
ନିଆଯଷାଇପଷାବର । n



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 22

ଯସୌର ପ୍ୟାଯନଲ ଓ ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ା ଶକି୍ତ 
ଓ ଜଳ ସମସ୍ୟା େୂର �ରି ଥାଏ । ୨୦୨୧ଯର   
ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍୍ଯନ ବ୍ୟବସ୍ା ଯନଇ ଭାରତ 
ବଶି୍ୱଯର ଯଶ୍ରଷ ୍େଶଟି ଯେଶ ମଧ୍ୟଯର ରହଛି।ି 
୨୦୧୪ଯର ଭାରତର ସ୍ାନ ୩୧ ଥଲିା । 

ପ୍ରେୂରଣ ଯରା�ିବା ପାଇ ଁବଏିସ-ଭିଆଇ ଇନ୍ନ
ଜଷାତିସଂଘ ରିବପଷାଟ୍ଲ ଅନୁସଷାବର େିୱେବର ପ୍ତିେଷ୍ଲ ପ୍ଷାୟ 
୭୦�କ୍ ଜନସଷାଧଷାରଣ େଷାୟୁ ପ୍ଦୂଷଣ ବଯଷା�ୁ ଁ ପ୍ଷାଣ 
ହରଷାଇଥଷାଆନି୍ । ପ୍ଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ �କ୍ଥ୍ୟ ବନଇ ବକନ୍ଦ୍ର 
ସରକଷାର େିଏସ-ନମ୍ଲସ ଏ ମିଶନ ଟେଷାଣ୍ଡଷାଡ୍ଲ  ଏପି୍� 
ପହି�ଷା, ୨୦୨୦ରୁ ପ୍େର୍୍ଲନ କବ� । ୟୁବରଷାପୀୟ ରଷାଟେକ୍ରୁ 
ୟୁବରଷା-ଭିଆଇ ମଷାନ ଅନୁସଷାବର େିଏସ-ଭିଆଇ ଟେଷାଣ୍ଡଷାଡ୍ଲ 
ଏପି୍� ୧, ୨୦୨୦ବର େିଏସ ୍-ଆଇଭି ସ୍ଷାନବର ପ୍େର୍ପିତ 
ବହ�ଷା । ନିଃସରଣ ନିୟମ ପ୍ଥବମ ୧୯୯୧ ମସିହଷାବର 
ପ୍େର୍ପିତ ବହଷାଇଥ�ିଷା ।  ମଷାତ୍ର ତଷାହଷା ବକେଳ ବପବଟ୍ଷା� 
ଚଷାଳିତ େଷାହଷାନ ପଷାଇ ଁ�ଷା� ୁବହଷାଇଥ�ିଷା । େିଏସ ଟେଷାଣ୍ଡଷାଡ୍ଲ 
୨୦୦୨ ମସିହଷାବର ପ୍େର୍୍ଲନ କରଷା��ଷା । ତିନିେଷ୍ଲ ପବର 
େିଏସ-ଆଇଆଇ ୨୦୦୫ ଓ େିଏସ-ଆଇଆଇଆଇ 
୨୦୦୬ ମସିହଷାବର  ପ୍େର୍ପିତ ବହ�ଷା । େିଏସ-ଆଇଭି 
ଟେଷାଣ୍ଡଷାଡ୍ଲ ୨୦୧୦ ମସିହଷାବର ପ୍େର୍ପିତ ବହ�ଷା । ମଷାତ୍ର 
ପ୍ଦୂଷଣ େୃଦି୍ଧ ପଷାଇେଷା ବଯଷା�ୁ ଁ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର େିଏସ-
ଆଇଭି ନିଃସରଣ ନିୟମ ସିଧଷାସଳଖ େିଏସ ୍-ଭି ଜଷା�ଷାବର 
୨୦୨୦ବର ପ୍େର୍୍ଲନ କବ� । କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷୁ୍ ପ୍ଦୂଷଣ ବଯଷା�ୁ ଁ
ଏହଷା ପ୍ଥବମ ଦିଲ୍ୀବର ପ୍େର୍ପିତ ବହ�ଷା । 
ଯ�ାଭିଡ ଯୋଗ ଓ ଆୟୁଯବ୍ଯେର ଶକି୍ା ଯେଇଥାଏ 
ବଯବତବେବଳ ବଦଶ ବକଷାଭିଡ େିରୁଦ୍ଧବର ସଂଗ୍ରଷାମ 
କରୁଥ�ିଷା ବସବତବେବଳ ପ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ସୁ୍ତତ 
କରୁଥ�ିଷା। ବସବତବେବଳ ପ୍କୃତି ସମ୍କ୍ଲବର ବସ ଅବନକ 
ମବନଷାମଗୁ୍ଧକର କଷାହଷାଣୀମଷାନ �ଣମଷାଧ୍ୟମବର ପ୍ଚଷାରିତ 
ବହ�ଷା । ବକେଳ ବସତିକି ନୁହ ଁ ବଯବତବେବଳ ବକଷାଭିଡ 
ପଷାଇ ଁବକୌଣସି ଔଷଧ େଷା ଟିକଷା େଷାହଷାରି ନ ଥେିଷା ତଥଷା ଏବେ 
ମଧ୍ୟ ଟିକଷା େଷାହଷାରିେଷା ପବର ମଧ୍ୟ ଜନସଷାଧଷାରଣ ଆମର 
ପଷାରମ୍ରିକ ଓ ଐତିହଥ୍ୟ ସମ୍ନ୍ନ ଆୟୁବେ୍ଲଦ ଓ ବଯଷା�ର 
ଆଶ୍ରଷା ବନଉଛନି୍ । େିପଯ୍ଲଥ୍ୟୟ ଆମକୁ ଶକି୍ଷା ବଦଇଛି ବଯ 
ଭଷାରତ େହୁେଷ୍ଲ େଥ୍ୟଷାପୀ ଉର୍ ପରମ୍ରଷା ଯକୁ୍ତ ପ୍କୃତି ଜ୍ଞଷାନ, 
ପରିବେଶ ଓ ଆୟୁବେ୍ଲଦ ଆମକୁ ସରୁକି୍ତ ରଖେିଷା ସହ ବରଷା� 
ପ୍ତିବରଷାଧକ ଶକି୍ତ େୃଦି୍ଧବର ମଧ୍ୟ ସହଷାୟକ ବହଷାଇପଷାବର । 
ସମଗ୍ର େିୱେ ମଧ୍ୟ ଭଷାରତ ପ୍ଷାଚୀନ ପରମ୍ରଷାକୁ ସ୍ୀକୃତି ବଦେଷା 
ସହ ଏହଷାର �ରୁୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉପ�ବ୍ଧ କରୁଛନି୍ ।
ପଥୃେିୀ ହି ଁ ଏକମଷାତ୍ର ଗ୍ରହ ବଯଉଠଁି ଜୀେନ ଅଛି । ବସ 
ଦୃଟିେରୁ ଆବମ ସେୁବେବଳ ପ୍କୃତି, ପରିବେଶ ଓ ଜଳେଷାୟୁ 
ଉପବର ଋଣୀ । କଷାରଣ ଆମର ଜୀେନ ଏହଷା ଉପବର 
ନିଭ୍ଲରଶୀଳ । ଯଦି ଆମର ପରିବେଶ ସସୁ୍  ରବହ, 
ବତବେ ଆବମ ମଧ୍ୟ ସସୁ୍ ରହିେଷା । େିବଶଷକରି ଜ୍ଞଷାନ ଓ 
ପ୍ଯକିୁ୍ତ ଯ�ୁବର ଜନସଷାଧଷାରଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କବ�ଣ ିବଯ 
ଏକେିଂଶ ଶତଷାବ୍ଦୀବର ଆମର ଜଙ୍ଗ�, ବପଷାଖରୀ, ନଦୀ 
ଓ ପଷାହଷାଡ ପେ୍ଲତକୁ େଞ୍ଷାଇ ରଖେିଷା ବକବତ ଜରୁରୀ । 
ଆମର ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ତି କିଛି ଦଷାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, 
ଯଷାହଷା ଆମକୁ କରିେଷାକୁ ପଡିେ ।   n

ଆଜ ିପ୍ବତଥ୍ୟକ ଚଷାହଷାନିଁ୍ େଡଘର, ବଯଉଠଁ ିଏସି, ଫି୍ଜ 
ଇତଥ୍ୟଷାଦି ସେୁ ଥେି । ମଷାତ୍ର ବସ ଉପକରଣ�ଡିୁକ 
ପ୍କୃତିକୁ କ୍ତି ପହଞ୍ଷାଇଛି । ଏହ ି ପରିବପ୍କ୍ୀବର 
ଆବମ ତଷାମି�ନଷାଡୁର ବପଷା�ଷାଚବିର ରହୁଥେିଷା 
ରଷାମଚନ୍ଦ୍ରନ ସବୁ୍ରମନିୟମଙ୍କଠଷାରୁ କିଛି ଶଖିେିଷା ଉଚିତ। 
ସବୁ୍ରମନିୟମ ବଯବତବେବଳ ଆଠେଷ୍ଲ େିବଦଶବର 
କଟଷାଇେଷାପବର ବଦଶକୁ ବଫରିବ�, ବସବତବେବଳ 
ବସ ପ୍କୃତି ସହତି ରହେିଷାକୁ ଚଷାହିବଁ� । ବତଣ ୁ ବସ 
ବେଙ୍ଗଷା�ୁର ସି୍ତ ‘ଗ୍ରଷାମେିଦଥ୍ୟଷା’ ପ୍ତିଷଷ୍ାନରୁ କିପରି 
ପଷାରମ୍ରିକ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ  ଘର ବତଷାଳି 
ବହେ ତଷା’ର ତଷା�ିମ ବନବ�। ବସ ତଷାଙ୍କ �ଷାରଁ ମଷାଟି 
କଷାଦୁଅକୁ ଘର ବତଷାଳିେଷାବର ଉପବଯ।� କବ� । 
ପରୀକ୍ଷା�ଷାରରୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣଷାପଡି�ଷା ବଯ,  
କଷାଦୁଅବର ଶତକଡଷା ୯ଭଷା� ସିବମଣ୍ ମିଶଷାଇ ଇଟଷା 
ତିଆରି କବ� ତଷାହଷା ନିମ୍ଲଷାଣ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟବର େଥ୍ୟେହୃତ 
ବହଷାଇପଷାରିେ । ଏହ ିମିଶ୍ରଣ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡଷା ରଖେି। 
ହଷାତ ତିଆରି ଟଷାଇ� ଓ ଚଟଷାଣ ପଷାଇ ଁ େଥ୍ୟେହଷାର 
କରି ତଷାକୁ ଚୂନ ପଥର ସହ ବଯଷାଡଷାଯଷାଇପଷାରିେ । 
ମଝ ି ରୁମର ଉର୍ତଷା ୧୬ଫୁଟ୍ ଓ ଅନଥ୍ୟଷାନଥ୍ୟ ରୁମର 
ଉର୍ତଷା ୧୧ଫୁଟ ରଖଷାଯଷାଇଛି । କଷାନ୍ଥ�ଡିୁକବର ପେନ 
ଆତଯଷାତଷା ପଷାଇ ଁକଣଷାମଷାନ କରଷାଯଷାଇଛି ।  ଘର ଚଷାରି 
ପଷାଖବର ଆଠଶହ �ଛ ��ଷାଯଷାଇଛି । ଯଷାହଷାଫଳବର 
ତଷାଜଷା ପେନ ମିଳିପଷାରିେ । ବଯବତବେବଳ େଷାହଷାର 
ଉର୍ଷାପ ୪୦ଡିଗ୍ରୀ ବସ�ସିୟସ ବସବତବେବଳ ଘର 
ଭିତବର ଉର୍ଷାପ ୨୩ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧକି ରବହ ନଷାହି ଁ। ଏହ ି
ଘବର ପଙ୍ଷା େଷା ଏସି ନଷାହି ଁ। 

ପ୍ରଚ୍ଛେ ଖବର ଜୀେନ ଓ ପରିବେଶ

ଅବରିତ ଜୀବନ
ପାଇ ଁଏ� ଯପ୍ରାତ୍ାହନ
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ଆ�ରୁ ଭଷାରତ ଇ-େଷାହଷାନ େଥ୍ୟଷାବଟରୀ ତିଆରି କରୁ ନଥ�ିଷା  । ସଯୂ୍ଲଥ୍ୟଷାସ୍ତ ପବର ବସୌରଶକି୍ତ ଦ୍ଷାରଷା ଏହଷା ଚଳଷାଇେଷା 
େଡ ସମସଥ୍ୟଷା ଥ�ିଷା । ମଷାତ୍ର ବମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଭଳି ଜଷାତୀୟ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ ଜରିଆବର ଇ-େଷାହଷାନ େଥ୍ୟଷାବଟରୀ ପ୍ସୁ୍ତତ 

କରିେଷା ଆରମ୍ ବହଷାଇଛି । ଯଷାହଷାକି ବଦଶକୁ ଏ ଦି�ବର ଆତ୍ମନିଭ୍ଲରଶୀଳ କରିପଷାରିେ ।

ଭଷାରତ ବସୌରଶକି୍ତ ଉତ୍ଷାଦନ କରିେଷା ଦି�ବର 
ନିରେଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦଥ୍ୟମ କରି ଆସଛିୁ । ମଷାତ୍ର ବସୌରଶକି୍ତ 
ଉପବଯଷା� ବକେଳ ଦିନବର କରଷାଯଷାଇପଷାରିେ। 

ଏଭଳି ବକ୍ତ୍ରବର ଗ୍ରୀଡର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ଖେୁ ଦରକଷାର । 
େଥ୍ୟଷାବଟରୀ ଥବି� ଏହ ି ସମସଥ୍ୟଷା ସହଜ ବହଷାଇଯିେ । ଏହଷା 
ସଷାଧଷାରଣ ଜନତଷା, ବରଳେଷାଇ ଓ ଜଷାହଷାଜ ଇତଥ୍ୟଷାଦି ପଷାଇ ଁ
ଏକ ବେୈପ୍େିକ ପରିେର୍୍ଲନ ଆଣେି । ଏହଷା େଥ୍ୟଷାକ୍ ଅପ ୍
ଭଷାବେ ଡିବଜ� ବଜବନବରଟର ଶଳି୍ପବର ମଧ୍ୟ େଥ୍ୟେହୃତ 
ବହଷାଇପଷାରିେ। ଛଷାତ ଉପବର ଖଞ୍ଷାଯଷାଇଥେିଷା ବସୌର 
ପଥ୍ୟଷାବନ� ରଷାତିବର କଷାମ କରିେ ନଷାହି ଁ । ମଷାତ୍ର େଥ୍ୟଷାବଟରୀ 
ବଟେଷାବରଜ ଦ୍ଷାରଷା ଏହଷା ବହଷାଇପଷାରିେ । େଥ୍ୟଷାବଟରୀ ବଟେଷାବରଜ 
େଳବର ଜୀେନ ସେୁଠଷାବର ସହଜ ବହଷାଇପଷାରିେ ।
ଏହଷାକୁ ଦୃଟିେବର ରଖ ି ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର ବମ ୧୨, ୨୦୨୧ବର 
ଏକ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଲ ନିଷ୍ପରି୍ ବନବ� । କଥ୍ୟଷାେିବନଟ୍ ପିଏ�ଆଇ 
ବଯଷାଜନଷା ଅଧୀନବର National Programme on 
Advanced  Chemistry Cell (ACC)  େଥ୍ୟଷାବଟରୀ 
ବଟେଷାବରଜକୁ ଅନୁବମଷାଦନ କବ� । ଏହଷା ଫଳବର ପ୍ଷାୟ 
୧୮ହଜଷାର ୧୦୦ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା େଥ୍ୟୟ  ଅଟକଳବର ବକମିଟେକି୍ 
ବସ� େଥ୍ୟଷାବଟରୀ ପ୍ସୁ୍ତତ ବହେ । ଏସିସି େଥ୍ୟଷାବଟରୀ 
ବଯଷା�ୁ ଁ ଇଭିର ଚଷାହିଦଷା େୃଦି୍ଧ ପଷାଇେଷା ସହ ପ୍ଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ 
କମ ୍ ବହେ। ଭଷାରତ େହୁ ଆକଷାଂକି୍ତ ଅକ୍ୟ ଶକି୍ତ େିକଷାଶ 
କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ ଆ�କୁ େଢଷାଉଥେିଷାରୁ  ବଦଶବର ଏହଷା ଗ୍ରୀନ 
ହଷାଉସ ପ୍ଭଷାେ ହ୍ଷାସ କରିେ। ଏହଷା ଭଷାରତବର ଜଳେଷାୟୁ 
ପରିେର୍୍ଲନ ଅଙ୍ଗୀକଷାରେଦ୍ଧତଷାକୁ ସଷାକଷାର କରିେ । 
ଦୁଇଚିକିଆ, ତିନିଚକିଆ, ଚଷାରିଚକିଆ ଓ ଭଷାରୀଯଷାନଷା ମଧ୍ୟ 
ଏହି େଥ୍ୟଷାବଟରୀର ଉପବଯଷା� କରିପଷାରିେ । 
ବ୍ୟାଯଟରୀ ଯଷ୍ଟାଯରଜ ଯଟଯ୍ନାଯଲାଜି
ଏସିସି  ବହଉଛି ନୂତନ ପିଢୀର ଏପରି ବଟେଷାବରଜ 
ବଟବକ୍ନଷାବ�ଷାଜି ଇବ�କ୍ ଟି୍କ ଶକି୍ତ  ଯଷାହଷା ଇବ�ବକ୍ଟକ୍ଷା 
ବକମିକଷା� କିମଷ୍ା ବକମିକଷା� ଏନଜ୍ଲୀ ଓ ପନୁଃ ଇବ�କ୍ଟକ୍କିଷା� 
ଏନଜ୍ଲୀକୁ ଆେଶଥ୍ୟକତଷା ଅନୁସଷାବର େଦଳଷାଇପଷାରିେ । 
କନଜୁଥ୍ୟମର ଇବ�କ୍ ବଟ୍ଷାନିକ୍, ଇ-ବଭଇକି�, ଆଡଭଷାନ ୍ସ 
ଇବ�କଟି୍କଷା� ଗ୍ରୀଡ, ବସଷା�ଷାର ରୁଫ୍ -ଟପ ୍ ଅଧକି େଥ୍ୟଷାବଟରୀ 
ଉପବଯଷା� ବହେ ।   n

l  ୧୮,୧୦୦ବକଷାଟି ବଯଷାଜନଷା େଳବର ୫୦ ଜି�ଷାୱଷାଟ  
ଶକି୍ତ ।

l  ଏସିସି େଥ୍ୟଷାବଟରୀ ବଟେଷାବରଜ ନିମ୍ଲଷାଣ ପ୍କଳ୍ପ 
ନିମବନ୍ ୪୫ହଜଷାର ବକଷାଟିର ପ୍ତଥ୍ୟକ୍ 
ପଞିୁ୍ନିବେଶ ।

l  ୨,୫୦, ୦୦୦ବକଷାଟି  ଆମଦଷାନୀ େଷାେଦ ସଞ୍ୟ। 
ପ୍ତିେଷ୍ଲ ଆମଦଷାନୀ େିକଳ୍ପ ଭଷାବେ ୨୦ହଜଷାର 
ବକଷାଟି ସଞ୍ୟ । 

l  ଏହଷା ଶଳି୍ପକୁ ବପ୍ଷାତ୍ଷାହତି କରିେଷା ସହ ଘବରଷାଇ ଓ 
େିବଦଶୀ ପଞିୁ୍ନିବେଶ େୃଦି୍ଧ କରିେ ଓ କମ୍ଲନିଯକିୁ୍ତ 
ସବୁଯଷା� େୃଦି୍ଧ କରିେ  । ଇନ୍ଧନ ଆମଦଷାନୀ ହ୍ଷାସ 
ପଷାଇେ ।

l  ଏହଷା �ବେଷଣଷା ଓ େିକଷାଶବର ସହଷାୟକ ବହେ।

l  ଶନୂଥ୍ୟ ବଭଇକି� ନିଃସରଣ ପଷାଇ ଁ ଭଷାରତ ଏକ 
େିରଷାଟ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ ଆରମ୍ କରିଛି । ସମସ୍ତ 
ଇ-ଯଷାନ ଭିରି୍ଭୂମି ଚଷାଜପିଂ ପଷାଇ ଁପ୍ସୁ୍ତତ ବହଉଛି। 
ବକଷାଇ�ଷା ଜଳିବ� ଅଙ୍ଗଷାରକଷାମ ୍ଳ େୃଦି୍ଧ ପଷାଏ 
ମଷାତ୍ର େଥ୍ୟଷାବଟରୀ ବଟେଷାବରଜ ବଯଷା�ୁ ଁ ବକଷାଇ�ଷା 
େଥ୍ୟେହଷାର ମଧ୍ୟ ହ୍ଷାସ ପଷାଇେ ।

ସ୍ଚ୍ଛ ଶକି୍ତ ନମିଯନ୍ତ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପେଯକ୍ପ

ପରିଯବଶ ସରୁକ୍ା
େଗିଯର ଆଉ ଏ� ନୂତନ ପେଯକ୍ପ
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ସରୁକି୍ତ ମାତା, ସରୁକି୍ତ ଶଶି ୁ
ସବେ୍ଲ ଭେନ୍ତୁ ସଖୁନିଃ ସବେ୍ଲ ସନ୍ତୁ ନିରଷାମୟଷାଃ, ସବେ୍ଲ ଭଦ୍ଷାଣ ିପଶଥ୍ୟନ୍ତୁ ମଷା କଶି୍ଦ୍  ଦୁଃଖଭଷା� ୍ ଭବେତ୍  । ଅଥ୍ଲଷାତ୍ , 
ସଂସଷାରବର ସମବସ୍ତ ସଖୁବର ରହନ୍ତୁ, ସମବସ୍ତ ନିରଷାମୟ ରହଥିଷାନ୍ତୁ, ସମବସ୍ତ ଉର୍ମ କଥଷା ହି ଁବଦଖନ୍ତୁ ଏେଂ 
କଷାହଷାରିକୁ ବକୌଣସି ପ୍କଷାର ବଳେଶ ନବହଉ । �ଭ୍ଲେତୀ ମହଳିଷା ଏେଂ ସ୍ତନଥ୍ୟପଷାନ କରଷାଉଥେିଷା ମଷା’ମଷାନଙ୍କ 

ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟର ନିରଷାପର୍ଷା ଉପବର ଏକ ସବମଦ୍ନଶୀଳ ସରକଷାର ସଦଷାବେବଳ ଅଗ୍ରପ୍ଷାଧଷାନଥ୍ୟ ପ୍ଦଷାନ କରିଥଷାନି୍ । ଏହ ି
ମଷାନସିକତଷାକୁ ପ୍ତିଫଳିତ କରିେଷା ଉବଦେଶଥ୍ୟବର ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରୁକି୍ତ ମଷାତୃତ୍ୱ ଅଭିଯଷାନ ବଦଶର ବକଷାଟି ବକଷାଟି 

ମହଳିଷା ଏେଂ ନେଜଷାତକଙ୍କ ପଷାଇ ଁଆଶୀେ୍ଲଷାଦ ବେଷା�ି ସଷାେଥ୍ୟସ୍ତ ବହଷାଇଛି ...

“ଘବରଷାଇ ହସପିଟଷା�କୁ ଯଷାଇ ଡଷାକ୍ତରଙ୍କ ସହତି ପରଷାମଶ୍ଲ 
କରିେଷା ସକଷାବଶ ଆମ ପଷାଖବର ଯବଥଟେ ଅଥ୍ଲ ନଥ�ିଷା । 
କିନ୍ତୁ ମୁ ଁପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରୁକି୍ତ ମଷାତୃତ୍ୱ ଅଭିଯଷାନରୁ ପଯ୍ଲଥ୍ୟଷାପ୍ତ 

ମଷାତ୍ରଷାବର ଉପକୃତ ବହଷାଇପଷାରିଛି ।” ରଷାଜସ୍ଷାନର େିକଷାବନର ଜଲି୍ଷାର  
ଚନ୍ଦଷାର େକ୍ତେଥ୍ୟ ବହ�ଷା ଏଇଆ । ବସହଭିଳି ଶକିଷାର ଜଲି୍ଷାର ସଭିୁତଷା 
ମଧ୍ୟ ଏହ ିକଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ ସଂପକ୍ଲବର ନିଜର ମନ୍େଥ୍ୟ ପ୍ଦଷାନ କରି କବହ ବଯ 
ତଷା’ଭଳି �ରିେ ମହଳିଷାମଷାନଙ୍କ ନିମବନ୍ ଏହ ିକଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ ଅତି ମଷାତ୍ରଷାବର 
�ଷାଭପ୍ଦ ବେଷା�ି ସଷାେଥ୍ୟସ୍ତ ବହଷାଇଛି । େିହଷାରର ମଞ୍ ୁ ବଦେୀ ଏେଂ 
େେିତଷା ବଦେୀଙ୍କ କହେିଷା କଥଷା ବହ�ଷା, ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ବକନ୍ଦ୍ରବର ସକଳ ପ୍କଷାର 
ବଟଟିେଂ ସେୁିଧଷା ଓ ଔଷଧ ଉପ�ବ୍ଧ ବହଉଥେିଷାବେବଳ, ଅଙ୍ଗନୱଷାଡ଼ି 
କମ୍ଲୀ- ଆଶଷା- ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭଷାବେ ବସମଷାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନି୍ ଏେଂ 
ବସମଷାନଙୁ୍କ ବପୌଟିେକତଷା ଓ କି ପ୍କଷାର ଖଷାଦଥ୍ୟ ଖଷାଇେଷା ଦରକଷାର ବସ 
ସଂପକ୍ଲବର ବସମଷାନଙୁ୍କ ପରଷାମଶ୍ଲ ବଦଇଥଷାନି୍ । 
ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରୁକି୍ତ ମଷାତୃତ୍ୱ ଅଭିଯଷାନ (ପିଏମଏସଏମଏ) ଏବେ 
ବଦଶର ଗ୍ରଷାମଷାଞ୍ଳବର େସେଷାସ କରୁଥେିଷା ମହଳିଷାମଷାନଙ୍କ ପଷାଇ ଁ
ଜୀେନବରଖଷା ପଷା�ଟିଛି ଓ ବସମଷାନଙୁ୍କ ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ସଂପକ୍ଲୀତ ସକଳ 
ପ୍କଷାର ପରଷାମଶ୍ଲ ଓ ଚିକିତ୍ଷା ସେୁିଧଷା ବଯଷା�ଷାଇ ବଦଉଛି । ବସହଭିଳି 
ଗ୍ରଷାମଷାଞ୍ଳର ମହଳିଷାମଷାନଙୁ୍କ ଏହ ି କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ ଜରିଆବର ଆନୁଷଷ୍ାନିକ 
ପ୍ସେର ଉପକଷାରୀତଷା ସମ୍କ୍ଲବର ମଧ୍ୟ ସବଚତନ କରଷାଯଷାଉଛି । ଏକ 
ପରିସଂଖଥ୍ୟଷାନରୁ ଜଣଷାପଡ଼ିଛି ବଯ ପ୍ତିେଷ୍ଲ ବଦଶବର ପ୍ଷାୟ ତିନି ବକଷାଟି 
ମହଳିଷା �ଭ୍ଲଧଷାରଣ କରିଥଷାନି୍ । କିନ୍ତୁ ପେୂ୍ଲରୁ ଉପଯକୁ୍ତ ଯତ୍ନ ଓ ଗ୍ରଷାମଷାଞ୍ଳବର 
ଡଷାକ୍ତର ଉପ�ବ୍ଧ ନବହେଷା କଷାରଣରୁ ମଷାତୃ  ଏେଂ ଶଶି ୁମତୁୃଥ୍ୟହଷାର ବଢର୍  

ଅଧକି ଥ�ିଷା ଯଷାହଷାକି ଏବେ ଯବଥଟେ ମଷାତ୍ରଷାବର ହ୍ଷାସ ପଷାଇଛି । �ଭ୍ଲେତୀ 
ମହଳିଷାମଷାନଙ୍କ ପଷାଇ ଁମଷା�ଣଷାବର ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରଷାଇେଷାର ସେୁିଧଷା 
ଏବେ ପ୍ତି ମଷାସର ୯ ତଷାରିଖବର ଉପ�ବ୍ଧ କରଷାଯଷାଇଛି ଯଷାହଷାକି 
ଉଭୟ ମହଳିଷା ଏେଂ ବସମଷାନଙ୍କର ନେଜଷାତକଙ୍କ ପଷାଇ ଁନିରଷାପର୍ଷା ଆଣ ି
ବଦଇଛି । ଏହ ି ବଯଷାଜନଷା ଅଧୀନବର �ଭ୍ଲଧଷାରଣ ସମୟର ଯତ୍ନର 
ସେ୍ଲନିମ ୍ନ ପଥ୍ୟଷାବକଜ ୍ ବସମଷାନଙ୍କ ପଷାଇ ଁ�ଭ୍ଲଧଷାରଣର ଦି୍ତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ 
ବତ୍ରୈମଷାସବର ବଯଷା�ଷାଇ ଦିଆଯଷାଉଛି ଏେଂ ବସଥପିଷାଇ ଁ ସରକଷାରୀ 
ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟବସେଷା ବକନ୍ଦ୍ରକୁ େିନିଦେପିଟେ କରଷାଯଷାଇଛି। ବ ୍ଲକ୍  ସ୍ତର ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଲ 
ସ୍ତରର ହସି୍ପଟଷା�ବର ଡଷାକ୍ତର ଓ େିବଶଷଜ୍ଞମଷାନଙ୍କ ଦ୍ଷାରଷା ବସମଷାନଙ୍କର 
ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରଷାଯିେଷାର ପ୍ଷାେଧଷାନ କରଷାଯଷାଇଛି । େିହଷାରର ପରୂ୍ପିଆ 
ଜଲି ୍ଳଷାର ଜବନୈକ ଆଶଷାକମ୍ଲୀ �ଷାୟତ୍ରୀ ବଦେୀ କହନି୍, ‘ବଯଉ ଁ �ଭ୍ଲେତୀ 
ମହଳିଷାମଷାନଙ୍କର ବକୌଣସି ପ୍କଷାର �ରୁୁତର ସମସଥ୍ୟଷା ରହଛିି ବସମଷାନଙ୍କ 
�ଷା�ି ପଥୃକ୍  ସେୁିଧଷା ରହଛିି ଏେଂ ବସମଷାନଙୁ୍କ ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ବକନ୍ଦ୍ରବର ହି ଁପ୍ସେ 
ନିମବନ୍ ପରଷାମଶ୍ଲ ଦିଆଯଷାଇଥଷାଏ । ଜିଲ୍ଷା ସ୍ତରଠଷାରୁ ଆରମ୍ କରି ପ୍ଷାଥମିକ 
ସ୍ତରର ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟବକନ୍ଦ୍ର ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ସେୁଠଷାବର ସମସ୍ତ �ଭ୍ଲେତୀ ମହଳିଷାମଷାନଙ୍କର 
ସମସ୍ତ ପ୍କଷାର ଚିକିତ୍ଷା ବସେଷା ଯତ୍ନ ନିଆଯଷାଉଛି।’ ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହଷ୍ାନ 
କ୍ବମ ଘବରଷାଇ ବସକ୍ଟରର ଡଷାକ୍ତରମଷାବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ତି ମଷାସର ୯ ତଷାରିଖ 
ଦିନ ସରକଷାରୀ ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ବକନ୍ଦ୍ରକୁ ଯଷାଇ ବସ୍ଚ୍ଛଷାକୃତ ଭଷାବେ ଚିକିତ୍ଷା ବସେଷା ଓ 
ପରଷାମଶ୍ଲ ବଯଷା�ଷାଇ ବଦଉଛନି୍ ।
ମଷା’ ବହେଷାର ବସୌଭଷା�ଥ୍ୟ ଓ ଅେସର ଈୱେରଙ୍କର ସେୁଠଷାରୁ େଡ଼ 
ଆଶୀେ୍ଲଷାଦ ବେଷା�ି େିବେଚନଷା କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ, କିନ୍ତୁ ମଷା’ ବହେଷାର 
ବସହ ି ସନୁ୍ଦର ଅନୁଭେ ବେବଳବେବଳ �ଭ୍ଲେତୀ ମହଳିଷାଙ୍କ ପଷାଇ ଁ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସରୁକି୍ତ ମାତୃତ୍ୱ ଅଭିୋନ
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ବେଶ ୍ େିପଜ୍ଜନକ ସଷାେଥ୍ୟସ୍ତ ବହଷାଇଥଷାଏ । କଷାରଣ ଯଦି �ଭ୍ଲେତୀ 
ମହଳିଷା ଜଣକ ନିରକ୍ର ବହଷାଇଥଷାନି୍ ଏେଂ ତଷାଙ୍କ ନିକଟବର ଉପଯକୁ୍ତ 
ସଚୂନଷା ଓ ପରଷାମଶ୍ଲ ପହଞ୍ପିଷାରୁନଥଷାଏ, କିମଷ୍ା ଉପଯକୁ୍ତ ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ବସେଷା 
ସେୁିଧଷା ଉପ�ବ୍ଧ ନଥଷାଏ, ଅପପଟିୁେ, କମ େୟସରୁ େିେଷାହ କରିେଷା, 
ବଯଷାଜନଷାେିହୀନ ଭଷାବେ �ଭ୍ଲଧଷାରଣ ଆଦିର ବସ ସହଜବର ଶକିଷାର 
ବହଷାଇଥଷାନି୍ ଯଷାହଷାକି ତଷାଙ୍କ ପଷାଇ ଁଅବନକ େିପଦ ଆଣପିଷାବର । ଏହସିେୁ 

ଆଶଙ୍କଷାକୁ େିଚଷାରକୁ ବନଇ, ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର ୨୦୧୬ ମସିହଷା ଜନୁ ୯ 
ତଷାରିଖ ଦିନ ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରୁକି୍ତ ମଷାତୃତ୍ୱ ଅଭିଯଷାନ (ପିଏମଏସଏମଏ) 
ଆରମ୍ କରିଥବି� । ଏହ ିବଯଷାଜନଷା ବକେଳ ସମଷାଜବର ବ�ଷାକମଷାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟବର ସବଚତନତଷା େୃଦି୍ଧ କରିନଷାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ମହଳିଷାମଷାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ 
କରିଛି ତଥଷା ସମଷାଜ ତଥଷା ରଷାଟେକ୍କୁ ବସମଷାନଙ୍କ କର୍୍ଲେଥ୍ୟ ସଂପଷାଦନ 
ଦି�ବର ଅଧକି କି୍ୟଷାଶୀଳ କରଷାଇଛି ।  n

ମାତୃତ୍ୱ, ନବ ଜାତ ଓ ଶଶି ୁସ୍ାସ୍୍ୟ ପାଇ ଁସହଭାଗୀତା

ଷି୍ଟ�ର ଦ୍ାରା ଗଭ୍ଯବତୀ 
ମହଳିାମାନଙ୍ ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ମନଟିରିଂ ବ୍ୟବସ୍ା

2,76,55,855 
ପିଏମଏସଏମଏ ମଷାଧ୍ୟମବର ଏବେ ସଦୁ୍ଧଷା ୨,୭୬,୫୫,୮୫୫ 
ଜଣ �ଭ୍ଲେତୀ ମହଳିଷାଙ୍କ ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରଷାଯଷାଇଛି ।

n 	ପିଏମଏସଏମଏ ବସେଷା ବଯଷା�ଷାଉଥେିଷା ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ବସେଷା ସେୁିଧଷା ସଂଖଥ୍ୟଷା ଏବେ ୧୮,୪୪୯ ଛୁଇଛିଁ । 
ବସହଭିଳି ଏହ ିବଯଷାଜନଷାବର ୬,୬୬୫ ଜଣ ବସ୍ଚ୍ଛଷାବସେୀ ବସମଷାନଙ୍କର ବସେଷା ଦଷାନ କରୁଛନି୍। 
ଯଦି ବକୌଣସି ମଷାସର ୯ ତଷାରିଖ ରେିେଷାର ବହଷାଇଥଷାଏ କିମଷ୍ା ବସଦିନ ବକୌଣସି ଛୁଟି ଦିେସ 
ବହଷାଇଥଷାଏ, ବତବେ ତତ୍  ପରେର୍୍ଲୀ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟଦିେସବର ଏହ ିକ୍ଲନିକ୍ ର ଆବୟଷାଜନ କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ। 
ପ୍ଷାକ୍  ପ୍ସତୂି ବସେଷା ସ୍ତୀବରଷା� େିବଶଷଜ୍ଞମଷାନଙ୍କ ଦ୍ଷାରଷା ବଯଷା�ଷାଇ ଦିଆଯଷାଇଥଷାଏ ।

ପିଏମଏସଏମଏର ଲକ୍୍ୟ      
ଓ ଉଯଦ୍ଶ୍ୟ
ଜବଣ ମହଳିଷାଙୁ୍କ ଏକ ସସୁ୍ ଶଶି ୁଉପହଷାର 
ବଦେଷା ଏେଂ ତଷାକୁ ସସୁ୍ ଜୀେନ ପ୍ଦଷାନ 
କରିେଷା, ମଷାତୃ ମତୁୃଥ୍ୟହଷାର ହ୍ଷାସ କରିେଷା, 
ବସମଷାନଙୁ୍କ େିଭିନ୍ନ ବରଷା� ସଂପକ୍ଲବର 
ସବଚତନ କରଷାଇେଷା ବହ�ଷା ଏହ ିବଯଷାଜନଷାର 
ମଳୂ �କ୍ଥ୍ୟ। �ଭ୍ଲେତୀ ମହଳିଷାମଷାନଙ୍କ ଠଷାବର 
ଥେିଷା କ୍ଲିନିକଷା� ଅେସ୍ଷା, ଯଥଷା ରକ୍ତହୀନତଷା, 
�ଭ୍ଲଧଷାରଣ ଜନିତ ହଷାଇପରବଟନସନ୍ , 
�ଭ୍ଲଧଷାରଣ ଅେଧରି ମଧବୁମହ ଇତଥ୍ୟଷାତିର 
ଉପଯକୁ୍ତ ପରିଚଷାଳନଷା ମଧ୍ୟ ଏହ ିକଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ 
ମଷାଧ୍ୟମବର ସଂପଷାଦନ କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ । 

ଏହ ିକଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ ବଦଶର ପ୍ବତଥ୍ୟକ �ଭ୍ଲେତୀ ମହଳିଷାଙୁ୍କ ପ୍ସେ ପେୂ୍ଲେର୍୍ଲୀ ସକଳ ପ୍କଷାର ସଷାମଗି୍ରକ 
ଓ �ଣୁଷାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ଷା ସେୁିଧଷା ପ୍ତି ମଷାସ ୯ ତଷାରିଖ ଦିନ ବଯଷା�ଷାଇ ବଦେଷାର େଥ୍ୟେସ୍ଷା କରଷାଯଷାଇଛି। 
ବଯବକୌଣସି ହସି୍ପଟଷା�, ଚିକିତ୍ଷା ବକନ୍ଦ୍ର କିମଷ୍ା ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ବକନ୍ଦ୍ରବର ଏହ ିସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ଯଷାଞ୍ କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ 
ଏେଂ ତଷାହଷା ସଂପରୂ୍୍ଲ ମଷା�ଣଷାବର କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ । ଏହ ିଅଭିଯଷାନ ମଷାଧ୍ୟମବର ମହଳିଷାମଷାନଙ୍କର 

ସମସ୍ତ ପ୍କଷାର ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ସମସଥ୍ୟଷାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ ଯଦ୍ଷାରଷା 
ଉଚିତ ସମୟବର ବସମଷାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ଷା କରଷାଯଷାଇପଷାରିେ ।

ମଷାତୃ, ନେଜଷାତକ ଏେଂ ଶଶି ୁସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିମବନ୍ 
ସହଭଷା�ୀତଷା ଏକ ଅଭିନେ ଓ ସଫଳ ୍୍ଲଷାଟଫମ୍ଲ । ଏହଷା 
ଦ୍ଷାରଷା ଆବମ ବସମଷାନଙ୍କର ଉର୍ମ ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ନିମବନ୍ ଏକ 
ସନୁ୍ଦର େଥ୍ୟେସ୍ଷା ସଟିୃେ କରୁନଷାହୁ ଁଅପରପବକ୍ େିକଷାଶକୁ 
ଦ୍ରୁତତର କରିେଷା ଦି�ବର ଏହଷା ସହଷାୟକ ବହଷାଇପଷାରୁଛି ।

-ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମଷାଦୀ

ପିଏମଏସଏମଏର ଯବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ

ମଷାତୃ ଓ ଶଶି ୁମତୁୃଥ୍ୟହଷାର ହ୍ଷାସ
ମଷାତୃ ମତୁୃଥ୍ୟ ହଷାର ୧୯୯୦ବର ପ୍ତି ୧ 
�କ୍ବର ୫୫୬ ଥେିଷାବେବଳ ୨୦୧୬-୧୮ବର 
ଏହଷା ୧୧୩କୁ ହ୍ଷାସ ପଷାଇଛି । ବସହଭିଳି ୫ 
େଷ୍ଲରୁ କମ ୍ େୟସର ଶଶିମୁଷାନଙ୍କ ମତୁୃଥ୍ୟହଷାର 
୨୦୧୨ବର ୫୨ ଥେିଷାବେବଳ ୨୦୧୮ବର 
ତଷାହଷା ୩୬କୁ କମିଆସିଛି । ୨୦୧୪-୧୫ବର 
�ିଙ୍ଗ ଅନୁପଷାତ ୯୧୮ ରହଥିେିଷାବେବଳ 
ବସଥବିର ୧୬ ପ୍ତିଶତ ଅଭିେୃଦି୍ଧ ଘଟି 
୯୩୪ ବହଷାଇଛି ।

ସେୁଜ ଟିେକର- ବଯଉ ଁମହଳିଷାମଷାନଙ୍କ 
ଠଷାବର ବକୌଣସି ପ୍କଷାର ରିସ୍ ଥେିଷା 
ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣଷାପଡ଼ିନଷାହି ଁ।
ଲାଲ ଷି୍ଟ�ର – ବଯଉ ଁମହଳିଷା 
ମଷାନଙ୍କର �ଭ୍ଲଧଷାରଣ ସମୟବର 
ଅଧକି ରିସ୍ ରହଛିି ।
ନୀଳ – ବଯଉ ଁମହଳିଷାମଷାନଙ୍କ 
ଠଷାବର �ଭ୍ଲଧଷାରଣ ଜନିତ 
ହଷାଇପରବଟନସନ ସମସଥ୍ୟଷା ରହଛିି ।
ହଳେଆି – ବଯଉ ଁମହଳିଷାମଷାନଙ୍କର 
�ଭ୍ଲଧଷାରଣ ସହତି େିେିଧ ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ 
ସମସଥ୍ୟଷା ଯଥଷା ମଧବୁମହ, 
ହଷାଇବପଷାଥଷାଇରଡ଼ିଜମି ୍, ଏସଟିଆ 
ଆଦି ଅଛି ।
ଯୱବ୍ ସାଇଟ୍  ଯହଲ୍ପଲାଇନ

ବଯବକୌଣସି ପ୍କଷାର ସହଷାୟତଷା 
ନିମବନ୍ ଜବଣ େଥ୍ୟକି୍ତ ନିମ ୍ନବର 
ପ୍ଦର୍ ବୱେସଷାଇଟ୍  ଭିଜଟି 
କରିପଷାରିେ: pmsma.nhp.gov.
in ଏଥ ିନିମବନ୍ ଏକ ବମଷାେଷାଇ�୍  
ଆପ ୍ର ମଧ୍ୟ ଶଭୁଷାରମ୍ କରଷାଯଷାଇଛି।
ବଦୟମକୁ୍ତ ନମର୍: 
୧୮୦୦୧୮୦୧୧୦୪
ଯଦି ଆପଣ ଜବଣ ଡଷାକ୍ତର 
ବହଷାଇଥଷାନି୍ ଏେଂ ଏହ ିଅଭିଯଷାନବର 
ସଷାମି� ବହେଷାକୁ ଚଷାହୁଥଁଷାନି୍, ଏହ ି
ବୱେସଷାଇଟବର ଆପଣ ନିଜର 
ନଷାମ ପଞି୍କରଣ କରଷାଇପଷାରିବେ ।
“�ଲି�ାରୀ”, ଅଧୀନବର ପ୍ଷାୟ 
୫ ବକଷାଟି �ଭ୍ଲେତୀ ମହଳିଷାଙୁ୍କ 
ବମଷାେଷାଇ� ଆପ ୍ବର ବସମଷାନଙ୍କର 
�ଭ୍ଲଧଷାରଣ ଏେଂ ଶଶି ୁଯତ୍ନ 
ସଂପକ୍ଲୀତ େଷାର୍୍ଲଷା ପଠଷାଯଷାଇଛି ।
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ବଦଶର ଉବଦେଥ୍ୟଷା�ମଷାନଙୁ୍କ ବପ୍ଷାତ୍ଷାହନ ବଯଷା�ଷାଇ ବଦେଷା 
ଉବଦେଶଥ୍ୟବର ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର ବକଷାଭିଡ଼ ୧୯ ମହଷାମଷାରୀ ସମୟବର 
�ତେଷ୍ଲ ଜୁନ ମଷାସବର ଚଷାମ୍ିଅନ ୍ସ ବପଷାଟ୍ଲଷା� ନଷାମବର ଏକ ସିଙ୍ଗ� 

ୱବିଣ୍ଡଷା ବପଷାଟ୍ଲଷା� ଆରମ୍ କରିଛନି୍ ଯଷାହଷାକି ଅଣ,ୁ କ୍ଦୁ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ 
ଉବଦେଥ୍ୟଷା�ମଷାବନ ସମଖୁୀନ ବହଉଥେିଷା ସମସଥ୍ୟଷା�ଡ଼ିୁକର ସମଷାଧଷାନ 

କରିେଷା ନିମବନ୍ ଉଦିେଟେ । ଏହି ବକ୍ତ୍ରକୁ ଭଷାରତୀୟ ଅଥ୍ଲନୀତିର 
ବମରୁଦଣ୍ଡ ଭଷାବେ େିବେଚନଷା କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ ଏେଂ ବଦଶବର ଏଭଳି 
୬ ବକଷାଟିରୁ ଅଧକି ଉବଦେଥ୍ୟଷା� ରହିଥେିଷାବେବଳ ବସଥବିର ପ୍ଷାୟ ୧୧ 
ବକଷାଟିରୁ ଅଧକି ବ�ଷାକ ନିବୟଷାଜିତ ରହିଛନି୍ । ଚଷାମ୍ିଅନ ୍ସ ବପଷାଟ୍ଲଷା� 

ସହଷାୟତଷାବର ବଦଶର ଜିଡିପିବର ୨୯ ପ୍ତିଶତ 
ବଯଷା�ଦଷାନ କରୁଥେିଷା ଏମଏସଏମଇ 

ବକ୍ତ୍ର ଆତ୍ମନିଭ୍ଲରଶୀଳ ବହେଷାବର 
ଆହୁରି ବପ୍ଷାତ୍ଷାହନ ପଷାଇେ।

ଏମଏସଏମଇମାନଙ୍ 
ସଫଳତା�ୁ ସବୁଧିା ଯୋଗାଉଛ ି

ଚାମ୍ପଅି୍୍ସ ଯପାଟ୍ଯାଲ

ରଷାପିଡବଟକ୍  ଆଇଟି ସଭପିସ ୍ ପ୍ଷାଇବଭଟ୍  �ିମିବଟଡ େହିଷାରର 
ମଜୁଷାଫରପରୁ ଅନ୍�୍ଲତ େଥ୍ୟଷାଙ୍କ ଅଫ୍  ଇଣି୍ଡଆର ଆଞ୍ଳିକ 

କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟଷାଳୟଙ୍କ ନିକଟବର ନିଜର ଇଏମଡ଼ି (ଅବର୍୍ଲଷ୍ଟ୍  ମନି ଡିବପଷାଜଟ୍ି ) 
ଛଷାଡ଼ କରିେଷା ସକଷାବଶ ଆବେଦନ କରିଥ�ିଷା । ଏମଏସଏମଇବର 
ଥେିଷା ପ୍ଷାେଧଷାନ ଅନୁସଷାବର ବସହ ିସଂସ୍ଷା ଏଭଳି ଛଷାଡ଼ ପଷାଇ ଁବଯଷା�ଥ୍ୟ 
ବେଷା�ି ଦଶ୍ଲଇଥ�ିଷା । କିନ୍ତୁ େଥ୍ୟଷାଙ୍୍କ  ପକ୍ରୁ ଏହ ିସଂସ୍ଷାର ଅନୁବରଷାଧକୁ 
ପ୍ତଥ୍ୟଷାଖଥ୍ୟଷାନ କରିଦିଆଯଷାଇଥ�ିଷା । େଥ୍ୟଷାଙ୍କ ଦଶ୍ଲଷାଇଥ�ିଷା ବଯ ବକେଳ 
ଏନଏସଆଇସି ଅଧୀନବର ପଞି୍କୃତ ବହଷାଇଥେିଷା କମ୍ଷାନୀମଷାନଙ୍କ 
ନିମବନ୍ ଏହ ିେଥ୍ୟେସ୍ଷା ପ୍ଯଜୁଥ୍ୟ । ବତଣ ୁବସହ ିକମ୍ଷାନୀ ଅନଥ୍ୟ 
ବକୌଣସି ବଟଣ୍ର ପ୍କି୍ୟଷାବର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପଷାରିନଥ�ିଷା । 
ଏହ ିେିଷୟ ଅେ�ତ ବହେଷା ପବର ରଷାଜଥ୍ୟର ଚଷାମ୍ଅିନ ୍ସ ବପଷାଟ୍ଲଷା� 
ଏଥେବର ହସ୍ତବକ୍ପ କରିଥ�ିଷା ଏେଂ େଥ୍ୟଷାଙ୍କର ଆଞ୍ଳିକ ଶଷାଖଷାର 
ବକ୍ତ୍ରୀୟ ମଥ୍ୟଷାବନଜରଙୁ୍କ ବସହ ିଆବେଦନର ପନୁେପିଚଷାର ନିମବନ୍ 
ଅନୁବରଷାଧ କରିଥ�ିଷା । ବସଥବିର ବସମଷାବନ ଦଶ୍ଲଷାଇଥବି� ବଯ 
ପେୂ୍ଲରୁ େଥ୍ୟଷାଙ୍କ ବନଇଥେିଷା ବଟଣ୍ଡର ସମ୍୍ଲୀତ ନିଷ୍ପରି୍ର ପନୁେପିଚଷାର 
କରିପଷାରିବେ । ଏଥପିଷାଇ ଁେଧି�ିତ େଥ୍ୟେସ୍ଷା ରହଛିି ।

ସଫଳତାର 
�ାହାଣୀ

ଅଥ୍ଯନୀତି ଏମଏସଏମଇ ନିମବନ୍ େିରଷାଟ ସହଷାୟତଷା

ବସଫ୍ଟି  ସଷାଇନ ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇକୁପବମଣ୍ଟ୍ ସ ୍ ଏକ ସଂସ୍ଷା ଯଷାହଷା 
ଟ୍ଷାଫିକ୍  ପ�ିୁସ ଓ ସରୁକ୍ଷା କମ୍ଲୀମଷାନଙ୍କ ନିମବନ୍ 

ଜଷାବକଟ୍  ପ୍ସୁ୍ତତ କରିଥଷାଏ । କର୍୍ଲଷାଟକର ହୁେ�ି ଜଲି୍ଷାର ଏହ ି
ସଂସ୍ଷା ବକଷାଭିଡ଼ ୧୯ ମହଷାମଷାରୀ ସଂକ୍ମଣ ସମୟବର ପିପିଇ 
କିଟ୍ ର ଚଷାହଦିଷା େୃଦି୍ଧକୁ �କ୍ଥ୍ୟକରି ତଷାହଷା ପ୍ସୁ୍ତତ କରିେଷାକୁ 
ନିଷ୍ପରି୍ ବନଇଥ�ିଷା । ମଷାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତବର ଏହ ିସଂସ୍ଷା 
ବସସେୁ ସଷାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ଷାଦନ ଆରମ୍ କରିଥ�ିଷା । କିନ୍ତୁ ବସମଷାବନ 
ଖେ୍ୁ  ଶୀଘ୍ର ଏକ ସମସଥ୍ୟଷାର ସମମ୍ଖୁୀନ ବହଷାଇଥବି� କଷାରଣ 
ଏଥପିଷାଇ ଁେଜଷାର ବଖଷା�ୁନଥ�ିଷା । ଏହଷା ପବର ଏହ ିକମ୍ଷାନୀ 
ପକ୍ରୁ ବଭଙ୍କବଟଶ େଷାଡି୍ ଏମଏସଏମଇ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟଷାଳୟର 
ସହଷାୟତଷା ବ�ଷାଡ଼ିଥବି� ଯଷାହଷା ବସମଷାନଙୁ୍କ ସ୍ଷାନୀୟ ହସି୍ପଟଷା� 
ଏେଂ ଏନଜଓିମଷାନଙ୍କ ସହ ବଯଷାଡ଼ି ବଦଇଥ�ିଷା । ମଷାତ୍ର ସଷାତ ଦିନ 
ଭିତବର ଏହ ିସଂସ୍ଷାର ପିପିଇ କିଟ୍  େକି୍ୟବର ଉବଲ୍ଖନୀୟ 
ପରିେର୍୍ଲନ ପରି�କି୍ତ ବହଷାଇଥ�ିଷା । ଏବେ ଏହ ିସଂସ୍ଷା ଦିନକୁ 
୧୦୦ ବସଟ୍  ପିପିଇ କିଟ୍  ପ୍ସୁ୍ତତ କରୁଛି ଏେଂ େଜଷାର ଚଷାହଦିଷାକୁ 
ପରୂଣ କରିପଷାରୁଛି । 
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ଏମଏସଏମଇ ଉବଦେଥ୍ୟଷା�ମଷାବନ ସମଖୁୀନ ବହଉଥେିଷା 
ସମସଥ୍ୟଷାେଳୀ ସେୁ ଚଷାମ୍ିଅନ ୍ସ ବପଷାଟ୍ଲଷା� ଦ୍ଷାରଷା ଉପଯକୁ୍ତ ସମୟ 
ଭିତବର ସମଷାଧଷାନ ବହେଷାର ଏକ �ମଷ୍ା ତଷା�ିକଷା ରହଛିି । 

ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମଷାଦୀ ୨୦୨୦ ମସିହଷା ଜନୁ ୧ ତଷାରିଖ ଦିନ 
ଏହ ି ଚଷାମ୍ଅିନ ୍ସ ବପଷାଟ୍ଲଷା�ର ଶଭୁଷାରମ୍ କରିଥବି�। ଏମଏସଏମଇ 
ଉବଦେଥ୍ୟଷା�ମଷାନ ସମଖୁୀନ ବହଉଥେିଷା ନଷାନଷା ପ୍କଷାର ସମସଥ୍ୟଷାର 
ତୁରନ୍ ସମଷାଧଷାନ କରିେଷା ବହଉଛି ଏହ ି ବପଷାଟ୍ଲଷା�ର ମଳୂ ଉବଦେଶଥ୍ୟ। 
ବସମଷାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଉବଦେଥ୍ୟଷା�ୀ ଭଷାେନଷାକୁ ଜଷାଗ୍ରତ ତଥଷା ପ୍ଖରିତ 
କରିେଷା ତଥଷା ବସମଷାନଙ୍କ ପଷାଇ ଁ େଥ୍ୟେସଷାୟିକ ସବୁଯଷା�ର ନୂତନ 
ସବୁଯଷା�ମଷାନ ବଖଷାଜ ିେଷାହଷାର କରିେଷା ମଧ୍ୟ ଏହଷାର ଅନଥ୍ୟତମ �କ୍ଥ୍ୟ। 
ବତଣ ୁ ଚଷାମ୍ଅିନ ୍ସ ବପଷାଟ୍ଲଷା� ସକୂ୍ଷ୍ମ, �ଘ ୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉବଦେଥ୍ୟଷା�ମଷାନଙ୍କ 
ସକଷାବଶ ଏହଷା ଏବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍କଷାର ସମଷାଧଷାନ ପନ୍ଥଷା ପଷାଇେଷାର 
ସେୁଠଷାରୁ ସହଜ ମଷାଧ୍ୟମ ଓ ସଷାଧନ ପଷା�ଟିଛି । ବସମଷାବନ ସମଖୁୀନ 
ବହଉଥେିଷା ସେୁପ୍କଷାର ସମସଥ୍ୟଷା ଏହ ିବପଷାଟ୍ଲଷା� ଜରିଆବର ସମଷାଧଷାନ 

ବହଷାଇପଷାରୁଛି । ଏହ ିବପଷାଟ୍ଲଷା� ଏମଏସଏମଇ ଉବଦେଥ୍ୟଷା��ଡ଼ିୁକ ନିମବନ୍ 
ପଞିୁ୍ ଓ ମଷାନେସମଳ୍ ଅଭଷାେ ଦୂର କରିେଷା ଦି�ବର ପ୍ମଖୁ ଭୂମିକଷା 
ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ବସହଭିଳି ଏହ ିବପଷାଟ୍ଲଷା� ବସହସିେୁ ଉବଦେଥ୍ୟଷା�ମଷାନଙ୍କ 
ନିମବନ୍ ନୂତନ ବକ୍ତ୍ର ଯଥଷା ମଷାସ୍ ଓ ପିପିଇ କିଟ୍  ପ୍ସୁ୍ତତ ଭଳି ବକ୍ତ୍ର 
ଓ ସବୁଯଷା� ବଯଷା�ଷାଇ ବଦଉଛି । ଏହସିେୁ ଉତ୍ଷାଦର ଜଷାତୀୟ ତଥଷା 
ଆନ୍ଜ୍ଲଷାତୀୟ େଜଷାରବର େବିଶଷ ଚଷାହଦିଷା ରହଛିି । ଏହଷା େଥ୍ୟତୀତ,ଏହ ି
ବପଷାଟ୍ଲଷା� ଏମଏସଏମଇ ୟୁନିଟ�ଡ଼ିୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି ବଯଉମଁଷାବନ କି 
େର୍୍ଲମଷାନର ଜଟିଳ ସମୟ ଓ ପରିସି୍ତିକୁ ମକୁଷାେି�ଷା କରିପଷାରୁଛନି୍ ଓ 
ବେୈୱେକି ସ୍ତରବର ନିଜର ପ୍ତିଷଷ୍ା ଓ ସଷାମଥ୍ଲଥ୍ୟ ପ୍ଦଶ୍ଲନ କରିପଷାରୁଛନି୍ ।
ସବୁପ୍ର�ାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଏ�ମାତ୍ର ସହଜ ମାଗ୍ଯ
ଚଷାମ୍ିଅନ ୍ସ ବହଉଛି ପ୍ଥମ ବପଷାଟ୍ଲଷା� ଯଷାହଷାକୁ ଭଷାରତ ସରକଷାରଙ୍କ 
ବକନ୍ଦୀକୃତ ଜନ ଅଭିବଯଷା� ସମଷାଧଷାନ ଏେଂ ମନିଟରିଂ େଥ୍ୟେସ୍ଷା 
(ସିପିଜଆିରଏଏମଏସ) ସହତି ସଂବଯଷା� କରଷାଯଷାଇଛି । ଏହଷାର ଅଥ୍ଲ, 
ଯଦି ବକହ ିଜବଣ େଥ୍ୟକି୍ତ ଅେଷା ସଂସ୍ଷା ସିପିଜଆିରଏଏମଏସ ନିକଟବର 

ରଷାଜବକଷାଟର ମନସଖୁ କଷାବକଷାଡ଼ିଆ ତଷାଙ୍କର ୟୁଏଏମ କଷାଡ୍ଲ (କ୍ଦୁ୍ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ଷାମଷାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ସକଷାବଶ ପ୍ଦଷାନ କରଷାଯଷାଇଥେିଷା 
ଚିହ୍ନଟ କଷାଡ଼୍ଲ)ଟି ବକଉଠଁଷାବର ହଜଷାଇ ବଦଇଥବି� । ଏହଷା ପବର ଚଷାମ୍ଅିନ ୍ସ ବପଷାଟ୍ଲଷା�ରୁ ବସ ଏ ସଂପକ୍ଲବର ପରଷାମଶ୍ଲ 

ବ�ଷାଡ଼ିଥବି� । ବପଷାଟ୍ଲଷା� ଟିମ ୍ ମନସଖୁ କଷାବକଷାଡ଼ିଆଙୁ୍କ ଯଥଷା ସମୟବର ସେୁ ପ୍କଷାର ସଚୂନଷା ପ୍ଦଷାନ କରିଥବି� ବଯଉଥଁପିଷାଇ ଁ
ବସ ତଷାଙ୍କର ଆଉ ବ�ଷାଟିଏ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପଣୁ ିଥବର ଠକ୍ି  ସମୟବର ପଷାଇେଷାକୁ ସକ୍ମ ବହଷାଇଥବି� ।

ସଫଳତାର 
�ାହାଣୀ

ଝଷାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବେଷାକଷାବରଷା ସହରବର ରହୁଥେିଷା  �ଷା�ଟୁ 
ସରକଷାର ଏନଏଚ କନଟେକ୍କସନ୍  ନଷାମବର ବ�ଷାଟିଏ 

କମ୍ଷାନୀ ଚଳଷାଇଥଷାନି୍ । ବେଷାକଷାବରଷା ଟେୀ� �ିମିବଟଡ଼ 
(େିଏସଏ�) ତଷାଙୁ୍କ ୬ ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା ବଦେଷାର ଥ�ିଷା ଯଷାହଷା 
ବସମଷାବନ ତଷାଙୁ୍କ ବଦଉନଥବି� । �ଷା�ଟୁ େିଏସଏ�କୁ ଅବନକ 
ଥର ବପବମଣ୍ ପଷାଇ ଁଚିଠ ିବ�ଖ ିଅନୁବରଷାଧ କ�ଷା କିନ୍ ତଷା’ର 
ବକୌଣସି ପ୍ୟଷାସ ସଫଳ ବହ�ଷାନଷାହି ଁକି ବସ ତଷା’ର େଷାକିଆ 
ଟଙ୍କଷା ପଷାଇ�ଷାନଷାହି ଁ। ସେୁଆଡ଼ୁ ବଚଟେଷାକରି େିଫଳ ବହେଷାପବର 
�ଷା�ଟି ପରିବଶଷବର ଚଷାମ୍ିଅନ ୍ସ ବପଷାଟ୍ଲଷା�ବର ବ�ଷାଟିଏ 
ଅଭିବଯଷା� କ�ଷା । ଚଷାମ୍ଅିନ ୍ସ ଟିମଙ୍କ ହସ୍ତବକ୍ପ ଫଳବର �ଷା�ଟୁକୁ 
ଆଂଶକି ଭଷାବେ ୨.୫ ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା ମିଳି�ଷା ଏେଂ ନିଷ୍ପରି୍ ବହ�ଷା ବଯ 
ଅେଶଟିେ ରଷାଶକି ୁେଏିସଏ� କିସି୍ତ ଆକଷାରବର ପ୍ଦଷାନ କରିେ ।

ଥ ିସରୁର ବକ ଏମ ବଯଷାବଶ ବ�ଷାଟିଏ ବଛଷାଟ ସ୍ଷାକ୍ ପ୍ସୁ୍ତତକଷାରୀ 
ୟୁନିଟ୍  ଚଳଷାଇ ନିଜର �ଜୁରଷାଣ ବମଣ୍ଷାଉଥବି�। ନିଜର 

ୟୁନିଟ୍ କୁ ଫୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ବସଫଟି ଆଣ୍ଡ ଟେଷାଣ୍ଡଷାଡ଼୍ଲ ଅଥରିଟି ଅଫ୍  
ଇଣି୍ଡଆ (ଏଫଏସଏସଏଆଇ) ବର ପଞ୍ୀକରଣ କରିେଷାକୁ ବସ 
ନଷାନଷା ପ୍କଷାର ସମସଥ୍ୟଷାର ସମଖୁୀନ ବହେଷାପବର ସଦୁ୍ଧଷା ନିଜ 
ପ୍ୟଷାସବର ସଫଳ ବହଷାଇନଥବି� । ଏଫଏସଏସଏଆଇ 
ବୱେସଷାଇଟ୍ ବର ଅବନକ ଥର ନଷାମ ପଞ୍ୀକରଣ କରଷାଇ ସଦୁ୍ଧଷା 
ସଫଳ ନବହେଷା ପବର ବସ ଚଷାମ୍ଅିନ ୍ସ ବପଷାଟ୍ଲଷା�ବର ବ�ଷାଟିଏ 
ଅଭିବଯଷା� ଦରଜ କବ�। ମଷାତ୍ର ଅଭିବଯଷା� କରିେଷାର ମଷାତ୍ର ୨୪ 
ଘଣ୍ଷା ଭିତବର ଥସିରୁର ଏମଏସଏମଇ ଟିମ ୍ ଏଫଏସଏସଏଆଇ 
ସହତି ବଯଷା�ଷାବଯଷା� ସ୍ଷାପନ କରିଥବି� ଏେଂ ବଯଷାବଶଙ୍କ ସମସଥ୍ୟଷା 
ସଂପକ୍ଲବର ବସମଷାନଙୁ୍କ ଅେ�ତ କରଷାଇଥବି� । ଫଳବର ତୁରନ୍ 
ତଷାଙ୍କର ଏହ ିଅସେୁଧିଷାର ସମଷାଧଷାନ ବହଷାଇ ବଯଷାବଶଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ର 
ପଞ୍ୀକରଣ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ ସମଷାପ୍ତ ବହଷାଇଥ�ିଷା ।
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ବକୌଣସି ପ୍କଷାର ଅଭିବଯଷା� ଦରଜ କରନି୍ ତଷାହଷା 
ସିଧଷାସଳଖ ଭଷାବେ ଚଷାମ୍ିଅନ ୍ସ ବପଷାଟ୍ଲଷା�ବର ପ୍ତିଫଳିତ 
ଓ ପ୍ଦଶପିତ ବହେ । ପେୂ୍ଲରୁ ଏହସିେୁ ଅଭିବଯଷା��ଡ଼ିୁକୁ 
ସଂପକୃ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠଷାଯଷାଉଥ�ିଷା କିନ୍ତୁ 
େର୍୍ଲମଷାନର େଥ୍ୟେସ୍ଷା ଅନୁସଷାବର ଏହ ି ଅଭିବଯଷା� 
ସମଷାଧଷାନ େଥ୍ୟେସ୍ଷା ଆହୁରି ସଦୃୁଢ଼ ବହଷାଇପଷାରିଛି । 
ସିପିଜଆିରଏଏମଏସ ଏଭଳି ଏକ ୍ ୍ଲଷାଟଫମ୍ଲ ଯଷାହଷା 
ବୱେ୍  ବଟବକ୍ନଷାବ�ଷାଜ ି ଆଧଷାରିତ ଏେଂ ତଷାହଷାର ମଖୁଥ୍ୟ 
ଉବଦେଶଥ୍ୟ ବହ�ଷା େଭିିନ୍ନ ସମସଥ୍ୟଷା ସମଖୁୀନ ବହଉଥେିଷା 
େଥ୍ୟକି୍ତେିବଶଷଙ୍କ ଅଭିବଯଷା�କୁ ଦରଜ କରିେଷାର ସଷାଧନ । 
ବସମଷାବନ ବଯଉଠଁଷାବର ଥଷାଆନ୍ତୁ ନଷା କଷାହିକିଁ ବଯବକୌଣସି 
ସମୟବର ବସମଷାବନ ବଯବକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟ, େଭିଷା� 
କିମଷ୍ା ସଂସ୍ଷାଙ୍କ ନିକଟବର ବସମଷାନଙ୍କର ଅଭିବଯଷା� 
ଦଷାଖ� କରିପଷାରିବେ ।
ଚଷାମ୍ଅିନ ୍ସ ବପଷାଟ୍ଲଷା�ବର ଆଟପିଫିସିଆ� ଇବଣ୍�ିବଜନ ୍ସ, 
ଡଷାଟଷା ଆନଷା�ିସିସ ୍ ଏେଂ ବମସିନ୍  �ର୍ପିଂ ଭଳି େଥ୍ୟେସ୍ଷା 
ସଂବଯଷା� କରଷାଯଷାଇଛି ଯଷାହଷା ଏହ ି ବପଷାଟ୍ଲଷା�କୁ 
ଉବଦଥ୍ୟଷା�ୀମଷାନଙ୍କର ସକଳ ପ୍କଷାର ସମସଥ୍ୟଷାକୁ ଆବପ 
ଆବପ େବିଶ୍ଷଣ କରିେଷା ନିମବନ୍ ସକ୍ମ । ଉଦଷାହରଣ 
ସ୍ରୂପ, ଯଦି ବକୌଣସି ଜବଣ ନିଦେପିଟେ ଉବଦେଥ୍ୟଷା�ୀଙ୍କର 
ଋଣ ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ବ�ଷାଟିଏ େଥ୍ୟଷାଙ୍୍କ  େଷାରମଷ୍ାର 
ପ୍ତଥ୍ୟଷାଖଥ୍ୟଷାନ କରୁଛି କିମଷ୍ା ବ�ଷାଟିଏ ବକ୍ତ୍ର ଏକ ନିଦେପିଟେ 
ସମସଥ୍ୟଷା ନିୟମିତ ଭଷାବେ ସମଖୁୀନ ବହଷାଇଆସଛିୁ, 
ବତବେ ଆଟପିଫିସିଆ� ଇବଣ୍�ିବଜନ ୍ସର ଉପବଯଷା� 
ଦ୍ଷାରଷା ତଷାହଷା ଚଷାମ୍ଅିନ ୍ସ ବପଷାଟ୍ଲଷା�ବର ପ୍ତିଫଳିତ / 
ପ୍ଦଶପିତ ବହେ । ବସହସିେୁ ସମସଥ୍ୟଷା�ଡ଼ିୁକୁ ଚିହ୍ନଟ 
କରିେଷା ପବର ସଂପକୃ୍ତ ଅଧକିଷାରୀମଷାବନ ବସହସିେୁ 
ସମସଥ୍ୟଷାର ସମଷାଧଷାନ କରିେଷା ଦି�ବର ଆେଶଥ୍ୟକ 
ପଦବକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ମଥ୍ୟଷାବନଜବମଣ୍ 
ଇନଫବମ୍ଲସନ୍  ସିଟେମ ପ୍ଯକିୁ୍ତ ଆଧଷାରବର ଏହ ି
ବପଷାଟ୍ଲଷା�କୁ ସମଦୃ୍ଧ କରଷାଯଷାଇଛି । ଏହଷାତିରିକ୍ତ, ପ୍ବତଥ୍ୟକ 
ବକ୍ତ୍ରର ସମସଥ୍ୟଷାେଳୀ�ଡ଼ିୁକୁ ସମଷାଧଷାନ କରିେଷା ସହ 
ବସହସିେୁ ସମସଥ୍ୟଷାକୁ ସବୁଯଷା�ବର ପରିଣତ କରିେଷା 
ଦି�ବର ମଧ୍ୟ ଏହଷା କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ କରିଥଷାଏ ।
ଏହ ି ଯପାଟ୍ଯାଲର ବ�ିାଶ ନମିଯନ୍ତ ନଜିସ୍ 
ଜ୍ାନଯ�ୌଶଳର ଉପଯୋଗ
ନିଜସ୍ ଜ୍ଞଷାନ ବକୌଶଳବର େିକଶତି ଚଷାମ୍ିଅନ ୍ସ 
ବପଷାଟ୍ଲଷା�ର କବଣ୍କ୍ଷା� ରୁମକୁ ‘ହେ୍  ଆଣ୍ଡ୍  ବସ୍ପଷାକ୍ ’ 
ମବଡ଼�ବର େିକଶତି କରଷାଯଷାଇଛି । ଏହଷାର ଅଥ୍ଲ, 
ବ�ଷାଟିଏ ଚକ୍ ପରି ଏହଷାର ବକନ୍ଦେିନୁ୍ଦ ନୂଆଦିଲ୍ୀର ଅଣ,ୁ 
କ୍ଦୁ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉବଦେଥ୍ୟଷା� ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟଠଷାବର ରହଛିି 
ଏେଂ ରଷାଜଥ୍ୟମଷାନଙ୍କବର ଥେିଷା ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟର େିଭିନ୍ନ 
କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟଷାଳୟ�ଡ଼ିୁକୁ ଏହଷାର ବ�ଷାଟିଏ ବ�ଷାଟିଏ ବସ୍ପଷାକ୍  
ବେଷା�ି େିବେଚନଷା କରଷାଯଷାଇପଷାବର । ଏବେ ସଦୁ୍ଧଷା ଏହ ି
େଥ୍ୟେସ୍ଷାର ଅଂଶେିବଶଷ ସ୍ରୂପ ୬୬ଟି ରଷାଜଥ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ 
କବଣ୍କ୍ଷା� ରୁମ ୍ ସଟିୃେ କରଷାଯଷାଇଛି ।
ମାତ୍ର ୭୨ ଘଣ୍ଟା ଭିତଯର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
ବଯବକୌଣସି େଥ୍ୟେସ୍ଷାର ସଫଳତଷା ଜବଣ େଥ୍ୟକି୍ତ ବକବତ 

ଏହଷା ଏକ ବଦଶବର ଏକ ଉତ୍ଷାଦନ େୃଦି୍ଧ ଓ ଜଷାତୀୟ ସଷାମଥ୍ଲଥ୍ୟ 
େଦ୍ଧ୍ଲନକଷାରୀ ଏକ ଆଧନିୁକ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟଷାନୟ୍ନ େଥ୍ୟେସ୍ଷାର ସସୁଂହତ 
ପ୍ବୟଷା� ସଟିୃେ କରିେଷା ନିମବନ୍ ଉଦିେଟେ ।

ଉଯଦ୍ଶ୍ୟ ଓ ଉପ�ାରୀତା
େର୍୍ଲମଷାନର ସମସଥ୍ୟଷାକୁ ଅତିକ୍ମ କରିେଷା ତଥଷା ଭେିଷଥ୍ୟତବର ଯଦି 
ବକୌଣସି ପ୍କଷାର ଅପ୍ତଥ୍ୟଷାଶତି ପରିସି୍ତି ଉତ୍ନ୍ନ ହୁଏ ତଷାହଷାକୁ ସଷାମ ୍ନଷା 
କରିେଷା ନିମବନ୍ ଏମଏସଏମଇ ଉବଦେଥ୍ୟଷା��ଡ଼ିୁକ ସକ୍ମ କରିେଷା 
ବହଉଛି ଏହ ିବପଷାଟ୍ଲଷା�ର ମଳୂ ଉବଦେଶଥ୍ୟ । ବସଥପିଷାଇ ଁବସହସିେୁ 
ଉବଦେଥ୍ୟଷା�ମଷାନଙୁ୍କ ଏହ ିବପଷାଟ୍ଲଷା� େିଭିନ୍ନ ପ୍କଷାର ବପ୍ଷାତ୍ଷାହନ 
ବଯଷା�ଷାଇ ବଦଇଥଷାଏ । ଏହ ିବପଷାଟ୍ଲଷା� ମଷାଧ୍ୟମବର େିଭିନ୍ନ ପ୍କଷାର 
ଆଥପିକ, ଶ୍ରମ, କଞ୍ଷାମଷା� ଉପ�ବ୍ଧ ଜନିତ ସମସଥ୍ୟଷାର ସମଷାଧଷାନ 
ସବମତ େିଭିନ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଂସ୍ଷାମଷାନଙ୍କ ଠଷାରୁ ଅନୁମତି �ଷାଭ 
କରଷାଇେଷା ସହଜସଷାଧ୍ୟ ବହଷାଇଥଷାଏ । 

ସବୁଧିା �ପିରି ହାସଲ �ରିବ? 
ପ୍ଥବମ ଅଫିସିଆ�୍  ବପଷାଟ୍ଲଷା�

www.champions.gov.in  
କୁ ଯଷାଆନ୍ତୁ । ଏହଷାପବର ବହଷାମବପଜକୁ ଯଷାଇ ମଖୁଥ୍ୟ 
ବମନୁବର ଥେିଷା “Register here”  ଟଥ୍ୟଷାେକୁ ବସ୍କ୍ଷା� 
କରନ୍ତୁ ଏେଂ ଏହଷାପବର  “Register Grievance” l 

�ିଙ୍୍କ କୁ କ୍ଲିକ୍  କରନ୍ତୁ ।

ଚାମ୍ପଅି୍୍ସ ଯପାଟ୍ଯାଲଯର ଯ�ୌଣସି ଯଗାଟିଏ ଅଭିଯୋଗ େରଜ 
�ରିବା ନମିଯନ୍ତ ଅତ ି ସହଜ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ �ରିବା�ୁ 
ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଥପିାଇ ଁ ଆଯବେନ�ାରୀଙୁ୍ ଯପାଟ୍ଯାଲଯର ଥବିା 
ଫମ୍ଯଯର ଆବଶ୍ୟ� ବବିରଣୀ େଥା ୟୁଜର ଟାଇପ ୍, ବ୍ୟକି୍ତଙ୍ 
ନାମ ଓ ଯମାବାଇଲ୍  ନମ୍ବର ଭରିବା ପଯର ତାଙୁ୍ ଯଗାଟିଏ 
ଓଟିପି ମିଳିଥାଏ । ଯସହ ି ଓଟିପି�ୁ ଭରିବା ପଯର ୟୁଜର 
ତାଙ୍ର ଅଭିଯୋଗ�ୁ ପଞ୍ୀ�ୃତ �ରିବା�ୁ ସକ୍ମ ଯହାଇଥାନ୍ତ।ି 
ଏହାପଯର, ଏମଏସଏମଇ ବଭିାଗ ଯସହ ି ସମସ୍ୟାଗଡ଼ିୁ� 
ନଦି୍୍ତିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଆଧାରଯର ସମାଧାନ �ରିଥାନ୍ତ ି।

ଅଥ୍ଯନୀତି ଏମଏସଏମଇ ନିମବନ୍ େିରଷାଟ ସହଷାୟତଷା

ଚାମ୍ପଅିନଗଣ
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ପରିମଷାଣବର ଏହଷା ସହ ସଂପକୃ୍ତ େଷା ଓତଃବପ୍ଷାତ ଭଷାବେ ଜଡ଼ିତ ରହଛିି 
ତଷାହଷା ଉପବର ହି ଁନିଭ୍ଲର କରିଥଷାଏ । ବତଣ ୁଏହ ିେଥ୍ୟେସ୍ଷାକୁ ନିରେଚ୍ଛିନ୍ନ 
ଭଷାବେ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟଷାନୟ୍ନ କରିେଷା ଅଭିପ୍ଷାୟବର ସଂପକୃ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧକିଷାରୀ 
ଓ କମ୍ଲଚଷାରୀଙୁ୍କ ବଯବକୌଣସି ଅଭିବଯଷା� ଫଷାଇ�କୁ ନିଜ ପଷାଖବର ୭୨ 
ଘଣ୍ଷାରୁ ଅଧକି ସମୟ ଅଟକଷାଇ ନରଖେିଷା ସକଷାବଶ ସ୍ପଟେ ନିବଦେ୍ଲଶ ପ୍ଦଷାନ 
କରଷାଯଷାଇଛି । 
ଭଷାରତବର ବଯବତବେବଳ ବକୌଣସି ପ୍କଷାର ଆଥପିକ ସଂକଟ ଉପଜୁଛିି 
ବସବତବେବଳ ବଦଶ ସରୁକି୍ତ ବହଷାଇଛି କଷାରଣ ଏହଷାର ଏମଏସଏମଇ 

ଯେଶ� ୁସଶକ୍ତ �ରିବା ସ�ାଯଶ 
ଏମଏସଏମଇ� ୁସକ୍ମ �ରାଅ

ମହଷାତ୍ମଷା �ଷାନ୍ଧୀ େୱିେଷାସ କରୁଥବି� ବଯ ଭଷାରତର େକିଷାଶ ବଦଶର 
ଗ୍ରଷାମ�ଡ଼ିୁକର ଉନ୍ନତିବର ହି ଁ ନିହତି ରହଛିି ବଯଉଥଁପିଷାଇ ଁ େବିକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ 
ଏେଂ ବକ୍ତ୍ରୀୟ ଆତ୍ମନିଭ୍ଲରଶୀଳତଷା ଖେ୍ୁ  �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଲ। ବସଇଥପିଷାଇ ଁସରକଷାର 
ଏମଏସଏମଇ ବକ୍ତ୍ରକୁ ସମଦୃ୍ଧ କରିେଷା ନିମବନ୍ େଭିିନ୍ନ ପ୍କଷାର ପଦବକ୍ପ 
ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ ଏେଂ କୁଟୀର ଶଳି୍ପ ଯଷାହଷାକି ଗ୍ରଷାମକୁ ଆତ୍ମନିଭ୍ଲୀଶୀଳ ବହେଷା 
ଦି�ବର ସେୁଠଷାରୁ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଲ ଭୂମିକଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥଷାଏ ତଷାହଷାକୁ ସଦୃୁଢ଼ 
କରିେଷା �ଷା�ି ପ୍ୟଷାସ କରୁଛନି୍ । 
ଏହଷା ବକହ ିବକବେ େୱିେଷାସ କରିପଷାରୁଥ�ିଷା ବଯ ମଷାତ୍ର ୫୯ ମିନିଟବର ଜବଣ 
େଥ୍ୟକି୍ତ ଏମଏସଏମଇ ଉବଦେଥ୍ୟଷା� ନିମବନ୍ ୧ ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ଋଣ 
ସହଜବର ପଷାଇପଷାରିବେ ?  କିନ୍ତୁ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାରଙ୍କ ପ୍ୟଷାସ ଫଳବର ଏହଷା 
ଏବେ େଷାସ୍ତେତଷାବର ପରିଣତ ବହଷାଇଛି ।
ଋଣ �ଷାଭ ଏେଂ େଜଷାର ପହଞ୍, ପ୍ଯକିୁ୍ତ�ତ ଉନ୍ନତିକରଣ ଫଳବର 
େଥ୍ୟେସଷାୟ କରିେଷା ସହଜସଷାଧ୍ୟ ବହଷାଇପଷାରିଛି ଏେଂ ଏମଏସଏମଇ 
ବକ୍ତ୍ରକୁ ବପ୍ଷାତ୍ଷାହନ ବଯଷା�ଷାଣ ନିମବନ୍ ସରକଷାର ଗ୍ରହଣ କରିଥେିଷା 
ବସହସିେୁ ପଦବକ୍ପ ଦ୍ଷାରଷା ଏଥବିର କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟରତ କମ୍ଲଚଷାରୀମଷାନଙ୍କ ପଷାଇ ଁ
ନିରଷାପର୍ଷା ଅଧକି ସଦୃୁଢ଼ ବହଷାଇପଷାରିଛି । ଚଳିତ େଷ୍ଲ େବଜଟବର, ଏହ ି
ବକ୍ତ୍ର ନିମବନ୍ ସରକଷାର ୧୫,୭୦୦ ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷାର େଥ୍ୟୟ େରଷାଦ କରିଛନି୍ 
ଯଷାହଷାକି ପେୂ୍ଲ େଷ୍ଲର େବଜଟ ପ୍ଷାେଧଷାନ ତୁଳନଷାବର ଦୁଇ�ଣୁ ଅଧକି । 

ବଦଶବର କବରଷାନଷା ମହଷାମଷାରୀର ଦି୍ତୀୟ �ହର ସବ୍ୱେ ଭଷାରତୀୟ ରିଜଭ୍ଲ େଥ୍ୟଷାଙ୍କ ଏମଏସଏମଇ 
ବକ୍ତ୍ରକୁ ସହଷାୟତଷା ପ୍ଦଷାନ ନିମବନ୍ ଅବନକ �ଡ଼ିୁଏ ପଦବକ୍ପ ବଘଷାଷଣଷା କରିଛନି୍ । ବଯଉ ଁ
ଏମଏସଏମଇ ୟୁନିଟ�ଡ଼ିୁକ ନିଦ୍ଧ୍ଲଷାରିତ ସମୟବର ବସମଷାନଙ୍କର ଋଣ ପରିବଶଷାଧ କରିେଷାକୁ 
ସକ୍ମ ବହଷାଇପଷାରିନଷାହଷାନି୍ ବସମଷାନଙୁ୍କ ରିଜଭ୍ଲ େଥ୍ୟଷାଙ୍କ ତରଫରୁ ପନୁ�୍ଲଠନ େିକଳ୍ପ ସେୁିଧଷା ପ୍ଦଷାନ 
କରଷାଯଷାଇଛି । ବଯଉ ଁଏମଏସଏମଇ ସଂସ୍ଷାମଷାନଙ୍କ କଷାରେଷାର ୨୫ ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା ମଧ୍ୟବର ସୀମିତ 
ଏେଂ ବଯଉମଁଷାବନ ପେୂ୍ଲରୁ ଏଭଳି ପନୁ�୍ଲଠନ ସେୁିଧଷା ହଷାସ� କରିନଷାହଷାନି୍ ବସମଷାବନ ଏଭଳି 
ଆବେଦନ କରିେଷାକୁ ବଯଷା�ଥ୍ୟ ବେଷା�ି କୁହଷାଯଷାଇଛି । ଅଧକିନ୍ତୁ, ଏମଏସଏମଇ ଉବଦେଥ୍ୟଷା��ଡ଼ିୁକୁ 
ଋଣ ବଯଷା�ଷାଉଥେିଷା େଥ୍ୟେସଷାୟିକ େଥ୍ୟଷାଙ୍କ�ଡ଼ିୁକୁ ବପ୍ଷାତ୍ଷାହନ ରଷାଶ ିବଯଷା�ଷାଇ ଦିଆଯିେ ।

କବରଷାନଷାର ଦି୍ତୀୟ �ହର ମଧ୍ୟବର 
ଆରେଆିଇ େଢ଼ଷାଇ�ଷା ସହଷାୟତଷାର ହଷାତ

l ଆତ୍ମନିଭ୍ଲର ଭଷାରତ ପଥ୍ୟଷାବକଜ ୍ ଅଧୀନବର କବରଷାନଷା ମହଷାମଷାରୀ ସମୟବର 
ସରକଷାର ଏକ ଛଅ ସତୂ୍ରୀ ରଣନୀତି ବଘଷାଷଣଷା କରିଥବି� ଯଷାହଷା ବଦଶର 
କ୍ଦୁ୍ ଉବଦେଥ୍ୟଷା��ଡ଼ିୁକ ବଯଉମଁଷାବନ କି �କ୍  ଡଷାଉନ୍  ଦ୍ଷାରଷା େଥ୍ୟଷାପକ ଭଷାବେ 
କ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ବହଷାଇଥବି� ବସ�ଡ଼ିୁକର ପନୁରୁତ୍ଷାନ ଗ୍ରହଣ କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା ।

l ଏମଏସଏମଇ ବସକ୍ଟର, କୁଟୀରଶଳି୍ପ ତଥଷା ଘବରଷାଇ ଶଳି୍ପର ୪୫ �କ୍ ୟୁନିଟକୁ 
ସେୁଧିଷା ବଯଷା�ଷାଣ ନିମବନ୍ ବସମଷାନଙ୍କ େଥ୍ୟେସଷାୟର ପନୁରୁତ୍ଷାନ �ଷା�ି ୩ �କ୍ 
ଟଙ୍କଷାର ବକଷା-�ଷାଟରଷା�ମକୁ୍ତ ଅବଟଷାବମଟିକ୍  ଋଣ ବଯଷା�ଷାଣର ପ୍ଷାେଧଷାନ 
କରଷାଯଷାଇଛି । ବସହଭିଳି, ଏହଷା ମଧ୍ୟ ବଘଷାଷଣଷା କରଷାଯଷାଇଛି ବଯ ବଯଉସଁେୁ 
ଏମଏସଏମଇ ସଂସ୍ଷାମଷାନଙ୍କର ସରକଷାରୀ କମ୍ଷାନୀ କିମଷ୍ା ରଷାଟେକ୍ଷାୟର୍ 
ଉବଦେଥ୍ୟଷା�ମଷାନ ନିକଟବର ପଷାଉଣଷା େଷାକି ଅଛି ବସମଷାବନ ତଷାହଷା ୪୫ ଦିନ 
ମଧ୍ୟବର ପ୍ଦଷାନ କରିବେ । 

l  ବଯଉସଁେୁ କୁଟୀର ଶଳି୍ପସଂସ୍ଷା ଏେଂ ଏମଏସଏମଇ�ଡ଼ିୁକ ପ୍ତିକୂଳ ପରିସି୍ତିର 
ସମଖୁୀନ ବହଷାଇଛନି୍ ବସମଷାନଙ୍କ ପଷାଇ ଁ ୨୦,୦୦୦ ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷାର ଆଥପିକ 
ପଥ୍ୟଷାବକଜ ୍ େଥ୍ୟେସ୍ଷା ସରକଷାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଘଷାଷଣଷା କରଷାଯଷାଇଛି। େବିଦଶୀ 
କମ୍ଷାନୀମଷାନଙ୍କ ସହ ଅଧକିଷାଂଶ ସମୟବର ଏମଏସଏମଇ ସଂସ୍ଷାମଷାନଙୁ୍କ 
ଅନୁଚିତ ପ୍ତିବଯଷା�ୀତଷାର ସମଖୁୀନ ବହେଷାକୁ ପଡ଼ିଥଷାଏ । ବତଣ ୁ୨୦୦ ବକଷାଟି 
ଟଙ୍କଷା ତଳକୁ ସମସ୍ତ ପ୍କଷାର ସରକଷାରୀ ସଷାମଗ୍ରୀ ଆହରଣ ବକ୍ତ୍ରବର ବେୈୱେକି 
ବଟଣ୍ଡର ପ୍କି୍ୟଷାକୁ ନିବଷଧ କରଷାଯଷାଇଛି ।

l ଏମଏସଏମଇମଷାନଙ୍କ ନିମବନ୍ ବଘଷାଷିତ ପଷାଣ୍ଠରି ଏକ ପଷାଣ୍ଠ ି ସଟିୃେ 
କରଷାଯଷାଇଛି ଯଷାହଷା ମଷାଧ୍ୟମବର ବସମଷାନଙୁ୍କ ୫୦,୦୦୦ ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷାର 
ଇକୁଇଟି ସହଷାୟତଷା ବଯଷା�ଷାଇ ଦିଆଯିେ ଏେଂ ତଷାହଷା ବସହସିେୁ କ୍ଦୁ୍ ଶଳି୍ପ 
ଉବଦେଥ୍ୟଷା��ଡ଼ିୁକୁ ପ୍ଦଷାନ କରଷାଯିେ ବଯଉମଁଷାନଙ୍କ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟଦକ୍ତଷା ବେଶ ୍ 
ଉର୍ମ ଥେି ଏେଂ ବସମଷାବନ ନିଜ ସଂସ୍ଷାକୁ ସଂପ୍ସଷାରଣ କରିେଷାକୁ ଆଗ୍ରହୀ 
ଥବିେ । ବସହଭିଳି ଉର୍ମ େଥ୍ୟେସଷାୟିକ ସଫଳତଷା ପ୍ଦଶ୍ଲନ କରୁଥେିଷା 
ଏମଏସଏମଇ ଉବଦେଥ୍ୟଷା�ମଷାନଙ୍କ ସକଷାବଶ ଆହୁରି ଅବନକ �ଡ଼ିୁଏ ସେୁଧିଷା 
ସରକଷାର ବଘଷାଷଣଷା କରିଛନି୍ ଯଦ୍ଷାରଷା ବସମଷାବନ ନିଜର ଆକଷାର ଓ ଉତ୍ଷାଦନ 
ଓ େଥ୍ୟେସଷାୟିକ କ୍ମତଷା େୃଦି୍ଧ କରିେଷାରିବେ । ଏଥ ିନିମବନ୍ ସରକଷାର ଅତିରିକ୍ତ 
୧୦,୦୦୦ ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷାର ପଷାଣ୍ଠ ିେଥ୍ୟେସ୍ଷା ବଘଷାଷଣଷା କରିଛନି୍ ।

l ଏବେ ବଯଉ ଁଉତ୍ଷାଦନକଷାରୀ ଓ ବସେଷା ୟୁନିଟମଷାନ ରହଛିି ଏେଂ ଯଷାହଷାଙ୍କ 
ନିବେଶ ପରିମଷାଣ ୧ ବକଷାଟି କିମଷ୍ା େଷାଷପିକ କଷାରେଷାର ପରିମଷାଣ ୫ ବକଷାଟି 
ଟଙ୍କଷାରୁ ଅଧକି, ବସମଷାନଙୁ୍କ ମଷାଇବକ୍ଷା- ୟୁନିଟ୍  ଭଷାବେ େିବେଚନଷା କରଷାଯିେ 
ଯଦଥ୍ୟପି ୧୦ ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷାର ନିବେଶ ଅଥେଷା େଷାଷପିକ ୫୦ ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା ଠଷାରୁ 
ଅଧକି କଷାରେଷାର କରୁଥେିଷା ଉବଦେଥ୍ୟଷା�ୀମଷାନଙୁ୍କ କ୍ଦୁ୍ ଉବଦେଥ୍ୟଷା� ଭଷାବେ 
େିବେଚନଷା କରଷାଯିେ । ଅପର ପବକ୍, ବଯଉ ଁ ଉବଦେଥ୍ୟଷା��ଡ଼ିୁକବର ୨୦ 
ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ପଞିୁ୍ ନିବେଶ କରଷାଯଷାଇଥେି ଓ ବସମଷାନଙ୍କର େଷାଷପିକ 
କଷାରେଷାର ପରିମଷାଣ ୧୦୦ ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷାରୁ ଅଧକି ବହଷାଇଥେି, ବସମଷାନଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉବଦେଥ୍ୟଷା� ଭଷାବେ ନଷାମିତ କରଷାଯିେ ।

ଆତ୍ମନଭି୍ଯର ଭାରତ ପ୍ୟାଯ�ଜ୍  ଏମଏସଏମଇ�ୁ 
ପେ୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଶ୍ୱସି୍ ପ୍ରୋନ �ରିଛ ି

ବକ୍ତ୍ର ବେଶ ୍ ସଦୃୁଢ଼ ରହଛିି ।
ବକନ୍ଦ୍ର ଅଣ,ୁ କ୍ଦୁ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉବଦେଥ୍ୟଷା� େିଭଷା� ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ �ଡ଼କରୀଙ୍କ 
କହେିଷା ଅନୁସଷାବର ସରକଷାର ପଷାଶ୍ଷାତଥ୍ୟକରଣ ଢଷାଞ୍ଷାବର େିୱେଷାସୀ 
ନୁହନି୍ କିନ୍ତୁ ସରକଷାର ଗ୍ରଷାମ�ଡ଼ିୁକର େିକଷାଶ ସପକ୍ବର ସଦଷାବେବଳ 
ଅଛନି୍। ଏହଷା ବହଉଛି ସଷାମଷାଜକି ତଥଷା ଆଥପିକ ପ୍�ତିର ପ୍କୃଟେ ସମୟ। 
ବସଇଥପିଷାଇ ଁ ସରକଷାବର ଏହ ି ବସକ୍ଟରକୁ ବପ୍ଷାତ୍ଷାହନ ବଯଷା�ଷାଇ 
ଆସଛୁନି୍ ଏେଂ ବଦଶର ଜଡିିପିବର ଏହଷାର ଅଂଶ ୨୯ ପ୍ତିଶତରୁ େୃଦି୍ଧ 
ପଷାଇ ଏବେ ୪୦ ପ୍ତିଶତ ବହଷାଇଛି ।     
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ଜତୀନ ବତ�ଙ୍ଗଷାନଷାର ବ�ଷାଟିଏ କଷାରଖଷାନଷାବର ଜବଣ ଶଶି ୁ
ଶ୍ରମିକ ଭଷାବେ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ କରୁଥବି� ବଯଉଥଁପିଷାଇ ଁତଷାକୁ ପ୍ତିଦିନ 
ମଜରୁୀ ଭଷାବେ ମଷାତ୍ର ପଷାଞ୍ ଟଙ୍କଷାର ପଷାରିଶ୍ରମିକ ମିଳଥୁ�ିଷା । 

ଏଥବିର ତଷାର େର୍୍ଲମଷାନ ଓ ଭେିଷଥ୍ୟତ ସଂପରୂ୍୍ଲ  ଅନ୍ଧକଷାରଷାଚ୍ଛନ୍ନ ଥ�ିଷା । 
କିନ୍ତୁ ଜଷାତୀୟ ଶଶି ୁଶ୍ରମିକ ପ୍କଳ୍ପ (ଏନସିଏ�ପି) ପକ୍ରୁ ଉଠଷାଯଷାଇଥେିଷା 
ଏକ ପ୍ୟଷାସ ଏବେ ଜତୀନ ଜୀେନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦି� ପ୍ଦଷାନ କରିଥ�ିଷା । 
ଏନସିଏ�ପି ତଷାକୁ ଏକ େବିଶଷ ତଷା�ିମ ବକନ୍ଦ୍ରବର ନଷାମ ବ�ଖଷାଇେଷାକୁ 
ସହଷାୟତଷା ପ୍ଦଷାନ କରିେଷା ଦ୍ଷାରଷା ବସଠଷାରୁ ବସ ନିଜର ସ୍ଷାତବକଷାର୍ର 
ଡିଗ୍ରୀ ସଂପରୂ୍୍ଲ କରିେଷାକୁ ସକ୍ମ ବହଷାଇଥ�ିଷା ଏେଂ ଏବେ ବସ ଅନଥ୍ୟ 
ବ�ଷାଟିଏ କମ୍ଷାନୀବର ମଥ୍ୟଷାବନଜର ଭଷାବେ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟରତ । ବସହିଭଳି 
ହରିଆନଷାର ହରେୀନ୍ଦର ଜବଣ କୁମ୍କଷାରର ସନ୍ଷାନ । ପେୂ୍ଲରୁ ବସ 
ନିଜ େଷାପଷାଙ୍କ ସହିତ ସଷାରଷା ଦିନ ମଣୁ୍ଡଫଟଷା ଖରଷାବର କଠନି ପରିଶ୍ରମ 
କରୁଥ�ିଷା । ଏନସିଏ�ପି ପ୍ୟଷାସ ଦ୍ଷାରଷା ବସ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭଷାବେ 
ଉପକୃତ ବହଷାଇପଷାରିଛି । ଏହି ସଂସ୍ଷାର ସହଷାୟତଷାବର ହରେୀନ୍ଦର 
ଫରିଦଷାେଷାଦର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ତଷା�ିମ ବକନ୍ଦ୍ରବର ନଷାମ ବ�ଖଷାଇ 
ବସଠଷାରୁ େିସିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହଷାସ� କରିଥ�ିଷା ଏେଂ ଏହଷା ପବର ବସ 
େିଜିବନସ ୍ ଫଷାଇନଷାନ ୍ସ ସଭପିବସସ ଆଣ୍ଡ ଇନସରୁଷାନ ୍ସବର ଆଉ ଏକ 
ବକଷାସ୍ଲ ଅଜ୍ଲନ କରିଥ�ିଷା ।

ଜତୀନ ଓ ହରେୀନ୍ଦରଙ୍କ ପରି ଦୀପକ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ବଦଶର ଜବଣ 
ଆଦିେଷାସୀ କିବଶଷାର । ବସ ମଧ୍ୟ ସମଷାନ ଅନୁଭୂତି ବଦଇ ଜୀେନ 
ଅତିେଷାହତି କରିଛି ଓ ସଫଳତଷାର ଶଢ଼ିିବର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିେଷାକୁ 
ସକ୍ମ ବହଷାଇପଷାରିଛି । ନିଜର �ଜୁରଷାଣ ବମଣ୍ଷାଇେଷା �ଷା�ି ତଷାକୁ 
ଅଧଷାରୁ ପଷାଠ ଛଷାଡ଼ିେଷାକୁ ପଡ଼ିଥ�ିଷା ଓ ଦିନ ମଜରିୁଆ ଭଷାବେ କଷାମ 
କରିେଷାକୁ ପଡିଥ�ିଷା। କିନ୍ତୁ ଏନସିଏ�ପି ସବଭ୍ଲ ଟିମ ୍ ତଷାଙ୍କ େଷାପଷାମଷା’ଙୁ୍କ 
େୁଝଷାଇଶଝୁଷାଇ ପଣୁ ି ଥବର ଦୀପକକୁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ତଷା�ିମ ବକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ପଠଷାଇେଷାକୁ ରଷାଜ ି କରଷାଇଥବି� । ଏବେ ବସହଠିଷାରୁ ବସ ଦୀପକ 
ତଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ତଷା�ିମ ବଶଷ କରି ଇଞି୍ନିୟରିଂ ପଢ଼ଛିୁ । (ଏଠଷାବର 
ସମସ୍ତ ଶଶିଙୁ୍କ ନଷାମ ପରିେର୍୍ଲନ କରଷାଯଷାଇଛି) ।
ଏହଭିଳି ଅବନକ ଶଶି ୁ ବଯଉମଁଷାବନ କି ନିଜ ବଶୈଶେଷାେସ୍ଷାବର କିଛି 
କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ କରିେଷା ସକଷାବଶ ବଶୈଶେକୁ ଜଳଷାଞ୍ଳି ବଦଇଥବି� ବସମଷାନଙୁ୍କ 
ପନୁଃଥଇଥଷାନ କରଷାଯଷାଇଛି । ଏଥପିଷାଇ ଁ ଏନସିଏ�ପିର େଭିିନ୍ନ 
ବଯଷାଜନଷା କିମଷ୍ା ଅପବରସନ୍  ମସୁକଷାନ୍  ଭଳି କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ ହି ଁ ସକଳ 
ବଶ୍ରୟର ଅଧକିଷାରୀ । ଅପବରସନ୍  ମସୁକଷାନ ଭଳି ସରକଷାରଙ୍କ 
ପ୍ୟଷାସ ନିଜ ପରିେଷାରଠଷାରୁ ପଥୃକ୍  ବହଷାଇଯଷାଇଥେିଷା ଶଶିଙୁୁ୍କ ପଣୁ ି
ପରିେଷାରେ�୍ଲଙ୍କ ସହ ପନୁମପିଳନ କରଷାଇେଷା ନିମବନ୍ ଉଦିେଟେ । ଏହଷା 
େଥ୍ୟତୀତ ବଯଉ ଁଶଶିମୁଷାବନ ଘରୁ �ୁଚି ପଳଷାଇ ଯଷାଇଛନି୍, ବସମଷାନଙୁ୍କ 

ଯପନସିଲ୍ 
ବେଳାଇଯେଲା ଜଯଣ 
ଶଶି ୁଶ୍ରମି�ର ଜୀବନ

“ବସ ହଷାତବର କ�ମଟିଏ ଧରିେଷାକୁ ବେଶ ୍ ଭ� ପଷାଏ, ବସ ସ୍�ୁକୁ ଯିେଷାକୁ େି ମନକବର” ବଦଶବର ଶଶି ୁଶ୍ରମିକମଷାନଙୁ୍କ 
ଥଇଥଷାନ କରିେଷା ଦି�ବର ପଦବକ୍ପମଷାନ ଗ୍ରହଣ କରଷାଯଷାଇଛି । ସରକଷାର ଏଥପିଷାଇ ଁଅତି ଅଭିନେ ଏେଂ ଆକଷ୍ଲଣୀୟ 
ପ୍ୟଷାସ ଆରମ୍ କରିଛନି୍ ଯଦ୍ଷାରଷା ବସହସିେୁ ପି�ଷାମଷାବନ ସ୍�ୁକୁ ଯଷାଇପଷାରିବେ । ବଦଶରୁ ଶଶି ୁଶ୍ରମିକ ପ୍ଥଷାର ଉବଚ୍ଛଦ 
ନିମବନ୍ ଆରମ୍ କରଷାଯଷାଇଥେିଷା ଏହ ିଅଭିଯଷାନକୁ ଜଷାତୀୟ ଶଶି ୁଶ୍ରମିକ ପ୍କଳ୍ପ, ବପନସି�୍  ବପଷାଟ୍ଲଷା�, ଏେଂ ଅପବରସନ୍  

ମସୁ୍ଷାନ ଜରିଆବର ରୂପଷାୟନ କରଷାଯଷାଉଛି ଯଷାହଷାକି ବସହସିେୁ ଶଶିମୁଷାନଙ୍କ ଜୀେନବର ଆଣଛିି ଅପେୂ୍ଲ ପରିେର୍୍ଲନ ।

ନରିାପେ ଯଶୈଶବ
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ନିଜ ମଷାତଷାପିତଷାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବଫରଷାଇ ଆଣେିଷା ଦି�ବର ଏହ ିକଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ୟଷାସୀ । ବକନ୍ଦ୍ର ସ୍ରଷାଟେକ୍ ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟ ପକ୍ରୁ ୨୦୧୫ ମସିହଷାବର 
ନିବଖଷାଜ ଶଶିମୁଷାନଙ୍କ ପନୁଃଥଇଥଷାନ ନିମବନ୍ ଏହ ି କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମର 
ଶଭୁଷାରମ୍ କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା ।
ଏହଷାତିରିକ୍ତ, େଷାଳ ଶ୍ରମିକ ସଂବଶଷାଧନ ଆଇନ, ୨୦୧୬କୁ ସଂବଶଷାଧନ 
କରିେଷା ଭଳି ପଦବକ୍ପ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ଷାରଷା ସମଷାଜରୁ ଶଶି ୁଶ୍ରମିକ ଭଳି ପ୍ଥଷାକୁ 
ଉବଚ୍ଛଦ କରିେଷା ଦି�ବର ଅଭିଯଷାନ ଆହୁରି ସଦୃୁଢ଼ ବହଷାଇପଷାରିଛି 

। ୨୦୧୭ ମସିହଷା ବସବ୍୍ଟମର୍ ୨୬ ତଷାରିଖ ଦିନ, ଶ୍ରମ ଓ ନିବୟଷାଜନ 
ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟ ଏକ ଶଶି ୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ଥଷା ଉବଚ୍ଛଦ ନିମବନ୍ ସକି୍ୟତଷାର 
ସହ ଆଇନ ପ୍େର୍୍ଲନ ୍ ୍ଲଷାଟଫମ୍ଲ (ବପନସି�୍ ) ୍ ୍ଲଷାଟଫମ୍ଲର ଶଭୁଷାରମ୍ 
କରିଥବି� ଯଦ୍ଷାରଷା ବକୌଣସି ଜବଣ ବହବ� ଶଶି ୁ ତଷାର ବଶୈଶେର 
ଆନନ୍ଦରୁ ବଯଭଳି େଞ୍ତି ନହୁଏ ଏେଂ ବସମଷାନଙ୍କର ଶଷାରୀରିକ ଓ 
ମଷାନସିକ େିକଷାଶ ପ୍ତି ବଯଭଳି ବକୌଣସି ପ୍କଷାର ହଷାନି ନପହବଞ୍ ତଷାହଷା 
ସନିୁଶି୍ତ କରିେଷା �କ୍ଥ୍ୟବର ଏହ ି୍ ୍ଲଷାଟଫମ୍ଲ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ କରୁଛି ।   n

ଶଶି ୁଶ୍ରମିକ ପ୍ଥଷା େିରୁଦ୍ଧବର ସମଷାଜବର ବ�ଷାକମଷାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ସବଚତନତଷା େୃଦି୍ଧ ନିମବନ୍, ପ୍ତି 
େଷ୍ଲ ଜୁନ ୧୨ ତଷାରିଖ ଦିନକୁ ଶଶି ୁଶ୍ରମିକ ପ୍ଥଷା ଉବଚ୍ଛଦ ଦିେସ ରୂବପ ପଷାଳନ କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ । 
୨୦୨୨ ମସିହଷାବର ଆନ୍ଜ୍ଲଷାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂ�ଠନ ଦ୍ଷାରଷା ଏହି ଦିେସ ପଷାଳନ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ ପ୍ଥବମ ଆରମ୍ 
କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା । ଏହି ଦିେସଟି ବକେଳ ଶଶିମୁଷାନଙ୍କ ସେ୍ଲଷାଙ୍ଗୀନ େିକଷାଶ ନିମବନ୍ ଆେଶଥ୍ୟକ େଷାତଷାେରଣ 
ସଟିୃେ କରିେଷା �ଷା�ି ପ୍ୟଷାସ କରଷାଯିେଷା ନୁବହ,ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଶଶି ୁଶ୍ରମିକ ଭଳି ସଷାମଷାଜିକ େଥ୍ୟଷାଧ ିେିବରଷାଧବର 
ଆରମ୍ ବହଷାଇଥେିଷା ଅଭିଯଷାନବର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସଷାମି� କରିେଷା ପଷାଇ ଁମଧ୍ୟ ଉଦିେଟେ ।ଇତହିାସ

 େଷାଳ ଶ୍ରମିକମଷାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରିେଷାର େଥ୍ୟେସ୍ଷା   ଅଭିବଯଷା� ଦରଜ 
କରିେଷାର େଥ୍ୟେସ୍ଷା  ରଷାଜଥ୍ୟ ସରକଷାର  ଜଷାତୀୟ ଶଶି ୁଶ୍ରମିକ ପ୍କଳ୍ପ  

 ସମସ୍ତ ହତିଧଷାରକମଷାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ସମନୟ୍ ରକ୍ଷା

ଯପନସିଲ୍  ପ୍ର�ଳ୍ପର ପାଞ୍ଟି ପ୍ରମଖୁ ଯବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ

1,01,148 
ଜଣ ଶଶିଙୁୁ୍କ ବପନସି�୍  ବଯଷାଜନଷା ଆରମ୍ ବହେଷା ଦିନ 

ଠଷାରୁ ସମଷାଜର ମଖୁଥ୍ୟବ୍ଷାତକୁ ବଫରଷାଇ ଅଣଷାଯଷାଇଛି ।

60,634  
ଜଣ ଶଶିଙୁୁ୍କ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ତଷା�ିମ ପ୍ଦଷାନ 
(ଏସଟିସି) ନିମବନ୍ ବସମଷାନଙ୍କ 

ନଷାମ ପଞ୍ୀକରଣ କରଷାଯଷାଇଛି ।

ସଷାରଷା ବଦଶବର ୬୨୦ ଜଣ ବନଷାଡଷା� ଅଫିସରଙୁ୍କ ନିଯକୁ୍ତ କରଷାଯଷାଇଛି 620

ବନୁ୍ଆ ଶ୍ରମି�ଙ୍ ପନୁଃଥଇଥାନ
ଏହ ି ବଯଷାଜନଷା ମଷାଧ୍ୟମବର ଉଦ୍ଧଷାର 
କରଷାଯଷାଇଥେିଷା େନୁ୍ଧଆ ଶଶି ୁ
ଶ୍ରମିକମଷାନଙୁ୍କ ୨,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କଷା 
ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ଆଥପିକ ସହଷାୟତଷା ପ୍ଦଷାନ 
କରଷାଯିେଷାର େଥ୍ୟେସ୍ଷା ରହଛିି ।
ନିକଟବର ଭଷାରତ ପକ୍ରୁ 
ଅନ୍ରଷାଟେକ୍ୀୟ ଶ୍ରମ ସଂ�ଠନ 
(ଆଇଏ�ଓ) ପକ୍ରୁ ଜଷାରି 
ଦୁଇଟି ଶଶି ୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ଥଷା ସଂକ୍ଷାନ୍ 
ବଘଷାଷଣଷାନଷାମଷାକୁ ସ୍ୀକୃତି ପ୍ଦଷାନ 
କରଷାଯଷାଇଛି ଯଷାହଷା ଭଷାରତର 
ଶଶି ୁ ଶ୍ରମିକ ମକୁ୍ତ କରିେଷା ନିମବନ୍ 
ପ୍ତିେଦ୍ଧତଷାକୁ ପନୁଃପ୍କଟ କବର । 

ଶଶି ୁଶ୍ରମି� (ଉଯଚ୍ଛେ ଓ ନୟିନ୍ତଣ) 
ସଂଯଶାଧନ ଆଇନ, ୨୦୧୬

 ଶଶିମୁଷାନଙ୍କ ସେ୍ଲଷାଙ୍ଗୀନ କ�ଥ୍ୟଷାଣ ସଷାଧନ ନିମବନ୍ ଉଦିେଟେ ଜଷାତୀୟ ଶଶି ୁ
ଶ୍ରମିକ ପ୍କଳ୍ପ (ଏନସିଏ�ପି) କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମର ସଫଳ ପ୍େର୍୍ଲନ ନିମବନ୍ 
ବପନସି�୍  ବୱେ୍  ବପଷାଟ୍ଲଷା� େିବଶଷ ଭଷାବେ ସହଷାୟକ ବହଷାଇପଷାରିଛି ।

 ଏହ ିବପଷାଟ୍ଲଷା� ମଷାଧ୍ୟମବର, ଶଶି ୁଶ୍ରମିକ ପ୍ଥଷା େବିରଷାଧୀ ଅଭିଯଷାନବର 
ସଷାମି� ବହଷାଇଥେିଷା ସମସ୍ତ ହତିଧଷାରକମଷାନଙୁ୍କ ବ�ଷାଟିଏ ୍ ୍ଲଷାଟଫମ୍ଲବର 
ଏକଜଟୁ କରଷାଯଷାଇପଷାରିଛି । ବକନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟ ପକ୍ରୁ ଏହ ି
ବପଷାଟ୍ଲଷା�ର େକିଷାଶ ଘଟଷାଯଷାଇଛି ଏେଂ ଏହ ି ବପଷାଟ୍ଲଷା� ––http://
pencil.gov.inବର ବଯବକହ ି ନିଜର ଅଭିବଯଷା� ପଞ୍ୀକୃତ 
କରଷାଇପଷାରିବେ ।

 ବପନସି�୍  ବପଷାଟ୍ଲଷା� ଏହ ି �କ୍ଥ୍ୟ ବନଇ ଆରମ୍ କରଷାଯଷାଇଛି 
ଯଦ୍ଷାରଷା ଶଶି ୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ଥଷା ଉବଚ୍ଛଦ ନିମବନ୍ ଆଇନ�ତ ପ୍ଷାେଧଷାନ 
କରଷାଯଷାଇପଷାରିେ ଏେଂ ଜଷାତୀୟ ଶଶି ୁଶ୍ରମିକ ପ୍କଳ୍ପକୁ ଅଧକି କବଠଷାର 
ତଥଷା ସକି୍ୟ ଭଷାବେ ପ୍େର୍୍ଲନ କରଷାଯଷାଇପଷାରିେ ।

 ଶ୍ରମ ସଂପକ୍ଲୀତ ସକଳ ପ୍କଷାର ପ୍ସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ିଧଷାନର ମିଳିତ ଚିଠଷାବର 
ସଷାମି� କରଷାଯଷାଇଛି ଏେଂ ସଷାଧଷାରଣତଃ, ଶଶି ୁଶ୍ରମିକ ପ୍ଥଷା ଉବଚ୍ଛଦ 
ନିମବନ୍ ପ୍େର୍ପିତ େଭିିନ୍ନ ଆଇନର େଥ୍ୟେସ୍ଷାକୁ ରଷାଜଥ୍ୟ ସରକଷାରମଷାବନ 
ହି ଁପ୍େର୍୍ଲନ କରିଥଷାନି୍ । ଏହ ିଉବଦେଶଥ୍ୟବର, ବକନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣଷାଳୟ 
ପକ୍ରୁ ଏହ ି ବପଷାଟ୍ଲଷା�ର ଶଭୁଷାରମ୍ କରଷାଯଷାଇଛି ଯଷାହଷା ବକନ୍ଦ୍ର 
ସରକଷାରଙ୍କ ସହତି ରଷାଜଥ୍ୟ ସରକଷାର, ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଷା, ସେୁ ପ୍କଳ୍ପ 
ବସଷାସଷାଇଟି ଏେଂ ଜନସଷାଧଷାରଣଙୁ୍କ ଏକତ୍ର ବଯଷାଡ଼ିପଷାରିଛି।

 ବଦଶରୁ ଶଶି ୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ଥଷାର ଉବଚ୍ଛଦ ନିମବନ୍ ସରକଷାର ଶଶି ୁ
ଶ୍ରମିକ (ଉବଚ୍ଛଦ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ସଂବଶଷାଧନ ଆଇନ, ୨୦୧୬ ପ୍େର୍୍ଲନ 
କରିଛନି୍ ଯଷାହଷାକି ୨୦୧୬ ମସିହଷା ବସବ୍୍ଟମର୍ ୧ ତଷାରିଖ ଠଷାରୁ 
କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମ କରଷାଯଷାଇଛି ।  

 ୧୪ େଷ୍ଲରୁ କମ ୍ େୟସର ଶଶିମୁଷାନଙୁ୍କ ଏବେ ବକୌଣସି ପ୍କଷାର 
କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ କିମଷ୍ା କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ ପ୍କି୍ୟଷାବର ନିଯକୁ୍ତ କରଷାଯଷାଇପଷାରିେ ନଷାହି ଁ
କିମଷ୍ା ବସମଷାନଙୁ୍କ ଅନଥ୍ୟ ବକୌଣସି େୃରି୍ େଷା କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟବର ନିବୟଷାଜତି 
କରଷାଯିେଷାକୁ ନିବଷଧ କରଷାଯଷାଇଛି ।

 ୧୪ରୁ ୧୮ େଷ୍ଲ େୟସର କିବଶଷାରମଷାନଙୁ୍କ ବକୌଣସି ପ୍କଷାର େପିଜ୍ଜନକ 
କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟବର ନିଯକୁ୍ତ କରଷାଯଷାଇ ପଷାରିେନଷାହି ଁ। ଏହ ିନିୟମକୁ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ 
କବ� କବଠଷାର ଦଣ୍ଡେଧିଷାନର େଥ୍ୟେସ୍ଷା କରଷାଯଷାଇଛି ଏେଂ ଏହଷାକୁ 
ଧର୍୍ଲେଥ୍ୟ ଅପରଷାଧ ଭଷାବେ ଗ୍ରହଣ କରଷାଯଷାଇଛି ।

 ବଯଉ ଁଶଶିମୁଷାନଙୁ୍କ ବକନ୍ଦ୍ର, ରଷାଜଥ୍ୟ ସରକଷାର କିମଷ୍ା ଜଲି୍ଷା ପ୍ଶଷାସନ ଉଦ୍ଧଷାର 
କରିଥବିେ, ବସମଷାନଙୁ୍କ ଏନସିଏ�ପି ଦ୍ଷାରଷା ପନୁଃଥଇଥଷାନ କରଷାଯିେ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ
େଷାଳ ଅପରଷାଧ ଆଇନ, ୨୦୧୫ର 
ପ୍ଷାେଧଷାନ ଅନୁସଷାବର ଯଦି ବକନ୍ଦ୍ର 
ସରକଷାରଙ୍କ ଦ୍ଷାରଷା ବଘଷାଷଣଷା 
କରଷାଯଷାଇଥେିଷା ବକୌଣସି ଏକ ଅଣ-
ରଷାଜଥ୍ୟ, ଆତ୍ମବଘଷାଷିତ ଉଗ୍ରେଷାଦୀ 
ବ�ଷାଷୀ୍ କିମଷ୍ା ସଂ�ଠନ ଶଶିମୁଷାନଙୁ୍କ 
ଚୟନ କରନି୍ ଏେଂ ବସମଷାନଙୁ୍କ 
ଉଗ୍ରେଷାଦୀ କଷାଣ୍ଡବର ନିବୟଷାଜିତ କରନି୍, 
ବସମଷାନଙୁ୍କ ସଷାତ େଷ୍ଲ ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ କବଠଷାର 
ବଜ�ଦଣ୍ଡବର ଦଣି୍ଡତ କରଷାଯିେଷାର 
େଥ୍ୟେସ୍ଷା ରହଛିି ଏେଂ ଏଥ ି ସହତି 
ବସମଷାନଙ୍କ ଉପବର ପଷାଞ୍ �କ୍ ଟଙ୍କଷା 
ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ବଜଷାରିମଷାନଷା କରଷାଯିେଷାର ମଧ୍ୟ 
ଆଇନ�ତ ପ୍ଷାେଧଷାନ ରହଛିି ।

1,95,652 
 ଜଣ ଶଶିଙୁୁ୍କ ବପନସି�୍  
ବଯଷାଜନଷା ମଷାଧ୍ୟମବର 
ଚିହ୍ନଟ କରଷାଯଷାଇଛି ।



ମଷାନେ ଇତିହଷାସବର  ଭଷାରତର ସ୍ଷାଧୀନତଷା ଆବନ୍ଦଷାଳନ ବହଉଛି ଏକ 
ଅଭିନେ ଉଦଷାହରଣ ବଯଉଥଁବିର ବଦଶର ସମଗ୍ର ଜନସଷାଧଷାରଣ 
ଜଷାତି, ବ�ଷାତ୍ର ଅେଷା ଧମ୍ଲ ନିେପିବଶଷର ଏକ �କ୍ଥ୍ୟବର ହି ଁସଂଗ୍ରଷାମବର 
ଝଷାସ ବଦଇଥବି� । ଏହଷା ବହଉଛି ବସହ ିନେଜଷା�ରଣ ଇତିହଷାସର 
ବସହ ିକଷାଳଖଣ୍ଡ ବଯବତବେବଳ ଅବନକ େଥ୍ୟକି୍ତ ନିଜ ନିଜର ସଂଗ୍ରଷାମ 
େଳବର ହି ଁେୀର ଭଷାବେ ନିଜକୁ ପ୍ମଷାଣତି କରିପଷାରିଥବି� ଓ ଆହୁରି 
ଅବନକ େଥ୍ୟକି୍ତ ବସମଷାନଙ୍କର ସକଳ ଅେଦଷାନ ସବ୍ୱେ ବ�ଷାକବ�ଷାଚନ 
ଆଢ଼ଆୁବର ଅପରିଚିତ ବହଷାଇ ରହଯିଷାଇଥବି�। ବସମଷାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର 
ଆଦିେଷାସୀ ଦଳପତି ରଷାଜଷାଙ୍କ ଠଷାରୁ ବନଇ ବସୈନିକ ଓ ସଷାଧଷାରଣ 
ପରୁୁଷ ଓ ନଷାରୀଙ୍କ ଭଳି ଅବନକ ଦୁଃସଷାହସୀ େୀର ଓ େୀରଷାଙ୍ଗନଷା 
ସଷାମି� । ୧୮୫୭ ମସିହଷା ଠଷାରୁ ୧୯୪୭ ମସିହଷା ମଧ୍ୟବର ଏହ ି
ଭଳି ଅସଂଖଥ୍ୟ େୀର ବସମଷାନଙ୍କର ଜୀେନକୁ ବଦଶପଷାଇ ଁଉତ୍�୍ଲ 
କରିବଦଇଥବି� । ବସଇମଷାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରଷାମ ଓ ପ୍ୟଷାସ ବଯଷା� ୁ
ଭଷାରତ ୨୦୦ େଷ୍ଲରୁ ଅଧକି ଅେଧରି ଦଷାସତ୍ୱର ଶଙୃ୍ଳରୁ ନିଜକୁ 
ମକୁ୍ତ କରିପଷାରିଥ�ିଷା ଏେଂ ପରିବଶଷବର ୧୯୪୭ ମସିହଷାବର 
ସ୍ଷାଧୀନତଷା �ଷାଭ କରିଥ�ିଷା . . .

ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଓ 
ଯେଶର ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ�ୁ 

ଯସମାନଙ୍ର ଅବୋନ

ଆଜଷାଦୀ କଷା ଅମତୃ ମବହଷାତ୍େରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ସଂ�ଳ୍ପ

ଭଷାରତ ଏବେ ଆଜଷାଦୀ କଷା ଅମତୃ ମବହଷାତ୍େ ପଷାଳନ 
କରୁଛି ଯଷାହଷା ଆମ ମନବର ସ୍ଷାଧୀନତଷା ସଂଗ୍ରଷାମୀମଷାନଙ୍କ 
ପରଷାକଷାଷଷ୍ା ଓ ତଥ୍ୟଷା�ର ସ୍ମୃତକୁି ପନୁରଜ୍ଜୀେିତ କରିେଷା ସହତି 

ବସମଷାନଙ୍କ ଆଦଶ୍ଲବର ବଦଶ ନିମ୍ଲଷାଣ ଦି�ବର ପ୍ୟଷାସୀ ବହେଷାକୁ 
ବପ୍ରଣଷା ବଯଷା�ଷାଉଛି । େସୁ୍ତତଃ ବଦଶ ବସତିକିବେବଳ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ 
ଭେିଷଥ୍ୟତ ଦି�ବର ଆ�କୁ ଅଗ୍ରସର ବହଷାଇପଷାରିେ ବଯବତବେବଳ 
ବଦଶର ନଷା�ରିକମଷାବନ ନିଜର ବ�ୌରବେଷାଜ୍ଜ୍ୱଳ ଐତିହଥ୍ୟ ସହତି 
ସଂଯକୁ୍ତ ବହଷାଇପଷାରିବେ ଏେଂ ବସହ ି ଐତିହଥ୍ୟକୁ ବନଇ �େ୍ଲ ଓ 
ବ�ୌରେ ଅନୁଭେ କରିପଷାରିବେ । ଏେଂ ବସହ ିଦୃଟିେରୁ େିଚଷାର କବ� 
ଭଷାରତର �େ୍ଲ କରିେଷାର ପଯ୍ଲଥ୍ୟଷାପ୍ତ ଅେସର ରହଛିି- ଏହଷାର େଳିଷ ୍
ଇତିହଷାସ, ଏକ ସବଚତନ ସଷାଂସ୍ତୃିକ ଐତିହଥ୍ୟର ବେୈଭେ ଏେଂ 
ସବେ୍ଲଷାପରି ସ୍ଷାଧୀନତଷା ସଂଗ୍ରଷାମର ଏକ ସଦୁୀଘ୍ଲ ଇତିହଷାସ । ଆମ 
ବଦଶବର ଅସଂଖଥ୍ୟ ମହଷାନ େୀର ଅଛନି୍ ବଯଉମଁଷାବନ ବଦଶର ସରୁକ୍ଷା, 
ନିରଷାପର୍ଷା ଓ ସ୍ଷାଧୀନତଷା ନିମବନ୍ ବସମଷାନଙ୍କର ପ୍ଷାଣେଳି ବଦଇଛନି୍ । 
ବସହ ିେୀରମଷାନଙ୍କର ବପ୍ରଣଷାଦଷାୟୀ ପରମ୍ରଷା ଆମକୁ ସଫଳତଷା ଓ 
ସମଦିୃ୍ଧ ପଥବର ଆ�କୁ ଆବ�ଇ ବନେଷାବର ସହଷାୟକ ବହଷାଇପଷାରିେ ।
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େୁଗ୍ଯା ଭାଭୀ: ଭଗତ ସିଂହଙୁ୍ ସରୁକ୍ା 
ପ୍ରୋନ �ରିଥବିା ଅପରିଚତି ବୀରାଙ୍ଗନା

୧୯୨୮ ମସିହଷା ଡିବସମର୍ 
୧୭ ତଷାରିଖ । ଭ�ତ ସିଂହ 

ଓ ରଷାଜ�ରୁୁଙୁ୍କ ବଖଷାଜ ି େଷାହଷାର 
କରିେଷା ସକଷାବଶ �ଷାବହଷାର 
ସହର ସଷାରଷା ବି୍ରଟିଶ ୍ ପ�ିୁସ ୍ 
�ଳିକନ୍ଦି ସେୁଠଷାବର ବଖଷାଜ ି
ଚଷା�ିଥଷାଏ। ସଉଣ୍ଡସ୍ଲ ନଷାମକ 
ଜବନୈକ ବି୍ରଟିଶ ୍ ଅଧକିଷାରୀ 
�ଳିୁମଷାଡ଼ବର ପ୍ଷାଣ ହରଷାଇଥଷାନି୍ 
। ବତଣ ୁତଷାଙ୍କ ହତଥ୍ୟଷା ମଷାମ�ଷାବର 
ପ�ିୁସ ୍ ଏହ ି ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ 
ବଖଷାଜଥୁଷାଏ । େସ ୍ ଟେଷାଣ୍ଡ ଠଷାରୁ 
ଆରମ୍ କରି ବରଳ ବଟେସନ 
ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ସେୁସ୍ଷାନ ଉପବର 
ବ�ଷାରଷା ପ�ିୁସ ୍ କଡ଼ଷା ନଜର 

ରଖଥିଷାଏ । ପ�ିୁସ କେଳରୁ ଖସିେଷା �ଷା�ି ରଷାଜ�ରୁୁ ବ�ଷାଟିଏ ଉପଷାୟ 
ପଷାଞ୍ଥିବି� ଓ ଏହ ିକଷାଯ୍ଲଥ୍ୟବର ବସ ଦୁ�୍ଲଷା ବଭଷାରଷାଙ୍କ ସଷାହଷାଯଥ୍ୟ ବ�ଷାଡ଼ିବ�। 
ଦୁ�୍ଲଷାେତୀ ଓରଫ ଦୁ�୍ଲଷା ବଭଷାରଷା ଥବି� ମହଷାନ େିପ୍େୀ ଭ�େତୀ 
ଚରଣ ବଭଷାରଷାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଭ�େତୀ ଥବି� େିପ୍େୀ ସଂ�ଠନ ହନୁି୍ଦସ୍ତଷାନ 
ବସଷାସିଆ�ିଟେ ରିପବ ୍ଲକିଷାନ୍  ଆବସଷାସିଏସନ (ଏଚଏସଆରଏ)ର ବନତଷା 
। ବଭଷାରଷାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବହଷାଇଥେିଷା ବଯଷା� ୁବସବତବେଳର ସମସ୍ତ େିପ୍େୀ 
ଦୁ�୍ଲଷାେତୀଙୁ୍କ ‘ଭଷାଭୀ’ (ଭଷାଉଜ) ବେଷା�ି ସବମଷ୍ାଧନ କରୁଥବି� । ବଯଷାଜନଷା 
ଅନୁସଷାବର ୧୯୨୮ ମସିହଷା ଡିବସମର୍ ୨୦ ତଷାରିଖ ଦିନ ସକଷାବଳ ନିଜର 
ଦଷାଢ଼ି ସମ୍ରୂ୍୍ଲ ରୂବପ ଖଅିର ବହଷାଇଥେିଷା ଭ�ତ ସିଂହ ସଟ୍ୁ  ଓ ବଟଷାପି 
ପିନି୍ଧ ଜବଣ ମହଳିଷା ଓ ଜବଣ ଶଶିଙୁ୍କ ସହତି ଘରୁ େଷାହଷାରି ଆସିବ� । 
ରଷାଜ�ରୁୁ ମଧ୍ୟ ବସମଷାନଙ୍କର ଚଷାକର ବେଶବର ପବଛ ପବଛ ଚଷା�ିବ� 
। ଭ�ତ ସିଂହଙ୍କ ସହତି ଚଷା�ିଥେିଷା ବସହ ିମହଳିଷା ଜଣକ ଦୁ�୍ଲଷା ଭଷାଭୀଙ୍କ 
େଥ୍ୟତୀତ ଅନଥ୍ୟ ବକହ ିନଥବି� । ବି୍ରଟିଶ ୍ ପ�ିୁସ ବଯବହତୁ ଦଷାଢ଼ିେଷା�ଷା 
ଭ�ତ ସିଂହଙ୍କ ଉପବର ନଜର ରଖଥିବି� ବସମଷାବନ ଜବଣ ସଂପରୂ୍୍ଲ 
ଦଷାଢ଼ି ଖଅିର ବହଷାଇଥେିଷା ଯେୁକ ଓ ତଷାଙ୍କ ସହତି ତଷାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓ ଶଶିକୁୁ 
ବଦଖ ିବକୌଣସି ପ୍କଷାର ସବନ୍ଦହ ପ୍କଟ କରିନଥବି� । ୧୯୦୭ ମସିହଷା 
ଅବକ୍ଟଷାେର ୭ ତଷାରିଖ ଦିନ ଜନ ୍ମତି ଦୁ�୍ଲଷାେତୀଙୁ୍କ ମଷାତ୍ର ୧୦ େଷ୍ଲ େୟସ 
ବହଷାଇଥେିଷା ବେବଳ ତଷାଙ୍କର େିେଷାହ ବହଷାଇଥ�ିଷା । ଦୁ�୍ଲଷାେତୀ ଥବି� ଜବଣ 
ସଦୁକ୍ଷା ସଟୁର ଏେଂ ବେଷାମଷା ଭିଡ଼ଷାବର ମଧ୍ୟ ତଷାଙ୍କର ବେଶ ୍ ଦକ୍ତଷା ଥ�ିଷା 
। ବଯବତବେବଳ ତଷାଙ୍କର ପଅୁ ସରି୍ନ୍ଦ୍ର ଜନ ୍ମ�ଷାଭ କ�ଷା, ଦୁ�୍ଲଷାେତୀ ଏଭଳି 
େିପ୍େ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟରୁ ଧୀବର ଧୀବର ଦୂବରଇ ଯଷାଇଥବି� । କିନ୍ତୁ ଭ�ତ ସିଂହ 
ବଯବତବେବଳ ତଷାଙୁ୍କ ସଷାହଷାଯଥ୍ୟ କରିେଷାକୁ କହବି�, ବସବତବେବଳ ବସ 
ତଷାଙ୍କ କଥଷାବର ତୁରନ୍ ରଷାଜ ିବହଷାଇଯଷାଇଥବି� । ପବର ବଯବତବେବଳ 
ଭ�ତ ସିଂହ, ରଷାଜ�ରୁୁ ଏେଂ ସଖୁବଦେ ପ�ିୁସ ହଷାତବର ଧରଷାପଡ଼ିବ� 
ଏେଂ ବସମଷାନଙ୍କର େିଚଷାର ଚଷା�ି�ଷା, ଦୁ�୍ଲଷାେତୀ ତଷାଙ୍କର ସମସ୍ତ �ହଣଷା 
େିକି ବଦଇଥବି� ଓ ଏହ ିବକଶ ୍ �ଢ଼ିେଷା ପଷାଇ ଁବସହ ିଅଥ୍ଲକୁ ବଦଇଥବି�। 
୧୯୩୦ ମସିହଷାବର, ଭ�େତୀ ଚରଣ ବଭଷାରଷା ବ�ଷାପନବର ବେଷାମଷା 
ଭିଡ଼ୁଥେିଷା ସମୟବର ତଷାହଷା େିବ୍ଷାରଣ ଘଟି ତଷାଙ୍କର ମତୁୃଥ୍ୟ ଘଟିଥ�ିଷା । 
ଦୁ�୍ଲଷାେତୀ ଏହ ିଘଟଣଷାବର ଭଷାଙି୍ଗ ନପଡ଼ି ଜବଣ ଶକି୍ୟିତ୍ରୀ ଭଷାବେ ନିଜର 
କମ୍ଲମୟ ଜୀେନ ଜଷାରି ରଖଥିବି� । ସ୍ଷାଧୀନତଷା ପବର ବସ �ଷାଜଆିେଷାଦ 
ଆସି ବସଠଷାବର ସ୍ଷାୟୀ ଭଷାବେ ରହଥିବି� । ୧୯୯୯ ମସିହଷା ଅବକ୍ଟଷାେର 
୧୫ ତଷାରିଖ ଦିନ ଏହ ିମହୀୟସୀ ମହଳିଷାଙ୍କର ପରବ�ଷାକ ଘଟିଥ�ିଷା । 

େୀସ୍ଲଷା ମଣୁ୍ଡଷା ୧୮୭୫ ମସିହଷା ନବଭମର୍ ୧୫ ତଷାରିଖ ଦିନ ରଷାଞ୍ରି ଉ�ିହଷାଟୁ 
ଠଷାବର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥବି� । ତଷାଙ୍କ ପିତଷାଙ୍କ ନଷାମ ସ�ୁନଷା ମଣୁ୍ଡଷା । 

ସକଳ ପ୍କଷାର ପଷାରିେଷାରିକ ଆଥପିକ ଅନଟନ ସବ୍ୱେ ତଷାଙ୍କ ପିତଷା େୀସ୍ଲଷାଙୁ୍କ ପଷାଠ 
ପଢ଼ିେଷା �ଷା�ି ଏକ ମିଶନଷାରୀ ସ୍�ୁକୁ ପଠଷାଇଥବି� । ତଷାହଷା ବସହ ି ସମୟର 
କଥଷା ବଯବତବେବଳ ସଷାରଷା ବଦଶବର ବ�ଷାକମଷାନଙ୍କ ଉପବର ଇଂବରଜମଷାନଙ୍କ 
ଅତଥ୍ୟଷାଚଷାର େଢ଼ି େଢ଼ି ଚଷା�ିଥଷାଏ ।  ଆଦିେଷାସୀ ବ�ଷାକମଷାନଙ୍କ ନିକଟବର �ଜୁରଷାଣ 
ବମଣ୍ଷାଇେଷା ସକଷାବଶ ବକୌଣସି ଉପଷାଜ୍ଲନ ଅେଷା ସଷାଧନ ନଥ�ିଷା- ଏପରିକି 
ବସମଷାନଙ୍କ ନିକଟବର ଖଷାଦଥ୍ୟ ଓ ପିନି୍ଧେଷାକୁ େସ୍ତ ଖଣି୍ଡଏ ବଯଷା�ଷାଡ଼ କରିେଷା ସଦୁ୍ଧଷା 
ଥ�ିଷା ବେଶ ୍ କଟେସଷାଧ୍ୟ । ବ�ଷାଟିଏ ପବଟ ଉତ୍ଟ ଦଷାରିଦ୍ଥ୍ୟ ବସମଷାନଙୁ୍କ ବ�ଷାଟଷାପବଣ 
କେଳିତ କରି ରଖଥିେିଷାବେବଳ ଅନଥ୍ୟ ପକ୍ବର ଭଷାରତୀୟ ଜଙ୍ଗ� ଆଇନ, ୧୮୮୨ 
ବସମଷାନଙୁ୍କ ବସମଷାନଙ୍କର ପଷାରମ୍ରିକ ଜଙ୍ଗ� ଅଧକିଷାରରୁ େଞ୍ତି କରିଥ�ିଷା। 
ବତଣ ୁ ବସମଷାନଙ୍କ ମନବର ବି୍ରଟିଶ ୍ ସରକଷାରଙ୍କ ପ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବକ୍ଷାଧ ଦଷାନଷା 
େଷାନି୍ଧେଷାବର �ଷା�ିଥ�ିଷା । ବସହ ିସମୟବର େୀସ୍ଲଷା ମିଶନଷାରୀ ସ୍�ୁବର ପଢ଼ଥୁବି�। 
କିନ୍ତୁ ବସ ପଷାଠ ପଢ଼ଷା ଛଷାଡ଼ି ଘରକୁ ବ�ଉଟି ଆସିଥବି� । ୧୮୯୦ ମସିହଷା ବେଳକୁ 
େୀସ୍ଲଷା ବେୈଷ୍ଣେେଷାଦ ଆଡ଼କୁ ଢ଼ଳିଥବି� । ଏହଷାପବର ବସ ଆଦିେଷାସୀ ସମଷାଜବର 
ସଂସ୍ଷାର ଆଣେିଷା ସକଷାବଶ ମନ େଳଷାଇଥବି� ଓ ବସହ ି ମମ୍ଲବର ବସ ସ୍ଷାନୀୟ 
ଆଦିେଷାସୀ ବ�ଷାକମଷାନଙୁ୍କ ପ୍େର୍୍ଲଷାଇଥବି� ବଯ ବସମଷାବନ �ଣୁ�ିଷାବରଡ଼ି ଭଳି 
ଅନ୍ଧେିୱେଷାସବର େିୱେଷାସ କରନ୍ତୁନଷାହି ଁଓ ବସମଷାବନ ସମଖୁୀନ ବହଉଥେିଷା ସମସଥ୍ୟଷାର 
ମକୁଷାେି�ଷା କରନ୍ତୁ । େୀସ୍ଲଷାଙ୍କ କଥଷାବର ବ�ଷାକମଷାନଙ୍କ ମନବର ଆସ୍ଷା ଓ େିୱେଷାସ 
ଜଷାତ ବହଷାଇଥ�ିଷା ଓ ବସମଷାବନ ତଷାଙୁ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧଷାବର ‘ଧରତୀ ଆବ୍ଷା’ ବେଷା�ି ସବମଷ୍ାଧନ 
କରିେଷାକୁ �ଷା�ିବ� । କିନ୍ତୁ ବି୍ରଟିଶ ୍ ସରକଷାରଙ୍କ ହଷାତବର ନିରୀହ ଆଦିେଷାସୀ 
ବ�ଷାକଙୁ୍କ ଦିଆଯଷାଉଥେିଷା ଅକଥନୀୟ ନିଯ୍ଲଥ୍ୟଷାତନଷାକୁ ବଦଖ,ି େୀସ୍ଲଷା ଅନବନଥ୍ୟଷାପଷାୟ 
ବହଷାଇ ଅସ୍ତ ଉଠଷାଇବ� ଏେଂ ୧୮୯୯ ମସିହଷାବର  ତଷାଙ୍କର ସଂଗ୍ରଷାମ ‘ଉ���ୁଷାନ’ 
ଅଥେଷା ‘ମହଷାନ େିପ୍େ’ ଆରମ୍ କରିବଦବ� । ବସ ସେ୍ଲ ପ୍ଥବମ ସେୁ ଆଦିେଷାସୀ 
ବ�ଷାକଙୁ୍କ ଏକଜଟୁ କବ� ଏେଂ ବସହ ି ଆଦିେଷାସୀ ବ�ଷାକମଷାବନ େୀସ୍ଲଷାଙ୍କ 
ବନତୃତ୍ୱବର ବି୍ରଟିଶ ୍ ସରକଷାରଙ୍କ େିରୁଦ୍ଧବର �ଢ଼ିେଷା �ଷା�ି ଆହଷ୍ାନ ବଦବ�। 
ବସମଷାବନ ରଷାଞ୍ଠିଷାରୁ ଚଷାଇେଁସଷା ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ସେୁଠଷାବର ପ�ିୁସ ବପଷାଟେକୁ ବଘରଷାଉ 
କବ� । ରଷାଞ୍ବିର ଅବନକ ଦିନ ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ କଫୁ୍ଲ ଥ୍ୟ ଭଳି ପରିସି୍ତି �ଷା�ି ରହ�ିଷା । 
ଆତଙି୍କତ ବହଷାଇ ବି୍ରଟିଶ ୍ ଅଧକିଷାରୀମଷାବନ ହଜଷାରିେଷା� ଓ ବକଷା�କଷାତଷାରୁ ଅଧକି 
ବସୈନଥ୍ୟେଳ ମ�ଷାଇବ� । ଉଭୟ ପକ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଘମଷାବଘଷାଟ ସଂଘଷ୍ଲ ବହ�ଷା ଓ 
ବସଥେବର େୀସ୍ଲଷାଙ୍କର ପ୍ଷାୟ ୪୦୦ ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ଅନୁ�ଷାମୀ ମତୁୃଥ୍ୟେରଣ କରିଥବି�। 
ପ୍ଷାୟ ବସତିକି ସଂଖଥ୍ୟକ ବ�ଷାକଙୁ୍କ ପ�ିୁସ �ିରଫ ମଧ୍ୟ କ�ଷା । କିଛି ଦିନ ପବର, 
େୀସ୍ଲଷା ପ�ିୁସ ହଷାତବର ଧରଷାପଡ଼ିବ� । ବସବତବେଳକୁ ତଷାଙ୍କର େୟସ ମଷାତ୍ର 
୨୫ ବହଷାଇଥଷାଏ । ବି୍ରଟିଶ ସରକଷାର ତଷାଙୁ୍କ �ିରଫ କରି ରଷାଞ୍ ି ବଜ�ବର ଭର୍ପି 
କରିଥବି� ଏେଂ ୧୯୦୦ ମସିହଷା ଜନୁ ୯ ତଷାରିଖ ଦିନ ଭଷାରତମଷାତଷାର ଏହ ି
ମହଷାନ େୀର ପତୁ୍ର ବସହ ି ବଜ�ବର ହି ଁ ବଶଷ ନିଃୱେଷାସ ତଥ୍ୟଷା� କରିଥବି� । 

ବୀସ୍ଯା ମଣୁ୍ା: ଆେବିାସୀ ଯନତା େିଏ 
ନଜି ଯଲା�ଙ୍ ପାଇ ଁଥଯିଲ ଭଗବାନ
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n 	ନିଷ୍ପରି୍: ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ �ରିେ କ�ଥ୍ୟଷାଣ ଅନ୍ନ ବଯଷାଜନଷା ତୃତୀୟ 
ପଯ୍ଲଥ୍ୟଷାୟକୁ ବମ ଏେଂ ଜନ୍ୁ  ମଷାସକୁ େଢ଼ଷାଇ ଦିଆଯଷାଇଛି ଯଷାହଷା 
ଫଳବର ଜଷାତୀୟ ଖଷାଦଥ୍ୟସରୁକ୍ଷା ଆଇନ (ଏନଏଫଏସଏ) 
ହତିଷାଧକିଷାରୀମଷାନଙୁ୍କ ଏହ ିଅେଧ ିନିମବନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଖଷାଦଥ୍ୟଷାନ୍ନ େଣ୍ନ 
କରଷାଯଷାଇପଷାରିେ ।

n 	ପ୍ଭଷାେ: ବକନ୍ଦ୍ର କଥ୍ୟଷାେିବନଟର ଏହ ିନିଷ୍ପରି୍ ପବର ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଷାର �ତ 
ମଷାସବର ବଘଷାଷଣଷା କରିଛନି୍ ବଯ ୨୦୨୧ ମସିହଷା ବମ ଓ ଜନୁ ମଷାସବର 
ପିଏମଜବିକଏୱଷାଇ ତୃତୀୟ ପଯ୍ଲଥ୍ୟଷାୟବର ହତିଷାଧକିଷାରୀମଷାନଙୁ୍କ 
ମଷା�ଣଷାବର ଏହ ିଖଷାଦଥ୍ୟଷାନ୍ନ ବଯଷା�ଷାଇ ଦିଆଯିେ । ଅବନ୍ଥ୍ୟଷାଦୟ ଅନ୍ନ 
ବଯଷାଜନଷା (ଏଏୱଷାଇ), ପ୍ଷାୟରିଟି ପରିେଷାର (ପିଏଚଏଚ) ଏେଂ ପ୍ତଥ୍ୟକ୍ 
ସେୁଧିଷା ହସ୍ତଷାନ୍ର (ଡିେଟିି) ହତିଷାଧକିଷାରୀମଷାନଙୁ୍କ ଏହ ିଖଷାଦଥ୍ୟଷାନ୍ନ ପ୍ଦଷାନ 
କରଷାଯିେ । ଏଥରୁି ବସମଷାନଙୁ୍କ ନିମ ୍ନ�ିଖତି ସେୁଧିଷା ମିଳିପଷାରିେ

n  ଏହି ସେୁିଧଷା ଫଳବର ହିତଷାଧକିଷାରୀଙ୍କ ପରିେଷାରର ପ୍ବତଥ୍ୟକ 
େଥ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ବମ ଓ ଜୁନ ମଷାସ ପଷାଇ ଁ ମଷା�ଣଷାବର ମଣୁ୍ଡପିଛଷା ୫ 
କିବ�ଷାଗ୍ରଷାମ ଖଷାଦଥ୍ୟଷାନ୍ନ ମିଳିେ । ଏହଷା ଦ୍ଷାରଷା ୭୯.୮୮ ବକଷାଟି 
ହିତଷାଧକିଷାରୀ ଉପକୃତ ବହବେ ।

n  ଏହଷା ଫଳବର ସମସ୍ତ ହତିଷାଧକିଷାରୀଙୁ୍କ ବଯଷା�ଷାଇ ଦିଆଯିେଷାକୁ ଥେିଷା 
ଖଷାଦଥ୍ୟଷାନ୍ନର ପରିମଷାଣ ପ୍ଷାୟ ୮୦ �କ୍ ବମଟି୍କ୍  ଟନ୍  ବହେ ।

n  ଏହଷା ସଚୂୀତ କବର ବଯ ଖଷାଦଥ୍ୟ ସେସିଡ଼ି େଷାେଦକକୁ ସରକଷାରଙୁ୍କ 
ଆନୁମଷାନିକ ୨୫୩୩୨.୯୨ ବକଷାଟି ଟଙ୍କଷା େଥ୍ୟୟ କରିେଷାକୁ ପଡ଼ିେ । 
ବସଥବିର ଆନୁମଷାନିକ ମ�ୂଥ୍ୟ ଟ. ୩୬୭୮୯.୨/ ବମଟି୍କ୍  ଟନ୍  ମ�ୂଥ୍ୟର 
ଚଷାଉଳ ଏେଂ ଟ.୨୫୭୩୧.୪/ ବମଟି୍କ୍  ଟନ୍  ମ�ୂଥ୍ୟର �ହମ ରହଛିି ।

n  ଏଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ଖଷାଦଥ୍ୟଷାନ୍ନ େଣ୍ନ ଦ୍ଷାରଷା କବରଷାନଷା ଭୂତଷାଣ ୁସଂକ୍ମଣ 
ଦ୍ଷାରଷା ବଯଉ ଁ ଆଥପିକ କଠନି ସି୍ତି ଉତ୍ନ୍ନ ବହଷାଇଛି ବସଥରୁି �ରିେ 
ବ�ଷାକମଷାବନ ସହଜବର ଉପଶମ ପଷାଇପଷାରିବେ । ଆ�ଷାମୀ ଦୁଇମଷାସ 
ପଷାଇ ଁଅସେୁଧିଷା ବହତୁ ବଯପରି ବକୌଣସି �ରିେ ପରିେଷାରଙୁ୍କ ଖଷାଦଥ୍ୟଷାନ୍ନ 
ପଷାଇେଷାବର ବକୌଣସି ଅସେୁଧିଷାର ସମଖୁୀନ ବହେଷାକୁ ନପବଡ଼ ତଷାହଷା 
ସନିୁଶି୍ତ କରିେଷା ନିମବନ୍ ଏଭଳି େଥ୍ୟେସ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରଷାଯଷାଇଛି ।

ନିକଟବର ଅନୁଷ୍ିତ ବକନ୍ଦ୍ର କଥ୍ୟଷାେିବନଟ୍  ବେୈଠକବର ଅବନକ �ଡ଼ିୁଏ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଲ ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରଷାଯଷାଇଛି । ବସଥ ି
ମଧ୍ୟବର ଜଷାତୀୟ ଖଷାଦଥ୍ୟ ନିରଷାପର୍ଷା ଆଇନ (ଏନଏଫଏସଏ) ଅଧୀନବର ବଯଉ ଁହିତଷାଧକିଷାରୀମଷାବନ ଖଷାଦଥ୍ୟଷାନ୍ନ 

ପଷାଇେଷାକୁ ବଯଷା�ଥ୍ୟ ବସମଷାନଙ୍କ ନିମବନ୍ ବସହି ସେୁିଧଷା ସନିୁଶି୍ତ କରିେଷା ଏେଂ ଆଇଡିେିଆଇ େଥ୍ୟଷାଙ୍କ �ିମିବଟଡରୁ ପଞିୁ୍ 
େିନିବେଶ କରିେଷା ନିମବନ୍ ଅନୁମତି ପ୍ଦଷାନ ଯଦ୍ଷାରଷା ଚଳିତ ଆଥପିକ େଷ୍ଲବର େିନିବେଶ ଜରିଆବର ୧.୭୫ �କ୍ ବକଷାଟି 

ଟଙ୍କଷା ସଂଗ୍ରହ ପଷାଇ ଁବଯଉ ଁ�କ୍ଥ୍ୟ ରଖଷାଯଷାଇଛି ତଷାହଷା ହଷାସ� କରିେଷା ଆଦି ସଷାମି� ।

କଥ୍ୟଷାେିବନଟ ନିଷ୍ପରି୍

ଏନଏଫଏସଏ ହତିାଧ�ିାରୀଙୁ୍ ଅତରିିକ୍ତ ଖାେ୍ୟାନ୍ନ ଯୋଗାଣ ଏବଂ 
ଆଇଡିବଆିଇ ବ୍ୟାଙ୍ରୁ ପଞିୁ୍ ବନିଯିବଶ ନମିଯନ୍ତ �୍ୟାବଯିନଟ୍  ଯମାହର

n 	ନିଷ୍ପରି୍: ଆଡିେିଆଇ େଥ୍ୟଷାଙ୍କ �ିମିବଟଡ଼ରୁ ରଣନୀତିକ ପଞିୁ୍ 
େିନିବେଶ ଏେଂ ପରିଚଷାଳନଷା ହସ୍ତଷାନ୍ର କରିେଷା ପ୍ସ୍ତଷାେକୁ ବକନ୍ଦ୍ର 
କଥ୍ୟଷାେିବନଟର ମଞ୍ରୁୀ ପ୍ଦଷାନ ।

n 	ପ୍ଭଷାେ: ବକନ୍ଦ୍ର କଥ୍ୟଷାେିବନଟର ଆଥପିକ େଥ୍ୟଷାପଷାର ସଂକ୍ଷାନ୍ କମିଟି 
ଆଇଡ଼ିେଆିଇ େଥ୍ୟଷାଙ୍କ �ିମିବଟଡ଼ରୁ ପଞିୁ୍ ପ୍ତଥ୍ୟଷାହଷାର ତଥଷା ପରିଚଷାଳନଷା 
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହସ୍ତଷାନର ନିମବନ୍ ନୀତି�ତ ଭଷାବେ ସ୍ୀକୃତି ପ୍ଦଷାନ କରିଛି ।

n  ଭଷାରତ ସରକଷାର (ଜଓିଆଇ) ଏେଂ ଏ�ଆଇସି ଦ୍ଷାରଷା ଯଥଷାକ୍ମିକ 
ଅଂଶଧନ ବକଉ ଁ ମଷାତ୍ରଷାବର େିନିବେଶ କରଷାଯିେ  ତଷାହଷା ଭଷାରତୀୟ 
ରିଜଭ୍ଲ େଥ୍ୟଷାଙ୍କ (ଆରେିଆଇ) ସହତି ଏସଂକ୍ଷାନ୍ �ଷାଠନିକ ହସ୍ତଷାନ୍ର 
ଆବ�ଷାଚନଷା ବେବଳ ସି୍ର କରଷାଯିେ ।

n  ଭଷାରତ ସରକଷାର ଏେଂ ଏ�ଆଇସି ଏକତ୍ର ମିଶ ି ଆଇଡ଼ିେିଆଇ 
େଥ୍ୟଷାଙ୍କର ୯୪ ପ୍ତିଶତ ଅଂଶଧନର ଧଷାରକ ଅଟନି୍ (ବସଥରୁି ଭଷାରତ 
ସରକଷାର ୪୫.୪୮ ପ୍ତିଶତ ଅଂଶଧନର ଅଧକିଷାରୀ ବହଷାଇଥେିଷା 
ବେବଳ ଏ�ଆଇସି ହଷାତବର ୪୯.୨୪ ପ୍ତିଶତ ଅଂଶଧନ ରହଛିି)। 
ଏ�ଆଇସି ଏବେ ଆଇଡ଼ିେିଆଇ େଥ୍ୟଷାଙ୍କର ପ୍ବମଷାଟର ତଥଷା ଏହଷାର 
ପରିଚଷାଳନଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଷାହଷା ହଷାତବର ନଥ୍ୟସ୍ତ ରହଛିି ଏେଂ ଭଷାରତ 
ସରକଷାର ବହଉଛନି୍ ଏହଷାର ସହ-ପ୍ବମଷାଟର । 

n  ଆଶଷା କରଷାଯଷାଉଛି ବଯ ଏହ ି ଅଂଶଧନର ରଣନୀତିକ ବକ୍ତଷା ଏହ ି
େଥ୍ୟଷାଙ୍କବର ଅଧକି ପଞିୁ୍ ନିବେଶ କରିବେ, ନୂତନ ପ୍ଯକିୁ୍ତ ସଂବଯଷା� 
କରିବେ ଏେଂ ବଶ୍ରଷ ୍ପରିଚଷାଳନଷା େଥ୍ୟେସ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଆଇଡ଼ିେଆିଇ 
େଥ୍ୟଷାଙ୍କ �ିମିବଟଡ଼ର େଥ୍ୟେସଷାୟିକ ସଷାମଥ୍ଲଥ୍ୟ  ଓ େକିଷାଶକୁ ସବେ୍ଲଷାର୍ 
ପଯ୍ଲଥ୍ୟଷାୟବର ପହଞ୍ଷାଇବେ । ବସହଭିଳି ଅଂଶଧନ ବକ୍ତଷା ଏ�ଆଇସି 
ଏେଂ ସରକଷାରଙ୍କ ଉପବର ସହଷାୟତଷା କିମଷ୍ା ପଷାଣ୍ଠ ିପଷାଇ ଁନିଭ୍ଲର ନକରି 
ନିଜର େଥ୍ୟେସଷାୟିକ ଅଭିେୃଦି୍ଧ କରିବେ । 

n  ସରକଷାରୀ ଇକୁଇଟିର ଏଭଳି ରଣନୀତିକ େିନିବେଶ ଦ୍ଷାରଷା ବଯଉ ଁ
ସମ୍ଦ ଆହରଣ କରଷାଯିେ ତଷାହଷା ସରକଷାରଙ୍କ ଆଥପିକ େିକଷାଶ 
କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟକ୍ମବର ଉପବଯଷା� କରଷାଯିେ ଯଦ୍ଷାରଷା ବଦଶର ସମସ୍ତ 
ନଷା�ରିକ ଉପକୃତ ବହଷାଇପଷାରିବେ ।
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ଏ� ସଯଙ୍ଗ ଅଯନ�ଙ୍ ଶ୍ୱାସକ୍ୟିାର ସରୁକ୍ା

ମମୁ୍ବାଇର ‘ଅକ୍ସଯିଜନ୍  ମ୍ୟାନ’
ଶାହନୱାଜ ଯଶଖ ୍

ପଷାଟନଷାର ବ�ୌରେ ରଷାୟ କବରଷାନଷା ମହଷାମଷାରୀ ବେବଳ ପ୍ଷାୟ ୯୦୦ରୁ ଅଧକି 
ବ�ଷାକଙ୍କ ଜୀେନର ରକ୍ଷା କରିେଷାର ଅସମ୍େ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ ହଷାସ� କରିପଷାରିଛନି୍। 

ବକଷାଭିଡ଼ ୧୯ ବରଷା�ୀମଷାବନ ବଯଉମଁଷାବନ କି ଟିକିଏ ନିୱେଷାସ ବନେଷାପଷାଇ ଁ ଧଇସଁଇ ଁ
ବହଷାଇପଡ଼ୁଥବି� ବସମଷାନଙ୍କ ସକଷାବଶ ବ�ୌରେ ଅକି୍ବଜନ୍  ସଂଗ୍ରହ କରିଥବି� । ଏଭଳି 
ସମୟବର ଅକି୍ବଜନ୍  ସଂଗ୍ରହ କରିେଷା ବେଶ ୍ କଟେସଷାଧ୍ୟ କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ ଥ�ିଷା । କିନ୍ତୁ ଅକି୍ବଜନ୍  ପଷାଇ ଁ
ବରଷା�ୀ ଓ ବସମଷାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟମଷାବନ େଥ୍ୟତିେଥ୍ୟସ୍ତ ବହଷାଇପଡ଼ୁଥବି� । ଏଭଳି ଅେସ୍ଷାବର, 
ବ�ୌରେ ବସମଷାନଙ୍କ ସକଷାବଶ ତ୍ରଷାଣକର୍୍ଲଷା ପଷା�ଟିଥବି� । ଜୀେନ ରକ୍ଷା ସକଷାବଶ ଜଝୁୁଥେିଷା 
ବରଷା�ୀମଷାନଙ୍କ �ଷା�ି ବସ ଅକି୍ବଜନ୍  ସଂଗ୍ରହ କରିଥବି� ଏେଂ ବସମଷାନଙୁ୍କ ତଷାହଷା ବଦଇ 
ବରଷା�ୀମଷାନଙୁ୍କ ପନୁଜ୍ଲୀେନ ପ୍ଦଷାନ କରିଥବି� । ପରିଣଷାମତଃ, ବ�ୌରେ ରଷାୟ ନିବଜ 
�ତେଷ୍ଲ ନିବଜ କବରଷାନଷା ଭୂତଷାଣ ୁଦ୍ଷାରଷା ଆକ୍ଷାନ୍ ବହଷାଇପଡ଼ିଥବି� ଏେଂ ଏଥପିଷାଇ ଁବସ 
କଠନି ସମସଥ୍ୟଷାର ସମଖୁୀନ ମଧ୍ୟ ବହଷାଇଥବି� । ବତଣ ୁଜବଣ କବରଷାନଷା ବରଷା�ୀ ବକବତ 
କଟେ ସହଥ୍ୟ କବର ତଷାହଷା ତଷାଙୁ୍କ ଜଣଷା । ଏହ ିକଥଷାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ବସ ନିଜ ବଛଷାଟ 
କଷାରବର ଅକି୍ବଜନ ସି�ିଣ୍ଡର ବନଇ ଡଷାକ୍ତରଖଷାନଷାବର ବରଷା�ୀମଷାନଙ୍କ ପଷାଖବର ପହଞ୍ଷାଇ 
ଚଷା�ିଛନି୍ । ପ୍ତିଦିନ ସକଷାଳ ୫ଟଷା ବେଳ ୁ ବ�ୌରେଙ୍କର କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ ଆରମ୍ ବହଷାଇଯଷାଏ 
ଏେଂ ପଣୁ ିସେୁଦିନ େଳିମ ୍ିତ ରଷାତି୍ର ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ବସ ବରଷା�ୀମଷାନଙୁ୍କ ଅକି୍ବଜନ୍  ବଯଷା�ଷାଇେଷା 
କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟବର େଥ୍ୟସ୍ତ ରହଥିଷାନି୍ । ଏହ ିସମୟବର ବସ େଭିିନ୍ନ ସ୍ଷାନବର ଘବର ସଙ୍ଗବରଷାଧବର 
ଥେିଷା କବରଷାନଷା ବରଷା�ୀମଷାନଙ୍କ ନିକଟବର ଅକି୍ବଜନ୍  ପହଞ୍ଷାଇଥଷାନି୍ । କିଛି ବ�ଷାକ 
ବ�ୌରେଙ୍କ ପଷାଇ ଁ ନିବଜ ଅକି୍ବଜନ୍  ସି�ିଣ୍ଡର ବଯଷା�ଷାଡ଼ କରିବଦଇଥଷାନି୍ । ବ�ୌରେ 
ନିଃସ୍ଷାଥ୍ଲପର ଭଷାବେ ତଷାଙ୍କର ବସେଷା କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ କରିଚଷା�ିଛନି୍ ଏେଂ ବକୌଣସି ଜବଣ ବରଷା�ୀଙ୍କ 
ଠଷାରୁ ଏପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ଟଙ୍କଷାଟିଏ ସଦୁ୍ଧଷା ଗ୍ରହଣ କରିନଷାହଷାନି୍ । 

କବରଷାନଷା ମହଷାମଷାରୀ ସମୟବର ଅକି୍ବଜନ୍  ଏକ ମ�ୂଥ୍ୟେଷାନ ସଷାମଗ୍ରୀବର ପରିଣତ ବହଷାଇଛି । ବ�ଷାକମଷାବନ ସ୍ଷାଭଷାେିକ ଭଷାବେ ନିଃୱେଷାସ 
ବନେଷାପଷାଇ ଁଧଇସଁଇ ଁବହଷାଇପଡ଼ୁଛନି୍ । ଏଭଳି କଠିନ ସମୟବର ଅନଥ୍ୟମଷାନଙ୍କ କଟେରୁ କିଛି ବ�ଷାକ ମନୁଷାଫଷା ଉଠଷାଇେଷାବର େଥ୍ୟସ୍ତ 
ରହିଛନି୍ । କିନ୍ତୁ ଏହଷା ସବ୍ୱେ ଶଷାହନୱଷାଜ, ବ�ୌରେ, ଦର୍ଷାବତ୍ରୟ ସଷାୱନ୍, ଏନସିସି କଥ୍ୟଷାବଡଟ୍  ଦିେଥ୍ୟଷାଂଶୀ ଓ ଆହୁରି ଅବନକ କବ�ଜ 

ଛଷାତ୍ରଛଷାତ୍ରୀ ଅଛନି୍ ବଯଉମଁଷାବନ କବରଷାନଷା ସଂକ୍ମିତ ବରଷା�ୀ ବଯଉମଁଷାନଙ୍କର ଅକି୍ବଜନ୍  ଆେଶଥ୍ୟକ, ବସମଷାନଙୁ୍କ ମଷା�ଣଷାବର ଅକି୍ବଜନ୍  
ବଯଷା�ଷାଉଛନି୍ ଏେଂ ଅନଥ୍ୟମଷାନଙ୍କ ନିମବନ୍ ଅନୁକରଣୀୟ ଉଦଷାହରଣ ସଟିୃେ କରୁଛନି୍...

ଶଷାହନୱଷାଜ ବଶଖ ମମୁଷ୍ାଇର ମ�ଷାଡ୍  ଅଞ୍ଳର ଜବଣ େଷାସିନ୍ଦଷା । 
ଭଷାରତବର କବରଷାନଷାର ଦି୍ତୀୟ �ହର ଚଷା�ିଥେିଷାବେବଳ ବସ 

ବ�ଷାକମଷାନଙ୍କ ଜୀେନ େଞ୍ଷାଇେଷା ନିମବନ୍ ଜବଣ ମସୀହଷା ପଷା�ଟିଛନି୍। 
ବଶଖ ୍ ତଷାଙ୍କର ଏସୟୁଭି କଷାରଟିକୁ ୨୨ �କ୍ ଟଙ୍କଷାବର େକିି 
ବଦଇଛନି୍ ଯଷାହଷା ଫଳବର ଏହ ିଅଥ୍ଲକୁ ବସ ନିକଟେର୍୍ଲୀ ହସି୍ପଟଷା�କୁ 
ଏେଂ ଅକି୍ବଜନ୍  ଆେଶଥ୍ୟକ କରୁଥେିଷା କବରଷାନଷା ବରଷା�ୀମଷାନଙୁ୍କ 
ମଷା�ଣଷାବର ଅକି୍ବଜନ୍  ବଯଷା�ଷାଇ ପଷାରିବେ । ନିଜର କଷାର େକି୍ୀ 
ଅଥ୍ଲବର ଶଷାହନୱଷାଜ ୧୬୦ଟି ଅକି୍ବଜନ୍  ସି�ିଣ୍ଡର କିଣଥିବି� ଯଷାହଷାକୁ 
ବସ �ରିେ ବ�ଷାକମଷାନଙ୍କ ପଷାଇ ଁ ଉପବଯଷା� କରୁଛନି୍ । ଏହ ି
ଅକି୍ବଜନ୍  ସି�ିଣ୍ଡର ଦ୍ଷାରଷା ବସ ଏପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ପ୍ଷାୟ ୪୦୦୦ ବ�ଷାକଙୁ୍କ 
ସହଷାୟତଷା ବଯଷା�ଷାଇ ସଷାରିଛନି୍ । ବ�ଷାକମଷାନଙୁ୍କ ଉପଯକୁ୍ତ ସହଷାୟତଷା 
ପ୍ଦଷାନ ନିମବନ୍ ବଶଖ ୍ ମଧ୍ୟ ବ�ଷାଟିଏ କବଣ୍କ୍ଷା� ରୁମ ୍ ବଖଷା�ିଛନି୍। 
ଏହ ି କବଣ୍କ୍ଷା� ରୁମବର ତଷାଙ୍କ ଟିମ ୍ ଅବହଷାରଷାତ୍ର କଷାଯ୍ଲଥ୍ୟ କରୁଛନି୍। 
ବସମଷାବନ ବ�ଷାକମଷାନଙ୍କ ସହତି ବଫଷାନ୍  ବଯଷାବ� କଥଷାେଷାର୍୍ଲଷା 
କରିଥଷାନି୍ ଏେଂ ବଯଉମଁଷାନଙ୍କର ଅକି୍ବଜନ୍  ଆେଶଥ୍ୟକ ବସମଷାନଙୁ୍କ 
ତୁରନ୍ ତଷାହଷା ବଯଷା�ଷାଇ ବଦଇଥଷାନି୍ । ଶଷାହନୱଷାଜ ୍ ବଶଖ ୍ଙ୍କ କବଣ୍କ୍ଷା� 
ରୁମ ୍ ପ୍ତି ଦିନ ପ୍ଷାୟ ୬୦୦ ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ କ�୍  ପଷାଇଥଷାଏ ।  

ଯଗୌରବ ରାୟ: ଯ�ାଭିଡ଼ 
ଯରାଗୀମାନଙ୍ ପାଇ ଁସାକ୍ାତ୍  ତ୍ରାଣ�ତ୍୍ଯା

ପରିେର୍୍ଲନଶୀଳ ଭଷାରତ ସ�ାରାତ୍ମ�
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ବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ ଜଜ୍ଯ ଫର୍୍ଯାଯଣ୍ଜ୍ 

୧୯୩୦ ମସିହଷା ଜନୁ ୩ ତଷାରିଖ ଦିନ କର୍୍ଲଷାଟକର ମଷାଙ୍ଗଷାବ�ଷାର ସହରବର 
ଏକ କଥ୍ୟଷାବଥଷା�ିକ୍  ପରିେଷାରବର ପ୍ଥମ ସନ୍ଷାନ ରୂବପ ଜଜ୍ଲ ଫର୍୍ଲଷାବଣ୍ଡଜ ୍ 
ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥବି� । ତଷାଙୁ୍କ ପରିେଷାରର ବ�ଷାବକ ଅତି ବସ୍ହବର ଜଷାରି 

ବେଷା�ି ସବମଷ୍ାଧନ କରୁଥବି� । ବି୍ରଟିଶ ୍ ସମ୍ଷାଟ ପଞ୍ମ ଜଜ୍ଲଙ୍କ ନଷାମଷାନୁସଷାବର 
ତଷାଙ୍କ ମଷାତଷା ତଷାଙ୍କ ନଷାମ ଜଜ୍ଲ ବେଷା�ି ରଖଥିବି� । ପ୍ଷାଥମିକ ଶକି୍ଷା�ଷାଭ ପବର 
ତଷାଙୁ୍କ ବେଙ୍ଗଷା�ୁରୁ ପଠଷାଯଷାଇଥ�ିଷା ଏେଂ ପରିେଷାରର ସଭିଏ ଁ ତଷାଙୁ୍କ ଜବଣ 
ଧମ୍ଲଯଷାଜକ ବହେଷାପଷାଇ ଁଚଷାହୁଥଁବି� ଏେଂ ତଦନୁସଷାବର ୧୬ େଷ୍ଲ େୟସବର 
ପଷାରିେଷାରିକ ପରମ୍ରଷା ଅନୁସଷାବର ତଷାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା । କିନ୍ତୁ 
ଜଜ୍ଲ ଚର୍୍ଲରୁ ପଳଷାଇଆସି ମମୁଷ୍ାଇ ଚଷା�ିଯଷାଇଥବି� ଏେଂ ବସଠଷାବର ନିଜ ବପଟ 
ବପଷାଷିେଷା ସକଷାବଶ ବଛଷାଟବମଷାଟ କଷାମ କରିେଷା ଆରମ୍ କରିଥବି�।

ବସବତବେବଳ ବସଠଷାବର ଚଷା�ିଥେିଷା ଶ୍ରମିକ ସଂ�ଠନମଷାନଙ୍କ 
ଆବନ୍ଦଷାଳନବର ପ୍ଭଷାେତି ବହଷାଇ ଫର୍୍ଲଷାବଣ୍ଡଜ ୍ ଅନୁରୂପ ଜୀେନବଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ 
କରିଥବି� ଏେଂ ନିଜକୁ ଜବଣ େପି୍େୀ ବେଷା�ି ଭଷାେ ିଶ୍ରମିକ ଆବନ୍ଦଷାଳନବର 
ନିଜକୁ ସଷାମି� କରିଥବି� । ବତବେ ସମଷାଜେଷାଦୀ ବନତଷା ରଷାମ ମବନଷାହର 
ବ�ଷାହଆିଙ୍କ ସହତି ସଷାକ୍ଷାତ ବହେଷାପବର ବସ ନିେ୍ଲଷାଚନୀ ରଷାଜନୀତିବର 
ପ୍ବେଶ କରିଥବି� ଏେଂ ମମୁଷ୍ାଇ ଦକି୍ଣ ବ�ଷାକସଭଷା ନିେ୍ଲଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 
କଂବଗ୍ରସର ତୁଙ୍ଗ ବନତଷା ଏସ ବକ ପଷାଟି�ଙ୍କ େବିରଷାଧବର ନିେ୍ଲଷାଚନ 
�ଢ଼ିଥବି�। ବସବତବେବଳ ବସ ୟୁନଷାଇବଟଡ଼ ବସଷାସଷା�ିଟେ ପଷାଟପି ଟିବକଟବର 
ଏହ ିନିେ୍ଲଷାଚନ �ଢ଼ିଥବି� । ଆଶ୍ଯ୍ଲଥ୍ୟର କଥଷା ଏହ ିନିେ୍ଲଷାଚନବର ବସ େଜିୟୀ 
ବହଷାଇଥବି� ଏେଂ ତଷାଙୁ୍କ ସମବସ୍ତ ‘ଦି ଜଷାଣ୍ଟ୍  କି�ର’ ଭଷାବେ େବିେଚନଷା 
କବ�। କଷାରଣ ଏହ ିପରଷାଜୟ ପବର ଏସ ବକ ପଷାଟି� ରଷାଜନୀତିରୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଲ 
ରୂବପ ସନ୍ନଥ୍ୟଷାସ ବନଇଥବି� । ୧୯୭୩ ମସିହଷାବର ଫର୍୍ଲଷାବଣ୍ଡଜ ୍ ସେ୍ଲ 
ଭଷାରତୀୟ ବରଳେଷାଇ ବମନ ୍ସ ସହଷାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ ନିେ୍ଲଷାଚିତ ବହଇଥବି� । 
ବସବତବେବଳ ବରଳେଷାଇବର ସଷାରଷା ଭଷାରତବର ୧୪ �କ୍ କମ୍ଲଚଷାରୀ ଥବି� 
ବଯଉମଁଷାନଙୁ୍କ ଖେ୍ୁ  କମ ୍ ବେତନବର ଚଷାକିରି କରିେଷାକୁ ପଡ଼ୁଥ�ିଷା ।  ବତଣ ୁ
ବରଳ କମ୍ଲଚଷାରୀମଷାନଙ୍କ ବେତନ େୃଦି୍ଧ ଦଷାେି କରି ୧୯୭୪ ମସିହଷାବର ବସ 
ସଷାରଷା ଭଷାରତବର ଧମ୍ଲଘଟ ଡଷାକରଷା ବଦବ� । ପ୍ଥମ ଥର ପଷାଇ ଁବଦଶବର 
ବରଳବସେଷା ସଂପରୂ୍୍ଲ ରୂବପ ଠପ ୍ ବହଷାଇଯଷାଇଥ�ିଷା । ସରକଷାର ପ୍ଷାୟ 
୩୦,୦୦୦ କମ୍ଲଚଷାରୀଙୁ୍କ �ିରଫ କରି ବଜ�୍ ବର ଭରିଥବି� । 

ତତ୍ଷାଳୀନ ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମତୀ ଇନ୍ଦରିଷା �ଷାନ୍ଧୀ ବଯବତବେବଳ ବଦଶବର 
ଜରୁରି ପରସି୍ତି ବଘଷାଷଣଷା କବ�, ଫର୍୍ଲଷାବଣ୍ଡଜ ୍ ଦୀଘ୍ଲ ୨୨ ମଷାସ କଷାଳ 
�ିରଫଦଷାରୀକୁ ଏଡ଼ଷାଇେଷା ସକଷାବଶ େଭିିନ୍ନ ସ୍ଷାନ �ୁଚି େୁ�ିବ� । ବସବତବେବଳ 
ବସ ଜବଣ କମ୍ଲଚଷାରୀ ଭଷାବେ ଶଖି ୍ ଛଦ ୍ମବେଶ ଧଷାରଣ କରିଥବି� । ଇନ୍ଦରିଷା 
�ଷାନ୍ଧୀ ଅଧକିଷାଂଶ ସମୟବର ବଦଶବର ଜରୁରି ପରିସି୍ତି ବଘଷାଷଣଷା ପଛବର 
ବରଳେଷାଇ ଧମ୍ଲଘଟକୁ ପ୍ମଖୁ କଷାରଣ ବେଷା�ି ଦଶ୍ଲଷାଉଥବି� । େର୍୍ଲମଷାନର 

ପ୍ଧଷାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମଷାଦୀ ବସହ ିସମୟବର ଜରୁରି ପରିସି୍ତିକୁ େିବରଷାଧ 
କରିେଷା ସକଷାବଶ �ଠତି ବ�ଷାକ ସଂଘଷ୍ଲ ସମିତିର ସଷାଧଷାରଣ ସମ୍ଷାଦନ ଥବି�। 
ଜରୁରିକଷାଳୀନ ପରିସି୍ତି ବେବଳ ବସ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବ�ଷାପନ କରି ଘରିୂ େୁ�ୁଥେିଷା 
ଫର୍୍ଲଷାବଣ୍ଡଜ ୍ଙ୍କ ନିରଷାପର୍ଷା ଉପବର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖଥୁବି� । ବଦଶରୁ ଜରୁରି 
ପରିସି୍ତି ଉଠେିଷା ପବର �ଠତି ବମଷାରଷାରଜୀ ବଦଶଷାଇ ସରକଷାରବର ଜଜ୍ଲ 
ଫର୍୍ଲଷାବଣ୍ଡଜ ୍ଙୁ୍କ ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଷାୟିତ୍ୱ ଅପ୍ଲଣ କରଷାଯଷାଇଥ�ିଷା । ଜବଣ ବକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଭଷାବେ ବକଷାକ୍  ତଥଷା ଆଇେଏିମ କମ୍ଷାନୀକୁ ଭଷାରତରୁ େତିଷାଡ଼ିତ କରିେଷା ନିମବନ୍ 
ବସ ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥବି� । କଷାରଣ ବସମଷାବନ ବସବତବେବଳ ବଦଶବର 
ପ୍ଚଳିତ ବେୈବଦଶକି ମଦୁ୍ଷା େିନିମୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ (ବଫରଷା)ର ସର୍୍ଲଷାେଳୀକୁ 
ମଷାନିେଷାକୁ ପ୍ସୁ୍ତତ ନଥବି� । ବସହଭିଳି ୧୯୮୯ ଠଷାରୁ ୧୯୯୦ ପଯ୍ଲଥ୍ୟନ୍ ବସ 
ବରଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥେିଷାବେବଳ ହି ଁବକଷାଙ୍କଣ ବରଳେଷାଇ ପ୍କଳ୍ପ ପଷାଇ ଁଚୂଡ଼ଷାନ୍ ନିଷ୍ପରି୍ 
ଗ୍ରହଣ କରିଥବି� । ୧୯୯୫ ମସିହଷାବର ଏହ ି ମହଷାନ ସମଷାଜେଷାଦୀ ବନତଷା 
ଅଟଳ େହିଷାରୀ େଷାଜବପୟୀଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ ୍ ବହଷାଇପଷାରିଥବି� । ବଦଶର 
ପ୍ଥମ ପ୍ତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଷାବେ ବସ ସିଆବଚନ୍  ବକ୍ତ୍ରକୁ ୧୮ ଥରରୁ ଅଧକିେଷାର 
�ସ୍ତ କରିଥବି� । ବସହଭିଳି େଷାଜବପୟୀ ମନି୍ତ୍ରମଣ୍ଡଳର ପ୍ତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଭଷାବେ ବପଷାଖରଷାନ ଠଷାବର ଭଷାରତର ଦି୍ତୀୟ ଆଣେକି ପରୀକ୍ଣ ସଂଘଟିତ 
କରିେଷାବର ବସ ପ୍ମଖୁ ଭୂମିକଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥବି� । ୧୯୯୯ ମସିହଷାବର ଜଜ୍ଲ 
ଫର୍୍ଲଷାବଣ୍ଡଜ ୍ ପ୍ତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥେିଷାବେବଳ ଭଷାରତ କଷା�ପି� ଯଦୁ୍ଧବର ଶତ୍ରୁପକ୍ 
ଉପବର ନିର୍୍ଲଷାୟକ େଜିୟ ହଷାସ� କରିଥ�ିଷା । ୨୦୦୩ ମସିହଷାବର ବଦଶର 
େଷାୟୁବସନଷାବର ଥେିଷା ମି� ୍- ୨୧ େିମଷାନ ଦୁଘ୍ଲଟଣଷା େୃଦି୍ଧ ପଷାଇେଷାବର �ଷା�ିଥ�ିଷା 
ଏେଂ ଏହଷାକୁ ବନଇ େବିରଷାଧୀ ଦଳ ସରକଷାରଙ୍କ ଉପବର ସମଷାବ�ଷାଚନଷା 
ଆକ୍ମଣ ଆରମ୍ କରିବଦଇଥବି� । ବଯବତବେବଳ ମି� ୍- ୨୧ �ଢ଼ଆୁ 
େମିଷାନକୁ ‘ଉଡ଼ନ୍ଷା କଫିନ’ ବେଷା�ି େବିରଷାଧୀ ଦଳମଷାନଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଆଖଥ୍ୟଷା 
ଦିଆ��ଷା, ଅମଷ୍ା�ଷା େଷାୟୁବସନଷା ଆଡ ୍ନଷାଠଷାରୁ ଜଜ୍ଲ ଫର୍୍ଲଷାବଣ୍ଡଜ ୍ ଏହ ିେମିଷାନବର 
େସି ପ୍ଷାୟ ୨୫ ମିନିଟ କଷାଳ ଆକଷାଶବର ଉଡ଼ିଥବି� । ୨୦୦୪ ମସିହଷାବର, 
ଜଜ୍ଲ ଫର୍୍ଲଷାବଣ୍ଡଜ ୍ ବଶଷ ଥର ପଷାଇ ଁରଷାଜଥ୍ୟସଭଷାକୁ େନିଷା ନିେପିବରଷାଧ ଭଷାବେ 
ନିେ୍ଲଷାଚିତ ବହଷାଇଥବି� । କିନ୍ତୁ, ଅସସୁ୍ତଷା ତଷାଙୁ୍କ ଜନଜୀେନ ଠଷାରୁ ଦୂବରଇ 
ବଦଇଥ�ିଷା । ୨୦୧୯ ମସିହଷା ଜଷାନୁଆରୀ ୨୯ ତଷାରିଖ ଦିନ ଏହ ି ମହଷାନ 
ବନତଷାଙ୍କ ବଦହଷାନ୍ ଘଟିଥ�ିଷା ।   n

ତିସ ୍ ହଜଷାରୀ ବକଷାଟ୍ଲବର ହଷାଜର ବହେଷା ପେୂ୍ଲରୁ ଜଜ୍ଲ ଫର୍୍ଲଷାବଣ୍ଡଜଙ୍କର ଏହ ିଫବଟଷାଟିକୁ ଜରୁରି 
ପରିସି୍ତି େିବରଷାଧବର ପ୍ତିେଷାଦର ଏକ ସଷାଂବକତିକ ଫବଟଷା ଭଷାବେ େହୁଳ ଭଷାବେ େବିେଚନଷା 
କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ । ୧୯୭୭ ମସିହଷାର ସଷାଧଷାରଣ ନିେ୍ଲଷାଚନବର, ଏହ ି ଫବଟଷାଚିତ୍ରଟି େହିଷାରର 
ମଜୁଷାଫରପରୁ ସଂସଦୀୟ ନିେ୍ଲଷାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମତଦଷାତଷାଙ୍କ ମନବର �ଭୀର ବରଖଷାପଷାତ 
କରିଥ�ିଷା । ବସହ ିନିେ୍ଲଷାଚନବର ବସ ଦିଲ୍ୀର ତିହଷାର ବଜ�ବର େନ୍ଦୀ ଥଷାଇ ସଦୁ୍ଧଷା ମଜୁଷାଫରପରୁ 
ନିେ୍ଲଷାଚନ ବକ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ଷାୟ ୩ �କ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଲ ବଭଷାଟ େଥ୍ୟେଧଷାନବର େଜିୟୀ ବହଷାଇଥବି�। 

ଜଜ୍ଯ ଫର୍୍ଯାଯଣ୍ଜ୍ 
ଶ୍ରମି�ଙ୍ ତ୍ରାଣ�ତ୍୍ଯା
ଜଜ୍ଯ ଫର୍୍ଯାଯଣ୍ଜଙ୍ର ଜୀବନ ସାଧାରଣ ନୁଯହ ଁ । ତାଙୁ୍ ଯେଯତଯବଯଳ ୧୬ ବର୍ଯ ଯହାଇଥଲିା 
ଯସଯତଯବଯଳ ତାଙୁ୍ ଧମ୍ଯେୀକ୍ା ଯନବା ଲାଗି ଯଗାଟିଏ ଚର୍୍ଯ� ୁ ନଆିୋଇଥଲିା �ନି୍ତୁ ଖବ୍ୁ  ଶୀଘ୍ର 
ଯସଥପି୍ରତ ିଯସ ବମିଖୁ ଯହାଇପଡ଼ିଥଯିଲ ଏବଂ ଏହା ପଯର ଯସ ଯଛାଟଯମାଟ ଚା�ରିି �ରିବା ଆରମ୍ଭ 
�ରିଥଯିଲ । ଜଯଣ ମଜରିୁଆ ଭାଯବ �ାେ୍ଯ୍ୟ �ରୁଥବିା ଅବସ୍ାରୁ ଯସ ଜଯଣ ଅଗି୍ବର୍ତି ଶ୍ରମି� ସଂଗଠନ 
ଯନତା ଭାଯବ ନଜି� ୁସପୁ୍ରତଷି୍ତି �ରିପାରିଥଯିଲ । ଜରୁରି ପରିସି୍ତ�ି ୁବଯିରାଧ �ରୁଥବିା ଯେଶର 
ଜଯଣ ଛାମଆୁ ଯନତା ଭାଯବ ଯସ ପଯର ନଅ ଥର ସାଂସେ ଭାଯବ ନବି୍ଯାଚତି ଯହାଇଥଯିଲ ଏବଂ 
ଯସଥରୁି ତନି ିତନି ିଥର ଯ�ନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତୀ ଭାଯବ ୋୟିତ୍ୱ ସଂପାେନ �ରିଥଯିଲ । ଯ�ନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତୀ ଥବିାଯବଯଳ 
ଯସ ନଜି ବଙ୍ଗଳାର ଯଗାଟିଏ ଫାଟ�� ୁ ହଟାଇ ଯେଇଥଯିଲ ୋହାର ଉଯଦ୍ଶ୍ୟ ଥଲିା ଏହାଯେ 
ସାଧାରଣ ଯଲା� ତାଙ୍ ନ�ିଟଯର ପହଞ୍ବିାଯର ଯେଭଳି ଯ�ୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମମ୍ଖୁୀନ ନହୁଅନ୍ତ ି।

ଜ୍ମ: ଜନୁ ୩, ୧୯୩୦    ତଯିରାଧାନ: ଜାନୁଆରୀ ୨୯,୨୦୧୯



ମିଡିଆ �ର୍୍ଯର

https://www.amarujala.com/columns/opin-
ion/corona-second-wave-real-picture-and-mis-
conceptions-prakash-javadekar-s-view
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