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କ୍ୟୁଆର କକଠାଡ୍ ସ୍ଠାନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ କୀ ବଠାତ୍ ଶଣ୍ନ୍ତୁ।

ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ମନ କୀ ବଠାତ୍ କଠାରଣ୍ଣୟୁକ୍ରମକର ସମଠାଜର କସବଠା କର୍ଥବିଠା କ�ଠାକମଠାନଙ୍କ କଥଠା କହ୍ଥବିଠାର୍ ଏହଠା 
ସବ୍କବକେ ଜନସଠାଧଠାରଣଙ୍୍କ ଅନ୍ପ୍ରଠାଣତି କରି ଆସିଛି। କକଠାଭିଡ ସଙ୍କଟର ଦି୍ତୀୟ �ହରୀକ ୍ପରଠାଜତି କରିବଠା �ଠାଗି ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ 

ବିଭିନ୍ନ କଷେତ୍ରର ବିକଶଷଜ୍ଞମଠାନଙ୍କ ସହତି ଦୀରଣ୍ଣ ଆକ�ଠାଚନଠା କରିଛନି୍, ଏମଠାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ରହଛିନି୍ ଫଠାମଣ୍ଣଠା କପସଠାଦଠାର, ଟିକଠା 
ଉତ୍ଠାଦନକଠାରୀ, ଅକି୍କଜନ ଉତ୍ଠାଦନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୟୁକି୍ବିକଶଷ ଓ ଚିକିତ୍ଠା ବିକଶଷଜ୍ଞ। ଏକ ଉଦୃ୍ତଠାଂଶ :

“ଔରଧ ଓ ଅନୁଶାସନ 
ସହତି ଆମକୁ ନଜିେ ଯତ୍ନ           
ମଧ୍ୟ ରନବାକୁ ପଡ଼ିବ” !

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ : ଡା. ଶଶାଙ୍କ ଆପଣ ଦନିୋତ ିଜୀବନ େକ୍ା କେିବାରେ ସମପପିତ ରହାଇ ଲାଗିେହଛିନ୍।ି ମ ୁ ଁଚାହୁଛଁ ିଆପଣ 
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଦ୍ତିୀୟ ଲହେୀ ବରିୟରେ କହୁନ୍ତୁ, ଚକିତି୍ା ଦୃଷି୍ଟେୁ ଏହା କପିେି ଭିନ୍ନ, କଭିଳି ସତକ୍ଷତା ଜେୁେି?
ଡା. ଶଶାଙ୍କ : ଏହ ିଭୂତାଣ ୁପ୍ରଥମ ଲହେୀ ଅରପକ୍ା ଦ୍ରୁତ ଗତରିେ ବୟୁାପଛୁ ିଏବଂ 80େୁ90 ପ୍ରତଶିତ ରଲାକଙ୍କେ ରକୌଣସି 
ଲକ୍ଣ ନାହି।ଁ କନି୍ତୁ ଡେିବାେ ରକୌଣସି ଆବଶୟୁକତା ନାହି ଁ ଏବଂ ଆରମ ନଶିି୍ଚତ ଭାରବ ଏହ ିଲହେୀକ ୁପୋଜତି କେିପାେିବା। 
ରକାଭିଡେ 14େୁ 21 ଦନିଆି ସମୟସୀମା େହଥିାଏ, ଏଥରିେ ଆରମ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ପୋମଶ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କେିବା ଉଚତ୍ି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ : ଡା. ନାଭିଦ୍, ଭୟ ପେିଚାଳନାକ ୁରନଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛ।ି ଆପଣଙ୍କେ ଅଭିଜ୍ଞତାେୁ, ଆପଣ ରସମାନଙୁ୍କ ରକଉ ଁ
ଉତ୍ତେ ରଦରବ?
ଡା. ନାଭିଦ୍ : ମାସ୍କ ପିନ୍ବିା, ହୟୁାଣ୍ ସାନଟିାଇଜେ ବୟୁବହାେ କେିବା... ଭଳି ଏସଓପି ଆମକ ୁପାଳନ କେିବାକ ୁରହବ... 
ଏହାଛଡ଼ା, ଆରମ ଯଦ ିଶାେୀେିକ ଦୂେତା େକ୍ା କେିବା ଏବଂ ସାମାଜକି ସମାରବଶକ ୁଏଡ଼ାଇ ପାେିବା, ଆରମ ଆମେ 
ରଦୈନକି କାଯ୍ଷୟୁ ଜାେି େଖପିାେିବା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ : ରକାଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସହତି ଆପଣଙ୍କେ ଅଭିଜ୍ଞତା େହଛି,ି ରଦଶେ ରଲାକମାରନ ନଶିି୍ଚତ ଭାରବ ଶଣୁବିାକୁ 
ଚାହିରଁବ କାେଣ ସିଷ୍ଟେ ଓ ନସ୍ଷମାରନ ରୋଗୀଙ୍କ ନକିଟତେ ରହାଇଥାନ୍,ି ଦୟାକେି ଆମକ ୁକହୁନ୍ତୁ...
ଭାବନା : ଆରମ 14 ଦନି ପଯ୍ଷୟୁନ୍ ଆମେ କତ୍ତ୍ଷବୟୁ କେିଥାଉ, ଏହାପରେ ଆମକ ୁବଶି୍ାମ ଦଆିଯାଇଥାଏ। ଏହାେ 2 
ମାସ ପରେ ଆମେ ଡୁୟୁଟି ପଣୁଥିରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥାଏ ସାେ୍ ।  ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାରନ ରକାଭିଡ ନା ଁଶଣୁରିଲ ଭୟଭୀତ 
ରହାଇପଡ଼ୁଛନ୍।ି ରସମାନଙ୍କେ ଭୟ ଦୂେ କେିବା ଲାଗି ଆରମ ରସମାନଙୁ୍କ ଏକ ସସୁ୍ଥ ପେିରବଶ ରଯାଗାଇ ରଦଇଥାଉ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ : ଆମ୍ଲୁାନ ୍ସ ଡ୍ାଇଭେମାରନ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି କାଯ୍ଷୟୁ କେୁଛନ୍!ି ରପ୍ରମ ୍ବମ୍ଷା ଜୀ, ଯିଏକ ିଜରଣ ଆମ୍ଲୁାନ ୍ସ 
ଡ୍ାଇଭେ। ଆମକ ୁନଜି ଅଭିଜ୍ଞତା ବରିୟରେ କହୁନ୍ତୁ।
ରପ୍ରମ ୍:  ରୋଗୀଙ୍କ ନକିଟରେ ପହଞ୍ବିା ସମୟରେ ଆରମ ର୍ଲାବ ୍ସ ଓ ମାସ୍କ ସହତି ଆମେ କଟ୍ି ପିନ୍ଥିାଉ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ 
ଇଚ୍ା ମତୁାବକ ଡାକ୍ତେଖାନାରେ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ଏରବ ରମା ମା’ ଚାହୁଛଁନ୍ ିମ ୁ ଁଏହ ିକାମ ଛାଡ଼ିଦଏି। ମୁ ଁତାଙୁ୍କ କହଲିି- ମା’ ମ ୁ ଁଏହ ି
କାମ ଛାଡ଼ି ରଦଇ ଅଳସଆୁ ରହାଇ ବସି େହରିଲ, କଏି ଏହ ିରୋଗୀମାନଙୁ୍କ ଡାକ୍ତେଖାନାକ ୁରନଇଯିବ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ : ଗେୁୁଗ୍ରାମେ ପ୍ରୀତ ି ଚତୁରବ୍ଷଦୀ ନକିଟରେ ରକାଭିଡକ ୁ ପୋଜତି କେିଛନ୍।ି ଆପଣଙ୍କେ ସଂଘର୍ଷେ ସି୍ଥତ ି
ସମ୍ପକ୍ଷରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମକ ୁକହୁନ୍ତୁ?
ପ୍ରୀତ ି: ମ ୁ ଁପଜଟିିଭ ଚହି୍ନଟ ରହବା ପରେ, ନଜିକ ୁସଙ୍ଗରୋଧରେ େଖଲିି ଏବଂ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ସହତି ପୋମଶ୍ଷ କଲି। ଡାକ୍ତେଙ୍କ 
ପୋମଶ୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ ଔରଧ ରସବନ ଆେମ୍ଭ କଲି। ଏହାଛଡ଼ା, ମ ୁ ଁରଯାଗ ଆେମ୍ଭ କଲି। ଏହାଛଡ଼ା ମ ୁ ଁକାୋ ପିଇବା ଆେମ୍ଭ 
କଲି। ମୁ ଁଯରଥଷ୍ଟ ତେଳ ଖାଦୟୁ ରସବନ କଲି, ଗେମ ପାଣ ିଗଗ୍ଷଲ କେିବା ସହତି, ବାମ୍ଫ ରନଲି ଏବଂ ଗେମ ପାଣ ିପିଇଲି। 
ମୁ ଁରଯାଗ କେିବା ବନ୍ଦ କେିନଥଲିି।

* ମ ୁ ଁପଣୁଥିରେ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ଟିକା ରନବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କେୁଛ ିଏବଂ ଆମକ ୁସମ୍ପରୂ୍୍ଷ ଯତ୍ନ ରନବାକ ୁପଡ଼ିବ।

ଅଧ୍ୟଠାୟ 23 : ଏପି୍ର� 25, 2021ମନ୍ କୀ ବାତ୍ 2.0
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ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ରସବା ପଷୃଠ୍ା. 47

ବସି୍ମୃତ ନାୟକମାନନ ପଷୃଠ୍ା. 48-49

ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମରହାତ୍ବ ପଷୃଠ୍ା. 50-51

ବୟୁକି୍ତତ୍ୱ ପଷୃଠ୍ା. 52

RNI No. : DELODI/2020/78831 

ପ୍ରକାଶକ ଓ ମଦୂ୍ାକାେ
ସକତୟୁନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଠାଶ,

ଡିଜ,ି ବିଓସି
ବ୍ୟୁକରଠା ଅଫ ଆଉଟରିଚ ଆଣ୍ଡ 

କମୟ୍ୁନିକକସନ

Printed at
Infinity Advertising services 
Pvt.Ltd. FBD-One Corporate 
Park, 10th floor,   New Delhi-

Faridabad border, NH-1, 

Faridabad-121003

ପ୍ରକାଶତି
ବ୍ୟୁକରଠା ଅଫ ଆଉଟରିଚ ଏବଂ 
କମୟ୍ୁନିକକସନ, ଦି୍ତୀୟ ମହ�ଠା,

ସପୂଚନଠା ଭବନ,
ନପୂଆଦିଲ୍ୀ-110003



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 2

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମେୁ
ସଠାଦର ନମସ୍ଠାର,

କକରଠାନଠାର ଦି୍ତୀୟ �ହରୀ ନିଶି୍ତ ଭଠାକବ ଆମ କଧୈରଣ୍ଣୟୁ ଏବଂ ଏହ ିଦ୍ଃଖକ୍ ସହବିଠା �ଠାଗି ସକବଣ୍ଣଠାଚ୍ଚ ସହନଶୀେତଠାର 
ପରୀଷେଠା କନଉଛି। କଦଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଜଟ୍ କହଠାଇ ଏହ ିବିଶ୍ୱ ମହଠାମଠାରୀର ପ୍ରଥମ �ହରୀ ବିକରଠାଧକର �କେଇ କରିଥ�ିଠା 
ଏବଂ ସଠାରଠା ବିଶ୍ୱ ପଠାଇ ଁଏକ ଉଦଠାହରଣ ସଷିୃ୍ କରିପଠାରିଥ�ିଠା। କିନ୍ତୁ କକଠାଭିଡ ନିୟମ ନମଠାନିବଠାର ସଠାମଠାନୟୁ ଅବକହେଠା ଏହ ି
ଦି୍ତୀୟ �ହରୀ ରପୂ ପକର ସଠାଧଠାରଣ ଜନଜୀବନକ ୍ଗମ୍ୀର ଭଠାକବ ପ୍ରଭଠାବିତ କରିଛି। ଏହଠାର ପ୍ରଭଠାବ ଅକି୍କଜନ ଓ ଔଷଧ 
କରଠାଗଠାଣ ଉପକର କଦଖବିଠାକ ୍ମିେିଛି। କତକବ କଦଶର କନତୃତ୍ୱ ସକ୍ବେଦନଶୀେତଠା ଓ ରଦ୍୍କଠାେୀନ ଆଭିମଖ୍ୟୁ କନଇ 
ପ୍ରରକି୍୍ ଓ ସ୍ବେେର ସବି୍ନିକରଠାଗ ମଠାଧ୍ୟମକର ମହଠାମଠାରୀର ନପୂଆ �ହରୀ ବିକରଠାଧକର �କେଇ ଜଠାରି ରଖଛିି। ଅକି୍କଜନ 
କି୍ ବେଠା ଔଷଧ କରଠାଗଠାଣ ବେଠାଇବଠା କହଉ, ଡଠାକ୍ରଖଠାନଠାକର ଶରୟୁଠା ବୟୁବସ୍ଠା କରିବଠା, କଦଶର ସଙ୍କଟ ସମୟକର ସବଣ୍ଣଦଠା 
ସହଠାୟକ କହଉଥବିଠା କସନଠାକ ୍ନିକୟଠାଜତି କରିବଠା କହଉ ପ୍ରକତୟୁକ କଷେତ୍ରକର ଆବଶୟୁକ ପଦକଷେପ ଗ୍ରହଣ କରଠାରଠାଇଛି। 
ପଣ୍ଥିକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟୁବସ୍ଠା କରିବଠା କଷେତ୍ରକର କନତୃତ୍ୱ କନଇଛନି୍ ଏବଂ ମଠାତ୍ର 28 ଦିନ ମଧ୍ୟକର କସ 17ର୍ 
ଅଧକି ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ କବୈଠକ ଆକୟଠାଜନ କରି ଏହ ିସମୟକର ସମସ୍ତ ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ଆବଶୟୁକତଠାକ ୍ପପୂରଣ କରିବଠା �ଠାଗି ତ୍ରନ୍ 
ପଦକଷେପ କନବଠା ସକଠାକଶ ମଠାଗଣ୍ଣ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛନି୍। ଏଥସିହତି, କଦଶର ରବ୍କମଠାନଙ୍୍କ ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଠ୍ ଭରସଠାକରଠାଗୟୁ 
ସ୍କଦଶୀ ଟିକଠା ପ୍ରଦଠାନ କରିବଠା �ଠାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟୁବସ୍ଠା କରଠାରଠାଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ପଦକଷେପ କକରଠାନଠା ମକ୍ଠାବି�ଠା ପଠାଇ ଁଢଠାଞ୍ଠାକ୍ 
ସଦୃ୍େ କର୍ଥବିଠା କବକେ ଆକରଠାଗୟୁ ହଠାର ସି୍ର ଭଠାକବ ବୃଦି୍ ପଠାଇବଠା ସକନ୍ଠାଷର ବିଷୟ। ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ଭିତି୍ଭପୂ ମିକର ସଧ୍ଠାର 
ଆଣବିଠା ଏବଂ ସ୍ଠାସ୍ୟୁକ ୍ସରକଠାରୀ ନୀତିର ମପୂେଦ୍ଆକର ପରିଣତ କରିବଠା କଠାରଣର୍ ଏପରି ଫେଠାଫେ ମିେିପଠାରିଛି। ନ୍ୟୁ 
ଇଣି୍ଡଆ ସମଠାଚଠାରର ଚେିତ ସଂସ୍ରଣକର ସରକଠାରଙ୍କ ଏସବ୍ ପ୍ରୟଠାସକ ୍ସଠାମି� କରଠାରଠାଇଛି।

କଦଶର କନତୃତ୍ୱ ଅତୟୁନ୍ ସକ୍ବେଦନଶୀେତଠା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ରଦଠାୟିତ୍ୱ ସହତି ଏହ ିମହଠାମଠାରୀ ବିକରଠାଧକର �କେଇ 
ଜଠାରି ରଖଛିି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକଠାରର ଔଷଧ ଏବଂ ଡଠାକ୍ରଖଠାନଠା ଆବଶୟୁକତଠା ପପୂରଣ କରଠାରଠାଉଛି। କତଣ ୍ଭୟଭୀତ କହବଠା 
ଅନଠାବଶୟୁକ, କଠାରଣ ସତକଣ୍ଣତଠା କହଉଛି ଏହଠାର ମକ୍ଠାବି�ଠା �ଠାଗି ସବ୍ଠ୍ ପ୍ରଭଠାବୀ ମଠାଗଣ୍ଣ। ସରକଠାରଙ୍କ ପ୍ରୟଠାସ ଓ ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ 
ସଦ୍୍ଠା ‘ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଡଆ’ର ରଠାତ୍ରଠା, ଚେିତ ସଂସ୍ରଣକର ସ୍ଠାନ ଦିଆରଠାଇଛି ରଠାହଠାକି ପଠାଠକମଠାନଙ୍୍କ ସ୍ତନ୍ତ ପଠାଠକୀୟ ଅନ୍ଭପୂ ତି 
ପ୍ରଦଠାନ କରିବ। କଦଶ କିଭେି ଭଠାକବ ଜ୍ଞଠାନ ମଠାଧ୍ୟମକର ଆହ ବେଠାନଗଡ଼ି୍କ୍ ଅତିକ୍ରମ କର୍ଛି, କସ ସଂକ୍ରଠାନ୍କର ଦିଆରଠାଇଥବିଠା 
ପଠାଠକୀୟ ବିଷୟବସ୍୍ତ, କଦଶର କନତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱଠାସ ବୃଦି୍ କରିବ କବଠା�ି ଆଶଠା କର୍ଛ୍।

କଶଷକର, କକରଠାନଠାର୍ ମକ୍୍ ନକହବଠା ପରଣ୍ଣୟୁନ୍, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍୍କ ସଠାମଠାଜକି ଦପୂରତଠା, ମଠାସ୍ ବୟୁବହଠାର ଓ ଟିକଠା ଗ୍ରହଣ 
କରିବଠା �ଠାଗି ସତକଣ୍ଣତଠା ଅବ�୍ବେନ କରିବଠାକ୍ କହବ।

ଆପଣମଠାକନ ସମକସ୍ତ ସସ୍୍ ର୍ହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକ୍ ପପୂବଣ୍ଣ ପରି ଆପଣମଠାନଙ୍କର ମତଠାମତ କଦବଠା ଜଠାରି ରଖନ୍ତୁ।
ଠକିଣଠା : ବ୍ୟୁକରଠା ଅଫ ଆଉଟରିଚ୍ ଓ କମୟ୍ୁନିକକସନ, ଦି୍ତୀୟ ମହ�ଠା,
  ସପୂଚନଠା ଭବନ, ନପୂଆଦିଲ୍ୀ-110003
ଇକମ� :  response-nis@pib.gov.in

(ଜୟଦୀପ ଭଟନଠାଗର)
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ଡିଜଟିାଲ କୟୁାରଲଣ୍େ
ଭଠାରତ ସରକଠାରଙ୍କର ଡିଜଟିଠା� 
କୟୁଠାକ�ଣ୍ଡର ଏବଂ ଡଠାଏରୀକର 
ବିଭିନ୍ନ କରଠାଜନଠା, କଠାରଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ 

ସମ୍କଣ୍ଣକର ସଦୟୁତମ ସପୂଚନଠା ରହଛିି 
ଏବଂ ସରକଠାରଙ୍କର ପ୍ରକଠାଶନୀଗଡ଼ି୍କ 

ରହଛିି। ଏହଠାଛଡ଼ଠା ସରକଠାରୀ 
ଛ୍ଟିଦିବସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ 

ତଠାରିଖ ଗଡ଼ି୍କ ରହଛିି।

ଏହଠାକ୍ ଗଗ୍� କ୍ଲେ କଷ୍ଠାର ଏବଂ ଆଇଓଏସର୍ ଡଠାଉନ କ�ଠାଡ କରଠାରଠାଇପଠାରିବ।

https://goicalendar.gov.in/

ଗଗୁଲ ର୍ଲ ରଷ୍ଟାେ ଲିଙ୍କ ଆଇଓଏସ ଲିଙ୍କ

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

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

କପ୍ରରଣଠାଦଠାୟୀ କ�ଠାକମଠାନଙ୍କର ଚମତ୍ଠାର କଠାହଠାଣୀ 
ପ୍ରକଠାଶତି କର୍ଥବିଠାର୍ ମ୍ ଁନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଡଆ ସମଠାଚଠାରକ୍ ହଠାଦ୍୍ଦିକ ଭଠାକବ 
ସ୍ଠାଗତ କର୍ଛି । ଏଥପିଠାଇ ଁକରଠାରଠାଉଥବିଠା ଗକବଷଣଠା କଠାରଣ୍ଣୟୁ 
ବଠାସ୍ତବକର ପ୍ରଶଂସଠାକରଠାଗୟୁ ଓ ଅଭିେଠାଷଠାପପୂର୍ଣ୍ଣ । ସରକଠାରଙ୍କ 
ମତ ଏକ ସଂଷିେପ୍ତ ଓ ସପୂକ୍ଷ୍ମ ମଠାଗଣ୍ଣକର ବର୍ଣ୍ଣନଠା କରଠାରଠାଉଛି। ସତୟୁ 
ସପୂଚନଠା ସଂଗ୍ରହ କରି କଦଶର ନଠାଗରିକମଠାନଙ୍କ ନିକଟକର 
ପହଞ୍ଠାଇବଠା ନିମକନ୍ ପଣ୍ଥିକର ଧନୟୁବଠାଦ ଜଣଠାଉଛି ।

ମାନସୀ ଗଗ୍ଷ
bhartigarg879@gmail.com

ମ୍ ଁ ଏହ ି ସମଠାଚଠାର ପତ୍ରିକଠାକ୍ ପେି ଆନନ୍ିତ କରଉଥଁକିର 
ଆକମ ସମଠାଚଠାର ଉପକର ବିଶ୍ୱଠାସ କରିପଠାରିବଠା । କମଠାର 
ପରଠାମଶଣ୍ଣ କହଉଛି ଦୟଠାକରି ଆପଣ ନିଜର ଚୟୁଠାକନ�/
ପତ୍ରିକଠାର ବୟୁଠାପକ ପ୍ରଚଠାରପ୍ରସଠାର କରନ୍ତୁ ରଠାହଠାଫେକର ମିଛ 
ଖବର ପ୍ରସଠାରଣକଠାରୀମଠାନଙ୍କର ମକ୍ଠାବି�ଠା କରଠାରଠାଇପଠାରିବ। 
ସତୟୁ ତ୍େନଠାକର କସମଠାକନ ମିଛ ଖବର ଓ ସପୂଚନଠା ଅଧକି 
ଦଷେତଠାପପୂବଣ୍ଣକ ପ୍ରସଠାର କରିବଠାକର ସଫେ କହଉଛନି୍ । କତଣ ୍
ଠକି୍ ଖବର ଏକତ ମଠାତ୍ରଠାକର ପ୍ରସଠାରିତ କହବଠା ଉଚିତ୍ କର ସତ 
ଖବର ଆଗକର ମିଛ ଅବଧଠାରଣଠାଗଡ଼ି୍କ ତିଷ ୍ି ରହପିଠାରିବ 
ନଠାହି ଁ। ଆକମ ସତୟୁର ବିଜୟ ଚଠାହ୍ଛ୍ଁ ।

ମମତା ଅଗ୍ରୱାଲ
mamta.aggarwal4@gmail.com

ଏହ ିମଠାସିକ ସମଠାଚଠାର ପତି୍ରକଠା ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଡଆ ସମଠାଚଠାର ପ୍ରଠାପ୍ତ 
କର୍ଥବିଠାର୍ ମ୍ ଁ ଆନନ୍ତି । ମ୍ ଁ ଆପଣଙ୍୍କ ଅନ୍କରଠାଧ କର୍ଛି 
କର ଆପଣ ଦୟଠାକରି ଅଫ�ଠାଇନକର ପେବିଠା �ଠାଗି ଏବଂ 
ମହଠାବିଦୟୁଠାେୟର ପଠାଠଠାଗଠାରକର ସଂରଷିେତ କରି ରଖବିଠା �ଠାଗି 
ଏହ ିସମଠାଚଠାର ପତି୍ରକଠାକ ୍ଡଠାଉନକ�ଠାଡ୍ କରିବଠାର ସବି୍ଧଠା ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମିସ ୍ସାମଲାମ୍ା୍ଙ୍ଗରଲ
stxaviercollegejalukie@gmail.com

ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଡଆ ସମଠାଚଠାର ଅତି ସନ୍୍ର ଏବଂ ଉପକରଠାଗୀ 
ସମଠାଚଠାର ପ୍ରତିକଠା, ଆପଣ ଦୟଠାକରି ଏହଠାର ଡଠାଉନକ�ଠାଡ୍ 
ବୟୁବସ୍ଠା କରଠାଇକବ କି ରଠାହଠାଫେକର ଆକମ ଏହଠାର ପି୍ରଣ୍ଟ 
ଆଉଟ୍ ବଠାହଠାର କରି ଅନୟୁ ପରିବଠାର ସଦସୟୁ (ୟ୍ପିଏସସି/
ଏମପିଏସସି ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀ)ଙ୍୍କ ପେିବଠା �ଠାଗି କଦଇପଠାରିବ୍ ।

ଅନନ୍ ରପାରେ
ananta.pore@yashada.org

କଦଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱେ ଭବିଷୟୁତ ପଠାଇ ଁଏହଠା ଅତୟୁନ୍ ସନ୍୍ର ଓ 
ଅଭିନବ ପଦକଷେପ । ଜଠାତୀୟ ପରୀଷେଠା ଏକଜନ ୍ ିବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ 
ସମୟର ଆବଶୟୁକତଠା । ମ୍ ଁ ବୟୁକି୍ଗତ ଭଠାକବ ଅନ୍ଭବ 
କରିଥଠାଏ କର ଜଠାତୀୟ ଶଷିେଠା କଠାରଣ୍ଣୟୁକ୍ରମକର କରଠାରଠାଉଥବିଠା 
ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ଅତୟୁନ୍ ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହଠା କଦଶର 
ନଠାଗରିକମଠାନଙ୍କ ଜୀବନକର ସଧ୍ଠାର ଆଣବିଠା ସହତି କଦଶର 
ବିକଠାଶ ପଠାଇ ଁ ନିଶି୍ତ ଭଠାକବ ଭବିଷୟୁତର ଉଜ୍ଜ୍ୱେ ମଠାଗଣ୍ଣ 
ନିଦ୍ଣ୍ଣଠାରଣ କରିବଠା ନିମକନ୍ ଏକ ରଗ୍ଠାନ୍କଠାରୀ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ 
ଆଣପିଠାରିବ । ରଦି ଶଷିେଠାଗତ ଆକେନ କଠାରଣ୍ଣୟୁକ୍ରମଗଡ଼ି୍କ 
ଉପରକ୍୍ କହବ ନପୂତନ ଶଷିେଠା କଠାରଣ୍ଣୟୁକ୍ରମର କଠାରଣ୍ଣୟୁକଠାରିତଠା 
ଫେପ୍ରଦ କହଠାଇପଠାରିବ । ଆକମ ବିକଶଷଜ୍ଞ ତଥଠା କଦଶର 
ନଠାଗରିକ ଭଠାକବ ଏ ସମ୍କଣ୍ଣକର କବଶ ସକଠାରଠାତ୍ମକ ରହବିଠା 
ଆବଶୟୁକ ।

ଡ. ଅନୀଲ ୱାେକେ
warkar.anil@gmail.com
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ମିଳିମିଶି
ଆରମ ଜତିବିା

“ପ୍ରକତୟୁକ ସଫେତଠା ଓ ସମଦିୃ୍ର ଆଧଠାର କହଉଛି ସ୍ଠାସ୍ୟୁ, ଏହଠା ଜକଣ ବୟୁକି୍, ପରିବଠାର କି୍ ବେଠା ସମଠାଜ 
କି୍ ବେଠା ସଠାରଠା ରଠାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ କହଉ ପକଛ ।” ଭଠାରତ କକରଠାନଠା ମହଠାମଠାରୀର ସବ୍ଠ୍ ଖରଠାପ ସି୍ତି 
ମଧ୍ୟ କଦଇ ଗତି କର୍ଥବିଠା ସମୟକର ଏହ ିଉକି୍ ଅଧକି ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ କହଠାଇପଡ଼ିଛି । ଆକମ ସମକସ୍ତ 

ମିେିମିଶ ି�କେଇ କରିବଠା ଏବଂ ଏହ ିସଙ୍କଟ ବିକରଠାଧକର ବିଜୟ ହଠାସ� କରିବଠା...

n  କଟଷ୍, କରେସିଂ ଓ ରିେଟକମଣ୍ଟ ଉପକର ଗର୍୍ତ୍ୱ:
 କକରଠାନଠା ସଂକ୍ରମଣ ବେିବଠା ପକର ଏପି୍ର� 4 ତଠାରିଖକର 

ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଏକ ସମୀଷେଠା କବୈଠକ ଆକୟଠାଜନ 
କରିଥକି� । ଏଥକିର କସ କଟଷ୍ (ପରୀଷେଣ), କରେସ ୍
(ଚିହ୍ନଟ) ଏବଂ ରିେଟ୍ କମଣ୍ଟ (ଚିକିତ୍ଠା) ମନ୍ତ ଆଧଠାରକର 
କକଠାଭିଡ କପ୍ରଠାକଟଠାକ� ଅନ୍ରଠାୟୀ ସ୍ଠାସ୍ୟୁକକନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ି୍କର 
ସଠକି ପରିଚଠାେନଠା ନିମକନ୍ ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶ କଦଇଥକି�। 
ଭବିଷୟୁତର ଆବଶୟୁକତଠା ଓ ଚଠାହଦିଠା ପ୍ରତି ଗର୍୍ତ୍ୱଠାକରଠାପ 
କରିବଠା �ଠାଗି କସ ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶ କଦଇଥକି� ।

n ଆରଟି ପିସିଆର ପରୀଷେଠା ବେଠାଇବଠାକ୍ ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶ : 
 ସମସ୍ତ ରଠାଜୟୁର ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀମଠାନଙ୍କ ସହତି ଏକ 

କବୈଠକକର ଏପି୍ର� 11ର୍ 14 ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ କଦଶକର ‘ଟିକଠା 
ଉତ୍ବ’ ଜରିଆକର କକରଠାନଠା ଟିକଠାକରଣକ୍ ତ୍ୱରଠାନ ବେତି 
କରିବଠାକ୍ ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶ ଦିଆରଠାଇଥ�ିଠା । କମଠାଟ ପରୀଷେଠାର 
70 ପତିଶତ ଆରଟି ପିସିଆର ପରୀଷେଠା କରଠାଇବଠାକ୍ 
କଜଠାର ଦିଆରଠାଇଥ�ିଠା । 

ଅକ୍ସରିଜନ୍ ସରମତ ଔରଧେ ଦ୍ରୁତ 
ରଯାଗାଣ, ଟିକାକେଣ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱଏପି୍ର� ମଠାସକର କକରଠାନଠା ସଂକ୍ରମଣ ଭଠାରତକର ପଣ୍ଥିକର 

ବୃଦି୍ ପଠାଇବଠା ଆରମ୍ କହଠାଇଥ�ିଠା । ଏହ ିଦି୍ତୀୟ �ହରୀ 
ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟକର କକବେ ଏପି୍ର� ମଠାସକର ଅକି୍କଜନ୍ 

କରଠାଗଠାଣକଠାରୀ, ଔଷଧ ନିମଣ୍ଣଠାତଠା, ଟିକଠା ଉତ୍ଠାଦନକଠାରୀଙ୍କ 
ସକମତ ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀ ଓ ବିକଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହତି ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ 

ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ 20ର୍ ଅଧକି କବୈଠକ ଆକୟଠାଜନ 
କରିଥକି� । ଏପି୍ର�ର କଶଷ 10 ଦିନକର 10ଟି କବୈଠକ 

ଆକୟଠାଜନ କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା । ମହଠାମଠାରୀ 
ସି୍ତି ଓ ଭଠାରତର ମକ୍ଠାବି�ଠା 

ପ୍ରସ୍୍ତତି ସମ୍କଣ୍ଣକର  ର୍ଷ, ଜଠାପଠାନ 
ଓ ଆକମରିକଠାର ରଠାଷ୍ଟ୍ରମଖ୍ୟୁମଠାନଙ୍କ 

ସହତି ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଆକ�ଠାଚନଠା 
କରିଥକି�। ଦି୍ତୀୟ �ହରୀ 
ସମୟକର ସରକଠାର କିପରି 

ଭଠାକବ ପ୍ରସ୍୍ତତି କରିଛନି୍ 
ଚଠା�ନ୍ତୁ ଜଠାଣବିଠା...

ଦ୍ତିୀୟ ଲହେୀ ମକୁାବଲିା ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତି

ରକାଭିଡ-19 ବରିୋଧୀ ଲରେଇ
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କଦଶକର ଅକି୍କଜନ ପଠାଇ ଁଚଠାହଦିଠା ବୃଦି୍ ପଠାଇବଠାକ୍ ଦୃଷି୍କର ରଖ,ି  ଉତ୍ଠାଦନ ବୃଦି୍ �ଠାଗି ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶ ଦିଆରଠାଇସଠାରିଛି । ଠକି୍ 
ସମୟକର ଅକି୍କଜନ କରଠାଗଠାଣ ସନି୍ଶି୍ତ କରିବଠା �ଠାଗି, ଟୟୁଠାଙ୍କର ଡ୍ଠାଇଭରମଠାନଙ୍୍କ ଏକଠାଧକି ଶଫି୍ଟକର କଠାମ କରିବଠାକ୍ 

ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶ ଦିଆରଠାଇଛି ରଠାହଠାଫେକର ଦିନରଠାତି ବଠାଧଠାମକ୍୍ ଅକି୍କଜନ୍ କରଠାଗଠାଣ କରଠାରଠାଇପଠାରିବ । ରଠାଜୟୁଗଡ଼ି୍କର 
ଅକି୍କଜନ କକଠାଟଠା ବେଠାଇବଠା ସହତି, ତରେ କମଡ଼ିକଠା� ଅକି୍କଜନ କରଠାଗଠାଣ ନିମକନ୍ ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶ ଜଠାରି କରଠାରଠାଇଛି । 

ଏପରିକି ଆବଶୟୁକତଠା ପପୂରଣ କରିବଠା �ଠାଗି ସରକଠାର ଅନୟୁ କଦଶର୍ ଅକି୍କଜନ ଆମଦଠାନୀ କରିଛନି୍ । ନଠାଇକରେଠାକଜନ୍ 
ଟୟୁଠାଙ୍କରକ୍ ଅକି୍କଜନ ଟୟୁଠାଙ୍କରକର ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ କରିବଠା �ଠାଗି ଇସ୍ଠାତ କମ୍ଠାନୀଗଡ଼ି୍କ୍ ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶ ଦିଆରଠାଇଛି ।

ଅକ୍ସରିଜନ୍ ଉତ୍ାଦନ ବୃଦି୍ କେିବା 
ଲାଗି ସବୁଧିାେ ବସି୍ତାେ

ଟି ପିଏସଏ(କପ୍ରସର ସି୍ଙ୍ଗ 
ଆଡସପଣ୍ଣସନ) କମଡ଼ିକଠା� 
ଅକି୍କଜନ ୍ ଲେଠାଣ୍ଟ ପିଏମ 
କକୟଠାସଣ୍ଣ ପଠାଣ୍ ିଜରିଆକର 
ପ୍ରତିଷଠ୍ା କରଠାରଠାଉଛି 

ଏମଟି/କଦୈନିକ ଅକି୍କଜନ 
ଉତ୍ଠାଦନ କଦଶକର ଏପି୍ର� 
2021 ଠଠାର୍ ଆରମ୍ କହଠାଇଛି

ଟି କଠାରଣ୍ଣୟୁଷେମ 
କହଠାଇସଠାରିଛି, ଅବଶଷି୍ 
୍ ଲେଠାଣ୍ଟ କମ ସଦ୍୍ଠା କହବ 
କଠାରଣ୍ଣୟୁଷେମ

ଟି କପଠାକଟଣ୍ଣବ� ଅକି୍କଜନ 
କନକସକଣ୍ଟଟ୍ରଟର କ୍ରୟ ନିମକନ୍ 
ପିଏମ କକୟଠାସଣ୍ଣ ଫଣ୍ଡର୍ 
ମଞ୍ରି୍ ଦିଆରଠାଇଛି 

551 9250 

33 1,00,000

ଶଳି୍ପ ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ଅନୟୁ ୋଷ୍ଟଟ୍ର 
ପଯ୍ଷୟୁନ୍ ଭାେତକୁ ସହାୟତାେ ସଅୁ ଛଟିୁଲା

5700 500 
ଏମଟି/କଦୈନିକ ତରେ 
କମଡ଼ିକଠା� ଅକି୍କଜନ 
କଦଶକର ଅଗଷ୍ 2020 
ସଦ୍୍ଠା କହଉଥ�ିଠା ଉତ୍ଠାଦନ

ଅଧକି ପିଏସଏ ଅକି୍କଜନ 
୍ ଲେଠାଣ୍ଟ ଆସନ୍ଠା 3 ବଷଣ୍ଣ 
ମଧ୍ୟକର ପିଏମ କକୟଠାସଣ୍ଣ 
ପଠାଣ୍ ିଜରିଆକର ଡିଆରଡିଓ 
ଦ୍ଠାରଠା ପ୍ରତିଷଠ୍ା କରଠାରିବ ।

1,02,400 
ଟି ଅକି୍କଜନ ସି�ିଣ୍ଡର ଗତବଷଣ୍ଣ ରଠାଜୟୁଗଡ଼ି୍କ୍ କରଠାଗଠାଇ 
ଦିଆରଠାଇଥ�ିଠା । ବଠାଧଠାମକ୍୍ ଅକି୍କଜନ କରଠାଗଠାଣ ନିମକନ୍ 
ଆହ୍ରି 1,27,000 ସି�ିଣ୍ଡର କରଠାଗଠାଣ ଆରମ୍ କହଠାଇଛି।

7 ଏପି୍ର� 2020

ଏପି୍ର� କମ 2020

20 କସକ୍୍୍ଟ ବେର 2020 

5 ଜଠାନ୍ଆରୀ 2021

18 ଏପି୍ର� 2021

16 ଏପି୍ର� 2021 

21 ଏପି୍ର� 2021

25 ଏପି୍ର� 2021

କମଡ଼ିକଠା� ଅକି୍କଜନ 
ଉତ୍ଠାଦନ ପଠାଇ ଁ
24 ରଣ୍ଟଠା ମଧ୍ୟକର 
�ଠାଇକସନ ୍ଜଠାରି 1,02,400 ସି�ିଣ୍ଡର 

ରଠାଜୟୁଗଡ଼ି୍କ୍ କରଠାଗଠାଣ

ତରେ କମଡ଼ିକଠା� 
ଅକି୍କଜନ ମପୂ�ୟୁ 
ନିଦ୍ଣ୍ଣଠାରଣ

162ଟି ପିଏସଏ ୍ ଲେଠାଣ୍ଟ 
ପ୍ରତିଷଠ୍ା �ଠାଗି 201 
କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା ଆବଣ୍ଟନ

50,000 ଏମଟି 
ଅକି୍କଜନ କରଠାଗଠାଣ 
ନିମକନ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ 
କଟଣ୍ଡର ଜଠାରି ଅକି୍କଜନର ଶଳି୍ପ 

ଜନିତ ଉପକରଠାଗ 
ନିଷିଦ୍

ଅକି୍କଜନ 
ଏକ୍କପ୍ରସର 
ଶଭ୍ଠାରମ୍

1,27,000
ଅକି୍କଜନ ସି�ିଣ୍ଡର 
ପଠାଇ ଁବରଠାଦ

ପ୍ରକତୟୁକ ଜଲି୍ଠାକର 
ଅକି୍କଜନ ୍ ଲେଠାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷଠ୍ା 
କରଠାରଠାଉଛି
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ବଶି୍ାସ ଜାଗ୍ରତ କଲା ରସନାବାହନିୀ

n  ବିଭିନ୍ନ ରଠାଜୟୁକ୍ ରକଥଷ୍ ପରିମଠାଣକର ଅକି୍କଜନ କରଠାଗଠାଣ 
ପଠାଇ ଁକରେବଠାଇ ପଷେର୍ ସ୍ତନ୍ତ କରେନ୍ ‘ଅକି୍କଜନ ଏକ୍କପ୍ରସ’ 
ଆରମ୍ କରଠାରଠାଇଛି ।

n  4,000 କରେ ବଗିକର ଅକି୍କଜନ ସବ୍ିଧଠା ଥଠାଇ 64,000  
ଶରୟୁଠା ବୟୁବସ୍ଠା କରଠାରଠାଇଛି । ଚଠାହଦିଠା ଅନ୍ସଠାକର ଏଗଡ଼ି୍କ୍ 
ବିଭିନ୍ନ ରଠାଜୟୁକ୍ ପଠଠାରଠାଉଛି ।

ରେମଡିସିଭିେ େପ୍ାନ ିନରିରଧ ଅଣ୍ା ଭିଡ଼ିଲା ରେଳବାଇ

ପ୍ରକତୟୁକ ଭଠାରତୀୟ ପଠାଇ ଁ
କସନଠାବଠାହନିୀ ଆସ୍ଠା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱଠାସର 
ପ୍ରତୀକ । ଏହ ିସଙ୍କଟପପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟକର 

ଭଠାରତୀୟ ବଠାୟ୍କସନଠା ନିଜର 
ବିମଠାନଗଡ଼ି୍କ୍ ଉପକରଠାଗ କରି ଖଠା�ି 
ଅକି୍କଜନ ଟୟୁଠାଙ୍କରଗଡ଼ି୍କ୍ ଉତ୍ଠାଦନ 

୍ ଲେଠାଣ୍ଟ ନିକଟକର ପହଞ୍ଠାଉଛି । 

କନୌକସନଠା ମଧ୍ୟ ଅକି୍କଜନ ଟୟୁଠାଙ୍କର 
ପରିବହନ କର୍ଛି । ବିଭିନ୍ନ ସହରକର 
କକରଠାନଠା କରଠାଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ଠା ନିମକନ୍ 
କସନଠାବଠାହନିୀ ପଷେର୍ କକଠାଭିଡ ଚିକିତ୍ଠା କକନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ଠାପନ କରଠାରଠାଇଛି । ବିଗତ ଦ୍ଇ ବଷଣ୍ଣ 
ମଧ୍ୟକର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥବିଠା ଡଠାକ୍ର ଓ 
ସ୍ଠାସ୍ୟୁ କମଣ୍ଣଚଠାରୀମଠାନଙ୍୍କ ପଣ୍ଥିକର କସବଠା 
କରଠାଗଠାଇବଠା ନିମକନ୍ ନିକୟଠାଜତି କରଠାରଠାଇଛି ।

n ଜନସଠାଧଠାରଣଙ୍କ ଭଠାଗିଦଠାରୀ : କଭଣି୍ଟକ�ଟର, 
ପରୀଷେଠା କିଟ୍ ସକମତ କକଠାଭିଡ-19 
କପ୍ରଠାକଟଠାକ� ପଠାେନ �ଠାଗି ଆବଶୟୁକ ସ୍ବେେ 
ସମୀଷେଠା କରିବଠା �ଠାଗି ସମସ୍ତ ରଠାଜୟୁର 
ରଠାଜୟୁପଠାେ ମଠାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ 
କବୈଠକ କରିଥକି�। କକରଠାନଠା ବିକରଠାଧୀ 
�କେଇକର ଜନସଠାଧଠାରଣଙ୍କ ସହଭଠାଗିତଠା 
ପଠାଇ ଁ କସ ନିକବଦନ କରିଥକି� । ଏପି୍ର�୍ 
20ତଠାରିଖକର ଜନସଠାଧଠାରଣଙ୍କ ସହତି 
ଆକ�ଠାଚନଠା କରି ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ କକରଠାନଠା 
ବିକରଠାଧକର ଦି୍ତୀୟ �କେଇ ପଠାଇ ଁକଦଶର 
ପ୍ରସ୍୍ତତି ସମ୍କଣ୍ଣକର ଆକ�ଠାଚନଠା କରିବଠା ସହତି 
ଜନସଠାଧଠାରଣଙ୍୍କ ଦୃେ ଭଠାକବ ସଂରଷଣ୍ଣ କରିବଠା 
�ଠାଗି ନିକବଦନ କରିଥକି� ।

n କ୍ଦୁ୍ ସହେ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ: କରଠାଗୀଙ୍କ 
ସଂଖୟୁଠା ବୃଦି୍ ପଠାଉଥବିଠା କଠାରଣର୍ କଛଠାଟ ଏବଂ 
ମଧ୍ୟମ ବଗଣ୍ଣର ସହର ଉପକର ସ୍ତନ୍ତ ଧ୍ୟଠାନ 
ଦିଆରଠାଇଛି । ରକର ଥବିଠା କରଠାଗୀମଠାନଙ୍୍କ 
ଅନ�ଠାଇନ ପରଠାମଶଣ୍ଣ ଦିଆରଠାଉଛି । ଜଠାରି 
କହଠାଇଥବିଠା ମଠାଗଣ୍ଣଦଶ୍ଦିକଠା ଅନ୍ରଠାୟୀ ଗହୃ 
ସଙ୍ଗକରଠାଧକର ଥବିଠା କରଠାଗୀଙ୍୍କ ନିୟମିତ 
ନିରୀଷେଣ କରିବଠା �ଠାଗି ଆଇସିଏମଆର 
ଓ ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ମନ୍ତଣଠାେୟ ପଷେର୍ ରଠାଜୟୁଗଡ଼ି୍କ୍ 
ପରଠାମଶଣ୍ଣ ଦିଆରଠାଇଛି ।

12000 
2019-20 କର ମହଠାମଠାରୀ ଆରମ୍ 

କହବଠା ସମୟକର କଦଶକର ମଠାତ୍ର ଏତିକି 
ସଂଖୟୁକ କଭଣି୍ଟକ�ଟର ଶରୟୁଠା ଥ�ିଠା । 
ଆଜ,ି ଏହଠାର ସଂଖୟୁଠା 78,000ର୍ ଅଧକି 
କହଠାଇସଠାରିଛି। ଭଠାରତ ବିଶ୍ୱର ଅନୟୁତମ 
ବୃହତ କଭଣି୍ଟକ�ଟର ଉତ୍ଠାଦନକଠାରୀ ।

2,94,290

ଲ
କ

ଡ
ାଉ

ନ
 

ପ
ବୂ

୍ଷେୁ

02 
ବିଶ୍ୱକର ପିପିଇ କିଟ୍ ଉତ୍ଠାଦନକର 
ଭଠାରତର ସ୍ଠାନ । କକରଠାନଠା ଆରମ୍ 

କହବଠା ସମୟକର ଭଠାରତକର 
ପିପିଇ କିଟ୍ ଉତ୍ଠାଦନ ଅତୟୁନ୍ 

ନଗଣୟୁ ଥ�ିଠା ।

n  ଏପି୍ର� 26 ତଠାରିଖକର ପ୍ରଥମ ଅକି୍କଜନ୍ ଏକ୍କପ୍ରସ ୍
ମ୍୍ ବେଠାଇକର ପହଞ୍ଥି�ିଠା । ମହଠାରଠାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଉତ୍ରପ୍ରକଦଶ 
ସକମତ 12ଟି ସବଣ୍ଣଠାଧକି ପ୍ରଭଠାବିତ ରଠାଜୟୁକ୍ ଅକି୍କଜନ୍ 
କରଠାଗଠାଣ ଆରମ୍ କହଠାଇଛି ।

ରକାଭିଡ-19 ବରିୋଧୀ ଲରେଇ

n  ଚଠାହଦିଠା ଅନ୍ରଠାୟୀ ଉପ�ବ୍ଧତଠା ସନି୍ଶି୍ତ କରିବଠା ସକଠାକଶ 
କରମଡିସିଭିର ଇକଞ୍କ୍ନ ଉତ୍ଠାଦନ ବୃଦି୍ କରଠାରଠାଇଛି । 
ଏହଠାର ରପ୍ତଠାନି ନିଷିଦ୍ କରଠାରଠାଇଛି । ଏହଠାର କେଠାବଜଠାର 
ବନ୍ କରିବଠାକ୍ ମପୂ�ୟୁ ନିଦ୍ଣ୍ଣଠାରଣ କରଠାରଠାଇଛି ।

n  ଜଠାନ୍ଆରୀ-କଫବୃଆରୀ ସଦ୍୍ଠା କଦଶକର ମଠାସିକ ପଠାଖଠାପଠାଖ ି
27-29 �ଷେ କଡଠାଜ ୍ଉତ୍ଠାଦନ କରଠାରଠାଉଥ�ିଠା । ଏହଠା କମ 
ସଦ୍୍ଠା ମଠାସିକ 74.10 �ଷେକର ପହଞ୍ବି । ମହଠାରଠାଷ୍ଟ୍ର, କକରେ, 
ମଧ୍ୟପ୍ରକଦଶ ଓ ଦିଲ୍ୀ ସକମତ ସବଣ୍ଣଠାଧକି ପ୍ରଭଠାବିତ 12ଟି 
ରଠାଜୟୁକ୍ ରକଥଷ୍ ପରିମଠାଣକର କରଠାଗଠାଣ କରିବଠା ନିମକନ୍ 
ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶ ଦିଆରଠାଇଛି ।
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2400
ଟି ପେୀକ୍ାଗାେ ରଦୈନକି 15 
ଲକ୍େୁ ଅଧକି ନମନୁା ପେୀକ୍ା 
କେୁଛନ୍।ି ଜାନୁଆେୀ 30, 
2020ରେ ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରମିତ 
ଚହି୍ନଟ ସମୟରେ ମାତ୍ 
ରଗାଟିଏ ପେୀକ୍ାଗାେ ଥଲିା।20 April 21 April 22 April 23 April 24 April 25 April 26 April 27 April 28 April

2,7
0,5

72

3,79,4593,19,4353,54,5313,49,3133,45,1472,94,290 3,32,503 3,62,902

2,4
8,7

02

2,1
5,9

62

1,9
2,2

00

1,6
6,6

43

2,62,362
2,18,5592,20,513

1,79,543

ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖୟୁାରେ ବୃଦି୍ କନି୍ତୁ ଆରୋଗୟୁଙ୍କ ସଂଖୟୁା ମଧ୍ୟ ସି୍ଥେ ଭାରବ ବୃଦି୍ ପାଉଛି

ରକାଭାକ୍ସନି

17,37,178
ଉଭୟ କଡଠାଜ କନଇଥବିଠା 

ବୟୁକି୍ । କସମଠାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟର୍ ମଠାତ୍ର 695 ଜଣ ହି ଁ
ସଂକ୍ରମିତ କହଠାଇଛନି୍ ।
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ଡାକ୍ତେଖାନାଗଡ଼ିୁକେ ଆଇରସାରଲସନ ଓ ଆଇସିୟୁ ଶଯୟୁାରେ 40 ଗଣୁା ବୃଦି୍
ଆଇକସଠାକ�ସନ ଶରୟୁଠା ଆଇସିୟୁ ଶଯୟୁା

(*ଏପି୍ର� 21)

1.11 %
ଭଠାରତକର 

କକରଠାନଠା ମତ୍ୃୟୁ 
ହଠାର । ଦି୍ତୀୟ 

�ହରୀ କଠାେକର 
ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖୟୁଠା 

ବୃଦି୍ ପଠାଇବଠା 
ସକ୍ୱେ ଏହଠା ବିଶ୍ୱର 
ସବଣ୍ଣନି୍ ୍ନ ସ୍ତରକର 

ରହଛିି।

ବିଶଷି୍ ଆକମରିକୀୟ ବିକଶଷଜ୍ଞ ଆକ୍ଠାନୀ ଫଠାଉସି କହଛିନି୍ କର ଭଠାରତର କକଠାଭଠାକି୍ନ 
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କକଠାଭିଡ୍ ଭଠାରିଆଣ୍ଟକ୍ ନଷ୍ କରିବଠା �ଠାଗି ସଷେମ। ଫଠାଉସି କହଛିନି୍ କର 
ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନର ପରିସି୍ତିକ୍ ଦୃଷି୍କର ରଖକି� ଟିକଠାକରଣ ହି ଁସବ୍ଠ୍ ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର।

ଏପି୍ର� 20 ତଠାରିଖ ସଦ୍୍ଠା ମିେିଥବିଠା ଟିକଠାକରଣ ତଥୟୁ ଅନ୍ରଠାୟୀ, କକଠାଭଠାକି୍ନର 
ପ୍ରଥମ କଡଠାଜ କନଇଥବିଠା 93,56,436 ଜଣ କ�ଠାକଙ୍କ ମଧ୍ୟର୍ ମଠାତ୍ର 4208 ଜଣ 
ବୟୁକି୍ କକଠାଭିଡକର ସଂକ୍ରମିତ କହଠାଇଛନି୍। ଏହଠା କହଉଛି ମଠାତ୍ର 0.04 ପ୍ରତିଶତ।

କସହପିରି କକଠାଭିଶଲି ୍ଡର ପ୍ରଥମ କଡଠାଜ କନଇଥବିଠା 10,03,02,745 ଜଣଙ୍କ 
ମଧ୍ୟର୍  17,145 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ କହଠାଇଛନି୍। ଏହଠା ମଠାତ୍ର 0.02 ପ୍ରତିଶତ। 
କସହପିରି ଦି୍ତୀୟ କଡଠାଜ କନଇଥବିଠା 1,57,32,754 କ�ଠାକଙ୍କ ମଧ୍ୟର୍ ମଠାତ୍ର 
5014 ଜଣ କକରଠାନଠାକର ସଂକ୍ରମିତ କହଠାଇଛନି୍। ଏହଠା ମଠାତ୍ର 0.03 ପ୍ରତିଶତ।

ଟିକା ହି ଁ
ଏକମାତ୍ ଚକିତି୍ା
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n କକରଠାନଠାର୍ ସର୍ଷେଠା �ଠାଗି ଭଠାରତକର ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ବିଶ୍ୱର 
ସବଣ୍ଣବୃହତ ଟିକଠାକରଣ ଅଭିରଠାନ ଜଠାରି ରହଛିି। ମଠାତ୍ର 85 
ଦିନ ମଧ୍ୟକର 10 କକଠାଟି କ�ଠାକଙ୍୍କ ଟିକଠା କଦବଠା ସହତି 
ଭଠାରତ ସବ୍ଠ୍ କମ ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟକର ସବଣ୍ଣଠାଧକି ସଂଖୟୁକ 
କ�ଠାକଙ୍କ ଟିକଠାକରଣକର କରକଡଣ୍ଣ କରିପଠାରିଛି।

n ଏପି୍ର� 21, 2021 ସଦ୍୍ଠା ମଠାତ୍ର 95 ଦିନ ମଧ୍ୟକର 13 
କକଠାଟିର୍ ଅଧକି ଟିକଠା କଦଇ ଭଠାରତ ପଣ୍ଥିକର ପ୍ରମଠାଣତି 
କରିପଠାରିଛି କର ଆକମ ଟିକଠାକରଣକର ସବ୍ଠ୍ ଆଗକର 
ରହଛ୍ି। ଆକମରିକଠା 101 ଦିନକର ଏହ ି �ଷେୟୁ ହଠାସ� 
କରିଥବିଠା କବକେ ଚୀନ 109 ଦିନକର ହଠାସ� କରିଛି। 
ଏପି୍ର� 25, 2021 ସଦ୍୍ଠା, 14 କକଠାଟି କ�ଠାକଙ୍୍କ ଟିକଠା 
ଦିଆରଠାଇସଠାରିଛି।

n ଜଠାନ୍ଆରୀ 16, 2021କର ପ୍ରଥକମ ସ୍ଠାସ୍ୟୁକମଣ୍ଣୀମଠାନଙ୍୍କ 
ଟିକଠା ଦିଆରଠାଇ ଭଠାରତକର ଟିକଠାକରଣ ଅଭିରଠାନ ଆରମ୍ 
କହଠାଇଥ�ିଠା। କଫବୃଆରୀ 2, 2021 ପରଠଠାର୍ ଅଗ୍ରଣୀ 
କରଠାଦ୍ଠାମଠାକନ ଟିକଠା କନବଠା ଆରମ୍ କରିଥକି�। ମଠାଚ୍ଚଣ୍ଣ 1, 
2021 ପରଠଠାର୍ 60 ବଷଣ୍ଣର୍ ଅଧକି ବୟସର ବୟୁକି୍ ଟିକଠା 
କନବଠା ଆରମ୍ କରିଥକି�। 45-59 ବଷଣ୍ଣ ବୟସ୍ ଏବଂ 
ଗର୍୍ତର କରଠାଗକର ପୀଡ଼ିତ କ�ଠାକମଠାନଙ୍୍କ ଏପି୍ର� 1, 
2021 ଠଠାର୍ ଟିକଠା ଦିଆରିବଠା ଆରମ୍ କହଠାଇଥ�ିଠା।

n ଟିକଠାକରଣ କଠାରଣ୍ଣୟୁକ୍ରମକ୍ ତ୍ୱରଠାନ ବେତି କରିବଠା ଉକଦ୍ଶୟୁକର 
ସ୍କଦଶୀ ଟିକଠା କକଠାଭଠାକି୍ନ ଓ କକଠାଭିଶଲି ୍ଡ ସହତି ର୍ଷର 
ସ୍ଫୁଟନକି ଭି ଟିକଠାକ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍କମଠାଦନ କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା।

n  ଜ�୍ଠାଇ 2021 ସଦ୍୍ଠା 30 କକଠାଟି କ�ଠାକଙ୍କ ଟିକଠାକରଣ 
କରଠାରିବ। ବିଶ୍ୱର ମଠାତ୍ର ତିକନଠାଟି ରଠାଷ୍ଟ୍ରକର 30 କକଠାଟିର୍ 
ଅଧକି ଜନସଂଖୟୁଠା ରହଛିନି୍-ଭଠାରତ, ଚୀନ ଓ ଆକମରିକଠା

ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଟିକା ସହତି ବଶି୍େ ସବ୍ଷବୃହତ 
ଟିକାକେଣ ଅଭିଯାନ...

ସରକଠାର ଏପି୍ର� ପହ�ିଠା ପରଠଠାର୍ 45 ବଷଣ୍ଣର୍ ଅଧକି 
ବୟସ୍ କ�ଠାକଙ୍କ ଟିକଠାକରଣ ପଠାଇ ଁଅନ୍ମତି କଦଇଥକି�।

12 ଏପି୍ର� ପରଠଠାର୍ କଠାରଣ୍ଣୟୁସ୍େୀକର 45 ବଷଣ୍ଣର୍ 
ଊର୍ଦଣ୍ଣ ବୟସ୍ ସବ୍ କ�ଠାକମଠାନଙ୍କ ପଠାଇ ଁ ଟିକଠାକରଣ 
ଆରମ୍ କହଠାଇଥ�ିଠା।

18 ବଷଣ୍ଣ ଏବଂ ତକତଠାଧକି ବୟସର କ�ଠାକମଠାନଙ୍କ ପଠାଇ ଁ
ଟିକଠାକରଣ ଆରମ୍ କହଠାଇଛି। କଦଶକର କମ ପହ�ିଠା ଠଠାର୍ 
ତୃତୀୟ ପରଣ୍ଣୟୁଠାୟ ଟିକଠାକରଣ ଆରମ୍ କହଠାଇଛି।

n  କକଠାଭିଡ ମହଠାମଠାରୀର ପ୍ରଠାରମି୍କ ଦିନଗଡ଼ି୍କକର, ଭଠାରତ 
ଆକମରିକଠା, ଜମଣ୍ଣଠାନୀ, ର୍ଷ, ଜଠାପଠାନ, କଠାନଠାଡଠା ସକମତ ଅନୟୁ 
ରଠାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ି୍କ୍ ହଠାଇଡ୍କି୍କ୍ଲେଠାକରଠାକ୍ଇନ ସକମତ ଔଷଧ, ଏବଂ 
ଜର୍ରି ସଠାମଗ୍ରୀ କରଠାଗଠାଇ ଦିଆରଠାଇଥ�ିଠା। ଆହ୍ରି, ‘ଟିକଠା କମୈତ୍ରୀ’ 
ଜରିଆକର କକଠାଭଠାକି୍ନ ଓ କକଠାଭିଶଲି ୍ଡ 80ର୍ ଅଧକି ରଠାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ି୍କ୍ 
କରଠାଗଠାଇ ଦିଆରଠାଇଥ�ିଠା।

n  ବିଶ୍ୱ ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ସଂଗଠନ ଅନୟୁ ରଠାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ି୍କ୍ ଭଠାରତର୍ କପ୍ରରଣଠା 
କନବଠା �ଠାଗି ନିକବଦନ କରିଥ�ିଠା ଏବଂ ଏପରିକି ସହଠାୟତଠା ପଠାଇ ଁ
ଆକମରିକଠା ମଧ୍ୟ ଭଠାରତକ୍ ଧନୟୁବଠାଦ ଜଣଠାଇଥ�ିଠା। ବ୍ଠାଜ�୍ି ପଷେର୍ 
ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀଙ୍୍କ ଧନୟୁବଠାଦ ଜ୍ଞଠାପନ କରିବଠା ସହତି 
ତଠାଙ୍୍କ ଭଗବଠାନ ହନ୍ମଠାନଙ୍କ ସହତି ତ୍େନଠା କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା।

n  କକରଠାନଠାର ଦି୍ତୀୟ �ହରୀ ସମୟକର ଭଠାରତ କରକତକବକେ 
ସଙ୍କଟକର ପଡ଼ିଛି, ସଠାରଠା ବିଶ୍ୱର ଅକନକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର ଭଠାରତକ୍ ସହଠାୟତଠା 
କରିବଠା �ଠାଗି ଆକଗଇ ଆସିଛନି୍। ଭପୂ ଟଠାନ ଠଠାର୍ ଆରମ୍ କରି 
ଆକମରିକଠା ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ଏବଂ ସଠାଉଦୀ ଆରବ ଠଠାର୍ ଆରମ୍ କରି 
ଜଠାପଠାନ ଓ ବ୍ଠାଜ�ି ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ 40ଟି ରଠାଷ୍ଟ୍ର ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ଭଠାରତ ସହ ଛିଡ଼ଠା 
କହଠାଇଛନି୍।

n  ଆକମରିକଠା ଭଠାରତକ୍ ଅକି୍କଜନ ସି�ିଣ୍ଡର, କରଗକ୍�ଟର ଏବଂ 
ଏନ-95 ମଠାସ୍ ପଠଠାଇଛି। ଏହଠାଛଡ଼ଠା ଔଷଧ ଏବଂ ଟିକଠା ପ୍ରସ୍୍ତତି 
ନିମକନ୍ କଞ୍ଠା ମଠା�୍ ମଧ୍ୟ ପଠଠାଇଛି।

n  ବି୍କଟନ ପଷେର୍ ଭଠାରତକ୍ ସହଠାୟତଠା ସଠାମଗ୍ରୀ ଓ ଔଷଧୀୟ ଉତ୍ଠାଦର 
9ଟି କନସଠାଇନକମଣ୍ଟ ପଠଠାରଠାଇଛି। ଜମଣ୍ଣଠାନୀ ପଷେର୍ କମଠାବଠାଇ� 
ଅକି୍କଜନ ୍ ଲେଠାଣ୍ଟ, ମଠାସ୍ ଓ ଅନୟୁ ଚିକିତ୍ଠା ସହଠାୟତଠା ଭଠାରତକ୍ 
କରଠାଗଠାଇ ଦିଆରଠାଇଛି।

n  ସଠାଉଦୀ ଆରବ ଓ କ୍ଏତ ପଷେର୍ ଭଠାରତକ୍ ଅକି୍କଜନ କରଠାଗଠାଇ 
ଦିଆରଠାଇଛି। ଅକଷ୍ଟ୍ର�ିଆ ପଷେର୍ କଭଣି୍ଟକ�ଟର, କ୍ଲେଠାବ,୍ ମଠାସ୍ ଏବଂ 
ଔଷଧ ସକମତ ଜର୍ରି ଚିକିତ୍ଠା ସଠାମଗ୍ରୀ ଭଠାରତକ୍ ପଠଠାରଠାଇଛି। 
ସିଙ୍ଗଠାପର୍ ଓ ଥଠାଇ�ୟୁଠାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅକି୍କଜନ ଟୟୁଠାଙ୍କର ପଠଠାଇଛନି୍।

ପ୍ରଥରମ, ଆରମ ସହାୟତା ରଯାଗାଇ ରଦଲୁ, 
ଏରବ ବଶି୍ ତା’େ ପ୍ରତଦିାନ ରଦଉଛ.ି...

16.16 
କକଠାଟି ଟିକଠା ଏକବସଦ୍୍ଠା 
ମଠାଗଣଠାକର ରଠାଜୟୁଗଡ଼ି୍କ୍ 

କରଠାଗଠାଇ କଦଇଛନି୍ କକନ୍ଦ୍ର 
ସରକଠାର

15.22  
କକଠାଟି ଟିକଠା କଡଠାଜ,୍ ଦ୍ଇଟି କଡଠାଜ 
ସକମତ, ଏପି୍ର� 30, 2021 ସଦ୍୍ଠା 

କଦଶକର ଦିଆରଠାଇସଠାରିଛି।

ରକାଭିଡ-19 ବରିୋଧୀ ଲରେଇ
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ପବୂ୍ଷେୁ ଆରମ ଜତିଛି.ୁ..
କରୋନାେ ପ୍ରାେମି୍ଭକ 
ପଯ୍ଷୟୁାୟରେ ତ୍ୱେିତ ନଷି୍ପତି୍ତ ଗ୍ରହଣ

ପ୍ରଥମ �ହରୀ ଠଠାର୍ ଆରମ୍ କରି ଦି୍ତୀୟ �ହରୀ 
ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ଭଠାରତ ସରକଠାର କଦଶକର ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ସଂକ୍ରଠାନ୍ 
ବୟୁବସ୍ଠାକର ସଧ୍ଠାର ଆଣବିଠା କଷେତ୍ରକର କଠାରଣ୍ଣୟୁ 

କରିଛନି୍। ବୟୁବସ୍ଠାକର ସଧ୍ଠାର ଆଣବିଠା ସକଠାକଶ କକନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ମନ୍ତଣଠାେୟ ସହତି ଇଣି୍ଡଆନ କଠାଉନସି� ଫର୍ 
କମଡ଼ିକଠା� ରିସଚ୍ଚଣ୍ଣ, ଏ୍ ୍ଓ ଅନୟୁ ଚିକିତ୍ଠା ବିକଶଷଜ୍ଞମଠାନଙ୍କ 
ଏକ ଦେ ସହତି ଦିନରଠାତି କଠାମ କରିଛନି୍। କସହ ିଅନ୍ରଠାୟୀ, 
ବିଭିନ୍ନ ସମୟକର ଡଠାକ୍ରଖଠାନଠା ସକମତ ସଠାଧଠାରଣ କ�ଠାକଙ୍କ 
ପଠାଇ ଁମଠାଗଣ୍ଣଦଶ୍ଦିକଠା ଜଠାରି କରଠାରଠାଇଛି। ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମଠାଦୀଙ୍୍କ ପ୍ରତି ମହ୍ପୂତ୍ଣ୍ଣକର ଅକି୍କଜନ, ଔଷଧ ଓ ଟିକଠା 
କରଠାଗଠାଣ ଏବଂ ଟିକଠାକରଣ କଠାରଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ ସମ୍କଣ୍ଣକର ସମ୍କୃ୍ 
ଅଧକିଠାରୀମଠାନଙ୍କ ଦ୍ଠାରଠା ସଦୟୁତମ ସପୂଚନଠା ଦିଆରଠାଇଛି। 
କକରଠାନଠା ବିକରଠାଧକର ପ୍ରଥମ ରଦ୍୍ ଭଠାରତ କରପରି ଭଠାକବ 
ଜତିିଥ�ିଠା ତଠାହଠାକ ୍ଡବ୍ ଲୁଏଚଓ ସକମତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଠା 
ପ୍ରଶଂସଠା କରିଥକି�। ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ସଠାହସ, ସତକଣ୍ଣତଠା ଓ ଟିକଠା 
ସହତି ଦି୍ତୀୟ �ହରୀକ ୍ପରଠାଜତି କରିବଠାର ଆବଶୟୁକତଠା 
ରହଛିି। ଚଠା�ନ୍ତୁ କଦଖବିଠା ପ୍ରଥମ �ହରୀ ପକର ଦି୍ତୀୟ 
�ହରୀର ମକ୍ଠାବି�ଠା ପଠାଇ ଁଆମର ପ୍ରସ୍୍ତତି କିଭେି ରହଛିି।

ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାେ 

n  ସରକଠାରୀ ଓ ସଂସ୍ଠାଗତ ସ୍ତରକର ଆଗଆ୍ ପଦକଷେପ ଗ୍ରହଣ 
କରିବଠାକର ଭଠାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ରହଥି�ିଠା। ଜଠାନ୍ଆରୀ 7, 2020କର 
ଚୀନ ଉହଠାନ ଭପୂ ତଠାଣ ୍ସମ୍କଣ୍ଣକର ବିଶ୍ୱକ୍ ସପୂଚୀତ କରିଥ�ିଠା। ଏହଠାର 
ଠକି ପରଦିନ ଜଠାନ୍ଆରୀ 8, 2020କର ଭଠାରତ ମିଶନ କବୈଠକ 
ଆକୟଠାଜନ କରିଥ�ିଠା।

n  ଜଠାନ୍ଆରୀ 17, 2020 ପରଠଠାର୍ ଭଠାରତ ରଠାତ୍ରୀମଠାନଙ୍କର ସ୍ଟ୍ରିନିଂ 
ଆରମ୍ କରିଥ�ିଠା। ଏପରି କରିବଠାକର ଭଠାରତ ଥ�ିଠା ପ୍ରଥମ 
ରଠାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ି୍କ ମଧ୍ୟର୍ ଅନୟୁତମ।

n  ଜଠାନ୍ଆରୀ 30, 2020କର ଭଠାରତର ପ୍ରଥମ କକରଠାନଠା ମଠାମ�ଠା 
ଚିହ୍ନଟ କହଠାଇଥ�ିଠା ଏବଂ ତ୍ରନ୍ ଏହଠାପକର, କକଣ୍ଟନକମଣ୍ଟ-ସ୍ଟ୍ରିନିଂ 
ପଦକଷେପ ରଦ୍୍କଠାେୀନ ଭିତି୍କର ଆରମ୍ କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା।

n  ମଠାଚ୍ଚଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତଠାହକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ କମଠାଦୀ କହଥିକି� କର 
ବିକଶଷଜ୍ଞମଠାକନ ଭିଡ଼ ଠଠାର୍ ଦପୂରକର ରହବିଠା �ଠାଗି ପରଠାମଶଣ୍ଣ 
କଦଇଛନି୍। କତଣ ୍ କସ କହଥିକି� କର କସ କକୌଣସି କହଠା�ି 
କଠାରଣ୍ଣୟୁକ୍ରମକର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିକବ ନଠାହି।ଁ ମହଠାମଠାରୀ ଆରମ୍ 
କହବଠା ସମୟକର ଏହଠା ବିଶ୍ୱର ହଠାତଗଣତି ଉଦଠାହରଣ ମଧ୍ୟର୍ 
ଅନୟୁତମ ଥ�ିଠା। କସକତକବକେ ଭଠାରତକର ମଠାତ୍ର 50 କକରଠାନଠା 
ସଂକ୍ରମିତ ସଦ୍୍ଠା ଚିହ୍ନଟ କହଠାଇନଥକି�।
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ଆରଟି ପିସିଆର ସହତି ରଠାପିଡ୍ ଆଣି୍ଟକଜନ 
କଟଷ୍ ଆରମ୍ କରିବଠାକର ଅଳ୍ପ କକକତଠାଟି ରଠାଷ୍ଟ୍ର 

ମଧ୍ୟର୍ ଭଠାରତ ଅନୟୁତମ ଥ�ିଠା। ପ୍ରଠାରମ୍କର, 
ଭଠାରତକ୍ ଏହ ିରଣନୀତି ପଠାଇ ଁସମଠାକ�ଠାଚନଠା 

କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା, କିନ୍ତୁ ପକର ବିଶ୍ୱ ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ସଂଗଠନ 
ନିକଜ ଏହ ିମକଡ�କ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥ�ିଠା।

ବଶି୍ ପାଇ ଁଫାମ୍ଷାସୀ ହବରେ 
ପେିଣତ ରହଲା ଭାେତ

n  କକଠାଭିଡ ଅବଧ ି ସମୟକର ଭଠାରତ ଅନୟୁ ରଠାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ି୍କ୍ 
ହଠାଇଡ୍କି୍କ୍ଲେଠାକରଠାକ୍ଇନ ଏବଂ ଅନୟୁ ଜର୍ରି ଔଷଧର 
ବଡ଼ ବଡ଼ କନସଠାଇନକମଣ୍ଟ କପ୍ରରଣ କରିଥ�ିଠା। 
କସହପିରି ବହ୍ ପରିମଠାଣର ମଠାସ୍ ଓ ପିପିଇ କିଟ ମଧ୍ୟ 
ବିକଦଶକ୍ ପଠଠାଇଥ�ିଠା। ଗମ୍ୀର ପରିସି୍ତିକର ପଡ଼ିଥବିଠା 
ଆକମରିକଠା, ବ୍ଠାଜ�ି ଓ ଅନୟୁ ରଠାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ି୍କ୍ ଭଠାରତ 
ସହଠାୟତଠା କରଠାଗଠାଇ ଥ�ିଠା।

n  କଦଶକର ଟିକଠା ବିକଠାଶ ଓ ଉତ୍ଠାଦନ ସମ୍କଣ୍ଣକର ଅନ୍ଧ୍ୟଠାନ 
କରିବଠା �ଠାଗି ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ କମଠାଦୀ ଅହମ୍ମଦଠାବଠାଦସି୍ତ 
ଜଠାଇଡସ ବଠାକୟଠାକଟକ ପଠାକଣ୍ଣ, ହଠାଇଦ୍ଠାବଠାଦସି୍ତ ଭଠାରତ 
ବଠାକୟଠାକଟକ ଏବଂ ପକ୍ଣର ସିରମ ଇନଷି୍ଚ୍ୟୁଟ 
ପରିଦଶଣ୍ଣନ କରିଥକି�।

n  କକରଠାନଠା ପଠାଇ ଁସ୍କଦଶୀ ଭଠାକବ ବିକଶତି କକଠାଭଠାକି୍ନ ଓ 
କକଠାଭିଶଲି ୍ଡ ଟିକଠା ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଠ୍ ଶସ୍ତଠା। କରକଡଣ୍ଣ ସମୟ 
ମଧ୍ୟକର କକରଠାନଠା ଟିକଠା ସଂରଷେଣ ଓ କରଠାଗଠାଣ ପଠାଇ ଁ
କକଠାଲ୍ଡ କଚନ୍ କନଟୱକଣ୍ଣ ବିକଶତି କରଠାରଠାଇଛି।

n  କଦଶର ଅଧକିଠାଂଶ ଭଠାଗକର ଏପି୍ର� ମଠାସଠଠାର୍ ମଠାସ୍ ପିନି୍ବଠାକ୍ 
ବଠାଧ୍ୟତଠାମପୂେକ କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା କବକେ ଡବ୍ ଲୁଏଚଓ ସଠାରଠା ବିଶ୍ୱକର 
ଜନ୍ ପରବତ୍ଣ୍ଣୀ ପରଣ୍ଣୟୁଠାୟକର ମଠାସ୍ ପିନି୍ବଠାକ୍ ଉତ୍ଠାହତି କରିବଠା 
�ଠାଗି ମଠାଗଣ୍ଣଦଶ୍ଦିକଠା ଜଠାରି କରିଥ�ିଠା।

n  ମଠାଚ୍ଚଣ୍ଣ 24 ତଠାରିଖକର କଦଶବଠାସୀଙ୍୍କ ଉଦକବଠାଧନ କଦଇ 
ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ କମଠାଦୀ ସଠାରଠା କଦଶକର �କଡଠାଉନ �ଠାଗ ୍
କରିଥକି�। ପରିସି୍ତିର ଗମ୍ୀରତଠାକ୍ ଦଶଣ୍ଣଠାଇବଠାକ୍ ରଠାଇ କସ 
ତଠାଙ୍କ ପ୍ରୟଠାସକର ‘ଜଠାନ୍ କହୈ କତଠା ଜଠାହଠାନ କହୈ’ ପଠାଇ ଁ ବଠାତ୍ଣ୍ଣଠା 
କଦଇଥକି� ରଠାହଠାର ଅଥଣ୍ଣ କହଉଛି ଅନୟୁ କଠାହଠାଠଠାର୍ ଜୀବନ 
ଅଧକି ମପୂ�ୟୁବଠାନ। କଦଶକର କରକତକବକେ �କଡଠାଉନ କରିବଠା 
�ଠାଗି ନିଷ୍ପତି୍ ଗ୍ରହଣ କରଠାଗ�ଠା କସକତକବକେ ଅନୟୁ କକୌଣସି 
କଦଶ ଏପରି ପଦକଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥକି�।

n  �କଡଠାଉନ ସମୟକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ କମଠାଦୀ କଦଶବଠାସୀଙ୍୍କ 
ଦୀପ ଜେଠାଇ ପରସ୍ର ମଧ୍ୟକର ଏକତଠା ପ୍ରଦଶ୍ଦିତ କରିବଠା 
�ଠାଗି ନିକବଦନ କରିଥକି� ରଠାହଠାକି କଦଶକର ସକଠାରଠାତ୍ମକ 
ପରିକବଶ ସଷିୃ୍ କରିଥ�ିଠା। କକରଠାନଠା ମକ୍ଠାବି�ଠା ପ୍ରତି ଦୃଷି୍ କଦଇ 
�କଡଠାଉନ ସମୟକ୍ ସରକଠାର ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ଭିତି୍ଭପୂ ମି ସଦୃ୍େ କରିବଠା 
�ଠାଗି ବିନିକରଠାଗ କରିଥକି�।

n  ଅନ�କ ପରଣ୍ଣୟୁଠାୟ ଆରମ୍ କହବଠା ପପୂବଣ୍ଣର୍ କସ କଦଶବଠାସୀଙ୍୍କ 
ସକ୍ବେଠାଧତି କରି କକରଠାନଠା ମହଠାମଠାରୀ ସମୟକର ‘ଜଠାନ ଭି ଜଠାହଠାନ 
ଭି’ର ପ୍ରଠାଚୀନ ଉକି୍ ସମ୍କଣ୍ଣକର ମକନ ପକଠାଇ କଦଇଥକି�।

n  28 ନକଭ୍ବେରକର ଜଠାରି ସରକଠାରୀ ତଥୟୁ ଅନ୍ରଠାୟୀ, 28 
ନକଭ୍ବେରକର ଭଠାରତକର ପ୍ରତି ଦଶ �ଷେକର ମଠାତ୍ର 6731 
କକରଠାନଠା ସଂକ୍ରମିତ ଥକି� ରଠାହଠାକି ଅନୟୁ ରଠାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ି୍କ ତ୍େନଠାକର 
ଖବ୍ କମ। ଆକମରିକଠାକର ପ୍ରତି ଦଶ�ଷେକର 40,000 ସଂକ୍ରମିତ, 
ବି୍କଟନକର ପ୍ରତି ଦଶ�ଷେକର 23,361 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ, ଫ୍ଠାନକ୍ର 
ପ୍ରତି ଦଶ �ଷେକର 33,424 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ, ବ୍ଠାଜି�କର ପ୍ରତି ଦଶ 
�ଷେକର 29,129 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ ଇଟଠା�ୀକର ପ୍ରତି ଦଶ 
�ଷେକର 25,456 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍୍କ ଚିହ୍ନଟ କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା।

n  ନକଭ୍ବେର 28 ତଠାରିଖ ସଦ୍୍ଠା ତଥୟୁ ଅନ୍ରଠାୟୀ, ଭଠାରତକର ପ୍ରତି ଦଶ 
�ଷେ ଜନସଂଖୟୁଠାକର ମତ୍ୃୟୁ ହଠାର 98 ଥବିଠା କବକେ ଆକମରିକଠା, 
ବ୍ଠାଜ�ି, ଫ୍ଠାନ,୍ କସ୍ନ, ବି୍କଟନ ଓ ଇଟଠା�ୀକର ରଥଠାକ୍ରକମ ପ୍ରତି 
ଦଶ �ଷେ ଜନସଂଖୟୁଠାକର 813, 805, 780, 955, 846, 888 
ଜଣଙ୍କର ମତ୍ୃୟୁ ରଟ୍ଥବିଠା କରକଡଣ୍ଣ କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା।

ଡବ୍ ଲୁଏଚଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତର 
ମନଡଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି

15,362 

78,000 

15.4 2.70

ଚିକିତ୍ଠାେୟ

ଆଇସିୟ୍ ଶରୟୁଠା

ଆଇକସଠାକ�ସନ ଶରୟୁଠା ଅକି୍କଜନ
ସହଠାୟକ ଶରୟୁଠା

�ଷେ �ଷେ

32,400 
ଟି କଭଣି୍ଟକ�ଟର କଦଶର 

ଡଠାକ୍ରଖଠାନଠାଗଡ଼ି୍କ୍ କରଠାଗଠାଣ

ଏହ ିଅବଧ ିମଧ୍ୟକର ରଠାଜୟୁ 
ସରକଠାରଗଡ଼ି୍କ୍ 3.70 

କକଠାଟି ଏନ 95 ମଠାସ୍ ଓ 
1.60 କକଠାଟି ପିପିଇ କିଟ୍ 
କରଠାଗଠାଇ ଦିଆରଠାଇଛି।

ରକାଭିଡ-19 ବରିୋଧୀ ଲରେଇ

ଏପେି ଭାରବ ଆରମ କରୋନାେ ପ୍ରଥମ 
ଲହେୀ ବରିୋଧରେ ଜତିଥିଲୁି
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କରୋନାେୁ ସେୁକି୍ତ େହବିା ଲାଗି
ଆୟୁରବ୍ଷଦ ମଧ୍ୟ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ

ଭଠାରତର ପ୍ରଠାଚୀନ ଚିକିତ୍ଠା ପଦ୍ତି ଆୟ୍କବଣ୍ଣଦ କକରଠାନଠାର୍ ସର୍ଷେଠା କଦବଠାକର ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭପୂ ମିକଠା ନିବଣ୍ଣଠାହ 
କର୍ଛି। ମହଠାମଠାରୀର ଦି୍ତୀୟ �ହରୀ ସମୟକର, ଆୟ୍ଷ ମନ୍ତଣଠାେୟ ପଷେର୍ ନପୂଆ ମଠାଗଣ୍ଣଦଶ୍ଦିକଠା ଜଠାରି 
କରଠାରଠାଇଛି ରଠାହଠାଫେକର କରଠାଗ ପ୍ରତିକଷଧକ ଶକି୍ ବିକଶଷ ଭଠାକବ ବୃଦି୍ କରଠାରଠାଇପଠାରିବ।

ଆୟୁରବ୍ଷଦୀୟ ରୋଗ
ପ୍ରତରିରଧକ ଶକି୍ତ ବୃଦି୍ ଉପାୟ

ସକଠାକେ 10 ଗ୍ରଠାମ (କଗଠାଟିଏ ଚଠାମଚ) ଚୟୁବନପ୍ରଠାଶ 
କସବନ କରନ୍ତୁ। ମଧକ୍ମହ କରଠାଗୀମଠାକନ ସଗ୍ଠାର ଫି୍ 
ଚୟୁବନପ୍ରଠାଶ କସବନ କରିପଠାରିକବ।
ହବଣ୍ଣଠା� ଚଠା’ ଏବଂ ତ୍େସୀ, ଡଠା�ଚିନି, କଗଠା�ମରିଚ, 
ଶଣ୍୍ ିଓ କିସମିସକର ପ୍ରସ୍୍ତତ କଠାେଠା ଦିନକ୍ ଦ୍ଇ ଥର 
ପିଅନ୍ତୁ। ସ୍ଠାଦ ପଠାଇ ଁଗଡ଼୍ ଏବଂ/କି୍ ବେଠା କ�ମବ୍୍ରସ, 
ଆବଶୟୁକ କହକ� ପକଠାଇପଠାରିକବ।
ଦିନକ୍ ଥକର କି୍ ବେଠା ଦ୍ଇ ଥର 150 ମି�ି ଷେୀରକର 
ହେଦୀ ଗଣ୍୍ଡ ମିଶଠାଇ ପିଇ ପଠାରିକବ।

ସାମାନୟୁ ଲକ୍ଣଯକୁ୍ତ
ରକାଭିଡ-19 ରୋଗୀଙ୍କ
ଲକ୍ଣ ଆଧାେିତ ଚକିତି୍ା

ସଠାମଠାନୟୁ ଜ୍ୱର, ମଣ୍୍ଡ ବୟୁଥଠା, ଥକ୍ଠାପଣ, ଅବଶ �ଠାଗିବଠା
15 ଦିନ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ଗରମ ପଠାଣକିର ଦିନକ୍ ଦ୍ଇ ଥର ସଦ୍ଶଣ୍ଣନ ରନ ବଟି (500 
ମି.ଗ୍ରଠା) କସବନ କରନ୍ତୁ।
ଦିନକ୍ ଦ୍ଇ ଥର 15 ଦିନ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ନଠାଗରଠାଡି କଠାଶୟ (20 ମି�ି) କସବନ କରନ୍ତୁ

କଫ : ମହ୍ (3ଗ୍ରଠାମ) ସହତି ଶୀକତଠାପଠା�ଠାଦି ଚ୍ର୍ଣ୍ଣ ଦିନକ୍ ତିନି ଥର 15 ଦିନ 
ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ କସବନ କରନ୍ତୁ
ଗେଠା ଦରଜ : ଆବଶୟୁକତଠା ଅନ୍ସଠାକର ବୟୁକଶଠାଦି ବଟିର 1-2 ବଟିକଠା 
କଚଠାବଠାନ୍ତୁ; ରଷି୍ମଧ ୍ଚପୂ ର୍ଣ୍ଣ (1-3 ଗ୍ରଠାମ) ଦିନକ୍ ତିନି ଥର କ�ଖଠାଏ ଁ15 ଦିନ 
ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ମହ୍ ସହତି କସବନ କରନ୍ତୁ।
ନଠାକ ବନ୍, ସ୍ଠାଦ ହରଠାଇବଠା : ବୟୁକଶଠାଦି ବଟି ଆବଶୟୁକତଠା ଅନ୍ସଠାକର 1-2 
ବଟିକଠା କଚବଠାନ୍ତୁ
* ଆୟ୍କବଣ୍ଣଦିକ ଚିକିତ୍କ କରଠାଗୀର ଅବସ୍ଠାକ୍ କଦଖ ିଔଷଧର ମଠାତ୍ରଠା ଓ ଅବଧ ିପରିବତ୍ଣ୍ଣନ କରିପଠାରିକବ।

ଶଖୁଲିା କଫ/ଗଳା ଦେଜ
ଦୂେ ପାଇ ଁଉପାୟ

ଦିନକ୍ କଗଠାଟିଏ ଥର ସକତଜ ପଦ୍ିନଠା ପତ୍ର କି୍ ବେଠା
ଜଆ୍ଣ ିପକଠାଇ ଗରମ ପଠାଣ ିବଠାମ୍ଫ ଆଘ୍ଠାଣ କରିପଠାରିକବ।

କଫ କି୍ ବେଠା ଗେଠା ଦରଜ �ଠାଗିବଠା କଷେତ୍ରକର ଦିନକ୍ ଦ୍ଇ-ତିନି ଥର 
ଗଡ଼୍/ମହ୍ ମିଶଠାଇ �ବଙ୍ଗ ପଠାଉଡର କସବନ କରଠାରଠାଇପଠାରିବ।

ଏହ ିପଦକଷେପ ସଠାଧଠାରଣ ଶଖ୍�ିଠା କଫ ଏବଂ ଗେଠା ଦରଜର ଚିକିତ୍ଠା 
କରଠାରଠାଇପଠାରିବ। କତକବ ଏହ ି�ଷେଣ କଦଖଠାକଦବଠା ଜଠାରି ରହକି� 
ଡଠାକ୍ରଙ୍କ ସହତି ପରଠାମଶଣ୍ଣ କରଠାରିବଠା ଜର୍ରି।

ରୋଗ ପ୍ରତରିରଧକ
ଶକି୍ତ ବୃଦି୍ ପଦରକ୍ପ

ଦିନସଠାରଠା ଗରମ ପଠାଣ ିପିଅନ୍ତୁ
କଦୈନିକ 30 ମିନିଟ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ କରଠାଗଠାସନ, ପ୍ରଠାଣଠାୟମ               
ଓ ଧ୍ୟଠାନ ଅଭୟୁଠାସ କରନ୍ତୁ
ଖଠାଦୟୁକର ହେଦୀ, ଜୀରଠା, ଧନିଆ ଏବଂ ରସଣ୍ ଆଦି      
ଉପକରଠାଗ କରନ୍ତୁ।

ସାଧାେଣ
ମାଗ୍ଷଦଶପିକା

ଅଳ୍ପ ହେଦୀ ଓ �୍ଣ ମିଶଠାଇ ଗରମ ପଠାଣ ିଗଗଣ୍ଣ� କରନ୍ତୁ। ତି୍ରଫେଠା କି୍ ବେଠା 
ରଷି୍ମଧ ୍ମିଶଠାଇ ଗରମ ପଠାଣ ିଗଗଣ୍ଣ� କରଠାରଠାଇପଠାରିବ।

ଔଷଧୟି କତୈେ କି୍ ବେଠା ରଠାଶ/ିନଡ଼ିଆ କତ� ନଠାକକର ପକଠାନ୍ତୁ/ପ୍ରକୟଠାଗ 
କରନ୍ତୁ କି୍ ବେଠା ଗଠାଈ ରିଅ ଦିନକ୍ ଦ୍ଇ ଥର ନଠାକକର ପକଠାନ୍ତୁ

ଦିନକ୍ ଥକର ଜଆ୍ଣ ିକି୍ ବେଠା ପଦ୍ିନଠା କି୍ ବେଠା ୟ୍କଠା�ିପଟଠାସ (1-5ବ୍ନ୍ଠା) କି୍ ବେଠା 
କପ୍ଣ୍ଣର ପକଠାଇ ଗରମ ପଠାଣ ିବଠାମ୍ଫ ଆଘ୍ଠାଣ କରନ୍ତୁ।

କଦୈନିକ 7ର୍ 8 ରଣ୍ଟଠା ରକଥଷ୍ ଶଅ୍ନ୍ତୁ; ଦିନ କବେଠା ନକଶଠାଇବଠା ଭ�।

ତ୍େସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିଥବିଠା ପଠାଣ ିନିୟମିତ ନିୟମିତ ପିଇବଠା ପଠାଇ ଁପରଠାମଶଣ୍ଣ 
ଦିଆରଠାଉଛି।

ସାଧାେଣ
ଆୟୁରବ୍ଷଦ ପ୍ରକ୍ରୟିା

ନଠାକ ପଠାଇ ଁପ୍ରକୟଠାଗ : ସକଠାକେ ଓ ସନ୍ୟୁଠାକର ଉଭୟ 
ନଠାକପଡ଼୍ଠାକର ରଠାଶ ିକତ�/ନଡ଼ିଆ କତ� କି୍ ବେଠା ରିଅ 
ପକଠାନ୍ତୁ (ପ୍ରତିମଠାଶଣ୍ଣ ନଠାସୟୁ)

କତ� କ୍େକ୍େି ଚିକିତ୍ଠା- କଗଠାଟିଏ ଚଠାମଚ ରଠାଶ ିକି୍ ବେଠା 
ନଡ଼ିଆ କତ� ପଠାଟିକର ନିଅନ୍ତୁ। ଏହଠାକ୍ ଗିେନ୍ତୁ ନଠାହି ଁ
ବରଂ 2ର୍ 3 ମିନିଟ୍ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ କ୍େକ୍େି କରି ଫିଙି୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। 
ଏହଠାପକର ଗରମ ପଠାଣକିର ପଠାଟି କଧଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହଠାକ୍ 
ଦିନକ୍ ଥକର କି୍ ବେଠା ଦ୍ଇଥର କରିପଠାରିକବ।
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ମଧ୍ୟପ୍ରକଦଶ କମଠାକରନଠା ବଠାସିନ୍ଠା, ସମି୍ତ 
ଦ୍କବ ଦ୍ଇ ଦ୍ଇ ଥର କକରଠାନଠାର୍ 
ସସ୍୍ କହବଠା ପକର ସଠାମଠାଜକି 

ଗଣମଠାଧ୍ୟମ ଜରିଆକର କ�ଠାକମଠାନଙ୍୍କ ଏହ ି
କରଠାଗ ସମ୍କଣ୍ଣକର ସକଚତନ କରିବଠାର ପ୍ରୟଠାସ 
କରିଛନି୍। ଗତବଷଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ �ହରୀ ସମୟକର 
କସ କକରଠାନଠାକର ସଂକ୍ରମିତ କହଠାଇଥକି� 
ଏବଂ ଚେିତ ବଷଣ୍ଣ ଦି୍ତୀୟ �ହରୀ ସମୟକର 
ମଧ୍ୟ ଦ୍ଭଣ୍ଣଠାଗୟୁବଶତଃ କସ କକରଠାନଠା ପଜଟିିଭ୍ 
ଚିହ୍ନଟ କହଠାଇଥକି�। ଉଭୟ ଥର କସ ରକର 
ପଥୃକବଠାସକର ରହ ି  ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଠାକବ ସସ୍୍ 
କହଠାଇଛନି୍। ତଠାଙ୍କ ମତକର, ଏହ ି କରଠାଗର 
ମକ୍ଠାବି�ଠା କରିବଠା �ଠାଗି ସବ୍ଠ୍ ଜର୍ରି କହଉଛି 
ନିଜ ଉପକର ବିଶ୍ୱଠାସ ରଖବିଠା ଏବଂ କଡ଼ଠାକଡ଼ି 
ଭଠାକବ ଡଠାକ୍ରଙ୍କ ପରଠାମଶଣ୍ଣକ୍ ପଠାେନ କରିବଠା।
କକରଠାନଠା ଏକ ସଂକ୍ରଠାମକ କରଠାଗ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ 
ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ସଂଗଠନର କହବିଠା ଅନ୍ରଠାୟୀ 85 
ପ୍ରତିଶତ କରଠାଗୀ ରକର ପଥୃକବଠାସକର ରହ ି
ଭ� କହଠାଇପଠାରିକବ। ଡଠାକ୍ରଖଠାନଠାକର ଭତ୍୍ଦି 
କହଉଥବିଠା ପ୍ରତି 15 ଜଣ କରଠାଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟର୍ ମଠାତ୍ର 
10 ପ୍ରତିଶତଙ୍କ ଠଠାକର ଅକି୍କଜନ ଆବଶୟୁକ 
ପଡ଼୍ଛି। ଏହ ିମହଠାମଠାରୀ ସମୟକର ସଠକି ସପୂଚନଠା 
ହି ଁ କକରଠାନଠାକ୍ କରଠାକିପଠାରିବ। କ�ଠାକମଠାନଙ୍୍କ 
ସକଚତନ କରିବଠା �ଠାଗି ଭଠାରତୀୟ ଚିକିତ୍ଠା 
ଗକବଷଣଠା ପରିଷଦ (ଆଇସିଏମଆର) ଏବଂ 
କକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ମନ୍ତଣଠାେୟ ପଷେର୍ ବିଭିନ୍ନ 
ସମୟକର ମଠାଗଣ୍ଣଦଶ୍ଦିକଠା ଜଠାରି କରଠାରଠାଉଛି। 
ଚଠା�ନ୍ତୁ ଏଠଠାକର କକରଠାନଠା କରଠାଗ ଏବଂ ଏହଠାର 
�ଷେଣ, ପ୍ରତିକଠାର ଓ ଚିକିତ୍ଠା ବିଷୟକର ଜଠାଣବିଠା।

ସତକ୍ଷତା ହି ଁ
ଏକମାତ୍ ପ୍ରତେିକ୍ା...
କତଣ ୍ସଠାମଠାଜକି ଦପୂରତଠା ବଜଠାୟ 
ରଖନ୍ତୁ ଓ ଟିକଠା ନିଅନ୍ତୁ
କକରଠାନଠା ମହଠାମଠାରୀ ମଧ୍ୟକର ମହଠାରଠାଷ୍ଟ୍ରର �ଠାଟ୍ର ଜିଲ୍ଠା ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ 
କଟଗଠାଓ ଁ ତଠାଣ୍ଡଠା ଗ୍ରଠାମର୍ ଏକ ଉତ୍ଠାହପ୍ରଦ ଖବର ଆସିଛି କରଉଥଁକିର 
ଏକ ବୟସ୍ ଦମ୍ତି ସଫେତଠାପପୂବଣ୍ଣକ କକଠାଭିଡ-19କ୍ ପରଠାଜିତ କରିବଠାକର 
ସଫେ କହଠାଇଛନି୍। 105 ବଷଣ୍ଣ ବୟସ୍ କଧନ୍ ଚଭନ ଏବଂ ତଠାଙ୍କର 95 
ବଷଣ୍ଣ ବୟସ୍ଠା ପତ୍ୀ କମଠାଟଠାବଠାଇ ମଠାଚ୍ଚଣ୍ଣ କଶଷ ଭଠାଗକର କକରଠାନଠାକର 
ସଂକ୍ରମିତ କହବଠା ପକର ସ୍ଠାନୀୟ ଏକ ଡଠାକ୍ରଖଠାନଠାକର ଭତ୍୍ଦି କହଠାଇଥକି�। 
ଡଠାକ୍ରଖଠାନଠାର ଆଇସିୟ୍କର ନଅ ଦିନ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ଚିକିତି୍ତ କହବଠା ପକର 
କସମଠାକନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଠାକବ ସସ୍୍ କହଠାଇ ରରକ୍ କଫରିଛନି୍।

ଆରଦୌ ଲକ୍ଣ ନଥବିା କିମ୍ା ସାମାନୟୁ ଲକ୍ଣଯକୁ୍ତ 
କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ
ପରୀଷେଠା ମଠାଧ୍ୟମକର ଏପରି ସଂକ୍ରମିତଙ୍୍କ ଚିହ୍ନଟ କରଠାରଠାଇପଠାରିବ। ଏହ ି
କରଠାଗୀମଠାନଙ୍କର ସଠାଧଠାରଣ ଅକି୍କଜନ ସଠାଚ୍କରସନ ସ୍ତର 94 ପ୍ରତିଶତ ଥଠାଏ।

ରକର ବରିଷ ୍ନଠାଗରିକ କି୍ ବେଠା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ଚଠାପ, ହୃଦକରଠାଗ କି୍ ବେଠା 
କକୌଣସି ପ୍ରକଠାରର କିଡନୀ କରଠାଗକର ପୀଡ଼ିତ କରଠାଗୀ ଥକି� 
ସଂକ୍ରମିତ ବୟୁକି୍ ତ୍ରନ୍ ପରିବଠାରର ଅନୟୁ ସଦସୟୁଙ୍କ ଠଠାର୍ 
ଦପୂକରଇ ରହ ିରକର ନିଜକ ୍ପଥୃକବଠାସକର ରଖବିଠା ଉଚିତ।

ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇ ଁଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ମାଗ୍ଷଦଶପିକା

କରଠାଗୀଙ୍୍କ ଭ� ଭଠାକବ ପବନ ଚେଠାଚେ କର୍ଥବିଠା କକଠାଠରୀକର 
ରଖଠାରିବଠା ଆବଶୟୁକ ଏବଂ ସକତଜ ପବନ ଚେଠାଚେ ପଠାଇ ଁ
ଝରକଠା କଖଠା�ଠା ରହବିଠା ଉଚିତ୍।
ସବ୍କବକେ ତିନି ସ୍ତର ବିଶଷି୍ ମଠାସ୍ ପରିଧଠାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଠ 
ରଣ୍ଟଠା ଏହଠାକ୍ ବୟୁବହଠାର କରିବଠା ପକର ଫିଙି୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କକରଠାନଠା 
କରଠାଗୀଙ୍କ ରତ୍ କନଉଥବିଠା କରଠାଗୀ ଏନ95 ମଠାସ୍ ପରିଧଠାନ 
କରିବଠା ଉଚିତ୍।
ମଠାସ୍ ବୟୁବହଠାର କରିସଠାରିବଠା ପକର ଏକ ପ୍ରତିଶତ କସଠାଡିୟମ 
ହଠାଇକପଠାକ୍ଲେଠାରଠାଇଡ୍ ମଠାଧ୍ୟମକର ଏହଠାକ୍ ସଂକ୍ରମଣମକ୍୍ କରିବଠା 
ପକର ଫିଙି୍ଗ କଦବଠା ଆବଶୟୁକ।
ଶରୀରକର ରକଥଷ୍ ଜେୀୟ ଅଂଶ ସନି୍ଶି୍ତ କରିବଠା �ଠାଗି 
କରଠାଗୀ ରକଥଷ୍ ବିଶ୍ଠାମ କନବଠା ଉଚିତ ଏବଂ ତରେ ଖଠାଦୟୁ 
କସବନ କରିବଠା ଉଚିତ୍।
40 କସକକଣ୍ଡ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ହଠାତକ୍ ଭ� ଭଠାକବ ସଫଠା କରନ୍ତୁ ଏବଂ 
ହଠାତକ୍ ଜୀବଠାଣମ୍କ୍୍ କରିବଠା �ଠାଗି ଆ�କହ�ରକ୍୍ ସଠାନିଟଠାଇଜର 
ଉପକରଠାଗ କରନ୍ତୁ। 
ନିଜକ୍ ନିରୀଷେଣ କର୍ଥବିଠା କରଠାଗୀ କସମଠାନଙ୍କ ତଠାପମଠାତ୍ରଠା ଏବଂ 
ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ସି୍ତି ନିରୀଷେଣ କରିବଠା ଆବଶୟୁକ। ପଲ ୍ ଅକି୍ମିଟର 
ସହଠାୟତଠାକର କରଠାଗୀ ନିଜର ଅକି୍କଜନ ସ୍ତର ମଠାପିପଠାରିକବ।

ରକାଭିଡ-19 ବରିୋଧୀ ଲରେଇ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 13

ରଦି ସଂକ୍ରମିତ �ଷେଣବିହୀନ କି୍ ବେଠା ସଠାମଠାନୟୁ �ଷେଣରକ୍୍ କହଠାଇଥଠାନି୍

କରଠାଗୀଙ୍କ ରକର ସମସ୍ତ ଆବଶୟୁକ ସବ୍ିଧଠା ରହଥିବିଠା ଆବଶୟୁକ।

କକରଠାନଠା କରଠାଗୀଙ୍କ ରତ୍ କନବଠା �ଠାଗି ଜକଣ ସମପ୍ଦିତ ବୟୁକି୍ ରହବିଠା 
ଆବଶୟୁକ। ସଙ୍ଗକରଠାଧକର ରହବିଠା ସମୟକର କସବଠା ପ୍ରଦଠାନକଠାରୀ 
ଡଠାକ୍ରଖଠାନଠା ସହତି କରଠାଗଠାକରଠାଗକର ରହବିଠା ଉଚିତ୍।

ଗହୃ ସଙ୍ଗରୋଧରେ 
େହୁଥବିା ରୋଗୀ

ଏ ସଂକ୍ରଠାନ୍କର ପ୍ରକଠାଶତି ମଠାଗଣ୍ଣଦଶ୍ଦିକଠା ପଠାେନ କରିବଠାକ୍ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଠାରିସ କରଠାରଠାଉଛି ରଠାହଠାକି ନି୍ ୍ନ �ିଙ୍କକର ଉପ�ବ୍ଧ
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf 

60 ବଷଣ୍ଣର୍ ଅଧକି ବୟସ୍ କି୍ ବେଠା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ଚଠାପ, 
ମଧକ୍ମହ, ହୃଦକରଠାଗ, ଗମ୍ୀର ଫ୍ସଫ୍ସ/

�ିଭର/କିଡନୀ କରଠାଗକର ପୀଡ଼ିତ କକରଠାନଠା 
ସଂକ୍ରମିତ କକବେ ଡଠାକ୍ରଙ୍କ ପରଠାମଶଣ୍ଣକ୍ରକମ 

ଗହୃ ସଙ୍ଗକରଠାଧକର ରହପିଠାରିକବ।

ଏଚଆଇଭି କି୍ ବେଠା କକଣ୍ଣଟ କି୍ ବେଠା କରଉମଁଠାକନ କକୌଣସି 
ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିକରଠାପଣ କରଠାଇଛନି୍ କସପରି କରଠାଗୀଙ୍୍କ 
ଗହୃ ସଙ୍ଗକରଠାଧ ପଠାଇ ଁସପ୍ଠାରିସ କରଠାରଠାଇପଠାରିବ 
ନଠାହି ଁ ଏବଂ କସମଠାନଙ୍କର ଡଠାକ୍ରଖଠାନଠାକର ଭତ୍୍ଦି 

କହବଠାର ଆବଶୟୁକତଠା ରହଛିି।

କସବଠା ପ୍ରଦଠାନକଠାରୀ ଏବଂ କରଉ ଁକ�ଠାକମଠାକନ 
କକରଠାନଠା କରଠାଗୀଙ୍କ ନିକଟ ସଂସ୍ଶଣ୍ଣକର ଆସଛ୍ନି୍ 
କସମଠାକନ କକବେ ଡଠାକ୍ରଙ୍କ ପରଠାମଶଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ 
କରିସଠାରିବଠା ପକର ହି ଁରଠାଇ ସପ୍ଠାରିସ ପ୍ରଠାପ୍ତ 

ସ୍ତରର ହଠାଇକଡ୍ଠାକି୍କ୍ଲେଠାକରଠାକଇ୍ନ କନବଠା ଉଚିତ୍।

କସବଠା ପ୍ରଦଠାନକଠାରୀଙ୍କ ପଠାଇ ଁସତକଣ୍ଣତଠା

କରଠାଗୀ ନିଶି୍ତ ଭଠାକବ ଚିକିତ୍ଠା କର୍ଥବିଠା ଡଠାକ୍ରଙ୍କ ସହତି କରଠାଗଠାକରଠାଗ 
ରଖବିଠା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ଠାସ୍ୟୁହଠାନି କଷେତ୍ରକର ତ୍ରନ୍ ସପୂଚୀତ କରିବଠା 
ଉଚିତ୍। ଚିକିତ୍ଠା କର୍ଥବିଠା ଡଠାକ୍ରଙ୍କ ପରଠାମଶଣ୍ଣକ୍ରକମ ପପୂବଣ୍ଣର୍ ଥବିଠା କରଠାଗ 
ପଠାଇ ଁଔଷଧ ଖଠାଇବଠା ଜଠାରି ରଖନ୍ତୁ।
ଜ୍ୱର, ନଠାକର୍ ସିଂରଠାଣ ିବଠାହଠାରିବଠା ଏବଂ କଫ ଭେି �ଷେଣ ଅନ୍ରଠାୟୀ 
କରଠାଗୀଙ୍୍କ ନିଦ୍ଣ୍ଣଠାରିତ ଚିକିତ୍ଠା କରଠାରିବଠା ଉଚିତ୍। କରଠାଗୀ ଦିନକ ୍ଦ୍ଇ ଥର 
ଗରମ ପଠାଣକିର ଗଗଣ୍ଣ� କରିବଠା ଓ ଗରମ ପଠାଣ ିବଠାମ୍ଫ କନବଠା ଉଚିତ୍।
ଦିନକ ୍ଚଠାରି ଥର 650mg ପଠାରଠାସିଟଠାମ�ର ସବଣ୍ଣଠାଧକି କଡଠାଜ ୍କସବନ 
କରିବଠା ସକ୍ୱେ ରଦି ଜ୍ୱର କମନ୍ଠାହି ଁ ତଠା’କହକ� ଚିକିତ୍ଠା କର୍ଥବିଠା 
ଡଠାକ୍ରଙ୍କ ସହତି କରଠାଗଠାକରଠାଗ କରିବଠା ଉଚିତ୍ ଏବଂ କସ ଆପଣଙ୍୍କ 
ଅନୟୁ ଔଷଧ ପ୍ରଦଠାନ କରିକବ।
ଅକି୍କଜନ ସ୍ତର କି୍ ବେଠା ଶ୍ୱଠାସକି୍ରୟଠା ହ୍ଠାସ କଦଖଠାକଦବଠା ଷେଣ ି କରଠାଗୀ 
ଡଠାକ୍ରଖଠାନଠାକର ଭତ୍୍ଦି କହବଠାର ଆବଶୟୁକତଠା ରହଛିି ଏବଂ କସ ତ୍ରନ୍ 
ଚିକିତ୍ଠା କର୍ଥବିଠା ଡଠାକ୍ରଙ୍କ ପରଠାମଶଣ୍ଣ କରିବଠା ଆବଶୟୁକ।

ସବ୍କବକେ ତି୍ରସ୍ତରୀୟ ମଠାସ୍ ପରିଧଠାନ କରନ୍ତୁ। କରଠାଗୀ ନିକଟକ୍ 
ରିବଠା ସମୟକର ଏନ95 ମଠାସ୍ ପରିଧଠାନ କରନ୍ତୁ। କରଠାଗୀଙ୍୍କ କସବଠା 
କଦବଠା ପକର ତ୍ରନ୍ ଭ� ଭଠାକବ ନିଜର ହଠାତ କଧଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ। 
ସିପିସିବି ମଠାଗଣ୍ଣଦଶ୍ଦିକଠା ଅନ୍ରଠାୟୀ, ବଠାକୟଠାକମଡ଼ିକଠା� ବଜଣ୍ଣୟୁବସ୍୍ତ 
ସଠିକ ଭଠାକବ ଫିଙ୍ଗଠା ରିବଠା ଆବଶୟୁକ।

ସଠାମଠାନୟୁ �ଷେଣରକ୍୍ କି୍ ବେଠା �ଷେଣବିହୀନ                
କରଠାଗୀଙ୍କ ପଠାଇ ଁଚିକିତ୍ଠା

ଗହୃ ସଙ୍ଗକରଠାଧ କଶଷ କକକତକବକେ କରିକବ
�ଷେଣ କଦଖଠାକଦବଠାର ଅତିକମକର ଦଶ ଦିନ ପକର ଏବଂ 
�ଗଠାତଠାର ତିନି ଦିନ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ଜ୍ୱର ନକହକ� ଗହୃ ସଙ୍ଗକରଠାଧକର 
ଥବିଠା ବୟୁକି୍ ଡିସଚଠାଜଣ୍ଣ କହକ� କବଠା�ି ବିକବଚିତ କହକବ।

କକକତକବକେ ଚିକିତ୍ଠା 
ଆବଶୟୁକ
n  ଶ୍ୱଠାସକି୍ରୟଠାକର ସମସୟୁଠା
n  ଅକି୍କଜନ ସ୍ତର କମିବଠା
n  ଛଠାତିକର �ଗଠାତଠାର ରନ୍ତଣଠା
n କରଠାଗୀ ମଠାନସିକ ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ ଓ ବୟୁସ୍ତତଠା 

ଅନ୍ଭବ କକ�
n ଗମ୍ୀର �ଷେଣ କି୍ ବେଠା ଅବସ୍ଠା 

କଦଖଠାକଦକ� ତ୍ରନ୍ ଡଠାକ୍ରଙ୍କ 
ପରଠାମଶଣ୍ଣ ନିଅନ୍ତୁ

ସମ୍କୃ୍ ଅଧକିଠାରୀମଠାନଙ୍କର 
ଭପୂ ମିକଠା
n ସଙ୍ଗକରଠାଧକର ଥବିଠା ସଂକ୍ରମିତଙ୍୍କ 

ନିରୀଷେଣ 
n କଦୈନିକ ଗହୃ ସଙ୍ଗକରଠାଧ ଥବିଠା 

ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ଅବସ୍ଠାର 
ନିରୀଷେଣ

n କକଠାଭିଡ-19 କପଠାଟଣ୍ଣଠା� ଓ 
ତତସଂକ୍ରଠାନ୍ ଆପକର କରଠାଗୀଙ୍କ 
ବିବରଣୀ ଅପକଡଟ୍ କହବଠା 
ଆବଶୟୁକ

n ନିୟମ ଉଲ୍ଂରନ ଓ ଚିକିତ୍ଠା 
ଆବଶୟୁକ କର୍ଥବିଠା କରଠାଗୀଙ୍୍କ 
ଡଠାକ୍ରଖଠାନଠାକ ୍ସ୍ଠାନଠାନ୍ର ନିମକନ୍ 
ଉପରକ୍୍ ବୟୁବସ୍ଠା ରହବିଠା 
ଆବଶୟୁକ। 

ରେମଡିସିଭିେ
କି୍ ବେଠା ଅନୟୁ କକୌଣସି 

ଔଷଧ ଡଠାକ୍ରଖଠାନଠାକର 
ଡଠାକ୍ରଙ୍କ ମଠାଗଣ୍ଣଦଶଣ୍ଣନକର 
ଦିଆରିବଠା ଉଚିତ୍। ରକର 

ସଙ୍ଗକରଠାଧକର ଥବିଠା 
କକରଠାନଠା କରଠାଗୀଙ୍୍କ ନିଜ 
ଇଚ୍ଠାକର କରମଡିସିଭର 
ଦିଆରିବଠା ଉଚିତ୍ ନ୍କହ।ଁ
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ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁସ୍ାସ୍ଥୟୁ
2014କର କରକତକବକେ ଏକ ନପୂଆ ସରକଠାର ଦଠାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କକ�, ପ୍ରଥମ ଥର ପଠାଇ ଁ, ଏମିତି ଏକ 

କଷେତ୍ରକର ବୟୁଠାପକ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ପଠାଇ ଁପ୍ରୟଠାସ କରଠାଗ�ଠା କରଉ ଁକଷେତ୍ର ପପୂବଣ୍ଣର୍ ଅତୟୁନ୍ ଅବକହେିତ କହଠାଇ 
ରହଥି�ିଠା। ନପୂଆ ଡଠାକ୍ରଖଠାନଠା, କମଡ଼ିକଠା� କକ�ଜ ଏବଂ ଅନୟୁ ଚିକିତ୍ଠା ସବ୍ିଧଠା ନିମଣ୍ଣଠାଣ କରି ସରକଠାର ସ୍ଠାସ୍ୟୁ 
ଭିତି୍ଭପୂ ମିକର ଦ୍ରୁତ ବିକଠାଶ ଆଣବିଠା ଦିଗକର ପଦକଷେପ କନକ�। ସନ୍ତୁେିତ ବିକଠାଶ ପଠାଇ ଁଗ୍ରଠାମଠାଞ୍େ, ସହର ଓ 
ବଡ଼ ନଗରକର ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ଭିତି୍ଭପୂ ମିର ବିକଠାଶ ସହତି ଗରିବ କ�ଠାକମଠାନଙ୍୍କ ମଠାଗଣଠାକର ସ୍ଠାସ୍ୟୁ କସବଠା କରଠାଗଠାଇ 

କଦବଠା ନିମକନ୍ ସରକଠାର ବିଭିନ୍ନ କରଠାଜନଠା କଠାରଣ୍ଣୟୁକଠାରୀ କକ�।

କଦଶକର ପଠାରମ୍ରିକ ଦୃଷି୍ର୍ 
ଜନସଠାଧଠାରଣଙ୍କ ପଠାଇ ଁ 
ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ଭିତି୍ଭପୂ ମି ଅତୟୁନ୍ 

ନି୍ ୍ନସ୍ତରକର ଥ�ିଠା ରଠାହଠାକି ସମସ୍ତଙ୍କ 
ପଠାଇ ଁସଠାବଣ୍ଣଜନୀନ ସ୍ଠାସ୍ୟୁ କସବଠା କଷେତ୍ରକର 
ବଠାଧକ ସଷିୃ୍ କର୍ଥ�ିଠା। କଦଶର ଉପଠାନ୍ 
ଅଞ୍େ ସବ୍ଠ୍ ଅବକହେିତ ସି୍ତିକର ଥ�ିଠା 
କଠାରଣ ଏଠଠାକର ଦଷେ ସ୍ଠାସ୍ୟୁକମଣ୍ଣୀ କି୍ ବେଠା 
ଭିତି୍ଭପୂ ମିର ଅଭଠାବ ରହଥି�ିଠା। ଏହ ି
ବିସଙ୍ଗତିକ୍ ଦପୂର କରିବଠା �ଠାଗି ପ୍ରଥମ ଥର 
�ଠାଗି ବଠାଷ୍ଦିକ ବକଜଟକର ସ୍ଠାସ୍ୟୁ କଷେତ୍ର 
ପଠାଇ ଁସବଣ୍ଣଠାଧକି ପଠାଣ୍ ିଆବଣ୍ଟନ କରଠାରଠାଇ 
ଏହ ିକଷେତ୍ର ପଠାଇ ଁଅନ୍ଦଠାନ ବୟୁବସ୍ଠାକ୍ 137 
ପ୍ରତିଶତ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ବୃଦି୍ କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା।

ଆବଶୟୁକତା ପେୂଣ
ଜଠାନ୍ଆରୀ 30, 2020କର କରକତକବକେ 
ପ୍ରଥମ ମଠାମ�ଠା କଦଶକର ଚିହ୍ନଟ 
କହଠାଇଥ�ିଠା, କସକତକବକେ ମଠାତ୍ର 
କଗଠାଟିଏ ସ୍ଠାନକର ପକ୍ଣସି୍ତ ନୟୁଠାସନଠା� 
ଇନଷି୍ଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ ଭଠାଇକରଠାକ�ଠାଜକିର 
ଏପରି ପରୀଷେଠା କରିବଠାର ସବି୍ଧଠା 
ରହଥି�ିଠା। ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ କଦଶର 2486ଟି 
ପରୀଷେଠାଗଠାରକର କକରଠାନଠା ପରୀଷେଠା 
କରିବଠାର ସବି୍ଧଠା ରହଛିି। ପ୍ରଠାରମି୍କ 
ପରଣ୍ଣୟୁଠାୟକର ସଂକ୍ରଠାମକ ମହଠାମଠାରୀକ୍ 
ମକ୍ଠାବି�ଠା କରିବଠା ଏବଂ ଚିକିତ୍ଠା ସବି୍ଧଠା 
କରଠାଗଠାଇ କଦବଠା ସକଠାକଶ ସରକଠାର 
ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ଭିତି୍ଭପୂ ମିର ବିସ୍ତଠାର ଆରମ୍ କରିବଠା 
�ଠାଗି ମିଶନ୍ ଆଧଠାରକର ପଦକଷେପ ଗ୍ରହଣ 
କରିଥକି�। ଏହ ି ଉକଦ୍ଶୟୁ �ଠାଗି 2021-
22 ବଠାଷ୍ଦିକ ବକଜଟକର ‘ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ 
ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର ସ୍ସ୍ ଭଠାରତ କରଠାଜନଠା’ ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ 
ସ୍ତନ୍ତ ବୟୁୟବରଠାଦ କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା। 

137% 

80% 
ବକଜଟ ବୃଦି୍ ସ୍ଠାସ୍ୟୁ କଷେତ୍ର ପଠାଇ ଁ
କରଠାରିବଠା ସରକଠାରଙ୍କ ପ୍ରଠାଥମିକତଠା 
ଉପକର ଆକ�ଠାକପଠାତ କରିଥଠାଏ।

ପରିମଠାଣର ଅଥଣ୍ଣ ପିଏମ କକୟଠାସଣ୍ଣ ପଠାଣ୍ର୍ି 
ପ୍ରଥମ ପରଣ୍ଣୟୁଠାୟ ଟିକଠାକରଣ ପଠାଇ ଁପ୍ରଦଠାନ 
କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା। କଭଣି୍ଟକ�ଟର ଓ 
ଅକି୍କଜନ ୍ ଲେଠାଣ୍ଟ ପଠାଇ ଁସ୍ତନ୍ତ ଅନ୍ଦଠାନ।

ସ୍ାସ୍ଥୟୁ ଭିତି୍ତଭୂମିରେ ସଧୁାେ ଲାଗି ଏହ ିଚାେି 
ରକ୍ତ୍ ଉପରେ ସ୍ତନ୍ତ ଗେୁୁତ୍ୱାରୋପ କୋଯାଇଛି

01 02 03 04

ସଂକ୍ରମଣ 
ବୟୁଠାପିବଠାକ୍ 

କରଠାକିବଠା ନିମକନ୍ 
ସ୍ଚ୍ତଠାକ ୍କପ୍ରଠାତ୍ଠାହନ

ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ଭିତି୍ଭପୂ ମିକର ସଧ୍ଠାର 
ଏବଂ ଚିକିତ୍ଠା ସବି୍ଧଠାର 
ଗଣ୍ବତ୍ଠାକର ସଧ୍ଠାର 

ଉପକର ଗର୍୍ତ୍ୱଠାକରଠାପ

ଗରିବଙ୍କ ପଠାଇ ଁଶସ୍ତଠା ଓ 
ପ୍ରଭଠାବୀ ଚିକିତ୍ଠା ସବି୍ଧଠା 

ସନି୍ଶି୍ତ କରିବଠା

ବଠାଧଠା ଦପୂର କରିବଠା 
�ଠାଗି �ଷେୟୁ 

ଆଧଠାରକର କଠାରଣ୍ଣୟୁ 
କରିବଠା

ଉପେୁ ତଳ ପଯ୍ଷୟୁନ୍ ପେିବତ୍ତ୍ଷନ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱାରୋପ

ରକାଭିଡ-19 ବରିୋଧୀ ଲରେଇ
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ସରକଠାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷ୍ମଠା ଦପୂରୀକରଣ 
�ଷେୟୁର ଅନି୍ମ ଅବଧ ିକହଉଛି

n ଅପପଷି୍୍ ଉନ୍ଲୁଳନ ନିମକନ୍ 
22ଟି ରଠାଜୟୁକର 50ର୍ 
ଅଧକି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆକର 
ସ୍ତନ୍ତ ଅଭିରଠାନ ଆରମ୍ 
କରଠାରଠାଇଛି।

n ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ମଠାତୃତ୍ୱ ବନ୍ନଠା 
କରଠାଜନଠା ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ ଗଭଣ୍ଣବତୀ 
ମହେିଠାମଠାନଙ୍୍କ 6000 ଟଙ୍କଠା 
କ�ଖଠାଏ ଁସହଠାୟତଠା କରଠାଗଠାଇ 
ଦିଆରଠାଉଛି। ଏହ ିକରଠାଜନଠା 
ଦ୍ଠାରଠା ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ 51 �ଷେ 
ମହେିଠା ଉପକୃତ କହଉଛନି୍।

n ପିଏମକଜଏୱଠାଇ-ଆୟ୍ଷଠ୍ାନ 
ଭଠାରତ କରଠାଜନଠା ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ 
ଗରିବଙ୍କ ଚିକିତ୍ଠା �ଠାଗି 
700 କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା ଖଚ୍ଚଣ୍ଣ 
କରଠାରଠାଇସଠାରି�ଠାଣ।ି

ଗେିବଙ୍କ ପାଇ ଁମାଗଣା ଚକିତି୍ା ସନୁଶିି୍ଚତ କେିବା

6.3
10.74

କକଠାଟି କ�ଠାକ ଚିକିତ୍ଠା ପଠାଇ ଁଅଧକି ପରିମଠାଣକର 
ଖଚ୍ଚଣ୍ଣ କରିବଠା କଠାରଣର୍ ପ୍ରତି ବଷଣ୍ଣ ଦଠାରିଦ୍ୟୁ 
ସୀମଠାକରଖଠା ତେକ ୍ଚଠା�ିରଠାଇଥଠାନି୍।

କକଠାଟି ପରିବଠାର, ରଠାହଠାକି ପଠାଖଠାପଠାଖ ିକଦଶର 50 କକଠାଟି 
ଜନସଂଖୟୁଠାକ ୍କଭର କରିଥଠାଏ, କ ୍ପିଏମକଜଏୱଠାଇ-
ଆୟ୍ଷଠ୍ାନ ଭଠାରତ କରଠାଜନଠା ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ 5 �ଷେ ଟଙ୍କଠା ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ 
ନିଃଶଳ୍୍କ ଚିକିତ୍ଠା କରଠାଗଠାଇ କଦବଠାର ବୟୁବସ୍ଠା କରଠାରଠାଇଛି।

7676ଟି ଜନଔଷଧ ିକକନ୍ଦ୍ର ଜରିଆକର 90 ପ୍ରତିଶତ ଶସ୍ତଠା 
ମପୂ�ୟୁକର ଔଷଧ କରଠାଗଠାଇ ଦିଆରଠାଉଛି। ଏହସିବ୍ କକନ୍ଦ୍ରକର 
ମଠାତ୍ର ଏକ ଟଙ୍କଠାକର ସଠାନିଟଠାରୀ ନଠାପକିନ କରଠାଗଠାଇ ଦିଆରଠାଉଛି।

କବୟଠାର କମଟଠା� କଷ୍ଣ୍ଟ ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନର 7260 ଟଙ୍କଠାକର ଉପ�ବ୍ଧ 
କହଉଥବିଠା କବକେ କମଟଠା�ିକ ବଠାକୟଠାଡିକଗ୍ରକଡବ� କଷ୍ଣ୍ଟ ଓ ଡ୍ଗ-
ଏ�୍ୟୁଟିଂ କଷ୍ଣ୍ଟସ (ଡିଇଏସ) ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ 29,600 ଟଙ୍କଠାକର ବିକି୍ର 
କହଉଛି ରଠାହଠାକି କଷ୍ଣ୍ଟ ଦରକ ୍85 ପ୍ରତିଶତ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ହ୍ଠାସ କରିଛି।

ପ୍ରରତୟୁକ ଶଶିଙୁ୍କ ପାଇ ଁ
ଟିକାକେଣ ସନୁଶିି୍ଚତ
ଏକ ଅତୟୁନ୍ ମହତ୍ୱଠାକଠାଂଷେୀ ମିଶନ 
ଇନ୍ଦ୍ରଧନ୍ଷ ଆରମ୍ କରଠାରଠାଉଛି 
ରଠାହଠା ଅଧୀନକର 12ଟି କରଠାଗ 

ବିକରଠାଧକର ସର୍ଷେଠା ପଠାଇ ଁ
ଶଶିଙ୍୍କ ଟିକଠାକରଣ କରଠାରଠାଉଛି। 

ନିକମଠାକକଠାକଠା� ଟିକଠାକରଣ  
ମିଶନ ଆରମ୍ କରିବଠା ନିମକନ୍ 

ବକଜଟକର କରଠାଷଣଠା କରଠାରଠାଇଛି 
ରଠାହଠା କଦଶକର 50,000ର୍ 

ଅଧକି କ�ଠାକଙ୍କ ଜୀବନ ରଷେଠା 
କରିପଠାରିବ।

କକଠାଟି ଶଶି ୍ଓ ପଠାଖଠାପଠାଖ ି92 
�ଷେ ଗଭଣ୍ଣବତୀ ମହେିଠାଙ୍୍କ ମିଶନ 

ଇନ୍ଦ୍ରଧନ୍ଷ ଅଧୀନକର ଟିକଠାକରଣ 
କରଠାରଠାଇଛି।

3.70
22 

ମିେିତ ଜଠାତିସଂର 2030 ସଦ୍୍ଠା ରକ୍ଷ୍ମଠାମକ୍୍ ବିଶ୍ୱ ସନି୍ଶି୍ତ 
କରିବଠା �ଠାଗି �ଷେୟୁ ରଖଥିବିଠା କବକେ ଭଠାରତ 2025 
ସଦ୍୍ଠା କଦଶର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଠାକବ ରକ୍ଷ୍ମଠାମକ୍୍ କରିବଠା �ଠାଗି 
�ଷେୟୁ ଧଠାରଣ୍ଣୟୁ କରିଛି।
ଏକ ରକ୍ଷ୍ମଠାମକ୍୍ ଭଠାରତ �ଠାଗି ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ 
ଏକ ରଣକନୈତିକ କରଠାଜନଠା ଉକନଠ୍ାଚନ କରିସଠାରିଛନି୍। 
ଏହ ିମହତ୍ୱଠାକଠାଂଷେୀ �ଷେୟୁ ହଠାସ� ନିମକନ୍ ପ୍ରଥମ ତିନି 
ବଷଣ୍ଣକର 12,000 କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା ବୟୁୟବରଠାଦ କରଠାରଠାଇଛି।

କଦଶର ଅଧକିଠାଂଶ ଗ୍ରଠାମ 
କଖଠା�ଠା କଶୌଚମକ୍୍ କରଠାଷିତ 
କହଠାଇସଠାରିଛି। ଏପି୍ର� 20, 
2021 ସଦ୍୍ଠା 11 କକଠାଟିର୍ 
ଅଧକି କଶୌଚଠାେୟ ନିମଣ୍ଣଠାଣ 
କରଠାରଠାଇଛି।

ସ୍ଚ୍ ଭାେତ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ଗ୍ଷତ 
ସ୍ଚ୍ତା ପ୍ରସାେ ବୃଦି୍ ପାଇଛି

ଟି ଏ୍ ୍କଖଠା�ଠାରଠାଇ କଦଶକର ଡଠାକ୍ରୀ ଶଷିେଠାକ୍ କପ୍ରଠାତ୍ଠାହନ ନିମକନ୍ 
ପଦକଷେପ ଗ୍ରହଣ କରଠାରଠାଇଛି। 370 ଧଠାରଠା ଉକଚ୍ଦ ପରଠଠାର୍ ଜମ ୍ଓ 
କଶୀ୍ର ଉପକର ଅଧକି ଗର୍୍ତ୍ୱଠାକରଠାପ କରଠାରଠାଇ 2ଟି ଏ୍ ୍ଏବଂ 9ଟି 
କମଡ଼ିକଠା� କକ�ଜ କଖଠା�ିବଠା ନିମକନ୍ ବୟୁବସ୍ଠା କରଠାରଠାଇଛି।

n  କକରଠାନଠା ମହଠାମଠାରୀ ସମୟକର 
କଦଶକର 50,000 ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ଓ ଆକରଠାଗୟୁ 
କକନ୍ଦ୍ର କଖଠା�ଠାରଠାଇଛି।

n  କଟ�ିକମଡ଼ିସିନ କସବଠା ଦ୍ଠାରଠା 10 
�ଷେର୍ ଅଧକି କ�ଠାକ �ଠାଭବଠାନ 
କହଠାଇଛନି୍।

n  2014କର କଦଶର ବିଭିନ୍ନ କମଡ଼ିକଠା� 
କକ�ଜକର 52,000 ସ୍ଠାତକ ଓ 

30,000 ସ୍ଠାତକକଠାତ୍ର ଡଠାକ୍ରୀ ସିଟ୍ 
ଥବିଠା କବକେ ଏହଠା ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ରଥଠାକ୍ରକମ 
85,000 ଓ 46,000କ୍ ବୃଦି୍ ପଠାଇଛି।

n  1947ର୍ 2014 ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ 381ଟି 
କମଡ଼ିକଠା� କକ�ଜ କଖଠା�ଠାରଠାଇଥ�ିଠା। 
କିନ୍ତୁ 2014-2020ର ଅଳ୍ପ ଅବଧ ି
ମଧ୍ୟକର ଉକଲ୍ଖନୀୟ ଭଠାକବ 184ଟି 
କମଡ଼ିକଠା� କକ�ଜ ଆରମ୍ କହଠାଇଛି।
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ନୂତନ ଭାେତ
ପେିବତ୍ତ୍ଷନେ ମାଗ୍ଷରେ ଅଗ୍ରସେ

ବହୁ ଦଶନ୍ ିଧେି ଭାଗୟୁ ଉପରେ ନଭି୍ଷେଶୀଳ ଥବିା ୋଷ୍ଟଟ୍ର ବତ୍ତ୍ଷମାନ ସମାରବଶୀ ବକିାଶ
ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତେ ଉପରଯାଗ ଜେିଆରେ ବକିାଶ ମାଗ୍ଷରେ ଗତଶିୀଳ ରହଉଛି

ନବଭାେତ ଗଠନେ

ସାତବର୍ଷ

ଦେଶର ପାଖାପାଖ ି65 ପ୍ରତଶିତ ଦ�ାକ 35 ବଷ୍ଷରୁ କମ ଆୟୁବର୍ଷର। ଦସମାନଙ୍କ ନକିଟଦର ଏକ ସ୍ାଭାବକି ଆକାଂକ୍ା 
ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦନଇ ଯିବା �ାରି ଇଚ୍ା ପରିୂ ରହଛିି। ଏକ ‘ନୂତନ ଭାରତ, ମହାନ ଭାରତ’ ନମି୍ଷାଣ 
�ାରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପର ଉଦଦେଶ୍ୟ ଦହଉଛି ଯବୁକମାନଙୁ୍କ ଏକ ନରିାପେ, ସମଦୃ୍ଧ ଓ ପ୍ରରତଶିୀଳ 

ରାଷ୍ଟ୍ର ଦଭଟିଦେବା। କଦରାନା ମହାମାରୀ ସଦ୍ୱେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ‘ନୂତନ ଭାରତ’ ନମି୍ଷାଣ େିରଦର ଅଗ୍ରସର ଦହଉଛି...
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ବିଂଶ ଶତଠାବ୍ୀକ୍ ରଠାଜକନୈତିକ ମହଠାଶକି୍ମଠାକନ ନିୟନ୍ତଣ 
କରିଥବିଠା କବକେ ଏକବିଂଶ ଶତଠାବ୍ୀ ପ୍ରରକି୍୍ 
ମହଠାଶକି୍ଙ୍କ ଦ୍ଠାରଠା ନିୟନି୍ତତ କହବ। ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ 

ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ପ୍ରରକି୍୍ଗତ ବିକଠାଶ ପଠାଇ ଁଏକ କଠାରଣ୍ଣୟୁଖସଡ଼ଠା 
ପ୍ରସ୍୍ତତ କରିଛନି୍ ରଠାହଠାକି ଭଠାରତକର ଉତ୍ମ ପ୍ରଶଠାସନ ପଠାଇ ଁ
ଏକ କପ୍ରରଣଠା କରଠାଗଠାଇଛି। ଭଠାରତର ଦ୍ରୁତ ବିକଠାଶ କକବେ  
ବିଶ୍ୱ ସମଦ୍ଠାୟକ୍ ଆଶ୍ରଣ୍ଣୟୁ କରିନଠାହି ଁବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଜଣ୍ଣଠାତୀୟ 
ମଞ୍କର କଦଶର ସି୍ତିକ୍ ସଦୃ୍େ କରିଛି। ପ୍ରରକି୍୍ର ଦଷେ 
ଉପକରଠାଗ କଠାରଣର୍ କଦଶ କକରଠାନଠା ମହଠାମଠାରୀ ସମୟକର 
ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ର ବିକଠାଶ �ଠାଭ କରିପଠାରିଛି। �କଡଠାଉନ ସକ୍ୱେ 
ଗରିବମଠାନଙ୍୍କ କସମଠାନଙ୍କ ହକ୍ ସହଜକର ମିେିପଠାରିଛି। ଏହ ି
ବିପରଣ୍ଣୟୁୟ ସହତି ମକ୍ଠାବି�ଠା କରିବଠା ସମୟକର, ଭଠାରତ 
ଭେି ଏକତ ଅଧକି ଜନସଂଖୟୁଠା ବିଶଷି୍ କଦଶ, କକରଠାନଠା 
ମହଠାମଠାରୀର ପ୍ରଥମ �ହରୀ ସମୟକର କରକଡଣ୍ଣ ଅବଧ ି
ମଧ୍ୟକର ବୃହତ ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ଭିତି୍ଭପୂ ମି ନିମଣ୍ଣଠାଣ କରିବଠାକର ସଫେ 
କହଠାଇଛି। ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ କରକତକବକେ ଦି୍ତୀୟ �ହରୀ ଭୟଙ୍କର 
ରପୂ ପ କନଇଛି କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର ପଣ୍ଥିକର ‘ଜଠାନ୍ କହୈ କତଠା 
ଜଠାହଠାନ୍ଁ କହୈ’ ମନ୍ତ କଦଇଛନି୍ ରଠାହଠା ଜୀବନ ରଷେଠାକ୍ ସବଣ୍ଣଠାଧକି 
ପ୍ରଠାଥମିକତଠା କଦଇଛି। ଏହ ି କଠାରଣ୍ଣୟୁକର ପ୍ରରକି୍୍ର ଉନ୍ନତ 
ପ୍ରକୟଠାଗ ତ୍ରନ୍ ସଫେତଠା ପ୍ରଦଠାନ କରିଛି।
ନପୂତନ ଶତଠାବ୍ୀକର ପ୍ରରକି୍୍ର ଗର୍୍ତ୍ୱ ଏଥର୍ି ଉପ�ବ୍ଧ ି
କରଠାରଠାଇପଠାରିବ କର କଦଶକର ପ୍ରଥମ ଥର ପଠାଇ ଁସରକଠାରୀ 
କରଠାଜନଠାର �ଠାଭ ସିଧଠାସେଖ ସମଠାଜର ସବ୍ଠ୍ ବଞ୍ତି ବଗଣ୍ଣଙ୍କ 
ନିକଟକର ପହଞ୍ ି ପଠାର୍ଛି। ଭଠାରତର ବିକଠାଶକର ବିଜ୍ଞଠାନ 
ଓ ପ୍ରରକି୍୍ ଏକତ ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ କହଠାଇପଡ଼ିଛି କର ପ୍ରଶଠାସନିକ 
ସଂସ୍ଠାର, ଶକି୍, କରେ ସଂସ୍ଠାର, ଦ୍ନଣ୍ଣୀତି ନିବଠାରଣ, ଟିକସ 
ସ୍ଚ୍ତଠା, ଜଏିସଟି ଜରିଆକର ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର-ଏକ ଟିକସ, ସି୍�୍ 
ଇଣି୍ଡଆ, ଷ୍ଠାଟଣ୍ଣଅପ ୍ ଇଣି୍ଡଆ, ଡିଜଟିଠା� ଇଣି୍ଡଆ, ଚଠାଷୀ ଓ 
ମହେିଠାଙ୍କ ପଠାଇ ଁକରଠାଜନଠା, ଶଷିେଠା କଷେତ୍ରକର ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ଠଠାର୍ 
ଆରମ୍ କରି ପ୍ରତିରଷେଠା ଆଧନି୍କୀକରଣ ଏବଂ ବହ୍ ଦଶନି୍ 
ଧରି ପଡ଼ି ରହଥିବିଠା ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ି୍କ ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ସମ୍ବପର 
କହଠାଇପଠାରିଛି।
ବିଗତ କିଛି ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରଠାରିବଠା 
ଫେକର ବିକଠାଶର ଏକ ନପୂତନ ମଠାଇ�ଖଣ୍୍ଟ ସ୍ଠାପନ 
କରଠାରଠାଇପଠାରିଛି। ବିରକ୍୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ କସ�ସିୟସ ତଠାପମଠାତ୍ରଠା 

ଥବିଠା �ଦଠାଖ ଭେି ଅଞ୍େକର ଟୟୁଠାପ କରଠାକଗ ପଠାଣ ିକରଠାଗଠାଣ 
କରଠାରିବ କବଠା�ି କିଏ କକକବ ଚିନ୍ଠା କରିପଠାରିଥ�ିଠା? କକହ ି
କକକବ ଭଠାବି ଥ�ିଠା କି ବ୍ହ୍ମପତ୍୍ର ନଦୀ ଉପକର କବଠାଗିବି� 
କସତ୍ କରକଡଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟକର କଶଷ କହବ କବଠା�ି? 26 
ବଷଣ୍ଣର୍ ଅଧକି ସମୟ ଧରି ବିେ୍ବେିତ କହଠାଇ ପଡ଼ି ରହଥିବିଠା 
ଅଟେ ଟକନ� ଗତ 6 ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହବ କବଠା�ି 
କକହ ିକକକବ ଚିନ୍ଠା କରିଥ�ିଠା କି? ବିଗତ କିଛି ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର 
ଏ�ପିଜ,ି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକି୍ ଓ ସଡ଼କ ପ୍ରକତୟୁକ ଗ୍ରଠାମକର 
ପହଞ୍ବି କବଠା�ି ହ୍ଏତ’ କକକବ କକହ ି ଚିନ୍ଠା କରିନଥକି�। 
11 କକଠାଟି କଶୌଚଠାେୟ ନିମଣ୍ଣଠାଣ କରଠାରଠାଇ କଦଶକ୍ କଖଠା�ଠା 
କଶୌଚମକ୍୍ କରଠାରିବ କବଠା�ି କକହ ି କକକବ ଚିନ୍ଠା କରିଥ�ିଠା 
କି? କିଏ ଭଠାବିଥ�ିଠା କର ଜନ ଧନ କରଠାଜନଠା ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ ବୟୁଠାଙ୍କ 
ଆକଠାଉଣ୍ଟ କଖଠା�ଠାରଠାଇ 40 କକଠାଟି ଗରିବ କ�ଠାକଙ୍୍କ ବୟୁଠାଙ୍କ 
କସବଠାର ସବ୍ିଧଠା କରଠାଗଠାଇ ଦିଆରଠାଇପଠାରିବ? ଆୟ୍ଷଠ୍ାନ 
ଭଠାରତ ଭେି ଏକ କରଠାଜନଠା ମଠାଧ୍ୟମକର 50 କକଠାଟିର୍ ଅଧକି 
କ�ଠାକଙ୍୍କ 5 �ଷେ ଟଙ୍କଠା ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ମଠାଗଣଠା ଚିକିତ୍ଠା କରଠାଗଠାଇ 
କଦବଠା ଜରିଆକର ସମସ୍ତଙ୍କ ପଠାଇ ଁ ସଠାବଣ୍ଣଜନୀନ ସ୍ଠାସ୍ୟୁକସବଠା 
ସନି୍ଶି୍ତ କରଠାରଠାଇପଠାରିବ କବଠା�ି କକହ ି କକକବ କଳ୍ପନଠା 
କରିପଠାରିଥ�ିଠା କି? ସମ୍ମଠାନ ନିଧ ିକରଠାଜନଠା ଜରିଆକର ଋଣଗ୍ରସ୍ତ 
ଚଠାଷୀଙ୍୍କ ଋଣ କବଠାଝର୍ ମକି୍୍ କଦବଠା ସମ୍କଣ୍ଣକର କକହ ିକକକବ 
ଚିନ୍ଠା କରିପଠାରିଥ�ିଠା କି? ବିଦୟୁଠାେୟର ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀମଠାକନ 
ଅଭିନବ ଉଦ୍ଠାବନ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରକର ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦ୍ୱିତଠା କରିପଠାରିବଠା 
ସମ୍କଣ୍ଣକର କକହ ିକକକବ କଳ୍ପନଠା କରିପଠାରିଥ�ିଠା କି? ଷ୍ଠାଟଣ୍ଣ ଅପ ୍
ଇଣି୍ଡଆ ଭେି କରଠାଜନଠା ମଠାଧ୍ୟମକର କଦଶର ରବ୍କମଠାକନ ନିରକି୍୍ 
ସଷିୃ୍କଠାରୀ କହଠାଇପଠାରିକବ, ଏ ବିଷୟକର ପପୂବଣ୍ଣର୍ କକହ ିଚିନ୍ଠା 
କରିଥକି� କି? କବଠାକଡଠା ଓ ବରୁ-ରିଆଙ୍ଗ ରଠାଜିନଠାମଠା ଫେବତୀ 
କହବ ଏବଂ ଉତ୍ରପପୂବଣ୍ଣଠାଞ୍େକର ଶଠାନି୍ କଫରିବ? ପ୍ରଥମ ଥର 

ଆମର ବିଚଠାରଧଠାରଠା ରଠାଷ୍ଟ୍ରର ବିକଠାଶ ପଠାଇ ଁସମପ୍ଦିତ। ଆକମ ଏପରି ବିଚଠାରଧଠାରଠା ସହତି 
ବେିଛ୍ ରଠାହଠା ‘ରଠାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ’ ଉପକର ଗର୍୍ତ୍ୱଠାକରଠାପ କରିଥଠାଏ। ଆକମ ରଠାଷ୍ଟ୍ରବଠାଦ ନୀତିର 

ଭଠାଷଠାକର ରଠାଜନୀତିର ଶଷିେଠା ଗ୍ରହଣ କରିଛ୍। ଆମର ରଠାଜନୀତିକର ମଧ୍ୟ ରଠାଷ୍ଟ୍ର ନୀତି ପ୍ରମଖ୍ 
ସ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥଠାଏ। ଆମକ୍ ରଠାଜନୀତି କି୍ ବେଠା ରଠାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ମଧ୍ୟର୍ କଗଠାଟିଏକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବଠାକ୍ 

କହବ। ଆମର ଆଦଶଣ୍ଣ ଆମକ୍ ରଠାଷ୍ଟ୍ରନୀତିକ୍ ପ୍ରଥକମ ଗ୍ରହଣ କରି ରଠାଜନୀତିକ୍ ଦି୍ତୀୟକର 
ରଖବିଠା �ଠାଗି ଶଷିେଠା କଦଇଥଠାଏ। ଆକମ ଗବ୍ଦିତ କର ଆମର ବିଚଠାରଧଠାରଠା ‘ସବକଠା ସଠାଥ, ସବକଠା 

ବିକଠାଶ ଓ ସବକଠା ବିଶ୍ୱଠାସ” ନୀତି ଉପକର ଆଧଠାରିତ, ଏହ ିମନ୍ତ କନଇ ମଧ୍ୟ ଆକମ ବଞ୍ଛ୍ି।
ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ

ନୀତ ିନଦି୍୍ଷାେଣ କେିବାରେ ନରି୍୍ଷାୟକ ନଷି୍ପତି୍ତ, 
ବକିାଶ ପାଇ ଁତ୍ୱେିତ ପଦରକ୍ପ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ 
ଓ ଗେିବଙ୍କ ପାଇ ଁସହାନୁଭୂତ,ି ପ୍ରଯକିୁ୍ତେ 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଜେିଆରେ ପ୍ରଗତ ିଏବଂ 
ଜୀବନଧାେଣ ମାନରେ ସଧୁାେ ଆଦ ିରହଉଛ ି
ଭାେତେ ନୂଆ ସଫଳତା ମରଡଲେ ମାପକାଠ।ି
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ପଠାଇ ଁ, ସିକି୍ମ ଭଠାରତର ବିମଠାନ ମଠାଗଣ୍ଣକର ସ୍ଠାନ ପଠାଇବ କବଠା�ି 
କକହ ିକକକବ ଭଠାବିଥ�ିଠା କି? କକହ ିକକକବ ଚିନ୍ଠା କରିଥ�ିଠା 
କି, ଅନ୍କଚ୍ଦ 370 ଉକଚ୍ଦ କରଠାରଠାଇପଠାରିବ? ତିନି ତ�ଠାକ୍ 
ନିଷିଦ୍ କହବ? ଶଠାନି୍ ଓ କସୌହଠାଦ୍ଣ୍ଣୟୁର ବଠାତଠାବରଣକର ରଠାମ 
ମନି୍ର କଠାମ ଆରମ୍ କହଠାଇପଠାରିବ? କକରଠାନଠା ଭେି ବିପରଣ୍ଣୟୁୟ 
ସମୟକର ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର ଭଠାରତର ମନ୍ତ ସହତି କଦଶର 
ଜନଗଣଙ୍କ ସହତି ଏକ କନତୃତ୍ୱ କରଠାଡ଼ି କହଠାଇପଠାରିବ? ଉରି 
ସଜ୍ଦିକଠା� ଷ୍ଟ୍ରଠାଇକ କି୍ ବେଠା ବଠା�ଠାକକଠାଟ ଏୟଠାର ଷ୍ଟ୍ରଠାଇକ୍ ଭେି ଦୃେ 
ପଦକଷେପ ଜରିଆକର, ଭଠାରତ ଦୃେ ଜବଠାବ କଦଇପଠାରିଛି। 
ଏପରି ଅକନକଗଡ଼ି୍ଏ ଉଦଠାହରଣ ରହଛିି କରଉଠଁ ିସରକଠାର 
ଭଠାରତର ଦୀରଣ୍ଣକଠାେୀନ ହତିକ୍ ଦୃଷି୍କର ରଖ ି ଉପରକ୍୍ ଓ 
ନିର୍ଣ୍ଣଠାୟକ ନିଷ୍ପତି୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍। 
ଭାେତ ପାଇ ଁଏକ ନୂଆ ସକାଳ
ଆଥ୍ଦିକ ବିକଠାଶକ୍ ତ୍ୱରଠାନ ବେତି କରିବଠା �ଠାଗି ସଂକଳ୍ପକ୍ ଉତ୍ମ 
ପ୍ରଶଠାସନର ଏକ ଦୃେ ବୟୁବସ୍ଠା ଜରିଆକର କଠାରଣ୍ଣୟୁକଠାରୀ 
କରଠାରଠାଉଛି ରଠାହଠା ବହ୍ସଂଖୟୁକ ଦୃଷି୍କକଠାଣ ପରିବକତ୍ଣ୍ଣ 
ସହମତି ଉପକର ଗର୍୍ତ୍ୱଠାକରଠାପ କରିଥଠାଏ। ସମସ୍ତ ବିକଠାଶ 

କରଠାଜନଠା ପଛକର ‘ସବକଠା ସଠାଥ, ସବକଠା ବିକଠାଶ’ ବିଚଠାର ଏକ 
ବଠାହକ ଶକି୍ ଭଠାକବ କଠାମ କର୍ଛି।
ଆକମ ଆମ ସ୍ଠାଧୀନତଠାର 75ତମ ବଷଣ୍ଣ ପପୂରଣ କରିବଠା ପପୂବଣ୍ଣର୍ 
କଦଶକ୍ ଦଠାରିଦ୍ୟୁ, ମଇେଠା, ଦ୍ନଣ୍ଣୀତି, ଆତଙ୍କବଠାଦ, ଜଠାତିବଠାଦ ଓ 
ସଠାମ୍ପ୍ରଦଠାୟିକତଠାର୍ ମକ୍୍ କରିବଠା �ଠାଗି କଦଶ ଏକ ମହତ୍ୱଠାକଠାଂଷେୀ 
�ଷେୟୁ ନିଦ୍ଣ୍ଣଠାରଣ କରିଛି। ନିଜର ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଡଆ ବିଚଠାର ଉପକର 
ଆକ�ଠାକପଠାତ କରି ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ କହଛିନି୍, ନ୍ୟୁ 
ଇଣି୍ଡଆର ଅଥଣ୍ଣ କହଉଛି ଏପରି ସ୍୍୍ନର ଭଠାରତ ନିମଣ୍ଣଠାଣ କରିବଠା 
କରଉଠଁ ି35 ବଷଣ୍ଣର୍ କମ ବୟସ୍ 65 ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖୟୁଠାର 
କଳ୍ପନଠାକ୍ ଇନ୍ନ ମିେିବ। ଏହଠା ସଶକ୍ ମହେିଠାଙ୍କ ପଠାଇ ଁଏକ 
ରଠାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନଠା କରିଥଠାଏ। ଏପରି ଏକ ନପୂତନ ଭଠାରତ 
ରଠାହଠା କଦଶର ଗରିବମଠାନଙ୍୍କ �ଠାଭ କଖଠାଜବିଠା ପରିବକତ୍ଣ୍ଣ 
କଦଶ ପଠାଇ ଁକିଛି କରିବଠାର ସକ୍ରଠାଗ ପ୍ରଦଠାନ କରିଥଠାଏ। କିଛି 
ପଠାଇବଠା ବଦେକର କଠାହଠାକ୍ ଭ� ପଠାଇବଠାର ମଠାନସିକତଠାକ୍ 

ଭାେତେ ଜନସଂଖୟୁା ମଧ୍ୟ ଏଥପି୍ରତ ିଅନୁକଳୂ 
କାେଣ ଏହାେ ଜନସଂଖୟୁାେ ଅଧା ରଲାକଙ୍କ 
ବୟସ 27 ବର୍ଷେୁ କମ ରଯଉମଁାରନ ଏକ ନୂତନ 
ଭାେତ ନମି୍ଷାଣରେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା ନବି୍ଷାହ 
କେିପାେିବ।

ଆଧନୁକି ସମାଜକ ୁେୂପ ରଦବା ରେ 
ପ୍ରଯକିୁ୍ତେ ଭୂମିକା ଅନସ୍ୀକାଯ୍ଷୟୁ ଯାହା 
ରକବଳ ଆମ ବୟୁକି୍ତଗତ ଓ ରପସାଦାେ 
ଜୀବନକ ୁପ୍ରଭାବତି କେୁନାହି ଁବେଂ 
କଟୂନୀତ ିପେିଚାଳନା ଓ ବଶି୍େ 
ଅଥ୍ଷବୟୁବସ୍ଥାକ ୁପେିଚାଳନା କେିବାରେ 
ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କେିଛ।ି

12 ଏପି୍ର� ଠଠାର୍ କଠାରଣ୍ଣୟୁସ୍େୀକର 45 ବଷଣ୍ଣର୍ 
ଅଧକି ବୟସ୍ କ�ଠାକଙ୍କ ଟିକଠାକରଣ ମଧ୍ୟ 
ଆରମ୍ କରଠାରଠାଇଛି।
କ୍ୟୁଆର କକଠାଡ୍ ସ୍ଠାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍୍୍ନର 
ନପୂତନ ଭଠାରତ କିପରି କହବ ଶଣ୍ନ୍ତୁ

https://m.youtube.com/watch?v=G768OYT5QSY

କଦଶର ଗରିବମଠାକନ ତୟୁଠାଗ କରିସଠାରିଛନି୍। ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ କଦଶର 
ଗରିବମଠାକନ ଝଠାେବ୍ହଠା ପରିଶ୍ମ ଜରିଆକର କସମଠାନଙ୍କର 
ସଠାମଥଣ୍ଣୟୁକ୍ ପ୍ରମଠାଣତି କରିବଠାକ୍ ଚଠାହ୍ଛଁନି୍, ଏଥପିଠାଇ ଁକସମଠାନଙ୍୍କ 
କକବେ ରକଥଷ୍ ସକ୍ରଠାଗର ଆବଶୟୁକତଠା ରହଛିି। ଏହଠା ହି ଁ
ନପୂତନ ଭଠାରତର ମପୂେଦ୍ଆ”।
ପ୍ରଯକିୁ୍ତ-ଆମ ଜାତୀୟ ନୀତେି ଆଧାେ
ଉପରକ୍୍ ଉପଠାୟ ମଠାଧ୍ୟମକର ସମସୟୁଠାର ସମଠାଧଠାନ କରିବଠାକର 
ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ବିଶ୍ୱଠାସ କରିଥଠାନି୍। ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଅବିରଠାମ ପ୍ରୟଠାସ କଠାରଣର୍ ପ୍ରରକି୍୍ର ବଦ୍୍ଦିତ ଉପକରଠାଗ 
ମଠାଧ୍ୟମକର ଉତ୍ମ ପ୍ରଶଠାସନର ସ୍୍୍ନ ସଠାକଠାର କହଠାଇପଠାରିଛି। 
ବିମଦ୍୍ୀକରଣ କଠାରଣର୍ କଦଶକର ଡିଜଟିଠା� କଠାରବଠାରକ୍ 
କପ୍ରଠାତ୍ଠାହନ ମିେିଛି।
ଭବିଷୟୁତ ପ୍ରତି ଦୃଷି୍ ରଖ ିନିଜର ପ୍ରରକି୍୍ଗତ ନୀତିକ୍ ପ୍ରଠାଥମିକତଠା 
କଦଉଥବିଠା ହଠାତଗଣତି ରଠାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟକର ଭଠାରତ ନିଜକ୍ ସଠାମି� 
କରିପଠାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ କଷେତ୍ର ମଧ୍ୟର୍ ପ୍ରରକି୍୍ କୃଷି କଷେତ୍ରକର 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭଠାବ ବିସ୍ତଠାର କରିପଠାରିଛି। ଦଠାରିଦ୍ୟୁ ଦପୂରୀକରଣ, 
ଚଠାଷୀଙ୍କ ଜୀବନକର ସଧ୍ଠାର ଏବଂ ଦିବୟୁଠାଙ୍ଗମଠାନଙ୍କ ଜୀବନକ୍ 
ଆହ୍ରି ସହଜ କରିବଠା �ଠାଗି ସବ୍ିଧଠା କରଠାଗଠାଇ କଦବଠା ନିମକନ୍ 
ଆଟ୍ଦିଫିସିଆ� ଇକଣ୍ଟ�ିକଜନକ୍୍ କପ୍ରଠାତ୍ଠାହନ ଦିଆରଠାଉଛି।
ଅଧକିର୍ ଅଧକି କ�ଠାକ ଚଠାକିରି ସନ୍ଠାନୀ କହବଠା ପରିବକତ୍ଣ୍ଣ 
ଚଠାକିରି ସଷିୃ୍ କରିବଠା ଉପକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ କଜଠାର କଦଉଛନି୍। 

ନୂତନ ଭାେତ ବରିୟରେ ଯବୁସମାଜ କଣ ଭାବୁଛ ି?
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ଏହ ି କଷେତ୍ରକର, ଜଏିସଟି ରଗ୍ଠାନ୍କଠାରୀ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ଆଣଛିି 
ଏହଠା ମକ୍୍ବୃତି୍ କଠାରବଠାରୀ ଓ କସବଠା ପ୍ରଦଠାନକଠାରୀମଠାନଙ୍୍କ ନିଜ 
ଅଧୀନକ୍ ଆଣପିଠାରିଛି। ଅଟେ ଇକନଠାକଭସନ ମିଶନ ଏବଂ 
ଅଟେ ଟିଙ୍କରିଂ �ଠାବ ଜରିଆକର ସରକଠାର ‘କଦଶର ଦଶ 
�ଷେ ପି�ଠାଙ୍୍କ ଶଶି ୍ ଉଦ୍ଠାବକକର ପରିଣତ କରିବଠାକ୍’ �ଷେୟୁ 
ରଖଛିନି୍। ଡିଜଟିଠା� ପ୍ରରକି୍୍ର ବଦ୍୍ଦିତ ପ୍ରଭଠାବ କଠାରଣର୍ ଟଙ୍କଠା 
ଏକବ ସିଧଠାସେଖ ବୟୁଠାଙ୍କ ଆକଠାଉଣ୍ଟକ୍ ହସ୍ତଠାନ୍ର କହଠାଇପଠାର୍ଛି 
ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କଠା କଦବଠା ପରିବକତ୍ଣ୍ଣ ଡିଜଟିଠା� କପକମଣ୍ଟ 
ପଦ୍ତିର ପ୍ରଚେନ କ�ଠାକପି୍ରୟ କହଉଛି। ଡିଜଟିଠା� ପ୍ରରକି୍୍କ୍ 
କପ୍ରଠାତ୍ଠାହନ ନିମକନ୍ ସରକଠାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କରଠାଜନଠା ଫେକର 
ନିରକି୍୍ ପ୍ରଦଠାନକଠାରୀମଠାକନ ଏକବ କସମଠାନଙ୍କର ନିରକି୍୍ କସବଠା 
ନିୟମ ଓ ସତ୍ଣ୍ଣଠାବେୀକ୍ ପନ୍ଃପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ନିମକନ୍ ଅନ୍ପ୍ରଠାଣତି 
କହଉଛନି୍। କଦଶକ୍ ଦ୍ରୁତ ବିକଠାଶ ମଠାଗଣ୍ଣକର ଆକଗଇ କନବଠାକ୍ 
�ଷେୟୁ ରଖ ିଶ୍ମ ସଂସ୍ଠାର ଅଣଠାରଠାଉଛି।
ବଶି୍ସ୍ତେୀୟ ରନତୃତ୍ୱ ପାଇ ଁଅନୁକୂଳ ସମୟ
କଦଶକର ଅଷେୟ ଶକି୍କ୍ କପ୍ରଠାତ୍ଠାହନ କଦବଠା �ଠାଗି ଭଠାରତ 
ଅତୟୁନ୍ ମହତ୍ୱଠାକଠାଂଷେୀ ଏବଂ କସ୍ଚ୍ଠାକୃତ �ଷେୟୁ ନିଦ୍ଣ୍ଣଠାରଣ 
କରିଛି। ପୟୁଠାରିସ ଜେବଠାୟ୍ ଚ୍କି୍କ୍ ରପୂ ପ କଦବଠା ଏବଂ 
ଅନ୍ଜଣ୍ଣଠାତୀୟ କସୌର କମଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବଠାକର ଭଠାରତ ଏକ 
ଅଗ୍ରଣୀ ଭପୂ ମିକଠା ନିବଣ୍ଣଠାହ କରିଥ�ିଠା। ଭଠାରତ ବିଶ୍ୱର ଅଳ୍ପ 
କକକତଠାଟି ରଠାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟର ଅନୟୁତମ ରଠାହଠା ନିରନ୍ର ଭଠାକବ 
ନିଜର ବିଶ୍ୱ ନକବଠାକନଷ୍ ସପୂଚକଠାଙ୍କକର ସଧ୍ଠାର ଆଣପିଠାରିଛି 
ଏବଂ ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ଏହଠା 48ତମ ସ୍ଠାନକର ପହଞ୍ଛିି। ବିଗତ 
କିଛି ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର ବଠାଷ୍ଦିକ ମଣ୍୍ଡପିଛଠା ଆୟ 78,000ର୍ 1.25 
�ଷେକର ପହଞ୍ଛିି। କୃଷିର ନକଠାରଠାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦି୍ ବିପରୀତମଖ୍ୀ 
କହଠାଇଛି ଏବଂ ଆୟକରଦଠାତଠାମଠାନଙ୍କର ସଂଖୟୁଠା ଦ୍ଇଗଣ୍ର୍ 
ଅଧକି ବୃଦି୍ ପଠାଇଛି। ଜଠାତୀୟ ରଠାଜପଥ ନିମଣ୍ଣଠାଣର ଗତି କଦୈନିକ 
12 କିମିର୍ 37 କିମିକ୍ ବୃଦି୍ ପଠାଇଛି। ଏହଠାଛଡ଼ଠା, ଗ୍ରଠାମୀଣ ସଡ଼କ 
ନିମଣ୍ଣଠାଣ ଗତିକର ସଧ୍ଠାର ଆସି ଏହଠା କଦୈନିକ 70 କିମିର୍ ବୃଦି୍ 
ପଠାଇ 130 କିମିକର ପହଞ୍ଛିି।
କରେ �ଠାଇନର ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ 3,000 କିମିର୍ 13,000 
କିମିକ୍ ବୃଦି୍ ପଠାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଶକି୍ ଉତ୍ଠାଦନ ଷେମତଠା ବୃଦି୍ 
କରିବଠା, ଅ୍୍ଟିକଠା� ଫଠାଇଭର କନଟୱଠାକଣ୍ଣ ବେଠାଇବଠା, ଆଥ୍ଦିକ 
ଅନ୍ଭପୂ ଣ୍ଣକି୍କରଣକ୍ କପ୍ରଠାତ୍ଠାହତି କରି ଏହଠାକ୍ 99.6 ପ୍ରତିଶତ 
ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ପହଞ୍ଠାଇବଠା ଫେକର କଦଶକ୍ ଏଫଡିଆଇ ପ୍ରବଠାହ 
ବୃଦି୍ ପଠାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିବୃଦି୍ ସପୂଚକଠାଙ୍କକର କଦଶର 
ସି୍ତିକର ସଧ୍ଠାର ଆସିଛି। ଭଠାରତର ଇଜ ୍ଅଫ୍ ଡ୍ଇଂ ବିଜକନସ 
ସପୂଚକଠାଙ୍କକର ସଧ୍ଠାର ଆସି ଏହଠା 142ର୍ ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ 63କର 

ପହଞ୍ଛିି।  ବିଶ୍ୱ ବୟୁଠାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତଶକି୍ ଉପ�ବ୍ଧତଠା ମଠାନୟୁତଠାକର 
ଭଠାରତ 2014କର 99ତମ ସ୍ଠାନକର ଥବିଠା କବକେ 2018କର 
26ତମ ସ୍ଠାନକର ପହଞ୍ଥି�ିଠା। କସହପିରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦ୍ୱିତଠା 
ସପୂଚକଠାଙ୍କକର ଭଠାରତ ଅତି କମ ସମୟ ମଧ୍ୟକର ନିଜର ସ୍ଠାନକ୍ 
71ର୍ ଉନ୍ନୀତ କରି 58କର ପହଞ୍ଠାଇଥ�ିଠା। ଅନୟୁପଷେକର 
ବିଶ୍ୱ ପରଣ୍ଣୟୁଟନ ସପୂଚକଠାଙ୍କକର ଭଠାରତର ସ୍ଠାନ 65ର୍ ଉନ୍ନୀତ 
କହଠାଇ 34କର ପହଞ୍ିଥ�ିଠା। ଦୃେ ଏବଂ ଉତ୍ରଦଠାୟୀ କନତୃତ୍ୱ 
କଠାରଣର୍ ସଠିକ ନିଷ୍ପତି୍ ଗ୍ରହଣ କରଠାରଠାଇପଠାରିଛି ରଠାହଠା ଦ୍ରୁତ 
ବିକଠାଶ ସନି୍ଶି୍ତ କରିଛି।  କକରଠାନଠାର ପ୍ରତିକପୂେ ସମୟକର 
ସରକଠାର ସଙ୍କଟ ମକ୍ଠାବି�ଠା ନିମକନ୍ ରଥଠାସମ୍ବ ପଦକଷେପ 
ଗ୍ରହଣ କର୍ଛନି୍। ଏହଠା ମଧ୍ୟ ଭଠାରତର ସହନଶୀେତଠାର 
ପରୀଷେଠା। ସମୟ ଏହଠା ପ୍ରମଠାଣତି କରିଛି ଏବଂ ଭଠାରତ 
କରକତକବକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମପଣ୍ଣଣର ସହିତ କକୌଣସି �ଷେୟୁ 
ହଠାସ� କରିବଠା �ଠାଗି ଆଗକ୍ ବେିଥଠାଏ କରକକୌଣସି 
ପରିସି୍ତିକର ତଠାହଠାକ୍ ହଠାସ� କରିଥଠାଏ। ଏହଠା ମଧ୍ୟ ଆମ 
ସ୍ଠାଧୀନତଠାର ସବ୍ଠ୍ ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଷିେଠା। ତତ୍ଠାେୀନ ସମୟର 
ସବ୍ଠ୍ କ�ଠାକପି୍ରୟ ସଠାହିତିୟୁକ କସଠାହନ �ଠା� ଦି୍କବଦୀଙ୍କ ଏକ 
କବିତଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଠାଧୀନତଠା ଆକନ୍ଠାେନ ପ୍ରତି ସମପ୍ଦିତ ଏବଂ 
ମହଠାତ୍ମଠା ଗଠାନ୍ୀ ଏହି ଜଠାତୀୟ ବିକଶଷତ୍ୱକ୍ ‘ଏକତଠାର ଶକି୍’ 
ଭଠାକବ ଆକ�ଠାପଠାତ କରିଥକି�।
ଚ� ପକଡ଼ ଜଧିର କଦଠା ଡଗ,୍ ମଗ କମ ଁ
ଚ� ପକଡ଼ କକଠାଟି ପଗ ୍ଉସି ଓର୍
ଗଡ଼ ଗଇ ଜଧିର ଭି ଏକ ଦୃଷି୍
ଗଡ଼ ଗଏ କକଠାଟି ଦ୍ଗ ୍ଉସି ଔର।   

ରଦଶରେ ରଯରତରବରଳ କରୋନା ମହାମାେୀ 
ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଓ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଦେମା 
କାଟିବା ଲାଗି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାତ୍ତ୍ଷା ଦଆିଗଲା।

ନୂତନ ଭାେତେ କାହାଣୀ ସ୍ଚ୍ ଭାେତ ସହ 
ରଲଖାଯିବା ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥଲିା, ଧୀରେ ଧୀରେ 
ଏହା ଡିଜଟିାଲ ଇଣି୍ଆ, ରମକ ଇନ ଇଣି୍ଆ ରଦଇ 
ପ୍ରଦକି୍ଣ କଲା ଏବଂ ଏରବ ଏହା ଆତ୍ମନଭି୍ଷେ ଭାେତ 
ଏବଂ ରଭାକାଲ ଫେ ରଲାକାଲେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ାହପ୍ରଦ 
ଏବଂ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ପଯ୍ଷୟୁାୟ ରଦଇ ଗତ ିକେୁଛ.ି...
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“କରକତକବକେ ଏହି ସଡକ ତିଆରି କହଠାଇ ନ 
ଥ�ିଠା ମ୍ ଁଭଠାବିକି ଆଶ୍ରଣ୍ଣୟୁ କହଉଥ�ିି କିପରି 
ମ୍ ଁ କମଠା ଆଇ ରରକ୍ ରିବି ।” କଶୀ୍ର 

ଉପତୟୁକଠାର ରିୟଠାସୀ ସହରର ନିବଠାସୀ କ୍ନି ତନ୍ ଭି ଓଠକର ହସ 
କଖେିଗ�ଠା” ଆକମ କରେବଠାଇ ନିକଟକର କୃତଜ୍ଞ । କସମଠାନଙ୍କ 
କରଠାଗ୍ ଁଆଜି ଏଠଠାକର କଗଠାକଟ ନପୂଆ କ�ୌହ ସଠାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷପତ୍ରର 
ବଜଠାର କହ�ଠା । ଏହଠାଆମ ପି�ଠାମଠାନଙ୍୍କ କମଣ୍ଣନିରକି୍୍ ପ୍ରଦଠାନ 
କରିଛି” କବଠା�ି କହନି୍ କଦଠାଧଠା୍ ବେରର ଅବଦ୍� କରିମ କ�ଠାହଠାର । 
ରଠାମବଠାନ ଜିଲ୍ଠାର ଖୟିଠାଜ ଅହମ୍ମଦ ଖଟମ ୍ତଙ୍କ କହିବଠା ଅନ୍ସଠାକର 
ଉଦ୍ମପର୍-ବଠାରମେ୍ଠା କରେ ସଂକରଠାଗ କରଠାଗ୍ ଁ କସମଠାନଙ୍କ 
ଭଠାଗୟୁ ଉଦୟ କହଠାଇଛି । କସମଠାନଙ୍୍କ ଦପୂରବଠାଟ ଚଠା�ିକରି 
ରିବଠାକ୍ ପଡ୍ନି ଓ ଆଖପଠାଖକର କଦଠାକଠାନବଜଠାର ଓ କହଠାକଟ� 
ମଧ୍ୟ କଖଠା�ିପଠାରିଛି। ରେକ ଡ୍ଠାଇଭର କ୍େଦୀପ କହନି୍ କର ଆଜ ି
କରେ ବିଭଠାଗ ଏଠଠାକ୍ ଆସି  ନ ଥକି� ମଧ୍ୟ କକଠାଡିଏ ବଷଣ୍ଣ ଆଗର୍ 
ଏଠଠାକ୍ ସଡକ ସଂକରଠାଗ କହଠାଇପଠାରିଥଠାନ୍ଠା । ଏକବ ରଠାତ୍ରୀମଠାକନ 
ପ୍ରତି ରଂଟଠାକର କରେନ ରଠାତ୍ରଠା କରିପଠାର୍ଛନି୍ । ଏହି କରେ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଜମ ୍ ଓ କଶୀ୍ର କକନ୍ଦ୍ରଶଠାସିତ ଅଞ୍େକର ଖସି୍ ଆଣ ି କଦଇଥବିଠା 
ସହ ଏହଠା ଗରୀବ, କରଠାଗୀ ଓ ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀ ଏବଂ କସହି ଅଞ୍େର 
ରବ୍କଗଠାଷୀ୍ଙ୍କ ନିମକନ୍ ନିରକି୍୍ ସକ୍ରଠାଗ ମଧ୍ୟ ସଷିୃ୍ କହଠାଇଛି । 

ଉଦ୍ମପର୍-ବଠାରମପୂେଠାକରେ ସଂକରଠାଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ  କକନ୍ଦ୍ର 
ସରକଠାରଙ୍କ ଜମ ୍ଓ କଶୀ୍ରକ୍ ଗତିଶୀେ ଓ ସମଦିୃ୍ଶଠାେୀ କରିବଠା 

ଭାେତୀୟ 
ଯାନ୍ତକି 

ସାମଥ୍ଷୟୁେ 
ଚମତ୍ାେିତା

ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ବଳରେ
ପେିବତ୍ତ୍ଷନ

ନବଭାେତ ଗଠନେ

ସାତବର୍ଷ

ପ୍ରକତୟୁକ ଭଠାରତୀୟ ପ୍ରଗତି ନିମକନ୍ 
ତତ୍ର। ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନର ସରକଠାର ନବଭଠାରତ 
ଓ ଏହଠାର ରବ୍କଗଠାଷୀ୍ର ଉତ୍ଠାହକ୍ ବ୍ଝିଛି । 
୧୩୭କକଠାଟି ଭଠାରତୀୟ କଦଶକ୍ ଆକଗଇ 
କନବଠା ପଠାଇ ଁକପ୍ରରଣଠାକର ଉଦ୍ ବୃଦ୍ । 
ଏଭେି ପଷୃଭ୍ପୂ ମିକର ପ୍ରଥମ ପଠାଞ୍ ବଷଣ୍ଣ 
ଶଠାସନ କଠାେକର କମଠାଦୀ ସରକଠାର 
କକକତକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତି୍ପ୍ରସ୍ତର ଏପରି 
ସ୍ଠାନଗଡି୍କକର ସ୍ଠାପନ କକ� କରଉସଁବ୍ 
ଅଞ୍େ ରଗ୍ ରଗ୍ ଧରି ବିକଠାଶ ଦୃଷି୍ର୍ 
ଅବକହେିତ ଅବସ୍ଠାକର ଥ�ିଠା । ତଠାପକର 
ଦ୍ଇବଷଣ୍ଣକର ଏପରି ନପୂତନ କରକଡଣ୍ଣ ସ୍ଠାପିତ 
କହ�ଠା ରଠାହଠା ଫେକର କଠାରଣ୍ଣୟୁ ବନ୍ କହବ 
ନଠାହି ଁକି କଦଶ ମଣ୍୍ଡ ନ୍ଆଇଁବ ନଠାହି ଁ। 
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ପଠାଇ ଁ ଏକ ଅଙ୍ଗୀକଠାରବଦ୍ତଠା କବଠା�ି କହିକ� ଅତ୍ୟୁକି୍ କହବ 
ନଠାହି ଁ।

ସବ୍ଠଠାର୍ କଷ୍କର କଠାରଣ୍ଣୟୁଥ�ିଠା କଚନଠାବ ନଦୀ ଉପକର 
କତଠାରଣ ସଦୃଶ କସତ୍ ରଠାହଠା କି ନିମ୍ଦିତ କହ�ଠା । କଦଶର 
ଅନୟୁଭଠାଗ ସହ କଠାଶୀ୍ର ଉପତୟୁକଠାକ୍ କରଠାଡ୍ଥବିଠା ଏହି କସତ୍ 
ଉପକର ରଣ୍ଟଠା ପ୍ରତି ଶକହ କିକ�ଠାମିଟର ଗତିକର କରେନ ଅଗଷ୍ 
୨୦୨୨କର ଚେଠାଚେ ଆରମ୍ କରିବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହକ� 
ସିଧଠାସେଖ କଠାଶୀ୍ରର୍ କନୟୁଠାକ୍ମଠାରୀ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ କରଠାଗଠାକରଠାଗ 
କହଠାଇପଠାରିବ । ସବ୍ଠଠାର୍ ଆହ ବେଠାନମପୂେକ କହ�ଠା ୨୭, 
୯୪୯କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା  ବୟୁୟକର ୨୭୨ କିକ�ଠାମିଟର ଦୀରଣ୍ଣ ଏଇ 
କରେପଥ ହିମଠାେୟ  ଉପତୟୁକଠା କଦଇ ନିମ୍ଦିତ କହଉଛି । ଏହ ି
କରେପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବଠାକ୍ ୯୨୭ଟି କପଠା� ଓ ୩୯ଟି ସଡ୍ଙ୍ଗ 
ନିମଣ୍ଣଠାଣ କରଠାରଠାଉଛି । ଏହଠା ବୟୁତୀତ  ୨୦୫କିକ�ଠାମିଟର ଦୀରଣ୍ଣ 
ପଠାଶ୍ୱର୍ ରଠାସ୍ତଠା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ନିମଣ୍ଣଠାଣ କରଠାରଠାଉଛି 
ରଠାହଠାକି ପ୍ରଠାୟ କଦଢ �ଷେ କ�ଠାକଙ୍୍କ ରଠାସ୍ତଠା ସଂକରଠାଗ 
କରଠାଗଠାଇବ । କରେବଠାଇ ସଠାମଠାଜିକ ଓ ଆଥ୍ଦିକ ବିକଠାଶ ରଟଠାଇବଠା 
ସହ ଅନୟୁଠାନୟୁ ସବି୍ଧଠା ସକ୍ରଠାଗ ଓ ଜୀବନମଠାନକରମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି 
ଆଣଛି୍ । କଚନଠାବ ନଦୀ ଉପକର କତଠାରଣ ସଦୃଶ କସତ୍ 
ନିମଣ୍ଣଠାଣ ସହ ପଠାଶ୍ୱଣ୍ଣକର ତିଆରି ରଠାସ୍ତଠା କରଠାଗ୍ ଁ କସ ଅଞ୍େର 
କ�ଠାକମଠାନଙ୍କ ଜୀବନକର ମଧ୍ୟ ଅକନକ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ଆସିଛି। 
କତଠାରଣ କସତ୍ର ନିମଣ୍ଣଠାଣ କଠାରଣ୍ଣୟୁ କଶଷ କହଠାଇଛି” କବଠା�ି 
କକନ୍ଦ୍ର କରେମନ୍ତୀ ପୀୟ୍ଷ କଗଠାଏ� କହିଛନି୍।

କତଠାରଣ କସତ୍ ଆଇକଫ�  ଟଠାୱଠାରଠଠାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଧକି ଉଚ୍ଚ
କରେଠା- ବନିହଠା� କସକ୍ନ ଏହି କପଠା�ର କଦୈରଣ୍ଣୟୁ ୧.୩ 

କିକ�ଠାମିଟର କହକ� ମଧ୍ୟ ଏହଠାର ଉଚ୍ଚତଠା ୫୩୯ମିଟର 
ରଠାହଠାକି ଫ୍ଠାନର୍ ଆଇକଫ� ଟଠାୱଠାରଠଠାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଧକି ଉଚ୍ଚତଠା 
ବିଶଷି୍ । କଚନଠାବ କପଠା� ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତମ କରେ କପଠା� 
ରଠାହଠା ସ୍କଦଶୀ ଜ୍ଞଠାନକକୌଶେକର ନିମ୍ଦିତ କହଠାଇଛି। ୧.୩୧୫ 
କିକ�ଠାମିଟର କଦୈରୟୁ ଏହି କସତ୍ର ୧୭ଟି ସ୍ଠାନ ରହିଛି । 
ମଖ୍ୟୁ କତଠାରଣ ସ୍ଠାନ ମଧ୍ୟକର ଦପୂରତଠା କହଉଛି ୪୬୭ମିଟର 
ଓ ଏହଠାର ଓଜନ ୧୦,୬୧୯ କମରିେକ ଟନ୍ । ରଣ୍ଟଠାପ୍ରତି 

୨୬୬କିକ�ଠାମିଟର ଗତିକର ପବନ ସହିବଠା ଷେମତଠା ଏହ ି
କସତ୍ର ରହିଛି । ରିୟଠାସୀ ଅଂଚେ କସସମିକ କଜଠାନ-ଚଠାରି 
ଅଧୀନକର ଆସଥ୍କି� ମଧ୍ୟ  କଜଠାନ-୫କଷେତ୍ରର ସବଣ୍ଣଠାଧକି 
ତୀବ୍ତଠାର ଭପୂ କମ୍ନ୍ନ ସହିବଠା ଷେମତଠା ଏହି କସତ୍ର ରହିଛି । 
କସତ୍ ନିମଣ୍ଣଠାଣକର ୨୮,୬୬୦ କମରିେକ ଟନ୍ ଇସ୍ଠାତ ବୟୁବହୃତ 
କହଠାଇଥବିଠା କବକେ, ଏହଠାର କଦୈରଣ୍ଣୟୁ ୧,୩୧୫ମିଟର ଓ 
ସ୍ଠାୟୀତ୍ୱ ୧୨୦ବଷଣ୍ଣ । 

କଦଶକର ପ୍ରଥମ ଥର ପଠାଇ ଁକଫଜ ଆଚର ଅ�ରେଠା କସଠାନିକ 
କଟଷି୍ଂ କମସିନ ଏହଠାର କହ�୍ ଡ ପରୀଷେଠା ପଠାଇ ଁ ବୟୁବହୃତ 
କହଠାଇଛି । ଏହି କସତ୍ର ବୃହତ୍ମ ଭିତି୍ଭପୂ ମି କହଉଛି, 
ଏସ-୪ ଆକୃତିର ରଠାହଠାକି ଏକ ଫ୍ଟବ� ପଡିଆର ପ୍ରଠାୟ ଏକ 
ଚତ୍ଥଣ୍ଣଠାଂଶ। ୯୧୫ମିଟର ଦୀରଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଠଠାର୍ ଉଚ୍ଚଠା କକବ୍� 
କକ୍ରନ ଏହି କସତ୍ର ନିମଣ୍ଣଠାଣ ପଠାଇ ଁବୟୁବହୃତ କହଠାଇଛି ।

 ଦଶ �ଷେ ରନମିଟର ମଠାଟି କଖଠାେଠା କହବଠା ସହ ୬୬ହଜଠାର 
ରନମିଟର କଂକି୍ରଟ କସତ୍ ପଠାଇ ଁ ବୟୁବହୃତ କହଠାଇଛି । 
“ସଂକରଠାଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଠାଜୟୁର ଭଠାଗୟୁ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ କରିବଠାକ୍ 
ରଠାଉଛି । ମ୍ ଁକଚନଠାବ ନଦୀ ଉପକର ଏହି ଚମତ୍ଠାର  କସତ୍ର 
ଛବି କଦଖଛିି । ଏସବ୍ ଛବି ଅବକ�ଠାକନ ପକର କଠାହଠାର ବଠା 
ମଥଠା ଗବଣ୍ଣକର ଉଚ୍ଚଠା ନ କହବ ? ଆଗଠାମୀ ଦ୍ଇତିନି ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର 
ଉପତୟୁକଠାକ୍ କରେ ବିଭଠାଗ ସଂକରଠାଗୀକରଣ କରିକଦବ” 
କବଠା�ି ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ କହିଛନି୍ ।

ଏହି ସଂକରଠାଗୀକରଣ କଦଶର ‘ଏକ ଭଠାରତ, କଶ୍ଷ ୍ଭଠାରତ’ 
ସ୍୍୍ନକ୍ ସଠାକଠାର କରିବ । ଏହି କୀତ୍୍ଦିମଠାନ କଚନଠାବ ନଦୀ ଉପକର 
ନିମ୍ଦିତ କତଠାରଣ ସଦୃଶ କସତ୍ କଶୀ୍ର ଉପତୟୁକଠାକ୍ କଦଶର 
ଅବଶଷି୍ ଭଠାଗ ସହ କରଠାଡିବ । ଦ୍ଇଟି ଆନ୍ଣ୍ଣଜଠାତିକ ସୀମଠା 
ଦୃଷି୍ର୍ ଏହି କରେପଥ ଭଠାରତୟ କସନଠା ପଠାଇ ଁଖବ୍୍ ସହଠାୟକ 
କହବ । ବଷଣ୍ଣର ବଠାରମଠାସ ଜମ ୍ଓ କଶୀ୍ର ଦ୍ଗଣ୍ଣମ ଅଂଚେଗଡି୍କ୍ 
ଏହି କରେପଥ କରଠାଗ୍ ଁଅନଠାୟଠାସକର ରଠାତଠାୟତ କରିବଠା  ସହ 
ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଂଚିପଠାରିବ । ଏଥସିହ ପ୍ରକଳ୍ପ କରଠାଗ୍ ଁପରଣ୍ଣୟୁଟନ 
ଶଳି୍ପର ଅଭିବୃଦି୍ ସହ କସ ଅଞ୍େବଠାସୀଙ୍କ ନିରକି୍୍ ସକ୍ରଠାଗ ମଧ୍ୟ 
ବୃଦି୍ ପଠାଇବ । 

ଯାତ୍ାକାଳ ହ୍ାସ... 
ରପାଲେ ରଦୈଘ୍ଷୟୁ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦ ବୟୁୟ 

କଚନଠାବ ନଦୀ ଉପକର କହଠାଇଥବିଠା 
ଏହ ିକପଠା� ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଠଠାର୍ ଉଚ୍ଚ 

କପଠା� । ଏହଠା ଐତିହୟୁ ସମ୍ନ୍ନ ପୟୁଠାରିସ ୍
ସି୍ତ ଆଇକଫ� ଟଠାୱଠାର

ଠଠାର୍ ମଧ୍ୟ ୩୫ମିଟର ଅଧକି ଉଚ୍ଚଠା 

 ଏହ ି୧,୩୧୫ମିଟର ଦୀରଣ୍ଣ କସତ୍ର 
ଜୀବନକଠାେ କହଉଛି ୧୨୦ବଷଣ୍ଣ

ଡିଆରଡିଓ ସହ ପରଠାମଶଣ୍ଣ କରି କଦଶକର 
ପ୍ରଥମଥର ପଠାଇ ଁଏହ ିକସତ୍ 

ବ ଲେଠାଷ୍ କ�ଠାଡ ଦ୍ଠାରଠା ନିମଣ୍ଣଠାଣ କରଠାରଠାଇଛି । 

359- ମିଟେ-ଉଚ୍ଚତା
1,315 ମିଟେ

27,949 କକଠାଟି 

28,660 ରମଟି୍କ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ବୟୁବହୃତ 



ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ଅରଷ୍ ୧୫, 
୨୦୧୯େନି �ା�କଲିା୍ର ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ 
ଦେଶର ପ୍ରଦତ୍ୟକ ଘରକୁ ନମି୍ଷଳ ପାନୀୟଜଳ 
ଦଯାରାଇବାକୁ ଶପଥ ଦନଇଥଦି� । 

ପଠାଇପ ପଠାଣ ି ବରଫ ଭେି ଥଣ୍ଡଠା ଓ ଦ୍ଗଣ୍ଣମ ଓ ବିପଦଜ୍ଜନକ
ଗିରିପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି �ଦଠାଖକର ଜେଜୀବନ ମିଶନ
ଜରିଆକର ଜେ ପରିବହନ

ଏକ ଅସାମାନୟୁ ପ୍ରଯକିୁ୍ତଗତ ଉତ୍ର୍ଷ 

ଜେକରଠାଗଠାଣ ପଠାଇପ�ଠାଇନ 
ମଠାଟି ପତନ ତିନିର୍ 
ଚଠାରିଫ୍ଟ ତକେ 
ବିଛଠାରଠାଇଥବିଠାର୍ ଏହଠା 
ଶୀତଦିକନ ପଠାଣ ିଜମଠାଟ 
ବଠାନି୍ ନ ଥଠାଏ ବଠା ପଠାଇପ 
ଫଠାଟି ନ ଥଠାଏ । ଏଥପିଠାଇ ଁ
ପଠାଇପକ୍ ଢଠାଙ୍୍କଣୀ କରଠାକଗ 
କରଠାଡଠାଇ ଦିଆରଠାଇଥଠାଏ 
କରଉଥପିଠାଇ ଁପଠାଣ ିଜମଠାଟ 
ବଠାକନ୍ ନଠାହି ଁ। କଦଶକର କଗଠାଆ କହଉଛି ପ୍ରଥମ ରଠାଜୟୁ କରଉଠଁ ିପ୍ରକତୟୁକ ପରିବଠାର ପଠାଇପ 

କରଠାକଗ ପଠାନୀୟ ଜେ ପଠାଇଛନି୍। ଏହ ିଉତ୍ଷଣ୍ଣ ହଠାସ� କରିବଠାକର କତକ�ଙ୍ଗଠାନଠା 
ଦି୍ତୀୟ ରଠାଜୟୁ ମଠାନୟୁତଠା ହଠାସ� କରିଛି । 

୨୦୨୪ ମସିହଠା 
ସଦ୍୍ଠା କଦଶର ୧୯.୨୦ 
କକଠାଟି ପରିବଠାରକ୍ 

ପଠାଇପ ପଠାଣ ି
କରଠାଗଠାଇବଠା �ଷେୟୁ

ସ୍ଠାଧୀନତଠା 
ପରଠଠାର୍ ୨୦୧୯ 

ମସିହଠା ମଧ୍ୟକର ୩. 
୨୩କକଠାଟି ପରିବଠାର 

ପଠାଇପ କରଠାକଗ ପଠାନୀୟ 
ଜେ ପଠାଇଛନି୍ । 

ଜେଜୀବନ ମିଶନ 
ଜରିଆକର ଚଠାରିକକଠାଟି 
ପରିବଠାର ପଠାଇପପଠାଣ ି

ପଠାଇପଠାରିଛନି୍ ।

ଜଳଜୀବନ ମିଶନେ ମଖୁୟୁାଂଶ

ବିଶ୍ୱକର ଅକନକ ଉନ୍ନତ କଦଶଙ୍କ ନିମକନ୍ 
ମଧ୍ୟ ବିରକ୍୍ ୩୦ ବଠା ୪୦ଡିଗ୍ରୀ କସ�ସିୟସ ୍
ଅଞ୍େକର ପଠାଇପ ପଠାଣ ି କରଠାଗଠାଇବଠା ଏକ 

ଦ୍ରପୂ ହ ବୟୁଠାପଠାର । ଏକତ କମ ୍ତଠାପମଠାତ୍ରଠାକର ପଠାଇପ 
ପଠାଣ ି ବରଫକର ରପୂ ପଠାନ୍ରିତ କହବଠା ସହ ଏହଠାର 
ନିରବଚ୍ନି୍ନ କରଠାଗଠାଣ ମଧ୍ୟ ବୟୁଠାହତ କହଠାଇଥଠାଏ । 
ଅତୟୁଧକି ଶୀତକର ବିଶ୍ୱର ଅକନକ ଭଠାଗ ଏପରିକି 
ର୍ଷର ସଠାଇକବରିଆ ଓ ରକ୍୍ରଠାଷ୍ଟ୍ର ଆକମରିକଠାର 
ଚିକଠାକଗଠା ଓ କଟକ୍ଠାସକର ମଧ୍ୟ ସପ୍ତଠାହ ସପ୍ତଠାହ ଧରି 
ପଠାଇପ ଜେ କରଠାଗଠାଣ ବୟୁଠାହତ କହଠାଇଥଠାଏ । ମଠାତ୍ର 
ସପୂକ୍ଷ୍ମ କବୈଷୟିକ ଜ୍ଞଠାନର ଉପକରଠାଗ କରଠାଗ୍ ଁ ବିରକ୍୍ 
୩୦ ଡିଗ୍ରୀ କସ�ସିୟସ ତଠାପମଠାତ୍ରଠା ସକତ୍ୱ ଭଠାରତ 
�ଦଠାଖ ଅଂଚେକର ପଠାଇପ କରଠାକଗ ପଠାନୀୟ ଜେ 
କରଠାଗଠାଇପଠାରିଛି  । ସରକଠାରଙ୍କ ଆକଠାଂଷିେତ କରଠାଜନଠା 
କରଠାଗ୍ ଁଏହଠା ସମ୍ବ କହଠାଇପଠାରିଛି ।

ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତକର ହ୍ଦ ବଠା କପଠାଖରୀ ଉପରିଭଠାଗ 
ବରଫକର ରପୂ ପଠାନ୍ରିତ କହକ� ମଧ୍ୟ ତଠା ତକେ 
ପଠାଣ ିତରେ ଅବସ୍ଠାକର ଥଠାଏ । ଛଣଠା ପଦ୍ତିକର  
ତକେ ରହିଥବଠା ପଠାଣକି୍ ରରକ୍ କରଠାଗଠା 
ରଠାଇଥଠାଏ ।

ନଦୀ ଜେ ପରିବହନ କରିବଠା ପଠାଇ ଁଏହଠା 
ଟଠାଙ୍କୀକର ସଂଗ୍ରହ କରଠାରିବଠା ପକର ତଠାହଠାକ୍ 
କସଠଠାର୍ ମଠାଟି ତକେ ବିଛଠା ରଠାଇଥବିଠା 
ପଠାଇପ�ଠାଇନ କରଠାକଗ ରକର ପହଂଚଠା 
ରଠାଇଥଠାଏ। ଏହଠାକ ୍ଗରମ ରଖବିଠା ପଠାଇ ଁ
କସୌରଶକି୍ର ଉପକରଠାଗ କରିବଠାକ ୍ହ୍ଏ ।
ଏକ ନିଦ୍ଣ୍ଣଠାରିତ ସମୟକର ରରକ ୍ପଠାଣ ି
କରଠାଗଠାରଠାଇଥଠାଏ । କଷ୍ଠାକ୍ , ନଠାଙ୍୍ଗ ଓ ଫଠାୟଠାଙ୍ଗ 
ଗ୍ରଠାମକ ୍ଏହ ିପଦ୍ତିକର ପଠାଣ ିକରଠାଗଠାରଠାଏ।
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ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ବଳରେ
ପେିବତ୍ତ୍ଷନ

ନବଭାେତ ଗଠନେ

ସାତବର୍ଷ

ପାଇପ ପାଣି
ବଯିକୁ୍ତ ୩୦
ଡିଗ୍ରୀରେ
ଲଦାଖରେ ପହଞ୍



ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାେ 23

ପରିକବଶ ଅନ୍ମତି ଅଭଠାବର୍ ଅକନକ ଉନ୍ନୟନମପୂେକ ପ୍ରକଳ୍ପ 
କଠାରଣ୍ଣୟୁ ଶୀଘ୍ ତ୍ୱରଠାନ ବେିତ କହଠାଇପଠାର୍ ନ ଥବିଠା �ଷେୟୁ କରଠାରଠାଇଛି । 

ଏହଠା ଫେକର ରଠାଜପଥ, ଏକ୍କପ୍ରସ ପଥ, ସବ୍ଜ ବେୟ ଏକ୍କପ୍ରସ 
ପଥର ନିମଣ୍ଣଠାଣ କଠାରଣ୍ଣୟୁ ବହ୍ଦିନ ଧରି ବନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖବିଠାକ୍ ପଡ୍ଛି । 
ନିୟମଠାନ୍ସଠାକର ରଦି କଗଠାଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍କମଠାଦନ �ଠାଭ କର୍ଛି 
ପ୍ରକଳ୍ପ କଠାରଣ୍ଣୟୁ ତ୍ୱରଠାନ ବେିତ କରିବଠା ପଠାଇ ଁକରକତ ଗଛ କଟଠା କହବ, 

କସକତ ଗଛ �ଗଠାରିବଠାର ବୟୁବସ୍ଠା ରହିଛି । ମଠାତ୍ର କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାରଙ୍କ 
ଦପୂରଦଶଣ୍ଣୀ ଚିନ୍ଠାଧଠାରଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ତି ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ କରିବଠାକର ସଷେମ 

କହଠାଇଛି। ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ବୃଷେ ପ୍ରତିକରଠାପଣ ପ୍ରକତୟୁକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶବିକଶଷ 
କହଠାଇଉଠିଛି । କଦଶର ସହରଠାଂଚେ ଦ୍ଠାରକଠା ଏକ୍କପ୍ରସ କୱକର ଏହଠା 

ସଫେତଠା କବଶ ଦୃଷ୍ଠାନ୍ମପୂେକ । ଏହି ୨୯କିକ�ଠାମିଟର ଦୀରଣ୍ଣ ଏକ୍କପ୍ରସ 
କୱକର ବଠାରହଜଠାର ବୃଷେ ପ୍ରତିକରଠାପଣ କରଠାରଠାଇଛି ... 

 ଭଠାରତମଠାେଠା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନକର କଦଶର ୨୨ଟି 
ସବ୍ଜମିଠାଭରଠା ଚ�ଠାପଥ ୨୦୨୫ ମସିହଠା ସଦ୍୍ଠା ୩,୧୦�ଷେ 
କକଠାଟି ବୟୁୟକର ନିମ୍ଦିତ କହବ । ଏଥକିର ଅନ୍ଭ୍ଣ୍ଣକ୍ କହଉଛି 
ଦିଲ୍ୀ -ମ୍୍ ବେଠାଇ ଏକ୍କପ୍ରସ କୱ  । ଏହଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହକ� 
୧୩୨୦ କିକ�ଠାମିଟର ଦୀରଣ୍ଣ ପଥର ରଠାତ୍ରଠା ସମୟ ୨୪ରଣ୍ଟଠାର୍ 
୧୩ରଣ୍ଟଠାକ ୍ ହ୍ଠାସପଠାଇବ । ଏଭେି ପରିସି୍ତିକର ବୃଷେ 
କରଠାପଣ ପଦ୍ତି ପ୍ରକତୟୁକ ପ୍ରକଳ୍ପକର ଅନ୍ଭ୍ଣ୍ଣକ୍ କହବ । 

 ଏହ ିନପୂତନ କବୈଷୟିକ ପଦ୍ତି ବିକଠାଶ ସହ ବଠାୟ୍ମଣ୍ଡେ ଓ 
ପରିକବଶର ମଧ୍ୟ ସର୍ଷେଠା କରିବ । ମଠାନବ ସମଠାଜ ପଠାଇ ଁ
ପରିକବଶ ସର୍ଷେଠାକର ଏହଠା ସବ୍ଠଠାର୍ ବଡ ଅବଦଠାନ କହବ 
କରଉଥଁକିର ଗଛକଟଠା  ନ କହଠାଇ ମଧ୍ୟ କଦଶ ପ୍ରଗତି ପଥକର 
ଆକଗଇ ପଠାରିବ।

 କଗଠାଟିଏ ଗଛ ପ୍ରତିକରଠାପଣ ପଠାଇ ଁ ୨୫ହଜଠାର ଟଙ୍କଠା 
ଖଚ୍ଚଣ୍ଣ କହଉଥ�ିଠାକବକେ ଦ୍ଠାରକଠାର ଏକ୍କପ୍ରସ କୱକର 
୧୨ହଜଠାର ଗଛ ପ୍ରତିକରଠାପଣ କରଠାରଠାଇ ଶତକଡଠା 

୮୪ଭଠାଗ ସଫେତଠା ହଠାସ� କହଠାଇଛି ।

 ପ୍ରଥକମ କୀଟନଠାଶକ ଗଛକର ଛିଂଚଠାରଠାଏ  ଓ ପକର କରପରି 
ଗଛର ମପୂେ ଷେତିଗ୍ରସ୍ତ ନ କହବ ତଠାହଠାକ ୍ଦୃଷି୍କର ରଖ ିଗଛ 
ଚଠାରିପକଟ ଗଠାତ କଖଠାେଠାରଠାଏ ।

 ଗଛମପୂେକର ସଠାର ଦିଆକହଠାଇ ଗଛ ଚଠାରିପକଟ କଠାଦ୍ଅର 
ପଠାକଚରୀ କରଠାରଠାଏ ଏହଠାକ ୍ ୨୦ର୍ ୨୫ଦିନ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ଛଠାଡି 
ଦିଆରଠାଏ । ପକର ଗଛ ସହ �ଠାଗିଥବିଠା ମଠାଟିକର ଏହଠା 
କରଠାଡଠାରଠାଏ ।

 ପକର ଗଛକ ୍ ପନ୍ରଦିନ ଛଠାଡି ଦିଆରଠାଏ କରପରି ନିକଜ 
ନିକଜ ବଂଚିବ । ତଠା’ ପକର ଏହଠାକ ୍କମସିନ ସଠାହଠାରୟୁକର 
ନିଆରଠାଇ ଅନୟୁତ୍ର ପ୍ରତିକରଠାପଣ କରଠାରଠାଏ ।

 ହରିତ୍ ପଠାଥ ଆପ ୍ ଜରିଆକର ଜଓି ଟୟୁଠାଗିଂ, କୱବଭିତିକ 
ନିରୀଷେଣ ଓ ରଷେଣଠାକବଷେଣ କଠାରଣ୍ଣୟୁ କରଠାରଠାଏ ।  

ଫଠାଷ୍ ଟୟୁଠାଗର 
ପ୍ରବତ୍ଣ୍ଣନ କରଠାଗ୍ ଁ

ନପୂତନ କମଠାଟର 
ରଠାନ ଆଇନ ଜଠାତୀୟ ରଠାଜୟୁପଥ ନିମଣ୍ଣଠାଣ

୨୦୧୪ ମସିହଠାକର କଦୈନିକ 
୧୨ କିକ�ଠାମିଟର ଥବିଠାକବକେ

 ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ଏହଠା ୩୭ 
କିକ�ଠାମିଟର 

ରଠାଜପଥ କଟଠା� 
ପ୍ଠାଜଠାର �୍ବେଠା   
ଧଠାଡିର୍ ମକି୍୍ ।

୨୦୩୦ ସଦ୍୍ଠା ଶପୂନୟୁ 
ସଡକ ଦ୍ରଣ୍ଣଟଣଠା �ଷେୟୁ ରଖ ି
ନପୂତନ କମଠାଟରରଠାନ ଆଇନ 

ବୃକ୍ ପ୍ରତରିୋପଣ 
ଦ୍ାୋ ୋଜପଥ 

ନମି୍ଷାଣରେ ଗତଶିୀଳତା

Tree Transplantବୃକ୍ ରୋପଣ  

ସଠାତବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର ରଠାଜପଥ 
ନିମଣ୍ଣଠାଣ, ୧.୩୭,୬୨୫ 

କିକ�ଠାମିଟର ବୃଦି୍ ପଠାଇଛି ।
ପପୂବଣ୍ଣର୍ ଏହଠା ୯୧, ୨୮୭ 
କିକ�ଠାମିଟର ଥ�ିଠା ।
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ଜଠାନ୍ୟଠାରୀ ୧୫,୨୦୧୯ଦିନ କକଠାଲ୍ମ କଦଠାହରଠା ରଠାସ୍ତଠା 
(ବଠାଇପଠାସ) ଉଦ୍ ରଠାଟନ କଠାେକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ 

ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀଙ୍କ ଏହି କକଇପଦ କଥଠା କଦଶର 
ସଡକ ଭିତି୍ଭପୂ ମି ବିକଠାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ  ନିମକନ୍ ଏକ ଉନଠ୍ାଦନଠା 
ଆଣିଦିଏ। କକଠାଲ୍ମ ବଠାଇପଠାସ କସହିପରି ଅକନକ ବିେ୍ବେିତ 

ବିକଠାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ। ଏହଠା ପପୂବଣ୍ଣ ସରକଠାରମଠାନଙ୍କ 
ଉଦଠାସୀନତଠା କଠାରଣର୍ କହଠାଇପଠାରି ନ ଥ�ିଠା । ସଠାକଢ 
କତର କିକ�ଠାମିଟର ଦୀରଣ୍ଣ ଏହି ବଠାଇପଠାସ ଆ�ଠାପଜ୍ଠା ଓ 
ତିର୍ଅନ୍ପର୍ମ ୍ମଧ୍ୟକର ଦପୂରତ୍ୱ ହ୍ଠାସ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 
୨୦୧୯କର କଶଷ କହଠାଇଥ�ିଠା । 

ପଚଠାଶବଷଣ୍ଣ ପକର

ନକାଲ୍ଲମ 
ବାଇପାସ 

କରଉ ଁପ୍ରକଳ୍ପଗଡି୍କ ବହ୍ ପ୍ରତୀଷିେତ 
କସଗଡି୍କ୍ ପ୍ରଠାଥମିକତଠା
 ବହ୍ ପ୍ରତୀଷିେତ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡି୍କର 
ଏକ �୍ବେଠା ତଠା�ିକଠା ରହଛିି । 
କସଗଡି୍କ ମଧ୍ୟର୍ ଗତ କିଛି 
ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର କକକତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 
କହଠାଇଛି । କସଗଡି୍କ ମଧ୍ୟକର 
ଅଛି ବହ୍ପ୍ରତୀଷିେତ ବଠାଡକମର 

ବିକଶଠାଧନଠାଗଠାର, ୫୬ବଷଣ୍ଣ ଧରି 
ପଡି ରହଥିବିଠା ସଦ୍ଣ୍ଣଠାର ପକଟ� 
ସକରଠାବର ଡୟୁଠାମ ବଠା ୬୫ବଷଣ୍ଣର 
ବିେ୍ବେିତ ବଠାଂଶରର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଓ ୧୬ବଷଣ୍ଣ ପର୍୍ଣଠା ଆସଠାମର 
କବଠାଗିବି�୍ ପ୍ରକଳ୍ପ । ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀଙ୍କ ଭଠାଷଠାକର 
ବିେ୍ବେ, ପ୍ରତିବନ୍କ, ଓ ଅରଥଠା 
ଦରଠାଣି୍ଡ  କହବଠାର ସମୟ ଏକବ 
କଶଷ କହଠାଇଛି ।

କରକତକବକେ ଆକମ ସଡକ 
ବଠା ଉଡନ୍ଠା କପଠା� ତିଆରି କର୍ 
କସକତକବକେ ଆକମ କକବେ 
ସହରକ ୍ଗ୍ରଠାମସହ କରଠାଡ୍ନଠା, 
ଆକମ ଆଶଠାକ୍ ସଫେତଠା ଓ 
ସକ୍ରଠାଗ ସହ କରଠାଡ୍, ଆକଠାଂଷେଠାକ୍ 
ଖସି୍ ସହ କରଠାଡ୍ ।

କକରେକ୍ କଦଖଠାଇ�ଠା 
ନବଦିଗନ୍  

୨୦୧୪ ମସିହାରେ ମାତ୍ ପାଞ୍ଟି 
ଜଳପଥ ଥବିାରବରଳ ଆଜ ି
ରଦଶରେ ୧୧୧ଟି ଜଳପଥ 
େହଛି,ି ୨୪ଟି ୋଜୟୁରେ 
ଏହାେ ରଦୈଘୟୁ ରହଉଛ ି
୨୦,୨୭୫ କରିଲାମିଟେ 

ହଳଦଆି-ବାେଣାସୀ ଜଳପଥ
ପବୂ୍ଷ ଭାେତେ ନଦୀପଥ ତଥା ବଶିାଳ 

ଜଳୋଶେି ସଦୁପରଯାଗ

ପେିବହନ ଖଚ୍ଚ୍ଷ କମିଥବିାେୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେ ମଧ୍ୟ କମିଛି

ଅତୀତରେ ଭାେତରେ  ନଦୀଗଡିୁକରେ ବଶିାଳ
ଜାହାଜ ଓ ରପାତମାନ ପେିଦୃଶୟୁ  ରହଉଥଲିା ।
ମାତ୍ ସ୍ାଧୀନତା ପେବତ୍ତ୍ଷୀ କାଳରେ ଜଳଭିତି୍ତଭୂମି
ଅବରହଳିତ ରହଲା । ମାତ୍ ସେକାେଙ୍କ ପଦରକ୍ପ 
ରଯାଗୁ ଁଦୃଶୟୁପଟରେ ପେିବତ୍ତ୍ଷନ ରଦଖାରଦଇଛ ି। 

ହଳଦଆି-ବାେଣାସୀ ଜଳପଥ 
ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଳପଥ 
ଭିତି୍ତଭୂମିରେ   ପେିବତ୍ତ୍ଷନ 
ଆଣଛି ି। ଯାହାଫଳରେ 
ଏହା ଦ୍ାୋ ପବୂ୍ଷ ଭାେତେ 
ଅଧକିାଂଶ  ଅଞ୍ଳ ଉପକତୃ 
ରହବା ସହ ଉତ୍ତେପ୍ରରଦଶ, 
ବହିାେ, ଝାଡଖଣ୍ ଓ 
ପଶି୍ଚମବଙ୍ଗରେ ବୟୁାପକ 
ବକିାଶ ରହାଇଛ ି। 

ବାେଣାସୀ-ହଳଦଆି ମଧ୍ୟରେ ଜଳପଥ ପେିବହନ ରଯାଗୁ ଁପେିବହନ ଖଚ୍ଚ୍ଷ ଅରନକ ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି 
ହଳଦଆିକ ୁଏକ ବହୁମଖୁୀ ଆଦଶ୍ଷ ଟମପିନାଲରେ ପେିଣତ କେିବାକ ୁରଯାଜନା ରହଉଛ ି। 
ଭବରିୟୁତରେ ବାଂଲାରଦଶ ସହ ଏହ ିଜଳପଥ ସଂରଯାଗୀକେଣ ରଯାଜନା େହଛି ି।

ହଳଦଆି- ବାେଣାସୀ ଜଳପଥ
ହଳଦଆି-ବାେଣାସୀ ଜଳପଥରେ 

ପେୀକ୍ାମଳୂକ ଭାରବ ମାେୁତ ି
କାେ ମାଲରବାରଝଇ ରହାଇ 

ବାେଣାସୀେୁ ହଳଦଆି ଅଗଷ୍ଟ 
୨୦୧୬ରେ ଯାଇଥଲିା । 

କଦୈରଣ୍ଣୟୁ
୧୩୯୦

କିକ�ଠାମିଟର 

ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ବଳରେ
ପେିବତ୍ତ୍ଷନ

ନବଭାେତ ଗଠନେ

ସାତବର୍ଷ

ବୟୁୟ 
୪୨୦୦

କକଠାଟି 
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n ଶୀତଦିକନ ପ୍ରବେ ତ୍ଷଠାରପଠାତ କରଠାଗ୍ ଁ ମନଠା�ୀ-କ�ହ ରଠାଜପଥ କରଠାହତଙ୍ଗ 
ଗିରିପଥ ନିକଟକର ପଠାଞ୍ର୍ ଛଅ ମଠାସ ଧରି ବରଫଠାବୃତ୍ କହଠାଇ କଦଶର 
ଅନୟୁଭଠାଗ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ନି୍ନ କହଠାଇପଡିଥଠାଏ । ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ଏହ ି ରଠାସ୍ତଠା ବଷଣ୍ଣ 
ତମଠାମ କଖଠା�ଠା ରହବି ।

n  କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର ସକବଣ୍ଣଠାଚ୍ଚ ଅଗ୍ରଠାଧକିଠାର କଦବଠା ଫେକର ଏହ ି ସଡ୍ଙ୍ଗ ନିମ୍ଦିତ 
କହଠାଇପଠାରିଛି । ଗତବଷଣ୍ଣ ଅକ ୍୍ଟଠାବର ତିନି ତଠାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମଠାଦୀ ଏହ ିସଡ୍ଙ୍ଗକ ୍କଦଶ ଉକଦ୍ଶୟୁକର ଉତ୍ଗଣ୍ଣ କରିଛନି୍।

n  ସଡ୍ଙ୍ଗ ପଠାଇ ଁପପୂବଣ୍ଣତନ ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଅଟେ ବିହଠାରୀ ବଠାଜକପୟୀ ଭିତି୍ପ୍ରସ୍ତର କମ 
୨୬,୨୦୦୨କର ସ୍ଠାପନ କରିଥକି� । ମଠାତ୍ର ପରବତ୍ଣ୍ଣୀ ସରକଠାରମଠାକନ ଏହଠାକ୍  
ଅଗ୍ରଠାଧକିଠାର ନ କଦବଠା ଫେକର  କଠାରଣ୍ଣୟୁ ଆକଗଇ ପଠାରି ନ ଥ�ିଠା ୨୦୧୪ ମସିହଠାର 
ନପୂତନ ସରକଠାର ଦଠାୟିତ୍ୱ କଦବଠା ପକର ଏହଠାର କଠାରଣ୍ଣୟୁ ତ୍ୱରଠାନ ବେତି କକ� । 

ମନଠା�ୀ-କ�ହ ରଠାଜପଥର କରଠାହତଙ୍ଗ 
ଠଠାକର ଏକ ସଡ୍ଙ୍ଗ ନିମଣ୍ଣଠାଣର ସ୍୍୍ନ ଗତ 
୨୬ବଷଣ୍ଣ ଧରି ଅପପୂରଣୀୟ ରହିଥ�ିଠା। 
ମଠାତ୍ର ଗତ ଛଅବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର କକନ୍ଦ୍ର 
ସରକଠାରଙ୍କ ସଦିଚ୍ଠା କରଠାଗ୍ ଁଏହଠା 
ସଠାକଠାର କହଠାଇପଠାରିଛି ।  ଏହି ସଡ୍ଙ୍ଗ 
ଭଠାରତର ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣରଶୀେତଠାର  
ଉଦଠାହରଣ କହଠାଇଥବିଠାକବକେ 
ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ଏସୀୟଠାର ସବଣ୍ଣବୃହତ 
ସଡ୍ଙ୍ଗ ରଠାସ୍ତଠା କରଠାଜି�ଠା ପଠାଇ ଁକଠାରଣ୍ଣୟୁ 
ଆରମ୍ କହଠାଇଛି । ଏହଠା ସ୍ଠାନୀୟ 
କ�ଠାକମଠାନଙ୍କ ଜୀବନଧଠାରଣକ୍ ସହଜ 
କରିବଠା ସହ ଦ୍ଗଣ୍ଣମ ସୀମଠାନ୍ ଅଞ୍େକର 
ପହଞ୍ିବଠା ପଠାଇ ଁସଶସ୍ତ୍ର କସନଠା ପଠାଇ ଁ
ମଧ୍ୟ ସହଜ କହବ ।

ଏସୀୟେ ବୃହତ୍ତମ ସଡୁଙ୍ଗ ୋସ୍ତା ରଯାଜିଲା 

ଅଟଳ ଟରନଲ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ କାହିକଁ ି?

n  ଏସୀୟଠାର ଦୀରଣ୍ଣତମ ସଡ୍ଙ୍ଗ ରଠାସ୍ତଠା କରଠାଜ�ିଠା ସଡ୍ଙ୍ଗ କଠାରଣ୍ଣୟୁ ଗତବଷଣ୍ଣଠଠାର୍ ଆରମ୍ 
କହଠାଇଛି । ଏହ ିସଡ୍ଙ୍ଗ ନିମଣ୍ଣଠାଣ କଠାରଣ୍ଣୟୁ କଶଷ କହକ� ଶ୍ୀନଗର, ଦ୍ଠାସ, କଠାରଗି� ଓ 
କ�ହ ଅଂଚେ ବଷଣ୍ଣର ସବ୍ଦିନ ପଠାଇ ଁସଂକରଠାଗ କହଠାଇରହବି ।

n କରଠାଜ�ିଠା ଗିରିପଥର ତକେ ତିନିହଜଠାର ମିଟର ଉଚ୍ଚତଠାକର ଏହ ି ସଡ୍ଙ୍ଗ ନିମଣ୍ଣଠାଣ 
କରଠାରଠାଉଛି । ଏହଠାର ନିମଣ୍ଣଠାଣ କଠାରଣ୍ଣୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହକ� ଏହସିବ୍ ଅଞ୍େକ ୍ ରଠାତ୍ରଠା କଠାେ 
ତିନିରଣ୍ଟଠାର୍ ମଠାତ୍ର ୧୫ମିନିଟ୍ କ ୍ହ୍ଠାସ ପଠାଇବ । ସଠାତହଜଠାର କକଠାଟି ବୟୁୟ ଅଟକେକର 
ନିମ୍ଦିତ କହବଠାକ ୍ରଠାଉଥବିଠା ଏହ ିସଡ୍ଙ୍ଗ ପ୍ରତିରଷେଠା ପ୍ରସ୍୍ତତିକ ୍ମଧ୍ୟ ସଦୃ୍ଢ କରିବ । 

n ଅଟେ ଟକନ� ୧୦ହଜଠାର ୧୭୧ ଫ୍ଟ ଉଚ୍ଚତଠାକର 
ନିମ୍ଦିତ । ଏହଠା ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଠଠାର୍ ଦୀରଣ୍ଣ ଓ ଉଚ୍ଚତମ 
ଟକନ� ।

n  ଏହ ି ଏକକ ଓ ଡବ� କ�ନ ଟକନ� କଦୈରଣ୍ଣୟୁ 
୫.୫୨୫ମିଟର ।

n ଏହ ିଟକନ� ମଧ୍ୟକର ଅଗି୍ ପ୍ରତିକରଠାଧକ, ଆକ�ଠାକ, 
ପରଣ୍ଣୟୁକବଷେଣ ପଦ୍ତି ଭେି ଇକ�କ୍ କରେଠା-
-କମକଠାନିକଠା� ପ୍ରଣଠାେୀ ରହଛିି ।m

ଅଟ� ଟକନ� ନିମଣ୍ଣଠାଣ 
କରଠାଗ୍ ଁ�ଦଠାଖକର ମତୃୟନ  

କସୈନୟୁବଠାହନିୀ  ରବଠାନମଠାନଙ୍୍କ 
ବିକଶଷ ସବି୍ଧଠା ମିେିବ। ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ 

ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ସକ୍ୱେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ଓ ଅନୟୁଠାନୟୁ ରକ୍ଦ୍ଠାପକରଣ  

ସହଜକର ପଠଠାରଠାଇପଠାରିବ ।

ଅଟଳ ଟରନଲ
ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ  ଆଥ୍ଦିକ 
ଅଭିବୃଦି୍ର ପ୍ରତୀକ 



ପାମବାନ 
ସାମଦୁ୍କି ରପାଲ: 
ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଗତେି
ଆଉ ଏକ ରପ୍ରେଣା

ରବାଗିବଲି ରସତୁ:
ଆସାମ ପାଇ ଁସରୁନଲି ଭବରିୟୁତ

କବଠାଗିବି� କସତ୍ ନିମଣ୍ଣଠାଣ କଶଷ କହବଠା 
ଭଠାରତୀୟ କବୈଷୟିକ ଜ୍ଞଠାନର ଦପୂରଦଶ୍ଦିତଠାର 
ନମନ୍ଠା ସହ କଦଶର ପ୍ରଗତିପଥକର ଏଭେି 
ଭିତି୍ଭପୂ ମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅପରିହଠାରଣ୍ଣୟୁ କବଠା�ି 
ପ୍ରମଠାଣତି କହଠାଇଛି । ପପୂବଣ୍ଣ କହଉ ବଠା ଉତ୍ର-
ପପୂବଣ୍ଣ ବଠା ଦଷିେଣ କଦଶର ସବ୍ ଆଡ୍ ଅକନକ 
ସଫେତଠାର କଠାହଠାଣୀ ଭରି କହଠାଇରହଛିି । 
ଆସଠାମର କବଠାଗିବି�  କସତ୍ କଦଶର ଦୀରଣ୍ଣତମ 
ସଡକ ଓ କରେ କସତ୍ କହଠାଇଥବିଠା କବକେ 
ରଠାକମଶ୍ୱରମ ୍ର୍ ତଠାମି�ନଠାଡ୍ର ମଣ୍ଡପମ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ 
ରଠାଇଥବିଠା ପଠାମବଠାନ କରେ କପଠା� ଭଠାରତୀୟ 
କବୈଷୟିକ ଉତ୍ଷଣ୍ଣକ ୍ପ୍ରତିପଠାଦିତ କରିଛି ।

କବଠାଗିବି� କସତ୍ ନିମଣ୍ଣଠାଣ ପଠାଇ ଁ୧୯୬୫ 
ମସିହଠାଠଠାର୍ ଦଠାବି କହଠାଇ ଆସଥ୍�ିଠା। 
ଏହ ିକସତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବଠା ପଠାଇ ଁ
୩୦�ଷେ ବସ୍ତଠା ସିକମଣ୍ଟ ଖଚ୍ଚଣ୍ଣ କହଠାଇଛି। 
ଏଥକିର ୧୨୫ ମିଟର କଦୈରଣ୍ଣୟୁ ବିଶଷି୍ 
୩୯ଟି ସ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଭ୍ଣ୍ଣକ୍ । କରେବଠାଇ 
ଦ୍ଠାରଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରଠାରଠାଇଥବିଠା ଏହ ିକସତ୍ 
ଏହଠାର ନିଜସ୍ ଗଣ୍କର କବୈଷୟିକ 
ଉତ୍ଷଣ୍ଣ କହକି� ଅତ୍ୟୁକି୍ କହବ ନଠାହି ଁ। 

କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା ବୟୁୟକର ନିମ୍ଦିତ ଏହି କରେ ଓ ରଠାସ୍ତଠା କସତ୍ର 
ତେପକଟ କଦଠାହରଠା କରେପଥ ରଠାଇଥବିଠାକବକେ, ଉପକର 
ତିନିକ�ନ ବିଶଷି୍ ରଠାସ୍ତଠା ରହିଛି କରଉଥଁକିର ଭଠାରି ସଠାମରିକ 
ଟୟୁଠାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନଠାୟଠାସକର ଗତି କରିପଠାରିବ ।

4.94
୪.୯୪ କିକ�ଠାମିଟର 
�୍ବେ କଧମଠାଜୀର୍ 
ଦବିରୁଗଡକଫୁ କରଠାଡ୍ଥବିଠା 
କସତ୍ କରଠାଗ୍ ଁଦପୂରତଠା 
୫୦୦ର୍ ଶକହ 
କିକ�ଠାମିଟରକ ୍ହ୍ଠାସ 
ପଠାଇଛି । ଆଗର୍ ରଠାତ୍ରଠା 
ପଠାଇ ଁ୨୪ରଣ୍ଟଠା ଦରକଠାର 
ପଡ୍ଥ�ିଠା ।

5,900 
ତଠାମି�ନଠାଡ୍ର ନିମଣ୍ଣଠାଣଠାଧୀନ ନପୂତନ 

ପଠାମବଠାନ୍ ସଠାମଦ୍୍କି କସତ୍ ଚେିତବଷଣ୍ଣ 

ଡିକସ୍ବେର ସଦ୍୍ଠା କଶଷ କହବଠାର 
ଆଶଠା କରଠାରଠାଉଛି । ଏହ ିକସତ୍ 
୧୦୫ବଷଣ୍ଣର ପର୍୍ଣଠା କସତ୍ ବଦେକର 

କଠାରଣ୍ଣୟୁ କରିବ । ସ୍ଠାନ ପ୍ରରକି୍୍ ବିଦୟୁଠା 

ପ୍ରକୟଠାଗକର କଦଶକର ପ୍ରଥମଥର 

ପଠାଇ ଁଏହ ିତୀରଣ୍ଣୟୁକ କରେ କସତ୍ 
ନିମ୍ଦିତ କହଠାଇଛି ।

ପଠାମବଠାନ କସତ୍ କରେନର ଦ୍ରୁତଗତି 

ସହ ଅଧକି ମଠା� ମଧ୍ୟ ପରିବହନ 

କରିବ । ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ �ଷେ �ଷେ 

ପରଣ୍ଣୟୁଟକ ରଠାକମଶ୍ୱରମ ୍ଓ ଧନ୍ଷ 

କକଠାଡି ପରିଦଶଣ୍ଣନକର ଆସଥ୍ବିଠାର୍ 

ଏହ ିପଠାମବଠାନ୍ ସଠାମଦ୍୍କି କସତ୍ 

ଅଧକି ପରଣ୍ଣୟୁଟକଙ୍୍କ ଆକଷ୍ଦିତ କରିବ। 
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ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ବଳରେ
ପେିବତ୍ତ୍ଷନ

ନବଭାେତ ଗଠନେ

ସାତବର୍ଷ
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n ଏହ ି କଉତ୍କିଆ ମନ୍ବୟୁ କହଉଛି ବିମଠାନ ଭଡଠା ହ୍ଠାସ କରି 
ସଠାଧଠାରଣ କ�ଠାକଙ୍୍କ ଉଡଠାଜଠାହଠାଜ ରଠାତ୍ରଠା କରଠାଇବଠା ପଠାଇ ଁ
ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକଠାରବଦ୍ତଠାର 
ନିଦଶଣ୍ଣନ । ଖବ୍୍ କମ ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟକର ଏହଠା ସଠାକଠାର କହ�ଠା, 
କରକତକବକେ ସଠାଧଠାରଣ ନଠାଗରିକ ୨୫ଶହ ଟଙ୍କଠା କଦଇ 
ବିମଠାନରଠାତ୍ରଠା କରିବଠାକର ସମଥଣ୍ଣ କହକ� ।

n ଉଡଠାନ କରଠାଜନଠାର ଉକଦ୍ଶୟୁ କହଉଛି କମ ୍ବୟୁୟ ସଠାକପଷେ 
ବିମଠାନରଠାତ୍ରଠା ସମସ୍ତଙ୍୍କ ପ୍ରଦଠାନ କରିବଠା । ଏହ ି ମହତ୍ୱଠାକଠାଂଷେୀ 
କରଠାଜନଠା ଅଧୀନକର ବିମଠାନଭଡଠା କିକ�ଠାମିଟର ପିଛଠା ପଠାଞ୍ 
ଟଙ୍କଠା ହଠାରଠାହଠାରି ପଡିବ । ଭଠାରତକର ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ଟୟୁଠାକି୍ ଭଡଠା 
ମଧ୍ୟ କିକ�ଠାମିଟର ପିଛଠା ଦଶଟଙ୍କଠା ପଡ୍ଛି ।

n ୫୦୦ କିକ�ଠାମିଟର ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ରଣି୍ଟକିଆ ବିମଠାନରଠାତ୍ରଠା ବଠା 
ଅଧରଣ୍ଟଠାକ ପଠାଇ ଁ କହ�ିକ୍୍ଟର ରଠାତ୍ରଠା ଭଡଠା ୨୫୦୦ ଟଙ୍କଠା 
ରଖଠାରଠାଇଛି ।

ସାଧାେଣ ରଲାକଙ୍କ 
ନମିରନ୍ ବମିାନଯାତ୍ା

n  ୨୫୦୦ ଟଙ୍କଠା ଭଡଠା କଦଇ ଏପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ଏହ ି କରଠାଜନଠା 
ଅଧୀନକର ପ୍ରଠାୟ ୫୩ ହଜଠାର ବୟୁକି୍ ବିମଠାନରଠାତ୍ରଠା 
କରିସଠାରିଛନି୍ ।

n  ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ କଦଶକର ଏକହଜଠାର ବିମଠାନପଥକ ୍ସଂକରଠାଗ 
କରଠାରିବଠାକ୍ କରଠାଜନଠା କରଠାରଠାଇଛି, ରଠାହଠାଫେକର ଏକ 
କକଠାଟି ପରଣ୍ଣୟୁଟକ ବିମଠାନରଠାତ୍ରଠା କରିପଠାରିକବ । 

n  ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ କଦଶକର ପଠାଞ୍ଟି କହ�ିପୟୁଠାଡ, ୫୩ 
ବିମଠାନରଠାଟି ଓ ଦ୍ଇଟି ୱଠାଟର ଏକରଠାକଡ୍ଠାମ ଜରିଆକର 
୩୦୩ଟି ବିମଠାନ ପଥକର ବିମଠାନରଠାତ୍ରଠା କହଉଛି ।

n  କହ�ିକ୍୍ଟର ଓ ସମଦ୍୍ ବିମଠାନକ ୍ମଧ୍ୟ ଉଡଠାନ କରଠାଜନଠା 
ଅଧୀନକ ୍ଅଣଠାରଠାଇଛି । ଉଡଠାନ ବିମଠାନରଠାତ୍ରୀଙ୍୍କ ଏଗଠାର 
ଜଣ  ଅପକରଟର ଶସ୍ତଠା ବିମଠାନରଠାତ୍ରଠା ପଠାଇ ଁସହଠାୟତଠା 
କର୍ଛନି୍ । 

n କରଠାଜନଠା ଅଧୀନକର ଆଉ ଏକ ହଜଠାର ବିମଠାନରଠାତ୍ରଠା 
ପଥ ଓ ଶକହ ବିମଠାନ ବନ୍ରର ନିମଣ୍ଣଠାଣ ପଠାଇ ଁ  କଠାରଣ୍ଣୟୁ 
ଚଠା�ିଛି ।

n ଆଉ ୩୦ଟି କହ�ିକପଠାଟଣ୍ଣ ଓ ଦଶଟି ୱଠାଟଣ୍ଣର ଏକରଠାଡ୍ମ 
ପଠାଇ ଭିତି୍ଭପୂ ମି ପ୍ରସ୍୍ତତି କରଠାରଠାଇଛି ।

n  ଗଜ୍ରଠାଟର ଅହମ୍ମଦଠାବଠାଦର୍ କକଭଠାଡିଆ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ 
କଦଶର ପ୍ରଥମ ସଠାମଦ୍୍କି ଉଡଠାଣ କସବଠାକ ୍ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ଗତବଷଣ୍ଣ ଉଦ୍ ରଠାଟନ କରିଛନି୍ । 

ରମା ଲକ୍ୟୁ ରହଲା ରଲାରକ ହାୱାଇ
ଚପଲ ପିନ୍ ିଉଡାଜାହାଜରେ ଉଡିରବ

ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ବଳରେ
ପେିବତ୍ତ୍ଷନ

ନବଭାେତ ଗଠନେ

ସାତବର୍ଷ
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ଆତ୍ମନଭି୍ଷେ ଭାେତେ ଏକ ଆଇନା
ଭାରତ ଦହଉଛି ବିଶ୍ୱର ବୃହତମ ରଣତନ୍ତ ଓ ଏହାର ମନ୍ିର ଦହଉଛି ସଂସେ ଭବନ । ଏହିଠାଦର ହି ଁ
ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ରଢାହୁଏ । ବର୍୍ଷମାନର ସଂସେ ଭବନ ଶଦହ ବଷ୍ଷ ତଦଳ ନିମମିତ ଦହାଇଥ�ିା। ଏହ ି
ଶଦହ ବଷ୍ଷ ମଧ୍ୟଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାଦର ଏହାର ମରାମତି ଓ ପନୁଃ ନିମ୍ଷାଣ କାଯ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। 
ପରୁୁଣା ଢାଞ୍ାକୁ ଦନଇ ଏହାର ବସିବା ସ୍ାନ ବୃଦି୍ଧକରିବା ବା ଦବୈଷୟିକ ଉନ୍ୀତକରଣ ଦ୍ାରା କିଛି 
ପରିବର୍୍ଷନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ  ନୁଦହ ଁ। ଏଭଳି ପରିସି୍ତିଦର ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ୀର ନବୀନ ଭାରତ 
ନିମଦତେ ଏକ ନୂତନ ସଂସେ ଭବନ ଏବଂ  ଦସଣ୍ଟ୍ରା� ଭିଷ୍ା ଦପ୍ରାଦଜକ୍ଟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ।

n  ନପୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ୬୪ହଜଠାର ୫୦୦ବଗଣ୍ଣ ମିଟର ପରିମିତ 
ଅଞ୍େକର ନିମ୍ଦିତ କହଠାଇ ଏକ ଭଠାରତ, କଶ୍ଷ ୍ଭଠାରତ ସ୍୍୍ନ ସଠାକଠାର 
କରିବ । ନପୂତନ ଚଠାରିମହ�ଠା ବିଶଷି୍ କସୌଧ ବଠାବଦ ୯୭୧କକଠାଟି 
ଟଙ୍କଠା ବୟୁୟ କହବ । ନପୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ଆଗଠାମୀ ୨୧ ମଠାସ 
ଅଥଣ୍ଣଠାତ୍ କଦଶର ୭୫ତମ ସ୍ଠାଧୀନତଠା ଦିବସ ପପୂତ୍୍ଦି କବେକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 
କହବ ।

n  ଭବନର ତ୍ରିଭପୂ ଜଠାକଠାର ପରିପଠାଟି ଆମର ସଠାଂସ୍ତୃିକ ବିବିଧତଠା 
କରଠାଗ୍ ଁଖବ୍୍ ସ୍ତନ୍ତ କହବ । ଏହ ିତ୍ରିଭପୂ ଜଠାକଠାର ଭବନର ଆନ୍ରୀଣ 
ପରିପଠାଟି, ଆଞ୍େିକ କେଠା, ଭଠାସ୍ରଣ୍ଣୟୁର ଏକ ଅନନୟୁ ଉଦଠାହରଣ 

କହବ। ସର୍ଷେଠା ଦୃଷି୍ର୍ ଏହଠା ଅକଭଦୟୁ କହବଠା ସହ ଏହ ିଭବନ 
ଭପୂ ମିକମ୍ ପ୍ରତିକରଠାଧ କବୈଷୟିକ ଜ୍ଞଠାନ ଦ୍ଠାରଠା ନିମ୍ଦିତ କହବ ।

n  ପ୍ରକତୟୁକ ସଂସଦ ସଦସୟୁଙ୍କ ନିମକନ୍ କଗଠାକଟ କ�ଖଠାଏ ଁପଥୃକ୍ 
କଠାରଣ୍ଣୟୁଠାେୟ ଶ୍ମ ଶକି୍ ଭବନ ନିକଟକର ତିଆରି କହବ । 
ସଂସଦ ସଦସୟୁମଠାନଙ୍କ କଠାରଣ୍ଣୟୁଠାେୟକର ଡିଜଟିଠା� ଇଣ୍ଟରକପ୍ରସ 
ସହ ଅତୟୁଠାଧନି୍କ ସବ୍ିଧଠାମଠାନ  ରହବି । ଏଥକିର ସଠା୍ ବେିଧଠାନିକ 
ପ୍ରକକଠାଷ,୍ ଗ୍ର୍ଠାଗଠାର, କମିଟି କଷେ ଇତୟୁଠାଦି ରହବି ।

n  ପର୍ଠାତନ ଭବନ ନପୂତନ ଭବନ ନିମ୍ଦିତ କହବଠା ପକର ମଧ୍ୟ 

ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ବଳରେ
ପେିବତ୍ତ୍ଷନ

ନବଭାେତ ଗଠନେ

ସାତବର୍ଷ
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150%

2000

888 384

ସଠା୍୍ନଠାକର ଜଠାତୀୟ ରଦ୍୍ ସ୍ଠାରକୀ ନିମଣ୍ଣଠାଣ କର୍ଛ୍ କସହପିରି 
ଆକମ ଏକ ନପୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ମଧ୍ୟ ନିମଣ୍ଣଠାଣ କର୍ଛ୍ । ନପୂତନ 
ଓ ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣରଶୀେ ଭଠାରତ ପଠାଇ ଁ ଉତ୍ଗଣ୍ଣୀକୃତ ଏହ ି ଭବନ 
ପର୍ଠାତନ ସଂସଦ ଭବନ ସଠା୍ ୍ନଠାକର ରହବି । 

n  ରଠାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନଠଠାର୍ ରଠାଜପଥ ମଧ୍ୟକର ତିନି କିକ�ଠାମିଟର  
ବୟୁଠାପୀ ଉଭୟ ପଠାଶ୍ୱଣ୍ଣକର କକନ୍ଦ୍ରୀୟ କଠାରଣ୍ଣୟୁଠାେୟ ରହବି । 
ଏଠଠାକର ଥବିଠା ଅଧକିଠାଂଶ ଭବନ ୧୯୩୧ ମସିହଠା ପପୂବଣ୍ଣର୍ ନିମ୍ଦିତ 
କହଠାଇଥ�ିଠା ।

n  ସରକଠାରଙ୍୍କ ଅଧକି କଠାରଣ୍ଣୟୁଷେମ କରଠାଇବଠାକ୍ କହକ� 
କମଣ୍ଣଚଠାରୀମଠାନଙ୍କ ସହ ସମନ ବେୟ ରଷେଠା ଖବ୍୍ ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ। 
ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନର କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବଠାେୟ ଏକବିଂଶ ଶତଠାଦ୍ୀର 
ଆବଶୟୁକତଠା ଅନ୍ରପୂ ପ କହଠାଇ ନ ଥବିଠାର୍ କସଣ୍ଟଟ୍ରଠା� ଭିଷ୍ଠାର 
ଆବଶୟୁକତଠା ଉପଜ୍ଛିି ।

n  ଉଭୟ ପଠାଶ୍ୱଣ୍ଣର ଚଠାରିଟି ୍ ଲେଟକର ୧୦ଟି କଠାରଣ୍ଣୟୁଠାେୟ ରହବି ଓ 
ଭଠାରତ ସରକଠାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନ୍ତଣଠାେୟ ଓ କଠାରଣ୍ଣୟୁଠାେୟଗଡି୍କ 
କଗଠାଟିଏ ସ୍ଠାନକର ରହବି । କମକରେଠା କଷ୍ସନର୍ ସଡ୍ଙ୍ଗ କଦଇ 
ଏହସିବ୍ ଭବନଗଡି୍କ୍ ରଠାଇକହବ ।  

n  ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀଙ୍କ ବଠାସଭବନ ଓ କଠାରଣ୍ଣୟୁଠାେୟ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଅଧୀନକର ରହଛିି । ଏଥକିର ଉପରଠାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଠାସଭବନ ଓ 
କଠାରଣ୍ଣୟୁଠାେୟ ମଧ୍ୟ ରହବି ।    

ନପୂତନ ସଂସଦ ଭବନକର ୧୫୦%
ଅଧକି ବସିବଠା ବୟୁବସ୍ଠା

ଇଞି୍ନିୟର ଏବଂ କମଣ୍ଣଚଠାରୀ ପ୍ରତୟୁଷେ ଓ 
9000 କମଣ୍ଣଚଠାରୀ ପକରଠାଷେ ଭଠାକବ ସଂସଦ 
ଭବନ ନିମଣ୍ଣଠାଣକର ନିକୟଠାଜତି କହକବ । 

ରଲାକସଭା 
ପ୍ରରକାଷ୍ଠ

ରଠାଜୟୁସଭଠା 
ପ୍ରକକଠାଷ ୍

ସଂସେର ମିଳତି ଅଧଦିବଶନଦର ୧୨୭୨ଜଣ 
ସଂସେ ସେସ୍ୟଙ୍କ ନମିଦତେ ବସିବା ସ୍ାନ ରହବି ।

ବୟୁବହୃତ କହବ । ଉଭୟ ଭବନ ପରସ୍ର ପରିପପୂରକ ଭଠାକବ 
କଠାରଣ୍ଣୟୁ କରିକବ । ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ଭବନର ଐତିହଠାସିକ ସଂରଷେଣ କନଇ 
ମଧ୍ୟ ପଦକଷେପ ନିମଣ୍ଣଠାଣ କଠାେକର ନିଆରିବ ।

n  ଆକମ କରପରି ଉପନିକବଶ କଠାେର ପ୍ରଠାଚୀନ ରଦ୍୍ ସ୍ଠାରକୀ 

କ�ଠାକସଭଠା ଓ ରଠାଜୟୁସଭଠାର ଉତ୍ମ ଦୃଶୟୁଶ୍ଠାବୟୁ 
ଉପକରଣ ରହବି । ପ୍ରକତୟୁକ କଡସ୍କର 
ଇକ�କ୍ କରେନିକ କଗକଜଟ ଖଞ୍ଠା କହବ ।

ଏହ ିଭବନ ଅକଭଦୟୁ ଓ
ଭପୂ ମିକମ୍ ନିକରଠାଧୀ 

ଏହଠା ୧୫୦ବଷଣ୍ଣର ଆବଶୟୁକତଠା ପପୂରଣ 
କରିବଠା ଭେି ନିମ୍ଦିତ କହବ । 

ପରିକବଶ ଅନ୍କପୂେ ନିମଣ୍ଣଠାଣ କଶୈେୀ
କରଉଥଁକିର ଶକି୍ ଉପକରଠାଗ ଶତକଡଠା 

୩୦ଭଠାଗ ହ୍ଠାସ ପଠାଇବ



ଏକ କମ ୍ବୟୁୟସାରପକ୍ ମଙ୍ଗଳଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ
ରଦଶେ ରବୈରୟିକ ଉତ୍ର୍ଷେ ପ୍ରତଫିଳନ
ଆମ ଯବୁରଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ସଚୂନା ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ବଦିୟୁାେ ଉତ୍ର୍ଷ ବନିା ଭାେତ ରକରବ ବ ିମହାକାଶ 
ଯଗୁରେ ପ୍ରରବଶ କେିପାେି ନ ଥାନ୍ା । ଆମ ପବୂ୍ଷ ପେୁୁର ସାପ ସହ ରଖଳୁ ଥାଇ ପାେିଥାନ୍,ି

ମାତ୍ ବଂଶଧେ ମାରନ ‘ମାଉସ’ ସହ ରଖଳୁଛନ୍ ି।
ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ରକ୍୍ରଠାଷ୍ଟ୍ର ଆକମରିକଠା କମଡିସନ୍ କସ୍ଠାୟଠାର ଗ୍ରଠାଉଣ୍ଡକର କହିଥକି� ଭଠାରତ 

ଶକି୍ଶଠାେୀ କବୈଷୟିକ ଜ୍ଞଠାନର ରଗ୍କର ପ୍ରକବଶ କରିସଠାରିଛି । ଏହଠା କଦଶର ତଥଠାକଥତି ଛବି ସଠାପଆ୍ 
କକେଠାଙ୍କ କଦଶର ଭଠାବନଠାର ଅନ୍ ରଟଠାଇଛି । 

n ଭଠାରତର କମ ୍ବୟୁୟସଠାକପଷେ ମଙ୍ଗେଗ୍ରହ 
ଅଭିରଠାନ ଓ ନଠା�ି ଗ୍ରହକର ପହଞ୍ିବଠାର ଖଚ୍ଚଣ୍ଣ 
କଗଠାକଟ କିକ�ଠାମିଟର ପିଛଠା ଅକଟଠାଭଡଠା 
ଠଠାର୍ ମଧ୍ୟ କମ ୍। ଏହଠା କକବେ କଦଶର 
ପ୍ରରକି୍୍ ଧମଣ୍ଣୀ ନୀତି  ଓ ଉତ୍ଗଣ୍ଣୀକୃତ କଠାରଣ୍ଣୟୁ 
ଦ୍ଠାରଠା ସମ୍ବ କହଠାଇଛି ।

n ବିଶ୍ୱକର ଭଠାରତ କହଉଛି ଚତ୍ଥଣ୍ଣ କଦଶ 
କର କି ସ୍କଦଶୀ ଜ୍ଞଠାନ କକୌଶେକର 
ନିମ୍ଦିତ ଉପଗ୍ରହ ନିକରଠାଧୀ ଅସ୍ତ୍ର ନିମଣ୍ଣଠାଣ 
କରିଛି । ଏହି କବୈଷୟିକ ଜ୍ଞଠାନ ବେକର 
ମହଠାକଠାଶକର ଉପଗ୍ରହକ୍ ମଧ୍ୟ ଧ୍ଂସ 
କରିକହବ । ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମଠାଦୀ ମଠାଚ୍ଚଣ୍ଣ ୨୦୧୯କର ଏହଠା କରଠାଷଣଠା 
କରିଛନି୍। 

n  ଚନ୍ଦ୍ରରଠାନ-୨ ଅଭିରଠାନର ଆଂଶକି 
ସଫେତଠା ପକର ଚନ୍ଦ୍ରରଠାନ-୩ ଅଭିରଠାନକ୍ 
ଅନ୍କମଠାଦନ ମିେିଛି ।

n  ଗଗନରଠାନ ଅଭିରଠାନ ପ୍ରସ୍୍ତତି ପର୍ଠା ଦମ ୍କର 
ଚଠା�୍ଛି । ମହଠାକଠାଶକ୍ ମଣଷି ପଠଠାଇବଠାକ୍ 
ଥବିଠା ଏହି ଅଭିରଠାନ କଦଶର ୭୫ତମ 
ସ୍ଠାଧୀନତଠା ଦିବସ ଅବସରକର ଆରମ୍ 
କହବ ।

n  ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍ କଷେପଣ ଓ ଅନୟୁଠାନୟୁ ମହଠାକଠାଶଜନିତ କସବଠା ନିମକନ୍ 
ରକରଠାଇ ଉକଦୟୁଠାଗୀମଠାନଙ୍୍କ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ମତି ପ୍ରଦଠାନ କରଠାରଠାଇଛି ।

n ୨୦୨୦କର ଭଠାରତୀୟ ମହଠାକଠାଶ ବିଜ୍ଞଠାନୀ ବ୍ହ୍ମଠାଣ୍ଡର ବହ୍ ଦପୂରକର ଥବିଠା 
ଏକ କଜୟୁଠାତିଷ୍କକ ୍ଆବିଷ୍କଠାର କରିଛନି୍ ।

n ୬ଟି ଉତ୍ କଷେପଣ ରଠାନ ଓ ୭ଟି ଉପଗ୍ରହ କପ୍ରରଣ ସକମତ ୨୦୧୯କର 
୧୩ଟି ମହଠାକଠାଶ କଠାରଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ ସମ୍ନ୍ନ କହଠାଇଛି । 

n ଗତବଷଣ୍ଣ ବିଏସଏନଏ� ପଷେର୍ ଉପଗ୍ରହଭିତିକ ଇଣ୍ଟରକନଟ (IoT) 
ରଠାନି୍ତକ କସବଠା ଆରମ୍ କରଠାରଠାଇଛି । କରଉଥଁକିର କଦଶର ସୀମଠା ମଧ୍ୟକର 
ସମଦ୍୍ର କରକକୌଣସି ସ୍ଠାନର୍ କ� କରିକହବ ।  

୨୦୨୦ରେ ଭାେତ ଏହାେ 
୪୨ତମ ଦୂେସଞ୍ାେ 
ଉପଗ୍ରହ CMS-01 

PSLV-C -50ମାଧ୍ୟମରେ 
ରପ୍ରେଣ କେିଛ ି।

ଜାନୁୟାେୀ ୨୨, ୨୦୨୦ରେ 
ଇର୍ା ଏହାେ ପ୍ରଥମ 

ଅଦ୍୍ଷନାେୀଶ୍େ ରବୟୁାମିତ୍ 
ରବଙ୍ଗାଲୁେୁରେ

ପ୍ରବତ୍ତ୍ଷନ କେିଛ।ି

ଭଠାରତ 34 ଟି କଦଶର 357 
ଟି ବିକଦଶୀ ଉପଗ୍ରହକ୍ 

କଷେପଥକର ସ୍ଠାପନ କରିଛି

ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାେ 30
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ଜ୍ଞାନେ ରବୈଶ୍କି ମହାଶକି୍ତରେ ପେିଣତ 
ରହବା ଦଗିରେ ଭାେତ ଗତଶିୀଳ

n  ଭଠାରତର ଶଷିେଠା ବୟୁବସ୍ଠାର ରପୂ ପଠାନ୍ରଣ ଉକଦ୍ଶୟୁକର କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର 
୨୦୨୦ ମସିହଠା ଜ�୍ଠାଇ ୨୯ ତଠାରିଖକର ଏକ ନପୂତନ ଜଠାତୀୟ ଶଷିେଠା 
ନୀତିକ୍ ଅନ୍କମଠାଦନ କରିଛନି୍, ରଠାହଠା ଉଭୟ ବିଦୟୁଠାେୟ ଶଷିେଠା ଓ ଉଚ୍ଚ 
ଶଷିେଠାକର ଆମେ୍ଚପୂ େ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ଆଣବି ।

n  କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର ୩୪ ବଷଣ୍ଣ ପକର ନପୂତନ ଶଷିେଠା ନୀତି ପ୍ରଚେନ 
କରିଛନି୍। ଏହଠା କହଉଛି ଏକବିଂଶ ଶତଠାଦ୍ୀର ପ୍ରଥମ ଶଷିେଠା ନୀତି 
ଏବଂ ୧୯୬୮ ଓ ୧୯୮୬ ପକର ଭଠାରତର ତୃତୀୟ ଶଷିେଠା ନୀତି ।

n  ଜଠାତୀୟ ଶଷିେଠା ନୀତି ୨୦୨୦ ଅଧନିକର କକନ୍ଦ୍ର-ରଠାଜୟୁ ସହଭଠାଗୀତଠା 
ମଠାଧ୍ୟମକର କଦଶର ଜଡିିପିର ୬ ପ୍ରତିଶତ ଶଷିେଠା କଷେତ୍ରକର ନିକବଶ 
କରିବଠା ପଠାଇ ଁ�ଷେୟୁ ଧଠାରଣ୍ଣୟୁ କରଠାରଠାଇଛି । 

n  ଭଠାଷଠାଗତ ଅନିବଠାରଣ୍ଣୟୁତଠାକ ୍ଦପୂରକରିବଠା ସହତି ଭିନ୍ନଷେମ ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀଙ୍କ 
ପଠାଇ ଁ ପ୍ରରକି୍୍ ବିଦୟୁଠାର ବୟୁବହଠାରକ ୍ କପ୍ରଠାତ୍ଠାହନ କରଠାଗଠାଣ ସହ 
ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଅଭିନବତଠାର ଭଠାବନଠା, ରଥଠାଥଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତି ଓ 
ସଜୃନଶୀେ ଚିନ୍ଠାଧଠାରଠା ଉକଦ୍କ କରିବଠା ସହତି କସମଠାନଙ୍୍କ ଆବଶୟୁକ 
ଜ୍ଞଠାନ ଓ ଦଷେତଠାକର ପରିପଷ୍୍ କରଠାଇ ପ୍ରତି ସ୍ତରର ଶଷିେଠା ପ୍ରତି ସମଠାନ 
ଉପ�ବଧତଠା ସନି୍ଶି୍ତ କରଠାଇବଠା ନପୂତନ ଶଷିେଠା ନୀତିର ଉକଦ୍ଶୟୁ ।

n ସମସ୍ତଙ୍୍କ ଶଷିେଠାଦଠାନ ପଠାଇ ଁ ପ୍ରତିଶତିୃବଦ୍ କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର ଶଷିେଠା 
ଅଧକିଠାରର ପରିସରକ ୍ବୟୁଠାପକ କରି ପପୂବଣ୍ଣର ୬ର୍ ୧୪ ବଷଣ୍ଣକ ୍ ୩ର୍ 
୧୮ ବଷଣ୍ଣ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ବୃଦି୍ କରିଛନି୍ । ଏଥସିହ, ଏହ ିଶଷିେଠା ନୀତି ଆସନ୍ଠା 
୨୦୩୦ ମସିହଠା ସଦ୍୍ଠା ରବ୍ପିଢୀ ଓ ବୟସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଶତ ପ୍ରତିଶତ 
ସଠାଷେରତଠା ହଠାସ� କରିବଠା ପଠାଇ ଁ�ଷେୟୁ ରଖଛିି ।

n ବିଦୟୁଠାେୟ ପଠାଠୟୁକ୍ରମର ୧୦+୨ େଠାଞ୍ଠା ସ୍ଠାନକର ୫+୩+୩+୪ 
ବିଦୟୁଠାେୟ ଶଷିେଠା ବୟୁବସ୍ଠା ପ୍ରଚେନ କରି ବିଦୟୁଠାେୟ ଶଷିେଠାର କମୌେିକ 
େଠାଞ୍ଠାକର ବୃହତ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ କରଠାରଠାଇଛି ।   

ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ କଦଶର ଶଷିେଠା ବୟୁବସ୍ଠାର 
ଉନ୍ନତି କରିବଠା ପଠାଇ ଁବଦ୍ ପରିକର ଏବଂ ଏଥପିଠାଇ ଁ
ନିରନ୍ର ପ୍ରୟଠାସ କରିଆସଛ୍ନି୍ । ଦି୍ତୀୟ ଥର ପଠାଇ ଁ
କଦଶର ଶଠାସନ ଭଠାର ସମ୍ଠାେିବଠା ମଠାକତ୍ର କସ ଭଠାରତର 
ଶଷିେଠା ବୟୁବସ୍ଠାକ୍ ଆମେ୍ଚପୂ େ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ କରିବଠା ସହତି 
ନପୂତନ ଜଠାତୀୟ ଶଷିେଠା ନୀତି ୨୦୨୦କ୍ ଅନ୍କମଠାଦନ 
କରିଛନି୍ । ଏଥସିହ କକରଠାନଠା କଠାେକର ସବ୍ ବଗଣ୍ଣର 
ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀଙ୍୍କ ନିରବଚ୍ିନ୍ନ ଶଷିେଠା କରଠାଗଠାଇ ଦିଆରଠାଇଛି 
ଏବଂ ଭଠାରତକର ପ୍ରଥମଥର ପଠାଇ ଁଏନଟିଏ ମଠାଧ୍ୟମକର 
ସମ୍ର୍୍ଣ୍ଣ କଠାଗଜ ବିହୀନ ପରୀଷେଠା ଅନ୍ଷ ୍ିତ କହଠାଇଛି ।

କରୋନା କାଳରେ ଇ-ଶକି୍ାଗ୍ରହଣକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଦବା ନମିରନ୍ 
ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ାୋ ହାତକୁ ନଆିଯାଇଥବିା ପ୍ରମଖୁ ପଦରକ୍ପ

ଦୀକ୍ା: ଏଥକିର ସିବିଏସଇ, ଏନସିଇଆରଟି ଏବଂ ରଠାଜୟୁ/
କକନ୍ଦ୍ରଶଠାସିତ ଅଞ୍େ ଦ୍ଠାରଠା ପ୍ରଣୀତ ପ୍ରଥମର୍ ଦ୍ଠାଦଶ କଶ୍ଣୀ 
ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଭଠାଷଠାର ୮୦ ହଜଠାରର୍ ଅଧକି ଇ-ପସ୍୍ତକ 
ରହଛିି । ଛଠାତ୍ରଛଠାତ୍ରୀମଠାକନ ଏହ ିଆପ ୍ଡଠାଉନକ�ଠାଡ କରି ବହ୍ 
ପରିମଠାଣକର �ଠାଭଠାନ ବେତି କହଉଛନି୍ ।

ଇ-ପାଠଶାଳା:
ଏନସିଇଆରଟି 
ବିଭିନ୍ନ ଭଠାଷଠାକର 

ପ୍ରଥମର୍ ଦ୍ଠାଦଶ କଶ୍ଣୀ 
ନିମକନ୍ ୧୮୮୬ ଅଡିଓ, 
୨୦୦୦ ଭିଡିଓ, ୬୯୬ 
ଇ-ପସ୍୍ତକ ଏବଂ ୫୦୪ 
ଫଲେି ପ ପସ୍୍ତକ ସ୍ଠାନିତ 

କରିଛି ।

ସ୍ୟଂପ୍ରଭା: 
ଏହଠାର କଶୈଷିେକ 

ବିଷୟବସ୍୍ତକ ୍୨୪/୭ 
ଆଧଠାରକର ପ୍ରସଠାରଣ କର୍ଥବିଠା 
୩୨ଟି ଡିଟ୍ଏଚ୍ ଟିଭି ଚୟୁଠାକନ� 

ରହଛିି । କରଉମଁଠାନଙ୍କ ନିକଟକର 
ଇଣ୍ଟରକନଟ ସବି୍ଧଠା ନଠାହି ଁ

କସମଠାନଙ୍କ ନିକଟକର ପହଞ୍ବିଠା ଓ 
କସମଠାନଙ୍୍କ ସହଠାୟତଠା କରିବଠା 

ପଠାଇ ଁଏହଠାକ ୍ପ୍ରସ୍୍ତତ 
କରଠାରଠାଇଛି ।

ଜାତୀୟ ମକୁ୍ତ ରଶୈକି୍କ ସମ୍ଳେ ଭଣ୍ାେ : ଏଥକିର 
ବିଭିନ୍ନ ଭଠାଷଠାର ୪୦୧ ସଂଗ୍ରହ, ୨,୭୭୯ ଦସ୍ତଠାବିଜ ୍, ୧,୩୪୫ 
ପରଣ୍ଣୟୁଠାକ�ଠାଚନଠା, ୧,୬୬୪ ଅଡିଓ, ୨,୫୮୬ ଫକଟଠାଚିତ୍ର ଏବଂ 

୬,୧୫୩ ଭିଡିଓ ସକମତ ସମଦ୍ଠାୟ ୧୪,୫୨୭ ଫଠାଇ�୍ ରହଛିି।

୩୪ ବଷଣ୍ଣ ପକର ନପୂତନ 
ଜଠାତୀୟ ଶଷିେଠା ନୀତି

ନବଭାେତ ଗଠନେ

ସାତବର୍ଷ



ସମସ୍ତ ରକ୍ତ୍ରେ 
ଡିଜଟିାଲ ସଶକି୍ତକେଣ

ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ କଦଖଠାକଦଇଥବିଠା କକରଠାନଠା ସଙ୍କଟ ସମୟକର କ�ଠାକମଠାକନ 
କଗଠାଟିଏ ଜନିିଷର ବହ୍େ ବୟୁବହଠାର କର୍ଛନି୍, ତଠାହଠା କହଉଛି ଡିଜଟିଠା� 
ପ୍ରରକି୍୍ବିଦୟୁଠା । ୨୦୧୫ ମସିହଠାଠଠାର୍, କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର ଶକ୍ େଠାଞ୍ଠା ନିମଣ୍ଣଠାଣ 
ପଦକଷେପ ସହତି ଏହ ିଦିଗକର ଅକନକ କଠାରଣ୍ଣୟୁ କରିଛନି୍ ରଠାହଠା ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ଏକ 
ମଜବ୍ତ ସମଠାଜର ସହଠାୟକ ଓ ଜୀବନକରଖଠା ପଠା�ଟ୍ଛି । ଶ୍ମ କଷେତ୍ର କହଉ 
ବଠା ମହେିଠାମଠାନଙ୍କ ପଠାଇ ଁଜୀବନକ ୍ସହଜସଠାଧ୍ୟ କରିବଠା, ପ୍ରଶଠାସନ ପଠାଇ ଁଗଠା ଁଓ 
ଗରିବଙ୍କ ନିକଟକର ପହଞ୍ବିଠାକ ୍ସହଜ କରିବଠା, କି୍ ବେଠା ଖଠାଉଟି ସର୍ଷେଠା, ଏହଠା 
ରଠାଜନୀତି, ଶଠାସନ ଏବଂ କପୂଟନୀତିର ଏକ ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧଠାର ପଠା�ଟିଛି । 

ଡିଜଟିଠା� ପ୍ରରକି୍୍ବିଦୟୁଠା କଦଶକର ଏକ ନପୂତନ ରଗ୍ର ଅଗ୍ରଦପୂତ ପଠା�ଟିଛି ।

ଶ୍ମ ସଂସ୍କାେ:ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାେେ ମଳୂ ଆଧାେ
ସ୍ଠାଧୀନ ଭଠାରତର ୫୦ କକଠାଟି ଶ୍ମିକଙ୍କ 
ପଠାଇ ଁସବ୍ଠଠାର୍ ବଡ ସଂସ୍ଠାର ୭୩ ବଷଣ୍ଣ 

ପକର ଚଠାରିଟି ଶ୍ମ କକଠାଡ ମଠାଧ୍ୟମକର 
ଆସିଥ�ିଠା, ରଠାହଠା ଶ୍ମିକଙ୍କ ପଠାଇ ଁଏକ 

ବରଦଠାନ ସଠାବୟୁସ୍ତ କହବଠାକର �ଠାଗିଛି। 
ପପୂବଣ୍ଣର ଶ୍ମ ଆଇନ୍ ଗଡି୍କକର ଥବିଠା 
ଅଧକିଠାଂଶ ପ୍ରଠାବଧଠାନ ବି୍ଟିଶ ଶଠାସନ 

ଅମେର କହଠାଇଥବିଠାର୍ ଏଥକିର ପ୍ରବେ 
କଠାଗଜପତ୍ର କଠାମ ଆବଶୟୁକ କହଉଥ�ିଠା 

ରଠାହଠା ଶ୍ମିକ ଓ କମଣ୍ଣଚଠାରୀମଠାନଙ୍କ 
ସ୍ଠାଥଣ୍ଣର ସର୍ଷେଠା ପରିବକତଣ୍ଣ ଦ୍ବଣ୍ଣହ ଓ 

କଷ୍ସଠାଧ୍ୟ ସଠାବୟୁସ୍ତ କହଉଥ�ିଠା । ଏହ ି
ଆଇନ୍ ଏକତମଠାତ୍ରଠାକର ଅଡ୍ଆ କହଠାଇ 

ଥ�ିଠା କର କସହ ିଏକଠା କଠାମ ପଠାଇ ଁ
ଶ୍ମିକମଠାନଙ୍୍କ ୪ଟି ପଥୃକ ଫମଣ୍ଣ ପପୂରଣ 

କରିବଠାକ୍ ପଡ୍ଥ�ିଠା । କସହ ିଆଇନ୍ କର 
ପଠାଖଠାପଠାଖ ି୩ ଡଜନ ଆଇନ୍ , ୧୪୫୮ 
ବିଭଠାଗ ଏବଂ ୯୩୭ ଅନୟୁଠାନୟୁ ବିଷୟ 
ଆଦି ରହଥିବିଠାର୍ ନିରକି୍୍ଦଠାତଠାମଠାନଙ୍୍କ 
ଶ୍ମ ବିଭଠାଗର ବିଭିନ୍ନ କଠାରଣ୍ଣୟୁଠାେୟକ୍ 

କଦୌଡିବଠାକ ୍ପଡ୍ଥ�ିଠା । କିନ୍ତୁ ନବ 
ଭଠାରତର ନପୂତନ ଶ୍ମିକ କକଠାଡ ଚଠାହଦିଠା 

ଭିତି୍କ ଅଥଣ୍ଣନୀତିକ୍ ଉତ୍ଠାହତି କରିବ 
ଏବଂ ଅଭିବୃଦି୍ ଗତିଶୀେ କହବ । 

ସବୁଠାେୁ ବୟୁାପକ ଏବଂ 
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂସ୍କାେ

ଏକବ ସବ୍ ଶ୍ମ ଆଇନ୍ ୪ଟି କକଠାଡ ସହ ସଂରକ୍୍ 
କହଠାଇଛି । ଏକବ ପ୍ରଥମ ଥର ପଠାଇ ଁସବ୍ ଶ୍ମିକ 

ସବଣ୍ଣନି୍ ୍ନ ମଜର୍ୀର ଅଧକିଠାର ପଠାଇଛନି୍ । ପ୍ରକତୟୁକଙ୍୍କ 
ସଠାମଠାଜକି ସର୍ଷେଠା ବେୟ ଅଧନିକ୍ ଅଣଠାରଠାଇ 

କସମଠାନଙ୍୍କ ବୀମଠା ଓ କପନସନ ଭେି ସବି୍ଧଠା ସନି୍ଶି୍ତ 
କରଠାରଠାଉଛି ।

29 50ରକାଟି ଶ୍ମିକ 
ପେିବାେ

ରକାଟି ଶ୍ମିକ 
ରଦଶରେ ଅଛନ୍ି

ପେିବାେରବାଧ 
ପ୍ରଥମ ଥର ପଠାଇ ଁସଂଗଠତି 
ଓ ଅଣସଂଗଠତି କଷେତ୍ରର 
ଶ୍ମିକ ଓ କସମଠାନଙ୍କ 
ନିରକି୍୍ଦଠାତଠାଙ୍କ ମଧ୍ୟକର 
ଏକ ପଠାରିବଠାରିକ ଭଠାବନଠା 
ଅନ୍ନ୍ଦିବିଷ୍ କରିବଠା ପଠାଇ ଁ
ଏକ ଉଦୟୁମ କରଠାରଠାଇଛି। 

ଶ୍ମ ସବୁଧିା ରପାଟ୍ଷାଲ
ଶ୍ମ ସବି୍ଧଠା କପଠାଟଣ୍ଣଠା� 
ମଠାଧ୍ୟମକର ସହଜକର 
ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ 
ଦଠାଖ� କରିବଠା ପଠାଇ ଁ
ଶଳି୍ପସଂସ୍ଠାଗଡି୍କ 
ସକଠାକଶ ସମସ୍ତ ବୟୁବସ୍ଠା 
କରଠାରଠାଇଛି ।

ଇଏସଆଇ, ରପନସନ୍  
ଏକବ ଅନ�ଠାଇନ କପଠାଟଣ୍ଣଠା� 
ମଠାଧ୍ୟକର ସବ୍ ସବି୍ଧଠା ଉପ�ବଧ 
ଅଛି, ରଠାହଠାକ ୍କରକକହ ି
କରକକୌଣସି ସ୍ଠାନର୍  ହଠାସ� 
କରିପଠାରିବ
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ପ୍ରତ ିଗାରଁେ ଅପଟିକାଲ ଫାଇବେ ପହଞ୍ଛୁି

ସବ୍ଷନମି ୍ନ ସେକାେ
ସବ୍ଷାଧକି ଶାସନ
ଡିଜଟିଠା� କହଉଛି ଏହ ି ମନ୍ତର ଏକ ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ 
ଅଂଶ ରଠାହଠା ସଠାଧଠାରଣ ନଠାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକ୍ ସଗ୍ମ 
କରିବଠା ସହତି କସମଠାନଙ୍୍କ ଫମଣ୍ଣର ଜଠା�ର୍ ମକ୍୍ 
କରିବଠା ପଠାଇ ଁପ୍ରଚେନ ରଠାଇଥ�ିଠା । 

ମାନ୍ାତା ଆଇନ 
ଉଦଚ୍େ କରାଯାଇଛି 

ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ମିକ
ପ୍ରବଠାସୀ ଶ୍ମିକମଠାନଙ୍କ ପଠାଇ ଁ
ଶ୍ମ ଆଇନକର ସଂସ୍ଠାର ସହତି 
ଏକ ଜଠାତୀୟ ଡଠାଟଠାକବସ ପ୍ରସ୍୍ତତ 
କରଠାରଠାଇଛି ।

ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଠାଇ ଁ ଆକବଦନ କହଉ 
କି୍ ବେଠା କଫରସ୍ତ ବୟୁବସ୍ଠା ପ୍ରତିଟି ଜନିିଷ ଏକବ 
ମଖ୍ବିହୀନ, ଏହଠା ଦ୍ନଣ୍ଣୀତିର ମକ୍ଠାବି�ଠା 
ସହତି କରଦଠାତଠାମଠାନଙ୍୍କ ଏକ ବଡ ଆଶ୍ୱସି୍ତ 
ପ୍ରଦଠାନ କର୍ଛି ।

1842
ବିଭଠାଗ, କରଠାଜନଠା ଓ ମନ୍ତଣଠାେୟଗଡି୍କର ପନ୍ଗଣ୍ଣଠନ ଦ୍ଠାରଠା 
କଠାରଣ୍ଣୟୁର କବଗ ତ୍ୱରଠାନ ବେତି କହଠାଇଛି । ଏକ ନିଦ୍୍ଦିଷ୍ ସ୍ତରର 
ତକେ ଥବିଠା ସମସ୍ତ ନିରକି୍୍ ନିମକନ୍ ସଠାଷେଠାତକଠାର ବୟୁବସ୍ଠାକ୍ 
ଉକଚ୍ଦ କରଠାରିବଠା ସହତି ଦସ୍ତଠାବିଜ ରଠାଞ୍ ସ୍ଠାନକର ସ୍-
ପ୍ରମଠାଣନ କରିବଠା ବୟୁବସ୍ଠା କଠାରଣ୍ଣୟୁକଠାରୀ କରଠାରଠାଇଛି। 
ଡିଜଟିଠା� ମଞ୍ ମଠାଧ୍ୟମକର ଜନସଠାଧଠାରଣଙ୍କ ସହ ସିଧଠାସେଖ 
କଥଠାବଠାତଣ୍ଣଠା ଆରମ୍ କହଠାଇଛି ।

ଉମଙ୍ଗ ଆପ, ଡିଜ ି�କର 
ଭେି ସବ୍ିଧଠା ଜନସଠାଧଠାରଣଙ୍୍କ 
ସରେ ଓ ପଠାରଦଶଣ୍ଣୀ  
ଡିଜଟିଠା� ବୟୁବସ୍ଠା କରଠାଗଠାଇ 
କଦଇଛି

06 ଡିଜଟିାଲ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣନ
ଏକବ କସବଠାନିବୃତ କହବଠା ପକର କପନସନ 
ପଠାଇବଠା ପଠାଇ ଁଜୀବନ ପ୍ରମଠାଣନ କଦବଠା 
ସକଠାକଶ ଡିଜଟିଠା� ପ୍ରମଠାଣନ ସବ୍ିଧଠା 
କରଠାଗଠାଇ ଦିଆରଠାଉଛି

କକଠାଟି କ�ଠାକଙ୍୍କ ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଗ୍ରଠାମୀଣ 
ଡିଜଟିଠା� ସଠାଷେରତଠା ଅଭିରଠାନ ଅଧନିକର 
ଡିଜଟିଠା� ଭଠାକବ ସଠାଷେର କରଠାରଠାଇଛି ।

ଡିଜଟିାଲ ଖାଉଟି ଅଧକିାେ 
ଖଠାଉଟି କଗଠାଷୀ୍, ଗଠାମଠା କପଠାଟଣ୍ଣଠା� 
ଏବଂ କନକଫଠାକନଟ ଆପ ୍ଜରିଆକର 
ଖଠାଉଟିମଠାକନ ଏକବ ସହଜକର ଅଭିକରଠାଗ 
ଦଠାଖ� କରିପଠାରିକବ

ଆଜରି ନବ ଭଠାରତକର ସହରଗଡି୍କ ତ୍େନଠାକର 
ଗ୍ରଠାମଗଡି୍କକର ଅଧକି ସଂଖୟୁଠାକର ଇଣ୍ଟରକନଟ 
ବୟୁବହଠାରକଠାରୀ ଅଛନି୍, ଏହ ିକଥଠାର୍ ସହଜକର 
ବ୍ଝଠାପଡ୍ଛି କର ଗଠାଗଁଡି୍କ କକକତ ମଠାତ୍ରଠାକର ପ୍ରଗତି 
କରିଛନି୍ । ଆଣ୍ଡଠାମଠାନ ଓ ନିକକଠାବର ଦ୍ୀପପଞ୍୍କର 
ଅନ୍ଃସ�ୀେ ଅ୍୍ଟିକଠା� ଫଠାଇବର କକବ� ସଂକରଠାଗ 
କଠାରଣର୍ ଏହସିବ୍ ଦ୍ୀପପଞ୍୍କର ୪ଜ ିକମଠାବଠାଇ� କସବଠା 
କଟ�ି ଶଷିେଠା, କଟ�ି ସ୍ଠାସ୍ୟୁ, ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣଠାନସ କସବଠା, ଓ 
ପରଣ୍ଣୟୁଟନ ଭେି ଡିଜଟିଠା� କସବଠାକ ୍କପ୍ରଠାତ୍ଠାହନ ମିେିବ । 
ଏଥପିଠାଇ ଁ୧,୨୨୪ କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା ବୟୁୟ କରଠାରଠାଇଛି ।

ଦେଶର ସମସ୍ତ ୬�କ୍ ରାଦଁର 
ଅପ୍ଟିକା� ଫାଇବର ବଛିାଇବାକୁ 
�କ୍୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । 

୩.୭୪ �କ୍ ଜନ ଦସବା 
ଦକନ୍ଦ୍ରଦର ବଭିିନ୍ ସରକାରୀ 
ଦସବା ନମିଦତେ ଡଜିଟିା� 
ସବୁଧିା ଉପ�ବଧ ଅଛି ।
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୧.୫୮ �ଷେ ଗଠାକଁର ଅ୍୍ଟିକଠା� 
ଫଠାଇବର ବିଛଠାରଠାଇଛି ।
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“ମୁ ଁକଗଠାଟିଏ କଥଠା କହିବଠାକ୍ ଚଠାହ୍ଛିଁ କର, କରଉମଁଠାକନ 
ମକତ ଜଠାଣିଛନି୍, କସମଠାକନ ହି ଁ କକବେ ମକତ 
ବ୍ଝିଛନି୍ । ମ୍ ଁନିଜ ପଠାଇ ଁକି୍ ବେଠା କମଠା ପଠାଖ କ�ଠାକଙ୍କ 

ପଠାଇ ଁ ବକଞ୍ ନଠାହି ଁ । ଗରିବ କ�ଠାକମଠାନଙ୍କର ମଙ୍ଗେ ହି ଁ
କମଠାର ଉକଦ୍ଶୟୁ । ମ୍ ଁଦଠାରିଦ୍ୟୁ ମଧ୍ୟକର ଜନଗ୍୍ରହଣ କରିଛି 
ଏବଂ ଜକଣ ଗରିବର ଜୀବନ ଅତିବଠାହିତ କରିଛି । ମ୍ ଁଗରିବର 
ପୀଡଠାକ୍ ଭ�ଭଠାକବ ବ୍ଝିଛି ।” ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀଙ୍କ 
ଏହି କଥଠା ସମସ୍ତଙ୍କ ପଠାଇ ଁବିକଠାଶ ସକଠାକଶ ତଠାଙ୍କ ଆଭିମଖ୍ୟୁ ଓ 
ଅଙ୍ଗୀକଠାରବଦ୍ତଠାକ୍ ପ୍ରତିଫେିତ କର୍ଛି । ଏକ ସନ୍ତୁେିତ ବିକଠାଶ 
�ଷେୟୁକର ସରକଠାର ବିଭିନ୍ନ କରଠାଜନଠା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନି୍, ରଠାହଠା 
ମଧ୍ୟକର ଗ୍ରଠାମଠାଞ୍େକର ଭିତି୍ଭପୂ ମୀ ବିକଠାଶ, ଗରିବମଠାନଙ୍କ ପଠାଇ ଁ
ପକ୍ଠାରର ନିମଣ୍ଣଠାଣ, କଶୌଚଠାେୟ ନିମଣ୍ଣଠାଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଠାଇ ଁଏ�ପିଜ ି
ସଂକରଠାଗ ଉପ�ବଧ କରିବଠା, ଜନଧନ କରଠାଜନଠା ମଠାଧ୍ୟମକର 
ବୟୁଠାଙ୍କ ଖଠାତଠା କଖଠା�ିବଠା, ନିରକି୍୍ ସଷିୃ୍ ପଠାଇ ଁ ଆଥ୍ଦିକ ସହଠାୟତଠା 
କି୍ ବେଠା ଜୀବନ ସର୍ଷେଠା ପଠାଇ ଁ ବୀମଠା କରଠାଜନଠା ଆଦି ଅନ୍ଭ୍ଣ୍ଣକ୍ । 
୬�ଷେ ଗ୍ରଠାମକର ବସବଠାସ କର୍ଥବିଠା କଦଶର ୮୦-୮୫ ପ୍ରତିଶତ 
ଜନସଂଖୟୁଠା  ସନ୍ତୁେିତ ବିକଠାଶ ପଠାଇ ଁ ସରକଠାରଙ୍କ କରଠାଜନଠା 
ପରିସରଭ୍କ୍ କହଠାଇଛନି୍ ।

ସେକାେଙ୍କ ଦେିଦ୍ ପ୍ରାଧାନୟୁ ନୀତି
ଗେିବମାନଙ୍କ କଲୟୁାଣକ ୁ ଅଗ୍ରାଧକିାେ ଦଆିଯାଇଆସଛୁ:ି 
୨୦୨୦ ମଠାଚ୍ଚଣ୍ଣ ୨୬ ତଠାରିଖକର �କଡଠାଉନ୍ କରଠାଷଣଠା କହବଠାର ମଠାତ୍ର 
କଗଠାଟିଏ ଦିନ ପକର, ଗରିବ ମଠାନଙ୍କ ପଠାଇ ଁ ୧.୭୫ �ଷେ କକଠାଟି 
ଟଙ୍କଠାର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ପୟୁଠାକକଜ ୍ କରଠାଷଣଠା କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା । ଏହ ି
ପୟୁଠାକକଜ ୍କର ୫ କିକ�ଠାଗ୍ରଠାମ ଚଠାଉେ ଏବଂ ଡଠା�ି ତଥଠା ରଠାସନ୍ 
ବିତରଣ, ୨୦ କକଠାଟି ମହେିଠାଙ୍କ ଆକଠାଉଂଟକର ୫୦୦ ଟଙ୍କଠା 
କ�ଖଠାଏ ଁଜମଠା, ୮କକଠାଟି ପରିବଠାରକ ୍ମଠାଗଣଠା ଏ�ପିଜ ିସଂକରଠାଗ, 
୩ କକଠାଟି ବରିଷ ୍ ନଠାଗରିକ, ବିଧବଠା, ଏବଂ ଭିନ୍ନଷେମ ବୟୁକି୍ଙ୍୍କ 
ମଠାସିକ ୧,୦୦୦ଟଙ୍କଠା କ�ଖଠାଏ ଁ କପନସନ୍ ଆଦି ବୟୁବସ୍ଠା ସଠାମି� 
ଥ�ିଠା । ପ୍ରବଠାସୀ ଶ୍ମିକମଠାନଙ୍୍କ  ନିରଠାପଦ ଭଠାକବ ନିଜ ଭିଟଠାମଠାଟିକ୍ 
କଫରଠାଇ ଆଣବିଠା ଓ କସମଠାନଙ୍କ କ�ୟୁଠାଣ ପଠାଇ ଁରଠାଜୟୁଗଡି୍କ୍ ୧୧ 
ହଜଠାର କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା ପ୍ରଦଠାନ ମଧ୍ୟ ଏଥକିର ଅନ୍ଭ୍ଣ୍ଣକ୍ ଥ�ିଠା ।
ଗେିବମାନଙୁ୍କ ମାଗଣାରେ ୋସନ୍ ଉପଲବଧତା ସନୁଶିି୍ଚତ 
କୋଇବା: କକରଠାନଠା ମହଠାମଠାରୀ ସମୟକର କମ-ଜନ୍୍ ମଠାସକର 
୨୬ ହଜଠାର କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା ବିନିମୟକର ୮୦ କକଠାଟି ନଠାଗରିକଙ୍୍କ 
ମଠାଗଣଠାକର ରଠାସନ୍ କରଠାଗଠାଇ ଦିଆରଠାଇଥ�ିଠା ।

ସବକା ସାଥ ସବକା ବକିାଶ
ସହର ରଡୁକି ଭଳ ିଗ୍ରାମାଞ୍ଳର ପ୍ରରତ ିପାଇ ଁରରିବ ଦ�ାକଙ୍କ ସକାଦଶ ସମସ୍ତ ସବୁିଧା ଉପ�ବଧ 

କରାଇବା, ମଧ୍ୟବିତ ଦରେଣୀ ଦ�ାକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନକୁ ଉନ୍ତ କରିବା, ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ 
ଆୟକୁ େୁଇରଣୁା କରିବା ପାଇ ଁସଂସ୍ାରମଳୂକ ପେଦକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆେ ିସରକାରଙ୍କ ବଶିଷି୍ତା, 

ଯାହାଦ୍ାରା ସ୍ଚ୍ନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନଦର ବ୍ୟାପକଭାଦବ ଉନ୍ତ ିଘଟିଛି । 

ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁସଂସ୍କାେ
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ପକ୍ା ଗହୃ: ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଗ୍ରଠାମୀଣ ଆବଠାସ କରଠାଜନଠା ଅଧନିକର 
୨.୧୪ କକଠାଟି କରଠାଗୟୁ ପରିବଠାର ମଧ୍ୟର୍ ୧.୯୩ କକଠାଟି ଗହୃ ମଞ୍ର୍ 
କରଠାରଠାଇସଠାରିଛି । ଉକଲ୍ଖନୀୟ ବିଷୟ କହଉଛି, ୧.୩୬ କକଠାଟି 
ଗହୃର ନିମଣ୍ଣଠାଣ କଠାରଣ୍ଣୟୁ ସମ୍ର୍୍ଣ୍ଣ କହଠାଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍୍କ ପକ୍ଠା ଗହୃ 
କରଠାଗଠାଇକଦବଠା ପଠାଇ ଁ ସରକଠାରଙ୍କର କରଉ ଁ ସ୍୍୍ନ ରହଛିି ଅମତୃ 
ମକହଠାତ୍ବର ଉଦରଠାପନ ପପୂବଣ୍ଣର୍ ତଠାହଠା ବଠାସ୍ତବ ରପୂ ପ କନବ ।
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ରଯାଜନା: ୮କକଠାଟି ଗରିବ ପରିବଠାରକ ୍ଏ�ପିଜ ିସଂକରଠାଗ 
କରଠାଗଠାଇ ଦିଆରଠାଇଛି, ଏହଠାଦ୍ଠାରଠା ଜନସଂଖୟୁଠାର ୯୯.୬ ପ୍ରତିଶତ 
କ�ଠାକ ଏହ ିସବି୍ଧଠାର ଅନ୍ଭ୍ଣ୍ଣକ୍ କହଠାଇଛନି୍ ।
ସବୁ ଘରେ ରଶୌଚାଳୟ ନମି୍ଷାଣ: ସ୍ଚ୍ ଭଠାରତ ଅଭିରଠାନ ଅଧନିକର
୧୧ କକଠାଟି କଶୌଚଠାେୟ ନିମଣ୍ଣଠାଣ କରଠାରଠାଇଛି ।
ଗେିବ କଲୟୁାଣ ରୋଜଗାେ ରଯାଜନା: ପ୍ରବଠାସୀ ଶ୍ମିକମଠାନଙ୍୍କ 
କସମଠାନଙ୍କ ଗଠାକଁର ହି ଁନିରକି୍୍ ସକ୍ରଠାଗ ପ୍ରଦଠାନ କରଠାରିବ ।
ଜୀବନ ବୀମା: କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର ବଠାଷ୍ଦିକ ୧୨ ଟଙ୍କଠା ପି୍ରମିୟମକର 
ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ସର୍ଷେଠା ବୀମଠା କରଠାଜନଠା ଏବଂ ବଠାଷ୍ଦିକ ୩୩୦ ଟଙ୍କଠା 
ପି୍ରମିୟମକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଜୀବନ କଜୟୁଠାତି ବୀମଠା କରଠାଜନଠା ଭେି 
ଦ୍ଇଟି ମହତ୍ୱଠାକଠାଂଷେୀ ବୀମଠା କରଠାଜନଠା ଆରମ୍ କରିଛନି୍ । ଏହ ିଦ୍ଇଟି 
କରଠାଜନଠାର୍ ପ୍ରଠାୟ ୩୩ କକଠାଟି କ�ଠାକ ଉପକୃତ କହଉଛନି୍ ।
ଗା ଁ ପଯ୍ଷୟୁନ୍ ଇଣ୍େରନଟ ସଂରଯାଗ ପହଞ୍ାଇବା: ପ୍ରଥମ ଥର 
ପଠାଇ ଁ, ଗ୍ରଠାମଠାଞ୍େକର ଇଣ୍ଟରକନଟ ବୟୁବହଠାର ସହରକ ୍ଟପିରଠାଇଛି। 
ପ୍ରକତୟୁକ ପଞ୍ଠାୟତକ ୍ଅ୍୍ଟିକଠା� ଫଠାଇବର କକବ୍� କରଠାକଗ ସଂକରଠାଗ 
ପଠାଇ ଁକଜଠାରକସଠାରକର କଠାରଣ୍ଣୟୁ ଜଠାରି ରହଛିି ।
ସ୍ାମୀତ୍ୱ ରଯାଜନା: ରମା ସମ୍ପତ-ିରମା ଅଧକିାେ
n ଏହ ିକରଠାଜନଠା ଅଧନିକର ହତିଠାଧକିଠାରୀମଠାନଙ୍୍କ କସମଠାନଙ୍କ ଜମିର 

ସତ୍ୱଠାଧକିଠାର ନିଶି୍ତ କର୍ଥବିଠା ସରକଠାରୀ ଦସ୍ତଠାବିଜ ୍ ମଞ୍ର୍ 
କରଠାରଠାଉଛି ।

n ପ୍ରକତୟୁକ ଗ୍ରଠାମକର ଜମି କରକଡଣ୍ଣର ଡିଜଟିିକରଣ କରିବଠା ଏହ ି
କରଠାଜନଠାର ଉକଦ୍ଶୟୁ । ଗହୃକପଠାକରଠାଗୀ ଜମିର ଡିଜଟିଠା� ନକସଠା 
ପ୍ରସ୍୍ତତି ପଠାଇ ଁ ଦୃତ ଗତିକର କଠାରଣ୍ଣୟୁ ଆକଗଇ ଚଠା�ିଛି, କରଉ ଁ
ସମସୟୁଠା ପ୍ରତି ଭଠାରତକର ବ୍ଟିିଶ ଶଠାସନ କଠାେର୍ ଉପରକ୍୍ ଦୃଷି୍ 
ଦିଆରଠାଇନଥ�ିଠା ।

n ଏହଠାଦ୍ଠାରଠା ୨୦୨୪ ଏପି୍ର� ସଦ୍୍ଠା ସ୍ଠାମୀତ୍ୱ କରଠାଜନଠାକର ୬.୬୨ �ଷେ 
ଗଠାକ୍ଁ ଅନ୍ଭ୍ଣ୍ଣକ୍ କରିବଠାକ୍ �ଷେୟୁ ରଖଠାରଠାଇଛି ।

ପିଏମ ସ୍ନିଧ ି ରଯାଜନା: ରଠାସ୍ତଠାକଡର ଉଠଠାକଦଠାକଠାନୀମଠାନଙ୍୍କ 
ସମ୍ମଠାନ ଓ ଆତ୍ମନିରକି୍୍ ସକ୍ରଠାଗ ପ୍ରଦଠାନ ଉକଦ୍ଶୟୁକର ଏହ ି
କରଠାଜନଠା ରଠାସ୍ତଠାକଡର ଉଠଠାକଦଠାକଠାନୀମଠାନଙ୍କ ମନକର ଆଶ୍ୱସି୍ତ  
ଆଣକିଦଇଛି । ଏହି କରଠାଜନଠା ଅଧନିକର ୫୦ �ଷେ ରଠାସ୍ତଠାକଡର 
ଉଠଠାକଦଠାକଠାନୀମଠାନଙ୍କ ପଠାଇ ଁ ୧୦ହଜଠାର ଟଙ୍କଠାର ଋଣ ବୟୁବସ୍ଠା 
ରହିଛି । ଏହି ଋଣ ପଠାଇ ଁ ପଠାଖଠାପଠାଖ ି ୪୧ �ଷେ ଆକବଦନକଠାରୀ 
ଆକବଦନ କରିଛନି୍ ରଠାହଠା ମଧ୍ୟର୍ ୨୪�ଷେଙ୍୍କ ଏହି ଋଣ ମଞ୍ର୍
କରଠାରଠାଇସଠାରିଛି ।
ଦଲାଲଙ୍କଠାେୁ ମକିୁ୍ତ: କୃଷକମଠାକନ ନିଜ ଇଚ୍ଠାକର କସମଠାନଙ୍କ 
ଉତ୍ଠାଦ ବିକ୍ରୀ କରିବଠାକ ୍ ଅନ୍ମତି କଦବଠା ନିମକନ୍ ଦୃଢ ଦ�ଠା� 

ଅତୀତରେ ଗେିବମାନଙ୍କ କଲୟୁାଣ ପାଇ ଁଅରନକ 
ପ୍ରତଶିତୃ ିଦଆଯାଇଛ,ି କନି୍ତୁ ଏହ ିସେକାେଙ୍କ 

ଅମଳରେ କରୃକମାନଙ୍କ କଲୟୁାଣ ନମିରନ୍ ରଯଉଭଁଳି 
ଭାବରେ ଏରତସବୁ କାଯ୍ଷୟୁ କୋଯାଇଛ,ି ତାହା 

ଅଭୂତପବୂ୍ଷ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ

ଅନ୍ନଦଠାତଠା (କୃଷକ)ମଠାନଙ୍କ ପଠାଇ ଁସମ୍ମଠାନ
ଓ ସବି୍ଧଠା ସନି୍ଶି୍ତ କରିବଠା

ଇ-ନଠାମ କୃଷିଜଠାତ ସଠାମଗ୍ରୀ ନିମକନ୍ ଅନ�ଠାଇନ ବୟୁବସଠାୟ 
ମଞ୍ କରଠାଗଠାଇ କଦଉଛି: 

କକକତକ ରଠାଜୟୁକର ଏହ ିମଞ୍ ମଠାଧ୍ୟମକର କୃଷକ ଓ 
କକ୍ରତଠାଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ୧.୧୩ �ଷେ କକଠାଟି ଟଙ୍କଠାର କଠାରବଠାର 
କହଠାଇପଠାରିଛି। ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ସଦ୍୍ଠା ୧କକଠାଟି ୭୦�ଷେର୍ ଉର୍ଦଣ୍ଣ 

କୃଷକ ଏଥକିର ପଞି୍କୃତ କହଠାଇଛନି୍ ।

ପିଏମ କରିାନ ସମ୍ାନନଧି:ି 
ଏହ ିକରଠାଜନଠା ଅଧନିକର 
କଫବୃଆରୀ ମଠାସ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ 
କୃଷକମଠାନଙ୍କ ବୟୁଠାଙ୍କ ଖଠାତଠାକ୍ 
୧�ଷେ୧୩ ହଜଠାର କକଠାଟିର୍ ଅଧକି
ଟଙ୍କଠା ହସ୍ତଠାନ୍ର କରଠାରଠାଇଛି ।

କରିାନ ରେଲ:
କକରଠାନଠା କଠାେକର କୃଷି 
କଷେତ୍ରର ଆୟ ବୃଦି୍ କରିବଠା 
ଉକଦ୍ଶୟୁକର କିଷଠାନ କରେର 
ଶଭ୍ଠାରମ୍ କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା ।

ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ସବଣ୍ଣନି୍ ୍ନ ସହଠାୟକ ମପୂ�ୟୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତୟୁଷେ 
�ଠାଭ ହସ୍ତଠାନ୍ର: ପ୍ରଥମ ଥର ପଠାଇ ଁକକୌଣସି ସରକଠାର ଉତ୍ଠାଦନ 
ଖଚ୍ଚଣ୍ଣର କଦଢଗଣ୍ଠା ସବଣ୍ଣନି୍ ୍ନ ସହଠାୟକ ମପୂ�ୟୁ ଧଠାରଣ୍ଣୟୁ କରିଛନି୍ ।

କନଟୱକଣ୍ଣ ଶଙୃ୍ଖେକ ୍ଭଠାଙି୍ଗ ଦିଆରଠାଇଛି ।
କୃରକ ଉତ୍ାଦକ ସଂଗଠନ (ଏଫପିଓ): କଦଶର ୮୬ ପ୍ରତିଶତ 
ଷେଦ୍୍ ଓ ନଠାମମଠାତ୍ର ଚଠାଷୀଙ୍୍କ ଆଥ୍ଦିକ ସହଠାୟତଠା କରଠାଗଠାଇକଦବଠା 
�ଷେୟୁକର ୧୦ହଜଠାର ଏଫପିଓ ଗଠନ ପଠାଇ ଁ କରଠାଜନଠା ପ୍ରସ୍୍ତତ 
କହଠାଇଛି ଓ ଏଥପିଠାଇ ଁଅନ୍କମଠାଦନ ମିେିସଠାରିଛି । କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର 
୨୦୨୨ ସଦ୍୍ଠା କୃଷକମଠାନଙ୍୍କ ଋଣ ମକ୍୍ କରିବଠା ଓ କସମଠାନଙ୍କର 
ଆୟ ଦି୍ଗଣ୍ତି କରିବଠା ପଠାଇ ଁ କୃଷକ ଅନ୍କପୂେ ନୀତି ମଠାଧ୍ୟମକର 
ପଦକଷେପ କନଇଛନି୍ ।  

କୃଷକମଠାକନ କସମଠାନଙ୍କ ଦ୍ଠାରଠା ଉତ୍ଠାଦିତ କୃଷିଜଠାତ ଉତ୍ଠାଦର ମଠା�ିକ 
କହକବ: ସଂସଦ ତିନିଟି ନପୂତନ କୃଷି ନୀତିକ ୍ଅନ୍କମଠାଦନ କରିଥ�ିଠା 
ରଠାହଠା କୃଷକମଠାନଙ୍୍କ ମଣି୍ଡ ବଠାହଠାକର କସମଠାନଙ୍କ ଉତ୍ଠାଦ ବିକ୍ରୀ କରିବଠା 
ପଠାଇ ଁସମଥଣ୍ଣ କରଠାଇଛି ।
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ଅଥ୍ଷନୀତି ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣରତଠାର ପଥକର 
ଆକଗଇ ଚଠା�ିଛି

ଅଥ୍ଷନୀତ ିଓ ସମାଜ ପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ ରଣନୀତ ିଦକବଳ ସ୍ାନୀୟ, ଜାତୀୟ ଓ ଦବୈଶ୍ୱକି ନୀତ ିଦ୍ାରା ସି୍ର କରାଯାଇପାରିବ। 
ଭାରତର ସାମହୁକି ପ୍ରରତ ି ଓ ସମଦିୃ୍ଧର କାରଣ ଦହଉଛି ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଅଧା ରେମଜବିୀ ଦରାଷୀ୍ର । 
ଦଯଦତଦବଦଳ ଏକ ମହାମାରୀ ରୂପଦର କଦରାନା ଆକ୍ରମଣ କ�ା, ଦସଦତଦବଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦନତୃତ୍ୱ ଜୀବନ ସରୁକ୍ା 
ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ ଦେଦ�, ଏହା ପଦର ‘ଜାନ ଭି, ଜାହାନ୍ ଭି’ର ମନ୍ତ ଓ ତା ପଦର ଦେଶବାସୀଙୁ୍କ ଆତ୍ମନଭି୍ଷରତାର ମନ୍ତଦର 
େକି୍ୀତ କରାଇ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବା େରିଦର ପେଦକ୍ପ ଦନଇଥଦି� ।.. ..

ମହଠାମଠାରୀ ସମୟକର ବିଶ୍ୱର ଅନୟୁଠାନୟୁ ରଠାଷ୍ଟ୍ରମଠାନଙ୍କ 
ଭେି ଭଠାରତୀୟ ଅଥଣ୍ଣନୀତି ମଧ୍ୟ ଗର୍୍ତର ଭଠାକବ 
ପ୍ରଭଠାବିତ କହଠାଇଥ�ିଠା । ପପୂବଣ୍ଣ ଆଥ୍ଦିକ ବଷଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ 

ତି୍ରମଠାସକର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦି୍ ୨୩.୯ ପ୍ରତିଶତକର ପହଞ୍ିଥ�ିଠା। 
ସବ୍ ଅନ୍ଜଣ୍ଣଠାତୀୟ ସଂସ୍ଠା ଭଠାରତର ଆଥ୍ଦିକ ବିକଠାଶ ହଠାର 
ମ୍ର କହବ କବଠା�ି ଆକେନ କରିଥକି� । କିନ୍ତୁ ଏହି ସଙ୍କଟ 
କଠାେକର ମଧ୍ୟ କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତିଗଡି୍କର 
ପରିଣଠାମ ସ୍ରପୂ ପ ତୃତୀୟ ତି୍ରମଠାସ ମଧ୍ୟକର ଅଭିବୃଦି୍ ପଣ୍ିଥକର 
ସକରଠାତ୍ମକ କହଠାଇପଠାରିଥ�ିଠା । ସକରଠାତ୍ମକ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦି୍ 
ହଠାସ� କରିବଠାକର ଭଠାରତ କସକତକବକେ ବିଶ୍ୱର ଦି୍ତୀୟ 
ରଠାଷ୍ଟ୍ର କହଠାଇପଠାରିଥ�ିଠା । ଅଧକିନ୍ତୁ, ଭଠାରତକର ଭୟଙ୍କର 
ଆଥ୍ଦିକ ମଠାନ୍ଠାବସ୍ଠା କଦଖଠାକଦବ କବଠା�ି କରଉମଁଠାକନ 
ପପୂବଣ୍ଣଠାନ୍ମଠାନ କରିଥକି�, କସମଠାକନ ନିଜର ଆକେନକର 
ସଂକଶଠାଧନ ଆଣି ନପୂତନ ଆଥ୍ଦିକ ବଷଣ୍ଣକର ଭଠାରତର ଜିଡିପିକର 

ଆତ୍ମନଭି୍ଷେ ଭାେତ ପୟୁାରକଜ ବାଟ ରଦଖାଇଲା
ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଅଥ୍ଷନୀତକିୁ 
ସହାୟତା କେିବା ପାଇ ଁସେକାେ 
‘ଆତ୍ମନଭି୍ଷେ ଭାେତ’ ପୟୁାରକଜ 
ରଘାରଣା କରଲ ।

29.87
ଲକ୍ ରକାଟି ଟଙ୍କା ତନିଟିି 
ପଯ୍ଷୟୁାୟରେ ରଘାରଣା କୋଗଲା

15%
ଏହ ିଆଥ୍ଦିକ ପୟୁଠାକକଜ ସଠାଧଠାରଣ 
କ�ଠାକ, ଗରିବ, କୃଷକ, ପ୍ରବଠାସୀ ଶ୍ମିକ 
ଓ ଶଳି୍ପ ତଥଠା ଏମଏସଏମଇ ଗଡି୍କର 
ସ୍ଠାଥଣ୍ଣର ସର୍ଷେଠା କ�ଠା

ଏହ ିପୟୁଠାକକଜ ୍ଭଠାରତର 
ଜଡିିପିର ୧୫% । ଏହଠା 

କକବେ ଏସବ୍ର ପରିଚେଠାନଠା 
କରିନଥ�ିଠା ବରଂ ଅଥଣ୍ଣନୀତିକ୍ 

ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣରତଠାର ପଥ 
କଦଖଠାଇଥ�ିଠା ।

ଅଭିବୃଦି୍ଶୀଳ ଅଥ୍ଷନୀତି
ନବଭାେତ ଗଠନେ

ସାତବର୍ଷ
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ଚତୁଥ୍ଯ ଶଳି୍ପ ବପି୍ଳବର ମନତୃତ୍ୱ 
ମନବା ପାଇ ଁଭାରତ ପ୍ରସୁ୍ତ

ଆଟଶିଫଧି ସଧିଆଲ ଇଂତଟଲଧିତଜନ ୍ସ, ତମସଧିନ୍ ଲର୍ଶିଂ, 
ଇଂଟରତନଟ ଅଫ ଥଙି୍ଗସ, ବକ୍ତଚନ୍ ଓ ବଧିଗ ଡାଟା 
ଆେଧି ପ୍ରଯକୁ୍ଧି ଜ୍ଞାନତକୌଶଳର ତେଶକୁ ନୂ୍ନ ଶଧିଖରକୁ 
ତନବାର ସାମଥଣ୍ଣୟେ ରେଧିଛଧି । ବର୍ଣ୍ଣମାନ ଯଗୁତର ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ଣ 
ପ୍ରଗ୍ୀ ୋସଲ ପାଇ ଁ ପ୍ରଯକୁ୍ଧି ବଧିେୟୋ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ 
ମାଧ୍ୟମ । ଏେଧି ମାଗଣ୍ଣତର େଧି ଁ ଭାର୍ ଭବଧିଷୟେ୍ତର 
ଏୋର ଆତ୍ମନଧିଭଣ୍ଣର୍ାର ସ୍ପ୍ନ ସାକାର କରଧିପାରଧିବ । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନତରନ୍ଦ୍ର ତମାେୀଙ୍କ ଭାଷାତର, “ବଧିଶ୍ୱର 
ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଧି୍ୀୟ ଶଧିଳ୍ପ ବଧିପ୍ବ ସମୟତର ଭାର୍ 
ୋସତ୍ୱର ତବଢଧିତର ବନ୍ା ଥଲିା । ତଯତ୍ତବତଳ ୍ ୃ ୍ୀୟ 
ଶଧିଳ୍ପ ବଧିପ୍ବ ଆରମ୍ଭ ତେଲା ତସତ୍ତବତଳ ସ୍ାଧୀନ୍ା 
ପରବ୍ଣ୍ଣୀ ସମୟର ଆହା୍ନଗଡୁଧିକର ମକୁାବଧିଲା ନଧିମତତେ 
ଭାର୍ ସଂଘଷଣ୍ଣ କରୁଥଲିା । କଧିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣମାନ ଭାର୍ 
ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ଣଭାତବ ପ୍ରତୁେ୍ । ବ୍ଣ୍ଣମାନ ତେଶର ୫୦ ପ୍ର ଧ୍ିଶ୍ 
ଜନସଂଖୟୋ ୨୭ ବଷଣ୍ଣରୁ କମ ୍ବୟସର । ତ୍େ ୁଭାର୍ 
ଚ୍ୁଥଣ୍ଣ ଶଧିଳ୍ପ ବଧିପ୍ବତର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଭୂମଧିକା ନଧିବଣ୍ଣାେ 
କରଧିବା ପାଇ ଁପ୍ରତୁେ୍ ।”

ଏକ ତେଶ-ଏକ କର ଶାସନ ଅଧନିତର କର ବୟେବସ୍ାତର ଏକ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ସ୍ରୂପ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ତସବା କର (ଜଧିଏସଟଧି) 
ଅଥଣ୍ଣନୀ ଧ୍ିକୁ ଏକ ନୂ୍ନ ଶଧିଖରତର ପେଞ୍ାଇବାତର ସାୋଯୟେ କରଧିଛଧି। 
ତଯତ୍ତବତଳ ଶଧିଳ୍ପଜଗ୍ ଓ ବୟେବସାୟୀମାତନ ଟଧିକସ ଜାଲରୁ ମକୁ୍ଧି 
ପାଇତଲ, ତସତ୍ତବତଳ ରାଜସ୍ କ୍ ଧ୍ି ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ ପାଇଲା ।
୨୦୨୧ ମାର୍ଣ୍ଣତର ତରକଡଣ୍ଣ ପରଧିମାେର ୧.୨୩ ଲକ୍ ତକାଟଧି ଟଙ୍କାର 

ଜଧିଏସଟଧି ଆୋୟ ତୋଇଛଧି । କ୍ରମାଗ୍ ଭାତବ ଜଧିଏସଟଧି ଆୋୟ ୧ 
ଲକ୍ ତକାଟଧି ଅ ଧ୍ିକ୍ରମ କରଧିବାତର ଏୋ ତେଉଛଧି ଷଷ ୍ମାସ ।
ସତର୍ାଟ କରୋ୍ାଙ୍କ ସମ୍ମାନାତଥଣ୍ଣ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ମଖୁବଧିେୀନ 
ଆକଳନ ବୟେବସ୍ା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛଧି । ‘ବଧିବାେ ତସ ବଧିଶ୍ୱାସ’ 
ତଯାଜନା ମାଧ୍ୟମତର ଅଟକଧି ରେଧିଥବିା ଟାକ୍ ମାମଲାଗଡୁଧିକୁ ହ୍ାସ 
କରଧିବା ପାଇ ଁପେତକ୍ପ ନଧିଆଯାଇଛଧି ।

୨ ଅଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟଧିବ ତବାଲଧି  ପନୁରାୟ ମ୍ ରଖଥିତିଲ ।
ଏମଏସଏମଇର ସଂଜ୍ା ବଦଳିଛି...
ତଯତ୍ତବତଳ ବଧି ବଧିଶ୍ୱ ଆଥଶିକ ସଙ୍କଟର ସମମ୍ଖୁୀନ ତୋଇଛଧି, 
ତସତ୍ତବତଳ ଭାର୍ ଏୋକୁ ଏଡାଇବାତର ସମଥଣ୍ଣ ତୋଇଛଧି, 
କାରେ ଭାର୍ର ଅଥଣ୍ଣନୀ ଧ୍ିକୁ ସୋୟ୍ା ତେବା ପାଇ ଁକୃଷଧି ଏବଂ 
କ୍ଦୁ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉତେୟୋଗ ମଳୂ ଆଧାର ଭଳଧି କାଯଣ୍ଣୟେ କରଧିଥାଆତେଧି। 
ଅଥଣ୍ଣନୀ ଧ୍ିତର ୨୯ ପ୍ର ଧ୍ିଶ୍ ଭାଗ ରଖଥିବିା ଏମଏସଏମଇ 
ତକ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ବେଳଧିଯାଇଛଧି । ଜଧିଡଧିପଧିତର ଏୋର ଭାଗ ୫୦ 
ପ୍ର ଧ୍ିଶ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରଧିବା ପାଇ ଁଲକ୍ୟେ ରଖାଯାଇଛଧି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଡିୁକର ସମି୍ଶ୍ରଣ
ଆଥଶିକ େୂରାବସ୍ାର ସମଖୁୀନ ତେଉଥବିା ବୟୋଙ୍କଗଡୁଧିକର 
ସ୍ଧି ଧ୍ିତର ଉନ୍ନ ଧ୍ି ଆେଧିବା ଏବଂ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଫୁ  ଋେ ନଧିଅଣ୍ଟ ପରଧିମାେ 
ହ୍ାସ କରଧିବା ପାଇ ଁ ୨୭ଟଧି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ୍ ବୟୋଙ୍କର ସମ୍ମଧିଶ୍େ 

କରାଯାଇ ୧୨ଟଧି ବୟୋଙ୍କ ଗଠନ ପାଇ ଁ ନଧିଷ୍ପ ଧ୍ି ନଧିଆଯାଇଛଧି। 
ଅନାତେୟ ଋେ ପରଧିମାେତର ୨୦୧୮ ମାର୍ଣ୍ଣତର ୧୧.୫ 
ପ୍ର ଧ୍ିଶ୍ରୁ ୨୦୧୯ ମାର୍ଣ୍ଣତର ୯.୩ ପ୍ର ଧ୍ିଶ୍ ଓ ୨୦୨୦ତର ୮.୫ 
ପ୍ର ଧ୍ିଶ୍କୁ ହ୍ାସ ଘଟଧିଛଧି ।
ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ନିମମନ୍ତ ପିଏଲଆଇ
ଏପଯଣ୍ଣୟେତେ, ତକବଳ ବଧିଭଧିନ୍ନ ସରକାର ଶଧିଳ୍ପାନୁଷା୍ନଗଡୁଧିକୁ ଶତୋ 
ଋେ, ବଧିେୁୟେ୍୍ , ଜଳ ଆେଧି ତଯାଗାଇ ଆସଥୁତିଲ । କଧିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ 
ଥର ପାଇ ଁତକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଧିମଣ୍ଣାେ ତକ୍ତ୍ରତର ଉର୍ମ ପ୍ରେଶଣ୍ଣନ 
କରଧିଥବିା ୧୩ଟଧି ଶଧିଳ୍ପ ପାଇ ଁ ତପ୍ରାତ୍ାେନ ପୟୋତକଜ ତଘାଷୋ 
କରଧିଛତେଧି । ଏେଧି ୧.୯୭ ଲକ୍ ତକାଟଧି ଟଙ୍କାର ପଧିଏଲଆଇ 
ଆସତୋ ୫ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟତର ୫୦୦ବଧିଲଧିଅନ୍ ଆତମରଧିକୀୟ ଡଲାର 
ମଲୂୟେର ଉତ୍ାେ ନଧିମଣ୍ଣାେ ସେଧି୍ ଏକ ତକାଟଧି ନୂ୍ନ ନଧିଯକୁ୍ଧି 
ସତୁଯାଗ ସଷୃ୍ଧି  କରଧିବ ।

120 
ମକାଟି ମଲାକଙ୍କ 

ନକିଟମର ଆଧାର 
ରହଛିି

93%
ବୃଦ୍ଧି ତଟଲଧିତଯାଗାତଯାଗ ଉପଲବଧ୍ାତର ।        
୫୦ ତକାଟଧି ଭାର୍ୀୟ ତମାବାଇଲ ତଫାନ୍ 
ବୟେବୋର କରୁଛତେଧି ।

ଭାର୍ ବଧିଶ୍ୱର ସବଣ୍ଣବୃେ୍ ତମାବାଇଲ ଇଣ୍ଟରତନଟ 
ବୟେବୋରକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର । େର ଏଠାତର ସବଣ୍ଣନଧିମ ୍ନ । 
ଗ୍ ୪ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟତର ତମାବାଇଲ ଡାଟା ବୟେବୋର 
୩୦ଗେୁା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛଧି ।

ଏେଧିସବୁ ପରଧିସ୍ ଧ୍ି କାରେରୁ, ଭାର୍ ବଧିଶ୍ୱର ଚ୍ୁଥଣ୍ଣ ଶଧିଳ୍ପ 
ବଧିପ୍ବର ତନ୍ୃତ୍ୱ ତନବା ସକାତଶ ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୁେ୍ ।

1.58 ଲକ୍
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ାୟ୍ତର ବ୍ଣ୍ଣମାନ 
ଅପ୍ଟଧିକାଲ ଫାଇବର ପେଞ୍ଧି 
ସାରଧିଛଧି। ୨୦୧୪ ମସଧିୋତର ଏୋ 
ତକବଳ ୫୯ ଗ୍ରାମପଞ୍ାୟ୍ତର 
ସଧିମୀ୍ ଥଲିା ।

ନବସଜୃନ ତକ୍ତ୍ରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ନଧିରତେର 
ଭାତବ ଅଗ୍ରଗ ଧ୍ି କରଧିଚାଲଧିଛଧି । ବଧିଶ୍ୱ 
ଅଭଧିନବ୍ା ୍ାଲଧିକାତର ୫୨୍ମ ସ୍ାନ 
ଏୋର ପ୍ରମାେ । ୭ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟତର ଏୋ 
କ୍ରମାଗ୍ ଭାତବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛଧି ।

ଜଏିସଟି
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ବରଜଟ ପରେ ସଂପକୃ୍ତ ପକ୍ଙ୍କ ସହ ଆରଲାଚନାେ ଆଉ ଏକ 
ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ..
ସଠାଧଠାରଣ ବକଜଟ ପ୍ରତି ବଷଣ୍ଣ ଆକସ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଥର 
ପଠାଇ ଁ ତୃଣମପୂେ ସ୍ତରକର ବକଜଟର କଠାରଣ୍ଣୟୁଠାନ ବେୟନ ନିମକନ୍ 
ପ୍ରଥମ କରି ବିକଶଷଜ୍ଞମଠାନଙ୍୍କ ନିକୟଠାଜିତ କରିବଠା ଦିଗକର 
ପଦକଷେପ ନିଆରଠାଇଛି । ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ 
ନିକଜ ୯ଟି କଷେତ୍ରର ବିକଶଷଜ୍ଞମଠାନଙ୍କ ସହ ସିଧଠାସେଖ 

ଆକ�ଠାଚନଠା କରିବଠାର ଏକ ନପୂଆ ପରମ୍ରଠା ସଷିୃ୍ କରିଛନି୍ । 
ଏହି ପଦକଷେପ ନଠାଗରିକ ଓ ରକରଠାଇ କଷେତ୍ର ମଧ୍ୟକର ଏକ 
କସତ୍ ସଦୃଶ କଠାରଣ୍ଣୟୁ କରିବ । ଏହଠାଛଡଠା ଭଠାରତକ୍ ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର 
କରିବଠା ନିମକନ୍ ତୃଣମପୂେ ସ୍ତରକର ବକଜଟର କଠାରଣ୍ଣୟୁଠାନ ବେୟନକ୍ 
ସନି୍ଶି୍ତ କରଠାଇବ ରଠାହଠା କଦଶର ଅଥଣ୍ଣନୀତିକ୍ ୫ ରିେ�ିଅନ 
ଆକମରିକିୟ ଡ�ଠାରକର ପହଂଚଠାଇପଠାରିବ, ରଠାହଠା ଏକ 
ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ କିତଣ୍ଣୀମଠାନ ଭଠାକବ ସଠାବୟୁସ୍ତ କହବ । 

ଡିବଟିି ଓ ଡିଜଟିାଲ ଅଥ୍ଷନୀତ ି
ନୂତନ ଦଗି ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କେୁଛ.ି..

ଆୟକେ େିଟର୍୍ଷ 
ଦାଖଲକାେୀଙ୍କ ସଂଖୟୁା 

୨.୫ ରକାଟିକ ୁବୃଦି୍ ପାଇଛି
ଆଜ,ି କଦଶର ୧୨୦ କକଠାଟିର୍ ଅଧକି 
କ�ଠାକଙ୍କ ନିକଟକର ଆଧଠାର କଠାଡଣ୍ଣ ଅଛି। 
ଆଧଠାର ମଠାଧ୍ୟମକର ପ୍ରତୟୁଷେ ସବି୍ଧଠା 
ହସ୍ତଠାନ୍ର ବଠା ଡିବିଟି ସରକଠାରୀ କରଠାଜନଠାଗଡି୍କର 
କକନ୍ଦ୍ରବିନ୍୍ ପଠା�ଟିଛି ।

ହିତଠାଧକିଠାରୀଙ୍କ ବୟୁଠାଙ୍କ ଖଠାତଠାକ୍ ସିଧଠାସେଖ �ଠାଭ 
ହସ୍ତଠାନ୍ର କରଠାରଠାଉଛି । ଦ୍ନଣ୍ଣୀତି ବିକରଠାଧକର ଏହଠା 
କହଉଛି କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାରଙ୍କର ଅନୟୁତମ ସବଣ୍ଣବୃହତ 
ପଦକଷେପ । ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ଶକହର୍ ଶକହ ପଇସଠା ଅସହଠାୟ 
କ�ଠାକଙ୍କ ନିକଟକର ପହଞ୍ଛି୍ ।

ମନ୍ତଣଠାେୟଗଡି୍କର ୩୧୮ଟି 
କରଠାଜନଠାର୍ ୫୪ଟିର ବକକୟଠା 

ଡିବିଟି ଜରିଆକର ହତିଠାଧକିଠାରୀଙ୍କ 
ବୟୁଠାଙ୍କ ଖଠାତଠାକ ୍ପଠଠାରଠାଉଛି ।

୧୫.୧୬ �ଷେ କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା ଡିବିଟି ମଠାଧ୍ୟମକର 
ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ସଦ୍୍ଠା ସିଧଠାସେଖ ବୟୁଠାଙ୍କ ଆକଠାଉଂଟକ୍ 
ପଠଠାରଠାଇ ସଠାରିଛି ଏବଂ ଡିବିଟି ଜରିଆକର 
୧.୭୮�ଷେ କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା ସଞ୍ୟ କରଠାରଠାଇପଠାରିଛି ।

ସରକଠାର ବିକଦଶୀ ପଞି୍୍ନିକବଶ ପଠାଇ ଁନିୟମକ ୍କକଠାହେ 
କରିଛନି୍ । ପ୍ରତିରଷେଠା, ବୀମଠା ଏବଂ କରେବଠାଇ ଭେି 
କଷେତ୍ରକର ବିକଦଶୀ ପଞି୍୍ନିକବଶକ ୍ଅନ୍ମତି ପ୍ରଦଠାନ 
କରଠାରଠାଇଛି । ଏହଠାଫେକର ନିମଣ୍ଣଠାଣକର ଅଭିବୃଦି୍ ରଟିବଠା 
ସହ କଦଶକର ନପୂତନ ନିରକି୍୍ ସଷିୃ୍ କହଠାଇଛି । 

54 
Rs. 15.16 

ଜନ ଧନ 

ଦକାଟି ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଆକାଉଂଟ ୬ 
ବଷ୍ଷ ମଧ୍ୟଦର 

ଦଖା�ାଯାଇଛି

ଆକଠାଉଂଟ 
ଗ୍ରଠାମଠାଞ୍େକର 

କଖଠା�ଠାରଠାଇଛି । ୫୫% 
ଖଠାତଠାଧଠାରୀ ମହେିଠା । 

ଦକାଟି ଟଙ୍କା ବତ୍ଷମାନ  
ଜମା ଅଛି ।

64%

Rs 1, 45,000 

୨୫,୦୦୦ କକଠାଟି 
ଟଙ୍କଠାର୍ ଅଧକି ମପୂ�ୟୁର 
ସହଠାୟତଠା ଏକବ ଷ୍ଠାଣ୍ଡ 
ଅପ ୍ଇଣି୍ଡଆ କରଠାଜନଠା 
ଅଧନିକର କରଠାଗଠାଇ 
ଦିଆରଠାଇଛି ।

ଏପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ୨୮କକଠାଟିର୍ 
ଅଧକି ଟଙ୍କଠାର ଋଣ ମଦ୍୍ଠା 
କରଠାଜନଠା ଅଧନିକର 
ମଞ୍ର୍ କରଠାରଠାଇଛି ।

ଜନଧନ କରଠାଜନଠା ଅଧନିକର ଏକବ 
ପ୍ରକତୟୁକ ପରିବଠାରର ପ୍ରତିଟି ସଦସୟୁ 

ବୟୁଠାଙ୍କ ଖଠାତଠା କଖଠା�ିଛନି୍ ।

n ଏପି୍ର� ୨୦୨୦ର୍ ଜଠାନ୍ଆରୀ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟକର 
୭୨.୧୨ ବି�ିଅନ୍ ଡ�ଠାର ବିକଦଶୀ ପଞି୍୍ନିକବଶ 
ସମ୍ବ କହଠାଇପଠାରିଛି । ରଠାହଠା ଇତିହଠାସକର 
ସବଣ୍ଣପ୍ରଥମ ।

n ନଗଦ ବିହୀନ ଅଥଣ୍ଣନୀତି ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନ ସମୟର 
ଆବଶୟୁକତଠା । କସଥପିଠାଇ ଁ, କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର 
କଦଶର ଅଥଣ୍ଣନୀତିକ୍ ଡିଜଟିଠା� କରିବଠା ପଠାଇ ଁସ୍ତନ୍ତ 
ପଦକଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ ।

n ଭୀମ ଆପ ୍୧୭୦ଟି ବୟୁଠାଙ୍କର ଡିଜଟିଠା� କପକମଂଟ 
ଉପ�ବଧ କରଠାଉଛି ।

n ଭଠାରତକର ଡିଜଟିଠା� କଦଣକନଣକ ୍କପ୍ରଠାତ୍ଠାହନ 
କଦବଠା ପଠାଇ ଁଚେିତ ବଷଣ୍ଣ ହି ଁବକଜଟକର୧୫୦୦ 
କକଠାଟି ଟଙ୍କଠାର ପ୍ରଠାବଧଠାନ ରଖଠାରଠାଇଛି । ଡିଜଟିଠା� 
କଠାରବଠାରକର ଭଠାରତ ୨୦୨୦କର ଆକମରିକଠା ଓ 
ଚୀନକ୍ ଟପିରଠାଇଛି । 

n ଅଗଷ୍ ୨୦୧୬ର୍ ମଠାଚ୍ଚଣ୍ଣ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟକର ଭୀମ ଆପ 
ଦ୍ଠାରଠା ୪ ରିେ�ିଅନର୍ ଅଧକି କଠାରବଠାର କହଠାଇଛି ।
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ଭାେତରେ ପ୍ରଥମଥେ ପାଇ ଁନୂତନ ରବୈରୟିକ ଜ୍ଞାନରକୌଶଳ 
ବୟୁବହାେ କୋଯାଇ ୟୁେିଆ ଉତ୍ାଦନ କୋଯିବ

କଦଶକର କବୈଷୟିକ ପ୍ରଗତିକ୍ କପ୍ରଠାତ୍ଠାହନ କଦବଠା ଉକଦ୍ଶୟୁକର କୟୁଠାବିକନଟ କମିଟି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରକି୍ରୟଠାକର 
ୟ୍ରିଆ ଉତ୍ଠାଦନ ପଠାଇ ଁଅନ୍ମତି ପ୍ରଦଠାନ କରିଛି । କକଠାଇ�ଠା ବଠାଷି୍ପୟକରଣ ବଠାଟ କଦଇ ୟ୍ରିଆ ଉତ୍ଠାଦନ 
ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର ଭଠାରତ ଆଡକ୍ ଆଉ ଏକ  ପଦକଷେପ ଏବଂ ଏହଠା କଦଶର ଉଜଣ୍ଣଠା ନିରଠାପତଠା କଷେତ୍ର ଓ ୟ୍ରିଆ 
ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣରତଠା ଏକ ନପୂତନ କଠାହଠାଣୀ କ�ଖବି । ଏହଠାବୟୁତୀତ କୟୁଠାବିକନଟ ବଠାଙ୍ଗଠାକ�ଠାର କମକରେଠା କରେ 

ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ ମଞ୍ର୍ୀ ପ୍ରଦଠାନ ସହିତ ଅଥଣ୍ଣ ବି�କର ସଂକଶଠାଧନ ଆଣିଛି ।..

n ନିଷ୍ପତି୍: ତଠାେକଚର ସଠାର କଠାରଖଠାନଠା ଦ୍ଠାରଠା 
କକଠାଇ�ଠା ବଠାଷି୍ପୟକରଣ ମଠାଧ୍ୟମକର ଉତ୍ଠାଦିତ 
ୟ୍ରିଆ ନିମକନ୍ ରିହଠାତି ନୀତିକ୍ ମଞ୍ର୍ୀ

n �ଠାଭ: ତଠାେକଚର ସଠାର କଠାରଖଠାନଠା ୟ୍ରିଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ବୟୁୟ ଅଟକେ ୧୩,୨୭୭.୨୧ କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା ରହଛିି । 

n ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ‘କମକ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ’ ଓ ‘ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର’ 
ଅଭିରଠାନକ୍ କପ୍ରଠାତ୍ଠାହତି କରିବ ।

n ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ କୃଷକମଠାନଙ୍କ ପଠାଇ ଁସଠାର ଉପ�ବଧତଠା 
ବୃଦି୍ କରଠାଇବ, ଏହଠାଦ୍ଠାରଠା ପପୂବଣ୍ଣଠାଞ୍େର ବିକଠାଶ 
ତ୍ୱରଠାନ ବେତି କହବଠା ସହ କଦଶର ପପୂବଣ୍ଣ ଭଠାଗକର 
ୟ୍ରିଆ କରଠାଗଠାଣ ଉପକର ପରିବହନ ବଠାବଦ 
ରିହଠାତି ଅଥଣ୍ଣ ସଞ୍ୟ କରିବ ।

n ଏହଠା ବଠାଷ୍ଦିକ ୧୨.୭ �ଷେ କମରିେକ ଟନ ୟ୍ରିଆ 
ଆମଦଠାନୀ ହ୍ଠାସ କରିବଠାକର ସହଠାୟକ କହବ ଏବଂ 
ରଠାହଠାଦ୍ଠାରଠା ମଦ୍୍ଠା ସଂଚୟ କହଠାଇପଠାରିବ ।

n ନିଷ୍ପତି୍: ବଠାଙ୍ଗଠାକ�ଠାର କମକରେଠା କରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କଫଜ 
୨ଏକ୍ ଅନ୍କମଠାଦନ ମିେିଛି । ରଠାହଠା ବଠାଙ୍ଗଠାକ�ଠାରକର 
ସହରଠାଞ୍େ ପରିବହନ ବୟୁବସ୍ଠାକ୍ ସଗ୍ମ କରିବ । 
ରଠାହଠା  ସରନ ବିକଠାଶ, ରକରଠାଇ ରଠାନବଠାହନ ସଂଖୟୁଠା 
ବୃଦି୍ ଏବଂ ସହରକର ଚଠା�ିଥବିଠା ବଡ ବଡ ନିମଣ୍ଣଠାଣ 
କଠାରଣ୍ଣୟୁ କରଠାଗ୍ ଁବିପରଣ୍ଣୟୁସ୍ତ କହଠାଇପଡିଛି । 

n �ଠାଭ: କଫଜ ୨ଏ କସଂରେଠା� ସିଲ୍କ କବଠାଡଣ୍ଣ ଜଙ୍କସନର୍ 
କକ.ଆର.ପର୍ମ ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ସଂକରଠାଗ କରିବ ଏବଂ 
କଫଜ ୍୨ବି କକ.ଆର.ପର୍ମକ୍ କହବଠା� ଜଙ୍କସନ 
କଦଇ ବିମଠାନବନ୍ର ସହତି ସଂକରଠାଗ କରିବ ।

n ସମଦ୍ଠାୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କଦୈରଣ୍ଣ ୫.୧୯ କିକ�ଠାମିଟର । 
ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ର୍୍ଣ୍ଣ କରିବଠା ପଠାଇ ଁ୧୪,୭୮୮ କକଠାଟି 
ଟଙ୍କଠାର ବୟୁୟବରଠାଦ କରଠାରଠାଇଛି ।

n ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ କଠାରଣ୍ଣୟୁକଠାରୀ କହବଠା ଫେକର 
ବଠାଙ୍ଗଠାକ�ଠାରକ୍ ଖବ୍ ଆବଶୟୁକ ଅତିରିକ୍ ସଠାବଣ୍ଣଜନିନ 
ପରିବହନ ଭିତି୍ଭପୂ ମୀ ମିେିପଠାରିବ ।

n ନିଷ୍ପତି୍: ସମସ୍ତ ସମ୍କୃ୍ ପଷେଙ୍କ ସମସୟୁଠାର ସମଠାଧଠାନ 
ନିମକନ୍ କୟୁଠାବିକନଟ ୨୦୨୧ ଅଥଣ୍ଣ ବି�୍ କର ସମସ୍ତ 
ସରକଠାରୀ ସଂକଶଠାଧନକ୍ ପପୂବଣ୍ଣବୟୁଠାପୀ ମଞ୍ର୍ୀ 
ପ୍ରଦଠାନ କରିଛିି । 

n �ଠାଭ: ୨୦୨୧ ଅଥଣ୍ଣ ବି�କର ସରକଠାରୀ 
ସଂକଶଠାଧନଗଡି୍କ କହଉଛି, ସରକଠାରଙ୍କ ନିମକନ୍ 
ସମୟଠାନ୍ବତ୍ଣ୍ଣୀ ଭଠାକବ ରଠାଜସ୍ ସଷିୃ୍ କରିବଠା ପଠାଇ ଁ
ଟିକସ ପ୍ରସ୍ତଠାବ ଏବଂ ବତ୍ଣ୍ଣମଠାନର ବୟୁବସ୍ଠାର 
ସରେିକରଣ ।

n ଏହସିବ୍ ସଂକଶଠାଧନ ଅଥଣ୍ଣ ବି�କର ପ୍ରସ୍ତଠାବିତ 
ସଂକଶଠାଧନ କରଠାଗ୍ ଁସମ୍କୃ୍ ପଷେମଠାନଙ୍କ ପଠାଇ ଁ
ଉପଜ୍ଥିବିଠା ସମସୟୁଠାଗଡି୍କର ସମଠାଧଠାନ କରିବ ।

n ୨୦୨୧ ଅଥଣ୍ଣ ବି�ର ସଂକଶଠାଧନ ସମସ୍ତ କରଦଠାତଠାଙ୍୍କ 
ସମଠାନତଠା ଏବଂ ଅନ୍ଭ୍ଣ୍ଣକି୍କରଣର ସବି୍ଧଠା ପ୍ରଦଠାନ କରିବ ।

କୟୁାବରିନଟ ନଷି୍ପତି୍ତ



ପ୍ରତେିକ୍ା ରକ୍ତ୍େ 
ପନୁବପିନୟୁାସ

କମକ 
ଇନ ଇଣି୍ଡଆ 

ଅଧନିକର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ 
ସରଞ୍ଠାମ ନିମଣ୍ଣଠାଣ କଠାରଣ୍ଣୟୁ 

ଆରମ୍ କହ�ଠା

ଷ୍ଠାଟଣ୍ଣ 
ଅପଗଡି୍କ୍ ଷେଦ୍୍ 

ଶଳି୍ପ ସହ ସଂକରଠାଗ 
କରିବଠା ପଠାଇ ଁଏକ 

ଅନ୍କ୍ରମଣକିଠା ଅଭିରଠାନର 
ଶଭ୍ଠାରମ୍

ତଠାମି�ନଠାଡ୍ 
ଓ ଉତ୍ର 

ପ୍ରକଦଶକର ଦ୍ଇଟି 
ପ୍ରତିରଷେଠା କରିଡର 

ସ୍ଠାପନ

ଶହ ଶହ ବଷଣ୍ଣ ପପୂକବଣ୍ଣ ସ୍ ଥର୍ିଭ�୍�୍ଭରଙ୍କ 
ମଖ୍ନିସତୃ ଏହ ିପ୍ରସିଦ୍ ବଠାଣୀକ୍୍ ଭଠାରତୀୟ 
କସନଠା କଠାୟମକନଠାବଠାକୟୁକର ପଠାେନ କର୍ଛି।  
ଆଧନି୍କୀକରଣ ଓ ସବଣ୍ଣଠାଧନି୍କ ଜ୍ଞଠାନକକୌଶେ 
ଉପକର ଅଧକି ଗର୍୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦଠାନ କରି ପ୍ରତିରଷେଠା 
କଷେତ୍ରକ୍ କପ୍ରଠାତ୍ଠାହତି କରିବଠା ନିମକନ୍ ଭିତି୍ଭପୂ ମୀ 
ପ୍ରକଳ୍ପଗଡି୍କର କଠାରଣ୍ଣୟୁକ ୍ତ୍ୱରଠାନ ବେତି କରିବଠା ପଠାଇ ଁ
ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ କମଠାଦୀ ବଦ୍ ପରିକର ଅଟନି୍, ରଠାହଠା 
ପପୂବଣ୍ଣ ସରକଠାରଙ୍କ ପଠାଖକର କଦଖଠାରଠାଇନଥ�ିଠା ।

ଦଯ ଦକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦସନାର ୪ଟି ଉତ୍କଷ୍ଷର  ମାନେଣ୍ଡ ଦହଉଛି 
ଦଶୌଯ୍ଷ୍ୟ, ସମ୍ାନ, ରରିମା ଏବଂ ବଶି୍ୱସନୀୟତା ।

ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ଦେଶଦର 
ନମିମିତ ହା�ୁକା �ଢୁଆ 

ବମିାନ ଦତଜସକୁ 

୪୮,୦୦୦ରକାଟି 
ଟଙ୍କାଦର କ୍ରୟ କରିବା ପାଇ ଁ
ସମ୍ତ ିପ୍ରୋନ କରିଛତିେ । 

ଭାରତ ୨୫ଟି ଦରେଷ ୍
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ାନକିାରୀଙ୍କ 
ତା�ିକାଦର ରହଛିି ।

ଅତୀତକର ଅପଠାରଗତଠା ଏବଂ ପ୍ରତିରଷେଠା ପ୍ରକଳ୍ପଗଡି୍କର 
ଅନ୍କମଠାଦନକର ମ୍ରତଠା ଦ୍ଠାରଠା ପିଡୀତ ଏହ ିପ୍ରତିରଷେଠା 
ମନ୍ତଣଠାେୟର କମଠାଦୀ ସରକଠାର ନବକକେବର କରିଛନି୍। 

ଏହ ିମନ୍ତଣଠାେୟ କକବେ କର କଦଶର ପ୍ରତିରଷେଠା ଆବଶୟୁକତଠାକ୍ 
କଦଖନ୍ଠାହି ଁ ବରଂ ସ୍େକସନଠା, କନୌକସନଠା, ବଠାୟ୍କସନଠା ଓ 
ତଟରଷେୀଙ୍୍କ କନଇ ଗଠତି ୧.୫ ନିୟ୍ତ ପ୍ରତିରଷେଠା କମଣ୍ଣଚଠାରୀଙ୍କ 
କ�ୟୁଠାଣର ଉତରଦଠାୟିତଠା ମଧ୍ୟ ବହନ କର୍ଛି । ପ୍ରତିରଷେଠା 
ମନ୍ତଣଠାେୟ ପରମ୍ରଠାଗତଭଠାକବ ବଠାଷ୍ଦିକ ବକଜଟର ସବଣ୍ଣଠାଧକି 
ଅଂଶ ପଠାଇଥଠାଏ ଅତୀତକର ରଠାହଠାର ସଠକି ଭଠାକବ ବିନିକରଠାଗ 
କହଠାଇପଠାର୍ନଥ�ିଠା । ଏହଭିେି ଆହ ବେଠାନ ମଧ୍ୟକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ କରକତକବକେ ୨୦୧୪ ମସିହଠାକର କଦଶର 
ଦଠାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଠାେିଥକି� କସକତକବକେ ପ୍ରତିରଷେଠା ମନ୍ତଣଠାେୟର 
ରପୂ ପଠାନ୍ରଣ କରିବଠା ତଠାଙ୍କର ପ୍ରମଖ୍ ଅଗ୍ରଠାଧକିଠାର ମଧ୍ୟର୍ ଅନୟୁତମ 
ଥ�ିଠା । କମକ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଭେି ନୀତିଗଡି୍କର କସ ଅନଠାବରଣ 
କରି ସଠାମରିକ ଭିତି୍ଭପୂ ମୀର ଦୃତ ବିକଠାଶ ଉପକର କଜଠାର 
କଦଇଥକି� ରଠାହଠାଫେକର ଶତୃ ରଠାଷ୍ଟ୍ରମଠାକନ ଭଠାରତ ପ୍ରତି ପପୂବଣ୍ଣର୍ 
ରଖଥିବିଠା କସମଠାନଙ୍କର ଆଭିମଖ୍ୟୁକର ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ଆଣବିଠାକ୍ 
ବଠାଧ୍ୟ କହଠାଇଥକି� ।

ସ୍ରଦଶୀ ରପାତ୍ାହନ ପାଇ ଁପ୍ରତେିକ୍ା ଅଧଗି୍ରହଣ ନୀତେି 
ରଘାରଣା

ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାେ 40

ପ୍ରତେିକ୍ା ରକ୍ତ୍କୁ ଆତ୍ମନଭି୍ଷେ
କେିବା ପାଇ ଁପଦରକ୍ପ

ନିମଣ୍ଣଠାଣ ପଠାଇ ଁ
୫୨,୦୦୦ କକଠାଟି 
ଟଙ୍କଠାର ପଥୃକ 

ବକଜଟ

ମରମଠାନମ ମଠାଂଡ ବଡିକଚ୍ଚ�ବ କତରେମ
କୟନଠା ନଠାକତଠା କୟମମ ପଡଇକ୍କ୍ 



ୟୁଏପିଏକ ୁଅଧକି କରଠାେ କୋଯାଇଛ:ି ସନ୍ତଠାସବଠାଦର ମପୂକେଠାତ୍ଠାଟନ 
ଉକଦ୍ଶୟୁକର ବି�କର ସଂକଶଠାଧନ ଜରିଆକର ଜଠାତୀୟ ତଦନ୍ ସଂସ୍ଠା 
ଏନଆଇଏକ୍ ପରଣ୍ଣୟୁଠାପ୍ତ ଷେମତଠା ପ୍ରଦଠାନ କରଠାରଠାଇଛି । କବଆଇନ୍ 
କଠାରଣ୍ଣୟୁକେଠାପ (ନିବଠାରଣ) ଆଇନ୍ -ୟ୍ଏପିଏକ୍ ସଂକଶଠାଧନ ଜରିଆକର 
ଅଧକି କଠନି କରଠାରଠାଇଛି । 
ଡିଆେଡିଓ ବରଜଟ ବୃଦି୍ କୋଯାଇଛ:ି ଚେିତବଷଣ୍ଣ ବକଜଟକର 
ପ୍ରତିରଷେଠା କଷେତ୍ରକର ଗକବଷଣଠାର କପ୍ରଠାତ୍ଠାହନ ଉକଦ୍ଶୟୁକର ଡିଆରଡିଓ 
ପଠାଇ ଁବୟୁୟବରଠାଦକର ୮ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ କରଠାରଠାଇଛି ।

୨୦୧୬ ମସିହଠାକର ପ୍ରତିରଷେଠା ଅଧଗି୍ରହଣ ନୀତିର 
କରଠାଷଣଠା ଏକ ଭବଷି୍ୟୋନ୍ଲୁଖୀ ସଦ୍ୀରଣ୍ଣ �ମ୍ଫ ଥ�ିଠା । 
ଭଠାରତକର ପ୍ରତିରଷେଠା ବିନିମଣ୍ଣଠାଣ କଷେତ୍ରକ ୍କପ୍ରଠାତ୍ଠାହନ 
କରଠାଗଠାଇ କଦବଠା ଏହ ିନୀତିର ଉକଦ୍ଶୟୁ । ଏହ ିନୀତି 
ପ୍ରତିରଷେଠା ଅଧଗି୍ରହଣ ସମୟକର କସହ ି ଭଠାରତୀୟ 
କମ୍ଠାନୀମଠାନଙ୍୍କ ଅଗ୍ରଠାଧକିଠାର କଦଇଥଠାଏ କରଉମଁଠାକନ 
ସ୍କଦଶୀ ଜ୍ଞଠାନକକୌଶେକର ପ୍ରତିରଷେଠା ସଠାମଗ୍ରୀର 
େଠାଞ୍ଠା ନିମଣ୍ଣଠାଣ, ବିକଠାଶ ଏବଂ ଉତ୍ଠାଦନ କରିବଠା ପଠାଇ ଁ
ସଷେମ ।

ବିଭିନ୍ନ କରଠାଜନଠାକ ୍ ଚିହ୍ନଟ କରି କସସବ୍ ନିମକନ୍ 
ପଠାଣ୍ରି ଆବଣ୍ଟନ ପଠାଇ ଁଏକ ଜର୍ରୀ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତି 
କନବଠା ପରବତଣ୍ଣୀ ପ୍ରମଖ୍ ଆହ ବେଠାନ ଥ�ିଠା । ବଫୁଷେଟପ୍ରୁଫ 
ଜୟୁଠାକକଟର ସମ୍ର୍୍ଣ୍ଣ ଅଭଠାବର ସମଖ୍ୀନ କହଉଥବିଠା 
କସନଠା ଜବଠାନମଠାନଙ୍କ ପଠାଇ ଁ ୫୦,୦୦୦ ବଫୁଷେଟପ୍ରୁଫ 
ଜୟୁଠାକକଟ କ୍ରୟକ୍ ତ୍ୱରଠାନ ବେତି କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା । 
ସନ୍ତଠାସବଠାଦ ବିକରଠାଧୀ ଅଭିରଠାନକର ସଠାମି� 

ଥବିଠା ଆମର ଜବଠାନମଠାକନ ପପୂବଣ୍ଣର୍ ବଫୁଷେଟପ୍ରୁଫ 
ଜୟୁଠାକକଟର ଅଭଠାବ କରଠାଗ୍ ଁ ସଷୃ୍ ଅସବି୍ଧଠାର 
ସମଖ୍ୀନ କହଉଥକି� ।

ପପୂବଣ୍ଣର୍ କହ�କମଟର କରଠାର ଅଭଠାବର 
ସମଖ୍ୀନ କହଉଥବିଠା କସନଠା ଜବଠାନମଠାନଙ୍କ 
ପଠାଇ ଁ କହ�କମଟ କ୍ରୟ କରିବଠାର ପ୍ରକି୍ରୟଠାକ୍ 

ଦ୍ଇ ଦଶନି୍ର ସଦ୍ୀରଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷେଠା ପକର 
ଅନ୍କମଠାଦନ ମିେିଥ�ିଠା । କଠାନପର୍ଭିତି୍କ 
ଏମକକୟ୍ ଶଳି୍ପସଂସ୍ଠାକ ୍୧୮୦ କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା 
ବୟୁୟକର ୧.୫୮ �ଷେ କହ�କମଟ ପ୍ରସ୍୍ତତି 
ପଠାଇ ଁ ଅନ୍ବନି୍ତ କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା। 
୨୦୧୬ ବଷଣ୍ଣ କସନଠା ପଠାଇ ଁ ସବ୍ଠଠାର୍ 
ରଟଣଠାବହ୍େ ବଷଣ୍ଣ ଥ�ିଠା, କରଉବଁଷଣ୍ଣ 
ସଜ୍ଦିକଠା� ଷ୍ଟ୍ରଠାଇକ ପକର ପଠାକିସ୍ତଠାନର 

କରକକୌଣସି ଦ୍ଃସଠାହସିକ ପଦକଷେପର 
ମକ୍ଠାବି�ଠା ପଠାଇ ଁ ନିରଠାପତଠା ବିଷୟ 
କୟୁଠାବିକନଟ କମିଟି ଫଠାଷ୍ ରେଠାକ୍ ପ୍ରକି୍ରୟଠା 

ମଠାଧ୍ୟମକର ୨୦୦୦୦ କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା ମପୂ�ୟୁର 
ସଠାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପଠାଇ ଁ ପ୍ରତିରଷେଠା ଚ୍କି୍ ସକଠାକଶ 

କସନଠାର ତିନି ବଠାହନିୀକ ୍ଷେମତଠା ପ୍ରଦଠାନ କରିଥ�ିଠା ।
ଏହ ି ପରିସି୍ତି ଉପକର ଆକ�ଠାକପଠାତ କରି 

ପପୂବଣ୍ଣତନ ସିଏଜଙି୍କ ଦ୍ଠାରଠା ସଂସଦକର ଉପସ୍ଠାପିତ ଏକ 
ରିକପଠାଟଣ୍ଣକର ସ୍ଷ୍ ଭଠାକବ ଦଶଣ୍ଣଠାରଠାଇଥ�ିଠା କର ଆସନ୍ନ 
ବିପତି ସକତ୍ୱ ପରଣ୍ଣୟୁଠାପ୍ତ ପରିମଠାଣର ଜର୍ରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ଗଚ୍ତି ରଖଠାରଠାଇନଥ�ିଠା । ୨୦୧୩ ମଠାଚ୍ଚଣ୍ଣ ସଦ୍୍ଠା 
ପରିସି୍ତି ଏକ ଭୟଠାବହ ସ୍ତରକର ପହଞ୍ସିଠାରିଥ�ିଠା। 
କସନଠାକ ୍ ମଜବ୍ତ କରିବଠା ପଠାଇ ଁ ନିକଟ ଅତୀତକର 
ନିଆରଠାଇଥବିଠା ପରଣ୍ଣୟୁଠାପ୍ତ ପଦକଷେପ କରଠାଗ୍ ଁ ଭଠାରତ 
କରଉ ଁଗମ୍ୀର ପରିସି୍ତିର ସଠାମନଠା କରିବଠା ଅବସ୍ଠାକର 
ଥ�ିଠା ତଠାହଠା ଏକବ ଅପସରି ରଠାଇଛି । ୪୩ ବଷଣ୍ଣର 
ପ୍ରତୀଷେଠା ପକର ଏକ ପଠାହୟୁଠା ଏକ କପନସନ୍ ବୟୁବସ୍ଠା 
ମଧ୍ୟ କଠାରଣ୍ଣୟୁକଠାରୀ କହଠାଇଛି ।  

2008 to 2014

2014-2020 

ସୀମାରେ ବଳିଷ୍ଠ 
ଭିତି୍ତଭୂମୀ

3600 
କିମି ରଠାସ୍ତଠା

4700 
କିମି ରଠାସ୍ତଠା

7270 
ପପପକପଠା�

14953

ସିଡିଏସ ୍ପଦବୀେ ସଷିୃ୍ଟ
ଦ୍ଇ ବଷଣ୍ଣର୍ ଉର୍ଦଣ୍ଣ ସମୟର ଦଠାବିର 
ଅବସଠାନ ରଟଠାଇ ପ୍ରତିରଷେଠା କମଣ୍ଣଚଠାରୀ 
ମଖ୍ୟୁ ପଦବୀ ସଷିୃ୍ କରଠାରଠାଇଛି । 
କଜକନରଠା� ବିପିନ ରଠାୱତ ଭଠାରତର 
ପ୍ରଥମ ସିଡିଏସ ପଦବୀକର ଅଧଷି ୍ିତ 
କହଠାଇଛନି୍ ।

ସନ୍ତଠାସବଠାଦ ଉପକର ନିୟନ୍ତଣ

ଜମ ୍ଓ କଶୀ୍ରର୍ ଧଠାରଠା ୩୭୦ର 

ଉକଚ୍ଦ ପକର ସନ୍ତଠାସବଠାଦ ଗତିବିଧ ି

ଉକଲ୍ଖନୀୟ ଭଠାକବ ହ୍ଠାସ ପଠାଇଛି । 
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୨୦୨୧-୨୨ ବକଜଟକର କସନଠାର 
ଆଧନି୍କୀକରଣ ପଠାଇ ଁ ୧୮.୭୫ 
ପ୍ରତିଶତ ଅଧକି ବୟୁୟବରଠାଦ 
କରଠାଷଣଠା କହଠାଇଛି। ଉକଲ୍ଖନୀୟ 
ଭଠାକବ, ନପୂତନ ଆବିଷ୍କଠାର କି୍ ବେଠା 
ପ୍ରକତୟୁକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଠାଇ ଁ ୫୦୦ 
କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ମପୂ�ୟୁର 
କକୌଣସି ନପୂତନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ 
ପଠାଇ ଁ କସନଠାର ତିନି ବଠାହନିୀକ୍ 
ଅନ୍ମତି ପ୍ରଦଠାନ କରଠାରଠାଇଛି ।

ପ୍ରତେିକ୍ା ବଭିାଗେ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ: 
ଭଠାରତ ଚେିତ ବଷଣ୍ଣ ଋଷଠଠାର୍ ଏସ ୍-୪୦୦ ଆକଠାଶ ପ୍ରତିରଷେଠା 
ବୟୁବସ୍ଠା ହଠାସ� କରିବ । ସ୍କଦଶୀ ଜ୍ଞଠାନକକୌଶେକର 
କଠା�ଠାଶନିକକଠାଭ ଏକକ-୨୦୩ ରଠାଇଫ� ନିମଣ୍ଣଠାଣ କରଠାରିବ। 
ଅତି ହଠା�୍କଠା ହଠାୱଜିର ଟୟୁଠାଙ୍କ ଏବଂ କସ୍ଠାପ୍ଦିନ ବ୍ଡଠାଜଠାହଠାଜ 
ମଧ୍ୟ କଦଶକର ନିମ୍ଦିତ କହଉଛି ।

ପପପକପଠା�
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ୨୦୧୪ ମସିହାର ସାଧାରଣ ନବି୍ଷାଚନଦର ଅଭୂତପବୂ୍ଷ ବଜିୟ ହାସ� କରିବା ପଦର ବଶି୍ୱର 
ସବ୍ଷବୃହତ୍  ରଣତନ୍ତର ଶାସନଭାର ୨୦୧୪ ମସିହାଦର ଗ୍ରହଣ କରିଥଦି� । ଏହା ପଦର ଦସ ଭାରତର ଦବୈଦେଶକି ନୀତକିୁ 
ତ୍ୱରାନ ୍ିତ କରି ପରୁୁଣା ବନୁ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହତି ଦି୍ପାକି୍କ ସମ୍ପକ୍ଷକୁ ସେୃୁଢ଼ କରିବା ସହତି ନୂତନ ବନୁ୍ରାଷ୍ଟ୍ରମାନ ସଷିୃ୍ କରିଥଦି�। 
ଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ୀଦର ଭାରତର ସ୍ାଥ୍ଷକୁ େୃଷି୍ଦର ରଖ ିଦସ ଏହ ିେିରଦର ଅତ ିସକାରାତ୍ମକ ପେଦକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଥଦି� । 
ଏଥପିାଇ ଁଦସ “ଇଣି୍ଡଆ ଫାଷ୍ଟ୍ ” ନୀତ ିଆପଣାଇଥଦି� । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ବିଦେଶ ନୀତରି େୁଇଟି ପ୍ରମଖୁ ଦବୈଶଷି୍୍ୟ ଦହ�ା- 
“ଆକ୍ଟିଂ ଇଷ୍ଟ୍ ” ଏବଂ “�ୁକଂି ଦେଷ୍ଟ୍ ”, ଅଥ୍ଷାତ୍  “ପବୂ୍ଷ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହତି ସସୁମ୍ପକ୍ଷ ରକ୍ା େିରଦର ରରୁୁତ୍ୱ ଆଦରାପ” 
ଏବଂ “ପାଶ୍ାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ ସସୁମ୍ପକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି” ଯାହାକ ିଭାରତର ଦବୈଶ୍ୱକି ମହ୍ୱୋକାଂକ୍ାକୁ ଏକ ନବ ଜୀବନ ପ୍ରୋନ କରିଛି ।

ବଶି୍ ସ୍ତେରେ ଭାେତ ପ୍ରଶଂସିତ

କମଠାଦୀ ସରକଠାରଙ୍କ କବୈକଦଶକି ନୀତିର ପ୍ରମଖ୍ 
କବୈଶଷି୍ୟୁଟି କହ�ଠା ପ୍ରତିକବଶୀ ରଠାଷ୍ଟ୍ରମଠାନଙ୍କ 
ନିକଟତର କହବଠା ରଦ୍ଠାରଠା କସମଠାକନ କରଭେି 

ନିଜ ରର ପଛପକଟ ରହଥିବିଠା ପରି ଅନ୍ଭପୂ ତ କହକବ। ଏଥପିଠାଇ ଁ
୨୦୧୪ ମସିହଠାକର ଷେମତଠାକ ୍ ଆସିବଠା ପରଠଠାର୍ ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ “ପ୍ରଥକମ ପ୍ରତିକବଶୀ” ନୀତିକ ୍ଅଗ୍ରଠାଧକିଠାର ପ୍ରଦଠାନ 
କରିଆସିଛନି୍ । ଏହ ିନୀତିକ୍ ମହଠାମନ୍ତ ରପୂ କପ ଗ୍ରହଣ କରି କସହ ି
ଦିଗକର ସରକଠାର ଦରିଆପଠାରୀ ପ୍ରତିକବଶୀ ରଠାଷ୍ଟ୍ରମଠାନଙ୍କ ସହ 
ସମ୍କଣ୍ଣକ ୍ ରନିଷ ୍ କରିବଠା ଦିଗକର ପ୍ରୟଠାସୀ କହଠାଇଛନି୍ । କମଠାଦୀ 
ସରକଠାର ଏହ ି ନୀତିକ ୍ ନିଷଠ୍ାର ସହ ଅନ୍ପଠାେନ କରିବଠା ଦ୍ଠାରଠା 
କଦଶକ୍ ଏହଠାର ସଫ୍େ ପ୍ରଠାପ୍ତ କହଠାଇଛି ଏବଂ ଅକନକ ରଠାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ 
ଦି୍ପଠାଷିେକ ସମ୍କଣ୍ଣକର ରକଥଷ୍ ଉନ୍ନତି ପରି�ଷିେତ କହଠାଇଛି । ଭଠାରତ 
ତଠାର ପ୍ରଠାଚୀନ ଚିନ୍ଠାଧଠାରଠା “ବସକ୍ଧୈବ କଟ୍୍୍ ବେକମ ୍” ନୀତିକ୍ ପଣ୍ ି
ଥକର କଠାରଣ୍ଣୟୁକର ରପୂ ପଠାନ୍ରୀତ କରି କକରଠାନଠା ମହଠାମଠାରୀ ସମୟକର 
ବିଶ୍ୱର ଅକନକ ରଠାଷ୍ଟ୍ରଙ୍୍କ ସହଠାୟତଠା କରଠାଗଠାଇ କଦବଠା ସହତି ଏକ 
କବୈଶ୍ୱକି କନତ୍ୱତ୍ୱର ମଠାନୟୁତଠାର ସହ ନିଜକ ୍ସପ୍୍ରତିଷ ୍ିତ କରିପଠାରିଛି ।
ଦ୍ପିାକି୍କ ସମ୍ପକ୍ଷ େକ୍ାକ ୁପନୁଜ୍ଷୀବନ ପ୍ରଦାନ
କବୈଶ୍ୱକି ମହଠାମଠାରୀ କକରଠାନଠା ସଂକ୍ରମଣ କଠାେକର କରକତକବକେକି 
ସଠାରଠା ବିଶ୍ୱକର ସବ୍କିଛି ସି୍ର ଅବସ୍ଠାକର ପହଞ୍ ି ସଠାରିଥ�ିଠା, 

ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ବିଶ୍ୱ ସମଦ୍ଠାୟକ ୍କନତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦଠାନ 
ପପୂବଣ୍ଣକ କବୈଶ୍ୱକି ସମସୟୁଠା ସମ୍କଣ୍ଣକର ଅକନକ ରଠାଷ୍ଟ୍ରର କନତୃବଗଣ୍ଣଙ୍କ 
ସହ ଭଚ୍ଣ୍ଣଆ� କବୈଠକକର ପଙ୍୍ଖଠାନ୍ପଙ୍୍ଖ ଆକ�ଠାଚନଠା କରିଥକି�। 
କସ ଏହ ି ଅବସରକର ରକ୍୍ରଠାଷ୍ଟ୍ର ଆକମରିକଠା, ବି୍କଟନ୍ , ଫ୍ଠାନ,୍ 
ଜମଣ୍ଣଠାନୀ, ଉପସଠାଗରୀୟ ରଠାଷ୍ଟ୍ରସମପୂହ ଏବଂ ପଶି୍ମ ଏସୀୟ 
ରଠାଷ୍ଟ୍ରମଠାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଭଠାରତର ସମ୍କଣ୍ଣକ ୍ ସଦୃ୍େ 
କରିପଠାରିଛନି୍ । ଏହଠା ବୟୁତୀତ କସ ଜ-ି ୨୦ ଏବଂ ନଠାମ ୍ ଶଖିର 
ସମି୍ମେନୀକର ମଧ୍ୟ କରଠାଗ କଦଇଥକି� ।
n  କକରଠାନଠା ମହଠାମଠାରୀ କଠାେକର, ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ବଠାଂ�ଠାକଦଶ 

ଗସ୍ତକର ରଠାଇ କସହ ିରଠାଷ୍ଟ୍ର ସହତି ଭଠାରତର ବନ୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍କଣ୍ଣକ୍ 
ଅଧକି ମଜଭ୍ତ କରିବଠା ସହ କସ କଦଶର ଜଠାତୀୟ ଦିବସ ପଠାେନ 
କଠାରଣ୍ଣୟୁକ୍ରମକର ଉଦ୍ କବଠାଧନ କଦଇଥକି� ।

n  ବଠାଂ�ଠାକଦଶ ଓ କନପଠାେ ସହତି ସୀମଠାପଠାର ସହକରଠାଗ ବୃଦି୍  
ନିମକନ୍ ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ଅକନକ ଗଡ଼ି୍ଏ 
ସକଠାରଠାତ୍ମକ ପଦକଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ ।

n ମଠାେଦ୍ୀପ ଗସ୍ତ ଅବସରକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀଙ୍୍କ 
କସ କଦଶର ସକବଣ୍ଣଠାଚ୍ଚ କବସଠାମରିକ ସମ୍ମଠାନ ‘ର୍�୍  ଅଫ୍  
ନିଶଠାନ୍  ଇଜଦି୍୍ନ୍ ’କର ସମ୍ମଠାନିତ କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା ଏବଂ ସଂରକ୍୍ 
ଆରବ ଏମିକରଟ ୍(ୟ୍ଏଇ) ଗସ୍ତ ଅବସରକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ 
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ରବୈରଦଶକି ନୀତ:ି 
‘ପ୍ରଥରମ ପ୍ରତରିବଶୀ’

ନବଭାେତ ଗଠନେ

ସାତବର୍ଷ



କମଠାଦୀଙ୍୍କ କସ ରଠାଷ୍ଟ୍ରର ସକବଣ୍ଣଠାଚ୍ଚ କବସଠାମରିକ 
ସମ୍ମଠାନ ‘ଅଡଣ୍ଣର ଅଫ୍  ଜଠାକୟଦ୍ ’କର ଭପୂ ଷିତ 
କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା ।

n  ମିେିତ ଜଠାତିସଂରର ନିରଠାପତ୍ଠା ପରିଷଦକର 
ଭଠାରତ କରକଡଣ୍ଣ ଅଷ୍ମ ଥର ପଠାଇ ଁ ଅସ୍ଠାୟୀ 
ସଦସୟୁ ଭଠାକବ ମକନଠାନୀତ କହଠାଇଛି ।

n  ୨୦୧୯ ମସିହଠାକର ଇଷ୍ର ପବଣ୍ଣ କବକେ କସଠଠାକର 
କହଠାଇଥବିଠା ଆତଙ୍କବଠାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ରଟଣଠାର 
ତ୍ରନ୍ ପକର ଶ୍ୀ�ଙ୍କଠାର ନଠାଗରିକମଠାନଙ୍କ 
ସହ ପ୍ରତିବଦ୍ତଠା ପ୍ରକଟ ପପୂବଣ୍ଣକ ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ଶ୍ୀ�ଙ୍କଠାର କସଣ୍ଟ ଆକ୍ଠାନୀ 
ଚଚ୍ଚଣ୍ଣ ପରିଦଶଣ୍ଣନ ସହତି ଆତଙ୍କବଠାଦୀଙ୍କ ଦ୍ଠାରଠା 
କରଠାରଠାଇଥବିଠା ବିକ୍ଠାରଣ ସ୍ଠାନ ପରିଦଶଣ୍ଣନ 
କରିଥକି� ।

n ‘ଉହଠାନ୍  ଚିନ୍ଠାଧଠାରଠା’ ଏବଂ ‘କଚନ୍ନଠାଇ ସଂପକଣ୍ଣ’ 
ପଦକଷେପର ସହ ଚୀନ୍  ସହ ସମ୍କଣ୍ଣକ ୍ ନିବିଡ଼ 
କରଠାରିବଠା ନିମକନ୍ ସକେ ପ୍ରକଠାର ପ୍ରୟଠାସ ଗ୍ରହଣ 
କରଠାରଠାଇଛି ।

n ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ଜଠାପଠାନକର 
ଅନ୍ଷ୍ିତ ଏସସିଓ ଶଖିର କବୈଠକ, ଜ-ି ୨୦ ଶଖିର 
ସମି୍ମେନୀ, ବ୍ଠାଜ�ିକର ଆକୟଠାଜତି ବ୍କି୍ ଶଖିର 
ବଠାତ୍ଣ୍ଣଠାେଠାପ ଏବଂ ର୍ଷିଆକର ଅନ୍ଷ୍ିତ ଆଥ୍ଦିକ 
କଫଠାରମକର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପପୂବଣ୍ଣକ ତଠାଙ୍କର ଅ�ିଭଠା 
ପରଠାକଠାଷଠ୍ା ଛଠାଡ଼ିଛନି୍ ।

n  ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଭଠାକବ ଦଠାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବଠା ପକର 
ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ଇସ୍ଠାଏ�, ଫ୍ଠାନ,୍ ବି୍କଟନ, 
ଜଠାପଠାନ, ରକ୍୍ରଠାଷ୍ଟ୍ର ଆକମରିକଠା ଓ ଦଷିେଣ 
କକଠାରିଆ ଭେି ରଠାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ ଦି୍ପଠାଷିେକ ସଂପକଣ୍ଣକ୍ 
ଅଧକି ସଦୃ୍େ କରିଛନି୍ । କସହଭିେି ଇରଠାନ, 
ସଠାଉଦି ଆରବ ଓ ଇସ୍ଠାଏ� ଭେି ପଶି୍ମ ଏସୀୟ 
ରଠାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ ଦି୍ପଠାଷିେକ ସମ୍କଣ୍ଣ ଅଧକି ନିବିଡ଼ 
କହଠାଇପଠାରିଛି । ଅନୟୁ ପଷେକର ନ୍ୟୁଜ�ିଠାଣ୍ଡ ଏବଂ 
ଅକଷ୍ଟ୍ର�ିଆ ସହ ଭଠାରତର ସହଭଠାଗୀତଠା ଅଧକି 
ସଦୃ୍େ କହଠାଇପଠାରିଛି ।

n ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଠାର ପ୍ରୟଠାସ ଦ୍ଠାରଠା ଇରଠାନ ସହ 
ଭଠାରତର ଦି୍ପଠାଷିେକ ସମ୍କଣ୍ଣକର ଗତ କିଛି ବଷଣ୍ଣ 
ମଧ୍ୟକର କବୈପ୍ବିକ ପ୍ରଗତି ପରି�ଷିେତ କହଠାଇଛି। 
ଏହ ି ସମ୍କଣ୍ଣକ ୍ ଅଧକି ନିବିଡ଼ କରିବଠା ନିମକନ୍ 
ଭଠାରତ ଇରଠାନ ସହତି ଐତିହଠାସିକ ଚଠାବଠାହଠାର 
ରଠାଜନିଠାମଠା ସ୍ଠାଷେର କରିଛି ।

n କସହଭିେି ପଠାକ�ଷ୍ଠାଇନ ସହତି ଥବିଠା ସମ୍କଣ୍ଣକର 
ଉନ୍ନତି ପରି�ଷିେତ କହଠାଇଛି । ୨୦୧୮ 
ମସିହଠାକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀଙ୍କ 
ପଠାକ�ଷ୍ଠାଇନ୍  ଗସ୍ତ କବକେ ତଠାଙ୍୍କ ‘ଗ୍ରଠାଣ୍ଡ କ�ଠାର 
ଅଫ୍  ଦି କଷ୍ଟ୍  ଅଫ୍  ପଠାକ�ଷ୍ଠାଇନ’ ସମ୍ମଠାନକର 
ଭପୂ ଷିତ କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା ।

n  ଅନ୍ରଠାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର୍ ସକେ ପ୍ରକଠାର ଚଠାପ ସକ୍ୱେ 
ଭଠାରତ ଆରସିଇପିକର କରଠାଗ କଦଇନଥ�ିଠା ।   

ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ ପ୍ରହାେ 
ସ୍େୂପ ପାକସି୍ତାନକୁ ଏକଘେିକଆି

ସହାୟତାେ ହାତ ବୋଇଲା ଭାେତ

n ଫଠାଇନଠାନ ୍ଆି� ଆକ୍ନ ଟଠାସ୍ କଫଠାସଣ୍ଣ (ଏଫଏଟିଏଫ) ଦ୍ଠାରଠା ପଠାକିସ୍ତଠାନକ୍ 
କେଠାତଠା�ିକଠାଭ୍କ୍ କରଠାରିବଠା ପ୍ରୟଠାସକ ୍ ସନି୍ଶି୍ତ କରିବଠା ଦିଗକର ଭଠାରତ 
ମଖ୍ୟୁ ଭପୂ ମିକଠା ଗ୍ରହଣ କରିଥ�ିଠା । ଏଥ ିସହତି ଏସିଆ-ପ୍ରଶଠାନ୍ ମହଠାସଠାଗରୀୟ 
ଉପ-କଗଠାଷୀ୍ ଦ୍ଠାରଠା ମଧ୍ୟ ପଠାକିସ୍ତଠାନ କେଠାତଠା�ିକଠାଭ୍କ୍ କହଠାଇଛି ।

n ଭଠାରତ ପଠାଇ ଁ ଏକ ବିଜୟ ସ୍ର୍ପ ଅନ୍ଜଣ୍ଣଠାତୀୟ କକଠାଟଣ୍ଣ ଏହଠାର ରଠାୟକର 
କ�୍ଭପୂ ଷଣ ରଠାଦବଙ୍୍କ କନସ�୍ଠାର ପ୍ରକବଶ ପଠାଇ ଁଅନ୍ମତି କଦଇଛନି୍ ।

ଭଠାରତ କକରଠାନଠା ପ୍ରତିକଷଧକ ଟିକଠାର ବିକଠାଶ ରଟଠାଇବଠା ପକର ଏହଠା ଅନୟୁ 
ରଠାଷ୍ଟ୍ରମଠାନଙ୍୍କ କସହ ିଟିକଠା କରଠାଗଠାଣର ସବି୍ଧଠା କରଠାଗଠାଇ କଦଇଥ�ିଠା । ଭଠାରତ ଏହ ି
ସମୟକର ବିଭିନ୍ନ ରଠାଷ୍ଟ୍ରଙ୍୍କ ଔଷଧ ଏବଂ ଅନୟୁଠାନୟୁ ରି�ିଫ ସହଠାୟତଠା କରଠାଗଠାଇ 
କଦଇଛି । ‘ଟିକଠା କମୈତ୍ରୀ’ କଠାରଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ ଜରିଆକର ଭଠାରତ ୯୫ଟି ରଠାଷ୍ଟ୍ରଙ୍୍କ ପ୍ରଠାୟ 

ଛଅ କକଠାଟିର୍ ଅଧକି କକରଠାନଠା ପ୍ରତିକଷଧକ ଟିକଠା କରଠାଗଠାଇ କଦଇଛି ।

୨୦୧୫ ମସିହଠାକର କନପଠାେକର 
ସଂରଟିତ ଭୟଙ୍କର ଭପୂ ମିକମ୍ 
ପକର ଭଠାରତ କସଠଠାକ ୍ତ୍ରନ୍ 
ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ବିମଠାନ କରଠାକଗ 

ରି�ିଫ ସଠାମଗ୍ରୀ ପଠଠାଇଥ�ିଠା । 
ଏହଠାତିରିକ୍ କସ କଦଶକ ୍ଏଭେି 
ଦ୍ଗଣ୍ଣତି ସମୟକର ଭଠାରତ ଆଥ୍ଦିକ 
ସହଠାୟତଠା ମଧ୍ୟ କରଠାଗଠାଇଥ�ିଠା ।

ଇକଣ୍ଡଠାକନସିଆକର ସଂରଟିତ 
ଭପୂ ମିକମ୍ ଏବଂ ସନ୍ଠାମୀକର 

ଆକ୍ରଠାନ୍ କ�ଠାକମଠାନଙ୍କ ସହଠାୟତଠା 
କରଠାଗଠାଣ ନିମକନ୍ ଭଠାରତ 

ପଷେର୍ “ଅପକରସନ୍  ସମଦ୍୍ 
କମୈତ୍ରୀ” କଠାରଣ୍ଣୟୁଠାନ୍ଷଠ୍ାନ ଗ୍ରହଣ 

କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା ।

ସଠାମଦ୍୍କି ମହଠାବଠାତୟୁଠା 
‘ଇଦଠାଇ’ ପକର କମଠାଜଠା୍ ବେିକର 
ନଠାଗରିକମଠାନଙ୍୍କ ସହଠାୟତଠା 
କରଠାଗଠାଣ ସକଠାକଶ ଭଠାରତ 

ପଷେର୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଠାର 
ସହଠାୟତଠା କରଠାଗଠାଇ 
ଦିଆରଠାଇଥ�ିଠା ।

ଫ୍ଠାନର୍ ସହକରଠାଗକର 
ଭଠାରତ ଏହ ିଅଭିନବ ପ୍ରୟଠାସ 

ଆରମ୍ କରିଥ�ିଠା। ଅନ୍ରଠାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କସୌର 
ସଂଗଠନର ସଚିବଠାେୟ କକୌଣସି କବୈଶ୍ୱକି 

ସଂଗଠନର ମଖ୍ୟୁଠାେୟ ଭଠାରତକର 
ପ୍ରତିଷଠ୍ା କହବଠାର ପ୍ରଥମ 

ଦୃଷ୍ଠାନ୍ ।

ଅନ୍ୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ରସୌେ ସଂଗଠନ

ଭଠାରତର ପ୍ରଠାଚୀନ କରଠାଗ 
ପରମ୍ରଠାକ ୍ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକର ଏକବ 
ସ୍ୀକୃତି ମିେିଛି । ଜନ୍୍  ୨୧ ତଠାରିଖକ୍ 

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକର ଅନ୍ରଠାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
କରଠାଗ ଦିବସ ପଠାେନ 

କରଠାରଠାଉଛି ।

ଅନ୍ୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ରଯାଗ ଦବିସ

ଟିକା ରମୈତ୍ୀ

କ୍ାଡ 
‘କ୍ଠାଡ’ ସଂଗଠନକର ଭଠାରତ କହଉଛି 
ଏକ ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୀତିକ ସହକରଠାଗୀ 
ରଠାଷ୍ଟ୍ର । ଏହ ି ସଂଗଠନକର ରକ୍୍ରଠାଷ୍ଟ୍ର 
ଆକମରିକଠା, ଜଠାପଠାନ ଓ ଅକଷ୍ଟ୍ର�ିଆ 
ସଦସୟୁ ଭଠାକବ ରହଛିନି୍ । ଏସିଆ ଓ 
ପ୍ରଶଠାନ୍ ମହଠାସଠାଗରୀୟ କଷେତ୍ର ପଠାଇ ଁ
ରଣନୀତିକ ଦୃଷି୍କକଠାଣର୍ ଏହଠା ରକଥଷ୍ 
ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ କବଠା�ି ବିକବଚନଠା କରଠାରଠାଏ।

୨+୨ ବାତ୍ତ୍ଷାଳାପ  
୨୦୧୮ ମସିହଠାକର ଭଠାରତ ଏବଂ ରକ୍୍ରଠାଷ୍ଟ୍ର 
ଆକମରିକଠା ୨ + ୨ ମନି୍ତସ୍ତରୀୟ ବଠାତ୍ଣ୍ଣଠାେଠାପ 
ଆରମ୍ କରିଥକି� । ୨୦୨୦ ମସିହଠା 
ଅକ ୍୍ଟଠାବର ମଠାସକର ଏହ ି୨ + ୨ ବଠାତ୍ଣ୍ଣଠାେଠାପର 
ତୃତୀୟ ସଂସ୍ରଣ ନପୂଆ ଦିଲ୍ୀଠଠାକର ଅନ୍ଷ୍ିତ 
କହଠାଇଥ�ିଠା । ଏହ ି ମନି୍ତସ୍ତରୀୟ ଶଖିର 
କବୈଶକକର ଭଠାରତ ଆକମରିକଠା ସହତି 

ଅକନକ ରଠାଜନିଠାମଠାକର ସ୍ଠାଷେର କରିଛି ।
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ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଦୀଘ୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ାେ ଅନ୍
୨୦୧୯ ମସିହଠା ନକଭ୍ବେର ୯ ତଠାରିଖ ଦିନ ମଠାନୟୁବର 
ସପି୍୍ରମ କକଠାଟଣ୍ଣ ଅକରଠାଧ୍ୟଠା ଠଠାକର ରଠାମ ମନ୍ରି 
ନିମଣ୍ଣଠାଣ ସଂପକଣ୍ଣୀତ ତଠାଙ୍କର ଦୀରଣ୍ଣ ପ୍ରତୀଷିେତ ରଠାୟ 
ପ୍ରଦଠାନ କରିଥକି� । ଉତ୍ଣ୍ତି କଦଶବଠାସୀ ସକବଣ୍ଣଠାଚ୍ଚ 
ନୟୁଠାୟଠାେୟଙ୍କ ଏହ ିରଠାୟକ ୍ସ୍ଠାଗତ କ�ଠାକବକେ 
ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ମଧ୍ୟ କଦଶବଠାସୀଙ୍କ 
ସହ ଏଥକିର ନିଜକ୍ ସଠାମି� କରିଥକି� ଏବଂ 
ମଠାନୟୁବର ସପି୍୍ରମ କକଠାଟଣ୍ଣଙ୍କ ଐତିହଠାସିକ ରଠାୟକ୍ 
ଭଠାରତ ପଠାଇ ଁଏକ ନପୂତନ ସପୂକରଣ୍ଣୟୁଠାଦୟ ଭଠାକବ 
ଅଭିହତି କରିଥକି� । ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ କମଠାଦୀ 
ଏହ ିଅବସରକର କଦଶର ରବ୍କଗଠାଷୀ୍ଙ୍୍କ ଏକ ନବ 
ଭଠାରତର ନିମଣ୍ଣଠାଣକର ସହକରଠାଗର ହଠାତ ବେଠାଇବଠା 
ନିମକନ୍ ଆହ ବେଠାନ ଜଣଠାଇଥକି� । ଏହଠା ରଠାମ ମନ୍ରି 
ସଂପକଣ୍ଣକର କହଠାଇଥଠାଉ ଅଥବଠା କତ୍ଣ୍ଣଠାରପର୍ 
କରିକଡଠାର ସଂପକଣ୍ଣକର ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତି୍ ଗ୍ରହଣ 
କରନି କହଠାଇଥଠାଉ, ଅବଠା ଜମ ୍ଓ କଶୀ୍ରର୍ ସ୍ବେିଧଠାନର 
ଧଠାରଠା ୩୭୦ର ଉକଚ୍ଦ ବଠା ତିନି ତ�ଠାକ ପରମ୍ରଠାର 
ଉକଚ୍ଦ ଅଥବଠା ନଠାଗରିକ ସଂକଶଠାଧନ ଆଇନ 
ସମ୍କଣ୍ଣୀତ କହଠାଇଥଠାଉ, ଭଠାରତକ ୍ପ୍ରଗତି ପଥକର ଦ୍ରୁତ 
ଗତିକର ଆକଗଇ କନବଠାକ ୍ଏହସିବ୍ ସିଦ୍ଠାନ୍ ଉଦି୍ଷ୍ ।

ଗତ ବଷଣ୍ଣ ଅଗଷ୍ ୫ ତଠାରିଖ ଦିନ ଅକରଠାଧ୍ୟଠାଠଠାକର ରଠାମ ମନ୍ରି ନିମକନ୍ 
ଆଧଠାରଶେିଠା ସ୍ଠାପନ କଠାରଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ ଅବସରକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମଠାଦୀ କହଥିକି�, “ମହଠାତ୍ମଠା ଗଠାନ୍ୀଙ୍କ ସ୍ଠାଧୀନତଠା ସଂଗ୍ରଠାମ କବକେ 

କଦଶର ଦେିତ, ପଛ୍ଆ ବଗଣ୍ଣ, ଆଦିବଠାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦଠାୟ ଏବଂ ଅନୟୁ ସମସ୍ତ ବଗଣ୍ଣର 
କ�ଠାକ କରଉଭଁେି ଏକ ମନକର ତଠାଙ୍୍କ ସମଥଣ୍ଣନ କଦଇଥକି� ଅନ୍ରପୂ ପ ଭଠାକବ 
ପବିତ୍ର ରଠାମ ମନ୍ରି କଠାରଣ୍ଣୟୁ ଆରମ୍ କହବଠା ସକଠାକଶ କଦଶର ସମସ୍ତ ଜନସଠାଧଠାରଣ 
ଏକବ ସମଥଣ୍ଣନ ଜ୍ଞଠାପନ କରିଛନି୍ । ଏହ ିଅବସରକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏହ ିଉକି୍ 
ତଠାଙ୍କର ମନର ଭଠାବନଠାକ ୍ପରିସଫ୍୍ଟ କକର ରଠାହଠା ସପୂଚଠାଏ କର ପ୍ରଭ୍ ରଠାମ 
ସବଣ୍ଣବୟୁଠାପୀ ଏବଂ ମଠାନବ ଜୀବନର ସକେ କଠାରଣ୍ଣୟୁକର ତଠାଙ୍କର ସତ୍ଠାକ ୍ଅନ୍ଭବ 
କରଠାରଠାଇପଠାରିବ । ଭଠାରତର ଆତ୍ମସତ୍ଠା ଓ ଭଠାବନଠାକର ରଠାମ ବିଦୟୁମଠାନ 
ରହଛିନି୍ ଏବଂ ତଠାହଠା ଭଠାରତୀୟ ଆଦଶଣ୍ଣକର ପ୍ରତିଫେତି । ଭଠାରତର ଦିବୟୁତ୍ୱକର 
ରଠାମଙ୍କ ଉପସି୍ତି ଅନ୍ଭବ କରଠାରଠାଇପଠାରିବ । କସହଭିେି ଭଠାରତୀୟ ଦଶଣ୍ଣନକର 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭ୍ ରଠାମଙ୍କ ସତ୍ଠାକ ୍କରକକହ ିଅନ୍ଭବ କରିପଠାରିବ । ଏଭେି ସି୍ତିକର, 
ଆମମଠାନଙ୍୍କ ଏକଥଠା ସ୍ମରଣ ରଖବିଠାକ ୍କହବ କର କରକତକବକେ ସମଗ୍ର ମଠାନବ 
ସମଠାଜ ମରଣ୍ଣୟୁଠାଦଠାପର୍୍ଷ ଶ୍ୀରଠାମଙ୍୍କ ଗ୍ରହଣ କରିସଠାରିଛି- ଆକମ କରକତକବକେ 
ଏଥପିଠାଇ ଁଅଣ୍ଡଠାେି କହଉଥ�୍ି କସତିକିକବକେ ଏଭେି ରଟଣଠାକ୍ରମ ରଟିଛି- ଭଗ୍ 
ମଠାଗଣ୍ଣ ମକ୍୍ କହଠାଇସଠାରିଥ�ିଠା । ଆମକ ୍ପ୍ରକତୟୁକଙ୍କ ମନର ଭଠାବନଠାକ ୍ସମ୍ମଠାନ 
ଜଣଠାଇବଠାକ ୍ପଡ଼ିବ । ଆମକ୍ କଦଶର ପ୍ରକତୟୁକ ନଠାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରଗତିକ ୍ସନି୍ଶି୍ତ 
କରିବଠାକ୍ କହବ । କସମଠାନଙ୍କର ସମଥଣ୍ଣନ ଓ ଆସ୍ଠାକ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବଠାକ୍ 
ପଡ଼ିବ। ରଠାମ ରଠାଜୟୁର ଏହ ିଭଠାବନଠା ହି ଁରଠାଷ୍ଟ୍ରର ସଠାଂସ୍ତିୃକ ଐତିହୟୁ ପଷୃଭ୍ପୂ ମିକର 
କବୈପ୍ବିକ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ଆଣଛିି । ବିଗତ କିଛି ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର ଏହ ିପରିକପ୍ରଷେୀକର 
କରଉ ଁକକକତକଗଠାଟି ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତି୍ ଗ୍ରହଣ କରଠାରଠାଇଛି ତଠାହଠା ସରକଠାରଙ୍କ 
ପ୍ରତିବଦ୍ତଠାକ ୍କ�ଠାକମଠାନଙ୍କ ନିକଟକର ସ୍ଷ୍ ଭଠାକବ ଉପସ୍ଠାପିତ କରିଛି । 

ନବ ଭାେତେ ଉତ୍ାନ
ନବଭାେତ ଗଠନେ

ସାତବର୍ଷ
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ଏହ ିଐତିହଠାସିକ ରଠାୟ ରଠାଷ୍ଟ୍ରର ସଠାମଠାଜକି ସଦ୍ଠାବନଠା
ଓ ସଭ୍ଠାବନଠାକ୍ ଏକ ବଠାତ୍ଣ୍ଣଠା କପ୍ରରଣ କରିଛି ।

ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାେ ମଖୁାଜ୍ଷୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଥ�ିା ‘ଦରାଟିଏ ରାଷ୍ଦର େୁଇଟି ସମ୍ିଧାନ, େୁଇ 
ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଓ େୁଇଟି ଜାତୀୟ ପତାକା କୋପି ରହପିାରିବନାହି ଁ। ତାଙ୍କର ଏହ ିବାଣୀକୁ 
ବାସ୍ତବତାଦର ପରିଣତ କରିବା ସକାଦଶ େୀଘ୍ଷ ୭୨ ବଷ୍ଷ ବତି ିଯାଇଥ�ିା । ସମ୍ିଧାନର ଧାରା ୩୭୦ 
ଏବଂ ଧାରା ୩୫ଏ ର ଉଦଚ୍େ ଘଟିବା କଦର ଏଦବ ଦ୍ରୁତ ବକିାଶ ନମିଦତେ ଜମ ୁଓ କଶୀ୍ର ଏବଂ 
�ୋଖ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦକ୍ତ୍ରର ପୋଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିପାରୁଛତିେ ।

n ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ୨୦୨୦ 
ମସିହଠା ଅଗଷ୍ ୫ ତଠାରିଖ ଦିନ ରଠାମ ମନ୍ରି 
ନିମଣ୍ଣଠାଣ ନିମକନ୍ ଆଧଠାରଶେିଠା ସ୍ଠାପନ 
କରିଛନି୍ । ଏହ ିଅବସରକର କସ କହଥିକି� 
କର ରଠାମ ମନ୍ରି ନିମଣ୍ଣଠାଣ କକବେ ଅକରଠାଧ୍ୟଠାର 
ମହଠାରଣ୍ଣୟୁ କଶଠାଭଠା ବଦ୍ଣ୍ଣନ କରିବନଠାହି ଁଅପରନ୍ତୁ 
ଏହଠା ଏହ ି କଷେତ୍ରର ଅଥଣ୍ଣକନୈତିକ ସି୍ତିକର 
ମଧ୍ୟ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ଆଣବି ।

n ଏହ ିଅଞ୍େର ପ୍ରକତୟୁକ କଷେତ୍ରକର ଅଧକିର୍ 
ଅଧକି ସକ୍ରଠାଗ କ�ଠାକମଠାନଙ୍କ ପଠାଇ ଁ
ଉପ�ବ୍ଧ କହବ । ଚିନ୍ଠା କରି କଦଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭ୍ 
ଶ୍ୀରଠାମ ଏବଂ ମଠାତଠା ଜଠାନକୀଙ୍୍କ ଦଶଣ୍ଣନ 
କରିବଠା ଏବଂ କସମଠାନଙ୍କ ଠଠାକର ଭକି୍ 
ନିକବଦନ କରିବଠା ସକଠାକଶ ସଠାରଠା ବିଶ୍ୱର୍ 
କ�ଠାକମଠାକନ ଏଠଠାକ୍ ଆସିକବ ।

n ଜମ ୍ଓ କଶୀ୍ରକ ୍ସ୍ତନ୍ତ ମଠାନୟୁତଠା ପ୍ରଦଠାନ କର୍ଥବିଠା ଭଠାରତ ସ୍ବେଧିଠାନର ଧଠାରଠା ୩୭୦କ ୍ଉକଚ୍ଦ 
କରିବଠା ସକଠାକଶ ୨୦୧୯ ମସିହଠା ଅଗଷ୍ ୫ ତଠାରିଖ ଦିନ ନିଷ୍ପତି୍ ଗ୍ରହଣ କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା ରଠାହଠାକି 
ଦୀରଣ୍ଣ ଛଅ ଦଶନି୍ ଧରି କସହ ିକଷେତ୍ର ପଠାଇ ଁଚେି ଆସଥ୍ବିଠା କବୈମଠାତୃକ ଭଠାବର ଅନ୍ ରଟଠାଇଥ�ିଠା ।

n ଏହଠା ଜମ ୍ଓ କଶୀ୍ରକ ୍ବଠାସ୍ତବକର ଅବଶଷି୍ ଭଠାରତ ସହ ମିଶ୍ଣ ରଟଠାଇବଠା ପଦକଷେପକ ୍ସନି୍ଶି୍ତ 
କରିଥ�ିଠା ।

n ଜମ ୍ଓ କଶୀ୍ରର ସମଗ୍ର କଷେତ୍ରକ ୍ ଦ୍ଇଟି କକନ୍ଦ୍ରଶଠାସିତ କଷେତ୍ର- ଜମ ୍ଓ କଶୀ୍ର (ରଠାହଠାର ଏକ 
ବିଧଠାନସଭଠା ରହବି) ଏବଂ �ଦଠାଖକର ପରିଣତ କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା । �ଦଠାଖର ସ୍ତନ୍ତ ଆବଶୟୁକତଠା 
ଦୃଷି୍ର୍ ଏହ ିକଷେତ୍ର ପଠାଇ ଁକକୌଣସ ବିଧଠାନପଠାେିକଠା ବୟୁବସ୍ଠା ରଖଠାରଠାଇନଠାହି ଁ ।

n ସଂସଦକର ରଠାଜୟୁ ପନ୍ଗଣ୍ଣଠନ ବି�୍  ଗହୃୀତ କହବଠା ପକର, ଦୀରଣ୍ଣ ୭୦ ବଷଣ୍ଣ ଧରି �ଦଠାଖ 
କରିଆସଥ୍ବିଠା ଦଠାବି ପରିକଶଷକର ସଠାକଠାର କହଠାଇପଠାରିଛି ।.

n ଏକବ ଜମ ୍ଓ କଶୀ୍ର ଏବଂ �ଦଠାଖ ବଠାସ୍ତବ ଦୃଷି୍କକଠାଣର୍ ସଠାମଠାଜକି ଓ ଆଥ୍ଦିକ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ଦିଗକର 
ଦ୍ରୁତ କବଗକର ପ୍ରଗତି ପଥକର ଅଗ୍ରସର କହଉଛି ।ଏଥପିଠାଇ ଁନପୂତନ ବଠାସଭପୂ ମି ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ 
କହଠାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଠାନୀୟ କ�ଠାକମଠାନଙ୍୍କ ଗଣତଠାନି୍ତକ ଅଧକିଠାର ପ୍ରଦଠାନ କରଠାରଠାଇଛି ।

ଅରଯାଧ୍ୟା
ୋୟ

ଅକରଠାଧ୍ୟଠାଠଠାକର ରଠାମ ମନ୍ରି 
ନିମଣ୍ଣଠାଣ ନିମକନ୍ କରଉ ଁଦୀରଣ୍ଣ 

୪୯୨ ବଷଣ୍ଣର ପ୍ରତୀଷେଠା କରିବଠାକ୍ 
ପଡ଼ିଥ�ିଠା ପରିକଶଷକର ୨୦୧୯ 

ମସିହଠା ନକଭ୍ବେର ୯ ତଠାରିଖ ଦିନ 
ମଠାନୟୁବର ସପି୍୍ରମ ୍ କକଠାଟଣ୍ଣଙ୍କ ରଠାୟ 

ପ୍ରଦଠାନ ଫେକର ତଠାହଠାର ଅନ୍ 
ରଟିଛି ଏବଂ ଏକବ ମନି୍ର

ନିମଣ୍ଣଠାଣ ନିମକନ୍ ପଥ
ପରିଷ୍କଠାର କହଠାଇଛି ।

492

ୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ 
ଆଇନ୍  

ସଂରକତ 
ବଠାସ୍ତବତଠାର ରପୂ ପ କନ�ଠା
1

n  କଦଶର ସଂସଦୀୟ ଇତିହଠାସକର ୨୦୧୯ ମସିହଠା ଜ�୍ଠାଇ ୩୦ ତଠାରିଖ 
ଏକ ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ରପୂ କପ ସ୍ମରଣୀୟ କହଠାଇ ରହବି । ଏହ ିଦିନ 
ତିନି ତ�ଠାକ ବୟୁବସ୍ଠାକ ୍ଉକଚ୍ଦ ନିମକନ୍ ସଂସଦକର ବି�୍  ଗହୃୀତ 
କହଠାଇଥ�ିଠା । ମସ୍�ମଠାନ ସମ୍ପ୍ରଦଠାୟର ମହେିଠାମଠାନଙ୍୍କ ଏକ ପଷେୀୟ 
ଛଠାଡ଼ପତ୍ର କଦବଠା ଭେି ରଣୃୟୁ ଶଙୃ୍ଖେର୍ ମକ୍୍ କରିବଠା ସରକଠାରଙ୍କର 
ଏକ ପ୍ରମଖ୍ ଅଭିପ୍ରଠାୟ ଥ�ିଠା ।

n ସ୍ରଠାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ଅମିତ ଶଠାହଠାଙ୍କ କହବିଠା ଅନ୍ସଠାକର, ‘ତିନି ତ�ଠାକ 
ବି�୍  ସଂସଦକର ଗହୃୀତ କହବଠାପକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମଠାଦୀଙ୍କ ନଠାମକ ୍କଦଶ କସହ ିଢଙ୍ଗକର ସ୍ମରଣ ରଖବି କରପରି ରଠାଜଠା 
ରଠାମକମଠାହନ ରଠାୟ ଓ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦୟୁଠାସଠାଗରଙ୍କ ନଠାମକ ୍ କଦଶ 
ସ୍ମରଣ ରଖଆିସିଛି ।. 

ତନି ିତଲାକ ଭଳି 
ରବୈରମୟୁବାଦୀ 

ବୟୁବସ୍ଥାେ
ଉରଚ୍ଦ

n  ଗତ ବଷଣ୍ଣ କତ୍ଣ୍ଣଠାରପର୍ କରିକଡଠାରକ ୍ଉନ୍ଲୁକ୍ତ କରଠାରଠାଇଛି ରଠାହଠା 
ଭଠାରତର ଗର୍ଦଠାସପର୍ସି୍ତ କଡରଠା ବଠାବଠା ସଠାହବି ସହତି ପଠାକିସ୍ତଠାନର 
ଗର୍୍ଦ୍ଠାରଠା କତ୍ଣ୍ଣଠାରପର୍ ସଠାହବିକ ୍ସଂକରଠାଗ କର୍ଛି । 

n  ଶଖି ୍ ଧମଣ୍ଣର ପ୍ରତିଷଠ୍ାତଠା ଗର୍୍ ନଠାନକ କଦବଜୀ ତଠାଙ୍କ ଜୀବନର କଶଷ 
ସମୟ କତ୍ଣ୍ଣଠାରପର୍ଠଠାକର ଅତିବଠାହତି କରିଥକି� । ଏହ ିପବିତ୍ର ସ୍ଠାନକ୍ 
ଭଠାରତକର ବସବଠାସ କର୍ଥବିଠା ଶଖି ୍ ସମ୍ପ୍ରଦଠାୟର କ�ଠାକମଠାକନ ପପୂବଣ୍ଣର୍ 
କକବେ ବଠାଇକନଠାକ୍�ଠାର ସଠାହଠାରୟୁକର କଦଖପିଠାର୍ଥକି� ।

n  ୨୦୧୯ ମସିହଠା ନକଭ୍ବେର ୯ ତଠାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ 
କତ୍ଣ୍ଣଠାରପର୍ କରିକଡଠାରକ ୍ଆନ୍ଷଠ୍ାନିକ ଭଠାକବ ଉକନଠ୍ାଚନ କରିଥକି� 
ରଠାହଠାକି ୧୨୦ କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା 
ବିନିମୟକର ନିମଣ୍ଣଠାଣ କରଠାରଠାଇଛି ।

n  ଏକବ ଭଠାରତର କରକକୌଣସି ଧମଣ୍ଣର 
ତୀଥଣ୍ଣରଠାତ୍ରୀମଠାକନ ଏହ ିକରିକଡଠାର 
ମଠାଧ୍ୟମକର କତ୍ଣ୍ଣଠାରପର୍ ସଠାହବି 
ପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ରଠାତ୍ରଠା କରିପଠାରିକବ । 
ଏହ ିସ୍ଠାନ ପରିଦଶଣ୍ଣନ କରିବଠାକ୍ 
କସମଠାନଙ୍କର କକୌଣସି ଭିସଠା 
ଆବଶୟୁକ 
ପଡ଼ିବନଠାହି ଁ।

କତ୍ତ
୍ଷାେ

ପେୁ
 କ

େି
ରଡ

ାେ
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n ନଠାଗରିକ ସଂକଶଠାଧନ ଆଇନ ପଠାକିସ୍ତଠାନ, ବଠାଂ�ଠାକଦଶ ଓ ଆଫଗଠାନିସ୍ତଠାନକର ନିରଣ୍ଣୟୁଠାତିତ 
କହଉଥବିଠା ସଂଖୟୁଠା�ର ୍ ସମ୍ପ୍ରଦଠାୟର କ�ଠାକମଠାନଙ୍୍କ ଭଠାରତକର ସ୍ଠାୟୀ ଭଠାକବ ଆଶ୍ୟ 
ଗ୍ରହଣ କରିବଠା କଷେତ୍ରକର ଥବିଠା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍କକ ୍ଦପୂର କରିଛି । ଏହଠା ବୟୁତୀତ, ଏହ ି
ଆଇନକର ଥବିଠା ବୟୁବସ୍ଠା ଅନ୍ସଠାକର କସହସିବ୍ ଶରଣଠାଥଣ୍ଣୀମଠାନଙ୍କ ପଠାଇ ଁସବି୍ଧଠା ରହଛିି 
କରଉମଁଠାକନ କଦଶର ସ୍ବେିଧଠାନକ୍ କକୌଣସି ପ୍ରକଠାର ବିକରଠାଧ କର୍ନଠାହଠାନି୍ । କସମଠାନଙ୍୍କ 
ଏକବ ବିଚଠାରପପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧଠାରକର ନଠାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦଠାନ କରଠାରିବଠାର ବୟୁବସ୍ଠା ରହଛିି । ଏକବସଦ୍୍ଠା 
ଭଠାରତ ବଠାଂ�ଠାକଦଶୀ କ�ଖକିଠା ତସ�ିମଠା ନସରୀନଙ୍୍କ ଆଶ୍ୟ ପ୍ରଦଠାନ କରିସଠାରିଛି ।

n  କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର ନଠାଗରିକ ଆଇନକର ସଂକଶଠାଧନ ଆଣବିଠା ନିମକନ୍ ଐତିହଠାସିକ ସିଦ୍ଠାନ୍ 
ଗ୍ରହଣ କରିଥକି� କରଉଥଁକିର ଦୀରଣ୍ଣ ଦଶନି୍ ଧରି �ଠାଗି ରହଥିବିଠା ସମସୟୁଠାର ସମଠାଧଠାନ 
ସହତି ଭଠାରତର ପ୍ରତିକବଶୀ ରଠାଷ୍ଟ୍ର- ପଠାକିସ୍ତଠାନ, ବଠାଂ�ଠାକଦଶ ଓ ଆଫଗଠାନିସ୍ତଠାନକର 
ନିରଣ୍ଣୟୁଠାତିତ କହଉଥବିଠା ଧମଣ୍ଣୀୟ ସଂଖୟୁଠା�ର ୍ସମ୍ପ୍ରଦଠାୟର କ�ଠାକମଠାନଙ୍୍କ ଭଠାରତକର ଆଶ୍ୟ 
ଓ ନଠାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦଠାନ ପପୂବଣ୍ଣକ କସମଠାନଙ୍୍କ ସମସ୍ତ ଅଧକିଠାର ଓ ମରଣ୍ଣୟୁଠାଦଠାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଠାକବ ଜୀବନ 
ବଞ୍ବିଠାର ସକ୍ରଠାଗ ପ୍ରଦଠାନ ବୟୁବସ୍ଠା ରହଛିି ।

n  ୨୦୧୯ ମସିହଠା ଡିକସ୍ବେର ୯ ଏବଂ ଡିକସ୍ବେର ୧୧ ତଠାରିଖ ଦିନ ଏହ ି ଐତିହଠାସିକ ବି�୍  
ରଥଠାକ୍ରକମ କ�ଠାକସଭଠା ଏବଂ ରଠାଜୟୁସଭଠାକର ଗହୃୀତ କହଠାଇଥ�ିଠା । କସହ ିବଷଣ୍ଣ ଡିକସ୍ବେର 
୧୨ ତଠାରିଖ ଦିନ ରଠାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ୀ ରଠାମ ନଠାଥ କକଠାବିନ୍ ଏହ ିବି�କ ୍ସ୍ୀକୃତି ପ୍ରଦଠାନ କରିଥକି� 
ରଠାହଠା ଏକବ ଆଇନକର ପରିଣତ କହଠାଇଛି । ଏହ ିଆଇନକର ଥବିଠା ବୟୁବସ୍ଠା ଅନ୍ସଠାକର 
ଆଫଗଠାନିସ୍ତଠାନ, ବଠାଂ�ଠାକଦଶ ଓ ପଠାକିସ୍ତଠାନକର ବସବଠାସ କର୍ଥବିଠା ନିରଣ୍ଣୟୁଠାତିତ ସଂଖୟୁଠା�ର ୍
ସମ୍ପ୍ରଦଠାୟର କ�ଠାକ କରଉମଁଠାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ହନ୍ି୍, ଶଖି ୍, କବୌଦ୍, କଜୈନ, କଜଠାରଠାଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍  ଏବଂ 
ଖ୍ୀଷି୍ଆନ ସମ୍ପ୍ରଦଠାୟର କ�ଠାକ ସଠାମି� କସମଠାନଙ୍୍କ ଭଠାରତର ନଠାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦଠାନ କରଠାରିବ।

 n ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀଙ୍କ ଏକ ସ୍୍୍ନର 
ପରିକଳ୍ପନଠା ଥ�ିଠା ପ୍ରସିଦ୍ କକଦଠାରନଠାଥ ସହରର 
ପନ୍ଃନିମଣ୍ଣଠାଣ ରଠାହଠାକି ସଠାତ ବଷଣ୍ଣ ପପୂକବଣ୍ଣ ଏକ ପ୍ରଠାକୃତିକ 
ବିପରଣ୍ଣୟୁୟ କରଠାଗ ୍ ସଂପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଠାକବ ବିପରଣ୍ଣୟୁସ୍ତ 
କହଠାଇପଡ଼ିଥ�ିଠା । ଏକବ ପଣ୍ ିଥକର ଏହ ିଐତିହୟୁ 
ନଗରୀ ତଠା’ର ପପୂବଣ୍ଣ କଗୌରବକ ୍କଫରିପଠାଇଛି ।

n ୨୦୧୩ ମସିହଠା ଜନ୍ ୧୬- ୧୭ ତଠାରିଖ ରଠାତିକର 
କକଦଠାନରଠାଥକର କରଉ ଁ ବଠାଦ�ଫଟଠା ମଷ୍େଠାଧଠାରଠା 
ବଷଣ୍ଣଠା କହଠାଇଥ�ିଠା କସଥକିର ପ୍ରବେ ବନୟୁଠା ଆସିବଠା ସହ 
ବୟୁଠାପକ ଭପୂ ସ୍ଖେନ ରଟିଥ�ିଠା। ଏଥକିର ହଜଠାର ହଜଠାର 
କ�ଠାକଙ୍କ ପ୍ରଠାଣହଠାନି ରଟିବଠା ସହ ପ୍ରଭପୂ ତ ଧନ ଜୀବନର 
ଷେୟଷେତି ମଧ୍ୟ ରଟିଥ�ିଠା । ଏହଠା ଫେକର କସଠଠାକ୍ 
ରଠାତଠାୟଠାତ ସଂପପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ବ କହଠାଇପଡ଼ିଥ�ିଠା ଏବଂ 
ଏଥକିରଠାଗ ୍ଉଦ୍ଠାର କଠାରଣ୍ଣୟୁ ମଧ୍ୟ ବୟୁଠାହତ କହଠାଇଥ�ିଠା । 

ନଠାଗରିକ ସଂକଶଠାଧନ ଆଇନ ବେକର 
ପଠାକିସ୍ତଠାନ, ବଠାଂ�ଠାକଦଶ, ଆଫଗଠାନିସ୍ତଠାନର 
ନିରଣ୍ଣୟୁଠାତିତ ସଂଖୟୁଠା�ର ୍ସମ୍ପ୍ରଦଠାୟର 
କ�ଠାକମଠାନଙ୍କ ନିମକନ୍ ସର୍ଷେଠା ବୟୁବସ୍ଠା

କଦଶର ପରଣ୍ଣୟୁଟନ ସ୍େୀ 
ଅଧକି ସନ୍୍ର ଓ
ଭବୟୁକର ପରିଣତ

n ଆଦି ଶଙ୍କରଠାଚଠାରଣ୍ଣୟୁଙ୍କ ଦ୍ଠାରଠା ଶ୍ୀ କଠାଶୀ ବିଶ୍ୱନଠାଥ ମନ୍ରି ସ୍ଠାପନଠା 
କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା ଏବଂ ଏହଠା ହନ୍ି୍ଧମଣ୍ଣର ଏକ ପ୍ରମଖ୍ ପୀଠସ୍େୀ ଭଠାକବ 
ସବଣ୍ଣତ୍ର ସପ୍ରିଚିତ । ଏକବ ମଠା’ ଗଙ୍ଗଠା ଏବଂ ‘କଠାଶୀ ବିଶ୍ୱନଠାଥ‘କ୍ 
ସଂକରଠାଗ କରିବଠା ନିମକନ୍ ରଦ୍୍କଠାେୀନ ଭିତି୍କର ଏକ କରିକଡଠାର 
ନିମଣ୍ଣଠାଣ କଠାରଣ୍ଣୟୁ ଜଠାରି ରହଛିି । 

n  ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ କରଠାଗ ୍ କକବେ ପଠାଶ୍ୱବଣ୍ଣତ୍ଣ୍ଣୀ ଅଞ୍େ ନ୍କହ ଁ, ସମଗ୍ର 
ବଠାରଠାଣଠାସୀ ନଗରୀକର ଦ୍ରୁତ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ପରି�ଷିେତ କହଠାଇଛି । ଏହ ି
ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ କଠାରଣ୍ଣୟୁକଠାରୀ କରିବଠା ପଛକର ଥବିଠା ବୟୁକି୍ ଜଣକ କହକ� 
ସ୍ୟଂ ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ରଠାହଠାଙ୍କ କପ୍ରଠାତ୍ଠାହନ କରଠାଗ ୍
ଏକବ ସମଗ୍ର ମନ୍ରି ତଠା’ର ପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବୟୁତଠା ପ୍ରଠାପ୍ତ କରିଛି ।

n ବଠାବଠା ବିଶ୍ୱନଠାଥ ମନ୍ରି ସହତି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗଠା ନଦୀକ ୍ସଂକରଠାଗ କରିବଠା 
�ଷେୟୁକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ୨୦୧୯ ମସିହଠା ମଠାଚ୍ଚଣ୍ଣ ୮ 
ତଠାରିଖ ଦିନ ‘ଶ୍ୀ କଠାଶୀ ବିଶ୍ୱନଠାଥ ତୀଥଣ୍ଣରଠାତ୍ରଠା ପ୍ରକଳ୍ପ’ର ଭିତି୍ ପ୍ରସ୍ତର 
ସ୍ଠାପନ କରିଥକି� । ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନକର ୫୦,୨୬୧ ବଗଣ୍ଣ ମିଟର 
ପରିମିତ କଷେତ୍ରକର କମଠାଟ ୨୪ଟି ‘ଭବନ’ ନିମଣ୍ଣଠାଣ କରଠାରିବ ।

କାଶୀ ବଶି୍ନାଥ 
କେିରଡାେ

ହନ୍ି୍ମଠାନଙ୍କ 
ଉପଠାସନଠାସ୍େୀ ପ୍ରସିଦ୍ 
ଶ୍ୀ କଠାଶୀ ବିଶ୍ୱନଠାଥ 
କରିକଡଠାର ଏକବ 
ନିମଣ୍ଣଠାଣଠାଧୀନ ରହଛିି 

ଏହଠା ନିଃସକନ୍ହ କର କରକତକବକେ ସଭିଏ ଁ ଏକତଠାର 
ମଠାନସିକତଠା ଦ୍ଠାରଠା ପରିଚଠାେିତ କହକବ କସକତକବକେ ରଠାଷ୍ଟ୍ର 
ନିଶି୍ତ ଭଠାକବ ପ୍ରଗତି ପଥକର ଅଗ୍ରସର କହବ ଏବଂ ତଠାହଠା 
ଆଗଠାମୀ ପିେିର ନଠାଗରିକମଠାନଙ୍୍କ କପ୍ରରଣଠା କରଠାଗଠାଇବ । 

ପଠାଞ୍ ଦଶନି୍ର ପ୍ରତୀଷେଠା ପକର କବଠାକଡଠା ରଠାଜନିଠାମଠା ସ୍ଠାଷେର ମଠାଧ୍ୟମକର ଶଠାନି୍ ପ୍ରତିଷଠ୍ା
n ‘ସବକଠା ସଠାଥଠା ସବକଠା ବିକଠାଶ’ ମଠାନସିକତଠା ଆଧଠାରକର କବଠାକଡ଼ଠା ସମସୟୁଠାର 

ସମଠାଧଠାନ ନିମକନ୍ ସରକଠାର ଅଣ୍ଟଠା ଭିଡ଼ିଥକି� ରଠାହଠାକି ଦୀରଣ୍ଣ ୫୦ ବଷଣ୍ଣର୍ 
ଅଧକି ସମୟ ଧରି ଏକଠାଧକି ରଠାଜନିଠାମଠା ସ୍ଠାଷେର ସକ୍ୱେ �ଠାଗି ରହଥି�ିଠା ।

n ଏହ ିରଠାଜନିଠାମଠାକର ଆସଠାମର କଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତଠା ରଷେଠା ନିମକନ୍ ବିକଶଷ 
ପଦକଷେପ ଗ୍ରହଣ କରଠାରଠାଇଛି ଏବଂ କବକଡ଼ଠା କଷେତ୍ରର ବିକଠାଶ ନିମକନ୍ 
୧,୫୦୦ କକଠାଟି ଟଙ୍କର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ପୟୁଠାକକଜ ୍ କରଠାଷଣଠା କରଠାରଠାଇଥ�ିଠା । 

n ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀଙ୍କ ଆହ ବେଠାନ କ୍ରକମ ୧୬୧୫ର୍ ଅଧକି କବଠାକଡ଼ଠା 
ଉଗ୍ରବଠାଦୀ କସମଠାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସମପଣ୍ଣଣ କରି ସମଠାଜର ମଖ୍ୟୁକସ୍ଠାତକର 
ସଠାମି� କହଠାଇଥକି� ।

ଦ୍ଇ ଦଶନି୍ର ବ୍ର୍- ରିଆଙ୍୍ଗ  ଶରଣଠାଥଣ୍ଣୀ ସମସୟୁଠାର କହ�ଠା ସମଠାଧଠାନ
n କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର ମିକଜଠାରଠାମ ଓ ତି୍ରପର୍ଠା ରଠାଜୟୁ ସରକଠାରଙ୍କ ସହ ମିଶ ିଏକ ତି୍ରପଠାଷିେକ 

ରଠାଜନିଠାମଠା ସ୍ଠାଷେର କରିଛନି୍ ରଠାହଠାକି ଦୀରଣ୍ଣ ଦ୍ଇ ଦଶନି୍ ଧରି �ଠାଗି ରହଥିବିଠା ବ୍ର୍- 
ରିଆଙ୍୍ଗ  ଶରଣଠାଥଣ୍ଣୀ ସମସୟୁଠାର ସମଠାଧଠାନ ପଠାଇ ଁପଥ ଉନ୍ମକ୍୍ କରିଥ�ିଠା ।

 n ଏହ ିରଠାଜନିଠାମଠା ବେକର କଦଶ ଭିତକର ବିସ୍ଠାପିତ କହଠାଇଥବିଠା ପ୍ରଠାୟ ୩୪ 
ହଜଠାର କ�ଠାକଙ୍୍କ ତି୍ରପର୍ଠାକର ସ୍ଠାୟୀ ଭଠାକବ ଥଇଥଠାନ କରଠାରଠାଇଛି ଏବଂ 
କସମଠାନଙ୍କର ପନ୍ଃଥଇଥଠାନ ଓ ବିକଠାଶ ସକଠାକଶ ତି୍ରପର୍ଠା ସରକଠାରଙ୍୍କ 
୬୦୦ କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା ପ୍ରଦଠାନ କରଠାରଠାଇଛି ।
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କଦଶର ରବ୍ସମଠାଜ କକବେ ଉତ୍ମ ନଗରୀ ଚଠାହଠାନି୍ନଠାହି ଁ, ଅପରନ୍ତୁ କସମଠାକନ ସବଣ୍ଣକଶ୍ଷ ୍ଗ୍ରଠାମ ଓ ସହର ମଧ୍ୟ ଆଶଠା 
କରନି୍ । କତଣ ୍ସକେ ପ୍ରକଠାର ସବି୍ଧଠା ସକ୍ରଗକ ୍ସମନ ବେତି କରି ଏବଂ କସସବ୍କ ୍କଗଠାଟିଏ ନଠାମ- ‘ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର,

ଏକ କସବଠା’ ପ୍ରଦଠାନ କରଠାରଠାଇଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହରଠାଞ୍େ କକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଠାପନ ସହତି କକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର ଏକବ ଗ୍ରଠାମମଠାନଙ୍୍କ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରକଠାର ସବି୍ଧଠା କରଠାଗଠାଇ କଦଉଛନି୍ ରଠାହଠା ଗ୍ରଠାମଠାଞ୍େକର ବସବଠାସ କର୍ଥବିଠା କ�ଠାକଙ୍୍କ ‘ଇଜ ୍ଅଫ୍ �ିଭି’ (ଜୀବନ 

ଧଠାରଣ ସହଜସଠାଧ୍ୟ) କହଠାଇପଠାରିଛି । ଏହଠା କଦଶର ବିକଠାଶଧଠାରଠାକର ପରିବତ୍ଣ୍ଣନକ ୍ମଧ୍ୟ ସହଠାୟକ କହଠାଇପଠାରିଛି ।

ରସବାେ ଏକୀକେଣ ରଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଉପଲବ୍ଧତାକୁ କେିଛ ିସହଜସାଧ୍ୟ

ଜଠାତୀୟ ସଠାଧଠାରଣ ବିଚରଣ କଠାଡ଼ଣ୍ଣ (ଏନସିଏମସି) ଏକବ 
ଭ୍ରମଣକଠାରୀମଠାନଙ୍୍କ ସମନ ବେତି ସବି୍ଧଠା ପ୍ରଦଠାନ କରିବ ରଦ୍ଠାରଠା 
କସମଠାକନ କଦଶର କରଉ ଁସ୍ଠାନକ ୍ଭ୍ରମଣକର ରଠାଆନ୍ତୁ ନଠା 
କଠାହିକିଁ କମକରେଠା, କୟୁଠାବ୍ , ବସ ୍, କରେନ୍ ଆଦି ସରକଠାରୀ ପରିବହନ 
ବୟୁବସ୍ଠାକର କସମଠାକନ ସକେ ପ୍ରକଠାର ସବି୍ଧଠା ପଠାଇପଠାରିକବ ।

ଜାତୀୟ ସାଧାେଣ ବଚିେଣ କାଡ଼୍ଷ

ନପୂତନ କୃଷି ସଂସ୍ଠାର ଏବଂ ଇ- ନଠାମ ୍ବୟୁବସ୍ଠା 
ଅନ୍ସଠାକର କଦଶ ଏକବ ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକକ କୃଷି 
ବଜଠାର ଦିଗକର ଅଗ୍ରସର କହଉଛି ।

ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ବଜାେ

ଏହଠା ସଠାରଠା କଦଶକର ଜଠାତୀୟ ରଠାଜମଠାଗଣ୍ଣକର 
ସକେ ପ୍ରକଠାର ରଠାତ୍ରଠାକ୍ ଅବଠାଧ ଓ 
ନିରନ୍ରକର କରିପଠାରିଛି ।

ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ଫାଷ୍ଟାଗ

ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଟିକସ ବୟୁବସ୍ଠା ଅଥଣ୍ଣଠାତ, ଜଏିସଟି 
ଟିକସ ବୟୁବସ୍ଠାକର ଇତି ପପୂବଣ୍ଣର୍ ଥବିଠା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଠାର 
ଜଟିେତଠାର ପରିସମଠାପି୍ତ ରଟଠାଇଛି ଏବଂ କଦଶର 
ଅକ୍ରତୟୁଷେ ଟିକସ ବୟୁବସ୍ଠାକର ସମଠାନତଠା ଆଣପିଠାରିଛି ।

ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ଟିକସ ବୟୁବସ୍ଥା

କଦଶର ନଠାଗରିକମଠାକନ କଗଠାଟିଏ ସ୍ଠାନର୍ ଅନୟୁ ସ୍ଠାନକ ୍ରଠାତ୍ରଠା 
କର୍ଛନି୍ ଏବଂ ଏକବ କସମଠାନଙ୍୍କ ଆଉ ଗନ୍ବୟୁ ସ୍େକର ନପୂଆ 
ରଠାସନ କଠାଡ଼ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍୍ତତ କରିବଠାକ୍ ପଡ଼ିବନଠାହି ଁ। ହତିଠାଧକିଠାରୀମଠାକନ 
ଇକ�କ ୍୍ଟଟ୍ରଠାନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ଅଫ୍ କସ�୍ (ଇ-ପିଓଏସ)ଠଠାକର 
କସମଠାନଙ୍କର ପର୍୍ଣଠା ରଠାସନ କଦଖଠାଇ କଦଶର କରକକୌଣସି 
ସ୍ଠାନକର ସ�୍ଭ ମପୂ�ୟୁ କଦଠାକଠାନର୍ କସମଠାନଙ୍କ କକଠାଟଠା 
ଖଠାଦୟୁଶସୟୁ ପଠାଇପଠାରିକବ । ଏଥକିର କସମଠାନଙ୍୍କ ଆଉ କକୌଣସି 
ପ୍ରକଠାର ସମସୟୁଠାର ସମଖ୍ୀନ କହବଠାକ୍ ପଡ଼ିବନଠାହି ଁ।

ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ୋସନ କାଡ଼୍ଷ

ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଶକି୍ ଗ୍ରୀଡ଼୍ ସରକଠାରଙ୍କର ଏକ ବେିଷ ୍ସଂସ୍ଠାର ପଦକଷେପ 
ରଦ୍ଠାରଠା କଦଶର କରକକୌଣସି କଷେତ୍ରକ ୍କସମଠାନଙ୍କ ଆବଶୟୁକତଠା 
ମତ୍ଠାବକ ପରଣ୍ଣୟୁଠାପ୍ତ ବିଜେି୍ ଶକି୍ କରଠାଗଠାଣ ସନି୍ଶି୍ତ କରଠାରଠାଇ ପଠାରିବ ।

ଏକ ୋଷ୍ଟ, ଏକ ଶକି୍ତ ଗ୍ରୀଡ଼

କଦଶର କରକକୌଣସି ସ୍ଠାନକର ଥଠାଆନ୍ତୁ ନଠା କଠାହିକିଁ 
ଏକବ ଭଠାରତର କକଠାଟି କକଠାଟି ନଠାଗରିକ ବଷଣ୍ଣକ ୍୫ �ଷେ 
ଟଙ୍କଠାର ସ୍ଠାସ୍ୟୁ ବୀମଠା ସବି୍ଧଠା ଉପକଭଠାଗ କରିପଠାର୍ଛନି୍ ।

ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ସ୍ାସ୍ଥୟୁ ବୀମା ବୟୁବସ୍ଥା

ରଠାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିରକି୍୍ ଏକଜନ ୍ ି(ଏନଆରଏ) ମଠାଧ୍ୟମକର 
ପରୀଷେଠା ଅନ୍ଷ ୍ିତ କରିବଠା କଦଶକର କକନ୍ଦ୍ର 
ସରକଠାରୀ ଚଠାକିରୀ ପଠାଇ ଁଚୟନ ପ୍ରକି୍ରୟଠା କଷେତ୍ରକର 
ଏକ କବୈପ୍ବିକ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ଆଣଛିି ।

ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ପେୀକ୍ା ବୟୁବସ୍ଥା

କଦଶର କସହସିବ୍ ଅଞ୍େକ ୍ଏକବ ନିରବଚ୍ନି୍ନ ଭଠାକବ ଗୟୁଠାସ ସଂକରଠାଗ ସନି୍ଶି୍ତ କରଠାରଠାଉଛି କରଉଠଁଠାକର ଇତି 
ପପୂବଣ୍ଣର୍ ରନ୍ନ ଗୟୁଠାସ ସହତି ଜୀବନ ବଞ୍ôଚବଠା ଏବଂ ଏଭେି ଅଥଣ୍ଣନୀତି ଏକ ସ୍୍୍ନ ଥ�ିଠା । ଏହ ିକରଠାଜନଠାର �ଷେୟୁ କହ�ଠା 
କଦଶର ସମସ୍ତ ପରିବଠାରଙ୍କ ନିକଟକର ରନ୍ନ ପଠାଇ ଁଏ�ପିଜ ିବଠାଷ୍ପ ଏବଂ ରଠାନବଠାହନ ଚଠାେନଠା ନିମକନ୍ ସିଏନଜ ିବଠାଷ୍ପ 
ପହଞ୍ଠାଇବଠା ।ଏକ ରଠାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଗୟୁଠାସ ଗ୍ରୀଡ଼ ସ୍ଠାପନ ଦ୍ଠାରଠା କଦଶକର ଶସ୍ତଠା ମପୂ�ୟୁକର ସଠାର ଉତ୍ଠାଦନ କରଠାରଠାଇପଠାରିବ 
। କସହଭିେି, ବିଜେି୍ଶକି୍ ଉତ୍ଠାଦନ ଓ ରସଠାୟନ ଶଳି୍ପ ମଧ୍ୟ ଏଥର୍ି ରକଥଷ୍ ମଠାତ୍ରଠାକର ଉପକୃତ କହକବ ଏବଂ କଦଶକର 
ନିରକି୍୍ ସକ୍ରଠାଗ ବୃଦି୍ ପଠାଇବ । ଏହଠା ଦ୍ଠାରଠା କବୈକଦଶକି ମଦ୍୍ଠା ଆକଠାରକର କଦଶର ବୟୁୟଭଠାର ମଧ୍ୟ ହ୍ଠାସ ପଠାଇବ ।

ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର, 
ଏକ ଗୟୁାସ 

ଗ୍ରୀଡ଼

ଆଜ ିପ୍ରରତୟୁକ ଭାେତୀୟ ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ସମି୍ଧାନ କଥା କହୁଛନ୍ ି
ଏବଂ ଆରମ ଏହା ଦ୍ାୋ ସଦ୍୍ଷାେ ସାରହବଙ୍କ ସ୍୍୍ନ “ଏକ ଭାେତ ରଶ୍ଷ୍ଠ 
ଭାେତ”କୁ ସାକାେ କେିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କେୁଛ ୁ। ରତଣ,ୁ ଆମକୁ ଏଭଳି 
ଏକ ବୟୁବସ୍ଥାେ ବକିାଶ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ରଦଶେ ଏକତାକୁ 
ସଦୃୁେ କେିପାେିବ ଏବଂ ତାହା ଏକ ସଂରଯାଗକାେୀ ଶକି୍ତ ଭାରବ କାଯ୍ଷୟୁ 
କେିବ ଓ ଏହ ିପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ନେିବଚ୍ନି୍ନ ଭାରବ ଜାେି େଖବିାକୁ ପଡ଼ିବ ।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ

ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ରସବାନବଭାେତ ଗଠନେ

ସାତବର୍ଷ
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କଦଶର ପ୍ରଭଠାବୀ କନତୃବଗଣ୍ଣ ତଥଠା ବସି୍ମୃତ ମହଠାନ ବୀରମଠାନଙ୍କ କଗୌରବଗଠାଥଠା ସମ୍କଣ୍ଣକର କଦଶବଠାସୀଙ୍୍କ ପରିଚିତ କରଠାଇବଠା 
ନିମକନ୍ ସରକଠାର ଅକନକ ପ୍ରୟଠାସ ଆରମ୍ କରିଛନି୍ । ସରକଠାରଙ୍କ ଏଭେି ଉଦୟୁମ ପଛକର ଥବିଠା ଉକଦ୍ଶୟୁଟି କହ�ଠା 

ମହଠାନ କଦଶକପ୍ରମୀଙ୍କ ସଫେତଠା ତଥଠା ତୟୁଠାଗ ସଂପକଣ୍ଣକର ଜନସଠାଧଠାରଣଙ୍୍କ ଅବଗତ କରଠାଇବଠା ଏବଂ କସମଠାକନ କିଭେି 
ନିଃସ୍ଠାଥଣ୍ଣପର ଭଠାକବ ସମଠାଜର ହତି ପଠାଇ ଁକଠାରଣ୍ଣୟୁ କରିଥକି� କସହ ିଭଠାବନଠାକର କସମଠାନଙ୍୍କ ଉଦ୍ ବ୍ଦ୍ କରିବଠା ।

ଏହଠା ବଠାସ୍ତବିକ ଏକ କଗୌରବର ମହ୍ପୂତ୍ଣ୍ଣ ଥ�ିଠା କରକତକବକେ ୨୦୧୫ 
ମସିହଠାକର ବ୍କିଟନ୍ ଗସ୍ତ ଅବସରକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମଠାଦୀ ପରମଆରଠାଧ୍ୟ ସ୍ ବଠାସକଭଶ୍ୱରଙ୍କ ମପୂତ୍୍ଦିକ ୍ ଉଦ୍ଠାଟନ 

କରିଥକି� । ଏହ ି ଅବସରକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ କମଠାଦୀ ଭଗବଠାନ 
ବଠାସକଭଶ୍ୱରଙ୍୍କ ଅତି ଉତ୍ଠାହପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଠାକବ ପ୍ରଶଂସଠା କରିଥକି� । କର୍ଣ୍ଣଠାଟକର 
ଏହ ି ମହଠାନ୍ ସ୍ଙ୍କର ଭଠାରତୀୟ ସଂସ୍ତିୃକ ୍ ଅଦି୍ତୀୟ ଅବଦଠାନ ରହଛିି 
ରିଏ ତଠାଙ୍କର ପ୍ରୟଠାସ ବେକର ସମଠାଜକ ୍ପ୍ରଗତିର ଆକ�ଠାକବତ୍୍ଦିକଠା ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ 
କରିବଠା ସହ ଦ୍ଠାଦଶ ଶତଠାବ୍ୀକର ସଦ୍୍ଠା ମହେିଠା ସଶକି୍କରଣ ନିମକନ୍ ସ୍ର 
ଉକତ୍ଠାେନ କରିଥକି� ।
ବିକଦଶ ଭପୂ ଇକଁର ଭଗବଠାନ ବଠାସକଭଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମପୂତ୍୍ଦି ଉଦ୍ ରଠାଟିତ 
କହବଠା ଭଠାରତର ଉନ୍ନତ ସଠାଂସ୍ତିୃକ ଐତିହୟୁକ୍ ପ୍ରଚଠାର ପ୍ରଚଠାର କରିବଠାର 
ମଠାନସିକତଠାକ୍ ସପୂଚୀତ କକର । ଏହିଭେି ଅକନକ ସମଠାଜ ସଂସ୍ଠାରକଙ୍୍କ 
କ�ଠାକକ�ଠାଚନକ୍ ଆଣବିଠା ସରକଠାରଙ୍କ ଉକଦ୍ଶୟୁ କରଉମଁଠାକନ କି 
ବଠାସ୍ତବ ଦୃଷି୍କକଠାଣର୍ ଭଠାରତୀୟ ମପୂ�ୟୁକବଠାଧର ପ୍ରକୃତ ରଠାଷ୍ଟ୍ରଦପୂତ କବଠା�ି 
କ୍ହଠାରଠାଇପଠାକର । ମହ୍ୱେପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଠାକବ, ଭଗବଠାନ ବଠାସକଭଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି 
ଭଠାରତୀୟ ଇତିହଠାସର ବଠାସ୍ତବ ବୀରମଠାନଙ୍୍କ କସମଠାନଙ୍କର ଉଚିତ 
ସ୍ଠାନ ଓ ମରଣ୍ଣୟୁଠାଦଠା ପ୍ରଦଠାନ ସକଠାକଶ ସରକଠାର ପ୍ରୟଠାସ ଜଠାରି ରଖଛିନି୍ । 
‘ପ୍ରଥକମ ଭଠାରତ’ ଭଠାବନଠାକ୍ ଆଦଶଣ୍ଣ ଓ ମଠାଗଣ୍ଣଦଶଣ୍ଣନ ଭଠାକବ ଗ୍ରହଣକରି 
ସରକଠାର ଏକବ ରଠାଜକନୈତିକ ଦେ, ଆଦଶଣ୍ଣ କି୍ ବେଠା ପଠାରିବଠାରିକ ଭଠାବନଠା 
ଭେି ଏକପଷିେୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭଠାବନଠାଠଠାର୍ ଦପୂରକର ରହି ଏହି କଠାରଣ୍ଣୟୁକ୍ 
ସଠାକଠାର କରିବଠା ଦିଗକର କଠାରଣ୍ଣୟୁ କର୍ଛନି୍ । କସହିଭେି ଉତ୍ମ ତଥଠା 
ଦୀରଣ୍ଣସ୍ଠାୟୀ କଠାରଣ୍ଣୟୁଧଠାରଠା ଆପଣଠାଇବଠା ନିମକନ୍ ସରକଠାର ଆନ୍ଷଠ୍ାନିକ 

ସ୍ତରକର ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଠାର ରଟଠାଉଛନି୍ । 
ଡକ୍ଟେ ଆରମ୍ଦକେଙ୍କ ଆଦଶ୍ଷ ସହ ସଂରଯାଗ ନମିରନ୍ ପ୍ରୟାସ
ଡ୍୍ଟର ଭୀମରଠାଓ ରଠାମଜୀ ଆକ୍ବେଦକର କହଉଛନି୍ ଭଠାରତୀୟ ସ୍ବେିଧଠାନର 
ଅନୟୁତମ ମଖ୍ୟୁ ପ୍ରକଣତଠା ରଠାହଠାଙ୍କ କଠନି ଶ୍ମ ସ୍ୀକଠାର କରଠାଗୀ କଦଶର 
ସମସ୍ତ ନଠାଗରିକଙ୍କ ନିମକନ୍ ସମଠାନତଠାକ ୍ ସ୍ୀକୃତି ପ୍ରଦଠାନ ସନି୍ଶି୍ତ 
କହଠାଇପଠାରିଥ�ିଠା । ରଠାଷ୍ଟ୍ର ନିମଣ୍ଣଠାଣକର ତଠାଙ୍କର ନିରବଚ୍ନି୍ନ ଅବଦଠାନ ଓ 

ରଦଶେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀମାନଙ୍କ ନମିରନ୍ ଏକ 
ଅତୟୁାଧନୁକି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ ନମିରନ୍ 
ସେକାେ ୨୨୬ ରକାଟି ଟଙ୍କା ବୟୁୟ କେିରବ
ସଂସଦୀୟ ଗଣତଠାନି୍ତକ ବୟୁବସ୍ଠାକର କଦଶର 
ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀମଠାକନ ପ୍ରମଖ୍ ଭପୂ ମିକଠା ଗ୍ରହଣ କରି ରଠାଷ୍ଟ୍ରର 
ନୀତି ନିଦ୍ଣ୍ଣଠାରଣ ସହ କ�ଠାକମଠାନଙ୍କ କ�ୟୁଠାଣ ନିମକନ୍ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଠାର ଜନହତିକର କଠାରଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ ପ୍ରବତ୍ଣ୍ଣନ 
କରିଥଠାନି୍ । ଭଠାରତର ପପୂବଣ୍ଣତନ ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଜୀବନୀ 
ଉପକର ଆଧଠାରିତ ଏକ ଅତୟୁଠାଧନି୍କ ସଂଗ୍ରହଠାେୟ 
ସ୍ଠାପନ ନିମକନ୍ ସରକଠାର ୨୨୬ କକଠାଟି ଟଙ୍କଠା 
ମଂଜର୍ କରିଛନି୍ । ଏହ ିସଂଗ୍ରହଠାେୟ କଦଶର ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀଗଣ ରଠାଷ୍ଟ୍ର ନିମଣ୍ଣଠାଣକର ଗ୍ରହଣ କରିଥବିଠା 
ଭପୂ ମିକଠାକ୍ ପ୍ରମଖ୍ତଠାର ସହ ଉପସ୍ଠାପନ କରିବ ।

ବସି୍ମୃତ ବୀର

ନବଭାେତ ଗଠନେ

ସାତବର୍ଷ

 ମହାନ ଭାେତୀୟ ରନତୃବଗ୍ଷଙ୍କ 
ଅବଦାନକୁ ସମ୍ାନ
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ମହ୍ୱେକ୍ ସର୍ଷେଠା କରିବଠା ନିମକନ୍ ସରକଠାର ଏକ ବେିଷ ୍ପଦକଷେପ ଗ୍ରହଣ 
କରିଥକି� ଏବଂ ତଠାଙ୍କ ଜୀବନର ପଠାଞ୍ଟି ସ୍ଠାନ ରଠାହଠାର କି ଐତିହଠାସିକ 
ମହ୍ୱେ ରହଛିି କସହସିବ୍ ସ୍ଠାନମଠାନଙ୍୍କ “ପଞ୍ପୀଠ” ଭଠାକବ ବିକଠାଶ କରିବଠା 
ନିମକନ୍ ସିଦ୍ଠାନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ । କସହଭିେି ୨୦୧୫ ମସିହଠାକର ସରକଠାର 
କରଠାଷଣଠା କରିଥକି� କର ନକଭ୍ବେର ୨୬ ତଠାରିଖ ଦିନକ ୍ କଦଶବୟୁଠାପୀ 
ସ୍ବେିଧଠାନ ଦିବସ ରପୂ କପ ପଠାେନ କରଠାରିବ । ଏହ ିଦିନ ଭଠାରତର ସ୍ବେିଧଠାନ 
ଗହୃୀତ କହଠାଇଥ�ିଠା ଏବଂ ସ୍ବେିଧଠାନ ପ୍ରଣୟନକର ବି ଆର ଆକ୍ବେଦକର 
ପ୍ରମଖ୍ ଭପୂ ମିକଠା ଗ୍ରହଣ କରିଥକି� । ସ୍ବେିଧଠାନ ଦିବସକର କଦଶବଠାସୀ ଡ୍୍ଟର 
ଆକ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅବଦଠାନକ ୍ସ୍ମରଣ କରିପଠାରିକବ ।
ରନତାଜୀ ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ଅବଦାନେ ପନୁେୁତ୍ାନ
କନତଠାଜୀ ସଭ୍ଠାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କବଠାଷଙ୍କ କସହ ିବଜ୍ରନିକରଣ୍ଣଠାଷ ଆହ ବେଠାନ - ‘କମଠାକତ 
ରକ୍ ଦିଅ, ମ୍ ଁତ୍ମକ୍ ସ୍ଠାଧୀନତଠା କଦବି’ ଆଜ ିସଦ୍୍ଠା କଦଶବଠାସୀଙ୍୍କ ପ୍ରଭଠାବିତ 
କକର । ୨୦୧୮ ମସିହଠାକର �ଠା�କିଲ୍ଠାଠଠାକର ତି୍ରରଙ୍ଗଠା ଉକତ୍ଠାେନ କରି 
ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ସ୍ଠାଧୀନ ଭଠାରତର ଅସ୍ଠାୟୀ ସରକଠାର 
ଗଠନର ୭୫ତମ ବଠାଷ୍ଦିକୀ ସମ୍କଣ୍ଣକର ସପୂଚନଠା କଦଇଥକି� । ଏହ ିସରକଠାର 
କନତଠାଜୀଙ୍କ ଦ୍ଠାରଠା ଆଜଠାଦ ହନ୍ି୍  ସରକଠାର ଭଠାକବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକର 
ସପ୍ରିଚିତ । ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଏହ ି ଅବସରକ ୍ ପଠାେନ କରିବଠା ନିମକନ୍ 
କଦଶବଠାସୀଙ୍୍କ କହଥିକି� । କଦଶର ଏହ ି ମହଠାନ କନତଠାଙ୍କ ତୟୁଠାଗ ଓ 
ନିଷଠ୍ାକ୍ ଦୀରଣ୍ଣ ବଷଣ୍ଣ ପକର ସ୍ୀକୃତି ପ୍ରଦଠାନ କରିବଠା ଥ�ିଠା ସମସ୍ତଙ୍କ ପଠାଇ ଁଗବଣ୍ଣ 
ଓ କଗୌରବର ମହ୍ପୂତ୍ଣ୍ଣ । ୨୦୧୯ ମସିହଠାର ଗଣତନ୍ତ ଦିବସ ପକରଡ଼କର 
ଆଜଠାଦ ହନ୍ି୍  ଫଉଜର ଚଠାରିଜଣ ସଦସୟୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥକି� । 
ଭଠାରତ ସରକଠାର ପରିକଶଷକର ନିଷ୍ପତି୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥ�ିଠାକର କନତଠାଜୀ 
ସଭ୍ଠାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କବଠାଷଙ୍କ ସଂପକଣ୍ଣୀତ ସମସ୍ତ ଗପ୍୍ତ ନଥ ି ଉପର୍ କରଠାକ 
ହଟଠାଇକବ ରଦ୍ଠାରଠା ତଠାହଠା ସବଣ୍ଣସଠାଧଠାରଣଙ୍କ ପଠାଇ ଁଉପ�ବ୍ଧ କହଠାଇପଠାରିବ। 
କନତଠାଜୀଙ୍କ ପରିବଠାରବଗଣ୍ଣର ସଦସୟୁମଠାକନ ଏଥପିଠାଇ ଁଦୀରଣ୍ଣ ବଷଣ୍ଣ ଧରି ଦଠାବି 
କରିଆସଥ୍କି� । ୨୦୧୪ ମସିହଠାକର ଜଠାପଠାନ ଗସ୍ତ ଅବସରକର ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ କମଠାଦୀ ସଠାଇଚିକରଠା ମିସମି୍ଙ୍୍କ ସଠାଷେଠାତ କରିଥକି� ରିଏ କସକତକବକେ 
ଥକି� କନତଠାଜୀଙ୍କର ସବ୍ଠଠାର୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତଥଠା ଜୀବନ୍ ବୟୁକି୍ ।
ସଦ୍୍ଷାେ ପରଟଲ: ରଦଶକ ୁଏକୀକତୃ କେିଥବିା ୋଷ୍ଟଟ୍ରରନତା
ସଦ୍ଣ୍ଣଠାର ବଲ୍ଭଭଠାଇ ପକଟ�ଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପରକ୍୍ ସମ୍ମଠାନ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ ପପୂବଣ୍ଣକ 
ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ଗଜ୍ରଠାଟର କକଭଠାଡ଼ିଆଠଠାକର “ଷ୍ଠାଚ୍ 
ଅଫ୍  ୟ୍ନିଟି” ପ୍ରତିମପୂତ୍୍ଦିକ ୍ଉକନଠ୍ାଚନ କରିଛନି୍ । ଭଠାରତକ ୍ଏକତଠା ସପୂତ୍ରକର 
ବଠାନି୍ରଖବିଠା ନିମକନ୍ ତଠାଙ୍କର ବେିଷ ୍ ଅବଦଠାନ ନିମକନ୍ ସଭିଏ ଁ ତଠାଙ୍୍କ 
“କ�ୌହ ପର୍୍ଷ” ଭଠାକବ ଶ୍ଦ୍ଠାକର ସକ୍ବେଠାଧନ କରିଥଠାନି୍ । 
୬୦୦ ଫ୍ଟ ଉଚ୍ଚତଠା ବିଶଷି୍ ଏହ ି ସ୍ଠାପତୟୁ କହଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବଣ୍ଣବୃହତ୍  
ପ୍ରତିମପୂତ୍୍ଦି । ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀ ଗଜ୍ରଠାଟର ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀ ଥବିଠାକବକେ 

୨୦୧୩ ମସିହଠାକର ଏହ ିପ୍ରତିମପୂତ୍୍ଦି ନିମଣ୍ଣଠାଣ ନିମକନ୍ କସ ଭିତି୍ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଠାପନ 
କରିଥକି�। ସଦ୍ଣ୍ଣଠାର ପକଟ� ସ୍ଠାଧୀନ ଭଠାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଠାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତୀ ଦଠାୟିତ୍ୱ 
ନିବଣ୍ଣଠାହ କରିଥକି� । କିନ୍ତୁ ଆଧନି୍କ ଭଠାରତ ନିମଣ୍ଣଠାଣ ନିମକନ୍ ତଠାଙ୍କର ଅବଦଠାନ 
ଅତ୍େନୀୟ ରଠାହଠାକ ୍ଆଜ ିପରଣ୍ଣୟୁନ୍ ଉପରକ୍୍ ସ୍ୀକୃତି ମିେିପଠାରିନଠାହି।ଁ କତଣ ୍
ଏଭେି ପଦକଷେପ ଗ୍ରହଣ ପପୂବଣ୍ଣକ ସରକଠାର ତଠାଙ୍କର କସହ ିଅବଦଠାନ ଓ ଅମର 
କୀତ୍୍ଦିକ ୍ପନ୍ର୍ଜ୍ଜୀବିତ କରିବଠା ସକଠାକଶ ପ୍ରଟ୍ରୟଠାସ କର୍ଛନି୍ । 
କସହଭିେି ଭଠାରତମଠାତଠାର ଅନୟୁତମ ସପ୍ତ୍୍ର ବୀର ସଭରକରଙ୍କ ଅମର 
ଅବଦଠାନକ ୍ ନିଃସକନ୍ହକର କରକକହ ିସ୍ୀକଠାର କରିକବ । କଦଶର ବୀର 
ସ୍ଠାଧୀନତଠା ସଂଗ୍ରଠାମୀମଠାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର କସ ଥକି� ଅନୟୁତମ । ତଠାଙ୍କର ତୟୁଠାଗ 
ଓ ମଠାତୃଭକି୍କ ୍ପନ୍ର୍ଜ୍ଜୀବିତ କରିବଠା ନିମକନ୍ ସରକଠାର ନିରବଚ୍ନି୍ନ ପ୍ରୟଠାସ 
ଜଠାରି ରଖଛିନି୍ । ଅତୀତକର ଶଠାସନ ଷେମତଠାକର ଥବିଠା ଏକ ରଠାଜକନୈତିକ 
କଗଠାଷୀ୍ ଭଠାରତମଠାତଠାର ଏହ ି ମହଠାନ ସପ୍ତ୍୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଶନି୍ ଦଶନି୍ ଧରି 
କବୈମଠାତୃକ କପଠାଷଣ କରିଆସିଥକି� । କିନ୍ତୁ ଏକବ କମଠାଦୀ ସରକଠାର 
ବୀର ସଭରକରଙ୍କ ଅବଦଠାନକ ୍ ପଣ୍ ି ଥକର ଉଜ୍ଜୀବୀତ କରିବଠା �ଠାଗି 
ପ୍ରୟଠାସ କରିଛନି୍ । ବୀର ସଭରକର ତଠାଙ୍କ କରୌବନର ଅଧକିଠାଂଶ ସମୟ 
ଆଣ୍ଡଠାମଠାନ ନିକକଠାବରସି୍ତ କସ�୍�ଠାର କଜ�ର ଏକ ଜନମଠାନବଶପୂନୟୁ 
କସ�୍ କର ବିତଠାଇଥକି� । 
କସହିଭେି, କଦଶର ଅନୟୁ ମହଠାନ୍  ବୟୁକି୍ତ୍ୱଙ୍କ ଶ୍ମ, ନିଷଠ୍ା, ଅବଦଠାନ ଓ 
କଦଶପ୍ରୀତିକ୍ ପନ୍ଃପ୍ରତିଷଠ୍ା କରିବଠା ନିମକନ୍ ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମଠାଦୀ ମିଶନ କମଠାଡ଼କର କଠାରଣ୍ଣୟୁ ଜଠାରି ରଖଛିନି୍ । କସମଠାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର 
ଛତ୍ରପତି ଶବିଠାଜୀ ମହଠାରଠାଜ, ବିସଣ୍ଣଠା ମଣ୍୍ଡଠା, ଦୀନବନ୍୍ ସଠାର୍  କଛଠାଟ୍ରଠାମ 
ପ୍ରମଖ୍ ଅନୟୁତମ । 

ନୂତନ ଭାେତରେ ଅଜ୍ଞାତ ବୀେମାରନ ଏରବ ରହରଲ “ପଦ୍ମ”ସମ୍ାନରେ ବଭୂିରିତ
କମଠାଦୀ ସରକଠାର ଏକବ କଦଶକର କବୈପ୍ବିକ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ଆଣଛିନି୍ ରଠାହଠାର ଫେ ସ୍ରପୂ ପ କଦଶର୍ ଭିଆଇପି 
ସଂସ୍ତୃି ଧୀକର ଧୀକର କ�ଠାପ ପଠାଇବଠା ସହତି ସଠାଧଠାରଣ ଜନତଠାଙ୍କ ପଠାଇ ଁସମ୍ମଠାନଜନକ “ପଦ”୍ ପର୍ସ୍ଠାର 
�ଠାଭ କରିବଠା ସହଜସଠାଧ୍ୟ କହଠାଇପଠାରିଛି । ତଦନ୍ସଠାକର ଏହ ିମରଣ୍ଣୟୁଠାଦଠାଜନକ ପର୍ସ୍ଠାର �ଠାଭ ନିମକନ୍ ପପୂବଣ୍ଣର୍ 
ଥବିଠା ଆକବଦନ ବୟୁବସ୍ଠାକ୍ ସରେ ଓ ସ୍ଚ୍ କରିଛନି୍ ରଠାହଠା ଫେକର ଏହଠା ଏକବ କକବେ ଉଚ୍ଚବଗଣ୍ଣୀୟ ସଂସ୍ତୃି 
କି୍ ବେଠା �ବି ପରିବକତ୍ଣ୍ଣ ସମଠାଜର ସବ୍ ବଗଣ୍ଣ ଏବଂ ବିକଶଷକରି ସଠାଧଠାରଣ କ�ଠାକଙ୍କ ପଠାଇ ଁଏଭେି ପର୍ସ୍ଠାର �ଠାଭ 
ପଥ ପରିଷ୍କଠାର କହଇଛି । ଏହଠା କରିବଠା ଦ୍ଠାରଠା ସରକଠାର କଦଶର ସଠାଧଠାରଣ ଜନତଠାଙ୍୍କ ବଠାସ୍ତବ ହୀକରଠାକର 
ପରିଣତ କରିବଠାର ମଠାଗଣ୍ଣକ୍ ସହଜସଠାଧ୍ୟ କରିଛନି୍ । କସମଠାନଙ୍କର କଦଶ ଓ ସମଠାଜ ପଠାଇ ଁଅବଦଠାନକ୍ ସ୍ୀକୃତି 
ମିେିପଠାରିଛି ଏବଂ କସମଠାନଙ୍କ ପର୍ସ୍ଠାର �ଠାଭ ସ୍ବେଠାଦପତ୍ର ଓ ନ୍ୟୁଜ ୍ ଚଠାକନ�ର ଶକିରଠାନଠାମଠାକର ପ୍ରକଠାଶ 
ପଠାଉଛି । ଆସଠାମର ବୀର୍ବଠାେଠା ରଠାଭଠା, ତଠାମି�ନଠାଡ଼୍ର ପଠାପ୍ଠାମ୍ମ� ଓ ଡ୍୍ଟର ଟି ବୀରରଠାରବନ୍ , ପଶି୍ମ ବଙ୍ଗର 
ନଠାରଠାୟଣ କଦବନଠାଥ ଅଥମଠା �ଦଠାଖର ସ�୍ରିେମ ୍ କଚଠାକଞ୍ଠାରଙ୍୍କ ଭଠାରତୀୟ ଆଶଠା ଆକଠାଂଷେଠାର ନପୂତନ ମହ୍ ଁ
ଭଠାକବ କଦଶବଠାସୀ କଦଖବିଠାକ୍ ପଠାଇଛନି୍ ।  ନିଜର ସଠାଧଠାରଣ ସଠାମଠାଜକି ପଷୃଭ୍ପୂ ମି ସକ୍ୱେ କସମଠାନଙ୍କର ନିଜ 
ନିଜ କଷେତ୍ରକ୍ ଥବିଠା ଅବଦଠାନ ପଠାଇ ଁଏହସିବ୍ ବୟୁକି୍ବିକଶଷଙ୍୍କ ପଦ ୍ସମ୍ମଠାନକର ସମ୍ମଠାନିତ କରଠାରଠାଇଛି ।
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ଭଗବଦ୍  ଗୀତଠାକର ଭଗବଠାନ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ 
କହଛିନି୍ “ସମଦ୍ଃଖସଖ୍ମ ୍ ଧୀରମ ୍, 
ସଃ ଅମତୃତ୍ୱଠାୟ, କଳ୍ପକତ” । ଅଥଣ୍ଣଠାତ୍ , 

କରଉମଁଠାକନ ସଖ୍ ଅବଠା ଦ୍ଃଖ ସମୟକର ମନକ୍ 
ଅବିଚେିତ ରଖ ି ସି୍ର ରହଥିଠାନି୍ କସମଠାକନ ହି ଁ
ମକି୍୍�ଠାଭ ଓ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଠାପ୍ତ କହବଠା ପଠାଇ ଁକରଠାଗୟୁ। 
ଅମତୃ ମକହଠାତ୍ବର୍ ଭଠାରତର ଉଜ୍ଜ୍ୱେ ଭବିଷୟୁତ 
ପଠାଇ ଁ ଅମତୃ ସଂଗ୍ରହ କରିବଠା ଓ କପ୍ରରଣଠା �ଠାଭ 
କରିବଠା କହଉଛି ଆମର ପ୍ରୟଠାସ । ଅତୀତର 
ଭଠାରତୀୟ ସ୍ଠାଧୀନତଠା ଆକନ୍ଠାେନର ବିଭିନ୍ନ 
ସଂଗ୍ରଠାମର୍ ଓ ରଟଣଠାର୍ ଆକମ ପ୍ରଭପୂ ତ କପ୍ରରଣଠା ଓ 
ବଠାତ୍ଣ୍ଣଠା ପଠାଇପଠାରିବଠା ରଠାହଠା ଆମକ ୍ଆଗକ ୍ଅଗ୍ରସର 
କହବଠା ନିମକନ୍ କପ୍ରଠାତ୍ଠାହତି କରିବ । ୧୮୫୭ 
ଖ୍ୀଷ୍ଠାବ୍ର ସ୍ଠାଧୀନତଠା ସଂଗ୍ରଠାମ, ମହଠାତ୍ମଠା ଗଠାନ୍ୀଙ୍କ 
ବିକଦଶର୍ ଭଠାରତ ପ୍ରତୟୁଠାବତ୍ଣ୍ଣନ, ସତୟୁଠାଗ୍ରହର ଶକି୍ 
ସମ୍କଣ୍ଣକର କଦଶବଠାସୀଙ୍କ ଅବଗତ କରଠାଇବଠା, 
କ�ଠାକମଠାନୟୁ ବଠା� ଗଙ୍ଗଠାଧର ତି�କଙ୍କ ସଂପପୂର୍ଣ୍ଣ 
ସ୍ଠାଧୀନତଠାର ଆହ ବେଠାନ, କନତଠାଜୀ ସଭ୍ଠାଷ ଚନ୍ଦ୍ର 
କବଠାଷଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର ଆଜଦ ହନ୍ି୍  ଫଉଜର 
“ଦିଲ୍ୀ ଚକ�ଠା” ଡଠାକରଠା ଭେି ରଟଣଠାକ ୍ଭଠାରତ ଓ 
ଭଠାରତବଠାସୀ ଆଜ ିସଦ୍୍ଠା ଭ୍�ି ପଠାରିକବନଠାହି ଁ।

ଭଠାରତୀୟ ସ୍ଠାଧୀନତଠା ସଂଗ୍ରଠାମ ଇତିହଠାସକର 
ଏଭେି ଅକନକ ରଟଣଠା ରହଛିି ରଠାହଠା ଆମକ୍ 
କପ୍ରରଣଠା ଓ ଶକି୍ ପ୍ରଦଠାନ କରିଥଠାଏ । ଅମତୃ 
ମକହଠାତ୍ବ କସହଭିେି ଗର୍୍ତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ରଟଣଠାବେୀ 
ଉପକର ଆକ�ଠାକପଠାତ କରିବଠା ସହତି 
ଭଠାରତର ସଠାସ୍ତୃିକ ବିବିଧତଠା, ପ୍ରତିବଦ୍ତଠା 
ତଥଠା ସଠାଂସ୍ତୃିକ କବୈଭବକ୍ କ�ଠାକକ�ଠାଚନକ୍ 
ଆଣବିଠାର ପ୍ରୟଠାସ କର୍ଛି...

ଆକମ କରକତକବକେ ଦଠାସତ୍ୱର କସହ ିସମୟ କଥଠା ଚିନ୍ଠା 
କକର କରକତକବକେ କଦଶର କକଠାଟି କକଠାଟି କ�ଠାକଙ୍୍କ 
ଶତଠାବ୍ୀ ଶତଠାବ୍ୀ ଧରି ସ୍ଠାଧୀନତଠାର ସପୂକରଣ୍ଣୟୁଠାଦୟ ନିମକନ୍ 
ପ୍ରତୀଷେଠା କରିବଠାକ ୍ପଡ଼ିଥ�ିଠା, କସକତକବକେ ଆମ ମନକ୍ 
ଏହ ିଭଠାବନଠା ଆକସ କର ସ୍ଠାଧୀନତଠାର ୭୫ତମ ବଷଣ୍ଣ ପପୂତ୍୍ଦି 
କକକତ ଐତିହଠାସିକ ଏବଂ ଏହଠା କକକତ କଗୌରକବଠାଜ୍ଜ୍ୱେ। 

ଏହ ିଉତ୍ବକର ଅସୀମ ଭଠାରତର ପରମ୍ରଠାକ ୍ସ୍ମରଣ 
କରିବଠା, ସ୍ଠାଧୀନତଠା ସଂଗ୍ରଠାମର ପଷୃଭ୍ପୂ ମି ଏବଂ ସ୍ଠାଧୀନ 

ଭଠାରତର ଉକଲ୍ଖନୀୟ ପ୍ରଗତିକ ୍ପ୍ରଦଶ୍ଦିତ କରଠାରଠାଉଛି ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ  

ଭାେତୀୟ
ବପି୍ଳବ 
ଆରନ୍ଦାଳନେ 
ମଶାଲଧାେୀଗଣ

ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମରହାତ୍ବୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପ
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ଶ୍ୟାମଜୀ କଷୃ୍ଣ ବମ୍ଯା-
ଜୀବନର ମଶଷ ନଃିଶ୍ାସ ଥବିା ପ�୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ମଦଶପାଇ ଁ ଲେିଥବିା ବପି୍ଳବୀ

ରାେୀ ଗାଇେଧିନଲଧିଉ –
“ପାହାଡ଼ କନ୍ୟା” �ିଏ ବ୍ଟିିଶ 
ସରକାରଙୁ୍କ କରିଥମିଲ ଅସ୍ବ୍ୟସ୍



ବିନଠାୟକ ଦଠାକମଠାଦର ସଭରକର କଦଶର କସହ ି କତିପୟ 
ସ୍ଠାଧୀନତଠା ସଂଗ୍ରଠାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟର୍ ଅନୟୁତମ ଥକି� କରଉମଁଠାକନ 
କକବେ ଭଠାରତର୍ ବି୍ଟିଶରମଠାନଙ୍୍କ ବିତଠାଡ଼ିତ କରିବଠା ସକଠାକଶ 

ସଂଗ୍ରଠାମ ଜଠାରି ରଖନିଥକି� ଅପର ପକଷେ କସମଠାନଙ୍କର ବେିଷ ୍
କନତୃତ୍ୱର ପ୍ରଭଠାବ ବେକର ଜନସଠାଧଠାରଣଙ୍କ ମନକର ଜଠାତୀୟତଠାର 
ଭଠାବନଠା ଉକଦ୍କ କରିବଠା ସହ କସମଠାନଙ୍୍କ ସଶକ୍ କରିବଠା ନିମକନ୍ 
ନିରବଚ୍ନି୍ନ ଭଠାକବ ଉଦୟୁମ କର୍ଥକି� । ୧୮୮୩ ମସିହଠା କମ ୨୮ 
ତଠାରିଖ ଦିନ ମହଠାରଠାଷ୍ଟ୍ରର ନଠାସିକ ନିକଟବତ୍ଣ୍ଣୀ ଭଠାଗପର୍ଠଠାକର 
କସ ଜନଗ୍୍ରହଣ କରିଥକି� । ତଠାଙ୍କ ପିତଠାଙ୍କ ନଠାମ ଦଠାକମଠାଦର ପନ୍ 
ସଭରକର ଏବଂ ମଠାତଠାଙ୍କ ନଠାମ ଥ�ିଠା ରଠାଧଠାବଠାଈ ।ପକ୍ନର ସପ୍୍ରସିଦ୍ 
ଫଗ୍ଣ୍ଣସନ କକ�ଜର୍ କସ ନିଜର ସ୍ଠାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହଠାସ� କରିଥକି� । 
କିନ୍ତୁ କକବେ ବିଦୟୁଠାଧ୍ୟୟନକର ତଠାଙ୍କର ଉଚ୍ଚଠାକଠା„ଠା ସୀମିତ ନଥ�ିଠା । 
ବରଂ ତଠାଙ୍କ ଅନ୍ର ଭିତକର ନିଜ ମଠାତୃଭପୂ ମିକ୍ ମକ୍୍ କରିବଠା ନିମକନ୍ 
ସଦଠାକବକେ ଏକ ଅଗି୍ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱେିତ ଥ�ିଠା । କସଥପିଠାଇ ଁ କସ ୧୯୦୪ 
ମସିହଠାକର କସ “ଅଭିନବ ଭଠାରତ” ନଠାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ 
କରିଥକି� । କଦଶଭକି୍ ଓ ଜଠାତୀୟତଠାର ଭଠାବନଠା ଦ୍ଠାରଠା ଗଭୀର 
ଭଠାକବ ଅନ୍ପ୍ରଠାଣୀତ କହଠାଇ କସ ସ୍କଦଶୀ ଆକନ୍ଠାେନକ୍ ଦୃେ 
ସମଥଣ୍ଣନ କରଠାଗଠାଇଥକି� ଏବଂ ୧୯୦୫ ମସିହଠାକର ପକ୍ନଠଠାକର 
ବିକଦଶୀ ବସ୍ତ୍ରକ ୍ସବଣ୍ଣ ସମଷେକର କପଠାଡ଼ିଥକି� । କସକତକବକେ ବଙ୍ଗ 
ବିଭଠାଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗକ ୍କନଇ କଦଶକର ବିପ୍ବର ବହ୍ନ ିସବଣ୍ଣତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱେିତ 
କହଠାଇଥଠାଏ । ଏହ ିସମୟକର ଏକ ବୃତି୍ ପଠାଇ ଁଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ ହଠାସ� 
ନିମକନ୍ କସ �ଣ୍ଡନ ରଠାତ୍ରଠା କକ� । କସକତକବକେ କସ କସଠଠାକର 
“ଫି୍ ଇଣି୍ଡଆ କସଠାସଠାଇଟି” ନଠାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କକ� ଏବଂ 
ଭଠାରତର ସ୍ଠାଧୀନତଠା ପ୍ରଠାପି୍ତ �ଷେୟୁକର ନିଜକ ୍ସଂପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଠାକବ ସମପ୍ଦିତ 
କରିକଦକ� । କସହ ିସମୟକର �ଣ୍ଡନକର ଇଣି୍ଡଆ ହଠାଉସ ୍ ଭଠାରତ 
“ସ୍ଠାଧୀନତଠା ଆକନ୍ଠାେନ”ର କପଣ୍ସ୍େ ପଠା�ଟିଥଠାଏ ଏବଂ ଏହଠାର 
କନତୃତ୍ୱ କନଉଥଠାନି୍ ଡ ୍୍ଟର ଶୟୁଠାମଠା ପ୍ରସଠାଦ ମଖ୍ଠାଜଣ୍ଣୀ । ସଭରକର କସହ ି
ଇଣି୍ଡଆ ହଠାଉସକର ରହଥିକି� ଏବଂ ଭଠାରତୀୟ ଛଠାତ୍ରମଠାନଙ୍୍କ କଦଶ 
ସ୍ଠାଧୀନତଠା ପଠାଇ ଁସଂଗ୍ରଠାମକର ସଠାମି� କହବଠାକ ୍କପ୍ରଠାତ୍ଠାହତି କକ� ।
୧୯୦୮ ମସିହଠା ପକର ଅକନକ ଗକବଷଣଠା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ପକର 
ସଭରକର “ଦି ହଷି୍ଟ୍ରୀ ଅଫ୍  ଦି ୱଠାର୍  ଅଫ୍  ଇଣି୍ଡଆନ୍  ଇଣି୍ଡକପକଣ୍ଡନ”୍ 
ନଠାମକ ଏକ ପସ୍୍ତକ ରଚନଠା କକ� କରଉଥଁକିର କସ ୧୮୫୭ ମସିହଠାର 
ସିପଠାହୀ ବିକଦ୍ଠାହକ୍ କଦଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ଠାଧୀନତଠା ସଂଗ୍ରଠାମ ଭଠାକବ 

ଅଭିହତି କରିଥକି� । କିନ୍ତୁ ଏହ ିପସ୍୍ତକ କ�ଠାକମଠାନଙ୍କ ନିକଟକର 
ପହଞ୍ବିଠା ପପୂବଣ୍ଣର୍ ବି୍ଟିଶ ୍ ସରକଠାର ଏହ ିବହକି୍ ନିଷିଦ୍ କରଠାଷଣଠା କକ�। 
୧୯୧୦ ମସିହଠାର ସଭରକରଙ୍କର ଜକଣ ରନିଷ ୍ସହକରଠାଗୀ ମଦନ 
�ଠା� ଧଙି୍ଗରଠା ଜକଣ ବ୍ିଟିଶ ୍ ଅଫିସରଙ୍୍କ ହତୟୁଠା କକ� କରଉଥଁପିଠାଇ ଁ
ତଠାଙ୍୍କ ମତ୍ୃୟୁଦଣ୍ଡ ମିେି�ଠା । ସଭରକର ଏଭେି ଅନୟୁଠାୟ ବିକରଠାଧକର 
ଏକ ବିପ୍ବ ଆରମ୍ କରିକଦକ� । ସଭରକରଙ୍କ କ�ଠାକପି୍ରୟତଠା ବୃଦି୍ 
ଏବଂ ନିର୍ତଠା ରଠାଜକନୈତିକ ଚିନ୍ଠାଧଠାରଠାକର ଭୟଭୀତ କହଠାଇ ବ୍ିଟିଶ ୍ 
ସରକଠାର ତଠାଙ୍୍କ ତ୍ରନ୍ ଗିରଫ କରି ଭଠାରତ ପଠଠାଇକଦକ� । 
ସଭରକର କସହ ିଜଠାହଠାଜର୍ ହି ଁଖସି ପେଠାଇଗକ� ଏବଂ ସମଦ୍୍କର 
ପହରିଁ ପହରିଁ ରଠାଇ ଫ୍ଠାନକ୍ର ପହଞ୍ଥିକି� କିନ୍ତୁ ଦ୍କରଣ୍ଣଠାଗକ୍ ପକର 
କସଠଠାକର ତଠାଙ୍୍କ ଗିରଫ କରଠାଗ�ଠା ।
ଏହ ିରଟଣଠା ପକର ତଠାଙ୍୍କ ଆଜୀବନ କଠାରଠାଦଣ୍ଡକର ଦଣି୍ଡତ କରଠାରଠାଇ 
କେଠାପଠାଣ ି ପଠଠାଇ ଦିଆଗ�ଠା । ଅନୟୁ ଏକ ମଠାମ�ଠାକର ୧୯୧୧ 
ମସିହଠାକର ତଠାଙ୍୍କ ପଣ୍ ିଥକର ଜଠାବଜ୍ଜୀବନ କଠାରଠାଦଣ୍ଡ ଦିଆରଠାଇଥ�ିଠା। 
ଦୀରଣ୍ଣ ୧୦ ବଷଣ୍ଣ ଧରି ଆଣ୍ଡଠାମଠାନର କସ�୍�ଠାର କଜ�କର ନିରଣ୍ଣୟୁଠାତିତ 
ବନ୍ୀ ଜୀବନ ବିତଠାଇବଠା ପକର ୧୯୨୧ ମସିହଠାକର ତଠାଙ୍୍କ କଠାରଠାମକ୍୍ 
କରଠାରଠାଇଥ�ି । କସ�୍�ଠାର କଜ�କର ଅବସ୍ଠାନ କଠାେକର କସ ଏକ 
ଅମପୂ�ୟୁ ପସ୍୍ତକ ରଚନଠା କରିଥକି� ରଠାହଠାର ନଠାମ ଥ�ିଠା: “ହନ୍ି୍ତ୍ୱ: ହନ୍ି୍ 
କିଏ?” ୧୯୩୭ ମସିହଠା କବେକ୍ ସଭରକର ହନ୍ି୍ତ୍ୱର ଜକଣ ମହଠାନ 
ପ୍ରବକ୍ଠା ଭଠାକବ ସପ୍୍ରତିଷ ୍ିତ କହଠାଇସଠାରିଥଠାନି୍ ଏବଂ ଜକଣ ନିଷଠ୍ାପର 
ଜଠାତୀୟତଠାବଠାଦୀ କନତଠା ଭଠାକବ ତଠାଙ୍କର ସଖ୍ୟୁଠାତି କଦଶବୟୁଠାପୀ ପ୍ରସଠାରିତ 
କହଠାଇଥଠାଏ । କସହ ି ବଷଣ୍ଣ କସ ହନ୍ି୍ ମହଠାସଭଠାର ଅଧ୍ୟଷେ ପଦକର 
ଅଭିଷିକ୍ କହଠାଇଥକି� । ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମଠାଦୀଙ୍କ ଭଠାଷଠାକର, 
“ତଠାଙ୍କର ସଠାହସ, ସ୍ଠାଧୀନତଠା ସଂଗ୍ରଠାମକର ସଠାମି� କହବଠା�ଠାଗି 
ଅନୟୁମଠାନଙ୍୍କ କପ୍ରଠାତ୍ଠାହତି କରିବଠାକର ତଠାଙ୍କର ସଠାମଥଣ୍ଣୟୁ ଏବଂ ସଠାମଠାଜକି 
ସଂସ୍ଠାର ପଠାଇ ଁକସ କରଠାଗଠାଇଥବିଠା କପ୍ରରଣଠା ପଠାଇ ଁଆକମ ସଭରକରଙ୍୍କ 
ଚିରଦିନ ପଠାଇ ଁସ୍ମରଣ ରଖବ୍ି ।” ୧୯୬୫ ମସିହଠା କସକ୍୍୍ଟ ବେର ମଠାସକର 
ବିନଠାୟକ ଦଠାକମଠାଦର ସଭରକର ଜ୍ୱରକର ଗର୍୍ତର ଭଠାକବ ଅସସ୍୍ 
କହଠାଇପଡ଼ିଥକି� କରଉଥଁକିର ତଠାଙ୍କର ସ୍ଠାସ୍ୟୁଠାବସ୍ଠାକର ରକଥଷ୍ 
ଅବନତି ରଟିଥ�ିଠା । ୧୯୬୬ ମସିହଠା କଫବୃଆରୀ ୧ ତଠାରିଖ ଦିନ କସ 
ଆମତ୍ୃୟୁ ଅନଶନ କରିବଠାକ୍ ଦୃେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥକି� । ୧୯୬୬ ମସିହଠା 
କଫବୃଆରୀ ୨୬ ତଠାରିଖ ଦିନ ଭଠାରତମଠାତଠାର ଏହ ିମହଠାନ୍  ସକ୍ରଠାଗୟୁ 
ପତ୍୍ରଙ୍କର ସ୍ଗଣ୍ଣପ୍ରଠାପ୍ତ ରଟିଥ�ିଠା ।  

ବିନଠାୟକ ଦଠାକମଠାଦର ସଭରକର ଭଠାରତ ଇତିହଠାସକର 
ସ୍ଠାର୍ଣ୍ଣଷେରକର �ିପିବଦ୍ କହଠାଇଥବିଠା ଏକ ଅମର ନଠାମ । କସ 
ଥକି� ଜକଣ ଏକକ କସନଠା ରିଏ ୧୮୫୭ ମସିହଠାକର କରଉ ଁ
ଅସଫେ ପ୍ରୟଠାସ କହଠାଇଥ�ିଠା ତଠାହଠାକ୍ ସଠାକଠାର କରିବଠାକ୍ 
ଚଠାହ୍ଥଁକି� । ୧୮୫୭ ମସିହଠାର ବିକଦ୍ଠାହ ଥ�ିଠା କଦଶର 
ପ୍ରଥମ ସ୍ଠାଧୀନତଠା ସଂଗ୍ରଠାମ । ପପୂବଣ୍ଣତନ ପ୍ରଧଠାନମନ୍ତୀ ଅଟେ 
ବିହଠାରୀ ବଠାଜକପୟୀ ସବଣ୍ଣଦଠା କହ୍ଥକି� - ରଦି ମ୍ ଁ ନିଜକ୍ 
ସପୂକ୍ଷ୍ମ ଧପୂେିକଣଠାଟିଏ କବଠା�ି ଭଠାକବ, କତକବ ସଭରକର 
ଥକି� ଏକ ଉତ୍୍ଙ୍ଗ ପବଣ୍ଣତ । ରଦି ମ୍ ଁକଛଠାଟ ପଠାଣ ିବ୍ନ୍ଠାଟିଏ, 
କତକବ କସ ଥକି� ଭୀମକଠାୟ ସିନ୍୍ ନଦୀ ।
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ବୁଦ୍ ପରୂ୍ପିମା – ରମ 26,2021

“ପ୍ରକତୟୁକଙ୍କ ଜୀବନର୍ ସମସୟୁଠା ଦପୂର କରିବଠାର ବଠାତ୍ଣ୍ଣଠା ଓ ସଂକଳ୍ପ ତଥଠା ଭଠାରତୀୟ ସଭୟୁତଠା ଓ ସଂସ୍ତିୃ 
ସଦଠାସବଣ୍ଣଦଠା ସମସ୍ତଙ୍୍କ ମଠାଗଣ୍ଣ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ କରିଆସିଛି । ଭଗବଠାନ ବ୍ଦ୍ ଏହି ଭଠାରତୀୟ ସଂସ୍ତିୃକ୍ ଆହ୍ରି ସମନ୍୍ନତ 

କରିଛନି୍ । ଭଗବଠାନ ବ୍ଦ୍ ଦିବୟୁଜ୍ଞଠାନ ପ୍ରଠାପି୍ତ ପକର ନିଜ ଜୀବଦ୍ଶଠାକର ହି ଁଅକନକଙ୍କ ଜୀବନକ୍ ଆକ�ଠାକିତ 
କରିପଠାରିଥକି�। ତଠାଙ୍କର ବଠାତ୍ଣ୍ଣଠା କକୌଣସି କଗଠାଟିଏ ପରିସି୍ତି ପଠାଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ ନ୍କହ ଁକି୍ ବେଠା କକୌଣସି କଗଠାଟିଏ ରଟଣଠା 
ପଠାଇ ଁପ୍ରଠାସଙି୍ଗକ ନ୍କହ ଁ। ଅକନକ ଶତଠାବ୍ୀ ଧରି ସିଦ୍ଠାଥଣ୍ଣଙ୍କ ଜନ ୍ପପୂବଣ୍ଣର୍ ଏବଂ ପକର, ସିଦ୍ଠାଥଣ୍ଣ କଗୌତମ ବ୍ଦ୍କର 

ପରିଣତ କହବଠା ପକର, ସମୟ ଚକ୍ର କସହିଭେି ରପୂରି ଚଠା�ିଛି ଏବଂ ଆମକ୍ ସକେ ପ୍ରକଠାର ପରିସି୍ତି ଏବଂ 
ଅବସ୍ଠାକର ତଠାଙ୍କର ବଠାଣୀ ସଠାନ୍ତ୍ୱନଠା ଓ କପ୍ରରଣଠା କଦଇ ଚଠା�ିଛି ।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 

ଅଥଣ୍ଣଠାତ୍ , କରଉମଁଠାକନ ସଦଠାସବଣ୍ଣଦଠା ମଠାନବ 
ସମଠାଜର କସବଠାକର ଅକହଠାରଠାତ୍ର ନିଜକ୍ 
ନିକୟଠାଜିତ କରିଥଠାନି୍, କସମଠାକନ କହଉଛନି୍ 
ବ୍ଦ୍ଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ଗଠାମୀ । ଏହି ମଠାନସିକତଠା 
ହି ଁ ଆମର ଜୀବନକ୍ ଆକ�ଠାକିତ କରିଥଠାଏ 
ଏବଂ ଆମକ୍ ଆଗକ୍ ଅଗ୍ରସର କହବଠାର 
କପ୍ରରଣଠା କରଠାଗଠାଇଥଠାଏ ।

सुप्प बुद्धं ्पबुज्झन्ति, 
सदा गोतिम सावका।

ପାକି୍କ

ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ
ସମାଚାେ
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