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କ୍ୟୁଆର କକୋଡ ସ୍ୋନ କରି ମନ କୀ ବୋତ୍ ଶଣ୍ନ୍ତୁ

ମନ୍ କୀ ବୋତ୍ ଟେଉଛି ସକୋେୋତ୍ମକତୋ ଓ ସଟ୍ବେଦନଶୀତୋେ ଏକ ମୋଧ୍ୟମ। "ମନ୍ କୀ ବୋତ"ଟେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ସକୋେୋତ୍ମକ ବିଷୟଟେ 
ଆଟଲୋଚନୋ କେିଥୋନି୍; ଏେୋେ ଚେିତ୍ର ସୋମେୂକି। କିଛି ଦିନ ପବୂଣ୍ଣେୁ, ମୋଇ ଁ�ଭ ଜେିଆଟେ, ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କେୋଯୋଇଥଲିୋ। ଏଥେୁି 
ଜଣୋପଡ଼ିଥଲିୋ, ଟଯଉମଁୋନଙ୍କେ ବୟସ 35 ବଷଣ୍ଣେୁ କମ ୍ଟସମୋଟନ ପୋଖୋପୋଖ ି75 ପ୍ରତିଶତ ବୋର୍ଣ୍ଣୋ ଓ ପେୋମଶଣ୍ଣ ପଠୋଇଛନି୍। ଏେୋେ 
ଅଥଣ୍ଣ ଟେଉଛି ଭୋେତେ ଯବୁ ଶକି୍ଙ୍କ ପେୋମଶଣ୍ଣ 'ମନ କୀ ବୋତ'କୁ ବଳ ଟଯୋ�ୋଉଛି। ‘ଇଣି୍ଆ ଫୋଷ୍ଟ’ (ଭୋେତ ପ୍ରଥମ) ସଂକଳ୍ପ ସେତି 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ କୋ�ଗିଲ ଦିବସ ଏବଂ ଭୋେତ ସ୍ୱୋଧୀନତୋେ 75ତମ ବଷଣ୍ଣଟେ ପ୍ରଟବଶ କେିବୋ ମେୂୁର୍ଣ୍ଣକୁ ପୋଳନ କେିବୋ 
ପୋଇ ଁେେଥିବିୋ ବିଭିନ୍ନ ଟଯୋଜନୋ ବିଷୟଟେ ନିଜେ ମତ ଉପସ୍ୋପନ କେିଥଟିଲ। ଟସ ମଧ୍ୟ ସୋମଗି୍କ ବିକୋଶ ତଥୋ ବିବିଧତୋ ମଧ୍ୟଟେ 
ଏକତୋ ପୋଇ ଁଏକ ‘ଅଖଣ୍ ଭୋେତ’ �ଠନ ପୋଇ ଁଆହ ବେୋନ କେିଥଟିଲ। ଏଥସିେତି ଟସ ଟ�ୋକିଓ ଅଲିମ୍ିକ୍ସ ପୋଇ ଁଭୋେତେ ଆଶୋଆକୋଂକ୍ୋ, 
କୃଷିଟକ୍ତ୍ରଟେ ନଟବୋଟ୍ ମେଷ ଏବଂ ଟଦଶବୋସୀଙ୍କ ପୋଇ ଁନିଃସ୍ୱୋଥଣ୍ଣ ଟସବୋ ଉପଟେ ଆଟଲୋକପୋତ କେିଥଟିଲ। ଏେୋେ କିୟଦଂଶ :

‘ରାଷ୍ଟଟ୍ର ପ୍ରର୍ମ, ସବ୍ବଦା ପ୍ରର୍ମ’ ମନ୍ତ୍ର 
ସହତି “ଆମକୁ ଆଗକୁ

ବଢ଼ିବାକୁ ରହବ”

ଅଧ୍ୟୋୟ 26, ଜଲୁୋଇ 25, 2021ମନ୍ କରୀ ବାତ୍ 2.0

 ଅଖଣ୍ ଭୋେତ ଆଟ୍ୋଳନ : ଟଯପେି ଭୋଟବ ବୋପଙୁ୍କ ଟନତୃତ୍ୱଟେ ‘ଭୋେତ ଛୋଡ଼ ଆଟ୍ୋଳନ’ ଆେମ୍ଭ ଟେୋଇଥଲିୋ, ଟସେପିେି ଭୋଟବ ଆଜ ିପ୍ରଟତୟେକ 
ଟଦଶବୋସୀ ‘ଅଖଣ୍ ଭୋେତ ଆଟ୍ୋଳନ’େ ଟନତୃତ୍ୱ ଟନବୋେ ଆବଶୟେକତୋ େେଛିି। ଆମ ବିଶ୍ୋସକୁ ସବଣ୍ଣଟରେଷ ୍କେିବୋ ଏବଂ ପ୍ରୋଥମିକତୋ ଟଦବୋ ପୋଇ ଁ
ଆସନ୍ତୁ ଶପଥ ଟନବୋ। ଆମକୁ ସବଣ୍ଣଦୋ ‘େୋଷ୍ଟଟ୍ର ପ୍ରଥମ, ସବଣ୍ଣଦୋ ପ୍ରଥମ’ ମନ୍ତ ସେତି ଆ�କୁ ବଢ଼ିବୋକୁ ଟେବ।

 ଅମି୍ତ ମଟେୋତ୍ସବ : ଚଳିତ ଥେ ଅ�ଷ୍ଟ 15 ତୋେିଖଟେ ଏକ କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମ ଆଟୟୋଜନ କେୋଯିବ, ଏେୋ ଜୋତୀୟ ସଙ୍ୀତ ସେ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଉଦୟେମ। 
ଏଥପିୋଇ ଁ, RASHTRAGAN.IN ନୋମକ ଏକ ଟେବସୋଇ�୍ ବିକଶତି କେୋଯୋଇଛି। ଏେ ିଟେବସୋଇ�୍ ସେୋୟତୋଟେ, ଆପଣ ଜୋତୀୟ ସଙ୍ୀତ ଆବୃରି୍ 
କେିପୋେିଟବ ଓ ଏେୋକୁ ଟେକରଣ୍ଣ କେିପୋେିଟବ ଏବଂ ଯୋେୋଫଳଟେ ଆପଣ ଏେ ିଅଭିଯୋନ ସେତି ଟଯୋଡ଼ି ଟେୋଇପୋେିଟବ। 

 କୋ�ଗିଲ ଯଦୁ୍ : କୋ�ଗିଲ ଯଦୁ୍ ଟେଉଛି ଭୋେତୀୟ ଟସନୋବୋେନିୀେ ଟଶୌଯଣ୍ଣୟେ ଓ ସଂଯମେ ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ କୋ�ଗିଲେ ଟେୋମୋଞ୍ଚକେ କୋେୋଣୀ ପଢ଼ିବୋ 
ଉଚିତ୍ ଏବଂ ବୀେମୋନଙୁ୍କ ସଲୋମ ୍କେିବୋ ଉଚିତ୍।

 ଖଦୀ ବିକି୍ର ବୃଦି୍ :  ଖଦୀ ସୋମଗ୍ୀ କିଣବିୋ ଏକ ପ୍ରକୋେେ େୋଷ୍ଟଟ୍ରଟସବୋ। ଟକବଳ ଆପଣମୋନଙ୍କେ ଉଦୟେମ ଟଯୋ� ୁଖଦୀ ବିକି୍ର ଆଜ ିବେୁ�ଣୁ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ବୃଦି୍ 
ପୋଇଛି। ଏେ ିଟକ୍ତ୍ରଟେ ଲକ୍ ଲକ୍ ମେଳିୋ, ବୁଣୋକୋେ ଏବଂ କୋେି�େ ଟଯୋଡ଼ି ଟେୋଇ େେଛିନି୍। ଏପେିକି ଆପଣଙ୍କେ ଏକ ଟଛୋ�ିଆ ଉଦୟେମ ମଧ୍ୟ 
ବୁଣୋକୋେମୋନଙୁ୍କ ଏକ ନୂଆ ଆଶୋ ଟଦବ।

 ଟ�ୋକିଓ ଅଲିମ୍କି୍ସ : ଟ�ୋକିଓ ଅଲିମ୍କି୍ସଟେ, ଭୋେତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ୋବିତମୋଟନ ତି୍ରେଙ୍ୋ ପତୋକୋ ଧେି ଟଶୋଭୋଯୋତ୍ରୋ କେିବୋ ଟକବଳ ଟମୋଟତ ନୁଟେ ଁସୋେୋ 
ଟଦଶକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କେିଛି। ଜୀବନଟେ ଅଟନକ ସମସୟେୋେ ମକୁୋବିଲୋ କେି ଏେ ିଟଖଳୋଳୀମୋଟନ ଏଠୋଟେ ପେଞ୍ଚପିୋେିଛନି୍।

 କୃଷି ଟକ୍ତ୍ରଟେ ନଟବୋଟ୍ ମେଷ : କୃଷି ଟକ୍ତ୍ରଟେ ନଟବୋଟ୍ ମେଷ କୋେଣେୁ ଏଟବ ଅଟନକ�ଡ଼ିୁଏ ଅଭିନବ କୃଷିଜୋତ ଉପ ସୋମଗ୍ୀ ଉତ୍ୋଦନ ଟେୋଇପୋେୁଛି। 
ତି୍ରପେୁୋ ଉନୋଟକୋ�ିେ ବିକ୍ରମଜତ୍ି ଚକମୋ ବେଟକୋଳି ଚୋଷ ଆେମ୍ଭ କେି ଅନୟେମୋନଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରୋଣତି କେିପୋେିଛନି୍। ଉତେ ପ୍ରଟଦଶ ଲକ୍ଷୀପେୁ ଟଖେୀ 
ଠୋଟେ ଏକ ଅଭିନବ ଉଦୟେମ ଆେମ୍ଭ କେୋଯୋଇଛି, ଟକୋଭିର ସମୟଟେ କଦଳୀ ମଞ୍ୋେୁ ତନ୍ତୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କେିବୋ ଲୋ�ି ମେଳିୋମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଦିଆଯୋଉଛି। 
କର୍ଣ୍ଣୋ�କେ  ଉର୍େ କନ୍ନଡ଼ ଓ ଦକି୍ଣ କନ୍ନଡ଼ ଜଲି୍ଲୋେ ମେଳିୋମୋଟନ କଦଳୀେୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ଅ�ୋେୁ ଟରୋସୋ ଓ �ଲୁୋବ ଜୋମନୁ ଭଳି ସସୁ୍ୱୋଦୁ ବୟେଞ୍ନ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କେିବୋେ ଅଭିନବ କୋଯଣ୍ଣୟେ କେୁଛନି୍। ସୋଇ ପ୍ରଣୀତ ଜଟଣ ସଫ୍ଟଟେେ୍ ଇଞି୍ନିୟେ। ପୋଣପିୋ� ବିଜ୍ୋନ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ନିଜେ ଆଗ୍େ ଏବଂ ସୋମଥଣ୍ଣୟେ ବଳଟେ 
ଟସ କୃଷକମୋନଙୁ୍କ ପୋଣପିୋ� ସଚୂନୋ ଟଦବୋଟେ ସେୋୟତୋ କେୁଛନି୍।  ଆପଣମୋଟନ ଟଦଖଥୁଟିବ ଟଯ ଟଯଟତଟବଟଳ ଟକୌଣସି ସ୍ୋନଟେ କିଛି ନୂଆ କଥୋ 
ଘ�ିଥୋଏ, ଏେୋେ ଫଳୋଫଳ ସମସ୍ଙୁ୍କ ଆଚ୍ବେିତ କେିଥୋଏ। ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ସମୟଟେ ମଣପିେୁେ ଉଖେୁ୍ଲ ଜଲି୍ଲୋଟେ ଟସଓ ଚୋଷ ବୃଦି୍ ପୋଇବୋଟେ ଲୋ�ିଛି। 
ଏଠୋକୋେ କୃଷକମୋଟନ ଟସମୋନଙ୍କେ ବ�ିଚୋଟେ ଟସଓ ଫଳୋଉଛନି୍।

 ଜନଭୋ�ିଦୋେୀ ଜେିଆଟେ ଜଳ ସଂେକ୍ଣ : ପ୍ରଟତୟେକ ବୁ୍ୋ ପୋଣ ିସଞ୍ଚୟ କେିବୋ ଆମ ସଂସ୍ତିୃେ ଅଂଶବିଟଶଷ। ପୋଣେି ପ୍ରତି�ି ବୁ୍ୋେ ଅପଚୟକୁ 
ଟେୋକିବୋ ଆମ ଜୀବନେ ଅବିଟଛେଦୟେ ଅଙ୍ ଟେବୋ ଉଚିତ୍। ଆଟମ ପୋଉଥବିୋ ବଷଣ୍ଣୋ ଜଳ ଆମ ଭବିଷୟେତ ପିଢ଼ି ପୋଇ ଁ, ଆଟମ ଏେୋକୁ ଟକଟବ ବି ଭୁଲିବୋ 
ଅନୁଚିତ୍।

 ନୋ�େିକମୋନଙ୍କ ଦ୍ୋେୋ ଉଟଲ୍ଲଖନୀୟ କଲୟେୋଣମଳୂକ ଟସବୋ : ଏେୋ କୁେୋଯୋଇଥୋଏ ଟଯ, ସମୋଜେ କଲୟେୋଣ ପୋଇ ଁଅଥଣ୍ଣ ଅଟପକ୍ୋ ଟସବୋ ଭୋବନୋ ଓ 
କର୍ଣ୍ଣବୟେଟବୋଧେ ଅଧକି ଆବଶୟେକତୋ େେଛିି।  ଆମେ ନିୟମିତ ବୃରି୍ ଓ ବୟେବସୋୟ କେିବୋ ସମୟଟେ ଆଟମ ଟସବୋ କେିପୋେିବୋ। େୋଧକିୋ ଶୋସ୍ତୀ 
କୁନୁଣ୍ଣେଟେ ଏକ କୋଟଫ ଚଳୋଉଛନି୍ ଏବଂ ଟସ ନିଜେ ‘ଅ୍ବେଟ୍ରକ୍ସ’ ପ୍ରୟୋସ ପୋଇ ଁଏେ ିକୋଟଫେୁ େି ଁପୋଣ୍ ିସଂଗ୍େ କେୁଛନି୍। ଆଜ ିଅକି୍ସଟଜନ ସିଲିଣ୍େ, 
ପ୍ରୋଥମିକ ଚିକିତ୍ସୋ ଉପକେଣ ବୋକ୍ସ ଥବିୋ ଛଅ�ି ଅ୍ବେଟ୍ରକ୍ସ  ତୋମିଲନୋଡ଼ୁେ ନୀଳ�ିେି ପୋବଣ୍ଣତୟେୋଞ୍ଚଳଟେ ଟସବୋ ଟଯୋ�ୋଉଛି।
 ଚଣି୍�ଡ଼େ ସଞ୍ୟ େୋଣୋ (29) ତୋଙ୍କ ସୋଇଟକଲଟେ ଏକ ଖୋଦୟେ ଷ୍ଟଲ ଚଳୋଉଛନି୍ ଏବଂ ଟକୋଭିର �ିକୋ ଟନଇଥବିୋ ଟଲୋକମୋନଙୁ୍କ ମୋ�ଣୋଟେ 

ଟଛୋଟଲ-ଭ�ୁଟେ ଟଯୋ�ୋଉଛନି୍। ମୋର୍ଣ୍ଣ 2020ଟେ ଜଟଣ ୟୁ�ୁୟେବେ ଭୋଟବ ଟଯୋ� ଟଦଇଥବିୋ ଓଡ଼ିଶୋେ ସ୍ବେଲପେୁ ଜଲି୍ଲୋ ବୋସି୍ୋ ଇସୋକ ମଣୁ୍ୋ 
େୋଜୟେେ ପ୍ରସିଦ୍ ଖୋଦୟେ ପଖୋଳ ଉପଟେ ଭିରିଓ ଟପୋଷ୍ଟ କେିଥଟିଲ। ତୋଙ୍କେ ଭିରିଓ ମୋଧ୍ୟମଟେ ସେେଟେ େେୁଥବିୋ ଟଲୋକମୋଟନ ଗ୍ୋମୀଣ ଜୀବନ 
ସମ୍କଣ୍ଣଟେ ଜୋଣବିୋେ ସଟୁଯୋ� ପୋଇପୋେୁଛନି୍।
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  response-nis@pib.gov.in

RNI No. : DELODI/2020/78831 

Communication Address  
& E-mail:

Room No–278, Bureau of 
Outreach and Communication, 
2nd Floor, Soochna Bhawan,  

New Delhi -110003

ପ୍ରକାଶତି ଓ ମଦୁ୍ତି
ସରତ୍ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ
ପ୍ରମଖୁ ମେୋନିଟଦ୍ଣ୍ଣଶକ, ବିଓସି
ବୁୟେଟେୋ ଅଫ୍  ଆଉ�୍ େିଚ୍  ଆଣ୍ 
କମୟୁେନିଟକସନ

Printed at 

ରିତର ପଷୃା୍ଗଡ଼ିୁକରର

ପ୍ରଚ୍ଛଦ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଜନ ଧନ, ଆଧୋେ ଏବଂ ଟମୋବୋଇଲ ତ୍ରୟ ମୋଧ୍ୟମଟେ ଅସେୋୟମୋନଙୁ୍କ 
ସିଧୋସଳଖ ଲୋଭ େସ୍ୋନ୍େ

ଜନ ଧନ, ଆଧୋେ ଏବଂ ଟମୋବୋଇଲ ତ୍ରୟ 
ମୋଧ୍ୟମଟେ ଅସେୋୟମୋନଙୁ୍କ ସିଧୋସଳଖ ଲୋଭ 

େସ୍ୋନ୍େ   ପଷୃୋ୍- 27

ଘର ନକିଟରର ପହଞ୍ଛି ିଆର୍ଥିକ ରସବା

ହକରି ଯାଦୁକର

ଆଧ୍ାତି୍କ ସହର 
କାଶରୀରର

ଦ୍ରୁତ ବକିାଶ

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଟମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୋେୋ 
ବୋେୋଣସୀଟେ ‘େୁଦ୍ୋକ୍’ 

ସଟମେଳନ କକ୍ ସଟମତ 1500 
ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋେୁ ଅଧକି �ଙ୍କୋେ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ଟଲୋକୋପଣ୍ଣଣ

ପଷୃୋ୍- 06-08

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମୋଚୋେ                     ପଷୃୋ୍- 04-05

ବିଶ୍ ଯବୁ ଟକୌଶଳ ଦିବସ                 ପଷୃୋ୍- 09

ଭିରି୍ଭୂମି ବିକୋଶ                       ପଷୃୋ୍- 10-11

ବୋେୋଣସୀେ ବିକୋଶ                  ପଷୃୋ୍- 06-08

କୟେୋବିଟନ� ନିଷ୍ପରି୍                         ପଷୃୋ୍- 24

ଟକୋଭିର-19 ବିଟେୋଧୀ ଲଟଢ଼ଇ    ପଷୃୋ୍- 28-30

ଜୋତୀୟ ଶକି୍ୋ ନୀତିକୁ 1 ବଷଣ୍ଣ ପରୁ୍ଗି       ପଷୃୋ୍-30 

ସକୋେୋତ୍ମକ ଆଭିମଖୁୟେ                     ପଷୃୋ୍-36 

ସ୍ାଧରୀନତା ଆର୍ାଳନକୁ ଅନୁପ୍ରାଣତି କରିର୍ବିା ରନତାମାରନ
ଆଜୋଦୀ କୋ ଅମି୍ତ ମଟେୋତ୍ସବଟେ ମେୋନ ଭୋେତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ-େୋମ ସିଂ, 
େୋଜ�େୁୁ, କହ୍ୋଇ ଲୋଲ ଦର୍ ଏବଂ ଅେବି୍ ଟଘୋଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପଟେ 

କେୋଯୋଇଛି ଆଟଲୋକପୋତ।                           ପଷୃୋ୍-32-35 

ବଷଣ୍ଣ 2, ସଂଖୟେୋ 04   ଅ�ଷ୍ଟ 16-31, 2021

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆନୁ୍ ଇଣି୍ଆ

ସସମାଚାମାଚାରର
ସମ୍ାଦକ
ଜୟଦରୀପ ରଟନାଗର
ପ୍ରମଖୁ ମେୋନିଟଦ୍ଣ୍ଣଶକ,
ପତ୍ର ସଚୂନୋ କୋଯଣ୍ଣୟେୋଳୟ,
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

ଅଳଙ୍କରଣ
ଶୟେୋମ ଶଙ୍କେ ତିେୋେୀ
େବୀନ୍ଦ୍ର କୁମୋେ ଶମଣ୍ଣୋ
ଦିବୟେୋ ତଲେୋେ
ଅଭୟ କୁମୋେ �ପୁ୍ତୋ

ସମ୍ାଦକରୀୟ ସହରଯାଗରୀ
ବିଟଭୋେ ଶମଣ୍ଣୋ, ଚ୍ନ କୁମୋେ ଟଚୌଧେୀ, 
ସମୁୀତ କୁମୋେ (ଇଂେୋଜୀ), ଅନୀଲ 
ପଟ�ଲ (�ଜୁେୋତୀ), ଟକୋଟ�େୁ ରେୋବଣୀ 
(ଟତଲୁ�)ୁ, ନଦୀମ ଅେମେଦ (ଊଦୁ୍ଣ୍ଣ), 
ଟସୋନିତ କୁମୋେ ଟ�ୋସ୍ୱୋମୀ (ଅେମୀୟୋ), 
ବିନୟ ପି.ଏସ.(ମୋଲୋୟଲମ)

ଉପରଦଷ୍ଟା ସମ୍ାଦକ
ସରନ୍ତାର କୁମାର

ପଷୃୋ୍- 12-22

ଟ�ୋକିଓ ଅଲିମି୍କ୍ସ

ନୂତନ ଉତ୍ସୋେ ଓ ଟପ୍ରେଣୋ ସେତି ଟ�ୋକିଓ 
ଅଲିମି୍କ୍ସଟେ ଭୋେତ         ପଷୃୋ୍-24-26

Neeraj Chopra PV SindhuRavi Kumar Dahiya Bajrang PuniaMirabai Chanu Lovlina BorgohainMen’s Hockey

ଉଲ୍ଲସିତ ଭୋେତ, ଅନୁପ୍ରୋଣତି ଭୋେତ

ଗବଥିତ ରାରତ

Infinity Advertising Services Pvt.Ltd. 
FBD-One Corporate Park, 10th floor,   
New Delhi-Faridabad border, NH-1, 
Faridabad-121003
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ସମ୍ାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସୋଦେ ନମସ୍ୋେ, 

ଟଦଶଟେ କ୍ରୀଡ଼ୋ ସଂସ୍ତିୃ ବିକୋଶ ପୋଇ ଁସେକୋେଙ୍କ ଉଦୟେମ ସମଟୟୋଚିତ ସୋବୟେସ୍ ଟେୋଇଛି।  ଟ�ୋକିଓ ଅଲିମ୍କି୍ସଟେ ଭୋେତୀୟ 
କ୍ରୀଡ଼ୋବିତମୋଟନ ଇତିେୋସ େଚିଛନି୍। ଅଲିମ୍କି୍ସ ଜୋଟଭଲିନ୍ ଟ୍ୋଟେ ଐତିେୋସିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜଣି ି  ନୀେଜ ଟଚୋପ୍ରୋ ଟଦଶ ପୋଇ ଁ
ଟ�ୌେବ ଆଣଛିନି୍। ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ସଦୁ୍ୋ ଟ�ୋକିଓ ଅଲିମ୍କି୍ସଟେ ସୋତ�ି ପଦକ ଜତିି ଭୋେତ ଅଲିମ୍କି୍ସ ଇତିେୋସଟେ ନିଜେ ସବଣ୍ଣଟରେଷ ୍
ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ କେିଛି। ଭୋେତୀୟ ଦଳଟେ ଥବିୋ ଅଧକିୋଂଶ କ୍ରୀଡ଼ୋବିତ୍ ଗ୍ୋମ କି୍ ବେୋ ଟଛୋ� ସେେେୁ ଆସିଛନି୍। ଟସମୋଟନ ଅଟନକ ସଂଘଷଣ୍ଣେ 
ସଫଳତୋ ପବୂଣ୍ଣକ ମକୁୋବିଲୋ କେି ନୂତନ ଭୋେତେ �ବଣ୍ଣ ପୋଲ�ିଛନି୍। ସେକୋେ ମଧ୍ୟ ଏେ ିକ୍ରୀଡ଼ୋବିତମୋନଙୁ୍କ ସବୁ ପ୍ରକୋେେ ସେୋୟତୋ 
ଓ ସବିୁଧୋ ଟଯୋ�ୋଇ ଟଦଇ ଟସମୋନଙୁ୍କ ଟପ୍ରୋତ୍ସୋେତି କେିବୋ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ସୋମୋନୟେ ଊଣୋ କେିନୋେୋନି୍। 2028 ଲସ ଏଟଞ୍ଲ୍ସ ଅଲିମି୍କ୍ସ 
ଟବଳକୁ ପଦକ ତୋଲିକୋେ ଶୀଷଣ୍ଣ 10�ି େୋଷ୍ଟଟ୍ର ତୋଲିକୋଟେ େେବିୋ ଲୋ�ି ଭୋେତ ଲକ୍ୟେ େଖଛିି। 2028େ ଲକ୍ୟେକୁ ଦୃଷି୍ଟଟେ େଖ ିସମସ୍ 
ପ୍ରକୋେେ ପ୍ରସୁ୍ତି କେୋଯୋଉଛି। ଆଟମ ସମଟସ୍ ଜୋଣଛୁି ଟଯ ଅଳ୍ପ କିଛି ବଷଣ୍ଣଟେ ବିଶ୍େ ଟରେଷ ୍କ୍ରୀଡ଼ୋବିତମୋନଙୁ୍କ ସଷିୃ୍ଟ କେିବୋ ସମ୍ଭବ 
ନୁଟେ ଁ, ବେଂ ଏଥପିୋଇ ଁଟମୈଦୋନଟେ ଅଟନକ ବଷଣ୍ଣେ ଝୋଳବୁେୋ କଠନି ପେିରେମ କେିବୋକୁ ପଡ଼ିପୋଟେ।

ଟକବଳ କ୍ରୀଡ଼ୋ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ନୁଟେ ଁ, ବେଂ ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳ ଓ ସେେ�ଡ଼ିୁକେ ସୋମଗି୍କ ବିକୋଶ ସନିୁଶି୍ତ କେିବୋ ପ୍ରତି ଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେ 
ପ୍ରୋଥମିକତୋ ଟଦଇ ଆସଛୁନି୍। ଜନଭୋ�ିଦୋେୀ ଜେିଆଟେ ସମସ୍ଙୁ୍କ ଏକତ୍ରୀତ କେି ବିକୋଶେ ପ୍ରକି୍ରୟୋଟେ ଆଟ�ଇ ଟନବୋକୁ 
ସମୋଟବଶୀ ବିକୋଶ କୁେୋଯୋଏ। ବୟେୋପକ ବିକୋଶମଳୂକ ଟଯୋଜନୋ�ଡ଼ିୁକ ଫଳପ୍ରଦ ଟେବୋ ଲୋ�ି ଅଟନକ ବଷଣ୍ଣ ଲୋ�ଥୁବିୋ କୋେଣେୁ 
ଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେ ସୋେୋ ଟଦଶେ ଆଥଗିକ ସଶକି୍କେଣ ପୋଇ ଁଲକ୍ୟେବଦ୍ ପ୍ରୟୋସ କେୁଛନି୍। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ସୋଧୋେଣ 
ନୋ�େିକମୋନଙୁ୍କ ଆଥଗିକ ଦୃଷି୍ଟେୁ ସଶକ୍ କେିବୋେ ଲକ୍ୟେ ଟନଇ 2014ଟେ ଲୋଲକିଲ୍ଲୋେ ପ୍ରୋଚୀେେୁ ଐତିେୋସିକ ‘ଜନଧନ ଟଯୋଜନୋ’ 
ଆେମ୍ଭ କେିବୋକୁ ଟଘୋଷଣୋ କେିଥଟିଲ। ପ୍ରଟତୟେକ ପେିବୋେକୁ ବୟେୋଙ୍କ ଟସବୋ ସେ ଟଯୋଡ଼ିବୋ ଏେ ିଟଯୋଜନୋେ ଲକ୍ୟେ ଥଲିୋ। ଏେ ି
ଟଯୋଜନୋ ଟଦଶେ �େିବ, ପଛୁଆ ଏବଂ ବଞ୍ଚତି ବ�ଣ୍ଣଙୁ୍କ ଭୋେତେ ମଖୁୟେ ଆଥଗିକ ଧୋେୋ ସେତି ଟଯୋଡ଼ିଛି। ଅନୟେପକ୍ଟେ ଏେ ିଟଯୋଜନୋ 
ପବୂଣ୍ଣେୁ ଟଦଶେ ଅଦ୍ଣ୍ଣୋଧକି ଜନସଂଖୟେୋ ବୟେୋଙି୍କଙ୍ ଟସବୋେୁ ବଞ୍ଚତି େେଥିଟିଲ। ଏେୋେ ପେବର୍ଣ୍ଣୀ ସମୟଟେ ସମୋଜେ ବଞ୍ଚତି ବ�ଣ୍ଣଙ୍କ 
ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୂଣ୍ଣକି୍କେଣ ନିମଟନ୍ ଅବିେତ ପ୍ରୟୋସ ଆେମ୍ଭ କେୋ�ଲୋ। ପ୍ରଟତୟେକଙୁ୍କ ଔପଚୋେିକ ଆଥଗିକ ବୟେବସ୍ୋ ମଧ୍ୟକୁ ଅଣୋ�ଲୋ। 
ଏେୋେ ଅଭିନବ ଆଭିମଖୁୟେ କୋେଣେୁ, ଜନ ଧନ – ଆଧୋେ - ଟମୋବୋଇଲ ତ୍ରୟ ସେକୋେ ବିଶ୍େ ସବଣ୍ଣବୃେତ ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୂଣ୍ଣକି୍କେଣ 
ଟଯୋଜନୋ କୋଯଣ୍ଣୟେକୋେୀ କେିବୋକୁ ସକ୍ମ ଟେଟଲ। 54�ି ମନ୍ତଣୋଳୟେ 318 ଟଯୋଜନୋ ଅନ୍�ଣ୍ଣତ ରିବି�ି ଜେିଆଟେ େତିୋଧକିୋେୀଙ୍କ 
ବୟେୋଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ସିଧୋସଳଖ 17 ଲକ୍ ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋ ପଠୋଇବୋ ଲୋ�ି ଏେୋ ସେକୋେଙୁ୍କ ସେୋୟକ ଟେଲୋ।

ଏମଏନଆେଇଜଏି, ଜୋତୀୟ ସୋମୋଜକି ସେୁକ୍ୋ ସେୋୟତୋ ଟଯୋଜନୋ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୋେେ ବୃରି୍, ସେକୋେୀ େୋସନ, ସୋେ ସବସିରି, 
ଆବୋସ ଟଯୋଜନୋ, କିଷୋନ ସମେୋନ ନିଧ ିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଐତିେୋସିକ ଟଯୋଜନୋେ ଲୋଭ ଏଟବ ସିଧୋସଳଖ ଲକି୍ତ େତିୋଧକିୋେୀ ଏବଂ ବଞ୍ଚତି 
ବ�ଣ୍ଣଙ୍କ ନିକ�ଟେ ପେଞ୍ଚ ିପୋେୁଛି। ସେକୋେଙ୍କ ପକ୍େୁ ମିଳଥୁବିୋ ନ�ଦ ସେୋୟତୋଟେ ଏଟବ ଟକୌଣସି ମଧ୍ୟସି୍ କି୍ ବେୋ କମିସନ କୋେବୋେ 
ଟେଉନୋେି।ଁ ଟକବଳ ଟମୋବୋଇଲ ବ�ନ ସ୍ପଶଣ୍ଣ ମୋତ୍ରଟକ ସମସ୍ ଟଯୋଜନୋେ ଲୋଭ ଏଟବ �େିବ ଏବଂ ପଛୁଆ ବ�ଣ୍ଣଙ୍କ ନିକ�ଟେ 
ଶତପ୍ରତିଶତ ପେିମୋଣେ ସେୋୟତୋ ପେଞ୍ଚ ିପୋେୁଛି। ସବକୋ ବିକୋଶ ବୋ ସୋମଗ୍ୀକ ବିକୋଶ ଟଯୋଜନୋ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ଦୋେିଦ୍ୟେ ଦୂେୀକେଣ 
ପ୍ରତି ସମପଗିତ ଯୋେୋକୁ ଚଳିତ ସଂସ୍େଣଟେ ପ୍ରଛେଦ ପ୍ରସଙ୍ ଭୋଟବ ସ୍ୋନିତ କେୋଯୋଇଛି। ଟଦଶ କିପେି ଭୋଟବ ଦ୍ରୁତ �ତିଟେ ଆଥଗିକ 
ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣେୁ ଆଥଗିକ ସଶକି୍କେଣ ଦି�ଟେ ଅଗ୍ସେ ଟେଉଛି ଏବଂ ଏେୋ ପ୍ରଟତୟେକ ନୋ�େିକଙ୍କ ଜୀବନଟେ କିଭଳି ପ୍ରଭୋବୀ 
ପେିଣୋମ ଆଣପିୋେିଛି ତୋେୋ ଏେ ିପ୍ରସଙ୍ଟେ ଉଟଲ୍ଲଖ କେୋଯୋଇଛି।

ଅମି୍ତ ମଟେୋତ୍ସବ ଅଧ୍ୟୋୟଟେ ବିପ୍ଳବୀମୋନଙ୍କେ କୋେୋଣୀ, ଟ�ୋକିଓ ଅଲିମ୍କି୍ସ, ବୟେକି୍ତ୍ୱ ବିଭୋ�ଟେ କ୍ରୀଡ଼ୋ ଦିବସ ଉପଲଟକ୍ ଟମଜେ 
ଧ୍ୟୋନ ଚୋ୍ଙ୍କ ଉପଟେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ଉପସ୍ୋପନୋ ଆଦି ଚଳିତ ସଂସ୍େଣେ ବିଟଶଷତ୍ୱ। ଅନୟେୋନୟେ ଆଗ୍େେ ବିଷୟ�ଡ଼ିୁକ ମଧ୍ୟଟେ େେଛିି 
ଟକୋଭିର, ବିକୋଶ ମୋ�ଣ୍ଣଟେ ଅଗ୍ସେ ଟେଉଥବିୋ କୋଶୀ, ଟେଳବୋଇେ ପେିବର୍ଣ୍ଣନ, ଦକ୍ତୋ ବିକୋଶ ଏବଂ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ କୟେୋବିଟନ� ନିଷ୍ପରି୍ 
ଆଦି ପ୍ରସଙ୍। ଟକୋଭିର ନିୟମ ପୋଳନ କେି ନିେୋପଦ େୁେନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଜେ ମତୋମତ ପଠୋନ୍ତୁ।

ଠକିଣୋ  :  େୁମ ୍ନଂ-278, ବୁୟେଟେୋ ଅଫ ଆଉ�୍ େିଚ୍  ଆଣ୍ କମୟୁେନିଟକସନ,

   ଦି୍ତୀୟ ମେଲୋ, ସଚୂନୋ ଭବନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-110003

ଇ-ଟମଲ୍  :  response-nis@pib.gov.in

(ଜୟଦରୀପ ରଟନାଗର)
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ଚଠି ିବାକ୍ସ

ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପଠାନ୍ତୁ
Communication Address  

& E-mail:
Room No–278, Bureau of Outreach 

and Communication, 2nd Floor, 
Soochna Bhawan,  
New Delhi -110003

  response-nis@pib.gov.in

ମୁ ଁ ଆପଣଙ୍କ ପତି୍ରକୋେ ଜଟଣ ନିୟମିତ 
ପୋଠକ। ଏଥଟିେ ଖବୁ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ ଉପସ୍ୋପନୋ 
କେୋଯୋଉଛି। ଭବିଷୟେତଟେ ଅଧକି ସମଦୃ୍ 
ବିଷୟବସୁ୍ ଟଯୋ�ୋଇ ଟଦବୋ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ଆପଣଙ୍କ 
ଉଦୟେମ ପୋଇ ଁମୁ ଁଶଭୁକୋମନୋ ଜଣୋଉଛି।

ଅଶକି ରଛତ୍ରୀ
ashikchhetri97@gmail.com

ନୁୟେ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋେ ଅତୟେନ୍ ସଚୂନୋଧମଣ୍ଣୀ 
ପତି୍ରକୋ। ମୁ ଁ ବିେୋେ ପ�ନୋ ସି୍ତ ରନ ଟବୋଟସ୍ୋ 
ଏକୋଟରମୀେ ଜଟଣ ଦଶମ ଟରେଣୀେ ଛୋତ୍ର। 
ଏେ ି ପତି୍ରକୋଟେ ଟମୋ ପୋଇ ଁ ଅଟନକ�ଡ଼ିୁଏ 
ସଚୂନୋ େେଛିି। ମୁ ଁଅଥଣ୍ଣନୀତି ବିଷୟ ଟନଇ ପୋଠ 
ପଢ଼ଥୁବିୋେୁ ଏେ ି ପତି୍ରକୋ ଟମୋଟତ ସେକୋେୀ 
ଟଯୋଜନୋ ଏବଂ ନୂତନ ବିକୋଶମଳୂକ କୋଯଣ୍ଣୟେ 
ସମ୍କଣ୍ଣଟେ ସଚୂନୋ ଟଦଉଛି।

adityaganguli9983@gmail.com

ସେକୋେଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିକୋଶମଳୂକ ଟଯୋଜନୋ 
ସମ୍କଣ୍ଣଟେ ପ୍ରୋସଙି୍କ ସଚୂନୋ ଟଦଉଥବିୋ ଏକ 
ଉପଟଯୋ�ୀ ମୋଧ୍ୟମ ଟେଉଛି ନୁୟେ ଇଣି୍ଆ 
ସମୋଚୋେ ପତି୍ରକୋ। ଏେୋ ବିବିଧ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ସଚୂନୋ 
ପ୍ରଦୋନ କେିଥୋଏ ଯୋେୋକି ପ୍ରତିଟଯୋ�ିତୋମଳୂକ 
ପେୀକ୍ୋ ପୋଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତି କେୁଥବିୋ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ବିଟଶଷ ସେୋୟକ ଟେୋଇଥୋଏ।

ସିଏଲ ଚନି୍ା ରରଡ୍ରୀ
clcreddy@gmail.com

ମୁ ଁ “ନୁୟେ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋେ”େ ଜଟଣ 
ନିୟମିତ ପୋଠକ। ଏଥଟିେ ଅଟନକ�ଡ଼ିୁଏ 
ଉପଟଯୋ�ୀ ସଚୂନୋ େେିଥୋଏ ଏବଂ ଏେୋକୁ 
ପଢ଼ିବୋ ଅତୟେନ୍ ସଖୁପ୍ରଦ। ଏେି ପତି୍ରକୋେ 
ସଫଳତୋ ପୋଇ ଁ ମୁ ଁ ଏେି ପେୋମଶଣ୍ଣ ଟଦବୋକୁ 
ଚୋେିବିଁ ଟଯ ଏେୋକୁ ଟଦଶେ ପ୍ରଟତୟେକ ବୟେକି୍ଙ୍କ 
ଘଟେ ଏେୋକୁ ପେଞ୍ଚୋଇବୋ ଉଚିତ୍।

ସିଏଚ. ଶକି୍ ସିଂ, ଆଇନଜରୀବରୀ, 
କର୍୍ବାଲ (ହରିୟାଣା)

shaktisinghadv@gmail.com

ମୁ ଁଆମ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀଙ୍କ ଜଟଣ 
ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ମୁ ଁଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେଙ୍କ ସମସ୍ 
ଟଯୋଜନୋ ଉପଟେ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ଭୋଟବ ନଜେ େଖଥିୋଏ। 
ରିଜ�ିୋଲ ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯୋନ ଅନ୍�ଣ୍ଣତ ସମସ୍ ଆପକୁ 
ମୁ ଁବୟେବେୋେ କଟେ। ଏେ ିଆପ�ଡ଼ିୁକୁ ବୟେବେୋେ 
କେିବୋ ସେଜ ଏବଂ ଏଥଟିେ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ସଚୂନୋ 
ମୋନ େେଥିୋଏ। 

ମହାରାଷ୍ଟଟ୍ରର ସତାରାରୁ ରଯାରଗଶ 
ଅରଶାକ ବଡ଼ାରର

advyogesh9@gmail.com
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ଟଦଶେ ଜିରିପିଟେ ଲଘ,ୁ କ୍ଦୁ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଟଦୟେୋ� (ଏମଏସଏମଇ)
େ ଟଯୋ�ଦୋନ 29 ପ୍ରତିଶତ େେିଛି। ସେକୋେ ଏେି ଟକ୍ତ୍ରକୁ ନିେନ୍େ 

ସେୋୟତୋ ଟଯୋ�ୋଇ ଟଦବୋ ଲୋ�ି କୋଯଣ୍ଣୟେ କେୁଛନି୍। ଜିରିପିଟେ ଏେି ଟକ୍ତ୍ରେ 
ଟଯୋ�ଦୋନ ବଢ଼ୋଇବୋ ଏବଂ ଏେି ଟକ୍ତ୍ର ସେିତ ସମ୍କୃ୍ ଥବିୋ ଟଲୋକମୋନଙୁ୍କ ସବିୁଧୋ 
ଟଯୋ�ୋଇ ଟଦବୋେ ଉଦୟେମ ସ୍ୱେୂପ ସେକୋେ ନିକ�ଟେ ଏମଏସଏମଇେ ସଂଜ୍ୋ 
ପେିବର୍ଣ୍ଣନ କେିଛନି୍ ଯୋେୋଫଳଟେ ଖଚୁୁେୋ ଓ ପୋଇକୋେୀ ବୟେବସୋୟୀ ଏଥଟିେ 
ସୋମିଲ ଟେୋଇପୋେିଟବ।  ବର୍ଣ୍ଣମୋନସଦୁ୍ୋ, ଖଚୁୁେୋ ଓ ପୋଇକୋେୀ ବୟେବସୋୟକୁ 
ଏମଏମଏମଇେ ପେିସେେୁ ବୋେୋଟେ େଖୋଯୋଇଥଲିୋ କୋେଣ ଟସମୋନଙୁ୍କ 
ଉତ୍ୋଦନ କି୍ ବେୋ ଟସବୋ ୟୁନି� ଭୋଟବ ବିଟବଚନୋ କେୋଯୋଉନଥଲିୋ। ବର୍ଣ୍ଣମୋନେ 
ସଂଟଶୋଧତି ମୋ�ଣ୍ଣଦଶଗିକୋ ଅନୁଯୋୟୀ ଏଟବ ଖଚୁୁେୋ ଓ ପୋଇକୋେୀ ବୟେବସୋୟୀମୋଟନ 
ଉଟଦୟେୋ� ପଞ୍ୀକେଣ ଟପୋ�ଣ୍ଣୋଲଟେ ପଞ୍ୀକେଣ କେିପୋେିଟବ। ଏେୋ 2.5 
ଟକୋ�ିେୁ ଅଧକି ବୟେବସୋୟୀଙୁ୍କ ଲୋଭବୋନ କେିବ । ଏମୋଟନ ଏଟବ ଭୋେତୀୟ 
େିଜଭଣ୍ଣ ବୟେୋଙ୍କେ ମୋ�ଣ୍ଣଦଶଗିକୋ ଅନୁଯୋୟୀ ପ୍ରୋଥମିକ ଟକ୍ତ୍ରେ ଋଣ ପୋଇବୋକୁ 
ସକ୍ମ ଟେଟବ ଏବଂ ଆବଶୟେକ ପଞିୁ୍ ପୋଇପୋେିଟବ।  ବି�ତ ଏକ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟଟେ 
ଏମଏସଏମଇ ଟକ୍ତ୍ର ପୋଇ ଁ ଟଘୋଷଣୋ କେୋଯୋଇଥବିୋ ଟଯୋଜନୋେ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ 
ଏଟବ ଖଚୁୁେୋ ଓ ପୋଇକୋେୀ ବୟେବସୋୟୀମୋନଙୁ୍କ ମିଳିପୋେିବ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ କେିଛନି୍, “ଖଚୁୁେୋ ଏବଂ ପୋଇକୋେୀ ବୟେବସୋୟ ଟକ୍ତ୍ର ସେ 
ସମ୍କୃ୍ ବୟେବସୋୟୀମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଏେୋ ଏକ ଐତିେୋସିକ ପଦଟକ୍ପ।”

ପ୍ରର୍ମ ର୍ର ପାଇ ଁ2.5 ରକାଟି ଖଚୁୁରା ଏବଂ ପାଇକାରରୀ 
ବ୍ବସାୟରୀଙୁ୍କ ମିଳିଲା ଏମଏସଏମଇ ମାନ୍ତା

ନୂତନ ଜ୍ୋନଟକୌଶଳ ଏବଂ ସଚୂନୋ ପ୍ରଯକିୁ୍େ 
ସେୋୟତୋଟେ, ଟଦଶଟେ କୃଷି ଟକ୍ତ୍ରକୁ ସଦୃୁଢ଼ କେିବୋ 

ଲୋ�ି ଟଯୋଜନୋ କୋଯଣ୍ଣୟେକୋେୀ କେୋଯୋଉଛି। ଏେୋେ ଏକ 
ଅଂଶବିଟଶଷ ଭୋଟବ, ଇଟଲଟ୍୍ଟଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସଚୂନୋ ପ୍ରଯକିୁ୍ 
ମନ୍ତୀ ଅଶ୍ନିୀ ଟବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲୟେୋଣ 
ମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଟତୋମେ ଭୋେତୀୟ କୃଷି �ଟବଷଣୋ 
ପେିଷଦେ 93ତମ ପ୍ରତିଷୋ୍ ଦିବସ ଉପଲଟକ୍ ଜୁଲୋଇ 
16 ତୋେିଖଟେ ‘କିସୋନ ସୋେଥୀ’ ନୋମକ ଏକ ରିଜି�ୋଲ 
ପୋ୍�ଫମଣ୍ଣେ ଶଭୁୋେମ୍ଭ କେିଛନି୍। ଏେି ରିଜି�ୋଲ ପୋ୍�ଫମଣ୍ଣ 
ଚୋଷୀଙୁ୍କ ଫସଲ ଟଯୋ�ୋଣ ସଂକ୍ରୋନ୍ଟେ ସମସ୍ ଆବଶୟେକ 
ସଚୂନୋ ଟଯୋ�ୋଇ ଟଦବ। ଅଧକିନ୍ତୁ, ଏେି ରିଜି�ୋଲ 
ପୋ୍�ଫମଣ୍ଣ ଜେିଆଟେ ଚୋଷୀମୋଟନ ଟସମୋନଙ୍କେ ଫସଲ 
ଓ ପନିପେିବୋ ବିକି୍ର କେିବୋଟେ ସକ୍ମ ଟେୋଇପୋେିଟବ। 
ଆେୁେି �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ କଥୋ ଟେଉଛି ଚୋଷୀମୋଟନ 
ଟସମୋନଙ୍କେ ନିଜ ଭୋଷୋଟେ ଟବୈଜ୍ୋନିକମୋନଙ୍କ ଠୋେୁ କୃଷି 
ଓ ତତସଂକ୍ରୋନ୍ ବିଷୟଟେ ସଠିକ୍ ସଚୂନୋ ପୋଇପୋେିଟବ। 
ପ୍ରଥମ ପଯଣ୍ଣୟେୋୟଟେ କିସୋନ ସୋେଥୀ ପୋ୍�ଫମଣ୍ଣକୁ ବିେୋେ, 
ମଧ୍ୟପ୍ରଟଦଶ, ମେୋେୋଷ୍ଟଟ୍ର ଓ ଉର୍େ ପ୍ରଟଦଶେ ଚୋଷୀଙ୍କ 
ପୋଇ ଁ ଲୋ� ୁ କେୋଯୋଇଛି। ଧୀଟେ ଧୀଟେ ଏେୋ ଅନୟେ 
େୋଜୟେ�ଡ଼ିୁକୁ ସମ୍ପ୍ରସୋେିତ ଟେବ। 

‘କସିାନ ସାରର୍ରୀ’- 
ଚାରରୀଙ୍କ ପାଇ ଁଠକି

ସମୟରର ଠକ୍ି ସଚୂନା

‘ଏକ ଜଲି୍ଲାଜଲି୍ଲା ଏକ ଉତ୍ାଦ’ ଆତ୍ନରି୍ବର 
ରାରତକୁ ରଦଉଛ ିରପ୍ରାତ୍ାହନ

ସମଗ୍ ବିଶ୍ ଟକୋଭିର ସେ ଲଢ଼ଥୁବିୋ ସମୟଟେ, ଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେ 
ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣେ ଭୋେତ ପୋଇ ଁ ମଳୂଦୁଆ ପ୍ରତିଷୋ୍ କେୁଛନି୍। 

ଆତ୍ମ-ନିଭଣ୍ଣେଶୀଳତୋକୁ ଟପ୍ରୋତ୍ସୋେନ ଟଦବୋ ଲୋ�ି ଅଟନକ�ଡ଼ିୁଏ 
ପଦଟକ୍ପ ଗ୍େଣ କେୋଯୋଇଛି। ଟସଥମିଧ୍ୟେୁ ଟ�ୋ�ିଏ ଟେଉଛି 
ପିଏମ ଫମଣ୍ଣୋଲୋଇଟଜସନ ଅଫ ମୋଇଟକ୍ରୋ ଫୁର୍ ଟପ୍ରୋଟସସିଂ 
ଏଣ୍ଟେପ୍ରୋଇଟଜସ (ପିଏମଏଫଏମଇ) ବୋ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଖୋଦୟେ 
ପ୍ରକି୍ରୟୋକେଣ ଉଟଦୟେୋ�େ ଔପଚୋେୀକେଣ ଟଯୋଜନୋ । ଖୋଦୟେ 
ପ୍ରକି୍ରୟୋକେଣ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ବୟେୋପକ ପେିସେ େେିଛି, ଏେୋକୁ 
ଦୃଷି୍ଟଟେ େଖ ି ପିଏମଏଫଏମଇ ଟଯୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମଟେ ଖୋଦୟେ 
ପ୍ରକି୍ରୟୋକେଣ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ନିଟୟୋଜିତ େେିଥବିୋ ସ୍ୱୟଂ ସେୋୟକ 
ଟ�ୋଷୀ୍�ଡ଼ିୁକୁ ଚଳନି୍ ପଞିୁ୍ ଏବଂ ଆଥଗିକ ସେୋୟତୋ ଟଯୋ�ୋଇ 
ଦିଆଯୋଉଛି। ଖବୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟଟେ 9,000େୁ ଅଧକି କ୍ଦୁ୍ 
ଉଟଦୟେୋ�ୀ ପିଏମଏଫଏମଇ ଟଯୋଜନୋଟେ ପଞ୍ୀକେଣ କେିଛନି୍ 
ଏବଂ ଏପେି 2,500 ଉଟଦୟେୋ�ୀ ସେକୋେଙ୍କ ସେୋୟତୋଟେ 
ଟସମୋନଙ୍କେ ଉଟଦୟେୋ� ଆେମ୍ଭ କେିସୋେିଟଲଣ।ି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଏକ େୋଷ୍ଟଟ୍ର-ଏକ ବୟେବସ୍ୋ ଅନୁେୂପ, 
ଏକ ଜିଲ୍ଲୋ ଏକ ଉତ୍ୋଦ ମଧ୍ୟ ଖୋଦୟେ ପ୍ରକି୍ରୟୋକେଣ ଉଟଦୟେୋ� 
ଦି�ଟେ ଏକ ପଦଟକ୍ପ। �ତବଷଣ୍ଣ ଏେି ଟଯୋଜନୋେ ଶଭୁୋେମ୍ଭ 
କେୋଯୋଇଥଲିୋ, ଟସଟବଠୋେୁ ଟକନ୍ଦ୍ର ଖୋଦୟେ ପ୍ରକି୍ରୟୋକେଣ 
ଉଟଦୟେୋ� ମନ୍ତଣୋଳୟ ଏକ ଜିଲ୍ଲୋ-ଏକ ଉତ୍ୋଦ ଟଯୋଜନୋକୁ 
35�ି େୋଜୟେ/ଟକନ୍ଦ୍ର ଶୋସିତ ପ୍ରଟଦଶେ 707�ି ଜିଲ୍ଲୋଟେ 
ଅନୁଟମୋଦନ କେିସୋେିଛନି୍। ଆେୁେି, 54�ି ଇନକୁୟେଟବସନ 
ଟକନ୍ଦ୍ର 17�ି େୋଜୟେଟେ ପ୍ରତିଷୋ୍ କେୋଯୋଇଛି, ଟଯଉଠଁି ନୂତନ 
ଉଟଦୟେୋ�ୀମୋନଙୁ୍କ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ସେୋୟତୋ ଟଯୋ�ୋଇ ଦିଆଯୋଉଛି।

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର
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ଟତଲଙ୍ୋନୋେ େୋେଙ୍ଲ ନିକ�ଟେ ଥବିୋ ମଲୁୁ� ୁ
ଜଲି୍ଲୋେ ପୋଲୋମଟପ�ଟେ ଥବିୋ େୁଟଦ୍ଶ୍େ ମ୍ିେ 

(େୋମପ୍ୋ ମ୍େି) ଏବଂ �ଜୁେୋ�େ େେପ୍ୋ ସଭୟେତୋେ ସେେ 
ଟଧୋଲୋବିେୋକୁ ୟୁଟନଟସ୍ୋ ବିଶ୍ ଐତିେୟେ ସ୍ଳୀ ତୋଲିକୋଟେ 
ସୋମିଲ ଟେୋଇଛି। ଜଲୁୋଇ 25 ତୋେିଖଟେ ୟୁଟନଟସ୍ୋ  ବିଶ୍ 
ଐତିେୟେ ସମିତିେ 44ତମ ଅଧଟିବଶନଟେ ଏେ ି ନିଷ୍ପରି୍ 
ଗ୍େଣ କେୋଯୋଇଥଲିୋ। ତ୍ରଟୟୋଦଶ ଶତୋବ୍ୀେ ଅଭିନବ 
ସ୍ୋପତୟେ ଟଶୈଳୀ ପୋଇ ଁ ପେିଚିତ େୋମୋପ୍ୋ ମ୍େି ଏେୋେ 

ସ୍ପତି େୋମୋପ୍ୋଙ୍କ ନୋମଟେ 
ନୋମିତ ଟେୋଇଛି। ଏେ ି
ମ୍େିଟେ େୋମଲିଟଙ୍ଶ୍େ 
ସ୍ୱୋମୀ ଠୋକୁେଙୁ୍କ ପଜୂୋ 
କେୋଯୋଏ। ଟସେପିେି, 
ଟଧୋଲୋବିେୋ ଟେଉଛି 

�ଜୁେୋତେ କଛେ ଠୋଟେ ଭୋେତ-ପୋକିସ୍ୋନ ସୀମୋଟେ ଥବିୋ 
ଏକ ପ୍ରତ୍ନତୋତି୍ତକ ସ୍ଳୀ। ବିଶ୍ ଐତିେୟେ ସ୍ଳୀ ତୋଲିକୋଟେ ଏେ ି
ଦୁଇ�ି ଐତିେୟେକୁ ସୋମିଲ କେୋଯିବୋ ସମ୍କଣ୍ଣଟେ ୟୁଟନଟସ୍ୋ 
ପକ୍େୁ �ୁଇ�୍ କେି ସଚୂନୋ ଦିଆଯୋଇଛି। ଏେୋକୁ େି�ୁଇ�୍ କେି 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ଟଲଖଛିନି୍- “ଚମତ୍ୋେ! ସମସ୍ଙୁ୍କ 
ଶଭୁକୋମନୋ। ଏଠୋକୁ ଆସିବୋକୁ ମୁ ଁ ଆପଣମୋନଙୁ୍କ ସମସ୍ଙୁ୍କ 
ଅନୁଟେୋଧ କେୁଛି। ମୁ ଁଆପଣଙୁ୍କ ସଚୂନୋ ଟଦବୋକୁ ଚୋଟେ ଁଟଯ 
2014 ପେଠୋେୁ ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ସଦୁ୍ୋ ଭୋେତେ 10�ି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶ୍ 
ଐତିେୟେ ସ୍ଳୀ ତୋଲିକୋଟେ ସୋମିଲ କେୋଯୋଇ ସୋେିଲୋଣ।ି  

ଜଳ ଟେଉଛି ଜୀବନେ ସବଣ୍ଣୋଧକି ଟମୌଳିକ ଆବଶୟେକତୋ। ଏେୋ 
ସଟତ୍ତ, ସ୍ୱୋଧୀନତୋେ 70 ବଷଣ୍ଣ ବିତିଯୋଇଥଟିଲ ମଧ୍ୟ ଟଦଶେ 

ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳଟେ େେୁଥବିୋ ଟମୋ� 18.94 ଟକୋ�ି ପେିବୋେ ମଧ୍ୟେୁ 
ମୋତ୍ର 17 ପ୍ରତିଶତ ଅଥଣ୍ଣୋତ୍ 3.23 ଟକୋ�ି ଗ୍ୋମୀଣ ପେିବୋେ ନିକ�ଟେ 
ପୋଇପ ପୋଣ ିପେଞ୍ଚପିୋେିଥଲିୋ। ଏେ ିବୟେବଧୋନ ଦୂେ କେିବୋ ଲୋ�ି 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ଲୋଲକିଲ୍ଲୋେ ପ୍ରୋଚୀେେୁ 2019 
ଅ�ଷ୍ଟ 15 ତୋେିଖଟେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଆେମ୍ଭ କେିଥଟିଲ। 

ଏେ ି ଟଯୋଜନୋେ ଲକ୍ୟେ ଟେଉଛି 
2024 ସଦୁ୍ୋ ଟଦଶେ ପ୍ରଟତୟେକ 
ପେିବୋେକୁ ପୋଇପ ଟଯୋଟ� ଜଳ 
ଟଯୋ�ୋଣ। ମୋତ୍ର 23 ମୋସ ମଧ୍ୟଟେ, 
ଏେ ି ଟଯୋଜନୋ ଏକ ଲକ୍ ଗ୍ୋମେ 
ପ୍ରଟତୟେକ ପେିବୋେକୁ ପୋଇପ 

ଟଯୋଟ� ଜଳଟଯୋ�ୋଣ କେିବୋେ ଐତେିୋସିକ ମୋଇଲଖଣୁ୍ଟ େୋସଲ 
କେିଛି। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ମୋତ୍ର 23 ମୋସ ମଧ୍ୟଟେ 4.49 ଟକୋ�ି 
ପୋଇପ ସଂଟଯୋ� ଏବଂ 50 େଜୋେ ଗ୍ୋମ ପଞ୍ଚୋୟତକୁ ଜଳ ଟଯୋ�ୋଣ 
କେୋଯୋଇଛି। ଟ�ୋଆ, ଟତଲଙ୍ୋନୋ, ଆଣ୍ୋମୋନ-ନିଟକୋବୋେ 
ଦ୍ୀପସମେୂ ଏବଂ ପରୁୁଟଚେୀ ଭଳି େୋଜୟେ ଓ ଟକନ୍ଦ୍ରଶୋସିତ ପ୍ରଟଦଶେ 
ଗ୍ୋମୀଣ ଟକ୍ତ୍ର ଶତପ୍ରତିଶତ ପୋଇପ ଜଳଟଯୋ�ୋଣ ଲକ୍ୟେ େୋସଲ 
କେୋଯୋଇପୋେିଛି। ଟକବଳ ଟସତିକି ନୁଟେ ଁ, ଏନଟସଫୋଲୋଇ�ିସ ୍
ପ୍ରଭୋବିତ 61�ି ପ୍ରୋଥମିକତୋ ଥବିୋ ଜଲି୍ଲୋେ 97 ଲକ୍ ପେିବୋେକୁ ମୋତ୍ର 
22 ମୋସ ମଧ୍ୟଟେ ପୋଇପ ଟଯୋଟ� ଜଳଟଯୋ�ୋଣ କେୋଯୋଇଛି। 

ପୋଲୋମଟପ�େ େୁଟଦ୍ଶ୍େ ମ୍େି ଏବଂ 
�ଜୁେୋ�େ ଟଧୋଲୋବିେୋକୁ ମିଳିଲୋ ବିଶ୍ 

ଐତିେୟେ ସ୍ଳୀ ମୋନୟେତୋ

1 ଲକ୍ ଗ୍ାମ ଓ 50 ହଜାର ଗ୍ାମ 
ପଞ୍ାୟତର ପ୍ରରତ୍କ ପରିବାରକୁ
ମିଳିଲା ପାଣ ିପାଇପ ସଂରଯାଗ

ଓବସିି ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ସର ବଗ୍ବଙ୍କ ପାଇ ଁଡାକ୍ରରୀ ପାଠ୍କ୍ରମରର 
ସଂରକ୍ଣ ବ୍ବସ୍ା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରଲ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ରୋକ୍େୀ ଓ ଦନ୍ ଚିକିତ୍ସୋ ବିଜ୍ୋନ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ଅଧ୍ୟୟନ କେିବୋ ଲୋ�ି ଆଶୋୟୀ 
ଥବିୋ ଅନୟେୋନୟେ ପଛୁଆ ବ�ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଥଗିକ ଅନଗ୍ସେ ଟରେଣୀେ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ 

ପୋଇ ଁଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେ ଏକ ଐତିେୋସିକ ପଦଟକ୍ପ ଗ୍େଣ କେିଛନି୍। ପଛୁଆ ବ�ଣ୍ଣେ 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ଚଳିତ ଶକି୍ୋ ବଷଣ୍ଣ ଠୋେୁ ଚିକିତ୍ସୋ/ଦନ୍ ଚିକିତ୍ସୋ ବିଜ୍ୋନ ପୋଠୟେକ୍ରମେ ସ୍ୋତକ ଓ 
ସ୍ୋଟତୋଟକୋର୍େ ଟରେଣୀଟେ 27 ପ୍ରତିଶତ ସଂେକ୍ଣେ ଲୋଭ ପୋଇପୋେିଟବ। ଏେୋସେିତ, 
ଆଥଗିକ ଦୁବଣ୍ଣଳ ବ�ଣ୍ଣେ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙୁ୍କ 10 ପ୍ରତିଶତ ସଂେକ୍ଣେ ଲୋଭ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ନିଟଜ ଜଲୁୋଇ 29 ତୋେିଖଟେ ଏେ ିନିଷ୍ପରି୍ ସମ୍କଣ୍ଣଟେ �ୁଇ�୍ କେିଥଟିଲ। 
ସବଣ୍ଣଭୋେତୀୟ ଟକୋ�ୋ ଟଯୋଜନୋ ସପିୁ୍ରମଟକୋ�ଣ୍ଣଙ୍କ ଆଟଦଶ କ୍ରଟମ 1986ଟେ ଆେମ୍ଭ 
ଟେୋଇଥଲିୋ। ଏେୋେ ଲକ୍ୟେ ଥଲିୋ ଟ�ୋ�ିଏ େୋଜୟେେ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙୁ୍କ ଅନୟେ େୋଜୟେଟେ ମଧ୍ୟ 
ସଂେକ୍ଣେ ସବିୁଧୋ ମିଳିବୋ ନିମଟନ୍ ସକ୍ମ କେିବୋ। 2008 ପଯଣ୍ଣୟେନ୍, ସବଣ୍ଣଭୋେତୀୟ 
ସଂେକ୍ଣ ଟଯୋଜନୋଟେ ଟକୌଣସି ସଂେକ୍ଣ ବୟେବସ୍ୋ ନଥଲିୋ। କିନ୍ତୁ, 2007 ବଷଣ୍ଣଟେ, 
ସଟବଣ୍ଣୋର୍ ନୟେୋୟୋଳୟ ଅନୁସଚିୂତ ଜୋତିଙ୍କ ପୋଇ ଁ15 ପ୍ରତିଶତ ସଂେକ୍ଣ ଏବଂ ଅନୁସଚୂୀତ 
ଜନଜୋତି ବ�ଣ୍ଣେ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଇ ଁ7.5 ପ୍ରତିଶତ ସଂେକ୍ଣେ ବୟେବସ୍ୋ କେିଥଟିଲ। 
ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ନିଆଯୋଇଥବିୋ ନୂଆ ନିଷ୍ପରି୍ ଦୋ୍େୋ ପ୍ରୋୟ 5550 ଜଣ ପଛୁଆ ବ�ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଥଗିକ 
ଦୁବଣ୍ଣଳ ଟରେଣୀେ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙୁ୍କ ସିଧୋସଳଖ ଉପକୃତ ଟେଟବ।
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ଆଧ୍ାତି୍କ ନଗରରୀଆଧ୍ାତି୍କ ନଗରରୀ
କାଶରୀର ଦୃତ ବକିାଶକାଶରୀର ଦୃତ ବକିାଶ

ବାରାଣସରୀର ପ୍ରଗତି

ବୋେୋଣସୀେୁ ସଂସଦକୁ ନିବଣ୍ଣୋଚିତ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ଟଯପେି ନ�େୀେ ସବଣ୍ଣୋଙ୍ୀନ 
ବିକୋଶ ସନିୁଶି୍ତ କେିଛନି୍, ଅନୟେୋନୟେ ସଂସଦ ସଦସୟେ ମଧ୍ୟ ଟସମୋନଙ୍କ ସଂସଦୀୟ ଟକ୍ତ୍ର ବିକୋଶ 
ପୋଇ ଁତୋେୋ ଅନୁସେଣ କେିବୋ ଆବଶୟେକ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଦୂେଦୃଷି୍ଟ ସମ୍ନ୍ନ ଟନତୃତ୍ୱ ଟଯୋ�ୁ ଁ�ତ 
ସୋତବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟଟେ ବୋେଣୋସୀ ଏକ ବିଶ୍ସ୍େୀୟ ନ�େୀଟେ ପେିଣତ ଟେୋଇପୋେିଛି । ନିକ�ଟେ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ଆନ୍ଜଣ୍ଣୋତିକ ସମ୍ ବେୟ ଓ ଅଧଟିବଶନ ଟକନ୍ଦ୍ର େୁଦ୍ୋକ୍ ଉଦ୍ ଘୋ�ନ 

କେିବୋ ସେ ୧୫ଶେ ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋେୁ ଅଧକି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଶଳିୋନୟେୋସ କେିଛନି୍ ।

ବୋେୋଣସୀ ଏକ ଆଧନିୁକ ନ�େୀଭୋଟବ 
ବିକଶତି ଟେଉଥବିୋଟବଟଳ, ଏେୋ ପୋେମ୍େିକ 
ପେିଚୟ ବଜୋୟ େଖବିୋ ନିମଟନ୍ ସମସ୍ 

ଯତ୍ନ ନିଆଯୋଉଛି । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଜୁଲୋଇ ୧୫ତୋେିଖ ଦିନ 
ନ�େୀ �ସ୍ କୋଳଟେ ଅଟନକ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଶଭୁୋେମ୍ଭ 
କେିଛନି୍ । ଜୋପୋନ ସେୋୟତୋଟେ ଆନ୍ଜଣ୍ଣୋତିକ ଅଧଟିବଶନ 
ଟକନ୍ଦ୍ର େୁଦ୍ୋକ୍, ବନୋେସ େି୍ୁ ବିଶ୍ବିଦୟେୋଳୟଟେ ଶଶି ୁମୋତୃ 
ଶଟେ ଶଯୟେୋ ବିଶଷି୍ଟ ଶୋଖୋ, ଟ�ୋରୋଲିଆଟେ ବେୁମଖୁୀ 
ପୋକଗିଂ, �ଙ୍ୋନଦୀଟେ ଟେୋ ଟେୋ ଟବୋ�୍ , ଉରନ୍ୋ ଟପୋଲ, 
ଟନୌଚୋଳନୋ ଟକନ୍ଦ୍ର, ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନଟେ ୧୪୩�ି 
ଗ୍ୋମୋଂଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇତୟେୋଦି ।

ରୁଦ୍ାକ୍ ଅଧରିବଶନ ରକନ୍ଦ୍ର ରାରତ-
ଜାପାନ ରମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତରୀକ  

ବୋେଣୋସୀ ସଙ୍ୀତ-�ୀତ, ଧମଣ୍ଣ-ଆଧ୍ୟୋତି୍ମକତୋ ଏବଂ 
ଜ୍ୋନବିଜ୍ୋନେ ଏକ ବିଶ୍ସ୍େୀୟ ଟକନ୍ଦ୍ର ଟେବୋକୁ ଯୋଉଛି। 
ଉଦୋେେଣ ସ୍ୱେୂପ େୁଦ୍ୋକ୍ ଅଧଟିବଶନ ଟକନ୍ଦ୍ର ଟବୈଦି୍କ 
ଆଟଲୋଚନୋ, ବୃେତ ଆଟଲୋଚନୋଚକ୍ର, ସୋଂସ୍ତିୃକ 
କୋଯଣ୍ଣୟେକଳୋପେ ଏକ ବିଶ୍ସ୍େୀୟ ଟକନ୍ଦ୍ର ଟେବୋକୁ 
ଯୋଉଛି। ଏେି ନୂତନ ଟକନ୍ଦ୍ର ସଷିୃ୍ଟ ସେ ସୋଂସ୍ତିୃକ ଭୋବ 
ବିନିମୟ ପୋଇ ଁ ସୋେୋ ବିଶ୍ ବୋେୋଣସୀକୁ ପ୍ରୋଧୋନୟେ 
ଟଦବ। ଏେି ବିଶୋଳ ଅଧଟିବଶନ ଟକନ୍ଦ୍ରଟେ ବୋେଶେ 
ବୟେକି୍ ବସିବୋ ଭଳି ଟପ୍ରକ୍ୋଳୟ ସେ ଦିବୟେୋଙ୍କମୋନଙ୍କ 
ପୋଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ ବୟେବସ୍ୋ ଓ ଉନ୍ନତ ପୋକଗିଂ ଇତୟେୋଦି େେିଛି। 
କୋେୁକଳୋ ଟକୌଶଳ ବିକୋଶ ଟଯୋ�ୁ ଁ ବନୋେସ ୍ ସିଲ୍ କ ଓ 
େସ୍କଳୋ ନିମଟନ୍ ଏକ ନୂତନ ପେିଚୟ ସଷିୃ୍ଟ କେିବ । 
ଏେି ଟକନ୍ଦ୍ର ବୋେୋଣସୀେ ବୟେୋବସୋୟିକ କୋଯଣ୍ଣୟେକଳୋପ ବୃଦି୍ 
ଦି�ଟେ ମଧ୍ୟ ସେୋୟକ ଟେବ । ଟଦଶ ବିଶ୍ ପୋଇ ଁଏେୋ 

ବାରାଣସରୀର ପ୍ରଗତି
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ଏକ ସୋଂସ୍ତିୃକସ୍ଳୀ ଟେବ ଟବୋଲି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଟମୋଦୀ 
କେିଛନି୍ । ଟସ କେିଛନି୍ ଟଯ ଏେି ଟକନ୍ଦ୍ର ଏକ ସୋଂସ୍ତିୃକ 
ଟକନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଷୃଭୂ୍ମିେୁ ଆସିଥବିୋ ଟଲୋକମୋନଙୁ୍କ 
ଏକୋଠି କେିବ । ବର୍ଣ୍ଣମୋନ କୋଶୀ ଟେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶବି 
ଟଯ େୁଦ୍ୋକ୍ ଧୋେଣ କେିଛନି୍ । 

କାଶରୀ ପବୂ୍ବାଞ୍ଳରର ଡାକ୍ରରୀ ଚିକିତ୍ାସ୍ଳ 
ପାଲଟିଛି
 ଏକ ବୋସ୍ବ ଅଭିମଖୁୟେ ଟଯୋଜନୋ ଓ ଦୃତ ବିକୋଶ ପ୍ରକିୟୋ 
ଟଯୋ�ୁ ଁବୋେୋଣସୀ ପବୂଣ୍ଣୋଞ୍ଚଳଟେ ଚିକିତ୍ସୋେ ଏକ ଟପଣ୍ସ୍ଳୀ 
ପୋଲ�ିଛି । ଅଳ୍ପ କିଛି ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟଟେ ଟମରିକୋଲ କଟଲଜ 

ସଂଖୟେୋଟେ ଚୋେି�ଣୁ ବୃଦି୍ ଘ�ିଛି । ଦିନଥଲିୋ ଟଯଟତଟବଟଳ 
ଟେୋ�ୀମୋନଙୁ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁ୍ ବେୋଇ ଚିକିତ୍ସୋ ପୋଇ ଁ ଯିବୋକୁ 
ପରୁଥଲିୋ । ମୋତ୍ର ମଜବୁତ ଭିରି୍ଭୂମି ସଷିୃ୍ଟ ଟଯୋ�ୁ ଁ ଅଟନକ 
ଜ�ିଳ ଟେୋ�େ ଚିକିତ୍ସୋ ବୋେୋଣସୀଟେ ସମ୍ଭବ ଟେଉଛି। 
ସେେଟେ ଚିକିତ୍ସୋ ସବିୁଧୋ ନିମଟନ୍ ଏକ ଶଟେ ଶଯୟେୋ 
ବିଶଷି୍ଟ ମୋତୃ-ଶଶି ୁ ଟସବୋ ଯତ୍ନ ଶୋଖୋ ଓ ୫୦ଶଯୟେୋ ଯକୁ୍ 
ଜିଲ୍ଲୋ େସ ୍ପି�ୋଲ ଉଦ୍ ଘୋ�ିତ ଟେୋଇଛି। �ତ ସୋତବଷଣ୍ଣ 
ମଧ୍ୟଟେ କୋଶୀ ନିଜେ ମଳୂ ପେିଚୟ ବଜୋୟ େଖବିୋ ସେ 
ବିକୋଶ ପଥଟେ ଦ୍ରୁତ�ତିଟେ ଅଗ୍ସେ ଟେଉଛି। ଜୋତୀୟ 
େୋଜପଥ, ଉରନ୍ୋ ଟପୋଲ ଓ ଟେଳଟପୋଲ ନିମଣ୍ଣୋଣ ଅତି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରରୀ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରିର୍ବିା ବରିିନ୍ ରଯାଜନା

୨୧୦ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋ ବୟେୟଟେ ଟଶଷ ଟେୋଇଥବିୋ ପ୍ରକଳ୍ପ �ରିୁକ 
ମଧ୍ୟଟେ େେଛିି ଆନ୍ଜଣ୍ଣୋତିକ ଅଧଟିବଶନ ଟକନ୍ଦ୍ର େୁଦ୍ୋକ୍,  
�ର୍ୁ ଲିୟୋେ ବେୁସ୍େୀୟ ପୋକଗିଂ ଏବଂ ନ�େୀଟେ ଚୋେି�ି 
ଉଦୟେୋନେ ଟସୌ୍ଯଣ୍ଣୟେକେଣ ।   

ପଞ୍ ରକାଶରୀ ପରିକ୍ରମାର ୧୯୩.୩୭ରକାଟି 
ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର ସଦୃୁଢରୀକରଣ ।

୧୦୨.୭୬ରକାଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟରର ଗ୍ାମରୀଣ ପାନରୀୟ ଜଳ ରଯାଜନା ଓ ପରୁୁଣା 

ବଜ୍୍ବ  ନଷି୍ାସନ ବ୍ବସ୍ାର ନବରୀକରଣ ସମ୍ରୂ୍୍ବ । 

 ବୋେୋଣସୀ-�ୋଜପିେୁ େୋସ୍ୋଟେ ତିନିଥୋକିଆ ଫ୍ୋଏଓଭେ 
ନିମଣ୍ଣୋଣ ଓ ୧୮�ି ଗ୍ୋମୀଣ େୋସ୍ୋକୋଯଣ୍ଣୟେ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ । 

 ୧୩୯.୧୯ ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋ ବୟେୟଟେ ଆଇ�ି ବକ୍, ଲୟେୋବ, 
ମୋଟଚୋନ୍ଦ୍ରୀଟେ ଆବୋସିକ ସ୍ଳୀ ଓ ମେଳିୋ ପଲିଟ�କନିକ୍ 
ଟକନ୍ଦ୍ରେ ପ୍ରତିଷୋ୍ । 

 ୯୨.୨୧ ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋ ବୟେୟଟେ ୮୦ଆବୋସିକ ଫ୍ୋ� ଓ 
ଶଟେ ଶଯୟେୋ ଯକୁ୍ ଶଶି ୁମୋତୃ ସେୁକ୍ୋ ଶୋଖୋ । ଆବୋସିକ 
ଫ୍ୋ� ବନୋେସ େି୍ ୁ ବିଶ୍ବିଦୟେୋଳୟ ଶକି୍କମୋନଙ୍କ 
ନିମଟନ୍ ନିମଗିତ ଟେୋଇଛି । 

 ପଯଣ୍ଣୟେ�ନକୁ ଟପ୍ରୋତ୍ସୋେତି କେିବୋ ପୋଇ ଁ �ଙ୍ୋ ନଦୀଟେ 
ଟେୋ ଟେୋ ଟନୌକୋ, େୋମନ�େଠୋେୁ େୋଜଘୋ� ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ 
ଟନୌଟଭଳୋ ପେିଭ୍ରମଣ, ୮୪�ି �ଙ୍ୋ ଘୋ�ଟେ ଏଲଇରି 
�ିଭି, ନ�େୀେ ଛଅ�ି ସ୍ୋନଟେ ଧ୍ୱନୀ ବୟେବସ୍ୋ ଓ 
େୋଟମଶ୍େଟେ ପଯଣ୍ଣୟେ�ନ ବିକୋଶ ପୋଇ ଁ୫୪.୬୭ ଟକୋ�ି 
�ଙ୍କୋ ଖର୍ଣ୍ଣ ଟେୋଇଛି । 

 ୩୫.୩୬ଟକୋ�ି ବୟେୟଟେ ନ�େୀେ ୧୪�ି 
େସ ୍ପି�ୋଲଟେ ପିଏସ ୍ଏ ଅ୍୍ଳଜୋନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଟକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
କୋେୋ�ୋେ ଚୋେି ପୋଖଟେ ନୂତନ ପ୍ରୋଚୀେ, କୋେୋଉଣି୍ 
ଆଇ�ିଆଇ ପେିସେଟେ ଡ୍ୋଇଭିଂ ତୋଲିମ ପ୍ରତିଷୋ୍ନ ଓ 
କୋଲୀପେୁ କୃଷି ବିଜ୍ୋନ ଟକନ୍ଦ୍ରେ କୋଯଣ୍ଣୟେ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ଟେୋଇଛି । 
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ପ୍ରଖେ ଟେୋଇଛି ।  ପେୁୁଣୋ କୋଶୀକୁ ବିଜୁଳି ଖଣୁ୍ଟ ଛ୍ୋଛ୍ିେୁ 
ମକୁ୍ କେିବୋ ପୋଇ ଁ ଭୂତଳ ତୋେ ବିଛୋ କୋଯଣ୍ଣୟେ ଆଟ�ଇ 
ଚୋଲିଛି । ପଯଣ୍ଣୟେ�ନେ ବିକୋଶ ସେ ପୋନୀୟ ଜଳ ଓ ନୋଳ 
ନଦ୍ଣ୍ଣମୋ ସମସୟେୋ ସମୋଧୋନ ନିମଟନ୍ ସମସ୍ ପଦଟକ୍ପ 
ନିଆଯୋଇଛି । ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ଆଠେଜୋେ ଟକୋ�ି�ଙ୍କୋେ ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରକଳ୍ପ କୋଯଣ୍ଣୟେକୋେୀ ଟେଉଛି । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରତିଷୋ୍ନ 
ଟଯୋ�ୁ ଁକୋଶୀେ ଅଭିବୃଦି୍ ଘ�ି ଚୋଲିଛି । 

ଗଙ୍ଗା ଘାଟଗଡିୁକର ଆଧନୁିକରୀକରଣ
ଉନ୍ନତ ସବୁିଧୋ, ଟଯୋ�ଟଯୋ�, ସୁ୍ େ�ଳି ଏବଂ ଘୋ� ଏଟବ 
ଟେଉଛି ପ୍ରୋଚୀନ ନ�େୀ କୋଶୀେ ପେିଚୟ । ନ�େୀେ 
ସୋତଶେ ସ୍ୋନଟେ ପଯଣ୍ଣୟେଟବକ୍ଣ  କୟେୋଟମେୋ ଖଞ୍ୋ କୋଯଣ୍ଣୟେ 

ମଧ୍ୟ ଆଟ�ଇ ଚୋଲିଛି । ନ�େୀେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୋନଟେ ବର 
ବର ଏଲଇରି �ିଭିମୋନ େଖୋଯୋଇଛି । �ଙ୍ୋ ଘୋ�ଟେ 
ଖଞ୍ୋଯୋଇଥବିୋ �ିଭି କୋଶୀ ପେିଦଶଣ୍ଣନଟେ ଆସଥୁବିୋ 
ଯୋତ୍ରୀମୋନଙ୍କ ନିମଟନ୍ ଖବ୍ୁ ଉପୋଟଦୟ ଟେବ । ବୋେଣୋସୀେ 
ଐତିେୟେ, କୀର୍ଗିେୋଜି, ଚୋେୁକଳୋ ଭକ୍ମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଖବ୍ୁ 
ଉପୋଟଦୟ ଟେବ । ପ୍ରସିଦ୍ �ଙ୍ୋ ଆେତୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ନୋଥଙ୍କ 
ମ୍େିଟେ ପଜୂୋର୍ଣ୍ଣନୋ ଏଟବ ବିଶୋଳ �ିଭି ପେଦୋଟେ 
ପ୍ରସୋେିତ ଟେବ । ଟେୋ ଟେୋ ଟସବୋ ଓ ଟନୌଚୋଳନୋ ମଧ୍ୟ 
�ଙ୍ୋଟେ ଆେମ୍ଭ ଟେୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସେକୋେୀ କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମ 
ଯଥୋ ଶକି୍ୋ, ସ୍ୱୋସ୍ୟେ ଓ ପୋନୀୟଜଳ ବୟେବସ୍ୋେ ସବୁିଧୋ ଟକବଳ 
ବୋେୋଣସୀଟେ ଉପଲବ୍ଧ ଟେବ ନୋେି ଁ, ବେଂ ଏେୋ ପଯଣ୍ଣୟେ�ନକୁ 
ମଧ୍ୟ ଅଧକି ଟପ୍ରୋତ୍ସୋେନ ଟଦବ ।    

ନରି୍ନାକ୍ ରଯାଜନା 
ନମିରନ୍ତ ଶଳିାନ୍ାସ

୧୮୬.୦୬ ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋ 
ବୟେୟଟେ ପୋନୀୟ ଜଳ 

ଟଯୋ�ୋଣ ଟଯୋଜନୋ, ଜଳ 
ନିଷ୍ୋସନ ବୟେବସ୍ୋ ଓ 

ଏସ ୍ସିଏରିଏ
ଅଟ�ୋ ଟମସନ ।

୩୧.୭୪ଟକୋ�ି 
�ଙ୍କୋ ବୟେୟଟେ 
ଆଥଗିକ ଅପେୋଧ 

�ଟବଷଣୋ ୟୁନି�୍ ଓ 
ବନୁ୍କଚୋଳନୋ ଟେଞ୍ 

ପ୍ରତିଷୋ୍।

୧୧୯.୭୬ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋେ ଗ୍ୋମୀଣ ସଂଟଯୋ�କୋେୀ 
ସରକ ଏବଂ ଲୋେେତୋେୋ ଟଚୌକୀଘୋ� ଟପସ୍ ଟମକିଂ ।

୫୫.୮୮ରକାଟି
�ଙ୍କୋ ବୟେୟଟେ ଟକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟପଟ୍ୋ 

େସୋୟନ ଯୋନି୍ତକ ଓ ଟବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଷୋ୍ନ 
(ସିଆଇପିଇ�ି) ଓ କୋକଣ୍ଣଟନଉଠୋଟେ ଆ୍ବେ 
ଓ ପନିପେିବୋ ସମ୍ ବେତି ଭଣ୍ୋେ ସ୍ୋପନ । 

ବାରାଣସରୀର ପ୍ରଗତି
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ଜଣଙ୍କେ ଟଯୋ�ୟେତୋ ଓ କୋଯଣ୍ଣୟେଦକ୍ତୋକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଟଦବୋ ଭୋେତୀୟ ସଂସ୍ତୃିେ 
ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ । ଟକୋଭିର ପେିବର୍ଣ୍ଣୀ ସମୟଟେ ଏେୋେ �େୁୁତ୍ୱ ଆେୁେି ବୃଦି୍ 
ପୋଇଛି । ଟକୋ�ି ଟକୋ�ି ଯବୁକ ଯବୁତୀ ଦୁବଣ୍ଣଳ ଟରେଣୀେ ବୟେକି୍ଙୁ୍କ ନିଯକିୁ୍ 
ସଟୁଯୋ� “ସି୍ଲ ଇଣି୍ଆ ମିଶନ” ଜେିଆଟେ ଟଯୋ�ୋଇ ଟଦଶ ର୍୍ଟେ ବୋବୋ 
ସୋଟେବ ଆଟ୍ବେଦକେଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୋକୋେ କେିବ । 

“ଟମୋ ଘଟେ ଟକେ ି ଟେୋଜ�ୋେିଆ ନ 
ଥଟିଲ । ମଟତ ଟମୋ ଝଅିକୁ ପୋଠ 
ପଢୋଇବୋଟେ ଥଲିୋ । ମଟତ ଜଟଣ 

ଜୀବିକୋ ଆପଣୋଇବୋକୁ ପେୋମଶଣ୍ଣ ଟଦଟଲ । ଟକୌଶଳ ବିକୋଶ ସେ 
ସଂଶି୍ଷ୍ଟ ଟନପୋଳୀ ବଜୋେଟେ ଥବିୋ ଏକ ସିଟଲଇ ଟକନ୍ଦ୍ରଟେ ମୁ ଁ
ନୋ ଁଟଲଖୋଇଲି। ଚୋେିମୋସ ପଟେ ମୁ ଁଟ�ୋଟ� ପ୍ରମୋଣପତ୍ର େୋସଲ 
କେିସୋେି ଟ�ୋଟ� ଟମସିନ କିଣଲିି । କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟଟେ କୋମଧ୍ୋ 
ବଢିଲୋ ଓ ମୁ ଁଟସେ ିବଜୋେଟେ େି ଁଟ�ୋଟ� ଘେ ଭରୋକୁ ଟନଲି।”
ମୁ ଁ ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ଭଲ ଟେୋଜ�ୋେ କେିବୋ ସେ ଟମୋ ଝଅିକୁ 
ଏକ ଘଟେୋଇ ବିଦୟେୋଳୟଟେ ଭର୍ଗି କେିଛି । ଆସୋମଟେ 
ଖୋେୁଟପ�ିଆେ ଟେଷମୋ ଖୋତୁନେ ଏେ ି ସତକଥୋ । ଟକୌଶଳ 
ବିକୋଶ ମିଶନ ଭଳି ଜନକଲୟେୋଣ ଟଯୋଜନୋ ଟଯୋ�ୁ ଁଏେୋ ସମ୍ଭବ 
ଟେୋଇପୋେିଥବିୋେୁ ଟସ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀଙୁ୍କ 
ଧନୟେବୋଦ ଜଣୋଇଛନି୍ । ଟେଶମୋ ଭଳି େିଟ�ଲ ଏକ୍ ଜୟୁେକ�ିଭ 
ଟଜୟେୋତି ମଧ୍ୟ ଟକୌଶଳ ବିକୋଶ ତୋଲିମ ଟଯୋ�ୁ ଁଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣେଶୀଳ 
ଟେବୋ ସେ ତୋଙ୍କେ ଟଜଟଜ ଟଜଟଜମୋଙୁ୍କ ସୋେୋଯୟେ କେିଛନି୍ ।
ମୋଆ-ବୋପୋଙୁ୍କ େେୋଇଥବିୋ ଟଜୟେୋତି ନିଜେ ଟଜଟଜବୋପୋ-
ଟଜଟଜମୋଆଙ୍କ ଦ୍ୋେୋ ଲୋଳିତପୋଳିତ ଟେୋଇଥଟିଲ । ଟସେପିେି 
ମିେ�େ େୂପଲ ଭେଦ୍ୋଜ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୋଦଶ ଟରେଣୀଟେ 
ଉର୍େପ୍ରଟଦଶ ଟବୋରଣ୍ଣଟେ ସବଣ୍ଣପ୍ରଥମ ଟେବୋପଟେ ଆଇ�ିଆଇେୁ 
ଫୟେୋସନଟେ ରିଟପୋ୍ମୋ େୋସଲ କେି ନିଜେ ବ୍ୋଣ୍ କପରୋ ସଷିୃ୍ଟ 
କେିଛନି୍ । “ଟଯଉମଁୋଟନ ଘଟେୋଇ ବିଦୟେୋଳୟଟେ ଖର୍ଣ୍ଣ ତୁଲୋଇ 
ପୋେିଟବ ନୋେି ଁ, ସେକୋେ ଟଦଇଥବିୋ ତୋଲିମ ଟସମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ
ଟବଶ ୍ଉପକୋେୀ କେନି୍ େୂପଲ । ଏେପିେି ଅସମୁୋେୀ କୋେୋଣୀ 
ନୂତନ ଭୋେତେ ଆକୋଂକ୍ୋ ପେୂଣ କେିବୋଟେ ସକ୍ମ ଟେୋଇଛି ।
ଜଲୁୋଇ ୧୫, ବିଶ୍ ଯବୁ ଟକୌଶଳ ଦିବସ ଅବସେଟେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
କେଛିନି୍ ଟଯ,  ଏକବିଂଶ ଶତୋବ୍ୀଟେ ଜ୍ ମେତି ଯବୁକ ଯବୁତୀ 
ଟଦଶ ସ୍ୱୋଧୀନତୋେ ଶତବୋଷଗିକୀ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ଟଦଶେ ବିକୋଶଟେ 
ଅଗ୍ଣୀ େେଟିବ । ଟଦଶଟେ ତୃଣମଳୂ ସ୍େଟେ ଟକୌଶଳ 
ବିକୋଶକୁ ମଜବୁତ୍ କେିବୋ ପୋଇ ଁ ଟସ ୭୬�ି ଜନ ଶକି୍ଣ 
ସଂସ୍ୋନ(ଟଜଏସ ୍ଏସ ୍) ଟଯୋଜନୋ କେିଛନି୍ ।   

ଭୋେତ ବିଶ୍କୁ କୁଶଳୀ କୋେି�େ 
ଟଯୋ�ୋଉଥବିୋଟବଟଳ ଆମେ ଯବୁଶକି୍କୁ କୁଶଳୀ 

କେିବୋ ଆମେ ଏକ ସମ୍ ବେତି ଦୋୟିତ୍ୱ । 
-ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ

 ଶକି୍ୋ ନବୀଶ ନିୟମ ୧୯୯୨ଟେ ବରଧେଣେ ସଂସ୍ୋେ 
ଅଣୋଯୋଇ ଶକି୍ୋନବୀଶ ସଂଖୟେୋ ବୃଦି୍ କେୋଯୋଇଛି । 
ଏେୋଫଳଟେ ୨୦୧୬-୧୭ଟେ ୧୭େଜୋେ ଶକି୍ୋ ନବୀଶ 
ଥବିୋଟବଟଳ ତୋେୋ ଏଟବ ୧.୨୬ଲକ୍କୁ ବୃଦି୍ ପୋଇଛି ।

ଜନଶକି୍ଣ ସଂସ୍ୋନ ଟଦଉଛି ନୂତନ ସଟୁଯୋ� 

ଶଳି୍ପ ତାଲିମ ରକନ୍ଦ୍ର (ଆଇଟିଆଇ) ଏବଂ ସ୍ାନ ସଂଖ୍ା ବୃଦି୍ 

ଯବୁଯବୁତରୀଙ୍କ ସ୍ପନ ସାକାର ନମିରନ୍ତ ଶକି୍ାନବରୀଶ ସଂସ୍ାର

 ଟକୌଶଳ ଓ ଟକୌଶଳ ଉନ୍ନୀତିକେଣ ଦ୍ୋେୋ ପୋେମ୍େିକ 
ଟକୌଶଳେ ବିକୋଶ ।

 ନିେକ୍େ, ନବସୋକ୍େ, ଅଷ୍ଟମେୁ ଦ୍ୋଦଶ ଟରେଣୀ ମଧ୍ୟଟେ ପୋଠ ଛୋରିଥବିୋ 
ପିଲୋଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଟକୌଶଳ ବିକୋଶ  । ଏେ ି ବ�ଣ୍ଣେ ବୟସସୀମୋ ୧୫େୁ 
୩୫କୁ ବୃଦି୍ କେୋଯୋଇଛି । ତଫସିଲଭୁକ୍ ଜୋତି, ଉପଜୋତି, ଦିବୟେୋଙ୍ ଓ 
ବିପିଏଲ କୋରଣ୍ଣଧୋେୀଙ୍କ ନିମଟନ୍ ଏେୋ ନିଃଶଳୁ୍କ େଖୋଯୋଇଛି ।

 ୨୦୧୪ ମସିେୋଟେ ୧୧,୮୪୭ପ୍ରତିଷୋ୍ନ ଥବିୋଟବଟଳ ଏେୋ 
ଶତକରୋ ୨୪ଭୋ� ବୃଦି୍ ପୋଇ ୧୪, ୬୯୦ଟେ ପେଞ୍ଚଛିି ।  

 The number of seats was 16.94 lakh in 2014 which 
increased to 26.13 lakh in 2021 i.e. 54 percent rise

ବଶି୍ୱ ଯବୁ ରକୌଶଳ ଦବିସ

ଯବୁ ସମାଜକୁ କୁଶଳରୀ କରାଇବା 
ସହ ଆତ୍ନରି୍ବର ରାରତ ଗଠନ 

ମଳୂଦୁଆ ମଜବୁତ ରହବ
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ଉନ୍ୟନର ରିତି୍ରୂମି

ରିତି୍ରୂମି ବକିାଶ ଏକ
ରସବା ଓ ସମ୍ତି୍

 ଟେଳ ଭିରି୍ଭୂମି ଟେଉ ବୋ ବିଜ୍ୋନ ପ୍ରଯକିୁ୍ ବିଦୟେୋ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ସଂସ୍ୋେ, ନବଭୋେତ �ତ ଶତୋବ୍ୀେ 
ପଦ୍ତିକୁ ପେିେୋେ କେି ଏକବିଂଶ ଶତୋବ୍ୀଟେ ବୋସ୍ବମଖୁୀ ଆଧନିୁକତୋକୁ ଗ୍େଣ କେିବ । ଆକୋଂକି୍ତ 
ନବଭୋେତକୁ �ତି ଟଦବୋ ଲକ୍ୟେଟେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ଟେଲବୋଇେ ଟକଟତକ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଉଦ୍ ଘୋ�ନ କେିଛନି୍ । ଟସଥମିଧ୍ୟଟେ �ଜୁେୋତ ବିଜ୍ୋନ ନ�େେୀଟେ ଜୁଲୋଇ ୧୬ତୋେିଖ ଦିନ ଉଦ୍ ଘୋ�ିତ 
ଆକ୍ୋ�ିକ୍ ଓ ଟେୋଟବୋ�ିକ୍ �ୟେୋଟଲେୀ ମଧ୍ୟ େେିଛି ।

“ଆଟମ ନବଭୋେତେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୋଥଣ୍ଣକ କେିପୋେିବୋ, 
ଟଯଟତଟବଟଳ ଆଟମ ଦୁଇ�ି େୋସ୍ୋଟେ 
ଚୋଲିବୋ । ଟ�ୋ�ିଏ ଟେଲୋ ଆଧନିୁକତୋ 

ଓ ଅନୟେ�ି ଟେଲୋ �େୀବ ଚୋଷୀ ଓ ମଧ୍ୟବିର୍ଙ୍କ କଲୟେୋଣ । 
ଏ�ରିୁକୁ ଏଟବ ସନିୁଶି୍ତ କେୋଯୋଉଛି । �ଜୁେୋତଟେ ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ ଘୋ�ନ କେିବୋ ଅବସେଟେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏେ ି
ମନ୍ବୟେ ନବ ଭୋେତେ ଟ�ୌେବମୟ ଯୋତ୍ରୋେ ଏକ ପ୍ରମୋଣ 
କେଟିଲ ଅତୁୟେକି୍ ଟେବ ନୋେି ଁ । ଏେୋ ଭିରି୍ଭୂମି ଉନ୍ନୟନ 
ଟେଉ ବୋ ଜ୍ୋନବିଜ୍ୋନ ଦି�ଟେ �ଟବଷଣୋ, ଏେୋ ସଦୋସବଣ୍ଣଦୋ 
ଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେଙ୍କ କୋଯଣ୍ଣୟେଟଶୈଳୀେ ଏକ ବିଟଶଷତ୍ୱ ଭୋଟବ 
େେଆିସିଛି। ଜଲୁୋଇ ୧୬ତୋେିଖ ଦିନ ଟଯଟତଟବଟଳ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ ଟମୋଦୀ �ଜୁେୋତେ �ୋନି୍ନ�େଟେ ଏକ 
ବିଶ୍ସ୍େୀୟ ଟେଳଟଷ୍ଟସନ  ଓ ଅନୟେୋନୟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ ଘୋ�ନ 
କୋଳଟେ କେଥିଟିଲ ଟଯ ଟେଳବୋଇ ଆ�େୁ ଟକବଳ 
ଯୋତ୍ରୀଟସବୋ ଟଯୋ�ୋଇବୋ ଉଦି୍ଷ୍ଟ ଟବୋଲି କୁେୋଯୋଉଥବିୋଟବଟଳ 
ଏଟବ ଏେୋ ଟଦଶେ ସମ୍ରି୍ ଭୋଟବ ପେି�ଣତି ଟେଉଛି ଓ 
ତୋ’େ ଆଭୋସ ମଧ୍ୟ ଟବଶ ୍ଟଦଖୋ�ଲୋଣ ି।
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଟମୋଦୀ �ଜୁେୋତେ ମଖୁୟେମନ୍ତୀ ଥବିୋଟବଟଳ, 
�ୋନି୍ନ�େକୁ ବିଶ୍ସ୍େୀୟ ମେୋତ୍ମୋ ମ୍ିେ ଟଦଇଥଟିଲ । 
ଜୋତୀୟ ଓ ବିଟଦଶୀ ବିଟଶଷଜ୍ଙୁ୍କ ଟନଇ ଉର୍ମ ଭିରି୍ଭୂମି 

ସଂଟଯୋ� ବିଷୟ ମେୋତ୍ମୋମ୍ିେକୁ ଟନଇ ଟସ ମନଟେ 
ଚିନ୍ୋ କେିଥଟିଲ । ମେୋତ୍ମୋମ୍ିେ ନିକ�ଟେ ଥବିୋ 
�ୋନି୍ନ�େ ଟେଳଟଷ୍ଟସନେ ଅଧକି ପଯଣ୍ଣୟେ�କଙୁ୍କ ଆକଷଗିତ 
କେିବୋ ପୋଇ ଁ ପନୁବଗିନୟେୋସ କେୋଯୋଇଛି । ବିମୋନବ୍େ 
ଢୋଂଚୋଟେ ନିମଣ୍ଣୋଣ କେୋଯୋଇଥବିୋ ଟେଳଟଷ୍ଟସନ ଆଧନିୁକ 
ସବିୁଧୋ ଓ ଆଧ୍ୟୋତି୍ମକତୋେ ଏକ ଅପବୂଣ୍ଣ ସମିେରେଣ । ପୋ୍�ଫମଣ୍ଣକୁ 
ସଂଟଯୋ� କେୁଥବିୋ ଭୂତଳ େୋସ୍ୋ, ଝୁଲନ୍ୋ ଆଟଲୋକମୋଳୋ 
ଓ ତୀଯଣ୍ଣୟେକ ଉପବନ ଟଷ୍ଟସନେ ଟଶୋଭୋବଦ୍ଣ୍ଣନ କେିଥୋଏ। 
ଟଷ୍ଟସନକୁ ଲୋ�ି ତିଆେି ଟେୋଇଥବିୋ ପଞ୍ଚତୋେକୋ 
ଟେୋଟ�ଲଟେ ୩୧୮�ି ପ୍ରଟକୋଷ ୍ େେିଛି । ଟଷ୍ଟସନ 
ପେିପୋ�ୀ, ଟେୋଟ�ଲ, ଦୋଣି୍ କୁ�ୀେ, ମେୋତ୍ମୋମ୍ିେ ଓ 
ସ୍ୱର୍ଗିମ ଉଦୟେୋନ ସମସ୍ ପୋଖୋପୋଖେିେିଛି । 
ନି୍ ୍ନଟେ ପ୍ରଦର୍ ଟେଳ ପ୍ରକଳ୍ପମୋନ ଉଦ୍ ଘୋ�ିତ ଟେୋଇଛି । 
ନୂତନଭୋଟବ ପନୁବଗିନୟେୋସ ଲୋଭ କେିଥବିୋ �ୋନ୍ୀନ�େ 
େୋଜଧୋନୀ ଟେଳଟଷ୍ଟସନ; ପେିଟବଶ ସନ୍ତୁଳନକୁ 
ଆଖଆି�ଟେ େଖସିମଗ୍ ଭବନ ତିଆେି ଟେୋଇଛି । 
ଜଇିଏମ ୍ ପକ୍େୁ ଟଷ୍ଟସନକୁ ପଞ୍ଚତୋେକୋ ପ୍ରମୋଣପତ୍ର 
ଦିଆଯୋଉଛି । ଅତୁୟେର୍ ପ୍ରଟବଶ ଲବି ଓ �ିଟକ� ସବୁିଧୋ 
ପୋଇ ଁପ୍ରଶସ୍ ଟକ୍ତ୍ର େେଛିି । ଅନୟେୋନୟେ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଯୋତ୍ରୀ 
ଟସବୋ ସବୁିଧୋ ମଧ୍ୟଟେ େେଛିି ସବଣ୍ଣଧମଣ୍ଣ ପ୍ରୋଥଣ୍ଣନୋ �େୃ ଓ  
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ଶଶିଙୁୁ୍କ ଖଆୁଇବୋ ପୋଇ ଁ ପଥୃକ ପ୍ରଟକୋଷ ୍ । ଯୋତ୍ରୀମୋନଙ୍କ 
ସବୁିଧୋ ପୋଇ ଁପ୍ରଟବଶ ଓ ପ୍ରସ୍ୋନ ପଥ ଅଲ�ୋ େଖୋଯୋଇଛି। 
କୋେ, ଅଟ�ୋ ଓ ଦୁଇଚକିଆ ଯୋନ ପୋଇ ଁ ପଯଣ୍ଣୟେୋପ୍ତ େେଣ ି
ବୟେବସ୍ୋ ସେ ପୋ୍�ଫମଣ୍ଣଟେ ୪୮୦ଜଣ ଯୋତ୍ରୀ ବସିବୋେ 
ସବିୁଧୋ େେଛିି। �ିଟକ� ଝେକୋ ନିକ�ଟେ ଦିବୟେୋଙ୍ମୋନଙ୍କ 
ନିମଟନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ େୋସ୍ୋ, ପୋକଗିଂ ସବିୁଧୋ ସେ ଲିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ େେଛିି । 
କୋନ୍ଥଟେ ଏଲଇରି �ିଭି ଟଯୋଟ� ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ ସେ ବୋତୋନୁକୂଳିତ  
ପ୍ରତୀକ୍ୋଳୟ ଓ କଳୋ �ୟେୋଟଲେୀ ମଧ୍ୟ େେଛିି ।
ନୂତନ ବିଦୁୟେତୀକେଣ ଟେୋଇଥବିୋ ସଟୁେନ୍ଦ୍ର ନ�େ-ପିପୋବ୍ 
ଟସକ୍ସନ �ଜୁେୋତଟେ ଟେଳ ସଂଟଯୋ�ୀକେଣକୁ ଅଧକି 
ସ�ୁମ କେିବୋ ପୋଇ ଁ ୨୬୪କିଟଲୋମି�େ ଦୀଘଣ୍ଣ ସଟୁେନ୍ଦ୍ର 
ନ�େ-ପିପୋବ୍ ୍ ଟସକ୍ସନେ ବିଦୁୟେତିକେଣ କେୋଯୋଇଛି । 
ଏେ ି େୋସ୍ୋଟେ ରବଲଟରକ କଟଣ୍ଟନେ ସେ ଭୋେୀ ମୋଲ 
ପେିବେନକୋେୀ ଟ୍ନ ପିପୋବ୍ ବ୍େେୁ ଉର୍େଭୋେତ 

ଅଭିମଟୁଖ ଯୋତ୍ରୋ କେିପୋେିବ । 
-ଟେଲଧୋେଣୋ ପେିବର୍ଣ୍ଣନ ବଦୁୟେତିକେଣ ଟେୋଇଥବିୋ 
ଟମଟେସୋନୋ-ଭଟେଥୋ ଲୋଇନ-
ଏଥସିେ ୫୫କିଟଲୋମି�େ ଦୀଘଣ୍ଣ ଟମଟେସୋନୋ-
ଭଟେଥୋ ଟେଳ ଟସକ୍ସନ ଟେଳପଥ ପ୍ରଶସ୍ କେୋଯିବୋ 
ସେ ବିଦୁୟେତିକେଣ କୋଯଣ୍ଣୟେ ମଧ୍ୟ ଟଶଷ ଟେୋଇଛି । ଏେ ି
ଟସକ୍ସନଟେ ଟମଟେସୋନୋ ଜିଲ୍ଲୋେ ବେୋନ�େ ଟଷ୍ଟସନ 
ଏକ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଟେଳଟଷ୍ଟସନ ଟେୋଇଛି । ଟଷ୍ଟସନକୁ 
ଅଧକି େମଣୀୟ କେିବୋ ବୟେତୀତ ସମସ୍ ଯୋତ୍ରୀ ସବୁିଧୋ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଛି । 
ଦୁଇ�ି ନୂତନ ଟ୍ନେ ଯୋତ୍ରୋେମ୍ଭ- �ୋନି୍ନ�େ-
େୋଜଧୋନୀ, ବୋେୋଣସୀ, ନୂତନ ସୋପ୍ତୋେିକ ସପୁେଫୋଷ୍ଟ 
ଏକ୍ସଟପ୍ରସ ଓ �ୋନି୍ନ�େ-ଭଟେଥୋ ମଧ୍ୟଟେ ଟମମଟୁସବୋ 
ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ଟେୋଇଛି ।  

ଜୟ ଜବାନ, ଜୟ କଶିାନ,
ଜୟ ବଜି୍ାନ ଓ ଜୟ ଅନୁସନ୍ାନ
ସତ ରହବାକୁ ଯାଉଛ ି 

କମ ୍ସମୟ, ଅଥଣ୍ଣ ଓ ଉନ୍ନତ ସବିୁଧୋ 
ସଟୁଯୋ� ଟେଉଛି ଏକବିଂଶ 

ଶତୋବ୍ୀେ ଅଗ୍ୋଧକିୋେ । ଏେୋ 
ଯୋତ୍ରୋ ବୋ ଉନ୍ନତ ପେିବେନ ବୟେବସ୍ୋ 

ଟେୋଇପୋଟେ । ଟଦଶ ବେୁବିଧ 
ସଂଟଯୋ�ୀକେଣ ଦି�ଟେ ଅଗ୍ସେ 
ଟେଉଥବିୋେୁ ଆଜି ଏକ ବିସୃ୍ତ ଚିଠୋ 

ପ୍ରସୁ୍ତି ଟେଉଛି । ମୁ ଁନିଶି୍ତ ଟଯ  
ଟଶଷ ମୋଇଲ ସଂଟଯୋ�ୀକେଣ 

ଆତ୍ମ ନିଭଣ୍ଣେ ଭୋେତ ଅଭିଯୋନ ପୋଇ ଁ
ସୋଥଣ୍ଣକତୋ ଆଣଟିଦବ ।

ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ-ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ।

ଜଳ ଜୀବଶୋଳୋକୁ ଆଖ ିପକୋଇଟଲ ୧୮୮ପ୍ରଜୋତିେ ୧୮େଜୋେେୁ 
ଅଧକି ଜଳ ଜୀବ ଅଛନି୍ । ବିଶ୍େ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋନ୍େୁ ଆସିଥବିୋ 
ଏେି ଜଳ ଜୀବ �ୟେୋଟଲେୀଟେ ପଯଣ୍ଣୟେ�କମୋନଙୁ୍କ ୧୦�ି ଭିନ୍ନ 

ଭିନ୍ନ ସୋମଦୁ୍ିକ ଅଞ୍ଚଳ ଟଦଇ ଯିବୋକୁ ପରିବ । ଏେି ୨୮ମି�େ ବିଶ୍ସ୍େୀୟ 
ଜଳସରୁଙ୍ ଟଦଇ �ଲୋଟବଟଳ ପେିଦଶଣ୍ଣନକୋେୀଙୁ୍କ ସୋକଣ୍ଣଙ୍କ ଗ୍େଣଟେ 
ଯୋତୋୟତ କେିବୋେ ଅନୁଭୂତି ଟେବ । 

ଟେୋଟବୋ�ିକ୍ ପ୍ରଯୁ ୍କି୍ ବିଦୟେୋ ସ୍ବେଳିତ ଏେୋ ଏକ ପେସ୍ପେ 
ଭୋବବିନିମୟ �ୟେୋଟଲେୀ। ପ୍ରଟତୟେକ ମେଲୋଟେ ଏ�ୋେ େଜୋେ 

ବ�ଣ୍ଣ ମି�େ ପେିମିତ ଅଞ୍ଚଳଟେ ଟେୋବ�ଣ୍ଣ େଖୋଯୋଇଛି ।

ଜଳ ଜରୀବଶାଳା

ରରାରବାଟିକ୍ ଗ୍ାରଲରରୀ

ଏେି ଉଦୟେୋନଟେ ଅଟନକ ସୁ୍ େ ଜିନିଷ େେିଛି । ଟଯପେିକି  
କୁେୁରି ଉଦୟେୋନ, ଟଚସ ୍ଉଦୟେୋନ, ଟସଲଫି ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ପତି ଉଦୟେୋନ 
ଓ ବୋେୋେେ ଟ�ୋଲକଧ୍ୋ । 

ପ୍ରାକୃତକି 
ଉଦ୍ାନ
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ଦୁଆର ମହୁରଁର
ପହଞ୍ବି ଆର୍ଥିକ ରସବା

ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ- ଅଥଣ୍ଣ ଟେଲୋ ବିକୋଶ ପ୍ରକି୍ରୟୋଟେ ସମସ୍ଙୁ୍କ ସମ୍ ବେତି କେି ଆଥଗିକ ଟସବୋ 
ଟଯପେି ସମସ୍ଙୁ୍କ ସେଜଟେ ମିଳିପୋେିବ ସେକୋେ ଟସେ ିନୀତି ଅବଲ୍ବେନ କେୁଛନି୍ । 

ଟଯପେି ସୋମୋଜକି ଓ ଆଥଗିକ ଦୃଷି୍ଟେୁ ଅବଟେଳିତ ଜନସୋଧୋେଣ ଆଥଗିକ ପଦ୍ତି ଓ ବିକୋଶ 
ଧୋେୋଟେ ସୋମିଲ ଟେଟବ ତୋେୋକୁ ଜୋତୀୟ ପ୍ରୋଧୋନୟେ ଦିଆଯୋଉଛି । ୫୪�ି ମନ୍ତଣୋଳୟ  
ଓ ବିଭୋ�େ ୩୧୮�ି ଟଯୋଜନୋ ଟଯପେିକି ଜନଧନ, ମଦୁ୍ୋ ଓ ଷ୍ଟୋଣ୍ ଅପ ୍ଇଣି୍ଆ ଭଳି 

ମଜବୁତ ପ୍ରଶୋସନ ମଟରଲ ଉର୍ମ ସେକୋେ ପେିଚୋଳନୋେ ବଳିଷ ୍ମୋଧ୍ୟମ ଟେୋଇପୋେିଛି। 
ପ୍ରଟତୟେକ େତିୋଧକିୋେୀ ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ପ୍ରତୟେକ୍ ସବୁିଧୋ ଜନଧନ-ଆଧାର ଟମୋବୋଇଲ ଏେ ି
ତିନି�ି ଜେିଆଟେ ପୋଇପୋେୁଛନି୍ । ଫଳଟେ ଦଲୋଲ ବୋ ମଧ୍ୟସ୍ଙ୍କ ଟଯୋ�ୁ ଁଟେଉଥବିୋ 

ଦୁନଣ୍ଣୀତିକୁ ଟେୋକୋଯୋଇପୋେିଛି । ଏ ସମସ୍ ବିପ୍ଳବୋତ୍ମକ ପଦଟକ୍ପ ନୋ�େିକମୋନଙ୍କ ଜୀବନ 
ଟଶୈଳୀଟେ ପେିବର୍ଣ୍ଣନ ଆଣବିୋ ସେ ନୂତନ ଭୋେତେ ଅଭୁୟେଦୟ ସମ୍ଭବ ଟେୋଇଛି ।

Cover Story Enabling Growth through Financial Inclusionପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣରୀ ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ ଟଯୋଟ� ଅଭିବୃଦି୍
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ଉଟଦୟେୋ�ପତିଙୁ୍କ ଟପ୍ରୋତ୍ସୋେନ ଟଦବୋ ଲୋ�ି 
ସେକୋେଙ୍କ ଉଦୟେମ ଟବଶ ୍ ଉତ୍ସୋେଜନକ 
ଟେଉଛି । ନିଜକୁ ଜଟଣ ସଫଳ ଉଟଦୟେୋ�ପତି 

ବଟନଇ ପୋେିଥବିୋ ପଷୁ୍ପୋ ବନଟସୋଜ କେନି୍ “ମୁ ଁ
ପେିବୋେେ ପ୍ରଥମ ସଦସୟେ ଭୋଟବ ବୟେବସୋୟ କେିବୋକୁ 
ପଞିୁ୍ ଆବଶୟେକ କେୁଥଲିି । ଟସତିକି ଟବଟଳ ମୁ ଁ ମଦୁ୍ୋ 
ଟଯୋଜନୋ ଅଧୀନଟେ କମ ୍ସଧୁଟେ ଋଣ ପୋଇଲି ଯୋେୋେ 
ମଧ୍ୟ ଆେୁେି ଅଟନକ ସବିୁଧୋ ଥଲିୋ । ଆଜି ଟମୋେ 
ନିଜେ କୋେଖୋନୋ ଅଛି । ଟମୋ ବଂଶଟେ ଯୋେୋ ଟକେ ି
କେିପୋେି ନ ଥଟିଲ ତୋେୋ ମୁ ଁଆଜି କେିପୋେିଛି । ବିେୋେ 
ମଜୁୋଫେପେୁେ ଶମ୍ଭୁ ଶୋଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମଦୁ୍ୋ ଟଯୋଜନୋ 
ଟଯୋ�ୁ ଁବଦଳିଯୋଇଛି । ଟଯୋଜନୋ ତୋଙ୍କେ ବୟେବସୋୟ ବୃଦି୍ 
କେିବୋ ସେ ତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁଲୋଭପ୍ରଦ ଟେୋଇପୋେିଛି । 
ଟକୋଭିର ବିଶ୍ ମେୋମୋେୀ କୋଳଟେ ସେକୋେଙ୍କ ଟକଟତକ 
ପଦଟକ୍ପ ଜୀବନ େକ୍ୋକୋେୀ ଟେୋଇପୋେିଛି। �ଡିୁ୍ ଟଯ 
କି ଏନସିଆେ ଟନୋଏରୋେ ଟସ୍୍ଟେ ଦଶେ ଏକ ପଲ୍ଲୀଟେ 

େଟେ ତୋ’େ କେିବୋନୁସୋଟେ “ମୁ ଁ ଓ ଟମୋେ ସ୍ୱୋମୀ ଦିନ 
ମଜୁେିଆ । ଆଟମ ଘେ ଘେ ବୁଲି  ଅଳିଆ ଆବଜଣ୍ଣନୋ 
ସଂଗ୍େ କେୁ । କଟେୋନୋ ଟବଟଳ ସବୁ ବ୍ ଟେୋଇ�ଲୋ 
। ଆଖଆି�ଟେ ଟକୌଣସି ଆୟେ ପନ୍ଥୋ ନ ଥଲିୋ । 
ଟସଟତଟବଟଳ ଜନଧନ ଆକୋଉଣ୍ଟଟେ �ଙ୍କୋ ଜମୋ ଟେବୋ 
କଥୋ ମୁ ଁ ଶଣୁଲିି । ଟସଟତଟବଟଳ ଆମ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ 
ପୋଞ୍ଚଶେ ଟଲଖୋଏ ଁ ତିନିଥେ ଆସିଥଲିୋ । ତୋେୋ ଆମକୁ 
ଟବଶ ୍ ଆଶ୍ସ୍ କେିଥଲିୋ । ତୋଛରୋ ଆଟମ େୋସନ 
ସୋମଗ୍ୀ ମଧ୍ୟ ମୋ�ଣୋ ପୋଇଲୁ । ଠିକ୍ ସମୟଟେ ଟସସବୁ 
ନ ପୋଇଥଟିଲ ଆଟମ ଚଳିଥୋନ୍ତୁ କିପେି ?
ଉର୍େପ୍ରଟଦଶ ଶୋେୋଜୋେୋନପେୁ ନିବୋସୀ ସଞ୍ୀବ କୋମ 
ଅଟ୍ ବେଷଣଟେ ନିଜେ ସ୍ତୀ ଆେତୀ ଓ ତିନିପିଲୋଙୁ୍କ ଧେି 
ଦିଲ୍ଲୀେ ଦିଲୁପେୁୋକୁ ଆସିଥଲିୋ ।
ଟଯଟତଟବଟଳ ଲକରୋଉନ ଟଯୋ�ୁ ଁ ସବୁ ଚୋଲି�ଲୋ 
ଟସ ଆେତୀେ ଜନଧନ ଜମୋଖୋତୋଟେ ୧୫ଶେ �ଙ୍କୋ 
କିସି୍େୋେୀ ଜମୋ କେିଥଲିୋ । ଯୋେୋ ତୋଙ୍କେ କଠିନ 
ସମୟଟେ ଖବ୍ୁ କୋମ ଟଦଲୋ । ସଞ୍ୀବ କଟେ “ ଏଟବ 
େୋସନ ଆମକୁ ଏଠୋଟେ ମିଳୁଛି । ଏେୋ ଆମେ �ୋଟଁେ 

ରାରତର ନୂଆମନ୍ତ୍ର
ଆଇଟି+ ଆଇଟି+ ଆଇଟି

ରାରତରୀୟ ବୁଦି୍ମତ୍ା+ସଚୂନା ପ୍ରଯକିୁ୍ 
ବଦି୍ା=ଆସନ୍ତା କାଲିର ରାରତ

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଜନଧନ ଟଯୋଜନୋ ବିଭିନ୍ନ 
ସବୁିଧୋ ସଟୁଯୋ�େୁ ବଞ୍ଚତି ଜନସୋଧୋେଣଙୁ୍କ 
ବୟେୋଙ୍କ ଟସବୋ ଟଯୋ�ୋଇବୋ ଉଟଦ୍ଶୟେଟେ 
ସୋତବଷଣ୍ଣ ପଟୂବଣ୍ଣ ଆେମ୍ଭ କେୋଯୋଇଥଲିୋ। 
ଏେ ିଟଯୋଜନୋ ନିର୍ଣ୍ଣୋୟକ ଟଯୋଜନୋେ 
େୂପ ଟଦଇ ଅଟନକ ଦୋେିଦ୍ୟେ ଉଟ୍ ମେୋଳନ 
ଟଯୋଜନୋେ ଟମେୁଖଣିୁ୍ଟ ସଦୃଶ ଟେବୋ 
ସେ ଆଜ ିଟକୋ�ି ଟକୋ�ି ଜନସୋଧୋେଣ 
ଉପକୃତ ଟେଉଛନି୍ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଜନଧନ 
ଟଯୋଜନୋ ଟଯୋ�ୁ ଁଅଟନକ ପେିବୋେ ନିଜକୁ 
ସେୁକି୍ତ ମଣଛୁନି୍। ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳଟେ ଅଟନକ 
ଜନସୋଧୋେଣ ଓ ମେଳିୋ ଏେ ିଟଯୋଜନୋେ 
େତିୋଧକିୋେୀ ଅଛନି୍ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଜନଧନ 
ଟଯୋଜନୋକୁ ସଫଳ କେୋଇବୋ ପୋଇ ଁ
ଅକ୍ୋନ୍ ପେିରେମ କେିଥବିୋ ଜନସୋଧୋେଣଙ୍କ 
କୋଯଣ୍ଣୟେକୁ ମୁ ଁପ୍ରଶଂସୋ କେୁଛି ।

-ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
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ମିଳୁଥଲିୋ । ବର୍ଣ୍ଣମୋନେ ସେକୋେ ଟଯପେି ଆମ କଥୋ 
ବୁଝୁଛନି୍ ଆ�େୁ ଟକୌଣସି ସେକୋେ ଟସଭଳି କେୁ ନ ଥଟିଲ । 
ଲକ୍ ରୋଉନ ଓ ଅନଲକ୍ ନିବଗିଟଶଷଟେ େିତୋଧକିୋେୀଙ୍କ ଘଟେ  
ସମସ୍ ସବିୁଧୋ ପେଞ୍ଚୋଯୋଉଛି । 
ସେକୋେଙ୍କ ପଦଟକ୍ପ ଟଯୋ�ୁ ଁପ୍ରଟତୟେକ ବୟେକି୍େ ଜୀବନଟେ 
ପେିବର୍ଣ୍ଣନ ଆସିଛି । ରୋକ ଟଦଣଟନଣ ବୟେୋଙ୍କ ଓରିଶୋେ 
ଅ�ମୟେ ଗ୍ୋମ ମ�ରୋଇେ ବିଜୟ, ପ୍ରତିମୋ ଓ ଦଶଣ୍ଣନୀ େୋଉତଙ୍କ 
ନିମଟନ୍ ବେଦୋନ ସଦୃଶ ଟେୋଇଛି । ଆ�େୁ ପଇସୋ ଜମୋ ଓ 
କୋଢିବୋ ପୋଇ ଁ ଏେି ଗ୍ୋମେ ଟଲୋକଙୁ୍କ ୨୦କିଟଲୋମି�େ ଦୂେ 
ଯିବୋକୁ ପରୁଥଲିୋ । ପ୍ରତିମୋ କଟେ  “ଥଟେ ମଟତ ବୟେୋଙ୍କ 
ଯିବୋକୁ ପରିବୋେୁ ପିଲୋଛୁଆ ଓ ବୟସ୍ଙୁ୍କ ଏକୁ�ିଆ ଛୋରିଯିବୋକୁ 
ଟେଲୋ। ପ୍ରଟତୟେକ ଗ୍ୋମଟେ ରୋକ ବୟେୋଙ୍କ ସବିୁଧୋ ଟନଇ ଦଶଣ୍ଣନୀ 

ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତରୁ୍ବକ୍ରୀକରଣ ରାସ୍ାରର
ଜନଧନ-ଆଧାର-ରମାବାଇଲ(ରଜଏଏମ ୍)

୨୦୧୪ ମସିେୋ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ଟଦଶେ ଅଧୋେୁ ଅଧକି ଜନସଂଖୟେୋ 
ପୋଖଟେ ବୟେୋଙି୍କଙ୍ ସବିୁଧୋ ନ ଥଲିୋ । ଟସମୋନଙ୍କେ ସଂଚୟେ 
କିଛି ମୋଧ୍ୟମ ନଥଲିୋ କି୍ ବେୋ ଟସମୋଟନ ଟକୌଣସି ସଂସ୍ୋେୁ ଋଣ 
ପୋଇପୋେୁନଥଟିଲ । ଟସଥପିୋଇ ଁଜନସୋଧୋେଣଙ୍କ ନିକ�କୁ 
ପଠୋଯୋଇଥବିୋ ଆଥଗିକ ଲୋଭ ଦୁନଣ୍ଣୀତି କୋେଣେୁ ଟସମୋନଙ୍କ 
ନିକ�ଟେ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ଭୋଟବ ପେଞ୍ଚ ୁନ ଥଲିୋ । ଟଦଶକୁ ଏେ ି
ସମସୟେୋେୁ ମକୁ୍ କେିବୋ ଉଟଦ୍ଶୟେ ଟନଇ ପ୍ରଥମ ଥେ ପୋଇ ଁ
ପ୍ରତି ପେିବୋେଟେ ଅନୁୟେନ ଟ�ୋ�ିଏ ବୟେୋଙ୍କ ଖୋତୋ ଆଧୋେ 
ଜେିଆଟେ ଯୋଞ୍ଚ ପଟେ ନିଜେ ଟମୋବୋଇଲ ନ୍ବେେ ସଂଟଯୋ� 
ସେ ଟଖୋଲିବୋକୁ ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆ�ଲୋ। ୨୦୧୫ ମସିେୋଟେ ପ୍ରଥମ 
ଥେ ପୋଇ ଁବଟଜ�୍ ଅଭିଭୋଷଣଟେ ତତ୍ୋଳୀନ ଅଥଣ୍ଣମନ୍ତୀ ଅେୁଣ 
ଟଜ�ଲୀ ଜନଧନ-ଆଧୋେ-ଟମୋବୋଇଲ ବୋ ଟଜଏଏମ ୍ଟଯୋଜନୋ 
ସମ୍କଣ୍ଣଟେ ଉଟଲ୍ଲଖ କେିଥଟିଲ । ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ 
ପୋଇ ଁେୋନ ବିଲିୟନ ଆକୋଉଣ୍ଟ, େୋନ ବିଲିୟନ ଆଧୋେ ଓ େୋନ 
ବିଲିୟନ ଟମୋବୋଇଲ ପେିକଳ୍ପନୋ କେୋଯୋଇଥଲିୋ । ଏଥପିୋଇ ଁ
ପ୍ରଥଟମ ବୟେୋଙ୍କ ଆକୋଉଂ� ଟଖୋଲିବୋେ ବୟେୋପକ ଅଭିଯୋନ 
ଟେଲୋ । ଧନଜନ ଟଯୋଜନୋ ଆେମ୍ଭ ଟେୋଇ ଆଧୋେ ଦ୍ୋେୋ 
ଯୋଂଚ ଖୋତୋକୁ ପ୍ରତୟେକ୍ ଅଥଣ୍ଣ େସ୍ୋନ୍େଣ ମୋଧ୍ୟମଟେ �ଙ୍କୋ 
ପଠୋ�ଲୋ । ଟଜଏଏମ ୍ତି୍ରମରୂ୍ଗି ମଧ୍ୟସି୍େ ଭୂମିକୋେ ପେିସମୋପି୍ତ 
ଆଣଲିୋ । ପ୍ରଯକିୁ୍ ବିଦୟେୋ ବଳଟେ ଦୁନଣ୍ଣୀତି ଟେୋକିବୋଟେ ଏେୋ 
ଟେଉଛି ସବୁଠୋେୁ ସଫଳ ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ ।

42 CRORE

121 CRORE 129 CRORE

ଜନଧନଟେ 
ଏପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ୪୨ଟକୋ�ି 

ବୟେୋଙ୍କ ଖୋତୋ

ଟମୋବୋଇଲ ବୟେବେୋେୀଙ୍କ 
ସଂଖୟେୋ ଟଦଶଟେ ୧୨୧ ଟକୋ�ି 

ଜଲୁୋଇ ୨୦୨୧ ସଦୁ୍ୋ ୧୨୯ 
ଟକୋ�ି ଆଧୋେକୋରଣ୍ଣ ଜୋେି 

ରଜଏଏମ ୍ତ୍ମିତୂ୍ଥି

ଆମେ ପ୍ର�ତିେ ଦୂେଦୃଷି୍ଟ ସମସ୍ଙ୍କ 
ପୋଇ ଁ, ଆମେ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ଙ୍କ 

ପୋଇ ଁ, ଏେ ିସୋମଗି୍କ ଦୋଶଣ୍ଣନିକ 
ଚିନ୍ୋଧୋେୋ ଟମୋ ସେକୋେଙ୍କ  ସମସ୍ 

ନୀତି ଓ ଟଯୋଜନୋେ ଆଧୋେ ।
ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ-ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣରୀ ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ ଟଯୋଟ� ଅଭିବୃଦି୍
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କେିଟଲ ଟଯ ଏଟବ ବୋେ୍ବେୋେ ବୟେୋଙ୍କ ଦଉରିବୋ ସମସୟେୋ 
ଆଉ ନୋେି ଁ।”
ଏଟବ ବୟେୋଙ୍କ ସବିୁଧୋ ଟେଉ ବୋ କିଶୋନ ସମେୋନ ନିଧ ିଜେିଆଟେ 
ତିନି କିସି୍ଟେ ବୋଷଗିକ ଛଅେଜୋେ �ଙ୍କୋ ଟେଉ ବୋ ଏଲପିଜ ି
େିେୋତି ପ୍ରୋପି୍ତ ଟେଉ ସବୁଥଟିେ ଅଭୂତପବୂଣ୍ଣ ପେିବର୍ଣ୍ଣନ 
ଆସିଛି । ସିଧୋସଳଖ ବୟେୋଙ୍କ ଖୋତୋଟେ ଟପୈଠ ଟେଉଥବିୋ 
ଏଲପିଜି େିେୋତି ଟଦଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଟଦଶ ନୋ�ନେ ଟଦଟବନ୍ଦ୍ର 
ସିଂ କେନି୍ ଟଯ “ ଏଟବ େିତୋଧକିୋେୀ ଅଥଣ୍ଣ ପ୍ରୋପି୍ତ ଟନଇ 
ଆଉ ଟକୌଣସି ଅସବିୁଧୋ ନୋେି ଁ।” େିତୋଧକିୋେୀଙ୍କ ଖୋତୋଟେ 

ସିଧୋସଳଖ ପଇସୋ ଜମୋ ଟେୋଇ ଯୋଉଥବିୋ ଦୃଷି୍ଟେୁ 
ସେକୋେୀ ଟଯୋଜନୋ ଟନଇ ଆଟମ ଅବ�ତ ଟେଉଛୁ । 
ଏଲପିଜି େିେୋତି ଛରୋ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଆବୋସ ଟଯୋଜନୋ 
ବୋବଦ ଅଥଣ୍ଣ ସିଧୋସଳଖ େିତୋଧକିୋେୀଙ୍କ ଖୋତୋଟେ ଜମୋ 
ଟେୋଇ ଯୋଉଥବିୋେୁ ଏେୋ ଉର୍େପ୍ରଟଦଶେ ଅମୀେ ଖୋ ଁ
ଓ ଆଯଣ୍ଣୟେୋନ ଟଚୌଧେୁୀଙ୍କ ମେୁଟଁେ େସ ଫୁ�ୋଇଛି । 
ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ସେକୋେୀ ଟଯୋଜନୋଟେ ଟକୌଣସି ମଧ୍ୟସି୍ ନ 
ଥବିୋ ଟଯୋ�ୁ ଁକୋେୋକୁ କମିଶନ ଟଦବୋେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନୋେି ଁ। 
ସମସ୍ଙୁ୍କ ସୋମୋଜିକ ନିେୋପର୍ୋ ଟଯୋ�ୋଇବୋ ପୋଇ ଁ
ସେକୋେଙ୍କ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ସବ୍ କୋ ସୋଥ ସବ୍ କୋ ବିକୋଶେ 
ପେିଚୋୟକ । ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ ଟଯୋଜନୋେ 
ବିେୋ� ସଫଳତୋ ପଟେ ଏେୋ ସମ୍ଭବ ଟେୋଇଛି । ଦୁବଣ୍ଣଳ 
ଟରେଣୀେ ଟଲୋକମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ପ୍ରଣୟନ ଟେୋଇଥବିୋ 
ଜନଧନ ଟଯୋଜନୋ ଟେଉଛି ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣେ 
ପ୍ରଥମ ମଟରଲ । ୨୦୧୪ ମସିେୋ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ସ୍ୱୋଧୀନତୋେ 
୬୭ ବଷଣ୍ଣ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଟଦଶେ ଶତକରୋ ୧୫୦ଭୋ�େୁ କମ ୍
ଟଲୋକଙ୍କ ବୟେୋଙ୍କ ସେ ସମ୍କଣ୍ଣ ଥଲିୋ । ମୋତ୍ର ଟକୌଣସି ଜମୋ 
ଅଥଣ୍ଣ ନ େଖ ି ଜନଧନ ଖୋତୋଟଖୋଲିବୋ ଟେଉଛି ସ୍ୱୟଂ 
ଏକ ବିପ୍ଳବ । ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ଟଦଶେ ୪୧ଟକୋ�ି ଟଲୋକଙ୍କ 
ଜନଧନ ବୟେୋଙ୍କ ଖୋତୋଟେ ୧.୫ଲକ୍ ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋ �ଛେିତ 
ଥବିୋଟବଟଳ ବୟେୋଙ୍କ ସବିୁଧୋ ଟସମୋନଙ୍କ ଭବିଷୟେତ ସେୁକ୍ୋ 
ପୋଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ଟ ଟବୋଲି ପ୍ରମୋଣତି ଟେୋଇଛି । ଜନଧନ ଖୋତୋ 
ମଧ୍ୟ ବୀମୋଭୁକ୍ ଟେୋଇ ଥବିୋେୁ ଏେୋ ଟକୌଣସି ଟଦୈବ 
ଦୁଘଣ୍ଣ�ଣୋ ଟଯୋ�ୁ ଁ ଖୋତୋଧୋେୀେ ପେିବୋେକୁ ସେୁକ୍ୋ 
ଟଦଇଥୋଏ । 
ଏକ ଟଦଶେ ନିେନ୍େ ବିକୋଶ ଓ ପ୍ର�ତି ପ୍ରତିଷ ୍ିତ ଅନୁଷୋ୍ନ 
ଏବଂ ଶୋସନ ପଦ୍ତି ଦ୍ୋେୋ ସନିୁଶି୍ତ ଟେୋଇଥୋଏ। 
ମୋତ୍ର ସ୍ୱୋଧୀନତୋେ ଅଟନକ ବଷଣ୍ଣପଟେ ମଧ୍ୟ ସମୋଜେ 
ଅଧକିୋଂଶ ବୟେକି୍ ଆଥଗିକ ମଖୁୟେଧୋେୋେ ଅଂଶ ଟେୋଇ 
ପୋେି ନଥଟିଲ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ୨୦୧୪ 
ମସିେୋଟେ ଲୋଲକିଲୋେ ପ୍ରୋଚୀେ ଉପେୁ ଜନଧନ 
ଟଯୋଜନୋେ ଟଘୋଷଣୋ କେିଥଟିଲ । ମୋତ୍ର ବୋେଦିନ 
ପଟେ ସଖୁସୟେ ମଳୂମ ୍ଧମଣ୍ଣ, ଧମଣ୍ଣସୟେ ମଳୂଂ ଅଥଣ୍ଣଃ. ଅଥଣ୍ଣସୟେ 
ମଳୂଂ େୋଜୟେ ଯୋେୋେ ଅଥଣ୍ଣ ଟେଳୋ ସଖୁେ ମଳୂ ଧମଣ୍ଣ, 
ଧମଣ୍ଣେ ମଳୂଅଥଣ୍ଣ, ଅଥଣ୍ଣେ ମଳୂ େୋଜୟେ ଭଳି ଦଶଣ୍ଣନଟେ 
ଅନୁପ୍ରୋଣୀତ ଟେୋଇ ଜନଧନ ଟଯୋଜନୋେ ପେିକଳ୍ପନୋ 
କେୋ�ଲୋ । ଟଯୋଜନୋେେ ମଳୂ ଉଟଦ୍ଶୟେ ଟେଉଛି 
ପେିବୋେେ ଅନୁୟେନ ଜଟଣ ସଦସୟେଙ୍କ ପୋଇ ଁ ବୟେୋଙ୍କ 
ସବିୁଧୋ ଓ ପଟେ ଅନୟେୋନୟେଙୁ୍କ ଏେି ସବିୁଧୋେ ପେିସେକୁ 
ଆଣବିୋ । ପ୍ରଟତୟେକ ବୟେକି୍େ ଟଦଶେ ଆଥଣ୍ଣକ ସମଳୂ 
ଉପଟେ ଅଧକିୋେ େେିବୋ ଉଚିତ ଓ �େୀବେ ମଙ୍ଳ 
ନିମଟନ୍ ଜନଧନ ଟଯୋଜନୋ ଏକ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକୋ 

୨୦୩୦ ମସିେୋ ସଦୁ୍ୋ ଭୋେତଟେ ପେବର୍ଣ୍ଣୀ 
ପିଢୀ ନିମଟନ୍ ଭୋେତୀୟ ଅଥଣ୍ଣନୀତିେ ୮୧୫ 

ବିଲିୟନ ରଲୋେ ଆଥଗିକ ଟସବୋ ଟଯୋ�ୋଇବୋ 
ସଟୁଯୋ� େେଛିି । ଉନ୍ନତ ବୟେବସ୍ୋ ସେ 

ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକି୍କେଣ ଟଦଶେ ଏକ ଜନ 
ଆଟ୍ୋଳନେ େୂପ ଟନବ ।
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17.90 
Crore

August 2015   August 2016 August 2017  August 2018      August 2019          August 2020      August 2021      

25.10 
Crore

30.09 
Crore

32.54 
Crore

 36.79
Crore

40.35
Crore

42.71
Crore

ଗ୍େଣ କେିଥଲିୋ । ଟଯୋଜନୋ େି ଁ ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ 
କଳ୍ପନୋକୁ ଜ୍ ମେ ଟଦଇଥଲିୋ ।
ସଶକି୍କେଣ ପୋଇ ଁଆବଶୟେକ ଆଥଗିକ ଅନ୍ଣ୍ଣଭୁକ୍ୀକେଣ-
ଦୋେିଦ୍ୟେେ ଅଥଣ୍ଣ ଟେଲୋ ଖୋଦୟେ, ସ୍ୱଛେ ଜଳ, ଆବୋସ ଓ ବସନ 
ଭଳି ଜୀବନେ ଟମୌଳିକ ଆବଶୟେକ ନିମଟନ୍ ଅଥଣ୍ଣେ ଅଭୋବ। 

ଟଯଟକୌଣସି ଟଦଶେ ପ୍ର�ତିେ ଅଥଣ୍ଣ ଟେଲୋ ଧନୀକୁ ଅଧକି 
ଧନୀ କେିବୋ ନୁଟେ ଁ, ବେଂ କମ ୍ ସ୍ବେଳଧୋେୀ ବୟେକି୍ଙୁ୍କ 
ସେକୋେଙ୍କ ଦ୍ୋେୋ ପଯଣ୍ଣୟେୋପ୍ତ ସ୍ବେଳ ବଣ୍ଟନ କେିବୋ । 
ଦୋେଗିଦୟେ ଦୂେୀକେଣ ନିମଟନ୍ ଆ�େୁ ଅଟନକ ପ୍ରତିଶେୁ୍ତି 
ଦିଆଯୋଉଥଟିଲ ମଧ୍ୟ ଏେୋେ ଉଟ୍ ମେଳନ ପୋଇ ଁ ଟକୌଣସି 

ଦୁଃଖଟବଟଳ ଜନଧନ ଖୋତୋ ଟଲୋକଙ୍କ 
ସୋେୋଯୟେଟେ ଆସିଲୋ

ଜନଧନ ରଯାଜନାର ଅଦ୍ାବଧ ିପ୍ରଗତ ି

ଶତକଡା ୬୩ ରାଗରୁ ଅଧକି ଜନଧନ ଖାତା ଗ୍ାମାଞ୍ଳରର  ରଖାଲାଯାଇଛ ି

ଲକରୋଉନ କୋଳଟେ ତିନି�ି କିସି୍ଟେ ୫୦୦ �ଙ୍କୋ 
ଟଲଖୋଏ ଁ୨୦ଟକୋ�ି ମେଳିୋଙ୍କ ବୟେୋଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ 

ପଠୋଯୋଇଛି। ଏକ େଜୋେ �ଙ୍କୋ ଟଲଖୋଏ ଁସିଧୋସଳଖ �େିବ, 
ବୟସ୍,ମୋଆ-ଉଭଣୀ ଓ ଦିବୟେୋଙ୍ଙ୍କ ଖୋତୋକୁ ପଠୋଯୋଇଛି। 
ଭୋବିଟଲ ଟଦଖ ିଜନଧନ ଖୋତୋ ଟଖୋଲୋ ଟେୋଇ ନ ଥଟିଲ 

ଓ ଏେୋ ଆଧୋେ ଓ ଟମୋବୋଇଲ ସଂଟଯୋ� ଟେୋଇ ନ ଥଟିଲ 
କିପେି ଏେ ିପଇସୋ ପଠୋ ଟେୋଇଥୋନ୍ୋ ।

ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ-ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ

ଜନଧନ ଏକାଉଣ୍ଟର ଲାର

MISSION
MODE OBJECTIVES 

(6 PILLARS)

9

୨୦୧୪ ମସିେୋଟେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ପ୍ରଟତୟେକ ପେିବୋେଟେ 
ଜନଧନ ଟଯୋଜନୋ ଅଧୀନଟେ ବୟେୋଙ୍କ ଖୋତୋ ଟଖୋଲିବୋ ଅଭିଯୋନ ଆେମ୍ଭ 
କଟଲ। ଆଜି ଟଦଶେ ପ୍ରଟତୟେକ ପେିବୋେ ନିକ�ଟେ ଅନୁୟେନ ଟ�ୋ�ିଏ 

ବୟେୋଙ୍କ ଖୋତୋ ଅଛି । ଟଯୋଜନୋେ ଛଅବଷଣ୍ଣ ଟଶଷଟେ ପେିବୋେେ ଅନ୍ତଃ 
ପ୍ରଟତୟେକ ବୟସ୍ଙ୍କ ନୋମଟେ ଖୋତୋ ଟଖୋଲିବୋକୁ ଲକ୍ୟେ େଖୋଯୋଇଛି। 

ଟକୌଣସି ଟଦୟ ବିନୋ ଜନଧନ ଖୋତୋ ଟଖୋଲୋଯୋଇଥୋଏ । ଆଥଗିକ 
ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣଟେ ଏେୋ ବିଶ୍େ ସବଣ୍ଣବୃେତ ଟଯୋଜନୋ ।

ସହରାଞ୍ଳ 
ଜନଧନ
36.4%

ଗ୍ାମାଞ୍ଳରର 
ଜନଧନ ଖାତା

63.6%

ରମାଟମହଳିା 
ଖାତାଧାରରୀ 

 52.2%

ଅନ୍ 
ଖାତାଧାରରୀ

 44.8% (ତଥୟେ ଜଲୁୋଇ ୨୩, ୨୦୨୧ସଦୁ୍ୋ)

ଜନଧନ ଏକାଉଣ୍ଟଧାରରୀଙୁ୍କ ଏ 
ପଯ୍୍ବ ନ୍ତ ୩୧ ରକାଟିରୁ ଅଧକି 

ରୁରପ କାଡ୍ବ ଦଆିଗଲାଣି

ଏ ପଯ୍୍ବ ନ୍ତ ଜନଧନ ଏକାଉଣ୍ଟରର 
୧.୪ ଲକ୍ ରକାଟିରୁ ଅଧକି ଟଙ୍କା 

ଜମା ରହଲାଣି

ଜନଧନ ରଯାଜନା ଜରିଆରର 
ରଦଶବ୍ାପରୀ ୨ଲକ୍ ବ୍ାଙ୍କ ମିତ୍ 

ବ୍ାଙ୍କ ସବୁଧିା ରଯାଗାଉଛନ୍ତ ି

ସପ୍ତାହରର ୧,୮୦,୯୬,୧୩୦ 
ବ୍ାଙ୍କ ଖାତା ରଖାଲି ଗିନସି ୍

ବଶି୍ୱ ରରକଡ୍ବ ସଷିୃ୍ଟ 

ଜନଧନ ଖାତାର ସବୁଧିା ଦୁଇଲକ୍ ଟଙ୍କା ପଯ୍୍ବ ନ୍ତ 
ମାଗଣା ଦୁଘ୍ବଟଣା ବରୀମା । ରତରବ ଖାତା 

ଅଗଷ୍ଟ ୨୮, ୨୦୧୮ ପବୂ୍ବରୁ  ରୂରପ କାଡ୍ବରର 
ରଖାଲାଯାଇର୍ବିା ଆବଶ୍କ ।

ଜନଧନ ଖାତାରର ଦଶହଜାର ଟଙ୍କା ପଯ୍୍ବ ନ୍ତ 
ଓରରଡ୍ାଫ । ଆଗରୁ ଏହା ପାଞ୍ ହଜାର ର୍ଲିା । 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣରୀ ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ ଜେିଆଟେ ଅଭିବୃଦି୍ 
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ଆଖଦୃିଶଆି ପଦଟକ୍ପ ନିଆଯୋଇ ନ ଥଲିୋ । 
ଫଳଟେ ଟଦଶଟେ ଅଦ୍ଣ୍ଣୋଧକି ଜନସଂଖୟେୋ ଆନୁଷୋ୍ନିକ 
ପଦ୍ତିେ ଅଂଶବିଟଶଷ ଟେୋଇପୋେିଟଲ ନୋେି ଁ । 
ଅଦ୍ଣ୍ଣୋଧକି ବିଧବିଦ୍ ବୟେୋଙି୍କଙ୍ ଟସବୋଠୋେୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ 
ଟେଟଲ । ଟକବଳ ଟସତିକି ନୁେ ଁ ଟସମୋଟନ ବିଭିନ୍ନ 
ସେକୋେୀ ସବିୁଧୋ ତଥୋ ନିଜେ ଆୟ ବୃଦି୍  ଟନଇ 
ଟକୌଣସି ପ୍ରଭୋବଶୋଳୀ ପଦଟକ୍ପେୁ  ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ 
ଟେଟଲ । ଟଦଶେ ଆଥଗିକ ପ୍ର�ତିଟେ ଭିରି୍ଭୂମିେ 
ଭୂମିକୋ ଖବ୍ୁ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ । ଭିରି୍ଭୂମି ଦୁବଣ୍ଣଳ ଟେଟଲ 
ବୟେବସ୍ୋକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କେିଟେବ ନୋେି।ଁ ବୟେୋପକ 
ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ କୋଯଣ୍ଣୟେ ୨୦୧୪ ମସିେୋଟେ 
ଆେମ୍ଭ ଟେଲୋ । ଏେୋ ଫଳଟେ ସବୁଠୋେୁ ଅବଟେଳିତ 
ବ�ଣ୍ଣେ ଟଲୋକଙୁ୍କ ବୟେୋଙି୍କଙ୍ ଟସବୋଟେ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ 
କେୋ�ଲୋ । ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ ଟେଉଛି 
ସଞ୍ଚୟ, ଟଦୟପ୍ରଦୋନ, ଋଣ ଇତୟେୋଦି କମ ୍ବୟେୟଟେ 
ସମୋଜଟେ ଅବଟେଳିତ ଓ ସ୍ପଳ୍ପ ଆୟକୋେୀ 
ବୟେକି୍ଙୁ୍କ ଉପଲବ୍ଧ କେୋଇବୋ । ଏେୋେ ଅଭୋବଟେ 
ଜନସୋଧୋେଣ ବୋଧ୍ୟ ଟେୋଇ ଅଣଆନୁଷୋ୍ନିକ 
ବୟେୋଙ୍କ ଓ ମେୋଜନଙ୍କ ଉପଟେ ନିଭଣ୍ଣେ କେି ଅଧକି 
ସଧୁେୋେେ କେଜ କେୁଛନି୍ । ଅତୀତଟେ ଶତକରୋ 
୯୫ଭୋ� ଆଥଗିକ ଟଦଣଟନଣ ନ�ଦ �ଙ୍କୋଟେ 
ଟେଉଥବିୋ ଏକ େିଟପୋ�ଣ୍ଣଟେ ଦଶଣ୍ଣୋଯୋଇଛି । 
ଦୁନଣ୍ଣୀତି କୋେଣେୁ ସେକୋେୀ ଟଯୋଜନୋେ ସଫୁଳ 
ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣଭୋଟବ ଜନସୋଧୋେଣ ନିକ�ଟେ ପେଞ୍ଚିପୋେୁ 
ନ ଥଲିୋ । ଆଥଗିକ ଟତୋଷେପୋତେ ଅଟନକ ମୋମଲୋ 
ଟସଥପିୋଇ ଁେେିଛି ।
ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସଶକ୍ କରିବା 
ଟଯଟକୌଣସି ଦୋେିଦ୍ୟେ ଉଟ୍ ମେଳନ ଟଯୋଜନୋେ 
ସଫଳତୋ ଏେୋେ ନୀତି ନିଦ୍ଣ୍ଣୋେକଙ୍କ ନିଷୋ୍ ଉପଟେ 
ନିଭଣ୍ଣେଶୀଳ । ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ସେକୋେଙ୍କ ଉଭୟ 
ନୀତି ଓ ମଟନୋଭୋବ �େିବଙୁ୍କ ନିଭଣ୍ଣେଶୀଳ  ନ କେି 
ସଶକ୍ କେିବୋ । ଏମୋଟନ ଟକୌଣସି ସ୍ପଳମିଆଦୀ 
ଶସ୍ୋ ଟଲୋକପି୍ରୟତୋ ଅଜଣ୍ଣନକୋେୀ ପଦଟକ୍ପ ନ ଟନଇ 
ଦୀଘଣ୍ଣମିଆଦୀ େିତକୋେୀ ଟଯୋଜନୋ ପ୍ରବର୍ଣ୍ଣନ କଟଲ । 

ପ୍ରତ୍କ୍ ସବୁଧିା ହସ୍ାନ୍ତର(ଡିବଟିି)
ଅରାବରୀ ବ୍କି୍ଙୁ୍କ ଶତପ୍ରତଶିତ ଅର୍୍ବ 

ହସ୍ାନ୍ତରଣ ସନୁଶିି୍ତ କରର
ଜଟଣ ପବୂଣ୍ଣତନ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ କେିଥଟିଲ ଦିଲ୍ଲୀେୁ ଯଦି 

ଜଟଣ �େିବ ପୋଇ ଁ�ଙ୍କୋ�ିଏ ପଠୋଯୋଏ ଟକବଳ 
୧୫ପଇସୋ ତୋ ପୋଖଟେ ପେଟଞ୍ଚ । ୮୫ପଇସୋ ଦୁନଣ୍ଣୀତି 

ଟଯୋ�ୁ ଁଟଲୋପ ପୋଇଯୋଏ । ମୋତ୍ର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ 
ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀଙ୍କ ଦୂେଦଶଗିତୋ ଟଯୋ�ୁ ଁରିବି�ି ଜେିଆଟେ 

ଏଟବ ଶତପ୍ରତିଶତ ଅଥଣ୍ଣ େିତୋଧକିୋେୀଙ୍କ ନିକ�ଟେ 
ପେଞ୍ଚଛିୁ । ଏଲପିଜିଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ସୋେ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ 
ଆ�େୁ ନ�ଦ �ଙ୍କୋ ଆକୋେଟେ ଦିଆଯୋଉଥଲିୋ । 
ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ତୋେୋ ସିଧୋସଳଖ େିତୋଧକିୋେୀେ ଖୋତୋକୁ 

ଯୋଉଛି । ଦଲୋଲ ଓ ମଧ୍ୟସି୍କୁ େ�ୋଇ ସେକୋେ ଦୁନଣ୍ଣୀତିକୁ 
େ�ୋଇ ପୋେିଛନି୍ । ଏପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ୩୧୮�ି ଟଯୋଜନୋ ଓ 

୫୪�ି ମନ୍ତଣୋଳୟ ରିବି�ି ସେ ସଂଟଯୋ� କେୋଯୋଉଛି। 
ପ୍ରଟତୟେକ ଅଥଣ୍ଣ େସ୍ୋନ୍େଣ ପୋଇ ଁବିଶ୍ଟେ ସବଣ୍ଣବୃେତ ଅଥଣ୍ଣ 

େସ୍ୋନ୍େଣ ଟଯୋଜନୋ ଟଯୋ�ୁ ଁପେଲ ଟଯୋଜନୋ �ିନିସ ୍
ବୁକ୍ ଅଫ ଟେକରଣ୍ଣସଟେ ସ୍ୋନ ପୋଇଛି। ପେଲ ଟଯୋଜନୋ 

ଅଧୀନଟେ ଏଲପିଜି େିେୋତି ଅଥଣ୍ଣ େିତୋଧକିୋେୀଙ୍କ 
ଖୋତୋଟେ ସିଧୋସଳଖ ଜମୋ ଟେୋଇଥୋଏ ।
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ଡିବଟିି ଅର୍୍ବ ରପ୍ରରଣ  
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ବାରଥିକ ଡିବଟିି ହତିାଧକିାରରୀ  

ଏପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ୧୭.୪୪ ଲକ୍ ଟକୋ�ି 
�ଙ୍କୋ ରିବି�ି ଜେିଆଟେ ସିଧୋସଳଖ 
ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଛି ।

`

ରଜଏଏମ ୍ରମା ମତରର ସରବ୍ବାଚ୍ଚ ଲକ୍୍ 
ହାସଲ ପ୍ରରତ୍କ ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚ୍ବରର ସବ୍ବାଧକି 

ବଚିାର । ଆମର ଗରିବଙ୍କ ନମିରନ୍ତ ସବ୍ବାଧକି 
ସଶକ୍ରୀକରଣ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ରର 
ରବୈରୟିକ ଜ୍ାନର ସରବ୍ବାଚ୍ଚ ଉପରଯାଗ ।

-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦରୀ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରରୀ 

Figures in 
`Crore

Figures in 
`Crore

Lakh Crore
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ଟଯୋଜନୋେ େୂପଟେଖ ଏପେି କେୋ�ଲୋ ଯୋେୋଫଳଟେ 
�େୀବ ଓ ଅବଟେଳିତ ବୟେକି୍ ଉନ୍ନତ ସଟୁଯୋ� ପୋଇଟବ 
। ସେକୋେ �େୀବମୋନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣେଶୀଳ ଟେବୋ 
ପୋଇ ଁ ଟପ୍ରୋତ୍ସୋେିତ କେୁଛନି୍ । ଟସଥପିୋଇ ଁ ଆଜି ଅଟନକ 

�େୀବ ଟଲୋକଙୁ୍କ ଋଣ ଟଦବୋ, ବୀମୋ, ଉର୍ଶକି୍ୋ ନିମଟନ୍ 
ସଟୁଯୋ� ଏବଂ ଟକୌଶଳ ବିକୋଶ, ସ୍ୱୋସ୍ୟେବୀମୋ, ବିଦୁୟେତ, 
ସରକ ଓ ଅନୟେୋନୟେ ଭିରି୍ଭୂମିଜନିତ ସବିୁଧୋ ସଟୁଯୋ� ମୋନ 
େେିଛି । ପ୍ରଟତୟେକ ଗ୍ୋମୀଣ ଓ ସେେୋଞ୍ଚଳ ଘଟେ ଘଟେ 

ପ୍ରତ୍କ୍ ସବୁଧିା ହସ୍ାନ୍ତରଣ (ଡିବଟିି) ଅରାବରୀ
ରଲାକଙୁ୍କ ଅର୍୍ବ ହସ୍ାନ୍ତର ସନୁଶିି୍ତ କରାଇର୍ାଏ 

ରକାରିଡ ବଶି୍ୱ 
ମହାମାରରୀ ସରୱେ 
ଡିବଟିି ରଖରି୍ଲିା
ଆଶା ଉଦ୍ ଜରୀବତି 

10,000.00ସାରସାର
ବରିାଗ

25,672.36ଏମଜନିରରଗା ଗ୍ାମ୍ବକିାଶ 
ବରିାଗ 

524.31ଏନଏସଏପି ଗ୍ାମ୍ ବକିାଶ 
ବରିାଗ 
ସରପାଟ୍ବ 
କାଯ୍୍ବ କ୍ରମ

1,523.75ଅନ୍ାନ୍ମହଳିା ଓ ଶଶି ୁ
କଲ୍ାଣ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

1,120.69ଅନ୍ାନ୍ଅନ୍ାନ୍

71,301.00ପହଲ ରପର୍ାଲିୟମ 
ପ୍ରାକୃତକି
ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

66,896.87ସାଧାରଣ 
ବଣ୍ଟନ 

ବ୍ବସ୍ା

ଖାଦ୍ ଓ 
ସାଧାରଣ 
ବଣ୍ଟନ ବରିାଗ

1,022.15ବୃତି୍ସଂଖ୍ାଲଘ ୁ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 

ବୃତି୍ସାମାଜିକ 
ନ୍ାୟ  
ଓ ସଶକି୍କରଣ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

1,022.15

ସଞ୍ଚୟ ଆକଳନ/ମୋର୍ଣ୍ଣ ୨୦୨୦ ସଦୁ୍ୋ ଲୋଭ (ଟକୋ�ିଟେ)

                  ରମାଟ          1,78,396.65

ରଯାଜନା ମନ୍ତବ୍ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/

ବରିାଗ
ଖଚୁୁରା ବ୍ବସାୟରୀଙୁ୍କ ୧୨୦.୮୮

ଲକ୍ ଟନ ସାର ବକି୍ରରୀ ହ୍ାସ 

ରକ୍ତ୍ ଅନୁଧ୍ାନ ପରର 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଜରୁରୀ ରର 

ଶତକଡା ୧୦ରାଗ ସମୟ

୭.୫୭ଲକ୍ ଜାଲ ରୂତ କାଡ୍ବ 
କଟିଲା

୯୮.୮ଲକ୍ ରୂତ ହତିାଧକିାରରୀ 
ବାଦ

୪.୪୯ ଜାଲରୂତ ହତିାଧକିାରରୀ 
ବାଦ୍ 

ସ୍ାନାନ୍ତର, ମତୁୃ୍ ଆଦ ିରଯାଗୁ ଁ
ଏବଂ ନକଲ ଓ ବ୍କି୍ ନର୍ବିା ରୂତ 
ରରସନ କାଡ୍ବ ବାତଲି କରାଯାଇଛ।ି 

ଏହାର ସଂଖ୍ା ୨.୯୮ ରକାଟି

୧୨.୮୬ଲକ୍ ଜାଲ ରୂତ 
ହତିାଧକିାରରୀ ବାଦ

୧.୯୧ ଲକ୍ ଜାଲ
ହତିାଧକିାରରୀ ବାଦ୍ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରରୀ ଗରିବ 
କଲ୍ାଣ ରଯାଜନା 

ଅଧରୀନରର ୪୨ରକାଟି 
ରଲାକଙ୍କ ପାଖାପାଖ ି

୬୯ହଜାର ରକାଟିଟଙ୍କା 
ଜମା ରହାଇଛ ି

୨୦ ନୟୁିତ ମହଳିାଙୁ୍କ 
୩୦ହଜାର ରକାଟିରୁ 
ଅଧକି ଟଙ୍କା ଜନଧନ 

ଖାତା ଜରିଆରର 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି

୧.୮୩ରକାଟି ଶ୍ରମିକଙ୍କ 
ଖାତାକୁ ହସ୍ାନ୍ତର 

ରହାଇଛ ିପାଂଚ ହଜାର 
ରକାଟିରୁ ଅଧକି ଟଙ୍କା

୨.୮୧ରକାଟି ବୟସ୍, 
ବଧିବା ଓ ଦବି୍ାଙ୍ଗଙ୍କ 

ଖାତାରର ଜମା 
ରହାଇଛ ିପ୍ରାୟ ୨୮୦୦ 

ରକାଟି ଟଙ୍କା 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରରୀ ଉଜ୍ଜଳା 
ରଯାଜନା ଅଧରୀନରର 
୧୪ରକାଟି ମାଗଣା 
ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ର 

ଦଆିଯାଇଛ ି  

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣରୀ ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ ଜେିଆଟେ ଅଭିବୃଦି୍ 



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର      ଅଗଷ୍ଟ 16-31, 2021 19

ଟଶୌଚୋଳୟ ନିମଗିତ ଟେବୋ ସେ ମେିଳୋମୋନଙୁ୍କ ଏଲପିଜ ି
ସଂଟଯୋ� ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ଟ�ୋଟ� ପ�ଟେ �େୀବମୋଟନ 
ସଶକ୍ ଟେଉଥବିୋଟବଟଳ ଅନୟେପକ୍ଟେ ସୋମୋଜିକ ସେୁକ୍ୋ 
ମଧ୍ୟ ସନିୁଶି୍ତ କେୋଯୋଇଛି। ଖୋଦୟେ ସେୁକ୍ୋ ଆଇନଟେ 
ଦୃଢ କୋଯଣ୍ଣୟେକୋେିତୋ ତଥୋ  ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଆବୋସ ଟଯୋଜନୋ, 
ସବଣ୍ଣଶକି୍ୋ ଅଭିଯୋନ, ମନଟେ�ୋ ଇତୟେୋଦି ସେକୋେଙ୍କ 
ନୀତିେ ମଖୁୟେ ଆୟୁଧ। ଟକୌଣସି ଭୋେତୀୟ ଉପବୋସଟେ 
ଟଶୋଇଟବନି କି୍ ବେୋ ଆସନ୍ୋକୋଲି କ’ଣ ଟେବ ଟସଥଟିନଇ 

ଚିନି୍ତ ଟେଟବ ନୋେି।ଁ ଏେି ଲକ୍ୟେ େୋସଲ ନିମଟନ୍ ଟକନ୍ଦ୍ର 
ସେକୋେ ଶକି୍ଶୋଳୀ ସୋମୋଜିକ ସେୁକ୍ୋ ପୋ୍�ଫମଣ୍ଣ ଜନଧନ-
ଆଧୋେ ଟମୋବୋଇଲ ବୟେବେୋେ କେିଛନି୍ । 
ଯୋେୋଫଳଟେ ପ୍ରଟତୟେକ ବୟେକି୍ଙ୍କ ନିଜେ ପେିଚୟ ଟେବ । 
ତୋଙ୍କେ ଟ�ୋଟ� ବୟେୋଙ୍କ ଖୋତୋ େେିବ ଓ ଟମୋବୋଇଲଟେ 
ସେକୋେଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଟଯୋଜନୋେ ସବିୁଧୋ ଟନଇପୋେିଟବ । 
ସୋମୋଜିକ ସେୁକ୍ୋ ବୟେବସ୍ୋ ସେକୋେଙ୍କ କଲୟେୋଣ ପୋଇ ଁ
ଟସବୋ ଟଦଶବୋସୀଙୁ୍କ ଟଦଉଛି । 

ଟଯୋଜନୋ ଅବଧ ିପୋଞ୍ଚବଷଣ୍ଣ ଟଶଷ ଟେଲୋ 
ପଟେ ମଧ୍ୟ ଏେୋକୁ ୨୦୨୫ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ବୃଦି୍ 
କେୋଯୋଇଛି । ଏଥ ିସେ କୃଷିଭିରି୍କ 
ଔଟଦୟେୋ�ିକ କୋଯଣ୍ଣୟେକଳୋପକୁ ଏଥଟିେ 
ସୋମିଲ କେୋଯୋଇଛି ।

ଷ୍ଟୋଣ୍ ଅଫ ଇଣି୍ଆ ଜେିଆଟେ ଅନୂନୟେ ଜଟଣ ମେଳିୋ / 
ତଫସିଲଭୁକ୍ ଜୋତି /ଉପଜୋତି ଟରେଣୀୟ ଉଟଦୟେୋ�ପତି 

ଟଯଟକୌଣସି ବୋଣଜିୟିେକ ବୟେୋଙ୍କେୁ ସେଜ ସଧୁଟେ 
୧୦ଲକ୍େୁ ଏକ ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ଋଣ ପୋଇପୋେିଟବ ।

ଷ୍ଟାଣ୍ ଅପ ୍ଇଣି୍ଆ- କ୍ଦୁ୍ ଉରଦ୍ାଗରୀଙ୍କ ନମିରନ୍ତ ରପ୍ରାତ୍ାହନ
ନବଭୋେତେ ଅଭୁୟେଦୟ ସେ 
ବୋସ୍ବମଖୁ ିନୀତି ଟଯୋ�ୁ ଁଆଶୋ 
ଆକୋଂକ୍ୋ ମଧ୍ୟ ପେୂଣ ଟେବୋଟେ 
ଲୋ�ିଛି । ଅଟନକ ମେିଳୋ ଓ 
ତଫସିଲଭୁକ୍ ଜୋତି ଓ ଉପଜୋତିେ 
ସଦସୟେ ନିଜେ ବୟେବସୋୟ ଆେମ୍ଭ 
କେିବୋକୁ ଚୋେୁଛଁନି୍ । ଟସମୋଟନ 
ବୟେବସୋୟ କେି ନିଜେ ପେିବୋେେ 
ସି୍ତି ବଦଳୋଇବୋଟେ ଲକ୍ୟେ 
େଖଛିନି୍। ଏେିସବୁ କଥୋକୁ ଦୃଷି୍ଟଟେ 
େଖ ିଏପି୍ରଲ ୫, ୨୦୧୬ଟେ ଷ୍ଟୋଣ୍ 
ଅପ ୍ଟଯୋଜନୋ ଆେମ୍ଭ କେୋ�ଲୋ । 
ତୃଣମଳୂ ସ୍େେୁ ଔଟଦୟେୋ�ିକତୋେ 
ବିକୋଶ କେି ଆଥଗିକ ସଶକ୍ୀକେଣ 
ଓ କମଣ୍ଣନିଯକିୁ୍ ସଷିୃ୍ଟ ଟେଲୋ ଏେୋେ 
ମଳୂଲକ୍ୟେ । 

ଷ୍ଟୋଣ୍ ଅପ ୍ଇଣି୍ଆ 
ଟଯୋଜନୋଟେ

୨୬ହଜାର ରକାଟିର 
ଏକଲକ୍ ୧୬େଜୋେେୁ ଅଧକି 
ଦେଖୋସ୍ ଜନୁ ୨୦୨୧ ସଦୁ୍ୋ 
ଅନୁଟମୋଦିତ ଟେୋଇଛି । 

ପବୂଣ୍ଣେୁ ମୋଜଗିନ ମନି 
ଶତକଡା ୨୫ରାଗ
 ଥବିୋଟବଟଳ ଏଟବ ଏେୋକୁ 
ଶତକରୋ ୧୫ଭୋ�କୁ ହ୍ୋସ 

କେୋଯୋଇଛି । 
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‘ରଜଏଏମ ୍’ ତ୍ିମତୂ୍ଥି ରହଉଛି ସ୍ଚ୍ଛତାର ଆଖି
ଆଜି ଟଦଶେ ପ୍ରଟତୟେକ ଭୋ� ଟକଉଠଁି ନୋ ଟକଉଠଁି ଆଥଗିକ 
ଟକ୍ତ୍ର ସେ ସଂଟଯୋ�ଟେ େେିଛି । ଆଜି ଋଣ ସବିୁଧୋ �େୀବ, 
ଚୋଷୀ, ପଶପୁୋଳକ, ମତ୍ସୟେଜୀବୀ, ଖଚୁୁେୋ ଟଦୋକୋନୀଙୁ୍କ 
ସେଜଟେ ମିଳିପୋେୁଛି । ସବୁଠୋେୁ ଅଧକି ଟପ୍ରୋତ୍ସୋେନ 
ପେଲେୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ଆଧୋେକୋରଣ୍ଣ ସଟତ୍ୱ ଭୋେତୀୟ 
ଅନନୟେ ପେିଚୟ ପୋଲ�ିଛି । ଯଦିଓ ଟଜଏଏମ ଅଥଣ୍ଣୋତ 
ଧନଜନ, ଆଧୋେ, ଟମୋବୋଇଲ ଏେି ତି୍ରମରୂ୍ଗି ଜୋନୁୟୋେୀ 
ପେିଲୋ ୨୦୧୫ଟେ ଆେମ୍ଭ ଟେୋଇଥଲିୋ  । େିେୋତି େୋଶ ି 

ଖୋତୋକୁ େସ୍ୋନ୍େଣ ନିମଟନ୍ ‘ପେଲ’ ବୟେବସ୍ୋ କେୋ�ଲୋ । 
ଏେୋ ବିଶ୍େ ସବଣ୍ଣବୃେତ ଆଥଗିକ ସେୋୟତୋ କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମ ଟେବୋ 
ସେ �ିନିସ ବୁକ୍ ଅଫ େୋଲରଣ୍ଣ ଟେକରଣ୍ଣଟେ ସ୍ୋନ ପୋଇଛି ।
ଟମୋଦି ସେକୋେଙ୍କ ସଶୁୋସନ ଜନସୋଧୋେଣଙ୍କ 
ପୋଇ ଁ ଟଯୋଜନୋ ଉପଟେ ପଯଣ୍ଣୟେଟବସିତ ଓ ଟସଥଟିେ 
ଜନସୋଧୋେଣ ସଂଶି୍ଷ୍ଟ ଟେବୋ ମଖୁୟେ ଟେୋଇଥୋଏ । 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଟଯୋଜନୋେ ତୃଣମଳୂସ୍େୀୟ କୋଯଣ୍ଣୟେ ଟଶଷ 
କେିସୋେି ଟପଟ୍ୋଲିୟମ ମନ୍ତଣୋଳୟେ ଉଜଣ୍ଣୋ ସଙ୍ମ 
କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମ ମୋର୍ଣ୍ଣ ୨୭, ୨୦୧୫ଟେ ‘ଛୋରିଦିଅ’ ପୋଇ ଁ

ଲକ୍ ଲକ୍ ରଲାକଙ୍କ ଆଶାପରୂଣର 
ସାର୍ରୀ ମଦୁ୍ା ରଯାଜନା

ଟଯଟକୌଣସି ବୟେବସୋୟ ଆେମ୍ଭ କେିବୋକୁ ଟେଟଲ ପଞିୁ୍, ଅଭୋବ 
ସବୁଠୋେୁ ବର ପ୍ରତିବନ୍କ । ଟଦଶେ ଲକ୍ ଲକ୍ ଟଲୋକଙ୍କ 
ଆତ୍ମନିଯକିୁ୍ ସ୍ୱପ୍ନସୋକୋେ କେିବୋ ଲକ୍ୟେଟେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ରେୀ 
ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ଏପି୍ରଲ ୨୦୧୫ଟେ ମଦୁ୍ୋ ଟଯୋଜନୋ (ମୋଇଟକ୍ରୋ 
/ୟୁନି�ସ ୍ ଟରଟଭଲଟପଣ୍ଟ ଆଣ୍ େି ଫୋଇନୋ୍ ୍ସ)ଆେମ୍ଭ 
କେିଥଟିଲ। ଏେ ିଟଯୋଜନୋେ ଦୁଇ�ି ଲକ୍ୟେ େେଛିି । 

ଆତ୍ମନିଯକିୁ୍ ନିମଟନ୍ 
ସେଜ ଋଣ 

କ୍ଦୁ୍ ଉଟଦୟେୋ� 
ଜେିଆଟେ ଆତ୍ମନିଯକିୁ୍

01
02

ନିମଣ୍ଣୋଣ, ବୟେବସୋୟ, କୃଷି ଓ ଟସବୋ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ବିନୋ 
�ୟେୋଟେଣି୍ଟଯକୁ୍ ଋଣ ଏେ ିଟଯୋଜନୋ ଅଧୀନଟେ ପ୍ରଦୋନ 
କେୋଯୋଏ । ଋଣ ଟରେଣୀ ଟେଲୋ ଶଶି,ୁ କିଟଶୋେ ଓ 
ତେୁଣ । ଟଯଟତଟବଟଳ ଆବଶୟେକ �ଙ୍କୋ ଉଠୋଇବୋ 
ପୋଇ ଁମଦୁ୍ୋ କୋରଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଥୋଏ । 

` 5,00000 to `10,00000 

66% 
19% 

ତରୁଣ ମଦୁ୍ା ଋଣ ବାବଦ

 ଏପଯ୍୍ବ ନ୍ତ ମଦୁ୍ା ରଯାଜନାର ଜୟଯାତ୍ା

�ଙ୍କୋ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଥୋଏ 

n  ଟଯୋଜନୋ ଆେମ୍ଭେୁ ଜନୁ ୨୦୨୧ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ୧୬ଲକ୍ ଟକୋ�ି 
�ଙ୍କୋେ ୩୦ଟକୋ�ି ଋଣ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଛି ।

n  ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ମଦୁ୍ୋ ଟଯୋଜନୋ ଅଧୀନଟେ ୨୦୧୫େୁ ୨୦୧୮ 
ମସିେୋ ମଧ୍ୟଟେ ୧.୧୦ଟକୋ�ି ଅତିେିକ୍ କମଣ୍ଣନିଯକିୁ୍ ସଷିୃ୍ଟ 
ଟେୋଇଥବିୋଟବଟଳ ଏଥଟିେ ୬୯ଲକ୍ ମେଳିୋ ଅଛନି୍ ।

n  ପ୍ରୋୟ ଶତକରୋ ୨୪ଭୋ� ଋଣ ନୂତନ ଉଟଦୟେୋ�ପତିଙୁ୍କ 
ଦିଆଯୋଇଛି ।

n  ପ୍ରୋୟ ଶତକରୋ ୬୮ଭୋ� ଋଣ ମେଳିୋ ଉଟଦୟେୋ�ୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଛି । 

n  ପ୍ରୋୟ ଶତକରୋ ୫୧ଭୋ� ଋଣ ତଫସିଲଭୁକ୍ ଜୋତି, 
ଉପଜୋତି ଓ ଅନୟେୋନୟେ ଅନଗ୍ସେ ଟରେଣୀ ବୟେକି୍ଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ 
କେୋଯୋଇଛି । ତଫସିଲଭୁକ୍ ଜୋତି ଓ ଉପଜୋତି ଋଣ 
ଗ୍େୀତୋଙ୍କ ମଧ୍ୟଟେ ଟସୟୋେ ଟେଉଛି ୨୨. ୫୩ ପ୍ରତିଶତ । 

n  ଶତକରୋ୨୮.୪୨ଅନୟେୋନୟେ ଅନଗ୍ସେ ଋଣ 
ଗ୍େୀତୋଥବିୋଟବଟଳ, ଶତକରୋ ଏ�ୋେଭୋ� ସଂଖୟେୋ ଲଘ ୁ
ସମ୍ପ୍ରଦୋୟ ବୟେକି୍ଙୁ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଛି । 

15%

ପ୍ରାୟ ୨୪ପ୍ରତଶିତ 
ଋଣ ନୂତନ 

ଉରଦ୍ାଗରୀମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି

ଶତକଡା ୬୮ରାଗ 
ଋଣ ମହଳିା 
ଉରଦ୍ାଗରୀକୁ 
ଦଆିଯାଇଛ ି 

୫୦ ହଜାର 
�ଙ୍କୋ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ଶଶି ୁ
ମଦୁ୍ୋ ଋଣ ପ୍ରଦୋନ 

କେୋଯୋଏ 

୫୦ ହଜାରରୁ
ପୋଂଚ ଲକ୍ �ଙ୍କୋ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ 
କିଟଶୋେ ମଦୁ୍ୋ ଋଣ ପ୍ରଦୋନ 

କେୋଥୋଏ । 

ତେୁଣ ଋଣ

କିଟଶୋେ ଋଣ
 ଶଶି ୁ
ଋଣ 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣରୀ ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ ଜେିଆଟେ ଅଭିବୃଦି୍ 
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ନିଟବଦନ କଟଲ । ଟସ ଥଲିୋବୋଲୋ ଟଲୋକଙୁ୍କ ଏଲପିଜ ି
େିେୋତି ବୋବଦ ଅଥଣ୍ଣ ନ ଟନବୋ  ପୋଇ ଁ ନିଟବଦନ କେିବୋ 
ସେ ଏେି ଅଥଣ୍ଣ ସେକୋେୀ ତେବିଲକୁ ନ ଯୋଇ �େୀବଙ୍କ 
ପୋଖକୁ ଯିବ ଟବୋଲି କେିଥଟିଲ । ଟସେିଠୋେୁ ଉଜ୍ଜଳୋ 
ଟଯୋଜନୋେ ପେିପୋ�ୀ �ଠିତ ଟେଲୋ । ଉଜ୍ଜଳୋ ଟକବଳ 
ଏକ ସେକୋେୀ ଟଯୋଜନୋ ଟେୋଇ େେିଲୋ ନୋେି ଁବେଂ ଏକ 
ଜନ ଆଟ୍ୋଳନଟେ ପେିଣତ ଟେବୋ ସେ ଟଦଶେ �େୀବ 
ଓ ମଧ୍ୟବିର୍ ଟରେଣୀ ନିମଟନ୍ ଜୀବନଟେଖୋ ସଦୃଶ ଟେଲୋ । 
ଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେ ସମସ୍ ଟଯୋଜନୋ, ସୋମୋଜିକ  ଓ ଅଥଣ୍ଣନୀତିକ 
ସବିୁଧୋ ସଟୁଯୋ� ଆଧୋେ ସେ ସଂଟଯୋ� କେିଛନି୍ । ଯୋେୋ 
ଫଳଟେ ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳ �େୀବ ଯବୁକ ଯବୁତୀ ଓ ମେିଳୋ 
ସେକୋେୀ ଟଯୋଜନୋେ ଶତପ୍ରତିଶତ ସବିୁଧୋ ପୋେିପୋେିବ ।
ଟଯଉ ଁଟଯୋଜନୋ ଟବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରମୋଣତି ଟେଲୋ
ଭୋେତ ସ୍ୱୋଧୀନତୋେ ୭୫ବଷଣ୍ଣଟେ ପଦୋପଣ୍ଣଣ କେିବୋକୁ 
ଯୋଉଥବିୋଟବଟଳ ସୋମୋଜିକ ସେୋୟତୋ ଟଯୋଜନୋ�ରିୁକ 
ସମୋଜେ ଅବଟେଳିତ ଜନସୋଧୋେଣଙ୍କ ସୋମୋଜିକ ସେୁକ୍ୋ 
ବୃଦି୍ କେୁଛି । ଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେଙ୍କ ୫୪�ି ମନ୍ତଣୋଳୟ 
ପକ୍େୁ କୋଯଣ୍ଣୟେକୋେୀ ଟେଉଥବିୋ ୩୧୮େୁ ଅଧକି ଟଯୋଜନୋ 

ଓ ସେୋୟତୋ ସିଧୋସଳଖଭୋଟବ େିତୋଧକିୋେୀଙ୍କ ବୟେୋଙ୍କ 
ଖୋତୋଟେ ପେଞ୍ଚଛିୁ । 
ଟସ�ରିୁକ ମଧ୍ୟଟେ କିଷୋନ ସମେୋନନିଧ,ି ମଦୁ୍ୋ ଋଣ, 
ମନଟେ�ୋ, ସେୁକ୍ୋ ବୀମୋ ଟଯୋଜନୋ, ସୋଧୋେଣ 
ବଂ�ନ, ସୋେ େିେୋତି, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଆବୋସ ଟଯୋଜନୋ, 
ତଫସିଲଭୁକ୍ ଜୋତି, ଉପଜୋତି ଓ ଅନୟେୋନୟେ ଅନଗ୍ସେ 
ଜୋତି ଓ ସଂଖୟେୋଲଘ ୁଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ସେୋୟତୋ, ଅଙ୍ନବୋରି 
ଜେିଆଟେ ଟପୌଷି୍ଟକ ନିେୋପତୋ ଅଭିଯୋନ, ଆତ୍ମନିଯକିୁ୍ 
ଋଣ, ଏମ ୍ଏସଏମ ୍ଇ ପୋଇ ଁ ଋଣ ସବିୁଧୋ, ସ୍ୱଛେ ଭୋେତ 
ମିଶନ ଅଧୀନଟେ ଟଶୌଚୋଳୟ ନିମଣ୍ଣୋଣ ଏବଂ ଆେୁେି 
ଅଟନକ ଟଯୋଜନୋେ ସେୋୟତୋ ସିଧୋସଳଖ େିତୋଧକିୋେୀଙ୍କ 
ନିକ�ଟେ ପେଞ୍ଚିପୋେୁଛି ।
ପ୍ରତୟେକ୍ ସବିୁଧୋ େସ୍ୋନ୍େ ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ଦୃତ ଉପକୋେ ଟଦବୋଟେ 
ଲୋ�ିଛି । �ତକିଛି ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟଟେ ମଦୁ୍ୋ ଟଯୋଜନୋ ଅଧୀନଟେ 
୧୫ଲକ୍ ଟକୋ�ିେୁ ଅଧକି ଋଣ କ୍ଦୁ୍ ଉଟଦୟେୋ�ୀମୋନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଛି । ଟସମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଟେ ଶତକରୋ 
୭୦ଭୋ� ମେିଳୋ ଥବିୋଟବଟଳ, ଶତକରୋ ୫୦ଭୋ�େୁ ଅଧକି 
ତଫସିଲଭୁକ୍ ଜୋତି/ଉପଜୋତି, ଅନୟେୋନୟେ ଅନଗ୍ସେ 
ଟରେଣୀ ଓ ସମୋଜେ ଅବଟେଳିତ ଟରେଣୀେୁ ଆସିଛନି୍ । 
ପିଏମ ୍ କିଶୋନ ଟଯୋଜନୋ ଅଧୀନଟେ ଏ�ୋେଟକୋ�ି ଚୋଷୀ 
ପେିବୋେେେ ଖୋତୋକୁ ଏକଲକ୍ ୩୫େଜୋେ ଟକୋ�ି 
�ଙ୍କୋ ଯୋଉଛି । କଟେୋନୋ କୋଳଟେ ପ୍ରଥମଥେ ପୋଇ ଁ
ପିଏମ ୍ ସନିୁଧ ି ଟଯୋଜନୋ ଆେମ୍ଭ କେୋଯୋଇ େୋସ୍ୋକର 
ବିକୋଳୀମୋନଙୁ୍କ ଋଣପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଛି । ୧୫ଲକ୍ 
ବିକୋଳୀ ଦଶେଜୋେ ଟକୋ�ିେୁ ଅଧକି ଋଣ ପୋଇଛନି୍। ଆଜ ି
ଚୋେିଲକ୍ ଟକୋ�ିେୁ ଅଧକି �ଙ୍କୋ ଟଦଣଟନଣ ୟୁପିଆଇ 
ଜେିଆଟେ ଟେୋଇଥବିୋଟବଟଳ, େୂଟପ କୋରଣ୍ଣ ଜେିଆଟେ 
ମଧ୍ୟ ୬୦ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋ ଟଦଣଟନଣ ଟେୋଇଛି । ଆଧୋେ 
ଜେିଆଟେ ଘ�ଣୋସ୍ଳଟେ ଯୋଞ୍ଚ ଟଦଶେ ଟପୋଷ୍ଟୋଲ 
ଟପଟମଣ୍ଟ ବୟେୋଙ୍କେ ବିଶୋଳ ଟନ�େୋକଣ୍ଣ, ଲକ୍ ଲକ୍ ଗ୍ୋେକ 
ଟସବୋ ଟକନ୍ଦ୍ର, ଆଥଗିକ ଟସବୋକୁ ଟଦଶେ ସବୁଠୋେୁ ଅ�ମୟେ 
ଅଞ୍ଚଳ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ଟନଇଯୋଇଛି । ଆଜି ଟଦଶେ ଦୁଇ 
ଲକ୍େୁ ଅଧକି ବୟେୋଙ୍କ ମିତ୍ର ଆଧୋେ ସଂଟଯୋ�ଯକୁ୍ ଟଦୟ 
ପଇଠ ପଦ୍ତି(ଏଆଇପିଏସ ୍) ଜେିଆଟେ ଗ୍ୋମେ ଘଟେ 
ଘଟେ ଟଲୋକଙୁ୍କ ଟସବୋ ଟଯୋ�ୋଇ ଟଦଉଛନି୍ । ଟକୋଭିର 
କୋଳଟେ ଏପି୍ରଲେୁ ଜୁନମୋସ ମଧ୍ୟଟେ �ତବଷଣ୍ଣ ଏେି ବୟେୋଙ୍କ 
ମିତ୍ରମୋଟନ ଆଧୋେଚୋଳିତ ଟଦୟ ପଦ୍ତି ଜେିଆଟେ 
୫୩େଜୋେ ଟକୋ�ିେୁ ଅଧକି �ଙ୍କୋ ପଇଠ କେିଛନି୍ ।
ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ ଟଯୋ�ୁ ଁଭୋେତ ସଶକ୍ ଟେବୋଟେ ଲୋ�ିଛି
ଆଥଗିକ ଟଯୋଜନୋ�ରିୁକୁ ରିଜି�ୋଲ ପୋ୍�ଫମଣ୍ଣକୁ ଟଦବୋେ 
ପ୍ରତିବଦ୍ତୋ ଓ ସବ୍ କୋ ସୋଥ ୍, ସବକୋ ବିକୋଶ, ସବକୋ ବିଶ୍ୋସ 
ମନ୍ତକୁ ଉପଜୀବୟେ କେି ସମୋଜଟେ ସବୁଠୋେୁ ଅବଟେଳିତ 

ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକି୍ କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମଟେ 
ଇ-ଦସ୍ଖତ ଇ-ଟକେୋସି ଟକ୍ତ୍ରଟେ ମଞ୍େୁ 

କେୋଯୋଇଛି। ଏେୋପଟେ ୨୦୨୦ ମସିେୋଟେ 
ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣେ ଏକ ପଦଟକ୍ପ ସ୍ୱେୂପ ଭିଡ଼ିଓ 

ଟକେୋସି ବୟେବସ୍ୋ ପ୍ରଚଳନ ଟେୋଇଛି ।
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ବୟେକି୍ ନିକ�ଟେ ପେଞ୍ଚବିୋ ଟଯୋ�ୁ ଁଟବଶ ୍ଉତ୍ସୋେଜନକ ଫଳ 
ମିଳିଛି । ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପ୍ରୋପି୍ତ ଟବଟଳ ଭୋେତଟେ ଜନସଂଖୟେୋ 
ପ୍ରୋୟ ୩୫ଟକୋ�ି ଥବିୋଟବଟଳ, ଶତକରୋ ୭୦ଭୋ� ଟଲୋକ 
ଦୋେିଦ୍ୟେ ସୀମୋଟେଖୋ ତଟଳ ବସବୋସ କେୁଥଟିଲ । ଆଥଗିକ 
ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ ଟଯ ନିଶି୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ଟେଉଛି ତୋେୋ 
ଏଥେୁି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ େୁଏ । ଏେୋ ଏକ ପ୍ରତିଷ ୍ିତ ସତୟେ ଟଯ 
ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକି୍କେଣ ସୋମଗି୍କ ଅଭିବୃଦି୍କୁ ମଳୂପିଣ୍ ଓ ଏେୋ 
ପ୍ରଟତୟେକ ନୋ�େିକଙୁ୍କ ସଶକ୍ କେିଛି । 
ଏେୋଛରୋ ସେକୋେଙ୍କ ଆଥଗିକ ଓ ସୋମୋଜକି କଲୟେୋଣ 
ପ୍ରତିଛବି ମଧ୍ୟ  ଟଦଖୋଇଥୋଏ । ଏେୋ ଏକ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ମୋଧ୍ୟମ 
ଯୋେୋ ଟଯୋଟ� ସ୍ବେଳେ ଯଥୋଥଣ୍ଣ ଆବଣ୍ଟନ ଟେୋଇପୋେିବ ।
୨୦୧୪ପବୂଣ୍ଣେୁ ଏେ ିଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ ଅସମ୍ଭବ ମଟନ ଟେଉଥଲିୋ। 
ମୋତ୍ର ତୋ’ପେଠୋେୁ ବୟେୋଙି୍କଙ୍ ଟସବୋଟେ ସୋବଣ୍ଣଜନୀନ ପ୍ରଟବଶ 
ପୋଇ ଁପଦଟକ୍ପମୋନ ନିଆ�ଲୋ । ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକି୍କେଣକୁ ଏକ 
ଅଭିଯୋନ ଭୋଟବ ଗ୍େଣ କେୋଯୋଇ ବେୁବିଧ ପଦଟକ୍ପମୋନ 
ନିଆଯୋଇଛି । ଟସ ଦିନ �ଲୋଣ ି ଟଯଟତଟବଟଳ ଖୋତୋ 
ଟଖୋଲିବୋ ପୋଇ ଁବୟେୋଙ୍କକୁ ଯିବୋକୁ ପରୁଥଲିୋ ଏଟବ ଟସ କୋମ 
ଟ�ୋ�ିଏ ୍୍କିଟେ ଟେବ । ଏଭଳି ଏକ ବିପ୍ଳବୋତ୍ମକ ପଦଟକ୍ପ 
ଜୀବନଟେ ଆେୋମ ଆଣବିୋ ସେ ସବୁ କିଛି ଟବୈଷୟିକ ଜ୍ୋନ 

ଦ୍ୋେୋ ଟେଉଛି । ବୟେୋଙି୍କଙ୍ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ଆଧୋେ ନ୍ବେେ ଦ୍ୋେୋ 
ଗ୍ୋେକ ଚିହ୍�ୀକେଣ ଏକ ବଳିଷ୍ଟ ମୋଧ୍ୟମ । ଭୋେତଟେ 
ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ମଧ୍ୟବିର୍ଙ୍କ ସଂଖୟେୋ ୩୦୦ନିୟୁତେୁ ଅଧକି ଟେଲୋଣ ି
ଓ ଆ�ୋମୀ ଦଶବଷଣ୍ଣଟେ ଏେୋ ଦୁଇ�ଣୁ ଟେୋଇଯିବ । ଆଥଗିକ 
ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକି୍କେଣ, ଆଥଗିକ ଅଭିବୃଦି୍ ଓ ଦୋେିଦ୍ୟେ ଉଟ୍ ମେୋଳନ 
ଦୁଇ�ି �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ମୋଧ୍ୟମ । ଭୋଲୁୟେ କୟେୋପି�ୋଲଟେ ମଧ୍ୟ 
ନିଟବଶ ବୃଦି୍ ପୋଇଛି । ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକି୍କେଣ ଜୋତିସଂଘେ 
ସ୍ୋୟୀ ଓ ନିେନ୍େ ବିକୋଶ ୨୦୩୦ ପୋଇ ଁଲକ୍ୟେ ତୋଲିକୋଟେ 
ସପ୍ତମ । ଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେଙ୍କ ପଦଟକ୍ପ ଟଯୋ�ୁ ଁ ଭୋେତୀୟ 
େିଜଭଣ୍ଣ ବୟେୋଙ୍କ ନବଭୋେତେ ଉଟ୍ ମେଷ ପୋଇ ଁଜୋତୀୟ େଣନୀତି 
ପ୍ରସୁ୍ତ କେିଛି । ଏେୋ ସମସ୍ଙ୍କ ନିମଟନ୍ ଆଥଗିକ ସଟୁଯୋ� 
ନୀତି ଦ୍ୋେୋ ପେିପଷୁ୍ଟ ଟେୋଇଥବିୋ ଟବଟଳ, ଏଥଟିେ ଜ୍ୋନ 
ଅଥଣ୍ଣନୀତି ସୋମେୂକି ଅଭିବୃଦି୍ ଏବଂ ରିଜ�ିୋଲ ଭିରି୍ଭୂମିକୁ 
ମଧ୍ୟ ନିଆଯୋଇଛି। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଜନଧନ ଟଯୋଜନୋ ଯୋେୋେ 
ମୋନସପ�ଟେ ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକି୍କେଣ ନିେତି ଏେୋ ଅଥଣ୍ଣଶୋସ୍ତୀ 
ମୋନଙ୍କ ଦ୍ୋେୋ ଟବଶ ଆଦୃତ ଟେୋଇଛି। ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକି୍କେଣ ପୋଇ ଁ
ଟଦଶଟେ ଏଟବ ପଯଣ୍ଣୟେୋପ୍ତ ଟକ୍ତ୍ର େେଚିି । ବିକୋଶ ଦେକୋେ 
କେୁଥବିୋ ଅଞ୍ଚଳ, ଉନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉନ୍ନୟନେୁ ବଞ୍ଚତି ଅଞ୍ଚଳ । 
ଏେୋ ଆଥଗିକ ଅଭିବୃଦି୍ ନିମଟନ୍ ଟପ୍ରେଣୋ ଟଯୋ�ୋଇବ ।

ଡିଜଟିାଲ ରଦଣରନଣ ଜରିଆରର ଦୁନ୍ବରୀତ ିବରିଲାପ
ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ ଟଯୋଜନୋେ ସଫଳତୋ 

ଟଯୋ�ୁ ଁ ଦୁନଣ୍ଣୀତି ଓ ମଧ୍ୟସି୍ ବୟେବସ୍ୋ ମଳୂଟପୋଛ 
ଟେୋଇଯୋଇଛି । ଟଲୋକମୋନଙୁ୍କ ସଖୁ ସ୍ୱୋଛେ୍ୟେ ନିମଟନ୍ 
ରିଜି�ୋଲ ପ୍ରଯକିୁ୍ଜ୍ୋନ ଆଜକିୋଲି ଏକ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକୋ 
ଗ୍େଣ କେିଛି । ମୋତ୍ର ଆଜ ିଟଦଶେ ସବୁଠୋେୁ �େିବ ବୟେକି୍ 
ମଧ୍ୟ ଟଦଶେ ଆଥଗିକ ବୟେବସ୍ୋେ ଏକ 
ଅଂଶବିଟଶଷ ଟେୋଇଥବିୋେୁ ତୋ’େ ମଧ୍ୟ 
ସେୁକ୍ୋ ସନିୁଶି୍ତ ଆବଶୟେକ ।
ଜନସୋଧୋେଣ ଆଜକିୋଲି ବୁଦି୍ମତୋେ 
ସେ ଖର୍ଣ୍ଣ କେୁଛନି୍ ଓ ଟସମୋନଙ୍କ ସଂଚୟ 
ମଟନୋବୃରି୍ ଟଯୋ�ୁ ଁ ସଂଚୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ 
ପୋଇଛି । ଧନୀ ଟଲୋକମୋନଙ୍କ ଭଳି �େିବ 
ଟଲୋଟକ ମଧ୍ୟ ଟରବି� ଓ ଟକ୍ରରି� କୋରଣ୍ଣ ଏବଂ େୂଟପ କୋରଣ୍ଣ 
ମୋଧ୍ୟମଟେ ଅଥଣ୍ଣ େଖଛୁନି୍। ଏେୋ ଆଜ ି ସମୋଜଟେ ଏକ 
ଖୋତିେ ଭଳି ଟେୋଇଯୋଇଛି । ଭୀମ ଆପ ୍ ଜେିଆଟେ 
ଉଭୟ ସୋଧୋେଣ ଓ ସ୍ୋ�ଣ୍ଣ ଟଫୋନ ଜେିଆଟେ ଟନଣଟଦଣକୁ 
ଖବ୍ୁ ସେଜଟେ ଟେୋଇପୋେୁଛି । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର 
ଟମୋଦୀଙ୍କ ଭୋଷୋଟେ “ଏମ ୍ �ଭର୍ଣ୍ଣୋସ ୍ ଟଯୋ�ୁ ଁ ମଜବୁତ 
ଓ ଉର୍ମ ପ୍ରଶୋସନ ସମ୍ଭବ । ଏେୋ ସୋମଗି୍କ ଅଭିବୃଦି୍ 
ଆଣବିୋଟେ ସେୋୟକ ଟେୋଇଥୋଏ । ପ୍ରଶୋସନିକ କଳ 
ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ଜନସୋଧୋେଣ ପେଞ୍ଚପିୋେନି୍ । ଏେୋ ଫଳଟେ 
ଆପଣ ଅଟେୋେୋତ୍ର ପ୍ରଶୋସନିକ ଟସବୋ ପୋଇପୋେିଟବ ।”

ଯଦିଓ ରିବି�ି ରି�ି�ୋଲ ଟଦଣଟନଣ ଓ କଲୟେୋଣକୋେୀ 
ଟଯୋଜନୋ ନିମଟନ୍ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଟେଟଲ ମଧ୍ୟ ସୋଇବେ 
ସେୁକ୍ୋ ଟଦବୋ ସେକୋେଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଦୋୟିତ୍ୱ । 
ଇଣ୍ଟେଟନ�େ କୋଯଣ୍ଣୟେ ମଧ୍ୟ ସୀମୋ ସେେଦ ମଧ୍ୟଟେ 
ବୋେୋଟେ ନୁେ ଁ। ଟସ ଦୃଷି୍ଟେୁ ଏଭଳି ପେିସି୍ତିଟେ ସେୁକି୍ତ 

ଓ ସୀମୋବଦ୍ ଇଣ୍ଟେଟନ� ଟସବୋ 
ସନ୍ତୁଳିତ ବିକୋଶ ନିମଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଜେୁେୀ 
। ଇଣ୍ଟେଟନ� ଟବଟଳ ଟବଟଳ 
ଅସେୁକି୍ତ ମଧ୍ୟ ମଟନ େୁଏ । ଭୋେତ 
ଏଟବ ବିଶ୍ଟେ ଟନତୃତ୍ୱ ଟନବୋକୁ 
ଯୋଉଥବିୋଟବଟଳ ଉର୍େଦୋୟୀ 
ଓ ସ୍ୱଛେ ରି�ି�ୋଲ ଟଦଣଟନଣକୁ 

ସନିୁଶି୍ତ କେିବୋକୁ ପରିବ । ଟତଟବ ଏକ ଅନୁକୂଳ 
ବୋତୋବେଣ ଓ ଉନ୍ନତ ରିଜି�ୋଲ ଭିରି୍ଭୂମି  ନିମଟନ୍ 
ସେକୋେ ଧନୟେବୋଦେ ପୋତ୍ର । ସେକୋେଙ୍କ ପ୍ରଟତୟେକ 
ବିଭୋ� ଅଭିଟଯୋ� ଟଫୋନ ବୋ ଅନଲୋଇନଟେ ପଞ୍ୀକୃତ 
କେିବୋ ସେ ନିଦ୍ଗିଷ୍ଟ ସମୟସୀମୋ ମଧ୍ୟଟେ ଏେୋେ ନିଷ୍ପରି୍ 
ମଧ୍ୟ କେୁଛନି୍ । ବିଭିନ୍ନ ଟସବୋ ପୋଇ ଁକି�ିମି�ିଆ ସର୍ଣ୍ଣୋବଳୀ 
ଏବଂ ଲୁକୋୟିତ ଟଦୟ ଇତୟେୋଦି ଅଟନକ ସମୟଟେ 
ଉପଟଭୋକ୍ୋକୁ ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱଟେ ପକୋଇବୋ ସେ ଟସମୋଟନ 
ବିଶ୍ୋସଭୋଜନ ଟେୋଇପୋେନି୍ ନୋେି ଁ। ଏଭଳି ପେିସି୍ତିଟେ 
ଆଥଗିକ ସୋକ୍େତୋ ସବୁଠୋେୁ ଅଧକି �େୁୁତ୍ୱ ବେନ କଟେ ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣରୀ ଆଥଗିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ୀକେଣ ଜେିଆଟେ ଅଭିବୃଦି୍ 
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କ୍ାବରିନଟ୍  ନଷି୍ପତି୍

ଆତ୍ନରି୍ବରତାଆତ୍ନରି୍ବରତା
ଦଗିରର ପଦରକ୍ପଦଗିରର ପଦରକ୍ପ

ପ୍ରଥମ ଥେ ପୋଇ ଁନବ�ଠତି ଟକନ୍ଦ୍ରଶୋସିତ ଟକ୍ତ୍ର ଲଦୋଖଟେ ଏକ ନି�ମ �ଠନ କେିବୋ ନିମଟନ୍ ଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେ ସି୍େ କେିଛନି୍।  
ଏଦ୍ୋେୋ ଏେ ିଟକ୍ତ୍ର ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣେ ଦି�ଟେ ଆ�କୁ ଅଗ୍ସେ ଟେୋଇପୋେିବ ଏବଂ ଟସଠୋଟେ ବିକୋଶମଳୂକ କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମ ତ୍ୱେୋ୍ ବେତି 

ଟେୋଇପୋେିବ । ଟସେଭିଳି ସେକୋେ ଟସ୍ପସିଆଲି�ି ଷ୍ଟୀଲ ଯୋେୋକି ଟଦଶକୁ ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣେଶୀଳ ଟେବୋଟେ ସେୋୟକ ଟେବ ଟସଥପିୋଇ ଁ
ଉତ୍ୋଦନ ଭିରି୍କ ଟପ୍ରୋତ୍ସୋେନ (ପିଏଲଆଇ) ପ୍ରଦୋନ କେିବୋ ନିମଟନ୍ ଥବିୋ ପ୍ରସ୍ୋବକୁ ମଂଜେୁୀ ପ୍ରଦୋନ କେିଛନି୍ । ୨୦୨୦-୨୧ 
ମସିେୋଟେ, ଭୋେତ ଟସ୍ପସିଆଲି�ି ଷ୍ଟୀଲ ବିଟଦଶେୁ ଆମଦୋନି କେିବୋ ସକୋଟଶ ୩୦ େଜୋେ ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋ ବୟେୟ କେିଛି ।

  ନିଷ୍ପରି୍: ଟକନ୍ଦ୍ରଶୋସିତ ଟକ୍ତ୍ର ଲଦୋଖଟେ ସମ୍ ବେତି ବିବିଧ ଉପଟଯୋ�କ୍ମ 
ଭିରି୍ଭୂମି ବିକୋଶ ନି�ମ ସ୍ୋପନ ନିମଟନ୍ ଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେ ମଂଜେୁୀ 
ପ୍ରଦୋନ କେିଛନି୍ ।

  ପ୍ରଭୋବ:  ୨୫ ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋେ ଟମୋ� ଭୋ�ୀଦୋେୀ ପଂୁଜ ିସେତି ସ୍ୋପିତ 
ଟେବୋକୁ ଥବିୋ ଏେ ି ନି�ମ ଲଦୋଖ ଟକ୍ତ୍ରେ ବିକୋଶ ନିମଟନ୍ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଣ 
ଭୋଟବ ସମପଗିତ ଟେବ । ଏେୋ ଟସେ ିଟକନ୍ଦ୍ରଶୋସିତ ଟକ୍ତ୍ର ତଥୋ ଏେୋେ 
ସମଗ୍ ନୋ�େିକଙ୍କ ସୋମୋଜକି ଆଥଗିକ ବିକୋଶକୁ ସନିୁଶି୍ତ କେିବ । 

  ଏେ ି ନି�ମ ସ୍ୋପନୀୟ ଉତ୍ୋଦ ଏବଂ େସ୍କଳୋ ଶଳି୍ପ, ପଯଣ୍ଣୟେ�ନ, 
ପେିବେନ, ଏବଂ ଟସସବୁେ ବଜୋେକେଣ ବୃଦି୍ ନିମଟନ୍ କୋଯଣ୍ଣୟେ 
କେିବ ।

  ଏେ ି ନି�ମ ଲଦୋଖେ ଭିରି୍ଭୂମି ବିକୋଶ ନିମଣ୍ଣୋଣ ନିମଟନ୍ ମଖୁୟେ 
ଏଟଜ୍ ୍ସ ିଭୋଟବ କୋଯଣ୍ଣୟେ କେିବ । 

  ଲଦୋଖ ଟକ୍ତ୍ରେ ସବଣ୍ଣୋଙ୍ୀନ ଓ ସୋମଗି୍କ ବିକୋଶ େୋସଲ ଏବଂ 
ଟସଠୋଟେ କମଣ୍ଣନିଯକିୁ୍ ସଟୁଯୋ� ସଷିୃ୍ଟ ନିମଟନ୍ ଏେୋ ଅଭିଟପ୍ରତ ।

  ୧,୪୪,୨୦୦ �ଙ୍କୋେୁ ୨,୧୮,୨୦୦ �ଙ୍କୋ ଟବତନ େୋେଟେ ଏେ ିନି�ମ 
ନିମଟନ୍ ପେିଚୋଳନୋ ନିଟଦ୍ଣ୍ଣଶକେ ଟ�ୋ�ିଏ ପଦବୀ ସଷିୃ୍ଟ ନିମଟନ୍ 
ଥବିୋ ପ୍ରସ୍ୋବକୁ ମଂଜେୁୀ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଛି ।

  ନିଷ୍ପରି୍: ଟସ୍ପସିଆଲି�ି ଷ୍ଟୀଲ ଉତ୍ୋଦନ ସକୋଟଶ ଏକ ପିଏଲଆଇ 
ଟଯୋଜନୋକୁ ମଂଜୁେୀ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଛି ଯୋେୋକି ଷ୍ଟୀଲ 
ଉତ୍ୋଦନ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ଭୋେତକୁ ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣେଶୀଳ କେିବୋ ଉଦୟେମକୁ 
ସସୁଂ�ତ କେିବ ।

  ପ୍ରଭୋବ:   ପୋଞ୍ଚବଷଣ୍ଣ ଅବଧ ି(୨୦୨୩-୨୪ ଠୋେୁ ୨୦୨୭-୨୮) ମଧ୍ୟଟେ 
୬,୩୨୨ ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋେ ଟପ୍ରୋତ୍ସୋେନ େୋଶ ି ଘଟେୋଇ ଟସ୍ପସୋଲି�ି 
ଷ୍ଟୀଲ ଉତ୍ୋଦନ ନିମଟନ୍ ଟଯୋ�ୋଇ ଦିଆଯିବ ।  ଟସେଭିଳି ଟଯୋ�ୟେ 
ଉତ୍ୋଦନକୋେୀମୋନଙୁ୍କ ଇନକି୍ରଟମଣ୍ଟୋଲ୍  ଉତ୍ୋଦନ ନିମଟନ୍ ୪ 
ପ୍ରତିଶତେୁ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ଟପ୍ରୋତ୍ସୋେନ େୋଶ ିପ୍ରଦୋନ କେୋଯିବ ।

  ଏେ ିଟଯୋଜନୋ ଟଦଶଟେ ପ୍ରୋୟ ୪୦ େଜୋେ ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋେ ଅତିେିକ୍ 
େୋଶ ି ନିଟବଶ ପୋଇ ଁ ଟପ୍ରୋତ୍ସୋେନ ଟଯୋ�ୋଇବ ଏବଂ ଟଦଶେ ଷ୍ଟୀଲ 
ଉତ୍ୋଦନ କ୍ମତୋକୁ ମଧ୍ୟ ୨୫ ନିୟୁତ �ନ୍  ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ଆଟ�ଇଟନବ । 
ଟତଣ ୁଆ�ୋମୀ ପୋଞ୍ଚ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟଟେ ଟଦଶଟେ ପ୍ରୋୟ ୪୨ ନିୟୁତ �ନ୍ େ 
ଟସ୍ପସୋଲି�ି ଷ୍ଟୀଲ ଉତ୍ୋଦନ କେୋଯୋଇପୋେିବ।

  ଏେୋ ଦ୍ୋେୋ ଭୋେତଟେ ୨.୫ ଲକ୍ ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋ ମଲୂୟେେ ଟସ୍ପଶୋଲ୍  
ଷ୍ଟୀଲ ଉତ୍ୋଦନ ଓ ଉପଟଯୋ� ଟେବୋେ ସଟୁଯୋ� ସଷିୃ୍ଟ ଟେବ । ଏଟବ 
ଟସେ ିଷ୍ଟୀଲ ବିଟଦଶେୁ ଆମଦୋନି କେୋଯୋଉଛି । ଏବଂ ଏଥ ିସେତି 
ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ଟଦଶେୁ ବୋଷଗିକ ମୋତ୍ର ୧.୭ ନିୟୁତ �ନ୍  ଟସ୍ପସିଆଲି�ି ଷ୍ଟୀଲ 
େପ୍ତୋନୀ ଟେଉଥବିୋଟବଟଳ ତୋେୋ ୫.୫ ନିୟୁତ �ନ୍ କୁ ବୃଦି୍ ପୋଇବ 
ଏବଂ ଟସଥେୁି ବୋଷଗିକ ୩୩ େଜୋେ ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋେ ଟବୈଟଦଶକି ମଦୁ୍ୋ 
ଅଜଣ୍ଣନ କେୋଯୋଇପୋେିବ । 

  ଏେୋ ଅତି ଉର୍ ମୋନେ ଟସ୍ପସୋଲି�ି ଷ୍ଟୀଲ ଘଟେୋଇ ଭୋଟବ ଉତ୍ୋଦନ 
ପ୍ରକି୍ରୟୋକୁ ତ୍ୱେୋ୍ ବେତି କେିବ ଏବଂ ଆ�ୋମୀ ପୋଞ୍ଚ ବଷଣ୍ଣ ଭିତଟେ 
ଟଦଶଟେ ପ୍ରୋୟ ୧.୨୫ ଲକ୍ ନୂତନ କମଣ୍ଣନିଯକିୁ୍େ ସଟୁଯୋ� ସଷିୃ୍ଟ 
ଟେୋଇପୋେିବ ।  
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ଉର୍ମ ଟଖଳ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ କେିବୋ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ 
କ୍ରୀଡ଼ୋ କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମଟେ ଅଂଶଗ୍େଣ କେିବୋ 

ଟକବଳ ଟ�ୋ�ିଏ ଦି� କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଟେକଡ଼ଣ୍ଣେ 
ସମତୁଲୟେ ଟେବୋ ଏବଂ ଏେୋେ ପିଛୋ 

କେିବୋ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସୋମଥଣ୍ଣୟେକୁ ପ୍ରମୋଣତି 
କେିବୋେ ଅନୟେ ଏକ ସୋଧନ । ଟତଣ ୁଟରେଷତ୍୍ୱ 

ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ ନିମଟନ୍ ଟକୌଣସି ପ୍ରକୋେ ସୋଲିସ 
ନକେିବୋ ଏବଂ ଏଥପିୋଇ ଁଏକୋଗ୍ତୋ ଜେୁେି। 

ସେକୋେ କ୍ରୀଡ଼ୋ ପ୍ରତି ଟଦଉଥବିୋ ସବଣ୍ଣୋଧକି 
ପ୍ରୋଧୋନୟେ ଫଳଟେ ଟ�ୋକିଓ ଅଲିମ୍ିକ୍ସଟେ 
ଅଂଶଗ୍େଣ କେୁଥବିୋ କ୍ରୀଡ଼ୋବିତମୋନଙୁ୍କ 
ନୂତନ ପ୍ରଜ୍ୋ ଓ ଟକୌଶଳ ଟଯୋ�ୋଇଛି । 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀଙ୍କ ଭୋଷୋଟେ, 
“ବିଶ୍ଟେ ଟଯଟକୌଣସି ଟକୋଣଟେ ସଦୁ୍ୋ 

ଜଟଣ କ୍ରୀଡ଼ୋବିତ୍  ଧେିଥବିୋ ତି୍ରେଙ୍ୋ ସମଗ୍ 
ଭୋେତକୁ ଶକି୍ଟେ ଭେପେୂ କେିଦିଏ ।”

ଅତୟେଧକି ଟମୋ�ୋ ଜଟଣ ବୋଳକ ଓଜନ କମୋଇବୋ ଲୋ�ି ଜମି ୍ଯୋଇଥବିୋ 
ସମୟଟେ ତୋ’ ମନଟେ ଜୋଟଭଲିନ୍ ଟ୍ୋ ପୋଇ ଁ ପ୍ରବଳ ଆଶୋ 
ଜ୍ ମେଥିଲିୋ। ଟସଟତଟବଟଳ ଟକେ ିଭୋବିନଥଟିଲ ଟଯ ଏେ ିପିଲୋ ଟଯ 

ଦିଟନ ଅଲିମ୍ିକ୍ସଟେ ଟକବଳ ଭୋେତ ପକ୍େୁ ପ୍ରତିନିଧତି ୍ କେିବ ନୋେି ଁ ବେଂ 
ଟଦଶେ କ୍ରୀଡ଼ୋ ଇତିେୋସଟେ ପ୍ରଥମ ଥେ ପୋଇ ଁ ଆଥଟଲ�ିକ୍ସେ ବୟେକି୍�ତ 
ବ�ଣ୍ଣଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜଣି ି ଭୋେତେ ଟ�ୌେବ ବଢ଼ୋଇବ। ଟସେ ିବୋଳକ ଜଣଙ୍କ 
ଅନୟେ ଟକେ ିନୁେନି୍ ବେଂ ଟଦଶେ ସଦୟେତମ କ୍ରୀଡ଼ୋ ଆଦଶଣ୍ଣ ନୀେଜ ଟଚୋପ୍ରୋ 
ଯିଏକି ଜୋଟଭଲିନ୍ ଟ୍ୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜତିିଛନି୍।  ନୀେଜ ରିଟସ୍ବେେ 24, 
1997ଟେ େେିୟୋଣୋେ ଖୋଣ୍ଡୋ ଗ୍ୋମେ ଏକ ଚୋଷୀ ପେିବେଟେ ସତୀଶ ଓ 
ସଟେୋଜ ଟଦବୀଙ୍କ ଔେସେୁ ଜ୍ ମେ ଗ୍େଣ କେିଥଟିଲ। ଥଟେ ପୋନିପତେ ଏକ 
ଜମିଟେ ଟସ ଏକ  ଜୋଟଭଲିନ ଟଦଖଥିଟିଲ। ଟକୌତୁେଳବଶତଃ ଟସ ଏେୋକୁ 
ଫିଙି୍ ଟଦଇଥଟିଲ ଏବଂ ଏେୋ ତୋଙୁ୍କ ଚମତ୍କୃତ କେିଥଲିୋ। ଏେୋପଟେ ଟସ 
ଏେୋକୁ କ୍ରୀଡ଼ୋ ଭୋଟବ ଗ୍େଣ କେିବୋ ଲୋ�ି ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍େଣ କେିଥଟିଲ। ନୀେଜ 
2016ଟେ ଭୋେତୀୟ ଟସନୋଟେ ଟଯୋ� ଟଦଇଥଟିଲ ଏବଂ ଟସଟବଠୋେୁ 
ଟସ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ଭୋଟବ କ୍ରୀଡ଼ୋ ପ୍ରତି ସମପଗିତ ଟେୋଇ େେଆିସିଛନି୍। ସବୁକିଛି ଠକି୍ 
ଚୋଲିଥବିୋ ଟବଟଳ ତୋଙ୍କ େୋତେ ମଣବିନ୍ ଭୋଙି୍ ଯୋଇଥଲିୋ। ସଙ୍ମୋନଙ୍କ 
ସେତି ବୋଟସ୍� ବଲ ଟଖଳଥୁବିୋ ସମୟଟେ ଟସ ଏେ ି ଅଘ�ଣେ ସମଖୁନି 
ଟେୋଇଥଟିଲ ଫଳଟେ ତୋଙୁ୍କ 4-5 ମୋସ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ଜୋଟଭଲିନ ଟ୍ୋ ଠୋେୁ 
ଦୂେଟେ େେବିୋକୁ ପଡ଼ିଥଲିୋ। ସସୁ୍ ଟେବୋ ପଟେ, ଟସ 2016 ଦକି୍ଣ ଏସୀୟ 

ନରୀରଜ ରଚାପ୍ରା ପିରି ସିନୁ୍ରବ ିକୁମାର ଦାହୟିା ବଜରଙ୍ଗ ପନୁଆିମରୀରାବାଇ ଚାନୁ ଲରଲିନା ରବାରଗ୍ବାରହନପରୁୁର ହକ ିଦଳ

ଉଲ୍ସତି ଭଲାରତ, ଅନଭୁପ୍ରଲାଣିତ ଭଲାରତ

ଟ�ୋକିଓ ଅଲିମି୍କ୍ସ 2020ଟେ ଭୋେତୀୟ ଦଳ ଇତିେୋସ େଚିଛି, 
ଏେ ିମେୂୁର୍ଣ୍ଣକୁ ଟଦଶ ବେୁ ଦଶନି୍ ଧେି ଅଟପକ୍ୋ କେି େେଥିଲିୋ। 
ପ୍ରଥମ ଥେ ପୋଇ ଁ, ଭୋେତ ଆଥଟଲ�ିକ୍ସେ ବୟେକି୍�ତ ବ�ଣ୍ଣଟେ 
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିଣଛିି। ଭୋେତୀୟ ପେୁୁଷ େକି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚୋେି 
ଦଶନି୍ ଧେି େେଥିବିୋ ପ୍ରତୀକ୍ୋେ ଅନ୍ ଘ�ୋଇ ଏକ ଅଲିମ୍ିକ୍ସ 

ପଦକ ଜତିିପୋେିଛି। ଏେ ିଅଲିମ୍ିକ୍ସଟେ ଭୋେତ ଟ�ୋ�ିଏ 
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଇ�ି ଟେୌପୟେ, 4�ି ଟବ୍ୋଞ୍ ପଦକ ଜତିି ଟମୋ� ପଦକ 
ତୋଲିକୋକୁ 7ଟେ ପେଞ୍ଚୋଇଛି। ଏେୋ ଟେଉଛି ଅଲିମି୍କ୍ସଟେ 

ଭୋେତ ଟରେଷ ୍ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ ଯୋେୋ ଉପଟେ ପ୍ରତିକି୍ରୟୋ ପ୍ରକୋଶ କେି 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ �ୁଇ�୍ କେିଥଟିଲ- “ଉଲ୍ଲସିତ 

ଭୋେତ, ଅନୁପ୍ରୋଣତି ଭୋେତ ଏବଂ �ବଗିତ ଭୋେତ”।

ଗବଥିତ ରାରତ
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l	ବିଶ୍େ ଏେ ି ସବଣ୍ଣବୃେତ୍  କ୍ରୀଡ଼ୋ ସମୋଟେୋେ- ଅଲିମ୍ିକ୍ସଟେ, 
ଭୋେତ ପ୍ରଥମ ଦିନଟେ େି ଁଏକ ପଦକ ଅଜଣ୍ଣନେ ଟ�ୌେବ ଲୋଭ 
କେିଛି। ଚଳିତ ଅଲିମ୍ିକ୍ସଟେ ଭୋେତେ ୧୨୭ଜଣ ପ୍ରତିଟଯୋ�ୀ 
ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ୋଟେ ଅଂଶଗ୍େଣ କେୁଛନି୍ ଯୋେୋକି ଏପଯଣ୍ଣୟେନ୍ 
ଅଲିମି୍କ୍ସକୁ ପଠୋଯୋଇଥବିୋ ସବଣ୍ଣବୃେତ୍  କ୍ରୀଡ଼ୋ ଦଳ ।

l ଟକୋଭିଡ଼ ବିଶ୍ ମେୋମୋେୀ ଟଯୋ�,ୁ ଚଳିତ ଅଲିମ୍କି୍ସ ପ୍ରୋୟ ଏକ 
ବଷଣ୍ଣ ବିଳ୍ବେଟେ ଜୋପୋନ େୋଜଧୋନୀ ଟ�ୋକିଓ ଠୋଟେ ଆଟୟୋଜତି 
ଟେୋଇଛି । ଚଳିତ ଥେ ଅଲିମ୍କି୍ସଟେ ପୋଞ୍ଚ�ି ବ�ଣ୍ଣେ ନୂତନ 
କ୍ରୀଡ଼ୋ ସୋମିଲ କେୋଯୋଇଛି । ଟସ�ଡ଼ିୁକ ଟେଲୋ – କୋେୋଟ�, 
ଟସ୍�ଟବୋଡ଼ଗିଂ, ଟସ୍ପୋ�୍  ୍ୋ୍ଇ୍ବେିଂ, ସଫଗି ଂ ଏବଂ ଟବସ ୍ବଲ୍ ।

l ଟ�ୋକିଓ ଅଲିମ୍ିକ୍ସେ ମୋସ୍�କୁ “ମିେୋଇଟତୋେୋ” ଏବଂ 
“ଟସୋମି�ି” ଟବୋଲି ନୋମିତ କେୋଯୋଇଛି । ଜୋପୋନୀ ଭୋଷୋଟେ 
ମିେୋଇେ ଅଥଣ୍ଣ ଟେଲୋ ଭବିଷୟେତ ଏବଂ ଟତୋେୋ କେଟିଲ 
ଅନନ୍କୋଳକୁ ବୁଝୋଏ ।

l	ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଟେୌପୟେ, ଟବ୍ୋଞ୍ ପଦକ ଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ଟପୋରିୟମ ୍ 
ଏବଂ ଟପୋଷୋକ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍, ଅଲିମ୍ିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ୋେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକେଣକୁ 
ପନୁଃଚକି୍ରତ ଇଟଲଟ୍୍ଟଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସୋମଗ୍ୀେୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କେୋଯୋଇଛି । 
ପ୍ରୋୟ ୭୮ େଜୋେ �ନ୍  ଇଟଲଟ୍୍ଟଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରିଭୋଇସକୁ ପନୁଃଚକ୍ରଣ 
କେି ଟସଥେୁି ସଂ�େୃୀତ ଧୋତୁେୁ ୫୦୦୦ ଟମରୋଲ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କେୋଯୋଇଛି । ଟସେସିବୁ ଇଟଲଟ୍୍ଟଟ୍ରୋନିକ ସୋମଗ୍ୀ ମଧ୍ୟଟେ 
ରିଜି�ୋଲ କୟେୋଟମେୋ, ଲୋପ�ପ ୍ ଓ ପ୍ରୋୟ ୬.୨ ନିୟୁତ 
ଟମୋବୋଇଲ୍  ଟଫୋନ େେଛିି ।

କ୍ରୀଡ଼ୋଟେ ଟସ ନିଜେ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜତିିଥଟିଲ।
ଅନୁେୂପ ଭୋଟବ, ଟ�ୋକିଓ ଅଲିମ୍ିକ୍ସଟେ ଟେୌପୟେ ପଦକ ଜତିିଥବିୋ 
ମୀେୋବୋଇ ଚୋନୁଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକେ ଏବଂ ସମସୟେୋମଳୂକ ଥଲିୋ। 
ତୋଙୁ୍କ ମୋତ୍ର 8 ବଷଣ୍ଣ ଟେୋଇଥବିୋ ଟବଟଳ ଟସ ନିଜେ 12 ବଷଣ୍ଣୀୟୋ 
ଭଉଣୀ ସେତି କୋଠ ସଂଗ୍େ କେିବୋକୁ ଯୋଉଥଟିଲ। କୋଠ ବିଡ଼ୋ ଏଟତ 
ଭୋେୀ ଟେୋଇଯୋଉଥଲିୋ ଟଯ ତୋଙ୍କେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏେୋକୁ ଟବୋେ ି
ଟନବୋ ସମୟଟେ ଝୋଳଟେ �ୋଟଧୋଇ ପଡ଼ିଥଟିଲ। ଟସେ ି ସ୍ୋନଟେ 
ତୋଙୁ୍କ ସେୋୟତୋ କେିବୋ ଲୋ�ି ଟକେ ିନଥଟିଲ। ଏେ ିସମୟଟେ ସୋନ 
ଭଉଣୀ ତୋଙୁ୍କ ସେୋୟତୋ କେିବୋକୁ ପ୍ରସ୍ୋବ ଟଦଟଲ। ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ 
ମନଟେ ସଟ୍େ ଟେଲୋ ଟସ ଉଠୋଇ ପୋେୁନଥବିୋ ଓଜନ ତୋଙ୍କ ଠୋେୁ 
ସୋନ ଭଉଣୀ କିପେି ଉଠୋଇବୋକୁ ସକ୍ମ ଟେୋଇପୋେିବ। ତଥୋପି ଟସ 
ତୋଙୁ୍କ କୋଠବିଡ଼ୋ ଉଠୋଇବୋ ଲୋ�ି ଅନୁମତି ଟଦଟଲ। ଓଜନ ଉଠୋଇବୋେ 
ତୋଙ୍କେ ଟସେ ିଟ�ୋ�ିଏ ଅଭୟେୋସ ଟଯୋ� ୁଆଜ ିଅଲିମି୍କ୍ସଟେ ଟସ ଭୋେତ 
ପୋଇ ଁଟ�ୌେବ ଆଣପିୋେିଛନି୍।
ରଟାକଓି ଅଲିମ୍କି୍ସରର ରାରତର ରଗୌରବ ବୃଦି୍ କରଲ ମହଳିା

ମଣପିେୁେ ନୋଙ୍ଟପୋକ କୋକଚିଙ୍ଟେ ଏକ ସୋଧୋେଣ ପେିବୋେଟେ 
ଜ୍ ମେ ଗ୍େଣ କେିଥବିୋ ମିେୋବୋଈ ତୋଙ୍କେ ଅସୋଧୋେଣ ଭୋଟେୋଟର୍ୋଳନ 
ଯୋତ୍ରୋ ଇମ୍ୋଲେୁ ଆେମ୍ଭ କେିଥଟିଲ। ଟସ କୁେନି୍, “ଭୋେତ ସେକୋେ 
ଟମୋ କୟେୋେିଅେ �ଢ଼ିବୋଟେ ଅଟନକ ସେୋୟତୋ କେିଛନି୍। ମୁ ଁଆେତ 
ଟେବୋ  ଅତି କଷ୍ଟକେ ସମୟ ଥଲିୋ। କିନ୍ତୁ ଭୋେତ ସେକୋେ ଟମୋଟତ 
ଆଟମେିକୋ ପଠୋଇଥଟିଲ ଏବଂ ଆେତ ଅବସ୍ୋେୁ ସସୁ୍ ଟେବୋ ଲୋ�ି 
ସମସ୍ ସେୋୟତୋ ଟଯୋ�ୋଇ ଟଦଇଥଟିଲ। ଏେୋପଟେ ମୁ ଁଭଲ ଭୋଟବ 
ତୋଲିମ ଟନଇଥଲିି ଏବଂ ବିଶ୍ ଟେକରଣ୍ଣ ଭୋଙି୍ ପୋେିଥଲିି।

ଇତିମଧ୍ୟଟେ, ପିଭି ସିନୁ୍ ବୟେୋରମିଣ୍ଟନଟେ ଟବ୍ୋଞ୍ ପଦକ େୋସଲ 
କେିଛନି୍। ଏଥପିବୂଣ୍ଣେୁ, 2016 େିଓ ଅଲିମ୍ିକ୍ସଟେ, ସିନୁ୍ ଟଦଶ ପୋଇ ଁ
ଟେୌପୟେ ପଦକ ଜତିିଥଟିଲ। ସିନୁ୍ ଟେଉଛନି୍ ଭୋେତେ ପ୍ରଥମ ମେଳିୋ 
କ୍ରୀଡ଼ୋବିତ୍ ଯିଏକି କ୍ରମୋ�ତ ଦୁଇ�ି ଅଲିମ୍ିକ୍ସଟେ ପଦକ ଜତିିଛନି୍।
ଆସୋମେ ବୋଟେୋମଖୁଆି ଗ୍ୋମଟେ ଜ୍ ମେତି, ଲଭଲିନୋ ଟବୋଟ�ଣ୍ଣୋଟେନ 
69 କିଗ୍ୋ ମେଳିୋ ବକି୍ସଂଟେ ଟବ୍ୋଞ୍ ପଦକ େୋସଲ କେିଛନି୍।
ଭୋେତେ ଝିଅମୋଟନ େକିଟେ ଟସମୋନଙ୍କ ସୋମଥଣ୍ଣୟେେ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ 
କେିଛନି୍। ଭୋେତୀୟ ମେିଳୋ େକି ଦଳ ଟ�ୋକିଓ ଅଲିମ୍ିକ୍ସେ ଟରେଷ ୍
4�ି ଟଦଶ ମଧ୍ୟଟେ ସୋମିଲ ଟେବୋ ପଟେ ଟଦଶଟେ େକିେ ସ୍ୱର୍ଗିମ 
ସମୟ ଟଫେୁଛି। ଟ�ୋକିଓ ଅଲିମ୍ିକ୍ସଟେ ଭୋେତୀୟ ମେିଳୋମୋଟନ 
ଟଦଶ ପୋଇ ଁଟ�ୌେବ ଆଣଥିବିୋ ଟବଟଳ ଭୋେତୀୟ ପେୁୁଷ େକି ଦଳ 

ରାରତରୀୟ ରଖଳାଳରୀମାନଙ୍କ ଆଗ୍ହ, ଉତ୍ାହ ଓ 
ମରନାବଳ ସରବ୍ବାଚ୍ଚ ସ୍ରରର ରହରି୍ଲିା। ସଠକି 
ପ୍ରତରିାଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରି ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରାଗରଲ 
ଏପରି ଆତ୍ବଶି୍ୱାସ ଆସିର୍ାଏ। ବ୍ବସ୍ାରର 
ପରିବତ୍୍ବନ ଓ ସ୍ଚ୍ଛତା ଆସିରଲ ଏପରି ନୂତନ 

ଆତ୍ବଶି୍ୱାସ ଆସିର୍ାଏ।

ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରରୀ

ରଟାକଓି ଅଲିମ୍କି୍ସ:
ରକରତକ ରକୌତୁହଳପ୍ରଦ ତର୍୍



ପ୍ରଥମ ଦିନେୁ େି ଁ�ିମଇଣି୍ଆେ 
ଟନୈତିକ ବଳକୁ ଟପ୍ରେଣୋ ମିଳିଥଲିୋ
ଭୋେତ ପୋଇ ଁଏକ ଟେୌପୟେ ପଦକ ଲୋଭକେି ମୀେୋବୋଇ 
ଚୋନୁ ଟକବଳ ତ୍ରିେଙ୍ୋେ ଟ�ୌେବକୁ ବୃଦି୍ କେି ନୋେୋନି୍ 
ଅପେପଟକ୍ ଟସ ତୋଙ୍କେ ସେ କ୍ରୀଡ଼ୋବିତ୍ ମୋନଙୁ୍କ ମଟନୋବଳ 
ବୃଦି୍ଟେ ସଦୁ୍ୋ ସେୋୟକ ଟେୋଇପୋେିଛନି୍ । ଭୋଟେୋଟର୍ୋଳନ 
ବ�ଣ୍ଣଟେ ଏକ ଟେୌପୟେ ପଦକ ବିଜୟୀ ଟେୋଇ ସ୍ୱଟଦଶ 
ପ୍ରତୟେୋବର୍ଣ୍ଣନ କେିବୋ ଅବସେଟେ ତୋଙୁ୍କ ଭବୟେ ସ୍ୱୋ�ତ 
ସ୍ବେଦ୍ଣ୍ଣନୋ ଜ୍ୋପନ କେୋଯୋଇଛି । େୋଷ୍ଟଟ୍ରକୁ ତୋଙ୍କେ ଏେ ି
ଟେୌପୟେ ପଦକକୁ ଉତ୍ସ�ଣ୍ଣ କେି ଟସ କେଛିନି୍, “ ଏେୋ ସତ 
ଟଯ ଟମୋ ପୋଇ ଁଏେୋ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋେୋ ବୋସ୍ବଟେ ସୋକୋେ 
ଟେୋଇଛି । ମୁ ଁଟଦଶପୋଇ ଁଏେ ିପଦକକୁ ଉତ୍ସ�ଣ୍ଣ କେୁଛି ଏବଂ 
ଟମୋେ ଅଲିମ୍ିକ୍  ଯୋତ୍ରୋଟେ ଟଯଉ ଁଟଦଶବୋସୀ ଟମୋ ପୋଇ ଁ
ଏଟତ ପ୍ରୋଥଣ୍ଣନୋ କେିଥଟିଲ ଓ ଟମୋଟତ ଶଟୁଭଛେୋ ଜଣୋଇଥଟିଲ 
ଟସମୋନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ତୋ ବୟେକ୍ କେୁଛି । ମୁ ଁମଧ୍ୟ ଟମୋେ 
ପେିବୋେବ�ଣ୍ଣଙୁ୍କ, ଏବଂ ବିଟଶଷ କେି ଟମୋେ ମୋ’ଙୁ୍କ 
ଧନୟେବୋଦ ଟଦଉଛି ଟଯଉମଁୋଟନ ଟମୋେ ସୋଫଲୟେ ଉପଟେ 
ବିଶ୍ୋସ େଖ ିଟସମୋନଙ୍କେ ଅଟନକ ସଖୁକୁ ତୟେୋ� କେିଛନି୍। 
ମୁ ଁଭୋେତ ସେକୋେ, କ୍ରୀଡ଼ୋ ମନ୍ତଣୋଳୟ ଏବଂ ଭୋେତୀୟ 
କ୍ରୀଡ଼ୋ ପ୍ରୋଧକିେଣ, ଟେଳବୋଇ ତଥୋ ସମସ୍ କ୍ରୀଡ଼ୋ 
ପ୍ରୋଟୟୋଜକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନ୍େେ ସେ ଧନୟେବୋଦ ଜଣୋଉଛି ।”
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ଟାରଗ୍ବଟ ଅଲିମ୍କି ରପାଡ଼ିଅମ ରଯାଜନା (ଟିଓପିଏସ) 
କପିରି ରାରବ ଆମର କ୍ରରୀଡ଼ାବତିମାନଙ୍କ ଉନ୍ତ ି

ଆଣବିା ଓ ରାରତର ପଦକ ବଜିୟ ସମ୍ାବନାକୁ ବୃଦି୍ 
କରିବାରର ସହାୟକ ରହାଇଛ ିତାହା ମରୀରାବାଇ 

ଚାନୁଙ୍କ ସଫଳତା ଦ୍ାରା ପ୍ରମାଣତି ରହାଇଛ।ି
ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ରରୀଡାମନ୍ତ୍ରରୀ

ରଟାକଓି ଅଲିମ୍କି୍ସ

ଚମତ୍ୋେ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ ଜମଣ୍ଣୋନୀ ଭଳି ଶକି୍ଶୋଳୀ ଦଳକୁ ପେୋଜିତ କେି ଟବ୍ୋଞ୍ 
ପଦକ େୋସଲ କେିଛି। େେିୟୋଣୋେ ଟସୋନିପତ ଜିଲ୍ଲୋେ ଏକ ଟଛୋ� ଗ୍ୋମ 
ନେେୀେ ବୋସି୍ୋ େବି କୁମୋେ ଦେିୟୋ 57 କିଗ୍ୋ କୁସି୍ ପ୍ରତିଟଯୋ�ିତୋଟେ 
ଟେୌପୟେ ପଦକ େୋସଲ କେି ଟଦଶ ପୋଇ ଁ ଟ�ୌେବ ଆଣଛିନି୍। ଟସେିପେି 
ବଜେଙ୍ ପନିୁଆ ମଧ୍ୟ କୁସି୍ଟେ ଟବ୍ୋଞ୍ ପଦକ େୋସଲ କେିଛନି୍। ସପ୍ତମ ଥେ 
ପୋଇ ଁଭୋେତ ଅଲିମ୍ିକ୍ସ କୁସି୍ଟେ ପଦକ ଜିତିଛି।
କ୍ରରୀଡ଼ା ରକ୍ତ୍ରର ସ୍ର୍ଥିମ ଯଗୁର ଆରମ୍

ଅଲିମି୍କ୍ସଟେ ଭୋେତେ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ �ୋଟ�ଣ୍ଣ� ଅଲିମ୍ିକ ଟପୋଡ଼ିଅମ ଟଯୋଜନୋ 
(�ିଓପିଏସ) ଭଳି ପଦଟକ୍ପେ ସଫଳତୋକୁ ପ୍ରମୋଣତି କେିଛି। ଏେୋ ଆମ 
କ୍ରୀଡ଼ୋବିତମୋନଙ୍କ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନଟେ ଉନ୍ନତି ଆଣବିୋ ଏବଂ ଭୋେତେ ପଦକ 
ଜତିିବୋେ ସମ୍ଭୋବନୋ ବୃଦି୍ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ସେୋୟକ ଟେୋଇଛି। ଟମୋଦୀ ସେକୋେ 
କ୍ରୀଡ଼ୋବିତମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଟଦବୋ ଜୋେି େଖଟିବ ଏବଂ ଶୀଷଣ୍ଣସ୍େୀୟ 
ପ୍ରତିଟଯୋ�ିତୋଟେ ଟସମୋନଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ ପୋଇ ଁ ସମସ୍ ପ୍ରକୋେ 
ସେୋୟତୋ ଟଯୋ�ୋଇ ଟଦଟବ। ଟସମୋନଙ୍କ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ ସୋେୋ ଟଦଶେ ଆଶୋକୁ 
ପେୂଣ କେିପୋେିଛି। ଟସମୋନଙ୍କେ ସଫଳତୋ ଉର୍େପବୂଣ୍ଣୋଞ୍ଚଳ େୋଜୟେେ ଅଧକି 
କ୍ରୀଡ଼ୋବିତମୋନଙ୍କ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଅନୁପ୍ରୋଣତି କେିବ। ଭୋେତ ଟଫେିବୋ ପଟେ 
ମୀେୋବୋଇ ଚୋନୁ ଏବଂ ପିଭି ସିନୁ୍ଙୁ୍କ ଭବୟେ ସ୍ୱୋ�ତ କେୋଯୋଇଥଲିୋ।
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ହକରି ଯାଦୁକର
ଫୁ�ବଲଟେ ଟପଟଲ, କି୍ରଟକ�ଟେ ବ୍ୋରମୟେୋନ ଏବଂ ଟ�ନିସଟେ େର 
ଟଲଭେଙ୍କ ଅନୁେୂପ ସମେୋନ େକି କ୍ରୀଡ଼ୋ ଜ�ତଟେ କି୍ ବେଦନ୍ୀ ଟଖଳୋଳୀ 
ଟମଜେ ଧ୍ୟୋନଚୋ୍ଙୁ୍କ ମିଳିଥୋଏ। ଚମତ୍ୋେ ଟ�ୋଲ ଟସ୍ୋେ ପୋଇ ଁ ପ୍ରସିଦି୍ 
େୋସଲ କେିଥବିୋ ଧ୍ୟୋନଚୋ୍ ତିନି ଦଶନ୍ୀେୁ ଊଦ୍ଦ୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଧେି େକି କ୍ରୀଡ଼ୋ 
ଟକ୍ତ୍ରଟେ େୋଜତିୁ କେିଥଟିଲ। ଧ୍ୟୋନଚୋ୍ଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସୋ କେି କି୍ ବେଦନ୍ୀ କି୍ରଟକ� 
ଟଖଳୋଳୀ ବ୍ୋରମୟେୋନ କେଥିଟିଲ, “ଆଟମ କି୍ରଟକ�ଟେ େନ୍ କେିବୋ ଭଳି ଟସ 
େକିଟେ ଟ�ୋଲ ଟସ୍ୋେ କେିଥୋନି୍।” ତୋଙ୍କେ ଜ୍ ମେଦିବସ ଅ�ଷ୍ଟ 29 ତୋେିଖକୁ 
ସୋେୋ ଟଦଶଟେ ଜୋତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ୋ ଦିବସ ଭୋଟବ ପୋଳନ କେୋଯୋଇଥୋଏ। 
ତୋଙ୍କେ 115ତମ ଜୟନ୍ୀ ପବୂଣ୍ଣେୁ ଟଦଶେ ସଟବଣ୍ଣୋର୍ କ୍ରୀଡ଼ୋ ପେୁସ୍ୋେକୁ ତୋଙ୍କ 
ନୋମଟେ ନୋମିତ କେିଛନି୍ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ।

େକି ଷି୍ଟକ୍ ଉପଟେ ତୋଙ୍କେ ଅଦୂ୍ତ ନିୟନ୍ତଣ ଥଲିୋ। ତୋଙ୍କ ଟଖଳ 
ଟଦଖଥୁବିୋ ଦଶଣ୍ଣକମୋଟନ ଭୋବୁଥଟିଲ, ସଟତ କି ବଲ�ି ତୋଙ୍କେ େକି 
ଷି୍ଟକଟେ ଲୋଖଯିୋଇଛି ! ଏକଦୋ େଲୋଣ୍ଟେ ଟଖଳ ଚୋଲିଥବିୋ ଟବଟଳ 

ଟସଠୋକୋେ କ୍ରୀଡ଼ୋ ଅଧକିୋେୀମୋଟନ ତୋଙ୍କେ େକି ଷି୍ଟକକୁ ଭୋଙି୍ ଟସଥଟିେ 
ଚୁ୍ ବେକ ଲୋ�ିଛି କି ନୋେି ଁଯୋଞ୍ଚ କେିଥଟିଲ। ଟସେପିେି ଟ�ୋକିଓଟେ ଚୋଲିଥବିୋ 
ଟଖଳଟେ ଅଧକିୋେୀମୋଟନ ତୋଙ୍କ େକି ଷି୍ଟକକୁ ଭୋଙି୍ ଫୋଉଲ ଟପ’୍େ ସଟଙ୍କତ 
ଥବିୋ ଟନଇ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କେିଥଟିଲ। ତୋଙ୍କ ସମେୋନଟେ ଭିଏନୋଟେ ଏକ ମରୂ୍ଗି 
ସ୍ୋପନ କେୋଯୋଇଥଲିୋ ଟଯଉଥଁଟିେ ଟସ ଚୋେି େୋତଟେ ଚୋେି�ି େକି ଷି୍ଟକ୍ 
ଧେିଥବିୋ ପ୍ରଦଶଗିତ କେୋଯୋଇଥଲିୋ। ଅବସେେ 50 ବଷଣ୍ଣ ପଟେ ମଧ୍ୟ ତୋଙ୍କେ 
ଟଲୋକପି୍ରୟତୋ ଅମଳିନ େେଥିଲିୋ, ଯୋେୋ ଟ�ୋ�ିଏ ଟେୋଚକ ଘ�ଣୋେୁ ପ୍ରମୋଣତି 
ଟେୋଇଥୋଏ। ଥଟେ ମୟୁେନିଚଟେ ଜଟଣ ବୃଦ୍ ବୟେକି୍ େୁଇଲ ଟଚୟୋେଟେ 
ଆସି ଧ୍ୟୋନଚୋ୍ଙ୍କ ପଅୁ ଅଟଶୋକ କୁମୋେଙୁ୍କ ସୋକ୍ୋତ କେିଥଟିଲ ଏବଂ ତୋଙ୍କ 
ପିତୋଙ୍କ ଚମତ୍ୋେ ପ୍ରତିଭୋେ ପ୍ରଶଂସୋ କେି 1936ଟେ ପ୍ରକୋଶତି ଖବେେ କିଛି 
େଳଦିଆ ଟଛୋ� ଖବେକୋ�ଜ �ୁକୁଡ଼ୋ ଟଦଖୋଇଥଟିଲ।

ଟମଜେ ଧ୍ୟୋନ ଚୋ୍୍  ୧୯୦୫ ମସିେୋ ଅ�ଷ୍ଟ ୨୯ ତୋେିଖ ଦିନ 
ଆହ୍ୋବୋଦ ଠୋଟେ ଜ୍ ମେ ଗ୍େଣ କେିଥଟିଲ । ତୋଙ୍କେ ପିତୋ ଟସଟତଟବଟଳ 
ଟସନୋବୋେନିୀଟେ କୋଯଣ୍ଣୟେ କେୁଥଟିଲ । ସୋଧୋେଣ ଶକି୍ୋ ଲୋଭ ପଟେ ଧ୍ୟୋନ 
ଚୋ୍୍  ୧୬ ବଷଣ୍ଣ ବୟସଟେ , ୧୯୨୨ ମସିେୋଟେ ଟସନୋଟେ ଭର୍ଗି ଟେୋଇଥଟିଲ। 
ଦିଲ୍ଲୀଟେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୋହ୍ମଣ ଟେଜଟିମଣ୍ଟଟେ ଜଟଣ ସୋଧୋେଣ ଟସୈନିକ ଭୋଟବ 
ଟସନୋଟେ ପ୍ରଟବଶ କେିଥଟିଲ । ଟସେଠିୋଟେ ସଟୁବଦୋେ ଟମଜେ ତିେୋେୀ 
ତୋଙୁ୍କ େକି ଟଖଳ ସେ ପେିଚିତ କେୋଇଥଟିଲ । ଏେୋ ପଟେ ପ୍ରତିଦିନ 
େୋତିଟେ ଧ୍ୟୋନ ଚୋ୍୍  କଠନି ଅଭୟେୋସ କେିଚୋଲିଟଲ । େକି ପ୍ରତି ତୋଙ୍କେ 
ମନେ ଏଭଳି ରେଦ୍ୋ ଓ ନିଷୋ୍କୁ ଲକ୍ୟେ କେି ସଟୁବଦୋେ ତିେୋେୀ ଥଟେ ତୋଙୁ୍କ 
କେଥିଟିଲ, “ ତୁଟମ ଏଟତ କଠନି ପେିରେମ କେୁଛ ଟଯ ଦିଟନ ତୁଟମ ଚୋ୍ 
ଭଳି ଝ�କିବ । ସମଗ୍ େକି ଜ�ତକୁ ଆଟଲୋକିତ କେିବ । ଆଜଠିୋେୁ ମୁ ଁ
ତୁମକୁ ଧ୍ୟୋନ ସିଂେ ରୋକିବିନୋେି ଁ, ବେଂ ଧ୍ୟୋନ ଚୋ୍୍  ଟବୋଲି ସଟ୍ବେୋଧନ କେିବି।” 
ଧ୍ୟୋନ ଚୋ୍ଙ୍କ େକି ଜୟ ଯୋତ୍ରୋ ଟସେ ିଦିନଠୋେୁ େି ଁଆେମ୍ଭ ଟେୋଇଥଲିୋ ।  

୧୯୨୬ ମସିେୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥେ ପୋଇ ଁ ଧ୍ୟୋନ ଚୋ୍୍  ଜୋତୀୟ ଦଳକୁ 
ମଟନୋନୀତ ଟେୋଇ ନୁୟେଜଲିୋଣ୍ �ସ୍ଟେ ଯିବୋକୁ ଚୟନ କେୋଯୋଇଥଟିଲ। 
ନୁୟେଜଲିୋଣ୍ �ସ୍ଟେ ଭୋେତୀୟ ଦଳ ଟସଠୋଟେ ଟମୋ� ୨୧�ି ମୟେୋଚ୍  
ଟଖଳିଥଟିଲ ଏବଂ ଟସଥେୁି ୧୮�ି ମୟେୋଚ୍ ଟେ ବିଜୟୀ ଟେୋଇଥଟିଲ । ଭୋେତ 
ଏେସିବୁ ମୟେୋଚ୍ ଟେ ଟମୋ� ୧୯୨�ି ଟ�ୋଲ ଅଜଣ୍ଣନ କେିଥଲିୋ ଟଯଉଥଁେୁି ଧ୍ୟୋନ 
ଚୋ୍୍  ବୟେକି୍�ତ ଭୋଟବ ୧୦୦�ି ଟ�ୋଲ୍  ଟଦଇଥଟିଲ । ଟମୈଦୋନଟେ ନିଜେ 
କ୍ରୀଡ଼ୋ ଯୋଦୁକେୀ ଶକି୍ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନେ ଏେୋ ଥଲିୋ ପ୍ରଥମ ସଟୁଯୋ� ।୧୯୨୮ 

ଟମଜେ ଧ୍ୟୋନଚୋ୍ ଟେଉଛନି୍ ଭୋେତେ ପ୍ରଥମ 
ଅନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ ଖୟେୋତି ସମ୍ନ୍ନ ଟଖଳୋଳୀ ଓ ଭୋେତେ 

ଟ�ୌେବ। ଟଦଶେ ସଟବଣ୍ଣୋର୍ କ୍ରୀଡ଼ୋ ପେୁସ୍ୋେ 
ତୋଙ୍କ ନୋମଟେ ନୋମିତ ଟେବୋ ଉଚିତ୍ ।

-ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ

ଜ୍ ମେ: ଅ�ଷ୍ଟ ୨୯,୧୯୦୫ ମତୁୃୟେ: ରିଟସ୍ବେେ ୦୩,୧୯୭୯

ମସିେୋଟେ ଆମଷ୍ଟେରୋମଠୋଟେ ଆଟୟୋଜତି ଅଲିମ୍କି୍ସ କ୍ରୀଡ଼ୋଟେ ଟସ ଥଟିଲ 
ଭୋେତ ପୋଇ ଁ ସବଣ୍ଣୋଧକି ଟ�ୋଲ ଅଜଣ୍ଣନକୋେୀ । ଟସେ ି ପ୍ରତିଟଯୋ�ିତୋଟେ 
ଧ୍ୟୋନ ଚୋ୍୍  ଟମୋ� ୧୪�ି ଟ�ୋଲ୍  ଟଦଇଥଟିଲ । ଟସଟତଟବଟଳ ଟ�ୋ�ିଏ 
ସ୍ବେୋଦପତ୍ର ତୋଙ୍କ ସମ୍କଣ୍ଣଟେ ଟଲଖଥିଲିୋ, “ ଏେୋ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଣ ମୟେୋଜକ୍ି , େକି 
ନୁଟେ ଁଏବଂ ଧ୍ୟୋନ ଚୋ୍୍  ଟେଉଛନି୍ େକିେ ଯୋଦୁକେ ।”

୧୯୩୨ ମସିେୋେ ଅଲିମ୍କ୍ି  ଫୋଇନୋଲଟେ, ଭୋେତ ଆଟମେିକୋକୁ ୨୪- ୧ 
ଟ�ୋଲ ବୟେବଧୋନଟେ ପେୋସ୍ କେିଥଲିୋ । ଟସେ ିମୟେୋଚ୍ ଟେ ଧ୍ୟୋନ ଚୋ୍୍  ୮�ି ଏବଂ 
ତୋଙ୍କ ଭୋଇ େୂପ ସିଂେ ୧୦�ି ଟ�ୋଲ ଅଜଣ୍ଣନ କେିଥଟିଲ। ଟସେ ି�ୁର୍ଣ୍ଣୋଟମଣ୍ଟଟେ 
ଟମୋ� ୩୫�ି ଟ�ୋଲ ମଧ୍ୟେୁ ଏେ ି ଦୁଇ ଭ୍ରୋତୋଙ୍କ ଷି୍ଟକ୍ େ ଯୋଦୁକେୀ ପ୍ରଭୋବ 
ବଳଟେ ୨୫�ି ଟ�ୋଲ ଆସିପୋେିଥଲିୋ । ଟସଥଟିେ େୂପ ସିଂେଙ୍କ ଦ୍ୋେୋ ୧୫�ି 
ଟ�ୋଲ୍  ଅଜଣ୍ଣନ କେୋଯୋଇଥଲିୋ । ଦୀଘଣ୍ଣ ୮୬ ବଷଣ୍ଣ ଧେି ଏେ ିଟେକଡ଼ଣ୍ଣ କୋଏମ 
େେବିୋ ପଟେ ୨୦୧୮ ମସିେୋଟେ ଏସିଆନ୍  ଟ�୍୍ସଟେ େଂକଂକୁ ୨୬-୦ ଟ�ୋଲ 
ବୟେବଧୋନଟେ ପେୋସ୍ କେି ଭୋେତୀୟ ଦଳ ଏେ ିଟେକଡ଼ଣ୍ଣ ଭଙ୍ କେିଥଟିଲ। 
ଟମଜେ ଧ୍ୟୋନ ଚୋ୍୍  ୧୯୨୮, ୧୯୩୨ ଏବଂ ୧୯୩୬ ମସିେୋଟେ ଅନୁଷ୍ିତ 
ଅଲିମି୍କ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ୋଟେ ଭୋେତକୁ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ କେିଥଟିଲ । ଏେ ି ତିଟନୋ�ିଯୋକ 
ଅଲିମି୍କ୍ସଟେ ପେୁୁଷ େକିଟେ ଭୋେତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ଟେୋଇଥଲିୋ ।

୧୯୩୬ ମସିେୋଟେ ବଲଗିନ୍  ଠୋଟେ ଅନୁଷ୍ିତ ଅଲିମି୍କ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ୋଟେ ଧ୍ୟୋନ 
ଚୋ୍ଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ୋ ଟନୈପଣୁୟେଟେ ଅତିମୋତ୍ରୋଟେ ପ୍ରଭୋବିତ ଟେୋଇ େ�ିଲେ ତୋଙୁ୍କ 
େୋତି୍ର ଟଭୋଜନ ନିମଟନ୍ ଆମନ୍ତଣ କେିଥଟିଲ । ଟସେ ିଅବସେଟେ ଟସ ଧ୍ୟୋନ 
ଚୋ୍ଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ୋବ ଟଦଇଥଟିଲ ଟଯ ଟସ ଜମଣ୍ଣୋନ ଟସନୋଟେ ଜଟଣ କଟର୍ଣ୍ଣଲ 
ଭୋଟବ ଟଯୋ� ଦିଅନ୍ତୁ । େ�ିଲେ ଚୋେୁଥଁଟିଲ ଟଯ ଧ୍ୟୋନ ଚୋ୍୍  ଜମଣ୍ଣୋନୀ ପୋଇ ଁ
େକି ଟଖଳନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ଟସେଠିୋଟେ େି ଁଧ୍ୟୋନ ଚୋ୍୍  େ�ିଲେଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ୋବକୁ 
ପ୍ରତୟେୋଖୟେୋନ କେି ଟଦଇଥଟିଲ । ନିଜେ େକି କୟେୋେିଅେଟେ ୫୦୦େୁ ଅଧକି 
ଟ�ୋଲ ଟସ୍ୋେ କେିଥବିୋ ଧ୍ୟୋନ ଚୋ୍୍  ୧୯୪୮ ମସିେୋଟେ େକି ଟଖଳେୁ ଅବସେ 
ଟନଇଥଟିଲ । ତୋଙୁ୍କ ୪୨ ବଷଣ୍ଣ ବୟସ ଟେବୋ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ଟସ େକି ଟଖଳଥୁଟିଲ। 
୧୯୫୬ ମସିେୋଟେ ଟଦଶ ପୋଇ ଁତୋଙ୍କେ ଏେ ିମେୋନ୍  ଅବଦୋନ ନିମଟନ୍ ତୋଙୁ୍କ 
ଟବସୋମେିକ ସମେୋନ ପଦ ମେ ଭୂଷଣ ସମେୋନଟେ ଭୂଷିତ କେୋଯୋଇଥଲିୋ । ୧୯୭୯ 
ମସିେୋ ରିଟସ୍ବେେ ୩ ତୋେିଖ ଦିନ ଏେ ି େକି ଯୋଦୁକେଙ୍କେ ପେଟଲୋକ 
ଘ�ିଥଲିୋ ।ଝୋନସୀେ ଟଯଉ ଁ ଟମୈଦୋନଟେ ଧ୍ୟୋନ ଚୋ୍୍  େକି ଟଖଳଥୁଟିଲ 
ଟସେଠିୋଟେ େି ଁତୋଙ୍କେ ଅନି୍ମ ସଂସ୍ୋେ କେୋଯୋଇଥଲିୋ । n

ବ୍କି୍ୱେ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଅଗଷ୍ଟ 16-31, 202128

ଟିକାଟିଏ ନଅି ଓ 

ବାହୁବଳରୀ
ବନଯିାଅ 

ଯଦି ଜରଣ ନିଜକୁ ରକାରିଡ଼ ୧୯ ମହାମାରରୀ କବଳରୁ ସରୁକି୍ତ ରଖବିାକୁ ଚାହୁରଁ୍ାଏ ରତରବ ସମସ୍ 
ନାଗରିକଙୁ୍କ ସଦୃୁଢ଼ ରହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ରସମାନଙ୍କର ରରାଗ ପ୍ରତରିରାଧକ ଶକି୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରହବ। 

ରକବଳ ଟିକାକରଣ ଦ୍ାରା ହି ଁଜରଣ ବ୍କି୍ର ଶରରୀରରର ରରାଗ ପ୍ରତରିରାଧକ ଶକି୍ ବଢ଼ାଯିବା 
ସମ୍ବ । ରସଇର୍ପିାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦରୀ କହିଛନ୍ତ:ି “ଆପଣମାନଙ୍କ ବାହୁରର ଏହି ଟିକା 

ଦିଆଯାଉଛ,ି ଏବଂ ରଯଉମଁାରନ ଏହି ଟିକା ରନଉଛନ୍ତ,ି ରସମାରନ ବାହୁବଳରୀ ପାଲଟୁଛନ୍ତ ି। ରତଣ ୁଏରବ 
ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବାହୁବଳରୀ ରହବାର ସମୟ ଆସିଛ ି।

ଏଟବସଦୁ୍ୋ ଟଦଶଟେ ୪୪ ଟକୋ�ିେୁ ଅଧକି ନୋ�େିକଙୁ୍କ 
ଟକୋଭିଡ଼ ପ୍ରତିଟଷଧକ �ିକୋ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇ ସୋେିଲୋଣ।ି 
ଏେୋ କଟେୋନୋ ବିଟେୋଧୀ ସଂଗ୍ୋମଟେ ଯଟଥଷ୍ଟ 

ମୋତ୍ରୋଟେ ସେୋୟକ ଟେୋଇଛି କୋେଣ ଏେୋ ଟଯତିକି ମୋତ୍ରୋଟେ 
ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣକୁ ହ୍ୋସ କେିଛି ସକି୍ରୟ ଟେୋ�ୀଙୁ୍କ ଆଟେୋ�ୟେ 
ଟେବୋଟେ ମଧ୍ୟ ତୋେୋ ଟସତିକି ସେୋୟକ ଟେୋଇପୋେିଛି । ଟକବଳ 
ଦୋକି୍ଣୋତୟେ େୋଜୟେ, ମେୋେୋଷ୍ଟଟ୍ର ଏବଂ ଟକଟତଟ�ୋ�ି ଉର୍େ 
ପବୂଣ୍ଣୋଞ୍ଚଳ େୋଜୟେଙୁ୍କ ଛୋଡ଼ି ଏଟବ ସମଗ୍ ଟଦଶଟେ କଟେୋନୋ 
ସି୍ତିଟେ ଯଟଥଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପେିଲକି୍ତ ଟେୋଇଛି ।

ସୋେୋ ଟଦଶଟେ �ିକୋକେଣ ଅଭିଯୋନକୁ ଅଧକି ତ୍ୱେୋ୍ ବେତି 
ତଥୋ ବୟେୋପକ କେିବୋ ନିମଟନ୍ ସେକୋେ ସଂପୂ ୍ର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତଶିରୁତବିଦ୍ଧ 
େେଛିନି୍ । ଟତଣ ୁ େୋଜୟେ ଓ ଟକନ୍ଦ୍ରଶୋସିତ ଟକ୍ତ୍ରମୋନଙୁ୍କ 
ଅଧକିେୁ ଅଧକି ପ୍ରତିଟଷଧକ �ିକୋ ଟରୋଜ ୍ ଟଯୋ�ୋଇ 
ଦିଆଯୋଉଛି ଏବଂ �ିକୋ ଟଯୋ�ୋଣ ସମ୍କଗିତ ଆ�ଆୁ ସଚୂନୋ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଉଛି ଯଦ୍ୋେୋ ଟସମୋଟନ ନିଜ ନିଜ 
େୋଜୟେଟେ �ିକୋକେଣ ଅଭିଯୋନକୁ ତ୍ୱେୋ୍ ବେିତ କେିବୋ ସକୋଟଶ 
େଣନୀତି ପ୍ରସୁ୍ତ କେିପୋେିଟବ । ଟଦଶବୟେୋପୀ �ିକୋକେଣ 
ଅଭିଯୋନେ ଅଂଶବିଟଶଷ ସ୍ୱେୂପ ଭୋେତ ସେକୋେ େୋଜୟେ 
ତଥୋ ଟକନ୍ଦ୍ରଶୋସିତ ଟକ୍ତ୍ରମୋନଙୁ୍କ ମୋ�ଣୋଟେ �ିକୋ ଟରୋଜ ୍ 
ଟଯୋ�ୋଇ ଟଦଇ ଆସଛୁନି୍ । ଜନ୍ୁ  ୨୧ ତୋେିଖ ଦିନ ଆେମ୍ଭ 
ଟେୋଇଥବିୋ ନୂତନ ପଯଣ୍ଣୟେୋୟ ଟକୋଭିଡ଼ �ିକୋକେଣ ଅଭିଯୋନେ 
ଅଂଶବିଟଶଷ ସ୍ୱେୂପ ଟଦଶେ �ିକୋ ଉତ୍ୋଦନକୋେୀମୋନଙ୍କ 

ଉତ୍ବାନୁଷା୍ନ ଓ ଯାନଯିାତ୍ା ସମୟରର 
ଆମମାନଙୁ୍କ ଏକର୍ା ସ୍ମରଣ ରଖବିାକ ୁରହବ 

ରଯ  କରରାନା ଆମମାନଙ୍କ ରିତରୁ ଏରବସଦୁ୍ା 
ସଂପରୂ୍୍ବ ରୂରପ ଦୂର ରହାଇନାହି।ଁ ରତଣ ୁ

ଆପଣମାରନ କରରାନା ସଂପକ୍ବରୀତ କଟକଣାକୁ 
ରୁଲିଯିବା ଅନୁଚତି । ଆପଣମାରନ ସମରସ୍ 

ସସୁ୍ ଓ ସଖୁରୀ ରହରି୍ାନ୍ତୁ ।
-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରରୀ

ଠୋେୁ ଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ �ିକୋ ଆେେଣ କେିଟବ ଏବଂ 
ଟସସବୁକୁ େୋଜୟେ ତଥୋ ଟକନ୍ଦ୍ରଶୋସିତ ଟକ୍ତ୍ରମୋନଙୁ୍କ ମୋ�ଣୋଟେ 
ଟଯୋ�ୋଇଟଦଟବ । ଏପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ୪୪ ଟକୋ�ିେୁ ଅଧକି ଟରୋଜ ୍ �ିକୋ 
ନୋ�େିକମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇ ସୋେିଲୋଣ ି। ଏେୋ କଟେୋନୋ 
ବିଟେୋଧୀ ସଂଗ୍ୋମକୁ ଟଢେ୍  ମୋତ୍ରୋଟେ ସେୋୟକ ଟେୋଇଛି ଏବଂ 
ଏଥଟିଯୋ� ୁ ଟଦଶଟେ ନୂତନ କଟେୋନୋ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖୟେୋ 
ହ୍ୋସ ପୋଇଥବିୋ ଟବଟଳ ସକି୍ରୟଙ୍କ ସଂଖୟେୋ ମଧ୍ୟ କମିଛି ।
ଖବ୍ୁ  ଶରୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ନଜିସ୍ ପ୍ରତରିରଧକ ଟିକା

ଆସନ୍ୋ ଟସଟପ୍୍ଟ ବେେ ମୋସ ସଦୁ୍ୋ ଆଉ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଟଷଧକ 
�ିକୋ ଟଦଶଟେ ଉପଲବ୍ଧ ଟେବୋ ଆଶୋ କେୋଯୋଏ।  େୋଇଦ୍ୋବୋଦେ 

ରକାରିଡ଼- ୧୯ ବରୁିଦ୍ରର ସଂଗ୍ାମ
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ସଂଖୟେୋ ଟକୋ�ିଟେ : 6 ଅ�ଷ୍ଟ 2021 ସଦୁ୍ୋ

ବୋଟୟୋଟଲୋଜକିୋଲ ଇ ଲିମିଟ�ଡ଼ ଦ୍ୋେୋ  ବିକଶତି ଟେୋଇଥବିୋ 
ଟକୋଟବଣ୍ଣଭୋକ୍ସ ପ୍ରତିଟଷଧକ �ିକୋେ ଏଟବ ତୃତୀୟ ପଯଣ୍ଣୟେୋୟ 
୍୍ନିିକୋଲ୍  ପେୀକ୍ଣ କେୋଯୋଉଛି । ଏଟବସଦୁ୍ୋ ମିଳିଥବିୋ ତଥୟେ 
ଅନୁସୋଟେ, ଅ�ଷ୍ଟ ମୋସ ଟଶଷ ସଦୁ୍ୋ ଏେୋେ ଜେୁେିକୋଳୀନ 
ବୟେବେୋେ ନିମଟନ୍ ଆଟବଦନ କେୋଯିବ । ଏେ ିକମ୍ୋନୀ ଆସନ୍ୋ 
ରିଟସ୍ବେେ ସଦୁ୍ୋ ସେକୋେଙୁ୍କ ୩୦ ଟକୋ�ି ଟରୋଜ ୍ ପ୍ରତିଟଷଧକ 
�ିକୋ ଟଯୋ�ୋଇ ଟଦବୋେ ଲକ୍ୟେ େଖଛିି । �ତ ଜନ୍ୁ  ମୋସଟେ ଟକନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ୱୋସ୍ୟେ ମନ୍ତଣୋଳୟ ପକ୍େୁ ଜୋେି ଏକ ବିବୃତିଟେ କୁେୋଯୋଇଥଲିୋଟଯ 
ବୋଟୟୋଟଲୋଜକିୋଲ ଇ କମ୍ୋନୀକୁ ୧୫୦୦ ଟକୋ�ି �ଙ୍କୋ ଅଗ୍ୀମ 
େୋଶ ିଟଯୋ�ୋଇ ଦିଆଯିବ । ନିଜେ ନୋ�େିକମୋନଙୁ୍କ ନିେୋପଦ, 
ଫଳପ୍ରସ ୂଓ ସଲୁଭ ତଥୋ ସେଜଲଭୟେ ଟକୋଭିଡ଼- ୧୯ ପ୍ରତିଟଷଧକ 
�ିକୋ ଟଯୋ�ୋଇ ଟଦବୋ ଅଭିଯୋନ ଜୋେି େଖ ି ଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେ 
ବୋଟୟୋଟଲୋଜକିୋଲ ଇ’କୁ ୍୍ନିିକୋଲ ପେୀକ୍ଣ ପଯଣ୍ଣୟେୋୟ ଠୋେୁ 
ତୃତୀୟ ପଯଣ୍ଣୟେୋୟ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ଏଭଳି ସେୋୟତୋ ଟଯୋ�ୋଇଟଦବ। 
ଥଟେ ଏେ ି ପ୍ରତିଟଷଧକ �ିକୋ ଉପଲବ୍ଧ ଟେଟଲ, ଟଦଶଟେ 
�ିକୋକେଣ ଅଭିଯୋନେ ମୋତ୍ରୋ ନିଶି୍ତ ଭୋଟବ ବୃଦି୍ ପୋଇବ ।
ଆଦବିାସରୀ ଅଧୁ୍ ସିତ ଜଲି୍ାମାନଙ୍କରର ବ୍ାପକ ରାରବ 
ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି

ଟଦଶେ ଆଦିବୋସୀ ଅଧୟୁେସିତ ଜଲି୍ଲୋମୋନଙ୍କଟେ ଟକୋଭିଡ଼ 
ପ୍ରତିଟଷଧକ �ିକୋକେଣ ଅଭିଯୋନକୁ ବୟେୋପକ କେିବୋ ନିମଟନ୍ 
ଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେ ଅଟନକ ପ୍ରକୋେ ଉଦୟେମ ଜୋେି େଖଛିନି୍ । 
ନିକ�ଟେ ଟକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୋସ୍ୟେ ଓ ପେିବୋେ କଲୟେୋଣ ମନ୍ତଣୋଳୟ ପକ୍େୁ 
ଟଦଶେ ୧୬�ି େୋଜୟେେ ଟ�ୋଷୀ୍ ଟେଡ଼ିଓ ଟଷ୍ଟସନ�ଡ଼ିୁକେ 
ପ୍ରତିନିଧମିୋନଙ୍କ ନିମଟନ୍ ଏକ ଟଯୋ�ୋଟଯୋ� ସଟଚତନତୋ 
କମଣ୍ଣଶୋଳୋେ ଆଟୟୋଜନ କେୋଯୋଇଥଲିୋ । ଏେ ି କମଣ୍ଣଶୋଳୋେ 
ଶୀଷଣ୍ଣକ ଆଧୋେିତ ଅଧଟିବଶନଟେ ଏେ ିପ୍ରସଙ୍ ଉପଟେ ଅଧକି 
�େୁୁତ୍ୱ ଆଟେୋପ କେୋଯୋଇଥଲିୋ ଟଯ ଟକୋଭିଡ଼ ଉପଯକୁ୍ 
ଆଚେଣ (ସିଏବି) ଅନୁପୋଳନ ଏବଂ ଟକୋଭିଡ଼ �ିକୋ ସଂପକଣ୍ଣଟେ 
ଟଲୋକମୋନଙ୍କ ମନଟେ ଥବିୋ ଭ୍ରୋନ୍ ଧୋେଣୋକୁ ଦୂେ କେିବୋ 
ନିମଟନ୍ ଟଲୋକମୋନଙ୍କ ମନଟେ ସଟଚତନତୋ ବୃଦି୍ ସକୋଟଶ 
ଫଳପ୍ରସ ୂ ଅଭିଯୋନେ ଆବଶୟେକତୋ େେଛିି । ବିଟଶଷ କେି  
ଟଦଶେ ଦୁ�ଣ୍ଣମ ଏବଂ ଦୂେଦୂେୋନ୍ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ବସବୋସ କେୁଥବିୋ 

ଶଶିମୁାନଙ୍କ ପାଇ ଁରକାରିଡ ଟିକା
ଟଦଶଟେ ଅ�ଷ୍ଟ ମୋସ ସଦୁ୍ୋ ଶଶିମୁୋନଙ୍କ ନିମଟନ୍ 
ଟକୋଭିଡ଼ ପ୍ରତିଟଷଧକ �ିକୋ ଉପଲବ୍ଧ ଟେୋଇପୋଟେ। 

ପବୂଣ୍ଣେୁ, ଶଶିମୁୋନଙ୍କ ନିମଟନ୍ 
କଟେୋନୋ �ିକୋ ଟସଟପ୍୍ଟ ବେେ 
ସଦୁ୍ୋ ମିଳିପୋେିବ ଟବୋଲି 
ଆଶୋ କେୋଯୋଉଥଲିୋ। ଏ୍୍ସ 
ମଖୁୟେ ରୋକ୍େ େଣଦୀପ 
�ଟୁଲେିଆ ପବୂଣ୍ଣେୁ 
ସଚୂୋଇଥଟିଲ ଟଯ ଶଶିମୁୋନଙ୍କ 
ପୋଇ ଁ କଟେୋନୋ ପ୍ରତିଟଷଧକ 
�ିକୋକୁ ଟସଟପ୍୍ଟ ବେେ ମୋସ 

ସଦୁ୍ୋ ମଂଜେୁୀ ମିଳିପୋଟେ । ଟତଟବ ଏଟବ ଜୋଇରସ ୍ 
କୋରିଲୋ ଦ୍ୋେୋ ଶଶିମୁୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତ ପ୍ରତିଟଷଧକ 
�ିକୋ ଚୂଡ଼ୋନ୍ ପଯଣ୍ଣୟେୋୟଟେ େେଛିି ।

ଜନଜୋତି ଟ�ୋଷୀ୍େ ଟଲୋକମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଟେ ଏେ ି ସଟଚତନତୋ 
ପେଞ୍ଚୋଯିବୋ ଉପଟେ �େୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଥଲିୋ। ଟ�ୋଷୀ୍ 
ଟେଡ଼ିଓ ଟଷ୍ଟସନମୋନଙୁ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୋଷୋଟେ ଏଭଳି କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମମୋନ 
ଆଟୟୋଜନ କେୋଯୋଇ ଟକୋଭିଡ଼ ଉପଯକୁ୍ ଆଚେଣ, ଟଲୋକମୋନଙ୍କ 
ମନଟେ ଥବିୋ ଭ୍ରୋନ୍ ଧୋେଣୋେ ଦୂେୀକେଣ ଏବଂ �ିକୋକୁ ଟନଇ 
ଟସମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଥବିୋ ଭୁଲ ଧୋେଣୋକୁ ଦୂେ କେିବୋ 
ତଥୋ �ିକୋକେଣ ସଂପକଣ୍ଣଟେ ଟସମୋନଙ୍କ ମନଟେ ସଟଚତନତୋ 
ବୃଦି୍ କେିବୋ ଉପଟେ �େୁୁତ ୍ଦିଆଯୋଇଥଲିୋ ।ଏଭଳି କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମେ 
ସଫଳତୋକୁ ଏେ ି ଦି�େୁ ମପୋଯୋଇପୋଟେଟଯ ଏଟବ ଭୋେତେ 
ଅଟନକ ଆଦିବୋସୀ ଅଧୟୁେସିତ ଜଲି୍ଲୋମୋନଙ୍କଟେ �ିକୋ ଗ୍େଣ ମୋତ୍ରୋ 
ଯଟଥଷ୍ଟ ମୋତ୍ରୋଟେ ବୃଦି୍ ପୋଇଛି ।  
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ଐତହିାସିକ ଉପଲବ୍ ି: ରଦଶରର ଟିକାକରଣ 50 ରକାଟି ଟପିଲା

ଦନି

ଇ�ୋଲୀ        ଫ୍ୋ୍ ୍ସ         ବି୍ଟ�ନ        ଜମଣ୍ଣୋନୀ       ବ୍ୋଜଲି     ଆଟମେିକୋ      ଭୋେତ

କୁୟେଆେ ଟକୋର ସ୍ୋନ କେି ଟକୋଭିର-19 
ଉପଟେ ମଖୁୟେମନ୍ତୀଙ୍କ ସେତି ଟବୈଠକଟେ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଭିଭୋଷଣ ଶଣୁନ୍ତୁ।



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଅଗଷ୍ଟ 16-31, 202130

ସାବ୍ବଜନରୀନ ଶକି୍ା ଦଗିରର 
ରାରତର ଅଗ୍ଗତି

ନୂତନ ରାଷ୍ଟଟ୍ରରୀୟ ଶକି୍ାନରୀତକିୁ ପରିୂଲା ଏକ ବର୍ବ

�ତ ବଷଣ୍ଣ ନୂଆ େୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ୋନୀତି ଟଘୋଷଣୋ କେୋଯୋଇଥଲିୋ ଯୋେୋ ଟଦଶେ ପ୍ରଚଳିତ ଶକି୍ୋ ପଦ୍ତିକୁ ସଂସ୍ୋେ କେିବୋ 
ଏବଂ ଏେୋକୁ ଅଧକି କମଣ୍ଣନିଯକିୁ୍ମଳୂକ କେିବୋ ନିମଟନ୍ ଉଦି୍ଷ୍ଟ । ଦୀଘଣ୍ଣ ୩୪ ବଷଣ୍ଣ ପଟେ ଟଯଟତଟବଟଳ ନୂତନ େୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ 
ଶକି୍ୋନୀତି ଆସିଲୋ ତୋେୋକୁ ନୂତନ ଭୋେତ ନିମଣ୍ଣୋଣେ ଏକ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ସ୍ମ୍ଭ ଭୋଟବ ବିଟବଚନୋ କେୋଯୋଉଛି । ଜଲୁୋଇ ୨୯ 
ତୋେିଖ ଦିନ ନୂତନ େୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ୋ ନୀତିକୁ ଏକ ବଷଣ୍ଣ ପେିୂଛି । ଏେ ିଅବସେଟେ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ନୂତନ 
େୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ୋନୀତିକୁ ଅଧକି ସୋବଣ୍ଣଜନୀନ କେିବୋ ନିମଟନ୍ ଅଟନକ �ଡ଼ିୁଏ ନୂତନ କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମେ ଟଘୋଷଣୋ କେିଛନି୍ ।

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ �ତ ଜଲୁୋଇ ୨୯ ତୋେିଖ ଦିନ ନିଟଜ 
ଟଦଶେ ବିଟଶଷଜ୍, ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଶକି୍କମୋନଙ୍କ ସେ ପ୍ରତୟେକ୍ 
ଭୋଟବ ଶକି୍ୋ ଟକ୍ତ୍ର ସଂପକଣ୍ଣଟେ ଭୋବ ବିନିମୟ କେିଛନି୍। 

ଏେ ି ଅବସେଟେ ଟସ କେଥିଟିଲ, “ ଆଟମ ଭବିଷୟେତଟେ ଟକଟତ 
ଦୂେକୁ ଯୋଇପୋେିବୁ, ଟକଟତ ଉର୍େ ଶଖିେଟେ ପେଞ୍ଚପିୋେିବୁ, ତୋେୋ 
ବର୍ଣ୍ଣମୋନ, ଅଥଣ୍ଣୋତ୍ , ଏଟବ ଆଟମ ଆମେ ଯବୁଟ�ୋଷୀ୍ଙୁ୍କ କିପ୍ରକୋେ ଶକି୍ୋ 
ପ୍ରଦୋନ କେୁଛୁ ତୋେୋ ଉପଟେ ନିଭଣ୍ଣେ କଟେ । େୋଷ୍ଟଟ୍ର ନିମଣ୍ଣୋଣେ ଏେ ି
ଯଜ୍ଟେ ନୂତନ େୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ୋ ନୀତିେ ସବୁଠୋେୁ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକୋ 
େେଛିି।” ଏେ ି ଆଟଲୋଚନୋଟବଟଳ, ନୂତନ େୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ୋ ନୀତିଟେ 
ବି�ତ ଏକ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟଟେ ସେକୋେ ଗ୍େଣ କେିଥବିୋ ପ୍ରଟତୟେକ�ି 
ପଦଟକ୍ପ ସଂପକଣ୍ଣଟେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଟସମୋନଙୁ୍କ ବିସୃ୍ତ ଭୋଟବ ବୁଝୋଇ 
ଟଦଇଥଟିଲ । ଏେ ିଅବସେଟେ ଟସ ଆଉ ଟକଟତଟ�ୋ�ି କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମେ 
ମଧ୍ୟ ଟଘୋଷଣୋ କେିଥଟିଲ । 
ଇତି ମଧ୍ୟଟେ ଅନଲୋଇନ ଶକି୍ୋଦୋନ ନିମଟନ୍ ବିଶ୍ବିଦୟେୋଳୟ ମଞ୍େୁୀ 
ଆଟୟୋ� (ୟୁଜସିି) ପକ୍େୁ ନୂତନ �ୋଇରଲୋଇନ ଜୋେି କେୋଯୋଇଛି। 
ଟତଣ ୁ ଅନଲୋଇନ୍  ପୋଠୟେକ୍ରମ ସଂଖୟେୋ ୩୭େୁ ଏଟବ ୨୧୬କୁ ବୃଦି୍ 
ପୋଇଛି। ଏଭଳି ଶକି୍ୋନୁଷୋ୍ନମୋନଙ୍କ ସଂଖୟେୋ ୭େୁ ୪୧ ଛୁଇଛିଁ । 
ନୂତନ ଚନି୍ତନର ଏକ ବର୍ବ: ବି�ତ ଏକ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟଟେ ନୂତନ େୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ 
ଶକି୍ୋ ନୀତି (ଏନଇପି)ଟେ ଟଯଉସଁବୁ ଉଦୟେମ କେୋଯୋଇଛି ଟସ 
ସଂପକଣ୍ଣଟେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ସଚୂନୋ ଟଦଇଥଟିଲ ।
l େୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ୋ ନୀତିଟେ ଅନଲୋଇନ ଶକି୍ୋଦୋନକୁ �େୁୁତ୍ୱ ଏବଂ 

ଟପ୍ରୋତ୍ସୋେନ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଛି । ଟକୋଭିଡ଼ ମେୋମୋେୀ କୋଳଟେ 
ଏେୋେ ସଫଳତୋ ଜଳଜଳ ଟେୋଇ ଦୃଶୟେମୋନ ଟେୋଇଛି । “ପିଏମ 
ଇ ବିଦୟେୋ” କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମ ମୋଧ୍ୟମଟେ, ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଅନଲୋଇନ, 
ଟ�ଲିଭିଜନ୍ , ଟ�ୋଷୀ୍ ଟେରିଓ ଜେିଆଟେ ଜୋେି େେଛିି ।

l ଏକ େୋଷ୍ଟଟ୍ର- ଏକ ରିଜ�ିୋଲ ପୋ୍�ଫମଣ୍ଣ କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମ ଜେିଆଟେ ୧ ଲକ୍ 
୮୫ େଜୋେେୁ ଅଧକି ଇ- କଟଣ୍ଟଣ୍ଟ୍  ଯୋେୋକି ବିଦୟେୋଳୟ ପୋଠୟେକ୍ରମ 
ଅନୁସୋଟେ ପ୍ରସୁ୍ତ କେୋଯୋଇଛି, ଟସସବୁକୁ ୩୨�ି ଭୋଷୋଟେ ଉପଲବ୍ଧ 
କେୋଯୋଇଛି । ଏେ ିପୋ୍�ଫମଣ୍ଣକୁ ଭିଜ�୍ି  ସଂଖୟେୋ ମଧ୍ୟ ଟ�ୋ�ିଏ ବଷଣ୍ଣଟେ 
୨୦୦ ଟକୋ�ିେୁ ବୃଦି୍ପୋଇ ୨୩୦୦ ଟକୋ�ି ଛୁଇଛିଁ ।

l ଟଜଇଇ- ନି�୍  ପେୀକ୍ୋ ଟକୋଭିଡ଼ ମେୋମୋେୀ ଅବଧଟିେ 
ଅନଲୋଇନଟେ ସଂପୋଦିତ ଟେୋଇଛି ଯଦ୍ୋେୋ ଟକୌଣସି 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କେ ଟ�ୋ�ିଏ ଟେଟଲ ଟସସନ୍  ନଷ୍ଟ ଟେୋଇନୋେି ଁ।

l ସ୍ୱୟମ ୍ ଟପୋ�ଣ୍ଣୋଲଟେ ଏଟବ ଅନଲୋଇନଟେ ପଢ଼ିବୋ ନିମଟନ୍ 
୮୧୪�ି ରିଗ୍ୀ ଓ ରିଟପୋ୍ମୋ ପୋଠୟେକ୍ରମ ଉପଲବ୍ଧ େେଛିି (ସ୍ୱୟମ ୍)। 
�ତ ଏକ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟଟେ, ୫୪ ଲକ୍େୁ ଅଧକି ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ଏଥଟିେ 
ଟସମୋନଙ୍କେ ନୋମ ଟଲଖୋଇଛନି୍ ।

l ଏେ ି ନୂତନ ଶକି୍ୋନୀତିଟେ ବିଟଦଶୀ ଛୋତ୍ରମୋଟନ ଭୋେତକୁ ପୋଠ 
ପଢ଼ିବୋକୁ ଆସି ଯଟଥଷ୍ଟ ଲୋଭବୋନ ଟେୋଇଛନି୍ ।

l ଟସେିଭଳି “ନିଷୋ୍” କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମ ଜେିଆଟେ ପ୍ରୋୟ ୨୪ ଲକ୍ 
ପ୍ରୋଥମିକ ଶକି୍କଙୁ୍କ ତୋଲିମ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇଛି । ଏକ ଲକ୍େୁ 
ଅଧକି ସ୍ୱୋସ୍ୟେ କମଣ୍ଣୀଙୁ୍କ ଟକନ୍ଦ୍ର ଟକୌଶଳ ବିକୋଶ ମନ୍ତଣୋଳୟ  ପକ୍େୁ 
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�ତ ଏକ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟଟେ ତୋଲି ଦିଆଯୋଇପୋେିଛି ।
l େୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ୋ ନୀତି ଅଧୀନଟେ “ସୋଥଣ୍ଣକ” ନୋମକ ଏକ ମେତ୍ତୋକୋଂକ୍ୀ 

କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମେ ଶଭୁୋେମ୍ଭ କେୋଯୋଇଥଲିୋ ଯୋେୋକି ବିଦୟେୋଳୟ ଶକି୍ୋଟେ 
ଏେ ିନୂତନ ନୀତିକୁ ସେଜ ଭୋଟବ ପ୍ରବର୍ଣ୍ଣନ କେିବୋ ନିମଟନ୍ ଉଦି୍ଷ୍ଟ। 
ଏେୋ ଅଧୀନଟେ ଜୋତୀୟ ଅଭିଯୋନ “ନିପଣୁ” ଆେମ୍ଭ କେୋଯୋଇଛି। 
ଏେୋେ ଲକ୍ୟେ ଟେଉଛି ଶଶିମୁୋନଙ୍କ ପଠନ ଦକ୍ତୋ ବୃଦି୍ କେିବୋ 
ଏବଂ ଟସମୋନଙ୍କେ ଟବୋଧଶକି୍ ବଢ଼ୋଇବୋ ତଥୋ ଟଖଳଟେ ଟଖଳଟେ 
ଟସମୋନଙୁ୍କ ଟମୌଳିକ �ଣନୋଟେ ମଧ୍ୟ ଟଦୋେସ୍ କେିବୋ । 

l ଟସେଭିଳି ସ୍ଲୁ ବୟେୋ� ୍େ ଟବୋଝ କମୋଇବୋ ଏବଂ ଘଟେୋଇ କମଣ୍ଣକୁ 
ହ୍ୋସ କେିବୋ ନିମଟନ୍ �ୋଇରଲୋଇନ୍  ଜୋେି କେୋଯୋଇଛି। ଏଥପିୋଇ ଁ
ମଟନୋଦପଣ୍ଣଣ ଟପୋ�ଣ୍ଣୋଲ ଏବଂ ଟେଲ୍ପଲୋଇନ୍  ନ୍ବେେ ଟଯୋ�ୋଇ 

ଦିଆଯୋଇଛି ଯୋେୋକି ପିଲୋମୋନଙ୍କ ମୋନସିକ ତଥୋ କ୍ୋନି୍ ସମ୍କଣ୍ଣୀତ 
ସମସ୍ ସମସୟେୋେ ସମୋଧୋନ କେିପୋେିବ ।

l ଧ୍ୋମଳୂକ ପୋଠୟେକ୍ରମଟେ ଟକୋରିଂ, ରୋ�ୋ ସୋଇ୍ ୍ସ, ଆଥଗିକ ସୋକ୍େତୋ 
ଓ େସ୍କଳୋ ଭଳି ବିଷୟକୁ େୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ୋନୀତି  ଅନୁସୋଟେ ଷଷ ୍
ଟରେଣୀଠୋେୁ ଉପେକୁ ସୋମିଲ କେୋଯୋଇଛି ।

l ଦଶମ ଠୋେୁ ଦ୍ୋଦଶ ଟରେଣୀ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ ସିବିଏସଇ ଦ୍ୋେୋ କ୍ୋଲିଫୋଏର୍  
ପଯଣ୍ଣୟେୋୟକ୍ରମିକ ଆକଳନ ବୟେବସ୍ୋ ପ୍ରବର୍ଣ୍ଣନ କେୋଯୋଇଛି ।  

ଏନଇପି ୨୦୨୦ ଅଧରୀନରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ରଘାରଣା କରାଯାଇର୍ବିା ନୂତନ ଉଦ୍ମ

l	ବଦି୍ା ପ୍ରରବଶ:  ଶଶିମୁୋନଙ୍କ ନିମଟନ୍ ଏକ ତିନିମୋସିଆ ସ୍ଲୁ ପ୍ରସୁ୍ତି 
ମରୁୟେଲ୍ - ବିଦୟେୋ ପ୍ରଟବଶ- ଏନସିଇଆ�ି ଦ୍ୋେୋ ପ୍ରସୁ୍ତ କେୋଯୋଇଛି । 
ନୂତନ ଶକି୍ୋନୀତିେ ପେୋମଶଣ୍ଣ ଅନୁସୋଟେ ଏେ ିକୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମ ଜେିଆଟେ 
ଶଶିମୁୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଥମ ଟରେଣୀଟେ ପ୍ରଟବଶ ନିମଟନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ କେିବୋ ଏେୋେ 
ଲକ୍ୟେ । ଏେ ି ପୋଠୟେକ୍ରମଟେ ଅକ୍େ ଶକି୍ୋ, ଧ୍ୱନି, ଶବ୍, େଙ୍, ଆକୃତି 
ଏବଂ ସଂଖୟେୋ ପଢ଼ି ଶଖିବିୋେ ଅତି ସୁ୍ େ ସୁ୍ େ କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମମୋନ 
େେଛିି ।  ଏେୋ ଶଶିମୁୋନଙ୍କ ମନଟେ ପ୍ରୋକ୍ - ସୋକ୍େତୋ, ପ୍ରୋକ୍ - �ଣନୋ 
ଓ ସୋମୋଜକି ଟକୌଶଳେ ବିକୋଶ ଘ�ୋଇବ । ବିଦୟେୋ ପ୍ରଟବଶେ ଲକ୍ୟେ 
ଟେଉଛି ଶକି୍ୋେ ମଳୂଦୁଆକୁ ପ୍ରୋେମି୍ଭକ ପଯଣ୍ଣୟେୋୟେୁ ମଜଭୁତ କେିବୋ 
ଯଦ୍ୋେୋ ସମଟସ୍ ବୁଝପିୋେିଟବ, ପଢ଼ିପୋେିଟବ ଏବଂ ସମୋନ ଭୋଟବ 
ବିକଶତି ଟେୋଇପୋେିଟବ ।

l ରାରତରୀୟ ସାଂରକତକି ରାରା:  ସୋଂଟକତିକ ଭୋଷୋ ଆବଶୟେକ କେୁଥବିୋ 
ପ୍ରୋୟ ୩ ଲକ୍େୁ ଅଧକି ଶଶି ୁଟଦଶଟେ ଅଛନି୍ । ଏେୋକୁ େୃଦୟଙ୍ମ 
କେି, ଭୋେତୀୟ ସୋଂଟକତିକ ଭୋଷୋକୁ ଏକ ବିଷୟେ ମୋନୟେତୋ ପ୍ରଦୋନ 
କେୋଯୋଇଛି । ଏେୋକୁ ଏକ ଭୋଷୋ ଭଳି ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋଟନ ଅଧ୍ୟୟନ 
କେିପୋେିଟବ । 

l ନଷିା୍ ୨.୦: ଏେୋ ଟେଉଛି ବିଶ୍େ ସବଣ୍ଣବୃେତ୍  ସମ୍ ବେତି ଶକି୍କ ତୋଲିମ 
କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମ ଯୋେୋକି ବିଦୟେୋଳୟ ଶକି୍ୋେ ମୋନଟେ ଉନ୍ନତି ଘ�ୋଇବୋ ପୋଇ ଁ
ଉଦି୍ଷ୍ଟ । ପ୍ରୋଥମିକ ସ୍େଟେ ଶକି୍କମୋନଙୁ୍କ ତୋଲିମ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯିବୋ 
ପଟେ, ନିଷୋ୍ ମୋଧ୍ୟମଟେ ଏଟବ ମୋଧ୍ୟମିକ ସ୍େଟେ ଟଦଶେ ପ୍ରୋୟ ୧୦ 
ଲକ୍ ଶକି୍କ ଶକି୍ୟିତ୍ରୀଙୁ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତ ଟେଉଛି । ଏଥପିୋଇ ଁ ୬୮�ି ନୂତନ 
ମରୁୟେଲ ପ୍ରସୁ୍ତ କେୋଯୋଇଛି ଏବଂ ତୋେୋ ମୋଧ୍ୟମଟେ ଏେ ି ତୋଲିମ 
ପ୍ରଦୋନ କେୋଯିବ ।

l ସଫଲ: ଟଦଶେ ୨୫ େଜୋେ ସିବିଏସଇ ବିଦୟେୋଳୟଟେ ୩, ୫, ଏବଂ 
୮ମ ଟରେଣୀଟେ ପଢ଼ଥୁବିୋ ୫୦ ଲକ୍ ଶଶିଙୁ୍କ ନିମଟନ୍ ଏେୋ ବିଟଶଷ ଭୋଟବ 
ରିଜୋଇନ୍  କେୋଯୋଇଛି ।  ଏେ ିପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦ୍ୱତିୋମଳୂକ ମଲୂୟେୋୟନଟେ ସଫଳ 
ଶଶିମୁୋନଙ୍କ ଟମୌଳିକ ଚିନ୍ନେ ପ୍ରଟୟୋ�ଭିରି୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉର୍ ସ୍େେ 
ଚିନ୍ନ ଟକୌଶଳକୁ ଆକଳନ କେୋଯିବ ।

l ଆଟଥିଫିସିଆଲ୍  ଇରଣ୍ଟଲିରଜନ୍ସ: ଏଟବ କୃତି୍ରମ ପ୍ରଜ୍ୋ ଅଥବୋ ଏଆଇ 
ନୂତନ ବିଶ୍େ ସବୁଠୋେୁ ବଡ଼ ପ୍ର�ତିଶୀଳ ଶକି୍ ଟେୋଇଛି । ଭୋେତେ 
ଏଆଇ େଣନୀତି “ସମସ୍ଙୁ୍କ ସ୍େଣ େଖ”ି ପ୍ରସୁ୍ତ କେୋଯୋଇଛି। ଶକି୍ୋ 
ମନ୍ତଣୋଳୟ, ସିବିଏସଇ, ଇଟଣ୍ଟଲ ଇଣି୍ଆ ପକ୍େୁ “ ସମସ୍ଙ୍କ ପୋଇ ଁ
ଏଆଇ” ଆେମ୍ଭ କେୋଯୋଇଛି। ଏେ ିକୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମକୁ ମୋତ୍ର ଚୋେିଘଣ୍ଟୋ ମଧ୍ୟଟେ 
ଟଶଷ କେୋଯୋଇପୋେିବ ଏବଂ ଏେୋ ଏଟବ ୧୧�ି ଭୋଷୋଟେ ଉପଲବ୍ଧ ।

l ଆକାରଡମିକ୍  ବ୍ାଙ୍୍କ  ଅଫ୍  ରକ୍ରଡିଟ୍ : ବିଶ୍ବିଦୟେୋଳୟ ମଂଜେୁୀ ଆଟୟୋ� 
(ୟୁଜସିି) ଦ୍ୋେୋ ଏେୋ ପ୍ରସୁ୍ତ କେୋଯୋଇଛି । ଏଥଟିେ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋଟନ 

ନିଜ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଟଖୋଲିପୋେିଟବ ଟଯଉଥଁଟିେ ଟସମୋଟନ ଅଜଣ୍ଣନ କେିଥବିୋ 
ଟକ୍ରରି�୍  ସୋମିଲ କେୋଯିବ । ଟସମୋନଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟଟେ ଟପୈଠ ଟେୋଇଥବିୋ 
ଟକ୍ରରି�୍ କୁ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋଟନ ନିଜ ରିଗ୍ୀ ପୋଠୟେକ୍ରମ ପ୍ର�ତିଟେ ଉପଟଯୋ� 
କେିପୋେିଟବ । ଏଥଟିେ ବିବିଧ ପ୍ରଟବଶ ଏବଂ ବିବିଧ ପ୍ରସ୍ୋନେ ସମସ୍ 
ନିୟମୋବଳୀ ୟୁଜସିି ପକ୍େୁ ଜୋେି କେୋଯୋଇଛି ।

l ଆଞ୍ଳିକ ରାରାରର ଇଞି୍ନୟିରିଂ କାଯ୍୍ବ କ୍ରମ: ଭୋେତେ ୧୧�ି ଆଞ୍ଚଳିକ 
ଭୋଷୋଟେ ଇଞି୍ନିୟେିଂ ପୋଠୟେକ୍ରମକୁ ଅନୁବୋଦ କେିବୋ ସକୋଟଶ ଏକ 
ଉପୋୟ ସୋଧନ (�ୁଲ୍ )େ ବିକୋଶ ଘ�ୋଯୋଇଛି । ଟଦଶେ ୮�ି େୋଜୟେେ 
୧୪�ି ଇଞି୍ନିୟେିଂ କଟଲଜ ୫�ି ଭୋଷୋଟେ ଟସମୋନଙ୍କେ ଇଞି୍ନିୟେିଂ 
ପୋଠୟେକ୍ରମ ଆେମ୍ଭ କେିବୋକୁ ଯୋଉଛନି୍ । ଟସେସିବୁ ଭୋଷୋ ଟେଲୋ େି୍ ୀ, 
ତୋମିଲ, ଟତଲୁ�,ୁ ମେୋଠୀ ଏବଂ ବଙ୍ଳୋ। 

l ଉଚ୍ଚଶକି୍ାର ଆନ୍ତଜ୍ବାତକିରଣ: ଭୋେତ ଓ ବିଟଦଶେ ଅନୟେ ଉର୍ 
ଶକି୍ୋନୁଷୋ୍ନମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଟେ ପୋେସ୍ପେିକ ସେଟଯୋ� ବୃଦି୍ ନିମଟନ୍, 
ବିଶ୍ବିଦୟେୋଳୟ ମଂଜେୁୀ ଆଟୟୋ� ଏଟବ ଉର୍ଶକି୍ୋ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ଟକ୍ରରି�୍  
୍ୋ୍ ୍ସଫେ୍  ବୟେବସ୍ୋ ପ୍ରଚଳନ ନିମଟନ୍ ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍େଣ କେିଛି । ଏଥପିୋଇ ଁ
ଶକି୍ୋନୁଷୋ୍ନମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଟେ ପୋେସ୍ପେିକ ସେଟଯୋ� ସ୍ୋପନ ନିମଟନ୍ 
�ୋଇଡ଼ଲୋଇନ୍  ଜୋେି କେୋଯୋଇଛି । ଏେୋ ଫଳଟେ, ଭୋେତୀୟ 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋଟନ ବିଶସ୍୍େୀୟ ଶକି୍ୋଲୋଭେ ସଟୁଯୋ� ପୋଇପୋେିଟବ ଏବଂ 
ଭୋେତେ ଉର୍ ଶକି୍ୋନୁଷୋ୍ନମୋନଙୁ୍କ ବିଟଦଶୀ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ଆ�ମନ 
ବିଟଦଶଟେ ଆମ ଶକି୍ୋବୟେବସ୍ୋେ ମଯଣ୍ଣୟେୋଦୋ ବୃଦି୍ କେିବ ।

l ରାଷ୍ଟଟ୍ରରୀୟ ଡିଜଟିାଲ ଶକି୍ା ରସୌଧ:  ରିଜ�ିୋଲ ଫୋଷ୍ଟ୍  ପେିକଳ୍ପନୋ 
ଆଧୋେଟେ, ଶକି୍ୋେ ଭିରି୍ଭୂମି ସବୁଠୋେୁ ବୟେୋପକ କେୋଯିବ । ଏେୋକୁ 
ମକୁ୍ ବୋତୋବେଣ ଏବଂ ମକୁ୍ ମୋନେ କେୋଯିବ ଯଦ୍ୋେୋ େୋଜୟେମୋଟନ 
ଓ ଉଟଦ୍ୟେୋ�ୀମୋଟନ ନବସଜୃନ ଟେରି ଶକି୍ୋ ସମୋଧୋନ ବୟେବସ୍ୋ ସଷିୃ୍ଟ 
କେିପୋେିଟବ । ଏେୋ ଏକ ରିଜ�ିୋଲ ସଂସୋଧନ ଟଯଉଠଁୋଟେ ଶକି୍ୋ, 
ଅଧ୍ୟୟନ,ଟଯୋଜନୋ, �ଭର୍ଣ୍୍ଣ ୍ସ ସଂପକଣ୍ଣୀତ ସମସ୍ କୋଯଣ୍ଣୟେକୁ ଲିଙ୍୍କ  ଟଯୋଟ� 
ଏକତି୍ରତ କେୋଯିବ । ସ୍ଲୁ ଓ କଟଲଜେ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋଟନ, ଶକି୍କ ଓ 
ମୋତୋପିତୋମୋଟନ ଏଥେୁି ଫୋଇଦୋ େୋସଲ କେିପୋେିଟବ । ରିଜ�ିୋଲ 
ଇଣି୍ଆେ ପେିକଳ୍ପନୋ ଟେଉଛି ସମସ୍ଙ୍କ ପୋଇ ଁସମୋନ ଶକି୍ୋ�ତ ଅଧକିୋେ 
ଉପଲବ୍ଧ କେୋଇବୋ ।

l ରାଷ୍ଟଟ୍ରରୀୟ ରଶୈକି୍କ ପ୍ରଯକିୁ୍ ରଫାରମ:   ଶକି୍ୋେ ବିଭିନ୍ନ ଦି�ଟେ ପ୍ରଯକିୁ୍େ 
ଉପଟଯୋ� ନିମଟନ୍ ଏକ େୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଟଫୋେମ �ଠନ କେୋଯୋଇଛି । 
ଏେୋ େୋଜୟେ ତଥୋ ଟକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେଙୁ୍କ ପ୍ରଶୋସନ, ଶକି୍ୋଦୋନ, ମଲୂୟେୋୟନ, 
ଟଯୋଜନୋ ପ୍ରସୁ୍ତି ଆଦିଟେ ପ୍ରଯକିୁ୍େ ଉପଟଯୋ� ସଂପକଣ୍ଣଟେ ପେୋମଶଣ୍ଣ 
ପ୍ରଦୋନ କେିବ । ଏେୋ ଟକଜ ି ଟରେଣୀଠୋେୁ ଟନଇ ପିଜ ି ଟରେଣୀ ପଯଣ୍ଣୟେନ୍ 
ଶକି୍ୋଦୋନ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ଟକ୍ତ୍ରଟେ ଏକ ସଜୃନୋତ୍ମକ ପେିବର୍ଣ୍ଣନ ଆଣବି ।

ନୂତନ ଜୋତୀୟ ଶକି୍ୋନୀତିେ ଏକ ବଷଣ୍ଣ ପରୂ୍ଗି 
ଉପଲଟକ୍ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଭିଭୋଷଣ ଶଣୁବିୋ 

ପୋଇ ଁକୁୟେଆେ ଟକୋରଣ୍ଣ ସ୍ୋନ କେନ୍ତୁ ।
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ସ୍ୱୋ

ଆଜୋଦୀ କୋ ଅମତୃ ମଟେୋତ୍ସବଋୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପ

ଟନତୋଜୀ ସଭୁୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଟବୋଷ ଥଟେ କେଥିଟିଲ – “ମୋତୃଭୂମି ପୋଇ ଁଜୀବନ ଟଦବୋ ଆମ 
େକ୍ଟେ ଟଲଖୋ ଟେୋଇଛି । ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଲୋଭ ପୋଇ ଁଟଦଶେ ଅଟନକ ମେୋନ୍  ବୟେକି୍ତ୍ୱ 
ଟସମୋନଙ୍କେ ପ୍ରୋଣବଳି ଟଦଇଛନି୍ ଏବଂ ଟସେ ିସୋମେୂକି ସୋମଥଣ୍ଣୟେ ବଳଟେ ଆମେ 

ସ୍ୱୋଧୀନତୋକୁ ଆମକୁ କୋଏମ େଖବିୋକୁ ଟେବ ।” ୨୦୨୨ ମସିେୋଟେ ଟଯଟତଟବଟଳ ଆଟମ 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋେ ୭୫ ବଷଣ୍ଣ ପେୂଣ କେିବୁ, ଟସଟତଟବଟଳ ଆମେ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ୋମୀମୋଟନ 

କିଭଳି ନିଃସ୍ୱୋଥଣ୍ଣପେ ଭୋଟବ ଟଦଶ ପୋଇ ଁପ୍ରୋଣବଳି ଟଦଇଥଟିଲ ଟସ ସଂପକଣ୍ଣଟେ ଆମମୋନଙୁ୍କ 
ଅବ�ତ ଟେବୋକୁ ପଡ଼ିବ । ତୋେୋ ଟେଟଲ ଆମେ ଭବିଷୟେତ ପିଢ଼ି ଏଥେୁି ଟପ୍ରେଣୋ ଲୋଭ 

କେିପୋେିଟବ । ଟସମୋଟନ ସ୍ୱୋଧୀନତୋେ ମଲୂୟେକୁ ଉର୍ମ େୂଟପ େୃଦୟଙ୍ମ କେିପୋେିଟବ। 
ଏଭଳି ଅଟନକ ମେୋନ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ୋମୀ ଅଛନି୍ ଟଯଉମଁୋଟନ ଟସମୋନଙ୍କେ ନୟେୋଯୟେ 
ସ୍ୱୀକୃତି ପୋଇପୋେିନୋେୋନି୍ । ଟତଣ ୁଏଟବ ଟସମୋନଙୁ୍କ ଉପଯକୁ୍ ସମେୋନ ମିଳିପୋେିବ ।

ସ୍ାଧରୀନତା ଆର୍ାଳନକୁ
ଉତ୍ାହତି କରିର୍ବିା ରନତୃବୃ୍

ଧୀନତୋ ଆଟ୍ୋଳନ କୋଳଟେ, ଟଯଟତଟବଟଳ 
ଟ�ୋ�ିଏ ପଟ�, ସତୟେୋଗ୍େ ଦ୍ୋେୋ ପଟେୋକ୍ 
ପ୍ରତିବୋଦ ଜୋେି େେିଥଲିୋ ଅନୟେ ପକ୍ଟେ, 
ବି୍�ିଶ ୍ ସୋମ୍ୋଜୟେ ବିଟେୋଧଟେ ଏକ ସଶସ୍ତ 
ଆଟ୍ୋଳନ ମଣୁ୍ ଟ�କିଥଲିୋ । ବିପ୍ଳବୀମୋଟନ 
ବିଶ୍ୋସ କେୁଥଟିଲ ଟଯ ଟସମୋନଙୁ୍କ ଟଯଟକୌଣସି 
ଉପୋୟଟେ ଟେଟଲ ସଦୁ୍ୋ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ୋମକୁ 
ଜୋେି େଖବିୋକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦିବୋ ଏଥପିୋଇ ଁ
ଟସମୋନଙୁ୍କ ନିଜେ ପ୍ରୋଣବଳି ଟଦବୋକୁ ପଡ଼ୁଥଲିୋ 
ଟସଥପିୋଇ ଁ ଟସମୋଟନ ଟକଟବ ପଛଘଞୁ୍ଚୋ 
ଟଦଇନଥଟିଲ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର 
ଟମୋଦୀଙ୍କ ଭୋଷୋଟେ, “ଟସେିସବୁ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 
ସଂଗ୍ୋମୀମୋଟନ ଟସମୋନଙ୍କେ ଟଯୌବନକୋଳ 
ଟଜଲଟେ ବିତୋଇଥଟିଲ ଏବଂ ଟଦଶକୁ ମକୁ୍ 
କେିବୋ ଲୋ�ି ମନଟେ ଥବିୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୋକୋେ 
କେିବୋ ଉଟଦ୍ଶୟେଟେ େସି େସି ଫୋଶୀଖଣୁ୍ଟଟେ 
ଚଢ଼ିଥଟିଲ ।” ଚଳିତ ଥେ ଆତ୍ମମଟେୋତ୍ସବ 
ଭୋ�ଟେ ଆଟମ ଆପଣମୋନଙ୍କ ସମମ୍ଖୁଟେ 
ଟସେିଭଳି ବିପ୍ଳବୀମୋନଙ୍କ ସଂଗ୍ୋମେ କୋେୋଣୀ 
ଉପସ୍ୋପନ କେୁଛୁ ଯୋେୋଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଟଦଶ 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଲୋଭ ଥଲିୋ ସବୁଠୋେୁ ପବିତ୍ର କୋଯଣ୍ଣୟେ।

ଆଜି ଏେି ଅଭୂତପବୂଣ୍ଣ ସମୟଟେ ଭୋେତ 
ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କେି ଟଦଖୋଇଛି। ପ୍ରଟତୟେକ 

ଭୋେତୀୟ ଏଟବ ନିଜେ ଇଛେୋଶକି୍ ଓ 
ଅଭିଋଚିଟେ ଆ�କୁ ଅଗ୍ସେ ଟେୋଇପୋେିଛି। 

୨୦୨୨ ବଷଣ୍ଣଟେ, ଟଯଟତଟବଟଳ ଆମ 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋେ ୭୫ତମ ବଷଣ୍ଣପରୂ୍ଗି  ପୋଳନ 

କେୋଯିବ, ଟସ ସମୟେ ଆଟମ ନିକ�ତେ 
ଟେୋଇଛୁ । ଆଟମ ଟସଥେୁି ଆଉ ମୋତ୍ର 

ଟ�ୋ�ିଏ ପୋଦ ପଛଟେ େେିଛୁ । ଟତଣ ୁଆମକୁ 
ଦିବୋେୋତ୍ର କୋଯଣ୍ଣୟେ କେିବୋକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକବିଂଶ 
ଶତୋବ୍ୀେ ଏେି ତୃତୀୟ ଦଶକ ଆମେ ଟସେ ି

ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୋକୋେ କେିବୋ ନିମଟନ୍ ଆଟମ 
ସମପଗିତ କେିବୋ ଉଚିତ । ମୁ ଁଏକ ନୂତନ 

ସଟୂଯଣ୍ଣୟେୋଦୟ ଲକ୍ୟେ କେିପୋେୁଛି, ଏକ ନୂତନ 
ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୋସେ ଜ୍ ମେକୁ ଟଦଖପିୋେୁଛି, ଏକ 

ନୂତନ ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣେଶୀଳ ଭୋେତେ ଶଙ୍ଖନୋଦ 
ଶଣୁପିୋେୁଛି ।”

-ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ, ୨୦୨୦ ମସିେୋ ଅ�ଷ୍ଟ ୧୫ ତୋେିଖ 

ଦିନ ଲୋଲକିଲ୍ଲୋେ ମଞ୍ଚ ଉପେୁ
ଟଦଇଥବିୋ ଭୋଷଣ
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କୟେୋ ଟପ୍ଟନ୍  େୋମ ସିଂେ ଠୋକୁେ ଯିଏ ଆଜୋଦ େି୍ ୍  ଫଉଜ ପୋଇ ଁ ଅମେ 
ସଙ୍ୀତେ ପଙକି୍ “କଦମ କଦମ ୍ ବଟଢ଼ ଜୋଟୟ ଯୋ” େଚନୋ କେିଥଟିଲ, 

ଟସ ୧୯୧୪ ମସିେୋ ଅ�ଷ୍ଟ ୧୫ ତୋେିଖ ଦିନ ଧମଣ୍ଣଶୋଳୋ ନିକ�ବର୍ଣ୍ଣୀ ଖନିୟୋେ 
ଗ୍ୋମଟେ ଜ୍ ମେଗ୍େଣ କେିଥଟିଲ । ଏଟବ ଧମଣ୍ଣଶୋଳୋ ଟେଉଛି େମିୋଚଳ ପ୍ରଟଦଶେ 
କୋଙ୍ଟ୍ରୋ ଜଲି୍ଲୋେ ମଖୁୟେ ଟକନ୍ଦ୍ର । କୁେୋଯୋଏ ଟଯ ୧୯୪୩ ମସିେୋ ଅଟ୍୍ଟୋବେ ୨୧ 
ତୋେିଖ ଦିନ ଟନତୋଜୀ ସଭୁୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଟବୋଷଙ୍କ ସମମ୍ଖୁଟେ େୋମ ସିଂେ ଏଭଳି 
ମନମଗୁ୍ଧକେ ସ୍ୱେଟେ ଏେ ି ସଙ୍ୀତକୁ ଉପସ୍ୋପନ କେିଥଟିଲ ଟଯ ଟସଥଟିେ 
ଟନତୋଜୀ ଅତି ମୋତ୍ରୋଟେ ପ୍ରଭୋବିତ ଟେୋଇଥଟିଲ ଓ ଟସ ନିଜ ଭୋଓଲିନ�ିକୁ 
େୋମ ସିଂେଙୁ୍କ ଉପେୋେ ସ୍ୱେୂପ ଟଦଇଥଟିଲ । ଟକବଳ ଟସତିକି ନୁଟେ ଁ, କଥତି 
ଅଛିଟଯ ଟଦଶ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଲୋଭ ପବୂଣ୍ଣେୁ ମେୋତ୍ମୋ �ୋନ୍ୀ ମଧ୍ୟ କୟେୋଟପ ୍ଟନ େୋମ ସିଂେ 
ଠୋକୁେଙୁ୍କ ସୋକ୍ୋତ କେିଥଟିଲ ଏବଂ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଲୋଭ ପଟେ ଲୋଲକିଲ୍ଲୋ ଠୋଟେ 
ଆଟୟୋଜତି ଉତ୍ସବଟେ କିଭଳି ଭୋଟବ ସଙ୍ୀତ ପେିଟବଷଣ କେୋଯିବ ଏବଂ �ୀତ 
ଟବୋଲୋଯିବ ଟସ ସଂପକଣ୍ଣଟେ ବିସୃ୍ତ ଭୋଟବ ଆଟଲୋଚନୋ କେିଥଟିଲ । 

ଋୋମ ସିଂେଙ୍କ ସଙ୍ୀତଟେ ଏଟତ ମୋତ୍ରୋଟେ ଟଦଶପ୍ରୀତି ଭେି େେିଥଲିୋ 
ଟଯ ତୋେୋ ଯବୁଟ�ୋଷୀ୍ଙୁ୍କ ଅତି ମୋତ୍ରୋଟେ ପ୍ରଭୋବିତ କେିଥଲିୋ ଏବଂ 
ଟସମୋଟନ ନିଭଣ୍ଣୟଟେ ଓ ପରୂ୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୋସେ ସେ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ୋମଟେ 
ସୋମିଲ ଟେୋଇ ଲଟଢ଼ଇ କେୁଥଟିଲ । କୟେୋଟପ ୍ଟନ୍  େୋମ ସିଂେଙ୍କ ଦ୍ୋେୋ 
େଚିତ ଅନୟେ ଅମେ ସଙ୍ୀତ େଚନୋ ମଧ୍ୟଟେ “ଭୋେତ ଟକ ଜୋନ୍  ନିସୋଟେ 
େିଲମିଲ୍  ଟକ �ୀତ �ୋଓ”, “ ଶଶି ଝୁକୋଟକ ଭୋେତ ମୋତୋ ତୁଝଟକୋ କେୁ ଁ
ପ୍ରଣୋମ”, “ ସବ୍ ଟସ ଉଚଁୋ ଦୁନି୍ୋ ଟମ ଁପୟେୋେୋ ତୀେଙ୍ୋ ଝଣ୍ୋ େମୋେୋ” । ଏେ ି
ସବୁ ସଙ୍ୀତ ଟସ ଆଜୋଦ େି୍୍  ଫଉଜ ପୋଇ ଁେଚନୋ କେିଥଟିଲ । ବିଶ୍ୋସ 
କେୋଯୋଏ ଟଯ ଟଯଟତଟବଟଳ ୧୯୪୩ ମସିେୋ ଜୁଲୋଇ ୩ ତୋେିଖ ଦିନ 
ଟନତୋଜଜୀ ସିଙ୍ୋପେୁଠୋଟେ ପେଞ୍ଚଥଟିଲ, େୋମ ସିଂେ ତୋଙୁ୍କ “ସଭୁୋଷଜୀ, 
ସଭୁୋଷଜୀ, େେ ଜୋନ୍  ଏ େି୍୍  ଆ �ଟୟ” ସଙ୍ୀତ �ୋନ କେି ତୋଙୁ୍କ ସ୍ୱୋ�ତ 
ଜଣୋଇଥଟିଲ । ଏେି ସଙ୍ୀତ ଶଣୁ ିଟନତୋଜୀ ଅତି ମୋତ୍ରୋଟେ ଭୋବବିହ ବେଳ ଓ 
ଖସିୁ ଟେୋଇ ପଡ଼ିଥଟିଲ ଓ େୋମ ସିଂେଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଉର୍ ପ୍ରଶଂସୋ କେିଥଟିଲ । ଟସ 
ତୋଙୁ୍କ ଅନୁଟେୋଧ କେିଥଟିଲ ଟଯ ଟସ ସେଳ ଓ ସେଜ ଭୋଷୋଟେ ଏମିତି ଏକ 
କ୍ୋମି ତେୋନୋ େଚନୋ କେନ୍ତୁ ଯୋେୋକୁ ଆଜୋଦ୍  େି୍୍  ଫଉଜେ ସମସ୍ ସଦସୟେ 
ଟଯମିତି ଭୋବବିହ ବେଳ ଭୋଟବ �ୋଇପୋେିଟବ । ତୋେୋ ପଟେ େୋମ ସିଂେ ଠୋକୁେ 

େଚନୋ କେିଥଟିଲ “କଦମ ୍ କଦମ ୍ ବଟଢ଼ ଜୋଟୟ ଜୋ...” ।
ଋୋମ ସିଂେ ଏକ ଟସନୋ ପେିବୋେଟେ ଜ୍ ମେ ଗ୍େଣ କେିଥଟିଲ । େୋମଙ୍କ 

ପିତୋ ଟସନୋବୋେନିୀଟେ ଜଟଣ କଟନଷ୍ଟବଳ ଭୋଟବ କୋଯଣ୍ଣୟେ କେୁଥଟିଲ । ଅଷ୍ଟମ 
ଟରେଣୀ ଶକି୍ୋଲୋଭ ପଟେ ତୋଙୁ୍କ ଟଯଟତଟବଟଳ ମୋତ୍ର ୧୪ ବଷଣ୍ଣ ବୟସ ଟେୋଇଥଲିୋ 
ଟସଟତଟବଟଳ ଟସ ଦି୍ତୀୟ ପ୍ରଥମ ଟ�ୋଖଣ୍ଣୋ େୋଇଫଲ୍ ଟେ ଟଯୋ� ଟଦଇଥଟିଲ 
ଏବଂ ୧୯୨୮ ମସିେୋଟେ ତୋଙ୍କେ ଏେ ିଯୋତ୍ରୋ ଜଟଣ ବୟେୋଣ୍ଡ୍  ବୋଦକ େୂଟପ ଆେମ୍ଭ 
ଟେୋଇଥଲିୋ । ତୋଙ୍କେ ମୋମୁଘଁେ ଅଜୋ ନୋଥ ୁଚୋ୍୍  ଠୋକେଙ୍କ ଠୋେୁ ଟସ ଶୋସ୍ତୀୟ 
ସଙ୍ୀତ ଶକି୍ୋ ଲୋଭ କେିଥଟିଲ । ଦି୍ତୀୟ ବିଶ୍ ଯଦୁ୍ଟେ ସୋମିଲ ଟେୋଇଥବିୋ 
ଟବଟଳ ଟସ ଜୋପୋନୀ ଟସନୋଙ୍କ େୋତଟେ ଧେୋ ପଡ଼ିଥଟିଲ ଏବଂ ଏେୋ ପଟେ ଟସ 
ଟଯୋ� ଟଦଇଥଟିଲ ଆଜୋଦ େି୍ ୍  ଫଉଜଟେ ।

ସଙ୍ୀତଟେ ତୋଙ୍କେ ପୋେଦଶଗିତୋ ଟଯୋ�,ୁ ଆଇଏନଏେ ବୋଦୟେବୋେନିୀଟେ 
ଟସ ଜଟଣ କୟେୋଟପ ୍ଟନ୍  ଭୋଟବ ଟଯୋ� ଟଦଇଥଟିଲ । ତୋଙ୍କେ ଯୋଦୁକେୀ 
ସଙ୍ୀତ �ୋନ ଦକ୍ତୋ ବଳଟେ, ଜୋପୋନଟେ ବ୍ୀ ଟେୋଇ େେଥିବିୋ େଜୋେ 
େଜୋେ ଭୋେତୀୟ ଟସୈନିକଙୁ୍କ ପଣୁ ି ଥଟେ ଟପ୍ରେିତ କେିପୋେିଥଟିଲ ଏବଂ 
ଟସମୋନଙୁ୍କ ଆଜୋଦ େି୍ ୍  ଫଉଜଟେ ସୋମିଲ ଟେବୋକୁ ପ୍ରଭୋବିତ କେିଥଟିଲ । 
ଟଯଟତଟବଟଳ ଆଜୋଦ୍  େି୍ ୍  ଟେରିଓ କୋଯଣ୍ଣୟେକ୍ରମେ ଶଭୁୋେମ୍ଭ ଟେୋଇଥଲିୋ ଟସ 
ସିଙ୍ୋପେୁ ଓ ଟେଙୁ୍ନ ଟେରିଡ଼ ଟଷ୍ଟସନ ପୋଇ ଁଏେୋେ ନିଟଦ୍ଣ୍ଣଶକ ପଦଭୋେ 
ସମ୍ଭୋଳିଥଟିଲ । ୧୯୪୫ ମସିେୋ ଟମ ମୋସଟେ ବ୍ି�ିଶ ୍ ଟସନୋ ଟେଙୁ୍ନ ଅକି୍ଆେ 
କେିଟନଇଥଟିଲ ଏବଂ ଅନୟେ ଟସୈନିକମୋନଙ୍କ ପେି େୋମ ସିଂେ ଠୋକୁେଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ବି୍�ିଶ ୍ ଟସନୋଙ୍କ େୋତଟେ ପଣୁ ି ଥଟେ ବ୍ୀ ଟେବୋକୁ ପଡ଼ିଥଲିୋ। ୧୯୪୭ 
ମସିେୋ ଅ�ଷ୍ଟ ୧୫ ତୋେିଖ ଦିନ ଭୋେତ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଲୋଭ କେିବୋ ପଟେ 
କୟେୋଟପ ୍ଟନ୍  େୋମ ସିଂେ ଠୋକୁେ ଐତିେୋସିକ ଲୋଲକିଲ୍ଲୋ ଠୋଟେ “ସଖୁ ଟଚୈନ୍  
କୀ ବେଖୋ ବେଟଷ...”ସଙ୍ୀତ �ୋନ କେିଥଟିଲ । ତୋେୋ ଥଲିୋ ଜନ �ଣ 
ମନ ଜୋତୀୟ ସଙ୍ୀତେ ଉଦୁ୍ଣ୍ଣ- େି୍ ୀ ଅନୁବୋଦ । ତୋଙ୍କେି ସଙ୍ୀତେ ସେୁକୁ 
େି ଁପେବର୍ଣ୍ଣୀ ସମୟଟେ “ଜନ �ଣ ମନ...” ଜୋତୀୟ ସଙ୍ୀତେ ସ୍ୱେ ଭୋଟବ 
ଗ୍େଣ କେୋଯୋଇଥଲିୋ । ଏପେିକି ଭୋେତ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଲୋଭ କେିସୋେିବୋ 
ପଟେ ସଦୁ୍ୋ ଟସ ଟଦଶ ଟସବୋଟେ ନିଟୟୋଜତି େେଥିଟିଲ ଏବଂ ଟ�ୋଆ ମକିୁ୍ 
ସଂଗ୍ୋମଟେ ଟଯୋ� ଟଦଇଥଟିଲ । ୨୦୦୨ ମସିେୋ ଏପି୍ରଲ ୧୫ ତୋେିଖ ଦିନ 
ଏେ ିମେୋନ୍  ଟଦଶଟପ୍ରମୀଙ୍କେ ପେଟଲୋକ ଘ�ିଥଲିୋ । 

ଯବୁମନରର ରଦଶରପ୍ରମର ବହ୍ନ ିଉରଦ୍କ କରିର୍ବିା କ୍ାରପଟେନ୍  ରାମ ସିଂହ 

ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947ରର 
ରାରତ ରଯରତରବରଳ 

ସ୍ାଧରୀନ ରହଲା କ୍ାରପଟେନ 
ରାମ ସିଂଙ୍କ ରନତୃତ୍ବରର 
ଏକ ସଙ୍ଗରୀତ ଦଳ “ସଖୁ 

ରଚୈନ କରୀ ବରଖା 
ବରରର”... ଗରୀତ 
ଲାଲକଲି୍ଲାରର

ପରିରବରଣ କରିର୍ରିଲ।



ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର     ଅଗଷ୍ଟ 16-31, 202134

ରାଜଗରୁୁ, ମା’ ରାରତରୀଙ୍କ ମହାନ ସପୁତୁ୍
୨୨-୨୩ ବଷଣ୍ଣ ବୟସଟେ ଟଯଟତଟବଟଳ ଆଜେି 

ଟକୌଣସି ଜଟଣ ଯବୁକ ନିଜେ ଜୀବନକୁ ଶଙୃ୍ଖଳିତ 
ଭୋଟବ �ଢ଼ିବୋକୁ ଉଦୟେମ କେିଥଟିଲ । ଆଜକୁ ପ୍ରୋୟ ୯୦ 
ବଷଣ୍ଣ ପଟୂବଣ୍ଣ ଟଦଶେ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ନିମଟନ୍ େୋଜ�େୁୁ େସି 
େସି ଫୋଶୀଖଣୁ୍ଟଟେ ଚଢ଼ିଥଟିଲ । ଫୋଶୀ ପୋଇବୋ ପବୂଣ୍ଣେୁ, 
ତୋଙ୍କ ମେୁଟଁେ ଭୟ କି୍ ବେୋ ଗ୍ୋନିେ ଟଲଶ ମୋତ୍ର ଚିହ୍ବର୍ଣ୍ଣ 
ନଥଲିୋ । ମୋ’ ଭୋେତୀକୁ ବ୍�ିିଶ ୍ ଶୋସନ କବଳେୁ ମକୁ୍ 
କେିବୋ ସକୋଟଶ ଭ�ତ ସିଂେ ଓ ସଖୁଟଦବଙ୍କ ସେ ମିଶ ି
ଟସ ଜୀବନକୁ ଆେୂତି ଟଦଇଥଟିଲ। ୧୯୦୮ ମସିେୋ 
ଅ�ଷ୍ଟ ୨୪ ତୋେିଖ ଦିନ େୋଜ�େୁୁ ପଟୁନେ ଟଖରୋଠୋଟେ 
ଜ୍ ମେଗ୍େଣ କେିଥଟିଲ। ଭ�ବୋନ ଶବିଙ୍କ ନୋମୋନୁସୋଟେ 
ତୋଙ୍କେ ପିତୃଦର୍ ନୋମ େଖୋଯୋଇଥଲିୋ ଶବିେୋମ େେି 
େୋଜ�େୁୁ । ଅଳ୍ପ ଦିନଟେ ତୋଙ୍କ ମୋତୋପିତୋଙ୍କେ ଟଦେୋନ୍ 
ଘ�ିଥଲିୋ । ଟସଟତଟବଟଳ େୋଜ�େୁୁ ତୋଙ୍କ ଭୋଇଙ୍କ ଘଟେ େେ ିଶକି୍ୋଲୋଭ 
କେୁଥୋନି୍ । ତୋଙ୍କ ଭୋଇ ସେକୋେୀ ଚୋକିେୀ କେିବୋ ପୋଇ ଁମନଟେ ଟମୋେ 
େଖଥିବିୋଟବଟଳ େୋଜ�େୁୁ କିନ୍ତୁ ବୋଳୁତୋବସ୍ୋେୁ ଭୋେତେ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପ୍ରତି 
ବିଟଶଷ ଋଚି େଖଥିଟିଲ । ଟତଣ ୁଭୋଇଙ୍କ ସେ ତୋଙ୍କେ ମତୋନ୍େ ଘ�ିଲୋ ଏବଂ 
ମୋତ୍ର ୧୬ ବଷଣ୍ଣ ବୟସଟେ ଟସ ଘେ ଛୋଡ଼ି ଚୋଲିଯୋଇଥଟିଲ ଓ ପେଞ୍ଚଥିଟିଲ 
କୋଶୀ ନ�େୀଟେ । ଟସଟତଟବଟଳ ତୋଙ୍କ ପୋଖଟେ ଟସ ପିନି୍ଥବିୋ େଟଳ 
ଟପୋଷୋକ ଓ ପଟକ�ଟେ ତିନିଅଣୋ ପଇସୋ ବୟେତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥଲିୋ । 
�ଙ୍ୋ ଘୋ�ଟେ ଟସ ପ୍ରଥମ ଦିନ େୋତି ବିତୋଇଥଟିଲ । ଟସଇ ଘୋ�ଟେ ଟସ 
ବସିଥବିୋଟବଟଳ ତୋଙୁ୍କ ଟ�ୋ�ିଏ ପଇସୋ ମିଳିଥଲିୋ ଯୋେୋକୁ ଟଦଇ ଟସଠୋଟେ 
କୋଶୀ ନ�େୀଟେ ବଟକ୍ ଆେୋେ ଟଯୋ�ୋଡ଼ କେିଥଟିଲ । ଖବ୍ୁ  ଶୀଘ୍ର ଟସ 
ଟସଠୋଟେ ନିଜେ େେବିୋ ବଟ୍ୋବସ୍ କେିବୋ ସେ ସଂସ୍ତୃ ଅଧ୍ୟୟନ ଆେମ୍ଭ 
କେିଥଟିଲ । ଟସେଠିୋଟେ ଅବସ୍ୋନ କୋଳଟେ ଟସ ଅଟନକ ମେୋନ୍  ବିପ୍ଳବୀ 
ଯଥୋ ଚନ୍ଦ୍ରଟଶଖେ ଆଜୋଦ ଏବଂ �େୁୁ ଟେଡ଼ଟ�େେଙୁ୍କ ଟଭ�ିବୋେ ସଟୁଯୋ� 
ଲୋଭ କେିଥଟିଲ । ଏେୋପଟେ ଟସ େି୍ ୁସ୍ୋନ ଟସୋସୋଲିଷ୍ଟ େିପବ ୍କ୍ି  ଆମଗିେ 
ଜଟଣ ସଦସୟେ ବନି ଯୋଇଥଟିଲ । ତୋେୋ ଥଲିୋ ୧୯୨୮ ମସିେୋେ ଘ�ଣୋ 
ଟଯଟତଟବଟଳକି ସୋେୋ ଟଦଶକୁ ବିପ୍ଳବେ ବହ୍ ିସଂପରୂ୍ଣ୍ଣ େୂଟପ ଆକ୍ରୋନ୍ କେି 
େଖଥିଲିୋ ଏବଂ ପ୍ରଟତୟେକ ଭୋେତୀୟଙ୍କ େୃଦୟକୁ ତୋେୋ ସ୍ପ୍ତି କେୁଥଲିୋ ।
ଟସେ ିବଷଣ୍ଣ ସୋଇମନ କମିଶନଙ୍କ ଆ�ମନକୁ ବିଟେୋଧ କେୁଥବିୋ ଭୋେତୀୟ 
ବିଟକ୍ୋଭକୋେୀମୋନଙ୍କ ଉପଟେ ବ୍�ିିଶ ୍ ପଲିୁସ ୍ ଲୋଠମିୋଡ଼ କେିଥଲିୋ । 

ଟସଥଟିେ ଲୋଲୋ ଲଜପତ େୋୟ �େୁୁତେ ଭୋଟବ ଆେତ 
ଟେୋଇ ପ୍ରୋଣ େେୋଇଥଟିଲ । ଲଜପତ େୋୟଙ୍କ ମତୁୃୟେେ 
ପ୍ରତିଟଶୋଧ ଟନବୋ ସକୋଟଶ େୋଜ�େୁୁ, ସଖୁଟଦବ ଓ ଭ�ତ 
ସିଂେ ଟଜ ପି ସଉଣ୍ସଣ୍ଣଙୁ୍କ େତୟେୋ କେିଥଟିଲ । ଏେ ି େତୟେୋ 
ଅପେୋଧଟେ ବ୍�ିିଶ ୍ ସେକୋେ େୋଜ�େୁୁ, ସଖୁଟଦବ ଓ ଭ�ତ 
ସିଂେଙୁ୍କ ମତୁୃୟେ ଦଣ୍ୋଟଦଶ ଟଦଇଥଟିଲ । ୧୯୩୧ ମସିେୋ ମୋର୍ଣ୍ଣ 
୨୩ ତୋେିଖ ଦିନ େୋଜ�େୁୁ, ଭ�ତ ସିଂେ ଏବଂ ସଖୁଟଦବଙୁ୍କ 
ବି୍�ିଶ ୍ ସେକୋେ ଫୋଶୀ ଟଦଇଥଟିଲ । ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ ଏେ ିଦିନ�ିକୁ 
ଭୋେତୀୟମୋଟନ ଶେୀଦ ଦିବସ େୂଟପ ପୋଳନ କେିଥୋନି୍ ।
ଏେ ିଘ�ଣୋକୁ ଉଟଲ୍ଲଖ କେି ୨୦୧୭ ମସିେୋ ମୋର୍ଣ୍ଣ ୨୬ ତୋେିଖ 
ଦିନ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ତୋଙ୍କେ “ମନ୍  କୀ ବୋତ୍ ”ଟେ 
କେଥିଟିଲ ଟଯ ଭ�ତ ସିଂେ, ସଖୁଟଦବ ଓ େୋଜ�େୁୁ ମୋ’ 

ଭୋେତୀଙ୍କ ଟସବୋ କେିବୋେ ଆନ୍ ଅନୁଭବ କେିଥଟିଲ । ଫୋଶୀ ପୋଇବୋ 
ପବୂଣ୍ଣେୁ ଟସମୋଟନ ଆସନ୍ନ ମତୁୃୟେଟେ ଭୟ କେିନଥଟିଲ । ଟଦଶେ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 
ଲୋଭ ନିମଟନ୍ ଟସମୋନଙ୍କ ମନଟେ ଥବିୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୋକୋେ କେିବୋ ସକୋଟଶ 
ଟସମୋଟନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସ�ଣ୍ଣ କେିଥଟିଲ । ଟତଣ ୁଏେ ିତିନି ବୀେ ସନ୍ୋନ 
ଆଜ ିସଦୁ୍ୋ ଆମମୋନଙ୍କ ଲୋ�ି ଟପ୍ରେଣୋେ ଉତ୍ସ ଟେୋଇ େେ ିଆସିଛନି୍ । ଏେ ି
ତିନି େୀଟେୋ, ଭ�ତ ସିଂେ, ସଖୁଟଦବ ଓ େୋଜ�େୁୁଙ୍କ ବଳିଦୋନକୁ ଭୋଷୋଟେ 
ବଖୋଣ ିଟେବନୋେି ଁ । ଟସଟତଟବଟଳ ସମଗ୍ ବି୍�ିଶ ସୋମ୍ୋଜୟେ ଏେ ିତିନି ବୀେଙ୍କ 
ପୋଇ ଁଭୟଭୀତ ଟେୋଇ ପଡ଼ିଥଲିୋ । ଟସମୋନଙୁ୍କ ଟଦୋଷୀ ସୋବୟେସ୍ କେୋଯୋଇଥଲିୋ 
ଏବଂ ଫୋଶୀଦଣ୍ ଟଦବୋ ନିମଟନ୍ ଦିନ ଧୋଯଣ୍ଣୟେ କେୋଯୋଇଥଲିୋ କିନ୍ତୁ ବ୍�ିିଶ ୍ 
ସେକୋେ ଏେ ିଦି�ଟେ କିପେି ଆ�କୁ ଅଗ୍ସେ ଟେଟବ ତୋେୋେ ବୋ� ଟଖୋଜ ି
ପୋଉନଥଟିଲ । ପବୂଣ୍ଣେୁ ଟସମୋନଙୁ୍କ ଫୋଶୀ ଟଦବୋଲୋ�ି ମୋର୍ଣ୍ଣ ୨୪ ତୋେିଖକୁ ଧୋଯଣ୍ଣୟେ 
କେୋଯୋଇଥଟିଲ ସଦୁ୍ୋ ଏେୋେ ଟ�ୋ�ିଏ ଦିନ ପବୂଣ୍ଣେୁ ଅଥଣ୍ଣୋତ୍  ମୋର୍ଣ୍ଣ ୨୩ ତୋେିଖ 
ଦିନ ଏେ ିତିନି ଅମେ ବୀେଙୁ୍କ ଫୋଶୀ ଦିଆଯୋଇଥଲିୋ।  ପଟେ ଟସମୋନଙ୍କ ମେ 
ଶେୀେକୁ ଅତି ସତକଣ୍ଣତୋ ଓ ଟ�ୋପନୀୟ ଭୋଟବ ଟପୋଡ଼ି ଦିଆଯୋଇ ପଞ୍ୋବକୁ 
ଅଣୋ ଯୋଇଥଲିୋ । ବେୁ ବଷଣ୍ଣ ପଟୂବଣ୍ଣ, ଟମୋଟତ ଟଯଟତଟବଟଳ ପ୍ରଥମ ଥେ ପୋଇ ଁ
ଟସଠୋକୁ ଯିବୋେ ଅବସେ ମିଳିଥଲିୋ, ଟସେ ିଭୂମି ଉପଟେ ପୋଦ ଥୋପିବୋ ମୋଟତ୍ର 
ଟମୋ ଶେୀେଟେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଶେିେଣ ମୁ ଁ ଅନୁଭବ କେିଥଲିି । ମୁ ଁ ଟମୋେ 
ଟଦଶେ ଯ�ୁଟ�ୋଷୀ୍ଙୁ୍କ କେବିୋକୁ ଚୋଟେ ଁ ଟଯ ଟଯଟତଟବଟଳ ଟସମୋଟନ ପଞ୍ୋବ 
ଯୋଉଛନି୍, ଟସମୋଟନ ଭ�ତ ସିଂେ, ସଖୁଟଦବ , େୋଜ�େୁୁ ଭ�ତ ସିଂେଙ୍କ ମୋ’ ଓ 
ବ�ୁଟକଶ୍େ ଦର୍ଙ୍କ ସମୋଧୀ ପୀଠ ପେିଦଶଣ୍ଣନ ଅବଶୟେ କେନ୍ତୁ । 

ରେୀ ଅେବି୍ ଟଘୋଷ ୧୮୭୨ ମସିେୋ ଅ�ଷ୍ଟ ୧୫ ତୋେିଖ ଦିନ ପଶି୍ମ ବଙ୍େ ଟକୋଲକୋତୋ ଠୋଟେ 
ଜ୍ ମେଗ୍େଣ କେିଥଟିଲ । ତୋଙ୍କେ ପିତୋ କି୍ରଷ୍ଣ ଧନ ଟଘୋଷ ଥଟିଲ ଜଟଣ ରୋକ୍େ ଓ ଟସ ବ୍ୋଟହ୍ମୋ 

ସମୋଜ ସେତି ଜଡ଼ିତ ଥଟିଲ । ତୋଙୁ୍କ ମୋତ୍ର ସୋତବଷଣ୍ଣ ଟେୋଇଥବିୋଟବଟଳ ଟସ ନିଜେ ଭୋଇମୋନଙ୍କ 
ସେ ବିଲୋତ ଯୋତ୍ରୋ କେିଥଟିଲ ଏବଂ ଟସଠୋଟେ ତୋଙୁ୍କ ମୋତ୍ର ୧୮ ବଷଣ୍ଣ ବୟସ ଟେୋଇଥବିୋଟବଟଳ 
ଆଇସିଏସ ପେୀକ୍ୋଟେ ସଫଳତୋେ ସେତି ଉର୍ୀର୍ଣ୍ଣ ଟେୋଇଥଟିଲ । ଭୋେତକୁ ଟଫେି ଟସ 
ବଟେୋଦୋ େୋଜୟେଟେ ନିଜେ ପ୍ରଶୋସନିକ ଚୋକିେୀ ଆେମ୍ଭ କେିଥଟିଲ କିନ୍ତୁ ଭୋେତ ମୋତୋଙ୍କ 
ଟସବୋ କେିବୋ ଭୋବନୋ ତୋଙ୍କ ମନଟେ ଟବଳକୁ ଟବଳ ଅଧକି ପ୍ରବଳ ଟେବୋଟେ ଲୋ�ିଲୋ । ଏଭଳି 
ସି୍ତିଟେ, ଟସ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଆଟ୍ୋଳନ ପ୍ରତି ଅଧକି ମୋତ୍ରୋଟେ ଆଗ୍େୀ ଟେବୋକୁ ଲୋ�ିଟଲ । ଟତଣ ୁ
ଚୋକିେୀଟେ ଥବିୋଟବଟଳ ଟସ ପଟେୋକ୍ଟେ ପ୍ରଛେନ୍ନଟେ େେ ି ଏଥଟିେ ସୋମିଲ ଟେୋଇଥଟିଲ । 
ବଟେୋଦୋେୁ ଟକୋଲକୋତୋକୁ ପ୍ରତୟେୋବର୍ଣ୍ଣନ କେିବୋ ପଟେ, ମେଷଗି ଅେବି୍ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଆଟ୍ୋଳନଟେ 
ପରୂ୍ଣ୍ଣ ମୋତ୍ରୋଟେ ଜଡ଼ିତ ଟେୋଇପଡ଼ିଟଲ ଏବଂ ଏଠୋଟେ ତୋଙ୍କେ ଭୋଇ ବୋେିନ୍  ଟଘୋଷ ତୋଙୁ୍କ ବୋଘୋ 

ଅରବି୍  ରଘାର: ଆଧ୍ାତି୍କ 
ରଚତନାର ଅନନ୍ ବପି୍ଳବରୀ

ଆଜୋଦୀ କୋ ଅମତୃ ମଟେୋତ୍ସବଋୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପ
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ସ୍ାଧରୀନତା ପାଇ ଁସହରୀଦ ରହାଇର୍ବିା କରହ୍ନୟା ଲାଲ ଦତ୍
କଟହ୍ୟୋଲୋଲ ଦର୍ ଥଟିଲ ଜଟଣ ବିସ୍ୟକେ 

ବିପ୍ଳବୀ ଯିଏ ଖସିୁଟେ ଖସିୁଟେ ଟଦଶ ପୋଇ ଁ
ଜୀବନ ବଳି ଟଦଇଥଟିଲ ଏବଂ ତୋେୋ ଟଦଶେ 
ଯବୁଟ�ୋଷୀ୍ଙୁ୍କ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ୋମଟେ ଝୋସ ଟଦବୋକୁ 
ଟପ୍ରେଣୋ ଟଦଇଥଲିୋ । ୧୮୮୮ ମସିେୋ ଅ�ଷ୍ଟ ୩୦ 
ତୋେିଖ ଦିନ ଜ୍ ମେୋଷ୍ଟମୀ ତିଥଟିେ କଟହ୍ୟୋଲୋଲ 
ଦର୍ ଜ୍ ମେଗ୍େଣ କେିଥଟିଲ । ବିଶ୍ୋସ କେୋଯୋଏ ଟଯ 
ଟଯଟେତୁ ଜ୍ ମେୋଷ୍ଟମୀେ ପବିତ୍ର ତିଥଟିେ ଟସ ଜ୍ ମେଲୋଭ 
କେିଥଟିଲ ତୋଙ୍କ ମୋତୋପିତୋ ତୋଙ୍କ ନୋମ କଟହ୍ଇ ଟବୋଲି 
େଖଥିଟିଲ। ୧୯୦୮ ମସିେୋଟେ ପୋଠପଢ଼ୋ ଟଶଷକେି 
କଟହ୍ଇ ଟକୋଲକୋତୋକୁ ଆସିଥଟିଲ । ଟସଠୋଟେ 
ଟସ “ଯ�ୁୋନ୍େ ସଂ�ଠନ”େ ବିପ୍ଳବୀମୋନଙ୍କ ସଂସ୍ପଶଣ୍ଣଟେ ଆସିଥଟିଲ 
ଏବଂ ବୋେୀନ୍ଦ୍ର ଟଘୋଷଙ୍କ ଘଟେ ଅବସ୍ୋନ କେିଥଟିଲ । ଟସେ ି ଘଟେ େି ଁ
ଟସଟତଟବଳେ ବିପ୍ଳବୀମୋଟନ ସବୁପ୍ରକୋେ ବନୁ୍କ ଓ ଟ�ୋଳୋବୋେୁଦ 
େଖଥୁଟିଲ । ଟସିତିକିଟମଟଳ, ୧୯୦୮ ମସିେୋ ଏପି୍ରଲ ୩୦ ତୋେିଖ ଦିନ 
ଖଦିୁେୋମ ଓ ତୋଙ୍କ ସେଟଯୋ�ୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ଚୋକି ମଜୁୋଫେପେୁେ 
କିଙ୍ସଟଫୋରଣ୍ଣଠୋଟେ ଟବୋମୋ ଫିଙି୍ଥଟିଲ । ଏେ ିଘ�ଣୋ ବ୍�ିିଶ ସେକୋେଙୁ୍କ 
ସ୍ବ୍ଧ କେିଟଦଇଥଲିୋ ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀମୋନଙୁ୍କ �ିେଫ କେିବୋ ସକୋଟଶ 
ସେକୋେଙ୍କ ଉଦୟେମ ଆେମ୍ଭ ଟେୋଇଥଲିୋ । ପଲିୁସ ୍ �ପୁ୍ତଟେ କଟହ୍ଇ ଓ 
ତୋଙ୍କ ବନୁ୍ମୋନଙ୍କ ସମସ୍ କୋଯଣ୍ଣୟେ ସଂପକଣ୍ଣଟେ ତଥୟେ ସଂଗ୍େ କଟଲ । 
୧୯୦୮ ମସିେୋ ଟମ ୨ ତୋେିଖ ଦିନ ପଲିୁସ କଟହ୍ଇ ଆତ୍ମଟ�ୋପନ କେିଥବିୋ 
ସ୍ୋନ ଉପଟେ ଚଢ଼ୋଉ କଲୋ ଏବଂ ତୋଙ୍କ ଘଟେ ଟ�ୋ�ିଏ ଟବୋମୋଭିଡ଼ୋ 
କୋେଖୋନୋ ଚୋଲିଥବିୋେ ସେୁୋକ ପୋଇଲୋ । ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ଠୋେୁ ଟ�ୋେୋ ପଲିୁସ 
ବିପଳୁ ପେିମୋଣେ ଟ�ୋଳୋ ବୋେୁଦ ମଧ୍ୟ ଜବତ କଲୋ । ଏେୋ ପଟେ ବ୍�ିିଶ ୍ 
ପଲିୁସ ୍ ୩୫ଜଣ ବିପ୍ଳବୀଙୁ୍କ �ିେଫ କଲୋ ଟଯଉଥଁଟିେ ଅେବି୍ ଟଘୋଷ, 
ବୋେିନ୍ଦ୍ର ଟଘୋଷ, ସଟତୟେନ୍ଦ୍ରନୋଥ (ସଟତୟେନ୍ ), ଏବଂ କଟହ୍ଇଲୋଶ ସୋମିଲ 
ଥଟିଲ । ଟସମୋନଙୁ୍କ ସମସ୍ଙୁ୍କ ଆଲିପେୁ ଟଜଲଟେ ଭର୍ଗି କେୋ�ଲୋ ଏବଂ 
ଟସମୋନଙ୍କ ବିେୁଦ୍ଟେ ବିଚୋେ ଚୋଲିଲୋ । 
ଟଯଉମଁୋଟନ �ିେଫ ଟେୋଇଥଟିଲ ଟସମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଟେ ନଟେନ୍ଦ୍ର ନୋଥ 
ଟ�ୋସ୍ୱୋମୀ ନୋମକ ଜଟନୈକ ସେୋୟକ ଥଟିଲ ଯିଏ ବି୍�ିଶ ୍ ସେକୋେଙ୍କ 

ଭୟଟେ ଏବଂ ଟଜଲେୁ ମକିୁ୍ ପୋଇବୋ ଟଲୋଭଟେ ତୋଙ୍କେ ସମସ୍ 
ସେଟଯୋ�ୀଙ୍କ ନୋମ ପଲିୁସ ଆ�ଟେ ପ୍ରକୋଶ କେିଟଦଲୋ । 
ଟ�ୋସ୍ୱୋମୀେ ଏଭଳି ପ୍ରତୋେଣୋ ଟଯୋ� ୁ ବି୍�ିଶ ୍ ସେକୋେ ଆେୁେି 
ଅଟନକ ବିପ୍ଳବୀଙୁ୍କ �ିେଫ କେିବୋଟେ ସକ୍ମ ଟେଟଲ । ଏଭଳି 
ସି୍ତିଟେ ବିପ୍ଳବୀମୋଟନ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଟନଟଲ ଟଯ ଟଦଶ ପ୍ରତି 
ବିଶ୍ୋସଘୋତକତୋ କେିଥବିୋ ପ୍ରତୋେକଙୁ୍କ ଟସମୋଟନ ଉଚିତ ଶକି୍ୋ 
ଟଦଟବ ଯୋେୋ ଫଳଟେ ଆଉ ଟକେ ି ଟଯପେି ମୋତୃଭୂମି ପ୍ରତି 
ଭବିଷୟେତଟେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୋସଘୋତକତୋ କେିବନୋେି ଁ । ବି୍�ିଶ ୍ 
ସେକୋେ ବିପ୍ଳବୀମୋନଙ୍କେ ଏଭଳି ମଟନୋଭୋବକୁ ଠଉେୋଇ 
ଟନଇଥଟିଲ । ଟତଣ ୁନଟେନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ ଅତିେିକ୍ ସେୁକ୍ୋ ବୟେବସ୍ୋ ଟଯୋ�ୋଇ 
ଦିଆଯୋଇଥଲିୋ ଓ ତୋକୁ ଅନୟେ ଟ�ୋ�ିଏ ଟସଲ୍ ଟେ େଖୋଯୋଇଥଲିୋ 

। କିନ୍ତୁ, କଟହ୍ଇ ତୋଙ୍କେ ସେଟଯୋ�ୀ ସଟତୟେନ୍  ଟବୋଷଙ୍କ ସେତି ମିଶ ିନଟେନ୍ଦ୍ର 
ଟକୋ�ଣ୍ଣଟେ ନିଜେ ସୋକ୍ୟେ ପ୍ରଦୋନ କେିବୋ ପବୂଣ୍ଣେୁ ତୋଙୁ୍କ େତୟେୋ କେିଥଟିଲ । 
ଏଥପିୋଇ ଁ୧୯୦୮ ମସିେୋ ଅଟ ୍୍ଟୋବେ ୨୧ ତୋେିଖ ଦିନ କଟହ୍ଇ ଓ ସଟତୟେନଙୁ୍କ 
ମତୁୃୟେଦଣ୍ୋଟଦଶ ମିଳିଥଲିୋ । ଏେ ିମୋମଲୋେ ବିଚୋେ ଚୋଲିଥବିୋଟବଟଳ ଟସ 
ଟ�ୋ�ିଏ ମେୂୁର୍ଣ୍ଣ ପୋଇ ଁସଦୁ୍ୋ ନିଜ ମନଟେ ଦୁବଣ୍ଣଳତୋ ପ୍ରକ� କେିନଥଟିଲ । 
ବେଂ ଟଯଟତଟବଟଳ ବିଚୋେପତି ତୋଙୁ୍କ ଏଭଳି େତୟେୋ କେିବୋ ପଛଟେ 
ଥବିୋ ଉଟଦ୍ଶୟେ ସଂପକଣ୍ଣଟେ ପଚୋେିଥଟିଲ, କଟହ୍ଇ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱେଟେ ଉର୍େ 
ଟଦଇଥଟିଲ ଟଯ ନଟେନ୍ଦ୍ରକୁ େତୟେୋ କେିବୋେ ଏକମୋତ୍ର କୋେଣ ଟେଲୋ ଟସ 
ଟଦଶକୁ ପ୍ରତୋେିତ କେିଥଲିୋ । ଏପେିକି ମତୁୃୟେଦଣ୍ୋଟଦଶ ବିଟେୋଧଟେ ଟସ 
ଟକୋ�ଣ୍ଣଟେ ଆଟବଦନ କେିବୋକୁ ମଧ୍ୟ ମନୋ କେିଟଦଇଥଟିଲ। ୧୯୦୮ ମସିେୋ 
ନଟଭ୍ବେେ ୧୦ ତୋେିଖ ଦିନ ମୋତ୍ର ୨୦ ବଷଣ୍ଣ ବୟସେଟେ କଟହ୍ଇଲୋଲ 
ଦର୍ଙୁ୍କ ଫୋଶୀ ଦିଆଯୋଇଥଲିୋ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ୨୦୨୧ ମସିେୋ 
ଟଫବୃଆେୀ ୨୨ ତୋେିଖ ଦିନ ଭୋେତ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଆଟ୍ୋଳନଟେ ସୋମିଲ 
ଟେୋଇଥବିୋ ସଂଗ୍ୋମୀଙ୍କ ସଂପକଣ୍ଣଟେ ସଚୂନୋଟଦଇ ବଙ୍ଳୋ ସେତି ଜଡ଼ିତ 
ଅବିସ୍େଣୀୟ ଟଯୋଦ୍ୋଙୁ୍କ ସ୍େଣ କଲୋଟବଟଳ କଟହ୍ଇଲୋଲ ଦର୍ଙ୍କ ନୋମ 
ସ୍େଣ କେିଥଟିଲ । ଟସ କେଥିଟିଲ, “ ଚ୍ନନ�େ ସଟମତ ଏେ ିସମଗ୍ 
ଟକ୍ତ୍ର ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ୋମ, ସଂସ୍ତିୃ ଓ ଟଦଶେ ଜ୍ୋନ ଓ ବିଜ୍ୋନେ ତୀଥଣ୍ଣଭୂମି। 
ମେଷଗି ଅେବି୍, େୋସ ବିେୋେୀ ଟବୋଷ, କଟହ୍ଇଲୋଲ ଦର୍, ଉଟପନ୍ଦ୍ର 
ନୋେୋୟଣ ବଟ୍ୋପୋଧ୍ୟୋୟ ଏେ ିଭୂମିେ ଅମେ ସନ୍ୋନ ।”

ଯତୀନ, ଯତୀନ ବୋନୋଜଣ୍ଣୀ ଏବଂ ସଟୁେନ୍ଦ୍ରନୋଥ �ୋଟ�ୋେଙ୍କ ଭଳି ଅନୟେ 
ବିପ୍ଳବୀମୋନଙ୍କ ସେତି ପେିଚୟ କେୋଇଟଦଟଲ । ଅେବି୍ଙ୍କ ମନଟେ 
ସଦୋଟବଟଳ ଟବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ୋଧୋେୋ ଥଲିୋ । ଟତଣ ୁ ଟସ ଟଲୋକମୋନୟେ 
ବୋଲ �ଙ୍ୋଧେ ତିଲକଙ୍କ ସେତି ମିଶ ିକଂଟଗ୍ସ ସଂ�ଠନ ଭିତଟେ ଥବିୋ 
କି୍ରୟୋଶୀଳ ଟ�ୋଷୀ୍ଙ୍କ ମନକୁ ଅଧକି ଉର୍ୋ�ିତ କେିଥଟିଲ । ଏେୋ ବୟେତୀତ 
ଟସ ଯବୁଟ�ୋଷୀ୍ଙୁ୍କ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୋବିତ କଟଲ ଓ “ବଟ୍ ମୋତେମ ୍” 
ନୋମକ ଏକ ଇଂେୋଜୀ ଟଦୈନିକ ସ୍ବେୋଦପତ୍ର ପ୍ରକୋଶନ ଆେମ୍ଭ କଟଲ । 
ଅେବି୍ ଟଖୋଲୋଟଖୋଲି ଭୋଟବ ବିଟଦଶୀ ସୋମଗ୍ୀକୁ ବଜଣ୍ଣନ କଟଲ ଏବଂ 
ଅନୟେମୋନଙୁ୍କ ସତୟେୋଗ୍େ ଆଟ୍ୋଳନ ନିମଟନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ ଟେବୋକୁ ଆହ ବେୋନ 
ଜଣୋଇଥଟିଲ । ଏେୋ ଫଳଟେ ବିପ୍ଳବ ଆଟ୍ୋଳନ ସେତି ଅେବି୍ 
ଟଘୋଷଙ୍କ ନୋମ ଟଯୋଡ଼ି ଟେୋଇ�ଲୋ । ୧୯୦୮-୦୯ ମସିେୋେ ଆଲିପେୁ 
ଟବୋମୋଫିଙ୍ୋ ଘ�ଣୋଟେ ତୋଙୁ୍କ ଅଭିଯକୁ୍ ଭୋଟବ ଗ୍େଣ କେି ତୋଙୁ୍କ 
ଟଦୋଷୀ ସୋବୟେସ୍ କେୋଯୋଇଥଲିୋ । ବଙ୍ ବିଭୋଜନକୁ ବିଟେୋଧ କେି 
ଆଟ୍ୋଳନଟେ ସୋମିଲ ଟେବୋକୁ ଟସ ଟଲୋକମୋନଙୁ୍କ ମକୁ୍ ଭୋଟବ ଆହ ବେୋନ 
ଜଣୋଇଥଟିଲ ଏବଂ ଏଥପିୋଇ ଁଏକଜ�ୁ ଟେବୋକୁ ପେୋମଶଣ୍ଣ ଟଦଇଥଟିଲ 
। ବିଶ୍ୋସ କେୋଯୋଏ ଟଯ ଟସ ଟଜଲଟେ ଥବିୋଟବଟଳ, ଅଦୁ୍ତ ଆଧ୍ୟୋତି୍ମକ 

ଅନୁଭବ ପ୍ରୋପ୍ତ ଟେୋଇଥଟିଲ ଏବଂ ତୋଙ୍କ ମନ ଟସେ ି ଆଡ଼କୁ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ 
େୂଟପ ଢଳିଥଲିୋ । ଟଜଲଟେ ଥବିୋଟବଟଳ ସ୍ୱୋମୀ ବିଟବକୋନ୍ଙ୍କ 
ଭୋଷଣ ମଧ୍ୟ ତୋଙ୍କ ମନଟେ �ଭୀେ ଟେଖୋପୋତ କେିଥଲିୋ ଓ ଟସ 
ଟଯୋ� ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଟେୋଇ ପଡ଼ିଥଟିଲ । ଟଜଲେୁ ମକିୁ୍ଲୋଭ କେିବୋ 
ପଟେ, ଟସ ୧୯୧୦ ମସିେୋଟେ ଚ୍ନନ�େ ଟଦଇ ପଣି୍ଟଚେୀକୁ 
ଯୋଇଥଟିଲ । ପଣି୍ଟଚେୀଟେ ଟସ ନିଜକୁ ଟଲୋକମୋନଙ୍କ ଠୋେୁ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ 
େୂଟପ ଦୂଟେଇ େଖ ିଟକବଳ ଆଧ୍ୟୋତି୍ମକ ସୋଧନୋ ଓ େଚନୋଟେ ନିଜକୁ 
ନିଟୟୋଜିତ କେିଥଟିଲ । ୧୯୫୦ ମସିେୋ ରିଟସ୍ବେେ ୫ ତୋେିଖ ଦିନ 
ତୋଙ୍କେ ମେୋପ୍ରୟୋଣ ଟେୋଇଥଲିୋ । ଟତଟବ ତୋଙ୍କେ ଦୋେ ସଂସ୍ୋେ 
କୋଯଣ୍ଣୟେ କେୋଯୋଇ ନଥଲିୋ ଏବଂ ଟସେ ିଆରେମ ପେିସେଟେ ରିଟସ୍ବେେ 
୯ ତୋେିଖ ଦିନ ତୋଙୁ୍କ ସମୋଧ ିଦିଆଯୋଇଥଲିୋ । ରେୀ ଅେବି୍ଙ୍କ ଚିନ୍ନ, 
ଆଦଶଣ୍ଣ ଓ ଆଧ୍ୟୋତି୍ମକ ଦଶଣ୍ଣଦ ଆଜ ି ସଦୁ୍ୋ ଯଥୋଥଣ୍ଣ ଏବଂ ଯଟୁ�ୋପଟଯୋ�ୀ 
ଟବୋଲି ବିଟବଚନୋ କେୋଯୋଇଥୋଏ । ଟସଇଥପିୋଇ ଁପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର 
ଟମୋଦୀ ୭୪ତମ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଦିବସ ଅବସେଟେ ଏେ ିମେୋନ୍  ବିପ୍ଳବୀଙୁ୍କ 
ସ୍େଣ କେିଥଟିଲ ଏବଂ ଲୋଲକିଲ୍ଲୋେ ମଞ୍ଚ ଉପେୁ ତୋଙ୍କ ପ୍ରତି �ଭୀେ 
ରେଦ୍ୋଞ୍ଳି ଜ୍ୋପନ କେିଥଟିଲ ।    
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ସକୋେୋତ୍ମକ ଆଭିମଖୁୟେ ଭୋେତକୁ ବଦଳୋଉଛି

ସମସ୍ ପ୍ରକୋେ ଚୋଟଲଞ୍କୁ ସୋ୍ ୍ନୋ କେି ସମୋଜ ନିମଟନ୍ ଏକ ଅନୁକେଣୀୟ ଉଦୋେେଣ ଟେବୋ କିଛି ସେଜ କଥୋ ନୁଟେ ଁ। ଟକୋଭିର 
ମେୋମୋେୀ ସମୟଟେ େୋଜସ୍ୋନ ଟକୋ�ୋେ ପ୍ରମିଳୋ ସିଂେ ଅନୟେମୋନଙ୍କ ନିମଟନ୍ ଟସେଭିଳି ଏକ ଟେୋଲ୍  ମଟରଲ ଭୋଟବ ନିଜକୁ ସପୁ୍ରତିଷ ୍ିତ 
କେିପୋେିଛନି୍। େୋସ୍ୋଘୋ�ଟେ ଅବଟେଳିତ ଭୋଟବ ବୁଲୁଥବିୋ ଜୀବଜନ୍ତୁମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁତୋଙ୍କ ମନେ ନିଷୋ୍ ଓ ସେୋୟତୋ ଭୋବ ଅଭିନ୍ନୀୟ । 
ଲକରୋଉନ୍  ସମୟଟେ ଏେସିବୁ ଅସେୋୟ ପ୍ରୋଣୀମୋନଙ୍କ ସକୋଟଶ ଟସ ତ୍ରୋଣକର୍ଣ୍ଣୋ ପୋଲ�ିଛନି୍ । ଏପେିକି ନିଜ ବୟେୋଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟଟେ ଥବିୋ 

�ଙ୍କୋ ଉଟଠଇ ଟସ ଟସମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଖୋଦୟେ ଓ ପୋନୀୟଜଳେ ବଟ୍ୋବସ୍ କେିଛନି୍ । ଟସେଭିଳି ବୁଟ୍ଲଖଣ୍ ଅଞ୍ଚଳେ ଜଖୋନୀ �ୋଟଁେ ସଷିୃ୍ଟ 
ଟେୋଇଥବିୋ ଜଳଭେୋ ପଷୁ୍େିଣୀ ଓ ସବୁଜମିୋଭେୋ ଟକ୍ତ୍ର ଟସଠୋଟେ ପଯଣ୍ଣୟେୋବେଣ ସେୁକ୍ୋେ ଏକ ନବଦି�ନ୍ ସଷିୃ୍ଟ କେିଛି ।

ମାନବ ସମାଜ ଓ ପରିରବଶ ପାଇ ଁସମପ୍ବଣ ରାବ

ଅସହାୟ ପ୍ରାଣରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ
ରମଜର ପ୍ରମିଳା ସିଂହଙ୍କ 

ସହାୟତାର ହାତ

ପଯ୍୍ବ ାବରଣ ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁ
ବୁର୍ଲଖଣ୍ର ଜଖାନରୀ ଗା ଁଏରବ 

ସମସ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଲକ୍ ରୋଉନ୍  ସମୟଟେ, ଅନୟେ ଟଲୋକମୋଟନ ଟଯଟତଟବଟଳ ନିଜ 
ଘେ ପୋଇ ଁଖୋଦୟେସୋମଗ୍ୀ ଓ ଅନୟେୋନୟେ ଉପକେଣ ଟଯୋ�ୋଡ଼ 

କେିବୋଟେ ବୟେସ୍ ଥଟିଲ ଟସଟତଟବଟଳ େୋଜସ୍ୋନ, ଟକୋ�ୋ ସେେେ 
ଅଧବିୋସୀ ଟମଜେ ପ୍ରମିଳୋ ସିଂେ ତୋଙ୍କ ପିତୋ ଶୟେୋମବୀେ ସିଂେଙ୍କ 
ସେ ମିଶ ି େୋସ୍ୋଟେ ଘେିୂବୁଲୁଥବିୋ ଅସେୋୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙୁ୍କ ଖୋଦୟେ 
ବୋଣି୍ଟବୋ ସେ ଟସମୋନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସୋ ଓ ଟସବୋଶଶୁେୁ୍ଷୋ କେିଥଟିଲ। 
ଭୋେତୀୟ ଟସନୋେୁ ଜଟଣ ଟମଜେ ଭୋଟବ ଅବସେ ଗ୍େଣ 
କେିଥବିୋ ପ୍ରମିଳୋ ସିଂେ ଏଭଳି ଆଦଶଣ୍ଣ ଓ େତିକେ କୋଯଣ୍ଣୟେ ସକୋଟଶ 
ନିଜ ବୟେୋଙ୍କ ଜମୋଖୋତୋଟେ ଥବିୋ ଅଥଣ୍ଣକୁ ସଦୁ୍ୋ ଉପଟଯୋ� କେିଥଟିଲ। 
ନିକ�ଟେ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ତୋଙ୍କେ ଏେ ି ନିଃସ୍ୱୋଥଣ୍ଣପେ ଓ ଅନୁପମ 
ଟସବୋ କୋଯଣ୍ଣୟେ ନିମଟନ୍ ପ୍ରମିଳୋଙୁ୍କ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସୋ କେିଛନି୍। ଟସ 
ପ୍ରମିଳୋଙ୍କ ନିକ�କୁ ଟଲଖଥିବିୋ ଚିଠଟିେ ଉଟଲ୍ଲଖ କେିଛନି୍ ଟଯ 
ତୋଙ୍କେ ଏଭଳି କୋଯଣ୍ଣୟେ ସମୋଜେ ଅନୟେମୋନଙ୍କ ଲୋ�ି ଟପ୍ରେଣୋେ 
ଉତ୍ସ ଟେୋଇପୋେିବ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ତୋଙ୍କ ପତ୍ରଟେ ଟଲଖଛିନି୍ ଟଯ 
�ତ ପ୍ରୋୟ ଟଦଢ଼ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟଟେ ଆଟମ ଏକ ଅଭୋବନୀୟ ପେିସି୍ତିେ 
ସମମ୍ଖୁୀନ ଟେୋଇଛୁ । କିନ୍ତୁ ତୋେୋକୁ ଦୃଢ଼ତୋେ ସେ ମକୁୋବିଲୋ ମଧ୍ୟ 
କେିଛୁ । ଇତିେୋସେ ଏେୋ ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ି, ଯୋେୋକୁ ଟକୌଣସି ଟଲୋକ 
ଟକଟବ ଭୁଲି ପୋେିବନୋେି ଁ। ଏଭଳି ସି୍ତିଟେ, ଅସେୋୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ 
ପୋଇ ଁଆପଣଙ୍କ ମନଟେ ଥବିୋ କେୁଣୋ ଓ ଅନୁକମ୍ୋ ଭୋବ ବୋସ୍ବିକ 
ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ନିଜେ ବୟେକି୍�ତ ସ୍େଟେ ଆପଣ ଟଯଉଭଁଳି 
ଭୋଟବ ନିଷୋ୍େ ସେ ଏେ ିକୋଯଣ୍ଣୟେ ସଂପୋଦନ କେିଛନି୍ ଓ ଟସେସବୁ 
ଜୀବଜନ୍ତୁଙୁ୍କ ସେୋୟତୋ ଟଯୋ�ୋଇ ଟଦଇଛନି୍ ତୋେୋ ଅଭିନ୍ନୀୟ । 
ପବୂଣ୍ଣେୁ ଟମଜେ ପ୍ରମିଳୋ ସିଂେ ପ୍ରଧୋନମନତ୍ରୀଙ୍କ ନିକ�କୁ ଏକ ପତ୍ର 
ଟଲଖ ିତୋଙୁ୍କ ଅବ�ତ କେୋଇଥଟିଲ ଟଯ ଲକରୋଉନ୍  ସମୟଟେ 
ଟସ ବୁଲୋ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପୋଇ ଁଟଯଉ ଁସେୋୟତୋ ଟଯୋ�ୋଣ କୋଯଣ୍ଣୟେ 
ଆେମ୍ଭ କେିଥଟିଲ ତୋେୋ ଅଦୟେୋବଧ ିଜୋେି େେିଛି ।

ଉର୍େ ପ୍ରଟଦଶେ ବୁଟ୍ଲଖଣ୍ ଟକ୍ତ୍ରେ ଜଳ ସଂକ� କିଛି ନୂଆ ସମସୟେୋ 
ନୁଟେ ଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଟେନ୍ଦ୍ର ଟମୋଦୀ ଟଦଇଥବିୋ ବଜ୍ର ଆହ ବେୋନଟେ 

ଅନୁପ୍ରୋଣୀତ ଟେୋଇ ଟସଠୋକୋେ ସ୍ୋନୀୟ ଟଲୋକମୋଟନ ଜଳ ସଂେକ୍ଣ 
ନିମଟନ୍ ଟଯଉ ଁ ପଦଟକ୍ପ ଗ୍େଣ କେିଛନି୍ ତୋେୋ ଟସମୋନଙ୍କ ସୋମେୂକି 
ଉଦୟେମ ବଳଟେ ଏଟବ ଗ୍ୋମମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଆଶୀବଣ୍ଣୋଦ ସୋବୟେସ୍ ଟେୋଇଛି। 
ଏଟବ ଜଖୋନୀ “ଜଳ ଗ୍ୋମ” ଭୋଟବ ସବଣ୍ଣତ୍ର ସପୁେିଚିତ ଟେୋଇଛି ଏବଂ 
ଗ୍ୋମେ ପଷୁ୍େିଣୀମୋନଙ୍କଟେ ପଯଣ୍ଣୟେୋପ୍ତ ଜଳ ଭେପେୂ େେଛିି । ଫଳ ସ୍ୱେୂପ, 
ଚତୁଃପୋଶ୍େଣ୍ଣ ପେିଟବଶ ସବୁଜମିୋଟେ ଭେି ଉଠଛିି । ଏପେିକି ଗ୍ୋମେ ପ୍ରତି�ି 
କୂପଟେ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ଟେୋଇପୋେିଛି ଓ ଟସଥେୁି େୋ�େ ପମ୍ ୍ ସୋେୋଯୟେଟେ 
�ୋକଁୁ ଜଳ ଟଯୋ�ୋଣ ଟେୋଇପୋେୁଛି । 
ଗ୍ୋମବୋସୀମୋନଙ୍କ ଜଳ ସଂେକ୍ଣ ଭଳି ସଦୂୁେପ୍ରସୋେୀ ଚିନ୍ୋଧୋେୋ ଓ ସୋମେୂକି 
ପ୍ରୟୋସେ ଫଳ ସ୍ୱେୂପ, ଜଖୋନୀ ଏଟବ ସମଗ୍ ଜିଲ୍ଲୋ ପୋଇ ଁଏକ ଅନୁକେଣୀୟ 
ଆଦଶଣ୍ଣ ଗ୍ୋମ ପୋଲ�ିଛି । ଏେ ିଜଳ ସଂେକ୍ଣ ଉଦୟେମ ଉପଟେ ଆଟଲୋକପୋତ 
କେି ସୋମୋଜକି କମଣ୍ଣୀ ଉମୋ ଶଙ୍କେ ପୋଟଣ୍ କେନି୍ ଟଯ ଏେୋ ଏକ ସୋମେୂକି 
ପ୍ରଟଚଷ୍ଟୋେ ପେିଣୋମ । ଜଳକୁ ଟକେ ି ଟକଟବ ସଷିୃ୍ଟ କେିପୋେିଟବ ନୋେି ଁ । 
ଟସେଭିଳି ଏେୋକୁ ଟକବଳ ସଂେକି୍ତ େଖୋଯୋଇପୋଟେ । ଟକୌଣସି ପ୍ରକୋେ 
ସେକୋେୀ ଅନୁଦୋନ ବିନୋ ଟଲୋକମୋଟନ ଟସମୋନଙ୍କ ନିଜ ଜମିଟେ ବନ୍ 
ନିମଣ୍ଣୋଣ କେିଥଟିଲ ଓ ବନ୍ ଚୋେିକଟଡ଼ ବୃକ୍ ଟେୋପଣ କେିଥଟିଲ । ଏେୋ 
ଦ୍ୋେୋ ଟସମୋଟନ ଜଳକୁ ସଂେକି୍ତ େଖବିୋେ ଉଦୟେମ କେିଥଟିଲ । ଆମେ 
ପବୂଣ୍ଣପେୁୁଷମୋଟନ ଜଳ ସଂେକ୍ଣ ଲୋ�ି ଗ୍େଣ କେିଥବିୋ ପୋେମ୍େିକ 
ଉପୋୟ�ି ଟେଲୋ ଟଛୋ� ଟଛୋ� ଆରିବନ୍ ନିମଣ୍ଣୋଣ କେି ବଷଣ୍ଣୋ ଜଳକୁ ଅ�କୋଇ 
ଭବିଷୟେତ ପୋଇ ଁ ସଂେକି୍ତ େଖବିୋ । ଟତଣ ୁ ଜଖୋନୀ �ୋଟଁେ ଟସେଭିଳି 
ବନ୍ ବନ୍ୋଯିବୋ ଦିନଠୋେୁ ଜଳ ସଂେକ୍ଣ ଆେମ୍ଭ ଟେୋଇଥଲିୋ ଓ ଟସେ ି
ସ୍ୋନେ ଭୂମି ଟସସବୁ ଜଳଟେ ପଷୁ୍ଟ ଟେୋଇ ନିକ�ବର୍ଣ୍ଣୀ ପଷୁ୍େିଣୀଟେ ଜଳ 
ଭେି ଯୋଇଥଲିୋ । ଏଭଳି ଉଦୟେମ ବୁଟ୍ଲଖଣ୍ ଅଞ୍ଚଳେ ଜଳ ସଂକ�େ 
ସମୋଧୋନ ନିମଟନ୍ ଏକ ଉଦୋେେଣ ପୋଲ�ିଛି । 
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ଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ରୀର ଏକ ଦୃଢ଼ ଓ ସରୁକି୍ତ 
ରାରତ ନମି୍ବାଣ ଲାଗି ଅଟଳ ଜରୀ ଅରୁତପବୂ୍ବ 
କାଯ୍୍ବ  କରିଛନ୍ତ।ି ତାଙ୍କ ପାଇ ଁରାଷ୍ଟଟ୍ର ସରବ୍ବାଚ୍ଚ 
ର୍ଲିା-ଅନ୍ ସବୁର ରକୌଣସି ଗରୁୁୱେ ନର୍ଲିା। 
ତାଙ୍କ ରିତରର ରକବଳ ରଗାଟିଏ ଶକି୍ କାଯ୍୍ବ  

କରୁର୍ଲିା-'ରାଷ୍ଟଟ୍ର ପ୍ରର୍ମ' ପ୍ରତ ିତାଙ୍କର ଆଗ୍ହ। 
ନୂତନ ରାରତର ଏହ ିସଂକଳ୍ପ ରନଇ, 130 

ରକାଟି ରଦଶବାସରୀଙ୍କ ପକ୍ରୁ ମୁ ଁଅଟଳ ଜରୀଙୁ୍କ 
ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଳି ଜ୍ାପନ କରୁଛ।ି

-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରରୀ
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