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ସ୍ୱପ୍ନସ୍ୱପ୍ନ
ସୟାଧୟାରଣ ବସେଟସର ସ�ୟାଇଥବିୟା ସ�ୟାରଣୟାଗଡ୍ଡିକ ସ�ଉ ଅବୟା ସକୟାଭଡିଡ୍  ଯଦ୍୍ଧକ୍ େଡିତଡିବୟା ଲୟାଗଡି ଟଡିକୟାକରଣର 
ବଡିଶୟାଳ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅବୟା ପଣ୍ଡି 2021 ବର୍ଷସର ନଡିଆଯୟାଇଥବିୟା ସଂକଳ୍ପଗଡ୍ଡିକ୍ ସୟାକୟାର କରଡିବୟା, ସବ୍ ଦଡିଗସର ଆଗକ୍ 

ବଢଛ୍ଡି ନୂଆ ଭୟାରତର ପୟାଦ।

ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ 

ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଧଡି ସୟାକୟାର ସୟାକୟାର 

ସ�ଲୟା



ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ରୟାସେଶ ପ୍ରେୟାପତଡି: ସୟାର୍, ଆପଣ ଦୀ�୍ଷୟାୟ୍ �୍ଅନ୍ତୁ ଏବଂ 
ସବ୍ଷଦୟା କ୍ଷମତୟାସର ର�ନ୍ତୁ।  

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ: ଆପଣ ସମୟାସତ କ୍ଷମତୟାସର ର�ଡିବୟାକ୍ 
ଶସ୍ଭଚ୍ୟା ଆସଦୌ ଦଡିଅନ୍ତୁ ନୟା�ଡି।ଁ ମ ୍ ଁଆେଡି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତୟାସର 
ନୟା�ଡି ଁଏବଂ ଭବଡିର୍ତସର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତୟାକ୍ ଯଡିବୟାକ୍ ଚୟାସ� ଁ
ନୟା�ଡି।ଁ ମ ୍ ଁସକବଳ ସସବୟା କରଡିବୟାକ୍ ଚୟାସ�।ଁ 

ମୟାନସଡିକ ସ୍ତରସର, ଡଡିସସମ୍ବର ମୟାସ ଆସଡିବୟା ମୟାସରେ ଆସମ ଅନ୍ଭବ କର୍ସଯ ବର୍ଷ ସଶର ସ�ୟାଇଯୟାଉଛଡି। ଏ�ୟା ବର୍ଷର ସଶର 
ମୟାସ ଏବଂ ଆସମ ଏ�ଡି ମୟାସ ଆସଡିସଲ ନୂଆ ବର୍ଷ ପୟାଇ ଁପ୍ରସ୍୍ତତ ସ�ବୟା ଆରମ୍ଭ କରଡିଥୟାଉ । ସଯସତସବସଳ ନସଭମ୍ବର 2021ର 
'ମନ୍ କୀ ବୟାତ୍ ' କୟାଯ୍୍ଷ କ୍ରମସର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ  ନୂଆବର୍ଷ ବଡିରୟସର ଉସଲେଖ କରଡିଥସିଲ, ସସସତସବସଳ ତୟାଙ୍କର 
ବୟାର୍୍ଷୟା ଥଲିୟା- 'ସୟାବକୟା ପ୍ରୟୟାସ ମନ୍ତ ସ�ଡିତ ସଂକଳ୍ପର୍ ସଡିଦ୍ଧଡି ଆଡକ୍ ଅଗ୍ରସର ସ�ବୟା ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷସର ନୂତନ ସଙ୍କଳ୍ପ ସ�ଡିତ 
ସଦଶର ସସବୟାସର ସଯୟାଗ ଦଡିଅନ୍ତୁ’। ସସ ଅମତୃ ମସ�ୟାତ୍ସବ, ପ୍ରକୃତଡିର ସଂରକ୍ଷଣ, ଆୟ୍ଷୟ୍ାନ ଭୟାରତ ଭଳଡି କୟାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ  ରୟାସେଶ 
ପ୍ରେୟାପତଡିଙ୍କ ପରଡି ସଲୟାକଙ୍କ େୀବନସର ଆଣଡିଥବିୟା ଶୟାନ୍ଡି ଉପସର କଥୟାବୟାର୍୍ଷୟା ଏବଂ ଯବ୍କମୟାନଙ୍କ କଡିଛଡି କରଡିବୟାର ନଡିଷୟ୍ା ସ�ଡିତ ନୂଆ 
ଭୟାରତର ବଡିକୟାଶ କୟା�ୟାଣୀ ଉପସର ନଡିେର ଭୟାବନୟା ବ୍କ୍ତ କରଡିଥସିଲ।

n ବୀର ମୟାତୟାମୟାନଙ୍୍କ ନମସ୍ୟାର: ମୁ ଁଆମର ହରିରୋମୋନଙୁ୍ ଏବଂ ବିରେଷ ଭୋବରର ସୋହସୀ ମୋତୋମୋନଙୁ୍ ପ୍ରଣୋମ କରୁଛି, ରେଉମଁୋରନ 
ଏହପିରି ହରିରୋମୋନଙୁ୍ ଜନ ୍ମ ରେଇଥରିେ। 16 ଡିରସମ୍ବରରର 1971 େଦୁ୍ଧର ସବୁର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ୀ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରେେ ପୋଳନ କରୁଛି। ଏହ ି
ସମସ୍ତ ଘଟଣୋରର, ମୁ ଁରେେର ସେସ୍ତ୍ର ବୋହନିୀ, ଆମର ହରିରୋ ଏବଂ ରସମୋନଙ୍ର ସୋହସୀ ମୋ’ ମୋନଙୁ୍ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। 

n ପଞ୍ୟାୟତର୍ ସଂସଦ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ଅମତୃ ମସ�ୟାତ୍ସବ: ସୋଧୋରଣ ରେୋକ ରହଉ କି ସରକୋର, ପଞ୍ୋୟତିରୋଜରୁ ସଂସେ ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ଅମତୃ 
ମରହୋତ୍ସବ ପୋଳନର ଉତ୍ସୋହ ରେଖବିୋକୁ ମିଳିଛି। ନିକଟରର େିଲ୍ୀରର 'ଆଜୋେୀ କି କୋହୋନୀ – ବରଚେୋ ଁକୀ େବୁୋନୀ ଏହ ିଅବସରରର 
ଆରୟୋଜନ କରୋେୋଇଥେିୋ। 

n ଅସଟ୍ରେଲଡିଆସର ବୃନ୍ୟାବନ: ଅରଟ୍ରେେିଆର ବୋସିନ୍ୋ ଜଗତ ତରିଣୀ େୋସୀ 13 ବଷଣ୍ଣରୁ ଅଧକି ସମୟ ବୃନ୍ୋବନରର ବିତୋଇଥରିେ। ପରର 
ରସ ତ ଅରଟ୍ରେେିଆ ରେରିଗରେ କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ୋବନକୁ ରକରବ ଭୁେି ପୋରିରେ ନୋହି।ଁ ଆଉ ରେଷରର ରସ ଅରଟ୍ରେେିଆରର ବି ବୃନ୍ୋବନ ସ୍ଟିୃ୍ 
କରେ। ଆଜ ିେୁନିଆର ରକୋଣ ଅନୁରକୋଣରର ତୋଙ୍ର ଚଚେଣ୍ଣୋ ରହଉଛି। 

n େୟାଲୟାଉନସର ନ୍ନ୍  ନଦୀର ପନ୍ର୍ଦ୍ଧୟାର: ଜୋେୋଉନରର ଏକ ପୋରମ୍ୋରିକ ନୁନ୍  ନେୀ ଥେିୋ େୋହୋ ବିେୁପ୍ତ ରହବୋର ପଥରର 
ପହଞ୍ଥିେିୋ । ରସଠୋର ରେୋକମୋରନ ଏହ ିପରିସି୍ତିକୁ ପରିବର୍ଣ୍ଣନ କରିବୋ ପୋଇ ଁପେରଷେପ ରନଇଥରିେ ଆଉ ତୋଙ୍ ଉେ୍ୟମରର ଏହ ି
ନେୀ ପଣୁ ିଜୀବନ୍ ରହୋଇଛି। ତୋମିେ୍ ନୋଡୁର ତୁତୁକୁଡିରର ଟୋପକୁୁ ବଞ୍ୋଇବୋକୁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୋରୋ ଉପୋୟ ରଖୋଜୋ େୋଇଥେିୋ।  ଏମିତି 
ଉେୋହରଣସବୁରର ଆମ ରେେର ରେୋକଙ୍ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସିଦି୍ଧ ବୋରି ରହୋଇପରଡ। ରସଥପିୋଇ ଁତ ମୁ ଁକରହ- ସବ୍ କୋ ପ୍ରୟୋସ। 

n ଯବ୍ୟା ଶକ୍ତଡି : େବୁପିଢିରର ସମଦୃ୍ଧ ଥବିୋ ପ୍ରରତ୍ୟକଟି ରେେରର ତିରନୋଟି ଜନିିଷ ବହୁତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ। ରବରଳରବରଳ ଏସବୁ 
େବୁକମୋନଙ୍ର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବି ରହୋଇେୋଏ। ପ୍ରଥମ କଥୋ ରହଉଛି ଆଇଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇରନୋରଭସନ୍ ।  ଦି୍ତୀୟଟି ରହଉଛି ରିସ୍କ 
ରନବୋ େୋଗି ଉତ୍ସୋହ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ରହଉଛି ରେରକୌଣସି କୋେଣ୍ଣ୍ୟ କରିବୋକୁ ସଂକଳ୍ପ । ରେରତରବରଳ ଏହ ିତିରନୋଟି ଜନିିଷ ଏକୋଠ ି
ହୁଏ, ଅଦୁ୍ତ େଳୋେଳ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ।

n ଅଭଡିବୃଦ୍ଧଡିର କୟା�ୟାଣୀର ସମୟାଡ: ଆଜି ଟ୍ୋଟଣ୍ଣ ଅପ ୍େୁନିଆରର ଭୋରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଆରଗଇ ରନଉଛି। ୟୁନିକନଣ୍ଣ  େବ୍ଦ ଆଜକିୋେି ଅରନକ 
ଚଚେଣ୍ଣୋରର ଅଛି । 2015 ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍, ରେେରର ପ୍ରୋୟ 9-10 ୟୁନିକନଣ୍ଣ ଥେିୋ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବଷଣ୍ଣ ମୋତ୍ର 10 ମୋସ ମଧ୍ୟରର, ଭୋରତରର ପ୍ରତି 
10 େିନରର ରଗୋଟିଏ ୟୁନିକନଣ୍ଣ ସଟିୃ୍ ରହଉଛି। ଏହୋ ରହଉଛି ଭୋରତର ଅଭିବୃଦି୍ଧ କୋହୋଣୀର ଏକ ରମୋଡ, ରେଉଠଁୋରର ରେୋକମୋରନ 
ରକବଳ ଚୋକିରି ରଖୋଜଥୁବିୋ ବ୍ୟକି୍ ନୁହନିଁ୍,  ଚୋକିରି ପ୍ରେୋନକୋରୀ ରହବୋର ସ୍ୱପ୍ନ ରେଖଛୁନି୍।

30ତମ ଅଧ୍ୟୟାୟ, 28 ନସଭମ୍ବର, 2021
ମନ୍  କୀ ବୟାତ୍  - 2.0

'ମନ୍ କୀ ବୟାତ୍ ’ କ୍ ପରୂୟା ଶଣ୍ଡିବୟା 
ପୟାଇ ଁQR ସକୟାଡ୍ ସ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତୁ
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ସକୌଶଳ ବଡିକୟାଶର୍ ଫଡି ଲ ୍
ନଡିମ୍ଷୟାଣର �ବ୍  ସ�ଉଛଡି 

ଭୟାରତ 

ସୟାମୟାେଡିକ ସଂସ୍ୟାରସର ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମଡିକୟା ଗ୍ର�ଣ କରଡିଥବିୟା ଅମର ସସନୟାନୀ

ସ୍ୱପ୍ନକ୍ ବୟାସ୍ତବ କର୍ଥବିୟା ବର୍ଷ 2021

କଭର ସଟ୍ୟାରଡି 

କଭର ସଟ୍ୟାରୀ ସସଗେ ସ୍ୱତନ୍ତ ପ୍ୟାସକେ୍  

ଭଡିତର ପଷୃୟ୍ାସର 

ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଦି୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ସହତି ବୋସ୍ତବତୋର  ପଷୃ ୍ଠଭୂମିରର ସୋକୋର ରହଉଛି ବରଜଟ୍  
ଭୋଷଣର ରଘୋଷଣୋସବୁ। ପଷୃୟ୍ା 06-10 

ଭଡିତର ପଷୃୟ୍ାସର 

ଆଜୋେୀ କୋ ଅମତୃ ମରହୋତ୍ସବର ଏହ ିେଙୃ୍ଖଳୋରର ପଢନ୍ତୁ ମେନରମୋହନ ମୋେବୀୟ, 
ରକଏମ ୍ ମନୁ ୍,ି ରୋମ ପ୍ରସୋେ ବିସି୍ମେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହୋନୋୟକଙ୍ କୋହୋଣୀ। | ପଷୃୟ୍ା 52-55
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ସୋେର ନମସ୍କୋର

ନୂଆବଷଣ୍ଣରର ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନିଆେୋଏ। ଠକି୍ ରସହପିରି ବଷଣ୍ଣ ରେଷ ଅଥଣ୍ଣୋତ ଡିରସମ୍ବର ମୋସରର ତୋ'ର ସମୀଷେୋ 
ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ରହୋଇଥୋଏ। ସଂକଳ୍ପ େେି ସିଦି୍ଧରର ପରିଣତ ହୁଏ ରତରବ ମନରର ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସୋହ ସଞ୍ୋର 
ହୁଏ, େୋହୋ ଆଗୋମୀ ବଷଣ୍ଣରର ଆହୁରି େୃଢତୋର ସହ ଆଗକୁ ବଢିବୋ ପୋଇ ଁେକି୍ ପ୍ରେୋନ କରର। ଚଳିତ ଡିରସମ୍ବର 
ଏଇଥ ିପୋଇ ଁମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ରେ, ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଏହ ିମୋସରର େୋସନର ଦି୍ତୀୟ ପୋଳିର ଅଧୋ େୋତ୍ରୋ ପରୂୋ କରି 
ତୃତୀୟ ବଷଣ୍ଣରର ପ୍ରରବେ କରିଛନି୍। ୨୦୨୧ ବଷଣ୍ଣର ଆରମ୍ଭରୁ ରେେକୁ ମିଳିଥେିୋ ରକୋରରୋନୋ ମହୋମୋରୀ ବିରରୋଧରର 
େୁଇଟି ସ୍ୱରେେୀ ଟିକୋ, େୋହୋ ସବୁଠୋରୁ ବଡ ଆେୋ େଟିଥେିୋ ରେେବୋସୀଙ୍ ପୋଇ।ଁ ଟିକୋକରଣରର ଭୋରତ ରେଉ ଁ
ମୋଇେଖଣୁ୍ ଅତିକ୍ମ କରିଛି ତୋହୋ ଏରବ େୁନିଆ ସୋମ ୍ନୋରର ଉେୋହରଣ ସୋଜଛିି। ଏହୋସହ ରେବୃଆରୀରର ୧ରର 
ସଂସେରର ଉପସ୍ୋପନ ରହେୋ ଏକବିଂେ େତୋବ୍ଦୀ ତୃତୀୟ େେନି୍ର ପ୍ରଥମ ବରଜଟ, େୋହୋ ରୋଟ୍ରେକୁ ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର 
କରିବୋରର ନୂଆ େିଗ ପ୍ରେୋନ କେୋ। େେିଓ ଚଳିତ ବଷଣ୍ଣ ରେଷ ରହବୋ ପୋଇ ଁଆଉ ପ୍ରୋୟ ତିନି ମୋସ ସମୟ ବୋକି 
ରହଛିି, ତଥୋପି ସୋଧୋରଣ ବରଜଟରର ରହୋଇଥବିୋ ଅଧକିୋଂେ ରଘୋଷଣୋ ପରୂୋ ରହୋଇସୋରିଛି, ଆଉ ରେେର ଆେୋ 
ସୋକୋର ରହଉଥବିୋ ଜଣୋପଡୁଛି । 

ଠକି୍ ସମୟରର କୋେଣ୍ଣ୍ୟୋନ ୍ବୟନ ସଂକଳ୍ପ, ବରଜଟ ପରର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ରମୋେୀଙ୍ର 'ସବ୍ କୋ ପ୍ରୟୋସ' ମନ୍ତ୍ରକୁ ସୋକୋର 
କରୁଛି।ଘରରୋଇ-ଉରେ୍ୟୋଗଗଡିୁକ ସହ କଥୋବୋର୍ଣ୍ଣୋ, ସଂସେୀୟ ଇତିହୋସର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରରଚଟ୍ୋ ଏବଂ ବରଜଟ 
ପ୍ରକି୍ୟୋରର ସଧୁୋର

ରେେର ସି୍ତି ବେଳୋଇଛି। ଏହୋର ପରିଣୋମ ସ୍ୱରୂପ 'ପରୋମେଣ୍ଣ' ସବୁ 'ସମୋଧୋନ'ରର ପରିବର୍ଣ୍ଣନ ରହୋଇଛି, 
ଜନତୋଙ୍ ଆେୋ ସହ ରେେର ଅଥଣ୍ଣବ୍ୟବସ୍ୋକୁ ନୂଆ ଉଡୋଣ ମିଳିଛି। ବଷଣ୍ଣର ଆରମ୍ଭରୁ ନିଆେୋଇଥବିୋ ସଂକଳ୍ପକୁ ବଷଣ୍ଣ 
ରେଷ ରବଳକୁ ହୋସେ କରିପୋରିଛି ଭୋରତ, ନୂଆ ଭୋରତର ଏହ ିକୋହୋଣୀ ପଢନ୍ତୁ ଏଥରର କଭର ରଟ୍ୋରିରର। 

ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଦି୍ଧର େୋତ୍ରୋ ସହ ଅଟଳ ସିଦି୍ଧର ମୋଟି ଉର୍ର ପ୍ରରେେ ରକମିତି ଭୋରତର ବିକୋେ େୋତ୍ରୋରର ମେୁ୍ୟବୋନ 
ସୋରଥୀ ପୋେଟୁଛି ଏବଂ ରଜବରରର େୁନିଆର ଚତୁଥଣ୍ଣ ବଡ ବିମୋନବନ୍ର ପୋଇ ଁ େଳିୋନ୍ୟୋସ, ବରଜଟ ରଘୋଷଣୋ 
ଅନୁସୋରର ୧୦୦ ନୂଆ ରସୈନିକ ସ୍କେୁ ସ୍ୋପନ, ବୁରନ୍େଖଣ୍ଡର ବିକୋେ ଆେିକୁ ଏହ ିସଂଖ୍ୟୋରର ବିସୃ୍ତତ ଭୋରବ ବ୍ୟୋଖ୍ୟୋ 
କରୋେୋଇଛି। 

ମୋନବ ସମ୍ବଳକୁ ସେୃଢ କରିବୋ ପୋଇ ଁରବୈଷୟିକ ଜ୍ୋନର ଉପରେୋଗ, ଡିଜପିି କନେରରନ ୍ରେେକୁ ରକମିତି ନୂଆ 
େିଗ ପ୍ରେୋନ କରୁଛି, ଏହ ିବିରେଷୋଙ୍ରର ସୋମିେ। ଅମତୃ ମରହୋତ୍ସବ ଅବସରରର ରୋଟ୍ରେର ମହୋନୋୟକ- ପଣି୍ଡତ 
ମେନ ରମୋହନ ମେବୀୟ, ରକ.ଏମ. ମନୁସୀ, ପଣି୍ଡତ ରୋମ ପ୍ରସୋେ ବିସି୍ମେ, ୟୁ କିଆଙ୍ ନୋଙ୍ବହ, ରଗୋବିନ୍ ଗରୁୁ, 
ଠୋକୁର ପ୍ୟୋରରେୋେ ସିଂହଙ୍  ରଣୋେୋୟୀ କୋହୋଣୀ ଏହ ିବିରେଷୋଙ୍ରର ରୋଟ୍ରେ ରଗୌରବର ଗୋଥୋ ବ୍ୟୋଖ୍ୟୋନ କରୁଛି। 
ଅନ୍ୟପରଟ ସୀମୋରର ଅେମ୍ୟ ସୋହସ ସହ ରେେକୁ ରଷେୋ କରୁଥବିୋ ନୋୟକଙୁ୍ େିଆେୋଇଥବିୋ ସମ୍ମୋନର କୋହୋଣୀ 
ମଧ୍ୟ ଏହ ିଅଙ୍ରର ସୋମିେ।

ସମ୍ୟାଦକଙ୍କ କଲମର୍... 

(େୟଦୀପ ଭଟନୟାଗର)

ଠଡିକଣୟା:
ବ୍୍ସରୟା ଅଫ ଆଉଟରଡିଚ୍ ଆଣ୍ କମ୍୍ ନଡିସକସନ୍, 
ସଚୂନୟାଭନ, ଦ୍ଡିତୀୟ ମ�ଲୟା
ନୂଆଦଡିଲେୀ-110003
ଇସମଲ୍: response-nis@pib.gov.in



ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ମୁ ଁସିଭିେ୍  ସଭଭିରସସ ୍ ପୋଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଛି ଏବଂ 'ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମୋଚୋର' ନିୟମିତ 
ପଢିଥୋଏ। ଏହ ିପତ୍ରିକୋଟି ଅତି ସରଳ ଭୋଷୋ ରେଖୋେୋଉଛି େୋହୋ ବୁଝବିୋ ସହଜ, 
ସରକୋରଙ୍ ରେୋଜନୋ, ସେଳତୋ ଏବଂ ରସମୋନଙ୍ର କୋେଣ୍ଣ୍ୟକୋରିତୋ ବିଷୟରର ବହୁତ 
ବିସୃ୍ତତ ସଚୂନୋ ରେଇଥୋଏ। ଏଥସିହ, ଏହ ିପତ୍ରିକୋ ଅତୀତର ଅଜଣୋ ନୋୟକ, ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 
ସଂଗ୍ୋମୀ ଏବଂ ରେେ ରସବୋ କରିଥବିୋ ବୀର ରସନୋନୀଙ୍ ବିଷୟରର ସଚୂନୋ ରେଇଥୋଏ, 
େୋହୋ ବିଷୟରର ଇତିହୋସରର ଅଳ୍ପ କିଛି େଷିେୋ େିଆେୋଏ | ମୁ ଁଏହ ିପତ୍ରିକୋ ପଢିବୋକୁ ଭେ 
ପୋଏ । 
tiwariaman6471@gmail.com
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ନୂଆ ୋରତଭର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମଦୃ୍ଡିର ଆଧାର ଭେଉଛଡି ମେଡିଳାଙ୍୍ ସର୍କ୍ା 
ନୂଆ ୋରତଭର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମଦୃ୍ଡିର ଆଧାର ଭେଉଛଡି ମେଡିଳାଙ୍୍ ସର୍କ୍ା 

ଏବଂ ଭ�ୈଙ୍ଡି କ ନୟୁାୟ ତଥା ସମାନତା ପ୍ରଦାନ।   
ଏବଂ ଭ�ୈଙ୍ଡି କ ନୟୁାୟ ତଥା ସମାନତା ପ୍ରଦାନ।   

ସର୍କ୍ଡିତ ମେଡିଳା ସର୍କ୍ଡିତ ମେଡିଳା 
ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ଡିରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ଡି

ସସମାଚାମାଚାରର
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ନଡିଃଶଳ୍୍କ  ବଡିତରଣ

16-30 ନଭେମ୍ବର, 2021

ବର୍ଷ: 2 ସଂଖୟୁା: 10

16 ନରଭମ୍ବରରୁ 30 ନରଭମ୍ବର ମଧ୍ୟରର ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମଚୋର 
ପତ୍ରିକୋ ପଢିବୋର ସରୁେୋଗ ପୋଇେି। ଏଥରିର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରମୋେୀ ଏଥର ମହଳିୋଙ୍ ସେକି୍କରଣ ପୋଇ ଁଗ୍ହଣ କରିଥବିୋ 
ପେରଷେପ ବୋବେରର ସଚୂନୋ ମିଳିେୋ। ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ରର, 
ମହଳିୋଙ୍ କେ୍ୟୋଣ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମ ବିଷୟରର ସଚୂନୋ ମଧ୍ୟ 
ମିଳିଥେିୋ।
ସଗୟାପୟାଳ ଶ୍ରୀବୟାସ୍ତବ 
shrigopal6@gmail.com |

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମୋଚୋର 16-30 ନରଭମ୍ବରର ସବଣ୍ଣରେଷ 
ସଂଖ୍ୟୋ ପଢିବୋ ଏକ ବଡ ଅନୁଭୂତି । ଏହୋ ASEAN 
ରେେଗଡିୁକ ସହତି ଆନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ ସମ୍କଣ୍ଣ ବିଷୟରର 
ସଚୂନୋ ରେଇଛି। ମନ୍ କୀ ବୋତ୍  ଏବଂ ଭୋରତରର ମହଳିୋ 
ସେକି୍କରଣର ନୂତନ ଉେୋହରଣ ବିଷୟରର ସଚୂନୋପରୂ୍ଣ୍ଣ 
ସଚୂନୋ ମଧ୍ୟ ପୋଇେି। ବୋସ୍ତବରର େବୁକ, ବୃଦ୍ଧୋବସ୍ୋ ଏବଂ 
ଭୋରତୀୟ ନୋଗରିକଙ୍ ସମସ୍ତ ବିଭୋଗ ପୋଇ ଁରୋଟ୍ରେ ନିମଣ୍ଣୋଣ 
ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ସଚୂନୋ ରେବୋ ପୋଇ ଁନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମୋଚୋର 
ଏକ େକି୍େୋଳୀ ପତ୍ରିକୋ।
ପୱନ କ୍ମୟାର ଗପ୍୍ୟା 
guptakpavan@gmail.com

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମୋଚୋର ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରକୋେତି ମହଳିୋଙ୍ 
ସରୁଷେୋ ଏବଂ ସେକି୍କରଣ ପ୍ରସଙ୍ ରବେ ୍ ହୃେୟସ୍ପେଣ୍ଣୀ। 
ବୋସ୍ତବରର, ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଷେତ୍ରରର ମହଳିୋମୋନଙ୍ର 
ଅଂେଗ୍ହଣ ବଢିବୋ ରେେର ବିକୋେରର ଏକ 
ଅମେୂ୍ୟ ଅବେୋନକୁ େେଣ୍ଣୋଉଛି। ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଷେତ୍ରରର 
ରସମୋନଙ୍ର ନିରୋପର୍ୋକୁ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୋ ପୋଇ ଁ
ସରକୋରଙ୍ ଉେ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ରସମୋନଙୁ୍ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ରଷେତ୍ରରର ଆଗକୁ ଆଣବିୋ ପୋଇ ଁରପ୍ରରଣୋ ରେୋଗୋଉଛି । 
ମହୋତ୍ମୋ ରଜ୍ୟୋତିବୋ େୁରେଙ୍ ଭଳି ଅତୁଳନୀୟ, ଅନନ୍ୟ, 
ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅବେୋନକୁ ଆରେୋକିତ କରୁଥବିୋ 
ପ୍ରବନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଚମତ୍ୋର ଥେିୋ | ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମଚୋରର 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ପ୍ରସଙ୍ ଆକଷଣ୍ଣଣୀୟ, ସଚୂନୋପରୂ୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିସୃ୍ତତ 
ଅରଟ। ଆଗୋମୀ  ସଂଖ୍ୟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୋହର ସହତି 
ଅରପଷେୋ କରିବି। 
ସମୟା�ଡିତ ସସୟାନଡି
sonimohit895@gmail.com

ସମ୍ୋେକୀୟ ରେଖବିୋ ପବୂଣ୍ଣରୁ, ' ସୋେର ନମସ୍କୋର' ରେଖବିୋ ଏବଂ 
ରେଷରର ରକୋଭିଡ୍  ସତକଣ୍ଣତୋ ବୋର୍ଣ୍ଣୋ ଭଳି େୁଇଟି କଥୋ ରମୋ ମନକୁ 
କିଣ ିରନେୋ।  ଭବିଷ୍ୟତରର ମଧ୍ୟ ମୁ ଁଏହୋକୁ ଅନୁସରଣ କରିବି। 
ଆପଣଙୁ୍ ଅରନକ ଧନ୍ୟବୋେ 
ଶ୍ୟାମ େୀ ଶ୍୍ ୍ୟା 
utkatdeshprem@gmail.com |

ଚଡିଠଡି ବୟାକ୍ସ...

ଆପଣଙ୍ ମତୋମତ ପଠୋନ୍ତୁ
ସଯୟାଗୟାସଯୟାଗ ଠଡିକଣୟା

ଏବଂ ଇ-ସମଲ: 

  response-nis@pib.gov.in

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

Soochna Bhawan,  
New Delhi -110003
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ଅହମ୍ମେୋବୋେରର ଆରୟୋଜତି ଏକ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମରର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀଙ୍ ଦ୍ୋରୋ କୁହୋେୋଇଥବିୋ ଏହ ିକୋହୋଣୀ ଗଣତିଜ୍ 
ରୋମୋନୁଜନଙ୍ ପ୍ରତିଭୋର ଏକ ଚିହ୍ନ, େୋହୋର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମଗ୍ 

ବିଶ୍ୱରର ସ୍ୱୀକୃତ।  ତୋମିେନୋଡୁର ଏକ ରଛୋଟ ସହର ଏରରୋଡରର 
ଜନ ୍ମ ରହୋଇଥବିୋ ରମୋନୁଜନ୍  ଗଣତି ଜଗତରର ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ସିଦ୍ଧୋନ୍କୁ ଚ୍ୟୋରେଞ୍ଜ କରି ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱରର ଭୋରତର ରଗୌରବକୁ 
ପ୍ରତିପୋେତି କରୋଇଥରିେ। ଗଣତି ରଷେତ୍ରରର ନଷେତ୍ର ପରି ଚମକୁଥବିୋ 
ଶ୍ୀନିବୋସ ରମୋନୁଜନଙ୍ ପରିବୋରର ରକୌଣସି ବ୍ୟକି୍ଙ୍ ଗଣତି ସହତି 
ରସମିତି କିଛି ସମ୍କଣ୍ଣ ନଥେିୋ। ତୋଙ୍ ପିତୋ ଶ୍ୀନିବୋସ ଆରୟଙ୍ୋର 
ଜରଣ କପଡୋ ବ୍ୟବସୋୟୀଙ୍ ଆକୋଉଣ୍ୋଣ୍ ଥରିେ।  ପିେୋେିନରୁ, 
ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦି୍ଧ ଧୋରଣ କରିଥବିୋ ରୋମୋନୁଜନ୍  1903 ମସିହୋରର ମୋଡ୍ୋସ 
ବିଶ୍ୱବିେ୍ୟୋଳୟରୁ େେମ ରଶ୍ଣୀ ପୋସ ୍ କରିଥରିେ। ରସରତବରଳ ତୋଙ୍ 
ପୋଠପଢୋ ଓ ଅଧ୍ୟୟନରର ବିସି୍ମତ ରହୋଇ ତୋଙୁ୍ ତତ୍ କୋଳୀନ ମୋଡ୍ୋସ 
ବିଶ୍ୱବିେ୍ୟୋଳୟ ଅରନକ ପରୁସ୍କୋର ପ୍ରେୋନ କରିଥରିେ।  ରସହ ିବଷଣ୍ଣ, ରସ 
କ୍ୁୟବ୍ ଏବଂ ଦି୍ପୋଷିେକ ସମୀକରଣର ସମୋଧୋନ ପୋଇ ଁସତୂ୍ର ଆବିଷ୍ୋର 
କରେ | ସମୟ ଗଡିବୋ ସହତି, ରମୋନୁଜନ୍ ଙ୍ ଗଣତି ପ୍ରତି ପ୍ରବୃରି୍ ବଢି 
ଚୋେିେୋ, େଳସ୍ୱରୂପ ରସ ଦ୍ୋେେ ପରୀଷେୋରର ଗଣତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 
ସମସ୍ତ ବିଷୟଗଡିୁକରର ବିେଳ ରହୋଇଥରିେ। ପରର ମୋଡ୍ୋସର ଏକ 
କରେଜରର ନୋମ ରେଖୋଇରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠୋରର ମଧ୍ୟ, ଗଣତି ବ୍ୟତୀତ, 
ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗଡିୁକରର ରୋମୋନୁଜନ୍ ଙ୍ ସେଳତୋ ନିରୋେୋଜନକ 
ରହେିୋ। ଏହ ିସମୟରର ରୋମୋନୁଜନ୍ ଙ୍ ବିବୋହ ରହୋଇଥେିୋ। ବର୍ଣ୍ଣମୋନ 
ତୋଙ୍ ଉପରର ପୋରିବୋରିକ େୋୟିତ୍ୱ ବଢେିୋ। ତୋଙ୍ର ପବୂଣ୍ଣତନ େଷିେକ 
ପ୍ରରେସର ରେସ ୁଆୟରଙ୍ ସପୁୋରିେ କ୍ରମ ରନରେୋରର ତତ୍ୋଳୀନ 
କରେକ୍ଟର ଆର. ରୋମଚନ୍ଦ୍ର ରୋଓଙୁ୍ ରଭଟିରେ ରୋମୋନୁଜନ୍ । ରୋମଚନ୍ଦ୍ର 
ରୋଓ  ରସହ ି ସମୟରର ଭୋରତୀୟ ଗଣତି ସମୋଜର ସଭୋପତି ମଧ୍ୟ 
ଥରିେ। ରସ ରୋମୋନୁଜନଙ୍ ରନୋଟବୁକ୍ ରେଖରିେ (ରେଉଥଁରିର ରସ 
ସତୂ୍ର ଏବଂ ଥଓିରିମ ୍ରେଖଥିରିେ ଏବଂ ନିରଜ ଏହୋକୁ ପ୍ରମୋଣ କରିଥରିେ) 
ଏବଂ ବହୁ ବିଚୋର ବିମେଣ୍ଣ ପରର ରୋମୋନୁଜନ୍ ଙ୍ ପୋଇ ଁମୋସକୁ 25 ଟଙ୍ୋ 
ପରୁସ୍କୋରର ବ୍ୟବସ୍ୋ କରିଥରିେ।  ଏହ ି ସମୟରର ରସ ଇଣି୍ଡଆନ୍  
ମ୍ୟୋଥମୋଟିକୋେ୍  ରସୋସୋଇଟି ପଷେରୁ ପ୍ରକୋେତି ଜର୍ଣ୍ଣୋେ୍ ରର ଉଭୟ 
ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉର୍ର ରେଖଥୁରିେ। 1911 ମସିହୋରର, ରସ ବନଣ୍ଣଉେି 
ନମ୍ବର ସମ୍କଣ୍ଣରର ତୋଙ୍ ଗରବରବଷଣୋତ୍ମକ ସନ୍ଭଣ୍ଣ ପ୍ରକୋେକରି ବିରେଷ 

ପରିଚିତି ହୋସେ କରିଥରିେ।  1912ରର ଆର. ରୋମଚନ୍ଦ୍ର ରୋଓଙ୍ 
ସୋହୋେ୍ୟରର ରସ ମୋଡ୍ୋସ ରପୋଟଣ୍ଣ ଟ୍ରଟ୍ର ଆକୋଉଣ୍ସ ବିଭୋଗରର 
କିରୋଣୀ ଭୋବରର ଚୋକିରି ପୋଇରେ। 1913 ମସିହୋରର ରୋମୋନୁଜନଙ୍ 
ଜୀବନରର ଏକ ବଡ ପରିବର୍ଣ୍ଣନ ଘଟିଥେିୋ, ରେରତରବରଳ ରସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 
ବି୍ଟିେ ୍ ରବୈଜ୍ୋନିକ ପ୍ରରେସର ଜଏିଚ୍  ହୋଡଭିଙୁ୍ ଏକ 10 ପଷୃ ୍ଠୋର ଚିଠ ି
ରେଖରିେ। ଚିଠରିର ରସ ରେରତବରଳ ପ୍ରଥରମ ତୋଙ୍ ଦ୍ୋରୋ ରପ୍ରରିତ 
ଥଓିରମ ୍ଗଡିୁକୁ ରେଖରିେ ତୋହୋକୁ ବିଶ୍ୱୋସ କରିପୋରିରେ ନୋହି।ଁ ପରର 
ତୋହୋକୁ ପରୀଷେୋ ନିରୀଷେୋ କରିବୋ ପରର ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ରହୋଇଗରେ। ହୋଡଭି 
ତୋଙ୍ ସହକମଣ୍ଣୀ ରଜଇ େିଟିେଉଡଙ୍ ସହ ରୋମୋନୁଜନଙ୍ ବୋବେରର 
ଗମ୍ଭୀରତୋର ସହ ଅନୁସନ୍ୋନ କରିଥରିେ । ଏହୋ ପରର ହୋଡଭି ବୁଝରିେ 
ରେ ରସ ଗଣତିର ଜରଣ ମହୋନ ପଣି୍ଡତ। ରକମ୍ବରେିଜକୁ ଆସିବୋକୁ ହୋଡଭି, 
ରୋମୋନୁଜନଙୁ୍ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିରେ।   ରସରତରବରଳ ସମଦୁ୍ର ପୋର 
ରହବୋ ପୋଇ ଁ ହନୁି୍ େୋସ୍ତ୍ରର ବିରରୋଧୀ ଥେିୋ। ତୋଙ୍ ମୋ’ ମଧ୍ୟ ପଅୁକୁ 
ବିରେେ ଛୋଡିବୋକୁ ଅରୋଜ ି ରହଉଥରିେ। ରସ ଏହ ି ଅନ୍ବିଶ୍ୱୋସକୁ 
ଭୋଙି୍ବୋ ସହ ମୋଙୁ୍ ବୁଝୋଇବୋରର ସେଳ ରହୋଇଥରିେ।  ପରର 
ରକମ୍ବରେିଜ ୍ରର ପହଞ୍ଥିରିେ।  ଏହୋପରର େିଟିେ୍  ଉଡ୍ ଙ୍ ସହ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ କରିଥରିେ। ରୋମୋନୁଜନ୍  ଏ ଭିତରର ହୋଡଭିଙୁ୍ ୧୨୦ଟି ଥଓିରମ ୍ 
ପଠୋଇ ସୋରିଥରିେ। 

ମୋଚେଣ୍ଣ 1916ରର, ରକମ୍ବରେିଜ ୍ ବିଶ୍ୱବିେ୍ୟୋଳୟ ରୋମୋନୁଜନଙୁ୍ ତୋଙ୍ର 
ଗୋଣତିିକ କୋେଣ୍ଣ୍ୟର ମୋନ୍ୟତୋ ପୋଇ ଁ ସ୍ୋର୍କ ଡିଗ୍ୀ ପ୍ରେୋନ କରିଥେିୋ। 
1915 ରୁ 1918 ମଧ୍ୟରର ରସ ଅରନକ ଗରବଷଣୋ ପତ୍ର ରେଖଥିରିେ। 
ଡିରସମ୍ବର 6, 1917 ରର, ରୋମୋନୁଜନ ହୋଡଭିଙ୍ ଉେ୍ୟମ ରହତ 
"ରୟୋେ ରସୋସୋଇଟି ଅେ େଣ୍ଡନ" ର ରେରେୋ ଭୋବରର ନିବଣ୍ଣୋଚିତ 
ରହୋଇଥରିେ। ଏହ ିସମୟରର ରରମୋନୁଜନଙ୍ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଅବସ୍ୋ ବିଗିଡି 
େୋଇଥେିୋ। 1919 ମସିହୋରର ରୋମୋନୁଜନ ଜରଣ ଜୋତୀୟ ହରିରୋ 
ଭୋବରର ଭୋରତ ରେରିଥରିେ। ରସ ଗଣତିରର େୀଷଣ୍ଣରର ଥରିେ ମଧ୍ୟ 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ  ତୋଙୁ୍ ସହରେୋଗ କରୁନଥେିୋ। ତୋଙ୍ର େକ୍ଷୋ ଥେିୋ। ରସ 12 
ଜୋନୁଆରୀ 1920 ରର ପ୍ରରେସର ହୋଡଭିଙୁ୍ ରେଷ ଚିଠ ିରେଖଥିରିେ, 
ରେଉଥଁରିର ରସ ମକ୍  ରଥଟୋ  େଙ୍ସନ୍  ବିଷୟରର କହଥିରିେ। 
ହୋଡଭି ଉର୍ର ରେବୋ ପବୂଣ୍ଣରୁ, ଖବର ଆସିଥେିୋ ରେ ରୋମୋନୁଜନ ଆଉ 
ନୋହୋନିଁ୍। 26 ଏପି୍ରେ 1920 ରର ମୋତ୍ର 32 ବଷଣ୍ଣ ବୟସରର ତୋଙ୍ର  
ରେହୋନ୍ ରହୋଇଥେିୋ। n

ମ�ୟାନ ଗଣଡିତଜ୍ଞ
ଥସର ସଶ୍ରଣୀସର ଶଡିକ୍ଷକ ପଡିଲୟାଙ୍୍କ ପଢୟାଇବୟା ସବସଳ କ�୍ଥସିଲ ଯଦଡି 
3ଟଡି ଫଳକ ୍3େଣ ପଡିଲୟାଙ୍କ ଭଡିତସର ଭୟାଗ କରୟାଯୟାଏ ସତସବ େଣଙ୍୍କ 
ସଗୟାଟଡିଏ ଫଳ ମଡିଳଡିବ। ଠଡିକ୍  ସସମଡିତଡି ଯଦଡି 6ଟଡି ଫଳକ ୍6 େଣଙ୍କ ଭଡିତସର 
ବଣ୍ଟୟାଯୟାଏ ସତସବ େଣଙ୍୍କ ସଗୟାଟଡିଏ ସଲଖୟାଏ ଁଫଳ ମଡିଳଡିବ। ଏମଡିତଡି କ�ଡିବୟା 
ଭଡିତସର େସଣ ଛୟାରେ ଠଡିଆ ସ�ୟାଇ ପଚୟାରଡିସଲ ଯଦଡି ଛୟାରେଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶନୂ 
ଆଉ ଫଳ ସଂଖ୍ୟା ଶନୂ ସତସବ ଫଳୟାଫଳ କ’ଣ ସ�ବ? ଏ�ଡି ପ୍ରଶ୍ନ ଶଣ୍ଡି 
ସସସତସବସଳ ସଶ୍ରଣୀସର ଉପସ୍ଡିତ ପଡିଲୟାମୟାସନ �ସଡିସଲ। ସ�ସଲ ଏ�ଡି 
ପଡିଲୟା ବଡ ସ�ୟାଇ ବଡିଶ୍ୱସର ଚ�ଳ ପକୟାଇସଲ। ଆଉ ସସ କଡିଏ େୟାଣଡିଛନ୍ଡି? 
ସସ ସ�ସଲ ବଡିଶଡିଟ୍ ଗଣଡିତ ବଡିଦ୍ୟାନ ଶ୍ରୀନଡିବୟାସ ରୟାମୟାନ୍େନ୍ । ଆେଡି ସୟାରୟା 
ଦ୍ନଡିଆ ତୟାଙ୍୍କ ସ୍ମରଣ କସର। 

ଶ୍ରୀନଡିବୟାସ ରୟାମୟାନ୍େନ୍  
ବ୍କ୍ତଡିତ୍ୱ

ରୟାଟ୍ରେୀୟ ଗଣଡିତ ଦଡିବସ ଡଡିସସମ୍ବର 22 ବଡିସଶର 

େନ:୍ 22 ଡଡିସସମ୍ବର 1887 । ମତ୍ୃ୍ 26 ଏପ୍ରଡିଲ୍  1920
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ଛବିେ ନରଭମ୍ବର 1949 ରହଉଛି ରସହ ି ଐତିହୋସିକ େନି, 
ରେରତରବରଳ ସମ୍ବିଧୋନସଭୋ ଭୋରତର ସମ୍ବିଧୋନକୁ ବିଧବିଦ୍ଧଭୋରବ 
ଗ୍ହଣ କରିଥେିୋ। ପରବର୍ଣ୍ଣୀ ନିଦ୍ଧଣ୍ଣୋରଣ ଅନୁସୋରର 26 ଜୋନୁୟୋରୀ 

1950ରର ଆରମ ଭୋରତବୋସୀ ତୋହୋକୁ ଆମ ପୋଇ ଁକୋେଣ୍ଣ୍ୟକୋରୀ କରିଥେୁି। 
ରହରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର େବିସ ଭୋରବ 26 ଜୋନୁୟୋରୀକୁ ସିନୋ ଆରମ ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ 
ପୋଳନ କରିେୁ, ରହରେ ରେଉ ଁେନିଟିରର ସମ୍ବିଧୋନକୁ ବିଧବିଦ୍ଧ ଭୋରବ ସି୍ୱକୃତୀ 
ମିଳିେୋ ତୋହୋକୁ ଭୁେିଗେୁ। ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀଙ୍ 
ରନତୃତ୍ୱରର 2015ରୁ ହି ଁଏହ ିେନିଟିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ 
କରିବୋ େଷେ୍ୟରର ସମ୍ବିଧୋନ େବିସ ପୋଳନ ଆରମ୍ଭ 
ରହୋଇଥେିୋ। ‘‘ନୋଗରିକ ଭୋବରର ଆମର କର୍ଣ୍ଣବ୍ୟ 
ରହଉଛି  ରସହ ିସମଦୃ୍ଧ ମେୂ୍ୟରବୋଧକୁ ସରୁଷେୋ ରେବୋ 
େୋହୋକୁ ଆମ ପୋଇ ଁଭୋରତୀୟ ସମ୍ବିଧୋନ ନିଦ୍ଧଣ୍ଣୋରଣ 
କରିଛି।”  ଏଭଳି ପରିସି୍ତିରର ନୋଗରିକଙ୍ େୋଗି 
ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣବ୍ୟ ପଥରର ଅଗ୍ସର ରହୋଇ ନିଜର  
ଅଧକିୋର ସରୁଷିେତ କରିବୋ ଆବେ୍ୟକ। କୋରଣ 2 
ବଷଣ୍ଣ 11 ମୋସ ଏବଂ 18 େନିର କଠନି ପରିଶ୍ମ 
ପରର େୋଇ ଆମ ସମ୍ବିଧୋନ ଏମିତି ଏକ ମହୋନ 
ଗ୍ନ୍ଥରର ପରିଣତ ରହୋଇପୋରିଛି। ଚଳିତ ବଷଣ୍ଣ  26 
ନରଭମ୍ବର ରହଉଛି ସମ୍ବିଧୋନର 71 ତମ ଜନ ୍ମେନି।

ସମ୍ବଡିଧୟାନ ଦଡିବସ ସମ୍ବଡିଧୟାନ ଅନ୍ସୟାସର ଏକ 
ଶକ୍ତ ଭୟାରତର ନଡିମ୍ଷୟାଣ 

େୟାତୀୟ ସ୍ୱୟାଥ୍ଷକ୍ ଶୀର୍ଷସର ରଖୟାଯୟାଇ ସମ୍ବଡିଧୟାନ ଗଠନ କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା। ଏଣ ୍ଆମର ସମ୍ବଡିଧୟାନ ସକବଳ କଡିଛଡି ନୀତଡି, ନଡିୟମର 
ସଂଗ୍ର� ନ୍ସ�,ଁ ବରଂ ସ�ସ୍ର ବର୍ଷ ଧରଡି ଚୟାଲଡି ଆସଥ୍ବିୟା ଆମ ମ�ୟାନ ପରମ୍ରୟା, ସଂସ୍ତୃଡି ଏବଂ ଅଖଣ୍ ଧୟାରୟାର ଏକ ଆଧନ୍ଡିକ 

ଅଭଡିବ୍କ୍ତଡି । ବୟାବୟାସୟାସ�ବ ଆସମ୍ବଦକରଙ୍କ 125 ତମ େନ ୍ବୟାରଷିକୀ ଅବସରସର, 2015ର୍ ସମ୍ବଡିଧୟାନ ଦଡିବସ ଆରମ୍ଭ 
ସ�ୟାଇଥଲିୟା, ଯୟା�ୟାଦ୍ୟାରୟା ଆସମ ବୟାବୟାସୟାସ�ବଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା ଦଡିଆଯୟାଇଥବିୟା ଉପ�ୟାରକ୍ ସ୍ମୃତଡି ଗ୍ରନ୍ଥଭୟାସବ ମସନ ପକୟାଇବ୍।

ଏମଡିତଡି ଥଲିୟା ସମ୍ବଡିଧୟାନ ଦଡିବସର କୟାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ
n ରୋଟ୍ରେପତି ସମ୍ବିଧୋନସଭୋ ବିତକଣ୍ଣର ଡିଜଟିୋେ୍ ସଂସ୍କରଣ, 

ସମ୍ବିଧୋନର ହସ୍ତେିଖତି କପି ଏବଂ ସମ୍ବିଧୋନର ଅପ ୍ରଡଟ୍  
ସଂସ୍କରଣକୁ ଡିଜଟିୋେ୍ ମୋଧ୍ୟମରର ପ୍ରକୋେ କରିଛନି୍, 
ରେଉଥଁରିର ଏପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ସମସ୍ତ ସଂରେୋଧନ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ ରହଛିି।  
ରସ 'ସୋମ ୍ବିଧୋନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରର ଅନେୋଇନ୍ କୁଇଜ'୍ 
କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମକୁ ଉେଘୋଟନ କରିଥରିେ। 

n ସରଚତନତୋ ସଟିୃ୍ କରିବୋ ଏବଂ ଜନସୋଧୋରଣଙ୍ 
ଅଂେଗ୍ହଣକୁ ନିଶି୍ତ କରିବୋ ପୋଇ ଁସଂସେୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ 
େୁଇଟି ରପୋଟଣ୍ଣୋେ୍ ବିକେତି କରିଛନି୍। ପ୍ରଥମଟି 22 ଟି 
ସରକୋରୀ ଭୋଷୋ ଏବଂ ଇଂରୋଜୀ ସହତି 23 ଟି ଭୋଷୋରର 
ସମ୍ବିଧୋନ ପି୍ରଆମ୍ବେର ଅନ୍ େୋନ୍  ବୋଚନ ଏବଂ ଦି୍ତୀୟଟିରର 
ସୋମ ୍ବିଧୋନିକ ରେୋକତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରର ଅନ୍ େଇନ୍  ପ୍ରରଶ୍ନୋର୍ରୀ 
ସୋମିେ। 

n ଏହ ିରପୋଟଣ୍ଣୋେ୍ 26 ନରଭମ୍ବରରୁ ବ୍ୟବହୋର ପୋଇ ଁକୋେଣ୍ଣ୍ୟଷେମ 
ରହୋଇଛି। ରେ ରକହ ିଏହ ିରପୋଟଣ୍ଣୋେରର ପଞ୍ଜୀକୃତ 
ରହୋଇପୋରିରବ ଏବଂ 23 ଟି ଭୋଷୋରର ସମ୍ବିଧୋନର ପି୍ରଆମ୍ବେ୍ 
ପଢି ଏକ ପ୍ରମୋଣପତ୍ର ହୋସ କରିପୋରିରବ। 

n ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ 26 ନରଭମ୍ବରରର 'ସମ୍ବିଧୋନ େବିସ' ପୋଳନ 
କରୋେିବୋ ସହ ଏବଂ ଚଳିତ ବଷଣ୍ଣ ଭୋରତର ସ୍ୱୋଧୀନତୋର 
75 ବଷଣ୍ଣ ପରୂ୍ଭି 'ଆଜୋେୀ କୋ ଅମତୃ ମରହୋତ୍ସବ' ପୋଳନ 
କରିବୋ ଅବସରରର, ନୂଆେଲି୍ୀଠୋରର ରକନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଏବଂ 
ନ୍ୟୋୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରରନ ରିଜଜିଙୁ୍ ରେେବୋସୀଙ୍ ଉରଦ୍େ୍ୟରର 
'ଭୋରତୀୟ ସମ୍ବିଧୋନର ଅନେୋଇନ୍ ପୋଠ୍ୟକ୍ମ' ଆରମ୍ଭ 
କରିଥରିେ। ଏହୋ ସହ ରସ ଡକ୍ଟର ଆରମ୍ବେକର ଆନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ 
ରକନ୍ଦ୍ରରର ଭୀମ ଅଡିରଟୋରିୟମର ମଳୂେୁଆ ରଖଥିରିେ। n

କର୍୍ଷବ୍ ସ�ଉଛଡି ସସ�ଡି ମୟାଗ୍ଷ ସଯଉଠଁୟାସର ଅଧକିୟାର 
ନଡିଶ୍ଡିତ ର�ଡିଛଡି। ଏଣ ୍ସଯସତସବସଳ ଆସମ ସମ୍ବଡିଧୟାନ 
ଦଡିବସ ପୟାଳନ କର୍ ସସସତସବସଳ ଆମ ଭଡିତସର ଏ�ଡି 
ଭୟାବନୟା ଉସଦ୍କ ସ�ବୟା େର୍ରୀ ସଯ, ଆସମ ଆମ କର୍୍ଷବ୍ 
ପଥସର �ଡି ଁଚୟାଲ୍ଛ।୍ କର୍୍ଷବ୍ ପୟାଳନସର ଆସମ ସଯସତ 
ଅଧକି ନଡିଷୟ୍ା ଓ ଅଧ୍ୟବସୟାୟ ପୟାଳନ କରଡିବୟା ସସସତ ଅଧକି 
ଭୟାସବ  ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧକିୟାର ସର୍କ୍ଷଡିତ ର�ଡିପୟାରଡିବ। 
- ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ

ସମ୍ବଡିଧୟାନର 
ସଂରଚନୟାସର 

ତକ୍ଷ ବଡିତକ୍ଷ ବ�୍ତ 
େର୍ରୀ। ଏଣ ୍

ସମ୍ବଡିଧୟାନ ଅନ୍ସୟାସର 
ତକ୍ଷ ସ�ବୟା େର୍ରୀ 
ଏବଂ ଏ�ୟାଦ୍ୟାରୟା 
ସଦଶର ବଡିକୟାଶ 

ସ�ବୟା ସ�  
ସଲୟାକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ 

ସ�ୟାଇଥୟାଏ। 
େଟ୍ଡିସ ଏନ୍ ଭଡି ରମଣୟା, 

ପ୍ରମଖ୍ ବଡିଚୟାରପତଡି, 
ସପ୍୍ରଡିମ ୍ସକୟାଟ୍ଷ 
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ସ୍ୱପ୍ନକ୍
ସୟାକୟାର 
କର୍ଥବିୟା ବର୍ଷ 

ନୂଆବର୍ଷର ଆଗମନ ଆମକ୍ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ସନବୟା ପୟାଇ ଁସଯତଡିକଡି ସପ୍ରରଡିତ କର୍ଛଡି ବଡିଗତ ବର୍ଷ ଆସମ ସନଇଥବିୟା 
ସଂକଳ୍ପ ସକସତ ପରୂଣ ସ�ୟାଇଛଡି ତୟା�ୟାକ ୍ସମୀକ୍ଷୟା କରଡିବୟା ଲୟାଗଡି ସସତଡିକଡି ଅବସର ମଧ୍ୟ ସଟୃ୍ଡି  କରଡିଛଡି। ଏ�ୟା ଏଥପିୟାଇ ଁ

ମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ କୟାରଣ ସକୟାଭଡିଡ ଭଳଡି ପ୍ରତଡିକଳୂ ପରଡିସ୍ଡିତଡିସର ଭୟାରତ ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷରଶୀଳ ସ�ବୟା ପୟାଇ ଁସଯଉ ଁସଂକଳ୍ପ 
ସନଇଥଲିୟା ତୟା�ୟା �ୟାସଲ କରଡିବୟା ଆସଦୌ ସ�େ ନଥଲିୟା। ତଥୟାପଡି ଏକ ନଡିର୍୍ଷୟାୟକ ଲକ୍ଷ୍ସର ପ�ଞ୍ଡିବୟା ଲୟାଗଡି ଉଦ୍ମ 
ଅବ୍ୟା�ତ ରଖଥିଲିୟା। ବସେଟ୍  ଅଭଡିଭୟାରଣସର ଏ ବଡିରୟକ ୍ଉଲ୍ଲେଖ କରୟାଯଡିବୟା ସ� ଆବଶ୍କ ଅଥ୍ଷ ବଡି ଆବଣ୍ଟନ 
କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା। ଏସବ ବସେଟ୍  ବର୍ଷ ସରଡିବୟାକ ୍ଆ�୍ରଡି ତଡିନଡି ମୟାସର୍ ଅଧକି ସମୟ ର�ଡିଛଡି କଡିନ୍ତୁ ସଯଉ ଁଲକ୍ଷ୍ ଧୟାଯ୍୍ଷ  
କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା ତୟା�ୟା �ୟାସଲ ସ�ୟାଇସୟାରଡିଛଡି।  ସଂକଳ୍ପର୍ କୟାଯ୍୍ଷ  ସଡିଦ୍ଧ ସ�ବୟାର ବୟାସ୍ତବତୟା ଏ�ଡି ଉଦୟା�ରଣଠ୍ ଆଉ 
ଅଧକି  ସକମଡିତଡି ବୟା ସ୍ପଟ୍ ସ�ବ? ସକୌଣସଡି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତଡି ବୟାବଦସର କଡିଏ ପଚୟାରଡିସଲ ଆଉ ତୟାକ ୍‘କୟାମ ଚୟାଲଡିଛଡି’ 

ସବୟାଲଡି ଉର୍ର ମଡିଳ୍ ନୟା�ଡି ଁବରଂ ଏସବ  ତୟା’ ଆଖ ିଆଗସର ପରଡିବର୍୍ଷନ ଠଡିଆ ସ�ଉଛଡି।। ଏ�ୟା ସ�ଉଛଡି ନୂଆ 
ଭୟାରତର ଚଡିରେ ସଯଉଠଁୟାସର ପ୍ରତଡିବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର୍ ସଂକଳ୍ପ ନଡିଆଯୟାଏ ଆଉ ବର୍ଷ ସଶର ସ�ବୟା ପବୂ୍ଷର୍ ସସ�ଡି ସଂକଳ୍ପ 

ବୟାସ୍ତବ ରୂପ ସନଇସୟାରଡିଥୟାଏ। 

ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଧଡି 
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

କୁରୁରଷେତ୍ରର େଦୁ୍ଧଭୁମିରର ରେରତରବରଳ  ଅଜୁଣ୍ଣନ 
ଅରନକ ପ୍ରଶ୍ନରର ଆରନ୍ୋଳିତ ରହଉଥରିେ 
ରସରତରବରଳ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ତୋଙୁ୍ କହଥିରିେ, ତୁମ ମନର 
ଭୋବନୋ ରେମିତି ରହବି, ପରିଣୋମ ଠକି୍  ରସମିତି 

ମିଳିବ। ମଣଷି ରେଉ ଁ କଥୋରର ଥରର ବିଶ୍ୱୋସ କରର ତୋହୋ 
ତୋକୁ ପରିଣୋମ ଆଡକୁ ରନଇ ଆସିଥୋଏ। ନୂଆ ଭୋରତରର 
ମଧ୍ୟ େେି ମନରର ବିଶ୍ୱୋସ ପକ୍ୋ ଥବି, ରସହ ିବିଶ୍ୱୋସକୁ ଆଗକୁ 
ରନବୋ େୋଗି ସୋଧକ, ସୋଧନୋ, ସୋମଥଣ୍ଣ୍ୟ ଏବଂ ସଂେୋଧନ ଥବି; 
ପଣୁ ି େେି ତୋହୋ ତ୍ୟୋଗ ଓ ତପସ୍ୟୋରର ରେୋଡୋ ରହୋଇଥବି 
ରତରବ ମନକୁ ମନ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ଣ୍ଣନ ଆରସ; ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧ 
ରହୋଇ ବୋସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସୋମ ୍ନୋକୁ ଆସିଥୋଏ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମୋେୀ ରେରତରବରଳ ଏହ ି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୋକୋର କରିବୋ  ପୋଇ ଁ
େୋତ୍ରୋ ଆରମ୍ଭ କରିଥରିେ ରସରତରବରଳ ତୋଙ୍ରି ରନତୃତ୍ୱ 
ଉପରର ରେେ ବୋସୀଙ୍ ଭରସୋ ଥେିୋ। ଏହୋର ସେୁଳ ଆଜ ି
ରେେରର ପହଞ୍ଛିି। ରକୋଭିଡ୍  ପରି ବିଷମ ସମୟରର ମଧ୍ୟ 
ଆଜ ିସଂକଳ୍ପ ସୋଧନ ରହୋଇପୋରିଛି। 2021 ବଷଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭ େିନ 
ରେେବୋସୀଙୁ୍ େରୁଭଚ୍ୋ ଓ େଭୁକୋମନୋ ଜଣୋଇ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ 
କହଥିରିେ, ଆମ ରେେ 2021ରର ସେଳତୋର ନୂଆ େଖିର 
ଛୁଇବଁ। େୁନିଆରର ଭୋରତର ପରିଚୟ  ଆହୁରି େକ୍ ରହବୋଠୁ 
ବଳି ଭୋବନୋଠୁ ଆଉ କ’ଣ ବଡ ରହୋଇପୋରର!’ ଏହ ିବୋର୍ଣ୍ଣୋରର 
ରେେର ସୋଧୋରଣ ନୋଗରିକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆହ ୍ବୋନଗଡିୁକୁ ଅନୁଭବ 
କରି କରିବୋ ସହ ଆକୋଂଷେୋର ସହ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ରେଖଥିରିେ। 
ଏହ ି ସୋମଥଣ୍ଣ୍ୟ ହି ଁ ରହଉଛି ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣରତୋ। ରେଉ ଁ ନିଷ ୍ଠୋର 
ସହ ଭୋରତର ରେୋରକ ନିଜ ରେେରର ତିଆରି ସୋମଗ୍ୀକୁ 
ବ୍ୟବହୋର କରିବୋ େୋଗି ରକବଳ ସଂକଳ୍ପ କରେ ନୋହି ଁତୋହୋକୁ 
ବୋସ୍ତବରର ପରିଣତ କରିରେ, ତୋହୋହି ଁ ଥେିୋ  ଆତ୍ମବିଶ୍ୱୋସର 

ଆସମ ଏସବ ସଗୟାଟଡିଏ ମୟାସ ପବୂ୍ଷର୍ ସଦଶ ପୟାଇ ଁବସେଟ୍  
ପ୍ରସ୍୍ତତ କର୍ଛ।୍ ଏ�ୟାର ଅଥ୍ଷ ଆସମ ସଗୟାଟଡିଏ ମୟାସ ପବୂ୍ଷର୍ 
ଅଥ୍ଷ ବ୍ବସ୍ୟାକ୍ ତ୍ୱରୟାନ୍ଡିତ କର୍ଛ।୍

ଏକବଡିଂଶ  ଶତୟାବ୍ୀସର ଭୟାରତର 
ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆକୟାଂକ୍ଷୟାଗଡ୍ଡିକ୍ ପରୂଣ 
କରଡିବୟା ଲୟାଗଡି ଏସବ ସକୌଣସଡି ବଡି 
ବୟାଧୟା ଆମକ୍ ସରୟାକଡି ପୟାରଡିବ ନୟା�ଡି।ଁ 
ଆମର ଶକ୍ତଡି  ସ�ଉଛଡି ଆମର 
େୀବନସଶୖଳୀ, ଆମର ଏକତୟା 
ଆଉ ଆମର ପ୍ରୟାଣ ସ�ଉଛଡି ‘ରୟାଟ୍ରେ 
ପ୍ରଥମ-ସବ୍ଷଦୟା ପ୍ରଥମ‘ ମନ୍ତ। ଏ�ଡି 
ସ�ଉଛଡି ନୂଆ ସଙ୍କଳ୍ପ ସନବୟା, ନୂଆ 
କୟାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ଆପଣୟାଇବୟା ଏବଂ 
ବଡିେୟ ଆଡକ୍ ଆଗକ୍ ବଢଡିବୟା 
ସମୟ।  
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଧଡି 

ଇଙି୍ତ। 2021 ବଷଣ୍ଣରର ସଙ୍ଳ୍ପର ଏହ ି ଭୋବନୋ ‘ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ଧ’ ମନ୍ତ୍ରରର ପରିଣତ ରହୋଇଗେୋ। ରେଉ ଁ ସମୟରର ବିଶ୍ୱ 
କରରୋନୋ ମହୋମୋରୀଠୁ ମକୁୁଳିବୋ େୋଗି ଟିକୋ ରଖୋଜଥୁେିୋ ରସହ ି
ସମୟରର ଭୋରତର େୁଇ େୁଇଟି ସ୍ୱରେେୀ ଟିକୋ ବିକେତି କରି 
ରେୋକଙ୍ ରସବୋରର ଉତ୍ସଗଣ୍ଣ କରିଥେିୋ। ପଣୁ ିରସତିକି ନୁରହ ଁ, ନିଜ 
ରେେର ରେୋକଙ୍ େୋଗି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତୋକୁ ଆଖରିର ରଖ ି ଭୋରତ 
େୁନିଆରର ସବଣ୍ଣବୃହତ ମୋଗଣୋ ଟିକୋ ପ୍ରେୋନକୋରୀ ଅଭିେୋନ 
ଆରମ୍ଭ କରିଥେିୋ। 16 ଜୋନୁୟୋରୀରର ଆରମ୍ଭ ରହୋଇଥବିୋ ଏହ ି
ଅଭିେୋନରର ମୋତ୍ର 9ରୁ10ମୋସ ଭିତରର 116 ରକୋଟି ଟିକୋପୋନ 
ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଇପୋରିଥେିୋ। ଏହ ି ଅଭିେୋନରର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ 
ଜନ ୍ମେିନ 17 ରସରପ୍ଟମ ୍ବରରର ମୋତ୍ର ରଗୋଟିଏ େିନରର ଅରଢଇ 
ରକୋଟିରୁ ଅଧକି ଟିକୋ  ପୋନ ପ୍ରେୋନ କରୋଇ ସୋରୋ ବିଶ୍ୱରର ରରକଡଣ୍ଣ 
ସ୍ୋପନ କରୋେୋଇପୋରିଥେିୋ ଭୋରତ। 

ଜୋନୁୟୋରୀରର ଆରମ୍ଭ ରହୋଇଥବିୋ ଏହ ିସୋବଣ୍ଣଜନୀକ ମୋଗଣୋ 
ଟିକୋେୋନ ପରର ରେରତରବରଳ ରେେରର ଚଳିତ ଆଥଭିକ 
ବଷଣ୍ଣ ପୋଇ ଁ ବରଜଟ୍  ଉପସ୍ୋପନ କରୋଗେୋ ରସରତରବରଳ 
କରରୋନୋ ବିରୁଦ୍ଧରର େଦୁ୍ଧ େଢିବୋ େୋଗି  ପ୍ରତିବଦ୍ଧତୋ ରେଖବିୋକୁ 
ମିଳିଥେିୋ। ଏହ ି କ୍ମରର ‘ଜୋନ୍  ରହୈ ରତୋ ଜୋହୋନ୍  ରହୈ’ ଏବଂ 
‘ଜୋନ୍  ଭି ଜୋହୋନ୍ ଭି’ ମନ୍ତ୍ର ଗଞୁ୍ଜରଣ ରହେୋ। ଅଥଣ୍ଣୋତ୍  ‘ଜୀବନ 
ଅଛିତ ସବୁକିଛି ଅଛି’ ଏବଂ ‘ଜୀବନ ବି ରେେ ବି’ ମନ୍ତ୍ର ଏହୋର 
ଆଧୋର ରହୋଇଥେିୋ। ରକନ୍ଦ୍ର ଅଥଣ୍ଣମନ୍ତ୍ରୀ ନିମଣ୍ଣଳୋ ସୀତୋରମଣ 
ଏହ ି ଏକବିଂେ େତୋବ୍ଦୀର ତୃତୀୟ େେକରର ପ୍ରଥମ ସୋଧୋରଣ 
ବରଜଟ୍  ଉପସ୍ୋପନ କରିବୋରବରଳ ଅରନକ େୀଘଣ୍ଣ କୋଳୀନ ପ୍ରଭୋବ 
ପକୋଉଥବିୋ ପ୍ରସ୍ତୋବ ତଥୋ ରେୋଜନୋଗଡିୁକୁ ରଘୋଷଣୋ କରିଥରିେ। 
ଏଥରିର  ପ୍ରୋଥମିକ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟରସବୋକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ େିଆେିବୋ ସହ େଘ,ୁ 
ମଧ୍ୟମ ଏବଂ େୀଘଣ୍ଣକୋଳୀନ ପେରଷେପ ଦ୍ୋରୋ ଅଥଣ୍ଣବ୍ୟବସ୍ୋରର 
ସଧୁୋର ଆଣବିୋ େୋଗି ରସ ସଙ୍ଳ୍ପ ରନଇଥରିେ। ନୂଆ ଭୋରତର 
ଭୋଗ୍ୟ ନିଦ୍ଧଣ୍ଣୋରଣ କରିବୋକୁ ଥବିୋ ଏହ ି ବରଜଟ୍ ରର 6 ଟି ମଳୂ 
ଆଧୋର ରହଥିେିୋ । ରସଗଡିୁକ ରହେୋ – ଏମିତି ଭୋରତର ନିମଣ୍ଣୋଣ 
କରିବୋ ରେଉଠଁୋରର ସମୋଜର ସବୁ ବଗଣ୍ଣଙ୍ େୋଗି  ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ, େଷିେୋ 
ପହଞ୍ବିୋ ସହ ରରୋଜଗୋରର ସରୁେୋଗ ରହଥିବି, ତଦ୍ୋରୋ ସୋଧୋରଣ 
ରେୋକଙ୍ ଜୀବନ ଧୋରଣ ମୋନରର ବିକୋେ ଆସିପୋରିବ, ଏକ ଏମିତି 
ଭୋରତର ନିମଣ୍ଣୋଣ ରହବ ରେଉଠଁ ିସମସ୍ତଙ୍ େୋଗି ସମୋନ ଆଥଭିକ 

ବିକୋେ ସରୁେୋଗ ଥବି, ଏକ ଏମିତି େୋୟିତ୍ୱ ସମ୍ନ୍ନ ସମୋଜ ସଟିୃ୍ 
ରହବ ରେଉଠଁୋରର ମୋନବିକତୋ, ସହୃେୟ, ଅରନ୍ୋେୟ ଏବଂ 
ବିଶ୍ୱୋସ ଅନ୍ନଭିହତି ଥବି।  ରେଉଠଁୋରର ଭ୍ରଟ୍ୋଚୋର ମକୁ୍ ନୀତି 
ଓ େଷେ ପ୍ରେୋସନ ଥବି। ଏହୋ ସହ ଏକ ନିମଣ୍ଣଳ, ସ୍ୱଚ୍, ମଜଭୁତ 
ଆଥଭିକ ରଷେତ୍ର ସ୍ୋପନ ରହୋଇଥବି। ରକବଳ ଔପଚୋରିକ 
ସ୍ତରରର ବରଜଟ୍  ଭୋଷଣରର ଏସବୁର ଉର୍ଳେଖ ରହୋଇଥେିୋ ତୋ 
ନୁରହ ଁ, ଏହ ିେଷେ୍ୟଗଡିୁକୁ ପରୂଣ କରିବୋ େୋଗି ଆବେ୍ୟକ ଅଥଣ୍ଣ 
ବି ଆବଣ୍ନ ରହୋଇଥେିୋ। ଟିକୋକରଣ େୋଗି ରସରତବରଳ35 
ହଜୋର ରକୋଟି ଟଙ୍ୋର ପ୍ରୋବଧୋନ କରୋେୋଇଥେିୋ, ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ 
ରଷେତ୍ରରର ଡିଜଟିୋେ୍  ବ୍ୟବସ୍ୋକୁ ବଢୋଇବୋ, ସ୍କେ୍ୁ ରର 
ଚୋେିଥବିୋ ରପୋଷଣ ଅଭିେୋନକୁ ଆହୁରି ପୋଞ୍ ବଷଣ୍ଣ ବଢୋଇବୋ, 
ଜଳଜୀବନ ମିେନ, ଉଜ୍ଜଳୋ 2.0, ସହରରର ସ୍ୱଚ୍ତୋ େୋଗି 
ସ୍ୱଚ୍ତୋ 2.0, ଅମତୃ 2.0, ସ୍ୱଚ୍ ପରିରବେ େୋଗି ନୂତନ ସ୍କରେୋପ ୍ 
ନୀତିର କୋେଣ୍ଣ୍ୟକୋରୀତୋ, ଭୋରତକୁ ନିରବେକଙୁ୍ ଆକୃଟ୍ 
କରିବୋ େୋଗି ୧୩ ରଷେତ୍ରରର 2 େଷେ  20 ହଜୋର ରକୋଟି 
ଟଙ୍ୋର ପିଏେ୍ ଆଇ ରଘୋଷଣୋ, 7 ରଟକ୍ସଟୋଇେ୍  ପୋକଣ୍ଣ ନିମଣ୍ଣୋଣ 
ପେରଷେପ, ରୋଟ୍ରେୀୟ ମଦୁ୍ରିକରଣ ପୋଇପ ୍େୋଇନ୍ , ରୋଜମୋଗଣ୍ଣ, 
ରରଳବୋଇ, ଜଳମୋଗଣ୍ଣ, ବିଜଳିୁ, ସହରୀ ଭିରି୍ଭୂମି ପ୍ରଭୃତି ରଷେତ୍ର 
ପୋଇ ଁପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିେକି୍, ସବଣ୍ଣନିମ ୍ନ ସହୋୟକ ମେୂ୍ୟ ଉପରର 
କୃଷି ଅମଳ ଖରିେ, କୃଷି ଭିରି୍ଭୂମି ପୋଣ୍ ିନୀତିରର ପରିବର୍ଣ୍ଣନ, 

ଆମର ବଡିଚୟାରଧୟାରୟା ସଦଶ�ଡିତସର 
ଉଦ୍ଡିଟ୍। ଆସମ ସସଇ 
ବଡିଚୟାରଧୟାରୟାସର ବଢଡିଛ ୍ଯୟା�ୟା ‘ରୟାଟ୍ରେ-
ସବ୍ଷ ପ୍ରଥମ’ର କଥୟା କସ�। ଆମ 
ବଡିଚୟାରଧୟାରୟାସର ରୟାେନୀତଡିର ପୟାଠ 
ରୟାଟ୍ରେନୀତଡି ଭୟାରୟାସର ପଢୟାଯୟାଏ। 
ଆମ ରୟାେନୀତଡିସର ବଡି ରୟାଟ୍ରେନୀତଡି 
ସବ୍ଷପ୍ରଥସମ ଆସଡିଥୟାଏ। ଯଦଡି ସକ�ଡି 
କସ� ରୟାଟ୍ରେନୀତଡି ଓ ରୟାେନୀତଡି ଭଡିତର୍ 
ସକୌଣସଡି ସଗୟାଟଡିଏ ସ୍ୱୀକୟାର କରଡିବୟାକ୍, 
ସତସବ ଆସମ ପ୍ରଥସମ ରୟାଟ୍ରେନୀତଡିକ୍ 
ବୟାଛଡିଡି ରୟାେନୀତଡିକ୍ ଦ୍ଡିତୀୟ ସ୍ୟାନସର 
ରଖଥିୟାଉ। ସମୟାସତ ଏ�ୟା କ�ଡିବୟାକ୍ 
ଗବ୍ଷ ଅନ୍ଭବ �୍ଏ ସଯ, ଆମର 
ବଡିଚୟାରଧୟାରୟା ସବ୍ କୟା ସୟାଥ, ସବ୍ କୟା 
ବଡିକୟାଶ, ସବ୍ କୟା ବଡିଶ୍ୱୟାସ ଏବଂ ସବ୍ କୟା 
ପ୍ରୟୟାସ ମନ୍ତସର ଦୀକ୍ଷଡିତ। 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ

କନ୍ୟା ସନ୍ୟାନର ସର୍କ୍ଷୟା ଦୃଟ୍ଡି ର୍ ଆରମ୍ଭ 
କରୟାଯୟାଇଥବିୟା ‘ସବଟଡି ବଚୟାଓ, ସବଟଡି ପଢୟାଓ’ 
ଅଭଡିଯୟାନର ପ୍ରଭୟାବସର ପ୍ରଥମ ଥର ପୟାଇ ଁ
ସଦଶର 1000 ପର୍୍ରଙ୍କ ତ୍ଳନୟାସର ମ�ଡିଳୟାଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା 1020 ସ�ୟାଇପୟାରଡିଛଡି। 

େୟାତୀୟ ପରଡିବୟାର ସ୍ୱୟାସ୍୍ ସସବ୍ଷକ୍ଷଣ ଅନ୍ଯୟାୟୀ 
ଭୟାରତସର ଡୟାକ୍ତରଖୟାନୟାସର ପ୍ରସବଠୟାର୍ 
ଆରମ୍ଭ କରଡି ପଡିଲୟାଙ୍୍କ ଟଡିକୟାକରଣ, ଶଡିଶ ୍େନ ୍
�ୟାରସର କ୍ରୟାନ୍ଡିକୟାରୀ ପରଡିବର୍୍ଷନ ଆଣଡିପୟାରଡିଛଡି। 

ସ୍ୱୟାସ୍୍-ସ୍ୱଚ୍ତୟା 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଧଡି 

ସ୍ୱୋମୀତ୍ୱ ରେୋଜନୋର ସମ୍ପ୍ରସୋରଣ, ଏକ ରେେ-ଏକ ରୋସନ୍  କୋଡଣ୍ଣ 
ରେୋଜନୋର ସମ୍ପ୍ରସୋରଣ, ଇ-ଶ୍ମ ରପୋଟଣ୍ଣୋେ୍ , ରେେରର 100 ନୂଆ 
ରସୈନିକ ସ୍କେ୍ୁ  ରଖୋେିବୋ ପେରଷେପ, ଆଥଭିକ ସଧୁୋର ପେରଷେପ, 
ନୁ୍ୟନତମ ସରକୋର-ଅଧକିତମ େୋସନ ଭଳି ଅରନକ ରେୋଜନୋ 
ଏରବ କ୍ୋନି୍କୋରୀ ପେରଷେପ ଭୋରବ ଉେୟ ରହୋଇଛନି୍। 

�ଡିତୟାଧକିୟାରୀଙ୍କ ସ� ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀଙ୍କ ବୟାର୍୍ଷୟାଳୟାପ
ବିଗତ କିଛି ବଷଣ୍ଣ ରହେୋ ସରକୋରଙ୍ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ କରିବୋ ଧୋରୋ ତଥୋ 
ପ୍ରକି୍ୟୋ ଅରନକ ପରିମୋଣରର ତ୍ୱରୋନ ୍ବତି ରହୋଇଛି। େୋସନ 
ପ୍ରକି୍ୟୋରର ଏହ ିପରିବର୍ଣ୍ଣନ ବୋସ୍ତବରର 2014 ରମ’ ମୋସରୁ ହି ଁ
ଆରମ୍ଭ ରହୋଇଛି। ଏହୋର ମଳୂରର ରହଛିି ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀଙ୍ 
ରେେର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋରବ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଏବଂ େୋସନ 
ପ୍ରକି୍ୟୋରର ସଂସ୍କୋର ଆଣବିୋର ସଂକଳ୍ପ।  ତୋଙ୍ କହବିୋ କଥୋ ଥେିୋ 
ରେ, ସରକୋର ରେୋକଙୁ୍ ନୂଆ ଅଧକିୋର ରେବୋ େୋଗି ଅରନକ 

ରହୋ ହଲ୍ୋ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧୋନ ତ ପବୂଣ୍ଣରୁ ବହୁତ ଅଧକିୋର 
ପ୍ରେୋନ କରି ସୋରିଛି। ଏଣ ୁଆଉ ନୂଆ ଆଇନ ନୁରହ ଁବରଂ ନୀତି 
ଏବଂ ନିୟମ ମୋଧ୍ୟମରର ରେୋକଙ୍ ଜୀବନ ରେୈଳୀକୁ ସଗୁମ୍ୟ 
କରିବୋର ପେରଷେପଗଡିୁକ କୋେଣ୍ଣ୍ୟୋନ ୍ବୟନ କରିବୋର ଆବେ୍ୟକ 
ରହଛିି। େୋେ୍ କିଲ୍ୋ ପ୍ରୋଚୀରରୁ ରେେବୋସୀଙ୍ ଉରଦ୍େ୍ୟରର 
ତୋଙ୍ର ପ୍ରଥମ ଉେ୍ ରବୋଧନ ଅଥବୋ ସେ୍ୟ ଅଭିଭୋଷଣ ସବୁଥରିର 
ସେୁୋସନପୋଇ ଁ ମଜଭୁତ ପେରଷେପ ରନବୋ ସହତି ତୋକୁ ଠକିଣୋ 
ଭୋରବ ରୂପୋୟନ କରିବୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିେଳିତ ରହୋଇଛି। ଏରବ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋରଙ୍ େୋସନ କରିବୋର ଧୋରୋରୁ ତୋହୋ ସ୍ପଟ୍ ଅନୁରମୟ 
ହୁଏ। କୋରଣ ବରଜଟ୍  ଉପସ୍ୋପନ ରହବୋ ପରର ପରର ଏଥରିର 
ରଘୋଷଣୋ କରୋେୋଇଥବିୋ ରେୋଜନୋସବୁ ଠକିଣୋ ରେୋକଙ୍ ପୋଖରର 
ପହଞ୍ଛିୁ କି ନୋ ତୋହୋ ଜୋଣବିୋ େୋଗି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ରଖୋେ୍  ସୋଧୋରଣ 
ରେୋକଙ୍ ସହ ଚଚେଣ୍ଣୋ କରି ରସମୋନଙ୍ ପ୍ରସ୍ତୋବକୁ ଗ୍ହଣ କରୁଛନ୍। 
1 ରେବୃୟୋରୀ ଅଥଣ୍ଣୋତ୍  ସଂସେରର  ବରଜଟ୍  ଉପସ୍ୋପନ ରହବୋ 
ପରଠୋରୁ ରେବୃୟୋରୀ 16 ତୋରିଖ େୋଏ  ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମୋେୀ େଗୋତୋର  ବରଜଟ ଚଚେଣ୍ଣୋ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମରର ଅଂେଗ୍ହଣ 
କରି ଆସଛୁନି୍।  ସୋଧୋରଣ ରେୋକଙ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରଷେତ୍ରର ରଟ୍କ୍  
ରହୋ୍ ୍ଡରଙ୍ ସହ ବି ଏହ ି ମୋଧ୍ୟମରର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରେୋଚନୋ 
କରିଛନି୍।  ଭିରି୍ଭୂମି, େକି୍, ଆଥଭିକ ସଂସ୍କୋର, ଆଥଭିକ ରସବୋ, କୃଷି, 
ଜରୁରୀ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟରସବୋ, ପ୍ରତିରଷେୋ, ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣରତୋ, ମଦୂ୍ରୋକରଣ, 

ମୟାରେ 11 ମୟାସ ସମୟସର ସକୟାଭଡିଡ୍  ନଡିୟନ୍ତଣ 
ଲୟାଗଡି ଦ୍ଇଟଡି ଟଡିକୟା ପ୍ରସ୍୍ତତ କରଡିବୟା ଏବଂ ମୟାରେ 9 
ମୟାସ ମଧ୍ୟସର 100 ସକୟାଟଡିର୍ ଅଧକି ଟଡିକୟା ପୟାନ 
ସଫଳତୟା ସ�କୟାସର ପ୍ରଦୟାନ କରଡିବୟା ବୟାସ୍ତବସର 
‘ସଂକଳ୍ପର୍ ସଡିଦ୍ଧଡି’ ମନ୍ତକ ୍ପ୍ରତଡିପୟାଦନ କର୍ଛଡି। 

ସ୍ୱୟାସ୍୍-ସ୍ୱଚ୍ତୟା 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

କୃଷି ଓ କୃଷକ, େଷିେୋ, େଳି୍ପକୁ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଭିରି୍କ ବିଷୟଗଡିୁକର 
ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍କଣ୍ଣରର ରସ ଚଚେଣ୍ଣୋ କରିଛନି୍।  

‘ସଙ୍କଳ୍ପର୍ ସଡିଦ୍ଧଡି’ ଯୟାଏ ନଡିରନ୍ର ବଡିକୟାଶର ମୟାଗ୍ଷଦଶ୍ଷନ  
ଭୋରତରର ରଖଳକୁ ସମ୍ମୋନ ରହଉ ବୋ େବୁୋବଗଣ୍ଣଙୁ୍ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହନ 
ଅଥବୋ ରେେ ପୋଇ ଁ ରଗୌରବ ଆଣଥିବିୋ  େବୁକମୋନଙୁ୍ ଆଜ ି
ଅରନକ ସମ୍ମୋନ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଗତିର ରୋସ୍ତୋରର ଆଗକୁ ବଢଥୁବିୋ 
ରେେର ଆଗରର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ ମୋମନବଜୋତି ଆଗରର 
ରକଭିଡ୍ ର ଏହ ିବିକଳ ଚିତ୍ର ଏକ ବଡ ଆହ ୍ବୋନ ରନଇ ଆସିଥେିୋ। କିନ୍ତୁ 
ଆମ ରେେ ଅରନକ ସଂେମ, ରଧୈେଣ୍ଣ୍ୟର ସହ  ଏହ ିଭୂତୋଣଜୁନିତ 
ମହୋମୋରୀର ମକୁୋବିେୋ କରିଥେିୋ। ରକବଳ ସରକୋର ଏ େରଢଇ 
େଢିଥରିେ ତୋହୋ ନୁରହ ଁ, ରେେର ପ୍ରତିଟି ନୋଗରିକ ଏହ ିେଦୁ୍ଧ ପୋଇ ଁ
ଜରଣ ଜରଣ ସିପୋହୀ ସୋଜଥିରିେ। ଆଜ ିସି୍ତିରର ସୋମୋନ୍ୟ ସଧୁୋର 
ଆସିଛି।  ତଥୋପି ଏ େରଢଇ ସରି ନୋହି ଁ, ଏହୋ ସମସ୍ତ ଜନସୋଧୋରଣ 
ଜୋଣଛିନି୍। ରେେକୁ ପରୂ୍ଣ୍ଣତୋ ଆଡକୁ େିବୋକୁ ଅଛି।  ସବୁ ଗୋକଁୁ ସଡକ, 
ସବୁ ପରିବୋରର ବ୍ୟୋଙ୍ ଆକୋଉଣ୍, େତ ପ୍ରତିେତ ହତିୋଧକିୋରୀଙୁ୍ 
ଆୟୁଷ୍ମୋନ ଭୋରତ କୋଡଣ୍ଣ ପ୍ରେୋନ, ସବୁ ରେୋଗ୍ୟ ପରିବୋରକୁ 
ଉଜ୍ଜଳୋ ରେୋଜନୋରର ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକି୍ କରିବୋ ତଥୋ ରସମୋନଙୁ୍ ଗ୍ୟୋସ 
ସଂରେୋଗ ପ୍ରେୋନ କରିବୋ ରହଉ ଅବୋ ପଣୁ ି ସରକୋରଙ୍ ବୀମୋ 
ରେୋଜନୋ, ରପନ୍ ସନ୍  ରେୋଜନୋ, ଆବୋସ ରେୋଜନୋରର ଏମିତି ସବୁ 
ବ୍ୟକି୍ଙୁ୍ ସଂରେୋଗ କରିବୋ ପ୍ରଭୃତି ଆବେ୍ୟକ ରହଛିି। ଏହସିବୁ 
ରେୋଜନୋରର ରେମିତି ରକୌଣସି ବି ହତିୋଧକିୋରୀ ପଛରର ନ 
ପଡିରବ, ରକୌଣସି ବ୍ୟକି୍, ବଗଣ୍ଣ ରକୌଣସି ଅଞ୍ଳ ପଛରର  ନପଡିରବ  
ରସଥପି୍ରତି ଏରବ ଧ୍ୟୋନ େିଆେୋଉଛି। ସବଣ୍ଣୋଙ୍ୀନ ବିକୋେ ସହ ନୂଆ 
ପିଢିର ଭିରି୍ଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପୋଇ ଁସରକୋର ସମପଭିତ ଅଛନି୍। ଏହ ି
ଚିନ୍ୋଧୋରୋକୁ ମଳୂମନ୍ତ୍ର କରି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିେକି୍ ରେୋଜନୋର 
ଆରମ୍ଭ କରୋେୋଇଛି। ଆଧନିୁକ ବିଶ୍ୱରର ପ୍ରଗତିର ଧୋରୋ ଆଧନିୁକ 
ଭିରି୍ଭୂମି ଉପରର ହି ଁଠଆି ହୁଏ େୋହୋ ମଧ୍ୟମବଗଣ୍ଣଙ୍ ଆବେ୍ୟକତୋ, 
ଆକୋଂଷେୋଗଡିୁକୁ ପରୂଣ କରିଥୋଏ। ଏହ ି ଚିନ୍ନକୁ ଧ୍ୟୋନରର ରଖ ି
ରେେ ଜଳ, ସ୍ଳ ଆକୋେ ସବୁ ରଷେତ୍ରରର ଅସୋଧୋରଣ ଗତିରର 
କୋମ ହୋତକୁ ରନଇ ତୋହୋକୁ ସେଳ ଭୋରବ ରୂପୋୟନ କରିଛି। 
ନୂଆ ଜଳମୋଗଣ୍ଣ କଥୋ କୁହନ୍ତୁ କି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୋନକୁ ସି’ରପ ଲେନ୍  
ରର ରେୋଡିବୋ ଭଳି କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ରବେ ୍ ଷେୀପ୍ରଗତିରର ଆଗକୁ ବଢଛିୁ। 
ରକୋଭିଡ୍  ପରବର୍ଣ୍ଣୀ ସମୟରର ରେଉ ଁ ଆଥଭିକ  ପରିସି୍ତି ସଟିୃ୍ 
ରହେୋ ରସଥରିର ଉରେ୍ୟୋଗ ଜଗତକୁ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ରେବୋ ଏବଂ 
ବ୍ୟବସୋୟକୁ ପଣୁଥିରର ତୋହୋର ମୋଗଣ୍ଣକୁ ରେରୋଇ ଆଣବିୋ 
େୋଗି ରଘୋଷଣୋ କରୋେୋଇଥବିୋ  ପ୍ରଡକ୍ସନ୍  େିଙ୍୍ ଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍  
(ପିଏେ୍ ଆଇ) ପରିବର୍ଣ୍ଣନର ବୋହକ ରହୋଇପୋରିଛି। ଏହ ିରେୋଜନୋ 
ଦ୍ୋରୋ ରେଉ ଁପରିବର୍ଣ୍ଣନସବୁ ଆସିଛି ତୋହୋ ଇରେକ୍ଟରେନିକ୍  ରଷେତ୍ରରର 

ବସେଟସର ସଧ୍ୟାର: ଏକ ନୂଆ ମୟାଗ୍ଷ 
ରେେରର ବରଜଟ୍  ପ୍ରସୁ୍ତତି ପବୂଣ୍ଣରୁ  ପରୋମେଣ୍ଣ ଗ୍ହଣ କରିବୋର 
ପରମ୍ରୋ ଚଳି ଆସଥୁେିୋ କିନ୍ତୁ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରହବୋ ପରର ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଇ ଁବରଜଟ୍ ରର ରଘୋଷଣୋ 
କରୋେୋଇଥବିୋ ରେୋଜନୋଗଡୁିକ କିପରି କୋେଣ୍ଣ୍ୟକୋରୀ ରହବ ରସ 
ସମ୍ବନ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବଗଣ୍ଣ ସହ ଆରେୋଚନୋ କରିବୋର ପରମ୍ରୋ 
ଆରମ୍ଭ ରହୋଇଛି। ଏହୋଦ୍ୋରୋ କୋେଣ୍ଣ୍ୟୋନ ୍ବୟନ େିଗରର ପରୋମେଣ୍ଣ 
ଆସିବ ଏବଂ କୋମ ତ୍ୱରୋନ ୍ବତି ରହୋଇପୋରିବ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରମୋେୀଙ୍ ଭୋଷୋରର ପ୍ରତିଟି ଭୋରତବୋସୀ ପ୍ରଗତି ଓ ବିକୋେ 
ପୋଇ ଁଆତୁର ରହଛିନି୍। 130 ରକୋଟି ଭୋରତବୋସୀଙ୍ ଆେୋ 
ଓ ଆକୋଂଷେୋ ଆମକୁ ଅଧକି ଉତ୍ସୋହରର କୋେଣ୍ଣ୍ୟ କରିବୋ େୋଗି 
ରପ୍ରରିତ କରୁଛି। ନୂଆ ଭୋରତର ଗଠନ େୋଗି ଆବେ୍ୟକ 
ପେରଷେପ ରେତିକି ପରିମୋଣରର ସରକୋରୀ ରଷେତ୍ରରୁ 
େରକୋର ରହୋଇଥୋଏ ରସତିକି ପରିମୋଣରର ଘରରୋଇ 
ରଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଜୀବନରର ସରକୋରଙ୍ ଅଭୋବ ନରହୁ 
କି ସରକୋରଙ୍ ପ୍ରଭୋବ ନରହୁ- ଏହ ିଚିନ୍ୋଧୋରୋରର ସରକୋର 
ସୋଧୋରଣ ବରଜଟ୍ କୁ ରୋଟ୍ରେ ନିମଣ୍ଣୋଣର ମୋଧ୍ୟମ କରିଛନି୍। 
ଏହ ିପରମ୍ରୋ 2016 ମସିହୋରୁ ଆରମ୍ଭ ରହୋଇଥେିୋ। 
ରେଉ ଁବଷଣ୍ଣ ଏକ କ୍ୟୋବିରନଟ୍  ନିଷ୍ପରି୍ ଅନୁସୋରର ବରଜଟ୍  
ଉପସ୍ୋପନ କରିବୋ େିନକୁ ରେବୃୟୋରୀ ମୋସର ରେଷ 
େିନ ନରହ ଁବରଂ ପ୍ରଥମ େିନକୁ ସି୍ର କରୋେୋଇଥେିୋ। 
ସରକୋରଙ୍ ଏହ ିଚିନ୍ୋଧୋର ପଛରର କୋରଣ ଏହୋ ରେ, 
ରେରବ ଏପି୍ରେ୍  ପହେିୋରୁ ବରଜଟ୍  େୋଗ ୁରହବ ରସହ ି
େିନଠୋରୁ ପ୍ରସ୍ତୋବିତ ରେୋଜନୋଗଡୁିକ େୋଗି ମଧ୍ୟ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
ରହୋଇପୋରିବ। ସରକୋରଙ୍ ଏହ ିପ୍ରସୁ୍ତତି ରହତୁ ରକୋଭିଡ୍  ଭଳି 
ମହୋମୋରୀ ସମୟରର ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆର ସ୍ୱପ୍ନ ରନଇ ଉପସ୍ୋପନ 
କରୋେୋଇଥବିୋ ବରଜଟ୍  ରକବଳ ଏଥେିୋଗି ମଳୂେୁଆ ରଖ ି
ନଥେିୋ ବରଂ ତ୍ୱରୋନ ୍ବତି କୋେଣ୍ଣ୍ୟୋନ ୍ବୟନ ରହତୁ ଭୋରତକୁ ଆଥଭିକ 
ମହୋେକି୍ରର ପରିଣତ କରିବୋ ସଂକଳ୍ପକୁ ସୋକୋର କରିବୋ 
ରୋସ୍ତୋରର ଆଗକୁ ବଢୋଇଛି। 

ଗତଡିଶକ୍ତଡି   ଭଳଡି େୟାତୀୟ ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି ମୟାଟ୍ର 
ପୟ୍ାନ୍  ଦ୍ୟାରୟା ସଦଶ ଭଡିତସର ସମନ୍ଡିତ 
ବଡିକୟାଶକ୍ ମୟାଗ୍ଷ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରୟାଇବ। 

ରେଖବିୋକୁ ମିଳିଛି। ବଡ ପରିବର୍ଣ୍ଣନ ତଥୋ ସଂସ୍କୋର ପୋଇ ଁ
ରୋଜରନୈତିକ ଇଚ୍ୋେକି୍ ଆବେ୍ୟକ ରହୋଇଥୋଏ। ଆଉ  ସୋରୋ 
ବିଶ୍ୱ ରେଖଛିୁ ରେ, ଭୋରତର ରୋଜନୀତିକ ଇଚ୍ୋେକି୍ ରକୌଣସି 
ଗଣୁରର ବି କମ ୍ ନୁରହ।ଁ ଅଥଣ୍ଣୋତ୍  ବିଶ୍ୱ ଏରବ ସୋଷେୀ ରହଉଛି ରେ 
ରକମିତି ଭୋରତ ସେୁୋସନର ଅଧ୍ୟୋୟ ରେଖଛିୁ। ପରିରବେ ସରୁଷେୋ 
ରଷେତ୍ରରର ଆଜ ିଭୋରତ ସୋରୋ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱର ରହୋଇପୋରିଛି।ଖୋେି 
ରସତିକି ନୁରହ ଁସୋରୋ  ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଏହ ିବିଶ୍ୱୋସରର ସହମତ ରେ, 
ଏକ ବିଂେ େତୋବ୍ଦୀରର ବଡ େଷେ୍ୟ ଧୋେଣ୍ଣ୍ୟ କରିବୋ ଏବଂ ତୋକୁ 
ହୋସେ କରିବୋ େୋଗି ସମଥଣ୍ଣ। 

2021 ବଷଣ୍ଣର କୋେଣ୍ଣ୍ୟକଳୋପକୁ ସମୀଷେୋ କରିବୋରବରଳ 
ଏହୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଟ୍ କରୁ ରେ, ଏ ବଷଣ୍ଣ ରହଉଛି ଅଭିମୋନର ବଷଣ୍ଣ। 
‘ଭୋରତ ସରବଣ୍ଣୋପରି’ ଏହ ି ମନ୍ତ୍ରରର େୀଷିେତ ଆମ ରେେ ଏହୋ 
ସୋବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ରେ, ଭୋରତ କୋହୋଠୁ ବି କମ ୍ ନୁରହ।ଁ ଏହୋ 
ସମଗ୍ ରେେବୋସୀଙ୍ ସଂକଳ୍ପ, ଅଧ୍ୟବସୋୟ, ଏବଂ ପରୋକ୍ମର 
ପରୋକୋଷ ୍ଠୋ। 2021 ବଷଣ୍ଣର ଆରମ୍ଭରୁ କିପରି ରେେର ସ୍ୱପ୍ନ ବୋ 
େଷେ୍ୟ ହୋସେ ରହୋଇ ଚୋେିଛି ତୋହୋର ଟିକି ନିଖ ି ହସିୋବ ଏହ ି
ସଂଖ୍ୟୋର ଅନ୍ୟ ପଷୃ ୍ଠୋଗଡିୁକରର ସ୍ପଟ୍ ଅନୁରମୟ। n

ସ୍ୱୟାସ୍୍-ସ୍ୱଚ୍ତୟା 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ସକୟାଭଡିଡ୍  ମ�ୟାମୟାରୀ ଆମକ୍ ଅସନକ ଶଡିକ୍ଷୟା ସଦଇଛଡି। ଏଥସିର ମ�ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଶଡିକ୍ଷୟା ସ�ଉଛଡି ଆଗକ୍ ଏମଡିତଡି ବଡିପଯ୍୍ଷ ୟ ସ� 
ମକ୍ୟାବଡିଲୟା କରଡିବୟାକ ୍ସୟା�ସ ଏବଂ ପ୍ରସ୍୍ତତଡି। ଏ�ଡିକ୍ରମସର ଆମକ ୍ସଦଶର ପ୍ରତଡି ସକୟାଣସର ଚଡିକଡିତ୍ସୟା ଓ ଏ�ୟାସ� େଡଡିତ 

ସମସ୍ତ ସକ୍ଷରେକ ୍ମେବ୍ତ କରଡିବୟାକ ୍ସ�ବ। ସସଥଲିୟାଗଡି  ଚଳଡିତବର୍ଷର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବସେଟସର ବଡିସଶର ଧ୍ୟୟାନ ରଖୟାଯୟାଇଥଲିୟା। 
ସ୍ୱୟାସ୍୍ସକ୍ଷରେକ ୍ସ�ଉଥଁବିୟା ଆବଣ୍ଟନସର 137 ପ୍ରତଡିଶତ ବୃଦ୍ଧଡି କରୟାଯଡିବୟା ସ� ସଦଶକ ୍ଚଡିକଡିତ୍ସୟା ସକ୍ଷରେସର ଆତ୍ମ ନଡିଭ୍ଷର କରଡିବୟା 

ଲୟାଗଡି ବ୍ବସ୍ୟା ଗ୍ର�ଣ କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା। ପ୍ରଥମଥର ପୟାଇ ଁସ୍ୱୟାସ୍୍ ସକ୍ଷରେସର ସ୍ୱଚ୍ତୟା ଏବଂ ଶଶ୍୍ରୁରୟା ବଡିରୟକ ୍ସଯୟାଡୟା ଗଲୟା। ଲକ୍ଷ୍ 
ଏ�ୟା ଥଲିୟା ସଯ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ସକ୍ଷରେ ସ� ସଯୟାଡୟା ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡିସର ସଧ୍ୟାର ଆଣଡିବୟା। ଏଥଲିୟାଗଡି ମଖ୍୍ତଃ 4ଟଡି ସକ୍ଷରେକ ୍ବଡିସଶର ଧ୍ୟୟାନ 

ଦଡିଆଯୟାଇଛଡି। 

ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷର ରୟାସ୍ତୟାସର କ୍ରୟାନ୍ଡିକୟାରୀ 
ପରଡିବର୍୍ଷନ ପଦସକ୍ଷପ 

ସବମୟାରୀକ୍ 
ସରୟାକଡିବୟା ଲୟାଗଡି 

ସ୍ୱଚ୍ତୟା ପ୍ରତଡି ଧ୍ୟୟାନ 

ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି ଏବଂ 
ପ୍ରସଫସନୟାଲ୍ ଙ୍କ 

ସଂଖ୍ୟାସର ଗଣ୍ୟାତ୍ମକ 
ବଡିକୟାଶ

ଗରଡିବଙ୍କ ଲୟାଗଡି 
ଶସ୍ତୟା ଓ ପ୍ରଭୟାବୀ 

ଚଡିକଡିତ୍ସୟା ସବ୍ଡିଧୟା 

ସମସ୍ୟାକ୍ ସମୟାଧୟାନ 
କରଡିବୟା ଲୟାଗଡି ମଡିଶନ୍  - 

ଭଡିର୍ଡିକ କୟାଯ୍୍ଷ  

ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷର ଭୟାରତ ଡଡିେଡିଟୟାଲ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ମଡିଶନର ପ୍ରୟାରମ୍ଭ 

ପରଡିଣୟାମ: ବରଜଟ୍  ଉପସ୍ୋପନ ରହବୋ ପବୂଣ୍ଣରୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗଟ୍ 15, 2020ରର ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 
େିବସ ଅଭିଭୋଷଣ ରଖଥିରିେ ରସରତରବରଳ 6ଟି ରୋଜ୍ୟରର ଏ ବଷୟକୁ ପୋଇେଟ୍  
ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୋରବ ଆରମ୍ଭ କରିଥରିେ। ବରଜଟ୍  ରଘୋଷଣୋ ପରର ଏହୋକୁ ସବୁ ରୋଜ୍ୟରର େୋଗ ୁ
କରୋେୋଇଛି। 

ନୀତଡି 
ନଡିମ୍ଷୟାତୟା

ସକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୟାରରୟାେ୍ 

ସରକୟାର 

ସପ୍ରୟାଗ୍ରୟାମ ୍ 
ମ୍ୟାସନେର

ନଡିୟୟାମକ

ସଂ�

ସଡସଭଲପ ୍ସମଣ୍ଟ 
ପୟାଟ୍ଷନର/ଏନ୍ େଡିଓ

ଅନ୍ 
ବସୟାୟୀ

ଡୟାକ୍ତର

ସ�ଲ୍ ଥ 
ସଟକ୍  
କମ୍ୟାନୀ

ଟଡିପଡିଏ 
ଇନ୍ସ୍୍ ରୟାନ ୍

�ସ ୍ପଡିଟୟାଲ୍  
୍୍ଡିନଡିକ ଲୟାସବୟାସରସଟୟାରୀ, 

ଫୟାମ୍ଷୟାସୀ, 
ସୱଲସନସ ୍ ସସଣ୍ଟର

ପ୍ରଦୟାନକୟାରୀ

�ସରୟାଇ 
କମ୍ୟାନୀ

ସ�ଲ୍ ଥସକୟୟାର 
ପ୍ରସଫସନୟାଲ

ଏନ୍ େଡିଓ

ପ୍ରଶୟାସକ

ଏହ ିଡିଜଟିୋ୍ େ ପରିଚୟପତ୍ର (ଆଇଡି) ସବୁ 
ନୋଗରିକଙୁ୍ ମିଳିବ। ଏହୋ ତୋଙ୍ର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଖୋତୋ 
ଭୋରବ ଜଣୋେିବ। ଏହ ିଖୋତୋରର  ନୋଗରିକଙ୍ 

ସମସ୍ତ ପରୀଷେୋ ନିରୀଷେୋ, ପବୂଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସୋ ବିବରଣୀ, 
ରମଡିସିନ୍  ରନବୋର ଇତିହୋସ, ଡୋକ୍ରଙ୍ ସହ 

ପରୋମେଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଉରଲ୍ଖ ରହବି। 

ଏହ ିସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଆଇଡି ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ମୋଗଣୋ ଏବଂ 
ସ୍ୱଚ୍। ଏହୋ ବ୍ୟକି୍ର ଚିକିତ୍ସୋ ସମ୍ବନ୍ୀୟ 
ତଥ୍ୟକୁ ବିରଳେଷଣ କରିବୋରର ସୋହୋେ୍ୟ 
କରିବ। େଳରର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ସମ୍କଭିତ 
କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମକୁ ସଚୁୋରୁରୂରପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, 
ରୂପୋୟନରର ମଧ୍ୟ ସହୋୟକ ରହବ। 

ସଦଶର ସବ୍ ନୟାଗକରଡିକଙ୍୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ ଡଡିେଡିଟୟାଲ୍  ପରଡିଚୟ। 
ସଯଉଥଁସିର ର�ଡିବ ସଂପକୃ୍ତ ବ୍କ୍ତଡିଙ୍କ ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ବଡିବରଣୀ ସ

ଂକ
ଳ୍ପ

ପରଡିଣୟାମ

137 ବସେଟ୍ ସର ୧୩୭% ଅଭଡିବୃଦ୍ଧଡି 
ସ� ସମଦ୍ୟାୟ 2ସକୟାଟଡି 23 ଲକ୍ଷ 
846  ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟା ଆବଣ୍ଟନ 

ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷର 
ଭୟାରତ 

ଡଡିେଡିଟୟାଲ୍  ସ୍ୱୟାସ୍୍ 
ମଡିଶନ 

ସ୍ୱୟାସ୍୍-ସ୍ୱଚ୍ତୟା 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସକୟାଭଡିଡ୍ ଯଦ୍୍ଧସର 
ସଫଳତୟାର ଟଡିକୟା 

ଗେୋ ବଷଣ୍ଣ ରେରତରବରଳ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ ରେେବୋସୀଙୁ୍ ରଟେିଭିଜନ୍  
ମୋଧ୍ୟମରର ଉେ୍ ରବୋଧନ ରେଇ ଜନତୋ କେୁଣ୍ଣ ୍ୟ ରଘୋଷଣୋ କିରେ ରସରତଳରବ ସୋରୋ 
ରେେରର ଏକ ଆେଙ୍ୋ ରଖଳିଗେୋ। ଆଗକୁ କ’ଣ ରହବ, ରକମିତି ଏହ ିମହୋମୋରୀରୁ 
ମକୁୁଳିରବ ରସଥରିନଇ ସମରସ୍ତ ପ୍ରୋୟ ନିବଣ୍ଣୋକ୍  ଥରିେ। କୋହୋକୁ କିଛି ଜଣୋ ନଥେିୋ। 
ଏପରିକି େୁନିଆର ରକୌଣସି ରେେକୁ ମଧ୍ୟ ରକୋଭିଡ୍  ବିରୁଦ୍ଧରର ରକମିତି େରଢଇ 
େଢୋେିବ ତୋହୋ ଜଣୋନ ଥେିୋ।  ରହରେ ଭୋରତ ମୋତ୍ର 11 ମୋସ ସମୟ ଭିତରର େୁଇଟି 
ସ୍ୱୋରେେୀ ଟିକୋ ମୋଧ୍ୟମରର ରକୋଭିଡ୍  ଭୂତୋଣ ୁସହ େଢିବୋ ଆରମ୍ଭ କରିେୋ। ଆଉ 
ଏହୋର ୯ ମୋସ ଭିତରର 100ରକୋଟି ଟିକୋକରଣ କରି ସୋରୋ ବିଶ୍ୱରର ଏକ ରରକଡଣ୍ଣ 
ସ୍ୋପନ କରିଥେିୋ ଭୋରତ। 

ହର୍ ରେୋଇ ଜଲି୍ୋର ବଡୋରୋ ଗୋରଁ ଏହ ିେରଟୋଟି ‘ହର୍ ଘର 
େସ୍ତକ୍ ’ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମକୁ ପ୍ରତିେଳିତ କରୁଛି। ଏହ ିକୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମରର 
େିଏ ରେଉଠଁ ିଅଛି ରସଇଠ ିତୋକୁ ଟିକୋ ରେବୋ ବ୍ୟବସ୍ୋ 
କରୋେୋଉଛି। 

ସକୟାଭଡିଡ୍  ଟଡିକୟା ଓ ଟଡିକୟାକରଣ ପୟାଇ ଁ35 �େୟାର ସକୟାଟଡି 
ଟଙ୍କୟା ପ୍ରୟାବଧୟାନ ସ

ଂକ
ଳ୍ପ

ପରଡିଣୟାମ: ଜୋନୁୟୋରୀ 16 ତୋରିଖରର େୁଇଟି ସ୍ୱରେେୀ ଟିକୋ ସହ 
ଭୋରତରର ଟିକୋକରଣ ଅଭିେୋନ ଆରମ୍ଭ କରୋେୋଇଥେିୋ। ଏହ ି
ଅଭିେୋନକୁ ଏରତ ସଚୁୋରୁ ରୂରପ ପରିଚୋଳନୋ କରୋେୋଇଥେିୋ, 
େୋହୋଦ୍ୋରୋ ଖବ୍ୁ  କମ ୍ସମୟ ଭିତରର ଏହୋ 100 ରକୋଟି ଟିକୋକରଣ 
ସଂଖ୍ୟୋ ପୋର କରି େୁନିଆର ଦି୍ତୀୟ ରେେ ମୋନ୍ୟତୋ ପୋଇେୋ।  
ନରଭମ୍ବର 22 ତୋରିଖରର ଏହ ିସଂଖ୍ୟୋ 116ରକୋଟି ପୋର କରିେୋ। 
ବିଶ୍ୱର ଅରନକ ରେେର ରେୋକସଂଖ୍ୟୋ ବି ଏହୋଠୁ କମ ୍।

ସ୍ୱୟାସ୍୍-ସ୍ୱଚ୍ତୟା 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି

12 ନ୍୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟାଚୟାର | 16-31 ଡଡିସସମ୍ବର, 2021

ଏମଡିତଡି ଚୟାଲଡିଥଲିୟା ବଡିଶ୍ୱର ସବ୍ଠୟାର୍ ବଡ ଟଡିକୟାକରଣ ଅଭଡିଯୟାନ 
ସମଦ୍ୟାୟ 
ଟଡିକୟାପୟାନ

ପ୍ରଥମ 
ଟଡିକୟାପୟାନ

ଦ୍ଡିତୀୟ 
ଟଡିକୟାପୟାନ 
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ରକୋଭିଡ ନୂଆ ଭୋରିଆଣ୍ 'ଓମିକ୍ନ୍'ର ରନଇ ଉର୍ ୍ବଗ 
ବଢଥୁବିୋରୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ ଏକ ଉଚେ 
ସ୍ତରୀୟ ବ ରବୈଠକ ଡକୋଇ ଏ ସମ୍ବନ୍ରର ଆରେୋଚନୋ 
କରିଛନି୍। ଏହ ିରବୈଠକରର ଏହ ି ନୂଆ ଭୋରିଆଣ୍ରୁ 
ରଷେୋ ପୋଇବୋ େୋଗି ଟ୍ରୋକିଂ, ରଟଟି୍ଂ ଉପୋୟ ଉପରର 
ଗରୁୁତ୍ୱ େଆିେିବ ରବୋେି କହଛିନି୍। ଏହୋ ସହତି 
କିଛି ନୂତନ ନିରଦ୍ଣ୍ଣେୋବଳୀ ମଧ୍ୟ ଜୋରି କରୋେୋଇଛି। 
ବିପେପରୂ୍ଣ୍ଣ ରେେରୁ ଆସଥୁବିୋ େୋତ୍ରୀମୋନଙ୍ ପୋଇ ଁ
RTPCR ପରୀଷେୋ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ କରୋେୋଇଛି । 
େୋତ୍ରୀମୋରନ ପରୀଷେୋ େଳୋେଳ ନଆସିବୋ େୋଏ 
ବିମୋନବନ୍ରରୁ ବୋହୋରକୁ ଆସିରବ ନୋହି।ଁ ସମସ୍ତ 
ବିମୋନବନ୍ରରର RTPCR ର ଅତିରିକ୍ ସବିୁଧୋ 
ମଧ୍ୟ ଉପେବ୍ଧ ରହଉଛି। ବିପେପରୂ୍ଣ୍ଣ ରେେ ବ୍ୟତୀତ 
ଅନ୍ୟ ରେେରୁ ଆସଥୁବିୋ  େୋତ୍ରୀମୋନଙୁ୍ 14 େନି 
ପୋଇ ଁ ସଙ୍ରରୋଧ ରହବିୋକୁ ପଡିବ।  ଏହୋ ସହ 
ରସମୋନଙୁ୍ ଏୟୋର ସବିୁଧୋ ରପୋଟଣ୍ଣୋେରର ଉପେବ୍ଧ 
ରଘୋଷଣୋନୋମୋ େମଣ୍ଣ ପରୂଣ କରି  େୋତ୍ରୋର ୧୪ େନି 
େୋଏ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ବିବରଣୀ ରେବୋକୁ ରହବ। 

ସକୟାଭଡିଡ୍ ନଡିସଦ୍୍ଷଶୟାବଳୀର ମଖ୍୍ ବଡିନ୍୍-
େେ ି ପଜଟିିଭ୍ ମିଳିବ, ରଜରନୋମ ସିରୱେନ ୍ଙ୍ି୍ 

କରୋେିବ। ସୋତ େନି ପୋଇ ଁଅେଗୋ ରହବୋକୁ ପଡିବ। 
ବିରେେରୁ ଆସଥୁବିୋ େୋତ୍ରୀମୋନଙ୍ ବିଷୟରର ସଚୂନୋ  
ସଂଗ୍ହ ପୋଇ ଁ ସିଟ୍ମ ମଜବୁତ ରହବ। ଏହୋ ସହତି 
ପଜଟିିଭିଟି ହୋରକୁ େନୂ ପ୍ରତିେତ ତରଳ ରଖବିୋ ପୋଇ ଁ
ଏକ ଟୋରଗଣ୍ଣଟ ମଧ୍ୟ େଆିେୋଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣମୋନ, 12 
ଟି ରେେ ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱରର ଆଟ୍ ରିସ୍କ (ବିପେପରୂ୍ଣ୍ଣ) 
ତୋେିକୋରର ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ ଅଛନି୍।
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ମଧ୍ୟପ୍ରରେେର େୋତିୟୋ ଜଲି୍ୋରର ଏରବ ଜଲି୍ୋ ପ୍ରେୋସନ ଘର ଘର ବୁେି 
ରେଉମଁୋରନ  ଟିକୋ ନରନଇଛନି୍ ରସମୋନଙ୍ ବୋବେରର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ହ 

କରୁଛନି୍। ଏହ ିତଥ୍ୟକୁ ଆଧୋର କରି  ପ୍ରେୋସନ ପଷେରୁ ଘର ଘର ବୁେି ଟିକୋ 
ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଉଛି। ରେଉମଁୋରନ ଚୋଷ ରଷେତରର କୋମ କରୁଛନି୍ ରସମୋନଙୁ୍ 
ରସହଠିୋରର ଟିକୋ ରେବୋ ଅଭିେୋନ ଆରମ୍ଭ ରହୋଇଛି। ରେେରର ଟିକୋକରଣ 
ପ୍ରତି ରେୋକଙ୍ ଆଗ୍ହ ବୃଦି୍ଧ, ସରଚତନତୋ ସଟିୃ୍ ପୋଇ ଁଏମିତି ଅରନକ ସରକୋରୀ 
ପେରଷେପ ଆପଣ ନୁ୍ୟଇଣି୍ଡଆ ସମୋଚୋରର ପବୂଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟୋରର ପଢଥିରିବ। 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟକମଣ୍ଣୀଙ୍ ସରଙ୍ ରେରତରବରଳ ଭୋରତର 94 ରକୋଟି ବୟସ୍କଙ୍ ପୋଇ ଁ
ଟିକୋକରଣ ଅଭିେୋନ ଆରମ୍ଭ ରହେୋ ରସରତରବରଳ ରକହ ିଭୋବି ନଥରିେ ରେ, 
ମୋତ୍ର 9 ମୋସ ସମୟରର ଭୋରତ 100ରକୋଟି ଟିକୋପୋନ ପ୍ରେୋନ କରିପୋରିବ। 

ଭୟାରତର ଟଡିକୟାକରଣ ଅଭଡିଯୟାନ ଏମଡିତଡି ଚଢଡିଥଲିୟା 
ଅଭଡିବୃଦ୍ଧଡିର ପୟା�ୟାଚ

ସକୟାଭଡିଡ ନୂଆ ଭୟାରଡିଆଣ୍ଟ ଓ 
ଟଡିକୟାକରଣକ୍ ସନଇ  ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସବୈଠକ

ସ୍ୱୟାସ୍୍-ସ୍ୱଚ୍ତୟା 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

େିେମୁୋରନ ରହଉଛନି୍ ରେେର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଣ ୁରସମୋନଙୁ୍ ଏକ ନିରୋପେ ଜୀବନ 
ପ୍ରେୋନ କରିବୋ ରେେ ପୋଇ ଁବି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ େଷେ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭୋତରରର 5 ବଷଣ୍ଣରୁ 

କମ ୍ ବୟସର  ଅରନକ େେି ୁନୁ୍ୟରମୋରକୋକସ ୍ ଦ୍ୋରୋ ବ୍ୟୋପଥୁବିୋ ନିରମୋନିଆ କୋରଣରୁ 
ମତୁୃ୍ୟ ମଖୁରର ପଡିଥୋଆନି୍। ଏହପିରି ମୋରୋତ୍ମକ ରରୋଗରୁ େେିଙୁୁ୍ ରଷେୋ କରିବୋକୁ ମୋଗଣୋ 
ନୁ୍ୟରମୋରକୋକସ ୍ ଟିକୋ ପ୍ରେୋନ କରିବୋକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ବରଜଟରର 
ରଘୋଷଣୋ କରିଥରିେ। ଏହୋପରର 29 ଅରକଟ୍ୋବରଠୋରୁ ଏହୋକୁ 
ସୋବଣ୍ଣଜନୀକ ଟିକୋକରଣ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମରର ସୋମିେ୍  କରୋେୋଇଥେିୋ। 
ସରକୋରଙ୍ ଏହ ିପେରଷେପ ଦ୍ୋରୋ େେିଙୁୁ୍ ସ୍ୱରେେୀ ନୁ୍ୟରମୋରକୋକସ ୍ 
ଟିକୋ ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଉଛି। 

ସୋବଣ୍ଣଜନୀକ ଟିକୋକରଣ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମ (ୟୁଆଇପି) ଏମିତି 
ଏକ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମ ରେଉଥଁରିର ବଷଣ୍ଣକୁ ପୋଖୋପୋଖ ି
2.67 ରକୋଟି ନବଜୋତ େେି ୁଏବଂ 2.9 ରକୋଟି ଗଭଣ୍ଣବତୀ 
ମହଳିୋଙୁ୍ ଟିକୋେୋନର ବ୍ୟବସ୍ୋ କରୋେୋଇଛି। 

ପ୍ରକୋର ରବମୋରୀ ବିରୁଦ୍ଧରର 
ଟିକୋକରଣ େୋଗି ୟୁଆଇପିରର 
ବ୍ୟବସ୍ୋ କରୋେୋଇଛି।12

10 ପ୍ରକୟାର ସବମୟାରୀ ବଡିର୍ଦ୍ଧସର ଟଡିକୟାକରଣ ଚୟାଲଡିଛଡି ।
nଡିପ ୍ରଥରିଆ nପଟୁଣ୍ଣସିସ ୍ nଟିଟୋନସ ୍ nରପୋେିଓ nମିଜି୍ ,୍ ରୁରବେୋ 
nେେି ୁଟିବି nରରୋଟୋଭୋଇରସ ୍ ଡୋଇରିଆ nରହପୋଟୋଇଟିସ ୍ ବି 
nରମନିଞ୍ଜୋଇଟିସ ୍ ଏବଂ ରହମୋେୋଇେିସ ୍ ଇନ୍ େ୍େୁଏନୋ୍ ଟୋଇପ ୍ ବି 
ଦ୍ୋରୋ ବ୍ୟୋପଥୁବିୋ ନିରମୋନିଆ ପ୍ରଭୃତି ବିରୁଦ୍ଧରର ଚୋେିଛି ଟିକୋକରଣ 

ଆଞ୍ଳିକ ସ୍ତରରର େୁଇଟି ରରୋଗ ପୋଇ ଁଟିକୋକରଣ 
ଚୋେୁ ରହଛିି।  ତୋହୋ ରହଉଛି ନୁ୍ୟରମୋରକୋକେ 
ନିରମୋନିଆ ଏବଂ ଜୋପୋନିଜ ୍ ଏନ୍ ରସେୋେୋଇଟିସ ୍ 

ଶଡିଶଙ୍୍୍କ ସର୍କ୍ଷୟା କବଚ 
ପରୂୟା ସଦଶସର  
ନ୍୍ସମୟାସକୟାକଲ ଟଡିକୟାକରଣ 
ଅଭଡିଯୟାନ ଆରମ୍ଭ 

ସ
ଂକ

ଳ୍ପ

ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ
( ବୟାରଣୟାସୀସର ଆୟ୍ଷୟ୍ାନ ଭୟାରତ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି 

ମଡିଶନର ଶଭ୍ୟାରମ୍ଭ ଅବସରସର)

ସ୍ୱୟାଧୀନତୟା ପସର ଅସନକ ବର୍ଷ ସ�ଲୟା ସ୍ୱୟାସ୍୍ ସକ୍ଷରେକ୍ 
ଧ୍ୟୟାନ ଦଡିଆଯୟାଇ ନଥଲିୟା। ଏଣ ୍ଚଡିକଡିତ୍ସୟା ସକ୍ଷରେସର 

ଏକ ଲମ୍ବୟା ବ୍ବଧୟାନ ସଦଖବିୟାକ୍ ମଡିଳ୍ଥଲିୟା। ଗରଡିବ 
ଓ ମଧ୍ୟବଡିର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଲମ୍ବୟା ସମୟ ସ�ଲୟା ଏସନଇ 

ଉଦ୍ ସବଗ ବଡି ସଦଖବିୟାକ୍ ମଡିଳ୍ଥଲିୟା। ଏ�ଡିପରଡି 
ଦୂରୟାବସ୍ୟାକ୍ ସମୟାଧୟାନ କରଡିବୟା ପୟାଇ ଁଏ�ଡି ମଡିଶନ 

ଆରମ୍ଭ କରୟାଯୟାଇଛଡି। ଆମ ସ୍ୱୟାସ୍୍ସସବୟା ସକ୍ଷରେ ଆେଡି 
ଏସତ ପରଡିମୟାଣସର ସେୟାଗ ଏବଂ ପ୍ରସ୍୍ତତ ସଯ ଆସମ 
ଏସବ ସଯସକୌଣସଡି ମ�ୟାମୟାରୀକ୍ ସମ୍ମୁଖୀନ ସ�ବୟା 

ଲୟାଗଡି ପ୍ରସ୍୍ତତ ର�ଡିଛ।୍ 

େର୍ରୀକୟାଳୀନ ସ୍ଡିତଡିସର ସ�େସର ଅମ୍ଳେୟାନ ପୟାଇବୟାକ୍ 
ଅଧକି ଅମ୍ଳେୟାନ ଅମଳ ସ

ଂକ
ଳ୍ପ

ପରଡିଣୟାମ: ଅରକ୍ଟୋବର ସଦୁ୍ଧୋ ରେେରର 1200 ରପ୍ରସର୍  ସି୍ୱୟିଂ ଆଡ୍ ଜରପ୍ସନ୍  
(ପିଏସ ୍ଏ) ଅମଳେଜୋନ୍  ପ ଲେୋଣ୍ ସ୍ୋପନ ପୋଇ ଁପିଏମ ୍ ରକୟୋରସ ୍ ପୋଣ୍ରୁି ଅନୁେୋନ 
ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଇଛି। ରସଥରୁି 1100ରୁ ଅଧକି ପ ଲେୋଣ୍ ଚୋେୁ କରୋେୋଇଛି। 
ଏହୋଦ୍ୋରୋ େନିକୁ 1750 ରମଟି୍ରକ୍  ଟନ୍  ଅମଳେଜୋନ ଅମଳ କରୋେୋଇପୋରୁଛି। 

ରେେର ରତୈଳ ଓ ଗ୍ୟୋସ ୍ କମ୍ୋନୀମୋନଙ୍ ଦ୍ୋରୋ 62 ପିଏସ ୍ଏ ଅମଳେଜୋନ ପ ଲେୋଣ୍ ସ୍ୋପନ 
କରୋେୋଇଛି। ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଅମଳେଜୋନ ଅମଳ ଷେମତୋ 10ଗଣୁୋ ବଢଛିି। 

ପରଡିଣୟାମ: ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସଖୁ ମୋଣ୍ଡଭୀୟ, ଅରକ୍ଟୋବର 29 ତୋରିଖରର 
ସୋରୋ ରେେରର ନୁ୍ୟରମୋରକୋକେ ଟିକୋ ପ୍ରେୋନ ଅଭିେୋନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍। 
ଏହୋଦ୍ୋରୋ ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ 50 ହଜୋର େେିଙୁ୍ ଜୀବନ ବଞ୍ପିୋରିବ। 

ସ୍ୱୟାସ୍୍-ସ୍ୱଚ୍ତୟା 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ରକୋଭିଡ ମହୋମୋରୀରୁ େଷିେୋ ଗ୍ହଣ କରି ସଂକ୍ୋମକ ରରୋଗର 
େୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରତିରରୋଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସୋ ପୋଇ ଁଏକ େୃଢ ଢୋଞ୍ୋ 

ସଟିୃ୍ କରିବୋକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଗରୁୁତ୍ୱୋରରୋପ କରିଛନି୍। ଏହ ି େଗିରର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର ସ୍ୱଚ୍ ଭୋରତ ରେୋଜନୋ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ 
ପେରଷେପ। େଷେ୍ୟ ରହଉଛି ଗ୍ୋମରୁ ବ ଲେକ, ଜଲି୍ୋ, ଆଞ୍ଳିକ ଏବଂ ଜୋତୀୟ 

ସ୍ତର ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ଅତ୍ୟୋବେ୍ୟକ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ରସବୋକୁ ମଜବୁତ କରିବୋ।  ଏହ ି
ମିେନର ତିରନୋଟି େଗି ରହଛିି: 

ସ୍ୱୟାସ୍୍ ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡିକ୍ ବଦଳୟାଇବୟା ପ୍ରୟୟାସ 
ବକ୍ଠୟାର୍ ସ�ର ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ସସବୟାର ସସବ୍ଷୟାର୍ମ ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି 
ସଟୃ୍ଡି  କରଡିବୟାକ୍ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷର ସ୍ୱସ୍ ଭୟାରତ  ସଯୟାେନୟା 
ମୟାଧ୍ୟମସର 64,180 ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟ ବରୟାଦ। 

ସ
ଂକ

ଳ୍ପ ପରଡିଣୟାମ: ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ ଚଳିତ 
ବଷଣ୍ଣ ଅରକ୍ଟୋବର 25ରର ବୋରୋଣୋସୀରୁ 6 ବଷଭିଆ 
ରେୋଜନୋ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍।

602 େଡିଲେୟାସର ଆଇସଡିୟ୍

n  ସୋରୋ ରେେରର ନିେୋନ ରକନ୍ଦ୍ରଗଡିୁକରର ମୋଗଣୋରର ସମସ୍ତ 
ପ୍ରକୋର ନିେୋନ ରସବୋ ଉପେବ୍ଧ କରୋଇବୋ େୋଗି ଏହ ିରେୋଜନୋ 
ଉଦି୍ଟ୍ । ଏହୋର ଉରଦ୍େ୍ୟ ରହଉଛି ଠକିଣୋ ସମୟରର ରରୋଗକୁ 
ଠୋବ କରିବୋ। ଠକିଣୋ ସମୟରର ରରୋଗ ଠୋବ ରହୋଇପୋରିରେ 
ଏହୋର ବିସ୍ତୋର ରରୋକୋେୋଇପୋରିବ। 

n  600ରୁ ଅଧକି ଜଲି୍ୋରର ଚିକିତ୍ସୋ ରସବୋ ଉପ୍୍ବଧ କରୋଇବୋକୁ 
ନୂଆ େେ୍ୟୋ ସ୍ୋପନ। ଅବେଟି୍ 125ଟି ଜଲି୍ୋରର ରରେରୋେ୍ 
ସବିୁଧୋ ରେୋଗୋଇ େଆିେିବ। ତୋେିମ ଏବଂ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ େଷେତୋ 
ବିକୋେ ପୋଇ ଁ12ଟି ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡୋକ୍ରଖୋନୋରର ଆବେ୍ୟକୀୟ 
ସବିୁଧୋ ବିକୋେ କରୋେିବ। ଅରସ୍ତ୍ରୋପଚୋର ରନଟୱୋକଣ୍ଣକୁ ମଜବୁତ 

କରିବୋ ପୋଇ ଁରୋଜ୍ୟଗଡିୁକରର 24ଘଣି୍ଆ ଜରୁରୀକୋଳୀନ 
ଅପରରସନ୍ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋପନ।
n  ଏହ ିରେୋଜନୋର ଦି୍ତୀୟ େଗିଟି ରହଉଛି ବିଭିନ୍ନ 
ରରୋଗର ନିରୋକରଣ ପୋଇ ଁନିେୋନ ରକନ୍ଦ୍ର ରନଟୱୋକଣ୍ଣ ସହତି 
ଜଡିତ ଏହ ିମିେନ ଅଧୀନରର ରରୋଗର ନିରୋକରଣ ଏବଂ 
ତେୋରଖ ପୋଇ ଁଆବେ୍ୟକ ଭିରି୍ଭୂମି ବିକୋେ କରିବୋ।  ଏହ ି
ରନଟୱକଣ୍ଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବୋ ପୋଇ ଁ730ଟି ଜଲି୍ୋରର 

ଇଣି୍ରଗ୍ରଟଡ୍ ପବ ଲେକ୍ି ରହେଥ ୍େ୍ୟୋବ୍ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ କରୋେିବ। ଏହ ି
ମିେନର ତୃତୀୟ େଗି ରହଉଛି ମହୋମୋରୀ ସମ୍ବନ୍ୀୟ ଗରବଷଣୋ 
ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋନଗଡିୁକର ସମ୍ପ୍ରସୋରଣ ଏବଂ ସେକି୍କରଣ।

n ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟୋନ ସହତି 10ଟି ରୋଜ୍ୟରର 17788ଟି ଗ୍ୋମୀଣ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଏବଂ 
ସସୁ୍ତୋ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ ପୋଇ ଁସହୋୟତୋ। ରସହପିରି ରେେର ସବୁ 
ରୋଜ୍ୟରର 11024 ସହରୀ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଏବଂ ସସୁ୍ତୋ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ ପୋଇ ଁ
ସହୋୟତୋ ବ୍ୟବସ୍ୋ। 

n ରେେର ସମସ୍ତ ଜଲି୍ୋରର ଏକୀକୃତ ଜନସ୍ୱୋସ୍୍ୟ େୋରବୋରରରଟୋରୀ 
ଏବଂ 11ଟି ରୋଜ୍ୟର 3,382 ଟି ବ ଲେକରର ଜନସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ 
କରୋେିବ।

n 602 ଟି ଜଲି୍ୋ ଏବଂ ରେେର 12ଟି ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠୋନରର ଗରୁୁତର 
ଚିକିତ୍ସୋ ପୋଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡୋକ୍ରଖୋନୋ ବ ଲେକ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ କରୋେିବ। ଜୋତୀୟ 

ରରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକନ୍ଦ୍ର (NCDC)ର ପୋଞ୍ଟି ଆଞ୍ଳିକ େୋଖୋ 
ଏବଂ 20ଟି ରମରଟ୍ରୋପେିଟୋନ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ନିରୀଷେଣ ୟୁନିଟ୍କୁ ମଜବୁତ 
କରୋେିବ।

n ଜନସ୍ୱୋସ୍୍ୟ େୋରବୋରରରଟୋରୀଗଡିୁକୁ ସଂରେୋଗ କରିବୋ ପୋଇ ଁ
ସମସ୍ତ ରୋଜ୍ୟ ତଥୋ ରକନ୍ଦ୍ରେୋସିତ ଅଞ୍ଳରର ସମନ ୍ବତି ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ସଚୂନୋ 
ରପୋଟଣ୍ଣୋେ ପ୍ରଚଳନ କରୋେିବ। 17ଟି ନୂତନ ଜନସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ 
କରୋେିବୋ ସହ 32ଟି ବିମୋନବନ୍ର, 11ଟି ସୋମଦୁ୍ରିକ ବନ୍ର ଏବଂ 
7ଟି େ୍ୟୋଣ୍ଡ କ୍ସିଂରର ଅବସି୍ତ 33 ଟି ଜନସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ୟୁନିଟ୍କୁ ମଜବୁତ 
କରୋେିବ। 

ସ୍ୱୟାସ୍୍-ସ୍ୱଚ୍ତୟା 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ସସ୍୍ ଭୟାରତର ଆକୟାଂକ୍ଷୟାକ୍ ସପ୍ରୟାତ୍ସୟା�ନ

n ଆୟୁଷ େଷିେୋ ଓ ପ୍ରେଷିେଣର  ସମ୍ପ୍ରସୋରଣ କରୋେୋଉଛି। ଆେୋ ରହଛିି 
ଚିକିତ୍ସୋ ବେଳରର ରରୋକ ପ୍ରତିରରୋଧକକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ରେଇ ଚିକିତ୍ସୋ 
ପ୍ରଣୋଳୀ ବିକେତି ରହୋଇପୋରିବ। 

n ଏହୋ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ୋରର ଚିକିତ୍ସୋଜନିତ ବ୍ୟୟର ଭୋରକୁ ହ୍ୋସ କରିବ 
ଏବଂ ରରୋଗର ପ୍ରତିରରୋଧକ ରଷେତ୍ରରର ଭୋରତର ପରୁୋତନ ବ୍ୟବସ୍ୋ 
ରେେ ତଥୋ ବିରେେରର ବି ଅଧକି ରେୋକପି୍ରୟ ରହବ। 

n 12 ହଜୋରରୁ ଅଧକି AYUSH ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ-ସସୁ୍ତୋ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋପନ କରିବୋ 
ପୋଇ ଁରେୋଜନୋ ଆରମ୍ଭ ରହୋଇଛି।  ସମଗ୍ ରେେରର 6 ଟି AYUSH 
କରେଜ, 12 ଟି PG AYUSH ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋନ, 10 ଟି ସ୍ୋତରକୋର୍ର 
ଅନୁଷ୍ଠୋନର ଭିରି୍ଭୂମି ନବୀକରଣ କରୋେୋଉଛି। 

n ନୂତନଭୋରବ 50 େେ୍ୟୋ, 30 େେ୍ୟୋ, 10 େେ୍ୟୋବିେଟି୍ ଆୟୁଷ 
ଡୋକ୍ରଖୋନୋ ନିମଣ୍ଣୋଣ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହୋଇଛି। ଏହୋସହ ବର୍ଣ୍ଣମୋନ 
କୋେଣ୍ଣ୍ୟଷେମ ଥବିୋ 101ଟି 50େେ୍ୟୋ ବିେଟି୍ ଡୋକ୍ରଖୋନୋ  ଏବଂ 152 
AYUSH ଡିସରପନସୋରିର ଭିରି୍ଭୂମି ନବୀକରଣ କରୋେୋଉଛି। 

n ଆୟୁରବଣ୍ଣେ ସହତି ଅନୁସନ୍ୋନକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ରେବୋକୁ େୋଇ ଅରୁଣୋଚଳର 
ପୋସିଘୋଟରର ଥବିୋ ଆୟୁଷର ନ୍ୟୋସନୋେ୍ ଇଟ୍ର୍ଣ୍ଣ ଇନଟି୍ଚୁ୍ୟଟ୍ 
ଅେ୍ ରେୋକ ରମଡିସିନ୍ (NEIFM)କୁ ଅଧକି େକି୍ ପ୍ରେୋନ ବ୍ୟବସ୍ୋ। 
ଟ୍ରୋନ-୍ହମିୋଳୟ ଅଞ୍ଳରର ଅବସି୍ତ ରହୋଇଥବିୋରୁ ଏହ ିଅନୁଷ ୍ଠୋନରର 
AYUSH ର ସମସ୍ତ ରଷେତ୍ରରର ଗରବଷଣୋ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ବଢିବ। 

n ଜନସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ୋରର 20 ହଜୋର ଆଇସିୟୁ େେ୍ୟୋ ବୃଦି୍ଧ 
କରୋେୋଇଛି, ରେଉଥଁରୁି 20 ପ୍ରତିେତ େେି ୁଆଇସିୟୁ େେ୍ୟୋ ରହବ

n ଏରବ କୋେଣ୍ଣ୍ୟଷେମ ରଗୋଷ ୍ଠୀ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରୋଥମିକ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର, 6 ରୁ 
20 େେ୍ୟୋ ବିେଟି୍ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ରସଣ୍ରରର ଅତିରିକ୍ େେ୍ୟୋ ରେୋଗ 
କରୋେିବ।

n Tier-2 ଏବଂ Tier-3 ସହର ତଥୋ ଜଲି୍ୋ ମଖୁ୍ୟୋଳୟରର 50ରୁ 100 
େେ୍ୟୋ ବିେଟି୍ ବଡ ଆଞ୍ଳିକ ଡୋକ୍ରଖୋନୋ ସ୍ୋପନ କରୋେିବ

n ରମଡିକୋେ ଗ୍ୟୋସ ପୋଇପେୋଇନ ସିଟ୍ମ ସହତି  1050 ତରଳ 
ରମଡିକୋେ ଅମଳେଜୋନ ସଂରଷେଣ ଟ୍ୟୋଙ୍ର ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ ସହ 8800 
ଆମବୁ୍େୋନ ୍ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ ରହବ।

n ରସଣ୍ରେୋେ୍ ହସି୍ପଟୋେ୍, AIIMS ଏବଂ ଜୋତୀୟ ସ୍ତରରର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ 
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଅନୁଷ ୍ଠୋନ ଜୋତୀୟ ରରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକନ୍ଦ୍ର (NCDC)କୁ 
ମଜବୁତ କରୋେିବ।

n ସମସ୍ତ ଜଲି୍ୋ ଡୋକ୍ରଖୋନୋରର ପରିଚୋଳନୋ ସଚୂନୋ ବ୍ୟବସ୍ୋର 
ପ୍ରରୟୋଗ, ହୋଡଣ୍ଣରୱର୍ ଷେମତୋ ବୃଦି୍ଧ ପୋଇବ। 

n ଇ-ସଞ୍ଜୀବନୀରର ରଟେି ପରୋମେଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟୋ ରେୈନିକ 50 ହଜୋରରୁ 
5େଷେକୁ ବୃଦି୍ଧ ପୋଇବ।

ସଦଶର ଆୟ୍ର ପ୍ରତଡିଷୟ୍ାନସର ଶଡିକ୍ଷୟା ଓ ପ୍ରଶଡିକ୍ଷଣ 
ସମ୍ପ୍ରସୟାରଣ ସ�ବସ�

ୟାର
ଣ

ୟା

ପରଡିଣୟାମ:  ଜେୁୋଇ 14ତୋରିଖରର ଏ ବୋବେରର କ୍ୟୋବିରନଟ୍  
ମଞ୍ଜରିୁ ରେରେ। ଏହୋଦ୍ୋରୋ ରେେରର ଆୟୁଷ କରେଜ ତଥୋ 
ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋନଗଡିୁକୁ ସେକ୍ କରିବୋ ଏବଂ ଏଠୋରର ଆବେ୍ୟକ ରସବୋ 
ଏବଂ ଔଷଧ ଉପେବ୍ଧ କରୋଇବୋ େଷେ୍ୟରର ‘ରୋଟ୍ରେୀୟ ଆୟୁଷ 
ମିେନ’ ଆରମ୍ଭ କରୋେୋଇଛି। ରସଥପିୋଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର 
ବରଜଟ୍ ରର 4607 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ବ୍ୟୟ ବରୋେ କରିଛନି୍। ଏହ ି
ପ୍ରୋବଧୋନ 31ମୋଚେଣ୍ଣ 2026 େୋଏ ଜୋରି ରହବି। 

ମ�ୟାମୟାରୀ ବଡିପକ୍ଷସର ପ୍ରଭୟାବୀ ଏବଂ ତୟାତ୍ କୟାଳୀକ 
ଲସଢଇ ଲଢଡିବୟା ଲୟାଗଡି େଡିଲେୟା ସ୍ତରସର ଆବଶ୍କ 
ସବ୍ଡିଧୟା ଉପଲବ୍ଧ କରୟାଇବୟା। 

ସ�
ୟାର

ଣ
ୟା

ପରଡିଣୟାମ: ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟୋବିରନଟ୍  ଜେୁୋଇ 8 ତୋରିଖରର ରକୋଭିଡ୍ 19 
ଜରୁରୀ ଅବସ୍ୋର ମକୁୋବିେୋ ଏବଂ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ରସବୋ ଉପେବ୍ଧ 
କରୋଇବୋ େୋଗି ପ୍ରସୁ୍ତତି ପ୍ୟୋରକଜ ୍କୁ ମଞ୍ଜରୁୀ ରେଇଛନି୍। 
ଏହୋଦ୍ୋରୋ ରୋଜ୍ୟଗଡିୁକୁ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହୋୟତୋ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ 
736 ଜଲି୍ୋରର େେିଙୁ୍ ଚିକିତ୍ସୋ ପୋଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତି ରୋଜ୍ୟରର 
ଉତ୍କୃଟ୍ େେି ୁଚିକିତ୍ସୋ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋପନ କରୋେିବ। 

ପରଡିଣୟାମ ପରଡିଣୟାମ

ସ୍ୱୟାସ୍୍-ସ୍ୱଚ୍ତୟା 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ସ୍ୱଚ୍ତୟାର ନୂତନ ସକୟାଳ ସ�ଡିତ 
ସ�ରଗଡ୍ଡିକ୍ ନୂଆ େୀବନ ସଞ୍ୟାର

n 3.5 େଷେରୁ ଅଧକି ବ୍ୟକି୍ଗତ, ରଗୋଷ ୍ଠି ଏବଂ ସବଣ୍ଣସୋଧୋରଣ ରେୌଚୋଳୟ ନିମଣ୍ଣୋଣ 
ରହବ। ସ୍ୱଚ୍ ଭୋରତ ମିେନ ସହରୀ 2.0 ମୋଧ୍ୟମରର 1େଷେରୁ କମ ୍ଜନସଂଖ୍ୟୋ 
ବିେଟି୍ ସହରଗଡିୁକରର ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ତରଳ ବଜଣ୍ଣ୍ୟବସୁ୍ତ ପରିଚୋଳନୋ ବ୍ୟବସ୍ୋ କରୋେିବ। 

n ‘ଅମତୃ’ ଅଧୀନରର ନଥବିୋ ସହରଗଡିୁକରର େୂଷିତ ଏବଂ କଳୋ ଜଳର ପରିଚୋଳନୋ 
ନିଶି୍ତଭୋରବ କରୋେିବ। ଏହୋ ସହତି, ସମସ୍ତ ସହରର ସ୍ୋନୀୟ ସଂସ୍ୋଗଡିୁକୁ 
ODF+ ଏବଂ 1 େଷେରୁ କମ ୍ଜନସଂଖ୍ୟୋ ବିେଟି୍ ସହରକୁ ODF ++ ଭୋବରର 
ଗଢି ରତୋଳିବୋର ରେୋଜନୋ ରହଛିି, ଏହୋଦ୍ୋରୋ ସହରୋଞ୍ଳରର ପରିମଳ ସରୁଷେୋ 
େଷେ୍ୟ ପରୂଣ ରହୋଇପୋରିବ ।

n କଠନି ବଜଣ୍ଣ୍ୟବସୁ୍ତକୁ 100% ପରିଚୋଳନୋ ସହତି, ଉତ୍ସରୁ ଆବଜଣ୍ଣନୋକୁ ପଥୃକ କରିବୋ 
ଉପରର ଧ୍ୟୋନ େିଆେିବ। ଏକକ-ବ୍ୟବହୋର ପ ଲେୋଟି୍କର ବ୍ୟବହୋରକୁ ପେଣ୍ଣ୍ୟୋୟକ୍ରମ 
ନିଷିଦ୍ଧ କରିବୋ, ନିମଣ୍ଣୋଣ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ସମୟରର ଉତ୍ୋେିତ ବଜଣ୍ଣ୍ୟବସୁ୍ତକୁ ପ୍ରକି୍ୟୋକରଣ 
ପୋଇ ଁବ୍ୟବହୋର ପୋଇ ଁପେରଷେପ ନିଆେିବ। 

n ବୋୟୁ ପ୍ରେୂଷଣକୁ ହ୍ୋସ କରିବୋ ପୋଇ ଁ, ବିରେଷ ଭୋବରର 5 େଷେ ଜନସଂଖ୍ୟୋ ବିେଟି୍ 
ସହରଗଡିୁକରର, ରମସିନ୍ ଦ୍ୋରୋ ସେୋ କରିବୋ ପୋଇ ଁଶ୍ମିକମୋନଙୁ୍ ନିରୟୋଜିତ 
କରୋେୋଉଛି। ପରିମଳ ଏବଂ ବଜଣ୍ଣ୍ୟବସୁ୍ତ ପରିଚୋଳନୋ ସହ ଜଡିତ କମଣ୍ଣଚୋରୀଙ୍ 
େଷେତୋ ବିକୋେ ସହତି ବ୍ୟକି୍ଗତ ସରୁଷେୋ ଉପକରଣ ଉପରର ବିରେଷ ଧ୍ୟୋନ 
େିଆେିବ।

ଗୋ ଁରୁ ଅରନକ ରେୋକ ଏକ ଭେ ଜୀବନରେୈଳୀ ଆେୋ କରି ସହରକୁ 
ଆସିଥୋଆନି୍। କିନ୍ତୁ ଏଠୋରର ତୋଙ୍ ଜୀବନଧୋରଣ ମୋନ ଆହୁରି େୁବଭିସହ 

ରହୋଇଥୋଏ। ଏହୋ ତୋଙ୍ ପୋଇ ଁରବଡି ଉପରର ରକୋରଡୋ ମୋଡ ପରି। କୋରଣ 
ରଗୋଟିଏ ପରଟ ତ ରସମୋରନ ଘର ଛୋଡି େୂରକୁ ଆସଛୁନି୍ କିଛି ଭେ ଆେୋରର, 
ରହରେ ଏଠି ତୋଙୁ୍ ଆେୋ ଜନକ େଳ ମିଳିପୋରୁ ନୋହି।ଁ ଏହୋକୁ ଧ୍ୟୋନରର ରଖ ି 
ସହରରର ରେୋକଙ୍ ପୋଇ ଁଏକ ଗଣୁୋତ୍ମକ ସହଜ ଜୀବନ ଉପେବ୍ଧ କରୋଇବୋ 
େଷେ୍ୟରର ସ୍ୱଚ୍ ଭୋରତ ମିେନ ସହରୀ 2.0 ଏବଂ ଅମତୃ ରେୋଜନୋ 2.0 
େଭୁୋରମ୍ଭ କରୋେୋଇଛି। 

AMRUT ମଡିଶନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ ଭୟାରତ ମଡିଶନ୍ ମୟାଧ୍ୟମସର ‘ଇେ୍  
ଅଫ୍  ଲଡିଭଡିଂ’ ଦଡିଗସର ଆଗକ୍ ବଢଡିବୟା ସ�

ୟାର
ଣ

ୟା

ପରଡିଣୟାମ: ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ ଅରକ୍ଟୋବର 1 ତୋରିଖରର ‘ଅମତୃ-
2.0’ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ ଭୋରତ ମିେନ 2.0ର େଭୁୋରମ୍ଭ କରିଛନି୍।

ସ୍ୱଚ୍ତୟା 2.0 ଆରମ୍ଭ 

1,41,600 ରକୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରଖୋେୋଇଛି ସ୍ୱଚ୍ 
ଭୋରତ ମିେନ 2.0ରର। ମିେନର ପ୍ରଥମ 
ପେଣ୍ଣ୍ୟୋୟ ବ୍ୟୟଠୋରୁ ଅରଢଇ ଗଣୁୋ ଅଧକି। 

ସ୍ୱୟାସ୍୍-ସ୍ୱଚ୍ତୟା 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

n ଅମତୃ 2.0ରର  ପ୍ରୋୟ 4,700 ସହରକୁ 'ଜଳ ସରୁଷିେତ' ସହରରର 
ପରିଣତ କରିବୋକୁ େଷେ୍ୟ ରଖୋେୋଇଛି। ଏଥରିର ସହରରର 
ଜଳର ଚୋହେିୋକୁ ପରୂଣ କରିବୋ ପୋଇ ଁଜଳର୍ୋତକୁ ସେୃୁଢ କରିବୋ, 
ଜଳଭଣ୍ଡୋରକୁ ଭେ ଭୋବରର ପରିଚୋଳନୋ କରିବୋ, ବଜଣ୍ଣ୍ୟଜଳକୁ 
ବିରେୋଧନ କରି ପନୁବଣ୍ଣୋର ବ୍ୟବହୋର କରିବୋ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍। 
ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଏକ ଆବର୍ଣ୍ଣନ ଜଳ ଅଥଣ୍ଣନୀତି ସଟିୃ୍ ରହୋଇପୋରିବ। 

n ବଜଣ୍ଣ୍ୟ ଜଳର ବିରେୋଧନ ଏବଂ ପନୁଃ ବ୍ୟବହୋର ଦ୍ୋରୋ ଆେୋ 
କରୋେୋଉଛି ତୋହୋ ସହରଗଡିୁକର ସମେୁୋୟ ଜଳ ଆବେ୍ୟକତୋର 
20% ଏବଂ େଳି୍ପ ଉତ୍ୋେନ ରଷେତ୍ରର ସମେୁୋୟ ଚୋହେିୋର 40% 
ପରୂଣ କରିପୋରିବ। ଏହ ିଅଭିେୋନ ଅଧୀନରର ପ୍ରୋକୃତିକ ଜଳ 
ସମ୍େକୁ ପ୍ରେୂଷଣରୁ ରଷେୋ କରୋେିବ। 

n ଏହୋ ଉଭୟ ଭୂପଷୃ ୍ଠ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳର ସଂରଷେଣ ଏବଂ 
ନବୀକରଣକୁ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହତି କରିବୋ େୋଗି ଅମତୃ 2.0ରର ଆବର୍ଣ୍ଣନ 
ପୋଣ୍ ିବ୍ୟବସ୍ୋ କରୋେିବ। 

n ଏହ ିମିେନ୍ ଆଧନିୁକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରେକିୁ୍ବିେ୍ୟୋ ଏବଂ 
ରକୌେଳ ବ୍ୟବହୋର କରି ତଥ୍ୟ ଆଧୋରିତ େୋସନକୁ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହତି 
କରିବ। ସହରଗଡିୁକ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରଗତିେୀଳ ପ୍ରତିରେୋଗିତୋକୁ 
ରପ୍ରୋତ୍ସୋହତି କରିବୋ ପୋଇ ଁଏକ 'ପୋନୀୟ ଜଳ ସରଭଣ୍ଣ' କରୋେିବ। 
ଅମତୃର ରମୋଟ ଖଚେଣ୍ଣ ପ୍ରୋୟ 2,97 000  ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ।

ମଡିଶନ୍  ଅମତୃ- 2.0: େଳ ନଡିଷ୍ୟାସନ, ସସପ୍ଡିକ୍ 
ପରଡିଚୟାଳନୟା  ଏବଂ େଳ ନଡିରୟାପଦ ସ�ର 

ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟା ଖଚ୍ଚ୍ଷ କରୟାଯଡିବୟା ଥବିୟା ମଡିଶନ୍ ଅମତୃ 2.0 
ଦ୍ୟାରୟା ସ�ରୀ ପରଡିବୟାରକ୍ ନଡିଭ୍ଷରସଯୟାଗ୍, ସଲ୍ଭ େଳ 
ସଯୟାଗୟାଣ ଏବଂ ପରଡିମଳ ସସବୟା 2,97,000

ସ�ରୟାଞ୍ଳସର ଥବିୟା ସମସ୍ତ �ରକ୍ 
ପୟାଇପ ୍ସଯୟାସଗ 100 ପ୍ରତଡିଶତ 
ନଡିରୟାପଦ େଳ ସଯୟାଗୟାଣ। ଏଥଲିୟାଗଡି 
2.68 ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟ ବରୟାଦ। 

1 େଷେରୁ ଅଧକି ଜନସଂଖ୍ୟୋ ବିେଟି୍ ସହରମୋନଙ୍ ସହ ଅମତୃ 
ରେୋଜନୋରର ଥବିୋ ରମୋଟ 4,372 ସହରକୁ ଏହ ିରେୋଜନୋ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ 
କରୋେିବ। ଏହୋଦ୍ୋରୋ ସହରଗଡୁକିରର 100 ପ୍ରତିେତ ନିରୋପେ 
ପିଇବୋ ପୋଣ ିରେୋଗୋଣ ବ୍ୟବସ୍ୋ କରୋେୋଇପୋରିବ।   ଏହ ିଅଭିେୋନର 
ଉରଦ୍େ୍ୟ ରହଉଛି ଟ୍ୋଟଣ୍ଣଅପ ୍ଏବଂ ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର ଉରେ୍ୟୋଗୀମୋନଙୁ୍ 
ଉତ୍ସୋହତି କରି ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣରେୀଳ ଭୋରତକୁ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହତି କରିବୋ ।

ଅମତୃ 2.0 ର ଉସଦ୍ଶ୍

ଆସମ 500 ଅମତୃ 
ସ�ରସର 100% 
ସସ୍ୱସରେ୍   ଓ ସସସପେ୍୍  
ସବ୍ଡିଧୟା ଉପଲବ୍ଧ 
କରୟାଇବ୍। ଏଥସିର 10.6 
ସକୟାଟଡି ସଲୟାକ ସବ୍ଡିଧୟା 
ପୟାଇସବ। 

ନଡିରନ୍ର ମଧର୍େଳ ସଯୟାଗୟାଣର 
ଲୟାଗଡି  ସ�ରୟାଞ୍ଳସର ଥବିୟା 
େଳ ଉତ୍ସଗଡ୍ଡିକର ପନ୍ର୍ଦ୍ଧୟାର 
ବ୍ବସ୍ୟା। 

ସ୍ୱୟାସ୍୍-ସ୍ୱଚ୍ତୟା 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି

4700
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

େଳ ସର୍କ୍ଷଡିତ ତ ସଦଶ ସର୍କ୍ଷଡିତ 
େଳେୀବନ ମଡିଶନକ୍ 2,87,000 ସକୟାଟଡି ବ୍ୟ 
ବରୟାଦ। ଏଥସିର 2.86 ସକୟାଟଡି �ରକ୍ ପୟାଇପ ୍ 
େଳ ସଯୟାଗୟାଣ ବ୍ବସ୍ୟା। ସମସ୍ତ 4,378 ସ�ରସର 
ପଡିଇବୟା ପୟାଣଡି ସଯୟାଗୟାଣ ସୟାଗେକ୍ 500 ଅମତୃ 
ସ�ରସର ବେ୍୍ଷ  େଳ ପରଡିଚୟାଳନୟା ବ୍ବସ୍ୟା। 

ସ�
ୟାର

ଣ
ୟା ପରଡିଣୟାମ: ସ୍ୱଧୀନତୋର 72 ବଷଣ୍ଣ ପରର ମଧ୍ୟ ରେେର 19 

ରକୋଟି ଗ୍ୋମୀଣ ପରିବୋର ଭିତରୁ ମୋତ୍ର 3ରକୋଟି 23 େଷେ 
ପରିବୋରଙ୍ ପୋଖରର ପୋଇପ ୍ ରେୋରଗ ଜଳ  ପହଞ୍ପିୋରିଥେିୋ। 
ଅଗଟ୍ 2019 ମସିହୋରର ଜଳ ଜୀବନ ମିେନ ରଘୋଷଣୋ ରହବୋ 
ପରର 5 ରକୋଟିରୁ ଅଧକି ପରିବୋରକୁ ଏ ଭିତରର ପୋଇପ 
ରେୋରଗ ଜଳ ରେୋଗୋଣ ସଂରେୋଗ କରୋେୋଇପୋରିଛି। ଅମତୃ 
2.0ରର ତରଳ ବଜଣ୍ଣ୍ୟର ପ୍ରକି୍ୟୋକରଣ ମଧ୍ୟ କରୋେୋଉଛି। 

ସବ୍ �ସର ପୟାଣଡି...

ପୟାଣଡି ପୟାଇପ ୍ ଗ୍ରୟାଫ୍ 

ଜଲିେଲା

83

61

ବ୍ଲକ୍
1,001

ଗଲାଁ
1.24
ଲକ୍ଷ

80%

2019-20

2020-21

2021-22

82,62,187

3,23,09,097

1,24,28,254*

(* ନସଭମ୍ବର23, 
2021 ସଦ୍୍ଧୟା)

ସମଦ୍ୟାୟ �ର ସଂଖ୍ୟା 

19,22,41,339
ପୟାଇପ ୍  ସଂସଯୟାଗ �ର ସଂଖ୍ୟା 

3,23,62,838

ପୟାଇପ ୍  ସଂସଯୟାଗ �ର ସଂଖ୍ୟା

8,53,62,376

16.83%

44.40%

15ଅଗଟ୍ 2019ସଦ୍୍ଧୟା ତଥ୍ 

ନସଭମ୍ବର23, 2021 ସଦ୍୍ଧୟା 

ମଡିଶନ ଆରମ୍ଭ ସ�ବୟା ପସର 
ସଯୟାଗୟାଯୟାଇଥବିୟା ସମଦ୍ୟାୟ 
ସଂସଯୟାଗ ସଂଖ୍ୟା 

5,29,99,538 

ସ୍ମୁଲ୍

6 ରୟାେ୍ ଓ ସକନ୍ଦ୍ର ଶୟାସଡିତ 
ଅଞ୍ଳସର 100 ପ୍ରତଡିଶତ 
ପୟାଇପ ୍ର୍ ପଡିଇବୟା ପୟାଣଡି 

ଉପଲବ୍ଧ 

76.4%

ସ୍ୱୟାସ୍୍-ସ୍ୱଚ୍ତୟା 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି

ପଞ୍ଲାୟତ

ହଜଲାର

ଅଙ୍ଗନବଲାଡି
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ସକୟାଟଡି ବ୍ୟ ବ୍ବସ୍ୟା 
10,900

ଲକ୍ଷ ଚୟାକଡିରଡି 
ସସ୍ଯୟାଗ

2.5

ଖୟାଦ୍ 
ପ୍ରକ୍ରଡିୟୟାକରଣ 

ଶଡିଳ୍ପ 
ସକୟାଟଡି ବ୍ୟ ବ୍ବସ୍ୟା 
7,350

ଲକ୍ଷ ଚୟାକଡିରଡି 
ସସ୍ଯୟାଗ

1.8

ଆଇଟଡି 
�ୟାଡ୍ଷଓ୍ସବର

ସକୟାଟଡି ବ୍ୟ ବ୍ବସ୍ୟା 
6,238

ଲକ୍ଷ ଚୟାକଡିରଡି 
ସସ୍ଯୟାଗ

04

ଏସଡି-
ଏଲ୍ ଇଡଡି 

ସକୟାଟଡି ବ୍ୟ ବ୍ବସ୍ୟା 
15,000

ଲକ୍ଷ ଚୟାକଡିରଡି 
ସସ୍ଯୟାଗ

1.00

ଫୟାମ୍ଷୟାସ ୍୍ ଟଡି
କୟାଲ୍ 

 ଇଣ୍ଟ୍ରେୀ 
ସକୟାଟଡି ବ୍ୟ ବ୍ବସ୍ୟା 
12,195

�େୟାର 
ଚୟାକଡିରଡି 
ସସ୍ଯୟାଗ

40

ସଟଲଡିକମ ୍ 
ନଡିମ୍ଷୟାଣ

ସମଡ୍  ଇନ୍  ଇଣ୍ଡିଆ- ସମକ୍  ଫର ଦଡି’ ୱଲ୍ଷଡକ୍ 
ଅଧକି ସଗ୍ମ୍ କରଡିଛଡି ପଡିଏଲ୍ ଆଇ 

ବର୍ଷସର ୧୩ଟଡି ସକ୍ଷରେସର ୧.୯୭ ଲକ୍ଷ ସକୟାଟଡି 
ଟଙ୍କୟା ସ�ୟାୟତୟା ଦ୍ୟାରୟା ଉତ୍ୟାଦନ ସଂଲଗ୍ନ 

ସପ୍ରୟାତ୍ସୟା�ନ ( ପରଫମ୍ଷୟାନ ୍ଲଡିଙ୍୍କ ଡ ଇନ୍ ସସଣ୍ଟଡିଭ୍  
ବୟା ପଡିଏଲ୍ ଆଇ)ର ଆରମ୍ଭ 

ସ�
ୟାର

ଣ
ୟା ପରଡିଣୟାମ: ସୋଧୋରଣ ବରଜଟ୍  ଉପସ୍ୋପନର ଠକି୍  ୨୩ େିନ 

ପରର କ୍ୟୋବିରନଟ୍  ଆଇଟି ରଷେତ୍ରରର ପିଏେ୍ ଆଇ ରେୋଜନୋକୁ 
ମଞ୍ଜରୁୀ ରେଇଛନି୍। ଏହୋପରର ୧୫ ରସରପ୍ଟମ ୍ବର ଭିତରର ଆହୁରି 
୧୨ ରସକ୍ଟର ପୋଇ ଁପିଏେ୍ ଆଇ ମଞ୍ଜରୁୀ ରହୋଇଛି। 

ଉତ୍ୋେନ ସଂେକୁ୍ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହନ (ପିଏେ୍ ଆଇ) ରହଉଛି 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀଙ୍ ଦ୍ୋରୋ ଆରମ୍ଭ କରୋେୋଇଥବିୋ 

ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର ଭୋରତ ଅଭିେୋନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୋୟ। 
ଏହ ି ରେୋଜନୋରର ରସହ ି 13ଟି ନିଦ୍ଭିଟ୍ ରଷେତ୍ର ଉପରର ଧ୍ୟୋନ 
େିଆେୋଇଛି, ରେଉ ଁ ରଷେତ୍ରଗଡିୁକରୁ ଭୋରତ ଅଧକି ଆମେୋନୀ 

କରୁଛି ଏବଂ ଏଥପିୋଇ ଁ ନିଭଣ୍ଣରେୀଳ ରହବୋକୁ ପଡିବ। ଏହୋ 
ଅଧୀନରର ଉତ୍ୋେନର ହୋରୋହୋରି 5 ପ୍ରତିେତକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍ 
ପଷେରୁ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ରୋେ ିଭୋରବ ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଉଛି। ଏହୋଦ୍ୋରୋ 
ବଡ ବଡ ନିରବେକମୋରନ ନିରବେ କରିବୋକୁ ଆକଷଭିତ ରହଉଛନି୍। 
ଆକଳନ କରୋେୋଇଛି ରେ PLI ରେୋଜନୋ ଏହ ି ରଷେତ୍ରଗଡିୁକର 

ସରେୟାନ୍  ଏବଂ ତତ୍  ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ୟାଦ
ସମୟାଟ୍  ନଡିସବଶ : ଆସନ୍ୋ ତିନି ବଷଣ୍ଣ ଭିତରର 120 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ। ନୂଆ 

ନଡିସବଶ: 15000 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ନିରବେ ଅନୁମୋନ। ଏହୋ  ଆହୁରି 10 ହଜୋର 
ନିେକିୁ୍ ସରୁେୋଗ ସଟିୃ୍ କରିବ। 

ସଟକ୍ସଟୟାଇଲ୍  
ସମୟାଟ ନଡିସବଶ: ଆସନ୍ୋ 5 ବଷଣ୍ଣରର 10ହଜୋର 683 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ 

3 େଷେ ରକୋଟି ଟଙ୍ୋରୁ ଅଧକି କୋରବୋର 
7.5 େଷେ ଅତିରିକ୍ ନିେକିୁ୍ ସଟିୃ୍

 ମ୍ୟାନ୍୍ଫ୍ୟାକ୍ଚରଡିଂ
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସକୟାଟଡି ବ୍ୟ ବ୍ବସ୍ୟା 
4,500

ଲକ୍ଷ ଚୟାକଡିରଡି 
ସସ୍ଯୟାଗ

1.5

ସସୟାଲୟାର୍  
ପଡିଭଡି  

ମଡ୍୍ଲସ

ସକୟାଟଡି ବ୍ୟ ବ୍ବସ୍ୟା 
40,951

ଲକ୍ଷ ଚୟାକଡିରଡି 
ସସ୍ଯୟାଗ

2.5

ଇସଲସ୍୍୍ରୟାନଡିକ 
ମ୍ୟାନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଚ୍ରଡିଂ

ସକୟାଟଡି ବ୍ୟ ବ୍ବସ୍ୟା 
6,940

ଫୟାମ୍ଷୟାସ ୍୍ -
ଟଡିକୟାଲ 

ଏପଡିଆଇ

ସକୟାଟଡି ବ୍ୟ ବ୍ବସ୍ୟା 
 3420  

ଲକ୍ଷ ଚୟାକଡିରଡି 
ସସ୍ଯୟାଗ

2.5

ସମଡଡିକୟାଲ୍  
ଯନ୍ତୟାଂଶ

ସକୟାଟଡି ବ୍ୟ ବ୍ବସ୍ୟା 
42,500

ଲକ୍ଷ ଚୟାକଡିରଡି 
ସସ୍ଯୟାଗ

7.5

ଅସଟୟାସମୟା-
ବୟାଇଲ୍  
ଯନ୍ତୟାଂଶ 

କୋେଣ୍ଣ୍ୟେଷେତୋକୁ ପ୍ରୋୟ ଦି୍ଗଣୁତି କରିପୋରିବ। ଏହୋ ରକବଳ ଉତ୍ୋେନ 
ଏବଂ ରପ୍ତୋନ ବୃଦି୍ଧ କରିବ ନୋହି ଁ ବରଂ ଆୟ ବୃଦି୍ଧ ରହତୁ ଚୋହେିୋ 
ଓ ଷେମତୋ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ କରିବ। ଏଥ ିସହତି, ଏହ ିରେୋଜନୋ ରେେର 
ଏମଏସଏମଇ ରଷେତ୍ର ଉପରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୋପକ ପ୍ରଭୋବ ପକୋଇବ। 
ବୋସ୍ତବରର, ଏହ ିସୋହୋୟତୋ ଦ୍ରୋ ରେେରର ଏକ ନୂଆ ସପଲେୋୟର୍  

େଙୃ୍ଖଳ ସଟିୃ୍ ରହୋଇପୋରିବ। ମଖୁ୍ୟତଃ ଏମୋରନ ଏମ ୍ଏସ ୍ଏମ ୍ଇ 
ରଷେତ୍ରର ରହରବ। ଏଭଳି ରଷେତ୍ରରର ସରୁେୋଗ ଉନ୍ମକୁ୍ ରହୋଇଛି।  
ମଖୁ୍ୟତଃ ଗ୍ୋମୋଞ୍ଳ ଏବଂ ରଛୋଟ ସହରପୋଇ ଁପିଏେ୍ ଆଇ ରେୋଜନୋ 
ବହୁତ ଆକଷଣ୍ଣଣୀୟ।  ବିରେଷକରି ରଟକ୍ସଟୋଇେ୍ ଏବଂ ଖୋେ୍ୟ 
ପ୍ରକି୍ୟୋକରଣ ରଷେତ୍ରକୁ ଏଥରିର ଗରୁୁତ୍ୱ େିଆେୋଉଛି। 

ସ୍ୱତନ୍ତ ଟ୍ଡି ଲ୍  
ସମଦ୍ୟାୟ ନଡିସବଶ: ଆସନ୍ୋ 5 ବଷଣ୍ଣ ଭିତରର 6322 ରକୋଟି

ଆନୁମୋନିକ କୋରବୋର 3 େଷେ ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ 
68ହଜୋର ପ୍ରତ୍ୟଷେ ଚୋକିରି ସହ 5.25 େଷେ ନିେକିୁ୍ ସରୁେୋଗ 

ଉତ୍ୟାଦନ ବୃଦ୍ଧଡି ପୟାଇ ଁଶଡିଳ୍ପଗଡ୍ଡିକ୍ ବଡିଭଡିନ୍ନ ପ୍ରକୟାର ସପ୍ରୟାତ୍ସୟା�ନ ତଥୟା ରଡି�ୟାତଡି ବଡିରୟସର ଆପଣ ନଡିଶ୍ୟ 
ଶଣ୍ଡିଥସିବ, କଡିନ୍ତୁ ସକୟାଭଡିଡ୍ ସମୟସର ପ୍ରଥମ ଥର ପୟାଇ,ଁ ସକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ପ୍ରତଡିକୂଳ ପରଡିସ୍ଡିତଡିକ୍ 

ସସ୍ଯୟାଗସର ପରଡିଣତ କରଡିବୟା ଲୟାଗଡି ସୟାଧୟାରଣ ବସେଟସର ଉତ୍ୟାଦନ ସ� େଡଡିତ 13ଟଡି ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ସକ୍ଷରେ ପୟାଇ ଁଉତ୍ୟାଦନ ସଂଯକ୍୍ତ ସପ୍ରୟାତ୍ସୟା�ନ (ପଡିଏଲ୍ ଆଇ) ବ୍ବସ୍ୟା କରଡିଛନ୍ଡି । ଏ�ୟା ମୟାଧ୍ୟମସର 5 
ବର୍ଷସର ପ୍ରୟାୟ 37 ଲକ୍ଷ ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟାର ଉତ୍ୟାଦନ ସ�ଡିତ 1 ସକୟାଟଡି ଅତଡିରଡିକ୍ତ ନଡିଯକ୍୍ତଡି  ଲକ୍ଷ୍ ଧୟାଯ୍୍ଷ  

କରୟାଯୟାଇଛଡି । 

ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଧଡି 

 ମ୍ୟାନ୍୍ଫ୍ୟାକ୍ଚରଡିଂ
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ସଟକ୍ସଟୟାଇଲ୍ ସସ୍୍ର 

ବୟନ ସକ୍ଷରେସର 
ସଂସ୍ୟାର ପୟାଇ ଁପ୍ରସ୍୍ତତଡି

ଗସବରଣୟା ଓ ଉଦ୍ୟାବନ ଦ୍ୟାରୟା ବଡିକୟାଶ 

ବଡିଶ୍ୱ ବେୟାରରର ଚୟା�ଡିଦୟା ପରୂଣ ତଥୟା ରପ୍ୟାନୀ 
ବଢୟାଇବୟା ଉସଦ୍ଶ୍ସର 3 ବର୍ଷ ଭଡିତସର 67 ନୂଆ 
ବୟନ ପୟାକ୍ଷ ସଖୟାଲୟାଯଡିବ। ଏ�ୟାଦ୍ୟାରୟା ନୂଆ  ନଡିଯକ୍୍ତଡି  
ସସ୍ଯୟାଗ ବଡି ସଟୃ୍ଡି  ସ�ବ। 

n େୟାତୀୟ ଗସବରଣୟା ପ୍ରତଡିଷୟ୍ାନ ମୟାଧ୍ୟମସର ଗସବରଣୟା ସକ୍ଷରେକ୍ ସଶକ୍ତ କରଡିବୟା 
ପୟାଇ ଁ50 �େର ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟା ପ୍ରବନ୍ଧନ

n େୟାତୀୟ ଭୟାରୟା ଅନ୍ବୟାଦ ମଡିଶନ ଆରମ୍ଭ 
n ପଡିଏସ ୍ଏଲ୍ ଭଡି-ସଡିଏସ ୍ 51 ଉଦ୍ �ୟାଟନ
n ଡଡିସସମ୍ବର ୨୦୨୧ସର ସଯୟାେନୟା ସ�ୟାଇଥବିୟା ଗଗନଯୟାନ ଉତ୍ ସକ୍ଷପଣ। 

ସ�
ୟାର

ଣ
ୟା

ସ�
ୟାର

ଣ
ୟା

ଭୋରତର ବୟନ େଳି୍ପ ବିଶ୍ୱ ରପ୍ତୋନ 
ବଜୋରରର ଷଷ୍ଠ ସ୍ୋନ ଅଧକିୋର 

କରର। ରେେର ସମେୁୋୟ ରପ୍ତୋନିର ଏହୋ 
11ରୁ 12 ପ୍ରତିେତ ରହୋଇଥୋଏ। କିନ୍ତୁ 
ରେତିକି ଉତ୍ୋେନ ହୁଏ ତୋହୋ ସମେୁୋୟ 
ଉତ୍ୋେନର 13-15 ପ୍ରତିେତ ରହବ। ଏହ ି
ରଷେତ୍ରକୁ ଅଧକି ବିକେତି କରିବୋ େୋଗି 
ପିଏେ୍ ଆଇ ରେୋଜନୋରର 10 ହଜୋର 
ରକୋଟି ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଇଛି। ଖୋେି ରସତିକି 
ନୁରହ ଁ ରେେରର 7ଟି ନୂଆ ବୟନ ପୋକଣ୍ଣ 
ସ୍ୋପନ କରି ବୟନ ରଷେତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ 
ଭିରି୍ଭୂମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଇଛି। 

ଗରବଷଣୋ ଓ ନୂଆ ଉଦ୍ୋବନ 
ରହଉଛି ଏକବିଂେ େତୋବ୍ଦୀର 

ଏକ ମୋହୋନ ଅସ୍ତ୍ର। ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ 
ଭୋରତର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ରହବୋ 
ପରର ଏହ ି ରଷେତ୍ରକୁ ବିରେଷ 
ଧ୍ୟୋନ େିଆେୋଇଛି। େଳରର 
ବିଶ୍ୱ ରୋଙି୍ଙ୍୍ ରର ଭୋରତ ଆଗକୁ 
ବଢି ଚୋେିଛି। 2014 ମସିହୋରର 
ରେରତରବରଳ ଭୋରତର ରୋଙି୍ଙ୍୍  
81 ଥେିୋ ତୋହୋ 2021 ମସିହୋରର 
46କୁ ଉନ୍ନତି ରହୋଇଛି। ଏହ ି
ସରକୋରରର ପ୍ରତିଟି ନୀତି ସି୍ର 
କରିବୋ ରବରଳ ରିସଚେଣ୍ଣ ଏବଂ 
ଇରନୋରଭସନ୍ କୁ ଅଧକି ଧ୍ୟୋନ 
େିଆେୋଇଛି। ନୂଆ ଜୋତୀୟ େଷିେୋ, 
ଇରନୋରଭସନ୍  ଆଣ୍ଡ ରିସଚେଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ 
ରଡରଭେପ ୍ରମଣ୍ ନୀତିରର ମଧ୍ୟ 
ଏହ ିରଷେତ୍ର ବିରେଷ ଧ୍ୟୋନ ପୋଇଛି। 

ପରଡିଣୟାମ: 

ବିଶ୍ୱ ବୟନ ମୋନଚିତ୍ରରର ଭୋରତର ସ୍ୋନକୁ ଅଧକି ସ୍ପଟ୍ କରିବୋ େୋଗି 
ଅରକ୍ଟୋବର 6 ତୋରିଖରର ଅନୁଷ ୍ଠିତ କ୍ୟୋବିରନଟ୍  ରବୈଠକରର 7  ପିଏମ ୍
ମିତ୍ର  ବୟନ ପୋକଣ୍ଣ ନିମଣ୍ଣୋଣକୁ ମଞ୍ଜରିୁ ମିଳିଛି।  

ବୟନ ରଷେତ୍ରର ପ୍ରରତ୍ୟକ ଉପୋେୋନକୁ ସବୁିଧୋ ଏବଂ ଅଧକି 
ପ୍ରସେୁ୍ଟିତ କରିବ ଏହ ିବୟନ ପୋକଣ୍ଣ। ରଗୋଟିଏ ଜୋଗୋରୁ ସତୁୋ 
କଟୋଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଙ୍,ବୁଣୋ, କପଡୋ ଉପରର ପି୍ରଣ୍ କରିବୋ 
ସମ୍ଭବ ରହୋଇପୋରିବ। 

ଫଳୟାଫଳ

n ଜୋତୀୟ ଗରବଷଣୋ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ େୋଗି 26 ଜେୁୋଇରର ଭୋରତ ସରକୋର ସହମତ ପ୍ରକୋେ 
କରିଛନି୍। ଏଥେିୋଗି 5 ବଷଣ୍ଣରର 50 ହଜୋର ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ଖଚେଣ୍ଣ କରିବୋକୁ ବ୍ୟୟ ବରୋେ ରହୋଇଛି

n ପବୂଣ୍ଣରୁ ଅନ୍ େୋଇନ୍ ରର ମିଳଥୁବିୋ ସମସ୍ତ ପୋଠ୍ୟ ବିଷୟ ଇଂରୋଜୀରର ମିଳଥୁେିୋ। ଏରବ  ଜୋତୀୟ 
ଅନୁବୋେ ମିେନ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ ଦ୍ୋରୋ ୨୨ଟି ଭୋରତୀୟ ଭୋଷୋରର ପୋଠ୍ୟ ପସୁ୍ତକ ଉପେବ୍ଧ ରହଉଛି।

n 2021ର ପ୍ରଥମ ମିେନ ସ୍ୱରୂପ ଇର୍ୋ ପଷେରୁ 28 ରେବୃୟୋରୀରର ପିଏସ ୍ଏେ୍ ଭି ସିଏସ ୍ 51 
ଉତ୍ ରଷେପଣ କରୋେୋଇଥେିୋ। ଏହ ିରରକଟରର ବ୍ୋଜିେ୍ ର ଆମୋରଜୋନିଆ-1 ଉପଗ୍ହ ସହ 
ଅନ୍ୟ 18ଟି ରେେରଉପଗ୍ହକୁ ସେଳତୋର ସହ ମହୋକୋେରର ଅବସ୍ୋପନ କରୋେୋଇଛି। ଏହ ି
ଉପଗ୍ହଙ୍ ବ୍ୟତୀତ ମହୋକୋେରର ଭଗବତ ଗୀତୋର ଇରେକ୍ଟରେନିକ ସଂସ୍କରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ୋନ 
କରୋେୋଇଛି। ଅବେ୍ୟ ରକୋଭିଡ୍  ରହତୁ ଗଗନୋୟନ ମିେନରର କିଛି ବିଳମ୍ବ ରହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହୋ 
େଥୋେୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ  କରୋେିବ।

ପୟାକ୍ଷ ପଡିଛୟା ନଡିଯକ୍୍ତଡି  

01 02ଲକ୍ଷର୍ ଅଧକି 
ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ନଡିଯକ୍୍ତଡି  

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାସର 
ପସରୟାକ୍ଷ ନଡିଯକ୍୍ତଡି  

ବୟନ
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି

ଗସବରଣୟା ଓ ଉଦ୍ୟାବନ 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି



ବେ୍୍ଷ  ପରଡିଚୟାଳନୟା ନୀତଡି 
ପ୍ରଥମ ଥର ପୟାଇ ଁଭୟାରତ ସରକୟାରଙ୍କ ପକ୍ଷର୍ ବସେଟ୍ ସର ବେ୍୍ଷ  ପରଡିଚୟାଳନୟା ନୀତଡି 
(ସ୍ରେୟାପ ୍ ପଲଡିସଡି) ସ�ୟାରଣୟା କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା। ଏ�ୟାଦ୍ୟାରୟା ଅଦରକୟାରୀ ଏବଂ ଅକୟାମୀ 
ସ�ୟାଇ ପଡଡି ର�ଡିଥବିୟା ପର୍୍ଣୟା ଗୟାଡଡିଗଡ୍ଡିକ ୍ବଡିକ୍ରଡି କରଡିବୟା ପୟାଇ ଁଲକ୍ଷ୍ ରଖୟାଯୟାଇଥଲିୟା। 
ଏଥସିର ପରଡିସବଶ ସର୍କ୍ଷୟା ସୟାଗେକ ୍ନଡିଯକ୍୍ତଡି  ସସ୍ଯୟାଗ ସଟୃ୍ଡିର ପ୍ରତଡିବଦ୍ଧତୟା ସରକୟାର 
ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରଡିଥସିଲ। 

ସ�
ୟାର

ଣ
ୟା

ଅଗଟ୍ 13 ତୟାରଡିଖ ଦଡିନ ଏ�ଡି ନୀତଡି ବୟାବଦସର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ ଗେ୍ରୟାଟର୍ ସଚୂନୟା 
ସଦଇଥସିଲ। ଏ ବୟାବଦସର ବଡିଜ୍ଞପ୍ଡି ଅସ୍୍ୟାବର 7 ତୟାରଡିଖସର େୟାରଡି ସ�ୟାଇଥଲିୟା। ଏ�ୟାପସର 
ସଦଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ରେୟାପ ୍ ସସଣ୍ଟର ଉର୍ର ପ୍ରସଦଶର ସନୟାଇଡୟାଠୟାସର କୟାଯ୍୍ଷ କ୍ଷମ ସ�ୟାଇଥଲିୟା। 

ବରଜଟ ଅଭିଭୋଷଣ ରବଳରର ଏହ ିସ୍କରେୋପ ୍ ପେିସି ବୋବେରର ବକ୍ବ୍ୟ ରଖ ିଅଥଣ୍ଣମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିରିେ, ରେେରୁ 
ଅକୋମୀ, ପରୁୁଣୋ ତଥୋ ଅରନକ େନି ରହେୋ ପଡି ରହଥିବିୋ ଗୋଡି ଚଳୋଇବୋ ବୋତିେ କରୋେିବ। ବ୍ୟକି୍ଗତ 

ବ୍ୟବହୋରରର େୋଗଥୁବିୋ କୋର୍  ପୋଇ ଁଏହ ିସମୟ ସୀମୋ 20 ବଷଣ୍ଣ ରହୋଇଥବିୋରବରଳ ବ୍ୟବସୋୟିକ େୋନ ଗଡିୁକ 
େୋଗି ଏହୋ 15 ବଷଣ୍ଣ ସି୍ର କରୋେୋଇଛି। ଏହୋଦ୍ୋରୋ 50 ହଜୋର ନୂଆ ଚୋକିରି ସଟିୃ୍ ରହବୋ ସହ 10 ହଜୋର 
ରକୋଟି ନିରବେ ରହବ। 

ନୂଆ ସ୍ରେୟାପ ୍ 
ନୀତଡିସର ନୂଆ ଗୟାଡଡି 
କଡିଣଡିବୟାସବସଳ 05% 
ରଡି�ୟାତଡି ବ୍ବସ୍ୟା 

ଗୟାଡଡି ମୟାଲଡିକଙ୍କ 
ପର୍୍ଣୟା ଗୟାଡଡି ସ୍ରେୟାପ ୍ 
କରଡିସଲ 4-6 % 
ଲୟାଭ। ସରେଡିସଟ୍ରେସନ୍  
ପ୍ରତ୍ୟା�ୟାର 

ସ୍ରେୟାପ ୍ ପଲଡିସଡି 
ଅନ୍ସୟାସର 3 ବର୍ଷ 
ପୟାଇ ଁସରୟାଡ୍  ଟ୍ୟାକ୍ସ 
ଉପସର 25 % ଛୟାଡ 

ପର୍୍ଣୟା କୟାର୍  ଛୟାଡଡି 
ସଯସତସବସଳ ନୂଆ 
କୟାର୍  କଡିଣଡିବୟା ଦ୍ୟାରୟା 
ସରକୟାରଙ୍୍କ 40 
�େୟାର ଟଙ୍କୟା େଡିଏସ ୍ଟଡି 

n ନୂଆ ନୀତି ରହତୁ ଗୋଡିରମୋଟରର ସ୍କରେୋପିଂ ରହୋଇ ରମୋଟର 
ତିଆରି କମ୍ୋନୀଗଡିୁକ ପୋଇ ଁକଞ୍ୋମୋେ େସ୍ତୋ ମିଳିବ

n େୋନବୋହୋନ ସ୍କରେୋପିଂ ନୀତି ସମସ୍ତ ହତିୋଧକିୋରୀଙୁ୍ ଉପକୃତ 
କରିବ ଏବଂ ଅରଟୋରମୋବୋଇେ୍ ଉତ୍ୋେନ େଳି୍ପକୁ ମଧ୍ୟ 
ଉତ୍ସୋହତି କରିବ । ଏହୋ ସହତି ଏହ ିନୀତି, ରରୋଜଗୋରର 
ସରୁେୋଗ ବଢୋଇବ। 

n ରେଉମଁୋରନ ରସମୋନଙ୍ ପରୁୁଣୋ କୋକୁ ଣ୍ଣ ଏହ ିନୀତି ବଳରର 
ସ୍କରେୋପ ୍କରିରବ ତୋଙୁ୍  5 େଷେ ଟଙ୍ୋ ମେୂ୍ୟର ଏକ ନୂତନ 
କୋର କିଣବିୋ ଉପରର 25,000 ଟଙ୍ୋ ରିହୋତି ମିଳିବ।

n େେି ରକୌଣସି ବ୍ୟକି୍ଙ୍ ଗୋଡି େିଟରନସ ୍ପରୀଷେୋରର ବିେଳ 
ହୁଏ, ରତରବ ତୋଙୁ୍ ସହ ିଗୋଡିକୁ ରେେରର ପଞି୍ଜକୃତ 60 ରୁ 
70 ସ୍କରେୋପ ୍ଡିରପୋରର ଜମୋ କରିବୋକୁ ପଡିବ।

n େୋନବୋହୋନ ସ୍କରେୋପିଂ ନୀତି ଦ୍ୋରୋ ସଡକରୁ ପୋରମ୍ରିକ ଇନ୍ନ 
ଚୋଳିତ ଗୋଡି ହଟୋଇବୋ ସହ ରେୋକଙୁ୍ ବ୍ୟୋରଟରୀଚୋଳିତ 
େୋନ ଗ୍ହଣ କରିବୋକୁ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହତି କରିବ ଏବଂ ପ୍ରେୂଷଣକୁ 
ହ୍ୋସକରିବୋରର ସହୋୟକ ରହବ।

ନ୍୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟାଚୟାର | 16-31 ଡଡିସସମ୍ବର, 2021 23

ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଧଡି 

ସ୍ରେୟାପ ୍ ପରଡିଚୟାଳନୟା ନୀତଡି 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି



24 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ଡଡିସସମ୍ବର, 2021

ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର ଭୋରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୋକୋର କରିବୋରର ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର କୃଷି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ । ଏଭଳି ପରିସି୍ତିରର କୃଷି ଏବଂ ସହରେୋଗୀ 
ଅଞ୍ଳର ଉପେକୁ୍ ବିକୋେ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍ ପ୍ରୋଥମିକତୋ ମଧ୍ୟରର ରହଛିି। ରେେର 80 ପ୍ରତିେତରୁ ଅଧକି କୃଷକଙ୍ 

ପୋଖରର 2 ରହକ୍ଟରରୁ କମ ୍ଜମି ଅଛି। ପବୂଣ୍ଣରୁ ପ୍ରଣୀତ ନୀତିମୋନଙ୍ରର, ଏହ ିଷେଦୁ୍ର ଚୋଷୀଙ୍ ଉପରର ଧ୍ୟୋନ ରେତିକି େିଆେିବୋ କଥୋ 
ତୋହୋ ରହୋଇ ନୋହି।ଁ  କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ଏହ ିଷେଦୁ୍ର ଚୋଷୀଙୁ୍ ଧ୍ୟୋନରର ରଖ ିନିଷ୍ପରି୍ ନିଆେୋଉଛି। ଆଗୋମୀ ବଷଣ୍ଣଗଡିୁକରର ରେେର ଷେଦୁ୍ର 
ଚୋଷୀଙ୍ ସୋମହୂକି େକି୍କୁ ଆହୁରି ବୃଦି୍ଧ କରିବୋକୁ ପଡିବ । ରସମୋନଙୁ୍ ନୂତନ ସବୁିଧୋ େିଆେିବୋ ଆବେ୍ୟକ। କ୍ଷଦ୍୍ ଚୟାରୀ ଆମ 
ସଦଶର ରତ୍ନ- ଏ�ୟା ସ�ଉଛଡି ନୂଆ ଭୟାରତର ସ୍ୱପ୍ନ

ଉନ୍ନତ ଚୟାରୀ, ସଶକ୍ତ ଭୟାରତ 

ସମସ୍ତ କୃରଡିେୟାତ ଦ୍ବ୍ ଉପସର ସବ୍ଷନଡିମ୍ନ 
ସ�ୟାୟତୟା ମଲୂ୍ (MSP) ସଦଢଗଣ୍ ସନ୍ଡିଶ୍ଡିତ 
କରଡିବୟା।ସ�

ୟାର
ଣ

ୟା

n ଚୋଷ ପୋଇ ଁସବଣ୍ଣନିମ ୍ନ ସହୋୟତୋ ମେୂ୍ୟକୁ ରେଢ ଗଣୁ 
ନିଶି୍ତ କରିବୋ ପୋଇ ଁସରକୋର ପ୍ରରତ୍ୟକ ଚୋଷଋତୁରର 
ଆବେ୍ୟକ ପେରଷେପ ରନଉଛନି୍। ଅଥଣ୍ଣରନୈତିକ ବ୍ୟୋପୋର 
ସମ୍ବନି୍ତ ମନି୍ତ୍ରମଣ୍ଡଳ (CCEA) ବିହନ ଋତୁ ପବୂଣ୍ଣରୁ 8 
ରସରପ୍ଟମ ୍ବର 2021ରର ରବି ବିପଣନ ଋତୁ (RMS) 
2022-23 ପୋଇ ଁସମସ୍ତ ନିଦ୍ଧଣ୍ଣୋରିତ ରବି େସେ 
ସକୋରେ ସବଣ୍ଣନିମ ୍ନ ସହୋୟତୋ ମେୂ୍ୟ (MSP) ବୃଦି୍ଧକୁ 
ଅନୁରମୋେନ କରିଛନି୍। 

n ରବି ବିପଣନ ଋତୁ 2022-23ରର ରବି େସେ ପୋଇ ଁ
ଅନୁରମୋେିତ MSP ଉତ୍ୋେନ ମେୂ୍ୟଠୋରୁ ରେଢଗଣୁ 
ଅଧକି କିମ ୍ବୋ ସମୋନ।

n ଚୋଷୀଙ୍ ଉତ୍ୋେନ ମେୂ୍ୟରର ସବଣ୍ଣୋଧକି େୋଭ ଗହମ 
(100ପ୍ରତିେତ) ଏବଂ ରସୋରିଷ 1000ପ୍ରତିେତ) ପରର 
ମସରୁ ଡୋେି (79 ପ୍ରତିେତ) ଏବଂ ବୁଟ ଡୋେି (74 
ପ୍ରତିେତ) ଏବଂ ତୋ’ପରର ବୋେଭି (60 ପ୍ରତିେତ) ଏବଂ 
କୁସମୁ (50 ପ୍ରତିେତ) ମିଳିବୋ ସମ୍ଭୋବନୋ ରହଛିି।  

ଫସଲ 2013-14  2019-20   2020-21 

ଗ�ମ 33,874   62802   75060 

ଚୟାଉଳ  63928  1,41,930  1,72,752 

ଡୟାଲଡି 236   8285  10,530 

ଏମ ୍ଏସ ୍ପଡି ପ୍ରକ୍ରଡିୟୟାସର ଖରଡିଦ ଓ ରୟାଶଡି ପ୍ରଦୟାନ ବ୍ବସ୍ୟାକ୍ ତ୍ୱରୟାନ୍ଡିତ 
ସ�ବ। ଏ�ୟାଦ୍ୟାରୟା ଚୟାରୀଙ୍୍କ ସବ୍ଷଧକି ରୟାଶଡି ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛଡି। 

କୃରଡି ସକ୍ଷରେସର ନଡିଆଯୟାଇଥବିୟା ପଦସକ୍ଷପ ସ�ତ୍ ସକୟାଭଡିଡ୍  
ସମୟସର ମଧ୍ୟ ଭୟାରତର ରପ୍ୟାନୀ ବଡିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ ରପ୍ୟାନକୟାରୀ 

ସଦଶ ଭଡିତସର ର�ଡିପୟାରଡିଛଡି। 

ଶୀର୍ଷ 10 ସଦଶସର ଭୟାରତ 

ଉନ୍ନତ ଚୟାରୀ, ସଶକ୍ତ ଭୟାରତ 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି

(ସବ୍ ସଂଖ୍ୟା ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟାସର)
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ଏ�ଡି ସଯୟାେନୟାକ୍ ସୟାରୟା ଭୟାରତର 
ସମସ୍ତ ରୟାେ୍କ୍ ସମ୍ପ୍ରସୟାରଣ କରୟାଯଡିବ। 
ଏଯୟାଏ 1241 ଗୟାସଁର 1.80 ଲକ୍ଷ ସମ୍ର୍ଡି 
ମୟାଲଡିକଙ୍୍କ କୟାଡ୍ଷ ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛଡି। 

ସ�
ୟାର

ଣ
ୟା

ଅପସରସନ୍  ଗ୍ରୀନ୍  ସ୍ଡିମ ୍କ ୍22ଟଡି ଉତ୍ୟାଦ 
ଯୟାଏ ସମ୍ପ୍ରସୟାରଣ କରୟାଯୟାଇଛଡି। ଏ�ୟାଦ୍ୟାରୟା 
େଲ୍ଡି ନଟ୍ ସ�ୟାଇଯୟାଉଥବିୟା ସୟାମଗ୍ରୀ 
ସବ୍ ଅଧକିଦଡିନ ସଂରକ୍ଷଡିତ ର�ଡିପୟାରଡିବ। 
ଏ�ୟାଦ୍ୟାରୟା  କରୃଡି ଓ ଆନ୍ସଗେଡି କ ଉତ୍ୟାଦ 
ମଲୂ୍ ବୃଦ୍ଧଡିସର ସ�ୟାୟକ ସ�ବ। 

ସ�
ୟାର

ଣ
ୟା

n •ବରଜଟ୍ ଉପସ୍ୋପନୋର ତୃତୀୟ ମୋସ ତଥୋ ଏପି୍ରେ୍ 
୨୪ରର ହି ଁପଞ୍ୋୟତିରୋଜ େବିସ ଅବସରରର 
ଏହ ିରେୋଜନୋକୁ ସମଗ୍ ରେେରର କୋେଣ୍ଣ୍ୟକୋରୀ 
କରୋେୋଇଥେିୋ। ସ୍ୱୋମୀତ୍ୱ ରେୋଜନୋ ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ 
ଇ-ସମ୍ରି୍ କୋଡଣ୍ଣ ବଣ୍ନ ପ୍ରକି୍ୟୋ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଆରମ୍ଭ କରିଥରିେ।

n •ଏହ ିଅବସରରର, 5 ହଜୋରରୁ ଅଧକି ଗୋରଁର 4.09 
େଷେ ସମ୍ରି୍ ମୋେିକଙୁ୍ ରସମୋନଙ୍ର ଇ-ପ୍ରପଟଭି 
କୋଡଣ୍ଣ େିଆେୋଇଥେିୋ। ଏହ ିରେୋଜନୋ କୋଳରର 
2021-2025 ମଧ୍ୟରର ରେେର ପ୍ରୋୟ 6.62 େଷେ 
ଗୋକୁଁ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ କରୋେିବ। 

n •ଅରକ୍ଟୋବରରର, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟପ୍ରରେେରର 
ସ୍ୱୋମୀତ୍ୱ ରେୋଜନୋର ହତିୋଧକିୋରୀଙ୍ ସହ 
କଥୋବୋର୍ଣ୍ଣୋ କରିଥରିେ। ଏହ ିଅବସରରର 3 
ହଜୋରରୁ ଅଧକି ଗୋରଁ 1.7 େଷେରୁ ଅଧକି 
ହତିୋଧକିୋରୀଙୁ୍ ଇ-ପ୍ରପଟଭି କୋଡଣ୍ଣ ପ୍ରେୋନ 
କରୋେୋଇଥେିୋ।

n •38 ରମଗୋ େୁଡ୍ ପୋକଣ୍ଣ ପୋଇ ଁଚୂଡୋନ୍ ଅନୁରମୋେନ 
ଏବଂ ରେେରର 3 ରମଗୋ େୁଡ୍ ପୋକଣ୍ଣ ପୋଇ ଁନୀତିଗତ 
ଅନୁରମୋେନ। ରସଥମିଧ୍ୟରୁ 22 ରମଗୋ େୁଡ୍ ପୋକଣ୍ଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପ କୋେଣ୍ଣ୍ୟଷେମ ରହୋଇଛି |

n •ଚୋଷୀଙ୍ ଆୟ ବଢୋଇବୋ ପୋଇ ଁମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ 
ଦ୍ୋରୋ ଚିହ୍ନତି ଆମ୍ବ, କେଳୀ, ରସଓ, ଧନିଆ ପତ୍ର, 
େୁେରକୋବି, ବିନ ୍ଇତ୍ୟୋେ ି22 ପ୍ରକୋରର ନଟ୍ 
ରହୋଇେୋଉଥବିୋ ଉତ୍ୋେର ମେୂ୍ୟ ବୃଦି୍ଧକୁ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହତି 
କରିବୋକୁ ପ୍ରୟୋସ ଜୋରି ରହଛିି। 2021-22 ପୋଇ ଁ
ବରଜଟରର ସରକୋର ଟମୋରଟୋ, ପିଆଜ ଏବଂ 
ଆଳ ୁରୁ 22 ଟି ନଟ୍ ରହବୋକୁ ଥବିୋ 'ଅପରରସନ୍ 
ଗ୍ୀନ ୍ସି୍କମ'୍ର ପରିସରକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବୋକୁ ରଘୋଷଣୋ 
କରିଛନି୍।

n •ପରିବହନର ଅଭୋବ ରହତୁ ଚୋଷ ଜମିରର ଉତ୍ୋେନ 
ନଟ୍ ରହବ ନୋହି ଁ,  ଏଥେିୋଗି କୃଷି ଉଡୋନ୍ - 2.0 
ଆରମ୍ଭ ରହୋଇଛି। ଏହୋ ମଖୁ୍ୟତଃ ରେେର 53 
ବିମୋନବନ୍ରରର ଏହ ିରେୋଜନୋ ପରିଚୋଳନୋକୁ ଧ୍ୟୋନ 
େଆିେୋଇଛି। 

ମତ୍ସ୍ ପୟାଳନ

2022 ଆଥଷିକ ବର୍ଷସର କରୃଡି ଋଣ ପ୍ରଦୟାନ ଲକ୍ଷ୍କ ୍16.5 ଲକ୍ଷ ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟାକ ୍ବୃଦ୍ଧଡି 
କରୟାଯୟାଇଛଡି। ଏଥସିର ପ୍ରୟାଣୀପୟାଳନ, ଦ୍ଗ୍ଧ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ ଉତ୍ୟାଦନ ସକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୟାଧୟାନ୍ 
ପୟାଇଛଡି। ସସ�ଡିପରଡି ଗ୍ରୟାମୀଣ ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି ବଡିକୟାଶ ପୟାଣ୍ଡିକ ୍30 �େୟାର ସକୟାଟଡିର୍ 40 
�େୟାର ସକୟାଟଡିକ ୍ବୃଦ୍ଧଡି କରୟାଯଡିବ। ଏଥନିଡିମସନ୍ ଆବଶ୍କ ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି ବଡିକୟାଶ ପୟାଇ ଁ
କରୃଡି ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି ପୟାଣ୍ଡିର ସବ୍ଡିଧୟା ସଯୟାଗୟାଇ ଦଡିଆଯୟାଇଛଡି। 

ସ�
ୟାର

ଣ
ୟା

n ଜେୁୋଇ 8 ରର ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟୋବିରନଟ୍ 'କୃଷି ଭିରି୍ଭୂମି ବିକୋେ ପୋଣ୍'ି ଅଧୀନରର 
ଆଥଭିକ ସବୁିଧୋ ସରୁେୋଗ ପ୍ରେୋନ େୋଗି ଉଦି୍ଟ୍ ଥବିୋ ରସଣ୍ରେୋେ୍  ରସକ୍ଟର ସି୍କମ ୍ରର 
ନିମ ୍ନେିଖତି ସଂରେୋଧନକୁ ଅନୁରମୋେନ କରିଛନି୍। 

n ରେରଡରରସନ୍ ଅେ୍ ରଟ୍ଟ୍ ଏରଜନ ୍ ି/ଏପିଏମସି, ରୋଜ୍ୟ ଏବଂ ଜୋତୀୟ 
ସମବୋୟ ମହୋସଂଘ, କୃଷି ଉତ୍ୋେକ ମହୋସଂଘ  (FPOs) ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ 
ସହୋୟକ ରଗୋଷ ୍ଠୀ ମହୋସଂଘ  ରେୋଗ୍ୟତୋ ସମ୍ପ୍ରସୋରଣ କରୋେୋଇଛି।

n ସମୋନ ମୋରକଣ୍ଣଟିଂ ୟୋଡଣ୍ଣରର େୀତଳ ଭଣ୍ଡୋର, ସଟଭିଂ, ରଗ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଆରସଇଙ୍ 
ୟୁନିଟ୍  ସ୍ୋପନ ପୋଇ ଁପ୍ରେୋନ କରୋେୋଇଥବିୋ  2 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ଋଣ 
େୋଗି APMC ଗଡିୁକ ସଧୁ ରିହୋତି ବ୍ୟବସ୍ୋ। 

n ଏହ ିରେୋଜନୋରର ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷ୍ଠୋନିକ ନିରବେ ସହୋୟତୋ ମିଳିବ। େଳରର 
ଏହୋ ନିଶି୍ତ କରୋେୋଇପୋରିବ ରେ ଏହୋର େୋଗି ଷେଦୁ୍ର ଚୋଷୀଙ୍ ନିକଟକରର 
ପହଞ୍ପିୋରିବ। 

ସଦଶର ଆଧନ୍ଡିକ  ସୟାମଦ୍୍ଡିକ ବନ୍ରଗଡ୍ଡିକ୍ ମୟାଛ ଯୟା�ୟାେ ଚଳୟାଚଳ 
ଲୟାଗଡି ବ୍ବସ୍ୟା କରୟାଯଡିବ। ଏ�ୟାଦ୍ୟାରୟା ସକୟାଚଡି, ସଚନ୍ନୟାଇ, ବଡିୟାଖୟାପୟାଟଣୟାମ, 
ପୟାରୟାଦ୍ୀପ ପ୍ରଭୃତଡି 5ଟଡି ସୟାମଦ୍୍ଡିକ  ବନ୍ରକ୍ ବଡିକୟାଶ କରଡିବୟା ଲୟାଗଡି ବ୍ବସ୍ୟା। 

ବୟାସୟୟାଫ୍କ ୟ୍ନଡିଟ୍  ଏବଂ 1553 ରଡିସକ୍୍ଷସଲସଟୟାରୀ 
ଆକ୍ୟା ସଡିଟ୍ମ ୍କ୍ ଅନ୍ସମୟାଦନ

ସ�
ୟାର

ଣ
ୟା

ସ୍ୱୟାମୀତ୍ୱ ସଯୟାେନୟା 

1033 
ପରଡିଣୟାମ: 2025 ସଦୁ୍ଧୋ 22 ମିେିୟନ ଟନ୍ ମୋଛ ଉତ୍ୋେନ କରିବୋ ଏବଂ ଏହୋର 
ରପ୍ତୋନୀକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବୋ ପୋଇ ଁସରକୋରଙ୍ ପେରଷେପ ରନଇଛନି୍। ଏଥେିୋଗି 
ସମସ୍ତ ରେୋଗ୍ୟ ପ୍ରୋଣୀପୋଳନ, େୁଗ୍ଧ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଚୋଷୀଙୁ୍ କିସୋନ୍ ରକ୍ଡିଟ୍ କୋଡଣ୍ଣ 
ସବିୁଧୋ ଉପେବ୍ଧ କରୋଇବୋ ପୋଇ ଁରେେବ୍ୟୋପୀ AHDF KCC ଅଭିେୋନ ଆରମ୍ଭ 
କରୋେୋଇଥେିୋ । ରସ୍୍ଫ-ରିେୋଏଣ୍ଟ୍ ଇଣି୍ଡଆ ପ୍ୟୋରକଜ ୍ଅଧୀନରର ସବଣ୍ଣୋଧକି 
20,050 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ବିନିରେୋଗ ରହୋଇ 'ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍େ ରେୋଜନୋ' 
(PMSY) ନୋରଁର ଭୋରତ ସରକୋର ଏକ ଫଲେ ୋଗସିପ ୍ରେୋଜନୋ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍। 
ଏଥପିୋଇ ଁ ଏକ ରମୋବୋଇେ୍ ଆପ ୍“ମତ୍ସ୍ୟ ରସତୁ” ମଧ୍ୟ ଉପେବ୍ଧ ରହୋଇଛି। 

ଉନ୍ନତ ଚୟାରୀ, ସଶକ୍ତ ଭୟାରତ 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ଭିରି୍ଭୂମି ଏମିତି ଏକ ରଷେତ୍ର େୋହୋ ରକବଳ ଜୀବନଧୋରଣକୁ ସହଜ କରର ତୋ’ ନୁରହ ଁ, ଏହୋ ନିରବେରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରରୋଜଗୋର େୋଏ 
ରୋଟ୍ରେର ଆଥଭିକ େୋତ୍ରୋକୁ ପ୍ରତିେଳିତ କରିଥୋଏ। ଏଭଳି ପରିସି୍ତିରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ବହୁେିନରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରହୋଇ ପଡିରହଥିବିୋ ଭିରି୍ଭୂମି 

ପ୍ରକଳ୍ପରର ରଟରକ୍ନୋରେୋଜି ସହୋୟତୋରର ନୂଆ ଜୀବନ ସଂଚୋର କରିବୋକୁ ଉେ୍ୟମ କରିଛନି୍। ୧୦୭ ରକୋଟି ଟଙ୍ୋର ଜୋତୀୟ ଭିରି୍ଭୂମି 
ପୋଇପ ୍େୋଇନ୍  ଏବଂ ‘ଗତିେକି୍’ ଜୋତୀୟ ମୋଟ୍ର ପଲେୋନ୍  ଦ୍ୋରୋ ଭୋରତ ଏରବ ଭିରି୍ଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ରଷେତ୍ରରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୋସ୍ତବରର ରୂପୋନ୍ରଣ 
କରୁଛି।    

ରୟାଟ୍ରେର ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି ବ୍ବସ୍ୟାକ୍ 
ତ୍ୱରୟାନ୍ଡିତ କରଡିବୟା ପ୍ରୟୟାସ 

n ବସେଟ୍  ଉପସ୍ୟାପନ ସମୟସର ଅଥ୍ଷମନ୍ତୀ ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି 
ବଡିକୟାଶ ସକ୍ଷରେକ୍ ତ୍ୱରୟାନ୍ଡିତ କରଡିବୟା ଲୟାଗଡି ଅସନକ 
ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ସ�ୟାରଣୟା କରଡିଥସିଲ। 

n 2025 ସଦ୍୍ଧୟା 7400ଟଡି ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ ବଡିକୟାଶ କରଡିବୟା 
ଲୟାଗଡି 111ଲକ୍ଷ ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟାର େୟାତୀୟ ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି 
ପୟାଇପ ୍ ଲୟାଇନ୍  ପୟାଣ୍ଡି

n ସରକୟାରୀ ସମ୍ର୍ଡିସର ପଞ୍୍ଡି  ବଡିନଡିସବଶ ଦ୍ୟାରୟା 
ମଦ୍୍ୟାକରଣକ୍ ସପ୍ରୟାତ୍ସୟା�ନ

n ସମସ୍ତ ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ ସଗୟାଟଡିଏ ପୟ୍ାଟ୍ ଫମ୍ଷ 
‘ଗତଡିଶକ୍ତଡି ’ସର ଅନ୍ଭ୍୍ଷକ୍ତ କରୟାଇବୟା। 

n ରୟାେପଥ, ସରଳବୟାଇ, ଅଥ୍ଷନୀତଡିକ କରଡିଡର, 
ଏକ୍ସସପ୍ରସ ୍ ସୱ, ସ�ରୟାଞ୍ଳ ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି, ବନ୍ର, 
େଳପଥ ସମ୍ପ୍ରସୟାରଣ 

n ରେରତରବରଳ ଭିରି୍ଭୂମି ବିକୋେ  ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍ 
ବିକୋେମଳୂକ ଏରଜଣ୍ଡୋର ଏକ ମଳୂ ମନ୍ତ୍ର ଭୋରବ ପରିଚିତ 
ରହଉଛି, ରସହ ିସମୟରର ଭୋରତରର ଅଥଣ୍ଣନୀତିକୁ 5 ଟି୍ରେିୟନ୍  
ଡେୋର ଅଥଣ୍ଣନୀତିରର ପରିଣତ କରିବୋର ରେଉ ଁସ୍ୱପ୍ନ ରହଛିି 
ତୋହୋକୁ ସୋକୋର କରିବୋରର ଏହୋ ସହୋୟକ ରହରବ। 

n ଚଳିତ ବରଜଟ୍ ର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଏଥପିୋଇ ଁଅଧକି ଅଥଣ୍ଣ ବରୋେ 
କରି ପ୍ରକଳ୍ପଗଡିୁକୁ ଅଧକି କି୍ୟୋେୀଳ କରିଛନି୍। େଷେ୍ୟ ରହଛିି 
2030 ସଦୁ୍ଧୋ ଭୋରତର ଅଥଣ୍ଣନୀତିରର ସଂସ୍କର ଆଣ ିତୋହୋକୁ 
ସେୃୁଢ କରୋଇବୋ। ସମସ୍ତ ଭିରି୍ଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଠକିଣୋ ସମୟରର 
ରେଷ କରିବୋ ଏଂ ଏଥପିୋଇ ଁଅଥଣ୍ଣ ଅଭୋବ ନକରିବୋ େୋଗି 
ଜୋତୀୟ ପୋଇପ ୍ େୋଇନ୍   ଭିରି୍ଭୁମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରୋେୋଇଛି।  

n ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ଏହ ିରେୋଜନୋ ଅଧୀନରର 1555.1 େଷେ ରକୋଟି 
ଟଙ୍ୋ ବ୍ୟୟରର 14912ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକୋେ ପୋଇ ଁଉେ୍ୟମ 
କରୋେୋଇଛି। 

ସଂକଳ୍ପ ରୂପୟାୟନ 

ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ପ୍ରୟାଇସଭଟ ସସ୍୍ର ଭୟାଗଡିଦୟାରୀକ୍ ବଢୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁ
ନ୍ୟାସନୟାଲ ସମୟାସନଟୟାଇସେସନ୍ ପୟାଇପଲୟାଇନ

n ଅଗଟ୍ 23 ତୋରିଖରର ଅଥଣ୍ଣମନ୍ତ୍ରୀ ନିମଣ୍ଣଳୋ ସୀତୋରମଣ ରେେ 
ସମ୍ମୁଖରର ଜୋତୀୟ ରମୋରନଟୋଇରଜସନ୍ ପୋଇପେୋଇନ ବିଷୟରର 
ଏକ ଧୋରଣୋ ରଖଥିରିେ। ଏହୋ ଅଧୀନରର, 2022 ରୁ 2025 ଆଥଭିକ 
ବଷଣ୍ଣଠୋରୁ 6 େଷେ ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ମେୂ୍ୟର ସମ୍ରି୍ ଘରରୋଇ ରଷେତ୍ରକୁ 
ଭଡୋ ସତୂ୍ରରର େଆିେୋଇପୋରିବ। ରରଳ, ବିେୁ୍ୟତ୍ ଏବଂ ସଡକ 
ପରିବହନ ପ୍ରଭୃତି ଭିରି୍ଭୂମି ରଷେତ୍ର ସହତି ଜଡିତ ସମ୍ରି୍ ଏଥରିର 
ଅନ୍ଭୂଣ୍ଣକ୍।

n ସମ୍ରି୍ର ରମୋରନଟୋଇରଜସନ୍ ଅଥଣ୍ଣ ରହଉଛି ରସହ ିସରକୋରୀ 
ସମ୍ରି୍କୁ ନୂତନ ରୋଜସ୍ୱର ଉତ୍ସ ବୋ ଆୟର ସନ୍ୋନ ପୋଇ ଁବ୍ୟବହୋର 
କରିବୋ, େୋହୋ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ଭୋରବ ବ୍ୟବହୋର ରହୋଇ ପୋରି ନୋହି।ଁ 
ଏମୋନଙୁ୍ ବ୍ୋଉନେି୍୍ଡ ସମ୍ରି୍ କୁହୋେୋଏ।

n ଏହ ିସମ୍ରି୍ଗଡିୁକ ଏକ ନିଦ୍ଭିଟ୍ ସମୟ ସୀମୋ ପୋଇ ଁଘରରୋଇ ରଷେତ୍ରକୁ 
ନ୍ୟସ୍ତ କରୋେୋଇପୋରର। ନିଦ୍ଧଣ୍ଣୋରିତ ସମୟ ପରର ରସମୋନଙୁ୍ 
ସମ୍କୃ୍ ସମ୍ରି୍ ସରକୋରଙୁ୍ ରେରୋଇବୋକୁ ପଡିବ। ଚୋରି ବଷଣ୍ଣ 
ମଧ୍ୟରର ନ୍ୟୋସନୋେ୍  ମରନଟୋଇରଜସନ୍  ପୋଇପ ୍େୋଇନ୍  (NMP) 
ଅଧୀନରର ଥବିୋ ସମେୁୋୟ ସମ୍ରି୍ର ଆନୁମୋନିକ ମେୂ୍ୟ ଅଥଣ୍ଣୋତ୍ 
2022-25 ଆଥଭିକ ବଷଣ୍ଣରର ରହଉଛି 6.0 େଷେ ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ। 
ରମୋରନଟୋଇରଜସନ୍ ଦ୍ୋରୋ ସଂଗ୍ହ ରହୋଇଥବିୋ ଏହ ି6 େଷେ ରକୋଟି 
ଟଙ୍ୋ ଜନସୋଧୋରଣଙ୍ ସ୍ୱୋଥଣ୍ଣ କୋେଣ୍ଣ୍ୟରର ଖଚେଣ୍ଣ ରହବ। 

- ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ (ବସେଟ ପସର 
�ଡିତୟାଧକିୟାରୀଙ୍କ ସ� କଥୟାବୟାର୍୍ଷୟା ସମୟସର)

ସଦଶର ବ୍ବସୟାୟଡିକ ପ୍ରତଡିଷୟ୍ାନଗଡ୍ଡିକ୍ ସମ୍ରୂ୍୍ଷ 
ସ�ୟାୟତୟା ପ୍ରଦୟାନ କରଡିବୟା ସରକୟାରଙ୍କ 

ଦୟାୟଡିତ୍ୱ। ପବୂ୍ଷର୍ ସରକୟାର ବ୍ବସୟାୟଡିକ ସଂସ୍ୟା 
ସଖୟାଲ୍ଥସିଲ ଏବଂ ତୟାର ମୟାଲଡିକୟାନୟାସର 
ର�୍ଥସିଲ। ଆେଡିର ଯଗ୍ସର ଏ�ୟା ସମ୍ଭବ 

ନ୍ସ�।ଁ େନ ମଗେଳ ଓ ବଡିକୟାଶ ମଳୂକ କୟାଯ୍୍ଷ  
ସରକୟାରଙ୍କ ପ୍ରୟାଥମଡିକତୟା ସ�ବୟା ଉଚଡିତ।    

ସମୟାସନଟୟାଇସେସନ୍: ଏ�ଡି ସକ୍ଷରେଗଡ୍ଡିକର୍ 
ଟଙ୍କୟା ଆସଡିବ 

n ସଡକରୁ ସବଣ୍ଣୋଧକି ଟଙ୍ୋ ସଂଗ୍ହ ରହବୋର 
ଆେୋ କରୋେୋଉଛି େୋହୋ ପ୍ରୋୟ 1 େଷେ 60 
ହଜୋର 200 ରକୋଟି ରହବ

n ବି୍ ୍ଡ ଅପରରଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୋନେ୍ର (BOT) 
ମରଡେ ମୋଧ୍ୟମରର ରୋଜପଥ ହସ୍ତୋନ୍ର 
କରି 1.5 େଷେ ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ଜମୋ କରିବୋକୁ 
ସରକୋର େଷେ୍ୟ ରଖଛିନି୍।

n ପରବର୍ଣ୍ଣୀ  ରଷେତ୍ର ରହଉଛି ରରଳବୋଇ 
ରେଉଥଁରିର ସରକୋର 1 େଷେ 52 ହଜୋର 
ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ସଂଗ୍ହ େଷେ୍ୟ ରଖଛିନି୍।

n ରସହପିରି ପୋୱୋର୍ ଗ୍ୀଡ୍ ଟ୍ରୋନମି୍ସନ୍ 
େୋଇନକୁ ରମୋରନଟୋଇଜ ୍କରି 45 ହଜୋର 
200 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ସଂଗ୍ହ କରି ବିେୁ୍ୟତ୍ 
ରଷେତ୍ର ଆରସ 

n IOCL ଏବଂ HPCLର ପୋଇପେୋଇନକୁ 
ରମୋରନଟୋଇଜ ୍କରି 22,000 ରକୋଟି 
ଟଙ୍ୋ ସଂଗ୍ହ କରିବୋକୁ େଷେ୍ୟ ଧୋେଣ୍ଣ୍ୟ 
କରୋେୋଇଛି 

ଏନ୍ ଟଡିପଡିସଡି, 
ଏନ୍ ଏଚ୍ ପଡିସଡି କଡିମ୍ବୟା 

ସକୟାଲ୍  ଇଣ୍ଡିଆ 
ମଦ୍୍ୟାକରଣ ଦ୍ୟାରୟା
39832 ସକୟାଟଡି 
ଆୟ ଟୟାସଗ୍ଷଟ୍  
କରୟାଯୟାଇଛଡି। 

ଗ୍ୟାସ ୍ ସକ୍ଷରେସର 
ସଗଲ୍  ପୟାଇପ ୍ 
ଲୟାଇନ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ 
ମଦ୍୍ୟାକରଣ 

କରୟାଯୟାଇ 24000 
ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟା ଆୟ 

ଟୟାସଗ୍ଷଟ୍  

ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

n ଗତିେକି୍- ଏକ ମୋଟ୍ରପଲେୋନ, େୋହୋ ରେେର ସୋମଗି୍କ 
ଭିରି୍ଭୂମି ପୋଇ ଁମଳୂେୁଆ ପକୋଇବ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିେକି୍ 
ରେୋଜନୋ ଅଧୀନରର 16ଟି ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ ଏବଂ ବିଭୋଗ 
ରହଛିି। ରସହ ିସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରଭୌରଗୋଳିକ ସଚୂନୋ 
ସିଟ୍ମ (ଜଆିଇଏସ)୍ ରମୋଡରର ରଖଛିନି୍, େୋହୋ 2024-
25 ସଦୁ୍ଧୋ ରେଷ ରହବ। ଏଥରିର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ ଏବଂ 
ରୋଜ୍ୟ ସରକୋରଙ୍ ଭିରି୍ଭୂମି ରେୋଜନୋ େଥୋ ଭରତମୋଳୋ, 
ସୋଗରମୋଳୋ, ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣ ଜଳପଥ, େଖୁେିୋ/ସ୍ଳ ବନ୍ର, 
UDAN ଇତ୍ୟୋେି ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍।

n ଏହ ିଡିଜଟିୋେ୍ ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଣ ଭୋବରର ଭିରି୍ଭୂମି 
ବିକୋେ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ କରିବୋରର ସୋହୋେ୍ୟ କରିବ। ଏହୋ ସ୍ୋନୀୟ 
ଉତ୍ୋେକମୋନଙୁ୍ େକି୍ ପ୍ରେୋନ କରି େଳି୍ପଗଡିୁକର େଷେତୋ 
ବୃଦି୍ଧରର ସୋହୋେ୍ୟ କରିବ। ଏହୋ େଳି୍ପଗଡିୁକ ଭିତରର 
ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦିତୋକୁ ବଢୋଇବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଥଣ୍ଣରନୈତିକ ରଜୋନ୍ 
ସଟିୃ୍ ପୋଇ ଁନୂତନ ସମ୍ଭୋବନୋ ବିକୋେରର ସୋହୋେ୍ୟ କରିବ।

n ପ୍ରମଖୁ ଭିରି୍ଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ସମସ୍ତ େିଗ ପୋଇ ଁଏକ ସୋମଗି୍କ 

ରେୋଜନୋକୁ ସଂସ୍ୋପନ କରି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିେକି୍ ରେୋଜନୋ 
ପ୍ରଣୟନରର ପ୍ରତିବନ୍କ ରହବୋକୁ ଥବିୋ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟୋର 
ସମୋଧୋନ କରିରବ। ଉର୍ମ ସଂରେୋଜନୋ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡିୁକ 
ଏକ ସମନ ୍ବତି େୃଟି୍ରକୋଣରୁ ଡିଜୋଇନ୍ ଏବଂ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକୋରୀ 
ରହବ।

n ଏହ ିରେୋଜନୋ େୋଗି  ଏରବ 16ଟି ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟକୁ ସଟଣ୍ଣେିଟ୍ 
କରୋେୋଇଛି, ରେଉ ଁବିଭୋଗଗଡିୁକ ଭିରି୍ଭୂମି ବିକୋେ ସହତି 
ସିଧୋସଳଖ ଜଡିତ ରସହ ିବିଭୋଗମୋନଙୁୁ୍ ପ୍ରମଖୁ ଅଥଣ୍ଣରନୈତିକ 
ଡ୍ୋଇଭର ଭୋବରର ଚିହ୍ନତି କରୋେୋଇଛି। ଏହ ିବିଭୋଗଗଡିୁକ 
ଅଧୀନରର, ପ ଲେଟ୍ ସ୍ତରୀୟ 3D ଭିଜଆୁେୋଇରଜସନ୍ ମ୍ୟୋପିଙ୍୍  
କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ଦ୍ୋରୋ ସ୍ୱଳ୍ପ ମେୂ୍ୟରର ଉପରଭୋକ୍ୋ-ଅନୁକୂଳ ଭିରି୍ଭୂମି 
ସଟିୃ୍ କରୋେିବ। 

n ପ୍ରରତ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟକୁ ପଥୃକ େଗଇନ୍ ଆଇଡି େିଆେିବ, 
ରେଉଥଁରିର ରସମୋରନ ନିୟମିତ ଭୋବରର ରସମୋନଙ୍ର 
ତଥ୍ୟ ଅପରଡଟ୍ କରିବୋକୁ ସମଥଣ୍ଣ ରହରବ। ଏହ ିସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ 
ରଗୋଟିଏ ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣରର ରହବି। 

ଭୟାରତର ବଡିକୟାଶ ଏମଡିତଡି ସ�ଉଛଡି ଗତଡିଶୀଳ

ସଦଶର ବଡିକୟାଶକ୍ 
ତ୍ୱରୟାନ୍ଡିତ କରଡିବ ଗତଡିଶକ୍ତଡି  
n ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୋନରର ‘କୋମ ଚୋେିଛି’ ରବୋେି ସୋଇରନଜ ୍ ରବୋଡଣ୍ଣ େଗୋେିବୋ  

ଭୋରତରର ଏକ ସୋଧୋରଣ େୃେ୍ୟ  ଥେିୋ। ଅରନକ ଥର ଏମିତି ବି ରହୋଇଛିରେ 
ରେ ରୋସ୍ତୋ ତିଆରି ସରିବୋ ପରରକିଛି ଅଧକିୋରୀ ଆସି ଭୂତଳ ରକବେ୍  ବୋ 
ଅପ୍ଟିକୋେ୍  େୋଇବର ବିଛୋଇବୋ ପୋଇ ଁକୋେଣ୍ଣ୍ୟ ସରଭଣ୍ଣଷେଣ କରୁଥରିେ।  ଆଉ 
ତୋ’ପରର ପଣୁଥିରର ରସ ରୋସ୍ତୋ ରଖୋଳୋେୋଉଥେିୋ।  ଏହୋ ବିଭିନ୍ନ ବିଭୋଗ 
ଭିତରର ଆବେ୍ୟକ ସଂରେୋଜନୋକୁ ପ୍ରତିେଳିତ କରିଥୋଏ। 

ଏ�ଡିପରଡି ଅଣ ସ�ସଯୟାଗ ତଥୟା ସଂସଯୟାେନୟା ଫଳସର ପ୍ରକଳ୍ପ ବଡିଳମ୍ବ 
ସ�ବୟାସ� ମଲୂ୍ ବୃଦ୍ଧଡି ପୟାଇଥୟାଏ। ଦୀ�୍ଷଦଡିନ ପୟାଇ ଁେନସୟାଧୟାରଣଙ୍୍କ 
ଅସବ୍ଡିଧୟା ବଡି ସ�ୟାଇଥୟାଏ। ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି ନଡିମ୍ଷୟାଣସର ଅସ�ତ୍କ 
ଅଗ୍ରଗତଡି କର୍ଥବିୟା ଭୟାରତ ଏ�ୟା ସଦଇପୟାରଡିବ କଡି? ନୟା। ଏଣ ୍ଏପରଡି 
ଚୟାସଲଞ୍ଗଡ୍ଡିକ୍ ମକ୍ୟାବଡିଲୟା କରଡିବୟା ପୟାଇ ଁପ୍ରଥମ ଥର ପୟାଇ ଁପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା ସଦଶସର 107 ଲକ୍ଷ ସକୟାଟଡି ଡଲୟାରର 
ମଲୂ୍ର  ଏକ ବୃ�ତ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଗତଡିଶକ୍ତଡି  େୟାତୀୟ ମୟାଟ୍ର ପୟ୍ାନ୍ 
ଆରମ୍ଭ କରୟାଯୟାଇଛଡି। 

ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ଲକ୍ଷ ସମଟ୍ଡିକ୍  
ଟନ୍  ସ�ବ 

ପ୍ରତଡିରକ୍ଷୟା କରଡିଡର 
02

ଫୟାମ୍ଷୟା ସମଡଡିକୟାଲ୍  
ଡଡିଭୟାଇସ ୍ ସସଣ୍ଟର 
ନଡିମ୍ଷୟାଣ ସ�ବ 

�େୟାର ଏକର 
ବଡିକଶଡିତ ସକ୍ଷରେ 

ସମଗୟା ଫ୍ଡ୍  ପୟାକ୍ଷ 
ନଡିମ୍ଷୟାଣ ସ�ବ ଯୟା�ୟାର 
କ୍ଷମତୟା 

ବୟନ ସକ୍ଷରେ ଓ 
ବୟନ ୍୍ଟ୍ର 
ନଡିମ୍ଷୟାଣ ସ�ବ 

ଫଡି ସଡିଂ ୍୍ଟ୍ର 
ଏବଂ ବନ୍ର ଦ୍ୟାରୟା 
ଦ୍ଇଗଣ୍ୟା ସ�ବ 
ମତ୍ସ୍ ଉତ୍ୟାଦନ 

ଉସଦ୍ୟାଗ କରଡିଡର 

109

25

197

847

90

202

11

ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ (ସେବର ଅନ୍ରୟାଟ୍ରେୀୟ 
ବଡିମୟାନ ବନ୍ରର ଶଡିଳନ୍ୟାସ କରଡିବୟା ଅବସରସର) 

ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି ଆମପୟାଇ ଁରୟାେନୀତଡି ନ୍ସ� ଁ
ରୟାଟ୍ରେନୀତଡିର ବଡିରୟ। ଏ�ୟା ଭୟାରତର 

ଉଜ୍ଜଳ ଭବଡିର୍ତ ପୟାଇ ଁଏକ ଦୟାୟଡିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। 
ଏଣ ୍ସକୌଣସଡି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଯମଡିତଡି ଅଟକଡିବ 
ନୟା�ଡି,ଁ ଲଟକଡିବ ନୟା�ଡି ଁକଡି ଭଟକଡିବ ନୟା�ଡି,ଁ 

ତୟା�ୟା ଆସମ ନଡିଶ୍ଡିତ କର୍ଛ।୍ 

ରୟାସ୍ତୟା ଏବଂ �ୟାଇସୱ ନଡିମ୍ଷୟାଣ ପୟାଇ ଁନଡିଆଯୟାଇଥବିୟା ଅଭୂତପବୂ୍ଷ ନଡିଷ୍ପର୍ଡି

ସଲୟାକଙ୍କ େୀବନଯୟାପନକ୍ ସ�େ କରଡିବୟା ଲୟାଗଡି 
ଭଲ ରୟାେପଥ ସ�ଉଛଡି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍କ ଅଗେ। 
ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟସର ଭୟାରତସର େୟାତୀୟ ରୟାେପଥ 
ନଡିମ୍ଷୟାଣକ୍ ସପ୍ରୟାତ୍ସୟା�ଡିତ କରଡିବୟା ପୟାଇ ଁସକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର 
ଅଭୂତପବୂ୍ଷ ପଦସକ୍ଷପ ସନଇଛନ୍ଡି।

n ଭରତମୋେୋ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦି୍ତୀୟ ଅଧୀନରର 65,000 
କିରେୋମିଟର ଜୋତୀୟ ରୋଜପଥ ନିମଣ୍ଣୋଣ କରୋେୋଉଛି। 2025 
ସଦୁ୍ଧୋ ଜୋତୀୟ ରୋଜପଥର େୁଇ େଷେ କିରେୋମିଟର ବିକୋେ 
ପୋଇ ଁଦ୍ରୁତ ଗତିରର କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ଚୋେିଛି। ମୋଚେଣ୍ଣ 2022 ସଦୁ୍ଧୋ 
8500 କିରେୋମିଟର ରୋଜପଥ ନିମଣ୍ଣୋଣ ପୋଇ ଁଚୁକି୍ନୋମୋ ଜୋରି 
କରୋେିବ।

n 1,760 କିରେୋମିଟର େମ୍ବ ମମୁ ୍ବୋଇ - କନ୍ୟୋକୁମୋରୀ 
ଅଥଣ୍ଣରନୈତିକ କରିଡର ମଧ୍ୟ ଭୋରତମୋେୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅଂେ 
ଭୋବରର ବିକେତି ରହଉଛି |

n ମୋଚେଣ୍ଣ 2023 ସଦୁ୍ଧୋ 1380 କିରେୋମିଟର େିଲ୍ୀ-ମମୁ ୍ବୋଇ 
ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ ସୋଧୋରଣ ଜନତୋଙ୍ ପୋଇ ଁରଖୋେୋ ରହବୋର 
ସମ୍ଭୋବନୋ ରହଛିି।

n ଭୋରତମୋଳୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅଂେ ଭୋବରର େିଲ୍ୀ ମମୁ ୍ବୋଇ 
ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ, େିଲ୍ୀ ଅମତୃସର କୋଟ୍ରୋ ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ, 
ରଚନ୍ନୋଇ-ରବଙ୍ୋେୁରୁ ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ ଇତ୍ୟୋେି ଅରନକ ପ୍ରମଖୁ 
କରିଡର ମଧ୍ୟ ବିକେତି ରହଉଛି |

ବର୍ଷ ଭଡିତସର 
େୟାତୀୟ ରୟାେପଥ 
ନଡିମ୍ଷୟାଣ ସକ୍ଷରେସର 
100%  ଅଭଡିବୃଦ୍ଧଡି 

2020-21ସର 13,327 
କଡିମଡି ରୟାେପଥ ନଡିମ୍ଷୟାଣ 
2014-15 ସର ଏ�ୟା 
ମୟାରେ 4410 କଡିସଲୟାମଡିଟର 
ଥଲିୟା। 
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ସରଳବୟାଇସର ଭବଡିର୍ତର 
ଆବଶ୍କତୟା ଅନ୍ଯୟାୟୀ ପ୍ରସ୍୍ତତଡି 
n 2014ଠୋରୁ, ଭୋରତୀୟ ରରଳବୋଇରର ଅରନକ ସକରୋତ୍ମକ 

ପରିବର୍ଣ୍ଣନ ଆଣବିୋ ପୋଇ ଁକଠନି ନିଷ୍ପରି୍ସବୁ ନିଆେୋଇଛି । ଏହ ି
ପରିରପ୍ରଷେୀରର ରରଳବୋଇ ବରଜଟ୍ ରେେର ସୋଧୋରଣ ବରଜଟ୍ 
ସହତି ମିଶ୍ଣ କରୋେିବୋ ଉରଲ୍ଖନୀୟ। ରସହପିରି  93 ବଷଣ୍ଣ 
ଧରି ଚୋେିଆସଥୁବିୋ ଧୋରୋରର ବ୍ୟବହୋରିକ ପରିବର୍ଣ୍ଣନ ଆଣ ି
ରସଥରିର ନୂଆ ଉତ୍ସୋହ ଅଣୋେୋଇଛି।  

n ରରଳର ଗତି, ଷେମତୋ, ଏବଂ ରନଟୱୋକଣ୍ଣ ସହତି ଜଡିତ ସମସ୍ତ 
ପ୍ରତିବନ୍କକୁ ରେୋଜନୋବଦ୍ଧ ଢଙ୍ରର ହଟୋଇବୋକୁ ପଡିବ। 
ଜୋତୀୟ ରରଳ ପ ଲେୋନ୍ -2030 ଅଧୀନରର ଏକ ବିସୃ୍ତତ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ 
ରେୋଜନୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହବ। ଏଥରିର ରରଳ ସହ ଜଡିତ ଭିରି୍ଭୂମିର 
ସରବଣ୍ଣୋର୍ମ ରଷେଣୋରବଷେଣ ରହୋଇପୋରିବ। 

n 1100 କିରେୋମିଟରରୁ ଅଧକି ପବୂଣ୍ଣୋଞ୍ଳ ଏବଂ ପଶି୍ମୀ 
ଉତ୍ସଗଣ୍ଣୀକୃତ ମୋେ ପରିବହନ କରିଡର କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ସମୋପ୍ତ ରହୋଇଛି 
ଏବଂ ଅବେଟି୍ ଅଂେରର ରଜୋରେୋର କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ଚୋେିଛି । 351 
କିରେୋମିଟର ବିସୃ୍ତତ  ଖଜୁଣ୍ଣୋ- ଭୋଉପରୁ ପବୂଣ୍ଣଞ୍ଳ ମୋେ ପରିବହନ 
କରିଡର ସହ ଏକ  ଅପରରସନ୍ କରଣ୍ରେୋେ୍ ରସଣ୍ର ମଧ୍ୟ 
ଉେଘୋଟନ କରୋେୋଇଛି |

ଉସଲେଖନୀୟ ବଡିରୟ ସ�ଉଛଡି, �ୟାଇସରେୟାସେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସସଲ୍ ଭଡିର୍ଡିକ 
ସଟ୍ନ୍ ପୟାଇ ଁସରଳବୟାଇ ମଧ୍ୟ ସଟଣ୍ର ଆମନ୍ତଣ କରଡିଛଡି | ପ୍ରଥମ 
ପଯ୍୍ଷ ୟାୟସର, ଉର୍ର ସରଳର 89 କଡିସଲୟାମଡିଟର ଲମ୍ବ ସସୟାସନପୟାଟ-
େଡିନ୍ ଅଂଶସର �ୟାଇସରେୟାସେନ୍ ଆଧୟାରଡିତ ସରଳ ଚଳୟାଚଳ କରଡିବୟାର 
ସଯୟାେନୟା ର�ଡିଛଡି।

ସଦଶର ପ୍ରଥମ ISO ସୟାଟଷିଫଡି ସକଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପଡିପଡିପଡି ମସଡଲ୍ 
ଆଧୟାରଡିତ ସରଳ ସଟ୍ସନ ସଭୟାପୟାଳର ରୟାଣୀ କମଳୟାପତଡି ସରଳ 
ସଟ୍ସନ୍ ଆକୟାରସର ଉତ୍ସଗ୍ଷ ସ�ୟାଇଛଡି । ଦ୍ଇଶ�ର୍ ଅଧକି ସରଳ 
ସଟ୍ସନକ ୍ନବୀକରଣ କରୟାଯୟାଉଛଡି।

ଯୟାରେୀମୟାନଙ୍କ ସର୍କ୍ଷୟାକ ୍ସପ୍ରୟାତ୍ସୟା�ଡିତ କରଡିବୟା ଉସଦ୍ଶ୍ସର ସଟ୍ନସର 
ନୂତନ LHB ସକୟାଚ୍ ସ୍ୟାପନ କରୟାଯୟାଉଛଡି। LHB ସକୟାଚଗଡ୍ଡିକସର 
ଆଣ୍ଟଡି-୍୍ଡିମଡିଂ ଭଳଡି ସବୈଶଡିଟ୍୍ ଅଛଡି ଯୟା�ୟାଦ୍ୟାରୟା ଧକ୍ୟା ସ�ସଲ 
ସକୟାଚ୍ ଗଡ୍ଡିକ ପରସ୍ପର ଉପସର ଚଢଡିସବ ନୟା�ଡି ଁ।

ରୟାମୟାୟଣ ସକଷିଟ୍  ସଟ୍ନ୍  ଆରମ୍ଭ କରୟାଯୟାଇଛଡି। ପଯ୍୍ଷ ଟନ ସକ୍ଷରେକ୍ 
ସପ୍ରୟାତ୍ସୟା�ନ ସଦବୟା ଲୟାଗଡି ଆରମ୍ଭ  ସ�ବୟାକ୍ ଯୟାଉଛଡି ଭୟାରତ ସଗୌରବ 
ସଟ୍ନ୍ ।  ସ୍ୱୟାଧୀନତୟାର ଅମତୃ ମସ�ୟାତ୍ସବ ଅବସରସର ସରଳବୟାଇ 
ପକ୍ଷର୍ 2 ବର୍ଷ ଭଡିତସର 75 ନୂଆ ବସନ୍ ଭୟାରତ ସଟ୍ନ୍  ଚଳୟାଇବୟା 
ଉଦ୍ମ େୟାରଡି ର�ଡିଛଡି ।

ସଲୟାକଙ୍କ େୀବନ ସ�ବ ସ�େ 
ନୟାଗପର୍ ସମସଟ୍ୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଳଡିତ ବର୍ଷ ସଶର ସଦ୍୍ଧୟା ସଶର ସ�ବ। 
ଅଗଟ୍ ମୟାସସର ଏ�ଡି ସମସଟ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସଗୟାଟଡିଏ ଖଣ୍ସର ଏ�ଡି ସସବୟା 
ଆରମ୍ଭ ସ�ୟାଇଛଡି। ସଭୟାପୟାଳସର ସମସଟ୍ୟା ପ୍ରଥମ ପଯ୍୍ଷ ୟାୟର 70% 
କୟାଯ୍୍ଷ  ସମୟାପ୍ ସ�ୟାଇଛଡି । ସକୟାଚଡି ସମସଟ୍ୟାର ଦ୍ଡିତୀୟ ପଯ୍୍ଷ ୟାୟ କୟାଯ୍୍ଷ  
ଆରମ୍ଭ ସ�ୟାଇଛଡି ।

2014 ପବୂ୍ଷର୍ 250 କଡିସଲୟାମଡିଟର ସମସଟ୍ୟା ଚୟାଲ୍ଥଲିୟା। 
ଏସବ ଏ�ୟା 700 କଡିସଲୟାମଡିଟରସର ପ�ଞ୍ଡିଲୟାଣଡି। ଆଉ 
1000 କଡିସଲୟାମଡିଟର ସମସଟ୍ୟା ଲୟାଇନ୍  ବଡିଛୟାଇବୟା କୟାମ 
ଚୟାଲଡିଛଡି। 

ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

n ଘରର ଏେପିଜରି ସବୁିଧୋ ରକବଳ ସ୍ୱଚ୍ େକି୍ ରେୋଗୋଇବୋ ପୋଇ ଁନୁରହ ଁ, ବରଂ ଛଅ 
େେନି୍ରହେୋ ରକବଳ ସମ୍ନ୍ନ ବଗଣ୍ଣ ଏବଂ ସହର େୋଏ ସୀମିତ ଥବିୋ ଏେ୍ ପିଜରି 
ସବୁିଧୋ ଏରବ ଗୋ ଁଗୋରଁର ପହଞ୍ପିୋରିଛି।  ଏହ ିପେରଷେପ ପରିରବେ ରଷେୋ ସହ 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ, ସୋମୋଜକି ସେକି୍କରଣର େିଗରର ଚମତ୍ୋର କୋମ କରିଛି।

n ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପରର ଛଅ େେନି୍ ଧରି, ଏେପିଜରି ସବୁିଧୋ ରକବଳ ରେେର 55 
ପ୍ରତିେତ ପରିବୋର ମଧ୍ୟରର ସୀମିତ ଥେିୋ । 8 ରକୋଟି ନୂତନ ସଂରେୋଗ ସହତି, 
ବର୍ଣ୍ଣମୋନ 99 ପ୍ରତିେତରୁ ଅଧକି ପରିବୋର LPG ରର ରରୋରଷଇ କରୁଛନି୍।

ଅଗଟ୍ 10 ତୟାରଡିଖସର ଉର୍ର ପ୍ରସଦଶର ମସ�ୟାବୟାର୍ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 
ନସରନ୍ଦ୍ରସମୟାଦୀ ଉଜ୍ଜଳୟା ସଯୟାେନୟାର ଦ୍ଡିତୀୟ ପଯ୍୍ଷ ୟାୟ ଉଦ୍ୟାଟନ କରଡିଥସିଲ। 
ଏ�ୟା ଦ୍ୟାରୟା 1 ସକୟାଟଡି �ସର ଏଲ୍ ପଡିେଡି ସଂସଯୟାଗ ପ�ଞ୍ୟାଯୟାଇପୟାର୍ଛଡି। 

n ସବୁଜ େକି୍  ବୋ ଗ୍ୀନ ଏନଜଣ୍ଣୀ ବର୍ଣ୍ଣମୋନର ସମୟ 
େୋଗି ସବୁଠୋରୁ ପ୍ରକୃଟ୍ ଏବଂ ଭୋରତ ଏେଗିରର 
େରଥଟ୍ ଆଗଆୁ ରହଛିି। 

n ଅଥଣ୍ଣମନ୍ତ୍ରୀ ସୋଧୋରଣ ବରଜଟ୍  ଉପସ୍ୋପନ କରିବୋ 
ରବରଳ ଜୋତୀୟ ହୋଇରଡ୍ୋରଜନ୍  ମିେନ ବୋବେରର 
ରଘୋଷଣୋ କରିଥରିେ। ଏହୋପରର 15 ଅଗଟ୍ରର 
େୋେ୍ କିଲ୍ୋ ପ୍ରୋଚୀରରର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ରେେକୁ 
ଉେ୍ ରବୋଧନ ରେବୋ ରବରଳ ଏହୋର ଆରମ୍ଭ 
ରଘୋଷଣୋ କରିଥରିେ। 

n ଆସନ୍ୋ 25 ବଷଣ୍ଣ ଭିତରର ଅଥଣ୍ଣୋତ୍  ରେେ 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋର 100 ବଷଣ୍ଣ ପରୂ୍ଭି ପୋଳନ କରୁଥବିୋ 
ସମୟରର ଆରମ େକି୍ ରଷେତ୍ରରର େପରି ଆତ୍ମ 
ନିଭଣ୍ଣର ପୋେଟିବୋ ରସଥେିୋଗି େଷେ୍ୟ ରଖୋେୋଇଛି। 

n 2014 ସଦୁ୍ଧୋ ଆମ ରେେରର ସମେୁୋୟ 2 େଷେ 
ପିଏନ୍ ଜ ିସଂରେୋଗ ଥେିୋ। ଆଜ ି72 େଷେରୁ 
ଅଧକି ଘରର ରରୋରଷଇ ଗ୍ୟୋସ ୍ ପୋଇପ ୍ ରେୋରଗ 
ପହଞ୍ଛିୁ। ସିଏନ୍ ଜ ିବିତରଣ ପୋଇ ଁ400 ନୂଆ 
ସହର ଚିହ୍ନଟ କରୋେୋଇଛି। 

େୟାତୀୟ �ୟାଇସରେୟାସେନ୍  
ମଡିଶନର୍ ଆରମ୍ଭ ସ�ଲୟା 
ମଡିଶନ୍  ସବ୍େଶକ୍ତଡି  

ଉଜ୍ଜଳୟା ଦ୍ୟାରୟା ଧଆ୍ମଁକ୍୍ତ 
ସରୟାସରଇ

ସକୟାଭଡିଡ ସମୟସର 12 ସକୟାଟଡି ମୟାଗଣୟା 
ସଡିଲଡିଣ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରୟାଯୟାଇଛଡି। 

ଉଜ୍ଜଳୟା 2.0

ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି



ଇଂରୟାେୀସର ଏକ ପ୍ରବୟାଦ ଅଛଡି- " Size of the cake matters." ଅଥ୍ଷୟାତ୍, 
ସକକ୍ ସଯତଡିକଡି ବଡ ସ�ବ ସସସତ ଅଧକି ସଲୟାକ ଏ�ୟାର ଫୟାଇଦୟା ପୟାଇସବ। 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ ଭୟାରତୀୟ ଅଥ୍ଷନୀତଡିର ଗତଡି ଏବଂ 5 ଟ୍ଡିଲଡିୟନ 

ଡଲୟାର ଅଥ୍ଷନୀତଡିର ସ୍ୱପ୍ନର ମ�ତ୍ତ୍ୱ ବଡିରୟସର ବର୍୍ଷନୟା କର୍ଥବିୟାସବସଳ 
କ�ଡିଛନ୍ଡି ସଯ ଅଥ୍ଷନୀତଡିର ଲକ୍ଷ୍ ସଯସତ ବଡ ସ�ବ ସଦଶର ସମଦୃ୍ଧଡି ଏବଂ 
ପ୍ରଗତଡି ସସସତ ଅଧକି ସ�ବ। ସକୟାଭଡିଡ କୟାଳସର, ସଯସତସବସଳ ସମଗ୍ର 

ବଡିଶ୍ୱର ଅଥ୍ଷନୀତଡି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ ସଦଇ ଗତଡି କର୍ଥଲିୟା, ସସସତସବସଳ 
ଭୟାରତ ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷରଶୀଳତୟାର ରୟାସ୍ତୟା ବୟାଛଡିଥଲିୟା। ସଂସ୍ୟାରର ଏକ ନୂତନ 
ପ୍ରକ୍ରଡିୟୟା ଆରମ୍ଭ ସ�ୟାଇଥଲିୟା ଏବଂ ଏ�ୟା ସୟାଧୟାରଣ ବସେଟସର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଟ୍ 

ସଦଖୟାଯୟାଉଥଲିୟା। "

ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷରଶୀଳତୟା 
ରୟାସ୍ତୟାସର ଚୟାଲ୍ଥବିୟା ପୟାଦ 

ସଯସକୌଣସଡି ସଦଶର ବଡିକୟାଶ ଯୟାରେୟାସର 
ଏକ ସମୟ ଆସସ, ସଯସତସବସଳ ସସ�ଡି 

ସଦଶ ଏକ ନୂତନ ଲମ୍ଫ ପୟାଇ ଁନୂତନ ସଂକଳ୍ପ 
ସନଇଥୟାଏ ଏବଂ ତୟା’ପସର ସମଗ୍ର ସଦଶର 

ଶକ୍ତଡି  ସସ�ଡି ସଂକଳ୍ପ �ୟାସଲ କରଡିବୟାସର 
ଲୟାଗଡିପଡନ୍ଡି। ମ ୍ ଁ15 ଅଗଟ୍ସର ଲୟାଲ୍ କଡିଲେୟାର୍ 

କ�ଡିଥଲିଡି, ଏ�ୟା ସ�ଉଛଡି ସଠଡିକ୍ ସମୟ । 
ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଳର ସକୌଣସଡି ଅଭୟାବ ନୟା�ଡି।ଁ 
ଆପଣଙ୍କର ସଡଟୟାର ସକୌଣସଡି ଅଭୟାବ ନୟା�ଡି।ଁ 
ଆପଣ ଯୟା�ୟା ବଡି ସଂସ୍ୟାର ଚୟା�୍ଛଁନ୍ଡି, ସରକୟାର 
ଏ�ୟା କରଡିଛନ୍ଡି ଏବଂ େୟାରଡି ରଖସିବ। ବର୍୍ଷମୟାନ 

ଆପଣଙ୍୍କ େୟାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ ସ�ଡିତ, େୟାତୀୟ 
ସଂକଳ୍ପ ସ�ଡିତ ସମୟାନ୍ରୟାଳ ଭୟାସବ ଆଗକ୍ 

ବଢଡିବୟାକ୍ ସ�ବ। 

- ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ (ବ୍ୟାଙ୍କଡିଗେ 
ସକ୍ଷରେର ଏକ ସମ୍ଡିଳନୀକ୍ ସସମ୍ବୟାଧତି କରଡିବୟା 

ଅବସରସର)

n ଏକ ବଡିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫଡି ନ୍ ସଟକ �ବ୍ ବଡିକୟାଶକ୍ 
ସମଥ୍ଷନ 

n ବୀମୟା ଅଧନିଡିୟମ, 1938 ସର ସଂସଶୟାଧନ, 
ବୀମୟା ସକ୍ଷରେସର ଅନ୍ମତଡି ପ୍ରୟାପ୍ FDI ସୀମୟାକ୍ 
49 ପ୍ରତଡିଶତର୍ 74 ପ୍ରତଡିଶତକ୍ ବୃଦ୍ଧଡି କରଡିବୟା 
ଏବଂ ଆବଶ୍କ ସର୍କ୍ଷୟା ସ�ଡିତ ବଡିସଦଶୀ 
ମୟାଲଡିକୟାନୟା ଏବଂ ନଡିୟନ୍ତଣକ୍ ଅନ୍ମତଡି ସଦବୟା ।

n ରଣନୀତଡିକ  ପଞ୍୍ଡି  ବଡିନଡିସଯୟାଗ ପୟାଇ ଁଏକ ନୀତଡି 
ଆଣଡିବୟା।  ବଡିପଡିସଡିଏଲ୍, ଏୟୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ସଡିପଡିଂ 
କସପ୍ଷୟାସରସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କସଣ୍ଟସନର୍ 
କସପ୍ଷୟାସରସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଇଡଡିବଡିଆଇ 
ବ୍ୟାଙ୍କ, ବଡିଏମଏ୍ଲ୍, ପୱୟାନ୍ �ନ,୍ ଏବଂ 
ନୀଳୟାଚଳ ଇସ୍ପୟାତ ନଡିଗମ ୍ଲଡିମଡିସଟଡ୍ ସ�ଡିତ 
ଅସନକ ସରକୟାରୀ ଉସଦ୍ୟାଗସର ପଞ୍୍ଡି  
ବଡିନଡିସବଶ ସମୟାପ୍। IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ତୀତ 
ଅନ୍ ଦ୍ଇଟଡି ସରକୟାରୀ  ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସଗୟାଟଡିଏ 
ସୟାଧୟାରଣ ବୀମୟା କମ୍ୟାନୀର �ସରୟାଇକରଣ 
ମଧ୍ୟ 2021-22 ବର୍ଷସର ସଶର କରଡିବୟାକ୍ 
ପ୍ରସ୍ତୟାବ ଦଡିଆଯୟାଇଛଡି। 

ସଂକଳ୍ପ

ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୟା
କଭର ସଟ୍ୟାରଡିସଂକଳ୍ପର୍ 

ସଡିଦ୍ଧଡି 

32 ନ୍୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟାଚୟାର | 16-31 ଡଡିସସମ୍ବର, 2021



ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ଗେ୍ର୍ୟାଟର ଗଡିଫ୍ ସ�ରସର 
ବଡିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫଡି ନ୍ ସଟକ୍ 

ସଦଶସର ବଡିନଡିସଯୟାଗ ପୟାଇ ଁ
ନୀତଡି ଆରମ୍ଭ ସ�ୟାଇଛଡି 

ବୀମୟା ସକ୍ଷରେସର ବଡିସଦଶୀ 
ପଞ୍୍ଡି  ନଡିସବଶକ୍ ସପ୍ରୟାତ୍ସୟା�ନ

n  ଫଡି ନସଟକ୍ ସ�ଉଛଡି ଫଡି ନୟାନ ୍ଡିଆଲ୍  ସଟସ୍୍ନୟାସଲୟାେଡି ଅଥବୟା 
'ଆଥଷିକ ସଟସ୍୍ନୟାସଲୟାେଡି'ର ସଂକ୍ଷଡିପ୍ ରୂପ। ଅଥ୍ଷୟାତ୍  ଆଥଷିକ 
କୟାଯ୍୍ଷ ସର ସଟସ୍୍ନୟାସଲୟାେଡିର ବ୍ବ�ୟାର ସ�ଉଛଡି ଫଡି ନ୍ ସଟକ୍ । 
ଭୟାରତ ସ�ଉଛଡି ଦ୍ରୁତତମ ବୃଦ୍ଧଡି ପୟାଉଥବିୟା ଫଡି ନସଟକ୍ ବେୟାର। 
ଏଠୟାସର ଡଡିେଡିଟୟାଇସେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧସର ସରକୟାର ସଯପରଡି ଶୀଘ୍ର 
ପଦସକ୍ଷପ ସନଉଛନ୍ଡି, ଏ�ୟାର ସକୟାରୟାତ୍ମକ ପ୍ରଭୟାବ ଫଡି ନ୍ ସଟକ୍  
ଅଥବୟା ଆଥଷିକ କମ୍ୟାନୀଙ୍କ ଉପସର ସଦଖବିୟାକ୍ ମଡିଳଡିଛଡି।

n  ଗେ୍ର୍ୟାଟର ଗଡିଫ୍ ସଡିଟଡିସର ଏକ ବଡିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଫଡି ନ୍ ସଟକ୍  �ବ୍ 
ନଡିମ୍ଷୟାଣ କୟାଯ୍୍ଷ  ଆରମ୍ଭ ସ�ୟାଇଛଡି। ନଡିକଟସର, ନସଭମ୍ବର 
20 ସର ତୟାଙ୍କ ଗଡିଫ୍ ସଡିଟଡି ଗସ୍ତ ସମୟସର ଅଥ୍ଷମନ୍ତୀ ନଡିମ୍ଷଳୟା 
ସୀତୟାରମଣ, ସଚୂନୟା ପ୍ରଯକ୍୍ତଡିବଡିଦ୍ୟା ସଯୟାଗୟାଣ ପ୍ରଯକ୍୍ତଡିବଡିଦ୍ୟା 
ପୟାଣ୍ଡି ଅଧୀନସର 269.05 ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟା ଏବଂ ମଖ୍୍ୟାଳୟ 
ଭବନ ପୟାଇ ଁ200 ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟା ପୟାଣ୍ଡି ଅନ୍ସମୟାଦନ କରଡିଥସିଲ। 

ଫଳୟାଫଳ

n  ମରନୋନୀତ PSU ଗଡିୁକର ଘରରୋଇକରଣକୁ ତ୍ୱରୋନ ୍ବତି କରିବୋ 
ପୋଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟୋବିରନଟ୍ ରଣନୀତିକ ବିନିରେୋଗର ଏକ ନୂତନ 
ପ୍ରକି୍ୟୋକୁ ଅନୁରମୋେନ କରିଛନି୍। ଏହୋ ବୃହତ ବିନିରେୋଗ ରେୋଜନୋ 
ପୋଇ ଁଆସଥୁବିୋ ପ୍ରତିବନ୍କ େୂର କରିବ ଏବଂ ବିନିରେୋଗ ପ୍ରକି୍ୟୋକୁ 
ସରଳ ଏବଂ ତ୍ୱରୋନ ୍ବତି କରିବୋରର ସୋହୋେ୍ୟ କରିବ।

n  ଭରତ ରପରଟ୍ରୋେିୟମ କରପଣ୍ଣୋରରସନ୍ େିମିରଟଡ୍ (ବିପିସିଏେ୍) 
ସରକୋରଙ୍ ଦ୍ୋରୋ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ଘରରୋଇକରଣ ରହବୋକୁ େୋଉଛି। 
ଏଥପିୋଇ ଁଚଳିତ ବଷଣ୍ଣ ରେଷ ସଦୁ୍ଧୋ ଆଥଭିକ ବିଡ୍ ଆମନି୍ତ୍ରତ 
ରହୋଇପୋରର। ଅରନକ କମ୍ୋନୀ ଏଥରିର ଆଗ୍ହ ରେଖୋଇଛନି୍। 
ଏଥରିର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍ ଅଂେଧନ ପ୍ରୋୟ 52,200 ରକୋଟି 
ଟଙ୍ୋ। ମୋଚେଣ୍ଣ 2022 ସଦୁ୍ଧୋ ଏହ ିପ୍ରକି୍ୟୋ ସମୋପ୍ତ ରହବ ରବୋେି ଆେୋ 
କରୋେୋଉଛି ।

n  ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟୋଙ୍ରର ରଣନୀତିକ ବିନିରେୋଗ ଏବଂ 
ପରିଚୋଳନୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୋନୋନ୍ର ପୋଇ ଁକ୍ୟୋବିରନଟ୍ ଅନୁରମୋେନ 
ପ୍ରେୋନ କରିଛି। ଏହ ିବ୍ୟୋଙ୍ରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଏବଂ LIC ମିଳିତ 
ଭୋରବ 94 ପ୍ରତିେତ ଅଂେଧନ ଧୋରଣ କରିଛନି୍। LIC ର 49.24 
ପ୍ରତିେତ ଏବଂ ସରକୋରଙ୍ 45.48 ପ୍ରତିେତ। ଏହୋ ବ୍ୟତୀତ 5.29 
ପ୍ରତିେତ ଅଂେଧନ ଅନ୍ୟମୋନଙ୍ ପୋଖରର ଅଛି |

n  ଏହୋ ବ୍ୟତୀତ ସପିଂ କରପଣ୍ଣୋରରସନ୍ ଅେ୍ ଇଣି୍ଡଆ, ପବନ୍ ହୋନ ୍
ଏବଂ ନିଳୋଞ୍ଳ ଇସ୍ପୋତରର ପଞିୁ୍ଜ ବିନିରେୋଗ ପ୍ରକି୍ୟୋ ଚୋେିଛି। 
ରସଣ୍ରେୋେ ଇରେରକ୍ଟରେୋନିକ୍ସ େିମିରଟଡ୍ (CEL) ବିକ୍ୟ ପୋଇ ଁପ୍ରୟୋସ 
କରୋେୋଇଛି । ଏହ ିକମ୍ୋନୀର ବିକ୍ୟ ପୋଇ ଁଆଥଭିକ ବିଡ୍ ଗ୍ହଣ 
କରୋେୋଇଛି ।

ମୋଚେଣ୍ଣ 31, 2021 ସଦୁ୍ଧୋ, ଭୋରତରର ରକବଳ 24 ଜୀବନ ବୀମୋକୋରୀ ଏବଂ 34 ଅଣ-
ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟଷେ ବୀମୋକୋରୀ ରହଛିନି୍।  ଜୋତୀୟକରଣ ସମୟରର ରେେରର 243 ଜୀବନ 

ବୀମୋ କମ୍ୋନୀ (1956) ଏବଂ 107 ଟି ଅଣ-ଜୀବନ ବୀମୋ କମ୍ୋନୀ (1973) ରହଥିରିେ। 
ରକୋଭିଡ କୋଳରର, ରେୋକମୋରନ ଜୀବନ ବୀମୋ ଅରପଷେୋ ନଗେ ସଞ୍ୟ ଉପରର 

ଅଧକି ଧ୍ୟୋନ ରେଇଥରିେ। ରତଣ ୁବୀମୋ ରଷେତ୍ରରର ସୋଧୋରଣ ଜନତୋଙୁ୍ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ 
ରେୋଗୋଇବୋ ପୋଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ବୀମୋ ରଷେତ୍ରରର ବିରେେୀ ପଞିୁ୍ଜ ନିରବେର ସୀମୋକୁ 

49 ରୁ 74 ପ୍ରତିେତକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିଛନି୍। ସଂସେର ଉଭୟ ଗହୃରର ବୀମୋ ଅଧନିିୟମ, 1938 
ସଂରେୋଧନ ବିେ୍ ପୋସ ରହବୋ ପରର ଏହୋର ବିଜ୍ପି୍ତ ମଧ୍ୟ 15 ଜନୁରର ଜୋରି କରୋେୋଇଛି।

ଆସନ୍ୟା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସରେୈମୟାସଡିକସର 
LICର IPO ଆସଡିବ। LIC IPO ମୟାଧ୍ୟମସର 
ସରକୟାର 90,000 ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟା ସଂଗ୍ର� 

କରଡିବୟାକ୍ ଲକ୍ଷ୍ ଧୟାଯ୍୍ଷ  କରଡିଛନ୍ଡି।

18,000 
ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟାସର ଏୟୟାର ଇଣ୍ଡିଆ 
ପଞ୍୍ଡି  ବଡିନଡିସବଶ କୟାଯ୍୍ଷ କ୍  ଅଥ୍ଷସନୈତଡିକ 
ବ୍ୟାପୟାର ଉପସର ଗଠଡିତ କ୍ୟାବଡିସନଟ 
କମଡିଟଡି ଅନ୍ସମୟାଦନ ସଦଇଛନ୍ଡି। 

ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୟା
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ଆଜ ି ରେେରର ରେୋକଙ୍ ପୋଇ ଁ ଜମୋ, ବଣ୍ଡ, ମ୍ୁୟଚୁଆେ୍ େଣ୍ଡ,  
ରସୋରଭରୋଇନ୍  ରଗୋ୍ ୍ଡ ବଣ୍ଡ ଭଳି ଅରନକ ନିରବେ ବିକଳ୍ପ 

ଉପେବ୍ଧ।  ଏହ ି ବିକଳ୍ପସବୁରେ ସରୁଷିେତ ଏବଂ ସବିୁଧୋଜନକ, ତୋହୋ 
ଜୋଣବିୋ ଗର୍ୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ। ଏହ ି ଚିନ୍ୋଧୋରୋ ସହତି ରିରଟେ ଡୋଇରରକ୍ଟ 
ରେୋଜନୋ ଏବଂ ରିଜଭଣ୍ଣ ବ୍ୟୋଙ୍ ଏକୀକୃତ  ରେୋକପୋଳ ରେୋଜନୋ ପରି 
ଆରବିଆଇ କିଛି ନୂତନ ପେରଷେପ ରନଇଛନି୍। ଗତ ନରଭମ୍ବରରର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ କହଛିନି୍ ରେ ଷେଦୁ୍ର ପ୍ରତ୍ୟଷେ ରେୋଜନୋ 
ଅଥଣ୍ଣନୀତିରର ସମସ୍ତଙୁ୍ ମଜବୁତ କରିବ କୋରଣ ଏହୋ ମଧ୍ୟବିର୍ ବଗଣ୍ଣ, 
କମଣ୍ଣଚୋରୀ, ଷେଦୁ୍ର ବ୍ୟବସୋୟୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନୋଗରିକଙୁ୍ ଷେଦୁ୍ର ସଞ୍ୟ 
ସୋଙ୍କୁ ସିଧୋ ସଳଖ ସରୁଷିେତ ଭୋରବ ସରକୋରୀ ସମ୍ରି୍ରର ନିରବେ 
େୋଗି ଅବସର ରେବ।   ରସ କହଛିନି୍ ରେ 6-7 ବଷଣ୍ଣ ପରୂବଣ୍ଣ ଭୋରତରର 
ବ୍ୟୋଙି୍ଙ୍୍, ରପନନ୍୍ ଏବଂ ବୀମୋ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲେବ୍ ପରି ଥେିୋ । ମୋତ୍ର 7 
ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରର, ଭୋରତ ଡିଜଟିୋେ୍ କୋରବୋରରର 19 ଗଣୁ ବୃଦି୍ଧ କରିଛି 
ଏବଂ ଆଜ ି ରେରକୌଣସି ସମୟରର, ରେେର ରେ ରକୌଣସି ଠୋରର 
ବ୍ୟୋଙି୍ଙ୍୍ 24 ଘଣ୍ୋ, 7 େନି 12 ମୋସ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ କରୁଛି।
ଭୟାରତର ରଡିେଭ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୟାସବଶୀ ବଡିକୟାଶ ଲକ୍ଷ୍ସର ନୂତନ 
ପଦସକ୍ଷପସବ୍ ସନଇଛନ୍ଡି, ଯୟା�ୟା ସଚୂନୟା, ପ୍ରଯକ୍୍ତଡିବଡିଦ୍ୟା ଭଡିର୍ଡିସର 
ସଲୟାକଙ୍୍କ ସଯୟାଡଡି ଏକ ଶକ୍ତଡିଶୟାଳୀ ତଥୟା ସମଦୃ୍ଧ ସଦଶ ଗଠନ ପୟାଇ ଁ
ଏକ ପ୍ରୟସ। 

ଆରବଡିଆଇ ରଡିସଟଲ ସଡିଧୟାସଳଖ ସଯୟାେନୟା 
n ସରକୋରୀ ରଷେତ୍ରରର ପଞିୁ୍ଜ ନିରବେକୁ ସରୁଷିେତ କରିବୋ ସହ  ଭେ 

ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେୋନ କରିଥୋଏ। ତଥୋପି ରଛୋଟ ନିରବେକ, ରବତନ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ଏବଂ ରପନସନରଭୋଗୀମୋରନ ସରକୋରୀ ସିକୁ୍ୟରିଟି କ୍ୟ ଏବଂ 
ବିକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ମରନ କରନି୍ ।

n ପ୍ରକି୍ୟୋକୁ ସହଜ କରିବୋ ପୋଇ ଁରିଜଭଣ୍ଣ ବ୍ୟୋଙ୍ ଷେଦୁ୍ର ନିରବେକଙ୍ 
ପୋଇ ଁଆରବିଆଇ ରିରଟେ ଡୋଇରରକ୍ଟ ରେୋଜନୋ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । 
େୋହୋଦ୍ୋରୋ ଜରଣ ନିରବେକ ସହଜରର ସରକୋରୀ ସିକ୍ୁୟରିଟିରର  
ଖରିେ କରିପୋରିବ। 

n ଏହୋ ଅଧୀନରର ନିରବେକମୋରନ ରକବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱୋସର ସହ ଜମୋ 
ରହୋଇଥବିୋ ପଞିୁ୍ଜ ନିରବେ କରିବୋରର ସମଥଣ୍ଣ ରହରବ ତୋ ନୁରହ ଁ, 
ବରଂ ଅଥଣ୍ଣରନୈତିକ ବିକୋେରର ମଧ୍ୟ ସହୋୟକ ରହରବ।

n  ଷେଦୁ୍ର ନିରବେକମୋରନ rbireataildirect.org.in ମୋଧ୍ୟମରର 
ଆରବିଆଇ ସହତି ଏକ ସିକ୍ୁୟରିଟି ଆକୋଉଣ୍ ରଖୋେି ପୋରିରବ।

ଏସବ ସୟାଧୟାରଣ ସଲୟାକଙ୍କ ପୟାଇ ଁ ନଡିସବଶ 
କରଡିବୟା ସ�ଲୟା ସ�େ ଓ ନଡିରୟାପଦ 

ଗୟ୍ାଲଡିଅରର ସ୍ୱରୟାବୟାଲୟା ରେଡିସବଦୀ ଚୟାରଡି ବର୍ଷ ପସୂବ୍ଷ ମ ୍୍ ଚ୍ଆଲ ଫଣ୍ସର ପଞ୍୍ଡି  ନଡିସବଶ କରଡିଥସିଲ। ଆଶୟା ଥଲିୟା ସସ ଭଲ 
ପରଡିମୟାଣର ରଡିଟର୍୍ଷ ପୟାଇସବ, କଡିନ୍ତୁ ବେୟାର ବଡିପଦ ସ�ତ୍ ସଯସତସବସଳ ତୟାଙ୍କର ପଲଡିସଡି ସମୟାପ୍ ସ�ଲୟା, ସସସତସବସଳ 
ସସ ନଡିସବଶ ଅସପକ୍ଷୟା କମ ୍ଟଙ୍କୟା ସଫରଡି ପୟାଇସଲ। ଏମଡିତଡି ଅସନକ କୟା�ୟାଣୀ ଆମ ଅୟାଖପୟାଖସର ସଦଖବିୟାକ୍ ମଡିସଳ। କଡିନ୍ତୁ 
ବର୍୍ଷମୟାନ ସରକୟାର ଏବଂ ଆରବଡିଆଇ ଏକ ବଡିଶ୍ୱସନୀୟ ପଦସକ୍ଷପ ସନଇଛନ୍ଡି, ଯୟା�ୟାଦ୍ୟାରୟା ସଲୟାକଙ୍କ ନଡିସବଶ ସର୍କ୍ଷଡିତ ର�ଡିବ 
ଏବଂ ସସମୟାସନ ତୟାଙ୍କ ନଡିସବଶ ଦ୍ୟାରୟା ସଦଶର ଆଥଷିକ ପ୍ରଗତଡିସର ସ�ୟାୟକ ସ�ୟାଇପୟାରଡିସବ। 

ରଡିେଭ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକୀକତୃ ସଲୟାକପୟାଳ ସଯୟାେନୟା:
n ଆଥଭିକ ଅନ୍ଭୂଣ୍ଣକି୍ର ରଗୋଟିଏ େଗି ରହଉଛି ଏକ ଅଭିରେୋଗର 

େୀଘ୍ର ସମୋଧୋନ ପ୍ରଣୋଳୀ ଏବଂ ଏହୋକୁ ସରଳ, ସବିୁଧୋଜନକ 
ତଥୋ ସଗୁମ କରିବୋ ପୋଇ ଁରିଜଭଣ୍ଣ ବ୍ୟୋଙ୍ ଏକୀକୃତ 
ରେୋକପୋଳ ରେୋଜନୋ ପ୍ରବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନି୍, ଏହୋ ଏରବ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ 
କରୁଥବିୋ ରେୋକପୋଳଗଡିୁକୁ ଏକୀକୃତ କରିଛି। 

n ଏହୋ ଅଧୀନରର, ରସବୋ ଅଭୋବ ସହତି ଜଡତି ସମସ୍ତ 
ଅଭିରେୋଗ ଗ୍ହଣ କରୋେିବ । ଏହ ିରେୋଜନୋ 11352 
ବ୍ୟୋଙ୍, NBFC ଏବଂ PPI ପ୍ରେୋନକୋରୀଙୁ୍ ରଗୋଟିଏ 
ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣରର ରିଜଭଣ୍ଣ ବ୍ୟୋଙ୍ ଦ୍ୋରୋ  ନିୟନି୍ତ୍ରତ କରିବ। 

n ଏହୋଦ୍ୋରୋ ପ୍ରୋୟ 44 ରକୋଟି ଋଣ, 220 ରକୋଟି ଜମୋ ଖୋତୋ 
ଧୋରକ ଏବଂ ରପରମଣ୍ ସିଟ୍ମ ଉପରଭୋକ୍ୋ ଉପକୃତ ରହରବ ।

n ଅଭିରେୋଗ ପଞି୍ଜକରଣ ଏବଂ ଟ୍ରୋକ୍ କରିବୋ ପୋଇ ଁସମସ୍ତ 
ଗ୍ୋହକ, ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ଏକ ରପୋଟଣ୍ଣୋେ୍, ଏକ ଇ-ରମେ୍ ଏବଂ ଏକ 
ଠକିଣୋ ପୋଇପୋରିରବ।

n ଗ୍ୋହକମୋରନ ଆରବିଆଇର ଅନେୋଇନ୍ ରପୋଟଣ୍ଣୋେ୍, 
ଅଭିରେୋଗ ପରିଚୋଳନୋ ରମକୋନିଜମି ୍େଥୋ cms.rbi.org.
inରର ଅଭିରେୋଗ କରିପୋରିରବ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, CRPC 
ର ରଟୋେ୍ ଫି୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୋରୋ ହନି୍ୀ, ଇଂରୋଜୀ ଏବଂ ଆଠଟି 
ଆଞ୍ଳିକ ଭୋଷୋରର ଅଭିରେୋଗ ରହୋଇପୋରିବ। ଏହୋ ସହ 
ଅଭିରେୋଗ ସମ୍ବନ୍ୀୟ  ସଚୂନୋ ଏହଠିୋରୁ ମିଳିବି। 

ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୟା
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

n ଭୟାରତୀୟ ସୟାସଙ୍କତଡିକ ଭୟାରୟା ଅଭଡିଧୟାନ - 10,000 େବ୍ଦର 
ସମ୍ଭୋର ରନଇ ଭୋରତୀୟ ସୋରଙି୍ତକ ଭୋଷୋ ଅଭିଧୋନ ପ୍ରକୋେ 
ପୋଇଛି। ଏଥରିର 13 େଷେ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ଉପକୃତ ରହରବ। 

n କଥୟାବୟାର୍୍ଷୟା ପସ୍୍ତକ - ସମସ୍ତ NCERT ପୋଠ୍ୟ ପସୁ୍ତକଗଡିୁକ 
ପୋଠ୍ୟରୁ ବକ୍ବ୍ୟ ରହୋଇପୋରର। ଏହକି୍ମରର 2,000 ପୋଠ୍ୟ 
ଉପରର ଆଧୋର କରି NCERT ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ବିକେତି କରିଛି। 
ଏହ ିସମସ୍ତ ସୋମଗ୍ୀ NCERT ରୱବସୋଇଟ୍, ଇ-ପୋଠେୋଳୋ ଏବଂ 
େୀଷେୋ ରପୋଟଣ୍ଣୋେ୍ ଏବଂ ରମୋବୋଇେ୍ ଆପ ୍ରରରର ଉପେବ୍ଧ । 25 
େଷେ ଭିନ୍ନଷେମ ଛୋତ୍ର, ବିରେଷକରି େୃଟି୍ହୀନ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍ େଷିେୋ 

ବଡିଦ୍ୟାଳୟ ଶଡିକ୍ଷୟା: ଶଡିକ୍ଷୟା ଉପସର େୟାତୀୟ 
ନୀତଡି ଅନ୍ଯୟାୟୀ ନଡିଆଯୟାଇଥବିୟା କଡିଛଡି 
ନୂତନ ପଦସକ୍ଷପ

ସୋମଗି୍କ ଚିନ୍ୋଧୋରୋ ସହତି ଆରମ୍ଭ ରହୋଇଥବିୋ ନୂତନ ଜୋତୀୟ େଷିେୋ ନୀତି ଗତ ଏକ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରର ଅରନକଗଡିୁଏ ଅଭିନବ 
ପେରଷେପ ଦ୍ୋରୋ େଷିେୋ ଏବଂ େଷିେଣର ରୂପରରଖରର ପରିବର୍ଣ୍ଣନ ଆଣଛିି। େବୁକମୋନଙ୍ର ସୋମହୂକି ଆକୋଂଷେୋ ପରୂଣ 

କରିବୋ ଏହ ିନୀତିର ଉରଦ୍େ୍ୟ । ରେ ରକୌଣସି େଷେ୍ୟ ହୋସେ କରିବୋ ପୋଇ ଁଉଚେ ନିଷ ୍ଠୋ ଏବଂ େୃଢ ମରନୋବଳ ଅପରିହୋେଣ୍ଣ୍ୟ । ଏହ ି
େଷେ୍ୟ ସହତି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର େଷିେୋ ରଷେତ୍ରରର ରବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ଣ୍ଣନ ଆଣବିୋକୁ ଅରନକ ପେରଷେପ ରନଉଛନି୍। 

େୟାତୀୟ ସ୍ତରସର 
କ୍ରୟାନ୍ଡିକୟାରୀ ପରଡିବର୍୍ଷନ 

େରଡିଆସର ପ୍ରସ୍୍ତତ 
ସ�ଉଛଡି ନୂଆ ଶଡିକ୍ଷୟା 

ପ୍ରଣୟାଳୀ 

n 5000 ର୍ ଅଧକି ବଡିଦ୍ୟାଳୟକ୍  େୟାତୀୟ ଶଡିକ୍ଷୟାନୀତଡି 
ଆଧୟାରସର ଅପ ୍ସଗ୍ରଡ୍  କରୟାଯଡିବ।  ଏ�ଡି ସ୍ଲ୍୍ ଗଡ୍ଡିକ ସସ 
ଅଞ୍ଳର ଅନ୍ ସ୍ଲ୍୍  ପୟାଇ ଁମସଡଲ୍  ଭସବ କୟାଯ୍୍ଷ  କରଡିବୟା 
ସ� ସସଗଡ୍ଡିକ୍ ଅନ୍ପ୍ରୟାଣୀତ କରଡିସବ। 

ସଂକଳ୍ପ

ପରଡିଣୟାମ 

ପୋଇ ଁଏହୋ ଏକ ଉତ୍ସୋହ ରବୋେି ପ୍ରମୋଣତି ରହୋଇଛି।
n NISHTHA 2.0: ପ୍ରୋଥମିକ ସ୍ତରରର େଷିେକମୋନଙୁ୍ ତୋେିମ 

ରେବୋ ପରର, NISHTHA ନିଜ ଦ୍ୋରୋ ବିକେତି 68ଟି ମଡୁ୍ୟେ୍ 
ମୋଧ୍ୟମରର 10 େଷେରୁ ଅଧକି ମୋଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରର େଷିେକମୋନଙୁ୍ 
ତୋେିମ ରେବୋକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ।

n NISHTHA 3.0- NCERT ଦ୍ୋରୋ େୋଉରଣ୍ଡସନ େିଟରୋସୀ 
ଆଣ୍ଡ ନୁ୍ୟମରରସୀ (FLN) େଷିେକମୋନଙ୍ ପୋଇ ଁରଖଳ, ଗୀତ, 
ହସ୍ତେଳି୍ପ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକଳୋପ ଏବଂ ରଖଳନୋ ଭିରି୍କ େଷିେଣ ପ୍ରକି୍ୟୋ 
ଉପରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଠ୍ୟକ୍ମ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋେୋଇଛି। େୀଷେୋ 
ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣରର ନିଷ ୍ଠୋ 3.0 ତୋେିମ ଅନେୋଇନରର କରୋେିବ। 
ଏହୋ ଆଞ୍ଳିକ ଭୋଷୋରର ମଧ୍ୟ ଉପେବ୍ଧ ରହବ।  25 େଷେ େଷିେକ 
ଏବଂ ପ୍ରଧୋନ େଷିେକ ଉପକୃତ ରହରବ।

n ବଡିଦ୍ୟାଞ୍ଳଡି 2- ରଗୋଷ ୍ଠୀ ଏବଂ ରସ୍ୱଚ୍ୋରସବୀମୋନଙୁ୍ ନିଜ ପସନ୍ର 
ସରକୋରୀ ଏବଂ ସରକୋରୀ ସୋହୋେ୍ୟପ୍ରୋପ୍ତ ବିେ୍ୟୋଳୟଗଡିୁକ 
ସହତି ସିଧୋସଳଖ ସଂରେୋଗ କରି ସମୋନଙ୍ ରେୋଗେୋନ ସଷେମ 
କରିବ ବିେ୍ୟୋଞ୍ଜଳି ରପୋଟଣ୍ଣୋେ ।

n ବଡିଦ୍ୟାଳୟର ଗଣ୍ବର୍ୟା ମଲୂ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ପ୍ରତଡିଶତୃଡି: ନୂତନ େଷିେୋ 
ନୀତି ଅନୁେୋୟୀ, ସିବିଏସଇ୍ ରେେର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିେ୍ୟୋେୟ, 
ନରବୋେୟ ବିେ୍ୟୋଳୟଗଡୁକି ପୋଇ ଁଟ୍ୋଣ୍ଡୋଡଣ୍ଣ ରସଟିଂ ଅଥରିଟି 
(SSA) ଭୋବରର କୋେଣ୍ଣ୍ୟ କରିବ । ବିେ୍ୟୋଳୟଗଡିୁକର କୋେଣ୍ଣ୍ୟର 
ସମସ୍ତ ରଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ କରି CBSE ଏକ SQAA ଆଧୋରିତ 
ଢୋଞ୍ୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଛି। ଏଥରିର 25,606 ବିେ୍ୟୋଳୟ (25 ଟି 
ରେେରର 250 ବିେ୍ୟୋଳୟ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍), ପ୍ରୋୟ 20 ନିୟୁତ ପିେୋ 
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ଏବଂ ଏକ େଷେ େଷିେକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍। 
n ବଡିଦ୍ୟା ପ୍ରସବଶ - ପିେୋମୋନଙ୍ ପୋଇ ଁଏକ 

ତିନିମୋସିଆ ବିେ୍ୟୋଳୟ ପ୍ରସୁ୍ତତି ମଡୁ୍ୟେ୍ – ‘ବିେ୍ୟୋ 
ପ୍ରରବେ’ NCERT ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋେୋଇଛି । 
ଅଷେର, ଧ୍ୱନି, େବ୍ଦ, ରଙ୍, ଆକୃତି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟୋ 
େଖିବିୋ ପୋଇ ଁଏହ ିପୋଠ୍ୟକ୍ମରର ଆକଷଣ୍ଣଣୀୟ 
ବ୍ୟବସ୍ୋ ରହଛିି। 

n ଭୟାରତୀୟ ସୟାସଙ୍କତଡିକ ଭୟାରୟା: 1 ରୁ 12 
ରଶ୍ଣୀ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ଓ େଷିେକଙ୍ ପୋଇ ଁ ଭୋରତୀୟ 
ସୋରଙ୍ତିକ ଭୋଷୋରର ନିମଭିତ 1200 ରୁ ଅଧକି 
େଷିେଣୀୟ ଭିଡିଓ ରପ୍ରୋଗ୍ୋମ େୋହୋ DIKSHA 
ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣରର ଉପେବ୍ଧ।

n ସଫଲ: େଷିେଣକୁ ବିରଳେଷଣ କରିବୋ ପୋଇ ଁ
ସଂରଚନୋମଳୂକ ମେୂ୍ୟୋଙ୍ନ ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ 25 ହଜୋର 
CBSE ବିେ୍ୟୋଳୟର 3, 5 ଏବଂ 8 ରଶ୍ଣୀର 50 
େଷେ ପିେୋଙ୍ ପୋଇ ଁଡିଜୋଇନ୍ କରୋେୋଇଛି। 

n ଭୟାରତର ଉଚ୍ଚଶଡିକ୍ଷୟା ଆସୟୟାଗ ଗଠନ ପୟାଇ ଁଚଳଡିତ ବର୍ଷ 
ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୟାଯଡିବ। ମଲୂ୍ୟାଙ୍କନ, ସ୍ୱୀକୃତଡି, ନଡିୟମୟାବଳୀ 
ଏବଂ ପୟାଣ୍ଡି ପୟାଇ ଁଚୟାସରୟାଟଡି ଭଡିନ୍ନ ଉପୟାଦୟାନ ସ�ଡିତ ଏ�ୟା ଏକ 
ଛତୟା ଶରୀର ସ�ବ |

n ସମସ୍ତ ସରକୟାରୀ କସଲେ, ବଡିଶ୍ୱବଡିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ସନ୍ଧୟାନ 
ପ୍ରତଡିଷୟ୍ାନ ଉନ୍ନତ ସମନୟ୍ ପୟାଇ ଁଏକୟାଧକି ସ�ରସର ସକନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ୟାପନ କରଡିସବ।

n ଏ�ଡି ଉସଦ୍ଶ୍ ପୟାଇ ଁଏକ  ଗଲ୍୍ ଗ୍ରୟାଣ୍ଟ ପଥୃକ ଭୟାବସର 
ରଖୟାଯଡିବ 

n ଲଦୟାଖସର ଉଚ୍ଚଶଡିକ୍ଷୟା ସବ୍ଡିଧୟା ପୟାଇ ଁସଲ�ସର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ବଡିଶ୍ୱବଡିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତଡିଷୟ୍ା କରୟାଯଡିବ

ସଂକଳ୍ପ

n ଉଚ୍ଚଶଡିକ୍ଷୟାର ଆନ୍େ୍ଷୟାତୀୟକରଣ: ଭୋରତୀୟ ଏବଂ ବିରେେୀ ଉଚେେଷିେୋ 
ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋନ ମଧ୍ୟରର ପୋରସ୍ପରିକ ସହରେୋଗ ବୃଦି୍ଧ କରିବୋକୁ, ୟୁଜସିି 
ଉଚେେଷିେୋ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋନଗଡିୁକୁ credit ସ୍ୋନୋନ୍ର ସହତି ଆନ୍ -େିଙ୍୍ ପୋଇ ଁ
ନିରଦ୍ଣ୍ଣେୋବଳୀ ରେଇଛି।

n େୟାତୀୟ ଡଡିେଡିଟୟାଲ୍ ଶଡିକ୍ଷୟା ଆକଷିସଟକ୍ଚର: ଡିଜଟିୋେ୍ େୋଟ୍ େୂରେୃଟି୍କୁ 
ଆଧୋର କରି େଷିେୋର ସବଣ୍ଣ ବୃହତ ଭିରି୍ଭୂମି ରହବ।  ଏହୋ ଏପରି ଏକ 
ଡିଜଟିୋେ୍ ଭିରି୍ଭୂମି ରେଉଠଁୋରର େଷିେୋେୋନ, େଷିେୋ, ରେୋଜନୋ, େୋସନ 
ଏକତ୍ର ସଂେକୁ୍ ରହବ ।

n ନ୍ୟାସନୟାଲ୍ ଏେସ୍କସନ୍ ସଟସ୍୍ନୟାସଲୟାେଡି ସଫୟାରମ:୍ େଷିେୋର ବିଭିନ୍ନ 
େଗିରର ରଟରକ୍ନୋରେୋଜରି ବ୍ୟବହୋର ପୋଇ ଁଏକ ଜୋତୀୟ ରେୋରମ।୍ 
ଏହୋ KG ରୁ PG ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ େଷିେୋେୋନ ଏବଂ େଷିେଣ ପଦ୍ଧତିରର ଏକ 
ସଜୃନେୀଳ ପରିବର୍ଣ୍ଣନ ଆଣବି।

n େେୋଖରର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିେ୍ୟୋଳୟ ସିନୁ୍ ନୋମ େଆିେୋଇ ଆରମ୍ଭ 
ରହୋଇଛି। 

n ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ରମୋେୀ 15 ନରଭମ୍ବରରର 7 ଟି ରୋଜ୍ୟର 
27 ଟି ଜଲି୍ୋ ଏବଂ ରଗୋଟିଏ ୟୁନିଅନ ରଟରିରଟୋରୀରର 
50 ଟି ନୂତନ ଏକଳବ୍ୟ ଆେେଣ୍ଣ ଆବୋସିକ ସ୍କେୁ ନିମଣ୍ଣୋଣ 
ପୋଇ ଁମଳୂେୁଆ ପକୋଇଛନି୍। ସମଗ୍ ଭୋରତରର 740 
ଏକେବ୍ୟ ମରଡେ ଆବୋସିକ ବିେ୍ୟୋଳୟ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ 
କରୋେିବ।  ପ୍ରରତ୍ୟକ ବ ଲେକରର 50% ରୁ ଅଧକି ST 
ଜନସଂଖ୍ୟୋ ଏବଂ ଅତିକମରର 20,000 ଆେବିୋସୀଙ୍ର 
ଏପରି ବିେ୍ୟୋଳୟ ରହବି। ଅନୁସଚିୂତ ଜୋତିର କେ୍ୟୋଣ 
ପୋଇ ଁରପୋଟ୍ ମ୍ୟୋଟି୍ରକ୍ ସ୍କେୋରସିପ ୍ସି୍କମ ୍2021 ଆରମ୍ଭ 
ରହୋଇଛ। ଏପରି ଛୋତ୍ର, େୋହୋର ପିତୋମୋତୋଙ୍ର ବୋଷଭିକ 
ଆୟ 8 େଷେରୁ କମ ୍ଅରଟ, ରସମୋରନ ଏହୋର େୋଭ 
ଉଠୋଇ ପୋରିରବ।

ପରଡିଣୟାମ

ଉଚ୍ଚଶଡିକ୍ଷୟା

ଅନ୍ସଚୂଡିତ େୟାତଡି ଏବଂ ଅନ୍ସଚୂଡିତ 
େନେୟାତଡି କଲ୍ୟାଣ 

n ଆଦଡିବୟାସୀ ଅଞ୍ଳସର 750 ଏକଲବ୍ ମସଡଲ 
ଆବୟାସଡିକ ବଡିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୟାପନ କରଡିବୟାକ୍ ଲକ୍ଷ୍।  
ଏ�ଡିପରଡି ବଡିଦ୍ୟାଳୟଗଡ୍ଡିକ ପୟାଇ ଁୟ୍ନଡିଟ୍ ପଡିଛୟା 
ମଲୂ୍କ୍ 38 ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟାକ୍ ବୃଦ୍ଧଡି।

n ପୟା�ୟାଡଡିଆ ଏବଂ ଦ୍ଗ୍ଷମ ଅଞ୍ଳ ପୟାଇ ଁଏ�ଡି 
ବ୍ୟ ବ୍ବସ୍ୟାକ୍ 48 ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟାକ୍ ବୃଦ୍ଧଡି 
କରୟାଯଡିବ। ଅନ୍ସଚୂଡିତ େୟାତଡିର କଲ୍ୟାଣ ପୟାଇ ଁ
ମୟାଟ୍ଡିକ ସ୍ଲୟାରସଡିପ ୍ସଯୟାେନୟା ପଣ୍ଡିଥସର 
ଆରମ୍ଭ କରୟାଯୟାଇଛଡି। 

ସଂକଳ୍ପ

ଶଡିକ୍ଷୟା ବ୍ବସ୍ୟା 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

n ଯବ୍କମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁସସ୍ଯୟାଗ  ସଟୃ୍ଡି  ପୟାଇ ଁଆସପ୍ରଣ୍ଟଡିସଡିପ ୍
ଆଇନସର ସଂସ୍ୟାର ଆଣଡିବୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୟାବ

n କୟାଯ୍୍ଷ କ୍ଷମ ଥବିୟା ନ୍ୟାସନୟାଲ୍ ଆସପ୍ରଣ୍ଟଡିସଡିପ ୍ସଟ୍ନଡିଂ 
ସ୍ଡିମ ୍(NATS)ର ପନ୍ଃ ପ୍ରଚଳନ ପୟାଇ ଁ3000 ସକୟାଟଡି 
ଟଙ୍କୟା ପ୍ରଦୟାନ, ଇଞ୍ଡିନଡିୟରଡିଂସର ସ୍ୟାତକ ଏବଂ ଡଡିସପୟ୍ାମୟା 
ଧୟାରକଙ୍କ ତୟାଲଡିମ

n ଦକ୍ଷତୟା ସକ୍ଷରେସର ଅନ୍ ସଦଶମୟାନଙ୍କ ସ�ଡିତ 
ସ�ଭୟାଗୀତୟା ପଦସକ୍ଷପ ଆଗକ୍ ନଡିଆଯଡିବ

n ୟ୍ଏଇ ସ�ଡିତ ସୟାଟଷିଫଡି ସକଟ୍ ଶ୍ରମଡିକଙ୍କ ଦକ୍ଷତୟା ସଯୟାଗ୍ତୟା, 
ମଲୂ୍ୟାଙ୍କନ, ପ୍ରମୟାଣପରେ ଏବଂ ନଡିସୟୟାେନ

n େୟାପୟାନ ସ�ଡିତ  ସକୌଶଳ, ସଟସ୍୍ନୟାସଲୟାେଡି ଏବଂ 
ଜ୍ଞୟାନ (TITP) ସ୍ୟାନୟାନ୍ର ପୟାଇ ଁମଡିଳଡିତ ଆନ୍ଃ ତୟାଲଡିମ 
କୟାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ |

ପ୍ରତଡିଜ୍ଞୟା

ପରଡିଣୟାମ
ନ୍ୟାସନୟାଲ୍ ଆସପ୍ରଣ୍ଟଡିସଡିପ ୍ସଟ୍ନଡିଂ ସ୍ଡିମ ୍
n ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀଙ୍ ଅଧ୍ୟଷେତୋରର ଅନୁଷ ୍ଠିତ ଅଥଣ୍ଣରନୈତିକ 

ବ୍ୟୋପୋର  ସମ୍କଭିତ କ୍ୟୋବିରନଟ କମିଟି ନରଭମ୍ବର 24 ରର 
ଜୋତୀୟ ଆରପ୍ରଣି୍ସିପ ୍ରଟ୍ରନିଂ ସି୍କମକୁ ଆଉ 5 ବଷଣ୍ଣ ବଢୋଇଛନି୍। 

n NATS କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମ ଅଧୀନରର ନଅ େଷେ େବୁକଙୁ୍ ତୋେିମ 
େଆିେିବ। ଏହୋ ଆଗୋମୀ 5 ବଷଣ୍ଣରର 7 େଷେ େବୁକଙୁ୍ ରରୋଜଗୋର 

ନୂଆପଡିଢଡିର ସ୍ଡିଲ୍ ବଡିକୟାଶ 
ପୟାଇ ଁପଦସକ୍ଷପ

ସକୌଶଳ ପ୍ରତଡି ସମ୍ୟାନ ଭୟାରତୀୟ ସଂସ୍ତୃଡିର ଏକ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ଅଗେ। ସକୟାଭଡିଡ କୟାଳସର ଏ�ଡି କଶ୍ଳୀ କମ୍ଷେୀବୀମୟାନଙ୍କ 
ଭୂମଡିକୟା ମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଥଲିୟା। ସକୟାଭଡିଡ ପସର ଏ�ୟାର ଗର୍୍ତ୍ୱ 
ବ�୍ଗଣ୍ଡିତ ସ�ୟାଇଛଡି କୟାରଣ 'ସ୍ଡିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମଡିଶନ' ଗତ 
କଡିଛଡି ବର୍ଷ ଧରଡି ଡ୍୍ର ବୟାବୟାସୟାସ�ବ ଆସମ୍ବଦକରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକ୍ 
ପରୂଣ କରଡିବୟାକ ୍ଯୟାଇ ସକୟାଟଡି ସକୟାଟଡି ଯବ୍କ ଏବଂ ଦ୍ବ୍ଷଳ 
ସଶ୍ରଣୀ ପୟାଇ ଁସକୌଶଳ ଶଡିକ୍ଷୟା ସ�ଡିତ ନୂତନ ନଡିଯକ୍୍ତଡି  ସସ୍ଯୟାଗ 
ସଯୟାଗୟାଇ ସଦଇଛଡି।

ସକୌଶଳ ବଡିକୟାଶ 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ରେୋଗୋଇବୋରର ସୋହୋେ୍ୟ କରିବ। ରେଉ ଁେବୁକମୋନଙୁ୍ 
ତୋେିମ େିଆେିବ ରସମୋରନ 8,000-9,000 ଟଙ୍ୋ ଟ୍ୋଇରପଣ୍ଡ 
ପୋଇପୋରିରବ।

n ଇଞି୍ଜନିୟରିଂ, ହୁ୍ୟମ୍ୟୋନିଟି, ବିଜ୍ୋନ ଏବଂ ବୋଣଜି୍ୟର ଛୋତ୍ରମୋରନ 
ଏହ ିତୋେିମ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମରର ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ ରହରବ। ସରକୋରଙ୍ 
ରେୋଜନୋ ଅନୁେୋୟୀ, ଆରପ୍ରଣି୍ସିପ ୍ରଟ୍ରନିଂ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମରର 
ଅଂେଗ୍ହଣ କରୁଥବିୋ ଛୋତ୍ରମୋନଙୁ୍ ରମୋବୋଇେ୍ ଉତ୍ୋେନ, 
ରମଡିକୋେ୍ ଉପକରଣ ଉତ୍ୋେନ, େୋମଣ୍ଣୋ ରସକ୍ଟର ଏବଂ 
ଅରଟୋରମୋବୋଇେ୍ ରଷେତ୍ରରର ତୋେିମ େିଆେିବ।

ଦକ୍ଷତୟା ବଡିକୟାଶକ୍ ସପ୍ରୟାତ୍ସୟା�ଡିତ କରଡିବୟା ପୟାଇ ଁ
ପ୍ରସତ୍କ ସ୍ତରସର ପଦସକ୍ଷପ: େନ ଶଡିକ୍ଷଣ 
ସସ୍ୟାନ - ନୂତନ ସସ୍ଯୟାଗ 
n ସି୍କେିଂ ଏବଂ ଅପ ୍ସି୍କେିଂରର ପୋରମ୍ୋରିକ ରକୌେଳକୁ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହନ |
n ଅଣ-ସୋଷେର, ନୂତନ ସୋଷେର, ଅଟ୍ମ ରଶ୍ଣୀରୁ ଦ୍ୋେେ ରଶ୍ଣୀ 

ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ଡ୍ପଆଉଟଙ୍ େଷେତୋ ବିକୋେ 
n ଏହ ିକୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମରର ବୟସସୀମୋ 15- 35 ରୁ 15-45 ବଷଣ୍ଣକୁ ବୃଦି୍ଧ 

କରୋେୋଇଛି
n SC, ST, େବି୍ୟୋଙ୍ ଏବଂ BPL ବଗଣ୍ଣ ପୋଇ ଁମୋଗଣୋ 
n ବର୍ଣ୍ଣମୋନ, ଏହ ିରମୋଟ ତୋେିମ ପ୍ରୋପ୍ତଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ 85 ପ୍ରତିେତ ମହଳିୋ 

ରହୋଇଥବିୋରବରଳ ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି େଥୋକ୍ରମ 28 ପ୍ରତିେତ 
ଏବଂ 13 ପ୍ରତିେତ

ITI ଆସନସର ବୃଦ୍ଧଡି 
n 2014 ରର 11847 ଟି  ଆଇଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠୋନ ଥବିୋରବରଳ 2021 

ରର ଏହୋର ସଂଖ୍ୟୋ 24% ବୃଦି୍ଧ ପୋଇ 14690 ରର ପହଞ୍ଛିି
n 2014 ରର ଆସନ ସଂଖ୍ୟୋ 16.94 େଷେ ଥେିୋ, ଏହୋ 2021 ରର 

54 ପ୍ରତିେତ ବୃଦି୍ଧ ପୋଇ 26.13 େଷେରର ପହଞ୍ଛିି

ତୟାଲଡିମ ସଂସ୍ୟାର ଦ୍ୟାରୟା ସ୍ୱପ୍ନ ସ�ଲୟା ସୟାକର
n ଆରପ୍ରଣି୍ସିପ ୍ନିୟମ- 1992ରର ବ୍ୟୋପକ ସଂସ୍କୋର ରହତୁ 

ଆରପ୍ରଣି୍ସ ୍ନୋମରେଖୋ ବୃଦି୍ଧ ପୋଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଆରପ୍ରଣି୍ସିପ ୍
ରପୋଟଣ୍ଣୋେରର ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋନ ସଂଖ୍ୟୋ ବୃଦି୍ଧ ରହୋଇଛି।  2016-
17 ରର ଆରପ୍ରଣି୍ସ ୍ନିେକିୁ୍ କରିବୋକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସଂସ୍ୋଗଡିୁକ ପ୍ରୋୟ 
17 ହଜୋର ଥେିୋ, େୋହୋ ବର୍ଣ୍ଣମୋନ 1.26 େଷେକୁ ବୃଦି୍ଧ ପୋଇଛି |

n େଷିେୋେୋନରର ରେୋଗରେବୋକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରୋଥଣ୍ଣୀଙ୍ ସଂଖ୍ୟୋ 2016- 
17 ରର 11.9 େଷେଥବିୋ ରବରଳ 2020-21ରର 34 େଷେରୁ 
ଅଧକି ରହୋଇଛି। ସ୍ୱୋସ୍୍ୟରସବୋ ଫ୍ଣ୍େୋଇନ କମଣ୍ଣଚୋରୀଙ୍ ପୋଇ ଁ
ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟଭିରି୍କ ପୋଠ୍ୟକ୍ମ ଆରମ୍ଭ ରହୋଇଛି, େୋହୋ ଅଧୀନରର 
ଆଗୋମୀ 2-3 ମୋସରର ଏକ େଷେରୁ ଅଧକି େବୁକଙୁ୍ ତୋେିମ 
େଆିେିବ।

ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ  (ବସେଟ୍  ପସର 
�ଡିତୟାଧକିୟାରୀଙ୍କ ସ� ବୟାର୍୍ଷୟାଳୟାପ ସମୟସର। )

ଭୟାରତ ବଡିଶ୍ୱକ୍ ସବ୍ଠୟାର୍ କ୍ଶଳୀ 
ଶ୍ରମଶକ୍ତଡି  ପ୍ରଦୟାନ କର୍ଛଡି। ଏଣ ୍

ସଦଶର ଯବ୍ୟାବଗ୍ଷଙ୍୍କ କ୍ଶଳୀ ସ�ବୟା 
ଲଗଡି ଉଦ୍ଡିଟ୍ ରଣନୀତଡିସର ମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 

ଭୂମଡିକୟା ସନବୟା ଉଚଡିତ। 

ଶଡିକ୍ଷୟା ବ୍ବସ୍ୟା 
କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ରେରତରବରଳ ରକୋଭିଡ ଆତଙ୍ ରେେକୁ ଆତଙି୍ତ କେୋ, ପ୍ରବୋସୀ ଶ୍ମିକ ଏବଂ ଶ୍ମିକ 
ରଶ୍ଣୀର ରେୋକମୋରନ ଅଧକି ଷେତିଗ୍ସ୍ତ ରହରେ। ରସମୋନଙ୍ର କେ୍ୟୋଣକୁ ମଖୁ୍ୟତଃ 

ଅଣରେଖୋ କରୋେୋଇଥେିୋ ଏବଂ ସ୍ୱୋଧୀନତୋର 7 େେନି୍ ପରର ମଧ୍ୟ ରକରତ ସଂଖ୍ୟୋରର ଶ୍ମିକ 
ପ୍ରବୋସୀ ରହଛିନି୍ ତୋହୋର ଠକିଣୋ  ତଥ୍ୟ ନଥେିୋ। ରସଥପିୋଇ ଁସରକୋର ରକୋଭିଡ ଅବଧ ିସମୟରର 
ରିେିେ୍ ପୋଇ ଁଗୋରିବ କେ୍ୟୋଣ ଅଭିେୋନ ଏବଂ ୱୋନ୍ ରନସନ୍-ୱୋନ୍ ରୋସନ୍ କୋଡଣ୍ଣ ଭଳି ରେୋଜନୋ 
ଆରମ୍ଭ କରିଥରିେ। ବରଜଟରର 4 ଟି ଶ୍ମ ରକୋଡ୍  େୋଗ ୁ କରୋେୋଇଥେିୋ ଏବଂ ଅସଂଗଠତି 
ଶ୍ମିକଙ୍ ସ୍ୱୋଥଣ୍ଣରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ୋ କରୋେୋଇଥେିୋ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ କହଛିନି୍, “ଟଙ୍ୋ 
କମ ୍ରହୋଇପୋରର ବୋ ଅଧକି ରହୋଇପୋରର। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍ର ସହଜ ଜୀବନେୋପନ କରିବୋର 
ଅଧକିୋର ଅଛି। ରତଣ ୁପ୍ରରତ୍ୟକ ସ୍ତରରର ଆରମ ରସହ ିପେରଷେପ ଗ୍ହଣ କରିଛୁ, େୋହୋ ଗରିବ 
ରେୋକଙୁ୍, ସୋଧୋରଣ ରେୋକଙୁ୍ ଆଗକୁ ବଢିବୋକୁ ଉତ୍ସୋହତି କରିପୋରିବ। "

ସ୍ୱୟାଧୀନତୟାର 70 ବର୍ଷ 
ପସର ପ୍ରବୟାସୀଙ୍କ 
ନଡିକଟସର ପ�ଞ୍ଡିଲୟା ଲୟାଭ 

n ସମଗ୍ର ସଦଶସର ସଗୟାଟଡିଏ ରୟାଟ୍ରେ-ଏକ ରୟାସନ କୟାଡ୍ଷ ବ୍ବସ୍ୟା ଅସଂଗଡିତ 
ଶ୍ରମଡିକମୟାନଙ୍୍କ ସୟାମୟାେଡିକ ସର୍କ୍ଷୟା ସଯୟାଗୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁ20 ବର୍ଷ ପର୍୍ଣୟା ପ୍ରକ୍ରଡିୟୟା 
ସମୟାପ୍ କରଡି 4 ଟଡି ଶ୍ରମ ସକୟାଡ୍  କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ। 

n ଅସଂଗଠଡିତ ଶ୍ରମଡିକମୟାନଙ୍୍କ ସୟାମୟାେଡିକ ନଡିରୟାପର୍ୟାର ଲୟାଭ ପ�ଞ୍ୟାଇବୟାକ୍ ଶ୍ରମ 
ଆଇନ ସକୟାଡ୍ ର 20 ବର୍ଷ ପର୍୍ଣୟା ପ୍ରକ୍ରଡିୟୟା ସମୟାପ୍| ଶ୍ରମଡିକମୟାନଙ୍୍କ ESIC 
ଅଧୀନସର ଆଣଡିବୟା ଏବଂ ରୟାତଡି ସଡିଫ୍ସର ମ�ଡିଳୟାମୟାନଙ୍୍କ କୟାମ କରଡିବୟାକ ୍ଅନ୍ମତଡି 

ସଂକଳ୍ପ

n ଏହୋ ରେେର ରେରକୌଣସି ଅଞ୍ଳର ନୋଗରିକଙୁ୍ ରୋସନ କୋଡଣ୍ଣ 
ମୋଧ୍ୟମରର ରେେର ରେରକୌଣସି ରୋଜ୍ୟରୁ PDS ରୋସନ 
ରେୋକୋନରୁ ରୋସନ ପୋଇବୋକୁ ଅନୁମତି ରେଇଥୋଏ। ରେେର 34 
ଟି ରୋଜ୍ୟ / ୟୁନିଅନ୍ ରଟରିରଟୋରି ଅଞ୍ଳରର ଏହୋ େୋଗ ୁରହୋଇଛି। 
ଏହ ିରେୋଜନୋରର ରେେର 80 ରକୋଟିରୁ ଅଧକି ରେୋକ ଉପକୃତ 
ରହୋଇଛନି୍।

n ୱୋନ ରନସନ ୱୋନ ରୋସନ କୋଡଣ୍ଣର ସବିୁଧୋକୁ ସହଜ କରିବୋ ପୋଇ ଁ
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ମୋଚେଣ୍ଣରର 'ରମରୋ ରରସନ' ଆପ ମଧ୍ୟ େଞ୍ 
କରିଛନି୍। ଏହୋ ମୋଧ୍ୟମରର ନିକଟସ୍ PDS ରକନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରର ସମସ୍ତ 
ସଚୂନୋ ମିଳିପୋରିବ।

n ୱୋନ ରନସନ-ୱୋନ ରୋସନ କୋଡଣ୍ଣ ଅଧୀନରର ରରସନ କୋଡଣ୍ଣ 
ରପୋରଟଣ୍ଣବିେିଟି ସି୍କମ ୍ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହୋଇଛି 

4 ଶ୍ରମ ସକୟାଡ୍ 
n ପବୂଣ୍ଣ ନିୟମକୁ ବେଳୋଇ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଚୋରରୋଟି  ଶ୍ମ ରକୋଡ୍  

ପ୍ରଚଳନ କରିଛନି୍। ଏହ ିଅନୁେୋୟୀ 29 ଟି ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ମ 
ଆଇନକୁ ଏକତ୍ର କରି ରସମୋନଙୁ୍ ଅଧକି କରୋେୋଇଛି। ଏହ ି୪ଟି 
ରକୋଡ୍  ରହଉଛି: 

ରବତନ ରକୋଡ- 2019 
େଳି୍ପ ସମ୍କଣ୍ଣ ରକୋଡ୍ -2020
ବୃରି୍ଗତ ସରୁଷେୋ, ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଏବଂ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ଅବସ୍ୋ ରକୋଡ୍ - 2020 
ସୋମୋଜକି ସରୁଷେୋ ରକୋଡ୍ - 2020 

n ରୋଟ୍ରେପତିଙ୍ ସହମତି ପୋଇବୋ ପରର ଏହ ିଶ୍ମ ରକୋଡ୍ ଗଡିୁକୁ 
ସଚିୂତ କରୋେୋଇଛି । 9 ଟି ରୋଜ୍ୟ ଏହୋ ସହ ଜଡତି ନିୟମ 
ଚୂଡୋନ୍ କରିଛନି୍। ଏହୋ ଅଧୀନରର, ସମସ୍ତ ଶ୍ମିକଙୁ୍ ESIC 
ଅଧୀନକୁ ଆଣବିୋ ସହତି ମହଳିୋମୋନଙୁ୍ ନୋଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରର କୋମ 
କରିବୋର ସବିୁଧୋ ମଧ୍ୟ େିଆେୋଇଛି । ରୋଜ୍ୟଗଡିୁକ ଚୂଡୋନ୍ 
ରହବୋ ପରର ଏହୋ ସମଗ୍ ରେେରର କୋେଣ୍ଣ୍ୟକୋରୀ ରହବ। n

ପରଡିଣୟାମ
ୱୟାନ୍  ସନସନ୍  -ୱୟାନ୍  ରୟାସନ୍  କୟାଡ୍ଷ

ବଡିଡମ୍ବନୟାର ବଡିରୟ ସଯ ସ୍ୱୟାଧୀନତୟା ଏସତ ବର୍ଷ ପସର ମଧ୍ୟ ସଦଶସର ଅଣସଂଗଠଡିତ ସକ୍ଷରେସର କୟାଯ୍୍ଷ  କର୍ଥବିୟା ଶ୍ରମଡିକମୟାନଙ୍କର 
ବୟାବଦସର ସକୌଣସଡି ସଠଡିକ ତଥ୍ ନଥଲିୟା। ଏଣ ୍ଏପରଡି ଶ୍ରମଡିକମୟାସନ ସକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍କ ସୟାମୟାେଡିକ ସର୍କ୍ଷୟା ସଯୟାେନୟାର ଲୟାଭ 
ପୟାଇପୟାର୍ ନଥସିଲ। ଏମୟାନଙ୍କ ସ୍ୱୟାଥ୍ଷକ ୍ଦୃଟ୍ଡିସର ରଖ ିଶ୍ରମ ମନ୍ତଣୟାଳୟ 26 ଅଗଟ୍ସର ଇ-ଶ୍ରମ ସପୟାଟ୍ଷୟାଲ ଆରମ୍ଭ କରଡିଛଡି। ଏଥସିର 
ନୟାମ ପଞ୍ଡିକରଣ ପସର ପ୍ରସତ୍କ ଶ୍ରମଡିକଙ୍୍କ ଏକ ଇ-ଶ୍ରମ କୟାଡ୍ଷ ଦଡିଆଯୟାଉଛଡି। ଏ�ଡି ସପୟାଟ୍ଷୟାଲସର ପଞ୍ଡିକରଣ ମୟାଧ୍ୟମସର ସକବଳ 
ସରକୟାର ସସମୟାନଙ୍କର ପ୍ରକତୃ ସଂଖ୍ୟାସର ପ�ଞ୍ଡିସବ ନୟା�ଡି ଁ, ବରଂ ଏ�ଡିପରଡି ସଲୟାକମୟାସନ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କୟା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ସୟାମୟାେଡିକ 
ନଡିରୟାପର୍ୟାର ସବ୍ଡିଧୟା ମଧ୍ୟ ପୟାଇପୟାରଡିସବ। ଇ-ଶ୍ରମ ସପୟାଟ୍ଷୟାଲସର ଏପଯ୍୍ଷ ନ୍ 9 ସକୟାଟଡି ସଲୟାକ ନୟାମ ପଞ୍ଡିକରଣ କରଡିଛନ୍ଡି। 

ଅଣସଂଗଠଡିତ 
ଶ୍ରମଡିକମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁ

ସୟାମୟାେଡିକ ନଡିରୟାପର୍ୟାର 
ଲୟାଭ

୧୦ ସକୟାଟଡିର୍ ଅଧକି 
ଶ୍ରମଡିକ ଇ-ଶ୍ରମ 
ସପୟାଟ୍ଷୟାଲ୍ ସର 

ପଞ୍ଡିକରଣ କରଡିଛନ୍ଡି। 

10

ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଧଡି ପ୍ରବୟାସୀ-ଶ୍ରମଡିକ

କଭର ସଟ୍ୟାରଡି
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ମୟାଚ୍ଚ୍ଷ 2022ଯୟାଏ ଁବଢଡିଲୟା ମୟାଗଣୟା ଖୟାଦ୍ ଶସ୍ ସ୍ଡିମ୍
ଚୟାରୀଙ୍କ ମଗେଳକ୍ ସବ୍ଷୟାଧକି ପ୍ରୟାଥମଡିକତୟା

ଆସନ୍ୟାଳନରତ କୃରକଙ୍କ ଭୟାବନୟାକ୍ ସମ୍ୟାନ େଣୟାଇ  ତଥୟା େୟାତୀୟ ସ୍ୱୟାଥ୍ଷକ୍ ପ୍ରୟାଧୟାନ୍ ସଦଇ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ କୃରଡି ସଂସ୍ୟାର ସ� େଡଡିତ ତଡିସନୟାଟଡି ଆଇନକ୍ ପ୍ରତ୍ୟା�ୟାର କରଡିଛନ୍ଡି। ଏ�ଡି ତଡିସନୟାଟଡି କୃରଡି  
ଆଇନକ୍ ରଦ୍ କରଡିବୟା ସମ୍ବନ୍ଧସର ମଧ୍ୟ ସକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବଡିସନଟ୍ ନୀତଡିଗତ ଭୟାସବ ଏକ ବଡିଲ୍ ଅନ୍ସମୟାଦନ କରଡିଛନ୍ଡି। 
COVID-19 ଆତଙ୍କର୍ ରକ୍ଷୟା କରଡିବୟା ତଥୟା ଗରଡିବ ସଲୟାକଙ୍୍କ ସ�ୟାୟତୟା ଉସଦ୍ଶ୍ସର ସକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ମଧ୍ୟ 
ମୟାସଡିକ 5 କଡିସଲୟାଗ୍ରୟାମ ଖୟାଦ୍ ଶସ୍ର ମୟାଗଣୟା ସଯୟାଗୟାଣକ୍ ମୟାଚ୍ଚ୍ଷ 2022 ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ବୟା ଆ�୍ରଡି ଚୟାରଡିମୟାସ ଯୟାଏ 
ସମ୍ପ୍ରସୟାରଣ କରଡିବୟାକ୍ ନଡିଷ୍ପର୍ଡି ସନଇଛନ୍ଡି। ଏ�ୟା ବ୍ତୀତ ଗ୍ରୟାମୀଣ ବଡିକୟାଶକ୍ ତ୍ୱରୟାନ୍ଡିତ କରଡିବୟା ପୟାଇ ଁସକନ୍ଦ୍ର 
ମନ୍ତଡିମଣ୍ଳ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଗ୍ରୟାମ ସୟାଡକ ସଯୟାେନୟା, ଆକୟାଂକ୍ଷୟା େଡିଲେୟାଗଡ୍ଡିକସର ସମୟାବୟାଇଲ୍ ସସବୟା ଇତ୍ୟାଦଡି 
ଅସନକ ନଡିଷ୍ପର୍ଡି ଅନ୍ସମୟାଦନ କରଡିଛନ୍ଡି। 

କ୍ୟାବଡିସନଟ୍ ନଡିଷ୍ପର୍ଡି 

େୟାତୀୟ
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ନଡିଷ୍ପର୍ଡି: ପ୍ରସତ୍କ ଗ୍ରୟାମ ପୟାଇ ଁରୟାସ୍ତୟା ସନ୍ଡିଶ୍ଡିତ କରଡିବୟା ପୟାଇ ଁ
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଗ୍ରୟାମସଡକ ସଯୟାେନୟା (PMGSY) ର ପ୍ରଥମ 
ପଯ୍୍ଷ ୟାୟ ସ�ଡିତ LWE (ବୟାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବୟାଦ) ପ୍ରଭୟାବଡିତ 
ଅଞ୍ଳସର ସଡକ ସଂସଯୟାଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୟାଇ ଁଅନ୍ସମୟାଦନ।
ପ୍ରଭୟାବ: ସମଗ୍ ରେେରର ସଂରେୋଗ ରହୋଇନଥବିୋ ଗୋ,ଁ 
ପଡୋ ବୋ ବସତିକୁ ସବୁେିନିଆ ସଡକ ସଂରେୋଗ ରେୋଗୋଇବୋ 
େଷେ୍ୟରର ଚୋେୁଥବିୋ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଣ କରିବୋ ପୋଇ ଁ
2021-22 ରୁ 2024-25 ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ 11.24 େଷେ ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ 
ଖଚେଣ୍ଣ ଅନୁରମୋେନ।
n  ଏପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ 1,78,184 ମଧ୍ୟରୁ 1,71,494 ଗୋ ଁସଂରେୋଗ 

ରହୋଇଛି ଏବଂ 1968 ଗୋ ଁବୋକି ଅଛି 
n  କୃଷି, ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ, େଷିେୋ, ସହରୀକରଣ ଏବଂ ରରୋଜଗୋର 

ସରୁେୋଗ ସଟିୃ୍ ଇତ୍ୟୋେି ଉପରର ସକୋରୋତ୍ମକ ପ୍ରଭୋବ 
ପଡିବ

n  ପରିବହନ ରସବୋ ପୋଇ ଁସଡକ ରନଟୱୋକଣ୍ଣର ସୋମଗି୍କ 
େଷେତୋରର ଉନ୍ନତି ସହିତ ସ୍ୋନୀୟ ଜନସୋଧୋରଣଙ୍ ପୋଇ ଁ
ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟଷେ ଏବଂ ପରରୋଷେ ଚୋକିରି ସଟିୃ୍ ରହବ

n  ବୋମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ବୋେ ଅଧ୍ୁୟଷିତ ଅଞ୍ଳରର ଅବେଟି୍ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ 
ସମୋପ୍ତ କରିବୋକୁ ଏହି ରେୋଜନୋ ମୋଚେଣ୍ଣ 2023 ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ବୃଦି୍ଧ 
କରୋେୋଇଛି।

n  1887 କିରେୋମିଟର େମ୍ବୋ ରୋସ୍ତୋ ଏବଂ 40ଟି ରସତୁକୁ 
ମଞ୍ଜରୁ କରୋେୋଇଛି। 2016 ମସିହୋରୁ 9 ଟି ରୋଜ୍ୟର 44 
ଟି ଜିଲ୍ୋରର 4,490 କିରେୋମିଟର େୀଘଣ୍ଣ ରୋସ୍ତୋ ଏବଂ 105 
ଟି ରସତୁ ନିମଣ୍ଣୋଣ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ରେଷ ରହୋଇଛି।

ନଡିଷ୍ପର୍ଡି: ସକୟାଭଡିଡ କୟାଳସର ଆରମ୍ଭ ସ�ୟାଇଥବିୟା 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଗୟାରଡିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ସଯୟାେନୟା ଆସନ୍ୟା 
ଚୟାରଡିମୟାସ ପୟାଇ ଁବୃଦ୍ଧଡି କରୟାଯୟାଇଛଡି ଯୟା�ୟା ଦ୍ୟାରୟା ସମସ୍ତଙ୍କ 
ପୟାଇ ଁଖୟାଦ୍ ନଡିରୟାପର୍ୟା ସନ୍ଡିଶ୍ଡିତ ସ�ବ।

ପ୍ରଭୟାବ: ମୋଚେଣ୍ଣ 2020 ରର ଆରମ୍ଭ ରହୋଇଥବିୋ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଗୋରିବ କେ୍ୟୋଣ ଅନ୍ନ ରେୋଜନୋ ଆଗୋମୀ ଚୋରିମୋସ ପୋଇ ଁବୃଦି୍ଧ 
କରୋେୋଇଛି। ମହୋମୋରୀ ରହତୁ ଗରିବ ରେୋକଙ୍ ଆବେ୍ୟକତୋ 
ପରୂଣ କରିବୋରର ଏହୋ ବହୁ ସହୋୟକ ରହବ।
n  ରକୌଣସି ଗରିବ ରେୋକ ରଭୋକରର ରେୋଇବୋ ଉଚିତ୍ ନୁରହ ଁ, 

ଏହି ବିଶ୍ୱୋସ ସହ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ସମ୍କୃ୍ ରେୋଜନୋକୁ 
ଆସନ୍ୋ ଚୋରିମୋସ (ଡିରସମ୍ବର 2021 ରୁ ମୋଚେଣ୍ଣ 2022) 
ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ବୃଦି୍ଧ କରିଛନି୍। ଏହୋ ଦ୍ୋରୋ ହିତୋଧକିୋରୀମୋରନ  
ଖୋେ୍ୟୋଭୋବର େୁଃଖ ରଭୋଗିରବ ନୋହି।ଁ  

n  ସମସ୍ତ ହିତୋଧକିୋରୀଙ୍ ପୋଇ ଁମୋସକୁ ମୋଗଣୋରର ମଣୁ୍ଡପିଛୋ 
5 କିରେୋଗ୍ୋମ ହୋରରର ଖୋେ୍ୟ େସ୍ୟ ଉପେବ୍ଧ ରହବ । 
ଏହୋ 80 ରକୋଟିରୁ ଅଧକି ରେୋକଙୁ୍ ଉପକୃତ କରିବ ଏବଂ 
ଏଥପିୋଇ ଁ53,344 ରକୋଟିରୁ ଅଧକି ଖଚେଣ୍ଣ ରହବ।

n  ଆରମ୍ଭ ରହବୋ େିନଠୋରୁ  ରମୋମୋଚେଣ୍ଣ 2022 ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ 
ସରକୋର ମୋଗଣୋ ଖୋେ୍ୟ ରେୋଜନୋ ଅଧୀନରର ପ୍ରୋୟ 2.60 
େଷେ ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ଖଚେଣ୍ଣ କରିରବ।

ନଡିଷ୍ପର୍ଡି: ଆକୟାଂକ୍ଷୟା େଡିଲେୟାଗଡ୍ଡିକସର ସମୟାବୟାଇଲ୍  ସଂସଯୟାଗ 
ଉପଲବ୍ଧ କରଡିବୟା ଲୟାଗଡି ୟ୍ନଡିଭସୟାଲ୍ ସଭଷିସ ଅବ୍ଡିସଗନ୍  ଫଣ୍ 
(ୟ୍ଏସ ୍ଓଏଫ୍ ) ସଯୟାେନୟାର ଅନ୍ସମୟାଦନ |
ପ୍ରଭୟାବ: ପୋଞ୍ଟି ରୋଜ୍ୟର 44 ଟି ଆକୋଂଷେୋ ଜିଲ୍ୋ ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ 
7287 ଟି ଗୋରଁର 4G ଆଧୋରିତ ରମୋବୋଇେ୍ ରସବୋ ପ୍ରେୋନ 
n  ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରେେ, ଛତିେଗଡ, ଝୋଡଖଣ୍ଡ, ମହୋରୋଟ୍ରେ ଏବଂ 

ଓଡିେୋରର ପ୍ରୋୟ 6466 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ବ୍ୟୟରର ଏହୋ 
କୋେଣ୍ଣ୍ୟକୋରୀ ରହବ ଏବଂ ଏହୋ 18 ମୋସ ମଧ୍ୟରର ରେଷ 
ରହବ।

n  ଡିଜିଟୋେ ସଂରେୋଗ ବୃଦି୍ଧ କରି ଜିଲ୍ୋରର ନିେକିୁ୍ ସରୁେୋଗ 
ବୃଦି୍ଧ ପୋଇବ। 

n  ଏହୋ ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର ଭୋରତ ଅଭିେୋନକୁ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ କରିବୋ 
ସହିତ ଡିଜିଟୋେ୍ ଇଣି୍ଡଆର େକ୍ଷ୍ର ପରୂଣ କରିବ। 

ନଡିଷ୍ପର୍ଡି: ପୟାଣଡିପୟାଗ ଏବଂ େଳବୟାୟ୍ ପବୂ୍ଷୟାନ୍ମୟାନ ପ୍ରକ୍ରଡିୟୟାକ୍ 
ମେବ୍ତ କରଡିବୟା ପୟାଇ ଁବୟାୟ୍ମଣ୍ଳ ଏବଂ େଳବୟାୟ୍ 
ଅନ୍ସନ୍ଧୟାନ-ମସଡଲଡିଂ ଅବେରସଭସନ୍ ସଡିଟ୍ମ ୍ଏବଂ 
ସଭଷିସସସ ୍(ACROSS) ଏବଂ ଏ�ୟାର 8ଟଡି ଉପସଯୟାେନୟା 
ପୟାଞ୍ ବର୍ଷ ପୟାଇ ଁଅନ୍ସମୟାଦଡିତ। 
ପ୍ରଭୟାବ: ଏହୋ ଉର୍ମ ପୋଣପିୋଗ, ଜଳବୋୟୁ ଏବଂ ସମଦିୁ୍ରକ 
ପବୂଣ୍ଣୋନୁମୋନ ରସବୋ ରେୋଗୋଇବୋରର ସୋହୋେ୍ୟ କରିବ। 
ଏଥପିୋଇ ଁ2,135 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ଖଚେଣ୍ଣ ରହବ ଏବଂ ଏହୋ ଅଧକି 
ନିେକିୁ୍ ସରୁେୋଗ ସଟିୃ୍ କରିବ।
n  ଏହୋ ସୋମଦିୁ୍ରକ ସମ୍େର ପ୍ରଭୋବେୋଳୀ ଏବଂ େଷେ 

କ୍ୟାବଡିସନଟ୍ ନଡିଷ୍ପର୍ଡି 
େୟାତୀୟ
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ନଡିଷ୍ପର୍ଡି: ନସଭମ୍ବର 19 ସର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା ତଡିସନୟାଟଡି କୃରଡି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟା�ୟାର ସ�ୟାରଣୟା କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା 
ଏବଂ କ୍ୟାବଡିସନଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏ�ୟାକ୍ ଅନ୍ସମୟାଦନ କରଡିଥଲିୟା। ସଂସଦର ଶୀତକୟାଳୀନ ଅଧସିବଶନସର ବଡିଲ୍ 
ପ୍ରତ୍ୟା�ୟାର କରଡିବୟାର ସୟାମ୍ବଡି ଧୟାନଡିକ ପ୍ରକ୍ରଡିୟୟା ମଧ୍ୟ ସଶର ସ�ୟାଇଛଡି। 

ଉପରେୋଗ ସହିତ ସୋମଦିୁ୍ରକ ରଷେତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟୋଧନିୁକ ଜ୍ୋନ 
ରକୌେଳ ରେୋଗୋଇବ ।

ନଡିଷ୍ପର୍ଡି: ବ୍ଲ୍ ଇସକୟାସନୟାମଡି ଆଡକ୍ ଅଗ୍ରସ ସ�ୟାଇ 

କ୍ୟାବଡିସନଟ୍ 2021-26 ପଯ୍୍ଷ ନ୍ O-SMART ସଯୟାେନୟା 
େୟାରଡି ରଖବିୟାକ୍ ଅନ୍ସମୟାଦନ କରଡିଛଡି, ଯୟା�ୟାର ସମୟାଟ ମଲୂ୍ 
2177 ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟା ର�ଡିଛଡି। 
ପ୍ରଭୟାବ: ମହୋସୋଗରୀୟ ରସବୋ, ମରଡେିଂ,  ଆପଲେିରକସନ୍ , 
ରିରସୋସଣ୍ଣ ଏବଂ ରଟରକ୍ନୋରେୋଜି (O-SMART) ରେୋଜନୋ 
ମହୋସୋଗରୀୟ ରଷେତ୍ରରର େଷେତୋ ବୃଦି୍ଧରର ସୋହୋେ୍ୟ କରିବ।

ନଡିଷ୍ପର୍ଡି: ନ୍ୟାସନୟାଲ ଆସପ୍ରଣ୍ଟଡିସଡିପ ୍ସଟ୍ନଡିଂ ସ୍ଡିମ ୍(NATS) 
ଆସନ୍ୟା ପୟାଞ୍ ବର୍ଷ ପୟାଇ ଁ3054 ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟା ସୟା�ୟାଯ୍ସର 
େୟାରଡି ର�ଡିବ ଏବଂ ଯବ୍ ପ୍ରତଡିଭୟାର ବଡିକୟାଶ ନଡିଶ୍ଡିତ ସ�ବ

80% କ୍ଷଦ୍୍ କରୃକ:
କୃଷିର ବିକୋେ ତଥୋ କୃଷକଙ୍ କେ୍ୟୋଣ ପୋଇ ଁଆରମ ସବଣ୍ଣୋଧକି 
ପ୍ରୋଥମିକତୋ ରେଇଥେୁି ରେରତରବରଳ ରେେ ରମୋରତ 2014ରର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋବରର କୋେଣ୍ଣ୍ୟ କରିବୋର ସରୁେୋଗ ରେଇଥେିୋ। 
ରେେର 100 ଜଣ କୃଷକଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ 80 ଜଣ  ରହଉଛନି୍ ଷେଦୁ୍ର 
ଚୋଷୀ। ରସମୋନଙ୍ର େୁଇ ରହକ୍ଟରରୁ କମ ୍ଜମି ରହଛିି। ଏହ ିଷେଦୁ୍ର 
ଚୋଷୀଙ୍ ସଂଖ୍ୟୋ 10 ରକୋଟିରୁ ଅଧକି।  ତୋଙ୍ ପୋଇ ଁଏହ ିରଛୋଟ ଜମି 
ଖଣ୍ଡ ରହଉଛି ସମଗ୍ ଜୀବନର ଉତ୍ସ। ରତଣ ୁରେେର ଷେଦୁ୍ର ଚୋଷୀଙ୍ 
ଆହ ୍ବୋନକୁ େୂର କରିବୋ ପୋଇ ଁଆରମ ବିହନ, ବୀମୋ, ବଜୋର ଏବଂ 
ସଞ୍ୟ ରେୋଗୋଇବୋ ଉପରର ଚୋରିଆରଡ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ କରିଛୁ। ଉର୍ମ 
ଗଣୁବର୍ୋ ବିହନ ସହତି ସରକୋର କୃଷକମୋନଙୁ୍  ନିମ ୍ବ ଆବୃତ 
ୟୁରିଆ, ମରିୃ୍କୋ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ କୋଡଣ୍ଣ, ମୋଇରକ୍ୋ ଜଳରସଚନ ଇତ୍ୟୋେ ିସବିୁଧୋ 
ମଧ୍ୟ ରେୋଗୋଇ ରେଇଛନି୍। ଆରମ ଚୋଷୀଙୁ୍ 22 ରକୋଟି ମରିୃ୍କୋ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ 
କୋଡଣ୍ଣ ରେଇଛୁ। ଏହପିରି ରବୈଜ୍ୋନିକ ଅଭିେୋନ ରହତୁ କୃଷି ଉତ୍ୋେନ 
ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପୋଇଛି। 

କଡିସୟାନ୍ ସମ୍ୟାନ ନଡିଧ:ି
କୋର େସେ ବୀମୋ ରେୋଜନୋକୁ ଅଧକି ପ୍ରଭୋବେୋଳୀ କରିଛନି୍। 
ଅଧକି ଚୋଷୀଙୁ୍ ଏହ ିବୀମୋଭୁକ୍ କରୋେୋଇଛି। ପରୁୁଣୋ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ 
ପରିବର୍ଣ୍ଣନ କରୋେୋଇଛି, େୋହୋଦ୍ୋରୋ ବିପେଣ୍ଣ୍ୟୟ ସମୟରର ଅଧକିରୁ 
ଅଧକି କୃଷକ ସହଜରର ଷେତିପରୂଣ ପୋଇପୋରୁଛନି୍।  ଆମର କୃଷକ 
ଭୋଇ ଓ ଭଉଣୀମୋରନ ଗତ ଚୋରି ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରର 1.62 େଷେ ରକୋଟି 
ଟଙ୍ୋରୁ ଅଧକି ଷେତିପରୂଣ ପୋଇଛନି୍। ଷେଦୁ୍ର ଚୋଷୀ ଏବଂ କୃଷି ଶ୍ମିକଙ୍ 
ପୋଇ ଁସରକୋର ବୀମୋ ଏବଂ ରପନସନ୍ ସବିୁଧୋ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ କରିଛନି୍। 
ଷେଦୁ୍ର ଚୋଷୀଙ୍ ଆବେ୍ୟକତୋକୁ ପରୂଣ କରିବୋ ପୋଇ ଁ62 1.62 େଷେ 
ରକୋଟି ସିଧୋସଳଖ ରସମୋନଙ୍ ବ୍ୟୋଙ୍ ଆକୋଉଣ୍କୁ ସ୍ୋନୋନ୍ର 
କରୋେୋଇଛି। 

ଏମ ୍ଏସ ୍ପଡି
ଅରନକ ପେରଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆେୋଇଛି େୋହୋଦ୍ୋରୋ କୃଷକମୋରନ 

ରସମୋନଙ୍ର ପରିଶ୍ମର ପ୍ରତିବେଳରର ରସମୋନଙ୍ ଉତ୍ୋେର 
ଠକିଣୋ ମେୂ୍ୟ ପୋଇପୋରିରବ। ରେେ ଏହୋର ଗ୍ୋମୀଣ ବଜୋର 
ଭିରି୍ଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ରକବଳ ଏମଏସପି 
ବୃଦି୍ଧ କରିନୋହୋନି୍, ରରକଡଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟକ ସରକୋରୀ କ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସଟିୃ୍ 
କରିଛୁ। ରେେର 1000ରୁ ଅଧକି ମଣି୍ଡଙୁ୍ ଇ-ନୋମ ୍ରେୋଜନୋ ସହତି 
ସଂରେୋଗ କରି ରସମୋନଙ୍ ଉତ୍ୋେ ବିକ୍ୟ କରିବୋକୁ କୃଷକମୋନଙୁ୍ 
ଏକ ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣ ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଇଛି। ଏହୋ ସହତି, ରେେରର କୃଷି 
ମଣି୍ଡର ଆଧନିୁକୀକରଣ ପୋଇ ଁରକୋଟି ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ଖଚେଣ୍ଣ ରହୋଇଛି। 

କରୃଡି ଭଡିର୍ଡିଭୂମଡି:
ପବୂଣ୍ଣ ତୁଳନୋରର ଆଜ ିରକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍ କୃଷି ବରଜଟ୍ ପୋଞ୍ 
ଗଣୁ ବୃଦି୍ଧ ପୋଇଛି। ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ କୃଷି ପୋଇ ଁ25 1.25 େଷେ ରକୋଟିରୁ 
ଅଧକି ଖଚେଣ୍ଣ ରହୋଇଛି। 1 େଷେ ରକୋଟି ଟଙ୍ୋର କୃଷି ଭିରି୍ଭୂମି ପୋଣ୍ ି
ଅଧୀନରର ଗ୍ୋମ ଏବଂ ଚୋଷଜମି ନିକଟରର ଉତ୍ୋେ ସଂରଷେଣ 
ଏବଂ କୃଷି ଉପକରଣକୁ େୀଘ୍ର ଉପେବ୍ଧ କରୋଇବୋ ଭଳି ଅରନକ 
ସବିୁଧୋ ସଂଚୋରଣ ପୋଇ ଁବ୍ୟବସ୍ୋ କରୋେୋଉଛି। ଷେଦୁ୍ର ଚୋଷୀଙୁ୍ ସେକ୍ 
କରିବୋ ପୋଇ ଁ10,000 FPO (କୃଷକ ଉତ୍ୋେକ ସଂଗଠନ) ଗଠନ 
ଅଭିେୋନ ମଧ୍ୟ ଚୋେିଛି। ଏଥପିୋଇ ଁପ୍ରୋୟ 7,000 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ଖଚେଣ୍ଣ 
ରହଉଛି। ଆମ ସରକୋର କୃଷକଙ୍ ସ୍ୱୋଥଣ୍ଣ ପୋଇ ଁସମସ୍ତ ସମ୍ଭୋବ୍ୟ 
ପେରଷେପ ରନଉଛନି୍। କୃଷକମୋନଙ୍ର ଆଥଭିକ ସି୍ତିକୁ ସେୃୁଢ କରିବୋ 
ଏବଂ ରସମୋନଙ୍ର ସୋମୋଜକି ସି୍ତିକୁ  ବଳିଷ ୍ଠ କରିବୋ ପୋଇ ଁଏହୋ 
ଆନ୍ରିକତୋର ସହତି କୋେଣ୍ଣ୍ୟ କରୁଛି।

କରୃଡି ସଂସ୍ୟାର:
କୃଷକଙ୍ ଅବସ୍ୋ ସଧୁୋରିବୋ ପୋଇ ଁଏହ ିଅଭିେୋନର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ 
ପେରଷେପ ଭୋରବ ତିରନୋଟି କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୋେୋଇଥେିୋ। 
ଏହୋର ଉରଦ୍େ୍ୟ ଥେିୋ ରେେର କୃଷକ, ବିରେଷକରି ଷେଦୁ୍ର ଚୋଷୀଙୁ୍ 
ରସେକ୍ କରିବୋ ଏବଂ ରସମୋରନ ରସମୋନଙ୍ର ଉତ୍ୋେର ସଠକ୍ି 
ମେୂ୍ୟ ଏବଂ ରସମୋନଙ୍ ଉତ୍ୋେ ବିକ୍ୟ ପୋଇ ଁଅଧକି ବିକଳ୍ପ ପୋଇବୋ। 
ବଷଣ୍ଣ ବଷଣ୍ଣ ଧରି ଏହ ିଚୋହେିୋ କ୍ମୋଗତ ଭୋବରର କୃଷକ, କୃଷି 

କ୍ୟାବଡିସନଟ୍ ନଡିଷ୍ପର୍ଡି 

େୟାତୀୟ
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ପ୍ରଭୟାବ: ରମୋବୋଇେ୍ ଉତ୍ୋେନ, ରମଡିକୋେ୍ ଉପକରଣ 
ଉତ୍ୋେନ, େୋମଣ୍ଣୋ ରସକ୍ଟର, ଅରଟୋରମୋବୋଇେ୍ ରଷେତ୍ରରର 
ଆରପ୍ରଣି୍ସିପ ୍ରପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ ରହବ। ଏହୋ ଅଧୀନରର 9 େଷେ 
େବୁକଙୁ୍ ତୋେିମ େିଆେିବ ଏବଂ ସ୍ୋତକ ପ୍ରେଷିେକମୋରନ 
ମୋସିକ 9,000 ଟଙ୍ୋ ଏବଂ ଡିରପ ଲେୋମୋ ରଟ୍ରନିଂ 8,000ଟଙ୍ୋ 
ପୋଇରବ । ଏହୋ ପ୍ରୋୟ ସୋତ େଷେ େବୁକଙୁ୍ ରରୋଜଗୋର 
ରେୋଗୋଇବ।

ନଡିଷ୍ପର୍ଡି: ଦକ୍ଷ ବଡିଦ୍୍ତ୍ ସକ୍ଷରେ ପ୍ରତଡି ଆଉ ଏକ ପଦସକ୍ଷପସର, 
ଦୟାଦ୍ୟା ଏବଂ ନୟାଗର �ୟାସଭଲଡି ଏବଂ ଦୟାମନ୍ ଏବଂ 

ଡଡିୟ୍ସର ଥବିୟା ବଡିଦ୍୍ତ୍ ବଡିତରଣ ଏବଂ ଖଚ୍୍ରୟା ସଯୟାଗୟାଣ 
ବ୍ବସୟାୟର �ସରୟାଇକରଣ ପୟାଇ ଁଅନ୍ସମୟାଦନ । 
ପ୍ରଭୟାବ: ଏହୋ ବଣ୍ନ ଏବଂ ଖଚୁୁରୋ ରେୋଗୋଣରର କୋେଣ୍ଣ୍ୟ 
େଷେତୋକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ । ପ୍ରତିରେୋଗିତୋ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପୋଇବ। 
ବରକୟୋ ରୋେ ିପନୁରୁଦ୍ଧୋରରର ଏହୋ ସୋହୋେ୍ୟ କରିବ। 
n  DNH & DD ପୋ୍ୱୋରଡିଟ୍ରେିବୁ୍ୟସନ୍  ନିଗମ େିମିରଟଡ୍ ଏକ 

ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ମୋେିକୋନୋ ସରକୋରୀ କମ୍ୋନୀ ଭୋବରର ଅନ୍ଭୂଣ୍ଣକ୍ 
ରହବ।  ଏହୋ 1.45 େଷେରୁ ଅଧକି ଗ୍ୋହକଙୁ୍ ଉନ୍ନତ ରସବୋ 
ନିଶି୍ତ କରିବ। n

ବିରେଷଜ୍, କୃଷି ଅଥଣ୍ଣନୀତିଜ୍ ଏବଂ ରେେର କୃଷକ ସଂଗଠନମୋନଙ୍ 
ଦ୍ୋରୋ କରୋେୋଉଥେିୋ। ଅତୀତରର ମଧ୍ୟ ଅରନକ ସରକୋର ଏହ ି
ପ୍ରସଙ୍ରର ଚିନ୍ୋ କରିଥରିେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସଂସେରର ଏହ ିଆଇନ 
ପ୍ରଣୟନ ରହବୋ ପରର ବିତକଣ୍ଣ ରହୋଇଥେିୋ। ରେେରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ 
କୃଷକ ଏବଂ ଅରନକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏହୋକୁ ସ୍ୱୋଗତ କରିଥରିେ ଏବଂ 
ସମଥଣ୍ଣନ କରିଥରିେ। 

କଡିଛଡି କରୃକଙ୍୍କ କରୃଡି ନଡିୟମ ବ୍ଝୟାଇ ପୟାରଡିସଲ ନୟା�ଡି ଁ:
ଆମ ସରକୋର ଏକ ଉର୍ମ ଉରଦ୍େ୍ୟ, ପରୂ୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ରିକତୋ ଏବଂ କୃଷକଙ୍ 
କେ୍ୟୋଣ ପୋଇ ଁ, ବିରେଷ କରି ଷେଦୁ୍ର ଚୋଷୀଙ୍ ପୋଇ ଁ, କୃଷି ତଥୋ ରେେର 
ସ୍ୱୋଥଣ୍ଣ ଓ ଗୋରଁର ଗରିବ ରେୋକଙ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପୋଇ ଁନୂତନ ନିୟମ 
ଆଣଥିରିେ। କିନ୍ତୁ ଆରମ କିଛି କୃଷକଙୁ୍ ଏପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଜନିିଷ 
ବୁଝୋଇବୋକୁ ସରକୋର ସଷେମ ରହୋଇପୋରିରେ ନୋହ।ଁ ଏଥେିୋଗି ଅରନକ 
ଉେ୍ୟମ ରହୋଇଥେିୋ। େେଓି ରକବଳ କୃଷକଙ୍ ରଗୋଟିଏ ରଛୋଟ ଭୋଗ 
ଏହୋକୁ ବିରରୋଧ କରୁଥରିେ, ତଥୋପି ଏହୋ ରେେ ପୋଇ ଁଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ 
ଥେିୋ। କୃଷି ଅଥଣ୍ଣନୀତିଜ୍, ରବୈଜ୍ୋନିକ, ପ୍ରଗତିେୀଳ କୃଷକମୋରନ 
ମଧ୍ୟ ରସମୋନଙୁ୍ କୃଷି ନିୟମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝୋଇବୋକୁ କଠନି ରଚଟ୍ୋ 
କରିଥରିେ। ସରକୋରଙ୍ ପଷେରୁ ଆରନ୍ୋଳନରତ ଚୋଷୀଭ୍କୁ ଅତି ନମ୍ରତୋ 
ଏବଂ ରଖୋେୋ ମନ ସହତି ଆରେୋଚନୋ ରହୋଇଥେିୋ। ବ୍ୟକି୍ଗତ ଏବଂ 
ରଗୋଷ ୍ଠୀ ଭିରି୍କ ପୋରସ୍ପରିକ ଆରେୋଚନୋ ମଧ୍ୟ ରହୋଇଥେିୋ। କୃଷକଙ୍ 
େକିୁ୍ ବୁଝବିୋ ପୋଇ ଁସରକୋର ଭୋରବ ପଛଘଞୁ୍ୋ ରେଇ ନଥରିେ। ରେଉ ଁ
ଆଇନଗଡିୁକ ଉପରର ରସମୋନଙ୍ର ଆପରି୍ ଥେିୋ, ରସହ ିବ୍ୟବସ୍ୋରର 
ପରିବର୍ଣ୍ଣନ କରିବୋକୁ ସରକୋର ମଧ୍ୟ ରୋଜ ିରହୋଇଥରିେ। ଏହ ିନିୟମକୁ 
େୁଇ ବଷଣ୍ଣ ପୋଇ ଁସ୍ଗିତ ରଖବିୋକୁ ମଧ୍ୟ ସରକୋର ପ୍ରସ୍ତୋବ ରେଇଥରିେ। 

କରୃଡି ନଡିୟମ ପ୍ରତ୍ୟା�ୃତ
ରେେବୋସୀଙୁ୍ ଷେମୋ ମୋଗିବୋରବରଳ, ଆଜ ିମୁ ଁଆନ୍ରିକତୋର ସହ 
କହବିୋକୁ ଚୋରହ ଁରେ ରବୋଧହୁଏ ଆମର କିଛି ଅଭୋବ ରହଥିେୋ 
େୋହୋଦ୍ୋରୋ ଆରମ କୃଷକ ଭୋଇମୋନଙୁ୍ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝୋଇବୋରର ସଷେମ 

ରହୋଇପୋରିେୁ ନୋହି।ଁ ଆଜ ିଗରୁୁ ନୋନକ ରେବ ଜୀଙ୍ର ପ୍ରକୋେ 
େନି- ପବିତ୍ର ପବଣ୍ଣ ଭୋରବ ପୋଳନ କରୋେୋଉଛି। କୋହୋକୁ ରେୋଷ 
ରେବୋ ପୋଇ ଁଏହୋ ସମୟ ନୁରହ ଁ। ଆଜ ିମୁ ଁଆପଣଙୁ୍ କହବିୋକୁ 
ଚୋରହ ଁ, ସମଗ୍ ରେେରର ଆରମ ତିରନୋଟି କୃଷି ନିୟମକୁ ରଦ୍ 
କରିବୋକୁ ନିଷ୍ପରି୍ ରନଇଛୁ।  ଏହ ିମୋସ ରେଷ ରହବୋକୁ ଥବିୋ 
ସଂସେ ଅଧରିବେନରର ଏହ ିତିରନୋଟି କୃଷି ଆଇନକୁ ରଦ୍ 
କରିବୋ ପୋଇ ଁଆରମ ସୋମ ୍ବିଧୋନିକ ପ୍ରକି୍ୟୋ ସମୋପ୍ତ କରିବୁ। 
ଆପଣମୋରନ ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ନିଜ ଘର, ରଷେତ ଏବଂ ପରିବୋରକୁ 
ରେରିେିବୋ ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବୋ । ଏକ 
ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ସହତି ଆଗକୁ ବଢବିୋ- ଏହୋଥେିୋ କୃଷି ଆଇନ 
ପ୍ରତ୍ୟୋହୋର ରଘୋଷଣୋ କରିବୋ ରବରଳ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ବକ୍ବ୍ୟ। 

କରୃଡି ସଂସ୍ୟାର କମଡିଟଡି:
କୃଷି ରଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆେୋଇଛି।  ଜରିରୋ 
ବରଜଟ୍ ଚୋଷର ରପ୍ରୋତ୍ସୋହନ େଥୋ ପ୍ରୋକୃତିକ ଚୋଷ, ରେେର 
ପରିବର୍ଣ୍ଣନ ଆବେ୍ୟକତୋକୁ େୃଟି୍ରର ରଖ ିେସେ ଢୋଞ୍ୋକୁ 
ରବୈଜ୍ୋନିକ ଭୋବରର ପରିବର୍ଣ୍ଣନ କରିବୋ ସମୀଷେୋ ରହଉଛି।

ଫୟାମ୍ଷ ନଡିୟମକ ୍ପ୍ରତ୍ୟା�ୟାର କରଡିବୟାକ୍ 
ପୟାଲ୍ଷୟାସମଣ୍ଟସର ବଡିଲ୍ ପୟାରଡିତ

ସଂସେର େୀତକୋଳୀନ ଅଧରିବେନର ପ୍ରଥମ େନିରର ୩ କୃଷି 
ନିୟମକୁ ରଦ୍ ପୋଇ ଁବିେ୍, 2021 ଆଗତ ରହୋଇ ତୋହୋ ଉଭୟ ଗହୃ 
ଦ୍ୋରୋ ପୋରିତ ରହୋଇଥେିୋ। ରୋଟ୍ରେପତିଙ୍ ସହମତି ପରର ଏହ ିବିେ୍ 
ପ୍ରତ୍ୟୋହୋର ପ୍ରକି୍ୟୋ ସମୋପ୍ତ ରହୋଇଛି। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ 
ନିଜ ସରମ୍ବୋଧନରର ପ୍ରତଶ୍ରୁତି ରେବୋର କିଛିେନି ଭିତରର ଆଇନ 
ପ୍ରତ୍ୟୋହୋର କରୋେୋଇଛି।  ଅଧରିବେନର ପ୍ରଥମ େନିରର ରକନ୍ଦ୍ର କୃଷି 
ମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରତୋମୋର ରେୋକସଭୋ ଓ ରୋଜ୍ୟସଭୋରର ଏହ ିବିେ୍ 
ଆଗତ କରିଥରିେ ରେଉଠଁୋରର ତୋହୋ ଭଏସ ୍ରଭୋଟ୍ ଦ୍ୋରୋ ପୋରିତ 
ରହୋଇଥେିୋ। ସଂସେରର ଏହ ିବିେ୍ ଆଗତ ରହବୋ ପବୂଣ୍ଣରୁ କ୍ୟୋବିରନଟ୍ 
ମଧ୍ୟ ଏହୋର ଅନୁରମୋେନ ରେଇଥେିୋ।

କ୍ୟାବଡିସନଟ୍ ନଡିଷ୍ପର୍ଡି 
େୟାତୀୟ
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ନୂଆ ଭୟାରତର ଅମଲୂ୍ ଗ�ଣୟା: 
ଉର୍ର ପ୍ରସଦଶର ‘ସେବର’

ସଯସବ ଗମନୟାଗମନସର ସବ୍ଡିଧୟା ଆସସ, ବଡିକୟାଶ ପ୍ରକ୍ରଡିୟୟା 
ଏକ ନୂଆ ଗତଡି ପୟାଏ, ତ୍ୱରୟାନ୍ଡିତ �୍ଏ। ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 

ସମୟାଦୀଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱସର ସଦଶର ସରଳ ସନଟୱକ୍ଷ, ସଡକ 
ପରଡିବ�ନ ଏବଂ ବଡିମୟାନ ପରଡିବ�ନ ବ୍ବସ୍ୟା ଆ�୍ରଡି 

ସଗ୍ମ ସ�ୟାଇପୟାରଡିଛଡି। ଦଡିନକ ୍ଦଡିନ ସସଥସିର ଆଧନ୍ଡିକ 
ସଟସ୍୍ନୟାସଲୟାେଡି ବ୍ବ�ୟାର କରୟାଯୟାଇ ତୟା�ୟାକ ୍ଅଧକି ସ�େ 
କରୟାଯଡିବୟାର ପ୍ରସଚଟ୍ୟା ଚୟାଲଡିଛଡି। ନଡିକଟସର ଉର୍ରପ୍ରସଦଶକ୍ 

ପବୂ୍ଷୟାଞ୍ଳ ଏକ୍ସସପ୍ରସସୱ ସଭଟଡି ସଦବୟା ପସର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 
ସେବରସର ଦ୍ନଡିଆର ଚତ୍ଥ୍ଷ ବୃ�ତ ଅନ୍ରୟାଟ୍ରେୀୟ 

ବଡିମୟାନବନ୍ର ପୟାଇ ଁଶଡିଳୟାନ୍ୟାସ କରଡିଛନ୍ଡି। ଏ�ୟାଦ୍ୟାରୟା ପରୂୟା 
ଉର୍ର ଭୟାରତସର ବଡିମୟାନ ସସବୟା ସକ୍ଷରେକ ୍ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସୟା� 

ମଡିଳଡିଛଡି କୟାରଣ ଏ�ଡି ପଦସକ୍ଷପ ଦ୍ୟାରୟା କବଳ ସେବର ନ୍ସ� ଁ, 
ଏ�ୟାର  ଆଖପୟାଖ ଅଞ୍ଳସର ପଞ୍୍ଡିନଡିସବଶର ରୟାସ୍ତୟା ଫଡି ଟଡିବୟା 

ସ� ନୂଆ ନଡିଯକ୍୍ତଡି  ସସ୍ଯୟାଗ ସଟୃ୍ଡି  କରଡିବ।  

ରେେ ଆଗ’ ଏହ ି ଚିନ୍ନରର ଆଗକୁ ବଢୁଥବିୋ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ ଇନଫ୍ୋଟ୍ରେକ୍ଚର 
ବୋ ଭିରି୍ଭୂମିକୁ ରୋଜନୀତି ନୁରହ ଁ ବରଂ 

ରୋଟ୍ରେନୀତିର ଅଂେ ରବୋେି ମୋନନି୍ । ଏହ ି କୋରଣ ରେୋଗ ୁ
ରସ ବିକୋେ ପୋଇ ଁ ଭିରି୍ଭୂମି ସେୃୁଢ କରିବୋ ଉପରର ବିରେଷ 
ଧ୍ୟୋନ େିଅନି୍ ଆଉ କୁହନି୍ “ଏକ ବିଂେ େତୋବ୍ଦୀର ନୂଆ ଭୋରତ 
ଆଜ ିରଗୋଟିଏ ପରର ରଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତମୋନର ଭିରି୍ଭୂମି ନିମଣ୍ଣୋଣ 
କରିଚୋେିଛି । ଉନ୍ନତମୋନର ସଡକ, ରରଳ ରେୋଗୋରେୋଗ, 
ବିମୋନବନ୍ର ..ଏସବୁ ରକବଳ ଭିରି୍ଭୂମି ନୁରହ ଁ ବରଂ ସମ୍କୃ୍ 
ରଷେତ୍ରର ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ କୋୟୋକଳ୍ପ, େୋହୋ ରେୋକଙ୍ ଜୀବନକୁ ବେଳୋଇ 
େିଏ” । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ରମୋେୀଙ୍ ଏ କଥୋ ଉନ୍ନତମୋନର 
ଭିରି୍ଭୂମିର ମହତ୍ୱ ଏବଂ ଏହୋ ପ୍ରତି ତୋଙ୍ ସରକୋରଙ୍ 
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତୋକୁ େେଣ୍ଣୋଉଛି।

ଏହୋହି ଁ କୋରଣ ରେଉଥଁପିୋଇ ଁ ରେେରର ତୀବ୍ ଗତିରର 

ସନୟାଏଡୟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନୟାଲ୍  ଏୟୟାରସପୟାଟ୍ଷ 

େୟାତୀୟ
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ସଡକ, ରମରଟ୍ରୋ , ରରଳ ରନଟୱକଣ୍ଣ ଆେି ଭିରି୍ଭୂମି ନିମଣ୍ଣୋଣ ରହଉଛି। 
“ଉରଡ ରେେକୋ ଆମ ୍ ନୋଗରିକ୍” ଏହ ି ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଆଜ ି ଉଡୋନ 
ରେୋଜନୋରର ସୋଧୋରଣ ନୋଗରିକର ବିମୋନ େୋତ୍ରୋ କରିବୋର ସ୍ୱପ୍ନ 
ପରୂଣ ରହଉଛି । ସବକୋ ସୋଥ-ସବକୋ ବିକୋେ, ସବକୋ ବିଶ୍ୱୋସ, 
ସବକୋ ପ୍ରୟୋସ ମନ୍ତ୍ରରର ତୋଳ ରେଇ ଚୋେିବୋ ସହ ରେୋଜନୋ ଗଡିୁକ 
କିପରି ଅଧୋରୁ ବୋଟବଣୋ ରହବନୋହି ଁ, ଅଧୋ ବୋଟରର ନଅଟକି ଧୋେଣ୍ଣ୍ୟ 
ସମୟ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ରହବ ରସରନଇ ଅଧକି ଧ୍ୟୋନ େିଆେୋଉଛି। 
ଭିରି୍ଭୂମି ଉନ୍ନତମୋନର ରହରେ ରେୋକଙୁ୍ ଏହୋର େୋଭ ମିରଳ 
ଆଉ ଏହୋଦ୍ୋରୋ ରେୋକଙ୍ େକି୍ ଆହୁରି ବଢିେୋଏ। ରସରପ୍ଟମ ୍ବର 
୨୦୨୪ ରେଷ ସଦୁ୍ଧୋ ରଜବର ଅନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ ବିମୋନବନ୍ରର ରଗୋଟିଏ 

ରନରୱ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୋ ସହ ଉଡୋଣ ରସବୋ ଆରମ୍ଭ କରିବୋକୁ 
େଷେ୍ୟ ରଖୋେୋଇଛି । ରଜବର ବିମୋନବନ୍ରରର ଉଡୋଣ ଆରମ୍ଭ 
ରହରେ େିଲ୍ୀ ରେେର ପ୍ରଥମ ସହର ରହବ ରେଉଠଁ ି ୭୦ କିମି 
ପରିଧ ିଭିତରର ତିରନୋଟି ବିମୋନବନ୍ର କୋେଣ୍ଣ୍ୟଷେମ ରହବ । ଆଉ 
ଏଥରୁି େୁଇଟି ରହବ ଅନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ ବିମୋନବନ୍ର । େିଲ୍ୀ ଏବଂ 
ରଜବର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବିମୋନବନ୍ରଟି ଗୋଜଆିବୋେର ହଣି୍ଡନରର 
ଅଛି । ରେଉଠଁୋରୁ ଘରରୋଇ ବିମୋନରସବୋ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକୋରୀ ରହଉଛି। 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ ରଜବରରର ବିମୋନବନ୍ରର 
େଳିୋନ୍ୟୋସ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ପ୍ରେେଣ୍ଣନୀ ବୁେି ରେଖଥିରିେ ଏବଂ ଏହୋ 
ପରର ଏକ ଜନସଭୋକୁ ସରମ୍ବୋଧନ କରିଥରିେ । n

ସେବର ଅନ୍ରୟାଟ୍ରେୀୟ ବଡିମୟାନବନ୍ର 
ଦ୍ୟାରୟା ବଡିକୟାଶ ସ�ବ ତ୍ୱରୟାନ୍ଡିତ

ଏ�ଡି ବଡିମୟାନବନ୍ର ସଯୟାଗ୍ ଁସ୍ୟାନୀୟ ଅଞ୍ଳର ବଡିକୟାଶକ୍ 
ଏକ ନୂଆ ଗତଡି ମଡିଳଡିବ, ଏକ ନୂଆ ଉଡୟାଣ ମଡିଳଡିବ। 

ଆସମମୟାସନ େୟାଣ ୍ସଯ ସଯଉ ଁରୟାେ୍ର ସୀମୟା 
ସମଦ୍୍କ ୍ଲୟାଗଡି ର�ଡିଛଡି, ସସ�ଡି ରୟାେ୍ଙ୍କ ପୟାଇ ଁସୟାମଦ୍୍ଡିକ 
ବନ୍ର ଗୟାଟଡି, ବଡ ସମ୍ର୍ଡି । କଡିନ୍ତୁ ସ୍ଳଭୟାଗସର ସ�ରୟା 
ଉର୍ରପ୍ରସଦଶ ପୟାଇ ଁବଡିମୟାନବନ୍ର ସସ�ଡି ମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 

ଭୂମଡିକୟା ନଡିବ୍ଷୟା� କରଡିଥୟାଏ।  ଏଠୟାସର ଅଲଡିଗଡ, ମଥର୍ୟା, 
ମଡିରଟ, ଆଗ୍ରୟା, ବଡିେସନୌର, ମର୍ୟାଦୟାବୟାଦ, ବସରଲଡି ଏମଡିତଡି 

ଅସନକ ଔସଦ୍ୟାଗଡିକ ସକ୍ଷରେ ର�ଡିଛଡି । ବଡିମୟାନବନ୍ର 
ସ�ସଲ ସସ�ଡି ସକ୍ଷରେଗଡ୍ଡିକର ବ୍ବସୟାୟ ଆ�୍ରଡି ବଢଡିବ। 
ଖୟାଲଡି ସସତଡିକଡି ନ୍ସ� ଁଏଠୟାସର ଥବିୟା ଅସନକ ସସବୟା ସକ୍ଷରେ 

ମଧ୍ୟ ଅଧକି ସୟାମଥ୍୍ଷ  େଟ୍ୟାଇସବ। ଚୟାରୀ ଭୟାଇମୟାସନ 
ଫଳ, ପନଡିପରଡିବୟା, ମୟାଛ ଭଳଡି ଶୀଘ୍ର ନଟ୍ ସ�ୟାଇଯୟାଉଥବିୟା 

ଉତ୍ୟାଦଗଡ୍ଡିକ ୍ସଡିଧୟା ରପ୍ୟାନଡି କରଡିପୟାରଡିସବ । 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 

5730 

34,000
ସକୟାଟଡି ଟଙ୍କୟା ଏ�ଡି ବଡିମୟାନବନ୍ର ନଡିମ୍ଷୟାଣସର ଖଚ୍ଚ୍ଷ ସ�ବ। ୨୦୨୪ 

ସସସପମ୍୍ବରସର ଏ�ଡିଠୟାର୍ ପ୍ରଥମ ଉଡୟାଣ ଆରମ୍ଭ ସ�ବ। 

ସକୟାଟଡିର୍ ଅଧକି ପଞ୍୍ଡି  ନଡିସବଶ, ପ୍ରଥମ 
ପଯ୍୍ଷ ୟାୟସର 3300 ଏକର ଭୂମଡିସର ନଡିମ୍ଷୟାଣ । 
ଏକ ଲକ୍ଷର୍ ଅଧକି ସରୟାେଗୟାରର ସସ୍ଯୟାଗ।

ସମଗ୍ର ଏନ୍ ସଡିଆରକ ୍ଲୟାଭ: ଆଞ୍ଳିକ ଉତ୍ୋେସବୁ ଅନ୍ରୋଟ୍ରେୀୟ ବଜୋରରର 
ଉପେବ୍ଧ ରହବ, ପ୍ରତିରେୋଗିତୋ ବଢବି । େଲି୍ୀ, ରନୋଏଡୋ, ଗୋଜଆିବୋେ, ଅେିଗଡ, 
ଆଗ୍ୋ, େରିେୋବୋେ ଭଳି ସହର ସହ ଅରନକ ରେୋକଙୁ୍ ମିଳିବ େୋଭ । 

2024 ଭଡିତସର ନଡିମ୍ଷୟାଣ ସଶର: ରେୋରକସନ େୃଟି୍ରୁ ରେଖରିେ ରଜବର 
ବିମୋନବନ୍ର ଆଗ୍ୋଠୋରୁ 130 କିମି ଏବଂ େଲି୍ୀ ଠୋରୁ ପୋଖୋପୋଖ ି72 
କିରେୋମିଟର େୂର ରହବ । ରଗ୍ଟର ରନୋଏଡୋରୁ 28କିରେୋମିଟର ଏବଂ 
ରନୋଏଡୋ ଠୋରୁ 40 କିମି େୂରରର ରହଛିି । ବିମୋନବନ୍ର ବିକେତି ରହରେ 
ସଡକ ପରିବହନ ବି ଆହୁରି ଭେ ରହୋଇପୋରିବ34000।   

ବଢଡିବ ପଞ୍୍ଡିନଡିସବଶ
ନିରବେର ସମ୍ଭୋବନୋଗଡିୁକୁ େକି୍ 
ମିଳିବ। େି୍୍ମ ସିଟି, ରମଡିକୋେ 

ଡିଭୋଇସ ପୋକଣ୍ଣ, ଆପୋରରେ୍ 
ପୋକଣ୍ଣ, ଉର୍ରପ୍ରରେେ ଡିରେନ ୍
ଇଣ୍ଡଟ୍ରେିୟୋେ କରିଡର, ରନୋଡ୍  
ନିମଣ୍ଣୋଣ ରହତୁ ପଶି୍ମ ଉର୍ର 

ପ୍ରରେେକୁ ବିରେଷ େୋଭ ରହବ ।

ପଯ୍୍ଷ ଟନକ ୍ସପ୍ରୟାତ୍ସୟା�ନ  
ହସି୍ପଟୋେିଟି ଏବଂ ଟୁରିଜମି 

ରସକ୍ଟରକୁ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ମିଳିବ। 
ରେେର ପ୍ରଥମ ରନଟ ଜରିରୋ 

ଅଙ୍ୋରକ ନିଗଣ୍ଣମନ ରହଉଥବିୋ 
ବିମୋନବନ୍ର ରହବ। 

ଡିଜଟିୋେ ରଟରକ୍ନୋରେୋଜ ି
ଦ୍ୋରୋ ସଂଚୋଳିତ  ରହବ। 

ସମୟ ବଞ୍ଡିବ 
ଭୋରତରର ପ୍ରଥମ ଥର 
ପୋଇ ଁଇଣି୍ରଗ୍ରଟଡ 
ମ୍୍ଟି  ମରଡେ କୋରଗଣ୍ଣୋ 
ହବ୍ ର ରକୌେଳ ସହ 
ବିମୋନବନ୍ରର ନିମଣ୍ଣୋଣ 
ରହବ। ଏହୋଦ୍ୋରୋ 
ପରିବହନ ମେୂ୍ୟ ହ୍ୋସ 
ରହବ ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ବି । 

1.25 ସକୟାଟଡି ଯୟାରେୀ
ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ ପୋଖୋପୋଖ ି1.25 
େଷେ ରେୋକଙ୍ େୋତୋୟୋତ, 
ରେେରର ସବଣ୍ଣୋଧକି ପୋଞ୍ 
ଅନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ ବିମୋନବନ୍ର 
ଥବିୋ ରୋଜ୍ୟ ଭୋରବ 
ଉର୍ର ପ୍ରରେେର ନୂଆ 
ପରିଚୟ ସଟିୃ୍ ରହେୋ। 

ସନୟାଏଡୟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନୟାଲ୍  ଏୟୟାରସପୟାଟ୍ଷ 
େୟାତୀୟ
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ଝୟାନୀ୍ର ବୀର ଭୂମଡିର୍ ରୟାଟ୍ରେ 
ସର୍କ୍ଷୟାର ନୂଆ ପଦସକ୍ଷପ

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସ�ଲୟା ଭୟାରତ ନଡିେର ପ୍ରତଡିରକ୍ଷୟା ବୟାବଦ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରସବ୍ ବଡିସଦଶର୍ ଆମଦୟାନୀ କରଡି ଆସଥ୍ଲିୟା। ଏମଡିତଡିକଡି 
ଆମସଦଶ ବଡିଶ୍ୱସର ଏକ ବୃ�ତ୍  ପ୍ରତଡିରକ୍ଷୟା ଆମଦୟାନକୟାରୀ ସଦଶ ଭୟାସବ ନୟା ଁଅେ୍ଷନ କରଡିଥଲିୟା। ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 

ସମୟାଦୀ ସଦଶ ଶୟାସନର ଦୟାୟଡିତ୍ୱ ସନବୟା ପସର ଏଥସିର ପରଡିବର୍୍ଷନ ଆଣଡିବୟାକ୍ ଚୟା�ଡିସଁଲ। ସଗୟାଟଡିଏ ପସଟ ସଦଶକ୍ 
ପ୍ରତଡିରକ୍ଷୟା ସକ୍ଷରେସର ଆତ୍ମ ନଡିଭ୍ଷର କରଡିବୟା ଏବଂ ଅନ୍ପସଟ ସଦଶର ଯବ୍କଙ୍୍କ ନଡିଯକ୍୍ତଡି  ସସ୍ଯୟାଗ ସଟୃ୍ଡି  କରଡିବୟା ଏ�ୟାର 

ଲକ୍ଷ୍ ର�ଡିଲୟା। ଆଉ ସସ�ଡି ଲକ୍ଷ୍କ୍ ପରୂଣ କରଡିବୟାକ୍ ଯୟାଇ ଲୟାଲ୍  କଡିଲେଲାର ପ୍ରୟାଚୀରର୍ ୧୦୦ ନୂଆ ସସୖନଡିକ ସ୍ଲ୍୍  ସଖୟାଲଡିବୟା 
ସନଇ ସ�ୟାରଣୟା କରଡିବୟା ପସର ସମୟାଦୀ ବୀର ଭୂମଡି ଝୟାନୀ୍ସର ୧୯ ନସଭମ୍ବର ଦଡିନ ଆସୟୟାେଡିତ ରୟାଟ୍ରେ ରକ୍ଷୟା ପବ୍ଷସର 

ଡଡିସଫନ ୍କରଡିଡର ଝୟାନୀ୍ ଖଣ୍ର ଭର୍ଡିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୟାପନ କରଡିଛନ୍ଡି। 

ଭୋରତ ରକରବବି ରେୌେଣ୍ଣ୍ୟ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ଅଭୋବରୁ ରକୌଣସି େଦୁ୍ଧ 
ହୋରିନି। ରୋଣୀ େକ୍ଷୀବୋଈଙ୍ ପୋଖରର େେ ି ଇଂରଗ୍ଜମୋନଙ୍ 

ଭଳି ଆଧନିୁକ ଅସ୍ତ୍ରେସ୍ତ୍ର ଥୋଆନ୍ୋ ରତରବ ରେେର ସ୍ୱୋଧୀନତୋର 
ଇତିହୋସ ହୁଏତ କିଛି ଅେଗୋ ରହୋଇଥୋଆନ୍ୋ । ରୋଟ୍ରେରଷେୋ ସମପଣ୍ଣଣ 
ପବଣ୍ଣ ଅବସରରର ଉର୍ରପ୍ରରେେର ରେୌେଣ୍ଣ୍ୟଭୂମି ଝୋନୀ୍ରୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀଙ୍ ଏ ବୋର୍ଣ୍ଣୋ ଆମକୁ ପବୂଣ୍ଣ ସରକୋରଙ୍ ପ୍ରତିରଷେୋ ପ୍ରତି 
ରହୟଜ୍ୋନକୁ ମରନ ପକୋଇ ରେଉଛି। କୋରଣ ୨୦୧୪ ପବୂଣ୍ଣରୁ ଭୋରତ 
ନିଜର ପ୍ରତିରଷେୋ ସରଞ୍ଜୋମ ପୋଇ ଁ ବିରେେ ଉପରର ନିଭଣ୍ଣର କରି 
ଆସଥୁେିୋ। ରହରେ ୨୦୧୪ ପରଠୁ ଏଥରିର ପରିବର୍ଣ୍ଣନ ଆସିଛି। 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ, ସଦ୍ଣ୍ଣୋର ପରଟେ୍ ଙ୍ ସ୍ୱପ୍ନର ରେେକୁ 
ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର ବନୋଇବୋ ପୋଇ ଁପ୍ରୟୋସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । ଆଉ ଏହୋର 
ସେୁଳ  ଏହୋ ରେ, ଆଜ ିଭୋରତ ୮୪ଟି ରେେକୁ ନିଜ ଦ୍ୋରୋ ନିମଭିତ ପ୍ରତିରଷେୋ 
ସୋମଗ୍ୀକୁ ରପ୍ତୋନୀ କରୁଛି । ଏଭଳି ସନି୍ଷେଣରର ବରନ୍େଖଣ୍ତର ୟୁପି 
ଡିରେନ ୍କରିଡର ପ୍ରତିରଷେୋ ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର ଅଭିେୋନରର ସୋରଥ ିଭୂମିକୋ 
ନିବଣ୍ଣୋହ କରୁଛି । ବୁରନ୍େଖଣ୍ଡ େରିନ ଭୋରତର ରେୌେଣ୍ଣ୍ୟ ଏବଂ ସୋହୋସ 
ପୋଇ ଁପରିଚିତ ଥେିୋ, ଆଉ ଏରବ ଭୋରତର ସୋମରିକ େକି୍ ସୋମଥଣ୍ଣ୍ୟର 

ଲମ୍ବୟା ସମୟଧରଡି ଭୟାରତକ୍ ବଡିଶ୍ୱସର ପ୍ରତଡିରକ୍ଷୟା 
ସକ୍ଷରେର ସବ୍ଠ୍ ବଡ ଆମଦୟାନକୟାରୀ ରୟାଟ୍ରେ 
ଭୟାସବ ଗଣନୟା କରୟାଯୟାଉଥଲିୟା । କଡିନ୍ତୁ ଆେଡି 
ସଦଶର ମନ୍ତ ସ�ଉଛଡି ସମକ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ, 
ସମକ ଫର ଦ ୱୟାଲ୍ଲ୍ଷ। ଆେଡି ସଦଶ ନଡିେର 
ଯବୟାନମୟାନଙ୍୍କ ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷର କରଡିବୟା ଦଡିଗସର 
କୟାମ କର୍ଛଡି । ଆସମ ସଦଶର ଡଡିସଫନ ୍
ସସ୍୍ରକ୍ ସଦଶର ପ୍ରୟାଇସଭଟ ସସ୍୍ରର 
ଟ୍ୟାସଲଣ୍ଟମୟାନଙ୍କ ସ� ସଯୟାଡ୍ଛ।୍ ନୂଆ ନୂଆ 
ଟ୍ୟାଟ୍ଷଅପଗଡ୍ଡିକ୍ ମଧ୍ୟ ଏ�ଡି ସକ୍ଷରେସର ନଡିେର 
ସକୌଶଳ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରଡିବୟାର ସସ୍ଯୟାଗ ମଡିଳ୍ଛଡି । 

ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ

ରୟାଟ୍ରେ ରକ୍ଷୟା ସମପ୍ଷଣ ପବ୍ଷ

ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷର ରକ୍ଷୟାସକ୍ଷରେ
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ରୋଟ୍ରେରଷେୋ ସମପଣ୍ଣଣ ପବଣ୍ଣ ଅବସରରର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମୋେୀ ଝୋନ ୍ରିର ଅଟଳ ଏକତୋ ପୋକଣ୍ଣର ଉେଘୋଟନ କରିଛନି୍ । 
ପବୂଣ୍ଣତନ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହୋରୀ ବୋଜରପୟୀଙ୍ ସମ୍ରିୃ୍ରର 
ତିଆରି କରୋେୋଇଥବିୋ ଏହ ି ପୋକଣ୍ଣ 11 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ଖଚେଣ୍ଣରର 
ନିମଭିତ ରହୋଇଛି। ଏହୋର ଆୟତନ ପ୍ରୋୟ 40 ହଜୋର ବଗଣ୍ଣ 
ମିଟରରର।  ଏହ ିପୋକଣ୍ଣରର ଏକ ପସୁ୍ତକୋଳୟ ସହ ଅଟଳ ବିହୋରୀ 
ବୋଜରପୟୀଙ୍ ଏକ ପ୍ରତିମୋ ରହବି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମରୂ୍ଭି ନିମଣ୍ଣୋତୋ ରୋମ 
ସତୁର େିଏ ଟ୍ୋଚୁ୍ୟ ଅେ ୟୁନିଟି ନିମଣ୍ଣୋଣ କରିଛନି୍ ତୋଙ୍ ଦ୍ୋରୋ 
ଏହ ି ମରୂ୍ଭି ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହୋଇଛି । ଏହୋ ସହ ଝୋନ ୍ରି ରଗୌରଠୋରର  
ରମଗୋୱୋ00ଟର ଏକ ଅ୍୍ଟରେୋରମଗୋ ରସୌରେକି୍ ପୋକଣ୍ଣର େଳିୋନ୍ୟୋସ 
ମଧ୍ୟ କରିଛନି୍ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ । 3000 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ 
ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରର ଏହ ି ପୋକଣ୍ଣର ନିମଣ୍ଣୋଣ କରୋେୋଉଛି । ଏହୋ 
ଦ୍ୋରୋ ବିଜଳିୁ ମେୂ୍ୟ େସ୍ତୋ ରହବୋ ସହ ଗ୍ୀଡ ସି୍ରତୋ ଭଳି େୁଇଟି 
େଗିରର ରେେବୋସୀ େୋଭପ୍ରେ ରହବୋର ଆେୋ କରୋେୋଉଛି । 

ଦଶନ୍ଧଡି ଧରଡି ପଡଡିର�ଡିଥବିୟା ପ୍ରକଳ୍ପର ମସ�ୟାବୟାର୍ 
ଶଭ୍ୟାରମ୍ଭ
ଉର୍ର ପ୍ରରେେର ମରହୋବୋରର ବିକୋେକୁ କି୍ୟୋେୀଳ କରି ୩ ହଜୋର 
୨୫୯ ରକୋଟି  ଖଚେଣ୍ଣରର ନିମଭିତ ବିକୋେମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡିୁକର ଉେ୍ ଘୋଟନ 
କରୋେୋଇଛି। ଅଜୁଣ୍ଣନ ସହୋୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରରତୌେି ବିୟର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭବୋନୀ ବନ୍ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ମଝଗ୍ୋମ ଚିଲି୍ ସି୍ପଙ୍େର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉେଘୋଟନ କରୋେୋଇଛି । 
ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଚୋଷୀମୋରନ େୋଭୋନ ୍ବତି ରହରବ ଏବଂ ଅଞ୍ଳରର ଜଳର ଅଭୋବ 
ସମସ୍ୟୋକୁ େୂର କରୋେୋଇପୋରିବ । 

ପ୍ରମଖୁ ରକନ୍ଦ୍ର ଭୋରବ ପରିଚିତ ରହବୋକୁ େୋଉଛି। 
ପ୍ରତିରଷେୋ ନୀତିରର ପରିବର୍ଣ୍ଣନ କରିବୋ ସହ ଭୋରତ ପ୍ରତିରଷେୋ 

ରଷେତ୍ରରର ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣରତୋ ଆଡକୁ ଆଉପୋରେ ଆଗକୁ ବଢଛିି।  
ରେଉଥଁପିୋଇ ଁ ଗେୋ 2 ବଷଣ୍ଣରର ଏହ ି ରଷେତ୍ରରର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ 
ଉପେବ୍ଧମିୋନ ହୋସେ ରହୋଇଛି । େଳରର ଅନ୍ୟର ସୋମଗ୍ୀରର 
େଦୁ୍ଧ େଢିବୋର ସମୟ ରେଷ ରହୋଇଛି, ନିଜ ଦ୍ୋରୋ ଅସ୍ତ୍ରେସ୍ତ୍ର ନିମଣ୍ଣୋଣ 
ଉପରର ଗରୁତ୍ୱ ରେଇଛି ରୋଟ୍ରେ। େେ ିଆଗକୁ େଦୁ୍ଧ ଜତିିବୋର ଅଛି 
ରତରବ ଆମକୁ ଅସ୍ତ୍ରେସ୍ତ୍ର ଆମେୋନୀ ଉପରର ନିଭଣ୍ଣରେୀଳତୋକୁ 
କମ କରିବୋକୁ ପଡିବ । ଭବିଷ୍ୟତ ରେରବ ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣରେୀଳତୋର 
ରତରବ ଭୋରତ ବୋ ପଛରର ରହବି କୋହିକିଁ ? ଏହୋହି ଁ କୋରଣ 
ରେଉଥଁପିୋଇ ଁଭୋରତ ପ୍ରତିରଷେୋ ଉପକରଣର ଆମେୋନୀ ରରୋକିବୋ 

ସହ ଭବିଷ୍ୟତରର କିଭଳି ନିରଜ ଏହ ି ଉପକରଣମୋନ ରପ୍ତୋନୀ 
କରିପୋରିବ ରସ େଷେ୍ୟ ରଖଛିି ।  ଏହ ିେଗିରର ପୋେ ବଢୋଇବୋ ସହ 
ଅରନକ ସ୍ୱରେେୀ କମ୍ୋନୀମୋନଙୁ୍ ଅଡଣ୍ଣର ରେବୋର ପ୍ରକି୍ୟୋ ଆରମ୍ଭ 
କରିେଆିେୋଇଛି ଏବଂ ଅରନକ ଅଡଣ୍ଣନୋନ ୍ େ୍ୟୋକ୍ଟରେୀଙୁ୍ କମ୍ୋନୀରର 
ବେରଳଇେଆିେୋଇଛି େୋହୋର ମଳୂ େଷେ୍ୟ ଠକି ସମୟରର 
ଉନ୍ନତମୋନର ଅସ୍ତ୍ରେସ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୋ । ଆଜୋେୀକୋ ଅମତୃ ମରହୋତ୍ସବ 
ଅବସରରର ରୋଟ୍ରେରଷେୋ ସମପଣ୍ଣଣ ପବଣ୍ଣ ଓ ମହୋରୋଣୀ େକ୍ଷୀବୋଈଙ୍ 
ଜୟନ୍ୀ ଅବସରରର ଉର୍ରପ୍ରରେେର ଝୋନୀ୍ େୁଗଣ୍ଣରର ଆରୟୋଜତି 
ସମୋରରୋହରର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ ପ୍ରତିରଷେୋ ମନ୍ତ୍ରୋଳୟର 
ଅରନକ ନୂଆ ରେୋଜନୋକୁ ରୋଟ୍ରେ ଉରଦ୍େ୍ୟରର ସମପଭିତ କରିଛନି୍ । n

n  ଏନସିସି କ୍ୟୋରଡଟଙ୍ ପୋଇ ଁଏନସିସି ପବୂଣ୍ଣ ଛୋତ୍ର ସଂଘ ଏବଂ 
ରୋଟ୍ରେୀୟ କୋର ୍ଯଣ୍ଣକ୍ମର େଭୁୋରମ୍ଭ, ରେଉଥଁରିର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ 
ଏହ ିସଂଘର ପ୍ରଥମ ସେସ୍ୟଙ୍ ରୂରପ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରୋେୋଇଛି।

n  100 ଟି ନୂଆ ରସୈନିକ ସ୍କେୁ, ଏନସିସି ସୀମୋ, ଉପକୂଳବର୍ଣ୍ଣୀ 
ରେୋଜନୋ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟର େଭୁୋରମ୍ଭ, 33 ରସୈନିକ 
ସ୍କେୁରର ଏହ ିବଷଣ୍ଣରୁ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋନଙ୍ ଭର୍ଭି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
ରହୋଇଛି । 

n  ଝୋନ ୍ରିର 3425 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋର ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ବିକୋେମଳୂକ 
ରେୋଜନୋ

n  ଝୋନୀ୍ର ରୋଣୀ େକ୍ଷୀବୋଈଙ୍ 193ତମ ଜୟନ୍ୀ ଅବସରରର 
ଝୋନୀ୍ େୁଗଣ୍ଣରର  ତୋଙ୍ ମରୂ୍ଭି ଉରନ ୍ମୋଚନ

n  ଏନସିସି କ୍ୟୋରଡଟମୋନଙ୍ ପୋଇ ଁରୋଟ୍ରେୀୟ େତତ ପରୀଷେଣ 
କୋର ୍ଯଣ୍ଣକ୍ମର େଭୁୋରମ୍ଭ ।

n  ସ୍ୱରେେୀ ଜ୍ୋନରକୌେଳରର ନିମଭିତ ହୋେୁକୋ, େଢୁଆ 
ରହେିକପ୍ଟର,ରଡ୍ୋନ ଏବଂ ରନୌରସନୋ େୋହୋଜ ପୋଇ ଁଉନ୍ନତ 
ଇରେରକ୍ଟରେୋନିକ ୱୋରରେୟୋର ସଟ୍ୁ “େକି୍” ପ୍ରେୋନ । 

n  ସେିହଙୁ୍ ଶ୍ଦ୍ଧୋଞ୍ଜଳି ରେବୋକୁ େୋଇ େଦୁ୍ଧ ସ୍ମୋରକୀ ରମୋବୋଇେ 
ଆପ େଞ୍ କରିଛନି୍

‘ରୟାଟ୍ରେ ପୟାଇ ଁସମପଷିତ’ ର ନୂଆ ପଦସକ୍ଷପ : 
ଲୟାଲକଡିଲେୟାର୍ ସ�ୟାରଣୟା, ଝୟାନ ୍ଡିର୍ ପ୍ରୟାରମ୍ଭ

ପ୍ରତଡିରକ୍ଷୟା ସକ୍ଷରେସର ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷର ଭୟାରତକ୍ ପ୍ରୟାଧୟାନ୍
n  ସେସ୍ତ୍ର ରସନୋର ପ୍ରମଖୁଙୁ୍ ରେେୀୟ ଢୋଞ୍ୋରର ନିମଭିତ 

ଉପକରଣମୋନ ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଇଛି । ପ୍ରତିରଷେୋ ଉରେ୍ୟୋଗ 
କରିଡରର ଝୋନ ୍ ିରନୋଡରର 400 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ମେୂ୍ୟର 
ପ୍ରକଳ୍ପର େଳିୋନ୍ୟୋସ କରିଛନି୍ । 

n  ରୋଟ୍ରେୀୟ େଦୁ୍ଧ ସ୍ମୋରକୀରର ଡିଜଟିୋେ କିଓସ୍କର େଭୁୋରମ୍ଭ । 
ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଆଗନ୍ତୁକ ବଟନ କଲେିକ କରି ସେୀେଙୁ୍ ଶ୍ଦ୍ଧୋଞ୍ଜଳି 
ପ୍ରେୋନ କରିପୋରିରବ । 

ଅଟଳ ଏକତୟା ପୟାକ୍ଷର ଉଦ�ୟାଟନ ଏବଂ 
ସସୌର ଶକ୍ତଡି  ପୟାକ୍ଷର ଶଡିଳୟାନ୍ୟାସ 

ରୟାଟ୍ରେ ରକ୍ଷୟା ସମପ୍ଷଣ ପବ୍ଷ
ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଷର ରକ୍ଷୟାସକ୍ଷରେ
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ଆଭ୍ନ୍ରୀଣ ସର୍କ୍ଷୟାକ୍ ସଦୃ୍ଢ କରଡିବୟା ପୟାଇ ଁ
ସପୟାଲଡିସ ବଳସର ସ୍ୟାପଡିତ ସ�ବ ସପୟାଲଡିସ ବଳସର ସ୍ୟାପଡିତ ସ�ବ 

ସଟକ୍ ନଡିକୟାଲ ମଡିଶନସଟକ୍ ନଡିକୟାଲ ମଡିଶନ
ସକୟାଭଡିଡ ସମୟସର ସଲୟାକଙ୍କ ମନସର ସପୟାଲଡିସ ପ୍ରତଡିଥବିୟା ଭୟାବନୟାସର ପରଡିବର୍୍ଷନ ଆସଡିଛଡି । ଏ�ଡି ବଦଳ୍ଥବିୟା 
ସମୟସର ସଟସ୍୍ନୟାସଲୟାେଡି ମୟାଧ୍ୟମସର ସପୟାଲଡିସ ପ୍ରଶୟାସନକ୍ ଆ�୍ରଡି ସଦୃ୍ଢ କରଡିବୟା ସ� ଭବଡିର୍ତର ସଟସ୍୍ନୟାସଲୟାେଡିକ୍ 
ତୃଣମଳୂସ୍ତରସର ସପୟାଲଡିସ ଆବଶ୍କତୟା ଅନ୍ସୟାସର କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ କରଡିବୟାକ୍ ସକନ୍ଦ୍ର ଗ�ୃମନ୍ତୀଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱସର ସପୟାଲଡିସ 
ସଟସ୍୍ନୟାସଲୟାେଡି ମଡିଶନ ଗଠନ ପୟାଇ ଁପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନଡିସଦ୍୍ଷଶ ସଦଇଛନ୍ଡି । 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀଙ୍ ସରକୋରର ଅନ୍ୟତମ 
ପ୍ରୋଥମିକତୋରହୋଇଛି ମୋନବ ସମ୍ବଳର ଠକିଣୋ ପରିଚୋଳନୋ। 
ପବୂଣ୍ଣରୁ ରପୋେିସ ମହୋନିରଦ୍ଣ୍ଣେକ ଏବଂ ରପୋେିସ 

ମହୋନିରୀଷେକଙ୍ ପ୍ରେୋସନିକ ରବୈଠକରର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ ୍ବୋ ଗହୃମନ୍ତ୍ରୀ 
ଔପଚୋରିକତୋ ରେଖୋଇ ଉେଘୋଟନୀ କିମ ୍ବୋ ଉେେୋପନୀ ଉତ୍ସବରର 
ସୋମିେ ରହଉଥରିେ। ପ୍ରଧୋନନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ କିନ୍ତୁ ଏଥରିର 
ପରିବର୍ଣ୍ଣନ ଆଣଛିନି୍ ଏବଂ ସବୁ ରୋଜ୍ୟର ରପୋେିସ ମହୋନିରଦ୍ଣ୍ଣେକଙ୍ 
ରବୈଠକ ରହଉ ଅବୋ ଆଇଏଏସ ୍ଏବଂ ଆଇପିଏସ ୍ଅେିସରମୋନଙ୍ 
ସହ ଆରେୋଚନୋ, ରସ ଏବଂ ଗହୃମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ େୋହ ଏହ ି ରବୈଠକ 
ମୋନଙ୍ରର ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ରୂରପ ଉପସି୍ତ ରହ ି େୀଷଣ୍ଣ ସ୍ତରରର ଉନ୍ନତ 
ସମନ ୍ବୟର ଢୋଞ୍ୋ ତିଆରି କରିଛନି୍ । ଉର୍ର ପ୍ରରେେର ରୋଜଧୋନୀ 
େର୍ଷ୍ନୌରର ନରଭମ୍ବର20-21ରର ଆରୟୋଜତି 56 ତମ ରପୋେିସ 
ମହୋନିରଦ୍ଣ୍ଣେକ - ରପୋେିସ ମହୋନିରୀଷେକ ସମି୍ମଳନୀରର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେ ି ସମସ୍ତ ରପୋେିସ ସମ୍ବନି୍ତ ଘଟଣୋର ବିରଳେଷଣ 
ତଥୋ େଖିବିୋର ଏହ ି ପ୍ରକି୍ୟୋକୁ ଆନୁଷ୍ଠୋନିକ କରିବୋ ଉପରର ରଜୋର 
ରେଇଛନି୍ । 

ରକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ େୋହ ଏହ ିରବୈଠକର ଉେଘୋଟନ କରିଥରିେ 
ରେଉଥଁରିର ରସ ରେେର ତିରନୋଟି ସବଣ୍ଣରଶ୍ଷ୍ଠ ଥୋନୋକୁ ପରୁସ୍କତୃ 
କରିଥରିେ । ଏହ ିେୁଇ େବିସୀୟ ସମି୍ମଳନୀର ସମସ୍ତ ରବୈଠକରର ରକନ୍ଦ୍ର 
ଗହୃମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମିେ ରହୋଇଥରିେ । ଉେେୋପନୀ ଉତ୍ସବରର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ 

ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେ ିସୋଧୋରଣ ରେୋକଙ୍ ଜୀବନରର ରକୋ-ୱନି, ରଜମ,୍ ଏବଂ 
ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ଭଳି ରଟରକ୍ନୋରେୋଜରି ମହତ୍ୱ ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱୋରରୋପ 
କରି ରପୋେିସ ରେୋସଣ୍ଣର ସବିୁଧୋ ପୋଇ ଁ ନିଜ ଦ୍ୋରୋ ପରିଚୋଳିତ 
ରଟକନିକର ବିକୋେ ଉପରର ରଜୋର ରେଇଛନି୍ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋସ 
କରି ରଟରକ୍ନୋରେୋଜରି ଆବେ୍ୟକତୋକୁ ନଜରରର ରଖ ି ଗହୃମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ 
ରନତୃତ୍ୱରର ଏକ ଉଚେ ଅଧକିୋର ରପୋେିସ ରଟରକ୍ନୋରେୋଜ ି ମିେନ 
ଗଠନ ପୋଇ ଁ ନିରଦ୍ଣ୍ଣେ ରେଇଛନି୍ । େୋହୋେଳରର ଭବିଷ୍ୟତର 
ରଟରକ୍ନୋରେୋଜଗିଡିୁକୁ ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରରର ରପୋେିସର ଆବେ୍ୟକତୋ 
ଅନୁରୂପ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋେୋଇ ପୋରିବ । ରପୋେିସର ସବୁେନିିଆ ସମସ୍ୟୋର 
ସମୋଧୋନ ପୋଇ ଁଉଚେ େଷିେୋପ୍ରୋପ୍ତ େବୁକମୋନଙୁ୍ ଏଥରିର ରେୋଡିବୋ ପୋଇ ଁ
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେେ ରେଇଛନି୍ େୋହୋେଳରର ହୋକୋଥନ ମୋଧ୍ୟମରର 
ରଟକନିକୋେ ସମୋଧୋନ ରଖୋଜୋେୋଇ ପୋରିବ । n

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
ଡଡିେଡିପଡି ସମ୍ଡିଳନୀ 

ସକୟାସରୟାନୟା 
ମ�ୟାମୟାରୀ କୟାରଣର୍ 
ଭଚ୍୍ଷଆଲ ସ�ୟାଇଥଲିୟା

IISER ପସ୍ଣସର 
ଆସୟୟାେନ 

କରୟାଯୟାଇଥଲିୟା

 ସକୱଡଡିଆସର 
ସ�ୟାଇଥଲିୟା

ବଡିଏସଏଫ 
ଏକୟାସଡମୀ 

ସଟକନପର୍ସର 
ସ�ୟାଇଥଲିୟା

ରୟାଟ୍ରେୀୟ ସପୟାଲଡିସ 
ଏକୟାସଡମୀ 

�ୟାଇଦ୍ୟାବୟାଦସର 
ସ�ୟାଇଥଲିୟା

କଚ୍ ଉପକୂଳ 
ସଧୟାସଡ୍ଷୟାସର 
ସ�ୟାଇଥଲିୟା

ସଗୌ�ୟାଟୀସର 
ଆସୟୟାେନ 
ସ�ୟାଇଥଲିୟା

ସମ୍ଡିଳନୀ ପୟାଇ ଁଏ�ଡି ବଡିରୟଗଡ୍ଡିକ ଉପସର ବନଡିଥଲିୟା ସକୟାର ଗରୁପ
କୋରୋଗୋର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଆତଙ୍ବୋେ, ବୋମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ବୋେ, ସୋଇବର 
ଅପରୋଧ, ନୋରରକୋଟିକ୍ସ ଟ୍ରୋେିକିଙ୍, NGO ଗଡିୁକରର ବିରେେୀ 
ପଞୁ୍ନିିରବେ, ରଡ୍ୋନ ସମ୍ବନ୍ୀୟ ମଦୁ୍ୋ, ସମୋବର୍ଣ୍ଣୀ ଗ୍ୋମଗଡିୁକର ବିକୋେ 
ଆେ ି ଭଳି ରୋଟ୍ରେୀୟ ସରୁଷେୋ ସହ ସମ୍ବନ୍ତି ବିଷୟ ଗଡିକର ମଖୁ୍ୟ 
ଉରଦ୍େ୍ୟ ଉପରର ଚଚେଣ୍ଣୋ ପୋଇ ଁ ରପୋେିସ ମହୋନିରଦ୍ଣ୍ଣେକଙ୍ ଅରନକ 
ରକୋରଗରୁ୍ପ ଗଠନ କରୋେୋଇଥେିୋ। 

ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଧଡି ଡଡିେଡିପଡି ସମ୍ଡିଳନୀ

େୟାତୀୟ
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

49

ଭୟାରତସର 
ଡଡିେଡିଟୟାଲ୍ କ୍ରୟାନ୍ଡିର  
ପୟାଞ୍ ମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 

ପରଡିବର୍୍ଷନ 

130 
ରକୋଟିରୁ ଅଧକି 

ଭୋରତୀୟଙ୍ ପୋଖରର 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜଟିୋେ୍ 

ପରିଚୟ 

6 
େଷେରୁ ଗୋକଁୁ 

ବ୍ଡବ୍ୟୋଣ୍ଡ ସହ 
ରେୋଡିବୋର ପ୍ରୟୋସ 

ଭୋରତର 
ଉରେ୍ୟୋଗ ରଷେତ୍ର 

ସହ କୃଷି ରଷେତ୍ରରର 
ବି ବିେୋଳ ଡିଜିଟୋେ୍ 
ପରିବର୍ଣ୍ଣନ ରହଉଛି 

5ଜ ି
ଏବଂ 6 ଜ ି

ରଷେତ୍ରରର ସ୍ୱରେେୀ 
ଷେମତୋ ରପ୍ରୋତ୍ସୋହନ 
ପୋଇ ଁନିରବେ ବଢଛିୁ

େୁନିଆର 
ସବୁଠୋରୁ 

ବଡ ଜନସଚୂନୋ 
ଭିରି୍ଭୂମିର ନିମଣ୍ଣୋଣ 

ରହଉଛି 

ରଟରକ୍ନୋରେୋଜିର ବିକୋେ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିଥୋଏ ସତ 
ରହରେ ଏହୋର େୁରୁପରେୋଗର ଅରନକ ଚ୍ୟୋରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ 

ସଟିୃ୍ କରର । ଡିଜଟିୋେ େଗୁ ଅନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ ପ୍ରତିସ୍ପଦ୍ଧଣ୍ଣୋ, େକି୍ ଏବଂ 
ରନତୃତ୍ୱକୁ ନୂଆ ରୂପ ପ୍ରେୋନ କରୁଛି । ବିଶ୍ୱରର ତୃତୀୟ ସବୁଠୁ 
ବଡ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଷେୀପ୍ର ଗତିରର ଆଗକୁ ବଢୁଥବିୋ ଇରକୋ ସିଟ୍ମ 
ରହଉଛି ଭୋରତ, ରେଉଥଁରିର ପ୍ରତି ସପ୍ତୋହରର ନୂଆ ନୂଆ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ 
ଆଗକୁ ଆସଛୁନି୍ । େସ୍ତୋ ଏବଂ ସୋବଣ୍ଣରଭୌମିକ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ୋ 
ପୋଇ ଁଭୋରତ ଏକ ରୋଟ୍ରେୀୟ ଡିଜଟିୋେ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ମିେନ ଉପରର ମଧ୍ୟ 
କୋମ କରୁଛି । ଭୋରତୀୟ ରକୌେଳ ଏବଂ ଷେମତୋକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ 
ଭରଷୋର େୋଭ ମିଳୁଛି । ଇରେରକ୍ଟରେୋନିକ୍ସ ଏବଂ େୂରସଂଚୋରରର 
ପିଏେଆଇ ରେୋଜନୋ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିରବେକଙୁ୍ ଆକଷଭିତ କରୁଛି ।

ରଟରକ୍ନୋରେୋଜିର ସବୁଠୁ ବଡ ଉପୋେୋନ ରହଉଛି ଡୋଟୋ। 
ଭୋରତୀୟ ନୋଗରିକଙ୍ ସେକି୍କରଣରର ଡୋଟୋର ବହୁଳ 
ବ୍ୟବହୋର କରୋେୋଉଛି । ଏତିକି ରବରଳ ‘ରଟରକ୍ନୋରେୋଜରି 
ବିକୋେ ଏବଂ କ୍ୋନି୍’ େୀଷଣ୍ଣକରର ଅରଟ୍ରେେିଆର ଟ୍ରେୋରଟଜକି ପେିସି 
ଇନଟି୍ଚୁ୍ୟଟର ଉେ୍ୟମ ଉପରର ଗତ ନରଭମ୍ବରରର ଆରୟୋଜତି 
ରହୋଇଥବିୋ ସିଡନୀ ସମି୍ମଳନୀରର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ 
େୁନିଆର ରୋଜରନତୋ, ଉରେ୍ୟୋଗପତି, ସରକୋରୀ ମଖୁ୍ୟମୋନଙ୍ 
ସମମ୍ଖୁରର ଆଇଟିର ମହତ୍ୱକୁ ବ୍ୟୋଖ୍ୟୋ କରିବୋ ସହ ଭୋରତର 
ଚିନ୍ୋଧୋରୋ ଏବଂ କ୍ୋନି୍କୋରୀ ଉେ୍ୟମ ଉପରର ଆରେୋକପୋତ 
କରିଥରିେ । ରସ କହଥିରିେ ଭୋରତର ଆଇଟି ପ୍ରତିଭୋ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ 
ଡିଜଟିୋେ ଅଥଣ୍ଣବ୍ୟବସ୍ୋ  ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୋରର ସହୋୟକ ରହଉଛନି୍, 

ରଟରକ୍ନୋରେୋଜି ଏବଂ ରସବୋଗଡିୁକର ବିକୋେରର ରେୋଗେୋନ 
ରେଇଛି । ଆରମ ଆମ ରକୋ-ୱନି ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣକୁ ଏକ ଓପନ ରସୋସଣ୍ଣ 
ସପ୍ଟରୱୟୋର ରୂପରର ପରୁୋ ବିଶ୍ୱପୋଇ ଁ ମୋଗଣୋରର ଉପେବ୍ଧ 
କରୋଇଛୁ ।  ଆରମ କଲେୋଉଡ ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣରର ଷେମତୋ ବୃଦି୍ଧ ପୋଇ ଁକୋମ 
କରୁଛୁ । ଆରମ ବିଭିନ୍ନ ବହୁ ରୋଟ୍ରେୀୟ  କମ୍ୋନୀଗଡିୁକର ସୋଇବର 
ସରୁଷେୋର ମଖୁ୍ୟ ସମୋଧୋନକରୀ ଭୋରବ କୋମକରୁଛୁ । 

ସବ୍ଠ୍ ଶସ୍ତୟା ଡୟାଟୟା ଭୟାରତସର
ଭୋରତ ବିକୋେ ଧୋରୋରର ରଟରକ୍ନୋରେୋଜିର ଉପରେୋଗ ସହ 
ଡୋଟୋ ସରୁଷେୋ, ରଗୋପନୀୟତୋ ଏବଂ ସରୁଷେୋର ଏକ ମଜଭୁତ 
ଢୋଞ୍ୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଛି । ବ୍ୟକି୍ ପିଛୋ ଡୋଟୋ ଉପରଭୋକ୍ୋରର 
ଭୋରତ ସବଣ୍ଣୋରଗ୍ ରହଥିବିୋରବରଳ ରେେରର ସବୁଠୁ େସ୍ତୋରର 
ଡୋଟୋ ଉପେବ୍ଧ କରୋଉଛି। ଭୋରତର ଡିଜଟିୋେ୍  କ୍ୋନି୍ ଆମ 
ରେୋକତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆମ ରେୋକତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆମ ଅଥଣ୍ଣବ୍ୟବସ୍ୋରର 
ଅନ୍ନଭିହତ।  ଏଥପିୋଇ ଁଏଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ରର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ ରେୋହରୋଇଛନି୍ କି ସଚୂନୋ-ପ୍ରେକିୁ୍ ଏବଂ ଡୋଟୋ 
ଆଜରି େୁନିଆରର ସବୁଠୁ େକି୍େୋଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରକହବିି ଏହୋର 
େୁରୁପରେୋଗ ନକରିବୋ ଆବେ୍ୟକ । ରସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହଛିନି୍ 
ରେ ସିଡନୀ ଡୋଇେଗ ରେୋରମର ଅଂେ ରହବୋ ଦ୍ୋରୋ ଆମ 
ସହରେୋଗୀ ଷେମତୋ ବିଷୟରର ଅରନକ ସଚୂନୋ ମିରଳ । ଡିଜଟିୋେ 
େଗୁ ଅଥଣ୍ଣବ୍ୟବସ୍ୋ ଆଉ ସମୋଜ ସହ ଆମ ଆଖପୋଖରର ଥବିୋ 
ସମସ୍ତ ଜନିିଷକୁ ବେଳୋଇ ଚୋେିଛି। n

ସଟସ୍୍ନୟାସଲୟାେଡି ପ୍ରସୟୟାଗ କରଡି େନକଲ୍ୟାଣ ସ� ବ୍ବସୟାୟ, 
ନଡିସବଶ ଏବଂ ଆଥଷିକ ଗତଡିକ ୍ଦ୍ରୁତ କରଡିବୟାକ ୍ସକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍କ 
ନୀତଡିଗଡ୍ଡିକ ବଡିଶ୍ୱର ମୟାଗ୍ଷଦଶ୍ଷନ କର୍ଛଡି, ଡୟାଟୟା ମୟାମଲୟାସର 
ଭୟାରତ ବଡିଶ୍ୱସର ସବ୍ଠ୍ ବଡ ଉପସଭୟାକ୍ତୟା ଅସଟ ଏବଂ ଡୟାଟୟା 
ଏଠୟାସର ସବ୍ଠ୍ ଶସ୍ତୟାସର ଉପଲବ୍ଧ । ସଡିଡଡିନଡି ଆସଲୟାଚନୟାସର 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦଡି ଗଣତୟାନ୍ତଡିକ ସଦଶଗଡ୍ଡିକ୍ 
ଏକୟାଠଡି ମଡିଶଡି କୟାମ କରଡିବୟାକ ୍ସରୟାଡମ୍ୟାପ ପ୍ରଦୟାନ କରଡିଛନ୍ଡି । 
ସଯଉଥଁସିର ରୟାଟ୍ରେୀୟ ଅଧକିୟାରକ ୍ମୟାନ୍ତୟା ସଦବୟା ସ� ବୃ�ତ 
ସଲୟାକ କଲ୍ୟାଣକ୍ ସପ୍ରୟାତ୍ସୟା�ନ ସଦବୟାର କଥୟା ମଧ୍ୟ ର�ଡିଛଡି । 

ଭୟାରତର ଆଇଟଡି ପ୍ରତଡିଭୟାଙ୍କଠ୍ ଭୟାରତର ଆଇଟଡି ପ୍ରତଡିଭୟାଙ୍କଠ୍ 
ଡଡିେଡିଟୟାଲ ସ�ଉଛଡି ଦ୍ନଡିଆର ଅଥ୍ଷନୀତଡି ଡଡିେଡିଟୟାଲ ସ�ଉଛଡି ଦ୍ନଡିଆର ଅଥ୍ଷନୀତଡି 

ସଡିଡ୍ ନୀ ସମ୍ଡିଳନୀ
ବଡିଶ୍ୱ
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି आजादी का अमृत महोत्सव

देश्संकल्प
्से स्ससधि

ରୟାଟ୍ରେପତଡି ରୟାମନୟାଥ ସକୟାବଡିନ୍ ରୟାଟ୍ରେପତଡି ଭବନସର 
ନସଭମ୍ବର22 ଏବଂ 23 ତୟାରଡିଖ ଦଡିନ ଚୟାସରୟାଟଡି 
ପଯ୍୍ଷ ୟାୟସର ଆସୟୟାେଡିତ ପ୍ରତଡିରକ୍ଷୟା ଅଲଙ୍କରଣ 

ସମୟାସରୟା� କୟାଯ୍୍ଷ କ୍ରମସର 2020 ବର୍ଷ ପୟାଇ ଁବୀରତୟା ଏବଂ 
ସଶୌଯ୍୍ଷ  ପର୍ସ୍ୟାର ପ୍ରଦୟାନ କରଡିଛନ୍ଡି । ପ୍ରଥମ ପଯ୍୍ଷ ୟାୟସର 
ଏକ ମରସଣୟାର୍ର ସସମତ ଦ୍ଇଟଡି କୀର୍ଷି ଚକ୍ର, ଏକ ବୀର 
ଚକ୍ର ଏବଂ ଦ୍ଇ ମରସଣୟାର୍ର ସସମତ 10ଟଡି ସସୌଯ୍୍ଷ  ଚକ୍ର 
ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛଡି । ଦ ୍ଡିତୀୟ ପଯ୍୍ଷ ୟାୟସର ସଶସ୍ତ୍ର ବଳର 
ଯବୟାନଙ୍୍କ ଆଠଟଡି ମରସଣୟାର୍ର ସସମତ 13ଟଡି ସଶୌଯ୍୍ଷ  ଚକ୍ର 
ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛଡି । ଅସୟାଧୟାରଣ ରୂସପ ବଡିଶଡିଟ୍ ସସବୟା 
ପୟାଇ ଁ13 ପରମ ବଡିଶଡିଟ୍ ସସବୟା ପଦକ, ଦ୍ଇ ଉର୍ମ ଯଦ୍୍ଧ 
ସସବୟା ପଦକ ଏବଂ 24ଅତଡି ବଡିଶଡିଟ୍ ସସବୟା ପଦକ ପ୍ରଦୟାନ 
କରଡିଛନ୍ଡି ରୟାଟ୍ରେପତଡି । ତୃତୀୟ ପଯ୍୍ଷ ୟାୟସର ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ଏବଂ 
ଭୟାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷକ ବଳର ଯବୟାନଙ୍୍କ ଏକ ମୟା�ବୀର ଚକ୍ର 

ଅଭଡିନନ୍ନ ବର୍୍ଷମୟାନଙ୍୍କ ବୀରଚକ୍ର
ସଫବୃୟୟାରୀ 2019ସର ବୟାଲୟାସକୟାଯ ୍ ଏୟୟାର୍  ଟ୍ରେୟାଇକ୍ ର 
ପ୍ରତଡିଆକ୍ରମଣ ସମୟସର ପୟାକଡିସ୍ତୟାନର ଏଫ୍ -16 ଯଦ୍୍ଧ 
ବଡିମୟାନକ୍ ତଳକ୍ ଖସୟାଇଥବିୟା ଗର୍୍ପ ୍ କ୍ୟାସପନ୍୍  ଅଭଡିନନ୍ନ 
ବର୍୍ଷମୟାନଙ୍୍କ ବୀରଚକ୍ରସର ସମ୍ୟାନଡିତ କରୟାଯୟାଇଛଡି। 

ସଶୌଯ୍୍ଷ ’ର 
ଅଭଡିନନ୍ନ
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ଆେଡି ପ୍ରତଡିରକ୍ଷୟା ଅଳଙ୍କରଣ ସମୟାସରୟା�ସର 
ସୟାମଡିଲ ସ�ଲଡି । ସସ�ଡି ବୀର ସଯଉମଁୟାନଙ୍୍କ 
ବୀରତୟା ପର୍ସ୍ୟାରସର ସମ୍ୟାନଡିତ କରୟାଗଲୟା 

ସସମୟାନଙ୍କ ବଡିରୟସର ଅଧକି ପଢଡିବୟାକ୍ 
ମ ୍ ଁସମୟାର ସୟାଥୀ ନୟାଗରଡିକମୟାନଙ୍୍କ 

ଅନ୍ସରୟାଧ କର୍ଛଡି। ସସମୟାନଙ୍କ ବୀରଗୟାଥୟା 
ଆପଣମୟାନଙ୍୍କ ସପ୍ରରଣୟା ସଯୟାଗୟାଇବ।  

ଏମୟାସନ ସ�ଉଛନ୍ଡି ଉତ୍କୃଟ୍ ବ୍କ୍ତଡି  
ସଯଉମଁୟାସନ ସବ୍ଠ୍ ଆଗସର କର୍୍ଷବ୍ 

ରଖଛିନ୍ଡି । ସସମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁସମଗ୍ର ଭୟାରତ 
ଗବଷିତ । 

- ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 

(ମରସଣୟାର୍ର), ଏକ କୀର୍ଷି ଚକ୍ର (ମରସଣୟାର୍ର), ପୟାଞ୍ଟଡି 
ବୀର ଚକ୍ର (ଚୟାସରୟାଟଡି ମରସଣୟାର୍ର), ତଥୟା ଛଅଟଡି ସଶୌଯ୍୍ଷ  
ଚକ୍ର (ଏକ ମରସଣୟାର୍ର ସସମତ) ପ୍ରଦୟାନ କରଡିଛନ୍ଡି । ଚତ୍ଥ୍ଷ 
ପଯ୍୍ଷ ୟାୟସର ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ଏବଂ ଅଦ୍ଧ୍ଷ ସସୖନଡିକ ବଳର ଯବୟାନଙ୍୍କ 
ପୟାଞ୍ଟଡି କୀର୍ଷି ଚକ୍ର (ଏଥର୍ି ଚୟାସରୟାଟଡି ମରସଣୟାର୍ର), ଏବଂ 
ନଅଟଡି ସସୌଯ୍୍ଷ  ଚକ୍ର (ଏଥର୍ି ଆଠଟଡି ମରସଣୟାର୍ର) ପ୍ରଦୟାନ 
କରଡିଛନ୍ଡି ରୟାଟ୍ରେପତଡି । ବଡିଶଡିଟ୍ ବୀରତୟା ଅଦମ୍ ସୟା�ୟାସ ଏବଂ 
କର୍୍ଷବ୍ ପ୍ରତଡି ଅତ୍ୟାଧକି ସମପ୍ଷଣ ପୟାଇ ଁବୀରତୟା ପର୍ସ୍ୟାର 
ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛଡି । ଅସୟାଧୟାରଣ ସ୍ତରର ବଡିଶଡିଟ୍ ସସବୟା 
ପୟାଇ ଁ 14ଟଡି ପରମ ବଡିଶଡିଟ୍ ସସବୟା ପଦକ, ଦ୍ଇ ଉର୍ମ ଯଦ୍୍ଧ 
ସସବୟା ପଦକ ଏବଂ 26 ଅତଡି ବଡିଶଡିଟ୍ ସସବୟା ପଦକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୟାନ 
କରଡିଛନ୍ଡି ରୟାଟ୍ରେପତଡି । ପ୍ରତଡିରକ୍ଷୟା ଅଳଙ୍କରଣ ସମୟାସରୟା�ସର 
ପର୍ସ୍ୟାର ସଦବୟା ପବୂ୍ଷର୍ ବୀରତ୍ୱର ଗୟାଥୟା କ୍�ୟାଯୟାଇଥୟାଏ । 
ଏ�ଡି ସମୟାସରୟା�ସର ରୟାଟ୍ରେପତଡି ଭବନର ଦରବୟାର �ଲସର 
ରୟାଟ୍ରେରକ୍ଷୟାସର ନଡିସୟୟାେଡିତ ବୀରଙ୍କ ବଡିରୟସର ସଶୌଯ୍୍ଷ ପରୂ୍୍ଷ 
ଶବ୍ ଶଣ୍ଡି ସସଠୟାସର ଉପସ୍ଡିତ ଅତଡିଥମିୟାସନ ଭୟାବ୍କ 
ସ�ୟାଇଯୟାଇଥସିଲ । n

ଗଲୱୟାନସର ଚୀନ ବଡିସରୟାଧସର ଲଢଡିଥବିୟା କସର୍୍ଷଲ ବଡି ସସନ୍ୟାର 
ବୟାବ୍ଙ୍୍କ ରୟାଟ୍ରେପତଡି ରୟାମନୟାଥ ସକୟାବଡିନ୍ ଦ ୍ଡିତୀୟ ସସବ୍ଷୟାଚ୍ଚ ବୀରତୟା 
ପଦକ ମ�ୟାବୀର ଚକ୍ର (ମରସଣୟାର୍ର) ପ୍ରଦୟାନ କରଡିଛନ୍ଡି । ତୟାଙ୍କ 
ମୟାଆ ଓ ପତ୍ନୀ ଏ�ଡି ପର୍ସ୍ୟାର ଗ୍ର�ଣ କରଡିଛନ୍ଡି । 

n  3 ମଡିଡଡିଅମ ସରେଡିସମଣ୍ଟର �ୟାବଡିଲଦୟାର 
ସତେଡିନ୍ର ସଡିଂ ଗଲୱୟାନ �ୟାଟଡିସର 
ସ�ୟାଇଥବିୟା ସଂ�ର୍ଷସର ସସନୟାର 
ଟଡିମସର ସୟାମଡିଲ ଥସିଲ । ତୟାଙ୍୍କ ବୀର 
ଚକ୍ରସର ସମ୍ୟାନଡିତ କରୟାଯୟାଇଛଡି । 

n  ଚୟାରଡି ସ�ଡିଦଙ୍୍କ ବୀର ଚକ୍ର - ଗଲୱୟାନ 
�ୟାଟଡିର ଚୟାରଡି ଅନ୍ ସସୖନଡିକ ନୟାଏବ 
ସସ୍ବଦୟାର ନ୍ଦ୍ରମ ସସୟାସରନ, 
�ୟାବଡିଲଦୟାର ସକ ପଲୟାନୀ, ନୟାୟକ 
ଦୀପକ ସଡିଂ� ଏବଂ ସଡିପୟା�ୀ 
ଗର୍ସତେ ସଡିଂଙ୍୍କ ମରସଣୟାର୍ର 
ବୀରଚକ୍ରସର ସମ୍ୟାନଡିତ କରୟାଯୟାଇଛଡି । 
ନୟାଏବ ସସୟାସରନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷୀମଣଡି 
ସସୟାସରନ, �ୟାବଡିଲଦୟାର ପଲୟାନୀଙ୍କ 
ପତ୍ନୀ ବନଥୀ ସଦବୀ ଏବଂ ନୟାୟକ 
ସଡିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସରଖୟା ସଡିଂ ପର୍ସ୍ୟାର 
ଗ୍ର�ଣ କରଡିଥସିଲ ।

ପବୂ୍ଷ ବର୍ଷ ସମ ମୟାସସର 
େମ୍ମୁ-କୟାଶୀ୍ରସର 
ଆତଙ୍କବୟାଦୀଙ୍କ ଗଳ୍ଡିସର 
ସ�ଡିଦ ସ�ୟାଇଥବିୟା ସମେର 
ଅନ୍େ ସଦ୍ଙ୍୍କ ମରସଣୟାର୍ର 
ସଶୌଯ୍୍ଷ  ଚକ୍ରସର ସମ୍ୟାନଡିତ 
କରୟାଯୟାଇଛଡି। 

େମ୍ମୁ-କୟାଶୀ୍ରର ଏସପଡିଓ ବଡିଲୟାଲ 
ଅ�ମଦ ସମଗସରଙ୍୍କ ମରସଣୟାର୍ର 
ସଶୌଯ୍୍ଷ  ଚକ୍ର ମଡିଳଡିଛଡି । ସଶୌଯ୍୍ଷ  ଚକ୍ର 
ପୟାଇଥବିୟା ବଡିଲୟାଲ 20 ଅଗଟ୍ 2019ସର 
ଆତଙ୍କୀଙ୍କ କବ୍ୟାର୍ ସୟାଧୟାରଣ ସଲୟାକଙ୍୍କ 
ଛଡୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁସସନୟାର ଅଭଡିଯୟାନସର 
ନଡିେ ଇଚ୍ୟାସର ସୟାମଡିଲ ସ�ୟାଇଥସିଲ 
ଏବଂ ଆତଙ୍କବୟାଦୀଙ୍୍କ ମୟାରଡି ନଡିସେ 
ସ�ଡିଦ ସ�ୟାଇଗସଲ । 

ଆେୟାଦୀ କୟା ଅମତୃ ମସ�ୟାତ୍ସବ
ଭୟାରତର ଶକ୍ତଡି
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ଭୟାରତ, ଯୟା�ୟା ସମସ୍ତ �ଣୃ୍, ପୟାପ କମ୍ଷର୍ ମକ୍୍ତ ଥବି। ସମସ୍ତଙ୍୍କ ବଞ୍ଡିବୟାର 
ସମୟାନ ଅଧକିୟାର ମଡିଳ୍ଥବିୟା, ଶଡିକ୍ଷୟା, ସ୍ୱୟାସ୍୍ସସବୟା ସଯଉଠଁୟାସର ସଲୟାକଙ୍କ �ୟାତ 
ପୟା�ୟାନ୍ୟାସର ମଡିଳ୍ଥବିୟା। ଖୟାଦ୍ ଅଭୟାବର୍ ସଯମଡିତଡି କୟା�ୟାର େୀବନ ଅସ�୍ 
ନ ସ�ଉଥବି; ସସଥଲିୟାଗଡି ସ୍ୱୟାଧୀନତ। ସଂଗ୍ରୟାମୀମୟାସନ ସକସବଳ ବ୍ଡିଟଡିଶ ୍ 
ଶୟାସନ ବଡିର୍ଦ୍ଧସର ଳସଢଇ କର୍ ନଥସିଲ ବରଂ ସମୟାେର୍ କ୍-ସଂସ୍ୟାରସବ୍କ୍ 
ଦୂର କରଡି ସଲୟାକଙ୍କ େୀବନଧୟାରଣ ମୟାନସର ଉନ୍ନତଡି ଆଣଡିବୟାକ୍ ଚୟା�ଡିଥଁସିଲ। 
ପରଡିସବଶର ବଡିକୟାଶ କଥୟା କ�ନ୍ତୁ କଡି ଶଡିକ୍ଷୟା ତଥୟା ଆଦଡିବୟାସୀଙ୍କ େୀବନଧୟାରଣ 
ବଡିକୟାଶ ପୟାଇ ଁସସମୟାନ ବଡିଭଡିନ୍ନ ପ୍ରସଗେ ଚଡିନ୍ୟା କର୍ଥସିଲ। ବଡିଗତ 7ବର୍ଷ ସ�ଲୟା 
ଭୟାରତ ଶୟାସନର ମଗେ ଧରଡିଥବିୟା ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀଙ୍କ ସରକୟାରର ଏ�ୟା�ଡି ଁ
ମଳୂମନ୍ତ। ସଯସତସବସଳ ଭୟାରତର ଏବର୍ଷ  ଆେୟାଦୀର ଅମତୃ ମସ�ୟାତ୍ସବ 
ପୟାଳନ କର୍ଛଡି, ସସ�ଡି ସମୟସର ସସ�ଡି ମ�ୟାନୟାୟକଙ୍୍କ ମସନ ପକୟାଇବୟାର 
ଏକ ଅବସର ସଟୃ୍ଡି  ସ�ୟାଇଛଡି। ଏ�ୟାସ� ଆମ ସଂସ୍ତୃଡି, ଐତଡି�୍ ଯୟା�ୟା ଯବ୍ୟା 
ବଗ୍ଷଙ୍୍କ ଏ ସଦଶର ମୟାଟଡି ସ� ଅଧକି ମେଭ୍ତ ଭୟାସବ ସଯୟାଡଡି ଏକ ଭୟାରତ-
ସଶ୍ରଷ ୍ଭୟାରତ ମସନୟାଭୟାବକ୍ ବଳଡିଷ ୍କର୍ଛଡି ସସଗଡ୍ଡିକର କୟା�ୟାଣୀ ଏ�ଡି 
ସଂଖ୍ୟାସର। 

ନଡିେୟାମ ୍ଙ୍୍କ ଉଚଡିତ୍  ଶଡିକ୍ଷୟା ସଦବୟାକ୍ ଯୟାଇ 
ତୟାଙ୍କ ସଯୟାତୟା ନଡିଲୟାମ କରଡିସଦଇଥସିଲ  

ମଦନ ସମୟା�ନ ମୟାଲବୀୟ
େନ:୍ 25 ଡଡିସସମ୍ବର 1861, ମତ୍ୃ୍: 12 ନସଭମ୍ବର 1946 

ବନୋରସ ହନୁି୍ ବିଶ୍ୱବିେ୍ୟୋଳୟ (ବିଏଚୟୁ) ଗଢବିୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୋକୋର କରିବୋ ପୋଇ ଁ 
ମହୋମୋନ୍ୟ ମେନ ରମୋହନ ମୋେବୀୟ ରପେୱୋରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନ୍ୟୋକୁମୋରୀ େୋଏ 

େୋତ୍ରୋ କରିଥରିେ। ଏହ ିେୋତ୍ରୋ ବିଭିନ୍ନ ସତୂ୍ରରୁ ରେୋକଙ୍ଠୋରୁ େୋନ ଅଥଣ୍ଣ ସଂଗ୍ହ ପୋଇ ଁଉଦି୍ଟ୍ 
ଥେିୋ। ଆପଣ ଜୋଣରିେ ଆଶ୍େଣ୍ଣ୍ୟ ରହରବ ରସ ଏଥରିର େରଥଟ୍ ସେଳତୋ ମଧ୍ୟ ପୋଇଥରିେ। 
ପ୍ରୋୟ 1 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋ ରସରତରବରଳ ରସ ଏହ ିେୋତ୍ରୋରର ସଂଗ୍ହ କରିପୋରିଥରିେ। ଖୋେି 
ରସତିକି ନୁରହ ଁଏହ ିେୋତ୍ରୋ ରବରଳ ଅରନକ ମହୂୁର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ଆସିଥେିୋ େୋହୋକୁ ରସ ତୋଙ୍ 

ସୟାମୟାେଡିକ ସଂସ୍ୟାର ସୟାମୟାେଡିକ ସଂସ୍ୟାର 
ସକ୍ଷରେସର ମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ସକ୍ଷରେସର ମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 

ଭୂମଡିକୟା ସନଇଥବିୟା ଅମର ଭୂମଡିକୟା ସନଇଥବିୟା ଅମର 
ସସନୟାନୀ ସସନୟାନୀ 

52 ନ୍୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟାଚୟାର | 16-31 ଡଡିସସମ୍ବର, 2021

ଆେୟାଦୀ କୟା ଅମତୃ ମସ�ୟାତ୍ସବ

ଭୟାରତର ଶକ୍ତଡି
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ଭରତୀୟ ସ୍ୱୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ରୟାମର 
ଅନ୍ତମ ସସନୟାନୀ ତଥୟା 

ପରଡିସବଶ ସପ୍ରମୀ ସକ.ଏମ ୍ ମନ୍ୀ୍ 

ଜ୍ୋନ ଗରିମୋ ଏବଂ ଚୋତୁରୀ ବଳରର ନିଜ େଷେ୍ୟ ସୋଧନରର ବ୍ୟବହୋର 
କରି ସେଳତୋ ବି ପୋଇଥରିେ।  ଏମିତି ଏକ ଘଟଣୋ କ୍ରମ ହୋଇେଆବୋେର 
ନିଜୋମ ତୋଙୁ୍ ଅପମୋନିତ କରିବୋ ପୋର୍ଇ ଚୋହିଥଁରିେ। ରେୋକଙ୍ଠୋରୁ େୋନ 
ଆେୋରର ରସ ରେରତରବରଳ ହୋଇଦ୍ରୋବୋେରର ନିଜର ଗୋମଛୁୋ ପକୋଇଥରିେ 
ରସରତରବରଳ ନିଜୋମ ଆସି ତୋଙୁ୍ ରେୋତୋ ରସଠୋରର ପକୋଇଥରିେ। 
ଏହୋକୁ ବଡ ଆଗ୍ହର ସହ ଗ୍ହଣ କରି ମୋେବୀୟ  ଖବରକୋଗଜରର 
ଏହ ିରେୋତୋ ହୋଇଦ୍ରୋବୋେ ନିଜୋମଙ୍ର ଏବଂ ତୋହୋ ନିେୋମ ରହବ ରବୋେି 
ବିଜ୍ୋପନ ରେରେ। ଏହୋ  ଜୋଣ ିନିଜୋମ ନିଜକୁ ଅପମୋନିତ ରବୋଧ କରିବୋ ସହ 
ମୋେବୀୟଙୁ୍ ଡକୋଇ ଅରନକ ଉପହୋର ରେଇଥରିେ। 

ରେରତରବରଳ ଇଂରରଜ େୋସନର ମଧ୍ୟୋହ୍ନରର ସୋରୋ ଭୋରତ କଟ୍ 
ପୋଉଥେିୋ ରସରତରବରଳ ମୋେବୀୟଙ୍ର ଭୋରତୀୟ ସଂସ୍କତିୃ-ସଂସ୍କତୃ, 
ହନି୍ୀ ଭୋଷୋର ପ୍ରଚୋର ପ୍ରସୋର ପୋଇ ଁ ଉେ୍ୟମ ଭୋରତୀୟଙୁ୍ ନିଜ ଭିତରର 
ରେୋଡି ରହୋଇ ରହବିୋକୁ ସୋହସ ରେୋଗୋଇଥେିୋ। 1916 ମସିହୋରର ରସ 
ବିଏଚୟୁ ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋ କରିବୋରର ସେଳ ରହୋଇଥରିେ। ଏକୋଧୋରୋରର ରସ 
ଜରଣ ସୋମ ୍ବୋେକି, ସମୋଜ ସଂସ୍କୋରକ, ଓକିେ ଏବଂ ମୋତୃଭୋଷୋର େୃଢ 
ପ୍ରବକ୍ୋ ଥରିେ। ରସ ତୋଙ୍ ଜୀବନକୁ ଭୋରତ ମୋତୋର ରସବୋରର ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ 
ଭୋରବ ଉତ୍ସଗଣ୍ଣ କରିଥରିେ।  ପିେୋଟିେନିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ ନିଭଣ୍ଣୀକ ସ୍ୱଭୋବର ଥରିେ 
ମୋେବୀୟ। ତୋଙ୍ର ଏହ ି ଗଣୁଗଡିୁକ 
ରହତୁ ତୋଙୁ୍ ମହୋମୋନ୍ୟ ଆଖ୍ୟୋ 
ମିଳିଥେିୋ। 25 ଡିରସମ୍ବର 1861ରର 
ଆହ୍ୋବୋେରର ଜନ ୍ମଗ୍ହଣ କରିଥବିୋ ମେନ 
ରମୋହନ ମୋେବୀୟ ପିେୋଟିେନିରୁ ତୋଙ୍ 
ପିତୋଙ୍ ପରି ଜରଣ ପ୍ରବଚକ ରହବୋକୁ 
ଚୋହୁଥଁରିେ। ଏଣ ୁ ରସ ଶ୍ୀମେ୍ ଭୋଗବତ 
ପଢିବୋ ସହ ଏଥରିର ପୋରଙ୍ମ ବି ଥରିେ। 
ଖୋେି ରସତିକି ନୁରହ ଁ ଜୋତୀୟ ରଚତନୋ 
ଏବଂ ସୋମୋଜକି ବିକୋେ ପୋଇ ଁ ତୋଙ୍ର 
କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ରସରତରବରଳ ଅରନକଙ୍ ହୃେୟ 
ଜତିିପୋରିଥେିୋ। 

ମେନ ରମୋହନ ମୋେବୀୟ ଭୋରତୀୟ 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ୋମରର ରବେ ୍ ଉତ୍ସୋହର 
ସହ ଭୋଗ ରନଇଥରିେ। 1930 ଆଇନ ଅମୋନ୍ୟ ଆରନ୍ୋଳନ ଡୋକରୋରର 
ନିଜକୁ ସୋମିେ୍  କରି ବି୍ଟିେ ସରକୋରଙ୍ ଦ୍ୋରୋ େୋଗ ୁକରୋେୋଇଥବିୋ ଧୋରୋ 
144କୁ ଉଲ୍ଂଘନ କରିଥରିେ। ଏହ ି ରହତୁ ତୋଙୁ୍ କୋରୋେଣ୍ଡ ରଭୋଗିବୋକୁ 
ପଡିଥେିୋ। ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ରନତୃତ୍ବ ଓ ଉତ୍ସଗଣ୍ଣୀକୃତ ମରନୋଭୋବ ରହତୁ 
ରସ ସବଣ୍ଣସମ୍ମତିକ୍ରମ 1909, 1918, 1930 ଏବଂ 1932ରର ଚୋରିଥର 
କଂରଗ୍ସର ସଭୋପତି ମଧ୍ୟ ରହୋଇଥରିେ। ରସ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୋମ ୍ବୋେକିତୋ, 
ଓକିେୋତି, ସୋମୋଜକି ସଂସ୍କୋର ଏବଂ ମୋତୃଭୋଷୋର ପ୍ରଚୋର ପୋଇ ଁ ଉତ୍ସଗଣ୍ଣ 
କରିଥରିେ। ହନି୍ୀ ଭୋଷୋ ଏବଂ ସୋମ ୍ବୋେକିତୋ ପ୍ରତି ତୋଙ୍ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତୋ ରହତୁ 
ତୋଙ୍ ଦ୍ୋରୋ  ପ୍ରକୋେତି ରହୋଇଥେିୋ ହନି୍ୀ ମୋସିକ ପତି୍ରକୋ  ‘ଅଭୁେୟ’।   
1909ମସିହୋରର ରସ ଆହ୍ୋବୋେରୁ ଇଂରୋଜୀ ପତି୍ରକୋ ‘େ ିେିଡର’ ପ୍ରକୋେନ 
ଆରମ୍ଭ କରିଥରିେ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରର ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋର ତୋଙୁ୍ 24 ଡିରସମ୍ବର 2014 ରର ମରୋଣର୍ର ଭୋରତ ରତ୍ନ 
ଉପୋଧ ି ପ୍ରେୋନ କରିଥରିେ। ପ୍ରୋଚୀନ ଭୋରତୀୟ ବିେ୍ୟୋ ସହ ଆଧନିୁକ 
ରଟରକ୍ନୋରେୋଜରି େଷିେୋ ରଗୋଟିଏ ଛୋତ ତରଳ ବିେ୍ୟୋଥଣ୍ଣୀଙ୍ ନିମରନ୍ ଉନ୍ମକୁ୍ 
କରିବୋ ଏହ ିମହୋମୋନ୍ୟଙ୍ େଷେ୍ୟ ଥେିୋ। ଆଉ ଏହୋକୁ ପରୂଣ କରିବୋ େୋଗି 
ରମୋେୀ ସରକୋର 1300 ଏକର ଜମି ଉପରର ଅବସି୍ତ ବିଏଚ୍ ୟୁରର ଏମିତି 
ଅରନକ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ରେୋକୋପଭିତ କରିଛନି୍ ରେଉଠଁୋରର ରବେ ଜ୍ୋନଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ 
କରି ଏକ ବିଂେ େତୋବ୍ଦୀର  ବିଜ୍ୋନ ଏବଂ ରଟରକ୍ନୋରେୋଜକୁି ପଢୋେିବ।

ମଦନ ସମୟା�ନ 
ମୟାଲବୀୟ ଭୟାରତୀୟ 
ସ୍ୱୟାଧୀନତୟା 
ସଂଗ୍ରୟାମସର ସବଶ ୍ 
ଉତ୍ସୟା�ର ସ� ଭୟାଗ 
ସନଇଥସିଲ। 1930 
ଆଇନ ଅମୟାନ୍ 
ଆସନ୍ୟାଳନସର  
ଧୟାରୟା 144କ୍ 
ଉଲେଂ�ନ ସ�ତ୍ ତୟାଙ୍୍କ 
କୟାରୟାଦଣ୍ ସଭୟାଗଡିବୟାକ୍ 
ପଡଡିଥଲିୟା। 

ଜୁେୋଇ 1950, ତତ୍ କୋଳୀନ କୃଷି ଓ ଖୋେ୍ୟ ପ୍ରକି୍ୟୋକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
କରହ୍ନୟୋେୋେ୍  ମୋଣକ୍ି  େୋେ୍  ମନୁୀ୍ ବନ ରମହୋତ୍ସବ ପୋଳନ କରିବୋ ଆରମ୍ଭ 

କରିରେ। ତୋଙ୍ରି ଚିନ୍ୋଧୋରୋକୁ ସମଥଣ୍ଣନ ଜଣୋଇ ତତ୍ କୋଳୀନ ରୋଟ୍ରେପତି ଏବଂ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚୋରୋ ରରୋପଣ କରିରେ। ରୋଜ୍ୟ ସ୍ତରରର ରୋଜ୍ୟପୋଳ 
ଏବଂ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମୋରନ ମଧ୍ୟ ରସମୋନଙ୍ ରୋଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୋନରର ଚୋରୋ 
ରରୋପଣ କରି ଜନସୋଧୋରରଙୁ୍ ପରିରବେର ଉପରେୋଗୀତୋ ଏବଂ ଏହୋର 
ସରୁଷେୋ ପୋଇ ଁଅନୁପ୍ରୋଣୀତ କରିଥରିେ। ରସହେିନିଠୋରୁ ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ ଜେୁୋଇ ମୋସ 
ପ୍ରତମ ସପ୍ତୋହରର ବନ ରମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତୋହ ରେେ ସୋରୋ ପୋଳନ କରୋେୋଇ 
ଆସଛିୁ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀଙ୍ ରନତୃତ୍ୱୋଧୀନ ସରକୋର ମନ୍ୁ ସୀଙ୍ 
ଚିନ୍ୋଧୋରୋକୁ ବୋସ୍ତବରର ପରିଣତ କରିବୋ ତଥୋ ପରିରବେ ସରୁଷେୋ େଗିରର 
ଅଧକି ସରଚତନତୋ ସଅଟି୍ କରିବୋ େୋଗି ଅରନକ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ପେରଷେପ 
ରନଇଛନି୍। ଡିରସମ୍ବର 30, 1887ରର ଗଜୁରୋଟର ଭୋରୁଚଠୋରର ଜନ ୍ମତି 
ରକଏମ ୍ ମନ୍ୁ ସୀ ଅରବିନ୍ ରଘୋଷଙ୍ ଭଳି ମହୋପରୁୁଷଙ୍ଦ୍ୋରୋ େଷିେୋ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ରହୋଇଥରିେ। େବୁୋ ବୟସରର ବରେଣ୍ଣୋଳି ସତ୍ୟୋଗ୍ହ ସମୟରର ରସ ସଦ୍ଣ୍ଣୋର 
ପରଟେଙ୍ ସହ କୋନ୍କୁ କୋନ୍ ମିଳୋଇ ଇଂରରଜ େୋସନ ବିରୁଦ୍ଧରର ସ୍ୱର 
ଉରର୍ୋଳନ କରିଥରିେ। ଭୋରତୀୟ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ୋମ ସମୟରର ତୋଙ୍ର 
କୋେଣ୍ଣ୍ୟକଳୋପ ପ୍ରେଂସନୀୟ ଥେିୋ। ଏହ ିରହତୁ ଇଂରରଜ େୋସନ ପଷେରୁ ତୋଙୁ୍ 
ଅରନକଥର ରଜେ େଣ୍ଡ େଆିେୋଇଥେିୋ। ରେରତରବରଳ ରେେ ସ୍ୱୋଧୀନ 
ରହେୋ ରେେର ସମ୍ବିଧୋନ ନିମଣ୍ଣୋଣରର ରକଏମ ୍ ମନୁୀ୍ଙ୍ ଅବେୋନ  ଅତୁଳନୀୟ 
ଥେିୋ। 11ଟି ସମ୍ବିଧୋନ କମିେିରର ରସ ସେସ୍ୟ ରହଥିରିେ। ବୋବୋ ସୋରହବ 
ଆରମ୍ବେକରଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରର ରସ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକି୍ଙୁ୍ ସମୋନ ସରୁଷେୋ’ ପୋଇ ଁନିୟମ 
ଡ୍ୋଫ୍ଟ କରିଥରିେ। ହନି୍ୀ ଭୋଷୋ ଏବଂ ରେବନୋଗରୀ େିପିକୁ ସରକୋରୀ ଭୋଷୋ ଓ 
େିପି ଭୋରବ ବ୍ୟବହୋର ମୋନ୍ୟତୋ ପୋଇବୋ େଗିରର ତୋଙ୍ ଅବେୋନ େରଥଟ୍ 
ରହଥିେିୋ। ସଦ୍ଣ୍ଣୋର ପରଟେଙ୍ ସହ ମିେ ିରସ ଆନନ୍ଠୋରର  ଭୋରତୀୟ କୃଷି 
ପ୍ରତିଷ ୍ଠୋନ ଏବଂ ଭୋରତୀୟ ବିେ୍ୟୋଭବନ ସ୍ୋପନ କରିଥରିେ। ଗଜୁରୋଟୀ ସହ 
ଇଂରୋଜୀ ଏବଂ ହନି୍ୀ ସୋହତି୍ୟ ରଷେତ୍ରକୁ ସମଦୃ୍ଧ କରିବୋରର ମଧ୍ୟ ତୋଙ୍ ଅବେୋନ 
େରଥଟ୍ ରହଛିି। ତୋଙ୍ ଭିତରର ଥବିୋ େଷେତୋକୁ ବ୍ୟବହୋର କରିବୋକୁ େୋଇ 
ଭୋରତ ସରକୋର ତୋଙୁ୍ ହୋଇେଆବୋେ ସମି୍ମଶ୍ଣ ସମୟରର ସରକୋରଙ୍ 
ପ୍ରତିନିଧ ିଭୋରବ ହୋଇଦ୍ରୋବୋେଠୋରର ନିେକୁ୍ କରିଥରିେ। ରସୋମୋନୋଥ ମନ୍ରିର 
ପନୁରୁଦ୍ଧୋର ରନଇ ତୋଙ୍ର ତତ୍ କୋଳୀନ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବୋହରେୋେ ରନହରୁଙ୍ 
ସରଙ୍ ମତରଭେ ରହଥିେିୋ। ପରବର୍ଣ୍ଣୀ ସମୟରର ରସ କଂରଗ୍ସରୁ ଇସ୍ତେୋ 
ରେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଟଭିରର ରେୋଗ ରେଇଥରିେ। କିଛିେନି ପରର ରସ ଭୋରତୀୟ 
ଜନସଂଙ୍ଘରର େୋଗ ରେଇଥରିେ।  

େନ:୍ 30 ଡଡିସସମ୍ବର1887, ମତ୍ୃ୍ : 8 ସଫବୃୟୟାରୀ1971

ଆେୟାଦୀ କୟା ଅମତୃ ମସ�ୟାତ୍ସବ
ଭୟାରତର ଶକ୍ତଡି
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

�ସଡି �ସଡି ଫୟାଶୀ ଖଣ୍୍ଟସର 
ଝ୍ଲଡିଗସଲ ପଣ୍ଡିତ ରୟାମ ପ୍ରସୟାଦ 

ବଡିସ ୍ମଡିଲ୍  

ଡିରସମ୍ବର19, 1927, ରେରତରବରଳ ଇଂରରଜମୋରନ ତୋଙ୍ େୋସନ 
ବିରୁଦ୍ଧରର ସ୍ୱର ଉରର୍ୋଳନ କରୁଥବିୋ ଭୋରତୀୟ େବୁକଙୁ୍ େୋେୀଖଣୁ୍ରର 

ଝୁେୋଇବୋ େୋଗି ଭିଡି ଭିଡି ରନଉଥରିେ ରସରତବରଳ ରସମରନ ବୀରେପଣ୍ଣରର 
ଗୋଉଥରିେ ‘ ସରେଣ୍ଣ ୋରରୋସୀ କି ତମନ୍ନୋ ଅବ୍  ହମୋରର େେ୍ି ରମ ରହୈ ଏବଂ 
ରମରୋ ରଙ୍ରେ’ ବସନି୍ ରଚୋେୋ। ଏହ ି ରେେୋତ୍ମରବୋଧ ଗୀତରର ସୋରୋ 
ରେେର ହୃେୟ ଜତିିଥବିୋ େବୁକଙ୍ ଭିତର ଅନ୍ୟତମ ଥରିେ30 ବଷଣ୍ଣୀୟ ପଣି୍ଡତ 
ରୋମ ପ୍ରସୋେ ବିସ ୍ମିେ୍ । ଜନ୍ୁ 11, 1897 ମସିହୋରର ସୋହଜୋନପରୁରର ତୋଙ୍ର 
ଜନ ୍ମ।  ତୋଙ୍ଚୁ ରେରତରବରଳ ମୋତ୍ର 11 ବଷଣ୍ଣ ବୟସ ରହୋଇଥେିୋ ରସ ଭୋରତର 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ୋମରର ସୋମିେ୍  ରହୋଇଥରିେ। ନିଜର ରେଷ ନିଃଶ୍ୱୋସ ଥବିୋ 
େୋଏ ରେଉ ଁସ୍ୱୋଧୀନତୋସଂଗ୍ୋମୀମୋରନ ବ୍ଟିିେ ଉପନିରବେ ବିରୁଦ୍ଧରର ସ୍ୱର 
ଉରର୍ୋଳ କରିବୋକୁ ପଛୋଇ ନଥରିେ ରସମୋନଙ୍ ଭିତରୁ ଜରଣ ଥରିେ ପଣି୍ଡତ 
ବିସ ୍ମିେ୍ । ଭଗତସିଂହ, ଚନ୍ଦ୍ରରେଖର ଆଜୋେଙ୍ ଭଳି ମହୋନ ରେେଭକ୍ଙ୍ 
ସହ ମିେ ିରସ ହନୁି୍ସ୍ତୋନ ରିପବ ଲେକ୍ି  ଆରସୋସିଏସନ୍  ଗଠନ କରିଥରିେ। ବିନୋ 
ହଂିସୋ ଓ ରକ୍ପୋତରର ରେ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ମିଳିବ ନୋହି ଁ ରସହ ି ବିଶ୍ୱୋସରର 
ଅତୁଟ ଥରିେ ମିସ ୍ମିେ୍ । ରେରତରବରଳ ତୋଙୁ୍ 19 ବଷଣ୍ଣ ବୟସ ରହୋଇଥେିୋ 
ରସରତରବରଳ ତୋଙ୍ କେମରୁ ଝରି ଆସିଥେିୋ ରେେୋତ୍ମରବୋଧର ଅରନକ 
କବିତୋ। 1918ର ରମନପରୁୀ ଷଡେନ୍ତ୍ର କଥୋ କହନ୍ତୁ କି 1925 ମସିହୋର 
କୋରକୋରୀ ଷଡେନ୍ତ୍ରରର ରସ ଭୋଗ ରନଇଥରିେ କିନ୍ତୁ ପେିୁସକୁ ଚକ୍ ମୋ ରେଇ 
ଖସିବୋରର ସଷେମ ରହୋଇଥରିେ। କିନ୍ତୁ ଅରନକ େନି ପରର ତୋଙୁ୍ ଗରେ 
କରୋେୋଇ  କୋରକୋରୀ ଷଡେନ୍ତ୍ର ମୋମେୋରର ଅଭିେକୁ୍ କରୋେୋଇଥେିୋ।  ଏହ ି
ମକଦ୍ମୋ 18 ମୋସ େୋଏ ଚୋେିେୋ। ଏଥରିର ରୋମପ୍ରସୋେଙ୍ ସରମତ ଅସ ୍େୋକ୍  
ଉଲ୍ୋ ଖୋନ୍ , ରୋରଜନ୍ଦ୍ର ରେୋହଡି ଏବଂ ରରୋେନ୍  ସିଂହଙୁ୍ ମତୁୃ୍ୟ େଣ୍ଡ ସହ ଅନ୍ୟ 
କ୍ୋନି୍କୋରୀଙୁ୍ ଆଜୀବନ କୋରୋେଣ୍ଡୋରେେ ରହୋଇଥେିୋ। 1927 ମସିହୋରର 
ରେରତରବରଳ ତୋଙୁ୍ ମୋତ୍ର 30 ବଷଣ୍ଣ ବୟସ ରହୋଇଥେିୋ ରସରତରବରଳ 
ରଗୋରଖପରୁ କୋରୋଗୋରରର ତୋଙୁ୍ େୋେୀଖଣୁ୍ରର ଚଢୋଇ େଆିେୋଇଥେିୋ। 
ରସଠୋରର ରସ ରେେମୋତୃକୋ େୋଗି େହୀେ ରହୋଇଥରିେ। 

ହନୁି୍ –ମସୁେ୍ ମୋନ ଏକତୋ ପୋଇ ଁ ବିସ ୍ମିେ୍  ଅରନକ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ହୋତକୁ 
ରନଇଥରିେ। ନିଜ କବିତୋରର ମଧ୍ୟ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ରର ଅରନକ ରେଖୋ  ପ୍ରକୋେ 
କରିଥରିେ। ରୋପ୍ତୀ ନେୀ କୂଳରର ତୋଙ୍ର ଅନି୍ମ ସଂସ୍କୋର କରୋେୋଇଥେିୋ। 
ପରବର୍ଣ୍ଣୀ ସମୟରର ଏହ ିସ୍ୋନର ନୋ ଁରୋଜଘୋଟ କରୋେୋଇଥେିୋ। ନିକଟରର 
ରକନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କତିୃ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ ଉର୍ରପ୍ରରେର େୋହଜୋହନପରୁଠୋରର ବିସ ୍ମିେ୍ ଙ୍ 
ଜନ ୍ମ ବୋଷଭିକୀ ଅବସରରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବର ଆରୟୋଜନ କରିଥରିେ। ଏହୋ 
ଆଜୋେୀର ଅମତୃ ମରହୋତ୍ସବ ପୋଳନର ଅଂେ ବିରେଷ। 

େନ:୍ 11 େନ୍୍  1897, ଶ�ୀଦ: 19 ଡଡିସସମ୍ବର 1927

ଠୟାକ୍ର 
ପ୍ୟାସରଲୟାଲ୍  

ସଡିଂ� 
େନ:୍ 21 ଡଡିସସମ୍ବର 1891,

 ମତ୍ୃ୍: 20 ଅସ୍୍ୟାବର 1954

ଗରିବ ଓ େୁବଣ୍ଣଳ ବଗଣ୍ଣଙ୍ ରସବୋରର ରକବଳ ନିଜକୁ ନିରୟୋଜତି କରି 
ନଥରିେ, ସୋରୋ ଜୀବନ ଠୋକୁର ପ୍ୟୋରରେୋେ ସିଂହ ରସମୋନଙ୍ 

ଅଧକିୋର ହୋସେ େୋଗି ସଂଗ୍ୋମ ଚଳୋଇଥରିେ। 
ଛତିେଗଡରର ସମବୋୟ ଆରନ୍ୋଳନର ଜରଣ ପରୁରୋଧୋ ଭୋରବ ପରିଚିତ 

ଠୋକୁର ପ୍ୟୋରରେୋେ୍  ସିଂହ। ଛୋତ୍ର ଜୀବନରୁ ରସ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ୋମରର 
ରେୋଗ ରେଇଥରିେ। ତତ୍ କୋଳୀନ େୋସନ ବ୍ୟବସ୍ୋରର ଅନ୍ୟୋୟ ଏବଂ 
ଅତ୍ୟୋଚୋର ବିରୁଦ୍ଧରର ସ୍ୱର ଉରର୍ୋଳନ କରିବୋ ସହ ସ୍ୋନୀୟ ରେୋକଙୁ୍ ଏକୋଠ ି
କରିଥରିେ। ରୋଜନୋନ୍ଗୋଓରଁର ମିେ୍  ଶ୍ମିକମୋନଙୁ୍ ଏକୋଠ ି କରି ତୋଙ୍ ହକ୍  
ପ୍ରେୋନ େୋଗି ବୋଧ୍ୟ କରିଥରିେ। ଛତିଗଡରର ଛୋତ୍ରଙୁ୍ ରନତୃତ୍ୱ ପ୍ରେୋନ ସହ 
ଆରନ୍ୋଳନ ସଂଗଠତି କରିବୋ ରନଇ ମଧ୍ୟ ରସ ପରିଚିତ ଥରିେ। ଅରନକ ଜନ 
ସରଚତନତୋ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମରର ରସ ନିଜକୁ ନିରୟୋଜତି କରିଥରିେ। 

 କୋେୀର ମେଣ୍ଣ୍ୟୋେୋ ତଥୋ ପ୍ରୋଚୀନ ଏତିହ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କତିୃକୁ ପୋଳନ କରିବୋ 

ପୋଇ ଁ16 ରୁ 18 ନରଭମ୍ବର ମଧ୍ୟରର ବୋରୋଣୋସୀରର ଏକ ତିନି େନିିଆ 

କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମ 'କୋେୀ ଉତ୍ଳ' ଆରୟୋଜତି ରହୋଇଥେିୋ । ଏହ ିକୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମରର 

ରଗୋସ୍ୱୋମୀ ତୁେସିେୋସ, ସନ୍ଥ କବୀର, ସନ୍ଥ ରବିେୋସ,୍ ଭୋରତଣଡୁ୍ 

ହରିଚନ୍ଦ୍ର, ମନୁ ୍ ିରପ୍ରମଚୋନ୍ ଏବଂ ଜୟେଙ୍ର ପ୍ରସୋେଙ୍ ପରି କବି ତଥୋ 

ଐତିହୋସିକମୋନଙ୍ ଅବେୋନକୁ ସ୍ମରଣ କରୋେୋଇଥେିୋ। 

 ରକନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କତିୃ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୀନୋଷେୀ ରେଖୀ 18 ନରଭମ୍ବର 2021 ରର େେିତ 

କଳୋ ଏକୋରଡମୀରର ଏକ ସପ୍ତୋହ ବ୍ୟୋପୀ ପ୍ରେେଣ୍ଣନୀକୁ ଉେଘୋଟନ 

କରିଥରିେ।

 ସଂସ୍କତିୃ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ ଏମ ୍ପି କପ ୍ ରପୋରେୋ ଚୋମ୍ୟିନ୍ େପି ୍ ‘ସୋର୍ ପ୍ରତୋପ ସିଂ 

କପ ୍2021’  ଆରୟୋଜନ କରିଥରିେ। 

 ରଗୋଟିଏ ସ୍ୋନରର ଭୋରତ ସ୍ୱୋଧୀନତୋର 75ତମ ବୋଷଭିକୀ ପୋଳନ ସହ 

ଜଡିତ ସମସ୍ତ ସଚୂନୋ ପ୍ରେୋନ କରିବୋକୁ ସଂସ୍କତିୃ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ ପଷେରୁ 

ଆଜୋେୀ କୋ ଅମତୃ ମରହୋତ୍ସବ ରମୋବୋଇେ୍ ଆପ ୍ଆରମ୍ଭ। 

 ସଂସ୍କତିୃ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ ଏକ ସବଣ୍ଣଭୋରତୀୟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିରେୋଗିତୋ 'ବରନ୍ 

ଭରତମ- ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ' ଆରୟୋଜନ କରିବ। 2022 ଗଣତନ୍ତ୍ର େବିସ 

ପରରଡରର ଆରୟୋଜତି ରହବୋକୁଥବିୋ ସୋଂସ୍କତିୃକ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମ ପୋଇ ଁଏହ ି

ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବରୁ କଳୋକୋରଙୁ୍ ବଛୋେିବ।  

ଆେୟାଦୀର ଅମତୃ ମସ�ୟାତ୍ସବ ପୟାଳନ ସନଇ 

ସଂସ୍ତୃଡି ମନ୍ତଣୟାଳୟର ପଦସକ୍ଷପ 

ସଦଶବ୍ୟାପୀ ସଦଶୟାତ୍ମସବୟାଧ ଗୀତ ସଲଖବିୟା, ରସଗେୟାଲଡି ତଡିଆରଡି ଏବଂ ସଲୟାରଡି ସଲଖୟା 
ପୟାଇ ଁ ସଂସ୍ତୃଡି ମନ୍ତଣୟାଳୟ ତ�ସଡିଲ ସ୍ତରର୍ େୟାତୀୟ ସ୍ତର ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ପ୍ରତଡିସଯୟାଗୀତୟା 
ଆସୟୟାେନ କର୍ଛନ୍ଡି। ଏଥସିର ଅଂଶଗ୍ର�ଣ ପୟାଇ ଁବଡିସୃ୍ତତ ନଡିସଦ୍୍ଷଶୟାବଳୀ 'ଆେୟାଦୀ କୟା 
ଅମତୃ ମସ�ୟାତ୍ସବ' ସୱବସୟାଇଟ: amritmahotsav.nic.inସର ଉପଲବ୍ଧ।

ଆେୟାଦୀ କୟା ଅମତୃ ମସ�ୟାତ୍ସବ

ଭୟାରତର ଶକ୍ତଡି
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ସ୍ୱୟାଧୀନତୟା ଏବଂ ଭଡିଲ ସମ୍ପ୍ରଦୟାୟର ସଶକ୍ତଡିକରଣ ପୟାଇ ଁଆସନ୍ୟାଳନ 
କଡିଥସିଲ ସଗୟାବଡିନ୍ ଗର୍୍

ମୟାତୃଭୂମଡି ପୟାଇ ଁଇଂସରେଙ୍କ ବଡିର୍ଦ୍ଧସର ବଡିସଦ୍ୟା� ରଚଡିଥସିଲ 
ୟ୍ କଡିଆଗେ ନୟାଗେବୟା 

େନ:୍ େଣୟା ନୟା�ଡି,ଁ    ମତ୍ୃ୍: 30 ଡଡିସସମ୍ବର 1862

େନ:୍ େଣୟାନୟା�ଡି,ଁ ମତ୍ୃ୍: 30 ଅସ୍୍ୟାବର 1931

ରମଘୋଳୟର ଖୋସୀ ସମ୍ପ୍ରେୋୟର ଏମିତିଜରଣ ବିେଟି୍ ସଂଗ୍ୋମୀ ଥରିେ  
ୟୁ କିଆଙ୍ ନୋଙ୍ବୋ, େୋହୋଙ୍ ନୋ ଁେଣୁ ିେରିନ ଇଟ୍  

ଇଣି୍ଡଆ କମ୍ୋନୀ ବିଚଳିତ ରହଉଥେିୋ। ରେରତବରଳ ଇଟ୍ 
ଇଣି୍ଡଆ କମ୍ୋନୀ ଆସୋମ ପ୍ରୋନ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରସୋରଣ କରିବୋକୁ େୋଇ 
ରମଘୋଳୟ ସୀମୋରର ପ୍ରରବେ କରିରେ ରସରତବରଳ ଏହ ି
ସମ୍ପ୍ରେୋୟ ଇଂରରଜ ରସୈନ୍ୟଙୁ୍ ବିରରୋଧ କରିବୋ ଆରମ୍ଭ 
କରିରେ। ଏହୋ 1860 ମସିହୋ କଥୋ। ଏହ ିସମୟରର ବ୍ଟିିେ ୍ 
ଇଟ୍ ଇଣି୍ଡଆ କମ୍ୋନୀ ପଷେରୁ ଆସୋ ସଂେଗ୍ନ ଜୟନି୍ୟୋ 
ରୋଜ୍ୟରର ନିଜର ପ୍ରଭୋବ ବିସ୍ତୋର କରିବୋକୁ ଚୋହିରଁେ।  
ଏଠୋର ଅଧବିୋସୀଙ୍ ଉପରର ଅରହତୁକ କର େେିରେ। 
ଧୋମଭିକ ପରମ୍ରୋକୁ ନଟ୍ କରିରେ। ଏଥରିର ଅତିଷ୍ଠ ରହୋଇ 
ନୋଙ୍ବୋ ଖୋସୀ ସମ୍ପ୍ରେୋୟର ଅନ୍ୟ ବୀର ରେେରପ୍ରମୀଙୁ୍ 
ଏକୋଠ ି କରି ବି୍ଟିେ ୍ େୋସନ ବିରୁଦ୍ଧରର ବିରଦ୍ରୋହ ରଘୋଷଣୋ 
କରିରେ।  କିଆଙ୍୍  ନୋଙ୍ଘବୋଙ୍ ରନତୃତ୍ବରର ଏକ ଆେବିୋସୀ ସଂଗଠନ  
ସ୍ୋପନ ରହେୋ। ଏହୋର ସେସ୍ୟମୋନଙୁ୍ ଇଂରରଜଙ୍ ସହ େସସ୍ତ୍ର େଦୁ୍ଧ 

େଢିବୋ େୋଗି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋଗେୋ। ଗରିେୋ େଦୁ୍ଧରର ମୋହରି ଥବିୋ ଖୋସୀ 
ସମ୍ପ୍ରେୋୟର ଏହ ି ଆେବିୋସୀ ରେୋଦ୍ଧୋମୋରନ ପ୍ରଥରମ ପଶି୍ମୀ ଜୟନି୍ଆରୁ 
ଇଂରରଜଙ୍ ରସୈନ୍ୟଙ୍ ସହ େଢିବୋ ଆରମ୍ଭ କରିରେ। ଏହୋକୁ ରେଖ ିଇଂରରଜ 

ଇଟ୍ ଇଣି୍ଡଆ କମ୍ୋନୀର ରସୈନ୍ୟଙ୍ ଭିତର ଭୋରଳଣ ିପଡିଗେୋ। 
ଏହପିରି ସେସ୍ତ୍ର ଅଧବିୋସୀଙୁ୍ ମକୁୋବିେୋ କରିବୋ ପୋଇ ଁବ୍ଟିିେ ୍ ଇଟ୍ 
ଇଣି୍ଡଆ କମ୍ୋନୀ ରସରତବରଳ ଅତିରିକ୍ ରସୈନ୍ୟବଳ ମଗୋଇରେ। 
ତଥୋପି ବିେଳ ରହବିୋରୁ ବିପ ଲେବର ରନତୃତ୍ବ ରନଉଥବିୋ କିଆଙ୍୍  
ନୋଙ୍ବୋଙୁ୍ ଧରିବୋ ପୋଇ ଁଇଂରରଜ ମୋରନ କୂଟନୀତିର ସହୋୟତୋ 
ରନରେ। ଏହ ିସମୟରର ସ୍ୋନୀୟ ଜରଣ ବ୍ୟକି୍ ବିଶ୍ୱୋସଘୋତକତୋ 
ରିରେ। ଆଉ ନୋଙ୍ବୋଙ୍ ବୋବେରର ଖବର ଇଂରରଜଙୁ୍ 
ରେଇରେରେ। େଳରର ଇଂରଜ ରସୈନ୍ୟ ନୋଙ୍୍ ବୋଙୁ୍ ଧରିରେ। 
ଏହୋ 1862 ମସିହୋ କଥୋ। ଏହ ିବଷଣ୍ଣ ଡିରସମ୍ବର ୩୦ ତୋରିଖରର 
ସବଣ୍ଣସମମ୍ଖୁରର ନୋଙ୍ବୋଙୁ୍ େୋେୀ େଆିଗେୋ। ଏହ ି ମହୋନ 
ରେୋଦ୍ଧୋ କିନ୍ତୁ ହସି ହସି େୋେୀଖଣୁ୍ରର ଚଢଗିରେ। ଜୋତି ପ୍ରତି 
ତୋଙ୍ ଅବେୋନକୁ ସ୍ୱୀକୋର କରି 1967 ମସିହୋରର ରମଘୋଳୟରର 

ତୋଙ୍ ନୋରଁର ଏକ କରେଜ ରଖୋେୋେୋଇଥେିୋ।  ଅଟଳ ବିହୋରୀ ବୋଜରପୟୀଙ୍  
ସରକୋର ସମୟରର ତୋଙ୍ ସ୍ମୃତିରର ଏକ ଡୋକ ଟିକଟ ଜୋରି କରୋେୋଇଥେିୋ। 

ଉନ୍ନବିଂେ େତୋବ୍ଦୀର ରେଷଭୋଗ ଆଡକୁ ଏମିତି ଜରଣ ସମୋଜ 
ସଂସ୍କୋରକଙ୍ ଆବିଭଣ୍ଣୋବ ରେେରର ରହୋଇଥେିୋ େୋହୋଙ୍ ପୋଇ ଁଆଜ ି

ଭିେ୍  ସମ୍ପ୍ରେୋୟ ଗବଣ୍ଣ ମରନକରନି୍। ଭଗତ ଆରନ୍ୋଳନ 
ମୋଧ୍ୟମରର ରସରତରବରଳ ଏହ ିସମ୍ପ୍ରେୋୟକୁ େଷିେୋ ଏବଂ 
ଭକି୍ମୋଗଣ୍ଣକୁ ଆକଷଣ୍ଣଣ କରିଥବିୋ ଏହ ିବିେଟି୍ ବ୍ୟକି୍ଙ୍ ନୋ ଁ
ରହଉଛି ରଗୋବିନ୍ ଗରୁୁ। ତୋଙ୍ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରବର୍ଭିତ ମୋଗରର 
ଚୋେି ଏହ ି ସମ୍ପ୍ରେୋୟର ରେୋକମୋରନ ସଭ୍ୟ ସମୋଜ 
ସହ ତୋଳ ରେଇ ଆଗକୁ ବଢବିୋ ଆରମ୍ଭ କରିଥରିେ। 
ରୋଜସ୍ୋନର ଡୁଙ୍ରପରୁ ନିକଟରର ଥବିୋ ରବେସୋ 
ଗୋରଁର ଜନ ୍ମ ରଗୋବିନ୍ ଗରୁୁ, 1890 ରବଳକୁ ଏହ ି
େୋେୋବର ସମ୍ପ୍ରେୋୟଙୁ୍ େୋକୋହୋରୀ ରହବୋ ରୋସ୍ତୋରର 
ରପ୍ରରିତ କରିଥରିେ। ତୋଙ୍ରି ରୋସ୍ତୋରର ଚୋେି ଏହ ି
ରେୋକମୋରନ ଇଂରରଜଙୁ୍ ବିରରୋଧ କରିଥରିେ। ପଣୁ ି
ରୋଜସ୍ୋନର ବୋଂସୱୋଡୋ, ଡୁଙ୍ରପରୁ ଏବଂ କୁେେଗଡ 
ଅଞ୍ଳରର ରୋଜୋ ମହୋରୋଜୋଙ୍ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରଚଳିତ ବନୁ୍ଆ 
ପ୍ରଥୋକୁ ବିରରୋଧ କରିଥରିେ। ରସମୋରନ ଆରନ୍ୋଳନରର 
ଅଗି୍ନ ରେବତୋଙୁ୍ ସୋଷେୀ କରି ରସଠୋରର ପ୍ରତିଜ୍ୋ ରନଉଥରିେ। 1903ରର 
ଗରୁୁ ମୋନଗଡଠୋରର ନିଜର ଧନିୂ ଜଳୋଇରେ ତ ରସଠୋରର  େହ େହ 

ସଂଖ୍ୟୋରର ଭିେ ସମ୍ପ୍ରେୋୟ ରେୋକ ଏକୋଠ ି ରହୋଇ ଇଂରରଜଙ୍ ସୋମ ୍ନୋରର 
33 େେୋ େୋବି ପରୂଣ ପୋଇ ଁରଖଥିରିେ। ଏଥରିର ବନୁ୍ଆ ପ୍ରଥୋ, ଅତ୍ୟଧକି 
କର ଉରଚ୍େ ଏବଂ ଗରୁୁଙ୍ ଅନୁଗୋମୀଙ୍ ଉପରର ରହଉଥବିୋ ଉଅତ୍ୟୋଚୋର 
ଆେ ି ସମ୍କଭିତ େୋବି ରହଥିେିୋ।  ରେରତରବରଳ ଇଂରରଜ େୋସନ ଏହ ି

େୋବିଗଡିୁକୁ ମୋନିବୋ େୋଗି ମନୋ କରେ ରସରତରବରଳ 
ଗରୁୁଙ୍ ରନତୃତ୍ବରର ଭିେ୍ ମୋରନ ମୋନଗଡ ପୋହୋଡକୁ 
ଅକି୍ଆରରର ରନଇଥରିେ। ରସଠୋରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୋର 
ଅସ୍ତ୍ରେସ୍ତ୍ର ଜମୋରଖଥିରିେ। ଏହୋକୁ ରେଖ ିଇଂରରଜମୋରନ  
ମୋନଗଡ ଆକ୍ମଣ କରିରେ। 17 ନରଭମ୍ବର 
1930 ମସିହୋରର ରହୋଇଥବିୋ ଏହ ି ଆରନ୍ୋଳନରର 
1000ରୁ ଅଧକି ଆେିବୋସୀଙ୍ ଜୀବନ େୋଇଥେିୋ 
ଏବଂ ରଗୋବିନ୍ଗରୁୁଙୁ୍ ଗିରେ କରୋେୋଇଥେିୋ। ତୋଙ୍ 
ଉପରର ମୋମେୋ ଚଳୋେୋଇ ହୋଇଦ୍ରୋବୋେ ରଜେ୍ ରର 
ରଖୋେୋଇଥେିୋ। ରହରେ ତୋଙ୍ ଉର୍ମ ବ୍ୟବହୋର ଏବଂ 
ରେୋକପି୍ରୟତୋକୁ ରେଖ ି ଇଂରରଜ ସରକୋର ତୋଙ୍ଚ 
1919 ମସିହୋରର ମକୁ୍ କରିଥରିେ। ରହରେ ରେଉ ଁ
ସ୍ୋନରର ତୋଙ୍ ସମଥଣ୍ଣକମୋରନ ରହୁଥରିେ ରସଠୋକୁ 
େିବୋରର ପ୍ରତିବନ୍କ େଗୋେୋଇଥେିୋ। ଏଣ ୁ ରସ 

ଗଜୁରୋଟର େିମ ୍ବି ନିକଟରର ଥବିୋ କୋରମ୍ବୋଇଠୋରର ଆସ୍ୋନ ରନରେ। ୧୯୩୧ 
ମସିହୋରର ତୋଙ୍ର ରେହୋନ୍ ରହୋଇଥେିୋ। n

ଆେୟାଦୀ କୟା ଅମତୃ ମସ�ୟାତ୍ସବ
ଭୟାରତର ଶକ୍ତଡି



56 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ଡଡିସସମ୍ବର, 2021

ଆରମ୍ଭର୍ ଫଡି ଲ ୍ଆମ ସମୟାେର ପ୍ରତଡିଛବଡି ସ�ୟାଇ ଆସଡିଛଡି। ସମୟାେର ଗଡିତଡିବଡିଧ,ି ଚୟାଲଡି ଚଳଣ ସବ୍କଡିଛଡି 
ଏଥସିର ନଡିଖଣ୍ ଭୟାସବ ଚଡିରେଡିତ ସ�ଉଥବିୟା ଆସମ ସଦଖଛି।୍ ଏଥସିର ସଦଶର ସଂସ୍ତୃଡି, ସଭ୍ତୟା 

ସବ୍କଡିଛଡିର ପରଡିଚୟ ମଡିସଳ। ଏଣ ୍ଏ ବଡିଶୟାଳ ବଡିଶ୍ୱର ସକୟାଣ ଅନ୍ସକୟାସଣ ତଡିଆରଡି ସ�ଉଥବିୟା 
ଫଡି ଲଗ୍ଡ୍ଡିକ୍ ଏକ ଆନ୍େ୍ଷୟାତୀୟ ପୟ୍ାଟ୍ ଫମ୍ଷ ସଦବୟା ଲକ୍ଷ୍ସର ବଡିଭଡିନ୍ନ ସମୟସର ବଡିଭଡିନ୍ନ ସ୍ୟାନସର ଫଡି ଲ ୍
ସଫଟ୍ଡିଭୟାଲ୍ ସବ୍ ଆସୟୟାେନ କରୟାଯୟାଇ ଆସଛ୍ଡି। ସ�ସଲ ଭୟାରତ ପକ୍ଷର୍ ଆସୟୟାେନ କରୟାଯୟାଇ 

ଆସଥ୍ବିୟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନୟାଲ୍ ଫଡି ଲ ୍ସଫଟ୍ଡିଭୟାଲ୍  ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡିଆ (IFFI) ଏସବ୍ ଆସୟୟାେନଠୟାର୍ ଟଡିସକ 
ଅଲଗୟା। କୟାରଣ ଏ�ୟା ଭୟାରତର ନ୍ସ� ଁସମଗ୍ର ଏସଡିଆସର ସବ୍ଠୟାର୍ ପର୍୍ଣୟା ଅନ୍ରୟାଟ୍ରେୀୟ ଫଡି ଲ ୍

ସଫଟ୍ଡିଭୟାଲ୍ । ଗତ ନସଭମ୍ବର 20ର୍ 28  ଯୟାଏ ସଗୟାଆସର ଆସୟୟାେଡିତ ଏ�ଡି ମସ�ୟାତ୍ସବ ଥଲିୟା ଏ�ଡି 
ଶଙୃ୍ଖଳୟାର 52ତମ ମସ�ୟାତ୍ସବ।  ସଯଉଠଁୟାସର ଭୟାରତ ବଡିଶ୍ୱକ୍ ଫଡି ଲ ୍ନଡିମ୍ଷୟାଣର ସସବ୍ଷତ୍କୃଟ୍ ପୟ୍ାଟଫମ୍ଷ ବୟା 

ସଗୟ୍ାବୟାଲ୍  �ବ୍  ସ�ବୟାକ୍ ଯୟାଉଛଡି ତୟା�ୟା ସ୍ପଟ୍ ସ�ୟାଇଥଲିୟା। 

ଫଡି ଲ ୍ନଡିମ୍ଷୟାଣ ସକ୍ଷରେସର 
ସଗୟ୍ାବୟାଲ୍  �ବ୍  ଭୟାସବ 

ଭୟାରତର ଉଦୟ 

ଋଷୀୟ େି୍୍ମ ‘େି ସନ୍  ଏରବୋଭ୍  ମି ରନଭର ରସଟ’୍  ଏବଂ େଷିେଣ ଆଫି୍କୀୟ 
େି୍୍ମ ‘ବରକତ’କୁ େଗୁ ୍ମ ଭୋରବ ବ୍ିକ୍ସ  ରବଟ୍ େିଳ୍ମ ପରୁସ୍କୋର ପ୍ରେୋନ। 

ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଧଡି ଅନ୍ରୟାଟ୍ରେୀୟ ଫଡି ଲ ୍ମସ�ୟାତ୍ସବ

େୟାତୀୟ
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ଇଣ୍ରନ୍ୟୋସନୋେ୍  େି୍ ୍ମ ରେଟି୍ଭୋେ୍  ଅେ ଇଣି୍ଡଆ (IFFI) 
ପରିବର୍ଭିତ ପରିସି୍ତିରର ପୋେକୁ ପୋେ ମିଳୋଇ ଆଗକୁ ବଢଛିୁ। 
ନରଭମ୍ବର 20 ରୁ 28 ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ରଗୋଆରର ଅନୁଷ୍ଠିତ 52 ତମ 
IFFI ଏକ ବିେୋଳ ସମୋରରୋହ ଥେିୋ। ଚଳିତ ବଷଣ୍ଣ IFFI ରର 
ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଇ ଁ, OTT ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣଗଡିୁକର ସକି୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ସୋହୀ 
ଅଂେଗ୍ହଣ  ରେଖବିୋକୁ ମିଳିଥେିୋ।  IFFI ଇତିହୋସରର ପ୍ରଥମ 
ଥର ପୋଇ ଁ ରନଟଫଲେି କ୍ସ, ଆମୋଜନ, ଏବଂ ରସୋନି ପରି ସମସ୍ତ 
ପ୍ରମଖୁ OTT ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣଗଡିୁକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋଟ୍ରକଲେୋସ,୍ କରଣ୍ଣ୍ େଞ୍, 
ପି୍ରଭୁ୍ୟ, କୁ୍ୟରରରଟଡ୍ େି୍୍ମ ପ୍ୟୋରକଜ,୍ ସ୍କରେିନିଂ ଏବଂ ଅନ-ଗ୍ୋଉଣ୍ଡ 
ଓ ଭଚୁଣ୍ଣଆେ୍ ଉପସ୍ୋପନୋ ମୋଧ୍ୟମରର ଅଂେଗ୍ହଣ କରିଥରିେ। 
ଭବିଷ୍ୟତରର IFFIରର OTT ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣର ସକି୍ୟ ଅଂେଗ୍ହଣ 
ଏକ ନିୟମିତ ରବୈେଟି୍୍ୟ ରହବ । ଏଥ ିସହତି, IFFI ନୂତନ ଜ୍ୋନ 
ରକୌେଳ ଗ୍ହଣ କରିଛି, ଚଳଚିେତ୍ର ରେଖବିୋ ପୋଇ ଁେେଣ୍ଣକଙୁ୍ ଏକୋଧକି 
ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣ ପ୍ରେୋନ କରିଛି, ପରିବର୍ଭିତ ସମୟ ସହତି ଗତି କରୁଛି 
ଏବଂ ବି୍କ୍ସ ରେେଗଡିୁକର ସରବଣ୍ଣୋର୍ମ ଚଳଚିେତ୍ର ପ୍ରେେଣ୍ଣନ କରିଛି। 
52 ତମ IFFI ଭୋରତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ ସିରନମୋର ଅରନକ 
କିମ ୍ବେନ୍ୀକୁ ସ୍ୱୋଗତ କରିଥେିୋ ଏବଂ ରୂରପେି ପରେୋରର ଜୀବନ୍ 
ରଜମ ୍ବଣ୍ଡ ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ କରିଥବିୋ ସୋର୍ ସିଆନ୍  କରନରୀଙୁ୍ 
ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରେଷ ଶ୍ଦ୍ଧୋଞ୍ଜଳି ଅପଣ୍ଣଣ କରିଥେିୋ । IFFI ପଷେରୁ 35 
ବଷଣ୍ଣରୁ କମ ୍ଭୋରତର 75 ସଜୃନେୀଳ ପ୍ରତିଭୋ ଏବଂ େବୁ ପ୍ରତିଭୋଙୁ୍ 
ଏକ ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣ ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଇଥେିୋ।  ଇରଭଣ୍ ସମୟରର, 
ଏହ ି 75 ସଜୃନେୀଳ ପ୍ରତିଭୋ ଚଳଚିେତ୍ର ଇଣ୍ଡଟ୍ରେିର ଟ୍ୋେୱୋଟଣ୍ଣଙ୍ 
ସହତି କଥୋବୋର୍ଣ୍ଣୋ କରିଥରିେ ଏବଂ ଉତ୍ସବରର ଆରୟୋଜତି 
ମୋଟ୍ରକଲେୋସରର ଅଂେଗ୍ହଣ କରିଥରିେ। ଏହ ିଉତ୍ସବରର ପ୍ରଥମ 
ଥର ପୋଇ ଁ ବି୍କ୍ସ ଚଳଚିେତ୍ର ମରହୋତ୍ସବ ମୋଧ୍ୟମରର ପୋଞ୍ଟି ବି୍କ୍ସ 
ରେେ: ବ୍ୋଜେି, ଋଷ, େଷିେଣ ଆଫି୍କୋ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭୋରତର 
ଚଳଚିେତ୍ର ପ୍ରେେଭିତ ରହୋଇଥେିୋ।  

ଭବଡିର୍ତର 75 ସେୃନଶୀଳଙ୍୍କ ସପ୍ରୟାତ୍ସୟା�ନ
‘75 କି୍ଏଟିଭ୍  ମୋଇଣ୍ଡସ ୍ ଅେ୍  ଟୁରମୋରରୋ‘ ଅଥଣ୍ଣୋତ୍  ଆସନ୍ୋକୋେିର 
75 ସଜୃନେୀଳ ବ୍ୟକି୍ଙୁ୍ IFFIରର ଅଂେଗ୍ହଣ କରିବୋର ସରୁେୋଗ 
ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଇଛି। ଆଜୋେୀ କୋ ଅମତୃ ମରହୋତ୍ସବର ଏକ ଅଂେ 
ଭୋବରର ଏହ ିକଳୋକୋରମୋନଙୁ୍ ଏକ ଆନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣରର 
ନିଜକୁ ଉପସ୍ୋପନ କରିବୋର ସରୁେୋଗ େିଆେୋଇଥେିୋ। ଏ 
ପଛରର ଏକ ମହତ୍  ଉରଦ୍େ୍ୟ ରହଛିି ତୋହୋ ରହେୋ ଭବିଷଞତରର 
ଏହ ି75 କଳୋକୋର ସିରନମୋ ଜଗତର ଆଇକନ୍ ଭୋବରର ଉଭୋ 
ରହରବ।  ମୋଟ୍ର କଲେୋସ ୍ମୋଧ୍ୟମରର ଏହ ିକଳୋକୋରମୋନଙୁ୍ ତୋେିମ 
େିଆେିବୋ ସହ ବିେଟି୍ ବ୍ୟକି୍ମୋନଙ୍ ସହ ବୋର୍ଣ୍ଣୋଳୋପ କରିବୋର 
ସରୁେୋଗ ମିଳିଥେିୋ। ଏହ ି ମୋଟ୍ରକଲେୋସ ୍ ଓ ତୋେିମର ଅଂେ 
ବିରେଷ ସ୍ୱରୂପ ରସମୋନଙୁ୍ ନିରଦ୍ଣ୍ଣେନୋ, ସମ୍ୋେନୋ, ଗୀତ, ଏବଂ 
ସ୍କରେିପ ୍ଟିଂ ସହତି ଚଳଚିେତ୍ର ନିମଣ୍ଣୋଣର ବିଭିନ୍ନ ରଷେତ୍ରରର ଉରଲ୍ଖନୀୟ 
ରକୌେଳବୋବେରର ତୋେିମ େିଆେୋଇଥେିୋ। ଏହ ି ପ୍ରତିଭୋ 
ଭିତରର 35 ବଷଣ୍ଣରୁ କମ ୍ 7 ଜଣ ମହଳିୋଙ୍ ସରମତ 75 ଜଣ 

ଚଳଡିତବର୍ଷ IFFIସର ପ୍ରଥମଥର ପୟାଇ ଁ
ଓଟଡିଟଡି ପୟ୍ାଟଫମ୍ଷମୟାନଙ୍କ ସଯୟାଗଦୟାନ 
ଉତ୍ସୟା�େନକ ଥଲିୟା। IFFI ବଡିକଳ୍ପ 
ସଟସ୍୍ନୟାସଲୟାେଡିକ୍ ଆପଣୟାଇଥବିୟାର୍ 
ଦଶ୍ଷକ ମଞ୍ର ବଡିକଳ୍ପ ପୟାଇପୟାର୍ଛନ୍ଡି। 
ସମୟ ସସଗେ ତୟାଳସମଳ ରକ୍ଷୟା 
ସ�ୟାଇପୟାର୍ଛଡି। ଆସମ ବ୍ଡିକ୍ସ ସଦଶର 
ସସବ୍ଷୟାତ୍କୃଟ୍ ଫଡି ଳ୍ଗଡ୍ଡିକ୍ ଏଠୟାସର 
ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରଡିଛ ୍ଏବଂ ଆଗକ୍ ଏ�ଡି 
ଅଧକି ଭୟାଗଡିଦୟାରୀ ସଦୃ୍ଢ ସ�ବ। 

ଅନ୍ରୟାଗ ସଡିଂ� ଠୟାକ୍ର
ସକନ୍ଦ୍ର ସଚୂନୟା ଓ ପ୍ରସୟାରଣ ମନ୍ତୀ 

ଅନ୍ରୟାଟ୍ରେୀୟ ଫଡି ଲ ୍ମସ�ୟାତ୍ସବ
େୟାତୀୟ
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

େବୁକଙୁ୍ ମରନୋନୀତ କରୋେୋଇଥେିୋ। ରସମୋନଙ୍ ମଧ୍ୟରର କନିଷ୍ଠ 
ଅଂେଗ୍ହଣକୋରୀ ବିହୋରର 16 ବଷଣ୍ଣୀୟ ଆେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ କୁମୋର ଥରିେ 
େିଏକି ଚଳଚିେତ୍ର ନିରଦ୍ଣ୍ଣେନୋରର ତୋଙ୍ର େଷେତୋ ପୋଇ ଁମରନୋନୀତ 
ରହୋଇଥରିେ । ରସଥପିୋଇ ଁ ରକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ,  ପ୍ରଖ୍ୟୋତ ଗୀତିକୋର 
ତଥୋ ରସଣ୍ରେୋେ୍ ରବୋଡଣ୍ଣ ଅେ୍ େି୍୍ମ ସୋଟଭିେିରକଟ୍-ସିବିଏେସିର 
ରଚୟୋରମ୍ୟୋନ ପ୍ରସନ୍ୁ ରେୋେୀଙୁ୍   "ଆସନ୍ୋକୋେିର 75 କି୍ଏଟିଭ୍ 
ମୋଇଣ୍ଡସ"୍ଭଳି ଚିନ୍ନ ଏବଂ ରୂପୋୟନ େୋଗି ବ୍ୟକି୍ଗତ ଭୋରବ 
କୃତଜ୍ତୋ ଜଣୋଇଛନି୍। 

ବଡିଶ୍ୱର ବଡ ଫଡି ଲ ୍ସଫଟ୍ଡିଭୟାଲ୍ ମଧ୍ୟର୍ ସଗୟାଟଡିଏ IFFI
IFFI ଏସିଆର ସବଣ୍ଣ ପରୁୋତନ ଆନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ ଚଳଚିେତ୍ର ମରହୋତ୍ସବ 
ଏବଂ ଭୋରତର ବୃହର୍ମ। IFFI ଆନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ ରେରଡରରସନ୍ 
ଅେ୍ େି୍୍ମ ପ୍ରଡୁ୍ୟସର ଆରସୋସିଏସନ୍ (FIAPF)ଠୋରୁ ଏହ ିମୋନ୍ୟତୋ 
ପ୍ରୋପ୍ତ ରହୋଇଛି। ଏହ ିଉତ୍ସବରର ଭୋରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସରବଣ୍ଣୋର୍ମ 
ଚଳଚିେତ୍ରଗଡିୁକ ପ୍ରେେଭିତ ହୁଏ । ଏହୋ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ଭୋରବ ବିଶ୍ୱ ସିରନମୋ 
ଜଗତ େୋଗି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମ ଭୋରବ ଗଣୋେୋଏ। 
ରସଥେିୋଗି ଆନ୍ଜଣ୍ଣୋତିକ ସ୍ତରରୁ େି୍୍ମ ପ୍ରଡୁ୍ୟସର, ଅଭିରନତୋଙ୍ଠୋରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରି େି୍୍ମ ସହ ଜଡିତ ଅରନକ ଜଣୋେଣୁୋ ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ ଏହ ି

ମଞ୍ରର ଏକୋଠ ି ରହୋଇଥୋଥୋଆନି୍। ରସମୋରନ ବିଶ୍ୱ େି୍୍ମ ଏବଂ 
ବେଳଥୁବିୋ ରଟରକ୍ନୋରେୋଜି ସହ ଖୋପ ଖଆୁଇବୋ େୋଗି ସମ୍କୃ୍ 
େଳି୍ପର ଆବେ୍ୟକତୋ ଓ ଆହ ୍ବୋନଗଡିୁକ ସମ୍ବନ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆରେୋଚନୋ 
କରିଥୋଆନି୍। ଏଥେିୋଗି ସମଗ୍ ଏସିଆ ତଥୋ ବିଶ୍ୱ େି୍୍ମ ଜଗତରର 
IFFIର ଗରୁୁତ୍ୱ ରହ ିଆସିଛି। 

n ଚଳିତ ବଷଣ୍ଣର IFFIରର 73 ଟି ରେେରୁ ମରନୋନୀତ 148 ରୁ 
ଅଧକି ବିରେେୀ ଚଳଚିେତ୍ର ଭୋଗ ରନଇଥରିେ। ରସମୋନଙ୍ 
ଭୋଗିେୋରିରର ଏକ ନିଆରୋ ପରିରବେ ସଟିୃ୍ କରିଥେିୋ। ଏହ ି
ଚଳଚିେତ୍ର ମରହୋତ୍ସବରର 12ଟି େି୍୍ମର ୱ୍୍ଡଣ୍ଣ ପି୍ରମିୟର୍ ରହୋଇଥବିୋ 
ରବରଳ 7 ଟି ଆନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ ପି୍ରମିୟର୍, 24 ଟି ଏସୀୟ ପି୍ରମିୟର୍ 
ଏବଂ 74 ଟି ଭୋରତୀୟ ପି୍ରମିୟର୍ ଥେିୋ। 75 ଟି ଭୋରତୀୟ 
ଚଳଚିେତ୍ର ସ୍କରେିନ କରୋେୋଇଥେିୋ। ଏଥରୁି 17 ଟି ଇଣି୍ଡଆ @ 75 
ବିଭୋଗ ଅଧୀନରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋରବ ମରନୋନୀତ ରହୋଇଥେିୋ । 
ରସଗଡିୁକର ପ୍ରେେଣ୍ଣନ େବୁ ନିରେଣ୍ଣେକଙ୍ ଉତ୍ସୋହତି କରିଥେିୋ। 

n OTT ପ ଲେୋଟେମଣ୍ଣରର ଏକକୋଳୀନ 50ରୁ ଅଧକି ଚଳଚିେତ୍ର ସ୍କରେିନ 

ଗୋୟକ ସଖୁବୀନ୍ର ସିଂହଙ୍ 
କୋେଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମରର ପରିରବଷଣ 

ଅନ୍ରୟାଟ୍ରେୀୟ ଫଡି ଲ ୍ମସ�ୟାତ୍ସବ
େୟାତୀୟ
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

n େଦୁ୍ଧ ପରବର୍ଣ୍ଣୀ ସମୟରର ରଟୋକିରୟୋର କୋହୋଣୀକୁ େେଣ୍ଣକଙୁ୍ 
ପଣୁଥିରର ରେରୋଇ ରନଇଥବିୋ ଜୋପୋନୀ େି୍୍ମ ରିଙ୍୍  ୱୋଣ୍ଡରିଂ’କୁ 
52ତମ IFFIରର ରଗୋେ୍ ରଡନ୍  ପିକକ୍ ରର ସମ୍ମୋନିତ କରୋେୋଇଛି। 

n େି୍୍ମ ‘ରଗୋେୋବରୀ’ ରର େିବଂଗତ ମରୋଠୀ ଅଭିରନତୋ ନିେକିୋନ୍ 
କୋମୋତ୍ ଙ୍ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଖଣୁ ଭୋରବ ପଦ୍ଣ୍ଣୋ ଉପରର ଉପସ୍ୋପନ 
କରିବୋ ରହତୁ ଭୋରତୀୟ ତଥୋ ମରୋଠୀ ଅଭିରନତୋ ଜତିନ୍ଦ୍ର 
ଭିକୁେୋେ୍  ରେୋେୀଙୁ୍ ରଶ୍ଷ୍ଠ ଅଭିରନତୋ ଭୋରବ ବିରବଚନୋ କରି 
ତୋଙୁ୍ ସିେ୍ ଭର ପିକକ୍  ସମ୍ମୋନ ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଇଥେିୋ। 

n ସିେ୍ ଭର ପିକକ୍  ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଇଥବିୋ ଅଭିରନତ୍ରୀ ରହଉଛନି୍ 
ଆରଞ୍ଜେିନୋ ମୋରେୋରନୀ। ରସ ସ୍ପୋନିେ ୍ େି୍ ୍ମ ଚୋରେଣ୍ଣୋଟି ପୋଇ ଁଏହ ି
ସମ୍ମୋନ ପୋଇଛନି୍। 

n ମରୋଠୀ ନିରେଣ୍ଣେକ ନିଖେ୍ି  ମହୋଜନ୍ ଙୁ୍ େି୍ ୍ମ ‘ରଗୋେୋବରୀ’ ପୋଇ ଁ 
ସିେ୍ ଭର ପିକକ୍  ରସ୍ପେୋେ୍  ଜରୁୀ ଆୱୋଡଣ୍ଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ରହୋଇଛି।  

n ତୋଙ୍ ସହ ବ୍ୋଜିେୀୟ ଅଭିରନତ୍ରୀ ରରନୋଟୋ କଭଣ୍ଣୋରେୋଙୁ୍ ମଧ୍ୟ  ଏହ ି
ପରୁସ୍କୋର େଗୁ ୍ମ ଭୋରବ ମିଳିଥେିୋ। 

n ୧୯୮୪ େେକରର ଋଷର ଜଟିଳ ଓ େୁନଣ୍ଣୀତିେକୁ୍ ସମୋଜକୁ ପଦ୍ଣ୍ଣୋ 
ମୋଧ୍ୟମରର ନିଖଣୁ ଭୋରବ ଉପସ୍ୋପନ କରିଥବିୋରୁ ଋଷୀୟ 
ନିରେଣ୍ଣ୍େେକ ରରୋମୋନ୍  ଭୋସୋୟୋରନୋଭଙ୍ େି୍୍ମ ‘େି ରଡୋମଣ୍ଣ’କୁ 
‘ରସ୍ପେୋେ୍  ରମନ୍ ସନ୍ ’ ସମ୍ମୋନ ପ୍ରୋପ୍ତ ରହୋଇଛି। ନିରଦ୍ଣ୍ଣେକ ମୋରି 
ଆରେସୋନ୍ଦ୍ରନିିଙ୍ େି୍୍ମ IFFI-52 ନିରଦ୍ଣ୍ଣେକଙ୍ ରଶ୍ଷ୍ଠ େି୍ ୍ମ ଭୋରବ 
ପରୁସ୍କତୃ ରହୋଇଛି। ରଡବୁ୍ୟ ନିରଦ୍ଣ୍ଣେକ ସୋଇମନ୍  େୋରିଓେ୍ ଙ୍ 
ସ୍ପୋନୀୟ େି୍୍ମ ‘େି’ ଓ୍ରୱେ୍ ଥ  ଅେ୍  େି ୱ୍୍ଡଣ୍ଣ’କୁ IFFI-52 ରଡବୁ୍ୟ 
ବଗଣ୍ଣରର ରସ୍ପେୋେ୍  ରମନ୍ ସନ୍  ପରୁସ୍କୋର ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଇଛି। 

ଉଦ୍ ଯୟାପନୀ ସମୟାସରୟା�ସର ରଷ ୍ ବ୍ଡିକ୍ସ 
ଫଡି ଲ ୍ମସ�ୟାତ୍ସବ ପର୍ସ୍ୟାର ସ�ୟାରଣୟା 
n େଷିେଣ ଆଫି୍କୀୟ େି୍୍ମ ‘ବରକତ୍ ’ ଏବଂ ଋଷୀୟ େି୍୍ମ ‘‘େି’ 

ସନ୍  ଏରବୋଭ୍  ମି’ ରନଭର ରସଟ’୍’ କୁ େଗୁ ୍ମ ଭୋରବ ରଶ୍ଷ୍ଠ 
େି୍ ୍ମ ସମ୍ମୋନ ପ୍ରେୋନ କରେୋଇଛି। ବ୍ୋଜେ୍ି  େି୍ ୍ମରମକର 
େୁସିଆ ମରୁତ୍ ଙୁ୍ ରଶ୍ଷ୍ଠ ନିରେଣ୍ଣେକ ପରୁସ୍କୋର ପ୍ରେୋନ 
କରୋେୋଇଛି। ଡକୁ୍ୟରମଣ୍ୋରୀ େି୍୍ମ ‘ଅନୋ’ ପୋଇ ଁତୋଙୁ୍ ଏହ ି
ସମ୍ମୋନ ମିଳିଛି। 

n େି୍୍ମ ‘ଅସରୁନ୍ ’ରର ରଶ୍ଷ୍ଠ ପ୍ରେେଣ୍ଣନ େୋଗି ଭୋରତୀୟ 
ଅଭିରନତୋ ଧନୁଷଙୁ୍ ରଶ୍ଷ୍ଠ ଅଭିରନତୋ ପରୁସ୍କୋର ପ୍ରେୋନ 
କରୋେୋଇଛି। 

n େି୍୍ମ ଅନ୍  ହ ୍ବି୍ ’୍ରର ରଶ୍ଷ୍ଠ ପ୍ରେେଣ୍ଣନ େୋଗି ବ୍ୋଜେ୍ି ର 
ଅଭିରନତ୍ରୀ େୋରୋ ରବୋେ୍ ରେୋରିନିଙୁ୍ ରଶ୍ଷ୍ଠ ଅଭିରନତ୍ରୀ 
ପରୁସ୍କୋର ପ୍ରେୋନ କରୋେୋଇଥବିୋ ରବରଳ ଚୀନ୍ ର ନିରଦ୍ଣ୍ଣେକ 
ୟୋନ୍  ହୋନ୍ ଙୁ୍ ‘ଏ େିଟିେ୍  ରରଡ୍  ଫଲେ ୋଓ୍ୱୋର’ େୋଗି ଜରୁୀ 
ରସ୍ପେୋେ୍  ରମନ୍ ସନ୍  ଆୱୋଡଣ୍ଣ ମିଳିଛି। 

କରୋେୋଇଥେିୋ। OTT ପ ଲେୋଟ୍ େମଣ୍ଣର ସହରେୋଗରର 10ଟି 
ମୋଟ୍ରକଲେୋସ ୍ ଏବଂ ଇନ-କନ୍ ଭରରସସନ୍  ଅଧରିବେନ 
କରୋେୋଇଥେି।  େି୍ ୍ମ େୁନିଆର ଖ୍ୟୋତନୋମୋ ତଥୋ ଅଭିଜ୍ 
କଳୋକୋର ଏବଂ ନିରଦ୍ଣ୍ଣେକ ଓ ପ୍ରରେୋଜକମୋରନ ଏଥରିର 
ଅଂେଗ୍ହଣ କରିଥରିେ।  ମରନୋଜ ବୋଜରପୟୀ, ହ୍ତିିକ 
ରରୋେନ, ରେୋଜତି ସିକଣ୍ଣର ଏବଂ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ମହୋନ ସିରନମୋ 
ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ ଏଥରିର ରସମୋନଙ୍ ଅଭିଜ୍ତୋ ବର୍ଣ୍ଣନୋ କରିଥରିେ।

n "େିଙୁ୍ଇ- େି ସୋରକ୍ଡ୍ ବଣ୍ଡସ"୍ IFFIର 52ତମ ସଂସ୍କରଣରର 
ICFT ୟୁରନରସ୍କୋ ଗୋନ୍ୀ ପେକ ବିରଜତୋ ରହୋଇଛି।  ଏହ ି
ଆନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ ସ୍ତରରର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋେୋଇଥବିୋ ଡ୍ୋମୋ େି୍ ୍ମଟି    
ମହଳିୋ ସଂଗ୍ୋମର ଏକ ସୋହସିକ ଚିତ୍ର ଏବଂ ମୋନବିକତୋ 
ବିଷୟବସୁ୍ତ ରହଥିେିୋ। େେଣ୍ଣକ ଓ ଉପସି୍ତ କି୍ଟିକ୍ ମୋରନ ଏହ ି
ଚଳଚିେତ୍ରକୁ ଅରନକ ପ୍ରେଂସୋ କରିଥରିେ। ମୋନବ ସମୋଜ ପୋଇ ଁ
ଏହୋ ଏକ େଷିେୋ ରବୋେି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନୋ କରିଥରିେ। n

େୟାପୟାନୀ ଫଡି ଲ ୍‘ରଡିଗ୍େ  ୱୟାଣ୍ରଡିଂ’କ୍ 
ସଗୟାଲ୍ ସଡନ୍  ପଡିକକ୍ 

ଅନ୍ରୟାଟ୍ରେୀୟ ଫଡି ଲ ୍ମସ�ୟାତ୍ସବ
େୟାତୀୟ



60 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ଡଡିସସମ୍ବର, 2021

ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି 

ସୟାଂସ୍ତୃଡିକ ସଗୌରବ ସ�ଉଛଡି 
ଭୟାରତର ନୂଆ ପରଡିଚୟ 

ରୟାେ୍ଗଡ୍ଡିକ ସ�ଡିତ ସମନୟ୍ ରକ୍ଷୟା କରଡି ସକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା ସୟାଂସ୍ତୃଡିକ ସପଣ୍ସ୍ଳଗଡ୍ଡିକର ସଯପରଡି 
ଆଧନ୍ଡିକୀକରଣ କରୟାଯୟାଉଛଡି ତୟା�ୟା ସକବଳ ତୀଥ୍ଷଯୟାରେୀମୟାନଙ୍କ ଆଗ୍ର�କ୍ ଉତ୍ସୟା�ଡିତ କର୍ ନୟା�ଡି ଁବରଂ 

ସଦଶ ବଡିସଦଶର ପଯ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ଲୟାଗଡି ଆକର୍ଷଣର ସକନ୍ଦ୍ରବଡିନ୍୍ ପୟାଲଟ୍ଛଡି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏ�ଡି ସ୍ୟାନୀୟ ଭୟାରତୀୟ 
ପରମ୍ରୟାସ୍ୟାପତ୍ ଓ ପରମ୍ରୟାସବ୍ ବଡିସଦଶସର ଚଚ୍ଚ୍ଷୟା ସ�ଉଛଡି। |

n ଆେିଗରୁୁ େଙ୍ରୋଚୋେଣ୍ଣ୍ୟଙ୍ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରତିଷ ୍ଠିତ ଶ୍ୀ କୋେୀ ବିଶ୍ୱନୋଥ ମନ୍ରି ହନୁି୍ 
ଧମଣ୍ଣର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ତୀଥଣ୍ଣ ରଷେତ୍ର। କୋେୀ ବିଶ୍ୱନୋଥ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଅଧୀନରର କୋେୀ ବିଶ୍ୱନୋଥ ମନ୍ରିକୁ ଗଙ୍ୋ ଘୋଟ ସହତି ସଂରେୋଗ କରୁଥବିୋ 
1000 ରକୋଟି ଟଙ୍ୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୋୟ ସରିଛି। ବୋବୋ ବିଶ୍ୱନୋଥଙ୍ େେଣ୍ଣନ 
ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ଭକ୍ମୋନଙ୍ ପୋଇ ଁଅଧକି ସବିୁଧୋଜନକ ଏବଂ ଆରୋମେୋୟକ 
ରହୋଇପୋରିଛି।  ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରର ଗଙ୍ୋ ଘୋଟରୁ ବୋବୋ 
ବିଶ୍ୱନୋଥ ମନ୍ରି ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ପ୍ରୋୟ 320 ମିଟର େମ୍ବ ଏବଂ 
20 ମିଟର ଚଉଡୋ ରୋସ୍ତୋ ନିମଣ୍ଣୋଣ କରୋେୋଇଛି। 5.5 େଷେ 
ବଗଣ୍ଣେୁଟ ଅଞ୍ଳରର ବ୍ୟୋପିଥବିୋ କରିଡରରର ଭକ୍ 
ଏବଂ ପେଣ୍ଣ୍ୟଟକଙ୍ ପୋଇ ଁ ଅରନକ ଆକଷଣ୍ଣଣର ରକନ୍ଦ୍ର 
ନିମଣ୍ଣୋଣ କରୋେୋଇଛ। 

n ରକୋଭିଡ ପରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସି୍ତି ସରତ୍ତ୍ୱ  ମୋ’ ଗଙ୍ୋ ଏବଂ 
କୋେୀ ବିଶ୍ୱନୋଥଙୁ୍ ସଂରେୋଗ କରିବୋର ସଂକଳ୍ପ ହୋସେ କରିବୋ 
େଗିରରରେଉ ଁ କୋମ ହୋତକୁ ନିଆେୋଇଥେିୋ ତୋହୋ ଖବ୍ୁ  କମ ୍ 
ସମୟ ଭିତରର ସମ୍ନ୍ନ ରହୋଇଛି। ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ମୋଧ୍ୟମରର ରକବଳ 
ଆଖପୋଖ ଅଞ୍ଳ ନୁରହ ଁ, ବୋରୋଣୋସୀକୁ ନବୀକରଣ କରୋେୋଉଛି। 
ଏହୋର ରଶ୍ୟ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀଙୁ୍ ହି ଁେିବ େୋହୋଙ୍ ରପ୍ରରଣୋରର 
ଏହ ିମନି୍ର ଭବ୍ୟ ଓ ଆକଷଣ୍ଣଣୀୟ ରହୋଇପୋରିଛି। 

n ମୋଚେଣ୍ଣ 8, 2019 ରର ବିଶ୍ୱନୋଥ ମନ୍ରିକୁ ମୋ’ ଗଙ୍ୋସହ ରେୋଡିବୋର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପୋଇ ଁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ େଳିୋନ୍ୟୋସ କରିଥରିେ। ଏହ ି ବଷଣ୍ଣ ଡିରସମ୍ବରରର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ହୋତରର ଏହୋକୁ ରେୋକୋପଣ୍ଣଣ କରୋେୋଇଛି। 

n ରେେ ଆଜି ଆେି େଙ୍ରୋଚୋେଣ୍ଣ୍ୟଙ୍ ଚିନ୍ୋନ ଓ େଷିେୋକୁ ନିଜର 
ଅଗ୍ଗତି େୋଗି ରପ୍ରରଣୋ ଭୋରବ ଗ୍ହଣ କରୁଛି। ରସଥେିୋଗି  
ଆମର ସୋଂସ୍କତୃିକ ଐତିହ୍ୟ, ବିଶ୍ୱୋସର ରକନ୍ଦ୍ରଗଡିୁକର 
ବିକୋେ ପୋଇ ଁସରକୋର ପେରଷେପ ଗ୍ହଣ କରିଛନି୍। ଆଜ ି
ଅରେୋଧ୍ୟୋରର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୀ ରୋମଙ୍ର ଏକ ବିେୋଳ ମନ୍ିର ନିମଣ୍ଣୋଣ 

ରହଉଛି, ଅରେୋଧ୍ୟୋ େତୋବ୍ଦୀ ପରର ଏହୋର ରଗୌରବ 
ରେରି ପୋଇବ। 

n ବିଶ୍ୱନୋଥ ଧୋମର କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମୋନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରର 
ସମୋପ୍ତ ରହବୋ େିଗରର ଅଗ୍ଗତି କରୁଛି। ଆନ୍ଜଣ୍ଣୋତୀୟ 
ପେଣ୍ଣ୍ୟଟକଙୁ୍ ଆକଷଭିତ କରିବୋ ପୋଇ ଁ ବନୋରସରର 
ସୋରନୋଥ, ନିକଟସ୍ କୁେୀନଗର ଏବଂ ରବୋଧ 
ଗୟୋଙୁ୍  ରବୌଦ୍ଧ ସକଭିଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରର ସଂରେୋଗ 
କରୋେୋଉଛି।

n ଭଗବୋନ ଶ୍ୀରୋମଙ୍ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ତୀଥଣ୍ଣସ୍ୋନକୁ 
ସଂରେୋଗ କରି ଏକ ସକଭିଟ୍ ଭୋରବ ବିକେତି କରିବୋ କୋେଣ୍ଣ୍ୟ 
ମଧ୍ୟ ଚୋେିଛି। ଏହୋ ସହତି ସହରର ପ୍ରୋଚୀନ ସୋଂସ୍କତୃିକ 
ପରିଚୟକୁ ବୋଧୋ ନ ରେଇ ମଥରୁୋ ବୃନ୍ୋବନରର ବି ବିକୋେ 
କୋେଣ୍ଣ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରର ଆରଗଇ ଚୋେିଛି।

ନିକଟରର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୋେୀ ଭଗବୋନ ରକେୋରନୋଥଙ୍ ସହର ଶ୍ୀ ରକେୋରନୋଥ ଧୋମଙୁ୍ ଐଶ୍ୱରୀୟ 
ମହୋନତୋକୁ ରେରୋଇ ଆଣବିୋ ପୋଇ ଁଅରନକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍। ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରର ବିପେଣ୍ଣ୍ୟୟ ଦ୍ୋରୋ ଷେତିଗ୍ସ୍ତ 
ଶ୍ୀ ଆେିଗରୁୁ େଙ୍ରୋଚୋେଣ୍ଣ୍ୟ ସମୋଧଙୁି୍ ପନୁଃ ନିମଣ୍ଣୋଣ କରୋେୋଇଛି। ଏହୋର ଅଣ୍ଡରଗ୍ୋଉଣ୍ଡ୍ ସ୍ମୋରକୀ କୋନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରେଇ  
ମଧ୍ୟରର ଚୋେିବୋ ସହତି ତୀଥଣ୍ଣେୋତ୍ରୀମୋନଙୁ୍ ଏକ ନିଆରୋ ଅନୁଭୂତି ରେଇଥୋଏ। ରସହଭିଳି ଭଗବୋନ ବିଠେଙ୍ ସହର 
ପନ୍ରପରୁ ମଧ୍ୟ ରୂପୋନ୍ରିତ ରହୋଇଛି। n

ଏସବ ନୂଆ ରୂପସର ଶ୍ରୀ କୟାଶୀ 
ବଡିଶ୍ୱନୟାଥ ମନ୍ଡିର

ମନ୍ଡିର ସ� ସଂମ୍କୃ୍ତ ଭୟାରତର ଐତଡି�ୟାସଡିକ ସ୍ଳ 

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସମୟାଦୀଙ୍କ ବଡିଚୟାର:

ଅସଯୟାଧ୍ୟୟା କୟାଶୀର୍ ସକଦୟାରନୟାଥ ଧୟାମ...
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ସଂକଳ୍ପରୁ 
ସିଦି୍ 

ମଡିଡଡିଆ କର୍୍ଷର



ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଧଡି 

25 दिसंबर 25 दिसंबर 
जयंती पर कृतज्ञजयंती पर कृतज्ञ
राष्ट्र का नमनराष्ट्र का नमन

ଅଟଳେୀ ସ�ଉଛନ୍ଡି  ପ୍ରତଡିଟଡି ଭୟାରତୀୟଙ୍କ ପୟାଇ ଁଆଶୟା ଓ ଆକୟାଂକ୍ଷୟାର ପ୍ରତୀକ। ଅଟଳେୀ 
କ�୍ଛନ୍ଡି ମୟାସନ ସମଗ୍ର ସଦଶ କ�୍ଛଡି। ଅଟଲେୀ କ�୍ଛନ୍ଡି ମୟାସନ ସୟାରୟା ସଦଶ ଶଣ୍ଛ୍ଡି। 
ଅଟଳେୀ କ�୍ଛନ୍ଡି ମୟାସନ, ସସ ନଡିେ କଥୟା ନ୍ସ�,ଁ ସଦଶର େନସୟାଧୟାରଣଙ୍କ  ଭୟାବୟାସବଗକ୍ 
ସସ ଉପସ୍ୟାପନ କର୍ଛନ୍ଡି। ତୟାଙ୍କର ଅନଗ୍ଷଳ ଭୟାରଣ ସକବଳ ସଲୟାକଙ୍କ ଆକରଷିତ 
ବୟା ପ୍ରଭୟାବଡିତ କର୍ଥଲିୟା ତୟା’ ନ୍ସ� ଁବରଂ ସଲୟାକଙ୍କ ମନସର ଆତ୍ମବଡିଶ୍ୱୟାସ ସଂଚୟାରଣ 
କରଡିଥଲିୟା। କୟାରଣ ସସଥସିର ସକବଳ ଶବ୍ର ସମ୍ଭୟାର ନଥଲିୟା ବରଂ ପୟାଞ୍-ଛଅ ଦଶନ୍ଧଡିର 
ଅଭଡିଜ୍ଞତୟା ର�ଡିଥଲିୟା। ଏ�ୟା �ଡିଥଁଲିୟା ଅଟଲେୀଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱ ଯୟା�ୟା ଏକ ବଡିଂଶ ଶତୟାବ୍ୀସର 
ଏକ ଶକ୍ତ, ବଡିଶକଡିତ ଓ ସମସବଶୀ ଭୟାରତର ମଳ୍ଦୂଆ ପକୟାଇଥଲିୟା। ତୟାଙ୍କର ଦୂରଦୃଟ୍ଡି  
ସମ୍ନ୍ନ ନୀତଡିସବ୍ ଏ ସଦଶର ପ୍ରତଡିଟଡି େନତୟାଙ୍୍କ ଛଇ୍ଥଁଲିୟା।ସସ ଆମକ୍ କ�ଡି ଯୟାଇଛନ୍ଡି:  

मौत की उमर क्या है?  दो पल भी नहीं, 
ज़िनदगी जिलजिलया, आज कल की नहीं 
मैं जी भर जज्या,  मैं मन िे मरूं, 
लौटकर आऊूंगया,  कूच िे क्ों डरूं? 

ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ
େର୍ଷ୍ନୌର ରେୋକ ଭବନରର ପବୂଣ୍ଣତନ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହୋରୀ 
ବୋଜରପୟୀଙ୍ ପ୍ରତିମରୂ୍ଭି ଅନୋବରଣ 
ଅବସରରର। 

ଅଟଳ ଅଟଳ 
ସଡିଦ୍ଧଡିସଡିଦ୍ଧଡି
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