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ପ୍ରସଙ୍ଗ 
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ସମ୍ୋଦକଙ୍କ କଲମର୍

ସୟାଦେ ନମସ୍ୟାେ,
ଜନଗଣଙ୍ ଭୟାଗିଦୟାେୀ ସକି୍ୟ ଗଣତନ୍ତେ ପେିଚୟ । ନୟାଗେିକ ଏବଂ ସେକୟାେଙ୍ ମଧ୍ୟନେ ଏହୟା ନହଉଛି 

ନଯୟାଗୟାନଯୟାଗେ ସବୁଠୟାେୁ ଶକି୍ଶୟାଳୀ ମୟାଧ୍ୟମ। ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେଙ୍ ନୀତିେ ସବୁଠୁ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ନହଉଛି ସୟାଧୟାେଣ 
ନୟାଗେିକଙ୍ ଭୟାଗିଦୟାେୀ ଜେିଆନେ ଭୟାେତୀୟ ଓ ଜଗତବୟାସୀଙ୍ କଲ୍ୟାଣ। ବିଗତ ସୟାତ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନେ ଜନଭୟାଗିଦୟାେୀେ 
ଏହ ିମନ୍ତ ସେକୟାେଙ୍ ନଯୟାଜନୟା ଏବଂ ନୀତିଗତ ପ୍ରକି୍ୟୟାନେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉପୟାଦୟାନ ଭୟାନବ େହଆିସିଛି।

ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ପଥନେ ଅଗ୍ସେ ନହଉଥବିୟା ଭୟାେତ ଆସ୍ତୟା ୨୫ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନେ ଏକ ବିକଶତି େୟାଷ୍ଟ୍ରନେ ପେିଣତ 
ନହବୟା ଲୟାଗି ଏହୟାେ ଆକୟାଂଷେୟାକୁ ପେୂଣ କେିବୟା ନିମନ୍ତ ସମ୍ରୂ୍ତ୍ତ ପ୍ରତିଶତିୃବଦ୍। ସ୍ୟାଧୀନତୟାେ ୭୫ତମ ବଷତ୍ତନେ 
ନଦଶ, ନିଜେ ଆକୟାଂଷେୟା ପେୂଣ କେିବୟା ଲୟାଗି ଦ୍ରୁତ ଗତିନେ ଅଗ୍ସେ ନହଉଛି। ଲୟାଲକିଲ୍ୟାେ ପ୍ରୟାଚୀେେୁ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 
ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ନଯନତନବନଳ ଅଷ୍ମ ଥେ ପୟାଇ ଁ ଉଦନବୟାଧନ ନଦଇଥନିଲ, ତୟାଙ୍େ ଅଭିଭୟାଷଣନେ ଏକ 
‘ନୂତନ ଭୟାେତ’ ନିମତ୍ତୟାଣ ଲୟାଗି କର୍ତ୍ତବ୍ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ତୟାେ ଭୟାବନୟା ପ୍ରତିଫଳିତ ନହୟାଇଥଲିୟା। ଏହି ଲଷେ୍ ସହିତ, 
ଜନସୟାଧୟାେଣଙ୍ ଭୟାଗିଦୟାେୀ ଜେିଆନେ ଏକ ନୂତନ ଭୟାେତ ନିମତ୍ତୟାଣ ପୟାଇ ଁ ସେକୟାେଙ୍ ବିଭିନ୍ନ ନଯୟାଜନୟାନେ 
ନସ “ସବକୟା ସୟାଥ, ସବକୟା ବିକୟାଶ, ସବକୟା ବିୱେୟାସ” ସହିତ “ସବକୟା ପ୍ରୟୟାସ”କୁ ନଯୟାଡ଼ିଥନିଲ। ଏହି କୟାେଣେୁ 
ଲୟାଲକିଲ୍ୟାେ ପ୍ରୟାଚୀେେୁ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ନ�ୟାଷଣୟା କେିଥବିୟା ନେୟାଡମ୍ୟାପକୁ ଚଳିତ ସଂସ୍େଣେ 
ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୟାନବ ସ୍ୟାନିତ କେୟାଯୟାଇଛି।

ଅଗଷ୍ ୧ ତୟାେିଖ ଠୟାେୁ ଭୟାେତ ମିଳିତ ଜୟାତିସଂ� ନିେୟାପର୍ୟା ପେିଷଦେ ଅଧ୍ୟଷେ ଦୟାୟିତ୍ୱ ଗ୍ହଣ କେିଥବିୟା 
କୟାେଣେୁ ଚଳିତ ବଷତ୍ତେ ଅମତୃ ମନହୟାତ୍ବ ସ୍ତନ୍ତ ଗେୁୁତ୍ୱ ବହନ କେୁଛି। ମିଳିତ ଜୟାତିସଂ�େ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀନେ 
ଅଧ୍ୟଷେତୟା କେିବୟାନେ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନହୟାଇପୟାେିଛ୍ିତ। ଚଳିତ ସଂସ୍େଣନେ ଏହୟା ଉପନେ 
ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ୟାନିତ କେୟାଯୟାଇଛି। ଚୟାଷୀ, ଗେିବ, ମଧ୍ୟବିର୍, ମହଳିୟା, ଯବୁକଯବୁତୀ, ସମୟାଜେ ବଞ୍ତି ବଗତ୍ତଙ୍ 
ସହତି କଲ୍ୟାଣମଳୂକ ନଯୟାଜନୟା ବିଷୟନେ ସିଧୟାସଳଖ ଆନଲୟାଚନୟା ନହଉ କିମୟ୍ା ଏନବବି ନଦଶବୟାସୀଙୁ୍ ଅନୁପ୍ରୟାଣତି 
କେୁଥବିୟା ଅମତୃ ମନହୟାତ୍ବ ବିଭୟାଗନେ ‘ସତ୍ୟାଗ୍ହ’େ କୟାହୟାଣୀ, ଏଗଡ଼ିୁକ ଚଳିତ ସଂସ୍େଣେ ବିନଶଷତ୍ୱ। ଗେୁୁ 
ଦିବସ ଉପଲନଷେ ଭୟାେତେ ମହୟାନ ଶଷିେୟାବିତ୍ ଡ. ସବତ୍ତପଲ୍ୀ େୟାଧୟାକି୍ଷ୍ଣନଙ୍ କୟାହୟାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ସଂସ୍େଣେ 
ଅଂଶବିନଶଷ ଭୟାନବ ନିଆଯୟାଇଛି। ନସନ୍ଟେମେ୍ ୧୫ ତୟାେିଖନେ ପୟାଳିତ ନହଉଥବିୟା ଇଞି୍ନିୟେ ଦିବସ ଅବସେନେ 
ଆନମ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜେିଆନେ ଏମ. ବିନୱେୱେେୟାୟୟାଙ୍ ପ୍ରତି ଶ୍ଦ୍ୟାଞ୍ଳି ଜ୍ୟାପନ କେିଛୁ।

ନିଃସନ୍ହନେ, ଭୟାେତ ନିଜେ ବିକୟାଶ ଯୟାତ୍ରୟାନେ ନୂଆ ନୂଆ ନେକଡତ୍ତ ପ୍ରତିଷୟ୍ା କେୁଛି। ୨୦୪୭ନେ ଭୟାେତ 
ନଯନତନବନଳ ସ୍ୟାଧୀନତୟାେ ଶତବୟାଷଷିକୀ ପୟାଳନ କେିବ, ନସହ ିସମୟ ସଦୁ୍ୟା ଏହ ି‘ଅମତୃକୟାଳକୁ’ ଏକ ନୂତନ ଭୟାେତ 
ନିମତ୍ତୟାଣେ ବୟାହକଶକି୍ନେ ପେିଣତ କେିବୟା ଲୟାଗି ପ୍ରନତ୍କ ଭୟାେତୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ୟାବଦ୍ ନହବୟାପୟାଇ ଁଉଦ୍ମ କେିନବ।

ନକୟାଭିଡ ନିୟମ ପୟାଳନ କେି ନିେୟାପଦ େୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଜେ ମତୟାମତ ପଠୟାନ୍ତୁ : 
ଦି୍ତୀୟ ମହଲୟା, ସଚୂନୟା ଭବନ, ନୂଆଦିଲ୍ୀ-୧୧୦୦୦୩
ଇ-ନମଲ୍ : response-nis@pib.gov.in

(ଜୟଦୀପ ଭଟନୋଗର)
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ମୁ ଁ ପ୍ରତିନଯୟାଗିତୟାମଳୂକ ପେୀଷେୟା ପୟାଇ ଁ
ପ୍ରସୁ୍ତତ ନହଉଛି। ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମୟାଚୟାେେ 
ପ୍ରଥମ ସଂସ୍େଣ ପ୍ରକୟାଶ ପୟାଇବୟା ପେଠୟାେୁ 
ମୁ ଁ ଏହି ପତି୍ରକୟାକୁ ପଢ଼ିଆସଛିୁ। ଏହି ପତି୍ରକୟାେ 
ସବୁ ବିଷୟ ଅତ୍୍ତ େୁଚିସମ୍ନ୍ନ। ଏହି ପତି୍ରକୟା 
ଡିଜିଟୟାଲ ମୟାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଆଞ୍ଳିକ ଭୟାଷୟାନେ 
ଉପଲବ୍ଧ ନହଉଥବିୟାେୁ ଏହୟା ନମୟା ଭଳି 
ପ୍ରତିନଯୟାଗିତୟାମଳୂକ ପେୀଷେୟା ପୟାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ନହଉଥବିୟା ପ୍ରୟାଥତ୍ତୀଙ୍ ଲୟାଗି ନବଶ ଉପନଯୟାଗୀ 
ସୟାବ୍ସ୍ତ ନହଉଛି। ଏହି ପତି୍ରକୟା ନିୟମିତ ପ୍ରକୟାଶ 
ପୟାଇବୟା ନନଇ ମୁ ଁଶଭୁକୟାମନୟା ଜଣୟାଉଛି।

bramhasagar2@gmail.com

ଭୟାେତେ ୭୫ତମ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ଦିବସ ବୟାଷଷିକୀ 
ପୟାଇ ଁ ହୟାଦ୍ଷିକ ଶଭୁକୟାମନୟା। ଏହ ି ଉପଲନଷେ, 
ଗେୁୁନଦବ େବିନ୍ଦ୍ର ନୟାଥ ଠୟାକୁେଙ୍ ପ୍ରସିଦ୍ ଉକି୍  
ନମୟାେ ମନନ ପଡ଼ୁଛି: ମନ ଭୟଶନୂ୍ ଥବିୟା 
ସମୟନେ ଏବଂ ମସ୍ତକ ସ୍ୟାଧୀନତୟାେ ସ୍ଗତ୍ତନେ 
ସଉୁଚ୍ଚ ଥବିୟା ସମୟନେ, ନମୟା ପିତୟା, ନମୟା େୟାଷ୍ଟ୍ରକୁ 
ଜୟାଗ୍ତ ନହବୟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

ହଜହକ ମି୍ଲ
jkumarmittal@outlook.com

ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମୟାଚୟାେ ଏକ ଭଲ ଏବଂ 
ସଚୂନୟାଧମତ୍ତୀ ପତି୍ରକୟା। ଏହୟା ପଞ୍ୟାୟତସ୍ତେୀୟ 
ପୟାଠୟାଗୟାେନେ ଉପଲବ୍ଧ ନହବୟା ଉଚିତ୍। ମୁ ଁ ଏହ ି
ପତି୍ରକୟାେ ଉପନଭୟାକ୍ୟା ନହବୟାକୁ ଚୟାହୁଛିଁ। ଆପଣ 
ଡୟାକ ମୟାଧ୍ୟମନେ ଏହୟାକୁ ନିୟମିତ ପଠୟାଇପୟାେିନବ 
କି? ଏ ଦିଗନେ ଆପଣଙ୍ ସହନଯୟାଗ ପୟାଇ ଁ
ନିନବଦନ କେୁଛି।

dashprafullakumar5@gmail.com

୨୦୨୧ନେ ଭୟାେତେ ୭୫ତମ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ଦିବସ 
ପୟାଇ ଁଶଭୁକୟାମନୟା। ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମୟାଚୟାେେ ଏହ ି
ସ୍ତନ୍ତ ସଂସ୍େଣ ପ୍ରୟାପ୍ତ କେି ମୁ ଁ ଆନ୍ତି। ଏହ ି
ପତି୍ରକୟାେ ବିଷୟବସୁ୍ତ ଓ ଗଣୁବର୍ୟାକୁ ନନଇ ମୁ ଁ
ବିନଶଷ ଖସିୁ।

kuruganti@gmail.com

ନଯନକୌଣସି ପ୍ରତିନଯୟାଗିତୟାମଳୂକ ପେୀଷେୟା 
ପୟାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନହଉଥବିୟା ପ୍ରୟାଥତ୍ତୀଙ୍ ନିମନ୍ତ ଏହ ି
ପତି୍ରକୟାଟି ନବଶ ଉପୟାନଦୟ। ନବୌଦି୍କ ଜ୍ୟାନ ବୃଦି୍ 
ନିମନ୍ତ ଏହ ି ପତି୍ରକୟା ଅତ୍୍ତ ମଲୂ୍ବୟାନ। ଏହୟା 
ମଧ୍ୟ ଅତ୍୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍ ପତି୍ରକୟା।

vinitjain19.731@gmail.com
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ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ହମୋଦୀ ଟ୍ଇଟରହର 
ସବ୍ଠ୍ ହଲୋକପି୍ରୟ ହନତୋ

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ମୟାଇନକ୍ୟାବ ୍ଲଗିଂ 
ସୟାଇଟ୍ ଟୁଇଟେନେ ସବୁଠୁ ନଲୟାକପି୍ରୟ 

ସକି୍ୟ େୟାଜନନତୟା ନହୟାଇପୟାେିଛ୍ିତ। ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 
ନମୟାଦୀଙ୍ ଟୁଇଟେ ଆକୟାଉଣ୍ଟକୁ ଅନୁସେଣ 
(ଫନଲୟା) କେୁଥବିୟା ନଲୟାକଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ୭ ନକୟାଟି 
ଅତିକ୍ମ କେିଛି। ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 
ନମୟାଦୀ ସବୁଠୁ ଅଧକି ପ୍ରଶଂସକ ଥବିୟା ସକି୍ୟ 
େୟାଜନନତୟା ଭୟାନବ ଆନମେିକୟାେ ପବୂତ୍ତତନ େୟାଷ୍ଟ୍ରପତି 
ନଡୟାନୟାଲ ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ଙୁ୍ ପଛନେ ପକୟାଇ ନଦଇଛ୍ିତ। 
୨୦୦୯ନେ ଗଜୁେୟାଟେ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଥବିୟା ସମୟନେ 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନମୟାଦୀ ମୟାଇନକ୍ୟା ବ ୍ଲଗିଂ ସୟାଇଟ୍ 
ଟୁଇଟେନେ ତୟାଙ୍େ ଆକୟାଉଣ୍ଟ ନଖୟାଲିଥନିଲ। 
ଟୁଇଟେନେ ନଯୟାଗ ନଦବୟାେ ମୟାତ୍ର ଏକ ବଷତ୍ତ 
ମଧ୍ୟନେ ନମୟାଦୀଙ୍ ଫନଲୟାଅେ(ଅନୁସେଣକୟାେୀ)
ଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ଲଷେୟାଧକି ନହୟାଇଯୟାଇଥଲିୟା। ଜୁଲୟାଇ 
୨୦୨୦ନେ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନମୟାଦୀଙ୍ ଫନଲୟାଅେଙ୍ 
ସଂଖ୍ୟା ୬ ନକୟାଟି ଅତିକ୍ମ କେିଥଲିୟା ଏବଂ ଏହୟାେ 
ନଗୟାଟିଏ ବଷତ୍ତ ପନେ ଜୁଲୟାଇ ୨୦୨୧ ତୟାଙ୍େ 
ଫନଲୟାଅେଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧ ନକୟାଟି ବୃଦି୍ ପୟାଇଛି।

ପ୍ରତିେଷେୟା ଆବଶ୍କତୟା ପୟାଇ ଁ ଭୟାେତ ଏକଦୟା ବିନଦଶୀ 
େୟାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ିୁକ ଉପନେ ନିଭତ୍ତେ କେୁଥଲିୟା। ପ୍ରତିେଷେୟା 

ନଷେତ୍ରନେ ସ୍ନଦଶୀକେଣ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଭତ୍ତେଶୀଳତୟାକୁ 
ନପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ଫଳନେ ଏହି ଧୟାେୟା ଏନବ ବଦଳିଛି। ବିଗତ ୭ 
ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନେ ଭୟାେତେ ପ୍ରତିେଷେୟା େପ୍ତୟାନି ୩୮,୫୦୦ ନକୟାଟି 
ଟଙ୍ୟା ଅତିକ୍ମ କେିଛି। ସଂସଦେ ନମୌସମୁୀ ଅଧନିବଶନନେ 
ନଲୟାକସଭୟାନେ ଦିଆଯୟାଇଥବିୟା ତଥ୍ ଅନୁଯୟାୟୀ, ୨୦୧୪-୧୫ନେ 
ଭୟାେତେ ପ୍ରତିେଷେୟା େପ୍ତୟାନି ପେିମୟାଣ ୧୯୪୦ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା ଥବିୟା 
ନବନଳ ଏହୟା ୨୦୨୦-୨୧ନେ ବୃଦି୍ ପୟାଇ ଁ୮,୪୩୪ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟାେୁ 
ଅଧକି ନହୟାଇଛି। ବିଗତ ସୟାତ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନେ ଏହ ି ପେିମୟାଣ 
୩୮,୫୦୦ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ମ କେିଥବିୟା ନବନଳ ଏଥନିେ ସି୍େ 
ବୃଦି୍ ମଧ୍ୟ ପେିଲଷିେତ ନହଉଛି। ପ୍ରତିେଷେୟା େପ୍ତୟାନିନେ ମଖୁ୍ତଃ 
ସୟାମେିକ ହୟାଡତ୍ତନୱେ୍ ଓ ସିଷ୍ମ ସୟାମିଲ େହଛିି। ଏହ ିସୟାତ ବଷତ୍ତ 
ମଧ୍ୟନେ େପ୍ତୟାନି ନହୟାଇଥବିୟା ପ୍ରମଖୁ ସୟାମଗ୍ୀ ମଧ୍ୟନେ ସଶସ୍ତ୍ର 
ସେୁଷେୟା ବୟାହନ, ଡିନଟକ୍ସନ େୟାଡୟାେ ଅସ୍ତ୍ର, ହୟାଲୁକୟା ନଟୟାେନପନଡୟାସ, 
ଉପକୂଳ େୟାଡୟାେ ସିଷ୍ମ, ଆଲୟାମତ୍ତ ମନିଟେିଂ ଏବଂ କନଣ୍ଟଟ୍ରୟାଲ 
ନୟାଇଟ ଭିଜନ ନମୟାନନୟାକୁଲୟାସତ୍ତ, ଅଗି୍ ନିୟନ୍ତଣ ବ୍ବସ୍ୟା ଏବଂ 
ଟିଅେ ଗ୍ୟାସ ଲଞ୍େ ଆଦି ସୟାମିଲ େହଛିି। ବର୍ତ୍ତମୟାନ ଭୟାେତ 
ବିୱେେ ୭୫ଟି ନଦଶକୁ ପ୍ରତିେଷେୟା ସୟାମଗ୍ୀ େପ୍ତୟାନି କେୁଛି।

ବଗିତ ୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟହର ଭୋରତର
ପ୍ରତରିଷେୋ ରପ୍ୋନ ିବୃଦି୍

ସଂଷିେପ୍ ସମୋଚୋର
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ପବୂତ୍ତ ଲଦୟାଖେ ଉମଲିଙ୍ଗୟାଲୟା ନିକଟନେ 
୧୯,୩୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତୟାନେ ନମୟାଟେ ଯୟାନ 

ଚଳୟାଚଳ କେି ପୟାେିବୟା ଭଳି ସଡ଼କ ନିମତ୍ତୟାଣ କେି 
ସୀମୟା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ (ବିଆେଓ) ଇତିହୟାସ ସଷିୃ୍ 
କେିଛି। ଉମଲିଙ୍ଗୟାଲୟା ଗିେିପଥ ନଦଇ ଅତିକ୍ମ 
କେିଥବିୟା ଏହ ି୫୨ କିମି ଦୀ�ତ୍ତ େୟାସ୍ତୟା, ବଲିଭିଆନେ 
ପବୂତ୍ତେୁ ଥବିୟା ବିୱେେ ସନବତ୍ତୟାଚ୍ଚ େୟାସ୍ତୟାେ ନେକଡତ୍ତ ଭୟାଙି୍ଗ 
ପୟାେିଛି। ବଲିଭିଆ ୧୮,୯୩୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତୟାନେ 
ଭଲକୟାନନୟା ଉତୁେୁଙୁ୍ ସହତି ନଦଶକୁ ନଯୟାଡ଼ୁଥବିୟା 
ସଡ଼କ ନିମତ୍ତୟାଣ କେିଥଲିୟା। ପବୂତ୍ତ ଲଦୟାଖନେ ଏହ ି
ସଡ଼କ ନିମତ୍ତୟାଣ ସହତି, ଏହ ି ଅଞ୍ଳେ ଚୁମୟାେ 
ନସକଟେେନେ ଥବିୟା ସମସ୍ତ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ସହେ 
ନଯୟାଡ଼ି ନହୟାଇପୟାେିବ। ଶୀତ ଋତୁ ସମୟନେ, ଏହ ି
ଅଞ୍ଳେ ତୟାପମୟାତ୍ରୟା ବିଯକୁ୍ ୪୦ ଡିଗ୍ୀ ପଯତ୍୍ତ ୍ତ 
ହ୍ୟାସ ପୟାଇଥୟାଏ ଏବଂ ଏହ ି ଉଚ୍ଚତୟାନେ ସମତଳ 
ଭୂମି ତୁଳନୟାନେ ଅକି୍ସନଜନ ସ୍ତେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ  କମ 
େହଥିୟାଏ। ମୟାଉଣ୍ଟ ଏଭନେଷ୍େ ମଳୂ କ୍ୟାମ୍ ଠୟାେୁ 
ଉଚ୍ଚ ଟନପୟାଗ୍ୟାଫି ଉପନେ ଏହ ି ସଡ଼କ ନିମତ୍ତୟାଣ 
କେୟାଯୟାଇଛି। ତିବ୍ବତନେ ଥବିୟା ମୟାଉଣ୍ଟ ଏଭନେଷ୍େ 
ଉର୍େ ନବସ ୧୬,୯୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତୟାନେ ଥବିୟା 
ନବନଳ ନନପୟାଳନେ ଥବିୟା ଦଷିେଣ ନବସ ୧୭,୫୯୮ 
ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତୟାନେ େହଛିି। ଏଭନେଷ୍ ଶଙୃ୍ଗ ଶଖିେ 
୨୯ ହଜୟାେ ଫୁଟ ଠୟାେୁ ସୟାମୟାନ୍ ଉଚ୍ଚ ନେ େହଛିି। 
ଏହ ିସଡ଼କ ନଯଉ ଁଉଚ୍ଚତୟାନେ ନିମତ୍ତୟାଣ କେୟାଯୟାଇଛି 
ତୟାହୟା ସିଆଚୀନ ଗ ୍ଲୟାସିୟେ ଠୟାେୁ ଯନଥଷ୍ ଉଚ୍ଚ । 
ସିଆଚୀନ ଗ ୍ଲୟାସିଅେେ ଉଚ୍ଚତୟା ୧୭,୭୦୦ ଫୁଟ । 

ଭୋରତର ୧୪ଟି ବୟୁୋଘ୍ର ଅଭୟୋରଣୟୁର ଉନ୍ନତ ସଂରଷେଣ ପୋଇ ଁବଶି୍ୱ ମୋନୟୁତୋ
ନଦଶନେ ଥବିୟା ୫୧ଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟୟାେଣ୍ ମଧ୍ୟେୁ ୧୪ଟି ଅଭୟୟାେଣ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସଂେଷେଣ ଏବଂ ପେିଚୟାଳନୟା 
ପୟାଇ ଁ ସିଏଟିଏସ (କଞ୍େନଭସନ ଆନସ୍ୟାଡତ୍ତ ଟୟାଇଗେ ଷ୍ୟାଣ୍ଡୟାଡତ୍ତ) ମୟାନ୍ତୟା ମିଳିଛି। ଏହୟା ନହଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର 
ସଂେଷେଣ ସଂକ୍ୟା୍ତନେ ଏକ ବିୱେସ୍ତେୀୟ ମୟାନ୍ତୟା, ଯୟାହୟାକି ବୟା�ମୟାନଙ୍େ ଉନ୍ନତ ପେିଚୟାଳନୟା ପୟାଇ ଁଉଚ୍ଚ 
ଗଣୁବର୍ୟା ଏବଂ ନଶ୍ଷ ୍ପ୍ରଚଳନକୁ ଆଧୟାେ କେି ପ୍ରଦୟାନ କେୟାଯୟାଇଥୟାଏ। ଏହି ମୟାନ୍ତୟା ପୟାଇଥବିୟା ଭୟାେତୀୟ 
ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟୟାେଣ୍ଗଡ଼ିୁକ ମଧ୍ୟନେ ସୟାମିଲ େହିଛି : ଭଣ୍ଡୟାେ ମୟାନସ, କୟାଜିେଙ୍ଗୟା ଏବଂ ଓେୟାଙ୍ଗୟା (ଆସୟାମ); 
ସୁ୍ େବନ (ପଶି୍ମବଙ୍ଗ); ପନ୍ନୟା, କୟାହ୍ୟା, ସୟାତପେୁୟା, ନପଞ୍ (ମଧ୍ୟପ୍ରନଦଶ); ବୟାଲ ୍ିକୀ (ବିହୟାେ); ଦୁଧ୍ୟା (ଉର୍େ 
ପ୍ରନଦଶ); ଆନ୍ନୟାମୟାଲୟାଇ ଏବଂ ମଦୁମୟାଲୟାଇ (ତୟାମିଲ ନୟାଡ଼ୁ); ପେମ୍ିକୁଲମ (ନକେଳ) ଏବଂ ବୟା୍ିପେୁ 
(କର୍ତ୍ତୟାଟକ)। ନକନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପେିନବଶ ମନ୍ତୀ ଭୁନପନ୍ଦ୍ର ଯୟାଦବ କହିଛ୍ିତ ନଯ ନଦଶେ ସମସ୍ତ ୫୧ଟି ବ୍ୟାଘ୍ର 
ଅଭୟେଣ୍କୁ ସିଏଟିଏସ ମୟାନ୍ତୟା ନଦବୟା ଲୟାଗି ସେକୟାେ ଆବଶ୍କ ପଦନଷେପ ଗ୍ହଣ କେୁଛ୍ିତ।   

ନଦଶନେ ବିମୟାନ ଯୟାତ୍ରୟାକୁ ସହଜ କେିବୟା 
ଲଷେ୍ ନନଇ ଆେମ୍ଭ ନହୟାଇଥବିୟା 

ଉଡ଼ୟାନ ନଯୟାଜନୟାନେ ଆଉ ଏକ ନଡଣୟା ନଯୟାଡ଼ି 
ନହୟାଇଛି। ଏହି ନଯୟାଜନୟା ଅ୍ତଗତ୍ତତ, ମଣପିେୁ 
େୟାଜଧୟାନୀ ଇମ୍ୟାଲେୁ ନମ�ୟାଳୟେ େୟାଜଧୟାନୀ 
ଶଲିଂ ମଧ୍ୟନେ ନିକଟନେ ସିଧୟାସଳଖ ବିମୟାନ 

ନସବୟା ଆେମ୍ଭ ନହୟାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମୟାନସଦୁ୍ୟା ପେିବହନେ ନକୌଣସି ସିଧୟାସଳଖ 
ମୟାଧ୍ୟମ ଉପଲବ୍ଧ ନଥବିୟାେୁ ଯୟାତ୍ରୀମୟାନଙୁ୍ ଶଲିଂେୁ ଇମ୍ୟାଲ ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ସଡ଼କ 
ପଥନେ ଦୀ�ତ୍ତ ୧୨ �ଣ୍ଟୟାେ ଯୟାତ୍ରୟା କେିବୟାକୁ ପଡ଼ୁଥଲିୟା କିମୟ୍ା ନଗୌହୟାଟୀ ବିମୟାନ 
ବ୍େନେ ପହଞ୍ିବୟା ପନେ ବସ ନସବୟା ହି ଁ ଏକମୟାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥଲିୟା। ଏହ ି
ମୟାଗତ୍ତନେ ସପ୍ତୟାହକୁ ଚୟାେିଟି ବିମୟାନ ଚଳୟାଚଳ କେିବ। ବର୍ତ୍ତମୟାନ ସଦୁ୍ୟା ଉଡ଼ୟାନ 
ନଯୟାଜନୟାନେ ୩୬୧ଟି ମୟାଗତ୍ତ ଏବଂ ୫୯ ବିମୟାନ ବ୍େ (୫ଟି ନହଲିନପୟାଟତ୍ତ ଏବଂ 
୨ଟି ଜଳ ଏନେୟାଡ୍ରମ ସନମତ) ନିମତ୍ତୟାଣ କେୟାଯୟାଇସୟାେିଛି। ଏହି ନଯୟାଜନୟାନେ 
ନଦଶେ ସମସ୍ତ େୟାଜ୍ ଓ ନକନ୍ଦ୍ର ଶୟାସିତ ପ୍ରନଦଶନେ ଆଞ୍ଳିକ ବିମୟାନ 
ନଯୟାଗୟାନଯୟାଗକୁ ନପ୍ରୟାତ୍ୟାହିତ କେୟାଯୟାଉଛି। ୫୦୦ କିମି ଦୂେତୟା ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ଯୟାତ୍ରୟା 
ପୟାଇ ଁଯୟାତ୍ରୀମୟାନଙୁ୍ ମୟାତ୍ର ୨୫୦୦ ଟଙ୍ୟା ଖଚ୍ଚତ୍ତ କେିବୟାକୁ ପଡ଼ୁଛି।

୧୯୩୦୦ ଫ୍ଟ ଉଚ୍ଚତୋହର 
ବଶି୍ୱର ସହବ୍ଷୋଚ୍ଚ ସଡ଼କ 
ନମି୍ଷୋଣ କରି ଇତ�ିୋସ 

ରଚଲିୋ ବଆିରଓ

ଇମ୍ୋଲ-ଶଲିଂ ମଧ୍ୟହର ବମିୋନ ହସବୋ ଆରମ୍ଭ

ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତୋରିଖହର ପୋଳିତ ହ�ବ
ବଭିୋଜନ ବଭିୀରିକୋ ସ୍ମୃତ ିଦବିସ

ସ୍ୟାଧୀନ ଭୟାେତ ଇତିହୟାସେ ୭୫ ବଷତ୍ତ ପନେ ପ୍ରଥମ ଥେ ଲୟାଗି, ଜନଣ 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ବିଭୟାଜନ ପୀଡ଼ିତମୟାନଙ୍ ଯନ୍ତଣୟାକୁ ପ୍ରଶମିତ କେିବୟା 

ଲୟାଗି ପଦନଷେପ ଗ୍ହଣ କେିଛ୍ିତ। ଆଉ ଏକ ଅଭୂତପବୂତ୍ତ ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ହଣ କେି 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ବିଭୟାଜନ ବିଭୀଷିକୟା ସ୍ମୃତ ିଦିବସ ପୟାଳନ କେିବୟା 
ଲୟାଗି ନ�ୟାଷଣୟା କେିଛ୍ିତ। ବିଭୟାଜନ ଯନ୍ତଣୟାେ ସ୍ମୃତଚିାରଣ କେି ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 
କହିଥନିଲ, “ନଦଶ ବିଭୟାଜନ ନହବୟାେ ଯନ୍ତଣୟାକୁ ନକନବ ବି ଭୁଲି ନହବ 
ନୟାହି।ଁ �ଣୃୟା ଏବଂ ହିଂସୟା କୟାେଣେୁ, ଆମେ ଲଷେୟାଧକି ଭଉଣୀ ଓ ଭୟାଇମୟାନନ 
ବୟାସହେୟା ନହୟାଇଯୟାଇଥନିଲ, ଏପେିକି ନସମୟାନଙୁ୍ ପ୍ରୟାଣ ହେୟାଇବୟାକୁ ମଧ୍ୟ 
ପଡ଼ିଥଲିୟା। ନସହି ନଲୟାକମୟାନଙ୍େ ସଂ�ଷତ୍ତ ଓ ବଳିଦୟାନେ ସ୍ମୃତରିର ପ୍ରତି ବଷତ୍ତ 
ଅଗଷ୍ ୧୪ ତୟାେିଖକୁ ‘ବିଭୟାଜନ ବିଭୀଷିକୟା ସ୍ମୃତ ିଦିବସ’ ଭୟାନବ ପୟାଳନ କେିବୟା 
ଲୟାଗି ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆଯୟାଇଛି। ଏହି ଦିବସ ନକବଳ ଆମକୁ ବୟାଛବିଚୟାେ, ଶତ୍ରୁତୟା 
ଏବଂ ଦୁଭତ୍ତୟାବନୟାେ ବିଷ ଦୂେ କେିବୟା ଲୟାଗି ଅନୁପ୍ରୟାଣତି କେିବ ନୟାହି ଁ ବେଂ 
ଏହୟା ଏକତୟା, ସୟାମୟାଜିକ ନସୌହୟାଦ୍ତ୍୍ତ  ଏବଂ ମୟାନବୀୟ ସନମଦ୍ଶୀଳତୟାକୁ ସଦୃୁଢ଼ 
କେିବ।” ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯୟାୟୀ, ୭୫ ବଷତ୍ତ ପବୂତ୍ତେୁ ନଦଶ ବିଭୟାଜନ କୟାେଣେୁ 
ପୟାଖୟାପୟାଖ ି ୨୦ ଲଷେ ନଲୟାକଙ୍ ମତୁୃ୍ �ଟିଥଲିୟା ଏବଂ ନସତିକି ସଂଖ୍କ 
ନଲୟାକଙୁ୍ ବୟାସହୀନ ନହବୟାକୁ ପଡ଼ିଥଲିୟା। 
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ଡ. େୟାଧୟାକି୍ଷ୍ଣନ ସବତ୍ତଦୟା କହୁଥନିଲ-“ପ୍ରକୃତ ଶଷିେକ ବିଦ୍ୟାଥତ୍ତୀ 
ମଣୁ୍ଡନେ ନଜୟାେ କେି ପୟାଠ ଲଦି ଦିଅ୍ିତ ନୟାହି ଁ, ବେଂ 
ଭବିଷ୍ତେ ଆହୟ୍ାନ ପୟାଇ ଁ ତୟା’କୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିଥୟା୍ିତ।” 

ଆଜୀବନ ନସ ଏହ ି ସିଦ୍ୟା୍ତକୁ ପୟାଳନ କେିଥନିଲ। ଆଜି, ଭୟାେତ 
ନଯନତନବନଳ ୩୪ ବଷତ୍ତ ପନେ କୟାଯତ୍୍ତ କୟାେୀ ନହଉଥବିୟା 
ନୂତନ ଜୟାତୀୟ ଶଷିେୟା ନୀତି ସହତି ଭବିଷ୍ତନେ ପୟାଦ ଥୟାପିବୟାକୁ 
ଯୟାଉଛି,  ଡ. େୟାଧୟାକି୍ଷ୍ଣନଙ୍ ଉକି୍ ଆହୁେି ପ୍ରୟାସଙି୍ଗକ ନହୟାଇପଡ଼ିଛି। 
୧୯୬୨ନେ, ନସ ନଯନତନବନଳ ଭୟାେତେ େୟାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥନିଲ, କିଛି 
ବନୁ୍ ଓ ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରୀ ତୟାଙ୍େ ୭୪ତମ ଜୟ୍ତୀ ପୟାଳନ ପୟାଇ ଁ ତୟାଙ୍ 
ଠୟାେୁ ଅନୁମତି ମୟାଗିନଲ। ନସ ଉର୍େ ନଦଇଥନିଲ, “ଭିନ୍ନ ଭୟାନବ 
ନମୟାେ ଜୟ୍ତୀ ପୟାଳନ କେିବୟା ପେିବନର୍ତ୍ତ, ନସନ୍ଟେମେ୍ ୫ ତୟାେିଖକୁ 
ଗେୁୁ ଦିବସ ଭୟାନବ ପୟାଳନ କେୟାଗନଲ ନମୟା ପୟାଇ ଁ ତୟାହୟା ଗବତ୍ତେ 
ବିଷୟ ନହବ।” ନସହଦିିନ ଠୟାେୁ ନସନ୍ଟେମେ୍ ୫ ତୟାେିଖକୁ ଗେୁୁ 
ଦିବସ ଭୟାନବ ପୟାଳନ କେୟାଯୟାଇ ଆସଛିୁ।

ନସନ୍ଟେମେ୍ ୫ ତୟାେିଖ, ୧୮୮୮ ମସିହୟାନେ ତୟାମିଲନୟାଡ଼ୁେ 
ତିେୁତିନି ଗ୍ୟାମେ ଏକ ବ୍ୟାହ୍ମଣ ପେିବୟାେନେ େୟାଧୟାକି୍ଷ୍ଣନ ଜନ ୍ଗ୍ହଣ 
କେିଥନିଲ। ଏକ ଖ୍ୀଷି୍ଆନ ମିଶନୟାେୀ ବିଦ୍ୟାଳୟନେ ତୟାଙ୍େ 
ପ୍ରୟାଥମିକ ଶଷିେୟା ନଶଷ ନହୟାଇଥଲିୟା। ଥନେ ତୟାଙ୍େ ଜନଣ ସମ୍କତ୍ତୀୟ 
ତୟାଙୁ୍ ଦଶତ୍ତନଶୟାସ୍ତ୍ରେ ଏକ ପସୁ୍ତକ ନଭଟି ନଦଇଥନିଲ। ନସଇଟିକୁ 
ପଢ଼ିବୟା ପନେ ତୟାଙ୍ ମନନେ ଏହ ି ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ହ 
ସଷିୃ୍ ନହୟାଇଥଲିୟା। ମୟାଡ୍ରୟାସ କନଲଜନେ ନସ ପ୍ରନଫସେ ଆଲନରେଡ 
ଜଜତ୍ତ ହଗଙ୍ ସଂସ୍ପଶତ୍ତନେ ଆସିଥନିଲ ଯୟାହୟାଙ୍ ଠୟାେୁ ନସ ପୟାଶ୍ୟାତ୍ 
ଦଶତ୍ତନଶୟାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବୟାେ ସନୁଯୟାଗ ପୟାଇଥନିଲ। ୧୯୦୯ନେ ୨୦ ବଷତ୍ତ 
ବୟସନେ ନସ ମୟାଡ୍ରୟାସ ବିୱେବିଦ୍ୟାଳୟେ ଦଶତ୍ତନଶୟାସ୍ତ୍ର ବିଭୟାଗନେ 
ଏକ ଚୟାକିେି ପୟାଇଥନିଲ। ଶଷିେକ ଭୟାନବ ଏହୟା ଥଲିୟା ତୟାଙ୍େ ପ୍ରଥମ 
ଚୟାକିେି। ୧୯୨୯ନେ ନସ ଅକ୍ସନଫୟାଡତ୍ତ ବିୱେବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନ ହ୍ୟାେିସ 
ମୟାନଞ୍ଷ୍େ କନଲଜେ ଅଧ୍ୟଷେ ଭୟାନବ ନିଯକିୁ୍ ପୟାଇଥନିଲ। ୧୯୩୧ନେ 
ନସ ଭୟାେତ ନଫେିବୟା ପନେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିୱେବିଦ୍ୟାଳୟେ କୁଳପତି ଭୟାନବ 
କୟାଯତ୍୍ତ  କେିଥନିଲ। ୧୯୩୬ନେ ନସ ପଣୁଥିନେ ପୟାଠ ପଢ଼ୟାଇବୟାକୁ 
ଅକ୍ସନଫୟାଡତ୍ତ ଚୟାଲିଯୟାଇଥନିଲ। ନସହ ି ସମୟନେ େୟାଧୟାକି୍ଷ୍ଣନଙ୍ 
ବିଦ୍ୟାଥତ୍ତୀଙ୍ ମଧ୍ୟେୁ ଜନଣ ଥନିଲ ଇ୍େିୟା ଗୟାନ୍ୀ। ଏହୟାଥଲିୟା ୧୯୨୬ 
ମସିହୟା ଏବଂ ସ୍ୟାମୀ ବିନବକୟାନ୍ଙ୍ ଆନମେିକୟା ଓ ୟୁନେୟାପ ଗସ୍ତକୁ 
୩୩ ବଷତ୍ତ ପେିୂ ଯୟାଇଥୟାଏ। ହୟାଭତ୍ତୟାଡତ୍ତ ବିୱେବିଦ୍ୟାଳୟନେ ଅ୍ତଜତ୍ତୟାତୀୟ 
ଦଶତ୍ତନଶୟାସ୍ତ୍ର କଂନଗ୍ସ ଆନୟୟାଜନ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା ନଯଉଥଁନିେ 
େୟାଧୟାକି୍ଷ୍ଣନ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ହଣ କେିଥନିଲ। 

େୟାଧୟାକି୍ଷ୍ଣନ ପୟାଶ୍ୟାତ୍ ଜଗତ ସମମ୍ଖୁନେ ଭୟାେତୀୟ ଦଶତ୍ତନଶୟାସ୍ତ୍ର 
ଉପନେ ଆନଲୟାକପୟାତ କେିଥନିଲ ଯୟାହୟା ନସଠୟାନେ ଭଲ ଭୟାନବ 
ଗ୍ହଣୀୟ ନହୟାଇଥଲିୟା। ପେଦିନେ ସମୟ୍ାଦପତ୍ରନେ େୟାଧୟାକି୍ଷ୍ଣନଙ୍ 
ଅଭିଭୟାଷଣ ମଖୁ୍ ଶନିେୟାନୟାମୟା ପୟାଲଟିଥଲିୟା। ଭୟାେତେ ଜନଣ 
ଦଶତ୍ତନଶୟାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ପୟାଶ୍ୟାତ୍ ଦଶତ୍ତନଶୟାସ୍ତ୍ର ଉପନେ ଅଗୟାଧ ଜ୍ୟାନ ହୟାସଲ 
କେିଥବିୟା ନଦଖ ିନସଠୟାନେ ଉପସି୍ତ ବହୁ ପୟାଶ୍ୟାତ୍ ଦଶତ୍ତନଶୟାସ୍ତ୍ରବିତ୍ 
ଚକିତ ନହୟାଇଯୟାଇଥନିଲ। ନସ ପ୍ରଥମ ଭୟାେତୀୟ ଭୟାନବ ବି୍ଟିଶ 
ଏକୟାନଡମୀକୁ ମନନୟାନିତ ନହୟାଇଥନିଲ ଏବଂ ୧୯୪୮ନେ ନସ 

ଡ. ସବ୍ଷପଲ୍ୀ ରୋଧୋକି୍ଷ୍ଣନ ଜହଣ ଆଦଶ୍ଷ ରୋଷ୍ଟଟ୍ରଜ୍ଞ, ଦୂରଦଶ୍ଷୀ କୂଟନୀତଜି୍ଞ, ଦୋଶ୍ଷନକି ଏବଂ ମୋନବବୋଦୀ ଥହିଲ ଯିଏକ ିନଜିର 
ବୟୁବ�ୋରିକ ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ଏବଂ ସମପ୍ଷଣ ମହନୋଭୋବ ଜରିଆହର ବହିଦଶହର ଭୋରତର ସମ୍ୋନ ବୃଦି୍ କରିଥହିଲ। ଯଦଓି ହସ 
ଜହଣ ବ�୍ମଖ୍ ିବୟୁକି୍ତ୍ୱ ଥହିଲ ତଥୋପି ହଲୋକମୋହନ ତୋଙ୍୍କ ଶଷିେକ ଭୋହବ ଅଧକି ମୋନ୍ଥହିଲ। ଆମ ଶୋସ୍ତ୍ରହର କ୍�ୋଯୋଇଛ,ି 
‘ଆଚୋଯ୍ଷୟୁ ହଦହବୋ ଭବଃ’ ଅଥ୍ଷୋତ୍ ଶଷିେକ ଈଶ୍ୱରତ୍ଲୟୁ। ଡ. ରୋଧୋକ୍ଷି୍ଣନଙ୍କ ଜୟନ୍ୀ ହସହ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତୋରିଖକ୍ ଗର୍୍ ଦବିସ 

ଭୋହବ ପୋଳନ କରୋଯୋଇଥୋଏ ଯୋ�ୋକ ିତୋଙ୍କର ଉ୍୍ଙ୍ ବୟୁକି୍ତ୍ୱ ଏବଂ ରୋଷ୍ଟଟ୍ର ପ୍ରତ ିତୋଙ୍କର ସମପ୍ଷଣକ୍ ଦଶ୍ଷୋଇଥୋଏ।

ହପ୍ରରଣୋଦୋୟୀ ଗର୍୍

ଶଷିେୟାଦୟାନ ମୟାଧ୍ୟମନେ ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରୀଙ୍ ଜୀବନ ଗଠନ 
ସହତି େୟାଷ୍ଟ୍ର ନିମତ୍ତୟାଣନେ ନଯୟାଗଦୟାନ ପୟାଇ ଁପେିଶ୍ମୀ 

ଶଷିେକମୟାନଙ୍ ପ୍ରତି ଆନମ କୃତଜ୍। ଗେୁୁ ଦିବସ 
ଉପଲନଷେ, ଉନଲ୍ଖନୀୟ ଉଦ୍ମ ପୟାଇ ଁଆନମ 

ଆମେ ଶଷିେକମୟାନଙ୍ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ତୟା ବ୍କ୍ କେୁଛୁ। ଡ. 
େୟାଧୟାକି୍ଷ୍ଣନଙୁ୍ ତୟାଙ୍ ଜନବ୍ୟାଷଷିକୀ ଉପଲନଷେ ଶ୍ଦ୍ୟାଞ୍ଳି।

-ନହରନ୍ଦ୍ର ହମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ

ୟୁନନନସ୍ୟାେ ଅଧ୍ୟଷେ ଦୟାୟିତ୍ୱ ଗ୍ହଣ କେିଥନିଲ। ଡ. େୟାଧୟାକି୍ଷ୍ଣନ 
ମଧ୍ୟ ଭୟାେତୀୟ ସମ୍ିଧୟାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭୟାକୁ ନିବତ୍ତୟାଚିତ 
ନହୟାଇଥନିଲ। ତୟାଙୁ୍ ଭୟାେତେ େୟାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭୟାନବ ୧୯୪୯ନେ 
ନସୟାଭିଏତ ସଂ�କୁ ପଠୟାଯୟାଇଥଲିୟା। ୧୯୫୨ନେ ନସ ଭୟାେତେ 
ପ୍ରଥମ ଉପେୟାଷ୍ଟ୍ରପତି ନହୟାଇଥନିଲ। ୧୯୬୨ନେ ଡ. େୟାନଜନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରସୟାଦଙ୍ ପନେ ନସ ଭୟାେତେ ଦି୍ତୀୟ େୟାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୟାନବ 
ଦୟାୟିତ୍ୱ ଗ୍ହଣ କେିଥନିଲ। େୟାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୟାନବ ତୟାଙ୍େ କୟାଯତ୍୍ତ କୟାଳ 
ଅତ୍୍ତ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଥଲିୟା। କୟାେଣ ଏହ ି ସମୟ ମଧ୍ୟନେ 
ନଗୟାଟିଏ ପନଟ ଭୟାେତ ଦୁଇଟି ଯଦୁ୍େ ସମଖୁନି ନହୟାଇଥଲିୟା, 
ଅନ୍ପନଟ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ତୟାଙ୍ କୟାଯତ୍୍ତ କୟାଳ ସମୟନେ 
ମତୁୃ୍ବେଣ କେିଥନିଲ। େୟାଷ୍ଟ୍ରପତି ନହବୟା ପନେ ଡ. େୟାନଜନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରସୟାଦଙ୍ ମୟାଗତ୍ତକୁ ଅନୁସେଣ କେି ନସ ନିଜ ଇଚ୍ଛୟାନେ ନିଜେ 
ଦେମୟା କମୟାଇ ନଦଇଥନିଲ। ଆଗଆୁ ଅନୁମତି ବିନୟା ନଯ ନକହ ି
ଚୟାହିନଁଲ ସପ୍ତୟାହକୁ ଦୁଇ ଥେ ତୟାଙୁ୍ ନଭଟି ପୟାେିନବ ନବୟାଲି ନସ 
ନ�ୟାଷଣୟା କେିଥନିଲ। ସମୟାଜ ପ୍ରତି ବ୍ୟାପକ ନଯୟାଗଦୟାନ ନିମନ୍ତ 
ତୟାଙୁ୍ ଅଡତ୍ତେ ଅଫ ନମେିଟ, ନୟାଇଟ ବ୍ୟାଚଲେ, ନଟମ୍ନଲଟନ 
ପେୁସ୍ୟାେନେ ସମ୍ୟାନିତ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା। ବି୍ଟିଶ ସେକୟାେ ମଧ୍ୟ 
ତୟାଙୁ୍ ନୟାଇଟହୁଡ୍ ଉପୟାଧନିେ ଭୂଷିତ କେିଥନିଲ। ୧୯୫୪ନେ 
ତୟାଙୁ୍ ଭୟାେତ େତ୍ନନେ ସମ୍ୟାନିତ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା।  

ବୟୁକି୍ତ୍ୱ
ଡ. ସବ୍ଷପଲ୍ୀ ରୋଧୋକ୍ଷି୍ଣନ
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ଡିଜଟିୋଲ ହଦ'ଣହନ'ଣ
 ହଷେତ୍ହର ଏକ 

ହବୈପ୍ଳବକି ପଦହଷେପ
ଇ-େୁପି ବ୍ବସ୍ୟାେ ଶଭୁୟାେମ୍ଭ କେି ଡିଜିଟୟାଲ ପ୍ରଶୟାସନ ନଷେତ୍ରନେ ଭୟାେତ

ଏକ ନୂତନ ଯଗୁେ ଆେମ୍ଭ କେିଛି। ଇ-େୁପି ନହଉଛି ଏକ ପ୍ରଭୟାବଶୟାଳୀ, ସ୍ଚ୍ଛ
ଏବଂ ଭେସୟାନଯୟାଗ୍ ୍ ୍ଲୟାଟଫମତ୍ତ, ଏହୟା ନଦଶନେ ଡିଜଟିୟାଲ ଅଥତ୍ତ କୟାେବୟାେ ଏବଂ 

ଡିବିଟିକୁ ଅଧକି ପ୍ରଭୟାବୀ କେିବୟା ନଷେତ୍ରନେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକୟା ନିବତ୍ତୟାହ କେିବ। ଏହ ି
ବୟାଧୟାମକୁ୍ ଏକକୟାଳୀନ ପଇଠ ବ୍ବସ୍ୟାେ ବ୍ବହୟାେକୟାେୀମୟାନନ କୟାଡତ୍ତ, ଡିଜଟିୟାଲ 

ନପନମଣ୍ଟ ଆପ କିମୟ୍ା ଇଣ୍ଟେନନଟ ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ ବିନୟା ଏସଏମଏସ କିମୟ୍ା କୁ୍ଆେ 
ନକୟାଡ ମୟାଧ୍ୟମନେ ଭୟାଉଚେ ବ୍ବହୟାେ କେିବୟାେ ସବୁିଧୟା ପୟାଇପୟାେିନବ। ଭୟାେତ 

ଏହୟା ଡିଜଟିୟାଲ ନହବୟା ଦିଗନେ ଅଭିନବ ମୟାଗତ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ କେିବ।

ପ୍ରଯକିୁ୍ ଆଧୟାେିତ ୍ ୍ଲୟାଟଫମତ୍ତଗଡ଼ିୁକ ସମୟାଜେ ପ୍ରନତ୍କ 
ବଗତ୍ତଙ୍ ମଧ୍ୟନେ ନବଶ ନଲୟାକପି୍ରୟ ନହବୟାନେ ଲୟାଗିଛି। 
ଏହି ପଦନଷେପ ଜେିଆନେ ଡିଜିଟୟାଲ ଇଣି୍ଡଆକୁ ଆଗକୁ 

ନନଇ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ଅଗଷ୍ ୨ ତୟାେିଖନେ ନୂତନ 
ନଗଦବିହୀନ ଏବଂ ସ୍ପଶତ୍ତମକୁ୍ ନଯୟାଜନୟା ‘ଇ-େୁପି’େ ଶଭୁୟାେମ୍ଭ 
କେିଛ୍ିତ। ଅଥତ୍ତ ନଦଣନନଣ ଏହି ନୂତନ ମୟାଧ୍ୟମ ଡିବିଟି ଠୟାେୁ 
ମଧ୍ୟ ଆଧନିୁକ ବ୍ବସ୍ୟା। ଡିବିଟିନେ, ହିତୟାଧକିୟାେୀଙ୍ ବ୍ୟାଙ୍ 
ଆକୟାଉଣ୍ଟକୁ ଅଥତ୍ତ ନପ୍ରେଣ କେୟାଯୟାଉଥଲିୟା, ଯୟାହୟାକୁ ନସମୟାନନ 
ନିଜେ ଆବଶ୍କତୟା ଅନୁସୟାନେ ବିନିନଯୟାଗ କେୁଥନିଲ। କିନ୍ତୁ 
‘ଇ-େୁପି’ ନକୌଣସି ସଂଗଠନ କିମୟ୍ା ସେକୟାେଙ୍ ଏକ ନିଦ୍ଷିଷ୍ 
ଉନଦ୍ଶ୍ ଓ କୟାଯତ୍୍ତ  ପୟାଇ ଁ ଉଦି୍ଷ୍। ଏହି ବ୍ବସ୍ୟାନେ ପ୍ରଦୟାନ 
କେୟାଯୟାଇଥବିୟା ଅଥତ୍ତ ନକବଳ ନସହି ନିଦ୍ଷିଷ୍ ଉନଦ୍ଶ୍ ପୟାଇ ଁ
ବିନିନଯୟାଗ ନହବ। ଦୁନତ୍ତୀତି ଦୂେ କେିବୟା ନଷେତ୍ରନେ ଏହୟା ଏକ 
ଦୃଢ଼ ପଦନଷେପ ସୟାବ୍ସ୍ତ ନହବ।
ଭୀମ-ୟ୍ପିଆଇ ଉପହର ଆଧୋରିତ ଏକ ନୂତନ ୍ୋ୍ଟଫମ୍ଷ
ଏହୟା ଭୟାେତେ ସବୁଠୁ ସଫଳ ଅଥତ୍ତପଇଠ ବ୍ବସ୍ୟା ଭୀମ-
ୟୁପିଆଇ ଉପନେ ଆଧୟାେିତ। ଆଥଷିକ ନସବୟା ବିଭୟାଗ ଏବଂ 
ବ୍ୟାଙ୍ ଗଡ଼ିୁକେ ସହନଯୟାଗନେ ନ୍ୟାସନୟାଲ ନପନମଣ୍ଟସ 
କନପତ୍ତୟାନେସନ ଅଫ ଇଣି୍ଡଆ (ଏନପିସିଆଇ) ଦ୍ୟାେୟା ଏହୟା ବିକଶତି 
ନହୟାଇଯୟାଇଛି। ଏକ ନିଦ୍ଷିଷ୍ ଉନଦ୍ଶ୍ ପୟାଇ ଁହତିୟାଧକିୟାେୀଙୁ୍ ‘ଇ-
େୁପି’  ଜୟାେି କେୟାଯୟାଇଥୟାଏ। ଏହ ିଇ-ଭୟାଉଚେ କୁ୍ଆେ ନକୟାଡ 

ଇ-ର୍ପି

ମୁ ଁନିଶି୍ତ ନଯ ‘ଇ-େୁପି’ ସଫଳତୟାେ ଏକ 
ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟାୟ ନଲଖବି। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍ 
ଏବଂ ଅନ୍ ନପନମଣ୍ଟ ନଗଟନୱ ଗଡ଼ିୁକେ ଏ 
ନଷେତ୍ରନେ ବଡ଼ ଭୂମିକୟା େହଛିି। ଆମେ ଶହ 
ଶହ �ନେୟାଇ ଡୟାକ୍େଖୟାନୟା, କନପତ୍ତୟାନେଟ, 
ଉନଦ୍ୟାଗ, ଏନଜଓି ଏବଂ ଅନ୍ ସଂସ୍ୟାଗଡ଼ିୁକ 
ଏଥପି୍ରତି ଅଧକି ଆଗ୍ହ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କେିଛ୍ିତ। 
ମୁ ଁମଧ୍ୟ େୟାଜ୍ ସେକୟାେ ମୟାନଙୁ୍ ଅନୁନେୟାଧ 
କେୁଛି ନଯ ନସମୟାନନ ନିଜେ ନଯୟାଜନୟାଗଡ଼ିୁକେ 
ନିଭୁତ୍ତଲ ଏବଂ ବିସୃ୍ତତ ଲୟାଭ ସନିୁଶି୍ତ କେିବୟା 
ଲୟାଗି ଇ-େୁପିେ ସବତ୍ତୟାଧକି ଉପନଯୟାଗ କେନ୍ତୁ। 
ମୁ ଁନିଶି୍ତ ନଯ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍େ ଏପେି 
ଫଳପ୍ରଦ ଭୟାଗିଦୟାେୀ ଏକ ସନଚ୍ଚୟାଟ ଏବଂ ସ୍ଚ୍ଛ 
ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ଆହୁେି ସଦୃୁଢ଼ କେିବ।“
-ନହରନ୍ଦ୍ର ହମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ



ନକବଳ ସେକୟାେ ନୁହ୍ିତ, ଅନ୍ ନକୌଣସି ସୟାଧୟାେଣ ସଂସ୍ୟା 
କିମୟ୍ା ସଂଗଠନ ଚିକିତ୍ୟା, ଶଷିେୟା କିମୟ୍ା ଅନ୍ ନକୌଣସି କୟାଯତ୍୍ତ  
ପୟାଇ ଁ କୟାହୟାକୁ ସହୟାୟତୟା କେିବୟାକୁ ଚୟାହୁଥଁନିଲ ନଗଦ ଟଙ୍ୟା 
ବଦଳନେ ଇ-େୁପି ମୟାଧ୍ୟମନେ ଅଥତ୍ତ ପଇଠ କେିପୟାେିନବ। 
ଫଳନେ ଏହି ମୟାଧ୍ୟମନେ ପ୍ରଦୟାନ କେୟାଯୟାଇଥବିୟା ଅଥତ୍ତ ନକବଳ 
ନସହି ଉନଦ୍ଶ୍ ପୟାଇ ଁବିନିନଯୟାଗ ନହୟାଇପୟାେିବ ନଯଉଥଁପିୟାଇ ଁ
ଅଥତ୍ତ ପ୍ରଦୟାନ କେୟାଯୟାଇଛି। ପ୍ରୟାେମି୍ଭକ ପଯତ୍୍ତ ୟାୟନେ ଏହ ି
ନଯୟାଜନୟା ନକବଳ ନଦଶେ ସ୍ୟାସ୍୍ ନଷେତ୍ରନେ କୟାଯତ୍୍ତ କୟାେୀ 
ନହବ। ଉଦୟାହେଣ ସ୍େୂପ, ଯଦି ନକୌଣସି ଏକ ଦୟାତବ୍ ସଂସ୍ୟା 
ଭୟାେତ ସେକୟାେଙ୍ ପଷେେୁ ପ୍ରଦୟାନ କେୟାଯୟାଉଥବିୟା ମୟାଗଣୟା 
ଟିକୟାେ ଲୟାଭ ନନବୟାକୁ ଚୟାହୁନଁୟାହୟା୍ିତ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍ୟା ନଦଇ ଟିକୟା 
କିଣଥୁବିୟା �ନେୟାଇ ଡୟାକ୍େଖୟାନୟାକୁ କିଛି ସହୟାୟତୟା କେିବୟାକୁ 
ଚୟାହୁଛଁ୍ିତ। ଏହି ସଂସ୍ୟା ୧୦୦ ଜଣ ଗେିବ ନଲୟାକଙୁ୍ ଟିକୟା 
ନଦବୟାକୁ ଚୟାହୁଥଁନିଲ, ନସହି ନଲୟାକମୟାନଙୁ୍ ୧୦୦ଟି ଇ-େୁପି 
ଭୟାଉଚେ ନଦଇପୟାେିବ। ଇ-େୁପି ଏହୟା ସନିୁଶି୍ତ କେିବ ନଯ 
ନସହି ଭୟାଉଚେ ନକବଳ ଟିକୟା ପୟାଇ ଁଉପନଯୟାଗ ନହବ, ଅନ୍ 
ନକୌଣସି ଉନଦ୍ଶ୍ ପୟାଇ ଁନୁନହ।ଁ ଯଦି ନକହି କୟାହୟାେ ଚିକିତ୍ୟା 
ଖଚ୍ଚତ୍ତ ଉଠୟାଇବୟାକୁ ଚୟାହୁଥଁୟା୍ିତ, କିମୟ୍ା ଯକ୍ଷୟା ନେୟାଗୀଙ୍ ପୟାଇ ଁ
ଔଷଧ ଓ ଖୟାଦ୍ କିଣବିୟା ପୟାଇ ଁ ଆଥଷିକ ସହୟାୟତୟା ନଯୟାଗୟାଇ 
ନଦବୟାକୁ ଚୟାହୁଛଁ୍ିତ ଅଥବୟା ଗଭତ୍ତବତୀ ମହିଳୟା ଓ ଶଶିମୁୟାନଙୁ୍ 
ଖୟାଦ୍ ଓ ପଷିୁ୍ସୟାଧୟାନ ବୟାବଦନେ ସୟାହୟାଯ୍ କେିବୟାକୁ 
ଚୟାହୁଛଁ୍ିତ, ଇ-େୁପି ନସମୟାନଙୁ୍ ଅଧକି ସହୟାୟକ ନହବ। 
ନତଣ ୁଇ-େୁପି ଏକପ୍ରକୟାେନେ ବ୍କି୍ ଏବଂ ଉନଦ୍ଶ୍ ନିଦ୍ଷିଷ୍ 
ବ୍ବସ୍ୟା। ନକହି ବ୍କି୍ ନକୌଣସି ବୃଦ୍ୟାଶ୍ମନେ ୨୦ଟି ଶଯ୍ୟା 
ବ୍ବସ୍ୟା, କିମୟ୍ା ନକୌଣସି ଅଞ୍ଳନେ ୫୦ ଜଣ ବ୍କି୍ଙ୍ ପୟାଇ ଁ
ଖୟାଦ୍ ନଯୟାଗୟାଡ଼ କେିବୟା କିମୟ୍ା ନଗୟାଶୟାଳୟା ପୟାଇ ଁ ନଗୟାଖୟାଦ୍ 
ନଯୟାଗୟାଇ ନଦବୟା ଲୟାଗି ଚୟାହୁଥଁନିଲ ଇ-େୁପି  ଭୟାଉଚେ 
ଏଥପିୟାଇ ଁ ଅତ୍୍ତ ସହୟାୟକ ନହବ। ଯଦି ୟୁନିଫମତ୍ତ କିଣବିୟା 
ପୟାଇ ଁ ଟଙ୍ୟା ପଠୟାଯୟାଉଛି, ତୟା’ନହନଲ ନସହି ଟଙ୍ୟା ନକବଳ 
ୟୁନିଫମତ୍ତ କିଣୟାନେ ହି ଁବିନିନଯୟାଗ ନହବ। ସୟାେ ସବସିଡି ପୟାଇ ଁ
ଦିଆଯୟାଉଥବିୟା ଟଙ୍ୟା ନକବଳ ଏହି ଉନଦ୍ଶ୍ ପୟାଇ ଁଖଚ୍ଚତ୍ତ ନହବ। 
ନସହିପେି ଇ-େୁପି ଭୟାଉଚେ ମୟାଧ୍ୟମନେ ଗଭତ୍ତବତୀ ମହିଳୟାଙ୍ 
ପୟାଇ ଁନକବଳ ପଷିୁ୍ଯକୁ୍ ଖୟାଦ୍ କିଣୟାଯୟାଇପୟାେିବ।

ଇ-ର୍ପିର ସବ୍ଧିୋ
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ଏବଂ ଏସଏମଏସ ଉପନେ ଆଧୟାେିତ ଯୟାହୟାକି ହତିୟାଧକିୟାେୀଙ୍ 
ନମୟାବୟାଇଲ ନଫୟାନକୁ ପଠୟାଯୟାଇଥୟାଏ। ଏହ ିନକୟାଡ ଜେିଆନେ, 
ନସବୟା ପ୍ରଦୟାନକୟାେୀଙ୍ ଆକୟାଉଣ୍ଟନେ ସିଧୟାସଳଖ ପୟାଣ୍ ି
ହସ୍ତୟା୍ତେ ନହୟାଇଥୟାଏ।  ସେକୟାେୀ ସଂସ୍ୟା, କନପତ୍ତୟାନେଟ କିମୟ୍ା 
ଅନ୍ ନକୌଣସି ସଂସ୍ୟା ନସମୟାନଙ୍େ ସହନଯୟାଗୀ ବ୍ୟାଙ୍ 
ସହୟାୟତୟାନେ ‘ଇ-େୁପି’ ଭୟାଉଚେ ବୟାହୟାେ କେିପୟାେିନବ। 
ନସବୟା ପ୍ରଦୟାନକୟାେୀଙ୍ ନକନ୍ଦ୍ରନେ ‘ଇ-େୁପି’ ଜେିଆନେ 
ହତିୟାଧକିୟାେୀମୟାନନ ଅଥତ୍ତ ପଇଠ କେିପୟାେିନବ। ଏଥପିୟାଇ ଁ, 
ନସବୟା ପ୍ରଦୟାନକୟାେୀ ନକନ୍ଦ୍ର ଏକ ଭୟାଉଚେ ଆକୟାେନେ କୁ୍ଆେ 
ନକୟାଡ ସ୍ୟାନ କେିପୟାେିନବ କିମୟ୍ା ଏସଏମଏସ ପୟାଇପୟାେିନବ। 
ହତିୟାଧକିୟାେୀଙ୍ ନମୟାବୟାଇଲ ନଫୟାନକୁ ଏକ ନଭେିଫିନକସନ 
ନକୟାଡ ପଠୟାଯିବ। ନଭେିଫିନକସନ ପନେ, ନପନମଣ୍ଟ ତୁେ୍ତ 
ସନିୁଶି୍ତ ନହବ।
ଏହବ ଗରିବଙ୍୍କ  ମିଳିପୋରିବ ପ୍ରଯକି୍୍ ସବ୍ଧିୋ
ଏପେି ଏକ ସମୟ ଥଲିୟା ନଯନତନବନଳ ପ୍ରଯକିୁ୍ ନକବଳ ଏକ 
ନିଦ୍ଷିଷ୍ ବଗତ୍ତେ ନଲୟାକଙ୍ ଅଧକିୟାେ ଭୟାନବ ବିନବଚିତ ନହଉଥଲିୟା 
ଏବଂ ଗେିବଙ୍ ପୟାଇ ଁ ପ୍ରଯକିୁ୍େ ଆବଶ୍କତୟାକୁ ନନଇ ପ୍ରଶ୍ନ 
ଉଠୁଥଲିୟା। କିନ୍ତୁ ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ ପ୍ରଯକିୁ୍କୁ ଏକ ଲଷେ୍ ଭୟାନବ 
ଗ୍ହଣ କେିଥନିଲ ଏବଂ ନସହ ିପ୍ରଯକିୁ୍ ଏନବ ଧୟାଡ଼ିେ ନଶଷନେ 
ଛିଡ଼ୟା ନହୟାଇଥବିୟା ଗେିବଙୁ୍ ସଶକ୍ କେୁଛି। ‘ଇ-େୁପି’େ 
ଶଭୁୟାେମ୍ଭ କେିବୟା ଅବସେନେ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ 
କହଥିନିଲ, “ଆଜ ି ନଦଶେ ଆଭିମଖୁ୍ ବଦଳିଯୟାଇଛି। ଆଜ ି
ଆନମ ପ୍ରଯକିୁ୍କୁ ଗେିବଙ୍ ସହୟାୟତୟା ଏବଂ ନସମୟାନଙ୍େ ପ୍ରଗତି 
ପୟାଇ ଁ ଏକ ଉପକେଣ ଭୟାନବ ଗ୍ହଣ କେିଛୁ। ଆଜ ି ପ୍ରଯକିୁ୍ 
କିଭଳି ଭୟାନବ ଭୟାେତନେ ସ୍ଚ୍ଛତୟା ଏବଂ ସନଚ୍ଚୟାଟତୟା ଆଣପିୟାେିଛି 
ତୟାହୟା ବିୱେ ନଦଖପିୟାେୁଛି।” ନସ ନିଦ୍ଷିଷ୍ ଭୟାନବ ଜନଧନ-
ଆଧୟାେ-ନମୟାବୟାଇଲ(ଜୟାମ) ବିଷୟନେ ଉନଲ୍ଖ କେିଥନିଲ। 
ଲକଡୟାଉନ ସମୟନେ ଗେିବଙ୍ ସହୟାୟତୟା ପୟାଇ ଁ‘ଜୟାମ’ ବହୁଳ 
ଭୟାନବ ସହୟାୟକ ନହୟାଇଥଲିୟା। ଏହ ିସମୟନେ ପ୍ରତ୍ଷେ ଲୟାଭ 
ହସ୍ତୟା୍ତେ (ଡିବିଟି) ଜେିଆନେ ହତିୟାଧକିୟାେୀମୟାନଙ୍ ଆକୟାଉଣ୍ଟକୁ 
୧୭.୫ ଲଷେ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା ସିଧୟାସଳଖ ନପ୍ରେଣ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା। 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଆହୁେି କହଥିନିଲ : “ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ ଡିବିଟି 
ଜେିଆନେ ୩୦୦େୁ ଅଧକି ନଯୟାଜନୟାେ ଲୟାଭ ନଲୟାକମୟାନଙୁ୍ 
ନଯୟାଗୟାଇ ନଦଉଛ୍ିତ। ପୟାଖୟାପୟାଖ ି ୯୦ ନକୟାଟି ନଦଶବୟାସୀ 

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀଙ୍ ସମ୍ରୂ୍ତ୍ତ ଅଭିଭୟାଷଣ 
ଶଣୁବିୟା ଲୟାଗି କୁ୍ଆେ ନକୟାଡ
ସ୍ୟାନ କେନ୍ତୁ।
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ନକୌଣସି ନୟା ନକୌଣସି ପ୍ରକୟାେନେ ଏହୟା ମୟାଧ୍ୟମନେ ଲୟାଭବୟାନ 
ନହଉଛ୍ିତ। େୟାସନ ନହଉ କିମୟ୍ା ଏଲପିଜ ି ଗ୍ୟାସ, ଚିକିତ୍ୟା, 
ବୃରି୍, ନପନସନ, ମଜେିୁ, ଗହୃ ନିମତ୍ତୟାଣ ପୟାଇ ଁସହୟାୟତୟା, ଏପେି 
ଆହୁେି ଅନନକ ଲୟାଭ ଡିବିଟି ଜେିଆନେ ପ୍ରଦୟାନ କେୟାଯୟାଉଛି। 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ କିଷୟାନ ସମ୍ୟାନ ନିଧ ିଅ୍ତଗତ୍ତତ ୧.୩୫ ଲଷେ ନକୟାଟି 
ଟଙ୍ୟା ସିଧୟାସଳଖ ଚୟାଷୀଙ୍ ବ୍ୟାଙ୍ ଆକୟାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ୟାନୟା୍ତେ 
କେୟାଯୟାଇଛି। ଚଳିତ ବଷତ୍ତ, ସେକୟାେ ଗହମ କ୍ୟ ପୟାଇ ଁଏହ ି
ବ୍ବସ୍ୟା ମୟାଧ୍ୟମନେ 85 ହଜୟାେ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା ବ୍ୟ କେିଛ୍ିତ। 
ଏହ ିଅଥତ୍ତ ସିଧୟାସଳଖ ଚୟାଷୀଙ୍ ଆକୟାଉଣ୍ଟକୁ ଯୟାଇଛି। ଏହୟାେ 
ସବୁଠୟାେୁ ବଡ଼ ଲୟାଭ ନହଉଛି 1 ଲଷେ 78 ହଜୟାେ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା 
ଦଲୟାଲଙ୍ ହୟାତେୁ େଷେୟା କେୟାଯୟାଇ ପୟାେିଛି।”
ସହଚ୍ଚୋଟତୋ ଓ ସ୍ଚ୍ଛତୋର ଏକ ସଂସ୍ତୃକି୍ ହପ୍ରୋତ୍ସୋ�ନ
ଡିଜଟିୟାଲ ଭିରି୍ଭୂମି ଏବଂ ନଗଦ ପଇଠ ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ସଦୃୁଢ଼ 
କେିବୟା ଦିଗନେ ଭୟାେତେ ଉନଲ୍ଖନୀୟ ଉଦ୍ମକୁ ଆଜି 
ବିୱେବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସୟା କେୟାଯୟାଉଛି। ବିମଦୁ୍ୀକେଣ ପନେ, 
ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ ଭୀମ ଆପକୁ ଅଥତ୍ତ ପଇଠ ଲୟାଗି ଡିଜଟିୟାଲ 
କୟାେବୟାେେ ଆଧୟାେ କେିଥନିଲ। କନେୟାନୟା କୟାଳନେ ନେକଡତ୍ତ 
ପେିମୟାଣେ ଡିଜଟିୟାଲ କୟାେବୟାେ ଏହୟା ପ୍ରମୟାଣତି କେିଛି ନଯ 
ନଦଶ ଏହ ିନୂତନ ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ଗ୍ହଣ କେି ନନଇଛି। ଜଲୁୟାଇ 
ମୟାସନେ ୩୦୦ ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି କୟାେବୟାେ ନହୟାଇଛି । 
ଏହୟାକୁ ଟଙ୍ୟା ଭୟାନବ ହସିୟାବକୁ ନିଆଗନଲ ୬ ଲଷେ ନକୟାଟିେୁ 
ଅଧକି ନହବ। ଆଜ ି ନଦଶେ ଚୟା’, ଜସୁ ଏବଂ ଫଳ-ପେିବୟା 
ନଦୟାକୟାନୀମୟାନନ ଏହୟାକୁ ଉପନଯୟାଗ କେୁଛ୍ିତ। ନଦଶେ 
ନଛୟାଟ ଓ ବଡ଼ ସହେନେ େହଥିବିୟା ୨୩ ଲଷେେୁ ଅଧକି 
ଉଠୟାନଦୟାକୟାନୀ ପିଏମ ସ୍ନିଧ ିନଯୟାଜନୟା ଜେିଆନେ ଡିଜଟିୟାଲ 
ମୟାଧ୍ୟମେ ସଫୁଳ ପୟାଇଛ୍ିତ ଏବଂ ନକୟାଭିଡ ସମୟନେ 
ନସମୟାନଙୁ୍ ୨୩ଶହ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା ନଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯୟାଇଛି।
ବିଗତ ସୟାତ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନେ ଡିଜଟିୟାଲ ପ୍ରଯକିୁ୍ ନଷେତ୍ରନେ 
ଭୟାେତେ ଅଗ୍ଗତି ନକୌଣସି ବିପ୍ଳବ ଠୟାେୁ କମ ନୁନହ।ଁ ୮-୧୦ 
ବଷତ୍ତ ପବୂତ୍ତେୁ ନକହ ିକଳ୍ପନୟା ସଦୁ୍ୟା କେିପୟାେିନଥନିଲ ନଯ ବିନୟା 
ନକୌଣସି ନଭୌତିକ କୟାେବୟାେନେ ନକୟାଟି ନକୟାଟି ସଂଖ୍ୟାନେ 
ଯୟାନ ନଟୟାଲ ବୁଥ ୍ ନଦଇ ଅତିକ୍ମ କେି ଚୟାଲିଯିନବ। 
ଫୟାସଟ୍ୟାଗ କୟାେଣେୁ ଏହୟା ଆଜି ସମ୍ଭବ ନହୟାଇପୟାେିଛି। 
ନଦଶେ ଉପୟା୍ତ ଇଲୟାକୟାନେ େହି ହସ୍ତଶଳି୍ପ ନଷେତ୍ରନେ 
ନିନୟୟାଜିତ ଜନଣ ବ୍କି୍ ଏନବ ଜିଇଏମ ବୟା ଗଭର୍ତ୍ତନମଣ୍ଟ 
ଇ-ମୟାନକତ୍ତଟନ୍୍ଲସ ନପୟାଟତ୍ତୟାଲ ଜେିଆନେ ଦିଲ୍ୀନେ ଥବିୟା 
ନଯନକୌଣସି ସେକୟାେୀ କୟାଯତ୍୍ତ ୟାଳୟକୁ ନିଜ ସୟାମଗ୍ୀ ବିକି୍ 
କେିପୟାେୁଛ୍ିତ। ଡିଜିଲକେ ମୟାଧ୍ୟମନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୟାଣପତ୍ର ଓ 
ଦସ୍ତୟାବିଜ ଡିଜିଟୟାଲ ମୟାଧ୍ୟମନେ ସବୁନବନଳ ନଲୟାକମୟାନଙ୍ 
ପନକଟନେ େହିପୟାେୁଛି। ମୟାତ୍ର ୫୯ ମିନିଟ ମଧ୍ୟନେ 
ଲ�-ୁଷେଦୁ୍-ମଧ୍ୟମ ଉନଦ୍ୟାଗଗଡ଼ିୁକ ପୟାଇ ଁ ଋଣ ମଞ୍େୁ 
କେୟାଯୟାଇପୟାେୁଛି। ଆନେୟାଗ୍ ଏବଂ ନକୟାୱନି ଭଳି ଆପ 
ଟିକୟାକେଣେ ଗତିକୁ ତ୍ୱେୟାନ ୍ିତ କେିପୟାେିଛି। ବର୍ତ୍ତମୟାନ ଅନ୍ 
େୟାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ିୁକ ଏହି ଆପକୁ ଗ୍ହଣ କେୁଛ୍ିତ।        

ଇ-ର୍ପି �ତିୋଧକିୋରୀଙ୍କ ବୟୁକି୍ସଚୂନୋର 
ହଗୋପନୀୟତୋ ସନ୍ଶିି୍ତ କରିଥୋଏ

ଏହୟା ନସବୟା ନିଦ୍ଷିଷ୍ ବ୍ବସ୍ୟା

ଏହୟା ବୟାଟମୟାେଣୟାମକୁ୍ ନସବୟା ପ୍ରଦୟାନ ସନିୁଶି୍ତ କେିଥୟାଏ

ଏହୟା ବିତେଣ ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ସେଳ କେିଥୟାଏ

ଏହୟାେ ପେିଚୟାଳନୟାଗତ ଖଚ୍ଚତ୍ତ ସବତ୍ତନିମ ୍ନ

n  ସେକୟାେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପୟାଇ ଁକୟାଯତ୍୍ତ କୟାେୀ କେୁଥବିୟା 
ବିଭିନ୍ନ ନଯୟାଜନୟାନେ ଇ-େୁପିକୁ ବ୍ବହୟାେ 
କେୟାଯୟାଇପୟାେିବ। ଏହୟା ସମ୍ରୂ୍ତ୍ତ ଭୟାନବ ନିଦ୍ଷିଷ୍ 
ଉନଦ୍ଶ୍ ଆଧୟାେିତ।

n  �ନେୟାଇ ସଂଗଠନ କିମୟ୍ା ନକୌଣସି ବ୍କି୍ବିନଶଷ 
ଅନ୍ ନକୌଣସି ଉନଦ୍ଶ୍ ଲୟାଗି ଏହୟାକୁ ବ୍ବହୟାେ 
କେିପୟାେିନବ।

n 	ଦୁନତ୍ତୀତିମକୁ୍ କଲ୍ୟାଣମଳୂକ ନସବୟା ପ୍ରଦୟାନ ସନିୁଶି୍ତ 
କେିବୟା ଦିଗନେ ଏହ ିଡିଜଟିୟାଲ ନପନମଣ୍ଟ ବ୍ବସ୍ୟା 
ଏକ ନବୈପ୍ଳବିକ ପଦନଷେପ ସୟାବ୍ସ୍ତ ନହବ। 

ଇ-ର୍ପି ଏ� ିସବ୍ 
ହବୈଶଷି୍ଟୟୁକ ୍ହନଇ ସର୍ଷିେତ
ଏହ ି ଭୟାଉଚେ ନଗଦବିହୀନ ଏବଂ ସ୍ପଶତ୍ତମକୁ୍। ଏହୟାକୁ 

ନକବଳ ଥନେ ମୟାତ୍ର ବ୍ବହୟାେ କେୟାଯୟାଇପୟାେିବ। 
ଡିବିଟି ପନେ, ଏହୟା ଏକ ସେୁଷିେତ ପଦନଷେପ ଯୟାହୟାକି 
ନଯଉ ଁଉନଦ୍ଶ୍ ପୟାଇ ଁଟଙ୍ୟା ଦିଆଯୟାଇଛି ନକବଳ ନସହ ି
ଉନଦ୍ଶ୍ନେ ଟଙ୍ୟାେ ବିନିନଯୟାଗକୁ ସନିୁଶି୍ତ କେିବ।
 ଏହୟା ସମ୍ରୂ୍ତ୍ତ ଭୟାନବ ନିେୟାପଦ ଏବଂ ଭେସୟାନଯୟାଗ୍। 

ଏହୟା ବ୍କି୍ ଓ ଉନଦ୍ଶ୍ ନିଦ୍ତ୍ତୟାେିତ ଡିଜଟିୟାଲ ପଇଠ 
ବ୍ବସ୍ୟା

 ଏହୟା ନହଉଛି ଏକ କୁ୍ଆେ ନକୟାଡ କିମୟ୍ା ଏସଏମଏସ 
ଆଧୟାେିତ ଇ-ଭୟାଉଚେ, ଯୟାହୟାକି ହତିୟାଧକିୟାେୀଙ୍ 
ନମୟାବୟାଇଲ ନଫୟାନକୁ ନପ୍ରେଣ କେୟାଯିବ। 
ବ୍ବହୟାେକୟାେୀମୟାନନ କୟାଡତ୍ତ, ନପନମଣ୍ଟ ଆପ କିମୟ୍ା 
ଇଣ୍ଟେନନଟ ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ ବିନୟା ଅଥତ୍ତ ପୟାଇପୟାେିନବ।
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ଦୀନଦୟୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟାଦୟ ନଯୟାଜନୟା

ଗ୍ରୋମୀଣ ଭୋରତହର
ଏକ ନୂତନ ବପି୍ଳବ

ଗ୍ୟାମୀଣ ଦୟାେିଦ୍୍ ଦୂେୀକେଣ ନଷେତ୍ରନେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ପଦନଷେପ ଭୟାନବ, ଜୟାତୀୟ ଗ୍ୟାମୀଣ ଜୀବିକୟା ମିଶନ ୧୦ 
ନକୟାଟି ଗ୍ୟାମୀଣ ପେିବୟାେ ପୟାଇ ଁଜୀବିକୟାେ ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଉତ୍ ଭୟାନବ ଉଭୟା ନହୟାଇଛି। ଏହି ମିଶନ ଗ୍ୟାମୀଣ ଗେିବଙ୍ 
ପୟାଇ ଁଏକ ଦଷେ ଓ ପ୍ରଭୟାବଶୟାଳୀ ସଂସ୍ୟାଗତ ୍ ୍ଲୟାଟଫମତ୍ତ ନଯୟାଗୟାଇ ନଦବୟା ନିମନ୍ତ ଲଷେ୍ େଖଛିି। ଏହୟା ନସମୟାନଙୁ୍ 

ଅଧକି ଦୀ�ତ୍ତସ୍ୟାୟୀ ଜୀବିକୟା ସନୁଯୟାଗ ଏବଂ ଆଥଷିକ ନସବୟାେ ଉନ୍ନତ ସନୁଯୟାଗ ଜେିଆନେ ନସମୟାନଙ୍େ ପୟାେିବୟାେିକ 
ଆୟ ବୃଦି୍ ନିମନ୍ତ ସହୟାୟକ ନହୟାଇପୟାେିଛି। ଏହୟା ନୟାେୀ ଶକି୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପେିଚୟ ଏବଂ ମୟାଗତ୍ତ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କେିଛି 

ଯୟାହୟା ବର୍ତ୍ତମୟାନ ଆତ୍ମନିଭତ୍ତେ ଭୟାେତ ଅଭିଯୟାନକୁ ଶକି୍ ନଯୟାଗୟାଉଛି। ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ଅଗଷ୍ ୧୨ 
ତୟାେିଖନେ ନସମୟାନଙ୍ ସହିତ ଆଳୟାପ ଆନଲୟାଚନୟା କେିଥନିଲ।

“ପୂବତ୍ତେୁ ନମୟାେ ନକୌଣସି ପେିଚୟ ନଥଲିୟା। 
ନହନଲ ଏନବ ନଲୟାକମୟାନନ ନମୟାନତ କୃଷି 
ସଖୀ ଭୟାନବ ଜୟାଣ୍ିତ। ବର୍ତ୍ତମୟାନ ନଜୈବିକ ଚୟାଷ 
ପୟାଇ ଁ ସୟାେ ବ୍ବହୟାେ କେିବୟା ସମ୍କତ୍ତନେ 

ସମନସ୍ତ ନମୟାେ ପେୟାମଶତ୍ତ ନନଉଛ୍ିତ ଏବଂ ଅନ୍ େୟାଜ୍େ 
ନଲୟାକମୟାନନ ନମୟାନତ ନଫୟାନ ମଧ୍ୟ କେୁଛ୍ିତ।” ମଧ୍ୟପ୍ରନଦଶେ 
ଚମ୍ୟା ସିଂ ନିଜ ବିଷୟନେ ଏପେି କିଛି କଥୟା କହିଛ୍ିତ। ନସ 
ବର୍ତ୍ତମୟାନ ଏକ ସ୍ୟଂ ସହୟାୟକ ନଗୟାଷୀ୍ ସହିତ ସମ୍କୃ୍, ଦୀନ 
ଦୟୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟାଦୟ ନଯୟାଜନୟା-ଜୟାତୀୟ ଗ୍ୟାମୀଣ ଜୀବିକୟା 
ମିଶନ ସହୟାୟତୟାନେ, ନସ ନିଜ ପୟାଇ ଁ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ପେିଚୟ 
ସଷିୃ୍ କେିଛ୍ିତ ଏବଂ ତୟାଙ୍େ ବୟାଷଷିକ ଆୟକୁ ପୟାଞ୍େୁ ଛଅ ଗଣୁ 
ବୃଦି୍ କେିପୟାେିଛ୍ିତ। ତୟାଙୁ୍ ମୟାତ୍ର ୧୧ ବଷତ୍ତ ନହୟାଇଥବିୟା ନବନଳ 
ତୟାଙ୍େ ପିତୟା ଆେପୟାେିକୁ ଚୟାଲିଯୟାଇଥନିଲ। ବୟାଲ୍କୟାଳନେ 
ତୟାଙ୍େ ବିବୟାହ ନହୟାଇଯୟାଇଥଲିୟା। କିନ୍ତୁ, ଦୁଃଖେ ବିଷୟ, ତୟାଙ୍ 
ସ୍ୟାମୀ ମଧ୍ୟ ତୟାଙୁ୍ ଖବୁଶୀଘ୍ର ଛୟାଡ଼ି ଚୟାଲିଯୟାଇଥନିଲ। ଗୟାନଁେ 
ଏକ ଅନିଶି୍ତ ଭବିଷ୍ତ ନନଇ ଚମ୍ୟା ପଡ଼ି େହିଥନିଲ। ଆୟେ 
ନକୌଣସି ଉତ୍ ନଥବିୟାେୁ ଚମ୍ୟା ଓ ତୟାଙ୍େ ମୟା’ କିପେି ବଞ୍ିନବ 
ନସ ନନଇ ଚି୍ତୟାନେ ପଡ଼ିଥନିଲ। କିନ୍ତୁ ଜୟାତୀୟ ଗ୍ୟାମୀଣ ଜୀବିକୟା 
ମିଶନ ତୟାଙ୍ ଜୀବନ ବଦଳୟାଇ ନଦଇଥଲିୟା। ନସ କୃଷି ସଖୀ 
ଭୟାନବ ତୟାଲିମ ନନନଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମୟାନ ନସ ଏକ ସ ୍ବଚ୍ଛଳ ଜୀବନ 

ନିବତ୍ତୟାହ କେୁଛ୍ିତ। ଖୟାଲି ନସତିକି ନୁନହ ଁ ନସ ବିଭିନ୍ନ େୟାଜ୍େ 
୫,୫୦୦େୁ ଅଧକି ମହିଳୟା ଚୟାଷୀଙୁ୍ ତୟାଲିମ ନଦଇସୟାେିଛ୍ିତ। 
ଆଜି ତୟାଙ୍େ ଏକ ନଜୈବିକ ସୟାେ ନଦୟାକୟାନ େହିଛି ଏବଂ ନସ 
ଚୟାଷୀଙୁ୍ ନଜୈବିକ ଖତ ଉପନଯୟାଗ କେି ଫସଲ ଉତ୍ୟାଦନ ବୃଦି୍ 
କେିବୟା ସମ୍କତ୍ତନେ ପେୟାମଶତ୍ତ ନଦଉଛ୍ିତ। “ପବୂତ୍ତେୁ, ମୁ ଁ ବୟାଷଷିକ 
୪୦,୦୦୦େୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍ୟା ମୟାତ୍ର ନେୟାଜଗୟାେ କେିପୟାେୁଥଲିି। 
କିନ୍ତୁ ସଠିକ ପ୍ରଶଷିେଣ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ସନୁଯୟାଗ ମିଳିବୟା କୟାେଣେୁ, 
ମୁ ଁ ବୟାଷଷିକ ୨.୪ ଲଷେେୁ ୩ ଲଷେ ଟଙ୍ୟା ପଯତ୍ତ୍୍ତ ନେୟାଜଗୟାେ 
କେିପୟାେୁଛି।”

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀଙ୍ ସହିତ ନସ ନିକଟନେ 
‘ଆତ୍ମନିଭତ୍ତେ ନୟାେୀଶକି୍ ନସ ସମୟ୍ାଦ’ କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମନେ ଆନଲୟାଚନୟା 
କେିବୟା ନବନଳ ତୟାଙ୍େ ଉତ୍ୟାହ ବହୁଗଣୁତି ନହୟାଇଯୟାଇଥବିୟା 
ନଦଖବିୟାକୁ ମିଳିଥଲିୟା। ଏପେି ଅନନକ କୟାହୟାଣୀ େହିଛି ଯୟାହୟା 
ନୟାେୀେ ଶକି୍େ ଅଦମ୍ ଉତ୍ୟାହକୁ ପ୍ରଦଶଷିତ କେିଥୟାଏ। ନଦଶେ 
ନୟାେୀ ଶକି୍କୁ ସଠିକ ମୟାନ୍ତୟା ଦିଆଗନଲ, ପେିବୟାେ, ସମୟାଜ 
ଏବଂ େୟାଷ୍ଟ୍ରନେ ସକୟାେୟାତ୍ମକ ପେିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପୟାେିବ। ଏହ ି
କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମନେ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନମୟାଦୀ କହିଥନିଲ ନଯ,  “ମହିଳୟାମୟାନନ 
ସଶକ୍ ନହନଲ ନକବଳ ଜନଣ ବ୍କି୍ କିମୟ୍ା ପେିବୟାେ ନୁନହ ଁବେଂ 
ସମଗ୍ ସମୟାଜ ଓ ନଦଶ ସଶକ୍ ନହୟାଇଥୟାଏ।” ଏହି କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମ 
ଅବସେନେ, ନଦଶେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୟାନେୁ ମହିଳୟା ସ୍ୟଂ ସହୟାୟକ 

ଦୀନଦୟୋଲ ଅହନ୍ୟୁୋଦୟ ହଯୋଜନୋ
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ଦୀନଦୟୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟାଦୟ ନଯୟାଜନୟା

ନଗୟାଷୀ୍ଗଡ଼ିୁକେ ସଫଳତୟାେ କୟାହୟାଣୀକୁ ନନଇ ଏକ ସଂକଳନ  
ଏବଂ କୃଷି ଜୀବିକୟାେ ସୟାବତ୍ତଜନୀକେଣ ଉପନେ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 
ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ଏକ ପସିୁ୍ତକୟା ଉନନୟ୍ାଚନ କେିଥନିଲ। ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 
ମଧ୍ୟ ୩୦ଟି େୟାଜ୍ ଓ ନକନ୍ଦ୍ର ଶୟାସିତ ପ୍ରନଦଶେ ୪.୦୭ ଲଷେ 
ସ୍ୟଂ ସହୟାୟକ ନଗୟାଷୀ୍ଗଡ଼ିୁକୁ ୧୬୨୫ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟାେ ପଞିୁ୍ଗତ 
ସହୟାୟତୟା ପ୍ରଦୟାନ କେିଥନିଲ। ଏହୟାଛଡ଼ୟା ନସ ଖୟାଦ୍ ପ୍ରକି୍ୟୟାକେଣ 
ଉନଦ୍ୟାଗ ମନ୍ତଣୟାଳୟେ ପିଏମଏଫଏମଇ (ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଲ� ୁ
ଖୟାଦ୍ ପ୍ରକି୍ୟୟାକେଣ ଉନଦ୍ୟାଗେ ଔପଚୟାେିକେଣ) ନଯୟାଜନୟାନେ 
୭୫୦୦ ସ୍ୟଂ ସହୟାୟକ ନଗୟାଷୀ୍ ସଦସ୍ମୟାନଙୁ୍ ୨୫ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟାେ 
ପଞିୁ୍ଅଥତ୍ତ ପ୍ରଦୟାନ କେିଥନିଲ। ନସହିପେି ମିଶନ ଜେିଆନେ ୭୫ଟି 
ଏଫପିଓ (ଚୟାଷୀ ଉତ୍ୟାଦକ ସଂଗଠନ)କୁ ନପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ପୟାଇ ଁ୪.୧୩ 
ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟାେ ସହୟାୟତୟା େୟାଶ ିପ୍ରଦୟାନ କେିଥନିଲ।

ହକୋଭିଡ କୋଳହର ଅଗ୍ରଣୀ
ବିୱେ ନକୟାଭିଡ ମହୟାମୟାେୀ କୟାଳନେ ନଯନତନବନଳ ସୟାେୟା 

ଦୁନିଆ ଅଚଳ ନହୟାଇଯୟାଇଥଲିୟା, ଏହି ଲନଢ଼ଇନେ ନଦଶକୁ 
ସମଥତ୍ତନ ନଯୟାଗୟାଇ ନଦବୟା ଲୟାଗି ଭୟାେତେ ମହିଳୟା ଶକି୍ ଦୃଢ଼ 
ଭୟାନବ ଛିଡ଼ୟା ନହୟାଇଥନିଲ। ନକୟାଭିଡ ଅନୁକୂଳ ବ୍ବହୟାେ 
ସମ୍କତ୍ତନେ ପୟାଖୟାପୟାଖ ିଚୟାେି ଲଷେ ନଗୟାଷୀ୍ ସମଳ୍ ବିନଶଷଜ୍ ୫.୬ 

ନକୟାଟି ମହିଳୟା ସ୍ୟଂ ସହୟାୟକ ନଗୟାଷୀ୍ ସଦସ୍ମୟାନଙୁ୍ ପ୍ରଶଷିେଣ 
ନଦଇଥନିଲ। ୩ ଲଷେ ସ୍ୟଂ ସହୟାୟକ ନଗୟାଷୀ୍ ସଦସ୍ ୨୩.୭ 
ନକୟାଟି ନଫସ ମୟାସ୍, ୪.୭୯ ଲଷେ ଲିଟେ ସୟାନିଟୟାଇଜେ ଏବଂ 
ଏକ ଲଷେ ଲିଟେେୁ ଅଧକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱୟାଶ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିଥନିଲ। 
ନଗୟାଷୀ୍ ନେୟାନଷଇଶୟାଳୟା ମୟାଧ୍ୟମନେ ୫.୭୨ ନକୟାଟି ନଲୟାକଙୁ୍ 
ଖୟାଦ୍ ନଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯୟାଇଥଲିୟା। ଉତ୍ୟାଦକ ଉନଦ୍ୟାଗଗଡ଼ିୁକ 
୨୫,୫୦୨ ନମଟି୍ରକ ଟନ ଫଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ କୃଷି ଓ ଦୁଗ୍ଧଜୟାତ 
ପଦୟାଥତ୍ତ କିଣଥିନିଲ। କହିବୟା ବୟାହୁଲ୍, ଉପୟା୍ତ ଇଲୟାକୟାନେ 
ଗେିବ ଓ ମହିଳୟାଙ୍ ପୟାଇ ଁସ୍ୟଂ ସହୟାୟକ ନଗୟାଷୀ୍ ସଦସ୍ମୟାନନ 
ପ୍ରଗତିେ ଆଧୟାେ ସୟାଜିଥନିଲ। ଏହି ନୂତନ ସନୁଯୟାଗ ନକବଳ 
ମହିଳୟାମୟାନଙ୍େ ଆତ୍ମବିୱେୟାସ ବୃଦି୍ କେିନଥଲିୟା ବେଂ 
ନସମୟାନନ ସୟାମହୂିକ ଶକି୍େ ମହତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କେିପୟାେିଥନିଲ। 
ଆତ୍ମନିଭତ୍ତେଶୀଳତୟାେ ଏହି ନୂତନ ମୟାଗତ୍ତନେ ନସମୟାନନ ନଗୟାଷୀ୍ 
ସମଳ୍ ବିନଶଷଜ୍ ବୟା କମୁ୍ ନିଟି େିନସୟାସତ୍ତ ପସତ୍ତନ(ସିଆେପି), ପଶ ୁ
ସଖୀ, କୃଷି ସଖୀ ନୟାମନେ ପେିଚିତ ନହୟାଇଥନିଲ। ଷ୍ୟାଟତ୍ତ-ଅପ 
ଗ୍ୟାମ ଉଦ୍ମିତୟା କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମ ମହିଳୟାମୟାନଙୁ୍ ନକବଳ ଏକ ନୂଆ 
ନଷେତ୍ରନେ କୟାଯତ୍୍ତ  କେିବୟା ଲୟାଗି ସନୁଯୟାଗ ନଦଇନୟାହି ଁ, ବେଂ 
ନସମୟାନଙ୍ ସ୍୍୍ନକୁ ନୂଆ ନଡଣୟା ନଦଇଛି।   

ଦୀନଦୟୋଲ ଅହନ୍ୟୁୋଦୟ ହଯୋଜନୋ   ଜୋତୀୟ ଗ୍ରୋମୀଣ ଜୀବକିୋ ମିଶନ

ଜୀବିକୟା ଓ ନେୟାଜଗୟାେନେ ଉନ୍ନତି ଲୟାଗି ଦଶ ନକୟାଟି ଗ୍ୟାମୀଣ ପେିବୟାେକୁ ସହୟାୟତୟା
ନଯୟାଗୟାଇ ନଦବୟା ଲୟାଗି ଏହ ିନଯୟାଜନୟାନେ ଲଷେ୍ େଖୟାଯୟାଇଛି।

7.66 

3.3

14,071

1.62 

ମହଳିୟାଙୁ୍ ୭୦ ଲଷେ 
ଏସଏଚଜ ିସହତି 
ନଯୟାଡ଼ୟାଯୟାଇଛି।

ନଗୟାଷୀ୍ ନିନବଶ ଭୟାନବ 
ନଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯୟାଇଛି।

ନଗୟାଷୀ୍ କମତ୍ତୀମୟାନଙୁ୍ 
ପ୍ରଶଷିେଣ ଦିଆଯୟାଇଛି।

ଅଣ କୃଷି ନଷେତ୍ରେ 
ଉନଦ୍ୟାଗଗଡ଼ିୁକୁ ଏହ ିନଯୟାଜନୟା 
ମୟାଧ୍ୟମନେ ସହୟାୟତୟା ନଯୟାଗୟାଇ 
ଦିଆଯୟାଇଛି।ଲଷେେୁ ଅଧକି

ଦୀନଦୟୟାଲ ଉପୟାଧ୍ୟୟାୟ ଗ୍ୟାମୀଣ ନକୌଶଲ ନଯୟାଜନୟା 
ମୟାଧ୍ୟମନେ ୧୧ ଲଷେେୁ ଅଧକି ଯବୁକ ଯବୁତୀଙୁ୍ ପ୍ରଶଷିେଣ 
ଦିଆଯୟାଇଛି, ନସମୟାନଙ୍ ମଧ୍ୟେୁ ୭ ଲଷେେୁ ଅଧକି ଯବୁକ 
ଯବୁତୀ ନିଯକିୁ୍ ପୟାଇପୟାେିଛ୍ିତ।

ନଦଶନେ ବର୍ତ୍ତମୟାନ ୫୮୯ ଗ୍ୟାମୀଣ ଆତ୍ମ ନିଯକିୁ୍ ପ୍ରଶଷିେଣ 
ସଂସ୍ୟାନ କୟାଯତ୍୍ତ  କେୁଛି। ପୟାଖୟାପୟାଖ ି ୩୮ ଲଷେ ଯବୁକ 
ଯବୁତୀ ପ୍ରଶଷିେଣ ନନଇସୟାେିଛ୍ିତ ଏବଂ ନସମୟାନଙ୍ ମଧ୍ୟେୁ 
୨୭ ଲଷେ ନିଯକିୁ୍ ପୟାଇସୟାେିଛ୍ିତ। 

ଆଠ ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି ସ୍ୟଂସହୟାୟକ ନଗୟାଷୀ୍ ମହଳିୟା ମୟାନଙ୍ ସୟାମହୂକି ଶକି୍, ଅମତୃ 
ମନହୟାତ୍ବକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତୟାନେ ପହଞ୍ୟାଇ ପୟାେିବ। ମହଳିୟାମୟାନନ ଆଗକୁ 

ବଢ଼ିବୟା ଲୟାଗି ସନୁଯୟାଗ ବୃଦି୍ ପୟାଇବୟାକୁ ଲୟାଗିଛି। ଦୀନଦୟୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟାଦୟ ନଯୟାଜନୟା 
ଗ୍ୟାମୀଣ ଭୟାେତନେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ସଷିୃ୍ କେିଛି।

-ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ

`

 ୨୦୧୩-୧୪ ଆଥଷିକ ବଷତ୍ତ ପେଠୟାେୁ ୩.୮୫ ଲଷେ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟାେୁ ଅଧକି 
ବ୍ୟାଙ୍ ୠଣ ଏସଏଚଜଗିଡ଼ିୁକୁ ନଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯୟାଇଛି।

 ୩୦,୦୦୦ ସ୍ୟଂ ସହୟାୟକ ନଗୟାଷୀ୍କୁ ବିସି ସଖୀ (ବ୍ବସୟାୟିକ ପ୍ରତିନିଧ)ି 
ଭୟାନବ ନିନୟୟାଜତି କେୟାଯୟାଇଛି।

 ଅଣ କୃଷି ନଷେତ୍ରନେ, ଏହ ିମିଶନ ୧.୬୨ ଲଷେେୁ ଅଧକି ଉଦ୍ମୀଙୁ୍   
ସହୟାୟତୟା କେିଛି।

 ୩ ଲଷେେୁ ଅଧକି ନଗୟାଷୀ୍ ସମଳ୍ ବିନଶଷଜ୍ (ସିଆେପି)ମୟାନଙୁ୍ କୃଷି ସଖୀ, 
ପଶ ୁସଖୀ, ବ୍ୟାଙ୍ ସଖୀ, ବୀମୟା ସଖୀ ଆଦି ଭୟାନବ ସୟାମିଲ କେୟାଯୟାଇଛି।

 ପୟାଖୟାପୟାଖ ି୧.୧୯ ନକୟାଟି ମହଳିୟା ଚୟାଷୀଙୁ୍ ସୟାମିଲ କେୟାଯୟାଇଛି। ଏହ ି
ମିଶନ ୬୦ ଲଷେେୁ ଅଧକି କୃଷି-ନପୟାଷଣ ଉଦ୍ୟାନକୁ ନପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ନଦବୟାନେ 
ସହୟାୟକ ନହୟାଇଛି।

 ଦୀନଦୟୟାଲ ଉପୟାଧ୍ୟୟାୟ ଗ୍ୟାମୀଣ ନକୌଶଲ ନଯୟାଜନୟା ଏବଂ ଗ୍ୟାମୀଣ 
ଆତ୍ମନିଯକିୁ୍ ପ୍ରଶଷିେଣ ସଂସ୍ୟାନ (ଆେଏସଇଟିଆଇ) ଗ୍ୟାମୀଣ ଯବୁକ ଯବୁତୀ 
ଏବଂ ସ୍ୟଂ ସହୟାୟକ ନଗୟାଷୀ୍ଗଡ଼ିୁକୁ ଦଷେତୟା ପ୍ରଶଷିେଣ ପ୍ରଦୟାନ କେୁଛି।

ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା

ଲଷେେୁ ଅଧକି 

ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି
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ଆହୟ୍ାନେ ମକୁୟାବିଲୟା କେି ଆନଗଇ ଚୟାଲ
୭୫ତମ ସ୍ୋଧୀନତୋ ଦିବସ ଅବସରହର ରୋଷ୍ଟଟ୍ରପତ ିଶ୍ୀ ରୋମନୋଥ ହକୋବନି୍ଦ ନବ ଭୋରତର ନକ୍ ସୋ 

ଉପସ୍ୋପନ କରିଛନ୍ ି। ହଦଶର ସମଦୃ୍ ଇତ�ିୋସର ଅବତୋରଣୋ କରି ହସ କ�ିଛନ୍ ିହଯ ହଦଶ ନୂତନ 
ଭୋରତ ରୋସ୍ୋହର ଚୋଲିଛ ି। ଭି୍ିଭୂମିର ବକିୋଶ, ଆଥଥିକ ପ୍ରଗତ,ି ପ୍ରତ ିହଶ୍ଣୀ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟୋନ ଓ ହଦଶହର 

ଜୀବନ ମୋନର ଉନ୍ନତ ିଘଟୋଇ ହଦଶ ନିଜକ୍ ପରିବ୍୍ଷନ କରିଛ ି।  ପ୍ରତରିଷେୋ, ସ୍ୋସ୍ୟୁ,ବମିୋନ ଚଳୋଚଳ, ଶକି୍, 
କୃରି ଭଳି ଅହନକ ହଷେତ୍ହର ଆହମ ଅଭୂତପବୂ୍ଷ ପ୍ରଗତ ି�ୋସଲ କରିଛ ୍। ଏପରିକି ହକୋଭିଡ ବଶି୍ୱ ମ�ୋମୋରୀ 

କୋଳହର ମଧ୍ୟ ଆହମ ଦୃଢତୋର ସ� ତୋ�ୋର ମକ୍ୋବଲିୋ କରିଛ ୍। 

ତୋଙ୍କ ଅଭିଭୋରଣର କୟିଦଂଶ....
ଏହୟା ଏକ ସ୍ମେଣୀୟ ମହୂୁର୍ତ୍ତ -ଆଜ ି ଦିନେ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ମହତ୍ୱ 
େହଛିି। କୟାେଣ ଆଜ ି ଆନମ ଭୟାେତ ସ୍ୟାଧୀନତୟାେ ୭୫ବଷତ୍ତ 
ପଦୟାପତ୍ତଣେ ଆେମ୍ଭନେ ପହଚିନଛ । ନସଥପିୟାଇ ଁଆଜୟାଦୀେ ଅମତୃ 
ମନହୟାତ୍ବ ମଧ୍ୟ ପୟାଳନ ନହଉଛି । ଏହୟା ପିଢି ପିଢି ବ୍ୟାପୀ ନକନତକ 
ଜଣୟା ଓ ଅନନକ ଅଜଣୟା ସ୍ୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମୀଙ୍ ନଯୟାଗୁ ଁସମ୍ଭବପେ 
ନହୟାଇଛି। ନସମୟାନନ ମହୟାନ୍ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୀକୟାେ କେିଛ୍ିତ । ନସମୟାନଙ୍ 
ଅସୀମ ବୀେତ୍ୱ ନଯୟାଗୁ ଁଆନମ ଆଜ ିନଖୟାଲୟା ଆକୟାଶତନଳ ଶୟା୍ିତନେ 
ନିୱେୟାସ ନନଉନଛ । ଆଜ ି ନଯନତନବନଳ ଆନମ ଗଣତନ୍ତେ 
୭୫ବଷତ୍ତ ପଛକୁ ଅବନଲୟାକନ କେୁ, ନଯନତ ଦୂେ ଆନମ ଅତିକ୍ମ 
କେି ଆସିନଛ ତୟାହୟା ମନନ ପକୟାଇନଲ ସ୍ତଃ ଗବଷିତ ମନନ କେୁ । 
ଆହମ ବଶି୍ୱକ୍ ହଦଖୋଇଲ୍ ବୋଟ
୭୫ବଷତ୍ତ ପନୂବତ୍ତ ଭୟାେତ ନଯନତନବନଳ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ଲୟାଭ କଲୟା 
ଅନନକ ସଂଶୟବୟାଦୀ ଭୟାବିଥନିଲ ନଯ ଭୟାେତନେ ଗଣତନ୍ତ ତିଷ ୍ିବ 
ନୟାହି ଁ। ମୟାତ୍ର ନସମୟାନଙୁ୍ ତିନଳ ମଧ୍ୟ ଧୟାେଣୟା ନ  ଥଲିୟା ନଯ ଗଣତନ୍ତ 
ନଦଶେ ମୟାଟିନେ ଆଦିମ କୟାଳେୁ େହଛିି ଓ ଆଧନିୁକ ଯଗୁନେ ମଧ୍ୟ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାପ୍ତ ବୟସ୍ଙୁ୍ ନଭୟାଟଦୟାନ ଅଧକିୟାେ ପ୍ରଦୟାନ କେି ଆନମ 
ଅନନକ ପୟାଶ୍ୟାତ୍ ନଦଶଠୟାେୁ ଆଗନେ େହଛୁି । ଆନମ ସଂସଦୀୟ 
ଗଣତନ୍ତ ପଦ୍ତିକୁ ଗ୍ହଣ କେିଛୁ । ନସଥପିୟାଇ ଁ ଆମ ସଂସଦ  

ସରକୋର ଏ� ିସ୍ତନ୍ତବର୍ଷକ୍ ଅଧକି ସ୍ମରଣୀୟ କରିବୋ 
ପୋଇ ଁଅହନକ ହଯୋଜନୋ କୋଯ୍ଷୟୁକୋରୀ ପୋଇ ଁପଦହଷେପ 
ହନଇଛନ୍ ି। ହସଥମିଧ୍ୟର୍ ସବ୍ଠୋର୍ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ହ�ଉଛ ିଗଗନ ଯୋନ । ମ�ୋକୋଶକ ୍ମୋନବ 
ପଠୋଇବୋହର ଭୋରତ ହ�ବ ବଶି୍ୱହର ଚତ୍ଥ୍ଷ ହଦଶ । 

ନହଉଛି ଗଣତନ୍ତେ ମ୍େି  । ଭୟାେତବୟାସୀଙ୍ ନିମନ୍ତ ଏକ 
ଗବତ୍ତେ ବିଷୟ ନହଲୟା ଆମ ସଂସଦ ଖବ୍ୁ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଭବନକୁ 
ସ୍ୟାନୟା୍ତେିତ ନହଉଛି ।
ପରିହବଶ ସର୍ଷେୋ ପୋଇ ଁଆମର ପ୍ରତଶିତୃିବିଦ୍ତୋ
ଆଧନିୁକ ଶଳି୍ପ ସଭ୍ତୟା ମୟାନବ ସମୟାଜ ନିକଟନେ ସବୁଠୟାେୁ 
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଆହୟ୍ାନ ସଷିୃ୍ କେିଛି । ଜଳବୟାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ 
ମଧ୍ୟ ଜୀବନନେ ଏକ ବୟାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା । ସମଦୁ୍ ପତନ ବୃଦି୍, 
ହିମପ୍ରବୟାହ ତେଳିବୟା ଓ ତୟାପମୟାତ୍ରୟା ବୃଦି୍ ଏଗଡିୁକ ମଧ୍ୟନେ 
ଅନ୍ତମ। ଭୟାେତ ନକବଳ ପ୍ୟାେିସ ଜଳବୟାୟୁ େୟାଜିନୟାମୟାକୁ 
ପୟାଳନ କେୁନୟାହି ଁ ବେଂ ନଦଶକୁ ଜଳବୟାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନେ 
କୁପେିମୟାଣେୁ େଷେୟା କେିବୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶତିୃବଦ୍ । 
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ଆହମ ଅଲିମ୍କି୍ସହର ଇତ�ିୋସ ରଚଲ୍ି 
ଅଲିମି୍କ୍ସ ଅଂଶଗ୍ହଣେ ୧୨୧ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନେ ଭୟାେତ ସବତ୍ତୟାଧକି ପଦକ 
ବିଜୟୀ ନହୟାଇଛି । ଅନନକ �ୟାତ ପ୍ରତି�ୟାତ ସନ୍ୱେ ନଖଳପଡିଆନେ 
ଆମ ଝଅିମୟାନନ ବିୱେସ୍ତେୀୟ ଉତ୍କଷତ୍ତ ଲୟାଭ କେିବୟାନେ ସଷେମ 
ନହୟାଇଛ୍ିତ ।
ପ୍ରଗତ ିହଷେତ୍ହର ଝଅିମୋନଙ୍୍କ ସମୋନ ଅଧକିୋର ହଦଇଛ୍
ନଖଳ ସହ ଜୀବନେ ସମସ୍ତ ନଷେତ୍ରନେ ମହଳିୟାମୟାନନ ଅଂଶଗ୍ହଣ 
କେି ସଫଳ ନହବୟାେ ଏକ ଐତିହୟାସିକ ଅବସେ ଆସିଛି । ଉଚ୍ଚ 
ଶଷିେୟାନୁଷୟ୍ାନେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ସମସ୍ତ ନସବୟା, ପେୀଷେୟାଗୟାେେୁ 
ନଖଳପଡିଆ ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ଆମେ ଝଅିମୟାନନ ଉତ୍କଷତ୍ତ ପ୍ରତିପୟାଦନ 
କେିଛ୍ିତ। ମୁ ଁ  ସମସ୍ତ ମୟାତୟା-ପିତୟାକୁ ଅନୁନେୟାଧ କେୁଛି ନଯ 
ନଯଉମଁୟାନନ ସଫଳତୟାେ ଶଖିେ ମଣ୍ଡନ କେିଛ୍ିତ, ନସମୟାନନ ନିଜ 
ଝଅିଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ନସପେି ସଫଳତୟା ହୟାସଲ ନିମନ୍ତ ସନୁଯୟାଗ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଆହମ ଭୟଙ୍କର ହକୋଭିଡ ମ�ୋମୋରୀର ଦ୍ତିୀୟ ପଯ୍ଷୟୁୋୟ 
ଅତକି୍ମ କରିଛ୍
ଆମେ ନବୈଜ୍ୟାନିକମୟାନନ ଖବ୍ୁ କମ ୍ସମୟ ମଧ୍ୟନେ ଟିକୟା ଉଦ୍ ଭୟାବନ 
କନଲ ତଥୟାପି ନୂତନ ପ୍ରଜୟାତି ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶତି କୟାେଣ ନଯୟାଗୁ ଁ
ଭୟଙ୍େ ଦି୍ତୀୟ ଲହେନେ ଅଧକି ଷେତିଗ୍ସ୍ତ ନହବୟାକୁ ପଡିଲୟା । 
ଏହିପେି ଅସ୍ୟାଭୟାବିକ ସି୍ତିନେ ବହୁମଲୂ୍ବୟାନ ଜୀବନହୟାନୀ ନଯୟାଗୁ ଁ
ମୁ ଁଗଭୀେ ମମତ୍ତୟାହତ । 
ସମଖ୍ ହଯୋଦ୍ୋଙ୍୍କ ପ୍ରଣୋମ 
ଆନମ ନଗୟାନଟ ଦିଗେୁ ଆୱେସ୍ତ ନଯ  ଜୀବନହୟାନୀ ତୁଳନୟାନେ ଅଧକି 
ଜୀବନ ବଞ୍ୟାଯୟାଇପୟାେିଛି । ଆମେ କନେୟାନୟା ନଯୟାଦ୍ୟା, ଆମ ଡୟାକ୍େ, 
ନସତ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ ସ୍ୟାସ୍୍କମତ୍ତୀ, ପ୍ରଶୟାସକ ଓ ଅନ୍ମୟାନନ ନିଜ ଜୀବନକୁ 
ବିପନ୍ନ କେି ଦି୍ତୀୟ ଲହେ ପ୍ରତିହତ କେିବୟାନେ ସଷେମ ନହୟାଇଛ୍ିତ ।
ଟୀକୋ ହନବୋକ୍ ଅନୟୁମୋନଙ୍୍କ ହପ୍ରୋତ୍ସୋ�ତି କରିବୋ
ବିୱେେ ସବତ୍ତବୃହତ ଟୀକୟାଦୟାନ ଅଭିଯୟାନ ଆମ ନଦଶନେ 
ଚୟାଲିଥବିୟାନବନଳ ୫୦ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି ନୟାଗେିକ ଟିକୟା 
ନନଇସୟାେିନଲଣ ି । ନଯଉମଁୟାନନ ଟିକୟା ନନଇନୟାହୟା୍ିତ ଁ ମୁ ଁ ତୁେ୍ତ 
ନସମୟାନଙୁ୍ ଟୀକୟାନନବୟା ପୟାଇ ଁଅନୁନେୟାଧ କେିବୟା ସହ, ଅନ୍ମୟାନଙୁ୍ 
ଏଥପିୟାଇ ଁଉତ୍ୟାହତି କେିବୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିନବଦନ କେୁଛି ।
ସେକୟାେ ପ୍ରନତ୍କ ନଶ୍ଣୀେ ନଲୟାକଙ୍ ଉପନେ ଦୃଷି୍ େଖଛି୍ିତ-ବିୱେ 
ମହୟାମୟାେୀେ ଆଥଷିକ ପ୍ରଭୟାବ ମଧ୍ୟ ଏହୟାେ ସ୍ୟାସ୍୍ଗତ ପ୍ରଭୟାବ ଭଳି 
ବିପଦଜ୍ଜନକ । ସେକୟାେ ନିମ ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ , ଗେୀବ ନଶ୍ଣୀ ସହ ଷେଦୁ୍ ଓ 
ମଧ୍ୟମ ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ୟାଗଡିୁକ ପୟାଇ ଁନବଶ ୍ସନମଦ୍ନଶୀଳ ତୟାଲୟାବ୍ ଓ 
ଯୟାତୟାୟତଜନିତ କଟକଣୟା ନଯୟାଗୁ ଁଶ୍ମିକ ଓ ମୟାଲିକମୟାନଙ୍ ସମସ୍ୟା  
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ଖସି୍ର ବରିୟ ଏ�ି ହଯ ଗତ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟହର 
ଚକିିତ୍ସୋ ସବ୍ଧିୋ ସମ୍ପ୍ରସୋରଣ ଲୋଗି ୨୩�ଜୋର 
୨୨୦ହକୋଟି ଟଙ୍କୋ ଖଚ୍ଚ୍ଷ କରୋଯୋଇଛ ି।

ପ୍ରତି ସେକୟାେ ନବଶ ୍ ଦେଦ ମନନୟାଭୟାବ ନପୟାଷଣ କେିଛ୍ିତ । 
ନସମୟାନଙ୍ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସନମଦ୍ନଶୀଳ ନହୟାଇ ସେକୟାେ ଗତବଷତ୍ତ 
ଅନନକ େିଲିଫ କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମ ନ�ୟାଷଣୟା କେିଥନିଲ । ଚଳିତବଷତ୍ତ ନମ 
ଓ ଜନୁ  ମୟାସନେ ମଧ୍ୟ ସେକୟାେ ପ୍ରୟାୟ ୮୦ନକୟାଟି ଜନସୟାଧୟାେଣଙୁ୍ 
ଖୟାଦ୍ଶସ୍ ବୟାଂଟିଥନିଲ । ଏହ ି ସବୁିଧୟା ଦୀପୟାବଳି ପଯତ୍୍ତ ୍ତ 
ସଂପ୍ରସୟାେଣ କେୟାଯୟାଇଛି । 
ଏହୟା ବ୍ତୀତ ସେକୟାେ ନକନତକ ବଛୟାବଛୟା ନକୟାଭିଡ ପ୍ରଭୟାବିତ 
ଅଞ୍ଳନେ ୬ଲଷେ ୨୮ହଜୟାେ ଟଙ୍ୟାେ ବିନଶଷ ପ୍ୟାନକଜ ନ�ୟାଷଣୟା 
କେିଛ୍ିତ । ଆନ୍େ କଥୟା ନଯ ନକବଳ ନଗୟାଟିଏ ବଷତ୍ତନେ ଚିକିତ୍ୟା 
ସବୁିଧୟା ସମ୍ପ୍ରସୟାେଣ ପୟାଇ ଁ ୨୩ହଜୟାେ ୨୨୦ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା ଖଚ୍ଚତ୍ତ 
କେୟାଯୟାଇଛି ।
ଅନ୍ ଏକ ଉତ୍ୟାହପ୍ରଦ ବିଷୟ ନହଲୟା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍କ ସନ୍ୱେ 
କୃଷିନଷେତ୍ର ଅଭିବୃଦି୍ ଅଭିମନୁଖ ଅଗ୍ସେ ନହଉଛି । ନିକଟନେ 
ନମୟା ନପୈତୃକ ଗ୍ୟାମ କୟାନପେୁ ଦିହୟାତ ଜଲି୍ୟାେ ପେୟାନୁଖ ଗ୍ୟାମନେ 
ନଲୟାକମୟାନଙ୍ ପୟାଇ ଁଭିର୍ଭୂମି ଉନ୍ନତି ନନଇ ନଯଉ ଁକୟାମ ନହଉଛି 
ତୟାହୟା ନଦଖ ିନବଶ ୍ଖସିୁ  ଲୟାଗିଲୟା । ଆତ୍ମନିଭତ୍ତେ ଭୟାେତ ନିମନ୍ତ 
ଏପେି ଉଦ୍ମ ନବଶ ୍ପ୍ରଶଂସନୀୟ । 
ବୟୁବସୋୟିକ ସବ୍ଧିୋଠୋର୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନଯୋପନ 
ସବ୍ଧିୋ ପଯ୍ଷୟୁନ୍
ଆଭ୍୍ତେୀଣ ଆଥଷିକ ସୟାମଥତ୍୍ତ  ଉପନେ ଗଭୀେ ଆସ୍ୟା ନଯୟାଗୁ ଁ
ସେକୟାେ ପ୍ରତିେଷେୟା, ସ୍ୟାସ୍୍, ବିମୟାନ ଚଳୟାଚଳ, ଶକି୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ 
ନଷେତ୍ର ଉନକ୍୍ କେି ନଦଇଛ୍ିତ । ପେିନବଶ ଅନୁକୂଳ ଅଷେୟ ଶକି୍ 
ବିନଶଷକେି ନସୌେଶକି୍ ନଯୟାଗୁ ଁ ବିୱେନେ ନଦଶେ ଖ୍ୟାତି ବୃଦି୍ 
ପୟାଇଛି । ବ୍ବସୟାୟନେ ଉନ୍ନତି �ଟିନଲ ଜୀବନଧୟାେଣ ଉପନେ 

ମଧ୍ୟ ସକୟାେତ୍ମକ ପ୍ରଭୟାବ ପଡିବ । 
ଜନକଲୟୁୋଣ ଲୋଗି ସ୍ତନ୍ତ ଧ୍ୟୋନ 
ଏସବୁ ବ୍ତୀତ ଜନକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତ ସେକୟାେ ବିନଶଷ ଧ୍ୟୟାନ 
ନଦଉଛ୍ିତ । ଉଦୟାହେଣ ସ୍େୂପ ନିଜେ �େଟିଏ ତିଆେି କେିବୟାେ 
ସ୍୍୍ନ ପେୂଣ ପୟାଇ ଁ୭୦ହଜୟାେ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟାେ ଋଣଭିରି୍କ ଅନ୍ନଦୟାତୟା 
କୃଷକମୟାନନ ସଶକ୍ ନହବୟା ସହ ନସମୟାନଙ୍ ଉତ୍ୟାଦନ ବୟାବଦକୁ 
ଭଲ ସହୟାୟକ ମଲୂ୍ ପୟାଇପୟାେୁଛ୍ିତ ।
ତୟୁୋଗୀମୋନଙ୍୍କ ସୋଲ୍ୟୁଟ
ଆବଶ୍କସ୍ନଳ ଚେମ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୀକୟାେ କେି ଆମ ସ୍ୟାଧୀନତୟାକୁ 
ସେୁଷେୟା ନଦଉଥବିୟା ସଶସ୍ତ୍ର ନସନୟାେ ସଦସ୍ମୟାନଙୁ୍ ମୁ ଁ ନମୟାେ 
ଶନୁଭଚ୍ଛୟା ଜଣୟାଉଛି । ମୟାତୃଭୂମିେ ସେୁଷେୟା ପୟାଇ ଁ ନଯଉମଁୟାନନ 
ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ କେିଛ୍ିତ, ନସମୟାନଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ନମୟାେ ଶନୁଭଚ୍ଛୟା ଜଣୟାଉଛି ।  

ଭୋରତର ପ୍ରତଷିୋ୍ ଆନ୍ଜ୍ଷୋତକି ହଷେତ୍ହର ବୃଦି୍ 
ପୋଇବୋହର ଲୋଗିଛ ି। ଅହନକ ବ�୍ରୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ମଞ୍ଚହର 
ଅଂଶଗ୍ର�ଣ ସ� ଅହନକ ରୋଷ୍ଟଟ୍ର ସ� ଦ୍ପିୋଷିେକ ମଜବ୍ତ 
ସମ୍କ୍ଷର୍ ଏ�ୋ ପ୍ରତଫିଳିତ ହ�ୋଇଛ ି।
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୭୫ତମ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ଦିବସ ଅବସେନେ ଐତିହୟାସିକ 
ଲୟାଲକିଲ୍ୟାେ ପ୍ରୟାଚୀେ ଉପେୁ ଅଷ୍ମଥେ ନିମନ୍ତ 

ନଦଶବୟାସୀଙୁ୍ ଅଭିଭୟାଷଣ ନଦବୟା ଅବସେନେ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ଅନନକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ନ�ୟାଷଣୟା 

କେିଛ୍ିତ। ଏକ ପ୍ରୟାଣସ୍ପଶତ୍ତୀ ନ�ୟାଷଣୟାନେ ନସ କହିଛ୍ିତ ନଯ 
ଏପେି ଏକ ନବଭୟାେତ ଗଠନ କେିବୟାକୁ ନହବ, ନଯନତ 

ବୟାଧୟାବିଘ୍ନ ଆସିନଲ ମଧ୍ୟ ତୟାହୟା ବିକୟାଶ ପଥନେ ପ୍ରତିବନ୍କ 
ନହବ ନୟାହି ଁଓ ସୟାଧୟାେଣ ନୟାଗେିକଙ୍ ଜୀବନ ସଖୁମୟ 

ନହବ । ଆସ୍ତୟା ୨୫ବଷତ୍ତକୁ ଅମତୃକୟାଳ ନବୟାଲି କହବିୟା ସହ 
ନସ ଏକ ଦିଗ ୍ଦଶତ୍ତନକୟାେୀ ନକ୍ ସୟା ନଦଇଛ୍ିତ, ଯୟାହୟା ନଦଶକୁ 
ସଫଳତୟାେ ଉଚ୍ଚକୁ ନନଇଯିବ । ଏହ ିନବଭୟାେତେ ସ୍୍୍ନକୁ 

ସୟାକୟାେ କେିବୟାକୁ ନସ ସମସ୍ତଙ୍ ଉଦ୍ମେ କୟାମନୟା କେିଛ୍ିତ ।
“ଏହ ିସମୟ ନହଉଛି ଠକି୍ ସମୟ”

ବିକୟାଶେ ନୂତନ ଯୟାତ୍ରୟା ପୟାଇ ଁ।

‘ସବକୋ ପ୍ରୟୋସ’
ଅମତୃ କୋଳ ହ�ବ

ଭୋରତୀୟ ସମଦିୃ୍ର ବୋ�କ

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୟାହୟାଣୀ: ଲୟାଲକିଲ୍ୟାେ 
ପ୍ରୟାଚୀେ ଉପେୁ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ

SCAN THE QR CODE TO LISTEN THE 
FULL SPEECH OF THE PRIME MINISTER
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ନୂତନ ସଂକଳ୍ପେ ସହ ଆମେ ଲଷେ୍େ ସଂଜ୍ୟା 
ପନୁଃ ନିଦ୍ତ୍ତୟାେଣ କେି ଆମକୁ ଆନଗଇବୟାକୁ 
ନହବ ନବୟାଲି ଲୟାଲକିଲୟ୍ାେ ପ୍ରୟାଚୀେ ଉପେୁ 

ନଦଶବୟାସୀଙୁ୍ ଅଷ୍ମଥେ ପୟାଇ ଁ ସନମୟ୍ାଧନ କେି 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ କହିଛ୍ିତ । ନୂତନ 
ଭୟାେତ ମଜବୁତ ଓ ଏହୟାେ ସୟାମଥତ୍ତ୍ େହିଥବିୟାେୁ 
ଲଷେ୍ସୟାଧନ ଯୟାତ୍ରୟା ଆେମ୍ଭ ନହୟାଇଯୟାଇଛି । ଉତ୍ୟାହ 
ସବୁନବନଳ ଆଗନେ, ଆଉ ଏହି ଉତ୍ୟାହ ନଦଶ 
ସ୍ୟାଧୀନତୟାେ ଶତବୟାଷଷିକୀ ଆଡକୁ ନନଇଯିବ । 
‘ସଂକଳ୍ପ ନସ ସିଦି୍’େ ନୂତନ ଆହୟ୍ାନ ନବଭୟାେତେ 
ନଗୌେବମୟ ଯୟାତ୍ରୟାେ ଆଧୟାେ ନହୟାଇଛି । 
ପ୍ରତଶି୍ରୁତକୁି କୟାଯତ୍ତ୍ନେ ତଥୟା କଳ୍ପନୟାକୁ ବୟାସ୍ତବ େୂପ 
ନଦବୟା ନନଇ ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେଙ୍ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ 
େହିଛି। ଏନବ ଲୟାଲକିଲ୍ୟାେ ପ୍ରୟାଚୀେ ଉପେୁ ନ�ୟାଷଣୟା 
ନହଉବୟା ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପରି୍ ପ୍ରନତ୍କ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି ପେୂଣ 
କେୟାଯୟାଉଛି। ନକୟାଭିଡ ନବୈୱେକି ମହୟାମୟାେୀେ 
ମକୁୟାବିଲୟା ନିମନ୍ତ ସେକୟାେ ନକନତଗଡିୁଏ ସୟାହସିକ 
ନିଷ୍ପରି୍ ନନଇଛ୍ିତ । ନଦଶ ବିୱେେ ବୃହର୍ମ ଟୀକୟାକେଣ 
ଅଭିଯୟାନ ଆେମ୍ଭ କେିଛି । ସେକୟାେ ମୟାଗଣୟା େୟାସନ, 
ଗେିବଙୁ୍ କମତ୍ତନିଯକିୁ୍, ସଂନଯୟାଗ ସ୍ୟାପନ ନିମନ୍ତ 
ଭିରି୍ଭୂମିେ ବିକୟାଶ ପୟାଇ ଁ ପଦନଷେପମୟାନ ନନଉଛ୍ିତ। 
ଗ୍ୟାମୀଣ ଭୟାେତକୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବୟାେ ଉଦ୍ମ 
ସନମତ ଚୟାଷୀ, ଯବୁନଗୟାଷୀ୍, ମହିଳୟା, ମଧ୍ୟବିତ୍ ନଶ୍ଣୀକୁ 
ସଶକ୍ କେିବୟା ଓ ସମୟାଜେ ପ୍ରନତ୍କ ନଶ୍ଣୀେ 
ବ୍କି୍ଙୁ୍ ନ୍ୟାୟ ନଦବୟା ସେକୟାେଙ୍ ଲଷେ୍ ପୟାଲଟିଛି । 
ଭୟାେତ ବିନେୟାଧୀ ନଗୟାଷୀ୍ଙୁ୍ କଡୟାଜବୟାବ ନଦବୟା ପୟାଇ ଁ
ସଜଷିକୟାଲ ଷ୍ଟ୍ରୟାଇକ କେୟାଯୟାଇଥବିୟା ନବନଳ ସୟାଧୟାେଣ 
ନୟାଗେିକଙୁ୍ ସମୟାଜେ ମଖୁ୍ ଧୟାେୟାନେ ସୟାମିଲ କେିବୟା 
ପୟାଇ ଁ ଜମ ୁ ଓ କଶୀ୍େେୁ ସମ୍ିଧୟାନେ ୩୭୦ ଧୟାେୟାକୁ 
ଉନଚ୍ଛଦ କେୟାଯୟାଇଛି । ଏକବିଂଶ ଶତୟାବ୍ୀନେ 
ନଦଶକୁ ସଫଳତୟାେ ଉତୁଙ୍ଗ ଶଖିେନେ ପହଞ୍ୟାଇବୟା 
ଲଷେ୍ ନନଇ ଭୟାେତୀୟ ଅଥତ୍ତନୀତିନେ ନଦଶୀୟ 
ଉପନଯୟାଗନେ ‘ନଭୟାକୟାଲ ଫେ ନଲୟାକୟାଲ’ ଉପନେ 
ଗେୁୁତ୍ୱ ଆନେୟାପ କେୟାଯୟାଇଛି । ଅମତୃ ମନହୟାତ୍ବ 
ସମ୍କତ୍ତନେ ଲୟାଲକିଲ୍ୟା ପ୍ରୟାଚୀେେୁ  ସନମୟ୍ାଧନନେ 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ସବ୍ କୟା ସୟାଥ ୍, ସବ୍ କୟା ବିକୟାଶ, ସବ୍ କୟା 
ବିୱେୟାସ ସହ ସବ୍ କୟା ପ୍ରୟୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ନଯୟାଡିଛ୍ିତ । 
ଲୟାଲକିଲ୍ୟାେ ପ୍ରୟାଚୀେ ଉପେୁ ହି ଁଉଦ୍ ନବୟାଧନ କୟାଳନେ 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ନବଭୟାେତେ ସ୍୍୍ନକୁ 
ସୟାକୟାେ କେିବୟା ପୟାଇ ଁଏକ ଦିଗ ୍ଦଶତ୍ତନକୟାେୀ ନକ୍ ସୟାେ 
ଉପସ୍ୟାପନ କେିଛ୍ିତ  ।

ନଦଶ ଓ ଏହୟାେ ନୟାଗେିକମୟାନଙ୍ 
ସମଦିୃ୍ ଏକ ନୂତନ ଶଖିେ ଛୁଇବଁୟା 
ନହଉଛି ଅମତୃ କୟାଳେ ଲଷେ୍ ।

ଅମତୃ କୟାଳେ ଲଷେ୍ ନହଉଛି 
ନଦଶେ ନିମତ୍ତୟାଣ ନଷେତ୍ରନେ 
ସହେ-ଗ୍ୟାମେ ପ୍ରନଭଦ

େହବି ନୟାହି ଁ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୟାହୟାଣୀ 
ଲୟାଲ କିଲ୍ୟାେ ପ୍ରୟାଚୀେେୁ 

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 
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ଭୋରତ ସ୍ୋଧୀନତୋର ୭୫ବର୍ଷକ୍ ଆହମ 
ହକବଳ ହଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବହର ସୀମିତ 
ରଖବିୋ ଅନ୍ଚତ୍ି । ଆହମ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ 
ନମିହନ୍ ପ୍ରସ୍୍ତ ହ�ୋଇ ତୋ�ୋକ୍ ହନଇ 
ଆହଗଇବୋ ଉଚତି । 

ଏକ ବିଂଶ ଶତୟାବ୍ୀନେ ଭୟାେତେ 
ସ୍୍୍ନ ଓ ଆକୟାଂଷେୟା ପେୂଣ କେିବୟାନେ 

ନକୌଣସି ବୟାଧୟା ମଧ୍ୟ
ବୟାଧକ ନହବ ନୟାହି।ଁ

ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନହଉଛି ନଦଶେ 
ଉତ୍ୟାହ ସବୁନବନଳ ପ୍ରଥମ । ଆସନ୍ତୁ 
ଏନବ ଠକି୍ ସମୟ, ଆନମ ବିଜୟ 

ପଥନେ ଅଗ୍ସେ ନହବୟା । 

ଆମକ୍ ପରିବ ଥ୍ିତ ସମୟ ସ� 
ଖୋପ ଖଆ୍ଇବୋକ୍ ହ�ବ

 ଏଇଠୁ ଆେମ୍ଭ ଆଗୟାମୀ ୨୫ବଷତ୍ତ ପନେ 
ନଯନତନବନଳ ଆନମ ସ୍ୟାଧୀନତୟାେ ଶତବୟାଷଷିକୀ 
ପୟାଳନ କେିବୟା ନସ ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ହି ଁନହବ ନବଭୟାେତେ 
ଅମତୃ କୟାଳ । ଏହି ଅମତୃ କୟାଳ ମଧ୍ୟନେ ଆନମ 
ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପକୁ ପେୂଣ କନଲ ତୟାହୟା ହି ଁ ନହବ 
ଗବଷିତ ଭୟାେତୀୟ ସ୍ୟାଧୀନତୟାେ ଶତବୟାଷଷିକୀ ।

 ‘ଅମତୃ କୟାଳ’େ ଲଷେ୍ ନହଉଛି ନଦଶକୁ ତଥୟା 
ନୟାଗେିକମୟାନଙୁ୍ ସମଦିୃ୍େ ନୂତନ ଶଖିେନେ 
ପହଞ୍ୟାଇବୟା। ଅମତୃ କୟାଳେୁ ଅନ୍ ଏକ ଲଷେ୍ ନହଲୟା 
ସହେ ଓ ଗ୍ୟାମ ମଧ୍ୟନେ ସବିୁଧୟା ସନୁଯୟାଗ ନନଇ 
ନକୌଣସି ତୟାେତମ୍ େହବି ନୟାହି ଁ। 

  ‘ଅମତୃ କୟାଳ’େ ଲଷେ୍ ନହଲୟା ଏପେି ଭୟାେତବଷତ୍ତ 
ଗଢିବୟା ନଯଉଠଁ ି ସେକୟାେ ନୟାଗେିକମୟାନଙ୍ 
ଜୀବନନେ ଅଯଥୟା ହସ୍ତନଷେପ କେିନବ ନୟାହି ଁ । 
ଅମତୃକୟାଳ ଲଷେ୍ ହୟାସଲ ନହଲୟା ଏପେି ଭୟାେତବଷତ୍ତ 
ଗଠନ ନଯଉଠଁୟାନେ ବିୱେେ ପ୍ରନତ୍କ ଅତ୍ୟାଧନିୁକ 
ଭିରି୍ଭୂମି େହବି ।

 ଅମତୃ କୟାଳେ ସମୟ ନହଉଛି ୨୫ବଷତ୍ତ । ମୟାତ୍ର 
ଆମକୁ ଲଷେ୍ ହୟାସଲ ନିମନ୍ତ ନବଶୀ ଦିନ ଅନପଷେୟା 
କେିବୟାକୁ ପଡିବ ନୟାହି ଁ । ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମୟାନଠୟାେୁ 
ଆେମ୍ଭ କେିବୟାକୁ ନହବ ଓ  ଆଉ ମହୂୁନର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ 
କେିବୟାକୁ ନହବ ନୟାହି ଁ। 

 ଏହୟା ହି ଁପ୍ରକୃତ ସମୟ । ଆମ ନଦଶେ ମଧ୍ୟ ପେିବର୍ତ୍ତନ 
�ଟିବ, କୟାେଣ ନୟାଗେିକ ମଧ୍ୟ ପେିବର୍ତ୍ତତ ନହନବ । 
ପେିବର୍ଷିତ ସମୟ ସହ ଆମକୁ ଖୟାପ ଖଆୁଇବୟାକୁ ପଡିବ ।
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ଷେଦ୍୍ ଚୋରୀ ହ�ଉଛନ୍ ି
ଭୋରତର ଗବ୍ଷ

 ନଦଶେ ଶତକଡୟା ୮୦ଭୟାଗେୁ ଅଧକି ଚୟାଷୀଙ୍ 
ନିକଟନେ ଦୁଇ ଏକେେୁ କମ ୍ଜମି େହିଛି । ଆନମ 
ଯଦି ଭଲଭୟାନବ ଅନୁଧ୍ୟୟାନ କେୁ ୧୦୦ଜଣ ଚୟାଷୀଙ୍ 
ମଧ୍ୟନେ ୮୦ଜଣ ପୟାଖନେ ଦୁଇ ଏକେେୁ କମ ୍
ଜମି ଅଛି । ନସ ଦୃଷି୍େୁ ନଦଖନିଲ ଆମ ନଦଶେ 
ଚୟାଷୀମୟାନନ ନହନଲ ଷେଦୁ୍ଚୟାଷୀ । ଦୁଭତ୍ତୟାଗ୍େ ବିଷୟ 
ଏହି ନଯ ବିଶୟାଳ ଚୟାଷକୂଳ ଆମେ ପବୂତ୍ତ ନୀତିେୁ 
ନକୌଣସି ସବିୁଧୟା ପୟାଉ ନ ଥନିଲ । ବର୍ତ୍ତମୟାନ ଷେଦୁ୍ 
ଚୟାଷୀମୟାନଙ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖ ି ଆଗନେ େଖ ି କୃଷି 
ସଂସ୍ୟାେମୟାନ ନହବୟା ସହ ନସମୟାନଙ୍ ସବିୁଧୟା ପୟାଇ ଁ
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ନିଷ୍ପରି୍ ମଧ୍ୟ ନିଆଯୟାଉଛି ।

 ଶସ୍ ବୀମୟା ନଯୟାଜନୟା ଭଳି ସଂସ୍ୟାେ, ନୁ୍ନତମ 
ସହୟାୟକ ମଲୂ୍ ଅନୂନ୍ ନଦଢଗଣୁ ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ଆୟବୃଦି୍ 
କେିବୟା ନିଷ୍ପରି୍, କିଶୟାନ ନକ୍ଡିଟ୍ କୟାଡତ୍ତ ଜେିଆନେ 
ବ୍ୟାଙ୍େୁ କମ ୍ ସଧୁନେ ଋଣ, ଜମିନେ ନସୌେଶକି୍ 
ଉପନଯୟାଗେ ନଯୟାଜନୟା ଓ ଚୟାଷୀ ଉତ୍ୟାଦକ ସଂ�େ 
ଗଠନ । ଏ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ମ ଷେଦୁ୍ଚୟାଷୀମୟାନଙ୍ 
ସୟାମଥତ୍୍ତ  ବୃଦି୍ କେିବ  । ପେବର୍ତ୍ତୀ କୟାଳନେ ଉପଖଣ୍ଡ 
ସ୍ତେନେ ପଣ୍ୟାଗୟାେ ନଖୟାଲିବୟା ପୟାଇ ଁଏକ ଅଭିଯୟାନ 
ଆେମ୍ଭ କେୟାଯିବ । 

 ପ୍ରନତ୍କ ଷେଦୁ୍ ଚୟାଷୀଙ୍ ନଛୟାଟନମୟାଟ ଖଚ୍ଚତ୍ତକୁ ଦୃଷି୍ନେ 
େଖ ିପି.ଏମ. କିଷୟାନ ସମ୍ୟାନ ନିଧ ିନଯୟାଜନୟା ଆେମ୍ଭେୁ 
କେୟାଯୟାଇଛି । ଏପଯତ୍୍ତ ୍ତ ଦଶନକୟାଟିେୁ ଅଧକି ଚୟାଷୀ 
ପେିବୟାେଙ୍ ବ୍ୟାଙ୍ ଖୟାତୟାନେ ନଦଢଲଷେ ନକୟାଟି 
ଟଙ୍ୟା ପ୍ରତ୍ଷେ ଜମୟା କେୟାଯୟାଇଛି । ଷେଦୁ୍ଚୟାଷୀ ଆମ 
ପୟାଇ ଁ ସଂକଳ୍ପ ଓ ମନ୍ତ ସଦୃଶ । ଷେଦୁ୍ଚୟାଷୀ ନଦଶେ 
ଗବତ୍ତ ଓ ଏହୟା ଆମେ ସ୍୍୍ନ । ଆଗୟାମୀ ଦିନନେ ଆନମ 
ଷେଦୁ୍ଚୟାଷୀମୟାନଙ୍ ସମନ ୍ତି ଶକି୍ ବୃଦି୍ କେିବୁ । 

 ଆଜ ିନଦଶେ ୭୦େୁ ଅଧକି ନେଳପଥନେ କିଷୟାନ ନେଲ 
ଚୟାଲୁଛି । କିଷୟାନ ନେଳ ସୟାହୟାଯ୍ନେ ଷେଦୁ୍ଚୟାଷୀମୟାନନ 
କମ ୍ ଖଚ୍ଚତ୍ତନେ ଦୂେଦୂେୟା୍ତ ଅଞ୍ଳେୁ ନିଜେ ଉତ୍ୟାଦିତ 
ସୟାମଗ୍ୀ ପେିବହନ କେିପୟାେିନବ । କମଳମ ୍, ସୟାହୀ 
ଲିଚି, ଭୂତଜୟାଲକିଆ ଲଙ୍ୟା, କଳୟାଚୟାଉଳ ଓ ହଳଦୀ 
ଇତ୍ୟାଦି ବିୱେେ ବିଭିନ୍ନ ନଦଶକୁ େପ୍ତୟାନୀ କେୟାଯୟାଉଛି। 
ଆଜ ି ଶଣୁନିଲ ଖସିୁ ଲୟାନଗ ନଯ ଆମ ନଦଶନେ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ସୟାମଗ୍ୀେ ସଗୁନ୍ ବିୱେେ ଅନ୍ୟାନ୍ ନଦଶନେ 
ମହକୁଛି। ଆଜ ି ବିୱେନେ ଭୟାେତୀୟ ଖୟାଦ୍ଶସ୍ ଓ 
ପନିପେିବୟା ଭଳି ଆଦେ ବୃଦି୍ ପୟାଇଛି । 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୟାହୟାଣୀ 
ଲୟାଲ କିଲ୍ୟାେ ପ୍ରୟାଚୀେେୁ

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 

ନଦଶନେ ପ୍ରଚଳିତ ନହୟାଇଥବିୟା ପବୂତ୍ତ 
ନୀତିନେ ଷେଦୁ୍ ଚୟାଷୀମୟାନଙ୍ ପ୍ରତି 

ନସନତଟୟା ଧ୍ୟୟାନ ଦିଆଯୟାଇ ନ ଥଲିୟା, ଯୟାହୟା 
ନସମୟାନଙୁ୍ ଦିଆଯିବୟା ଉଚିତ ଥଲିୟା ।

ବର୍ତ୍ତମୟାନ ଷେଦୁ୍ ଚୟାଷୀମୟାନଙ୍ କଲ୍ୟାଣକୁ 
ଆଖ ିଆଗନେ େଖ ିକୃଷି ସଂସ୍ୟାେ 

ନହବୟା ସହ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ନିଷ୍ପରି୍
ମୟାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯୟାଇଛି ।
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କ୍ୀଡୋ, ଯବ୍ୋ ଓ ମ�ଳିୋ 
ସଶକି୍କରଣ

 ଅନ୍ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ନବୈଶଷି୍୍ ଯୟାହୟାକି ନୂତନ ଜୟାତୀୟ 
ଶଷିେୟାନୀତିନେ ସ୍ୟାନ ପୟାଇଛି ତୟାହୟା ନହଲୟା କ୍ୀଡୟା ଆଉ 
ପୟାଠ୍କ୍ମ ବହଷିଭୂତ ନ ନହୟାଇ ଶଷିେୟାେ ମଖୁ୍ଧୟାେୟା ସହ 
ସଂଶି୍ଷ୍ ନହୟାଇଛି । କ୍ୀଡୟା ମଧ୍ୟ ଜୀବନଧୟାେୟାେ ଏକ 
ଅଂଶବିନଶଷ । ଜୀବନନେ ପରୂ୍ତ୍ତତୟା ନିମନ୍ତ କ୍ୀଡୟା 
ଅପେିହୟାଯତ୍୍ତ  । ସମୟ ଥଲିୟା ନଯନତନବନଳ କ୍ୀଡୟାକୁ 
ମଖୁ୍ଧୟାେୟାନେ ନିଆଯୟାଉ ନ ଥଲିୟା । ଅଭିଭୟାବକମୟାନନ ମଧ୍ୟ 
ନଖଳକୁ ସମୟ ନଷ୍େ ମୟାଧ୍ୟମଭୟାନବ ଭୟାବୁଥନିଲ । ଏନବ 
କ୍ୀଡୟା ଓ ଫିଟ୍ ନନସକୁ ନନଇ ନୂତନ ସନଚତନତୟା ସଷିୃ୍ 
ନହୟାଇଛି । ଆନମ ଚଳିତ ଅଲିମି୍କ୍ସନେ ଏହୟାକୁ ନଦଖବିୟା ସହ 
ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କେିଛୁ । ଏହି ପେିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ପୟାଇ ଁଜୀବନେ 
ନମୟାଡ ବଦଳୟାଇ ନଦବ । ନସ ଦୃଷି୍େୁ କ୍ୀଡୟା ନଷେତ୍ରନେ 
ବୃରି୍ଗତ ସୟାମଥତ୍୍ତ , ପ୍ରଯକିୁ୍ବିଦ୍ୟା ଓ ନମଧୟା ଅନନଷ୍ଣ 
ଦିଗନେ ଆମକୁ ଅଭିଯୟାନ ଆେମ୍ଭ କେିବୟାକୁ ନହବ । 

 ନଦଶ ପୟାଇ ଁଏକ ଗବତ୍ତେ ବିଷୟ ନହଲୟା ଆମେ ଝିଅମୟାନନ 
ଶଷିେୟା, କ୍ୀଡୟା, ନବୟାଡତ୍ତ ପେୀଷେୟା ଓ ଅଲିମ୍ିକ୍ସନେ ଅସୟାଧୟାେଣ 
ପୟାେଦଶଷିତୟା ନଦଖୟାଉଛ୍ିତ । ଆଜି ଝିଅମୟାନନ ଏହି ବିେଳ 
କୃତିତ୍ୱେ ଅଧକିୟାେୀ ନହଉଛ୍ିତ । ମହିଳୟାମୟାନନ ନଯପେି 
ପ୍ରନତ୍କ ବୃରି୍ ଓ କମତ୍ତସ୍ଳୀନେ ସମୟାନତୟା ପୟାଇନବ ଆମକୁ 
ତୟାହୟା ସନିୁଶି୍ତ କେିବୟାକୁ ପଡିବ । ନସମୟାନଙ୍ ପ୍ରତି ଏକ 
ସମ୍ୟାନଜନକ ଭୟାବ ସଷିୃ୍ ନହବୟା ସହ ଏହି ସେକୟାେ, 
ପ୍ରଶୟାସନ, ପଲିୁସ ଓ ନ୍ୟାୟପୟାଳିକୟା ନସମୟାନଙ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ 
ଶତପ୍ରତିଶତ ସମ୍ୟାଦନ କେିନବ। ୭୫ତମ ସ୍ୟାଧୀନତୟାେ ପରୂ୍ଷି 
ଅବସେନେ ଆମକୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନନବୟାକୁ ପଡିବ । 

 ଆଜି ମୁ ଁ ନଦଶବୟାସୀଙ୍ ସହ ଏକ ସସୁମୟ୍ାଦ ସହ ସୟାମିଲ 
ନହଉଛି । ଆମେ ଝିଅମୟାନଙ୍ଠୟାେୁ ମୁ ଁଲଷେ ଲଷେ ନମନସଜ 
ପୟାଉଛି ନଯ ନସମୟାନନ ନସୈନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟନେ ପୟାଠ 
ପଢିବୟାକୁ ଚୟାହୁଛଁ୍ିତ ।  ବିଦ୍ୟାଳୟ  କବୟାଟ ନସମୟାନଙ୍ 
ନିମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନଖୟାଲୟା ନହବୟା ଉଚିତ୍ । ଆନମ ଏକ ଆଗଆୁ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଜେିଆନେ ଅନଢଇବଷତ୍ତ ଆଗେୁ  ମିନଜୟାେୟାମନେ 
ଆମ ଝିଅମୟାନଙୁ୍ ଆଡମିଶନ ନଦଇଥଲୁି । ନୟାମନଲଖୟାଇବୟା 
ନନଇ ସେକୟାେ ନିଷ୍ପରି୍ ନନଇଛ୍ିତ । ନଦଶେ ପ୍ରନତ୍କ 
ନସୈନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟନେ ଝିଅମୟାନନ ପୟାଠପଢିପୟାେିନବ ।

ଦୟାେିଦ୍୍ ବିେୁଦ୍ନେ ସଂଗ୍ୟାମ ପୟାଇ ଁ
ମୟାତୃଭୟାଷୟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିରି୍ଭୂମି । ନୂତନ 
ଜୟାତୀୟ ଶଷିେୟା ନୀତିନେ ଏ ସମ୍କତ୍ତନେ 

ଯତ୍ନ ନିଆଯୟାଇଛି । 

ନଦଶେ ଝିଅମୟାନନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ 
ନସୈନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗଡିୁକନେ 
ପୟାଠପଢିବୟା ନନଇ ସେକୟାେ

ନିଷ୍ପରି୍ ନନଇଛ୍ିତ। 
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ବଶି୍ୱହର ପରିହବଶ ସର୍ଷେୋ ଜୋତୀୟ ସର୍ଷେୋ ଭଳି ଗର୍୍ତ୍ୱ 
ପୋଉଛ ି। ଆଜି ଭୋରତ ପରିହବଶ ସର୍ଷେୋର ଦୃଢ ପ୍ରବକ୍ୋ। 
ହସ ହଜୈବ ବବିଧିତୋର ହ�ଉ ବୋ ସ୍ଳଭୋଗ ନିସ୍ପଷେତୋ, 
ଜଳବୋୟ୍ ପରିବ୍୍ଷନ ବୋ ବଜ୍ଷୟୁବସ୍୍ ପ୍ରକ୍ିୟୋକରଣ, 
ହଜୈବକି କୃରି, ବୋ ବୋହୟୋଗୟୁୋସ ଶକି୍ ସଂରଷେଣ ବୋ 
ପରିସ୍ୋର ଶକି୍ ଅବସ୍ୋନ୍ର । ଭୋରତର ପରିହବଶ ରଷେୋ 
ଦିଗହର ଉଦୟୁମ ଆଜି ସଫଳ ହ�ୋଇଛ ି। ଜଙ୍ଲ ସମ୍ଦ 
ଓ ଜୋତୀୟ ଉଦୟୁୋନ ବୃଦି୍, ବୋଘ ଓ ଏସୀୟ ସିଂ� ସଂଖୟୁୋ 
ବୃଦି୍ ହଦଶବୋସୀଙ୍କ ନିମହନ୍ ଖସି୍ର ବରିୟ ।

ପରିହବଶ ସର୍ଷେୋକ୍ 
ଭୋରତ ଦୃଢ଼ ଭୋହବ 
ସମଥ୍ଷନ କହର

 ଅନନକ ସଫଳତୟା ମଧ୍ୟନେ ନଗୟାଟିଏ ସତ୍କୁ ବୁଝବିୟାକୁ 
ନହବ । ଭୟାେତ ଏପଯତ୍୍ତ ୍ତ ଶକି୍ ନଷେତ୍ରନେ ସ୍ୟାଧୀନ 
ନହୟାଇନୟାହି ଁ।ଭୟାେତ ବୟାଷଷିକ ୧୨ଲଷେ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟାେ ଶକି୍ 
ବିନଦଶେୁ ଆମଦୟାନୀ କେିଥୟାଏ । ପ୍ରଗତି ତଥୟା ଆତ୍ମନିଭତ୍ତେ 
ଭୟାେତ ନିମନ୍ତ ଶକି୍ନଷେତ୍ରନେ ସ୍ୟାଧୀନ ନହବୟା ଆଜ ିଖବ୍ୁ 
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ  । ନସ ଦୃଷି୍େୁ ସ୍ୟାଧୀନତୟାେ ଶତବଷଷିକୀ ପବୂତ୍ତେୁ 
ଶକି୍ ନଷେତ୍ରନେ ସ୍ୟାଧୀନ ନହବୟା ପୟାଇ ଁ ସଂକଳ୍ପ ନନବୟାକୁ 
ନହବ । 

 ଏହୟା ନହବ ଏକ ଗ୍ୟାସଭିରି୍କ ଅଥତ୍ତନୀତି । ନଦଶନେ 
ଏକ ସିଏନ୍ ଜି ଓ ପିଏନ୍ ଜି ନନଟୱୟାକତ୍ତ େହିବ । ଏଥନିେ 
ଶତକଡୟା ୨୦ଭୟାଗ ଇଥୟାନଲ ମିଶ୍ଣ େହିବୟା ଉଚିତ । 
ଭୟାେତ ଏକ ଲଷେ୍ ନନଇ ଆନଗଇ ଚୟାଲିଛି । ଭୟାେତ 
ବିଦୁ୍ତୀକେଣ ଦିଗନେ ଧ୍ୟୟାନ ନଦଉଥବିୟା ନବନଳ  
ଭୟାେତୀୟ ନେଳବୟାଇନେ ଶତପ୍ରତିଶତ ବିଦୁ୍ତୀକେଣ 
ପୟାଇ ଁ କୟାମ ନଜୟାେନସୟାେନେ ଚୟାଲିଛି । ୨୦୩୦ସଦୁ୍ୟା 
ଭୟାେତୀୟ ନେଳବୟାଇ ଶନୂ୍ ଅଙ୍ଗୟାେକୟାମ ୍ ନିଗତ୍ତମନ 
ସଂସ୍ୟା ନହବୟାକୁ ଲଷେ୍ େଖଛିି । ନଦଶ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ୀୟ 
ଅଥତ୍ତନୀତି ଅଭିଯୟାନ ଉପନେ ଗେୁୁତ୍ୱଆନେୟାପ କେୁଛି । 
ଆମେ ଯୟାନବୟାହନ ସ୍ୟାନପତ୍ତଜ ନୀତି ଏହୟାେ ଏକ ଜ୍ୱଳ୍ତ 
ଉଦୟାହେଣ । ଇ-୨୦ ନଦଶମୟାନଙ୍ ମଧ୍ୟନେ ଆଜ ି
ଭୟାେତ ଏକମୟାତ୍ର ନଦଶ ନଯ କି ଜଳବୟାୟୁ ଗତ ଲଷେ୍ 
ହୟାସଲ ଦିଗନେ ଅଗ୍ସେ ନହଉଛି ।

 ୨୦୩୦ ମସିହୟା ସଦୁ୍ୟା ଭୟାେତ ୪୫୦ଗିଗୟାୱୟାଟ ଅଷେୟ ଶକି୍ 
ଉତ୍ୟାଦନ ନିମନ୍ତ ଲଷେ୍ େଖଛିି । ନସଥେୁି ଧୟାଯତ୍୍ତ  ସମୟ 
ପବୂତ୍ତେୁ ଶନହ ଗିଗୟାୱୟାଟ ଶକି୍ ଉତ୍ୟାଦିତ ନହୟାଇଯୟାଇଛି । 
ଏହ ିଉଦ୍ମ ନଯୟାଗୁ ଁବିୱେନେ ଆମ ନଦଶ ବିୱେୟାସଭୟାଜନ 
ନହୟାଇପୟାେିଛି । ଆ୍ତଜତ୍ତୟାତିକ ନସୌେଚୁକି୍ ଏ ଦିଗନେ ଏକ 
ଆଦଶତ୍ତ ଉଦୟାହେଣ । 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୟାହୟାଣୀ :
ଲୟାଲ କିଲ୍ୟାେ ପ୍ରୟାଚୀେେୁ

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 

ପେିନବଶ ନଷେତ୍ରନେ ସବୁଜ ଉଦ୍ୟାନ ଏକ 
ବିେୟାଟ ଭୂମିକୟା ଗ୍ହଣ କେିବ । ଅମତୃକୟାଳ 
ମଧ୍ୟନେ ଆମକୁ ସବୁଜ ଉଦ୍ୟାନ, ଉତ୍ୟାଦନ 
ନଷେତ୍ରନେ ବିୱେନେ ଅଗ୍ଣୀ ଭୂମିକୟା ଗ୍ହଣ 

କେିବୟାକୁ ନହବ ।

ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦି୍, ଜୟାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ,
ବୟା� ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏସୀୟ ସିଂହ

ସଂଖ୍ୟା ବୃଦି୍ ଏକ ଖସିୁ ଖବେ ।
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ହଦଶୀୟ
ନମି୍ଷୋଣ
ଭୋରତର ତୋକତ

ବକିୋଶ ରୋସ୍ୋହର ଅଗ୍ରସର ହ�ବୋକ୍ ହ�ହଲ ଭୋରତକ୍ 
ଉଭୟ ନିମ୍ଷୋଣ ଓ ରପ୍ୋନୀ ବୃଦି୍ କରିବୋକ୍ ପଡିବ । 
ଆପଣ ହଦଖଛିନ୍ି ଅଳ୍ପ ହକଇଦିନ ଆଗର୍ ଭୋରତ 
ନିଜସ୍ ଜ୍ଞୋନହକୌଶଳ ପ୍ରହୟୋଗହର ଆଇଏନଏସ ବକି୍ୋନ୍ 
ଏୟୋରକ୍ୋଫଟେ  କୟୁୋରିଅର ସମଦ୍୍ହର ପରୀଷେୋ ପୋଇ ଁନିମ୍ଷୋଣ 
କରିଛି । ଗଗନ ଯୋନ ମଧ୍ୟ ମ�ୋକୋଶହର ଜୋତୀୟ ପତୋକ 
ଉଡୋଇବୋ ପୋଇ ଁପ୍ରସ୍୍ତ । ସ୍ହଦଶୀ ଢୋଞ୍ଚୋହର ନିମ୍ଷୋଣର 
ଯହଥଷ୍ଟ ସୋମଥ୍ଷୟୁ ଏଥର୍ି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନ୍ହମୟ ।

 କନେୟାନୟା ନଯୟାଗୁ ଁ ସଷିୃ୍ ନହୟାଇଥବିୟା ଆଥଷିକ ଅବସ୍ୟାକୁ 
ଦୃଷି୍ନେ େଖ ି ନମକ୍  ଇନ ଇଣି୍ଡଆ ଅଭିଯୟାନକୁ ମଜବୁତ 
କେିବୟା ପୟାଇ ଁ ସେକୟାେ ଉତ୍ୟାଦନ ଭିରି୍କ ନପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ 
ନଯୟାଜନୟା ନ�ୟାଷଣୟା କେିଛ୍ିତ । ଇନଲକନଟ୍ରୟାନିକ ନିମତ୍ତୟାଣ  
ନଷେତ୍ର ଏହୟାେ ଏକ ଜ୍ୱଳ୍ତ ଉଦୟାହେଣ । ସୟାତବଷତ୍ତ ଆଗେୁ 
ଆନମ ପୟାଖୟାପୟାଖ ିଆଠ ବିଲିୟନ ଡଲୟାେେ ନମୟାବୟାଇଲ 
ନଫୟାନ ଆମଦୟାନୀ କେୁଥଲୁି । ମୟାତ୍ର ଏନବ ଆମଦୟାନୀ 
ଅନନକ ହ୍ୟାସ ପୟାଇବୟା ସହ, ଆନମ ତିନି ବିଲିୟନ ଡଲୟାେ 
ମଲୂ୍େ ନମୟାବୟାଇଲ ନଫୟାନ େପ୍ତୟାନୀ କେୁଛୁ ।

 ଆଜ ି ନଯନତନବନଳ ନିମତ୍ତୟାଣ ନଷେତ୍ର ଗତିଶୀଳ ନହୟାଇଛି 
ଆନମ ଭୟାେତନେ ଯୟାହୟା କିଛି ପ୍ରସୁ୍ତତ କେୁଛୁ, ତୟା’େ 
ଗଣୁୟାତ୍ମକମୟାନ ଖବ୍ୁ ଉଚ୍ଚ ନହବୟା ଆବଶ୍କ । ନହନଲ 
ଯୟାଇ ଆନମ ବିୱେ ପ୍ରତିନଯୟାଗିତୟାନେ ତିଷ ୍ି େହିପୟାେିବୟା । 
ଆନମ ବେଂ ନିନଜ ଆଡୁ ପଦନଷେପ ନନଇ ନିଜକୁ ବିୱେ 
ବଜୟାେନେ ତିଷ ୍ିବୟା ଲୟାଗି ପ୍ରସୁ୍ତତ ନହବୟା ଆବଶ୍କ । ମୁ ଁ
ସମସ୍ତ ନିମତ୍ତୟାଣକୟାେୀ ସଂସ୍ୟାକୁ ଦୃଢତୟାେ ସହ ଏକଥୟା ମଧ୍ୟ 
କହୁଛି ନଯ ଆପଣମୟାନନ ନଯନତନବନଳ ଦେିଆପୟାେି 
ନକୌଣସି ଜିନିଷ ପଠୟାଉଛ୍ିତ ତୟାହୟା ନକବଳ ଆପଣଙ୍ 
କମ୍ୟାନୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜିନିଷ ନୁନହ ଁ, ବେଂ ଏହୟା ଆମେ 
ନଦଶେ ପେିଚୟ ଏଥନିେ େହିଛି ନଦଶେ ଗେିମୟା ଓ 
ଆମ ନୟାଗେିକଙ୍ ବିୱେୟାସ । 

 ଆଜ ିନଦଶନେ ବିଭିନ୍ନ ନଷେତ୍ରନେ ଷ୍ୟାଟତ୍ତଅପ କମ୍ୟାନୀମୟାନ 
ଗଢି ଉଠୁଛି । ଏପେି ନଦଶେ ଦୁଇ ଓ ଥ୍ୀ ଟୟାୟୟାେ 
ନଗେୀଗଡିୁକନେ ମଧ୍ୟ ଏଗଡିୁକ ଗଢି ଉଠୁଛି । ଏହ ି
କମ୍ୟାନୀଗଡିୁକନେ ମଧ୍ୟ ଆ୍ତେୟାଜ୍ ବ୍ବସୟାୟନେ ବଡ 
ଭୂମିକୟା େହଛିି । ସେକୟାେ ସମସ୍ତ ଶକି୍ ସହ ଏହ ିଷ୍ୟାଟତ୍ତ 
ଅପ ଗଡିୁକ ସହ ଅଛ୍ିତ ।

ଭୟାେତନେ ଜୟାତୀୟ ପତୟାକୟା ମହୟାକୟାଶନେ 
ଉଡୟାଇବୟା ନିମନ୍ତ ଗଗନଯୟାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ 

ନହଉଛି । ସ୍ନଦଶୀ ଜ୍ୟାନନକୌଶଳନେ 
ନିମତ୍ତୟାଣ ସୟାମଥତ୍୍ତ େ ଏହୟା ଏକ ନମନୁୟା । 

ଷ୍ୟାଟତ୍ତ ଅପ ନହଉଛି ନୂତନ ସମ୍ଦ 
ସଜତ୍ତନକୟାେୀ । ଷ୍ୟାଟତ୍ତ ଅପ ଏବଂ 
ନସମୟାନଙ୍ ବୟାତୟାବେଣ ଚଳିତ 

ଦଶକନେ ଅଧକି ମଜବୁତ ନହବ ।
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ସବ୍ କୋ ସୋଥ, ସବ୍ କୋ
ବକିୋଶ, ସବ୍ କୋ ବଶି୍ୱୋସ ଓ
ସବ୍ କୋ ପ୍ରଟ୍ରୟୋସ ଜରିଆହର ସବ୍ଧିୋ 
ସହ୍ଯୋଗର୍ ବଞ୍ଚତିଙ୍୍କ ସଶକ୍ କରିବୋ 
ଆନମ ସବ୍ କୟା ସୟାଥ, ସବ୍ କୟା ବିକୟାଶ ଓ ସବ୍ କୟା ବିୱେୟାସେ ଉତ୍ୟାହ 
ନନଇ କୟାମ ଆେମ୍ଭ କେିଥଲୁି । ଆଜ ିମୁ ଁଲୟାଲକିଲ୍ୟାେ ପ୍ରୟାଚୀେ ଉପେୁ 
ସମସ୍ତଙୁ୍ ଅନୁନେୟାଧ କେୁଛି ନଯ ସବ୍ କୟା ସୟାଥ, ସବ୍ କୟା ବିକୟାଶ, 
ସବ୍ କୟା ବିୱେୟାସ ସହତି ଲଷେ୍ ହୟାସଲ ନିମନ୍ତ ସବ୍ ୍ କୟା ପ୍ରଟ୍ରୟୟାସ ମଧ୍ୟ 
ଖବ୍ୁ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ । ଗତ ସୟାତବଷତ୍ତ  ମଧ୍ୟନେ ଆେମ୍ଭ କେୟାଯୟାଇଥବିୟା 
ଅନନକ ନଯୟାଜନୟାେ ସବୁିଧୟା ନକୟାଟି ନକୟାଟି ଜନସୟାଧୟାେଣ ପୟାଉଛ୍ିତ। 
ଉଜ୍ଜଳୟାଠୟାେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ଆୟୁଷୟ୍ାନ ଭୟାେତ ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ନଯୟାଜନୟାେ 
ଗେୁୁତ୍ୱ ନଦଶେ ପ୍ରନତ୍କ ଗେୀବ ବ୍କି୍ ଉପଲବ୍ଧ ିକେିଛ୍ିତ । ଆଜ ି
ସେକୟାେଙ୍ ବିଭିନ୍ନ ନଯୟାଜନୟାେ ଗତି ବୃଦି୍ ପୟାଇଛି ଓ ଏଗଡିୁକ ଲଷେ୍ 
ହୟାସଲ କେୁଛ୍ିତ । ଆଗ ଅନପଷେୟା ଆମେ ଅଧକି ପ୍ରଗତି ନହୟାଇଛି।ମୟାତ୍ର 
ଏହୟାେ ପେିସମୟାପି୍ତ ଏଠୟାନେ �ଟୁନୟାହି ଁ । ଆମେ ସମ୍ରୂ୍ତ୍ତ ପ୍ରଗତି 
ହୟାସଲ ନହବୟା ଦେକୟାେ। ପ୍ରନତ୍କ ଗ୍ୟାମକୁ ସଡକ, ପ୍ରନତ୍କ 
�େକୁ ବ୍ୟାଙ୍ ଖୟାତୟା, ପ୍ରନତ୍କ ହତିୟାଧକିୟାେୀଙୁ୍ ଆୟୁଷୟ୍ାନ ଭୟାେତ 
କୟାଡତ୍ତ, ପ୍ରନତ୍କ ହକ୍ ଦୟାେ ବ୍କି୍ ଉଜ୍ଜଳୟା ନଯୟାଜନୟା ଅଧୀନନେ ଗ୍ୟାସ 
ସଂନଯୟାଗ ପୟାଇବୟା ଦେକୟାେ । ଆନମ ପ୍ରନତ୍କ ନଯୟାଗ୍ ବ୍କି୍ଙୁ୍ 
ସେକୟାେୀ ବୀମୟା, ନପନ୍ ସନ୍ ଓ ଆବୟାସ ନଯୟାଜନୟାନେ ସୟାମିଲ କେିବୟା 
ଆବଶ୍କ। ଏପଯତ୍୍ତ ୍ତ ଆମ େୟାସ୍ତୟାକଡ ନଦୟାକୟାନୀମୟାନଙୁ୍ ନନଇ ନକହ ି
ଚି୍ତୟା କେି ନ ଥନିଲ, ନଯଉମଁୟାନନ ନସମୟାନଙ୍ ଜନିିଷପତ୍ର ନଠଲୟାଗୟାଡି 
ବୟା ପୟାଦଚଲୟା େୟାସ୍ତୟା ଉପନେ ବିକ୍ୀବଟୟା କେୁଛ୍ିତ । ଏହ ିବନୁ୍ମୟାନନ 
ବର୍ତ୍ତମୟାନ ବ୍ୟାଙ୍ ପଦ୍ତି ସହ ଏଚଏଭିଏନଆଇବିଏଚଆଇ ନଯୟାଜନୟା 
ଜେିଆନେ ନଯୟାଡି ନହୟାଇଛ୍ିତ।

 ଆନମ ଶତକଡୟା ଶତପ୍ରତିଶତ �ନେ ବିଦୁ୍ତ ଶକି୍ 
ପହଞ୍ୟାଇବୟାନେ ସଷେମ ନହୟାଇଛୁ ଓ ଶତପ୍ରତିଶତ �ନେ 
ପୟାଇଖୟାନୟା ନିମତ୍ତୟାଣ ପୟାଇ ଁ ଆନମ ଉଦ୍ମ କେିଛୁ । 
ନସହପିେି ନଯୟାଜନୟା ଗଡିୁକନେ ପରୂ୍ତ୍ତତୟା ହୟାସଲ ଲଷେ୍ନେ 
ଆନମ ଆନଗଇ ଚୟାଲିଛୁ । ଏଥପିୟାଇ ଁଆମକୁ ନଶଷ ସମୟ 
ସୀମୟା ନବଶୀ ଲମୟ୍ା େଖବିୟାକୁ ନହବ ନୟାହି ଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ବଷତ୍ତ 
ମଧ୍ୟନେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ପେୂଣ କେିବୟାକୁ ପଡିବ ।

 ଆଜ ି ଆମ ନଦଶ ଦ୍ରୁତଗତିନେ ହେ �େ ଜଳ ମିଶନ 
ଉପନେ କୟାଯତ୍୍ତ  କେୁଛି । ମୁ ଁଖସିୁ ନଯ ମୟାତ୍ର ଅନଢଇବଷତ୍ତ 
ତନଳ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଆେମ୍ଭ କେୟାଯୟାଇଥନିଲ ମଧ୍ୟ 
ସୟାନଢ ଚୟାେିନକୟାଟିେୁ ଉର୍ଦତ୍ତ ନଲୟାନକ ପୟାଇପ ନଯୟାନଗ 
ପୟାନୀୟଜଳ ପୟାଇବୟା ଆେମ୍ଭ କେିଛ୍ିତ । ନକୟାଟି ନକୟାଟି 
ମୟାଆ-ଭଉଣୀଙ୍ ଆଶୀବତ୍ତୟାଦ ହି ଁଆମେ ପଞିୁ୍  । ଶତକଡୟା 
ଶନହଭୟାଗ ନଯୟାଜନୟାେ ସଫଳତୟା ଅଥତ୍ତ ନହଲୟା ସେକୟାେୀ 
ନଯୟାଜନୟାେ ସବୁିଧୟାେୁ ନକହ ି ବି ବଞ୍ତି ନହନବ ନୟାହି ଁ । 
ନଯନତନବନଳ ସେକୟାେଙ୍ ଲଷେ୍ ଧୟାଡିେ ନଶଷ ବ୍କି୍ 
ପୟାଖନେ ପହଞ୍ଥିନିଲ ଯୟାଇ ଆଉ ନକୌଣସି ବୟାଛ ବିଚୟାେ 
େହବି ନୟାହି ଁବୟା ଦୁନତ୍ତୀତିେ ସମ୍ଭୟାବନୟା ମଧ୍ୟ େହବି ନୟାହି ଁ। 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୟାହୟାଣୀ :
ଲୟାଲ କିଲ୍ୟାେ ପ୍ରୟାଚୀେେୁ

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 

ନଯୟାଜନୟାେ ଲଷେ୍ ପେୂଣ କେି ଆମକୁ ଏନବ 
ଆନଗଇବୟାକୁ ପଡିବ । ନଶଷ କୟାଯତ୍୍ତ  ସୀମୟା 

ନବଶୀ ଲମୟ୍ା କେିବୟା ଅନୁଚିତ । ଅଳ୍ପ କିଛି ବଷତ୍ତ 
ମଧ୍ୟନେ ନିଜେ ସ୍୍୍ନ ସତ୍ନେ ପେିଣତ ନହଉ । 

ଆମେ ଲଷେ୍ ନହଉଛି ସମୟାଜେ 
ଧୟାଡିନେ ସବୟାନଶଷନେ ଠିଆ 
ନହୟାଇଥବିୟା ବ୍କି୍ ନିକଟନେ 

ପହଞ୍ିବୟା । 
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ଜୋତୀୟ ମୋଷ୍ଟର ୍ୋ୍ନ �ି ଁ
ବକିୋଶକ୍ ହଦଉଛ ିହପ୍ରରଣୋ 

ଆଧୁ ୍ନିକ ଭିରି୍ଭୂମି ସହିତ ଭିରି୍ଭୂମି ନିମତ୍ତୟାଣ ନିମନ୍ତ 
ଏକ ସମନ ୍ିତ ନଯୟାଜନୟାେ ଆବଶ୍କତୟା େହିଛି । ନିକଟ 
ଭବିଷ୍ତନେ ଆନମ ଜୟାତୀୟ ମୟାଷ୍େ୍୍ଲୟାନ ବୟା ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀଙ୍ 
‘ଗତିଶକି୍’ ଆେମ୍ଭ କେିବୟାକୁ ଯୟାଉଛୁ । ଗତିଶକି୍ ନହଉଛି 
ଏକ ବୃହତ ନଯୟାଜନୟା ଯୟାହୟାକି ନକୟାଟି ନକୟାଟି ନଦଶବୟାସୀଙ୍ 
ସ୍୍୍ନକୁ ସୟାକୟାେ କେିବ । ୧୦୦ଲଷେ ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି ନଯୟାଜନୟା 
ଅଟକଳ ଥବିୟା ଏହି ନଯୟାଜନୟା ଲଷେ ଲଷେ ଯବୁକ ଯବୁତୀଙ୍ 
ନିମନ୍ତ ନିଯକିୁ୍ ସନୁଯୟାଗ ସଷିୃ୍ କେିବ ।

 ଗତିଶକି୍ ନହବ ନଦଶ ଭିରି୍ଭୂମି ମୟାଷ୍େ୍୍ଲୟାନ । 
ଏହୟା ଏକ ସୟାମଗ୍ୀକ ଭିର୍ଭୂମି ମଳୂଦୁଆ ସ୍ୟାପନ 
କେି ଆମ ଅଥତ୍ତନୀତିକୁ ସମଦୃ୍ କେିବ । ବର୍ତ୍ତମୟାନ 
ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପେିବହନ ବ୍ବସ୍ୟା ମଧ୍ୟନେ 
ନକୌଣସି ସଂନଯୟାଗ ନୟାହି ଁ। 

 ଗତିଶକି୍ ସମସ୍ତ ଶନୂ୍ତୟାେ ଅବସୟାନ �ଟୟାଇ ସବୁ 
ବୟାଧୟାବିଘ୍ନ ହଟୟାଇବ । ଏହୟା ଆମେ ଯୟାତ୍ରୟା ସମୟ 
ହ୍ୟାସ କେିବୟା ସହ ଆମ ଶଳି୍ପୟାନୁଷୟ୍ାନଗଡିୁକେ 
ଉତ୍ୟାଦନ ଷେମତୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ କେିବ । 

 ଗତିଶକି୍ ଆମେ ନିମତ୍ତୟାଣକୟାେୀଙୁ୍ ବିୱେ ଦୃଷି୍େୁ 
ପ୍ରତିନଯୟାଗିତୟା ସମ୍ନ୍ନ କେିବୟା ସହ ନୂତନ ଆଥଷିକ 
ନଷେତ୍ର ନିମତ୍ତୟାଣନେ ମଧ୍ୟ ସହୟାୟକ ନହବ । ଏ ଯଗୁନେ 
ଗତିଶକି୍ ହି ଁନଦଶେ ପେିବର୍ତ୍ତନେ ନିୟୟାମକ ନହବ । 

 ନଦଶ ପ୍ରନତ୍କ ନଷେତ୍ରନେ ଅସୟାଧୟାେଣ ଶକି୍ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ 
କେିଛି । ନୂତନ ଜଳପଥ, ସମଦୁ୍ ଜୟାହୟାଜ ଦ୍ୟାେୟା 
ନୂଆ ନୂଆ ଯୟାଗୟାକୁ ନଯୟାଡିବୟା କୟାଯତ୍୍ତ  ମଧ୍ୟ ନଦଶନେ 
ଦ୍ରୁତଗତିନେ ଚୟାଲୁଛି । 

 ଆଜ ି ନଯଉଭଁଳି ଗତିନେ ନୂତନ ବିମୟାନ�ୟାଟୀ 
ନଦଶନେ ତିଆେି ନହଉଛି ଓ ଉଡୟାନ ନଯୟାଜନୟା 
ଅଧୀନନେ ନଯପେି ଅଗମ୍ ଇଲୟାକୟା ସହ 
ନଯୟାଡୟାଯୟାଇଛି ତୟାହୟାେ ତୁଳନୟା ନୟାହି ଁ। ଆଜ ିଉନ୍ନତ 
ବିମୟାନ ନଯୟାଗୟାନଯୟାଗ ବ୍ବସ୍ୟା ନଲୟାକଙ୍ ସ୍୍୍ନକୁ 
ସୟାକୟାେ କେିଛି ।

ଶନହ ଲଷେ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା ବ୍ୟ 
ଅଟକଳନେ ଗତିଶକି୍ ନଯୟାଜନୟା ଲଷେ ଲଷେ 

ଯବୁକ ଯବୁତୀଙ୍ ପୟାଇ ଁନିଯକିୁ୍
ସନୁଯୟାଗ ସଷିୃ୍ କେିବ ।

୭୫ ସପ୍ତୟାହେ ଅମତୃ ମନହୟାତ୍ବନେ 
୭୫ଟି ବନ୍ ମୟାତେମ ୍ନଟ୍ରନ

ନଦଶେ ବିଭିନ୍ନ ଭୟାଗକୁ
ସଂନଯୟାଗ କେିବ । 
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ସମସ୍ଙ୍କ ପୋଇ ଁସ୍ୋସ୍ୟୁ 
ବୋସ୍ବତୋହର ପରିଣତ 
ହ�ବୋକ୍ ଯୋଉଛି

ଆଜି ନଦଶେ ପ୍ରନତ୍କ ଗେିବ ବ୍କି୍ଙୁ୍ ଉନ୍ନତ ସ୍ୟାସ୍୍ ସବିୁଧୟା ନଯୟାଗୟାଇ ନଦବୟା ଅଭିଯୟାନ ମଧ୍ୟ ନଜୟାେନସୟାେନେ ଚୟାଲିଛି। 
ନସଥପିୟାଇ ଁଡୟାକ୍େୀ ଶଷିେୟାନେ ମଧ୍ୟ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ସଂସ୍ୟାେ ଅଣୟାଯୟାଇଛି । ଏଥସିହ ପ୍ରତିନଷଧକ ମଳୂକ ସ୍ୟାସ୍୍ଯତ୍ନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ 
ଧ୍ୟୟାନ ଦିଆଯୟାଇଛି । ନଦଶେ ବିଭିନ୍ନ ନମଡିକୟାଲ କନଲଜଗଡିୁକନେ ସ୍ୟାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦି୍ କେୟାଯୟାଇଛି । ଆୟୁଷୟ୍ାନ ଭୟାେତ 
ନଯୟାଜନୟା ଅଧୀନନେ ନଦଶେ ପ୍ରନତ୍କ ଗ୍ୟାମନେ ଗଣୁୟାତ୍ମକ ସ୍ୟାସ୍୍ନସବୟା ନଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯୟାଉଛି । ଜନଔଷଧୀ ନଯୟାଜନୟା 
ଜେିଆନେ ଗେିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ ନଶ୍ଣୀୟ ବ୍କି୍ଙୁ୍ କମ ୍ମଲୂ୍ନେ ଔଷଧ ନଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯୟାଉଛି । ଏପଯତ୍୍ତ ୍ତ ୭୫ହଜୟାେ 
ସ୍ୟାସ୍୍ ଓ ସଧୁୟାେ ନକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୟାପନ କେୟାଯୟାଇଛି । ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତେନେ ମଧ୍ୟ ଆଧନିୁକ ସ୍ୟାସ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମି ସଷିୃ୍ କେୟାଯୟାଇଛି । ଖବ୍ୁ 

ଶୀଘ୍ର ନଦଶେ ସହସ୍ୟାଧକି ହସ ୍ପିଟୟାଲ ନସମୟାନଙ୍ ନିଜସ୍ ଅମଜ୍ୟାନ ୍ ୍ଲୟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୟାଇନବ ।

 ଆମେ ଡୟାକ୍େ, ନସତ୍ତ, ସ୍ୟାସ୍୍କମତ୍ତୀ, ପେିମଳ, େଷେୟା 
କମତ୍ତଚୟାେୀ, ନବୈଜ୍ୟାନିକ ଟିକୟା ଉଦ୍ ଭୟାବନନେ ଲୟାଗି 
ପଡିଥବିୟାନବନଳ, ନକୟାଟି ନକୟାଟି ନଦଶବୟାସୀ ଉତ୍ୟାହଜନକ 
ନସବୟା ନକୟାଭିଡ ବିୱେ ମହୟାମୟାେୀ କୟାଳନେ ପ୍ରଦୟାନ 
କେିଛ୍ିତ । ନସମୟାନନ ସମନସ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଶଂସୟାେ ପୟାତ୍ର ।

 ମହୟାମୟାେୀ ସମଗ୍ ବିୱେକୁ ଗ୍ୟାସ କେିଥବିୟାନବନଳ, 
ଏପେି ଏକ ସମୟନେ ଟିକୟା ଉଦ୍ୟାବନ କେିବୟା ଏକ 
ଦୂେୁହ ବ୍ୟାପୟାେ । ଭୟାେତ ଏହୟା ପୟାଇଥୟା୍ତୟା କି ନ 
ପୟାଇଥୟା୍ତୟା ବୟା ଠିକ୍ ସମୟନେ ପୟାଇଥୟା୍ତୟା କି ନୟାହି ଁ
କିଛି ନିଶି୍ତ ନ ଥଲିୟା । ମୟାତ୍ର ଆଜି ଆନମ ଗବତ୍ତେ ସହ 
କହିପୟାେୁଛୁ ନଯ ଆନମ ବିୱେନେ ସବତ୍ତବୃହତ ଟିକୟାକେଣ 
କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମ ନଦଶନେ ଚଳୟାଉଛୁ । ୫୪ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି 

ନଲୟାକ ଟିକୟା ନନଇସୟାେିନଲଣ ି। ନକୟାୱନି ଓ ଡିଜିଟୟାଲ 
ପ୍ରମୟାଣପତ୍ର ଭଳି ଅନ୍ ଲୟାଇନ ପଦ୍ତି ଆଜି ବିୱେବ୍ୟାପୀ 
ଆଦୃତ ନହୟାଇଛି। ଭୟାେତ ନଯପେି ମହୟାମୟାେୀ କୟାଳନେ 
୮୦ନକୟାଟି ନଲୟାକଙୁ୍ ଖୟାଦ୍ଶସ୍ ନଦଇ ନସମୟାନଙ୍ 
ଚୂଲୟା ଜଳୟାଇ େଖଛିି  ତୟାହୟା ବିୱେବୟାସୀଙୁ୍ ଚକିତ କେିବୟା 
ସହ ଏକ ଆନଲୟାଚନୟାେ ବିଷୟବସୁ୍ତ ପୟାଲଟିଛି ।

 ଏକଥୟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ ନଯ ବିୱେେ ଅନ୍ ନଦଶ ତୁଳନୟାନେ 
ଆମ ନଦଶନେ ସଂକ୍ମଣ କମ ୍ଅଛି । ଆଉ ନଗୟାନଟ କଥୟା 
ନହଲୟା ଅନ୍ ନଦଶେ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନୟାନେ ଆମ ନଦଶେ 
ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁଳନୟା କନଲ ଆମେ ଆକ୍ୟା୍ତଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 
କମ ୍। ମୟାତ୍ର ଏଥନିେ ବୟାହୟାବୟା ନବୟାେ କିଛି ନୟାହି ଁ । 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୟାହୟାଣୀ :
ଲୟାଲ କିଲ୍ୟାେ ପ୍ରୟାଚୀେେୁ

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 

ଭୟାେତ ନଯପେି ଭୟାନବ ତୟାେ ୮୦ନକୟାଟି ନଦଶବୟାସୀଙୁ୍ 
ନିେବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭୟାନବ ମୟାସ ମୟାସ ଧେି ବିୱେ ମହୟାମୟାେୀ 

କୟାଳନେ ମୟାଗଣୟା ଖୟାଦ୍ଶସ୍  ନଯୟାଗୟାଇଲୟା ତୟାହୟା ଆଜ ି
ବିୱେନେ ଆନଲୟାଚନୟାେ ବିଷୟ ନହୟାଇଛି ।। 

ଡୟାକ୍େମୟାନଙ୍ ସହ, ନସତ୍ତ, ସ୍ୟାସ୍୍କମତ୍ତୀ, 
ନବୈଜ୍ୟାନିକ ଓ ନଦଶବୟାସୀ
ନଯପେି ଜନନସବୟାନେ

ଲୟାଗିନଲ ତୟାହୟା ବ୍ନୀୟ । 
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ପବୂ୍ଷ ଭୋରତ, ଉ୍ରପବୂ୍ଷ ଜମ ୍
ଓ କଶୀ୍ର ଏବଂ ଲଦୋଖ ହ�ହବ 
ବକିୋଶର ଆହଲୋକବ ଥ୍ିକୋ
ପବୂ୍ଷ ଭୋରତ ହ�ଉ ବୋ ଉ୍ର-ପବୂ୍ଷ, ଜମ ୍ଓ କଶୀ୍ର 
ଅବୋ ଲଦୋଖ ସହମତ ସମ୍ରୂ୍୍ଷ �ିମୋଳୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମର 
ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅବୋ ଆଦିବୋସୀ ଇଲୋକୋ ହଦଶର 
ବିକୋଶର ମଳୂଦ୍ଆ ଓ ଜୟଯୋତ୍ୋହର ମଖ୍ୟୁ ଭୂମିକୋ 
ଗ୍ର�ଣ କରିହବ ।

 ଆଜ ି  ଉର୍େ-ପବୂତ୍ତନେ ସଂନଯୟାଗୀକେଣେ ଏକ ନୂତନ 
ଇତିହୟାସ ନଲଖୟାଯୟାଉଛି । ଏହୟା ନହଉଛି ଉଭୟ ହୃଦୟ 
ଓ ଭିରି୍ଭୂମିେ ସଂନଯୟାଗ । ଖବ୍ୁ ଶୀଘ୍ର ଉର୍େ-ପବୂତ୍ତୟାଂଚଳ 
େୟାଜ୍ଗଡିୁକେ େୟାଜଧୟାନୀ ସହ ନେଳ ସଂନଯୟାଗୀକେଣ 
କୟାଯତ୍୍ତ  ନଶଷ ନହବ । ଆକଟେ-ଇଷ୍ନୀତି ଅନୁସୟାନେ ଆଜ ି
ଉର୍େ-ପବୂତ୍ତ, ବୟାଂଲୟାନଦଶ, ମିଆମଁୟାେ ଏବଂ ଦଷିେଣ-ପବୂତ୍ତ 
ଏସୀୟ ନଦଶଗଡିୁକୁ ସଂନଯୟାଗ କେୟାଯୟାଉଛି । ବିଗତ 
ବଷତ୍ତନେ ନହୟାଇଥବିୟା ଉଦ୍ମ ନଯୟାଗୁ ଁ ଉର୍େ-ପବୂତ୍ତନେ 
ଶୟା୍ିତେ ବୟାତୟାବେଣ ବହୁ ଗଣୁନେ ବୃଦି୍ ପୟାଇଛି । 

 ଉର୍େ ପବୂତ୍ତୟାଞ୍ଳନେ ପଯତ୍୍ତ ଟନ, ଦୁଃସୟାହୟାସିକ କ୍ୀଡୟା, 
ନଜୈବିକ କୃଷି, ଗଳୁ ୍ଔଷଧୀ ଓ ନତୈଳ ସମ୍ଦେ ଉନର୍ୟାଳନ 
ନନଇ ଅନନକ ସମ୍ଭୟାବନୟା େହଛିି । ଆନମ ଏହୟାେ ସମ୍ରୂ୍ତ୍ତ 
ଉପନଯୟାଗ କେି ନଦଶେ ବିକୟାଶ ଯୟାତ୍ରୟାନେ ଏହୟାକୁ 
ଅଂଶବିନଶଷଭୟାନବ ବିନବଚନୟା କେିବୟା ଦେକୟାେ  । 
ଅମତୃକୟାଳେ କିଛି ଦଶନି୍ ମଧ୍ୟନେ ଆମକୁ ଏହୟା କେିବୟାକୁ 
ନହବ । ଗଣତନ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ମଲୂ୍ନବୟାଧ ଅନୁସୟାନେ ଏହୟା 
କେିବୟାକୁ ନହବ । ଜମ ୁ ଓ କଶୀ୍େନେ ବିକୟାଶ ସନ୍ତୁଳନ 
ଏନବ ତୃଣମଳୂ ସ୍ତେନେ ନବଶ ୍ସ୍ପଷ୍ ନହୟାଇଛି । 

 ଜମମ୍ ୁ ଓ କଶୀ୍େନେ ସୀମୟା ନିଦ୍ତ୍ତୟାେଣ ଆନୟୟାଗ ଗଠନ 
ନହବୟା ପନେ ବର୍ତ୍ତମୟାନ ବିଧୟାନସଭୟା  ନିବତ୍ତୟାଚନ ପୟାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତି 
ଚୟାଲିଛି । ଲଦୟାଖ ମଧ୍ୟ ଏହୟାେ ଅସୀମ ବିକୟାଶ ସମ୍ଭୟାବନୟା 
ଦିଗନେ ପ୍ରଗତି କେି ଚୟାଲିଛି । ନଗୟାନଟ ପଷେନେ ଲଦୟାଖ 
ଆଧନିୁକ ଭିରି୍ଭୂମି ସଷିୃ୍ ନଦଖଥୁବିୟାନବନଳ, ଅନ୍ପଷେନେ 
ସିନୁ୍ ନକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିୱେବିଦ୍ୟାଳୟ ଲଦୟାଖକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚଶଷିେୟାେ 
ନକନ୍ଦ୍ରଭୟାନବ ଗଢି ନତୟାଳିବୟାନେ ଲୟାଗିଛି ।

ନକୌଣସି ବ୍କି୍ ବୟା ନଶ୍ଣୀ ସମୟାଜେ 
ବିକୟାଶ ଯୟାତ୍ରୟାେ ପଛନେ େହବିୟା ଅନୁଚିତ। 
ନସହପିେି ନଦଶେ ନକୌଣସି ଅଞ୍ଳ ମଧ୍ୟ 

ଏଥେୁି ବୟାଦ ପଡିବୟା ଉଚିତ ନୁହ ଁ। 

ଗତ ସୟାତବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନେ ଏହି ସବୁ 
ଅଞ୍ଳନେ ବିକୟାଶ ଲୟାଗି ନହୟାଇଥବିୟା 

ଉଦ୍ମ ଏନବ ଦ୍ରୁତଗତିନେ 
ଆନଗଇଥବିୟା ଅନୁଭୂତ ନହଉଛି । 
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ଆତଙ୍କବୋଦ ଓ ବସି୍ୋରବୋଦ: ସଶକ୍ 
ଓ ସମଥ୍ଷ ଭୋରତ ଏଥପିୋଇ ଁବଡ 
ନଷି୍ପ୍ି ହନଇପୋରିବ 

ଦ୍ତିୀୟ ବଶି୍ୱଯଦ୍୍ ପହର ବଶି୍ୱ ସମ୍କ୍ଷର ପ୍ରକୃତହିର 
ପରିବ୍୍ଷନ ହଦଖୋହଦଇଛ ି। କହରୋନୋ ପହର ଏକ ନୂତନ 
ବଶି୍ୱ ସଷିୃ୍ଟ ହ�ବୋର ସମ୍ଭୋବନୋ ର�ଛି ି। କହରୋନୋ କୋଳହର 
ସମଗ୍ର ପଥୃବିୀ ଭୋରତର ଉଦୟୁମ ଓ କୋଯ୍ଷୟୁର ପ୍ରଶଂସୋ 
କରିଛନ୍ ି। ଆଜ ିବଶି୍ୱ ଭୋରତକ୍ ଏକ ନୂତନ  ଆଭିମଖ୍ୟୁ 
ହନଇ ହଦଖଛ୍ ି । ଏ�ୋର ଦ୍ଇଟି ଦଗି ର�ଛି।ି ପ୍ରଥମ 
ଆତଙ୍କବୋଦ ଓ ଦ୍ତିୀୟ ବସି୍ୋରବୋଦ । ଭୋରତ ଉଭୟ 
ବର୍ିଦ୍ହର ସଂଗ୍ରୋମ କର୍ଛ ି । ଆବଶୟୁକ ସ୍ହଳ ସଂଯମ 
ଆଚରଣ ପବୂ୍ଷକ କଡୋଜବୋବ ହଦଉଛ ି । ଭୋରତ ଏ� ି
ଦୋୟିତ୍ୱ ଠକିଭୋହବ ତ୍ଲୋଇବୋକ୍ ହ�ହଲ ଆମର ପ୍ରତରିଷେୋ 
ପ୍ରସ୍୍ତ ିମଧ୍ୟ ମଜବ୍ତ ହ�ବୋ ଆବଶୟୁକ ।

 ଆମେ କଠନି ପେିଶ୍ମୀ ଉନଦ୍ୟାଗପତିମୟାନଙୁ୍ ଆନମ 
ନୂତନ ସନୁଯୟାଗ ନଦଉଛୁ ଓ ନସମୟାନଙୁ୍ ପ୍ରତିେଷେୟା 
ନଷେତ୍ରନେ ନଦଶକୁ ଆତ୍ମନିଭତ୍ତେଶୀଳ କେିବୟା ପୟାଇ ଁ
ସବୁ ପ୍ରକୟାେ ନପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ଦିଆଯୟାଉଛି । ମୁ ଁ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି
ନଦଉଛି ନଯ ପ୍ରତିେଷେୟା ନଷେତ୍ରନେ କୟାଯତ୍୍ତ େତ ଆମେ 
ଜବୟାନମୟାନଙ୍ ହୟାତକୁ ମଜବୁତ କେିବୟା ନନଇ ନକୌଣସି 
ଅବନହଳୟା କେୟା ଯିବନୟାହି ଁ। 

 ଆଜ ିମଧ୍ୟ ନଦଶେ ମହୟାନ ଚି୍ତୟାନୟାୟକ ଶ୍ୀ ଅେବି୍ଙ୍ ଜନ ୍
ଦିବସ । ତୟାଙ୍େ ୧୫୦ତମ ଜନଦ୍ିବସ ୨୦୨୨ନେ ପୟାଳନ 
କେୟାଯିବ । ଶ୍ୀ ଅେବି୍ ଭୟାେତେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ତ 
ନନଇ ତୟାଙ୍ ଦୂେଦୃଷି୍ ବଳନେ ଜୟାଣପିୟାେିଥନିଲ । ଆମକୁ 
ଖବ୍ୁ ଶକି୍ଶୟାଳୀ ନହବୟାକୁ ପଡିବ ନବୟାଲି ନସ କହୁଥନିଲ ।

 ଆମକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବୟାକୁ ପଡିବ । 
ଆମକୁ ପନୁଃ ଜୟାଗ୍ତ ନହବୟାକୁ ପଡିବ । ଶ୍ୀ ଅେବି୍ଙ୍ 
ଏହ ି ବୟାଣୀ ଆମକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ ନନଇ ସନଚତନ 
କେୟାଇଦିଏ । ଆମକୁ ଚି୍ତୟା କେିବୟାକୁ ନହବ ନଯ ନଦଶେ 
ନୟାଗେିକ ହସିୟାବନେ ଆନମ କଣ ନଦବୁ । ଆନମ 
ସବୁନବନଳ ଅଧକିୟାେକୁ ଗେୁୁତ୍ୱ ନଦଉ । ନସନତନବନଳ 
ତୟାେ ଆବଶ୍କତୟା ଅଧକି ନ ଥଲିୟା । ନହନଲ ବର୍ତ୍ତମୟାନ 
ଆମକୁ ନିଜେ କର୍ତ୍ତବ୍ ପ୍ରତି ସବତ୍ତୟାଧକି ଗେୁୁତ୍ୱ ନଦବୟାକୁ 
ପଡିବ । ନଦଶେ ସଂକଳ୍ପକୁ ପେୂଣ କେିବୟାକୁ ନହନଲ 
ସମସ୍ତଙୁ୍ କିଛି କିଛି ନଦବୟାକୁ ନହବ । 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୟାହୟାଣୀ :
ଲୟାଲ କିଲ୍ୟାେ ପ୍ରୟାଚୀେେୁ

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 

ଅଗଷ୍ ୧୪ତୟାେିଖ ପ୍ରତିବଷତ୍ତ ନଦଶ ବିଭୟାଜନ 
ବିଭୀଷିକୟା ସ୍ମେଣ ଦିବସଭୟାନବ ପୟାଳିତ 

ନହବ । ବିଭୟାଜନ କୟାଳନେ ନଯଉମଁୟାନନ 
ଅମୟାନବୀୟ ସି୍ତି ନଦଇ ଗତି କେିଛ୍ିତ, ଏହ ି

ଦିବସ ନସମୟାନଙ୍ ପୟାଇ ଁଉତ୍ଗତ୍ତୀକୃତ ।

ଆଜି ନଦଶ ନନଇଥବିୟା ସଂକଳ୍ପକୁ 
କୟାଯତ୍ତ୍ନେ ପେିଣତ କେିବୟା
ପୟାଇ ଁପ୍ରନତ୍କ ବ୍କି୍ ଲୟାଗି

ପଡିବୟା ଆବଶ୍କ ।
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ଆଧନ୍କି ଭି୍ିଭୂମି ସ� ଭି୍ିଭୂମି ନମି୍ଷୋଣ ପୋଇ ଁ ଏକ 
ସୋମଗ୍ରୀକ ଭୋବନୋ ଆବଶୟୁକ । ନକିଟ ଭବରିୟୁତହର 
ଆହମ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ମୋଷ୍ଟର ୍ୋ୍ନ ‘ଗତଶିକ୍’ ଆରମ୍ଭ 
କରିବୋକ୍ ଯୋଉଛ ି। ଏ� ିବଶିୋଳ ହଯୋଜନୋ ହକୋଟି ହକୋଟି 
ହଦଶବୋସୀଙ୍କ ସ୍୍୍ନକ୍ ସୋକର କରିବ । ଏକଲଷେ ହକୋଟିର୍ 
ଅଧକି ବୟୁୟ ଆକଳନ ଥବିୋ ଏ� ି ହଯୋଜନୋ ଲଷେ ଲଷେ 
ଯବ୍କ ଯବ୍ତୀଙ୍କ ନମିହନ୍ ନଯିକି୍୍ ସହ୍ଯୋଗ ସଷିୃ୍ଟ କରିବ ।

ଉ୍ମ ପ୍ରଶୋସନର
ମନ୍ତ’ର ହ�ଉଛି
ଭଲହର ର�ବିୋ

ଏହ ିନହଉଛି ସମୟ
ଏହ ିନହଉଛି ସମୟ , ଠକି୍ ସମୟ 
ଭୟାେତେ ବହୁମଲୂ୍ ସମୟ !
ଅସମୁୟାେୀ ବୟାହୁ ଶକି୍,
ଅସମୁୟାେୀ ବୟାହୁ ଶକି୍ 
ଚୟାେିଆନଡ ନଦଶନପ୍ରମ ! 
ନଯଉଠଁ ିଅଗଣତି ବୟାହୁ ଶକି୍ 
ସବୁଆନଡ ନଦଶନପ୍ରମ ....
ଆସ ଉଠ ଓ ତି୍ରେଙ୍ଗୟା ଉନର୍ୟାଳନ କେ!
ଆସ ଉଠ ଓ ତି୍ରେଙ୍ଗୟା ଉନର୍ୟାଳନ କେ!
ବଦଳୟାଅ ଭୟାେତେ ଭୟାଗ୍
ବଦଳୟାଅ ଭୟାେତେ ଭୟାଗ୍,
ଏହ ିହି ଁସମୟ ପ୍ରକୃତ ସମୟ !
ଭୟାେତେ ମଲୂ୍ବୟାନ ସମୟ !
ଏମିତି କିଛି ନୟାହି ଁ...
କିଛି ନୟାହି ଁ ଯୟାହୟା ତୁନମ ପୟାେିବନି କେି
କିଛି ନୟାହି ଁ ଯୟାହୟା ତୁନମ ପୟାଇ ନ ପୟାେିବ
ତୁନମ ଉଠ...
ତୁନମ ଉଠ ଓ ଆେମ୍ଭ କେ,
ନିଜେ ସୟାମଥତ୍୍ତ କୁ ଚିହ୍,
ନିଜେ ସୟାମଥତ୍୍ତ କୁ କେ ଆକଳନ,
ତୁମେ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ ବୁଝନିିଅ,
ବୁଝନିିଅ ତୁମେ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ !
ଏହ ିହି ଁସମୟ, ପ୍ରକୃତ ସମୟ !
ଭୟାେତେ ମଲୂ୍ବୟାନ ସମୟ !

ବିକୋଶର
ନୂତନ ଯ୍ଗ

 ପବୂତ୍ତେୁ ସେକୟାେଙ୍ ହୟାତନେ ସମସ୍ତ ନିୟନ୍ତଣ ଥଲିୟା । 
ନହୟାଇପୟାନେ ନସନତନବନଳ ସମୟେ ଆବଶ୍କତୟା 
ଏହୟା ହି ଁଥଲିୟା, ଏନବ କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳି ଯୟାଇଛି। ଗତ 
ସୟାତବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନେ ନଦଶନେ ପଦନଷେପ ତ୍ୱେୟାନ ୍ତି 
କେୟାଯୟାଇ ନଦଶବୟାସୀଙୁ୍ ଅନୟାବଶ୍କ ଆଇନେ 
ନଗୟାଲକଧ୍ୟାେୁ ମକୁ୍ କେୟାଯୟାଇଛି ।

 ଏପଯତ୍୍ତ ୍ତ ଶହ ଶହ ପେୁୁଣୟା ଆଇନ ଉଠୟାଇ 
ଦିଆଗଲୟାଣ ି।ଏପିେିକି କନେୟାନୟା ମହୟାମୟାେୀକୟାଳନେ 
ମଧ୍ୟ ସେକୟାେ ୧୫ହଜୟାେେୁ ଅଧକି ମଳୂ  ଦଲିଲକୁ 
ଉନଚ୍ଛଦ କେିଛ୍ିତ ।

 ଟିନକ ଭୟାବିନଲ ନଦଖ.ି.. ମୁ ଁଆପଣମୟାନଙୁ୍ ନଗୟାନଟ 
ଉଦୟାହେଣ ନଦଉଛି । ନଦଶନେ ଦୁଇଶହ ବଷତ୍ତ ପବୂତ୍ତେୁ 
ଏକ ଆଇନ ଥଲିୟା । ଦୁଇଶହ ବଷତ୍ତ ମୟାନନ ୧୮୫୭ 
ମସିହୟା ପବୂତ୍ତେୁ  । ଏହ ିଆଇନ ଅନୁସୟାନେ ନଦଶେ 
ନୟାଗେିକଙ୍ ଏକ ମୟାନଚିତ୍ର ତିଆେି କେିବୟାେ ଅଧକିୟାେ 
ନୟାହି ଁ। ଏନବ ଚି୍ତୟା କେନ୍ତୁ ୧୮୫୭ ମସିହୟାଠୟାେୁ ତୟାହୟା 
େହଆିସିଛି । ଆପଣ ଯଦି ମୟାନଚିତ୍ର ତିଆେି କେିବୟାକୁ 
ଚୟାହୁଛଁ୍ିତ ସେକୟାେଙ୍ ଠୟାେୁ ଅନୁମତି ନନନବ, ତୟାକୁ 
ଯଦି ବହନିେ ଛୟାପିନବ ନତନବ  ବି ସେକୟାେଙ୍  
ଅନୁମତି ଦେକୟାେ । ଯଦି ମୟାନଚିତ୍ର ହଜଯିୟାଏ ନତନବ 
ଗିେଫ ନହବୟାେ ବ୍ବସ୍ୟା ଅଛି । ଆଜକିୟାଲି ପ୍ରନତ୍କ 
ନଫୟାନନେ ମୟାନଚିତ୍ର ଆପ ୍େହଛିି । 

 ଉପଗ୍ହଗଡିୁକେ ଅମୟାପ ଶକି୍ ! ନତନବ ଆନମ 
ନଦଶକୁ କିପେି ଏଭଳି ଆଇନଗଡିୁକୁ ଧେି ଆଗକୁ 
ନନବୟା? ମଳୂ ଦଲିଲେ ନବୟାଝେୁ ମକୁୁଳିବୟା ଏନବ 
ସବୁଠୟାେୁ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ । ମ୍ୟାପିଂ, ମହୟାକୟାଶ, ସଚୂନୟା 
ପ୍ରଯକିୁ୍ବିଦ୍ୟା ଓ ବିପିଓନେ ଥବିୟା ଅନନକ ନିୟମକୁ 
ଆନମ ଉନଚ୍ଛଦ କେିନଦଇଛୁ । 



ନଯନତନବନଳ ନକୟାଭିଡ ବିୱେ ମହୟାମୟାେୀ ନଦଶନେ ନଦଖୟାଗଲୟା, ସେକୟାେ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଗେିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ 
ନଯୟାଜନୟା ଆେମ୍ଭ କନଲ । ନଦଶେ ପ୍ରନତ୍କ ବ୍କି୍ ନିକଟନେ ନଯପେି ଖୟାଦ୍ ପହଞ୍ିବ ନସହି ଲଷେ୍ନେ ଏହୟାେ 

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ନଦଶନେ ନଯପେି ନକୌଣସି ନୟାଗେିକ ଉପୟାସ ନ େହିନବ ନସଥପିୟାଇ ଁସେକୟାେ 
ଦୁଇଲଷେ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା ଖଚ୍ଚତ୍ତ କେି ୮୦ ନକୟାଟି ନୟାଗେିକଙ୍ ନିମନ୍ତ େୟାସନ ବ୍ବସ୍ୟା କନଲ ।

ଉର୍େ ପ୍ରନଦଶ, ବୟାେଣୟାସୀେ ବୟାଦୟାମୀ ନଦବୀ 
ତୟାଙ୍େ ତିନିପିଲୟା ଓ ସ୍ୟାମୀଙ୍ ସହ େହ୍ିତ । 
ଜୀବନ ଜୀବିକୟା ପୟାଇ ଁନସ ମହୟାତ୍ମୟାଗୟାନ୍ୀ ନନେୟାଗୟା 

ଅଧୀନନେ ଶ୍ମଜୀବୀଭୟାନବ କୟାଯତ୍୍ତ  କେ୍ିତ । ନସ କହ୍ିତ 
“ଆନମ ପ୍ରତିମୟାସନେ ୩୫ ନକଜ ି ଚୟାଉଳ ପୟାଇ ନକୟାଭିଡ 
ସମୟନେ ଆମ ଗଜୁେୟାଣ ନମଣ୍ଟୟାଉଥଲୁି ।” ସେକୟାେଙ୍ 
ବିଭିନ୍ନ ନଯୟାଜନୟା ଓ ସବୁିଧୟା ସନୁଯୟାଗ ତୟା’ଜୀବନନେ 
ଆତ୍ମବିୱେୟାସ ଆଣବିୟା ସହ ମଯତ୍୍ତ ୟାଦୟାେ ସହ ବଂଚିବୟାନେ ତୟାଙୁ୍ 
ସୟାହୟାଯ୍ କେିଛି । ନଯନତନବନଳ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନନେନ୍ଦ୍ର 
ନମୟାଦୀ ତୟାଙୁ୍ ପିଲୟାମୟାନଙ୍ ପୟାଠପଢୟା ବିଷୟନେ ପଚୟାେିନଲ 
ନସ ଅନ୍ୟାନ୍ ବିଷୟ ଉପନେ ଆନଲୟାକପୟାତ କେି କହନିଲ 
ନଯ ବିଭିନ୍ନ ସେକୟାେୀ ନଯୟାଜନୟା ନଯପେିକି �େଠୟାେୁ ଆେମ୍ଭ 
କେି େୟାସନକୟାଡତ୍ତ  ଓ ମୟାଗଣୟା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡେ ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ସବୁ 
ନସମୟାନଙ୍ ଜୀବନନେ ପେିବର୍ତ୍ତନ ଆଣଛିି । ବର୍ତ୍ତମୟାନ ନସ 
ବିଦୁ୍ତ ଶକି୍, ନଶୌଚୟାଳୟ ସବୁିଧୟା ଓ �ନେ ଶଦୁ୍ ପୟାନୀୟଜଳ 
ମଧ୍ୟ ପୟାଇପୟାେୁଛ୍ିତ ।
ବୟାଦୟାମୀ ନଦବୀଙ୍ ଭଳି ଲଷେ ଲଷେ ନଲୟାକ ଅଛ୍ିତ 
ନଯଉମଁୟାନନ ସେକୟାେୀ ନଯୟାଜନୟାେ ସବୁିଧୟା ପୟାଇଛ୍ିତ । 
ନସ କୁଶୀନଗେେ ଅମଲୟାବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୟା ମଧ୍ୟପ୍ରନଦଶନେ 

ବନଢଇଭୟାନବ କୟାଯତ୍୍ତ େତ ଚ୍େଭୟାନ, ମୟାଗଣୟା େୟାସନ ଓ 
କିଶୟାନ ସମ୍ୟାନନିଧ ିଅଧୀନନେ ଛଅ ହଜୟାେ ଟଙ୍ୟା ନଲଖୟାଏ ଁ
ପୟାଇ ଭଲନେ ଚଳଛୁ୍ିତ । ନହୟାସଙ୍ଗୟାବୟାଦେ ମୟାୟୟା ଉଇନକ 
ଓ ଗଜୁେୟାତ ଜୟାନହୟାଡେ ଅନ୍ଜନଣ ହତିୟାଧକିୟାେୀ କହ୍ିତ, 
“ନକୟାଭିଡ ବିୱେ ମହୟାମୟାେୀ କୟାଳନେ ଆନମ ଅତ୍୍ତ ଅସବୁିଧୟା 
ମଧ୍ୟନେ କୟାଳ କୟାଟୁଥଲୁି, ମୟାତ୍ର ମୟାଗଣୟା େୟାସନ ଓ କିଶୟାନ 
ସମ୍ୟାନନିଧ ିନଯୟାଜନୟା ଅଧୀନନେ ଦୁଇହଜୟାେ ଟଙ୍ୟା ପୟାଇ ନ 
ଥନିଲ ଆନମ ବହୁତ ହଇେୟାଣ ନହୟାଇଥୟାନ୍ତୁ । 
ସେକୟାେଙ୍ ଗେିବଙୁ୍ ଅଗ୍ୟାଧକିୟାେ ନଦଶେ ମୟାନସିକତୟା 
ନଯୟାଗୁ ଁ ବିୱେ ମହୟାମୟାେୀ କୟାଳନେ ମଧ୍ୟ ନଦଶେ ନକୟାଟି 
ନକୟାଟି ନୟାଗେିକ ଗଭୀେ ଆତ୍ମ ବିୱେୟାସ ଓ ମଯତ୍୍ତ ୟାଦୟାେ 
ସହ ଜୀବନ ଜୀଇ ଁ ଥନିଲ । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ 
ନଯନତନବନଳ ଗଜୁେୟାତ, ଉର୍େପ୍ରନଦଶ, ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରନଦଶେ 
ହତିୟାଧକିୟାେୀମୟାନଙ୍ ସହ ମତ ବିନିମୟ କେୁଥନିଲ । 
ସେକୟାେୀ ନଯୟାଜନୟାେ ସଫୁଳ ପୟାଇବୟା ନନଇ ନସମୟାନଙ୍ 
ଆତ୍ମତୃପି୍ତ ମଖୁମଣ୍ଡଳେୁ ନବଶ ୍ବୟାେି ନହୟାଇପଡୁଥଲିୟା । 
ନକୟାଭିଡ ମହୟାମୟାେୀେ ଆେମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଦିନେୁ ହି ଁ ଗେିବ 
ନଲୟାକମୟାନଙୁ୍ େୟାସନ ଓ ନେୟାଜଗୟାେ ସବୁିଧୟା ନଦବୟା ଉପନେ 
ସେକୟାେ ପ୍ରୟାଥମିକତୟା ନଦନଲ ।

ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର     ହସହ୍ଟେମ୍ବର 1-15, 202128

ନଭୟାଜନ ଭୀ, ଜୀବନ ଭୀ, ସମ୍ୟାନ ଭୀ
ଅନ୍ନ ହଯୋଜନୋ ଦଏି 
ମଯ୍ଷୟୁୋଦୋର ସ�
ଖୋଦୟୁ ସର୍ଷେୋ



n  ନକୟାଭିଡ କୟାଳନେ ୨୦ନକୟାଟି ମହଳିୟାଙ୍ ଜନଧନ ଖୟାତୟାକୁ ୩୦ହଜୟାେ 
ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟାେୁ ଅଧକି ଅଥତ୍ତ ହସ୍ତୟା୍ତେଣ ।

n  ସ୍ନିଧ ି ନଯୟାଜନୟାନେ ୨୩ଲଷେେୁ ଅଧକି େୟାସ୍ତୟାକଡ ନଦୟାକୟାନୀଙୁ୍ 
୨୩ଶହ ନକୟାଟିଟଙ୍ୟା ପ୍ରଦୟାନ । 

n  ୧୧ନକୟାଟି �େକୁ ନଶୌଚୟାଳୟ ସବୁିଧୟା

n  କିଷୟାନ ସମ୍ୟାନନିଧ ିନଯୟାଜନୟାନେ ୧୧.୪ନକୟାଟି ଚୟାଷୀ ପେିବୟାେକୁ ୧.୫ 
ଲଷେ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା ସୟାହୟାଯ୍ ପ୍ରଦୟାନ ।

n  ଆୟୁଷୟ୍ାନ ଭୟାେତ ନଯୟାଜନୟା ଅଧୀନନେ ୫୦ନକୟାଟି ନଲୟାକଙୁ୍ 
ପୟାଞ୍ଲଷେ ଟଙ୍ୟା ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ମୟାଗଣୟା ଚିକିତ୍ୟା ସବୁିଧୟା ।

ସରକୋର �ହତୋତ୍ସୋ�ତିମୋନଙ୍୍କ 
ସୋନ୍ତ୍ୱନୋ ହଦଇଛନ୍ି

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମୋଦୀଙ୍କ ଅଭିଭୋରଣର ମଖ୍ୟୁୋଂଶ

ନକୟାଭିଡ କୟାଳନେ ଦୁଇଲଷେ ନକୟାଟିଟଙ୍ୟା 
ବ୍ୟନେ ୮୦ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି ନଲୟାକଙୁ୍ 
ମୟାଗଣୟା େୟାସନ ।

୫୦ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି ମୟାଗଣୟା ନକୟାଭିଡ ଟିକୟା 
ପ୍ରଦୟାନ ।

ଆଠନକୟାଟି ପେିବୟାେଙୁ୍ ଏଲପିଜି ସଂନଯୟାଗ । 
ଦୁଇନକୟାଟିେୁ ଅଧକି ପେିବୟାେକୁ ପକ୍ୟା �େ ।

ଜନଧନ ଖୟାତୟା ନଯୟାନଗ ୪୧ନକୟାଟି ନୟାଗେିକଙୁ୍ 
ବ୍ୟାଙ୍ ଓ ସୟାମୟାଜକି ସେୁଷେୟା ସବୁିଧୟା ।

n  ମୟାଗଣୟା େୟାସନ ନଯୟାଜନୟା ଗେିବ ନଲୟାକଙୁ୍ 
ମୟାନସିକ ଚୟାପେୁ ମକୁ୍  କେିବୟା ସହ ନସମୟାନଙ୍ 
ଆତ୍ମ ବିୱେୟାସ ବୃଦି୍ କେିଛି । ଗେିବ ନିଶି୍ତ ଆୱେସ୍ତ 
ନହବ ନଯ ନଯନତ ବିପରି୍ ଆସିନଲ ମଧ୍ୟ ନଦଶ ତୟା’ 
ସହିତ େହିଛି। 

n  ଖୟାଦ୍ ସେୁଷେୟା ଅଭିଯୟାନକୁ ଆହୁେି ମଜବୁତ କେିବୟାକୁ 
ବୟାହୟାେ େୟାଜ୍ ତଥୟା ପ୍ରବୟାସୀ ହତିୟାଧକିୟାେୀଙୁ୍  ହତି 
ଦୃଷି୍େୁ ନଗୟାଟିଏ ନଦଶ, ନଗୟାଟିଏ େୟାସନକୟାଡତ୍ତ 
ନଯୟାଜନୟା ୩୩ଟି େୟାଜ୍ ଓ ନକନ୍ଦ୍ରଶୟାସିତ ଅଞ୍ଳନେ 
କୟାଯତ୍୍ତ କୟାେୀ ନହୟାଇଛି । ନୂତନ ପ୍ରଯକିୁ୍ ବିଦ୍ୟା ନଯୟାଗୁ ଁ
ନକୟାଟି ନକୟାଟି ମିଛ ହତିୟାଧକିୟାେୀ ବୟାଦ ପଡିଛ୍ିତ ।

n  ବନଜଟ୍  ଓ ଶସ୍ତୟା େୟାସନ ନଯୟାଜନୟା ବଷତ୍ତକୁ ବଷତ୍ତ 
ବୃଦି୍ ପୟାଇଥନିଲ ମଧ୍ୟ ନଭୟାକ ଓ ପଷିୁ୍ହୀନତୟା ନସହ ି
ଅନୁପୟାତନେ ହ୍ୟାସ ପୟାଇ ନ ଥଲିୟା । ଏହୟା ମଖୁ୍କୟାେଣ 
ନହଉଛି ସଶକି୍ ବଣ୍ଟନ ପଦ୍ତିେ ଅଭୟାବ । ଏହୟାକୁ 
ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବୟା ପୟାଇ ଁ ୨୦୧୪ ମସିହୟା ପନେ 
ସଂସ୍ୟାେମଳୂକ ପଦନଷେପମୟାନ ନିଆଗଲୟା ।

n  ଏହ ି ନଯୟାଜନୟା ଆେମ୍ଭ କେୟାଯିବୟା ପନେ 
ହତିୟାଧକିୟାେୀମୟାନନ ଆଗେୁ ନଯତିକି େୟାସନ ପୟାଉଥନିଲ 
ତୟାହୟାକୁ ଦି୍ଗଣୁତି କେୟାଗଲୟା । କନେୟାନୟା ମହୟାମୟାେୀ 
କୟାଳନେ ଦୁଇଲଷେ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା ବ୍ୟନେ ୮୦ନକୟାଟିେୁ 
ଅଧକି ନଲୟାକଙୁ୍ ମୟାଗଣୟା େୟାସନ ପ୍ରଦୟାନ କେୟାଗଲୟା ।

n  ନିକଟନେ ଗେିବମୟାନଙୁ୍ ସଶକ୍ କେିବୟା ପୟାଇ ଁତୟାତ୍ଯତ୍୍ତ ପରୂ୍ତ୍ତ 
ଓ ପ୍ରକୃତ ପଦନଷେପ ନିଆଯୟାଇଛି ।

n  ସ୍ୟାସ୍୍, ଶଷିେୟା, ଗେିମୟା ଇତ୍ୟାଦି ବଜୟାୟ େଖବିୟା ଲୟାଗି 
ନିେବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭୟାନବ କଠନି ପେିଶ୍ମ କେିବୟାକୁ ପଡିବ । 
ଆୟୁଷୟ୍ାନ ନଯୟାଜନୟା, ଆଥଷିକ ଦୃଷି୍େୁ ଦୁବତ୍ତଳ ନଲୟାକଙ୍ ନିମନ୍ତ 
ସଂେଷେଣ, ସଡକ, ମୟାଗଣୟା ଗ୍ୟାସ ଓ ବିଜଳିୁ ସଂନଯୟାଗ, ମଦୁ୍ୟା 
ନଯୟାଜନୟା, ସ୍ନିଧ ି ନଯୟାଜନୟା ଏକ ମଯତ୍୍ତ ୟାଦୟା ଓ ଗେିମୟାମୟ 
ଜୀବନଯୟାପନ କେିବୟା ପୟାଇ ଁକେୟାଯୟାଇଛି ।
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SCAN THE QR CODE TO LISTEN THE 
PRIME MINISTER'S FULL DIALOGUE 
WITH THE BENEFICIARIES OF 
UTTAR PRADESH.

SCAN THE QR CODE TO LISTEN  
THE PRIME MINISTER'S FULL 
INTERACTION WITH THE 
BENEFICIARIES OF MADHYA 
PRADESH.
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ବ�ିନର୍ ବଜୋର-କୃରକ
ସମ୍ୋନ ନଧି ି

ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳତୋର ଭି୍ି 
ଉଜ୍ଜଳୋ ୨.୦

ନୂତନ ପଯ୍ଷୟୁୋୟ ଆରମ୍ଭ 

 କିଷୟାନ ସମ୍ୟାନନିଧ ିନଯୟାଜନୟା ଏକ ଦୂେଦଶତ୍ତୀ 
ପଦନଷେପ ଯୟାହୟାକି ଖେୟାପ ପୟାଗ ବୟା କଠନି 
ପେିସି୍ତିନେ ମଧ୍ୟ କୃଷକମୟାନଙୁ୍ ସୟାହୟାଯ୍ 
କେିବ । କିଷୟାନ ସମ୍ୟାନ ନିଧ ିଜେିଆନେ 
ଅଗଷ୍ ୯ତୟାେିଖ ଦିନ ନବମ କିସି୍ତ ପ୍ରଦୟାନ 

ସହ ନଦଶେ ଏଗୟାେନକୟାଟିେୁ ଅଧକି 
ଚୟାଷୀଙୁ୍ ୧.୫ ଲଷେ ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି ଅଥତ୍ତ 

ନସମୟାନଙ୍ ଖୟାତୟାକୁ ହସ୍ତୟା୍ତେ କେୟାଯୟାଇଛି। 
ନକୟାଭିଡ ସମୟନେ ନଯନତନବନଳ 
ସବୁ  ବୟାଟ ବ୍ ନହୟାଇଥଲିୟା ବ୍ୟାଙ୍ 

ଖୟାତୟାକୁ ଦୁଇେୁ ଚୟାେିହଜୟାେ ଟଙ୍ୟା ପଯତ୍୍ତ ୍ତ 
ହସ୍ତୟା୍ତେଣ ଚୟାଷୀମୟାନଙ୍ ପୟାଇ ଁନବଶ ୍

ଉପନଯୟାଗୀ ନହଲୟା ।

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଉଜ୍ଜଳୟା ନଯୟାଜନୟା ନକବଳ ନଗୟାନଟ ମୟାମଲିୁ ନଯୟାଜନୟା ନୁନହ।ଁ 
ପ୍ରକୃତପନଷେ କହବିୟାକୁ ଗନଲ ଗେିବେ ଜୀବନନେ େଙ୍ଗ ଭେି ନଦବୟା ପୟାଇ ଁ
ଏହୟା ଏକ ଅଭିଯୟାନେ ଅଂଶବିନଶଷ । ଏହୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କେି ସେକୟାେ 
ପ୍ରଥମ ପଯତ୍୍ତ ୟାୟନେ ବୟାଦ୍ ପଡିଯୟାଇଥବିୟା ନଲୟାକଙୁ୍ ସୟାମିଲ କେିବୟା ପୟାଇ ଁ
ଉଜ୍ଜଳୟା ୨.୦ଆେମ୍ଭ କନଲ । ଉଜ୍ଜଳୟା ନଯୟାଜନୟାେ ସବୁିଧୟା ଶତକଡୟା ୯୯.୬ 
ଭୟାଗ ଜନସୟାଧୟାେଣଙ୍ ନିକଟନେ ପହଞ୍ଛିି । ବର୍ତ୍ତମୟାନ ଜନସଂଖ୍ୟାେ 
ଅବଶଷି୍ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ ନଲୟାକଙ୍ ପୟାଖନେ ଉଜ୍ଜଳୟା ନଯୟାଜନୟା ଅଧୀନନେ 
ତୟାହୟା କିପେି ପହଞ୍ବି ନସଥପିୟାଇ ଁ ଉଦ୍ମ ଅବ୍ୟାହତ େହଛିି । ଚଳିତ 
ବନଜଟନେ ସେକୟାେ ଏକନକୟାଟି ଗ୍ୟାସ ସଂନଯୟାଗ ନଦବୟାକୁ ନଯୟାଜନୟା 
େଖଛି୍ିତ, ଯୟାହୟାଫଳନେ ଅବଶଷି୍ ୦.୪ ଭୟାଗ ନଯଉମଁୟାନଙ୍ ସହେନେ 
ସ୍ୟାୟୀ ଠକିଣୟା ନୟାହି ଁ ନସମୟାନନ ମଧ୍ୟ ନଯୟାଜନୟା ଅଧୀନନେ ଆସିଯିନବ । 
ଅଗଷ୍ ୧୦ତୟାେିଖ ଦିନ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ଏହ ି ନ�ୟାଷଣୟା 
କେିଛ୍ିତ । ୨୦୧୬ ମସିହୟାନେ ନଯନତନବନଳ ଉଜ୍ଜଳୟା ୧.୦ ପ୍ରବର୍ଷିତ ନହଲୟା 
ନସନତନବନଳ ଦୟାେିଦ୍୍ ସୀମୟାନେଖୟା ତନଳ ଥବିୟା ୫ନକୟାଟି ମହଳିୟା ପେିବୟାେ 
ସଦସ୍ଙୁ୍ ଏଲପିଜ ିସଂନଯୟାଗ ନଯୟାଗୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁଲଷେ୍ େଖୟାଯୟାଇଥଲିୟା ।  

 ଏପି୍ରଲ ୨୦୧୮ ମସିହୟାନେ ଏହ ିନଯୟାଜନୟାନେ  ସୟାତଟି ଅନ୍ୟାନ୍ ନଶ୍ଣୀେ 
ମହଳିୟା ହତିୟାଧକିୟାେୀଙୁ୍ ସୟାମିଲ କେିବୟା ପୟାଇ ଁସି୍େ ନହଲୟା। ନସମୟାନନ ନହନଲ 
ତଫସିଲ ଭୁକ୍ ଜୟାତି, ଉପଜୟାତି, ପିଏମ ୍ଏୱୟାଇ, ଏଏୱୟାଇ, (ଅତ୍୍ତ ଅନଗ୍ସେ 
ନଶ୍ଣୀ, ଚୟାବଗିଚୟା ଶ୍ମିକ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ଦ୍ୀପୟାଞ୍ଳ ବୟାସୀ) ଏହ ିଲଷେ୍ ମଧ୍ୟ 
ସଂନଶୟାଧତି ନହୟାଇ ଆଠନକୟାଟି ଏଲପିଜ ିସଂନଯୟାଗକୁ ବୃଦି୍ ପୟାଇଛି ।

SCAN THE QR CODE TO LISTEN THE 
PRIME MINISTER'S FULL ADDRESS AND 
DIALOGUE.

SCAN THE QR CODE TO LISTEN THE 
PRIME MINISTER'S FULL ADDRESS AND 
DIALOGUE.

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଗେିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନନଯୟାଜନୟା 
ଏପି୍ରଲ ୨୦୨୦ନେ ଆେମ୍ଭ କେୟାଗଲୟା। 
ନକୟାଭିଡ ମହୟାମୟାେୀନେ ଷେତିଗ୍ସ୍ତ 
ନଲୟାକମୟାନଙୁ୍ ସୟାହୟାଯ୍ କେିବୟା ପୟାଇ ଁ ଏହୟା 
କେୟାଯୟାଇ ୮୦ନକୟାଟି ନଲୟାକଙୁ୍ ମୟାଗଣୟା 
େୟାସନ ପ୍ରଦୟାନ କେୟାଗଲୟା । ନକୟାଭିଡ ପବୂତ୍ତ ଓ 
ନକୟାଭିଡ ପେ ଅବସ୍ୟାନେ ସେକୟାେଙ୍ େୟାସନ 
ଓ ନପୌଷି୍କ ଆହୟାେ ନଯୟାଜନୟା ନଯୟାଗୁ ଁ ଏହୟା 
ସମସ୍ତଙୁ୍ ଦିଆଯୟାଇପୟାେିଲୟା । ଓଡିଶୟାେ କଟକ 
ଜଲି୍ୟା ନିଆଳିେ ଜନଣ ଚୟାଷୀ ନଯୟାନଗନ୍ଦ୍ର ନୟାଥ 
ଦୟାସ ଏହୟା ପ୍ରକୟାଶ କେିଛ୍ିତ ।
ନସହପିେି େୟାଜସ୍ୟାନ ବୟାସୀେ ବୟାସି୍ୟା କମନଳଶ 
କୁମୟାେ ମୟାଲି କହ୍ିତ ନଯ ସେକୟାେଙ୍ ପଦନଷେପ 
ନଯୟାଗୁ ଁମଧ୍ୟସି୍ ବ୍ବସ୍ୟା ନଲୟାପ ପୟାଇଯୟାଇଛ୍ିତ। 
ଟଙ୍ୟା ଏନବ ସିଧୟାସଳଖ ଖୟାତୟାକୁ ଆସିଯୟାଉଛି। 
ଯୟାହୟାକୁ ଆନମ ବିହନ ଓ ସୟାେ ଇତ୍ୟାଦି 
କିଣବିୟାନେ ଉପନଯୟାଗ କେିଛୁ । କନେୟାନୟା 
ନବନଳ ଏହ ି ଅଥତ୍ତ �େ ଖଚ୍ଚତ୍ତ ଉଠୟାଇବୟା ସହ 
ବିଲବୟାଡି ଖଚ୍ଚତ୍ତନେ ମଧ୍ୟ ଲୟାଗି ପୟାେିଛି ।   
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ମ�ଳିୋମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଶଷିେୋ ଓ ସମ୍ୋନ 
ସରକୋରଙ୍କ ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ତୋର

ହକନ୍ଦ୍ର ହ�ୋଇ ର�ଆିସିଛ ି

କୟୁୋବହିନଟ ନଷି୍ପ୍ି

 ନିଷ୍ପରି୍: ସୟାବତ୍ତଜନୀନ ଶଷିେୟାେ ଲଷେ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କେି ସମଗ୍ 
ଶଷିେୟା ନଯୟାଜନୟା ଜୟାେି େଖବିୟାକୁ ଅନୁନମୟାଦନ ।

 ପ୍ରଭୟାବ: ଜୟାତିସଂ�େ ଦୀ�ତ୍ତସ୍ୟାୟୀ ବିକୟାଶ ଲଷେ୍ ହୟାସଲ 
ପୟାଇ ଁ ନୂତନ ଜୟାତୀୟ ଶଷିେୟା ନୀତି ଏକ ସମୟାନ ତଥୟା ସମୟାନବଶୀ 
ନଶ୍ଣୀଗହୃ ପେିନବଶ ନଯୟାଗୟାଇନଦବୟାନେ ସହୟାୟତୟା ପ୍ରଦୟାନ 
କେିବ । ଏହୟା ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରୀମୟାନଙ୍େ ଦଷେତୟା ବିକୟାଶ ଉପନେ ଅଧକି 
ଧ୍ୟୟାନ ନିମନ୍ତ ମୟାଗତ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ କେିବ । ଏହ ିନଯୟାଜନୟାନେ ନକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 
େୟାଜ୍ ସେକୟାେଙ୍ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତଣୟାଳୟ/ବିକୟାଶ ସଂସ୍ୟାଗଡିୁକ ସହ 
ସମନୟ୍େ ଏକ ପ୍ରଭୟାବଶୟାଳୀ ବ୍ବସ୍ୟା େହବି । ଦଷେତୟା ବିକୟାଶ 
ମନ୍ତଣୟାଳୟ ଏବଂ ଉଦ୍ମିତୟା ତଥୟା ଅନ୍ୟାନ୍ ମନ୍ତଣୟାଳୟେ ମିଳିତ 
ସହନଯୟାଗନେ ଦଷେତୟା ବିକୟାଶ ପୟାଇ ଁ ପୟାଣ୍ ି ନଯୟାଗୟାଣ ମୟାଧ୍ୟମନେ 
ଧ୍ୟାମଳୂକ ଶଷିେୟାେ ସମ୍ପ୍ରସୟାେଣ କେୟାଯିବ ।

 ଏହ ିନଯୟାଜନୟା ୧ ଏପି୍ରଲ ୨୦୨୧େୁ ୩୧ ମୟାଚ୍ଚତ୍ତ ୨୦୨୬, ଏହ ିପୟାଂଚ 
ବଷତ୍ତ ପଯତ୍୍ତ ୍ତ କୟାଯତ୍୍ତ କୟାେୀ ନହବ, ନଯଉଥଁନିେ ୨ଲଷେ ୯୪ 
ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି ଟଙ୍ୟା ବ୍ୟ କେୟାଯିବ । 

 ଏହ ି ନଯୟାଜନୟା ଅଧନିନେ ସେକୟାେୀ ଅନୁଦୟାନପ୍ରୟାପ୍ତ 
ବିଦ୍ୟାଳୟଗଡିୁକେ ୧.୧୬ ଲଷେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ୧୫.୬ ନକୟାଟିେୁ 
ଅଧକି ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରୀ ଏବଂ ୫୭ ଲଷେ ଶଷିେକଙୁ୍ ଅ୍ତଭୁତ୍ତକ୍ କେୟାଯିବ।

 ଏକ ନିଦ୍ଷିଷ୍ ସମୟସୀମୟା ମଧ୍ୟନେ ପ୍ରତ୍ଷେ ଲୟାଭ ହସ୍ତୟା୍ତେଣ 
(ଡିବିଟି) ମୟାଧ୍ୟମନେ ସମସ୍ତ ଶିଶନୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦନଷେପଗଡିୁକେ 
ସଫୁଳ ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରୀଙ୍ ନିମନ୍ତ ପ୍ରତ୍ଷେ ଭୟାନବ ଉପଲବଧ 
େହିବ ।

 ନିଷ୍ପରି୍:  ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ ମହଳିୟାମୟାନଙ୍ ସମ୍ୟାନେ ସେୁଷେୟା ପ୍ରତି 
ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧ । ନଯଉଥଁପିୟାଇ ଁସେକୟାେ ଫୟାଷ୍ ଟ୍ରୟାକ୍ ସ୍ତନ୍ତ ନକୟାଟତ୍ତ 
ନିମନ୍ତ  ନକନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୟାେୟା ପ୍ରୟାନୟୟାଜତି ନଯୟାଜନୟାକୁ ଜୟାେି େଖବିୟା 
ବିଷୟକୁ ଅନୁନମୟାଦନ କେିଛ୍ିତ ।

 ପ୍ରଭୟାବ: ମହଳିୟା ଓ ଶଶିମୁୟାନଙ୍ ସେୁଷେୟାକୁ ସେକୟାେ ସବୁନବନଳ 
ଅଧକି ଗେୁୁତ୍ୱ ନଦଇ ଆସିଛ୍ିତ । ଶଶିକୁନ୍ୟାେ ସଶକି୍କେଣ 
ଦିଗନେ, ସେକୟାେ ‘ନବଟି ବଚୟାଓ, ନବଟି ପଢୟାଓ’ ଭଳି ଅନନକ 

କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମ ଆେମ୍ଭ କେିସୟାେିଛ୍ିତ ।
୧୨ ବଷତ୍ତେୁ କମ ୍ ବୟସେ ନୟାବୟାଳିକୟା ଏବଂ ୧୬ ବଷତ୍ତେୁ କମ ୍
ମହଳିୟାଙ୍ ଉପନେ ନହଉଥବିୟା ଦୁଷ୍କମତ୍ତ �ଟଣୟାସବୁ ସମଗ୍ ନଦଶେ 
ନନୈତିକତୟାକୁ ନଦୟାହଲୟାଇ ନଦଇଥଲିୟା । ଏଭଳି �ଟଣୟା ଏବଂ ସଦୁୀ�ତ୍ତ 
ବିଚୟାେ ପ୍ରକିୟୟାକୁ ଦୃଷି୍ନେ େଖ ିଏଭଳି ଅପେୟାଧୀଙ୍ ବିଚୟାେ ପୟାଇ ଁ
ଏକ ଉତ୍ଗତ୍ତୀକୃତ ଅଦୟାଲତ ବ୍ବସ୍ୟାେ ସଷିୃ୍ ଜେୁେି ନହୟାଇପଡିଥଲିୟା, 
ଯୟାହୟା ବିଚୟାେ ପ୍ରକି୍ୟୟାକୁ ତ୍ୱେୟାନ ୍ତି କେିବୟା ସହ ନଯୌନ ନିଯତ୍ତୟାତନୟାେ 
ପିଡୀତୟାମୟାନଙୁ୍ ତୁେ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦୟାନ କେିପୟାେିବ । 
ଅଧକି କନଠୟାେ ବ୍ବସ୍ୟା, ଦୃତ ବିଚୟାେ ପ୍ରକି୍ୟୟା ଏବଂ 
ମୟାମଲୟାଗଡିୁକେ ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲୟା ପୟାଇ ଁନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ ଅପେୟାଧ 
ଆଇନ୍ (ସଂନଶୟାଧନ) ଅଧନିିୟମ, ୨୦୧୮ ପ୍ରଣୟନ କେିବୟା ସହତି 
ବଳୟାତ୍କୟାେ ଅପେୟାଧୀଙ୍ ପୟାଇ ଁ ମତୁୃ୍ଦଣ୍ଡ ସହତି କନଠୟାେ ଶୟାସି୍ତ 
ବ୍ବସ୍ୟା କେିଥନିଲ । ୩୮୯ ସ୍ତନ୍ତ ନପୟାନକ୍ସୟା ଅଦୟାଲତ ସନମତ 
୧୦୨୩ ଫୟାଷ୍ ଟ୍ରୟାକ୍ ସ୍ତନ୍ତ ଅଦୟାଲତ ଆଉ ୨ ବଷତ୍ତ ପଯତ୍୍ତ ୍ତ 
ସମ୍ପ୍ରସୟାେିତ ନହବ ଏବଂ ଏହ ିନଯୟାଜନୟା ୩୧ ମୟାଚ୍ଚତ୍ତ୨୦୨୩ ପଯତ୍୍ତ ୍ତ 
ବଳବତେ େହବି ।

 ଏଥପିୟାଇ ଁ ୧୫୭୨ ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି ଟଙ୍ୟା ବ୍ୟ କେୟାଯିବୟାକୁ 
ଥବିୟାନବନଳ ନିଭତ୍ତୟୟା ପୟାଣ୍େୁି ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେଙ୍ ଭୟାଗ 
ନଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯିବ । 

 ଯତ୍ନ ଅପେୟାଧେ ପିଡୀତୟାମୟାନଙୁ୍ ଦୃତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦୟାନ ତଥୟା 
ଏଭଳି ଅପେୟାଧୀମୟାନଙ୍ ବିେୁଦ୍ନେ ଏହୟା ଏକ ନିବୟାେକ 
ପ୍ରତିଷୟ୍ାନ ଭୟାବନେ କୟାଯତ୍୍ତ  କେିବ । 

 ନପୟାନସ୍ୟା ଆଇନ୍ ଏବଂ ବଳୟାତ୍କୟାେ ସମନ୍୍ୀୟ ମୟାମଲୟାଗଡିୁକେ 
ବିଚୟାେ ମିଆଦ ହ୍ୟାସ କେିବୟା ତଥୟା ବହୁଦିନ ଧେି ପଡିେହଥିବିୟା 
ମୟାମଲୟା ନଯୟାଗୁ ଁ ବିଚୟାେ ବ୍ବସ୍ୟା ଉପନେ ପଡୁଥବିୟା ନବୟାଝକୁ 
ଲୟା�ବ କେିବୟାନେ ଏହୟା ସହୟାୟକ ନହବ । 

ଶଷିେୟା ହୟାସଲେ ସମୟାନ ସବିୁଧୟା ଏବଂ ମହିଳୟାମୟାନଙ୍ ସମ୍ୟାନ ସନିୁଶି୍ତ କେିବୟା ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେଙ୍ 
ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରୟାଥମିକତୟା ମଧ୍ୟନେ ଅନ୍ତମ । ଏହି ଭୟାବନୟା ସହ କ୍ୟାବିନନଟ ଅଗଷ୍ ୪ ତୟାେିଖନେ

ଅନନକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ନିଷ୍ପରି୍ ନନଇଛି:
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ନକୌଣସି େୟାଷ୍ଟ୍ରେ ସମଦିୃ୍ ଏହୟାେ 
ଜନସୟାଧୟାେଣଙ୍ ଦ୍ୟାେୟା ହି ଁସମ୍ଭବ 
ନହୟାଇଥୟାଏ ଏବଂ ନଲୟାକମୟାନଙ୍େ 
ସମଦିୃ୍ ନସମୟାନଙ୍ ଉପଯକୁ୍ ନପୟାଷଣ 
ଉପନେ ନିଭତ୍ତେ କେିଥୟାଏ । ଯଦି 
ଭୟାେତକୁ କୁନପୟାଷଣେୁ ମକୁ୍ କେିବୟାକୁ 
ନହବ, ନତନବ କୁନପୟାଷଣ ବିେୁଦ୍ନେ 
ଜନ ଆନ୍ୟାଳନ ସହତି ଜନସୟାଧୟାେଣଙ୍ 
ସହଭୟାଗିତୟା ଜେୁେୀ ଅନଟ । ୨୦୧୮େୁ 
ନସନ୍ଟେମେ୍ ମୟାସଟି ଏକ ଜନ ଆନ୍ୟାଳନ 
ବୟାଷଷିକ କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମନେ ପେିଣତ ନହୟାଇଛି 
ଯୟାହୟା ଫଳନେ ୨୦୨୨ ସଦୁ୍ୟା ଭୟାେତ 
କୁନପୟାଷଣ ମକୁ୍ ନହୟାଇପୟାେିବ ।

“ଅଙ୍ଗନବୟାଡି ଦିଦି ମନତ ନିକଟସ୍ ଡୟାକ୍େଖୟାନୟା 
ଯିବୟାକୁ ପେୟାମଶତ୍ତ ନଦନଲ । ନସ ମନତ କହିନଲ 
ନଯ ଔଷଧ ନସବନ କେିବୟା ପନେ ମୁ ଁଏବଂ ନମୟା 

ପିଲୟା ଉଭୟ ସସୁ୍ ନହୟାଇଯିବୁ । ମନତ ଏଠୟାକୁ ପଠୟାଇଥବିୟାେୁ 
ମୁ ଁତୟାଙ୍ ନିକଟନେ ନବଶ କୃତଜ୍ । ଦିଲ୍ୀନେ େହୁଥବିୟା ବିନନ୍ନୟା 
ନଦବୀ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନନେ ଏକଥୟା କହିନଲ । କୟାେଣ ତୟାଙ୍ ଭଳି 
ମହିଳୟାମୟାନଙ୍ ପୟାଇ ଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥବିୟା ସବିୁଧୟା ସମ୍କତ୍ତନେ ନସ 
ଅବଗତ ନ ଥନିଲ । ଆଉ ଜନଣ ହିତୟାଧକିୟାେୀ ସବନମ କହିଛ୍ିତ 
ନସ ଏକ ଅଙ୍ଗନବୟାଡି ନକନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୟାଇଥନିଲ ନଯଉଠଁୟାନେ ତୟାଙ୍େ 
ପଞି୍କେଣ ନହୟାଇଥଲିୟା । ନସ ନକବଳ ନଯ ଔଷଧପତ୍ର ପୟାଇନଲ 
ନୟାହି ଁ, ପଷିୁ୍କେ ଖୟାଦ୍ ସମ୍କତ୍ତନେ ମଧ୍ୟ ସଚୂନୟା ହୟାସଲ କନଲ 
। ଅନୁପମୟାଙ୍େ ମଧ୍ୟ ସମୟାନ ଅନୁଭୂତି ଥଲିୟା । ନସ କୁହ୍ିତ, ଏକ 
ଅଙ୍ଗନବୟାଡି ନକନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବୟାନବନଳ ହି ଁନସ ଓ ତୟାଙ୍ ପିଲୟାଙୁ୍ କ’ଣ 
କ’ଣ ଖୟାଇବୟାକୁ ପଡିବ ନସ ବିଷୟନେ ନସ ଜୟାଣପିୟାେିଥନିଲ । 
ଆଉ ଜନଣ ହିତୟାଧକିୟାେୀ କୁସମୁ କୁହ୍ିତ “ଜନଣ ଅଙ୍ଗନବୟାଡି 
ଦିଦିଙ୍ ପେୟାମଶତ୍ତନେ ମୁ ଁନକନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୟାଇଥଲିି ନଯଉଠଁୟାନେ ମନତ 
ଔଷଧପତ୍ର, ଖୟାଦ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ସଚୂନୟା ବିଷୟନେ 
ଅବଗତ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ଏଗଡିୁକ କୟା ଁଭୟା ଁ�ଟଣୟା ନୁନହ ଁ।
୨୦୧୮ ମସିହୟାନେ େୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନପୟାଷଣ ଅଭିଯୟାନ ଆେମ୍ଭ ନହବୟା 
ପେଠୟାେୁ ଲଷେ ଲଷେ ଶଶି,ୁ ଗଭତ୍ତବତୀ ମହିଳୟା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ପୟାନ 
କେୟାଉଥବିୟା ମୟାଆ ଏହି ଧ୍ଜୟାଧୟାେୀ ଅଭିିଯୟାନେୁ ଉପକୃତ 
ନହୟାଇଛ୍ିତ । ଜନଧୟାଧୟାେଣଙ୍ ଅଂଶଗ୍ହଣେୁ ଯୟାହୟା ଆେମ୍ଭ 
ନହୟାଇଥଲିୟା ତୟାହୟା ଏନବ ଏକ ଜନ ଆନ୍ୟାଳନେ େୂପ ନନଇଛି । 

୨୦୨୨ ମସିହୟା ସଦୁ୍ୟା ନଦଶକୁ କୁନପୟାଷଣମକୁ୍ କେିବୟା ପୟାଇ ଁ
ଭୟାେତ ସେକୟାେଙ୍ ୧୮ଟି ମନ୍ତଣୟାଳୟ/ବିଭୟାଗ ଏହି ନପୟାଷଣ 
ଅଭିଯୟାନ କୟାଯତ୍୍ତ କୟାେୀ କେିବୟା ପୟାଇ ଁ ଏକଜୁଟ ନହୟାଇ କୟାଯତ୍୍ତ  
କେୁଛ୍ିତ । ଚଳିତ ବଷତ୍ତ ନସନ୍ଟେମେ୍ ୧େୁ ୭ ତୟାେିଖ ପଯତ୍୍ତ ୍ତ 
ଜୟାତୀୟ ନପୟାଷଣ ସପ୍ତୟାହ ପୟାଳନ କେୟାଯୟାଉଛି । ଭୟାେତୀୟ 
ଜୟାତୀୟ ନପୟାଷଣ ସପ୍ତୟାହେ ପ୍ରତିବଷତ୍ତ ନଗୟାଟିଏ ବିଷୟବସୁ୍ତ ଥୟାଏ 
ଯୟାହୟା କୁନପୟାଷଣ ସମନି୍୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗଡିୁକ ଉପନେ ଆନଲୟାକପୟାତ 
କେିଥୟାଏ । ଏହି ଅଭିଯୟାନ ସହ ନଯୟାଡି ନହୟାଇଥବିୟା ‘ହେ ଜୀବନ 
ନହୟା ନପୟାଷଣ ନସ ନେୟାଶନ’ ନସ ୍ଲୟାଗୟାନେ ନଦଶେ ଦୁଗତ୍ତମ 
ଅଂଚଳନେ ମଧ୍ୟ ନଲୟାକପି୍ରୟତୟାେୁ ଏହି କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମେ ସଫଳତୟାକୁ 
ଆକଳନ କେୟାଯୟାଇପୟାେିବ । 

ହବୌଦି୍କ ବକିୋଶ ପୋଇ ଁହପୋରଣ ଆବଶୟୁକ
୨୦୧୫-୧୬ନେ ନହୟାଇଥବିୟା ଜୟାତୀୟ ପେିବୟାେ ସ୍ୟାସ୍୍ 

ସନଭତ୍ତ-୪ ଅନୁସୟାନେ ଭୟାେତେ ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ପିଲୟାଙ୍େ 
ଶୟାେିେୀକ ଅଭିବୃଦି୍ ବୟସ ଅନୁପୟାତନେ କମ ୍ େହିଛି । 
ଏଥସିହିତ ୩୫ ପ୍ରତିଶତେୁ ଅଧକି ପିଲୟାଙ୍ ଓଜନ ନସମୟାନଙ୍ 
ଉଚ୍ଚତୟା ଅନୁପୟାତନେ କମ ୍ ଏବଂ ୨୧ ପ୍ରତିଶତ ପିଲୟାଙ୍ ଓଜନ 
ଅତିମୟାତ୍ରୟାନେ କମ ୍ େହିଥଲିୟା । ୫୦%େୁ ଅଧକି ଗଭତ୍ତବତୀ 
ଏବଂ ଗଭତ୍ତବତୀ ନଥବିୟା ମହିଳୟା େକ୍ହୀନତୟାେ ଶକିୟାେ ଥବିୟା 
ଜଣୟାପଡିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାେ ସମୟାଧୟାନ କେିବୟା ପୟାଇ ଁ
ନୀତି ଆନୟୟାଗ ନୂତନ ଲଷେ୍ ସହିତ ୨୦୧୭ ମସିହୟାନେ ଜୟାତୀୟ 
ନପୟାଷଣ ନୀତି ପ୍ରସୁ୍ତତ କନଲ । 

ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ସ�ଭୋଗିତୋହର 
ଏକ ଗଣ ଆହନ୍ଦୋଳନ

ନପୟାଷଣ ଅଭିଯୟାନ
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ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ୨୦୧୮ ମସିହୟା ମୟାଚ୍ଚତ୍ତ ୮ 
ତୟାେିଖନେ େୟାଜସ୍ୟାନେ ଝୁନଝୁନୁ ଜିଲ୍ୟାେୁ ନପୟାଷଣ 
ଅଭିଯୟାନେ ଶଭୁୟାେମ୍ଭ କେିଥନିଲ । 
ଏହି ସୟାମଗି୍କ ନପୟାଷଣ ଅଭିଯୟାନେ ଉନଦ୍ଶ୍ ନହଉଛି ଯଦି 
ନଦଶେ ଶଶି ୁଓ ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରୀମୟାନନ ସସୁ୍ େହିନବ ତୟାନହନଲ 
ଯୟାଇ ନସମୟାନଙ୍େ ପରୂ୍ତ୍ତ ସୟାମଥତ୍୍ତ େ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କେିପୟାେିନବ। 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ କହିଛ୍ିତ, “େୟାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ 
ନପୟାଷଣେ ସମ୍କତ୍ତ ଅତି �ନିଷ ୍। ଆମେ ଏକ ପ୍ରବୟାଦ େହିଛି, 
‘ଯଥୟା ଅନ୍ନମ ତଥୟା ମନ୍ନମ”, ଯୟାହୟାେ ଅଥତ୍ତ ନହଉଛି ଆମେ 
ମୟାନସିକ ଏବଂ ନବୌଦି୍କ ବିକୟାଶ ଆନମ ଖୟାଉଥବିୟା ଖୟାଦ୍ 
ଉପନେ ନିଭତ୍ତେ କନେ ।”
ବିନଶଷଜ୍ମୟାନନ ଏ କଥୟା ମଧ୍ୟ ବିୱେୟାସ କେ୍ିତ ନଯ ମୟାତୃ 
ଗଭତ୍ତନେ ଏବଂ ନଶୈଶବ କୟାଳନେ ଶଶି ୁ ନଯନତ ଉତମ 
ନପୟାଷଣ ପୟାଇଥୟାଏ, ତୟା’େ ମୟାନସିକ ବିକୟାଶ ନସନତ 
ଅଧକି ଉନ୍ନତ ନହୟାଇଥୟାଏ ଏବଂ ନସ ସସୁ୍ େହିଥୟାଏ । 
ପିଲୟାମୟାନଙ୍ ନପୟାଷଣ ପୟାଇ,ଁ ମୟାଆେ ନପୟାଷଣ ମଧ୍ୟ ସମୟାନ 
ଭୟାନବ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ । ଜନଣ କ’ଣ ଏବଂ ନକନତ ଅଧକି 
ଥେ ଖୟାଏ ତୟାହୟା ନପୟାଷଣ ନୁନହ ଁ । ଏହୟାେ ଅଥତ୍ତ ନହଉଛି 
ଜନଣ ପଯତ୍୍ତ ୟାପ୍ତ ନପୌଷି୍କ ଆହୟାେ ଗ୍ହଣ କେୁଛି କି ନୟାହି।ଁ 
ନପୟାଷଣ ଅଭିଯୟାନ ମୟାଧ୍ୟମନେ ସ୍ଳ୍ପ ଶୟାେିେୀକ ଅଭିବୃଦି୍, 
କୁନପୟାଷଣ, (ନଛୟାଟ ପିଲୟା, ମହିଳୟା ଏବଂ କିନଶୟାେୀ ବୟାଳିକୟା)
ଙ୍ ଠୟାନେ ନଦଖୟାନଦଉଥବିୟା େକ୍ହୀନତୟାେ ସ୍ତେକୁ ହ୍ୟାସ 
କେିବୟା ଏବଂ  ଶଶିମୁୟାନଙ୍େ ଜନ ୍ସମୟନେ କମ ୍ଓଜନକୁ 
ବଷତ୍ତ ପିଛୟା ଯଥୟାକ୍ନମ ୨%, ୨%, ୩% ଏବଂ ୨% ପଯତ୍୍ତ ୍ତ 
ହ୍ୟାସ କେିବୟାକୁ ଲଷେ୍ େଖୟାଯୟାଇଛି । ପିଲୟାମୟାନଙ୍ଠୟାନେ 
ବୟସ ଅନୁପୟାତନେ କମ ୍ ଶୟାେିେୀକ ଅଭିବୃଦି୍େ ସ୍ତେକୁ 
୨୨%ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ହ୍ୟାସ କେିବୟା ପୟାଇ ଁ
ଲଷେ୍ ଧୟାଯତ୍୍ତ  କେୟାଯୟାଇଛି । ୧୦ ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି ଶଶି ୁ ଓ 
ମହିଳୟାଙୁ୍ ଲୟାଭ ପହଂଚୟାଇବୟା ଲଷେ୍ ନନଇ ଏଥପିୟାଇ ଁ୯,୦୦୦ 
ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି ଟଙ୍ୟାେ ବନଜଟ ବ୍ବସ୍ୟା କେୟାଯୟାଇଛି। 
ତୃଣମଳୂ ସ୍ତେନେ ଏହି ଅଭିଯୟାନେ କୟାଯତ୍ତ୍ୟାନୟ୍ନ ପୟାଇ ଁ
ଅଙ୍ଗନବୟାଡି ନକନ୍ଦ୍ରମୟାନ ସ୍ୟାପନ କେୟାଯୟାଇଛି । ଏଥସିହିତ, 
ପ୍ରନତ୍କ ଜିଲ୍ୟାନେ ନପୟାଷଣ ସମଳ୍ ନକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନପୟାଷଣ 
ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷୟ୍ା କେୟାଯୟାଇଛି ।
ଜୋତୀୟ ଶଷିେୋ ନୀତିହର ହପୋରଣର ମ�ତ୍ୱ
ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ ନୂତନ ଜୟାତୀୟ ଶଷିେୟା ନୀତିନେ ମୟାନସିକ 
ସ୍ୟାସ୍୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗେୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦୟାନ କେିଛ୍ିତ । ଏହି ନୀତି ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କେିଥବିୟା ଜନଣ ସଦସ୍ ଡକଟେେ େୟାମ ଶଙ୍େ କୁେିଲ କୁହ୍ିତ, 
“୬ ବଷତ୍ତ ବୟସ ମଧ୍ୟନେ ପିଲୟାମୟାନଙ୍ ମସି୍ତଷ୍କେ ୮୫େୁ ୯୦ 
ପ୍ରତିଶତ ବିକୟାଶ �ଟିଥୟାଏ । ଏଭଳି ସି୍ତିନେ ନସମୟାନଙୁ୍ 
ପଷିୁ୍କେ ଖୟାଦ୍ ନଯୟାଗୟାଇନଦବୟା ଜେୁେୀ । ନସଥପିୟାଇ,ଁ 
ଏନବ ବିଦ୍ୟାଳୟନେ ସକୟାଳ ଜଳଖଆିକୁ ସୟାମିଲ 
କେୟାଯୟାଇଛି ଏବଂ ଅଣ୍ଡୟା, ଶଖୁଲିୟା ଫଳ, ଫଳ ଆଦି ପ୍ରଦୟାନକୁ 
ବୟାଧ୍ୟତୟାମଳୂକ କେୟାଯୟାଇଛି ।”
ବୟସ୍ଙ୍କ ପୋଇ ଁମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ
ଏକ େିନପୟାଟତ୍ତ ଅନୁସୟାନେ ୨୦୩୬ ସଦୁ୍ୟା ଭୟାେତନେ ବୟସ୍ 
ବ୍କି୍ଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରୟାୟ ୨୨.୭୪ ନକୟାଟିନେ ପହଂଚିବ । ଏହୟା 
ସମ୍ଭୟାବ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାେ ୧୪.୯% ନହବ ।
ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ ନଦଶେ ସବୁ ଆୟୁ ବଗତ୍ତେ ନଲୟାକଙୁ୍ ଏକ 
ଅଧକି ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ନଯୟାଗୟାଇନଦବୟା ପୟାଇ ଁଅଙ୍ଗୀକୟାେବଦ୍। 

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ମୟାତୃ ବ୍ନ ନଯୟାଜନୟା

ଖୟାଦ୍ ସେୁଷେୟା
ନଲୟାକମୟାନଙୁ୍ ସଲୁଭ ମଲୂ୍ନେ ପଯତ୍୍ତ ୟାପ୍ତ ପେିମୟାଣେ ଉତମ ଖୟାଦ୍ଶସ୍ 
ନଯୟାଗୟାଇନଦବୟା ନହଉଛି ଏହୟାେ ଲଷେ୍ ଯୟାହୟା ଫଳନେ ନସମୟାନନ ଖୟାଦ୍ ଏବଂ 
ନପୌଷି୍କ ନିେୟାପତୟା ପୟାଇପୟାେିନବ । ଦେିଦ୍ତମ ବ୍କି୍, ମହଳିୟା ଏବଂ ଶଶିମୁୟାନଙ୍େ 
ଆବଶ୍କତୟା ପେୂଣ କେିବୟା ଉପନେ ଏହୟା ବିନଶଷ ଗେୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦୟାନ କେୁଛି । ବିୱେ 
ଖୟାଦ୍ ଦିବସ ୨୦୨୦ ଅବସେନେ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ନପୟାଷଣ ପୟାଇ ଁ
ନଜୈବ କୃଷି ଦ୍ୟାେୟା ପ୍ରସୁ୍ତତ୧୭ଟି କିସମେ ବିହନେ ନଲୟାକୟାପତ୍ତଣ କେିଥନିଲ ।

ଜଳ ଜୀବନ ଏବଂ ପରିମଳ ମିଶନ୍ 
ପ୍ରନତ୍କ ପେିବୟାେକୁ ବିଶଦୁ୍ ପୟାନୀୟ ଜଳ ନଯୟାଗୟାଇନଦବୟା ପୟାଇ ଁଜଳ ଜୀବନ 
ମିଶନ୍ କୟାଯତ୍୍ତ କୟାେୀ ନହଉଥବିୟାନବନଳ ସ୍ଚ୍ଛତୟା ଅଭିଯୟାନ ଅଧନିନେ ଯଦୁ୍କୟାଳୀନ 
ଭିତିନେ  ନଶୌଚୟାଳୟ ନିମତ୍ତୟାଣ କୟାଯତ୍୍ତ  କେୟାଯୟାଉଛି ।

ଶଶି,ୁ ଗଭତ୍ତବତୀ ମହିଳୟା ଓ ସ୍ତନ୍ପୟାନ କେୟାଉଥବିୟା ମୟାଆମୟାନଙ୍ 
ପୟାଇ ଁପଯତ୍ତ୍ୟାପ୍ତ ପଷିୁ୍କେ ଖୟାଦ୍ ନଯୟାଗୟାଇନଦବୟା ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 

ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀଙ୍ ପୟାଇ ଁସବତ୍ତଦୟା ସନବତ୍ତୟାଚ୍ଚ ପ୍ରୟାଥମିକତୟା 
ନହୟାଇ େହିଆସିଛି । ୨୦୧୮ ମସିହୟାନେ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର 
ନମୟାଦୀଙ୍ ଦ୍ୟାେୟା ଶଭୁୟାେମ୍ଭ କେୟାଯୟାଇଥବିୟା ନପୟାଷଣ ଅଭିଯୟାନ 

କୁନପୟାଷଣକୁ ଦୃଢ ଭୟାବନେ ଦୂେ କେିବୟା ନଷେତ୍ରନେ ଏକ 
ଅଭୂତପବୂତ୍ତ ଭୂମିକୟା ନିବତ୍ତୟାହ କେୁଛି ।
ଅମିତ୍ ଶୋ�, ହକନ୍ଦ୍ର ସ୍ରୋଷ୍ଟଟ୍ର ମନ୍ତୀ

ମଧ୍ୟୋହ୍ନ- ହଭୋଜନ ହଯୋଜନୋ
 ପିଲୟାମୟାନଙ୍ ନପୌଷି୍କତୟାେ ସି୍ତିନେ ଉନ୍ନତି ଆଣବିୟା ପୟାଇ ଁ ମଧ୍ୟୟାହ୍ 
ନଭୟାଜନ ନଯୟାଜନୟା ଆେମ୍ଭ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ଏହୟା ଅଧନିନେ, ପ୍ରନତ୍କ 
ସେକୟାେୀ ଏବଂ ସେକୟାେୀ ଅନୁଦୟାନପ୍ରୟାପ୍ତ ପ୍ରୟାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରୟାଥମିକ 
ବିଦ୍ୟାଳୟେ ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରୀଙୁ୍ ନଦୈନିକ ସବତ୍ତନିମ ୍ନ ୩୦୦ କ୍ୟାନଲୟାେୀେ 
ନପ୍ରୟାଟିନ୍ ଏବଂ ୮େୁ ୧୨ ଗ୍ୟାମ ଶକି୍ ଥବିୟା ଡୟାଲିଜୟାତୀୟ ଖୟାଦ୍ ଅନୁ୍ନ 
୨୦୦ ଦିନ ପୟାଇ ଁପେିନବଷଣ କେୟାଯୟାଏ । ନୂତନ ଜୟାତୀୟ ଶଷିେୟା ନୀତି 
ସହତି ଏହ ିଦିଗନେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଆେମ୍ଭ �ଟିଛି ।

ଭୟାେତ ସେକୟାେ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ମୟାତୃ ବ୍ନ ନଯୟାଜନୟା ବୟା ମୟାତୃତ୍ୱକୟାଳୀନ 
ଲୟାଭ ନଯୟାଜନୟାେ ଆେମ୍ଭ କେିଛ୍ିତ । ଏହ ି ନଯୟାଜନୟା ଅଧନିନେ 
ଗଭତ୍ତବତୀ ମହଳିୟା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶଶି ୁଜନ ୍ନହବୟା ପନେ ଅଧକି ନପୟାଷଣ 
ଆବଶ୍କତୟା ପେୂଣ ପୟାଇ ଁସ୍ତନ୍ପୟାନ କେୟାଉଥବିୟା ମହଳିୟାଙୁ୍ ୬୦୦୦ 
ଟଙ୍ୟା ନଲଖୟାଏ ଁଆଥଷିକ ସହୟାୟତୟା ପ୍ରଦୟାନ କେୟାଯୟାଉଛି ।

ଜନ୍ୁ ୩୦ ତୟାେିଖ ସଦୁ୍ୟା ୮୪ ଲଷେେୁ ଅଧକି 
ହତିୟାଧକିୟାେୀଙୁ୍ ୨୯୦୦ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା  
ପ୍ରଦୟାନ କେୟାଯୟାଇଛି ।

ନକୟାଭିଡ ମହୟାମୟାେୀ ସମୟନେ ୮୦ 
ନକୟାଟି ଗେିବ ନଲୟାକଙୁ୍ ୨ ଲଷେ ନକୟାଟି 
ଟଙ୍ୟାେୁ ଅଧକି ମଲୂ୍େ ଖୟାଦ୍ଶସ୍ 
ମୟାଗଣୟାନେ ବିତେଣ କେୟାଯୟାଇଛି ।



ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର     ହସହ୍ଟେମ୍ବର 1-15, 202134

ହପୋରଣ ଅଭିଯୋନର ଅଗ୍ରଗତି
୨୦୧୫-୧୬େ ଜୟାତୀୟ ସ୍ୟାସ୍୍ ସନବତ୍ତଷେଣ ଅନୁଯୟାୟୀ, ୫ ବଷତ୍ତ ବୟସେୁ କମ ୍ଆୟୁ ବଗତ୍ତେ ପିଲୟାମୟାନଙ୍ ମଧ୍ୟନେ 

ନଦଖୟାନଦଉଥବିୟା ଜୀର୍ତ୍ତତୟା ହୟାେ ୨୧% ଥଲିୟା । ୨୦୧୯-୨୦ ସନବତ୍ତଷେଣନେ ଏହ ିସଂଖ୍ୟା ୧୭.୩%କୁ ହ୍ୟାସ ପୟାଇଛି । ନସହଭିଳି 
ଉତ୍କଟ କୁନପୟାଷଣେ ହୟାେ ମଧ୍ୟ ପେବତତ୍ତୀ କୟାଳନେ ୭.୪%େୁ ୪.୯%କୁ ହ୍ୟାସ ପୟାଇଛି ।

ମହିଳୟା ଓ ଶଶି ୁ ବିକୟାଶ ମନ୍ତଣୟାଳୟକୁ ନଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯୟାଇଥବିୟା ୨୪, ୪୩୫ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା 
ମଧ୍ୟେୁ ସଷେମ ଅଙ୍ଗନବୟାଡି ଏବଂ ନପୟାଷଣ ୨.୦ ପୟାଇ ଁ ୨୦,୧୦୫ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟାେ ବ୍ବସ୍ୟା 
କେୟାଯୟାଇଛି । ଏହି ନଯୟାଜନୟା ନଦଶେ ୧୧୨ଟି ଆଙ୍ୟାଷେୀ ଜିଲ୍ୟାନେ ଆେମ୍ଭ ନହୟାଇଛି ।

୦୧ ଅହ୍ଟେୋବର ୨୦୨୦ – ୧୫ ମୋଚ୍ଚ୍ଷ ୨୦୨୧

ନକୟାଭିଡ ସମୟନେ ନଯନତନବନଳ ସମସ୍ତ କୟାଯତ୍୍ତ କଳୟାପ ଅଚଳ ନହୟାଇଯୟାଇଥଲିୟା, ନସନତନବନଳ 
ନପୟାଷଣ ଅଭିଯୟାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୟାବିତ ନହୟାଇଥଲିୟା । ଏହୟା ସନତ୍ୱ, ନପୟାଷଣ ଅଭିଯୟାନ ସହ ସମ୍କୃ୍ 
କୟାଯତ୍୍ତ କଳୟାପଗଡିୁକେ ତଦୟାେଖ ପୟାଇ ଁନୁ୍ଟି୍ରସନ ଟ୍ରୟାକେ ଆପ ମୟାଧ୍ୟମନେ ସୟାେୟା ନଦଶନେ ନପୟାଷଣ 
ସମନି୍୍ତ ବ୍ଞ୍ନ ପ୍ରତିନଯୟାଗୀତୟା ଆନୟୟାଜତି ନହୟାଇଥଲିୟା । ‘ଭୟାେତୀୟ କୃଷି ନକୟାଷ’ ଗଠନ 
ସକୟାନଶ ଏକ ପଦନଷେପ ନିଆଯୟାଇଛି ଯୟାହୟା ଫଳନେ ସ୍ୟାନୀୟ ଭୟାନବ ଉତ୍ୟାଦିତ ଖୟାଦ୍, ଫଳ ଏବଂ 
ପନିପେିବୟା ଅନୁସୟାନେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖୟାଦ୍ ତୟାଲିକୟା ପ୍ରସୁ୍ତତ କେୟାଯୟାଇ ପୟାେିବ । ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେଙ୍ 
ଦ୍ୟାେୟା ଉଦ୍ �ୟାଟିତ ନପୟାଷଣ ୨.୦ ଅଭିଯୟାନ ଏହ ିଲଷେ୍ ପେୂଣ ଦିଗନେ ଏକ ଉନଲ୍ଖନୀୟ ସଫଳତୟା 
ହୟାସଲ କେିଛି । ୨୦୨୧-୨୨ ବନଜଟ ଉପସ୍ୟାପନ ସମୟନେ ଏହ ି ନଯୟାଜନୟାେ ନ�ୟାଷଣୟା କେି 
ଅଥତ୍ତମନ୍ତୀ ନିମତ୍ତଳୟା ସୀତୟାେମଣ କହଥିନିଲ, “ନପୟାଷକ ତତ୍ୱ ବୃଦି୍ ସହ ନସଗଡିୁକେ ନଯୟାଗୟାଣ, 
ଉପଲବଧତୟା ଏବଂ ଫଳୟାଫଳକୁ ସଦୃୁଢ କେିବୟା ପୟାଇ ଁସେକୟାେ ଅତିେିକ୍ ନପୟାଷଣ କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମ 
ଏବଂ ନପୟାଷଣ ଅଭିଯୟାନକୁ ଏକୟାଠ ିକେି ନପୟାଷଣ ଅଭିଯୟାନ ୨.୦େ ଶଭୁୟାେମ୍ଭ କେିନବ ।”

ହପୋରଣ ଅଭିଯୋନ ୨.୦: କ୍ହପୋରଣର ମହୂଳୋତ୍ୋଟନ ପୋଇ ଁଲଷେୟୁ

ନଦଶେ ଅସହୟାୟ ବେିଷ ୍ନୟାଗେିକ ଏବଂ ପଷିୁ୍ହୀନତୟାେ ଶକିୟାେ 
ନହୟାଇଥବିୟା ବୟସ୍ଙୁ୍ ସୟାହୟାଯ୍ କେିବୟା ପୟାଇ ଁଅନନକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
ପଦନଷେପ ନିଆଯୟାଇଛି । ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ ବୟସ୍ମୟାନଙ୍ ପୟାଇ ଁ
ଏକ ନପୟାଷଣ ଅଭିଯୟାନ ନଯୟାଜନୟା ଆେମ୍ଭ କେିବୟାକୁ ଚି୍ତୟା 
କେୁଛ୍ିତ। ନଯଉ ଁ ବୟସ୍ମୟାନନ ଅତିମୟାତ୍ରୟାନେ କୁନପୟାଷଣେ 
ଶକିୟାେ ନହଉଛ୍ିତ ନସମୟାନଙୁ୍ ଏହ ି ନଯୟାଜନୟା ଅଧନିନେ ଖୟାଦ୍ 
ନଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯିବ । ସେକୟାେ ୫୫,୦୦୦ଟି ନକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୟାପନ କେିବୟାକୁ 
ନଯୟାଜନୟା କେୁଛ୍ିତ ନଯଉଠଁୟାନେ ଲଷେ ଲଷେ ବୟସ୍ ନଲୟାକଙୁ୍ ଗେମ 
ଓ ପଷିୁ୍କେ ଖୟାଦ୍ ପେିନବଷଣ କେୟାଯିବ । ଏଥପିୟାଇ ଁ୧୦,୦୦୦ 
ଗ୍ୟାମପଂଚୟାୟତ ଏବଂ ୧,୦୦୦ ନପୌେସଂସ୍ୟାକୁ ଆସ୍ତୟା ୩େୁ ୪ 
ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନେ ସୟାମିଲ କେିବୟା ପୟାଇ ଁଏହ ିନଯୟାଜନୟା ପ୍ରସ୍ତୟାବ େଖଛିି। 
ବୟସ୍ଙ୍ ପୟାଇ ଁ  ନପୟାଷଣ ଅଭିଯୟାନ ଅଧନିନେ ସେକୟାେ ପ୍ରଥମ 
ପଯତ୍୍ତ ୟାୟନେ ୩୯.୬୦ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା ଆବଂଟନ କେିସୟାେିଛ୍ିତ ।

ପଷିୁ୍ହୀନତୟା ନକବଳ ଭୟାେତନେ ନୁନହ ଁବେଂ ବିୱେେ ଅନ୍ 

ନଦଶଗଡିୁକେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗେୁୁତେ ସମସ୍ୟା । ଦୀ�ତ୍ତସ୍ୟାୟୀ ବିକୟାଶ 
ଲଷେ୍ (ଏସଡିଜି)େ ୧୭ଟି ଲଷେ୍ ମଧ୍ୟେୁ ଦୁଇଟି ଷେଧୁୟା ଦୂେୀକେଣ 
ଏବଂ ସସୁ୍ ଜୀବନ ଓ ନିେୟାମୟତୟାକୁ ନପ୍ରୟାତ୍ୟାହିତ କେିବୟା ସହ 
ଜଡିତ । ଦୀ�ତ୍ତସ୍ୟାୟୀ ବିକୟାଶ ଲଷେ୍ ୨.୨ ଅନୁଯୟାୟୀ ୨୦୩୦ 
ମସିହୟା ସଦୁ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରକୟାେ ପଷିୁ୍ହୀନତୟାକୁ ଦୂେ କେୟାଯିବ । ୨୦୨୫ 
ମସିହୟା ସଦୁ୍ୟା ୫ ବଷତ୍ତେୁ କମ ୍ପିଲୟାଙ୍ (ବୟସ ଅନୁପୟାତନେ ଅଳ୍ପ 
ଓଜନ) ଏବଂ  (ବୟସ ଅନୁପୟାତନେ କମ ୍ ଉଚ୍ଚତୟା), କିନଶୟାେୀ 
ବୟାଳିକୟା, ଗଭତ୍ତବତୀ ମହିଳୟା, ସ୍ତନ୍ପୟାନ କେୟାଉଥବିୟା ମୟାଆ  
ଏବଂ ବୟସ୍ମୟାନଙ୍େ ନପୟାଷକ ତତ୍ୱ ଆବଶ୍କତୟା ପେୂଣ 
ନିମନ୍ତ େହିଥବିୟା ଆ୍ତଜତ୍ତୟାତିକ ସହମତିଭିତିକ ଲଷେ୍କୁ ଅ୍ତଭୁତ୍ତକ୍ 
କେୟାଯୟାଇଛି । ନଦଶ ଏନବ ଜୟାତୀୟ ନପୟାଷଣ ଅଭିଯୟାନ 
ଆଡକୁ ଅଗ୍ସେ ନହୟାଇସୟାେିଛି । ଏହୟା ନଦଶନେ ପ୍ରଥମ ଥେ 
ପୟାଇ ଁ ୨୦୧୮ ମସିହୟାନେ ନପୟାଷଣ ଅଭିଯୟାନ ୨.୦ ଜେିଆନେ 
ଭୟାେତେୁ ଆେମ୍ଭ ନହୟାଇଥଲିୟା । 

୧୦.୯ ଲଷେ
କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମ ସୟାମିଲ ନହୟାଇଛି

୫୧.୭ ଲଷେ
ପ୍ରୟାପ୍ତବୟସ୍ ପେୁୁଷ

୭୫.୫ ଲଷେ
ପ୍ରୟାପ୍ତ ବୟସ୍ ମହଳିୟା 

 ୨୦୧୭-୧୮ନେ ୩୧୫ଟି ଜଲି୍ୟା, ୨୦୧୮-
୧୯ନେ ୨୩୫ଟି ଜଲି୍ୟା ଏବଂ ୨୦୧୯-
୨୦ନେ ଅବଶଷି୍ ଜଲି୍ୟାନେ ଏହ ିକୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମ 
ପଯତ୍୍ତ ୟାୟକ୍ନମ ସମସ୍ତ େୟାଜ୍ ଓ ଜଲି୍ୟାନେ 
ଲୟାଗ ୁକେୟାଯୟାଇଛି ।

 ୨୦୧୮ ମସିହୟା ନସନ୍ଟେମେ୍ନେ ପୟାଳନ 
କେୟାଯୟାଇଥବିୟା ନପୟାଷଣ ମୟାସନେ ୨୨ଲଷେେୁ 
ଅଧକି କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମନେ ୨୫ ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି 
ନଲୟାକ ଅଂଶଗ୍ହଣ କେିଥନିଲ ।

 ୨୦୧୯ ମୟାଚ୍ଚତ୍ତ ମୟାସନେ ନପୟାଷଣ ପଷେ 
ପୟାଳନ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା ନଯଉଥଁନିେ ୪୪.୮ 
ନକୟାଟି ନଲୟାକ ୮୨.୭୫ ଲଷେ କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମନେ 
ଭୟାଗ ନନଇଥନିଲ ।  ୨୦୧୯ ନସନ୍ଟେମେ୍ 
ନପୟାଷଣ ମୟାସନେ ନଲୟାକଙ୍ ଗତିବିଧକିୁ 
ନନଇ ୩.୬ ନକୟାଟିେୁ ଅଧକି କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମ 
ଅନୁଷ୍ିତ ନହୟାଇଥଲିୟା ।

 କୁନପୟାଷଣ ଦୂେ କେିବୟା ପୟାଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ 
ମନ୍ତଣୟାଳୟ ଏକତ୍ର କୟାଯତ୍୍ତ  କେୁଛ୍ିତ । ଜଲି୍ୟା 
ମୟାଜନିଷ୍ଟ୍ରଟ ଏବଂ େୟାଜ୍ ମଖୁ୍ ଶୟାସନ 
ସଚିବମୟାନଙ୍ ମଧ୍ୟନେ ନପୟାଷଣେ ଏକ 
ନତ୍ରୈମୟାସିକ ସ୍ତନ୍ତ ସମୀଷେୟା କେୟାଯୟାଉଛି । 

 ୨୨ଟି େୟାଜ୍ନେ ୫୦େୁ ଉର୍ଦତ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କୟାଯତ୍୍ତ କୟାେୀ 
ନହଉଛି ।  ଏ ସମ୍କଷିତ ଗତିବିଧକିୁ ତ୍ୱେୟାନ ୍ତି 
କେିବୟା ପୟାଇ ଁପ୍ରନତ୍କ େୟାଜ୍କୁ ୨୭.୮୫ ଲଷେ 
ଟଙ୍ୟା ପ୍ରଦୟାନ କେୟାଯୟାଇଛି ।

ନପୟାଷଣ ଅଭିଯୟାନ
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ପଛୁଆବଗତ୍ତଙ୍ 
ସଶକି୍କେଣ

ସବକୋ ସୋଥ, ସବକୋ ବକିୋଶ ଏହବ 
ନୂଆ ଏକ ଦଗିକ ୍ସୋଥହିର ହଯୋଡିଛି

ସୟାମୟାଜକି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗଡିୁକ ଉପନେ ଆଇନ୍ 
ପ୍ରଣୟନ ଦୃଷି୍େୁ ସଂସଦେ ନମୌସମୁୀ ଅଧନିବଶନ 
ଐତିହୟାସିକ ଥଲିୟା । ଅନ୍ୟାନ୍ ପଛୁଆ ବଗତ୍ତଙ୍ 

ସଂେଷେଣ (୧୨୭ତମ ସମ୍ିଧୟାନ ସଂନଶୟାଧନ) ବିଲ୍ େୟାଜ୍ସଭୟାେ 
ନମୌସମୁୀ ଅଧନିବଶନେ ଅ୍ିତମ ଦିବସନେ ଗହୃୀତ ନହୟାଇଥଲିୟା। 
ଏହ ି ବିଲ୍ ଗହୃୀତ ନହବୟା ଦ୍ୟାେୟା ସୟାମୟାଜିକ-ଶଷିେୟାଗତ ପଛୁଆ 
ବଗତ୍ତେ ତୟାଲିକୟା ଏନବ େୟାଜ୍ ସେକୟାେଗଡିୁକ ନିଜ ସ୍ତେନେ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିବୟା ପୟାଇ ଁ ସଷେମ ନହନବ । ୨୦୧୮ ମସିହୟା ପବୂତ୍ତେୁ 
େୟାଜ୍ ଓ ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ ନିଜ ନିଜେ ଓବିସି ତୟାଲିକୟା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କେୁଥବିୟା କୟାେଣେୁ ହି ଁ୧୨୭ତମ ସମ୍ିଧୟାନ ସଂନଶୟାଧନ ବିଲ୍ େ 
ଆବଶ୍କତୟା ପଡିଲୟା । ନତଣ ୁଅନ୍ୟାନ୍ ପଛୁଆ ବଗତ୍ତଙ୍ ହତିକୁ 
ଦୃଷି୍ନେ େଖ ିନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ ସମ୍ିଧୟାନ ସଂନଶୟାଧନ କେିବୟାକୁ 
ନିଷ୍ପତି ନନଇଛ୍ିତ ।
ସୟାମୟାଜକି ନ୍ୟାୟ ଏକ ସନବତ୍ତୟାଚ୍ଚ ପ୍ରୟାଥମିକତୟା ନହୟାଇ େହଆିସିଛି
ନିକଟନେ ନହୟାଇଥବିୟା କ୍ୟାବିନନଟ ସମ୍ପ୍ରସୟାେଣନେ ୨୭ଜଣ 
ଅନ୍ୟାନ୍ ପଛୁଆ ବଗତ୍ତେ ମନ୍ତୀଙୁ୍ ଅ୍ତଭୁତ୍ତକ୍ କେୟାଯୟାଇଛି । 
ନମୟାଟୟାନମୟାଟି ଭୟାନବ ଚଳିତ କ୍ୟାବିନନଟନେ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ 
ମନ୍ତୀ ଓବିସି ବଗତ୍ତେ । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ତୟାଙ୍ 
ନୂତନ କ୍ୟାବିନନଟନେ ସବୁ ଜୟାତିେ ନଲୟାକଙ୍ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱକୁ 
ଯକିୁ୍ଯକୁ୍ କେିବୟାକୁ ଉଦ୍ମ କେି ଏକ ଆଂଚଳିକ-ସୟାମୟାଜକି 
ସନ୍ତୁଳନ ବଜୟାୟ େଖଛି୍ିତ । ଏହୟା ପବୂତ୍ତେୁ ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ 
ଓବିସି କମିଶନକୁ ସୟାମ ୍ିଧୟାନିକ ମୟାନ୍ତୟା ନଦଇଥନିଲ । ନକନ୍ଦ୍ର 
ସେକୟାେ ଉନଲ୍ଖନୀୟ ଭୟାନବ ଅନ୍ୟାନ୍ ପଛୁଆ ବଗତ୍ତ (ଓବିସି)
ଙ୍ ମଧ୍ୟନେ ଥବିୟା ସ୍ଚ୍ଛଳ ବଗତ୍ତଙ୍ ବୟାଷଷିକ ଆୟ ସୀମୟା ୬ଲଷେେୁ 
୮ଲଷେକୁ ବୃଦି୍ କେିଛ୍ିତ ।
୨୨ଟି ବଲ୍ି ଗ�ୃୀତ
ନମୌସମୁୀ ଅଧନିବଶନ କୟାଳନେ ବିନେୟାଧଙି୍ ହଟ୍ଟନଗୟାଳ 
ନଯୟାଗୁ ଁ ସଂସଦ କୟାଯତ୍୍ତ ନେ ବୟାଧୟା ଉପଜୁିବୟା ସନତ୍ୱ ଓବିସି 
ସଂେଷେଣକୁ ନନଇ ସୟାମ ୍ିଧୟାନିକ ସଂନଶୟାଧନ ସନମତ ୧୯ଟି 
ବିଲ୍ େୟାଜ୍ସଭୟାନେ ଗହୃୀତ ନହୟାଇଥଲିୟା । ୨୦୨୧ ଜୁଲୟାଇ 
୧୯ ତୟାେିଖନେ ଅଧନିବଶନ ଆେମ୍ଭ ନହୟାଇଥଲିୟା ଏବଂ ଅଗଷ୍ 

ସଂସଦର ଉଭୟ ଗ�ୃହର (୧୨୭ତମ ସମି୍ବଧୋନ 
ସଂହଶୋଧନ ବଲି) ଗ�ୃୀତ ହ�ବୋ ହଦଶ ପୋଇ ଁ
ଏକ ଐତ�ିୋସିକ ମ�ୂ୍୍୍ଷ । ଏ� ିବଲ୍ି ସୋମୋଜକି 
ସଶକି୍କରଣ ହଷେତ୍କ ୍ଅଧକି ମଜବ୍ତ କରିବ। 

ଏ� ିବଲ୍ି ଗ�ୃୀତ ହ�ବୋ ମଧ୍ୟ ସମୋଜର 
ଅବହ�ଳିତମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁସମ୍ୋନ, ସହ୍ଯୋଗ 
ଓ ନୟୁୋୟ ସନ୍ଶିି୍ତ କରିବୋହର ସରକୋରଙ୍କ 

ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ତୋକ ୍ଦଶ୍ଷୋଉଛ ି।

ନହରନ୍ଦ୍ର ହମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ

ସମୟାଜେ ସବୁ ବଗତ୍ତଙ୍ ନିକଟନେ ନ୍ୟାୟ ପହଂଚୟାଇବୟା ସହତି ନସମୟାନଙୁ୍ ମଖୁ୍ ନସ୍ୟାତନେ ନଯୟାଡିବୟା ଉନଦ୍ଶ୍ନେ 
ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ ଅନ୍ୟାନ୍ ପଛୁଆ ବଗତ୍ତଙୁ୍ ସଶକ୍ କେିବୟା ପୟାଇ ଁଏକ ନୂତନ ପଦନଷେପ ନନଇଛ୍ିତ ।  ଏହୟା େୟାଜ୍ଗଡିୁକୁ 
ପଛୁଆ ବଗତ୍ତ ତୟାଲିକୟା ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିବୟାେ ଅଧକିୟାେ ପ୍ରଦୟାନ କେିଛି । ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ ସଂସଦେ ଉଭୟ ଗହୃନେ ସମ୍ିଧୟାନ 

ସଂନଶୟାଧନ ବିଲ୍ ଗହୃୀତ କେୟାଇଛ୍ିତ । ଏହୟା ସଂ�ୀୟ ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ମଜବୁତ କେିବୟାେ ଉଦ୍ମ କେୁଛି ।

୧୧ ତୟାେିଖନେ ଗହୃକୁ ଅନିଦ୍ଷିଷ୍ କୟାଳ ପୟାଇ ଁ ମଲୁତବୀ 
ନ�ୟାଷଣୟା କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ଏହି ଅଧବିନଶନ କୟାଳନେ, 
୨୪ ଦିନ ମଧ୍ୟନେ ୧୭ଟି ନବୈଠକ ଅନୁଷ୍ିତ ନହୟାଇଥଲିୟା । 
ଅଧନିବଶନ ସମୟନେ, ସଂସଦେ ଉଭୟ ଗହୃନେ ୨୨ଟି 
ବିଲ୍ ଗହୃୀତ ନହୟାଇଥଲିୟା ।  
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ଅଗଷ୍ ପହିଲୟାନେ ଭୟାେତ ଜୟାତିସଂ� ସେୁଷେୟା ପେିଷଦେ ଅଧ୍ୟଷେ ଭୟାନବ ୧ ମୟାସ ପୟାଇ ଁଦୟାୟିତ୍ୱ 
ଗ୍ହଣ କଲୟା । ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ଭୟାେତେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଭୟାନବ  ବିୱେେ ସନବତ୍ତୟାଚ୍ଚ ସଂଗଠନେ 

ଅଧ୍ୟଷେ ଦୟାୟିତ୍ୱ ଗ୍ହଣ କନଲ । ଏକ ଅସ୍ୟାୟୀ ସଦସ୍ ଭୟାନବ ଭୟାେତ ଗତ ବଷତ୍ତ ୧୮୪ଟି ନଦଶେ 
ଅଭୂତପବୂତ୍ତ ସମଥତ୍ତନ ସହିତ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଆସନନେ ସ୍ୟାନିତ ନହଲୟା । ବର୍ତ୍ତମୟାନ ଏହୟାେ ଅଧ୍ୟଷେତୟା କେି 

ଭୟାେତ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକୟା ନିବତ୍ତୟାହ କେୁଛି ।

ୟ୍ଏନଏସସି ହବୈଠକହର ଅଧ୍ୟଷେତୋ କରିବୋହର 
ନହରନ୍ଦ୍ର ହମୋଦୀ ପ୍ରଥମ ଭୋରତୀୟ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ

ଜୟାତିସଂ� ସେୁଷେୟା
ପେିଷଦନେ ଭୟାେତ
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ଅଗଷ୍ ୯ ତୟାେିଖନେ ନଯନତନବନଳ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 
ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ସେୁଷେୟା ପେିଷଦେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
ନବୈଠକନେ ଅଧ୍ୟଷେତୟା କନଲ ନସନତନବନଳ 

ଆ୍ତଜତ୍ତୟାତୀୟ ମଂଚନେ ଭୟାେତ ଇତିହୟାସ ସଷିୃ୍ କଲୟା, 
ସଂନଯୟାଗବଶତଃ ଏହ ିଦିବସ ଭୟାେତୀୟ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମେ 
ଏକ ଅତି ଉନଲ୍ଖନୀୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟ କୟାେଣ ୧୯୪୨ ମସିହୟାେ 
ଏହ ିଦିବସନେ ଭୟାେତ ଛୟାଡ ଆନ୍ୟାଳନ ଆେମ୍ଭ ନହୟାଇଥଲିୟା । 
ଏନବ ଏହ ିଦିବସଟି ଉଦୀୟମୟାନ ନବ ଭୟାେତେ ଆଶୟାଆଙ୍ୟାଷେୟା 
ସହତି ନଯୟାଡି ନହୟାଇଯୟାଇଛି । ଭୟାେତ ପୟାଇ ଁ ଏହ ି କୃତୀତ୍ୱ 
ଏପେି ସମୟନେ ଆସିଛି ନଯନତନବନଳ ଭୟାେତ ଏହୟାେ 
ସ୍ୟାଧୀନତୟାେ ଅମତୃ ମନହୟାତ୍ବ ପୟାଳନ କେୁଛି ଏବଂ ଜୟାତିସଂ� 
ସେୁଷେୟା ପେିଷଦେ ଅଧ୍ୟଷେତୟା ଗତ କିଛି ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନେ ଭୟାେତେ 
କ୍ରମବଦ୍ଧ୍ଧିଷୁ୍ ପ୍ରତିଷୟ୍ାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କେୁଛି। ବସନୁଧୈବ କୁଟୁମକ୍ମ ୍
ଲଷେ୍ ସହ ଅ୍ତଜତ୍ତୟାତୀୟ ସ୍ତେନେ ଭୟାେତେ ନୂତନ ଦୟାୟିତ୍ୱ 
ନଦଶେ ନଗୌେବ ଓ ପ୍ରତିଷୟ୍ା ବୃଦି୍ କେିଛି । 

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ “ସୟାମଦୁ୍ିକ ନିେୟାପତୟାେ ନପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ: 
ଆ୍ତଜତ୍ତୟାତୀୟ ସହନଯୟାଗେ ଆବଶ୍କତୟା” ଉପନେ 
ଆନୟୟାଜିତ ଜୟାତିସଂ� ସେୁଷେୟା ପେିଷଦ (ୟୁଏନଏସସି)େ 
ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତେୀୟ ନଖୟାଲୟା ବିତକତ୍ତନେ ଭିଡିଓ କନଫନେନସିଂ 
ନଯୟାନଗ ଅଧ୍ୟଷେତୟା କେିଥନିଲ । ଜୟାତିସଂ� ସେୁଷେୟା ପେିଷଦେ 
ସଦସ୍ େୟାଷ୍ଟ୍ରଗଡିୁକେ ସେକୟାେ ଏବଂ େୟାଷ୍ଟ୍ରମଖୁ୍, ଜୟାତିସଂ� 
ବ୍ବସ୍ୟାେୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତେୀୟ ବିନଶଷଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରମଖୁ ଆଂଚଳିକ 
ସଂଗଠନେ ସଦସ୍ମୟାନନ ଏହ ି ନବୈଠକନେ ନଯୟାଗ 
ନଦଇଥନିଲ । ଏହ ିନବୈଠକନେ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ 
ବିନଶଷ ଭୟାବନେ ଉନଲ୍ଖ କେିଥନିଲ ନଯ ସମଦୁ୍ ନହଉଛି ଆମ 
ସମସ୍ତଙ୍େ ଐତିହ୍ ଏବଂ ସମଦୁ୍ ମୟାଗତ୍ତ ନହଉଛି ଆ୍ତଜତ୍ତୟାତୀୟ 
ବୟାଣଜି୍େ ଜୀବନ ନେଖୟା । କିନ୍ତୁ ଆଜ ି ସୟାମଦୁ୍ିକ ନିେୟାପତୟା 
ଅନନକ ଆହୟ୍ାନେ ସମମ୍ଖୁୀନ ନହଉଛି । ସୟାମଦୁ୍ିକ ଡକୟାୟତି 
ଏବଂ ସନ୍ତୟାସବୟାଦ ପୟାଇ ଁ ସୟାମଦୁ୍ିକ ମୟାଗତ୍ତେ ଅପବ୍ବହୟାେ 
କେୟାଯୟାଉଛି । ଅନନକ ନଦଶ ମଧ୍ୟନେ ସୟାମଦୁ୍ିକ ବିବୟାଦ େହଛିି, 
ଏବଂ ଜଳବୟାୟୁ ପେିବତତ୍ତନ ତଥୟା ପ୍ରୟାକୃତିକ ବିପଯତ୍୍ତ ୟସବୁ ମଧ୍ୟ 
ସମନି୍୍ତ ବିଷୟ । ଏହଭିଳି ବିସୃ୍ତତ ପଷୃଭୂ୍ମିନେ ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍ 
ସେୁଷେୟା ଏବଂ ପେସ୍ପେଠୟାେୁ ଗ୍ହଣ କେୟାଯୟାଇଥବିୟା ସୟାମଦୁ୍ିକ 
ସ୍ୟାପତ୍େ ବ୍ବହୟାେ ନିମନ୍ତ ବୁଝୟାମଣୟା ଓ ସହନଯୟାଗେ ଏକ 
ଢୟାଂଚୟା ନିମତ୍ତୟାଣ କେିବୟାକୁ ପଡିବ ।

ଭୋରତ ନରିୋପତୋ ପ୍ରତ ିସବ୍ଷଦୋ ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍
ସୟାମଦୁ୍ିକ ନିେୟାପତୟା ଭୟାେତେ ଅନ୍ତମ ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରୟାଥମିକତୟା 
ନହୟାଇଥବିୟାନବନଳ ଏହୟା ଶୟା୍ିତ େଷେୟାକୟାେୀମୟାନଙ୍ ସେୁଷେୟା 
ଉପନେ ଧ୍ୟୟାନ ନକନ୍ଦ୍ରିତ କେିଆସଛିୁ ଏବଂ ସନ୍ତୟାସବୟାଦ 
ନିନେୟାଧ ିପ୍ରୟୟାସ ଗଡିୁକ ଉପନେ ନିେ୍ତେ ଭୟାନବ ଗେୁୁତ୍ୱ 
ପ୍ରଦୟାନ କେୁଛି । ବିୱେକୁ ପଥ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କେିବୟା ଓ ନନତୃତ୍ୱ 
ପୟାଇ ଁ ଭୟାେତେ ଆଙ୍ୟାଷେୟାକୁ ଏନବ ବିୱେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ 
କେୁଛି। ୟୁଏନଏସସିେ ମଖୁ୍ ଦୟାୟିତ୍ୱ ଗ୍ହଣ ପନେ 
ଭୟାେତେ ନବୈନଦଶକି ବ୍ୟାପୟାେ ମନ୍ତୀ ଏସ ୍. ଜୟଶଙ୍େ 
କହିଛ୍ିତ, “ଅଗଷ୍ ମୟାସ ପୟାଇ ଁ ଆନମ ୟୁଏନଏସସିେ 
ଅଧ୍ୟଷେ ଦୟାୟିତ୍ୱ ଗ୍ହଣ କେୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ ସଦସ୍ମୟାନଙ୍ 
ସହ ମିଳିମିଶ ିକୟାଯତ୍୍ତ  କେିବୟା ପୟାଇ ଁଆଶୟା େଖଛୁି । ଭୟାେତ 
ସଦୟାସବତ୍ତଦୟା ସଂଯମେ ସ୍େ, ଆନପୟାଷ ଆନଲୟାଚନୟାେ 
ସପଷେବୟାଦୀ ଏବଂ ଆ୍ତଜତ୍ତୟାତୀୟ ଆଇନେ ସମଥତ୍ତକ ନହୟାଇ 
େହିଆସିଛି।” ନସହିପେି ଜୟାତିସଂ�ନେ ଭୟାେତେ ସ୍ୟାୟୀ 
ପ୍ରତିନିଧ ି ଟି.ଏସ ୍. ମତୂଷି କହିଛ୍ିତ, “ଭୟାେତ ସନ୍ତୟାସବୟାଦେ 
ସମସ୍ତ ସ୍େୂପକୁ ବିନେୟାଧ କନେ । ସନ୍ତୟାସବୟାଦକୁ ନକୌଣସି 
ମନତ ଯଥୟାଥତ୍ତ କେୟାଯୟାଇ ପୟାେିବ ନୟାହି ଁ ନବୟାଲି ଆନମ 
ବିୱେୟାସ କେୁ । ପବୂତ୍ତେୁ ଆନମ ନଯଉଭଁଳି କେିଆସଥୁଲୁି 
ନସହିଭଳି ପେିଷଦ ଭିତନେ ଏବଂ ବୟାହୟାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଉପନେ ଆନଲୟାକପୟାତ କେି ଚୟାଲିବୁ ।” ଭୟାେତ ମଧ୍ୟ 
ବିୱେକୁ ଏହୟା ଅନୁଭବ କେୟାଇଛି ନଯ ଏହୟାେ ଜୟାତୀୟ 
ସ୍ୟାଥତ୍ତ ସହିତ ନକନବବି ସୟାଲିସ କେୟାଯିବ ନୟାହି ଁ କୟାେଣ 
ଆଜି ଭୟାେତେ ଯବୁପିଢୀ ମଧ୍ୟନେ ସୟାମଥତ୍୍ତ , ନବୈଷୟିକ 
ଦଷେତୟା, ନିପଣୁତୟା ଏବଂ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛୟାଶକି୍ ଭେି େହିଛି ।

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ବିୱେକୁ 
ନଦଖୟାଇଥବିୟା ଫୟାଇଭ ‘ଏସ ୍’ ଦୃଷି୍ନକୟାଣ

ସ�ହଯୋଗ

ସମ୍ୋନଅଗଷ୍ ମୟାସ ପୟାଇ ଁଆନମ ୟୁଏନଏସସିେ 
ଅଧ୍ୟଷେ ଦୟାୟିତ୍ୱ ଗ୍ହଣ କେୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ 

ସଦସ୍ମୟାନଙ୍ ସହ ମିଳିମିଶ ିକୟାଯତ୍୍ତ  କେିବୟା 
ପୟାଇ ଁଆଶୟା େଖଛୁି । ଭୟାେତ ସଦୟାସବତ୍ତଦୟା 
ସଂଯମେ ସ୍େ, ଆନପୟାଷ ଆନଲୟାଚନୟାେ 
ସପଷେବୟାଦୀ ଏବଂ ଆ୍ତଜତ୍ତୟାତୀୟ ଆଇନେ 

ସମଥତ୍ତକ ନହୟାଇ େହଆିସିଛି ।
ଏସ ୍. ଜୟଶଙ୍େ

ନବୈନଦଶକି ବ୍ୟାପୟାେ ମନ୍ତୀ

ସମ୍ବୋଦ
ଶୋନ୍ି

ସମଦିୃ୍
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ଭୋରତର ୟ୍ଏନଏସସି ଅଧ୍ୟଷେତୋ ଏ�ୋର 
କ୍ରେବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ  ପ୍ରତଷିୋ୍ର ସହଙ୍କତ ହଦଉଛି
ଭୟାେତ ଏପଯତ୍୍ତ ୍ତ ୟୁଏନଏସସିେ ସ୍ୟାୟୀ ସଦସ୍ଙ୍ ସମ୍ୟାନସ୍ପଦ 
ନଗୟାଷୀ୍ନେ ସୟାମିଲ ନହୟାଇ ନ ଥୟାଇପୟାନେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅସ୍ୟାୟୀ 
ସଦସ୍ ଭୟାନବ ୟୁଏନଏସସିନେ ସ୍ୟାୟୀ ସଦସ୍ ଆସନ ହୟାସଲ 
କେିବୟା ପୟାଇ ଁନଯଉ ଁଦୃଢ ଦୟାବି ଉପସ୍ୟାପନ କେିଛି ସମଗ୍ ବିୱେ 
ଏହୟାକୁ ଦୃଦୟଙ୍ଗମ କେିଛି । ଦି୍ତୀୟ ବିୱେଯଦୁ୍ ପନେ ନଦଶ 
ନଦଶ ମଧ୍ୟନେ ଶୟା୍ିତ, ସେୁଷେୟା ଏବଂ ବନୁ୍ତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ସମ୍କତ୍ତକୁ 
ନପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ନଯୟାଗୟାଇବୟା ଏହ ି ପ୍ରତିଷୟ୍ାନ ସ୍ୟାପନୟାେ ଉନଦ୍ଶ୍ 
ଥଲିୟା । ନିେୟାପତୟା ପେିଷଦ ଜୟାତିସଂ�େ ୬ଟି ପ୍ରମଖୁ ଅଙ୍ଗ 
ମଧ୍ୟେୁ ଅନ୍ତମ । ସମଗ୍ ବିୱେନେ ଶୟା୍ିତ ପ୍ରତିଷୟ୍ା କେିବୟାନେ 
ଏହ ିପ୍ରତିଷୟ୍ାନେ ଭୂମିକୟା ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ । ଏହ ିସଂସ୍ୟାେ ଏନବ ୧୫ 

ଜଣ ସଦସ୍ ଅଛ୍ିତ, ନଯଉମଁୟାନଙ୍ ମଧ୍ୟେୁ ୫ ଜଣ ସ୍ୟାୟୀ ସଦସ୍ 
- ଆନମେିକୟା, ବି୍ନଟନ୍ . ରେୟାନସ, ଋଷ, ଚୀନ୍ , ନଯଉମଁୟାନଙ୍େ 
ବିନଶଷ ଭିନଟୟା ଷେମତୟା େହଛିି । ଅବଶଷି୍ ୧୦ ସଦସ୍ଙୁ୍ ଏକ 
ଆଂଚଳିକ ଭିତିନେ ମନନୟାନୟନ କେୟାଯୟାଇଥୟାଏ । ୨ ବଷତ୍ତ ପୟାଇ ଁ
ସେୁଷେୟା ପେିଷଦେ ଅସ୍ୟାୟୀ ସଦସ୍ ଭୟାନବ ଭୟାେତ ଅଷ୍ମ 
ଥେ ପୟାଇ ଁନିବତ୍ତୟାଚିତ ନହୟାଇଛି। ଏଥପିୟାଇ ଁଭୟାେତ କୂଟନନୈତିକ 
ସ୍ତେନେ ଏକ ନଜୟାେଦୟାେ ଅଭିଯୟାନ ଚଳୟାଇଥଲିୟା, ଏହୟା 
ଫଳନେ ନମୟାଟ ୧୯୨ଟି ନଦଶ ମଧ୍ୟେୁ ୧୮୪ଟି ନଦଶ ଭୟାେତ 
ସପଷେନେ ନଭୟାଟ ନଦଇଥନିଲ ଏବଂ ଏହୟାକୁ ଏକ ସଦସ୍ 
ଭୟାନବ ନିବତ୍ତୟାଚିତ କେୟାଇଥନିଲ। ପ୍ରୟାନୟୟାଗିକ ଭୟାବନେ ଏହୟାେ 
ବତତ୍ତମୟାନେ ଅବଧ ି ମଧ୍ୟନେ ଏହ ି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ପ୍ରତିଷୟ୍ାନନେ 
ଅଧ୍ୟଷେତୟା କେିବୟା ପୟାଇ ଁଭୟାେତ ଦୁଇଥେ ସନୁଯୟାଗ ପୟାଇବ । 

ସୋମଦ୍୍କି ସ�ହଯୋଗ ଉପହର ସର୍ଷେୋ ପରିରଦହର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମୋଦୀଙ୍କ ପୋଞ୍ଚଟି ମନ୍ତ

ନୀତ:ି ନବୈଧ ସୟାମଦୁ୍ିକ ବୟାଣଜି୍ ଉପେୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍କ ହଟୟାଇବୟାକୁ ପଡିବ । ନସଗଡିୁକେ 
େୟାସ୍ତୟାନେ ସଷିୃ୍ ନହଉଥବିୟା ପ୍ରତିବନ୍କଗଡିୁକ ସମଗ୍ ବିୱେ ଅଥତ୍ତନୀତି ପୟାଇ ଁଆହୟ୍ାନ ନହୟାଇପୟାନେ। 
ମକୁ୍ ସୟାମଦୁ୍ିକ ବୟାଣଜି୍ ଆବହମୟାନ କୟାଳେୁ ଭୟାେତେ ସଭ୍ତୟା ସହତି ନଯୟାଡି ନହୟାଇ େହଛିି। 
ହଜୟାେ ହଜୟାେ ବଷତ୍ତ ପନୂବତ୍ତ ସିନୁ୍ ଉପତ୍କୟା ସଭ୍ତୟାେ ନଲୟାଥୟାଲ ବ୍େ ସୟାମଦୁ୍ିକ ବୟାଣଜି୍ ସହ 
ସମ୍କୃ୍ ଥଲିୟା । ପେୁୟାତନ ସମୟେ ମକୁ୍ ସୟାମଦୁ୍ିକ ପେିନବଶ ମଧ୍ୟନେ ହି ଁଭଗବୟାନ ବୁଦ୍ଙ୍ ଶୟା୍ିତ ବୟାତତ୍ତୟା 
ସମଗ୍ ବିୱେନେ ପ୍ରସୟାେିତ ନହୟାଇ ପୟାେିଥଲିୟା ।  ମକୁ୍ ସୟାମଦୁ୍ିକ ବୟାଣଜି୍  ପେସ୍ପେେ ନୟାବିକମୟାନଙ୍େ 
ଅଧକିୟାେକୁ ପରୂ୍ତ୍ତ ସମ୍ୟାନ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍କ କନେ । 

ନୀତ:ି ସୟାମଦୁ୍ିକ ବିବୟାଦଗଡିୁକେ ସମୟାଧୟାନ ଶୟା୍ିତପରୂ୍ତ୍ତ ଏବଂ ଆ୍ତଜତ୍ତୟାତୀୟ ଆଇନ ଆଧୟାେନେ ନହବୟା 
ଉଚିତ । ଏହୟା ପୟାେସ୍ପେିକ ବିୱେୟାସ ପୟାଇ ଁଅପେିହୟାଯତ୍୍ତ  । ନକବଳ ଏହୟା ଦ୍ୟାେୟା ହି ଁଭୟାେତ ଏହୟାେ 
ପନଡୟାଶୀ ନଦଶ ବୟାଂଲୟାନଦଶ ସହ ସୟାମଦୁ୍ିକ ବିବୟାଦଗଡିୁକେ ସମୟାଧୟାନ କେିପୟାେିଛି । 

ନୀତ:ି ଆନମ ସମନସ୍ତ ଏକଜଟୁ ନହୟାଇ ପ୍ରୟାକୃତିକ ବିପଯତ୍୍ତ ୟ ଏବଂ ଅଣ-େୟାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠନଗଡିୁକ 
ଦ୍ୟାେୟା ସଷିୃ୍ ନହଉଥବିୟା ସୟାମଦୁ୍ିକ ବିପତିଗଡିୁକେ ମକୁୟାବିଲୟା କେିପୟାେିବୟା । ଏହୟା ଉପନେ ଆଂଚଳିକ 
ସହନଯୟାଗ ବୃଦି୍ ପୟାଇ ଁଭୟାେତ ଅନନକ ପଦନଷେପ ନନଇଛି ।

ନୀତ:ି ଆମକୁ ନଯପେି ନହଉ ସୟାମଦୁ୍ିକ ପେିନବଶ ଏବଂ ସମଳ୍ଗଡିୁକେ ସେୁଷେୟା କେିବୟାକୁ ପଡିବ। 
ଆନମ ଜୟାଣ ୁ ନଯ ଜଳବୟାୟୁ ଉପନେ ସମଦୁ୍େ ପ୍ରତ୍ଷେ ସମ୍କତ୍ତ େହଛିି । ନତଣ,ୁ ଆମକୁ ଆମେ 
ସୟାମଦୁ୍ିକ ପେିନବଶକୁ ୍ ୍ଲୟାଷି୍କ, ନତଲ ଢୟାଳି ନହବୟା ଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣେୁ ମକୁ୍ େଖବିୟାକୁ ପଡିବ । ଭୟାେତ 
ଏକ ମହତ୍ୱୟାକୟାଂଷେୀ ‘ଗଭୀେ ସମଦୁ୍ ଅଭିଯୟାନ’େ ଶଭୁୟାେମ୍ଭ କେିଛି ।

 ନୀତ:ି ଆମକୁ ଦୟାୟିତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ସୟାମଦୁ୍ିକ ସଂନଯୟାଗୀକେଣକୁ ନପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ନଦବୟାକୁ ପଡିବ । ଏହୟା ସ୍ପଷ୍ 
ନଯ ଭିରି୍ଭୂମୀ ସଷିୃ୍ ସୟାମଦୁ୍ିକ ବୟାଣଜି୍ ବୃଦି୍ ପୟାଇ ଁଅତି ଜେୁେୀ ।
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ଜୟାତିସଂ� ସେୁଷେୟା
ପେିଷଦନେ ଭୟାେତ
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ଦୂରଦଶ୍ଷନ
ସ�ତି ଭୋରତହର ହଟଲିଭିଜନ ପ୍ରସୋରଣ ଆରମ୍ଭ ହ�ଲୋ

ଏହୟାେ ୬୨ ବଷତ୍ତେ ନଗୌେବମୟ ଯୟାତ୍ରୟାନେ, ଏହୟାେ ମନନୟାେଞ୍ନଧମତ୍ତୀ କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମ ଏବଂ ଜନସୟାଧୟାେଣଙ୍ ହତିନେ ନିଭୁତ୍ତଲ 
ତଥ୍ ପେିନବଷଣ ପବୂତ୍ତକ ଦୂେଦଶତ୍ତନ ପ୍ରନତ୍କ ବ୍କି୍େ ଜୀବନନେ ଏକ ଅବିନଚ୍ଛଦ୍ ଅଂଶ ପୟାଲଟିଯୟାଇଛି । ଦୂେଦଶତ୍ତନ 

ସହତି ଭୟାେତନେ ନଟଲିଭିଜନ ପ୍ରସୟାେଣେ ଇତିହୟାସ ଆେମ୍ଭ ନହଲୟା, ଯୟାହୟା ଏନବ ନଦଶେ ଜନସଂଖ୍ୟାେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତେୁ 
ଅଧକି ନଲୟାକଙ୍ ନିକଟନେ ପହଂଚି ନିଜକୁ ଗବଷିତ ମନନ କେୁଛି । ଦୂେଦଶତ୍ତନ ଅନନକ ନଲୟାକପି୍ରୟ ସମୟ୍ାଦ ଭିତିକ ଏବଂ 

କଳୟା-ସଂସ୍ତୃି ଭିତିକ କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମ ପ୍ରସୟାେଣ କେିଥୟାଏ । ଏହୟା ବଷତ୍ତକୁ ବଷତ୍ତ ଏହୟାେ ନଲୟାକପି୍ରୟତୟାକୁ ବଢୟାଇ ଚୟାଲିଛି । ବୟାସ୍ତବ 
ଅଥତ୍ତନେ, ଏହୟା ଭୟାେତକୁ ‘ଏକ ଭୟାେତ ନଶ୍ଷ ୍ଭୟାେତ’େ ସ୍୍୍ନକୁ ସୟାକୟାେ କେିବୟାନେ ସୟାହୟାଯ୍ କେୁଛି ।

ଦୂେଦଶତ୍ତନ ଦିବସ
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ତଥ୍

n 	୧୯୫୯ ମସିହୟା ନସନ୍ଟେମେ୍ ୧୫ ତୟାେିଖନେ ଦୂେଦଶତ୍ତନେ ପ୍ରସୟାେଣ 
ଆେମ୍ଭ ନହୟାଇଥଲିୟା । ୧୯୬୫ ମସିହୟା ଅଗଷ୍ ୧୫ ତୟାେିଖନେ ୫ 
ମିନିଟ ଅବଧେି ନିୟମିତ ସମୟ୍ାଦ ପ୍ରସୟାେଣ ଆେମ୍ଭ ନହଲୟା । ୧୯୬୭ 
ମସିହୟାନେ ଅନ୍ତମ ସବୁଠୟାେୁ ନଲୟାକପି୍ରୟ କୃଷିଭିତିକ କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମ 
କୃଷି ଦଶତ୍ତନ ପ୍ରସୟାେଣ ଆେମ୍ଭ ନହୟାଇଥଲିୟା । ୧୯୭୨ ମସିହୟାନେ 
ଦୂେଦଶତ୍ତନ ମମୁୟ୍ାଇ ଓ ଅମି୍ତସେେୁ ପ୍ରସୟାେଣ ଆେମ୍ଭ କେିଥଲିୟା । 

n  ୧୯୭୫ ମସିହୟା ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ଦୂେଦଶତ୍ତନେ ପ୍ରସୟାେଣ ୭ଟି ସହେ ମଧ୍ୟନେ 
ସିମୀତ ଥଲିୟା । ୧୯୭୬ ମସିହୟା ଏପି୍ରଲ ପହଲିୟାନେ ଦୂେଦଶତ୍ତନ 
ଆକୟାଶବୟାଣୀଠୟାେୁ ଅଲଗୟା ନହୟାଇଥଲିୟା ।

n  ୧୯୮୨ ମସିହୟାନେ ଭୟାେତନେ େଙ୍ଗୀନ ନଟଲିଭିଜନ ପ୍ରଚଳନ 
ଆେମ୍ଭ ନହୟାଇଥଲିୟା । ହମ ନଲୟାଗ, ବୁନିୟୟାଦ୍ , ମୟାଲଗଡିୁ ନଡସ ୍, 
େଜନୀ, ନୁକ୍ଡ, ଚିତ୍ରହୟାେ ଭଳି ଧୟାେବୟାହକି ନଯୟାଗୁ ଁ ଦୂେଦଶତ୍ତନ 
ନିଜପୟାଇ ଁଏକ ସ୍ତନ୍ତ ସ୍ୟାନ ସଷିୃ୍ କେିବୟାନେ ସଫଳ ନହୟାଇଥଲିୟା ।

n  ୧୯୮୭ ମସିହୟାନେ ପ୍ରସୟାେିତ େୟାମୟାୟଣ ଏବଂ ୧୯୮୯ନେ ପ୍ରସୟାେିତ 
ମହୟାଭୟାେତ ଦୂେଦଶତ୍ତନେ ନଲୟାକପି୍ରୟତୟାକୁ ନୂତନ ଶଖିେନେ 
ପହଂଚୟାଇଥଲିୟା । ୧୯୯୭ ମସିହୟା ନନଭମେ୍ ୨୩ନେ ପ୍ରସୟାେ 
ଭୟାେତୀ ଗଠନ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ନସହଦିିନଠୟାେୁ ଦୂେଦଶତ୍ତନ ଏହୟା 
ଅଧନିନେ ପ୍ରସୟାେଣ ନସବୟା ଜୟାେି େଖଛିି ।

n  ଏକ ୨୪ �ଂଟିଆ ସମୟ୍ାଦ ଚୟାନନଲ ଡିଡି-ନୁ୍ଜ ୍୨୦୦୩ ମସିହୟାନେ 
ଶଭୁୟାେମ୍ଭ ନହୟାଇଥଲିୟା । ୨୦୦୪ ମସିହୟାନେ ମକୁ୍ ରିେ ଡିଟିଏଚ୍ ନସବୟା 
ଏବଂ ଡିଡି ଡୟାଇନେକଟେେ ଶଭୁୟାେମ୍ଭ ନହଲୟା ।

ଦୂେଦଶତ୍ତନ ଏନବ ୩୪ଟି 
ସୟାନଟଲୟାଇଟ ଚୟାନନଲ ଏବଂ ୧୦୪ଟି 
ରିେ ଟୁ ଏୟୟାେ ଡିଟୁଏଚ୍ ନସବୟା 
ପ୍ରଦୟାନକୟାେୀେ ଏକ ବିଶୟାଳ ନନଟୱକତ୍ତ 
ପୟାଲଟି ଯୟାଇଛି । ବତତ୍ତମୟାନ ବିଭିନ୍ନ 
େୟାଜ୍ ଓ ସହେନେ ଦୂେଦଶତ୍ତନେ 
୬୬ଟି ଷଟୁ୍ଡିଓ କୟାଯତ୍୍ତ ଷେମ େହଛିି ।

କୃଷିଭିତିକ କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମଗଡିୁକେ 
ପ୍ରସୟାେଣ ଲଷେ୍ନେ ୨୦୧୫ ମସିହୟା 
ନମ ୨୪ ତୟାେିଖନେ ଡିଡି କିଷୟାନ 
ଚୟାନନଲେ ଶଭୁୟାେମ୍ଭ ନହୟାଇଥଲିୟା । 
ଡିଡି ନେୟାନଟ୍ରୟା ଭଳି ଚୟାନନଲଗଡିୁକ 
ଦୂେଦଶତ୍ତନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଲୂ୍ ବୃଦି୍ 
କେିବୟାନେ ସହୟାୟକ ନହୟାଇଛ୍ିତ ।

ଗତବଷତ୍ତ ନଯନତନବନଳ ନକୟାଭିଡ ମହୟାମୟାେୀ ନଦଶକୁ 
କବଳିତ କଲୟା ଏବଂ ଏହୟାପନେ ଲକଡୟାଉନ୍ 
ନ�ୟାଷଣୟା କେୟାଗଲୟା, ନସନତନବନଳ େୟାମୟାୟଣ-

ମହୟାଭୟାେତ ଧୟାେୟାବୟାହିକେ ପନୁଃ ପ୍ରସୟାେଣ କେୟାଯିବୟା 
ଉଚିତ୍ ନବୟାଲି ସମଗ୍ ନଦଶେୁ ଦୟାବି ଉଠିବୟା ଆେମ୍ଭ ନହଲୟା । 
ଜନସୟାଧୟାେଣଙ୍ ଏହି ଦୟାବିକୁ ସମ୍ୟାନ ଜଣୟାଇ ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ 
ଦୂେଦଶତ୍ତନନେ ଏହୟାେ ପ୍ରସୟାେଣକୁ ସନିୁଶି୍ତ କେୟାଇଥନିଲ । 
ଏହୟା ଦୂେଦଶତ୍ତନେ ସବୁର୍ତ୍ତ ଯଗୁକୁ ମନନ ପକୟାଇ ନଦଇଥଲିୟା, 
ନଯନତନବନଳ ନଟଲିଭିଜନ ନଲୟାକମୟାନଙ୍ �ନେ ନୂଆ 
ନୂଆ ପ୍ରନବଶ ଆେମ୍ଭ କେୁଥଲିୟା । ନସହିଦିନଠୟାେୁ ନିଜେ 
ବିୱେସନୀୟତୟା ବଜୟାୟ େଖବିୟା ସହିତ, ଦୂେଦଶତ୍ତନ େୟାଷ୍ଟ୍ରେ 
ପ୍ରସୟାେଣ ନସବୟାେ ଏକ ମଜବୁତ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ପୟାଲଟି ଯୟାଇଛି । 
୧୯୫୯ ମସିହୟା ନସନ୍ଟେମେ୍ ୧୫ ତୟାେିଖନେ ଦିଲ୍ୀନେ ଏକ 
ନଛୟାଟ ଟ୍ରୟାନସମିଟେ ଓ ଅସ୍ୟାୟୀ ଷଟୁ୍ଡିଓ ସହିତ ଦୂେଦଶତ୍ତନ 
ଏକ ପେୀଷେୟାମଳୂକ ପ୍ରସୟାେଣ ନସବୟା ପ୍ରଦୟାନକୟାେୀ ଭୟାନବ 
ଏହୟାେ ନିେୟାଡମେ୍ ଯୟାତ୍ରୟା ଆେମ୍ଭ କେିଥଲିୟା । ଏହି ସମୟନେ 
ଦୂେଦଶତ୍ତନେ ନକୌଣସି ନିୟମିତ ପ୍ରସୟାେଣ ନଥଲିୟା । କିନ୍ତୁ 
୧୯୬୫ ମସିହୟା ଅଗଷ୍ ୧୫ ତୟାେିଖଠୟାେୁ ଏକ ୫ ମିନିଟ ଅବଧେି 
ନିୟମିତ ସମୟ୍ାଦ ପ୍ରସୟାେଣ ଆେମ୍ଭ ନହଲୟା ଏବଂ ପ୍ରତିମୟା ପେୁୀ 
ଦୂେଦଶତ୍ତନେ ପ୍ରଥମ ସମୟ୍ାଦପୟାଠିକୟାେ ନଗୌେବ ବହନ କନଲ। 
ଆେମ୍ଭ ଦିନଠୟାେୁ ଏହୟାେ ପେିବୟାେ ଆଧୟାେିତ କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମ 
ନଯୟାଗୁ ଁ ଦୂେଦଶତ୍ତନ ଦଶତ୍ତକଙ୍ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇ ଁ ପୟାେିଥଲିୟା । 
ଦୂେଦଶତ୍ତନେ ବିୱେସନୀୟତୟା, ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିଭତ୍ତେନଯୟାଗ୍ 
ପ୍ରସୟାେଣ କୟାେଣେୁ  ଅସଂଖ୍ ଚୟାନନଲ ମଧ୍ୟନେ ଏହୟାକୁ ଏକ 
ବିନଶଷ ପେିଚୟ ପ୍ରଦୟାନ କେିପୟାେିଛି । ନଦଶେ ଦୂେଦୂେୟା୍ତ 
ଅଂଚଳନେ ପହଂଚିପୟାେୁଥବିୟା ଦୂେଦଶତ୍ତନ ଏହୟାେ ଆଂଚଳିକ 
ଏବଂ ଜୟାତୀୟ ଚୟାନନଲଗଡିୁକ ଜେିଆନେ ନଦଶେ ସବତ୍ତବୃହତ 
ପ୍ରସୟାେଣକୟାେୀ ନହୟାଇପୟାେିଛି । ଏହୟା ନଦଶେ ଜନସଂଖ୍ୟାେ 
୯୦ ପ୍ରତିଶତଙ୍ ନିକଟନେ ପହଂଚି ପୟାେୁଛି । ସୟାଧୟାେଣ 
ଜନତୟାଙୁ୍ ଅଧକି ପ୍ରଭୟାବଶୟାଳୀ ଭୟାନବ ନସବୟା ନଯୟାଗୟାଇନଦବୟା 
ପୟାଇ ଁ ଦୂେଦଶତ୍ତନ ନିଜକୁ ପେିବତତ୍ତନଶୀଳ ସମୟ ସହିତ ଦୃତ 
ଗତିନେ ଖୟାପ ଖଆୁଇ ଚୟାଲିଛି    

ଦୂେଦଶତ୍ତନ ଦିବସ: 
ନଟଲିଭିଜନେ ଇତିହୟାସ



ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭୋରତ ବ୍ୋଣ୍ ଇଣି୍ଆକ୍ 
ଆ�୍ରି ମଜବ୍ତ କରିବ

ନକୟାଭିଡ ମହୟାମୟାେୀ କୟାଳନେ ଶଳି୍ପ ନଷେତ୍ର ଖବ୍ୁ ଉତ୍ୟାହ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କେିଛି । ଏହୟା ଆତ୍ମନିଭତ୍ତେତୟାେ ପଥନେ ଅଗ୍ସେ ନହବୟା 
ପୟାଇ ଁଭୟାେତୀୟ ଅଥତ୍ତନୀତିକୁ ସଷେମ କେୟାଇଛି । ନକୟାଭିଡ ମହୟାମୟାେୀ ମଧ୍ୟନେ ଭୟାେତୀୟ ଶଳି୍ପଜଗତ ନଦଶେ ପ୍ରଗତୀକୁ 
ଉନଲ୍ଖନୀୟ ଅବଦୟାନ ନଦଇଛି । ଭୟାେତୀୟ ଶଳି୍ପ ମହୟାସଂ� (ସିଆଇଆଇ)େ ବୟାଷଷିକ ନବୈଠକନେ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର 
ନମୟାଦୀ ଏହୟାକୁ ବିନଶଷ ଭୟାନବ ଉନଲ୍ଖ କେିଥନିଲ । ନସ କହନିଲ – “ ୭୫ତମ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ଦିବସ ଅବସେନେ ଆଜୟାଦୀ 

କୟା ଅମତୃ ମନହୟାତ୍ବ ପୟାଳନ ନହଉଥବିୟାନବନଳ ସିଆଇଆଇେ ଏହ ିନବୈଠକ ଅନୁଷ୍ିତ ନହଉଛି । ନୂତନ ସଙ୍ଳ୍ପ ଏବଂ 
ଲଷେ୍ ସି୍େ କେିବୟା ନିମନ୍ତ ଭୟାେତୀୟ ଶଳି୍ପ ଜଗତ ପୟାଇ ଁଏହୟା ଏକ ମହୟାନ ସନୁଯୟାଗ ।

ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭୋରତକ୍ ହନଇ
୭୫ତମ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ଦିବସ ଅବସେନେ ଆଜୟାଦୀ କୟା ଅମତୃ ମନହୟାତ୍ବ 
ପୟାଳନ ନହଉଥବିୟାନବନଳ ସିଆଇଆଇେ ଏହ ିନବୈଠକ ଅନୁଷ୍ିତ ନହଉଛି। 
ନୂତନ ସଙ୍ଳ୍ପ ଏବଂ ଲଷେ୍ ସି୍େ କେିବୟା ନିମନ୍ତ ଭୟାେତୀୟ ଶଳି୍ପ ଜଗତ 
ପୟାଇ ଁ ଏହୟା ଏକ ମହୟାନ ସନୁଯୟାଗ । ଆତ୍ମନିଭତ୍ତେ ଭୟାେତ ଅଭିଯୟାନେ 
ସଫଳତୟାେ ଗେୁୁ ଦୟାୟିତ୍ୱ ଭୟାେତୀୟ ଶଳି୍ପ ଉପନେ ନିଭତ୍ତେ କେୁଛି ।
ସରକୋରଙ୍କ ଉଦୟୁମ
ନଦଶେ ବିକୟାଶ ପୟାଇ ଁଆଜି ନଯଉ ଁପେିନବଶ ସଷିୃ୍ ନହୟାଇଛି ଏବଂ ଏହୟାେ 
ସୟାମଥତ୍୍ତ  ପୟାଇ ଁନଯଉ ଁବିୱେୟାସେ ବୟାତୟାବେଣ ଗଢି ଉଠଛିି ଭୟାେତୀୟ ଶଳି୍ପ 
ତୟାେ ଭେପେୁ ଫୟାଇଦୟା ନନବୟା ଉଚିତ୍ । ଗତବଷତ୍ତ ମୟାନଙ୍ନେ ଭୟାେତନେ 
ନଯଉ ଁପେିବତତ୍ତନ �ଟିଛି ଆପଣମୟାନନ ନିନଜ ତୟାହୟା ନଦଖନିବ, ଅନୁଭବ 
କେିନବ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ତୟା ହୟାସଲ କେିନବ । ଆଜେି ନବ ଭୟାେତ ନୂତନ 
ବିୱେ ସହ ପୟାଦନେ ପୟାଦ ମିଶୟାଇ ଆଗକୁ ବଢିବୟା ନିମନ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ । ବିନଦଶୀ 
ପଞିୁ୍ନିନବଶକୁ ନନଇ ନଯଉ ଁଭୟାେତ ପବୂତ୍ତେୁ ଉଦବିଗ୍ ଥଲିୟା ଏନବ ନସହ ି
ନଦଶ ସବୁ ପ୍ରକୟାେ ପଞିୁ୍ ନିନବଶକୁ ସ୍ୟାଗତ କେୁଛି ।
ଭୋରତର ଆଭିମଖ୍ୟୁହର ପରିବତ୍ଷନ
ନଗୟାଟିଏ ସମୟ ଥଲିୟା ନଯନତନବନଳ ଆନମ ଭୟାବୁଥଲୁି ନଯ ଯୟାହୟା 
ବିନଦଶୀ ତୟାହୟା ଭଲ । ଏପେିକି ଆମେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯୟାହୟାକୁ ଅନନକ ବଷତ୍ତେ 
କଠିନ ପେିଶ୍ମ ପନେ ଆନମ ସଷିୃ୍ କେିଛୁ, ବିନଦଶୀ ନୟାନଁେ ନସସବୁେ 
ନପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ କେୟାଯୟାଇଛି । ଆଜି ପେିସି୍ତି ଷେୀପ୍ର ଗତିନେ ବଦଳିବୟାନେ 

ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭୋରତର ସଫଳତୋହର ଶଳି୍ପ ଜଗତର ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକୋଠୋର୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଶଳି୍ପକ୍ 
ହପ୍ରୋତ୍ସୋ�ନ ପ୍ରଦୋନହର ହକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କର ଉଦୟୁମ ପଯ୍ଷୟୁନ୍ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମୋଦୀ ଅହନକ 

ପ୍ରସଙ୍ର ଅବତୋରଣୋ କରିଥହିଲ । ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଭିଭୋରଣର ମଖ୍ୟୁୋଂଶ:

ନମକ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆକୁ ନନଇ
ଆମେ ଶଳି୍ପ ଉପନେ ନଦଶେ ବିୱେୟାସେ ଫଳ ଏଇଆ ନଯ 
ଆଜ ିସହଜନେ ବ୍ବସୟାୟ ଓ ସହଜନେ ବଂଚିବୟାେ ସି୍ତିନେ 
ଉନ୍ନତି �ଟିଚୟାଲିଛି । କମ୍ୟାନୀ ଆଇନନେ କେୟାଯୟାଇଥବିୟା 
ସଂନଶୟାଧନ ଏହୟାେ ଏକ ବଳିଷ ୍ଉଦୟାହେଣ । ନସହପିେି, 
ଏମଏସଏମଇ ନଷେତ୍ରକୁ ନପ୍ରୟାତ୍ୟାହତି କେିବୟା ଦିଗନେ ଅନନକ 
ପଦନଷେପ ନିଆଯୟାଇଛି, ଯୟାହୟା ଏହୟାକୁ ବୟାଧ୍ୟବୟାଧକତୟାେୁ 
ମକୁ୍ କେିବ । େୟାଜ୍ଗଡିୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦୟାେ କେୟାଯୟାଇଛି। 
ନମକ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସହିତ, ନଦଶ ମଧ୍ୟ ନେୟାଜଗୟାେ ଏବଂ 
େପ୍ତୟାନୀକୁ ତ ୍ବେୟାନ ୍ବିତ କେିବୟା ନିମନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ପିଏଲଆଇ 
ନଯୟାଜନୟା କୟାଯତ୍୍ତ କୟାେୀ କେିବୟା ଆେମ୍ଭ କେିଛି। ଅତି 
ନିକଟନେ, ଆନମ ପିଛିଲୟା ଟିକସ ଆଦୟାୟ ବ୍ବସ୍ୟାକୁ 
ଉନଚ୍ଛଦ କେି ଅତୀତେ ତୃଟିକୁ ସଧୁୟାେିଛୁ । 

ଲୟାଗିଛି । ଆଜି ନଦଶବୟାସୀଙ୍ ଭୟାବନୟା ଭୟାେତନେ ତିଆେି ସୟାମଗ୍ୀ 
ସହ ନଯୟାଡି ନହୟାଇଛି । କମ୍ୟାନୀ ଭୟାେତେ ନହବୟା ଜେୁେୀ ନୁନହ ଁ
ବେଂ ଆଜି ପ୍ରନତ୍କ ଭୟାେତୀୟ ଭୟାେତନେ ତିଆେି ଉତ୍ୟାଦନକୁ 
ଆପନଣଇବୟାକୁ ଚୟାହୁଛଁ୍ିତ । ଏନବ ନଦଶ ତୟାେ ମନ ସି୍େ କେିନନଇଛି 
ଏବଂ ବତତ୍ତମୟାନ ନସହି ଅନୁଯୟାୟୀ ଶଳି୍ପକୁ ଏହୟାେ ନୀତି ଓ େଣନୀତି 
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ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିବୟାକୁ ପଡିବ ।
ଯବ୍ପିଢୀର କ୍ରେବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ  ଆତ୍ମବଶି୍ୱୋସ
ଆପଣମୟାନନ ଏହୟାକୁ ଅଲିମ୍ିକ୍ସ ସମୟନେ ଅନୁଭବ କେିଛ୍ିତ । ଆଜ ି
ଭୟାେତେ ଯବୁପିଢୀ ନମୈଦୟାନକୁ ଓହ୍ୟାଇଲୟାନବନଳ ମନନେ ଦି୍ଧୟା େଖ୍ିତ 
ନୟାହି ଁ। ନସମୟାନନ କଠନି ପେିଶ୍ମ କେିବୟା ଚୟାହୟା୍ିତ, ଆହୟ୍ାନକୁ ଆପନଣଇ 
ନିଅ୍ିତ ଏବଂ ସଫୁଳ ନନଇ ଆସ୍ିତ ।
ଭୋରତହର ସଂସ୍ୋର
ନବୈଷୟିକ ଜ୍ୟାନନକୌଶଳକୁ ନନଇ ନଦଶନେ ନଦଖୟାଯୟାଉଥବିୟା ଉତ୍ୟାହ 
ଦୃତ ସଂସ୍ୟାେ ନିମନ୍ତ ସେକୟାେଙୁ୍ ଅନୁନପ୍ରେିତ କେୁଛି । ଆନମ ନଯଉ ଁ
ସଂସ୍ୟାେଗଡିୁକୁ ଆେମ୍ଭ କେିଛୁ ନସଗଡିୁକ ସହଜ ନିଷ୍ପତି ନଥଲିୟା, ନସସବୁ 
ସହଜ ପେିବତତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନଥଲିୟା । ଦଶନି୍ ଦଶନି୍ ଧେି ଏହସିବୁ ସଂସ୍ୟାେ 
ପୟାଇ ଁ ଦୟାବି ନହୟାଇ ଆସଥୁଲିୟା । ଅନନକ ଆନଲୟାଚନୟା ନହଉଥଲିୟା, 
କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯୟାଉନଥଲିୟା କୟାେଣ ମନନେ ଏହ ିଧୟାେଣୟା ଥଲିୟା ନଯ 
ପେିବତତ୍ତନ ଆଣବିୟା କଷ୍କେ ନହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମୟାନନ ମଧ୍ୟ ନଦଖଛି୍ିତ 
ନଯ କିପେି ସମ୍ରୂ୍ତ୍ତ ଦୃଢ ନିଶ୍ୟ ସହତି ଆନମ ନସହ ି ସମୟାନ ନିଷ୍ପତି 
ନନଲୁ । ଏପେିକି ମହୟାମୟାେୀ ସମୟନେ ସଂସ୍ୟାେ ପ୍ରକି୍ୟୟା ଜୟାେି େହଲିୟା। 
ଆପଣମୟାନନ ନଦଖଛୁ୍ିତ, ନଦଶ କିପେି ନସହସିବୁ ନିଷ୍ପତି ସହତି ଛିଡୟା 
ନହୟାଇଛି । ବ୍ୟାବସୟାୟିକ ନକୟାଇଲୟା ଉନତୟାଳନକୁ ମଞ୍େୁୀ ପ୍ରଦୟାନ 

କେୟାଯୟାଇଛି, �ନେୟାଇ ନଷେତ୍ରକୁ ନଖୟାଲୟାନଖୟାଲି ଭୟାନବ ସୟାମିଲ ନହବୟା 
ପୟାଇ ଁଉତ୍ୟାହତି କେୟାଯୟାଉଛି । ପ୍ରତିେଷେୟା ନଷେତ୍ରନେ ବୃହତ ସଂସ୍ୟାେମୟାନ 
ଆେମ୍ଭ କେୟାଯୟାଇଛି ଏବଂ ମହୟାକୟାଶ ତଥୟା ଆଣବିକ ନଷେତ୍ରଗଡିୁକୁ 
�ନେୟାଇ ନଷେତ୍ର ପୟାଇ ଁଉନ୍ମକୁ୍ କେୟାଯୟାଇଛି । 
କଟକଣୋ ଉହଚ୍ଛଦ
ନଦଶନେ ଏନବକୟାେ ସେକୟାେ େୟାଷ୍ଟ୍ରେ ହତି ପୟାଇ ଁବଡ ବଡ ଆହୟ୍ାନେ 
ସମମ୍ଖୁୀନ ନହବୟା ପୟାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ । ଜଏିସଟି ଏହୟାେ ଏକ ଉଦୟାହେଣ । 
ଆନମ ନକବଳ ଜଏିସଟି ପ୍ରଚଳନ କେିନୟାହୁ ଁ, ବେଂ ଆନମ ନେକଡତ୍ତ 
ପେିମୟାଣେ ଜଏିସଟି ସଂଗ୍ହ ନହଉଥବିୟାେ ନଦଖଛୁୁ ।
ମଜବୁତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣି୍ଡଆ ସହତି ଗନବଷଣୟା ଓ ବିକୟାଶକୁ ନନଇ ଜୟାତୀୟ 
ଶଷିେୟା ନୀତି ଜେିଆନେ ନଦଶ ଏକ ବିେୟାଟ ପଦନଷେପ ନନଇଛି। ଏଥନିେ 
ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦଷେତୟାଠୟାେୁ  ଆେମ୍ଭ କେି ଗନବଷଣୟା ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ପେିବ୍ୟାପ୍ତ 
ଏକ ନୂତନ ବୟାତୟାବେଣେ କୟାଯତ୍୍ତ ଖସଡୟା େହିଛି । ଶଳି୍ପ ନଷେତ୍ରେ ମଧ୍ୟ 
ଏଥନିେ ସକି୍ୟ ଭୂମିକୟା େହିଛି । ଆତ୍ମନିଭତ୍ତେ ଭୟାେତ ପୟାଇ ଁ ଆମକୁ 
ଗନବଷଣୟା ଓ ବିକୟାଶ ଉପନେ ପଞିୁ୍ନିନବଶକୁ ବୃଦି୍ କେିବୟାକୁ ପଡିବ 
ଏବଂ ନକବଳ ସେକୟାେଙ୍ ଉଦ୍ମ ଦ୍ୟାେୟା ଏହୟା ସମ୍ଭବ ନୁନହ ଁ ଏବଂ 
ଏହୟା ଶଳି୍ପ ନଷେତ୍ରେ ବିପଳୁ ଭୟାଗିଦୟାେୀ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍କ କେୁଛି । ବ୍ୟାଣ୍ଡ 
ଇଣି୍ଡଆକୁ ମଜବୁତ କେିବୟା ଆମେ ଲଷେ୍ ।  

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମୋଦୀଙ୍କ  
    ଭୋରଣର ମଖ୍ୟୁୋଂଶ 

ଫିଟନନସ ପେୀଷେୟା ଏବଂ 
େଦି୍ପେିଚୟାଳନୟା ନକନ୍ଦ୍ର ସମନି୍୍ତ 
ନୂତନ ନିୟମଗଡିୁକ ୨୦୨୧ ଅନକଟେୟାବେ 
ପହଲିୟାେୁ ଲୟାଗ ୁ ନହବ । ସେକୟାେ 
ଏବଂ େୟାଷ୍ଟ୍ରୟାୟତ ଉନଦ୍ୟାଗଗଡିୁକେ 
୧୫ ବଷତ୍ତ ପେୁୁଣୟା ଯୟାନଗଡିୁକ ପୟାଇ ଁ
େଦି୍ପେିଚୟାଳନୟା ନିୟମ ୨୦୨୨ ଏପି୍ରଲ 
ପହଲିୟାେୁ ଲୟାଗ ୁ ନହବ । ବ୍ବସୟାୟିକ 
ଯୟାନ ପୟାଇ ଁ ଆବଶ୍କ ଫିଟନନସ 
ପେୀଷେୟା ସଂକ୍ୟା୍ତ ନିୟମଗଡିୁକ ୨୦୨୩ 
ଏପି୍ରଲ ପହଲିୟାେୁ କୟାଯତ୍୍ତ କୟାେୀ ନହବୟାକୁ 
ଥବିୟାନବନଳ ଅନ୍ୟାନ୍ ଯୟାନ ପୟାଇ ଁ
ଆବଶ୍କ ଫିଟନନସ ପେୀଷେୟା ସମନି୍୍ତ 
ନିୟମଗଡିୁକ ୨୦୨୪ ଜନ୍ୁ ପହଲିୟାେୁ 
ପଯତ୍୍ତ ୟାୟକ୍ନମ ଲୟାଗ ୁକେୟାଯିବ ।

ଭୟାେତେ ବିକୟାଶ ଯୟାତ୍ରୟାନେ େଦି୍ପେିଚୟାଳନୟା ନୀତି ଏକ 
ଉନଲ୍ଖନୀୟ ମୟାଇଲ୍ ସ୍ତମ୍ଭ: ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ

ନୂତନ ରଦି୍ପରିଚୋଳନୋ
ନୀତରି ସଫ୍ଳ

ପେିନବଶେ ସେୁଷେୟା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣେ ମକୁୟାବିଲୟା ନିମନ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନଦଶେ ପ୍ରଥମ େଦି୍ପେିଚୟାଳନୟା ନୀତି 
ନ�ୟାଷଣୟା କେୟାଯୟାଇଛି । ଅଗଷ୍ ୧୩ ତୟାେିଖନେ ଗଜୁେୟାଟ ନିନବଶକ ଶଖିେ ସମି୍ଳନୀନେ ଉଦନବୟାଧନ 
ନଦବୟା ଅବସେନେ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ଏହୟାେ ଉନନୟ୍ାଚନ କେିଛ୍ିତ । େଦି୍ପେିଚୟାଳନୟା ନୀତିକୁ 
ଭୟାେତେ ବିକୟାଶ ଯୟାତ୍ରୟାନେ ଏକ ମୟାଇଲ ସ୍ତମ୍ଭ ଭୟାନବ ବର୍ତ୍ତନୟା କେି ନସ କହଛି୍ିତ, “ ନଦଶେ ଅଥତ୍ତନୀତିକୁ 
ଗତିଶୀଳ କେୟାଇବୟା ସହତି ଏହୟା ଅନଟୟାନମୟାବୟାଇଲ ନଷେତ୍ରନେ ସକେୟାତ୍ମକ ପେିବତତ୍ତନ ଆଣବି ।”

ହକୋଟି ପର୍୍ଣୋ ଯୋନକ୍ ସଡକର୍ 
�ହଟଇ ଦଆିଯିବ ।

ପେୁଣୟା ଯୟାନଗଡିୁକୁ ହଟୟାଇ ନଦବୟା ଫଳନେ 
ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ୟାସ ପୟାଇବ । ନତୈଳ ବ୍ବହୟାେ କମ ୍
ନହବ ଏବଂ େଷେଣୟାନବଷେଣ ଶସ୍ତୟା ନହବ ।

କୟାେେ େଦି୍ ମଲୂ୍ ଏହୟାେ ମୟାଲିକ 
ପୟାଇନବ। ନୂଆ ଯୟାନ କ୍ୟ ଉପନେ େିହୟାତି 
ସହତି, ସଡକ ଟିକସ ଏବଂ ପଞି୍କେଣନେ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁେ େିହୟାତି ମିଳିବ ।

ଏଥନିେ ୧୦ ହଜୟାେ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟାେ ନୂଆ 
ପଞିୁ୍ନିନବଶ ନହବ । ୫୦,୦୦୦ ନଲୟାକ 
ନିଯକିୁ୍ ପୟାଇନବ ।

01
ଅହ୍ଟେୋବର ପ�ଲିୋର୍ 

ନୂଆ ନୟିମ

 ନୂତନ େଦି୍ପେିଚୟାଳନୟା ନୀତି  
ବଜତ୍୍ତ ବସୁ୍ତେୁ ସମ୍ତି ଅଭିଯୟାନ ଏବଂ 
ଚକ୍ୟାକୟାେ ଅଥତ୍ତନୀତିେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
ଅଂଶ । ଏହଠିୟାେୁ ପେବତତ୍ତୀ ୨୫ 
ବଷତ୍ତ ନଦଶ ପୟାଇ ଁ ଖବୁ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ । 
ଆନମ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳବୟାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ 
ଆହୟ୍ାନେ ସମମ୍ଖୁୀନ ନହଉନଛ । 
ନସଥପିୟାଇ ଁ ଭୟାେତକୁ ଏହୟାେ ନିଜେ 
ସ୍ୟାଥତ୍ତ ଏବଂ ନୟାଗେିକମୟାନଙ୍ ସ୍ୟାଥତ୍ତ ପୟାଇ ଁ
ବୃହତ ପଦନଷେପ ନନବୟାକୁ ପଡିବ । 

 ଏହ ି ନୀତି ସବୁମନତ ସୟାଧୟାେଣ 
ପେିବୟାେଗଡିୁକୁ ବିନଶଷ ଫୟାଇଦୟା 
ପହଂଚୟାଇବ । ପ୍ରଥମ ସବୁିଧୟା ଏହୟା 
ନହବ ନଯ ପେୁୁଣୟା ଯୟାନକୁ େଦି୍ 
କେୟାଯିବୟା ଉପନେ ଏକ ପ୍ରମୟାଣପତ୍ର 
ଜୟାେି କୟାେୟାଯିବ । ନଯଉ ଁ ବ୍କି୍ଙ୍ 
ନିକଟନେ ଏହ ି ପ୍ରମୟାଣପତ୍ର େହବି 
ତୟାଙୁ୍ ନୂଆ ଯୟାନ କ୍ୟ କେିବୟା 
ସମୟନେ ପଞି୍କେଣ ପୟାଇ ଁନକୌଣସି 
ଖଚ୍ଚତ୍ତ ନଦବୟାକୁ ପଡିବ ନୟାହି ଁ।

 ଏଥସିହତି ସଡକ ଟିକସ ଉପନେ 
ତୟାଙୁ୍ ମଧ୍ୟ େିହୟାତି ମିଳିବ । ଦି୍ତୀୟ 
ସବୁିଧୟା ଏହୟା ନହବ ନଯ ପେୁୁଣୟା 
ଯୟାନେ ମେୟାମତି ଓ େଷେଣୟାନବଷେଣ 
ବୟାବଦ ଖଚ୍ଚତ୍ତ ବଂଚିଯିବୟା ସହତି ଏହୟା 
ମଧ୍ୟ ଇନ୍ନ ଦଷେତୟା ସନିୁଶି୍ତ କେିବ ।
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ନୀଳ ବିପ୍ଳବ
ଆକ୍ୋକଲଚରର

ପନ୍ଜ୍ଷୋଗରଣ
ନଦଶେ ନଯଉ ଁନକନତନଗୟାଟି ନଷେତ୍ର ବିକୟାଶ ନଯୟାଜନୟାନେ ବଷତ୍ତ ପନେ ବଷତ୍ତ ଧେି ଅପେିବର୍ଷିତ 
େହ ିଆସିଥଲିୟା ନସଥ ିମଧ୍ୟେୁ ମତ୍୍ସମ୍ଦ ନଷେତ୍ର ଅନ୍ତମ । ଏହ ିନଷେତ୍ରେ ପଯତ୍୍ତ ୟାପ୍ତ ସୟାମଥତ୍୍ତ  

ଥବିୟା ସନ୍ୱେ ପବୂତ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ସେକୟାେମୟାନନ ଏହ ିନଷେତ୍ର ଉପନେ କ୍ୱଚିତ୍  ଦୃଷି୍ପୟାତ କେିଥନିଲ । ନତନବ 
୨୦୧୪ ମସିହୟାନେ ନକନ୍ଦ୍ରନେ ସେକୟାେ ଗଠତି ନହବୟା ପନେ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ 

୨୦୨୨ ମସିହୟା ସଦୁ୍ୟା ନଦଶେ କୃଷକମୟାନଙ୍ ଉପୟାଜତ୍ତନକୁ ଦି୍ଗଣୁତି କେିବୟା ସକୟାନଶ ତୟାଙ୍େ 
ପ୍ରତଶି୍ରୁତକୁି ନଦୟାହେୟାଇଥନିଲ । ଏଥ ିପୟାଇ ଁନସ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିଥବିୟା ବିଭିନ୍ନ ନଯୟାଜନୟାମୟାନଙ୍ ମଧ୍ୟନେ 

ଯୟାହୟାକିଛି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ନୱେତ ବିପ୍ଳବେ ଅଂଶବିନଶଷ ଭୟାନବ େହଆିସିଥଲିୟା ନସସବୁକୁ ମଧ୍ୟ 
ନସ ଏଥନିେ ସୟାମିଲ କେିଥନିଲ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥେ ପୟାଇ ଁନଯନକୌଣସି ସେକୟାେଙ୍ ତୁଳନୟାନେ 

ନସ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ଉପନେ ସବତ୍ତୟାଧକି ଗେୁୁତ୍ୱ ଆନେୟାପ କେିଥନିଲ । ସ୍ୟାଧୀନ ଭୟାେତେ ସବତ୍ତବୃହତ୍  
ନଯୟାଜନୟା - ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ମତ୍୍ ସଂପଦ ନଯୟାଜନୟା ଭୟାନବ ୨୦୨୦ ମସିହୟା ନସନ୍ଟେମେ୍ ୧୦ ତୟାେିଖ 
ଦିନ ଏହୟାେ ନ�ୟାଷଣୟା କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ଏହ ିନଯୟାଜନୟା ମୟାଧ୍ୟମନେ ଆଗୟାମୀ ପୟାଞ୍ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନେ

୨୦, ୦୦୦ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟା ବ୍ୟ କେୟାଯିବୟା ନିମନ୍ତ ବ୍ୟ ଅଟକଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେୟାଯୟାଇଛି ।

ଚଳିତ ଶତୟାବ୍ୀେ ସବତ୍ତବୃହତ୍  ବିପଯତ୍୍ତ ୟ ଭୟାନବ ନଯନତନବନଳ  ଗତବଷତ୍ତ 
ସମଗ୍ ବିୱେନେ ନକୟାଭିଡ଼ ବିୱେ ମହୟାମୟାେୀ ନଦଖୟା ନଦଇଥଲିୟା, 
ବୟାେମୟ୍ାେ ଏବଂ ଦୀ�ତ୍ତ ସମୟ ଧେି ଲକଡୟାଉନ୍  ନ�ୟାଷଣୟା କେୟାଯିବୟା 

ବିୱେେ ପ୍ରୟାୟ ସମସ୍ତ େୟାଷ୍ଟ୍ରଙ୍ ଅଥତ୍ତନୀତିକୁ ପଥଚୁ୍ତ କେି ପକୟାଇଥଲିୟା ଏବଂ 
ଭୟାେତ ନସହ ିପ୍ରଭୟାବେୁ ନିଜକୁ ମକୁ୍ େଖପିୟାେି ନଥଲିୟା । ନତନବ ଏଭଳି 
ଆଥଷିକ ଅନିଶି୍ତତୟା ମଧ୍ୟନେ ଆତ୍ମନିଭତ୍ତେ ଭୟାେତ ଗଠନ ନିମନ୍ତ ଭୟାେତ 
ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ହଣ କେିଥଲିୟା । ଏହ ିଅଭିଯୟାନ ଅଧୀନନେ, ପ୍ରନତ୍କ ନଷେତ୍ର 
ଉପନେ ସମୟାନ ଧ୍ୟୟାନ ଦିଆଯୟାଇଛି ଯୟାହୟାକି ନଦଶ ବିକୟାଶେ ମଖୁ୍ ଧୟାେୟାେ 
ସୟାମଗି୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱେୟାନ ୍ତି କେିବ । ଅଥତ୍ତୟାତ୍ , ନଦଶେ ସୟାମଗି୍କ ବିକୟାଶ 
ହୟାେ (ଜଡିିପି)କୁ ଆଗକୁ ଆନଗଇ ନନବ । ନସହଭିଳି ନଷେତ୍ରମୟାନଙ୍ ମଧ୍ୟେୁ 
ମତ୍୍ସଂପଦ ନଗୟାଟିଏ ଯୟାହୟା ଉପନେ ସେକୟାେଙ୍ ନଜେ ବିନଶଷ ଭୟାନବ 
ପଡ଼ିଥଲିୟା ଏବଂ ଏହୟାେ ପ୍ରଗତିେ ପ୍ରଚୁେ ସୟାମଥତ୍୍ତ  େହଛିି । କିନ୍ତୁ ପବୂତ୍ତବର୍ତ୍ତୀ 
ସେକୟାେମୟାନଙ୍େ ଏହ ିନଷେତ୍ର ଉପନେ ନଜେ ପଡ଼ିନଥଲିୟା । ସ୍ୟାଧୀନତୟା 
ପେଠୟାେୁ ୨୦୧୪ ମସିହୟା ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ଏହ ିନଷେତ୍ର ପୟାଇ ଁମୟାତ୍ର ୩,୬୮୨ ନକୟାଟି 

ଅନଶୟାକଚକ୍େ ନୀଳେଙ୍ଗନେ
ନୀଳ ବିପ୍ଳବକୁ େନଙ୍ଗଇବୟାେ

ସମୟ ଆସିଛି ।
-ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ, ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ
ମତ୍୍ ସମ୍ଦ ନଯୟାଜନୟା
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ଟଙ୍ୟା ବ୍ୟ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ଏହୟା ପବୂତ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ସେକୟାେମୟାନଙ୍ ଦ୍ୟାେୟା 
ଏଥପି୍ରତି ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କେୟାଯୟାଇଥବିୟା ଉଦୟାସୀନତୟା ସଂପକତ୍ତନେ ପଯତ୍୍ତ ୟାପ୍ତ 
ସଚୂନୟା ଦିଏ । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ମତ୍୍ ସଂପଦ ନଯୟାଜନୟା (ପିଏମଏମଏସୱୟାଇ) 
ନଦଶନେ ଏକ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ �ଟୟାଇବୟା ନିମନ୍ତ ଅଭିନପ୍ରତ । ଏହୟା 
ମୟାଧ୍ୟମନେ ପୟାଞ୍ବଷତ୍ତ ସମୟ (୨୦୨୦- ୨୦୨୫) ମଧ୍ୟନେ ସୟାେୟା ନଦଶେ 
ମତ୍୍ଚୟାଷ ନଷେତ୍ରନେ ନପୟାଷଣୀୟ ବିକୟାଶ �ଟୟାଯିବ ଏବଂ ଏଥ ିସହତି ଏହ ି
ନଷେତ୍ର ପ୍ରୟାୟ ୫୫ ଲଷେ ନଲୟାକଙ୍ ନିମନ୍ତ କମତ୍ତନିଯକିୁ୍ ସଷିୃ୍ କେିପୟାେିବ ।
ମତ୍ସୟୁଚୋର ହଷେତ୍ହର ନୂତନ ସମ୍ଭୋବନୋ ସଷିୃ୍ଟ
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ମତ୍୍ ସଂପଦ ନଯୟାଜନୟା (ପିଏମଏମଏସୱୟାଇ) ନଦଶନେ 
ମତ୍୍ଚୟାଷ ଏବଂ ଆକ୍ୱୟାକଲଚେ ନଷେତ୍ରନେ ସୟାମଗି୍କ ବିକୟାଶ �ଟୟାଇବୟା 
ସହତି ଏହ ିନଷେତ୍ରନେ ନପୟାଷଣୀୟ, ଦୟାୟିତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ, ସମୟାନବଶୀ ତଥୟା ସମତୁଲ 

ଭୟାନବ ପ୍ରଗତି ଆଣବିୟା ନିମନ୍ତ ଉଦି୍ଷ୍ । ନସଥ ିମଧ୍ୟନେ ମୟାଛଧେୟା ତେୀ/ 
ଡଙ୍ଗୟାେ ଉନ୍ନତିକେଣ, ନଜୈବ ନଶୌଚୟାଗୟାେ, ଜୟାଆଳଁ ଉତ୍ୟାଦନ ନକନ୍ଦ୍ର, 
ମତ୍୍ଚୟାଷ ଓ ଆକ୍ୱୟାକଲଚେ ଷ୍ୟାଟତ୍ତ ଅପ ୍ ସ୍ୟାପନ, ଆକ୍ୱୟା ପୟାକତ୍ତ, ତଟୀୟ 
ମତ୍୍ଜୀବୀମୟାନଙ୍ ଗୟାେଁ ବିକୟାଶ, ଆକ୍ୱୟାଟିକ୍  ବିଜ୍ୟାନୟାଗୟାେ ଏବଂ ମୟାଛମେୟା 
ପୟାଇ ଁ  ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ତି ଅବଲମନ୍ ନିମନ୍ତ ସହୟାୟତୟା ନଯୟାଗୟାଣ 
ସୟାମିଲ। ବୟାନୟୟାଫ୍ଲକ୍  ଏବଂ ନକଜ ୍ କଲଚେ, ଇ- ନଟ୍ରଡ଼ିଂ ଏବଂ ମତ୍୍ଚୟାଷ 
ପେିଚୟାଳନୟା ଉପନେ ସ୍ତନ୍ତ ଭୟାନବ ଧ୍ୟୟାନ ପ୍ରଦୟାନ ନିମନ୍ତ ଏଥନିେ ବ୍ବସ୍ୟା 
େହଛିି । ଏହ ି ନଯୟାଜନୟାେ ମଳୂ ଉନଦ୍ଶ୍ ନହଲୟା ମତ୍୍ଚୟାଷ ଓ ଧେୟା 
ନଷେତ୍ରନେ ନୂତନ ସମ୍ଭୟାବନୟାେ ସନ୍ୟାନ ଏବଂ ଏହୟାେ େୂପୟାୟନ । 
ଏନବ ୧୨୨ଟି ଗଭୀେ ସମଦୁ୍ନେ ମୟାଛଧେୟା ତେୀ ପୟାଇ ଁପୟାଣ୍ ିଉପଲବ୍ଧ 
କେୟାଯୟାଇଛି ଏବଂ ନସହିଭଳି ଅନ୍ ୨୬୭ଟି ତେୀେ ଉନ୍ନତିକେଣ ପୟାଇ ଁ

ଏ�ିପରି ଭୋବହର ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥଲିୋ

ଭୟାେତନେ ମତ୍୍ଚୟାଷ ଓ ମୟାଛଧେୟା ନଷେତ୍ରନେ ପ୍ରୟାୟ ୨.୫ ନକୟାଟି ମତ୍୍ଜୀବୀ ଓ ମୟାଛଚୟାଷୀ ସଂପକୃ୍ 
େହିଛ୍ିତ। ୨୦୧୮-୧୯ ମସିହୟାନେ ମତ୍୍ସଂପଦ ନଷେତ୍ର ନଦଶେ ଅଥତ୍ତନୀତିେ ୧.୨୪% ଥଲିୟା ନଯନତନବନଳକି 

ନଦଶେ ନମୟାଟ କୃଷି ଉତ୍ୟାଦନେ ଏହୟା ୭.୨୮% ନବୟାଲି ଆକଳନ କେୟାଯୟାଇଛି । ବିୱେେ ନମୟାଟ ମୟାଛ 
ଉତ୍ୟାଦନେୁ ଭୟାେତେ ଅଂଶ ନହଉଛି ୭.୫୮% । ୨୦୦୯ ଠୟାେୁ ୨୦୧୪ ମସିହୟା ମଧ୍ୟନେ ନଦଶେ ମତ୍୍ 
ଉତ୍ୟାଦନ ନଷେତ୍ରେ ହୟାେୟାହୟାେି ଅଭିବୃଦ୍ ମୟାତ୍ର ୫.୨୭% େହିଥଲିୟା ଏବଂ ତୟାହୟା ୨୦୧୫େୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟନେ 

୧୦.୮୭%କୁ ବୃଦି୍ ପୟାଇଛି । ଏହୟା ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ନଯୟାଗ ୁସମ୍ଭବପେ ନହୟାଇପୟାେିଛି ।

ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ନଦଶେ ମତ୍୍ସଂପଦ ନଷେତ୍ରନେ ଅସୀମ ସମ୍ଭୟାବନୟା ସଷିୃ୍ କେିଛି । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ 
୨୦୨୦ ମସିହୟା ନସନ୍ଟେମେ୍ ୧୦ ତୟାେିଖ ଠୟାେୁ ବିହୟାେେୁ ମତ୍୍ ସଂପଦ ନଯୟାଜନୟାେ ଶଭୁୟାେମ୍ଭ କେିଥନିଲ । ଏହ ି

ନଯୟାଜନୟାନେ ପୟାଞ୍ଟି ଲଷେ୍ ହୟାସଲ ପୟାଇ ଁଉନଦ୍ଶ୍ େହଛିି:

ନଦଶେ ମୟାତ୍୍ଜୀବୀ 
ଏବଂ ମୟାଛଚୟାଷୀମୟାନଙ୍ 
ଉପୟାଜତ୍ତନକୁ
ଦି୍ଗଣୁତି କେିବୟା

ଆଗୟାମୀ ୫ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନେ 
ନଦଶେ ବୟାଷଷିକ ମତ୍୍ 
ଉତ୍ୟାଦନ ୨୨୦ ଲଷେ 
ଟନ୍ ନେ ପହଞ୍ୟାଇବୟା

ଆଗୟାମୀ ୫ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନେ 
ନଦଶେ ମୟାଛ େପ୍ତୟାନୀକୁ 
୧ ଲଷେ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟାନେ 
ପହଞ୍ୟାଇବୟା ।

ମୟାଛ ଉତ୍ୟାଦନନେ 
ନହଉଥବିୟା ଷେତିକୁ 
୨୦%େୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତକୁ 
ହ୍ୟାସ କେିବୟା

ମତ୍୍ଚୟାଷ ନଷେତ୍ରନେ 
ନଦଶନେ ୫୫ ଲଷେ ନୂତନ 
କମତ୍ତନିଯକିୁ୍େ ସନୁଯୟାଗ 
ସଷିୃ୍ କେିବୟା ।

54321

ବ୍୍ଷମୋନ ସଦ୍୍ୋ ସବ୍ଷୋଧକି ନହିବଶ

1947-2014

`3,682 

2015-19

`1,522.48
2020-25

20,050

Crore

Crores 
(Investment from 
Blue Revolution, 

Agricultural 
Infrastructure 
Development 

Fund)

Crores 
(Prime 

Minister 
Matsya 

Sampada 
Yojana)
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ଏଭଳି େୟାଶ ିନଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯୟାଇଛି । ୨,୭୫୫ଟି ମୟାଛଧେୟା ଜୟାହୟାଜନେ 
ବୟାନୟୟା ନଶୌଚୟାଗୟାେ ସ୍ୟାପନ କେୟାଯୟାଇଛି । ମତ୍୍ଜୀବୀମୟାନଙୁ୍ 
୧୯୫୬ଟି ନୂତନ ଡଙ୍ଗୟା ନଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯିବୟା ସହ ଆଧନିୁକ ମୟାଛଧେୟା 
ଜୟାଲ ଆଦି ପ୍ରଦୟାନ କେୟାଯୟାଇଛି । ନସହିଭଳି ୧,୦୩୩ଟି ବୟାନୟୟାଫ୍ଲ କ୍  
ଏବଂ ୪,୦୦୦େୁ ଅଧକି ମୟାଛ ସଂେଷେଣ ନକଜ୍  ମଧ୍ୟ ନଯୟାଗୟାଇ 
ଦିଆଯୟାଇଛି। ସୟାମଦୁ୍ିକ ଗଳୁ ୍ ଚୟାଷ ନିମନ୍ତ ୫୩,୦୦୦େୁ ଅଧକି 
େୟାଫଟେ  ଏବଂ ନମୟାନନୟାଲୟାଇନ ଏନବସଦୁ୍ୟା ନଯୟାଗୟାଇ ଦିଆଯୟାଇଛି । 
ଏହୟା ନିଃସନ୍ହନେ କୁହୟାଯୟାଇପୟାନେ ନଯ ଏହି ନଯୟାଜନୟା ମୟାଧ୍ୟମନେ 
ନଦଶନେ ମୟାଛ ଉତ୍ୟାଦନ ବୃଦି୍କୁ ସବୁଠୟାେୁ ମଖୁ୍ ଉନଦ୍ଶ୍ ଭୟାନବ 
ଧେୟାଯୟାଇଛି । ଏଥ ିସହିତ ଏହି ନଷେତ୍ର ସହିତ ସଂଶି୍ଷ୍ ନଲୟାକମୟାନଙ୍େ 
ସୟାମଗି୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତ ସେକୟାେ ପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧ େହିଛ୍ିତ । କିଷୟାନ 

ନକ୍ଡିଟ୍  କୟାଡ଼ତ୍ତ ସବିୁଧୟାକୁ ଏନବ ମତ୍୍ଜୀବୀମୟାନଙ୍ ନିମନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସୟାେିତ 
କେୟାଯୟାଇଛି ଯୟାହୟାକି ନଦଶେ ମତ୍୍ଜୀବୀମୟାନଙ୍ ସୟାମଗି୍କ କଲ୍ୟାଣ 
ପ୍ରତି ସେକୟାେଙ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ତୟାକୁ ସଚୂୀତ କନେ । ପିଏମଏମଏସୱୟାଇ 
ଅଧୀନନେ ପ୍ରନତ୍କ ମତ୍୍ଜୀବୀଙ୍ ପୟାଇ ଁ ୫ ଲଷେ ଟଙ୍ୟା ପଯତ୍୍ତ ୍ତ 
ନଗୟାଷୀ୍ଗତ ଦୁ�ତ୍ତଟଣୟା ବୀମୟା ନଯୟାଜନୟା କେୟାଯୟାଇଛି। ନୀଳ ବିପ୍ଳବ 
ନଦଶେ ମତ୍୍ସଂପଦ ନଷେତ୍ରେ ବିକୟାଶକୁ ତ୍ୱେୟାନ ୍ିତ କେିଥବିୟାନବନଳ 
ପିଏମଏମଏସୱୟାଇ ଏହୟାେ ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତ ଭିରି୍ଭୂମିକୁ ସଦୃୁଢ଼ କେିବୟା 
ଦିଗନେ ସହୟାୟକ ନହୟାଇପୟାେିଛି ତଥୟା ବିକୟାଶ ପ୍ରକି୍ୟୟାକୁ ତ୍ୱେୟାନ ୍ିତ 
କେିଛି ଯୟାହୟା ଫଳନେ ୨୦୨୫ ମସିହୟା ସଦୁ୍ୟା ଏହି ନଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ 
ନଲୟାକମୟାନଙ୍ ଉପୟାଜତ୍ତନ ଦି୍ଗଣୁତି ନହୟାଇପୟାେିବ ଏବଂ ବିୱେ ବଜୟାେନେ 
ଭୟାେତେ ଭୟାଗୀଦୟାେୀ ବୃଦି୍ ଲଷେ୍ ହୟାସଲ କେିପୟାେିବ ।  

ଭି୍ିଭୂମୀର ସଦୃ୍ଢୀକରଣ
ନଦଶେ ମତ୍୍ଚୟାଷ, ଉତ୍ୟାଦନ ଓ ଏହୟାେ ବିପଣନ ସଂପକତ୍ତୀତ ଭିରି୍ଭୂମି ନଷେତ୍ରେ ସଦୃୁଢ଼ୀକେଣ ଉପନେ ବିନଶଷ 

ଗେୁୁତ୍ୱ ଆନେୟାପ କେୟାଯୟାଉଛି । ନସଥ ିମଧ୍ୟନେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡୟାେେ ବିକୟାଶ, ଉର୍ମ ପେିବହନ ସବୁିଧୟା, ଭୟାଲୁ୍ ନଚନ୍ େ 
ଆଧନିୁକୀକେଣ, ମୟାଛଧେୟା ବ୍େେ ଉନ୍ନତିକେଣ, ବଜୟାେ ସଂସୟାଧନେ ସଦୃୁଢ଼ୀକେଣ ଆଦି ସୟାମିଲ । ନକବଳ ଗତବଷତ୍ତ, 

ନଦଶନେ ୮୫ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡୟାେ, ୩୧ଟି ମତ୍୍ ନସବୟା ନକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୟାପନ କେୟାଯୟାଇଛି । ମୟାଛ ଖୟାଦ୍ ଉତ୍ୟାଦନ ନିମନ୍ତ ଗତବଷତ୍ତ 
୨୪୮ଟି ନୂତନ ୍ ୍ଲୟାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷୟ୍ା କେୟାଯୟାଇଛି । ମୟାଛ ଓ ସୟାମଦୁ୍ିକ ଖୟାଦ୍ ବୟାଣଜି୍ କୟାେବୟାେକୁ ନପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ନଯୟାଗୟାଇ ନଦବୟା 

ସକୟାନଶ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ମତ୍୍ ସଂପଦନ ନଯୟାଜନୟା  ଅଧୀନନେ ୭୨୦ଟି ମତ୍୍ଚୟାଷୀ ଉତ୍ୟାଦନ ସଂଗଠନ ଗଠନ କେୟାଯୟାଇଛି ।

626 
 

200 
ମୟାଛ ଓ ଚିଙୁ୍ଗଡ଼ି ଉତ୍ୟାଦନ ନିମନ୍ତ 
ପ୍ରଥମ ଥେ ପୟାଇ ଁ ୨୦୦ଟି ନୂତନ 
ସ୍ୟାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କେୟାଯୟାଇଛି ।

ରୋଜୟୁମୋନଙ୍୍କ ମିଳିବୋକ୍ ଥବିୋ ସବ୍ଧିୋ
n 	ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ମତ୍୍ ସଂପଦ ନଯୟାଜନୟା 

ଅଧୀନନେ ନଦଶେ ୩୪ଟି େୟାଜ୍/ 
ନକନ୍ଦ୍ରଶୟାସିିତ ନଷେତ୍ରକୁ ସୟାମିଲ 
କେୟାଯୟାଇଛି ।

n 	ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ମତ୍୍ ସଂପଦ ନଯୟାଜନୟା 
ଅଧୀନନେ ଅଗଷ୍ ୫, ୨୦୨୧ ସଦୁ୍ୟା 
୩୦୦୦ ନକୟାଟି ଟଙ୍ୟାେୁ ଉର୍ଦତ୍ତ 
ମଲୂ୍େ ପ୍ରସ୍ତୟାବକୁ ମଂଜେୁୀ ପ୍ରଦୟାନ 
କେୟାଯୟାଇଛି ।

n 	ଏପଯତ୍୍ତ ୍ତ ମତ୍୍ଚୟାଷ ନଷେତ୍ରନେ 
ନିନୟୟାଜିତ ଥବିୟା ଅଥବୟା ଏହ ିନଷେତ୍ର 
ସହତି ସଂଶି୍ଷ୍ ଥବିୟା ୮,୦୦,୦୦୦ 
ନଲୟାକ ଉପକୃତ ନହୟାଇପୟାେିଛ୍ିତ ।

No. of Fishing 
Ports

2014-2020 2020-24

13

60

n  ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ମତ୍୍ ସଂପଦ ନଯୟାଜନୟାନେ ଥବିୟା 
ବ୍ବସ୍ୟାେୁ ସବୁିଧୟା ହୟାସଲ ନିମନ୍ତ ନକନତକ ନଥପିତ୍ର 
ହତିୟାଧକିୟାେୀମୟାନଙ୍ ନିକଟନେ ମହଜଦୁ ଥବିୟା ଏକୟା୍ତ 
ଜେୁେି । ନସହସିବୁ ନଥପିତ୍ର ମଧ୍ୟନେ ମୟାଛଚୟାଷ 
ନିମନ୍ତ ଉଦି୍ଷ୍ ନିମତ୍ତୟାଣ ନଷେତ୍ର ସୟାଟଷିଫିନକଟ ଓ ମୟାଛ 
ଚୟାଷ ଜଳ ଉତ୍ ସୟାଟଷିଫିନକଟ ।

n  ଏହୟା ବ୍ତୀତ, ଆନବଦନକୟାେୀମୟାନନ ନିଜେ 
ଆନବଦନ ପତ୍ର ସହତି ନିଜେ ଆଧୟାେ କୟାଡ଼ତ୍ତେ 
ଏକ କପି, ପୟାନ କୟାଡ଼ତ୍ତେ ଏକ କପି, ସ୍ୟାୟୀ ବୟାସି୍ୟା 
ସୟାଟଷିଫିନକଟ୍  ଓ ବ୍ୟାଙ୍୍  ଜମୟା ଖୟାତୟାେ ନକଲ ସଂଲଗ୍ 
କେିବୟା ବୟାଧ୍ୟତୟାମଳୂକ ।

n   ଏହୟା ପନେ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ମତ୍୍ ସଂପଦ ନଯୟାଜନୟା ପୟାଇ ଁ
ମତ୍୍ସଂପଦ ବିଭୟାଗ ପଷେେୁ ଜୟାେି ଆନବଦନ ପତ୍ରକୁ 
ପେୂଣ କେି ନସଥନିେ ମଗୟାଯୟାଇଥବିୟା ସମସ୍ତ ସଚୂନୟା ଠକ୍ି  
ଭୟାନବ ଉନଲ୍ଖ କେିବୟା ଆବଶ୍କ । ତୟା’ପନେ ନସହ ି
ଆନବଦନ ପତ୍ରକୁ ମତ୍୍ସଂପଦ ବିଭୟାଗ କିମୟ୍ା ଆପଣଙ୍େ 
ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନକୌଣସି ବିଭୟାଗକୁ ପଠୟାଯିବୟା ଦେକୟାେ । ଏ 
ସଂପକତ୍ତନେ ଅଧକି ସଚୂନୟା ମତ୍୍ ନସତୁ ଆପ ୍: dof.gov.
in/pmmsy ନୱବ୍ ସୟାଇଟ୍ ନେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ପିଏମଏମଏସୱୋଇ ସବ୍ଧିୋ �ୋସଲ 
ନମିହନ୍ ଆବଶୟୁକ ନଥପିତ୍

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ
ମତ୍୍ ସମ୍ଦ ନଯୟାଜନୟା

ଖଚୁୁେୟା ମୟାଛ ବଜୟାେ 
ଏବଂ କିଓସ୍ ସ୍ୟାପନ 

କେୟାଯୟାଇଛି
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କର୍୍ଷୋଟକର ଭଗୀରଥ
ସନ୍ତୁଳିତ ବିକୟାଶ ଲଷେ୍ ହୟାସଲ ନିମନ୍ତ ମୟାନବ ନକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଯକିୁ୍ଗତ କୟାଯତ୍୍ତ ୟାନୁଷୟ୍ାନ ଗ୍ହଣ 
ସଦୟାନବନଳ ନୂତନ ସମ୍ଭୟାବନୟାମୟାନ ସଷିୃ୍ କେିଥୟାଏ । ନଯନତନବନଳ ଭୟାେତ ବ୍ିଟିଶ ୍ ସେକୟାେଙ୍ 
ଏକ ଉପନିନବଶ ଭୟାନବ େହଥିଲିୟା ନସନତନବନଳ ନମୟାଷେଗଣୁ୍ଡମ ୍ ବିନୱେୱେେୟାୟୟା ତୟାଙ୍େ 
ବିସ୍ମୟକେ ଇଞି୍ନିୟେିଂ ନକୌଶଳ ବଳନେ ଜନ କଲ୍ୟାଣ କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମକୁ ଏନତ ମୟାତ୍ରୟାନେ ସପୁ୍ରଶସ୍ତ 
କେିପୟାେିଥନିଲ ନଯ ତୟାଙ୍େ ନସହ ିଉଦ୍ମକୁ ବି୍ଟିଶ ୍ ସେକୟାେ ସଦୁ୍ୟା ଉଚ୍ଚ କଣ୍ନେ ପ୍ରଶଂସୟା 
କେିଥନିଲ । ଏହ ିମହୟାନ୍  ବ୍କି୍ତ୍ୱଙ୍ ପ୍ରତି ସମ୍ୟାନ ଜଣୟାଇବୟା ସକୟାନଶ କୃତଜ୍ େୟାଷ୍ଟ୍ର ନସନ୍ଟେମେ୍ 
୧୫ ତୟାେିଖ ଦିନ ତୟାଙ୍େ ଜୟ୍ିତ ଦିବସକୁ ନଦଶ ଇଞି୍ନିୟସତ୍ତ ଦିବସ ଭୟାନବ ପୟାଳନ କେିଆସଛିୁ ।

ଇଞି୍ନିୟେମୟାନନ ନସମୟାନଙ୍େ କଠନି ଶ୍ମ ଏବଂ 
ପ୍ରତିବଦ୍ତୟା ନିମନ୍ତ ସପୁେିଚିତ ନହୟାଇଥୟା୍ିତ। 
ନସମୟାନଙ୍େ ଏଭଳି ବିନଶଷ ଚି୍ତୟାଧୟାେୟା ବିନୟା 

ମୟାନବୀୟ ପ୍ରଗତି ଅସମ୍ରୂ୍ତ୍ତ େହଥିୟାଏ । ଇଞି୍ନିୟସତ୍ତ 
ଦିବସ ଅବସେନେ ନଦଶେ ସମସ୍ତ ନିଷୟ୍ାପେ 

ଇଞି୍ନିୟେମୟାନଙୁ୍ ହୃଦୟେ ଅଭିନ୍ନ । ଡକଟେେ ଏମ 
ବିନୱେୱେେୟାୟୟାଙୁ୍ ତୟାଙ୍େ ଜନଜ୍ୟ୍ତୀ ଅବସେନେ 

ହୃଦୟେ ସହ ଗଭୀେ ଅଭିନ୍ନ ।

 ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ

ବି୍ଟିଶ ୍ ସେକୟାେଙ୍ ଶୟାସନ କୟାଳନେ, ଯନ୍ତଣୟାସିକ୍ ପେି ପ୍ରତୀୟମୟାନ 
ନହଉଥବିୟା ଜନଣ ବ୍କି୍ ନଗୟାେୟା ଯୟାତ୍ରୀମୟାନଙ୍ ସହ ଏକୟାଠ ିନଗୟାଟିଏ 
ବଗିନେ ବସି ନେଳଯୟାତ୍ରୟା କେୁଥନିଲ । ତୟାଙ୍ ଶେୀେେ ଗଠନ ମଧ୍ୟମ 

ଧେଣେ ଏବଂ ନଦହେ େଙ୍ଗ ଗହମ ପେି ଥଲିୟା । ତୟାଙ୍େ ନିେଷେେ ଗୟାଉଲଁୀ 
ନଲୟାକଟିଏ ଭୟାବି ସହଯୟାତ୍ରୀ ନଗୟାେୟା ଯୟାତ୍ରୀମୟାନନ ନୟାନୟା ପ୍ରକୟାେ ଟୟାହ ିଟୟାପେୟା 
ଓ ଉପହୟାସ କେିଚୟାଲିଥୟା୍ିତ । ହଠୟାତ୍  ନସହ ିଯୟାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ସିଟ୍ େୁ ଉଠ ି
ଠଆି ନହୟାଇପଡ଼ିନଲ ଏବଂ କମ୍ୟାଟତ୍ତନମଣ୍ଟେ ନଚନ୍  ଟୟାଣନିଲ । ନକଇ ମହୂୁର୍ତ୍ତ 
ସକୟାନଶ ନଟ୍ରନ୍ ଟି ଅଟକିଗଲୟା । ଅନ୍ ଯୟାତ୍ରୀମୟାନନ ତୟାଙ୍ ଉପନେ ଗୟାଳି ବଷତ୍ତୟା 
ଆେମ୍ଭ କେିନଦନଲ । କିଛି ସମୟ ପନେ ନସହ ିଯୟାତ୍ରୀ ଜଣକ ନସମୟାନଙୁ୍ 
ଉର୍େ ନଦଇଥନିଲ, “ହ ଁ, ମୁ ଁନଚନ୍  ଟୟାଣଛିି ।” ଏହୟାେ କୟାେଣ କ’ଣ ନବୟାଲି 
ଅନ୍ମୟାନନ ପଚୟାେିବୟାେୁ ନସ ନସମୟାନଙୁ୍ ଉର୍େ ନଦଇଥନିଲ, “ନମୟାେ 
ଅନୁମୟାନ ନଯ ଏଠୟାେୁ ନକଇ ମୟାଇଲ୍  ଦୂେନେ ନେଳଧୟାେଣୟା ଉଠଯିୟାଇଛି ।”
ନେଳବୟାଇ ଗୟାଡ଼ତ୍ତ ଆବୟାକୟାବୟା ନହୟାଇ ତୟାଙୁ୍ ପଚୟାେିନଲ, “ ତୁନମ ନକମିତି 
ଜୟାଣଲି?” ନସ କହନିଲ, “ନଟ୍ରନ୍ ଟିେ ସ୍ୟାଭୟାବିକ ନବଗନେ ସୟାମୟାନ୍ ପେିବର୍ତ୍ତନ 
�ଟିଛି ଏବଂ ମୁ ଁଜନଣ ଇଞି୍ନିୟେ୍  । ନଟ୍ରନ ଗତିେ ସ୍ୟାଭୟାବିକ ଶବ୍େୁ ମୁ ଁଆଗକୁ 
କିଛି ବିପଦ ଥବିୟାେ ଆଶଙ୍ୟା କେିପୟାେୁଛି ।” ଏହ ିକଥୟାବୟାର୍ତ୍ତୟା ଭିତନେ ନସମୟାନନ 
ନଯନତନବନଳ ଆଉ କିଛି ପଥ ଆଗନେ ପହଞ୍ନିଲ, ଗୟାଡତ୍ତଟି ନଦଖଲିୟା  ନଯ 
ନଗୟାଟିଏ ସ୍ୟାନନେ ନେଳ ଧୟାେଣୟାନେ ଫୟାଙ୍ ସଷିୃ୍ ନହୟାଇଯୟାଇଛି । ନସଠୟାନେ 
ନଟ୍  ଓ ନବୟାଲ ଟେ ସବୁ ବିପଯତ୍୍ତ ସ୍ତ ଅବସ୍ୟାନେ ପଡ଼ିଛି ।

ନସହ ିଧସୂେ େଙ୍ଗେ ବ୍କି୍ ଜଣକ ଥନିଲ ନମୟାଷେଗଣୁ୍ଡମ ୍ ବିନୱେୱେେୟାୟୟା। 
୧୮୬୧ ମସିହୟା ନସନ୍ଟେମେ୍ ୧୬ ତୟାେିଖ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମୟାନେ କର୍ତ୍ତୟାଟକ 
େୟାଜ୍େ ଚିକ୍ୟାବଲ୍ପେୁଠୟାନେ ନସ ଜନଗ୍୍ହଣ କେିଥନିଲ । ତୟାଙ୍େ ପିତୟା 
ନସନତନବଳେ ଜନଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ୍  ସଂସ୍ତୃ ବିଦ୍ୟାନ୍  ଥନିଲ ଓ ବିନୱେୱେେୟାୟୟାଙୁ୍ 
ମୟାତ୍ର ୧୨ ବଷତ୍ତ ବୟସ ନହୟାଇଥବିୟାନବନଳ ତୟାଙ୍େ ମତୁୃ୍ �ଟିଥଲିୟା । 
ଏହୟାପନେ ପେିବୟାେକୁ କଠନି ଆଥଷିକ ଦୁଗତ୍ତତି ଭିତେ ନଦଇ ଗତି କେିବୟାକୁ 
ପଡ଼ିଥଲିୟା । ନତଣ ୁବିନୱେୱେେୟାୟୟା ଗୟାେଁ ସେକୟାେୀ ବିଦ୍ୟାଳୟନେ ପ୍ରୟାଥମିକ 
ଶଷିେୟା ଲୟାଭ କେିଥନିଲ । ନବଙ୍ଗୟାଲୁେୁେ ନସଣ୍ଟଟ୍ରୟାଲ କନଲଜେୁ ବିଏ ପୟାଶ ୍ କେିବୟା 
ପନେ ନସ ନସଠୟାନେ ଜନଣ ଶଷିେକ ଭୟାନବ ନସଠୟାନେ କିଛି ସମୟ କୟାଯତ୍୍ତ  
କେିଥନିଲ। ତୟାଙ୍େ କର୍ତ୍ତବ୍ନିଷୟ୍ାକୁ ଲଷେ୍ କେି, ମହୀଶେୂ ସେକୟାେ ତୟାଙ୍ 
ପୟାଇ ଁଏକ ବୃରି୍ ବ୍ବସ୍ୟା କେିଥନିଲ ଏବଂ ଏହୟାପନେ ନସ ପନୁନେ ସୟାଇନ ୍ସ 
କନଲଜନେ ସିଭିଲ ଇଞି୍ନିୟେିଂ ପୟାଠ୍କ୍ମନେ ନୟାମ ନଲଖୟାଇଥନିଲ । 
୧୮୮୩ ମସିହୟାନେ ନସ ଏଲସିଇ ଏବଂ ଏଫସିଇ ପେୀଷେୟାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୟାନ 
ଅଧକିୟାେ କେିଥନିଲ ଯୟାହୟାକି ବର୍ତ୍ତମୟାନେ ବିଇ ଡିଗ୍ୀ ସନଙ୍ଗ ସମତୁଲ୍ । 
ଏହୟା ପନେ ମହୟାେୟାଷ୍ଟ୍ର ସେକୟାେ ତୟାଙୁ୍ ନୟାସିକ ଜଲି୍ୟାନେ ଜନଣ ସହକୟାେୀ 
ଇଞି୍ନିୟେ ଭୟାନବ ନିଯକିୁ୍ ପ୍ରଦୟାନ କେିଥନିଲ ।

ବିନୱେୱେେୟାୟୟା ଜନଣ କର୍ତ୍ତବ୍ନିଷ ୍ ଯବୁ ଇଞି୍ନିୟେ ଭୟାନବ ଖବ୍ୁ  ଶୀଘ୍ର 
ସମସ୍ତଙ୍ ନିକଟନେ ନବଶ ୍ ପି୍ରୟଭୟାଜନ ନହୟାଇଥନିଲ ଏବଂ ତୟାଙ୍େ ସଖୁ୍ୟାତି 

ବ୍ୟାପି ଯୟାଇଥଲିୟା । କୟାେଣ ପନୁନେ ଖଡକୱୟାସଲୟା ନଦୀବନ୍େ ଉଚ୍ଚତୟାକୁ ବୃଦି୍ 
ନକେି ସଦୁ୍ୟା ନସ ଜଳଭଣ୍ଡୟାେେ ଜଳଧୟାେଣ ଷେମତୟା ବୃଦି୍ କେିପୟାେିଥନିଲ। 
ବୟାସ୍ତବ ପନଷେ, ଏହ ି ଜଳଭଣ୍ଡୟାେେ ଜଳ ଧୟାେଣ ଷେମତୟା ବୃଦି୍ ସକୟାନଶ 
ବିନୱେୱେେୟାୟୟା ପ୍ରଥମ ଥେ ପୟାଇ ଁଖଡକୱୟାସଲୟା ନଦୀବନ୍ନେ ସ୍ୟଂକି୍ୟ ଜଳ 
ନିଷ୍କୟାସନ ନଗଟ ବ୍ବସ୍ୟା କେିଥନିଲ ଯୟାହୟାକି ପନୁନ ସହେ ନଦଇ ଯୟାଇଥବିୟା 
ମଥୁୟା ନକନୟାଲନେ ନହଉଥବିୟା ବନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନି୍ତତ କେିପୟାେିଥଲିୟା । 
ବିନୱେୱେେୟାୟୟା ମଧ୍ୟ ଥନିଲ ଜନଣ ସକି୍ୟ ପ୍ରଶୟାସକ । ୧୯୦୯ ମସିହୟାନେ 
ତୟାଙୁ୍ ମହୀଶେୂ େୟାଜ୍େ ଚିଫ୍  ଇଞି୍ନିୟେ ଭୟାନବ ନିଯକୁ୍ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା। 
ଏଥ ିସହତି, ତୟାଙୁ୍ ନେଳବୟାଇ ସଚିବ ଭୟାନବ ମଧ୍ୟ ଦୟାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯୟାଇଥଲିୟା । 
ନମୟାଷେଗଣୁ୍ଡମ ୍ ବିନୱେୱେେୟାୟୟା ନଯନତନବନଳ କି୍ଷ୍ଣେୟାଜ ସୟାଗେ ବନ୍ ନିମତ୍ତୟାଣ 
କନଲ ନସନତନବନଳ ନସ ସୟାେୟା ବିୱେନେ ସପୁେିଚିତ ନହୟାଇଗନଲ । 

ନଦଶ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ଲୟାଭେ ପ୍ରୟାୟ ୪୨ ବଷତ୍ତ ପବୂତ୍ତେୁ ଏହ ି ବନ୍ ନିମଷିତ 
ନହୟାଇଥଲିୟା। ୧୯୧୨ ମସିହୟାନେ ନସ ମହୀଶେୂ େୟାଜ୍େ ନଦୱୟାନ ପଦନେ 
ନିଯକୁ୍ ନହୟାଇଥନିଲ ।  ତୟାଙ୍େ ଯଗୁୟା୍ତକୟାେୀ ପଦନଷେପ ନଯୟାଗ,ୁ କୟାନବେୀ 
ନଦୀ ଉପନେ ଏକ ସଦୃୁଢ଼ ନଦୀବନ୍ ନିମତ୍ତୟାଣ ନହୟାଇପୟାେିଥଲିୟା । କତିପୟ 
ବ୍କି୍ଙ୍ ମଧ୍ୟେୁ ନସ ଅନ୍ତମ ଥନିଲ ନଯଉମଁୟାନନ େୟାଜ୍ନେ ନକନତକ 
ନୂତନ ବିଭୟାଗ ଯଥୟା ନମଟୟାଲଜଷି ବିଭୟାଗ, ଏନେୟାନଟିକ୍ସ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟି୍ରଆଲ୍  କମସ୍ନ୍  
ଏବଂ ଭୟାେତୀୟ ବିଜ୍ୟାନ ପ୍ରତିଷୟ୍ାନ, ବୟାଙ୍ଗୟାନଲୟାେନେ ଇଞି୍ନିୟେିଂ ଭଳି ବିଭୟାଗ 
ନଖୟାଲିବୟା ସକୟାନଶ ସ୍୍୍ନ ନଦଖଥିନିଲ । ନଦଶ ସ୍ୟାଧୀନ ନହବୟାପନେ ଏହ ି
ମହୟାନ୍  ଇଞି୍ନିୟେଙୁ୍ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତ ତୟାଙ୍େ ଉନଲ୍ଖନୀୟ ଅବଦୟାନ 
ସକୟାନଶ ୧୯୫୫ ମସିହୟାନେ ନଦଶେ ସନବତ୍ତୟାଚ୍ଚ ସମ୍ୟାନ ‘ଭୟାେତେତ୍ନ’ନେ 
ସମ୍ୟାନିତ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ନଯନତନବନଳ ତୟାଙୁ୍ ୧୦୦ ବଷତ୍ତ ପେୂଣ ନହଲୟା 
ଭୟାେତ ସେକୟାେ ତୟାଙ୍ ସମ୍ୟାନୟାନଥତ୍ତ ଏକ ଡୟାକଟିକଟ ଜୟାେି କେିଥନିଲ । 
୧୯୬୨ ମସିହୟା ଏପି୍ରଲ ୧୪ ତୟାେିଖ ଦିନ ତୟାଙ୍େ ପେନଲୟାକ �ଟିଥଲିୟା । 

ବ୍କି୍ତ ୍ବ
ନମୟାଷେଗଣୁ୍ଡମ ୍ ବିନୱେୱେେୟାୟୟା
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ନଦଶେ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ପ୍ରୟାପି୍ତନେ “ସତ୍ୟାଗ୍ହ” ଶବ୍ ଖବ୍ୁ  ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକୟା ଗ୍ହଣ କେିଥଲିୟା ଏବଂ ୧୯୦୬ ମସିହୟା ନସନ୍ଟେମେ୍ ୧୧ ତୟାେିଖ 
ଦିନ ଏହ ିଶବ୍ ପ୍ରଥମ ଥେ ପୟାଇ ଁଦଷିେଣ ଆରିେକୟାନେ ବ୍ବହୟାେ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ଏହୟାେ ସେଳ ଅଥତ୍ତ ନହଉଛି ସତ୍େ ପଥ ଅନୁସେଣ 

କେିବୟା ଅଥବୟା ସତ୍ ପଥେୁ ବିଚୁ୍ତ ନନହବୟା । ଦଷିେଣ ଆରିେକୟାନେ ହି ଁମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀଙ୍ ଦ୍ୟାେୟା ପ୍ରଥନମ ସତ୍ୟାଗ୍ହ ଆେମ୍ଭ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା 
ଏବଂ ଏହୟା ଭୟାେତୀୟ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମ ପୟାଇ ଁପଥ ପେିଷ୍କୟାେ କେିଥଲିୟା । ଅଗଷ୍ ୧୫ ତୟାେିଖ ଦିନ ଭୟାେତ ନଯନତନବନଳ ନଦଶ 

ସ୍ୟାଧୀନତୟାେ ୭୫ତମ ବଷତ୍ତନେ ପୟାଦ ଥୟାପିଛି, ନସନତନବନଳ “ସତ୍ୟାଗ୍ହ” ସତୂ୍ରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ସଂପକତ୍ତନେ ସମନସ୍ତ ଅବଗତ ନହବୟା ଆବଶ୍କ। 
ନକୌଣସି ବ୍କି୍ଙୁ୍ ନକୌଣସି ଭୟାନବ ଯନ୍ତଣୟାସିକ୍ ନକେି, ମନନେ �ଣୃୟାଭୟାବ ନପୟାଷଣ ନକେି ପ୍ରତିବୟାଦ କେିବୟା ଏବଂ ଅହଂିସୟା ଉପୟାୟନେ 

ସ୍ୟାଧୀନତୟା ନିମନ୍ତ ସଂଗ୍ୟାମ କେିବୟା ନହଉଛି ସତ୍ୟାଗ୍ହ ଏବଂ ଏହୟା ମନେ ଦୃଢ଼ତୟା ବୃଦି୍ କେିଥୟାଏ . . .

ବୟାପଙୁ୍ ପୟାଇ ଁ ସତ୍ୟାଗ୍ହ ଅହଂିସୟା କିମୟ୍ା ପନେୟାଷେ ଭୟାନବ ପ୍ରତିବୟାଦ 
କେିବୟା ଠୟାେୁ ନଢେ୍  କିଛି ଅଧକି ଥଲିୟା । ୧୯୦୬ ମସିହୟାନେ, ଦଷିେଣ 
ଆରିେକୟା ସେକୟାେ ନିଦ୍ଷିଷ୍ ଭୟାନବ  ଭୟାେତୀୟମୟାନଙ୍ ବିେୁଦ୍ୟାଚେଣ 

କେୁଥବିୟା ଏକ ଆନକ୍ୟାଶମଳୂକ ଅଧ୍ୟୟାନଦଶ ଜୟାେି କନଲ ଯୟାହୟା ଦ୍ୟାେୟା ନସଠୟାନେ 
ବସବୟାସ କେୁଥବିୟା ଭୟାେତୀୟ ନୟାଗେିକମୟାନନ ଷେତିଗ୍ସ୍ତ ନହନବ । ଏହ ି
ଅଧ୍ୟୟାନଦଶକୁ ବିନେୟାଧ କେି ୧୯୦୬ ମସିହୟାନେ ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀଙ୍ ନନତୃତ୍ୱନେ 
ନଜୟାହନ ୍ସବଗତ୍ତଠୟାନେ ଏକ ବିନଶଷ ଜନସଭୟାେ ଆନୟୟାଜନ କେିଥନିଲ । ଏହ ି
ସଭୟାନେ ଏକଜଟୁ ନହୟାଇଥବିୟା ଭୟାେତୀୟମୟାନନ ପ୍ରତିଜ୍ୟା କେିଥନିଲ ନଯ ନସମୟାନନ 
ଏହ ିଅଧ୍ୟୟାନଦଶକୁ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ କେିନବ ଏବଂ ନସଥପିୟାଇ ଁନସମୟାନଙ୍ ପ୍ରତି ନହଉଥବିୟା 
ଦଣ୍ଡବିଧୟାନକୁ ଆପଣୟାଇନବ । ଏହ ିସ୍ୟାନ ଓ �ଟଣୟାେୁ ହି ଁ“ସତ୍ୟାଗ୍ହ” ଶବ୍ ଜନ ୍
ନନଇଥଲିୟା । ନସନତନବନଳ ସତ୍ୟାଗ୍ହୀମୟାନନ ଦୀ�ତ୍ତ ସୟାତବଷତ୍ତ ଧେି ଦଷିେଣ 
ଆରିେକୟା ସେକୟାେଙ୍ ଅନ୍ୟାୟ ବିନେୟାଧନେ ଏହ ି ସଂଗ୍ୟାମ ଜୟାେି େଖଥିନିଲ। 
ଏଥନିେ ମଧ୍ୟ ଅନନକ ଉତ୍ୟାନ ଓ ପତନ େହଥିଲିୟା । କିନ୍ତୁ ଗୟାନ୍ୀଙ୍ ନନତୃତ୍ୱନେ 
ଭୟାେତୀୟ ବଂନଶୟାଦ୍ବଙ୍ ପେି ଏକ ଷେଦୁ୍ ନଗୟାଷୀ୍ ନସ ନଦଶେ ଷେମତୟାଶୟାଳୀ 
ସେକୟାେଙ୍ ବିନେୟାଧନେ ନସମୟାନଙ୍େ ପ୍ରତିବୟାଦେ ସ୍େ ଜୟାେି େଖଥିନିଲ । ଶହ 
ଶହ ଭୟାେତୀୟ ନିଜେ ସ୍ୟାଥତ୍ତକୁ ଜଳୟାଞ୍ଳି ନଦଇ ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକୟାକୁ ତୁଚ୍ଛ 
ମଣଥିନିଲ କିନ୍ତୁ ନସ ନଦଶେ ଆଇନ ନିକଟନେ ମଣୁ୍ଡ ନୁଆଇ ଁନଥନିଲ । କୟାେଣ 
ତୟାହୟା ନସମୟାନଙ୍ ଆତ୍ମସମ୍ୟାନ ଓ ମଯତ୍୍ତ ୟାଦୟାକୁ ନଯତିକି ଷେରୁ୍ତ୍ତ କେୁଥଲିୟା  ବିନବକକୁ 
ନସତିକି ବୟାଧଥୁଲିୟା । ଏହୟା ନସନତନବଳେ ଦଷିେଣ ଆରିେକୟା ସେକୟାେଙ୍ ଭୟାବମରୂ୍ଷି 
ଓ ଗେିମୟାକୁ ଏନତ ମୟାତ୍ରୟାନେ ନୂ୍ନ କେିଥଲିୟା ନଯ ନସମୟାନନ ନିଜେ ଏହ ି
ଭୟାବମରୂ୍ଷିକୁ େଷେୟା କେିବୟା ସକୟାନଶ ସତ୍ୟାଗ୍ହୀମୟାନଙ୍ ଦୟାବିକୁ ଗ୍ହଣ କେିଥନିଲ 
ଓ ନସମୟାନଙ୍ ନିକଟନେ ମଣୁ୍ଡ ନୁଆଇଥଁନିଲ । ନସମୟାନଙୁ୍ ଭୟାେତୀୟ ଓ ବ୍ଟିିଶ 
ସେକୟାେଙ୍ ଚୟାପ ନିକଟନେ ମଥୟା ନତ କେିବୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥଲିୟା । ନସହଠିୟାେୁ ହି ଁ
ଗୟାନ୍ୀଜୀ ଭୟାେତୀୟ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ଆନ୍ୟାଳନ ନିମନ୍ତ ଏକ ଅନୁକୂଳ ବୟାତୟାବେଣ 
ସଷିୃ୍ କେିପୟାେିଥନିଲ ଯୟାହୟା ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟନେ ନକବଳ ଭୟାେତୀୟ ସ୍ୟାଧୀନତୟା 
ପ୍ରୟାପି୍ତ ପୟାଇ ଁନୁନହ ଁ, ଅପେନ୍ତୁ ଦଷିେଣ ଆରିିେକୟା ପୟାଇ ଁସଦୁ୍ୟା ପଥ ପେିଷ୍କୟାେ କେିଥଲିୟା। 
ସତ୍ୟାଗ୍ହେ ଏହ ିନମୌଳିକ ମନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ବିେୁଦ୍ନେ ସଂଗ୍ୟାମ କେିବୟା ସକୟାନଶ 
ଏକ ନୂତନ ମୟାଗତ୍ତ ଉନନୟ୍ାଚନ କେିଥଲିୟା ଏବଂ ଭୟାେତେ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ପ୍ରୟାପି୍ତ ନିମନ୍ତ 
ମୟାଗତ୍ତ ଦଶତ୍ତନ କେିଥଲିୟା । ଭୟାେତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କେିବୟା ପନେ ଜୟାତିେ ପିତୟା 
ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀ ଆଇନ ଅମୟାନ୍ ଆନ୍ୟାଳନ, ଦୟାଣି୍ଡ ସତ୍ୟାଗ୍ହ ଏବଂ ଭୟାେତ 
ଛୟାଡ଼ ଆନ୍ୟାଳନ ପେି ଅନନକ ପ୍ରମଖୁ ଆନ୍ୟାଳନ ସମୟନେ ସତ୍ ଓ ଅହଂିସୟା 
ଉପନେ ଆଧୟାେିତ ଏହ ିମୟାଗତ୍ତକୁ ହି ଁଆପଣୟାଇଥନିଲ । ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀ କହୁଥନିଲ 
ନଯ ନଯନକୌଣସି ବ୍କି୍ ସତ୍ୟାଗ୍ହେ ମୟାଗତ୍ତକୁ ଆପଣୟାଇପୟାେିନବ । ତୟାଙ୍ ମତନେ, 
ସତ୍ୟାଗ୍ହ ନହଉଛି ଏକ ବିେୟାଟ ବଟବୃଷେ ସଦୃଶ ଯୟାହୟାେ ଅସଂଖ୍ ଶୟାଖୟା ପ୍ରଶୟାଖୟା 
େହଛିି । ଗୟାନ୍ୀଜୀଙ୍ ନପ୍ରେଣୟାନେ ଉଦ୍ ବୁଦ୍ ନହୟାଇ ନଦଶେ ଅସଂଖ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ହୀ 
ଏଥନିେ ସୟାମିଲ ନହୟାଇଥନିଲ ଏବଂ ମୟା ଭୟାେତୀକୁ ବ୍ଟିିଶ ୍ ଉପନିନବଶ ଶୟାସନ 

ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀ ନଦଶକୁ ସତ୍, ଅହିଂସୟା, 
ସତ୍ୟାଗ୍ହ, ଆତ୍ମନିଭତ୍ତେଶୀଳତୟାେ ମୟାଗତ୍ତ 

ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କେିଛ୍ିତ । ଆଜି ଆନମ ସଭିଏ ଁଏକ 
ସ୍ଚ୍ଛ, ସସୁ୍, ସମଦୃ୍ ଓ ସଦୃୁଢ଼ ନୂତନ ଭୟାେତ 
ନିମତ୍ତୟାଣ ନିମନ୍ତ କୟାଯତ୍୍ତ େତ େହିନଛ ଏବଂ 

ନସହି ଅଭିଯୟାନନେ ବୟାପଙୁ୍ ପ୍ରଦଶଷିତ ସମୟାନ 
ପଥ ଅନୁସେଣ କେୁନଛ ।

-ନହରନ୍ଦ୍ର ହମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ

ଶଙୃ୍ଖଳେୁ ମକୁ୍ କେିଥନିଲ ।
ଏହ ି ସତ୍ୟାଗ୍ହୀମୟାନନ ନଦଶେ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମନେ ନକବଳ ଉତ୍ୟାହ ଓ 
ସକି୍ୟତୟାେ ସହ ଅଂଶଗ୍ହଣ କେିନଥନିଲ ଅପେନ୍ତୁ ନସମୟାନନ ସୟାମୟାଜକି ସ୍ତେନେ 
ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନ୍ୟାଳନ ଆେମ୍ଭ କେିଥନିଲ । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ୨୦୧୮ 
ମସିହୟା ଏପି୍ରଲ ୧୦ ତୟାେିଖ ଦିନ ନମୟାତୀହୟାେୀଠୟାନେ ସ୍ଚ୍ଛୟାଗ୍ହୀମୟାନଙ୍ ଏକ 
େୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମି୍ଳନୀକୁ ସନମୟ୍ାଧନ କେି ଯଥୟାଥତ୍ତନେ କହଥିନିଲ, “ଚମ୍ୟାେଣେ ଏହ ି
ପବିତ୍ର ଭୂମିେୁ  ଆନମ ନଦଶେ ନକୟାଣ ଅନୁନକୟାଣନେ ଥବିୟା ଆମେ ଅସଂଖ୍ 
ସ୍ଚ୍ଛୟାଗ୍ହୀ ଭୟାଇ ଓ ଭଉଣୀମୟାନଙୁ୍ ପ୍ରଣୟାମ କେୁଛୁ । ଆପଣମୟାନନ ସମନସ୍ତ 
ଭଲଭୟାନବ ଜୟାଣ୍ିତ ନଯ ଚମ୍ୟାେଣେ ଏହ ି ପବିତ୍ର ଭୂମିେୁ ହି ଁ ବୟାପ ୁ ତୟାଙ୍େ 
ସତ୍ୟାଗ୍ହ ଆନ୍ୟାଳନେ ଶଭୁୟାେମ୍ଭ କେିଥନିଲ । ସତ୍ୟାଗ୍ହ ନହଉଛି ଅହଂିସୟାେ 
ଏକ ସଦୃୁଢ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଯୟାହୟା ଆମକୁ ବି୍ଟିଶ ୍ ଶୟାସନେ ଦୟାସତ୍ୱ କବଳେୁ ମକୁ୍ କେିଥଲିୟା। 
ନସନବଠୟାେୁ ଶନହ ବଷତ୍ତ ବିତି ସୟାେିଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟାଗ୍ହ ଏନବ ସଦୁ୍ୟା ନସହଭିଳି 
ଫଳପ୍ରସ ୂନହୟାଇ େହଛିି ଏବଂ ନଯନକୌଣସି ସମୟନେ ସଦୁ୍ୟା ତୟାହୟା ନସହଭିଳି 
ସକି୍ୟ ନହୟାଇ େହଥିବି । ସତ୍ୟାଗ୍ହ ଠୟାେୁ ନସ୍ଚ୍ଛୟାଗ୍ହ ନହଉଛି ବର୍ତ୍ତମୟାନ 
ସମୟେ ଆହୟ୍ାନ । ଚମ୍ୟାେଣ ସତ୍ୟାଗ୍ହ ସମୟନେ, ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀ ଚମ୍ୟାେଣେ 
ବେହୟାେୱୟା ଲଖନନସନଠୟାେୁ ଗୟାନ୍ୀଜୀ ତୟାଙ୍େ ସ୍ଚ୍ଛତୟା ଅଭିଯୟାନ ଆେମ୍ଭ 
କେିଥନିଲ ଆଜ ିଆନମ ବୟାପଙୁ୍େ ନସହ ିସ୍ଚ୍ଛତୟା ଅଭିଯୟାନକୁ ଆଗକୁ ଆନଗଇ 
ନନବୟା ନିମନ୍ତ ସତ୍ୟାଗ୍ହକୁ ସ୍ଚ୍ଛୟାଗ୍ହ ଆେମ୍ଭ କେୁଛୁ ।”
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ବିନନୟାବୟାଙ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ହ 
ଆନ୍ୟାଳନ ଏବଂ 

ଗ୍ୟାମଦୟାନେ ଚି୍ତୟାଧୟାେୟା 
ଗୟାନ୍ୀବୟାଦୀ ଆଦଶତ୍ତେ 

ଏକ ଅନୁପମ 
ଉଦୟାହେଣ ଯୟାହୟା ଗ୍ୟାମ 

ପନୁଃନିମତ୍ତୟାଣ ଏବଂ 
ଗ୍ୟାମୟାଞ୍ଳେ ଉତ୍ୟାନ 
ନିମନ୍ତ ଉଦି୍ଷ୍ ।

ବହିନୋବୋ ଭୋହବ: ଭୂଦୋନ ଆହନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବ୍୍ଷକ 
ଓ ମ�ୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସତୟୁୋଗ୍ର�ୀ

ବିୱେୟାସ କେୟାଯୟାଏ ନଯ ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀଙ୍ ଜୀବନନେ ଆଧ୍ୟୟାତି୍ମକତୟା ନବଶ ୍ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
ଭୂମିକୟା ଗ୍ହଣ କେିଥଲିୟା ଯୟାହୟା ତୟାଙୁ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ହେ ପଥ ଅନୁସେଣ କେିବୟାନେ 
ସହୟାୟକ ନହୟାଇଥଲିୟା । ବୟାସ୍ତବ ପନଷେ କହନିଲ, ବିନନୟାବୟା ଭୟାନବ ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀଙ୍ 

ଆଧ୍ୟୟାତି୍ମକତୟା ଚି୍ତୟାଧୟାେୟାେ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଗୟାମୀ । ୧୮୯୫ ମସିହୟା ନସନ୍ଟେମେ୍ ୧୧ ତୟାେିଖ ଦିନ 
ମହୟାେୟାଷ୍ଟ୍ରେ ନକୟାଙ୍ଣ ନଷେତ୍ରେ ଗନଦୟାଡ଼ୟା ଗ୍ୟାମନେ ନସ ଜନଗ୍୍ହଣ କେିଥନିଲ । ତୟାଙ୍େ 
ପ୍ରକୃତ ନୟାମ ଥଲିୟା ବିନୟାୟକ ନେହେି ଭୟାନବ ଯିଏ ପେବର୍ତ୍ତୀ କୟାଳନେ ନଦଶନେ ଭୂଦୟାନ 
ଆନ୍ୟାଳନେ ମଳୂଦୁଆ ପକୟାଇଥନିଲ । ନସ ଥନିଲ ଜନଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମୀ, 
ସୟାମୟାଜକି କମତ୍ତୀ ଏବଂ ବିଖ୍ୟାତ ଗୟାନ୍ୀବୟାଦୀ ନନତୟା । ତୟାଙ୍େ ଏଭଳି ନିଷୟ୍ାକୁ ଲଷେ୍କେି 
ଗୟାନ୍ୀଜୀ ତୟାଙୁ୍ ୱୟାଦ୍ତ୍ତୟା ଆଶ୍ମେ ସଂପରୂ୍ତ୍ତ ଦୟାୟିତ୍ୱ ନ୍ସ୍ତ କେିଥନିଲ । ୧୯୪୦ ମସିହୟା ପଯତ୍୍ତ ୍ତ, 
ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀ ବିନନୟାବୟା ଭୟାନବ ଥନିଲ ଅପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦୀ ନନତୟା । କିନ୍ତୁ ୧୯୪୦ ମସିହୟା ଅନକଟେୟାବେ 
୫ ତୟାେିଖ ଦିନ ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀ ତୟାଙୁ୍ ନଦଶବୟାସୀଙ୍ ନିକଟନେ ପେିଚିତ କେୟାଇଥନିଲ । 
ଏକ ବିବୃତି ଜୟାେିକେି ମହୟାତ୍ମୟାଜୀ କହଥିନିଲ ନଯ ବିନନୟାବୟା ନହଉଛ୍ିତ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ହୀ। 
ସତ୍ୟାଗ୍ହ ଆନ୍ୟାଳନ ପୟାଇ ଁ ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀ ନଯଉ ଁ ଅନୁଗୟାମୀମୟାନଙୁ୍ ଚୟନ କେିଥନିଲ 
ନସଥନିେ ବିନନୟାବୟା ଥନିଲ ସବତ୍ତ ପ୍ରଥମ । 
ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀଙ୍ କମତ୍ତ, ଚି୍ତନ ଓ ଆଦଶତ୍ତ ଦ୍ୟାେୟା ଅନୁପ୍ରୟାଣୀତ ନହୟାଇ, ବିନନୟାବୟା ଭୟାନବ 
ଭୟାେତେ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ଆନ୍ୟାଳନନେ ସକି୍ୟ ଭୟାନବ ଅଂଶଗ୍ହଣ କେିଥନିଲ ଏବଂ ଏହୟାପନେ 
ନସ ଅସହନଯୟାଗ ଆନ୍ୟାଳନନେ ସୟାମିଲ ନହୟାଇଥନିଲ । ସ୍ୟାଧୀନତୟା ଆନ୍ୟାଳନନେ 
ବିନନୟାବୟାଜୀଙ୍ ସକି୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ଷେ ଅଂଶଗ୍ହଣ ସମୟ୍ାଦନେ ବ୍ିଟିଶ ୍ ସେକୟାେ ଅତି ମୟାତ୍ରୟାନେ 
ଷେବୁ୍ଧ ନହୟାଇଥନିଲ ଏବଂ ତୟାଙ୍ ବିନେୟାଧନେ ବ୍ିଟିଶ ୍ ସେକୟାେଙୁ୍ ବିନେୟାଧ କେିବୟା ଅଭିନଯୟାଗ 
ଅଣୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ଏହ ିଅଭିନଯୟାଗନେ ତୟାଙୁ୍ ଧଲିୁଆ ନଜଲ୍ ନେ ଛଅ ମୟାସ ବ୍ୀ ଭୟାନବ 
େଖୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ଏହ ିନଜଲ୍  େହଣ ିସମୟନେ, ନସ ମେୟାଠୀ ଭୟାଷୟାନେ “ଭଗବଦ୍  ଗୀତୟା”କୁ 
ସହବ୍ୀମୟାନଙୁ୍ ଶଷିେୟା ନଦଇଥନିଲ । ନଜଲ୍ ନେ େହ ିନସ ଅେଟନେ ସତୂୟା କୟାଟିଚୟାଲିନଲ 
ଏବଂ ନସହ ି କୟାଯତ୍୍ତ  କେିବୟା ନିମନ୍ତ ନସ ସମସ୍ତ ସହବ୍ୀମୟାନଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତୟାଇନଲ । 
ନଗୟାଷୀ୍ ଆନ୍ୟାଳନେ ନନତୃତ୍ୱ ନନବୟା ନଷେତ୍ରନେ ତୟାଙ୍େ ବିନଶଷ ଭୂମିକୟା ନିମନ୍ତ ନସ 
ନହଉଛ୍ିତ େୟାନମୟାନ ମୟାଗୟାନସନସ ପେୁସ୍ୟାେ ଲୟାଭ କେିବୟାନେ ପ୍ରଥମ ବ୍କି୍ । ସଂସ୍ତୃ, 
କନ୍ନଡ଼, ଉଦୁ୍ତ୍ତ ଓ ମେୟାଠୀ ସନମତ ସୟାତଟି ଭୟାଷୟାନେ ତୟାଙ୍େ ଅସମ୍ଭବ ଜ୍ୟାନ ଥଲିୟା । ନସ 
ସଦୟାନବନଳ କହୁଥନିଲ ନଯ ନଯଉ ଁ ବ୍କି୍ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତଣନେ େଖପିୟାେିବ, ନସ ସମଗ୍ 
ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତଣ କେିପୟାେିବ।
ବିନନୟାବୟାଜୀଙ୍ ଦ୍ୟାେୟା ନବଶନେ ଭୂଦୟାନ ଯଜ୍ ଆେମ୍ଭ ନହବୟା ପନେ ନପୟାଚୟାମପୟାଲ୍ୀେ 
ଶ୍ୀ ନଭଦୀନେେୟାମ ଚନ୍ଦ୍ର ନେଡ୍ୀ ଥନିଲ ଭୟାେତେ ପ୍ରଥମ ବ୍କି୍ ଯିଏ ତୟାଙ୍େି ଆହୟ୍ାନନେ 
ଉଦବୁଦ୍ ନହୟାଇ ୧୦୦ ଏକେ ଜମି ଦୟାନ କେିଥନିଲ । ଗୟାନ୍ୀବୟାଦୀ ଆଦଶତ୍ତନେ ଗ୍ୟାମ 
ପନୁଃନିମତ୍ତୟାଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାମୟାଞ୍ଳେ ବିକୟାଶ ନିମନ୍ତ ବିନନୟାବୟାଙ୍ ସନବତ୍ତୟାଦୟ ଆନ୍ୟାଳନ ଓ 
ଗ୍ୟାମଦୟାନ ଏକ ଅଭିନବ ପେିକଳ୍ପନୟା । ଏହୟା ଏକ ସମବୟାୟ ବ୍ବସ୍ୟା ଯୟାହୟା ମୟାଧ୍ୟମନେ 
ଗ୍ୟାମମୟାନଙ୍େ ସୟାମୟାଜକି ଆଥଷିକ ଉତ୍ୟାନ ସମ୍ଭବପେ ନହୟାଇପୟାେିବ ନବୟାଲି ନସ କହୁଥନିଲ । 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ୨୦୨୦ ମସିହୟା ନସନ୍ଟେମ୍ ୧୧ ତୟାେିଖ ଦିନ, ଆଚୟାଯତ୍୍ତ  ବିନନୟା 
ଭୟାନବଙ୍ ପ୍ରତି ଶ୍ଦ୍ୟାଞ୍ଳି ଜଣୟାଇବୟା ନବନଳ କହଥିନିଲ ନଯ ୧୯୧୮ ମସିହୟାନେ ମହୟାତ୍ମ 
ଗୟାନ୍ୀ ନଲଖଥିନିଲ ନଯ “ ତୁମକୁୁ ନକଉ ଁଭୟାଷୟାନେ ପ୍ରଶଂସୟା କେିବି ତୟାହୟା ମୁ ଁଜୟାଣପିୟାେୁନୟାହି।ଁ 
ତୁମେ ଚେିତ୍ର ଓ ତୁମେ ନନେହ ନମୟାନତ ଅତି ମୟାତ୍ରୟାନେ ଆକଷଷିତ କେିଛି ଏବଂ ତୁମେ 
ଆତ୍ମ ପ୍ରଷେୟାଳନ ମଧ୍ୟ । ନତଣ ୁମୁ ଁତୁମେ ଦଷେତୟାକୁ ଉଚିତ ଭୟାନବ ଆକଳନ କେିବୟା ନିମନ୍ତ 
ଅଷେମ।” ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଏହ ିମମତ୍ତନେ ପ୍ରଶଂସୟା କେି କହଥିନିଲ, “ ବିନନୟାବୟା ଭୟାନବ ଥନିଲ 
ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀଙ୍େ ଜନଣ ଅନୁେକ୍ ଅନୁଗୟାମୀ । ସୟାମୟାଜକି ଜୀବନ ଏବଂ ଶଷିେୟା ନଷେତ୍ରନେ 
ତୟାଙ୍େ ନସବୟା ଅନୁକେଣୀୟ ତଥୟା ନଗୟାସେୁଷେୟା ନିମନ୍ତ ତୟାଙ୍େ ପ୍ରୟୟାସ ମଧ୍ୟ ଅନୁେୂପ 
ଭୟାନବ ଉନଲ୍ଖନୀୟ ଯୟାହୟା ଅନ୍ମୟାନନ ଅନୁକେଣ କେିବୟା ଉଚିତ । ତୟାଙ୍େ ଭୟାଷଣେ 
ଉଦୃ୍ତିକୁ ପୟାଠ କେିବୟା ନିମନ୍ତ ମୁ ଁଆଜେି ଯବୁପିଢ଼ିଙୁ୍ ନିନବଦନ କେୁଛି ।”

ବିନନୟାବୟା ଭୟାନବ
ଜନ ୍– ନସନ୍ଟେମେ୍ ୧୧, ୧୮୯୫
ମତୁୃ୍ - ନନଭମେ୍ ୧୫,୧୯୮୨
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ନସ ମହଳିୟା ଶଷିେୟାକୁ 
ସଦୟାନବନଳ ସମଥତ୍ତନ 
କେିଆସଥୁନିଲ ଏବଂ 
୧୮୪୦ ଦଶକନେ ନସ 

ବୟାଳିକୟାମୟାନଙ୍ ଶଷିେୟାଲୟାଭ 
ନିମନ୍ତ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 

ସ୍ୟାପନ କେିଥନିଲ । 
ନଦଶେ ନସନତନବଳେ 
େଷେଣଶୀଳ ଶକି୍ମୟାନଙ୍ 
ଠୟାେୁ ତୟାଙୁ୍ ଏଥପିୟାଇ ଁ

ନବଶ ୍ ବିନେୟାଧେ 
ସମଖୁୀନ ନହବୟାକୁ 

ପଡ଼ିଥଲିୟା । କିନ୍ତୁ ନସ 
ଥନିଲ ନିଜ ଲଷେ୍
ପଥନେ ଅଟଳ ।

୧୮୯୨ ମସିହୟାନେ ବି୍ଟିଶ ୍ ପୟାଲତ୍ତୟାନମଣ୍ଟନେ ପ୍ରନବଶ କେିବୟାନେ 
ଦୟାଦୟାଭୟାଇ ନୟାନେୟାଜୀ ଥନିଲ ପ୍ରଥମ ଭୟାେତୀୟ । ମହୟାତ୍ମୟା 
ଗୟାନ୍ୀଙ୍େ ଭୟାେତୀୟ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ଦୃଶ୍ପଟ୍ଟନେ ଆବିଭତ୍ତୟାବ �ଟିବୟା 
ପବୂତ୍ତେୁ ନସ ଥନିଲ ନଦଶେ ସବୁଠୟାେୁ ବିଶଷି୍ ନନତୟା ।

ଏହୟା ବିୱେୟାସ କେୟାଯୟାଏ ନଯ ବୟାଳ ଗଙ୍ଗୟାଧେ ତିଳକ, ନଗୟାପୟାଲ କୃଷ୍ଣ ନଗୟାଖନଲ ଏବଂ ମହୟାତ୍ମୟା 
ଗୟାନ୍ୀଙ୍ ଭଳି ନନତୟାମୟାନନ େୟାଜନୀତିେ ଆଦ୍ ଶଷିେୟା ଦୟାଦୟାଭୟାଇ ନୟାନେୟାଜୀଙ୍ ଠୟାେୁ ଲୟାଭ 
କେିଥନିଲ । ନୟାନେୟାଜୀ ଥନିଲ ଜନଣ ସଚ୍ଚୟା େୟାଷ୍ଟ୍ରନପ୍ରମୀ । ଭୟାେତୀୟ ଜୟାତୀୟ କଂନଗ୍ସେ ନସ 

ନକବଳ ଜନଣ ପ୍ରତିଷୟ୍ାତୟା ସଦସ୍ ନଥନିଲ ଅପେପନଷେ ବ୍ଟିିଶ ୍ ଶୟାସନକୁ ଚୟାନଲଞ୍ ୍ କେିବୟାନେ ନସ 
ନସନତନବଳେ ଜନଣ ପ୍ରମଖୁ ନନତୟା ଥନିଲ । ନତଣ ୁନସ ବିନଦଶନେ ସଦୟାନବନଳ ଭୟାେତେ ସ୍ୟାଥତ୍ତେ 
ସେୁଷେୟା ପୟାଇ ଁସ୍େ ଉନର୍ୟାଳନ କେୁଥନିଲ । ଭୟାେତ ପୟାଇ ଁସ୍େୟାଜ ଦୟାବି କେିବୟାନେ ଦୟାଦୟାଭୟାଇ ନୟାନେୟାଜୀ 
ଥନିଲ ପ୍ରଥମ ବ୍କି୍ । ୧୯୦୬ ମସିହୟାନେ କଲିକତୟାଠୟାନେ ଅନୁଷ୍ିତ ଭୟାେତୀୟ ଜୟାତୀୟ କଂନଗ୍ସେ 
ଅଧନିବଶନନେ ଦୟାଦୟାଭୟାଇ ନୟାନେୟାଜୀ ସ୍େୟାଜ ପୟାଇ ଁ ମକୁ୍ କଣ୍ନେ ନ�ୟାଷଣୟା କେିଥନିଲ । ଅଥତ୍ତୟାତ, 
ଭୟାେତ ପୟାଇ ଁସ୍ଶୟାସନ ନହଉଛି କଂନଗ୍ସେ ମଳୂ ଲଷେ୍ ଓ ଦୟାବି । ନଢେ୍  ପବୂତ୍ତେୁ ନସ ଏକଥୟା ଭଲଭୟାନବ 
ହୃଦୟଙ୍ଗମ କେିସୟାେିଥନିଲ ନଯ ବ୍ଟିିଶ ସେକୟାେ ଭୟାେତକୁ ଲୁଣ୍ନ କେିଚୟାଲିଛ୍ିତ ଏବଂ ଭୟାେତୀୟମୟାନଙୁ୍ 
ନଶୟାଷଣ କେୁଛ୍ିତ । ଏହୟାକୁ ନେୟାକିବୟା ନିମନ୍ତ ନସ ନିେବଚ୍ଛନି୍ନ ଭୟାନବ ନିଜେ ଉଦ୍ମ ଜୟାେି େଖନିଲ 
ଏବଂ ଭୟାେତେ ପ୍ରନତ୍କ ନୟାଗେିକଙୁ୍ ଏହୟା ବୁଝୟାଇବୟା ସକୟାନଶ ନଚଷ୍ୟା କେିଥନିଲ । ବି୍ଟିଶ ୍ ନଶୟାଷଣ 
ସଂପକତ୍ତନେ ଭୟାେତୀୟମୟାନଙ୍ ମନନେ ସନଚତନତୟା ଉନଦ୍କ କେିବୟା ସକୟାନଶ ନସ ନସମୟାନଙୁ୍ ଏହ ି
ବିଷୟନେ ଅବଗତ କେୟାଇଥନିଲ। ନସଥପିୟାଇ ଁନସ ଅନନକ ପ୍ରବନ୍ ନଲଖ ିଛୟାପିଥନିଲ, ସବତ୍ତତ୍ର ନିଜେ 
ଭୟାଷଣନେ ତୟାହୟା ଉନଲ୍ଖ କେିଥନିଲ ଏବଂ ଧୀନେ ଧୀନେ ନସ େୟାଜନୀତିନେ ସଂଶି୍ଷ୍ ନହୟାଇପଡ଼ିଥନିଲ 
। ତୟାଙ୍େି େୟାଜନନୈତିକ ସକି୍ୟତୟା ନଯୟାଗ ୁ ଏକ ନୂତନ ଭୟାେତେ ସନୂଯତ୍୍ତ ୟାଦୟ �ଟିଥଲିୟା। ନସହଭିଳି 
ଜୟାତୀଗତ ନବୈଷମ୍ ଏବଂ ଉପନିନବଶବୟାଦେ ବିନେୟାଧୀ ଭୟାନବ ଦୟାଦୟାଭୟାଇ ନୟାନେୟାଜୀ ସମଗ୍ ବିୱେନେ 
ନବଶ ୍ ଜଣୟାଶଣୁୟା ଥନିଲ । ୧୮୨୫ ମସିହୟା ନସନ୍ଟେମେ୍ ୪ ତୟାେିଖ ଦିନ ଏକ ଗେିବ ପୟାସତ୍ତୀ ପେିବୟାେନେ ଜନ ୍ତି 
ନୟାନେୟାଜୀ ପ୍ରୟାେମି୍ଭକ ଅବସ୍ୟାେୁ ହି ଁପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚି୍ତୟାଧୟାେ ପ୍ରତି ଅଧକି ମୟାତ୍ରୟାନେ ଆକଷଷିତ ନହୟାଇଥନିଲ ।
ବୟାଳିକୟା ଶଷିେୟା ପ୍ରତି ନସ ସଦୟାନବନଳ ଗେୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦୟାନ କେିଥନିଲ ଏଂବ ୧୮୪୦ ଦଶକନେ ନସ ନସଥପିୟାଇ ଁ
ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୟାପନ କେିଥନିଲ । ଏଥପିୟାଇ ଁନସନତନବନଳ ନଦଶେ େଷେଣଶୀଳ ତ୍ୱେଙ୍ ଠୟାେୁ 
ତୟାଙୁ୍ ବିନେୟାଧୟାଭୟାଷେ ସମମ୍ଖୁୀନ ନହବୟାକୁ ପଡ଼ିଥଲିୟା ସତ । କିନ୍ତୁ ନସ ନିଜ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପରି୍େୁ ବିଚୁ୍ତ 
ନହୟାଇନଥନିଲ । ମୟାତ୍ର ପୟାଞ୍ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନେ, ବନମେ୍ ବୟାଳିକୟା ବିଦ୍ୟାଳୟନେ ଯନଥଷ୍ ସଂଖ୍କ ବୟାଳିକୟା 
ନୟାମ ନଲଖୟାଇଥନିଲ ଏବଂ ତୟାହୟା ତୟାଙ୍ ଚି୍ତୟାଧୟାେୟାକୁ ଅଧକି ବଳିଷ ୍କେିଥଲିୟା । ନତଣ ୁଏହୟା ପନେ ନସ 
ଲିଙ୍ଗଗତ ସୟାମ୍ତୟା ଦୟାବି କେିବସିଥନିଲ ଏବଂ ଉଭୟ ପେୁୁଷ ଓ ମହଳିୟାଙ୍ ପୟାଇ ଁଆଇନନେ ସମୟାନ 
ବ୍ବସ୍ୟା େହବିୟା ନିମନ୍ତ ଯକିୁ୍ ବୟାଢ଼ିଥନିଲ । ବି୍ଟିଶ ୍ ସେକୟାେଙ୍ ଦ୍ୟାେୟା ଭୟାେତୀୟମୟାନଙୁ୍ କିଭଳି ଭୟାନବ 
ନଶୟାଷଣ କେୟାଯୟାଉଛି ନସ ସଂପକତ୍ତନେ ତୟାଙ୍େ ଗନବଷଣୟା ନହଉଛି ତୟାଙ୍େ ଭୟାେତୀୟ ସମୟାଜକୁ ଏକ 
ଅନନ୍ ଅବଦୟାନ । ନସ ତୟାଙ୍େ ପସୁ୍ତକ “ପଭଟଷି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ -ବି୍ଟିଶ ୍ େୁଲ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆ”ନେ ଦଶତ୍ତୟାଇଥନିଲ 
ନଯ ଭୟାେତେ ଦୟାେିଦ୍୍  ମଖୁ୍ କୟାେଣ ନହଉଛି ବି୍ନଟନ ଆଡ଼କୁ “ଭୟାେତେ ସମ୍ଦେ ନିଷ୍କୟାସନ” । ତୟାଙ୍େ 
ନଦଶ ପ୍ରତି ନିଷୟ୍ା ଓ ତ୍ୟାଗପତୂ ନସବୟା ନିମନ୍ତ ନଦଶବୟାସୀ ତୟାଙୁ୍ “ଗ୍ୟାଣ୍ଡ୍  ଓଲ୍ଡମ୍ୟାନ ଅଫ୍  ଇଣି୍ଡଆ” ନବୟାଲି 
ଶ୍ଦ୍ୟାନେ ସନମୟ୍ାଧନ କେୁଥନିଲ । ନଦଶେ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମ ପ୍ରତି ତୟାଙ୍େ ଅବିସ୍ମେଣୀୟ ଅବଦୟାନକୁ 
ଏହ ିକଥୟାେୁ ସହଜନେ ଅନୁମୟାନ କେୟାଯୟାଇପୟାେିବ ନଯ ୧୮୯୪ ମସିହୟାନେ ତୟାଙ୍ ନିକଟକୁ ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀ 
ଏକ ପତ୍ରନେ ନଲଖଥିନିଲ –“ ଭୟାେତୀୟମୟାନନ ଆପଣଙ୍ ଆଡ଼କୁ ନସହଭିଳି ଦୃଷି୍ନେ ଅନୟାଇ େହଛି୍ିତ 
ନଯମିତି ଜନଣ ଶଶି ୁନିଜେ ପିତୟାଙ୍ ଆଡ଼କୁ ଚୟାହିେଁହଥିୟାଏ । ଆପଣଙ୍ ପ୍ରତି ଭୟାେତନେ ନଲୟାକମୟାନଙ୍ 
ମନନୟାଭୟାବ ଠକ୍ି  ଅନୁେୂପ ।” ଏହ ିକୟାେଣ ନଯୟାଗୁ ଁହି ଁକୃତଜ୍ େୟାଷ୍ଟ୍ର ଆଜ ିସଦୁ୍ୟା ନସହ ିମହୟାନ୍  ନଦଶଭକ୍ 
ଜନନନତୟାଙୁ୍ ସ୍ମେଣ କେୁଛି ।

ବ୍ଟିିଶ ୍ ପୋଲ୍ଷୋହମଣ୍ଟକ୍ ନବି୍ଷୋଚତି ହ�ବୋହର
ଦୋଦୋ ଭୋଇ ନୋହରୋଜୀ ଥହିଲ ପ୍ରଥମ ଭୋରତୀୟ

ଦୟାଦୟାଭୟାଇ ନୟାନେୟାଜୀ
ଜନ ୍– ନସନ୍ଟେମେ୍ ୪, ୧୮୨୫

ମତୁୃ୍ - ଜନୁ ୩୦, ୧୯୧୭
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ନଗୟାପୟାଳ କୃଷ୍ଣ 
ନଗୟାଖନଲ ଏବଂ 
ମଦନ ନମୟାହନ 

ମୟାଲବ୍ଙୁ୍ ନିଜେ 
ଆଦଶତ୍ତ ଭୟାନବ ନସ 
ଗ୍ହଣ କେିଥନିଲ 
ଏବଂ ନସମୟାନଙ୍ 

ଠୟାେୁ ନପ୍ରେଣୟା ଲୟାଭ 
କେିଥନିଲ ।

ବିୱେୟାସ କେୟାଯୟାଏ ନଯ ଦି୍ତୀୟ ବିୱେ ଯଦୁ୍ କୟାଳନେ ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀ 
ଏବଂ ସଭୁୟାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନବୟାଷଙ୍ ନଗୟାଷୀ୍ଙ୍ ମଧ୍ୟନେ ଏକ ଆନପୟାଷ 
ବୁଝୟାମଣୟା ନିମନ୍ତ ପ୍ତଜୀ ଉଦ୍ମ କେିଥନିଲ ।

ଭୟାେତୀୟ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ଆନ୍ୟାଳନନେ ଏଭଳି କିଛି ବୀେ ନସନୟାନୀ ଥନିଲ ନଯଉମଁୟାନନ 
ନକବଳ ନଦଶେ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ପ୍ରୟାପ୍ତ ନିମନ୍ତ ନିେବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭୟାନବ ନିଜେ ସଂଗ୍ୟାମ ଜୟାେି 
େଖନିଥନିଲ ଅପେନ୍ତୁ ନଦଶେ ଅଗଣତି ଜନତୟାଙ୍ ମନନେ ବିପ୍ଳବେ ବହ୍ ି ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ 

କେିପୟାେିଥନିଲ । ଭୟାେତେତ୍ନ ନଗୟାବି୍ ବଲ୍ଭ ପ୍ତ ନସହଭିଳି ଜନଣ ନନତୟା ଥନିଲ ଯୟାହୟାଙ୍େ 
ଭୟାେତେ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମକୁ ଅବଦୟାନ ଅବିସ୍ମେଣୀୟ । ୧୮୮୭ ମସିହୟା ନସନ୍ଟେମେ୍ ୧୦ ତୟାେିଖ 
ଦିନ ବର୍ତ୍ତମୟାନେ ଉର୍େୟାଖଣ୍ଡ େୟାଜ୍ସି୍ତ ଆଲନମୟାଡ଼ୟାଠୟାନେ ଜନଲ୍ୟାଭ କେିଥନିଲ । ଆହ୍ୟାବୟାଦ 
ବିୱେବିଦ୍ୟାଳୟେ ମେିୁ କନଲଜେୁ ନସ ଆଇନ ଡିଗ୍ୀ ହୟାସଲ କେିଥନିଲ ନଯଉଠଁୟାନେ ତୟାଙୁ୍ ନିଜେ 
ଶଷିେୟାଗତ ନିପଣୁତୟା ନିମନ୍ତ ଲୁମସନଡନ୍  ନମଡୟାଲ ମିଳିଥଲିୟା । କୟାନକୟାେି ମୟାମଲୟାନେ ଜନଣ ଓକିଲ 
ଭୟାନବ ଏହ ିନମୟାକଦ୍ମୟା ଲଢ଼ିବୟା ନବନଳ ତୟାଙୁ୍ ନଯତିକି ସ୍ୀକୃତି ମିଳିଥଲିୟା ତୟା’ଠୟାେୁ ଅଧକି ସମ୍ୟାନେ ନସ 
ଅଧକିୟାେୀ ନହୟାଇପୟାେିଥନିଲ । ନସନତନବନଳ ନସ ନକବଳ ନଦଶେ ପ୍ରମଖୁ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମୀଙ୍ 
ମଧ୍ୟନେ ଅନ୍ତମ ଭୟାନବ ସପୁେିଚିତ ନଥନିଲ ଅପେନ୍ତୁ ଜନଣ ମହୟାନ ମୟାନବବୟାଦୀ ଭୟାନବ ମଧ୍ୟ ତୟାଙ୍େ 
ସଖୁ୍ୟାତି ବ୍ୟାପୀ ଯୟାଇଥଲିୟା । ନଗୟାପୟାଳ କୃଷ୍ଣ ନଗୟାଖନଲ ଏବଂ ମଦନ ନମୟାହନ ମୟାଲବ୍ଙୁ୍ ନସ ତୟାଙ୍େ 
ଆଦଶତ୍ତ ଭୟାନବ ଗ୍ହଣ କେିଥନିଲ ଏବଂ ତୟାଙ୍େି ଠୟାେୁ ନପ୍ରେଣୟା ଲୟାଭ କେି ମୟାତ୍ର ୧୮ ବଷତ୍ତ ବୟସନେ ହି ଁ
ଭୟାେତୀୟ ଜୟାତୀୟ କଂନଗ୍ସ ଅଧନିବଶନନେ ଜନଣ ନସ୍ଚ୍ଛୟାନସବୀ ଭୟାନବ କୟାଯତ୍୍ତ   ଆେମ୍ଭ କେିଥନିଲ। 
୧୯୨୧ ମସିହୟାନେ ନସ କଂନଗ୍ସ ସଂଗଠନନେ ନଯୟାଗ ନଦଇଥନିଲ ଏବଂ ଖବ୍ୁ  ଶୀଘ୍ର ଅସହନଯୟାଗ 
ଆନ୍ୟାଳନନେ ସୟାମିଲ ନହୟାଇଯୟାଇଥନିଲ । 

ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀଙ୍ କୟାଯତ୍୍ତ ନେ ଉଦବୁଦ୍ ନହୟାଇ ନଗୟାବି୍ ବଲ୍ଭଜୀ “ଲୁଣମେୟା ଯୟାତ୍ରୟା”େ ଆନୟୟାଜନ 
କେିଥନିଲ ନଯଉଥଁପିୟାଇ ଁ ୧୯୩୦ ମସିହୟାନେ ତୟାଙୁ୍ ନଜଲ୍  ଦଣ୍ଡ ନଭୟାଗିବୟାକୁ ପଡ଼ିଥଲିୟା । ବିୱେୟାସ 
କେୟାଯୟାଏ ନଯ ଦି୍ତୀୟ ବିୱେ ଯଦୁ୍ ସମୟନେ ନଗୟାବି୍ ବଲ୍ଭ ପ୍ତ ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀ ଏବଂ ସଭୁୟାଷ ଚନ୍ଦ୍ର 
ନବୟାଷଙ୍ ନଗୟାଷୀ୍ ମଧ୍ୟନେ ଏକ ଆନପୟାଷ ବୁଝୟାମଣୟା ନିମନ୍ତ ପ୍ରୟୟାସ କେିଥନିଲ । ନସହ ିସମୟନେ, 
ଗୟାନ୍ୀଜୀ ଏବଂ ତୟାଙ୍େ ସମଥତ୍ତକମୟାନନ ବି୍ଟିଶ ୍ ସେକୟାେଙୁ୍ ବିୱେ ଯଦୁ୍ ପୟାଇ ଁ ସମଥତ୍ତନ ଜଣୟାଇବୟାକୁ 
ଚୟାହୁଥଁନିଲ, ସଭୁୟାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନବୟାଷଙ୍ ନଗୟାଷୀ୍ଙ୍େ ମତ ଥଲିୟାନଯ  ବିୱେ ଯଦୁ୍ ପେିସି୍ତିକୁ ଭୟାେତନେ ବ୍ିଟିଶ ୍ 
େୟାଜେ ପେିସମୟାପି୍ତ ନିମନ୍ତ ଉର୍ମ େୂନପ ଉପନଯୟାଗ କେୟାଯିବୟା ଆବଶ୍କ । ୧୯୪୨ ମସିହୟାନେ 
ଭୟାେତ ଛୟାଡ଼ ଆନ୍ୟାଳନ ନ�ୟାଷଣୟାପତ୍ରନେ ସ୍ୟାଷେେ କେିଥବିୟାେୁ ତୟାଙୁ୍ ଗିେଫ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା ଏବଂ 
ନସ ସଂପରୂ୍ତ୍ତ େୂନପ ତିନି ବଷତ୍ତ ପୟାଇ ଁ  ଅଥତ୍ତୟାତ, ୧୯୪୫ ମସିହୟା ମୟାଚ୍ଚତ୍ତ ମୟାସ ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ଅହମ୍ଦନଗେ 
ନଜଲନେ ବ୍ୀ ଭୟାନବ େହଥିନିଲ ।  ନସନତନବନଳ କଂନଗ୍ସ କମିଟିେ ଅନ୍ୟାନ୍ ସଦସ୍ମୟାନନ ମଧ୍ୟ 
ନସହ ିନଜଲନେ ବ୍ୀ ନହୟାଇ େହଥିନିଲ । ପେିନଶଷନେ ସ୍ୟାସ୍୍ଗତ କୟାେଣେୁ ତୟାଙୁ୍ ନଜଲେୁ ମକିୁ୍ 
ମିଳିଥଲିୟା । ଭୟାେତ େତ୍ନ ପଣି୍ଡତ ନଗୟାବି୍ ବଲ୍ଭ ପ୍ତ ମିଳିତ ନଷେତ୍ରେ ସଭୟାପତି ଭୟାନବ ( ୧୯୩୭େୁ 
୧୯୩୯ ମସିହୟା ପଯତ୍୍ତ ୍ତ)  େହଥିବିୟାନବନଳ ଉର୍େ ପ୍ରନଦଶେ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଭୟାନବ ୧୯୪୬େୁ ୧୯୫୪ 
ମସିହୟା ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ଏବଂ ନକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତୀ ଭୟାନବ ୧୯୫୫େୁ ୧୯୬୧ ପଯତ୍୍ତ ୍ତ ଦୟାୟିତ୍ୱ ନିବତ୍ତୟାହ କେିଥନିଲ । 
୧୯୫୭ ମସିହୟାନେ ତୟାଙୁ୍ ନଦଶେ ସନବତ୍ତୟାଚ୍ଚ ନବସୟାମେିକ ସମ୍ୟାନ ଭୟାେତ େତ୍ନ ପ୍ରଦୟାନ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା। 
ଏହୟା ବ୍ତୀତ, ନସ େୟାଜ୍ସଭୟାନେ ମଧ୍ୟ ନନତୟା େୂନପ କୟାଯତ୍୍ତ  କେିଥନିଲ । ଜନଣ ମହୟାନ୍  ନଦଶଭକ୍, 
ବିଶଷି୍ ପ୍ରଶୟାସକ, ମହୟାନ ବକ୍ୟା ଭୟାନବ ନସ ନିଜେ ବଳିଷ ୍ ଯକିୁ୍ ଏବଂ ସେଳ ମନନୟାଭୟାବ ବଳନେ 
ସମସ୍ତଙ୍ ମନ ନମୟାହ ିପୟାେିଥନିଲ । ନସହଭିଳି ନଦଶେୁ ଜମିଦୟାେୀ ପ୍ରଥୟାେ ବିନଲୟାପ, ଜଙ୍ଗଲ ସେୁଷେୟା, 
ମହଳିୟାମୟାନଙ୍ ଅଧକିୟାେ, ଆଥଷିକ ସି୍େତୟା ଏବଂ ସମୟାଜେ ଦୁବତ୍ତଳ ନଶ୍ଣୀେ ନଲୟାକମୟାନଙ୍ ଜୀବନଜୀବିକୟା 
ନିେୟାପର୍ୟା ନିମନ୍ତ ନସ ସଦୟାସବତ୍ତଦୟା ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ ଓ ବଳିଷ ୍ମତ ନପୟାଷଣ କେୁଥନିଲ । ପନେ ନକନ୍ଦ୍ର 
ସ୍େୟାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତୀ ଭୟାନବ ଭୟାେତୀୟ ନୟାଗେିକଙ୍ ଗଣତୟାନି୍ତକ ଅଧକିୟାେେ ସେୁଷେୟା ଏବଂ ନସମୟାନଙୁ୍ ସଶକ୍ 
କେିବୟା ଦିଗନେ ନସ ନିଜେ ଦୟାୟିତ୍ୱ ଉପଯକୁ୍ ଭୟାନବ ସଂପୟାଦନ କେିଥନିଲ । ହି୍ ୀକୁ େୟାଷ୍ଟ୍ରଭୟାଷୟା 
ଭୟାନବ ଗ୍ହଣ କେିବୟା ସପଷେନେ ନସ ସଦୟାନବନଳ ଯକିୁ୍ ଉପସ୍ୟାପନ କେୁଥନିଲ । 

ନଗୟାବି୍ ବଲ୍ଭ ପ୍ତ
ଜନ ୍– ନସନ୍ଟେମେ୍ ୧୦, ୧୮୮୭

ମତୁୃ୍ - ମୟାଚ୍ଚତ୍ତ ୭, ୧୯୬୧

ହଗୋବନି୍ଦ ବଲ୍ଭ ପନ୍ ଜହଣ ସମପଥିତ ହଦଶଭକ୍
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ନସ ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀଙ୍ 
ଠୟାେୁ ସହୟାୟତୟା 

ନଲୟାଡ଼ିଥନିଲ ଏବଂ 
ନଭୈନକୟାମକୁ ଆସିବୟା 

ଲୟାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତୟାଇଥନିଲ । 
ନଭୈନକୟାମ ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ହ 

ନକେଳେ ପଛୁଆ 
ବଗତ୍ତେ ନଲୟାକମୟାନଙ୍େ 

ଏକ ସଫଳ
ଆନ୍ୟାଳନ ଥଲିୟା ।

ଟି ନକ ମୟାଧବନ୍  ନକବଳ ଜନଣ ମହୟାନ ଭୟାେତୀୟ ସମୟାଜ 
ସଂସ୍ୟାେକ, ସୟାମୟ୍ାଦିକ, ବିପ୍ଳବୀ ଓ ସ୍ୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମୀ ନଥନିଲ; 

ଅପେ ପନଷେ ଜନଣ ସଚ୍ଚୟା ଗୟାନ୍ୀବୟାଦୀ ଭୟାନବ ନସ ଅହଂିସୟା 
ଉପୟାୟନେ ସମୟାଜେୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ତୟାେ ବିନଲୟାପ ସୟାଧନ ନିମନ୍ତ ଏକ 
ଆନ୍ୟାଳନେ ସତୂ୍ରପୟାତ �ଟୟାଇଥନିଲ । ଏହ ିକୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମ ନଭୈନକୟାମ ୍ 

ସତ୍ୟାଗ୍ହ ଭୟାନବ ସଫଳତୟା ଲୟାଭ କେିଥଲିୟା । ୧୮୮୫ ମସିହୟା 
ନସନ୍ଟେମେ୍ ୨ ତୟାେିଖ ଦିନ ନସ ନକେଳେ କୟାର୍ଷିକପୟାଲ୍ୀଠୟାନେ 
ଏକ ସମ୍ଭୟା୍ତ ପେିବୟାେନେ ଜନଗ୍୍ହଣ କେିଥନିଲ ଏବଂ ତୟାଙୁ୍ 
ନଲୟାନକ ନନେହନେ ଟିନକ ନବୟାଲି ସନମୟ୍ାଧନ କେୁଥନିଲ ।

ଗୋନ୍ୀଜୀଙ୍କ ଅ�ଂିସୋ ଭୋବନୋହର ଉଦବ୍ଦ୍ ହ�ୋଇ ହଭୈହକୋମ ୍ 
ଆହନ୍ଦୋଳନର ହନତୃତ୍ୱ ହନଇଥବିୋ ଟି ହକ ମୋଧବନ୍ 

ତୟାଙ୍ ପିତୟାଙ୍ ନୟାମ ନକଶବନ୍  ଚନ୍ନୟାେ ଏବଂ ମୟାତୟାଙ୍ ନୟାମ ଥଲିୟା ଉମି୍ନୀ ଆମ୍ୟା । ନସମୟାନଙ୍ 
ପୟାଇ ଁନଦଶନେ ଚୟାଲିଥବିୟା ସ୍ୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମ ନକବଳ ଏକ େୟାଜନନୈତିକ ଆନ୍ୟାଳନ ନଥଲିୟା 
ବେଂ ଏହୟା ଥଲିୟା େୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପନୁଜତ୍ତୟାଗେଣ ନିମନ୍ତ ଏକ ଆହୟ୍ାନ ଏବଂ ସୟାମୟାଜକି- ସୟାଂସ୍ତିୃକ 

ସନଚତନତୟା ବୃଦି୍େ ଏକ ଉପଯକୁ୍ ଅବସେ । ଏଭଳି ସି୍ତିନେ ,ଓ ନଭୈନକୟାମ ଆନ୍ୟାଳନ (୧୯୨୪- ୨୫)
େ ଶଭୁୟାେମ୍ଭ କେିଥନିଲ ଯୟାହୟା ଥଲିୟା ସମୟାଜନେ ଆବହମୟାନ କୟାଳେୁ ପ୍ରଚଳିତ େହ ିଆସିଥବିୟା ଅସ୍ପୃଶ୍ତୟା 
ବ୍ବସ୍ୟାେ ବିନଲୟାପ କେିବୟା ନିମନ୍ତ ଏକ ବୟାସ୍ତବ ଉଦ୍ମ । ଏବଂ ଏହ ିପେିନପ୍ରଷେୀନେ, ନସ ନକେଳେ 
ଥେୁିନନଲନଭଲିଠୟାନେ ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀଙୁ୍ ସୟାଷେୟାତ କେିଥନିଲ ।

ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ୀଙୁ୍ ନଭଟି  ମୟାଧବନ୍  ଏହ ିକେିନପ୍ରଷେୀନେ ତୟାଙ୍େ ସହୟାୟତୟା ନଲୟାଡ଼ିଥନିଲ ଏବଂ ତୟାଙୁ୍ 
ନଭୈନକୟାମ ଗସ୍ତନେ ଯିବୟାଲୟାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତୟାଇଥନିଲ । ନକେଳନେ ପଛୁଆ ବଗତ୍ତଙ୍େ ଏକ ଆନ୍ୟାଳନ ନଭୈନକୟାମ 
ସତ୍ୟାଗ୍ହ ନୟାମନେ ସପୁେଚିତ । ନସହସିବୁ ନଲୟାକମୟାନନ ନସମୟାନଙ୍େ ଅଧକିୟାେ ସକୟାନଶ ଏହ ିସଂଗ୍ୟାମ 
ଚଳୟାଇଥନିଲ । ଦଷିେଣ ଭୟାେତେ ନକେଳ େୟାଜ୍େ ଏକ ଷେଦୁ୍ ସହେନେ ମ୍େି ମୟାଗତ୍ତନେ େୟାସ୍ତୟାନେ ଚୟାଲିବୟା 
ସକୟାନଶ ଏହ ିଆନ୍ୟାଳନ ଉଦି୍ଷ୍ ଥଲିୟା । ବିୱେୟାସ କେୟାଯୟାଏ ନଯ ଟି ନକ ମୟାଧବନଙ୍ ପ୍ରଭୟାବ ଫଳନେ ମହୟାତ୍ମୟା 
ଗୟାନ୍ୀ ଭୟାେତୀୟ ଜୟାତୀୟ କଂନଗ୍ସେ କୟାଯତ୍୍ତ ସଚୂୀନେ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୟାମିଲ କେିବୟାକୁ େୟାଜ ିନହୟାଇଥନିଲ 
ଏବଂ ମୟାଧବନଙୁ୍ ତୟାଙ୍େ ନିସର୍ତ୍ତ ସମଥତ୍ତନ ନଦଇଥନିଲ । ୧୯୨୪ ମସିହୟାନେ ମୟାଧବନଙୁ୍ ଗିେଫ 
କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା ଏବଂ ତୟାହୟାେ କୟାେଣ ଥଲିୟା ନଭୈନକୟାମ ସତ୍ୟାଗ୍ହନେ ସୟାମିଲ ନହବୟା। ତୟାଙ୍ ସହତି ଆହୁେି 
ଅନନକ ସତ୍ୟାଗ୍ହୀଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ଗିେଫ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା । ଏହୟା ଫଳନେ ନଭୈନକୟାମ ସତ୍ୟାଗ୍ହକୁ ସମଥତ୍ତନ 
ଜଣୟାଇ ସୟାେୟା ନଦଶେୁ ସତ୍ୟାଗ୍ହୀମୟାନନ ନଭୈନକୟାମ ଆସି ଏହ ିଆନ୍ୟାଳନନେ ସୟାମିଲ ନହୟାଇଥନିଲ । 
ସୟାେୟା ନଦଶନେ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗ ଏନବ ଚଚ୍ଚତ୍ତୟାେ ପେିସେକୁ ଆସି ଯୟାଇଥଲିୟା ଏବଂ ଦୂେ ଦୂେୟା୍ତେ ନଲୟାକମୟାନନ 
ନଭୈନକୟାମନେ ପହଞ୍ ି ନସହ ିଆନ୍ୟାଳନକୁ ଆହୁେି ନତଜୀୟୟାନ କେିଥନିଲ। ପେିଣୟାମତଃ, ୧୯୨୫ ମସିହୟା 
ମୟାଚ୍ଚତ୍ତ ମୟାସନେ ଗୟାନ୍ୀଙ୍ ନନତୃତ୍ୱନେ ଟ୍ରୟାଭୟାନଙ୍ୟାେେ େୟାଣୀ ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ହୀମୟାନଙ୍ ମଧ ୍୍େନେ ଏକ 
େୟାଜନିୟାମୟା ସ୍ୟାଷେେିତ ନହୟାଇଥଲିୟା । ବୟାସ୍ତବିକ୍  ମୟାଧବନ୍  ଥନିଲ ଜନଣ କୁଶଳୀ ନନତୟା ତଥୟା ଅଗି୍ବଷତ୍ତୀ ବକ୍ୟା 
ଏବଂ ନଲଖକ ଯିଏ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅତି ଯକିୁ୍ନିଷ ୍ଭୟାନବ ନଲୟାକମୟାନଙ୍ ମନକୁ ପ୍ରଭୟାବିତ କେିବୟା ସହତି 
ପ୍ରତିପଷେଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ସହମତ କେୟାଇବୟା ସକୟାନଶ ବୟାଧ୍ୟ କେିଥନିଲ । 

ଏହୟା ପନେ ନସ ଏକ ସମୟ୍ାଦପତ୍ର ଆେମ୍ଭ କେିଥନିଲ ଏବଂ ତୟାହୟାେ ନୟାମ େଖଥିନିଲ 
“ନଦଶୟାଭିମୟାନୀ”। ନଲୟାକମୟାନଙୁ୍ ନସମୟାନଙ୍େ ଅଧକିୟାେ ସଂପକତ୍ତନେ ଅବଗତ କେୟାଇବୟା ଥଲିୟା 
ଏହୟାେ ମଳୂ ଉନଦ୍ଶ୍। ୧୯୨୫ ମସିହୟାନେ କୟାନପେୁଠୟାନେ ଅନୁଷ୍ିତ କଂନଗ୍ସ ଅଧନିବଶନନେ 
ନସ ନଯୟାଗ ନଦଇଥନିଲ । ଏନବସଦୁ୍ୟା ନଚଟି୍ଟକୁଲୟାନଙ୍ଗୟାେୟା ଠୟାନେ ତୟାଙ୍ ସମ୍ତିୃନେ ତୟାଙ୍େ ଏକ 
ସ୍ମୟାେକୀ ନିମତ୍ତୟାଣ କେୟାଯୟାଇଛି । ୧୯୬୪ ମସିହୟାନେ ତୟାଙ୍ ନୟାମନେ ନୟାଙ୍ଗୟାଆେକୁଲୟାଙ୍ଗୟାେୟାଠୟାନେ 
ଏକ କନଲଜ ସ୍ୟାପନ କେୟାଯୟାଇଥଲିୟା । 

ଟି ନକ ମୟାଧବନ୍ 
ଜନ ୍– ନସନ୍ଟେମେ୍ ୨,୧୮୮୫
ମତୁୃ୍ - ଏପି୍ରଲ ୨୭, ୧୯୩୦
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 ଐତ�ିୋସିକ ସ୍ର ଅତକି୍ମ କଲୋ 
ହକୋଭିଡ଼ ୧୯ ଟିକୋକରଣ କୋଯ୍ଷୟୁକ୍ମ

ବିୱେ ମହୟାମୟାେୀ ନକୟାଭିଡଠୟାେୁ ସେୁଷେୟା 
ପୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁଟିକୟାକେଣ ନହଉଛି 

ଏକମୟାତ୍ର ପ୍ରଭୟାବଶୟାଳୀ ଉପୟାୟ । ଏହୟାେ 
ଗେୁୁତ୍ୱ ଦୃଷି୍େୁ ଭୟାେତ ସେକୟାେ ବିୱେେ 
ସବତ୍ତବୃହତ ଟିକୟାକେଣ କୟାଯତ୍ତ୍ ଆେମ୍ଭ 
କେିଛ୍ିତ । ଏହୟା ବ୍ତିତ ପେୀଷେଣ, 

ଚିହ୍ଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ୟା ତଥୟା ସମସ୍ତଙ୍ ପୟାଇ ଁ
ଉପନେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଦିଆଯୟାଉଛି। ଏ ପଯତ୍ତ୍୍ତ 

ନକୟାଭିଡ-୧୯ ଟିକୟାକେଣ କୟାଯତ୍ତ୍ନେ 
ଐତିହୟାସିକ ସଫଳତୟା ହୟାସଲ କେୟାଯୟାଇ 
୫୮ ନକୟାଟି ନଲୟାକଙୁ୍ ଟିକୟା ଦିଆଗଲୟାଣି। 

ଟିକୟାକେଣ ନଷେତ୍ରନେ ଏହୟା ଏକ
ନୂଆ ଶଖିେକୁ ଛୁଇଛିଁ ...

ନତନବ ଏନବସଦୁ୍ୟା ନକୟାଭିଡ଼ ୧୯ ବିେୁଦ୍ନେ 
ସଂଗ୍ୟାମ ଅସମ୍ରୂ୍ତ୍ତ େହିଛି । ଏବଂ ଏହୟାକୁ 
ହୃଦୟଙ୍ଗମ କେି ନକନ୍ଦ୍ର ସେକୟାେ େୟାଜ୍ 

ସେକୟାେ ତଥୟା ନକନ୍ଦ୍ରଶୟାସିତ ନଷେତ୍ରମୟାନଙୁ୍ ମୟାଗଣୟାନେ 
ପ୍ରତିନଷଧକ ଟିକୟା ନଯୟାଗୟାଇ ନଦଉଛ୍ିତ । ନଦଶବ୍ୟାପୀ 
ମୟାଗଣୟା ଟିକୟାକେଣ କୟାଯତ୍୍ତ କ୍ମେ ଏହୟା ଅଂଶବିନଶଷ 
ଏବଂ ନକୟାଭିଡ଼ ନପ୍ରୟାନଟୟାକଲକୁ କଡ଼ୟାକଡ଼ି ଭୟାନବ 
ଅନୁପୟାଳନ କେିବୟା ମୟାଧ୍ୟମନେ ଏହୟାକୁ କୟାଯତ୍୍ତ କୟାେୀ 
କେୟାଯୟାଉଛି । ଟିକୟାକେଣ ଅଭିଯୟାନ ନଯୟାଗ ୁନଦଶବୟାସୀ, 
ଆମେ ନବୈଜ୍ୟାନିକ ଏବଂ ଉନଦ୍୍ୟାଗୀମୟାନଙ୍ ଶେୀେନେ 
ନେୟାଗ ପ୍ରତିନେୟାଧ ଓ ସହନଶକି୍ ବୃଦି୍ ପୟାଇଛି । ନକୟାୱନି 
ଭଳି ଅନଲୟାଇନ୍ ନପୟାଟତ୍ତୟାଲ ମୟାଧ୍ୟମନେ ନୟାମ ପଞି୍କେଣ 
କେୟାଯିବୟା ସହିତ ଟିକୟାକେଣ ପନେ ହିତଧୟାେକମୟାନଙ୍ 
ନିମନ୍ତ ଡିଜିଟୟାଲ ସୟାଟଷିଫିନକଟ୍ ପ୍ରଦୟାନେ ବ୍ବସ୍ୟା 
କେୟାଯୟାଇଛି ଯୟାହୟାକି ଏନବ ସମଗ୍ ବିୱେେ ଦୃଷି୍ ଆକଷତ୍ତଣ 
କେିଛି । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ ଗତ ଅଗଷ୍ ୧୫ 
ତୟାେିଖ ଦିନ ଲୟାଲକିଲ୍ୟାେ ପ୍ରୟାଚୀେ ଉପେୁ ନଦଇଥବିୟା 
ତୟାଙ୍େ ଅଭିଭୟାଷଣନେ ନକୟାଭିଡ଼ ବିୱେ ମହୟାମୟାେୀ 

ନୂତନ ନକଶ ୍, ସକି୍ୟ ସଂକ୍ମଣ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ୟାସ
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ନକୟାଭିଡ-୧୯ ବିେୁଦ୍ନେ ସଂଗ୍ୟାମ

58
ଅଗଷ୍ ୨୩ ତୟାେିଖ ସଦୁ୍ୟା 
ନଦଶେ ୫୮ ନକୟାଟି 
ନୟାଗେିକଙୁ୍ ନକୟାଭିଡ଼ 
ପ୍ରତିନଷଧକ ଟିକୟା 
ଦିଆଯୟାଇଛି । 
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କୟାଳନେ ନଦଶବୟାସୀଙ୍ ସହନଶୀଳତୟା ଓ ନଧୈଯତ୍୍ତ କୁ ଭୂୟସୀ 
ପ୍ରଶଂସୟା କେିଛ୍ିତ । ଏଣକିି ବିନଦଶୀ ନୟାଗେିକମୟାନନ ମଧ୍ୟ 
ଭୟାେତନେ ନକୟାଭିଡ଼ ପ୍ରତିନଷଧକ ଟିକୟା ଗ୍ହଣ କେିପୟାେିନବ 
ଏକ ଐତିହୟାସିକ ପଦନଷେପ ଗ୍ହଣ ପବୂତ୍ତକ ନକୟାଭିଡ଼ ୧୯ 
ବିନେୟାଧନେ ସେୁଷେୟା ସନିୁଶି୍ତ କେିବୟା ନିମନ୍ତ, ନକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୟାସ୍୍ ଓ 
ପେିବୟାେ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତଣୟାଳୟ ଭୟାେତନେ ବସବୟାସ କେୁଥବିୟା 
ବିନଦଶୀ ନୟାଗେିକମୟାନଙୁ୍ ନକୟାୱନ୍ି ନପୟାଟତ୍ତୟାଲନେ ନକୟାଭିଡ଼ 
ପ୍ରତିନଷଧକ ଟିକୟା ଗ୍ହଣ ନିମନ୍ତ ନୟାମ ପଞ୍ୀକେଣ ନିମନ୍ତ 
ଅନୁମତି ପ୍ରଦୟାନ କେିଛ୍ିତ। ଏହିସବୁ ବିନଦଶୀ ନୟାଗେିକମୟାନନ 
ନସମୟାନଙ୍େ ପୟାସନପୟାଟତ୍ତକୁ ନିଜେ ପେିଚୟପତ୍ର ଭୟାନବ 
ବ୍ବହୟାେ କେି ନକୟାୱନ୍ି ନପୟାଟତ୍ତୟାଲନେ ନିଜେ ନୟାମ ପଞି୍କେଣ 
କେିପୟାେିନବ । ଥନେ ନସମୟାନନ ନିଜେ ନୟାମ ଏହି ନପୟାଟତ୍ତୟାଲନେ 
ପଞ୍ୀକେଣ କେିବୟା ପନେ ନସମୟାନଙୁ୍ ଟିକୟାଗ୍ହଣ ନିମନ୍ତ 
ଏକ ସ ୍ଲଟ୍ ମିଳିବ । ଏହି ଉଦ୍ମ ଭୟାେତନେ ବସବୟାସ କେୁଥବିୟା 
ବିନଦଶୀ ନୟାଗେିକମୟାନଙୁ୍ ନସମୟାନଙ୍ ନିେୟାପର୍ୟା ସନିୁଶି୍ତ 
କେିବୟାେ ଅବସେ ପ୍ରଦୟାନ କେିବ । ଏହୟା ଫଳନେ ପ୍ରତିନଷଧକ 
ଟିକୟା ନନନଇ ଭୟାେତନେ ବସବୟାସ କେୁଥବିୟା ନୟାଗେିକମୟାନଙ୍ 
ଠୟାେୁ ଅନ୍ମୟାନଙୁ୍ ନକୟାଭିଡ଼ ୧୯ ସଂକ୍ମଣ ବ୍ୟାପିବୟାେ 
ଆଶଙ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାସ ପୟାଇବ । ଫଳନେ ନକୟାଭିଡ଼ ୧୯େ ଅଧକି 
ସଂକ୍ମଣେୁ ସୟାମଗି୍କ ଭୟାନବ ସେୁଷେୟାକୁ ଏହୟା ସନିୁଶି୍ତ କେିବ। 
ବସୁ୍ତତଃ, ଭୟାେତନେ ବସବୟାସ କେୁଥବିୟା ବିପଳୁ ସଂଖ୍କ 
ବିନଦଶୀ ନୟାଗେିକ, ବିନଶଷ କେି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗେୀମୟାନଙ୍ନେ 

ଅବସ୍ୟାନ କେୁଥବିୟା ନଲୟାକମୟାନଙୁ୍ ସେୁଷେୟା ମିଳିପୟାେିବ । 
ନସହିସବୁ ନଷେତ୍ରନେ ଜନସଂଖ୍ୟାେ ଆଧକି୍ ଦୃଷି୍େୁ ନକୟାଭିଡ଼ 
୧୯େ ସଂକ୍ମଣ ଆଶଙ୍ୟା ଅଧକି । ଏଭଳି ସଂକ୍ମଣେ ଆଶଙ୍ୟା 
ଥବିୟାେୁ, ସମସ୍ତ ନଯୟାଗ୍ ନଲୟାକଙୁ୍ ଯଥୟାଶୀଘ୍ର ଟିକୟାକେଣ 
କେୟାଯିବୟା ଜେୁେି । 
ସ୍ୋଇନ ଫ୍ ଲୁ ଏବଂ ହକୋଭିଡ଼କ୍ ହନଇ ମନହର ଭ୍ୋନ୍ ଧୋରଣୋ 
ରଖନ୍ତୁନୋ�ି ଁ
ଏନବ ଅନନକ ମୟାମଲୟା ଆସଛିୁ ନଯଉଥଁନିେ ନଲୟାକମୟାନଙ୍ 
ଠୟାନେ ନକୟାଭିଡ଼ ମହୟାମୟାେୀ ଭଳି ଲଷେଣ ଯଥୟା, ଜ୍ୱେ, 
ୱେୟାସକି୍ୟୟାନେ ଯନ୍ତଣୟା ଅନୁଭବ କେିବୟା, ମଣୁ୍ଡବିନ୍ୟା 
ନଦଖୟାନଦଉଛି । କିନ୍ତୁ ନମଡ଼ିକୟାଲ ପେୀଷେଣେୁ ଜଣୟାପଡ଼ିଛି 
ନଯ ଏଭଳି ଲଷେଣ ଥବିୟା ଅନନକ ନେୟାଗୀ କନେୟାନୟା 
ନନନଗଟିଭ। ଏହିସବୁ ନେୟାଗୀମୟାନନ ସ୍ୟାଇନ୍ ଫ୍ ଲୁରର 
ସଂକ୍ମିତ ନହୟାଇଥୟାଇପୟାେ୍ିତ କିନ୍ତୁ ନକୟାଭିଡ଼ ନୁନହ ଁ। ଏଭଳି 
ସ୍ନଳ, ନେୟାଗୀମୟାନନ ଆତଙି୍ତ ନହୟାଇପଡ଼ିବୟା ଉଚିତ ନୁନହ,ଁ 
ବେଂ ନସମୟାନନ ନିଜେ ସ୍ୟାସ୍୍ ପେୀଷେୟା କେୟାଇ ନନବୟା 
ଆବଶ୍କ । ବୟାସ୍ତ ପଷେନେ, ନକୟାଭିଡ଼ ଭଳି ସ୍ୟାଇନ ଫ୍ ଲୁ ମଧ୍ୟ 
ଏକ ସଂକ୍ୟାମକ ନେୟାଗ ଯୟାହୟାକି ଜନଣ ବ୍କି୍ ଠୟାେୁ ଅନ୍ 
ଜଣକୁ ସଂକ୍ମିତ ନହୟାଇଥୟାଏ । ଏପେି ସ୍ନଳ, ଏହି ନେୟାଗକୁ 
ଏଡୟାଇବୟା ଲୟାଗି, ନିଜକୁ ସଂକ୍ମିତ ନେୟାଗୀଙ୍ ଠୟାେୁ ଦୂନେଇ 
େଖବିୟା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜେ ବ୍କି୍ଗତ ନିେୟାପର୍ୟା ନିମନ୍ତ 
ମୟାସ୍ ପିନି୍ବୟା ଆବଶ୍କ । 

ଏହୟା ନହଉଛି ଆମେ 
ନବୈଜ୍ୟାନିକ, ଆମେ 
ଉନଦ୍୍ୟାଗୀମୟାନଙ୍ 

ମିଳିତ ସୟାମଥତ୍୍ତ େ ସଫୁଳ 
ନଯଉଥଁପିୟାଇ ଁଆଜି ଆମକୁ 

ପ୍ରତିନଷଧକ ଟିକୟା ପୟାଇ ଁଅନ୍ 
ନକୌଣସି ବିନଦଶୀ େୟାଷ୍ଟ୍ର 
ଉପନେ ନିଭତ୍ତେ କେିବୟାକୁ 
ପଡ଼ୁନୟାହି ଁ। ଆପଣମୟାନନ 

ଚି୍ତୟା କେନ୍ତୁ, ନଗୟାଟିଏ ମହୂୁର୍ତ୍ତ 
ପୟାଇ ଁଭୟାବି ନଦଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି 
ଭୟାେତେ ନିଜସ୍ ଟିକୟା ନଥୟା୍ତୟା 

ନତନବ ପେିସି୍ତି ନକଉ ଁ
ଆକୟାେ ଧୟାେଣ କେିଥୟା୍ତୟା? 
ନପୟାଲିଓ ପ୍ରତିନଷଧକ ଟିକୟା 
ପୟାଇ ଁଆମକୁ ନକନତ ବଷତ୍ତ 

ଅନପଷେୟା କେିବୟାକୁ ପଡ଼ିଥଲିୟା? 
-ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ, ନନେନ୍ଦ୍ର ନମୟାଦୀ
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ନସନ୍ଟେମେ୍ ୧୧, ୧୮୯୩, ନଦଶ ଇତିହୟାସନେ ଏ ଦିନଟି 
ସ୍ର୍ତ୍ତୟାଷେେନେ ଲିପିବଦ୍ ନହୟାଇ େହବି। ଏହ ି ଦିନ ସ୍ୟାମୀ 
ବିନବକୟାନ୍ ନଦଶେ ସମଦୃ୍ ସଂସ୍ତୃି ଓ ଦଶତ୍ତନ ଉପନେ 
ବିୱେ ଧମତ୍ତ ଜୟାଗେଣ ସଂସଦନେ ଏକ ଶକି୍ଶୟାଳୀ ବକ୍ମୃ ତା 
ନଦଇଥନିଲ। ପ୍ରଥମ ଥେ ପୟାଇ ଁଏହ ିଦିନ ଭୟାେତେ ସମଦୃ୍ 
ସଂସ୍ତୃି ଓ ଦଶତ୍ତନ ସହତି ବିୱେ ସିଧୟାସଳଖ ପେିଚିତ 
ନହୟାଇପୟାେିଥଲିୟା। ସ୍ୟାମୀ ବିନବକୟାନ୍ ଚିକୟାନଗୟାନେ ଧମତ୍ତ 
ସମି୍ଳନୀ ସମଖୁନେ ନବୈଦିକ ଦଶତ୍ତନ ଉପନେ ଆନଲୟାକପୟାତ 
କେିଥନିଲ ଏବଂ ନସମୟାନଙୁ୍ ଭୟାେତେ ସମଦୃ୍ ଅତୀତ ଓ 
ଅପୟାେ ସମ୍ଭୟାବନୟା ବିଷୟନେ ସ୍ମେଣ କେୟାଇ ନଦଇଥନିଲ। 
ନସ ଆମେ ହଜଯିୟାଇଥବିୟା ବିୱେୟାସ ଏବଂ ହୃତନଗୌେବକୁ 
ନଫେୟାଇ ଆଣଥିନିଲ। ବିୱେ ଧମତ୍ତ ସଂସଦନେ ନସ ନକବଳ 
ଛୟାପ ଛୟାଡ଼ିଯୟାଇନଥନିଲ, ବେଂ ନଦଶେ ସ୍ୟାଧୀନତୟା 
ଆନ୍ୟାଳନକୁ ପନୁଜତ୍ତୀବିତ କେିବୟା ସହତି ନସଥନିେ ନୂତନ 
ଜୀବନଦୟାନ ନଦଇଥନିଲ।
ଐତିହୟାସିକ ଚିକୟାନଗୟା ଅଭିଭୟାଷଣନେ, ସ୍ୟାମୀ ବିନବକୟାନ୍ 
କହଥିନିଲ, “ବିୱେକୁ ଧୟାମଷିକ ସହନଶୀଳତୟା ଏବଂ ସୟାବତ୍ତଜନୀନ 
ଗ୍ହଣୀୟତୟା ଶଖିୟାଇଥବିୟା ଏକ ଧମତ୍ତେ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ କେୁଥବିୟାେୁ 
ମୁ ଁଗବଷିତ। ଆନମ ନକବଳ ସୟାଧୟାେଣ ଭୟାନବ ସୟାବତ୍ତଜନୀନ 
ସହନଶୀଳତୟାନେ ବିୱେୟାସ କେୁନୟା, ବେଂ ଆନମ ସବୁ ଧମତ୍ତକୁ 
ସତ୍ ନବୟାଲି ଗ୍ହଣ କେିଥୟାଉ।

ଆହମ କରିପୋରିବୋ, ଆହମ ସମଥ୍ଷ-ଏ� ିଭୋବନୋ ସ�ତି ହସ ହଦଶବୋସୀଙ୍୍କ ଜୋଗ୍ରତ 
କରିପୋରିଥହିଲ। ଏ� ିଆତ୍ମ-ବଶି୍ୱୋସ, ଏପରି ବଶି୍ୱୋସ ହସ ଯବ୍ ସନ୍ନୟୁୋସୀଙ୍କ ପ୍ରତଟିି 

ରକ୍ବନ୍ି୍ଦହର ର�ଥିଲିୋ। ହସ ସୋରୋ ହଦଶହର ଏ� ିଆତ୍ମ-ବଶି୍ୱୋସ ଜୋଗ୍ରତ କରିପୋରିଥହିଲ। 
ଯଦ ିଆହମ ନଜି ଉପହର ଏପରି ବଶି୍ୱୋସ ରଖବିୋ ଏବଂ କଠନି ପରିଶ୍ମ କରିବୋ ଲୋଗି 

ପ୍ରସ୍୍ତ ର�ବିୋ ତୋ’ହ�ହଲ ଆହମ କ’ଣ �ୋସଲ କରିପୋରିବୋ ନୋ�ି ଁହଯ ? ଆମକ୍ ସ୍ୋମୀ 
ବହିବକୋନନ୍ଦଙ୍କ ହପ୍ରରଣୋହର ଏକ ନୂତନ ଭୋରତ ନମି୍ଷୋଣ କରିବୋକ ୍ହ�ବ।

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ, ନହରନ୍ଦ୍ର ହମୋଦୀ

New India Samachar    September 1-15, 202154

ପ୍ରୋଚୟୁ ସ�
ପୋଶ୍ୋତୟୁର ମିଳନ

ସ୍ୋେୀ ବଯିବକୋନନ୍ଦଙ୍ଣୁ  ତୋଙ୍ ଚକିୋଯଗୋ 
ଅଭିଭୋଷଣର 128ତେ ବଷ୍ଷ ପୂର୍ତ୍ଧି 

ସ୍ମୃତଦିବିସ ଉପଲଯଷେ ହୋର୍ଦ୍ଧିକ ଶ୍ରର୍ଦୋଞ୍ଜଳି

ପୋଷିେକ

ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ
ସମୋଚୋର

Published & Printed by: Satyendra 
Prakash ,  Pr incipal Director General, 

BOC on behalf  of  Bureau of Outreach  
and Communicat ion

Printed at Inf ini ty Advert is ing 
services Pvt.Ltd. FBD-One 
Corporate Park, 10th f loor,      

New Delhi-Faridabad border,    
NH-1,Faridabad-121003

Published from
Room No-278, Bureau of Outreach 

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

Editor: 
Jaideep Bhatnagar,  

Principal Director General,  
Press Information Bureau, New Delhi O

di
a 

Vo
l. 

2
Is

su
e 

5

RNI No. : 
DELODI/2020/78831 

September,  1-15,  2021

RNI Registered No. DELODI/2020/78831, Delhi Postal License 
No DL (S)-1/3542/2020-22, WPP NO U (S)-90/2020-22,  posting 
at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi-110001 On 26-30 advance 
Fortnightly,  (Publishing Date August 23,  2021, Pages-56)


