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ସ୍ଷାଧୀନତଷାସଂଗ୍ଷାମେକ୍ମଷାଡପେିବର୍୍ଯନକଷାେୀ
ଜଷାଲିଆନଷାୱଷାଲଷାବଷାଗ୍:ଶ୍ରଦ୍ଧଷାଞ୍ଜେି

13ଏପି୍ରଲ1919େକ୍ସ�ି10ମିନଟ୍ି,ଆମେସ୍ଷାଧୀନତଷାସଂଗ୍ଷାମେକ୍ସ�ିସତ୍ଗଷାଥଷା
ଚେିନ୍ତନୀକ୍�ଷାଇେ�ଛି,ିକ୍ଯଉଥଁପିଷାଇଁଆକ୍ମଆଜିସ୍ଷାଧୀନତଷାେଅମତୃମକ୍�ଷାତ୍ସବପଷାେନ
କେିବଷାକୁସକ୍ମକ୍�ଉଛ।ୁସ୍ଷାଧୀନତଷାେ75ତମବଷ୍ଯପରୂ୍୍ତିଅବସେକ୍େଜଷାଲିଆନୱଷାଲଷାବଷାଗ୍

ଜଷାତୀୟସ୍ଷାେକୀେଆଧନୁକିେୂପଆମସମସ୍ତଙ୍କପଷାଇଁଏକବଡକ୍ପ୍ରେଣଷାକ୍�ବ।
-ନକ୍େନ୍ଦ୍ରକ୍ମଷାଦୀ,ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀ

ଇତହିାସକୁ ସାଇତ ିରଖିବା ସବୁ ଜାତରି ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଐତହିାସକି ଘଟଣାବସୁ୍ତ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବାରର ସହାୟକ 
ରହାଇଥାଆନ୍।ି  ଏହାକୁ ମଳୂମନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ସରକାର ନକିଟରର ଜାନବୀକୃତ ଲିଆନାୱାଲା ବାଗ୍  ଜାତୀୟ ସ୍ାରକୀକୁ ଜାତ ି

ଉରଦେଶ୍ୟରର ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ ି। ଅମୃତ ବର୍ଷରର ଏହ ିଘଟଣା ଯରଥଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରର। ଏପି୍ଲ13 ତାରିଖ ଦନି ଭାରତ 
ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ୍  ଗଣହତ୍ୟାର 103 ବର୍ଷ ରୂ୍ର୍ତପି ର୍ାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ।ି ଏହ ିଅବସରରର ରସଦନି ଏଇଠ ିସହଦି 

ର୍ାଇଥିବା ବୀର ଭାରତୀୟଙୁ୍ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ.ି.

  

ଜଷାଲିଆନଷାୱଷାଲଷାବଷାଗ୍େଷାଷ୍ଟ୍ୀୟଜଷାଲିଆନଷାୱଷାଲଷାବଷାଗ୍େଷାଷ୍ଟ୍ୀୟ
ସ୍ଷାେକୀନବୀକୃତପେିସେେସ୍ଷାେକୀନବୀକୃତପେିସେେ
କ୍ବୈଶଷି୍୍:କ୍ବୈଶଷି୍୍:

nn ପ୍ରବଶ ଦ୍ାରରର ସହଦି ଉଦୋମ ସଂିଙ୍ ପ୍ରବଶ ଦ୍ାରରର ସହଦି ଉଦୋମ ସଂିଙ୍ 
ପ୍ତମିରୂ୍ତପିପ୍ତମିରୂ୍ତପି

nn ‘ରହରିରଟଜ୍ ଆଲି’ କାନ୍ଥରର 1919ର ‘ରହରିରଟଜ୍ ଆଲି’ କାନ୍ଥରର 1919ର 
ରବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବରର ସାମିଲ୍  ରଲାକଙ୍ ରବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବରର ସାମିଲ୍  ରଲାକଙ୍ 
ଉଲ୍ଲସତି ରଚରହରା ଉଲ୍ଲସତି ରଚରହରା 

nn ପ୍ାଙ୍ଗଣରର ଜଳ କୁଣ୍ଡର ସହଦିମାନଙୁ୍ ପ୍ାଙ୍ଗଣରର ଜଳ କୁଣ୍ଡର ସହଦିମାନଙୁ୍ 
ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ିଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି

nn ଚାରରାଟ ିଗ୍ୟାରଲରୀରର ସ୍ାନୀତ ରହାଇଛ ିଚାରରାଟ ିଗ୍ୟାରଲରୀରର ସ୍ାନୀତ ରହାଇଛ ି
ସହଦିଙ୍ ରଯାଗଦାନ ଏବଂ ନଦିେ୍ଷୟ ସହଦିଙ୍ ରଯାଗଦାନ ଏବଂ ନଦିେ୍ଷୟ 
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବରିୟହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବରିୟ

nn ବଗିଚା କାନ୍ଥରର ଗୁଳଚିହି୍ନକୁ ସଂରକି୍ତ ବଗିଚା କାନ୍ଥରର ଗୁଳଚିହି୍ନକୁ ସଂରକି୍ତ 
କରାଯାଇଛ ିକରାଯାଇଛ ି

nn ସହଦି ସ୍ଳ, ରମାକ୍ ସ୍ଳ, ଅମର ରଜ୍ୟାତ,ି ସହଦି ସ୍ଳ, ରମାକ୍ ସ୍ଳ, ଅମର ରଜ୍ୟାତ,ି 
ଲାଇଟ୍  ଓ ସାଉଣ୍ଡ ରଶା ବ୍ୟବସ୍ା। ଲାଇଟ୍  ଓ ସାଉଣ୍ଡ ରଶା ବ୍ୟବସ୍ା। 
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ଫ୍ାଗ୍ ଶପି୍  ରଯାଜନା
ର୍ରିରବଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଦଗିରର 

ବରଦାନ

ଅମୃତ ମରହାତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳା
ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆରଦୋଳନର 

ତୀଥ୍ଷସ୍ଳ

େଷାଷ୍ଟ୍ଶକି୍େପ୍ରତବିମି୍ବ

କଭର ରଷ୍ଟାରି ୟୁକ୍ରେନ୍ରଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁଭାରତରସମସ୍ତନାଗରକିଙୁ୍ସରୁକି୍ତପ୍ରତ୍ାବର୍ତ୍ତନକରାଇ
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ପ୍ଥମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ାମର ଭୂଇଁ

ଯାହାଙ୍ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବୀରତା ରଲଖିଲା ରଦଶରପ୍ମର ନୂଆ କାହାଣୀ 

ନାରୀଶକି୍ର ଅଭିନଦେନ
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ରଖଳ ଓ ପ୍ତରିକ୍ା ରକ୍ତ୍ରର ଭାରତର ଜୟଯାତ୍ା 
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13ଟିଭଷାଷଷାକ୍େଉପଲବ୍ଧ
ନୁ୍ଇଣି୍ଆସମଷାଚଷାେକୁ
ପଢିବଷାଲଷାଗିକ୍କ୍ିକେନ୍ତୁ।

ନୁ୍ଇଣି୍ଆସମଷାଚଷାେେପେୁୁଣଷା
ସଂଖ୍ଷାପଢିବଷାଲଷାଗିକ୍କ୍ିକେନ୍ତୁ:

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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ସାଦରନମସ୍ାର,

ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱଗ୍ଷାଦର୍ୀ ଗରିୟସୀ
ଅଥ୍ଷାତ୍  ଜନନୀ ଓ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱଗ୍ଷଠାରୁ ବ ିରଶ୍ରଷ୍ଠ। 
ବଶି୍ୱରକ୍ଯକ୍କୌଣସିକ୍କାଣକ୍ରଭାରତୀୟରହକି୍ଲବିକ୍ସକ୍ଦଶରସମ୍ର୍।ିଜରୁରୀକାଳୀନପରସି୍ିତକି୍ରତା’ପାଖଷର
ପହଞ୍ବିାଏବଂତାକୁସରୁକି୍ତଉଦ୍ଧାରକରବିାକ୍ହଉଛିରାଷ୍ଟରଦାୟିତ୍ୱଆଉଏହାକୁନୁ୍ଇଣି୍ଆସକଳ୍ପକରଛି।ିକ୍ସଥିପାଇଁ
ବଶି୍ୱରକ୍କୌଣସିକ୍ଦଶକ୍ରପ୍ରକୃତକିବପିଦକ୍ହଉବାଆଭ୍ନ୍ରୀଣସଂଘଷତ୍ତଅଥବାଏହାରଶତରୁପକ୍ରଆରେମଣକ୍ହତୁସଷିୃ୍
କ୍ହଉଥିବାଆପାତକାଳୀନପରସି୍ିତକି୍ରସରୁକି୍ତଭାକ୍ବଭାରତୀୟଙୁ୍ଉଦ୍ଧାରକରବିାପାଇଁଭାରତଅକ୍ନକଦୃଷ୍ାନ୍ଭୂଳକ
ପଦକ୍କ୍ପଗ୍ହଣକରଛିିଏବଂଏହାକୁସାରାବଶି୍ୱମଧ୍ୟପ୍ରଶଂସାକରଛି।ିନକିଟକ୍ରଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ମଧ୍ୟକ୍ରଯୁଦ୍ଧକ୍ହତୁ
ୟୁକ୍ରେନ୍ରଯୁଦ୍ଧଗ୍ସ୍ତଅଞ୍ଳକ୍ରଫଶଥିିବାଭାରତୀୟଙୁ୍ଉଦ୍ଧାରକରବିାପାଇଁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀଙ୍କ୍ନତୃତ୍ୱକ୍ର
ଜୀବନ ରକ୍ାକାରୀ ‘ମିଶନ ଗଙ୍ା’ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିକ୍ର ଏହି ମିଶନ ଦ୍ାରା  କ୍କାଡ଼ଏି ହଜାରରୁ ଅଧିକ
ଭାରତୀୟଙୁ୍ସରୁକି୍ତଭାକ୍ବଭାରତଅଣାଯାଇତାଙୁ୍କ୍ସମାନଙ୍ସହରକୁପଠାଯାଇଥିଲା।ଏହିମିଶନଦ୍ାରାସ୍ୱକ୍ଦଶ
କ୍ଫରଥିିବାକ୍ଲାକଙ୍ମହୁଁରୁନସିତୃକାହାଣୀଭାରତରଆତ୍ମବଶି୍ୱାଓଆଭିମଖୁ୍କୁସ୍ପଷ୍କରୁଛ।ିସାରାବଶି୍ୱଏହିସମୟକ୍ର
ଭାରତୀୟତ୍ରିଙ୍ାରଶକି୍ତଓକ୍ଶୌଯତ୍ତ୍କୁଉପଲବ୍ିକରଛି।ିଏହାବଶି୍ୱସ୍ତରକ୍ରଭାରତରବଢୁ଼ଥିବାପ୍ରଭାବରଏକଉଦାହରଣ
କ୍ଯ,ଯୁଦ୍ଧଗ୍ସ୍ତଅଞ୍ଳରୁମଧ୍ୟହଜାରହଜାରସଂଖ୍ାକ୍ରଭାରତୀୟଛାତ୍ସଗକ୍ବତ୍ତଭାରତପହଞ୍ପିାରଛିନ୍।ି

ଭାରତନଜିରପରମ୍ରାକୁପାଳନକରିଅନ୍ରାଷ୍ଟୀୟପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁପୂରଣକରଛି।ିଏହିପ୍ରତବିଦ୍ଧତାରେକ୍ମଭାରତକ୍କବଳନଜି
କ୍ଦଶରନାଗରକିନୁକ୍ହଁ,ଅନ୍ପକ୍ଡ଼ାଶୀକ୍ଦଶରନାଗରକିଙୁ୍ମଧ୍ୟସରୁକି୍ତଭାକ୍ବଉଦ୍ଧାରକରଛି।ିବଗିତଦନିମାନଙ୍କ୍ର
ଭାରତକ୍ଯଉଁଭଳିଭାକ୍ବନଜିକ୍ଲାକଙୁ୍ବକି୍ଦଶମାଟରୁିଆପାତକାଳୀନସ୍ିତକି୍ରଉଦ୍ଧାରକାଯତ୍ତ୍ସବୁତାହାଇତହିାସସଷିୃ୍
କରଛି।ିକ୍ସଆଫଗାନସି୍ତାନସଙ୍ଟକଥାକ୍ହଉବାକ୍କାଭିଡ୍ଲକ୍ଡାଉନ୍ସମୟକ୍ରପଥୃିବୀରବଭିିନ୍ନକ୍କାଣରୁଭାରତୀୟଙୁ୍
ଘରକ୍ଫରାଇଆଣିବାଅଥବାଦକି୍ଣସଦୁାନଏବଂକ୍ୟକ୍ମନ୍କ୍ରସଙ୍ଟସମୟକ୍ରଭାରତୀୟଙୁ୍ସରୁକି୍ତଉଦ୍ଧାରକରବିା
ପୁଣି କ୍ନପାଳ, ଇକ୍ଣ୍ାକ୍ନସଆି, କ୍ମାଜାମବେିକ୍ ଭଳି କ୍ଦଶ କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳପ୍ରାକୃତକି ବପିଯତ୍ତ୍ୟରସମ୍ଖୁୀନ କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ
କ୍ସସମୟକ୍ରଭାରତୀୟଙୁ୍ସ୍ୱକ୍ଦଶଆଣିବାପାଇଁଆରମ୍ଭକରାଯାଇଥିବାସ୍ୱତନ୍ତମିଶନଗୁଡ଼କିରଅକ୍ହତୁକସଫଳତା
ପ୍ରତଟିିଭାରତୀୟଙ୍ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସକୁବହୁଗୁଣିତକରଛି।ିଏକ୍ବକ୍ସନଶିି୍ତକ୍ଯଦୁନଆିରକ୍ଯଉଁଠବିିଥାଉନାକାହିଁକିବପିଦ
ସମୟକ୍ରତା’କ୍ଦଶତାପାଇଁଠଆିକ୍ହବହିଁକ୍ହବ।ନୁ୍ଇଣି୍ଆକ୍ରନଜିନାଗରକିଙ୍ସରୁକ୍ାଲାଗିଭାରତକ୍କକ୍ତତତ୍ପର
ତାହାକୁକ୍ନଇଏଥରରକଭରକ୍ଷ୍ାର।ି

ଏହିସଂଖ୍ାକ୍ରବ୍କି୍ତତ୍ୱପଷୃ୍ାକ୍ରସ୍ାନୀତକ୍ହାଇଛିପରମବୀରଧନସଂିହଥାପାଙ୍ବୀରକାହାଣୀ।ଜାଲିଆନାୋଲାବାଗ୍ର
ନୂଆରୂପ,ନାରୀଶକି୍ତରଅଭିନନ୍ଦନ,କୃଷକଙ୍ପାଇଁକପିରିଇ-ନାମ୍କ୍ହାଇଛିବରଦାନ,ପରକି୍ବଶରସରୁକ୍ାପାଇଁ‘କ୍ରେମ୍
ଇଣି୍ଆ’କ୍ଯାଜନା,ଉତ୍କଳଦବିସଗଠନସହଏଥରଅମତୃମକ୍ହାତ୍ମଶଙୃ୍ଖଳାକ୍ରଲବଣସତ୍ାଗ୍ହର୯୨ବଷତ୍ତପୂର୍୍ତି
ଅବସରକ୍ରଦାଣି୍ଯାତ୍ାକ୍ରସାମିଲ୍କ୍ହାଇଥିବାବୀରସଂଗ୍ାମୀଙ୍କାହାଣୀସ୍ାନୀତକ୍ହାଇଛ।ିଏହାସହକ୍କାଭିଡ୍ସକ୍ଙ୍
ଯୁଦ୍ଧକ୍କ୍ତ୍କ୍ରଭାରତରଅଗ୍ସର,କ୍ରଳବାଇକୁସରୁକ୍ାରନୂଆ‘କବଚ’,ଜନଔଷଧିଦ୍ାରାକ୍କମିତିମିଳୁଛିଶସ୍ତାଦରକ୍ର
ଗୁଣାତ୍ମକଔଷଧଏବଂସାଧାରଣବକ୍ଜଟ୍ରନୂଆଦଗିକୁଆକ୍ଲାଚନାକରାଯାଇଛ।ି

ଆପଣଆମକୁପରାମଶତ୍ତଓମତାମତପଠାଉଥାଆନୁ୍।

ଆମ ଠକିଣା: response-nis@pib.gov.in

ସମ୍ଷାଦକଙ୍କକଲମେୁ…

(ଜୟଦୀର୍ ଭଟନାଗର)



ସମାଚାରର ନୂଆଯୁଗ: ନୁ୍ୟଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର
ନାରୀଶକି୍ତବଷିୟକୁଆଧାରକରିପ୍ରକାଶତିନୁ୍ଇଣି୍ଆସମାଚାରରମାର୍ତ୍ତ
1-15ସଂଖ୍ାଅତ୍ନ୍ପଠନକ୍ଯାଗ୍ଏବଂସଚୂନାଆଧାରତିଥିଲା।ନୂଆ
ଭାରତକ୍ରମହଳିାଙ୍ବଢୁ଼ଥିବାଭାଗିଦାରୀବକିାଶରଗତକୁିନୂଆଦଗିକ୍ଦଉଛ।ି
ବକିାଶସମବେନ୍ତିସଚୂନାକ୍ରଭରପୂରଏହିଅବଶି୍ୱନୀୟପତ୍କିାକୁମାଗଣାକ୍ର
କ୍ଲାକଙ୍ପାଖକ୍ରପହଞ୍ାଇବାପାଇଁଆପଣଙୁ୍ସାଧୁବାଦ।
jj747637@gmail.com

ଆପଣଙ୍କଚଠିି

‘ନାରୀଶକ୍ତି  ନନତୃତ୍ୱନର ବତିକାଶ’ 

ଭାବନାନର ସମଦୃ୍ଧ ନୂଆ ଭାରତ।

ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ୀୟ ମହତିଳା ଦତିବସ ବତିନଶଷ 
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ୀୟ ମହତିଳା ଦତିବସ ବତିନଶଷ 

ସଶକ୍ ମହତିଳା  ସମଦୃ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍

ପରତିବର୍ତ୍ତନପରତିବର୍ତ୍ତନରର

ବାହକବାହକ

ବଷତ୍ତ: 2  ସଂଖ୍ା: 17 (ନତିଃଶଳୁ୍କ)

ସମାଚାରନୁ୍ ଇଣ୍ତିଆ
1-15 ମାର୍ତ୍ତ 2022

'ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର'ର ଟମି୍ କୁ ପ୍ଣାମ
'ନୁ୍ଇଣି୍ଆସମାଚାର'ରଟମି୍କୁନମସ୍ାର।ଅଦୁ୍ତ
ଗୁଣ,ସନୁ୍ଦରବଷିୟବସୁ୍ତଏବଂଅନନ୍ଉପସ୍ାପନା
ପାଇଁଅଭିନନ୍ଦନ,ଧନ୍ବାଦଏବଂଶୁକ୍ଭଚ୍ା।ରାଷ୍ଟ
ନମିତ୍ତାଣକ୍ରନକି୍ୟାଜତିକ୍ଲାକଙୁ୍କ୍ନଇପ୍ରକ୍ତ୍କ
ଥରଏକସଫଳତାରକାହାଣୀଦଅିନୁ୍।ଯାହାଫଳକ୍ର
କ୍ଗାଟଏିରସଫଳତାଅନ୍ରକ୍ପ୍ରରଣାକ୍ହାଇଯାଏକ୍।

ହରି ବଷୁି୍ 
vishnoi.hari@gmail.com |

ର୍ାକି୍କ ର୍ତ୍କିା 'ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର'ରର 
ଆକ୍ମନୟିମିତଭାବକ୍ରସରକାରଙ୍ବଭିିନ୍ନ
କାଯତ୍ତ୍କଳାପସମ୍କତ୍ତକ୍ରତଥ୍ପୂର୍ତ୍ତସଚୂନା
ପାଇଥାଉ।ଏହାରଡଜିାଇନ୍ମଧ୍ୟବହୁତଭଲ।
ପତ୍କିାରକମତ୍ତଚାରୀମାନଙୁ୍ଧନ୍ବାଦ।

ଡକ୍ଟର ବ.ି ବାଲାଜୀ 
b.balaji@midhani-india.in

ସରଚତନ କରୁଛ ିନୁ୍ୟଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର 
ନୁ୍ଇଣି୍ଆସମାଚାରଅତୀତରଘଟଣା,ବର୍ତ୍ତମାନରପ୍ରସଙ୍ଏବଂଭବଷି୍ତକ୍ରନଆିଯିବାକୁଥିବାକାଯତ୍ତ୍ବଷିୟକ୍ର
ସଚୂନାକ୍ଦଇଜ୍ାନରପରସିୀମାବୃଦ୍ଧିକରୁଛ।ିମାର୍ତ୍ତ1ରୁ15ପଯତ୍ତ୍ନ୍ସଂଖ୍ାଟିକ୍ମାକ୍ତବହୁତପ୍ରଭାବତିକରଥିିଲା।
ଏହିପ୍ରସଙ୍କ୍ର,କ୍ଦଶକ୍ରମହଳିାଶକି୍ତରସମ୍ାନପ୍ରବନ୍ସହସ୍ୱରସାମ୍ାଜ୍ୀସ୍ୱଗତ୍ତତଲତାମକ୍ଙ୍ଶକରଙୁ୍ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିପାଠ
କରଛି।ିମୁଁନୁ୍ଇଣି୍ଆସମାଚାରପତ୍କିାପାଇଁକୃତଜ୍।ସାକ୍ନ୍ାଶକୁମାରଗୁପ୍ାଆଜମଗଡ଼

guptaazamgarh@gmail.com

ସାରଗଭ୍ଷକ ରଲଖା ଓ ସ୍ରଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା
ଆଦରଣୀୟସମ୍ାଦକମକ୍ହାଦୟ,ମୁଁନୁ୍ଇଣି୍ଆସମାଚାରର1-15ମାର୍ତ୍ତସଂଖ୍ାଇକ୍ମଲ୍ମାଧ୍ୟମକ୍ରଗ୍ହଣକରଛି।ି
ଏଥିକ୍ରଉପସ୍ାପିତକ୍ହାଇଥିବାପ୍ରବନ୍ସବୁତଥ୍କ୍ରପରପିୂର୍ତ୍ତ।ଏହିପ୍ରସଙ୍ଟିସବତ୍ତଦାସ୍ମରଣୀୟକ୍ହାଇରହବି।
ମହଳିାମାନଙୁ୍ସକ୍ମକରବିାପାଇଁଭାରତସରକାରଅକ୍ନକକ୍ଯାଜନାଚଳାଉଛନ୍,ିଏସବୁଭାରତକୁସମଦୃ୍ଧକରବି।ମହଳିା
ଦବିସବ୍ତୀତଏହିପାକି୍କକ୍ରକ୍ଚନାବରକ୍ରଳବ୍ଜିସମ୍କ୍ତିତକ୍ଲଖାଏବଂସମ୍ାଦକୀୟବହୁତଭଲକ୍ହାଇଛ।ିଆମପକ୍ରୁ
ସମ୍ାଦକୀୟଟମି୍କୁଅକ୍ଶଷଧନ୍ବାଦ।

ଶ୍ରୀ ରଗାର୍ାଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
shrigopal6@gmail.com

ଚଠିିପଠଷାଇବଷାେଠକିଣଷା:େୁମ୍ନଂ:-278,ବୁ୍କ୍େଷାଅଫ୍ଆଉଟ୍େିଚ୍ଆଣ୍କମୁ୍ ନକି୍ସନ
ସଚୂନଷାଭବନ,ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,-110003।ଇକ୍ମଲ:response-nis@pib.gov.in
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କ୍ଡେଷାଡୁନ୍େଏକଷାଦଶକ୍ଶ୍ରଣୀକ୍େପଢଥୁବିଷା
ଛଷାତ୍ଙୁ୍କଚଠିିକ୍ଲଖିପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀଙ୍କପ୍ରଶଂସଷା

ଘକ୍େଷାଇକ୍ମଡିକଷାଲକକ୍ଲଜଗଡିୁକେଅଧଷାସିଟ୍
ବର୍୍ଯମଷାନସେକଷାେୀକକ୍ଲଜଫି’ସ�ତିସମଷାନକ୍�ବ

ସଂକି୍ପ୍ତସମଷାଚଷାେ

ବଡନଷି୍ପରି୍

ଲକ୍ଲକ୍ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍ ହୃଦୟକ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଶକି୍ାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ
କ୍ନଇ କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ତ ପଦକ୍କ୍ପ

କ୍ନଇଛନ୍।ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାରତକ୍ର ଏମ୍ବବିଏିସ୍ କମିବୋ
ଅନ୍ାନ୍ଡାକ୍ତରୀପାଠ୍ରେମପଢ଼ବିାପାଇଁପକ୍କଟଖାଲିକରବିାକୁ
ବାଧ୍ୟକ୍ହକ୍ବନାହିଁ।କ୍ବସରକାରୀକ୍ମଡକିାଲକକ୍ଲଜଗୁଡ଼କିକ୍ର
50ପ୍ରତଶିତସଟିର ଫି’ ସରକାରୀକକ୍ଲଜର ଫିସହସମାନ
କ୍ହବ। ଏହାଦ୍ାରା ଏହା ଗରବି  କ୍ମଧାବୀ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍ ବି
ଆକୃଷ୍କରବି।ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀନକି୍ଜଜନଔଷଧି
ଦବିସ ଅବସରକ୍ର ମାର୍ତ୍ତ 7କ୍ର ଟୁଇଟ୍ କରି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ତ
ନଷି୍ପର୍ିକ୍ଘାଷଣାକରଛିନ୍।ିପରବର୍ତ୍ତୀଶକି୍ାବଷତ୍ତରୁନୂତନଗାଇଡ୍

ଲାଇନ୍ପ୍ରଯୁଜ୍ କ୍ହବ।ଘକ୍ରାଇବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟବ୍ତୀତ, ଏହି
ନଷି୍ପର୍ିନଦି୍ଧତ୍ତାରତିବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟଗୁଡ଼କିପାଇଁମଧ୍ୟପ୍ରଯୁଜ୍କ୍ହବ।
କ୍ଯାଗ୍ତାଆଧାରକ୍ରଏହାସ୍ିରକ୍ହବ।ଉକ୍ଲେଖନୀୟକ୍ଯ,ଗତ
7ବଷତ୍ତମଧ୍ୟକ୍ରଭାରତସରକାରଭବଷି୍ତକୁଦୃଷି୍କ୍ରରଖିସ୍ୱାସ୍୍
କ୍କ୍ତ୍କୁ ମଜଭୁତ କରବିା ପାଇଁ ଅକ୍ନକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ତ ପଦକ୍କ୍ପ
କ୍ନଇଛନ୍।ି  ବ୍ୟବହୁଳ ଶୁଳ୍କ କ୍ହତୁ ଘକ୍ରାଇ କ୍ମଡକିାଲ
କକ୍ଲଜକ୍ର ଆଡମିଶନ କ୍ନବାକୁ ସକ୍ମ ନଥିବା ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍
ଏହାଏକବଡ଼ସକୁ୍ଯାଗପ୍ରଦାନକରବିକ୍ବାଲିଆଶାକରାଯାଇଛ।ି
ଏଣୁଭାରତରଛାତ୍ମାକ୍ନଶସ୍ତାକ୍ଦୟକ୍ହତୁବକି୍ଦଶୀକ୍ମଡକିାଲ
କକ୍ଲଜବଦଳକ୍ରଏଠାକ୍ରଆଡମିଶନକରପିାରକି୍ବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀବଭିିନ୍ନସମୟକ୍ରଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍ସହସଧିାସଳଖକ୍ଯାଗାକ୍ଯାଗକରବିା
ତଥାଆକ୍ଲାଚନାକରିଯୁବପିଢ଼ଙି୍ମକ୍ନାବଳବଢ଼ାଇଛନ୍।ିମନ୍କୀବାତ୍,ପରୀକ୍ାକ୍ପଚାଚତ୍ତା'ଅଥବା

ବ୍କି୍ତଗତଆକ୍ଲାଚନାଏହିପଯତ୍୍ତ ାକ୍ରଅନ୍ଭୁତ୍ତକ୍ତ।ଏହରିେମକ୍ରନକିଟକ୍ରଚର୍ତ୍ତାକୁଆସଛିନ୍ିକ୍ଡରାଡୁନ୍ର
ଜକ୍ଣ ଏକାଦଶକ୍ଶ୍ରଣୀକ୍ରପଢୁ଼ଥିବାଛାତ୍। କ୍ସକ୍ହଉଛନ୍ିଅନୁରାଗରାକ୍ମାଲା।ତାଙ୍ଦ୍ାରା ଲିଖିତ
ଏକଚଠିରିଉର୍ରକ୍ଦଇପ୍ରଧାନମନ୍ତୀପଣିୁଥକ୍ରତାଙ୍ରକଳାଏବଂଚନି୍ାଧାରାକୁପ୍ରଶଂସାକରଛିନ୍।ି
ଅନୁରାଗଙ୍ ଚନି୍ାଧାରାକ୍ର ପ୍ରଭାବତି କ୍ହାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଚଠିକି୍ର କ୍ଲଖିଛନ୍,ି 'ତୁମର ଭାବନାଭିର୍କି
ପରପିକ୍ୱତାଚଠିକି୍ରପ୍ରତଫିଳତିକ୍ହାଇଛ।ିତୁମଚତି୍କ୍ରଭାରତରଅମତୃମକ୍ହାତ୍ବପାଇଁମକ୍ନାନୀତ
ବଷିୟବସୁ୍ତରହଛି।ିମୁଁ ଖସୁି କ୍ଯ ତୁକ୍ମଏସବୁ ବୁଝିଆଙି୍ଛ।  ଯୁବାବସ୍ାରୁ, ତୁକ୍ମଜକ୍ଣଦାୟିତ୍ୱବାନ
ନାଗରକିଭାବକ୍ରକ୍ଦଶରବକିାଶକ୍ରତୁମରଭୂମକିାବଷିୟକ୍ରଅବଗତଅଚ।ଅନୁରାଗଙୁ୍କ୍ପ୍ରରଣା
କ୍ଦବାପାଇଁଏହିକ୍ପଣଂିନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀଆପ୍ଏବଂnarendramodi.inକ୍େବସାଇଟକ୍ରମଧ୍ୟ
ଅପକ୍ଲାଡ୍କ୍ହାଇଛ।ି
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ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକ୍ସତୁଦ୍ଷାେଷାମକୁ୍ଙ୍େଠଷାେୁଖଷାଗେିଆ
ଦୂେତଷା100କକି୍ଲଷାମିଟେକମିଲଷା

2021କ୍େ10�ଜଷାେକ୍ମଗଷାୱଷାଟ
କ୍ସୌେଶକି୍କ୍ମତଷା�ଷାସଲ

କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀଗ୍ାସ୍କ୍ଗାଠାକ୍ର
ଆକ୍ୟାଜତି COP-26 କ୍ବଠୖକକ୍ର 2070 ସଦୁ୍ଧା

ଭାରତରନଟି୍ଶନୂ୍ଲକ୍୍କ୍ଘାଷଣାକରଥିିକ୍ଲ, କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ
ସମଦୁାୟ ବଶି୍ୱ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିଲା। କନୁି୍ କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କ୍ମାଦୀ କ୍କବଳ ଲକ୍୍ ସ୍ରି କରନିଥିକ୍ଲ, ବରଂ
ଏହି ଦଗିକ୍ର ଏକ ନରି୍ତ୍ତାୟକ ପଦକ୍କ୍ପ କ୍ନବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ
କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ।ଶକି୍ତକ୍କ୍ତ୍ରଏକଅନୁସନ୍ାନଏବଂପରାମଶତ୍ତଦାତା
ସଂସ୍ାମକତ୍ତମ୍ଇଣି୍ଆରସଦ୍ତମରକି୍ପାଟତ୍ତ ମଧ୍ୟଏହାକୁବର୍ତ୍ତନା
କରଛି।ି ନକିଟକ୍ର ପ୍ରକାଶତି ଏହି ରକି୍ପାଟତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ
2021ମସହିାକ୍ର10ହଜାରକ୍ମଗାୋଟକ୍ସୌରଶକି୍ତଉତ୍ପାଦନ
ପାଇଁଭିର୍ଭୂିମିସ୍ାପନକରଛି।ିଫଳକ୍ରବାଷ୍ତିକଉତ୍ପାଦନ212%
ବୃଦ୍ଧିପାଇଛି।2021ମସହିାକ୍ରବଜୁିଳଶିକି୍ତଉତ୍ପାଦନକ୍କ୍ତ୍କ୍ର
ସମଦୁାୟ ଉତ୍ପାଦନର 62 ପ୍ରତଶିତ କ୍ଯାଗଦାନ କ୍ସୌର ଶକି୍ତର
ଥିଲା। ଯାହା ଏକ୍ବଯାଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ। ବଗିତ ବଷତ୍ତକ୍ର
ସ୍ାପନକରାଯାଇଥିବାକ୍ସୌରଶକି୍ତପ୍ାଣସମଦୁାୟପ୍ାଣକ୍ମତାର
83ପ୍ରତଶିତ।ଏହାବାଷ୍ତିକ230ପ୍ରତଶିତବୃଦ୍ଧିପାଇଛ।ିଏଥିସହତି,
କ୍ସୌରଶକି୍ତପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କିରସ୍ାପନ2021ମସହିାକ୍ରବାଷ୍ତିକ138
ପ୍ରତଶିତଅଭିବୃଦ୍ଧିରହଛିି।

ଆୟୁଷଷ୍ାନଭଷାେତେ�ତିଷାଧକିଷାେୀଙ୍କଭିତକ୍େ46%େୁଅଧକିମ�େିଷା

କ୍ଦଶର50କ୍କାଟରୁିଅଧିକକ୍ଲାକଙୁ୍ବଷତ୍ତକୁ5ଲକ୍ଟଙ୍ାପଯତ୍୍ତ ନ୍ମାଗଣାଚକିତି୍ାସବୁଧିାକ୍ଯାଗାଉଥିବା
ଆୟୁଷ୍ାନଭାରତକ୍ଯାଜନାଗରବିତଥାମହଳିାଙ୍ ଭିତକ୍ରଅଧିକଉତ୍ାହସଷିୃ୍କରଛି।ି ଏକଅଧ୍ୟୟନ

ଅନୁଯାୟୀ,ଅକ୍କଟାବର2019ରୁକ୍ସକ୍ପଟମବେର2021ପଯତ୍୍ତ ନ୍ଏହିକ୍ଯାଜନାରହତିାଧିକାରୀଙ୍ଭିତକ୍ର46.7%
କ୍ହଉଛନ୍ିମହଳିା।ମଣିପରୁ,ନାଗାଲାଣ୍,ମକି୍ଜାରାମ,ବହିାର,ଛତଶିଗଡ଼,କ୍ଗାଆ,ପଡୁୁକ୍ଚରୀ,ଲକ୍ାଦୀପ,କ୍କରଳ
ଏବଂକ୍ମଘାଳୟକ୍ରପରୁୁଷଙ୍ଅକ୍ପକ୍ାମହଳିାଙ୍ନାଁକ୍ରଅଧିକଆୟୁଷ୍ାରଭାରତକାଡ଼ତ୍ତରହଛିନ୍।ିପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ର
କ୍ମାଦୀଏହିକ୍ଯାଜନାକୁ2018କ୍ରବଶି୍ୱରସବତ୍ତବୃହତସ୍ୱାସ୍୍ବୀମାକ୍ଯାଜନାଭାବକ୍ରଆରମ୍ଭକରଥିିକ୍ଲ।ବର୍ତ୍ତମାନ
ଏହିକ୍ଯାଜନାରେମାଗତଭାବକ୍ରବସି୍ତାରତିକ୍ହଉଛ।ିବର୍ତ୍ତମାନପ୍ରାୟ27,300ଘକ୍ରାଇଏବଂସରକାରୀଡାକ୍ତରଖାନା
ଏଥିକ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ରହଛିନ୍।ି ଏହି କ୍ଯାଜନା ଅଧୀନକ୍ର 141 ପ୍ରକାର ମହଳିାଙ୍ ନମିକ୍ନ୍ ଚକିତି୍ା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ଭୂତ୍ତକ୍ତ
କରାଯାଇଛ।ିn

ବିହାରର ମକୁ୍ଙ୍ର ଏହାର ସମଦୃ୍ଧ ଇତହିାସ, ଶକି୍ା, ସଂସ୍ତୃି ଏବଂବାଣିଜ୍ପାଇଁଜଣାଶଣୁା।ଏହାବହିାରରଏକପ୍ରମଖୁତୀଥତ୍ତକ୍କ୍ତ୍
ବ।ିକନୁି୍କ୍ଗାଟଏିକ୍ପାଲନଥିବାକ୍ହତୁକ୍ଲାକଙୁ୍ଉର୍ରବହିାରଯିବାକୁ
ପଡ଼କି୍ଲ 70 କକି୍ଲାମଟିର ଦୂରକ୍ର ଥିବା କ୍ମାକାମାର ରାକ୍ଜନ୍ଦ୍ରପରୁ
ଅଥବା75କକି୍ଲାମଟିରଦୂରକ୍ରଥିବାଭାଗଲପୁରରବରିେମଶଳିାକ୍ପାଲ
ବ୍ବହାରକରବିାକୁପଡୁ଼ଥିଲା।ଏକ୍ବକନୁି୍ଏହିସମସ୍ାଦୂରକ୍ହାଇଛ।ି
ଗଙ୍ା ନଦୀ ଉପକ୍ର 14.5 କକି୍ଲାମଟିର ଲମବୋ 333- ବି ଜାତୀୟ
ରାଜପଥଏବଂକ୍ରଳପଥଲାଗିବ୍ଜି୍ନମିତ୍ତାଣକ୍ହାଇଛ।ିନକିଟକ୍ରକ୍କନ୍ଦ୍ର
ସଡ଼କଓରାଜପଥମନ୍ତୀନତିନିଗଡକରୀଏହାରଉଦଘାଟନକରଛିନ୍।ି
ପାଲପରୁରୋଫିକ୍ଆରମ୍ଭକ୍ହବାସହତିବର୍ତ୍ତମାନମକୁ୍ଙ୍ର-ଖାଗରଆି
ମଧ୍ୟକ୍ର ଦୂରତା 102 କକି୍ଲାମଟିର ଏବଂ ମକୁ୍ଙ୍ରର-କ୍ବଗୁସରାଇ
ମଧ୍ୟକ୍ରଦୂରତା20କକି୍ଲାମଟିରକୁହ୍ାସପାଇଛ।ିଫଳକ୍ରମକୁ୍ଙ୍ରରୁ
ଖାଗରଆି ଏବଂ ସାହାରାସା ଯିବା କ୍ବକ୍ଳ ତନିି ଘଣା ଏବଂ ଏବଂ
କ୍ବଗୁସରାଇ-ସାମସି୍ତପରୁକ୍ରଯାତ୍ାକ୍ରପ୍ରାୟ45ମନିଟିସଞ୍ୟକ୍ହବ।
ଉର୍ରବହିାରରମକୁ୍ଙ୍ରକ୍ରଅବସ୍ତିଭାରତର52ପୀଠଭିତରୁଏକ
ଶକି୍ତପୀଠକ୍ହଉଛିଚଣ୍ୀସ୍ାନ।ଏହାସହଏହିଅଞ୍ଳକ୍ରଥିବାଋଷକୁିଣ୍
ଏବଂସୀତାକୁଣ୍ଦଶତ୍ତନପାଇଁଆସଥୁିବାଦଶତ୍ତକଙୁ୍ଏହାସବୁଧିାକ୍ହବା
ସହକ୍ସମାନଙ୍ସଂଖ୍ାଏକ୍ବବଢ଼ବି।

ମକୁ୍ଙ୍େକ୍ଲଷାକଙ୍କପେୁୁଣଷାଆଶଷାପେୂଣକ୍�ଲଷା

ସଂକି୍ପ୍ତସମଷାଚଷାେ
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ଉତ୍କେଦବିସବକି୍ଶଷେଷାଷ୍ଟ୍

ଆଜିଓଡ଼ଶିାକଥାମକ୍ନପକାଇବାରକାରଣକ୍ହଉଛିକ୍ଦଶକ୍ର
ଭାଷାଭିର୍କି ରାଜ୍ ଗଠନର ଇତହିାସକୁ ସ୍ମରଣକରବିା।

କ୍ସଦନି ଥିଲା ଏପି୍ରଲ ପହଲିା, 1936 ମସହିା; ଭାଷା ଆଧାରକ୍ର
ଓଡ଼ଶିାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ରାଜ୍ ଭାକ୍ବ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ଟିଶି୍ ସରକାର
ମାନ୍ତାକ୍ଦଇଥିକ୍ଲ।ବହିାରଠାରୁଅଲଗାକ୍ହାଇସ୍ୱତନ୍ତଓଡ଼ଶିାଗଠନ
କ୍ହାଇଥିଲା।କ୍ସହଦିନିକୁମକ୍ନପକାଇବାତଥାସ୍ୱତନ୍ତରାଜ୍ଗଠନର
ମହାନାୟକମାନଙୁ୍ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକ୍ଦବାଲାଗିଆକ୍ମଏହିଦନିଟକୁିଉତ୍କଳ
ଦବିସବାଓଡ଼ଶିାଦବିସଭାକ୍ବପାଳନକରଆିସଛୁୁ।ଆଜି87ବଷତ୍ତକ୍ର
ପଦାପତ୍ତଣକରଥିିବାଏହିସ୍ୱତନ୍ତଓଡ଼ଶିାଭୂଇ,ଁସମ୍ାଟଅକ୍ଶାକଙୁ୍ଧମତ୍ତ
ଓନୀତବିାଣୀକ୍ରଦୀକି୍ତକରଛି।ିକ୍ବୌଦ୍ଧଧମତ୍ତକ୍ରଅଭିଭୂତକରିତାଙୁ୍
ଚଣ୍ାକ୍ଶାକରୁ ଧମତ୍ତାକ୍ଶାକକ୍ରପରଣିତ କରଛି।ି  ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତତା
ସଂଗ୍ାମକ୍ରଆମଏହିଉତ୍କଳପ୍ରକ୍ଦଶରଭୂମକିାଅକ୍ନକପଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ
ରହଥିିଲା। କ୍ଦଶର କ୍କୌଣସି ପ୍ରାନ୍କ୍ର ଯଦି ସାଂଗଠନକି ଭାକ୍ବ
ଇଂକ୍ରଜଶାସନକୁବକି୍ରାଧକରିସଶସ୍ତ୍ରଯୁଦ୍ଧକ୍ହାଇଥାଏତାହାକ୍ହଲା
ଏଇସ୍ୱାଭିମାନ ଭୂଇଁ ଓଡ଼ଶିା।  1857ବକି୍ଦ୍ାହର40ବଷତ୍ତ ପବୂତ୍ତରୁ
ଓଡ଼ଶିାକ୍ରଇଂକ୍ରଜଙ୍ବରୁିଦ୍ଧକ୍ରସଶସ୍ତ୍ରବକି୍ଦ୍ାହକ୍ହାଇଥିଲା।1817
ମସହିାର ଏହି ବକି୍ଦ୍ାକୁ କ୍ଲାକ୍କ ପାଇକ ବକି୍ଦ୍ାହ କ୍ବାଲି କହନ୍।ି
ଏଥିକ୍ର କ୍କବଳ ପାଇକ ନୁହନଁ୍,ି ରାଜ୍ର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ରୁ ପରଜା,
କ୍କାହ୍ଲ, କନ୍ ପ୍ରଭୃତିଆଦବିାସୀମାକ୍ନ କ୍ଯାଗ କ୍ଦଇଥିକ୍ଲ। ପରସିି୍ତି
ଏପରି କ୍ହାଇଥିଲା କ୍ଯ, କ୍ଗାଳା, ବାରୁଦସମ୍ନ୍ନ ଇଂକ୍ରଜ ଶାସନକୁ
ତାହାକ୍ଦାହଲାଇକ୍ଦଇଥିଲା।କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳକ୍ଦଶମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀଙ୍
ଡାକରାକ୍ରଅନ୍ମିସଂଗ୍ାମଲଢୁ଼ଥିଲାକ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳଏଠାରକ୍ଲାକ୍କ
ବକି୍ଶଷ ଭୂମକିାନବିତ୍ତାହକରଥିିକ୍ଲ।ଅସହକ୍ଯାଗଆକ୍ନ୍ଦାଳନକହନୁ୍
ବାଲବଣସତ୍ାଗ୍ହ,ଆଇନଅମାନ୍ଆକ୍ନ୍ଦାଳନପଣିୁଭାରତଛାଡ଼

ଆକ୍ନ୍ଦାଳନପରିପରବିର୍ତ୍ତନକାରୀଆକ୍ନ୍ଦାଳନଗୁଡ଼କିକ୍ରଓଡ଼ଶିାମାଟରି
ସନ୍ାନଅକ୍ନକଅଭୁଲା ଅବଦାନରଖିଯାଇଛନ୍।ି ପଣି୍ତ କ୍ଗାପବନୁ୍
ଦାସ, ଆଚାଯତ୍୍ତ  ହରହିର, ହକ୍ରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍
ଭଳିକ୍ନତୃତ୍ୱକ୍ରଏହିଲକ୍ଢ଼ଇଲଢ଼ାଯାଇଥିଲା।ରମାକ୍ଦବୀ,ମାଳତୀ
କ୍ଚୌଧୁରୀଙ୍ ଭଳି ମହଳିା କ୍ନତ୍ୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମକୁ ଏକ ନୂଆ
ରାସ୍ତା କ୍ଦଇଥିକ୍ଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କ୍ମାଦୀ କହନ୍ି ‘ଓଡ଼ଶିା ତ ଆମର
ସାଂସ୍ତୃକିବବିଧିତାରଏକସମୂ୍ର୍ତ୍ତମାନଚତି୍।ଏଭୂଇଁକଳା,ସଂସ୍ତୃ,ି
ଆଦବିାସୀପରମ୍ରାକ୍ରପରପୂିର୍ତ୍ତ।।ପରୂାକ୍ଦଶଏବାବଦକ୍ରଜାଣିବା
ଦରକାର,ଏହାରସଂସ୍ତୃିସହନଜିକୁକ୍ଯାଡ଼ବିାଦରକାର।ଭବଷି୍ତର
ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ତ୍ତ ଦ୍ାରକୁ କ୍ଖାଲିବାଲାଗି ଆଜି ଓଡ଼ଶିା ପବୂତ୍ତ ଭାରତର
ପ୍ରକ୍ବଶଦ୍ାର ପାଲଟଛି।ି ବଗିତ ସାତବଷତ୍ତ ଭିତକ୍ର ଯଦି ଏହାର
ବକିାଶ ପ୍ରରିେୟା ଉପକ୍ର ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଏ କ୍ତକ୍ବ କ୍ଦଖିକ୍ବ
କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ସମୟକ୍ରଅକ୍ନକପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ କ୍ନଇଛନ୍।ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀକ୍ମାଦୀକହନ୍,ି‘ଆଜିଓଡ଼ଶିାକ୍ରହଜାକ୍ରକକି୍ଲାମିଟରରୁ
ଅଧିକ ଲମବୋ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତଆିରି କ୍ହଉଛ,ି ତା’ସହ କ୍କାଷ୍ାଲ୍
ହାଇଓକ୍୍ବଜ୍ ବି ନମିତ୍ତାଣ କରାଯାଉଛ।ି ସାଗରମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପଠୁଆରମ୍ଭ
କରି ଏଠାକ୍ର ଶଳି୍ପକୁ କ୍ପ୍ରାତ୍ାହନ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଏହରିେମକ୍ର କ୍କନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍ ଉଦ୍ମକ୍ର ଏଠାକ୍ର ଅଏଲ୍ ରଫିାଇନାରୀ, ଇଥାନଲ
ବାକ୍ୟାରଫିାଇନାରୀଭଳିବଡ଼ବଡ଼କାରଖାନାକ୍ଖାଲୁଛ।ିକ୍ସହଭିଳି
ଇସ୍ପାତଶଳି୍ପକ୍କ୍ତ୍କ୍ରଏଠାକ୍ରଥିବାବ୍ାପକସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବ
ରୂପ କ୍ଦବାଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଶକି୍ା କ୍କ୍ତ୍କ୍ର କ୍ଦଖିବାକୁ
ଗକ୍ଲଆଇଆଇଟ,ିଆଇଆଇଏମ୍,ଆଇଆଇଏସ୍ଇଆର୍ଭଳିଉତ୍କକୃ ଷ୍
କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକି୍ାକ୍କନ୍ଦ୍ରସବୁ କ୍ଖାଲିଛ।ି ଆମକୁ ଓଡ଼ଶିାର ଇତହିାସ,
ସଂସ୍ତୃ,ିକ୍ବଭୖବକୁକ୍ଦଶବକି୍ଦଶକ୍ରପହଞ୍ାଇବାକୁକ୍ହବ’।n

ଭଷାେତୀୟସ୍ଷାଧୀନତଷାସଂଗ୍ଷାମେପ୍ରଥମକ୍କ୍ତ୍ଭଷାେତୀୟସ୍ଷାଧୀନତଷାସଂଗ୍ଷାମେପ୍ରଥମକ୍କ୍ତ୍
ସବୁସୃି୍ତତ ସମଦିୁ୍କ ରବଳାଭୂମିର ଆକର୍ଷଣ, ହଜାର ହଜାର 

ବର୍ଷ ର୍ୁରୁଣା ଇତହିାସ ଓ ଐତହି୍ୟ, ତା’ ଭିତରର ସରଳ, 
ନଷି୍କର୍ଟ ଜନଜାତଙି୍ କାହାଣୀ ର୍ୁଣି ଅବସି୍ରଣୀୟ ମଦେରି, 
ରଲାକ ସଂସ୍ତୃ,ି ସଙ୍ଗୀତ, ସାଂସ୍ତୃକି ରର୍ଣ୍ଠସ୍ଳ ଓ ଏହାର 

ମିଠା ଭାରା- ପ୍ଥମ ରଦଖାରର ଏସବୁକୁ ଆର୍ଣ ଭଲର୍ାଇ 
ବସରିବ ନଶି୍ଚୟ।  ରସଥିର୍ାଇଁତ ରଦଶବରିଦଶରୁ ଯିଏ ଥରର 

ଓଡଶିା ଆସଛି ିରସ ତଲ୍ଲୀନ ରହାଇଯାଇଛ।ି ରସ ଉତ୍କଳ ରହଉ 
ବା କଳଙି୍ଗ ରୁ୍ଣି ଉଡ୍ରରଦଶ ରର୍ୌରାଣିକ ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 

କରି ଆଧୁନକି ଭାରତବର୍ଷରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱର୍ୂର୍୍ଷ ସ୍ାନ ଗ୍ହଣ 
କରିଆସଛି ିଓଡଶିା।  ରଯରତରବରଳ ଭାରତ ରଗାଲାମଙ୍ 
କବଳକୁ ଆସଥିିଲା ରସରତରବରଳ ପ୍ଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାରବ 
ଏହାର ର୍ାଇକ ଓ ରାଜାମାରନ 1817ମସହିାରର ସଶସ୍ତ୍ର 

ସଂଗ୍ାମ କରିଥିରଲ ବ୍ଟିଶି୍  ଶାସନରୁ ମକୁ୍ ରହବାର୍ାଇଁ, ଯାହା 
ବାସ୍ତବରର ଭାରତର  ପ୍ଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମ ଥିଲା…।  
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ହିମାଚଳପ୍ରକ୍ଦଶରଶମିଲାଠାକ୍ର10ଏପି୍ରଲ1928କୁଜନଗ୍୍ହଣକରଥିିବାକ୍ମଜରଧନସଂିଥାପାଭାରତୀୟକ୍ସନାରଗବତ୍ତଏବଂ
କ୍ଗୌରବରପ୍ରତୀକ।ତାଙୁ୍କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳମାତ୍21ବଷତ୍ତବୟସ

କ୍ହାଇଥିଲା ଅଥତ୍ତାତ୍ ଅଗଷ୍ 1949କ୍ର କ୍ସ କ୍ସକ୍ତବକ୍ଳ କ୍ସନାର
ନକ୍ଭମବେର 1961କ୍ରଚୀନର ବଢୁ଼ଥିବା ଆକ୍ରୋଶର ଜବାବକ୍ର
ଭାରତଫରୋଡ଼ତ୍ତନୀତିଆପଣାଇଥିଲା।ଚୀନସୀମାକ୍ରଏକବଶିାଳ
କ୍ସନାବାହନିୀ ନଯୁିକ୍ତକରାଗଲା।  କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳକନୁି୍ରଣନୀତକି
ପରଚିାଳନାପାଇଁଆବଶ୍କଭିର୍ଭୂିମିନଥିଲା।1962ମସହିା ଯୁଦ୍ଧ
ପବୂତ୍ତରୁ,ସୀନସୀମାକ୍ରଭାରତସରିଜିାପ,ସରିଜିାପ1ଏବଂସରିଜିାପ
2ଭଳିତକି୍ନାଟି ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ କ୍ପାଷ୍ନମିତ୍ତାଣକରଥିିକ୍ଲ।  କ୍ସଠାକ୍ର
ଅଷ୍ମକ୍ଗାଖତ୍ତାବାହନିୀକୁମରୁ୍ୟନକରାଯାଇଥିଲା।କ୍ମଜରଧନସଂି
ଥାପା ସରିଜିାପ୍ 1 କ୍ପାଷ୍କୁ କମାଣ୍ କ୍ଦଉଥିକ୍ଲ।
20 ଅକ୍କଟାବର 1962 କ୍ର, ଚୀନ୍ କ୍ସନା ଭାରତ
ଆରେମଣକରଥିିଲା। କ୍ମଜରଧନସଂିଥାପାଏବଂ
ତାଙ୍ ବାଟାଲିୟନ ଦୁଇଥର ଚୀନ୍ ଆରେମଣକୁ
ଜବାବ କ୍ଦକ୍ଲ। ତୃତୀୟଥରକନୁି୍ ଶତରୁପକ୍ କ୍ସୖନ୍
ସଂଖ୍ାଯକ୍ଥଷ୍ଅଧିକକ୍ହାଇଥିଲା।ତାଙ୍ପାଖକ୍ର
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ କ୍ଗାଳାବାରୁଦ ବି ଯକ୍ଥଷ୍ ଥିଲା।
ତଥାପି କ୍ମଜର ଧନସଂିହ ଶତରୁ ପକ୍ଙ୍ ବପିକ୍କ୍ର
ସାହସର ସହ ଲକ୍ଢ଼ଇ କରଥିିକ୍ଲ।  ଏସମୟକ୍ର
ତାଙ୍ପାଖକ୍ରଗୁଳକି୍ଗାଳାକ୍ଶଷକ୍ହାଇଯାଇଥିଲା।
ତଥାପିସାହସରସହନଜି ଭୁଜାଲିକ୍ରଶତରୁପକ୍ରୁ

ପ୍ରତକି୍ରାଧକରୁଥିକ୍ଲ। କ୍ଶଷକ୍ର, ଚୀନ୍ କ୍ସୖନ୍ମାକ୍ନତାଙୁ୍ ପରାସ୍ତ
କରିଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀଭାବକ୍ରଗ୍ହଣକକ୍ଲ।କ୍ହକ୍ଲକ୍ସସହଦିକ୍ହାଇଥିବା
ସରକାରଏବଂ କ୍ସନା ବଶି୍ୱାସକରୁଥିକ୍ଲ।ଏପରକିି ସରକାରତାଙ୍
ପାଇଁ ପରମବୀର ଚରେ କ୍ଘାଷଣା କରଥିିକ୍ଲ। କନୁି୍ ଜକ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ
ଭାବକ୍ରକ୍ସଭୟଙ୍ରନଯିତ୍ତାତନାକ୍ଭାଗୁଥିକ୍ଲ।କ୍ହକ୍ଲବଧିିରବଧିାନ
ଅଲଗାଥିଲା।ବନ୍ଦୀଅବସ୍ାକ୍ରତାଙ୍ରଜକ୍ଣଚୀନବାଳକସହସମ୍କତ୍ତ
କ୍ହଲା।କ୍ସତାଙୁ୍ନଜିରମନକଥାକହକି୍ଲ।କପିରି ଯୁଦ୍ଧକୁଆସବିା
ପବୂତ୍ତରୁତାଙ୍ପତ୍ୀଏକସନ୍ାନଆଶାକରୁଥିକ୍ଲକ୍ସକଥାବିକହକି୍ଲ।
ଏହାପକ୍ରଏକଭାବପ୍ରବଣପରକି୍ବଶସଷିୃ୍କ୍ହଲା।କ୍ସତାଙ୍ହାତ
କ୍ଲଖା ଏକ ଚଠିକୁି ତାଙ୍ ପତ୍ୀଙ୍ ନକିଟକୁ ପଠାଇବା ଲାଗି ପଅୁକୁ
ନକି୍ବଦନକରକି୍ଲ। ପିଲାଟି କ୍ସଥିକ୍ରରାଜି କ୍ହାଇଗଲା।ଏବଂଚଠିି

ସଫଳତାପବୂତ୍ତକତାଙ୍ଘକ୍ରପହଞ୍ଲିା।ଚଠିିପହଞ୍ଲିା
ପକ୍ର କ୍ମଜର ବଞ୍ଛିନ୍ି କ୍ବାଲି ପରବିାର କ୍ଲାକ୍କ
ସରକାରଙୁ୍ଜଣାଇକ୍ଲ।ଏହାପକ୍ର ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀକ୍ମଜର
ଥାପାଙୁ୍ମକୁ୍ତକରବିାଲାଗିସରକାରୀସ୍ତରକ୍ରଉଦ୍ମ
କ୍ହଲା। ପକ୍ର 10 ମଇ 1963 କ୍ର କ୍ସ ଚୀନରୁ
ଭାରତକ୍ଫରଥିିକ୍ଲ।କ୍ମ12କ୍ର,କ୍ସକ୍ଡରାଡୁନକ୍ର
ଥିବା ତାଙ୍ ଘକ୍ର ପହଞ୍ଥିିକ୍ଲ। ଏହି ଘଟଣା ପକ୍ର
ତାଙ୍ ପରମବୀର ଚରେ ପ୍ରମାଣପତ୍କ୍ର ଆବଶ୍କୀୟ
ସଂକ୍ଶାଧନକରାଯାଇଥିଲା।କ୍ସଭାରତୀୟକ୍ସନାକ୍ର
କ୍ଲଫଟନାଣକକ୍ର୍ତ୍ତଲଭାବକ୍ରଅବସରକ୍ନଇଥିକ୍ଲ।କ୍ସ
5କ୍ସକ୍ପଟମବେର2005କ୍ରତାଙ୍ରମତୁୃ୍କ୍ହାଇଥିଲା।n

ଭାରତୀୟ ରସନା ଏହାର ସାହସ, ରଶୌଯ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ନଃିସ୍ୱାଥ୍ଷର୍ର ରଦଶରପ୍ମ 
ର୍ାଇଁ ଯରଥଷ୍ଟ ର୍ରିଚତି। ଅସାଧ୍ୟ ର୍ରିସ୍ିତରିର ମଧ୍ୟ ଶତରୁର୍କ୍କୁ ଚତି୍ ର୍ଟାଙ୍ଗ 
କରିବାର ଅରନକ ଉଦାହରଣ ସୃଷି୍ଟ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ରସନାବାହନିୀକୁ 
ରୃ୍ଥିବୀର ଶକି୍ଶାଳୀ ରସନାବାହନିୀଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ରଗାଟଏି ରବାଲି ଗଣାଯାଏ। 
ରମଜର ଧନସଂିହ ଥାର୍ା ଏମିତ ିଜରଣ ବୀର ରସୈନକି ଥିରଲ ଯିଏ ବଚିକ୍ଣ 
ସାହସ ଓ ସାମରିକ ର୍ାରଙ୍ଗମ ରକ୍ା କରୁଥିରଲ। 1962 ଭାରତ-ଚୀନ୍  ଯୁଦ୍ 
ସମୟରର ରସ ତାଙ୍ ବୀରତାର ଉଦାହରଣ ସୃଷି୍ଟ କରିଥିରଲ। ତାଙ୍ରି ଅଦମ୍ୟ 
ସାହସ ଓ ବଚିକ୍ଣତାକୁ ନଜରରର ରଖି ସୀମାନ୍ର ଏକ ରର୍ାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍ 
ନାମରର ନାମିତ କରାଯାଇଛ।ି 

କ୍ମଜେଧନସିଂ�ଥଷାପଷା

ଜନ:୍10ଏପି୍ରଲ1928|ମତୁୃ୍:5କ୍ସକ୍୍ଟେମ୍ବେ2005

ଧନସଂ�ଥଷାପଷାବ୍କି୍ତ୍ୱ

ଯଷା�ଷାଙ୍କଅଦମ୍ସଷା�ସଓବୀେତଷା
କ୍ଲଖଛିିକ୍ଦଶଭକି୍େନୂଆକଷା�ଷାଣୀ

ଦୁଇଦୁଇଥେଶତ୍ରୁପକ୍ଙୁ୍କ
ଜବଷାବକ୍ଦବଷାପକ୍େ
ତୃତୀୟଥେଚୀନ୍କ୍ସନଷାକୁ
ମକୁଷାବଲିଷାକେୁଥକି୍ଲ
କ୍ମଜେଥଷାପଷା।ଏ�ି
ସମୟକ୍େତଷାଙ୍କପଷାଖକ୍େ
ଗେିୁସେିଯଷାଇଥବିଷାେୁଥଷାପଷା
ଭୁଜଷାଲିଦ୍ଷାେଷାଶତ୍ରୁପକ୍କୁ
ଆରେମଣକେୁଥକି୍ଲ।
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ଭାରତ, ବଶି୍ରର ରବୌଦ୍କି ର୍ରମ୍ପରାର ସବ୍ଷରଶ୍ରଷ୍ଠ ବାହକ। ଏହାର ଅସି୍ତତ୍ୱ ନଜିସ୍ୱ ଦଶ୍ଷନ ଆଧାରିତ । ଏହ ିଅସି୍ତତ୍ୱର ରୃ୍ଷ୍ଠଭୂମି 
ରହଉଛ ିଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍କି ରଚତନା। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍କି ରଚତନା ରକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହାଇଛ ିନାରୀଶକି୍ ଉର୍ରର। ରସଥିର୍ାଇଁ ନୂଆ 

ଭାରତରର ମହଳିାଙ୍ ଅଧିକାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଇ ତାହାକୁ ସାକାର କରାଯାଇଛ।ି ରସମାନଙୁ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁଧିାସରୁଯାଗ ପ୍ଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଭାରତରର ନାରୀଶକି୍ର ପ୍ତବିମି୍ବ ସାଜଥିିବା ଏମିତ ିକଛି ିମହଳିାଙ୍ ଭିତରୁ  29ଜଣଙୁ୍ ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ମହଳିା ଦବିସ 

ଅବସରରର ରାଷ୍ଟ୍ରର୍ତ ିରାମନାଥ ରକାବଦିେ ନାରୀଶକି୍ ସମ୍ାନରର ସମ୍ାନତି କରିଛନ୍…ି। 

ସାରାବଶି୍ୱକ୍ର ପ୍ରତବିଷତ୍ତ ମାର୍ତ୍ତ 8 ତାରଖିକୁ ଅନ୍ଜତ୍ତାତୀୟ ମହଳିାଦବିସଭାକ୍ବପାଳନକରାଯାଏ।ମହଳିାଦବିସନାମରୁଏହା
ସ୍ପଷ୍ କ୍ଯ ଏହି ଦନିଟି ମହଳିାମାନଙ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ଗତ୍ତୀକୃତ। ଏହି

ବକି୍ଶଷ ଦନି ପାଳନ କରବିାର ଉକ୍ଦେଶ୍ କ୍ହଉଛି କ୍ସହି ମହଳିାମାନଙ୍ର
ସଫଳତା, କ୍ସମାନଙ୍ର ଉତ୍ାହ, କ୍ସମାନଙ୍ର ଐତହିାସକି ଯାତ୍ା ଏବଂ
କ୍ସମାନଙ୍ଜୀବନକୁସ୍ମରଣକରବିାଏବଂଏହାଦ୍ାରାଅନ୍କୁଅନୁପ୍ରାଣୀତ
କରବିା ଲାଗି ମାଗତ୍ତ କ୍ଦଖାଇବା। ଏହି ଅବସରକ୍ର ରାଷ୍ଟପତି ରାମନାଥ
କ୍କାବନି୍ଦ  ରାଷ୍ଟପତି ଭବନଠାକ୍ର ସାଂସ୍ତୃକି, ରାଜକ୍ନତୖକି, ସାମାଜକି,
ଅଥତ୍ତକ୍ନତୖକିଏବଂଅନ୍ାନ୍ କ୍କ୍ତ୍କ୍ରଶୀଷତ୍ତତ୍ୱଲାଭକରଥିିବା ମହଳିାଙ୍
ଭିତରୁ 29 ଜଣଙୁ୍ ନାରୀଶକି୍ତ ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରଥିିକ୍ଲ।  ଏହାପୂବତ୍ତରୁ
ମାର୍ତ୍ତ 7 ତାରଖି ଦନି  ଏହି ବକି୍ଜତାମାନଙ୍ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅବସରକ୍ର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ କହଥିିକ୍ଲ, “ସରକାର ମହଳିାଙ୍ ସାମଥତ୍୍ତ କୁ
ବାସ୍ତବକ୍ରରୂପାନ୍ରତିକରବିାଲାଗିପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ଧ।ଏଥିପାଇଁସରକାରବଭିିନ୍ନ
ନୀତିପ୍ରଣୟନକରୁଛନ୍’ି।

କଏି ସାର୍ ଧରିବାରର ମାହରି ତ ଆଉ କଏି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ାଇବା 
ର୍ାଇଁ ନଜି ଜୀବନକୁ ବାଜ ିଲଗାଏ
ନାରୀଶକି୍ତପରୁସ୍ାରବଭିିନ୍ନକ୍କ୍ତ୍କ୍ରଉକ୍ଲେଖନୀୟଅବଦାନପାଇଁସଂସ୍ା
ତଥା ବ୍କି୍ତ ବକି୍ଶଷଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।  ମହଳିା ଓ ଶଶିୁ ବକିାଶ
ମନ୍ତଣାଳୟଦ୍ାରା ଏହି ପରୁସ୍ାର ପ୍ରତବିଷତ୍ତ ରାଷ୍ଟପତଙି୍ ହାତକ୍ର ଅପତ୍ତଣ
କରାଯାଏ।ଏହିଶଙୃ୍ଖଳାକ୍ର2020କ୍ର14ଜଣଙୁ୍ଏବଂ2021ବଷତ୍ତପାଇଁ
15ଜଣଙୁ୍କ୍ସମାନଙ୍ବ୍କି୍ତତ୍ୱଏବଂଉକ୍ଲେଖନୀୟଅବଦାନପାଇଁନାରୀଶକି୍ତ
ସମ୍ାନପ୍ରଦାନକରାଯାଇଛ।ିଆସନୁ୍ନଜରପକାଇବାଏମତିିକଛିିମହଳିାଙ୍
କାହାଣୀଉପକ୍ରକ୍ଯଉଁମାକ୍ନଅନ୍ମାନଙ୍ପାଇଁଉଦାହରଣସାଜଛିନ୍…ି

ନଷାେୀଶକି୍ଙୁ୍କନଷାେୀଶକି୍ଙୁ୍କ
ଅଭିନନ୍ଦନଅଭିନନ୍ଦନ

ପିଲାଦନିରୁଦୃଷି୍ଶକି୍ତହରାଇଥିବା,ଟଫିନୀବରାଡ଼କ୍ଚନ୍ନାଇକ୍ରଜନ୍ଗ୍ହଣ
କରଥିିକ୍ଲ।ନଜିସଫଳତାରରାସ୍ତାକ୍ରତାଙ୍ରଏହିଶାରୀରକିଅଭାବ
କ୍କକ୍ବପ୍ରତବିନ୍କକ୍ହାଇନାହିଁ।ପାଞ୍ଟିଭାରତୀୟଭାଷାକ୍ରପାରଙ୍ମ
ଥିବାଟଫିନୀଦୃଷି୍ବାଧିତଙୁ୍ସଶକ୍ତକରବିାଦଗିକ୍ରଅକ୍ନକକାଯତ୍ତ୍
ହାତକୁକ୍ନଇଛନ୍।ିକ୍କରଳକ୍ରଏକଦୃଷି୍ବାଧିତଙୁ୍କ୍ବ୍ଲି,କମୁ୍୍ଟର
ଏବଂଅନ୍କ୍କୌଶଳଶକି୍ାକ୍ଦବାକୁକ୍ସଏକସ୍ଲୁକ୍ଖାଲିଛନ୍।ିଏହାଛଡ଼ା
କ୍ଜ୍ାତଗିତ୍ତମୟାଫାଉକ୍ଣ୍ସନ୍ନାମକ୍ରଏକସଂଗଠନମଧ୍ୟକ୍ସପ୍ରତଷି୍ା
କରଛିନ୍।ିତାଙ୍ସ୍ଲୁକ୍ର200ରୁଅଧିକଛାତ୍ଛାତ୍ୀତାଲିମକ୍ନଉଛନ୍।ି

ଟିଫନୀବେଷାଡ,ଯଷା�ଷାଙ୍କପଷାଇଁ
ଦୃଷି୍�ୀନତଷାପ୍ରତବିନ୍ଧକନୁକ୍� ଁ
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ଜାମ୍ୁକାଶ୍ୀରରକୁଲଗାମରନାସରିାଅଖତରକ୍କୌଣସିକ୍ବଜୖ୍ାନକି
ନୁହଁନ୍ିକମିବୋକ୍ସବଜି୍ାନକ୍ରଉର୍ଶକି୍ାମଧ୍ୟପାଇନାହାଁନ୍।ିମହଳିା
ସାକ୍ରତାଦୃଷି୍ରୁକୁଲଗାମଏକପଛୁଆଜଲିୋଭାବକ୍ରବକି୍ବଚନା

କରାଯାଏ।କ୍ସଉକ୍ତଜଲିୋରକାନକି୍ପାରାକ୍ରରୁହନ୍।ିଦୁଇଝଅିଙ୍ମା’
ନାସରିାକଛିିବଷତ୍ତଧରିପ୍ରଦୂଷଣନୟିନ୍ତଣକ୍ବାଡତ୍ତକ୍ରକାଯତ୍ତ୍କରୁଛନ୍।ି
ହକ୍ଲତାଙ୍ମନକ୍ରଗଲା21-22ବଷତ୍ତଧରିପ୍ାଷି୍କ୍କୁକପିରିନଷ୍
କରକି୍ହବକ୍ସକ୍ନଇପ୍ରଶ୍ନଉଙି୍ମାକ୍ର।ଏହାକୁକ୍ନଇକ୍ସନଜିପକ୍ରୁ
ଅକ୍ନକଗକ୍ବଷଣାବିକରଛିନ୍।ିଏକ୍ବକନୁି୍ଏକ୍ନଇସଫଳତାକ୍ସ
ପାଇକ୍ଲ।ଏମିତିକଛିିଜଡ଼ବୁିଟିକ୍ସପ୍ରସୁ୍ତତକରଛିନ୍ିଯାହାକୁପକାଇ

ଜାଳକି୍ଦକ୍ଲପ୍ାଷି୍କ୍ପାଉଁଶକ୍ରପରଣିତକ୍ହଉଛ।ିଅଥତ୍ତାତ୍ତାହା
ମାଟକି୍ରମିଶିପାରୁଛ।ି

ଡାଉନ୍ସକି୍ଡ୍ାମ୍କ୍ହଉଛିଏକଅବସ୍ାକ୍ଯଉଁଥିକ୍ରପିଲାମାନସକି
ଏବଂଶାରୀରକିବକୃିତିସହତିସଂଘଷତ୍ତକକ୍ର।ଏହାଶଶିୁରଶାରୀରକି
ବକିାଶକ୍ରବଳିମବେ,ମହୁଁକ୍ରପରବିର୍ତ୍ତନଏବଂକ୍ବୌଦ୍ଧକିବକିାଶକ୍ର
ପ୍ରତବିନ୍କସାକ୍ଜ।କନୁି୍ଏହିକ୍ରାଗସାୟାଲିନନ୍ଦକକି୍ଶାରଙ୍ଦୃଢ଼
ମକ୍ନାବଳଆଗକ୍ରହାରମାନଛି।ିସାୟାଲିଜକ୍ଣକଥକନୃତ୍ଶଳି୍ପୀ
ଏବଂଭାରତସହବକି୍ଦଶରବଭିିନ୍ନକ୍କାଣକ୍ରତାଙ୍ପରଚିତିିରହଛି।ି
ପିଲାଟିକ୍ବଳରୁଡାଉନ୍ସକି୍ଡ୍ାମକ୍ରପ୍ରଭାବତିସାୟାଲି,ନଅବଷତ୍ତ
ବୟସରୁସମସ୍ତଅସବୁଧିାଥାଇବିକଥକଶଖିିବାଆରମ୍ଭକରଥିିକ୍ଲ।
କ୍ସକ୍ବଠାରୁକ୍ସ100ରୁଅଧିକଡ୍ାନ୍ସକ୍ଶା’କ୍ରଅଭିନୟକରଛିନ୍।ି
କ୍ସକ୍ଗ୍ାବାଲଅଲିମ୍ଆିଡଡ୍ାନ୍ସପ୍ରତକି୍ଯାଗିତାକ୍ରକ୍ବ୍ାଞ୍ଜପଦକ
ଜତିଛିନ୍।ିକ୍ସପ୍ରାୟ50ଡାଉନ୍ସକି୍ଡ୍ାମପିଲାଙୁ୍ନୃତ୍ଶଖିାଉଛନ୍।ି

ନଷାସିେଷାଅଖତଷାେ
ଯଷା�ଷାଙ୍କଜଡିବୁଟିପଲିଥନ୍ିକୁବି

ପଷାଉଶଁକେିଦଏି

ସଷାୟଲିନନ୍ଦକକି୍ଶଷାେ
ଡଷାଉନ୍ସିକ୍ଡ୍ଷାମ୍ମଧ୍ୟଯଷା�ଷାଙୁ୍କ
କ୍େଷାକପିଷାେିନି

ଇକ୍ଣଲଇଣି୍ଆରକଣଟ୍ିକ୍ହଡ୍କ୍ହଉଛନ୍ିନବୃିତିରାୟ।ଇକ୍ଣଲକ୍ହଉଛିଦୁନଆିରସବୁଠୁ
ବଡ଼କମୁ୍୍ଟରଚପି୍ନମିତ୍ତାଣକାରୀକମ୍ାନୀ।ବଶି୍ୱରଅଧିକାଂଶକମୁ୍୍ଟରଇକ୍ଣଲଚପି୍ସକ୍ର
ଚାଲିଥାଏ।ନବୃିତିଏପରିଏକକ୍ସମିକଣ୍କଟରଚପି୍ଡଜିାଇନ୍କରଛିନ୍,ିଯାହାବହୁତକମ୍
ଶକି୍ତଖର୍ତ୍ତକରଥିାଏ।ଏକ୍ବଶସ୍ତାକ୍ରଏବଂସହଜକ୍ରଗାଁଗାଁକ୍ରଇଣରକ୍ନଟ୍ପହଞ୍ାଇବା
ଲାଗିଉଦ୍ମକରୁଛନ୍ିନବୃିତ।ିଏହରିେମକ୍ରକ୍ସବଜୁିଳିସଂକ୍ଯାଗକ୍ହଉଥିବାତାର
ମାଧ୍ୟମକ୍ରଇଣରକ୍ନଟ୍ସଂକ୍ଯାଗକରିସଫଳତାପାଇଛନ୍।ି

ନବୃିତିେଷାୟ
ଇକ୍ଲକଟେଟ୍ିକ୍ତଷାେମଷାଧ୍ୟମକ୍େ

ଯିଏଇଣ୍ଟେକ୍ନଟ୍ଆଣପିଷାେନ୍ତି
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ଜମ୍ୁକାଶ୍ୀରରୁଆସଥିିବାସନ୍୍ାଜକ୍ଣଭିନ୍ନକ୍ମ,ବନିାଆଶାବାଡ଼ରି
କ୍ସଚାଲିପାରନ୍ିନାହିଁ।କ୍କବଳତାଙ୍ଡାହାଣହାତକାମକକ୍ର।
ତଥାପିଆତ୍ମବଶି୍ୱାସଏବଂଉତ୍ାହତାଙ୍ଭିତକ୍ରଭରପୂରରହଛି।ି
କ୍ସହିଉତ୍ାହତାଙୁ୍ଏମ୍କମ୍କ୍ଶଷକରବିାକୁଶକି୍ତକ୍ଦଇଛ।ିଏକ୍ବ

କ୍ସଏକସରକାରୀଚାକରିିକରୁଛନ୍ି।ଜମ୍ୁଇନଷି୍ଚୁ୍ଟ୍ଅଫ୍
କ୍ଜକ୍ନରାଲ୍ଏଜୁକ୍କସନ୍ଆଣ୍ରହିାବଲିିକ୍ଟସନ୍(ଜଗିାର୍)କ୍ରକ୍ସ

ଚାକରିରୁିପାଉଥିବାଟଙ୍ାଦ୍ାରାଏକସଂସ୍ାଚଳାଉଛ।ିବର୍ତ୍ତମାନ75
ଜଣପିଲାଙୁ୍କ୍ସଏହିଅନୁଷ୍ାନକ୍ରଏକାଦଶଯାଏଶକି୍ାପ୍ରଦାନ

କରୁଛନ୍।ିକ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳସନ୍୍ାନକି୍ଜଅଧ୍ୟୟନକରୁଥିକ୍ଲ,କ୍ସପ୍ରାୟ
20ବଷତ୍ତକାଳମାଗଣାକ୍ରନଜିଘକ୍ରଗରବିପିଲାମାନଙୁ୍ଶକି୍ା

କ୍ଦଉଥିକ୍ଲ।ଏକ୍ବକ୍ସସବୁବଗତ୍ତରପିଲାଙ୍ସହାୟତାକ୍ଦବାପାଇଁ
ତତ୍ପରରହଛିନ୍।ି

ରାଧିକାକ୍କରଳରକ୍କାଡୁଙ୍ାଲୁରବାସନି୍ଦା।27ଅକ୍କଟାବର
2012ତାରଖିରଏକକାହାଣୀ,କ୍ସଦନିକ୍ାପକ୍ଟନରାଧିକା
କ୍ମନନ୍ତାମିଲନାଡୁ଼ରନାଗାପଟ୍ଟନମ୍ନକିଟସମଦୁ୍କ୍ର21827
ଟନ୍କ୍ତଳୖଟ୍ାଙ୍ରକୁକ୍ନଇସବୁର୍ତ୍ତାଜହାଜକୁକ୍ନଉଥାଆନ୍।ି
ପ୍ରବଳବଷତ୍ତାକ୍ହଲାଏବଂପବନରକ୍ବଗଘଣାପ୍ରତି60ମାଇଲ୍
ଟପିଲା।ଏହିସମୟକ୍ରଜାହାଜଟିବଶିାଳକ୍ହକ୍ଲମଧ୍ୟତାହା
ସମଦୁ୍କ୍ରକ୍ଖଳନାପରିଚହଲୁଥିଲା।ଜାହାଜରଲଙ୍ର
ଦୁଇଥରଭାଙି୍ଗଲା।ଲଗାତାରଦୁଇଦନିଧରିଏହିପରସି୍ତିି
ଲାଗିରହଲିା।ଅକ୍କଟାବର29ଦନିପାଣିପାଗବଭିାଗସଚୂନା
କ୍ଦକ୍ଲକ୍ଯସମଦୁ୍କ୍ରହରକି୍କନ୍‘ନୀଲମ’ଉଗ୍କ୍ହଉଛିଏବଂ
ତାହାଶ୍ରୀଲଙ୍ାକ୍ରଲ୍ାଣ୍ଫଲ୍କରବି।ସମକ୍ସ୍ତଭାବଥିିକ୍ଲ
ଆଉଜାହାଜରପର୍ାମିଳବିନାହିଁ।କନୁି୍କ୍ମନନ୍ତାହାକୁକ୍ବଶ୍
ସାହସରସହରିେଷ୍ଣପଟ୍ଟନମ୍ଉପକୂଳକୁକ୍ନଇଆସଥିିକ୍ଲ।

ସନ୍ଧ୍ଷାଧେ
ଦବି୍ଷାଙ୍ଙ୍କକ୍ସବଷାଯଷା�ଷାଙ୍କ

ଜୀବନେଧମ୍ଯ

େଷାଧକିଷାକ୍ମନନ୍:
ପ୍ରଥମମର୍୍ଯଷାଣ୍ଟକ୍ନଭିକ୍ଷାପକ୍ଟନ୍

ନଷାେୀଶକି୍ମ�େିଷାଦବିସ

ଜକ୍ଣମହଳିାନୀତ,ି କ୍ନତୃତ୍ୱ,ନଷି୍ପର୍ି କ୍ନବାକ୍ରପାରଙ୍ମକ୍ହାଇଥାଏ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମ ସମୟକ୍ର ମହଳିାଙ୍ ଏହି ଗୁଣ ଏବଂ ପାରଦଶ୍ତିତା
କ୍ହତୁସଂଗ୍ାମରବହ୍ିପୂରପଲେୀକ୍ରଉତ୍ାହରସହବସି୍ତାରତିକ୍ହାଇଥିଲା।
କ୍ସମାକ୍ନଭାରତୀୟଙ୍ସାମାଜକିଉତ୍ଥାନ,କ୍ବଷୖୟିକ,ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତଥା
ଶଳି୍ପକ୍କ୍ତ୍କ୍ରଭାଗିଦାରୀପାଇଁଅକ୍ନକପ୍ରକ୍ଚଷ୍ାକରିସଫଳତାହାସଲ
କରଥିିକ୍ଲ। କ୍ସଥିଲାଗି କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ପ୍ରତଟିି ନୀତକି୍ର ମହଳିାଙ୍
ଭାଗିଦାରୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଜନଧନ କ୍ଯାଜନାଠୁଆରମ୍ଭ
କରିମଦୁ୍ାକ୍ଯାଜନା,ଷ୍ାଟତ୍ତଅପ୍ଇଣି୍ଆ,ଉଜ୍ଜଳାକ୍ଯାଜନା,ସକୁନ୍ାସମଦୃ୍ଧି
କ୍ଯାଜନା,ମହଳିାଏସ୍ଏଚ୍ଜିଏବଂସ୍ୱଚ୍ଭାରତଅଭିଯାନପ୍ରଭୃତିକ୍ଯାଜନା

ମହଳିାଙ୍ସଶକି୍ତକରଣକ୍କ୍ତ୍କ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ତସାବ୍ସ୍ତକ୍ହାଇଛ।ିମହଳିା
ଦବିସଅବସରକ୍ରକୁଚ୍ଠାକ୍ରଆକ୍ୟାଜତିଏକକମତ୍ତଶାଳାକୁସକ୍ମବୋଧିତ
କରବିାଅବସରକ୍ରପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀକହଛିନ୍,ିଆମକ୍ବଦ,
ଉପନଷିଦସବୁ ମହଳିାଙ୍ ସଶକି୍ତକରଣପାଇଁ ସବତ୍ତଦା ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ଦଇଛନ୍।ି
ଏକ ସଶକ୍ତ କ୍ଦଶ ଗଠନକ୍ର ନାରୀଙ୍ ଭୁମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ତ କ୍ବାଲି
ଦଶତ୍ତାଇଛ।ିକ୍ବକ୍ଳକ୍ବକ୍ଳଆକ୍ମକହୁ‘ନାରୀତୁନାରାୟଣୀ!କନୁି୍ଆପଣ
ଏହାବିଜାଣିଥିକ୍ବକ୍ଯ,ଜକ୍ଣପୁରୁଷକୁନାରାୟଣକ୍ହବାକୁହକ୍ଲକର୍୍ତି
ପାଳନକରବିାକୁପଡ଼ଥିାଏକ୍ହକ୍ଲମହଳିାସ୍ୱୟଂନାରାୟଣୀକ୍ବାଲିବର୍ତ୍ତନା
କରାଯାଏ।n

ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀକ୍ଦଷା�େଷାଇକ୍ଲ'ନଷାେୀତୁନଷାେଷାୟଣୀ’ମନ୍ତ
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n ନଷି୍ପରି୍ତ: ନ୍ୟାସନାଲ୍  ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମନଟିାଇରଜସନ୍  କରର୍୍ଷାରରସନ୍  
(ଏନଏଲ୍ ଏମ୍ ସ)ିରହଉଛ ିଭାରତ ସରକାରଙ୍ ସମୂ୍ପର୍୍ଷ ମାଲିକାନା 
ଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ ଯାହାକୁ 5000 ରକାଟ ି ଟଙ୍ା ରଶୟାର 
କ୍ୟାରି୍ଟାଲ୍  ଏବଂ 150 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ରର୍ଡ୍ ଅପ୍  କ୍ୟାରି୍ଟାଲ୍  ଦ୍ାରା 
ଗଠନ କରାଯାଇଛ।ି ଏହା ବଭିିନ୍ନ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ଉରଦ୍ୟାଗ 
ତଥା ସରକାରୀ ସ୍ତରରର ଥିବା ବଳକା ଜମି, ରକାଠାବାଡକୁି 
ମଦିୁ୍କରଣ କରିବା କାଯ୍ଷ୍ୟରର ନରିୟାଜତି ରହବ। 

n ପ୍ଭାବ: ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ଉକ୍ଦ୍ାଗଗୁଡ଼କିର
ଅକ୍ନକ ଭୂମି ସମ୍ର୍ି ଏବଂ କ୍କାଠାବାଡ଼ି ଉପକ୍ଯାଗକ୍ର
ଆସୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରସି୍ିତକି୍ର କ୍ଯଉଁ ସପିିଏସ୍ୟୁସବୁ
କ୍ତକି୍ର ଚାଲୁଛନ୍ି ବା ବନ୍ଦ କ୍ହବା ରାସ୍ତାକ୍ର ରହଛିନ୍ି
କ୍ସଗୁଡ଼କିରମଦୁ୍ୀକରଣ ମଲୂ୍ ନଦି୍ଧତ୍ତାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍କ।
ଏନଏଲ୍ଏମ୍ସି ଏହି ମଦୁ୍ୀକରଣ ପ୍ରରିେୟାକୁ ସମଥତ୍ତନ କରବିା
ସହସହଜକରାଇବ।ଆଂଶକିବାଆକ୍ଦୌଉପକ୍ଯାଗକ୍ହଉ
ନଥିବାଭିର୍ଭୂିମିକୁମଦୁ୍ୀକରଣକରାଯିବାଦ୍ାରାତାହାସ୍ାନୀୟ
ଅଞ୍ଳକ୍ରନକି୍ବଶ ବୃଦ୍ଧିପାଇଁସକୁ୍ଯାଗସଷିୃ୍କରବି।ଫଳକ୍ର
ସ୍ାନୀୟ ଅଥତ୍ତବ୍ବସ୍ା କ୍ପ୍ରାତ୍ାହତି କ୍ହବ। ବଭିିନ୍ନ ଆଥ୍ତିକ ଓ
ସାମାଜକିଭିର୍ଭୂିମିପାଇଁଅଥତ୍ତଅଭାବକୁପୂରଣକରବି।ଏହି
ପ୍ରରିେୟାକ୍ର ଏନଏଲ୍ଏମ୍ସି ସପିିଏସ୍ଇଗୁଡ଼କିର ଅନାବଶ୍କ,
ବଳକାଜମିତଥାକ୍କାଠାବାଡ଼କୁିଅଧିଗ୍ହଣକରବି।ସରକାରୀ

ଅଧିକୃତସପିିଏସ୍ଇଏବହଅଚଳସପିିଏସ୍ଇଗଡ଼କିରସମ୍ର୍କୁି
ହାସଲକରବିା ପକ୍ର ତାହାକୁ ଏନ୍ଏଏଲ୍ଏମ୍ସି ପରଚିାଳନା
କରି ମଦୁ୍ୀକରଣ କରବି। ଏହାଦ୍ାରା କ୍କୌଶଳପୂର୍ତ୍ତ ଭାକ୍ବ
ବନିକି୍ବଶପ୍ରରିେୟାକ୍ପ୍ରାତ୍ାହତିକ୍ହବ।

n ନଷି୍ପରି୍ତ: ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବରିନଟ୍  ବଶି୍ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସଂଗଠନ ସହ ବୁଝାମଣା 
ଅନୁସାରର ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗରଠାରର  ର୍ାରମ୍ପରିକ ଚକିତି୍ସାର 
ଏକ ରବୈଶ୍କି ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାର୍ନ ର୍ାଇଁ ମଞ୍ଜରୁୀ ରଦଇଛନ୍।ି 

n ପ୍ଭାବ: ଆୟୁଷ ମନ୍ତଣାଳୟ ଅଧୀନକ୍ର ଜାମନଗରଠାକ୍ର
ବଶି୍ୱସ୍ୱାସ୍୍ସଂଗଠନ-କ୍ବଶୖ୍ୱକିପାରମ୍ରକିଚକିତି୍ାକ୍କନ୍ଦ୍ରସ୍ାପନ
କରାଯିବ।ଏଠାକ୍ରବଶି୍ୱସାରାବଭିିନ୍ନକ୍ରାଗରଚକିତି୍ାପାଇଁ
ନଆିଯାଉଥିବା ପାରମ୍ରକି ଚକିତି୍ାର ଗକ୍ବଷଣା , ଗୁଣବର୍ା
ପରୀକ୍ଣ,ସରୁକ୍ାଏବଂପ୍ରଭାବଏବଂତକତ୍ତସମବେନ୍ତିଉପକ୍ଯାଗ
ପାଇଁକ୍ବଷୖୟିକସ୍ତରକ୍ରମାନଦଣ୍ନଦି୍ଧତ୍ତାରଣକରାଯିବ।ଆୟୁଷ
ମନ୍ତଣାଳୟକୁ ଏହାର କ୍ନତୃତ୍ୱ କ୍ନବାର  ସକୁ୍ଯାଗ ମିଳବି।
ଏହାସହଏଠାକ୍ରସ୍ୱତନ୍ତବକି୍ଶଷଚକିତି୍ାବ୍ବସ୍ାରବ୍ବହାର
ଏବଂପ୍ରଶକି୍ଣବକିଶତିକରବିାରସକୁ୍ଯାଗମିଳବି।ଏହିକ୍କନ୍ଦ୍ର
ସ୍ାପନାକ୍ରଗତବିଧିିସମନବେୟ,ନଷି୍ପାଦନଏବଂନରିୀକ୍ଣପାଇଁ
ସଂଯୁକ୍ତକାଯତ୍ତ୍ବଳ(ଜଟିଏିଫ୍)ଗଠନକରାଯିବ।ଜଟିଏିଫ୍କ୍ର
ଭାରତସରକାର,କ୍ଜକ୍ନଭାକ୍ରଥିବାଭାରତରସ୍ାୟୀମିଶନ
ଏବଂବଶି୍ୱସ୍ୱାସ୍୍ସଂଗଠନରପ୍ରତନିଧିିସଦସ୍ରହକି୍ବ।n

ପଷାେମ୍େିକଚକିତି୍ସଷାେକ୍ବୈଶ୍ୱକିକ୍କନ୍ଦ୍ର
ସ୍ଷାପନକୁମଞ୍ଜେୁୀ

ସ୍ୱାସ୍୍ୟରସବା ରକ୍ତ୍ରର ର୍ରମ୍ପରିକ ଚକିତି୍ସା ଅରନକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନକରର। ଏହା ସସୁ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଗଠନଲାଗି ରପ୍ାତ୍ସାହନ 
ଦଏି। ରସଥିର୍ାଇଁ ରଯରତରବରଳ ବଶି୍ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସଂଗଠନ ର୍ାରମ୍ପରିକ ଚକିତି୍ସାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବକରି ଭାରତରର ଏକ ରବୈଶ୍କି 

ର୍ାରମ୍ପରିକ ଚକିତି୍ସା ରକନ୍ଦ୍ର ରଖାଲିବାକୁ ସହମତ ିରଦରଲ, ତତ୍ କ୍ଣାତ୍  ଭାରତ ସରକାରଙ୍ କ୍ୟାବରିନଟ୍  ତାହାକୁ କାଯ୍ଷ୍ୟକାରୀ କରିବା 
କରିଛନ୍।ି କ୍ୟାବରିନଟ୍  ମଧ୍ୟ ସ୍ାନୀୟ ଅଥ୍ଷନୀତକୁି  ରପ୍ାତ୍ସାହନ ରଦବା ତଥା ଘରରାଇ ଭାଗିଦାରୀକୁ ବଢାଇବା  ଏବଂ ସରକାରୀ 
ସମ୍ପରି୍ତର ମନଟିାଇରଜସନ୍  ଉରଦେଶ୍ୟରର  ନ୍ୟାସନାଲ୍  ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମନଟିାଇରଜସନ୍  କରର୍୍ଷାରରସନ୍  ଗଠନ ପ୍ସ୍ତାବକୁ ଅନୁରମାଦନ 

କରିଛନ୍।ି 

କ୍ଷାବକି୍ନଟ୍ନଷି୍ପରି୍
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ନେିଷାପଦଏବଂଆେଷାମଦଷାୟକ
ଯଷାତ୍ଷାପଷାଇଁକ୍େେବଷାଇକୁକବଚ

ରରଳଯାତ୍ାରବରଳ ଯାତ୍ୀମାନଙୁ୍ 
ଆନଦେପ୍ଦାୟୀ ଯାତ୍ା ସହ ରସମାନଙ୍ 

ସରୁକ୍ାକୁ ନଶିି୍ଚତ କରିବାର୍ାଇଁ ରରଳବାଇ 
ସବ୍ଷଦା ରଟରକନୋରଲାଜକୁି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଦଇ 
ଆସଛି।ି ରସଥିର୍ାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାରବ 

ରରଳବାଇରର ସରୁକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ବକିଶତି 
କରିବାର ଧାରା ଚାଲି ଆସଛୁ।ି ଏହ ି

ଧାରାରର ରରଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ନିୀ ରବୈଷ୍ବ 
ରରଳବାଇ ଦ୍ାରା ବକିଶତି ରହାଇଥିବା 

ଏକ 'କବଚ' ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ 
କରିଛନ୍।ି ଏହା ସମୂ୍ପର୍୍ଷଭାରବ ରଦଶୀୟ 

ଜ୍ାନ ରକୌଶଳରର ନମିପିତ । ଏହା ରକବଳ 
ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ା ନଶିି୍ଚତ କରିବ ତା 

ନୁରହଁ, ବରଂ ସରୁକି୍ତ ରରଳ ଯାତ୍ାକୁ  
ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଦରବ। 

ଏମତିି ସମୟ ଥିଲା କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ କ୍ରେନ୍ ଦୁଘତ୍ତଟଣା ସବୁଦନିଆି ଭଳି
ଲାଗୁଥିଲା।   କନୁି୍ ସରକାରଙ୍ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍କ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା
କ୍ଯାଗୁତାହାକୁହ୍ାସକରାଯାଇପାରଛି।ିଏକ୍ବ‘କବଚ’ବ୍ବସ୍ାଦ୍ାରା

ଦୁଘତ୍ତଟଣାକୁ  କ୍ଲାପ କରବିା ପାଇଁ କ୍ଚଷ୍ା କରାଯାଇଛ।ି ଏହି କବଚ ବ୍ବସ୍ାକୁ
ଇତମିଧ୍ୟକ୍ର ଭାରତୀୟ କ୍ରଳ  ସଫଳତାପୂର୍ତ୍ତ ପରୀକ୍ଣ କରଛିନ୍।ି ଉଭୟ
କ୍ରଳମନ୍ତୀଏବଂକ୍ଳବାଇକ୍ବାଡ଼ତ୍ତକ୍ଚୟାରମ୍ାନଦୁଇଟିବପିରୀତଗାମୀକ୍ରେନ୍କ୍ର
ମହୁାଁମହୁ ିଁ କ୍ହାଇମଧ୍ୟନଶିି୍ତକ୍ରେନ୍ ଦୁଘତ୍ତଟଣାକୁଏଡ଼ାଇବାକ୍ରସାକ୍ୀକ୍ହାଇଛନ୍।ି
ମାର୍ତ୍ତ4,ଦନିଏହିପରୀକ୍ଣକ୍ହାଇଥିଲା।ଗୁଲାଗୁଡାଏବଂଚତି୍ଗିଦୋଏବଂପଟୁ
ଏକକ୍ରେନ୍କ୍ରବସିକ୍ରଳମନ୍ତୀଶ୍ରୀକ୍ବଷୖ୍ଣବଯାଇଥିବାକ୍ବକ୍ଳଚତି୍ଗଦୋଠୁସମାନ
ରୁଟ୍କ୍ରଗୁଲାଗୁଡ଼ାକ୍ରେନ୍କ୍ଯାକ୍ଗଆସଥିିକ୍ଲକ୍ରଳବାଇକ୍ବାଡତ୍ତରକ୍ଚୟାରପସତ୍ତନ
ଭିକ୍କତ୍ପିଥ।ଉଭୟକ୍ରେନ୍କ୍ରଏହିସ୍ୱକ୍ଦଶୀଜ୍ାନକ୍କୌଶଳକ୍ରବକିଶତି‘କବଚ’
ବ୍ବସ୍ାଲାଗାଯାଇଥିଲା।ଉଭୟକ୍ରେନ୍ପରସ୍ପରରମହୁାଁମୁହଁିକ୍ହକ୍ଲ।କଛିିସମୟ
ପବୂତ୍ତରୁ ଲାଗୁଥିଲା ପରସ୍ପର ଭିତକ୍ର ଦୁଘତ୍ତଟଣା କ୍ହବ। କନୁି୍ ମାତ୍ 380 ମଟିର
ଦୂରକ୍ର ଦୁଇଟଯିାକକ୍ରେନ୍ଅଟକିଗକ୍ଲ।ଅଥତ୍ତାତ୍ପରୀକ୍ାସଫଳକ୍ହାଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଲ୍ବତୀଆଗକ୍ର କ୍ରାକଯିାଉଥିବା କ୍ଦଖାଯାଇଛ।ି କବଚ କ୍ହଉଛି
ଏକ କ୍ପ୍ରାପ୍ରାଏଟରୀ ଏଟପିି ବ୍ବସ୍ା ଯାହାକୁ ରସିର୍ତ୍ତ ଡଜିାଇନ୍ ଏବଂ ଷ୍ାଣ୍ାଡତ୍ତ
ଅଗତ୍ତାନାଇକ୍ଜସନ୍(RDSO)ଦ୍ାରାସମୂ୍ର୍ତ୍ତଆଭ୍ନ୍ରୀଣଗକ୍ବଷଣାକ୍ରବକିାଶ
କରାଯାଇଛ।ି

ସେୁକି୍ତଭଷାେତୀୟକ୍େେେଷାଷ୍ଟ୍
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‘କବଚ’କ୍ଯଷାଗୁଁକ୍ରେନ୍
ଧକ୍ଷାକ୍�ବନଷା�ି ଁ
n  କ୍ରେନ୍ଦୁଘତ୍ତଟଣାନକି୍ରାଧୀସରୁକ୍ାବ୍ବସ୍ା
କ୍ହତୁ,ଯଦିଦୁଇଟିକ୍ରେନ୍ବପିରୀତଦଗିରୁ
ଆସିମହୁାଁମହୁ ିଁହୁଅନ୍ିକ୍ତକ୍ବକ୍ତକ୍ବକ୍ସ
କ୍ରେନ୍ରଗତିଯାହାକ୍ହାଇଥାଉନାକାହିଁକି
କ୍ସଦୁଇଟି‘କବଚ’ପରସ୍ପରକୁଧକ୍ା
କ୍ଦକ୍ବନାହିଁ।

n  2022ୟୁନୟିନବକ୍ଜଟକ୍ରକବଚ
କ୍ଟକ୍କ୍ନାକ୍ଲାଜିବଷିୟକ୍ରକ୍ଘାଷଣା
କରାଯାଇଥିଲା।

n  ଭବଷି୍ତକ୍ରପ୍ରାୟ34,000କକି୍ଲାମିଟର
କ୍ରଳକ୍ନଟୋକତ୍ତକୁଏଥିକ୍ରଅନ୍ଭୁତ୍ତକ୍ତ
କରାଯିବ।କବଚକ୍ହଉଛିସବୁଠାରୁ
ବ୍ୟବହୁଳ,ସମୂ୍ର୍ତ୍ତସରୁକ୍ାସ୍ତର-4(SIL
4)ପ୍ରମାଣିତପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ା।ଏଥିସହଏହା
କ୍ରଳବାଇକୁସ୍ୱକ୍ଦଶୀପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ାର
ରପ୍ାନିପାଇଁରାସ୍ତାକ୍ଖାଲିଛ।ି

କବଚେବକି୍ଶଷତ୍ୱ
n ବପିଦସମୟକ୍ରସଗି୍ାଲ୍ରେସଂିପାର୍କରବିାକୁ
କ୍ରାକବିା

n  ଡ୍ାଇଭର-ମସନି୍ଇଣରକ୍ଫସ୍(ଡଏିମ୍ଆଇ)
ଏବଂକ୍ଲାକ୍କାପାଇଲଟ୍ଅପକ୍ରସନ୍
କୁ୍ମକୁ୍ଲଟଭି୍ଇଣି୍କ୍କସନ୍ପ୍ାକ୍ନଲ୍
(ଏଲ୍ପିଓସଆିଇପି),ଯାହାସଗିନାଲ୍ସ୍ତିି
କ୍ଦଖାଇବାସହକ୍ରେନ୍ଗତରିନରିନ୍ର
ଅପ୍କ୍ଡଟ୍କରଥିାଏ।

n  ସ୍ୱୟଂଚାଳତିକ୍ବ୍କଂିବ୍ବସ୍ାବ୍ବହାରକରି
ଦରୁତଗତିନୟିନ୍ତଣ।ପଣିୁଫାଟକପାଖକ୍ର
ପହଞ୍ବିାକ୍ଣିସ୍ୱୟଚାଳତିଭାକ୍ବଧ୍ୱନୀବାକ୍ଜ।

n କବଚବ୍ବସ୍ାଲାଗିଥିବାଦୁଇଟିଇଞି୍ଜନ୍
ମଧ୍ୟକ୍ରଧକ୍ାକୁଏହାଦ୍ାରାଏଡ଼ାଇ
ଦଆିଯାଇପାରବି।ଜରୁରୀକାଳୀନସମୟକ୍ର,
ଏସ୍ଓଏସ୍ବାର୍ତ୍ତା,କ୍ନଟେକତ୍ତମନଟିରସଷି୍ମ
ମାଧ୍ୟମକ୍ରକ୍ରେନରଗତବିଧିିଉପକ୍ରଲାଇଭ୍
ମନଟିରିଂି।n

ପକୁ୍ନକ୍ମକ୍ରେଷାକ୍େେବ୍ବସ୍ଷାେ
ଉଦ୍ଘଷାଟନକେିକ୍ଲପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀ
2014ମସହିାଯାଏ,ଦଲିେୀ-ଏନ୍ସଆିର୍ହିଁକ୍ମକ୍ରୋକ୍ରଳବ୍ବସ୍ାରଦରୁତ
ଅଗ୍ଗତକୁି ଲକ୍୍ କରଥିିଲା। ଏହାପକ୍ର କଛିି ସହରକୁ କ୍ମକ୍ରୋ ପହଞ୍ବିା
ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲା। ଏକ୍ବ କନୁି୍ କ୍ଦଶର ବଭିିନ୍ନ ସହରକ୍ର କ୍ମକ୍ରୋ କ୍ରଳ
ବ୍ବସ୍ାସହରୀଯାତାୟାତକୁସହଜଓସଗୁମକରବିାକୁଯାଉଛ।ିକାରଣ
କ୍ଦଶର ଡଜନ୍ରୁ ଅଧିକ ସହରକ୍ର କ୍ମକ୍ରୋ କ୍ରଳ କାଯତ୍ତ୍କ୍ମ କ୍ହବାକୁ
ଯାଉଛ।ିକ୍ସମମୁବୋଇକ୍ହଉକିପୁକ୍ନ-ପିମ୍ପ,ିଚଞି୍ୋଡ,ଥାକ୍ନକମିବୋନାଗପୁର
ମହାରାଷ୍ଟର  ବଭିିନ୍ନସହରକ୍ର କ୍ମକ୍ରୋ କ୍ନଟୋକତ୍ତ ଦରୁତଗତକି୍ରବସି୍ତାର
କରୁଛ।ି ଡକି୍ସମବେର 24, 2016କ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ ପୁକ୍ନ
କ୍ମକ୍ରୋ କ୍ରଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଳୂଦୁଆ ପକାଇଥିକ୍ଲ, କ୍ଯଉଁଥିକ୍ର ବାସ୍ତବ
ଯାତାୟାତକୁ କ୍ସ ମାର୍ତ୍ତ 6,2022 କ୍ର ଉଦ୍ାଟନ ମଧ୍ୟ କରଛିନ୍।ି  ଏହା
ପୁକ୍ନକ୍ର ରୋଫିକ ସମସ୍ା, ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ାସ କରବି ଏବଂ ବାସନି୍ଦାଙ୍
ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରବି। ପୁକ୍ନକ୍ର ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହରୀ ପରବିହନ
ଭିର୍ଭୂିମିକ୍ଯାଗାଇବାପାଇଁଏହିପ୍ରକଳ୍ପଲକ୍୍ରଖିଛ।ିଏହିପ୍ରକଳ୍ପରମଲୂ୍
11,400କ୍କାଟରୁିଅଧିକକ୍ହବକ୍ବାଲିଆକଳନକରାଯାଇଛ।ିପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
32.2କକି୍ଲାମିଟରଲମବୋପୁକ୍ନକ୍ମକ୍ରୋକ୍ରଳପ୍ରକଳ୍ପର12କକି୍ଲାମିଟରକୁ
ଉଦ୍ଘାଟନକରବିାସହଗାରବାକ୍ରକ୍ମକ୍ରୋକ୍ଷ୍ସନକ୍ରଏକପ୍ରଦଶତ୍ତନୀକୁ
ମଧ୍ୟଉଦଘାଟନକରଛିନ୍।ିକ୍ସକ୍ସଠାରୁଆନନ୍ଦନଗରକ୍ମକ୍ରୋକ୍ଷ୍ସନକୁ
କ୍ମାକ୍ରୋକ୍ରେନ୍କ୍ରଯାତ୍ାକରି ପିଲାମାନଙ୍ସହତିକଥାବାର୍ତ୍ତାକରଥିିକ୍ଲ।
ଏହିଅବସରକ୍ରପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀକହଛିନ୍,ି"ଆଜିଦରୁତଗତକି୍ର
ଅଗ୍ସରଭାରତକ୍ରଆମକୁଉଭୟସ୍ପୀଡ୍ଓକ୍ସ୍ଲ୍ଉପକ୍ରଧ୍ୟାନକ୍ଦବାକୁ
ପଡ଼ବି। କ୍ସଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପିଏମ୍-ଗତଶିକି୍ତ ଜାତୀୟ ମାଷ୍ର
ପ୍ାନ ପ୍ରସୁ୍ତତକରଛିନ୍।ି  " ପୁକ୍ନ କ୍ମକ୍ରୋ କାଯତ୍ତ୍କ୍ର କ୍ସୌରଶକି୍ତ ବହୁଳ
ଭାବକ୍ରବ୍ବହୃତକ୍ହାଇଛ।ିଏହାପ୍ରତବିଷତ୍ତପ୍ରାୟ25ହଜାରଟନ୍କାବତ୍ତନ
ଡାଇଅକ୍ାଇଡ୍ନଗିତ୍ତମନକୁକ୍ରାକବିାକ୍ରସକ୍ମକ୍ହବ।

ଏ�ଷାକ୍ମଷାେକ୍ସୌଭଷାଗ୍କ୍ଯ,ପକୁ୍ନ-କ୍ମକ୍ରେଷା
କ୍େେବ୍ବସ୍ଷାେଶେିଷାନ୍ଷାସଲଷାଗିଆପଣକ୍ମଷାକ୍ତ
ନମିନ୍ତଣକେିଥକି୍ଲ,ଆଜିଏ�ଷାେଉଦ୍ଘଷାଟନପଷାଇଁ
ମଧ୍ୟଅବସେକ୍ଦକ୍ଲ।ଏ�ଷାଏ�ିବଷାର୍୍ଯଷାକ୍ଦଉଛି
କ୍ଯ,ସମୟବଦ୍ଧଭଷାକ୍ବକ୍ଯଷାଜନଷାକୁେୂପଷାନ୍ତେବି
କେଷାଯଷାଇପଷାକ୍େ।
ନକ୍େନ୍ଦ୍ରକ୍ମଷାଦୀ,ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀ

ସେୁକି୍ତଭଷାେତୀୟକ୍େେେଷାଷ୍ଟ୍
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ସଙ୍କଟଭିତକ୍େବିସ୍କ୍ଦଶକ୍ଫେିକ୍ଲପ୍ରତଟିିଭଷାେତୀୟ

େଷାଷ୍ଟ୍ଶକି୍େପ୍ରତବିମି୍ବ

ଭଷାେତୀୟଙୁ୍କଉଦ୍ଧଷାେପଷାଇଁଅଭିଯଷାନକଭେକ୍ଷ୍ଷାେି
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ବଶି୍ର ରଯରକୌଣସ ିରକାଣରର ଥିବା ଭାରତୀୟ ରକବଳ ଜରଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାରବ ନୁରହଁ, ବରଂ ବରିଦଶ 
ମାଟରିର ଭାରତର ର୍ରିଚୟ ରହାଇଥାଏ। ଏଣୁ ରସ ରଯରତରବରଳ ସଙ୍ଟରର ର୍ରଡ ତାଙୁ୍ ସରୁକି୍ତଭାରବ ମାତୃଭୂମିକୁ 
ରଫରାଇଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ରଦଶର ଶାସନ ଏବଂ ଆଭିମଖୁ୍ୟ ଉର୍ରର ନଭି୍ଷର କରିଥାଏ। ବଗିତ କଛିବିର୍ଷ ଭିତରର 
ଭାରତ ସରକାରଙ୍ ନୀତ ିଓ ର୍ଦରକ୍ର୍ଗୁଡକି ଏହ ିଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଚୁାରୂରୂରର୍ ର୍ାଳନ କରିବାର ଅରନକ ଉଦାହରଣ ସୃଷି୍ଟ 
କରିଛ।ି ରସ ଲକ୍ ଡାଉନ୍  ରବଳରର ସଙ୍ଟ କଥା କୁହନୁ୍ ଅଥବା ଆଫଗାନସି୍ତାନ, ରନର୍ାଳ, ସଦୁାନ, ରୟରମନ୍  ଅବା 
ଇରଣ୍ଡାରନସଆିରର ପ୍ଶାସନକି ତଥା ସାମରିକ ଅସ୍ିରତା  ଅବାରୁ୍ଣି ଏରବ ଚାଲିଥିବା ୟୁରକ୍ରନ୍ -ଋର ଭିତରର ଯୁଦ୍, ସବୁ 
ଜରୁରୀ ର୍ରିସ୍ିତରିର ଭାରତ, ଭାରତୀୟଙ୍ ର୍ାଇଁ ବରିଦଶ ମାଟରିର ନଭି୍ଷରରଯାଗ୍ୟ ସାହସ ରହାଇ ଠଆି ରହଉଛ ିଏବଂ 
ନଜି ଦମ୍ ରର ବରିଦଶ ମାଟରୁି ରସମାନଙୁ୍  ସରୁକି୍ତ ଭାରବ ରଫରାଇ ଆଣିବାର ସାହସ ରଖିଛ।ି ରୂ୍ବ୍ଷରୁ ରଦଶର ଏର୍ରି 
ଆଭିମଖୁ୍ୟ ନଥିଲା, ‘ଡରିଫନ୍ ସଭି୍  ଏବଂ ଡରିର୍ଣ୍ଡଣ୍ଟ’ ରଦଶ ଭାରବ ଭାରତକୁ ଗଣାଯାଉଥିଲା, ରହରଲ ଆଜ ିରସ ସମୟ 
ନାହିଁ,   ଆଜ ିଭାରତ ଆତ୍ନଭି୍ଷରଶୀଳ, ଦୁନଆି ଆଗରର ଏକ ବଢୁଥିବା ଶକି୍ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର…

ଭଷାେତୀୟଙୁ୍କଉଦ୍ଧଷାେପଷାଇଁଅଭିଯଷାନକଭେକ୍ଷ୍ଷାେି
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ଆରମ ତ୍ରିଙ୍ଗାର ଶକି୍ ରସଇଠ ିରଦଖିଥିଲୁ, ରଯଉଁଠ ିଆରମ ବସଥିିବା ବସ୍ ରର ତ୍ରିଙ୍ଗା 
ର୍ତାକାକୁ ରଦଖି ରକହ ିଅଟକାଉ ନଥିରଲ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍ ପ୍ରଚଷ୍ଟାରର ୟୁରକ୍ରନ୍ ରର 

ଥିବା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରସଠାରୁ ଆମକୁ ସରୁକି୍ତ ରଫରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ୟାସ 
କରୁଥାଆନ୍।ି ଏୟାରରର୍ାଟ୍ଷଯାଏ ଆମକୁ ଆଣିବାଲାଗି ବସ୍ ରର ଭାରତର ଜାତୀୟର୍ତାକା 
ଲଗାଯାଇଥିଲା। ର୍ତାକା ରଦଖିଲାର୍ରର ରସଠାକାର ରସନା ମଧ୍ୟ ରଚକଂି ର୍ାଇଁ ଆମକୁ 

ରରାକୁ ନଥିଲା।  -କାଶୀଶ ଶମ୍ଷା ଏବଂ ଓସମିା ( ୟୁରକ୍ରନ୍ ରୁ ଶମି୍ ଲା ରଫରିଥିବା ଦୁଇ ଛାତ୍)

ଆରମ ଭାରତ ରଫରିବୁ ରବାଲି ଆଶା ଛାଡରିଦଇଥିଲୁ। କନୁି୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍ 
ସହାୟତାରର ଆରମ ସରୁକି୍ତଭାରବ ସ୍ୱରଦଶ ରଫରିର୍ାରିଲୁ। ରକାଉଠଠି ିବ ିରକୌଣସ ି

ସମସ୍ୟା ରହାଇନାହିଁ। ଥାଙ୍ୟୁ ରମାଦୀ ସାର୍ । ଭଗବାନଙ୍ ର୍ରର ଯଦ ିଆମ ଘରର ଆଉ 
କାହା ନଆିଯାଉଛ ିରତରବ ରସ ରହଉଛନ୍ ିପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ। କାରଣ ରମାଦଜିୀ ଆମକୁ 
ବଞ୍ାଇରଦରବ।  ରଯଉଁ ସମୟରର ଆମ ରି୍ତା-ମାତା କଛି ିକରିବାରର ସମଥ୍ଷ ନଥିରଲ ରସହ ି

ସମୟରର ଆର୍ଣ ଆମକୁ ବଞ୍ାଇଛନ୍।ି "

ୟୁରକ୍ରନ୍ ରର ଫଶଥିିବା ଭାରତୀୟଙୁ୍ 
ରଫରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି  ରହାଇଥିବା 
‘ମିଶନ ଗଙ୍ଗା’ ଦ୍ାରା ୟୁରକ୍ରନ୍ ରୁ ଆଗ୍ା 
ର୍ହଞ୍ଥିିବା ଛାତ୍ୀ ସାକ୍ୀ ସଂିହ କହନ୍,ି 

ତ୍ରିଙ୍ଗାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ’ଣ ତାହା ଆରମ ୟୁରକ୍ରନ୍ ର 
ସଙ୍ଟଜନକ ର୍ରିସ୍ତିରିର ବରିଶରଭାରବ 

ଜାଣିର୍ାରିଲୁ। ରସଠାରର ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍ 
ର୍ାଇଁ ତ୍ରିଙ୍ଗା  ହିଁ ସରୁକ୍ାକବଚ ଥିଲା।   

‘ଆରମ ଡରିଯାଇଥିଲୁ କନୁି୍ 
ଭାରତ ସରକାରଙ୍ ସାହାଯ୍ୟରର 
ରଫରିର୍ାରିଲୁ। ଏହ ିଘଟଣାରୁ ଆରମ 
ତ୍ରିଙ୍ଗାର ମଲୂ୍ୟ ଜାଣିର୍ାରିଲୁ। ଏ 
ପ୍କି୍ରୟାରର ଭାରତ ସରକାର ଆମର 
ବରିଶର ସହାୟକ ରହାଇଥିରଲ। 
ସରକାରଙ୍ ସହାୟତାରର ଆମର 
ଡକୁ୍ୟରମଣ୍ଟସବୁ ବହୁତ ଦରୁତଗତରିର 
ରଭରିଫାଏ ରହଉଥିଲା। କନୁି୍ ଅନ୍ୟ 
ରଦଶର ଛାତ୍ମାନଙ୍ ରକ୍ତ୍ରର ତାହା 
ରହଉନଥିଲା। 

ମରନର୍ଡୁଛ ିରସଦନି- ୨୪ 
ରଫବୃୟାରୀ। ଋରର ଆକ୍ରମଣରର 
ଥରହର ରହଉଥିଲା ୟୁରକ୍ରନ୍ । ମନ 
ଭିତରର ଆତଙ୍ ଲହଡ ିଭାଙୁ୍ଗଥିଲା। 
ଆରମ ଘରକୁ ରଫରିବୁ ରବାଲି 
ବଶି୍ାସ ରହଉନଥିଲା। ଏରବଳାରର 
ଆମକୁ କୁହାଗଲା ତୁରମ ବସ୍ ରର 
ବସ ଆଉ ଆଗରର ଭାରତର ର୍ତାକା 
ଟଙ୍ଗାଇଦଅି। ଋରର ରକୌଣସ ିରସୈନ୍ୟ 
ତାହାକୁ ଛୁଇଁରବ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ 
ରହଲା। ଆଜ ିଆରମ ସରୁକି୍ତଭାରବ 
ଏଇଠ ିର୍ହଞ୍ରି୍ାରିଲୁ।

ଜରଣ ଛାତ୍ ରହମନ୍ ରର୍ୌଡୱାଲ୍  
କହଛିନ୍,ି ଆରମ ରଯରତରବରଳ ସୀମା 

ର୍ାର ରହଲୁ, ରସରତରବରଳ ରଦଖିଲୁ ଆମ 
ରଦଶର ର୍ତାକା ଉଡୁଛ।ି ଆଉ ତାକୁ ଧରି 

ଆମ ଦୂତାବାସର ରଲାରକ ଉର୍ସ୍ତି ଅଛନ୍।ି 
ରସମାନଙୁ୍ ରଦଖି ମନରର ଆତ୍ବଶି୍ାସ 

ବଢଯିାଇଥିଲା। 

କ୍ଯକ୍ବବକି୍ଦଶଭୂଇକଁ୍େତ୍େିଙ୍ଷାଢଷାଲ�ୁଏ
ସଙ୍ଟରୁ ମକୁୁଳବିା ର୍ରର ଆନଦୋଶରୁରର କହଥିିରଲ ବସୃି୍ତତ କାହାଣୀ 

-ୟୁରକ୍ରନ୍ ରୁ ରଫରିଥିବା ଦୁଇ ଛାତ୍
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‘ଆମକୁ ସମୂ୍ପର୍୍ଷ ଭାରବ 
ମାଗଣାରର ଘରଯାଏ 
ର୍ହଞ୍ାଯାଇଛ।ି ବାଟରର ଖାଇବା-
ରି୍ଇବା ଆଉ ରହବିାର ରକୌଣସ ି
ଅସବୁଧିା ରହାଇନାହିଁ। ବାଟରର 
ଆରମ ରରାମାନଆିରର ମାଇନସ୍  
ର୍ାଞ୍ ଡଗି୍ୀ ତାର୍ମାତ୍ାରବରଳ 
ଏକ କ୍ୟାମ୍ପରର ରହଥିିଲୁ। 
ରସଠାରର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ା 
କରାଯାଇଥିଲା। 

“ମୁଁଆସ୍ମଷାଶଷାଫିକ୍,ପଷାକସି୍ତଷାନେବଷାସିନ୍ଦଷା।
କ୍ମଷାକ୍ତଏ�ିଭୟଙ୍କେପେିସି୍ତକି୍େ
ୟୁକ୍ରେନେୁକ୍ମଷାଘେକୁକ୍ଫେଷାଇ

ଆଣବିଷାଲଷାଗିଭଷାେତୀୟଦୂତଷାବଷାସଅକ୍ନକ
ସଷା�ଷାଯ୍କେିଛ।ିଭଷାେତସେକଷାେଙ୍କ
ସ�ଷାୟତଷାକ୍େ�ିଁଆକ୍ମୟୁକ୍ରେନେୁ

କ୍ଫେିବଷାକ୍େସକ୍ମକ୍�ଷାଇଛ।ୁଏଥପିଷାଇଁମ ୁଁ
ଭଷାେତେପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀନକ୍େନ୍ଦ୍ରକ୍ମଷାଦୀଙ୍କ
ନକିଟକ୍େକୃତଜ୍ଞତଷାଜଣଷାଉଛ,ିଯଷା�ଷାଙ୍କ
ସ�କ୍ଯଷାଗକ୍େମୁଁନେିଷାପଦକ୍େକ୍ମଷାଘେକୁ

କ୍ଫେିପଷାେିଛ।ି

ଭଷାେତୀୟଙୁ୍କଉଦ୍ଧଷାେପଷାଇଁଅଭିଯଷାନକଭେକ୍ଷ୍ଷାେି
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ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗବତ୍ତ ଓ
କ୍ଗୌରବରକଥା।ପଣିୁ କ୍ଯଉଁସମ୍ାନଓଇଜ୍ଜତ
ଆକ୍ମ ବକି୍ଦଶ ଭୂଇକଁ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଅଜତ୍ତନ
କରୁଛୁ ତାହା କ୍ଦଖି ଛାତି ଗବତ୍ତକ୍ର ଫୁଲିଉଠବିା

ସ୍ୱଭାବକି।କାରଣୟୁକ୍ରେନ୍ରଯୁଦ୍ଧଗ୍ସ୍ତଅଞ୍ଳରୁ ଭାରତୀୟଙୁ୍
ସରୁକି୍ତଭାକ୍ବସ୍ୱକ୍ଦଶପ୍ରତ୍ାବର୍ତ୍ତନକରାଇବାପାଇଁଭାରତ
ସରକାରଙ୍ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାଅକ୍ନକଙୁ୍ନୂଆଜୀବନପ୍ରାୟକ୍ଦଇଛ।ି
ଏହି ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାସ୍ୱରୂପ ସରକାରଙ୍ ପକ୍ରୁ ‘ଅପକ୍ରସନ୍
ଗଙ୍ା’ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ସହାୟତାକ୍ର କ୍କବଳ
ଭାରତ ନୁକ୍ହ,ଁ ପକ୍ଡ଼ାଶୀରାଷ୍ଟରଅକ୍ନକଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍ମଧ୍ୟ
ଅବଳିକ୍ମବେ ସ୍ୱକ୍ଦଶ ପଠାଇବାକ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମକିା
କ୍ନଇଥିଲା ଭାରତ।  ଏଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିର୍କି୍ର ପ୍ରୟାସ
କରାଯାଇଥିଲା। ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସଓନଷି୍ାସହକାକ୍ରସରକାରଙ୍
ପ୍ରତନିଧିିମାକ୍ନ କ୍ଯମତିି ଏହି ଅପକ୍ରସନ୍କୁ ଚଳାଇଥିକ୍ଲ
ତାହାକୁବୟାନକରବିାକ୍ବକ୍ଳଆତ୍ମବକି୍ଭାରକ୍ହାଇପଡ଼ଥିିକ୍ଲ
ଏହିଘଟଣାକୁଅକ୍ଙ୍ନଭିାଇଥିବାଛାତ୍ଛାତ୍ୀମାକ୍ନ।କ୍ସମାନଙ୍
ମହଁୁରୁକ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳକ୍ଯଉଁଶବ୍ଦସବୁନସିତୃକ୍ହଉଥିଲା,ତାହା
ନୂଆଭାରତରଦୃଢ଼କ୍ନତୃତ୍ୱରକାହାଣୀକୁବର୍ତ୍ତନାକରୁଥିଲା।
କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ଯୁଦ୍ଧଆରମ୍ଭ କ୍ହଲା, ସଙ୍ଟ କ୍ଦଖାକ୍ଦଲା;

କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ଭାରତ ପକ୍ରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍କ୍ର ଥିବା ସମସ୍ତ
ନାଗରକିଙୁ୍ସ୍ପଷ୍ବାର୍ତ୍ତା କ୍ଦଇଥିଲା- ଏକ୍ଦଶକ୍ତାରନଜିର
କ୍ଦଶ। ଏଣୁ ନରିାଶ ହୁଅନ,ି କ୍ଧଯୖତ୍୍ତ  ହରାଅନ।ି ଭାରତ
ସବୁକ୍ବକ୍ଳ ତୁମ ପାଖକ୍ର ରହଛି,ି ଆଉ ରହଥିିବ। ଏହାର
ଉଦାହରଣକ୍ସଇବକି୍ଦଶମାଟକି୍ରହିଁ କ୍ଦଖିବାକୁମଳିଥିିଲା।
କ୍ସମାକ୍ନକ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳତ୍ରିଙ୍ାକୁଉଡ଼ାଇଆଗକୁବଢୁ଼ଥିକ୍ଲ,
କ୍ଦଶଭିତରକୁମାଡ଼ିଆସଥୁିବାକ୍ସୖନ୍ବାହନିୀତାଙୁ୍ସସମ୍ାକ୍ନ
ବାଟଛାଡ଼କି୍ଦଉଥିକ୍ଲ।ଖାଲିକ୍ସତକିିନୁକ୍ହ,ଁଆବଶ୍କପଡ଼କି୍ଲ
କ୍ସମାନଙୁ୍ବାଟକଢ଼ାଇବିକ୍ନଉଥିକ୍ଲ।
ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ବକ୍ଳ ଭାରତ ସରକାରଙ୍ ସଚୁନି୍ତି

ନୀତି ଭାରତର ସାମଥତ୍୍ତ କୁ କ୍କବଳ ବୟାନ କରୁନାହିଁ, ବରଂ
ଭାରତୀୟଙୁ୍ସରୁକି୍ତଭାକ୍ବଘରକୁ କ୍ଫରାଇଆଣିବାଲାଗି
ଥିବା ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ଦଶତ୍ତାଉଛ।ି ପ୍ରତଟିି ଭାରତୀୟରାଷ୍ଟ  ଏବଂ
ଏହାରକ୍ନତୃତ୍ୱପାଇଁକ୍କକ୍ତଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତତାହା2017ମସହିାର
ଏକଟବେଟି୍ରୁସ୍ପଷ୍ହୁଏ।ତତ୍କାଳୀନକ୍ବକୖ୍ଦଶକିବ୍ାପାରମନ୍ତୀ
ସଷୁମା ସ୍ୱରାଜ, 8 ଜୁନ୍ 2017କ୍ର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉର୍ର
କ୍ଦଇକହଥିିକ୍ଲ,  ଯଦିଆପଣମଙ୍ଳଗ୍ହକ୍ରବି ଅଛନ୍,ି
ଏବଂ ଆପଣ ଅସବୁଧିାକ୍ର ପଡ଼ଛିନ୍ି ତକ୍ବ କ୍ସଠାକ୍ର ମଧ୍ୟ
ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସଆପଣଙୁ୍ ସାହାଯ୍ କରବି। ୟୁକ୍ରେନକ୍ର
କ୍ଦଖାକ୍ଦଇଥିବା ସଙ୍ଟ ଭିତକ୍ର ଭାରତ ଚଳାଇଥିବା
'ଅପକ୍ରସନ୍ଗଙ୍ା'ଏହାକୁପ୍ରମାଣିତକରୁଛ।ିକ୍କବଳୟୁକ୍ରେନ୍
ନୁକ୍ହଁ, ଆଫଗାନସି୍ତାନରୁ ଭାରତୀୟମାନଙୁ୍ ସ୍ାନାନ୍ର କରବିା
ପାଇଁ'ଅପକ୍ରସନ୍ଏୟାରଲିଫଟକାବୁଲ'କ୍ହଉଅବାକକ୍ରାନା

ଅପକ୍େସନ୍ଗଙ୍ଷା

‘ଅପକ୍େସନ୍ଗଙ୍ଷା’ଚେଷାଇଆକ୍ମ
ୟୁକ୍ରେନ୍କ୍େଫଶଥିବିଷା�ଜଷାେ�ଜଷାେ
ଭଷାେତୀୟଙୁ୍କସେୁକି୍ତଭଷାକ୍ବକ୍ଫେଷାଇ
ଆଣଛି।ୁକ୍ସଠଷାକ୍େଥବିଷାଆମପଅୁ-
ଝଅିଙୁ୍କସେୁକି୍ତନଜିଘେକୁଆଣବିଷାଲଷାଗି
ସେକଷାେଦନିେଷାତିକଷାମକେିଛନ୍ତ।ିଆଜିେ
ପେିସି୍ତିପ୍ରତଟିିଭଷାେତବଷାସୀଙୁ୍କଏକବଷାର୍୍ଯଷା
କ୍ଦଉଛ।ିଏ�ିସମୟଭଷାେତକୁଅଧକିେୁ
ଅଧକିଆତ୍ମନଭି୍ଯେଏବଂଶକି୍ଶଷାେୀ
କ୍ଦଶକ୍େପେିଣତକେିବଷାସମୟ।ଏମିତି
ସନ୍ଧକି୍ଣକ୍େଆମକୁଜଷାତ,ିଧମ୍ଯଅବଷା
କ୍ଛଷାଟକ୍ଛଷାଟପ୍ରସଙ୍ଠୁଉର୍ଦ୍ଯକୁଉଠିକ୍ଦଶ
ସଷାଙ୍କ୍େକଷାନ୍ଧକୁକଷାନ୍ଧମିେଷାଇଠଆିକ୍�ବଷା
ଆବଶ୍କ।

ନକ୍େନ୍ଦ୍ରକ୍ମଷାଦୀ,ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀ
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ୟୁରକ୍ରନ୍ ରର ଫଶଥିିବା ଭାରତୀୟଙ୍ 
ର୍ାଇଁ ବରିଶର ରହଲ୍ପଲାଇନ୍  ସହ 
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ବଟିର ଆକାଉଣ୍ଟ @
opganga ରଖାଲାଯାଇଥିଲା। 

ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀକ୍ମଷାଦୀ,ଚଷାେିକ୍କନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ
ଏବଂ‘ସପୁେ୩୦’କ୍ଲଖକି୍ଲ‘ଅପକ୍େସନ୍ଗଙ୍ଷା’ସଫେଷାତଷାେକଷା�ଷାଣୀ

ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍ ଦୃଢ 
ରନତୃତ୍ୱ ରହତୁ ବଶି୍ସ୍ତରରର ଭାରତର 
ପ୍ତଚି୍ଛବ ି ମହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ର୍୍ଷ ରହାଇର୍ାରିଛ।ି 
ରଯଉଁଭଳ ି ଭାରବ ଯୁଦ୍ କବଳତି 
ୟୁରକ୍ରନ୍ ରୁ ଭାରତୀୟଙୁ୍ ଅତ୍ୟନ୍ 
ଆତ୍ବଶି୍ାସ ସହକାରର ଉଦ୍ାର 
ଓ ପ୍ତ୍ୟାବର୍ତ୍ଷନ କରାଇଛ ି ତାହା 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ର୍ାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଏହାକୁ 
ରଦଖି ରଯରକହ ିକହରି୍ାରିବରଯ,  ଆଜ ି
ଭାରତ ନଦି୍୍ଷନ୍ଦ୍ୱରର ନଜି ରଦଶ ଏବଂ 
ନାଗରିକଙ୍ ସରୁକ୍ା ଲାଗି ସମଥ୍ଷ । 
ଏହ ି ଅର୍ରରସନ୍ ର ସଫଳତା ର୍ଛରର 
ମଳୂବଦୁିେ ରହଉଛନ୍ ିପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦୀ । ଏହାଙ୍ସହ 4ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 
ହରଙ୍ଗରୀର ରାଜଧାନୀ ବୁଦାରର୍ଷ୍ଟରର 
ଅବସ୍ାରି୍ତ ଭାରତୀୟ ଅଫିସରମାନଙ୍ 
ସରୁ୍ର-30 ଟମି୍  ଏହ ିକାଯ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତା 
ରଦଇଛନ୍।ି  

ଯଦୁ୍ଧଗ୍ସ୍ତଅଞ୍ଚେକ୍େସମସ୍ତଙ୍କନଜେ
କ୍ଫବୃୟାରୀ15କ୍ରୟୁକ୍ରେନ୍କ୍ରଥିବା
ଭାରତୀୟଦୂତାବାସଏକଆଡ୍ଭାଇଜରୀ
ଜାରିକରିକ୍ସଠାକ୍ରଥିବାଭାରତୀୟଙୁ୍
କ୍ଦଶଛାଡ଼ବିାକୁକହଥିିଲା।ଏହାପକ୍ର
ଆହୁରିତକି୍ନାଟିଆଡ୍ଭାଇଜରୀଜାରିକରି
କ୍ଯଉଁଭାରତୀଙ୍ୟୁକ୍ରେନ୍କ୍ରରହବିାଅତ୍ନ୍
ଜରୁରୀନୁକ୍ହଁକ୍ସମାନଙୁ୍ତତ୍କାଳଅସ୍ାୟୀ
ଭାକ୍ବକ୍ସକ୍ଦଶଛାଡ଼ବିାକୁକୁହାଯାଇଥିଲା।
ସବୁଭାରତୀୟଙୁ୍ପୁଣିକୁହାଯାଇଥିଲାକ୍ଯ,
ଆପଣମାକ୍ନକ୍ଯଉଁଠିଅଛନ୍ିକ୍ସଇଠି
ଦୂତାବାସସହସମ୍କତ୍ତକରନୁ୍,ଅନ୍
କୁଆକ୍ଡ଼ନଯାଆନୁ୍।ଏହାପକ୍ର1ମାର୍ତ୍ତକୁ
କଭି୍,3ମାର୍ତ୍ତକୁଖାରକଭି୍ଏବଂ4ମାର୍ତ୍ତକୁ
ସମୁିଠାକ୍ରଫଶଥିିବାଭାରତୀୟଙ୍ପାଇଁ
ସ୍ୱତନ୍ତଆଡ୍ଭାଇଜରୀଜାରିକରାଯାଇଥିଲା।

କ୍ଫବୃୟାରୀ16ତାରଖିକ୍ର
କ୍କନ୍ଦ୍ରସରକାରଉଡ଼ାଣସହ
ଜଡ଼ତିପ୍ରାଧୀକରଣଏବଂବମିାନ
କମ୍ାନୀମାନଙୁ୍ଭାରତ-ୟୁକ୍କୟନ୍
ମଧ୍ୟବମିାନଚଳାଚଳସଂଖ୍ାକୁବୃଦ୍ଧି
କରବିାକୁକୁହାଗଲା।17କ୍ଫବୃୟାରୀକୁ
ବମିାନଚଳାଚଳମନ୍ତଣାଳୟବମିାନ
ଉଡ଼ାଣସମବେନ୍କ୍ରଲାଗିଥିବାସମସ୍ତ
କଟକଣାଉଠାଇକ୍ଦଇଥିକ୍ଲ।
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ସମୟକ୍ର ‘ବକ୍ନ୍ଦ ଭାରତ ମଶିନ‘, ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ ଉଡ଼ାନ୍ ମଶିନ,
ଅପକ୍ରସନ୍ସମଦୁ୍କ୍ସତୁପଣିୁଦକି୍ଣସଦୁାନକ୍ରଅପକ୍ରସନ୍ସଙ୍ଟ
କ୍ମାଚନ,କ୍ୟକ୍ମନ୍କ୍ରଅପକ୍ରସନ୍ରାହତ,କ୍ନପାଳକ୍ର‘ଅପକ୍ରସନ୍
କ୍ମୖତ୍ୀ’ , ଇକ୍ଣ୍ାକ୍ନସଆିକ୍ର ‘ଅପକ୍ରସନ୍ ସମଦୁ୍ କ୍ମତୖ୍ୀ’ ଭାରତର
ଦକ୍ତା,ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାଏବଂକ୍ବକୖ୍ଦଶକିସମ୍କତ୍ତକୁସ୍ପଷ୍କରୁଛ।ିବକି୍ଦଶର
ନାଗରକିଙୁ୍ମଧ୍ୟଉଦ୍ଧାରକରବିାଏବଂସଙ୍ଟସମୟକ୍ରସହାୟତା

କରିମାନବକିତାରପରଚିୟକ୍ଦଇଛିଭାରତ।
ନବଜୀବନ ରଦଲା ‘ଅର୍ରରସନ୍  ଗଙ୍ଗା’  
ଯୁଦ୍ଧଗ୍ସ୍ତଅଞ୍ଳକ୍ରଫଶଥିିବାକ୍ଲାକଟରିମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକ୍କମତିିଥିବତାହା
କ୍ସମିତିକ୍କକ୍ବଫଶଥିିବାକ୍ଲାକଟିହିଁବୁଝପିାରବି।ଜୀବନଏବଂମତୁୃ୍
ଭିତକ୍ରଦୂରକ୍କକ୍ତଆଉକ୍ସଇଠିକ୍କକ୍ବଏହିଦୂରଅନ୍କ୍ହାଇଯିବ
ତାହାକ୍କବକ୍ସହିଁବତାଇପାରବି।ଋଷଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତକ୍ର24

ଅପକ୍େସନ୍ଗଙ୍ଷା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀକ୍ମାଦୀଙ୍ସହକଥାବାର୍ତ୍ତାପକ୍ରମକ୍ସ୍ାଏବଂକୀଭରଅଧିକାରୀମାକ୍ନମାନବୀୟ
କରଡିରସଷିୃ୍ଲାଗିନକି୍ଦତ୍ତଶକ୍ଦଇଥିକ୍ଲ।ଯୁଦ୍ଧଗ୍ସ୍ତସମୁରୁିଭାରତୀୟଛାତ୍ଙୁ୍ଉଦ୍ଧାରକରି12ଟି
ବସ୍କ୍ରବସାଇୟୁକ୍ରେନ୍ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀଅଞ୍ଳକ୍ପାଲଟାୋକ୍ଦଇଅଣାଯାଇଥିଲା।ଅପକ୍ରସନ୍ଗଙ୍ା
ଅଧୀନକ୍ରଭାରତକ୍ଚାର୍୍ତିହାଇବ୍,ସମୁ,ିଖାକ୍ତିଭ୍ଏବଂମରୀପଲୁକ୍ରନାଗରକିଙୁ୍ଉଦ୍ଧାରକରଥିିକ୍ଲ।

ମାର୍ତ୍ତ4ଏବଂ6ତାରଖିକ୍ରଆକ୍ୟାଜତିଉର୍ସ୍ତରୀୟକ୍ବଠୖକକ୍ରପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ର
କ୍ମାଦୀଉର୍ସ୍ତରୀୟସମୀକ୍ାକରଥିିକ୍ଲ।ଋଷରାଷ୍ଟପତିଭ୍ାଡମିିରପୁଟନି୍ଙ୍ସହ୩ଥର
ଏବଂୟୁକ୍ରେନ୍ରରାଷ୍ଟପତିକ୍ଜକ୍ଲନ୍ସି୍ଙ୍ସହ2ଥରକଥାକ୍ହାଇପ୍ରଧାନମନ୍ତୀକ୍ମାଦୀ
ଭାରତୀୟଙୁ୍କ୍ସଠାରୁସରୁକି୍ତଭାକ୍ବକ୍ଫରାଇଆଣିବାଲାଗିସହକ୍ଯାଗକାମନାକରଥିିକ୍ଲ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ସହକଥାକ୍ହବାପକ୍ରଦୁଇକ୍ଦଶଉଦ୍ଧାରକାଯତ୍ତ୍ପାଇଁ‘ମାନବୀୟ
କରଡିର’କ୍ଘାଷଣାକରଥିିକ୍ଲ।ପୁଣିଖାରକୀଭ୍ଏବଂସମୁିରୁଛାତ୍ଙୁ୍ଉଦ୍ଧାରକରବିାଲାଗି
ଋଷଯୁଦ୍ଧବରିାମମଧ୍ୟକ୍ଘାଷଣାକରଥିିଲା।ୟୁକ୍ରେନ୍ରପକ୍ଡ଼ାଶୀକ୍ଦଶଙ୍ସହପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
କ୍ମାଦୀ12ଥରକଥାକ୍ହାଇଥିକ୍ଲ।

କ୍ପାଲାଣ୍ରାଷ୍ଟପତିଏବଂୟୁକ୍ରାପିୟାନ୍ୟୁନୟିନ୍ରରାଷ୍ଟପତଙି୍ସହମଧ୍ୟପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
କ୍ମାଦୀଏବଷିୟକ୍ରକଥାକ୍ହାଇଥିକ୍ଲ।ଏହାପକ୍ରଯୁଦ୍ଧଗ୍ସ୍ତକ୍ଦଶରୁଭାରତୀୟ
ଛାତ୍ଙ୍ଆସବିାଉପକ୍ରଲାଗିବାକୁଥିବାପକ୍ଡ଼ାଶୀକ୍ଦଶଗୁଡ଼କିରଭିସାକୁ
ଆବଶ୍କକରାଯାଇନଥିଲା।ବକି୍ଦଶମନ୍ତୀଏସ୍ଜୟଶଙ୍ରଋଷଏବଂ
ୟୁକ୍ରେନ୍ରରାଷ୍ଟଦୂତଙ୍ସହକ୍ପାଲାଣ୍,ହକ୍ଙ୍ରୀ,କ୍ରାମାନଆି
ସରକାରଙ୍ସହଲଗାତାରସମ୍କତ୍ତକ୍ରରହଥିିକ୍ଲ।ବକି୍ଦଶ
ମନ୍ତଣାଳୟରସ୍ୱତନ୍ତଟମି୍ଏହିଅପକ୍ରସନ୍ରତଦାରଖ
କରୁଥିକ୍ଲ।ସବୁରକି୍ପାଟତ୍ତସଧିାପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙୁ୍

ପଠାଯାଉଥିଲା।

ସମସ୍ତପ୍ରତବିନ୍ଧକ
ଦୂେକକ୍ଲପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀ
ନକ୍େନ୍ଦ୍ରକ୍ମଷାଦୀ
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ଏମିତିଥଲିଷାଅପକ୍େସନ୍େେୂପକ୍େଖ

23,000
େୁଅଧକିନଷାଗେିକଯଦୁ୍ଧଗ୍ସ୍ତ
ୟୁକ୍ରେନେୁସେୁକି୍ତକ୍ଫେିଆସିଛନ୍ତ।ି

‘ଅର୍ରରସନ୍ ଗଙ୍ଗା’ ଅଧୀନରର 90ଟ ିବମିାନ 
ଚଳାଚଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରର 76ଟ ି
ରବସାମରିକ ବମିାନ ଏବଂ 14ଟ ିଭାରତୀୟ 
ବାୟୁରସନା ବମିାନ ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ ଥିଲା। 

ମଷାର୍୍ଯ1କ୍େକ୍କନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ
କ୍ଜ୍ଷାତେିଷାଦତି୍ସିନ୍ଧଆି,
ବକି୍କସିଂ�,�େଦୀପସିଂ�
ପେୁୀଏବଂକକି୍େନ୍େିଜିଜ୍ଜୁ
ଅପକ୍େସନ୍ଗଙ୍ଷାେ
ତଦଷାେଖକେିବଷାଲଷାଗି
କ୍ପଷାଲଷାଣ୍,କ୍େଷାମଷାନଆି,
କ୍୍ଷ୍ାଭଷାକଆି,�କ୍ଙ୍େୀ
ଏବଂକ୍ମଷାଲ୍କ୍ଡଷାବଷା
ପ�ଞ୍ଚଥିକି୍ଲ।

n  ହକ୍ଙ୍ରୀରରାଜଧାନୀବୁଦ୍ଧାକ୍ପଷ୍କ୍ର30ଜଣଭାରତୀୟ
କ୍ବକୖ୍ଦଶକିକ୍ସବା(ଆଇଏଫ୍ସ୍)ରଅଧିକାରୀଙ୍କ୍ନତୃତ୍ୱକ୍ରଏକ
କ୍କକ୍ଣଟ୍ାଲ୍ରୁମ୍ସ୍ାପନକରାଯାଇଥିଲା।ଏଥିକ୍ରକ୍ଦଢ଼ଶହରୁଅଧିକ
ଅଧିକାରୀଏବଂକ୍ବଷୖୟିକକମତ୍ତଚାରୀପ୍ରକ୍ତ୍କମହୂୁର୍ତ୍ତକ୍ରସମ୍ଭାବ୍
ସହାୟତାକ୍ଯାଗାଇବାପାଇଁନକି୍ୟାଜତିଥିକ୍ଲ।

n  ଅନ୍ବମିାନକ୍ସବାସହତିଭାରତୀୟବାୟୁକ୍ସନାରସି-17
କ୍ଗ୍ାବମାଷ୍ରଭଳିବଶିାଳବମିାନକୁଭାରତୀୟମାନଙୁ୍ସ୍ାନାନ୍ର
କରବିାପାଇଁନକି୍ୟାଜତିକରାଯାଇଥିଲା।ବମିାନବନ୍ଦରକ୍ର
ଅସବୁଧିାଜନକଅଞ୍ଳରୁକ୍ଫରୁଥିବାପ୍ରକ୍ତ୍କଭାରତୀୟଙୁ୍ଗ୍ହଣ
କରବିାଲାଗିକ୍କନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀମାନଙୁ୍ପଠାଯାଇଥିଲା,ଉକ୍ଦେଶ୍ଥିଲା
କ୍ସମାନଙ୍ମକ୍ନାବଳବଢ଼ାିବା।

n ‘ଅପକ୍ରସନ୍ଗଙ୍ା’କୁସଗୁମକରବିାପାଇଁଚାକ୍ରାଟିପଥୃକଦଳ
ଗଠନକରାଯାଇଥିଲାଏବଂକ୍ସମାନଙୁ୍ଅଲଗାଅଲଗାଦାୟିତ୍ୱ
ଦଆିଯାଇଥିଲା।କ୍ଗାଟଏିଦଳଦଳବଭିିନ୍ନଉପାୟକ୍ରସୀମାକ୍ର
ପହଞ୍ଥୁିବାକ୍ଲାକଙ୍ଉପକ୍ରନଜରରଖିବାସହକ୍ସମାନଙୁ୍
ସହରକୁପଠାଉଥିକ୍ଲ।ଅନ୍କ୍ଗାଟଏିଦଳପିଲାମାକ୍ନଆସଥୁିବା
ସହରକ୍ରକ୍ସମାନଙ୍ରହବିାବ୍ବସ୍ାକରୁଥିକ୍ଲ।ଏଥିପାଇଁ
40ଟିସ୍ାନଚୟନକରାଯାଇଥିଲା।ତୃତୀୟଦଳକ୍ଲାକଙ୍ପାଇଁ
ଦନିକୁତନିଥିରକ୍ଭାଜନବ୍ବସ୍ାକରୁଥିକ୍ଲ।ଚତୁଥତ୍ତଦଳକୁ
ବମିାନବନ୍ଦରକ୍ରମରୁ୍ୟନକରାଯାଇଥିଲା।ଏହାକମାଣ୍କ୍ସଣରକୁ

କ୍କକ୍ତବମିାନଉପଲବ୍ରହଛିିଏବଂକ୍କକ୍ତକ୍ଲାକଙୁ୍ପ୍ରତ୍ାବର୍ତ୍ତନ
କରାଯାଇପାରବିକ୍ସବାବଦକ୍ରସଚୂନାକ୍ଦଉଥିଲା।

n  ଭାରତସହତିବାଂଲାକ୍ଦଶ,କ୍ନପାଳଏବଂଟୁ୍ନସିଆିର
ନାଗରକିମାନଙୁ୍ମଧ୍ୟକ୍ସଠାରୁସ୍ାନାନ୍ରକରାଯାଇଥିଲା।
ବାଂଲାକ୍ଦଶର9ଜଣଛାତ୍ଏବଂପକ୍ଡାଶୀକ୍ନପାଳର3
ଜଣଛାତ୍ଙୁ୍ୟୁକ୍ରେନରୁଉଦ୍ଧାରକରାଯାଇକ୍ସମାନଙ୍କ୍ଦଶକୁ
ପଠାଯାଇଛ।ିବାଂଲାକ୍ଦଶୀନାଗରକିଙୁ୍ନରିାପଦସ୍ାନାନ୍ରପାଇଁ
ବାଂଲାକ୍ଦଶପ୍ରଧାନମନ୍ତୀକ୍ଶଖହସନିାପ୍ରଧାନମନ୍ତୀକ୍ମାଦୀଙୁ୍
ଧନ୍ବାଦଜଣାଇଛନ୍।ି
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କ୍ଫବୃୟାରୀକୁକ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳଯୁଦ୍ଧଆରମ୍ଭକ୍ହଲା,କ୍ସଠାକ୍ରଫଣିଥିବା
କ୍କାଡ଼ଏିହଜାରରୁଅଧିକକ୍ଲାକଙ୍ଅବସ୍ା,କ୍ଫରଥିିବାଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍
ମହଁୁରୁହିଁସ୍ପଷ୍ହୁଏ।ବଭିିନ୍ନସମୟକ୍ରମଡିଆିକ୍ରକ୍ଦଇଥିବାକ୍ସମାନଙ୍
ପ୍ରତରିିେୟାକ୍ସସମୟକ୍ରକ୍ସମାନଙ୍ଭନକ୍ରଥିବାଭୟ,ଆଶଙ୍ାକୁ
ପ୍ରତପିାଦନକକ୍ର।କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳଋଷଏବଂୟୁକ୍ରେନ୍ଭିତକ୍ରସମ୍କତ୍ତ
ତକି୍ତକ୍ହାଇଯୁଦ୍ଧଆଡ଼କୁଦୁଇକ୍ଦଶମହୁାଁଇକ୍ଲକ୍ସକ୍ତକ୍ବଳଠୁଭାରତ
ନଜି ନାଗରକିଙ୍ ନରିାପଦ ପ୍ରତ୍ାଗମନ ପାଇଁ ଚନି୍ା କଲା। ଖାଲି
କ୍ସତକିି ନୁକ୍ହଁ ଯୁଦ୍ଧଆରମ୍ଭର ପନ୍ଦରଦନିପବୂତ୍ତରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍କ୍ରଥିବା
ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକ୍ସଠାକ୍ରଥିବାନଜିନାଗରକିଙ୍ପାଇଁପ୍ରତମ
ଆଡ୍ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରଥିିକ୍ଲ। ଏହାପକ୍ର ଲାଗାତାର ଟବେଟି୍ ଏବଂ
ଆଡ୍ଭାଇଜରୀଦ୍ାରାକ୍ଲାକଙୁ୍ସତକତ୍ତକରାଯାଉଥିଲା।ଏହାପକ୍ର20
କ୍ଫବୃୟାରୀଦନି ୟୁକ୍ରେନ୍କ୍ରଥିବାଭାରତୀୟନାଗରକିଙୁ୍ତତ୍କାଳ
ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଜଧାନୀ କଭି୍ ଛାଡ଼ବିାକୁ ପରାମଶତ୍ତ ଦଆିଯାଇଥିଲା।

ଭାରତସରକାରଙ୍ଦ୍ାରାନଆିଯାଇଥିବାଏହିପଦକ୍କ୍ପଦ୍ାରାକଛିି
ନାଗରକିସ୍ୱକ୍ଦଶକ୍ଫରଥିିକ୍ଲ। କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ24କ୍ଫବୃୟାରୀକ୍ର
ଔପଚାରକିଭାକ୍ବଯୁଦ୍ଧଆରମ୍ଭକ୍ହଲା,ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀ
ଏକଉର୍ସ୍ତରୀୟକ୍ବଠୖକକ୍ରପରସିି୍ତକୁିସମୀକ୍ାକରବିାସହସମସ୍ତ
ଭାରତୀୟନାଗରକିଙୁ୍ସ୍ୱକ୍ଦଶକ୍ଫରବିାଉପକ୍ରଗୁରୁତ୍ୱକ୍ଦଇଥିକ୍ଲ।
ଏହାସହଏକଆଡ୍ଭାଇଜରୀଓକ୍ହଲ୍ପଲାଇନ୍ନମବେରଜାରିକରାଯାଇ
ଫଶଥିିବା ଭାରତୀର୍ ନାଗରକିଙୁ୍ ଭରସା ଦଆିଗଲା କ୍ଯ, ସମସ୍ତଙୁ୍

କ୍କଷାଭିଡ୍କଷାେକ୍େଆେମ୍ଭକେଷାଯଷାଇଥବିଷା
ବକ୍ନ୍ଦଭଷାେତମିଶନଏପଯ୍୍ଯ ନ୍ତସବୁଠଷାେୁ
ବଡଉଦ୍ଧଷାେକଷାଯ୍୍ଯ ରେମ।

ନୂଆଭଷାେତେ ମଜଭୁତଚତି୍
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ସକୁଶଳସ୍ୱକ୍ଦଶପ୍ରତ୍ାବର୍ତ୍ତନଲାଗିବକିଳ୍ପବ୍ବସ୍ାସରକାରଗ୍ହଣ
କରୁଛନ୍।ିଏହିଭିଜନସହତତ୍କାଳ‘ଅପକ୍ରସନ୍ଗଙ୍ା’ମଧ୍ୟଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିଲା।ଉର୍ସ୍ତରୀୟକ୍ବଠୖକକ୍ରପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଭାରତୀୟଛାତ୍ଙ୍
ସରୁକ୍ାଓପ୍ରତ୍ାଗମନଉପକ୍ରଗୁରୁତ୍ୱକ୍ଦକ୍ଲ।କ୍ସକହଥିିକ୍ଲକ୍ଯ,
ୟୁକ୍ରେନ୍କ୍ରଫଶଥିିବାଭାରତୀୟଛାତ୍ଙୁ୍ସ୍ୱକ୍ଦଶଆଣିବାସରକାରଙ୍
ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ହାଇଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପକ୍ଡ଼ାଶୀ ରାଷ୍ଟଗୁଡ଼କି
ମଧ୍ୟକ୍ର ସମ୍କତ୍ତକୁ ବଢ଼ାଯାଉଛ।ି ପ୍ରଥମରୁ କ୍ସ ସ୍ପଷ୍ କରଥିିକ୍ଲ କ୍ଯ,
କଠନିଦନିଗୁଡ଼କିକ୍ରଭାରତୀୟଙୁ୍ଉଦ୍ଧାରକରବିାତାଙ୍ସରକାରଙ୍
ପ୍ରାଥମିକତା। କ୍ସଥିଲାଗି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଦନିକ୍ର ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
ନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀଋଷରରାଷ୍ଟପତିଭା୍ଡମିରିପଟୁନି୍ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ର
ରାଷ୍ଟପତିକ୍ବାଲଦମିିରକ୍ଜକ୍ଲନ୍ସି୍ଙ୍ସହକଥାକ୍ହାଇଭାରତୀୟଙ୍
ଉଦ୍ଧାରଲାଗିପଥପରଷି୍ାରକରଥିିକ୍ଲ।ପକ୍ର26କ୍ଫବୃୟାରୀଦନି

‘ମିଶନ୍ଗଙ୍ା’ରପ୍ରଥମଏୟାରଇଣି୍ଆରବମିାନ219ଜଣକ୍ଲାକଙୁ୍
କ୍ନଇମମୁବୋଇପହଞ୍ଥିିଲା।
ଏହିମଶିନସହଜନଥିଲା।କ୍ଗାଟଏିପକ୍ଟଯୁଦ୍ଧଆଉୟୁକ୍ରେନ୍

ଆକାଶମାଗତ୍ତକୁ ବନ୍ଦ। ଏଭଳି ପରସିି୍ତକି୍ର ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଭାରତ ବମିାନ
ପଠାଇବାସମ୍ଭବନଥିଲା।ଏଣୁନଜିନାଗରକିଙୁ୍କ୍ଫରାଇଆଣିବାଲାଗି
ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପକ୍ଡ଼ାଶୀ କ୍ଦଶ କ୍ରାମାନଆି, ଅକ୍ଙ୍ରୀ, କ୍ପାଲାଣ୍,ଏବଂ

ୟୁକ୍ରେନ୍କ୍େଅପକ୍େସନ୍ଗଙ୍ଷାଦ୍ଷାେଷା
18ଟିକ୍ଦଶେ147ନଷାଗେିକଙୁ୍କବି
ସେୁକି୍ତଉଦ୍ଧଷାେକେଷାଯଷାଇଥଲିଷା।
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n  କ୍କାଭିଡ୍ଭଳିଶତାବ୍ଦୀରସବୁଠାରୁବଡ଼ମହାମାରୀସମୟକ୍ର
କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳପରୂାଦୁନଆିପ୍ରମାଦଗଣୁଥିଲାଏବଂଭାରତକ୍ର
କଡ଼ାଲକ୍ଡାଉନ୍ଲାଗୁକରାଯାଇଥିଲା,କ୍ସହିସମୟକ୍ରକ୍କନ୍ଦ୍ର
ସରକାରବକି୍ଦଶକ୍ରଫଶଥିିବାଭାରତୀୟଙୁ୍ସରୁକି୍ତକ୍ଦଶକୁ
କ୍ଫରାଇଆଣିବାଲାଗି‘ବକ୍ନ୍ଦଭାରତ’ମଶିନଆରମ୍ଭକରଥିିଲା।

n  କ୍ମ’5ତାରଖି2020କ୍ରବକି୍ଦଶମନ୍ତୀଏସ୍ଜୟଶଙ୍ର
ବକି୍ଦଶକ୍ରଥିବାଭାରତୀୟଙୁ୍ସମ୍କୃ୍ତକ୍ଦଶକ୍ରଥିବାଭାରତୀୟ
ଦୂତାବାସଙ୍ସହକ୍ଯାଗାକ୍ଯାଗକରବିାକୁନକି୍ବଦନକରିଏକ
ଟବେଟି୍କରଥିିକ୍ଲ।ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀଙ୍କ୍ନତୃତ୍ୱକ୍ର
ପରୂାକ୍ଯାଜନାପ୍ରସୁ୍ତତକରାଯାଇଥିଲା।ବକି୍ଦଶମନ୍ତଣାଳୟ,
ଗହୃମନ୍ତଣାଳୟ,ସ୍ୱାସ୍୍ଓପରବିାରକଲ୍ାଣମନ୍ତଣାଳୟଏବଂ
ବଭିିନ୍ନରାଜ୍ସରକାରଙୁ୍ଏଥିକ୍ରସାମିଲ୍କରାଯାଇଥିଲା।କ୍ମ
7ତାରଖିକ୍ରଆରମ୍ଭକ୍ହାଇଥିଲା‘ବକ୍ନ୍ଦଭାରତମଶିନ,ଯାହା
ଏଯାଏସବୁଠାରୁବଡ଼ଐତହିାସକିମିଶନ।

n  ବକ୍ନ୍ଦଭାରତମଶିନଦ୍ାରାଆକାଶମାଗତ୍ତରୁଉଦ୍ଧାରକାଯତ୍୍ତ 
ଚାଲିଥିବାକ୍ବକ୍ଳସମଦୁ୍କ୍ସତୁମଶିନଦ୍ାରାଜଳପଥକ୍ରବକି୍ଦଶୀ
ନାଗରକିଙୁ୍କ୍ଫରାଇଅଣାଯାଇଥିଲା।ଏହିମଶିନଜରଆିକ୍ର
50ରୁଅଧିକକ୍ଦଶରୁଭାରତୀୟଙୁ୍ସ୍ୱକ୍ଦଶଅଣାଯାଇଥିଲା।

‘ନଜିକ୍ଲଷାକଙୁ୍କ’ଘେକୁ
କ୍ଫେଷାଇଆଣବିଷାେସବୁଠଷାେୁବଡମିଶନ

ମିଶନ
ବକ୍ନ୍ଦଭଷାେତ

ଅପକ୍େସନ୍ସମଦୁ୍ରକ୍ସତୁଦ୍ଷାେଷାଭଷାେତୀୟ
କ୍ନୌକ୍ସନଷାେଜେଷାସ୍,ଐେଷାବତ,ଶଷାରୁ୍୍ଯେ,ଏବଂ
ମଗେନଷାମୀ୍କ୍ତଷାପସବୁ23�ଜଷାେେୁଅଧକି
କକି୍ଲଷାମିଟେଯଷାତ୍ଷାକେି3992ଭଷାେତୀୟ

ନଷାଗେିକଙୁ୍କସେୁକି୍ତଭଷାେତଅଣଷାଯଷାଇପଷାେିଥଲିଷା।

କ୍ସା୍ବାକ୍ଗଣତନ୍ତସହାୟତାକ୍ନଇକ୍ସଠାକ୍ରଉଦ୍ଧାରକ୍କନ୍ଦ୍ରଚହି୍ଟ
କରାଥିଲା।କ୍ଯମତିିକ୍କୌଣସିବିନାଗରକିଭାରତକ୍ଫରବିାକୁସମସ୍ା
ଉତ୍ପନ୍ନନହୁଏଏବଂମଶିନ୍ଗଙ୍ାକ୍ଯପରିନଜିଲକ୍୍କୁଶତପ୍ରତଶିତ
ସାଧନକରବିାକ୍ରସମଥତ୍ତକ୍ହବତାହାକୁଆଖିକ୍ରରଖିପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
ନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀଙ୍ଆକ୍ଦଶକ୍ରଚାରଜିଣକ୍କନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଏହିଚାରିକ୍ଦାର
ଉଦ୍ଧାରକ୍କନ୍ଦ୍ରକ୍ରଅଧିକାରୀଙ୍ସହମହଜୁଦ୍ରହଥିିକ୍ଲ।ଏହିମନ୍ତୀମାକ୍ନ
କ୍ହକ୍ଲହରଦୀପସଂିହପରୁୀ,କ୍ଜ୍ାତରିାଦତି୍ସନି୍ଆି,ରକି୍ରନ୍ରଜିଜୁି୍ଜ
ଏବଂକ୍ଜକ୍ନରାଲ୍ବକି୍କସଂିହ।ଏହାସହଏହସି୍ାନକ୍ରଚବଶିଘଣଆି
କ୍ହଲପ୍ାଇନ୍ମଧ୍ୟକ୍ଖାଲାଯାଇଥିଲାଫଳକ୍ରକ୍ଯକ୍କୌଣସିସ୍ାନକ୍ର
ଭାରତୀୟଛାତ୍ମାକ୍ନଏହିକ୍ହଲ୍ପଲାଇନ୍ରସହାୟତାକ୍ନଇପାରକି୍ବ।
ଯୁଦ୍ଧଗ୍ସ୍ତୟୁକ୍ରେନ୍କ୍ରଭାରତରଅଧିକାରୀମାନଙ୍ସରିେୟଭୂମକିାଲବଂ

ଅବରିାମପ୍ରୟାସଆକ୍ମରକିା, ଚୀନ, କ୍ଗ୍ଟ୍ବ୍କି୍ଟନ୍, ଜମତ୍ତାନୀଏବଂ
ଅନ୍ କ୍ଦଶଗୁଡ଼କି ତୁଳନାକ୍ରଯକ୍ଥଷ୍ଭଜଭୁତଥିଲା।ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
ଶ୍ରୀ କ୍ମାଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍କ୍ ଭାକ୍ବ ଏହି କ୍ଦଶର ରାଷ୍ଟଦୂତମାନଙ୍
ସହକଥା କ୍ହାଇଭାରତୀୟଛାତ୍ମାନଙ୍ନରିାପଦଉଦ୍ଧାରକାଯତ୍୍ତ କୁ

ଏ�ଷାବକି୍ଦଶେୁଭଷାେତୀୟଙୁ୍କଆଣବିଷାକ୍େ
ଏକ୍ବଯଷାଏସବୁଠଷାେୁବଡମିଶନ,ଯଷା�ଷା
ବର୍୍ଯମଷାନବିଜଷାେିେ�ଛି।ିଏ�ଷାମଷାଧ୍ୟମକ୍େ
2କ୍କଷାଟି95ଲକ୍ଭଷାେତୀୟଙୁ୍କ2ଲକ୍
92�ଜଷାେଥେଉଡଷାଣଦ୍ଷାେଷାବଭିିନ୍ନ

କ୍ଦଶେୁଅଣଷାଯଷାଇଛ।ି

2014କ୍େପ୍ରଷାୟ7ଟିଅପକ୍େସନ୍ଦ୍ଷାେଷା
ବକି୍ଦଶେୁଭଷାେତେ3କ୍କଷାଟିଭଷାେତୀୟଙୁ୍କ
ସ୍କ୍ଦଶକ୍ଫେଷାଇଆଣଛି।ି

ଭଷାେତୀୟଙୁ୍କଉଦ୍ଧଷାେପଷାଇଁଅଭିଯଷାନକଭେକ୍ଷ୍ଷାେି
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ସହଜ କରଥିିକ୍ଲ।  ଏହି ମଶିନକ୍ର ଅନ୍ କ୍ଦଶଗୁଡ଼କି ଭାରତକୁ
କ୍ଯଉଁଭଳଭିାକ୍ବସହାୟତାକରକି୍ଲତାହାବଗିତକଛିିବଷତ୍ତ କ୍ହଲା
ଭାରତର ମଜଭୁତ କ୍ବାୖଦଶକି ସମ୍କତ୍ତର ଉଦାହରଣ । ୟୁକ୍ରେନ୍କ୍ର
ଫଶଥିିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ଙୁ୍ ଉଦ୍ଧାର କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
କ୍ମାଦୀଅଫିସରଏବଂଅନ୍କ୍ଦଶରରାଷ୍ଟଦୂତଙ୍ସହସଂକ୍ଯାଗକ୍ର
ରହବିାସହଆଧ୍ୟାତ୍ମକିଗୁରୁ,ବକି୍ଦଶକ୍ରଥିବାଭାରତୀୟସମଦୁାୟ
ଏବଂବକି୍ଦଶୀସଂଗଠନମାନଙ୍ସହଆକ୍ଲାଚନାକରଥିିକ୍ଲ।
‘ଅପକ୍ରସନ୍ ଗଙ୍ା’ ଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ କ୍ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ

ଥିଲା। ଏହି ମଶିନ୍କୁ ସଫଳ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମାର୍ତ୍ତ
1ତାରଖିକ୍ର ଭାରତୀୟ ବାୟୁକ୍ସନାକୁ ମଶିନକ୍ର ସାମିଲ୍ କ୍ହବାକୁ
କହଥିିକ୍ଲ।ବାୟୁକ୍ସନାସାମିଲ୍କ୍ହବାଦ୍ାରାଅପକ୍ରସନ୍ଲକ୍୍ସ୍ଳକୁ
ଶୀଘ୍ରପହଞ୍ବିାସମ୍ଭବକ୍ହାଇଥିଲା।ଏକସମୟକ୍ରଅଧିକରୁଅଧିକ
ଯାତ୍ୀଙୁ୍ ଉଦ୍ଧାରକରାଯିବା ସମ୍ଭବ କ୍ହାଇପାରଲିା। କ୍କୌଶଳରସହ
ଏହିମାନବୀୟସହାୟତାକୁଠକିଣାକ୍ଲାକଙ୍ପାଖକ୍ରପହଞ୍ାଇବା
ଲାଗି ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ପଦକ୍କ୍ପ ଥିଲା। ଏହରିେମକ୍ର
ଭାରତୀୟମାୟୁକ୍ସନାର ସ-ି17 କ୍ଗ୍ାବମାଷ୍ର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମାର୍ତ୍ତ2
ତାରଖିଦନିନୂଆଦଲିେୀରୁକ୍ରାମାନ୍ଆଡ଼କୁଉଡ଼ାଣଆରମ୍ଭକରଥିିଲା।
ଏହି ମଶିନ୍ ସମ୍କତ୍ତକ୍ର ପ୍ରତରିିେୟା ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଛିନ୍,ି
ଆପଣମାକ୍ନ କ୍ଦଖଛୁନ୍ି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯୁଦ୍ଧକ୍କ୍ତ୍ରୁ କପିରି ଭାରତ
ସରୁକି୍ତଭାକ୍ବନଜିନାଗରକିଙୁ୍ଉଦ୍ଧାରକରଛିନ୍।ିଦୁନଆିରବଡ଼ବଡ଼
କ୍ଦଶ ଏପରି ପରକି୍ବଶକ୍ର ଅକ୍ନକ ସମସମ୍ା କ୍ଭାଗୁଛନ୍।ି କନୁି୍
ଭାରତ ବଢୁ଼ଥିବା କ୍ବକୖ୍ଦଶକି ପ୍ରଭାବକ୍ହତୁ ଆକ୍ମ ହଜାର ହଜାର
ସଂଖ୍ାକ୍ରଛାତ୍ଙୁ୍ନଜିକ୍ଦଶକୁକ୍ଫରାଇଆଣିପାରଛୁି।

ସବୁରକ୍ତ୍ରର ସରମ୍ବଦନଶୀଳ ସରକାର
ୟୁକ୍ରେନ୍କ୍ରଥିବାଭାରତୀୟନାଗରକିଙୁ୍ଉଦ୍ଧାରକରବିାସମୟକ୍ର
ସରକାର ଏକ ସକ୍ମବେଦନଶୀଳ ଭୂମକିା ଗ୍ହଣ କରଥିିକ୍ଲ। ଛାତ୍ଙ୍
ମାନସକିଅବସ୍ାକ୍ରସ୍ରିତାଆଣିବାତଥାତାଙ୍ମକ୍ନାବଳବୃଦ୍ଧିପାଇଁ
କ୍କନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍ପକ୍ରୁବମିାନବନ୍ଦରକ୍ରମନ୍ତୀମାନଙୁ୍ମରୁ୍ୟନ
କରାଯାଇଥିଲା।ଏହାଦ୍ାରା ଛାତ୍ଙ୍ମନକ୍ରଆତ୍ମବଶି୍ୱାସବଢ଼ଥିିଲା।
ପଣିୁ କ୍ସତକିି ନୁକ୍ହଁଭାରତକ୍ଫରବିାପକ୍ରଛାତ୍ମାନଙୁ୍ସ୍ଵାଗତ
କରବିାପାଇଁବମିାନବନ୍ଦରକ୍ରକ୍କନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍ମନ୍ତୀମାକ୍ନଉପସ୍ତି
ଥିକ୍ଲ।ଅଥତ୍ତାତ୍ଅଭିଭାବକଭଳିତାଙ୍କ୍ଦଖାଶୁଣାକରଥିିକ୍ଲ।ଏକ
ସ୍ପଷ୍ବାର୍ତ୍ତାମଧ୍ୟଏହାଦ୍ାରାତାଙ୍ପାଖକୁଯାଇଥିଲାକ୍ଯ,କ୍ସମାକ୍ନ
ଏକୁଟଆି ନୁହନଁ୍,ିପ୍ରତଟିିସଙ୍ଟମହୂୁର୍ତ୍ତକ୍ରଏକ୍ଦଶତାଙ୍ସାଙ୍କ୍ର
ଠଆି ହୁଏ।  ଏହାଦ୍ାରା ତାଙ୍ କ୍ମାନବଳ ବଢ଼ଥିିଲା।  ଏପରକିି
ଛାତ୍ମାକ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ସହ କଥା କ୍ହବାକ୍ବକ୍ଳ କ୍ସମାନଙ୍
ଅଭିଜ୍ତା ବର୍ତ୍ତନା କରଥିିକ୍ଲ, ଏବଂ କ୍ସଥିକ୍ର କହଥିିକ୍ଲକ୍ଯ, ତାଙ୍
ପରବିାରରଭରସାଥିଲାକ୍ଯକ୍ସମାକ୍ନସରୁକି୍ତଭାକ୍ବକ୍ଫରକି୍ବ
କାରଣ କ୍ସମାକ୍ନ ଭାରତର ନାଗରକି ଏବଂ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର
କ୍ନତୃତ୍ୱପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ହାତକ୍ରନ୍ସ୍ତ।
ଭାରତ ସରକାର 24 ଘଣଆି କ୍ହଲ୍ପଲାଇନ ଏବଂ ମନଟିରଂି

ସହତି ପ୍ରକ୍ତ୍କ ନାଗରକି ଏବଂ ଛାତ୍ଙୁ୍ ନରିାପଦକ୍ର ଘରକୁ

କ୍ଫରାଇଆଣିବାରବ୍ବସ୍ାମଧ୍ୟକରଥିିକ୍ଲ।ସ୍ୱତନ୍ତଟବେଟିରହ୍ାକ୍ଣ୍ଲ,
ମନ୍ତୀମାନଙ୍ଦ୍ାରା ସ୍ୱଗତ, ଘରକୁ କ୍ଫରଥିିବା ଛାତ୍ମାନଙ୍ ପରବିାରକୁ
କ୍ଭଟବିା ପାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଠାଇବା, ଯାତ୍ା ପାଇଁ କ୍କାଭିଡ
କ୍ଟଷ୍ଏବଂ ଟକିାକରଣପ୍ରମାଣପତ୍ରୁ ମକୁ୍ତକରବିା, ବମିାନ ବନ୍ଦରକ୍ର
ପହଞ୍ବିା ପକ୍ର କ୍ରେନକ୍ର ନଜି ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ମାନଙ୍ ପାଇଁ
ବକି୍ଶଷ  କ୍ରଳବାଇ ପକ୍ରୁ ବ୍ବସ୍ା କରାଯିବା ଆଦି ଏଥିକ୍ର
ଅନ୍ଭୁତ୍ତକ୍ତ। ଅନ୍ରାଷ୍ଟୀୟସ୍ତରକ୍ରଭାରତରବଢୁ଼ଥିବାପ୍ରଭାବରସଫୁଳ
ସ୍ୱରୂପ,କ୍ସାଶାଲ୍ମଡିଆିକ୍ରଭାରତରଏହିପଦକ୍କ୍ପଗୁଡ଼କୁିପ୍ରଶଂସା
କରାଯାଇଥିଲା। ଋଷକ୍ର ଆକ୍ମରକିାର କ୍ପକ୍ମଣ କମ୍ାନୀଗୁଡକି
ସମ୍ଖୁୀନକ୍ହଉଥିବାସମସ୍ାରୁଉପରକୁଉଠିଭାରତନଜିସ୍ୱକ୍ପକ୍ମଣ
ସଷି୍ମପ୍ରସୁ୍ତତିକରଥିିବାରୁତାହାକୁପ୍ରଶଂସାକରାଯାଇଥିଲା।

ରକାଭିଡ୍ କାଳରର ବ ିସଜାଗ
‘ଅପକ୍ରସନ୍ଗଙ୍ା’ଭଳିନଷି୍ାଏବଂଏକଦାୟିତ୍ୱବାନରାଷ୍ଟଭାକ୍ବଉଦ୍ଧାର
କାଯତ୍୍ତ କୁଠକିଣାଭାକ୍ବପରଚିଳନାକରବିାନୂଆଭାରତକ୍ରଏକନୀତି
କ୍ହାଇଯାଇଛ।ିମାର୍ତ୍ତ2020କ୍ବଳରକଥା,କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳଦୁନଆିକ୍ର

ଭଷାେତୀୟଙୁ୍କଉଦ୍ଧଷାେପଷାଇଁଅଭିଯଷାନକଭେକ୍ଷ୍ଷାେି
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କ୍କାଭିଡ୍  ମହାମାରୀ ଆତଙ୍ ସଷିୃ୍ କରୁଥିଲା କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ଆମ
କ୍ଦଶରତଥାଅନ୍କଛିିକ୍ଦଶରନାଗରକିଙୁ୍ବକି୍ଦଶରୁଉଦ୍ଧାରକରି
ନଜିକ୍ଦଶକ୍ରପହଞ୍ାଇବାକ୍ରଭାରତରତତ୍ପରତାକୁକ୍ଦଖିଭାରତକୁ
ବଶି୍ୱର ଅନ୍ ରାଷ୍ଟମାକ୍ନ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିକ୍ଲ। ବଭିିନ୍ନ ରାଷ୍ଟକ୍ର
ଫଶଥିିବାନାଗରକିଙୁ୍ଉଦ୍ଧାରକରବିାଲାଗି‘ବକ୍ନ୍ଦଭାରତମଶିନ’ଏବଂ
‘ଅପକ୍ରସନ୍ସମଦୁ୍କ୍ସତୁ’ଆରମ୍ଭକରଥିିଲା। ଏହିମଶିନକ୍ର19
କ୍ସକ୍ପଟମବେର2021ଯାଏମଳିଥିିବାସଚୂନାଅନୁସାକ୍ର34ହଜାରରୁ
ଅଧିକଥରବମିାନଯାତ୍ାକରଯାଇଥିଲା।ଏଥିକ୍ର44ଲକ୍ରୁଅଧିକ
ଭାରତୀୟଙୁ୍ଉଦ୍ଧାରକରାଯାଇଥିଲା।ଏହାସହଏହିମଶିନକ୍ରଚୀନ,
ଇରାନ,ଇଟାଲୀଏବଂଜାପାନଭଳିକ୍ଦଶର10ରୁଅଧିକନାଗରକିଙୁ୍
ମଧ୍ୟକ୍ସମାନଙ୍କ୍ଦଶପହଞ୍ାଯାଇଥିଲା।ଏତକିିନୁକ୍ହଁକ୍କାଭିଡ୍କାଳକ୍ର
ସମୟରଆବଶ୍କତାକୁକ୍ଦଖିଜରୁରୀକ୍ମଡସିନି୍ମମଧ୍ୟଭାରତଅନ୍

150କ୍ଦଶକୁପଠାଇଥିଲା।ପଣିୁକ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳକ୍କାଭିଡ୍ସଂରେମଣକୁ
କ୍ରାକବିାଲାଗିଭାରତନଜିସ୍ୱଟକିାଉତ୍ପାଦନକରଥିିଲାକ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ
ତାହାକୁକ୍କବଳନଜିନାଗରକିଙ୍ଲାଗିସୀମତିନରଖିଦୁନଆିରଅନ୍
କ୍ଦଶକ୍ରଉପଲବ୍କରାଇ ‘ବସକୁ୍ଧୖବ କୁଟୁମବେକମ୍’ମନ୍ତକୁପଣିୁଥକ୍ର
କ୍ଦାହରାଇଥିଲା।ଏହିକାରଣରୁବ୍ାଜଲି୍ରରାଷ୍ଟପତିଭାରତକୁହନୁମାନ
ଆଖ୍ାକ୍ଦଇଥିବାକ୍ବକ୍ଳବଶି୍ୱସ୍ୱାସ୍୍ସଂଗଠନମଧ୍ୟପ୍ରଶଂସାକରଥିିଲା।

ଏକ ଦାୟତ୍ୱବାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ର୍ରଚିୟ: ଭାରତ 
ଭାରତଆଜି କ୍ଦଶ ବାସୀଙ୍ ସହ ବକି୍ଦଶକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭରସାର
ପ୍ରତବିମିବେଭାକ୍ବଗଣାଯାଇଛ।ିଏହାରକାରଣକ୍ହଉଛିକ୍ଦଶରଶକ୍ତ
କ୍ନତୃତ୍ୱ, ଯାହା ଆଶା ଓ ଭରସାର ପ୍ରତୀକ କ୍ହାଇଛ।ି 2015କ୍ର
କ୍ୟକ୍ମନ୍କ୍ର ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ଭାରତ

ଆଇଏସ୍ ଆଇଏସ୍ ର ଇରାକ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରର ଆତଙ୍ବାଦୀମାରନ ୪୬ଜଣ 
ଭାରତୀୟ ନସ୍ଷଙୁ୍ ତକି୍ ରିତ୍ ର ଏକ ହସ୍ ରି୍ଟାଲ୍ ରର ବନ୍ଧକ ରଖିଥିରଲ। ର୍ରିସ୍ିତରି 
ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରବୈଠକ ଡକାଇରଲ। 
ଏହାର୍ରର ତତ୍ କାଳୀନ ବରିଦଶମନ୍ତ୍ରୀ ସରୁମା ସ୍ୱରାଜ ନଦିପିଷ୍ଟ ରଦଶ ସହ  
ଆବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ଷା କରିରଲ। ରଖାଦ୍  ଏନ୍ ଏସ୍  ଅଜତି୍  ରଡାଭାଲ୍  ଇରାକ୍ ରର 
ର୍ହ୍ୟଚବିା ର୍ରର ଆରମ୍ଭ ରହଲା ଉଦ୍ାର ପ୍କି୍ରୟା। ବସ୍  ସହାୟତାରର ଏହ ି
ନସ୍ଷମାନଙୁ୍ ଇରବଲି୍  ସହର ଅଣାଗଲା ର୍ରର ଭାରତ ଯାତ୍ା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। 
୫ ଜୁଲାଇରର ବନ୍ଧକ ଥିବା ନସ୍ଷମାରନ ଦଲି୍ଲୀ ର୍ହଞ୍ଥିିରଲ। ଏହାସହ ଇରାକ୍ ରର 
ବନ୍ଧକ ଥିବା  ରକରଳର କଛି ିରଲାକଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ୁଦ୍ାର କରାଯାଇଥିଲା। 

2016ରର ବରିମ ର୍ରିସ୍ିତ ିରଦଇ ଗତକିରୁଥିବା ସଦୁାନରର ଛଅଶହ 
ଭାରତୀୟ ଫଶଥିିରଲ। ସରକାର ରସମାନଙୁ୍ ଉଦ୍ାର କରିବାର୍ାଇଁ ଅର୍ରରସନ୍  
ସଙ୍ଟରମାଚନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିରଲ। ତତ୍ କାଳୀନ ବରିଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବରିକ ସଂିହ 
ସ-ି17 ରଗ୍ାବମାଷ୍ଟର ଦ୍ାରା ନରିଜ ରାଜଧାନୀ ଜୁବାରର ର୍ହଞ୍ଥିିରଲ।  ଏହ ି
ଅର୍ରରସନ୍ ରର 156ଜଣଙୁ୍ ତତ୍ କାଳୀନ ଉଦ୍ାର କରାଯାଇଥିଲା। ରସଥିରର 
2 ଜଣ ରନର୍ାଳର ନାଗରିକ ଥିରଲ। କଛିରିଲାକ ଭାରତର ର୍ୂବ୍ଷରୁ ଭାରତର 
ଆଡ୍ ଭାଇଜରୀକୁ ର୍ଢ ିସ୍ୱତଃ ଆସଯିାଇଥିରଲ। ଅର୍ରର୍ରକ୍ 300 ରଲାରକ 
ରସଠାରର କାରବାର ଚଳାଇବାକୁ ରସଠାରର ରହଥିିରଲ। 
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କ୍ଯକ୍ବଇେଷାକ୍େୁ46ଭଷାେତୀୟ
ନସ୍ଯଙୁ୍କଭଷାେତଅଣଷାଗଲଷା

ଦକି୍ଣସଦୁଷାନକ୍େଅପକ୍େସନ୍ସଙ୍କଟକ୍ମଷାଚନ
ଦ୍ଷାେଷା156ଜଣଙୁ୍କସ୍କ୍ଦଶଅଣଷାଗଲଷା

ଅପକ୍େସନ୍କ୍ଦବୀଶକି୍

ଗତବଷତ୍ତକାବୁଲ୍କ୍ରକ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳସରକାରପରବିର୍ତ୍ତନ
କ୍ହଇଥିଲା,କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳଅବସ୍ାସମକ୍ସ୍ତନଶିି୍ତଭାକ୍ବ
ଜାଣିଥିକ୍ବ।କ୍ସହସିଙ୍ଟମୟପରସି୍ତିକି୍ରକ୍ସଠାକ୍ରଥିବା
ଭାରତୀୟଙୁ୍ସ୍ୱକ୍ଦଶଆଣିବାଲାଗିଅପକ୍ରସନ୍କ୍ଦବୀଶକି୍ତ
ଆରମ୍ଭକରାଯାଇଥିଲା।
ଅଗଷ୍17ତାରଖିଦନିପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀଏକ
ଉର୍ସ୍ତରୀୟକ୍ବଠୖକକ୍ରସବୁଭାରତୀୟଙୁ୍ସ୍ୱକ୍ଦଶଆଣିବାସହ
ଶରଣଅକ୍ପକ୍ାକ୍ରଥିବାକ୍ସଠାକାରହନୁି୍ଦଏବଂଶଖି୍ମାନଙୁ୍
ଆଫଗାନସି୍ତାନରୁଉଦ୍ଧାରକରବିାପାଇଁଆକ୍ଦଶକ୍ଦଇଥିକ୍ଲ।
ଏହାପକ୍ରଅପକ୍ରସନ୍କ୍ଦବୀଶକି୍ତମାଧ୍ୟମକ୍ର40ଟିବମିାନ
ସହାୟତାକ୍ରକ୍ଲାକଙୁ୍ଉଦ୍ଧାରକରବିାପ୍ରରିେୟାଆରମ୍ଭ
କ୍ହାଇଥିଲା।
ଏଥିକ୍ରସମଦୁାୟ669କ୍ଲାକଙୁ୍ଭାରତଅଣାଯାଇଥିଲା।
କ୍ସଥିକ୍ର448ଜଣଭାରତୀୟକ୍ହାଇଥିବାକ୍ବକ୍ଳ206ଜଣ
ଆଫଗାନନାଗରକିଥିକ୍ଲ।438ଜଣଭାରତୀୟଙ୍ସକ୍ମତ
565ଜଣଙୁ୍ଅଗଷ୍ପ୍ରାରମ୍ଭରୁହିଁଭାରତଅଣାଯାଇଥିଲା।ଏଥିରୁ
କଛିିକ୍ଲାକଙୁ୍ପ୍ରଥକ୍ମକାବୁଲରୁତାଜାକସି୍ତାନରରାଜଧାନୀ
ଦୁଶାକ୍ମବେକୁନଆିଯାଇଥିଲା।କ୍ସଠାରୁଏୟାରଇଣି୍ଆଏବଂ
ବାୟୁକ୍ସନାରସ-ି17କ୍ଗ୍ାବ୍ମାଷ୍ରବମିାନଦ୍ାରାକ୍ସମାନଙୁ୍
ଭାରତଅଣାଯାଇଥିଲା।

ଆଫଗଷାନସି୍ତଷାନକ୍େଯଦୁ୍ଧସକ୍୍ୱେ
ସ୍କ୍ଦଶକ୍ଫେିକ୍ଲଭଷାେତୀୟ

ଭଷାେତୀୟଙୁ୍କଉଦ୍ଧଷାେପଷାଇଁଅଭିଯଷାନକଭେକ୍ଷ୍ଷାେି
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ମାର୍ତ୍ତ-ଏପି୍ରଲ୍ ମାସକ୍ରଆରମ୍ଭକରଥିିଲା ‘ଅପକ୍ରସନ୍ ରାହତ’। ଏହି
ମିଶନ ଜରଆିକ୍ର ସରକାର 6710ଜଙୁ୍ ସରୁକି୍ତ ଭାକ୍ବ ଉଦ୍ଧାର
କରଥିିକ୍ଲ, କ୍ଯଉଁଥିକ୍ର ଭାରତୀୟଙ୍ ସଂଖ୍ା 4748 ଥିବାକ୍ବକ୍ଳ
ବକି୍ଦଶୀ ନାଗରକିଙ୍ ସଂଖ୍ା ଥିଲା 1962। ଏହି ସମୟକ୍ର ମଧ୍ୟ
କ୍ୟକ୍ମନ୍ରଆଭ୍ନ୍ରୀଣପରସିି୍ତକୁି କ୍ଦଖି19ଏବଂ 25ମାର୍ତ୍ତକ୍ର
ବକି୍ଦଶ ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରୁ ଆଡ୍ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଇ କ୍ଦଶ
ଛାଡ଼ବିାକୁକୁହାଯାଇଥିଲା।କନୁି୍ଏହିଆଡ୍ଭାଇଜରୀକୁକ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ
ଧ୍ୟାନନଦଆିଯିବାରୁପରସିି୍ତିବଗିିଡ଼ଲିା।ଏହିପରସିି୍ତକି୍ରଭାରତୀୟଙୁ୍
ସରୁକି୍ତଭାକ୍ବ ଉଦ୍ଧାର କରବିା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ
ସାଉଦୀଆରବରରାଜାଙ୍ସହସଧିାସଳଖଆକ୍ଲାଚନାକରଥିିକ୍ଲ।
ବାୟୁକ୍ସନା,ସାମଦିୁ୍କଜାହାଜଏବଂବ୍ବସାୟିକବମିାନକୁନକି୍ୟାଜତି

କରାଯାଇଭାରତନଜିନାଗରକିଙ୍ସହ48ଅନ୍କ୍ଦଶରନାଗରକିଙୁ୍
ମଧ୍ୟଊଦ୍ଧାରକରବିାକ୍ରସହାୟକକ୍ହାଇଥିଲା।
 ‘ପକ୍ଡ଼ାଶୀ ପ୍ରଥମ ସାହାଯ୍କାରୀ’ ନୀତକୁି ଆପଣାଇ ଭାରତ,

ଏପି୍ରଲ୍2015ମସହିାକ୍ରବାତ୍ାବଧି୍ୱସ୍ତକ୍ନପାଳକ୍ରମାତ୍6ଘଣାକ୍ର
ଭାରତର ଅପକ୍ରସନ୍ କ୍ମତୖ୍ୀ ଟମି୍ କ୍ନପାଳ ପହଞ୍ଥିିଲା ଏବଂ 67
ମଲିିୟନ ଡଲାର ଆଥ୍ତିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରଥିିଲା। କ୍ସହପିରି
ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ାନ୍ କ୍ହଉଛି 2016 ମସହିାକ୍ର ଦକି୍ଣ ସଦୁାନକ୍ର
ଆସଥିିବା ଯୁଦ୍ଧବପିର୍।ିଏହିସମୟକ୍ରଭାରତୀୟଙୁ୍ଉଦ୍ଧାରକରବିା
ଲାଗି ଭାରତ ଅପକ୍ରସନ୍ ‘ସଙ୍ଟକ୍ମାଚନ’ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲା।
କ୍ଯଉଁଥିକ୍ର153ଜଣଭାରତୀୟଏବଂ2ଜଣକ୍ନପାଳୀନାଗରକିଙୁ୍
ସରୁକି୍ତଭାକ୍ବଉଦ୍ଧାରକରାଯାଇଥିଲା।ଇକ୍ଣ୍ାକ୍ନସଆିକ୍ରଆସଥିିବା

ମ
ଷାର୍
୍ଯ2
01
5 କ୍ୟକ୍ମନ୍କ୍େଅପକ୍େସନ୍େଷା�ତ୍କ୍ୟକ୍ମନ୍କ୍େଅପକ୍େସନ୍େଷା�ତ୍

କ୍ଯକ୍ବପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀଙ୍କକ୍ଗଷାଟିଏକ୍ଫଷାନ୍କଲ୍କ୍େ
ଉଦ୍ଧଷାେକ୍�ଷାଇଥକି୍ଲଭଷାେତୀୟ

ମାଚ୍ଚ୍ଷ 2015ରର, ସାଉଦ ିଆରବ ଏବଂ ଏହାର ସହରଯାଗୀରଦଶସବୁ 
ରୟରମନ୍  ଉର୍ରର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦଖଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ 
କରିରଲ। ଏହରିକ୍ତ୍ରର ଫଶଥିିବା ପ୍ାୟ ଚାରି ହଜାରରୁ ଅଧିକ 
ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରଦଶର ନାଗରିକଙୁ୍ ଉଦ୍ାର କରିବା ଲାଗି 
ଭାରତ ଅର୍ରରସନ୍  ‘ରାହତ୍ ’ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରବୈଠକ 
ର୍ରର ତତ୍ କାଳୀନ ରବୈରଦଶକି ବ୍ୟାର୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ସରୁମା ସ୍ୱରାଜ 
ଏବଂ ରବୈରଦଶକି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରଜରନରାଲ୍  ଭିରକ ସଂିହ ଏହ ିଦାୟିତ୍ୱ 
ଗ୍ହଣ କରିରଲ। ଏହ ିଅର୍ରରସନ୍ ର ର୍ୂରା ବବିରଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ୀ ସ୍ୱରାଜ୍  
ର୍ରବର୍ତ୍ଷୀ ଆସଆିନ୍  ସମି୍ଳନୀରର ଅଂଶୀଦାରଙୁ୍ ଶୁଣାଇଥିରଲ। ତାଙ୍ 
ବବିରଣୀ ଅନୁସାରର ରସ ଏହ ିସଙ୍ଟକାଳରର ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀଙୁ୍ 
ଅନୁରରାଧ କରିରଲ ରଯ, ରସ ସାଉଦୀର ଶାହଙ୍ ସହ କଥା ରହାଇ 
ଏକ ସପ୍ତାହ ର୍ାଇଁ ଯୁଦ୍ ବରିତରି ମହଲତ ମାଗନୁ୍।  ରଯରହତୁ ତାଙ୍ର 
ସମ୍ପକ୍ଷ ଶାହଙ୍ ସହ ଭଲ ଏଣୁ ରସ ତାଙ୍ କଥାକୁ ଟାଳରି୍ାରିରବ ନାହିଁ। 
ର୍ୂର୍୍ଷ ଆସ୍ା ଓ ବଶି୍ାସର ସହକାରର ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ରଫାନ୍  
ରଯାରଗ ସାଉଦୀ ଶାହଙ୍ ସହ କଥାରହରଲ। ରହରଲ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାର୍ୀ 
ଯୁଦ୍ ଧ ବରିତ ିର୍ାଇଁ ରାଜ ିରହରଲ ନାହିଁ। କନୁି୍ ପ୍ତଦିନି ସପ୍ତାରର ବ୍ୟାର୍ୀ 
ସକାଳ ନଅଟାରୁ ଏଗାରଟା ଯାଏ ଯୁଦ୍ ବରିତ ିରଘାରଣା କରିରଲ। ଏହା 
ର୍ରର ଭାରତ ରୟରମନ୍  ସରକାରଙ୍ ସହ ରଯାଗାରଯାଗ କରି ଅଦନ 
ବଦେର ଏବଂ ସନା ବମିାନବଦେର ରଖାଲିବା ର୍ାଇଁ ଅନୁରରାଧ କରଲ।  
ତାହା ବ ିସଫଳ ରହବାରୁ ପ୍ତଦିନି ୨ ଘଣ୍ଟା ରଲଖାଏଁ ନାଗରିକଙୁ୍ 
ଉଦ୍ାର କାରି ମରୁସ୍ତୈଦୀରୁ ଜବୁିତ ିଅଣାଯାଇର୍ାରିଥିଲା।  

5600ଜଣଙୁ୍ ଏହ ିଅର୍ରରସନ୍  ଦ୍ାରା ଉଦ୍ାର 
କରାଯାଇର୍ାରିଛ।ି ଏଥିରର 4640ଜଣ ଭାରତୀୟ 
ରହାଇଥିବାରବରଳ 960ଜଣ ବରିଦଶୀ ନାଗରିକ ଥିରଲ। 

18ଟ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବମିାନ ଏବଂ ସ-ି17 ରଗ୍ାବ୍ ମାଷ୍ଟର ଦ୍ାରା 
ସନା ଏୟାରରର୍ାଟ୍ଷରୁ 2900 ରଲାକଙୁ୍ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ 
କରାଯାଇଛ।ି ଅଦନ ବଦେରରୁ ଭାରତୀୟ ରନୌରସନା 
1670 ଜଣଙୁ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ 349 ଜଣଙୁ୍ 
ଉଦ୍ାର କରିଛନ୍।ି 

ଭଷାେତୀୟଙୁ୍କଉଦ୍ଧଷାେପଷାଇଁଅଭିଯଷାନକଭେକ୍ଷ୍ଷାେି
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ସାଉଦଆିରବରର ଫଶଥିିବା ରଲାକଙୁ୍ ଉଦ୍ାର କରିବା ବ ି ଏକ 
ଉଦାହରଣ। 19 ଜୁନ 2019 ମସହିାରର ରମାଦୀ ସରକାର 
ସାଉଦୀ ଆରବରର ଫଶଥିିବା ଭାରତୀୟଙୁ୍ ସରୁକି୍ତ ଭାରବ 
ଉଦ୍ାର କରି ରଦଶକୁ ରଫରାଇ ଆଣିଥିରଲ। ବାସ୍ତବରର ରସଠାରର 
ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ଭିତରର ବବିାଦ ରହତୁ ଭାରତୀୟମାରନ ରସଠାରର 
ଫଶଯିାଇଥିରଲ। ରମାଦୀ ସରକାରଙ୍ ର୍ଦରକ୍ର୍ ରହାଗୁ 1200 
ଭାରତୀୟଙୁ୍ ସ୍ୱରଦଶ ରଫରାଇ ଅଣାଯାଇର୍ାରିଥିଲା। ରସଥିରର 
ପ୍ାୟ 500 ର୍ଞ୍ଜାବୀ ଥିରଲ। ସ୍ୱରଦଶ ପ୍ତ୍ୟାବର୍ତ୍ଷନ ର୍ରର 
ରସମାରନ ରମାଦୀଙ୍ ପ୍ତ ିନଜର କୃତଜ୍ତା ଜ୍ାର୍ନ କରିଥିରଲ। 
‘ବସରୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ’ ଆଦଶ୍ଷରର ବନ୍ଧା ଭାରତ ସନୁାମୀ ଏବଂ 
ଭୟଙ୍ର ଜ୍ୱଳାମଖୁୀ ବରିଫୋରଣ ଦ୍ାରା ପ୍ଭାବତି ରଟାଙ୍ଗାକୁ 
ତତ୍ କାଳ 2ଲକ୍ ଡଲାର ଆଥପିକ ସହାୟତା ପ୍ଦାନ କରିଥିରଲ। 
2018 ମସହିାରର ରଟାଙ୍ଗା ଗୀତା ବତ୍ୟା ଦ୍ାରା କ୍ତଗି୍ସ୍ତ 
ରହାଇଥିଲା। ମାଳଦ୍ଵୀର୍ ମଧ୍ୟ ରଯରତରବରଳ  ସଙ୍ଟର୍ୂର୍୍ଷ 
ର୍ରିସ୍ିତରିର ଗତ ିକରୁଥିଲା ରସରତରବରଳ ଭାରତ ସହାୟତାର 
ହାତ ବଢାଇଥିଲା। ଚୀନ୍  ତ ପ୍ଥରମ ମାଳଦ୍ଵୀର୍କୁ ଋଣ 
ଜାଲରର ଫଶାଇ ର୍ୁଣି ଋଣ ରଫରାଇବାକୁ ରନାଟସି୍  ରଦଇଥିଲା। 
ଏହ ି ସମୟରର ଭାରତ ମାଳଦ୍ଵୀର୍କୁ ଆଥପିକ ସଙ୍ଟରୁ ମକୁ୍ 
କରିବାଲାଗି 25 ରକାଟ ି ଡଲାର ( 1840 ରକାଟ ି ଟଙ୍ା)
ର ଆଥପିକ ସହାୟତା ପ୍ଦାନ କରିଥିଲା। ଏହ ି ସହାୟତାର୍ରର 
ରସଠାକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର୍ତ ିମହମ୍ଦ ସାଲିହ  ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରମାଦୀଙୁ୍ କୃତଜ୍ତା ଜଣାଇଥିରଲ।

ଏମିତ ିଆଉ ଏକ ଘଣା ଘଟଥିିଲା ଥାଇଲାଣ୍ଡରର। ଏଠାରର 
ଥିବା ରଥମ୍  ଲୁଆଙ୍ଗ ଗୁମ୍ାଭିତରର ଅଣ୍ଡର-16ଫୁଟବଲ୍  ଠମି୍ ର 
12ଜଣ ଫଶଥିିରଲ। ବଡ ଭୟାନକ ର୍ରିରବଶ ଥିଲା। ଦୁନଆିର 
ବଡ ରସଦଶ ରଯମିତ ି ଆରମରିକା, ଫ୍ାନ୍ସ, ବ୍ରିଟନ୍ , ଜାର୍ାନ୍  
ପ୍ଭୃତ ିରସମାନଙୁ୍ ବଞ୍ାଇବା ଲାଗି ବରିଶରଜ୍ଙୁ୍ ର୍ଠାଇରଲ। କନୁି୍ 
ସଫଳତା ମିଳଲିା ନାହିଁ। ଏତକିରିବରଳ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍ 

ର୍କ୍ରୁ ଭାରତ ସରକାରଙୁ୍ ସହାୟତା ର୍ାଇଁ ଅନୁରରାଧ ଆସଲିା। 
କାଳ ବଳିମ୍ବ ନକରି ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଏଠାରୁ ଇଞି୍ଜନୟିରଙୁ୍ 
ର୍ଠାଇରଲ। ଗୁମ୍ା ଭିତରର ର୍ାଣି ସ୍ତର ବଢବିା ସମସ୍ୟା 
ରହାଇଥିବରୁ ରସଠାରୁ ର୍ାଣି ଖାଲି କରିବା ଲାଗି ଏଠାରୁ ଏକ 
ଉଚ୍ଚ କ୍ମତାଶାଳୀ ଫ୍ଡ୍  ର୍ମ୍ପ  ରନବା ର୍ାଇଁ ଚନି୍ା କରାଗଲା। 
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସଙ୍ଗାଲୀ ଜଲି୍ଲାରର ଥିବା କରିଲ୍ଷାସ୍ାର ଗରୁପ୍ କୁ 
ଏଥିଲାଗି ରଯାଗାରଯାଗ କରାଯାଇ ରସଠାରର ଥିବା ଫ୍ଡ୍  ର୍ମ୍ପକୁ 
ଥାଇଲାଣ୍ଡ ର୍ଠାଗଲା। ରସଠାରର ର୍ହଞ୍ଲିା ର୍ରର ଗୁମ୍ାରୁ ର୍ାଣି 
ବାହାର କରିବା କାଯ୍ଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହଲା। ଆଉ ତା’ର୍ରର ଉଦ୍ାର 
କାଯ୍ଷ୍ୟ। ତନିଦିନିର କଠନି ର୍ରିଶ୍ରମ ର୍ରର ସବୁ ରି୍ଲାଙୁ୍ ସରୁକି୍ତ 
ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇର୍ାରିଲା। ନକିଟରର ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍ାର ଏକ 
ଚା’ ବଗିଚାରର କାଯ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂରଶାଦ୍ ଭବଙୁ୍ 
404ଟ ିଘର ପ୍ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିର୍ାଇଁ 350 ମିଲିୟନ 
ଆରମରିକୀୟ ଡଲାର ଖଚ୍ଚ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଦ୍ାରା  
ରକୌଣସ ିରଦଶରର ଏର୍ରି ବାସଗୃହ ନମି୍ଷାଣ କରି ପ୍ଦାନ କରିବା 
ପ୍କଳ୍ପ ଭିତରର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍କଳ୍ପ ଥିଲା। ରସଠାରର ଥିବା 
ମଳୂ ଭାରତୀୟମାରନ ମଖୁ୍ୟତଃ ଚା’ ଏବଂ ରବର ବଗିଚାରର 
ଶ୍ରମିକଭାରବ କାର୍୍ଷ୍ୟ କରନ୍ ିଏବଂ ରସମାନଙ୍ ର୍ାଖରର ରହବିା 
ଲାଗି ଉଚତି ବାସଗୃହ ନଥିଲା। 

ସନୁାମୀପକ୍ରଭାରତୀୟଙୁ୍ଉଦ୍ଧାରକରବିାଲାଗିଆରମ୍ଭକ୍ହାଇଥିଲା
‘ଅପକ୍ରସନ୍ ସମଦୁ୍ କ୍ମତୖ୍ୀ’। କ୍ସହପିରି କ୍ମାଜାମବେକି୍କ୍ର 2019
ମସହିାକ୍ରଆସଥିିବାଭୟଙ୍ରବାତ୍ାକ୍ରପ୍ରଭାବତିକ୍ଲାକଙୁ୍ସହାୟକ
କ୍ହବାଲାଗିଭାରତମାନବୀୟସହାୟତାପ୍ରଦାନକରଥିିଲା।ଏଥିକ୍ର
192ଜଣଙୁ୍ବଷିମପରସିି୍ତରୁିମଧ୍ୟଉଦ୍ଧାରକରାଯାଇଥିଲା।2021
ମସହିାକ୍ର  ଆଫଗାନସି୍ତାନକ୍ର ଆଭ୍ନ୍ୀଣ ସମସ୍ା ସମୟକ୍ର
ଫଶଥିିବାଭାରତୀୟଙୁ୍ଉଦ୍ଧାରକରବିାଲାଗିଅପକ୍ରସନ୍ଏୟାରଲିଫଟ
କାବୁଲ୍ଆରମ୍ଭକରାଯାଇଥିଲା।ଇଷ୍ରପାଳନସମୟକ୍ରଶ୍ରୀଲଙ୍ାକ୍ର
କ୍ହାଇଥିବାଆତଙ୍ବାଦୀଅକ୍ରେମଣକ୍ରପ୍ରଭାବତିଙୁ୍ସହାୟକକ୍ହବା

ଉକ୍ଦେଶ୍କ୍ରମଧ୍ୟଭାରତମାନବକି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା।
ଏହିସମୟକ୍ରପ୍ରଥମବଶି୍ୱକ୍ନତାଭାକ୍ବପ୍ରଧାନମନ୍ତୀକ୍ମାଦୀଶ୍ରୀଲଙ୍ା
ଗସ୍ତକ୍ରଯାଇଥିକ୍ଲ।ଆଜବିିକ୍ସକ୍ଦଶର9ପ୍ରାନ୍କ୍ରଭାରତଦ୍ାରା
ଜରୁରୀକାଳୀନଆମବେବୁଲାନ୍ସକ୍ସବାଚାଲିଛ।ି
ବପିଦସମୟକ୍ରଏମିତିମଶିନସବୁଚଳାଇଭାରତଏହାରଶକ୍ତ

କ୍ବକୖ୍ଦଶକିନୀତିଓପ୍ରଭାବକୁପ୍ରତପିାଦନକରଛି।ିଏହାବକି୍ଦଶକ୍ର
ଥିବା କ୍ଦଶର ପ୍ରତଟିି ନାଗରକି ମନକ୍ର ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସ ସଷିୃ୍ କରଛି।ି
ଏହାଛଡ଼ା,ଅନ୍କ୍ଦଶରନାଗରକିଙୁ୍ସହାୟତାହାତବଢ଼ାଇଭାରତ
ଏକଦାୟିତ୍ୱସମ୍ନ୍ନରାଷ୍ଟରପ୍ରମାଣକ୍ଦଇଛ।ିn

ସଙ୍କଟସମୟକ୍େବଶି୍ୱକୁସ�କ୍ଯଷାଗକେିବଷାପଷାଇଁତତ୍ପେଭଷାେତ

ଭଷାେତୀୟଙୁ୍କଉଦ୍ଧଷାେପଷାଇଁଅଭିଯଷାନକଭେକ୍ଷ୍ଷାେି
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େଷାଷ୍ଟ୍ପ୍ରଗତକିୁ
ନୂଆଦଗି୍ଦଶ୍ଯନ

ବକ୍ଜଟ୍କ୍ୱବନିଷାେ

ସାଧାରଣ ବରଜଟ୍  ରକବଳ ରଦଶର ବରି୍ତୀୟ 
ଜରୁରୀକୁ ର୍ୂଣ କରିବାର ଏକ ଦସ୍ତାବଜି୍  ନୁରହଁ, ଏହା 
ଆଥପିକ ରକ୍ତ୍ରର ସଧୁାର ଆଣିବା ଏବଂ ଘରରାଇ 
ରକ୍ତ୍ର୍ାଇଁ ସରୁଯାଗ ସୃଷି୍ଟସହ ରସମାନଙ୍ ଭିତରର 
ସସୁମ୍ପକ୍ଷ ସ୍ାର୍ନ କରିବା ରହାଇଥାଏ। ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରମାଦୀଙ୍ ଏହ ିଚନି୍ାଧାରା ରହତୁ ଭାରତ ନବନମ୍ଷାଣ 
ରାସ୍ତାରର ଆଗକୁ ବଢୁଛ।ି ବଭିିନ୍ନ ରକ୍ତ୍ସହ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ନରିଜ ବରଜଟ୍  ବରିୟଗୁଡକି 
ବାବଦରର ‘ବରଜଟ୍  ରୱବନିାର’ ମାଧ୍ୟମରର 
ଆରଲାଚନା କରି ‘ଆତ୍ନଭି୍ଷର ଭାରତ’ର ସଂସ୍ଳ୍ପକୁ 
ରଦାହରାଉଛନ୍।ି 

କ୍ଫବୃୟାରୀପହଲିାକ୍ରବକ୍ଜଟ୍ଉପସ୍ାପନକ୍ହବାପକ୍ର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀବଭିିନ୍ନକ୍ଷ୍କ୍କ୍ହାଲ୍ଡରଙ୍
ସହ ସଧିାସଳଖ କଥା କ୍ହାଇ ବକ୍ଜଟ୍ର ଲକ୍୍ ଓ

ଉପକ୍ଯାଗୀତାବଷୟକ୍ରଆକ୍ଲାଚନାକରଛିନ୍।ିକ୍ଫବୃୟାରୀଏଂବମାର୍ତ୍ତ
ମାସରପ୍ରଥମାଦ୍ଧତ୍ତକ୍ରପ୍ରାୟଅଧାଡଜନରୁଅଧିକକ୍କ୍ତ୍ରପ୍ରତନିଧିିଙ୍ସହ
ସମ୍ଖୁଆକ୍ଲାଚନାକରବିାପକ୍ରଅନ୍କ୍କ୍ତ୍ମାନଙ୍ରପ୍ରତନିଧିିମାନଙୁ୍
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କ୍ଗାଟଏି ପକ୍ର କ୍ଗାଟଏି ରେମାଗତ ଭାକ୍ବ ଆକ୍ଲାଚନା
‘ବକ୍ଜଟ୍ କ୍େବନିାର ମାଧ୍ୟମକ୍ର ଆକ୍ଲାଚନା କରୁଛନ୍।ି  ଦନି ଥିଲା
କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳକ୍ଲାକ୍କଏବଂସରକାରବକ୍ଜଟ୍ଉପସ୍ାପନକୁକ୍ଦଶର
ଆୟବ୍ୟରଏକଅଟକଳକ୍ବାଲିକହିତାହାକୁଭୁଲିଯାଉଥିକ୍ଲ।କ୍ହକ୍ଲ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀଏହାକୁ କ୍ଦଶପରବିର୍ତ୍ତନରନକ୍କ୍ବାଲି
ବଚିାର କରଛିନ୍।ି ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତ କ୍କ୍ତ୍ର ପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ସହ ନକି୍ଜ
ଆକ୍ଲାଚନା କରି କ୍ସମାନଙ୍ ସବୁଧିା ଅସବୁଧିା ସମ୍କତ୍ତକ୍ର ବୁଝୁଛନ୍।ି
ଏହିବକ୍ଜଟ୍କୁଭାରତସ୍ୱାଧୀନତାରଶତବାଷ୍ତିକୀପାଳନରଏକଭିଜନ୍
ଡକୁ୍କ୍ମଣ ଭାକ୍ବ ସରକାର ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍।ି ନୁ୍ଇଣି୍ଆସମାଚାର
ପକ୍ରୁବଗିତସଂଖ୍ାକ୍ରକଛିିକ୍କ୍ତ୍ସହପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ଆକ୍ଲାଚନାକୁ
ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ବ ଅନ୍ ଛଅ କ୍କ୍ତ୍ ସହଆକ୍ଲାଚନାର
କୀୟଦଂଶ:

ବକ୍ଜଟ୍କ୍େଲକ୍୍େଖଷାଯଷାଇଥବିଷାବଷିୟଗଡିୁକୁ
କପିେିସଷାକଷାେକେଷାଯଷାଇପଷାେିବକ୍ସଥକି୍ନଇ
ସମସ୍ତ�ତିଷାଧକିଷାେୀକ୍ସକ୍କନ୍ଦ୍ରସେକଷାେ

�ୁଅନ୍ତୁବଷାେଷାଜ୍ସେକଷାେ,ସେକଷାେଙ୍କବଭିିନ୍ନ
ବଭିଷାଗ,ଘକ୍େଷାଇଅନୁଷଷ୍ାନଭେିସମସ୍ତକ୍କ୍ତ୍
ମିେିମିଶିକ୍ଯପେିଯଥଷାସମ୍ଭବଶୀଘ୍ରଆେମ୍ଭ
କେିକ୍ବକ୍ସଥକି୍ନଇଆକ୍ମଉଦ୍ମକେୁଛ।ୁ

ଏ�ଷାସେକଷାେୀସ୍ତେକ୍େନଷି୍ପରି୍କ୍ନବଷାପ୍ରରେୟିଷାକୁ
ସ�ଜକେିବ।ଏ�ଷାଦ୍ଷାେଷାକଷାଯ୍୍ଯ ଷାନ ୍ୱୟନେ
ନଦି୍ଧ୍ଯଷାେଣମଧ୍ୟସରେୟିକ୍�ଷାଇପଷାେିବ।

ନକ୍େନ୍ଦ୍ରକ୍ମଷାଦୀ,ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀ

ବକ୍ଜଟ୍କ୍ୱବନିଷାେଆଥ୍ତିକପ୍ରଗତି
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କ୍ଟକ୍କ୍ଷାକ୍ଲଷାଜିକ୍�ଉଛିକ୍ଦଶ
ଆତ୍ମନଭି୍ଯେକ୍�ବଷାେଆଧଷାେ

ନମି୍ଯଷାଣକ୍କ୍ତ୍େପଷାୱଷାେ
�ଷାଉସ୍କ୍�ବଷାକୁଲକ୍୍

ରଦଶବାସୀଙୁ୍ ସଶକ୍ କରୁଥିବା ରଟରକନୋରଲାଜ ିରଦଶକୁ ଆତ୍ନଭି୍ଷର 
କରବିାରର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱର୍ରୂ୍୍ଷ ଭୂମକିା ଗ୍ହଣ କରର। 2 ମାଚ୍ଚ୍ଷକୁ ‘ରଟରକନୋରଲାଜ ି
ଆଧାରତି ବକିାଶ’ ବରିୟକୁ ରଦାହରାଇ ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 
କହଥିିରଲ: ‘ଏବର୍ଷ ବରଜଟରର ଏହ ିର୍ରକିଳ୍ପନା ର୍ରିଲକି୍ତ ରହଉଛ’ି। 

ର୍ବୂ୍ଷରୁ ଭାରତ ରକବଳ ବଶି୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବଜାର ଭାବରର ର୍ରିଚତି ଥିଲା 
ରହରଲ ଏରବ   ବଶି୍ର ଶୀର୍ଷ ରପ୍ତାନକିାରୀ ରହାଇର୍ାରିଛ।ି ମାଚ୍ଚ୍ଷ3, ବରଜଟ୍ 
ଅଭିଭାରଣରର ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଭାରତକୁ ବଶି୍ର ନମି୍ଷାଣ ର୍ାୱାର 
ହାଉସ୍ ଭାରବ ର୍ରଣିତ କରବିା ର୍ାଇଁ ରୁ୍ଣିଥରର ଆହ୍ବାନ ରଦଇଛନ୍।ି 

କ୍ଟକ୍କ୍ଷାକ୍ଲଷାଜି
ଆଧଷାେିତବକିଷାଶ

କ୍ମକ୍ଇଣି୍ଆ
ଫେଦିୱର୍ଲ୍ଯ

n  ବରଜଟ୍ ରର ଫାଇଭ୍  ଜ ିରପେକ୍ଟ୍ରମ୍  ନଲିମ ର୍ାଇଁ ଏକ ପେଷ୍ଟ ନୀତ ିକରାଯାଇଛ ିଏବଂ 
ବର୍ତ୍ଷମାନର ୫-ଜ ିଇରକାସରି୍ଯମ୍  ଅନୁସାରର ଡଜିାଇନ୍  ଆଧାରିତ ନମି୍ଷାଣ ଲାଗି 
ରି୍ଐଲ୍ ଆଇ ରଯାଜନାର ପ୍ସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛ।ି 

n  ଇରଣ୍ଟଲିରଜନ୍ସ, ଜଓି ରପେଶାଲ୍  ସଷି୍ଟମ୍ , ରଡ୍ରାନ୍ , ରସମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ରପେଶ୍  
ରଟରକନୋରଲାଜ,ି ରଜରନାମିକ୍ସ, ଫାମ୍ଷାସୁ୍ୟଟକିାଲ୍ ସ ଏବଂ ୫-ଜ ିଆଧାରିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ରଟରକନୋରଲାଜକୁି ରଦଶ ପ୍ାଧାନ୍ୟ ରଦଉଛ।ି 

n  ଆରମ ଆମ ଜୀବନର ଗୁଣାତ୍କମାନ ବୃଦ୍ ିଲାଗି  କରି୍ରି ରଟରକନୋରଲାଜକୁି 
ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହାକୁ ବୁଝବିାକୁ ରହବ। ରକାଭିଡ୍  କାଳ ସମୟରର ଭାରତର 
ସାମଥ୍ଷ୍ୟ ଓ ବଶି୍ନୀୟତାକୁ ସାରା ରୃ୍ଥିବୀ ଅନୁଭବ କରିଛ।ି ଏହ ିସଫଳତା 
ବାରମ୍ବାର ପ୍ତଧି୍ୱନୀତ ରହବା ଆବଶ୍ୟକ। 

n  ଏହା ଗ୍ହଣୀୟ ନୁରହଁ ରଯ ଭାରତ ଭଳ ିରଦଶ ରକବଳ ଏକ ବଜାର ରହାଇ 
ରହଯିିବ। ରତଣୁ, 'ଆତ୍ନଭି୍ଷରଶୀଳ ଭାରତ' ଏବଂ 'ରମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ' ସମ୍ବନ୍ଧରର 
ଏହ ିବରଜଟରର ନଆିଯାଇଥିବା ନଷି୍ପରି୍ତ ଆମ ଶଳି୍ପ ଏବଂ ଅଥ୍ଷନୀତ ିର୍ାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ 
ଗୁରୁତ୍ୱର୍ୂର୍୍ଷ ରହାଇଛ।ି  ଏହା ଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ୀରର ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ। 

n  ଯୁବକ ଏବଂ ପ୍ତଭିାଶାଳୀ ଜନସଂଖ୍ୟା, ରଲାକତାନ୍ତ୍ରକି ବ୍ୟବସ୍ା, ର୍ଯ୍ଷ୍ୟାପ୍ତ ପ୍କୃତକି 
ସଂସାଧନ ଭଳ ିସକରାତ୍କ ଶକି୍କୁ ରନଇ ଆମକୁ ରମକ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆ ଆଡକୁ 
ଅଗ୍ସର ରହବା ଉଚତି। ଆରମ ଯଦ ିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସରୁକ୍ା ଦୃଷି୍ଟରର ରଦଖିବା ରତରବ 
ଆତ୍ନଭି୍ଷରତା ଆମ ର୍ାଇଁ ବରିଶର ଜରୁରୀ।  ସ୍ୱରଦଶୀ କମ୍ପାନୀଙ୍ ଉତ୍ାଦନ 
ଉର୍ରର ଗବ୍ଷ କରନୁ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ  ଭାରତୀୟ ଗ୍ାକଙ୍ ଭିତରର ରସହ ିଭାବନା 
ଜାଗ୍ତ କରନୁ୍। 

ବକ୍ଜଟ୍ଓ୍କ୍ୱବନିଷାେଆଥ୍ତିକପ୍ରଗତି
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ଅଭିବୃଦି୍ଧଏବଂଆକଷାଂକ୍ୀ
ଅଥ୍ଯନୀତିପଷାଇଁଅଥ୍ଯପ୍ରଦଷାନ
ଶତାବ୍ୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାମାରୀ ପ୍ଭାବରର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଅଥ୍ଷନୀତକି 
ଗତରି୍ଥରର ସଂସ୍ାର ସହତି ପ୍ଗତ ିଜାର ିରହଛି।ି ମାଚ୍ଚ୍ଷ 8 ରର ହତିାଧିକାରୀଙ୍ 
ସହ କଥାବାର୍ତ୍ଷା କରି ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଭାରତର ପ୍ଗତକୁି ଆହୁରି 
ତ୍ୱରାନ୍ବତି କରିବା ର୍ାଇଁ ନଜିର ଦୃଷି୍ଟରକାଣ ପ୍କାଶ କରଥିିରଲ। 

ସତତବକିଷାଶ
ପଷାଇଁଶକି୍

ଭଷାେତେଆଥ୍ତିକ
ପ୍ରଗତକି୍େସଷାକ୍ୀ

n  ବରଜଟରର ଦରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ରି ଏହ ିଗତ ିଜାରି ରଖିବା ର୍ାଇଁ ସରକାର ଅରନକ 
ର୍ଦରକ୍ର୍ ହାତକୁ ରନଇଛନ୍।ି ବରିଦଶୀ ର୍ୁଞି୍ଜ ବନିରିଯାଗ   ଭିରି୍ତଭୂମିରର ନରିବଶ 
ଉର୍ରର ଟକିସ ହ୍ାସ, ଗିଫ୍ଟ ସଟି,ି ଡଳିଫ୍ ଆଇ ପ୍ଭୃତ ଏ ଦଗିରର ରଗାଟଏି 
ରଗାଟଏି ଅଭିନବ ର୍ଦରକ୍ର୍। 

n  ଗ୍ାମୀଣ ଅଥ୍ଷନୀତକୁି ତ୍ୱରାନ୍ବତି କରିବା ସହତି ଏମଏସଏମଇ ରକ୍ତ୍କୁ ମଜବୁତ 
କରିବା ର୍ାଇଁ ଆରମ ଅରନକ ର୍ଦରକ୍ର୍ ହାତକୁ ରନଇଛୁ। ର୍ରିରବଶ ଅନୁକୂଳ 
ପ୍କଳ୍ପଗୁଡକି ତ୍ୱରାନ୍ବତି ରହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ୀନ ଫାଇନାନ୍ସଂି ଏବଂ ଏହରି୍ରି 
ନୂତନ ଦଗିଗୁଡକି ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ କାଯ୍ଷ୍ୟକାରୀ କରିବା ରହଉଛ ିବର୍ତ୍ଷମାନ ସମୟର 
ଆବଶ୍ୟକତା। n

କ୍ଦଶେଆବଶ୍କତଷାଓ
ଆକଷାଂକ୍ଷାକୁପେୂଣେେଷାସ୍ତଷା
‘ସତତ ବକିାଶ ର୍ାଇଁ ଶକି୍’ ଶୀର୍ଷକ ରୱବନିାରରର ମାଚ୍ଚ୍ଷ 4ତାରଖିରର 
ନଦି୍୍ଷାରିତ ରଷ୍ଟକ୍  ରହାଲ୍ ଡରଙ୍ ସରଙ୍ଗ କଥା ରହବାରବରଳ ଭବରି୍ୟତର 
ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ା ବରିୟକୁ ଉଠାଇ ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 
କହଥିିରଲ, ‘ସତତ ଶକି୍ ଉତ୍ସ ଦ୍ାରା ସତତ ବକିାଶ’ ସମ୍ଭବ। 

n  2030 ସଦୁ୍ା, ଆମକୁ ଅଣ-ଜୀବାଶ୍ମ ଶକି୍ ଉତ୍ସରୁ 50% ହାସଲ କରିବାକୁ ର୍ଡବି। 
ଭାରତର ଏହ ିଲକ୍୍ୟକୁ ମୁଁ  ଏକ ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜ ଭାବରର ନୁରହଁ ବରଂ ଏକ ସରୁଯାଗ ଭାବରର 
ରଦଖଛୁ।ି

n  ଉଚ୍ଚ କ୍ମତା ସମ୍ପନ୍ନ ରସୌର ମଡୁ୍ୟଲ୍ ଉତ୍ାଦନ ର୍ାଇଁ 19.5 ହଜାର ରକାଟ ିଟଙ୍ାର ବରଜଟ୍ 
ଆଣ୍ଟନ ରଘାରଣା ଭାରତକୁ   ରସୌର ମଡୁ୍ୟଲ୍ ଏବଂ ଆନୁରଙି୍ଗକ ଦ୍ବ୍ୟର ଉତ୍ାଦନର 
ଗରବରଣା ଓ ଉତ୍ାଦନରର  ଏକ ବଶି୍ସ୍ତରୀୟ ହବ୍ ସାଜବିାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

n  ବ୍ୟାରଟରୀ ଅଦଳବଦଳ ନୀତ ିଏବଂ ଆନ୍ଃ- ଅର୍ରରଟଂି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ୍ଷ ର୍ାଇଁ ଚଳତି ବର୍ଷର 
ବରଜଟରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି ଏହା ଭାରତରର ରବୈଦୁ୍ୟତକି ଯାନ ବ୍ୟବହାର 
ଦ୍ାରା ସମ୍ଖୁୀନ ରହଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ାସ କରିବ। ବରଜଟରର ଶକି୍ ସଂରକ୍ଣର 
ଆହ୍ବାନକୁ ଯରଥଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦଆିଯାଇଛ।ି

ବକ୍ଜଟ୍କ୍ୱବନିଷାେଆଥ୍ତିକପ୍ରଗତି
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େଷାଷ୍ଟ୍ୀୟେକ୍ଷାବଶି୍ୱବଦି୍ଷାେୟଜଷାତୀୟ

କ୍ଖେଓପ୍ରତେିକ୍ଷାକ୍କ୍ତ୍କ୍େ
ଆଉଥମିବନିଭଷାେତ

ନୂ ଆଭାରତରଯୁବପିଢ଼ିଆଜିକ୍ଖାଦ୍ଆଗକୁଆସିସମସ୍ତପ୍ରକାରଦାୟିତ୍ୱକୁ
କାନ୍କ୍ର କ୍ନଉଛନ୍।ି ଏହି କାରଣରୁ କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁସମୟକ୍ର
ଯୁବଙ୍ଆବଶ୍କତାକୁପୂରଣକରବିାପାଇଁନୀତିନଦି୍ଧତ୍ତାରଣକରିକାଯତ୍ତ୍
କରୁଛନ୍।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀଙ୍ ଅନୁସାକ୍ର ସଫଳତାର

କ୍ଗାଟଏିମମାତ୍ମନ୍ତରହଛିିତାହାକ୍ହଲାଦୀଘତ୍ତକାଳୀନକ୍ଯାଜନାଏବଂନରିନ୍ର
ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା। ଆଜି ସରକାର ଯୁବକଙ୍ ଲାଗି ଆବଶ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ବସ୍ା
କରଛିନ୍।ିକ୍ଯଉଁଥିକ୍ରଆସନ୍ାବଷତ୍ତଗୁଡ଼କିକ୍ରଏକମଜଭୁତଏବଂସମଦୃ୍ଧଭାରତର
ନମିତ୍ତାଣକ୍ରଆମଯୁବପିଢ଼ରିକ୍ଯାଗଦାନମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ତ୍ତରହପିାରବି।ଭାରତଭଳିଏକ
ଯୁବକ୍ଦଶକୁଆଗକୁବାହବିାକ୍ରଆପଣଯୁବକମାନଙ୍ରଯକ୍ଥଷ୍ଭୂମିକାରହଛି।ି
ଆଗାମୀ କାଲିକୁ କ୍କବଳ ଯୁବକମାକ୍ନ ହିଁ ଗଢ଼ପିାରକି୍ବ। ଆଉ ସଏି ଦାୟିତ୍ୱ
କ୍ନଇପାରବିଯିଏସଂକଳ୍ପନଏି।ପୁଣିଯିଏସଂକଳ୍ପନଏିଆଉସମପତ୍ତଣଭାବନାକ୍ର
ସକଳ୍ପକୁ ପାଳନ କରଥିାଏ।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀଙ୍ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି
ନୂତନଭାରତଗଠନକ୍ର ଯୁବଶକି୍ତର ଭୂମିକାକୁଦଶତ୍ତାଉଛ।ିପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ର
କ୍ମାଦୀତାଙ୍ଗୁଜରାଟଗସ୍ତସମୟକ୍ରରାଷ୍ଟୀୟପ୍ରତରିକ୍ାବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟରପ୍ରଥମ
ସମାକ୍ରାହକୁସକ୍ମବୋଧିତକରଥିିକ୍ଲଏବଂଏହାରଏକକ୍କାଠାକୁକ୍ଦଶପାଇଁଉତ୍ଗତ୍ତ
କରଥିିକ୍ଲ।ଏହାସହ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଅହମ୍ଦାମାଦକ୍ରଏକାଦଶକ୍ଖଳମହାକୁମ୍ଭର
ବିଉଦ୍ଘାଟନକରଥିିକ୍ଲ,ଯାହାସମ୍କତ୍ତକ୍ରକ୍ସକହଥିିକ୍ଲକ୍ଯ,ଏହାକ୍କବଳକ୍ଖଳ
ମହାକୁମ୍ଭନୁକ୍ହଁ,ଏହାଗୁଜରାଟରଯୁବଶକି୍ତରମହାକୁମ୍ଭବ।ି

ରଗାଟଏି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଗ୍ଗତ ିର୍ାଇଁ 
ରଦଶର ଯୁବକମାନଙୁ୍ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ 

ଏବଂ ମାନସକି ସ୍ତରରର ସସୁ୍ ରହବିା 
ଅତ୍ୟନ୍ଜରୁରୀ।  ଚାର୍ମକୁ୍ ତାଲିମ 
କାଯ୍ଷ୍ୟକଳାର୍ ଏବଂ ସୁସ୍ତା ରହଉଛ ି

ରଦଶର ସରୁକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ମଜବୁତ କରିବା 
ର୍ାଇଁ ଏହ ିସମୟରର ଆବଶ୍ୟକତା। 

ଏହସିବୁ ବରିୟକୁ ଧ୍ୟାନରର ରଖି ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ରଦଶର ସରୁକ୍ା ପ୍ତ ିପ୍ତବିଦ୍ 
ଥିବାରବରଳ, ରଗାଟଏି ର୍ରଟ ଯୁବରି୍ଢଙୁି୍ 

କ୍ରୀଡା ରକ୍ତ୍ରର ଉତ୍ସାହତି କରିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା 
କରୁଛନ୍।ି ରକବଳ ଏତକି ିନୁରହଁ, ରଦଶରର 
କ୍ରୀଡାକୁ ରପ୍ାତ୍ସାହତି କରିବା ର୍ାଇଁ ଭାରତ 

ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମଗି୍କ ଆଭିମଖୁ୍ୟ ରନଇ 
କାଯ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ।ି
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କ୍ଖେପଡିଆକ୍େବଜିୟଧ୍ୱଜଷାଉଡଷାଉଛିଭଷାେତ

କ୍ଟାକଓିଅଲିମ୍କି୍କ୍ରଭାରତପ୍ରଥମଥରପାଇଁ7ଟିପଦକଜତିଛିି।କ୍ଟାକଓି
ପାରାଲିମ୍କି୍କ୍ରଭାରତରପଅୁଓଝଅିମାକ୍ନ19ଟିପଦକଜତିଥିିକ୍ଲ।ଗତ7
ବଷତ୍ତକ୍ରରେୀଡ଼ାବକ୍ଜଟ୍70ପ୍ରତଶିତବୃଦ୍ଧିକରାଯାଇଛି|

ମଣିପରୁଏବଂମରିଟକ୍ରରେୀଡ଼ାବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟପ୍ରତଷି୍ାକରାଯାଇଛିଏବଂ
ଅକ୍ନକଅନୁଷ୍ାନକ୍ରରେୀଡ଼ାପାଠ୍ରେମଆରମ୍ଭକ୍ହଉଛ।କ୍ମଜରଧ୍ୟାନ
ଚାନ୍ଦରେୀଡ଼ାବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟମଧ୍ୟୟୁପିକ୍ରରେୀଡ଼ାକ୍କ୍ତ୍କ୍ରଉର୍ଶକି୍ାଆରମ୍ଭ
କରବିାକୁଯାଉଛି|

ପ୍ରଶକି୍କଙ୍ପାଇଁକ୍ପ୍ରାତ୍ାହନରାଶକି୍ରଯକ୍ଥଷ୍ବୃଦ୍ଧିକରାଯାଇଛ।ିକ୍କାଚଂି,
ମ୍ାକ୍ନଜକ୍ମଣ,ଡାଏଟସିଆିନ୍,କ୍ସ୍ପାଟତ୍ତସ୍ଲିଖନପ୍ରଭୃତିଅକ୍ନକଷି୍ମ୍ସରହଛି,ି
ଯାହାକୁଏଥିକ୍ରରୁଚିରଖଥୁିବାଯୁବବଗତ୍ତଆପଣାଉଛନ୍।ିn

ର୍ଲିୁସ, ଅର୍ରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପ୍ଶାସନକି 
ସଂସ୍ାର ରକ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ରହଉଥିବା ଉଚ୍ଚଶକିି୍ତ 
ଓ ଦକ୍ ମାନବସମ୍ବଳ ସୃଷି୍ଟ ର୍ାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରୟ ରକ୍ା 
ବଶି୍ବଦି୍ୟାୟ (ଆରଆରୟୁ) ସ୍ାର୍ନା କରାଯାଇଛ।ି 
2010lରର ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା ସ୍ାର୍ନ 
କରାଯାଇଥିବା ରକ୍ା ଶକି୍ ବଶି୍ବଦି୍ୟଳୟର ନବୀକରଣ 
କର ିସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରକ୍ା ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟ ସ୍ାର୍ନ 
କରଛିନ୍।ି ଅରକ୍ଟାବର 2020ରର ଏହାର ର୍ରଚିାଳନା 
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ିବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟ ଉରଦ୍ୟାଗିକ 
ଜ୍ାନ ଓ ସଂସାଧନର ଲାଭ ଉଠାଇ ଘରରାଇ ରକ୍ତ୍ 
ସହ ତାଳରମଳ ରକ୍ା କରିବ। 

େଷାଷ୍ଟ୍କ୍ଗୌେବେପ୍ରତଷିଷ୍ାନ:େଷାଷ୍ଟ୍ୀୟେକ୍ଷାବଶି୍ୱବଦି୍ଷାେୟ

ରେୀଡଷାେକ୍କ୍ତ୍କ୍େରେଷାନ୍ତକିଷାେୀପେିବର୍୍ଯନ

ରାଷି୍ଟୟରକ୍ାବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ(ଆରଆରୟୁ)କ୍ରକ୍ପାଲିସ୍ସାଇନ୍ସଆଣ୍ମ୍ାକ୍ନଜକ୍ମଣ,
ଅପରାଧିକଆଇନଏବଂନ୍ାୟ,ସାଇବରସାଇକ୍କାକ୍ଲାଜ,ିସଚୂନାପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ା,
କୃତ୍ମିଇକ୍ଣଲିକ୍ଜନ୍ସଏବଂସାଇବରସରୁକ୍ା,ଅପରାଧଅନୁସନ୍ାନ,ଆଭ୍ନ୍ରୀଣ
ପ୍ରତରିକ୍ାଏବଂରଣନୀତ,ିଶାରୀରକିଶକି୍ାଏବଂରେୀଡ଼ା,ଉପକୂଳଏବଂସାମଦିୁ୍କ
ସକ୍ମତବଭିିନ୍ନବଷିୟକ୍ରଡକି୍ପ୍ାମାଠାରୁଡକଟରାଲ୍ସ୍ତରଯାଏପାଠ୍ରେମପ୍ରଦାନ
କରଥିାଏ।ବର୍ତ୍ତମାନ18ଟିରାଜ୍ରୁ822ଜଣଛାତ୍ଏହିବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟରଛାତ୍
ଅଛନ୍।ିନ୍ାସନାଲଲୟୁନଭିରସଟି,ିଡକି୍ଫନ୍ସୟୁନଭିରସଟିିଏବଂଫକ୍ରନସକି୍ସାଇନ୍ସ
ୟୁନଭିରସଟିିପରିଅକ୍ନକବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟଗାନ୍ିନଗରକ୍ରରହଛି।ି

ଆେଆେୟୁକ୍େଡିକ୍୍ଷ୍ାମଷାଠଷାେୁଡକଟେେଷାଲ୍
ଯଷାଏପଯ୍୍ଯ ନ୍ତପଷାଠ୍ରେମ

ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 
ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ଦାବାଦଠାରର 12 
ମାଚ୍ଚ୍ଷ 2022ରର ଏକାଦଶ ରଖଳ 
ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍।ି 
ଗୁଜୁରାଟର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରର 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରର 2010 
ମସହିାରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ଏହ ି
ରଖଳ ମହାକୁମ୍ଭ ଗୁଜୁରାଟର କ୍ରୀଡା 
ମାନଚତି୍ରର ଏକ ରବୈର୍୍ବକି ର୍ରିବର୍ତ୍ଷନ 
ଆଣିଥିଲା। ଏଥିରର 36ଟ ିସାଧାରଣ 
ବଗ୍ଷର କ୍ରୀଡା ଏବଂ 26 ଟ ିର୍ାରା-କ୍ରୀଡା 
ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ । 45 ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ରଖଳାଳ ି
ଏଥିର୍ାଇଁ ର୍ଞ୍ଜୀକୃତ ରହାଇଛନ୍।ି 

ପବୂ୍ଯେୁଭଷାେତକ୍େକ୍କବେକ୍ଗଷାଟିଏକମି୍ବଷାଦୁଇଟିବଗ୍ଯେ
କ୍ଖେପ୍ରଷାଧଷାନ୍ବସି୍ତଷାେକେୁଥଲିଷା,ପଷାେମ୍ଷାେିକରେୀଡଷାକୁ
ଅବକ୍�େଷାକେଷାଯଷାଉଥଲିଷା।କ୍ନକ୍ପଷାଟିଜମି୍ରେୀଡଷାକ୍େ
ପ୍ରକ୍ବଶକେିଥଲିଷାଏବଂକ୍ଖେଷାେିଚୟନକ୍େସ୍ଚ୍ଛତଷାେ
କ୍ଘଷାେଅଭଷାବକ୍ଦଖଷାକ୍ଦଇଥଲି।ଏଭେିଅକ୍ନକ
ସମସ୍ଷାଭିତକ୍େକ୍ଖଷାେଷାେିଙ୍କପ୍ରତଭିଷା�ଜିଯଷାଉଥଲିଷା।
ଏକ୍ବକ୍ସପେିସି୍ତେୁିବଷା�ଷାେକୁଆସିବଷାଦ୍ଷାେଷା
ଭଷାେତେଯବୁକମଷାକ୍ନଆକଷାଶସ୍ପଶ୍ଯକେୁଛନ୍ତି।
-ନକ୍େନ୍ଦ୍ରକ୍ମଷାଦୀ,ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀ

େଷାଷ୍ଟ୍ୀୟେକ୍ଷାବଶି୍ୱବଦି୍ଷାେୟଜଷାତୀୟ
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ପେିକ୍ବଶକୁସ୍ଚ୍ଛେଖବିଷାକ୍େ
ବେଦଷାନକ୍�ଷାଇଛି

କ୍ଫମ୍ଇଣି୍ଆକ୍ଯଷାଜନଷା

ର୍ରିରବଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ  ଓ ସରୁକି୍ତ ରଖିବା ଉରଦେଶ୍ୟରର ଭାରତ 
ସରକାର ଅରନକ ଦନିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଦ୍ାରା ଚାଲୁଥିବା 

ଗାଡଗୁିଡକୁି ରପ୍ାତ୍ସାହନ ରଦଇ ଆସୁଛନ୍।ି ଏହକି୍ରମରର  1 
ଏପି୍ଲ୍  2015 ଦନି ଭାରତ ସରକାର ପ୍ଥମ ଥର ର୍ାଇଁ 

ଇରଲକ୍ଟଅିକ୍  ରମାବଲିିଟ ିମିଶନ ଅଧୀନରର ରଫମ୍  ଇଣି୍ଡଅର 
ରଯାଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିରଲ। ଏହ ିରଯାଜନା ଅଧୀନରର 

ସରକାର ଏରବ ରଫମ୍  ଦ୍ତିୀୟ ର୍ଯ୍ଷ୍ୟାୟ ରଘାରଣା କରିଛନ୍।ି 
ଏହାଦ୍ାରା ଆଜ ିଅରନକ କମ୍ପାନୀ ବଜାରରର ଇରଲକ୍ଟ୍ରି କ୍  

ଗାଡ ିଉର୍ଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍।ି ଖାଲି ରସତକି ିନୁରହଁ ଏହ ି
ରଫମ୍ 2 ରହତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ରକ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରଟରିଚାଳତି 

ଟ୍ୟାକ୍ସ,ି ବସ୍ , ଟ୍ରକ୍ କୁ ରପ୍ାତ୍ସାହନ ମିଳୁଛ।ି ଏହା ର୍ରିରବଶକୁ 
ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରର ବ ିସହାୟକ ରହଉଛ।ି 

ମହାରାଷ୍ଟର ପକୁ୍ଣ ନବିାସୀ ସାକ୍କତ ଏକ କାର କଣିିବାକୁ
ଯାଉଥିବାକ୍ବକ୍ଳକ୍ପକ୍ରୋଲକମିବୋଡକି୍ଜଲକ୍କଉଁବଗତ୍ତରକଣିିକ୍ବ
ତାହାକୁକ୍ନଇଦ୍ନ୍ଦ୍ୱକ୍ରପଡ଼ଥିିକ୍ଲ।କ୍ସଭାବୁଥିକ୍ଲଇକ୍ଲକଟ୍ି କ୍

କାର୍ବହୁତମହଙ୍ାକ୍ହବ,ଯାହାତାଙ୍ବକ୍ଜଟ୍ବାହାକ୍ର।କନୁି୍,କ୍ଫମ୍
ଇଣି୍ଆସି୍ମ୍ସାହାଯ୍କ୍ରକ୍ସକାରରମଲୂ୍ଉପକ୍ରପ୍ରାୟ1.25ଲକ୍
ଟଙ୍ାରହିାତିପାଇକ୍ଲ।ଏହିସି୍ମ୍ସାହାଯ୍କ୍ରସାକ୍କତଏକଇକ୍ଲକଟ୍ି କ୍
କାର୍କଣିିବାକୁସକ୍ମକ୍ହାଇଥିକ୍ଲ,ଯାହାପରକି୍ବଶକୁପ୍ରଦୂଷତିକରବି
ନାହିଁ।
ପରକି୍ବଶକୁସ୍ୱଚ୍ଏବଂନରିାପଦରଖିବାକ୍ହଉଛିବର୍ତ୍ତମାନସମୟର

ଆବଶ୍କତା। କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ ପରକି୍ବଶ ସସୁ୍ ଜୀବନର ଆଧାର ଅକ୍ଟ।
ରାସ୍ତାକ୍ରଯାଉଥିବାକ୍ପକ୍ରୋଲଏବଂଡକି୍ଜଲଯାନରୁଧୂଆଁବାହାରୁଥିବାରୁ
କ୍ସଠାକ୍ରଅକ୍ନକପ୍ରଦୂଷଣଅଛିଯାହାଆମସ୍ୱାସ୍୍ପାଇଁଅକ୍ନକକ୍ତି
ଘଟାଇଥାଏ।କ୍କବଳଏତକିିନୁକ୍ହ,ଁଗତଏକଦଶନ୍ିମଧ୍ୟକ୍ରଭାରତକ୍ର
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କ୍ପକ୍ରୋଲଏବଂଡକି୍ଜଲଚାଳତିଯାନସଂଖ୍ାଅତିଦରୁତଗତକି୍ରବୃଦ୍ଧି
ପାଇଛି ।ଏହିକ୍ହତୁକ୍ଦଶସମଦୁାୟକ୍ତଳୖଆବଶ୍କତାରପ୍ରାୟ
83 ପ୍ରତଶିତ ଆମଦାନୀ କରୁଛ।ି ଏଭଳି ପରସିି୍ତକି୍ର କ୍ପକ୍ରୋଲ
ଏବଂଡକି୍ଜଲରଯାନବାହନସଂଖ୍ା ହ୍ାସତଥା ତଦ୍ଜନତି କ୍ତଳୖ
ଆମଦାନୀଏବଂପ୍ରଦୂଷଣକ୍ତକୁିହ୍ାସକରବିାପାଇଁକ୍କନ୍ଦ୍ରସରକାର
1ଏପି୍ରଲ2015କ୍ରକ୍ଫମ୍ଇଣି୍ଆକ୍ଯାଜନାଆରମ୍ଭକରଥିିକ୍ଲ।
ପରବର୍ତ୍ତୀସମୟକ୍ରଏହାରସଫଳତାକୁନଜରକ୍ରରଖି1ଏପି୍ରଲ
2019କ୍ରକ୍ଫମ୍-2ଆରମ୍ଭକ୍ହାଇଥିଲା।କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳଦ୍ତିୀୟ
ପଯତ୍୍ତ ାୟରସମୟଅବଧିତନିିବଷତ୍ତପାଇଁରଖାଯାଇଥିଲା,ଯାହାକି
31ମାର୍ତ୍ତ2022କ୍ରକ୍ଶଷକ୍ହଉଥିଲାକନୁି୍ପକ୍ର,କ୍ଫମ୍ଇଣି୍ଆ
କ୍ଯାଜନାରଦ୍ତିୀୟପଯତ୍୍ତ ାୟକୁଆହୁରିଦୁଇବଷତ୍ତଅଥତ୍ତାତ୍ମାର୍ତ୍ତ31,
2024ପଯତ୍୍ତ ନ୍ବୃଦ୍ଧିକରବିାକୁନଷି୍ପର୍ିନଆିଯାଇଛ।ିକ୍ବଦୁୖ୍ତକିଯାନ
ଉତ୍ପାଦନଏବଂବ୍ବହାରକୁକ୍ପ୍ରାତ୍ାହତିକରବିାପାଇଁକ୍ଫମ୍ଇଣି୍ଆ
କ୍ଯାଜନାର ଦ୍ତିୀୟ ପଯତ୍୍ତ ାୟ (କ୍ବଦୁୖ୍ତକି ଯାନର ଦରୁତ ଉତ୍ପାଦନ
ଏବଂ ବ୍ବହାର), ସବତ୍ତସାଧାରଣ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର ପରବିହନ
କ୍ମାଡକୁକ୍ବଦୁୖତକିକରବିାଉପକ୍ରଧ୍ୟାନକ୍ଦଇଥାଏ।ଏହିକ୍ଯାଜନା
ଅଧୀନକ୍ର ସାଧାରଣ ପରବିହନ ପାଇଁ କ୍ବଦୁୖ୍ତକି ଯାନ ନମିତ୍ତାତା
ଏବଂକ୍ରେତାଙୁ୍ମଧ୍ୟକ୍ପ୍ରାତ୍ାହନଦଆିଯାଏ।କ୍ଫମ୍ଇଣି୍ଆକ୍ଯାଜନା
ଅଧୀନକ୍ରଇକ୍ଲକଟ୍ି କଯାନଉତ୍ପାଦନବୃଦ୍ଧିକ୍ହତୁକ୍ଦଶକ୍ରନଯୁିକି୍ତ
ସକୁ୍ଯାଗମଧ୍ୟବଢ଼ବି,କାରଣକ୍ସାସାଇଟିଅଫ୍ଅକ୍ଟାକ୍ମାବାଇଲ୍
ମ୍ାନୁଫାକଚସତ୍ତ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ (SIAM) ର ରକି୍ପାଟତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ
ଅକ୍ଟାଇଣ୍ଷି୍ଟକ୍ରକ୍ଗାଟଏିସଫିଟକ୍ରପ୍ରକ୍ତ୍କରେକ୍ପାଇଁ13ଜଣ,
ପ୍ରକ୍ତ୍କକାରପାଇଁ6ଜଣ,କମତ୍ତଚାରୀଙ୍ଆବଶ୍କପକ୍ଡ଼।ପଣିୁ
ତନିିସଫିଟକ୍ରଏହିକାମଚାଲିଥାଏ।n

n  ଦ୍ତିୀୟପଯତ୍୍ତ ାୟକ୍ଫମ୍କ୍ଯାଜନା1ଏପି୍ରଲ,2019ଠାରୁପାଞ୍ବଷତ୍ତ
ପାଇଁ10,000କ୍କାଟିଟଙ୍ାବକ୍ଜଟ୍ସହାୟତାକ୍ରଏକ୍ବକାଯତ୍୍ତ କ୍ମ।

n  ଭାରିଶଳି୍ପମନ୍ତଣାଳୟକ୍ଫବୃଆରୀ1,2022ଯାଏକ୍ଫମ୍ଇଣି୍ଆ
କ୍ଯାଜନାରଦ୍ତିୀୟପଯତ୍୍ତ ାୟଅଧୀନକ୍ର2,31,257ଟିକ୍ବଦୁୖ୍ତକି
ଯାନକୁପ୍ରାୟ827କ୍କାଟିଟଙ୍ାକ୍ପ୍ରାତ୍ାହନରାଶିପ୍ରଦାନକରଥିିଲା।

n  କ୍ଫମ୍ଇଣି୍ଆକ୍ଯାଜନାରଦ୍ତିୀୟପଯତ୍୍ତ ାୟଅଧୀନକ୍ର2ଟିରାଜ୍
ଓକ୍କନ୍ଦ୍ରଶାସତିଅଞ୍ଳର6ଟିସହରକ୍ର2877ଚାଜ୍ତିଂକ୍ଷ୍ସନକୁ
ମଞ୍ଜରୁୀ

n  ଦ୍ତିୀୟପଯତ୍୍ତ ାୟକ୍ର7090ଟିଇ-ବସ୍,5ଲକ୍ଇ-ତନିଚିକଆି,
55,000ଇ-ଚାରିଚକଆିଯାତ୍ୀବାହୀକାରଏବଂ10ଲକ୍
ଇ-ଦୁଇଚକଆିଯାନକୁଚାହଦିାଅନୁସାକ୍ରକ୍ପ୍ରାତ୍ାହନପ୍ରଦାନକରବିାକୁ
ଲକ୍୍ରଖାଯାଇଛ।ିଏଥିସହ,ଏହିକ୍ଯାଜନାଅଧୀନକ୍ରଚାଜ୍ତିଂଭିର୍ଭୂିମି
ସଷିୃ୍ପାଇଁମଧ୍ୟସହାୟତାପ୍ରଦାନକରାଯିବ।।

n  କ୍ଫମ୍ଇଣି୍ଆସି୍ମରଦ୍ତିୀୟପଯତ୍୍ତ ାୟ(ଦରୁତଉତ୍ପାଦନଏବଂକ୍ବଦୁୖ୍ତକି
ଯାନରବ୍ବହାର)ସାଧାରଣପରବିହନବ୍ବସ୍ାକ୍ରକ୍ବଦୁୖ୍ତକିଯାନ
ବ୍ବହାରକରବିାଉପକ୍ରଧ୍ୟାନକ୍ଦଇଛ।ି

n  ପରୀକ୍ଣଭିର୍ଭୂିମ,ିବଦୁି୍ତୀକୃତପରବିହନ,ବ୍ାକ୍ଟରୀଇଞି୍ଜନୟିରଂି
ଇତ୍ାଦିଗକ୍ବଷଣାପାଇଁ’ଉତ୍କଷତ୍ତକ୍କନ୍ଦ୍ର’ସ୍ାପନନମିକ୍ନ୍ପ୍ରାୟ158
କ୍କାଟିଟଙ୍ାମଞ୍ଜରୁକରାଯାଇଛ।ି

କ୍ଫମ୍-2କ୍େ10,000କ୍କଷାଟି
ଟଙ୍କଷାେକ୍ମଷାଟବକ୍ଜଟ୍ସ�ଷାୟତଷା

ବର୍ତମ୍ଷାନ ରଦଶର  ବଭିିନ୍ନ ସଡକରର 
9,66,363ଟ ି ଇରଲକ୍ଟ୍ରି କ୍  ବାହାନ 
ଯାତାୟାତ କରୁଛ।ି ଏହ ି ତଥ୍ୟ 
ରକନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ବାହାନ୍ -4ର ଡଜିଟିାଇଜ୍ ହ  
ରରକଡ୍ଷକୁ ଆଧାର କର ି ପ୍ସୁ୍ତତ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିରର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦଶ, 
ମଧ୍ୟପ୍ରଦଶ, ରତଲଙ୍ଗାନା, ଏବଂ 
ଲକ୍ାଦ୍ଵୀର୍ର ତଥ୍ୟ ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ ନୁରହ।ଁ 

18,000 ରୁ 3 ଲକ୍: ଏହା 
ରହଉଛ ିରଫମ୍  ଇଣି୍ଡଆ ସି୍ମ୍  ମାଧ୍ୟରର 
ଦଆିଯାଉଥିବା ସବ୍ ସଡି ିର୍ରିମାଣ ରାଶ।ି 

ଆଜିେଷାସ୍ତଷାକ୍େ
9,66,363ଟି
କ୍ବୈଦୁ୍ତକିଗଷାଡି

ଇ-ଯଷାନକୁକ୍ପ୍ରଷାତ୍ସଷା�ତିକେିବଷାପଷାଇଁନେିନ୍ତେପ୍ରୟଷାସ
n  ରଦଶରର ବ୍ୟାରଟରୀ ମଲୂ୍ୟ ହ୍ାସ କରିବା ର୍ାଇଁ 

ରଦଶରର ଆଡଭାନ୍ସଡ ରକରମଷି୍ଟ୍ର ରସଲ (ଏସସି)ି 
ନମି୍ଷାଣ ଲାଗି ସରକାର ରମ’ 12, 2021 ରର 
ଉତ୍ାଦନ ଲିଙ୍ଡ୍ ଇନରସଣ୍ଟଭି୍ (ରି୍ଏଲ୍ ଆଇ) 
ରଯାଜନାକୁ ଅନୁରମାଦନ କରଛିନ୍।ି ବ୍ୟାରଟରୀ 
ମଲୂ୍ୟ ହ୍ାସ ରହବାଦ୍ାରା ରବୈଦ୍ୟତକି ଯାନଗୁଡକିର 
ମଲୂ୍ୟ ହ୍ାସ ର୍ାଇବ।

n  ଇରଲକ୍ଟ୍ରି କ୍ ଯାନଗୁଡକି ଉତ୍ାଦନ ଲିଙ୍ଡ୍ 
ଇନରସଣ୍ଟଭି୍ (ରି୍ଏଲ୍ ଆଇ) ସି୍ମରର ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ିବଗ୍ଷର ଅରଟାରମାବାଇଲ୍ ଏବଂ 
ଅରଟା ଉର୍ାଦାନଗୁଡକି ର୍ାଇଁ 15 ରସରର୍୍ଟମ୍ବର 
2021 ରର ର୍ାଞ୍ ବର୍ଷ ଲାଗି  25,938 ରକାଟ ି
ଟଙ୍ା ବରଜଟ୍ ସହାୟତା ରଘାରଣା କରାଯାଇଛ।ି 

n  ରବୈଦୁ୍ୟତକି ଯାନ ଉର୍ରର ଜଏିସ୍ ଟ ିହାର 12% 
5% ହ୍ାସ ର୍ାଇଛ।ି ରବୈଦୁ୍ୟତକି ଯାନ ର୍ାଇଁ 
ଚାଜ୍ଷର/ଚାଜପିଂ ରଷ୍ଟସନ ସ୍ାର୍ନା ରକ୍ତ୍ରର ଜଏିସ୍ ଟ ି
18% 5 %ହ୍ାସ ର୍ାଇଛ ି। 

n  ସଡକ ର୍ରିବହନ ଏବଂ ରାଜର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ରଘାରଣା ଅନୁସାରର ବ୍ୟାରଟରୀ ଚାଳତି 
ଯାନଗୁଡକୁି ସବୁଜ ଲାଇରସନ୍ସ ରର୍୍ଟ ଦଆିଯିବ 
ଏବଂ ର୍ରମଟି୍  ରଦୟ ମକୁ୍ କରାଯିବ।

n  ରବୈଦୁ୍ୟତକି ଯାନ ଉର୍ରର ରରାଡ୍  ଟ୍ୟାକ୍ସ 
ଛାଡ, ବରଜଟ୍ ଇ-ଯାନକୁ ରପ୍ାତ୍ସାହତି କରବିା 
ର୍ାଇଁ ବ୍ୟାରଟରୀ ଅଦଳବଦଳ ନୀତ ିରଘାରଣା 
କରାଯାଇଛ ି| ରଫମ୍  ଇଣି୍ଡଆ-1 ଅଧୀନରର 50 
ମଲିିୟନ୍ ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ୟ ରହାଇଛ।ି

ବକ୍
ଜ
ଟ୍
 ଇ-ଯଷାନକୁକ୍ପ୍ରଷାତ୍ସଷା�ତିକେିବଷାପଷାଇଁ

ବ୍ଷାକ୍ଟେୀଅଦେବଦେନୀତିକ୍ଘଷାଷିତ

କ୍ଫ
ମ
୍-1


ଅଧୀନକ୍େ50ମିଲିୟନ୍ଲିଟେ
ଇନ୍ଧନସଞ୍ଚୟ (31-01-2022 ସଦୁ୍ା 

ଇରଲକ୍ଟ୍ରି କ ଯାନ ସଂଖ୍ୟା)

କ୍ଫମ୍ଇଣି୍ଆଫ୍ଷାଗ୍ଶପି୍କ୍ଯଷାଜନଷା
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ମୁକୁ ବଦି୍ାସାଗର, ବୟସ ପଇଁଚାଳଶି, କ୍ତକ୍ଲଙ୍ାନାରନଜିାମାବାଦ ଜଲିୋର ଜକ୍ଣ କ୍ପସାଦାର କୃଷକ। ଗଲା
କ୍କାଡ଼ଏି ବଷତ୍ତ କ୍ହଲା କ୍ସ ଚାଷ କାଯତ୍ତ୍କ୍ର ନକି୍ୟାଜତି।

ନଜିରସାତଏକରଜମିକ୍ରକ୍ସଧାନ,ମକା,କ୍ସାୟାବନି୍ଚାଷ
କରନ୍।ିନକିଟକ୍ରକ୍ସଇ-ନାମଅନ୍ଲାଇନ୍ପ୍ାଟ୍ଫମତ୍ତକ୍ରକ୍ଯାଗ
କ୍ଦଇଛନ୍।ି ଏଠାକ୍ର କ୍ସ ନଜି ଉତ୍ପାଦକୁ କ୍ବଶ୍ ସହଜକ୍ର ବରିିେ
କରବିା ସହ ସଧିାସଳଖ ଗ୍ହକଙ୍ଠୁ ଦାମ୍ ଅନୁସାକ୍ର ପଇସା
ପାଇପାରୁଛନ୍,ିତାହାପୁଣିମାତ୍ଚବଶିଘଣାସମୟଭିତକ୍ର..।
କ୍ସଥିପାଇଁବଦି୍ାସାଗରଖସୁକି୍ର କୁହନ୍,ି “କ୍ଯଉଁଦନିଫସଲ

ବରିିେ କ୍ହଉଛି କ୍ସହଦିନି ହିଁ ଟଙ୍ା ମିଳଯିାଉଛ।ି ଏମିତି ଆଗରୁ
କ୍କକ୍ବ କ୍ହଉନଥିଲା।” ଏଥିପାଇଁ କ୍ସ ଇ-ନାମ୍ ଏବଂ ଜଲିୋ

ପ୍ରଶାସନକୁଧନ୍ବାଦଅପତ୍ତଣକରଛିନ୍।ିକ୍ସହଭିଳିଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରକ୍ଦଶର
ଗୁଣୁର ଜଲିୋର ଡୁଗିରାଲା ମଣି୍ କ୍ମ’ 2017କ୍ର ଇ-ନାମ୍
ପ୍ାଟଫମତ୍ତକ୍ର କ୍ଯାଗ କ୍ଦଇଛ।ି କ୍ଯାଜନାରଦ୍ତିୀୟପଯତ୍ତ୍ାୟକ୍ର
ରାଜ୍ରୁକ୍ଯାଗକ୍ଦଇଥିବାଦଶଟିଗ୍ାମଭିତରୁଏହାକ୍ଗାଟଏି।ଏହି
ମଣି୍କ୍ରପ୍ରତଦିନିସକାଳ9.30ରୁ11.00ମଧ୍ୟକ୍ରଅନଲାଇନ୍
ବଡିଂିକରାଯାଏ।
ଇ-ନାମ୍ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ରକ୍ଯାଗକ୍ଦବାପକ୍ରଏହିମଣି୍କ୍ରଅକ୍ନକ

ପରବିର୍ତ୍ତନଆସଛି।ିଏହାଉପକ୍ରନଭିତ୍ତରକରୁଥିବାଚାଷୀଯକ୍ଥଷ୍
ଫାଇଦାପାଇପାରୁଛନ୍।ିଆଜିଯଦି କୃଷକଙ୍ଆୟବଢ଼ଛିିଏବଂ
ବନିା କ୍କୌଣସି ବାଧକକ୍ର କ୍ସମାକ୍ନ ନଜି ଉତ୍ପାଦକୁ ଠକିଣା
ସମୟକ୍ର ବରିିେ କରପିାରୁଛନ୍ି କ୍ତକ୍ବ ତାହାର ମଳୂ କାରଣ

ଇ-ନଷାମ୍:କ୍ଗଷାଟିଏେଷାଷ୍ଟ୍କ୍ଗଷାଟିଏ
ବଜଷାେବଚିଷାେକୁକ୍ପ୍ରଷାତ୍ସଷା�ନ

ଇ-ନାମ୍ ରକବଳ ଏକ ରଯାଜନା ନୁରହଁ, ଏହା ଏକ ଆରଦୋଳନ। ର୍ାରମ୍ପରିକ କାରବାର 
ରଶୈଳୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଷକୁ ଉଠ ିସମସ୍ତ କୃରକଙୁ୍ ରସମାନଙ୍ ଉତ୍ାଦକୁ ଠକିଣା ଦରରର ବକିି୍ର କରିବାର 
ଏହା ଏକ ଉତ୍କକୃ ଷ୍ଟ ଅନ୍ ଲାଇନ ର୍୍ାଟ୍ ଫମ୍ଷ।  କୃରକଙୁ୍ ରସମାନଙ୍ ଉତ୍ାଦକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରବ ବନିା 
ରକୌଣସ ିଅତରିିକ୍ ଶୁଳ୍କରର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍ ର୍ାଖରର ର୍ହଞ୍ାଇ ବଜାର ମଲୂ୍ୟ ର୍ାଇବାର ଏହା 
ଏକ ପ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଏହାଦ୍ାରା ଚାରୀ ଅଧିକ ଲାଭ ର୍ାଇବା ସହ ରସମାନଙ୍ ରରାଜଗାର 

ବଢଥିାଏ ଏବଂ ଉତ୍ାଦର ଗୁଣାତ୍କ ମାନ ଅନୁସାରର ଦର ନଦି୍୍ଷାରଣ ରହାଇ ସାରା ରଦଶରର  
କୃର ିଉତ୍ାଦ ଲାଗି ‘ରଗାଟଏି ରଦଶ, ରଗାଟଏି ବଜାର’ ସୃଷି୍ଟ କରିଥାଏ...।

ଇ-ନଷାମ୍ଫ୍ଷାଗ୍ଶପି୍କ୍ଯଷାଜନଷା
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କ୍ହଉଛିଇ-ନାମ।ପ୍ରଧାନମନନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀଏହିପ୍ରକଳ୍ପକୁ14
ଏପି୍ରଲ୍2016କ୍ରଉଦ୍ଘାଟନକରଥିିକ୍ଲ। କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳଆଠଟି
ରାଜ୍ରମାତ୍21ଟିମଣି୍ଏଥିକ୍ରସାମିଲ୍ଥିକ୍ଲ।ଏକ୍ବ21ଟି
ରାଜ୍ଏହିକ୍ନଟବେକତ୍ତକ୍ରସାମିଲ୍କ୍ହାଇଛନ୍।ିଅଥତ୍ତାତ୍ଜକ୍ଣ କୃଷକ
ଚାହିଁକ୍ଲକ୍ଯକ୍କୌଣସିରାଜ୍କ୍ରତାଙ୍ଉତ୍ପାଦବରିିେକରବିାକୁସକ୍ମ
କ୍ହଉଛ।ି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରମଖୁ୍ ଉକ୍ଦେଶ୍ କ୍ହଲା ମଧ୍ୟସ୍ି ବ୍ବସ୍ାକୁ
ଉକ୍ଚ୍ଦ କରବିା। କ୍ସମାନଙ୍ ପାଖକ୍ର ଏମିତି ଏକ ପ୍ାଟଫମତ୍ତ
ଉପଲବ୍ କରାଇବା ଯାହା ତାଙୁ୍ ସବତ୍ତାଧିକଫାଇଦା କ୍ଦବ। ଖାଲି
କ୍ସତକିି ନୁକ୍ହଁ କ୍ଦଶର କ୍ଯକ୍କୌଣସି ସ୍ାନକ୍ର କ୍ରେତାଙୁ୍    କୃଷି
ଉତ୍ପାଦକଣିିବାକ୍ରସକୁ୍ଯାଗମିଳବି।
ଜାତୀୟସ୍ତରକ୍ର କୃଷଜିାତ ଉତ୍ପାଦ ବଜାରଗୁଡ଼କୁି କ୍ଗାଟଏି

ପ୍ାଟଫମତ୍ତକୁଆଣିକଣିାବକିାକ୍ରସ୍ୱଚ୍ତାଆଣିବାକ୍ହଉଛିଇ-ନାମ୍ର
ଏକ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍୍। ଏହାଦ୍ାରା ଜାତୀୟସ୍ତରକ୍ର ଏକକ କୃଷଜିାତ
ବଜାର ବ୍ବସ୍ା ସଷିୃ୍ କ୍ହାଇପାରବି। ଫଳକ୍ର କୃଷକଙ୍ ଲାଗି
କ୍ସମାନଙ୍ଉତ୍ପାଦନରଗୁଣାତ୍ମକମଲୂ୍ଅନୁସାରକ୍ରତୁରନ୍ମଲୂ୍
ମିଳବିାନଶିି୍ତକ୍ହବ।କ୍ଗାଟଏିକ୍ଦଶକ୍ଗାଟଏିବଜାରଚନି୍ାଧାରା
ସାକାରକ୍ହବ।ଏକ୍ବଏହିପ୍ାଟଫମତ୍ତକ୍ର21ଟିରାଜ୍ରଏକହଜାର
ମଣି୍ ଇ-ନାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ କ୍ହାଇଛନ୍।ି ଭାରତ ସରକାର
ଇ-ନାମଭଳିଅଭିନବଚନି୍ାଧାରାକ୍ରକୃଷକଙ୍ଜୀବନକ୍ରଗୁଣାତ୍ମକ
ପରବିର୍ତ୍ତନଆଣିବାପାଇଁସବତ୍ତଦାକାଯତ୍ତ୍କରୁଛନ୍।ିn

ସମଦୁଷାୟମଣି୍
ସଂଖ୍ଷା
1,000

ପଞି୍ଜକୃତ
ବ୍ବସଷାୟୀ

ଏଫ୍ପିଓ

ସମନ୍ୱତି
ଲଷାଇକ୍ସନ୍ସ

େଷାଜ୍

21
ପଞି୍ଜକୃତ
ଚଷାଷୀ

2,19,639

1,72,89,499

2,083

1,03,134

14ଏପି୍ରଲ୍2016କ୍େଇ-ନଷାମ୍ଉଦ୍ଘଷାଟନ

ଇ-ନଷାମ୍ମଷାଧ୍ୟମକ୍େଚଷାଷୀଙ୍କପଷାଇଁଲଷାଭ

ଏପି୍ଲ୍  14, 2016 ରର ଆଠଟ ି
ରାଜ୍ୟର 21ଟ ିମଣି୍ଡକୁ ରନଇ 
ଇ-ନାମ୍  ପ୍କଳ୍ପ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଲ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ।

ଇନାମ୍  ରର୍ାଟ୍ଷଲ୍ ରର ଚାରୀମାରନ 
ମାଗଣାରର ର୍ଞି୍ଜକରଣ କରବିା 
ବ୍ୟବସ୍ା। 

ଇ-ନାମ ସଂଯୁକ୍ ମଣି୍ଡରର 
କୃରକମାରନ ଅନଲାଇନ୍ ବକି୍ରୟ 
ର୍ାଇଁ ରସମାନଙ୍ର ଉତ୍ାଦ 
ବବିରଣୀ ଅର୍ରଲାଡ୍ କରିର୍ାରିରବ 
ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାରନ ମଧ୍ୟ 
ରଯରକୌଣସ ିସ୍ାନରୁ ଇ-ନାମ 
ଅଧୀନରର କ୍ରୟ ର୍ାଇଁ ବଡି୍ 
କରରି୍ାରିରବ।

ଉତ୍ାଦର ସଠକି୍ ଓଜନ ତଥା 
ଓଜର ପ୍କି୍ରୟାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
ଆଣିବାକୁ ଇରଲରକ୍ଟ୍ରାନକି୍ ନକିତି ି
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛ ି। ତାଛଡା 
ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ରଦୟ 
ବର୍ତ୍ଷମାନ ଭୀମ୍  ଆପ୍  ଜରଆିରର 
କରାଯାଉଛ।ି 

ପଞି୍ଜକେଣ ଅନଲଷାଇନ୍ବରିେୟ ଇକ୍ଲକ୍କଟେଟ୍ଷାନକ୍ିନକିତିି

କୃରକ ଏବଂ ରକ୍ରତା ମଧ୍ୟରର ରକୌଣସ ିମଧ୍ୟସ୍ ିନାହାଁନ୍ ି। 
କୃରକମାନଙ୍ ସହତି ଗ୍ାହକମାରନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମୂ୍ପର୍୍ଷ 
ଲାଭ ର୍ାଆନ୍।ି

କୃରକମାରନ ଉତ୍ାଦ ର୍ାଇଁ ଭଲ ମଲୂ୍ୟ ର୍ାଆନ୍।ି ବଜାରକୁ 
ଆସଥୁିବା ଚାରୀଙ୍ ସମୟ ବ ିସଞ୍ୟ  ହୁଏ। 

କୃରକମାରନ ରର୍ାଟ୍ଷାଲରର ରସମାନଙ୍ର ବ୍ୟବସାୟର 

ଅଗ୍ଗତ ିରଦଖିର୍ାରୁଛନ୍।ି ପ୍କୃତ ମଲୂ୍ୟ ବଡିଂିର 
ଅଗ୍ଗତ ିକୃରକମାନଙୁ୍ ରସମାନଙ୍ ରଫାନ୍ ରର ଥିବା 
ଅରି୍୍ରକସନ୍ ରର ରଦଖାଯାଏ। 

କୃରକମାରନ ପ୍ରତ୍ୟକ ମଣି୍ଡର ସମୂ୍ପର୍୍ଷ ସଚୂନା ଠକି୍ 
ସମୟରର ର୍ାଇଥାଆନ୍।ି ଉତ୍ାଦର ସଠକି୍ ବକି୍ରୟ ର୍ାଇଁ 
ସବୁଧିା ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଏ। 

ଇ-ନମ୍୍ଷ୍ାଟ୍ଫମ୍ଯପ୍ରତଟିି
କୃଷକକୁଫଷାଇଦଷାକ୍ଦବଷାସ�
କୃଷିଜଷାତଉତ୍ପଷାଦବରିେେି
ଧଷାେଷାକୁପେିବର୍୍ଯନକେିବଷାକୁ
ଲକ୍୍େଖଛି।ିଇ-ନଷାମ୍
ଦ୍ଷାେଷା,ଆମେଚଷାଷୀ
କ୍କୌଣସିଅତେିିକ୍ଖର୍୍ଯବନିଷା
କ୍ସମଷାନଙ୍କଦ୍ରବ୍େଠକିଣଷା
ମଲୂ୍ସ୍ଚ୍ଛଭଷାକ୍ବପଷାଉଛନ୍ତ।ି
-ନକ୍େନ୍ଦ୍ରକ୍ମଷାଦୀ,ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀ

ଇ-ନଷାମ୍ଫ୍ଷାଗ୍ଶପି୍କ୍ଯଷାଜନଷା

ମଷାର୍୍ଯ8,2022ସଦୁ୍ଧଷାତଥ୍
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ରକାଭିଡ୍ ର ତୃତୀୟ ଲହଡ ିକ୍ରମଶଃ ଦୁବ୍ଷଳ ରହଉଛ।ି କନୁି୍ ଭାରତ ସରକାର ର୍ରିସ୍ିତ ିଉର୍ରର ସମୂ୍ପର୍୍ଷ ନଜର ରଖିଛନ୍।ି 
ରରାଗ ପ୍ତରିରାଧକ ଶକି୍ ସୃଷି୍ଟଲାଗି ରଦଶରର ଟକିାକରଣକୁ ଯରଥଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଉଛ।ି ସମସ୍ତଙୁ୍ ଟକିାକରଣ ଲକ୍୍ୟ 

ଆଡକୁ ଦରୁତଗତରିର ଅଗ୍ସର ରହଉଥିବା ଭାରତ ଏରବ ବାର ବର୍ଷର ଶଶିୁଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ଟକିାଦାନ କରିବା ର୍ାଇଁ ଅନୁମତ ିହାସଲ 
କରିଛ।ି ର୍ୁଣି 12ରୁ କମ୍  ରି୍ଲାମାନଙ୍ ର୍ାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟକିା ବକିାଶ କରିବାକୁ ଅବରିତ ଗରବରଣା ଜାରି ରହଛି।ି  ଭାରତ 
ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ଶାସତି ଅଞ୍ଳକୁ  ମାଗଣାରର ଟକିା ପ୍ଦାନ କରୁଛନ୍।ି ଖଲି ରସତକି ିନୁରହଁ, ରଦଶରର 

ଏହ ିକାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରର ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ନରିଜ ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି 

ବଷାେବଷ୍ଯେଶଶିଙୁୁ୍କ
କ୍କଷାଭିଡ୍ଟିକଷା

ରାଜସ୍ାନରକ୍ଯାଧପରୁମରୁଭୂମ।ିବଷିମପରକି୍ବଶକ୍ହକ୍ଲବି ହାର ମାନି ନାହାନ୍ି ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍୍କମତ୍ତୀମାକ୍ନ।
ସମସ୍ତଙୁ୍ ଟକିା ପ୍ରଦାନର ଲକ୍୍ କ୍ନଇ ଏଠାର ମହଳିା

ସ୍ୱାସ୍୍କମତ୍ତୀମାକ୍ନଚାଲିଚାଲିକ୍ଲାକଙ୍ପାଖକ୍ରପହଞ୍ଛୁନ୍ିଏବଂକ୍ଲାକଙୁ୍
ଟକିାପ୍ରଦାନକରୁଛନ୍।ିଏହାଭାରତରନଷି୍ାକୁପ୍ରତପିାଦନକରୁଛ।ିଏହା
ସ୍ପଷ୍ କରୁଛି କ୍ଯ, ଲକ୍୍ କ୍ଯକ୍ତ କଠନି କ୍ହଉନା କାହିଁକ,ି ଭାରତର
ନଷି୍ାଓକର୍ତ୍ତବ୍ପରାୟଣାତାଆଗକ୍ରସବୁକଛିିହାରମାନଯିାଏ।ଆଜି
କ୍ସମାନଙ୍ରଉତ୍ଗତ୍ତୀକୃତକ୍ସବାକ୍ହତୁକ୍ଦଶ180କ୍କାଟିଟକିାକ୍ଡାଜ
ପ୍ରଦାନକରବିାକ୍ରସକ୍ମକ୍ହାଇଛ।ି ଏଥିସହ,ମାର୍ତ୍ତ16 ରୁ ଆରମ୍ଭ
କ୍ହାଇଛି 12 ରୁ 14 ବଷତ୍ତ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍ ଟକିାକରଣ। ଏହା
ବ୍ତୀତ, 60 ବଷତ୍ତରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ କ୍ଲାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ
କ୍ଗାଟଏିକ୍ଡାଜ୍ପ୍ରତକି୍ଶଧକଟକିାକ୍ନବାକୁଅନୁମତିପ୍ରଦାନକରାଯାଇଛ।ି
ସରକାରବଶି୍ୱାସକରନ୍ିକ୍ଯଯଦିପିଲାମାକ୍ନସରୁକି୍ତ,କ୍ଦଶସରୁକି୍ତ
ଅଛ।ିଏହିକାରଣରୁ;କ୍କନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାସ୍୍ମନ୍ତୀମାନସଖୁମାଣ୍ଭୀୟଶଶିୁଏବଂ
ପରବିାରସହତି60ବଷତ୍ତରୁଅଧିକକ୍ଲାକଙୁ୍ଏହିଟକିାପାଇବାକୁଉତ୍ାହତି
କରୁଛନ୍।ିଅନ୍ପକ୍କ୍ର,କ୍ଦଶକ୍ରଟକିାକରଣଦରୁତଗତକି୍ରଚାଲିଛିଏବଂ
ମାର୍ତ୍ତ14,2022ପଯତ୍୍ତ ନ୍,15ରୁ17ବଷତ୍ତବୟସର5,58,92,605
କକି୍ଶାରଙୁ୍ପ୍ରଥମକ୍ଡାଜଦଆିଯାଇଛ।ି କ୍ସହପିରି  3,38,83,880
କକି୍ଶାରଙୁ୍ଦ୍ତିୀୟକ୍ଡାଜଦଆିଯାଇଛ।ିମାର୍ତ୍ତ14ପଯତ୍୍ତ ନ୍ଭାରତକ୍ର
ସରିେୟକ୍କାଭିଡକ୍ରାଗୀଙ୍ସଂଖ୍ା36,168କ୍ରକଡତ୍ତକରାଯାଇଥିଲା,

ଭୁଲ୍ସଚୂନଷାକ୍ଦଉଥବିଷାସମସ୍ତ
ପ୍ରୟଷାସକୁଆକ୍ମପ୍ରତ୍ଷାଖ୍ଷାନକେିବଷା
ଦେକଷାେ।ଅକ୍ନକସମୟକ୍େ
ଆକ୍ମଶଣୁୁକ୍ଯ,ଟିକଷାକ୍ନକ୍ଲବି
ସଂରେମଣକ୍�ଷାଇଥଷାଏ,କ୍�କ୍ଲଏ�ଷା
କ୍କଉଆଁଡକୁଆଙୁ୍ଠିକ୍ଦଖଷାଉଛ?ି
ମଷାସ୍କସମ୍ବନ୍ଧକ୍େମଧ୍ୟଏମିତିଚର୍୍ଯଷା
�ୁଏ।ଏସବୁଗଜୁବକୁତତ୍କ୍ଣଷାତ

କ୍େଷାକବିଷାଆବଶ୍କ।
ନେନ୍ଦ୍ରକ୍ମଷାଦୀ,ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀ

କ୍କଷାଭିଡ୍ବକି୍େଷାଧୀଯଦୁ୍ଧସ୍ଷାସ୍୍

22ମଷାସପକ୍େସବ୍ଯନମି୍କ୍ଦୈନକିସଂରେମଣ
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ଯାହାକି675ଦନିପକ୍ରଭାରତକ୍ରସବତ୍ତନମି୍ନସରିେୟକ୍କାଭିଡ୍
ଆରୋନ୍ ସଂଖ୍ା। ଏଥି ସହତି, 24 ଘଣାକ୍ର 2,503 ନୂତନ
ମାମଲାରକି୍ପାଟତ୍ତକରାଯାଇଥିଲା,ଯାହାକି680ଦନିମଧ୍ୟକ୍ର
ସବତ୍ତନମି୍ନମାମଲାଅକ୍ଟ।ଏକ୍ବସସୁ୍ତାହାର98.72%ରହଛି।ି

ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ା ରବୈଠକ 
ମାର୍ତ୍ତ 9 ତାରଖିକ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ ଏକ ଉର୍
ସ୍ତରୀୟକ୍ବଠୖକକ୍ରଅଧ୍ୟକ୍ତାକରିକ୍କାଭିଡ୍-19ମହାମାରୀର
ସ୍ତି,ିବକି୍ଶଷକରିଓମରିେନ୍ପ୍ରକାରଏବଂକ୍ଦଶକ୍ରଟକିାକରଣ
ଅଭିଯାନରବାବଦକ୍ରସମୀକ୍ାକରଥିିକ୍ଲ।ଏହି  କ୍ବଠୖକକ୍ର
ବଶି୍ୱ ଏବଂ ଭାରକ୍ତକ୍ର କ୍କାଭିଡ୍ ସ୍ତିି ବାବଦକ୍ର ରକି୍ପାଟତ୍ତ
ଉପସ୍ାପନକରାଯାଇଥିଲା।ଭାରତକ୍ରଚାଲିଥିବାଟକିାକରଣ
ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାକ୍ର ଭର୍୍ତି କ୍ହଉଥିବା କ୍ରାଗୀଙ୍
ସଂଖ୍ା,କ୍ରାଗରଗମ୍ଭୀରତାଏବଂକକ୍ରାନାରନୂତନପ୍ରକାରକ୍ର
ମତୁୃ୍ହାରକୁ ଦୃଷି୍କ୍ର ରଖି ଟକିାର ପ୍ରଭାବକୁ ବଷିୟକ୍ର
ବକି୍ଳେଷଣକରାଯାଇଥିଲା।  ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ କ୍ହାଇଛି କ୍ଯ କ୍କନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍ନରିନ୍ରପ୍ରୟାସଏବଂସମୂ୍ର୍ତ୍ତଟକିାକରଣଅଭିଯାନ,
କ୍ରାଗକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍କ୍ରମକୁାବଲିା ଏବଂ କ୍ରାକବିାକ୍ର
ସକ୍ମକ୍ହାଇପାରଛି।ିଏହାମଧ୍ୟଉକ୍ଲେଖକରାଯାଇଛିକ୍ଯବଶି୍ୱ
ସ୍ୱାସ୍୍ ସଂଗଠନ, ମଳିତି ଜାତସିଂଘ,ଆନ୍ଜତ୍ତାତୀୟମଦୁ୍ା ପାଣ୍,ି
ହାଭତ୍ତାଡତ୍ତବଜିକ୍ନସ୍ସ୍ଲୁ୍ଏବଂଇନ୍ଷି୍ଚୁ୍ଟ୍ଫରକମ୍ଟିଟିଭି୍କ୍ନସ୍
ରକି୍ପାଟତ୍ତକ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍କାଭିଡ ମକୁାବଲିା କ୍ନଇ ଭାରତର
ଟକିାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛ।ି   ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ୍କାଭିଡ୍କ୍ପ୍ରାକ୍ଟାକଲଏବଂକ୍କାଭିଡ୍ଉପଯୁକ୍ତ
ଅଭ୍ାସଅନୁସରଣକରବିାସହତିବଭିିନ୍ନସମଦୁାୟଙୁ୍ଟକିାକରଣ
ପ୍ରରିେୟାକୁ ସମଥତ୍ତନଏବଂଏଥିକ୍ରଅଂଶଗ୍ହଣଜାରିରଖିବାକୁ
ମଧ୍ୟଅନୁକ୍ରାଧକରଛିନ୍।ି

12 ରୁ 17 ବର୍ଷ ବୟସର ରି୍ଲାମାନଙ୍ ର୍ାଇଁ ରକାରଭାଭାକ୍ସ 
ଅନୁରମାଦତି
କ୍ସରମ୍ଇନଷି୍ଚୁ୍ଟ୍ଅଫ୍ଇଣି୍ଆଦ୍ାରା ବକିଶତି କ୍ହାଇଥିବା
ଏକଆଣ-ିକ୍କାଭିଡ-19ଟକିାକ୍କାକ୍ଭାଭାକ୍କୁଡ୍ଗ୍କକ୍ଣଟ୍ାଲର୍
କ୍ଜକ୍ନରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ ସୀମତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ବହାର
ପାଇଁ ଅନୁକ୍ମାଦନ କ୍ଦଇଛନ୍।ି  ମଡିଆି ରକି୍ପାଟତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ
ଏହିଟକିା12ରୁ17ବଷତ୍ତବୟସରପିଲାମାନଙ୍ପାଇଁବକିଶତି
କ୍ହାଇଛ।ି 18 ବଷତ୍ତରୁ କମ୍ ବୟସର କକି୍ଶାରମାନଙ୍ ପାଇଁ
ଏହା କ୍ଦଶର ଚତୁଥତ୍ତ ଆଣ-ିକ୍କାଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ ଟକିା।  15
ବଷତ୍ତରୁକମ୍ପିଲାମାନଙୁ୍ଟକିାକରଣପାଇଁସରକାରଏପଯତ୍୍ତ ନ୍
କ୍କୌଣସି ନଷି୍ପର୍ି କ୍ନଇ ନାହାଁନ୍।ି ଏମ୍ସ ଦଲିେୀ ସକ୍ମତ କ୍ଦଶର
ନଅଟି ଡାକ୍ତରଖାନାକ୍ର ଏଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ା-ନରିୀକ୍ା ଚାଲିଛ।ି
ଏହିପରୀକ୍ଣକ୍ରକ୍କବଳପ୍ରାୟ100ଜଣ18ବଷତ୍ତରୁଅଧିକ
ସାମିଲ କ୍ହକ୍ବ। ଏହା ବ୍ତୀତ, କ୍ଯଉଁମାକ୍ନ ଉଭୟ କ୍ଡାଜ
କ୍ନଇଛନ୍ିକ୍ସମାକ୍ନପରୀକ୍ଣରଅଂଶକ୍ହାଇପାରକି୍ବ।n

କ୍ଫେିଲଷାସଷାଧଷାେଣସମୟ
ଏଣକିିକ୍ରେନ୍କ୍େମିେିବକମ୍ବେଓପର୍୍ଯଷା

ଦୁଇବଷ୍ଯପକ୍େଅନ୍ତଜ୍ଯଷାତୀୟବମିଷାନ
ଚେଷାଚେଉପେୁଉଠବିକଟକଣଷା

ସମଗ୍ ରଦଶରର ରକାଭିଡର ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ରମଶଃ ହ୍ାସ ର୍ାଇବା 
ରଯାଗୁ ର୍ରିସ୍ିତରିର ନରିନ୍ର ଉନ୍ନତ ିରଦଖା ରଦଉଛ।ି ଏହାକୁ ଆଖିରର 
ରଖି ରରଳବାଇ ର୍କ୍ରୁ ବଭିିନ୍ନ ରଟ୍ରନ୍ ରର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କଛି ି
କଟକଣାକୁ ଉଠାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି  ଏହାଫଳରର ରଟ୍ରନ୍  ଭିତରର 
ର୍ୂବ୍ଷରୁ ମିଳଥିିବା ଲିରନନ୍ସ, କମ୍ବଳ, ତକଆି, ରବଡ୍ କଭର ମିଳବିା ସହ 
ଝରକାରର ଲାଗୁଥିବା  ର୍ରଦା ଲାଗିର୍ାରିବ।   ରକାଭିଡ୍  ମହାମାରୀର 
ଭୟାବହତା ଏବଂ ରକାଭିଡ୍ ରପ୍ାରଟାକଲକୁ ଦୃଷି୍ଟରର ରଖି  ଜାରି 
କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ୍ଷ ଅର୍ରରଟଂି ରପ୍ାରଟାକଲ୍ (SOP)  
ଅନୁସାରର ଏସବୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। 

ମାଚ୍ଚ୍ଷ 27 ତାରିଖରୁ ର୍ୁଣିଥରର ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ବମିାନ ରସବା 
ସ୍ୱାଭାବକି ରହବ। ରକାଭିଡ୍  ମାମଲାକୁ ଦୃଷି୍ଟରର ରଖି ସରକାର ଦୀଘ୍ଷ 
ଦୁଇବର୍ଷ ର୍ରର ଏରନଇ ଲାଗିଥିବା କଟକଣାକୁ ଉଠାଇବା ର୍ାଇଁ 
ରଘାରଣା କରିଛନ୍।ି ବଶି୍ ସାରା ରକାଭିଡ୍  ବରିରାଧୀ ଟକିାକରଣ 
ଅଭିଯାନ, ବଭିିନ୍ନ ଶଳି୍ପ ପ୍ତନିଧିିଙ୍ ସହ କଥା ରହବା ର୍ରର ସରକାର 
ଏହ ି ନଷି୍ପରି୍ତ ରନଇଛନ୍।ି ରକାଭିଡ୍  ମହାମାରୀ ସମୟରର ସଂକ୍ରମଣର 
ବସି୍ତାରକୁ ରରାକବିା ର୍ାଇଁ ସରକାର ମାଚ୍ଚ୍ଷ 23, 2020 ରର ଭାରତକୁ 
ନଦି୍୍ଷାରିତ ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ବମିାନ ଚଳାଚଳ ବାତଲି୍  କରିବାକୁ ନଷି୍ପରି୍ତ 
ରନଇଥିରଲ। ରହରଲ ଏୟାର ବବଲ୍  ବ୍ୟବସ୍ାରର ଜୁଲାଇ 2020ଠାରୁ, 
ଭାରତ ଏବଂ 37 ଟ ି ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ବମିାନ 
ଚଳାଚଳ କରୁଛ।ି ଶଳି୍ପ ହତିାଧିକାରୀଙ୍ ସହ ଆରଲାଚନା ଏବଂ ନୂତନ 
ରକାଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ାସକୁ ଆଧାର କରି ରବସାମରିକ ବମିାନ ଚଳାଚଳ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ରଜ୍ୟାତରିାତ୍ୟ ସନି୍ଧଆି 27 ମାଚ୍ଚ୍ଷ 2022 ରର ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ବମିାନ 
ରସବା ର୍ୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନଷି୍ପରି୍ତ ରନଇଛନ୍।ି ଏହ ିନଷି୍ପରି୍ତ ରହତୁ 
ଏୟାର ବବୁଲ ସଷି୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି ରତରବ ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ 
ଭ୍ରମଣ ସମୟରର ରକାଭିଡକୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରରାକବିା ର୍ାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନରିଦେ୍ଷଶାବଳୀକୁ କଡାକଡ ିର୍ାଳନ କରାଯିବ।

କ୍କଷାଭିଡ୍ବକି୍େଷାଧୀଯଦୁ୍ଧସ୍ଷାସ୍୍



40 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଏପ୍ଡିଲ, 2022 

ଦଷାଣି୍
ଗୁଜରାଟର ନବରାସ ଜଲି୍ଲାରୁ 16 କରିଲାମିଟର 
ଦୂରରର ଅବସ୍ିତ ଦାଣି୍ଡ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 
ଚଚ୍ଚପିତ ଗାଁ। ବଗିତ ବୟାନରବ ବର୍ଷ ରହଲା ଏହା 
ତାହାର ର୍ରିଚୟ ଅକ୍ୁର୍୍ଷ ରଖିଛ,ି ଜାତୀୟ ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ 
ସ୍ତରରର ରକରବ ନଜିକୁ ମଳୀନ ରହବକୁ ରଦଇନ।ି 
ଏହାକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆରଦୋଳନର ତୀଥ୍ଷରକ୍ତ୍ 
ରବାଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହ ିସ୍ାନରୁ ବାର୍ୁ ମଠୁାଏ 
ଲୁଣ ମାରି କହଥିିରଲ‘ ଏହ ିମଠୁାଏ ଲୁଣରୁ ମୁଁ ବ୍ଟିଶି 
ଶାସନର ମଳୂଦୁଆ ରଦାହଲାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ 
ଯାଉଛ‘ି। ସତକୁ ସତ ରସଇଆ ହିଁ ରହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ପ୍ତବିଦ୍ତାସ୍ୱରୂର୍ ଆମକୁ ମିଳଥିିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା..। 

ଭଷାେତସ୍ଷାଧୀନତଷାେମ�ଷାନତୀଥ୍ଯସ୍େ

କଥାକ୍ରଅଛିଭକି୍ତବନିାସବୁସଖୁଓଗୁଣକ୍ସମତିିଅସାରକ୍ହାଇଥାଏ
କ୍ଯମତିିଲୁଣବନିାକ୍କୌଣସିଖାଦ୍ବିସ୍ୱାଦହୀନକ୍ହାଇଯାଏ।ଆଉ
ଏହିଲୁଣଉପକ୍ରକ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳଇଂକ୍ରଜସରକାରକରଲଗାଇକ୍ଲ

ତାହାକୁ କ୍ନଇ ସାରା କ୍ଦଶକ୍ର ଆରମ୍ଭ କ୍ହାଇଥିଲା ତୀବ୍ ପ୍ରତରିିେୟା।  ଏହି
ଜୁଲମକୁମଳୂକ୍ପାଛକରବିାଲାଗିଗାନ୍ଜିୀବାଛକି୍ଲଅହଂିସାପଥ।କ୍ଦଶବ୍ାପୀ
ଆଇନଅମାନ୍ଡାକରାକ୍ଦକ୍ଲ।କ୍ଯଉଁସ୍ାନକୁକ୍ସଆକ୍ନ୍ଦାଳନରଆଦ୍ଭୂମି
ଭାକ୍ବଚହି୍ଟକରକି୍ଲତାହାଥିଲାଗୁଜରାଟରଦାଣି୍।ମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀତତ୍କାଳୀନ
ସରକାରଲାଗୁକରଥିିବାଲୁଣଟକିସକୁ‘ପଥୃିବୀରସବୁଠାରୁଅମାନବୀୟଟକିସ’
କ୍ବାଲିଅଭିହତିକରଥିିକ୍ଲ।

ମ
ତ
ୱଷା
ଡ

ଧ
ମ
ନ

ଭ
ଷାଟ
ଗ
ଷାମ

ଉ
ମ
େ
ଷାଚ
ି

ମ
ଂଗ
କ୍େ
ଷାଲ

ଅ
ଂକ
କ୍ସ
ଶ୍ୱ
େ

ବଷାଂଜ

ସେୁତ

ସେୁତ

ଅମତୃମକ୍�ଷାତ୍ସବେଷାଷ୍ଟ୍



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଏପ୍ଡିଲ, 2022 41

କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ବ୍ଟିଶି୍ ସରକାର କ୍ଯଉଁ ଲବଣ କର ଲାଗୁ
କରଥିିକ୍ଲତାହାଅକାରଣଓଅତ୍ଧିକଥିଲା।ଏହିପରକି୍ପ୍ରକ୍ୀକ୍ର
1930 ମସହିା ମାର୍ତ୍ତ 11ତାରଖି ସନ୍୍ାକ୍ର ପ୍ରାଥତ୍ତନାସଭାକୁ
ସକ୍ମବୋଧନକରକି୍ଲମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀ।ପ୍ରାୟଦଶହଜାରରୁଅଧିକ
କ୍ଲାକକ୍ସଦନିମହାତ୍ମାଙ୍ଭାଷଣଶଣିୁବାକୁସାବରମତୀଆଶ୍ରମ
ପଡ଼ଆିକ୍ର ରୁଣ୍କ୍ହାଇଥାଆନ୍।ିଏହିସମୟକ୍ରକ୍ସକ୍ଘାଷଣା
କରକି୍ଲ କ୍ଯ ବ୍ଟିଶି ସରକାରଙ୍ ଏହି ଆଇନ ଭାରତୀୟଙ୍
ପାଇଁ ଗ୍ହଣୀୟ ନୁକ୍ହ।ଁ ଏଣୁ କ୍ସ ଦାଣି୍ ଉପକୂଳକ୍ର  ଲବଣ
ଆଇନ ଅମାନ୍ କରକି୍ବ। ଏହାକୁ ସମକ୍ସ୍ତ ଲକମନକ୍ର ସ୍ୱାଗ
କରକି୍ଲ,କ୍ହକ୍ଲଗାନ୍ଜିୀଯାତ୍ାକ୍କମତିିକରକି୍ବ?କ୍ସଥିଲାଗି
ସମଥତ୍ତକମାକ୍ନ ଏକ କ୍ଘାଡ଼ାର ଆକ୍ୟାଜନ କରଥିିକ୍ଲ। କନୁି୍
ଗାନ୍ଜିୀ କ୍ଘାଡ଼ା କି ପାଲିଙି୍କୁ ଛାଡ଼ି ଖାଲି ପାଦକ୍ର ଚାଲିବା
ଆରମ୍ଭକରଥିିକ୍ଲ।ଏହା କ୍କୌଣସିସହଜବ୍ାପାରନଥିଲାକି
କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ଏକ୍ତ ଲମବୋ ପଦଯାତ୍ା ପାଇଁ କ୍କହି ବଶି୍ୱାସ ବି
କରୁନଥିକ୍ଲ।କ୍ହକ୍ଲଗାନ୍ଜିୀତାଙ୍ସହକ୍ଯାଗୀଙ୍ଭିତରୁଏମିତି
କଛିିକ୍ଲାକଙୁ୍ବାଛଥିିକ୍ଲକ୍ଯଉଁମାକ୍ନତାଙ୍ସହଚାଲିବାକୁସକ୍ମ
ଥିକ୍ଲ।କ୍ସମାନଙୁ୍କ୍ସବ୍କି୍ତଗତଭାକ୍ବଇଣଭୁତ୍୍ତ ବିକରଥିିକ୍ଲ।
କ୍ସମାନଙ୍ଭିତକ୍ରସବୁଠାରୁବୟସ୍ଥିକ୍ଲକ୍ଖାଦ୍ମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀ,
କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳତାଙୁ୍61ବଷତ୍ତକ୍ହାଇଥିଲା।ପଣିୁସବୁଠାରୁକନଷି୍
ଥିକ୍ଲଲୀଳାଧରଠକ୍ର,ଯାହାଙ୍ବୟସ କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳମାତ୍
16ବଷତ୍ତଥିଲା।ଦାଣି୍କ୍ରକ୍ଯଉଁସତ୍ାଗ୍ହପ୍ରଦଶତ୍ତନକ୍ହାଇଥିଲ,
ତାହାକ୍ସଠାକ୍ରକଛିିସୀମତିସଂଖ୍ାରଭାଗିଦାରୀନଥିଲା,ବରଂ
ଗାନ୍ଜିୀ ପହଞ୍ବିା ପବୂତ୍ତରୁ କ୍ଦଶର ବଭିିନ୍ନ କ୍କାଣରୁ କ୍ସଠାକ୍ର
ପ୍ରାୟପଚାଶହଜାରରୁଅଧିକକ୍ଲାକରୁଣ୍କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ।ଗାନ୍ଜିୀ
ଚାଲିବାବାଟକ୍ରପ୍ରତିକ୍ସାମବାରମଉନବ୍ତପାଳନକରୁଥିକ୍ଲ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍ମାଦୀ ମହାତ୍ମାଙ୍ ଏହି ଅଦୁ୍ତ ମନ୍ତକୁ
ସ୍ମରଣ କରି ବାପଙୁ୍ ଦାଣି୍ ଅଭିଯାନର  ଏକାନକ୍ବ ବଷତ୍ତ ପରୂ୍୍ତି
ଅବସରକ୍ରମାର୍ତ୍ତ12,2021ଦନିକ୍ସଠାରୁଆରମ୍ଭକରଥିିକ୍ଲ
ଅମତୃ ମକ୍ହାତ୍ବ ସମାକ୍ରାହ। ଏଯାଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବୀର
ସଂଗ୍ାମୀଙ୍ପାଇଁଏହାସବୁଠାରୁବଡ଼ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକ୍ହାଇପାରଛି।ି
ଅମତୃ ମକ୍ହାତ୍ବର ଏହି ଶଙୃ୍ଖଳାକ୍ର ପଢ଼ନୁ୍ କ୍ସହି ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ାମୀଙ୍ କାହାଣୀ କ୍ଯଉଁମାକ୍ନ ଦାଣି୍ ଅଭିଯାନକ୍ର ପ୍ରମଖୁ
ଭୂମକିାକ୍ନଇଥିକ୍ଲ..।

'ବୁଢିଗଷାନ୍ଧୀ'ମଷାତଙି୍ନୀ�ଷାଜେଷା

ଜକ୍ଣସର୍ାଗାନ୍ବିାଦୀଭାକ୍ବପରଚିତିମାତଙି୍ନୀହାଜରା।କ୍ସନକି୍ଜସତୁାକାଟୁଥିକ୍ଲ,
ଖଦୀପିନୁ୍ଥିକ୍ଲଏବଂପରୂ୍ତ୍ତ ହୃଦୟକ୍ରକ୍ଲାକଙ୍କ୍ସବାକ୍ରସ୍ୱତଃନକି୍ୟାଜତିଥିକ୍ଲ।

ପଣିୁକ୍ଦଶକ୍ସବାକ୍ରକ୍ସଏକ୍ତତଲେୀନଥିକ୍ଲକ୍ଯ,ତାଙୁ୍କ୍ଦଖିକ୍କହିବିଏହାକହପିାକ୍ର,
କ୍ସବାପାଇଁବୟସକ୍କକ୍ବପ୍ରତବିନ୍କହୁଏନାହିଁ।1930ମସହିାକ୍ବଳରକଥା।ତାଙ୍ଗାଁର
କଛିି ଯୁବକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମକ୍ର କ୍ଯାଗକ୍ଦକ୍ଲ। ଏହାପକ୍ର କ୍ଦଶକୁ ବ୍ଟିଶି୍ କବଳରୁ
ମକିୁ୍ତକରିସ୍ୱାଧୀନଭାରତଗଠନପାଇଁଚାଲିଥିବାବଭିିନ୍ନସଂଗ୍ାମଓକ୍ନତୃତ୍ୱବଷିୟକ୍ର
କ୍ସ ଜାଣିକ୍ଲ। ଏହି ସମୟକ୍ର ତାଙୁ୍ 60ବଷତ୍ତ ବୟସ କ୍ହାଇଥିଲା। ଶଣିୁକ୍ଲ, ଗାନ୍ଜିୀଙ୍
କ୍ନତୃତ୍ୱକ୍ରଆଇନଅମାନ୍ଆକ୍ନ୍ଦାଳନଚାଲିଛ।ିସଂଗ୍ାମୀମାକ୍ନଗାଁକ୍ଦଇଯାଉଥିବାକ୍ବକ୍ଳ

କ୍ସ ଘରୁ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସକି୍ଲ,
କ୍ସହି ସଂଗ୍ାମୀଙୁ୍ ସ୍ୱାଗତ କରବିା ପାଇ।ଁ ଆଉ
ତା’ପକ୍ର ସାମିଲ୍ କ୍ହାଇଗକ୍ଲ ସଂଗ୍ାମକ୍ର। କ୍ସ
ଅକ୍ନକ ସଂଗ୍ାମକ୍ର କ୍ଯାଗକ୍ଦଇଛନ୍,ି କ୍ସଥିରୁ
ଲବଣସତ୍ାଗ୍ହକ୍ଗାଟଏି।କ୍କବଳକ୍ସତକିି ନୁକ୍ହ,ଁ
କ୍ସ ଗାନ୍ଜିୀଙ୍ ଡାକରାକ୍ର ଆରମ୍ଭ କ୍ହାଇଥିବା
ସସହକ୍ଯାଗଆକ୍ନ୍ଦାଳନ,ଭାରତଛାଡ଼ଆକ୍ନ୍ଦାଳନକ୍ର
ମଧ୍ୟଜକ୍ଣପ୍ରମଖୁକର୍ତ୍ତଧାରଥିକ୍ଲ।ମାତଙି୍ନୀହଜାରା

ଏକଗରବିପରବିାରକ୍ରଅକ୍କଟାବର19,1870କୁଜନ୍କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ।ତାଙ୍ବାପାଜକ୍ଣ
ସାଧାରଣଚାଷୀଥିକ୍ଲ।ପିଲାଟଦିନିରୁକ୍କକ୍ବସ୍ଲୁ୍ଯାଇନଥିବାମାତଙି୍ନୀମାତ୍ବାରବଷତ୍ତ
ବୟସକ୍ରବବିାହକରଥିିକ୍ଲ।କ୍ହକ୍ଲଅଳ୍ପକଛିଦିନିପକ୍ରତାଙୁ୍କ୍ବଧୖବ୍ସହବିାକୁପଡ଼ଥିିଲା।
1942ଭାରତଛାଡ଼ଆକ୍ନ୍ଦାଳନସମୟକ୍ରମାତଙି୍ନୀପ୍ରୟାଛଅହଜାରମହଳିାଙୁ୍କ୍ନଇ
ତାମଲୁକ୍ଠାକ୍ରଏକସଭାଆକ୍ୟାଜନକରଥିିକ୍ଲ।।ସକ୍ପଟମବେର29ତାରଖିକ୍ରକ୍ସକ୍ଗାଟଏି
ବଶିାଳକ୍ଶାଭାଯାତାକ୍ରପଲିୁସଥାନାଆଡ଼କୁଯାତ୍ାକରଥିିକ୍ଲ।ଏହିସମୟକ୍ରକ୍ଶାଭାଯାତ୍ା
ରାସ୍ତାକ୍ରପଲିୁସପକ୍ରୁଧାରା144ଲାଗୁକ୍ହଲା।କନୁି୍ତାହାକୁନମାନିମାତଙି୍ନୀସମଥତ୍ତକଙ୍
ସହଆଗକୁଚାଲିଥିକ୍ଲ।ହାତକ୍ରତ୍ରିଙ୍ାଏବଂମହଁୁକ୍ରବକ୍ନ୍ଦମା’ତରମ୍ନାରାସମସ୍ତଙୁ୍
ବସୃି୍ମତକରୁଥିଲା…।ହଠାତ୍ପଲିୁସଗୁଳିଆସିମାତଙି୍ନୀଙ୍ଡାହାଣହାତକ୍ରଲାଗିଲା।ତଥାପି
ନଅଟକିତ୍ରିଙ୍ାକୁଧରିଆଗକୁମାଡ଼ିଚାଲିଥିକ୍ଲମାତଙି୍ନୀ।କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳତାଙୁ୍72ବଷତ୍ତ
ବୟସକ୍ହାଇଥିଲାତାଙ୍ରକପାଳକ୍ରଦ୍ତିୀୟ ଗୁଳିଲାଗିଥିଲା।ଏଥରକନୁି୍ବଧିିଅଲଗା
ଚାହଁୁଥିଲା।   ମାତଙି୍ନୀ ଟଳପିଡ଼କି୍ଲ, କ୍ହକ୍ଲ କ୍ଶଷଯାଏ  ତାଙ୍ପାଟରୁି କ୍କକ୍ବ ବକ୍ନ୍ଦ
ମାତରମ୍ବନ୍ଦକ୍ହାଇନଥିଲାକିହାତରୁତ୍ରିଙ୍ାଖସିନଥିଲା।ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀ
ଲାଲ୍କଲିୋକ୍ରତାଙୁ୍15ଅଗଷ୍2021ଦନିସ୍ମରଣକରଥିିକ୍ଲ।

ଜନ:୍19ଅକ୍କଟେଷାବେ1870,ମତୁୃ୍:29କ୍ସକ୍୍ଟେମ୍ବେ1942
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ଜାତରି ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ଲବଣ ଆଇନକୁ ବକି୍ରାଧ କରବିାଲାଗି ଦାଣି୍ ଅଭିଯାନ କ୍ଘାଷଣା କରଥିିକ୍ଲ, କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ମହଳିାମାନଙୁ୍ କ୍ସହି
ଆକ୍ନ୍ଦାଳନକ୍ରସାମିଲନକରବିାକୁନଷି୍ପର୍ି କ୍ନଇଥିକ୍ଲ।ଗାନ୍ଜିୀମହଳିାଙ୍ପାଇଁଅଲଗା
କ୍ଯାଜାନାକରଥିିକ୍ଲ।ମହଳିାଙୁ୍ ଚରଖାଚଳାଇବା,ମଦ କ୍ଦାକାନ କ୍ଘରାଉକରବିାଆଦି

କାଯତ୍ତ୍ କ୍ଦଇଥିକ୍ଲ। କନୁି୍ ଗାନ୍ଜିୀଙ୍ ଏହି ନଷି୍ପର୍ି
କମଳା କ୍ଦବୀ ଚକ୍ଟ୍ଟାପାଧ୍ୟାୟଙୁ୍ ବକି୍ଶଷ ସନୁ୍ଷ୍
କରନିଥିଲା। କ୍ସ ଚାହିଁଥିକ୍ଲ ମହଳିାମାକ୍ନ ମଧ୍ୟ
ଦାଣି୍ଅଭିଯାନଓଲବଣସତ୍ାଗ୍ହକ୍ରଭାଗକ୍ନବା
ଜରୁରୀ।ଏଣୁକ୍ସତୁରନ୍ଗାନ୍ଜିୀଙୁ୍ଏପ୍ରସଙ୍କ୍ର
କ୍ଭଟି ନଜିର ଯୁକି୍ତ ଉପସ୍ାପନ କରଥିିକ୍ଲ।
ସାକ୍ାତକ୍ବକ୍ଳ କମଳାକ୍ଦବୀ ଗାନ୍ଜିୀଙୁ୍
ବୁଝାଇବାକ୍ରସମଥତ୍ତକ୍ହକ୍ଲ।ଏହାପକ୍ରମହଳିାଙୁ୍
ଲବଣସତ୍ାଗ୍ହକ୍ରକ୍କବଳସାମିଲ୍କରାଗଲାନି
ବରଂ  ମମୁବୋଇ ଲବଣ ସତ୍ାଗ୍ହକ୍ରର କ୍ନତୃତ୍ୱ
କ୍ନବା ପାଇଁ କ୍ଯଉଁ ସାତ ଜଣିଆ ଟମି୍ କ୍ଘାଷଣା
କରାଗଲା କ୍ସଥିକ୍ର ତାଙ୍ ସହ ସାମିଲ୍ କ୍ହକ୍ଲ

ଅବନ୍କିାବାଇକ୍ଗାଖକ୍ଲ।ଗାନ୍ଜିୀଙ୍ଏହିନଷି୍ପର୍ିପରଠାରୁଭାରତରସ୍ୱାଧୀନତାସଂଗ୍ାମକ୍ର
ମହଳିାଙ୍ସରିେୟଭାଗିଦାରୀବଢ଼ିଚାଲିଲା।ଲବଣସତ୍ାଗ୍ହକ୍ରକମଳାକ୍ଦବୀଙ୍ସରିେୟ
ଭୂମିକାବ୍ଟିଶି୍ପୁଲିସକୁଅସବୁଧିାକ୍ରପକାଇଲାଏବଂତାଙୁ୍ଆଇନଉଲେଂଘନଆକ୍ରାପକ୍ର
କ୍ଜଲ୍ଦଣ୍କ୍ଭାଗିବାକୁପଡ଼ଥିିଲା।03ଏପି୍ରଲ1903କ୍ରକର୍ତ୍ତାଟକରମାଙ୍ାକ୍ଲାରସହରକ୍ର
ଜନ୍କ୍ନଇଥିବା କମଳା କ୍ଦବୀ ଚକ୍ଟ୍ଟାପାଧ୍ୟାୟ ଲଣ୍ନ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟକ୍ର ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରକ୍ର
ଡକି୍ପ୍ାମା ଗ୍ହଣ କରବିା ପକ୍ର ଭାରତ କ୍ଫରଥିିକ୍ଲ। ଏହାପକ୍ର ଗାନ୍ୀବାଦୀ ସଂଗଠନ
କ୍ସବାଦଳକ୍ର ସାମିଲ୍ କ୍ହାଇ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମକ୍ର ସରିେୟ କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ।
ସ୍ୱାଧୀନତାସଂଗ୍ାମକ୍ବକ୍ଳବଭିିନ୍ନରାଷ୍ଟସହଆବଶ୍କରାଜନୀତକିସମ୍କତ୍ତରକ୍ାକରଥିିବା
କମଳାକ୍ଦବୀଚକ୍ଟ୍ଟାପାଧ୍ୟାୟ1936ମସହିାକ୍ରଅଲ୍ଇଣି୍ଆେିକ୍ମନ୍ସକନ୍ଫକ୍ରନ୍ସରଅଧ୍ୟକ୍
କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ।କ୍ସଜକ୍ଣଉର୍କ୍କାଟୀରକ୍ଲଖକଥିକ୍ଲଏବଂ1929କ୍ରଭାରତରମହଳିାଙ୍
ଅଧିକାରବଷି୍ରୟକ୍ରଏକପୁସ୍ତକକ୍ଲଖିଥିକ୍ଲ।ତାଙ୍ରକ୍ଶଷପୁସ୍ତକଥିଲା‘ସ୍ୱାଧୀନତାପାଇଁ
ଭାରତୀୟମହଳିାଙ୍ଲକ୍ଢ଼ଇ’।ପୁଣିକ୍ସଭାରତରହସ୍ତଶଳି୍ପକାରଗିରଙ୍ବକିାଶପାଇଁମଧ୍ୟ
ଅକ୍ନକଅଭିନବପଦକ୍କ୍ପଗ୍ହଣକରଥିିକ୍ଲ।କ୍ସଥିପାଇତାଙୁ୍କ୍କହକି୍କହିହସ୍ତତନ୍ରମା’
କ୍ବାଲିବିକହନ୍।ି କ୍ସହସ୍ତତନ୍ଓହସ୍ତଶଳି୍ପରବକିାଶପାଇଁବଭିିନ୍ନଆକ୍ନ୍ଦାଳନରକ୍ନତୃତ୍ୱ
କ୍ନଇଛନ୍।ିନାଟକ,କଳା,ଥିଏଟର,ସଙ୍ୀତକ୍କ୍ତ୍କ୍ରତାଙ୍ଅବଦାନଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ତରହଥିିଲା।
ତାଙ୍ରି ପ୍ରୟାସକ୍ର 1944 ମସହିାକ୍ର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଥିଏଟରପ୍ରତଷି୍ା କ୍ହାଇଥିଲା।
ଏହାକୁଏକ୍ବନ୍ାସନାଲ୍ସ୍ଲୁ୍ଅଫ୍ଡ୍ାମାକ୍ବାଲିକୁହାଯାଉଛ।ିତାଙୁ୍1955କ୍ରପଦ୍ଭୂଷଣ
ଏବଂ1987କ୍ରପଦ୍ବଭୂିଷଣଉପାଧିପ୍ରଦାନକରାଯାଇଥିଲା

ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମର ଆଉଜକ୍ଣ
ଅପ୍ରତୀମ କ୍ଯାଦ୍ଧା ଥିକ୍ଲ ଗିରବିରଧାରୀ

କ୍ଚୌଧରୀ।ଅଳ୍ପବୟସକ୍ରତାଙ୍ରକ୍ଦହାନ୍କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ
ମଧ୍ୟ କ୍ସ ନଜିର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟକ୍ର ଗାନ୍ଜିୀଙ୍
ରାସ୍ତାକ୍ର ଚାଲି କ୍ଦଶପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ଲାଗି
ନଜି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥିକ୍ଲ। ଲବଣ ସତ୍ାଗ୍ହ
ସମୟକ୍ର କ୍ସ ମାତ୍ 20 ବଷତ୍ତ ବୟସକ୍ର ମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ଙି୍ ସହ ଦାଣି୍ ଯାତ୍ା କରଥିିକ୍ଲ। ଏହାପକ୍ର କ୍ସ
ଆଇନଅମାନ୍ଆକ୍ନ୍ଦାଳନକ୍ରଏକଗରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ତଭୂମିକା
ଗ୍ହଣ କରଥିିକ୍ଲ। କ୍କବଳ କ୍ସତକିି ନୁକ୍ହଁ, ଗାନ୍ଜିୀଙ୍
ଅହଂିସା ଏବଂ ସଦି୍ଧାନ୍ଙୁ୍ କ୍ସ ଅକ୍ର ଅକ୍ର ପାଳନ
କରି ଦାଣି୍ଯାତ୍ାକୁ ସଫଳ କରବିାକ୍ର ପ୍ରମଖୁ ସହାୟକ
କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ। ତାଙ୍ରିଆଦଶତ୍ତକ୍ର ଅକ୍ନକ ବହିାରବାସୀ
ଗାନ୍ଜିୀଙ୍ ଲବଣ ସତ୍ାଗ୍ହ ଡାକରାକ୍ର କ୍ଯାଗକ୍ଦଇ
ଲୁଣମାରବିାଆରମ୍ଭକରଥିିକ୍ଲ।ବହିାରରବଭିିନ୍ନସ୍ାନକ୍ର
ଏହି ଆକ୍ନ୍ଦାନଳ କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ସରିେୟ କ୍ହାଇଥିଲା।
ଏହାଦ୍ାରା ଅକ୍ନକ କ୍ଲାକ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ।
ତାଙ୍ରଡାକନାଁଥିଲାକାରୀବାବୁଏବଂକ୍ସସାବରମତୀ
ଆଶ୍ରମର ଯକ୍ଥଷ୍ ନକିଟତର ଥିକ୍ଲ। ତାଙ୍ ବଡ଼ଭାଇ
ହରକି୍ଗାବନି୍ଦ କ୍ଚୌଧରୀଙ୍ ପ୍ରକ୍ଚଷ୍ା ଦ୍ାରା କ୍ସ ବାପୁଙ୍
ପାଖକ୍ର ପହଞ୍ପିାରଥିିକ୍ଲ। କାରଣ ହରକି୍ଗାବନି୍ଦଙ୍
ସହଗାନ୍ଜିୀଙ୍ପତ୍ାଳାପ କ୍ହଉଥିଲା।  କ୍ଯକ୍ହତୁ କ୍ସ
ଦାଣି୍ଯାତ୍ାକ୍ର ଏକମାତ୍ ବହିାରୀ ଥିକ୍ଲ ତାଙୁ୍ କ୍ଦଖି
ଥକ୍ର ରାକ୍ଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କହଥିିକ୍ଲ ‘ ଆପଣ ବହିାରର
ଇଜ୍ଜତରଖିଛନ୍।ି’  ଗିରବିରଧାରୀଙ୍ମନଓମସି୍ତଷ୍କ୍ର
ଗାନ୍ଜିୀଙ୍ଅଦ୍ଭୁତପ୍ରଭାବଥିଲା।ଦାଣି୍ଯାତ୍ାକ୍ରଯାତ୍ା
କରି କ୍ସ ଉଭୟ ଗାନ୍ଜିୀ ଏବଂ ଅହଂିସାର ପୂଜାରୀ
କ୍ହାଇସାରଥିିକ୍ଲ।କ୍ଫରଲିାପକ୍ରକ୍ସଆଜୀବନଖଦୀ
ହିଁପିନ୍ବିାକୁଲାଗିକ୍ଲ।ଅନ୍କ୍କୌଣସିବସ୍ତ୍ରବାପାଦକ୍ର
ଚପଲକ୍ସପିନୁ୍ନଥିକ୍ଲ।କ୍ସତକିି ନୁକ୍ହଁ,ତାଙ୍ଘକ୍ର
କ୍ଦବୀକ୍ଦବତାଙ୍ସକ୍ଙ୍ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଙି୍ଛବିମଧ୍ୟପୂଜା
ପାଉଥିଲା।ସାଧାରଣକ୍ଲାକଙ୍ପାଖକ୍ରକ୍ମୖଥିଲିଗାନ୍ି
କାରବିାବୁଭାକ୍ବପରଚିତିଥିବାଗିରବିରଧାରୀଙ୍ର18
ଅଗଷ୍1990ମସହିାକ୍ରନଧିନକ୍ହାଇଥିଲା।

କମେଷାକ୍ଦବୀ:ଯିଏଲବଣ
ସତ୍ଷାଗ୍�କ୍େମ�େିଷାଙୁ୍କ
ସଷାମିଲ୍କେିବଷାପଷାଇଁ
ମ�ଷାତ୍ମଷାଙୁ୍କନକି୍ବଦନ
କେିଥକି୍ଲ।

ଗିେିବେଧଷାେୀକ୍ଚୌଧେୀ:
ଦଷାଣି୍ଯଷାତ୍ଷାକ୍େ

କ୍ଯଷାଗକ୍ଦଇଥବିଷାବ�ିଷାେେ
ଏକମଷାତ୍ସତ୍ଷାଗ୍�ୀ

ଜନ:୍3ଏପି୍ରଲ1903,ମତୁୃ୍:29ଅକ୍କଟେଷାବେ1988
ଜନ୍:11ଜଷାନୁୟଷାେୀ1911ମତୁୃ୍:18ଅଗଷ୍,1990

କ୍ଦଶେସ୍ତନ୍ତତଷାଲଷାଗି
ଭଷାେତବଷା�ଷାକ୍େ
େଷାଜକ୍ନୈତକିସସୁମ୍କ୍ଯ
େକ୍ଷାକେିଆସଥୁବିଷା
କମେଷାକ୍ଦବୀ
ଚକ୍୍ଷାପଷାଧ୍ୟଷାୟ
1936କ୍େଅଲଇଣି୍ଆ
ୱକି୍ମନ୍ସକନ୍ଫକ୍େନ୍ସେ
ସଭଷାପତିବିଥକି୍ଲ।

ଅମତୃମକ୍�ଷାତ୍ସବେଷାଷ୍ଟ୍
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ଆଜୀବନଅହଂିସାମାଗତ୍ତଆପଣାଇଥିବାପ୍ାକ୍ରଲାଲ୍ନାୟାରକ୍ସହି
କଛିିହାତଗଣତିବ୍କି୍ତତ୍ୱଙ୍ଭିତକ୍ରସାମିଲ୍ଥିକ୍ଲ,କ୍ଯଉଁମାକ୍ନ

ଗାନ୍ଜିୀଙ୍ ସହ ଦାଣି୍ ଯାତାକ୍ର କ୍ଯାଗକ୍ଦଇଥିକ୍ଲ। କ୍ସ ଦୀଘତ୍ତଦନି ଧରି
ମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀଙ୍ବ୍କି୍ତଗତସଚବିମଧ୍ୟଥିକ୍ଲ।1899ମସହିାକ୍ରଦଲିେୀକ୍ର
ଜନ୍ଗ୍ହଣ କରଥିିବା ନାୟାର ପଞ୍ଜାବ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟରୁ ବଏି ପଢ଼ଥିିକ୍ଲ।
ଅସହକ୍ଯାଗ ଆକ୍ନ୍ଦାଳନକ୍ର କ୍ଯାଗକ୍ଦବା ପାଇଁ 1920କ୍ର ଏମ୍ଏ
ପାଠପଢ଼ାଅଧାରୁ ଛାଡ଼ଥିିକ୍ଲ। 1931ମସହିାକ୍ର,ପ୍ାକ୍ରଲାଲମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ୀଙ୍ ସହ କ୍ଗାଲ କ୍ଟବୁଲ କ୍ବଠୖକକ୍ର କ୍ଯାଗକ୍ଦବା ଲାଗି ଲଣ୍ନ
ଯାଇଥିକ୍ଲ।କ୍ସମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀଙ୍ସହବମତ୍ତାଏବଂସଲିଂମଧ୍ୟଯାଇଛନ୍।ି
1946 ମସହିାକ୍ର କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ସାମ୍ପଦାୟିକ ଦଙ୍ା ଆରମ୍ଭ କ୍ହଲା,
କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ କ୍ସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍ ସହ ବଙ୍ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ସ୍ାନକୁ
ଯାଇଥିକ୍ଲ।ନୂଆକ୍ଖାଲିକ୍ରକ୍ସସାମ୍ପଦାୟିକକ୍ସୌହାଦେତ୍ତ୍କ୍ଫରାଇଆଣିବା
ପାଇଁ ଦୃଷ୍ାନ୍ମଳୂକ କାଯତ୍ତ୍ କରଥିିକ୍ଲ । ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମ ସମୟକ୍ର
ତାଙୁ୍ ଅକ୍ନକ ଥର ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍କବଳ ଏତକିି ନୁକ୍ହଁ, କ୍ସ
ମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀଙ୍ଚନି୍ାଧାରାଏବଂଜୀବନୀକୁକ୍ନଇଅକ୍ନକପୁସ୍ତକରଚନା
କରଛିନ୍।ି କ୍ସ ହରଜିନ-ସାପ୍ାହକି ପତ୍କିାର ସମ୍ାଦନା କରଥିିକ୍ଲ, ଯାହା
ମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀଙ୍ଦ୍ାରାଆରମ୍ଭକ୍ହାଇଥିଲା।କ୍ସମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀଙ୍ଜୀବନ
ଏବଂଦଶତ୍ତନରଜକ୍ଣପ୍ରାମାଣିକଐତହିାସକିତଥାଅନୁବାଦକଥିକ୍ଲ।27
ଅକ୍କଟାବର1982କ୍ରତାଙ୍ରମତୁୃ୍କ୍ହାଇଥିଲା।

କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳଜାତରି ପିତାମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀଙ୍କ୍ନତୃତ୍ୱକ୍ରଦାଣି୍
ମାର୍ତ୍ତ ଆରମ୍ଭ କ୍ହାଇଥିଲା, କ୍ସଥିକ୍ର ସବତ୍ତାଧିକ 32ଜଣ

ସତ୍ାଗ୍ହୀ ଗୁଜରାଟରୁ ଥିକ୍ଲ। କ୍ସହି ସତ୍ଗ୍ହୀମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜକ୍ଣ
ଥିକ୍ଲବାଲାଜୀଭାଇକ୍ଗାବନି୍ଦଜୀକ୍ଦଶାଇ।କ୍ଦଶାଇଙୁ୍କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ35
ବଷତ୍ତବୟସକ୍ହାଇଥିଲା।ସତ୍ାଗ୍ହକ୍ରକ୍ଯାଗକ୍ଦବାଲାଗିମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀ
କ୍ନଇଥିବାପରୀକ୍ାକ୍ରକ୍ସଉର୍ୀର୍ତ୍ତକ୍ହାଇଥିକ୍ଲ।ତାଙ୍ରଉପସ୍ିତବୁଦ୍ଧ,ି
ନଷି୍ାଓଇଂରାଜୀଭାଷାଉପକ୍ରଯକ୍ଥଷ୍ଦକ୍ତାଥିଲା।କ୍ସଏକସମୟକ୍ର
ଗୁଜୁରାଟକକ୍ଲଜକ୍ରଇଂରାଜୀସାହତି୍ପଢ଼ାଉଥିକ୍ଲ।1916ମସହିାକ୍ର
ତାଙୁ୍କଂକ୍ଗ୍ସଅଧିକ୍ବଶନକ୍ରଭାଗକ୍ନବାକୁଅନୁମତିନମିଳବିାରୁକ୍ସ
ଚାକରିିଛାଡ଼କି୍ଦଇଥିକ୍ଲ।କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀଦକି୍ଣଆରିେକାରୁ
ଭାରତକ୍ଫରିଆସକି୍ଲ,କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳକ୍ସସାବରମତୀଆଶ୍ରମପ୍ରତଷି୍ା
କରଥିିକ୍ଲ।ଏଠାକ୍ରବାଲାଜୀଭାଇତାଙ୍ସହକ୍ଯାଗାକ୍ଯାଗକ୍ଦଇଥିକ୍ଲ
ଏବଂତାଙ୍ଦ୍ାରାପ୍ରଭାବତିକ୍ହାଇସ୍ୱାଧୀନତାସଂଗ୍ାମକୁକ୍ଡଇଁପଡ଼ଥିିକ୍ଲ।
ସ୍ୱାଧୀନତାସଂଗ୍ାମକ୍ରଅଂଶଗ୍ହଣକରଥିିବାରୁତାଙୁ୍1921ମସହିାକ୍ର
ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ମଦନ କ୍ମାହନ ମାଲବୀୟଙ୍
ଉଦ୍ମକ୍ରବନାରସହନୁି୍ଦବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟପ୍ରତଷି୍ା କ୍ହଲା,ବାଲାଜୀଭାଇ
କ୍ସଠାକ୍ରଛାତ୍ମାନଙୁ୍ଶକି୍ାଦାନପାଇଁନଯୁିକି୍ତପାଇଥିକ୍ଲ।1920ପକ୍ର
କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳଅହମ୍ଦାବାଦକ୍ରଗୁଜରାଟବଦି୍ାପୀଠପ୍ରତଷି୍ାକରାଗଲା
କ୍ସଠାକ୍ରମଧ୍ୟକ୍ସବାକରବିାସକୁ୍ଯାଗମିଳଥିିଲା।

ଅସ�କ୍ଯଷାଗଆକ୍ନ୍ଦଷାେନଠଷାେୁ
ନୂଆକ୍ଖଷାଲିଯଷାଏଗଷାନ୍ଧଜିୀଙ୍କସକ୍ଙ୍
ଥକି୍ଲପ୍ଷାକ୍େଲଷାଲ୍ନଷାୟଷାେ

ବଷାଲଜୀଭଷାଇକ୍ଗଷାବନି୍ଦଜୀକ୍ଦଶଷାଇ:
ଯିଏସ୍ଷାଧୀନତଷାଆକ୍ନ୍ଦଷାେନପଷାଇଁ
ପ୍ରକ୍ଫସେଚଷାକେିିଛଷାଡିଥକି୍ଲ

କସୁ୍ତେବଷାଗଷାନ୍ଧୀ:ତଷାଙ୍କେବଷାତ୍ସଲ୍ଭଷାବକ୍�ତୁବଷାପୁବଷା’କ୍ବଷାଲିଡଷାକୁଥକି୍ଲ

ଜାତରି ପିତା କ୍ମାହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ୀଙ୍ ପତ୍ୀକ୍ହବା ସହ କ୍ସ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମକ୍ର
ଜକ୍ଣପ୍ରମଖୁକ୍ନତ୍ୀଥିକ୍ଲ।ବାପୁନକି୍ଜକସୁ୍ତରବାଗାନ୍ୀଙ୍
ଦ୍ାରାଅକ୍ନକଭାକ୍ବ ପ୍ରଭାବତିକ୍ହାଇଥିକ୍ଲ। କମତ୍ତୀଏବଂ
କ୍ଦଶବାସୀଙ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍ର କ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାରଣରୁ କ୍ସ
ତାଙୁ୍'ବା'କ୍ବାଲିଡାକୁଥିକ୍ଲ।ପତ୍ୀଭାବକ୍ରସ୍ୱାମୀଙୁ୍ସବତ୍ତଦା
ସମଥତ୍ତନ କରୁଥିବା କସୁ୍ତରବା, ଦାଣି୍ ଯାତ୍ାକ୍ର ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ୀଙୁ୍ ସମୂ୍ର୍ତ୍ତ ସମଥତ୍ତନ କରଥିିକ୍ଲ। ଏହି କାରଣରୁ ବାପୁ
କ୍ଦଶରସ୍ୱାଧୀନତାପାଇଁସମୂ୍ର୍ତ୍ତଉତ୍ଗତ୍ତୀକୃତକ୍ହାଇଦନିରାତି
ଲଢ଼ପିାରୁଥିକ୍ଲ।କସୁ୍ତରବା1930ମସହିାକ୍ରବାକ୍ଡତ୍ତାଲିକ୍ର‘କ୍କୌଣସିକର
ନାହିଁ’ ଅଭିଯାନଏବଂଲବଣସତ୍ଗ୍ାହକ୍ରମଧ୍ୟଅଂଶଗ୍ହଣକରଥିିକ୍ଲ।
1932 ମସହିାକ୍ର କ୍ସ ବ୍ଟିଶି୍ ପୁଲିସ ଦ୍ାରା ଗିରଫ କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ।
ଦାଣି୍ଯାତ୍ାପକ୍ରକ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀଙୁ୍ଗିରଫକରାଯାଇଥିଲା,
କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳକସୁ୍ତରବାଗାନ୍ୀହିଁକ୍ଲାକଙୁ୍ଉତ୍ାହତିକରଥିିକ୍ଲ।କ୍ତକ୍ବ
କସୁ୍ତରବା ଗାନ୍ୀ ଦାଣି୍ ସତ୍ଗ୍ାହୀଙ୍ ସହତି କ୍କବଳ ସାମିଲ୍ ନଥିକ୍ଲ,
ଏହି ସମୟକ୍ର କ୍ସ ରେମାଗତ ଭାବକ୍ର ଆକ୍ନ୍ଦାଳନକାରୀଙ୍ ସହ ଠଆି
କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍ ଶୂନ୍ସ୍ାନ ପୂରଣ କରବିାକୁ କ୍ଚଷ୍ା

କରଥିିକ୍ଲ। ଏକ ମଜାଦାର ବଷିୟ କ୍ହଉଛ,ି ବାପୁ ନକି୍ଜ
ବା’ଙୁ୍ଜକ୍ଣକ୍ପ୍ରରଣାଦାୟକସମାକ୍ଲାଚକଭାବକ୍ରଗ୍ହଣ
କରଥିିକ୍ଲ। କୁହାଯାଏ କ୍ଯ କସୁ୍ତରବାଙୁ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍
ପୂବତ୍ତରୁମଧ୍ୟସତ୍ାଗ୍ାହରପରୀକ୍ଣକ୍ରସଫଳତାମିଳଥିିଲା।
ବାସ୍ତବକ୍ର,କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀଦକି୍ଣଆରିେକାକ୍ର
ଥିକ୍ଲ, କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ କସୁ୍ତରବା ଗାନ୍ୀ କ୍ସଠାକ୍ର ବବିାହ
ନୟିମ ବରୁିଦ୍ଧକ୍ର ସତ୍ଗ୍ାହର କ୍ନତୃତ୍ୱ କ୍ନଇଥିକ୍ଲ। କ୍ସ
ଏହି ସତ୍ଗ୍ାହକ୍ର ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଥିକ୍ଲ ଏବଂ ତାଙ୍
ସତ୍ଗ୍ାହ ମହଳିାମାନଙୁ୍ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସବିା ପାଇଁ

କ୍ପ୍ରରଣାକ୍ଦଇଥିଲା।କ୍କବଳଏତକିିନୁକ୍ହଁ,କସୁ୍ତରବାଗାନ୍ୀଜକ୍ଣପତ୍ୀ
ଭାବକ୍ରସ୍ୱାମୀଙୁ୍ଘକ୍ରାଇଦାୟିତ୍ୱରୁମକୁ୍ତରଖିଥିକ୍ଲଏବଂକ୍ସଶାନ୍ପିୂର୍ତ୍ତ
ଭାବକ୍ରନଜିକର୍ତ୍ତବ୍ପାଳନକରୁଥିକ୍ଲ।ଏଥିକ୍ରପ୍ରଭାବତିକ୍ହାଇମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ୀକହଛିନ୍,ି‘ମୁଁକସୁ୍ତରବାଙ୍ଠାରୁଅହଂିସାପାଇଁଶକି୍ାପାଇଛ’ି।11ଏପି୍ରଲ
1869କ୍ର ଗୁଜୁରାଟରକ୍ପାରବନ୍ଦରକ୍ରଜକ୍ଣବ୍ବସାୟୀ କ୍ଗାକୁଲଦାସ
କାପଡ଼ଆିଙ୍ଘକ୍ରଜନ୍କ୍ହାଇଥିବାକସୁ୍ତରବାଗାନ୍ୀ14ବଷତ୍ତବୟସକ୍ର
ମହାତ୍ମାଗାନ୍ୀଙୁ୍ବବିାହକରଥିିକ୍ଲ।22କ୍ଫବୃଆରୀ1944କ୍ର74ବଷତ୍ତ
ବୟସକ୍ରକସୁ୍ତରବାଗାନ୍ୀଙ୍କ୍ଦହାନ୍କ୍ହାଇଥିଲା।n

ଜନ:୍11ଏପି୍ରଲ1869,ମତୁୃ୍:22କ୍ଫବୃଆେୀ1944

ଅମତୃମକ୍�ଷାତ୍ସବେଷାଷ୍ଟ୍
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ଭବରି୍ୟତର ଆହ୍ବାନକୁ ମକୁାବଲିା ର୍ାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ନରିନ୍ର ଭାରବ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଭିରି୍ତଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିଚାଲିଛନ୍।ି 
ଏହ ିମିଶନର ଏକ ଅଂଶବରିଶର ଭାବରର ସାରା ରଦଶରର 
8.5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜନ ଔରଧି ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ତଷି୍ଠା 
କରାଯାଇଛ,ି ରଯଉଁଠାରର ରଲାକମାରନ ବଜାର ମଲୂ୍ୟଠାରୁ 
50ରୁ90 ପ୍ତଶିତ କମ ମଲୂ୍ୟରର ଔରଧ କଣୁିଛନ୍।ି 

ଡାକ୍ତରଙ୍ କ୍ପ୍ରସ୍ଟ୍ିପ୍ସନ୍ ଧରି ଜକ୍ଣସବୁକ୍ବକ୍ଳ ଚନି୍ାକକ୍ରଏଥିଲାଗି କ୍କକ୍ତ ଖର୍ତ୍ତ କ୍ହବ! ଅପଯତ୍୍ତ ାପ୍ ଅଥତ୍ତ ଖର୍ତ୍ତ
କ୍ନଇତାମନକ୍ରଭୟବିସଷିୃ୍କ୍ହଉଥିଲା।କ୍ହକ୍ଲଆଜି

କ୍ସଡରକୁଲାଘବକରବିାକୁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଜନଔଷଧିକ୍ସବାକ୍ଦଶର
ବଭିିନ୍ନ କ୍କାଣକ୍ର ଉପଲବ୍ କ୍ହାଇପାରଛି।ି ଏହି କ୍କନ୍ଦ୍ରରୁ ମଳୁିଥିବା
ଔଷଧଉର୍ଗୁଣସମ୍ନ୍ନକ୍ହାଇଥିକ୍ଲବିଏହାରଦରବ୍ାକ୍ଣ୍ଡ୍କ୍ମଡସିନି୍
ଅକ୍ପକ୍ା50ରୁ90ପ୍ରତଶିତକମ୍କ୍ହାଇଥାଏ।ଅଥତ୍ତାତ୍କ୍ରାଗଭଲ
କରବିାସହଏହାକ୍ରାଗୀବାଏହାଙ୍ସମ୍କତ୍ତୀଙ୍ପକ୍କଟ୍କ୍ରଅତ୍ଧିକ
କ୍ବାଝହୁଏନାହିଁ।ଚଳତିଆଥ୍ତିକବଷତ୍ତରଆକଳନଅନୁଯାୟୀଜନ
ଔଷଧିକ୍କନ୍ଦ୍ରମାଧ୍ୟମକ୍ର800କ୍କାଟରୁିଅଧିକମଲୂ୍ରଔଷଧବରିିେ
କ୍ହାଇଛ।ିଅଥତ୍ତାତ୍ଗରବିଏବଂମଧ୍ୟବରି୍କ୍ଲାକମାକ୍ନଜନଔଷଧିକ୍କନ୍ଦ୍ର
ମାଧ୍ୟମକ୍ରପ୍ରାୟ5000କ୍କାଟିଟଙ୍ାସଞ୍ୟକରଛିନ୍।ିଯଦିକ୍ଯାଜନା
ଆରମ୍ଭଦନିରୁଆକ୍ମସଞ୍ଜୟପରମିାଣହସିାବକରବିାକ୍ତକ୍ବତାହା
13,000କ୍କାଟିଟଙ୍ାକ୍ହାଇପାକ୍ର।ଏହିକ୍କନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କିକ୍ର1ଟଙ୍ାକ୍ର
ମହଳିାମାନଙ୍ପାଇଁସାନଟିାରୀନାପକନି୍ମଧ୍ୟଉପଲବ୍କ୍ହଉଛ।ିଏହି
କ୍କନ୍ଦ୍ରଗୁଡକିରୁଏପଯତ୍୍ତ ନ୍21 କ୍କାଟରୁିଅଧିକସାନଟିାରୀନାପକନି୍
ବରିିେକ୍ହାଇସାରଛି।ିମାର୍ତ୍ତ7କ୍ରପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀଜନ
ଔଷଧିକ୍କନ୍ଦ୍ରରମାଲିକଏବଂଏହିକ୍ଯାଜନାରହତିାଧିକାରୀଙ୍ସହ
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରଥିିକ୍ଲ। ଜନଔଷଧିର ବ୍ବହାର ଏବଂ ଜନ ଔଷଧି
ପ୍ରକଳ୍ପରଉପକାରତିାବଷିୟକ୍ରସକ୍ଚତନତାସଷିୃ୍କରବିାପାଇଁମାର୍ତ୍ତ
1ରୁଜନଔଷଧିସପ୍ାହପାଳନକରାଯାଉଛ।ିn

ପେିସଂଖ୍ଷାନକ�ୁଛିସଫେତଷାେକଷା�ଷାଣୀ

2024–2025ଭିତକ୍େ10,500କ୍କନ୍ଦ୍ରକ୍ଖଷାଲିବଷାଲକ୍୍

240
ସଜ୍ଯେୀ
ସମ୍କ୍ତିତ
ସଷାମଗ୍ୀ

ଜନଔଷଧିକ୍କନ୍ଦ୍ର
ସଷାେଷାକ୍ଦଶକ୍େ

ଜଷାନୁୟଷାେୀ1,2022
ଯଷାଏ

8,675

n  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀନକ୍ରନ୍ଦ୍ରକ୍ମାଦୀମଧ୍ୟକକତ୍ତଟ,ଯକ୍ଷ୍ମା,ମଧୁକ୍ମହଏବଂ
ହୃଦକ୍ରାଗଭଳିକ୍ରାଗରଚକିତି୍ାପାଇଁବ୍ବହୃତ800ରୁଅଧିକ
ଔଷଧରମଲୂ୍କୁନୟିନ୍ତଣକ୍ରରଖିଛନ୍।ି

n  କ୍ବସରକାରୀକ୍ମଡକିାଲକକ୍ଲଜଗଡୁ଼କିରଅଧାସଟି୍ସରକାରୀ
କ୍ମଡକିାଲକକ୍ଲଜଭଳିକ୍ଦୟକ୍ନକ୍ବକ୍ବାଲିକ୍କନ୍ଦ୍ରସରକାର
ନଷି୍ପର୍ିକ୍ନଇଛନ୍।ି

n  ଆୟୁଷ୍ାନଭାରତକ୍ଯାଜନାବର୍ତ୍ତମାନ50କ୍କାଟରୁିଅଧିକ
କ୍ଲାକଙୁ୍ଅନ୍ଭୁତ୍ତକ୍ତକରଛି।ିଏହିକ୍ଯାଜନାଆରମ୍ଭରୁ3କ୍କାଟରୁି
ଅଧିକକ୍ଲାକଉପକୃତକ୍ହାଇଛନ୍।ି

ସଦୃୁଢକ୍�ଉଛିସ୍ଷାସ୍୍ଭିରି୍ଭୂମି

1451

ସଷାଧଷାେଣଜନତଷାଙ୍କପଷାଇଁକ୍�ଉଛିଲଷାଭଦଷାୟକ

ଜନଔଷଧିକ୍କନ୍ଦ୍ରକ୍କବେଜେୁେୀଔଷଧପ୍ରଦଷାନ
କେିନଥଷାଏବେଂମଷାନସିକଶଷାନ୍ତିବିଦଏି।ଆ�ୁେିମଧ୍ୟ
ଏ�ଷାକ୍ଲଷାକଙ୍କପଇସଷାବଞ୍ଚଷାଇଆଶ୍ୱସି୍ତକ୍ଦଇଥଷାଏ।
ଏଣୁକ୍ପ୍ରସ୍କଟ୍ିପ୍ସନ୍କ୍େକ୍ଲଖଷାଯଷାଇଥବିଷାଔଷଧମଲୂ୍କୁ
କ୍ନଇକ୍ଯଉଁଆଶଙ୍କଷାସଷିୃ୍କ୍�ଉଥଲିଷାତଷା�ଷା
ଦୂକ୍େଇଯଷାଏ।
ନକ୍େନ୍ଦ୍ରକ୍ମଷାଦୀ,ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀ।

ଜନଔଷଧିକ୍କନ୍ଦ୍ର

କ୍ଜକ୍ନେିକ୍
ଡ୍ରଗ୍ସ



ମିଡିଆକର୍୍ଯେ



ଡ.ଭୀମେଷାଓଡ.ଭୀମେଷାଓ
ଆକ୍ମ୍ବଦକେଜୟନ୍ତୀଆକ୍ମ୍ବଦକେଜୟନ୍ତୀ

14ଏପି୍ରଲ14ଏପି୍ରଲ
ଚଷାେିଶିଦଶକକ୍େକ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍େଚଷାେିଶିଦଶକକ୍େକ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍େ
ସଷାେଷାବଶି୍ୱଦ୍ତିୀୟବଶି୍ୱଯଦୁ୍ଧ,ଶୀତେସଷାେଷାବଶି୍ୱଦ୍ତିୀୟବଶି୍ୱଯଦୁ୍ଧ,ଶୀତେ
ଯଦୁ୍ଧଏବଂବଭିଷାଜନକ୍େମଷାତଥିଲିଷା,ଯଦୁ୍ଧଏବଂବଭିଷାଜନକ୍େମଷାତଥିଲିଷା,
କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍େଡ.ଭୀମେଷାଓକ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍େଡ.ଭୀମେଷାଓ
ଆକ୍ମ୍ବଦକେଭଷାେତଗଠନପଷାଇଁଆକ୍ମ୍ବଦକେଭଷାେତଗଠନପଷାଇଁ
‘ଟିମ୍-ଇଣି୍ଆ’ଭଷାବନଷାକୁକ୍ନଇ‘ଟିମ୍-ଇଣି୍ଆ’ଭଷାବନଷାକୁକ୍ନଇ
ମେୁଦୂଆପକଷାଇକି୍ଲ।କ୍ସକ୍ଦଶେମେୁଦୂଆପକଷାଇକି୍ଲ।କ୍ସକ୍ଦଶେ
ବକିଷାଶପଷାଇଁସଂଘୀୟବ୍ବସ୍ଷା,ବକିଷାଶପଷାଇଁସଂଘୀୟବ୍ବସ୍ଷା,
େଷାଜ୍-କ୍କନ୍ଦ୍ରଭିତକ୍େସମ୍କ୍ଯକୁେଷାଜ୍-କ୍କନ୍ଦ୍ରଭିତକ୍େସମ୍କ୍ଯକୁ
ଯକ୍ଥଷ୍ଗେୁୁତ୍ୱକ୍ଦଇଥକି୍ଲ।ଆଜିଯକ୍ଥଷ୍ଗେୁୁତ୍ୱକ୍ଦଇଥକି୍ଲ।ଆଜି
ଆକ୍ମଶଷାସନେସବୁପଷାଦକ୍େଆକ୍ମଶଷାସନେସବୁପଷାଦକ୍େ
ସ�କଷାେୀସଂଘବଷାଦଏବଂସ�କଷାେୀସଂଘବଷାଦଏବଂ
ଏ�ଷାଠୁଆଉପଷାକ୍ଦଆଗକୁଯଷାଇଏ�ଷାଠୁଆଉପଷାକ୍ଦଆଗକୁଯଷାଇ
ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦତିଷାମେୂକସ�କଷାେୀପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦତିଷାମେୂକସ�କଷାେୀ
ସଂଘବଷାଦେମନ୍ତକୁଗ୍�ଣକେିଛ।ୁସଂଘବଷାଦେମନ୍ତକୁଗ୍�ଣକେିଛ।ୁ
ବଷାବଷାସଷାକ୍�ବଆକ୍ମ୍ବଦକେକ୍ମଷାବଷାବଷାସଷାକ୍�ବଆକ୍ମ୍ବଦକେକ୍ମଷା
ଭେିପଛଆୁବଗ୍ଯେକ୍କଷାଟିକ୍କଷାଟିଭେିପଛଆୁବଗ୍ଯେକ୍କଷାଟିକ୍କଷାଟି
ଜନତଷାଙ୍କକ୍ପ୍ରେଣଷାକ୍�ଷାଇେ�ଛିନ୍ତ।ିଜନତଷାଙ୍କକ୍ପ୍ରେଣଷାକ୍�ଷାଇେ�ଛିନ୍ତ।ି
କ୍ସଆମକୁଶଖିଷାଇଛନ୍ତିଯ,ଜୀବନକ୍େକ୍ସଆମକୁଶଖିଷାଇଛନ୍ତିଯ,ଜୀବନକ୍େ
ବଡକ୍�ବଷାଲଷାଗିକ୍କୌଣସିବଡବଡକ୍�ବଷାଲଷାଗିକ୍କୌଣସିବଡ
ବଷାଧନୀପେିବଷାେକ୍େଜନ୍କ୍�ବଷାବଷାଧନୀପେିବଷାେକ୍େଜନ୍କ୍�ବଷା
ଜେୁେୀନୁକ୍� ଁ,ବେଂଗେିବଘେେଜେୁେୀନୁକ୍� ଁ,ବେଂଗେିବଘେେ
ପିଲଷାବିନଜିପଷାଇଁସ୍୍୍କ୍ଦଖପିଷାେନ୍ତ,ିପିଲଷାବିନଜିପଷାଇଁସ୍୍୍କ୍ଦଖପିଷାେନ୍ତ,ି
ତଷା�ଷାକୁପେୂଣକେିସଫେତଷାବିପ୍ରଷାପ୍ତତଷା�ଷାକୁପେୂଣକେିସଫେତଷାବିପ୍ରଷାପ୍ତ
କେିପଷାେନ୍ତ।ିକେିପଷାେନ୍ତ।ି
ନକ୍େନ୍ଦ୍ରକ୍ମଷାଦୀ,ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀ।ନକ୍େନ୍ଦ୍ରକ୍ମଷାଦୀ,ପ୍ରଧଷାନମନ୍ତୀ।
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