
ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକ ୁନେଇ ସାରା ବଟିଶ୍ୱ ଉତ୍ାହଟିତ 
ଅଛନ୍ଟି। ଆନେ ସବୁ ବଟିକାଶଶଗୀଳ ନଦଶଙ୍କ ବଟିଷୟକ ୁନ�ାରଦାର ଉଠାଇଛ।ୁ

ନକନ୍ଦ୍ର ପରଟିନବଶ, �ଙ୍ଲ ଏବଂ �ଳବାୟୁ 
ପରଟିବର୍୍ଯେ େନ୍ତଗୀ ଭୁନପନ୍ଦ୍ର ରାଦବଙ୍କ ସହ 
ବଟିନଶଷ ସାକ୍ାତକାର। ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଷୃା୍ 30
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େୁ୍ୟ ଇଣ୍ଟିଆେୁ୍ୟ ଇଣ୍ଟିଆ

େଟିଃଶଳୁ୍କ ବଟିତରଣ 
1-15 ଡଟିନସମ୍ବର, 2021

ପରଟିନବଶର ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁ‘ପଞ୍ାେତୃ’ େନ୍ତ ସହ ଗା୍ସ ୍ନ�ାଠାନର 
ସାରା ବଟିଶ୍ୱକୁ େୂଆ ରାସ୍ା ନଦଖାଇଲା ଭାରତ 

ୋେବତାକୁ ରକ୍ା କରଟିବାକୁ ୋେବତାକୁ ରକ୍ା କରଟିବାକୁ 
ଭାରତ ନହଲା ଅଗ୍ରଦୂତ ଭାରତ ନହଲା ଅଗ୍ରଦୂତ 
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କ୍ଗୀଡାବଟିତଙୁ୍କ ସମ୍ାେ �ଣାଇ କ୍ଗୀଡାବଟିତଙୁ୍କ ସମ୍ାେ �ଣାଇ 
ନଖଳକୁ ନରୋତ୍ାହେନଖଳକୁ ନରୋତ୍ାହେ

ନରନତନବନଳ ନଖଳାଳଟି ସମ୍ାେ ପାଏ, ସଵ୍ାଭାବଟିକ ଭାନବ େୂଆ ଶକ୍ଟି , େୂଆ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ େୂଆ ଉନା୍ଦୋର ସହ ତାଙ୍କ 
ଭଟିତନର ଥବିା ନଖଳାଳଟିର ଉତ୍ାହ ଆହୁରଟି ବଢ଼ଟିରାଇଥାଏ। ଖାଲଟି ନସତଟିକଟି େୁନହ,ଁ ପରୁସ୍ାର ବା ସମ୍ାେ ଏହା ଏେଟିତଟି ଏକ 
ଶକ୍ଟି , ନରୋତ୍ାହେ ଏବଂ ଉତ୍ାହ ରାହା ତାଙୁ୍କ ଆ�କୁ ଭଲ ରେଦଶ୍ଯେ କରଟିବାକୁ ୋ�୍ଯ ନଦଖାଇଥାଏ। ଏହଟି ଉନଦେଶ୍ୟନର 

ରେତଟିଷ୍ଟିତ �ାତଗୀୟ ନଖଳ ପରୁସ୍ାର-୨୦୨୧କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତଟି ରାେୋଥ ନକାବଟିନ୍ଦ ନଦଶର ୪୭�ଣ ଆଥନଲଟ୍ ଙୁ୍କ ରେଦାେ କରଟିଛନ୍ଟି। 
େନଭମ୍ବର ୧୩ ତାରଟିଖନର ଏହଟି ପରୁସ୍ାର ରେଦାେ ଉନଦେଶ୍ୟନର ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ବ ଆନୟା�େ ନହାଇଥଲିା। ୬ଟଟି ବ�୍ଯନର 

ଏହଟି ପରୁସ୍ାର ରେଦାେ କରାରାଇଥଲିା। ଏହଟି ଅବସରନର ୧୨ �ଣ ନଖଳାଳଟିଙୁ୍କ ନେ�ର ଧ୍ାେଚାନ୍ଦ ପରୁସ୍ାର ରେଦାେ 
କରାରାଇଥବିା ବନଳ ୩୫ �ଣଙୁ୍କ ଅ�ୁ୍ଯେ ପରୁସ୍ାରନର ସମ୍ାେଟିତ କରାରାଇଛଟି। 
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ଦଟିବ୍ୟାଙ୍ଙ୍କ ଲା�ଟି ସ�ୁେ୍ୟ 
ଭାରତର େଟିେ୍ଯାଣ 

ରଟିଏ ନଦଇଥନିଲ ସାହସ ଓ େଟିଃସ୍ାଥ୍ଯପର ନହବାର େନ୍ତ

ବଟିଶ୍ୱତାପେରୁ ଦୁେଟିଆକୁ ରକ୍ା କରଟିବା ଲା�ଟି ଭାରତ ନହଲା ଅଗ୍ରଦୂତ 

କଭର ନଷ୍ାରଟି ‘ପଞ୍ଚାମତୃ’ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ଚାରଚା ସଚାରଚା ଦୁନିଆକୁ ମଚାର୍ଗ ଦଦଖଚାଇଲଚା ଭଚାରତ। ବିକଶତି ଦଦଶଙୁ୍ 
ବି ‘ଜଳବଚାୟୁ ନ୍ଚାୟ’ର ଆବଶ୍କତଚା ବଚାବଦଦର କରଚାଇଲଚା ହୃଦୟଙ୍ଗମ।  ପଷୃା୍ 16-29

ଭଟିତର ପଷୃା୍ନର 

ଅମତୃ ମଦହଚାତ୍ସବର ଏହ ିଶଙୃ୍ଖଳଚାଦର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦସହ ିବ୍କି୍ଙ୍ ସମ୍ପକ୍ଗଦର ଯିଏ 
ନିଜର ଜ୍ଚାନ, ସଚାହସ ଏବଂ ବଳିଦଚାନ ଦ୍ଚାରଚା ଆମକୁ ସଚାହସ ଓ ନିଃସ୍ଚାର୍ଗପର 
ଦହବଚାର ମନ୍ତ୍ରଦର ଅନୁପ୍ଚାଣତି କରନି୍। ପଷୃା୍- 48-51

ସୋଚାର ସାର 

ୟୁପଟିକୁ େଟିଳଟିବ େୂଆ ଆଥଥିକ �ତଟିଶକ୍ଟି , ବଟିହାରକୁ ଦୂରତା କେଟିବ

ବାବା ନକଦାରଙ୍କ େ�ରଗୀକୁ ନସୗନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସଙ୍କଳ୍ପ 

ପରଟିନବଶ େନ୍ତଗୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ାତକାର 

ପଷୃା୍ 4-5

ପବୂ୍ଗଚାଞ୍ଳ ଏକ୍ସଦପ୍ସ ୍ଦେ ଦହବ ଦଯଚାରଚାଦଯଚାର ଏବଂ ବିକଚାଶର 
ନୂଆ ରଚାଜପର ପଷୃା୍ -10-12

୩୦୦ ଦକଚାଟି ଟଙ୍ଚା ବ୍ୟ ଅଟକଳଦର ନୂଆ ଦଯଚାଜନଚାର ଆରମ୍ଭ ପଷୃା୍ 13-15

ଦକନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ, ପରିଦବଶ ଏବଂ ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଭୂଦପନ୍ଦ୍ର 
ଯଚାଦବଙ୍ ସଚାକ୍ଚାତକଚାର ପଷୃା୍ 30 

ଏନବ �େ�ାତଟିଙ୍କ ରାଏ ପହଞ୍ଛୁଟି ବଟିକାଶର କଟିରଣ 
ଭରବଚାନ ବିସ୍ଗଚାମଣୁ୍ଚାଙ୍ ଜୟନ୍୍ରୀ ଦହବ ଜନଜଚାତିଙ୍ ଦରୌରବ ଦିବସ ପଷୃା୍ 34-35

ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ଟଟିକାକରଣର ସଙ୍କଳ୍ପ 

ଆଖ ୁଏବଂ ନଛାଟ ଚାଷଗୀଙ୍କ ପାଇ ଁନକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ େୂଆ ଉପହାର 

େୂଆ ଭାରତର ବଳଟିଷ ୍ଚଟିତ୍ 

ରେଥେଥର ପାଇ ଁଓଟଟିଟଟି ପା୍ଟ୍ ଫେ୍ଯକୁ ସନୁରା� 

ଏଦବ ଘଦର ଘଦର ଟିକଚା ଅଭିଯଚାନଦର ଟିକଚାକରଣ ବଢି଼ବ ଆରକୁ ପଷୃା୍ 36-39

କ୍ଚାବିଦନଟ୍ ର ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ନିଷ୍ପରି୍ ପଷୃା୍ - 43

ଦଦଶର ଅସଲି ନଚାୟକଙୁ୍ ସମ୍ଚାନ ପଷୃା୍ 44-47

୫୨ତମ ଭଚାରତ୍ରୀୟ  ଅନ୍ରଚାଷ୍ଟ୍୍ରୀୟ ଫିଲ୍ମ ମଦହଚାତ୍ସବ ପଷୃା୍ -52

ରଟିଏ ଭାରତର ରେଥେ େଟିବ୍ଯାସଟିତ ସରକାର �ଢ଼ଟିନଲ 
ବ୍କି୍ତ୍ୱ ସ୍ତମ୍ଭଦର ଏରର ପଢ଼ନ୍ତୁ ରଚାଜଚା ମଦହନ୍ଦ୍ର ପ୍ତଚାପ ସିଂହଙ୍ କଚାହଚାଣ୍ରୀ ପଷୃା୍ 9

ସରୁମ୍ ଭରତ ଅଭିଯଚାନ 
ମଚାଧ୍ୟମଦର ଭଚାରତ ସରକଚାର 
ଦିବ୍ଚାଙ୍ଗଙ୍ ଲଚାରି ସଚାମଚାଜକି ଓ 
ଶଚାରିର୍ରୀକ ସମଚାନତଚାର ଭଚାବନଚା 

ଜଚାଗ୍ରତ କରୁଛନି୍।  ପଷୃା୍- 40-42

‘ପଞ୍ତଗୀଥ୍ଯ’ରୁ ‘ନନେହଭୂେଟି’ଲନ୍ଷ୍ନୗ ରାଏ ବାବା 
ସାନହବଙ୍କ �ଗୀବେଗୀ ନହଲା ନରେରଣା 
ବଚାବଚା ସଚାଦହବ ଆଦ୍ବେଦକରଙ୍ ଦନେହଭୂମି ଲକ୍ଷ୍ୌର ଡଚା. 
ଭ୍ରୀମରଚାଓ ଆଦ୍ବେଦକର ସଚାଂସ୍ତୃିକ ଦକନ୍ଦ୍ର ମଚାଧ୍ୟମଦର 
ସରକଚାର କରିଦବ ଦଳିତଙ୍ ଉତ୍ ରଚାନ। ପଷୃା୍- 6-8
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ସଚାଦର ନମସ୍ଚାର

ପ୍କୃତି ଏବଂ ମଣରି ମଧ୍ୟଦର ସମନ ବେତି ସହ-ଅବସ୍ଚାନ ଏବଂ ପରମ୍ପରଚା ପଚାଇ ଁଆଦମ ସବୁ ଭଚାରତ୍ରୀୟ ଦଯ ଦକୌଣସି ଦକଚାଣଦର 
ରଚାଉନଚା କଚାହିକିଁ ଦରଚାଟିଏ ଦଦଶ ଭଦବ ରବ୍ଗ ଅନୁଭବ କରୁ।  ପ୍ଚାଚ୍ରୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରଡିୁକରୁ ଆଦମ ଏହ ିଶକି୍ଚା ଆହଚ୍ାନ କରିଛୁ ଦଯ, ଏ 
ପରୃବି୍ରୀ ଆମର ମଚାତଚା ଏବଂ ଆଦମ ତଚାହଚାର ଦରଚାଟିଏ ଦରଚାଟିଏ ସନ୍ଚାନ। ଏଣ ୁଏହଚାର ପବିତ୍ରତଚାକୁ ରକ୍ଚା କରିବଚା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍ 
ଦଚାୟିତ୍ୱ। ସମଗ୍ର ଭଚାରତ ଏହ ିମନ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆସଛିୁ କଚାହି ଁଦକଉ ଁକଚାଳରୁ।  ଏହକି୍ରମଦର ଭଚାରତ ସରକଚାର ନିଜ 
ଦଚାୟିତ୍ୱକୁ ସଚୁଚାରୁ ରୂଦପ ପରିଚଚାଳନଚା କରିବଚା ତରଚା ଭଚାରତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରଚା ଅନୁସଚାଦର ପରୃବି୍ରୀ ପ୍ତି ସମ୍ଚାନ  ପ୍ଦଶନ କରିବଚା 
ଲଚାରି  ସ୍ଚ୍ଛ ତରଚା ଅକ୍ୟ ଶକି୍, ଶକି୍ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦକ୍ତଚା, ବୃକ୍ଦରଚାପଣ ଏବଂ ଦଜୈବବିଧତଚା ବୃଦି୍ ପଚାଇ ଁ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ ପଦଦକ୍ପ 
ଦନଉଛନି୍। ଏହ ିଦହତୁ ଆଜ ିଭଚାରତ ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନର କୁ ପ୍ଭଚାବକୁ ହ୍ଚାସ ତରଚା ଶକି୍ଶଚାଳ୍ରୀ ଢଙ୍ଗଦର ପରିଚଚାଳନଚା କରିବଚା 
ଲଚାରି ବହୁପକ୍୍ରୀୟ ମିଳିତ ମଞ୍ ରଠନ ପ୍ୟଚାସଦର ନୂତନ ଦରକଡ୍ଗ ସଷିୃ୍ କରୁଛି।

ଦଯଦତବଦଳ ସଚାରଚା ବିଶ୍ୱ ପରୃବି୍ରୀର ଆଶଙି୍ତ ତଚାପମଚାତ୍ରଚା ବୃଦି୍କୁ ଦଦଢ଼ ଡିଗ୍ର୍ରୀରୁ ଅଧକି ନବଢି଼ବଚାକୁ ପ୍ୟସ କରୁଛନି୍ 
ଦସଦତବଦଳ  ଦସଦତଦବଦଳ ଭଚାରତ ସରକଚାର ପରିଦବଶର ସରୁକ୍ଚା ପଚାଇ ଁପଣି୍ତ ଦ୍ରୀନଦୟଚାଲ ଉପଚାଧ୍ୟଚାୟଙ୍ ପ୍ତିବଦ୍ତଚାର 
ମଚାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ଚାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅଯରଚା ବ୍ବହଚାର ବନ୍ଦ କରିବଚାଲଚାରି ପ୍ତିବଦ୍ତଚା ରହଣ କରିଛନି୍। । ଭଚାରତ 
ଦହଉଛି ଦସହ ିଦଦଶ ଯିଏ ଆନ୍ଜ୍ଗଚାତ୍ରୀୟ  ଦସୌର ଆଲଚାଏନ ୍ସ, ‘ଲିଡ୍ ଆଇଟି’ ଏବଂ ବିପଯ୍୍ଗ ୟ ମକୁଚାବିଲଚା ଭିରି୍ଭୂମି ସଷିୃ୍ ଲଚାରି 
ମିଳିତ ମଞ୍ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତର୍ରୀୟ ପଦଦକ୍ପକୁ ଉତ୍ସଚାହତି କରିଛି। ବିଶ୍ୱଦର ଏମିତି 122ଟି ଦଦଶ ଅଛନି୍ ଦଯଉଠଁଚାଦର ବର୍ଗକୁ 300 
ଦିନରୁ ଅଧକି ଦିନଯଚାଏ ଗ୍ର୍ରୀଷ ୍ମଋତୁ ତରଚା ସଯୂ୍୍ଗ କିରଣ ଜନିତ ରରମ ଅନୁଭବ ଦହଚାଇରଚାଏ। ଭଚାରତ ଏପରି ରଚାଷ୍ଟ୍ରଡିୁକର 
ଦନତୃତ୍ୱ ଦନଇ ଏହ ିସଯୂ୍୍ଗ କିରଣରୁ କିପରି ଅକ୍ୟ ଶକି୍ ଅମଳ କରଚାଯଚାଇପଚାରିବ ଦସ ଦିରଦର କଚାଯ୍୍ଗ  କରୁଛି। 

ପ୍କୃତିକୁ ହଚାନ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇ ନୁଦହ ଁ, ବରଂ ଏହଚା ସହ ସହବସ୍ଚାନ ଚିନ୍ଚାଧଚାରଚା ଭଚାରତଦର ଯଦରଷ୍ ପରୁୁଣଚା।  ଆଜ ିଏକ 
ଦଚାୟିତ୍ୱବଚାନ ରଚାଷ୍ଟ୍ ଭଚାଦବ ଆମ ଦଦଶ ଏହ ିଚିନ୍ଚାଧଚାରଚାଦର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମଚାର୍ଗଦଶ୍ଗନ କରୁଛି। ମଚାନବିକତଚାକୁ ବଞ୍ଚାଇବଚା ପଚାଇ ଁ
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ ’ଦରଚାଟିଏ ସଯୂ୍୍ଗ , ଦରଚାଟିଏ ବିଶ୍ୱ, ଦରଚାଟିଏ ଗ୍ର୍ରୀଡ’ ମନ୍ତ୍ର ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭଚାବଦର ଉଭଚା ଦହଚାଇଛି। 
ବି୍ଦଟନର ଗଚ୍ାଦ୍ ଗଚାଠଚାଦର ଆଦୟଚାଜତି COP-26 ଦବୈଠକଦର ଭଚାରତର ପଞ୍ଚାମତୃ ସଂକଳ୍ପ, ଜଳବଚାୟୁ ନ୍ଚାୟର ନ୍ରୀତି ଏବଂ 
ପ୍ଯକିୁ୍ବିଦ୍ଚା ସ୍ଚାନଚାନ୍ରର ସ୍ର ବିଶ୍ୱଦର ସ୍ରରୁଜ୍ରିତ ଦହଉଛି। ଏରର କଭର ଦଷ୍ଚାର୍ରୀ ପରୃବି୍ରୀ ଏବଂ ମଚାନବିକତଚାକୁ ବଞ୍ଚାଇବଚା 
ପଚାଇ ଁବିଶ୍ୱର ପ୍ୟଚାସଦର ଭଚାରତର ଦନତୃତ୍ୱ ସମ୍ପକ୍ଗଦର ଆଧଚାରିତ। ଆଜ ିଭଚାରତ ବିକଶତି ଦଦଶମଚାନଙ୍ ସମମ୍ଖୁଦର 
ବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ ଏବଂ କମ ୍ବିକଶତି ଦଦଶରଡିୁକର ସ୍ର ଦହଚାଇ ଠଆି ଦହଚାଇଛି। ଏହ ିପ୍ସଙ୍ଗଦର ଦକନ୍ଦ୍ର ପରିଦବଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ 
ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଭୁଦପନ୍ଦ୍ର ଯଚାଦବଙ୍ ସଚାକ୍ଚାତକଚାର ଭଚାରତର ମଚାନବିକତଚା ପ୍ତି ଏକ ଦଚାୟିତ୍ୱ ପ୍ଦଚାନ କରୁଛି।

ଏହ ିସଂଖ୍ଚାଦର, PM-Vaniର ଅଗ୍ରରତି ସମ୍ପକକିତ ରିଦପଚାଟ୍ଗ ଅନ୍ଭୁ୍ଗକ୍। ବଚାବଚାସଚାଦହବ ଆଦ୍ବେଦକରଙ୍ ପରିନିବ୍ଗଚାଣ ଦିବସ 
ଅବସରଦର, ଲକ୍ଷ୍ୌ କିପରି ବଚାବଚାସଚାଦହବଙ୍ ଦପ୍ମ ଭୂମିଦର ପରିଣତ ଦହଲଚା ଏବଂ ପଞ୍ତ୍ରୀର୍ଗର ବିକଚାଶ ବିରୟଦର ସଚୂନଚା 
ଏହ ିପ୍ସଙ୍ଗର ଅନନ୍ ଆକର୍ଗଣ। ବ୍କି୍ତ୍ୱ ଭଚାବଦର ରଚାଜଚା ମଦହନ୍ଦ୍ର ପ୍ତଚାପ ସିଂହଙ୍ ଅବଦଚାନ ତରଚା ଅମତୃ ମଦହଚାତ୍ସବର 
ଶଙୃ୍ଖଳଚାଦର ଦଦଶର ପ୍ରମ ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି ଡକ୍ଟର ରଚାଦଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ସଚାଦଙ୍ ସଦମତ ଅନ୍ ମହଚାନ ବ୍ରୀରମଚାନଙ୍ କଚାହଚାଣ୍ରୀ ଦଦଶକୁ 
ଦପ୍ରଣଚା ଦଯଚାରଚାଇବ। ଦକଚାଭିଡ ବିଦରଚାଧଦର ଲଦଢ଼ଇ ପଚାଇ ଁଭଚାରତର ପ୍ତିବଦ୍ତଚା ଏବଂ ଆସନ୍ଚା ବର୍ଗ ବିଶ୍ୱକୁ 500 ଦକଚାଟି  
ଟିକଚାପଚାନ  ପ୍ଦଚାନ ପଚାଇ ଁଦଦଶର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ଭୃତି ନୂଆ ଭଚାରତର ପରିଚୟ ପଚାଲଟିଛି। ଏସବୁ ବିରୟକୁ ଏହ ିସଂଖ୍ଚାଦର ମଧ୍ୟ 
ସଚାମିଲ କରଚାଯଚାଇଛି। 

ସମ୍ାଦକଙ୍କ କଲେରୁ ...

(�ୟଦଗୀପ ଭଟୋ�ର)

ଠଟିକଣା:
ବୁ୍ୟନରା ଅଫ ଆଉଟରଟିଚ୍ ଆଣ୍ କେ୍ୁୟେଟିନକସେ୍, 
ସଚୂୋଭେ, ଦ୍ଟିତଗୀୟ େହଲା
େୂଆଦଟିଲ୍ଗୀ-110003
ଇନେଲ୍: response-nis@pib.gov.in

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

Soochna Bhawan,  
New Delhi -110003



ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମଚାଚଚାର ପତି୍ରକଚାଦର ଆସରୁବିଚା ସମସ୍ତ ବିରୟ ଆମର ଜ୍ଚାନ, 
ଚିନ୍ଚାଧଚାରଚା ପଚାଇ ଁନୂଆ ଉପଚାଦଚାନ ଦଯଚାରଚାଇରଚାଏ। ଏହ ିପତି୍ରକଚାଦର ମହଚାନ ବ୍କି୍ଙ୍ 
ସଚାମ୍ପ୍ରତିକ କଚାଯ୍୍ଗ , ପରିଚୟ ଏବଂ କଭର ଦଷ୍ଚାର୍ରୀ ଅତ୍ନ୍ ଆଗ୍ରହ ସଷିୃ୍ କଦର। 
ସଦବ୍ଗଚାର୍ମ ଅଂଶ ଦହଉଛି ଆମପରି ନୂତନ ଦଲଖକମଚାଦନ ଏରରୁି ବହୁତ କିଛି 
ଶଖିବିଚାକୁ ପଚାଉଛନି୍। ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମଚାଚଚାର ଦମଚା ପଚାଇ ଁଏକ ଖସିୁ ଭଳି ।

ପଟିନକ ସରୂ୍ଯ୍ୟବଂଶଗୀକଷୃ୍ା 
suryavanshipk46@gmail.com

ଚଟିଠଟି ବାକ୍ସ...

ଆତ୍ମନରି୍ଭର ରାରତ ଅରିଯାନ ସ୍ାନୀୟ ଉତ୍ାଦକୁ ବଶି୍ୱ ସ୍ତରରର ପହଞ୍ାଇପାରିଛ,ି ଏଣ ୁ

‘ସ୍ୱରଦଶୀ ସରଗେ ଉତ୍ସବ’ ଏରବ ରଦଶର ପବ୍ଭପବ୍ଭାଣୀଗଡିୁକ ଲାଗି ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର ସାଜଛି।ି

ସସମାଚାମାଚାରର
ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ନଃିଶଳୁ୍କ ବତିରଣ ଲାଗି ଉଦି୍ଷ୍ଟ

ନରରମ୍ବର 1-15, 2021

ବର୍ଭ 2, ସଂଖୟୁା 9

ଉତ୍ସବର ଉତ୍ସବର 
ଉତ୍ସାହଉତ୍ସାହ

ରରାକାଲ୍  ଫର୍  ରଲାକାଲ୍ 

ଦଭଚାକଚାଲ୍ ଫର ଦଲଚାକଚାଲ ସଂଖ୍ଚାଟି ଏକ ଚମତ୍ଚାର ପଚାଠ୍ର 
ସମ୍ଭଚାର ଆଣଛିି।  ମୁ ଁସଚାରଚା ଦଦଶଦର ଏହ ିସ୍ରକୁ ଅଦପକ୍ଚା 
କରିଛି। କଭର୍ ଦପଜ ୍ଏବଂ ସମ୍ପଚାଦକ୍ରୀୟ ପଚାଇ ଁଧନ୍ବଚାଦ। 
ଦଦଶର ପ୍ଦତ୍କ ପ୍ଚାନ୍ରୁ ଖବର ଏବଂ ସଚୂନଚା ପତି୍ରକଚାଟିକୁ 
ଅନ୍ମଚାନଙ୍ ଅଦପକ୍ଚା ଉନ୍ନତ କରିରଚାଏ । 

େେଗୀଷ େଟିତ୍ ନେନହଟା 
mehtmanish806@gmail.com |

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମଚାଚଚାର ପତି୍ରକଚା ଦମଚା ପଚାଇ ଁବହୁତ 
ଲଚାଭଦଚାୟକ ପ୍ମଚାଣତି ଦହଚାଇଛି। ଏରଦିର ପ୍କଚାଶତି 
ଖବର ପ୍ତିଦଯଚାରିତଚାମଳୂକ ପର୍ରୀକ୍ଚା ପ୍ସୁ୍ତତି ପଚାଇ ଁ
ଅତ୍ନ୍ ଉପଦଯଚାର୍ରୀ ଦହଉଛି। ଏହ ିମଚାରଚାଜନିଦର 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍କଚାରର ଦଯଚାଜନଚା, ସରକଚାରଙ୍ ଦପ୍ଚାଦଜକ୍ଟ 
ଦଭଚାକଚାଲ୍  ଫର ଦଲଚାକଚାଲ୍ , ଆତ୍ମନିଭ୍ଗରଶ୍ରୀଳ ଭଚାରତ, 
ଟିକଚାକରଣ ଅଭିଯଚାନ ଇତ୍ଚାଦି ବିରୟଦର ବିସୃ୍ତତ ଖବର 
ମିଳଛିୁ।  ଆଜଚାଦ୍ରୀ କଚା ଅମତୃ ମଦହଚାତ୍ସବ ଶଙୃ୍ଖଳଚାଦର 
ବିଶଷି୍ ସଂଗ୍ରଚାମ୍ରୀଙ୍ ଜ୍ରୀବନ୍ରୀ ଓ ଅବଦଚାନ ବିଦଶର 
ଦପ୍ରଣଚାଦଚାୟ୍ରୀ।   
ବଗୀରବଲ ରାେ ନ�ାରଛଟିଅ 
birbalram1021998@gmail.com

ମୁ ଁଅନ୍ ଲଚାଇନଦର ଏହ ିପତି୍ରକଚାର ପ୍ଦତ୍କ 
ସଂଖ୍ଚା  ପଢ଼ଛିୁ। ଏହ ିପତି୍ରକଚାଟି ଦକବଳ 
ଉପଦଯଚାର୍ରୀ ସଚୂନଚାଦର ପରିପରୂ୍୍ଗ ନୁଦହ ଁ, 
ବରଂ ଏହଚା ଦଦଶର ପ୍ରତିକୁ ସପୁଚାଠ୍ 
ଆକଚାରଦର ପ୍କଚାଶତି କରିରଚାଏ। ସରଳ, 
ଉପଲବ୍ଧ ଭଚାରଚା ଏହଚାର ଦସୌନ୍ଦଯ୍୍ଗ କୁ  
ବଢ଼ଚାଇରଚାଏ । ଏହ ିପତି୍ରକଚା ଦଦଶର ପ୍ଦତ୍କ 
ନଚାରରିକଙ୍ ନିକଟଦର ପହଞ୍ବିଚା ଉଚିତ୍, 
ଏପରି ଉଦ୍ମ କରିବଚାକୁ ଅନୁଦରଚାଧ।

ଡା. ଅନଶାକ ବଙ୍ା 
ashokbanga@gmail.com

ମୁ ଁଗ୍ରଚାମଚାଞ୍ଳଦର ରଦହ | ଦମଚାର ଏଠଚାଦର ଦକୌଣସି ପତି୍ରକଚା 
ଉପଲବ୍ଧ ନରଲିଚା, କିନ୍ତୁ ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମଚାଚଚାର ମଚାରଣଚାଦର 
ଦଯଚାରଚାଇ ଦିଆଯଚାଉରବିଚାରୁ ଏହଚା ସରକଚାର୍ରୀ ପର୍ରୀକ୍ଚା ପଚାଇ ଁ
ଦମଚାଦତ ଏବଂ ଦମଚା ରଚାରଁ ଅନ୍ ସହପଚାଠ୍ରୀମଚାନଙୁ୍ ବହୁତ 
ସଚାହଚାଯ୍ କରୁଛି। ଭଚାରତ ସରକଚାରଙ୍ କଚାଯ୍୍ଗ  ବିରୟଦର 
ସଚୂନଚା ଅତି ସରଳ ଶବ୍ଦଦର ଉପସ୍ଚାପନ କରଚାଯଚାଉଛି, ଯଚାହଚା 
ଅତ୍ନ୍ ଲଚାଭଦଚାୟକ ଅଦଟ। 
ଶଟିବେ  େଟିଶ୍ sm79531@gmail.com

ଆପଣଙ୍ ମତଚାମତ ପଠଚାନ୍ତୁ
ନରା�ାନରା� ଠଟିକଣା

ଏବଂ ଇ-ନେଲ: 

  response-nis@pib.gov.in

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

Soochna Bhawan,  
New Delhi -110003
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ଦକଚାଭିଡ ସମୟଦର, ଦଯଦତଦବଦଳ ଦଦଶର ଅର୍ଗନ୍ରୀତି 
ସଙ୍ଟଜନକ ସି୍ତିଦର ପଡିରଲିଚା, ଦସଦତଦବଦଳ 

ଭଚାରତର ଆରକିକ ସି୍ତିକୁ ଦନଇ ଅଦନକ ପ୍ଶଷ୍ ଉଠଚାଯଚାଇରଲିଚା, କିନ୍ତୁ  
କିଛିଦିନ ପଦର ଏହ ି ଏହ ି ପ୍ଶଷ୍ରଡିୁକୁ ଉଚିତ ଜବଚାବ ମିଳିରଲିଚା 
ଦଯଦତଦବଦଳ ଭଚାରତର ଅର୍ଗନ୍ରୀତିକ ସି୍ତି ସମସ୍ତ ପବୂ୍ଗ ପରିସି୍ତିକୁ 
ପଛଦର ପକଚାଇ ଏକ ନୂଆ ରଚାସ୍ତଚାଦର ଚଚାଲିବଚା ଆରମ୍ଭ କରିଲଚା।  
ବର୍୍ଗମଚାନ ଅର୍ଗନ୍ରୀତି ସଚା୍ ଷ୍ଚାଦର ପଣୁ ି ଏକ ଖସିୁ ଖବର ଆସିଛି। 
ଅଦକ୍ଟଚାବର ମସଦର, ଜଏିସ ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 1 ଲକ୍ 30 ହଜଚାର 327 
ଦକଚାଟିଦର ପହଞ୍ଛିି।  ଉତ୍ଚାଦନ କ୍ରୟ ପରିଚଚାଳକ ସଚୂକଚାଙ୍ 
(PMI)ଦର କ୍ରମଚାରତଭଚାଦବ ଚତୁର୍ଗ ମଚାସ ପଚାଇ ଁ ବୃଦି୍ ପରିଲକି୍ତ 
ଦହଚାଇଛି। ଅଦକ୍ଟଚାବର ମଚାସଦର ଦଦଶର PMI 55.9 ରଲିଚା। 
ଦସଦ୍୍୍ଟ ବେରର ଏହ ିସମୟଦର ପିଏମ ୍ଆଇ 53.7 ଏବଂ ଅରଷ୍ଦର 
52.3 ରଲିଚା।  50 ରୁ ଉଦ୍୍ଗ PMI ର ଅର୍ଗ ଦହଉଛି ଅର୍ଗନ୍ରୀତି ବିସ୍ତଚାର 
ଦହଉଛି | ଜଏିସ ୍ଟି ସଂଗ୍ରହକୁ ଏଦତ ରରୁୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବଚା ପଛଦର 
କଚାରଣ ରହଛିି। ତଚାହଚା ଦହଲଚା ଦଯଦବଠଚାରୁ ଜଏିସ ୍ଟି ଲଚାର ୁ
ଦହଚାଇଛି ଦସଦବଠଚାରୁ ଆଜ ିଯଚାଏ ଏହଚା ଦି୍ତ୍ରୀୟ  ଜଏିସ ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 
ପରିମଚାଣ।  ଏପି୍ଲ୍ 2021 ଦର ଜଏିସ ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 1.3 ଲକ୍ ଦକଚାଟି 
ଟଙ୍ଚା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। 

ଅନ୍ଟାବରନର �ଟିଏସ ୍ଟଟି ସଂଗ୍ରହ 1.3 
ଲକ୍ ନକାଟଟି ଅତଟିକ୍େ, 7 ୋସ େଧ୍ନର 

PMI ସନବ୍ଯାର୍େ 

ସଂକ୍ଟିପ୍ତ ସୋଚାର 

ଭଚାରତର କୃରକ ଦକଦବ ଭ୍ରମିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହ ି ଚିନ୍ଚାଧଚାରଚାକୁ 
ରରୁୁତ୍ୱ ଦଦଇ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ଏକ ସଚାହସିକ 

ନିଷ୍ପରି୍ ଦନଇଛନି୍।  କୃରି ସଂସ୍ଚାର ସହ ଜଡିତ ୩ ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଆଇନକୁ 
ପ୍ତ୍ଚାହଚାର କରିବଚାକୁ ଦସ ଦଘଚାରଣଚା କରିଛନି୍। ଦଦଶର 80 ପ୍ତିଶତ 

କ୍ଦୁ୍ର ଚଚାର୍ରୀଙ୍ ସ୍ଚାର୍ଗ  ରକ୍ଚା ପଚାଇ ଁ
ତିଆରି ଦହଚାଇରବିଚା ଏହ ି ଆଇନ 
ଉପଦର ଦଯଉ ଁ  ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ଦିନ 
ଦହଲଚା ତଚାହଚା ଏହଚା ଦ୍ଚାରଚା ଆଉ 
ଲ୍ବେଚା ଦହବ ନଚାହି।ଁ ସରକଚାରଙ୍ 
ବହୁ ଉଦ୍ମ ସଦତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଚଚାର୍ରୀ 
ଏହଚାକୁ ନ ବୁଝବିଚା ଦହତୁ ସମଦୁଚାୟ 
ଚଚାର୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦଚାୟଙ୍ ସ୍ଚାର୍ଗକୁ ଆଖଦିର 

ରଖ ିପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ଏହ ିନିଷ୍ପରି୍ ଦନଇରବିଚା ଦଘଚାରଣଚା 
କରିଛନି୍। ଏହଚା ଏକ ସଦ୍ବେଦନଶ୍ରୀଳ ସରକଚାର ଏବଂ ଦନତୃତ୍ୱର 
ପରିଚୟ ଦଦଇଛି।  ଏହଚା ସହତି ଭବିର୍ତଦର ଚଚାର୍ରୀଙ୍ ଆବଶ୍କତଚାକୁ 
ଦଦଖ ିନିଷ୍ପରି୍ ଦନବଚା ପଚାଇ ଁଏକ ବିଦଶରଜ୍ କମିଟି ରଠନ କରିବଚାକୁ ମଧ୍ୟ 
ଦଘଚାରଣଚା କରଚାଯଚାଇଛି। କୃରି ବିକଚାଶ ଏବଂ କୃରକ କଲ୍ଚାଣ ଦହଉଛି 

ବର୍୍ଗମଚାନର ସରକଚାରଙ୍ ପ୍ଚାରମିକତଚା। ଏହଚାକୁ ଧ୍ୟଚାନଦର ରଖ ିଦକବଳ 
ଏମଏସପି ବୃଦି୍ ଦହଚାଇନରଲିଚା ବରଂ ଏକ ଦରକଡ୍ଗ ସଂଖ୍କ ସରକଚାର୍ରୀ 
କ୍ରୟ ଦକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଚାପନ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ସରକଚାର କରିରବିଚା ଉତ୍ଚାଦ 
କ୍ରୟ ରତ କିଛି ଦଶନି୍ର ଦରକଡ୍ଗକୁ ଭଚାଙି୍ଗରଲିଚା। ତିଦନଚାଟି କୃରି 
ନିୟମର ଉଦଦ୍ଶ୍ ରଲିଚା ଦଦଶର କୃରକମଚାନଙୁ୍, ବିଦଶରକରି କ୍ଦୁ୍ର 
ଚଚାର୍ରୀଙୁ୍ ଦସମଚାନଙ୍ ଉତ୍ଚାଦର ଉଚିତ ମଲୂ୍ ଦଦବଚା ଏବଂ ଉତ୍ଚାଦ 
ବିକ୍ରୟ ପଚାଇ ଁ ଅଧକି ବିକଳ୍ପ ସଷିୃ୍ କରିବଚା। ନଦଭ୍ବେର 19 ଦର ରରୁୁ 
ନଚାନକ ଦଦବଙ୍ ପ୍କଚାଶ ପବ୍ଗ  ଅବସରଦର ଦଦଶକୁ ସଦ୍ବେଚାଧତି କରି 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କହଛିନି୍ ଦଯ, ଏଦତ ପବିତ୍ର କରଚା, ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ରୂପଦର ଶଦୁ୍  
ଯଚାହଚା କୃରକଙ୍ ହତି ସଚାଧନ ନିମଦନ୍ ଉଦି୍ଷ୍ ରଲିଚା କିନ୍ତୁ ଏଦତ ପ୍ୟଚାସ 
ପଦର ମଧ୍ୟ ଆଦମ କିଛି କୃରକଙୁ୍ ବୁଝଚାଇବଚାଦର ସଫଳ ଦହଚାଇପଚାରିଲୁ 
ନଚାହି।ଁ ଏପରିକି କୃରି ଦବୈଜ୍ଚାନିକ, ଅର୍ଗଶଚାସ୍ତ୍ର୍ରୀ, ପ୍ରତିଶ୍ରୀଳ କୃରକମଚାଦନ 
ଏହ ିନିୟମରଡିୁକ ବଚାବଦଦର ବୁଝଚାଇବଚାକୁ ଅଦନକ ପ୍ୟଚାସ କରିରଦିଲ। 
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆରକୁ ଦଯମିତି ଏରପି୍ତି ଭ୍ରମ ନ ରହବି ଦସରଲିଚାର ୁ
ଏହ ି ମଚାସ ଦଶରଦର ଆରମ୍ଭ ଦହବଚାକୁରବିଚା ସଂସଦର ଶ୍ରୀତକଚାଳ୍ରୀନ 
ଅଧଦିବଶନଦର ଏହ ି ଆଇନରଡିୁକୁ ଦଫରଚାଇ ଦନବଚାର ସଚା୍ ବେିଧଚାନିକ 
ପ୍କି୍ରୟଚା ସମଚାପନ କରଚାଯିବ। 

କୃଷକଙ୍କ ଦାବଟି ପନର ସରକାରଙ୍କ ବଡ େଟିଷ୍ପର୍ଟି:  
୩ କୃଷଟି ଆଇେ ରେତ୍ୟାହାର ପାଇ ଁରେଧାେେନ୍ତଗୀଙ୍କ ନ�ାଷଣା

7 ବର୍ଗ ପଦୂବ୍ଗ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ଚାରଚା 
ଆରମ୍ଭ କରଚାଯଚାଇରବିଚା 'ସ୍ଚ୍ଛ ଭଚାରତ ଅଭିଯଚାନ' ଏକ ଜନ 

ଆଦନ୍ଦଚାଳନଦର ପରିଣତ ଦହଚାଇ ଭଚାରତକୁ ସ୍ଚ୍ଛତଚା ଦକ୍ତ୍ରଦର 
ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦଦଇଛି। ଏହ ି କଚାଯ୍୍ଗ କ୍ରମକୁ ଆଉ ପଚାଦଦ 
ଆରକୁ ଦନଇ ରଚାନି୍ ଜୟନ୍୍ରୀଠଚାରୁ ଅଦକ୍ଟଚାବର ୩୧ ତଚାରିଖ ଯଚାଏ 
ସରକଚାର୍ରୀ ଅଫିସରଡିୁକଦର ସ୍ଚ୍ଛତଚା ଅଭିଯଚାନ କରଚାଯଚାଉଛି। 
ଏହ ି ଅଭିଯଚାନଦର ଅଦରକଚାର୍ରୀ ଫଚାଇଲ୍ ରଡିୁକର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ 
ବିକଳ୍ପ ସଷିୃ୍ କରଚାଯିବଚା ସହ ଦସରଡିୁକୁ ହଟଚାଇ ଦିଆଯଚାଇଛି। ଏହ ି
କ୍ରମଦର ସମଦୁଚାୟ 15 ଲକ୍ 23 ହଜଚାର 464 ଫଚାଇଲ ମଧ୍ୟରୁ 
13 ଲକ୍ 73, 204ଟି ଫଚାଇଲ୍ କୁ ସଂକି୍ପ୍ କରଚାଯିବଚା ସହ 30 
ଦିନ ମଧ୍ୟଦର 2,91,692 ଅଭିଦଯଚାର ସମଚାଧଚାନ କରଚାଯଚାଇଛି।  
ସଚାଂସଦଙ୍ ଦ୍ଚାରଚା ପଠଚାଯଚାଇରବିଚା 11,057 ଟି ମଚାମଲଚା ମଧ୍ୟରୁ 
8,282 ଟି ସମଚାଧଚାନ ଦହଚାଇପରିଲଚା। ଏହ ିସମୟ ମଧ୍ୟଦର, 834 
ନିୟମ ଏବଂ ପଦ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ 685 ଟି ସରଳ୍ରୀକୃତ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। 
ଦକବଳ ଏତିକି ନୁଦହ ଁସରକଚାର ଏହ ିସ୍ଚ୍ଛତଚା ଅଭିଯଚାନରୁ ପ୍ଚାୟ 40 
ଦକଚାଟି ଟଙ୍ଚା ଦରଚାଜରଚାର କରିଛନି୍। ସରକଚାର୍ରୀ କଚାଯ୍୍ଗ ଚାଳୟଦର 
ଦମଚାଦ୍ରୀ ସରକଚାରଙ୍ ଏହ ିସ୍ଚ୍ଛତଚା ଦ୍ଚାରଚା ପ୍ଚାୟ 8 ଲକ୍ ବର୍ଗଫୁଟ 
ସ୍ଚାନ ଖଚାଲି ଦହଚାଇଛି। 

ସରକାରଗୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟନର ସ୍ଚ୍ଛତା,  8 ଲକ୍ 
ବ�୍ଯଫୁଟ ସ୍ାେ ନହଲା ଖାଲଟି, 40 ନକାଟଟି 

ଟଙ୍କା ଆୟ
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ଏକ ଶକି୍ଶଚାଳ୍ରୀ ଦସୈନ୍ ଏକ ଶକି୍ଶଚାଳ୍ରୀ ରଚାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ତ୍ରୀକ | 
ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚାର ଏହ ି ଅମତୃ ମଦହଚାତ୍ସବ ଅବସରଦର ଦଦଶ 

ଏକ ନୂତନ ଭବିର୍ତ ରଠନ ପଚାଇ ଁନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ଦନଉଛି। ଏଣ ୁ
ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର ଭଚାରତ ଅଭିଯଚାନ ଅଧ୍ରୀନଦର ଆମର ଲକ୍୍ ଦହଉଛି 
ଭଚାରତକୁ ନିଦଜ ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଗ ବୃହତ ସଚାମରିକ ଶକି୍ ଭଚାଦବ ପରିରଣତି 

କରିବଚା। ଏହ ି ଦିରଦର ଏକ 
ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ପଦଦକ୍ପ ସ୍ରୂପ  
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ 
ବିଜୟଚା ଦଶମ୍ରୀ ଦିନ 41 ଟି 
ଅଡ୍ଗନଚାନ ୍ସ (ଦରଚାଳଚାବଚାରୁଦ) 
କଚାରଖଚାନଚାର ପନୁଃ ନିମ୍ଗଚାଣ 
ସହତି 7 ଟି ନୂତନ କମ୍ପଚାନ୍ରୀ 

ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍। ପ୍ତିରକ୍ଚା ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ରଚାଜନଚାର ସିଂଙ୍ ଦନତୃତ୍ୱଦର 
ପ୍ତିରକ୍ଚା ଅଧଗି୍ରହଣ ପରିରଦ 7,965 ଦକଚାଟି ଟଙ୍ଚା ମଲୂ୍ର 
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପଚାତି କ୍ରୟକୁ ଅନୁଦମଚାଦନ କରିଛନି୍। ଦମକ୍ 
ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ଅଧ୍ରୀନଦର ଏହ ି କ୍ରୟ ସ୍ଦଦଶ୍ରୀ କମ୍ପଚାନ୍ରୀରଡିୁକରୁ 
କରଚାଯିବ। ହନୁି୍ଦସ୍ତଚାନ ଏଦରଚାଦନଟିକ୍ସ ଲିମିଦଟଡରୁ 12 ଟି ହଚାଲୁକଚା 
ୟୁଟିଲିଟି ଦହଲିକ୍୍ଟର କିଣଚାଯିବଚା ସହତି ଡନକିୟର୍ ବିମଚାନକୁ 
ଉନ୍ନତି କରଚାଯିବ। ଦନୌ-ବଚାହନି୍ରୀ ଯଦୁ୍ ଜଚାହଚାଜର ନିର୍ରୀକ୍ଣ ତରଚା 
କଚାଯ୍୍ଗ କ୍ମତଚା ବୃଦି୍ ପଚାଇ ଁଭଚାରତ ଇଦଲଦକ୍ଟଟ୍ଚାନିକ୍ସ ଲିମିଦଟଡ୍ରୁ ଲିଂକ୍ସ 
U2 ନଚାଭଚାଲ୍ ରନ୍ ଫଚାୟଚାର କଦ୍ଟଟ୍ଚାଲ୍ ସିଷ୍ମ ୍କ୍ରୟ କରଚାଯିବଚା ପଚାଇ ଁ
ଏହ ିଅନୁଦମଚାଦନଦର ନିଦଦ୍ଗଶ ରହଛିି। 

ସବ୍ଯାଧକି ନଲାକରେଟିୟ: ୭୦ ରେତଟିଶତ ଆପରୁ୍ଭାଲ୍  ରଟଟିଂ ସହ 
ରେଧାେେନ୍ତଗୀ େନରନ୍ଦ୍ର ନୋଦଗୀ ନହନଲ ବଟିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ନଲାକରେଟିୟ ନେତା

ଧଚାରଚା 370 ରଦ୍ ଦହବଚା ପଦର ଜଚାମ୍ମୁ କଚାଶ ୍ମ୍ରୀର ଏବଂ 
ଲଦଚାଖକୁ ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଚାରଙ୍ ଦଯଚାଜନଚାର ତ ଲଚାଭ 

ପଚାଇଲଚା, ତଚା’ସହ ସ୍ଚାନ୍ରୀୟ ଶଳ୍ପ ସହ ଦଲଚାକ କଳଚାକୁ ମଧ୍ୟ 
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରଦର ଏକ ନୂତନ ସ୍ଚାନ ପଚାଇଛି। ମିଳିତ ଜଚାତିସଂଘର 
ସଂରଠନ ୟୁଦନଦସ୍ଚାର ସଜୃନଶ୍ରୀଳ ସହର ତଚାଲିକଚାଦର 
ଶ୍୍ରୀନରର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଭୁ୍ଗକ୍ ଦହଚାଇଛି। ୟୁଦନଦସ୍ଚାର କି୍ରଏଟିଭ୍ ସିଟି 
ଦନଟେଚାକ୍ଗଦର ଶଳି୍ପ ଏବଂ ଦଲଚାକକଳଚା, ରଣମଚାଧ୍ୟମ, ଚଳଚି୍ତ୍ର, 
ସଚାହତି୍, ଡିଜଚାଇନ୍, ର୍ଚାଦଷ୍ଟ୍ଚାନିୟମ ଏବଂ ମିଡିଆ ଆଟ୍ଗ 
ସଦମତ ସଚାଦତଚାଟି ସଜୃନଶ୍ରୀଳ ଦକ୍ତ୍ରକୁ ଆଧଚାର କରି ବିଶ୍ୱର 
ସହରରଡିୁକୁ ଅନ୍ଭୁ୍ଗକ୍ କଦର।  ଶ୍୍ରୀନରର ହସ୍ତଶଳି୍ପ ଏବଂ କଳଚା 
ଦକ୍ତ୍ର ବର୍ଗଦର ଅନ୍ଭୁ୍ଗକ୍ ଦହଚାଇଛି। 90ଟି ଦଦଶରୁ ଦମଚାଟ 
295 ଟି ସହର ବର୍୍ଗମଚାନ ଏହ ିତଚାଲିକଚାଦର ଅନ୍ଭୁ୍ଗକ୍ ଦହଚାଇଛି। 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ଏହଚା ଉପଦର ଟୁଇଟ୍ କରି 
କହଛିନି୍ ଦଯ ଏହଚା ଶ୍୍ରୀନରରର ସଚାଂସ୍ତୃିକ ବିବିଧତଚାକୁ ଏକ 
ନୂତନ ପରିଚୟ ଦଦଇଛି। ଦସରଲିଚାରି ଜଚାମ୍ମୁ କଚାଶ ୍ମ୍ରୀରବଚାସ୍ରୀଙୁ୍ 
ଅଦନକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସଜୃନଶ୍ରୀଳ ସହର ତଚାଲିକଚାଦର 
ଶ୍୍ରୀନରରକୁ ଅନ୍ଭୁ୍ଗକ୍ କରିବଚା ପଚାଇ ଁ ନଚାମଚାଙ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଦମ 
2019 ଦଚାଖଲ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା, କିନ୍ତୁ ଦସଦତଦବଦଳ ଦକବଳ 
ଦୁଇଟି ସହରକୁ ଚୟନ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା।  ର୍ଚାଦଷ୍ଟ୍ଚାନିୟମ 
ପଚାଇ ଁ ହଚାଇଦ୍ରଚାବଚାଦ ଏବଂ ଚଳଚିତ୍ର ପଚାଇ ଁ ମୁ୍ ବେଚାଇକୁ ଚୟନ 
କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। n

ଶଟିଳ୍ପ-ନଲାକକଳା ବ�୍ଯନର ୟୁନେନସ୍ାର ରଚୋତ୍ମକ 
ସହର ତାଲଟିକାନର ଶ୍ଗୀେ�ର ସାେଟିଲ

ନେକ୍ ଇେ୍ ଇଣ୍ଟିଆ ନହଲା େ�ବୁତ: ରୋୟ 8 
ହ�ାର ନକାଟଟି ରେତଟିରକ୍ା କ୍ୟକୁ ଅେୁନୋଦେ

ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ପଣୁ ିରଦର ଦୁନିଆର ସବୁଠଚାରୁ ଦଲଚାକପି୍ୟ ଦନତଚା ଭଚାବଦର ନିବ୍ଗଚାଚିତ 
ଦହଚାଇଛନି୍। ଆଦମରିକଚାର ଡଚାଟଚା ଇଦ୍ଟଲିଦଜନ ୍ସ ଫଚାମ୍ଗ ଦି ମନକିଂ କନ ୍ସଲ ୍ଟର ଏକ ସଦଭ୍ଗ 

ଅନୁଯଚାୟ୍ରୀ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ, ଆଦମରିକଚାର ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି ଦଜଚା ବିଦଡନ ଏବଂ 
ବି୍ଟିଶ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦବଚାରିସ ଜନସନଙ୍ ସଦମତ ବିଶ୍ୱର 13 ଜଣ ରଚାଷ୍ଟ୍ ପ୍ମଖୁଙୁ୍  ପଛଦର 
ପକଚାଇଛନି୍। ପିଏମ ଦମଚାଦ୍ରୀ ପଚାଇରବିଚା ଆପରୁ୍ଭଚାଲ ହଚାର 70% ଦବଚାଲି ଫଚାମ୍ଗ ପ୍କଚାଶ 
କରିଛି।  ନଦଭ୍ବେର ୨ ଦର ଅପଦଡଟ୍ ଦହଚାଇରବିଚା ଏହ ିସଦଭ୍ଗଦର ଭଚାରତ୍ରୀୟ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ବିଶ୍ୱର ଅଦନକ ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି ଏବଂ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ଠଚାରୁ ବହୁ ଆରଦର ଅଛନି୍। ଦଲଚାକପି୍ୟତଚା 
ଗ୍ରଚାଫଦର ଦମକି୍ସଦକଚାର ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି ଆଦ୍ରେ ମଚାନୁଏଲ ଦଲଚାଦପଜ ଓବ୍ଚାଦଡଚାର, ଇଟଚାଲ୍ରୀର 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ମଚାରିଓ ଡ୍ଚାରି, ଜମ୍ଗଚାନ ଚଚାଦନ ୍ସଲର ଆଦଜେଲଚା ମଦକ୍ଗଲ, ଆଦମରିକଚାର ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି 
ଦଜଚା ବିଦଡନଙ୍ଠଚାରୁ ପିଏମ ଦମଚାଦ୍ରୀ ଅଦନକ ବଡ ଦନତଚାଙ୍ଠୁ ଆରଆୁ ରହଛିନି୍। ଏହ ି
ତଚାଲିକଚାଦର ଅଦଷ୍ଟ୍ଲ୍ରୀୟ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ସ୍ଟ ଦମଚାରିସନ୍, କଚାନଚାଡଚାର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଜଷି୍ନ ଟ୍ରୁଦଡଚା, 
ବି୍ଟିଶ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦବଚାରିସ ୍ଜନସନ ଏବଂ ବ୍ଚାଜଲିର ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି ଜଚାୟର ଦବଚାଲସନଚାଦରଚା 
ମଧ୍ୟ ଅଛନି୍। ଏହ ିସଦଭ୍ଗଦର ଆଦମରିକଚାର ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି ପଞ୍ମରୁ ରଷ୍ଠ ସ୍ଚାନକୁ ଏବଂ ବି୍ଟିଶ 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙୁ୍ ଅଷ୍ମରୁ ଦଶମ ସ୍ଚାନକୁ ଖସିଛନି୍।

ସଂକ୍ଟିପ୍ତ ସୋଚାର 
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‘ପଞ୍ତଗୀଥ୍ଯ'ରୁ 'ନନେହ ଭୁେଟି' ଲ୍ଷ୍ନୗ ରାଏ 
ନରେରଣା ସା�ଟିଛଟି ବାବାସାନହବଙ୍କ �ଗୀବେଗୀ 

ନେୈତଟିକତା, ସେତା, ଆତ୍ମ ସମ୍ାେ ଏବଂ ଭାରତଗୀୟତା। ବାବାସାନହବ ଭଗୀେରାଓ 
ଆନମ୍ବଦକରଙ୍କ ଦଶ୍ଯେର ଏହଟି ଚାନରାଟଟି �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସ୍ମ୍ଭ ଉପନର େୂତେ ଭାରତ ଆ�କୁ 

ବଢ଼ଛୁଟି। ତାଙ୍କରଟି ଅବଦାେକୁ ଆ�ାେଗୀ ପଟିଢ଼ଟି ପାଇ ଁସ୍ମରଣଗୀୟ କରଟିବା ଲକ୍୍ୟନର ଭାରତ 
ସରକାର ବାବା ସାନହବଙ୍କ �ଗୀବେ ସହ  �ଡଟିତ ସ୍ାେ�ଡୁଟିକର ବଟିକାଶ କରୁଛନ୍ଟି।  ଏହଟି 

ନରେରଣା ସହଟିତ ଉର୍ରରେନଦଶର ଲ୍ଷ୍ନୗଠାନର ଡ୍ଟର ଭଗୀେରାଓ ଆନମ୍ବଦକର ସାଂସ୍ତୃଟିକ 
ନକନ୍ଦ୍ରର ଶଟିଳାେ୍ୟାସ  କରଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତଟି ରାେୋଥ ନକାବଟିନ୍ଦ ଏହଟି ସହରକୁ ବାବାସାନହବଙ୍କ 

'ନନେହ ଭୂେଟି' ନବାଲଟି ବର୍୍ଯୋ କରଟିଛନ୍ଟି।

ବଚାବଚାସଚାଦହବ ପଛୁଆ ସମଚାଜ, ବଞ୍ିତ ସମ୍ପ୍ରଦଚାୟ, 
ଦଳିତ ଏବଂ ଆଦିବଚାସ୍ରୀମଚାନଙ୍ ପଚାଇ ଁ ନିଜ 
ଜ୍ରୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିରଦିଲ। ବିକଚାଶର ଦଦୌଡଦର, 

ଦଯଉମଁଚାଦନ ପଛଦର ରହିଯଚାଇଛନି୍  ବଚା ଦଯଉମଁଚାନଙୁ୍ ପଛଦର 
ଛଚାଡି ଦିଆଯଚାଇଛି ଦସହି ଦଲଚାକ ବଚା ସମଦୁଚାୟଙ୍ ଭିତଦର 
ଆଜି  ବିକଚାଶର କ୍ଧୁଚା ସଷିୃ୍ ଦହଚାଇଛି, ଅଧକିଚାରର ଦଚତନଚା 
ଜଚାଗ୍ରତ ଦହଚାଇଛି। ଏହି ଦଚତନଚା ଦହଉଛି ବଚାବଚାସଚାଦହବ 
ଆଦ୍ବେଦକରଙ୍ ଉପହଚାର। ସ୍ବେିଧଚାନର ପ୍ଦଣତଚା ତରଚା ସ୍ବେିଧଚାନ 
ଦ୍ଚାରଚା ସଚାରଚା ଭଚାରତକୁ ଦରଚାଟିଏ ସତୂ୍ରଦର ବଚାନ୍ି ରଖପିଚାରିରବିଚା 
ଡ. ଆଦ୍ବେଦକରଙ୍ ପ୍ତି ଏହଚା ଦକବଳ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର 
ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ ଶ୍ଦ୍ଚାଜେଳି ନୁଦହ ଁ, ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଭଚାରତର ସଂକଳ୍ପ। 
ଏକ ଭଚାରତ ଦଯଉଠଁଚାଦର ସମସ୍ତଙ୍ ପଚାଇ ଁସମଚାନ ସଦୁଯଚାର ରବି, 

ଲ୍ଷ୍ନୗ ସହର ସହଟିତ ବାବାସାନହବ 
ଆନମ୍ବଦକରଙ୍କର େଧ୍ ଏକ ବଟିନଶଷ ସମ୍କ୍ଯ 
ରହଟିଛଟି, ଏହଟି କାରଣରୁ ଲ୍ଷ୍ନୗକ ୁବାବାସାନହବଙ୍କ 
'ନନେହ ଭୁେଟି' େଧ୍ କହୁାରାଏ । ବାବାସାନହବଙ୍କ 
�ରୁୁ ତୁଲ୍ୟ ଉଭୟ ନବାଧାେନ୍ଦ �ଗୀ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ 
ଦଗୀକ୍ା ରେଦାେ କରଟିଥବିା ଭଦନ୍ ରେଜ୍ାେନ୍ଦ�ଗୀଙ୍କର 
ଲ୍ଷ୍ନୗନର ବାସଭବେ ଥଲିା।
ରାେୋଥ ନକାବଟିନ୍ଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତଟି

୬ ଡଟିନସମ୍ବର ବଟିନଶଷେହାରେୟାଣ ଦଟିବସ
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ଜଚାତିରତ ଉତ୍୍ରୀଡନ ନରବି,  ଏବଂ ଦଟଦକଷ୍ଚାଦଲଚାଜିଦର ସଶକ୍ 
ଯବୁଚାପିଢି଼ ଅଗ୍ରରତି କରୁରବି। 2022 ସଦୁ୍ଚା ବଚାବଚାସଚାଦହବଙ୍ 
ସ୍୍ଷ୍କୁ ପରୂଣ କରିବଚା ପଚାଇ ଁ ପ୍ତିଶରୁ୍ତିବଦ୍ ଭଚାରତ ସରକଚାର 
ତଚାଙ୍ ସହ ସମ୍ପକୃ୍ ସ୍ଚାନରଡିୁକୁ ‘ପଞ୍ତ୍ରୀର୍ଗ’ ମଚାନ୍ତଚା ଦଦଇ 
ଦସରଡିୁକର ବିକଚାଶ ପରଦର ଅଗ୍ରସର ଦହଚାଇଛନି୍। ଏହଚାର 
ଲକ୍୍ ରହିଛି ଆରଚାମ୍ରୀ ପିଢି଼ ବଚାବଚା ସଚାଦହବଙ୍ ସମ୍ପକ୍ଗଦର 
ଜଚାଣନ୍ତୁ ତଚାଙ୍ ସହ ଜଡିତ ଭଚାରତର ଇତିହଚାସ ଓ ଐତିହ୍କୁ 
ଦନଇ ରବ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଏହିବର୍ଗ ଉର୍ରପ୍ଦଦଶ ସରକଚାର ମଧ୍ୟ 

ବଚାବଚା ସଚାଦହବ ଆଦ୍ବେଦକର ସଚାଂସ୍ତିୃକ ଦକନ୍ଦ୍ରର ଶଳିଚାନ୍ଚାସ 
କରିଛନି୍। ମହଚାମହ୍ରୀମ ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି ଏହି କଯ୍୍ଗ ର ଶଭୁ ଦଦଇଛନି୍। 
ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି ଦହବଚାପଦର ରଚାମନଚାର ଦକଚାବିନ୍ଦ ଏହି ଅବସରଦର 
ଉର୍ରପ୍ଦଦଶର କଚାନପରୁ ରସ୍ତଦର ଆସି ନିଜ ଦପୈତୃକ ରଚାଦଁର 
ପହଞ୍ିରଦିଲ। ଘରକୁ ଯିବଚା ପବୂ୍ଗରୁ ପ୍ରଦମ ରଚାଦଁର ରବିଚା ଡଚା. 
ଆଦ୍ବେଦକରଙ୍ ପ୍ତିମଚାଦର ଶ୍ଦ୍ଚାଜେଳି ପ୍ଦଚାନ କରିରଦିଲ। ନିଜର 
ଏହି ଯଚାତ୍ରଚା ବଚାବଦଦର ସଚୂନଚା ଦଦଇ ଦଯଦତଦବଦଳ ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି 
ଲକ୍ଷ୍ୌଦର ଆଦୟଚାଜିତ ଡ. ଭ୍ରୀମରଚାଓ ଆଦ୍ବେଦକର ସଚାଂସ୍ତିୃକ 

ନୋ ଭଳଟି ପଛଆୁ ବ�୍ଯର ନକାଟଟି 
ନକାଟଟି ନଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁଡ୍ଟର 
ବାବାସାନହବ ଆନମ୍ବଦକର 
ଏକ ନରେରଣା। ନସ ଆେକୁ 
ନଦଖାଇଛନ୍ଟି ନର ଆ�କୁ 
ବଢ଼ଟିବା ପାଇ ଁ�ନଣ ବଡ କଟିମ୍ବା 
ଧେଗୀ ପରଟିବାରନର �ନ ୍ନହବା 
�ରୁରଗୀ େୁନହ;ଁ ଭାରତର �ରଟିବ 
ପରଟିବାରନର �ନ ୍ନହାଇଥବିା 
ନଲାକୋନେ େଧ୍  ସ୍ପ୍ନ 
ନଦଖପିାରନ୍ଟି, ନସହଟି ସ୍ପ୍ନ�ଡୁଟିକୁ 
ପରୂଣ କରଟିବାକୁ ନଚଷ୍ା କରନ୍ଟି 
ଏବଂ ହାସଲ ବଟି କରଟିପାରନ୍ଟି। 
ନବାଧହୁଏ ନକୗଣସଟି ସରକାର 
ପବୂ୍ଯରୁ ବାବା ସାନହବଙୁ୍କ ଏନତ 
ସମ୍ାେ ଓ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳଟି ନଦଇ 
ୋହାନ୍ଟି ରାହା ଏହଟି ସରକାର 
ନଦଇଛନ୍ଟି। ନସ ଆେକୁ ନରଉ ଁ
ପଥ ନଦଖାଇଛନ୍ଟି ନରଉଥଁନିର 
ଭ୍ାତୃଭାବ ରହଟିଛଟି, ଆନେ ନସହଟି 
ଭାଇଚାରାକୁ ଛାଡଟି ଆ�କୁ ରାଇ 
ପାରଟିବୁ ୋହଟି ଁ। 

େନରନ୍ଦ୍ର ନୋଦଗୀ, ରେଧାେେନ୍ତଗୀ

ଡଚାକ୍ର ଆଦ୍ବେଦକରଙ୍ ୧୨୫ତମ 
ଜୟନ୍୍ରୀ ଅବସରଦର ତଚାଙ୍ ଜନ ୍ମସ୍ଳ୍ରୀ 
ମହୁ ରସ୍ତ କରି ୧୪ ଏପି୍ଲ୍  ୨୦୧୬ଦର 
ପ୍ଧଦନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ ଶ୍ଦ୍ଚାଜେଳି ଜ୍ଚାପନ 
କରିରଦିଲ। 

�ନଭୂ୍େଟି େହୁନର ସ୍ମାରକଗୀ

ଡଚା ଆଦ୍ବେଦକର  ଲଣ୍ନର ଦଯଉଘଁଦର 
ରହ ିଶକି୍ଚା ଗ୍ରହଣ କରୁରଦିଲ ଦସହ ି
ଘରକୁ ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଚାରଙ୍ ପଦଦକ୍ପ 
ଦ୍ଚାରଚା ମହଚାରଚାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ କଚାଳ୍ରୀନ 
ସରକଚାର କିଣରିଦିଲ। 

ଲଣ୍େନର ଶଟିକ୍ାଭୂେଟି 

ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ରଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ଚାରଚା 
ବଚାବଚା ସଚାଦହବଙ୍ ୧୨୫ତମ ଜୟନ୍୍ରୀ 
ଅବସରଦର ତଚାଙ୍ ଦ୍ରୀକ୍ଚା ଭୂମିକୁ ଏ- 
କ୍ଚାସ ୍ ମଯ୍୍ଗ ଚାଦଚା ଦଦବଚାକୁ ଦଘଚାରଣଚା। 

ଦଗୀକ୍ା ସ୍ଳନର ସ୍ମାରକଗୀ

ମୁ୍ ବେଚାଇର ଦଚୌତ୍ ଭୂମିଦର ବଚାବଚା 
ସଚାଦହବ ସ୍ଚାରକ୍ରୀର ବିକଶତି କରି ଏକ 
ଭବ୍ ରୂପ ପ୍ଦଚାନ କରଚାଯଚାଇଛି। ୧୧ 
ଅଦକ୍ଟଚାବର ୨୦୧୫କୁ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଏହଚାର 
ଭୂମିପଜୂଚା କରିରଦିଲ। 

ନଚୗତ୍ୟ ଭୂେଟିନର ସ୍ମାରକଗୀ

ଦଟିଲ୍ଗୀନର ଆନମ୍ବଦକର ସ୍ମାରକଗୀ ଏବଂ ଆନ୍�୍ଯାତଗୀୟ ନକନ୍ଦ୍ର
ଦିଲ୍୍ରୀର ଦଯଉ ଁଘଦର ଡଚା. ଆଦ୍ବେଦକରଙ୍ ଦଦହଚାବସଚାନ 
ଦହଚାଇରଲିଚା ଦସହ ି୨୬ ଅଲିପରୁ ଦରଚାଡ୍  ସି୍ତ ବଙ୍ଗଳଚାକୁ 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ଦ୍ଚାରଚା ରଚାଷ୍ଟ୍୍ରୀୟ ସଂଗ୍ରହଚାଳୟ ଭଚାଦବ 
ଉଦ୍ ଘଚାଟନ କରଚାଯଚାଇଛି। ଦିଲ୍୍ରୀର ୧୫ ଜନପରଠଚାଦର 
ଏମିତି ଏକ ଅନ୍ଃରଚାଷ୍ଟ୍୍ରୀୟ ଦକନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ ଘଚାଟନ କରଚାଯଚାଇଛି 
ଦଯଉଠଁଚାଦର ସଚାମଚାଜକି ଓ ଆରକିକ ପ୍ସଙ୍ଗ ଉପଦର ଅନୁସନ୍ଚାନ 
ପଚାଇ ଁଏକ ରଦବରକ ମଣ୍ଳ୍ରୀ କଚାଯ୍୍ଗ  କରିଦବ। ଏହ ିବହୁତଳ 
ପ୍ଚାସଚାଦଦର ୧୯୨ ଦକଚାଟି ଟଙ୍ଚା ଖଚ୍୍ଗ କରଚାଯଚାଇଛି। 

 

୬ ଡଟିନସମ୍ବର ବଟିନଶଷେହାରେୟାଣ ଦଟିବସ
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ଦକନ୍ଦ୍ରର ଶଳିଚାନ୍ଚାସ କରିଦଲ ଦସଦତବଦଳ ଲଦକ୍ଷ୍ୌକୁ ଦକନ୍ଦ୍ର୍ରୀଭୂତ 
କରି ବଚାବଚା ସଚାଦହବଙ୍ ସ୍ମୃତିଚରଣ କରିରଦିଲ। ଦସ କହିରଦିଲ, 
‘ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୌ ସହର ସହ ବଚାବଚା ସଚାଦହବ ଆଦ୍ବେଦକରଙ୍ 
ଅଦନକ ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ଦସରଲିଚାରି ଲକ୍ଷ୍ୌକୁ ବଚାବହଚାସଚାଦହବଙ୍ 
’ଦନେହ ଭୂମି’ ଦବଚାଲି ବି କହନି୍। ବଚାବଚା ସଚାଦହବଙ୍ ରରୁୁତୁଲ୍ 
ଦବଚାଧଚାନନ୍ଦଜ୍ରୀ ଏବଂ ତଚାଙୁ୍ ଦ୍ରୀକ୍ଚା ପ୍ଦଚାନ କରିରବିଚା ଭଦନ୍ 
ପ୍ଜ୍ଚାନନ୍ଦଜ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍ ଘର ଲକ୍ଷ୍ୌ ରଲିଚା। ବଚାବଚାସଚାଦହବଙ୍ 
ସମ୍ଚାନ ଏବଂ ନିଷ ୍ଠଚା ସହିତ ଜଡିତ଼ ସ୍ଚାନରଡିୁକୁ ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଚାର 
ରତ କିଛି ବର୍ଗ ମଧ୍ୟଦର ଏପରି ଭଚାବଦର ବିକଶତି କରିଛନି୍ ଯଚାହଚା 
ପବୂ୍ଗରୁ ଦକଦବ କଳ୍ପନଚା କରଚାଯଚାଇ ନରଲିଚା। ଆଦ୍ବେଦକରଙ୍ 
ଜନ ୍ମସ୍ଚାନ ମହୁ ପରିଦଶ୍ଗନ କରିବଚାର ସଦୁଯଚାର ଦହଉ କି୍ ବେଚା 
ମହଚାରଚାଷ୍ଟ୍ଦର ଇନୁ୍ଦମିଲଙ୍ ଜମି କିଣ ି ଦଚୌତ୍ ଭୂମି ଉପଦର 
ସ୍ଚାରକ ବିକଚାଶ କରିବଚାର ପଦଦକ୍ପ ଦହଉ, ନଚାରପରୁଦର ତଚାଙ୍ 

ଦ୍ରୀକ୍ଚା ସ୍ଳକୁ ଅନ୍ଃରଚାଷ୍ଟ୍୍ରୀୟ ସ୍ଳ ଭଚାଦବ ବିକଶତି କରିବଚାର 
ରଚାସ୍ତଚା ଦହଉ ବଚା  ଲଣ୍ନଦର ତଚାଙ୍ର ବଚାସଭବନ ଦହଉ  କି୍ ବେଚା 
ଦିଲ୍୍ରୀଦର ରବିଚା ବଚାବଚାସଚାଦହବଙ୍  ମହଚାପରଚାୟଣ ସ୍ଳ ଏବଂ 15 
ଜନପରଦର ସ୍ଚାରକ ଭଚାବଦର ବିକଶତି କରିବଚା  କଚାଯ୍୍ଗ  ଦହଉ 
ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଚାର ରଚାଜ୍ ସରକଚାରଙ୍ ସହ ମିଶ ିପଞ୍ ତ୍ରୀର୍ଗ ବିକଚାଶ 
କଚାଯ୍୍ଗ ଦର ଲଚାରିଛନି୍। 

ବଚାବଚାସଚାଦହବ ଆଦ୍ବେଦକର  ସମଚାଜଦର ଦୁବ୍ଗଳ ଦଶ୍ଣ୍ରୀର 
ଉତ୍ ରଚାନ ଲଚାରି ନିଜର ଜ୍ରୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଏହଚା ଦଶ୍ଗଚାଇଦଲ 
ଦଯ, ଦଯଦବ ବି ଦକଦବ ଆଦମ ରଚାଷ୍ଟ୍ ନିଷ ୍ଠଚା ଓ ସଚାମଚାଜିକ 
ନିଷ ୍ଠଚାଦର ଦକୌଣସି କଚାମ କରିବଚା ଦତଦବ ତଚାହଚା ସବୁଦବଦଳ ଠିକ୍  
ସଚାବ୍ସ୍ତ ଦହଚାଇରଚାଏ। ଏହି କଚାରଣରୁ ହି ଁଡଚା. ଆଦ୍ବେଦକର ଆମ 
ପଚାଖଦର ସବୁବଦଳ ଦପ୍ରଣଚା ଦହଚାଇ ଠିଆ ଦହଚାଇଛନି୍।  n

n  26 ନଦଭ୍ବେର 2015 ଦର, ଆଦ୍ବେଦକରଙ୍ 125 ତମ ଜନ ୍ମ ବଚାରକିକ୍ରୀକୁ 
ସ୍ବେିଧଚାନ ଦିବସ ଭଚାବଦର ପଚାଳନ କରିବଚା ଆରମ୍ଭ କରଚାଯଚାଇଛି। 125 ତମ 
ଜନ ୍ମ ବଚାରକିକ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ବେିଧଚାନ ଦିବସ ସଂପକ୍ଗଦର ସଂସଦର ଉଭୟ ରହୃଦର 
ବିସୃ୍ତତ ଆଦଲଚାଚନଚା ଦହଚାଇ ଦହଚାଇଛି। 

n  125 ତମ ଜନ ୍ମ ବଚାରକିକ୍ରୀଦର ଆଦ୍ବେଦକରଙ୍ ସମ୍ଚାନଚାଦର୍ଗ 125 ଟଙି୍ଆ ଏବଂ 
10 ଟଙ୍ଚା ଅଟଙ୍ଚାର ସ୍ଚାରକ ମଦୁ୍ରଚା  ଉଦନ ୍ମଚାଚନ। ଏହଚା ସହ ଆଦ୍ବେଦକରଙ୍ 
ଜନ ୍ମଦିନ14 ଏପି୍ଲକୁ ସଚାମଚାଜକି ସଦ୍ ଭଚାବନଚା ଦିବସ ଭଚାବଦର ପଚାଳନ ଆରମ୍ଭ 
। ମିଳିତ ଜଚାତିସଂଘ ମଖୁ୍ଚାଳୟଦର ପ୍ରମରର ପଚାଇ ଁ14 ଏପି୍ଲ 2016 ଦର 
ବଚାବଚାସଚାଦହବଙ୍ ଜନ ୍ମ ବଚାରକିକ୍ରୀ ପଚାଳନ। 

n  ଗ୍ରାେ ସ୍ରା� ଅଭଟିରାେ: ସମଚାଜର ସମସ୍ତ ଦକ୍ତ୍ରର ସଠକ୍ି ବିକଚାଶ ପଚାଇ ଁ
ବଚାବଚାସଚାଦହବଙ୍ ଦୃଷି୍କୁ ଧ୍ୟଚାନଦର ରଖ ିଗ୍ରଚାମ ସ୍ରଚାଜ ଅଭିଯଚାନ 14 ଏପି୍ଲରୁ 
5 ମଇ 2018 ପଯ୍୍ଗ ନ୍ ପଚାଳନ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ଏହଚା ପଦର 1 ଜନ୍ୁ ରୁ 15 
ଅରଷ୍ ମଧ୍ୟଦର ପନୁଃ ଚଚାଲୁ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। 

n  ସଚାବକଚା ସଚାର, ସବ୍ କଚା ରଚା ଁଏବଂ ସଚାବକଚା ବିକଚାଶ ନଚାମଦର ଆରମ୍ଭ ଦହଚାଇରବିଚା 
ଏହ ିଅଭିଯଚାନର ଉଦଦ୍ଶ୍ ସଚାମଚାଜକି ସମନ ବେୟକୁ ଦପ୍ଚାତ୍ସଚାହତି କରିବଚା ଏବଂ 
21 ହଜଚାରରୁ ଅଧକି ରଚାକୁଁ ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଚାରଙ୍ ପ୍ତିନିଧ ିପଠଚାଯିବଚା ସନିୁଶି୍ତ 
କରିବଚା ପଚାଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ ରଲିଚା।

n  ସଚାତଟି ଫ୍ଚାରସିପ ୍ସି୍ମ ୍ଅଧ୍ରୀନଦର ଦଯଚାର୍ ପରିବଚାର/ବ୍କି୍ବିଦଶରଙୁ୍ 
ଉପକୃତ କରିବଚା ପଚାଇ ଁସ୍ତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯଚାନ- ପ୍ଧଚାନ ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳଚା ଦଯଚାଜନଚା, 
ଦସୌଭଚାର୍, ଉଜଚାଲଚା ଦଯଚାଜନଚା, ପ୍ଧଚାନ ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଜନ ଧନ ଦଯଚାଜନଚା, 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଜ୍ରୀବନ ଦଜ୍ଚାତି ବ୍ରୀମଚା ଦଯଚାଜନଚା, ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ସରୁକ୍ଚା ବ୍ରୀମଚା 
ଦଯଚାଜନଚା ଏବଂ ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର।

n  ଡିଜଟିଚାଲ୍ କଚାରବଚାରକୁ ଦପ୍ଚାତ୍ସଚାହତି କରିବଚା ପଚାଇ ଁଆରମ୍ଭ କରଚାଯଚାଇରବିଚା 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଆପ ୍ବଚାବଚାସଚାଦହବଙ୍ ସମ୍ଚାନଚାଦର୍ଗ 'BHIM' ରଖଚାଯଚାଇରଲିଚା | ଦି୍ତ୍ରୀୟ 
ପଯ୍୍ଗ ଚାୟଦର 117 ଆଶଚାକମ୍ଗ୍ରୀ ଜଲି୍ଚାଦର ମଧ୍ୟ ଏହ ିଅଭିଯଚାନ କଚାଯ୍୍ଗ କଚାର୍ରୀ 
କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ପରବର୍୍ଗ୍ରୀ ସମୟଦର ସଚାତଟି ଫ୍ଚାରଶପି ୍ସି୍ମ ୍ବ୍ତ୍ରୀତ 
ଶକି୍ଚା, ସ୍ଚାସ୍୍, ପଷିୁ୍କର ଖଚାଦ୍, ଦକ୍ତଚା ବିକଚାଶ ଏବଂ କୃରି ଭଳି ଅନ୍ ପଚାଞ୍ଟି  
ଦକ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ଚାରମିକତଚା ମଧ୍ୟ ଦଯଚାର କରଚାଯଚାଇରଲିଚା।

ବାବାସାନହବ ଆନମ୍ବଦକରଙ୍କ ସମ୍ାୋନଥ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ପଦନକ୍ପ
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ବ୍ୟକ୍ଟିତ୍ୱ ରା�ା େନହନ୍ଦ୍ର ରେତାପ ସଟିଂହ 

ରଟିଏ ଭାରତର ରେଥେ େଟିବ୍ଯାସଟିତ 
ସରକାର �ଠେ କରଟିଥନିଲ
ଭାରତର ହ�ାନର ବଷ୍ଯର ଇତଟିହାସ ଏଭଳଟି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ଙ୍କ 
ଅବଦାେନର ପରୂ୍୍ଯ । ନରଉେଁାନେ ସେୟ ସେୟନର ତାଙ୍କ ତ୍ୟା� 
ବଳନର ଭାରତକୁ େୂଆ ଦଟି� ନଦଇଛନ୍ଟି । ଭାରତର ସ୍ାଧଗୀେତା 
ସଂଗ୍ରାେନର ଏଭଳଟି ଅନେକ ୋୟକ ତାଙ୍କ �ଗୀବେ ଉତ୍�୍ଯ କରଟିଛନ୍ଟି। 
ନହନଲ ଦୁଭ୍ଯା�୍ୟର ବଟିଷୟ ଏଭଳଟି ଅନେକ େହାୋୟକ ଆ�ଟିର ପଟିଢ଼ଟି 
ଆ�ନର ଅଚଟିହ୍ା । ଏୋେଙ୍କ ବଗୀରତ୍ୱର �ାଥା �ାଣଟିବାରୁ ଅନେକ ଆ�ଟି 
ବଞ୍ଟିତ । ବଟିଂଶ ଶତାବ୍ଗୀର ନସହଟି ଭୁଲ�ଡୁଟିକୁ ଆ�ଟି ଏକବଟିଂଶ ଶତାବ୍ଗୀନର 
ଭାରତ ସଧୁାରୁଛଟି । ନରନତନବନଳ, ଆ�ଟି ନଦଶ ସ୍ାଧଗୀେତାର ୭୫ 
ବଷ୍ଯ ପବ୍ଯ ପାଳୁଛଟି, ଆ�ାଦଗୀର ଅେତୃ େନହାତ୍ବ ପାଳୁଛଟି, ଠଟିକ ଏଭଳଟି 
ସେୟନର ଏହଟି ରେନଚଷ୍ା �ଡୁଟିକୁ ଏକ େୂଆ ଦଟି� ଦଟିଆରାଉଛଟି । ଭାରତର 
ସ୍ାଧଗୀେତାନର ରା�ା େନହନ୍ଦ୍ର ରେତାପ ସଟିଂହଙ୍କ ନରା�ଦାେକୁ ସମ୍ାେ 
�ଣାଇବାପାଇ ଁଏହଟି ରେୟାସ ଏକ ରେବଟିତ୍ େହୁୁର୍୍ଯ ।

1 ଡିଦସ୍ବେର 1886ଦର ହଚାରରସର ମରୁସଚାନ୍  ରଚାଜ ପରିବଚାଦର 
ମଦହନ୍ଦ୍ର ପ୍ତଚାପ ସିଂହଙ୍ ଜନ ୍ମ । ଦଶୈଶବ ସମୟରୁ ହି ଁହଚାରରସର 
ରଚାଜଚା ହରନଚାରଚାୟଣ  ସିଂହ ତଚାଙୁ୍ ଦପୌର୍ପତୁ୍ର ଭଚାଦବ ଗ୍ରହଣ 

କରିରଦିଲ। ବୃନ୍ଦଚାବନର ଏକ ବିଶଚାଳ ମହଲଦର ତଚାଙ୍ ବଚାଲ୍କଚାଳ 
କଟିରଲିଚା।  ପ୍ରଦମ ଏକ ସରକଚାର୍ରୀ ସ୍ଲୁରୁ ତଚାଙ୍ ପଚାଠପଢ଼ଚା ଆରମ୍ଭ 
ଦହଚାଇରଲିଚା। ପରବର୍୍ଗ୍ରୀ ସମୟଦର ଦସ ଆଂଦଲଚା-ଓରିଏ୍ଟଚାଲ 
କଦଲଜଏିଟ ସ୍ଲୁଦର ତଚାଙ୍ ଶକି୍ଚାରତ ଯଚାତ୍ରଚା ଆରକୁ ବଢ଼ଚାଇରଦିଲ, 
ଯଚାହଚା ପଦର ଅଲିରଡ ମସୁଲିମ ୍ ୟୁନିଭସକିଟିଦର ପରିଣତ ଦହଲଚା। 
1906 ମସିହଚାଦର ମହଚାରଚାଜଚାଙ୍ ଇଚ୍ଛଚା ବିଦରଚାଧଦର ରଚାଜଚା ମଦହନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ତଚାପ ଦକଚାଲକଚାତଚାର କଂଦଗ୍ରସ ଅଧଦିବଶନଦର ଦଯଚାରଦଦଇରଦିଲ। 
ଦସଠଚାଦର ଦସ ସ୍ଦଦଶ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ ବୁଦ୍ ଦହଚାଇରଦିଲ। ସ୍ଦଦଶ୍ରୀ 
ଆଦନ୍ଦଚାଳନଦର ସଚାମିଲ ଅଦନକ ଦନତଚାଙ୍ ସହ ସଚାକ୍ଚାତ ପଦର 
ଦଦଶଭକି୍ର ବହ୍ନ ିଜଳିବଚାଦର ଲଚାରିଲଚା ମଦହନ୍ଦ୍ରଙ୍ ହୃଦୟଦର । ନିଷ୍ପରି୍ 
ଦନଦଲ ଦଛଚାଟ ବ୍ବସଚାୟ ଏବଂ ସ୍ଦଦଶ୍ରୀ ଜନିିରକୁ ପ୍ତ୍ସଚାହନ ଦଦଦବ ।

ମଦହନ୍ଦ୍ର ପ୍ତଚାପଙ୍ ଉପଦର ଦଚାଦଚାଭଚାଇ ନଚାଦରଚାଜ୍ରୀ, ବଚାଲ ରଙ୍ଗଚାଧର 
ତିଲକ ଏବଂ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପଚାଲଙ୍ ରଭ୍ରୀର ପ୍ଭଚାବ ପଡିରଲିଚା। ନିଜ 
ରଚାଜ୍ଦର ବିଦଦଶ୍ରୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଜଳଚାଇବଚା କଚାଯ୍୍ଗ  ନିଦଜ ରଚାଜଚା ହି ଁଆରମ୍ଭ 
କରିରଦିଲ । 1909ଦର ଦସ ବୃନ୍ଦଚାବନଦର ଦପ୍ମ ମହଚାବିଦ୍ଚାଳୟର 
ସ୍ଚାପନଚା କରିରଦିଲ  ଯଚାହଚା ଦବୈରୟିକ ଶକି୍ଚା ପଚାଇ ଁ ଭଚାରତଦର ପ୍ରମ 
ଦକନ୍ଦ୍ର ରଲିଚା । ଏହଚାର ଉଦଘଚାଟନ ସମଚାଦରଚାହଦର ମଦନଦମଚାହନ 
ମଚାଲବ୍ରୀୟ ଉପସି୍ତ ରଦିଲ । ଏହଚାରି ଭିତଦର ଆରମ୍ଭ ଦହଲଚା ପ୍ରମ 
ବିଶ୍ୱଯଦୁ୍, ଯଚାହଚା ରଚାଜଚା ମଦହନ୍ଦ୍ର ପ୍ତଚାପଙ୍ ମନଦର ଦଦଶଦପ୍ମର ବହ୍ନକୁି 
ଆହୁରି ପ୍ଚଣ୍ କଲଚା । ବିଦଦଶ୍ରୀ ଶକି୍ରଡିୁକ ସହ ସମ୍ପକ୍ଗ ସ୍ଚାପନ କରି 
ତଚାଙ୍ ସହଦଯଚାରଦର ଭଚାରତରୁ ଇଂଦରଜଙୁ୍ ବିତଚାଡିତ କରିବଚା ପଚାଇ ଁଦସ 
ଅଦନକ ଦଦଶ ବୁଲିଦଲ ଏବଂ ଦଶରଦର କଚାବୁଲ ଅଭିମଦୁଖ ବଚାହଚାରିଦଲ।

1 ଡିଦସ୍ବେର 1915ଦର ରଚାଜଚା ମଦହନ୍ଦ୍ର ପ୍ତଚାପ ସିଂଙ୍ ୨୮ତମ 

ଜନ ୍ମଦିନ ରଲିଚା। ଦସହଦିିନ ଦସ କଚାବୁଲଦର ଭଚାରତର ଅନ୍ର୍ରୀଣ 
ସରକଚାର ରଠନ କଦଲ । ନିଦଜ ରଚାଷ୍ପତି ଦହଦଲ ଏବଂ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ଆସନ ଦଦଇରଦିଲ ବରକତୁଲ୍ଚାଙୁ୍ । ଦଲନିନଙ୍ ସହ ମଦହନ୍ଦ୍ର ପ୍ତଚାପଙ୍ 
ମଧ୍ୟ ସସୁମ୍ପକ୍ଗ ରଲିଚା । ରଦର ଦଲନିନ ରଚାଜଚାଙୁ୍ ଋର ଆସିବଚାକୁ ନିମନି୍ତ୍ରଣ 
କରିରଦିଲ । ଦସଦତଦବଳ ପଯ୍୍ଗ ନ୍ ଇଂଦରଜଙ୍ ଆରଦର ମଦହନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ତଚାପ ଶତ୍ରୁର ରୂପ ଦନଇସଚାରିରଦିଲ । ଇଂଦରଜ ସରକଚାର ତଚାଙ୍ ମଣୁ୍ 
ବଦଳଦର ପରୁସ୍ଚାର ଦଘଚାରଣଚା କରି ତଚାଙୁ୍ ପଳଚାତକ ଦଘଚାରଣଚା 
କରିଦଦଦଲ। ଏହଚାସହ ତଚାଙ୍ ସମସ୍ତ ସମ୍ପରି୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଦନଇରଦିଲ। 
୧୯୨୫ଦର ଦସ ଜଚାପଚାନ ରଦଲ। ୧୯୩୨ଦର ରଚାଜଚା ମଦହନ୍ଦ୍ର ପ୍ତଚାପଙୁ୍ 
ଦନଚାଦବଲ ଶଚାନି୍ ପରୁସ୍ଚାର ପଚାଇ ଁ ମଦନଚାନ୍ରୀତ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା । ୩୨ 
ବର୍ଗ ପଦର ୧୯୪୬ଦର ରଚାଜଚା ମଦହନ୍ଦ୍ର ପ୍ତଚାପ ଭଚାରତ ଦଫରିଦଲ ଆଉ 
ସିଧଚା ମହଚାତ୍ମଚା ରଚାନି୍ଙୁ୍ ସଚାକ୍ଚାତ କରିବଚା ପଚାଇ ଁେଚାଦ୍୍ଗଚା ରଦଲ । ଦସଦତଦବଳ 
ପଯ୍୍ଗ ନ୍ ଭଚାରତକୁ ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା ମିଳିବଚା ନିଶି୍ତ ଦହଚାଇସଚାରିରଚାଏ । 
ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା ପଦର ମଦହନ୍ଦ୍ର ପ୍ତଚାପ ଜନତଚାଙ୍ ହଚାତଦର କ୍ମତଚା ଦଦବଚା 
ଦନଇ ଯକିୁ୍ ବଚାଢି଼ଦଲ। ୧୯୫୭ଦର ମରରୁଚାରୁ ଦସ ଦଲଚାକସଭଚାକୁ 
ନିବ୍ଗଚାଚତ ଦହଚାଇରଦିଲ । ରଚାଜଚା ମଦହନ୍ଦ୍ର ପ୍ତଚାପ ୧୯୧୫ଦର ଦଯଉ ଁରଚାସ୍ତଚା 
ଦଦଖଚାଇଦଲ ଦସହ ିରଚାସ୍ତଚାର ପରକି ସଚାଜ ିଆଜଚାଦ ହନ୍ି୍ଦ  ସରକଚାର ସ୍ଚାପନ 
କରିରଦିଲ ସଭୁଚାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦବଚାର। ୧୪ ଦସଦ୍୍୍ଟ ବେର ୨୦୨୧ଦର ଅଲିରଡଦର 
ତଚାଙ୍ ନଚାଦଁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଚାଳୟର ଶଳିଚାନ୍ଚାସ କରି ପ୍ଧନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କହରିଦିଲ, 
"ଦସ ତଚାଙ୍ ନିଦଜ ସଂସଚାଧନଦର, ନିଜ ଦପୈତୃକ ସମ୍ପରି୍କୁ ଦଚାନ କରି 
ବୃନ୍ଦଚାବନଦର ଆଧନିୁକ ଦବୈରୟିକ କଦଲଜ  ନିମ୍ଗଚାଣ କରିରଦିଲ । 
ଅଲିରଡ ମଲୁସିମ ୍ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଚାଳୟ ପଚାଇ ଁମଧ୍ୟ ଜମି ମଦହନ୍ଦ୍ର ପ୍ତଚାପ ହି ଁ
ଦଦଇରଦିଲ। ଆଜ ିଆଜଚାଦ୍ରୀର ଅମତୃ ମଦହଚାତ୍ସବଦର, ଦଯଦତଦବଦଳ 
ଭଚାରତ ଶକି୍ଚା ଏବଂ ଦକୌଶଳର ନୂଆ ଯରୁ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ଦହଉଛି, 
ଦସତିକିଦବଦଳ ଭଚାରତ ମଚାତଚାର ଏହ ି  ଅମର ସପୁତୁ୍ରଙ୍ ନଚାଦଁର 
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଚାଳୟର ନିମ୍ଗଚାଣ ତଚାଙୁ୍  ଉଚିତ ଶ୍ଦ୍ଚାଜେଳି ଦହବ । n

�ନ:୍ 1 ଡଟିନସମ୍ବର1886, େତୁୃ୍ୟ: 29 ଏରେଟିଲ1979
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‘ଆଦମ ଦଯଉ ଁପ୍କଳ୍ପ ପଚାଇ ଁମଳୂଦୁଆ ପକଚାଉ, ତଚାହଚାକୁ 
ଉଦ୍ ଘଚାଟନ ମଧ୍ୟ କରିରଚାଉ।  ଏହଚା ଅହଂକଚାର 
ନୁଦହ ଁ ବରଂ ସରକଚାରଙ୍ ପ୍ତିବଦ୍ତଚା। ଅନ୍ରଚା, 

ରଚାଜଦନୈତିକ ହସିଚାବ କିତଚାବଦର ଅଦନକ ପ୍କଳ୍ପ ଲଚାରି ଶଳିଚାନ୍ଚାସ 
ଦହଉରଚାଏ ହଦଲ ଦଯଚାଜନଚାସବୁ ଦସମିତି ଝୁଲୁରଚାଏ’। ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ ଏହ ି ଶବ୍ଦସବୁ ଏକ ନୂତନ ଭଚାରତ ପଚାଇ ଁ
ସଂକଳ୍ପର ସଦଙ୍ତ, ଦଯଉଠଁଚାଦର ପ୍କଳ୍ପରଡିୁକ ସମୟ କ୍ଟଚାଦର 
ଝୁଲିବ ନଚାହି ଁ, କିନ୍ତୁ ନିଦ୍୍ଗଚାରିତ ସମୟ ପବୂ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ସମଚାପ୍ ଦହବ। 
ଉର୍ରପ୍ଦଦଶର ପବୂ୍ଗଚାଞ୍ଳ ଏକ୍ସଦପ୍ସଦେ ଏହ ିପ୍ତିବଦ୍ତଚାର ଏକ 
ନୂତନ ଚିତ୍ର। ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ଜଲୁଚାଇ 2018 ଦର 

ଏହଚାର ମଳୂଦୁଆ ପକଚାଇରଦିଲ। ଦକଚାଭିଡ ମହଚାମଚାର୍ରୀ ଚଚାଲିରବିଚା 
ସଦତ୍ତ୍ୱ ମଚାତ୍ର ୩୬ ମଚାସ ଭିତଦର ଏହ ିଏକ୍ସଦପ୍ସଦେ ନିମ୍ଗଚାଣ ଦଶର 
ଦହଚାଇରଲିଚା । ନଦଭ୍ବେର 16 ଦର ଏହଚାକୁ ଦଦଶବଦସ୍ରୀଙୁ୍ ଉତ୍ସର୍ଗ 
କରିବଚାଦବଦଳ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ କହଛିନି୍, “ଏହ ିଏକ୍ସଦପ୍ସଦେ, 
ୟୁପିର ବିକଚାଶ,  ବଢ଼ରୁବିଚା ଅର୍ଗନ୍ରୀତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଆଧନିୁକ 
ସବୁିଧଚା ସଦୁଯଚାରର ପ୍ତିଫଳନ ଅଦଟ। ଏହଚା ଦହଉଛି UPଦର 
ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛଚାଶକି୍ର ଏକ ରଣୁଚାତ୍ମକ ପ୍ଦଶ୍ଗନ। ଆଉ ଏହଚା ଦହଉଛି 
UP ପଚାଇ ଁରବ୍ଗ। ଦଯଦତଦବଦଳ ମୁ ଁ3 ବର୍ଗ ପଦୂବ୍ଗ ଏକ୍ସଦପ୍ସଦେର 
ମଳୂଦୁଆ ପକଚାଇରଲିି, ମୁ ଁଭଚାବି ନରଲିି ଦିଦନ ଏହ ିଏକ୍ସଦପ୍ସଦେକୁ 
ଓହ୍ଚାଇବି’’ |

ତ୍ୱରାନ୍ଟିତ ନହବ ୟୁପଟିର ଅଥ୍ଯେଗୀତଟି, 
କେଟିବ ଦଟିଲ୍ଗୀ-ବଟିହାର ଦୂରତା 

ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳ ଏକ୍ସନରେସନୱ�ାତଗୀୟ

ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳ ଏକ୍ସନରେସନୱ

ଉବ୍ଯର ଚାଷ�େଟି, ଚଟିରନରୋତା େଦଗୀ, ବଟିଦୁ୍ୟତ୍ ଉତ୍ାଦେ ଏବଂ କୁଶଳଗୀ ୋେବ ସମ୍ବଳ ସନ୍ୱେ ବଟିକାଶ ଦୃଷ୍ଟି ରୁ 
ପଛନର ପଡଟିଥବିା ଉର୍ରରେନଦଶର ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳ ବର୍୍ଯୋେ ରେଧାେେନ୍ତଗୀ େନରନ୍ଦ୍ର ନୋଦଗୀଙ୍କ ରୋଥେଟିକତା 

ତାଲଟିକାନର ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ ନହାଇଛଟି। ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳନର ବଟିକାଶର େୂତେ ୋେଦଣ୍ ସ୍ଟିର କରଟି ରେଧାେେନ୍ତଗୀ ନୋଦଗୀ  
କୁଶଗୀେ�ରଠାନର ଏକ ଅନ୍�୍ଯାତଗୀୟ ବଟିୋେବନ୍ଦର ଏବଂ ଏକକାଳଗୀେ େଅଟଟି େୂତେ ନେଡଟିକାଲ କନଲ� 
ଉଦ୍ �ାଟେ କରଟିଛନ୍ଟି। ଅନ୍ଟାବର ୋସର ଏହଟି ଶଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନହାଇଥଲିା।  ବର୍୍ଯୋେ ଅେ୍ୟ ଏକ େୂତେ 

ପଦନକ୍ପ ହାତକୁ ନେଇ 341 କଟିନଲାେଟିଟର ଲମ୍ବା ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳ ଏକ୍ସନରେସନୱକୁ ଉଦ୍ �ାଟେ କରଟିଛନ୍ଟି,  
ରାହାଦ୍ାରା ଶଟିଳ୍ପ ବଟିକାଶ ନକ୍ତ୍ନର ପଛନର ପଡଟିଥବିା ଏହଟି ଅଞ୍ଳ ବଟିକାଶର େୂଆ େହୁ ଁନଦଖବି। 

ହରକୁ୍ୟଲଟିସ ୍ ବଟିୋେ ସହାୟତାନର ଏକ୍ସନରେସ ୍ ନୱ 
ଉପରକୁ ରେଧାେେନ୍ତଗୀ େନରନ୍ଦ୍ର ନୋଦଗୀଙ୍କ ଆ�େେ 
ଭଟିଡଟିଓ ନଦଖବିା ଲା�ଟି  QR ନକାଡ୍  ସ୍ାେ କରନ୍ତୁ । 
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ଦଟିଲ୍ଗୀରୁ ବଟିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଦୂରତା କେଟିଲା
ପ୍ଚାୟ 22,500 ଦକଚାଟି ଟଙ୍ଚା ଖଚ୍୍ଗ ଦହଚାଇ ତିଆରି ଦହଚାଇରବିଚା ଏହ ି 341 କିଦଲଚାମିଟର 

ଲ୍ବେଚା ଏକ୍ସଦପ୍ସ ଦେ ଲକ୍ଷ୍ୌର ଚଚାନ୍ଦଚାସରଚା ଦଦଇ ରଚାଜପିରୁର ହଚାଦରିଆଦର ଦଶର 
ଦହଚାଇଛି। ବିହଚାରର ବକ୍ସର ଜଲି୍ଚା ଏଠଚାରୁ 18 କିଦଲଚାମିଟର ଦୂରଦର। ଏହଚା ମଚାଧ୍ୟମଦର 
ଲକ୍ଷ୍ୌରୁ ରଚାଜପିରୁ ଯଚାତ୍ରଚା 4 ଘ୍ଟଚାରୁ କମ ୍ସମୟ ମଧ୍ୟଦର ସମଚାପ୍ ଦହବ। ଆରମ୍ଭ ଦହବଚା 

ପଦର 302 କିଦଲଚାମିଟର ଆଗ୍ରଚା-ଲକ୍ଷ୍ୌ ତଚାଜ ୍ଏକ୍ସଦପ୍ସଦେ ଏବଂ 165 କିଦଲଚାମିଟର 
ଯମନୁଚା ଏକ୍ସଦପ୍ସଦେ ଦଦଇ ବିହଚାର ଯଚାଏ ସଡକ ପରଦର ଯିବଚା ଲଚାରି 11 ରୁ 12 ଘ୍ଟଚା 

ମଧ୍ୟଦର ଯଚାତ୍ରଚା ଦଶର ଦହଚାଇପଚାରିବ। ଏହଚା ପବୂ୍ଗରୁ 18 ରୁ 20 ଘ୍ଟଚା ଲଚାରରୁଲିଚା।

ରେକଳ୍ପର ଲାଭ

ଉର୍ମ ସଂଦଯଚାର ଦ୍ଚାରଚା ପଯ୍୍ଗ ଟନକୁ 
ଦପ୍ଚାତ୍ସଚାହନ ମିଳିବ। ଯଚାତ୍ରଚା ସମୟ ହ୍ଚାସ ପଚାଇବ। 

ଆରକିକ ବିକଚାଶ ସହତି ନିଯକିୁ୍ ସଦୁଯଚାର 
ସଷିୃ୍ ଦହବ। 

ଆପଣ ଟ୍ଚାଫିକ ଜଚାମରୁ ମକିୁ୍ ପଚାଇଦବ। ଇନ୍ନ 
ସଞ୍ୟ ଦହବଚା ସହତି ପ୍ଦୂରଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ଚାସ ପଚାଇବ। 

କୃରି ଉତ୍ଚାଦନଦର ବୃଦି୍ ଏବଂ କୃରକଙ୍ 
ବିକଚାଶ। 

ଜରୁର୍ରୀକଚାଳ୍ରୀନ ପରିସି୍ତିଦର ଯଦୁ୍ ବିମଚାନ ଅବତରଣ 
କରିପଚାରିବ ଫଳଦର ଦଦଶର ସରୁକ୍ଚା ଦହବ ଆହୁରି 

ମଜଭୁତ 

ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳ ଏକ୍ସନରେସ ୍ନୱ ଉଦ୍ �ାଟେଗୀ 
ଉତ୍ବର ଭଟିଡଟିଓ ନଦଖବିାକୁ QR 
ନକାଡ୍  ସ୍ାେ କରନ୍ତୁ। 

ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳ ଏକ୍ସନରେସନୱ�ାତଗୀୟ

ଏକ୍ସନରେସନୱନର ଥବିା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରଟିପ ୍ଦ୍ାରା 
ନଦଶର ସରୁକ୍ା ନହବ େ�ଭୁତ

ଏହ ିଏକ୍ସଦପ୍ସଦେଦର ଏକ ଏୟଚାରଷ୍ଟି୍ପ ୍ନିମ୍ଗଚାଣ 
କରଚାଯଚାଇଛି ଦଯଉରଁଦିର ଯଦୁ୍ ବିମଚାନ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ 
କରଚାଯଚାଇପଚାରିବ।  ପବୂ୍ଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ୌ- ଆଗ୍ରଚା ଏକ୍ସଦପ୍ସଦେ 

ଏବଂ ଯମନୁଚା ଏକ୍ସଦପ୍ସଦେଦର ଏୟଚାର ଷ୍ଟ୍ିପ ୍
ମଧ୍ୟ ନିମ୍ଗଚାଣ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ଜରୁର୍ରୀକଚାଳ୍ରୀନ 

ପରିସି୍ତିଦର, ଯଦୁ୍ ବିମଚାନରଡିୁକ 
ଏହ ିଷ୍ଟି୍ପରଡିୁକଦର ଅବତରଣ 

କରଚାଯଚାଇପଚାଦର। ଦଦଶର 
ସରୁକ୍ଚା ପଚାଇ ଁଏହଚା ଏକ 
ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ପଦଦକ୍ପ।



12 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଡଡିସସମ୍ବର, 2021

ବର୍୍ଯୋେ, ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳ ଏକ୍ସନରେସନୱ ନହଉଛଟି ନଦଶର ସବୁଠାରୁ ଦଗୀ�୍ଯ ଏକ୍ସନରେସନୱ, ରାହା ବର୍୍ଯୋେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍େ। 
ଉର୍ରରେନଦଶର 9 ଟଟି �ଟିଲ୍ା ରଥା ଲ୍ଷ୍ନୗ, ସଲୁତାେପରୁ, ନଫୖ�ାବାଦ, ଆନମ୍ବଦକର େ�ର, ଆ�ାେ�ଡ, ବାରବାଙ୍କଟି , 

ଆନେଥ,ି େଉ ଏବଂ �ା�ଟିପରୁକ ୁଏହା ସଟିଧାସଳଖ ସଂନରା� କରୁଛଟି। ଭବଟିଷ୍ୟତନର ଏହା ବାଲଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଲମ୍ବଟିବ। ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳ 
ଏକ୍ସନରେସନୱ ଆରମ୍ଭ ନହବା ପନର 10ଟଟି �ଟିଲ୍ାର ନଲାନକ ସଟିଧାସଳଖ ଉପକତୃ ନହନବ। ଏକ୍ସନରେସନୱ ନହତୁ ଏ ଅଞ୍ଳନର 

ଶଟିଳ୍ପାୟେ ପାଇ ଁରାସ୍ା ଫଟି ଟଟିବ।

ଏହା ନହଉଛଟି ନଦଶର ସବୁଠାରୁ ଦଗୀ�୍ଯ କାର୍ଯ୍ୟକ୍େ ଏକ୍ସନରେସନୱ

ଆଗ୍ରା-ଲ୍ଷ୍ନୗ ଏକ୍ସନରେସ ୍

ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳ ଏକ୍ସନରେସ ୍

341କଟିେଟି.

ରେେୁା ଏକ୍ସନରେସ ୍
165 କଟିେଟି.

ନୋଏଡା

ଆଗ୍ରା

ଲ୍ଷ୍ନୗ 

�ା�ଟିପରୁ

302କଟିେଟି.

ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳ ଏକ୍ସନରେସନୱ�ାତଗୀୟ

n ଏହ ିଏକ୍ସଦପ୍ସ ଦେ ଶଳି୍ପଦକ୍ତ୍ରଦର ପଛୁଆ 
ପଡିରବିଚା ପବୂ୍ଗ ଉର୍ରପ୍ଦଦଶ ପଚାଇ ଁଅତ୍ନ୍ 
ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଦବଚାଲି ବିଦବଚନଚା କରଚାଯଚାଏ। ଏହ ି
ଏକ୍ସଦପ୍ସଦେଦର 5 ଟି ଶଳି୍ପ କ୍ଷ୍ର ମଧ୍ୟ ନିମ୍ଗଚାଣ 
କରଚାଯଚାଉଛି। ଏହଚା ବହୁ ସଂଖ୍କ ସ୍ଚାନ୍ରୀୟ ଦଲଚାକଙୁ୍ 
ଦରଚାଜରଚାର ଦଯଚାରଚାଇବ ଦବଚାଲି ଆଶଚା କରଚାଯଚାଉଛ।

n ଏକ୍ସଦପ୍ସଦେ ଆଖପଚାଖଦର ଖଚାଦ୍ ପ୍କି୍ରୟଚାକରଣ, 
ଦେବଦରଜ, ରିଫଚାଇନ୍ ଡ, ଦପଦଟ୍ଚାଲିୟମ ଉତ୍ଚାଦ, 
ରଚାସଚାୟନିକ ଏବଂ ରଚାସଚାୟନିକ ପଦଚାର୍ଗ, ଅଣ-ଧଚାତବ 
ଖଣଜି ପଦଚାର୍ଗ, ଦବୈଦୁ୍ତିକ ଉପକରଣ, ଚିକିତ୍ସଚା ଏବଂ 
ଦନ୍ ଉପକରଣ ସହତି ଜଡିତ ଶଳି୍ପ ସ୍ଚାପନ କରଚାଯିବ।

n ପବୂ୍ଗଚାଞ୍ଳ ଏକ୍ସଦପ୍ସଦେ ପଚାଇ ଁଯଚାନରଡିୁକର ଦବର ସ୍ରୀମଚା 
ସି୍ର କରଚାଯଚାଇଛି। ଏହ ିଏକ୍ସଦପ୍ସଦେଦର ଯଚାନରଡିୁକ 
ଘ୍ଟଚା ପ୍ତି 100 କିଦଲଚାମିଟରରୁ ଅଧକି ଦବରଦର ରଚାଡି 
ଚଳଚାଇବଚାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।

n ରଚାଜ୍ ଏକ୍ସଦପ୍ସଦେ ଇଣ୍ଷ୍ଟ୍ିଆଲ୍ ଦଡଭଲପଦମ୍ଟ 

ଅରରିଟି (UPEDA) ଦ୍ଚାରଚା ବିକଶତି ଛଅ ଦଲନ ବିଶଷି୍ 
ପବୂ୍ଗଚାଞ୍ଳ ଏକ୍ସଦପ୍ସଦେ ଉପଦର 13 ଟି ଇ୍ଟରଦଚଜେ 
ନିମ୍ଗଚାଣ କରଚାଯଚାଇଛି। 

n ଏକ୍ସଦପ୍ସଦେଦର 11ଟି ସ୍ଚାନଦର ଦଟଚାଲ ଆଦଚାୟ 
କରଚାଯିବ। ଦତଦବ ଏହ ିଏକ୍ସଦପ୍ସଦେଦର ଯଚାତଚାୟଚାତ 
କରୁରବିଚା ରଚାଡିଠୁ ଏଦବ ଦକୌଣସି ଦଟଚାଲ ଟ୍ଚାକ୍ସ ଆଦଚାୟ 
କରଚାଯିବ ନଚାହି ଁଦବଚାଲି କୁହଚାଯଚାଇଛି। UPEDA ଦ୍ଚାରଚା 

ଛଅଟି ସ୍ଚାନଦର ଦଟଚାଲ୍ ୍ଚ୍ାଜଚା ଏବଂ ପଚାଞ୍ଟି 
ରଚାମ୍ପ ୍ଚ୍ାଜଚା ନିମ୍ଗଚାଣ କରଚାଯଚାଇଛି। ଆକଳନ 
ଅନୁଯଚାୟ୍ରୀ ଦଦୈନିକ 15 ରୁ 20 ହଜଚାର ଯଚାନ 
ଏହ ିଏକ୍ସଦପ୍ସଦେ ଦଦଇ ଯଚାତଚାୟଚାତ କରିବ। 
ପଶମୁଚାନଙ୍ର ରତିବିଧ ିବନ୍ଦ କରିବଚା ପଚାଇ ଁଏହ ି

ଏକ୍ସଦପ୍ସଦେଦର ଉଭୟ ପଚାଶ୍ୱ୍ଗଦର ଦଫନସିଂ 
କରଚାଯଚାଇଛି ।  

n ସଲୁତଚାନପରୁର ଅଳିଆ କୁଦଡବଚାରଠଚାଦର 
ଭଚାରତ୍ରୀୟ ବଚାୟୁଦସନଚା ବିମଚାନ ଅବତରଣ କରିବଚା ପଚାଇ ଁ
ଏକ ଏୟଚାରଷ୍ଟ୍ିପ ନିମ୍ଗଚାଣ କରଚାଯଚାଇଛି ଦଯଉରଁଦିର 
ବଚାୟୁଦସନଚା ଯଦୁ୍ ବିମଚାନ ଅବତରଣ କରିପଚାରିବ।

n ଏକ୍ସଦପ୍ସଦେ ଅଧ୍ରୀନଦର 18 ଟି ଫ୍ଚାଏଓଭର ନିମ୍ଗଚାଣ 
କରଚାଯଚାଇଛି । ଏହଚା ବ୍ତ୍ରୀତ 7 ଟି ଦରଳବଚାଇ 
ଓଭରବି୍ଜ ୍ଏବଂ 7 ଟି ଲ୍ବେଚା ଦସତୁ ନିମ୍ଗଚାଣ କରଚାଯଚାଇଛି। 
ଏରସିହ ମକୁ୍ ଟ୍ଚାଫିକ ପଚାଇ ଁ118 ଟି ଦଛଚାଟ ବି୍ଜ,୍ 
271 ଅଣ୍ରପଚାସ ୍ଏବଂ 503 କୁଲଭଟ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ଗଚାଣ 
କରଚାଯଚାଇଛି । 

n ଦୁଘ୍ଗଟଣଚା ପରିସି୍ତିକୁ ଧ୍ୟଚାନଦର ରଖ ିପ୍ଦତ୍କ 
ପ୍ଚାଦକଜଦର ଲଚାଇଫ୍ ସଦପଚାଟ୍ଗ ସିଷ୍ମ ସହତି 
ଦୁଇଟି ଆମ୍ୱୁଲଚାନ ୍ସ ନିଦୟଚାଜତି କରଚାଯଚାଇଛି । ଦସୈନିକ 
ଦେଲଦଫୟଚାର ଦବଚାଡ୍ଗ ଦ୍ଚାରଚା ଏକ୍ସଦପ୍ସ ଦେଦର ସରୁକ୍ଚା 
କମ୍ଗ୍ରୀଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ନିଦୟଚାଜତି କରଚାଯଚାଇଛି। 20ଟି ପଚାଦଟ୍ଚାଲିଂ 
ରଚାଡି ନିଦୟଚାଜତି କରଚାଯଚାଇଛି। କ୍ରଚାସ ୍ପ୍ତିବନ୍କ ମଧ୍ୟ 
ସ୍ଚାପନ କରଚାଯଚାଇଛି।

n ଏକ୍ସଦପ୍ସ ଦେ କମିଶନ ଦହବଚା ପଦର ଏହଚାର ପଚାଶ୍ୱ୍ଗ 
ରଡିୁକଦର ବ୍ବସଚାୟିକ କଚାଯ୍୍ଗ କଳଚାପ ବୃଦି୍ ପଚାଇବ। n
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ବାବା ନକଦାରଙ୍କ େ�ରଗୀର 
େବଗୀକରଣ ପାଇ ଁସଂକଳ୍ପ

ଅଶଗୀ ଦଶକନର ନଦଢ଼ ବଷ୍ଯକାଳ ନକଦାରପରୁଗୀ-�ରୁଡ ଚଟ୍ଟିନର େଟିରନ୍ର ସାଧୋ କରଟିଥବିା 
େନରନ୍ଦ୍ର ନୋଦଗୀଙୁ୍କ ନରନତନବନଳ ନଦଶ ରେଧାେନସବକଭାନବ ଦାୟଟିତ୍ୱ ଅପ୍ଯଣ କରଟିଲା ନସ ନସ 

ବାବା ନକଦାରୋଥଙ୍କ େ�ରଗୀକୁ ଭବ୍ୟ, ସରୁକ୍ଟିତ ଏବଂ ସଂରକ୍ଟିତ କରଟିବା ପାଇ ଁସଂକଳ୍ପ ନେନଲ। 
�ଲା ଅନ୍ଟାବର େସନର ତାଙ୍କର ନକଦାରୋଥ ପଞ୍େ �ସ୍ ଅବସରନର ୩୦୦ ନକାଟଟି ଟଙ୍କା 

ବ୍ୟୟନର ବଟିଭଟିନ୍ନ ବଟିକାଶେଳୂକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଇଛନ୍ଟି। ଖାଲଟି ନସତଟିକଟି େୁନହ,ଁ �ନଣ ସାଧକ 
ଭାନବ ତାଙ୍କର ନସହଟି ପରୁୁଣା ଦଟିେ�ଡୁଟିକୁ ନସ େନେ ପକାଇଛନ୍ଟି। 

2013 ମସିହଚା, ଜନୁ16-17 ତଚାରିଖର ଦସହ ିଅନ୍କଚାର ରଚାତିର 
ଦୃଶ୍ ମଦନପଡିଦଲ ଆଜବିି ଛଚାତି ରରି ଉଦଠ। ଦସହ ିକଚାଳ 
ରଚାତିଦର ଉର୍ରଚାଖଣ୍ଅର ଦକଦଚାରନଚାର ଧଚାମଦର ହଠଚାତ୍  ଏକ 

ବିପରି୍ ହଜଚାର ହଜଚାର ଦଲଚାଙ୍ ମଣୁ୍ ଉପଦର ଛିଣି୍ପଡିଲଚା ଦଯମିତି। 
ଦସମଚାଦନ କିଛି ଚିନ୍ଚା କରିବଚା ପବୂ୍ଗରୁ ଜ୍ରୀବନ ହରଚାଇବସିରଦିଲ। ଆଉ 
ତଚାଙ୍ରି ଦଯଚାର ୁ ଅଦନକ ଦଲଚାକଙ୍ ପରିବଚାର ନିଶି୍ହ୍ନ ଦହଚାଇରଲଚା। 
ପରିସି୍ତିକୁ ମକୁଚାବିଲଚା କରିବଚା ଲଚାରି ଅଦନକ ପ୍ଦଚଷ୍ଚା ଦହଚାଇଛି। 
ଦହଦଲ ଦସ ରଭ୍ରୀର କ୍ତ ଆଜବିି ସ୍ମୃତି ପଟଳଦର ଦଚାର ଦହଚାଇ ଆମ 
ଛଚାତିକୁ ଆଉରଦର ରରଚାଇଦଦବଚାକୁ ପଛଚାଉ ନଚାହି।ଁ ବିପଯ୍୍ଗ ୟର 
ଦରଚାଟିଏ ବର୍ଗ ପଦର ସରକଚାର ପରିବର୍୍ଗନ ଦହଲଚା। ଆଉ 

ଦକନ୍ଦ୍ରଦର ଶଚାସନର ଦଡଚାର୍ରୀ ଧରିଦଲ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ସରକଚାର। 
ଦସଦତଦବଳଠଚାରୁ ଦସ ଦକଦଚାରନଚାର ଗ୍ରହଣ କରିରଦିଲ, ଯଚାହଚା ତଚାଙ୍ 
ହୃଦୟର ନିକଟତମ ଅଦଟ। ଦସଦବଠଚାରୁ ଦସ ପନୁବକିକଚାଶକୁ ତ୍ୱରଚାନ ୍ତି 
କରିଚା ଆରମ୍ଭ କରିଦଦଦଲ ଶଚାସନଦର ପ୍ଚାରମିକତଚା ଦିଆଯଚାଇ 
ପବୂ୍ଗସି୍ତି ଆଣବିଚା ଲଚାରି ପ୍ୟଚାସ କରିଦଲ। ବିପଯ୍୍ଗ ୟର ଦରଚାଟିଏ 
ବର୍ଗ ଯଚାଏ ଦଯଉଠଁଚାଦର ପନୁରୁଦ୍ଚାରର ଦକୌଣସି ବି ପଦଦକ୍ପ 
ନିଆଯଚାଇ ନରଲିଚା, ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ ଆସିବଚା ପଦର ଦସଠଚାଦର 
ଦହଚାଇରବିଚା ନୂଆ ଆଶଚା ସଂଚଚାର। ତଚାଙ୍ର ପ୍ତ୍କ୍ ତତ୍ତ୍ୱଚାବଧଚାନଦର 
ଚଚାଲିଛି ବିକଚାଶମଳୂକ କଚାଯ୍୍ଗ ଚାନୟ୍ନ। ଦସ  ସ୍ଚାଧ୍ରୀନ  ଭଚାରତର ପ୍ରମ 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ  ଯିଏ ପଞ୍ମ ରର ପଚାଇ ଁଦକଦଚାରନଚାରଦର ପହଞ୍ଛିନି୍। 
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୧ ନଦଭ୍ବେରଦର ତଚାଙ୍ର ପଞ୍ମ ଦକଦଚାରନଚାର ଯଚାତ୍ରଚା ସମୟଦର 
ଦସ ଅଦନକ ବିକଚାଶମଳୂକ ପ୍କଳ୍ପର ମଳୂଦୁଆ ପକଚାଇଛନି୍ ଏବଂ 
ଦଦଶ ପଚାଇ ଁ କିଛି ପ୍କଳ୍ପ ଉତ୍ସର୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନି୍। ଏହ ି ସମୟଦର, 
ଦକଦଚାରନଚାରଙ୍ ମନ୍ଦରି ସହ ସଂଯକୁ୍ ଦଦଶର ଦ୍ଚାଦଶ ଦଜ୍ଚାତିଲକିଙ୍ଗ 
ଏବଂ ଚଚାରିଧଚାମର ଅଦନକ ଦକନ୍ଦ୍ରଦର ପଜୂଚ୍୍ଗନଚା ସଦମତ ଅଦନକ 
କଚାଯ୍୍ଗ କ୍ରମ ଆଦୟଚାଜନ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା ଦକଦଚାରନଚାର ଧଚାମଦର 
ଆଦୟଚାଜତି ମଖୁ୍ କଚାଯ୍୍ଗ କ୍ରମକୁ ସଦ୍ବେଚାଧତି କରି ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ 

କହଛିନି୍, “ମୁ ଁ ଏହଚାକୁ ଦମଚାର ସୌଭଚାର୍ ଦବଚାଲି ବିଦବଚନଚା କଦର ଦଯ 
ବଚାବଚା ଦକଦଚାର, ସଚାଧସୁନ୍ଥ ଆଶ୍ରୀବ୍ଗଚାଦରୁ  ଦଯଉ ଁମଚାଟି ପଚାଣ ିପବନ 
ଦମଚାଦତ ଦିଦନ ପଚାଳନ ଦପଚାରଣ କରିରଲିଚା ତଚାହଚାର ଦସବଚା କରିବଚାକୁ 
ମୁ ଁମଉକଚା ପଚାଇଛି। ଏହଚାଠୁ ବଳି ପଣୂ୍ ଆଉ କ’ଣ ଦହଚାଇପଚାଦର!  
ଏହ ି ଆଦିଭୂମିଦର ଶଚାଶ୍ୱତ ସହ ଆଧନିୁକତର ଏ ଅପବୂ୍ଗ ମିଳନ, 
ବିକଚାଶ ର ଏହ ି କଚାମ ଭରବଚାନ ଶଙ୍ଚାରଙ୍ କୃପଚାର ହି ଁ ପରିଣଚାମ। 
ଭଚାରତର ସଂସ୍ତିୃଦର ଧଚାମକିକ ସ୍ଳରଡିୁକର ମହତ୍ତ୍ୱ କଚାହଚାକୁ ଅଛୁପଚା 

ନକଦାରୋଥକୁ ଦଟିବ୍ୟ ରୂପ ନଦବା ଲା�ଟି ରେଧାେେନ୍ତଗୀଙ୍କ ପଦନକ୍ପ 

ଦଟିବ୍ୟ ସହଟିତ ଭବ୍ୟ ରୂପ 
ନଫରାଇବା ଲା�ଟି ରେୟାସ 

n  ହନୁି୍ଦ ଧମ୍ଗର ପବିତ୍ର ତ୍ରୀର୍ଗନରର୍ରୀ ଦହଉଛି 
ଶ୍୍ରୀଦକନ୍ଦ୍ରନଚାର ଧଚାମ । ମନ୍ଦଚାକିନ୍ରୀ ଏବଂ ସରସ୍ତ୍ରୀ 
ନଦ୍ରୀର ମିଳନସ୍ଳଦର ହମିଚାଳୟର ଦକଚାଳଦର  
ଏହଚା ଅବସି୍ତ

n  2013 ମସିହଚାଦର ଦହଚାଇରବିଚା ଭୟଙ୍ର 
ବିପଯ୍୍ଗ ୟ ଦହତୁ ଏହ ିତ୍ରୀର୍ଗନରର୍ରୀ ଅଦନକ  
ବିଧ୍ଂସର ସମ୍ମୁଖ୍ରୀନ ଦହଚାଇରଲିଚା।  ଏହଚା ପଦର 
ଅଣଦଯଚାଜନଚା ଅଟ୍ଚାଳିକଚା ସବୁ ତିଆରି ଦହବଚାରୁ 
ମନ୍ଦିର ଦକଉଠଁ ିଲୁଚିଯଚାଇରଲିଚା। 

n  2017 ଦର ଦକଦଚାରନଚାର ଧଚାମଦର ଆଧ୍ୟଚାତି୍ମକ 
ଦରୌରବ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ରୀୟ ପ୍କୃତିର ପନୁରୁଦ୍ଚାର 
ପଚାଇ ଁପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ  ଦମଚାଦ୍ରୀ ଦକଦଚାରନଚାର 
ଧଚାମ ପନୁଃନିମ୍ଗଚାଣ ଦଯଚାଜନଚା ଦଯଚାଜନଚା ହଚାତକୁ 
ଦନଇରଦିଲ। 

n  ଏହ ିଦୃଷି୍ଦକଚାଣ ଉପଦର ଆଧଚାର କରି ସମସ୍ତ 
ହତିଚାଧକିଚାର୍ରୀଙ୍ ଭଚାରିଦଚାର୍ରୀଦର ଏକ ପରିଦବଶ 
ସନ୍ତୁଳନ ସଷିୃ୍ ଲଚାରି ମଚାଷ୍ର ୍ଚ୍ାନ୍ ପ୍ସୁ୍ତତ 
କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ବ୍କି୍ରତ ସ୍ତରଦର ପ୍ଦତ୍କ 
କଚାଯ୍୍ଗ ର ସମ୍ରୀକ୍ଚା ପଚାଇ ଁପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ ନିଦଜ 
ପଦଦକ୍ପ ଦନଇରଦିଲ। 

n  ବିପଯ୍୍ଗ ୟ ପଦର ଦକଦଚାରନଚାର ଧଚାମର ଭବ୍ ସ୍ରୂପକୁ ଦଫରଚାଇ ଆଣବିଚା ଆଣବିଚା 
ଲଚାରି ଦଯଉ ଁଚ୍ଚାଦଲଜେ ରଲିଚା ତଚାହଚାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ୫ ବିକଚାଶମଳୂକ ପ୍କ୍ରଳ୍ପକୁ 
ଦଲଚାକଚାପକିତ କରିଛନି୍। 

n  ମନ୍ଦିର ଯଚାଏ ପହଞ୍ବିଚା  ରଚାସ୍ତଚାକୁ ପ୍ରମ ପ୍ଚାରମିକତଚା ଦିଆଯଚାଇରଲିଚା। ବିରମ 
ଦଭୌଦରଚାଳିକ ପରିସି୍ତି, ଖରଚାପ ପଚାର ଭିତଦର ଏହ ିଦରୌର୍ରୀକୁଣ୍ଠଚାରୁ ୧୬ 
କିଦଲଚାମିଟର ପଚାଦଚଲଚାରଚାସ୍ତଚାର ପନୁବକିନ୍ଚାସ କଚାଯ୍୍ଗ  ହଚାତକୁ ନିଆଯଚାଇରଲିଚା। ଆଜ ି
ତଚାହଚା ନିଜର ନୂଆ ସ୍ରୂପ ଦଦଖଛିୁ।   

n  ବିପଯ୍୍ଗ ୟ ପବୂ୍ଗରୁ ମନ୍ଦରି କଦମ୍ପଲେକ୍ସର 10 ଫୁଟ ସଂକ୍ରୀର୍୍ଗ କରିଡରଦର ରବିଚା 
ଅଦନକ ଅଟ୍ଚାଳିକଚା ନଷ୍ ଦହଚାଇଯଚାଇରଲିଚା | ଚଚାରିଆଦଡ 30 ହଜଚାର ଟନ୍ ଆବଜ୍ଗନଚା 
ପଡି ରହରିଲିଚା । ଏହ ିଆବଜ୍ଗନଚାକୁ  ବିନିଦଯଚାର କରି ମନ୍ଦିର କରିଡରଦର 840 ଫୁଟ 
ଦଟରଚାସ ୍ବିକଶତି କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ସ୍ଚାନ୍ରୀୟ  ଅଞ୍ଳଦର ମିଳରୁବିଚା ପରରଖଣ୍ରୁ 
୨୦ ହଜଚାର ଖଣ୍କୁ ଏରଲିଚାରି ବ୍ବହଚାର କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ପଣୁ ିସବୁ କଚାଯ୍୍ଗ  ସ୍ଚାନ୍ରୀୟ 
କଚାରିରରମଚାନଙ୍ ଦ୍ଚାରଚା ହି ଁସମ୍ପନ୍ନ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। 

n  ଦୁଇଟି ନଦ୍ରୀର ମିଳନସ୍ଳଦର ଅବସି୍ତ ଏହ ି104 ମିଟର ବ୍ଚାସଚାଦ୍୍ଗ ଆରମନ ୍ଚ୍ାଜଚା 
ଏକ ବୃର୍ଚାକଚାର ରୂପଦର କରଚାଯଚାଇଛି।  51 ହଜଚାର ସ୍ଚାନ୍ରୀୟ ପରର  ଏରଲିଚାରି 
ବ୍ବହଚାର କରଚାଯଚାଇଛି | ଏର ିସହତି 4,340 ବର୍ଗ ଅଞ୍ଳଦର 15200 ସ୍ଚାନ୍ରୀୟ 
ପରର ଦ୍ଚାରଚା ମନ୍ଦିର ୍ଚ୍ାଜଚା ନିମ୍ଗଚାଣ କରଚାଯଚାଇଛି |

n  ବନ୍ଚା ସରୁକ୍ଚା ପଚାଇ ଁବହୁସ୍ତର୍ରୀୟ ବ୍ବସ୍ଚା ଗ୍ରହଣ କରି ସରସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମଚାନ୍ଦଚାକିନ୍ରୀ 
ନଦ୍ରୀ କୂଳଦର ପ୍ଚାଚ୍ରୀର ନିମ୍ଗଚାଣ। ଦଧଚାଇଯଚାଇରବିଚା ଜମିର ପନୁରୁଦ୍ଚାର ପଚାଇ ଁମନ୍ଦରି 
କଂଦ୍କ୍୍ସକୁ ଏକ ଦ୍୍ରୀପ ଭଚାବଦର ପନୁଃସ୍ଚାପିତ କରଚାଯଚାଇଛି। 

n  ଚତୁର୍ଗ କଚାଯ୍୍ଗ  ଭଚାବଦର ବିପଯ୍୍ଗ ୟ ଦ୍ଚାରଚା କ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ  ଦହଚାଇରବିଚା ତ୍ରୀର୍ଗଯଚାତ୍ର୍ରୀମଚାନଙ୍ 
ପଚାଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ ଆବଚାସରହୃର ପନୁଃ ନିମ୍ଗଚାଣ|

n  ଚରଣଚାବଦ୍ ପ୍କି୍ରୟଚାଦର ତ୍ରୀର୍ଗଯଚାତ୍ର୍ରୀ ପଦୁରଚାହତିଙ୍ ବଚାସସ୍ଚାନ ନିମ୍ଗଚାଣ ଦହଚାଇଛି। 
ଏରଦିର ପର କଚାଠ ବ୍ବହଚାର କରଚାଯିବଚା ସହ ଢଦଳଇ ଛଚାତ କରଚାଯଚାଇଛି।  
ସ୍ଚାନ୍ରୀୟ ସ୍ଚାପତ୍ ଦଶୈଳ୍ରୀକୁ ଏରଦିର ଆପଣଚାଯଚାଇଛି। 

n  ପଞ୍ମ କଚାଯ୍୍ଗ  ଭଚାବଦର, ବିପଯ୍୍ଗ ୟ ଶ୍୍ରୀ ଆଦିରରୁୁ ଶଙ୍ରଚାଚଚାଯ୍୍ଗ  ସମଚାଧଙୁି୍ 
ପନୁଃ ନିମ୍ଗଚାଣ କରଚାଯଚାଇଛି। ସମଚାଧ ିସ୍ଚାନକୁ ଯିବଚା ପଚାଇ ଁଭୂଳତ ରଚାସ୍ତଚା ସଂରଚନଚା 
କରଚାଯଚାଇଛି। ଏହଚାର କଚାନ୍ଥଦର ସ୍ଚାରକ୍ରୀ ଉପଦଯଚାର ପଯ୍୍ଗ ଟକ ଏବଂ ଜଜି୍ଚାସଙୁ୍ 
ମନଦର ଆଗ୍ରହ ସଷିୃ୍ କରିବ। 

ସନୁରା�ର େୂଆ ଉପହାର �ାତଗୀୟ

ନକଦାରୋଥ ଧାେନର ରେଧାେେନ୍ତଗୀଙ୍କ 
ପରୂା ସନମ୍ବାଧେ ଶଣୁଟିବା ଲା�ଟି 
କୁ୍ୟଆର୍  ନକାଡ୍  ସ୍ାେ୍  କରନ୍ତୁ। 
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185ନକାଟଟି ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଯ କଟି େୂଆ ବଟିକାଶେଳୂକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ 

ନଚାହି।ଁ ଦକବଳ ଦଦଶ ନୁଦହ ଁ, ବିଶ୍ୱର ଅଦନକ ଦକଚାଣରୁ ପ୍ତିବର୍ଗ 
ଲକ୍ ଲକ୍ ପଯ୍୍ଗ ଟକ ଏଠଚାକୁ ଆସନି୍। ଏପରି ପରିସି୍ତିଦର ଆଧ୍ୟଚାତି୍ମକ 
ଦକ୍ତ୍ରଦର ଅସ୍ରୀମ ସମ୍ଭଚାବନଚା ରହଛିି। ଏହଚା ଦକବଳ ବହୁ ସଂଖ୍କ 
ଦଲଚାକଙୁ୍ ଦରଚାଜରଚାର ଦଯଚାରଚାଏ ନଚାହି ଁ, ବରଂ ଦଦଶର ଅର୍ଗନ୍ରୀତିଦର 
ମଧ୍ୟ ଯଦରଷ୍ ଅବଦଚାନ ରଖରିଚାଏ। ଦସଇରପିଚାଇ ଁ2014 ପରଠଚାରୁ 
ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଚାର ଏହ ିଦକ୍ତ୍ରର ବିକଚାଶ ପ୍ତି ବିଦଶର ଧ୍ୟଚାନ ଦଦଇଛନି୍। 
ଦବୌଦ୍ ସକକିଟର ବିକଚାଶ ସହ ଏହଚା ସହତି ଦଯଚାଡଚା ଦହଚାଇରବିଚା 

କୁଶ୍ରୀନରର ଅନ୍ରଚାଷ୍ଟ୍୍ରୀୟ ବିମଚାନବନ୍ଦରର ପ୍ଚାରମ୍ଭ ଦହଉ ଅବଚା 
ରଚାମଚାୟଣ ସକକିଟ ଅଧ୍ରୀନଦର ଭରବଚାନ ରଚାମଙ୍ ସହ ଜଡିତ ଧଚାମକିକ 
ସ୍ଚାନରଡିୁକର ବିକଚାଶ, କୁଶନିରର କି୍ ବେଚା ଦକି୍ଣ ଭଚାରତର ଧଚାମକିକ 
ସ୍ଚାନରଡିୁକର ବିକଚାଶ ବିକଚାଶ ଲଚାରି ଆବଶ୍କ ପଦଦକ୍ପ ଦନବଚାଦର 
ଦକୌଣସି ଅବକଚାଶ ଛଚାଡୁ ନଚାହଚାନି୍ ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଚାର।  ପଯ୍୍ଗ ଟନ ସବିୁଧଚା 
ଏବଂ ପରିବହନର ଉର୍ମ ବ୍ବସ୍ଚା ସଷିୃ୍ କରିବଚା ଦିରଦର ଦକନ୍ଦ୍ର 
ସରକଚାର ଅତି ଦ୍ରୁତ ରତିଦର କଯ୍୍ଗ  ଆରକୁ ଦନଉଛନି୍। n

ପନ୍ରପରୁ ଯଚାହଚା ଭରବଚାନ ବିଠଲଙ୍ ଆସ୍ଚାନ ଭଚାଦବ ଜଣଚାଶଣୁଚା ଏଦବ 
ଦସଠଚାକୁ ଭକ୍ମଚାଦନ ଖବ୍ୁ  ଶ୍ରୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜଦର ପହଞ୍ପିଚାରିଦବ। କଚାରଣ 
ଏରଲିଚାରି ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଚାରଙ୍ ପକ୍ରୁ ଏହ ିସ୍ଚାନକୁ ସଂଦଯଚାର କରୁରବିଚା 
ଜଚାତ୍ରୀୟ ରଚାଜପର ପ୍କଳ୍ପରଡିୁକର କଚାଯ୍୍ଗ  8 ନଦଭ୍ବେରଦର ଆରମ୍ଭ ଦହଚାଇଛି। 
ଶ୍୍ରୀ ସନ୍ଥ ଜ୍ଚାଦନଶ୍ୱର ମହଚାରଚାଜ ପଚାଲଖ୍ରୀ ମଚାର୍ଗ ଏବଂ ଶ୍୍ରୀ ସନ୍ଥ ତୁକଚାରଚାମ 
ମହଚାରଚାଜ ପଚାଲଖ୍ରୀ ମଚାର୍ଗର ପ୍କୁଖ ଖଣ୍ରଡିୁକୁ ଚଚାରି ମଚାର୍ଗ ବିଶଷି୍ କରିବଚା 
ଲଚାରି  ଶଳିଚାନ୍ଚାସ ଦହଚାଇ କଚାଯ୍୍ଗ  ଆରମ୍ଭ କରଚାଯଚାଇଛି।  ଏହ ିଅବସରଦର 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ କହଛିନି୍, “ଏହ ିଯଚାତ୍ରଚା ଦହଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଗ ପରୁଚାତନ 
ଜନସମଚାରମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତମ। ବହୁ ସଂଖ୍କ ଦଲଚାକ ଏହ ିଯଚାତ୍ରଚାଦର ଏକଚାଠ ି
ସଚାମିଲ୍  ଦହଚାଇରଚାନି୍।  ଏହଚା ଭଚାରତର ଶଚାଶ୍ୱତ ଶକି୍ଚାର ପ୍ତ୍ରୀକ, ଯଚାହଚା ଦକବଳ 
ଆମର ବିଶ୍ୱଚାସକୁ ବଚାନି୍ ରଦଖ ନଚାହି ଁ, ବରଂ ଏକ ସଦଙ୍ଗ ମକିୁ୍ ବି ଦଦଇରଚାଏ।  
ଭରବଚାନ ବିଠଲଙ୍ ଦରବଚାର ସମସ୍ତଙ୍ ପଚାଇ ଁସମଚାନ ଭଚାଦବ ଦଖଚାଲିରଚାଏ। 
ସବ୍ କଚା ସଚାର-ସବ୍ କଚା ବିକଚାଶ-ସବ୍ କଚା ବିଶ୍ୱଚାସ ଚିନ୍ଚାଧଚାରଚା ପଛଦର ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ଭଚାବନଚା ରହଛିି।   

ଭ�ବାେ ବଟିଠଲଙ୍କ ଧାେ ପନ୍ଧରପରୁକୁ 
ବଟିକାଶ େଳୂକ ନରା�େର ଉପହାର

ଏହଟି ପରଟିନରା�ୋର ଆରମ୍ଭ

ଆଧ୍ାତ୍ମଟିକ େ�ରଗୀ ପନ୍ଧରପରୁ କ’ଣ ପାଇ ଁସ୍ତନ୍ତ
ଭରବଚାନ ବିଷ୍ମୁଙ୍ ଅବତଚାର ବିଦଠଚାବଚା ଏବଂ ତଚାଙ୍ ପତ୍୍ରୀ ଋକ୍ମିଣ୍ରୀଙୁ୍ 
ସମ୍ଚାନ ଜଣଚାଇ ଭକ୍ ବର୍ଗକୁ ଚଚାରିରର ଏଠଚାଦର ଏକତି୍ରତ ଦହଚାଇରଚାଆନି୍। 
ଏଭିତରୁ ସବୁଠଚାରୁ ଅଧକି ଭକ୍ ଆରଚାଢ଼ ମଚାସଦର ଓ ପଦର କଚାର୍କିକ, 
ମଚାଘ ଏବଂ ଶ୍ଚାବଣ ମଚାସଦର ଏକଚାଠ ିହଚାଇରଚାଆନି୍। ରଲଚା  800  ବର୍ଗ 
ଧରି ଏହଠିଚାଦର ଭକ୍ ଏକଚାଠ ିଦହବଚାର ପରମ୍ପରଚା ଜଚାରି ରହଛିି। 

ପନ୍ଧରପରୁନର  ରେଧାେେନ୍ତଗୀଙ୍କ 
ପରୂା ସନମ୍ବାଧେ ଶଣୁଟିବା ଲା�ଟି 
କୁ୍ୟଆର୍  ନକାଡ୍  ସ୍ାେ୍  କରନ୍ତୁ।

ସନୁରା�ର େୂଆ ଉପହାର �ାତଗୀୟ

n ଦିଦବଘଚାଟରୁ ମଚାଦହଚାଲ ଯଚାଏ ସନ୍ଥ ଜ୍ଚାଦନଶ୍ୱର ମହଚାରଚାଜ 
ପଚାଲଖ୍ରୀ ମଚାର୍ଗର ପ୍ଚାୟ 221 କିଦଲଚାମିଟର ଏବଂ ପତସରୁ 
ଦଟଚାଦଡଲ-ଦବଚାଦଡଲ ଯଚାଏ ସନ୍ଥ ତୁକଚାରଚାମ ମହଚାରଚାଜ 
ପଚାଲଖ୍ରୀ ମଚାର୍ଗ ପଚାଇ ଁପ୍ଚାୟ 130 ଦକଚାଟି ଟଙ୍ଚା ଖଚ୍୍ଗ ଦହବ। 

n ଏହଚାର ଦୁଇକଡଦର ପଚାଲଖ୍ରୀକୁ ସମପକିତ ପଚାଦଚଲଚା ରଚାସ୍ତଚା  
ରହବି, ଯଚାହଚାର ଆନୁମଚାନିକ ଖଚ୍ଗ 6,690 ଦକଚାଟି ଟଙ୍ଚା 
ଦହବ। 
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ବଟିଶ୍ୱତାପେରୁ  ଦୁେଟିଆକ ୁ

ରକ୍ା କରଟିବା ପାଇ ଁ
ଭାରତ ନହଲା ଭାରତ ନହଲା 
ଅଗ୍ରଦୂତଅଗ୍ରଦୂତ
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ଆେ ପରଟିନବଶନର େେୁଷ୍ୟର ଅରାଚଟିତ ହସ୍ନକ୍ପ ପଥୃବିଗୀର ବଟିୋଶ 
ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ନଦଇଛଟି। ଏହଟି କାରଣରୁ ପାଣଟିପା�ନର ଅରେତ୍ୟାଶଟିତ ଭାନବ 
ପରଟିବର୍୍ଯେ ଲକ୍୍ୟ କରାରଟିବା ସହତ ବଟିଭଟିନ୍ନ ସେୟନର ବେ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ସେୁାେଟି, 

ସେଦୁ୍ ପର୍େ ବୃଦ୍ଟି, ଭୂସ୍ଖଳେ, �ଙ୍ଲ ଅଗ୍ଟିକାଣ୍, ଆଣ୍ାକ୍ଯଟଟିକାନର ବରଫ 
ତରଳଟିବା ଭଳଟି ବଟିପର୍ଯ୍ୟୟ େଟିତଟିଦଟିେଟିଆ କାରବାର ଭାନବ େଣୁ୍ ନଟକୁଛଟି। ଏଭଳଟି 
ବଟିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଆେ ଗ୍ରହକୁ ରକ୍ା କରଟିବା ଲା�ଟି, ବଟିଶ୍ୱର ସେସ୍ ନଦଶ ପଣୁଟି ଥନର 

ବ୍ଟିନଟେର ଗା୍ନ୍ଗାଠାନର ଏକାଠଟି ବସଟି ଆନଲାଚୋ କରଟିଛନ୍ଟି।  ଏହଟି ଅବସରନର 
ଭାରତ ଏହାର ପାରମ୍ରଟିକ ପଞ୍ାେତୃ ସଂକଳ୍ପ ରେଦଶ୍ଯେ ସହ ବଟିକଶଟିତ 

ନଦଶୋେଙୁ୍କ �ଳବାୟୁ େ୍ୟାୟ’ର �ରୁରଗୀ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍କ୍ଯନର ଅବ�ତ 
କରାଇଛଟି। ଏହାର େଳୂ ଉନଦେଶ୍ୟ ନହଉଛଟି ବଟିକାଶଶଗୀଳ ଅଥବା ଅଳ୍ପ ବଟିକଶଟିତ 

ନକୗଣସଟି ବଟି ନଦଶ ନରେଟିତଟି  ବଟିକାଶ ରାସ୍ାର ପଛନର  େ ପଡନ୍ତୁ।  

ଉର୍ରରେନଦଶର ବାରବାଙ୍କଟିନର 43 ନହ୍ଟର 
ବଟିସୃ୍ତ ସାରାହଟି ହ୍ରଦ ଦଟିନେ ଏହାର ନଶଷ େଟିଃଶ୍ୱାସ 
�ଣୋ କରୁଥଲିା। ଆଉ ନସତଟିକଟିନବନଳ 
ଗ୍ରାେବାସଗୀୋନେ ଏଥନିର େୂଆ �ଗୀବେ ସଞ୍ାର 
କରଟିନଲ।  ନସୋେଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ଟି   ଏକ 
େଟିଶେନର ପରଟିଣତ ନହଲା। ହ୍ରଦ ଚାରଟିପାଖନର 
ଏକ େଟିଟର ଉର୍ ବନ୍ଧ େଟିେ୍ଯାଣ କରଟିଥନିଲ। 
ନ�ାଟଟିଏ ପନର ନ�ାଟଟିଏ �ା ଁଏଥପିାଇ ଁହାତ 
େଟିଳାଇନଲ। ଆଉ ଏନବ ତାହାର ସଫୁଳ 
ନସୋନେ ଉନଭା� କରଟିପାରୁଛନ୍ଟି। ହ୍ରଦନର 
ଏନବ ରୋୟ ସବୁସେୟନର ପାଣଟି ରହୁଛଟି। ଆଉ 
ଏହାରଟି ଉପନର ସନୁ୍ଦର, ରଙ୍ନବରଙ୍ର 
ପକ୍ଗୀସବୁ ନଶାଭାବଦ୍୍ଯେ କରୁଛନ୍ଟି। ନସୋେଙ୍କ 
କଳରବନର ସାରା ଅଞ୍ଳ େଖୁରଟିତ ନହାଇ 
ଉଠୁଛଟି।   

�ତ ବଷ୍ଯ �ଲୁାଇ 10, ଅଥ୍ଯାତ୍  ନକାଭଟିଡ େହାୋରଗୀ 
ସେୟନର, େଧ୍ରେନଦଶର ନରୱା ଠାନର ରେତଟିଷ୍ଟିତ 750 
ନେ�ାୱାଟ ନସୗରଶକ୍ଟି  ରେକଳ୍ପ ନଦଶ ପାଇ ଁଉତ୍�୍ଯ 
କରାରାଇଥଲିା। ସମ୍ଭବତଃ ଏସଟିଆର  ଏହା ସବ୍ଯବୃହତ 
ନସୗର ବଟିଦୁ୍ୟତ୍ ଉତ୍ାଦେ ନକନ୍ଦ୍ର�ଡୁଟିକ େଧ୍ରୁ ଅେ୍ୟତେ। 
ସେଦୁାୟ 1500 ନହ୍ଟର ଅଞ୍ଳନର ଏହଟି ନସୗର ପା୍ଣ୍ 
ସ୍ାପେ କରାରାଇଛଟି। ଏହାର 500 ନହ୍ଟର �େଟିନର 
ରେନତ୍ୟକ 250 ନେ�ାୱାଟର ତଟିନୋଟଟି ନସୗର ଉତ୍ାଦେ 
ୟୁେଟିଟ୍ ସ୍ାପେ କରାରାଇଛଟି। ଗ୍ରଗୀଡ୍ ସେତା ରେତଟିବନ୍ଧକକୁ 
ଭାଙ୍ଟି ବାନର ନରୱା ନସୗର ରେକଳ୍ପ ନଦଶର ରେଥେ ନସୗର 
ରେକଳ୍ପ। ଏହଟି ରେକଳ୍ପ ବାଷଥିକ ରୋୟ 1.5 େଟିଲଟିୟେ୍ ଟେ୍ 
କାବ୍ଯେ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ (CO2) ସହଟିତ ସେପରଟିୋଣର 
କାବ୍ଯେ େଟି�୍ଯେେକୁ ହ୍ରାସ କରଟିବ। 

ସଟିଓପଟି ଶଟିଖର ସମ୍ଟିଳେଗୀ େଧ୍ନର ନେ�ାଳୟ ସହ 
�ଡଟିତ ଏକ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସଚୂୋ ନଦଶର ଦୃଷ୍ଟି  ଆକଷ୍ଯଣ 
କରଟିଥଲିା। ନସଠାନର �ଗୀବବଟିଜ୍ାେଗୀୋନେ ଏକ 
େୂତେ ରେ�ାତଟିର ୋଛ ଆବଟିଷ୍ାର କରଟିଛନ୍ଟି, ରାହା 
ନକବଳ ନେ�ାଳୟର �ମୁ୍ା�ଡୁଟିକନର ହଟି ଁେଟିଳଟିଥାନ୍ଟି। 
ନବୈଜ୍ାେଟିକଙ୍କ େତନର ଏହଟି ୋଛ, ଅେ୍ୟ �ମୁ୍ାଠୁ 
ଆରମ୍ଭ କରଟି ସେଦୁ୍ ଓ �ଳାଶୟନର  ରହୁଥବିା ଅେ୍ୟ 
ଅଣ୍ର ୱାଟର ରୋଣଗୀୋେଙ୍କ େଧ୍ରୁ ରନଥଷ୍ ବଡ। 
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ପରିବର୍କିତ ଭଚାରତଦର ଏମିତି ଅଦନକ ଉଦଚାହରଣ ରହଛିି 
ଦଯଉରଁଡିୁକ ଦକବଳ ବିକଚାଶ ନୁଦହ ଁ, ବରଂ ପରିଦବଶ 
ସରୁକ୍ଚା ପ୍ତି ସମଚାନ ପ୍ତିବଦ୍ତଚାର କଚାହଚାଣ୍ରୀ ବର୍୍ଗନଚା 
କରନି୍। ନିକଟଦର ବି୍ଦଟନର ଗଚ୍ାସଦରଚାଠଚାଦର ଅନୁଷ ୍ଠିତ 

ଜଳବଚାୟୁ ସମି୍ଳନ୍ରୀଦର ଭଚାରତ ଦକବଳ ବିଶ୍ୱ ପ୍ତି ନିଜର ପ୍ତିବଦ୍ତଚା 
ପ୍ଦଶ୍ଗନ କରି ରତ କିଛି ବର୍ଗ ମଧ୍ୟଦର ଜଳବଚାୟୁ ସରୁକ୍ଚା ଦିରଦର 
ଦବୈପ୍ଳବିକ ପଦଦକ୍ପସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗଚ୍ାଦ୍ ଗଚା ଦବୈଠକ ଦକବଳ 
ଏକ ପ୍ରଚା ବଚା ପରମ୍ପରଚା ନରଲିଚା, ଏହଚା ସମସ୍ତଙ୍ ଜ୍ରୀବନ ଉପଦର 
ପ୍ଭଚାବ ପକଚାଇବଚା ଲଚାରି ଉଦି୍ଷ୍ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ପଦଦକ୍ପ ରଲିଚା। 
ଭଚାରତ ଏହଚାର ରରୁୁତ୍ୱ ବୁଝଛିି। ଏଣ ୁ ଦଯଦତଦବଦଳ ଦୁନିଆର 
ଅନ୍ ଦଦଶମଚାଦନ ଏହ ି ସମି୍ଳନ୍ରୀଦର ଦଯଚାର ଦଦବଚା ଲଚାରି ନିଜ 
ନିଜର ପ୍ତିନିଧଙୁି୍ ପଠଚାଇରଦିଲ, ଦସଦତବଦଳ  ଭଚାରତର ଦଖଚାଦ୍  
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ଏବଂ ଦକନ୍ଦ୍ର ପରିଦବଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ 
ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଭୁଦପନ୍ଦ୍ର ଯଚାଦବ ଭଚାରତ ତରଫରୁ 
ଦସଠଚାଦର ଉପସି୍ତ ରଦିଲ। ଏହ ି ଆନ୍ଜ୍ଗଚାତ୍ରୀୟ ୍ଚ୍ାଟଫମ୍ଗରୁ 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଚାରକ ନିର୍ଗମନ ଉପଦର ନିଭ୍ଗ୍ରୀକ ବିବୃରି୍ 
ଦଦଇ ଭଚାରତ ଉପଦର ପ୍ଶଷ୍ କରୁରବିଚା ସମଚାଦଲଚାଚକମଚାନଙୁ୍ ନିବ୍ଗଚାକ୍  
କରିରଦିଲ। ନିଶି୍ତ ସମୟ ସ୍ରୀମଚା ଏବଂ ବ୍ବହଚାରିକ ଦୃଷି୍ଦକଚାଣ 
ଦ୍ଚାରଚା ହି ଁସମସ୍ଚାର ସମଚାଧଚାନ କରଚାଯଚାଇପଚାରିବ ଦବଚାଲି ଭଚାରତ ସ୍ପଷ୍ 
କରିରଲିଚା।  ଏହଚାଦ୍ଚାରଚା ଭଚାରତ ସଚାରଚା ବିଶ୍ୱକୁ ସମସ୍ଚା ପରିବଦର୍୍ଗ ବିଶ୍ୱ 
ଆରଦର ଏହ ିସମସ୍ ସମଚାଧଚାନର ମଚାର୍ଗ ଦଦଖଚାଇଛି। 

ପରିଦବଶ ଓ ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ଦନଇ ଭଚାରତର ରମ୍ଭ୍ରୀରତଚା 
ଏବଂ ଏରପିଚାଇ ଁ ନିଆଯଚାଉରବିଚା ମଜଭୁତ ପଦଦକ୍ପରଡିୁକ ଜଚାଣବିଚା 
ପବୂ୍ଗରୁ ବିଶ୍ୱ ସମଦୁଚାୟ ହଠଚାତ୍  କଚାହିକିଁ ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନକୁ ଦନଇ 
ରମ୍ଭ୍ରୀରତର ସହ ମନ୍ଥନ କରୁଛି ତଚାହଚାକୁ ବର୍୍ଗନଚା କରୁଛି? ବଚାସ୍ତବଦର 
ଦଗଚ୍ାବଚାଲ୍  େଚାମକିଂ ଦହତୁ ସମଗ୍ର ମଚାମନବ ଦୁନିଆର ଅସି୍ତତ୍ୱ ଦନଇ 
ପ୍ଶଷ୍ବଚାଚ୍ରୀ ସଷିୃ୍ ଦହଚାଇଛି। ବର୍୍ଗମଚାନ ପଚାଣପିଚାରଦର ଅପ୍ତ୍ଚାଶତି 
ପରିବର୍୍ଗନ, ଦକଦତଦବଦଳ ବନ୍ଚା ତ ଦକଦତଦବଦଳ ବଚାତ୍ଚା, ପଣୁ ି
ଦକଦତଦବଦଳ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ଦକଉଠଁ ି ଜଙ୍ଗଲଦର ନିଆ ଁ ଲଚାରଛିୁ ତ 
ଦକଉଠଁ ି ଅଦହତୁକ ବରଫ ତରଳଛିୁ ପଣୁ ି ସମଦୁ୍ର ଜଳପତନଦର 
ବ୍ଚାପକ ପରିବର୍୍ଗନ ଦହଉଛି। ରଣମଚାଧ୍ୟମର ରିଦପଚାଟ୍ଗ ଅନୁସଚାଦର 
ଦଯଉପଁରି ଭଚାଦବ ଏଦବ ପ୍କୃତିର ପରିବର୍୍ଗନ ଦହଉଛି ଦସହ ି
ଦହତୁ  ପରୃବି୍ରୀର ହଚାରଚାହଚାରି ତଚାପମଚାତ୍ରଚା ଦଦଢ଼ ଡିଗ୍ର୍ରୀ ଦସଲ୍ ସିୟସ ୍ 
ବଢି଼ପଚାଦର। ଅପରପଦକ୍ ଏଦବ ଦଯଉ ଁ ଭଚାଦବ  ଅଙ୍ଗଚାରକଚା୍ ୍ଳ 
ନିର୍ଗମନ ଦହଉଛି ତଚାହଚାକୁ ଯଦି ଦରଚାକଚା ନଯିବ, ଦତଦବ ଏକବିଂଶ 
ଶତଚାବ୍ଦ୍ରୀ ଦଶର ଦହବଚା ଦବଳକୁ ପରୃବି୍ରୀର ତଚାପମଚାତ୍ରଚା ତିନି ଡିଗ୍ର୍ରୀ 
ଦସଲ୍ ସିୟସ ୍ ବୃଦି୍ ପଚାଇପଚାଦର। ଏଭଳି ପରିସି୍ତିଦର ମଚାନବତଚାକୁ 
ବଞ୍ଚାଇବଚା ଲଚାରି ସଂଗ୍ରଚାମ ଜଚାରି ରହଛିି। କିନ୍ତୁ ବିକଶତି, ବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ 
ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବିକଶତି ଦଦଶରଡିୁକଦର ବିକଚାଶର ଅସମଚାନତଚା ଦହତୁ 
ଦକୌଣସି ଶକ୍ ପଦଦକ୍ପ ନିଆଯଚାଇପଚାରୁନଚାହି।ଁ ଏହ ି ପ୍ସଙ୍ଗଦର 
ବିଶକବର ୨୦୦ ଦଦଶ ଜଚାତିସଂଘ ବ୍ଚାନର ତଦଳ ବି୍ଦଟନ୍ ର 
ଗଚ୍ାସ ୍ଦରଚାଠଚାଦର ଏକ ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ ଦବୈଠକଦର ଦଯଚାର ଦଦଇରଦିଲ। 
ଏରଦିର ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ପ୍ସଙ୍ଗଦର ଚଚ୍୍ଗଚା ଦହଚାଇରଲିଚା। ସିଓପି-
୨୬ ନଚାଦଁର ପରିଚିତ ଏହ ିଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ଦନଇ ଆଦୟଚାଜତି 
ଶଖିର ଦବୈଠକ ଏରପିଚାଇ ଁରରୁୁତ୍ୱପର୍୍ଗ କଚାରଣଦଯ, ଏରଦିର ଦକବଳ 
ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ଦନଇ ମଚାନସମନ୍ଥନ ଦହଚାଇରଲିଚା ତଚା ନୁଦହ ଁ, 
ବରଂ ଏରଦିନଇ କଚାମ ପଚାଇ ଁ ରରୁୁତ୍ୱ ଦିଆଯଚାଇରଲିଚା। ଆଉ ଏହ ି

ରୋୟ ଦୁଇବଷ୍ଯ ପନୂବ୍ଯ, ଅନ୍ଟାବର 12ନର, ୋଲାପରୁେ ୍
ନବଳାଭୂେଟିନର ରେଧାେେନ୍ତଗୀ େନରନ୍ଦ୍ର ନୋଦଗୀ 
ରେତଃଭ୍େଣ କରୁଥବିା ସେୟନର  ସେଦୁ୍ କୂଳରୁ ପା୍ଷ୍ଟି କ୍ 
ବ�୍ଯ୍ୟବସୁ୍ ଉଠାଉଥବିାର େ�ର ଆସଟିଥନିଲ। ସ୍ଚ୍ଛ 
ଉପକୂଳ-ପରଟିଷ୍ାର ପରଟିନବଶର ବାର୍୍ଯା ନଦଉଥବିା ଏହଟି 
ଚଟିତ୍ଟଟି ନକବଳ ଭାରତର �େସାଧାରଣଙ୍କ େେନର 
ପରଟିନବଶ ବଟିଷୟନର ସନଚତେତା ସଷୃ୍ଟି  କନରୋହଟି ଁ,ଁ 
ବରଂ ୋେବଟିକତାର ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁଏକ ଶକ୍ଟିଶାଳଗୀ 
ବାର୍୍ଯା ନଦଉଛଟି। ଏହଟି ପଦନକ୍ପର ନ�ାଟଟିଏ ବଷ୍ଯ ପନର 
ରେଥେ ଥର ପାଇ ଁଭାରତର ଆଠଟଟି ନବଳାଭୂେଟିକୁ 
ବ୍ଲୁ ଫ୍ା� ୍ଇଣ୍ରେ୍ୟାସୋଲ ଇନକା ନଲବଲ୍ ରେଦାେ 
କରାରାଇଥଲିା। ରେଥେ ରେୟାସନର ଏଭଳଟି ସଫଳତା 
ହାସଲ କରଟିବାନର ଭାରତ ରେଥେ ନଦଶ ନହବା ସହ 
ବ୍ ଲୁ ଫ୍ା� ଷ୍ାଟସ ୍ନବଳାଭୂେଟି ଥବିା ବଟିଶ୍ୱର 50ଟଟି ନଦଶର 
ତାଲଟିକାନର ନରା� ନଦଇଛଟି। ବଟିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ େଧ୍ ଭାରତର 
ଉପକୂଳବର୍୍ଯଗୀ ଅଞ୍ଳର ପରଟିଚାଳୋକୁ ରେଶଂସା କରଟିବା 
ସହ ଏହା  ବଟିଶ୍ୱର ଅେ୍ୟ ନଦଶୋେଙ୍କ ପାଇ ଁନରେରଣା 
ନବାଲଟି ବର୍୍ଯୋ କରଟିଛଟି। ଆସନ୍ା 4-5 ବଷ୍ଯ େଧ୍ନର 
ଭାରତ ଆହୁରଟି 100ଟଟି ନବଳାଭୂେଟିକୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ପରଟିଷ୍ାର 
କରଟିବା ପାଇ ଁଲକ୍୍ୟ ରଖଛିଟି।

COP- 26 ନବୈଠକ କଭର୍ ନଷ୍ାରଟି
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ସଟିଓପଟି କ’ଣ ଏବଂ ଦୁେଟିଆ କାହଟିକଁଟି ଏନତ ଚଟିନ୍ଟିତ? 
COP ଦହଉଛି କନ୍ ଫଦରନ ୍ସ ଅଫ୍  ପଚାଟକିଜ ୍। ମିଳିତ ଜଚାତିସଂଘର 
ନିୟମ ଅନୁଯଚାୟ୍ରୀ COP ଦବୈଠକ ଦହଚାଇରଚାଏ।  ଏରଦିର ବଶ୍ୱର ପ୍ଚାୟ 
200 ଦଦଶ ସଦସ୍ ରହଛିନି୍। ଏହଚାର ପ୍ରମ ଦବୈଠକ 1995ଦର 
ବଲକିନଠଚାଦର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦହଚାଇରଲିଚା। ଚଳିତ ବର୍ଗ ବି୍ଦଟନ୍ ର 
ଗଚ୍ାସ ୍ଦରଚାଠଚାଦର 26ତମ ଦବୈଠକ ଆଦୟଚାଜନ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ଏଣ ୁ
ସଦସ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହ ି ଦବୈଠକକୁ COP-26 କୁହଚାଯଚାଉଛି। ମିଳିତ 
ଜଚାତିସଂଘର ଅଧ୍ରୀନଦର ଏକ ସଂରଠନ ରହଛିି, ଯଚାହଚାର ନଚା ଁଆଇପିସିସି 
ବଚା ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନଦର ଆନ୍ଃ ସରକଚାର୍ରୀ ପ୍ଚାଦନଲ୍ । ଏହ ିସଂସ୍ଚା 
ଜଳବଚାୟୁ ସ୍ବେନି୍ତ ରଦବରଣଚାତ୍ମକ ରିଦପଚାଟ୍ଗକୁ  କିଛିବର୍ଗ ବ୍ବଧଚାନଦର 
ଜଚାତିସଙ୍ଘକୁ ପ୍ଦଚାନ କରିରଚାଏ। ବିଶ୍ୱର ଅଧକିଚାଂଶ ଦଦଶ ଏହ ିରିଦପଚାଟ୍ଗ 

ଉପଦର ବିଶ୍ୱଚାସ କରନି୍। ବିରତ ଅରଷ୍ଦର 
ପ୍କଚାଶତି ରଷ୍ଠ ମଲୂ୍ଚାୟନ ରିଦପଚାଟ୍ଗ ଜଳବଚାୟୁ 
ପରିବର୍୍ଗନ ଏବଂ ତଦ୍ ଜନିତ ଦଘଚାର ବିପଦକୁ 
ସତକ୍ଗ କରଚାଇ ଦଦଇଛି। ଏହ ି ରିଦପଚାଟ୍ଗଦର 
ଦଶ୍ଗଚାଯଚାଇଛି ଦଯ ସମଗ୍ର ମଚାନବ ଜଚାତି 
ବର୍୍ଗମଚାନ ଇତିହଚାସର ଉର୍ପ୍ ପଚାରଦର ବଚାସ 
କରୁଛନି୍। ଖବ୍ୁ  ଅଳ୍ପ ସମୟଦର  ସମଦୁ୍ର 

ପର୍ନ ପ୍ଚାୟ ତିନିରଣୁଚା ବଢି଼ଛି ଏବଂ ପରୃବି୍ରୀର ତଚାପମଚାତ୍ରଚା 1.2°C 
ବୃଦି୍ ପଚାଇଛି। ଦବୈଜ୍ଚାନିକମଚାଦନ ଆକଳନ କରୁଛନି୍ ଦଯ ଦଦଢ଼ ଡିଗ୍ର୍ରୀ 
ପଯ୍୍ଗ ନ୍ ବୃଦି୍କୁ ସହ୍ କରଚାଯଚାଇପଚାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗଚାରକ ନିର୍ଗମନ 
ବଢି଼ବଚା ଦହତୁ ପରୃବି୍ରୀର ତଚାପମଚାତ୍ରଚା ଆହୁରି ବୃଦି୍ ପଚାଇବ। ଏରରୁି 
ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବଚା ଲଚାରି ବିଶ୍ୱଦର 2030 ସଦୁ୍ଚା କଚାବ୍ଗନ ନିର୍ଗମନକୁ ଅଧଚା 
କମଚାଇବଚାକୁ ଦହବ। 2050 ସଦୁ୍ଚା ଏହ ିନିର୍ଗମନକୁ ନିଟ-ଶନୂକୁ ହ୍ଚାସ 
କରିବଚାକୁ ପଡିବ। ଏହଚା ଦହଚାଇପଚାରିଦଲ ଯଚାଇ ବଦ୍କିତ ତଚାପମଚାତ୍ରଚାକୁ 
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରଚାଯଚାଇପଚାରିବ। ଏଭଳି ପରିସି୍ତିଦର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଦଠଚାସ ୍
କଚାଯ୍୍ଗ  ଦଯଚାଜନଚା ସହତି ବିଶ୍ୱ ତଚାପମଚାତ୍ରଚା ହ୍ଚାସ ଦିରଦର ପଦଦକ୍ପ 
ଦନବଚା ଆବଶ୍କ। ଦକଚାଇଲଚା ବ୍ବହଚାର, ଜଙ୍ଗଲ କଟଚା ଉପଦର 

ନିଦରଧଚାଦଦଶ ସଚାଙ୍ଗକୁ ଦବୈଦୁ୍ତିକ ଯଚାନ ବ୍ବହଚାର, ନବ୍ରୀକରଣ 
ଦଯଚାର୍ ଶକି୍ର ଦପ୍ଚାତ୍ସଚାହନ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍୍ଗ୍ରୀ ଅଞ୍ଳଦରଦଲଚାକଙ୍ 
ପଚାଇ ଁସରୁକ୍ଚା ବ୍ବସ୍ଚା ସମ୍ପକ୍ଗଦର COP-26 ଦବୈଠକଦର ଆଦଲଚାଚନଚା 
କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। 
ଦକନ୍ଦ୍ର ପରିଦବଶ ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଭୁଦପନ୍ଦ୍ର ଯଚାଦବ କହଛିନି୍, “ଜଳବଚାୟୁ 
ପରିବର୍୍ଗନ ପ୍ସଙ୍ଗଦର ବିଶ୍ୱ ଚିନି୍ତ। ଆଇପିସିସିର ରଷ୍ଠ ଚକ୍ର 
ରିଦପଚାଟ୍ଗଦର କୁହଚାଯଚାଇଛି,  ବର୍୍ଗମଚାନର ଧଚାରଚା ଓ ଦଟଦକଷ୍ଚାଦଲଚାଜି ଦ୍ଚାରଚା 
ଉତ୍ଚାଦନ ଜଚାରି ରହଦିଲଅଙ୍ଗଚାରକଚା୍ ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ଏଦତ ବୃଦି୍ ପଚାଇବ 
ଦଯ ତଚାହଚା ପ୍ଚାରିସ ୍ ସମି୍ଳନ୍ରୀର ଆକଳନ ଅନୁସଚାଦର ପରୃବି୍ରୀର 
ତଚାପମଚାତ୍ରଚାକୁ ଦଦଢ଼ ଡିିଗ୍ର୍ରୀଠଚାରୁ ବଢ଼ଚାଇଦଦବ। ଫଳଦର ସମଦୁ୍ରଦର 
ସ୍ଳଭଚାର ବୁଡିଯିବଚା, ବନ୍ଚା ଭଳି ଅଦନକ ପ୍ଚାକୃତିକ ବିପଯ୍୍ଗ ୟ ସଚା୍ ଷ୍ଚାକୁ 
ଆସିବ। ପ୍ଚାରିସ ଦବୈଠକଦର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦଦଶକୁ କଚାବ୍ଗନ୍  ନିର୍ଗମନ 
କମଚାଇବଚା ଳଚାରି ଏକ ଲକ୍୍ ଦିଆଯଚାଇରଲିଚା।  ତଚାହଚା ଜଚାତ୍ରୀୟ ସ୍ତରଦର 
ନିଦ୍କିଷ୍ ଦଯଚାରଦଚାନ (NDC) ନଚାମଦର ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ବିକଶତି 
ଦଦଶରଡିୁକ ଏ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦସମଚାନଙ୍ ପ୍ତିଶରୁ୍ତିତି ପରୂଣ କରିବଚା 
ଲକ୍୍ଠୁ ଅଦନକ ପଛଦର ରହଛିନି୍। ଏଭଳି ପରିସି୍ତିଦର ଭଚାରତର 
ଆଭିମଖୁ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମଚାର୍ଗଦଶ୍ଗନ କରଚାଇଛି।

ପଦଦକ୍ପ ତରଚା ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପରି୍ରୁ ଦୂଦରଇବଚାର ଅର୍ଗ ଦହଉଛି ପରୃବି୍ରୀର 
ବିନଚାଶ ଏବଂ ମଚାନବିକତଚାର ଅସି୍ତତ୍ୱ ଉପଦର ସଙ୍ଟକୁ ଆହ ବେଚାନ। 

ପଞ୍ାେତୃ ଅଥ୍ଯ ପାଞ୍ ସତୂ୍ରୁ ସତତ ବଟିକାଶର ଏକ େୂତେ ଅଧ୍ାୟ 
ମିଳିତ ଜଚାତିସଂଘର 26 ତମ ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ସମି୍ଳନ୍ରୀ 
ଅର୍ଗଚାତ୍ COP-26, ଗଚ୍ାଦ୍ ଗଚାଠଚାଦର ସମଚାପ୍ ଦହଚାଇଛି। ଏରଦିର 
ଦଯଚାର ଦଦଇ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ଭଚାରତ ପକ୍ରୁ ସମଗ୍ର 
ବିଶ୍ୱ ଆରଦର ପଚାଞ୍ଟି ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ବିରୟ ଉଦଲ୍ଖ କରିଛନି୍।  ଏହ ି
ପଚାଞ୍ଟି ପଏ୍ଟଦର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ, 2030 ସଦୁ୍ଚା ଭଚାରତ 
ଅଣ-ଜ୍ରୀବଚାଶ ୍ମ ଶକି୍ ଉତ୍ଚାଦନ କ୍ମତଚାକୁ 500 GWକୁ ବୃଦି୍, ଅକ୍ୟ 
ଶକି୍ ଉତ୍ସରୁ 50% ଶକି୍ ଆବଶ୍କତଚା ପରୂଣ, ଦମଚାଟ ଆନୁମଚାନିକ 
ଅଙ୍ଗଚାରକ ନିର୍ଗମନକୁ ଏକ ବିଲିୟନ ଟନ ହ୍ଚାସ,  ଅର୍ଗ ବ୍ବସ୍ଚାର 
କଚାବ୍ଗନ ତ୍ରୀବ୍ତଚା 45 ପ୍ତିଶତରୁ ହ୍ଚାସ କରିବଚା ଏବଂ 2070 ସଦୁ୍ଚା 
ନିଟ୍ ଶନୂ ନିର୍ଗମନ ଲକ୍୍ ହଚାସଲ କରିବଚାକୁ ପ୍ତିଶ୍ରୁତି ଦଦଇଛି। ବିଶ୍ୱ 
ତୁଳନଚାଦର  ଭଚାରତରୁ କଚାବ୍ଗନ ନିର୍ଗମନ ଏଦବ ଯଦରଷ୍ କମ ୍ରହରିବିଚା 
ସଦତ୍ତ୍ୱ ଭଚାରତ ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚାଭିଳଚାର୍ରୀ ଲକ୍୍ ସି୍ର କରିଛି।  ବିଶ୍ୱ 
ଜନସଂଖ୍ଚାର 17 ପ୍ତିଶତ ଆମ ଦଦଶଦର ରବିଚା ସଦତ୍ତ୍ୱ ଭଚାରତ 

ମଚାତ୍ର 5 ପ୍ତିଶତ କଚାବ୍ଗନ ନିର୍ଗତ କଦର। ଏହଚାର ବଡ କଚାରଣ ଦହଉଛି 
ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ବିଦରଚାଧଦର ଲଦଢ଼ଇକୁ ଭଚାରତ  ରମ୍ଭ୍ରୀରତଚାର 
ସହ ଦନଉଛି।   ଯଦି ବିଶ୍ୱର ଅନୁପଚାତ ସହତି ତୁଳନଚା କରଚାଯଚାଏ, 
ଦତଦବ ମଣୁ୍ପିଛଚା ଭଚାରତର କଚାବ୍ଗନ ନିର୍ଗମନ ବିଶ୍ୱ ହଚାରଚାହଚାରି ଠଚାରୁ 
60 ପ୍ତିଶତ କମ। ଏହଚାର କଚାରଣ ଦହଉଛି ଭଚାରତ୍ରୀୟ ଜ୍ରୀବନ 
ଦଶୈଳ୍ରୀ ଏବଂ ପଚାରମ୍ପରିକ ଅଭ୍ଚାସ।  ଯଦି ଆଇପିସିସି ରିଦପଚାଟ୍ଗକୁ 
ଏକ ମଚାନକ ଭଚାଦବ ଗ୍ରହଣ କରଚାଯଚାଏ, ଦତଦବ ବିକଶତି ଦଦଶମଚାଦନ 
2030 ସଦୁ୍ଚା କଚାବ୍ଗନ ନିର୍ଗମନଦର ନିଟ୍ ଶନୂର ଲକ୍୍ ହଚାସଲ କରିବଚା 
ଉଚିତ୍। କିନ୍ତୁ ଦଯଦତଦବଦଳ ବିକଶତି ଦଦଶମଚାଦନ 2050 ପଯ୍୍ଗ ନ୍ 
ଏହ ିଲକ୍୍ ସି୍ର କରିଛନି୍, ଦସଦତଦବଦଳ ଭଚାରତ ଅଦନକ ବିଚଚାର 
ପଦର 2070 ସଦୁ୍ଚା ନିଟ୍  କଚାବ୍ଗନ ନିର୍ଗମନ ଶନୂ୍ କରିବଚାକୁ ଲକ୍୍ 
ସି୍ର କରିଛି।

ଏଭଳି ପରିସି୍ତିଦର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ ବିକଚାଶ ନ୍ରୀତି ଏବଂ 
ଦଯଚାଜନଚାଦର ହ୍ଚାସ ପରିବଦର୍୍ଗ ଆଡଚାଦ୍୍ଟସନ୍  ଉପଦର ରରୁୁତ୍ୱଚାଦରଚାପ 
କରିଛନି୍। ଭଚାରତଦର ଟ୍ଚାପ ୍େଚାଟର, ସ୍ଚ୍ଛ ଭଚାରତ, ଉଜ୍ଜଳଚା ପରି 
ଇନ୍ନ ପ୍କଳ୍ପସବୁ  ଦକବଳ ଅଭଚାବ୍ରୀ ନଚାରରିକଙୁ୍ ଲଚାଭ ଦଦଇନଚାହି ଁ, 

COP- 26 ନବୈଠକ କଭର୍ ନଷ୍ାରଟି
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ଭାରତର ‘ପଞ୍ାେତୃ’ 
ଉପହାର 

ସମ ୍ ଛ ଧମ୍ ୍ 
ସମ ୍ େ ଦଦ୍ମ ୍

ସମ ୍  େ ଦମଚାନସି ଜଚାନତମ ୍ 

ଆ�ଟିର ଏହଟି ଏକବଟିଂଶ ଶତାବ୍ଗୀନର ଏହଟି 
େନ୍ତ ଅଧକି �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଏବଂ ରୋସଙ୍ଟି କ 
ନହାଇରାଇଛଟି।  ସାେ-୍�ଛ-ଧ୍ୱେର ଅଥ୍ଯ 
ନହଉଛଟି ସେନସ୍ ଏକାଠଟି େଟିଳଟିତ ଭାନବ 

ଆ�କୁ ବଢ଼ଟିବା ଉଚଟିତ। ସେ ୍ ୱ ଦଦ୍େ ୍ର 
ଅଥ୍ଯ ନହଉଛଟି ସେନସ୍ ଏକାଠଟି ପରସ୍ପର 
ସହ ଆନଲାଚୋ କରଟିବା ଆବଶ୍ୟକ।  

ସେ ୍ ୱ ୋେସଟି �ାେତେ ୍ର ଅଥ୍ଯ 
ସେସ୍ଙ୍କର େେ େଧ୍ପରସ୍ପର ସହ 

ନେଳ ଖାଉ। ୋେବତାର ଭବଟିଷ୍ୟତକୁ 
ରକ୍ା କରଟିବାକୁ ହନଲ ଆେସେସ୍ଙୁ୍କ 

ସରୂ୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ନର ଚାଲଟିବା ଆବଶ୍ୟକ।  

- େନରନ୍ଦ୍ର ନୋଦଗୀ, ରେଧାେେନ୍ତଗୀ 

2030 ସଦୁ୍ା, �ଗୀବାଶ ୍ବଟିହଗୀେ 
ଶକ୍ଟି  ଉତ୍ାଦେ କ୍େତା 500 

GW ନର ପହଞ୍ଟିବ 

2030 ସଦୁ୍ା ଅଙ୍ାରକ 
ତଗୀବ୍ତାକୁ 45% ହ୍ରାସ 

କରଟିବ 

େବଗୀକରଣ 
ନରା�୍ୟ ଶକ୍ଟି   
ଦ୍ାରା 2030 
ସଦୁ୍ା ଶକ୍ଟି  

ଆବଶ୍ୟକତାର 
50% ପରୂଣ 
କରାଇବା

2030 ସଦୁ୍ା 
କାବ୍ଯେ 

େଟି�୍ଯେେକୁ 01 
ବଟିଲଟିୟେ ଟେ୍ 
ହ୍ରାସ କରଟିବା

ବରଂ ଦସମଚାନଙ୍ ଜ୍ରୀବନଧଚାରଣଦର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣପିଚାରିଛି। ଏହ ି
ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ସମି୍ଳନ୍ରୀଦର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ 
ପଣୁରିଦର ବିଶ୍ୱକୁ ଏହ ି ସଙ୍ଟର ମକୁଚାବିଲଚା ପଚାଇ ଁ ଠକିଣଚାଦିର 
ଦଦଖଚାଇଛନି୍। ଭଚାରତ ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ଆନ୍ରିକତଚା ଏବଂ ପ୍ତିବଦ୍ତଚା ସହତି 
ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନର କୁପ୍ଭଚାବରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଚା କରିବଚା ଦିରଦର 
କଚାଯ୍୍ଗ  କରୁଛି। ଜଳବଚାୟୁ ନ୍ଚାୟର ସଂକଳ୍ପ ଦକବଳ ପଚାଠ୍ଦର 
ନୁଦହ ଁ, କଚାଯ୍୍ଗ ଦର ମଧ୍ୟ ଏହଚାକୁ ରୂପଚାୟନ କରି ଭଚାରତ ବିଶ୍ୱ ସଚା୍ ଷ୍ଚାଦର 
ନିଜର ଦରୌରବକୁ ଉପସ୍ଚାପନ କରିଛି। 

ଭଚାରତର ଏହ ିସଂକଳ୍ପକୁ ଶଳି୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ଶଂସଚା କରିଛି।  ଇଣି୍ଆ 
ଇଙ୍୍  ମଧ୍ୟ ଭଚାରତର 2070 ସଦୁ୍ଚା ନିଟ୍ ଶନୂ କଚାବ୍ଗନ ନିର୍ଗମନକୁ 
ଏକ ବ୍ବହଚାରିକ ଏବଂ ଦ୍ରୀଘ୍ଗକଚାଳ୍ରୀନ ଲକ୍୍ ଦବଚାଲି କହଛିି। 
କନଦଫଦଡଦରସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆନ୍ ଇଣ୍ଷ୍ଟି୍ଜ ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ 
ଏହ ିନିଷ୍ପରି୍କୁ ସଚାହସିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାଭିଳଚାର୍ରୀ ଦବଚାଲି ବର୍୍ଗନଚା କରିଛି।

ନକବଳ ବଟିଶ୍ୱର ଭରସା େୁନହ ଁ, ଆଦଶ୍ଯ ନହଉଛଟି ଭାରତ 
2014 ଦର, ଭଚାରତର ଅକ୍ୟ ଶକି୍ କ୍ମତଚା 20 GW ରଲିଚା, 

ଦସଦତଦବଦଳ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ 2022 ସଦୁ୍ଚା 100 GW ଦର 
ପହଞ୍ବିଚାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ ଦନଇରଦିଲ। ଧଚାଯ୍୍ଗ  ସମୟ ପବୂ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ଲକ୍୍ ହଚାସଲ କରି ଭଚାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂଆ ରଚାସ୍ତଚା ଦଦଖଚାଇଛି। 
ଦକବଳ ଏତିକି ନୁଦହ ଁ, ଦସୌରଶକି୍ର ମଲୂ୍ ଆଜ ି ଏକ ୟୁନିଟ୍ 
16ଟଙ୍ଚାରୁ 2 ଟଙ୍ଚାକୁ ହ୍ଚାସ ପଚାଇଛି। ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଅକ୍ୟ ଶକି୍ 
କ୍ମତଚା ଲକ୍୍କୁ 450 GWକୁ ବୃଦି୍ କରିରଦିଲ ଏବଂ ବର୍୍ଗମଚାନ 
ଗଚ୍ାସ ୍ଦରଚାଠଚାଦର ଦସ ଏହ ି ଲକ୍୍କୁ 500 GWକୁ ବୃଦି୍ କରିବଚାକୁ 
ପ୍ତିଶତିୃବଦ୍ ଦହଚାଇଛନି୍। ଏଦତ ପରିମଚାଣଦର ଅକ୍ୟ ଶକି୍ 
ଉତ୍ଚାଦନ ଲକ୍୍ ହଚାସଲ କରିବଚାଦର ଭଚାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଗ ଦଦଶ 
ଦହବ, ଦତଣ ୁସଚାରଚା ବିଶ୍ୱ ଭଚାରତ ଆଡକୁ ନଜର ଦଦବଚା ସ୍ଭଚାବିକ। 
ଭଚାରତ ହି ଁ 2015 ମସିହଚାଦର ଆନ୍ଜ୍ଗଚାତ୍ରୀୟ ଦସୌର ଦମ୍ଟର 
ମଳୂଦୁଆ ପକଚାଇରଲିଚା। ଦସୌରଶକି୍ ଏକ ଉର୍ମ ବିକଳ୍ପ ଶକି୍। 
ଆଉ ଏହ ିଧଚାରଣଚାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ିକରି  ଭଚାରତ ଏ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଆରକୁ 
ବଢି଼ଚଚାଲିଛି।  ଆନ୍ଜ୍ଗଚାତ୍ରୀୟ ଦସୌରଶକି୍ ଦମ୍ଟର ସପୁରିଣଚାମ ଦହତୁ  
ବିଶ୍ୱର ଏକମଚାତ୍ର ଦଦଶ ଭଚାଦବ ବ୍ବସଚାୟିକ ବିମଚାନକୁ ବଚାଦୟଚା-
ଇନ୍ନରୁ ଉଡଚାଇପଚାରିଛି। 

 ସଦୁ୍ା ଭାରତର 
େଟିଟ୍-ଶେୂ୍ୟ ଲକ୍୍ୟ 
ହାସଲ ନହବ |

COP- 26 ନବୈଠକ କଭର୍ ନଷ୍ାରଟି
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ଦସୌର ଶକି୍ ଦକ୍ତ୍ରଦର ବ୍ଚାଦଟର୍ରୀ ସଂରକ୍ଣ ଏକ ଆହ ବେଚାନ, 
ଏରପିଚାଇ ଁଭଚାରତ କ୍ରମଚାରତ ଭଚାବଦର କଚାଯ୍୍ଗ  କରି ଆସିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି 
ଦକନ୍ଦ୍ର କ୍ଚାବିଦନଟ୍ ଏହ ିଦକ୍ତ୍ର ପଚାଇ ଁଉତ୍ଚାଦନ-ଲିଙ୍୍ ଦପ୍ଚାତ୍ସଚାହନକୁ 
ଅନୁଦମଚାଦନ କରିଛି। 2030 ସଦୁ୍ଚା ଦରଳବଚାଇକୁ ସବୁଜ କରିବଚା 
ଲକ୍୍, ଯଚାହଚା କଚାବ୍ଗନ ନିର୍ଗମନକୁ 60 ନିୟୁତ ଟନ୍ ହ୍ଚାସ କରିବଚାଦର 
ସଚାହଚାଯ୍ କରିବ। ଦକବଳ 2050 ସଦୁ୍ଚା ନିଟ-ଜଦିରଚା ହଚାସଲ ଲକ୍୍ 
ଦନଇ ଭଚାରତର ଶଳି୍ପରଡିୁକ ନୂତନ ଦଟଦକଷ୍ଚାଦଲଚାଜ ି ସହତି କଚାମ 
କରିବଚା ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । ଏଭଳି ପରିସି୍ତିଦର ଭଚାରତ ସହଜଦର 
1 ବିଲିୟନ ଟନ୍ କଚାବ୍ଗନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ଚାସ କରିବଚାର ଲକ୍୍ ହଚାସଲ 
କରିପଚାରିବ।

COP 26 ଦବୈଠକଦର ଭଚାରତର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ 
ବିକଚାଶ ପ୍କି୍ରୟଚାଦର ଦୁନିଆର ଦକୌଣସି ବି ଦଦଶ ଦଯମିତି ପଛଦର 
ନପଡିଦବ ଦସରଲିଚାରିଇନ୍ ଫ୍ଚାଷ୍ଟ୍କ୍ଚର ଫର ଦି ଦରଜଲିିଏ୍ଟ 
ଆଇଲ୍ଚାଣ୍ ଦଷ୍ଟସର ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍। ଏହଚା ବିଶ୍ୱର ଦଛଚାଟ 
ଦଛଚାଟ ଦ୍୍ରୀପ ଦଦଶରଡିୁକର ବିକଚାଶ ପଚାଇ ଁ ଏକ ଶକ୍ ପଦଦକ୍ପ। 

ଏହ ି ଅବସରଦର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କହଛିନି୍ ଦଯ, ଏହ ି ପଦଦକ୍ 
ସବୁଠଚାରୁ ସଦ୍ବେଦନଶ୍ରୀଳ ଦଦଶରଡିୁକ ଲଚାରି କିଛି କରିବଚା ସକଚାଦଶ 
ନୂଆ ଉତ୍ସଚାହ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱଚାସ ଏବଂ ସଦନ୍ଚାର ପ୍ଦଚାନ କରୁଛି। 

�ଳବାୟୁ େ୍ୟାୟ ଏବଂ ରେରକୁ୍ଟିବଟିଦ୍ୟା ହସ୍ାନ୍ରଣ
ଗଚ୍ାସ ୍ଦରଚାର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ ଭଚାଦବ  ଆରକିକ ସହଦଯଚାର, 
ପ୍ଯକିୁ୍ବିଦ୍ଚା ହସ୍ତଚାନ୍ରଣ, ଜ୍ରୀବନଦଣୈଳ୍ରୀ ଏବଂ ଜଳବଚାୟୁ ନ୍ଚାୟକୁ 
ଦୁନିଆ ସଚା୍ ଷ୍ଚାଦର ରଖରିଦିଲ। 2009 ଦର, ବିକଶତି ଦଦଶମଚାଦନ 
ପ୍ତିଶତିୃ ଦଦଇରଦିଲ ଦଯ ଜଳବଚାୟୁ ଲକ୍୍ ହଚାସଲ ପଚାଇ ଁ
ବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ ଦଦଶମଚାନଙୁ୍ 100 ବିଲିୟନ ଡଲଚାର ଦିଆଯିବ। ବିଶ୍ୱର 
ବିକଶତି ଦଦଶମଚାନଙୁ୍ ଦପ୍ଗଣ ଦଦଖଚାଇ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କହଛିନି୍ 
ଦଯ ଦସହ ି ସମୟର ପ୍ତିଜ୍ଚା ଶନୂ୍ ପ୍ମଚାଣତି ଦହଚାଇଛି। ଦସ 
ଏହଚା ମଧ୍ୟ କହଛିନି୍ ଦଯ ଦସଦତଦବଦଳ ଏବଂ ବର୍୍ଗମଚାନ ମଧ୍ୟଦର 
ବହୁତ ପଚାର୍ଗକ୍ ରହଛିି, ଦତଣ ୁ ବିକଶତି ଦଦଶରଡିୁକ ବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ 
ଦଦଶମଚାନଙୁ୍ 1 ଟି୍ଲିୟନ ଡଲଚାର ଦଦବଚା ଉଚିତ, ଯଚାହଚା ଜଳବଚାୟୁ 
ନ୍ଚାୟର ଏକ ଅଂଶ। କମ ୍ମଲୂ୍ଦର ଦଟଦକଷ୍ଚାଦଲଚାଜ ିହସ୍ତଚାନ୍ରଣ 

ଭାରତର େନ୍ତ: ନ�ାଟଟିଏ ସରୂ୍ଯ୍ୟ, 
ନ�ାଟଟିଏ ବଟିଶ୍ୱ, ନ�ାଟଟିଏ ଗ୍ରଗୀଡ୍ |

n ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ କୁହନି୍, ଯଦି ଆଦମ “ଦରଚାଟିଏ ସଯୂ୍୍ଗ , ଦରଚାଟିଏ 
ବିଶ୍ୱ, ଦରଚାଟିଏ ଗ୍ର୍ରୀଡ୍’’ ସ୍୍ଷ୍ ସହତି ଆରକୁ ଚଚାଲିବଚା, ଦତଦବ ସଯୂ୍୍ଗ ଙ୍ 
ଅସ୍ତ ଦହବଚାଯଚାଏ ଆଦମ ଦଯଦକୌଣସି ସ୍ଚାନଦର ଦଯଦକୌଣସି ସମୟଦର 
ବିଜଳିୁ ପଚାଇପଚାରିବଚା। 

n ସଯୂ୍୍ଗ  ଦକୌଣସି ନଚା ଦକୌଣସି ସ୍ଚାନଦର  ଉଦୟ ହୁଅନି୍, ଦକଦବ ଅସ୍ତ 
ହୁଅନି୍ନି। ଏଣ ୁବିଦୁ୍ତ୍ ପ୍ବଚାହ କଚାହିକିଁ ବନ୍ଦ ଦହବ? ଆନ୍ଜ୍ଗଚାତ୍ରୀୟ 
ଦସୌର ଆଲଚାଇନ ୍ସ (ଆଇଏସଏ୍) ରଠନ ସହତି ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର 
ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ ଏହ ିଦୃଷି୍କୁ ସଚାରଚା ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 

n ନିଜର ଚତୁର୍ଗ ଦବୈଠକଦର, ‘ଦରଚାଟିଏ ସଯୂ୍୍ଗ , ଦରଚାଟିଏ ବିଶ୍ୱ, ଦରଚାଟିଏ 
ଗ୍ର୍ରୀଡ୍’କୁ COP-26 ସବୁଜ ପଦଦକ୍ପ ଭଚାବଦର ଅନ୍ଭୁ୍ଗକ୍ କରିବଚାକୁ 
ଦକଚାପ ୍-୨୬ ପ୍ତିଶରୁ୍ତିବଦ୍।  ଏହଚା ସହ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ 
ଦନତୃତ୍ୱଦର ଭଚାରତ ଜଳବଚାୟୁ ନ୍ଚାୟ ପଚାଇ ଁଏକ ପ୍ମଖୁ ଶକି୍ ପଚାଲଟିଛି। 

n ଜ ି-20 ଦଦଶ ମଧ୍ୟଦର ଭଚାରତ ଦହଉଛି ଏକମଚାତ୍ର ଦଦଶ ଯିଏ ଜଳବଚାୟୁ 
ଲକ୍୍ ହଚାସଲ ଦିରଦର ଦ୍ରୁତ ରତିଦର ଆରକୁ ବଢ଼ଛିୁ।

n 450 ରିରଚାେଚାଟ୍  ଅକ୍ୟ ଶକି୍ ଅମଳ ଲକ୍୍ ହଚାସଲ କରିବଚାକୁ ଶପର 

ଦନଇରବିଚା ଭଚାରତ ଆଜ ିବହୁତ ଦ୍ରୁତ ରତିଦର ଆରକୁ ବଢ଼ଛିୁ। ଏରରୁି 
100 GW ର ଲକ୍୍ ଧଚାଯ୍୍ଗ  ସମୟ ପବୂ୍ଗରୁ ଭଚାରତ ହଚାସଲ କରିଛି।

n ସରକଚାର ନିଷ୍ପରି୍ ଦନଇଛନି୍ ଦଯ 2030 ସଦୁ୍ଚା ଦଦଶର 40 ପ୍ତିଶତ 
ବିଦୁ୍ତ୍ କ୍ମତଚା ଅଣ ଜ୍ରୀବଚାଶ ୍ମ ଇନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ନ୍ନ ଦହବ। 

n ସ୍ଚ୍ଛ ଏବଂ ଦକ୍ ଶକି୍ ପ୍ଣଚାଳ୍ରୀ, ସ୍ଚାୟ୍ରୀ ସହର୍ରୀ ଭିରି୍ଭୂମି ଏବଂ ସଚୁିନି୍ତ 
ପରିଦବଶ ପନୁରୁଦ୍ଚାର ଦହଉଛି ସରକଚାରଙ୍ ପ୍ତିଶତୃିବଦ୍ ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର 
ଭଚାରତ ଅଭିଯଚାନର ଏକ ଅବିଦଚ୍ଛଦ୍ ଅଙ୍ଗ। 

n ପରିଦବଶ ସରୁକ୍ଚା ଦିରଦର ଭଚାରତର ଏହ ିପ୍ୟଚାସ ସଚାରଚା ବିଶ୍ୱକୁ  ମଧ୍ୟ 
ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱଚାସ ଦଦଉଛି। ଏକ ଦଶନି୍ ପବୂ୍ଗରୁ ଦସୌର ଶକି୍ ଅମଳ 
ସ ବିନିଦଯଚାର ପଚାଇ ଁଏକ ବିସୃ୍ତତ ନ୍ରୀତି ପ୍ସୁ୍ତତ କରିରବିଚା ରଜୁରୁଚାଟ 
ଦଦଶର ପ୍ରମ ରଚାଜ୍ ରଲିଚା। 

n ଦଯଦତଦବଦଳ 2010ଦର ପଚାଟନଦର ଦସଚାଲଚାର ପଚାେଚାର ୍ଚ୍ା୍ଟର 
ଉଦଘଚାଟନ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା, ଦସଦତଦବଦଳ ଦକହ ିକଳ୍ପନଚା ମଧ୍ୟ 
କରିନରଦିଲ ଦଯ ଭଚାରତ ଦିଦନ ବିଶ୍ୱକୁ ଦରଚାଟିଏ ସଯୂ୍୍ଗ - ଦରଚାଟିଏ 
ପରୃବି୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଦର ଦ୍ରୀକି୍ତ କରିବ। ।   
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ଉପଦର ମଧ୍ୟ ଦସ ରରୁୁତ୍ୱଚାଦରଚାପ କରିରଦିଲ। ବିକଶତି 
ଦଦଶମଚାନଙ୍ ପଚାଇ ଁତୁରନ୍ ଏକ ଟି୍ଲିୟନ ଡଲଚାର ଜଳବଚାୟୁ 
ଆରକିକ ପଚାଣ୍ ି ସଷିୃ୍ କରିବଚାକୁ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ ଦଚାବି 
କରିଛନି୍। ଦଯଦହତୁ ବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ ଦଦଶରଡିୁକ କଚାରଖଚାନଚାଦର 
ଉତ୍ଚାଦନ ପଚାଇ ଁଜ୍ରୀବଚାସ୍ ଇନ୍ନ ବ୍ବହଚାର କରନି୍ ଏହ ିଦହତୁ 
ଅଙ୍ଗଚାରକ ନିର୍ଗମନ ଅତ୍ଧକି ଦହଚାଇରଚାଏ। ଯଚାହଚାର ପ୍ଭଚାବ 
ଆମ ବଚାୟୁମଣ୍ଳ ଉପଦର ଆସନ୍ଚା ୧୦୦ ବର୍ଗ ଯଚାଏ ପଡିବଚାକୁ 
ଯଚାଉଛି। ଏହସିବୁ ଦଦଶରଡିୁକରୁ ଅଙ୍ଗଚାର ନିର୍ଗମନ କମଚାଇବଚା 
ଲଚାରି ଦଟଦକଷ୍ଚାଦଲଚାଜରି ବ୍ବହଚାର ଆବଶ୍କ ଏରଲିଚାରି 
2009 ଦର, ବିକଶତି ଦଦଶମଚାଦନ ଅଙ୍ଗଚାରକ ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ଚାସ 
କରିଲଚାରି ଏହପିରି ଦଦଶରଡିୁକକୁ 100 ବିଲିୟନ ଡଲଚାର ବଚା 
ପ୍ଚାୟ 7 ଲକ୍ ଦକଚାଟି ଟଙ୍ଚା ପ୍ତିଶତିୃ ଦଦଇରଦିଲ, ଯଚାହଚା ଏଯଚାଏ 
ପରୂଣ ଦହଚାଇପଚାରି ନଚାହି।ଁ   ଯଦି ବିଶ୍ୱର ବିକଶତି ଦଦଶମଚାଦନ 
ଦସମଚାନଙ୍ର ପ୍ତିବଦ୍ତଚା ପରୂଣ  କରନି୍, ଦତଦବ ବିଶ୍ୱ ପଚାଇ ଁ
ତଚାହଚା ଅଦନକ ସମ୍ଭଚାବନଚା ସଷିୃ୍ କରିବ। ବିଶ୍ୱତଚାପନରୁ ବିଶ୍ୱକୁ 
ରକ୍ଚା କରିବଚାଦର ଭଚାରତ ଏକ ଅରଗ୍ରଦୂତ ଦହଚାଇପଚାରିଛି। 
ଭଚାରତର ଉଦ୍ମଦର ପ୍ରମ ରର ପଚାଇ ଁ ପରୃବି୍ରୀର 122 
ଦଦଶ, ଦଯଉଠଁଚାଦର ସଯୂ୍୍ଗ ଙ୍ ଆଶ୍ରୀବ୍ଗଚାଦ ରହଛିି ଦସମଚାଦନ 
ମିଶ ିଏହ ିଆନ୍ଜ୍ଗଚାତ୍ରୀୟ ଦସଚାଲଚାର ସଂରଠନ ରଠନ କରିଛନି୍। 
ଏହ ିସଂରଠନର ମଖୁ୍ଚାଳୟ ଭଚାରତଦର ତିଆରି ଦହଚାଇଛି।  
ଦରଚାଟିଏପଦଟ ମଚାନବଜଚାତିକୁ ଏପରି ପରିଦବଶଜନିତ 
ବିପଦରୁ ରକ୍ଚା କରିବଚାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅନ୍ ପଦଟ 

ରାେବାହାେରୁ େଟି�୍ଯତ ଧଆୂନଁର କାବ୍ଯେ ପରଟିୋଣ 
ହ୍ରାସ କରଟିବା ପାଇ ଁ ନପନ୍ାଲନର ଇଥାେଲ 
ବ୍ୟବହାର କରାରାଉଛଟି। ଏପରଟି ଦଟି� ଆପଣାଇବା 
ଦଟି�ନର ବ୍ା�ଟିଲ ପନର ଭାରତ ନହଉଛଟି ଦ୍ଟିତଗୀୟ 
ନଦଶ। ନକବଳ ଏତଟିକଟି େୁନହ,ଁ BS-4 ପନର 
ସଟିଧାସଳଖ BS-6 ଇନ୍ଧେର ବ୍ୟବହାର, ପରଟିନବଶ 
ସରୁକ୍ା ଦଟି�ନର ଭାରତର �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପଦନକ୍ପ 
ନବାଲଟି ରେୋଣଟିତ ନହାଇଛଟି |

�ଳବାୟୁ ସଂରକ୍ଣନର 
ଭାରତର ଅଭୂତପବୂ୍ଯ ନରକଡ୍ଯ 

n ଅକ୍ୟ ଶକି୍ କ୍ମତଚାଦର ଭଚାରତ ଚତୁର୍ଗ ସ୍ଚାନ ଅଧକିଚାର କରିଛି। ଭଚାରତ 
ହି ଁଅନ୍ଃରଚାଷ୍ଟ୍୍ରୀୟ ସ୍ତରଦର ଦସୌର ସଂରଠନ ସଷିୃ୍ ପଚାଇ ଁପଦଦକ୍ପ 
ଦନଇରଲିଚା। ବିପଯ୍୍ଗ ୟ ପ୍ତିଦରଚାଧ୍ରୀ ଭିରି୍ଭୂମି ପଚାଇ ଁଏକ ସଂରଠନ ବି 
ସ୍ଚାପନଚା ଦହଚାଇଛି।

05% 2030 
କାବ୍ଯେ େଟି�୍ଯେେ 
ଭାରତ କରୁଛଟି। 
କଟିନ୍ତୁ ଭାରତନର 
ବଟିଶ୍ୱର ୧୭ ରେତଟିଶତ 
�େସଂଖ୍ୟା ବସବାସ 
କରୁଛନ୍ଟି।   

ସଦୁ୍ା କାବ୍ଯେ େଟି�୍ଯେେ 
ସ୍ରକ ୁନେଟ୍  �ଟିନରା 
କରଟିବାକ ୁ ଭାରତଗୀୟ 
ନରଳବାଇ ଲକ୍୍ୟ 
ରଖଛିଟି। 

ପରଟିନବଶ ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁେଟିରନ୍ର 
ଭାନବ େଟିଆରାଉଛଟି ପଦନକ୍ପ 

ପ୍ୟାରଟିସ ୍ ଚୁକ୍ଟିର ଲକ୍୍ୟ ହାସଲ ପଥନର ଭାରତ 

2030

1500

15% 

ଭିତଦର ଗ୍ର୍ରୀନ୍  ହଚାଉସ ୍ ର୍ଚାସ ୍ ନିର୍ଗମନ ତ୍ରୀବ୍ତଚାକୁ 
33ରୁ35୫%ଯଚାଏ କମ ୍ କରିବଚା ଲକ୍୍ ପରଦର ଅଗ୍ରସର 
ଭଚାରତ ୟଚା ଭିତଦର ତ୍ରୀବ୍ତଚାକୁ 21% କୁ କମଚାଇ ପଚାରିଛି। 

ଦକଚାଟି ଟଙ୍ଚା ଖଚ୍୍ଗଦର  ବଦଜଟ୍ ଦର ଶକି୍ର 
ବିକୂ୍ପ ଉତ୍ସ ପ୍ସୁ୍ତତ କରିବଚା ପଚାଇ ଁଜଚାତ୍ରୀୟ 
ହଚାଇଦଡ୍ଚାଦଜନ୍  ମିଶନ ଦଘଚାରଣଚା କରଚାଯଚାଇଛି ।

ପ୍କୃତିକ ର୍ଚାସ ୍ ବ୍ବହଚାର ପଚାଇ ଁଲକ୍୍ ନିଦ୍୍ଗଚାରଣ 
କରିଛି ଭଚାରତ। 2030 ସଦୁ୍ଚା େନ ଦନସନ୍  େନ୍  
ର୍ଚାସ ୍ ଗ୍ର୍ରୀଡ୍  ଦ୍ଚାରଚା ଏହ ିଲକ୍୍ ହଚାସଲ ଦହବ ।

ଜ-ି20  ଦଦଶରଡିୁକ ଭିତଦର ଭଚାରତ ଏକମଚାତ୍ର ଦଦଶ 
ଯଚାହଚାର ପ୍ୟସ ବିଶଵ୍ ତଚାପମଚାନ ବୃଦି୍କୁ 2 ଡିଗ୍ର୍ରୀ 
ଭିତଦର ସ୍ରୀମିତ ରଖବିଚାକୁ ଅନୁକୂଳ। 

ନେଟ୍ ଶେୂ ବା ନେଟ୍  �ଟିରାର ଅଥ୍ଯ େୁନହ ଁ ନର ଅଙ୍ାରକାମ୍ଳ 
େଟି�୍ଯେେ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ରୂନପ ବନ୍ଦ ନହାଇରଟିବ, ଏହାର ଅଥ୍ଯ ନହଉଛଟି, 
େଟି�୍ଯତ ନହବାକୁ ଥବିା ସେସ୍ ଗ୍ରଗୀେ୍ ହାଉସ ୍�୍ୟାସ୍ ୁନଟନ୍୍ନାନଲା�ଟି 
ୋଧ୍େନର ବାୟୁେଣ୍ଳନର ପହଞ୍ଟିବା ପବୂ୍ଯରୁ ବନ୍ଦ କରାରଟିବ 
ନହାଇରଟିବ |

ନେଟ୍ �ଟିନରା କ’ଣ
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ମଚାନବଜଚାତିର ଆବଶ୍କତଚାକୁ ବି ପରୂଣ କରିବଚାକୁ ଦହବ। ଏପରି 
ସ୍ଳଦର ଦଦଖବିଚାକୁ ରଦଲ ବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ ଦଦଶରଡିୁକୁ ଆହୁରି ବିକଚାଶ 
କରିବଚାକୁ ଦହବ ଏବଂ ଆଉ ଏହ ିବିକଚାଶ ବିନଚା ଶକି୍ଦର ଅସମ୍ଭବ। 
ଏଣ ୁ ଶକି୍ ଉତ୍ଚାଦନ ବିକଚାଶ ପ୍କି୍ରୟଚାଦର ଏକ ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଭୂମିକଚା 
ନିବ୍ଗଚାହ କରୁଛି। ଭଚାରତର ଦସୌରଶକି୍କୁ ଏରଲିଚାରି ଭରସଚା କରିଛି। 
ଏହଚାକୁ ଅଧକି ବିଶ୍ୱସନ୍ରୀୟ ଏବଂ ଶସ୍ତଚା କରିବଚା ଲଚାରି ଦସୌର ଶକି୍କୁ 
ଗ୍ର୍ରୀଡ୍  ସହ ସଂଯକୁ୍ କରିଛି। ଏହଚାଦ୍ଚାରଚା ଦସୌରଶକି୍କୁ ନଜ ଜ୍ରୀବନ 
ଏବଂ ଘରକୁ ଆଣବିଚାର ଧଚାରଚା ଅଧକି  କ୍୍ରୀପ୍ ଦହଚାଇପଚାରିଛି। 

�ଳବାୟୁ ପରଟିବର୍୍ଯେ ଏବଂ �ଗୀବେନଶଳୖଗୀ
ଜ୍ରୀବନ ପଚାଇ ଁପରିଦବଶ ଏବଂ ଜଳବଚାୟୁ ସରୁକ୍ଚା ଦକଦତ ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ 
ଦସ ବିରୟଦର ଦକଚାଭି କଚାଲ ସଚାରଚା ବିଶ୍ୱକୁ ଶକି୍ଚା ଦଦଇଛନି୍। 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ LIFE ଅର୍ଗଚାତ୍ ଜ୍ରୀବନଦଶୈଳ୍ରୀ ଏବଂ ପରିଦବଶ 
ସ୍ବେନ୍ଦର ବିଶ୍ୱର ସତତ ବିକଚାଶ ପଚାଇ ଁଏପରି ମନ୍ତ୍ର ଦଦଇଛନି୍, ଯଚାହଚା 
ଭଚାରତ୍ରୀୟ ସଂସ୍ତିୃ ଏବଂ ମହଚାତ୍ମଚା ରଚାନ୍୍ରୀଙ୍ ଶକି୍ଚା ଦ୍ଚାରଚା ଅନୁପ୍ଚାଣତି। 
ଏହଚା ପ୍କୃତି ସହତି ଶଚାନି୍ପରୂ୍୍ଗ ଅସି୍ତତ୍ୱ ଏବଂ ସଂସଚାଧନକୁ ଦପ୍ଚାତ୍ସଚାହତି 
କରିବଚା ସହ ଦଚାୟିତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଭଚାବଦର ଉତ୍ସରଡିୁକର ସଦଚତନ 
ବ୍ବହଚାରକୁ ଉତ୍ସଚାହତି କରନି୍। ଦକବଳ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନୁହନିଁ୍, 
ରଜୁରୁଚାଟର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଭଚାବଦର ମଧ୍ୟ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା 

ପଦର ଦଦଶର ପ୍ରମ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ରଦିଲ, ଯିଏ ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ 
ପ୍ସଙ୍ଗ ଉପଦର ଧ୍ୟଚାନ ଦଦଇ ତଚାଙ୍ ସରକଚାରଦର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର 
ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ବିଭଚାର ରଠନ କରିରଦିଲ। ଦଯଦତଦବଦଳ 
ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ ଦନତଚାମଚାଦନ ଏ ବିରୟଦର ଦସତିକି ଚଚ୍୍ଗଚା କରୁନରଦିଲ 
ଦସହ ି ସମୟଦର ଶ୍୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ର ଏପରି ପଦଦକ୍ପ ସମସ୍ତଙ୍ 
ଦୃଷି୍ ଆକର୍ଗଣ କରିରଲିଚା। ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନଜନିତ ବିପଦକୁ 
ମକୁଚାବିଲଚା କରିବଚା ପଚାଇ ଁପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ ଉତ୍ସର୍ଗ୍ରୀକୃତ କଚାଯ୍୍ଗ  
ଏବଂ ପ୍ୟଚାସ ସକରଚାତ୍ମକ ପରିବର୍୍ଗନଦର ପ୍ତିଫଳିତ ଦହଚାଇଛି। 
ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ବିଦରଚାଧଦର ଲଦଢ଼ଇକୁ କିପରି ଆରକୁ 
ବଢ଼ଚାଇବଚାକୁ ଦହବ ଦସ ବିରୟଦର ଇଛୁକ ବ୍କି୍ଙ୍ ପଚାଇ ଁ ଏହ ି
ପ୍ୟଚାସ ଏକ ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ ବିରୟ। ରଦର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ ପଶି୍ମ 
ଭଚାରତର ଏକ ଦଛଚାଟ ରଚାଦଁର ରହବିଚାର ସଦୁଯଚାର ପଚାଇରଦିଲ।  
ପ୍କୃତିର ରଭ୍ଗଦର ତଚାଙ୍ର ଦସଇ କିଛି ସମୟ ଦବଚା ୍ ପ୍ରଣଚାଦଚାୟ୍ରୀ 
ରଲିଚା। ପ୍କୃତିରୁ ଅଦନକ ବିରୟକୁ ଦସ ଶଖିରିଦିଲ। ଏହଚାହି ଁପ୍କୃତି 
ଭଚାରତ୍ରୀୟ ଦଶ୍ଗନ ରଲିଚା। ଆଉ ତଚାହଚାକୁ ଦସ ନିରନ୍ର ବିକଚାଶ 
ପ୍କି୍ରୟଚାର ମଚାର୍ଗଦର ଉପଦଯଚାର କରିରଦିଲ। ମହଚାନ ହନୁି୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥ 
ଦବଦଦର ମଚାତଚା ରୂପଦର ପରୃବି୍ରୀକୁ ବର୍୍ଗନଚା କରି କୁହଚାଯଚାଏ - 'ମଚାତଚା 
ଭୁମିଃ ପଦୁତ୍ରଚା ଅହଂ ପରୃବି୍ଚା’। ଅର୍ଗଚାତ୍ ପରୃବି୍ରୀ ଆମର ମଚାତଚା ଏବଂ 

ଭାରତର ନେଉଥବିା ପଦନକ୍ପ�ଳବାୟୁ େ୍ୟାୟ

�ଳବାୟୁ ପରଟିବର୍୍ଯେ ନକ୍ତ୍ନର ରେଧାେେନ୍ତଗୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି   ନହତୁ 
ରୋୟ ନଦଢ଼ ଦଶନ୍ଧଟି ପବୂ୍ଯରୁ ନସ ଏହାର ବଟିପଦକ ୁଅେୁୋେ 
କରଟିପାରଟିଥନିଲ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧନର ଏକ ଏକ ପସୁ୍କ େଧ୍ ନଲଖଥିନିଲ। 
େଖୁ୍ୟେନ୍ତଗୀ ଥବିାନବନଳ ନସ ��ୁରାଟନର �ଳବାୟୁ ବଟିଭା� େଧ୍ 
ସଷୃ୍ଟି  କରଟିଥନିଲ। ନରନତନବନଳ ପ୍ୟାରଟିସ ଚୁକ୍ଟି  ବଟିଶ୍ୱକ ୁଆସଟିଲା, 
ରେଧାେେନ୍ତଗୀ ନୋଦଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱନର '�ଳବାୟୁ େ୍ୟାୟ' ଶବ୍କୁ 
ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ କରଟିବାକ ୁଦାବଟି କରାରାଇଥଲିା। ଭାରତ ଏହାର ଲକ୍୍ୟ 
ପରୂଣ  ସହ 2030 ପାଇ ଁଅକ୍ୟ ଶକ୍ଟିର ଏକ େୂତେ ଲକ୍୍ୟ େଧ୍ 
ସ୍ଟିର କରଟିଛଟି। ନକବଳ କଥାବାର୍୍ଯା ଦ୍ାରା େୁନହ ଁ, ଭାରତ ଆନ୍�୍ଯାତଗୀୟ 
ନସାଲାର ଆଲାଏନ୍ସ ଭଳଟି ବଟିଭଟିନ୍ନ ଚୁକ୍ଟିୋୋକ ୁଆନ�ଇ ନେଇଛଟି। 

n ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ପ୍ଦଶ୍ଗନ ସଚୂକଚାଙ୍ 2020 ରିଦପଚାଟ୍ଗ ଅନୁଯଚାୟ୍ରୀ, 
ଜଳବଚାୟୁ ପ୍ତିଶରୁ୍ତି ପରୂଣ କରିବଚାଦର ଭଚାରତ ଦହଉଛି ଏକମଚାତ୍ର G20 
ରଚାଷ୍ଟ୍।

n ନବ୍ରୀକରଣ ଦଯଚାର୍ ଶକି୍ଦର ଭଚାରତର ଦଗଚ୍ାବଚାଲ୍ ସଚୂକଚାଙ୍: ସ୍ଚାପିତ 
ଶକି୍ କ୍ମତଚା ଏବଂ ସ୍ଚାପିତ ଜଳଶକି୍ କ୍ମତଚାଦର ଚତୁର୍ଗ।

n ସ୍ଚାପିତ ଦସୌର କ୍ମତଚା ଦକ୍ତ୍ରର ଭଚାରତ ପଞ୍ମ ସ୍ଚାନଦର ରହଛିି।

n ରତ ବର୍ଗରଡିୁକଦର ଭଚାରତର ସ୍ଚାପିତ ଦସୌର ଶକି୍ କ୍ମତଚା 15 ରଣୁ ବୃଦି୍ 
ପଚାଇଛି |

n ରତ ପଚାଞ୍ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟଦର ଭଚାରତର ସମଦୁଚାୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଳଦର 15 
ହଜଚାର ବର୍ଗ କିଦଲଚାମିଟର ବୃଦି୍ କରିରବିଚା ସନିୁଶି୍ତ କରିଛି। 

21 ଟଟି ରା�୍ୟନର ନୋଟ 26,694 ନେ�ାୱାଟ 
କ୍େତା ବଟିଶଟିଷ୍ 47 ଟଟି ନସୗର ପାକ୍ଯ ସ୍ାପେ 
କରାରାଉଛଟି | କର୍୍ଯାଟକ, ��ୁରୁାଟ ଏବଂ 
େଧ୍ରେନଦଶନର ନସୗର ପାକ୍ଯ ସ୍ାପେ ନଶଷ 
ନହାଇଛଟି। 

COP- 26  ନବୈଠକ କଭର୍ ନଷ୍ାରଟି



24 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଡଡିସସମ୍ବର, 2021

ଆଦମ ତଚାର ସନ୍ଚାନ। ଦଯଦତଦବଦଳ ଶ୍୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ ରଜୁରଚାଟର 
ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦହବଚାର ସଦୁଯଚାର ପଚାଇଦଲ ପ୍କୃତି ସରୁକ୍ଚାର ଦସହ ି
ମହତ୍  ଶକି୍ଚାକୁ ଉପଦଯଚାର କରିଦଲ। ଆଉ ଏକ ମଦଡଲ୍  ରୂଦପ 
ଏହଚାକୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିରଦିଲ। ବର୍୍ଗମଚାନ ଦଦଶର 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଭଚାଦବ ଦସ ସଚାରଚା ଦଦଶଦର ଏହ ିଦଶ୍ଗନକୁ ଉପଦଯଚାର 
କରି ପ୍କୃତିର ସରୁକ୍ଚା ଲଚାରି ଚିନି୍ତ ରହଛିନି୍। 

ପରିଦବଶ ସମ୍ପକ୍ଗଦର ନିଜ ପସୁ୍ତକଦର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ 
ଦଲଚାକଙୁ୍ ଏମିତି ଜ୍ରୀବନ ବଞ୍ବିଚା ଲଚାରି ଦପ୍ରିତ କରିଛନି୍ ଯଚାହଚା 
ପରିଦବଶ ପ୍ତି ସହନଶ୍ରୀଳ ଦହବଚା ସହ ଲ୍ବେଚା ସମୟ ଯଚାଏ 
ରହବିଚା ଦଯଚାର୍ ଦହଚାଇରବି। କଚାରଣ ଏହଚା ହି ଁଆମ ବ୍ବହଚାରିକ 

ଜ୍ରୀବନର ଅଂଶ ଦହଚାଇରଚାଏ। ଯଦି ରରୁଟିଏ ମଚାତ୍ର ଯଦି ଏହ ି
ବିଶ୍ୱଚାସ ଆମ ମନଦର ଜଚାତ ଦହବ ଦଯ, ପ୍କୃତି ପ୍ତି ସଦ୍ ଭଚାବ 
ଏବଂ ପରମ୍ପରଚାର ଆଦମ ଧ୍ଜଚାବଚାହକ ଦତଦବ ନିଶି୍ତଭଚାଦବ ଏହଚା 
ଦଲଚାକଙ୍ କଚାଯ୍୍ଗ  ଓ ଜ୍ରୀବନଦଶୈଳ୍ରୀଦର ଏକ ସକରଚାତ୍ମକ ପରିବର୍୍ଗନ 
ଆଣବି। ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ ତଚାଙ୍ ପସୁ୍ତକଦର ଅର୍ଗନ୍ରୀତି, ଶକି୍ ଏବଂ 
ପରିଦବଶର ସମି୍ଶ୍ଣ ତରଚା ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ଠଚାରୁ ଜଳବଚାୟୁ 
ନ୍ଚାୟ ପଯ୍୍ଗ ନ୍ ଦୂରଦୃଷି୍ ତରଚା ଦୂରଦୃଷି୍ ହଚାସଲ କରିବଚା ପଚାଇ ଁ
ରରିବ ଏବଂ ଭବିର୍ତ ପିଢି଼ର ଉପଯକୁ୍ ଯତ୍ ଦନବଚା ଉପଦର 
ରରୁୁତ୍ୱଚାଦରଚାପ କରିଛନି୍। ଏହ ିପସୁ୍ତକଦର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ 
ଅର୍ଗ ବ୍ବସ୍ଚା, ଶକି୍ ଏବଂ ପରିସି୍ତିର ଆବଶ୍କତଚା ସହ ଜଳବଚାୟୁ 
ପରିବର୍୍ଗନ ଏବଂ ଜଳବଚାୟୁ ନ୍ଚାୟ ଯଚାଏ ଅଦନକ ବିରୟକୁ ବ୍ଚାପକ 
ଦୃଷି୍ଦର ଦଜଚାର ଦଦଇଛନି୍। ଏହ ିଦୃଷି୍ଦକଚାଣଦର ବିକଚାଶ ପ୍କି୍ରୟଚାଦର 
ଦଯମିତି ରରିବ୍ରୀ ଏବଂ ସମଚାଜର ତଳ ଦଶ୍ଣ୍ରୀର ଦଲଚାକଙ୍ ସହ 
ଆସନ୍ଚା ପିଢି଼କୁ ଧ୍ୟଚାନଦର ରଖଚାଯଚାଇପଚାରିବ ଦସ ବିରୟଦର 
ଆଦଲଚାଚନଚା କରଚାଯଚାଇଛି। ଦସ ମଧ୍ୟ ସ୍ଚ୍ଛ ପ୍ଯକିୁ୍ବିଦ୍ଚାର ସକି୍ରୟ 
ଦପ୍ଚାତ୍ସଚାହନ, ଅକ୍ୟ ଶକି୍ର ବିକଚାଶ ଏବଂ ପ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଣ 
ପ୍ତି ଧ୍ୟଚାନ ଆକର୍ଗଣ କରିଛନି୍। ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ବିରୁଦ୍ଦର 

ସ୍ଚ୍ଛ ଶକ୍ଟିକୁ ନରୋତ୍ାହଟିତ କରଟିବା ପାଇ ଁସରକାର 
ଆ�ାେଗୀ ବଷ୍ଯୋେଙ୍କନର 5000 ପା୍ଣ୍ େଟିେ୍ଯାଣ କରଟି 
ତା’ ଦ୍ାରା କୃଷଟି  ବ�୍ଯ୍ୟରୁ ବାନୟା-ସଟିଏେ୍ �ଟି ଉତ୍ାଦେ 
ପାଇ ଁନରା�ୋ ରୂପାୟେ ଆରମ୍ଭ କରଟିଛନ୍ଟି |

ରାସାୟେଟିକ ବ୍ୟାନଟରଗୀ

ଇ-ରାେ ପାଇ ଁଭାରତର ସେୁାେ 

ବେ୍ୟ�ନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଣ ରେୟାସ

ଜଚାତ୍ରୀୟ ଉନ୍ନତ ରଚାସଚାୟନିକ ବ୍ଚାଦଟର୍ରୀ ସଂରକ୍ଣ 
ଦପ୍ଚାଗ୍ରଚାମକୁ କ୍ଚାବିଦନଟ୍ ସି୍କୃତ୍ରୀ ମିଳିଛି।  
ଏହଚାଦ୍ଚାରଚା ଦତୈଳ ଆମଦଚାନ୍ରୀ ହ୍ଚାସ ଦହବଚା ସହ 
2,50,000 ଦକଚାଟି ଟଙ୍ଚା ନିଟ୍ ସଞ୍ୟ ଦହବ

FAME India ଦହତୁ, ଆଦମ ପ୍ତିଦିନ ପ୍ଚାୟ 
85,605 ଲିଟର ଇନ୍ନ ସଞ୍ୟ କରୁଛୁ। 
20,05,91,605 କିଦଲଚାଗ୍ରଚାମ କଚାବ୍ଗନ 
ଡଚାଇଅକ୍ସଚାଇଡର ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ଚାସ କରିବଚାଦର 
ସଫଳ ଦହଚାଇଛି। |

ଦପ୍ଚାଦଜକ୍ଟ ହଚାତ୍ରୀ, ଶଚାରଣୁଚା ସଂରକ୍ଣ କଚାଯ୍୍ଗ  
ଦଯଚାଜନଚା, ଦପ୍ଚାଦଜକ୍ଟ ଡଲଫିନ୍, ଜଚାତ୍ରୀୟ 
ସଚାରର କଇଛଁ ଆକ୍ସନ ୍ଚ୍ାନ୍, ଦପ୍ଚାଦଜକ୍ଟ 
ତୁରଚାର ଚିତଚାବଚାଘ, ଇଣି୍ଆନ୍ ରଚାଇଦନଚା ଭିଜନ୍  
ଭଳି କଚାଯ୍୍ଗ କ୍ରମ ପରି ଅତି କମଦର 22ଟି 
ବନ୍ଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଣ କଚାଯ୍୍ଗ କ୍ରମ ଆପଣଚା 
ଯଚାଇଛି। 

ନବୈଦୁ୍ୟତଟିକ  ରାେରୁ ବ୍ୟାନଟରଗୀ ଉତ୍ାଦେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ସହାୟତା 

�ତ 4 ବଷ୍ଯନର ନଦଶନର �ଙ୍ଲ ତଥା ବୃକ୍ 
ଆବରଣ 13 ହ�ାର କଟିନଲାେଟିଟର ବୃଦ୍ଟି ପାଇ। 

2017 ତୁଳୋନର 5,188 ବ�୍ଯ କଟିେଟି ବୃଦ୍ଟି ପାଇଛଟି। 
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ନିଶି୍ତ କଚାଯ୍୍ଗ ଚାନୁଷ ୍ଠଚାନ ଦିରଦର ସବୁ ବ୍ବହଚାରିକ ଦକ୍ତ୍ରଦର 
ଏକ୍ରୀକୃତ ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ଆଡଚାଦ୍୍ଟସନ୍କୁ ଦୃଷି୍ଦକଚାଣ ଗ୍ରହଣ 
ଏବଂ ରଣନ୍ରୀତି ପରିଚଚାଳନଚା ଉପଦର ଏହ ିପସୁ୍ତକ ଆଦଲଚାକପଚାତ 
କରିଛି । COP-26ଦର ଭଚାରତର ନ୍ରୀତି ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ 
ଜଳବଚାୟୁ ନ୍ଚାୟ ପ୍ତି ପ୍ତିବଦ୍ତଚା ଏବଂ ପ୍କୃତି ପ୍ତି ଭଚାରତର 
ସମ୍ଚାନର ମଳୂଦୁଆ ଉପଦର ପଯ୍୍ଗ ବସିତ। 2030 ପବୂ୍ଗରୁ ପ୍ଚାରିସ ୍
ଜଳବଚାୟୁ ସମି୍ଳନ୍ରୀର ପ୍ତିଶରୁ୍ତି ପରୂଣ ପଚାଇ ଁ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ ଅଧ୍ରୀନଦର ଭଚାରତ କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ସୁ୍ତତ କରିଛି ତଚାହଚା 
ବୁଝବିଚା ପଚାଇ ଁଜଦଣ 'ଦି କ୍ଚାଇଦମଟ୍  କ୍ଚାଇମ:୍ ଇଣି୍ଆସ ୍ ଷ୍ଟ୍ଚାଦଟଜ୍ରୀ’ 
ପସୁ୍ତକକୁ ପଢି଼ବଚା ଆବଶ୍କ।  ଏହ ିପସୁ୍ତକ ପରୃବି୍ରୀର ସଂରକ୍ଣ ଏବଂ 

ମଚାନବିକତଚାର ସନ୍ତୁଳିତ ବିକଚାଶ ପଚାଇ ଁ ଏକ ମଚାର୍ଗଦଶକିକଚା ଭଚାବଦର 
ଦଦଖଚାଯଚାଇପଚାଦର। 

ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନର ଏକ ପଦଧ୍ନ୍ରୀକୁ ରମ୍ଭ୍ରୀର 
ଭଚାଦବ ଗ୍ରହଣ ନ କଦର ଦତଦବ ପ୍କୃତି ଏବଂ ମଣରିର ସହଚାବସ୍ଚାନ 
ଚିନ୍ଚାଧଚାରଚା ସବୁଦିନ ପଚାଇ ଁ ବଦଳିଯିବ। ଭବିର୍ତର ଏହ ି
ବିପଯ୍୍ଗ ୟକୁ ଠକିଣଚା ଆଶଙ୍ଚା କରି ପରବର୍୍ଗ୍ରୀ ପିଢି଼କୁ ଦସରରୁି ରକ୍ଚା 
କରିବଚା ଲଚାରି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦଦଶ ବ୍ଦିଟନ୍ ର ଗଚ୍ାସ ୍ଦରଚାଠଚାଦର 
ଏକଚାଠ ି ଦହଚାଇରଦିଲ। ମଚାନବିକତଚାର ସରୁକ୍ଚା ତରଚା ପରିଦବଶ 
ଏବଂ ପ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଣ ଦିରଦର ବିଶ୍ୱକୁ ମଚାର୍ଗଦଶ୍ଗନ କରିବଚାଦର 
ଭଚାରତ ଏକ ଅଗ୍ରଣ୍ରୀ ଦଦଶ ଭଚାବଦର ଉଭଚା ଦହଚାଇଛି। ପ୍ଚାରିସ 
ଜଳବଚାୟୁ ସମି୍ଳନ୍ରୀଦର ବିଶ୍ୱର ଜଙ୍ଗଲ ଆବରଣ ବୃଦି୍, ଅଙ୍ଗଚାରକଚା୍ ୍ଳ 
ନିର୍ଗମନ ହ୍ଚାସ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଶକି୍ ଉତ୍ସକୁ ଦପ୍ଚାତ୍ସଚାହତି କରିବଚା ପଚାଇ ଁ
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ବଚାର୍୍ଗଚା ଦଦଇରବିଚାଦବଦଳ ଦସ COP-26 ଜଳବଚାୟୁ 
ସମି୍ଳନ୍ରୀଦର ବିଶ୍ୱକୁ  ପଞ୍ଚାମତୃ ମନ୍ତ୍ରଦର ଦିକ୍୍ରୀତ କରଚାଇ ବିଶ୍ୱକୁ 
ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ସମସ୍ଚାକୁ ମକୁଚାବିଲଚା କରିବଚା ଲଚାରି  ଏକ 
ନୂତନ ଦିର ୍ଦଶ୍ଗନ କରଚାଇଛନି୍।   

ୋୋେଟି �ନଙ୍ ଭଳଟି ନରା�ୋ ଅଧଗୀେନର 
େଦଗୀ କୂଳନର ସ୍ଚ୍ଛତା, �ଳ େଟିଷ୍ାସେ ଏବଂ 
�ଙ୍ଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ �ରୁୁତ୍ୱ େଟିଳଟିଛଟି। 

ସ୍ଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭଟିରାେରୁ େଟିଳଟିଲା ଆତ୍ମବଟିଶ୍ୱାସ 
n ଦଯଦତଦବଦଳ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ 2014ଦର ଲଚାଲ୍  କିଲ୍ଚାର 

ପ୍ଚାଚ୍ରୀରରୁ ସ୍ଚ୍ଛ ଭଚାରତ ମିଶନ ଦଘଚାରଣଚା କରିରଦିଲ, ଦସଦତଦବଦଳ 
ଅଦନକ ଦଲଚାକ ଏହଚାକୁ ପରିହଚାସ କରିରଦିଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ 
ଏହ ିଚିନ୍ଚାଧଚାରଚାଦର  ପଚାରିପଚାଶ୍ୱକିକ ସ୍ଚ୍ଛତଚା ରକ୍ଚା ଉଦଦ୍ଶ୍ ରଲିଚା। 
କଚାରଣ ପରିଦବଶ ଓ ସ୍ଚ୍ଛତଚା ସହ ସଚାଧଚାରଣ ଦଲଚାକଙ୍ ସ୍ଚାସ୍୍ ନିବିଡ 
ଭଚାଦବ ଜଡିତ। 

n ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ଆହ ବେଚାନଦର ସଚାଧଚାରଣ ଜନତଚା ଏବଂ ସଂରଠନରଡିୁକ 
ନିଦଜ ଆରକୁ ଆସିରଦିଲ। ଏହ ିପ୍କି୍ରୟଚା ଭଚାରତଦର ପ୍ରମରର ପଚାଇ ଁ
ଏକ ସରକଚାର୍ରୀ ଦଯଚାଜନଚାକୁ ଏକ ଜନ ଆଦନ୍ଦଚାଳନର ରୂପ ଦଦଇରଲିଚା। 
ଫଳ ସ୍ରୂପ ଦଦଶଦର ଦସଦବଠଚାରୁ 11 ଦକଚାଟିରୁ ଅଧକି ଦଶୌଚଚାଳୟ 
ନିମ୍ଗଚାଣ କରଚାଯଚାଇଛି। 

n ପରିଷ୍ଚାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତଚା ପଚାଇ ଁକରଚାଯଚାଉରବିଚା ଦରଟିଂର ପ୍ଭଚାବ ଦହଉଛି 
ଭଚାରତର ପ୍ଦତ୍କ ସହର ବର୍୍ଗମଚାନ ପରିଷ୍ଚାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତଚା ମଚାନଦଣ୍ 
ହଚାସଲ ଲଚାରି ପ୍ତିଦ୍ନ୍ଦ୍ୱତିଚା କରୁଛନି୍।

n ଯଦି ଭୂପଷୃ ୍ଠ ଜଳର ପ୍ଦୂରଣଦର ହ୍ଚାସ ଆସିବଚାରୁ କଠନି ଏବଂ ତରଳ 
ବଜ୍୍ଗ ବସୁ୍ତର ସଠକ୍ି ପରିଚଚାଳନଚା କରଚାରଲଚା। ଏହଚାଦ୍ଚାରଚା  ଭୂମି ଏବଂ 
ବଚାୟୁକୁ ପ୍ଦୂରିତ କରୁରବିଚା କଚାରକ ହ୍ଚାସ କରଚାଯଚାଇପଚାରିଛି।  

n ଫଳସ୍ରୂପ, ୟୁନିଦସଫର ଏକ ରିଦପଚାଟ୍ଗ ଅନୁଯଚାୟ୍ରୀ, ପ୍ତିବର୍ଗ ହଇଜଚା 
ଦହତୁ ମତୁୃ୍ ବରଣ କରୁରବିଚା 3 ଲକ୍ ଶଶିଙୁ୍ ଜ୍ରୀବନ ବଞ୍ପିଚାରିଲଚା। 
ଖଚାଲି ଦସତିକି ନୁଦହ ଁଏହଚାଦ୍ଚାରଚା ପ୍ତି ପରିବଚାର ପ୍ଚାୟ 50 ହଜଚାର 
ଟଙ୍ଚା ସଞ୍ୟ କରିପଚାରିଲଚା। 
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n 2016 ଦର ଉଜଚାଲଚା ଦଯଚାଜନଚା ଆରମ୍ଭ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ଉଦଦ୍ଶ୍ ରଲିଚା 
ଭଚାରତର ସମଦୁଚାୟ ବିଦୁ୍ତ୍  ଖଚ୍୍ଗର ୨୦ ପ୍ତିଶତ ବ୍ବହଚାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ 
କରିବଚା। ଅର୍ଗଚାତ୍  ସଚାଧଚାରଣ ଆଦଲଚାକ ପଚାଇ ଁବ୍ବହଚାର କରଚାଯଚାଉରବିଚା  
ପରୁୁଣଚା ପଚାରମ୍ପଚାରିକ ଇଦଲକ୍ଟଟ୍ିକ ବଲ୍ ବକୁ  ନୂତନ ଏଲଇଡି ବଲ ୍ଦ୍ଚାରଚା 
ବଦଳଚାଇବଚା। 

n ଏରପିଚାଇ ଁସହରଦର ଅଧଚା ମଲୂ୍ଦର ଏଲଇଡି ବଲ୍ ବ ବିତରଣ 
କରଚାଯଚାଇରଲିଚା, ଷ୍ଟି୍ଟ୍ ଲଚାଇଟ୍ ରଡିୁକୁ ଏଲଇଡିଦର ପରିଣତ 
କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ପରିସଂଖ୍ଚାନ ଅନୁସଚାଦର ଉଜଚାଲଚା ଦଯଚାଜନଚାଦର 
ଏପଯ୍୍ଗ ନ୍ 36 ଦକଚାଟିରୁ 78 ଲକ୍ ଏଲଇଡି ବ୍ଟନ କରଚାଯଚାଇଛି।

n ଏହ ିପଦଦକ୍ପ ଦ୍ଚାରଚା ଏପଯ୍୍ଗ ନ୍ 8 ନିୟୁତ ଟନ୍ କଚାବ୍ଗନ ଡଚାଇଅକ୍ସଚାଇଡ୍ 
ନିର୍ଗମନ ହ୍ଚାସ ପଚାଇଛି। ଦରଚାଟିଏ ବର୍ଗଦର ବିଦୁ୍ତ୍ ବ୍ବହଚାର 47 
ହଜଚାର କିଦଲଚାେଚାଟକୁ ହ୍ଚାସ କରଚାଯଚାଇପଚାରିଛି। ଦତଣ ୁପ୍ତିବର୍ଗ 
ହଚାରଚାହଚାରି 19 ହଜଚାର ଦକଚାଟିରୁ ଅଧକି ଟଙ୍ଚା ସଞ୍ୟ ଦହଚାଇଛି |

n ଉଜଚାଲଚା ଦଯଚାଜନଚାର ଫଳକୁ ଆହୁରି ବ୍ଚାପକ କରିବଚା ପଚାଇ ଁଏଦବ 
ଗ୍ରଚାମ୍ରୀଣ ଉଜଚାଲଚା ଦଯଚାଜନଚା ଆରମ୍ଭ ଦହଚାଇଛି। ଏରଦିର  60 ଦକଚାଟି 
ପଚାରମ୍ପରିକ  ଇଦଲକ୍ଟଟି୍କ୍  ବଲ୍ ବକୁ  ନୂତନ ଏଲଇଡି ବଲ୍ ବଦର 
ବଦଳଚାଯିବଚାକୁ  ଲକ୍୍ ରଖଚାଯଚାଇଛି।  ମଚାତ୍ର ୧୦ ଟଙ୍ଚାଦର ଏରଲିଚାରି ରଚା ଁ
ରଚାଦଁର ଏଲ୍ ଇଡି ବଲ୍ ବ ପ୍ଦଚାନ କରଚାଯଚାଉଛି। 

n ଉଜଚାଲଚା ପଦର ଦଦଶଦର  ଶକି୍ ସଂରକ୍ଣ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଆଉ ଏକ 
ମଚାଇଲ୍ ଖ୍ୁଟ ସ୍ଚାପନ କରିଛି ଉଜ୍ଜଳଚା ଦଯଚାଜନଚା। ଏହ ିରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ 
ଦଯଚାଜନଚା ମଚାଧ୍ୟମଦର LPG କଭଦରଜ ୍ଦଦଶର 99.6 ପ୍ତିଶତଦର 
ପହଞ୍ଛିି, ଯଚାହଚା ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚାର ଛଅ ଦଶନି୍ ପଦର ମଚାତ୍ର 55 ପ୍ତିଶତ 
ରଲିଚା। 

n ଏହଚା ସହତି, ଦରଚାଟିଏ ପଦଟ କିଦରଚାସିନ-କଚାଠରୁ ପଚାରମ୍ପଚାରିକ ଇନ୍ନର 
ବ୍ବହଚାର ଉପଦର ପ୍ତିବନ୍କ ଲରଚାଯଚାଇଛି ଏହଚାଦ୍ଚାରଚା ପ୍ତିଘଦର 
ଧଚୂାଆମଁକୁ୍ ଦରଚାଦରଇଘର ସ୍ଚାପନର ଏକ ଲକ୍୍ ପରୂଣ ହବଚା 
ଅବଶ୍ମ୍ଭଚାବ୍ରୀ ଦହଚାଇଛି।  ଅନ୍ପଦଟ କଚାଠ, କିଦରଚାସିନ ପି ପଚାରମ୍ପରିକ 
ଜଚାଦଳଣ୍ରୀ ବ୍ବହଚାର ଦ୍ଚାରଚା ମହଳିଚାମଚାନଙ୍ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦଦଖଚା ଦଦଇରବିଚା 
ସ୍ଚାସ୍୍ ସମସ୍ଚା ମଧ୍ୟ କମିରବିଚା ଲକ୍୍ କରଚାଯଚାଇଛି। 

ଉ�ାଲା' ଦ୍ାରା ହ୍ରାସ ନହଲା 
କାବ୍ଯେ େଟି�୍ଯେେ,  ଉଜ୍ଜଳା ଦ୍ାରା  
େଟିଳଟିଲା ଧଆୂେଁକୁ୍ ନରାନଷଇ 

େ୍ୟାସୋଲ ୍୍ଟିେ୍ ଏୟାର ପା୍େ୍ ଭଳଟି 
ଅଭଟିରାେର ପରଟିଣାେ ସ୍ରୂପ, 2018 ବଷ୍ଯ 
ତୁଳୋନର 2019ନର 86 ଟଟି ସହରର ବାୟୁ 
�ଣୁବର୍ା ୋେନର ଉନ୍ନତଟି ଆସଟିଛଟି। 2020 
େସଟିହାନର ଏହଟି ସହର�ଡୁଟିକର ସଂଖ୍ୟା 
104କୁ ବୃଦ୍ଟି ପାଇଛଟି ।

ଏହଟି ରେସଙ୍ନର ନହାଇଛଟି ସହେତଟି 
n ପ୍ତି ପଚାଞ୍ ବର୍ଗ ପରିବଦର୍୍ଗ  ଆସନ୍ଚା ବର୍ଗ (2022) 

ଯଚାଏ ସବୁ ଦଦଶ ନିଜର 2030 କ୍ଚାଇଦମଟ୍  ଦଚଜେ 
ଆକ୍ସନ ୍ଚ୍ାନ୍ , ବଚା NDC (ରଚାଷ୍ଟ୍୍ରୀୟ ସ୍ତରଦର 
ନିଦ୍୍ଗଚାରିତ ଦଯଚାରଦଚାନ) କୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ 
କରିଦବ। 

n ୟୁକିକର୍୍ଗ ମହତ୍ତ୍ୱଚାକଚାଂକ୍ଚା ଏବଂ ଏହଚାର ତତ୍ କଚାଳ 
କଚାଯ୍୍ଗ ଚାନୟ୍ନ ପଚାଇ ଁଏକ ଜରୁର୍ରୀ ଦଯଚାଜନଚା ପ୍ସୁ୍ତତ। 

n 2030 କ୍ଚାଇଦମଟ୍  ଆକ୍ସନ୍  ଟଚାଦର୍ଗଟ୍ କୁ ହଚାସଲ 
କରିବଚା ଲଚାରି ମନ୍ତ୍ର୍ରୀମଚାନଙ୍ ବଚାରକିକ ଦବୈଠକ 
ଡକଚାଯିବ।

n ଦଦଶ ଜଚାଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ସ୍ବେନ୍ଦର କ’ଣ କରୁଛି 
ଦସ ସ୍ବେନ୍ଦର ବଚାରକିକ ରିଦପଚାଟ୍ଗ ଉପସ୍ଚାପନ ଦହବ। 

n ପ୍ସଙ୍ଗର ରମ୍ଭ୍ରୀରତଚାକୁ ଅନୁଭବ କରି  2023ଦର 
ୟୁଏନ୍  ମହଚାସଚିବଙ୍ ସହ ରଚାଷ୍ଟ୍ଦନତଚାଙ୍ ଦବୈଠକ 
ପଚାଇ ଁଅନୁଦରଚାଧ   

n ଦକଚାଇଲଚାର ବ୍ବହଚାର କମଚାଇବଚା ଏବଂ ଜ୍ରୀବଚାସ୍ 
ଇନ୍ନ ଉପଦର ସବ୍ ସିଡି ହ୍ଚାସ ପଚାଇ ଁପ୍ୟଚାସ  

n ସବୁ ଦଦଶ ଦକଚାଇଲଚା ବ୍ବହଚାରକୁ ପ୍ତିବଦ୍ଭଚାଦବ 
ବନ୍ଦ କରିଦବ 

n ବିକଶତି ଦଦଶରଡିୁକ ଆଡଚାଦ୍୍ଟସନ୍  ପଚାଇ ଁରରିବ 
ଏବଂ ବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ ଦଦଶରଡିୁକୁ ଦିଆଯଚାଉରବିଚା 
ସହଚାୟତଚାକୁ 2019 ତୁଳନଚାଦର ଦି’ରଣୁଚା କରିଦବ। 

n ଆଡଚାଦ୍୍ଟସନ୍  ଲକ୍୍ ହଚାସଲ ପଚାଇ ଁ୨ ବରକିଆ 
କଚାଯ୍୍ଗ କ୍ରମ

COP- 26 ନବୈଠକ କଭର୍ ନଷ୍ାରଟି
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n ନବ୍ରୀକରଣ ଦଯଚାର୍ ଶକି୍ ହି ଁଭବିର୍ତର ଶକି୍ 
ଆବଶ୍କତଚାକୁ ପରୂଣ କରିପଚାରିବ।  ଏହି ସତ୍କୁ ଆଧଚାର 
କରି ଭଚାରତ ପ୍ରମ ରର ପଚାଇ ଁ2009 ଦର ଜଚାତ୍ରୀୟ ଦସୌର 
ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିରଲିଚା।

n ଦସଦତଦବଦଳ ଭଚାରତର ସରକଚାର 2022 ମସିହଚା 
ସଦୁ୍ଚା ମଚାତ୍ର 20 GW ଦସୌର ଶକି୍ ଅମଳ ପଚାଇ ଁଉଦ୍ମ 
କରିରଦିଲ। ଦହଦଲ  ପରିଦବଶ ପ୍ତି ବର୍୍ଗମଚାନର 
ସରକଚାରଙ୍ ପ୍ତିବଦ୍ତଚା ଏବଂ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର 
ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ ଦୂରଦୃଷି୍କୁ କଚାଯ୍୍ଗ ଦର ପରିଣତ କିଚା ସ୍ରୂପ 2015 
ଦର  ସରକଚାର ଏହି ଲକ୍୍କୁ 5 ରଣୁ ବୃଦି୍ କରି 100 GW 
ସୌରଶକି୍ ଅମଳ ପଚାଇ ଁଲକ୍୍ ଧଚାଯ୍୍ଗ  କରିଛନି୍। 

n 2022 ଦଶର ସଦୁ୍ଚା ସରକଚାର ଦଦଶଦର 175 GW ଅକ୍ୟ 
ଶକି୍ କ୍ମତଚାର ଲକ୍୍ ଧଚାଯ୍୍ଗ  କରିଛନି୍। ଏରଦିର ପବନ 
ଶକି୍ରୁ 60 GW, ଦସୌର ଶକି୍ରୁ 100 GW, ବଚାଦୟଚାମଚାସ ୍
ଶକି୍ରୁ 10 GW ଏବଂ ଦଛଚାଟ ଜଳ ବିଦୁ୍ତ୍ ପ୍କଳ୍ପରୁ 5 
GW ଅନ୍ଭୁ୍ଗକ୍ ।

n ଏଦକ୍ତ୍ରଦର ଭଚାରତର କଚାଯ୍୍ଗ  କରିବଚା ଦଶୈଳ୍ରୀ କ୍ରମଶଃ ଅଧକି 
ଫଳପ୍ଦ ଦହଚାଇଛି।  ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ମଖୁ ଅର୍ଗନ୍ରୀତିରଡିୁକ 
ମଧ୍ୟଦର ଅକ୍ୟ ଶକି୍ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଭଚାରତ ଦ୍ରୁତତମ ଅଗ୍ରରତି 
ହଚାସଲ  କରିଛି। ଏଦବ ସମଦୁଚାୟ ଶକି୍ ବ୍ବହଚାରଦର 
ଅକ୍ୟ ଶକି୍ର ବ୍ବହଚାର 24 ପ୍ତିଶତରୁ ଅଧକି ଦହଚାଇଛି। 

n ପଡିଆ ପଡିରବିଚା ତରଚା ଡିହ ଜମିରଡିୁକରୁ ଦସୌରଶକି୍  ଅମଳ 
ଲକ୍୍ଦର ସରକଚାର ଜୁଲଚାଇ 2018 ଦର “କିରଚାନ ଉଜ୍ଗଚା 
ସରୁକ୍ଚା ଏବଂ ଉତରଚାନ ମହଚାଭିଯଚାନ’’  (PM-KUSUM) 
ଦଯଚାଜନଚା ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍। 

 ନସୗରଶକ୍ଟି  ନକ୍ତ୍ନର 
ଭାରତ  ପାଲଟଟିଛଟି  ବଟିଶ୍ୱ ପାଇ ଁ

ଅଗ୍ର�ତଟିର  ସାରଥଗୀ 
ଭାରତ େଟି�ର ଅକ୍ୟ ଶକ୍ଟି  କ୍େତାକୁ 
40 ରେତଟିଶତ ବଢ଼ାଇବା ଲା�ଟି 
ରେତଟିଶତୃଟିବଦ୍। ଏନେଇ ସ୍ଟିର କରଟିଥବିା 
ଲକ୍୍ୟକୁ େଧ୍ ହାସଲ କରାରାଇଛଟି। 
ନସନତନବନଳ ରେଧାେେନ୍ତଗୀ ସେଦୁାୟ 
ଅକ୍ୟଶକ୍ଟି  450 GW ରହଟିବ 
ନବାଲଟି ଲକ୍୍ୟ ରଖଥିନିଲ ଏବଂ ଆ�ଟି 
ଗା୍ସ ୍ନ�ା ନବୈଠକନର ଏହଟି ଶକ୍ଟି  
ଉତ୍ାଦେ ଲକ୍୍ୟ ପରୂଣ ସହ ଏହାକୁ 
500 GW କୁ ବୃଦ୍ଟି କରାରାଇଥବିା 
ସ୍ପଷ୍ କରଟିଛନ୍ଟି। ବର୍୍ଯୋେ ସେନସ୍ 
ଅେୁଭବ କରଟିବା ଆରମ୍ଭ କରଟିଛନ୍ଟି 
ନର ଭାରତ ନକବଳ ସ୍ଚ୍ଛ ଶକ୍ଟି  ରେତଟି 
ରେତଟିବଦ୍ େୁନହ,ଁ ନସହଟି ଲକ୍୍ୟକୁ 
େଟିଦ୍୍ଯାରଟିତ ସେୟ ପବୂ୍ଯରୁ ହାସଲ 
କରଟିବାନର ସକ୍େ। ଆନେ ବଟିଶ୍ୱ 
ସେେ୍ଖୁନର ନରଉ ଁଲକ୍୍ୟ ରଖଛି ୁ
ତାହା ପରୂଣ କରଟିବୁ ଏବଂ ସବୁ� 
ଶକ୍ଟିନର ଆ�କୁ ବଢ଼ଟିବୁ । 

ଭୁନପନ୍ଦ୍ର ରାଦବ, ନକନ୍ଦ୍ର ପରଟିନବଶ, 
�ଙ୍ଲ ଏବଂ �ଳବାୟୁ ପରଟିବର୍୍ଯେ 
େନ୍ତଗୀ

ନଫେ ୍ଇଣ୍ଟିଆ ସ୍ଟିେ ୍ଦ୍ାରା ସାଧାରଣ 
ପରଟିବହେନର ନବୈଦୁ୍ୟତଟିକ ରାେ�ଡୁଟିକ 

ନରୋତ୍ାହଟିତ କରାରାଉଛଟି। ନକବଳ ନସତଟିକଟି 
େୁନହ,ଁ ନଦଶନର ଏନବ ରୋୟ 740 

କଟିନଲାେଟିଟର ନେନ୍ା ଲାଇେ ବଟିଛା ନଶଷ 
ନହାଇଛଟି। 2022 ସଦୁ୍ା ଏହା 900 କଟିେଟିରୁ 

ଅଧକି ନହବ। ଏନବ 1000 କଟିନଲାେଟିଟରରୁ 
ଅଧକି ନେନ୍ା ଲାଇେ େଟିେ୍ଯାଣ ଚାଲଟିଛଟି ।

COP- 26  ନବୈଠକ କଭର୍ ନଷ୍ାରଟି



28 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଡଡିସସମ୍ବର, 2021

କର୍ଯ୍ୟାନୟ୍େ 
ଦଶନ୍ଧଟି

ଦକଚାଭିଡ କଚାରଣରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଦର ନିରନ୍ର ବିକଚାଶ ଲକ୍୍ ହଚାସଲ କରିବଚାର 
ରତି ମନ୍ଥର ଦହଚାଇଛି ଦହଚାଇରବିଚା ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ କହଛିନି୍। ଏହ ି
ପରିସି୍ତିର ମକୁଚାବିଲଚା ପଚାଇ ଁବିଦଶରକରି ଆଫି୍କଚା ଏବଂ ଦଛଚାଟ ଦ୍୍ରୀପପଜୁେ 
ଦଦଶରଡିୁକ ବିଦଶର ସହଦଯଚାର ଆବଶ୍କ କରନି୍। ଦସ କହଛିନି୍ ଦଯ ଏହଚା 
ଦହଉଛି କଚାଯ୍୍ଗ ଚାନୟ୍ନ ଦଶନି୍ ( ଡିଦକଡ୍  ଅଫ୍  ଆକ୍ସନ)ର ପ୍ରମ ବର୍ଗ।   

G20 ସମ୍ଟିଳେଗୀର ଅଧନିବଶେ-
୩ନର ରେଧାେେନ୍ତଗୀ 

G20 ନର 
ରେଧାେେନ୍ତଗୀ

'ଦଗଚ୍ାବଚାଲ ଇଦକଚାଦନଚାମି ଏବଂ ଦଗଚ୍ାବଚାଲ ଦହଲର' ପ୍ସଙ୍ଗଦର ଜ ି-20 
ସମି୍ଳନ୍ରୀର ପ୍ରମ ଅଧଦିବଶନଦର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ ଦକଚାଭିଡ ବିଶ୍ୱ 
ମହଚାମଚାର୍ରୀ ସହ ଲଢି଼ବଚା ପଚାଇ ଁବିଶ୍ୱକୁ େଚାନ ଆର୍ଗ-େଚାନ ଦହଲର ୍ ବଚାର୍୍ଗଚା ପ୍ଦଚାନ 
କରିରଦିଲ। ଦସ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସମି୍ଳନ୍ରୀଦର ବିଶ୍ୱସ୍ତରଦର ଚଚାହଦିଚା-ଦଯଚାରଚାଣ 
ଶଙୃ୍ଖଳଚାଦର ସି୍ରତଚା ଆଣବିଚା ଦନଇ ରରୁୁତ୍ୱଚାଦରଚାପ କରିରଦିଲ। 

ବଟିଶ୍ୱକୁ 500 ନକାଟଟି  ନକାଭଟିଡ୍  
ଟଟିକା ରେଦାେ କରଟିବ ଭାରତ 

ଭାଟଟିକାେ୍ 
ସଟିଟଟି

ରଲଚା ଦୁଇ ଦଶନି୍ ଭିତଦର ଜଦଣ ଭଚାରତ୍ରୀୟ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଏବଂ କ୍ଚାଦରଚାଲିକ 
ଚଚ୍୍ଗର ମଖୁ୍ ଦପଚାପଙ୍ ମଧ୍ୟଦର ଏହଚା ପ୍ରମ ସଚାକ୍ଚାତ ଦହଚାଇରଲିଚା। 
ଏହଚାପବୂ୍ଗରୁ ଜନ୍ୁ 2000 ଦର ପବୂ୍ଗତନ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଅଟଳ ବିହଚାର୍ରୀ 
ବଚାଜଦପୟ୍ରୀ ଭଚାଟିକଚାନ୍ ରସ୍ତ କରି ତତ୍ଚାଳ୍ରୀନ ଦପଚାପ ୍ଜନ୍ ପଲ୍ ଦି୍ତ୍ରୀୟଙୁ୍ 
ଦଭଟିରଦିଲ। ମହଚାମଚାର୍ରୀ ସମୟଦର ଅଭଚାବ୍ରୀ ଦଦଶମଚାନଙୁ୍ ଭଚାରତର 
ସହଚାୟତଚାକୁ ଦପଚାପ ୍ପ୍ଶଂସଚା କରିରଦିଲ।

େହାୋରଗୀ ସେୟନର 
ଭାରତର ପନଦକ୍ପକୁ ରେଶଂସା

 ଦ୍ଟିପାକ୍ଟିକ 
ନବୈଠକ

ଅଦକ୍ଟଚାବର 30, 2021 ଦର ଇଟଚାଲ୍ରୀର ଦରଚାମଦର ଅନୁଷ ୍ଠିତ ଜ ି-20 
ଶଖିର ସମି୍ଳନ୍ରୀ ପଷୃ ୍ଠଭୂମିଦର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ସିଙ୍ଗଚାପରୁର 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଲି ହସିନ୍ ଲୁଙ୍ଗଙ୍ ସହ ଦି୍ପଚାକି୍କ ଆଦଲଚାଚନଚା କରିଛନି୍। 
ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନକୁ ମକୁଚାବିଲଚା କରିବଚା ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦୁଇ ଦନତଚା ବିଶ୍ୱସ୍ତର୍ରୀୟ 
ଉଦ୍ମ ଉପଦର ଆଦଲଚାକପଚାତ କରିରଦିଲ।

�ଳବାୟୁ ପରଟିବର୍୍ଯେ ନେଇ 
ସଟିଙ୍ାପରୁ ସହ ଚର୍୍ଯା 

ଜ-ି20 ଶଖିର ସମି୍ଳନ୍ରୀ ପଷୃ ୍ଠଭୂମିଦର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ଫ୍ଚାନ ୍ସର ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି ଇମଚାନୁଏଲ୍ 
ମଚାକ୍ରନଙ୍ ସହ ଦି୍ପଚାକି୍କ ଆଦଲଚାଚନଚା କରିଛନି୍। ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ପ୍ସଙ୍ଗଦର ଆରକିକ 
ସହଦଯଚାର ପ୍ସଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୟଚାନ ଦଦବଚା ଆବଶ୍କତଚା ଉପଦର ଦୁଇ ରଚାଜଦନତଚା ଆଦଲଚାଚନଚା କରିରଦିଲ।

ଫ୍ାନ୍ସର �ଳବାୟୁକୁ ସେସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନହଲା �ଭଗୀର ଆନଲାଚୋ 

COP-26 ନବୈଠକନର ରେଧାେେନ୍ତଗୀଙ୍କ 
ସନମ୍ବାଧେ ଶଣୁଟିବା ଲା�ଟି କୁ୍ୟଆର୍  
ନକାଡ୍  ସ୍ାେ୍  କରନ୍ତୁ। 

न्यू इंडिया समाचार | 1-15 डिसंबर 202128

�ଳବାୟୁ ପରଟିବର୍୍ଯେ ନେଇ ରେଧାେେନ୍ତଗୀ �ଳବାୟୁ ପରଟିବର୍୍ଯେ ନେଇ ରେଧାେେନ୍ତଗୀ 
ନୋଦଗୀଙ୍କ ୋରାଥେ ନବୈଠକ ନୋଦଗୀଙ୍କ ୋରାଥେ ନବୈଠକ 
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 ଦ୍ଟିପାକ୍ଟିକ 
ନବୈଠକ

ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦରଚାମଦର ଇଦଣ୍ଚାଦନସିଆର 
ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି ଦଜଚାଦକଚା େଦିଡଚାଦଡଚାଙୁ୍ ଦଭଟିରଦିଲ। ଦୁଇ ଦନତଚା ଭଚାରତ-
ଇଦଣ୍ଚାଦନସିଆର ରଣନ୍ରୀତିକ ଦକୌଶଳ ଭଚାରିଦଚାର୍ରୀ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରରତି 
ବିରୟଦର ଆଦଲଚାଚନଚା କରିରଦିଲ। COVID-19 ମହଚାମଚାର୍ରୀ 
ସମୟଦର ଦୁଇ ଦନତଚା ପରସ୍ପରର ନିରନ୍ର ସମର୍ଗନକୁ ପ୍ଶଂସଚା 
କରିରଦିଲ |

ଇନଣ୍ାନେସଟିଆ ସହଟିତ 
ରଣେଗୀତଟିକ ଭା�ଟିଦାରଗୀ

ଦ୍ଟିପାକ୍ଟିକ 
ନବୈଠକ

ଅଦକ୍ଟଚାବର ୩୧, 2021ଦର ଦରଚାମଦର ଜ ି-20 ଶଖିର ସମି୍ଳନ୍ରୀ 
ପଷୃ ୍ଠଭୂମିଦର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ଦସ୍ପନର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ଦପଦଡ୍ଚା ସଚାଦଞ୍ଜଙୁ୍ ଦଭଟିରଦିଲ। ଇ-ଦମଚାବିଲିଟି, ସ୍ଚ୍ଛ ପ୍ଯକିୁ୍ବିଦ୍ଚା, 
ଉନ୍ନତ ଯନ୍ତ୍ରପଚାତି ଏବଂ ରଭ୍ରୀର ସମଦୁ୍ର ଅନୁସନ୍ଚାନ ଭଳି ନୂତନ 
ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦି୍ପଚାକି୍କ ସହଦଯଚାର ବୃଦି୍ କରିବଚାକୁ ଦୁଇ ସରକଚାର୍ରୀ ମଖୁ୍ 
ରଚାଜ ିଦହଚାଇରଦିଲ।  

ନସ୍ପେର ରେଧାେେନ୍ତଗୀଙ୍କ ସହ 
ଦ୍ଟିପାକ୍ଟିକ ଆନଲାଚୋ 

ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ଏବଂ ମଚାଇଦକ୍ରଚାସଫ୍ଟର ସହ-ପ୍ତିଷ ୍ଠଚାତଚା 
ବିଲ୍ ଦରଟ ୍ସଙ୍ ମଧ୍ୟଦର ଦହଚାଇରବିଚା ଦବୈଠକଦର  ସବୁଜ ହଚାଇଦଡ୍ଚାଦଜନ୍, 
ବିମଚାନ ଚଳଚାଚଳ ଇନ୍ନ, ବ୍ଚାଦଟର୍ରୀ ସଂରକ୍ଣ ଏବଂ ଟିକଚା ଅନୁସନ୍ଚାନ 
ଭଳି ଦକ୍ତ୍ରର ଭବିର୍ତ ବିରୟଦର ଆଦଲଚାଚନଚା କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। 
ଭଚାରତଦର ବିଲ୍ ଏବଂ ଦମଲିଣ୍ଚା ଦରଟ ୍ସ ଫଚାଉଦଣ୍ସନ୍ ଦ୍ଚାରଚା 
କରଚାଯଚାଉରବିଚା କଚାଯ୍୍ଗ କୁ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ପ୍ଶଂସଚା କରିରଦିଲ।

ବଟିଲ୍ ନ�ଟ୍ସଙ୍କ ସହଟିତ ଭବଟିଷ୍ୟତର 
ଭବଟିଷ୍ୟତ ଉପନର ଆନଲାଚୋ |

ଦ୍ଟିପାକ୍ଟିକ 
ନବୈଠକ

ଅଦକ୍ଟଚାବର 31 ଦର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ଜମ୍ଗଚାନ 
ଚଚାନଦସଲର ଆଦଜେଲଚା ମଦକ୍ଗଲଙୁ୍ ଦଭଟିରଦିଲ। ଏହ ିଅବସରଦର 
ଭଚାରତ ଏବଂ ଜମ୍ଗଚାନ୍ରୀ ମଧ୍ୟଦର ଘନିଷ୍ଠ ଦି୍ପଚାକି୍କ ସହଦଯଚାର  ବୃଦି୍ 
ପଚାଇ ଁଦୁଇ ଦନତଚା ସଦନ୍ଚାର ବ୍କ୍ କରିଛନି୍ ଏବଂ ପଚାରସ୍ପରିକ ବଚାଣଜି୍ 
ଏବଂ ପଜିୁେ ବିନିଦଯଚାର ସମ୍ପକ୍ଗକୁ ଆହୁରି ରଭ୍ରୀର କରିବଚାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ 
ଦନଇଛନି୍।

�େ୍ଯାେଗୀ ସହଟିତ ସମ୍କ୍ଯ ବୃଦ୍ଟି 
ଉପନର �ରୁୁତ୍ୱ 

ଦ୍ଟିପାକ୍ଟିକ 
ନବୈଠକ

ଜଲୁଚାଇଦର ଦନପଚାଳର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବଚା ପଦର ଦଶର 
ବଚାହଚାଦୁର ଦଦଓବଚା ପ୍ରମ ରର ପଚାଇ ଁପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀଙୁ୍ ଦଭଟିରଦିଲ। 
ଦୁଇ ଦନତଚା COVID-19 ମହଚାମଚାର୍ରୀର ମକୁଚାବିଲଚା ପଚାଇ ଁଚଚାଲିରବିଚା ପ୍ୟଚାସ 
ଏବଂ ଅନ୍ଚାନ୍ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦି୍ପଚାକି୍କ ସହଦଯଚାରକୁ ମଜବୁତ କରିବଚାର ଉପଚାୟ 
ଉପଦର ଆଦଲଚାଚନଚା କରିରଦିଲ। ମହଚାମଚାର୍ରୀ ସମୟଦର ଭଚାରତ ଏବଂ 
ଦନପଚାଳ ମଧ୍ୟଦର ଉତ୍କୃଷ୍ ସହଦଯଚାରକୁ ଉଭୟ ଉଦଲ୍ଖ କରିରଦିଲ। 

େଟିକଟତେ ପନଡାଶଗୀ 
ନେପାଳ ସହଟିତ ଆନଲାଚୋ

ଦ୍ଟିପାକ୍ଟିକ 
ନବୈଠକ

ୟୁଦକ୍ରନର ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି ତଚାଙ୍ ମଚାନ୍ବର ଦଭଚାଦଲଚାଡିମିର ଦଜଦଲନସି୍ଙ୍ ସହ 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ ଦବୈଠକଦର ଦୁଇ ଦଦଶ ଦି୍ପଚାକି୍କ ସମ୍ପକ୍ଗର ସମ୍ରୀକ୍ଚା 
କରିଛନି୍ ଏବଂ ଆଞ୍ଳିକ ପ୍ସଙ୍ଗଦର ଦସମଚାନଙ୍ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନି୍। 
ମହଚାମଚାର୍ରୀ ସମୟଦର ଦୁଇ ଦଦଶଙ୍ ମଧ୍ୟଦର ସହଦଯଚାରଦର ଦସମଚାଦନ 
ଉଭୟଙ୍ ଦ୍ଚାରଚା COVID ଟ୍ରୀକଚାକରଣ ପ୍ମଚାଣପତ୍ରର ପଚାରସ୍ପରିକ ସ୍୍ରୀକୃତି 
ଦନଇ ସଦନ୍ଚାର ବ୍କ୍ କରିରଦିଲ |

ୟୁନକ୍େ୍  ସହଟିତ ଦ୍ଟିପାକ୍ଟିକ 
ସମ୍କ୍ଯ  ବୃଦ୍ଟି ପାଇ ଁତ�୍ଯୋ

ଇସ୍ଚାଏଲ୍ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଫ୍ଟ ଚାଲି ଦବଦନଟ୍ଙ୍ ସହ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ର ଏହଚା ପ୍ରମ 
ସଚାକ୍ଚାତ ରଲିଚା। ଦୁଇ ଦନତଚା ଦି୍ପଚାକି୍କ ରଣନ୍ରୀତିକ ଭଚାରିଦଚାର୍ରୀକୁ ସମ୍ରୀକ୍ଚା କରିଛନି୍। 
ବିଦଶରକରି ଉଚ୍-ପ୍ଯକିୁ୍ବିଦ୍ଚା ଏବଂ ନବସଜୃନ ଦକ୍ତ୍ରଦର ସହଦଯଚାରକୁ ଆହୁରି 
ବଢ଼ଚାଇବଚା ଲଚାରି ଦସମଚାଦନ ସହମତ ଦହଚାଇରଦିଲ। n

ଭାରତ-ଇରୋଏଲ୍ ପାରସ୍ପରଟିକ ସହନରା� ବୃଦ୍ଟି କରଟିନବ

ଭାରତ ସହ େଟିଶଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରଟିବାକୁ ରେତଟିବଦ୍ତାକୁ 
ନଦାହରାଇନଲ ବ୍ଟିନଟେ ରେଧାେେନ୍ତଗୀ
ନଦଭ୍ବେର 1 ଦିନ ଗଚ୍ାସ ୍ଦରଚାଠଚାଦର  ଚଚାଲିରବିଚା COP-26 ବିଶ୍ୱ ଦନତୃବୃନ୍ଦ 
ସମି୍ଳନ୍ରୀଦର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ବି୍ଦଟନର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ଦବଚାରିସ ୍ଜନସନଙୁ୍ ଦଭଟିରଦିଲ। ଉଦ୍ଚାବନ ଏବଂ ସବୁଜ ହଚାଇଦଡ୍ଚାଦଜନ, 
ଅକ୍ୟ ଶକି୍ ଏବଂ ପ୍ଯକିୁ୍ବିଦ୍ଚା ସମ୍ପକ୍ଗଦର ଉଭୟ ଆଦଲଚାଚନଚା 
କରିରଦିଲ। 

COP- 26 ୩ ନବୈଠକ କଭର୍ ନଷ୍ାରଟି
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େଟିକଟନର ରେକାଶଟିତ ଏକ ରଟିନପାଟ୍ଯନର କହୁାରାଇଛଟି ନର, ୨୦୨୧ ବଷ୍ଯର ଅନ୍ଟାବର ୋସ  ନହଉଛଟି ଇତଟିହାସନର ସବୁଠାରୁ 
�ରେ ୋସ ଭାନବ ପରଟିଚଟିତ ୪ଟଟି ବଷ୍ଯର ଅନ୍ଟାବର ଭଟିତରୁ ନ�ାଟଟିଏ। ପଣୁଟି ବ�ତ ୪୩ ବଷ୍ଯ ଭଟିତନର ଏହଟି ୋସନର ଆଠଥର 

ଆଣ୍ାକଥିଟାନର ସବୁଠାରୁ କେ ୍ ବରଫସ୍ର �େଟିଥଲିା। ଏହା ଆଣ୍ାକ୍ଯଟଟିକା ଇତଟିହାସନର ବଟି ଚତୁଥ୍ଯ। �ଳବାୟୁନର ଏେଟିତଟି 
ପରଟିବର୍୍ଯେ ନହତୁ ବଟିଶ୍ୱର ନକାଣ ଅେୁନକାଣନର ରେଭାବ ପଡଟିଛଟି। ନକଉଠଁଟି ବାତ୍ୟା, ବେ୍ୟା ତ ଆଉ ନକଉଠଁଟି ବରଫ ତରଳୁଥବିାର 

ଦୃଶ୍ୟ ସହ ନକଉଠଁଟି ତାପୋତ୍ା ବଢ଼ଛୁଟି। ଏଭଳଟି ପରଟିସ୍ଟିତଟିର େକୁାବଟିଲା ଲା�ଟି ନରନତବନଳ ପଥୃବିଗୀର ୨୦୦ ନଦଶ ବ୍ଟିନଟେ୍ ର 
ଗା୍ନ୍ଗାଠାନର ଏକାଠଟି ନହନଲ ନସଠାନର  ଭାରତ ନର, ନକବଳ େଟି�ର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକ ୁଉପସ୍ାପେ କରଟିଥଲିା ତାହା େୁନହ ଁବରଂ 

ବଟିକାଶଗୀଳ ନଦଶ�ଡୁଟିକ ନରଉ ଁରେକାର ଆହା୍େର ସେେ୍ଖୁଗୀେ ନହଉଛନ୍ଟି ତାହାକ ୁବର୍୍ଯୋ କରଟିବା ସହ ବଟିକଶଟିତ ନଦଶ�ଡୁଟିକ 
ନଦଇଥବିା ରେତଟିଶତୃଟି ପରୂଣ କରଟିବା ଲା�ଟି େନେପକାଇ ନଦଇଥଲିା। ନକନ୍ଦ୍ର ପରଟିନବଶ, ବେ ଏବଂ �ଳବାୟୁ ପରଟିବର୍୍ଯେ େନ୍ତଗୀ 

ଭୂନପନ୍ଦ୍ର ରାଦବଙୁ୍କ ଏହଟି ସମ୍ଟିଳେଗୀ ପରବର୍ଗୀ ସେୟନର ନଭଟଟିଥନିଲ େୁ୍ୟ ଇଣ୍ଟିଆ ସୋଚାରର ବରଟିଷ ୍ପରାେଶ୍ଯଦାତା ସମ୍ାଦକ 
ସନନ୍ାଷକେୁାର ଏବଂ ବରଟିଷ ୍ସହାୟକ ପରାେଶ୍ଯଦାତା ସମ୍ାଦକ ବଟିନଭାର ଶେ୍ଯା। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହାର କଟିୟଦଂଶ..। 

ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିନକାଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା 
ନଦଖ ିସାରା ଦୁେଟିଆ ଉତ୍ାହଟିତ ରହଟିଛଟି। ଆନେ 
ସବୁ ବଟିକାଶଶଗୀଳ ନଦଶର ବଟିଷୟ�ଡୁଟିକୁ 
ଦୃଢ଼ଭାନବ ଉପସ୍ାପେ କରଟିଛ।ୁ

राजनाथ िसंह ଭୁନପନ୍ଦ୍ର ରାଦବ, ପରଟିନବଶ ଓ �ଳବାୟୁ ପରଟିବର୍୍ଯେ େନ୍ତଗୀ ସାକ୍ାତକାର
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COP-26 ନବୈଠକ ଏଥର ନବଶ ୍ ଚର୍୍ଯାନର ରହଟିଛଟି। 
ଦୁେଟିଆ ସାମ୍ନାନର �ଳବାୟୁ ପରଟିବର୍୍ଯେର ଆହା୍େକୁ 
ନେଇ ବଟିଶ୍ୱର 200 ନଦଶ ଏଥନିର ଆନଲାଚୋ 
କରଟିଛନ୍ଟି। ଆପଣ ଏହାକୁ ନକେଟିତଟି ନଦଖଛିନ୍ଟି?

1992 ଦର UNFCCC ପ୍ତିଷ ୍ଠଚା ଦହବଚା ପରଠଚାରୁ 
ପ୍ତିବର୍ଗ, ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ଉପଦର ଆଦଲଚାଚନଚା, 
ପଯ୍୍ଗ ଚାଦଲଚାଚନଚା ସହ ଏହଚାକୁ କିପରି ଦରଚାକଚାଯଚାଇପଚାରିବ 
ଦସରଦିନଇ ବିଶ୍ୱ ସହଦଯଚାର ନିମଦନ୍ ମଚାନସମନ୍ଥନ 
କରଚାଯଚାଉଛି। ଏରର ଦକଚାଭିଡ ମହଚାମଚାର୍ରୀ ସମୟଦର 
ଏହ ିରମ୍ଭ୍ରୀର ଆଦଲଚାଚନଚା ଅଦନକ ରରୁୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। 
ଏହ ି COP 26 ଦବୈଠକ ମଚାଧ୍ୟମଦର ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ 
ଦଦଶ ପଣୁରିଦର ଏକତି୍ରତ ଦହଚାଇ ପରିଦବଶ ବିରୟଦର 
ଚିନ୍ଚା କରିଛନି୍।  ଭଚାରିଦଚାର୍ରୀ ପ୍ୟଚାସ ଦ୍ଚାରଚା ପ୍ଦତ୍କ 
ସମସ୍ଚାର ସମଚାଧଚାନ ଦହଚାଇପଚାରିବ ଦବଚାଲି ଏରଦିର 
ମତପ୍କଚାଶ ପଚାଇଛି। ଏହଚାର ଠକି ପବୂ୍ଗରୁ, ଆଇପିସିସି 
ରିଦପଚାଟ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସିରଲିଚା। ଏରଦିର କୁହଚାଯଚାଇରଲିଚା ଦଯ 
ଆସନ୍ଚା ଏକ ଦଶନି୍ ମଧ୍ୟଦର ବିଶ୍ୱର ତଚାପମଚାତ୍ରଚା 1.5 ଡିଗ୍ର୍ରୀ 
ଦସଲସିୟସରୁ ଅଧକି ଦହବ। ଯଦି ଶଳି୍ପ ଉତ୍ଚାଦନ ସହତି 
ଏହପିରି ତ୍ରୁଟିପରୂ୍୍ଗ କଚାବ୍ଗନ ନିର୍ଗମନ ଜଚାରି ରଦହ, ଦତଦବ 
ଆରଚାମ୍ରୀ ଦିନଦର ଜଳବଚାୟୁ ପରିବର୍୍ଗନ ସହତି ପ୍ଦତ୍କ 
ଦଦଶକୁ ପ୍ଚାକୃତିକ ବିପଯ୍୍ଗ ୟର ସମମ୍ଖୁ୍ରୀନ ଦହବଚାକୁ 
ପଡିପଚାଦର। ସମସ୍ତ ଦଦଶ ଏହଚା ଉପଦର ଚିନ୍ଚା କରିରଦିଲ, 
ଅଦନକ ଜିନିର ଉପଦର ପରସ୍ପର ସହ ମଧ୍ୟ ସହମତି 
ପ୍କଚାଶ କରିରଦିଲ। 

ପ୍ୟାରଟିସରୁ ଗା୍ସ ୍ନ�ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ପରଟିନବଶ ସରୁକ୍ା 
ଦଟି�ନର େଟିଆରାଇଥବିା ପଦନକ୍ପ�ଡଟିକୁ ଆପଣ 
କଟିପରଟି ବର୍୍ଯୋ କରଟିନବ?

COPର ବଚାର୍ବେଚାର ଦବୈଠକ ପଦର ପ୍ଚାରିସ ୍ଚୁକି୍ଦର 
ରବିଚା ଦୁଇଟି ପ୍ସଙ୍ଗ ଉପଦର ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆଯଚାଇରଲିଚା। 
ପ୍ରମ, ଅଧକି ଶଦିଳ୍ପଚାଦଦ୍ଚାର ଦ୍ଚାରଚା ଅଧକି ଅଙ୍ଗଚାରକ 
ନିର୍ଗତ କରୁରବିଚା ଦଦଶରଡିୁକ ଦସମଚାନଙ୍ର ଦଚାୟିତ୍ୱ 
ପରୂଣ କରିବଚା ଆବଶ୍କ। ଏହ ିଦଦଶରଡିୁକ ନିଦଜ 
କହଛିନି୍ ଦଯ ଏହଚାର କ୍ତିପରୂଣ ପଚାଇ ଁଦସମଚାଦନ 
ବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ ଦଦଶରଡିୁକୁ ବର୍ଗକୁ 100 ବିଲିୟନ ଡଲଚାର 
ପ୍ଦଚାନ କରିଦବ। ଦି୍ତ୍ରୀୟଦର ବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ ଦଦଶରଡିୁକୁ 
ଏହଚାର ମକୁଚାବିଲଚା ପଚାଇ ଁଆବଶ୍କ ପ୍ଯକିୁ୍ବିଦ୍ଚା ମଧ୍ୟ 
ଉପଲବ୍ଧ କରଚାଯିବ।  ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ 
ପ୍ଚାରିସ ସମି୍ଳନ୍ରୀଦର ଦସହ ିସମୟଦର ଜଳବଚାୟୁ 
ନ୍ଚାୟ ବିରୟଦର କରଚାବଚାର୍୍ଗଚା କରୁରବିଚା ସମୟଦର ଏହ ି
ପ୍ସଙ୍ଗଦର ରମ୍ଭ୍ରୀର ଭଚାବଦର ଚିନ୍ଚା କରିବଚା ଏବଂ ଏହଚାକୁ 
ଅନୁସରଣ କରିବଚା ପଚାଇ ଁବିଶ୍ୱକୁ ଆହ ବେଚାନ ଦଦଇରଦିଲ। 
ସବ୍ଗଦଶରଦର, ଦଯଉମଁଚାଦନ ପରିଦବଶକୁ ଅଧକି 
କ୍ତି ପହଞ୍ଚାଇଛନି୍, ଦସମଚାଦନ ମଧ୍ୟ ଏରଦିର ଅଧକି 
ଉର୍ରଦଚାୟିତ୍ୱ ନିବ୍ଗଚାହ କରିଦବ। 

ଭାରତ ଏକ ଦାୟଟିତ୍ୱସମ୍ନ୍ନ ବଟିଶ୍ୱ େହାଶକ୍ଟି । 
ବଟିଶ୍ୱକୁ ପାଞ୍-ସତୂ୍ଗୀ ଏନ�ଣ୍ା ରେଦାେ କରଟି 

�ଳବାୟୁ େ୍ୟାୟର ଚଟିନ୍େ କରଟିବା ସହ  �ଳବାୟୁ 
ପରଟିବର୍୍ଯେକୁ କଟିପରଟି େକୁାବଟିଲା �ରାରାଇପାରଟିବ 
ନସ ବାବଦନର ଆବଶ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ସେସ୍ଙ୍କ 

ଆ�ନର ରଖଛିଟି। ଗା୍ସ ୍ନ�ା ସମ୍ଟିଳେଗୀନର 
ରେଧାେେନ୍ତଗୀ େନରନ୍ଦ୍ର ନୋଦଗୀ ଏହା କହଟିବାକୁ 
ପଛାଇ ୋହାନ୍ଟି ନର, ବଟିଶ୍ୱ �େସଂଖ୍ୟାର ୧୭ 
ରେତଟିଶତ ନହାଇଥନିଲ େଧ୍ କାବ୍ଯେ େଟି�୍ଯେେ 

ପାଇ ଁଭାରତ ୋତ୍ ୫ ରେତଟିଶତ ଦାୟଗୀ। 
କରଣ ଏହା ପରଟିନବଶ ରେତଟି େଟି�ର ଦାୟଟିତ୍ୱକୁ 
ରନଥଷ୍ ଭଲ ଭାନବ ଗ୍ରହଣ କରଟିଛଟି, �ଳବାୟୁ 
ପରଟିବର୍୍ଯେର କୁରେଭାବରୁ ଏହଟି ଗ୍ରହକୁ ବଞ୍ାଇବା 
ଲା�ଟି ନକୗଣସଟି ବଟି କାେକୁ ହାତଛଡା କରଟିୋହଟି।ଁ 

ନରଉନଁଦଶ�ଡୁଟିକ ଅଧକି କାବ୍ଯେ େଟି�୍ଯେେ 
କରୁଛନ୍ଟି ଏନବ ନସୋେଙ୍କ ପାଳଟି। 

ଭୁନପନ୍ଦ୍ର ରାଦବ, ନକନ୍ଦ୍ର ପରଟିନବଶ, �ଙ୍ଲ ଏବଂ 
�ଳବାୟୁ  ପରଟିବର୍୍ଯେ େନ୍ତଗୀ 

राजनाथ िसंह ଭୁନପନ୍ଦ୍ର ରାଦବ, ପରଟିନବଶ ଓ �ଳବାୟୁ ପରଟିବର୍୍ଯେ େନ୍ତଗୀ ସାକ୍ାତକାର

COP-26 ନବୈଠକନର ଭାରତ େଟି� ପକ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ 
େ�ଭୁତଟିର ସହ ଉଠାଇଛଟି। ରେଧାେେନ୍ତଗୀ ନୋଦଗୀ 

ସାରା ବଟିଶ୍ୱକୁ ପଞ୍ାେତୃ େନ୍ତ ବଟିଷୟନର �ଣାଇଛନ୍ଟି। 
ଏହଟି ବଟିଭା�ର େନ୍ତଗୀ ଭାନବ କହଟିନବକଟି, ସମ୍କୃ୍ 

ଆହା୍େକୁ କାର୍ଯ୍ୟନର ରୂପାୟେ କରଟିବା ପାଇ ଁଭାରତ 
କଟି ରଣେଗୀତଟି ଆପଣାଇବ?

ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ପଞ୍ଚାମତୃ ମନ୍ତ୍ର ଦହଉଛି ଆରଚାମ୍ରୀ ଦିନଦର 
ପରିଦବଶର ସରୁକ୍ଚା ଲଚାରି ଭଚାରତର ଦୃଷି୍ଭଙ୍ଗ୍ରୀ।  
ଏହ ିଲକ୍୍ ହଚାସଲ କରିବଚା ଦିରଦର ଆଦମ କଚାଯ୍୍ଗ  

ଆରମ୍ଭ କରିସଚାରିଛୁ। ସରକଚାରଙ୍ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣଚାଳୟ 
ଏବଂ ବିଭଚାର ଏରପିଚାଇ ଁଏକତ୍ର କଚାଯ୍୍ଗ  କରୁଛନି୍। 

ଆରଚାମ୍ରୀ ସମୟଦର ଆପଣ ନିଦଜ ପଚାର୍ଗକ୍ ଅନୁଭବ 
କରିପଚାରିଦବ। 
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ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିନକାଣରୁ ଗା୍ସ ୍ନ�ା ପରଟିଣାେ କ’ଣ?

ଗଚ୍ାସ ୍ଦରଚାଦର ଦକବଳ ଦୃଷି୍ଭଙ୍ଗ୍ରୀ ନୁଦହ ଁ, କଚାଯ୍୍ଗ କ୍ରମ 
ବଚାବଦଦର ମଧ୍ୟ ଆଦଲଚାଚନଚା କରଚାଯଚାଇଛି। ଭଚାରତ୍ରୀୟ 
ସଂସ୍ତୃି, ଏହଚାର ପ୍କୃତି ସହ ଜଡିତ। ପ୍ରମ ଦିନଦର ନିଦଜ 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ ଦକବଳ ଏହ ିପ୍ସଙ୍ଗଦର ଭଚାରତର 
ଦୃଷି୍ଭଙ୍ଗ୍ରୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍ ସଚା୍ ଷ୍ଚାଦର ରଖବିଚା ସହ ବ୍କି୍ରତ 
ସ୍ଚାର୍ଗ ପରିବଦର୍୍ଗ ବିଶ୍ୱର ହତି ପଚାଇ ଁମିଳିତ ଭଚାବଦର କଚାଯ୍୍ଗ  
କରିବଚାକୁ ଆହ ବେଚାନ ଦଦଇରଦିଲ। 2070 ସଦୁ୍ଚା ଭଚାରତ ନିଦଜ 
ନିଟ୍ ଶନୂ୍ର ଲକ୍୍ ସି୍ର କରି ଏହ ିଦିରଦର ଆରକୁ ବଢ଼ଛିୁ। 
ଭଚାରତର ବର୍୍ଗମଚାନର ଅକ୍ୟ ଶକି୍ କ୍ମତଚାକୁ 40 ରୁ 50%କୁ 
ବୃଦି୍ କରିବଚାକୁ ଦଘଚାରଣଚା କରଚାଯଚାଇଛି । ଭଚାରତ 500 GW 
କୁ ବିକଳ୍ପ ଶକି୍ ବୃଦି୍ କରିବଚାର ଲକ୍୍ ରଖଛିି। ଦକବଳ 
ଏତିକି ନୁଦହ ଁ, ସବୁଜ ଶକି୍ର ବ୍ବହଚାର ବୃଦି୍ କରି 2030 
ସଦୁ୍ଚା ଭଚାରତ କଚାବ୍ଗନ ନିର୍ଗମନକୁ ଏକ ବିଲିୟନ ଟନ୍ ହ୍ଚାସ 
କରିବ। ଭଚାରତର ପଞ୍ଚାମତୃ ସଂକଳ୍ପକୁ ବ୍ଚାଖ୍ଚା କରିବଚା ସହ 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ ପବୂ୍ଗରୁ ଅନୁଷ ୍ଠିତ ପ୍ଚାରିସ ସମି୍ଳନ୍ରୀଦର  
ବିକଶତି ଦଦଶରଡିୁକ ବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ ଦଦଶରଡିୁକୁ ଦଦଇରବିଚା 
ପ୍ତିଶତୃି ସ୍ରୂପ 100 ବିଲିୟନ ଡଲଚାର ସହଚାୟତଚା 
ବଚାବଦଦର ମଦନ ପକଚାଇ କହଛିନି୍। ଦସ କହଛିନି୍ ଦଯ, ଏହଚା 
ଏପଯ୍୍ଗ ନ୍ ପରୂଣ ଦହଚାଇନଚାହି।ଁ ଭବିର୍ତର ଆହ ବେଚାନ ଏବଂ 
ଆବଶ୍କତଚାକୁ ଦୃଷି୍ଦର ରଖ ିପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଏହ ିସହଚାୟତଚାକୁ 
1 ଟି୍ଲିୟନ ଡଲଚାର କରିବଚା ଆବଶ୍କ। ଆପଣ ଏହଚା 
ମଧ୍ୟ ମଦନ ରଖବିଚା ଉଚିତ ଦଯ ପରିଦବଶ ସ୍ବେନ୍୍ରୀୟ ଏହ ି
ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ପଦଦକ୍ପ ସହତି ଭଚାରତ ତିଦନଚାଟି ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ 
ଦଫଚାରମ ୍ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହ ିତିଦନଚାଟି ପଦଦକ୍ପଦର 
ପରିଦବଶ ପ୍ତି ଭଚାରତର ପ୍ତିବଦ୍ତଚା ଦଶ୍ଗଚାଯଚାଇଛି। ପ୍ରମଟି 
ଦହଉଛି ବି୍ଦଟନ୍  ସହ ସିଡିଆର୍  ଆଇ (Coalition for 

ପଥୃବିଗୀ ତଥା ୋେବଟିକତାକୁ ବଞ୍ାଇବା ପାଇ ଁସାରା ଦୁେଟିଆ ଚଟିନ୍ା କରୁଛଟି। କଟିନ୍ତୁ ଏଥନିର ବଟିକଶଟିତ ନଦଶୋେଙ୍କ 
େନୋଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ ସକରାତ୍ମକ େୁନହ,ଁ ରାହାକୁ ରେଧାେେନ୍ତଗୀ ଭାରତ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ସନମ୍ବାଧେନର େଧ୍ ଉନଲ୍ଖ 

କରଟିଛନ୍ଟି। ବଟିକଶଟିତ ନଦଶ�ଡୁଟିକ, ବଟିକାଶଶଗୀଳ ଏବଂ ସବ୍ଯେଟିମ୍ନ ବଟିକଶଟିତ ନଦଶୋେଙ୍କ ସହଟିତ ଏକ ସହନରା�ଗୀ 
ଆଭଟିେଖୁ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁୋହାନଁ୍ଟି କାହଟିକଁଟି?

ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ ତଚାଙ୍ ସଦ୍ବେଚାଧନଦର ଏହ ିପ୍ସଙ୍ଗକୁ ରମ୍ଭ୍ରୀରତଚାର ସହ ଉଠଚାଇବଚାରୁ COP 26 ବିବୃରି୍ଦର  ବିକଶତି 
ଦଦଶମଚାଦନ ରଭ୍ରୀର ଦୁଃଖ ପ୍କଚାଶ କରିଦଲ। ଏହଚାପବୂ୍ଗରୁ ଜଳବଚାୟୁ ଅର୍ଗ ଉପଦର ଦକୌଣସି ସ୍ପଷ୍ତଚା ନରଲିଚା, ଭଚାରତ ଏବଂ 

ଅନ୍ଚାନ୍ ବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ ଦଦଶମଚାନଙ୍ ଚଚାପ ଦଯଚାରୁ ଁଏହଚା ପ୍ରମ ରର ପଚାଇ ଁକ୍ଚାଇଦମଟ ଫଚାଇନଚାନ ୍ସ (ଜଳବଚାୟୁ ପଚାଇ ଁଅର୍ଗବ୍ବସ୍ଚା) 
ସମ୍ପକ୍ଗଦର ଏକ କମିଟି ରଠନ ଦହବ। ଆଡଚାଦ୍୍ଟସନ୍ ଉପଦର ଏକ ଡକୁ୍ଦମଣ୍ଟ୍ ପ୍ସୁ୍ତତ କରିବଚାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆଯଚାଇଛି। ଦ୍ରୀଘ୍ଗ 
ସମୟ ଧରି ଏକ କଚାବ୍ଗନ ମଚାଦକ୍ଗଟ ରଠନ ବିରୟଦର ମଧ୍ୟ ଆଦଲଚାଚନଚା ଦହଚାଇରଲିଚା। ଦଯଦହତୁ କିଦୟଚାଦଟଚା ଦପ୍ଚାଦଟଚାକଲ୍ ପଦର 
ନୂଆ କରି କଚାବ୍ଗନ୍  ଦକ୍ରଡିଟ୍  ସି୍ର ପଚାଇ ଁପ୍ଚାରିସ ୍ ସଂକଳ୍ପଦର ପଚାରିତ ଦହଚାଇରଲିଚା, ଏଣ ୁଏହ ିନୂଆ ବ୍ବସ୍ଚା ଓ କବ୍ଗନ୍  ଦକ୍ରଡିଟ୍  
ସିଷ୍ମ ୍କୁ ଦନଇ ମଧ୍ୟ ଆଦଲଚାଚନଚା ଦହଚାଇରଲିଚା। ଭଚାରତର ପ୍ସ୍ତଚାବକୁ ଏରଦିର ସଚାମିଲ୍  କରଚାଯଚାଇଛି। ଏସବୁ ବିରୟ ଭଚାରତର 

ପ୍ଭଚାବ୍ରୀ ହସ୍ତଦକ୍ପ ଦ୍ଚାରଚା ହି ଁସମ୍ଭବ ଦହଚାଇପଚାରିରଲିଚା।  

राजनाथ िसंह ଭୁନପନ୍ଦ୍ର ରାଦବ, ପରଟିନବଶ ଓ �ଳବାୟୁ ପରଟିବର୍୍ଯେ େନ୍ତଗୀ ସାକ୍ାତକାର
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Disaster Resilient Infrastructure ) ଦି୍ତ୍ରୀୟଦର 
ଫ୍ଚାନ ୍ସ ସହ ମିଶ ିଅନ୍ଜ୍ଗଚାତ୍ରୀୟ ଦସୌର ଦମ୍ଟ (ISA), ଏବଂ 
ତୃତ୍ରୀୟଦର ସି୍ଦଡନ୍  ସହ ମିଶ ିଲିଡ୍  ଆଇଟି ( Leadership 
group for Industry Transition)। ଆଇଏଏସ ୍ଏ 
ଦୃଷି୍ଭଙ୍ଗ୍ରୀକୁ  ସମର୍ଗନ କରି ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ  
ଦଯଦତଦବଦଳ ‘େନ୍  ସନ୍ -େନ୍  େଲ୍ଲ୍ଗ-େନ୍  ଗ୍ର୍ରୀଡ୍ ’ କରଚା 
କହଦିଲ, ପ୍ରଦମ ୟୁଦକ, ତଚା ପଦର ଅଦଷ୍ଟ୍ଲିଆ, ୟୁଏସ ୍ଏ 
ଆଦି ଦଦଶ ସମର୍ଗନ  କରିଦଲ। ଭଚାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ 
CDRI ମଚାଧ୍ୟମଦର ଦଛଚାଟ ଦଛଚାଟ ଦଦଶକୁ 10 ବିଲିୟନ 
ଡଲଚାର ସହଚାୟତଚା ଦଦବଚା ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍। ଆଦମ ISRO 
ମଚାଧ୍ୟମଦର ଦଛଚାଟ ଦଦଶଙୁ୍ ଦବୈରୟିକ ସହଚାୟତଚା ପ୍ଦଚାନ 
କରିବୁ, ଯଚାହଚାଫଳଦର ପରିଦବଶଦର ପରିବର୍୍ଗନରଡିୁକ 
ଆକଳନ କରଚାଯଚାଇପଚାରିବ। 

ପରଟିନବଶ ସରୁକ୍ା ସମ୍ବନ୍ଧନର �ତ କଟିଛଟି ବଷ୍ଯ େଧ୍ନର 
ଭାରତ ଉନଲ୍ଖେଗୀୟ ଅଗ୍ର�ତଟି କରଟିଛଟି, ଉଜ୍ଜଲା, ଉ�ାଲା 
ଭଳଟି ନରା�ୋ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସାବ୍ୟସ୍ ନହାଇଛଟି। ଏହଟିପରଟି 
ଆଉ ନକଉସଁବୁ ପଦନକ୍ପ େଟିଆରାଇଛଟି?

ପରିଦବଶ ସରୁକ୍ଚା ଦିରଦର, ଆପଣ କିପରି ଏବଂ ଦକଉ ଁ
ମଚାଧ୍ୟମ ଆପଣଚାଉଛନି୍ ତଚାହଚା ଅତ୍ନ୍ ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ। ଭଚାରତ  
ଏହ ିଆହ ବେଚାନକୁ ଅତ୍ନ୍ ରରୁୁତର ସହ ଦନଇଛି। ସବୁଜ 
ଶକି୍କୁ ଦପ୍ଚାତ୍ସଚାହତି କରିବଚା, ଅଙ୍ଗଚାରକଚା୍ ୍ଳ ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ଚାସ 
କରିବଚା ତରଚା ଦଲଚାକଙ୍ ପଚାଇ ଁଜ୍ରୀବନକୁ ସହଜ କରିବଚା 
ଉଦଦ୍ଶ୍ଦର ଉଜଚାଲଚା, ଉଜେଚାଲଚା ଭଳି ଦଯଚାଜନଚାରଡିୁକ 
ଦବୈ୍ବ୍ିକ ପଦଦକ୍ପ ଦବଚାଲି ପ୍ମଚାଣତି ଦହଚାଇଛି। ଏହଚା 
ସହତି ବନ୍ରୀକରଣ ପ୍ସଙ୍ଗଦର ମଧ୍ୟ ଭଚାରତ ବହୁତ ଭଲ କଚାମ 
କରିଛି। ଦକବଳ ନବ୍ରୀକରଣ ଦଯଚାର୍ ଶକି୍କୁ ଉଦଚାହରଣ 
ଭଚାଦବ ଦନଦଲ ଆଦମ ଜଚାଣବିଚା ଦଯ ତଚାହଚା ଆଶଚାଠଚାରୁ ଅଧକି 
ଭଲ ପ୍ଦଶ୍ଗନ କରିଛି। 

COP-26 ନର ନକାଇଲା ଏବଂ �ଗୀବାଶ ୍ଇନ୍ଧେ ରେସଙ୍କୁ 
ନେଇ ଅନେକ ଉଦ୍ ନବ� ସଷୃ୍ଟି  ନହାଇଥଲିା। ଭାରତ ଏ 
ବଟିଷୟନର କ’ଣ ଚଟିନ୍ା କରୁଛଟି?

UNFCCC ଦଘଚାରଣଚା କରିଛି ଦଯ ଦକଚାଇଲଚା ଏବଂ 
ଜ୍ରୀବଚାଶ ୍ମ ଭିରି୍କ ଉଦଦ୍ଚାର ସଂଖ୍ଚା ଧ୍ରୀଦର ଧ୍ରୀଦର ହ୍ଚାସ 
କରଚାଯିବଚା ଉଚିତ ଏବଂ ସବୁଜ ଶକି୍ ବୃଦି୍ କରଚାଯିବଚା ଉଚିତ। 
ଭବିର୍ତକୁ ଦଦଖଦିଲ ଏହ ିଆହ ବେଚାନ  ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଏବଂ 
ଭଚାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହଚାକୁ ସମର୍ଗନ କରିବଚାକୁ ପଡିବ। ଏହଚାକୁ 
ଦୃଷି୍ଦର ରଖ ିଆଦମ ଆମର ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଅକ୍ୟ ଶକି୍ 
କ୍ମତଚା ବୃଦି୍ କରିଛୁ। ଦଦଖନ୍ତୁ, ପ୍ଦତ୍କ ଦଦଶର ନିଜସ୍ 
ଜଚାତ୍ରୀୟ ଆବଶ୍କତଚା ଅଛି ଏବଂ ଏହଚାକୁ ନିଜ ଦଦଶର 
ଦଲଚାକଙ୍ ଆଶଚା ଏବଂ ଆକଚାଂକ୍ଚା ପରୂଣ କରିବଚାକୁ ପଡିବ। 
ଏରଲିଚାରି ପରିଦବଶ ସ୍ଚାର୍ଗଦର ଅକ୍ୟ ଶକି୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ 
ଭଚାବଦର ଦପ୍ଚାତ୍ସଚାହତି କରିବଚାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତ ଦଦଶକୁ 
ଏହଚାର ଦନଟ୍ ଶନୂର ଲକ୍୍ ଦିଆଯଚାଇଛି । ଏହଚା ଦୁଇଟି 
ଜନିିର, ପ୍ରମ - ତୁମର ଆବଶ୍କତଚା ଏବଂ ସମ୍ଭଚାବନଚାକୁ 
ଦଦଖବିଚା ଏବଂ ଦି୍ତ୍ରୀୟଟି - ଦନଟ୍ ଶନୂ ଆଡକୁ ରତି କରିବଚା। 

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ ନଛାଟ 
ନଦଶୋେଙୁ୍କ 10 ବଟିଲଟିୟେ ଡଲାର 

ସହାୟତା ନଦବା ଆରମ୍ଭ କରଟି 
ନଦଇଛନ୍ଟି।

ISRO ୋଧ୍େନର ଭାରତ ନଛାଟ 
ନଦଶୋେଙୁ୍କ ନବୈଷୟଟିକ ସହାୟତା 

ରେଦାେ କରଟିବ, ରାହାଫଳନର 
ପରଟିନବଶ ନକ୍ତ୍ନର �ଟୁଥବିା 

ପରଟିବର୍୍ଯେ�ଡୁଟିକ ଆକଳେ 
କରାରାଇପାରଟିବ। 

କିନ୍ତୁ ଏହ ିଦୁଇଟି ଲକ୍୍ଦର ଆରକୁ ବଢି଼ବଚା ପଚାଇ ଁବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ 
ଦଦଶରଡିୁକୁ ଆରକିକ ସହଚାୟତଚା ଏବଂ ପ୍ଯକିୁ୍ବିଦ୍ଚା ଆବଶ୍କ। 
ବିକଶତି ଦଦଶମଚାଦନ ଏହ ିପ୍ସଙ୍ଗଦର କରଚାବଚାର୍୍ଗଚା କରିଛନି୍ 
ଦହଦଲ ଦକୌଣସି ପଦଦକ୍ପ ନିଆଯଚାଉ ନଚାହି ଁ| ଦସରପିଚାଇ ଁ
ବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ ଦଦଶର ସ୍ର ଦହଚାଇ ଭଚାରତ ଏହ ିପ୍ସଙ୍ଗକୁ ଉଠଚାଇଛି। 
ଭବିର୍ତଦର ମଧ୍ୟ, ଆଦମ ଆମର ଭୂମିକଚାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ଚାଇବୁ। 

ଭରତ COP-26 ନର �ଳବାୟୁ େ୍ୟାୟ ଏବଂ �ଳବାୟୁ 
ଫାଇୋନ୍ସକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କହଟିଛଟି। ଏହା ପଛର 
ଚଟିନ୍ାଧାରା କ’ଣ ? 

ଏ ପଛର ଚିନ୍ଚାଧଚାରଚା ଦହଉଛି ପରିଦବଶର ସ୍ଚାର୍ଗ ରକ୍ଚା। କିନ୍ତୁ 
ଏହଚାର ମଚାଦନ ନୁଦହ ଁଦଯ ଦଦଶରଡିୁକ ପ୍ତି କ୍ତି ପହଞ୍ଚାଇବଚା 
ଦସରପିଚାଇ ଁବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ ଦଦଶମଚାଦନ ଭଚାରତ ଉଠଚାଇରବିଚା ପ୍ଦତ୍କ 
ପ୍ସଙ୍ଗକୁ ଅତୁଳନ୍ରୀୟ ସମର୍ଗନ ଦଦଇଛନି୍। ଖଚାଲି ଦସତିକି ନୁଦହ ଁ, 
ଭଚାରତର ଏହ ିବଳିଷ ୍ଠ ଯକିୁ୍ ଓ ଦୃଷି୍ଦକଚାଣକୁ ଦକବଳ ବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ 
ଦଦଶ ନୁହନିଁ୍, ବରଂ ବିକଶତି ଦଦଶ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଗନ କରିଛି।

COP-26 ନର ଭାରତ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ଆଭଟିେଖୁ୍ୟ ଗ୍ରହଣ 
କରଟିଛଟି। ପରଟିନବଶ ବଟିଷୟନର ବଟିଶ୍ୱର ବଟିଭଟିନ୍ନ ନଦଶର େନ୍ତଗୀ 
ଏବଂ ରେଧାେେନ୍ତଗୀଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଆନଲାଚୋ କରଟିଥନିଲ। 
ଭାରତର େନୋଭାବ ବଟିଷୟନର ବଟିଶ୍ୱ ନେତାୋେଙ୍କ ଉର୍ର 
ନକେଟିତଟି ଥଲିା ? 

ଦଦଖନ୍ତୁ, ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ଆଗ୍ର ଏବଂ ଭଚାରତର ଦୃଷି୍ଦକଚାଣକୁ 
ଦଦଇ ସମର ବିଶ୍ୱର ଦନତଚାମଚାଦନ ଉତ୍ସଚାହତି ରହଛିନି୍। ଦସମଚାଦନ 
ଏହଚା ସ୍୍ରୀକଚାର କରୁଛନି୍ଯ, ଭଚାରତ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗଦର ବିକଚାଶଶ୍ରୀଳ 
ଦଦଶମଚାନଙ୍ର ପ୍ସଙ୍ଗକୁ ଦୃଢ଼ ଯକିୁ୍ଦର ଉପସ୍ଚାପନ କରିଛନି୍।  n

राजनाथ िसंह ଭୁନପନ୍ଦ୍ର ରାଦବ, ପରଟିନବଶ ଓ �ଳବାୟୁ ପରଟିବର୍୍ଯେ େନ୍ତଗୀ ସାକ୍ାତକାର
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ଆତ୍ମନିଭ୍ଗରଶ୍ରୀଳ ଭଚାରତ ମଧ୍ୟ ଦଦଶର ତୃଣମଳୂ ସ୍ତର 
ସହତି ସଂଦଯଚାର କରିବଚାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍। ଏହ ି
ସଂକଳ୍ପ ଦକବଳ ସମଚାଜର ସମସ୍ତ ବିଭଚାରର ପ୍ୟଚାସ 

ଦ୍ଚାରଚା ପରୂଣ ଦହଚାଇପଚାରିବ। ଏଭଳି ପରିସି୍ତିଦର ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା 
ପରଠଚାରୁ ଆଦିବଚାସ୍ରୀମଚାଦନ ଦ୍ରୀଘ୍ଗ ଦିନ ଧରି ସମମ୍ଖୁ୍ରୀନ 
ଦହଉରବିଚା ଅବଦହଳଚା ସମଚାପ୍ ଦହଚାଇରବିଚାରୁ ଦଦଶର 
ବର୍୍ଗମଚାନର ଦନତୃତ୍ୱ ଦସମଚାନଙ୍ ସଚାମଚାଜକି, ସଚାଂସ୍ତୃିକ, ତରଚା 
ରଚାଜଦନୈତିକ ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚାର ସରୁକ୍ଚା ପଚାଇ ଁଆଦିବଚାସ୍ରୀ ଅଞ୍ଳଦର 
ବିକଚାଶ ଆଣବିଚାକୁ ଦଚଷ୍ଚା କରୁଛନି୍। ଆଦିବଚାସ୍ରୀ ପରିଚୟକୁ 
ଆହୁରି ସମଦୃ୍ କରିବଚା ପଚାଇ ଁ ପ୍ତିବର୍ଗ ନଦଭ୍ବେର 15ତଚାରିଖ 
ଦିନଟିକୁ ଦଦଶବଚାସ୍ରୀ ‘ଜନଜଚାତି ଦରୌରବ ଦିବସ’  ପଚାଳନ 
କରିବ। 10 ନଦଭ୍ବେର ଦିନ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ 

ଅଧ୍ୟକ୍ତଚାଦର ଅନୁଷ ୍ଠିତ ଦକନ୍ଦ୍ର କ୍ଚାବିଦନଟର ଦବୈଠକଦର 
ଏହ ି ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆଯିବଚା ପଦର ଚଳିତବର୍ଗର ପ୍ରମ  ଜନଜଚାତି 
ଦକୌରବ ଦିବସ ପଚାଳନ କରଚାଯଚାଇଛି। ଏହ ି ଅବସରଦର 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ ଝଚାଡଖଣ୍ର ରଚାଜଧଚାନ୍ରୀ ରଚାଞ୍ଦିର ଭରବଚାନ୍ 
ବିସ୍ଗଚା ମଣୁ୍ଚା ଦମଦମଚାରିଆଲ୍ ଉଦ୍ଚାନ କମ ଫି୍ଡମ ୍ ଫଚାଇଟର୍ 
ମୁ୍ ଜୟିମର ଉଦଘଚାଟନ କରିରଲି। ଏହଦିିନ ଦସ ମଧ୍ୟପ୍ଦଦଶର 
ଦଭଚାପଚାଳଦର ଏକ କଚାଯ୍୍ଗ କ୍ରମଦର ମଧ୍ୟ ଦଯଚାର ଦଦଇରଦିଲ। 

ରତ କିଛିବର୍ଗ ଦହଲଚା ଭଚାରତର ବିକଚାଶ ପ୍କି୍ରୟଚା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ 
ଦୂର ପବ୍ଗତର ଦକଚାରଡଦର ବି ପହଞ୍ପିଚାରିଛି। ଜନଜଚାତିଙ୍ ବିକଚାଶ 
ପଚାଇ ଁ ବଚାରକିକ ବଦଜଟଦର 75 ପ୍ତିଶତ ବୃଦି୍ କରଚାଯଚାଇଛି। 
ସମଗ୍ର ଦଦଶଦର ଦଖଚାଲଚା ଯଚାଇରବିଚା ଏକଲବ୍ ମଦଡଲ ସ୍ଲୁ 
ମଚାଧ୍ୟମଦର ଛଚାତ୍ରଛଚାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍ ଭବିର୍ତର ଦନତୃତ୍ୱ ଦନବଚା ଲଚାରି 

�େ�ାତଟି ନ�ୗରବ ଦଟିବସ�ାତଗୀୟ

ଏନବ �େ�ାତଟିଙ୍କ ପାଖନର ଦ୍ରୁତ 
ନବ�ନର ପହଞ୍ଛୁଟି ବଟିକାଶର କଟିରଣ

�ଞ୍ �ଙ୍ଲ ନହଉ କଟି େରୁଭୂେଟିର ବାଲୁକା ଅଥବା ପଣୁଟି ପାହାଡର ନକାରଡ- ଏେଟିତଟି ଦୁ�୍ଯେ ସ୍ାେନର ନସୋନେ ରହଟି ଭାରତ 
ସ୍ାଧଗୀେତାର ଆନଲାକ �ାଗ୍ରତ କରଟିନଲ। ନଦଶର ବଟିକାଶକୁ ନସୋନେ େଟି� �ଗୀବେର େନ୍ତ କରଟି �ଢ଼ଟିନଲ। ନହନଲ ଆ�ଟି 

ନସୋନେ ବଟିକାଶ ନକ୍ତ୍ନର ପଛଆୁ। ନରଉ ଁସମ୍ାେର ନସୋନେ ହକ୍ ଦାର ତାହା ତାଙ୍କ ପାଖନର ଏରାଏ ପହଞ୍ଟିପାରଟି 
େଥଲିା। ଏଣ ୁ�ଲା କଟିଛଟିବଷ୍ଯ ଧରଟି ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନସହଟି �େ�ାତଟିଙ୍କ ବଟିକାଶ ଅନେକ ପଦନକ୍ପ ନେଇଛନ୍ଟି ରାହା ଇତଟିହାସ 
ପଷୃା୍ନର ଅେର ରହଟିବ। ଏେଟିତଟି ଏକ ଅବସର ନହଉଛଟି େନଭମ୍ବର ୧୫ ତାରଟିଖ। �େ�ାତଟିଙ୍କ ପରଟିଚୟ ସ୍ରୂପ ଭ�ବାେ ବଟିସ୍ଯା 

େଣୁ୍ାଙ୍କ �ୟନ୍ଗୀ ଅବସରନର ସରକାର ଏହଟି ଦଟିେଟଟିକୁ �େ�ାତଟି �ୗରବ ଦଟିବସ ଭାନବ ପାଳେ କରୁଛନ୍ଟି।   
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ଶକି୍ଚାପ୍ଦଚାନ କରଚାଯଚାଉଛି। ‘ବନ ଧନ ଦଯଚାଜନଚା’ ଆଦିବଚାସ୍ରୀଙ୍ 
ଜ୍ରୀବନକୁ ବଦଳଚାଇ ଦଦଇଛି,  ଏହଚାରି ମଚାଧ୍ୟମଦର ବର୍୍ଗମଚାନ 
ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ସମ୍ପଦ ସମଚାନଙ୍ ସଶକି୍କରଣର ଏକ ମଚାଧ୍ୟମ 
ଦହଚାଇପଚାରିଛି। ଆଦିବଚାସ୍ରୀ ପିଲଚାମଚାନଙ୍ର ଛଚାତ୍ରବୃରି୍ ବଦଜଟଦର 
ବୃଦି୍ ଦସମଚାନଙୁ୍ ଦକବଳ ଶକି୍ଚାଦର ନୁଦହ ଁଦଖଳ ପଡିଆଦର ମଧ୍ୟ 
ଦକ୍ତଚା ପ୍ଦଶ୍ଗନ କରିବଚାକୁ ସଦୁଯଚାର ଦଦଇଛି। ଦବଚାଦଡଚା, ବ୍ରୁ, 
କଚାବକି ସଦମତ ଭଚାରତର ପ୍ଦତ୍କ ଆଦିବଚାସ୍ରୀ ଦରଚାଷ ୍ଠ୍ରୀ ସଶକ୍ 
ଦହବଚାଦର ଲଚାରିଛନି୍। ଦକବଳ ଏତିକି ନୁଦହ ଁ, ଜଙ୍ଗଲ, ମରୁଭୂମି 
ଏବଂ ପଚାବ୍ଗତ୍ ଅଞ୍ଳର ସଚାଧଚାରଣ ନଚାରରିକମଚାଦନ ପ୍ଚଳିତ 

ପ୍ରଚାକୁ ତରଚା ମହଚାନରରର ଏକଚଚାଟିଆ ପ୍ଭଚାବକୁ ଭଚାଙି୍ଗ ପଦ ୍ମ 
ପରୁସ୍ଚାର ପଚାଉଛନି୍। 

ଏହଚା ନିଶି୍ତ ଦଯ, ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଚାର ଜନଜଚାତି ଏବଂ ଜନଜଚାତି 
ଅଞ୍ଳର ସଶକି୍କରଣ ପଚାଇ ଁ ଅଦନକ ଦଯଚାଜନଚା କଚାଯ୍୍ଗ କଚାର୍ରୀ 
କରିବଚା ସହ ଜଚାତ୍ରୀୟସ୍ତରଦର ଜନଜଚାତି ଦରୌରବ ଦିବସ ଭଳି 
ଏକ ପବ୍ଗ ପଚାଳିବଚା ଏକ ଐତିହଚାସକ ପଦଦକ୍ପ। ଏହଚାଦ୍ଚାରଚା 
ଦସମଚାନଙ୍ ବିକଚାଶକୁ ଠକିଣଚା ମଚାର୍ଗ ମିଳିବଚା ସହ ଦଦଶପ୍ତି 
ଦସମଚାନଙ୍ ଅବଦଚାନକୁ ମଦନରଖ ିଭବିର୍ତର ପିଢି଼କୁ ସଦଚତନ 
କରଚାଇଦବ।  n

ସ୍ାଧଗୀେତା ସଂଗ୍ରାେନର ଆଦଟିବାସଗୀଙ୍କ 
େହ୍ୱେପରୂ୍୍ଯ ନରା�ଦାେକୁ ସ୍ମରଣ କରଟି ୧୦ 

େ୍ୁୟ�ଟିୟେ ୍ 

ଅେୁସଚୂଟିତ �େ�ାତଟି ଉପାଦାେ (ଏସ ୍ଟଟିସଟି)
ଆଦିବଚାସ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦଚାୟଙ୍ ଉଦଦ୍ଶ୍ଦର ଖଚ୍୍ଗ କରଚାଯଚାଉରବିଚା 
ପଚାଣ୍ଦିର 3.5ରଣୁଚା ବୃଦି୍।   2013  ମସିହଚାଦର ଆଦିବଚାସ୍ରୀ 
ଜନସଚାଧଚାରଣଙ୍  ଉନ୍ନତି ଲଚାରି   21225 ଦକଚାଟି ଟଙ୍ଚା 
ଆବ୍ଟନ କରଚାଯଚାଇରବିଚା ଦବଦଳ 2021ଦର ଏହଚା  78256 
ଦକଚାଟି ଟଙ୍ଚାଦର ପହଞ୍ଛିି। 

n ଜନଜଚାତିଙୁ୍ ସଶକ୍ କରିବଚା ଲଚାରି ବଚାଉଶଁକୁ 
ରଛ ତଚାଲିକଚାରୁ ବଚାଦ୍  ଦିଆଯଚାଇଛି। 
ଏହଚାଦ୍ଚାରଚା ୧୨୫ ପ୍କଚାର ବଚାଉଶଁ 
ରଛକୁ ନିଜ ଜ୍ରୀବ୍ରୀକଚା ଲଚାରି ବ୍ବହଚାର 
କରିପଚାରିଦବ ଜନଜଚାତି ସମ୍ପ୍ରଦଚାୟ

n ଘଦରଚାଇ ହଉ ବଚା ଦବସରକଚାର୍ରୀ ଭୂମିଦର 
ଉଠରିବିଚା ବଚାଉଶଁ କଚାଟିବଚା ଲଚାରି ଏଣକିି 
ଆଉ ଅନୁମତିର ଆବଶ୍କ ନଚାହି।ଁ 

ବାଉଶଁକୁ �ଛ ବ�୍ଯରୁ ବାହାର 
କରାରାଇଛଟି

ଆକାଂକ୍ା �ଟିଲ୍ା ୋଧ୍େନର ବଟିକାଶ 
n ଏହଚାଦ୍ଚାରଚା ଶକି୍ଚା, ସ୍ଚାସ୍୍, କୃରି, ଅର୍ଗନ୍ରୀତି ଏବଂ ଦକ୍ତଚା ଦକ୍ତ୍ରଦର ସବୁିଧଚା ବୃଦି୍। ୧୧୨ ଆକଚାଂକ୍ଚା 

ଜଲି୍ଚା ଭିତରୁ ୪୨ ଜଲି୍ଚା ଦହଉଛନି୍ ଆଦିବଚାସ୍ରୀ ଅଧୁ୍ ରିତ। ଏଣ ୁଅତିକମ ୍ଦର ୪୨ ଜଲି୍ଚାଙୁ୍ ଏକ 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପ୍ସ୍ତଚାବ ପ୍ସୁ୍ତତ କରିବଚା ଲଚାରି ୨୫୦ ଦକଚାଟି ଟଙ୍ଚାରୁ ଅଧକି ଅର୍ଗ ପ୍ଦଚାନ କରଚାଯଚାଇଛି

ବନ�ଟ୍ ନର 75 ରେତଟିଶତ 
ଅଧକି ବ୍ୟୟ ବ୍ୟବସ୍ା

`4,296 
`7,525 

n ଲଘ ୁବନଜଚାତ ଦ୍ରବ୍ର କ୍ରୟ ମଲୂ୍ 62ରଣୁଚା ବୃଦି୍। 
ଏମ ୍ଏସ ୍ପି ସହ ସମ୍ପକୃ୍ ଲଘ ୁବନଜଚାତ ଦ୍ରବ୍ ସଂଖ୍ଚାଦର 
7ରର ଅବିବୃଦି୍

n ୨୫ ରଚାଜ୍ରୁ ୩୭୫୦୦ ସ୍ୟଂ ସହଚାୟତଚା ଦରଚାଷ ୍ଠ୍ରୀ 
ମଚାଧ୍ୟମଦର ୨୫୦୦ ବନ ଧନ ବିକଚାଶ ଦକନ୍ଦ୍ର ସଂରଠନ 
ସ୍ଚାପନ 

2013-14 

2021-22

ସଂସ୍ତୃଟି 

ଆଦଟିବାସଗୀ ସଂସ୍ତୃଟିଏବଂ 
ଐତଟିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଣ 
କରଟିବା ଲା�ଟି �ାତଗୀୟ 
ସ୍ରନର ଏକ �ାତଗୀୟ 
ଆଦଟିବାସଗୀ ରେତଟିଷା୍େ 

େଟିେ୍ଯାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲଟିଛଟି। 

ଜନଜଚାତିଙ୍ ଉଦଦ୍ଶ୍ଦର ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗ୍ରୀକୃତ 
ସ୍ଚାସ୍୍ ଦସଲ୍  ରଢ଼ଚାଯଚାଇଛି। ଏମ ୍ସ, ପଚାତଜେଳି 
ଭଳି ସଂସ୍ଚାକୁ ଆଧଚାର କରି ଏକ ଦପଚାଟ୍ଗଚାଲ୍  
ଆରମ୍ଭ କରଚାଯଚାଇଛି। ଏରଦିର ଔରଧ୍ରୀୟ 
ବୃକ୍ ଓ ଚଚାରଚା ସମ୍ପକ୍ଗଦର ତର୍ ଉପସ୍ଚାପନ 
କରଚାଯଚାଇଛି। 

�େ�ାତଟି ସ୍ାସ୍୍ୟ: ଦୁଆର 
େହୁନଁର ଚଟିକଟିତ୍ା 

ନଦଶର ରେଥେ ବଟିଶ୍ୱସ୍ରଗୀୟ ନଷ୍ସେ୍  
ଶଭୁାରମ୍ଭ ଅବସରନର ରେଧାେେନ୍ତଗୀଙ୍କ ଭାଷଣ 
ଶଣୁଟିବା ଲା�ଟି କ୍ୁୟଆ୍  ନକାଡ୍  ସ୍ାେ୍  କରନ୍ତୁ। 

ରେଥେ �େ�ାତଟି ଦଟିବସଅବସରନର 
ରେଧାେେନ୍ତଗୀଙ୍କ ପରୂା ସନମ୍ବଧେ ଶଣୁଟିବା 
ଲା�ଟି କୁ୍ୟଆର୍  ନକାଡ୍  ସ୍ାେ କରନ୍ତୁ। 

�େ�ାତଟି ନ�ୗରବ ଦଟିବସ�ାତଗୀୟ

ନକାଟଟି

ନକାଟଟି

��ୁରାଟ
ଛତଟିଶ�ଡ
ଝାଡଖଣ୍
ନ�ାଆ
ଆନ୍ଧ୍ରରେନଦଶ 
େଧ୍ରେନଦଶ 
ନକରଳ
େଣଟିପରୁ 
େଟିନ�ାରାେ 
ନତନଲଙ୍ାୋ
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ବିହଚାରର ସିେଚାନ୍ ଜଲି୍ଚା। ଏଦବ ଏଠଚାଦର ଅମଳ ଋତୁ 
ଚଚାଲିଛି ଓ ଚଚାରିଆଦଡ ଧଚାନକଟଚା ବି ଦହଉଛି।  
ଏଭଳି ପରିସି୍ତିଦର କୃରକ ଏବଂ କୃରି ଶ୍ମିକମଚାନଙୁ୍ 

ଦକ୍ତଦର ଦକଚାଭିଡ ଟିକଚା ଦିଆଯଚାଉଛି ଯଚାହଚା ଦ୍ଚାରଚା ଟିକଚା 
ଦନବଚା ପଚାଇ ଁ ଦସମଚାନଙୁ୍ ଖଚ୍୍ଗ କରିବଚାକୁ ପଡିବ ନଚାହି ଁ କି 
ଦସମଚାଦନ ଟିକଚାକରଣ ପ୍କି୍ରୟଚାରୁ ବଚାଦ୍  ପଡିଦବ ନଚାହି।ଁ  
ଦକବଳ ସିେଚାନଦର ନୁଦହ ଁ, ଚମ୍ପଚାରନ୍, ଦଭନଚା ପ୍ଭୃତି ସ୍ଚାନଦର 

ଟିକଚାପ୍ଦଚାନକଚାର୍ରୀ ଟିମ ୍ ଦକ୍ତକୁ ଦକ୍ତ ବୁଲି ଆବଶ୍ ଟିକଚାପଚାନ 
ପ୍ଦଚାନ କରୁଛନି୍।  ଖଚାଲି ଦସତିକି ନୁଦହ ଁ, ଚଚାର ଦକ୍ତ ସହ 
ଦଟ୍ନ୍, ରଚାସ୍ତଚା ଏବଂ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ମଧ୍ୟ ଟିକଚାକରଣ ସବୁିଧଚା 
ଦଯଚାରଚାଇ ଦିଆଯଚାଉଛି। ଦଦଶଦର ଆହୁରି ଅଦନକ ସ୍ଚାନ ଅଛି 
ଦଯଉଠଁଚାଦର ‘ସବୁଘଦର ଟିକଚା’ ଅଭିଯଚାନଦର ଏଭଳି ପ୍ୟଚାସ 
କରଚାଯଚାଉଛି। ଏହ ିଅଭିଯଚାନ ଅଧ୍ରୀନଦର ସ୍ଚାସ୍୍ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ମଚାନସଖୁ 
ମଚାଣ୍ଭ୍ରୀୟ ତଚାଙ୍ ନିଜ ସହର ପଲିଟଚାନଚାକୁ ଯଚାଇ ଦସଠଚାଦର 

ସ୍ାସ୍୍ୟ ରେତଟି ଟଟିକଟିଏ ବଟି ଅବନହଳା ନକନତ ଭୟଙ୍କର ପରଟିଣାେ ସଷୃ୍ଟି  କରଟିପାନର ତାହା ନକାଭଟିଡ୍  
ଆେକୁ ଶଟିଖାଇଛଟି। ଏହଟି କାରଣରୁ ନକାଭଟିଡ୍  ସଂକ୍େଣ କେଟିବା ଓ ନଦଶନର ୧୧୩ ନକାଟଟିରୁ ଅଧକି 
ଟଟିକା ପାେ ରେଦାେ ସରଟିବା ସନ୍ୱେ ଭାରତ ସରକାର ଟଟିକାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ଟିତ କରଟିବା ପଥରୁ ନକନବ 
ହଟଟି ୋହାନ୍ଟି। ଦୁେଟିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ତଥା ୋ�ଣା ଟଟିକାକରଣକୁ ୧୦୦ ରେତଟିଶତ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ କରଟିବା 

ପଥନର ଅଗ୍ରସର ନହଉଛଟି ଭାରତ। 

ନକାଭଟିଡ୍  ବଟିରୁଦ୍ନର ରଦୁ୍ ସ୍ାସ୍୍ୟ

ସରୁକ୍ା ଚକ୍

ନକାଭଟିଡ୍  ସନଙ୍ ଲନଢ଼ଇ: ବଟିହାରର ସଟିୱାେ୍  �ଟିଲ୍ାର ଏହା ଏକ ଫନଟା। 
ଏଥନିର ‘ସବୁ �ନର ଟଟିକାକରଣ’ ଅଭଟିରାେନର ସାେଟିଲ୍  ସ୍ାସ୍୍ୟକେ୍ଯଗୀୋନେ 
ନକ୍ତନର କାେ କରୁଥବିା ଚାଷଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରଟିବାରଙୁ୍କ ଟଟିକା ରେଦାେ କରୁଛନ୍ଟି। 

ସମ୍ରୂ୍୍ଯ 
ଟଟିକାକରଣର 
ସଙ୍କଳ୍ପ ....
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ଦଲଚାକଙ୍ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଟିକଚାକରରଣ ଶଭୁଚାରମ୍ଭ କରିରଦିଲ। 
ଏଠଚାଦର ରବିଚା ଦସଟ୍ରୁଜେ୍ରୀ ଅଞ୍ଳଦର ଦଲଚାକଙ୍ ଘରକୁ  ବୁଲି 
ଦୁଆର ଠକ୍ ଠକ୍  କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ଦଲଚାକଙୁ୍ ଦ୍ରୀପଚାବଳି ଶଦୁଭଚ୍ଛଚା 
ପ୍ଦଚାନ ସହ ତଚାଙୁ୍ ଟିକଚା ପଚାଇରବିଚା ବଚା ନପଚାଇରବିଚା ଦନଇ ଯଚାଞ୍ 
କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ଦଯଉମଁଚାଦନ ମଳୂରୁ ଟିକଚା ଦନଇ ନରଦିଲ 
ତଚାଙୁ୍ ପ୍ରମ ଟିକଚାପଚାନ ପ୍ଦଚାନ ସହ ଦଯଉମଁଚାଦନ  ପ୍ରମ ଟିକଚା 
ପଚାନ ଦନଇ ସଚାରିଛନି୍ ତଚାଙ୍ ପଚାଇ ଁସମୟ ଅନୁସଚାଦର ଦି୍ତ୍ରୀୟ 

ପଚାନ ଟିକଚାକରଣ ବ୍ବସ୍ଚା କରଚାଇରଦିଲ। ଦଦଶର ସବୁ ଦଯଚାର୍ 
ବ୍କି୍ଙୁ୍ ଦଯପରି ଟିକଚାକରଣ ସବୁିଧଚା ପହଞ୍ଚାଯଚାଇପଚାରିବ 
ଦସରଦିନଇହ ିଅଭିଯଚାନଦର ବ୍ବଚ୍ା କରଚାଯଚାଇଛି। ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ନଦଭ୍ବେର 3 ରୁ 30 ନଦଭ୍ବେର ପଯ୍୍ଗ ନ୍ 
ଦଦଶଦର ‘ହର୍  ରଚାଓ ଁ ଦସ୍ତକ’ ଅଭିଯଚାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ 
ଯଚାହଚାଦ୍ଚାରଚା ସରକଚାର ସମ୍ପରୂ୍ ଟିକଚାକରଣର ଲକ୍୍ ହଚାସଲ 
କରିପଚାରିଦବ। ଏହ ି ଅଭଯଚାନ ଦ୍ଚାରଚା ସବ୍ କଚା ପ୍ୟଚାସ ମନ୍ତ୍ରକୁ 

n WHO ଅନୁଦମଚାଦନ ପଚାଇବଚା ଅର୍ଗ ଦହଉଛି ଦଯଉମଁଚାଦନ ଏହ ି
ଟିକଚା ଦନଇଛନି୍ ଦସମଚାଦନ ବର୍୍ଗମଚାନ ଦରଚାଟିଏ ଦଦଶରୁ ଅନ୍ 
ଦଦଶକୁ ଯଚାତ୍ରଚା କରିପଚାରିଦବ।

n ଜରୁର୍ରୀକଚାଳ୍ରୀନ ବ୍ବହଚାର ପଚାଇ ଁWHO ଏପଯ୍୍ଗ ନ୍ 8 ଟି 
ଟିକଚାକୁ ଅନୁଦମଚାଦନ କରିଛନି୍, ଦଯଉରଁରୁି 2 ଟି ଭଚାରତ୍ରୀୟ 
ଟିକଚା। 

n ଏହ ିଟିକଚାକରଣର ତୃତ୍ରୀୟ ପଯ୍୍ଗ ଚାୟର ଫଳଚାଫଳ ଅନୁସଚାଦର 
ଦକଚାଭଚାକି୍ସନ ଟିକଚା 81 ପ୍ତିଶତ ପଯ୍୍ଗ ନ୍ ପ୍ଭଚାବଶଚାଳ୍ରୀ ଅଦଟ 

n ବର୍୍ଗମଚାନ ଦକଚାଭଚାକଚାସିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବଚା ପଚାଇ ଁଆଗ୍ରହ  ଆହୁରି 
ବୃଦି୍ ପଚାଇବ ଏବଂ ଏରପିଚାଇ ଁଅଧକି ଅଡ୍ଗର ଆସିବ।

n ଅଧକିଚାଂଶ ଦଦଶ WHO ଅନୁଦମଚାଦିତ ଟିକଚା ମଧ୍ୟ ଅନୁଦମଚାଦନ 
କରନି୍ ।

n ଯଦି ଆପଣ ଦକଚାଭଚାକି୍ସନର ଉଭୟ ଦଡଚାଜ ଦନଇଛନି୍, ଦତଦବ 
ଆପଣ ନଦଭ୍ବେର 22 ତଚାରିଖ ସକଚାଳ 4 ଟଚାରୁ ବି୍ଦଟନକୁ 
ଯିବଚାଦର ଦକୌଣସି ଅସବୁିଧଚାର ସମମ୍ଖୁ୍ରୀନ ଦହଦବ ନଚାହି ଁ

n ଦସରମ ୍ଇନଷି୍ଚୁ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ ଦ୍ଚାରଚା ନିମକିତ 'ଦକଚାଭସିଲ୍ଲ' 
କୁ WHO ପବୂ୍ଗରୁ ଭଚାରତଦର ବ୍ବହଚାର କରିବଚାକୁ ଅନୁମତି 
ଦଦଇଛି। ଦକଚାଭଚାକି୍ସନ୍ ଏକ ନିଷି୍କୟ ଟିକଚା ।

n ଏହଚାର ଅର୍ଗ ଏହଚା ମତୃ କଦରଚାନଚା ଜ୍ରୀବଚାଣରୁୁ ତିଆରି ଦହଚାଇଛି 
ଯଚାହଚା ଟିକଚାକୁ ସରୁକି୍ତ କରିରଚାଏ ।

n ଦଦଶର 24 ବର୍ଗ ପରୁୁଣଚା କମ୍ପଚାନ୍ରୀ ଭରତ ବଚାଦୟଚାଦଟକ 
ସମଦୁଚାୟ 16 ଟି ଦରଚାର ବିରୁଦ୍ଦର ଟିକଚା ପ୍ସୁ୍ତତ କଦର, 
ଏହ ିଟିକଚାରଡିୁକ ବିଶ୍ୱର 123 ଟି ଦଦଶକୁ ପଠଚାଯଚାଏ । 
ଏହ ିଟିକଚାକରଣର ଦୁଇଟି ଦଡଚାଜ ମଧ୍ୟଦର ଚଚାରି ସପ୍ଚାହର 
ବ୍ବଧଚାନ ରଖଚାଯଚାଏ।

WHO ର ଅେୁନୋଦେ ପନର  
େଟିଳଟିବ ଏହଟି ସବୁଟିଧା 

WHOର ନକାଭାକ୍ସଟିେ୍ ପାଇ ଁସବୁ� ସନଙ୍କତ
ଭଚାରତଦର ନିମକିତ 'ଦକଚାଭଚାକି୍ସନ୍'କୁ ଜରୁର୍ରୀକଚାଳ୍ରୀନ ବ୍ବହଚାର 
ପଚାଇ ଁବିଶ୍ୱ ସ୍ଚାସ୍୍ ସଂରଠନ (WHO) ଅନୁମତି ଦଦଇଛନି୍। 
ରତ କିଛି ମଚାସ ମଧ୍ୟଦର, ଟିକଚା ତିଆରି କରୁରବିଚା କମ୍ପଚାନ୍ରୀ 
ଭରତ ବଚାଦୟଚାଦଟକ ଏବଂ WHO ମଧ୍ୟଦର ଏଦନଇ 
ଆଦଲଚାଚନଚା ଚଚାଲିରଲିଚା। ମିଳିତ ଜଚାତିସଂଘର ଏହ ିସଂରଠନ 
ସମୟ ସମୟଦର ଭଚାରତଦର ନିମକିତ ଏହ ିଟିକଚା ବିରୟଦର 
ନିମ୍ଗଚାତଚାଙ୍ଠଚାରୁ ବିସୃ୍ତତ ସଚୂନଚା ଚଚାହିରଁଚାଆନି୍ ଯଚାହଚାଦ୍ଚାରଚା 
ଅନ୍ଜ୍ଗଚାତ୍ରୀୟ ମଚାନଦଣ୍ଦର ପର୍ରୀକ୍ଚା କରଚାଯଚାଇପଚାରିବ। 
WHO ର ଟୁଇଟ୍ କହଛିି, ଭରତ ବଚାଦୟଚାଦଟକ୍ ଦ୍ଚାରଚା ନିମକିତ 
ଦକଚାଭଚାକି୍ସନକୁ ' WHO ଜରୁର୍ରୀକଚାଳ୍ରୀନ ବ୍ବହଚାର ତଚାଲିକଚାଦର' 
ଅନ୍ଭୁ୍ଗକ୍ କରିଛି | ବର୍୍ଗମଚାନ ଟିକଚାଦର ଅନ୍ ଏକ ନଚାମ ଦଯଚାଡଚା 
ଯଚାଇଛି ଯଚାହଚା ଦକଚାଭିଡକୁ ଅଧ ିସଂକ୍ରମଣରୁ ଦରଚାକିରଚାଏ। 
ଟିକଚାକରଣର ଜରୁର୍ରୀକଚାଳ୍ରୀନ ବ୍ବହଚାର ତଚାଲିକଚା ପଚାଇ ଁ
ଦକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଚାସ୍୍ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ମଚାନସଖୁ ମଚାଣ୍ଭ୍ରୀୟ WHO କୁ ଧନ୍ବଚାଦ 
ଜଣଚାଇବଚା ସହ କହଛିନି୍ ଦଯ ଏହଚା ଦକ୍ ଦନତୃତ୍ୱର ସଦଙ୍ତ, 
ଏହଚା ଦହଉଛି ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ ସଂକଳ୍ପ, ଏହଚା 
ଦଦଶବଚାସ୍ରୀଙ୍ ବିଶ୍ୱଚାସର ଶବ୍ଦ। ଏହ ଆତ୍ମନିଭ୍ଗରଶ୍ରୀଳ ଭଚାରତର 
ଦ୍ରୀପଚାବଳି। ଜରୁର୍ରୀକଚାଳ୍ରୀନ ବ୍ବହଚାର ତଚାଲିକଚାଦର ଦମଡ୍ 
ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ଭ୍ଚାକି୍ସନ୍ ଅନ୍ଭୁ୍ଗକ୍ କରିରବିଚାରୁ ଆଦମ WHO କୁ 
ଧନ୍ବଚାଦ ଦଦଉଛୁ। ”
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ସଚା୍ଷ୍ଚାଦର ରଖ ିଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଚାର ସମ୍ପରୂ୍ ଟିକଚାକରଣ ଲଚାରି ସବୁ 
ବ୍କି୍ ନିକଟଦର ପହଞ୍ଛୁନି୍। ଏହ ିଲକ୍୍କୁ ହଚାସଲ କରିବଚା ଲଚାରି 
ଦଦଶର ସ୍ଚାସ୍୍କମ୍ଗ୍ରୀମଚାନଙ୍ ନିଷ ୍ଠଚା ପ୍ଶଂସନ୍ରୀୟ। ଦଲଚାକମଚାଦନ 
ମଧ୍ୟ ମହଚାମଚାର୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଦର ଦସମଚାନଙ୍ ଲଦଢ଼ଇକୁ ଜଚାରି ରଖବିଚା 
ସହ ପ୍ତିବଦ୍ ଭଚାଦବ ଟିକଚା ଦନବଚା ପଚାଇ ଁଆଦରଇ ଆସଛୁନି୍। 
ସରକଚାରଙ୍ ଲକ୍୍ ଦହଉଛି ଅଧକିରୁ ଅଧକି ଦଲଚାକ ଟିକଚାକରଣ 
ପରିଧଦିର ନିଜକୁ ସଚାମିଲ୍  କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦସମଚାନଙ୍ ସରୁକ୍ଚା 
ସନିୁଶି୍ତ କରନ୍ତୁ। 

‘ହର �ର ଦସ୍କ’ ଅଭଟିରାେ: ଏନବ ସବୁ�ନର ଟଟିକା
ଦଦଶର ଦଯଉ ଁ ଜଲି୍ଚାରଡିୁକଦର ଟିକଚାକଚାଣ ପରିମଚାଣ କମିଛି 
ଦସରଡିୁକଦର ଟିକଚାକରଣକୁ ବ୍ଚାପକ କରିବଚା ଲଚାରି ଦଖଚାଦ୍  
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ଜଲି୍ଚାପଚାଳମଚାନଙ୍ ସହ ସିଧଚାସଳଖ 
କରଚା ଦହଚାଇଛନି୍। ଝଚାଡଖଣ୍, ମଣପିରୁ, ନଚାରଚାଲଚାଣ୍, ଅରୁଣଚାଚଳ 
ପ୍ଦଦଶ, ମହଚାରଚାଷ୍ଟ୍, ଦମଘଚାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ଚାନ୍ ରଚାଜ୍ର 40 

ଟିଜଲି୍ଚାର ଜଲି୍ଚାପଚାଳଙୁ୍ ସଦ୍ବେଚାଧନ କରି ଶ୍୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ କହଛିନି୍, 
ବର୍ଗ ଦଶର ସଦୁ୍ଚା ଦଦଶଦର ଟିକଚାକରଣ କଭଦରଜ ୍ବଢ଼ଚାଇବଚା 
ଲଚାରି ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱଚାସ ଏବଂ ନିଷ ୍ଠଚା ଆବଶ୍କ। ଏହଚାଦ୍ଚାରଚା  
ନୂତନ ବର୍ଗଦର ଆଦମ ଦଯମିତି ପଚାଦ ଦଦବଚା ଦସରଦିନଇ 
ପଦଦଦକ୍ପ ଦନବଚା ଆବଶ୍କ।  ଦକବଳ ଏତିକି ନୁଦହ ଁ, 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ଆହ ବେଚାନଦର ସବୁଘଦର ପହଞ୍ବିଚା ଲଚାରି ଦକନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ଚାସ୍୍ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ମଚାନସଖୁ ମଚାଣ୍ଭ୍ରୀୟ ନଦଭ୍ବେର 11ଦର ରଚାଜ୍ ଓ 
ଦକନ୍ଦ୍ର ଶଚାସିତ ଅଞ୍ଳର ସ୍ଚାସ୍୍ମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ସହତି ଏକ ଦବୈଠକଦର 
ଆଦଲଚାଚନଚା କରିରଦିଲ।  ଟିକଚାକରଣ ଅଭିଯଚାନକୁ ମଜବୁତ 
କରିବଚା ପଚାଇ ଁ ଏହ ି ଦବୈଠକଦର ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଆଦଲଚାଚନଚା 
ଦହଚାଇରଲିଚା। ବଚାସ୍ତବଦର, ରଜୁବ ଏବଂ ଭୁଧ ଧଚାରଣଚା ଦହତୁ ସଷିୃ୍ 
ଦହଉରବିଚା ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଳଦର ପଚାଣପିଚାର ପରିବର୍୍ଗନ ସହ 
କିଛି ଆଞ୍ଳିକ କଚାରଣ ଦହତୁ ଦକଦତକ ଜଲି୍ଚାଦର ଟିକଚାକରଣ 
ପରିସଂଖ୍ଚାନ ରଚାଷ୍ଟ୍୍ରୀୟ ହଚାରଠଚାରୁ କମ ୍ ରହଛିି।  ଏହପିରି 

110 ନଦଶନର ଭାରତର ନକାଭଟିଡ -19 
ଟଟିକାକରଣ ରେୋଣପତ୍କୁ ସ୍ଗୀକୃତଟି 

ବିଶ୍ୱର 110 ଦଦଶ ଭଚାରତର ଦକଚାଭିଡ -19 ଟ୍ରୀକଚାକରଣ 
ପ୍ମଚାଣପତ୍ରକୁ ପଚାରସ୍ପରିକ ସ୍୍ରୀକୃତି ଦଦବଚାକୁ ରଚାଜି ଦହଚାଇଛନି୍। 
ଦକବଳ ଏତିକି ନୁଦହ ଁ, ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଗବୃହତ COVID-19 
ଟ୍ରୀକଚାକରଣ ଦପ୍ଚାଗ୍ରଚାମର ହତିଚାଧକିଚାର୍ରୀଙୁ୍ ଅନୁଦମଚାଦନ ଏବଂ 
ସ୍୍ରୀକୃତି ଦଦବଚା ପଚାଇ ଁଭଚାରତ ସରକଚାର ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ ଦଦଶମଚାନଙ୍ 
ସହତି ଦଯଚାରଚାଦଯଚାରଦର ଅଛନି୍, ଯଚାହଚାଦ୍ଚାରଚା ଦସମଚାଦନ ଶକି୍ଚା, 
ବ୍ବସଚାୟ ଏବଂ ପଯ୍୍ଗ ଟନ ଉଦଦ୍ଶ୍ଦର ମକୁ୍ ଭଚାବଦର ଯଚାତ୍ରଚା 
କରିପଚାରିଦବ। ଦକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଚାସ୍୍ ମନ୍ତ୍ରଣଚାଳୟର ସଚୂନଚା ଅନୁଯଚାୟ୍ରୀ, 
ଅଦକ୍ଟଚାବର 20, 2021 ଦର ଆନ୍ଜ୍ଗଚାତ୍ରୀୟ ଆରମନକୁ ଦୃଷି୍ଦର 
ରଖ ି ଦକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଚାସ୍୍ ମନ୍ତ୍ରଣଚାଳୟର ନିଦଦ୍୍ଗଶଚାବଳ୍ରୀ ଅନୁଯଚାୟ୍ରୀ ଏହ ି
ଦଦଶରୁ କ୍ରମଚାରତ ଭଚାବଦର ଯଚାତ୍ରଚା କରୁରବିଚା ଦଲଚାକଙୁ୍ କିଛି ଆରଚାମ 
ପ୍ଦଚାନ କରଚାଯଚାଇଛି। ନିଦଦ୍୍ଗଶଚାବଳ୍ରୀ ସହତି ଏହ ି ଲିଙ୍୍କୁ ଦନଚାଟ୍  
କରଚାଯଚାଇପଚାଦର: https: // www। mohfw.gov.in/pdf/ । 
ଦଯଉମଁଚାଦନ ବିଦଦଶ ଭ୍ରମଣ କରିବଚାକୁ ଇଚ୍ଛଚା କରନି୍, ଦସମଚାଦନ 
ଦକଚା-େନ୍ି ଦପଚାଟ୍ଗଚାଲରୁ ଆନ୍ଜ୍ଗଚାତ୍ରୀୟ ଯଚାତ୍ରଚା ଟିକଚାକରଣ ପ୍ମଚାଣପତ୍ର 
ମଧ୍ୟ ଡଚାଉନଦଲଚାଡ୍ କରିପଚାରିଦବ। ଟିକଚାକରଣ ପ୍ମଚାଣପତ୍ରକୁ 
ପଚାରସ୍ପରିକ ସ୍୍ରୀକୃତି ଦଦବଚା ପଚାଇ ଁ ସହମତ ଦହଚାଇରବିଚା 110 
ଦଦଶ ମଧ୍ୟଦର କଚାନଚାଡଚା, ଆଦମରିକଚା, ବି୍ଦଟନ, ଫ୍ଚାନ ୍ସ, ଜମ୍ଗଚାନ୍ରୀ, 
ଦବଲଜୟିମ, ଆୟଲ୍ଗଚାଣ୍, ଦନଦରଲ୍ଚାଣ୍, ଦସ୍ପନ୍, ବଚାଂଲଚାଦଦଶ, 
ଫିନଲ୍ଚାଣ୍, ମଚାଲି, ଘଚାନଚା, ସିଆରପିଏଫ, ନଚାଇଦଜରିଆ, ସବକିଆ, 
ଦପଚାଲଚାଣ୍, ଦ୍ଚ୍ାଭଚାକିଆ ରିପବ ୍କି୍, ଦକ୍ରଚାଏସିଆ, ବୁଲଦରରିଆ, ତୁକ୍ଗ୍ରୀ, 
ଦଚକ ରିପବ ୍କି୍, ସି୍ଜରଲ୍ଚାଣ୍, ସି୍ଦଡନ, ଅଷ୍ଟ୍ିଆ, ଋର, କୁଏତ, 
ସଂଯକୁ୍ ଆରବ ଏମିଦରଟ ୍ସ, ବହଚାରିନ, କଚାତଚାର ପ୍ଭୃତି ଅନ୍ଭୁ୍ଗକ୍ |
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ବଟି�ତ 100 ବଷ୍ଯ ଭଟିତନର ସବୁଠାରୁ 
ବଡ େହାୋରଗୀ- କନରାୋ ନହତୁ 
ନଦଶ ଅନେକ ଅହା୍େର ସମ୍ମୁଖଗୀେ 
ନହାଇଛଟି। ନସ�ଡୁଟିକର ସଫଳ 
େକୁାବଟିଲା କରଟିବା ଲା�ଟି ଆନେ  
େୂତେ ରାସ୍ା ନଖା�ଟିଛ ୁଏବଂ 
ନସଥଲିା�ଟି ଅଭଟିେବ ରେୟାସ େଧ୍ 
କରଟିଛ।ୁ ସେସ୍ଙୁ୍କ ଟଟିକା, ୋ�ଣା 
ଟଟିକା ଲକ୍୍ୟନର ଆନେ ଦଟିେକୁ ରୋୟ 
2.5 ନକାଟଟି ଟଟିକା ଦାେ କରଟି ବଟିଶ୍ୱକୁ 
ନଦଖାଇସାରଟିଛ।ୁ ଏହା ଆେର 
ସାେଥ୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ 
କରୁଛଟି।

େନରନ୍ଦ୍ର ନୋଦଗୀ, ରେଧାେେନ୍ତଗୀ

ଜଲି୍ଚାରଡିୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦସଠଚାଦର ଟିକଚାକରଣ ହଚାର ଜଚାତ୍ରୀୟ 
ହଚାରଚାହଚାରି ପରିସଂଖ୍ଚାନ ସହ ନିକଟତର କରିବଚା ପଚାଇ ଁ
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ଏକ ମଚାଇଦକ୍ରଚା ରଣନ୍ରୀତି ପ୍ସୁ୍ତତ 
କରିବଚା, ସ୍ଚାନ୍ରୀୟ ସ୍ତରଦର ରବିଚା ବ୍ବଧଚାନ ଦୂର କରିବଚା ତରଚା 
ଟିକକରଣର ଉଚ୍ ସ୍ତର ହଚାସଲ କରିବଚା ପଚାଇ ଁ ସଦଚତନତଚା 
ଓ ଅଭିଜ୍ତଚାକୁ ବ୍ବହଚାର କରିବଚା ଲଚାରି ଆହ ବେଚାନ ଦଦଇଛନି୍।  
ଏଦକ୍ତ୍ରଦର ଧମ୍ଗରରୁୁମଚାନଙ୍ ସହଚାୟତଚା ବି ନିଆଯଚାଇପଚାଦର 
ଦବଚାଲି ଶ୍୍ରୀ ଦମଚାଦ୍ରୀ ଜଲି୍ଚାଧକିଚାର୍ରୀଙୁ୍ କହଛିନି୍। 
ଜଚାନୁଆର୍ରୀ 16ଦର ଦଦଶବ୍ଚାପ୍ରୀ ଟ୍ରୀକଚାକରଣ ଅଭିଯଚାନ ଆରମ୍ଭ 
କରଚାଯଚାଇରଲିଚା ଦଯଉରଁଦିର ସ୍ଚାସ୍୍କମ୍ଗ୍ରୀଙୁ୍ ପ୍ରମ ପଯ୍୍ଗ ଚାୟଦର 
ଟ୍ରୀକଚାକରଣ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ଦଫବୃଆର୍ରୀ 2 ରୁ ଫ୍୍ଟଲଚାଇନ 
କମ୍ଗଚଚାର୍ରୀଙ୍ ଟିକଚାକରଣ ଆରମ୍ଭ ଦହଚାଇରଲିଚା । ପଦର, 
ସରକଚାର 18 ବର୍ଗରୁ ଅଧକି ସମସ୍ତଙୁ୍ ଟିକଚାକରଣ କରିବଚାକୁ 
ଅନୁମତି ଦଦଇ ଏହ ି ଅଭିଯଚାନକୁ ବିସ୍ତଚାର କରିବଚାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ 
ଦନଇରଦିଲ। ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ୱଚାସନଚା 

ଦଦଇଛନି୍ ଦଯ ଶକି୍ଶଚାଳ୍ରୀ ଅର୍ଗନ୍ରୀତି ରବିଚା 20ଟି ଦଦଶର 
ମଖୁ୍ଙ୍ ବହୁ ପ୍ତ୍ରୀକି୍ତ ଜ ି -20 ଦବୈଠକଦର ଭଚାରତ ଆସନ୍ଚା 
ବର୍ଗ ସଦୁ୍ଚା 500 ଦକଚାଟି ଟିକଚା ଉତ୍ଚାଦନ କରିବଚାକୁ ପ୍ସୁ୍ତତ ଅଛି। 
ଯଚାହଚାର କିଛି ଅଂଶ ଅନ୍ ଦଦଶକୁ ଦିଆଯିବ। ବଚାସ୍ତବଦର ଭଚାରତ 
ଦହଉଛି ଏକମଚାତ୍ର ଦଦଶ ଯିଏ ଆରକୁ ଆସି ଦକଚାଭିଡ ସଙ୍ଟ 
ସମୟଦର ଅନ୍ ଦଦଶକୁ ସଚାହଚାଯ୍ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଚାସ କରୁଛନି୍ ଦଯ ପରସ୍ପରକୁ ସଚାହଚାଯ୍ 
ନକଦଲ ଆରଚାମ୍ରୀ ଦିନରଡିୁକଦର ମହଚାମଚାର୍ରୀର ସମ୍ମୁଖ୍ରୀନ 
ଦହବଚା କଷ୍କର ଦହବ। ଏହ ିମନ୍ତ୍ରକୁ କଯ୍୍ଗ କଚାର୍ରୀ କରି ଭରତ 
ସମସ୍ତ ବଚାଧଚାବିଘ୍ନ ସଦତ୍ତ୍ୱ  150 ଟି ଦଦଶକୁ ଔରଧ ଦଯଚାରଚାଇବଚା 
ସହତି ଏପଯ୍୍ଗ ନ୍ ଅଦନକ ଦଦଶକୁ ଟିକଚା ପଠଚାଇଛି। ଦକବଳ 
ଏତିକି ନୁଦହ ଁ, ଏହ ିଦବୈଠକଦର ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 'େଚାନ ଆର୍ଗ େଚାନ 
ଦହଲର'ର ଦଶ୍ଗନ ମଧ୍ୟ ପ୍କଚାଶ କରିଛନି୍ ଏବଂ ଏହଚା ବିରୟଦର 
ଆଦଲଚାଚନଚା କରିଛନି୍, ଯଚାହଚାକି ଜ ି-20 ଦର ବିଶ୍ୱର ଦନତଚାମଚାଦନ 
ସ୍ଚାରତ କରିରଦିଲ। n

n ଭଚାରତଦର ବର୍୍ଗମଚାନର ସସୁ୍ତଚା ହଚାର 98.27% ଅଦଟ 
ଭଚାରତର ସକି୍ରୟ ଦରଚାର୍ରୀଙ୍ ହଚାର ଦହଉଛି 1,30,793 
ଯଚାହଚାକି 525 ଦିନ ମଧ୍ୟଦର ସବ୍ଗନି୍ ଷ୍ ଅଦଟ 

n ସଚାପ୍ଚାହକି ପଜଟିିଭ୍  ହଚାର 0.97 ଏବଂ ରତ 53 ଦିନ ମଧ୍ୟଦର 
ଏହଚା ଦୁଇ ପ୍ତିଶତରୁ କମ ୍ରହଛିି 

n ବର୍୍ଗମଚାନ ପଜଟିିଭ୍  ସଂଖ୍ଚା ଦଦଶର ଦମଚାଟ ପଜିଟିଭ୍  
ସଂଖ୍ଚାର 0.38% ଅଦଟ, ଯଚାହଚା ମଚାଚ୍୍ଗ 2020 ଠଚାରୁ ସବ୍ଗନି୍ ଷ୍ 

n ଏପଯ୍୍ଗ ନ୍ ଭଚାରତଦର 62.57 ଦକଚାଟିରୁ ଅଧକି 
(62,57,74,159) ପର୍ରୀକ୍ଚା କରଚାଯଚାଇଛି

ନକାଭଟିଡ୍  ବଟିରୁଦ୍ନର ରଦୁ୍ ସ୍ାସ୍୍ୟ

16 େନଭମ୍ବର ରାଏ େଟିଳଟିଥବିା ତଥ୍ୟ
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ଆତ୍ମେଟିଭ୍ଯର ରାସ୍ାନର ଅଗ୍ରସର କରୁଥବିା 
ଭାରତର ଦଟିବ୍ୟାଙ୍ୋନେ କାହଟିକଁଟି 
ଆତ୍ମେଟିଭ୍ଯରଶଗୀଳ ନହନବ ୋହଟି?ଁ ଏହଟି 
ଚଟିନ୍ାଧାରାକୁ ପାନଥୟ କରଟି ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
�ତ 7 ବଷ୍ଯ େଧ୍ନର 'ସ�ୁେ୍ୟ ଭରତ’ 
ଭଳଟି ଅଭଟିେବ ନରା�ୋ ସାଙ୍ନର ଏପରଟି 
ଏକ ନଭୗତଟିକ ତଥା ସାୋ�ଟିକ ପରଟିନବଶ 
ସଷୃ୍ଟି  କରଟିଛନ୍ଟି, ରାହା ୋଧ୍େନର ବର୍୍ଯୋେ 
ଦଟିବ୍ୟାଙ୍ୋନେ ସେସ୍ ରେକାରର ଶାରଗୀରଟିକ 
ଅକ୍େତାକୁ ପଛନର ପକାଇ ଆ�କୁ 
ବଢ଼ଛୁନ୍ଟି।

17 सुगम्य भारत अभभयान 

ଦଟିବ୍ୟାଙ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ 
'ସ�ୁେ୍ୟ ଭାରତ'ର 
େଟିେ୍ଯାଣ

ଏହଚା କହଛିନି୍ ବଚାରଣଚାସ୍ରୀର ବଚାସିନ୍ଦଚା ତରଚା ନିଜର 
ଦରଚାଟିଏ ହଚାତ ହରଚାଇରବିଚା ଅରୁଣ ରଚାୟ। ଅଦକ୍ଟଚାବର 
21 ଦର ଦିଲ୍୍ରୀର ରଚାମ ମଦନଚାହର ଦଲଚାହଆି 

ହସପିଟଚାଲଦର ଦକଚାଭିଡ ଟ୍ରୀକଚାକରଣର 100 ଦକଚାଟି ଦଡଚାଜ 
ଦିଆଯିବଚା ପଦର  ଶ୍୍ରୀ ରଚାୟ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ 
ସହ କରଚାବଚାର୍୍ଗଚାଦବଦଳ ଏହଚା କହରିଦିଲ।

ସମଚାଜଦର ରବିଚା ବହୁତ ଦିନର ଏହ ି ରୁଢି଼ବଚାଦ ଧଚାରଣଚା 
ଏମିତି ଦରଚାଟିଏ ଦିନଦର ବଦଳି ନରଲିଚା। ଏହପିରି ଧଚାରଣଚାକୁ 
ବଦଳଚାଇବଚା ପଚାଇ ଁ ଆବଶ୍କ ରଲିଚା ଏକ ଚିନ୍ଚାଧଚାରଚାର। 
ଦଯଉ ଁଚିନ୍ଚାଧଚାରଚା ଦକବଳ ତରଚାକରତି ସମଚାଜର ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍ 
ପ୍ତି ରହରିବିଚା ଦୃଷି୍ଦକଚାଣକୁ ବଦଳଚାଇବ ନଚାହି ଁବରଂ ଏମିତି 
ସଦୁଯଚାର ସଷିୃ୍ କରିବ ଦଯଉରଁଦିର ଦସମଚାଦନ ଏକ ଅନୁକୂଳ 

ପରିଦବଶ ପଚାଇବଚା ସହ ନୂଆ ଭଚାରତର ରଠନଦର ସହଚାୟକ 
ଦହଦବ।  ଏମିତି ଏକ ପରିଦବଶର ଆବଶ୍କତଚା ରଲିଚା 
ଯଚାହଚା ସମସ୍ତଙୁ୍ ସମଚାନ ସଦୁଯଚାର ଦଦବଚା ସହ  ଶଚାର୍ରୀରିକ 
ଅକ୍ମତଚା ପ୍ତି ରବିଚା ଆହ ବେଚାନରଡିୁକ ଦୂର କରିବ। ଏପରି 
ଏକ ପରିଦବଶ ରଠନ ପ୍କି୍ରୟଚା ପଚାଇ ଁ ଡିଦସ୍ବେର 2015ଦର 
ମଳୂଦୁଆ ପଡିରଲିଚା। ଏହଦିିନ ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଚାଦ୍ରୀ 
ସମଗ୍ର ଦଦଶକୁ ଆହ ବେଚାନଦର କହରିଦିଲ ଏମଚାଦନ ଦସହ ିବ୍କି୍, 
ଦଯଉମଁଚାନଙ୍ର ଏକ ବଚା ଏକଚାଧକି ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଦଯଉରଁଦିର 
ଦିବ୍ରଣୁ ରହଛିି। ଦସମଚାନଙ୍ ଭିତଦର ଦିବ୍ ଶକି୍ର 
ସଂଚଚାର ହଉଛି। ସଚାଧଚାରଣ ଶର୍ରୀର ଧଚାରଣ କରିରବିଚା 
ଆମମଚାନଙ୍ ଭିତଦର ଦସସବୁ ନଚାହି।ଁ ଏଣ ୁ ଆଦମ ଅକ୍ମ, 
ବିକଳଚାଙ୍ଗ ପ୍ଭୃତି ନକରଚାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ବଦଳଦର ଦିବ୍ଚାଙ୍ଗ 

“ପବୂ୍ଯରୁ ବଟିକଳାଙ୍ ଶବ୍ଟଟିକୁ ଶଣୁଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ ଲଜ୍ଜା�େକ ଥଲି। ରେଧାେେନ୍ତଗୀ େନରନ୍ଦ୍ର ନୋଦଗୀ 
ଏହଟି ଶବ୍ ପାଇ ଁଦଟିବ୍ୟାଙ୍ ଶବ୍ ବ୍ୟବହାର କରଟିବା ଆରମ୍ଭ କରଟିନଲ। ଏହାଦ୍ାରା ଆଉ ଏପରଟି 
ସେଦୁାୟ େଟି�କୁ ଅସହାୟ େନେ କରଟିନବ ୋହଟି,ଁ ବରଂ ଅେୁଭବ କରଟିନବ ସନତ ନରପରଟି 
ନସୋେଙ୍କ ପାଖନର ଏକ ଦଟିବ୍ୟ ବା ଐଶ୍ୱରଗୀୟ ଅଙ୍ ରହଟିଛଟି। ଆଉ ଆ�ଟି ନସୋନେ ରଆୁନଡ ବଟି 
�ନଲ  ନସୋେଙୁ୍କ ନଲାନକ ସମ୍ାେ�େକ ଦୃଷ୍ଟିନର ନଦଖଛୁନ୍ଟି’‘। 

ସ�ୁେ୍ୟ ଭାରତ ନରା�ୋଫ୍ା�ଶଟିପ ୍ଅଭଟିରାେ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଡଡିସସମ୍ବର, 2021 41

17 सुगम्य भारत अभभयान 

ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ବହଚାର କରିଦଲ ଦକମିତି ହୁଅନ୍ଚା?  ମୁ ଁଆଶଚା କରୁଛି 
ଆପଣ ଏହ ିପ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆରକୁ ଦନଦବ।" ଏହ ିଆହଚ୍ାନରୁ ହି ଁ
ସରୁମ୍ ଭଚାରତର ମଳୁଦୂଆ ପଡିଲଚା। ଆଉ ପଚାରମ୍ପରିକ 
ରୁଢି଼ବଚାଦ୍ରୀ ପରମ୍ପରଚାରୁ ଉର୍ଦ୍ଗକୁ ଉଠନୂିଆ ଭଚାରତର ପରିଚୟ 

ଦହଦଲ ଏହ ି ଦିବ୍ଚାଙ୍ଗ। ରବଟ୍ଗ ଏମ ଦହଦନ ୍ସଲଙ୍ ଉକି୍କୁ 
ଏହ ିମମ୍ଗଦର ଉଦ୍ଚାର କରଚାଯଚାଇପଚାଦର। ଦସ କହରିଦିଲ ମୁ ଁ
ବିକଳଚାଙ୍ଗ ଏହଚା ସତ୍। କିନ୍ତୁ ଏହଚାର ଦକବଳ ଏହଚା ହି ଁଅର୍ଗ 
ଦଯ, ଦମଚାଦତ ଆରକୁ ବଢି଼ବଚା ଲଚାରି ଆପଣଙ୍ଠୁ କିଛି ଅଲରଚା 

ସ�ୁେ େଟିେ୍ଯାଣ ପରଟିନବଶ ସ�ୁେ୍ୟ ପରଟିବହେ ବ୍ୟବସ୍ା 

11 सुगम्य भारत अभभयान 

वबरसा मुंडा हवाई अड्ा, रयांची, झारिंड में सामान िावा क्षेत्ों 
के पास आरलक्षत थिान

िेवी अदहल्ा बाई होिकर हवाई अड्ा, इंिौर, मध् प्रिेश में 
आसान थिानान्तरण (टट्र ान्सफर) के लिए ई-काट्भ सेवाएं 

तवमिनाडु के चेन्नई अंतरमाष्ट्र ीय हवाई अडे् में बाधा मुति बोकडिंग 
के लिए एयरोवरिज 

हवाई अड्ों पर उपिब्ध ऐम्बू-लिफ्ट के माध्म से बोकडिंग 
में आसानी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्र ीय हवाई अडे्, कोिकाता में 
व्ीिचेयर उपयोगकतमाओ ंके लिए कम ऊंचाई वािे काउंटर 

ओकडशा के झारसुगुडा हवाई अडे् में आरलक्षत बैठने 
की व्वथिा

हवाई अड्डों की सववोत्तम प्रथाएं (बेस्ट प्रैक्टिसेज)

 [सौजन्य: भारतीय ववमानपत्तन प्राभधकरण]11 सुगम्य भारत अभभयान 
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आसान थिानान्तरण (टट्र ान्सफर) के लिए ई-काट्भ सेवाएं 
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हवाई अड्डों की सववोत्तम प्रथाएं (बेस्ट प्रैक्टिसेज)

 [सौजन्य: भारतीय ववमानपत्तन प्राभधकरण]

n ସମସ୍ତ 35 ଟି ଆନ୍ଜ୍ଗଚାତ୍ରୀୟ ବିମଚାନବନ୍ଦର ଏବଂ 69ଟି ଘଦରଚାଇ 
ବିମଚାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ 55 ଟିଦର ସରୁମ୍ତଚା ଉପଲବ୍ଧ

n 1391 ଦରଳ ଦଷ୍ସନଦର ସରୁମ୍ତଚା ସବିୁଧଚା ଦଯଚାରଚାଇ ଦିଆଯଚାଇଛି, 
ଏରରୁି 603 ଦରଳ ଦଷ୍ସନ ୍ଚ୍ାଟଫମ୍ଗର ସ୍ରୀମଚାନ୍ଦର ସରୁମ୍ ବ୍ବସ୍ଚା 
ଉପଲବ୍ଧ କରଚାଯଚାଇଛି। 

n ସଚାଧଚାରଣ ପରିବହନଦର, 62ଟି ରଚାଜ୍ ପରିବହନ ଅଣ୍ରଦଟକିଂ 
ମଚାଲିକଚାନଚାଦର ରବିଚା 1,47,368 ବସ ୍ମଧ୍ୟରୁ 42,000 ରୁ ଅଧକି 
ବସ ୍ଆଂଶକି ଏବଂ 10,000 ରୁ ଅଧକି ବସ ୍ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ଭଚାଦବ ସରୁମ୍ 
କରଚାଯଚାଇଛି। 

n ସହଜ ହ ବେଲ୍ି ଦଚୟଚାର ଆଦରଚାହଣ ଏବଂ ଅବତରଣ ପଚାଇ ଁଦଫଚାଲଦଡବଲ୍ 
ଦରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ଶସ୍ତ କବଚାଟ ବର୍୍ଗମଚାନ ସଚାଧଚାରଣ ପରିବହନ ଦସବଚାରଡିୁକର 
ଏକ ପରିଚୟ ପଚାଲଟିଛି |

n ଜନସଚାଧଚାରଣ ପରିବହନ ଦସବଚାଦର ଅଡିଓ ଦଘଚାରଣଚା ବ୍ବସ୍ଚା ଏବଂ 
ଭିଡିଓ କି୍ ବେଚା ଡିଜଟିଚାଲ୍ ସଚୂନଚା ପ୍ଦଚାନ କରଚାଯଚାଉଛି 

n ସରୁମ୍ତଚା ପଚାଇ ଁଗ୍ରଚାଫିକଚାଲ୍ ଏବଂ ଦବ୍ଲି ଭଚାରଚାର ବ୍ବହଚାର 
କରଚାଯଚାଇଛି।  ଦଯପରିକି ସିଟ୍ ନ୍ବେର, ନିମ୍ଗଚାଣ ସଚୂନଚା ଇତ୍ଚାଦି ଦକ୍ତ୍ରଦର 
ଦସମଚାନଙ୍ ଉପଦଯଚାରକୁ ବଢ଼ଚାଇଛି। 

‘ସ�ୁେ୍ୟ’ ଅଧକିାର
ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚାର ଅଦନକ ଦଶନି୍ ପଦର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ମମଚାଦନ ସମଚାଜକି ପ୍କି୍ରୟଚାଦର 
ସକି୍ରୟ  ଅଂଶଗ୍ରହଣରୁ ପ୍ଚାୟ ବଞ୍ତି ଦହଚାଇଆସରୁଦିଲ। ଏଦବ ଦସମଚାଦନ 
ଶଳି୍ପ ଦହଉ କି୍ ବେଚା କ୍ର୍ରୀଡଚା ଜରତ, ଦସମଚାଦନ ପ୍ଦତ୍କ ଦକ୍ତ୍ରଦର ସଫଳତଚାର 
ପରିମଚାଣ ଦଲଖଛୁନି୍।  ଏହଚାର ଦଶ୍ୟ ସରୁମ୍ ଭଚାରତ ଅଭିଯଚାନକୁ ଯଚାଉଛି। 
ଭିନ୍ନକ୍ମମଚାନଙୁ୍ ଏକ ଆରଚାମଦଚାୟକ ଏବଂ ସହଜ ପରିଦବଶ ଦଯଚାରଚାଇବଚା 
ପଚାଇ ଁଏହଚା 3 ଡିଦସ୍ବେର 2015 ଦର ଆନୁଷ୍ଠଚାନିକ ଭଚାବଦର ଆରମ୍ଭ 
କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ଏହ ିଅଭିଯଚାନଦର 3 ଟି ପ୍ମଖୁ ଦିର ରହଛିି: 
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 [सौजन्य: भारतीय ववमानपत्तन प्राभधकरण]
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 [सौजन्य: भारतीय ववमानपत्तन प्राभधकरण]

12सुगम्य भारत अभभयान 

रेलवे

 

 
 

हवाई अडे्- सभी 35 अंतरराष्ट्र ीय हवाई अड्ों में और 69 घरेिू हवाई अड्ों में से 55 में सुगम्यता 
की सुववधाएं उपिब्ध कराई गई हैं।
रेिवे- 1391 रेिवे से्टशनों पर सुगम्यता की सुववधा प्रिान की गई है, लजसमें 603 रेिवे 
से्टशनों को  सुगम्य अंतर-प्ेटफाम्भ थिानयांतरण (टट्र ान्सफर) और प्ेटफामगों के ककनारों पर 
चचह्न प्रिान ककए गए हैं। 
साव्भजवनक पररवहन - 62 एसटीयू  (राज् पररवहन उपरिम) के स्वावमत्व वािी 1,47,368 
पररचािन बसों में से - 42,169 (28.61%) बसों को आंलशक रूप से सुगम्य और 10,175 
(6.90%) बसों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया।

रेलवे स्शेनडों में सववोत्तम प्थाएं (बेस् प्रैक्टिसेज)

िेहरािनू रेिवे से्टशन में आसानी से रास्ते का पता िगाने के लिए रेलिगं के साथ रिेि टैक्ाइि मानचचत् और रिेि 
संकेतक/साइनेज उपिब्ध कराए गए हैं

रेि यात्ा के लिए सुगम्यता के मानक तैयार ककए जा रहें हैं 

रेलवे स्शेनडों में सुगम्यता के प्ावधान

परिवहन क्षेत्र में सुगम्यता

रैम्प पेयजिपाककिं गटैक्ाइिलिफ्टशौचािय साइनेज

सुगम्यता के मानक

ଦକନ୍ଦ୍ର/ ରଚାଜ୍ / ୟୁନିଅନ୍ ଦଟରିଦଟଚାର୍ରୀରଡିୁକଦର ଦିବ୍ଚାଙ୍ଗମଚାନଙ୍ 
ପଚାଇ ଁସରକଚାର୍ରୀ ଦକଚାଠଚାବଚାଡି, ଡଚାକ୍ରଖଚାନଚାରଡିୁକୁ ସରୁମ୍ କରଚାଇବଚା |

ସମସ୍ତ ଘଦରଚାଇ ଏବଂ ଆନ୍ଜ୍ଗଚାତ୍ରୀୟ ବିମଚାନବନ୍ଦରଦର ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍ 
ସବିୁଧଚା ଦହତୁ ଆବଶ୍କ ବ୍ବସ୍ଚା ଉପଲବ୍ଧ କରଚାଇବଚା। ସମସ୍ତ 
A-1, A ଏବଂ B ବର୍ଗର ଦରଳ ଦଷ୍ସନ ଏବଂ ଅନ୍ ସମସ୍ତ ଦରଳ 
ଦଷ୍ସନରଡିୁକୁ 50% ସମ୍ପରୁ୍୍ଗ ଦିବ୍ଚାଙ୍ଗଙ୍ ଲଚାରି ସରୁମ୍  କରଚାଇବଚା। 

n ଏରଦିର ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଚାରଙ୍ 1030 ଟି ଦକଚାଠଚା ଏବଂ ରଚାଜ୍ / ଦକନ୍ଦ୍ର 
ଶଚାସିତ ଅଞ୍ଳର 494 ଟି ଦକଚାଠଚା ରହଛିି। ଉପଲବ୍ଧତଚା ପଚାଇ ଁଚିହ୍ନତି 
1662 ଦକଚାଠଚାର ଅଡିଟ୍ ସମଚାପ୍ ଦହଚାଇଛି |

ଦରମ୍ପ, ଲିଫ୍ଟ , ପଚାକକିଂ, ଦଶୌଚଚାଳୟ ପରି ସବୁିଧଚାଜନକ 1524 
ଦକଚାଠଚାବଚାଡିଦର ଉପଲବ୍ଧ ଦହଚାଇପଚାରିଛି । 
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ରଚାସ୍ତଚା ଦନବଚାକୁ ପଡିବ। ରବଟ୍ଗ ଏମ ୍ ଦହନ୍ ସଦଲ ଦରଚାଟିଏ 
ହ ୍ଲ୍ି  ଦଚୟଚାରଦର ସବୁଠଚାରୁ ଲ୍ବେଚା ରଚାସ୍ତଚା  ଅତିକ୍ରମ କରି 
ବିଶ୍ୱ ଦରକଡ୍ଗ ସଷିୃ୍ କରିଛନି୍।  

ସରକଚାର୍ରୀ ଦକଚାଠଚାବଚାଡି, ସଡକ, ଦରଳ, ବିମଚାନବନ୍ଦର, 
ସରକଚାର୍ରୀ ଦେବସଚାଇଟ୍ ଇତ୍ଚାଦି ଦକ୍ତ୍ରଦର ଭିନ୍ନକ୍ମମଚାନଙୁ୍ 
ଉନ୍ନତ ସବୁିଧଚା ଦଯଚାରଚାଇବଚା ଦହଉଛି ସରୁମ୍ ଭଚାରତ 

ଅଭିଯଚାନର ଉଦଦ୍ଶ୍। ଏହ ି ଅଭିଯଚାନକୁ ଆଇନରତ 
ଶକି୍ ଏବଂ ଅଧକିଚାର ପ୍ଦଚାନ କରିବଚାକୁ, ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଚାର 
ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍ ଅଧକିଚାର ଆଇନ 2016 ପ୍ଣୟନ କରିଛନି୍। 
ଏହଚା ଅଧ୍ରୀନଦର ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍ ପଚାଇ ଁ ସରୁମ୍ତଚା ଏକ 
ଅଧକିଚାର ପଚାଲଟିଛି, ପବୂ୍ଗରୁ ଏହଚା ଦକବଳ କଲ୍ଚାଣମଳୂକ 
ପଦଦକ୍ପ ରଲିଚା। n

n ରଚାଜ୍ ତରଚା ଦକନ୍ଦ୍ରଶଚାସିତ ଅଞ୍ଳର 588 ଦେବସଚାଇଦଟ୍ ଅନ୍ସବୁଧଚାରଡିୁକ 
ସହ ସ୍ଟ୍୍ରୀନ ରିଡର, କଲର କ୍ଟଟ୍ଚାଷ୍, ଟ୍ଚାନ ୍ସଦଲସନ୍  ଏବଂ ଫ୍ଟ ସଚାଇଜ ୍ 
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସରୁମ୍ ଦହଚାଇପଚାରିଛି।  

n ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଚାରଙ୍ 100 ରୁ ଅଧକି ଦେବସଚାଇଟ୍କୁ ପବୂ୍ଗରୁ ହି ଁସରୁମ୍ 
କରଚାଯଚାଇଛି। 

n ଭଚାରତ୍ରୀୟ ସଚାଦଙ୍ତିକ ଭଚାରଚା ଅନୁନ୍ଚାନ ଏବଂ ପ୍ଶକି୍ଣ  ଦକନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଚାରଚା ବିଭିନ୍ନ 
ପଚାଠ୍କ୍ରମ ମଚାଧ୍ୟମଦର ପ୍ଚାୟ 1500 ସଦଙ୍ତିକ ଭଚାରଚା  ଅନୁବଚାଦକମଚାନଙୁ୍ 
ତଚାଲିମ ପ୍ଦଚାନ କରଚାଯଚାଇଛି 

n ନିଦ୍୍ଗଚାରଣ ଅନୁସଚାଦର ଦଟଲିଭିଜନ୍ ଦର ସରୁମ୍ ସଚାମଗ୍ର୍ରୀରଡିୁକୁ ଦପ୍ଚାତ୍ସଚାହନ 
ଦିଆଯଚାଉଛି। ଏହଚାଦ୍ଚାରଚା ଦଟଲିଭିଜନ୍  ଚ୍ଚାଦନଲ୍ ଦର ସରୁମ୍ ନୁ୍ଜ ୍ 
ବୁଦଲଟିନ୍  ଏବଂ ସଚାଧଚାରଣ ମଦନଚାରଜେନ ଚ୍ଚାଦନଲରଡିୁକର ସବ୍ ଟଚାଇଟଲ୍  
ମଚାଧ୍ୟମଦର ସରୁମ୍ ପ୍ସଚାରଣ କରଚାଯଚାଉଛି। 

n ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିଯକିୁ୍ ପଚାଇ ଁସ୍ତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯଚାନ ସହ ପବୂ୍ଗରୁ 
ରବିଚା ଆରକ୍ଣ ଦକଚାଟଚାକୁ 3% ରୁ 4 ପ୍ତିଶତକୁ ବୃଦି୍ 
କରଚାଯଚାଇଛି। ଉଚ୍ଶକି୍ଚା ପ୍ତିଷ ୍ଠଚାନରଡିୁକଦର ଏହ ିଦକଚାଟଚା 
ବର୍୍ଗମଚାନ 3 ପରିବଦର୍୍ଗ 5% ପ୍ତିଶତ ରହଛିି।

n 6 ରୁ 18 ବର୍ଗ ବୟସର ପିଲଚାମଚାନଙ୍ ପଚାଇ ଁମଚାରଣଚା ଶକି୍ଚା 
ବ୍ବସ୍ଚା କରଚାଯିବଚା ସହ ସରକଚାର୍ରୀ ଏବଂ ସରକଚାର୍ରୀ 
ସହଚାୟତଚା ପ୍ଚାପ୍ ବିଦ୍ଚାଳୟରଡିୁକଦର ଦରମ୍ପ, ହ୍ଚାଣ୍ଦରଲ 
ଏବଂ ସରୁମ୍ ଦଶୌଚଚାଳୟ  ବ୍ବସ୍ଚା କରଚାଯଚାଇଛି 

n ପ୍ରମରୁ 12 ଏବଂ B.Ed ସିଲଚାବସଦର ସରୁମ୍ତଚାକୁ ଏକ 
ବିରୟ ଭଚାବଦର ଅନ୍ଭୂ୍ଗକ୍ କରଚାଯଚାଇଛି |

n ଭଚାରତ୍ରୀୟ ସଚାଦଙ୍ତିକ ଭଚାରଚା ଅନୁସନ୍ଚାନ ଏବଂ ତଚାଲିମ 
ଦକନ୍ଦ୍ର ପ୍ତିଷ୍ଠଚା ଦହବଚା ସହତି ପ୍ରମ ରର ପଚାଇ ଁଦଦୈନିକ 
ବ୍ବହଚାର ଶବ୍ଦ, ଏକଚାଦଡମିକ୍ ଶବ୍ଦ, ଆଇନରତ, ପ୍ଶଚାସିକ, 
କୃରି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସଚା  ପ୍ଭୃତି ବିରୟର 10 ହଜଚାର ଶବ୍ଦ ସହତି 
ଏକ ସଚାଦଙ୍ତିକ ଭଚାରଚା ଅଭିଧଚାନ ପ୍ସୁ୍ତତ କରଚାଯଚାଇଛି ।

n ଦିବ୍ଚାଙ୍ଗଙୁ୍ ସ୍ଚାବଲ୍ବେ୍ରୀ କରିବଚା ପଚାଇ ଁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ତଚା ତଚାଲିମ 
ବ୍ବସ୍ଚା କରଚାଯଚାଇଛି। ଅଧ୍ୟୟନ ସଚାମଗ୍ର୍ରୀକୁ ଲଚାଇଦବ୍ର୍ରୀ 
ଆକଚାରଦର ଉପଲବ୍ଧ କରିବଚାକୁ ଏକ ଅନଲଚାଇନ୍ ୍ଚ୍ାଟଫମ୍ଗ 
ପ୍ସୁ୍ତତ କରଚାଯଚାଇଛି। ଦଯଉଠଁଚାଦର ଦକୌଣସି ଅନଲଚାଇନ୍ 
ସବିୁଧଚା ନଚାହି ଁ, ଦସଠଚାକୁ ପଚାଠ୍ ସଚାମଗ୍ର୍ରୀକୁ ଡଚାକ ମଚାଧ୍ୟମଦର 
ପଠଚାଇବଚା ପଚାଇ ଁବ୍ବସ୍ଚା କରଚାଯଚାଇଛି।

n ଦିବ୍ଚାଙ୍ଗଙ୍ ସବିୁଧଚା ପଚାଇ ଁ10 ଟି ଭଚାରଚାଦର ସରୁମ୍ ଭଚାରତ’ 
ଆପ ୍ଆରମ୍ଭ ଦହଚାଇଛି।  ଏହଚା ଏପରି ଏକ ଦମଚାବଚାଲଇ ୍ 
ଆ୍୍ିଦକସନ୍  ଦଯଉରଁଦିର ଭିନ୍ନକ୍ମ ଏବଂ ଏପରିକି  
ବୟସ୍ ବ୍କି୍ମଚାଦନ ନିଜ ନିଜ ସମସ୍ଚାର ସମଚାଧଚାନ ପଚାଇ ଁ
ଅଭିଦଯଚାର ଦଚାଖଲ କରିପଚାରୁଛନି୍।

ଦଟିବ୍ୟାଙ୍ଙ୍କ ସଶକ୍ଟିକରଣ 
ପାଇ ଁଅନେକ ପଦନକ୍ପ

ସଚୂୋ ଏବଂ ନରା�ାନରା� 
ଇନକାସଟିଷ୍େକୁ ସ�ୁେ କରଟିବା

19 सुगम्य भारत अभभयान 

• सुगम्यता से संबंधित मुदे् उठाने के 
लिए सुगम्य भारत ऐप – ‘कोई भी - 
कहीं से भी – कभी भी’।

• उपयोगकतता-अनुकूि नवशेषताएं:
• सरि पंजीकरण

• सुगम्य डट्र ापडाउन मेनू

• 10 भाषाओ ंके लिए ववकल्प

• फोटोग्राफस और िोकेशन के लिए लजयोटैक्गगं

• दहिंी और अंग्रेजी में वीकडयो प्रिश्भन

• वववरण/जानकारी के लिए पॉप-अप सुववधा 

• लशकायतकतमा को अिट्भ के माध्म से स्थिवत की 
जानकारी िी जाती है

• सुगम्य सुनविाएं: 

• टैक्स्ट टू स्पीच
• फॉन्ट साइज़ को बििने की सुववधा
• किर कॉन्टट्र ासस्टगं का ववकल्प

• एंडट्र ॉइड और आईओएस सुगम्यता मोड के साथ 
अनुकूिता।

	

�������	

ଦକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରଚାଜ୍ ସରକଚାରଙ୍ ଦମଚାଟ ଦେବସଚାଇଟରଡିୁର 
ଅତିକମଦର 50 ପ୍ତିଶତ ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍ ପଚାଇ ଁଉପଲବ୍ଧ କରଚାଇବଚା ଲ
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େଟିଷ୍ପର୍ଟି: ସାଂସଦଙ୍କ ସ୍ାେଗୀୟ ନକ୍ତ୍ ବଟିକାଶ ନରା�ୋ 
(MPLAD) ପଣୁଟିଥନର ଆରମ୍ଭ ପାଇ ଁକ୍ୟାବଟିନେଟ୍  ଅେୁନୋଦେ 
କରଟିଛନ୍ଟି । ଏହାକୁ 15 ତେ ଅଥ୍ଯ ଆନୟା�ର ଅବଧ ି ତଥା 
2025-26 ଆଥଥିକ ବଷ୍ଯ ନଶଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ �ାରଟି ରଖାରଟିବ। 

ରେଭାବ: ଦକଚାଭିଡ ମହଚାମଚାର୍ରୀ ସମୟଦର ପରିସି୍ତିର ଉଚିତ୍  
ମକୁଚାବିଲଚା କରିବଚା ଲଚାରି ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଚାର 6 ଏପି୍ଲ 2020 ଦର 
ସଚାଂସଦ ପଚାଣ୍କିୁ ନିରିଦ୍ କରିରଦିଲ। 
n ଦଯଦହତୁ ବର୍୍ଗମଚାନ ଦଦଶର ଅର୍ଗନ୍ରୀତିକ ସି୍ତି ପଣୁରିଦର ଠକିଣଚା 

ରଚାସ୍ତଚାକୁ ଦଫରିଛି ଏବଂ ସ୍ଚାନ ବିଦଶରଦର ଆବଶ୍କତଚାକୁ 
ଦୃଷି୍ଦର ରଖ ି ଦରଚାଷ ୍ଠିଭିରି୍କ ସମ୍ପରି୍ ସଷିୃ୍, ଦକ୍ତଚା ବିକଚାଶ, 
ନିଯକିୁ୍ ଏବଂ ଉତ୍ଚାଦନ ପଚାଇ ଁଏହ ିଦଯଚାଜନଚା ପବୂ୍ଗରୁ ଯଦରଷ୍ 
ଫଳପ୍ଦ ଦହଚାଇଛି। 

n ଦଯଦହତୁ 'ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର ଭଚାରତ'ର ଲକ୍୍ ହଚାସଲ କରିବଚାଦର 
ଏହ ି ଦଯଚାଜନଚାର ଆବଶ୍କତଚା ଅନୁଭବ ଦହଚାଇଛିି, ଦତଣ ୁ
2021-22 ଆରକିକ ବର୍ଗର ଅବଶଷି୍ ମଚାସଦର MPLAD ସି୍ମକ୍ୁ 
ପନୁଃ ପ୍ଚଳନ କରିବଚାକୁ ଦକନ୍ଦ୍ର କ୍ଚାବିଦନଟ୍ ନିଷ୍ପରି୍ ଦନଇଛନି୍।

େଟିଷ୍ପର୍ଟି: ବ୍ୟବସାୟର ସ�ୁେ୍ୟତାକୁ ନରୋତ୍ାହଟିତ କରଟିବା ପାଇ ଁ
ଚଟିେଟି ଋତୁ 2020-21ନର ବଟିଭଟିନ୍ନ ଆଖ ୁ ଭଟିର୍ଟିକ କଞ୍ାୋଲରୁ 
ଉତ୍ନ୍ନ ଇଥାେଲର ଉର୍ େଲୂ୍ୟକୁ ଅେୁନୋଦେ।

ରେଭାବ: ଇରଚାନଲ୍ ଦଯଚାରଚାଣକଚାର୍ରୀଙ୍ ପଚାଇ ଁ ଏହଚା ସି୍ରତଚା ବୃଦି୍ 
ସହ ଅଧକି ପଚାରିଶ୍ମିକ ପ୍ଦଚାନଦର ସହଚାୟକ ଦହବ।  ସି’ ବର୍ଗ୍ରୀୟ 
ଭଚାର୍ରୀ ଚିନିଶରିଚାରୁ ଇରଚାନଲର ମଲୂ୍ ଲିଟର ପିଛଚା 45.69 ରୁ 
46.66 ଟଙ୍ଚାକୁ ବୃଦି୍।
n ବି’ ବର୍ଗ୍ରୀୟ ଭଚାର୍ରୀ ଶରିଚାରୁ ଇରଚାନଲର ମଲୂ୍  ଲିଟର ପିଛଚା 

59.08ରୁ 57.61 ଟଙ୍ଚାକୁ ବୃଦି୍ ପଚାଇଲଚା।
n ଆଖ ୁଚଚାର୍ରୀଙ୍ ବିଚଚାରଚାଧ୍ରୀନ ଦଦୟ ହ୍ଚାସ ପଚାଇବ।
n ଉନ୍ନତ ଦଜୈବ ଇନ୍ନ ବିଦଶଚାଧନଚାରଚାର ପ୍ତିଷ ୍ଠଚା ଏବଂ ଅଦଶଚାଧତି 

ଦତୈଳ ଆମଦଚାନ୍ରୀ ଉପଦର ନିଭ୍ଗରଶ୍ରୀଳତଚା ହ୍ଚାସ
n GST ଏବଂ ପରିବହନ ଦଦୟ ବର୍୍ଗମଚାନଠଚାରୁ ପ୍ଯଜୁ୍ ଦହବ
n ଦତଲ PSU ରଡିୁକ 2G ଇରଚାନଲ ମଲୂ୍ ନିଦ୍୍ଗଚାରଣ କରିବଚାକୁ 

ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା ପଚାଇଦବ

େଟିୟେ: ନଝାଟ ଚାଷଗୀ ଏବଂ ଶ୍େଟିକଙ୍କ ପାଇ ଁ ବ�ାର ସରୁକ୍ା 
ସେୁଟିଶ୍ଟିତ କରଟିବା ପାଇ ଁ ନଝାଟ ପ୍ୟାନକ�ଟିଂ ସାେଗ୍ରଗୀର େୂତେ 
ସଂରକ୍ଣ େଟିୟକେକୁ ଅେୁନୋଦେ।

ରେଭାବ: ଶତପ୍ତିଶତ ଖଚାଦ୍ ଶସ୍ ବ୍ଚାର ୍ ଏବଂ 20 ପ୍ତିଶତ ଚିନି 
ବ୍ଚାର ୍ ବଚାଧ୍ୟତଚାମଳୂକ ଭଚାଦବ ଦଝଚାଟ ବ୍ଚାରରୁ ପ୍ସୁ୍ତତ ଦହବ। ଦଝଚାଟ 
ମିଲଦର ନିଦୟଚାଜିତ 3.7 ଲକ୍ ଶ୍ମିକ ଏରରୁି ଲଚାଭ ପଚାଇଦବ ଏବଂ 
ପରିଦବଶର ସରୁକ୍ଚା କରିବଚା ସହତି 40 ଲକ୍ ଚଚାର୍ରୀ ପରିବଚାରଙ୍ 
ଜ୍ରୀବିକଚା ନିବ୍ଗଚାହ ସହଜ ଦହଚାଇପଚାରିବ। 

େଟିଷ୍ପର୍ଟି: ଚାଷଗୀଙ୍କ ସେସ୍ୟା ଦୂର କରଟିବା ପାଇ ଁେଟିରନ୍ର ପଦନକ୍ପ 
ସ୍ରୂପ, ବର୍୍ଯୋେ 2014-15 ରୁ 2020-21 େଧ୍ନର କପାର 
ସବ୍ଯେଟିମ୍ନ ସହାୟତା େଲୂ୍ୟ ଆଧାରନର କ୍ତଟିପରୂଣ ଦଟିଆରଟିବ |

ରେଭାବ: ଏରଲିଚାରି ଭଚାରତର କଟନ କମିଶନଙୁ୍ 17 ହଜଚାର 408 
ଦକଚାଟିରୁ ଅଧକି ଟଙ୍ଚା ଦିଆଯିବ। 58 ଲକ୍ କପଚା ଚଚାର୍ରୀ ଏବଂ କପଚା 
ପ୍କି୍ରୟଚାକରଣ ଏବଂ ବଚାଣଜି୍ ସହତି ଜଡିତ 4-5 ଦକଚାଟି ଦଲଚାକ 
ଏହଚାଦ୍ଚାରଚା ଉପକୃତ ଦହଦବ। ଏହଚା କପଚା ମଲୂ୍ ସି୍ର କରିବଚାଦର 
ସଚାହଚାଯ୍ କରିବ। n

ଆଖ ୁଏବଂ ନଝାଟ ଚାଷଗୀଙ୍କ ଲା�ଟି 
ନକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବଟିନେଟର ବଡ ନ�ାଷଣା

କ୍ୟାବଟିନେଟ େଟିଷ୍ପର୍ଟି 

ଦଗୀ�୍ଯ ସେୟ ନହଲା ଉନପକ୍ଟିତ ଆେର �େ�ାତଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙୁ୍କ ଉଚଟିତ ସମ୍ାେ ରେଦାେ ଓ ନସୋେଙ୍କ ବଟିକାଶ ଲା�ଟି 
ସରକାର ୨୦୧୪ରୁ େଟିରନ୍ର ଉଦ୍ୟେ କରଟି ଆସଛୁନ୍ଟି। ଏହଟି ଅେୁସାନର ୧୫ େନଭମ୍ବରକୁ �େ�ାତଟି ନ�ୗରବ ଦଟିବସ 
ଭାନବ ପାଳେ କରଟିବା ଲା�ଟି େଟିଷ୍ପର୍ଟି ନେଇଛନ୍ଟି। ଏହା ସହ  େଟିକଟନର ନକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବଟିନେଟ୍  ଆଖ ୁଚାଷଗୀଙ୍କ ପାଇ ଁବଡ 
ସହାୟତା ନ�ାଷଣା କରଟିଛନ୍ଟି। ନସହଟିପରଟି ନଝାଟ ଚାଷଗୀଙ୍କ �ଗୀବଟିକାକୁ େ�ଭୁତ କରଟିବା ପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ ପଦନକ୍ପ 
ନେବା, ନକାଭଟିଡ୍  ସେୟନର ସାଂସଦ ପାଣ୍ଟି ଖର୍୍ଯ ଉପନର ଲା�ଟିଥବିା ରେତଟିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇ ଆତ୍ମ େଟିଭ୍ଯର ଦଟି�ନର 

ଭାରତର  େଟିରନ୍ର ରାତ୍ାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ଟିତ କରଟିଛନ୍ଟି।  

କ୍ୟାବଟିନେଟ ନବୈଠକର ପରୂା 
ବଟିବରଣଗୀ ଶଣୁଟିବା ପାଇ ଁକୁ୍ୟଆର୍  
ନକାଡ୍  ସ୍ାେ୍  କରନ୍ତୁ। 
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େୂଆ ଭାରତର ଉର୍ାଙ୍ ଚଟିତ୍

ରାଷ୍ଟ୍ରର ରେ�ତଟି ଲା�ଟି ରେତଟିଟଟି ୋ�ରଟିକର ନରା�ଦାେ େହ୍ୱେପରୂ୍୍ଯ ନହାଇଥାଏ। ରେଧାେେନ୍ତଗୀ େନରନ୍ଦ୍ର ନୋଦଗୀଙ୍କ ଏହଟି 
ଚଟିନ୍ାଧାରା ୨୦୨୦, ୨୦୨୧ ପଦ ୍ପରୁସ୍ାର ରେଦାେ ସେୟନର   ସ୍ପଷ୍ ଭାନବ ନଦଖବିାକ ୁେଟିଳଟିଛଟି। ପରୁସ୍ାର ରେଦାେ 

କରାରାଇଥବିା ତାଲଟିକାନର ଏେଟିତଟି  ବ୍ୟକ୍ଟିଙ୍କ ୋ ଁସାେଟିଲ୍  ରହଟିଛଟି ରାହାଙ୍କ ୋ ଁହୁଏତ ଆନେ ପବୂ୍ଯରୁ ନକନବ ଶଣୁଟି େଥବିା। 
ଏୋନେ ଏେଟିତଟି ବ୍ୟକ୍ଟି  ବଟିନଶଷ ନରଉେଁାନେ ସାଧାରଣତଃ ବଡ ସହରରୁ ଆସଟି େଥାଆନ୍ଟି କଟି ଟଟିଭଟି , ଖବର କା� ପଷୃା୍  
େଣ୍େ କରଟି େଥାଆନ୍ଟି। ଅଥ୍ଯାତ୍  ନରଉେଁାନେ ଅଧକି ପରଟିଚଟିତ େଥନିଲ କଟିନ୍ତୁ ନସୋେଙ୍କ ନସବା ନସୋେଙ୍କ ଅବଦାେ 
ଅଦୁ୍ତ ଥଲିା। ଏନବ ପଦ ୍ପରୁସ୍ାର ପାଇବା ପନର ନସୋନେ ସେଗ୍ର ନଦାବାସଗୀଙ୍କ େ�ରକ ୁଆସଟିଛନ୍ଟି। ନସୋେଙ୍କ 

ରେତଟି ସମ୍ାେ ନଲାକଙ୍କ ବଢ଼ଟିବା ସହ ତାଙ୍କର ସୋ� ରେତଟି ଦାୟଟିତ୍ୱ େଧ୍ ବଢ଼ଟିଛଟି। ଏହଟିପରଟି ପଦ ୍ପରୁସ୍ାରର ତାଲଟିକା ଏହା 
ରେୋଣଟିତ କରୁଛଟି ନର, େୂଆ ଭାରତନର ସାଧାରଣ ନଲାକଟଟିଏ ବଟି େଟି�ର ବଟିଶଟିଷ୍ ରେତଟିଭା ତଥା ଅବଦାେ ଲା�ଟି ନଦଶର 
ସନବ୍ଯାର୍ ୋ�ରଟିକ ସମ୍ାେ ରୋପ୍ତ କରଟିପାରଟିବ। ଖାଲଟି ନସତଟିକଟି େୁନହ ଁପଦ ୍ପରୁସ୍ାର ପାଇ ଁଏନବ ନଦଶର  ନର ନକୗଣସଟି 

ୋ�ରଟିକ ଏେଟିତଟି ଉନଲ୍ଖେଗୀୟ ରେତଟିଭାଧାରଗୀଙ୍କ ୋେକ ୁସପୁାରଟିସ କରଟିପାରଟିବ।

୭୭ ବର୍ଗର ତୁଳସ୍ରୀ ଦରୌଡଚା ପରିଦବଶ ରକ୍ଚା କରିବଚା ପଚାଇ ଁ୩୦ 
ହଜଚାରରୁ ଅଧକି ରଛ ଲରଚାଇଛନି୍। କର୍୍ଗଚାଟକଦର ଦଲଚାକ ତଚାଙୁ୍ 
ଜଙ୍ଗଲର ଏନ୍ ସଚାଇଦକ୍ଚାଦପଡିଆ ନଚାମଦର ଜଚାଣଛିନି୍। 
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ରଚାଜସ୍ଚାନର ନଚାଦରୌର ଜଲି୍ଚା ବଚାସିନ୍ଦଚା ହମି୍ତରଚାମ ଭଚାମଭୁ୍ ରଲଚା ୨୫ 
ବର୍ଗ ଦହଲଚା ରଛ ସରୁକ୍ଚା କଚାଯ୍୍ଗ ଦର ନିଦୟଚାଜତି ରହଛିନି୍। ରଚାଜସ୍ଚାନର 
କମ ୍ ରଛ ରବିଚା ଜଲି୍ଚା ଦଯମିତି ନଚାଦରୌର, ଦଯଚାଧପରୁ, ଦଜୈସଲମଚାର, 
ବଚାଡଦମର, ସ୍ରୀକର, ଅଜମ୍ରୀର ପ୍ଭୃତି ଜଲି୍ଚାଦର ଦସ ଏ ଭିତଦର 
ସଚାଦଢ଼ ପଚାଞ୍ ଲକ୍ ଚଚାରଚା ଦରଚାପଣ କରିଛନି୍। 

୭୭ ବର୍ଗର ତୁଳସ୍ରୀ ଦରୌଡଚା ପରିଦବଶ ରକ୍ଚା କରିବଚା ପଚାଇ ଁ୩୦ 
ହଜଚାରରୁ ଅଧକି ରଛ ଲରଚାଇଛନି୍। କର୍୍ଗଚାଟକଦର ଦଲଚାକ ତଚାଙୁ୍ 
ଜଙ୍ଗଲର ଏନ୍ ସଚାଇଦକ୍ଚାଦପଡିଆ ନଚାମଦର ଜଚାଣଛିନି୍। 

ନଦଶର ଅସଲଟି ୋୟକ ପଦପ୍ରୁସ୍ା

ଦଭଚାପଚାଳର ଭଚାରତ ଭବନଦର ଦିଦନ ମଲୁ ଲଚାରରୁବିଚା ଭୁରି 
ବଚାଈ ଆଜ ିପଦ ୍ମଶ୍୍ରୀ ଭୂରିତଚା।  ଦସ ‘ଭ୍ରୀଲ’ ଜନଜଚାତି ସମ୍ପ୍ରଦଚାୟଦର 
ପ୍ଚଳିତ ଚିତ୍ରକୁ କଚାନ୍ଥ ଏବଂ କଚାନ୍ ଭଚାସ ୍ଦର ଉର୍ଚାରି ତଚାହଚାକୁ 
ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦଦଇପଚାରିଛନି୍। ଚିତ୍ର ଦ୍ଚାରଚା ଦସ ଏଦବ 
ମଧ୍ୟପ୍ଦଦଶର ସଂଗ୍ରହଚାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦମରିକଚାଦର ନିଜର 
ଛଚାପ ଛଚାଡିଛନି୍। 

େୁ ଁପରୂା େେ ଲ�ାଇ ନୋ କାେ କରଟିଥାଏ। 
ନୋର ନ�ାଟଟିଏ ଚଟିତ୍ ନୋନତ ଦଟିେ 
େ�ରୁଟିଆରୁ କଳାକାରନର ପରଟିଣତ କରଟିଛଟି। 
ଏନତ ବଡ ସମ୍ାେ ପାଇ େୁ ଁଅତ୍ୟନ୍ 
ଆେନ୍ଦଟିତ। - ଭୁରଟି ବାଈ 

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ଦଦଶର ଅନନ୍ପରୁ ବଚାସିନ୍ଦଚା ଦଲେଚାଇ ଚଳପତି ରଚାଓ ଛଚାୟଚା 
କଦଣ୍ଇ ଶଳି୍ପ ଏବଂ ଚମଡଚା କଦଢେଇ ଶଳି୍ପ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଏକ ପରିଚତ 
ନଚା।ଁ ପିଢି଼ ପଦର ପିଢି଼ ଏହ ିକଳଚାକୁ ଉତ୍ର୍ଗ କରିବଚା ଲଚାରି ତଚାଙୁ୍ 
ଅଦନକ ପରୁସ୍ଚାର ମିଳିଛି। 

ମଚାଙ୍ଗଚାଦଲଚାରର ୬୮ ବର୍ଗ୍ରୀୟ ଫଳ ବିଦକ୍ରତଚା ହଦରକଚାଲଚା ହଜବଚାଙୁ୍ 
ପଦ ୍ମଶ୍୍ରୀ ପରୁସ୍ଚାର ପ୍ଦଚାନ କରଚାଯଚାଇଛି। ଶକି୍ଚା ଦକ୍ତ୍ରଦର ତଚାଙ୍ର  
ଦଯଉ ଁଅବଦଚାନ ରହଛିି ତଚାହଚା ଜଚାଣଦିଲ ଆପଣ ବି ସ୍ତମ୍ଭ୍ରୀଭୂତ 
ଦହଚାଇଯିଦବ। ସନ୍ରଚା ବିକି୍ର କରି ଦିନକୁ ମଚାତ୍ର ୧୫୦ ଟଙ୍ଚା ଦରଚାଜରଚାର 
କରୁରବିଚା ହଦରଦକଲଚା ହଜବଚା ନିଜ ଦ୍ଚାରଚା ଏକ ପ୍ଚାଇଦମର୍ରୀ ସ୍ଲ୍ୁ  
ଦଖଚାଲିଛନି୍। 
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ବିହନ ମଚାତଚା ଭଚାଦବ ଜଣଚାଶଣୁଚା ରଚାହ୍ରୀବଚାଈ ଦସଚାମଚା ଦପଚାପର 
ମହଚାରଚାଷ୍ଟ୍ର ଅହମ୍ଦନରର ବଚାସିନ୍ଦଚା। ପରିବଚାରରୁ ପଚାରମ୍ପରିକ 
ଭଚାଦବ ଚଚାର ଶଖି ିଦସ ୫୦ ଏକର ଜମିରୁ ପ୍ଚାୟ ୧୭ରୁ ଅଧକି 
ଫସଲ ଅମଳ କରୁଛନି୍। ରଚାହ୍ରୀ ନଚାର୍ରୀ ଶକି୍ ସମ୍ଚାନ ପଚାଇଛନି୍। 
ଦବୈଜ୍ଚାନିକମଚାଦନ ବି ତଚାଙୁ୍ ସମ୍ଚାନ କରନି୍। 

କର୍୍ଗଚାଟକର ମଜେମ୍ଚା ଦଜଚାରତି ପଦ ୍ମ ପରୁସ୍ଚାର ପଚାଇବଚାଦର ପ୍ରମ 
ଟ୍ଚାନ ୍ସଦଜଣ୍ର। ତଚାଙ୍ ଜ୍ରୀବନ ଦବଶ ୍ ସଂଘର୍ଗପରୂ୍୍ଗ ରହ ିଆସିଛି। 
ଦଜଚାରପ୍ଚା ଦଲଚାକନୃତ୍କୁ ଦସ ଏଦତ ଭଲ ଭଚାଦବ ପ୍ଦଶ୍ଗନ କରି 
ଦଲଚାକଙ୍ ଦୃଷି୍ ଆକର୍ଗଣ କରିରଦିଲ ଦଯ ଏହ ିନୃତ୍କୁ ଦଲଚାଦକ 
ମଜେମ୍ଚାଙ୍ ନଚାମଦର ଜଚାଣଦିଲ। 

ଅଦଯଚାଧ୍ୟଚାର ବଚାସିନ୍ଦଚା ତରଚା ୮୩ ବର୍ଗ୍ରୀୟ ସଚାଇକଲ୍  ଦମକଚାନିକ୍  
ମହମ୍ଦ ଶର୍ରୀଫଙୁ୍ ବି ପଦ ୍ମ ପରୁସ୍ର ମିଳିଛି। ସମଚାଜ କଲ୍ଚାଣ 
ପଚାଇ ଁତଚାଙ୍ ଅବଦଚାନକୁ ସ୍୍ରୀକଚାର କରି ଏହ ିପରୁସ୍ଚାର ପ୍ଦଚାନ 
କରଚାଯଚାଇଛି। ଶର୍ରୀଫ ଚଚାଚଚା ନଚାମଦର ପରିଚିତ ମହମ୍ଦ ଶର୍ରୀଫ 
ଏଦବ ଯଚାଏ ୨୫ ହଜଚାରରୁ ଅଧକି ଶବକୁ ସତ୍ଚାର କରିଛନି୍। 

ନଦଶର ରେତଟିଷ୍ଟିତ ସମ୍ାେ  େଟିଳଟିବା ପନର ନୋନତ 
ଏହା ଅେୁଭବ ନହଉଛଟି ନର ନୋଦଗୀ ସରକାରନର 
ସୋ� ନସବା ପାଇ ଁସ୍ାେ ରହଟିଛଟି। ୨୮ ବଷ୍ଯର ନସବା 
ରେତଟିଦାେନର ଏହଟି ସମ୍ାେ େଟିଳଟିଛଟି। ନରନବ ରାଏ ନୋ 
ଶରଗୀରନର ବଳ ଥବି େୁ ଁନସନତରାଏ ପତଟିତ ଶବର 
ସତ୍ାର କରୁଥବିଟି। - େହମ୍ଦ ଶରଗୀଫ 

ସଜ୍ଜଦଚା ଅଲ୍୍ରୀ ଜହ୍ରୀରଙୁ୍ ୧୯୭୧ ଯଦୁ୍ର ହଦିରଚା ବି କହନି୍। 
ତତ୍ କଚାଳ୍ରୀନ ପଚାକିସ୍ତଚାନ ଦସନଚାଦର ଦସ କଚାମ କରୁରବିଚା ସମୟଦର 
ଦସ  ପବୂ୍ଗ ପଚାକିସ୍ତଚାନ ତରଚା ବର୍୍ଗମଚାନର ବଚାଂଲଚାଦଦଶଦର ଦସନଚାର 
ଅତ୍ଚାଚଚାର ଓ ନର ସଂହଚାର ସମ୍ପକକିତ ପ୍ମଚାଣକୁ ଦନଇ ଭଚାରତ 
ଆସିରଦିଲ। ବଚାଂଲଚାଦଦଶ ରଠନଦର ତଚାଙ୍ର ଭୂମିକଚା ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ। 

ନଦଶର ଅସଲଟି ୋୟକ ପଦପ୍ରୁସ୍ା
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ପଦ୍ମ ପରୁସ୍ଚାରଦର ସମ୍ଚାନିତ ଦହଚାଇରବିଚା ରଚାଜସ୍ଚାନର ଦସ ପ୍ତିଭଚାଙ୍ 
ଭିତଦର ଉରଚା ଦଚୌମର ଅନ୍ତମ। 7 ବର୍ଗ ବୟସରୁ ହଚାତଦର ମଇଳଚା  
ସଦଫଇକଚାମ ( ମଚାନୁ୍ଆଲ୍  ସ୍ଚାଦଭଜେର)କରୁରବିଚା ଉରଚା  ପରବର୍୍ଗ୍ରୀ 
ସମୟଦର ଏହ ିକୁପ୍ରଚା ବିରୁଦ୍ଦର ଦସ ସ୍ର ଉର୍ଳନ କରିଦଲ।  ଆଉ 
ସମସ୍ତଙ୍ ସଚା୍ ଷ୍ଚାଦର ଉଦଚାହରଣ ସଷିୃ୍ କରିଦଲ। 

ଚୁଲଠମି ୍ଦଛଚାଦଜେଚାର ଲଦଚାଖର 'ଦଶରର ମଞି୍' ଭଚାବଦର ମଧ୍ୟ 
ଜଣଚାଶଣୁଚା । ଲଦଚାଖର ଜସଁ୍ଚାର ଉପତ୍କଚାଦର ରବିଚା ଦଷ୍ଚାଙ୍ଗଦଡ 
ରଚାରଁ ବଚାସିନ୍ଦଚା ଚୁଲଠମି, ଡଚାଚ୍ଗଚା ଠଚାରୁ ସିଙୁ୍ଲଚା ପଯ୍୍ଗ ନ୍ ପ୍ଚାୟ 40 
କିଦଲଚାମିଟର ରଚାସ୍ତଚା ଏକୁଟିଆ ନିମ୍ଗଚାଣ କରିଛନି୍। ଏରପିଚାଇ ଁଦସ 
ତଚାଙ୍ର ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପରି୍ ବିକ୍ରୟ ବିକି୍ର କରିବଚାକୁ ବି ପଛଚାଇ 
ନରଦିଲ।  

ପଦ ୍ସମ୍ାେ ପାଇ ନୋନତ ଅେୁଭବ ନହଉଛଟି 
ନରେଟିତଟି ନୋର ସେସ୍ ପରଟିଶ୍େ ସଫଳ 
ନହାଇଛଟି। ନରନତନବନଳ େୁ ଁରାସ୍ା େଟିେ୍ଯାଣ 
କରୁଥଲିଟି, େ ୁ ଁନକନବ ବଟି ଭାବଟି େ ଥଲିଟି ନର ଏହା 
ସମ୍ଭବ ନହାଇପାନର । -ଚୁଲ୍ ଠଟିେ ୍ ନଛାନଞ୍ଜାର

ଦକଦବ ଆୟଚା ତ ଦକଦବ ପରିବଚା ବିକଚାଳି ଭଚାଦବ କଚାମ କରୁରବିଚା 
ସଭୁଚାରିନ୍ରୀ ନିଜ ଦରଚାଜରଚାରରୁ ଦରଚାଟିଏ ଦରଚାଟିଏ ପଇସଚା ଏକଚାଠ ିକରି 
ପଶି୍ମବଙ୍ଗର ଦକି୍ଣ 24-ପ୍ରଣଚା ଜଲି୍ଚାର ଠଚାକୁରପକୁୁର ଅଞ୍ଳଦର 
ଏକ 'ମଚାନବିକତଚା ହସପିଟଚାଲ' ପ୍ତିଷ ୍ଠଚା  କରିଛନି୍। ଏହଚାର ଉଦଦ୍ଶ୍ 
ରହଛିି ଦଯମିତି ଦମୌଳିକ ଚିକିତ୍ସଚା ଅଭଚାବରୁ ଦକୌଣସି ରରିବ ଦରଚାର୍ରୀଙ୍ 
ମତୁୃ୍ ନହୁଏ।   ଏଠଚାଦର ସମସ୍ତଙ୍ର ଚିକିତ୍ସଚା ବିନଚାମଲୂ୍ଦର 
କରଚାଯଚାଏ। n

ନଦଶର ଅସଲଟି ୋୟକ ପଦପ୍ରୁସ୍ା
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ନରଉେଁାନେ ନଦଶବାସଗୀଙୁ୍କ ସାହାସ ଓ 
େଟିଃ୍ା୍ଥ୍ଯପର ନହବାର ଶଟିକ୍ା ନଦଇଛନ୍ଟି

ଭାରତର ୍ା୍ଧଗୀେତା ସଂଗ୍ରାେ ଏେଟିତଟି ଏକ ବଟିରଳ ଉଦାହରଣ ନରଉ ଁଲନେଇନର ପରୁା ନଦଶ ସାେଟିଲ ନହାଇଥଲିା। ଏହା 
ସହ ବଟିନଦଶଗୀ ଅତ୍ୟାଚାରଗୀ ଶାସକଙୁ୍କ ଏହଟି ଭୂେଟିରୁ ବାହାର କରଟିବାକ ୁସବୁ ନକ୍ତ୍ର ନଲାକ ଏକାଠଟି ନହାଇଥନିଲ । ୍ା୍ଧଗୀେତାକୁ 

୭ ଦଶକରୁ ଅଧକି ସେୟ ବଟିତଟି ରାଇଥନିଲ େଧ୍ ସାହାସ, େଟ୍ି ା୍ଥ୍ଯପରତା ଏବଂ ଦୃେ ସଂକଳ୍ପର ଏହଟି କାହାଣଗୀ �ଡୁଟିକ ଆେକୁ 
ନରେରଣା ନରା�ାଇବା ସହ ଆେକ ୁ�ବ୍ଯ ଅେୁଭବ କରାଇଥାଏ । ନ�ାଲାେଟିର ନବଡଟିରୁ ନଦଶକ ୁ୍ା୍ଧଗୀେତା ନଦବାର ଲନେଇ 
ଲେଟିଥବିା ସଂଗ୍ରାେଗୀୋେଙ୍କ େେନର ନକବଳ ନଦଶକ ୁ୍ା୍ଧଗୀେ କରଟିବାର କାେୋ ହଟି ଁଥଲିା ନରଉଥଁପିାଇ ଁନସହଟି ୋୟକୋନେ 

ନଲାକୋେଙ୍କ ଭଟିତନର ୍ା୍ଭଟିୋେର େଟିଆ ଁକହୁୁଳାଇବାନର ସେଥ୍ଯ ନହାଇଥନିଲ । ରାହା ଆ�କ ୁରାଇ ୍ା୍ଧଗୀେତା ଏବଂ 
୍ର୍ା�ର େଶାଲ ଭାନବ ଉଭା ନହଲା । ଆଉ ଏହାରଟି ଦେନର ଆନେ ୧୯୪୭ନର ୍ା୍ଧଗୀେତା ହାସଲ କନଲ । 

ଭଚାରତକୁ ୍ଚ୍ାଧ୍ରୀନତଚା ଦଦବଚା ପଚାଇ ଁ ଆମର ଅରଣତି 
୍ଚ୍ାଧ୍ରୀନତଚା ସଂଗ୍ରଚାମ୍ରୀମଚାଦନ ନିଜର ସବ୍୍ଗ  ୍ ତ୍ଚାର 
କରି କ୍ରଚାନି୍ର ଦଯଉ ଁ ନିଆ ଁ ଲରଚାଇଦଲ ଦସ ନିଆ ଁ

ବି୍ଟିଶ ସଚାମ୍ଚାଜ୍ର ଅସି୍ତତକ୍ୁ ଛଚାରଖଚାର କରି ଦଦଇରଲିଚା । 
୍ଚ୍ାଧ୍ରୀନତଚା ପଚାଇବଚା ପଚାଇ ଁଭଚାରତର ଅଦନକ ବ୍ରୀର ନିଜର ସବ୍୍ଗ  ୍
ତ୍ଚାର କରିଦଦଇରଦିଲ । ଏହ ିସଂଘର୍ଗର ଦବଳଚାଦର ଭଚାରତ୍ରୀୟ 
ମହଳିଚାମଚାଦନ ମଧ୍ୟ ପଛଦର ନରଦିଲ। ଦସମଚାଦନ ପରୁୁର 
ସଂଗ୍ରଚାମ୍ରୀମଚାନଙ୍ କଚାନ୍ଦର କଚାନ୍ ମିଶଚାଇ ସହଦଯଚାର କରିରଦିଲ। 
ଏହଭିଳି ବଳିଦଚାନ ରଡିୁକର ସ୍ମୃତିର ଅମର ରଚାରଚାକୁ ପନୁଜ୍ଗ୍ରୀବିତ 
କରିବଚା ସହ ନୂଆ ପ୍ରୀଢି ମନଦର ଦଦଶଭକି୍ର ଜଜବଚାକୁ ଉଜଚାରର 
କରି ଦସମଚାନଙୁ୍ ଦଦଶର ବିକଚାଶଦର ସଚାମିଲ କରିବଚା ପଚାଇ ଁ
୍ଚ୍ାଧ୍ରୀନତଚାର ଅମତୃ ମଦହଚାତ୍ସବ ପଚାଳନ କରଚାଯଚାଉଛି ଯଚାହଚା ଆମର 

ମଳୂ ମଲୂ୍ ଏବଂ ଆମ ସମଦୃ୍ ସଂସ୍ତୃିକୁ ପ୍ତିଫଳିତ କରୁଛି। 
୍ଚ୍ାଭିମଚାନ ଏବଂ ୍ଚ୍ାଧଚାନତଚା ପଦର ଏଦବ ଦଦଶ ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର 
ରଚାସ୍ତଚାଦର ନିରନ୍ର ଆରକୁ ବଢି ଚଚାଲିଛି । ୍ଚ୍ାଧ୍ରୀନତଚା ସମୟଦର 
ଦଯଉ ଁ ମଜିେ ଦପଚାତଚା ଯଚାଇରଲିଚା ତଚାହଚାର ଫଳ ଆଜ ି ବରରଛ 
ରୂପଦର ଆମ ସଚା୍ ଷ୍ଚାଦର ଅଛି । ୍ଚ୍ାଧ୍ରୀନତଚାର ୭୫ତମ ବର୍ଗ ପରୂଣ 
ଦିନଦର ଆରମ୍ଭ ଦହଚାଇରବିଚା ‘ଆଜଚାଦ୍ରୀ କଚା ଅମତୃ ମଦହଚାତ୍ସବ’ 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଗର ରଚାସ୍ତଚାଦର ଉଠଚାଯଚାଇରବିଚା ଏକ ମହତପ୍ରୂ୍୍ଗ ପଦଦକ୍ପ, 
ଯଚାହଚାକୁ ଭଚାରତ ସରକଚାର ୧୫ ଅରଷ୍ ୨୦୨୩ ପଯ୍୍ଗ ନ୍ ପଚାଳିବଚାକୁ 
ନିଷ୍ପରି୍ ଦନଇଛନି୍। ୍ଚ୍ାଧ୍ରୀନତଚାର ଅମତୃ ମଦହଚାତ୍ସବଦର ଏରର 
କଚାହଚାଣ୍ରୀ ଏମିତି ନଚାୟକଙ୍ର ଯିଏ ୍ଚ୍ାଧ୍ରୀନତଚା ପବୂ୍ଗରୁ ଏବଂ 
୍ଚ୍ାଧ୍ରୀନତଚା ପଦର ମଧ୍ୟ ଦଦଶର ୍ର୍୍କିମ ବିକଚାଶଦର ରରୁୁତପ୍ରୂ୍୍ଗ 
ଦଚାୟିତ ୍ନିବ୍ଗଚାହ କରିଛନି୍।  

ଆ�ାଦଗୀର ଅେତୃ େନହାତ୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ର

୍ା୍ଧଗୀେ ଭାରତର ରେଥେ କ୍ୟାବଟିନେଟନର ସଦେ୍ଯାର ବଲ୍ଭ 
ଭାଇ ପନଟଲ(ଡାହାଣ)ଙୁ୍କ ଶପଥ ପାଠ କରାଉଛନ୍ଟି 
ତତ୍ାଳଗୀେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତଟି ଡ. ରାନ�ନ୍ଦ୍ର ରେସାଦ
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ସ୍ାଧଗୀେତା ଆନନ୍ଦାଳେନର  
ଡ୍ଟର ରାନ�ନ୍ଦ୍ର ରେସାଦଙ୍କ 

ଭୂେଟିକା ଥଲିା ଅେେ୍ୟ

ସ୍ାଧଗୀେତା ସଂଗ୍ରାେରୁ 
ସ୍ାଧଗୀେତା ରୋପ୍ତଟି ରାଏ 

ନଦଶପାଇ ଁନସବା କରଟିଥନିଲ

ଜଦଣ ଛଚାତ୍ରର ଉର୍ର ଖଚାତଚା ଦଦଖ ି ରଦର ପର୍ରୀକ୍କ କହରିଦିଲ 
ଦଯ ‘The Examinee is better than Examiner' ଅର୍ଗଚାତ୍ 
'ପର୍ରୀକ୍କଙ୍  ଅଦପକ୍ଚା ପର୍ରୀକ୍ଚାର୍ଗ୍ରୀ ଭଲ'।  ଏହ ିଛଚାତ୍ରକିଏ ରଦିଲ 

ଜଚାଣନି୍? ହ ଁ, ଭଚାରତର ପ୍ରମ ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି ଡକ୍ଟର ରଚାଦଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ସଚାଦଙ୍ ଛଡଚା 
ଆଉ କିଏ ମଚା ଦହଚାଇପଚାରିଦବ?  ଦବଚାଧ ହୁଏ ବିହଚାରର ପ୍ତିଟି ଛଚାତ୍ର ତଚାଙ୍ 
ଆଦ୍ଗଦର ଅନୁପ୍ଚାଣ୍ରୀତ ଦହବଚାକୁ ଦକୌଣସି ନଚା ଦକୌଣସି ସତୂ୍ରରୁ ଶଣୁରିଦିବ, 
ଦସରପିଚାଇ ଁ ତ କୁହଚାଯଚାଏ  ବିହଚାରର ଏମିତି ଦକୌଣସି ଛଚାତ୍ର ନଚାହି ଁ, ଯିଏ 
ଘଦର ଦହଉ ବଚା ବିଦ୍ଚାଳୟଦର ଅରବଚା ରଚାସ୍ତଚାଘଚାଟଦର ରଚାଦଜନ୍ଦ୍ର ବଚାବୁଙ୍ 
ପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବଚା ପଚାଇ ଁ ଦକଦବ କଚାହଚାଠଚାରୁ ଶଣୁ ି ନଚାହଚାନିଁ୍! ବିଶ୍ୱଚାସ 
କରଚାଯଚାଏ ଦଯ ତଚାଙ୍ ସମ୍ତିୃ ଏଦତ ପ୍ଖର ରଲିଚା ଦଯ ଦସ ତଚାଙ୍ର 1,900 
ପଷୃ ୍ଠଚାର ଆତ୍ମଜ୍ରୀବନ୍ରୀ ଦଲଖବିଚା ପଚାଇ ଁ ଦକୌଣସି  ଡଚାଏର୍ରୀକୁ  ବଚା ପବୂ୍ଗ 
ଦରକଡ୍ଗ ଦଖଚାଜ ି ନରଦିଲ। ଦଯମିତି ଦକୌଣସି ଘଟଣଚା ତଚାଙ୍ର କଚାଲିପରି 
ମଦନ ପଡିଯଚାଇରଲିଚା ଆଉ ଦସ ତୁରନ୍ ଦସରଡିୁକୁ ରଚନଚା କରିରଦିଲ। 
ରଚାଦଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ସଚାଦ 3 ଡିଦସ୍ବେର 1884 ଦର ଛଚାପଡଚା ଜଲି୍ଚାର ଜ୍ରୀରଚାଦଦଈ 
ରଚାଦଁର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିରଦିଲ। ବଡ ଦହଚାଇ ଦସ ଓକିଲଚାତି ବୃରି୍ ଗ୍ରହଣ 
କଦଲ, କିନ୍ତୁ ଦରଚାପଚାଳ କୃଷ୍ଣ ଦରଚାଖଦଲଙ୍ ଚିନ୍ଚାଧଚାରଚା ତଚାଙ୍ ମନଦର ଏଦତ 
ରଭ୍ରୀର ପ୍ଭଚାବ ପକଚାଇଲଚା ଦଯ ସବୁକିଛି ଛଚାଡି ରଚାଦଜନ୍ଦ୍ର ବଚାବୁ ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା 
ସଂଗ୍ରଚାମଦର ଦଯଚାର ଦଦଇରଦିଲ। ଦଯଦତଦବଦଳ ମହଚାତ୍ମଚା ରଚାନ୍୍ରୀ 'ଲବଣ 
ସତ୍ଗ୍ରହ' ଆରମ୍ଭ କରିରଦିଲ, ଦସଦତଦବଦଳ ରଚାଦଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ସଚାଦ ମଧ୍ୟ 
ଅଦନକ ସତ୍ଗ୍ରହ୍ରୀଙ୍ ସହ ଦସହ ିସଂଗ୍ରଚାମଦର ଦଯଚାର ଦଦଇରଦିଲ। ଦସ 
'ଭଚାରତ ଛଚାଡ' ଆଦନ୍ଦଚାଳନଦର ମଧ୍ୟ ସକି୍ରୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିରଦିଲ। 1947 
ମସିହଚାଦର ଦଯଦତଦବଦଳ ଦଦଶ ସ୍ଚାଧ୍ରୀନ ଦହଲଚା, ଦସଦତଦବଦଳ ସ୍ବେିଧଚାନ 
ସଭଚା ସଭଚାପତି ଦହଚାଇରଦିଲ ଡ. ପ୍ସଚାଦ। ଦସ ଭଚାରତର ପ୍ରମ ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି 
ଭଚାଦବ କଚାଯ୍୍ଗ  କରିରଦିଲ। ଖଚାଲି ଦସତିକି ନୁଦହ ଁଦସ ଏକମଚାତ୍ର ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି 
ଯିଏ ଦୁଇରର ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି ଭଚାଦବ ପରୂ୍୍ଗ କଚାଳ ସମୟ କଚାଟିରଦିଲ। ଭଚାରତର 
ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି ଭଚାବଦର ତଚାଙ୍ର କଚାଯ୍୍ଗ କଚାଳ 26 ଜଚାନୁୟଚାର୍ରୀ 1950 ରୁ 14 ମଇ 
1962 ପଯ୍୍ଗ ନ୍ ଚଚାଲିରଲିଚା। ଦମ 11, 1951 ଦର ତତ୍ଚାଳ୍ରୀନ ରଚାଷ୍ଟ୍ପତି 
ରବିଚାଦବଦଳ ରଚାଦଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ସଚାଦ ଦସଚାମନଚାର ମନ୍ଦରିର ଏକ କଚାଯ୍୍ଗ କ୍ରମଦର 
ଦଯଚାର ଦଦଇରଦିଲ। ଦସହ ିସମୟଦର ଦସଚାମନଚାର ମନ୍ଦରିର ପନୁଃ ନିମ୍ଗଚାଣ 
କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ଆଉ ତଚାହଚାକୁ ଉଦଘଚାଟନ କରଦିଲ ଡ. ପ୍ସଚାଦ । ତଚାଙୁ୍ 
1962 ମସିହଚାଦର 'ଭଚାରତ ରତ୍' ପରୁସ୍ଚାର ପ୍ଦଚାନ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା।

ସ୍ଚାମ୍ରୀ ବିଦବକଚାନନ୍ଦ ରଦର ଏକ ହଦଷ୍ଲ ପରିଦଶ୍ଗନ କରିରଦିଲ। 
ଦସଠଚାଦର ଦସ ଜଦଣ ଛଚାତ୍ରଙୁ୍ ପଚଚାରିରଦିଲ ଦଯ ‘ଭରବଚାନ ବିରଣ୍ଙୁ୍ 
ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନଦର ନ୍ରୀଳ ଆଭଚା କଚାହିକିଁ ଦଦଖଚାଯଚାଏ’? ଜଦଣ ଛଚାତ୍ର ଉର୍ର 

ଦଦଦଲ: ତଚାଙ୍ର ସ୍ରୂପ ଅନନ୍ ଆକଚାଶ ଏବଂ ଅତଳ ସମଦୁ୍ରକୁ ପ୍ତିପଚାଦିତ 
କରୁଛି, ଦସରପିଚାଇ ଁ’।  କୁହଚାଯଚାଏ ଦଯ ସ୍ଚାମ୍ରୀ ବିଦବକଚାନନ୍ଦ ଦସହ ି ଛଚାତ୍ରର 
ଉର୍ର ଶଣୁ ିବହୁତ ଉତ୍ସଚାହତି ରଦିଲ । ସ୍ଚାମ୍ରୀ ବିଦବକଚାନନ୍ଦଙ୍ ପ୍ଶଷ୍ର ଉର୍ର 
ଦଦଇରବିଚା ଏହ ି ଛଚାତ୍ର  ଦହଉଛନି୍ ଚକ୍ରବର୍୍ଗ୍ରୀ ରଚାଜଚାଦରଚାପଚାଲଚାଚଚାର୍ରୀ। 10 
ଡିଦସ୍ବେର 1878 ଦର ତତ୍ଚାଳ୍ରୀନ ମଚାଡ୍ଚାସ (ବର୍୍ଗମଚାନ ତଚାମିଲନଚାଡୁ)ର ସଚାଦଲମ 
ଜଲି୍ଚାର ଦଧଚାରପଚାଲ୍ରୀ ରଚାଦଁର ରଚାଜଚାଦରଚାପଚାଲଚାଚଚାରି ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିରଦିଲ | 
ଦସ ଦପସଚାଦର ଜଦଣ ଓକିଲ, କୁଶଳ୍ରୀ ଅମଲଚାନ୍ତ୍ର୍ରୀ, ଜଣଚାଶଣୁଚା କୂଟନ୍ରୀତିଜ୍ ତରଚା 
ରଚାଜଦନୈତିକ ବ୍କି୍ ରଦିଲ। ଦସ ମହଚାତ୍ମଚା ରଚାନ୍୍ରୀଙ୍ ଦ୍ଚାରଚା ବିଦଶର ଭଚାଦବ 
ପ୍ଭଚାବିତ ଦହଚାଇରଦିଲ ଏବଂ ରଚାନ୍୍ରୀଜ୍ରୀଙ୍ ସତ୍ତଚା ଏବଂ ଅହଂିସଚା ମଚାର୍ଗଦର 
ଅନୁପ୍ଚାଣତି ଦହଚାଇ ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା ସଂଗ୍ରଚାମଦର ଦଯଚାରରଦିଲ। ଦଯଦତଦବଦଳ 
1930ଦର ରଚାନି୍ଜ୍ରୀ ଲବଣ ସତ୍ଚାଗ୍ରହ ଡଚାକରଚା ଦଦଇ ଦଚାଣି୍ ମଚାଚ୍୍ଗ କରିରଦିଲ, 
ଦସଦତଦବଦଳ ଦସ ମଧ୍ୟ ଦସରଦିର ଦଯଚାର ଦଦଇ ପ୍ଚଳିତ ଲୁଣ ନିୟମ 
ଭଚାଙି୍ଗରଦିଲ। ଦସ ଜଚାତିପ୍ତି ବିରୁଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ ରଦିଲ ଏବଂ ଜ୍ରୀବନସଚାରଚା ଏହଚା 
ବିରୁଦ୍ଦର ଲଦଢ଼ଇ କରିରଦିଲ। ଦଶର ଇଂଦରଜ ରଭର୍୍ଗ ଦଜଦନରଚାଲ୍  
ଲଡ୍ଗ ମଚାଉ୍ଟ ବ୍ଚାଦଟନ୍ ଙ୍ ରଚାଷ୍ଟ୍ରୁ ବିଦଚାୟ ପଦର  ରଚାଜଚାଦରଚାପଚାଲଚାଚଚାରି 
ପ୍ରମ ଭଚାରତ୍ରୀୟ ଭଚାଦବ ସ୍ଚାଧ୍ରୀନ ଭଚାରତର ପଅରମ ଏବଂ ଦଶର ରଭର୍୍ଗର 
ଦଜଦନରଚାଲ୍  ଦହଚାଇରଦିଲ। 1950 ମସିହଚାଦର ରଚାଜଚାଦରଚାପଚାଲଚାଚଚାରି ଦଦଶ 
ସ୍ଚାଧ୍ରୀନ ଦହବଚା ପଦର ଜବଚାହରଲଚାଲ ଦନଦହରୁଙ୍ ଦନତୃତ୍ୱଚାଧ୍ରୀନ ସରକଚାରଦର 
ରହୃମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦହଚାଇରଦିଲ। ପଦର ଦସ 1952 ମସିହଚାଦର ମଚାଡ୍ଚାସର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ଭଚାବଦର ଶପର ଗ୍ରହଣ କରିରଦିଲ। ଦତଦବ ଦନଦହରୁଙ୍ ସହ ଆଦଶ୍ଗରତ 
ମତଦଭଦ ଦହତୁ ପରବର୍୍ଗ୍ରୀ ସମୟଦର ଦସ କଂଦଗ୍ରସରୁ ବିଦଚାୟ ଦନଇ 
ନିଜର ଏକ ନୂତନ ଦଳ ରଠନ କରିରଦିଲ। ଦସ ତଚାଙ୍ ଦଳର ନଚାମ 'ଆ୍ିଟ 
କଂଦଗ୍ରସ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପଚାଟକି' ଦବଚାଲି ରଖରିଦିଲ। ସମଚାଜ ପ୍ତି ତଚାଙ୍ର ଅତୁଳନ୍ରୀୟ 
ଅବଦଚାନ ପଚାଇ ଁ1954 ମସିହଚାଦର ରଚାଜଚାଦରଚାପଚାଲଚାଚଚାରିଙୁ୍ ଭଚାରତର ସଦବ୍ଗଚାଚ୍ 
ନଚାରରିକ ସମ୍ଚାନ 'ଭଚାରତ ରତ୍' ପ୍ଦଚାନ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। କଚାରଚାରଚାରଦର ଦସ 
'ଦମଡିଦଟସନ୍ ଇନ୍ ଦଜଲ୍' ନଚାମକ ଏକ ପସୁ୍ତକ ଦଲଖରିଦିଲ ଏବଂ ସଂସ୍ତୃ 
ପଚାଠ 'ରଚାମଚାୟଣ' କୁ ତଚାମିଲଦର ଅନୁବଚାଦ କରିରଦିଲ। 25 ଡିଦସ୍ବେର 1972 
ଦର ତଚାଙ୍ର ଦଦହଚାନ୍ ଦହଚାଇରଲିଚା।
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�ାତଗୀୟ ଏକତାର ରେତଗୀକ 
ଥଲିା ସବୁ୍େଣ୍ୟ ଭାରତଗୀ 

ହଟିନ୍ଦଗୀ ଭାଷାର ବଟିକାଶ 
ପାଇ ଁକାକା କାନଲକରଙ୍କ 
ନରା�ଦାେ ଅତୁଳେଗୀୟ

ରଦର ଦଶ୍ଣ୍ରୀଦର ଶକି୍କ ଜଦଣ ଛଚାତ୍ରଙୁ୍ କହରିଦିଲ, “ଆଦମ ଶଣୁଛୁି, 
ତୁଦମ କଚାଳଦମଘ, ତଚା ଦହଦଲ କିଛି ଦରଚାଦଟ କବିତଚା  ଶଣୁଚାଅ।" ଛଚାତ୍ର 
ଜଣକ ସଦଙ୍ଗ ସଦଙ୍ଗ ଉର୍ର ଦଦଦଲ "ସଚାର୍, କଚାଳଦମଘ ଦକଦବ 

ଦକୌଣସି ଆଦଦଶଦର ନୁଦହ ଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛଚାଦର ବର୍ଗଚା କଦର।’’  ଶକି୍କଙୁ୍ ଏପରି 
ଉର୍ର ଦଦଇରବିଚା ଏହ ି ଛଚାତ୍ର ସବୁ୍ମଣ୍ ଭଚାରତ୍ରୀଙ୍ ବ୍ତ୍ରୀତ ଆଉ ଦକହ ି
ନୁହନିଁ୍।  ଯଚାହଚାଙ୍ କବିତଚାର କିଛି ଧଚାଡି 15 ଅରଷ୍ 2018 ଦର ଲଚାଲ କିଲ୍ଚାରୁ 
ପ୍ଧଚାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଦଶବଚାସ୍ରୀଙୁ୍ ସଦ୍ବେଚାଧନ କରିବଚା ସମୟଦର ପଢି଼ ଶଣୁଚାଇରଦିଲ।  
ଦସହ ିପଂଙ୍ କି୍ରଡିୁକ ହପିରି ରଲିଚା: ଏଲଚାରଋମ ଅମର ନ୍ରୀଲଚାଇ ଆଇଡୁମନଚାନ, 
ମରୁଇଆଇ ଇନ୍ଦୟିଚା ଉଲରିର୍ିକୁ ଅଲକୁସମ ୍।’’  ଯଚାହଚାର ଅର୍ଗ ଦହଉଛି ଭଚାରତ  
ସଚାରଚା ଦୁନିଆକୁ ସମସ୍ତ ପ୍କଚାର ବନ୍ନରୁ ମକିୁ୍ ପଚାଇବଚା ପଚାଇ ଁରଚାସ୍ତଚା ଦଦଖଚାଇବ। 
ସବୁ୍ମଣ୍ ଭଚାରତ୍ରୀ ମଚାତଚା ଭଚାରତ୍ରୀଙ୍ ଏପରି ଅସଚାଧରଣ ଅସଚାଧଚାରଣ ପତୁ୍ର 
ରଦିଲ, ଯଚାହଚାଙ୍ ଦଦଶଭକି୍ କବିତଚା ଭଚାରତ୍ରୀୟ ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା ସଂଗ୍ରଚାମ ସମୟଦର 
ସଚାଧଚାରଣ ଦଲଚାକଙୁ୍ ଦପ୍ରଣଚା ଦଦଉରଲିଚା। ଏହ ି କଚାରଣରୁ ଡିଦସ୍ବେର 11, 
1882 ଦର ଜନ ୍ମ ଦହଚାଇରବିଚା ଭଚାରତ୍ରୀଙ୍ ଦଲଖଚା ଦ୍ଚାରଚା ପ୍ଭଚାବିତ ଦକି୍ଣ 
ଭଚାରତର ବହୁ ସଂଖ୍କ ଦଲଚାକ ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା ସଂଗ୍ରଚାମଦର ଦଯଚାର ଦଦଇରଦିଲ। 
ଏହଚା ଏକ ବିରଳ ଉଦଚାହରଣ ଦଯ ତଚାଙୁ୍ ଦଯଦତଦବଦଳ ମଚାତ୍ର 11 ବର୍ଗ ବୟସ 
ଦହଚାଇରଲିଚା ଦସଦତବଦଳ ତତକଚାଳ୍ରୀନ ଏନ୍ଚାୟଚାପରୁମ ୍ ଦରବଚାରଦର ତଚାଙ୍ 
କବିତଚା ଶଣୁ ିତଚାଙୁ୍ 'ଭଚାରତ୍ରୀ’ ଉପଚାଧଦିର ଭୂରତ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ମହଚାକବି 
ଭଚାରତ୍ରୀଙ୍ କବିତଚା ତଚାମିଲ ସଚାହତି୍କୁ ଏହଚାର ନୂତନ ଦଶୈଳ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିବ୍କି୍ 
ପ୍ଦଚାନ କରିରଲିଚା। । ଦକବଳ ଏତିକି ନୁଦହ ଁ, ଦଦଶଭକି୍ଦର ପରିପରୂ୍୍ଗ କବିତଚା 
ଦଲଖରୁବିଚା ସବୁ୍ମଣ୍ ଭଚାରତ୍ରୀ  ଦକବଳ ଜଦଣ କବି ନୁହନି୍ ବରଂ ତତ୍ କଚାଳ୍ରୀନ 
ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା ସଂଗ୍ରଚାମର ଜଦଣ ପ୍ମଖୁ ଦଯଚାଦ୍ଚା ଦହବଚା ସହ ଜଦଣ  ସମଚାଜ 
ସଧୁଚାରକ ଏବଂ ସଚା୍ ବେଚାଦିକ ମଧ୍ୟ ରଦିଲ। ଦସ ରରିବ ଏବଂ ଦଳିତଙ୍ ସ୍ର 
ଦହଚାଇ ଦସମଚାନଙ୍ ଉତ୍ ରଚାନ ପଚାଇ ଁତ୍ବଚାନ ରଦିଲ। ଦସ ସ୍ଚାମ୍ରୀ ବିଦବକଚାନନ୍ଦଙ୍ 
ଶରି୍ ଭଉଣ୍ରୀ ନିଦବଦିତଚାଙୁ୍ ତଚାଙ୍ର ରରୁୁଭଚାଦବ ବିଦବଚନଚା କରିରଦିଲ ଏବଂ 
ତଚାଙୁ୍ ଦଭଟିବଚା ପଦର ଦସ ମହଳିଚାଙ୍ ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା ଏବଂ ସଶକି୍କରଣର ଏକ 
ଦୃଢ଼ ସମର୍ଗକ ପଚାଲିଟିରଦିଲ। ତଚାମିଲ, ଇଂରଚାଜ୍ରୀ, ଫରଚାସ୍ରୀ, ସଂସ୍ତୃ, ହନି୍ଦ୍ରୀ 
ଏବଂ ଦତଲୁର ୁସଦମତ ଅଦନକ ଭଚାରଚାକୁ ଦବଶ ୍ ଭଲଭଚାଦବ ଜଚାଣରିବିଚା ଭଚାରତ୍ରୀ 
‘ଚକ୍ରବଚାର୍କିନ୍ରୀ’ ପତି୍ରକଚାର ସମ୍ପଚାଦକ ଭଚାବଦର କଚାଯ୍୍ଗ  କରିରଦିଲ। ଦସ ହ ି
ପତି୍ରକଚାଦର ଦଘଚାରଣଚା କରିରଦିଲ ଦଯ,  ଚକ୍ରବଚାର୍କିନ୍ରୀ’ର ଲକ୍୍ ଦହଉଛି ମହଳିଚା 
ସଶକି୍କରଣ। 11 ଦସଦ୍୍୍ଟ ବେର 1921ଦର ତଚାଙ୍ ଦଦହଚାନ୍ ଦହଚାଇରଲିଚା।

ହିନ୍ଦ୍ରୀ ଭଚାରଚାର ବିକଚାଶ ତରଚା ଦପ୍ଚାତ୍ସଚାହନଦର ମହତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଅବଦଚାନ 
ରଖରିବିଚା ଦର୍ଚାଦତ୍ରୟ ବଚାଲକୃଷ୍ଣ କଚାଦଲଲକର ଜଦଣ ନିଷ ୍ଠଚାପର 
ଦଦଶଦପ୍ମ୍ରୀ ରଦିଲ। ସଚାରଚା ଭଚାରତ ଭ୍ରମଣ କରିବଚା ସହ 

ରଜୁରୁଚାଟ୍ରୀ, ମରଚାଠ୍ରୀ ଏବଂ ହନି୍ଦ୍ରୀଦର ତଚାଙ୍ର ଭ୍ରମଣକଚାହଚାଣ୍ରୀସବୁ ଦଲଖ ି
ଅନ୍କୁ ଅନୁପ୍ଚାଣ୍ରୀତ କରିରଦିଲ। ତଚାଙ୍ର ଭ୍ରମଣ କଚାହଚାଣ୍ରୀରଡିୁକ ଏଦତ 
ଦପ୍ରଣଚାଦଚାୟ୍ରୀ ରଲିଚା ଦଯ, ପଚାଠକ ଏରଦିର ଆକୃରଟ ଦହଚାଇ ଦସହ ି
ସ୍ଚାନକୁ ବୁଲିବଚାକୁ ରଲଚାଦବଦଳ ଅବିକଳ ତଚାଙ୍ ଦଲଖଚାର ପ୍ତିଫଳନ 
ପଚାଉରଦିଲ। ମହଚାତ୍ମଚା ରଚାନ୍୍ରୀଙ୍ ଘନିଷ୍ଠ ସହଦଯଚାର୍ରୀ ରବିଚା ଦର୍ଚାଦତ୍ରୟ 
ବଚାଳକୃଷ୍ଣ କଚାଦଲକରଙୁ୍  ଆଦମ କଚାକଚା କଚାଦଲକର ଭଚାଦବ ଜଚାଣ।ୁ କଚାକଚା 
କଚାଦଲକର ଜଦଣ ଏମତି ବ୍କି୍ବିଦଶର ରଦିଲ ଯିଏ ଏକଚାଧଚାରଚାଦର 
ଜଦଣ ଦଲଖକ, ଶକି୍ଚାବିତ୍, ସଚା୍ ବେଚାଦିକ, ବିଦ୍ଚାନ, ସଚାମଚାଜକି ସଂସ୍ଚାରକ 
ଏବଂ ଐତିହଚାସିକ ରଦିଲ। 1 ଡିଦସ୍ବେର 1885ଦର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିରବିଚା 
କଚାକଚା କଚାଦଲକର ଦଦଶକୁ ପରଚାଧ୍ରୀନତଚାରୁ ମକୁ୍ କରିବଚା ପଚାଇ ଁସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା 
ସଂଗ୍ରଚାମଦର ଦଯଚାର ଦଦଇରଦିଲ। ଜଦଣ ଶକି୍ଚାବିତ୍ ଭଚାବଦର ଦସ 
ଅହମ୍ଦଚାବଚାଦଦର ରଜୁରଚାଟ ବିଦ୍ଚାପ୍ରୀଠ ପ୍ତିଷ ୍ଠଚା କରି ଏହଚାର କୁଳପତି 
ଭଚାବଦର ମଧ୍ୟ କଚାଯ୍୍ଗ  କରିରଦିଲ। ଦସ ଏମିତି ଜଦଣ ପ୍ତିଭଚା ଯିଏ ହନି୍ଦ୍ରୀର 
ଉନ୍ନତି ପଚାଇ ଁବହୁତ କିଛି କଚାମ କରିଛନି୍।  ଦମୈରଲିିଶରଣ ରପୁ୍ଚା, ହଜଚାର୍ରୀ 
ପ୍ସଚାଦ ଦି୍ଦବଦ୍ରୀ, ଦସଠ ଦରଚାବିନ୍ଦଦଚାସଙ୍ ସହ  ମିଶ ିହନି୍ଦ୍ରୀକୁ ସରକଚାର୍ରୀ 
ଭଚାରଚାର ମଚାନ୍ତଚା ଦଦବଚାଦର ଏକ ପ୍ମଖୁ ଭୂମିକଚା ଗ୍ରହଣ କରିରଦିଲ। 
ଦସମଚାନଙ୍ର ପ୍ୟଚାସର ଫଳ ସ୍ରୂପ, ଦଦବନଚାରର୍ରୀ ସ୍ଟ୍ି୍ ୍ଟଦର ଲିଖତି 
ହନି୍ଦ୍ରୀ, ଦସଦ୍୍୍ଟ ବେର 14, 1949 ଦର ଭଚାରତର ସରକଚାର୍ରୀ ଭଚାରଚା ଭଚାବଦର 
ଗ୍ରହଣ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। 1950 ଦଶକଦର କଚାକଚା କଚାଦଲଲକରଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତଚାଦର ପ୍ରମ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆଦୟଚାର ରଠନ କରଚାଯଚାଇରଲି। 
ଦହଦଲ ତଚାହଚାକୁ ସଚା୍ ବେିଧଚାନିକ ମଚାନ୍ତଚା ମିଳି ନରଲିଚା। 2017ଦର ନଦରନ୍ଦ୍ର 
ଦମଚାଦ୍ରୀଙ୍ ସରକଚାର ସଂସଦଦର 123 ତମ ସଚା୍ ବେିଧଚାନିକ ସଂଦଶଚାଧନ 
ବିଲ୍ ଆରତ କରିରଦିଲ। ଅରଷ୍ 2018 ଦର, ଏହ ି ବିଲ୍ ରଚାଷ୍ଟ୍ପତିଙ୍ 
ସହମତି ଲଚାଭ କଲଚା ଏବଂ ଦଶରଦର ପଛୁଆ ଦଶ୍ଣ୍ରୀ ପଚାଇ ଁ ଜଚାତ୍ରୀୟ 
ଆଦୟଚାର ସଚା୍ ବେିଧଚାନିକ ମଚାନ୍ତଚା ପଚାଇଲଚା। 1965 ଦର କଚାଦଲଲକରଙୁ୍ 
ଦକନ୍ଦ୍ର ସଚାହତି୍ ଏକଚାଦଡମ୍ରୀ ପରୁସ୍ଚାର ପ୍ଦଚାନ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା | ଦସ 21 
ଅରଷ୍ 1981ଦର  ତଚାଙ୍ର ମତୁୃ୍ ଦହଚାଇରଲିଚା। 
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ବ୍ଟିଟଟିଶ ସରକାରଙୁ୍କ ୋକନର 
ପାଣଟି ପଟିଆଉଥନିଲ 

ରା�ୋରାୟଣ

କ୍ାନ୍ଟିକାରଗୀ ନସୋେଗୀଙ୍କ 
ପାଇ ଁନରେରଣା ଥନିଲ 
ନଥା�ାେ୍ ନେ�େଟିୟା

ବି୍ଟିଶ ସରକଚାର ବିରୁଦ୍ଦର ବିପ୍ଳବର ତୂର୍ରୀ ବଜଚାଇରବିଚା 
ରଚାଜନଚାରଚାୟଣ ମିଶ୍ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ ମଚାଧ୍ୟମଦର ବି୍ଟିଶ ଶଚାସନକୁ 
ନଚାକଦର ପଚାଣ ି ପିଆଇରଦିଲ। ଦସ ଏପରି ଜଦଣ ବିପ୍ଳବ୍ରୀ ରଦିଲ 

ଯିଏ ବି୍ଟିଶ ଦଚାସତ୍ୱକୁ ବରଦଚାସ୍ତ ନକରିବଚାକୁ ଶପର ଦନଇରଦିଲ ଏବଂ 
ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା ପଚାଇ ଁନିଜକୁ ବଳିଦଚାନ ଦଦଇରଦିଲ। ଏହ ିକଚାରଣରୁ ତଚାଙ୍ର 
ବିପ୍ଳବଦର କ୍ବୁ୍ଧ ଦହଚାଇ ବି୍ଟିଶ ସରକଚାର ତଚାଙୁ୍ ଫଚାଶ୍ରୀ ଦଦଇରଦିଲ। 
ବିଶ୍ୱଚାସ କରଚାଯଚାଏ ଦଯ, ରଚାଜନଚାରଚାୟଣ ମିଶ୍ଙୁ୍ ଦିଆଯଚାଇରବିଚା ଏହ ି
ଫଚାଶ୍ରୀଦଣ୍ ବି୍ଟିଶ ସରକଚାରଙ୍ ଦ୍ଚାରଚା ଭଚାରତଦର ଦଶର ଫଚାଶ୍ରୀଦଣ୍ 
ରଲିଚା । ରଜନଚାରଚାୟଣ ମିଶ୍ଙୁ୍ 9 ଡିଦସ୍ବେର 1944, ସକଚାଳ 4 ଟଚାଦର 
ଫଚାଶ୍ରୀ ଦିଆଯଚାଇରଲିଚା। କୁହଚାଯଚାଏ, ଦଯଦତଦବଦଳ ରଚାଜନଚାରଚାୟଣ 
ମିଶ୍ଙୁ୍ ଫଚାଶ୍ରୀ ଦିଆଯଚାଇରଲିଚା, ଦସଦତଦବଦଳ ତଚାଙୁ୍ ତଚାଙ୍ର ଦଶର 
ଇଚ୍ଛଚା ବିରୟଦର ପଚରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ଦସହ ିସମୟଦର ଦସ ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛଚା 
ପ୍କଚାଶ କରିରଦିଲ, ଦରଚାଟିଏ ଦହଲଚା ଦଯ ଦସ ନିଦଜ ନିଜ ଦବକଦର 
ଫଚାଶ୍ରୀ ଟଚାଙି୍ଗଦବ ଏବଂ ଅନ୍ଟି ଦହଉଛି ଦଯ ତଚାଙ୍ର ମତୃ ଦଦହ ତଚାଙ୍ 
ବି୍ବ୍୍ରୀ ସଚାର୍ରୀମଚାନଙୁ୍ ହସ୍ତଚାନ୍ର କରଚାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ରୀପରୁ ଦଖର୍ରୀର ତହସିଲ 
ମିତୁଲି ଅଞ୍ଳର ଭିକଚାମପରୁ ରଚାରଁ ବଚାସିନ୍ଦଚା ରଚାଜ ନଚାରଚାୟଣ ମିଶ୍ 26 
ଅରଷ୍ 1920ଦର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିରଦିଲ। 5 ଭଚାଇଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଚାନ ପଅୁ 
ରବିଚା ରଚାଜନଚାରଚାୟଣ ମିଶ୍ ମଚାତ୍ର 22 ବର୍ଗ ବୟସଦର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜମଚା କରି 
ବି୍ଟିଶମଚାନଙୁ୍ ଘଉଡଚାଇବଚାକୁ ଦଚଷ୍ଚା କରିରଦିଲ। 1942 ମସିହଚାଦର, 
ଲକ୍ଷପରୁଦର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଟିବଚା ସମୟଦର ରଳିୁ ଚଚାଲିବଚାରୁ ଦସଠଚାଦର 
ଜଲି୍ଚାଦଚାରଙ୍ ମତୁୃ୍ ଦହଚାଇରଲିଚା ଏହଚା ପଦର ଦସ ରଚା ଁ ଛଚାଡିରଦିଲ। 
ଏହ ି ଘଟଣଚା ପଦର ବି୍ଟିଶମଚାଦନ ତଚାଙ୍ ପରିବଚାରକୁ ବହୁତ ନିଯ୍ଗଚାତନଚା 
ଦଦଇରଦିଲ। ଦଶରଦର, ଅଦକ୍ଟଚାବର 1943 ଦର, ତଚାଙୁ୍ ମିରଟର 
ରଚାନ୍୍ରୀ ଆଶ୍ମରୁ ରିରଫ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା । ତଚାଙୁ୍ 27 ଜନ୍ୁ 1944ଦର 
ମତୁୃ୍ଦଣ୍ ଦିଆଯଚାଇରଲିଚା। ତରଚାପି, ଦସ ଏହ ି ଦଣ୍ରୁ ସଚାମଚାନ୍ତମ 
ବିଚୁ୍ତ ଦହଚାଇନରଦିଲ। କୁହଚାଯଚାଏ ଦଯ ଦସ ଦଣ୍ଚାଦଦଶ ପଦର ତଚାଙ୍ର 
ଓଜନ ବଢି଼ ଯଚାଇରଲିଚା। ଦଯଦତଦବଦଳ ତଚାଙୁ୍ 9 ଡିଦସ୍ବେର 1944 ଦର 
ତଚାଙୁ୍ ମଚାତ୍ର 24 ବର୍ଗ ବୟସ ଦହଚାଇରବିଚା ଦବଦଳ  ଫଚାଶ୍ରୀ ଦିଆଯଚାଇରଲିଚା, 
ଦସଦତଦବଦଳ ଭଚାରତ ମଚାତଚାର ଏହ ିମହଚାନ ପତୁ୍ର 'ଇନକିଲଚାବ ଜନି୍ଦଚାବଚାଦ' 
ଦଘଚାରଣଚା କରି ନିଦଜ ଫଚାଶ୍ରୀ ବରଣ କରିରଦିଲ। 

ଦଯଦତଦବଦଳ 1872 ମସିହଚାଦର ଇଂଦରଜମଚାଦନ ରଚାଦରଚା 
ପବ୍ଗତକୁ କଚାବୁ କରିବଚାକୁ ଚଚାହୁରଁଦିଲ, ଦରଚାରଚାନ୍ ଦନରଦମୟଚା 
ସଚାଙ୍ଗମଚା ଦସହ ିବ୍କି୍ ଯିଏ ସଚାହସର ସହତି ତଚାଙ୍ ସଚାହସ ଓ 

ବ୍ରୀରତଚାର ସ୍ରୂପ ସହ ଲଢି଼ରଦିଲ। ଏହଚାଦ୍ଚାରଚା ଇଂଦରଜମଚାଦନ ଅଦନକ ଦିନ 
ଯଚାଏ ରଚାଦରଚା ପଚାହଚାଡକୁ ଅକି୍ଆର କରିପଚାରି ନରଦିଲ।  ଏହଚା ଦସଦତଦବଦଳ 
ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା ସଂଗ୍ରଚାମର ବ୍ରୀଜ ବୁଣରିଲିଚା। ଭଚାରତର ଜଦଣ ମହଚାନ ଦବୈପ୍ଳବିକ 
ଦଯଚାଦ୍ଚା ଦରଚାରଚାନ୍ ଦନରଦମୟଚା ସଚାଙ୍ଗମଚା ଯଦୁ୍ଦକ୍ତ୍ରଦର ଶହ୍ରୀଦ ଦହଚାଇରଦିଲ 
ମଧ୍ୟ ଭଚାରତ୍ରୀୟ ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା ସଂଗ୍ରଚାମ୍ରୀଙ୍ ପଚାଇ ଁଜଦଣ ଦପ୍ରଣଚାର ଉତ୍ସ ରଦିଲ। 
ଦରଚାରଚାନ୍ ଦନରଦମୟଚା ସଚାଙ୍ଗମଚା ପବୂ୍ଗ ରଚାଦରଚା ପଚାହଚାଡଠଚାରୁ 10 କିଦଲଚାମିଟର 
ଦୂରଦର ରବିଚା ଚିଦୁ୍ଲିବ୍ଚା ରଚାଦଁର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିରଦିଲ। ଦସ ପିଲଚାଟିଦିନରୁ 
ହି ଁଦନତୃତ୍ୱ ଦନବର ସଚାହସ ଓ ଦରେଯ୍୍ଗ  ରଖରିଦିଲ। ସ୍ଚାନ୍ରୀୟ ଜଚାତି ବିବଚାଦଦର 
ଏକ ପ୍ମଖୁ ଭୂମିକଚା ଗ୍ରହଣ କରିରଦିଲ। ଏହପିରି ଭଚାବଦର ଦସ ଧ୍ରୀଦର ଧ୍ରୀଦର 
ଅଦନକ ରଚାରଁ ମଖୁ୍ ଦହଦଲ। ଦସହ ିସମୟଦର ତଚାଙ୍ ରଚା ଁଘଞ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ 
ପବ୍ଗତ ଦ୍ଚାରଚା ଦଘରି ରହରିଲିଚା । 1857 ଭଚାରତର ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚାର ପ୍ରମ ଯଦୁ୍ 
ପଦର ବି୍ଟିଶମଚାଦନ ସମଗ୍ର ଦଦଶକୁ କଚାବୁ କରିବଚାକୁ ରଡଯନ୍ତ୍ର କରିରଦିଲ ଏବଂ 
ଦ୍ରୁତ ରତିଦର ଆରକୁ ବଢ଼ରୁଦିଲ। ଏହ ି ଅଭିଯଚାନ ଅଧ୍ରୀନଦର ବି୍ଟିଶମଚାଦନ 
ଦମଘଚାଳୟ ଏବଂ ରଚାଦରଚା ପବ୍ଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଟଚାଦର୍ଗଟ କରିରଦିଲ। ଦତଦବ, 
ଦଦଶଦପ୍ମ୍ରୀ ଦରଚାରଚାନ୍ ଦନରଦମୟଚା ସଚାଙ୍ଗମଚା ତଚାଙୁ୍ ଏଠଚାଦର ପରୂଚାଇ ନଦଦବଚା 
ପଚାଇ ଁ ପଣ କରିଦଲ। ଦସ ଦଘଚାରଣଚା କରିରଦିଲ ଦଯ ଦସ ବି୍ଟିଶମଚାନଙୁ୍ 
ତଚାଙ୍ ଅଞ୍ଳଦର ଶଚାସନ କରିବଚାକୁ ଦଦଦବ ନଚାହି।ଁ ଦଲଚାକଙୁ୍ ଦସମଚାନଙ୍ର 
ଦଚାସ ଦହବଚାକୁ ଅନୁମତି ଦଦଦବ ନଚାହି।ଁ ଏହଚା ପଦର ଦସ କରି ଯବୁକମଚାନଙୁ୍ 
ଏକଚାଠ ିକରି ନିଜର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଦସୈନ୍ ଦଳ ରଠନ କରିରଦିଲ। କ୍ରଚାନି୍କଚାର୍ରୀ 
ଦରଚାରଚାନ ଏବଂ ତଚାଙ୍ ସଚାର୍ରୀମଚାଦନ ଇଂଦରଜ କ୍ଚାମ୍ପ ଉପଦର ଆକ୍ରମଣ 
କରି ନିଆ ଁଲରଚାଇ ଦଦଇରଦିଲ। ବି୍ଟିଶମଚାଦନ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ବିରୟଦର 
ଅବରତ ନରଦିଲ, ଦତଣ ୁ ଦସମଚାଦନ ଭୟଭ୍ରୀତ ଦହଦଲ । ପଦର ବ୍ଟିିଶ 
ରଡଯନ୍ତ୍ରଦର ଦରଚାରଚାନଙୁ୍ କରଚାବଚାର୍୍ଗଚା ପଚାଇ ଁଡଚାକିଦଲ ଏବଂ ତଚାଙୁ୍ ରଳିୁ କରି 
ହତ୍ଚା କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ଭଚାରତମଚାତଚାର ଜଦଣ ବ୍ରୀର ସ୍ଚାଧ୍ରୀନତଚା ସଂଗ୍ରଚାମ୍ରୀ ଏହ ି
ଛଳନଚାର ଶକିଚାର ଦହଚାଇ ସହଦି ଦହଚାଇରଦିଲ। ଆଜ ିବି ଦଲଚାଦକ ଦରଚାରଚାନ୍ 
ଦନରଦମୟଚା ସଚାଙ୍ଗମଚାଙୁ୍ ଶ୍ଦ୍ଚା କରନି୍। ତଚାଙ୍ ଆଦଶ୍ଗ ଏବଂ ବ୍ରୀରତଚାକୁ ସ୍ରଣ 
କରନି୍।  ପ୍ତିବର୍ଗ 12 ଡିଦସ୍ବେରକୁ ତଚାଙ୍ ସମ୍ତିୃ ଉଦଦ୍ଶ୍ଦର ରଚାଦରଚା 
ଅଞ୍ଳଦର ‘ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଦସୈନିକ ଦିବସ ପଚାଳନ କରଚାଯଚାଇରଚାଏ। n

�ନ:୍ 26 ଅ�ଷ୍ 1920, େତୁୃ୍ୟ: 9 ଡଟିନସମ୍ବର 1944 �ନ:୍ �ଣା ୋହଟି,ଁ େତୁୃ୍ୟ: 12 ଡଟିନସମ୍ବର 1872 |

ଆ�ାଦଗୀର ଅେତୃ େନହାତ୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ର
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ହଦଙ୍ଗର୍ରୀର  ସବ୍ଗଚାଧକି ସମ୍ଚାନିତ ଚଳଚି୍ତ୍ର ନିଦଦ୍୍ଗଶକ 
ଏବଂ ରଲଚା ଦଶକଦର ଅଦନକ ପ୍ତିଷ ୍ଠଚା ଅଜ୍ଗନ କରିରବିଚା 
ଇଦସ୍ତବଚାନ୍ ସଚାଦବଚା ଏବଂ ନୁ୍ ହଲିଉଡ ଯରୁର ପ୍ମଖୁ 
ବ୍କି୍ତ୍ୱ ମଚାଟକିନ୍ ଦସ୍ଚାଦସ୍ଗଦସଙୁ୍ 52 ତମ ଭରତ୍ରୀୟ 
ଆନ୍ଜ୍ଗଚାତ୍ରୀୟ ଚଳଚି୍ତ୍ର ମଦହଚାତ୍ସବଦର 'ସତ୍ଜିତ୍ ରଚାୟ 
ଲଚାଇଫ୍ ଟଚାଇମ ୍ ଆଚିଭଦମ୍ଟ ଆେଚାଡ୍ଗ'ଦର ସମ୍ଚାନିତ 
କରଚାଯଚାଇଛି । ଇଚାସ୍ତବଚାନ ସଚାଦବଚା, ଦମଫିଦଷ୍ଚା (1981) 
ଏବଂ ଫଚାଦର (1966) ଭଳି ଚଳଚି୍ତ୍ର ପଚାଇ ଁଦବଶ ୍ପରିଚିତ 
ମଚାଟକିନ୍ ଦସ୍ଚାଦସ୍ଗଦସ, ଚଳଚି୍ତ୍ର ଇତିହଚାସର ସବୁଠଚାରୁ ବଡ 
ତରଚା ପ୍ଭଚାବଶଚାଳ୍ରୀ ଚଳଚି୍ତ୍ର ନିମ୍ଗଚାତଚା ଭଚାବଦର ପରିରଣତି 
ହୁଅନି୍। 

ରେେଖୁ OTT ଷ୍ାଲୱାଟ୍ଯଙୁ୍କ େଟିେନ୍ତଣ
ପ୍ରମ ରର ପଚାଇ ଁ  ଏମିତି ଦହଚାଇଛି ଦଯଉଠ ି IFFI 
ଅଗ୍ରଣ୍ରୀ OTT ଷ୍ଚାଲେଚାଟ୍ଗକୁ ଉତ୍ସବଦର ଭଚାର ଦନବଚାକୁ 
ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରଚାଯଚାଇରଲିଚା। ଅର୍ଗଚାତ୍  ପ୍ରମ ରର ପଚାଇ ଁଫିଲ୍ମ 
ଦଫଷି୍ଭଚାଲଦର ଦନଟଫି୍କ୍ସ, ଆମଚାଜନ ପ୍ଚାଇମ, ଜ ି5, ଭୁତ୍  
ଏବଂ ଦସଚାନି ଲିଭ ଭଳି ଓଟିଟି ୍ଚ୍ାଟ୍ ଫମ୍ଗ ଦଯଚାରଦଦଇଛନି୍। 
ଏମଚାଦନ ସମଦସ୍ତ OTT ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ମଚାଷ୍ରକ୍ଚାସ,୍ 
ବିରୟବସୁ୍ତ ଲଞ୍ ଏବଂ ପି୍ଭୁ୍, ମଦନଚାନ୍ରୀତ ଚଳଚି୍ତ୍ର-ପ୍ଚାଦକଜ ୍
ଏବଂ ଭଚୁ୍ଗଆଲ୍ ଇଦଭ୍ଟ ମଚାଧ୍ୟମଦର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଦବ। 
ବଚାସ୍ତବଦର, ସଚାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟଦର, OTT ଦର ଚଳଚି୍ତ୍ର 
ଦଦଖବିଚାର ଧଚାରଚା ବଢ଼ଛିୁ ଏବଂ IFFI ନୂତନ ଦଟଦକଷ୍ଚାଦଲଚାଜି 
ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହ ିକଚାରଣରୁ OTT ଶଳି୍ପ ଅଭିଦନତଚାମଚାନଙୁ୍ 
ଅଭିଜ୍ ତରଚା ଖ୍ଚାତନଚାମଚା ଅଭିଦନତଚା, ପ୍ଦଯଚାଜକ, ନିଦଦ୍ଗଶକ 
ତରଚା ଫିଳ୍ମ ବ୍କ୍ି୍େଙ୍ ସହ  ଦଯଚାରଚାଦଯଚାର କରିବଚାକୁ ଏହଚା 
ଏକ ଉର୍ମ ୍ଚ୍ାଟଫମ୍ଗ ସଷିୃ୍ କରିଛି। n

େନଭମ୍ବର 20 ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ େଅ ଦଟିେ ବ୍ୟାପଗୀ ନ�ାଆନର ଆନୟା�ଟିତ ନହାଇଥବିା 52 ତେ ଭାରତଗୀୟ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀୟ ଚଳର୍ଟିତ୍ 
େନହାତ୍ବ (IFFI)ନର  ରବୁ ରେତଟିଭାୋେଙୁ୍କ େଖୁ୍ୟନରୋତ ଫଟି ଲ ୍େଟିେ୍ଯାତା ତଥା ଫଟି ଲ ୍ଉନଦ୍ୟା�ସହ ନରାଡଟିର ଏକ ଅେେ୍ୟ ସନୁରା� 

ସଷୃ୍ଟି  କରଟିଥଲିା। ଏହଟି ଉତ୍ବର ଉନଦେଶ୍ୟ ରହଟିଥଲିା ରବୁ ଚଳର୍ଟିତ୍ େଟିେ୍ଯାତା, କଳାକାର, �ାୟକ, �ାୟକ, ସ୍ଟ୍ରଟିେ୍ ରାଇଟର୍ ଏବଂ 
ଅେ୍ୟୋେଙୁ୍କ ବଟିଶ୍ୱର ସମ୍ାେ�େକ ଉତ୍ବନର େଟି� ରେତଟିଭା ରେଦଶ୍ଯେ କରଟିବାକୁ ସନୁରା� ରେଦାେ କରଟିବା।

ଏହଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍େନର ଏେଟିତଟି ଲା�ଟିଥଲିା ରଙ୍
n IFFI ଭଚାରତର ଯବୁ ପ୍ତିଭଚାଙୁ୍ ଏକ ୍ଚ୍ାଟଫମ୍ଗ ଦଯଚାରଚାଇବଚା ସହ  35 

ବର୍ଗରୁ କମ ୍ବୟସର 75 ସଜୃନଶ୍ରୀଳ ପ୍ତିଭଚାକୁ ଏହ ିଉତ୍ସବଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ 
କରିରଲିଚା। ଦସମଚାଦନ ଚଳଚି୍ତ୍ର ଇଣ୍ଷ୍ଟ୍ିର ବିଦଶର ବ୍କି୍ଙ୍ ସହତି 
ଦଯଚାରଚାଦଯଚାର କରିରଦିଲ ଏବଂ ଆଦୟଚାଜତି ଦହବଚାକୁ ରବିଚା ମଚାଷ୍ରକ୍ଚାସଦର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିରଦିଲ। 

n ପ୍ରମ ରର ପଚାଇ ଁବି୍କ୍ସ ଚଳଚି୍ତ୍ର ମଦହଚାତ୍ସବ ମଚାଧ୍ୟମଦର ପଚାଞ୍ଟି ବ୍ିକ୍ସ 
ଦଦଶରୁ ଚଳଚି୍ତ୍ର ପ୍ଦଶକିତ ଦହଚାଇଛି। ଏହ ିପଚାଞ୍ଟି ଦଦଶ ଦହଉଛି ବ୍ଚାଜଲି, 
ଋର ଦକି୍ଣ ଆଫି୍କଚା, ଚ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଭଚାରତ। କଚାଦଲ୍ଗଚାସ ଦସୌରଚାଙ୍ ନିଦଦ୍୍ଗଶତି 
କିଙ୍୍ଗ ଅଫ୍ ଅଲ୍ େଚାଲ ୍ଲ୍ଗ (ଅଲ୍ ଦର ଦି ଦଟଚାଦଡଚା ଅଲ୍ ମଦୁଣ୍ଚା) ଏହ ିଉତ୍ସବର 
ଉଦଘଚାଟନ  ଉତ୍ସବଦର ପ୍ଦଶ୍ଗନ ସହ ଚଳଚି୍ତ୍ରର ଆନ୍ଜ୍ଗଚାତ୍ରୀୟ ପି୍ମିୟର୍ 
ଦହଚାଇରଲିଚା।

n 52 ତମ IFFIଦର ଦିଲ୍ରୀପ କୁମଚାର, ସମିୁତ୍ରଚା ଭବ, ବୁଦ୍ଦଦବ ଦଚାସରପୁ୍ଚା, 
ସଞ୍ଚାର୍ରୀ ବିଜୟ, ସଦୁରଖଚା ସିକି୍ର, ଜଚାନ୍-ପଲ୍ ଦବଲମଦୁଣ୍ଚା, ବଟ୍୍ଗଚାଣ୍ 
ଟଚାଦଭନିଅର୍, ଖ୍୍ରୀଦଷ୍ଚାଫର୍ ୍ମ୍୍ର୍ ଏବଂ ଜଚାନ୍-କ୍ଚାଓ କ୍ଚାରିଅଙୁ୍୍ଗ ଶ୍ଦ୍ଚାଜେଳି 
ଅପ୍ଗଣ କକରଚାଯଚାଇରଲିଚା। 

ରେଥେ ଥର ପାଇ ଁOTT ପା୍ଟଫେ୍ଯକୁ େଟିଳଟିଲା ସନୁରା� 

ଭାରତ ନହଉଛଟି କାହାଣଗୀର ନଦଶ। 
ଆେର କାହାଣଗୀସବୁ ବଟିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପଗୀ 

କଳ୍ପୋକୁ ରେଭାବଟିତ କରଟିଛଟି । ଭାରତନର 
ବଟିଭଟିନ୍ନ ରେକାରର କାହାଣଗୀ ବଟିଦ୍ୟୋେ 
ଅଛଟି, ନରଉଥଁପିାଇ ଁଭାରତ ରେକୃତ 
ଅଥ୍ଯନର 'କଳ୍ପୋର ନଦଶ' ଭାନବ 

ପରଟିଚୟ ବଟି ପାଇଛଟି। 
- ଅେୁରା� ଠାକୁର, ସଚୂୋ ଏବଂ 

ରେସାରଣ େନ୍ତଗୀ 

52ତେ ଭାରତଗୀୟ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀୟ ଫଟି ଲ ୍େନହାତ୍ବନଦଶ

52ତେ ଭାରତଗୀୟ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀୟ ଫଟି ଲ ୍େନହାତ୍ବ
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େଟିଡଟିଆ କର୍୍ଯର
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’’ଭ�ବାେ ବୁଦ୍ ଏହଟି ସୋ�କୁ ‘ଭବତୁ ସତ େଙ୍ଳେ’ର େନ୍ତ ଦାେ କରଟିଛନ୍ଟି। ବାବା ସାନହବ 
ଆନମ୍ବଦକର ଏହଟି େନ୍ତକୁ ବାରମ୍ବାର ନଦାହରାଉଥନିଲ ଆଉ କହୁଥନିଲ ନଲାକତନ୍ତନର 

ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଦାୟଟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍୍ଯବ୍ୟ େଧ୍। ତାଙ୍କ ଶାସେନର ନଦଶର ସବୁ ରେ�ାଙ୍କ େଙ୍ଳ 
ହଟି ଁ ସରକାରଙ୍କ  େଟିଶେ ନହବା ଆବଶ୍ୟକ। ରା�େଗୀତଟିକ ଦଳ ଏହାକୁ ଅେ୍ୟ ୋେ ନଦଇ ପାରନ୍ଟି। 

ନରେଟିତଟି... ସବ୍ କା ବଟିକାଶ, ସବ୍ କା ବଟିଶ୍ୱାସ। ’’

ରାେୋଥ ନକାବଟିନ୍ଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତଟି ରାେୋଥ ନକାବଟିନ୍ଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତଟି 

୬୫ତେ େହାରେୟାଣ ଦଟିବସ, ୬ ଡଟିନସମ୍ବର ୨୦୨୧

ବାବା ସାନହବଙୁ୍କ ରେଣାେ ବାବା ସାନହବଙୁ୍କ ରେଣାେ 
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ପାକ୍ଟିକ

େୁ୍ୟ ଇଣ୍ଟିଆେୁ୍ୟ ଇଣ୍ଟିଆ
ସୋଚାରସୋଚାର


