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ଅର୍ଷବ୍ବସ୍ାର
ଅମତୃ ଯାତ୍ା
ଭାରତୀୟ ଅର୍ଷବ୍ବସ୍ା କ�ାଭିଡ ଜନତି ମାନ୍ାବସ୍ାରୁ ମ�ୁଳିୁ 

ସଧୁାରର ଶୀର୍ଷ ଦଗିକର ଲମ୍ଫ କଦଇଛ ି। ଚଳିତ ଆରଥି� ବର୍ଷର 
ପ୍ରରମ କତ୍ରୈମାସକର 20% ଜଡିିପି ଅଭିବୃଦି୍ ଏହାର ପ୍ରମାଣ 

ସମାଚାର
ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ



ଫିଟକନସର କଡାଜ୍ 
ଆଧାଘଣ୍ା କରାଜ୍

ଫିଟ୍  ରହବିା ସହଜ ଏବଂ ମାଗଣା। ଆଜରି ବ୍ସ୍ତବହୁଳ 
ଜୀବନ ପାଇ ଁଏହା ଅତ୍ନ୍ତ ଜରୁରି କହାଇପଡ଼ିଛ।ି ଏ 
ପରିସି୍ତକିର, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ ଓ ପାନୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
�ରି ଓଜନ ଓ ନଦି୍ା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ସବୁ କଦରୈନନ୍ନି �ାଯ୍୍ଷ �ଳାପର 
ଅନୁଧ୍ାନ �ରିବା ଲାଗି ଯଦ ିକ�ହ ିଭରସାକଯାଗ୍ 
ସହକଯାଗୀ ମିଳିଯାଆନ୍ତ,ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇ ଁତାହା ଖବ୍ୁ 
ଲାଭଜନ� କହାଇପାକର। ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖ କମଜର 
ଧ୍ାନ ଚାନ୍ଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକର ଯବୁବ୍ାପାର ଏବଂ କ୍ୀଡ଼ା ମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ ଅନୁରାଗ ସିଂ ଠା�ୁର ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଆ ଆପ ୍ର ଉକ୍ମାଚନ 
�ରିରକିଲ। ଏହ ିଆପ ୍ଫିଟକନସ ସକଚତନ ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଆ 
ଆକନ୍ାଳନ� ୁଉତ୍ାହତି �କର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ 
ନକିଜ ‘ଫିଟକନସ �ା କଡାଜ୍, ଆଧାଘଣ୍ା କରାଜ୍’ ଲକ୍୍ 
କନଇ ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯାନର ଶଭୁାରମ୍ଭ �ରିରକିଲ।

ଏହ ିଆପ ୍ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-ଆଇଓଏସ ପଲ୍ାଟଫର୍ମରେ ଇଂେଲାଜୀ ଓ ହନି୍ୀରେ 
ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହଲାକୁ ନିଶଳୁ୍କ ଡଲାଉନରଲଲାଡ କେଲାଯଲାଇପଲାେିବ।

ଆପ ୍ଡାଉନକଲାଡ୍ �ରିବାର ପଦ୍ତି

କବ
ରୈଶ

ଷ୍ଟ
୍ ରରଲାବଲାଇଲ ଜେିଆରେ ଫିଟରନସ ସ୍ତେ ଯଲାଞ୍ଚ କେିବଲାରେ ଫିଟ ଇଣି୍ଆ 

ରରଲାବଲାଇଲ ଆପ ସହଲାୟକ ରହଲାଇଥଲାଏ। ଫିଟରନସ ସ୍ତେ ର୍ଲାେ, ଆପଣ 
ରକରେ ପଲାଦ ଚଲାଲିରଲ େଲାହଲାେ ଗଣନଲା, ରଶଲାଇବଲା, କ୍ଲାରଲଲାେୀ ଗ୍ରହଣ 
ଏବଂ ସଠକି୍ ଖଲାଦ୍ ଗ୍ରହଣ ଆଦି ସମ୍ପକ୍ମରେ ଏହ ିଆପ ୍ସଚୂନଲା ରଦଇଥଲାଏ। 
ଆନିରରରଟଡ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ବ୍କି୍ବିରଶଷଙ୍କ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍କେଲା ପ୍ରେି ଦୃଷି୍ 
ରଦଇ ‘ରଲାଇ ଁପଲ୍ାନ୍’ ଭଳି ରକରେକ ନୂେନ ରବୈଶଷି୍୍ ଏଥରିେ େହଛିି।
ଏଥରିେ ବ୍କି୍ବିରଶଷରଲାରନ ଘଣି୍କିଆ େିରଲାଇଣ୍େ ରସଟ୍ କେିପଲାେିରବ ଏବଂ 
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ ସରୟରେ ରସରଲାନଙ୍କ ଫିଟରନସ ର୍ଲାେେ ଅଗ୍ରଗେ ିସହେି 
ରଦୈନନ୍ନି କଲାଯ୍୍ମ କଳଲାପ ସମ୍ପକ୍ମରେ ଜଲାଣପିଲାେିରବ। ଏହଲାଛଡ଼ଲା ଫିଟରନସ ଏବଂ 
ଜୀବନରଶୈଳୀ ପେିବର୍୍ମନ ଆଣବିଲା ଲଲାଗି ଅନ୍ରଲାନଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରଲାଣେି କେିବଲା 
ପଲାଇ ଁଏଥରିେ ନିଜ ବ୍କି୍ଗେ ଫିଟରନସ େଥ୍କୁ ରଶୟଲାେ କେିପଲାେିରବ।
ଏହ ିଆପ ୍ରଧ୍ୟ ବ୍କି୍ବିରଶଷ, ବିଦ୍ଲାଳୟ, ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ସଂଗଠନଗଡ଼ିୁକୁ ବିଭିନ୍ନ 
ଫିଟ ଇଣି୍ଆ ପ୍ରେରିଯଲାଗିେଲା, ପ୍ରରଲାଣପତ୍ର କଲାଯ୍୍ମ କ୍ରର ଆଦିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଲଲାଗି 
ସହଲାୟକ ରହବ। ଏହ ିପଲ୍ାଟଫର୍ମକୁ ଉପରଯଲାଗ କେି ରଲଲାକରଲାରନ ରସରଲାନଙ୍କେ 
ଫିଟରନସ ସଫଳେଲାେ କଲାହଲାଣୀ ରଶୟଲାେ କେିପଲାେିରବ।

ଅଧ�ି ସଚୂନା ପାଇ ଁhttp://fitindia.gov.in/ ପରିଦଶ୍ଷନ �ରନ୍ତୁ।

ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଆ ଆପ ୍
ଉକ୍ମାଚନ ସମାକରାହର 
ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ଭିଡିଓ କଦଖବିା 
ଲାଗି �ୁ୍ଆର କ�ାଡ୍ 
ସ୍ାନ �ରନ୍ତୁ।

ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଆ ଆପ ୍
ଡଲାଉନରଲଲାଡ କେିବଲା ଲଲାଗି 
କୁ୍ଆେ ରକଲାଡ୍ ୍ଲାନ କେନ୍ତୁ
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ପ୍ରସଙ୍ଗ

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର      ଅକ୍ଟାବର 1-15, 2021

2021-22 ଆଥ୍ଦିକ ବଷ୍ମେ ପ୍ରଥର ରତ୍ରୈରଲାସରେ ଭଲାେେେ ଜଡିିପି ରେକଡ୍ମ 
ଗେିରେ ଅଭିବୃଦି୍ ହଲାସଲ କେିଛି । ଏହଲା ଆଗକୁ ଅଥ୍ମବ୍ବସ୍ଲା ପଲାଇ ଁ
ଭଲଦିନ ଆସିବଲାେ ସରଙ୍କେ ରଦଉଛି।                          ପଷୃଲ୍ା 16-26

ଭାରତ ଏ� ପ୍ରତରିକ୍ା କ�ନ୍ଦ୍ରକର 
ପରିଣତ କହବା�ୁ ଯାଉଛି

ଅରେୃ ରରହଲାତ୍ସବ ଭଲାଗରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ 
ରପ୍ରେଣଲାଦଲାୟୀ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାରୀ-
ଲଲାଲ ବଲାହଲାଦୂେ ଶଲାସ୍ତୀ, ଚନ୍େ ସିଂ 
ଗଡୱଲାଲି, ଆନି ରବସଲାନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍କଳରଣ ି
ରଗଲାପବନୁ୍ ଦଲାସଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ମରେ

ପଷୃଲ୍ା 42-45

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର

ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ରରଲାଦୀ ଉର୍େ ପ୍ରରଦଶରେ 
ନିର୍ମଲାଣଲାଧୀନ ପ୍ରେେିକ୍ଲା କେିଡେେ ସି୍େି 
ଅନୁଧ୍ୟଲାନ କେୁଛନି୍ତ 

ପଷୃଲ୍ା 13-14

ଭାରତକର ସମାଜବାଦର ପ୍ରକଣତା

ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳତା ପାଇ ଁମାଗ୍ଷପ୍ରଶସ୍ତ
�ରିଛ ିସ୍ୱଚ୍ଛତା

ଭାରତର ଭବରି୍ତ ଗଠନ �ରୁଛ ିସଦ୍୍ଷାରଧାମ

ସାକ୍ାତ�ାର : କ�ନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଷ ମନ୍ତୀ

ପାରାଅଲିମ୍କି୍ସ : ଭାରତୀୟ କ୍ୀଡ଼ାର ନୂତନ 
ନାୟ�ମାକନ

ସ୍ତମ୍ଭ : କ�ନ୍ଦ୍ର କ୍ୀଡ଼ା ମନ୍ତୀ

କ�ାଭିଡ-୧୯ ଲକେଇକର ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ

ବଶି୍ୱର ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଷବ୍ବସ୍ା ପାଇ ଁ
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ୱର ପାଲଟିଛ ିବ୍କି୍ସ :    
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଭିଭାରଣ

‘ହକର �ୃଷ୍ଣ’ ଭଳି ‘କମ� ଇନ ଇଣି୍ଆ’ 
ଉତ୍ାଦ ସମାନ ଗ୍ରହଣୀୟତା ହାସଲ �ରୁ : 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଭିଭାରଣ
�୍ାବକିନଟ ନଷି୍ପତି୍
ପ୍ରତରିକ୍ା, �ୃରି ଏବଂ ବୟନଶଳି୍ପ କକ୍ତ୍କର ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳତା 
ଦଗିକର ଅଗ୍ରସର କହଉଛ ିଭାରତ

ଆଧନୁ�ି ଭାରତର 
ସ୍ପତଗିଣ

ପଷୃଲ୍ା 04-05

ପଷୃଲ୍ା 06-07

ପଷୃଲ୍ା 08-09

ପଷୃଲ୍ା 10-12

ପଷୃଲ୍ା 15

ପଷୃଲ୍ା 27-30

ପଷୃଲ୍ା 34-35

ପଷୃଲ୍ା 36-37

ପଷୃଲ୍ା 38-40

ପଷୃଲ୍ା 41

ପଷୃଲ୍ା 31

ପଷୃଲ୍ା 32-33

ଆରର ରହଲାତ୍ଲା ଗଲାନ୍ୀଙ୍କ ୧୫୨େର ଜନ ୍ମବଲାଷ୍ଦିକୀ 
ପଲାଳନ କେିବଲାକୁ ଯଲାଉଛୁ। ଅେୀେରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 

ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀଙ୍କ ଦ୍ଲାେଲା ପ୍ରଦଲାନ କେଲାଯଲାଇଥବିଲା ଏକ 
ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଅଭିଭଲାଷଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 

ମିଶି୍ତ ଶକି୍ା ବ୍ବସ୍ା ଜାତୀୟସ୍ତରକର କବରୈପ୍ଲବ�ି 
ପରିବତ୍୍ଷନର ସାଧନ ପାଲଟିଛ ି       ପଷୃଲ୍ା 46-48
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ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ

ସମାଚାର
ସମ୍ାଦ�
ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର
ପ୍ରରଖୁ ରହଲାନିରର୍ଦ୍ମଶକ,
ପତ୍ର ସଚୂନଲା କଲାଯ୍୍ମ ଲାଳୟ,
ନୂଆଦିଲ୍ୀ

ଅଳଙ୍କରଣ
ଶ୍ଲାର ଶଙ୍କେ େିୱଲାେୀ
େବୀନ୍ଦ୍ର କୁରଲାେ ଶର୍ମଲା
ଦିବ୍ଲା େଲୱଲାେ
ଅଭୟ କୁରଲାେ ଗପୁ୍ଲା

ସମ୍ାଦ�ୀୟ ସହକଯାଗୀ
ବିରଭଲାେ ଶର୍ମଲା, ଚନ୍ନ କୁରଲାେ ରଚୌଧେୀ, 
ସରୁୀେ କୁରଲାେ (ଇଂେଲାଜୀ), ଅନୀଲ 
ପରଟଲ (ଗଜୁେଲାେୀ), ରକଲାରଟେୁ ଶ୍ଲାବଣୀ 
(ରେଲୁଗ)ୁ, ନଦୀର ଅହମ୍ମଦ (ଊରୁ୍ଦ୍ମ), 
ରସଲାନିେ କୁରଲାେ ରଗଲାସ୍ୱଲାରୀ (ଅହରୀୟଲା), 
ବିନୟ ପି.ଏସ.(ରଲାଲଲାୟଲର)
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ସମ୍ାଦ�ଙ୍କ �ଲମରୁ
ସଲାଦେ ନର୍ଲାେ,

ରକଲାଭିଡ ରହଲାରଲାେୀ ସରୟରେ ୧୩୦ ରକଲାଟି ରଦଶବଲାସୀ ଆତ୍ନିଭ୍ମେ ଭଲାେେେ ସଂକଳ୍ପ ରନଇଥରିଲ। ଆଜ ିଆତ୍ନିଭ୍ମେ 
ଭଲାେେ େଲାଷ୍ଟ୍ୀୟ ରଚେନେଲାେ ଅଂଶ ପଲାଲଟିଛି।  ଆର ସ୍ୱପ୍ନ ବଲାସ୍ତବ େୂପ ରନଉଥବିଲା ଆରର ରଦଖଛୁୁ। ବର୍୍ମରଲାନ, ରଦଶେ 
ବିକଲାଶ ଯଲାତ୍ରଲା ପଲାଇ ଁରନ୍ତ୍ର ପଲାଲଟିଛି ଆତ୍ନିଭ୍ମେ ଭଲାେେ ।

ରଦଶବଲାସୀଙ୍କେ ଅନ୍ତନ୍ତ୍ଦିହେି ଶକି୍କୁ ଜଲାଗ୍ରେ କେିବଲା ଲଲାଗି ସେକଲାେ ପ୍ରରେ୍କ ରକ୍ତ୍ରରେ ଦ୍ରୁେ ପେିବର୍୍ମନ ଆଣଛିନି୍ତ। 
ଆତ୍ନିଭ୍ମେ ଭଲାେେେ ଅଥ୍ମ ରକବଳ ଆରଦଲାନୀ ଉପରେ ନିଭ୍ମେଶୀଳେଲା ହ୍ଲାସ କେିବଲା ନୁରହ ଁବେଂ ରଦଶେ ଯବୁପିଢ଼ିଙ୍କ 
ସଲାରଥ୍୍ମ , ସଜୃନଶୀଳେଲା ଏବଂ ରକୌଶଳ ବୃଦି୍ କେିବଲା। ଏହଲାକୁ ହଲାସଲ କେିବଲା ଲଲାଗି, ସେକଲାେ ରକଲାଭିଡେ ସଙ୍କଟଗ୍ରସ୍ତ 
କଲାଳକୁ ସରୁଯଲାଗରେ ପେିଣେ କେି ରଦଇଥରିଲ। ଅନୁେୂପ ଭଲାରବ, ‘ଜଲାନ୍ ଭି, ଜଲାହଲା ଁଭି’ ରନ୍ତ୍ର ସହେି ରଲଲାକରଲାନଙ୍କ ଜୀବନ 
ଓ ଜୀବିକଲାକୁ ସେୁକି୍େ େଖଲାଯଲାଇପଲାେିଛି । ଦୀଘ୍ମକଲାଳୀନ ରଯଲାଜନଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତଲାଧଲାେଲା ରଲାଧ୍ୟରରେ ଅଥ୍ମବ୍ବସ୍ଲା ଦ୍ରୁେଗେରିେ 
ଉନ୍ନେ ିଲଲାଭ କେୁଛି। ଏସବୁ ଉଦ୍ରେ ଫଳସ୍ୱେୂପ ଅଥ୍ମବ୍ବସ୍ଲା ଏରବ ସଧୁଲାେ ରଲାଗ୍ମକୁ ରଫେିଛି। ରକଲାଭିଡ କଲାଳରେ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସେକଲାେଙ୍କ ଦ୍ଲାେଲା ଗ୍ରହଣ କେଲାଯଲାଇଥବିଲା ବ୍ଲାପକ ଆଥ୍ଦିକ ପେିଚଲାଳନଲାଜନିେ ପଦରକ୍ପ ସକଲାେଲାତ୍କ ଫଳ ରଦଉଛି ଏବଂ 
ଜଡିିପି ଗେବଷ୍ମେ ବିଯକୁ୍ଲାତ୍କ ଅଭିବୃଦି୍େୁ ରକୁ୍ ରହଲାଇ ସଧୁଲାେେ ନୂେନ ଉଚ୍ଚେଲା ଦିଗରେ ଗେ ିକେିଛି। ଅେ ିକର ସରୟ 
ରଧ୍ୟରେ ଅଥ୍ମବ୍ବସ୍ଲାେ ଏହ ିସଫଳ ପ୍ରେ୍ଲାବର୍୍ମନକୁ ଚଳିେ ସଂ୍େଣ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଲାରବ ଗ୍ରହଣ କେଲାଯଲାଇଛି।

ରକଲାଭିଡ ବିରେଲାଧରେ ଦ୍ରୁେ ଗେରିେ ଟିକଲାକେଣ କେଲାଯିବଲା କଲାେଣେୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ରହଲାଇପଲାେିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ରୁେେର 
ଟିକଲାକେଣ ରକ୍ତ୍ରରେ ଭଲାେେ ଏକ ନୂଆ ରେକଡ୍ମ ସଷିୃ୍ କେିଛି। ରକଲାଭିଡ ରକୁଲାବିଲଲାରେ ସରଲାଜକୁ ସକି୍ରୟ ଭଲାରବ ସମ୍ପକୃ୍ 
କେିବଲା ଲଲାଗି ସେକଲାେଙ୍କ ନୀେ ିନିର୍୍ମଲାୟକ ସଲାବ୍ସ୍ତ ରହଲାଇଛି। ବ୍କି୍ତ୍ୱ ବିଭଲାଗରେ ସରଲାଜବଲାଦେ ପ୍ରରଣେଲା ଜୟ ପ୍ରକଲାଶ 
ନଲାେଲାୟଣ (ରଜପି)-େଲାର ରରନଲାହେ ରଲଲାହଆିଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯଲାଇଥବିଲା ବିଷୟ ଚଳିେ ସଂ୍େଣେ ଅନ୍େର ବିରଶଷତ୍ୱ। 
ଫିଟ ଇଣି୍ଆ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ଲା ଜଗେରେ ଆର କ୍ରୀଡ଼ଲାବିେରଲାରନ ଚରତ୍କଲାେ ପ୍ରଦଶ୍ମନ ବଳରେ ନୂେନ ରେକଡ୍ମ ସ୍ଲାପନ କେିବଲାେ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଧ୍ୟ ଚଳିେ ସଂ୍େଣେ ଅନ୍େର ରଖୁ୍ ଆକଷ୍ମଣ।

ଶକି୍ଲା ରହଉ ଅବଲା ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା ଅଭିଯଲାନ, ଭଲାେେ ନିେନ୍ତେ ଭଲାରବ ଏକ ନୂଆ ସଫଳେଲାେ କଲାହଲାଣୀ ରଲଖଛିୁ। ଶକି୍ଲା ପ୍ରେ ିଏକ 
ସଲାରଗି୍ରକ ଆଭିରଖୁ୍ ଏରବ ଗରବଷଣଲାକୁ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହେି କେୁଛି, ଅନ୍ପକ୍ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା ଆରନ୍ଲାଳନ ଏରବ ରକବଳ ରଶୌଚଲାଳୟ 
ନିର୍ମଲାଣରେ ସୀରିେ ରହଲାଇ େହନିଲାହି ଁବେଂ ଏହଲା ନୂଆ ଷ୍ଲାଟ୍ମଅପ୍ସଗଡ଼ିୁକୁ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହେି କେୁଛି। ଚଳିେ ବଷ୍ମ େଲାଷ୍ଟ୍ ବଲାପଙୁ୍କ 
୧୫୨େର ଜୟନ୍ତୀ ପଲାଳନ କେିବଲାକୁ ଯଲାଉଛି। ଗଲାନ୍ୀଙ୍କ ଆଦଶ୍ମ ଓ ବିଚଲାେେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ 
ପବୂ୍ମେୁ ରଦଇଥବିଲା ଏକ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଅଭିଭଲାଷଣକୁ ଚଳିେ ସଂ୍େଣରେ ବିରଶଷ ଭଲାରବ ସ୍ଲାନ ଦିଆଯଲାଇଛି। ଅରେୃ ରରହଲାତ୍ସବ 
ବିଭଲାଗରେ, ଲଲାଲ ବଲାହଲାଦୂେ ଶଲାସ୍ତୀ, ବୀେ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଗଡ଼ୱଲାଲୀ, ଆନି ରବସଲାନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍କଳରଣ ିରଗଲାପବନୁ୍ ଦଲାସଙ୍କ ଜୀବନୀ 
ପଲାଠକରଲାନଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରଲାଣେି କେିବ।
ରକଲାଭିଡ ନିୟର ପଲାଳନ କେି ନିେଲାପଦ େୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରକୁ ନିଜେ ରେଲାରେ ପଠଲାନ୍ତୁ : 

(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)

ଠକିଣଲା  : େୁର ନମ୍ବେ-୨୭୮, ବୁ୍ରେଲା ଅଫ ଆଉଟେିଚ୍ 
  ଆଣ୍ କରୁ୍ ନିରକସନ, ଦି୍େୀୟ ରହଲଲା
  ସଚୂନଲା ଭବନ, ନୂଆଦିଲ୍ୀ-୧୧୦୦୦୩
ଇ-ରରଲ୍  :  response-nis@pib.gov.in
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Encouraging participation of every Indian to initiate the 

work of public and world welfare with a sense of duty 

to make it a mass movement for which "This is the right 

time! India's precious time!"

BECOMES THE RESOLVE OF NEW INDIA

ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପଠାନ୍ତୁ
କଯାଗାକଯାଗ ଠ�ିଣା

ଏବଂ ଇ-କମଲ: 
Room No–278, Bureau of Outreach 

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

  response-nis@pib.gov.in

ରୁ ଁୟୁପିଏସସି ପେୀକ୍ଲା ପଲାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତେ ିକେୁଛି ଏବଂ କିଛି 
ଦିନ ପବୂ୍ମେୁ ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସରଲାଚଲାେ ପତି୍ରକଲା ବିଷୟରେ 
ଜଲାଣବିଲାକୁ ପଲାଇଲି। ଏହ ିପତି୍ରକଲାେ ବିଷୟବସୁ୍ତ ରରଲାେ 
ଅଧକି ପସନ୍। ରୁ ଁଗଲାନ୍ୀନଗେ, ଗଜୁେଲାଟ, ଭଲାେେରେ 
େହୁଥବିଲାେୁ ଏହ ିପତି୍ରକଲାେ ଏକ ରଦିୁ୍େ କପି ରୁ ଁକିଭଳି 
ପଲାଇପଲାେିବି?
ଧବଲ ପରମାର
dhavalparm@gmail.com

୭୫େର ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ଦିବସ ବିରଶଷ ସଂ୍େଣ ପଢ଼ିବଲାକୁ 
ଭଲ ଲଲାଗିଲଲା। ଆରେ ପି୍ରୟ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ଜରଣ 
ଦୂେଦ୍ଷ୍ଲା ଏବଂ େଲାଙ୍କେ ରଲଲାକପି୍ରୟେଲା ଅେୁଳନୀୟ। 
ଦୃଢ଼ ପ୍ରେେିକ୍ଲା ଭିରି୍ଭୂରି ନିର୍ମଲାଣ, ଭଲାେେରେ 
ଡିଜଟିଲାଇରଜସନକୁ ସଦୃୁଢ଼ କେିବଲା ଏବଂ ସ୍ୱରଦଶୀ 
ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱଲାରେଲାପ କେଲାଯିବଲା ପନୁେୁତ୍ଲାନଶୀଳ 
ଭଲାେେେ ରକରେକ ଉଦଲାହେଣ।

ଶଶୀଭୂରଣ ସିଂ
Shashi.b.s20@gmail.com

ଗେ କିଛିଦିନ ରହବ ରୁ ଁ ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସରଲାଚଲାେେ 
ଗ୍ରଲାହକ ରହଲାଇଛି। ଆରକୁ ଡିଜଟିଲାଲ ପତି୍ରକଲା ରଯଲାଗଲାଇ 
ରଦଇ ପିଆଇବି ଏକ ରହେ କଲାଯ୍୍ମ  କେିଛି। ଭଲାେେ 
ଏବଂ ଏହଲାେ ପ୍ରଶଲାସନ ସହ ଜଡ଼ିେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ଖବେ 
ଓ କଲାହଲାଣୀ ପ୍ରକଲାଶେି କେିବଲା ଲଲାଗି ଏନଆଇଏସେ 
ସଲାରଗି୍ରକ ଉଦ୍ରକୁ ରୁ ଁପ୍ରଶଂସଲା କେୁଛି।

ପବନ ରାଜ୍
pawanraj.thp@gmail.com

ଏହ ିଉପରଯଲାଗୀ ପଲାକି୍କ ପତି୍ରକଲାେ ରୁ ଁଜରଣ ଆଗ୍ରହୀ 
ପଲାଠକ। ପେୀକ୍ଲା ଦୃଷି୍େୁ ସଲାମ୍ପ୍ରେକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ 
ଜ୍ଲାନ ହଲାସଲ କେିବଲାରେ ଏହଲା ରରଲାରେ ସହଲାୟକ 
ରହଲାଇଥଲାଏ। ରୁ ଁ ରରଲା ବନୁ୍ରଲାନଙୁ୍କ ରଧ୍ୟ ଏହ ି ପତି୍ରକଲା 
ସମ୍ପକ୍ମରେ ସଚୂନଲା ପ୍ରଦଲାନ କେିଥଲାଏ।

ପକୁଷ୍ପନ୍ଦ୍ର
pushpendernmistry@gmail.com

ରସୌଭଲାଗ୍ବଶେଃ, ରୁ ଁ ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସରଲାଚଲାେ 
୧୯.୦୮.୨୦୨୧ରେ ରଦଖଲିି। ଏହଲା ଖବୁ ଭଲ ରହଲାଇଛି 
କଲାେଣ ରଦଶ କିପେି ପ୍ରଗେି ହଲାସଲ କେୁଛି ରସ 
ସମ୍ପକ୍ମରେ ବିବେଣୀକୁ ଅେ୍ନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ 
ଭଲାରବ ଏଥରିେ ବର୍୍ମନଲା କେଲାଯଲାଉଛି। ରୁ ଁ ପେବର୍୍ମୀ 
ସଂ୍େଣ ଅରପକ୍ଲାରେ େହଛିି।
Goimei kajolung

ରୁ ଁନିୟରିେ ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସରଲାଚଲାେ ପଲାଠ କେିଥଲାଏ, 
ଏହଲା ଅେ୍ନ୍ତ ସଚୂନଲାଦଲାୟକ। ଏହ ି ପତି୍ରକଲାରେ 
ପ୍ରଲାୟେଃ ସରସ୍ତ ସେକଲାେୀ ରଯଲାଜନଲାେ ବିବେଣୀ 
େହଛିି ଯଲାହଲାକି ପ୍ରେରିଯଲାଗିେଲାରଳୂକ ପେୀକ୍ଲା ପଲାଇ ଁ
ପ୍ରସୁ୍ତେ ରହଉଥବିଲା ରରଲା ଭଳି ବିଦ୍ଲାଥ୍ମୀଙୁ୍କ ବିରଶ ଷ 
ସହଲାୟକ ରହଉଛି। ବର୍୍ମରଲାନ ରୁ ଁ ସିବିଏସଇ 
ଦ୍ଲାଦଶ ରଶ୍ଣୀ ଛଲାତ୍ରୀ। ଏପେି ସନୁ୍େ ଉଦ୍ର 
ପଲାଇ ଁରୁ ଁସମ୍ପରୂ୍୍ମ ସମ୍ପଲାଦକୀୟ ଏବଂ ରଦୁ୍ଣ ଦଳକୁ 
ଧନ୍ବଲାଦ ଜଣଲାଉଛି।

ଅଦିେି ଗଲାଙୁ୍ଗଲି
aditiganguli21@gmail.com
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ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର

ଭଲାେେ ଏପେି ଏକ େଲାଷ୍ଟ୍ ରଯଉଠଁି ଯବୁକରଲାରନ 
ସବୁରବରଳ ବୟ୍ଙ୍କ ଠଲାେୁ ଶକି୍ଲାଲଲାଭ କେିବଲା ଲଲାଗି 

ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକଲାଶ କେିଥଲାନି୍ତ। ଗେୁୁ-ଶଷି୍ ପେମ୍ପେଲା ରହଉ, 
ପେିବଲାେ କିମ ୍ବଲା କଲାଯ୍୍ମ ସ୍ଳରେ ବେିଷର୍ଲାନଙ୍କେ ଭୂରିକଲା, 
ଭଲାେେୀୟରଲାରନ ସବୁରବରଳ ରସରଲାନଙ୍କ ଠଲାେୁ ବୟ୍ଙ୍କ 
ନିକଟେୁ ପେଲାରଶ୍ମ ରଲଲାଡ଼ିଥଲାନି୍ତ। ଏହଲାକୁ ଦୃଷି୍ରେ େଖ,ି ରକନ୍ଦ୍ର 
ସେକଲାେ ‘ବୁଜୁରଗ୍ମଲା ଁ କୀ ବଲାେ୍-ରଦଶ ରକ ସଲାଥ’ କଲାଯ୍୍ମ କ୍ରର 
ଆେମ୍ଭ କେିଛନି୍ତ। ଏହଲାେ ଲକ୍୍ ରହଉଛି ବୟ୍ ଏବଂ 
ଯବୁକରଲାନଙ୍କ ରଧ୍ୟରେ ଆଳଲାପଆରଲଲାଚନଲାକୁ ବଢ଼ଲାଇବଲା, 
ଯଲାହଲାଫଳରେ ଯବୁକରଲାନଙ୍କେ ଉତ୍ସଲାହ ଏବଂ ବୟ୍ରଲାନଙ୍କେ 
ଅଭିଜ୍େଲା ରଦଶକୁ ଆରଗଇ ରନଇପଲାେିବ। ସ୍ୱଲାଧୀନେଲାେ 
ଅରେୃ ରରହଲାତ୍ସବରେ ବୟ୍ ରଲଲାକରଲାନଙୁ୍କ ଅନ୍ତଭୁ୍ମକ୍ କେିବଲା 
ଲଲାଗି ଏହଲା ଏକ ରଶ୍ଷ ୍ଉପଲାୟ। ଏହଲା ରଧ୍ୟ ପେିବଲାେକୁ ଗେୁୁତ୍ୱ 
ଉପରେ ଆରଲଲାକପଲାେ କେିଥଲାଏ କଲାେଣ ବ୍କି୍େ ବିକଲାଶ 
ପେିବଲାେେ ବିକଲାଶ ଦିଗରେ ଆରଗଇ ରନଇଥଲାଏ। ଏହ ିଅଭିନବ 

କଲାଯ୍୍ମ କ୍ରରରେ ରଦଶେ ଯବୁକରଲାରନ ବୟ୍ ପିଢ଼ି ଏବଂ ୯୫ 
ବଷ୍ମ ନିକଟବର୍୍ମୀ କିମ ୍ବଲା ଅଧକି ବୟସେ ବେିଷ ୍ରଲଲାକଙ୍କ ସହେି 
ସରୟ ବିେଲାଇରବ ଓ ଆଳଲାପ ଆରଲଲାଚନଲା କେିରବ। ପରେ ଏହ ି
ବଲାର୍୍ମଲାଳଲାପେ 60 ରସରକଣ୍େୁ କର ଅବଧ ିବିଶଷି୍ ଏକ ଭିଡିଓକୁ 
www. rashtragaan.in ରେ ଅପରଲଲାଡ୍ କେିପଲାେିରବ।

ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱେ ସରବ୍ମଲାଚ୍ଚ ଯଲାନ ବଲାହନଚଳଲାଚଳ ସଡ଼କରେ 
ଗଲାଡ଼ି ଚଳଲାଇବଲାକୁ ଚଲାହୁଛଁନି୍ତ, େଲା’ରହରଲ ରଲହ୍ ଆପଣଙ୍କ 

ଅରପକ୍ଲାରେ େହିଛି। ୧୮,୬୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚେଲାରେ ରକଲଲା ପଲାସ ରଦଇ 
ରଲହେୁ ପଲାରଙ୍ଗଲାଙ୍ଗ ହ୍ଦକୁ ଯଲାଇଥବିଲା ଏକ ନୂଆ ସଡ଼କକୁ ନିକଟରେ 
ସବ୍ମସଲାଧଲାେଣଙ୍କ ପଲାଇ ଁ ରଖଲାଲି ଦିଆଯଲାଇଛି। ଏରେ ଉଚ୍ଚେଲାରେ 
ସବ୍ମସଲାଧଲାେଣଙ୍କ ପଲାଇ ଁରଖଲାଲଲା ଯଲାଇଥବିଲା ଏ େଲାସ୍ତଲା ରହଉଛି ବିଶ୍ୱେ 
ସରବ୍ମଲାଚ୍ଚ ବଲାହନ ଚଳଲାଚଳ କେିପଲାେୁଥବିଲା ସଡ଼କ। ସୀରଲା ସେୁକ୍ଲାକୁ 
ସଦୃୁଢ଼ କେିବଲା ରକ୍ତ୍ରରେ ଏହ ିସଡ଼କ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ଭୂରିକଲା ନିବ୍ମଲାହ କେିବ। 

ରସହପିେି ପବୂ୍ମ ଲଦଲାଖରେ 
ପଯ୍୍ମ ଟନକୁ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହେି କେିବଲା 
ସହେି ସ୍ଲାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳେ 
ଜନସଲାଧଲାେଣଙ୍କେ ସଲାରଲାଜକି 
ଏବଂ ଆଥ୍ଦିକ ବିକଲାଶ ଆଣବିଲାରେ 
ରଧ୍ୟ ସହଲାୟକ ରହଲାଇପଲାେିବ। 
ଭଲାେେୀୟ ରସନଲାେ ୫୮ 
ଇଞି୍ନିୟେ ରେଜରିରଣ୍ ଦ୍ଲାେଲା 
ଏହ ିସଡ଼କ ନିର୍ମଲାଣ କେଲାଯଲାଇଛି। 

ଏହଲା ରଲହେ (ଜଙି୍ଗଟ୍ଲାଲେୁ େଲାଙ୍ଗରସ) ରକଲଲା ପଲାସ ଅେିକ୍ରର କେିଛି 
ଏବଂ ସଦୃୁଶ୍ ପଲାରଙ୍ଗଲାଙ୍ଗ ହ୍ଦକୁ ଦୂେେଲା ପ୍ରଲାୟ 41 କିରି କରଲାଇବ। 
ଭିରି୍ଭୂରି, ବିରଶଷ କେି ସୀରଲାନ୍ତବର୍୍ମୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ଓ ରସେୁ 
ନିର୍ମଲାଣ ଉପରେ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେ ସବ୍ମଦଲା ଗେୁୁତ୍ୱରଦଇ ଆସଛୁନି୍ତ, ଏହ ି
ସଡ଼କ ନିର୍ମଲାଣେୁ େଲାହଲା ପ୍ରେିଫଳିେ ରହଲାଇଛି।

ନିଜ ପଲାଇ ଁ ଏକ ଘେ ରେଲାଳିବଲାେ ସ୍ୱପ୍ନ ସରସ୍ତଙ୍କେ ଥଲାଏ। 
କିନ୍ତୁ ନିକଟସ୍ ଡଲାକ ଘରେ ଗହୃ ଋଣ ରିଳିବ ରବଲାଲି ରକହ ି

ରକରବ କ’ଣ କଳ୍ପନଲା କେିପଲାେିଥଲିଲା? ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେ ବର୍୍ମରଲାନ 
ଏହଲାକୁ ସମ୍ଭବ କେିଛନି୍ତ। ବ୍ଲାଙ୍କ ରସବଲା ଏରବ ରଲଲାକରଲାନଙ୍କ 
ଘେ ପଲାଖରେ ରିଳୁଛି। ଡଲାକ ବିଭଲାଗ ଅଧୀନ ଇଣି୍ଆ ରପଲାଷ୍ 
ରପରରଣ୍ଟ୍ସ ବ୍ଲାଙ୍କ (ଆଇପିପିବି)େୁ ଏଣକିି ରଲଲାକରଲାରନ ଗହୃ 
ଋଣ ପଲାଇପଲାେିରବ। ଏଥପିଲାଇ,ଁ ଆଇପିପିବି ଏବଂ ରଦଶେ 
ଅଗ୍ରଣୀ ଆବଲାସ ଅଥ୍ମ ଲଗଲାଣକଲାେୀ ସଂସ୍ଲା –ଏଲଆଇସି ହଲାଉସିଂ 
ଫଲାଇନଲାନ ୍ସ ଲିରିରଟଡ (ଏଲଆଇସିଏଚଏଫଏଲ)—ରଧ୍ୟରେ 
ନିକଟରେ ଏକ ଚୁକି୍ ସ୍ୱଲାକ୍େିେ ରହଲାଇଛି। ଏହଲା ଅଧୀନରେ, 
ଆଇପିପିବିେ ୪.୫ ରକଲାଟିେୁ ଅଧକି ଗ୍ରଲାହକ ଗହୃ ଋଣ ସବିୁଧଲା 
ପଲାଇପଲାେିରବ। ସଲାେଲା ରଦଶରେ ଆଇପିପିବିେ ରନଟୱକ୍ମ ଏବଂ 
୬୫୦ଟି ଶଲାଖଲା େହିଛି। ରସହିପେି ସଲାେଲା ରଦଶରେ ଏହଲାେ 
୧.୩୬ ଲକ୍ ବ୍ଲାଙି୍କଙ୍ଗ ସବିୁଧଲା ରକନ୍ଦ୍ର ରଧ୍ୟ େହିଛି। 

‘ବୁଜରୁକଗା ଁ�ୀ ବାତ୍-କଦଶ କ� ସାର’- 
ଯବୁ ଓ ବୟସ୍ଙ୍କ ମଧ୍କର ବାତ୍୍ଷାଳାପ ବୃଦି୍

19,300 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାକର ଲଦାଖକର ନମି୍ଷାଣ 
କହଲା ବଶି୍ୱର  ସକବ୍ଷାଚ୍ଚ ଯାନ ଚଳାଚଳକ୍ମ ସଡ଼� ଏଣ�ି ିଇଣି୍ଆ କପାଷ୍ଟ କପକମଣ୍ସ

ବ୍ାଙ୍କରୁ ମିଳିବ ଗହୃ ଋଣ
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ଆପଣ ଅନ୍ ରକୌଣସି େଲାଜ୍କୁ ବଦଳି ରହଲାଇଗରଲ ଆପଣଙ୍କ 
ଗଲାଡି ପଲାଇ ଁ ନୂଆ ପଞ୍ୀକେଣ କେିବଲାେ ଆବଶ୍କେଲା ପଡ଼ିବ 

ନଲାହି।ଁ ନୂଆ ବଲାହନଗଡ଼ିୁକ ପଲାଇ ଁ ସେକଲାେ ଏକ ନୂଆ ପଞ୍ୀକେଣ 
ରଲାକ୍ମ ଆେମ୍ଭ କେିଛନି୍ତ। “ଭଲାେେ ସିେିଜ (ବିଏଚ-ସିେିଜ)” ନଲାରକ ଏହ ି
ବ୍ବସ୍ଲା ବଲାହନଗଡ଼ିୁକେ ବିନଲା ଅସବୁିଧଲାରେ ସ୍ଲାନଲାନ୍ତେ ପଲାଇ ଁସବୁିଧଲା 
ପ୍ରଦଲାନ କେିବ। ‘ଏକ ଭଲାେେ, ରଶ୍ଷ ୍ଭଲାେେ’ ଭଲାବନଲାକୁ ସଦୃୁଢ଼ କେିବଲା 
ଉରର୍ଦଶ୍ରେ, ଅରେୃ ରରହଲାତ୍ସବ ବଷ୍ମରେ, ଏହଲା ପ୍ରେିେକ୍ଲା କର୍ମଚଲାେୀ, 
ରକନ୍ଦ୍ର-େଲାଜ୍ ସେକଲାେୀ କର୍ମଚଲାେୀ, ଚଲାେିଟି କିମ ୍ବଲା ଅଧକି େଲାଜ୍ ଓ 
ରକନ୍ଦ୍ର ଶଲାସିେ ପ୍ରରଦଶରେ କଲାଯ୍୍ମ ଲାଳୟ ଥବିଲା େଲାଷ୍ଟ୍ଲାୟର୍ ଉରଦ୍ଲାଗ, 
ଘରେଲାଇ ରକ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ଆଦିେ କର୍ମଚଲାେୀରଲାନଙୁ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସି୍ତ 
ପ୍ରଦଲାନ କେିବ। ବର୍୍ମରଲାନ ରସରଲାରନ ନିଜେ ନୂଆ ବଲାହନକୁ ‘ଭଲାେେ 
ସିେିଜ’ରେ ପଞ୍ୀକେଣ କେିପଲାେିରବ ଯଲାହଲାଫଳରେ ରଗଲାଟିଏ 
େଲାଜ୍େୁ ଅନ୍ େଲାଜ୍କୁ ସ୍ଲାନଲାନ୍ତେ ରହରଲ େଲାଙୁ୍କ ପଣୁଥିରେ ନୂଆ 

ରହିଳଲାରଲାନଙ୍କ ସଶକି୍କେଣ ବିନଲା ନୂେନ ଭଲାେେେ ସଵ୍ପ୍ନ 
ସଲାକଲାେ ରହବଲା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି କଲାେଣେୁ, ବିଗେ ସଲାେ 

ବଷ୍ମ ଧେି ସେକଲାେଙ୍କ ନୀେିରେ ରହିଳଲାରଲାନଙୁ୍କ ରକନ୍ଦ୍ରସ୍ଳରେ 
େଖଲାଯଲାଇଛି। ରଦଶ ରହିଳଲାରଲାନଙୁ୍କ ଏରବ ଆଉ ଏକ 
ସଵ୍ଲାଧୀନେଲା ରିଳିଛି, ଏଣକିି ରସରଲାରନ ଭଲାେେୀୟ ରସନଲାରେ 
ସ୍ଲାୟୀ କରିଶନପ୍ରଲାପ୍ ଅଧକିଲାେୀ ରହଲାଇପଲାେିରବ। ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ପରେ ରହିଳଲାରଲାରନ ଜଲାେୀୟ ପ୍ରେିେକ୍ଲା ଏକଲାରଡରୀ (ଏନଡିଏ) 
ଏବଂ ରନୌରସନଲା ଏକଲାରଡରୀରେ ସ୍ଲାୟୀ କରିଶନପ୍ରଲାପ୍ 
ଅଧକିଲାେୀ ଭଲାରବ ନିଯକୁ୍ ରହଲାଇପଲାେିରବ। ଉରଲ୍ଖରଯଲାଗ୍ 
ରଯ ବର୍୍ମରଲାନସଦୁ୍ଲା ଏହି ରକ୍ତ୍ରରେ ରକବଳ ପେୁୁଷଙ୍କ ଆଧପିେ୍ 
େହିଥଲିଲା। ଏରବ ସଦୁ୍ଲା, ରକବଳ ୧୦ଟି ଅଣ-ଯଦୁ୍ ବଲାହିନୀରେ 
ରହିଳଲାରଲାନଙୁ୍କ ନିରୟଲାଜିେ କେଲାଯଲାଉଥଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସେକଲାେ 
ଏରବ ଉଭୟ ସଂସ୍ଲାନରେ ରହିଳଲାରଲାନଙୁ୍କ ନିଯକିୁ୍ ରଦବଲା ଲଲାଗି 
ନିଷ୍ପରି୍ ରନଇଛନି୍ତ ଏବଂ ପ୍ରରବଶ ପ୍ରକି୍ରୟଲାକୁ ଚୂଡ଼ଲାନ୍ତ କେଲାଯଲାଇଛି। 
ଚଳିେ ବଷ୍ମ ନରଭମ୍ବେ ୧୪ େଲାେିଖରେ ରହବଲାକୁ ଥବିଲା ଏନଡିଏ 
ପେୀକ୍ଲାରେ ରଧ୍ୟ ଝିଅରଲାରନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେିପଲାେିରବ।

ଭଲାେେକୁ ପଷିୁ୍ହୀନେଲା ରକୁ୍ କେିବଲା ଲଲାଗି ନିଜ ସଂକଳ୍ପକୁ 
ସଲାକଲାେ କେିବଲା ଉରର୍ଦଶ୍ରେ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେ 

ବିଭିନ୍ନ ରଯଲାଜନଲା କଲାଯ୍ମ୍କଲାେୀ କେୁଛନି୍ତ। ରେରବ ରକରେକ 
ସଂଗଠନ ପକ୍େୁ ଗ୍ରହଣ କେଲାଯଲାଉଥବିଲା ଅଭିନବ ପଦରକ୍ପ 
ଜନ ସରଚେନେଲା ସଷିୃ୍ କେିବଲା ସହିେ ସସୁ୍ ରଲାେୃତ୍ୱ ସନିୁଶି୍େ 
କେୁଛି। ଏହି ପେିରପ୍ରକ୍ୀରେ, ରସରପଟମ ୍ବେ ରଲାସରେ ପଲାଳିେ 
ରହଉଥବିଲା ରପଲାଷଣ 
ରଲାସ ସରୟରେ ରକନ୍ଦ୍ର 
ଗହୃ ରନ୍ତ୍ରୀ ଅରିେ 
ଶଲାହଙ୍କ ସଂସଦୀୟ 
ରକ୍ତ୍ର ଗଲାନ୍ୀ ନଗେରେ 
‘ପଷିୁ୍କେ ଲଡୁ 
ବିେେଣ’ ରଯଲାଜନଲା 
ଆେମ୍ଭ କେଲାଯଲାଇଛି। 
ଏହି ରଯଲାଜନଲା ଅନ୍ତଗ୍ମେ, 
ଗଲାନ୍ୀନଗେ ଅଞ୍ଚଳେ ପଲାଖଲାପଲାଖ ି ୭,୦୦୦ ଗଭ୍ମବେୀ 
ରହିଳଲାରଲାନଙୁ୍କ ପ୍ରସବ ପଯ୍ମ୍ନ୍ତ ପ୍ରେି ରଲାସରେ ୧୫ଟି ରଲଖଲାଏ ଁ
ପଷିୁ୍କେ ଲଡୁ ରଲାଗଣଲାରେ ଦିଆଯିବ। ଗଭ୍ମଲାବସ୍ଲା ସରୟରେ 
ରହିଳଲାରଲାନଙୁ୍କ ଅଧକି ପଷିୁ୍ସଲାେେ ଆବଶ୍କେଲା େହିଥଲାଏ। 
ଏହଲାକୁ ଦୃଷି୍ରେ େଖ ିଏପେି ଲଡୁ ପ୍ରସୁ୍ତେ କେଲାଯଲାଇ ବିେେଣ 
କେଲାଯଲାଉଛି। ଏଥରିେ ପଷିୁ୍ସଲାେ, ଘିଅ, ଭିଟଲାରିନ, ପଷିୁ୍କେ 
ଉପଲାଦଲାନ େତ୍ତ୍ୱ ଆଦି େହିଛି।  

ମହଳିାଙ୍କ ପାଇ ଁକଖାଲିଲା ଏନଡିଏର ଦ୍ାର ଗଭ୍ଷବତୀ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁପଷିୁ୍ଟ�ର 
‘ଲଡୁ ବତିରଣ କଯାଜନା’

‘ଭାରତ ସିରିଜ’ ବାହନର ନୂତନ ପଞ୍ୀ�ରଣ : ଏ� 
ଭାରତ, କଶ୍ଷ୍ଠ ଭାରତ�ୁ ନୂତନ ପରିଚୟ

ପଞ୍ୀକେଣ କେିବଲାକୁ ପଡ଼ିବ ନଲାହି।ଁ ବର୍୍ମରଲାନ ରସ୍ୱଛଲାକୃେ ଭଲାରବ 
ଏହି ସବିୁଧଲା ରଲଲାକରଲାନଙୁ୍କ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସଲାେଲା ରଦଶରେ 
ଏହଲା ରବୈଧ ରହବ। ବର୍୍ମରଲାନସଦୁ୍ଲା, ରଗଲାଟିଏ େଲାଜ୍ରେ ପଞି୍କୃେ 
ରହଲାଇଥବିଲା ବଲାହନକୁ ଅନ୍ େଲାଜ୍ରେ ୧୨ ରଲାସ ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ଚଲଲାଇ 
ରହବ, କିନ୍ତୁ ୧୨ ରଲାସେ ନିଦ୍୍ମଲାେିେ ସରୟ ରଧ୍ୟରେ ନୂଆ େଲାଜ୍ 
ପଞ୍ୀକେଣ କରୃ୍୍ମପକ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ବଲାହନେ ପନୁଃ ନୂେନ 
ପଞ୍ୀକେଣ ବଲାଧ୍ୟେଲାରଳୂକ।
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“ଗାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ଆଦଶ୍ଷ ମାନବତା�ୁ 
ସରୁକ୍ା କଦବା ଲାଗି ଏ� 

ମାଗ୍ଷଦଶଥି�ା ଭାକବ �ାମ �ରିରାଏ”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ, ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ

ଗଲାନ୍ୀଜୀ କହୁଥରିଲ, ନିର୍୍ମୟ ଏବଂ ରଯଲାଜନଲା ସରଲାଜେ ସବଲାେଳ ସ୍ତେରେ  
ଥବିଲା ରଲଲାକରଲାନଙ୍କେ କଲ୍ଲାଣ ପଲାଇ ଁଉରି୍ଦଷ୍ ରହବଲା ଉଚିେ୍ । ଗଲାନ୍ୀଜୀଙ୍କେ 
ଏହି ରଳୂ ଭଲାବନଲାକୁ ବଲାସ୍ତବ େୂପ ରଦବଲା ଲଲାଗି ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେ ନିେନ୍ତେ 
ଭଲାରବ କଲାଯ୍୍ମ  କେୁଛନି୍ତ। ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀଙ୍କ ଭଲାଷଲାରେ, “ଆଜ ି
ରଦଶେ ଜନସଲାଧଲାେଣ ଅନି୍ତର ରସଲାପଲାନରେ ପହଞ୍ଚଥୁବିଲା ସବିୁଧଲାେ ଲଲାଭ 
ପଲାଇପଲାେୁଛନି୍ତ”। ରଦଶେ ପ୍ରରେ୍କ ଗେିବଙ୍କେ ଏକ ବ୍ଲାଙ୍କ ଆକଲାଉଣ୍, 
ପକ୍ଲା ଘେ, ରଶୌଚଲାଳୟ, ରେଲାରଷଇ ଘେ, ଗ୍ଲାସ ଓ ବିଦୁ୍େ ସଂରଯଲାଗ 
େହିବଲା ଉଚିେ୍। ପ୍ରରେ୍କ ଗେିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିକିତ୍ସଲା ସବିୁଧଲା ଏବଂ 
ପ୍ରରେ୍କ ଗ୍ରଲାରରେ ଅପଟିକଲାଲ ଫଲାଇବେ ସଂରଯଲାଗ ଥବିଲା ଆବଶ୍କ। 
ଏ ସରସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେକଲାେ ଦିନେଲାେି କଠିନ ପେିଶ୍ର କେିଛନି୍ତ। 
ସରଲାଜେ ସବୁଠୁ ବଞ୍ଚିେ ବଗ୍ମ ଏବଂ ରଦଶେ ଉପଲାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ସବିୁଧଲା 
ପହଞ୍ଚଲାଇବଲା ଲଲାଗି ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କେିଛନି୍ତ। ବଲାପଙୁ୍କ ୧୫୨େର ଜୟନ୍ତୀ 
ରଦଶ ପଲାଳନ କେିବଲାକୁ ଯଲାଉଥବିଲାେୁ “ଗଲାନ୍ୀ ବିଚଲାେ ଏବଂ ରଲୂ୍ରବଲାଧେ 
ଗେୁୁତ୍ୱ” ଉପରେ ରିଳିେ ଜଲାେିସଂଘେ ବିଶ୍ୱ ରଞ୍ଚରେ ପବୂ୍ମେୁ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 
ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ରଦଇଥବିଲା ବିରଶଷ ଅଭିଭଲାଷଣ ଆରର ଆପଣରଲାନଙ୍କ 
ସରଖୁରେ ଉପସ୍ଲାପନ କେୁଛୁ:

ଇେିହଲାସରେ ଏପେି ରକଉଠଁି ରଦଖବିଲାକୁ ରିଳିନଲାହି ଁ, ରଯରେରବରଳ 
ପ୍ରଶଲାସନ ସହିେ ଆରଦୌ ସମ୍ପକ୍ମ ନଥବିଲା ଜରଣ ବ୍କି୍ ସେ୍ ଓ ଅହିଂସଲାେ 
ଶକି୍ରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱଲାସ େଖ ିରକବଳ ଶହ ଶହ ବଷ୍ମ ପେୁୁଣଲା ଏକ ସଲାମ୍ଲାଜ୍ 

ରଦଲାହଲଲାଇ ରଦଇନଥରିଲ ବେଂ ଅସଂଖ୍ ରଦଶଭକ୍ରଲାନଙ୍କ ରନରେ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲାେ 
ବହ୍ି ଜଲାଳିପଲାେିଥରିଲ। ରହଲାତ୍ଲା ଗଲାନ୍ୀ ଏପେି ଜରଣ ବ୍କି୍ ଥରିଲ ଯିଏ କ୍ରେଲା ଠଲାେୁ 
ଏରେ ଦୂେରେ ଥଲାଇ ରଧ୍ୟ ଏରବ ସଦୁ୍ଲା ରକଲାଟି ରକଲାଟି ରଲଲାକଙ୍କ ହୃଦୟରେ େଲାଜୁେି 
କେୁଛନି୍ତ। ଆପଣ କଳ୍ପନଲା କେନ୍ତୁ, ରସ ରକରବ ବି ରଭଟିନଥବିଲା ରଲଲାକରଲାରନ େଲାଙ୍କ 
ଦ୍ଲାେଲା କିଭଳି ଭଲାରବ ପ୍ରଭଲାବିେ ରହଲାଇଛନି୍ତ। ରଲାଟ୍ଦିନ ଲୁଥେ କିଙ୍ଗ ଜୁନିୟେ ହୁଅନ୍ତୁ 
କିମ ୍ବଲା ରନଲସନ ରଲାରଣ୍ଲଲା, ରସରଲାନଙ୍କ ବିଚଲାେେ ରଳୂରେ ରହଲାତ୍ଲା ଗଲାନ୍ୀ ଥରିଲ । 
ଗଲାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ଦୂେଦୃଷି୍ ଏହିପେି ଥଲିଲା।

ଆଜ ିଗଣେନ୍ତ୍ରେ ସଂଜ୍ଲା ସୀରିେ ରହଲାଇଯଲାଇଛି। ଏହଲାେ ଅଥ୍ମ ରକବଳ ଜନସଲାଧଲାେଣ 
ନିଜ ପ୍ରେିନିଧରିଲାନଙୁ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛଲାରେ ନିବ୍ମଲାଚନ କେିବଲା ଏବଂ ସେକଲାେ ଜନସଲାଧଲାେଣଙ୍କ 
ଆଶଲାଆକଲାଂକ୍ଲା ପେୂଣ ଦିଗରେ କଲାର କେିବଲା ଭିେରେ ସଙୁ୍କଚିେ ରହଲାଇ େହଯିଲାଇଛି। 
କିନ୍ତୁ ରହଲାତ୍ଲା ଗଲାନ୍ୀ ଗଣେନ୍ତ୍ରେ ବଲାସ୍ତବ ଶକି୍ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦଇଥରିଲ। ରସ ବଲାସ୍ତବ 
ରଲାଗ୍ମ ରଦଖଲାଇଥରିଲ ରଯଉଥଁରିେ ରଲଲାକରଲାରନ ସେକଲାେଙ୍କ ଉପରେ ନିଭ୍ମେଶୀଳ 
ନରହଲାଇ ଆତ୍ନିଭ୍ମେଶୀଳ ରହଲାଇପଲାେିରବ।

ରହଲାତ୍ଲା ଗଲାନ୍ୀ ଭଲାେେେ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାରେ ରକନ୍ଦ୍ରବିନୁ୍ ଥରିଲ, କିନ୍ତୁ ରଗଲାଟିଏ 
କ୍ଣ ପଲାଇ ଁଆରର ଚିନ୍ତଲା କେିବଲା ଉଚିେ୍ ରଯ ଯଦି ଗଲାନ୍ୀଜୀ ଏକ ସ୍ୱଲାଧୀନ େଲାଷ୍ଟ୍ରେ ଜନ ୍ମ 
ରନଇଥଲାରନ୍ତ, େଲା’ରହରଲ ରସ କ’ଣ କେିଥଲାରନ୍ତ? ରସ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାରରେ ସଂଘଷ୍ମ 
କେିଥରିଲ, ଏହଲା ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ କିନ୍ତୁ ଗଲାନ୍ୀଜୀଙ୍କ କଲାରେ ସମ୍ପରୂ୍୍ମ ବ୍ଲାଖ୍ଲା ନୁରହ।ଁ ରହଲାତ୍ଲା 

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ 
ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ରାମର କ�ନ୍ଦ୍ର 
ବନୁି୍ ରକିଲ, �ନି୍ତୁ 
କଗାଟିଏ କ୍ଣ 
ପାଇ ଁଆକମ ଚନି୍ତା 
�ରିବା ଉଚତ୍ି କଯ 
ଯଦ ିଗାନ୍ୀଜୀ ଏ� 
ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟଟ୍ରକର 
ଜ୍ମ କନଇରାକନ୍ତ, 
ତା’କହକଲ କସ 
�’ଣ �ରିରାକନ୍ତ ?

ଜଲାେିେ ପିେଲାଙ୍କ ପ୍ରେି ଶ୍ଦ୍ଲାଞ୍ଳିଗାନ୍ୀ ଜୟନ୍ତୀ 
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ଗଲାନ୍ୀ ଏପେି ଏକ ସଲାରଲାଜକି ବ୍ବସ୍ଲାେ ପେିକଳ୍ପନଲା କେିଥରିଲ ଯଲାହଲା 
ସେକଲାେଙ୍କ ଉପରେ ନିଭ୍ମେଶୀଳ ନଥଲିଲା। ରହଲାତ୍ଲା ଗଲାନ୍ୀ ରଯଉ ଁ
ପେିବର୍୍ମନ ଆଣଥିରିଲ, େଲାହଲା ସରରସ୍ତ ଜଲାଣନି୍ତ । କିନ୍ତୁ ଏହଲା କହବିଲା 
ଉଚିେ୍ ରହବ ରଯ ରସ ରଲଲାକରଲାନଙ୍କେ ଆନ୍ତେିକ ସଲାରଥ୍୍ମ କୁ ଜଲାଗ୍ରେ 
କେଲାଇ ପଲାେିଥରିଲ ଏବଂ ପେିବର୍୍ମନ ପଲାଇ ଁ ରସରଲାନଙୁ୍କ ସରଚେନ 
କେଲାଇଥରିଲ।

ଯଦି ଗଲାନ୍ୀଜୀ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେିନଥଲାରନ୍ତ, 
େଥଲାପି ରସ ସ୍ୱେଲାଜ ଏବଂ ଆତ୍ନିଭ୍ମେଶୀଳେଲାେ ରରୌଳିକ ଉପଲାଦଲାନକୁ 
ରନଇ ଆରଗଇ ଯଲାଇଥଲାରନ୍ତ। ଆଜ ି ଭଲାେେ ସରଖୁନି ରହଉଥବିଲା ବଡ଼ 
ବଡ଼ ସରସ୍ଲାେ ସରଲାଧଲାନ ପଲାଇ ଁଗଲାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ଦୂେଦୃଷି୍ ଏକ ରଶ୍ଷ ୍ରଲାଧ୍ୟର 
ରହଲାଇପଲାେୁଛି। ଗେ ୫ ବଷ୍ମ ରଧ୍ୟରେ, ଆରର ଜନ ଭଲାଗୀଦଲାେୀକୁ ସବ୍ମଲାଧକି 
ପ୍ରଲାଥରିକେଲା ରଦଇଆସିଛୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନ ରହଉ ଅବଲା ଡିଜଟିଲାଲ 
ଇଣି୍ଆ, ରଲଲାକରଲାରନ ଏରବ ଏହସିବୁ ଅଭିଯଲାନେ ରନେୃତ୍ୱ ରନଉଛନି୍ତ।

ରନୈେିକ ଆଦଶ୍ମ ପ୍ରେି ଏହି ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧତା 
ହି ଁଏପେି ସଲାେଟି ବିକୃେି ଦିଗରେ 
ଗଲାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ଧ୍ୟଲାନ ଆକଷ୍ମଣ କେିଥଲିଲା 
ଯଲାହଲା ସମ୍ପକ୍ମରେ ସରରସ୍ତ ସରଚେନ 
ରହବଲା ଉଚିେ୍। ଏଗଡ଼ିୁକ ରହଲଲା:

ରହଲାତ୍ଲା ଗଲାନ୍ୀଙ୍କ ବିଚଲାେ ଉପରେ 
ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭଲାଷଣ ଶଣୁବିଲା ଲଲାଗି 
କୁ୍ଆେ ରକଲାଡ୍ ୍ଲାନ କେନ୍ତୁ।

ଶ୍ରମ ବନିା ସମ୍ପତି୍
ବବିବକହୀନ ସଖୁ
ସ୍ୱଭାବହୀନ ଜ୍ାନ
ବନୈତକିତାହୀନ ବ୍ୟବସାୟ
ମାନବତାହୀନ ବଜି୍ାନ
ବଳଦିାନହୀନ ଧମ୍ମ
ଆଦର୍ମହୀନ ରାଜନୀତି

ବନୁ୍ଗଣ, ରହଲାତ୍ଲା ଗଲାନ୍ୀ ସବୁରବରଳ କହୁଥରିଲ ରଯ, େଲାଙ୍କେ 
ଜୀବନ ହି ଁ େଲାଙ୍କେ ବଲାର୍୍ମଲା। ଗଲାନ୍ୀଜୀ ରକରବରହରଲ ନିଜ ଜୀବନ 
ଦ୍ଲାେଲା ରକୌଣସି ପ୍ରଭଲାବ ପକଲାଇବଲା ଲଲାଗି ରଚଷ୍ଲା କେିନଥରିଲ, କିନ୍ତୁ 
େଲାଙ୍କ ଜୀବନ ରପ୍ରେଣଲାେ ଉତ୍ସ ପଲାଲଟି ଯଲାଇଥଲିଲା। ଆଜ ି ଆରର 
ଏପେି ଏକ ଯଗୁରେ େହୁଛୁ ରଯଉଠଁ ିସରରସ୍ତ ଅନ୍ରଲାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭଲାବିେ 
କେିବଲା ଲଲାଗି ଚଲାହୁଛଁନି୍ତ, କିନ୍ତୁ ଗଲାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ଦୂେଦୃଷି୍ ଥଲିଲା-କିଭଳି 
ଅନ୍ରଲାନଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରଲାଣେି କେଲାଯଲାଇପଲାେିବ। ରୁ ଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଏକ 
ଘଟଣଲା କହବିଲାକୁ ଚଲାହୁଛିଁ ଯଲାହଲା ଗଣେନ୍ତ୍ର ପ୍ରେି ଗଲାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ନିଷଲ୍ା 
ଉପରେ ଆରଲଲାକପଲାେ କେିଥଲାଏ। କିଛି ବଷ୍ମ ପବୂ୍ମେୁ ରୁ ଁବି୍ରଟନରେ 
େଲାଣୀ ଏଲିଜଲାରବଥଙୁ୍କ ରଭଟିଥଲିି। ରସ ଅେ୍ନ୍ତ ଭଲାବପ୍ରବଣ ରହଲାଇ 
ରରଲାରେ ଖଣି୍ଏ କପଡ଼ଲା ରଦଖଲାଇଥରିଲ। ଏହଲା ଥଲିଲା ଖଦୀରେ ନିର୍ଦିେ 
ଏକ େୁରଲାଲ, ଯଲାହଲାକୁ ଗଲାନ୍ୀଜୀ େଲାଙ୍କ ବଲାହଲାଘେ ସରୟରେ େଲାଙୁ୍କ 
ଉପହଲାେ ସ୍ୱେୂପ ରଦଇଥରିଲ।

କଳ୍ପନଲା କେନ୍ତୁ, ରଯଉରଁଲାନଙ୍କ ସହେି େଲାଙ୍କେ ଆଦଶ୍ମଗେ ରେରଭଦ 
େହଥିଲିଲା, ରସରଲାନଙ୍କ ସହେି ରଧ୍ୟ ନିଜ ସମ୍ପକ୍ମରେ ରସ ଯରଥଷ୍ 
ସରମ୍ବଦନଶୀଳେଲା ପ୍ରକଲାଶ କେୁଥରିଲ। ରସ ରଧ୍ୟ ନିଜ ବିରେଲାଧୀରଲାନଙ୍କେ 
କଲ୍ଲାଣ ଚଲାହୁଥଁରିଲ ଓ ରସରଲାନଙୁ୍କ ସମ୍ମଲାନ କେୁଥରିଲ, କିନ୍ତୁ ରସରଲାନଙ୍କ 
ବିରେଲାଧରେ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାର କେୁଥରିଲ।

ଜଳବଲାୟୁ ପେିବର୍୍ମନ ରହଉ ଅବଲା ଆେଙ୍କବଲାଦ, ଦୁନ୍ମୀେି କିମ ୍ବଲା 
ସ୍ୱଲାଥ୍ମପରୂ୍୍ମ ସଲାରଲାଜକି ଜୀବନ, ଗଲାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ଏସବୁ ନୀେିଆଦଶ୍ମ 
ରଲାନବଜଲାେିେ ସେୁକ୍ଲା ପଲାଇ ଁରଲାଗ୍ମଦଶ୍ମକ ରହଲାଇପଲାେିବ।

ରରଲାେ ବିଶ୍ୱଲାସ ରଯ ଗଲାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ଲାେଲା ପ୍ରଦଶ୍ଦିେ ଏହ ିରଲାଗ୍ମ ଏକ 
ଉନ୍ନେ ବିଶ୍ୱ ଗଠନ ଲଲାଗି ରପ୍ରେଣଲା ସଲାଜପିଲାେିବ।

ରରଲାେ ରେ ରହଉଛି, ରଯରେଦିନ ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ଗଲାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ଏହିସବୁ 
ବିଚଲାେ ରଲାନବଜଲାେିେ ଅଗ୍ରଗେି ସହ ପ୍ରବଲାହିେ ରହଲାଇଚଲାଲିଥବି 
ରସରେଦିନ ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ଗଲାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ରପ୍ରେଣଲା ଓ ପ୍ରଲାସଙି୍ଗକେଲା ଆର 
ସହ େହିଥବି।   
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ଆରରରଲାରନ ରଯରେରବରଳ ବି ଜୟପ୍ରକଲାଶ ନଲାେଲାୟଣଙ୍କ ବିଷୟରେ 
ଚିନ୍ତଲା କେୁ, ଦିଲ୍ୀେ େଲାରଲୀଳଲା ରରୈଦଲାନେ ଛବି ଆରରଲାନଙ୍କ 
ରଲାନସପଟ୍ଟରେ ଜଳଜଳ ରହଲାଇ ଦୃଶ୍ ରହଲାଇଥଲାଏ ରଯଉଠଁଲାେୁ ରଜପି 

ରଦଶବଲାସୀଙୁ୍କ ‘ସଂପରୂ୍୍ମ ବିପ୍ଳବ’ ପଲାଇ ଁବଜ୍ର ଆହ ୍ବଲାନ ରଦଇଥରିଲ । ଜୟପ୍ରକଲାଶ 
ନଲାେଲାୟଣ ୧୯୦୨ ରସିହଲା ଅର ଟ୍ଲାବେ ୧୧ େଲାେିଖ ଦିନ ବିହଲାେେ ସେନ ଅନ୍ତଗ୍ମେ 
ସୀେଲାବଦିଆେଲା ଗ୍ରଲାରରେ ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କେିଥରିଲ । େଲାଙ୍କ ପିେଲାଙ୍କ ନଲାର ରଦବକୀ 
ବଲାବୁ ଏବଂ ରଲାେଲାଙ୍କ ନଲାର ଥଲିଲା ଫୁଲେଲାଣୀ ରଦବୀ । ୧୯୨୦ ରସିହଲାରେ ରସ 
ପ୍ରଭଲାବେୀ ରଦବୀଙ୍କ ସହେି ବିବଲାହ ବନ୍ନରେ ବଲାନ୍ ିରହଲାଇଥରିଲ । ଏହଲାପରେ 
୧୯୨୩ ରସିହଲାରେ େଲାଙ୍କ ପଲାଇ ଁଜୀବନେ ବଲାସ୍ତବ ସଂଘଷ୍ମ ଆେମ୍ଭ ରହଲାଇଥଲିଲା 
ରଯରେରବରଳ ରସ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଲା ନିରରନ୍ତ କଲାଲିଫର୍୍ଦିଆରେ ପହଞ୍ଚଥିରିଲ । 
କଲାଲିଫର୍୍ଦିଆରେ ଅବସ୍ଲାନ କଲାଳରେ ନିଜେ ଗଜୁେଲାଣ ରରଣ୍ଲାଇବଲା  ପଲାଇ ଁେଲାଙୁ୍କ 
ଜରଣ ରୱଟେ ଭଲାରବ କଲାଯ୍୍ମ  କେିବଲାକୁ ପଡ଼ିଥଲିଲା । ରଯରେରବରଳ ବିରଦଶୀ 
ଛଲାତ୍ରରଲାନଙ୍କ ନିରରନ୍ତ ପଲାଠପଢ଼ଲା ଫି’ ଦି୍ଗଣୁ କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା ରସ ରସଠଲାେୁ 
ଆଇଓୱଲା ଯଲାଇଥରିଲ ରଯଉଠଁଲାରେ ପଲାଠପଢ଼ଲା ଫି’ କର ୍ ଥଲିଲା । ଯବୁକ ଜୟପ୍ରକଲାଶ 
ଆରରେିକଲାରେ ଦୀଘ୍ମ ସଲାେବଷ୍ମ ଅବସ୍ଲାନ କେି ଉଚ୍ଚଶକି୍ଲା ଲଲାଭ କେିଥରିଲ । 

ଆରରେିକଲାରେ ଅବସ୍ଲାନ କଲାଳରେ ନିଜେ େହବିଲା ଓ ପଢ଼ଲାଖଚ୍ଚ୍ମ େୁଲଲାଇବଲା 
ପଲାଇ ଁେଲାଙୁ୍କ ରଛଲାଟ ରଛଲାଟ ଅରନକ କଲାଯ୍୍ମ  କେିବଲାକୁ ପଡ଼ିଥଲିଲା । ରସଥ ିରଧ୍ୟରେ 
ପଚଲାଫଳ ବଲାଛି ଅଲଗଲା କେିବଲା, କଂରସଇଖଲାନଲାରେ କଲାଯ୍୍ମ  କେିବଲା, ଦୁଆେ 
ଦୁଆେ ବୁଲି କି୍ରର ୍ ଓ ସଲାମ୍ପ ୁବିକି୍ର କେିବଲା ଭଳି କଲାଯ୍୍ମ  ଅନ୍େର । ୧୯୨୯ ରସିହଲାରେ 
ରଯରେରବରଳ ରସ ଭଲାେେ ରଫେିରଲ, ରସ େୁେନ୍ତ ରଦଶେ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା 
ସଂଗ୍ରଲାରରେ ସକି୍ରୟ ଭଲାରବ ସଲାରିଲ ରହଲାଇଗରଲ । ୧୯୩୨ ରସିହଲା ରସରପଟମ ୍ବେ 
ରଲାସରେ ରଯରେରବରଳ ରଲାଡ଼୍ଲାସରେ ରଜପି ପ୍ରଥର ଥେ ପଲାଇ ଁବି୍ଟିଶ ସେକଲାେଙ୍କ 
ଦ୍ଲାେଲା ଗିେଫ ରହଲାଇଥରିଲ ରମୁ ୍ବଲାଇେୁ ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଉଥବିଲା ଇଂେଲାଜୀ ରଦୈନିକ ‘ଦି 
ଫି୍ ରପ୍ରସ ୍ ଜର୍୍ମଲାଲ’ ରଲଖଥିଲିଲାରଯ “କଂରଗ୍ରସେ ରସି୍ତଷ୍କକୁ ଗିେଫ କେଲାଯଲାଇଛି । 
”ଆଚଲାଯ୍୍ମ  ନରେନ୍ଦ୍ର ରଦବ, ଡ ଟ୍େ େଲାର ରରନଲାହେ ରଲଲାହଆି, ଅଚୁ୍େ 
ପଟ୍ଟବଦ୍୍ମନ, ୟୁସଫୁ ରରହେଲାଲି, ରୀନୁ ରଲାସଲାନୀ, ଏସ ଏର ରଯଲାଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ 
ବହୁ ରନେଲାଙ୍କ ସହ ରିଶ ି ରସ ୧୯୩୪ ରସିହଲାରେ ପଲାଟନଲାଠଲାରେ କଂରଗ୍ରସ 
ରସଲାସଲାଲିଷ୍ ପଲାଟ୍ଦି ଗଠନ କେିଥରିଲ । ୧୯୪୨ ରସିହଲା ନରଭମ୍ବେ ୮ େଲାେିଖ ଦିନ 
ଦୀପଲାବଳୀ ଉତ୍ସବ ଅବସେରେ ରଜପି ହଜଲାେିବଲାଗ ରଜଲେୁ ପଲାରଚେୀ ରଡଇ ଁ
ଖସି ପଳଲାଇବଲାକୁ ସକ୍ର ରହଲାଇଥରିଲ । େଲାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ ବହୁ େୁଙ୍ଗ ରନେଲା ଯଥଲା 
ସଲାରଲଗ୍ରଲାର ସିଂହ, ରଯଲାରଗନ୍ଦ୍ର ଶକୁ୍ଲା, ସଯୂ୍୍ମ ନଲାେଲାୟଣ ସିଂହ, େଲାରନନ୍ନ ରିଶ୍ 
ଏବଂ ଗଲୁଲାବ ଚନ୍ଦ୍ର ଗପୁ୍ଲା ଓେଫ ଗଲୁଲାଲୀ ରସଲାନଲା ରଧ୍ୟ ପଲିୁସ ଆଖରିେ ଧଳିୂ 
ରଦଇ ଚମ୍ପଟ ରଲାେିଥରିଲ । 

ରଜଲେୁ ରଫେଲାେ ରଲାେିଥବିଲା ଏହ ି ବିପ୍ଳବୀରଲାନଙୁ୍କ ଧେିବଲା ପଲାଇ ଁ ବି୍ଟିଶ ୍ 
ସେକଲାେ ପେୁ୍ଲାେ ରଘଲାଷଣଲା କେିଥରିଲ । ୧୯୪୩ ରସିହଲା ରସରପଟରେ ୧୮ 
େଲାେିଖ ଦିନ ରଜପିଙୁ୍କ ପଣୁ ିଥରେ ଗିେଫ କେଲାଯଲାଇ ରଜଲରେ େଖ।।ଯଲାଇଥଲିଲା 
ଏବଂ ଏଥେ େଲାଙୁ୍କ ପଠଲାଯଲାଇଥଲିଲା ଲଲାରହଲାେ ରଜଲକୁ ରଯଉଠଁଲାରେ େଲାଙୁ୍କ ଅେି 
ଅରଲାନବୀୟ ଭଲାରବ ନିଯ୍୍ମ ଲାେନଲା ଦିଆଯଲାଇଥଲିଲା । ପରେ େଲାଙୁ୍କ ଆଗ୍ରଲା ରଜଲକୁ 
ପଠଲାଯଲାଇଥଲିଲା । ରସରେରବରଳ ରଦଶ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂପକ୍ମରେ ରଗଲାେଲା ସେକଲାେ 
ଗଲାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ସହେି କଥଲାବଲାର୍୍ମଲା ଚଳଲାଇଥଲାନି୍ତ । ଏହଲାପରେ ସରସ୍ତ ବିପ୍ଳବୀଙୁ୍କ 

ଭାରତକର ସମାଜବାଦର ପ୍ରବତ୍୍ଷ�
‘ରଲା’ ଭଲାେେୀ’େ ପବିତ୍ର ଭୂରି ଅସଂଖ୍ ରହଲାନ ରନେଲାଙ୍କ କର୍ମଭୂରି ଭଲାରବ ପେିଚିେ। ରସରଲାରନ ରକବଳ 

ରଦଶେ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ଆରନ୍ଲାଳନରେ ଆଦଶ୍ମକୁ ପଲାରଥୟ କେି ରସରଲାନଙ୍କେ ପେଲାକଲାଷଲ୍ା ପ୍ରଦଶ୍ମନ 
କେିନଥରିଲ ବେଂ ଭଲାେେ ସ୍ୱଲାଧୀନ ରହବଲା ପରେ କ୍ରେଲାେ ରଲଲାଭକୁ ସଂପରୂ୍୍ମ େୂରପ ଜଳଲାଞ୍ଳି 

ରଦଇଥରିଲ ଓ ନୂେନ ଗଣେଲାନି୍ତ୍ରକ ବ୍ବସ୍ଲାରେ ଥବିଲା ଦୁବ୍ମଳେଲାକୁ ପେୂଣ କେିବଲା ନିରରନ୍ତ ନିଜକୁ ପରୂ୍୍ମ 
ପ୍ରଲାଣରେ ସରପ୍ଦି ରଦଇଥରିଲ । ରସହିଭଳି େୁଙ୍ଗ ବ୍କି୍ତ୍ୱରଲାନଙ୍କ ରଧ୍ୟରେ ରଲଲାକନଲାୟକ ଜୟପ୍ରକଲାଶ 
ନଲାେଲାୟଣ ଏବଂ ଡ ଟ୍େ େଲାର ରରନଲାହେ ରଲଲାହିଆ ରବଶ ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଲାନ ଅଧକିଲାେ କେନି୍ତ । ରଦଶରେ 

ଜେୁେିକଲାଳୀନ ପେିସି୍େି ରଘଲାଷଣଲା କେଲାଯଲାଇଥବିଲାରବରଳ ରଜପି ସଂପରୂ୍୍ମ ବିପ୍ଳବ ନିରରନ୍ତ ରଦଶବଲାସୀଙୁ୍କ 
ଆହ ୍ବଲାନ ଜଣଲାଇଥବିଲାରବରଳ ରଲଲାହିଆ େଲାଙ୍କେ ବିଚକ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନବଲାଣରେ େତ୍କଲାଳୀନ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 

ଜବଲାହେଲଲାଲ ରନହେୁଙୁ୍କ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂେ କେି ପକଲାଇଥରିଲ ।
୧୯୪୫ ରସିହଲା ଜନ୍ୁ  ରଲାସରେ କଲାେଲାରକୁ୍ କେିଦିଆଯଲାଇଥଲିଲା । କିନ୍ତୁ ରସରେରବରଳ 
ରଜପି ଏବଂ ରଲଲାହଆିଙୁ୍କ ରଜଲରେ େଖଲାଯଲାଇଥଲିଲା, କଲାେଣ ବ୍ଟିିଶ ୍ ସେକଲାେ 
ଏହ ି ବିପ୍ଳବୀ ଦ୍ୟଙୁ୍କ ରକୁ୍ କେିବଲାକୁ ଚଲାହୁନଁଥରିଲ । କିନ୍ତୁ ଗଲାନ୍ୀଜୀ ବି୍ଟିଶ 
ସେକଲାେଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍୍ମ େଖରିଲ ରଯ ରଯପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ଜୟପ୍ରକଲାଶ ନଲାେଲାୟଣ 
ଏବଂ େଲାର ରରନଲାହେ ରଲଲାହଆିଙୁ୍କ ରକୁ୍ କେଲାନଯଲାଇଛି, ରସପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ରଦଶ 
ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂପକ୍ମରେ ସେକଲାେଙ୍କ ସହେି ରକୌଣସି ଆରଲଲାଚନଲା ରହବନଲାହି ଁ । 
ରଶଷରେ ୩୧ ରଲାସ ରଜଲ ଜୀବନ ବିେଲାଇବଲା ପରେ ୧୯୪୬ ରସିହଲା ଏପି୍ରଲ ୧୧ 
େଲାେିଖ ଦିନ ରଜପିଙୁ୍କ ରଜଲେୁ ରକିୁ୍ ରିଳିଥଲିଲା । 

୧୯୫୩ ରସିହଲାରେ ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ଲାବିରନଟରେ ରଯଲାଗ ରଦବଲା ପଲାଇ ଁ ପଣି୍େ 
ଜବଲାହେଲଲାଲ ରନହେୁ ରଜପିଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତଲାବ ରଦଇଥରିଲ କିନ୍ତୁ ରଜପି ଏହ ିପ୍ରସ୍ତଲାବକୁ 
ପ୍ରେ୍ଲାଖ୍ଲାନ କେିରଦଇଥରିଲ । ୧୯୫୪ ରସିହଲାରେ ରସ ସକି୍ରୟ େଲାଜନୀେ ିଛଲାଡ଼ି 
ଆଚଲାଯ୍୍ମ  ବିରନଲାବଲା ଭଲାରବଙ୍କ ଭୂଦଲାନ ଆରନ୍ଲାଳନରେ ରଯଲାଗ ରଦଇଥରିଲ । 
କୁହଲାଯଲାଏ ରଯ ପଣି୍େ ରନହେୁଙ୍କ ବିରୟଲାଗ ପରେ ରଦଶେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ରହବଲା 
ଲଲାଗି ରଜପି ଆରନ୍ତ୍ରଣ ପଲାଇଥରିଲ,କିନ୍ତୁ ଏଥେ ରଧ୍ୟ ରସ ରସହ ିଆରନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ 
କେିନଥରିଲ । ୧୯୬୭ ରସିହଲାରେ ଡ ଟ୍େ ରଲଲାହଆି ଏବଂ ରୀନୁ ରଲାସଲାନୀ 
େଲାଷ୍ଟ୍ପେ ି ପଦ ପଲାଇ ଁ ରଜପିଙ୍କ ନଲାର ପ୍ରସ୍ତଲାବ େଖଥିରିଲ, କିନ୍ତୁ ରସ ହି ଁ ଏହଲାକୁ 
ପ୍ରେ୍ଲାଖ୍ଲାନ କେିଥରିଲ ଏବଂ ଏହଲା ପେିବରର୍୍ମ ଡ ଟ୍େ ଜଲାକୀେ ହୁରସନଙ୍କ 
ପ୍ରଲାଥ୍ମୀତ୍ୱକୁ  ସରଥ୍ମନ ଜଣଲାଇଥରିଲ । ୧୯୭୪ ରସିହଲାରେ ଛଲାତ୍ରରଲାନଙ୍କ ଉପରେ 
ଅରଲାନବୀୟ ଲଲାଠଚିଲାଳନଲା ଘଟଣଲା ପରେ ରଜପି ପଣୁ ିଥରେ ସକି୍ରୟ େଲାଜନୀେକୁି 
ରଲଉଟିଥରିଲ ଏବଂ ବିହଲାେ ଆରନ୍ଲାଳନେ ରନେୃତ୍ୱ ରନଇଥରିଲ । ଏହ ି
ଘଟଣଲାରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍େିଲା ଗଲାନ୍ୀଙ୍କ ସହ େଲାଙ୍କେ ଆଦଶ୍ମଗେ ରେରଭଦ 
େୀବ୍େେ ରହଲାଇଥଲିଲା । ଆହ୍ଲାବଲାଦ ହଲାଇରକଲାଟ୍ମଙ୍କ ଦ୍ଲାେଲା ଇନ୍େିଲା ଗଲାନ୍ୀଙ୍କ େଲାଏ 
ବରେଲୀ ନିବ୍ମଲାଚନ ରଣ୍ଳୀେୁ  ନିବ୍ମଲାଚନକୁ “ଅସିଦ୍ ଓ ବଲାଜ୍ଲାପ୍” ରବଲାଲି େଲାୟ 
ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇବଲା ପରେ ରଜପିଙ୍କ ରନେୃତ୍ୱରେ ୧୯୭୫ ରସିହଲା ଜନୁ ୨୫ େଲାେିଖ ଦିନ 
ଦିଲ୍ୀେ େଲାରଲୀଳଲା ରରୈଦଲାନରେ ଏକ ବିେଲାଟ ଇନ୍େିଲା ବିରେଲାଧୀ େଲାଲିେ ଆରୟଲାଜନ 
କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା । ରଜପିଙ୍କ ରନେୃତ୍ୱେ ପ୍ରଭଲାବରେ ରଦଶେ ସରସ୍ତ ବିରେଲାଧୀ ଦଳ 
େଲାଙ୍କ ରନେୃତ୍ୱେ ଛତ୍ରଛଲାୟଲାରେ ଏକଜଟୁ ରହଲାଇଥରିଲ । ରସହ ିେଲାଲିରେ ରଜପି 
େଲାଙ୍କେ ପ୍ରସିଦ୍ ର୍ଲ୍ାଗଲାନ “ସଂପରୂ୍୍ମ ବିପ୍ଳବ”େ ଆହ ୍ବଲାନ ରଦଇଥରିଲ । ବିେଲାଟ 
େଲାରଲୀଳଲା ରରୈଦଲାନ ଉପସି୍େ ଜନେଲାଙ୍କ “ଗଲାଦି ଛଲାଡ଼” ଚିତ୍କଲାେରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଥଲିଲା। 

“ରଯରେରବରଳ ଆରେ ଗଣେଲାନି୍ତ୍ରକ ଭଲାବନଲା ଉପରେ ଆକ୍ରରଣ ରହଲାଇଥଲିଲା, 
ରଲଲାକ ନଲାୟକ ଜୟପ୍ରକଲାଶ ନଲାେଲାୟଣ ଏହଲାେ ସେୁକ୍ଲା ନିରରନ୍ତ ଏକ ସଦୃୁଢ଼ 

ଗଣ ଆରନ୍ଲାଳନ ପଲାଇ ଁଡଲାକେଲା ରଦଇଥରିଲ । ଡ୍ଟେ େଲାର ରରନଲାହେ 
ରଲଲାହଆି ନିଜେ େୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ପ୍ରଗେିଶୀଳ ଚିନ୍ତଲାଧଲାେଲା ରଲାଧ୍ୟରରେ ରଦଶକୁ ଏକ 

ନୂେନ ଦିଗ ଦଶ୍ମନ ନିରରନ୍ତ ଉଦ୍ର କେିଥରିଲ । ରସରଲାନଙ୍କ ପଲାଇ ଁ, େଲାଷ୍ଟ୍ୀୟ 
ସ୍ୱଲାଥ୍ମ ଏବଂ ରଲଲାକ କଲ୍ଲାଣ ଠଲାେୁ ବଳି ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ରବଲାଲି ରସରଲାରନ 

ବିରବଚନଲା କେୁନଥରିଲ ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ, ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ

ବ୍କି୍ତ୍ୱ ରଲଲାକନଲାୟକ ଜୟପ୍ରକଲାଶ ନଲାେଲାୟଣ ଏବଂ ଡ୍ଟେ େଲାର ରରନଲାହେ ରଲଲାହଆି
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ଇନ୍େିଲା ଗଲାନ୍ୀଙୁ୍କ କ୍ରେଲାେୁ ଓହେି ଯିବଲା ନିରରନ୍ତ ଏହଲା ଥଲିଲା ଜନେଲାଙ୍କେ ଦଲାବି । 
ପେିଣଲାର ସ୍ୱେୂପ, ରଦଶରେ ଏକ ରଧ୍ୟେଲାତ୍ର ଜେୁେିକଲାଳୀନ ପେିସି୍େି ରଘଲାଷଣଲା 

କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା । ପ୍ରଲାେମି୍ଭକ ପଯ୍୍ମ ଲାୟରେ ରଯଉ ଁ କିଛିରନେଲାଙୁ୍କ ଗିେଫ 
କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା ରସରଲାନଙ୍କ ରଧ୍ୟରେ ରଜପି ସଲାରିଲ ଥରିଲ । ରଶଷରେ ୧୯୭୭ 
ରସିହଲାରେ ରଦଶରେ ସଲାଧଲାେଣ ନିବ୍ମଲାଚନ ଅନୁଷ୍ିେ ରହଲାଇଥଲିଲା ଏବଂ ରଜପି 
ପଣୁ ିଥରେ ଜନ ରନେଲା ଭଲାରବ ରଣୁ୍ ରଟକିଥରିଲ । ଭଲାେେରେ ରଯରେରବରଳ 
ପ୍ରଥର ଅଣ- କଂରଗ୍ରସ ସେକଲାେ ଗଠେି ରହଲଲା, ରଜପି ରରଲାେଲାେଜୀ ରଦଶଲାଇଙୁ୍କ 
ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ରରନଲାନୀେ କେିଥରିଲ । 

ଜୟପ୍ରକଲାଶ ନଲାେଲାୟଣଙ୍କ ଜୀବନଲାଦଶ୍ମ ରଲଲାକରଲାନଙୁ୍କ ଗଭୀେ ଭଲାରବ ପ୍ରଭଲାବିେ 
ଓ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହେି କେିଥଲିଲା କଲାେଣ ଏହଲା ଥଲିଲା କ୍ରେଲା ବିରେଲାଧରେ ନିେନ୍ତେ 
ସଂଗ୍ରଲାର ଏବଂ ରଲାନବୀୟ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ଉପରେ ଆଧଲାେିେ ସରଲାଜବଲାଦୀ ଚିନ୍ତଲାଧଲାେଲା 
ଉପରେ ପଯ୍୍ମ ରବସିେ ଏକ ନୂେନ ସରଲାଜ ନିର୍ମଲାଣେ ଉଦ୍ର । ଯକୃେଜନିେ 
ରେଲାଗରେ ପୀଡ଼ିେ ରହଲାଇ ୧୯୭୯ ରସିହଲା ଅର ଟ୍ଲାବେ ୮ େଲାେିଖ ଦିନ ଏହ ିରହଲାନ୍  
ଜନରନେଲାଙ୍କେ ବିରୟଲାଗ ଘଟିଥଲିଲା । ଅଟଳ ବିହଲାେୀ ବଲାଜରପୟୀଙ୍କ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ 
କଲାଳରେ ରଦଶରସବଲା ପଲାଇ ଁ ରଜପିଙ୍କ ବିରଶଷ ଅବଦଲାନ ନିରରନ୍ତ ୧୯୯୮ 
ରସିହଲାରେ େଲାଙୁ୍କ ଭଲାେେ େତ୍ନ ସମ୍ମଲାନରେ ସମ୍ମଲାନିେ କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା ।  

ଯଗୁ ପରୁୁର ଡ୍ଟର ରାମ ମକନାହର କଲାହଆି

୧୯୩୦ ରସିହଲାରେ େଲାଷ୍ଟ୍ ସଂଘ (ଲିଗ ୍ ଅଫ୍  ରନସନ ୍ସ) 
ଗଠନ ନିରରନ୍ତ ରଜରନଭଲା ଠଲାରେ ଏକ ଅଧରିବଶନ 
ଚଲାଲିଥଲାଏ । େତ୍କଲାଳୀନ ବ୍ଟିିଶ ୍ ସେକଲାେ ଭଲାେେକୁ 

ପ୍ରେନିିଧତି୍ୱ କେିବଲା ନିରରନ୍ତ ବିକଲାନିେେ ରହଲାେଲାଜଲାଙୁ୍କ 
ରରନଲାନୀେ କେିଥରିଲ । ଏହ ିଅଧରିବଶନରେ ନିଜେ ବକ୍ବ୍ 
େଖବିଲା ପଲାଇ ଁ ରଯରେରବରଳ ରହଲାେଲାଜଲା ଉଠ ି ଠଆିରହରଲ, 
ରସହ ିସରୟରେ ଦଶ୍ମକ ଗ୍ଲାରଲେୀେୁ ଜରଣ ଯବୁକ ଖବ୍ୁ  ଉଚ୍ଚ 
ସ୍ୱେରେ ହ ୍ବସିିଲ୍  ରଲାେିଥରିଲ । ହ ୍ବସିିଲ୍  ଶବ୍ଦ ଶଣୁ ିଉପସି୍େି ସରସ୍ତ 
ପ୍ରେନିିଧ ିଓ ଦଶ୍ମକ େଲାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁ ଁ ଘେୂଲାଇ ଚଲାହିଥଁରିଲ । 
ରସହ ିଯବୁକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱେରେ କହଥିରିଲ ରଯ ରହଲାେଲାଜ ଭଲାେେେ 
ଜନସଲାଧଲାେଣଙ୍କ ପ୍ରେନିିଧ ିଅବଲା ହେିକଲାଂକ୍ୀ ନୁହନି୍ତ, ବେଂ ରସ 
ରହଉଛନି୍ତ ବି୍ଟିଶ ୍ ସେକଲାେଙ୍କେ ଜରଣ ବନୁ୍ । ଏହ ିଘଟଣଲା 
ପରେ ଅଧରିବଶନରେ ଅଧ୍ୟକ୍େଲା କେୁଥବିଲା ସଭଲାପେ ି େଲାଙୁ୍କ 
ସଭଲାକକ୍େୁ ବହଷି୍କଲାେ କେିଥରିଲ । ରଜରନଭଲାଠଲାରେ ଘଟିଥବିଲା 
ଏହ ିଘଟଣଲା ଡ ଟ୍େ େଲାର ରରନଲାହେ ରଲଲାହଆିଙୁ୍କ ଭଲାେେରେ େଲାେଲାେଲାେ ିହୀରେଲା 
ବନଲାଇ ରଦଇଥଲିଲା ।

୧୯୧୦ ରସିହଲା ରଲାଚ୍ଚ୍ମ ୨୩ େଲାେିଖ ଦିନ େଲାର ରରନଲାହେ ରଲଲାହଆି ଉର୍େ 
ପ୍ରରଦଶେ ରଫୈ ଜଲାବଲାଦ ଜଲି୍ଲାେ ଆକବେପେୁ ଠଲାରେ ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କେିଥରିଲ । 
େଲାଙ୍କେ ପିେଲା ହୀେଲା ଲଲାଲ ଥରିଲ ରହଲାତ୍ଲା ଗଲାନ୍ୀଙ୍କେ ଜରଣ ଦୃଢ଼ ଅନୁଗଲାରୀ । 
ରଯରହେୁ ରଲାଚ୍ଚ ୨୩ େଲାେିଖ ଦିନ ରହଲାନ୍  ରଦଶରପ୍ରରୀ ଭଗେ ସିଂହଙୁ୍କ ଫଲାଶୀ 
ଦିଆଯଲାଇଥଲିଲା, ରଲଲାହଆି ରସହ ି ଦିନଠଲାେୁ ରକରବ ନିଜ ଜନ ୍ମଦିନ ରନଲାଇ 
ନଥରିଲ। ଆକବେପେୁଠଲାରେ ନିଜେ ପ୍ରଲାଥରିକ ଶକି୍ଲା ସରଲାପ୍ କେିବଲା ପରେ ରସ 
େଲାଙ୍କେ ରଲାଟି୍କୁରଲସନ ରଶଷ କେିବଲା ନିରରନ୍ତ ବରମ୍ବ ଯଲାଇଥରିଲ । ୧୯୩୨ 
ରସିହଲାରେ ରଲଲାହଆି ଅଥ୍ମନୀେରିେ ପିଏଚଡ଼ି କେିବଲା ପଲାଇ ଁ ବଲ୍ଦିନରେ 
ପହଞ୍ଚଥିରିଲ। ରସଠଲାରେ ରସ ପ୍ରରଫସେ ବର୍୍ମେ ରଜଲାମ ୍ବଲାଟ୍ମଙୁ୍କ ନିଜେ ରଲାଗ୍ମଦଶ୍ମକ 
ଭଲାରବ ଗ୍ରହଣ କେିଥରିଲ । ରଯରେରବରଳ ରଲଲାହଆି ପ୍ରରଫସେ ରଜଲାମ ୍ବଲାଟ୍ମଙୁ୍କ 
ସଲାକ୍ଲାେ କରଲ, ରସ େଲାଙ୍କ ସହ ଇଂେଲାଜୀରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତଲାଧଲାେଲା ବ୍କ୍ କେିବଲା 
ଆେମ୍ଭ କେିରଦରଲ । ପ୍ରରଫସେ ରଜଲାମ ୍ବଲାଟ୍ମ  ସଲାରଲାନ୍ ହସି ଜର୍ମଲାନୀରେ େଲାଙୁ୍କ 
କହଥିରିଲ – ‘ରୁ ଁଇଂେଲାଜୀ ଭଲାଷଲା ଜଲାରଣନଲାହି ଁ । ପ୍ରରଫସେ ରଜଲାମ ୍ବଲାଟ୍ମଙ୍କ ରନରେ 
ନିଜ ରଲାେୃଭଲାଷଲା ପଲାଇ ଁ ଥବିଲା ଶ୍ଦ୍ଲା ଓ ସମ୍ମଲାନ ରଲଲାହଆିଙ୍କେ ଏରେ ରଲାତ୍ରଲାରେ 
ପ୍ରଭଲାବିେ କେିଥଲିଲା ରଯ ରସ ଜୀବନରେ ରଲାେୃଭଲାଷଲାକୁ ସମ୍ମଲାନ ଜଣଲାଇବଲା ଏବଂ 
ଏହଲାେ ରଲୂ୍କୁ ସରଚିୁେ ଭଲାରବ ସେୁକ୍ଲା କେିବଲାେ ପ୍ରଥର ଶକି୍ଲାଲଲାଭ କେିଥରିଲ। 
ଏହ ିରହଲାନ୍  ଶକି୍ଲାକୁ ରସ ସଲାେଲା ଜୀବନ ଅନୁସେଣ କେିଥରିଲ । େନିିରଲାସ ପରେ 
ରସ େଲାଙ୍କ ନିକଟକୁ ରଫେିରବ ରବଲାଲି ନିଭ୍ମେ ପ୍ରେଶିେୁ୍େ ିରଦଇ ରସ ପ୍ରରଫସେ 
ରଜଲାମ ୍ବଲାଟ୍ମଙ୍କ ନିକଟେୁ ରଫେିଆସିଥରିଲ । ରସହ ିେନିିରଲାସ ରଧ୍ୟରେ ରସ ଜର୍ମଲାନ 
ଭଲାଷଲାକୁ ନିବିଡ଼ ଭଲାରବ ଅଧ୍ୟୟନ କେିଥରିଲ । ଜର୍ମଲାନ ଭଲାଷଲାରେ ଦକ୍େଲା ଅଜ୍ମନ 
କେିସଲାେିବଲା ପରେ ରସ େଲାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନିଜେ ପିଏଚଡ଼ି ରଶଷ କେିଥରିଲ । 
ଗରବଷଣଲା ସଂପରୂ୍୍ମ କେି ପିଏଚଡ଼ି ଡିଗ୍ରୀ ରନଇ ରଲଲାହଆି ଜଳପଥରେ 
ରଯରେରବରଳ ରଲାଡ୍ଲାସ ଅଭିରରୁଖ ପ୍ରେ୍ଲାବର୍୍ମନ କେୁଥରିଲ ବଲାଟରେ େଲାଙ୍କେ 
ସବୁ ଆସବଲାବପତ୍ରକୁ ଜବେ କେିନିଆ ଯଲାଇଥଲିଲା । ଏହଲାପରେ ରସ ଜଲାହଲାଜେୁ 
ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥରିଲ ଏବଂ “ହନୁି୍” ସମ୍ବଲାଦପତ୍ର କଲାଯ୍୍ମ ଲାଳୟରେ ପହଞ୍ଚଥିରିଲ । ରସହ ି
ସମ୍ବଲାଦପତ୍ର ପଲାଇ ଁଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ ରଲଖ ିରସ ୨୫ ଟଙ୍କଲା ପଲାେିରେଲାଷିକ ପଲାଇଥରିଲ 

ଓ ରସହ ିଅଥ୍ମରେ ରସ ପହଞ୍ଚଥିରିଲ କଲିକେଲାରେ । କଲିକେଲାରେ ରସ 
ସଲାକ୍ଲାେ କେିଥରିଲ ରଦନ ରରଲାହନ ରଲାଲବ୍ଙୁ୍କ । ରଲାଲବ୍ଙ୍କ ସହ 
ରିଶ ି ରଲଲାହଆି ସଲାକ୍ଲାେ କେିଥରିଲ େତ୍କଲାଳୀନ ବିଶଷି୍ ଶଳି୍ପପେି 
େଲାରରଶ୍ୱେ ଦଲାସ ବିେଳଲାଙୁ୍କ । ବିେଳଲା େଲାଙୁ୍କ ନିଜେ ପ୍ରଲାଇରଭଟ୍  
ରସରକ୍ରଟଲାେୀ ପଦ ଯଲାଚିଥରିଲ କିନ୍ତୁ ରଲଲାହଆି ସମ୍ଭ୍ରରେ ସହେି ଏହ ି
ପ୍ରସ୍ତଲାବକୁ ପ୍ରେ୍ଲାଖ୍ଲାନ କେିରଦଇଥରିଲ । ଏହଲାପରେ ୧୯୩୪ 
ରସିହଲାରେ ଜୟପ୍ରକଲାଶ ନଲାେଲାୟଣଙ୍କ ସହ ରିଶ ିକଂରଗ୍ରସ ସଂଗଠନ 
ଭିେରେ ରଲଲାହଆି ଗଠନ କେିଥରିଲ କଂରଗ୍ରସ ରସଲାସଲାଲିଷ୍ ପଲାଟ୍ଦି । 
୧୯୩୬ ରସିହଲାରେ ରଯରେରବରଳ କଂରଗ୍ରସ ଦଳେ ରବୈରଦଶକି 
ବିଭଲାଗେ ସଚିବ ଭଲାରବ େଲାଙୁ୍କ ରରନଲାନୀେ କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା, ଭଲାେେେ 
ଭବିଷ୍େେ ରବୈରଦଶକି ନୀେ ି ନିଦ୍୍ମଲାେଣ ଦିଗରେ ରସ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ 
ଭୂରିକଲା ନିବ୍ମଲାହ କେିଥରିଲ ।  ୧୯୩୯ ରସିହଲାରେ ସେକଲାେ ବିରେଲାଧୀ 
ଭଲାଷଣ ପ୍ରଦଲାନ ନିରରନ୍ତ ପ୍ରଥର  ଥେ ପଲାଇ ଁ େଲାଙୁ୍କ ରଜଲ୍  ଯିବଲାକୁ 
ପଡ଼ିଥଲିଲା । ଭଲାେେ ଛଲାଡ଼ ଆରନ୍ଲାଳନ ସରୟରେ, ରଲଲାହଆି ଏକ ଗପୁ୍ 

ରେଡ଼ିଓ ରଷ୍ସନ୍  ସ୍ଲାପନ କେିଥରିଲ ୧୯୪୬ ରସିହଲା ଜନୁ ୧୫ େଲାେିଖ ଦିନ ରସ 
ଆେମ୍ଭ କେିଥରିଲ ରଗଲାଆ ରକିୁ୍ ଆରନ୍ଲାଳନ । ପେଲାଧୀନ ଓ ସ୍ୱଲାଧୀନ ଭଲାେେରେ 
ବିଭିନ୍ନ ଜନ ଆରନ୍ଲାଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ରନେୃତ୍ୱ ରନଇ ରଲଲାହଆି ପ୍ରଲାୟ ୨୫ 
ଥେ କଲାେଲା ବେଣ କେିଥରିଲ । ରଦଶ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ଲଲାଭ ପରେ ପଣି୍େ 
ଜବଲାହେଲଲାଲ ରନହେୁଙ୍କ ସହ େଲାଙ୍କେ ରେରଭଦ ରହଲାଇଥଲିଲା । ରେଣ ୁ୧୯୪୮ 
ରସିହଲାରେ ରଲଲାହଆି କଂରଗ୍ରସ ଠଲାେୁ େଲାଙ୍କେ ରସଲାସଲାଲିଷ୍ ପଲାଟ୍ଦିକୁ ପଥୃକ୍  କେି 
ରଦଇଥରିଲ । ଏହଲା ପରେ ୧୯୫୫ ରସିହଲାରେ ରସ ଗଠନ କେିଥରିଲ ନିଜେ 
ନୂେନ ରସଲାସଲାଲିଷ୍ ପଲାଟ୍ଦି ଅଫ୍  ଇଣି୍ଆ । ୧୯୬୨ ରସିହଲା ସଲାଧଲାେଣ ନିବ୍ମଲାଚନରେ 
ରଲଲାହଆି ପଣି୍େ ରନହେୁଙ୍କ ବିରେଲାଧରେ ଫୁଲପେୁ ନିବ୍ମଲାଚନ ରଣ୍ଳୀରେ 
ପ୍ରେଦି୍ନ୍ଦେିଲା କେିଥରିଲ । ଫୁଲପେୁ ଥଲିଲା ରନହେୁଙ୍କ ପଲାେମ୍ପେିକ ନିବ୍ମଲାଚନରଣ୍ଳୀ। 
ରେଣ ୁରଲଲାହଆିଙୁ୍କ ପେଲାଜୟ ବେଣ କେିବଲାକୁ ପଡ଼ିଥଲିଲା । ୧୯୬୩ ରସିହଲାରେ 
ରଯରେରବରଳ ଫଲାେୁଖଲାବଲାଦ ଆସନେୁ ଏକ ଉପ ନିବ୍ମଲାଚନରେ ବିଜୟୀ ରହଲାଇ 
ରଲଲାହଆି ପଲାଲ୍ମଲାରରଣ୍କୁ ପ୍ରଥର ଥେ ପଲାଇ ଁ ଆସିଥରିଲ, ରସରେରବରଳ ରସ 
ସଂସଦରେ ନିଜେ ଐେହିଲାସିକ ଅଭିଭଲାଷଣ ପ୍ରଦଲାନ କେିଥରିଲ । ଆଜ ି ସଦୁ୍ଲା 
ସରରସ୍ତ ଏହ ିଭଲାଷଣକୁ ସ୍ମେଣ େଖଛିନି୍ତ । ୧୯୬୩ ରସିହଲା ଅଗଷ୍ ୨୧ େଲାେିଖ ଦିନ 
ରସ ରଲଲାକସଭଲାରେ ଭଲାଷଣ ରଦଇ ରଦଶେ ନଲାଗେିକରଲାନଙ୍କ ଦୁଃଖଦୁର୍ଦ୍ମଶଲା 
ଉପରେ ଆରଲଲାକପଲାେ କେିଥରିଲ । ରସ ଦଶ୍ମଲାଇଥରିଲ ରଯ ରଯଲାଜନଲା କରିଶନଙ୍କ 
େଥ୍ ଅନୁସଲାରେ, ରଦଶେ ୬୦ ପ୍ରେଶିେ ନଲାଗେିକ ଅଥ୍ମଲାେ, ୨୭ ରକଲାଟି ରଲଲାକଙୁ୍କ 
ରଦୈନିକ ରଲାତ୍ର େନିିଅଣଲା ଉପଲାଜ୍ମନ ଅଥ୍ମରେ ହି ଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚବିଲାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଜରଣ 
କୃଷି ଶ୍ରିକ ଦିନକୁ ରଲାତ୍ର ୧୨ ଅଣଲା ଉପଲାଜ୍ମନ କେୁଛି, ଜରଣ ଶକି୍କଙ୍କେ ରଦୈନିକ 
ଉପଲାଜ୍ମନ ରହଉଛି ରଲାତ୍ର ଦୁଇ ଟଙ୍କଲା । ରସହ ି ସରୟରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ପଣି୍େ 
ଜବଲାହେଲଲାଲ ରନହେୁଙ୍କ କୁକୁେଙ୍କ ପଲାଇ ଁ ରଦୈନିକ ୩ ଟଙ୍କଲା ଖଚ୍ଚ୍ମ ନିଦ୍୍ମଲାେଣ 
କେଲାଯଲାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ରନହେୁଙ୍କ ଲଲାଗି ରଦୈନିକ ୨୫େୁ ୩୦ ହଜଲାେ 
ଟଙ୍କଲା ବ୍ୟ କେଲାଯଲାଉଛି । ୧୯୬୭ ରସିହଲା ରସରପଟମ ୍ବେ ୩୦ େଲାେିଖ ଦିନ 
ନୂଆଦିଲ୍ୀେ ୱଲିିଂଡନ୍  ହସପିଟଲାଲ (ଏରବ େଲାହଲା େଲାର ରରନଲାହେ ରଲଲାହଆି 
ହସପିଟଲାଲ ଭଲାରବ ନଲାରିେ କେଲାଯଲାଇଛି)ରେ ରପ୍ରଲାରଷ୍ଟ୍  ସଜ୍ମେୀ ପଲାଇ ଁ 
ରଲଲାହଆିଙୁ୍କ ଭର୍୍ଦି କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା । ରଲାତ୍ର ୫୭ ବଷ୍ମ ବୟସରେ ୧୯୬୭ ରସିହଲା 
ଅର ଟ୍ଲାବେ ୧୨ େଲାେିଖ ଦିନ ରସଠଲାରେ େଲାଙ୍କେ ରେୁୃ୍ ଘଟିଥଲିଲା । 

 ଜନ ୍ମ: ରଲାଚ୍ଚ୍ମ ୨୩, ୧୯୧୦
ରେୁୃ୍: ଅର୍ଟଲାବେ ୧୨,୧୯୬୭
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ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଦଗିକର
ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଦଖାଉଛ ିବାଟ

ଲଲାଲକିଲ୍ଲା ରଞ୍ଚ ଉପେୁ ରଦଶବଲାସୀଙ୍କ ଉରର୍ଦଶ୍ରେ େଲାଙ୍କେ ପ୍ରଥର ଭଲାଷଣରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା ଉପରେ 
ଗେୁୁତ୍ୱ ଆରେଲାପ କେିଥରିଲ । ସଲାେଲା ରଦଶରେ ରଶୌଚଲାଗଲାେ ନିର୍ମଲାଣ କେିବଲା ନିରିର୍ େଲାଙ୍କ ସେକଲାେଙ୍କେ ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧତାର 
ରଯଲାଜନଲା ସମ୍ପକ୍ମରେ ସଚୂନଲା ରଦଇଥରିଲ ଯଦ୍ଲାେଲା ରଦଶେୁ ରକୁ୍ଲାକଲାଶ ରଶୌଚଲାଭ୍ଲାସ ଦୂେ ରହଲାଇପଲାେିବ । ରସରେରବରଳ 
ଅରନକ ରଲଲାକ ହୁଏେ ବିଶ୍ୱଲାସ କେୁନଥରିଲ ରଯ େଲାଙ୍କେ ଏହ ିଉଦ୍ର ଭବିଷ୍େରେ ଏକ ଜନ ଆରନ୍ଲାଳନେ େୂପ ଧଲାେଣ 

କେିବଲାକୁ ଯଲାଉଛି। ରେରବ ୨୦୧୯ ରସିହଲାରେ ରହଲାତ୍ଲା ଗଲାନ୍ୀଙ୍କ ୧୫୦େର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସେରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲାେେ ସ୍ୱପ୍ନ ବଲାସ୍ତବେଲାରେ 
ପେିଣେ ରହଲାଇଥଲିଲା । କିନ୍ତୁ ରସହ ିଯଲାତ୍ରଲା ଏରବ ସଦୁ୍ଲା ସଂପରୂ୍୍ମ ରହଲାଇନଲାହି ଁ। ଶକି୍ ଉତ୍ଲାଦନ ଠଲାେୁ ରନଇ ବଜ୍୍ମ  ପେିଚଲାଳନଲା 

ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ଅରନକ ନୂେନ ଉଦ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା ରକ୍ତ୍ରରେ ଆତ୍ନିଭ୍ମେଶୀଳେଲାେ ନୂେନ ଚିନ୍ତନ ସଷିୃ୍ କେିଚଲାଲିଛି...

ରଧ୍ୟ ପ୍ରରଦଶେ ଇରନ୍ଲାେ  ସହେକୁ ସଲାଧଲାେଣେଃ ରଲଲାକରଲାରନ 
ରିନି ରମୁ ୍ବଲାଇ ରବଲାଲି ଆଖ୍ଲାୟିେ କେିଥଲାନି୍ତ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବଷ୍ମ 
ରଧ୍ୟରେ ଇରନ୍ଲାେ ସହେ ରଦଶେ ସ୍ୱଚ୍ଛେର ସହେେ ରଲାନ୍େଲା 

ଲଲାଭ କେିଛି । ଇରନ୍ଲାେ ସହେ ରଦଶେ ଅନ୍ ସରସ୍ତ ସହେ/
ନଗେଗଡ଼ିୁକ ରଧ୍ୟରେ ସରବ୍ମଲାେ୍କୃଷ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା ପଲାଇ ଁ ଏହି ରଲାନ୍େଲା 
େଲାଲିକଲାରେ ଲଗଲାେଲାେ ଚେୁଥ୍ମ ବଷ୍ମ ପଲାଇ ଁଶୀଷ୍ମ ସ୍ଲାନ ଅଧକିଲାେ କେିଛି।  
ରକବଳ ରସେିକି ନୁରହ ଁ, ଏହି ସହେେ ଜନସଲାଧଲାେଣ ଆଉ ରଗଲାଟିଏ 
ପଲାଦ ଆଗକୁ ଯଲାଇ ଏହି ସହେକୁ ଏରବ ଜଳ-ଉଦ୍ ବୃର୍ ସହେରେ 
ପେିଣେ କେିଛନି୍ତ । ରଦଶେ ଏହଲା ପ୍ରଥର ସହେ ରଯଉଠଁଲାରେ ବଜ୍୍ମ  
ଜଳ ପ୍ରକି୍ରୟଲାକେଣ କେଲାନଯଲାଇ ରକୌଣସି ବଜ୍୍ମ ନଲାଳ ରଲାଧ୍ୟରରେ 
ପ୍ରଲାକୃେିକ ଜଳଧଲାେକୁ ଛଡ଼ଲାଯଲାଇନଥଲାଏ । ଏଭଳି ସଫଳେଲା ଲଲାଭେ 
ସବୁ ରଶ୍ୟ ଇରନ୍ଲାେ ସହେେ ଜନସଲାଧଲାେଣଙୁ୍କ ହି ଁ ଯଲାଇଥଲାଏ । 
କଲାେଣ ରସରଲାରନ ନିଜ ଘେୁ ବଲାହଲାେୁଥବିଲା ବଜ୍୍ମ ଜଳକୁ ରଡ୍ନ ସହିେ 
ସଂରଯଲାଗ କେିବଲା ଦିଗରେ ସବୁରରେ ସହରଯଲାଗ କେିଛନି୍ତ । ଫଳ 
ସ୍ୱେୂପ, ସେସ୍ୱେୀ ଏବଂ କଲାନ୍  ନଦୀେ ଜଳ ରଲାନରେ ଯରଥଷ୍ ଉନ୍ନେି 

ପେିଲକି୍େ ରହଲାଇଛି । 
ଅନୁେୂପ ଭଲାରବ, ବିହଲାେେ ରଧବୁନୀ ଅନ୍ତଗ୍ମେ ଡ ଟ୍େ େଲାରଜନ୍ଦ୍ର 

ପ୍ରସଲାଦ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଲାଳୟ ଏବଂ ସ୍ଲାନୀୟ କୃଷି ବିଜ୍ଲାନ ରକନ୍ଦ୍ର ରିଳିେ 
ଭଲାରବ ଏକ କଲାଯ୍୍ମ କ୍ରର ହଲାେକୁ ରନଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନକୁ ଅଧକି 
ଉତ୍ସଲାହ ରଯଲାଗଲାଇବଲା ଦିଗରେ ପ୍ରରଖୁ ଭୂରିକଲା ଗ୍ରହଣ କେିଛନି୍ତ । 
‘ସରୁଖେ ରରଡଲ’ ଭଲାରବ ନଲାରିେ ଏହି କଲାଯ୍୍ମ କ୍ରର ଯଲାହଲାକି ରଧରୁନୀ 
ଜିଲ୍ଲାେ ସରୁଖେ ଗ୍ରଲାରେ ନଲାର ଅନୁସଲାରେ ଗ୍ରହଣ କେଲାଯଲାଇଛି, 
ଏହଲା ରଲାଧ୍ୟରରେ ସ୍ଲାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳେୁ ଘେ ଘେ ବୁଲି ରଲଲାକରଲାନଙ୍କ 
ବଜ୍୍ମ  ଓ ରଗଲାବେ ସଂଗ୍ରହ କେଲାଯଲାଇଥଲାଏ ଏବଂ ରସସବୁକୂ ରଜୈବ 
ସଲାେ ( ଭର୍ଦି କରମ୍ପଲାଷ୍)ରେ ପେିଣେ କେଲାଯଲାଇଥଲାଏ । ଏହି ଉଦ୍ର 
ରଯରେରବରଳ ସରୁଖେ ଗ୍ରଲାରରେ ଆେମ୍ଭ ରହଲାଇଥଲିଲା ରସରେରବରଳ 
ଗ୍ରଲାରବଲାସୀରଲାନଙୁ୍କ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହିେ କେିବଲା ନିରରନ୍ତ ରସରଲାନଙ୍କେ ବଜ୍୍ମ  
ନିରରନ୍ତ କିଛି ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ େଲାଶ ିପ୍ରଦଲାନେ ବ୍ବସ୍ଲା କେଲାଗଲଲା ଯଦ୍ଲାେଲା 
ରସରଲାରନ ରସହି ଅଥ୍ମରେ େନ୍ନ ଗ୍ଲାସ ୍ କ୍ରୟ କେିପଲାେିରବ । ଏହଲା 
ଫଳରେ ଗ୍ରଲାରରେ ରକବଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରଲାତ୍ରଲା ହ୍ଲାସ ପଲାଇନଥଲିଲା ବେଂ 

ଫ୍ଲ ାଗସିପ ୍ କଯାଜନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନ
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ଗ୍ରଲାରଟି ରଧ୍ୟ ଆବଜ୍ମନଲାରକୁ୍ ରହଲାଇପଲାେିଥଲିଲା । 
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରଲାରବଲାସୀରଲାନଙ୍କ ପଲାଇ ଁ ସଂପରୂ୍୍ମ 

େୂରପ ସଫଳ ରହଲାଇଛି ରବଲାଲି କୁହଲାଯଲାଇପଲାରେ । 
କଲାେଣ ଗ୍ରଲାରବଲାସୀରଲାରନ ଏହଲା ରଲାଧ୍ୟରରେ ରଯଉ ଁଅଥ୍ମ 
ପଲାଇଛନି୍ତ ରସଥରିେ ରସରଲାରନ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍େ 
କିଣଛିନି୍ତ ଓ ରସରଲାନଙ୍କ ରକ୍େ ପଲାଇ ଁପ୍ରଚୁେ ପେିରଲାଣେ 
ରଜୈବ ସଲାେ ରଧ୍ୟ ରିଳିପଲାେିଛି ।

ଏହିଭଳି ଅନୁେୂପ ଉଦଲାହେଣ ରଦଖବିଲାକୁ ରିଳିଛି 
େଲାରିଲ ନଲାଡ଼ୁେ ଶବିଗଙ୍ଗଲା ଜିଲ୍ଲାେ କଲାଞି୍େଙ୍ଗଲ 
ଗ୍ରଲାରରେ। ରସଠଲାକଲାେ ସ୍ଲାନୀୟ ଗ୍ରଲାର ପଞ୍ଚଲାୟେ 
ରଲଲାକରଲାନଙ୍କ ସହ ରିଶ ିଗ୍ରଲାରେୁ ବଲାହଲାେୁଥବିଲା ବଜ୍୍ମ େୁ 
ବିଜୁଳି ଶକି୍ ଉତ୍ଲାଦନ କେିବଲାେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆେମ୍ଭ 
କେିଛନି୍ତ । ଏଥ ିନିରରନ୍ତ ପ୍ରଥରର ଗଲାେୁଁ ସରସ୍ତଙ୍କ ଘେୁ 
ବଜ୍୍ମ ବସୁ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କେଲାଯଲାଇଥଲାଏ ଏବଂ ରସସବୁକୁ 
ବିଜୁଳି ଶକି୍ ଉତ୍ଲାଦନେ ଇନ୍ନ େୂରପ ବ୍ବହଲାେ 
କେଲାଯଲାଏ ।  ଉଦ୍ ବୃର୍ ବଜ୍୍ମ କୁ କୀଟନଲାଶକ ପ୍ରସୁ୍ତେି ପଲାଇ ଁ
ଉପରଯଲାଗ କେଲାଯଲାଇଥଲାଏ ଯଲାହଲାକି ଗ୍ରଲାରବଲାସୀରଲାନଙୁ୍କ 
ସଲୁଭ ରଲୂ୍ରେ ବିକି୍ର କେଲାଯଲାଇଥଲାଏ । ପ୍ରେି ଦିନ ଏହ ି
ବିଜୁଳି ଉତ୍ଲାଦନ ରକନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରଲାରେୁ ବଲାହଲାେୁଥବିଲା ବଜ୍୍ମ େ 
ଦୁଇ ଟନ ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ଉପରଯଲାଗ କେିଥଲାଏ । ରକନ୍ଦ୍ରେୁ 
ଉତ୍ଲାଦିେ ରହଉଥବିଲା ବିଜୁଳି ଶକି୍କୁ ପଥପଲାଶ୍ୱେ୍ 
ଆରଲଲାକୀକେଣ ନିରରନ୍ତ ବ୍ବହଲାେ କେଲାଯଲାଏ ଏବଂ 
ଅବଶଷି୍ ଗ୍ରଲାରବଲାସୀଙ୍କ ଦ୍ଲାେଲା ବ୍ବହୃେ ରହଲାଇଥଲାଏ । 
ଏହଲା ନିଃସରନ୍ହରେ କୁହଲାଯଲାଇପଲାରେ ରଯ ଏହି ସଫଳ 
ଉଦ୍ର ଗ୍ରଲାର ପଞ୍ଚଲାୟେ ନିରରନ୍ତ ଅଥ୍ମ ଉପଲାଜ୍ମନେ ଏକ 
ଉତ୍ସ ପଲାଲଟିଛି ଓ େଲାହଲାେ ଉପଲାଜ୍ମନ ବୃଦି୍ ପଲାଇଛି । 
ଏହଲାଦଲ୍ାେଲା ରଲଲାକରଲାନଙ୍କ ପଲାଇ ଁ ଅନ୍ ବିକଲାଶରଳୂକ 
କଲାଯ୍୍ମ ରେ ବ୍ୟ କେଲାଯଲାଉଛି।

ନିକଟ ଅେୀେରେ ଏଭଳି ଉଦଲାହେଣକୁ ରଦଖ ି
ବଜ୍୍ମ  ପେିଚଲାଳନଲା ଓ ଏହଲାକୁ ଉପଯକୁ୍ ଭଲାରବ ନଷ୍ 
କେିବଲା ରକ୍ତ୍ରରେ ଷ୍ଲାଟ୍ମ ଅପ ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ଲା ଯରଥଷ୍ 
ସଂଖ୍ଲାରେ ବୃଦି୍ ପଲାଇଛି । ଏହଲା ରକବଳ ହଜଲାେ 
ହଜଲାେ ରଲଲାକଙ୍କ ନିରରନ୍ତ କର୍ମନିଯକିୁ୍େ ସରୁଯଲାଗ ସଷିୃ୍ 
କେିନଲାହି ଁ, ବେଂ ପେିରଳ ରକ୍ତ୍ରରେ ନୂେନ ଅଭିନବତ୍ୱ 
ଅବଲମ୍ବନ ନିରରନ୍ତ ରଧ୍ୟ ପଥ ପେିଷ୍କଲାେ କେିଛି ।
ସାତ ଦଶନ୍ି ଓ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍କର ଫର�

ଏହଲା ଅନୁରଶଲାଚନଲାେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହଲାଇଥଲିଲା ରଯ 
ରଯରେରବରଳ ବିଶ୍ୱେ ଅନ୍ଲାନ୍ େଲାଷ୍ଟ୍େ ରହିଳଲାରଲାରନ 
ଚନ୍ଦ୍ରପଷୃର୍େ ପଲାଦ ଥଲାପଛୁନି୍ତ ରସରେରବରଳ ଭଲାେେେ 
ରରଲାଟ ଜନସଂଖ୍ଲାେ ପ୍ରଲାୟ ୬୧ ପ୍ରେିଶେ ନଲାଗେିକଙ୍କ 
ନିକଟରେ ରଦଶ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲାେ ସଲାେ ଦଶନ୍ି ପରେ 
ସଦୁ୍ଲା ରସରଲାନଙ୍କ ଘରେ ରରୌଳିକ ରଶୌଚଲାଗଲାେ ସବିୁଧଲା 
ଉପଲବ୍ଧ ନଥଲିଲା । ଏହଲା ବିସ୍ମୟେ କଥଲା ରଯ ରଶୌଚଲାଳୟ 
ଯଲାହଲାକି ଜୀବନ ଧଲାେଣେ ଏକ ରରୌଳିକ ଆବଶ୍କେଲା। 
ଭଲାେେେ ଗ୍ରଲାରଲାଞ୍ଚଳରେ େଲାହଲାକୁ ‘ରସୌଖନି’ ଭଲାରବ 
ବିରବଚନଲା କେଲାଯଲାଏ । ରସଥପିଲାଇ ଁ ଆରେ ଭଉଣୀ 
ଓ କନ୍ଲାରଲାନଙୁ୍କ ବଲାଧ୍ୟ ରହଲାଇ ରକୁ୍ଲାକଲାଶ େରଳ ହି ଁ
ରଶୌଚକଲାଯ୍୍ମ  ସମ୍ପଲାଦନ କେିବଲାକୁ ପଡ଼ୁଥଲିଲା । କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନ ରଲାଧ୍ୟରରେ ଏରବ ରଦଶରେ ୧୦୦ 
ପ୍ରେିଶେ ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା ହଲାସଲ କେଲାଯଲାଇପଲାେିଛି । ରଲାତ୍ର 
ସଲାେ ବଷ୍ମେ ଅବଧ ିରଧ୍ୟରେ ରଦଶରେ ୧୦.୭୧ ରକଲାଟି 

ପରିସଂଖ୍ାନ �କହ 
ସଫଳତାର �ାହାଣୀ

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରରେ୍କ ନଲାଗେିକଙୁ୍କ ନିଜ ଘରେ କିମ ୍ବଲା 
ଘେ ନିକଟରେ ରଶୌଚଲାଳୟ ନିର୍ମଲାଣ ପଲାଇ ଁେିହଲାେି ଦିଆଯଲାଇଥଲାଏ। ସହେଲାଞ୍ଚଳ 
ରକ୍ତ୍ରରେ ଏହ ିେଲାଶେି ପେିରଲାଣ ନିର୍ମଲାଣ ଅଥ୍ମେ ୭୫ ପ୍ରେିଶେ ଏବଂ ଗ୍ରଲାରଲାଞ୍ଚଳ 
ରକ୍ତ୍ରରେ ଏହଲାେ ପେିରଲାଣ ୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କଲା ।

10.71 
ଏପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ରଦଶରେ ୧୦.୭୧ ରକଲାଟି 
ରଶୌଚଲାଗଲାେ ନିର୍ମଲାଣ କେଲାଯଲାଇ ସଲାେିଛି । 
ଏରବ ୩୫ଟିଯଲାକ େଲାଜ୍ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରଶଲାସିେ 
ରକ୍ତ୍ର ରକୁ୍ଲାକଲାଶ ରଶୌଚରକୁ୍ ରହଲାଇପଲାେିଛି ।

100%
ରଦଶେ ସରସ୍ତ ରେଳ ରକଲାଚରେ 
୧୦୦% ବଲାରୟଲା ଟୟରଲଟ 
ଖଞ୍ଲାଯଲାଇଛି ।

ଘକରାଇ 
କଶୌଚାଗାର

ଲକ୍୍

58,99,637
ଟି ରଶୌଚଲାଗଲାେ ନିର୍ମଲାଣ ରହଲାଇଛି:

62,60,606
ଟି ରଶୌଚଲାଗଲାେ ଅଥ୍ମଲାେ, ଏହଲା ନିଦ୍୍ମଲାେିେ 

ଲକ୍୍ ସଂଖ୍ଲା ଠଲାେୁ ୬% ଅଧକି 

ସାବ୍ଷଜନୀନ କଶୌଚାଗାର

ଲକ୍୍- 5,07,587| ନମିଥିତ- 6,15,864
ଅଥ୍ମଲାେ୍ , ଏହଲା ଧଲାଯ୍୍ମ  ଲକ୍୍ ଠଲାେୁ ୨୧% ଅଧକି

�ଠନି ବଜ୍୍ଷ  ପରିଚାଳନା ମକୁ୍ା�ାଶ କଶୌଚମକୁ୍ 
ସହର

ଓଡିଏଫ ରପ୍ରଲାରଟଲାକଲ 
ଅନୁସଲାରେ ‘ରଗଲାଟିଏ ସହେ/ 
ୱଲାଡ୍ମକୁ ଓଡିଏଫ ରବଲାଲି 
ରସରେରବରଳ ବିଜ୍ପିେ 
କେଲାଯଲାଇଥଲାଏ ଯଦି, ଦିନେ 
ରଯରକୌଣସି ସରୟରେ, 
ରକୌଣସି ଜରଣ ରହରଲ 
ବ୍କି୍ ବଲାହଲାରେ ରଶୌଚକଲାଯ୍୍ମ  
ସଂପଲାଦନ କେୁନଥଲାନି୍ତ ।’

 ରରଲାଟ ସହେ : ୪,୫୨୦

 ରକୁ୍ଲାକଲାଶ ରଶୌଚରକୁ୍ (ଓଡିଏଫ) 
ରଘଲାଷିେ- ୪,୩୬୯

 ଓଡିଏଫ + ସହେ – ୩,୩୦୫ 

 ଓଡିଏଫ++ ସହେ- ୯୫୮

ରଦୈନିକ କଠନି ବଜ୍୍ମ  ସଷିୃ୍ ପେିରଲାଣ- 

1,32,686 ଟନ୍ 
ରଦୈନିକ ବଜ୍୍ମ  ପେିଚଲାଳନଲା ପେିରଲାଣ-

y -
 93,139 ଟନ୍ 

ଦ୍ଲାେ ଦ୍ଲାେ ବୁଲି ୧୦୦% ବଜ୍୍ମ  
ସଂଗ୍ରହ ପେିରଲାଣ - 

85,209 ଟନ

(ସଚୂନଲା: ଉପରେ ରସରପଟମ ୍ବେ ୧୩, ୨୦୨୧ େଲାେିଖ ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ପ୍ରଲାପ୍ ସଚୂନଲା ପ୍ରଦଲାନକେଲାଯଲାଇଛି । ଉତ୍ସ: 
http://swachhabharaturban.gov.in  and https://sbm.gov in)

 ରରଲାଟ ଓଡିଏଫ ରଘଲାଷିେ ଜିଲ୍ଲା- 
୭୧୧

 ରରଲାଟ ଓଡିଏଫ ରଘଲାଷିେ ଗ୍ରଲାର 
ପଞ୍ଚଲାୟେ- ୨,୬୨,୭୬୯

 ରରଲାଟ ଓଡିଏଫ ରଘଲାଷିେ ଗ୍ରଲାର- 
୬,୦୩,୦୦୪
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ରଶୌଚଲାଳୟ ନିର୍ମଲାଣ କେଲାଯଲାଇଛି ଯଲାହଲାକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନ 
ରକରେ ରଲାତ୍ରଲାରେ ସଫଳ ରହଲାଇଛି େଲାହଲାେ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦଲାହେଣ 
ଭଲାରବ ଗ୍ରହଣ କେଲାଯଲାଇପଲାରେ । ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀଙ୍କ 
ଆହ ୍ବଲାନ କ୍ରରର ଏହଲା ରଦଶବ୍ଲାପୀ ଏକ ସଫଳ ଜନ ଆରନ୍ଲାଳନରେ 
ପେିଣେ ରହଲାଇଛି । 

ଜର୍ମଲାନ ୱଲାର ୍ଲ୍ମ ରଡଭଲପରରଣ୍ ପକ୍େୁ କେଲାଯଲାଇଥବିଲା ଅଧ୍ୟୟନ 
େିରପଲାଟ୍ମରେ ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇଛି ରଯ ଭଲାେେେ ଗ୍ରଲାରଲାଞ୍ଚଳରେ ୫୯ 
ପ୍ରେିଶେ ଏବଂ ସହେଲାଞ୍ଚଳରେ ୧୨ ପ୍ରେିଶେ ପେିବଲାେଙ୍କ ନିକଟରେ 
୨୦୧୫ ରସିହଲାରେ ରଶୌଚଲାଳୟ ନଥଲିଲା । ପଣୁ ିରଦଶେ ୫୨.୨ ପ୍ରେିଶେ 
ରଲଲାକ ବଲାହଲାରେ ହି ଁରସରଲାନଙ୍କେ ରଶୌଚକଲାଯ୍୍ମ  ସମ୍ପଲାଦନ କେୁଥରିଲ। 
ବିଶ୍ୱେ ସବ୍ମବୃହେ୍  ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା ଅଭିଯଲାନ ରଲାଧ୍ୟରରେ ଏରବ ଭଲାେେେ 
୬ ଲକ୍େୁ ଅଧକି ଗ୍ରଲାରକୁ ରକୁ୍ଲାକଲାଶ ରଶୌଚରକୁ୍ ଗ୍ରଲାରରେ ପେିଣେ 
ରହଲାଇପଲାେିଛି । ପ୍ରେି ପେିବଲାେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନ (ଏସବିଏର) 
ଦ୍ଲାେଲା ବଲାଷ୍ଦିକ ପ୍ରଲାୟ ୫୩,୫୩୬ ଟଙ୍କଲା ( ୭୨୭ ଡଲଲାେ) ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ 
ଉପକୃେ ରହଲାଇପଲାେିଛନି୍ତ । ଏହଲାେ ଗେୁୁତ୍ୱକୁ ଏହି ଦୃଷି୍େୁ ସହଜରେ 
ଅନୁରଲାନ କେଲାଯଲାଇପଲାେିବ ରଯ ଏଭଳି ଉପକଲାେ ରଲଲାକରଲାନଙ୍କ 
କଲ୍ଲାଣରେ ବ୍ୟ ରହଲାଇଥଲିଲା କଲାେଣ ରସରଲାରନ ପେିରଳ 
ବ୍ବସ୍ଲାକୁ ଉପଯକୁ୍ ଭଲାରବ ପଲାଳନ କେିବଲା ଦ୍ଲାେଲା ରସରଲାନଙ୍କ ଠଲାରେ 
ବିଭିନ୍ନ ରେଲାଗ ହ୍ଲାସ ପଲାଇଥଲିଲା ।

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱଲାସ୍୍ ସଂଗଠନ (ଡବ୍ଲୁଏଚଓ) ଏବଂ ୟୁନିରସଫ୍  ପକ୍େୁ 
ପ୍ରକଲାଶେି ଘରେଲାଇ ପଲାନୀୟ ଜଳ, ପେିରଳ ଓ ସ୍ୱଲାସ୍୍େକ୍ଲା ଅଧ୍ୟୟନ 
୨୦୦୦- ୨୦୨୦ ପ୍ରଗେି େଥ୍ଲାବଳୀ ଅନୁସଲାରେ ୨୦୧୫ ରସିହଲା ଠଲାେୁ 
୨୦୨୦ ରସିହଲା ରଧ୍ୟରେ ସଲାେଲା ବିଶ୍ୱରେ ବଲାହଲାରେ ରଶୌଚକଲାଯ୍୍ମ  

ସମ୍ପଲାଦନ କେିବଲା ଅଭ୍ଲାସକୁ ହ୍ଲାସ କେିବଲା ରକ୍ତ୍ରରେ ଭଲାେେ ହି ଁବିଶ୍ୱେ 
ସବୁଠଲାେୁ ଅଗ୍ରଣୀ େଲାଷ୍ଟ୍ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନ ରଲଲାକରଲାନଙ୍କ 
ନିରରନ୍ତ ରକବଳ ବ୍କି୍ଗେ ସ୍ତେରେ ସବିୁଧଲା ପହଞ୍ଚଲାଇନଲାହି ଁ, ବେଂ 
ଏହଲା ରକୁ୍ଲାକଲାଶ ରଶୌଚକଲାଯ୍୍ମ କୁ ରଲଲାପ କେିବଲା ଦିଗରେ ରଧ୍ୟ ସବୁଠଲାେୁ 
ସଫଳ ବ୍ବସ୍ଲାରେ ପେିଣେ ରହଲାଇଛି । ରକୁ୍ଲାକଲାଶ ରଶୌଚକଲାଯ୍୍ମ  
ଭଳି ଏକ ସଲାରଲାଜିକ କଳଙ୍କକୁ ଏହଲା ରଶଷ କେିବଲା ଦିଗରେ ସବୁଠଲାେୁ 
ସଫଳ ଆୟୁଧରେ ପେିଣେ ରହଲାଇଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛେଲାେ ଏହି ନୂେନ 
ଚିନ୍ତଲାଧଲାେଲା ରହିଳଲାରଲାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ କେିଛି ଏବଂ ରସରଲାନଙ୍କ ଗେିରଲାକୁ 
ଅକ୍ରୁ୍୍ମ େଖବିଲା ଦିଗରେ ରଧ୍ୟ ସହଲାୟକ ରହଲାଇଛି ।

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ୨.୦କର ବଜ୍୍ଷ  ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା 
ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱାକରାପ

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନେ ଏଭଳି ଅଭୂେପବୂ୍ମ ସଫଳେଲା ହଲାସଲ 
ପରେ, ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନ ୨.୦ ଆେମ୍ଭ 
କେିଛନି୍ତ ଏହଲା ୨୦୨୧ ଠଲାେୁ ୨୦୨୬ ରସିହଲା ପଯ୍ମ୍ନ୍ତ କଲାଯ୍ମ୍କଲାେୀ 
ରହଉଛି। ଚଳିେ ବଷ୍ମ ସଂସଦରେ ସଲାଧଲାେଣ ବରଜଟ ଉପସ୍ଲାପନ 
କେିବଲା ରବରଳ ରକନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ମରନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀରେୀ ନିର୍ମଳଲା ସୀେଲାେରଣ ଏହ ି
ରଘଲାଷଣଲା କେିଥରିଲ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନ ରଲାଧ୍ୟରରେ ଏକ 
ରକୁ୍ଲାକଲାଶ ରଶୌଚରକୁ୍ ଭଲାେେ ଗଠନ ଲକ୍୍ ହଲାସଲ କେଲାଯଲାଇଥବିଲା 
ରବରଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନ ୨.୦ ଅଧୀନରେ ବଜ୍୍ମ  ଜଳ 
ପ୍ରକି୍ରୟଲାକେଣ/ ପେିଚଲାଳନଲା, ବଜ୍୍ମ  ପେିଚଲାଳନଲା, ସହେଲାଞ୍ଚଳ 
ଗହୃନିର୍ମଲାଣ ସ୍ଳୀରଲାନଙ୍କେୁ ବଲାହଲାେୁଥବିଲା ବଜ୍୍ମ େ ପେିଚଲାଳନଲା 
ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଆରେଲାପ କେଲାଯିବ । 

ଏକବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇ ଁଗ୍ରାମମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ ରାଙି୍କଙ୍୍ଗ  ପ୍ରଦାନ  ବ୍ବସ୍ା
ପ୍ରେି ବଷ୍ମ ରକନ୍ଦ୍ର ସହେଲାଞ୍ଚଳ ବିକଲାଶ ରନ୍ତ୍ରଣଲାଳୟ ପକ୍େୁ ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା ସରବ୍ମକ୍ଣ କେଲାଯଲାଇଥଲାଏ 
ଏବଂ ରସଥରିେ ରଦଶେ ବିଭିନ୍ନ ସହେେ ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା ସଚୂୀ ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇଥଲାଏ । ଏରବ ରଦଶେ 
ଗ୍ରଲାରରଲାନଙ୍କେ ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା େଲାଲିକଲା ରଧ୍ୟ ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇବ ଏବଂ ରସଥପିଲାଇ ଁସହେରଲାନଙ୍କ ଭଳି 
ଗ୍ରଲାରରଲାନଙ୍କେ ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା ସରଭ୍ମ କଲାଯ୍୍ମ  ସଂପଲାଦନ କେଲାଯିବ। େଦନୁସଲାରେ ରକନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକି୍ 
ରନ୍ତ୍ରଣଲାଳୟ ପକ୍େୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରବ୍ମକ୍ଣ ଗ୍ରଲାରୀଣ (ଏସଏସଜ)ି – ୨୦୨୧ ଆେମ୍ଭ କେଲାଯଲାଇଛ । 
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନ ଗ୍ରଲାରୀଣ ପଯ୍୍ମ ଲାୟ- ୨ ଅଧୀନରେ ଏହଲାକୁ କେଲାଯଲାଉଛି । ଏସଏସଜ ି
– ୨୦୨୧ ଅଧୀନରେ, ଏଥରିେ ଅରନକ ନୂଆ ନୂଆ କଲାଯ୍୍ମ କ୍ରରକୁ ଅନ୍ତଭୁ୍ମକ୍ କେଲାଯଲାଇଛି। 
ରସଥରିେ କଠନି, େେଳ, ପଲ୍ାଷି୍କ୍  ବଜ୍୍ମ  ଓ ରଳ ଜଳ ପେିଚଲାଳନଲା ବ୍ବସ୍ଲା, ଋେୁସ୍ଲାବ 
ସ୍ୱଲାସ୍୍େକ୍ଲା ସରଚେନେଲା ବୃଦି୍, ଏବଂ ଋେୁସ୍ଲାବ ବଜ୍୍ମ  ପେିଚଲାଳନଲା ଓ ନଷ୍ ବ୍ବସ୍ଲା 
କେଲାଯଲାଉଛି । ଏଥ ିସକଲାରଶ ରଦଶେ ୧୭,୪୭୫ଟି ଗ୍ରଲାରେ ପ୍ରଲାୟ ୧.୭୫ ଲକ୍ ପେିବଲାେଙ୍କ 
ସହ ରଗଲାଷୀ୍ ରବୈଠକ କେଲାଯଲାଉଛି ଏବଂ ରସରଲାନଙ୍କ ଠଲାେୁ ରେଲାରେ ସଂଗ୍ରହ କେଲାଯଲାଉଛି। 
ଏହ ିରେଲାରେେୁ ହି ଁଗ୍ରଲାର୍ ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା ସଚୂୀ ପ୍ରସୁ୍ତେ କେଲାଯିବ । ଏଥ ିନିରରନ୍ତ ଆସନ୍ତଲା 
ଅର ଟ୍ଲାବେ ୨୫ େଲାେିଖ ଠଲାେୁ ଡିରସମ୍ବେ ୨୩ େଲାେିଖ ପଯ୍ମ୍ନ୍ତ ରକ୍ତ୍ର ସରଭ୍ମ କଲାଯ୍ମ୍ 
ସଂପଲାଦନ କେଲାଯିବ । ଏହି ସରଭ୍ମରେ ରକରେଗଡ଼ିୁଏ ରଲାନଲାଂକ ଆଧଲାେରେ ଗ୍ରଲାର, 
ଜିଳ୍ଲା ଓ େଲାଜ୍ରଲାନଙ୍କେ େଲାଙି୍କଙ୍ଗ ପ୍ରସୁ୍ତେ କେଲାଯିବ । ଏହି ସରଭ୍ମ ଅଧୀନରେ, ସଲାେଲା 
ରଦଶେ ୬୯୮ଟି ଜିଲ୍ଲାେ ୧୭,୪୭୫ଟି ଗ୍ରଲାରେୁ ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା ସଂପକ୍ମୀେ େଥ୍ଲାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ 
କେଲାଯିବ ।  ସରଭ୍ମ ନିରରନ୍ତ ରସହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାେ ୮୭,୨୫୦ଟି ସବ୍ମସଲାଧଲାେଣ ସ୍ଲାନ 
(ଯଥଲା, ବିଦ୍ଲାଳୟ ଅଙ୍ଗନୱଲାଡ଼ି ରକନ୍ଦ୍ର, ଜନ ସ୍ୱଲାସ୍୍ ରକନ୍ଦ୍ର, ହଲାଟ/ବଜଲାେ/ ଧର୍ମଲାନୁଷଲ୍ାନ 
ସ୍ଳୀ ଆଦି)ବୁଲି ସଚୂନଲା ସଂଗ୍ରହ କେଲାଯିବ । ଏଥ ିପଲାଇ ଁଏକ ଅନଲଲାଇନ୍  ଆପ ୍ ସଷିୃ୍ 
କେଲାଯଲାଇଛି ଯଲାହଲା ରଲାଧ୍ୟରରେ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା ସରଭ୍ମରେ ସବ୍ମଲାଧକି ରଲଲାକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କେିପଲାେିରବ। ଏହି ଆପ ୍ ବ୍ବହଲାେ କେି ରଲଲାକରଲାରନ ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା ସଂପକ୍ମୀେ ସରସ୍ତ  
େଥ୍ଲାବଳୀ ଓ ରେଲାରେ ରଦଇପଲାେିରବ ।

ଫ୍ଲ ାଗସିପ ୍ କଯାଜନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନ
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ରଗଲାଟିଏ ରଦଶେ ବିକଲାଶେ ରଲାପକଲାଠ ି ଏହଲାେ ଶକି୍ଲା 
ଓ ନିେଲାପର୍ଲା ଉପରେ ଆଧଲାେିେ । ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 
ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ନିକଟରେ ଆଲିଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ 

ଯଲାଇଥବିଲାରବରଳ ଏହଲା ସ୍ପଷ୍ଭଲାରବ ଦୃଶ୍ରଲାନ ରହଲାଇଥଲିଲା । ଏହ ି
ଅବସେରେ ରସ ପ୍ରେିେକ୍ଲା କେିରଡଲାେେ ସମ୍ପ୍ରସଲାେଣ କେିବଲା ସହ 
େଲାଜଲା ରରହନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦଲାପ ସିଂହ େଲାଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଲାଳୟେ ଭିରି୍ପ୍ରସ୍ତେ 
ସ୍ଲାପନ କେିଥରିଲ । ଏହ ିବିଶ୍ୱବିଦ୍ଲାଳୟ ଆଲିଗଡ଼ ସହେେ ରଗୌେବ 
ବୃଦି୍ରେ ସହଲାୟକ ରହବ । ଉର୍େ ପ୍ରରଦଶରେ ପ୍ରେିେକ୍ଲା ଶଳି୍ପ 
କେିରଡଲାେ ସ୍ଲାପନ କେଲାଯିବଲା ପଲାଇ ଁ ସେକଲାେ ୨୦୧୮ ରସିହଲାରେ 
ରଘଲାଷଣଲା କେିଥରିଲ ଯଲାହଲା ଫଳରେ ରଦଶେ ପ୍ରେିେକ୍ଲା ଉତ୍ଲାଦନ 
ସଦୃୁଢ଼ ରହଲାଇପଲାେିବ  ଏବଂ ପ୍ରେିେକ୍ଲା ସଲାରଗ୍ରୀ ଉତ୍ଲାଦନ ରକ୍ତ୍ରରେ 
ଭଲାେେ ଆତ୍ନିଭ୍ମେଶୀଳ ରଧ୍ୟ ରହବ । ଏହ ିପ୍ରେିେକ୍ଲା କେିରଡଲାେେ 
ଛଅଟି ସ୍ଲାନରେ - ଆଲିଗଡ଼, ଆଗ୍ରଲା, କଲାନପେୁ, ଚିତ୍ରକୂଟ, ଝଲାନ୍ ସୀ ଏବଂ 
ଲର୍ଷ୍ନୌଠଲାରେ ସ୍ଲାପନ କେଲାଯିବଲାେ ରଯଲାଜନଲା ପ୍ରସୁ୍ତେ କେଲାଯଲାଇଛି। 
ଏରବ ଆଲିଗଡ଼ ରନଲାଡ ସ୍ଲାପନ ପଲାଇ ଁ ଭୂରି ଅଧଗି୍ରହଣ କଲାଯ୍୍ମ  
ସଂପରୂ୍୍ମ ରହଲାଇଛି । ଏହ ିଅବସେରେ, ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ 
ରଯଲାଗରଦଇ କହଥିରିଲ, ‘ଭଲାେେ ଏରବ ବିଶ୍ୱେ ସବ୍ମବୃହେ୍  ପ୍ରେିେକ୍ଲା 
ଉତ୍ଲାଦନକଲାେୀ େଲାଷ୍ଟ୍ ଭଲାରବ ପବୂ୍ମେୁ ଥବିଲା ରଲାନ୍େଲାେୁ ଓହେି ବିଶ୍ୱେ 

ଏକ ପ୍ରରଖୁ ପ୍ରେିେକ୍ଲା ସଲାରଗ୍ରୀ େପ୍ଲାନକଲାେୀ ରପଣ୍ଠସ୍ଳୀରେ ପେିଣେ 
ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସେ ରହଉଛି ।’
ଉତ୍ର ପ୍ରକଦଶକର ପ୍ରତରିକ୍ା �ରିକଡାର ନମି୍ଷାଣ 
ଉପକର ସମ୍�୍  ଦୃଷି୍ଟ
ଉର୍େ ପ୍ରରଦଶରେ ପ୍ରେିଷଲ୍ା ରହଉଥବିଲା ପ୍ରେିେକ୍ଲା କେିରଡଲାେ 
‘ରରକ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଆ’ ଏବଂ ଆତ୍ନିଭ୍ମେ ଭଲାେେ ଲକ୍୍ ହଲାସଲ 
ଦିଗରେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ରଲାଇଲଖଣୁ୍ ଭଲାରବ ବିରବଚିେ ରହବ। 
ଏହି ଇଂେଲାଜୀ ‘ଏଲ’ ଆକୃେିେ କେିରଡ଼ଲାେ ଅରନକ ଗଡ଼ିୁଏ 
ସମ୍ଭଲାବନଲା ସଷିୃ୍ କେିବଲାେ ଆଶଲା କେଲାଯଲାଉଛି ଯଲାହଲାକି େଲାଜ୍େ 
ବହୁ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ସହେ ଯଥଲା ଆଲିଗଡ଼, ଆଗ୍ରଲା, ଲର୍ଷ୍ନୌ, କଲାନପେୁ, 
ଝଲାନସୀ ଏବଂ ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ପେସ୍ପେ ସହ ସଂରଯଲାଗ କେିବ । ଏହ ି
କେିରଡଲାେ ୧୪୨୮ରହ ଟ୍େ ପେିରିେ ରକ୍ତ୍ରରେ ସ୍ଲାପନ କେଲାଯିବ 
ଏବଂ ଏଥରିେ ୨୦୨୨ ରସିହଲା ସଦୁ୍ଲା ରରଲାଟ ୧୦ ହଜଲାେ ରକଲାଟି 
ଟଙ୍କଲାେ ପଂୁଜି ନିରବଶ କେଲାଯିବଲାେ ସମ୍ଭଲାବନଲା େହିଛି । ଏଥ ିସହ, 
ଆଗଲାରୀ ଦିନରେ ଉର୍େ ପ୍ରରଦଶ ପ୍ରେିେକ୍ଲା ସଲାରଗ୍ରୀ ଉତ୍ଲାଦନ 
ରକ୍ତ୍ରରେ ରଦଶକୁ ଆତ୍ନିଭ୍ମେ ରହବଲା ଦିଗରେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ 
ଭୂରିକଲା ଗ୍ରହଣ କେିବଲାକୁ ଯଲାଉଛି । 

ଭାରତ ପାଲଟୁଛ ିପ୍ରତରିକ୍ା 
ରପ୍ତାନୀର ଏ� କପଣ୍ଠସ୍ଳୀ 

ପ୍ରେିେକ୍ଲା େତ୍ଲାନୀ ରକ୍ତ୍ରରେ ଭଲାେେ ଏରବ ବିଶ୍ୱେ ଏକ ପ୍ରରଖୁ ରପଣ୍ଠସ୍ଳୀରେ ପେିଣେ ରହବଲାକୁ ଯଲାଉଛି । ଏଥପିଲାଇ ଁସେକଲାେ 
ସଲାରଗି୍ରକ ଭଲାରବ ଅରନକ ଗଡ଼ିୁଏ ପଦରକ୍ପ ଏକଲାସରଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କେିଛନି୍ତ । ପ୍ରରେ୍କ ରକ୍ତ୍ରରେ ବିକଲାଶ ନିରରନ୍ତ ଏହଲା ଗ୍ରହଣ 
କେଲାଯଲାଇଛି । େଲାହଲା ପ୍ରେିେକ୍ଲା ଠଲାେୁ ରନଇ ଶକି୍ଲା ଓ ସରଲାଜ କଲ୍ଲାଣ ରକ୍ତ୍ର ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ । ଗେ ରସରପଟମ ୍ବେ ୧୪ େଲାେିଖ ଦିନ 
ଉର୍େ ପ୍ରରଦଶେ ଆଲିଗଡ଼େ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଐେିହ୍ ସହେି ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ଆଉ ଏକ ନୂେନ ଅଧ୍ୟଲାୟ ରଯଲାଡ଼ିଛନି୍ତ 

ଯଲାହଲା ଫଳରେ ଏହ ିରକ୍ତ୍ରେ ବିକଲାଶ ପ୍ରକି୍ରୟଲା ଆହୁେି ସମ୍ପ୍ରସଲାେିେ ରହଲାଇପଲାେିବ । ରସହଦିିନ ଆଲିଗଡ଼ ଗସ୍ତ ଅବସେରେ, ରସ 
ରସଠଲାକଲାେ ପ୍ରେିେକ୍ଲା ରକ୍ତ୍ରେ ପ୍ରଗେି ସଂପକ୍ମରେ ସରୀକ୍ଲା କେବଲା ସହେି ପ୍ରଖ୍ଲାେ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାରୀ େଲାଜଲା ରରହନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେଲାପ 
ସିଂହଙ୍କ ନଲାରରେ ରସଠଲାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଲାଳୟ ପ୍ରେିଷଲ୍ା କେଲାଯିବଲା ନିରରନ୍ତ ଭିରି୍ପ୍ରସ୍ତେ ସ୍ଲାପନ କେିଥରିଲ । ଏହ ିଅବସେରେ 
ଉଦ୍ ରବଲାଧନ ରଦଇ ରସ କହଥିରିଲ, ‘ଉର୍େ ପ୍ରରଦଶରେ ଏରବ ହଜଲାେ ହଜଲାେ ରକଲାଟି ଟଙ୍କଲା ବିନିରଯଲାଗରେ ରଯଉସଁବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ 
କଲାଯ୍୍ମ କଲାେୀ କେଲାଯଲାଉଛି େଲାହଲା ଭଲାେେେ ପ୍ରଗେିେ ଏକ ରହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଲାରବ ଆଗଲାରୀ କିଛି ବଷ୍ମ ରଧ୍ୟରେ ରଣୁ୍ ରଟକିବ ।’

ପ୍ରତରିକ୍ା �ରିକଡାରବିକଲାଶ ପଥରେ
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ରାଜା ମକହନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂହ କଷ୍ଟଟ୍  ୟୁନଭିସଥିଟି ଆଲିଗଡ଼�ୁ 
ଶକି୍ାର ଏ� ପ୍ରାଣକ�ନ୍ଦ୍ରକର ପରିଣତ �ରିବ

ଆଲିଗଡ଼ ସଦଲାରବରଳ ଶକି୍ଲାେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ସ୍ଳୀ 
ଭଲାରବ େହି ଆସିଛି । ରଦଶେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲାନେୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱେ 
ବିଭିନ୍ନ େଲାଷ୍ଟ୍େୁ ଲକ୍ ଲକ୍ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ ଏଠଲାକୁ ରସରଲାନଙ୍କେ 
ଶକି୍ଲା, ଗରବଷଣଲା, କଳଲା ଓ କ୍ଲାେିଅେ୍  ଆଧଲାେିେ ଅନ୍ଲାନ୍ 
ପଲାଠ୍କ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ନିରରନ୍ତ ଆସିଥଲାନି୍ତ । ରହଲାନ୍  ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା 
ସଂଗ୍ରଲାରୀ େଥଲା ସରଲାଜ ସଂ୍ଲାେକ େଲାଜଲା ରରହନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେଲାପ ସିଂହ 
ଆଲିଗଡ଼କୁ ଶକି୍ଲା ଲକ୍୍ସ୍ଳୀରେ ପେିଣେ କେିବଲା ଦିଗରେ 
ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ଭୂରିକଲା ନିବ୍ମଲାହ କେିଥରିଲ । ବୃନ୍ଲାବନ ଠଲାରେ 
ଗେୁୁକୁଳ ଏବଂ ରହଲାବିଦ୍ଲାଳୟ ଏବଂ ଆଲିଗଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଲାଳୟ 
ସ୍ଲାପନ ନିରରନ୍ତ ରସ ପଯ୍୍ମ ଲାପ୍ ଜରି ଦଲାନ କେିଥରିଲ । ୧୯୧୫ 
ରସିହଲାରେ ରସ ସଦୂୁେ ଆଫଗଲାନିସ୍ତଲାନରେ ରଦଶଲାନ୍ତେ ଭଲାେେ 
ସେକଲାେ ଗଠନ କେିଥରିଲ । ଆଜି ରଯରେରବରଳ ଭଲାେେ  
ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ପ୍ରଲାପି୍େ ୭୫େର ବଷ୍ମ ପରୂ୍୍ଦି ଅରେୃ ରରହଲାତ୍ସବ 
ଭଲାରବ ପଲାଳନ କେୁଛି, ରସରେରବରଳ େଲାଜଲା ରରହନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେଲାପ 
ସିଂହଙ୍କ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ଅବଦଲାନକୁ ସ୍ମେଣ କେିବଲାେ ଏକ ବିରଶଷ 
ସରୁଯଲାଗ ସଷିୃ୍ ରହଲାଇଛି । ଏହି ଦିଗରେ େଲାଜଲା ରରହନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରେଲାପ ସିଂହ ରଷ୍ଟ୍  ୟୁନିଭସ୍ଦିଟି ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ 
ପଦରକ୍ପ । ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଲାଳୟରେ ଅେ୍ଲାଧନିୁକ ବିଜ୍ଲାନଲାଗେ 
ସରରେ ଇନକୁରବଟେ, ଇ- ଲର୍୍ଦିଂ ପଲାକ୍ମ ସ୍ଲାପନ କେଲାଯିବ 
। ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀରଲାରନ ଏଠଲାରେ ରକୌଶଳ ବିକଲାଶ ଠଲାେୁ ଆେମ୍ଭ 
କେି, ଡଲାଏେୀ ପ୍ରଯକିୁ୍, ବିଭିନ୍ନ ଭଲାଷଲା ଅଧ୍ୟୟନ, ଆଧ୍ୟଲାତି୍କ 
ବିଜ୍ଲାନ, ରଯଲାଗ, ସଲାରଲାଜିକ ବିଜ୍ଲାନ େଥଲା ପ୍ରେିେକ୍ଲା ସଂପକ୍ମୀେ 
ବିଷୟରଲାନ ଅଧ୍ୟୟନେ ସରୁଯଲାଗ ପଲାଇପଲାେିରବ । ଆଲିଗଡ଼ 
ରକ୍ତ୍ରେ ୩୯୫ଟି କରଲଜ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଲାଳୟ ଅଧୀନରେ 

ପଂଜୀକୃେ ରହବ । ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଲାଳୟ ୯୨ ଏକେ ପେିରିେ 
ରକ୍ତ୍ରରେ ରରଲାଟ ୧୦୧ ରକଲାଟି ଟଙ୍କଲା ବ୍ୟରେ ନିର୍ଦିେ ରହବ। 
ଏଥପିଲାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେଙ୍କ ରଯଲାଜନଲାଟି ରହଲଲା ଆଧନିୁକ େଥଲା 
ସଲାଂ୍େୃିକ ରଲୂ୍ରବଲାଧ ଆଧଲାେିେ ଶକି୍ଲା ସରସ୍ତଙ୍କ ପଲାଇ ଁଉପଲବ୍ଧ 
କେଲାଇବଲା ଯଦ୍ଲାେ ଏକ ଆଦଶ୍ମ େଲାଷ୍ଟ୍ ନିର୍ଦିେ ରହଲାଇପଲାେିବ । 
ରସଥ ି ପଲାଇ ଁଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଲା ଷ୍ଲାଟ୍ମ ଅପ ୍ ନୀେି ପ୍ରବର୍୍ମନ କେଲାଯଲାଇଛି। 
ଏହଲାଦ୍ଲାେଲା ନବସଜୃନକୁ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ ରିଳିପଲାେିବ । ନୂେନ 
େଲାଷ୍ଟ୍ୀୟ ଶକି୍ଲା ନୀେିରେ ଯବୁକରଲାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍େକୁ 
ସନିୁଶି୍େ କେିବଲାେ ସରୁଯଲାଗ ରିଳିପଲାେିବ। ଗରବଷଣଲା ଉପରେ 
ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପ୍ରଲାଧଲାନ୍ ଆରେଲାପ ସ୍ୱେୂପ ଶକି୍କରଲାନଙ୍କ ନିରରନ୍ତ ନୂେନ 
ଶକି୍ଲାନୀେି ରଘଲାଷଣଲା କେଲାଯଲାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଲାଳୟେ ଗେୁୁତ୍ୱ 
ସଂପକ୍ମରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନି୍ତ, “ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଲାଳୟ 
ରକବଳ ଆଧନିୁକ ଶକି୍ଲା ପ୍ରଦଲାନେ ଏକ ରକନ୍ଦ୍ର ରହବନଲାହି ଁ, ବେଂ 
ଏହଲା ଆଧନିୁକ ପ୍ରେିେକ୍ଲା ବିଜ୍ଲାନ ଅଧ୍ୟୟନ, ପ୍ରେିେକ୍ଲା ସଲାରଗ୍ରୀ 
ଉତ୍ଲାଦନ ସଂପକ୍ମୀେ ପ୍ରଯକିୁ୍ ଏବଂ ରଲାନବ ସମ୍ବଳ ବିକଲାଶେ 
ଏକ ପ୍ରରଖୁ ରକନ୍ଦ୍ରରେ ପେିଣେ ରହବ ।” 

 ଆଲିଗଡ଼:  ଆଲିଗଡ଼େ ପ୍ରେିେକ୍ଲା ଶଳି୍ପ କେିରଡଲାେ ରନଲାଡ୍  ଯଲାହଲାକି ସଲାେଲା 
ବିଶ୍ୱରେ ଏହଲାେ ଧଲାେବ ପଦଲାଥ୍ମ ନିରରନ୍ତ ରବଶ ୍ ସପୁେିଚିେ, ଏରବ େଲାହଲା 
ଭଲାେେେ ପ୍ରେିେକ୍ଲା ସଲାରଥ୍୍ମ  ବୃଦି୍ରେ ସହରଯଲାଗ କେିବ ଏବଂ ଏଠଲାେୁ 
୧୨୪୫ ରକଲାଟି ଟଙ୍କଲା ବ୍ୟରେ ପ୍ରେିେକ୍ଲା ବିଭଲାଗ ନିରରନ୍ତ ଅରନକ 
ଗଡ଼ିୁଏ ସଲାରଗ୍ରୀ ଉତ୍ଲାଦିେ ରହବ । ଏଥ ିନିରରନ୍ତ ପ୍ରରଖୁ କମ୍ପଲାନୀରଲାନଙୁ୍କ 
୧୪୩ ଏକେ ପେିରିେ ୨୦ଟି ପଟ୍୍  ରଯଲାଗଲାଇ ଦିଆଯଲାଇଛି । ରସଠଲାରେ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେିେକ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କଲାଯ୍୍ମ କଲାେୀ ରହରଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଲାେ ଅସ୍ତଶସ୍ତ, 
ରଡ୍ଲାନ୍ , ଏରେଲାରସ୍ପସ ୍, ଧଲାେବ ଉପକେଣ, ରଡ୍ଲାନ୍  ବିଧ୍ଂସୀ ବ୍ବସ୍ଲା ଏବଂ 
ଅନ୍ଲାନ୍ ଜେୁେି କ୍ଦୁ୍ ଅସ୍ତଶସ୍ତ ଉତ୍ଲାଦିେ ରହବ । ଅନ୍ ପକ୍ରେ, ଏହଲା 
ଭଲାେେେ ପ୍ରେିେକ୍ଲା ସଲାରଥ୍୍ମ କୁ ରଧ୍ୟ ବୃଦି୍ କେିବଲାରେ ସହଲାୟକ ରହବ  
ଏହଲା ବ୍େୀେ, ଏହସିବୁ ଉରର୍ଦ୍ଲାଗ ହଜଲାେ ହଜଲାେ ରଲଲାକଙୁ୍କ କର୍ମନିଯକିୁ୍ 
ସରୁଯଲାଗ ପ୍ରଦଲାନ ରଧ୍ୟ କେିପଲାେିବ ।

 ଲର୍ଷ୍ନୌ:  ଲର୍ଷ୍ନୌ ସହେ ସରସ୍ତ ପ୍ରକଲାେ ଅେ୍ଲାଧନିୁକ ଭିରି୍ଭୂରି 
ଓ ସଂରଯଲାଗୀକେଣରେ ସରଦୃ୍ । ଏହଲା ଭବିଷ୍େରେ ଏକ 
ଏରେଲାରସ୍ପସ ୍ ରନଲାଡ଼୍  ଭଲାରବ ରଣୁ୍ ରଟକିବଲାକୁ ଏରବ ନିଜକୁ ପ୍ରସୁ୍ତେ 
କେୁଛି । ଏଥପିଲାଇ ଁ ପଂୁଜ ି ନିରବଶ କେିବଲାକୁ ଏପ୍ରଯ୍ନ୍ତ ଅରନକ 
ପ୍ରସ୍ତଲାବ ସେକଲାେଙ୍କ ହସ୍ତଗେ ରହଲାଇଛି । ରସଥ ିରଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ 
ସପୁେରସଲାନିକ୍  ରକ୍ପଣଲାସ୍ତ ଉତ୍ଲାଦକ ବ୍ର୍ଲାସ ୍ ଏରେଲାରସ୍ପସ ୍ 
ଲିରିରଟଡ୍  ସଲାରିଲ ।

 ଝଲାନସୀ: ଏହ ିରକ୍ତ୍ର ରେଲାରେ ିଏବଂ ଶଳି୍ପସଂସ୍ଲାଗଡ଼ିୁକେ ସଂପରୂ୍୍ମ 
କରଳବେ ପନୁବ୍ଦିନ୍ଲାସ ପଲାଇ ଁରବଶ ୍ ପ୍ରସିଦ୍ । ରେଣ ୁଏଠଲାରେ 
ରକ୍ପଣଲାସ୍ତ ବ୍ବସ୍ଲା ଉତ୍ଲାଦନ ନିରରନ୍ତ ଭଲାେେ ଡଲାଇନଲାରିକ୍ସ 
ଲିରିରଟଡ଼ ପକ୍େୁ ସେକଲାେଙୁ୍କ ନିରବଶ ପ୍ରସ୍ତଲାବ ରିଳିଛି ।

 କଲାନପେୁ: ଏଥ ି ସହ, କଲାନପେୁ େଲା’େ ବିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ ଚରଡ଼ଲା, 
ରପଲାଷଲାକ ଏବଂ ପ୍ରେେିକ୍ଲା ଉତ୍ଲାଦନ ୟୁନିଟରଲାନଙ୍କ ନିରରନ୍ତ ରବଶ ୍ 
ପ୍ରସିଦ୍ । ଏରବସଦୁ୍ଲା ଏହ ି ସହେରେ ବୁରଲଟପେୁ୍ଫ୍  ଜଲାରକଟ୍ , 
ବଡି ଆରର୍ମଲାେ, ରଗଲାଳଲାବଲାେୁଦ ଏବଂ ବିରଶଷ କଲାଯ୍୍ମ  ସଲାଧନ 
ନିରରନ୍ତ ଆବଶ୍କ ରପଲାଷଲାକ ପ୍ରସୁ୍ତେ ୟୁନିଟ୍  ସ୍ଲାପନ କେିବଲା ଲଲାଗି 
ପଂୁଜ ିନିରବଶେ ପ୍ରସ୍ତଲାବ ସେକଲାେଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ।

 ଚିତ୍ରକୂଟ:  ବୁରନ୍ଲଖଣ୍ ରକ୍ତ୍ରରେ ଅବସି୍େ ଚିତ୍ରକୂଟ 
ରଗଲାଳଲାବଲାେୁଦ ଉତ୍ଲାଦନ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଲାପନ କେିବଲା ଏବଂ 
ଅନ୍ଲାନ୍ ପ୍ରେିେକ୍ଲା ଉପକେଣ ନିରିର୍ ସେକଲାେଙ୍କ ନିକଟକୁ 
ପ୍ରସ୍ତଲାବ ଆସିଛି । ଏହ ି ରକ୍ତ୍ର େଲା’େ କଲାଷକ୍ର୍ମ ଏବଂ ଖଲାଦ୍ 
ପ୍ରକି୍ରୟଲାକେଣ ଶଳି୍ପ ନିରରନ୍ତ ରବଶ ୍ ପ୍ରସିଦ୍ ।

 ଆଗ୍ରଲା: ଏହଲା ଭଲାେେେ ସବ୍ମବୃହେ୍  ଚରଡଲା ଶଳି୍ପ ପଲାଇ ଁ
ସପୁ୍ରସିଦ୍ । କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରଲା ଏରବ ଜରିେଲା ଡିସଚଲାଜ୍ମ ପ୍ରେିେକ୍ଲା 
ଇରଲର୍ଟଟ୍ଲାନିକ୍  ରନଲାଡ୍ େ ରପଣ୍ଠସ୍ଳୀରେ ପେିଣେ ରହବଲାକୁ 
ଯଲାଉଛି । 

Scan the QR code to listen 
the Prime Minister's 
address at the function 
held in Aligarh.

ପ୍ରତରିକ୍ା �ରିକଡାର ବିକଲାଶ ପଥରେ
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ଗଜୁେଲାେେ ଅହମ୍ମଦଲାବଲାଦ ଠଲାରେ ନିର୍ଦିେ ରହଲାଇଛି ସର୍ଦ୍ମଲାେଧଲାର । ଏହଲା ସରଲାଜେ ଦୁବ୍ମଳ ରଶ୍ଣୀେ ରଲଲାକରଲାନଙ୍କ 
ରଶୈକି୍କ ଓ ସଲାରଲାଜକି ଉତ୍ଲାନ ନିରରନ୍ତ କଲାଯ୍୍ମ  କେୁଛି । ଏଠଲାରେ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀରଲାନଙୁ୍କ ଆଧନିୁକ େଥଲା ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ ସବୁିଧଲା 

ସରୁଯଲାଗ ରଯଲାଗଲାଇ ଦିଆଯଲାଉଛି । ରସରପଟମ ୍ବେ ୧୧ େଲାେିଖ ଦିନ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ସର୍ଦ୍ମଲାେଧଲାର ଭବନକୁ 
ଉଦ୍ଲାଟନ କେିଛନି୍ତ ଓ ସର୍ଦ୍ମଲାେଧଲାର ପଯ୍୍ମ ଲାୟ-୨ ବଲାଳିକଲା ବିଦ୍ଲାଳୟେ ଭୂରି ପଜୂନ କେିଛନି୍ତ ।

ସଦ୍୍ଷାରଧାମ ଭାରତର ନୂଆ
ଭବରି୍ତ ନମି୍ଷାଣ �ରୁଛି

ପଟିଦଲାେ ରଗଲାଷୀ୍ଙ୍କ ପେିଚୟ ଏଭଳି ରହଲାଇଛି ରଯ 
ରସରଲାରନ ରଯଉଆଁରଡ଼ ଯଲାଆନି୍ତ, ରସଠଲାରେ ରସରଲାରନ 
କେୁଥବିଲା ବ୍ବସଲାୟକୁ ଏକ ନୂେନ ପେିଚୟ ପ୍ରଦଲାନ 

କେିଥଲାନି୍ତ । ରସରଲାନଙ୍କେ ବ୍ବସଲାୟିକ ରକୌଶଳକୁ ଏରବ ରକବଳ 
ଗଜୁେଲାେରେ ସ୍ୱୀକୃେି ରିଳିନଲାହି ଁବେଂ ସରଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହଲାକୁ ସ୍ୱୀକଲାେ 
କେିଛି । କିନ୍ତୁ ପଟିଦଲାେ ସରଲାଜେ ରଧ୍ୟ ଆଉ ରଗଲାଟିଏ ପେିଚୟ 
େହଛିି- େଲାହଲା ରହଲଲା, ରସରଲାନଙ୍କେ ରଦଶପ୍ରୀେି । ରଦଶେ ଆଥ୍ଦିକ 
ପ୍ରଗେି ନିରରନ୍ତ ରସରଲାନଙ୍କେ ଅବଦଲାନ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ରବଶ ୍ 
ପ୍ରଭଲାବଶଲାଳୀ । ସର୍ଦ୍ମଲାେଧଲାରେ ଶଭୁଲାେମ୍ଭ କଲଲାରବରଳ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀଙ୍କ ଏହ ିଉକି୍ ସଚୂୀେ କରେ ରଯ ରଯରକୌଣସି 
େଲାଷ୍ଟ୍େ ପ୍ରଗେି ନିରରନ୍ତ ଏହଲା ରହଉଛି ରଳୂ ଆଧଲାେ । ରସ ଆହୁେି 
କହଥିରିଲ ରଯ ସର୍ଦ୍ମଲାେଧଲାର ଟ୍ଷ୍ଟ୍  ରଦଶେ ଯବୁରଗଲାଷୀ୍ଙୁ୍କ ବିଶ୍ୱ 
ବ୍ବସଲାୟିକ ସଂରଗଲାଷୀ୍ ସହେି ସଂରଯଲାଗ କେିବଲା ନିରରନ୍ତ ସବୁ 
ଦିଗେୁ ଉଦ୍ର କେୁଛନି୍ତ । ଏହଲାେ ଉଦଲାହେଣ ରଦଇ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 
କହରିଲ ରଯ ‘ଭଲାଇବ୍ଲାଣ୍ଟ୍  ସରିଟ୍ ’େ ପେିକଳ୍ପନଲା ଏକଦଲା ଗଜୁେଲାେରେ 
ହି ଁଶଭୁଲାେମ୍ଭ କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା । ବିଶ୍ୱ ପଟି୍ଟଦଲାେ ବ୍ବସଲାୟିକ ଶଖିେ 
ସମି୍ମଳନୀ ଏହଲାେ ଲକ୍୍ ହଲାସଲ କେିବଲା ସକଲାରଶ ଏହଲାକୁ ଆଗକୁ 
ଆରଗଇରନରବ । ସର୍ଦ୍ମଲାେଧଲାର ଟ୍ଷ୍କୁ ପ୍ରଶଂସଲା କେି ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 
କହରିଲ ରଯ ପଟି୍ଟଦଲାେ ସରଲାଜେ ଯବୁରଗଲାଷୀ୍ଙ୍କ ସଶକି୍କେଣ 
ନିରରନ୍ତ ଆପଣରଲାନଙ୍କେ ଉଦ୍ର ଏବଂ ବିରଶଷ କେି ରହଳିଲା 
ସଶକି୍କେଣ ଉଦ୍ର ରବଶ ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଏଠଲାରେ ଉପଲବ୍ଧ 
ହରଷ୍ଲ ସବୁିଧଲା ରଧ୍ୟ ଅରନକ କନ୍ଲାରଲାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଲାଲଲାଭ ନିରରନ୍ତ 
ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ ରଯଲାଗଲାଇବ ।”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ାରା କଘାରିତ ସଦ୍୍ଷାରଧାମର କବରୈଶଷି୍ଟ୍ ଏବଂ 
ଅନ୍ାନ୍ ସବୁଧିାସକୁଯାଗ:

 ସର୍ଦ୍ମଲାେଧଲାର ଠଲାରେ ୨ ହଜଲାେ ଛଲାତ୍ରୀଙ୍କ ନିରରନ୍ତ ହରଷ୍ଲ 
ସରରେ ସରସ୍ତ ପ୍ରକଲାେ ଅେ୍ଲାଧନିୁକ ସବୁିଧଲାସରୁଯଲାଗ ଉପଲବ୍ଧ 
ରହବ । ଏହ ିସବୁିଧଲା ରସରଲାନଙ୍କେ ଆଥ୍ଦିକ ସି୍େି ନିବ୍ଦିରଶଷରେ 
ସରସ୍ତ ବଲାଳିକଲାଙୁ୍କ ରିଳିପଲାେିବ ।
 ସର୍ଦ୍ମଲାେଧଲାର ୨୦୦ ରକଲାଟି ଟଙ୍କଲା ବ୍ୟରେ ନିର୍ଦିେ ରହଲାଇଛି । 
ଏଠଲାରେ ୧୦୦୦ ଛଲାତ୍ରଙ୍କ ନିରରନ୍ତ ଇ- ଲଲାଇରବ୍େୀ ସବୁିଧଲା 
େହଛିି ।
 ଏହ ି ଅନୁଷଲ୍ାନ ଚଲାେିଟି ରଜଲାନରେ ପ୍ରେିଷଲ୍ା କେଲାଯିବ ଏବଂ 
୧୦୦୦ ରକଲାଟି ଟଙ୍କଲା ବ୍ୟରେ ରସଠଲାରେ ସରସ୍ତ ପ୍ରକଲାେ 
ଆଧନିୁକ ସବୁିଧଲାସରୁଯଲାଗ ଉପଲବ୍ଧ ରହବ ।
 ଭୁଜ ଓ ଦିଲ୍ୀ ଠଲାରେ ବିଦ୍ଲାଥ୍ମୀରଲାନଙ୍କ ନିରରନ୍ତ ୟୁପିଏସସି 
େଲାଲିର ପ୍ରେିଷଲ୍ାନ ନିର୍ଦିେ ରହବ ଯଲାହଲାକି ୧୦,୦୦୦ ସିଭିଲ 
ସଭ୍ଦିସ ଆଶଲାୟୀଙ୍କ ପଲାଇ ଁଦ୍ଲାେ ଉନ୍ରକୁ୍ କେିବ ।
 ସର୍ଦ୍ମଲାେଧଲାର ସଂସ୍ଲା ବିଶ୍ୱ ପଟି୍ଟଦଲାେ ବ୍ବସଲାୟିକ ଶଖିେ 
ସମି୍ମଳନୀେ ଆରୟଲାଜନ କେିଆସଛିୁ । ଏହଲା ୨୦୨୨, ୨୦୨୪ 
ଏବଂ ୨୦୨୬ ରସିହଲାରେ ଆରୟଲାଜିେ ରହବ । ବିଶ୍ୱ ପଟି୍ଟଦଲାେ 
ବ୍ବସଲାୟ ସଂଗଠନ (ଜିପିବିଓ) ୧୦,୦୦୦ ଶଳି୍ପପେିଙ୍କେ 
ଏକ ସଂଗଠନ ।
 ବନଲାେସ ହନୁି୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଲାଳୟରେ େଲାରିଲ ଶକି୍ଲା ନିରରନ୍ତ କଳଲା 
ବିଭଲାଗରେ ସବୁ୍ରଣ୍ର ୍ ଭଲାେେୀ ରଚୟଲାେ ପ୍ରେିଷଲ୍ା କେଲାଯିବ । 

ସଦ୍୍ଷାର ଧାମନବ ଦିଗନ୍ତ
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ଅମତୃ ଯାତ୍ା
ଅଥ୍ମନୀେିେ

ଶଳି୍ପସଂସ୍ଲା ଓ ରସବଲା ରକ୍ତ୍ରେ ଦୃଢ କଲାଯ୍୍ମ ଦକ୍େଲା ବଳରେ ଭଲାେେ ଏରବ ଆଥ୍ଦିକ 
ରକ୍ତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରଭଲାବଶଲାଳୀ ଶକି୍ରେ ପେିଣେ ରହବଲାକୁ ଯଲାଉଛି । ରସହିଭଳି ଉତ୍ଲାଦନ 
ଓ ନିର୍ମଲାଣ ରକ୍ତ୍ର ରଧ୍ୟ ବିକଲାଶେ ଇଞି୍ନକୁ େୀବ୍େେ କେିଛି । ଏଥ ିସହିେ, ରଦଶେ 
ଅଥ୍ମ ବ୍ବସ୍ଲାଏରବ ଏରେ ରଲାତ୍ରଲାରେ ସହନଶୀଳରେ ପେିଣେ ରହଲାଇଛି ରଯ ଚଳିେ 
ଆଥ୍ଦିକ ବଷ୍ମେ ପ୍ରଥର ରତ୍ରୈରଲାସିକ ଅବଧରିେ ସଲାରଗି୍ରକ ଘରେଲାଇ ଉତ୍ଲାଦ (ଜିଡିପି)ରେ 
୨୦ ପ୍ରେିଶେ ଅଭିବୃଦି୍ ଘଟିବଲାେ ଆଶଲା କେଲାଯଲାଉଛି । ଅଥ୍ମନୀେିେ ଏଭଳି ‘ଭି’ ଆକୃେିେ 
ପ୍ରଗେି ସଚୂୀେ କରେ ରଯ ଦୁଃସରୟଏରବ ଦୂେ ରହଲାଇସଲାେିଛି । ସେକଲାେଙ୍କ ଦ୍ଲାେଲା 
ଗ୍ରହଣ କେଲାଯଲାଇଥବିଲା ଦୃଢ଼ ନୀେିଗେ ନିଷ୍ପରି୍ ଏଭଳି ଆଥ୍ଦିକ ଭେଣଲା ଓ ପନୁେୁତ୍ଲାନକୁ 
ସହଲାୟକ ରହଲାଇଛି ଯଲାହଲାକି ପ୍ରଥର ରତ୍ରୈରଲାସିକ ଅବଧରିେ ଜିଡ଼ିପିେ ଅଭିବୃଦି୍ରେ ସ୍ପଷ୍ 
େୂରପ ପ୍ରେିଫଳିେ ରହଲାଇଛି । ରଦଶେ ଏଭଳି ସଦୃୁଢ଼ ଆଥ୍ଦିକ କଲାଯ୍୍ମ  ସନିୁଶି୍େ କେିଛି 
ରଯ ଭଲାେେ ଏରବ ସି୍େେଲା ପଥରେ ଆରଗଇବଲା ଆେମ୍ଭ କେିଛି ।

ଅଥ୍ମନୀେିପ୍ରଚ୍ଛଦ କଲାହଲାଣୀ
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ଭଲାେେୀୟ ଅଥ୍ମନୀେି ଏରବ େଲା’େ ସଦୃୁଢ଼ ନୀେିଗ୍ରହଣ 
ଦୃଷି୍େୁ ରଲାନ୍ଲାବସ୍ଲାେୁ ରକୁ୍ରହଲାଇ ପ୍ରଗେି ପଥରେ 
ଆରଗଇବଲା ଆେମ୍ଭ କେିଛି । ରକଲାଭିଡ଼ ବିଶ୍ୱ 

ରହଲାରଲାେୀ ସରତ୍ତ୍ୱ, ସେକଲାେ ଅଥ୍ମନୀେିକୁ ପଣୁ ିଥରେ ତ୍ୱେଲାନ ୍ବେି 
କେିବଲା ନିରରନ୍ତ ରକବଳ ଅରନକ ଗଡ଼ିୁଏ ସଦୃୁଢ଼ ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣକେି 
ନଥରିଲ ଅପେ ପରକ୍ ଜନସଲାଧଲାେଣଙ୍କ ଆଥ୍ଦିକ କଷ୍ ଦୂେ କେିବଲା 
ଲଲାଗି ରକରେ ଗଡ଼ିୁଏ ରଯଲାଜନଲାେ ରଧ୍ୟ ଶଭୁଲାେମ୍ଭ କେିଥରିଲ। 
ଏହସିବୁ ରଯଲାଜନଲା ଆେମ୍ଭ କେଲାଯିବଲା ପଛରେ ଥବିଲା କଲାେଣଟି 
ରହଲଲା ‘ଜଲାନ୍ ରହୈ, ଜହଲାନ ରହୈ’; ଅଥ୍ମଲାେ୍ , ଆରକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚବିଲା 
ଦେକଲାେ, ଦୁନିଆକୁ ବି ବଞ୍ଚଲାଇ େଖବିଲା ଦେକଲାେ। କରେଲାନଲା 
ରହଲାରଲାେୀ କଲାଳରେ, ସେକଲାେ ଆଥ୍ଦିକ ପନୁେୁତ୍ଲାନ ନିରରନ୍ତ 
ଏକ ରେଲାଡ଼ର୍ଲାପ ୍ ପ୍ରସୁ୍ତେ କେିଥରିଲ ଯଲାହଲା ରଦଶକୁ ରେକଡ଼୍ମ 
ପେିରଲାଣେ ସଲାରଗି୍ରକ ଘରେଲାଇ ଉତ୍ଲାଦ (ଜଡିିପି) ହଲାସଲ କେିବଲା 
ଦିଗରେ ସହଲାୟକ ରହଲାଇଛି ।  ଗେ ବଷ୍ମେ ନିମ ୍ନରଖୁୀ ପ୍ରଗେିକୁ 
ରଧ୍ୟ ବଦଳଲାଇବଲା ଦିଗରେ ସହଲାୟକ ରହଲାଇଛି ।
ଭଲାେେେ ସଲାରଗି୍ରକ ଘରେଲାଇ ଉତ୍ଲାଦ (ଜଡିିପି) ବିକଲାଶ ୨୦୨୧ 
ଜନ୍ୁ ରଲାସରେ ରଶଷ ରହଲାଇଥବିଲା ରତ୍ରୈରଲାସରେ ୨୦.୧ ପ୍ରେିଶେ 
ରହଲାଇଛି ।ଏରବ ସଦୁ୍ଲା ରଯରକୌଣସି ଆଥ୍ଦିକ ବଷ୍ମେ ରଯରକୌଣସି 
ରତ୍ରୈରଲାସରେ ଏହଲା ସବ୍ମବୃହେ୍ ରତ୍ରୈରଲାସିକ ଅଭିବୃଦି୍ ଭଲାରବ 
ବିରବଚନଲା କେଲାଯଲାଉଛି । ରିଳିଥବିଲା ପେିସଂଖ୍ଲାନ ଅନୁସଲାରେ, 
୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ୍ଦିକ ବଷ୍ମେ ପ୍ରଥର ରତ୍ରୈରଲାସରେ ଜଡ଼ିିପି ୩୨.୩୮ 
ଲକ୍ ରକଲାଟି ଟଙ୍କଲା ଛୁଇଥଁଲିଲା ଯଲାହଲାକି ଗେବଷ୍ମ ଏହ ି ସରୟ 
ଅବଧରିେ ୨୬.୯୫ ଲକ୍ ରକଲାଟି ଟଙ୍କଲା ଥଲିଲା । ସବ୍ମରଶଷ ଜଡ଼ିିପି 
େିରପଲାଟ୍ମ ଜଲାେିରହବଲା ପରେ, ଭଲାେେୀୟ ରଯଲାଜନଲାକଲାେରଲାରନ 
ବିଶ୍ୱଲାସ କେନି୍ତ ରଯ ରହଲାରଲାେୀ ପ୍ରଭଲାବିେ ଭଲାେେୀୟ ଅଥ୍ମନିେି 
ଏରବ ପଣୁ ି ଥରେ ପ୍ରଗେି ପଥରେ ଧଲାବରଲାନ ରହବଲା ଆେମ୍ଭ 

ଇଂେଲାଜୀରେ ରଗଲାଟିଏ ଆପ୍ବଲାକ୍ 
ଅଛି ରଯ ରକକ୍ େ ଆକଲାେ ହି ଁ
ସଦଲାରବରଳ ଗେୁୁତ୍ୱ ବହନ କେିଥଲାଏ। 
ଅଥ୍ମଲାେ୍ , ରକକ୍ ଟି ରଯେିକି ବଡ଼ ରହବ, 
ରସଥରିେ ଅଧକି ରଲଲାକ ଭଲାଗ ବସଲାଇ 
ପଲାେିରବ। ରସଇଥ ିପଲାଇ ଁଆରର 
ଭଲାେେକୁ ପଲାଞ୍ଚ ଟି୍ଲିଅନ୍ ଡଲଲାେ 
ଅଥ୍ମନୀେିରେ ପେିଣେ କେିବଲାେ 
ଲକ୍୍ େଖଛୁି । ଅଥ୍ମନୀେିେ ଆକଲାେ 
ରଯେିକି ବଡ ରହବ, ସ୍ୱଲାଭଲାବିକ ଭଲାରବ 
ରଦଶେ ସରଦିୃ୍େ ଆକଲାେ ରଧ୍ୟ 
ରସେିକି ବୃହେ୍ ରହବ ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ, ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଅକ୍ଟାବର 1-15, 202118

କେିଛି । ଇେ୍ବସରେ, ଭଲାେେୀୟ ଶଳି୍ପ ରହଲାସଂଘ (ସିଆଇଆଇ) 
କହଛିି ରଯ କରେଲାନଲା ରହଲାରଲାେୀେ ଦି୍େୀୟ ଲହେ ଆଥ୍ଦିକ 
କଲାଯ୍୍ମ କଳଲାପ ଉପରେ ବ୍ଲାପକ ପ୍ରେିକୂଳ ପ୍ରଭଲାବ ପକଲାଇଥବିଲା ସରତ୍ତ୍ୱ, 
ଜଡ଼ିିପିରେ ଏଭଳି ଅଭିବୃଦି୍ ହଲାେ ରବଶ ୍ଉତ୍ସଲାହଜନକ ଓ ଶଭୁଙ୍କେ । 
ଏହ ି େଥ୍ ରଧ୍ୟ ସଚୂୀେ କରେରଯ ଭଲାେେେ ଅଥ୍ମନୀେି କରେଲାନଲା 
ରହଲାରଲାେୀ ଦ୍ଲାେଲା ବ୍ଲାପକ ଭଲାରବ ପ୍ରଭଲାବିେ ରହଲାଇଥଲିଲା ଏବଂ 
ଏରବ େଲାହଲା ପଣୁ ି ଥରେ ପ୍ରଗେି ପଥକୁ ରଲଉଟିଛି । ସେକଲାେଙ୍କ 
ରଖୁ୍ ଆଥ୍ଦିକ ପେଲାରଶ୍ମଦଲାେଲା ରକ ଭି ସବୁ୍ରଣ୍ନ୍  କହଛିନି୍ତ ରଯ 
ଭଲାେେେ ବୃହେ- ଅଥ୍ମନିେୀକ ରରୌଳିକ ଢଲାଂଚଲା ରବଶ ୍ ସଦୃୁଢ଼ େହଛିି। 
ଏହ ି କଲାେଣେୁ ଏଥରିେ ଘଟିଥବିଲା ଢଲାଞ୍ଚଲାଗେ ସଂ୍ଲାେ ଫଳରେ 
େଲାହଲା ପଣୁ ିଥରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଗେି ପଥରେ ଅଗ୍ରଗେି ଆେମ୍ଭ କେିଛି । 
ସେକଲାେଙ୍କ କଲାରପକ୍ସ (କ୍ଲାପିଟଲାଲ୍  ଏକ୍ସରପଣି୍ଚେ) ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ 
ଏବଂ ଦ୍ରୁେ ଟିକଲାକେଣ ଅଭିଯଲାନ ଏହ ିଦିଗରେ ସହଲାୟକ ରହଲାଇଛି । 
ରସ କହଛିନି୍ତ ରଯ ଚଳିେ ଆଥ୍ଦିକ ବଷ୍ମେ ପ୍ରଥର ରତ୍ରୈରଲାସରେ ଜଡିିପି 
ରଯଉ ଁସଫଳେଲା ହଲାସଲ କେିଛି, ଏହଲା ଫଳରେ ଆଥ୍ଦିକ ପ୍ରଗେି ‘ଭି’ 

ବିଶ୍ୱେ ୭ଟି ପ୍ରରଖୁ ଆଥ୍ଦିକ ପ୍ରଗେିଶୀଳ 
େଲାଷ୍ଟ୍ଙ୍କ ରଧ୍ୟରେ ଭଲାେେ ଦ୍ରୁେେର
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ଆକଲାେେ ରହବ ରବଲାଲି ସେକଲାେ ଗେ ବଷ୍ମ ରଯଉ ଁ ପବୂ୍ମଲାନୁରଲାନ 
କେିଥରିଲ େଲାହଲା ପ୍ରରଲାଣେି ରହଲାଇଛି । 
ଭଲାେେେ ରକଲାଭିଡ଼ ରହଲାରଲାେୀ ପେିଚଲାଳନଲା ବିଶ୍ୱେ ଅନ୍ 
େଲାଷ୍ଟ୍ରଲାନଙ୍କ ଠଲାେୁ ରବଶ ୍ ଉର୍ର । ଏହ ି କଲାେଣେୁ ବିଶ୍ୱେ ବହୁ 
ନଲାରୀଦଲାରୀ ରେଟିଂ ଏରଜନ ୍ସ ି ଭଲାେେୀୟ ଅଥ୍ମନୀେିେ ଉର୍ର 
କଲାଯ୍୍ମ କଲାେୀେଲା ପ୍ରେ୍ଲାଶଲା କେିଥରିଲ । ରଡ଼ିୁସ ୍ ଇନରଭଷ୍ସ୍ମ 
ସଭ୍ଦିସ ୍ ନିକଟରେ କହଛିି ରଯ ଭଲାେେେ ଆଥ୍ଦିକ କଲାଯ୍୍ମ କଳଲାପ 
ରଦଶେୁ ରକଲାଭିଡ଼ କଟକଣଲା ରକଲାହଳ ରହବଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 
ବୃଦି୍ ପଲାଇବଲାରେ ଲଲାଗିଛି । ଏହଲା ଆଗଲାରୀ ଦିନରେ ଆହୁେି ବୃଦି୍ 
ପଲାଇପଲାରେ । କଲାେଣ କ୍ରରର ସଲାେଲା ବିଶ୍ୱ ରକଲାଭିଡ଼ କଟକଣଲାେୁ ରକୁ୍ 
ରହଲାଇଚଲାଲିଛି । ‘ର୍ଲ୍ାବଲାଲ ରଲାରକ୍ରଲା ଆଉଟଲୁକ୍  ୨୦୨୧-୨୦୨୨’ 
େଲା’େ ଅଗଷ୍ ରଲାସେ ସବ୍ମରଶଷ େିରପଲାଟ୍ମରେ ଦଶ୍ମଲାଇଛି ରଯ 
ରଡିୁସ ୍ ଭଲାେେ ପଲାଇ ଁ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ୍ଦିକ ବଷ୍ମରେ େଲାେ ଅଭିବୃଦି୍ 
ପବୂ୍ମଲାନୁରଲାନ ୯.୬ ପ୍ରେିଶେ ଏବଂ ୨୦୨୧-୨୨ ପଲାଇ ଁେଲାହଲା ୭ ପ୍ରେିଶେ 
ରହବ ରବଲାଲି ଆକଳନ କେିଛି ।
ଏହଲା ରଧ୍ୟ ଜଳଜଳ ରହଲାଇ ଦୃଶ୍ ରହଲାଇଛି ରଯ ଭଲାେେେ ବୃହେ 
ଅଥ୍ମନୀେି ଢଲାଂଚଲା ରବଶ ୍ ଦୃଢ଼ ସି୍େିରେ େହଛିି । ପିଏରଆଇ 
ଇରଣ୍କ୍ସରେ ରହଲାଇଥବିଲା ଉରଲ୍ଖନୀୟ ଉନ୍ନେି ସଚୂୀେ କରଯ ରଯ 
ରଦଶେ ଶଳି୍ପ ଓ ରସବଲା ରକ୍ତ୍ରରେ ଏରବ ସକଲାେଲାତ୍କ ବଲାେଲାବେଣ 
ସଷିୃ୍ ରହଲାଇଛି । ଏଭଳି ସି୍େିରେ ଉତ୍ଲାଦନ ଓ ନିର୍ମଲାଣ ରକ୍ତ୍ର 
ରଯରେରବରଳ ଅଥ୍ମନୀେିକୁ ପ୍ରଭୂେ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ ରଯଲାଗଲାଇଛନି୍ତ, 
ରସରେରବଳ ରଦଶେ କୃଷକରଲାନଙ୍କେ ରଧ୍ୟ ଏହ ିରକ୍ତ୍ରକୁ ବିରଶଷ 
ରଯଲାଗଦଲାନ େହଛିି । ଅଥ୍ମନୀେି ପଣୁ ିଥରେ ପ୍ରଗେି ପଥକୁ ରଫେିବଲା 
ନିରରନ୍ତ କୃଷି ରକ୍ତ୍ରେ ଅବଦଲାନ ରଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଚଳିେ ଆଥ୍ଦିକ 
ବଷ୍ମେ ପ୍ରଥର ରତ୍ରୈରଲାସରେ କୃଷି ରକ୍ତ୍ରରେ ଉରଲ୍ଖନୀୟ ୪ 

ଇତହିାସକର ପ୍ରରମ ରର ପାଇ ଁ
ଭାରତର ଜଡ଼ିିପି ଅଭିବୃଦି୍ 
ହାର କଗାଟିଏ କତ୍ରୈମାସକର ୨୦ 
ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧ�ି କହାଇଛ ି।

ଅଥ୍ମନୀେିପ୍ରଚ୍ଛଦ କଲାହଲାଣୀ
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ପ୍ରେିଶେ ଅଭିବୃଦି୍ ଘଟିଛି । ଆଇଆଇପିରେ ରଦଶେ ଅଥ୍ମନୀେିେ ରଳୂ 
ରକ୍ତ୍ରରଲାନଙ୍କେ ଅଂଶ ପ୍ରଶଂସନୀୟ େହଛିି । ଶଳି୍ପ ଉତ୍ଲାଦନ ରକ୍ତ୍ରରେ 
ଏହଲା ୩୮ ପ୍ରେିଶେ େହଛିି । ରକଲାେ୍  ରସ୍ଟେେ ଉତ୍ଲାଦନ ଜନ୍ୁ  
ରଲାସରେ ୮ ପ୍ରେିଶେେୁ ଅଧକି ବୃଦି୍ ପଲାଇଛି ଯଲାହଲା ସଚୂୀେ କରେ ରଯ 
ଭଲାେେୀୟ ଅଥ୍ମନୀେିେ ରଳୂଦୁଆ ଦିନକୁ ଦିନ ସଦୃୁଢ଼ ରହଲାଇଚଲାଲିଛି । 
ରସହଭିଳି ଜଲୁଲାଇ ରଲାସରେ ରକଲାଇଲଲା ଓ ଶକି୍ ରକ୍ତ୍ରେ ଉତ୍ଲାଦନ ରଧ୍ୟ 
ଗେବଷ୍ମେ ଏହ ିସରୟ ଠଲାେୁ ବୃଦି୍ ପଲାଇଥବିଲା ରେକଡ଼୍ମ କେଲାଯଲାଇଛି ।
ଘରେଲାଇ ବଜଲାେ ବ୍େୀେ, ଭଲାେେୀୟ େପ୍ଲାନୀ ରଧ୍ୟ ଏହ ିସରୟରେ 
ଉରଲ୍ଖନୀୟ ଭଲାରବ ବୃଦି୍ ପଲାଇଛି । ରଦଶେ େପ୍ଲାନୀ ପେିରଲାଣ 
ଜଲୁଲାଇ ରଲାସରେ ୪୭ ପ୍ରେିଶେ ବୃଦି୍ ପଲାଇ ୩୫ ବିଲିୟନ ରଲାକ୍ଦିନ 
ଡଲଲାେ ରହଲାଇଛି। ୨୦୧୯ ରସିହଲା ଜଲୁଲାଇ ରଲାସ େୁଳନଲାରେ ଏହଲା 
ଅଧକି ରଯରେରବରଳ କି ରକଲାଭିଡ଼େ ରକୌଣସି ପ୍ରଭଲାବ ନଥଲିଲା। 
ଉରଲ୍ଖରଯଲାଗ୍ ରଯ ରକଲାଭିଡ଼ ରହଲାରଲାେୀ ସରୟରେ ସଦୁ୍ଲା 
ନିରବଶକରଲାରନ ଭଲାେେୀୟ ଅଥ୍ମନୀେି ଉପରେ ରସରଲାନଙ୍କେ ଗଭୀେ 

କତ୍ରୈମାସ�ୁ କତ୍ରୈମାସ ଜିଡିପି
ଅଭିବୃଦି୍ ହାର
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ଆସ୍ଲା ପ୍ରକଟ କେିଛନି୍ତ । ଆରର ଯଦି ୨୦୨୦ ରସିହଲା ଅଗଷ୍ ଏବଂ 
୨୦୨୧ ରସିହଲା ଅଗଷ୍ ରଲାସେ ପେିସଂଖ୍ଲାନ ବିରଶଷ୍ଣ  କେିବଲା, 
ରେରବ ବଲାଣଜିି୍ କ େପ୍ଲାନୀ ରକ୍ତ୍ରରେ ଗେ ବଷ୍ମ େୁଳନଲାରେ 
୪୫ ପ୍ରେିଶେ ଅଭିବୃଦି୍ ଘଟିଥବିଲା ଆରର ଜଲାଣବିଲାକୁ ପଲାଇବଲା । 
ରଦଶେ ପ୍ରେ୍କ୍ ବିରଦଶୀ ପଂୁଜ ିନିରବଶ (ଏଫଡ଼ିଆଇ) ନୀେିରେ 
ଘଟଲାଯଲାଇଥବିଲା ସଂ୍ଲାେ ଏବଂ ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଡୁଇଂ ବିଜିରିନସ ଭଳି 
ଅନ୍ ରକରେଗଡ଼ିୁଏ ପଦରକ୍ପ ସ୍ୱେୂପ ଏପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ଅଗଷ୍ ରଲାସରେ 
ଭଲାେେୀୟ ବଜଲାେରେ ବିରଦଶୀ ନିରବଶକରଲାରନ ୭,୨୪୫ ରକଲାଟି 
ଟଙ୍କଲାେ ପଂୁଜ ି ନିରବଶ କେିଛନି୍ତ । ଇ- ରୱଜ ୍ ବିଲ୍  ଏବଂ ଉଚ୍ଚ 
ରଲାନେ ରଲାନଲାଂକ ଯଥଲା ଅରଟଲା ବିକ୍ରୟରେ ଶକି୍ ଉପଭୁକି୍ ବୃଦି୍ 
ଏବଂ ଶକି୍ ରକ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଗେି ରଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ େୂରପ ସଚୂୀେ କରେ 
ରଯ ଭଲାେେୀୟ ଅଥ୍ମନୀେି ଏରବ ପଣୁ ି ସ୍ୱଲାଭଲାବିକ ପ୍ରଗେି ଧଲାେଲାକୁ 
ରଫେିଛି । ୨୦୨୧ ରସିହଲା ଜଲାନୁଆେୀ ଠଲାେୁ ଅଗଷ୍ ରଲାସ ରଧ୍ୟରେ 
ଭଲାେେୀୟ ଷ୍ଲାଟ୍ମ ଅପ ୍ ଇରକଲାସିଷ୍ରରେ ରରଲାଟ ୧୭.୨ ବିଲିୟନ୍  
ଟଙ୍କଲା ରଭଞ୍ଚେ କ୍ଲାପିଟଲାଲ ଫଲାର୍ମରଲାନଙ୍କ ଦ୍ଲାେଲା ବିନିରଯଲାଗ 
କେଲାଯଲାଇଛି । ଏହଲା ୨୦୨୦ ରସିହଲା ଠଲାେୁ ୧୧ ବିଲିୟନ ଡଲଲାେ 
ଅଧକି ଏବଂ ୨୦୧୯ େୁଳନଲାରେ ୧୩ ବିଲିୟନ ଡଲଲାେ ରବଶୀ । 
ରକବଳ ବସୁ୍ତ ଓ ରସବଲା କେ (ଜିଏସଟି) ରକ୍ତ୍ରେୁ ଅଗଷ୍ ରଲାସରେ 
୧.୧୨ ଲକ୍ ରକଲାଟି ଟଙ୍କଲା ସେକଲାେଙ୍କ େହବିଲକୁ ଆସିଛି । ଏହଲାକୁ 
ଏକ େଲାଷ୍ଟ୍, ଏକ ଟିକସ ଅଥ୍ମରନୈେିକ ବ୍ବସ୍ଲାରେ ରବୈପ୍ଳବିକ 
ଅଭିବୃଦି୍ ରବଲାଲି କୁହଲାଯଲାଇପଲାରେ । ରଦଶେ ରନେୃତ୍ୱଙ୍କ ସଦୃୁଢ଼ 
ପଦରକ୍ପ ଏବଂ ସରସ୍ତ ନଲାଗେିକରଲାନଙ୍କ ସହରଯଲାଗ ରଦଶେ 
ଅଥ୍ମନୀେିକୁ ପଣୁ ି ରଜଭୁେ କେିବଲାରେ ସହଲାୟକ ରହଲାଇଛି । 
ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେ େଲାଙ୍କେ ନୀେିରେ ଏହଲାକୁ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ସ୍ତମ୍ଭ 
ଭଲାରବ ଗ୍ରହଣ କେିଛନି୍ତ । 

୨୦୨୧- ୨୨ ଆରଥି� ବର୍ଷର ପ୍ରରମ 
କତ୍ରୈମାସକର କଦଶର ଜଡିିପିର 
ଆ�ାର ଆନୁମାନ�ି ୩୨.୩୮ 
ଲକ୍ କ�ାଟି ଟଙ୍କା କହବା 
ଆ�ଳନ �ରାଯାଇଛ ି।
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ଭାରତୀୟ �ୃରିଜାତ ଦ୍ବ୍ ଏବଂ �ୃର�ମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱ ବଜାରକର 
ପ୍ରକବଶର ସନୁଶିି୍ତ�ିରଣ
ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀଙ୍କ ରନେୃତ୍ୱରେ ରଦଶେ କୃଷି 
ରକ୍ତ୍ରରେ ଘଟଲାଯଲାଇଥବିଲା ସଦୃୁଢ଼ ସଂ୍ଲାେ ବ୍ବସ୍ଲା ଏରବ େଲା’େ 
ଇପି୍ସେ ସଫୁଳ ପ୍ରଦଲାନ କେିବଲା ଆେମ୍ଭ କେିଛି । ୨୦୨୦- ୨୧ ଆଥ୍ଦିକ 
ବଷ୍ମରେ ଭଲାେେେ କୃଷିଜଲାେ ସଲାରଗ୍ରୀ େପ୍ଲାନୀ ରକ୍ତ୍ରରେ ପଯ୍୍ମ ପ୍ 
ଅଭିବୃଦି୍ ପେିଲକି୍େ ରହଲାଇଛି ଏବଂ େଲାହଲା ୧୭.୩୩ ପ୍ରେିଶେ 
ରବଲାଲି ଅନୁରଲାନ କେଲାଯଲାଇଛି । କରେଲାନଲା ରହଲାରଲାେୀ ସରତ୍ତ୍ୱ, 
ରଦଶେ କୃଷକ ଏବଂ କୃଷିଜଲାେ ସଲାରଗ୍ରଟ୍ୀ େପ୍ଲାନୀକଲାେୀରଲାରନ 
ଅେି ଉଚ୍ଚ କଲାେବଲାେ କେିଛନି୍ତ । କୃଷି ଏବଂ ଅନ୍ଲାନ୍ େେ୍ ସଂକ୍ରଲାନ୍ତ 
ଉତ୍ଲାଦେ େପ୍ଲାନିରେ ୧୭.୩୪ ପ୍ରେିଶେ ଅଭିବୃଦି୍ ଘଟି େଲାହଲା 
୨୦୨୦-୨୧ ବଷ୍ମରେ ୪୧.୨୫ ବିଲିଅନ୍  ଡଲଲାେ ଛୁଇଛିଁ । ଏଥ ି
ସହେି, ରଦଶେ ରଜୈବ ସଲାରଗ୍ରୀ େପ୍ଲାନିରେ ରଧ୍ୟ ଉରଲ୍ଖନୀୟ ୫୧ 
ପ୍ରେିଶେ ଅଭିବୃଦି୍ ରେକଡ଼୍ମ କେଲାଯଲାଇଛି । ରଦଶେ କୃଷକରଲାନଙ୍କେ 
ଏଭଳି ବିସ୍ମୟକେ ସଫଳେଲାକୁ ବୁଝବିଲା ପଲାଇ ଁ ଗେ େିନିବଷ୍ମେ 

ନମି୍ଷାଣ ଓ ଉତ୍ାଦନ କକ୍ତ୍କର ସବ୍ଷାଧ�ି 
ଅଭିବୃଦି୍ କର�ଡ଼୍ଷ �ରାଯାଇଛି

   
 (2021-22) (2020-21) 

 4.52 8.21
 49.63 -4.18
 14.26 3
 68.3 -14.9
  34.32 -30.22

  3.7 -5.0
 20.1 -9.21

Figures in Per cent 

�କରାନା ମହାମାରୀର 
ଦ୍ତିୀୟ ଲହର ମଝକିର ସଦୁ୍ା 
କଦଶର ନମି୍ଷାଣ ଏବଂ ଉତ୍ାଦନ 
ଭଳି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ କକ୍ତ୍କର 
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦି୍ ଘଟିଛ ି।

େପ୍ଲାନି କଲାେବଲାେ ପେିରଲାଣ ଉପରେ ରଧ୍ୟ ନଜେ ପକଲାଇବଲା 
ଆବଶ୍କ। ୨୦୧୭-୧୮ ଆଥ୍ଦିକ ବଷ୍ମରେ ରଦଶେ କୃଷିଜଲାେ େପ୍ଲାନି 
ପେିରଲାଣ ୩୮.୨୩ ବିଲିୟନ ଡଲଲାେ ଥଲିଲା ଯଲାହଲାକି ୨୦୧୮-୧୯ 
ଆଥ୍ଦିକ ବଷ୍ମରେ ୩୮.୭୪ ବିଲିୟନ ଡଲଲାେକୁ ବୃଦି୍ ପଲାଇଥଲିଲା । 
ଏହଲାପରେ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ୍ଦିକ ବଷ୍ମରେ ରସଥରିେ ସଲାରଲାନ୍ ହ୍ଲାସ 
ଘଟି େଲାହଲା ୩୫.୧୬ ବିଲିୟନ ଡଲଲାେକୁ ଖସି ଆସିଥଲିଲା । କିନ୍ତୁ 
ରକଲାଭିଡ଼ ରହଲାରଲାେୀ ପେିସି୍େି ସରତ୍ତ୍ୱ ଏରବ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ୍ଦିକ 
ବଷ୍ମରେ େଲାହଲା ସବ୍ମକଲାଳୀନ ସ୍ତେ ୪୧.୨୫ ବିଲିୟନ ଡଲଲାେ ଛୁଇ ଁ
ଏକ ରେକଡ୍ମ ସ୍ଲାପନ କେିଛି ।
ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀଙ୍କ ୍ିର ୍- ରଗଲାଟିଏ ଜଲି୍ଲା, ରଗଲାଟିଏ 
ଉତ୍ଲାଦେ ଏହ ି ଦିଗରେ ଯରଥଷ୍ ଅବଦଲାନ େହଛିି । ରଦଶରେ 
ପ୍ରଥର ଥେ ପଲାଇ ଁ, ଅରନକ ୍୍ଷ୍େେୁ ବିରଦଶକୁ େପ୍ଲାନୀ 
କେଲାଯିବଲା ଆେମ୍ଭ ରହଲାଇଛି । ଉଦଲାହେଣ ସ୍ୱେୂପ, ବଲାେଲାଣଲାସୀେୁ 
େଟକଲା ପନିପେିବଲା ଏବଂ ଚଲାରନ୍ୌଲିେୁ କଳଲା ଚଲାଉଳ ପ୍ରଥର ଥେ 
ପଲାଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ରଦଶକୁ େପ୍ଲାନୀ କେଲାଯଲାଇଛି । ଏହଲା ବ୍େୀେ, 
ରଦଶେ ଅନ୍ ୍୍ଷ୍େରଲାନଙ୍କେୁ, ଯଥଲା ଲର୍ଷ୍ନୌ ୍୍ଷ୍େେୁ କରଳଲା, 
ଅନନ୍ତପେୁେୁ କଦଳୀ, ଲର୍ଷ୍ନୌେୁ ଆମ୍ବ ଇେ୍ଲାଦି େପ୍ଲାନୀ କେଲାଯିବଲା 
ଆେମ୍ଭ ରହଲାଇଛି । ଏହସିବୁ ସଲାରଗ୍ରୀ ପ୍ରଥର ଥେ ପଲାଇ ଁବିରଦଶକୁ 
େପ୍ଲାନୀ କେଲାଯଲାଇଛି ଏବଂ ଏସବୁ ସଲାରଗ୍ରୀେ ଗଣୁଲାତ୍କ ରଲାନ 
ରଯଲାଗ ୁରସସବୁ ବିରଦଶୀ ବଜଲାେରେ ରବଶ ୍ ଆଦୃେ ରହଲାଇପଲାେିଛି 
। କୃଷିଜଲାେ ସଲାରଗ୍ରୀ େପ୍ଲାନୀରେ ରହଲାଇଥବିଲା ଏଭଳି ଉରଲ୍ଖନୀୟ 
ଅଭିବୃଦି୍ ବିବିଧ ରରଡଲ ରରଲାଡରେ ସଂପଲାଦନ କେଲାଯଲାଇଛି ଏବଂ 
ଏଥରିେ ବଜଲାେ ସଂରଯଲାଗ ନିରରନ୍ତ ବିଭଲାଗ ସଷିୃ୍, ଅରଳ ପେବର୍୍ମୀ 
ଭଲାଲୁ୍ ରଚନ୍ େ ବିକଲାଶ ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ଲାଦକ ସଂଗଠନ (ଏଫପିଓ) 
ଗଠନ ଆଦି ପଦରକ୍ପ ଦ୍ଲାେଲା ସମ୍ଭବପେ ରହଲାଇପଲାେିଛି । ଏହସିବୁ 
ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କେଲାଯିବଲା ଦ୍ଲାେଲା, ଏପେିକି ରଦଶେ ଉର୍େ 

କକ୍ତ୍       ଏପି୍ରଲ-ଜନୁ      ଏପି୍ରଲ-ଜନୁ

�ୃରି
ଉତ୍ାଦନ
ବଦୁି୍ତ/ଗ୍ାସ/ଜଳକସଚନ
ନମି୍ଷାଣ
ବ୍ବସାୟ/କହାକଟଲ/ପରିବହନ

ଆରଥି� �ାରବାର/ରିଅଲ ଇକଷ୍ଟଟ
ବୃତି୍ଗତ କସବା
ଜଡିିପି

ଅଥ୍ମନୀେିପ୍ରଚ୍ଛଦ କଲାହଲାଣୀ
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ପବୂ୍ମଲାଞ୍ଚଳ ରକ୍ତ୍ରେ କୃଷକରଲାରନ ସଦୁ୍ଲା ରସରଲାନଙ୍କେ ଉତ୍ଲାଦନକୁ 
ସଫଳେଲାେ ସହେି ବିରଦଶକୁ େପ୍ଲାନି କେିପଲାେିଛନି୍ତ । 
୨୦୨୧ ରସିହଲାରେ ପ୍ରଥର ଥେ ପଲାଇ ଁ, ୪ ହଜଲାେ କିରଲଲାଗ୍ରଲାରେ ରଜୈବ  
- ସନ ୍ବ ଚଲାଉଳ ଏବଂ ବଲାଲ୍ଦି ରଡନରଲାକ୍ମକୁ େପ୍ଲାନୀ କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା। 
ଚଳିେ ବଷ୍ମ ଆସଲାରେୁ ୪୦ ରରଟି୍କ ଟନ୍  ଓଜନେ ଲଲାଲ ଚଲାଉଳ 
ଯକୁ୍େଲାଷ୍ଟ୍ ଆରରେିକଲାକୁ େପ୍ଲାନି କେଲାଯଲାଇଛି । ଅନୁେୂପ ଭଲାରବ 
ଉର୍େ ପବୂ୍ମଲାଞ୍ଚଳେୁ ବର୍ମଲା କିଷରେ ଅଙୁ୍ଗେ ଏବଂ ତ୍ରିପେୁଲାେ ପଣସ 
(ରର’ ରଲାସରେ ୧.୨ ରରଟି୍କ ଟନ୍  ଏବଂ ଜଲୁଲାଇରେ ୧.୬ ରରଟି୍କ 
ଟନ୍ ) ଦୁଇଟି କିସି୍ତରେ ଲଣ୍ନକୁ େପ୍ଲାନୀ କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା । ପ୍ରଥର ଥେ 
ପଲାଇ ଁ ନଲାଗଲାଲଲାଣ୍େ କିଙ୍୍ଗ  କିଷରେ ୨୦୦ କିରଲଲାଗ୍ରଲାର ଲଙ୍କଲାରେିଚ 
ଲଣ୍ନକୁ ରପ୍ରେଣ କେଲାଯଲାଇଛି । ରସହଭିଳି କଲାନପେୁେ ଜଲାରନ୍ୁ  
ପ୍ରଥର ଥେ ପଲାଇ ଁବିରଦଶକୁ ପଠଲାଯଲାଇ ରସଠଲାରେ ଏହଲାେ ସ୍ୱଲାଦ ପଲାଇ ଁ
ପ୍ରଚୁେ ଉପରଭଲାକ୍ଲା ଆଦୃେି ଅଜ୍ମନ କେଲାଯଲାଇଛି । ୨୦୨୧ ରସିହଲା 
ଜନୁ- ଜଲୁଲାଇ ରଲାସରେ ଜଲାରନୁେ ୧୦ଟି କନସଲାଇନରରଣ୍ ବ୍ିରଟନ, 
ଓରଲାନ ଓ ସଂଯକୁ୍ ଆେବ ଏରିରେଟ ୍ସକୁ ପଠଲାଯଲାଇଥଲିଲା । କଲାନପେୁେ 
ଜଲାରନୁ ଏରବ ପଲାକିସ୍ତଲାନରେ ରଧ୍ୟ ଏକଚଲାଟିଆ ଆଦୃେି ଲଲାଭ କେିବଲାକୁ 

ଉତ୍ାଦନ କକ୍ତ୍କର
ବ�ିାଶର ଗତି

 ଭଲାେେେ ଉତ୍ଲାଦନ କ୍ରୟ ପେିଚଲାଳକ 
ଇରଣ୍କ୍ସ (ପିଏରଆଇ ) ଅଗଷ୍ ରଲାସରେ 

୫୨.୩ ପଏଣ୍କୁ ବୃଦି୍ ପଲାଇଛି। ପିଏରଆଇ 
୫୦ ପଏଣ୍ ଉପରେ େହରିଲ େଲାହଲା 

ଅଭିବୃଦି୍କୁ ସଚୂଲାଇଥଲାଏ ଏବଂ ରଯରେରବରଳ 
େଲାହଲା ରସହ ିପଏଣ୍େୁ େଳକୁ ଖରସ 

ରସରେରବରଳ ରସଥରିେ ଅବନେି ଘଟିଛି 
ରବଲାଲି ଧେଲାଯଲାଇଥଲାଏ । ଜଲୁଲାଇ ରଲାସ 

େୁଳନଲାରେ ଏହଲା ଅଗଷ୍ ରଲାସରେ େଳକୁ 
ହ୍ଲାସ ପଲାଇଥଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହଲା ସରତ୍ତ୍ୱ, ଉତ୍ଲାଦନ 

ରକ୍ତ୍ର ରବଶ ୍ ସଦୃୁଢ଼ େହଛିି ।

57.7
57.5
55.4
55.5
50.8
48.1
55.3
52.3

January
February

March 
April 
May 
June 
July 

August 

କ�ବଳ ଜଡିିପି ନୁକହ,ଁ ପ୍ରରମ 
ରର ପାଇ ଁମଧ୍ ଭାରତ ୯୫ 
ବଲିିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧ�ି 
ସାମଗ୍ରୀ କଗାଟିଏ କତ୍ରୈମାସକର 
ବକିଦଶ�ୁ ରପ୍ତାନ ି�ରିଛ ି।

ବସିଛି । ରସହଭିଳି ଭଲାଗଲପେୁେ ଜର୍ଦ୍ମଲାଲୁ ଆମ୍ବ ରଧ୍ୟ ପ୍ରଥର ଥେ 
ପଲାଇ ଁଲଣ୍ନକୁ େପ୍ଲାନି କେଲାଯଲାଇଛି ।  କଲାଶ ୍ମୀେେ ରିଶ୍ ିରଚେୀ 
ଏବଂ ହରିଲାଚଳ ପ୍ରରଦଶେ ରସଓ ପ୍ରଥର ଥେ ସକଲାରଶ ଯଥଲାକ୍ରରର 
ଦୁବଲାଇ ଏବଂ ବଲାହଲାେିନ ବଜଲାେରେ ଚହଳ ପକଲାଇଛି । ଅଗଷ୍ ୧୧ 
େଲାେିଖ ଦିନ ଛେିଶଗଡ଼େୁ ୯ ରରଟି୍କ ଟନ୍  ଶଖୁଲିଲା ରହୁଲ ପ୍ରଥର 
ଥେ ପଲାଇ ଁ ଫ୍ଲାନ ୍ସକୁ ପଠଲାଯଲାଇଥଲିଲା । ଯଦି ଏହସିବୁ ସଲାରଗ୍ରୀେ 
େପ୍ଲାନୀ ଆେମ୍ଭକୁ ଏକ ପେୀକ୍ଣ େୂରପ ଗ୍ରହଣ କେଲାଯଲାଏ ରେରବ 
ଏହଲା ନିବ୍ଦିବଲାଦରେ କୁହଲାଯଲାଇପଲାେିବ ରଯ ରଦଶେ କୃଷକରଲାରନ 
ରକବଳ ରଦଶେ ନଲାଗେିକରଲାନଙ୍କ ଅନ୍ନଦଲାେଲା ନୁହନି୍ତ, ବେଂ 
ରସରଲାନଙ୍କ ଶ୍ରେ ସଫୁଳ ଏରବ ସରଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଉପକୃେ କେୁଛି ।
ଅର୍ଷନୀତରି ‘ଭି’ ଆ�ୃତରି ପନୁରୁତ୍ାନ
ଭଲାେେୀୟ ଅଥ୍ମନୀେି ଯଲାହଲାକି ଏପଯ୍୍ମ ନ୍ତ କରେଲାନଲାେ ଦୁଇ 
ଦୁଇଟି ଲହେକୁ ଅରଙ୍ଗ ନିରଭଇ ସଲାେିଛି, ଏରବ େଲାହଲାେ ଆଥ୍ଦିକ 
କଲାଯ୍୍ମ କଳଲାପ ପଣୁ ି ଥରେ ସ୍ୱଲାଭଲାବିକ ରଲାଗ୍ମକୁ ରଫେିବଲା ଆେମ୍ଭ 
କେିଛି ଏବଂ ଗେ ଜନ୍ୁ  ରଲାସ ଠଲାେୁ ଏହଲା ପ୍ରଗେି ପଥରେ ଅଗ୍ରସେ 
ରହଉଛି ।  ବିଶ୍ୱ ରହଲାରଲାେୀ ରଯଲାଗ,ୁ ରଦଶେ ସଲାରଗି୍ରକ ଘରେଲାଇ 
ଉତ୍ଲାଦ (ଜଡିିପି) (-୨୪) ପ୍ରେିଶେ ବିଯକୁ୍ ସି୍େିରେ େହଛିି । 
ଭଲାେେେ ସଲାରଗି୍ରକ ଘରେଲାଇ ଉତ୍ଲାଦ (ଜଡିିପି) ପଣୁ ିଥରେ ରେକଡ଼୍ମ 
ରବଗରେ ଗେିଶୀଳ ରହଲାଇ ୨୦.୧ ପ୍ରେିଶେ ଛୁଇଛିଁ । ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 
ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ମରନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳଲା ସୀେଲାେରଣଙ୍କ 
ସଚୁିନି୍ତେ ରଯଲାଜନଲା ଦ୍ଲାେଲା ହି ଁ ଏହ ି ଧଲାେଲାକୁ ପେିବର୍୍ମନ କେିବଲା 
ସମ୍ଭବପେ ରହଲାଇପଲାେିଛି ।
କୃଷି ରକ୍ତ୍ର ଠଲାେୁ ରନଇ େିଅଲ୍  ଇରଷ୍ଟ୍  ଏବଂ ଅରଟଲାରରଲାବଲାଇଲ୍  
ରକ୍ତ୍ର ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ସବ୍ମତ୍ର ଅଭିବୃଦି୍େ ଧଲାେଲା ପେିଲକି୍େ ରହଲାଇଛି । 
ଅଥ୍ମନୀେିରେ ଆସିଥବିଲା ଏହ ିବୁର ୍ ଶଳି୍ପ ଅଭିବୃଦି୍କୁ ରଧ୍ୟ ତ୍ୱେଲାନ ୍ବେି 
କେିଛି । ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥ୍ଦିକ ବଷ୍ମେ ପ୍ରଥର ରତ୍ରୈରଲାସରେ ଜଭିିଏ 
(ଗ୍ରସ ୍ ଭଲାଲୁ୍ ଆରଡଡ୍ )ରେ ଘଟିଥବିଲା ୪୬.୧ ପ୍ରେିଶେ ଅଭିବୃଦି୍ 
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ବଲାସ୍ତବିକ୍  ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଏହଲା ଗେ ଆଥ୍ଦିକ ବଷ୍ମେ ପ୍ରଥର ରତ୍ରୈରଲାସରେ 
କରେଲାନଲା ରହଲାରଲାେୀ ରଯଲାଗ ୁ ୩୫.୮ ପ୍ରେିଶେ ବିଯକୁ୍ଲାତ୍କ ସ୍ତେକୁ 
ଖସିଆସିଥଲିଲା । ସେଳ ଭଲାଷଲାରେ କହରିଲ, ଜଭିିଏ ଅଥ୍ମନୀେିେ 
ରରଲାଟ ଆଉଟପଟ୍ୁ  ଏବଂ ଆୟକୁ ଦଶ୍ମଲାଇଥଲାଏ । ଏହଲା ରକୌଣସି ଏକ 
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ ସରୟ ଅବଧରିେ ଇନପଟ୍ୁ  ରଲୂ୍ ଏବଂ କଞ୍ଚଲାରଲାଲ ଦେକୁ 
ବିଚଲାେକୁ ରନଇ ସଲାରଗ୍ରୀ  ଓ ରସବଲାେ ରଦୁ୍ଲାଗେ ରଲୂ୍କୁ ଦଶ୍ମଲାଇଥଲାଏ। 
ରସହଭିଳି ରକୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ ରକ୍ତ୍ର , ଶଳି୍ପ ଅବଲା ରସ ଟ୍େରେ 
ରକରେ ଉତ୍ଲାଦନ ରହଲାଇଛି େଲାହଲା ରଧ୍ୟ ଏହଲା ସଚୂଲାଇଥଲାଏ । ରକନ୍ଦ୍ର 
ସେକଲାେଙ୍କ ନୀେ ିରହଲଲା ଶଳି୍ପସଂସ୍ଲାରଲାନଙୁ୍କ ସକଳ ପ୍ରକଲାେ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ 
ରଯଲାଗଲାଇବଲା ଯଦ୍ଲାେଲା ରସଥେୁି ସବ୍ମଲାଧକି ଲଲାଭ ରିଳିପଲାେିବ ।
କସବା କକ୍ତ୍�ୁ କପ୍ରାତ୍ାହନ କଯାଗାଣ
ଲକଡଲାଉନ୍  ରଘଲାଷଣଲା ଏବଂ କରେଲାନଲା ରହଲାରଲାେୀେ ପ୍ରେିକୂଳ ପ୍ରଭଲାବ 
ରଯଲାଗ ୁରଦଶେ ରସବଲା ରକ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୂେ ପ୍ରେିକୂଳ ପେିସି୍େିେ ସରଖୁୀନ 
ରହବଲାକୁ ପଡ଼ିଥଲିଲା । କିନ୍ତୁ ସେକଲାେ ଜନକଲ୍ଲାଣକୁ ପ୍ରଲାଧଲାନ୍ ପ୍ରଦଲାନ 
କେିବଲା ସହ ଏ ସଂକ୍ରଲାନ୍ତରେ ଅରନକ ଗଡ଼ିୁଏ ସକଲାେଲାତ୍କ ନୀେି ଗ୍ରହଣ 
କେିଥରିଲ । ପେିଣଲାର ସ୍ୱେୂପ, ରସବଲା ରକ୍ତ୍ରରେ ରଧ୍ୟ ଯରଥଷ୍ ଉନ୍ନେି 
ପେିଲକି୍େ ରହଲାଇଛି । ଚଳିେ ଆଥ୍ଦିକ ବଷ୍ମେ ପ୍ରଥର ରତ୍ରୈରଲାସରେ 
ରସବଲା ରକ୍ତ୍ରେ ଜଭିିଏରେ ୧୧.୪ ପ୍ରେିଶେ ଅଭିବୃଦି୍ ଘଟିଛି । 
ରକବଳ ଏେିକି ନୁରହ ଁ, େଲାଷ୍ଟ୍ଲାୟର୍ ବ୍ଲାଙ୍କଗଡ଼ିୁକେ ରରଲାଟ ଲଲାଭ 
ଏହ ି ସରୟ ରଧ୍ୟରେ ୩୧,୮୧୬ ରକଲାଟି ଟଙ୍କଲାକୁ ବୃଦି୍ ପଲାଇଛି । 
ଏନପିଏେ ରଲାତ୍ରଲାକ ୁହ୍ଲାସ କେିବଲା ସକଲାରଶ ସେକଲାେଙ୍କ ପକ୍େୁ ଗ୍ରହଣ 
କେଲାଯଲାଇଥବିଲା ଫଳ ସ୍ୱେୂପ, ୨୦୧୮ ରସିହଲା ରଲାଚ୍ଚ୍ମ ରଲାସରେ ଗ୍ରସ ୍ 
ଏପିଏ ପେିରଲାଣ ୧୧ ପ୍ରେିଶେ ଥବିଲାରବରବଳ ୨୦୨୧ ରସିହଲା ରଲାଚ୍ଚ୍ମ ରଲାସ 
ରବଳକୁ େଲାହଲା ୭ ପ୍ରେିଶେକୁ ହ୍ଲାସ ପଲାଇଛି । ଅନୁେୂପ ଭଲାରବ, ୨୦୧୮ 
ରସିହଲାରେ ନିଟ୍  ଏନପିଏ ରଲାତ୍ରଲା ୫.୯୦ ପ୍ରେିଶେ େହଥିବିଲାରବରଳ 
ଏରବ େଲାହଲା ପ୍ରଲାୟ ୨ ପ୍ରେିଶେକୁ ଖସି ଆସିିଛି । ବ୍ଲାଙି୍କଙ୍୍ଗ  ବ୍ବସ୍ଲାରେ 
ଆରଳୂଚୂଳ ପେିବର୍୍ମନ ପଲାଇ ଁ ସେକଲାେ ଉଚିେ ସରୟରେ ଗ୍ରହଣ 
କେିଥବିଲା ପଦରକ୍ପେ ଏହଲା ସଫୁଳ ରବଲାଲି କୁହଲାଯଲାଇପଲାରେ । 

ଜଏିସଟି ସଂଗ୍ରହକର
କର�ଡ଼୍ଷ ଅଗ୍ରଗତି
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ଯଦ ିଆକମ ୨୦୨୧ ମସିହାର କ�ବଳ ଜନୁ ମାସ�ୁ ବାଦ୍  କଦଇ ଅନ୍ ମାସଗଡ଼ିୁ�ର ତର୍ ଉପକର ନଜର ପ�ାଇବା, କତକବ ବଗିତ 
୧୧ ମାସ ଧରି, ଜଏିସଟି ସଂଗ୍ରହ ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ଭାକବ ପ୍ରତମିାସକର ୧ ଲକ୍ କ�ାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଷକର ରହରିବିା ଲକ୍୍ �ରିପାରିବା । କତଣ ୁ

ଟି�ସ ସଂଗ୍ରହକର ଘଟିରବିା ଏହ ିଅଭିବୃଦି୍ ଆଧାରକର ଆମର ଅର୍ଷନୀତରି ପନୁରୁତ୍ାନର ପ୍ରମାଣ କବାଲି ଆକମ �ହପିାରିବା ।

ଆରଥି� ପ୍ରଗତ ିପରକର ଅଗ୍ରସର କହବା 
ନମିକନ୍ତ ଭାରତ�ୁ ତା’ର ଉତ୍ାଦନ ଏବଂ 
ରପ୍ତାନ ିକକ୍ତ୍କର ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ଭାକବ 
ଅଭିବୃଦି୍ର ଧାରା�ୁ ବଜାୟ ରଖବିା�ୁ 
କହବ । ଏର ିନମିକନ୍ତ ‘କମ�୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଆ’ 
�ାଯ୍୍ଷ କ୍ମ�ୁ ଅଧ�ି କପ୍ରାତ୍ାହନ ପ୍ରଦାନ 
ପାଇ ଁସର�ାର ଏକବ ଉତ୍ାଦନ ଭିତି୍� 
କପ୍ରାହାହନ ପ୍ରଦାନ ବ୍ବସ୍ା କଘାରଣା 
�ରିଛନ୍ତ ି। କ�ାଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ପରବତ୍୍ଷୀ 
ସମୟକର ଉତ୍ନ୍ନ ନୂତନ ଆରଥି� ସି୍ତ�ିୁ 
ଦୃଷି୍ଟକର ରଖ ିସର�ାର ଏଭଳି କଘାରଣା 
�ରିଛନ୍ତ ି। ଇକଲକ୍ଟଟ୍ରାନକି୍ସ ଉତ୍ାଦନ 
କକ୍ତ୍କର ଦୃଶ୍ମାନ ଢାଂଚାଗତ 
ପରିବତ୍୍ଷନ�ୁ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଭାକବ 
ଗ୍ରହଣ �ରାଯାଇପାକର । ସାତ ବର୍ଷ ପକୂବ୍ଷ 
ଆକମ ପ୍ରତ ିବର୍ଷ ବକିଦଶରୁ ୮ ବଲିିୟନ 
ଡଲାର ମଲୂ୍ର କମାବାଇଲ୍  କଫାନ୍  
ଆମଦାନ ି�ରୁରଲୁି । ବତ୍୍ଷମାନ କ�ବଳ 
ବକିଦଶରୁ ଏହ ିସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନ ିହ୍ାସ 
ପାଇନାହି,ଁ ଅପର ପକକ୍, ଆକମ ୩ 
ବଲିିୟନ ଡଲାର ମଲୂ୍ର କମାବାଇଲ୍  
କଫାନ୍  ବକିଦଶ�ୁ ରପ୍ତାନ ି�ରୁଛ ୁ।
-ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଅଥ୍ମନୀେିପ୍ରଚ୍ଛଦ କଲାହଲାଣୀ
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ଭଲାେେୀୟ େିଜଭ୍ମ ବ୍ଲାଙ୍କେ ରେ ଅନୁସଲାରେ, ଭଲାେେେ ରବୈରଦଶକି 
ରଦୁ୍ଲା ଭଣ୍ଲାେ ରଧ୍ୟ ଏକ ରେକଡ଼୍ମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତେ ଛୁଇଛିଁ । ୧୬,୬୬୩ 
ବିଲିୟନ ଡଲଲାେେୁ ଏହଲା ବୃଦି୍ ପଲାଇ ଏରବ ୬୩୩.୫୫୮ ବିଲିୟନ 
ଡଲଲାେରେ ପହଞ୍ଚଛିି । ଏସଡ଼ିଆେ ରହଲାର୍ଲିଂରେ ରହଲାଇଥବିଲା ଅଭିବୃଦି୍ 
ରଯଲାଗ ୁ ରବୈରଦଶକି ରଦୁ୍ଲା ଣ୍ଲାେରେ ଏଭଳି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅଭିବୃଦି୍ 
ହଲାସଲ କେଲାଯଲାଇପଲାେିଛି ରବଲାଲି  ଆେବିଆଇ କହଛିି । ରସହଭିଳି ସନୁଲା 
ଭଣ୍ଲାେରେ ୧୯୨ ନିୟୁେ ଡଲଲାେେୁ ବଢ଼ି ଏରବ ୩୭୪୧୦ ନିୟୁେ ଛୁଇଛିଁ ।
ଯକୁ୍େଲାଷ୍ଟ୍ ଆରରେିକଲା ଓ ଚୀନ୍  ପରେ ଭଲାେେ ଏରବ ବିଶ୍ୱେ େୃେୀୟ 
ବୃହର୍ର ଷ୍ଲାଟ୍ମ ଅପ ୍ ଇରକଲାସିଷ୍ରରେ ପେିଣେ ରହଲାଇଛି । ହୁେୁନ 
ଇଣି୍ଆ େିରପଲାଟ୍ମ ଅନୁସଲାରେ, “ ଭଲାେେ ଏରବ ବିଶ୍ୱେ େୃେୀୟ 
ବୃହର୍ର ୟୁନିକର୍୍ମ ଇରକଲା ସିଷ୍ର ଭଲାରବ ରଣୁ୍ ରଟକିଛି ଏବଂ ଗେ 
ବଷ୍ମ ଭଲାେେରେ ପ୍ରେି ରଲାସରେ ପ୍ରଲାୟ ୩ଟି ରଲଖଲାଏ ଁନୂେନ ୟୁନିକର୍୍ମ 
ସଷିୃ୍ ରହଲାଇଛନି୍ତ ।” ଏହ ି େିରପଲାଟ୍ମରେ ଆହୁେି କୁହଲାଯଲାଇଛି ରଯ 
୨୦୨୧ ରସିହଲାରେ ଅଗଷ୍ ରଲାସ ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ରଲାତ୍ର ୮ ରଲାସ ରଧ୍ୟରେ 

ଅକଟାକମାବାଇଲ୍  
କକ୍ତ୍କର ପ୍ରଗତି

 ବକି୍ୟ ମାନ୍ାକହବା କଯାଗ ୁକଦଶର 
ଅକଟାକମାବାଇଲ୍  କକ୍ତ୍ ଅତ ି
ମାତ୍ାକର ପ୍ରଭାବତି କହାଇରଲିା। 
ଏହାର �ାରଣ, କ�ାଭିଡ ମହାମାରୀ 
�ାଳକର ଅତ ି�ଡ଼ା�ଡ଼ି ଭାକବ 
ଲ�ଡାଉନ୍  �ଟ�ଣା ଜାରି 
�ରାଯିବା। ଏହା ଫଳକର ଘକର 
କଲା�ମାନଙ୍କ ଅର୍ଷ ବ୍ୟ କ୍ମତା 
ମଧ୍ ବ୍ାପ� ଭାକବ ସଂ�ଚୁତି 
କହାଇରଲିା।

 ଭାରତର ଅକଟାକମାବାଇଲ୍  କକ୍ତ୍ 
ବଶି୍ୱର ଚତୁର୍ଷ ବୃହତ୍ମ କକ୍ତ୍ ଭାକବ 
ସପୁରିଚତି ଏବଂ ଏହା ବପିଳୁ ସଂଖ୍� 
କଲା�ଙୁ୍କ �ମ୍ଷନଯିକିୁ୍ କଯାଗାଇରାଏ ।

  ଏଭଳି ପରିସି୍ତକିର, କଯକ�ୌଣସି 
ବ୍କି୍ ଅବା ସର�ାରଙ୍କ ନମିକନ୍ତ 
ଏହା ଚନି୍ତାର ବରିୟ ପାଲଟିରଲିା। 

�ନି୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ତୃତୀୟ କତ୍ରୈମାସ ଠାରୁ 
ଏହ ିକକ୍ତ୍କର ଉନ୍ନତ ିପରିଲକି୍ତ 
କହାଇଛ।ି ଏହା ୨୦୨୧ ମସିହା ପ୍ରରମ 
କତ୍ରୈମାସ ଏପି୍ରଲ- ଜନୁ ମାସ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ 
ଲାଗି ରହରିଲିା ।

 ଗତବର୍ଷ ଏହ ିକତ୍ରୈମାସକର କଦଶକର 
ବ୍ବସାୟି� ଯାନବାହନ ବକି୍ ି
-୮୪.୮%�ୁ ଖସି ଆସିରଲିା �ନି୍ତୁ 
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହ ିକତ୍ରୈମାସକର ତାହା 
୨୩୪.୪%�ୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛ ି।

 ଅନ୍ ପକ୍କର, ବ୍କି୍ଗତ 
ଯାନବାହନ ବିକ୍ି କକ୍ତ୍କର, 
ଗତବର୍ଷ ପ୍ରରମ କତ୍ରୈମାସକର ତାହା 
-୭୪.୭% ରବିାକବଳ ଚଳିତ ଆରଥି� 
ବର୍ଷର ପ୍ରରମ କତ୍ରୈମାସକର ଏହା 
୧୧୦.୬%�ୁ ବୃଦି୍ପାଇ ଏ� ନୂତନ 
କର�ଡ୍ଷ ସଷିୃ୍ଟ �ରିଛି ।

ୟୁନିକର୍୍ମ ସଂଖ୍ଲା ଦି୍ଗଣୁେି ରହଲାଇ ୫୧ରେ ପହଞ୍ଚଛିି । ରସହଭିଳି 
ଅଗଷ୍ ରଲାସରେ ରସବଲା ପିଏରଆଇ ୧୮ ରଲାସେ ରେକଡ଼୍ମ ଭଙ୍ଗ 
କେିଛି ଯଲାହଲାକି ରଦଶରେ ଟିକଲାକେଣ ବ୍ବସ୍ଲାକୁ ତ୍ୱେଲାନ ୍ବେି କେିବଲା 
ସହ ଉପରଭଲାକ୍ଲାଙ୍କ ରରନଲାବଳରଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧେଣେ ପେିବର୍୍ମନ 
ଘଟଲାଇଛି। ରଦଶରେ ନୂେନ କର୍ମନିଯକିୁ୍ ସରୁଯଲାଗ ସଷିୃ୍ ଏବଂ 
ଘରେଲାଇ ଚଲାହଦିଲା ବୃଦି୍ ରଯଲାଗ ୁଏହଲା ସମ୍ଭବ ରହଲାଇପଲାେିଛି । ଅରନକ 
ସଂସ୍ଲା ପଣୁ ିଥରେ ରଖଲାଲିବଲା ରଯଲାଗ ୁ ଚଲାହଦିଲା ବୃଦି୍ ଘଟିବଲା ଫଳରେ 
ଉପରଭଲାକ୍ଲା ସଂଖ୍ଲା ରଧ୍ୟ ବଢ଼ିପଲାେିଛି । ଏହଲା ଫଳରେ “ଇଣି୍ଆ 
ସଭ୍ଦିରସସ ବିଜରିନସ ଆ୍ଟିଭିଟି ଇରଣ୍କ୍ସ” ଜଲୁଲାଇ ୨୦୨୧ରେ ୪୫.୪ 
ଥବିଲାରବରଳ ଅଗଷ୍ ୨୦୨୧ରେ େଲାହଲା ୫୬.୭କୁ ବୃଦି୍ ପଲାଇଛି ।
ରପ୍ତାନ ିବୃଦି୍ର ଚାରି ମନ୍ତ
ଆତ୍ନିଭ୍ମେ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନେ ଏକ ପ୍ରରଖୁ ରବୈଶଷି୍୍ ରହଲଲା 
ରଦଶେ େପ୍ଲାନି ପେିରଲାଣରେ ବୃଦି୍ ଘଟଲାଇବଲା ସହ ଆରଦଲାନି 
ପେିରଲାଣ ହ୍ଲାସ କେିବଲା । ଏହ ି ଲକ୍୍ ହଲାସଲ କେିବଲା ନିରରନ୍ତ 
ଆରକୁ ଚଲାେିଟି କଲାେଣ ଉପରେ ବିରଶଷ ଧ୍ୟଲାନ ରଦବଲାକୁ ପଡ଼ିବ 
ରବଲାଲି ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ପେଲାରଶ୍ମ ରଦଇଛନି୍ତ । 
ପ୍ରଥରେଃ, ରଦଶେ ଉତ୍ଲାଦନକୁ ବିବିଧ ପଯ୍୍ମ ଲାୟେ କେିବଲାକୁ 
ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥସିହ ଏହଲାକୁ ଗଣୁଲାତ୍କ ରଲାନ ଦୃଷି୍େୁ ପ୍ରେିଦ୍ନ୍ଦୀ 
ରଧ୍ୟ କେିବଲାକୁ ରହବ । ବର୍୍ମରଲାନ ସଲାେଲା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂେନ ଓ 
ସରଚେନ ଉପରଭଲାକ୍ଲା ରଶ୍ଣୀ ସଷିୃ୍ ରହଲାଇଛନି୍ତ ରଯଉରଁଲାରନ  ରଲୂ୍ 
ଠଲାେୁ ପ୍ରରେ୍କ ବସୁ୍ତେ ଗଣୁଲାତ୍କ ରଲାନ ଉପରେ ହି ଁଅଧକି ପ୍ରଲାଧଲାନ୍ 
ରଦଇଛନି୍ତ । ଦି୍େୀୟରେ, ପେିବହନ ରକ୍ତ୍ରରେ ଥବିଲା ଲଜଷିି୍କ୍ସ 
ସରସ୍ଲାକୁ ଦୂେ କେିବଲାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥରିେ େଲାଜ୍ ସେକଲାେରଲାରନ 
େଥଲା ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେ ଏବଂ ସରସ୍ତ ଘରେଲାଇ କମ୍ପଲାନୀରଲାନଙୁ୍କ 
ରସରଲାନଙ୍କେ ଭୂରିକଲା ନିବ୍ମଲାହ କେିବଲାକୁ ପଡ଼ିବ । 
େୃେୀୟେଃ, େପ୍ଲାନୀକଲାେୀରଲାନଙ୍କ ସହେି ସେକଲାେ କଲାନ୍କୁ କଲାନ୍ 
ରିଳଲାଇ ଆଗକୁ ଚଲାଲିବଲାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆରର କଦଲାପି ଆରେ ଇପି୍ସେ 
ଲକ୍୍ ହଲାସଲ କେିପଲାେିବଲା ନଲାହି ଁ, ଯଦି େଲାଜ୍ ସେକଲାେରଲାରନ 

ବଦୁି୍ତ ବ୍ବହାର, ଇ- କେ ବଲ୍ି , 
ଡିଜିଟାଲ �ାରବାର କକ୍ତ୍କର ମଧ୍ 
ଉନ୍ନତରି ଉନ୍ନତ ିଲକ୍୍ �ରାଯାଇଛ।ି 
ବସୁ୍ତ ଓ କସବା �ର (ଜିଏସଟି)
ସଂଗ୍ରହ କକ୍ତ୍କର ମଧ୍
ଉନ୍ନତ ିଘଟିଛ ି।
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ଆରଥି� କକ୍ତ୍ର ସଖୁବର: କଦଶର କ�ାର୍  
କସ୍ଟରକର ୯.୪% ଅଭିବୃଦି୍

କ�ାଇଲା, ଅକଶାଧତି କତରୈଳ, ସାର, ଇସ୍ାତ, କପକ୍ା- 
ରିଫାଇନଂି, ବଜିଳିୁ ଓ ପ୍ରା�ୃତ�ି ବାସ୍�ୁ କଯକ�ୌଣସି 
ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ଅର୍ଷନୀତରି ମଳୂ ଆଧାର ଭାକବ ବକିବଚନା 
�ରାଯାଇରାଏ । ଏହ ିଆଠଟି କକ୍ତ୍�ୁ କ�ାର୍  କସ୍ଟର 
ଭାକବ ନାମିତ �ରାଯାଇଛଇ ।

Cuckoo 18.7
Crude Oil  -3.2
Natural Gas 18.9
Refinery Products 6.7
Fertilizer 0.5
Steel 9.3
Cement  21.8
Lightning  9.0
Total 9.4

କର�ଡ୍ଷ ପରିମାଣର ଏଫଡିଆଇ ଆଗମନ

ଏବଂ େଲାଜ୍େ େପ୍ଲାନୀକଲାେୀ ପେିଷଦରଲାନଙୁ୍କ ଏଥରିେ ସଲାରିଲ 
କେଲାନଯିବ। ଏବଂ ଚେୁଥ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରହଲଲା – ଭଲାେେୀୟ ଉତ୍ଲାଦ 
ନିରରନ୍ତ ଅନ୍ତେଲାଷ୍ଟ୍ୀୟ ବଜଲାେେ ଅନୁସନ୍ଲାନ  । ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର 
ରରଲାଦୀଙ୍କ ରେରେ, “ରଯରେରବରଳ ଆରର ଏହ ି ଚଲାେିଟି ଯଲାକ 
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକତି୍ରେ କେିବଲା, ରସରେରବରଳ ଆରର ସରଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପଲାଇ ଁ
ଏକ ଉର୍ର ଉପଲାୟରେ ରରକ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଆ ଲକ୍୍କୁ ସହଜରେ 
ହଲାସଲ କେିପଲାେିବଲା ।”  ଭଲାେେ ରସହ ିଚଲାେିଟି ରନ୍ତ୍ରକୁ ଦୀଘ୍ମକଲାଳୀନ 
ଭିରି୍ରେ ବଲାସ୍ତବେଲାରେ ପେିଣେ କେିଛି ଏବଂ ଆଜ ି େପ୍ଲାନି 
ରକ୍ତ୍ରରେ ହଲାସଲ କେଲାଯଲାଇଥବିଲା ଅଭିବୃଦି୍ ରଦଶେ ଅଥ୍ମନୀେିକୁ 
ସଦୃୁଢ଼ କେିବଲାରେ ସହଲାୟକ ରହଲାଇଛି ।

 ୨୦୨୦-୨୧ ଆରଥି� ବର୍ଷକର 
ଭାରତ କଦଶ�ୁ ସବ୍ଷାଧ�ି 
ପରିମାଣର ପ୍ରତ୍କ୍ କବରୈକଦଶ�ି 
ପଂୁଜ ି(ଏଫଡିଆଇ) ଅର୍ଷାତ୍ , 
୮୧.୭୨ ବଲିିୟନ ଡଲାର 
ଆଗମନ କଦଖଛି ି।

 ୨୦୧୯-୨୦ ଆରଥି� ବର୍ଷକର 
ସଂଗହୃୀତ ୭୪.୩୯ ବଲିିୟନ 
ଡଲାର ଏଫଡ଼ିଆଇ ତୁଳନାକର 
ଏହା ୧୦ ପ୍ରତଶିତ ଅଧ�ି ।

 ଏହ ିଅଭିବୃଦି୍ ଧାରା ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ 
ଭାକବ ଲାଗି ରହଛି ିଯାହା� ି
୨୦୨୧ ମସିହା ଏପି୍ରଲ ମାସକର 
୬.୨୪ ବଲିିୟନ ରଲିା ଓ ଏହା 
୨୦୨୦ ମସିହା ଏପି୍ରଲ ମାସର 
ଏଫଡିଆଇ ତୁଳନାକର ୩୮ 
ପ୍ରତଶିତ ଅଧ�ି ।

 କସହ ିସମୟକର, କଦଶର 
କବରୈକଦଶ�ି ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ାର 
ମଧ୍ ୧୬.୬୬୩ ବଲିିୟନ�ୁ 
ବୃଦି୍ ପାଇଛ ିଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ 
ତାରିଖ ସଦୁ୍ା କଶର କହାଇରବିା 
ସପ୍ତାହକର ଏହା ୬୩୩.୫୫୮ 
ବଲିିୟନ ଡଲାର କହାଇରବିା 
କର�ଡ଼୍ଷ �ରାଯାଇଛ ି।

 ଏହ ିସମୟକର,  କଦଶର ସନୁା 
ଭଣ୍ାର ପରିମାଣ ୧୯୨ ନୟୁିତ 
ଡଲାରରୁ ବୃଦି୍ ପାଇ ୩୭.୪୪୧ 
ବଲିିୟନକର ପହଞ୍ଛି ି।

 ଆହୁରି ମଧ୍ ଆନ୍ତଜ୍ଷାତ�ି 
ମଦୁ୍ାପାଣ୍ଠ ିସହତି କଦଶର 
ଭଣ୍ାର ୧୪ ମିଲିୟନରୁ ୫.୧୧ 
ବଲିିୟନ�ୁ ବୃଦି୍ପାଇଛ ି।

କଦଶକର ଉତ୍ାଦନ ବୃଦି୍ ଘଟାଇବା 
ନମିକନ୍ତ, ଶଳି୍ପସଂସ୍ାମାନଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଅକନ� 
ଗଡ଼ିୁଏ ଉଦ୍ମ ଆରମ୍ଭ �ରାଯାଇଛ।ି 
କସରକିର କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ାରଙ୍କ ଦ୍ାରା 
କଘାରିତ ଉତ୍ାଦନ ଭିତି୍�
କପ୍ରାତ୍ାହନ ଅନ୍ତଭୁ୍ଷକ୍ ।

(In per cent)

ଅଥ୍ମନୀେିପ୍ରଚ୍ଛଦ କଲାହଲାଣୀ
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ଅର୍ଷନୀତ�ିୁ କପ୍ରାତ୍ାହନ କଯାଗାଇଛ ିସର�ାରଙ୍କ ସଦୃୁେ ନଷି୍ପତି୍
ରଯରେରବରଳ ରଦଶକୁ କରେଲାନଲା ରହଲାରଲାେୀ ଆକ୍ରଲାନ୍ତ କଲଲା, 
ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେ ଚିନ୍ତଲାକରଲ ରଯ ଏହଲାେ ପ୍ରଭଲାବ ପବୂ୍ମେ 
ରଯରକୌଣସି ରହଲାରଲାେୀ ଠଲାେୁ ଭିନ୍ନ ରହବଲାକୁ ଯଲାଉଛି । କଲାେଣ 
ଏହଲା ସଲାରଗ୍ରୀେ ଚଲାହଦିଲା ଉପରେ ବ୍ଲାପକ କ୍େି କେିବଲା ଭଳି 
ଅନୁଭୂେ ରହଲାଇଥଲିଲା । ରେଣ ୁଆଶଙ୍କଲା ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇଲଲା ରଯ ଏହ ି
ରହଲାରଲାେୀେ ପ୍ରଭଲାବ ରଦଶେ ଅଥ୍ମନୀେି ଉପରେ ଦୀଘ୍ମକଲାଳନୀ 
ନକଲାେଲାତ୍କ ପ୍ରଭଲାବ ପକଲାଇବଲାକୁ ଯଲାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସେକଲାେଙ୍କ 
ସବୁ୍ବସି୍େ ବ୍ବସ୍ଲା ଏହ ି ପ୍ରଭଲାବକୁ ପ୍ରେିହେ କେିବଲା ଦିଗରେ 
ନିେବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭଲାରବ କଲାଯ୍୍ମ  କେିିଚଲାଲିଥଲିଲା । ଏ ଦିଗରେ ସେକଲାେ 
ଅରନକ ଗଡ଼ିୁଏ ସଂ୍ଲାେ, ଯଥଲା, ଶ୍ର ଆଇନରେ ସଂ୍ଲାେ, କୃଷି 
ସଂ୍ଲାେ, ଏରଏସଏରଇେ ସଂଜ୍ଲାରେ ସଂରଶଲାଧନ, ପିଏଲଆଇ 
ରଯଲାଜନଲାେ ରଘଲାଷଣଲା କେି ରଦଶେ ଅଥ୍ମନୀେିକୁ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହେି 
କେିବଲା ସକଲାରଶ ଆପ୍ରଲାଣ ଉଦ୍ର କେିଥରିଲ ଏବଂ ଏହଲା 
ପେିରଶଷରେ ରବଶ ୍ ଫଳପ୍ରସ ୂରବଲାଲି ସଲାବ୍ସ୍ତ ରହଲାଇପଲାେିଛି। 
ଆରର ଯଦି ରଦଶେ ନିଯକିୁ୍ ପେିସଂଖ୍ଲାନ ଉପରେ ନଜନ 
ପକଲାଇବଲା, ରେରବ ୨୦୧୧-୧୨ ରେ ଶ୍ର ଶକି୍ରେ ୫ ପ୍ରେିଶେ 
ହ୍ସ ଘଟିଥବିଲା ଆରର ରଦଖପିଲାେିବଲା । କିନ୍ତୁ ୨୦୧୭-୧୮ ବଷ୍ମରେ 
ରଦଶେ ରବେନରଭଲାଗୀ ଶ୍ରଶକି୍ ପେିସଂଖ୍ଲାନରେ ୫ ପ୍ରେିଶେ 
ଅଭିବୃଦି୍ ଘଟିଥବିଲା ରଧ୍ୟ ଆରର ଲକ୍୍ କେିପଲାେିବଲା । ରଦଶେ 
ଅଥ୍ମନୀେି ଅଧକି ଶଙୃ୍ଖଳିେ ଓ ସବୁ୍ବସି୍େ ରହବଲା ଯଥଲା ଏହଲାେ 
ଆକଲାେ, ରଭଦ ଓ ଆଚେଣରେ ପେିବର୍୍ମନ ଘଟିଥବିଲାେ ଆରର 
ସହଜରେ ଜଲାଣବିପଲାେିବଲା । ରସହଭିଳି, ସେକଲାେଙ୍କ ଦ୍ଲାେଲା ଗ୍ରହଣ 
କେଲାଯଲାଇଥବିଲା ଅନ୍ଲାନ୍ ପଦରକ୍ପ ଯଥଲା ରସଲ୍  ୟୁନିଟ୍ ଗଡ଼ିୁକେ 
ଚିହ୍ଟ, ଆଇବିସି, ଜଏିସଟି ରଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ରଗଲାଟିଏ ରଗଲାଟିଏ 
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ପଦରକ୍ପ । ଏହଲା ଭଲାେେେ ଅଥ୍ମନୀେିକୁ ଆଇନ 
ପେିସେଭୁକ୍ କେିବଲା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଢଲାଂଚଲା ରଧ୍ୟକୁ ଆଣବିଲା 
ଦିଗରେ ରଧ୍ୟ ସହଲାୟକ ରହଲାଇଛି । 
ଏହଲା ସନିୁଶି୍େ କେିଥଲିଲା ରଯ କରେଲାନଲା ରହଲାରଲାେୀ ଭଳି 
ସଂକଟକୁ ସହ୍ କେିବଲା ଦିଗରେ ଅସଂଗଠିେ ରକ୍ତ୍ରରଲାନଙ୍କ 
େୁଳନଲାରେ ରଦଶେ ସଂଗଠିେ ରକ୍ତ୍ର ଅଧକି ସକ୍ର । ଅନ୍ 
ଭଲାଷଲାରେ କହିରଲ, ଏ ରକ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଥର ଆହ ୍ବଲାନଟି ଥଲିଲା 
ଅଥ୍ମନୀେିକୁ ଆବଶ୍କ ନୂେନ ଢଲାଂଚଲା ପ୍ରଦଲାନ କେିବଲା ଯଥଲା 
ଏହଲାେ ଆକଲାେ, ପ୍ରକଲାେ, ପ୍ରକୃେିରେ ପେିବର୍୍ମନ ଆଣିବ । 
ଦି୍େୀୟେଃ, ନିଯକିୁ୍ ସଷିୃ୍କଲାେୀ ରକ୍ତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟଲାନ ଅଧକି 
ରଲାତ୍ରଲାରେ ରକନ୍ଦ୍ରୀଭୂେ କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା । ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେ ଏକ 
ସ୍ପଷ୍ ଦୂେଦୃଷି୍ ସମ୍ପନ୍ନ ଭଲାବନଲା ରନରେ ରପଲାଷଣ କେିଥରିଲ 
ରଯ ଏଭଳି ବିପରି୍ ରବରଳ ରଦଶକୁ ରକବଳ େଲା’େ ସ୍ୱଳ୍ପକଲାଳୀନ 
ଆହ ୍ବଲାନେ ରକୁଲାବିଲଲା କେିବଲାକୁ ନୁରହ ଁ, ଅପେନ୍ତୁ ରଦଶେ 
ଆଥ୍ଦିକ ପନୁେୁତ୍ଲାନ କ୍ରେଲା ଓ ଭିରି୍ଭୂରି ବିକଲାଶ ଉପରେ ରଧ୍ୟ 

କଗାଟିଏ କତ୍ରୈମାସକର ଭାରତର 
ସବ୍ଷାଧ�ି ରପ୍ତାନ ିଲକ୍୍ ହାସଲ

 ସାରା ବଶି୍ୱକର �କରାନା ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ 
�ମିବା ପରଠାରୁ, ଧୀକର ଧୀକର ବଜାର କଖାଲିବା�ୁ 
ଆରମ୍ଭ �ରିଛ ି। ଏର ିସହତି, କଲା�ମାନଙ୍କ ଚାହଦିା 
ମଧ୍ ବୃଦି୍ ପାଇବାକର ଲାଗିଛ।ି ଏହା ହି ଁସକୁଯାଗ 
କଯଉରଁରୁି ଭାରତ କବଶ ୍ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିଛ ି
ଏବଂ ନଜିର ରପ୍ତାନୀ ପରିମାଣ�ୁ ଦ୍ରୁତ ଗତକିର ବୃଦି୍ 
�ରିଛ।ି ୨୦୨୧-୨୨ ଆରଥି� ବର୍ଷର ପ୍ରରମ କତ୍ରୈମାସକର 
ଭାରତ ଇତହିାସକର ପ୍ରରମ ରର ପାଇ ଁ୯୫ ବଲିିୟନ 
ଡଲାର ମଲୂ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ବକିଦଶ� ୁରପ୍ତାନ ି�ରି ଏ� 
କର�ଡ଼୍ଷ ସଷିୃ୍ଟ �ରିପାରିଛ ି। ଏହା ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଷ� 
ବର୍ଷର ସମାନ କତ୍ରୈମାସର ରପ୍ତାନ ିପରିମାଣ ଠାରୁ ୮୫ 
ପ୍ରତଶିତ ଅଧ�ି ଏବଂ ୨୦୧୯-୨୦ ଆରଥି� ବର୍ଷ ପ୍ରରମ 
କତ୍ରୈମାସ ତୁଳନାକର ୧୮ ପ୍ରତଶିତ କବଶୀ । 

 ଭାରତ ବଶି୍ୱର ଅନ୍ କଯକ�ୌଣସି ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ଅର୍ଷନୀତ ି
ତୁଳନାକର ୨୦୨୦ ମସିହା ଏପି୍ରଲ ମାସକର ରପ୍ତାନୀ 
କକ୍ତ୍କର କବଶ ୍ ଉତ୍ମ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ �ରିରଲିା । 
୨୦୧୯ ମସିହା ଏପି୍ରଲ ମାସ ତୁଳନାକର ଭାରତର 
୨୦୨୧ ମସିହା ଏପି୍ରଲ ମାସର ରପ୍ତାନ ିଅନ୍ ବହୁ 
ଉନ୍ନ ଅର୍ଷନୀତ ିଯରା ୟୁକରାପୀୟ ସଂଘ, ଜାପାନ, 
ଆକମରି�ା, କ�ାରିଆ ପ୍ରଜାତନ୍ତ ଏବଂ ବ୍କିଟନ ଠାରୁ 
ମଧ୍ ଆଗଆୁ ରହରିଲିା ।

 ଲାଇଭଷ୍ଟ�୍  ଉତ୍ାଦର ରପ୍ତାନ ିଏପି୍ରଲ – ଜନୁ (୨୦୨୧-
୨୨)କର  ଗତବର୍ଷ ଅର୍ଷାତ୍  ୨୦୨୦-୨୧ ଏପି୍ରଲ- ଜନୁ 
ଅବଧ ିତୁଳନାକର ୧୦୬ ପ୍ରତଶିତ ବୃଦି୍ ଘଟିଛ ି। ଚଳିତ 
ବର୍ଷ ଏହ ିକତ୍ରୈମାସକର ତାହା ୭୫୪୩ କ�ାଟି ଟଙ୍କା�ୁ 
ବୃଦି୍ ପାଇଛ ି। ଗତବର୍ଷ ଏହ ିକତ୍ରୈମାସକର ୩୬୬୮ 
କ�ାଟି ଟଙ୍କା ରଲିା ।

 ୨୦୧୯ ମସିହାକର କଦଶରୁ କମାଟ ୩୭ ବଲିିୟନ 
ଡଲାର ମଲୂ୍ର �ରିୃ ଉତ୍ାଦ ରପ୍ତାନ ିକହାଇରଲିା। 
ଏହା ବଶି୍ୱ ମାନ୍ତା ତାଲି�ାକର ଭାରତ� ୁନବମ 
ସ୍ାନକର ଅବସ୍ାପିତ �ରିରଲିା । ଭାରତ ୨୦୨୧- ୨୨ 
ଆରଥି� ବର୍ଷ (ଏପି୍ରଲ- ଜନୁ)କର �ରିୃ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ୟିା�ତୃ 
ଖାଦ୍ ଉତ୍ାଦ ରପ୍ତାନୀ କକ୍ତ୍କର ୨୦୨୦-୨୧ ଆରଥି� 
ବର୍ଷର ଏହ ିକତ୍ରୈମାସ ଅବଧ ିତୁଳନାକର ୪୪.୩ 
ପ୍ରତଶିତ ଅଭିବୃଦି୍ ହାସଲ �ରିଛ ି।

କମ�୍  ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ – କମ�୍  ଫର୍  
ଦ ିୋର୍ଲ୍ଷ ଏବଂ ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭାରତ 
ଅଭିଯାନ କଦଶର ଅର୍ଷନୀତ ିପାଇ ଁ
ଆଶୀବ୍ଷାଦ ସାବ୍ସ୍ତ କହାଇଛ ି।
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ଉପସ୍ଲାପିେ ବରଜଟରେ ରସହିଭଳି ଦୀଘ୍ମକଲାଳୀନ 
ଚିନ୍ତଲାଧଲାେଲାକୁ ଦୃଷି୍ରେ େଖ ି ବିଭିନ୍ନ କଲାଯ୍ମ୍କ୍ରରରଲାନ 
ଗ୍ରହଣ କେଲାଯଲାଇଛି । ୨୦୧୪ ରସିହଲା ଠଲାେୁ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 
ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ଏହି ଦିଗରେ ଅରନକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ 
ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କେିଆସିଛନି୍ତ ।
ଭାରତୀୟ ଅର୍ଷବ୍ବସ୍ାକର ସଦୂୁରପ୍ରସାରୀ 
ପରିବତ୍୍ଷନ
ଏପେି ଏକ ସରୟ ଥଲିଲା ରଯରେରବରଳ ୨୦୧୩ 
ରସିହଲାରେ ଭଲାେେୀୟ ଅଥ୍ମବ୍ବସ୍ଲାକୁ “ଭଙୁ୍ଗେ ପଞ୍ଚ”େ 
ଏକ ସଦସ୍ ଭଲାରବ ଗ୍ରହଣ କେଲାଯଲାଉଥଲିଲା । ଏହଲା 
ଏଭଳି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯଲାହଲା ରସହିଭଳି ବଜଲାେ ଅଥ୍ମନୀେିେ 
ସଂଜ୍ଲା ନିେୂପଣ କରେ ଯଲାହଲା ରସରଲାନଙ୍କେ ବିକଲାଶ 
ନିରରନ୍ତ ବ୍ଲାପକ ଭଲାରବ ବିରଦଶୀ ପଂୁଜିନିରବଶ 
ଉପରେ ହି ଁନିଭ୍ମେଶୀଳ େହିଥଲାଏ । କିନ୍ତୁ ଗେ ସଲାେ ବଷ୍ମ 
ଭିେରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀଙ୍କ ରନେୃତ୍ୱରେ 
ଭଲାେେ ବିଶ୍ୱେ ଦ୍ରୁେେର ପ୍ରଗେିଶୀଳ ଅଥ୍ମନୀେି 
ରଧ୍ୟରେ ଅନ୍େର ଭଲାରବ ରଣୁ୍ ରଟକିଛି ଏବଂ ଏହଲା 
‘ରଭଲାକଲାଲ ଫେ୍  ରଲଲାକଲାଲ’ ପଲାଇ ଁ ଆହ ୍ବଲାନ ରଦଇଛି 
। ଦିନକୁ ଦିନ ଭଲାେେୀୟ ଅଥ୍ମବ୍ବସ୍ଲା ରବଗ େୀବ୍ 
ରହଉଛି ଏବଂ ଏଥପିଲାଇ ଁ ରଦଶରେ ଅଣଲାଯଲାଇଥବିଲା 
ରକରେଗଡ଼ିୁଏ ପ୍ରରଖୁ ସଂ୍ଲାେକୁ ରଖୁ୍େଃ ଦଲାୟୀ 
କେଲାଯଲାଇପଲାରେ । ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଥରର ସେକଲାେ 
ରଦୁ୍ଲାସ୍ୀେିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେିଥରିଲ ଏବଂ ଏହଲାପରେ 
ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଡୁଇଂ ବିଜିରନସେ ବଲାେଲାବେଣ ସଷିୃ୍କୁ 
ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହିେ କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା ଯଲାହଲା ଫଳରେ ଭଲାେେେ 
େଲାଙି୍କଙ୍ଗ ୨୦୧୪ ରସିହଲାରେ ୧୪୨ ଥବିଲାରବରଳ େଲାହଲା 
ବର୍୍ମରଲାନ ୬୩କୁ ଉନ୍ନୀେ ରହଲାଇଛି। ରସହିଭଳି ଆଥ୍ଦିକ 
ନିଅଣ୍ ସି୍େିେ ରକୁଲାବିଲଲା ସକଲାରଶ ସେକଲାେ ଆବଶ୍କ 

ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କେିଥରିଲ ଏବଂ ଏହଲା ପରେ ରଲଲାକରଲାନଙ୍କ 
ଉପରେ ପଡ଼ୁଥବିଲା ଅେିେିକ୍ ଟିକସ ରବଲାଝକୁ ହ୍ଲାସ କେିବଲା 
ନିରରନ୍ତ ଉଦ୍ର କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା। ଅନୁେୂପ ଭଲାରବ, ବ୍ଲାଙି୍କଙ୍୍ଗ  
ବ୍ବସ୍ଲାରେ ସଂ୍ଲାେ ଆଣି ସେକଲାେ ଏନପିଏ ରଲାତ୍ରଲାକୁ ରଧ୍ୟ 
ହ୍ଲାସ କେିଥରିଲ । ଏରବ ସଲାଧଲାେଣ ରଲଲାକଙ୍କ ପଲାଇ ଁ ଖଣି୍ଏ 
ଘେ କିଣିବଲାେ ସ୍ୱପ୍ନ ବଲାସ୍ତବେଲାରେ ପେିଣେ ରହଲାଇଛି । 
କଲାେଣ ଘେଟିଏ କିଣିବଲା ନିରିର୍ ଆବଶ୍କ ଅଥ୍ମ ବ୍ଲାଙ୍କେୁ ଋଣ 
ଆକଲାେରେ ରନବଲା ନିରରନ୍ତ ସଧୁ ରଲାତ୍ରଲାକୁ ହ୍ଲାସ କେଲାଯଲାଇଛି 
। ଏଭଳି ପେିବର୍୍ମନ ସନିୁଶି୍େ କେିଛି ରଯ ଭଲାେେ ବିଶ୍ୱେ 
ଏକ ପ୍ରରଖୁ ଆଥ୍ଦିକ ଶକି୍ରେ ପେିଣେ ରହବଲା ଦିଗରେ ଆଗକୁ 
ଅଗ୍ରସେ ରହଲାଇଚଲାଲିଛି । 
ଏହଲା ନିଶି୍େ ରଯ ଭଲାେେେ ଅଥ୍ମବ୍ବସ୍ଲା ଏରବ ରକବଳ ନିଜେ  
କ୍େି ଭେଣଲା କେି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସେ ରହଉନଲାହି ଁ ବେଂ ନିଜ 
ସି୍େିକୁ ସଦୃୁଢ଼ କେିବଲାବ ଦିଗରେ ରଧ୍ୟ ସକ୍ର ରହଲାଇପଲାେିଛି 
। ବିଶ୍ୱେ ଅଧକିଲାଂଶ ରେଟିଂ ଏରଜନ ୍ସିରଲାନଙ୍କ ଦ୍ଲାେଲା ଭଲାେେେ 
ଅଥ୍ମନୀେି ଏରବ ଖବ୍ୁ  ଉର୍ର େହିଛି ରବଲାଲି ରେ ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇଛି 
। ରସହିସବୁ ଏରଜନ ୍ସିରଲାରନ ପବୂ୍ମେୁ ଏହଲା ସଂପକ୍ମରେ ପ୍ରେିକୂଳ 
ରେ ରପଲାଷଣ କେିଥରିଲ । ବର୍୍ମରଲାନ ଅଥ୍ମନୀେିରେ ଆସିଥବିଲା 
ପ୍ରଗେି ରଦଶେ ଦୃଢ଼ ରନେୃତ୍ୱେ ସଦୂୁେପ୍ରସଲାେୀ ଚିନ୍ତଲାଧଲାେଲା 
ରଯଲାଗ ୁ ସମ୍ଭବପେ ରହଲାଇପଲାେିଛି । ଏହଲା ରକବଳ ରକୌଣସି 
ଏକ ରତ୍ରୈରଲାସିକ ସଫଳେଲା ନୁରହ ଁବେଂ ଆଗଲାରୀ ୨୫ ବଷ୍ମେ 
ଅରେୃ କଲାଳ ନିରରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କେଲାଯଲାଇଥବିଲା ସଦୂୁେପ୍ରସଲାେୀ 
ଦୂେଦୃଷି୍େ ପେିଣଲାର ରବଲାଲି ବିରବଚନଲା କେଲାଯଲାଇପଲାରେ ।

ବିରଶଷ ଧ୍ୟଲାନ ରଦବଲାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୁଇ ଲକ୍୍ ହଲାସଲ ନିରରନ୍ତ 
ଏହଲା ରହଉଛି ରଳୂ ସତୂ୍ର ।
ଏ�ବିଂଶ ଶତାବ୍ୀର ମକଡଲ ସହ ନିଜ�ୁ ଖାପ ଖଆୁଇବା
ଭଲାେେ ଏଭଳି ଏକ େଲାଷ୍ଟ୍ ଯଲାହଲାେ ରରଲାଟ ଜନସଂଖ୍ଲାେ ୫୦ 
ପ୍ରେିଶେ ରହଉଛନି୍ତ ୨୫ ବଷ୍ମେୁ କର ୍ ବୟସେ। ଏହଲା ଏପେି ଏକ 
ରଦଶ ଯଲାହଲା ଯବୁ ରଲାନସିକେଲା ଓ ଚିନ୍ତଲାଧଲାେଲାରେ ଉଦ୍ଲାସିେ। କିନ୍ତୁ 
ଏହଲାେ ଠିକ୍  ବିପେୀେ ଭଲାରବ, ଅେୀେେ ସଲାଧଲାେଣ ବରଜଟକୁ 
ରକବଳ ଆୟ- ବ୍ୟ ରଧ୍ୟରେ ସୀରିେ େଖଲାଯଲାଉଥଲିଲା । 
ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ କ୍ରେଲାକୁ ଆସିବଲା ପରେ ଏଥରିେ 
ନୂେନ ଶକି୍ ପ୍ରଦଲାନ କେିଛନି୍ତ ଏବଂ ଏହଲା ଫଳରେ ରଦଶେ 
ଯବୁଶକି୍ଙ୍କ ପଲାଇ ଁପ୍ରଗେିେ ନୂେନ ରଲାଗ୍ମ ଉରନ ୍ମଲାଚନ ରହଲାଇଛି। 
ପ୍ରଥର ଥେ ପଲାଇ ଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେ ରଦଶେ ୧୧୫ଟି ପଛୁଆ 
ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆକଲାଂକ୍ୀ ଜିଲ୍ଲା ଭଲାରବ ପନୁଃନଲାରିେ କେିଛନି୍ତ ଏବଂ 
ଏହି ପେିରପ୍ରକ୍ୀରେ ରସ କହିଛନି୍ତ ରଯ ଦିଲ୍ୀ- ରମୁ ୍ବଲାଇ ରଧ୍ୟରେ 
ରରରଟ୍ଲା ସଂରଯଲାଗେ ଆବଶ୍କେଲା ପେୂଣ କେଲାଯିବଲା ଆଥ୍ଦିକ 
ରଲାନଦଣ୍ରେ ରଦଶେ ବଲାସ୍ତବ ବିକଲାଶ ରବଲାଲି ବିରବଚନଲା 
କେଲାଯିବନଲାହି ଁ । ବେଂ, ଆନୁଷଲ୍ାନିକ ଅଥ୍ମନୀେିରେ ରଯଭଳି 
ପ୍ରରେ୍କ ବ୍କି୍ ସହଭଲାଗୀ ରହଲାଇପଲାେିରବ ରସଥ ି ନିରରନ୍ତ 
ବ୍ବସ୍ଲା କେଲାଯିବଲା ଜେୁେି । ଏହଲା ଫଳରେ ସରଲାଜେ େଳସ୍ତେରେ 
ଓ ଦୂେଦୂେଲାନ୍ତରେ ବସବଲାସ କେୁଥବିଲା ରଲଲାକରଲାନଙ୍କ ପଲାଇ ଁରଧ୍ୟ 
ସରସ୍ତ ସବିୁଧଲା ସରୁଯଲାଗ ଉପଲବ୍ଧ ରହଲାଇପଲାେିବ । ଏହିସବୁ 
ରକ୍ତ୍ରରେ ବସବଲାସ କେୁଥବିଲା ରଲଲାକରଲାନଙ୍କ କର୍ମ ଆୟୁସୀରଲା 
ରବଶ ୍ ଦୁବ୍ମଳ କଲାେଣ ରସରଲାନଙ୍କ  ପଲାଇ ଁ ସବିୁଧଲା ଓ ସରୁଯଲାଗ 
ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥଲାଏ । ରକଲାଭିଡ଼ ରହଲାରଲାେୀ କଲାଳରେ 

ଅଥ୍ମନୀେିପ୍ରଚ୍ଛଦ କଲାହଲାଣୀ
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“କମ�୍  ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ” ଉତ୍ାଦ “ହକର 
�ୃଷ୍ଣ” ଭଳି କଲା�ପି୍ରୟ କହଉ

ଶ୍ୀ ଭକି୍ରବଦଲାନ୍ତ ସ୍ୱଲାରୀ ପ୍ରଭୁପଲାଦଜୀ ‘ଇଣ୍େନ୍ଲାସନଲାଲ ରସସଲାଇଟି ଫେ୍  କି୍ରଷ୍ଣ କନସିଅସରନସ ୍’ (ଇସକନ୍ ) ସ୍ଲାପନ 
କେିଥରିଲ । ଏହଲା ସରଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ “ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆରନ୍ଲାଳନ” ନଲାରରେ ସପୁେିଚିେ । ଭଗବଲାନ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଅନୁେଲାଗୀ ଭକ୍ 

େଥଲା ଭଲାେେ ରଲାେଲାେ ଜରଣ ରହଲାନ ଭକ୍ ଭଲାରବ ପ୍ରଭୁପଲାଦ ସ୍ୱଲାରୀ ରଯଉଭଁଳି ବିଶ୍ୱବ୍ଲାପୀ ପେସ୍ପେଙୁ୍କ ସ୍ୱଲାଗେ କେିବଲା ସକଲାରଶ 
‘ହରେ କୃଷ୍ଣ’କୁ ଏକ ରଲଲାକପି୍ରୟ ସମ୍ଭଲାଷଣରେ ପେିଣେ କେିଛନି୍ତ, ଭଲାେେରେ ନିର୍ଦିେ ଉତ୍ଲାଦକୁ ସବ୍ମତ୍ର ରସହିଭଳି ରଲଲାକପି୍ରୟ 

କେିବଲା  ପଲାଇ ଁପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ଆହ ୍ବଲାନ ରଦଇଛନି୍ତ ।

ଭଲାେେୀୟ ରଚେନଲାେ ପ୍ରଚଲାେ ପ୍ରସଲାେ ଦିଗରେ ସଲାଧ ୁ
ସନ୍ନ୍ଲାସୀରଲାନଙ୍କେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ରଯଲାଗଦଲାନ େହଛିି । ଏହ ି
ସଲାଧସୁନ୍ଥରଲାରନ ଭକି୍ ଭଲାବନଲାରେ ହି ଁସରଲାଜକୁ ବଲାନ୍ ିେଖଥିଲାନି୍ତ। 

ରଲଲାକରଲାନଙୁ୍କ “ଆତ୍ ଆସ୍ଲାେୁ ଆତ୍ ବିଶ୍ୱଲାସ” ରନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକି୍େ କେିଥଲାନି୍ତ । 
ରେଣୁ ୁ, ଶ୍ୀଲ ପ୍ରଭୁପଲାଦଜୀଙ୍କ ୧୨୫େର ଜୟନ୍ତୀ ଜନ ୍ମଲାଷ୍ରୀେ ରଲାତ୍ର ଦୁଇଦିନ 
ପରେ ପଡ଼ିବଲା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଓ ଆନନ୍େ ସଂରଯଲାଗ ରବଲାଲି ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 
କହଛିନି୍ତ । ଏହ ି ଅବସେରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ଶ୍ୀଲ 
ପ୍ରଭୁପଲାଦଜୀଙୁ୍କ ସ୍ମେଣ କେିବଲା ସହେି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସଂି ରଲାଧ୍ୟରରେ େଲାଙ୍କ 
ସମ୍ମଲାନ୍ନଲାରଥ୍ମ ୧୨୫ ଟଙି୍କଆ ଏକ ସ୍ମଲାେକୀ ରଦୁ୍ଲା ଉରନ ୍ମଲାଚନ କେିଥରିଲ ।  ଏହ ି
ଅବସେରେ ଭଲାେେୀୟ ସଂ୍େୃ ିଓ ପେମ୍ପେଲା ଉପରେ ଆରଲଲାକପଲାେ କେି 
ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ କହଥିରିଲ, “ଆଜ ିଆରର ରଯରେରବରଳ ବିଶ୍ୱେ ରଯରକୌଣସି 
େଲାଷ୍ଟ୍କୁ ଯଲାଉରଛ ଏବଂ ରସଠଲାରେ ରଲଲାକରଲାରନ ଆରକୁ ‘ହରେ କୃଷ୍ଣ’ କହ ି
ସ୍ୱଲାଗେ କେୁଛନି୍ତ, ଆରର ରନରେ ରବଶ ୍ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଗବ୍ମ ଅନୁଭବ କେୁରଛ। 
ଆପଣରଲାରନ ଚିନ୍ତଲା କେନ୍ତୁ, ରରକ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଆ ଉତ୍ଲାଦ ପଲାଇ ଁ ଆରକୁ 
ରଯରେରବରଳ ରସହଭିଳି ଆଦେ ରିଳିବ ଆରର ରସରେରବରଳ ରକରେ 
ରଗୌେବଲାନ ୍ବେି ରହବଲା!” ବସୁ୍ତେଃ, ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହ ି ରେ ରପଲାଷଣେ 
ଉରର୍ଦଶ୍ ରହଲଲା ଆତ୍ନିଭ୍ମେ ଭଲାେେ ଅଭିଯଲାନକୁ ସଲାେଲା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଲାେ ଓ 
ପ୍ରସଲାେ କେିବଲା ନିରରନ୍ତ ରଦଶକୁ ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧ କେଲାଇବଲା ।
ଭକି୍ କଯାଗର ପରପ୍ରଦଶ୍ଷ� ଶ୍ୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ୱାମୀ
ପ୍ରଭୁପଲାଦ ସ୍ୱଲାରୀ ବିଶ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନ େଲାଷ୍ଟ୍ରେ ୧୦୦େୁ ଅଧକି ରନ୍େି ସ୍ଲାପନ 
କେିଥରିଲ ଏବଂ ଭକି୍ ରଯଲାଗ ସଂପକ୍ମରେ ଅରନକ ପସୁ୍ତକ େଚନଲା କେି 
ବିଶ୍ୱବ୍ଲାପୀ ଏହଲାକୁ ରଲଲାକପି୍ରୟ କେିବଲା ନିରରନ୍ତ ଉଦ୍ର କେିଥରିଲ । 
ଇସକନ୍  ଶ୍ୀରଦ୍  ଭଗବଦ୍  ଗୀେଲା ଓ ଅନ୍ଲାନ୍ ରବୈଦିକ ସଲାହେି୍କୁ ବିଶ୍ୱେ 
ପ୍ରଲାୟ ୮୯ଟି ଭଲାଷଲାରେ ଅନୁବଲାଦ କେିଛି ଏବଂ ରବୈଦିକ ସଂ୍େିୃେ ସଲାେଲା 
ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଲାେ ପ୍ରସଲାେ କେିବଲା ଦିଗରେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ଭୂରିକଲା ନିବ୍ମଲାହ କେିଛି । 
ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ରଧ୍ୟ କହଥିରିଲ ରଯ ଆଜ ିସଲାେଲା ବିଶ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନ 

େଲାଷ୍ଟ୍ରେ ଶେଲାଧକି ରନ୍େି ନିର୍ଦିେ ରହଲାଇଛି ଏବଂ ଗେୁୁକୁଳରଲାନ ଭଲାେେୀୟ 
ସଂ୍େିୃକୁ ଉଜ୍ୀବିେ େଖବିଲାସହ ପ୍ରଚଲାେ କେୁଛି । ଏହ ିପେିରପ୍ରକ୍ୀରେ ରସ 
ଇ୍ନେ ଉଦଲାହେଣ ରଦଇ କହଥିରିଲ ରଯ କଚ୍ଛେ ଭୂରିକମ୍ପ, ଉର୍େଲାଖଣ୍େ 
ବଷ୍ମଲା ଓ ବନ୍ଲା ବିତ୍ଲାେ, ଓଡ଼ିଶଲା ଓ ବଙ୍ଗଳଲାେ ବଲାେ୍ଲା ସରୟରେ ରସରଲାରନ 
କେିଥବିଲା ସଲାରଲାଜକି ରସବଲା କଲାଯ୍୍ମ  ବଲାସ୍ତବିକ୍  ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଏପେିକି 
କରେଲାନଲା ରହଲାରଲାେୀ ସରୟରେ ରଧ୍ୟ ରସରଲାନଙ୍କେ ସଲାରଲାଜକି କଲାଯ୍୍ମ  ଜଲାେି 
େହଛିି । ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିକଲାଯ୍୍ମ କ୍ରରରେ ରଯଉସଁବୁ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 
କହଥିରିଲ େଲାହଲାେ ରଖୁ୍ଲାଂଶ:

 ପ୍ରଭୁପଲାଦ ସ୍ୱଲାରୀ ରକବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଜରଣ ଅନୁେଲାଗୀ ଭକ୍ ନଥରିଲ, 
ଅପେ ପରକ୍ ରସ ରଧ୍ୟ ଭଲାେେେ ଜରଣ ରହଲାନ ଭକ୍ ଥରିଲ ।

 ରଲାନବ କଲ୍ଲାଣ ନିରରନ୍ତ ସରଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲାେେ କ’ଣ ଅବଦଲାନ ରଦଇ 
ପଲାେିବ ରସହ ିଜ୍ଲାନ ଓ ପେମ୍ପେଲା ଆରର ରଯଲାଗେୁ ପଲାଇଥଲାଉ ଏବଂ 
େଲାହଲାକୁ ସରଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଲାେ ପ୍ରସଲାେ କେିବଲାେ ପ୍ରଭୁପଲାଦ ରହଉଛନି୍ତ 
ଏକ ରହଲାନ୍  ଉଦଲାହେଣ ।

 ଭଲାେେେ ଶଲାଶ୍ୱେ ଭଲାବନଲା ‘ସରବ୍ମ ଭବନ୍ତୁ ସଖୁୀନଃ, ସରବ୍ମ ସନ୍ତୁ 
ନିେଲାରୟଃ’ ଚିେନ୍ତନ େହଆିସିଛି । ଇ୍ନ ରଲାଧ୍ୟରରେ ସରଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 
ଏହଲା ଏରବ ରକଲାଟି ରକଲାଟି ରଲଲାକଙୁ୍କ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ କେଲାଇବଲାରେ 
ସହଲାୟକ ରହଲାଇଛି ।

 ରଯରେରବରଳ ପ୍ରଭୁପଲାଦଜୀ ଜଳପଥରେ ଆରରେିକଲା ଯଲାତ୍ରଲା 
କେିଥରିଲ, େଲାଙ୍କ ପରକଟ ଖଲାଲି ଥଲିଲା । େଲାଙ୍କ ପଲାଖରେ ରକବଳ 
ଖଣି୍ଏ ଗୀେଲା ଓ ଶ୍ୀରଦ୍  ଭଲାଗବେ ହି ଁଥଲିଲା । ଏହ ିଯଲାତ୍ରଲାରବରଳ ରସ 
ଦୁଇ ଦୁଇଥେ ହୃଦ୍ ଘଲାେେ ଶକିଲାେ ରହଲାଇଥରିଲ । ରଯରେରବରଳ 
ରସ ନୁ୍ୟକ୍ମଠଲାରେ ପହଞ୍ଚରିଲ ରସଠଲାରେ େଲାଙ୍କେ ଖଲାଦ୍ରପୟ 
କିମ ୍ବଲା େହବିଲାେ ରକୌଣସି ବରନ୍ଲାବସ୍ତ ନଥଲିଲା । କିନ୍ତୁ ପେବର୍୍ମୀ ୧୧ 
ବଷ୍ମରେ ବିଶ୍ୱ ଯଲାହଲା ରଦଖଲିଲା, ପଜୂ୍ ଅଟଳଜୀଙ୍କ ଭଲାଷଲାରେ େଲାହଲାକୁ 
ଅରଲୌକିକେଲା ବ୍େୀେ ଆଉ କିଛି ରବଲାଲି କୁହଲାଯଲାଇ ନପଲାରେ । 

Scan the QR code to listen the Prime 
Minister's address on the 125th birth 
anniversary of Srila Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada.
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�୍ାବକିନଟ ନଷି୍ପତି୍

�ୃରି ଓ ବୟନଶଳି୍ପ ସହତି ପ୍ରତରିକ୍ା କକ୍ତ୍କର 
ଆତ୍ମନଭି୍ଷରତା ନମିକନ୍ତ ନୂତନ ପଦକକ୍ପ 

ଆତ୍ନିଭ୍ମେଶୀଳେଲା ରକବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁରହ ଁ, ବେଂ ଏହଲା ନୂେନ ଭଲାେେ ନିରରନ୍ତ ଏକ ଜୀବନଧଲାେଲା ପଲାଲଟିଛି । ନିକଟରେ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସେକଲାେ ୨ ଲକ୍ ରକଲାଟି ଟଙ୍କଲାେ ପିଏଲଆଇ ରଯଲାଜନଲା ରଘଲାଷଣଲା କେିଛନି୍ତ । ରଦଶେ ୧୩ଟି ରକ୍ତ୍ରରେ ଏହଲା ପ୍ରଚଳନ କେଲାଯିବ 
ରବଲାଲି ଚିହ୍ଟ କେଲାଯଲାଇଛି । ଏହଲା ଫଳରେ ଆଗଲାରୀ ପଲାଞ୍ଚବଷ୍ମ ରଧ୍ୟରେ ରସହସିବୁ ରକ୍ତ୍ରେୁ ୩୭.୫ ଲକ୍ ରକଲାଟି ଟଙ୍କଲା ରଲୂ୍େ 

ସଲାରଗ୍ରୀ ଉତ୍ଲାଦନ କେଲାଯିବଲାେ ଲକ୍୍ ଧଲାଯ୍୍ମ  କେଲାଯଲାଇଛି । ଏହ ିସରୟ ରଧ୍ୟରେ ରସହସିବୁ ରକ୍ତ୍ରରେ ଅନୁ୍ନ ୧ ରକଲାଟି କର୍ମନିଯକିୁ୍େ 
ସରୁଯଲାଗ ସଷିୃ୍ ରହଲାଇପଲାେିବ ରବଲାଲି ଆକଳନ କେଲାଯଲାଇଛି । ଏହଲାେ ଅଂଶ ସ୍ୱେୂପ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେ ପିଏଲଆଇ ରଯଲାଜନଲାକୁ ବୟନ 
ଶଳି୍ପ ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସଲାେଣ କେିଛନି୍ତ ଯଲାହଲା ଫଳରେ ରଦଶେେ ଉଚ୍ଚ ରଲୂ୍ଯକୁ୍ ଏରଏରଏଫ ରଫବି୍କ୍ , ରପଲାଷଲାକ ଓ ରବୈଷୟିକ ବସ୍ତ 
ଉତ୍ଲାଦ ଉତ୍ଲାଦିେ ରହବ । ରସହଭିଳି ନିେଲାପର୍ଲା ସଂକ୍ରଲାନ୍ତ କ୍ଲାବିରନଟ କରିଟି ଭଲାେେୀୟ ବଲାୟୁରସନଲା ନିରରନ୍ତ ନୂେନ ପେିବହନ 
ବିରଲାନେ ଆରଦଲାନି ଓ ଉତ୍ଲାଦନ ପ୍ରସ୍ତଲାବକୁ ରଧ୍ୟ ରଂଜେୁୀ ପ୍ରଦଲାନ କେିଛି । ଏଥ ିସହେି, ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ନିଷ୍ପରି୍ ସ୍ୱେୂପ, ରକନ୍ଦ୍ର 

କ୍ଲାବିରନଟ୍  ସରସ୍ତ େବି ଫସଲ ନିରରନ୍ତ ସବ୍ମନିମ ୍ନ ସହଲାୟକ ରଲୂ୍ (ଏରଏସପି) ବୃଦି୍ ପ୍ରସ୍ତଲାବ ଉପରେ ରଧ୍ୟ ରରଲାହେ ରଲାେିଛି ଯଲାହଲାକି 
ରଦଶେ ରକଲାଟି ରକଲାଟି କୃଷକ ଉପକୃେ ରହରବ । ଏହଲା ରକବଳ କୃଷକରଲାନଙୁ୍କ ସବ୍ମଲାଧକି ସହଲାୟକ ରଲୂ୍ ପ୍ରଦଲାନ ବ୍ବସ୍ଲାକୁ ସନିୁଶି୍େ 

କେିବନଲାହି ଁ, ଅପେପରକ୍ ରସରଲାନଙୁ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଲାେ ଶସ୍ ଚଲାଷ କେିବଲା ନିରିର୍ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହେି କେିବ ।

ନଷି୍ପତି୍: ବୟନ ଶଳି୍ପକର ପଟ୍ଟ ପରିବତ୍୍ଷନ�ାରୀ ଏ� ନଷି୍ପତି୍ କବାଲି 
�ହୁାଯାଉରବିା ଏହ ି ନଷି୍ପତି୍ କବଶ ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ। କ�ନ୍ଦ୍ର �୍ାବକିନଟ୍  
ବୟନ ଶଳି୍ପ ପାଇ ଁଉତ୍ାଦନ ଭିତି୍� କପ୍ରାତ୍ାହନ ବ୍ବସ୍ା (ପିଏଲଆଇ) 
କଯାଜନା� ୁସମ୍ପ୍ରସାରିତ �ରିଛନ୍ତ ି। ଏହ ିକଯାଜନା �ାଯ୍୍ଷ �ାରୀ କହକଲ 
ଭାରତର ବୟନ ଶଳି୍ପ ବଶି୍ୱ ବୟନ ବଜାରର ଏ� ପ୍ରମଖୁ ଅଂଶ ଅକି୍ଆର 
�ରିବା� ୁସକ୍ମ କହାଇପାରିବ ।
ପ୍ରଭାବ: ବଶି୍ୱ ବୟନ ବଜାରକର ପଣୁ ି ରକର ଭାରତ ତା’ର ପ୍ରଭାବ 
ଜାହରି �ରିବା ନମିକନ୍ତ ଅଣ୍ା ଭିଡ଼ିଛ ି । ଏହ ି କଯାଜନା ଭାରତୀୟ 
�ମ୍ାନୀମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱର ପ୍ରମଖୁ ଚାମ୍ଅିନମାନଙ୍କ ସହ ସମ�କ୍ 
�ରାଇବାକର ସହାୟ� କହବ । ଭାରତ ଏକବ ହାତ�ଟା ସତୂା 
ଉତ୍ାଦନ କକ୍ତ୍କର ବଶି୍ୱର ଦ୍ତିୀୟ ବୃହତ୍ମ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଏବଂ ବକିଦଶ�ୁ 
ବୟନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ କପାରା� ରପ୍ତାନୀ �ରିବାକର ରଷ୍ଠ ବୃହତ୍ମ କଦଶ । 
ଲୁଗାପଟା ଓ କପାରା� ବକି୍ୟ କକ୍ତ୍କର ବଶି୍ୱର କମାଟ ବଜାରରୁ 
ଭାରତ ୫ ପ୍ରତଶିତର ଅଧ�ିାରୀ ରହଛି ି। ପଣୁ ିକଦଶକର �ମ୍ଷନଯିକିୁ୍ 
ପ୍ରଦାନ କକ୍ତ୍କର ଏହା କହଉଛ ିଭାରତର ଦ୍ତିୀୟ ବୃହତ୍ମ କକ୍ତ୍ ।

 ପ୍ରାୟ ୭.୫ ଲକ୍ କଲା�ଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍କ୍ �ମ୍ଷନଯିକିୁ୍ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ 

ସଂପ�୍ଷୀତ �ାଯ୍୍ଷ �ଳାପ ନମିକନ୍ତ ଏହା ଅକନ� ଲକ୍ କଲା�ଙ୍କ 
ପାଇ ଁ�ମ୍ଷସଂସ୍ାନର ସକୁଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ �ରିବ ।

 ଏହ ିକଯାଜନା ମାଧ୍ମକର ଆ�ାକ୍ୀ ଜଲି୍ା, ଟାୟାର- ୩, ଟାୟାର- ୪ 
ଭଳି ଟାଉନ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳକର ଅଧ�ି ପଂୁଜ ିନକିବଶ ଉପକର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ �ରାଯିବ ଯଦ୍ାରା ବୟନ ଶଳି୍ପ କକ୍ତ୍କର ମହଳିା 
ସଶକି୍�ରଣ ଲକ୍୍ ସଫଳ କହାଇପାରିବ ।

  ଉତ୍ାଦନ ଆଧାରକର �ମ୍ାନୀମାନଙୁ୍କ ସର�ାର ୧୦,୬୮୩ କ�ାଟି 
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ଟଙ୍କାର କପ୍ରାତ୍ାହନ ରାଶ ିକଯାଗାଇ କଦବା� ୁକଘାରଣା �ରିଛନ୍ତ ି। 
ସର�ାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ବଜି୍ଞପିତ ଉତ୍ାଦ ନମିକନ୍ତ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ 
ମଧ୍କର ଏହ ିକପ୍ରାତ୍ାହନ ରାଶ ିପ୍ରଦାନର ବ୍ବସ୍ା �ରାଯାଇଛ ି।

 ଏହ ିକଯାଜନା �ାଯ୍୍ଷ �ାରୀ କହକଲ କଦଶର ବୟନ ଶଳି୍ପ କକ୍ତ୍କର 
ଅତରିିକ୍ ୧୯,୦୦୦ କ�ାଟି ଟଙ୍କା ନକିବଶର ଆଶା �ରାଯାଉଛ ି
ଏବଂ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ ବର୍ଷ ମମଧ୍କର ୩ ଲକ୍ କ�ାଟି ଟଙ୍କାର 
ଅତରିିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ାଦନ କହବା ଲକ୍୍ ରଖାଯାଇଛ ି।

 ଏହ ି କଯାଜନା ଗଜୁରାତ, ଉତ୍ର ପ୍ରକଦଶ, ମହାରାଷ୍ଟଟ୍ର, ତାମିଲ 
ନାଡ଼ୁ, ପଞ୍ାବ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରକଦଶ, କତଲଙ୍ଗାନା ଓ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି 
ରାଜ୍ଗଡିୁ� ବକିଶର ମାତ୍ାକର ଲାଭବାନ କହକବ ।

ନଷି୍ପତି୍: ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭାରତ �ାଯ୍୍ଷ କ୍ମ� ୁ ଏ� ବକିଶର କପ୍ରାତ୍ାହନ 
ପ୍ରଦାନ ନମିକନ୍ତ ନରିାପତ୍ା ସଂକ୍ାନ୍ତ �୍ବକିନଟ୍  �ମିଟି ଭାରତୀୟ ବାୟୁ 
କସନା ନମିକନ୍ତ ୫୬ଟି ସି- ୨୯୫ଏମଡବ୍ଲୁ ପରିବହନ ବମିାନ କ୍ୟ 
�ରିବା ସଂକ୍ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ� ୁସ୍ୱୀ�ତୃ ିପ୍ରଦାନ �ରିଛନ୍ତ ି। 
ପ୍ରଭାବ: ଭାରତ ସର�ାରଙ୍କର ଏହା ଏ� ବକିଶର ଉଦ୍ମ ଯାହା� ି
କଦଶର ପ୍ରତରିକ୍ା କକ୍ତ୍� ୁଆତ୍ମନଭି୍ଷର �ରିବା ସହତି ଭାରତୀୟ ବାୟୁ 
କସନା� ୁସଦୃୁେ �ରିବା ଦଗିକର ସହାୟ� କହାଇପାରିବ । ଭାରତୀୟ 
ବାୟୁକସନା କମସସ୍ଷ ଏୟାରବସ ୍ ଡିକଫ୍୍ସ ଆଣ୍ କସ୍ସ ୍ ଏସଏ, କସ୍ନଠାରୁ 
୫୬ଟି ପରିବହନ ବମିାନ କ୍ୟ �ରିବ । ଏହା ଏପରି ଏ� ପରିବହନ 
ବମିାନ ଯାହା ୫ – ୧୦ ଟନ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଓଜନର ଭାର ବହନ �ରିକନଇ 
ପାରିବ । ପଣୁ ିଏରକିର ସମସ୍ତ ପ୍ର�ାର ଅତ୍ାଧନୁ�ି ବ୍ବସ୍ା ଖଞ୍ାଯାଇଛ।ି 
ଏହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁ କସନାକର ରବିା ପରୁୁଣା ଆକ୍ା ପରିବହନ 
ବମିାନ ସ୍ାନକର ମତୁୟନ �ରାଯିବ । ଏହ ିବମିାନର ଏ� ପଛଆୁ ରାମ୍ 
ଦ୍ାର ରହଛି ିଯାହା� ିତତ୍ାଳ �ାଯ୍୍ଷ ାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ କସନା ଓ �ାକଗ୍ଷା 
ପାରା ଡ୍ରପିଂ ନମିକନ୍ତ ବକିଶର ସହାୟ� କହାଇପାରିବ ।

 ସ୍ୱାକ୍ରିତ ରାଜନିାମା ଅନୁସାକର କସ୍ନରୁ ଉଡାଣ ମାଧ୍ମକର ୧୬ଟି 

ଏହ ି ଧରଣର ବମିାନ ଆହରଣ �ରାଯିବ ଏବଂ ଅବଶଷି୍ଟ ୪୦ଟି 
ଭାରତକର ନମି୍ଷାଣ �ରାଯିବ ।

 ପ୍ରରମ ଦଫାର ୧୬ଟି ବମିାନ ଭାରତ�ୁ ଆସିସାରିବା ପକର, 
ଅବଶଷି୍ଟ ୪୦ଟି ବମିାନ ଟାଟା �ନକସାଟଥିୟମ ୍ ଦ୍ାରା ପରବତ୍୍ଷୀ ୧୦ 
ବର୍ଷ ମଧ୍କର ନମି୍ଷାଣ �ରାଯିବ ।

 ଏହା ଏଭଳି ଧରଣର ପ୍ରରମ ପ୍ର�ଳ୍ପ କଯଉରଁକିର ସାମରି� ବମିାନ 
ଭାରତକର ଏ� ଘକରାଇ �ମ୍ାନୀ ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରାଯିବ ।

 ଏହ ିପ୍ର�ଳ୍ପ ଭାରତକର ଏକରାକସ୍ସ ୍ ପରିକବଶ� ୁକପ୍ରାତ୍ାହନ ପ୍ରଦାନ �ରିବ 
କଯଉରଁକିର ସାରା କଦଶକର ବଛିରିୁତ କହାଇରବିା ଏମଏସଏମଇଙୁ୍କ 
ବମିାନର ବିଭିିନ୍ନ ଯନ୍ତାଂଶ ନମି୍ଷାଣକର ସମ୍କୃ୍ �ରାଯିବ ।

 ଏଭଳି ସମସ୍ତ ବମିାନକର ନଜିସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳକର ନମିଥିତ 
ଇକଲକ ଟ୍ଟ୍ରାନ�୍ି  ଯଦୁ୍ କପାରା� ଖଞ୍ାଯିବ ।

 ଏହ ିପ୍ର�ଳ୍ପ ଘକରାଇ ବମିାନ ନମି୍ଷାଣ କକ୍ତ୍� ୁକପ୍ରାତ୍ାହନ କଯାଗାଇବ 
ଯାହା ଫଳକର ବକିଦଶରୁ ବମିାନ ଆମଦାନ ିଉପକର ନଭି୍ଷରଶୀଳତା 
ହ୍ାସ ପାଇବ ଏବଂ ରପ୍ତାନ ିବୃଦି୍ ଘଟିବ । 

 ଏହା ଏକରାକସ୍ସ ୍ ଇକ�ାସିଷ୍ଟମ କକ୍ତ୍କର ନଯିକିୁ୍ ସକୁଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ 
ନମିକନ୍ତ ଏ� କପ୍ରାତ୍ାହ� ଭାକବ �ାଯ୍୍ଷ  �ରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍କ୍ ଭାକବ 
୬୦୦ ଅତ ିଉଚ୍ଚ �ଶୁଳୀ �ମ୍ଷନଯିକିୁ୍ର ସକୁଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ �ରିବ। ଏହା 
ବ୍ତୀତ ଏହା ଫଳକର ପକରାକ୍ ଭାକବ ଅନୃ୍ ୩୦୦୦ ଜଣ 
�ମ୍ଷନଯିକୁ୍ କହାଇପାରିକବ । ଏହା ବ୍ତୀତ ଆହୁରି ୩୦୦୦ଟି 
ମଧ୍ମ ଧରଣର �ଶୁଳୀ �ମ୍ଷନଯିକିୁ୍ର ସକୁଯାଗ ଭାରତର 
ଏକରାକସ୍ସ ୍ ଏବଂ ପ୍ରତରିକ୍ା କକ୍ତ୍କର ସଷିୃ୍ଟ କହବ ଯାହା� ି୪୨.୫ 
ଲକ୍ ମାନବ ଘଣ୍ାର ସକୁଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ �ରିବ । 

ନଷି୍ପତି୍: �ୃର�ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଷ�ୁ ଦୃଷି୍ଟକର ରଖ ିକ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ାର 
ସମସ୍ତ ପ୍ର�ାର ରବ ିଫସଲ ଉପକର ସବ୍ଷନମି ୍ନ ସହାୟ� ମଲୂ୍ 
(ଏମଏସପି) ବୃଦି୍ ପ୍ରସ୍ତାବ�ୁ ମଂଜରୁୀ ପ୍ରଦାନ �ରିଛନ୍ତ ି।
ପ୍ରଭାବ: ୨୦୨୨-୨୩ ବପିଣନ ବର୍ଷ ସ�ାକଶ ସର�ାର ସମସ୍ତ 
ପ୍ର�ାର ରବ ିଫସଲ ଉପକର ସବ୍ଷନମି ୍ନ ସହାୟ� ମଲୂ୍ 
(ଏମଏସପି) ବୃଦି୍ �ରିଛନ୍ତ ିଯଦ୍ାରା କଦଶର �ୃର�ମାକନ 
କସମାନଙ୍କ ଉତ୍ାଦତି ଫସଲ ଉପକର ସହାୟ� ମଲୂ୍ 
ପାଇପାରିକବ ଏବଂ ଏହା ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭାରତ�ୁ ଯକରଷ୍ଟ 
ମାତ୍ାକର ସହାୟ� କହବ ।
•	 କତରୈଳବୀଜ ଶସ୍ ଓ କମାଟା ଖାଦ୍ଶସ୍ ଉପକର ସହାୟ� 
ମଲୂ୍ ବୃଦି୍ �ରାଯିବା ଦ୍ାରା �ୃର�ମାକନ ଗହମ, �ାକନାଲା 
(କରପସିଡ୍ ) ଏବଂ କସାରିର ଉପକର କସମାନଙ୍କର ଉତ୍ାଦନ 
ମଲୂ୍ର ୧୦୦% ମଲୂ୍ ପାଇପାରିକବ । ଏହାର କି୍ଣ୍ାଲ ପିଛା 
ମଲୂ୍ ୪୦୦ ଟଙ୍କାକର ଧାଯ୍୍ଷ  �ରାଯାଇଛ ି।
•	 କସହଭିଳି ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଉପକର ୭୯%, ବୁଟଜାତୀୟ 
ଶସ୍ ଉପକର ୭୪%, ବାଲଥି ଉପକର ୬୦ ଏବଂ ସଯୂ୍୍ଷ ମଖୁୀ 
ଉପକର ୫୦ ପ୍ରତଶିତ ଏମଏସପି ବୃଦି୍ �ରାଯାଇଛ ି। ବଭିିନ୍ନ 
ରବ ିଶସ୍ ଉପକର ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ାର ଏମଏସପି 
ବୃଦି୍ର �ାରଣ ,ହଉଛ ିଏହା ଫଳକର �ୃର�ମାକନ 
କସମାନଙ୍କ ଜମିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫସଲ ଚାର �ରିପାରିକବ ।

 LENTILS 
79% GRAMS  

74%
BARLEY 

60% SAFFLOWER   
50%

Scan the QR code to see the full 
video of the decisions taken in the 
cabinet meeting.
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ଭାରତୀୟ କ୍ୀଡା ସଂସ୍ତୃରି ନୂଆ ନାୟ�
ପ୍ରଥରଥେ ପଲାଇ ଁଭଲାେେେ ରଖଳଲାଳିରଲାରନ ଉଭୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 
ଏବଂ ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସବ୍ମରଶ୍ଷ ୍ପ୍ରଦଶ୍ମନ କେିଛନି୍ତ। 
ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଚରତ୍କଲାେ ପ୍ରଦଶ୍ମନ ପରେ  ପରେ ଭଲାେେୀୟ  ପଲାେଲା-
-ଆରଥରଲଟରଲାରନ ୫ଟି ସ୍ୱର୍୍ମ ସହ ରରଲାଟ୍ ୧୯ଟି ପଦକ ଜିେି 
ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଇେିହଲାସ ସଷିୃ୍ କେିଛନି୍ତ । ଏହି ପ୍ରଦଶ୍ମନେୁ
ରଦଖଲା ଯଲାଉଛି ରଯ ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସେ ୫୩ ବଷ୍ମେ ଇେିହଲାସରେ 
ଏପଯ୍ମ୍ନ୍ତ ଜିେଲାଯଲାଇଥବିଲା ରରଲାଟ ୩୧ଟି ପଦକ ରଧ୍ୟେୁ ରକବଳ 
ଏଥେ ୧୯ଟି ପଦକ େହିଛି । ଭଲାେେେ କ୍ରୀଡଲା ସଂ୍େୃିେ ନୂେନ 
େଲାଜଦୂେରଲାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଲାଗେ କେି ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ 
କହିଛନି୍ତ, “ ଏହି ଉେ୍କୃଷ୍ ପ୍ରଦଶ୍ମନ ଦ୍ଲାେଲା ରଦଶବ୍ଲାପୀ କ୍ରୀଡଲାକୁ 
ରନଇ ବହୁରଲାତ୍ରଲାରେ ସରଚେନେଲା ବୃଦି୍ ପଲାଇଛି । ଅସଲାଧଲାେଣ 
ପ୍ରଦଶ୍ମନ ଦ୍ଲାେଲା ପଲାେଲା ଆରଥରଲଟରଲାରନ ବିଶ୍ୱ ରଂଚରେ ରଦଶ 
ପଲାଇ ଁରଗୌେବ ଆଣି ରଦଇଛନି୍ତ । ରସରଲାରନ
ରହଉଛନି୍ତ ରଦଶେ େଲାଜଦୂେ ।”

ଭଲାେେୀୟ କ୍ରୀଡଲାବିେରଲାରନ ରସରଲାନଙ୍କେ ଉତ୍ସଲାହ ଓ ଉର୍ଦୀପନଲା 
ସହେି ରଯରେରବରଳ ରଟଲାକିଓ ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପକି୍ସରେ 
ଇେହିଲାସ ସଷିୃ୍ କେୁଥରିଲ, ଭଲାେେେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 

କ୍ରୀଡଲାବିେରଲାନଙୁ୍କ ରସରଲାନଙ୍କେ ବିଜୟ ପଲାଇ ଁଅଭିନନ୍ନ ଜଣଲାଉଥବିଲାେ 
ରଦଖ ି  ଅନ୍ ରଦଶେ ସଲାଥୀ ରଖଳଲାଳିରଲାରନ ଆଶ୍ଯ୍୍ମ ଚକିେ ରହଲାଇ 
ଯଲାଉଥରିଲ । ରସଠଲାେୁ ରଫେିବଲା ପରେ ରସରପଟମ ୍ବେ ୯ େଲାେିଖରେ 
ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ନିଜ ବଲାସଭବନରେ ରଯରେରବରଳ ପଲାେଲା 
ଆରଥରଲଟରଲାନଙ୍କ ପଲାଇ ଁରଭଲାଜ ିଆରୟଲାଜନ କେିଥରିଲ ରସରେରବରଳ 
ରସରଲାରନ ଏହ ିକଥଲା ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷି୍କୁ ଆଣଥିରଲ । ଅଲିମ୍ପକି୍ସ ଏବଂ 
ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପକି୍ସରେ ଭଲାଗ ରନଇଥବିଲା ସରସ୍ତ ରଖଳଲାଳିଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ 
ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ରସରଲାନଙୁ୍କ ବ୍କି୍ଗେ ଭଲାରବ ଅଭିନନ୍ନ ଜଣଲାଇଥରଲ, ଏବଂ 
ରଯଉ ଁରଖଳଲାଳିରଲାରନ ବିଜୟ ରଂଚରେ ପହଂଚି ପଲାେି ନଥରିଲ, ରସରଲାନଙୁ୍କ 
ଶଲାନ୍ତ୍ୱନଲା ରଦଇଥରିଲ । ଏହଲା ଉପରେ ପ୍ରେକିି୍ରୟଲା େଖ ିଭଲାେେେ ପବୂ୍ମେନ 
କି୍ରରକଟ ଅଧନିଲାୟକ କପିଲ ରଦବ କହଥିରିଲ, “ରରଲାେ ରଯରେଦୂେ 
ରରନ ଅଛି ରକୌଣସି ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୀଡଲା ପ୍ରେ ିଏରେ େୁଚି ପ୍ରଦଶ୍ମନ କେିବଲା 
ସମ୍ଭବେଃ ପ୍ରଥର ଘଟଣଲା । ।”

ଅଲିମ୍ପକି୍ସ ଏବଂ ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପକି୍ସରେ ଏହ ି ଐେିହଲାସିକ ସଫଳେଲା 

ଅକସ୍ମଲାେ ରିଳିଯଲାଇଥବିଲା ଏକ ସଫଳେଲା ନୁରହ ଁ। ଅଧକିଲାଂଶ ଏ ସମ୍ପକ୍ମରେ 
ଅବଗେ ନୁହନି୍ତ ରଯ କ୍ରୀଡଲା ଭିେଭୂିରୀେ ରଳୂଦୁଆକୁ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର 
ରରଲାଦୀ ସ୍ୱୟଂ ୨୦୧୪ ରସିହଲାରେ ପ୍ରେଷିଲ୍ା କେିଥରିଲ । ଅେୀେରେ 
ସରଲାରଲଲାଚକରଲାରନ ଏହଭିଳି କ୍ରୀଡଲା ରଂଚରେ ଭଲାେେେ ଅକ୍ରେଲାକୁ ରନଇ 
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଲାଉଥରିଲ। ବିଶ୍ୱେ ଦି୍େୀୟ ସବ୍ମବୃହେ ଜନସଂଖ୍ଲା ରହବଲା ସରତ୍ୱ 
ଭଲାେେେ ପ୍ରଦଶ୍ମନ ରନୈେଲାଶ୍ଜନକ େହୁଥଲିଲା । ଏକଥଲା ରଧ୍ୟ ସରରସ୍ତ 
ଭଲଭଲାରବ ଜଲାଣନି୍ତ ରଯ ବରଷ୍ମ  ଦୁଇବଷ୍ମ ରଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚସ୍ତେେ 
ପ୍ରେରିଯଲାଗୀେଲା ପଲାଇ ଁ ରଖଳଲାଳିରଲାନଙୁ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତେ କେଲାଯଲାଇ ପଲାେିବ ନଲାହି ଁ । 
ଏଥପିଲାଇ ଁବଷ୍ମବଷ୍ମେ ପ୍ରସୁ୍ତେ ିଏବଂ ଏକ ଦୀଘ୍ମସ୍ଲାୟୀ ରଯଲାଜନଲାେ ଆବଶ୍କେଲା 
େହଛିି ।  ସେକଲାେ େଲାହଲା ହି ଁକେିଛନି୍ତ । ସେକଲାେ “ଅଲିମ୍ପକ୍ି ବିଜୟ ରଂଚ 
ଲକ୍୍ ଅଭିଯଲାନ (ଟିଓପିଏସ)େ ଶଭୁଲାେମ୍ଭ କେିଥ ୍ିରଲ ଯଲାହଲା ଅଧନିରେ 
ଅଲିମ୍ପକି୍ସ ଏବଂ ପଲାେଲା ଅ/ଳିମ୍ପକି୍ସେ କ୍ରୀଡଲାବିେରଲାନଙୁ୍କ ସରବ୍ମଲାେ୍କୃଷ୍ ସବିୁଧଲା 
ରଯଲାଗଲାଇ ଦିଆଯଲାଇଥଲିଲା । ଭଲାେେ ଏସିଆଡ୍ ଠଲାେୁ କରନରୱଲ୍ ଥ ଏବଂ 
ଏରବ ରଟଲାକିଓ ରଗ ୍ରସରେ ଏହଲାେ ରରଡଲାଲ ସଂଖ୍ଲା ବୃଦି୍ କେିଚଲାଲିବଲା 
ଦଶ୍ମଲାଉଛି ରଯ ଏହଲାେ ସଫୁଳ ରିଳିବଲା ଆେମ୍ଭ ରହଲାଇଛି ।

ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡଲା ରନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁେଲାଗ ଠଲାକୁେଙ୍କ ଭଲାଷଲାରେ: “ଆନ୍ତଜ୍ମଲାେୀୟ 
ପ୍ରେରିଯଲାଗୀେଲାଗଡିୁକ ନିରରନ୍ତ କ୍ରୀଡଲାବିେରଲାନଙୁ୍କ ସହଲାୟେଲା ପ୍ରଦଲାନ 

ପାରାଅଲିମ୍କି୍ସ
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କେିବଲାରେ ସେକଲାେଙ୍କେ ଆଭିରଖୁ୍ରେ ଏକ ପେିବର୍୍ମନ ଆସିଛି । 
ସେକଲାେ ଭଲାେେେ ଅଲିମ୍ପକି୍ସ ଏବଂ ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପକି୍ସ ପ୍ରେିରଯଲାଗୀରଲାନଙୁ୍କ 
ସରସ୍ତ ସବିୁଧଲା ଏବଂ ଆଥ୍ଦିକ ସହଲାୟେଲା ରଯଲାଗଲାଇ ଚଲାଲିରବ, ଯଲାହଲାଫଳରେ 
ରସରଲାରନ ଆନ୍ତଜ୍ମଲାେୀୟ ସ୍ତେରେ କ୍ରୀଡଲାରନୈପଣୁ୍ ପ୍ରଦଶ୍ମନ କେିପଲାେିରବ। 
ଆରର ଆରେ ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପକି୍ସ ପ୍ରେିରଯଲାଗୀରଲାନଙୁ୍କ ଆଂଚଳିକ ଏବଂ 
ଜଲାେୀୟ ଟୁର୍୍ମଲାରରଂଟଗଡିୁକରେ ଅଧକିେୁ ଅଧକି ଭଲାଗ ରନବଲା ପଲାଇ ଁ
ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ ରଯଲାଗଲାଇ ରଦବଲାକୁ ଚଲାହୁ ଁ, ଯଲାହଲାଫଳରେ ରସରଲାରନ ନିୟରିେ 
ପ୍ରେରିଯଲାଗୀେଲାରେ ଅବେୀର୍୍ମ ରହବଲା ସହ ନିଜେ ଦକ୍େଲାକୁ ପ୍ରଦଶ୍ମନ 
କେିପଲାେିରବ ।”

ରଟଲାକିଓ ରଗରସ ପବୂ୍ମେୁ ଭଲାେେ ୧୧ଟି ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପକିସରେ ରରଲାଟ 
୧୨ଟି ପଦକ ହଲାସଲ କେିଥଲିଲା

ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପକିସ ୧୯୬୦ ରସିହଲାରେ ଆେମ୍ଭ ରହଲାଇଥଲଲା, କିନ୍ତୁ ୧୯୬୮ 
ରେଲ ଅଭିଭ୍ ରଗରସରେ ଭଲାେେ ପ୍ରଥରଥେ ପଲାଇ ଁଆନୁଷଲ୍ାନିକ ଭଲାରବ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେିଥଲିଲା । ରସହଦିିନଠଲାେୁ ୨୦୧୬ େିଓ ଅଲିମ୍ପକି୍ସ ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ 

ଅଗଷ୍ ୧୬ େଲାେିଖରେ େଲାଙ୍କ ସେକଲାେୀ ବଲାସଭବନରେ 
ଭଲାେେୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ରଖଳଲାଳିରଲାନଙୁ୍କ ଆେିଥ୍ ପ୍ରଦଲାନ କେୁଥବିଲା 
ଅବସେରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ  ପି. ଭି. ସିନୁ୍ଙୁ୍କ 
ଆଇସକି୍ରର ଏବଂ ନୀେଜ ରଚଲାପ୍ରଲାଙୁ୍କ ‘ଚୁେ୍ ରଲା’ ଖଆୁଇବଲାେ 
ଚିତ୍ର ଏରବ ବି ଜନରଲାନସରେ ସରେଜ େହିଛି । ଅଲିମ୍ପିକ୍ସେୁ 
ଯଦି ପଦକ ଧେି ରଫେନି୍ତ ରେରବ େଲାଙୁ୍କ ଏଭଳି ଭଲାରବ 
ଆପ୍ଲାୟିେ କେିବଲା ପଲାଇ ଁପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେିଶେୃି ରଦଇଥରିଲ । 
ଆରେ ପଲାେଲା ଆରଥରଲଟରଲାରନ ରଯରେରବରଳ ଭବ୍ ସ୍ୱଲାଗେ 
ସମ୍ବଦ୍୍ମନଲା ସହ ସ୍ୱରଦଶ ପ୍ରେ୍ଲାବେ୍ମନ କେିଥରିଲ, ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ପଣୁ ି ଥରେ ରସରଲାନଙ୍କ ସହ ରଦଖବିଲାକୁ ରିଳିଥଲିଲା । 
ରସରଲାନଙ୍କ ସହ ଭଲାବ ବିନିରୟ ସରୟରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 
କହିଥରିଲ ରଯ, “ରସରଲାନଙ୍କେ େପସ୍ଲା, ପେୁୁଷଲାଥ୍ମ ଏବଂ 
ପେଲାକ୍ରର ବଳରେ, ପଲାେଲା ଆରଥରଲଟରଲାରନ ରସରଲାନଙ୍କ ପ୍ରେି 
ରଲଲାକରଲାନଙ୍କେ ଦୃଷି୍ଭଙ୍ଗୀ ବଦଳଲାଇ ରଦଇଛନି୍ତ । ଆଜଲାଦୀ 
କଲା ଅରେୃ ରରହଲାତ୍ସବ ପଲାଳନ କଲାଳରେ କ୍ରୀଡଲା ଜଗେ ବଲାହଲାରେ 
ରସରଲାରନ ଆଉ କିଛି ରକ୍ତ୍ରକୁ ଚିହ୍ଟ କେିବଲା ଏବଂ ପେିବେ୍ମନ 
ଆଣବିଲା ଦିଗରେ ରଲଲାକରଲାନଙୁ୍କ ରସରଲାରନ କିପେି ଅନୁପ୍ରଲାଣେି 
କେିପଲାେିରବ ରସସବୁେ ଅରନ ୍ବଷଣ କେିବଲା ଉଚିେ ।”

କ୍ୀଡାବତିମାନଙ୍କ ସମ୍ାନ

ଭଲାେେ ୧୧ଟି ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପକି୍ସରେ ଭଲାଗ ରନଇ ରରଲାଟ ୧୨ଟି ପଦକ 
ହଲାସଲ କେିପଲାେିଥଲିଲା । ରଲାତ୍ର ରଟଲାକିଓ ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପକି୍ସରେ, ଭଲାେେ 
ବିଜୟେ ଏକ ଦୀଘ୍ମ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦଲାନ ପବୂ୍ମକ ୫ଟି ସ୍ୱର୍୍ମ, ୮ଟି ରେୌପ୍ 
ଏବଂ ୬ଟି ରବ୍ଲାଞ୍ ପଦକ ଜିେିଥିଲିଲା । େିଓ ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପକି୍ସରେ 
୧୯ଜଣ ରଖଳଲାଳି ଭଲାଗ ରନଇଥବିଲାରବରଳ, ଏଥେ ରଟଲାକିଓକୁ ଭଲାେେ 
ଏହଲାେ ସବ୍ମବୃହେ ଦଳ ପଠଲାଇଥଲିଲା, ରଯଉଥଁରିେ ଭଲାେେେୁ ୫୪ 
ଜଣ ରଖଳଲାଳି ୯ଟି ପ୍ରେିରଯଲାଗୀେଲାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେିଥରିଲ । ଗେ 
ଥେେ ଏବଂ ଚଳିେ ଥେେ ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପକି୍ସ ରଧ୍ୟରେ ରଖଳଲାଳିରଲାନଙ୍କ 
ଉପରେ ଅଥ୍ମ ବ୍ୟରେ ରଧ୍ୟ ବହୁେ ବଡ ପ୍ରରଭଦ େହଛିି । େିଓ 
ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପକି୍ସ ପଲାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତେ ିବଲାବଦରେ ୩.୫୬ ରକଲାଟି ଟଙ୍କଲା ବ୍ୟ 
ରହଲାଇଥବିଲାରବରଳ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେ ରଟଲାକିଓ ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପକିସ ପଲାଇ ଁ
ପ୍ରସୁ୍ତେ ିବଲାବଦରେ ୧୬.୮୧ ରକଲାଟି ଟଙ୍କଲା ବ୍ୟ କେିଛନି୍ତ ।  

Scan the QR code to watch the 
video of the Prime Minister's 
meeting with the para athletes.



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଅକ୍ଟାବର 1-15, 202132

ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ନୀେଜ ରଚଲାପ୍ରଲାଙୁ୍କ ଚୁେ୍ ରଲା ଖଆୁଇବଲା କିମ ୍ବଲା ନିଜେ 
ପ୍ରେିଶେୃି ପେୂଣ ପବୂ୍ମକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ପି. ଭି. ସିନୁ୍ଙ୍କ ସହେି 
ଆଇସକି୍ରର ଖଲାଇବଲା, ଅଥବଲା ବଜେଙ୍ଗ ପନିୁଆଙ୍କ ସହ ହଲାସ୍ରେଲାଳରେ 

ହଜଯିିବଲା, କିମ ୍ବଲା ରହୁରଁେ ଅଧକିେୁ ଅଧକି ହସ ଫୁଟଲାଇବଲା ପଲାଇ ଁେବି ଦହୟିଲାଙୁ୍କ 
କହବିଲା ଏବଂ ରୀେବଲାଇ ଚଲାନ୍ ୁଙ୍କେ ଅଭିଜ୍େଲା ବିଷୟରେ ଶଣୁବିଲା ଦୃଶ୍ ପ୍ରରେ୍କ 
ଭଲାେେୀୟଙ୍କ ରହୁରଁେ ହସ ରଖଳଲାଇ ରଦଇଥଲିଲା । ରଟଲାକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭଲାଗ 
ରନଇଥବିଲା ପ୍ରରେ୍କ ରଖଳଲାଳିଙ୍କ ସହ ସରୟ ବିେଲାଇବଲା ରଧ୍ୟ ସରଲାନ ଭଲାବରେ 
ରପ୍ରେଣଲାଦଲାୟୀ ଥଲିଲା । େଲା ପେଦିନ ରସ ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଦଳ ସହ ଭଲାବ ବିନିରୟ 
କେିବଲା ସହେି ରସରଲାନଙ୍କ ରପ୍ରେଣଲାଦଲାୟୀ ଜୀବନ ଯଲାତ୍ରଲା ଉପରେ ଆରଲଲାଚନଲା 
କେିଥରିଲ ।

ଏହଭିଳି ଘଟଣଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀଙ୍କ ବ୍କି୍ତ୍ୱେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଦଶ୍ମଲାଉଛି – କ୍ରୀଡଲା 
ସହେି ଆରବଗ ରଯଲାଡି ରହଲାଇଥବିଲା ଜରଣ ବ୍କି୍ ରଯ ଭଲାେେେ କ୍ରୀଡଲାବିେରଲାନଙ୍କ 
ପଲାଇ ଁକିଛି ଅଲଗଲା କେିବଲା ଓ ଅଧକି କେିବଲା ପଲାଇ ଁସବୁରବରଳ ପ୍ରସୁ୍ତେ । ରଟଲାକିଓ 
ରଗରସେ ଆେମ୍ଭ ପବୂ୍ମେୁ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ପ୍ରସୁ୍ତେ ିସମ୍ପକ୍ମରେ ଅବଗେ ରହବଲା 
ନିରରନ୍ତ ଏକ ବିସୃ୍ତେ ସରୀକ୍ଲା ରବୈଠକ ଡକଲାଇଥରିଲ । ରଯଉରଁଲାରନ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ନିକଟେୁ ରଦଖଛିନି୍ତ, ରସରଲାରନ ଅେ ିସହଜରେ ଏକଥଲାେ ପ୍ରରଲାଣ ପଲାଇଥରିବ ରଯ 
ଯବୁପିଢୀ ରଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡଲା ସଂ୍େୃେି ସରଥ୍ମନ ପ୍ରେି ରସ ବ୍କି୍ଗେ ଭଲାରବ ରକରେ 
େୁଚି େଖଥିଲାଆନି୍ତ । କ୍ରୀଡଲା ରକ୍ତ୍ରରେ ଉତ୍କଷ୍ମ ପଲାଇ ଁଐେହିଲାସିକ ଭଲାରବ ଅଜଣଲା ଥବିଲା 
ଏକ େଲାଜ୍ରେ େୃଣରଳୂ ସ୍ତେରେ କ୍ରୀଡଲାେ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ ପଲାଇ ଁଗଜୁେଲାେେ ରଖୁ୍ରନ୍ତ୍ରୀ 
ଭଲାବରେ ରସ ରଖଳ ରହଲାକୁମ୍ଭ ଆରୟଲାଜନ ଭଳି ପଦରକ୍ପ ରନଇଥରିଲ । 

କିଛି ଦିନ ପରୂବ୍ମ ୨୦୧୩େ ଏକ ଭିଡିଓ ଭଲାଇେଲାଲ ରହଲାଇଯଲାଇଥଲିଲା । ରସହ ି
ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ପରୁଣରେ ଏକ ଛଲାତ୍ରରଗଲାଷୀ୍କୁ ସରମ୍ବଲାଧନ 
କେୁଥରିଲ, ରଯଉଠଁଲାରେ ରସ ରକ୍ଲାଭେ ସହେି କହଥିରିଲ ରଯ ଭଲାେେେ ଏକ 
ବିଶଲାଳ ଓ ପ୍ରେିଭଲାବଲାନ ଜନସଂଖ୍ଲା େହଛିି ଏବଂ ରଦଶରେ କ୍ରୀଡଲା ରନୈପଣୁ୍େ 
ଇେିହଲାସ ରଧ୍ୟ େହଛିି, କିନ୍ତୁ ରଗଲାଟିଏ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପରେ ପେବେ୍ମୀ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଲାଇ ଁ
ଆରର ଆରେ ପଦକ ସଂଖ୍ଲା ବୃଦି୍ କେିବଲା ସକଲାରଶ ସଂଘଷ୍ମ କେିଚଲାଲିଛୁ । 
ରସ କହଥିରିଲ ରଯ, ଭଲାେେ ଭଳି ଏକ ରଦଶ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସଫଳେଲାେୁ ବଂଚିେ 
ରହବଲାେ ରକୌଣସି କଲାେଣ ନଲାହି ଁ । ରଖଳଲାଳିରଲାରନ ନୁହନି୍ତ ବେଂ ଏକ ଉପଯକୁ୍ 
ସହଲାୟକ ପେିରବଶ ସଷିୃ୍ ପଲାଇ ଁ ଆରେ ଅକ୍ରେଲା ରହଉଛି ରଖୁ୍ ସରସ୍ଲା। 
କ୍ରୀଡଲାକୁ ଉପଯକୁ୍ ସରଥ୍ମନ ଓ ସମ୍ମଲାନ ପ୍ରଦଲାନ କେଲାଯିବଲା ଉଚିେ୍ । ରହଳିଲା ଓ 
ପେୁଷ ହକି ଦଳେ କହବିଲା ଅନୁଯଲାୟୀ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀଙ୍କେ ରଫଲାନ କଲ୍ ପେଲାଜୟ 
ପରେ ରସରଲାନଙ୍କେ ରରନଲାବଳ ବୃଦି୍ କେିବଲାରେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ଭୂରିକଲା େଖଥିଲିଲା। 
ନୀେଜ ରଚଲାପ୍ରଲା ୨୦୧୯ରେ ରଯରେରବରଳ ଗମ୍ଭୀେ ଆଘଲାେଜନିେ ସରସ୍ଲାେ 
ସରର୍ଖୁୀନ ରହଲାଇଥରିଲ, ରସରେରବରଳ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ େଲାଙ୍କେ ଆଶ ୁଆରେଲାଗ୍ 
କଲାରନଲା କେିଥରିଲ, ଯଲାହଲା ସବୁସ୍ତେରେ ପ୍ରଶଂସିେ ରହଲାଇଥଲିଲା । ଯଦି ଆରର 
କ୍ରୀଡଲା ବିଷୟରେ କଥଲା ରହବଲା, ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୀଡଲା ରକ୍ତ୍ରରେ ବ୍ଲାଘଲାେ ସଷିୃ୍କଲାେୀ 
ସରସ୍ତ ବଲାସ୍ତବ କଲାେଣ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭଲାବରେ ଅବଗେ । ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ 
ଭଲାବରେ ବିଶ୍ୱଲାସ କେନି୍ତ ରଯ ରଦଶରେ କ୍ରୀଡଲା ପ୍ରେି ପଯ୍୍ମ ଲାପ୍ େୁଚି େହଛିି କିନ୍ତୁ 
ରଯରେରବରଳ ଏଥରିେ ପିଲଲାରଲାନଙ୍କେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ଅଭିଭଲାବକରଲାନଙ୍କେ 
ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ କଥଲା ଉରଠ ରସରେରବରଳ ଦୀଘ୍ମ ବ୍ବଧଲାନ ପେିଲକି୍େ ରହଲାଇଥଲାଏ । 

ଭବରି୍ତର କ୍ୀଡାକକ୍ତ୍ 
ପାଇ ଁଭାରତ ପ୍ରସୁ୍ତତ କହଉଛି

ଅନୁରାଗ ଠା�ୁର
ରକନ୍ଦ୍ର ଯବୁ ବ୍ଲାପଲାେ ଓ

କ୍ରୀଡଲା ଏବଂ ସଚୂନଲା
ଓ ପ୍ରସଲାେଣ ରନ୍ତ୍ରୀ

ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଓ ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 
ରଖଳଲାଳିରଲାନଙ୍କ ଚରତ୍କଲାେ ପ୍ରଦଶ୍ମନ 

ପ୍ରରଲାଣ କେୁଛି ରଯ କ୍ରୀଡଲାକୁ 
ସଂ୍େୃିେ ଏକ ଅଂଶ ଭଲାରବ 
ଗଢିରେଲାଳିବଲା ପଲାଇ ଁଭଲାେେେ 
ଉଦ୍ର ସଫଳ ରହବଲାରେ 

ଲଲାଗିଛି। ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡଲା ଓ ଯବୁ 
ବ୍ଲାପଲାେ ରନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁେଲାଗ ଠଲାକୁେ 

ରଦଶରେ କ୍ରୀଡଲା ସଂ୍େୃିେ 
ପ୍ରେିରପଲାଷଣ ଓ

ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ  ଉପରେ
ଆରଲଲାକପଲାେ କେିଛନି୍ତ...

କ୍ରୀଡଲାରନ୍ତ୍ରୀସ୍ତମ୍ଭ 
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ଅଲିମ୍ପକି୍ସ ପଦକ ବିରଜେଲାଙୁ୍କ ରଭଟିବଲା ପରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 
କହଥିରିଲ, “ ନିକଟରେ କ୍ରୀଡଲାରେ ଉରଲ୍ଖନୀୟ ସଫଳେଲାକୁ 
ରଦଖରିଲ ରୁ ଁ ନିଶି୍େ ରଯ କ୍ରୀଡଲା ପ୍ରେ ି ଅଭିଭଲାବକରଲାନଙ୍କେ 
ରରନଲାଭଲାବରେ ଏକ ବିେଲାଟ ପେିବେ୍ମନ ଆସିବ ।” ଏହ ିରନ୍ତବ୍ରେ 
ଉଭୟ ସେ୍େଲା ଓ ବିଶ୍ୱଲାସ ଭେି େହଥିଲିଲା । ରଯରେରବରଳ 
ପିଲଲାରଲାନଙ୍କେ ଅଭିଭଲାବକରଲାରନ ଭଲାେେେ ପଦକ ସଂଖ୍ଲା ବୃଦି୍ 
ପଲାଉଥବିଲାେ ରଦଖନି୍ତ ରସରଲାରନ ରଧ୍ୟ ନିଜ ରନ ଭିେରେ ଏକଥଲା 
ଦୃଢନିଶି୍େ କେିନିଅନି୍ତ ରଯ କ୍ରୀଡଲାରେ ନିଜେ ପିଲଲାରଲାନଙ୍କେ ଆଗ୍ରହକୁ 
ସନିୁଶି୍େ ଭଲାରବ ଉତ୍ସଲାହେି କେିରବ । କିନ୍ତୁ ଅଧକି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ବିଷୟ 
ରହଉଛି ରଯରେରବରଳ ସେକଲାେୀ ସଂସ୍ଲା ଏବଂ କରପ୍ମଲାରେଟ ରକ୍ତ୍ର 
ଆରେ କ୍ରୀଡଲାବିେରଲାନଙୁ୍କ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ ରଯଲାଗଲାଇବଲାରେ ସରସ୍ତ ସମ୍ଭବ 
ଉଦ୍ର କେୁଥବିଲାେ ରସରଲାରନ ରଦଖନି୍ତ ରସରଲାରନ ହୃଦୟଙ୍ଗର 
କେନି୍ତ ରଯ କ୍ରୀଡଲା ରଧ୍ୟ ଏକ ଆକଷ୍ମଣୀୟ ଏବଂ ସମ୍ମଲାନଜନକ ବୃରି୍ 
ରହଲାଇପଲାେିବ । କ୍ରୀଡଲାରେ ଭଲାେେେ ଉରଲ୍ଖନୀୟ ସଫଳେଲାକୁ 
ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢଲାଇ ରହବ । ରସଥରିଧ୍ୟେୁ ରଗଲାଟିଏ 
ରହଉଛି ଏକ େଲାଜ୍ – ଏକ କ୍ରୀଡଲା ଆଭିରଖୁ୍କୁ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହେି କେିବଲା 
ପଲାଇ ଁେଲାଜ୍ଗଡିୁକୁ କହବିଲା । ପ୍ରେଭିଲାରଲାନଙ୍କେ ବହୁ ସଂଖ୍ଲାରେ କ୍ରୀଡଲା 
ସରୁଯଲାଗ, ପିଲଲାରଲାନଙ୍କେ ସ୍ୱଲାଭଲାବିକ େୁଚି, ଜଳବଲାୟୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ 
େଲାଜ୍ରେ ଉପଲବଧ ଭିେଭୂିରୀ ଆଧଲାେରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ କ୍ରୀଡଲା କିମ ୍ବଲା 
ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ରୀଡଲା (ଅନ୍ଲାନ୍ କ୍ରୀଡଲାକୁ ଉରପକ୍ଲା ନକେି)େ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ 
ପଲାଇ ଁସରସ୍ତ େଲାଜ୍ ପ୍ରଲାଥରିକେଲା ରଦବଲା ଆବଶ୍କ । ଏକ ଧ୍ୟଲାନରକୈନ୍ଦ୍ରକି 
ଆଭିରଖୁ୍ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ େଲାଜ୍ରେ ଉପଲବଧ ସମ୍ବଳେ ସବ୍ମଲାଧକି 
ବିନିରଯଲାଗକୁ ଏହଲା ସନିୁଶି୍େ କେିବ । ଏହଲାଛଡଲା ‘ଏକ କ୍ରୀଡଲା – 
ଏକ କରପ୍ମଲାରେଟ’ ଆଭିରଖୁ୍କୁ ଆପଣଲାଇବଲା ପଲାଇ ଁ ଚଲାଲିଥବିଲା 
ଅଭିଯଲାନରେ  ଆରରଲାନଙୁ୍କ ‘କରପ୍ମଲାରେଟ ଭଲାେେ’କୁ ନିଶି୍େ ସଲାରିଲ 
କେିବଲାକୁ ପଡିବ । ସରଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଦୀୟରଲାନ ପ୍ରେଭିଲାରଲାନଙୁ୍କ 
ଆବଶ୍କ ସରଥ୍ମନ, ପ୍ରେରିଯଲାଗୀେଲା ଆରୟଲାଜନ, ପ୍ରଶଂସକରଲାନଙୁ୍କ 
ଚିେଲାକଷ୍ମକ ଅଭିଜ୍େଲା ପ୍ରଦଲାନ ଏବଂ ରଖଳଲାଳିରଲାନଙ୍କେ ଆଥ୍ଦିକ 
ପେିସି୍େିରେ ଉନ୍ନେ ି ଆଣବିଲା ଭଳି ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ େଥଲା ରଲାରକ୍ମଟିଂ 
ରକ୍ତ୍ରରେ କମ୍ପଲାନିଗଡିୁକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂରିକଲା ଗ୍ରହଣ କେୁଛନି୍ତ । ବଷ୍ମ 
ବଷ୍ମ ଧେି କି୍ରରକଟ ସହେି କରପ୍ମଲାରେଟେ ସମ୍ପକିୃ୍େ ସଫଳ କଲାହଲାଣୀ 
ପ୍ରଣଧିଲାନରଯଲାଗ୍ । ଏହଲାଛଡଲା ନୂେନ ଆଥ୍ଦିକ ପ୍ରଯକିୁ୍ ୟୁନିକନ୍ମ ଏରବ 
କ୍ରୀଡଲାେ ପ୍ରଲାରୟଲାଜନ ରକ୍ତ୍ରରେ ଏଫଏରସିଜେି ସ୍ଲାନ ରନବଲାରେ 
ଲଲାଗିଛି । ଏହଲା କ୍ରୀଡଲାବିେ୍ , କମ୍ପଲାନୀ ଏବଂ କ୍ରୀଡଲା ପଲାଇ ଁଏକ ସଫଳ 
ରହୂୁେ୍ମ ଆଣବିଲାକୁ ଯଲାଉଛି । 

େୃଣରଳୂ ସ୍ତେରେ କ୍ରୀଡଲା ସଂ୍େୃିେ ସଷିୃ୍ ଏ ଦିଗରେ 
କେଲାଯଲାଇଥବିଲା ଅନ୍ ଏକ ଉଦ୍ର । ଏଥପିଲାଇ ଁସ୍ଲାନୀୟ, େଲାଜ୍ 
ଏବଂ ଜଲାେୀୟ ସ୍ତେରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡଲା ଗେିବିଧ ି କଲାଯ୍୍ମ ସଚୂୀେ 
ସମ୍ପ୍ରସଲାେଣ ଅନିବଲାଯ୍୍ମ  ଅରଟ । ଭଲାେେରେ ପ୍ରରେ୍କ କ୍ରୀଡଲା 
ପଲାଇ ଁ ‘ଆଂଚଳିକ ଲିଗ’େ ଜେୁେୀ ଆବଶ୍କେଲା େହିଛି, ଯଲାହଲା 
ଯବୁ କ୍ରୀଡଲାବିେରଲାନଙୁ୍କ ବଷ୍ମେରଲାର ରସରଲାନଙ୍କେ ଦକ୍େଲାରେ 
ବିକଲାଶ ପଲାଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତେରେ ସରୁଯଲାଗ ପ୍ରଦଲାନ କେିବ, ଏକ 
ସସୁ୍ ପ୍ରେିରଯଲାଗୀ ରରନଲାଭଲାବ ସଷିୃ୍ କେିବଲା ସହିେ ରଦଶବ୍ଲାପୀ 
କ୍ରୀଡଲା ଭିେିଭୂରୀ ଓ ସଲାରଗି୍ରକ କ୍ରୀଡଲା ପେିରବଶ ସଷିୃ୍ କେିବ । ରୁ ଁ
ଆହୁେି ରଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଲାସ କରେ ରଯ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଲାଳୟ ବ୍ବସ୍ଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 
କ୍ରୀଡଲାରେ ପଲାେଦଶ୍ଦିେଲାେ ଏକ ଶକି୍ଶଲାଳୀ ରଲାଧ୍ୟର ରହଲାଇପଲାେିବ 
। ଏହିସବୁ ପଦରକ୍ପ େୁଚି ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରଧ୍ୟରେ େହଥବିଲା 
ବ୍ବଧଲାନକୁ ଆହୁେି ହ୍ଲାସ କେିପଲାେିବ ।

ରଗଲାଟିଏ ବିଷୟ ଯଲାହଲା ଭଲାେେୀୟ କ୍ରୀଡଲାେ ସହଲାୟେଲା କେିଛି 
େଲାହଲା ରହଉଛି ଗଣୁବେଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ ରଲାନକ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ । 
ଏହଲାେ ପଲାେମ୍ପେିକ ରଲାଗ୍ମ ଅରଲଲାେଲାନି୍ତ୍ରକ ଏବଂ ରନ୍ଥେ ଥଲିଲା । ରରଲାଦୀ 
ସେକଲାେଙ୍କ ଅଧନିରେ ଏସବୁ ବଦଳି ଯଲାଇଛି । ଏଠ ି ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 
ରଧ୍ୟ ରଖଳଲାଳିରଲାନଙ୍କଠଲାେୁ ସିଧଲାସଳଖ ସଚୂନଲା ରନବଲାକୁ ପସନ୍ 
କେନି୍ତ । ରଟଲାକିଓ ଅଲିମ୍ପକି୍ସରେ ଭଲାଗ ରନଇଥବିଲା ଦଳ ସହେି ସଲାକ୍ଲାେ 
ସରୟରେ କ୍ରୀଡଲା ଭିେଭୂିରୀକୁ ସଦୃୁଢ କେିବଲା ପଲାଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପଲାୟ 
ବିଷୟରେ ରସ ରଖଳଲାଳିରଲାନଙୁ୍କ ରସରଲାନଙ୍କେ ରେ ରଦଇଚଲାଲିବଲାକୁ 
କହଥିରିଲ । ରୀେଲାବଲାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବଲା ରଲାେି କର ୍ଆଘଲାେପ୍ରଲାପ୍ ରହବଲା 
ସରୟରେ ରସରଲାରନ ରଯପେି ସରବ୍ମଲାେ୍କୃଷ୍ ଚିକିତ୍ସଲା ପଲାଆନି୍ତ ରସ 
ବ୍କି୍ଗେ ଭଲାରବ ରସସବୁ ସନିୁଶି୍େ କେୁଥରିଲ ।

ଆଧନିୁକ ପ୍ରଯକିୁ୍ବିଦ୍ଲାେ ଅଭୁ୍ଦୟ (ବ୍ଙ୍ଗଲାତ୍କ ଭଲାବରେ) 
ଭଲାେେୀୟ କ୍ରୀଡଲାକୁ ପ୍ରଭଲାବିେ କେିବଲାେ ଅନ୍ଲାନ୍ ଅରନକ 
କଲାେଣ ରଧ୍ୟେୁ ରଗଲାଟିଏ । ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ େଲାଙ୍କ ପସୁ୍ତକ ‘ଏକଜଲାର 
ୱଲାେିଅସ୍ମ’ ଏବଂ େଲାଙ୍କେ ‘ପେୀକ୍ଲା ରପ ଚଚ୍ଚ୍ମଲା’ ସମ୍ବନି୍େ ନଗେ 
ଭବନ କଲାଯ୍୍ମ କ୍ରର ଅବସେରେ ରଧ୍ୟ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ 
ଆରଲଲାକପଲାେ କେିଥରିଲ । ରସ ଉଭୟ ରଖଳ ପଡିଆ ଏବଂ ରପ ୍
ରଷ୍ସନକୁ ସରଲାନ ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦବଲା ବିଷୟରେ କହଥିରିଲ ।  ରସ 
ଆଧନିୁକ ଜ୍ଲାନରକୌଶଳେ ଆବିଭ୍ମଲାବକୁ ଏଡଲାଇ ନରଦଇ ଏକ ସସୁ୍ 
ସନ୍ତୁଳନ ପଲାଇ ଁଆହ ୍ବଲାନ ରଦଇଥରିଲ ରଯଉଠଁଲାରେ କ୍ରୀଡଲା - ଦଳଗେ 
କଲାଯ୍୍ମ େ ରଲାନବ େତ୍ୱ ଏବଂ ଐକ୍ଭଲାବକୁ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ ରିଳିବ । 
ଏହ ିସରସ୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟଲା ଜଲାେୀୟ ଶକି୍ଲା ନୀେିରେ ସନ୍ନରିବଶେି ରହଲାଇଛି, 
ଯଲାହଲା କ୍ରୀଡଲା ଶକି୍ଲାକୁ ଏକ ଆକଷ୍ମକ ବିକଳ୍ପ କେିପଲାେିବ । ଆଗଲାରୀ 
ବଷ୍ମରଲାନଙ୍କରେ ରଣପିେୁରେ ରଦଶେ ପ୍ରଥର କ୍ରୀଡଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଲାଳୟ 
ପ୍ରେିଷଲ୍ା କେଲାଯିବ। ବିରଶଷକେି ଉେେ ପବୂ୍ମଲାଂଚଳରେ କ୍ରୀଡଲାେ 
ସରଦୃ୍ ଐେିହ୍କୁ ବିକଶେି କେିବଲା ପଲାଇ ଁ କ୍ରୀଡଲାବିେରଲାନଙୁ୍କ ଏକ 
ବେଦଲାନ ଭଲାରବ ସଲାବ୍ସ୍ତ ରହବ । 

ରଟଲାକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭଲାେେ ପଲାଇ ଁ ଅରନକ ଦିଗେୁ ପ୍ରଥର 
ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭଲାରବ ପ୍ରରଲାଣେି ରହଲାଇଛି । ଆରର ଆରଥରଲଟିକ୍ସରେ 
ପ୍ରଥର ସ୍ୱର୍୍ମ ପଦକ ଜେିିଲୁ, ହକି ଟିର ଖବୁ ଚରତ୍କଲାେ ପ୍ରଦଶ୍ମନ 
କଲଲା, ଏବଂ ଆରର ଡିସକସ ୍ର୍ଲା, ଗର୍ଫ, ଅଶୀଚଲାଳନଲା, ଭଳି ଅନ୍ 
କ୍ରୀଡଲାରେ ରଧ୍ୟ ସଫଳେଲା ପଲାଇଲୁ । ଟଲାରଗ୍ମଟ ଅଲିମ୍ପିକ ରପଲାଡିଅର 
ରଯଲାଜନଲା, ରଖରଲଲା ଇଣି୍ଆ ଏବଂ ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯଲାନସବୁ 
ଅଧକି ସଫଳେଲା ପଲାଇ ଁରଳୂଦୂଆ ପକଲାଇଥଲିଲା । ନବ ଭଲାେେରେ 
ସଫଳକଲାର ରହବଲାେ ଏକ ପ୍ରଗଲାଢ ଇଚ୍ଛଲା େହଛିି, କ୍ରୀଡଲାରେ ଉତ୍କଷ୍ମ 
ହଲାସଲ ପଲାଇ ଁଆର କ୍ରୀଡଲାବିେରଲାନଙ୍କେ ଉଦ୍ର ପ୍ରେି ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ 
ଓ ସେକଲାେଙ୍କେ ପରୂ୍୍ମ ସରଥ୍ମନ େହଛିି । 

ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରକର କ୍ୀଡା 
ସଂସ୍ତୃରି ସଷିୃ୍ଟ କ୍ୀଡା କକ୍ତ୍କର 
ନଆିଯାଉରବିା ବଭିିନ୍ନ ପଦକକ୍ପର 
ଆଉ ଏ� ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଦଗି ।
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ବିଶ୍ୱ ରହଲାରଲାେୀ ରକଲାଭିଡ ବିରେଲାଧରେ ଟିକଲାକେଣ ରହଉଛି ସବୁଠଲାେୁ ପ୍ରଭଲାବଶଲାଳୀ ଓ ଶକି୍ଶଲାଳୀ ଅସ୍ତ । ଏହ ିକଲାେଣେୁ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେ ଭଲାେେରେ ବିଶ୍ୱେ ସବ୍ମବୃହେ ଟିକଲାକେଣ ଅଭିଯଲାନ ଚଳଲାଇଛନି୍ତ ଏବଂ ପ୍ରରେ୍କ ସରୟରେ ନୂଆ ନୂଆ 

ସଫଳେଲା ହଲାସଲ କେିଚଲାଲିଛନି୍ତ । ପେୀକ୍ଣ, ନିେୀକ୍ଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସଲା ଦ୍ଲାେଲା ରକଲାଭିଡ୍ -୧୯ ଟିକଲାକେଣ ପେିସେକୁ ବ୍ଲାପକ 
ଏବଂ ତ୍ୱେଲାନ ୍ବେି କେିବଲାେ ପ୍ରେିଶେୃିବଦ୍େଲାକୁ ରନଇ ରଧ୍ୟ ସେକଲାେ ଅଟଳ େହଛିନି୍ତ । ଏଥସିହ, ସରସ୍ତଙ୍କ ସେୁକ୍ଲା ସନିୁଶି୍େ 

କେିବଲା  ଏବଂ ‘ସରସ୍ତଙ୍କ ପଲାଇ ଁଟିକଲା, ରଲାଗଣଲା ଟିକଲା’, ଲକ୍୍ ରନଇ ରଦଶ ଦୃଢେଲାେ ସହ ଆରଗଇ ଚଲାଲିଛି..

ହିରଲାଚଳ ପ୍ରରଦଶ ଉନଲାେ ଜରଣ ବଲାସିନ୍ଲା କରର୍ମଲା ରଦବୀ 
ଏପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ୨୨,୫୦୦ ରଲଲାକଙ୍କ ରକଲାଭିଡ-୧୯ ଟିକଲାକେଣ 
କେିସଲାେିଛନି୍ତ । ରଗଲାଡେ ହଲାଡ ଭଲାଙି୍ଗଥବିଲା ସରତ୍ୱ ରସ 

ଟିକଲାକେଣ ପଲାଇ ଁେଲାଙ୍କେ ଅଭିଯଲାନ ଜଲାେି େଖଛିନି୍ତ ଏବଂ ଏହଲାକୁ 
ରକରବ ବନ୍ ରହବଲାକୁ ରଦଇନଲାହଲାନି୍ତ । କରର୍ମଲା ରଦବୀ ବଲାସ୍ତବରେ 
ଜରଣ କର୍ମରଯଲାଗୀ । ଇେିରଧ୍ୟରେ, ହରିଲାଚଳ ପ୍ରରଦଶ ଲଲାହୁଲ ଓ 
ସି୍ପେିେ ନୱଙ୍ଗ ଉପଶକ ରଲଲାକଙୁ୍କ ଟିକଲା ରନବଲା ପଲାଇ ଁପ୍ରବେ୍ମଲାଇବଲା 
ନିରରନ୍ତ ଆରଗଇ ଆସିବଲା ସହେି ଟିକଲାକେଣକୁ ଅଧକି ବ୍ଲାପକ 
କେିବଲା ନିରରନ୍ତ ଜରଣ ଧର୍ମଗେୁୁେ ଭୂରିକଲା ନିବ୍ମଲାହ କେିଛନି୍ତ । 
କରର୍ମଲା ରଦବୀ ଏବଂ ନୱଙ୍ଗ ଉପଶକଙ୍କ ଭଳି ଅଧକିଲାଂଶ ରଲଲାକଙ୍କ 
ଉଦ୍ର ରଯଲାଗୁ ଁଆଜି ଭଲାେେରେ ବିଶ୍ୱେ ସବ୍ମବୃହେ ଟିକଲାକେଣ 
କଲାଯ୍୍ମ କ୍ରର ଆରଗଇ ଚଲାଲିଛି । ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ 
ନିକଟରେ ରଯରେରବରଳ ହିରଲାଚଳ ପ୍ରରଦଶେ ରକଲାଭିଡ 
ଟିକଲାକେଣ କଲାଯ୍୍ମ କ୍ରରେ ହିେଲାଧକିଲାେୀ ଏବଂ ସ୍ୱଲାସ୍୍କର୍ମୀରଲାନଙ୍କ 
ସହ ଭଲାବ ବିନିରୟ କେିଥରିଲ ରସଥରିେ ଉପସି୍େ ଥବିଲା ଏହ ି
ଦୁଇଜଣଙ୍କେ ଅଭିଜ୍େଲା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗେ 
ରହଲାଇଥରିଲ । ରଦଶରେ ରକଲାଭିଡ-୧୯ ସି୍େିେ ସରୀକ୍ଲା ନିରରନ୍ତ 
ନିକଟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତେୀୟ ରବୈଠକରେ ସରୀକ୍ଲା କେିଥବିଲା 
ବିଷୟେୁ ଏହି ରେଲାଗକୁ ରନଇ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ରକରେ ଗମ୍ଭୀେ 
େଲାହଲା ସ୍ପଷ୍ ଭଲାରବ ଜଲାଣହୁିଏ।

ଏରବ ଆପଣରଲାରନ ଟିକଲାକେଣେ ପ୍ରରଲାଣପତ୍ର 
ହ ୍ବଲାଟସଆପେୁ ହି ଁଡଲାଉନରଲଲାଡ କେିପଲାେିରବ । 
ନିଜେ ପ୍ରରଲାଣପତ୍ର ଡଲାଉନରଲଲାଡ କେିବଲା ପଲାଇ ଁ
ଆପଣଙୁ୍କ ହ ୍ବଲାଟସଆପରେ ରଲାଇ ଁଗଭ ରକଲାଭିଡ 
ରହର୍ପରଡ୍ ନମ୍ବେ ୯୦୧୩୧୫୧୫୧୫ ସହ 
ରଯଲାଗଲାରଯଲାଗ କେିବଲାକୁ ପଡିବ । ରକବଳ ଏେିକି 
ନୁରହ ଁ, ଆପଣରଲାରନ ଏହି ନମ୍ବେେୁ ରକଲାଭିଡ ଟିକଲା 
ରନବଲା ପଲାଇ ଁରଧ୍ୟ ସରୟ ସଂେକ୍ଣ କେିପଲାେିରବ 
। ଏହଲା ନଲାଗେିକଙ୍କ ସବିୁଧଲାେ ଏକ ନୂଆ ଯଗୁ 
ଆଣରିଦଇଛି । ଏଥସିହିେ ରଲାତ୍ର ରଗଲାଟିଏ 
ରିନିଟରେ ଆପଣରଲାରନ ପ୍ରରଲାଣପତ୍ର ସଂେକ୍ଣ ଓ 
ଡଲାଉନରଲଲାଡ କେିପଲାେିରବ ।

ଟି�ା�ରଣ 
ପରିବାର�ୁ ସରୁକ୍ା

�ବଚ କଦଇଛି

ଏରବ ହ ୍ବଲାଟସଆପେୁ ଟିକଲାକେଣ 
ପ୍ରରଲାଣପତ୍ର ଡଲାଉନରଲଲାଡ କେନ୍ତୁ

କ�ାଭିଡ୍ -୧୯

କ�ାଭିଡ-୧୯ ବରୁିଦ୍କର ସଂଗ୍ରାମ
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ଟି�ା�ରଣ ସରୁକ୍ା�ୁ ମଜବୁତ୍ �ରିରାଏ
ଭଲାେେ ଭଳି ଏକ ବିଶଲାଳ ରଦଶରେ ଅରନକ ରଭୌରଗଲାଳିକ 
ବିବିଧେଲା େହିଛି । ଏଠଲାରେ ପଲାବ୍ମେ୍ ଅଞ୍ଚଳ ସରେଳ ଭୂରି, 
ରଲାଳଭୂରି, ରେୁଭୂରି େହିଥବିଲାରବରଳ ରଦଶେ ଅରନକ 
ସ୍ଲାନ ବନ୍ଲା ପ୍ରରକଲାପେ ସରର୍ଖୁୀନ ରହଲାଇଥଲାଏ । ଏଣ,ୁ 
ରକରେକ ଦୂେଦୂେଲାନ୍ତ ଅଂଚଳରେ ପହଂଚିବଲା ଏକ ଆହ ୍ବଲାନ । 
କିନ୍ତୁ ସରସ୍ତ ପ୍ରେିକୂଳ ପେିସି୍େି ସରତ୍ୱ ଟିକଲାକେଣ ଅଭିଯଲାନ 
ରଜଲାେରସଲାେରେ ଆରଗଇ ଚଲାଲିଛି ଏବଂ ତ୍ସସ୍ଲାସ୍୍ ରଯଲାଦ୍ଲାରଲାରନ 
ଟିକଲାକେଣ ପଲାଇ ଁପ୍ରରେ୍କଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଂଚୁଛନି୍ତ । ଏହଲାହି ଁ
କଲାେଣ ରଯ ଆଜି ସହେଲାଂଚଳ ଅରପକ୍ଲା ଗ୍ରଲାରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗଡିୁକ 
ଅଧକି ଭଲପ୍ରଦଶ୍ମନ କେୁଛନି୍ତ । 

ଦୂେଦୂେଲାନ୍ତ ଏବଂ ଅପହଂଚ ଅଞ୍ଚଳଗଡିୁକରେ ଟିକଲାକେଣେ 
ଗେି ପ୍ରଖେ । ଏହି ରଯଲାଦ୍ଲାରଲାନଙ୍କ ସକଲାରଶ ଆଜି ଭଲାେେ ୩ ଥେ 
ରଗଲାଟିଏ ଦିନରେ ଏକ ରକଲାଟିେୁ ଅଧକି ରଲଲାକଙ୍କ ଟିକଲାକେଣ 
କେିବଲାରେ ସଫଳ ରହଲାଇପଲାେିଛି । ଅଗଷ୍ ୨୭, ଅଗଷ୍ ୩୧ 
ଏବଂ ରସରପଟମ ୍ବେ ୬ ରେକଡ୍ମ ସଂଖ୍ଲାେ ଟିକଲାକେଣ ନିରରନ୍ତ 
ଇେିହଲାସ ପଷୃଲ୍ାରେ ସ୍ଲାନୀେ ରହବ । ଏହି ସଫଳେଲା ଦ୍ଲାେଲା 

ଉଦ୍ ବୁଦ୍ ରହଲାଇ ଏରବ ରଦଶ ପ୍ରେିଦିନ ୧ ରକଲାଟି ୨୫ ଲକ୍ 
ରଡଲାଜ୍ ଟିକଲା ରଦବଲା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସେ ରହଉଛି। ଭଲାେେରେ 
ରଗଲାଟିଏ ଦିନରେ ରଯେିକି ରଡଲାଜ୍ ରକଲାଭିଡ ଟିକଲା ଦିଆଯଲାଉଛି 
େଲାହଲା ଅରନକ ରଦଶେ ସମ୍ପରୁ୍୍ମ ଜନସଂଖ୍ଲାଠଲାେୁ ରଧ୍ୟ ଅଧକି। 
ରଯରେରବରଳ ଟିକଲାକେଣ କଲାଯ୍୍ମ କ୍ରର ଆେମ୍ଭ ରହଲାଇଥଲିଲା 
ରସରେରବରଳ ୧୦ ରକଲାଟି ରଲଲାକଙୁ୍କ ଟିକଲା ରଦବଲା ପଲାଇ ଁ
୮୫ ଦିନ ଲଲାଗିଥବିଲା ରବରଳ ୭୦ ରକଲାଟି ରଯଲାଗ୍ ବ୍କି୍ଙ୍କ 
ଟିକଲାକେଣ ସମ୍ପରୁ୍୍ମ କେିବଲା ପଲାଇ ଁ ରଦଶ ରଲାତ୍ର ୧୩ ଦିନ 
ସରୟ ରନଇଥଲିଲା । ଏରବ ଭଲାେେରେ ୭୫ ରକଲାଟିେୁ ଅଧକି 
ରଲଲାକଙ୍କ ଟିକଲାକେଣ କେଲାଯଲାଇ ଥବିଲାରବରଳ ଆରେଲାଗ୍ ହଲାେ 
ଏପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ୯୭.୫୪ ପ୍ରେିଶେ େହିଛି । ରସହିପେି କ୍ରରଲାଗେ ୭୫ 
ଦିନ ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ରଦୈନିକ ରଲାରଲଲା ୫୦ହଜଲାେେୁ କର ୍େହିଛି, ଯଲାହଲା 
ରକନ୍ଦ୍ର ଓ େଲାଜ୍ ସେକଲାେରଲାନଙ୍କେ ରିଳିେ ଏବଂ ନିେବଚ୍ଛିନ୍ନ 
ଉଦ୍ରେ ଫଳ ।
ବୃହତ ବଜିୟ ଆମର ସଙ୍କଳ୍ପ

ସ୍ୱଚ୍ଛେଲା, ଔଷଧ ଏବଂ  ରକଲାଭିଡ ନିୟରଲାବଳୀେ କରଠଲାେ 
ଅନୁପଲାଳନ ନୀେିେ ଅନୁସେଣ କେି ରଦଶ ରକଲାଭିଡ ବିରେଲାଧୀ 

ରକଲାଭିଡେ ଦି୍େୀୟ ଲହେ ଏପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ରଶଷ ରହଲାଇନଲାହି ଁଏବଂ ଆଗଲାରୀ 
ଦିନରଲାନଙ୍କରେ ଉତ୍ସବ ପେିରବଶ ଏକ ଚିନ୍ତଲାେ କଲାେଣ ରହଲାଇପଲାରେ । 
ରଲଲାକରଲାରନ ଘେ ଭିେରେ େହବିଲାକୁ ରଚଷ୍ଲା କେିବଲା ଉଚିେ୍ , ଯଲାହଲାଫଳରେ 
ଉତ୍ସବେ େଙ୍ଗ ଫିକଲା ପଡିବ ନଲାହି ଁଏବଂ ରସରଲାରନ ରକଲାଭିଡ ଅନୁେୂପୀ 
ଆଚେଣ ଅନୁସେଣକୁ ରଧ୍ୟ ଭୁଲିବଲା ଉଚିେ୍ ନୁରହ ଁ। ରକବଳ ଆବଶ୍କ 
ପଡିରଲ ବଲାହଲାେକୁ ବଲାହଲାେନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଗଜେ ଦୂେେଲା ବଜଲାୟ େଖନ୍ତୁ ଓ 
ରଲା୍ ପିନ୍ନ୍ତୁ । ବଲାେମ୍ବଲାେ ହଲାେ ରଧଲାଇବଲା ଉଚିେ୍ । ରଯଉରଁଲାରନ ନିୟରେ 
ଅବରଲାନନଲା କେୁଛନି୍ତ, ଆସନ୍ନ ବିପଦ ସମ୍ପକ୍ମରେ ରସରଲାନଙୁ୍କ ବୁଝଲାଯିବଲା 
ଦେକଲାେ । ଯଦି ରକଲାଭିଡ ଦ୍ଲାେଲା ସଂକ୍ରରିେ ହୁଅନି୍ତ ରେରବ ପ୍ରେିରଷଧକେ 
ଆବଶ୍କେଲା ନଲାହି ଁରବଲାଲି ଭଲାବନ୍ତୁ ନଲାହି ଁ। ପ୍ରେିରଷଧକ ଶେୀେରେ ଦୀଘ୍ମ 
ସରୟ ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ଆଂଟିବଡିକୁ ବଜଲାୟ େଖବିଲା ସହେି ଭବିଷ୍େ ସଂକ୍ରରଣକୁ 
ରଧ୍ୟ ପ୍ରେିହେ କେିଥଲାଏ । ନୀେି ଆରୟଲାଗେ ସଦସ୍ (ସ୍ୱଲାସ୍୍) ଡ୍ଟେ ଭି. 
ରକ. ପଲ୍ ଙ୍କ କହବିଲା ଅନୁଯଲାୟୀ ପ୍ରେିରଷଧକେ ରକବଳ ରଗଲାଟିଏ ରଡଲାଜ ୍
ରକଲାଭିଡେୁ ୯୬.୬ ପ୍ରେିଶେ ରେୁୃ୍କୁ ରେଲାକିବଲାରେ ସଫଳ । ଏବଂ ଦି୍େୀୟ 
ରଡଲାଜ ପରେ ଏହ ି ସେୁକ୍ଲା ହଲାେ ୯୭.୫ ପ୍ରେିଶେକ ବୃଦି୍ ପଲାଇଥଲାଏ । 
ଏପି୍ରଲେୁ ଅଗଷ୍ ରଧ୍ୟରେ ପ୍ରେିରଷଧକ ଉପରେ େଥ୍ ସମ୍ପକ୍ମରେ ଅବଗେ 
ରହବଲା ପରେ ଏକଥଲା ଦୃଷି୍ରଗଲାଚେ ରହଲାଇଛି ।

ଅବକହଳା ଠ�୍ି ନୁକହ;ଁ
ମହାମାରୀ ଏକବ ମଧ୍ ରହଛିି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଖବ୍ୁ 

ଶୀଘ୍ର ଟି�ା ଉପଲବଧ କହବ
ପିଲଲାରଲାନଙ୍କ ପଲାଇ ଁ ପ୍ରେିରଷଧକେ ପେୀକ୍ଣ ପ୍ରଲାୟେଃ 
ସମ୍ପରୁ୍୍ମ ରହଲାଇଛି । ପିଲଲାରଲାନଙୁ୍କ କିପେି ଓ ରକରେ 
ରଡଲାଜ ୍ଦିଆଯିବ େଲାହଲା ଉପରେ ବିରଶଷଜ୍ରଲାରନ କଲାଯ୍୍ମ  
କେୁଛନି୍ତ । ପିଲଲାରଲାନଙ୍କ ପଲାଇ ଁରକଲାଭଲାକି୍ସନେ ପେୀକ୍ଣ 
ଏରବ ଅନି୍ତର ପଯ୍୍ମ ଲାୟରେ ପହଂଚିଛି । ଏହଲାଛଡଲା 
ପିଲଲାରଲାନଙ୍କ ପଲାଇ ଁ ବଲାରୟଲା-ଇ ଏବଂ ରନଲାଭଲାଭଲାକ୍ସ 
ରକଲାଭିଡ ଟିକଲା ଉପରେ ରଧ୍ୟ କଲାଯ୍୍ମ  ଜଲାେି େହଛିି । 
ଆହୁେି ରଧ୍ୟ ନଲାକରେ ପକଲାଯଲାଇପଲାେୁଥବିଲା ପ୍ରେରିଷଧକେ 
ପ୍ରଥର ପଯ୍୍ମ ଲାୟ ପେୀକ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସମ୍ଭଲାବନଲା ରଦଖଲାଇ 
ଥବିଲାରବରଳ ଏହଲାେ ଦି୍େୀୟ ଓ େୃେୀୟ ପଯ୍୍ମ ଲାୟ ପେୀକ୍ଣ 
ଚଲାଲିଛି । ରଦଶେ ବିଭିନ୍ନ ଭଲାଗରେ ବିଦ୍ଲାଳୟଗଡିୁକ 
ରଖଲାଲଲାଯଲାଉଛି, ଏଣ ୁ ପିଲଲାରଲାନଙ୍କ ପ୍ରେ ି ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟଲାନ 
ଦିଆଯିବଲାେ ଆବଶ୍କେଲା େହଛିି । ପିଲଲାରଲାନଙୁ୍କ 
ରକଲାଭିଡ ଭୂେଲାଣ ୁ ସଂକ୍ରରଣେୁ ସେୁକି୍େ େଖବିଲା ଏବଂ 
ରସରଲାନଙୁ୍କ ରକଲାଭିଡ ଅନୁେୂପୀ ଆଚେଣ ଶକି୍ଲା ରଦବଲାକୁ 
ରନଇ ଆରକୁ ରଧ୍ୟ ସେକ୍ମ େହବିଲାକୁ ପଡିବ ।
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ହରିଲାଚଳ ପ୍ରରଦଶେ ରକଲାଭିଡ ଟିକଲାକେଣ ହେିଲାଧକିଲାେୀ 
ଏବଂ ସ୍ୱଲାସ୍୍ କର୍ମୀରଲାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର 

ରରଲାଦୀଙ୍କ ଭଲାବ ବିନିରୟେ ଉଦୃ୍େଲାଂଶ

 ଶରହ ବଷ୍ମ ରଧ୍ୟରେ ଆସିଥବିଲା ସବୁଠଲାେୁ ବଡ ରହଲାରଲାେୀ ବିରେଲାଧୀ 
ସଂଗ୍ରଲାରରେ ହରିଲାଚଳ ପ୍ରରଦଶ ଚଲାମ୍ପିଅନ୍ ଭଲାବରେ ଉଭଲା ରହଲାଇଛି ।

 ରୁ ଁଖସିୁ ରଯ ହରିଲାଚଳ ପ୍ରରଦଶେ ଳଲାରହଲାଲ-ସି୍ପେି ଭଳି ଏକ ଅପହଂଚ 
ଜଲି୍ଲା ଶେ ପ୍ରେିଶେ ପ୍ରଥର ରଡଲାଜ ୍ ଟିକଲା ରନବଲାରେ ଅଗ୍ରଣୀ 
ରହଲାଇପଲାେିଛି। ଅଟଳ ଟରନଲ ନିର୍ମଲାଣ ପବୂ୍ମେୁ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳ ରଲାସ ରଲାସ 
ଧେି ରଦଶେ ଅବଶଷି୍ ଭଲାଗଠଲାେୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହଲାଇ େହୁଥଲିଲା । 

 ହରିଲାଚଳ ପ୍ରରଦଶେ ରଲଲାକରଲାରନ ଗଜୁବ କିମ ୍ବଲା ଅପପ୍ରଚଲାେରେ ବିଶ୍ୱଲାସ 
କରଲ ନଲାହି ଁ। ରଦଶେ ଗ୍ରଲାରୀଣ ସରଲାଜ ବିଶ୍ୱେ ବୃହେର ଏବଂ ଦୃେେର 
ଟିକଲାକେଣ ଅଭିଯଲାନକୁ କିପେି ସଶକ୍ କେୁଛି ହରିଲାଚଳ େଲାହଲାେ ଏକ 
ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦଲାହେଣ ।

 ହରିଲାଚଳ ପ୍ରରଦଶେ ପଯ୍୍ମ ଟନ ଶଳି୍ପ, ବିପଳୁ ସଂଖ୍ଲାେ ଯବୁ ସରଦୁଲାୟ 
ପଲାଇ ଁ ନିଯକିୁ୍େ ଉତ୍ସ େଲାହଲା ରଧ୍ୟ ଦୃେ ଟିକଲାକେଣେୁ ଲଲାଭବଲାନ 
ରହଲାଇପଲାେିବ ।

 କଠନି ରଭୌରଗଲାଳିକ ପେିସି୍େିକୁ ଦୃଷି୍ରେ େଖ ିଗଣ ରଯଲାଗଲାରଯଲାଗ ଏବଂ 
ଜନ ଭଲାଗିଦଲାେୀେଲା ଟିକଲାକେଣେ ସଫଳେଲାରେ ଏକ ବୃହେ କଲାେଣ ।  
ହରିଲାଚଳରେ ପ୍ରେି ପଲାହଲାଡ ଅେିକ୍ରର କେିବଲା ପରେ ଭଲାଷଲା ରଧ୍ୟ ବଦଳି 
ଯଲାଇଥଲାଏ । ଏଠଲାରେ ଅଧକିଲାଂଶ ସ୍ଲାନ ଗ୍ରଲାରୀଣ ।

 ରଗଲାଟିଏ ଦିନରେ ୧.୨୫ ରକଲାଟି ଟିକଲା ପ୍ରଦଲାନ କେି ଭଲାେେ ରେକଡ୍ମ 
ସଷିୃ୍ କେିଛି । ରଗଲାଟିଏ ଦିନରେ ଭଲାେେ ରଯେିକି ଟିକଲା ରଦଉଛି େଲାହଲା 
ଅଧକିଲାଂଶ ରଦଶେ ରରଲାଟ ଜନସଂଖ୍ଲାଠଲାେୁ ରଧ୍ୟ ଅଧକି ।

 ପ୍ରରେ୍କ ଭଲାେେୀୟଙ୍କ କଠନି ପେିଶ୍ର ଓ ରଶୌଯ୍୍ମ େ ସମି୍ମଶ୍ଣ ରଯଲାଗୁ ଁ
ଭଲାେେରେ ଟିକଲାକେଣ ଅଭିଯଲାନ ସଫଳ ରହଲାଇପଲାେିଛି ।

ଲରଢଇରେ ବିଜୟ ଆଡକୁ ଦୃେ ଗେିରେ ଅଗ୍ରସେ 
ରହଉଛି । ୧୮ ବଷ୍ମ ବୟସେୁ ଉର୍ଦ୍ମ ସରସ୍ତଙ୍କ 
ଟିକଲାକେଣ ଦିଗରେ ରଦଶ ଅରନକ ଉରଲ୍ଖନୀୟ 
ସଫଳେଲା ହଲାସଲ କେିଛି । ହରିଲାଚଳ ପ୍ରରଦଶ, 
ରଗଲାଆ, ସିକି୍ର, ଲଦଲାଖ, ଲକ୍ଦ୍ୀପ, ଦଲାଦ୍ଲା ଓ ନଗେ 
ହଲାରବଳୀ େଥଲା ଡଲାରନ ଓ ଡିୟୁ ରହଉଛି ରଦଶେ ରସହ ି
୬ଟି େଲାଜ୍/ରକନ୍ଦ୍ରଶଲାସିେ ଅଂଚଳ ରଯଉଠଁଲାରେ ଶେ 
ପ୍ରେିଶେ ପ୍ରଲାପ୍ ବୟ୍ ଜନସଂଖ୍ଲାକୁ ପ୍ରଥର ରଡଲାଜ ୍
ଟିକଲା ଦିଆଯଲାଇ ସଲାେିଛି। ରକବଳ ଏେିକି ନୁରହ ଁ, 
ଦି୍େୀୟ ରଡଲାଜ ୍ରନବଲାରେ ରଧ୍ୟ ହରିଲାଚଳ ପ୍ରଲାୟ ଏକ 
େୃେୀୟଲାଂଶ ଜନସଂଖ୍ଲାକୁ ଅେିକ୍ରର କେିଯଲାଇଛି । 
ଓଡିଶଲାେ ଭୁବରନଶ୍ୱେ ରଦଶେ ପ୍ରଥର ସହେ ଭଲାରବ 
କରେଲାନଲା ବିେୁଦ୍ରେ ଶେ ପ୍ରେିଶେ ଟିକଲାକେଣ 
ସଫଳେଲା ହଲାସଲ କେିଛି । ଏହଲାବ୍େୀେ ଓଡିଶଲାେ 
େଲାଜଧଲାନୀରେ ପ୍ରଲାୟ ଏକ ଲକ୍ ପ୍ରବଲାସୀ ଶ୍ରିକଙୁ୍କ 
ପ୍ରଥର ରଡଲାଜ ୍ ରକଲାଭିଡ ଟିକଲା ଦିଆଯଲାଇଛି । 
ରଧ୍ୟପ୍ରରଦଶେ ଇରନ୍ଲାେ ରଧ୍ୟ ରସହ ି ଭଳି ସହେ 
ରଯଉଠଁଲାରେ ଶେ ପ୍ରେିଶେ ଜନସଂଖ୍ଲାକୁ ପ୍ରଥର 
ରଡଲାଜ ୍ଟିକଲା ଦିଆଯଲାଇଛି ଏବଂ ଟିକଲାକେଣେ ଏକ 
ନୂଆ ରେକଡ୍ମ ସଷିୃ୍ ରହଲାଇଛି । 
ଆମ�ୁ ସରୁକି୍ତ ରଖରୁବିା ବ୍କି୍ମାନଙ୍କର 
ସରୁକ୍ା ସନୁଶିି୍ତ �ରିବା
ରକଲାଭିଡ ରହଲାରଲାେୀ ବିରେଲାଧ ି ଲରଢଇରେ ଏକ 
ଉରଲ୍ଖନୀୟ ସଫଳେଲା ସ୍ୱେୂପ ସେକଲାେ କଛରେ 
ରେୁୟନ ରହଲାଇଥବିଲା ସେୁକ୍ଲା ଯବଲାନ୍ ଓ ରସରଲାନଙ୍କ 
ପେିବଲାେଙୁ୍କ ପ୍ରଥର ରଡଲାଜ୍ ଟିକଲା ରଦଇଛନି୍ତ । 
ରସରପଟମ ୍ବେ ୯ େଲାେିଖ ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ୯୯ ପ୍ରେିଶେ 
ସ୍ୱଲାସ୍୍କର୍ମୀ, ଶରହ ପ୍ରେିଶେ ଅଗ୍ରଣୀ ରଯଲାଦ୍ଲା ଏବଂ 
୧୮ ବଷ୍ମେୁ ଉର୍ଦ୍ମ ଜନସଂଖ୍ଲାେ ୫୮ ପ୍ରେିଶେଙୁ୍କ 
ଶେ ପ୍ରେିଶେ ଟିକଲା ଦିଆଯଲାଇଛି । ରସହିପେି ୮୪ 
ପ୍ରେିଶେ ସ୍ୱଲାସ୍୍ କର୍ମୀ, ୮୦ ପ୍ରେିଶେ ଅଗ୍ରଣୀ ରଯଲାଦ୍ଲା 
ଏବଂ ୧୮  ବଷ୍ମ ବୟସେୁ ଉର୍ଦ୍ମ ଜନସଂଖ୍ଲାେ ୧୮ 
ପ୍ରେିଶେଙୁ୍କ ଦି୍େୀୟ ରଡଲାଜ୍ ଟିକଲା ଦିଆଯଲାଇଛି। 
ରକବଳ ଏେିକି ନୁରହ ଁ, ଟିକଲାକେଣେ ରବଗ 
ଉରଲ୍ଖନୀୟ ଭଲାରବ ବୃଦି୍ ପଲାଇଛି ରଯଉଥଁପିଲାଇ ଁ
ହଲାେଲାହଲାେି ଟିକଲାକେଣ ହଲାେ ଜଲାନୁଆେୀ ୨୦୨୧ରେ 
ରଦୈନିକ ୨.୩୫ ଲକ୍ ଥବିଲାରବରଳ ୨୦୨୧ 
ରସରପଟମ ୍ବେ ୯ େଲାେିଖ ସଦୁ୍ଲା ରଦୈନିକ ରଡଲାଜ୍ ସଂଖ୍ଲା 
୭୮.୧୦ ଲକ୍କୁ ବୃଦି୍ ପଲାଇଛି । ରସହିପେି, ଅଗଷ୍ 
ରଶଷ ସପ୍ଲାହରେ ରଦୈନିକ ୮୦ ଲକ୍ ରଡଲାଜେୁ ଉର୍ଦ୍ମ 
ଟିକଲା ପ୍ରଦଲାନ କେଲାଯଲାଇଛି ।  

କ�ାଭିଡ-୧୯ ବରୁିଦ୍କର ସଂଗ୍ରାମ

Scan the QR code to listen the 
Prime Minister's full conversation 
with the health workers of 
Himachal Pradesh.
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“ବଶି୍ୱର କ୍ମବଦ୍୍ଷମାନ ଅର୍ଷନୀତ ିପାଇ ଁ ବ୍କି୍ସ
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ୱର ପାଲଟିଛ”ି

ଚଳିେବଷ୍ମ ରସରପଟମ ୍ବେ ୯ େଲାେିଖରେ ଭଚୁ୍ମଆଲ ରଲାଧ୍ୟରରେ ଅନୁଷ୍ିେ ତ୍ରରୟଲାଦଶ ବ୍ିକ୍ସ (ବ୍ଲାଜଲ୍ି , ଋଷ, ଭଲାେେ, ଚୀନ୍ , ଦକି୍ଣ 
ଆଫି୍କଲା) ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀରେ ଭଲାେେ ଅଧ୍ୟକ୍େଲା କେିଛି । ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ରନେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ଦି୍େୀୟ ଥେ ପଲାଇ ଁବି୍କ୍ସ ଶଖିେ 
ସମି୍ମଳନୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍େଲା କେିଛନି୍ତ, ୨୦୧୬ ରଗଲାଆ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀରେ ରସ ପବୂ୍ମେୁ ଅଧ୍ୟକ୍େଲା କେିଥରିଲ । ଏହ ିଶଖିେ 

ସମି୍ମଳନୀେ ବିଷୟବସୁ୍ତ ଥଲିଲା ‘ସହରେି ପଲାଇ ଁଦୀଘ୍ମସ୍ଲାୟିତ୍ୱ, ଐକ୍ ଏବଂ ସହରଯଲାଗ’ । ବିକଲାଶଶୀଳ େଲାଷ୍ଟ୍ଗଡିୁକେ ପ୍ରଲାଥରିକେଲା 
ଉପରେ ଧ୍ୟଲାନରକନ୍ଦ୍ରେି କେିବଲା ପଲାଇ ଁ‘ବି୍କ୍ସ’େ ରଂଚକୁ ଉପରଯଲାଗୀ ଭଲାରବ ବର୍୍ମନଲା କେିବଲା ସହେି ରବୈଠକରେ ଭଲାେେ 

ସନ୍ତ୍ରଲାସବଲାଦ ବିେୁଦ୍ରେ ଏହଲାେ ଆଭିରଖୁ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ ଭଲାବରେ ଉପସ୍ଲାପନ କେିଛି । ୨୦୦୬ ରସରପଟମ ୍ବେ ରଲାସରେ ଗଠେି 
ରହଲାଇଥବିଲା ଏହ ିରରଂଟ ଚଳିେ ବଷ୍ମ ଏହଲାେ ପ୍ରେିଷଲ୍ାେ ୧୫ ବଷ୍ମ ପେୂଣ କେିଛି ।

ରବୈଠକରେ ବ୍ଲାଜିଲ େଲାଷ୍ଟ୍ପେି ଜଲାୟେ ରବଲାଲରସଲାନଲାରେଲା, 
ଋଷ େଲାଷ୍ଟ୍ପେି ବଲ୍ାଦିରିେ ପେୁିନ୍ , ଚୀନ େଲାଷ୍ଟ୍ପେି ସି ଜନିପିଙ୍ଗ 
ଏବଂ ଦକି୍ଣ ଆଫି୍କଲା େଲାଷ୍ଟ୍ପେି ସିେିଲ େଲାରଲାରପଲାଶଲା ରଯଲାଗ 
ରଦଇଥରିଲ । ଏହ ିଅବସେରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ 
କହଛିନି୍ତ, ବି୍କ୍ସ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀକୁ ଆପଣରଲାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଲାଗେ । 
ବି୍କ୍ସେ ପଂଚଦଶ ରବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍େଲା କେିବଲା ରରଲା ପଲାଇ ଁ, ଏବଂ 
ଭଲାେେ ପଲାଇ ଁଖସିୁେ ବିଷୟ । ବ୍ିକ୍ସେ ଗେୁୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଉରଲ୍ଖ 
କେୀ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ କହଥିରିଲ ରଯ ଗେ ରଦଢ 
ଦଶନି୍ ରଧ୍ୟରେ ବ୍ିକ୍ସ ଅରନକ ସଫଳେଲା ହଲାସଲ କେିଛି । ବିଶ୍ୱେ 
କ୍ରରବଦ୍୍ମରଲାନ ଅଥ୍ମନୀେି ପଲାଇ ଁ ଆଜ ି ଆରର ଏକ ପ୍ରଭଲାବଶଲାଳୀ 
ସ୍ୱେ। ବିକଲାଶଶୀଳ େଲାଷ୍ଟ୍ଗଡିୁକେ ପ୍ରଲାଥରିକେଲାଗଡିୁକ ଉପରେ 
ଧ୍ୟଲାନ ରକନ୍ଦ୍ରେି କେିବଲା ପଲାଇ ଁରଧ୍ୟ ଏହ ିରଂଚ ଉପରଯଲାଗୀ ସଲାବ୍ସ୍ତ 
ରହଲାଇଛି ।

ପ୍ରଧାମନ୍ତୀ ୪ଟି ପ୍ରମଖୁ ବରିୟ ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱ 
କଦଇରକିଲ:

 ଆଗଲାରୀ ୧୫ ବଷ୍ମ ରଧ୍ୟରେ ବ୍ିକ୍ସ ଆହୁେି ଫଳପ୍ରଦ ରହଉ 
େଲାହଲା  ଆରକୁ ସନିୁଶି୍େ କେିବଲାକୁ ପଡିବ ।

 ପ୍ରଥର ବି୍କ୍ସ ଡିଜଟିଲାଲ ସ୍ୱଲାସ୍୍ ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ରବୈଷୟିକ 

ଜ୍ଲାନରକୌଶଳ ସହଲାୟେଲାରେ ସ୍ୱଲାସ୍୍ ରସବଲାେ ସମ୍ପ୍ରସଲାେଣ କେିବଲାେ 
ଅଭିନବ ପଦରକ୍ପ ।

 ସଦସ୍ େଲାଷ୍ଟ୍ରଲାନଙ୍କ ବହଶିଳୁ୍କ ବିଭଲାଗ ଗଡିୁକେ ରିଳିେ ଉଦ୍ର ଅନ୍ତଃ-
ବି୍କ୍ସ ବଲାଣଜି୍ କଲାେବଲାେ ପଲାଇ ଁ ସହଲାୟକ ରହବ । “ବି୍କ୍ସ ପ୍ରେିରଷଧକ 
ଗରବଷଣଲା ଏବଂ ବିକଲାଶ ରକନ୍ଦ୍ର”କୁ ଭଚୁ୍ମଆଲ ରନଟୱଲାକ୍ମ ଭଲାବରେ ଆେମ୍ଭ 
କେିବଲା ପଲାଇ ଁ ରଧ୍ୟ ସହରେି ପ୍ରକଲାଶ  ପଲାଇଥଲିଲା । “ସବୁଜ ପଯ୍୍ମ ଟନ 
ଉପରେ ବି୍କ୍ସ ରରଂଟ” ଗଠନ ରଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ନୂେନ ପଦରକ୍ପ ।

 ବହୁରଖୁୀ ବ୍ବସ୍ଲାକୁ ସଦୃୁଢ କେିବଲା ପଲାଇ ଁ ବ୍ିକ୍ସ ପ୍ରଥର ଥେ ପଲାଇ ଁସହରେ 
ରହଲାଇଥଲିଲା ।

 ସନ୍ତ୍ରଲାସବଲାଦ ବିରେଲାଧରେ ରଧ୍ୟ ବି୍କ୍ସ ଏକ କଲାଯ୍୍ମ  ଖସଡଲାକୁ ଅନୁରରଲାଦନ 
କେିଥଲିଲା ।  

ବ୍କି୍ସ: ଭାରତର ୪ଟି ପ୍ରାରମି�ତା କକ୍ତ୍

କଲା�ମାନଙ୍କ 
ମଧ୍କର 
ସମ୍୍ୱୟର 
କପ୍ରାତ୍ାହନ

1 2 3 4
ବହୁମଖୁୀ 
ବ୍ବସ୍ାର 
ସଂସ୍ାର

ସନ୍ତାସବାଦର 
ମ�ୁାବଲିା

ଦୀଘ୍ଷସ୍ାୟୀ ବ�ିାଶ ଲକ୍୍
ହାସଲ ପାଇ ଁଡିଜିଟାଲ ଏବଂ 
କବରୈରୟି� ପଦକକ୍ପ ଗ୍ରହଣ

Scan the QR code to listen the 
Prime Minister's address at 
the BRICS Summit.
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ନବଭଲାେେ ଗଠନ ପଲାଇ ଁଆରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସେୁକି୍େ 
ରଲୂ୍ରବଲାଧକୁ ପଥ ପ୍ରଦଶ୍ମନ କେୁଥବିଲା କଲାେଣେୁ 
ସ୍ୱଲାଧୀନେଲାେ ଅରେୃ ରରହଲାତ୍ସବ ବିରଶଷ ଗେୁୁତ୍ୱ 

ବହନ କେୁଛି । ରଦଶ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲାେ ୭୫େର ବଷ୍ମ ଅରେୃ 
କଲାଳେ ଆେମ୍ଭକୁ ସଚୂଲାଇଥଲାଏ । ଏହଲା ଆରକୁ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲାେ 
ଶରହେର ବଷ୍ମ ପଯ୍୍ମ ନ୍ତ ଆରଗଇ ରନବ । ଅରେୃ କଲାଳେ 
ଲକ୍୍ ରହଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଭଲାେେ ନିର୍ମଲାଣ କେିବଲା 
ରଯଉଠଁଲାରେ ସରସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ ଅେ୍ଲାଧନିୁକ ଭିରି୍ଭୂରି 
ଉପଲବଧ ଥବି । କୃଷି ଉତ୍ଲାଦକେଲା ବୃଦି୍ ଏବଂ ଖଲାଦ୍ 
ପ୍ରକି୍ରୟଲାକେଣ ଶଳି୍ପରେ ରଦଖଲାରଦଉଥବିଲା ପ୍ରେିବନ୍କ ଦୂେ 
କେିବଲା ବ୍େୀେ ଏହଲା ସଲୁଭ ସ୍ୱଲାସ୍୍ରସବଲା, ଗହୃନିର୍ମଲାଣ, 
ବିଶଦୁ୍ ଜଳ ଏବଂ ଶକି୍ ରଯଲାଗଲାଇ ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଲାସ୍ତବେଲାରେ 

ପେିଣେ କେିବଲାେ ଲକ୍୍ େଖଛିି । ପନୁଶ୍ ଏହଲା ଏପେି 
ଏକ େଲାଷ୍ଟ୍େ ପେିକଳ୍ପନଲା କରେ ରଯଉଠଁଲାରେ ରସୈନିକ 
ଏବଂ କୃଷକରଲାନଙ୍କେ କଲ୍ଲାଣ ଆରେ ଆଙ୍କଲାକ୍ଲା ପଲାଇ ଁ
ରବଶ ରହତ୍ୱପରୂ୍୍ମ । ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାର ସରୟରେ, ଆର 
ପବୂ୍ମସେୂୀରଲାରନ ରସହ ିଏକଲା ସ୍ୱପ୍ନ ରଦଖଥିରିଲ । ରସରଲାନଙ୍କ 
ଅଧେୁଲା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଲାକଲାେ କେିବଲା ନିରରନ୍ତ ଗେ ସଲାେ ବଷ୍ମ 
ରଧ୍ୟରେ ଅରନକ ଉଦ୍ର ରହଲାଇଛି। ଦୃଢ ନୀେିଗଡିୁକେ 
ଫଳସ୍ୱେୂପ ଏରବ କୃଷକରଲାରନ ଆତ୍ନିଭ୍ମେ ରହଉଛନି୍ତ 
ଏବଂ ସୀରଲା ସେୁକ୍ଲା କେୁଥବିଲା ଆରେ ଯବଲାନରଲାନଙ୍କ 
ଭିେରେ ଦୃଢ ରରନଲାବଳ ଭେିଯଲାଇଛି। ଅରେୃ ରରହଲାତ୍ସବ 
ଅନୁରଚ୍ଛଦରେ ଆରର ପଣୁଥିରେ ଆରେ ରପ୍ରେଣଲାଦଲାୟୀ 
ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାରୀରଲାନଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟଲାନ କେିବଲା...

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ନାୟ�ମାକନ ଏ� ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ କଦଖରିକିଲ କଯଉଠଁାକର ସାମଗି୍ର� 
ଏବଂ ସମାକବଶୀ ବ�ିାଶ କହାଇପାରୁରବି । କସମାକନ କଦଶବ୍ାପୀ ଏ� ସବ୍ଷାଙ୍ଗୀନ ବ�ିାଶର ପରି�ଳ୍ପନା 
�ରିରକିଲ କଯଉଠଁାକର କ�ୌଣସି କଶ୍ଶୀ ବା ବ୍କି୍ ବାଦ୍ ପଡିକବ ନାହି ଁ। ଆଜାଦୀ �ା ଅମତୃ ମକହାତ୍ବ 
କହଉଛ ିକସହଭିଳି ଏ� ପବ୍ଷ । ଏହାର ଲକ୍୍ କହଉଛ ିଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ �ରିବା 

ଏବଂ କସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ାନ ଜଣାଇବା । ଏରସିହ, ଆକମ ଏ� ସମଦୃ୍ ଭାରତ ଆଡ�ୁ ଅଗ୍ରସର କହଉକଛ ଏବଂ 
ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ� ୁସା�ାର �ରିବା ପାଇ ଁ ଏହା�ୁ ଅଧ�ି ଗତ ିପ୍ରଦାନ �ରୁଛ.ୁ.

ଆଧନୁ�ି ଭାରତର
ସ୍ପତି

ଆଜଲାଦୀ କଲା ଅରେୃ ରରହଲାତ୍ସବ୭୫କର ଭାରତ
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ଲଲାଲ ବଲାହଲାଦୂେ ଶଲାସ୍ତୀ ରଲା ଭଲାେେୀଙ୍କେ ସରୁଯଲାଗ୍ ସନ୍ତଲାନ ଥରିଲ। ରସ ରଦଶେ ଦି୍େୀୟ 
ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ରହବଲା ସରତ୍ୱ ରଲାନବରକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆଭିରଖୁ୍ ସହ ସେଳ ଏବଂ ନିେଲାଡମ୍ବେ 
ଜୀବନଯଲାପନ କେୁଥରିଲ । ରକବଳ ଏେିକି ନୁରହ ଁ, ଉଚ୍ଚ ରନୈେିକ ରଲୂ୍ରବଲାଧ ସହ 

ସଲାଲିସ ନକେି ରସ ଜରଣ େଲାଷ୍ଟ୍ରନେଲାେ ସମ୍ମଲାନ ଏବଂ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବ୍କି୍ତ୍ୱେ ଅଧକିଲାେୀ ଭଲାରବ 
ରଦଶେ ରସବଲା କେିଥରିଲ ।  ଦକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଭଲାବଶଲାଳୀ ଭଲାରବ ରଯଲାଗଲାରଯଲାଗ କେିବଲାେ ଉରଲ୍ଖନୀୟ 
ଦକ୍େଲା ଳଲାଲ ବଲାହଲାଦୂେ ଶଲାସ୍ତୀଙ୍କ ବ୍କି୍ତ୍ୱେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ଦିଗ ଥଲିଲା। ରଯଲାଗଲାରଯଲାଗ ଦକ୍େଲା 
ଏବଂ ଅନ୍େ ଦୃଷି୍ରକଲାଣକୁ ବୁଝପିଲାେିବଲାେ ସଲାରଥ୍୍ମ  େଲାଙ୍କ ସଫଳେଲାରେ  ଉରଲ୍ଖନୀୟ ଭୂରିକଲା 
ଗ୍ରହଣ କେିଥଲିଲା । ଅନ୍େ ଭଲାବନଲାକୁ ଅଗ୍ରଲାଧକିଲାେ ରଦବଲା ପଲାଇ ଁରସ ସବ୍ମଦଲା ପ୍ରସୁ୍ତେ େହୁଥରିଲ। 
ରକବଳ ଏେିକି ନୁରହ ଁ, ଶଲାସ୍ତୀଜୀ ରଦଶରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ରଶ୍ୱେ ବିପ୍ଳବ ପଲାଇ ଁ ଆହ ୍ବଲାନ 
ରଦଇଥରିଲ ରଯଉଥଁରିେ ରସ ପ୍ରରଖୁ ଭୂରିକଲା ଗ୍ରହଣକେିଥରିଲ । ଯଲାହଲାଫଳରେ ରଦଶ ଖଲାଦ୍ 
ନିେଲାପେଲା ସନିୁଶି୍େ କେିବଲାରେ ସକ୍ର ରହଲାଇଥଲିଲା ଏବଂ ଭଲାେେରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ଲାଦନ ଉରଲ୍ଖନୀୟ 
ଭଲାରବ ବୃଦି୍ ପଲାଇଥଲିଲା ।

୧୯୦୪ ରସିହଲା ଅର୍ଟଲାବେ ୨ େଲାେିଖରେ ରସ ଉେେପ୍ରରଦଶେ ବଲାେଣଲାସୀେ ରଗୁଲସେଲାଇରେ 
ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କେିଥରିଲ । େଲାଙ୍କ ପିେଲା ରନୁସୀ ଶଲାେଦଲା ପ୍ରସଲାଦ ଶ୍ୀବଲାସ୍ତବ ଜରଣ ୍ଲୁ ଶକି୍କ 
ଥରିଲ। ଲଲାଲ ବଲାହଲାଦୂେ ଶଲାସ୍ତୀଙୁ୍କ ରଲାତ୍ର ରଦଢ ବଷ୍ମ ବୟସ ରହଲାଇଥବିଲାରବରଳ େଲାଙ୍କ ପିେଲାଙ୍କେ 
ରେୁୃ୍ ଘଟିଥଲିଲା। ରହଲାତ୍ଲାଗଲାନ୍ୀ ଅସହରଯଲାଗ ଆରନ୍ଲାଳନରେ ରଯଲାଗ ରଦବଲା ପଲାଇ ଁ ଡଲାକେଲା 
ରଦବଲା ସରୟରେ ଲଲାଲ ବଲାହଲାଦୂେ ଶଲାସ୍ତୀଙୁ୍କ ରଲାତ୍ର ୧୬ ବଷ୍ମ ବୟସ ରହଲାଇଥଲିଲା । ରହଲାତ୍ଲାଗଲାନ୍ୀଙ୍କ 
ଆହ ୍ବଲାନରେ ରସ େଲାଙ୍କ ପଲାଠପଢଲା ଛଲାଡିବଲାକୁ ନିଷ୍ପେି ରନଇଥରିଲ । ୧୯୩୦ ରସିହଲାରେ ଲବଣ 
ଆଇନ୍ କୁ ବିରେଲାଧ କେି ରହଲାତ୍ଲାଗଲାନ୍ୀ ଦଲାଣି୍ ଯଲାତ୍ରଲା କେିଥରିଲ । ଏହ ିପ୍ରେୀକଲାତ୍କ ବଲାେ୍ମଲା ସରଗ୍ର 
ରଦଶରେ ଏକ ପ୍ରକଲାେ ବିପ୍ଳବ ଆଣଥିଲିଲା । ଲଲାଲ ବଲାହଲାଦୂେ ଶଲାସ୍ତୀ ବହୁ ଉତ୍ସଲାହେ ସହ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା 
ଆରନ୍ଲାଳନରେ ରଯଲାଗ ରଦରଲ । ବି୍ଟିଶ ଶଲାସନକୁ ହଟଲାଇବଲା ଉରର୍ଦଶ୍ରେ ଆେମ୍ଭ ରହଲାଇଥବିଲା 
ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯଲାନେ ରନେୃତ୍ୱ ରସ ରନଇଥରିଲ ଏବଂ ରରଲାଟ ସଲାେ ବଷ୍ମ କଲାେଲାବଲାସରେ େହଥିରିଲ। 
ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାରରେ ଭଲାଗ ରନବଲା ସରୟରେ ରସ ଜରଣ ପେିପକ୍ୱ ରନେଲା ଭଲାବରେ ଉଭଲା 
ରହଲାଇଥରିଲ । କୃଷକ, ଶ୍ରିକ ଏବଂ ରସୈନିକରଲାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରସ ରବଶ ସମ୍ମଲାନିେ ଥରିଲ । 

ଏହଲା ରହଉଛି ୧୯୬୫ ଭଲାେେ-ପଲାକିସ୍ତଲାନ ଯଦୁ୍ ସରୟେ ଘଟଣଲା । ଭଲାେେ ଯଦି ଯଦୁ୍ ବିେେି 
ରଘଲାଷଣଲା ନକରେ ରେରବ ଭଲାେେକୁ ଗହର ରଯଲାଗଲାଣ ବନ୍ କେିଦିଆଯିବ ରବଲାଲି ରସରେରବରଳ 
ଆରରେିକଲା ଧରକ ରଦଇଥଲିଲା । ରସରେରବରଳ ଭଲାେେ ଗହର ଉତ୍ଲାଦନ ରକ୍ତ୍ରରେ ଆତ୍ନିଭ୍ମେଶୀଳ 
ନଥଲିଲା । ଏହ ିଘଟଣଲା ପରେ, ଲଲାଲ ବଲାହଲାଦୂେ ଶଲାସ୍ତୀ ରଗଲାଟିଏ ଥେ ଆହଲାେ େ୍ଲାଗ କେିବଲା ପଲାଇ ଁ
ରଦଶବଲାସୀଙୁ୍କ ନିରବଦନ କରଲ । ନିରବଦନ ପବୂ୍ମେୁ ରସ ନିରଜ ଏହଲା ପଲାଳନ କେିଥରିଲ । ରଗଲାଟିଏ 
ଥେ ଆହଲାେ ପେିେ୍ଲାଗ କେିବଲା ପଲାଇ ଁେଲାଙ୍କ ପି୍ରୟ ରନେଲାଙ୍କ ଅନୁରେଲାଧକୁ ଭଲାେେବଲାସୀ ପଲାଳନ 
କରଲ । କୃଷକ, ଯବଲାନ୍ , ରସୈନ୍, ଶ୍ରିକ ଏବଂ ଗ୍ରଲାରବଲାସୀଙ୍କ କଲ୍ଲାଣ ସପକ୍ରେ ସବୁରବରଳ 
ଯକିୁ୍ ବଲାଢୁଥବିଲା ଶଲାସ୍ତୀଜୀ ‘ଜୟ ଯବଲାନ ଜୟ କିଷଲାନ’ ଡଲାକେଲା ରଦଇଥରିଲ, ଯଲାହଲା ଆରେ ଯବଲାନ୍ 
ଓ କୃଷକରଲାନଙ୍କ କଠନି ପେିଶ୍ର ଓ ଝଲାଳବୁହଲା ଖଟଣକିୁ ପ୍ରଧଲାନ୍ ରଦଉଥଲିଲା। ପରେ, ପବୂ୍ମେନ 
ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହଲାେୀ ବଲାଜରପୟୀ ଏହ ିଡଲାକେଲାରେ ‘ଜୟ ବିଜ୍ଲାନ’ ରଯଲାଡି ରଦଇଥରିଲ। ୨୦୧୯ 
ଜଲାନୁଆେୀ ୩ େଲାେିଖରେ ଏହ ିଆହ ୍ବଲାନକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବିସ୍ତଲାେ କେି ଏଥରିେ ‘ଜୟ ଅନୁସନ୍ଲାନ’କୁ 
ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ସଲାରିଲ କେିଥରିଲ । ରସ ଲଲାଲ ବଲାହଲାଦୂେ ଶଲାସ୍ତୀଙୁ୍କ ଜରଣ ନମ୍ ଏବଂ 
ଏକଲାଗ୍ରଚିେ ବ୍କି୍ ଭଲାରବ ସ୍ମେଣ କେନି୍ତ । ରସ ସେଳେଲାେ ପ୍ରେୀକ ଥରିଲ ଏବଂ େଲାଷ୍ଟ୍େ ରଙ୍ଗଳ 
ପଲାଇ ଁଜୀବନ ଉତ୍ସଗ୍ମ କେିଥରିଲ । ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ କହଥିରିଲ, “ରସ ରଦଶ ପଲାଇ ଁଯଲାହଲା 
ଯଲାହଲା କେିଯଲାଇଛନି୍ତ ରସଥପିଲାଇ ଁଆରର େଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିରଶଷ କୃେଜ୍ ।”

ଭାରତର ପ୍ରା�୍ -ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବତ୍ଥି �ାଳକର 
ଲାଲ ବାହାଦୂର ଶାସ୍ତୀ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମି�ା ନବି୍ଷାହ �ରିରକିଲ

ଭାରତ-ପା�ସି୍ତାନ ଯଦୁ୍ 
କଶର କହବାର ମାତ୍ ୪ 
ଦନି ବତିଛି ି। ଦଲି୍ୀର 
ରାମଲୀଳା କମୈଦାନଠାକର 
ହଜାର ହଜାର କଲା�ଙୁ୍କ 
ଉଦକବାଧନ କଦଇ ଶାସ୍ତୀ 
�ହରିକିଲ - “ସଦର 
ଆୟୁବ �ହରିକିଲ କଯ 
କସ ଚାଲି ଚାଲି ଦଲି୍ୀକର 
ପହଂଚଯିିକବ। କସ ଏଭଳି 
ଜକଣ ମହାନ୍ ବ୍କି୍, ମ ୁ ଁ
ଭାବଲିି ଚାଲି ଚାଲି ଦଲି୍ୀ 
ଆସିବାର �ଷ୍ଟ �ାହି�ଁ ି
ତାଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ, ବରଂ 
ଆକମ ତାଙୁ୍କ ଲାକହାରକର 
କଭଟିବା ।”

ଆବିଭ୍ମଲାବ: ଅର୍ଟଲାବେ ୨, ୧୯୦୪
େିରେଲାଧଲାନ: ଜଲାନୁୟଲାେୀ ୧୧, ୧୯୬୬



ବୀେ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଗଡୱଲାଲିଙୁ୍କ ଭଲାେେେ ଇେହିଲାସରେ ଜରଣ ନଲାୟକ ଭଲାରବ ସ୍ମେଣ କେଲାଯିବ ଯିଏ 
ରପଶଲାୱଲାେରେ ରଦଶେ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ପଲାଇ ଁସଂଗ୍ରଲାର କେୁଥବିଲା ନିେସ୍ତ ପଠଲାନରଲାନଙ୍କ ଉପେକୁ 
ଗଳିୁ ଚଳଲାଇବଲାକୁ ରନଲା କେି ରଦଇଥରିଲ । ୧୯୩୦ ରସିହଲା ଏପି୍ରଲ ୨୩ େଲାେିଖରେ ଖଲା ଁ

ଅବଦୁଲ ଗଫେ ଖଲାଙଁ୍କ ରନେୃତ୍ୱରେ ପଠଲାନରଲାରନ ଏକ ରଶଲାଭଲାଯଲାତ୍ରଲା ବଲାହଲାେ କେିବଲା ସହେି ରପଶଲାୱଲାେ 
ସହେ (ବେ୍ମରଲାନେ ପଲାକିସ୍ତଲାନ)ରେ ବରଦଶୀ ବସ୍ତ ଓ ବସୁ୍ତ ବିେୁଦ୍ରେ ଆରନ୍ଲାଳନ ପଲାଇ ଁଏକ ରବୈଠକେ 
ଆରୟଲାଜନ କେିଥରିଲ ।  ବି୍ଟିଶ ସେକଲାେ ଏହ ିଆରନ୍ଲାଳନକୁ ଦରନ କେିବଲାକୁ ଚଲାହିଥଁରିଲ । ଏଥ ିନିରରନ୍ତ 
ବି୍ଟିଶରଲାରନ ଗଡୱଲାଲ ରେଜରିରଂଟେ ବଲାଟଲାଲିୟନ ରେୁୟନ କରଲ ବୀେ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଗଡୱଲାଲି ଏହଲାେ 
ରନେୃତ୍ୱ ରନଇଥରିଲ । ବିରକ୍ଲାଭକଲାେୀ ପଠଲାନରଲାନଙ୍କ ଉତ୍ସଲାହ ଓ ରଶଲାଭଲାଯଲାତ୍ରଲାକୁ ରଦଖ ିବ୍ଟିିଶ ସେକଲାେ 
ଚକିେ ରହଲାଇଯଲାଇଥରିଲ, ବିରକ୍ଲାଭକଲାେୀରଲାନଙୁ୍କ ବୁଦି୍ ଶଖିଲାଇବଲା ପଲାଇ ଁ ଗଳିୁ ଚଳଲାଇବଲାକୁ ଗେୱଲାଲ 
ରେଗିରରଂଟକୁ ଆରଦଶ ରଦଇଥରିଲ । ରେରବ ବୀେ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଗଡୱଲାଲି ନିେସ୍ତ ରଲଲାକରଲାନଙ୍କ 
ଉପରେ ଆରର ଗଳିୁଚଲାଳନଲା କେୁନଲାହି ଁରବଲାଲି କହ ିଆରଦଶ ପଲାଳନ କେିବଲାକୁ ରନଲା କେିରଦଇଥରିଲ। 
ରପଶଲାୱଲାେ ବିପ୍ଳବେ ରହଲାନଲାୟକ ଗଡୱଲାଲି ନିେସ୍ତ ରଲଲାକରଲାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଳିୁ ନ ଚଳଲାଇବଲାକୁ ନିରର୍ଦ୍ମଶ 
ରଦଇ ରହଲାନ୍ ରଦଶଭକି୍େ ପ୍ରଦଶ୍ମନ କେିଥରିଲ । ଏହ ିଘଟଣଲା ଭଲାେେୀୟ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାରେ ଏକ 
ରଲାଇଲସ୍ତମ୍ଭ ଭଲାରବ ପ୍ରରଲାଣେି ରହଲାଇଥଲିଲା । ଏହଲା ଭବିଷ୍େ ପଲାଇ ଁ ଏକ ବିପ୍ଳବେ ରଳୂଦୁଆ ପ୍ରେିଷଲ୍ା 
କେିଥଲିଲା । ବି୍ଟିଶ ବିେୁଦ୍ରେ ସ୍ୱେ ଉରେଲାଳନେ ପେିଣଲାର କରଠଲାେ ଶଲାସି୍ତ, ରଯଉଥଁରିେ ରେୁୃ୍ଦଣ୍ ରଧ୍ୟ 
ସଲାରିଲ ରହଲାଇପଲାରେ ରବଲାଲି ରସ ଭଲ ଭଲାବରେ ଜଲାଣଥିରିଲ କିନ୍ତୁ ରସ େଲାଙ୍କ ନିଷ୍ପେରିେ ଅଟଳ େହଥିରିଲ। 
ଏହ ିଘଟଣଲା ପରେ ରସ ସରଗ୍ର ରଦଶରେ ‘ରପଶଲାୱଲାେ ବିପ୍ଳବେ ନଲାୟକ’ ଭଲାରବ ଖ୍ଲାେ ରହଲାଇଗରଲ । 
ରପଶଲାୱଲାେ ବିପ୍ଳବ ପରେ ରସ େଲାଷ୍ଟ୍େ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାରୀ ଭଲାରବ ଖ୍ଲାେ ିଅଜ୍ମନ କେିଥରିଲ । 
ଏହଲା ବିଶ୍ୱଲାସ କେଲାଯଲାଏ ରଯ ରହଲାତ୍ଲାଗଲାନ୍ୀ େଲାଙୁ୍କ ‘ଗଡୱଲାଲି’ ନଲାର ରଦଇ ସମ୍ମଲାନିେ କେିଥରିଲ। ରେରବ 
ଏହ ିଘଟଣଲା ପରେ େଲାଙୁ୍କ ରସନଲାେୁ ବହଷି୍କଲାେ କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା ଏବଂ ରେୁୃ୍ଦଣ୍ ଆରଦଶ ଦିଆଯଲାଇଥଲିଲା । 
ପରେ ଏହ ିଆରଦଶକୁ ଆଜୀବନ କଲାେଲାଦଣ୍କୁ ପେିବେ୍ମନ କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା ଏବଂ ୧୯୪୧ ରସିହଲା ଡିରସମ୍ବେ 
୨୬ େଲାେିଖରେ ରସ କଲାେଲାରକୁ୍ ରହଲାଇଥରିଲ । ୧୯୪୨ ରସିହଲାରେ ରସ ଭଲାେେ ଛଲାଡ ଆରନ୍ଲାଳନରେ ରଯଲାଗ 
ରଦଇ ପଣୁ ିଥରେ କଲାେଲାବେଣ କେିଥରିଲ । ରଦଶେ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାରରେ େଲାଙ୍କେ ଉରଲ୍ଖନୀୟ 
ଅବଦଲାନ ଥଲିଲା ଏବଂ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାରରେ ରସ ଅରନକ ରଲଲାକଙ୍କେ ରପ୍ରେଣଲା ପଲାଲଟି ଯଲାଇଥରିଲ । 
ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ପରେ ରଧ୍ୟ େଲାଷ୍ଟ୍ ନିର୍ମଲାଣ ନିରରନ୍ତ ରସ େଲାଙ୍କେ କଲାଯ୍୍ମ  ଜଲାେି େଖଥିରିଲ । ୧୯୯୪ ରସିହଲାରେ 
େଲାଙ୍କ ସମ୍ମଲାନରେ ଭଲାେେେ ସେକଲାେ ଏକ ଡଲାକ ଟିକଟ ଉରନ ୍ମଲାଚନ କେିଥରିଲ ।

ବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଗଡୋଲି କପଶାେରକର ନରିସ୍ତ 
ପଠାନମାନଙ୍କ ଉପର�ୁ ଗଳିୁ ଚଳାଇବା�ୁ ମନା �ରିକଦକଲ

କପଶାୋର ବପି୍ଳବର 
ମହାନ କଯାଦ୍ା ଗଡୋଲି 
ନରିସ୍ତ କଲା�ଙ୍କ ଉପକର 
ଗଳିୁଚାଳନା ନ�ରିବା ପାଇ ଁ
ନକିଦ୍୍ଷଶ କଦଇ କଦଶକପ୍ରମର 
ପ୍ରମାଣ କଦଇରକିଲ । ଏହ ି
ଘଟଣା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ରାମର ଏ� ମାଇଲଖଣୁ୍ ।

ଆବିଭ୍ମଲାବ: ଅର୍ଟଲାବେ ୯, ୧୮୭୭ । େିରେଲାଧଲାନ : ଜନ୍ୁ ୧୭, ୧୯୨୮

ଜନ ୍ମ: ଡିରସମ୍ବେ ୨୫, ୧୮୯୧
େିରେଲାଧଲାନ: ଅର୍ଟଲାବେ ୧, 
୧୯୭୯

ଜରଣ ସରଲାଜରସବୀ, ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାରୀ, ସଲାମ ୍ବଲାଦିକ, ଏବଂ ସଲାହେିି୍କ ଉତ୍କଳରଣ ିରଗଲାପବନୁ୍ ଦଲାସ 
ବନ୍ଲା ଓ ବଲାେ୍ଲା ସରୟରେ ଗେିବରଲାନଙୁ୍କ ସଲାହଲାଯ୍ କେିବଲା ଉପରେ ପ୍ରଲାଥରିକେଲା ରଦଉଥରିଲ 
। ରସ ଓଡିଶଲାେ ଜରଣ ବିଶଷି୍ ସରଲାଜରସବୀ ଥରିଲ, ଯିଏ ରଧ୍ୟ ‘ଉତ୍କଳରଣ’ି ଭଲାବରେ ପେିଚିେ । 

ଗେିବରଲାନଙ୍କ ରସବଲା ପଲାଇ ଁେଲାଙ୍କେ ହୃଦୟ ଏରେ ରଲାତ୍ରଲାରେ ଉତ୍ସଗ୍ମୀକୃେ ଥଲିଲା ରଯ ରସ େଲାଙ୍କେ ପେିବଲାେକୁ 
ସଠକି୍ ଧ୍ୟଲାନ ରଦଇପଲାେୁ ନଥରିଲ । କୁହଲାଯଲାଏ ରଯ ରଯରେରବରଳ େଲାଙ୍କେ ନିଜ ପତୁ୍ରଙ୍କେ ପେରଲଲାକ 
ଘଟିଲଲା, ରସରେରବରଳ ରସ ବନ୍ଲାବିପନ୍ନ ଗେିବ ପେିବଲାେଙୁ୍କ ଖଲାଦ୍ ରଯଲାଗଲାଇବଲାରେ ବ୍ସ୍ତ ଥରିଲ । 
ଓଡିଶଲାବଲାସୀ େଲାଙୁ୍କ ‘ଦେିଦ୍ ସଖଲା’ ଭଲାରବ ଜଲାଣନି୍ତ ।  ଏରବ ରଧ୍ୟ  େଲାଙୁ୍କ ‘ଦ ରସ୍ଦିଫୁଲ େିରବଲ’ ଭଲାବରେ ସ୍ମେଣ 
କେଲାଯଲାଏ । ରଯରେରବରବରଳ ବି ଓଡିଶଲାରେ େଲାଷ୍ଟ୍ବଲାଦ ଏବଂ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାର ବିଷୟରେ ଆରଲଲାଚନଲା 

ଉତ୍ଳମଣ ିକଗାପବନୁ୍ ଦାସ ଜକଣ ‘ଦରିଦ୍ ସଖା’ ରକିଲ, 
ଯିଏ ସବୁକବକଳ ଗରିବଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ �ରୁରକିଲ 
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ଆଜଲାଦୀ କଲା ଅରେୃ ରରହଲାତ୍ସବ୭୫କର ଭାରତ



ଭଲାେେକୁ ନିଜେ ରଲାେୃଭୂରି ରରନ କେୁଥବିଲା ଜରଣ ବ୍ଟିିଶ ସରଲାଜ ସଂ୍ଲାେକ, ରହଳିଲାଙ୍କ ଅଧକିଲାେ ପଲାଇ ଁ 
ସ୍ୱେ ଉରେଲାଳନକଲାେୀ ଏବଂ ଭଲାେେେ େଲାଷ୍ଟ୍ବଲାଦ ଏବଂ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲାେ ଜରଣ ଦୃଢ ସପକ୍ବଲାଦୀ ଥରିଲ 
। ରସ ଆଇେିସ ବଂରଶଲାଦ୍ବ ଥବିଲାରବରଳ ଜରଣ ଇଂରେଜଙୁ୍କ ବିବଲାହ କେିଥରିଲ ଏବଂ ଭଲାେେକୁ 

େଲାଙ୍କେ ଦି୍େୀୟ ଘେ ଭଲାରବ ବଲାଛି ରନଇଥରିଲ । ରସ ୧୮୪୭ ରସିହଲା ଅର ଟ୍ଲାବେ ୧ରେ ଲଣ୍ନରେ ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ 
କେିଥରିଲ । େଲାଙୁ୍କ ରଯରେରବରଳ ୫ ବଷ୍ମ ବୟସ ରହଲାଇଥଲିଲା, ରସରେରବରଳ େଲାଙ୍କ ପିେଲାଙ୍କ ରଦହଲାନ୍ତ ଘଟିଥଲିଲା। 
କର୍ମ ଥଲିଲା େଲାଙ୍କ ଜୀବନେ ଆଦଶ୍ମ । ଆନ୍ନ ିରବସଲାନ୍ତଙ୍କ ବ୍କି୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭଲାବ ଏପେି ଥଲିଲା ରଯ ଯଲାହଲାଫଳରେ 
ଭଲାେେେ ଅରନକ ସରଲାଜରସବୀ ରଦଶରସବଲା ପଲାଇ ଁଅନୁପ୍ରଲାଣୀେ ରହଲାଇଥରିଲ । 

୧୯୧୩ ରସିହଲାେୁ ଆନ୍ନ ିରବସଲାନ୍ତ ଭଲାେେୀୟ େଲାଜନୀେରିେ ସକି୍ରୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେିବଲା ଆେମ୍ଭ କେିଥରିଲ 
ଏବଂ ଭଲାେେୀୟ ଜଲାେୀୟ କଂରଗ୍ରସରେ ରଯଲାଗ ରଦଇଥରିଲ । ୧୯୧୭ ରସିହଲାରେ ରସ ରଧ୍ୟ କଂରଗ୍ରସେ 
ଅଧ୍ୟକ୍ ରହଲାଇଥରିଲ ଏବଂ ଭଲାେେେ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ପଲାଇ ଁଉତ୍ସଲାହେ ସହ ଭଲାରବ ଉଦ୍ର ଜଲାେି େଖଥିରିଲ। 
ରହଳିଲାରଲାନଙ୍କ ଶକି୍ଲା ଓ ଉେଥଲାନ ପଲାଇ ଁ ରସ ଅବିେେ ଭଲାରବ କଲାଯ୍୍ମ  କେିଥରିଲ । ରସ ରସଂଟ୍ଲାଲ ହନୁି୍ 
କରଲଜ ଆେମ୍ଭ କେିଥରିଲ ଯଲାହଲା ବନଲାେସ ହନୁି୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ଲାଳୟେ ଅନ୍େର ପ୍ରଥର ରହଲାବିଦ୍ଲାଳୟ ଭଲାରବ 
ପେିଗଣେି ରହଲାଇଥଲିଲା । ଭଲାେେରେ ଶକି୍ଲାେ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ ରକ୍ତ୍ରରେ ଉରଲ୍ଖନୀୟ ଅବଦଲାନ ପଲାଇ ଁଆନ୍ନି 
ରବସଲାନ୍ତଙୁ୍କ ‘ଡ ଟ୍େ ଅଫ ରଲଟସ୍ମ’ ଉପଲାଧ ିପ୍ରଦଲାନ କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା । ଆଜ,ି ରକନ୍ଦ୍ର ସେକଲାେ ଆନ୍ନ ିରବସଲାନ୍ତଙ୍କ 
ଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବ୍କି୍ତ୍ୱରଲାନଙ୍କ ଦ୍ଲାେଲା ପ୍ରଦଶ୍ଦିେ ରଲାଗ୍ମେ ଅନୁସେଣ କେି ରହଳିଲାରଲାନଙ୍କ ଶକି୍ଲା ଓ ଉେଥଲାନ ପଲାଇ ଁ
ନିେବଚ୍ଛନି୍ନ ଭଲାରବ ଉଦ୍ର କେିଚଲାଲିଛନି୍ତ ।

ସ୍ୱେଲାଜ ଏହଭିଳି ଏକ ସି୍େିକୁ ବୁଝଲାଏ ରଯଉଥଁରିେ ରଦଶେ ଏକ ସେକଲାେ ରସହ ି ରଦଶେ ସ୍ଲାୟୀ 
ନଲାଗେିକରଲାନଙ୍କ ଦ୍ଲାେଲା ପେିଚଲାଳିେ ରହଲାଇଥଲାଆନି୍ତ ।  ଭଲାେେରେ ଜଲାେୀୟ ଆରନ୍ଲାଳନ କଲାଳରେ ବୃଦି୍ ପଲାଇ 
ଚଲାଲିଥବିଲା ରନୈେଲାଶ୍କୁ ଏହ ିଆରନ୍ଲାଳନ ଦୂେ କେିଥଲିଲା ଏବଂ ଜନସଲାଧଲାେଣଙୁ୍କ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ଆରନ୍ଲାଳନ ସହେି 
ରଯଲାଡିବଲାରେ କଲାଯ୍୍ମ  କେିଥଲିଲା । ୧୯୧୪ ରସିହଲାରେ ରସ ସଲାପ୍ଲାହକି ଖବେକଲାଗଜ ‘କରନଭିରଲ’ ପ୍ରେିଷଲ୍ା 
କେିଥରିଲ ଏବଂ ‘ରଲାଡ୍ଲାସ ଷ୍ଲାଣ୍ଲାଡ୍ମ’କୁ କ୍ରୟ କେି ଏହଲାକୁ ‘ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ’ ଭଲାବରେ ନଲାରିେ କରଲ । ରସ ଜରଣ 
ଅେ ିରଖଲାଲଲା ହୃଦୟେ ବ୍କି୍ ଥରିଲ ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରକଲାେ ଅରଙ୍ଗଳ ବିେୁଦ୍ରେ ନିଜେ ସ୍ୱେ ଉରେଲାଳନ କେିଥରିଲ 
ଏବଂ ବଲାଲ୍ ବିବଲାହ ଓ ଜଲାେପି୍ରଥଲା ଭଳି ଭଲାେେରେ ବ୍ଲାପି େହଥିବିଲା ସଲାରଲାଜକି କୁସଂ୍ଲାେ ଦୂେ କେିବଲା 
ପଲାଇ ଁନିେନ୍ତେ ଉଦ୍ର କେିଥରିଲ ଓ ବିଧବଲା ବିବଲାହ ସପକ୍ରେ ଯକିୁ୍ ଉପସ୍ଲାପନ କେିଚଲାଲିଥରିଲ। ଆନ୍ନ ି
ରବସଲାନ୍ତ ଥଓିରସଲାଫିକଲାଲ ରସଲାସଲାଇଟିେ ଆଜୀବନ ଅଧ୍ୟକ୍ ଥରିଲ । ୮୬ ବଷ୍ମ ବୟସରେ େଲାଙ୍କେ ପେରଲଲାକ 
ରହଲାଇଥଲିଲା । ନିଜେ ଇଚ୍ଛଲା ଅନୁଯଲାୟୀ ବନଲାେସେ ଗଙ୍ଗଲା ଘଲାଟରେ େଲାଙ୍କେ ଅନି୍ତର ସଂ୍ଲାେ କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା 
ଏବଂ େଲାଙ୍କେ ଚିେଲାଭସ୍ମ ଗଙ୍ଗଲାରେ ବିସଜ୍ମନ କେଲାଯଲାଇଥଲିଲା ।

ବ୍ଟିିଶ ମହଳିା ଆନ୍ନ ିକବସାନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା 
ଆକନ୍ାଳନ�ୁ ସମର୍ଷନ �ରିରକିଲ

୧୯୧୩ ମସିହାକର ଆନ୍ନ ି
କବସାନ୍ତ ଭାରତୀୟ 
ରାଜନୀତକିର ସକ୍ୟି ଭାକବ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ �ରିବା ଆରମ୍ଭ 
�ରିରକିଲ ଏବଂ ଭାରତୀୟ 
ଜାତୀୟ �ଂକଗ୍ରସକର 
କଯାଗ କଦଇରକିଲ । ୧୯୧୭ 
ମସିହାକର କସ �ଂକଗ୍ରସର 
ଅଧ୍କ୍ କହାଇରକିଲ ଯାହା 
ପକର କସ ଭାରତର 
ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଁଦାବ ି�ରିବା 
ଆରମ୍ଭ �ରିରକିଲ ।

୧୯୧୯ ମସିହାକର 
କଗାପବନୁ୍ 
ଏ� ସାପ୍ତାହ�ି 
ଖବର�ାଗଜ 
‘ସମାଜ’ର ପ୍ର�ାଶନ 
ଆରମ୍ଭ �ରିରକିଲ। 
ଏହା ୧୯୩୦ 
ମସିହାକର କଦରୈନ�ି 
ଖବର�ାଗଜକର 
ପରିଣତ କହାଇରଲିା । 
ଉତ୍ଳମଣ ିକଗାପବନୁ୍ 
ଦାସ ଜକଣ ଏଭଳି 
ବ୍କି୍ ଯିଏ ସରଳତାର 
ପ୍ରତୀ� ରକିଲ ।

ଆବିଭ୍ମଲାବ: ଅର୍ଟଲାବେ୧, ୧୮୪୭
େିରେଲାଧଲାନ: ରସରପଟମ ୍ବେ ୨୦, ୧୯୩୩

କେଲାଯଲାଏ, ରଲଲାକରଲାରନ ରବଶ ୍ ସମ୍ମଲାନେ ସହେି ରଗଲାପବନୁ୍ ଦଲାସଙ୍କ ନଲା ଁ ରନଇଥଲାଆନି୍ତ । ରସ ଓଡିଶଲାରେ 
ଜଲାେୀୟ ରଚେନଲାେ ଅଗ୍ରଦୂେ ଥରିଲ । ଭଲାେେେ ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାରରେ ରସ ରସବୁରବରଳ ସକି୍ରୟ ଭଲାରବ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେିଥରିଲ ଏଥପିଲାଇ ଁେଲାଙୁ୍କ ଅରନକବଲାେ ରଜଲ ଯିବଲାକୁ ପଡିଥଲିଲା । ବଲାଲ୍କଲାଳେୁ େଲାଙ୍କ ହୃଦୟରେ 
ରଦଶଲାତ୍ରବଲାଧେ ଭଲାବନଲା ଭେି େହଥିଲିଲା । ପ୍ରରେ୍କ ଭଲାେେୀୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଶକି୍ଲାକୁ ପହଂଚଲାଇବଲାେ ରସ 
ଦୃଢ ସରଥ୍ମକ ଥରିଲ । ଏହ ିଉରର୍ଦଶ୍ ରନଇ ରସ ୧୯୦୯ ରସିହଲାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ଲାଳୟ ପ୍ରେିଷଲ୍ା କେିଥରିଲ, 
ରଯଉଠଁଲାରେ ଶଲାନି୍ତନିରକେନ ଭଳି ଏକ ରକୁ୍ ପେିବଶରେ ଶକି୍ଲାଦଲାନ କେଲାଯଲାଉଥଲିଲା । େଲାଙ୍କେ କବିେଲାଗଡିୁକ 
ରବଶ ହୃଦୟସ୍ପଶ୍ମୀ ଥଲିଲା ଯଲାହଲା ସ୍ୱଲାଧୀନେଲା ସଂଗ୍ରଲାର କଲାଳରେ ରଦଶ ପଲାଇ ଁ ଲଢିବଲା ନିରରନ୍ତ ରଲଲାକରଲାନଙୁ୍କ 
ଜଲାଗ୍ରେ କେିଥଲିଲା । ରଗଲାପବନୁ୍ ଦଲାସ ୧୯୧୯ ରସିିହଲାରେ ‘ସରଲାଜ’ ଖବେକଲାଗଜ ପ୍ରକଲାଶ କେିଥରିଲ । ରସ ଏଭଳି 
ଜରଣ ବ୍କି୍ତ୍ୱ ଥରିଲ ଯିଏ ସେଳେଲାେ ପ୍ରେୀକ ଥରିଲ ଏବଂ ଖଲାଦ୍ ଭଲାବରେ ରକବଳ ଭଲାେ ଓ ଡଲାଲି ଗ୍ରହଣ 
କେୁଥରିଲ । ଏହ ିଘଟଣଲାକୁ ଉରଲ୍ଖ କେି ଭଲାେେେ ପବୂ୍ମେନ େଲାଷ୍ଟ୍ପେି ପ୍ରଣବ ରଖୁଲାଜ୍ମୀ ଥରେ କହଥିରିଲ 
ରଯ ରଯରେରବରଳ ୧୯୨୧ ରସିହଲାରେ ଗଲାନ୍ିଜୀ େଲାଙ୍କେ ଓଡିଶଲା ଗସ୍ତ କଲାଳରେ େଲାଙୁ୍କ ରଦଖଥିରିଲ, ଏଭଳି ସ୍ୱଳ୍ପ 
ଆହଲାେ େଲାଙ୍କେ ସ୍ୱଲାସ୍୍କୁ କ୍େି ପହଂଚଲାଉ ନଲାହି ଁ କି ରବଲାଲି ପ୍ରଶ୍ନ କେିଥରିଲ । ରଗଲାପବନୁ୍ େଲାଙ୍କ ଉେେରେ 
କହିରିଲ ରସ ରକବଳ ସ୍ୱେଲାଜ ହଲାସଲ କେିବଲାକୁ ରନଇ ଚିନି୍ତେ । ଗଲାନି୍ଜୀ େଲାଙ୍କେ ନିବନ୍ ‘ରଲାଇ ଁଓଡିଶଲା ଟୁେ’ରେ 
ରଗଲାପବନୁ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶଂସଲା କେି ରଲଖଥିରିଲ ରଯ ଯଦି ରସ ଭଲାେେରେ ୧୦୦ ଜଣ ରଗଲାପବନୁ୍ ପଲାଇପଲାେିରବ, 
େଲାହଲାରହରଲ ରସ ଭଲାେେକୁ ସ୍ୱଲାଧୀନ କେିବଲାରେ ସକ୍ର ରହଲାଇପଲାେିରବ ।  

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର      ଅକ୍ଟାବର 1-15, 2021 41



ନୂେନ ଜଲାେୀୟ ଶକି୍ଲା ନୀେି  

ସଲାରଗି୍ରକ ବିଚଲାେଧଲାେଲାକୁ ରନଇ ଆେମ୍ଭ 

ରହଲାଇଥଲିଲା  ଏହଲା ଗେ ଏକ ବଷ୍ମ ରଧ୍ୟରେ ବିଭନ୍ନ ପଦରକ୍ପ 

ରଲାଧ୍ୟରରେ ଶକି୍ଲା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରକି୍ରୟଲାରେ ଆରଳୂଚୂଳ ପେିବେ୍ମନ 

ଆଣଛିି । ଏହଲା ରକବଳ ଏକ ନୀେି ନୁରହ ଁ, ବେଂ ଏକ ଦୂେଦୃଷି୍ସମ୍ପନ୍ନ 

ପଥପ୍ରଦଶ୍ମକ ଯଲାହଲା ନବ ଭଲାେେେ ରଳୂଦୁଆ ସ୍ଲାପନ ସହ ସରଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 

ରସରଲାନଙ୍କେ ପ୍ରେିପକ୍ରଲାନଙ୍କ ସହ କଲାନ୍ରେ କଲାନ୍ ରିଶଲାଇ ଚଲାଲିବଲା ପଲାଇ ଁନୂଆ 

ପିଢୀକୁ ସକ୍ର କେିବ । ଏହଲା ରକବଳ ରସରଲାନଙୁ୍କ ଆକଲାଶକୁ ଛୁଇବଁଲାେ ସ୍ୱପ୍ନ 

ରଦଖବିଲା ପଲାଇ ଁଅନୁପ୍ରଲାଣେି କେିବ ନଲାହି ଁବେଂ ରସରଲାନଙୁ୍କ ନିଜେ ଆକଲାଶ 

େଚନଲା କେି ରସଥରିେ େଲାେକଲା ଭଳି ଝଲସଲାଇବ । ଏହ ିଭଲାବନଲା 

ସହେି ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ ରସରପଟମ ୍ବେ ୭ େଲାେିଖରେ 

ପ୍ରଥର ‘ଶକି୍କ ପବ୍ମ’ ସମି୍ମଳନୀରେ ୫ଟି ନୂଆ ପଦରକ୍ପେ 

ଶଭୁଲାେମ୍ଭ କେିଥରିଲ । 

ବୃହତ 
ଏବଂ ସଦୂୁର 
ପ୍ରସାରୀ ଲକ୍୍ ହାସଲ ପାଇ ଁ

ଜଣଙୁ୍କ ଏ�ାଗ୍ରତାର ସହ ନରିବଛନି୍ନ ଭାକବ ଚାଲିବା�ୁ ପଡିବ 
। ଏହ ିସଙ୍କଳ୍ପ�ୁ ସା�ାର �ରିବା ପାଇ ଁଦୃତ ଗତକିର ଅଗ୍ରସର 
କହଉରବିା କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ାର ଶକି୍ା କକ୍ତ୍କର କବରୈପ୍ଳବ�ି 
ପରିବତ୍ଷନ ଆଣବିା ପାଇ ଁଅକନ� ନୂତନ ପଦକକ୍ପ ଗ୍ରହଣ 
�ରୁଛନ୍ତ ି। ‘ଶକି୍� ପବ୍ଷ’ ପ୍ରରମରର ପାଇ ଁ‘ଶକି୍� ଦବିସ’ ସହ 
ଜଡିତ ଉତ୍ବର ଅଂଶ ଭାକବ ଆକୟାଜତି କହାଇରଲିା । ଏହ ି
ଅବସରକର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ଉରଲ୍ଖ �ରିରକିଲ 
କଯ ନୂତନ ପଦକକ୍ପଗଡିୁ� ଶକି୍ା କକ୍ତ୍କର ଏ� ବପି୍ଳବ 
ଆଣବିା ସହତି ଭାରତୀୟ ଶକି୍ା ବ୍ବସ୍ା� ୁବଶି୍ୱ ମାନଚତି୍କର 
ସ୍ାନୀତ �ରିବ । କସ �ହରିକିଲ କଯ ବଦି୍ାଞ୍ଳୀ ୨.୦ 
ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଗରୁୁବଦି୍ା ପରମ୍ରା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ଭାଗିଦାରୀ ଆଧାରିତ କହାଇରବିାରୁ ବଦି୍ାଞ୍ଳୀ କପାଟ୍ଷାଲ 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍�, କବରୈଜ୍ଞାନ�ି ଓ ବୃତଧିାରୀମାନଙୁ୍କ 
ବଦି୍ାଳୟଗଡିୁ�କର କସ୍ୱଚ୍ଛା�ୃତ କସବା କଯାଗାଇ କଦବା 

ପାଇ ଁସମର୍ଷ �ରିବ । ସର�ାର ଶକି୍ା 
କକ୍ତ୍କର ବ୍ାପ� ପରିବତ୍ଷନ 

ଆଣବିା�ୁ ଯାଉରବିା 
ବରିୟକର �ହବିା ସହତି 
କସ ଘକରାଇ କକ୍ତ୍ର 
ଅବଦାନ�ୁ ମଧ୍ ସ୍ୱାଗତ 
�ରିରକିଲ । 

ଏକବ �ରା�ୁହା ବହ ିଶକି୍ାର 
ଅଂଶବକିଶର

n ଶକି୍ଲା ଯଥଲାଥ୍ମ ଏବଂ ସରଲାରବଶୀ 
ରହବଲା ଉଚିେ । ‘କଥଲାକୁହଲା ବହ’ି 
ଏବଂ ‘ଶ୍ଲାବ୍ ପସୁ୍ତକ’କୁ ଏରବ ଶକି୍ଲାେ 
ଅଂଶ କେିଦିଆଯଲାଇଛି । 

n ଏନସିଇଆେଟି ରୱବସଲାଇଟ, ଇ- ପଲାଠଶଲାଳଲା, ଦୀକ୍ଲା 
ରପଲାଟ୍ମଲାଲ ଏବଂ ରରଲାବଲାଇଲ ଆପ ୍ରେ ଏରବ ପିଡିଏଫ୍ , 
ଫି୍ପବୁକ୍ ଏବଂ ଇ-ପବ୍ ଆକଲାେରେ  ୩୭୭ଟି ପଲାଠ୍ପସୁ୍ତକ 
ଉପଲବଧ ଅଛି ।

n ଦୃଷି୍ବଲାଧେି ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀରଲାନଙ୍କ ପଲାଇ ଁଏନସିଇଆେଟିେ 
ରଟକ୍ସଟ-ଟୁ-ସି୍ପଚ୍ (ଟିଟିଏସ ୍) ପଲାଠ୍ପସୁ୍ତକେ ଏକ ଇ-ପବ୍ ୍ 
ସଂ୍େଣ ବିକଶେି କେଲାଯଲାଇଛି ।

n ଏନସିଇଆେଟି ପଲାଠ୍ପସୁ୍ତକେ ୧୯୯୦ ପଲାଠ୍କ୍ରରେ 
ଶ୍ଲାବ୍-ଭିେିକ ଅଧ୍ୟଲାୟ ଦୀକ୍ଲା ରପଲାଟ୍ମଲାଲରେ ଅପରଲଲାଡ 
କେଲାଯଲାଇଛି ।

ଶକି୍କ ପବ୍ମ ଅବସେରେ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ବକ୍ବ୍େ ପ୍ରରଖୁ ଅଂଶ:

ମିଶି୍ତ ଶକି୍ା ବ୍ବସ୍ା ଜାତୀୟ ସ୍ତରକର କବରୈପ୍ଳବ�ି 
ପରିବତ୍୍ଷନର ଆୟୁଧ କହବାକର ଲାଗିଛ ି
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ଶକି୍� ପବ୍ଷ ନୂେନ ପଦରକ୍ପ



ଏ� ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶକି୍ା ସ୍ଳୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇ ଁଉଦ୍ମ

n ଆର ଶକି୍ଲାରକ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତେେ କେିବଲା ପଲାଇ ଁଆରକୁ 
ନିେନ୍ତେ ଭଲାରବ ଶକି୍ଲାଦଲାନ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରକି୍ରୟଲାକୁ 
ପନୁଃପେିଭଲାଷିେ ଏବଂ ପନୁଃେଚନଲା କେିବଲାକୁ ରହବ ।

n ନିଷଲ୍ା ୩.୦ ସଲାରଥ୍୍ମ  ଭିେିକ ଶକି୍ଲା, କଳଲା ଏକୀକେଣ, 
ସଜୃନଶୀଳ ଏବଂ ସରଲାରଲଲାଚନଲାତ୍କ ଚିନ୍ତଲାଧଲାେଲାକୁ 
ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହେି କେିବ ।  

n ବିଦ୍ଲାଞ୍ଳୀ ୨.୦ ଆରେ ପେୁଲାେନ ଗେୁୁ ବିଦ୍ଲା ଓ 
ଜନସଲାଧଲାେଣଙ୍କ ଭଲାଗିଦଲାେୀ ଉପରେ ପଯ୍୍ମ ରବଶେି

n ପ୍ରଲାୟ ୨୫ ଲକ୍ ପ୍ରଲାଥରିକ ଏବଂ ପ୍ରଲାକ୍ ପ୍ରଲାଥରିକ ପଲାହ୍ଲାେ 
ଶକି୍କଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଣ ପ୍ରଦଲାନ କେଲାଯିବ ।

 ଶକି୍ାର ବଶି୍ୱ ଶକି୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ତୃି

n ଶ୍ବଣ ବଲାଧେି ବ୍କି୍ ଓ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍କ ସବୁିଧଲା ପଲାଇ ଁ
୧୦,୦୦୦ ଶର୍ଦ ବିଶଷି୍ ଭଲାେେୀୟ ସଲାରଙ୍କେିକ ଭଲାଷଲା 
(ଆଇଏସଏଲ) ଅଭିଧଲାନ ବିକଶେି କେଲାଯଲାଇଛି ।

n ବିଦ୍ଲାଳୟ ଶକି୍ଲାେ ରଲାନ ବୃଦି୍ ପଲାଇ ଁବିଦ୍ଲାଳୟ ଉତ୍କଷ୍ମ 
ଆକଳନ ଏବଂ ଆଶ୍ୱଲାସନଲା (ଏସକୁ୍ଏଏ)କୁ ରନଇ ଏକ 
ବିସୃ୍ତେ ଏବଂ ସଲାରଗି୍ରକ ଢଲାଂଚଲା ବିକଶେି କେଲାଯଲାଇଛି ।

n ବିଦ୍ଲାଳୟ ଶକି୍ଲାରେ ଉତ୍କଷ୍ମେ ରଲାନକ େଲାଜ୍ଗଡିୁକ 
ପଲାଇ ଁଆଦଶ୍ମ ଭଲାରବ କଲାଯ୍୍ମ  କେିବ ।

 ଏକବ ପିଲାମାକନ କସମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ�ୁ ସା�ାର 
�ରିପାରିକବ

n ରଟଲାକିଓ ୨୦୨୦ରେ ଭଲାେେେ ପଲାେଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 
ରଖଳଲାଳିରଲାନଙ୍କେ ଚରକପ୍ରଦ ପ୍ରଦଶ୍ମନ ଯବୁପିଢୀକୁ 
ଅନୁପ୍ରଲାଣେି କେିବଲାରେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ଭୂରିକଲା ଗ୍ରହଣ 
କେିଛି ।

n ଆରର ଅରେୃ ରରହଲାତ୍ସବ ପଲାଳନ କେୁଥବିଲା ଅବସେରେ 
ଆରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରଖଳଲାଳିରଲାରନ ଅନୁ୍ନ ୭୫ଟି 
ବିଦ୍ଲାଳୟ ପେିଦଶ୍ମନ କେି ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଲାକଲାେ 
କେିବଲା ପଲାଇ ଁପିଲଲାରଲାନଙୁ୍କ ରପ୍ରେଣଲା ରଯଲାଗଲାଇରବ ।

n ୍ଲୁଗଡିୁକ ଦ୍ଲାେଲା ନିଆଯଲାଇଥବିଲା କ୍ରୀଡଲାଭିେିକ 
ପଦରକ୍ପଗଡିୁକେ ଫଲାଇଦଲା ହଲାସଲ କେିବଲାରେ ଏହଲା 
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀରଲାନଙୁ୍କ ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହେି କେିବ ।

n ନ୍ଲାସନଲାଲ ଡିଜଟିଲାଲ ଏଜରୁକଶନ ଆକ୍ଦିରଟ୍ଟ (ଏନ-
-ଡିଇଏଆେ) ଅସରଲାନେଲା ଦୂେ କେିବଲାରେ ଏକ 
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ଭୂରିକଲା ନିବ୍ମଲାହ କେିବଲା ସହେି ସରସ୍ତ 
ରଶୈକି୍କ ଗେିବିଧ ିରଧ୍ୟରେ ଉେ୍କୃଷ୍ ସଂରଯଲାଗ ଭଲାରବ 
କଲାଯ୍୍ମ  କେିବ ।
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ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶକି୍ାନୀତରି ୫ଟି ନୂଆ ପଦକକ୍ପ
n ଭଲାେେୀୟ ସଲାରଙ୍କେିକ ଭଲାଷଲା ଅଭିଧଲାନ - ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀରଲାନଙ୍କେ 

ଭଲାଷଲାଗେ ଦକ୍େଲା ବୃଦି୍ ନିରରନ୍ତ ଭଲାେେୀୟ ସଲାରଙ୍କେିକ ଭଲାଷଲା 
ଗରବଷଣଲା ଓ େଲାଲିର ରକନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଲାେଲା ୧୦,୦୦୦ ଶର୍ଦେ ଭଲାେେୀୟ 
ସଲାରଙ୍କେିକ ଭଲାଷଲା (ଆଇଏସଏଲ) ଅଭିଧଲାନ ବିକଶେି କେଲାଯଲାଇଛି। 
ଏଥରିେ, ବିଦ୍ଲାଳୟ ଶକି୍ଲା ସ୍ତେରେ ସଲାବ୍ମଜନୀନ ଅଧ୍ୟୟନ ଢଲାଂଚଲା 
(ୟୁଡିଏଲ) ଅନୁଯଲାୟୀ ଆଇଏସଏଲ, ପଲାଠ୍ ବିଷୟକୁ ସଲାରିଲ 
କେଲାଯଲାଇ ଦୀକ୍ଲା ରପଲାଟ୍ମଲାଲରେ ଅପରଲଲାଡ କେଲାଯଲାଇଛି । ଏହଲା 
ଶ୍ବଣବଲାଧେି ଶକି୍କଙ୍କ ସରରେ ୧୩ ଲକ୍ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଫଲାଇଦଲା 
ପହଂଚଲାଇବ ଏବଂ ବିଷୟବସୁ୍ତ ଉପରେ ଶକି୍ଲାଦଲାନ ଓ ଅଧକି ଉେର 
ଜ୍ଲାନ ଆହେଣକୁ ବିକଶେି କେିବଲାରେ ରଧ୍ୟ ସହଲାୟକ ରହବ ।

n କଥଲାକୁହଲା ବହ ି– ଏହ ିନୂଆ ନୀେିରେ ଦୃଷି୍ବଲାଧେି ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍କ ପଲାଇ ଁ
ସବୁ ଏନସିଇଆେଟି ପଲାଠ୍ପସୁ୍ତକକୁ ରଟକ୍ସଟ-ଟୁ-ସି୍ପଚ୍ ଅନୁକୂଳ କେିବଲା 
ପଲାଇ ଁଇ-ପବ ୍ସିଡ ସଂ୍େଣରେ େୂପଲାନ୍ତେିେ କେଲାଯଲାଇଛି । ଏହଲାଛଡଲା 
ଏନସିଇଆେଟି ରଧ୍ୟ ୨୦୦୦ ଶ୍ଲାବ୍ଭିେିକ ପଲାଠ ବିକଶେି କେିଛି । ଏହ ି
ସରସ୍ତ ବିଷୟବସୁ୍ତ ଏନସିଇଆେଟି ରୱବସଲାଇଟ୍ , ଇ-ପଲାଠଶଲାଳଲା, ଦୀକ୍ଲା 
ରପଲାଟ୍ମଲାଲ ଏବଂ ରରଲାବଲାଇଲ୍ ଆପରେ ଉପଲବଧ । ଏହଲା ୨୫ ଲକ୍ 
ଭିନ୍ନକ୍ର ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ ବିରଶଷକେି ଦୃଷି୍ବଲାଧେି ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀରଲାନଙ୍କ ପଲାଇ ଁ
ଏକ ବେଦଲାନ ସଲାବ୍ସ୍ତ ରହବ । 

n ନିଷଲ୍ା ୩.୦ – ଶକି୍କରଲାନଙ୍କେ ସଲାକ୍େେଲାେ ରଳୂଦୁଆ ଏବଂ ସଲାଂଖ ି୍ କ 
ଦକ୍େଲା ବୃଦି୍ କେିବଲା ପଲାଇ ଁଏନସିଇଆେଟି ଦ୍ଲାେଲା ରଖଳ, ଗୀେ, 
ଶଳି୍ପକଳଲା ଏବଂ ରଖଳଣଲା ଭିେିକ ଶକି୍ଲା ପ୍ରକି୍ରୟଲା ଆଧଲାେିେ ପ୍ରଶକି୍ଣେ 
ଏକ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଲାଠ୍ଖସଡଲା ବିକଶେି କେଲାଯଲାଇଛି । ନିଷଲ୍ା ୩.୦ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ଦୀକ୍ଲା ପଲ୍ାଟଫର୍ମରେ ଅନଲଲାଇନ୍ ରଲାଧ୍ୟରରେ ପେିଚଲାଳିେ ରହବ । 
ଆଂଚଳିକ ଭଲାଷଲାରେ ରଧ୍ୟ ଏହଲା ଉପଲବ୍ ଧ । ୨୫ ଲକ୍ ଶକି୍କ ଏବଂ 
ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍କ ଏହଲାଦ୍ଲାେଲା ଉପକୃେ ରହରବ ।

n ବିଦ୍ଲାଞ୍ଳୀ ୨ – ବିଦ୍ଲାଞ୍ଳୀ ରପଲାଟ୍ମଲାଲ ରଗଲାଷୀ୍ ଏବଂ 
ରସ୍ୱଚ୍ଛଲାରସବୀରଲାନଙୁ୍କ ନିଜ ପସନ୍ ରେୁଲାବକ ସେକଲାେ ଏବଂ ସେକଲାେୀ 
ସହଲାୟେଲାପ୍ରଲାପ୍ ୍ଲୁଗଡିୁକ ସହେି ପ୍ରେ୍କ୍ଭଲାରବ ରଯଲାଡିରହଲାଇ ଏ 
ଦିଗରେ ଅବଦଲାନ ନିରରନ୍ତ ସରଥ୍ମ କେଲାଇବ । ଏଥରିେ ରକୌଣସି 
କଲାଯ୍୍ମ େେ େଥଲା ଅବସେପ୍ରଲାପ୍ ଶକି୍କ, ସେକଲାେୀ, ଅଦ୍୍ମସେକଲାେୀ, 
ଅଧକିଲାେୀ, ଗହୃଣିୀ ଏବଂ ଅନ୍ ରଯରକୌଣସି ଶକିି୍େ ବ୍କି୍ ସ୍ୱଇଚ୍ଛଲାରରେ 
ନିଜେ ଅବଦଲାନ େଖପିଲାେିରବ । 

n ବିଦ୍ଲାଳୟ ଉତ୍କଷ୍ମ ଆକଳନ ଓ ଆଶ୍ୱଲାସନଲା (ଏସକୁ୍ଏଏ) - ନୂେନ 
ଶକି୍ଲାନୀେି ଅନୁଯଲାୟୀ, ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରଲାଧ୍ୟରିକ ଶକି୍ଲା ପେିଷଦ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ବିଦ୍ଲାଳୟ ଓ ନରବଲାଦୟ ବିଦ୍ଲାଳୟଗଡିୁକ ପଲାଇ ଁରଲାନକ ନିଦ୍୍ମଲାେଣ 
କେୃ୍ମପକ୍ ଭଲାରବ କଲାଯ୍୍ମ  କେିବ । ୍ଲୁଗଡିୁକେ ସରସ୍ତ କଲାଯ୍୍ମ  
ପେିଚଲାଳନଲା ରକ୍ତ୍ର ନିରରନ୍ତ ସିବିଏସଇ ଏସକୁ୍ଏଏ ଭିେିକ ଢଲାଂଚଲା 
ବିକଶେି କେିଛି । ଏହଲା ସ୍ୱୟଂ ରଘଲାଷଣଲାନଲାରଲା ଉପରେ ଆଧଲାେିେ । 
୨୫୬୦୬ ବିଦ୍ଲାଳୟ (୨୫ଟି ରଦଶରେ ଥବିଲା ୨୫୦ ବିଦ୍ଲାଳୟ ସରରେ) 
ପ୍ରଲାୟ ୨ ରକଲାଟି ପିଲଲା ଏବଂ ଦଶ ଲକ୍ ଶକି୍କ ଏହଲାେ ଅନ୍ତଭୁ୍ମକ୍ ।
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ଜକଣ ଉତ୍ମ ଶକି୍� ବ୍କି୍ତ୍ୱ ସହତି ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଗଠନ �ରିରାଆନ୍ତ ି। �ାରଣ ଛାତ୍ମାନଙୁ୍କ ଉପଯକୁ୍ ମଂଚ 
ପ୍ରଦାନ �ରି କସମାନଙ୍କ ନ�ିଟରୁ ସବ୍ଷକଶ୍ଷ୍ଠ ଗଣୁ�ୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟତି �ରାଇବା ଶକି୍�ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅକଟ । ଏହ ି�ାରଣରୁ 

କଲା�ମାକନ ଆଜୀବନ କସମାନଙ୍କ ଶକି୍�ମାନଙୁ୍କ ମକନ ପ�ାଇରାଆନ୍ତ ି। ଶକି୍�ମାକନ ସମ୍ାନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାର 
କଯାଗ୍ । ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତ ିରାମନାର କ�ାବନି୍ ୨୦୨୧ ମସିହା କସକପଟମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ଦନି ଏ� ଭଚୁ୍ଷଆଲ ଉତ୍ବକର ସମଗ୍ର 

କଦଶର ଏହଭିଳି ୪୪ଜଣ ଶକି୍�ଙୁ୍କ ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ପରୁସ୍ାରକର ସମ୍ାନତି �ରିରକିଲ ।

ଶକି୍�ମାକନ ଭାରତର 
ଭବରି୍ତ�ୁ ଆ�ାର କଦଉଛନ୍ତି

ଚନ୍ନଲା ଦେଲାଙ୍କ ଉଦ୍ର ରଯଲାଗୁ ଁଏରବ ରଧବୁନିସି୍େ 
େଲାନ୍ େିେ ସେକଲାେୀ ରକ୍ରନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ଲାଳୟେ ଛଲାତ୍ରୀଙ୍କ 
ସଂଖ୍ଲା ୬୦ ପ୍ରେିଶେରେ ପହଂଚିଛି । ରସ ରଯରେରବରଳ  
ଜରଣ ଶକି୍କ ଭଲାରବ ରଯଲାଗ ରଦରଲ, ରସରେରବରଳ 
ରସହ ିବିଦ୍ଲାଳୟରେ ଜରଣ ରହରଲ ଛଲାତ୍ରୀ ନଥରିଲ। 
ରସ ଏକ ଅଭିଯଲାନ ଆେମ୍ଭ କେିଥରିଲ ଏବଂ ଝଅିରଲାନଙୁ୍କ 
ବିଦ୍ଲାଳୟରେ ନଲାର ରଲଖଲାଇବଲା ପଲାଇ ଁଗ୍ରଲାରବଲାସୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରବର୍୍ମଲାଇଥରିଲ। ରସରଲାନଙ୍କ ରଧ୍ୟେୁ ଅଧକିଲାଂଶ ବଲାଳିକଲା 
ସଂଖ୍ଲାଲଘ ୁସମ୍ପ୍ରଦଲାୟ ଓ ଗେିବ ପେିବଲାେେ ଥରିଲ।

ପ୍ରରରଲାଦ ଆଦିବଲାସୀ ପିଲଲାରଲାନଙୁ୍କ ଇଂେଲାଜୀ ବିଷୟରେ 
ଦକ୍ କେଲାଉଛନି୍ତ । ରକବଳ ଏେିକି ନୁରହ ଁ, ରସ ରଧ୍ୟ 
ରକଲାଭିଡ ରହଲାରଲାେୀ ସରୟରେ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀରଲାନଙ୍କ 
ପଲାଇ ଁଅନଲଲାଇନ୍ ଉପକେଣ ଉପଲବଧ 
କେଲାଇଥରିଲ। ରସ କୁହନି୍ତ, “ଅଭିନବ ଉପଲାୟେ 
ବିକଲାଶ ଦଲ୍ାେଲା, େଲାହଲାରହରଲ ପିଲଲାରଲାନଙ୍କ ରଧ୍ୟରେ 
ଅଧ୍ୟୟନ ପଲାଇ ଁେୁଚି ବୃଦି୍ ପଲାଇବ ।”

ଭିୱଲାନି ସେକଲାେୀ ବଲାଳିକଲା ଉଚ୍ଚ ରଲାଧ୍ୟରିକ ବିଦ୍ଲାଳୟେ ଜରଣ ଗଣେି 
ଶକି୍କ ରରେଲା ପଲାଲିୱଲାଲ । ପିଲଲାରଲାନଙୁ୍କ ସହଜ ଏବଂ ଉପରଭଲାଗ୍ 
ଭଲାରବ ଗଣେି ପଢଲାଇବଲା ଉପରେ ବିଶ୍ୱଲାସ କେନି୍ତ । ରସ ୍ଡିି 
ରରଡଲ ଏବଂ ଇଂଟେଆ୍ଟିଭ ଉପକେଣ ରଲାଧ୍ୟରରେ ଗଣେି ପଢଲାଇ 
ଥଲାଆନି୍ତ । ରରେଲା କୁହନି୍ତ – ରପ୍ରଲାତ୍ସଲାହନ ସହେି, ଶକି୍ଲାଦଲାନେ ନୂଆ 
ଉପଲାୟସବୁ ଉଭୟ ଶକି୍ଲାଦଲାନ ଓ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସହଜ କେିବଲାରେ 
ସହଲାୟକ ରହଲାଇଥଲାଏ ।

ବିଲ୍ମଲା ବଲାଳିକଲା ବିଦ୍ଲାପୀଠ, ପିଲଲାନିେ ଜରଣ ଶକି୍ୟିତ୍ରୀ ଅଚଲଲା 
ବର୍ମଲା । ଗଣେି ଭଳି ଏକ କଠନି ବିଷୟକୁ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀରଲାନଙ୍କ 
ପଲାଇ ଁଖବ୍ୁ ସହଜ କେିରଦଇଥରଲ । େଲାଙ୍କେ ଛଲାତ୍ରୀଛଲାତ୍ରୀରଲାରନ 
ତ୍ରିରକଲାଣରିେିକୁ ରଶ୍ଣୀଗହୃରେ ନପଢି ପଡିଆରେ ପଢନି୍ତ। 
ବର୍ମଲା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆରଲଲାକପଲାେ କେୁଥରିଲ, 
ପ୍ରଥର – ପ୍ରଯକିୁ୍େ ଏକୀକେଣ, ଏବଂ ଦି୍େୀୟ – ଗରବଷଣଲା 
ଭିେିକ ଅଧ୍ୟୟନ । ରକବଳ ଏେିକି ନୁରହ ଁ, ଅଚଲଲା ବର୍ମଲା 
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀରଲାନଙୁ୍କ ଏକ ବିଜ୍ଲାନ ଗସ୍ତରେ ନଲାସଲାକୁ ରନଇଥରିଲ । 

ଚନ୍ନା ଦତା

ପ୍ରକମାଦ �ୁମାର ମମତା ପାଲିୋଲ

ଅଚଲା ବମ୍ଷା
ସେକଲାେୀ ରଲାଧ୍ୟରିକ 
ବିଦ୍ଲାଳୟ, େଲାନ୍ େି, 

ରଧବୁନି

ଅଧ୍ୟଲାପକ, ଏକଲବ୍ ଆଦଶ୍ମ 
ଆବଲାସିକ ବିଦ୍ଲାଳୟ, 
ବସ୍ତେ, ଛେିଶଗଡ

ସେକଲାେୀ ବଲାଳିକଲା ଉଚ୍ଚ 
ରଲାଧ୍ୟରିକ ବିଦ୍ଲାଳୟ,

ଭିୱଲାନି

ବିଲ୍ମଲା ବଲାଳିକଲା ବିଦ୍ଲାପୀଠ, 
ପିଲଲାନି, 

େଲାଜସ୍ଲାନ

େଲାରିଲନଲାଡୁେ େିେୁଚିେଲାପଲ୍ୀସି୍େ ପଂଚଲାୟେ ୟୁନିୟନ ରଲାଧ୍ୟରିକ ବିଦ୍ଲାଳୟେ ପ୍ରଧଲାନ 
ଶକି୍ୟିତ୍ରୀ ଆଶଲା ରଦବୀ ଅଭିଭଲାବକରଲାନଙୁ୍କ ଏକ ଚରତ୍କଲାେ ଏବଂ ଅନନ୍ ଢଙ୍ଗରେ 
େଲାଙ୍କ ବିଦ୍ଲାଳୟରେ ପିଲଲାରଲାନଙ୍କ ନଲାର ରଲଖଲାଇବଲା ପଲାଇ ଁକହଥିଲାଆନି୍ତ । ଆଶଲା 
ରଦବୀଙ୍କ ଏହ ିପ୍ରୟଲାସ ଫଳରେ, ଆଜ ିେଲାଙ୍କ ବିଦ୍ଲାଳୟରେ ରରଲାଟ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍କ 
ସଂଖ୍ଲା ୭ ଗଣୁେୁ ଅଧକି ବୃଦି୍ ପଲାଇଛି ।

ଆଶା କଦବୀ
ଶକି୍ୟିତ୍ରୀ, ପଂଚଲାୟେ 

ୟୁନିୟନ ରଲାଧ୍ୟରିକ ବିଦ୍ଲାଳୟ, 
େିେୁଚିେଲାପଲ୍ୀ

ଶକି୍� ଦବିସ ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୫ଟି ରଭଟି

Scan the QR code to see the full video of 
the Teachers' Day felicitation ceremony 
and the teachers who were honored.
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ବାପଙୁ୍କର
୧୫୨ତମ ଜୟନ୍ତୀ

ଗଲାନ୍ୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆରର ପି୍ରୟ ବଲାପଙୁ୍କ ପ୍ରେି 
ଶ୍ଦ୍ଲାଞ୍ଳି ଅପ୍ମଣ କେୁଛୁ। େଲାଙ୍କେ ଜୀବନ ଏବଂ 

ରହଲାନ ବିଚଲାେେୁ ଆରର ଅରନକ କିଛି ଶକି୍ଲା 
ଲଲାଭ କେିପଲାେିବଲା। ଏକ ସରଦୃ୍ ଏବଂ ସହଲାନୁଭୂେି 
ସମ୍ପନ୍ନ ଭଲାେେ ନିର୍ମଲାଣ ଦିଗରେ ବଲାପଙୁ୍କ ଆଦଶ୍ମ 

ଆରେ ରଲାଗ୍ମଦଶ୍ମନ କେିଚଲାଲିବ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ରରଲାଦୀ

ପ୍ରଧଲାନରନ୍ତ୍ରୀ

ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱଲାସ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତଲାଧଲାେଲା ରହଲାଇଯଲାଏ;
ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତଲାଧଲାେଲା ଆପଣଙ୍କେ ଶବ୍ଦ ରହଲାଇଯଲାଏ।

ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କେ କଲାଯ୍୍ମ  ରହଲାଇଯଲାଏ।
ଆପଣଙ୍କ କଲାଯ୍୍ମ  ଆପଣଙ୍କେ ଅଭ୍ଲାସ ରହଲାଇଯଲାଏ।

ଆପଣଙ୍କେ ଅଭ୍ଲାସ ଆପଣଙ୍କେ ରଲୂ୍ରବଲାଧ ରହଲାଇଯଲାଏ। 
ଆପଣଙ୍କେ ରଲୂ୍ରବଲାଧ ଆପଣଙ୍କେ ଭଲାଗ୍ ରହଲାଇଯଲାଏ।

-ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ

ପାକି୍�
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