


n ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ: ଜଳର ପୁନଃବ୍ୟବହାର, ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନରିା୍ଣ, ବର୍ା ଜଳ ଅରଳ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକି୍ଗତ ପ୍ରୟାସ ଉପଚର ଆରକୁ ସରାନ 
ଗୁରୁତ୍ୱ ଚେବାକୁ ପଡବି।  ରପୁଟ୍ଟମ୍ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗ୍ରୀର୍ମଋତୁଚର ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷରୀରାନଙୁ୍ ପାଣି ଚେବା ଲାଗି ରାଟପିାତ୍ର ବାଣୁ୍ଛନ୍ ି। ଅରୁଣ କୃଷ୍ଣରରୂ୍ତ୍ତି ତାଙ୍ 
ଅଞ୍ଚଳର ଚପାଖରରୀ ଓ ହ୍ରେ ସଫା କରବିାପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ େଳାଉଛନ୍।ି ଚରାହନ କାଚଲ ରହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁରୁଣା ପାବଚ୍ଛ କୂଅର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋର 
କରୁଛନ୍।ି ଓଡଶିାର ପୁରରୀର ରାହୁଲ ରହାରଣା ପ୍ରତ ିରବବିାର ସକାଚଳ ପୁରରୀର ସରଦୁ୍ରକୂଳରୁ ପ୍ାଷି୍କ ଆବଜ୍ନା ସଫା କରୁଛନ୍।ି 

n ଆୟୁଷ: ଆୟୁର ପାଇଁ ବଜାର େରୁତ ଗତଚିର ବଢୁଛ ିଏବଂ ଆଜ ିଆୟୁର ଉତ୍ାେନ ଶଳି୍ପ ପ୍ରାୟ 1.4 ଲକ୍ଷ ଚକାଟଚିର ପହଞ୍ଚଛି।ି  ବର୍ତ୍ରାନର ଷ୍ାଟ୍ଅପ୍  
େୁନଆିଚର କପିଭା, ନଚିରାଗ୍-ଷି୍ଟ୍ରଟ୍ ଏବଂ ଆଚରେୟା ଇଚନାଚଭସନ୍ସ ପର ିଆୟୁର ଷ୍ାଟଅ୍ପ୍  ନଜିର ପରେିୟ ସଷିୃ୍ କରୁଛ।ି

n ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ: ସ୍ାସ୍୍ୟ ବରିୟଚର ସଚେତନତା ସଷିୃ୍ କରବିା ପାଇଁ, ଆଚର 7 ଏପି୍ରଲଚର ବଶି୍ୱ ସ୍ାସ୍୍ୟ େବିସ ପାଳନ କରବୁି। ଗତ ସପ୍ାହଚର, 114 ଚେଶର 
ନାଗରକି, କତାରଚର ଆଚୟାଜତି ଏକ ଚଯାଗ କାଯ୍୍ୟକ୍ରରଚର ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ିଏକ ନୂତନ ବଶି୍ୱ ଚରକଡ୍ ସଷିୃ୍ କରଥିିଚଲ।

n ରପ୍ୱାନୀ ରରକର୍ଡ: ଗତ ସପ୍ାହଚର ଭାରତ 400 ବଲିିୟନ ଡଲାରର ରପ୍ାନରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରଛି।ି ଏହା ଭାରତର ସମ୍ାବନା ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମନଭି୍ରଶରୀଳ 
ଭାରତ ପାଇଁ ଆରର ପ୍ରୟାସର ସଫଳତାକୁ େଶ୍ାଏ। ବର୍ତ୍ରାନ, ଆପଣ େୁବାଇର ଲୋଖଚର ଏବଂ ସାଉେ ିଆରବଚର ବଶି୍ୱ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଆପି୍ରଚକଟ୍ ରଧ୍ୟ 
ପାଇଚବ, ଆପଣ ତାରିଲନାଡୁରୁ କେଳରୀ ପାଇଚବ।  ବର୍ତ୍ରାନ ସବୁଠୁ ବଡକଥା ଚହଉଛ ି ଆର ଚେଶରୁ ନୂଆ ଚେଶକୁ ନୂଆ ଉତ୍ାେ ପଠାଯାଉଛ।ି 
ଉୋହରଣ ସ୍ରୁପ, ଉର୍ତରାଖଣ୍ଡର ହରିାେଳର ରିଚଲଟଗୁଡକିର ପ୍ରଥର ସାରଗ୍ରୀ ଚଡନରାକ୍କୁ ରପ୍ାନ ିକରାଯାଇଥିଲା 

n ର�ୱାଟ ବଥ୍ୟବସୱାୟୀ ଏବଂ ରଜମ୍: ଚଜମ୍  ଚପାଟ୍ାଲ୍ ଚକବଳ ସରକାରଙ୍ କ୍ରୟ ପ୍ରକି୍ରୟାଚର ପରବିର୍ତ୍ନ ଆଣିନାହିଁ, ବରଂ ସାରା ଚେଶଚର ଚକ୍ରତା ଏବଂ 
ବଚିକ୍ରତାଙୁ୍ ରଧ୍ୟ ସଶକ୍ କରଛି।ି ଚଜମ୍ ର ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ଚହଉଛ ି2021-22 ଆଥ୍ତିକ ବର୍ଚର  ଏହ ିରାଧ୍ୟରଚର1 ଲକ୍ଷ ଚକାଟରୁି ଅଧିକ ରଲୂ୍ୟର 
ସାରଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରାଯାଇଛ ି।

n ସ୍ଚ୍ଛତୱା: ପିଲାରାଚନ ଆରର ସ୍ଚ୍ଛତା ଡ୍ାଇଭ୍ କୁ ସଫଳ କରଛିନ୍।ି ଜଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଉପଚର ଆଚର ଧ୍ୟାନ ଚେବା ଉେତି୍। ଆସନୁ୍ ଜଳ ଚଯାଦ୍ଧା ଚହବାକୁ 
ପ୍ରତଜି୍ା କରବିା।

n ଏକ ଭରତ –ରରେଷ୍ଠ ଭୱାରତ: ଗୁଜୁରାଟର ଚପାରବନ୍ଦରଚର ଆଚୟାଜତି ଚହଉଥିବା ରାଧବପୁର ଚରଳା ଏକ ଭରତ- ଚଶ୍ଷ୍ଠ ଭାରତର ଏକ ସନୁ୍ଦର 
ଉୋହରଣ । ଏଥିଚର  ଚପୌରାଣିକ ଚଲାକକଥାସବୁ ଦ୍ାରା ପୂବ୍ ଓ ପୂଚବ୍ାର୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡକି ଭିତଚର ଥିବା ଗଭରୀର ସମ୍ପକ୍କୁ େଶ୍ାଇଥାଏ।  ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 
ଚପାରବନ୍ଦରଠାଚର ଉର୍ତର-ପୂବ୍ର ରାନରୀ ରୁକରଣିଙୁ୍ ବବିାହ କରଥିିଚଲ।

n ବୱାଳକିୱା ଶକି୍ଷୱା: ରହାତ୍ମା ଫୁଚଲ ଏବଂ ସାବତି୍ରରୀବାଇ ଫୁଚଲ ରହଳିାରାନଙୁ୍ ଶକିି୍ଷତ କରବିା ଏବଂ ବେି୍ୟାଳୟ ଚଖାଲି ସରାଜକୁ ସଶକ୍ କରବିାଚର  ପ୍ରରଖୁ 
ଭୂରିକା ଗ୍ହଣ କରଥିିଚଲ।  ଏହକି୍ରରଚର ଆଚର ଝଅିରାନଙୁ୍ ପାଠପଢା ପାଇଁ ପୁଣିଥଚର ସ୍ଲୁ୍ କୁ ଚଫରାଇ ଆଣିବାକୁ  ଧ୍ୟାନ େଆିଯାଉଛ।ି

n ପଦ୍ମ ସୱାମ୍ୱାନ: ପେ୍ମ ସମ୍ାନ ସରାଚରାହଚର ଆପଣ ବାବା ଶବିାନନ୍ଦ ଜରୀଙୁ୍ ନଶି୍ଚୟ ଚେଖିଥିଚବ। ଚରା ଭଳ ିସରଚତେ ନଶିି୍ଚତ ଭାବଚର 126 ବର୍ର ଏହ ି
ବ୍ୟକି୍ଙ୍ େରତ୍ାରତା ଚେଖି ଆଶ୍ଚଯ୍୍ୟ ଚହାଇଥିଚବ।  ରୁଁ ଚେଖିଲି, ଆଖି ପିଛୁଳାଚକ ଚସ ନନ୍ଦରୀ ରଦୁ୍ରାଚର ପ୍ରଣାର କରବିାକୁ ଲାଗିଚଲ। ରୁଁ ନତରତେକ ଚହାଇ 
ବାବା ଶବିାନନ୍ଦ ଜରୀଙୁ୍ ବାରର୍ାର ପ୍ରଣାର କଲି। 

ଣଯଣତଣବଣଳ ପ୍ରଣତ୍ୟକ ଭୋେତୀୟ 
'ଣ�ୋକୋ�୍' ପୋଇ ଁ'ଣଭୋକୋ�୍' ହୁଏ, 
ଣସଣତଣବଣଳ 'ଣ�ୋକୋ�୍' 'ଣ୍ୋ୍ବୋ�୍' 
ଣହବୋକୁ ଅଧକି ସମୟ �ୋଣଗ ନୋହି।ଁ

ମନ୍ କୀ ବୋତ୍ ଣମୋଦୀ 2.0 (34ତମ ଅଧ୍ୋୟ, 27 ମୋର୍୍ଷ 2022) 

ରେରତରବରଳ ସ୍ପ୍ନଠୱାରୁ ସଂକଳ୍ପ ବଡ଼ ର�ୱାଇେୱାଏ, ରସରତରବରଳ ରଦଶ ବଡ଼ ପଦରକ୍ଷପ ନଏି। ପୁଣି ରେରତରବରଳ ଏ� ିସଂକଳ୍ପକୁ 
ସୱାକୱାର କରିବୱା ଲୱାଗି ଦନିରୱାତ ିପ୍ରୟୱାସ ର�ୱାଇଥୱାଏ ତୱାର�ରଲ ସଂକଳ୍ପ ସଦି୍ରିର ପରିଣତ ର�ୱାଇେୱାଏ। ନକିଟରର ରପ୍ୱାନ ିଲକ୍ଷଥ୍ୟ 
�ୱାସଲ କରିବୱା ର�ଉ କମି୍ୱା ର�ୱାଟ ରଦୱାକୱାନୀଙ୍କ ପୱାଇଁ ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜ ିସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ସରକୱାରୀ ମଞ୍ଚ, ଅଥବୱା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ସ୍ଚ୍ଛତୱା, 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରସବୱା ଅବୱା ଦୁନଆିରର ଆୟୁଷର ପ୍ରଭୱାବ ବୃଦ୍-ି ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦଶ୍ଡୱାଉ� ିରେ, େଦ ିସଂକଳ୍ପ, ଏ�ୱାର ପ୍ରୟୱାସ ଏବଂ ସ୍ପ୍ନଠୁ 
ବଡ଼ ର�ୱାଇେୱାଏ ରତରବ ସଫଳତୱା ଆରପ ତୱା’ ପୱାଖକୁ ଚୱାଲିଆରସ। ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ନଜିର ମୱାସକି ‘ମନ୍ କୀ ବୱାତ୍  
କୱାେ୍ଡଥ୍ୟକ୍ରମ’ରର ଏ� ିବନୁି୍ଗୁଡ଼କି ଉପରର ନଜିର ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା ବଥ୍ୟକ୍ତ କରିଥିରଲ। 

ମନ୍ କୀ ବୋତ୍  ପେୂୋ ଶେୁବିୋକୁ କୁ୍ୟଆେ ଣକୋଡ୍  ସ୍ୋନ୍  କେନ୍ତୁ।
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ଉଦଥ୍ୟରମନ � ିସଦି୍ନ୍ ିକୱାେ୍ଡଥ୍ୟୱାଣୀ ନ ମରନୱାରରଥୈଃ ।
ନ� ିସପୁ୍ସଥ୍ୟ ସଂି�ସଥ୍ୟ ପ୍ରବଶିନ୍ ିମରୁଖ ମୃଗୱାଃ। 

ଅଥ୍ାତ୍  ଚଶାଇଥିବା ସଂିହର ରହୁଁଚର ଚଯରିତ ିଆଚପ ଆଚପ ହରଣି ପ୍ରଚବଶ କଚର ନାହିଁ, ଠକି୍  ଚସରିତ ିଅଥ୍ାତ୍  
ଉେ୍ୟରଚର ହିଁ କାଯ୍୍ୟ ସଦି୍ଧ ିହୁଏ।

ସାେର ନରସ୍ାର,
ସାଧାରଣ ବଚଜଟର ବରିୟ ଚହଉ କରି୍ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଯାଜନାକୁ ସାକାର କରବିା, ସଂକଳ୍ପକୁ ସଦି୍ଧ ିପ୍ରୋନ କରବିା ପାଇଁ 
ପରଶି୍ରକୁ ଆଧାର କରଛିନ୍ ିଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସ୍ାଧରୀନତା ପଚର େରୀଘ୍ ସରୟ ଧର ିସାଧାରଣ ବଚଜଟ୍ ଉପସ୍ାପନ 
କରବିା ଏବଂ ଏହାପୂବ୍ରୁ କଛି ିନରି୍ଦ୍ତିଷ୍ ଚକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟକି୍ବଚିଶରଙୁ୍ ଶୁଣିବା ପରମ୍ପରା ଚହାଇ ରହଥିିଲା। ଚଯଚତଚବଚଳ 
ଚେଶ ଏକ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ, ସ୍ାଧରୀନତାର ସବୁର୍୍ ବର୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ େଗି ସି୍ର କରୁଛ,ି ଚସଚତଚବଚଳ ଅତରୀତର 
ଏହ ିପରମ୍ପରା ଆଶାଜନକ ଫଳାଫଳ ଚେଇପାରବି ନାହିଁ। ଏଭଳ ିପରସି୍ତିଚିର ଅରତୃ ରଚହାତ୍ସବ ବର୍ଚର ଚେଶର 
ଅରତୃ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ ସଂସେ ଇତହିାସଚର ଏକ ନୂତନ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ କରଥିିଚଲ - 
'ବଚଜଟ ପଚର ହତିାଧିକାରରୀଙ୍ ସହ ସଂଳାପ ଏବଂ ସରନ୍ୟ'। ବଚଜଟ୍ ସଂସ୍ାର ସହତି, ଏହ ିନୂତନ ପରମ୍ପରାର 
ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ ରଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ ଚେଖିବାକୁ ରିଳଥିିଲା । ସାଧାରଣ ବଚଜଟର ଅଧିକାଂଶ ଚଘାରଣା ଆଥ୍ତିକ 
ବର୍ ଚଶର ଚହବାର ତନିରିାସ ପୂବ୍ରୁ ଚଘାରଣା କରାଯାଇଥିଲା। 

2047ର ସ୍ର୍୍ତିର ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତବିର୍  ଚଯଉଁଭଳ ି ଭାଚବ ବଚିଜଟ୍  ପରରିାଣଚର ନରିନ୍ର ବୃଦ୍ଧ ି ଘଟୁଛ ି
ଠକି୍  ଚସହଭିଳ ି ବଭିିନ୍ନ ଚକ୍ଷତ୍ର ହତିାଧିକାରରୀଙ୍ ସହ ଆଚଲାେନା କରବିା ଉଚର୍ଦଶ୍ୟଚର ଆରମ୍ କରାଯାଇଥିବା 
2022-23 ବଚଜଟ୍  ଆଚଲାେନାକୁ  ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ବଭକ୍ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 40 ହଜାରରୁ ଅଧିକ 
ହତିାଧିକାରରୀଙ୍ ସହ ଆଚଲାେନା କରଛିନ୍ ିପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ। ସଚୁଯାଗ ସଷିୃ୍ ସହ ସରକାରରୀ-ଘଚରାଇ ଚକ୍ଷତ୍ର ରଧ୍ୟଚର 
ବକିାଶର ଏକ ଚେଶ ଚସତୁ ସଷିୃ୍ କର ିବକିାଶର ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତି କରବିା ଚହଉଛ ିଏହାର  ଉଚର୍ଦଶ୍ୟ।  'ସାବକା 
ପ୍ରୟାସ' କପିର ି ଭାଚବ ରାଷ୍ଟ୍ର ବକିାଶର ରହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ ଭାଗିୋର ଚହାଇପାରଛି,ି ତାହାକୁ ଭିର୍ତକିରଛି ି ଏଥରର 
କଭରଚଷ୍ାର।ି 

ଏହ ିସଂଖ୍ୟାଚର, ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ବ୍ୟବସ୍ାର ରଜଭୁତ ିଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟାସ, ଚଖଚଲା ଇଣି୍ଡଆ ସି୍ମ୍ ଦ୍ାରା କ୍ରରୀଡା 
ବପି୍ଳବର ଆରମ୍, ବଶି୍ୱ ଐତହି୍ୟ େବିସ ଅବସରଚର ଐତହି୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ନ  କାହାଣରୀସବୁ ଏଥିଚର ବଚିଶର ଭାଚବ 
ସ୍ାନରୀତ ଚହାଇଛ।ି  ଆହୁର ିରଧ୍ୟ, ଭରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍ାର ପ୍ରାପ୍ ଡକ୍ଟର ଚଧାଚଣ୍ଡା ଚକଶବ କରଚଭଙ୍ କାହାଣରୀ 
ଆଜାେରୀକା ଅରତୃ ରଚହାତ୍ସବ ଶଙୃ୍ଖଳାଚର ସାରିଲ୍  ଚହାଇଛ।ି ଭାରତ-ଜାପାନ ସମ୍ପକ୍କୁ ରଜବୁତ କରବିାର ନୂତନ 
େଗି ଏବଂ ଏହ ିପକ୍ଷର ଅଚନକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ ବବିରଣରୀ ଏଥିଚର ଉପଲବ୍ଧ। 

ଆପଣ ନଜିର ସଚୁନି୍ତି ମତୱାମତ ଆମକୁ Response-nis@pib.gov.in ରର  ପଠୱାନୁ୍ ।

ସମ୍ପୋଦକଙ୍କ କ�ମେୁ 

ଓଡ଼ଆି, �ନି୍,ି ଇଂରୱାଜୀ ଏବଂ ଅନଥ୍ୟ 10ଟ ିଭୱାଷୱାରର ଲପଲବ୍ଧ ପତ୍କିୱା 
ପଢବିୱା/ରୱାଉନ୍ ରଲୱାଡ୍  ପୱାଇଁ  କ୍କି୍  କରନୁ୍: 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

(ଜୟଦୀପ ଭଟନୱାଗର)
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ସମଦୁ୍ର ଭିତରର ମକୁ୍ତୱା ର�ଉ� ି "ନୁଥ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମୱାଚୱାର" 
ଜଳ ଚହଉଛ ିଆର ଜରୀବନର ଆଧାର ଏବଂ ଜଳ କପିର ିଉର୍ତର ଶାସନର ରଳୂେୁଆ 
ପାଲଟଛି,ି “ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସରାୋର ର 16-31 ରାର୍୍ ରାସର କଭର୍ ଚଷ୍ାରଚିର ତାହା 
ବର୍୍ନା କରାଯାଇଛ।ି  ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଚର ଚକନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକି୍ ରନ୍ତରୀ ଗଚଜନ୍ଦ୍ର ସଂି ଚଶଖାେତଙ୍ 
ବଚିଶର ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଶଂସନରୀୟ। 'ଆନ୍ଜ୍ାତରୀୟ ଖସୁ ିେବିସ' ପ୍ରସଙ୍ଚର, ଚକାଟ ିଚକାଟ ି
ରହୁଚଁର ହସ, ଚବୈରୟିକ ବୟନ ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ଆତ୍ମନଭି୍ରଶରୀଳତା, ପରଚିବଶ ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ 
ଜଳବାୟୁ ନ୍ୟାୟ ଏକରାତ୍ର ବକିଳ୍ପ, ରହାଚେବରୀ ବରା୍ଙ୍ ଜରୀବନରୀ ରଧ୍ୟ ଚପ୍ରରଣାୋୟରୀ। 
ଏହ ିପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡକି ସରଦୁ୍ର ଭିତରର ରକୁ୍ା ସେୃଶ।  

ରଚୌଧୁରୀ ଶକି୍ତ ସଂି ଆରରଭୱାରକଟ୍
shaktisinghadv@gmail.com

ଚଠିବିୋକ୍ସ 
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ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ଜଡଡିତ ସମସ୍ତ ପଦରକ୍ଷପକ୍ ରଯାଡଡି ‘ଜଳ ଅଛଡି ତ କାଲଡି ଅଛଡି’ ମନ୍ତ୍ରରର  ଅଗ୍ରସର ରହଉଛଡି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ।  

ବଷଚ୍ଚ: 2  ସଂଖୟୁା: 18 (ନଡିଃଶଳ୍୍କ)
16-31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022

ସମାଚାରନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

ପତ୍କିୱାଟ ିଅତଥ୍ୟନ୍ ରରୱାଚକ ଏବଂ ସୱାରଗଭ୍ଡକ
ରାର୍୍ 16-31 ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆର ସରାୋରଚର 'ଜଳ ସଶୁାସନ’ 
ବରିୟଚର ପଢଲିି। ଆପଣଙ୍ ପତ୍ରକିା ଅତ୍ୟନ୍ ଚରାେକ ଏବଂ 
ସାରଗଭ୍କ। ପ୍ରଚତ୍ୟକ ବଗ୍ର ପାଠକରାଚନ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ 
ହୁଅନ୍ ି। ଯେଓି ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଚର ଥିବା ପ୍ରଚତ୍ୟକ ଆଟ୍ତିକଲି୍ 
ଅତ୍ୟନ୍ ଆକର୍ଣରୀୟ ତଥାପି ବଚିଶର ଭାବଚର ଛାୟାବାେର 
ରରୀରା-ରହାଚେବରୀ ବର୍ା ବରିୟଚର ଚଲଖାଯାଇଥିବା 
ପ୍ରବନ୍ଧଟ ିଚରାଚତ ଚବଶରୀ ପ୍ରଭାବତି କରଥିିଲା। ରହାଚେବରୀ 
ବର୍ା ଆଜରି ରହଳିାରାନଙ୍ ପାଇଁ ଜଚଣ ଉୋହରଣ। 
ସରାଜ ତଥା ଅଧ୍ୟୟନ ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ଚକଚତ ପରଶି୍ର ଏବଂ 
ନଷି୍ଠା ବ ିତାଙ୍ ସ୍ାନ ପୂରଣ କରପିାରବି ନାହିଁ। ରହାଚେବରୀ 
ବର୍ାଙ୍ ପର ିପ୍ରଗତଶିରୀଳ ରହଳିାଙ୍ ଜରୀବନ କାହାଣରୀ ଆଜ ି
ବ ିଏକ ଚପ୍ରରଣା।

ସଞ୍ଜୟ କୱାଲୱା 
sanjay_kala7s@rediffmail.com

“ନୁଥ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମୱାଚୱାର” ଏକ ଉତ୍ତମ ବଷିୟ 
ପରିପୂର୍୍ଡ ଏକ ଅଦୁ୍ତ ପତ୍କିୱା 
ଆପଣଙ୍ ପତ୍ରକିାର ବଚିଶରତ୍ୱ ଚହଉଛ ିଚକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍ ଚଯାଜନା ସହ ଜଡତି ସେୂନାକୁ 
ଏକ ରଜାୋର ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟଚର ବ୍ୟାଖ୍ୟା 
କରବି। ଏହା ଚହଉଛ ିଏକ ପତ୍ରକିା ଚଯଉଁଥିଚର 
େଆିଯାଇଥିବା ସେୂନା ସରଚତେ ଜାଣିବାକୁ ୋହାନ୍।ି 
କନୁି୍ ଅନ୍ୟ ଚକୌଣସ ିସ୍ାନଚର ଏ ସରତେ ତଥ୍ୟ 
ପାଇବା ସମ୍ବ ନୁଚହଁ। ଆପଣଙ୍ ପତ୍ରକିା ଏହ ି
ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରୁଛ।ି ଆର ପାଇଁ ଏହା ଏକ 
ରହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ ଉପାୋନ। 

ରଶୈରଳନ୍ଦ୍ର କୁମୱାର ରସୱାନୀ 

ସ୍ମରଶୀୟ ନୱାରୀଶକି୍ତଙ୍କ ବୱାବଦରର ବଷୟ  
ପ୍ରଚତ୍ୟକ ଜାତରି େୁଇଟ ିଚଡଣା ଅଛ,ି ଚଗାଟଏି ରହଳିା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୁରୁର । ଚକୌଣସ ିଚେଶର ବକିାଶ ଚଗାଟଏି ଚଡଣା ସହତି 
ଉଡପିାରବି ନାହିଁ। ରହଳିାରାଚନ ବକିାଶର ରଳୂେୁଆ ଅଟନ୍।ି  ପରବିାର, ସରାଜ ଏବଂ ଚେଶର ପ୍ରଗତଚିର ଚସରାନଙ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍। 
ଭାରତଚର ରଧ୍ୟ ରହଳିା ଶକି୍ ଆର ସରତେଙୁ୍ ଗବ୍ତିତ କରୁଛ।ି ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସରାୋରର 1 ରୁ 15 ରାର୍୍ 2022 ସଂଖ୍ୟା ଏହାର 
ସ୍ତନ୍ତତାକୁ େଶ୍ାଇଛ।ି ସନୁି୍ଧ ତାଇଙ୍ ଚନେହପୂର୍୍ ଆଚବଗ ଚହଉ କରି୍ା ପଲଙ୍ ତଚଳ ଛତୁୋର କର ିଆତ୍ମନଭି୍ର ଚହାଇପାରଥିିବା 
ବରୀଣା ଚେବରୀଙ୍ କାହାଣରୀ ସବୁ ସାରା ଚେଶ ପାଇଁ ଗବ ୍ଓ ଚଗୌରବର ବରିୟ। ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସରାୋରର ପୁରା େଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ।  

ବରିରନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱକମ୍ଡୱା virendrakbpl@gmail.com

ଜଳ ଅପ୍ଡଣ କରୁଥିବୱା ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଚତି୍ତୱାକଷ୍ଡକ ଚତି୍
ପ୍ରକାଶତି ସଂଖ୍ୟାର ରଖୁ୍ୟ ପଷୃ୍ଠାଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀଙ୍ ଜଳ ଅପ୍ଣ କରୁଥିବା େତି୍ର ଅତ୍ୟନ୍ ଆକର୍ଣରୀୟ ଥିଲା। ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଚର, 
ଛାୟାବାଦ୍ କ ିରରୀରା ରହାଚେବରୀ ବର୍ାଙ୍ ବରିୟଚର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ,ି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ ସାରଗଭ୍କ।  ଏହା ବ୍ୟତରୀତ 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଚରାେରୀଙ୍ ଦ୍ାରା ନେରୀ ସଂଚଯାଗରୀକରଣ ଚଯାଜନା ବରିୟଚର ସେୂନା ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛ।ି ଆପଣଙ୍ େଳର ସରତେ ସେସ୍ୟଙୁ୍ 
ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାେ।

ରଗୱାପୱାଲ ରେୀବୱାସ୍ତବ shrigopal6@gmail.com

ଚଠି ିପଠୋଇବୋେ ଠକିେୋ: େୁମ ୍ ନଂ: -278,  ବୁ୍ୟଣେୋ ଅଫ୍  ଆଉଟ୍ େିଚ୍  ଆଣ୍ କମ୍ୁୟନଣିସନ 
ସଚୂନୋ ଭବନ, ନୂଆଦଲି୍ୀ,- 110003। ଇଣମ�: response-nis@pib.gov.in
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ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ େବିସଚର ରୁଁ ଚରାର ଶୁଚଭଚ୍ଛା ଜଣାଉଛ।ି 
ଏହେିନି ଗ୍ାରରୀଣ ଭାରତର ନବନରିା୍ଣ ପାଇଁ ନଆିଯାଇଥିବା 
ସଂକଳ୍ପକୁ ଚୋହରାଇବାର ଏକ ଅବସର। ଏହ ିଅବସର ପୂଜ୍ୟ 

ଗାନ୍ଧଜିରୀଙ୍ ସ୍ପ୍ନକୁ ସାକାର କରବିା ପାଇଁ ସଚୁଯାଗ ସଷିୃ୍ କଚର। କାରଣ 
ଗାନ୍ଧଜିରୀ ସବୁଚବଚଳ କହୁଥିଚଲ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ପରେିୟ ଗାଁଚର ରହଛି।ି 
ଚସ ଏହ ିକଥାକୁ ବାରର୍ାର ଚୋହରାଉଥିଚଲ। ଗାଁକୁ ସ୍ାବଲର୍ରୀ କରବିା, 
ଏହାର ଅଥ୍ନରୀତକୁି ବକିାଶ କରବିା ଉପଚର କାଯ୍୍ୟ କରବିା ଲାଗି ଗାନ୍ଧଜିରୀ 
ଗ୍ାର ସ୍ରାଜ ରନ୍ତ ଚେଇଥିଚଲ।  ଚସ ଗ୍ାଚରାେୟରୁ ରାଚଷ୍ଟ୍ରାେୟର ବାଟ 
ଚେଖାଇଥିଚଲ। ସବୁଚବଚଳ ବାପୁ ଗାଁର ବକିାଶ ଏବଂ ଆତ୍ମନଭିର୍ ଗାଁ କଥା 
କହୁଥିଚଲ। ଅଗଷ୍ 2023 ପଯ୍୍ୟନ୍ ଚେଶ ସ୍ାଧରୀନତାର ଅରତୃ ରଚହାତ୍ସବ 
ପାଳନ କରବିାକୁ ସ୍ିର କରଛି।ି ଏହକି୍ରରଚର ସଂକଳ୍ପରୁ ସଦି୍ଧ ି ପ୍ରାପି୍ ପାଇଁ 
ଅଚନକ କାଯ୍୍ୟକ୍ରର ହାତକୁ ନଆିଯାଉଛ।ି ବାପୁଙ୍ 'ଗ୍ାରରୀଣ ବକିାଶ'ର 
ସ୍ପ୍ନକୁ ଆଚର ପୂରଣ କରବିା ଉେତି୍ । ଏଭଳ ିଏକ ରହୂୁର୍ତ୍ଚର ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ 
େବିସ ଆରକୁ ଗ୍ାରପଞ୍ଚାୟତର ଅବୋନ ତଥା ଅସାଧାରଣ କାଯ୍୍ୟଗୁଡକୁି 
ଚେଖିବା, ବୁଝବିା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରବିା ଲାଗି ଅବସର ସଷିୃ୍ କରୁଛ।ି  ଆର 

ଗ୍ୋମୀେ ଜନପ୍ରତନିଧିଙି୍କ 
ସଂକଳ୍ପେୁ ସମଦିୃ୍

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ
ନଣେନ୍ଦ୍ର ଣମୋଦୀ

ଗ୍ୋମ ପଞ୍ୋୟତ ଣହଉଛ ି
ଆମେ ଗେତୋନ୍ତକି ଶକି୍େ 
ଆତ୍ୋ।  ଆମ ଗେତନ୍ତ, 
ଆମ ମଜଭୁତେି କୋେେ।  
ଆମକୁ କୁହୋଯୋଇଛ ି- 
"ସଙ୍ଘମ�ୁମ ମହୋବ�ମ ୍"। 
ଅଥ୍ଷୋତ୍ , ସଂଗଠନ ବୋ 
ଏକତୋ ମଧ୍ଣେ ହି ଁସବୁ 
ଶକି୍ ଣକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। 

ରଦଶପୱାଇଁ ରଲୱାକସଭୱା ରେତକି ିଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଡ, ଗୱାଁ ପୱାଇଁ 
ଗ୍ରୱାମସଭୱା ରସତକି ିମ�ତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ଡ ର�ୱାଇଥୱାଏ। େଦ ି
ରଲୱାକସଭୱା ରଦଶର ଭବଷିଥ୍ୟତ ନଦି୍୍ଡୱାରଣ କରୁ� ିରତରବ 
ଗ୍ରୱାମସଭୱା ଗୱାଁର ଭବଷିଥ୍ୟତ ଗଠନ କରୁ�।ି ଜୱାତୀୟ ପିତୱା 
ମ�ୱାତ୍ୱା ଗୱାନ୍ଧୀ କ�ଥିିରଲ, ଗୱାଁର ସରଫଇ, ଗୱାଁରର ଶକି୍ଷୱା, 
ଗୱାଁରର ଆରରୱାଗଥ୍ୟ, ଗୱାଁରର ଅସୃ୍ଶଥ୍ୟତୱାରୁ ମକିୁ୍ତ, ଗୱାଁରର 
ରରୱାଜଗୱାର ଭିତରର �ିଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ନର ପ୍ରଥମ ପୱାଦ 
ଅନ୍ନନି�ତି। ବଗିତ କ�ିବିଷ୍ଡ ର�ଲୱା ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର 
ଅରନ୍ୱାଦୟ ସଦି୍ୱାନ୍କୁ ଆଧୱାର କରି ସମୱାଜର ରଶଷ 
ରଲୱାକ ପୱାଖରର ବକିୱାଶର ସଫୁଳକୁ ପ�ଞ୍ଚୱାଇବୱା ନଶିି୍ତ 
କରି�ନ୍।ି ଏ� ିକୱାରଣରୁ ଗୱଁା େୱାଏ ସବ୍ଡୱାଙ୍ଗୀନ, ସବ୍ଡସ୍ଶ୍ଡୀ 
ଅନ୍ଭୁ୍ଡକି୍ତ ବକିୱାଶରର ପଞ୍ଚୱାୟତରିୱାଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଦଇ�ନ୍ ି
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର। ୨୪ ଏପି୍ରଲ-ପଞ୍ଚୱାୟତରିୱାଜ ଦବିସ 
ଅବସରରର ନଜର ପକୱାନୁ୍ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ବଚିୱାର 
ଉପରର ...। 

ପଞ୍ୋୟତେିୋଜ ଦବିସ 24 ଏପି୍ର� ଜୋତୀୟ
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ଚେଶର ପ୍ରଗତ ିଏବଂ ସଂସ୍ତୃ ିସବୁଚବଚଳ ଆର ଗାଁ ଦ୍ାରା ପରେିାଳତି 
ଚହାଇଥାଏ।  ଚସଥିପାଇଁ ଆଜ ିଗ୍ାରକୁ ପ୍ରଚତ୍ୟକ ନରୀତ ିଏବଂ ପ୍ରଚତ୍ୟକ 
ପ୍ରୟାସର ଚକନ୍ଦ୍ରବନୁି୍ଦ ଭାଚବ ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଛ।ି ଆଧୁନକି ଭାରତଚର 
ଗ୍ାରଗୁଡକୁି ସକ୍ଷର, ଆତ୍ମନଭି୍ରଶରୀଳ କରବିା େଗିଚର ଆଚର ଯତ୍ନବାନ 
ଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧ ି କରାଯାଉଛ,ି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 
ନୂତନ କ୍ଷରତା େଆିଯାଉଛ।ି ଆର ସରକାର  ଗାଁର ବକିାଶ ପାଇଁ 
ଚକବଳ ଘର, ଚଶୌୋଳୟ, ସ୍ାସ୍୍ୟ ଚସବା, ସବୁଘଚର ପିଇବା ପାଣି 
ବ୍ୟବସ୍ା କରୁନାହାନ୍ ିବରଂ,  ସ୍ାରରୀତ୍ୱ ଚଯାଜନାଚର ସରତେ ଜରିଜରା 
ଚରକଡ୍ର ଡଜିଟିାଲିକରଣ , ସାଧାରଣ ଚସବା ଚକନ୍ଦ୍ର, 1.25 ଲକ୍ଷ ଗାଁକୁ 
ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇ ସ୍ରୀଡ୍ ଇଣ୍ରଚନଟ୍ ସଂଚଯାଗ, ଗ୍ାର ସଡକ ଏବଂ ଚରଳ 
ସଂଚଯାଗଚର ରଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରୋନ କରୁଛନ୍।ି ସ୍ାଧରୀନତାର, 72 ବର୍ 
ଯାଏ, ଆର ଚେଶଚର ଚଖାଲାସ୍ାନଚର ଚଶୌେ ଲାଗି ରା, ଭଉଣରୀଙ୍ 
କଷ୍ କଥା ଚହଉ ବା ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ହ ପାଇଁ ରାଇଲ ରାଇଲ େୂର 
ୋଲିବା କଥା ଚହଉ ପ୍ରଭୃତ ି ଅଭିଶାପ ଭଳ ି ୋଲି ଆସଥିିଲା। ଏଚବ 
କନୁି୍ ଚସ ପରସି୍ିତ ିନାହିଁ। ନୂଆ ଭାରତ ଚଖାଲା ଚଶୌେରକୁ୍ ଚହାଇଛ ିତ 
2024 ସଦୁ୍ଧା ସବୁ ଘଚର ପାନରୀୟ ଜଳ ରଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଚହବା ପଥଚର 
ଆଗ୍ସର ଚହଉଛ।ି  72 ବର୍ଚର ଚଯତକି ି ଘଚର ପାଣି ସଂଚଯାଗ 
ଚହାଇ ନଥିଲା, ଆଜ ି ରାତ୍ର 30 ରାସ ରଧ୍ୟଚର ଏହାର ପ୍ରାୟ େୁଇ ଗୁଣା 
ଘଚର ପାଇପ ଚଯାଚଗ ଜଳ ସଂଚଯାଗ ଚଯାଗାଇ େଆିଯାଇଛ।ି

େନି ଥିଲା ଚଯଚତଚବଚଳ ଗାଁର ବକିାଶ କଥା କହବିାଚବଚଳ ଅଥ୍ 
ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଚହଉଥିଲା। ଆଜ ିବଚଜଟ୍  ଆଉ  ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଚହାଇ ନାହିଁ, 
ବରଂ ଠକିଣା ଚଲାକ ପାଖଚର କପିର ିଠକିଣା ସରୟଚର ପାରେଶ୍ତିତା 
ସହ ବଚଜଟ୍  ଅଥ୍ ପହଞ୍ଚବି ତାହା ଆହ୍ାନ ଚହାଇଛ।ି 

ଗୁଜରାଟ ରଖୁ୍ୟରନ୍ତରୀ ଥିବାଚବଳର ଏକ ବରିୟ ଏଚବବ ି ଚରାଚତ 
ଆଚନ୍ଦାଳତି କଚର। କଥାଟ ିଚଖଡା ଜଲି୍ାଚର ଚକନ୍ଦ୍ରରୀଭୂତ। ଏହ ିଜଲି୍ାଚର 
େଚିନ ସର୍ଦ୍ାର ପଚଟଲ ଜନ୍ମ ଚହାଇଥିଚଲ। ରୁଁ ଆପଣଙୁ୍ 2005 କରି୍ା 
2006 ରସହିା କଥା କହୁଛ।ି  ଏଠାଚର  ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ବା ଭିଚଲଜ୍  
ଚହଡ୍  ପେବରୀଟ ିରହଳିାଙ୍ ନରିଚନ୍ ସଂରକି୍ଷତ ଥିଲା। ଚହଚଲ ଏଠାଚର 
ଚଲାଚକ ସ୍ିର କଚଲ କାହିଁକ ିସରତେ ସେସ୍ୟ ରହଳିା ନଚହଚବ? କନୁି୍  
ଚସଚତଚବଚଳ ରାତ୍ର ଏକ ତୃତରୀୟଂଶ ଆସନ ହିଁ ରହଳିାଙ୍ ଲାଗି 
ସଂରକି୍ଷତ ଥିଲା। ଚହଚଲ ଗାଁ ଚଲାକଙ୍ ଏହ ିେନି୍ାଧାରା ସାକାର ଚହଲା 
ଚଯଚତଚବଚଳ ଚକୌଣସ ିଆସନ ପାଇଁ ପୁରୁରରାଚନ ଲଢ ିନଥିଚଲ। ଏହା 
ସରଗ୍ ଚେଶ ପାଇଁ ଏକ ଉୋହରଣ ଚହାଇ ରହଗିଲା। ଚଯଚତଚବଚଳ 
ନବି୍ାେନ ସରଲିା ଚସଚତଚବଚଳ ଏହାର ପ୍ରତନିଧିିରାଚନ ଚରାଚତ 
ଚଭଟବିାକୁ ଆସଥିିଚଲ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୫ର ଚଶ୍ଣରୀ ପଢଥିିବା ରହଳିା 
ଥିଚଲ ତାହାର ସରପଞ୍ଚ। ରୁଁ ପୋରଲିି, ଚସରାଚନ କ’ଣ ୋହାନ୍?ି 
ଚସ କହଚିଲ ଚସରାଚନ ଗାଁଚର ଚକୌଣସ ିଚଲାକଙୁ୍ ଗରବି ଚେଖିବାକୁ 
ୋହାନ୍ ିନାହିଁ।  ଯେ ିପଞ୍ଚାୟତ, ଚପୌରପାଳକିା ବା ଚକୌଣସ ିସରକାର 
ଏହ ିେନି୍ାଧାରାଚର ୋଲନ୍ ିଏବଂ ଅତକିମ୍ ଚର ୫ ଜଣଙୁ୍ ୋରଦି୍ର୍ୟରୁ 
ଉପରକୁ ଉଠାଇପାରନ୍ ି ଚତଚବ େନି୍ାକରନୁ୍ ପରବିର୍ତ୍ନ କପିର ି
ଚହବ! ଏସବୁ ବଚଜଟ୍  ଦ୍ାରା ନୁଚହଁ ବରଂ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ାରା ହିଁ ସମ୍ବ 
ଚହାଇପାରବି। 

ସୱାରୱା ବଶି୍ୱ ପୱାଇଁ ଆଶ୍େ୍ଡଥ୍ୟ ର�ୱାଇ� ି ଭୱାରତରର ପଞ୍ଚୱାୟତ 
ପୱାଇଁ ମ�ଳିୱା ସଂରକ୍ଷଣ ବଥ୍ୟବସ୍ୱା, ଏସପି କଲଚର ବନ୍ ର�ଉ

ଚେଶର 31 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ରଧ୍ୟରୁ ଏକ ତୃତରୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ 
ଚହଉଛନ୍ ିରା ଏବଂ ଭଉଣରୀ। ଚସରାଚନ ଚନତୃତ୍ୱ ଚନଉଛନ୍।ି ଏେଗିଚର 
ଆର ଚେଶ ବହୁତ ବଡ ନଷି୍ପର୍ତ ିଚନଇଛ।ି ବଚିେଶଚର, ଚଯଚତଚବଚଳ 
ବ ି ଭାରତଚର ରହଳିାରାନଙ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ାଚର ସଂରକ୍ଷଣ 
ବରିୟଚର କଥାବାର୍୍ତା ହୁଏ, ଅଚନଚକ ଆଶ୍ଚଯ୍୍ୟ ଚହାଇଯାଆନ୍ ି ଚଯ 
ରାଜଚନୈତକି ପ୍ରକି୍ରୟା ଏବଂ ନଷି୍ପର୍ତ ିଚନବାଚର ରହଳିାରାନଙୁ୍ ଏଚତ ବଡ 
ଅଧିକାର ଚକରିତ ିେଆିଯାଇପାରଛି!ି କନୁି୍ ଚବଚଳଚବଚଳ ଆର ସହତି 
କ’ଣ ହୁଏ? ରୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, “ରୁଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍ ପତ ି (ଏସପି)।” 
ଏଚବ ଚେଖନୁ୍ ଆଇନ ରହଳିାଙୁ୍ ଏକ ସଚୁଯାଗ ଚେଇଛ,ି ଏସପି 
ଦ୍ାରା ବ୍ୟବସାୟ ୋଲିଛ।ି ଚଯଚତଚବଚଳ ରହଳିାରାନଙୁ୍ ଅଧିକାର 
େଆିଯାଇଛ,ି ଚସରାନଙୁ୍ ସଚୁଯାଗ େଅି। ଚସରାଚନ ବହୁତ ଭଲ କାର 
କରଚବ, ଗାଚଁର ପ୍ରକୃତ ଅଥ୍ଚର ପରବିର୍ତନ୍ ଆସବି। ଚସଥିପାଇଁ ଏସପି 
କଲେର୍  ବନ୍ଦ ଚହବା ଉେତି୍।

ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନଅିନୁ୍, ଭୱାରତ ସରକୱାର ଆପଣଙ୍କ ସ� ଅ�ନ୍ି
ରୁଁ ଜାଚଣ ଚଯ ଏରିତ ି ଚକୌଣସ ି ପଞ୍ଚାୟତ ରଖୁ୍ୟ କରି୍ା ପଞ୍ଚାୟତ 
ପ୍ରତନିଧିି ନାହାନ୍ ି ଯିଏ  ଭବରି୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ମରଣରୀୟ ରହବିାକୁ ୋହାନ୍ ି
ନାହିଁ।  ରୁଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଚଲାକ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ଏହ ିଇଚ୍ଛାକୁ ଆହୁର ି େୃଢ 
କରବିାକୁ ୋହୁଁଛ।ି ରୁଁ ସରତେ ପଞ୍ଚ ପରଚରଶ୍ୱରଙୁ୍ ବଶି୍ୱାସ ଚେଉଛ ି
ଚଯ ଚସରାଚନ ଯାହା ବ ି ସଂକଳ୍ପ ଚନଚବ, ତାହାକୁ ପୂରଣ କରବିା 
ଲାଗି ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍ ସହ କାନ୍ଧଚର କାନ୍ଧ ରିଳାଇ ୋଲିଚବ।  
ଆଚର ଚଯଉଁ ଗାଁଚର ଜନ୍ମ ଚହାଇଛ ିତା ପ୍ରତ ିସମ୍ାନ ରହବିା ଉେତି। 
ଚଯଉଁଠାଚର ରହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧରୀ ଜନ୍ମ ଚହାଇଥିଚଲ, ଚସହ ିଗାଁର ଚକୌଣସ ି
ବ ିବ୍ୟକି୍ ବାହାର ଚଲାକଟକୁି ନଜି ପରେିୟ ଚେବାଚବଚଳ କହନ୍,ି ରୁଁ 
ଚସହ ିଗ୍ାରରୁ ଆସଛି ିଚଯଉଁଠାଚର ରହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧରୀ ଜନ୍ମ ଚହାଇଥିଚଲ। 
ଆଚର ଗାଁର ଜନ୍ମେନି ପାଳନ କରପିାରବିା ଏବଂ ଗାଁର ସରତେ ଚଲାକଙୁ୍ 
ଚସଠାକୁ ଡାକ ିଉତ୍ସବ କରବିା ଉେତି, ସମ୍ାନ ପ୍ରୋନ କରବିା େରକାର। 
ଆଉ ଏକ ଆତ୍ମରୀୟ ଭାବନା!   ଚଯଉଁରାଚନ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍,ି 
ଚସରାଚନ ଏହାଦ୍ାରା ଅନୁପ୍ରାଣରୀତ ଚହଚବ, ଗାଁର ବକିାଶ ଉପଚର 
ଧ୍ୟାନ ଚେବା ଆରମ୍ କରଚିବ। ଆପଣ ଚେଖିଥିଚବ, ଜନସାଧାରଣଙ୍ 
ଅଂଶଗ୍ହଣର ଏପର ିପରଚିବଶ ସଷିୃ୍ ଚହବ, ଯାହା ଗାଁର ଚେଚହରାକୁ 
ବେଳାଇଚେବ। 
ଗୱଁା ର�ବ ଆତ୍ନଭି୍ଡରଶୀଳ, ସବୁ କୱାମ ଉପରର ର�ବି ନଜର 
ଆତ୍ମନଭି୍ରଶରୀଳତାର ଧାରଣା ଭାରତଚର ଶତାବ୍ରୀ ଧର ି ରହଆିସଛି ି
କନୁି୍ ଆଜ ି ପରବିର୍ତ୍ତିତ ପରସିି୍ତ ି ଆରକୁ ପୁନବ୍ାର ଆତ୍ମନଭିର୍ଶରୀଳ 
ଚହବାକୁ ରଚନ ପକାଇ ଚେଇଛ।ି ଏଥିଚର ଗ୍ାରପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ପ୍ରରଖୁ 
ଭୂରିକା ରହଛି।ି ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ୟବସ୍ା ଚଯଚତ ଶକି୍ଶାଳରୀ ଚହବ, ଗଣତନ୍ତ 
ଚସଚତ ଶକି୍ଶାଳରୀ ଚହବ ଏବଂ ବକିାଶର ଲାଭ ଚଶର ଭାଗଚର ଠଆି 
ଚହାଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ଙ୍ ନକିଟଚର ପହଞ୍ଚବି। ଇ-ଗ୍ାର ସ୍ରାଜ ଚପାଟ୍ାଲଚର 
ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ବ୍ୟବସ୍ାଚର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଚତ୍ୟକ କାଯ୍୍ୟକୁ ପ୍ରେଶ୍ତିତ 
କରାଯାଇଛ।ି ଚସହପିର ିସ୍ାରରୀତ୍ୱ ଚଯାଜନା, ଇ-ନାମ୍  ପ୍ରଭୃତ ିଚଯାଜନା 
ଗ୍ାରଗୁଡକୁି ଆତ୍ମନଭି୍ରଶରୀଳ କରବିାଚର ସାହାଯ୍ୟ କରବି। 

(ଏ� ି ରଲଖୱା ପଞ୍ଚୱାୟତ ବଷିୟ ଉପରର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମୱାଦୀଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସରମ୍ୱାଧନ ଉପରର ଆଧୱାରିତ) n

ପଞ୍ୋୟତେିୋଜ ଦବିସ 24 ଏପି୍ର� ଜୋତୀୟ
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ସଂକି୍ପ୍ତ ସମୋଚୋେ  

ଚକାଭିଡ୍  ପର ିରହାରାରରୀ ସରୟଚର ଚଯଚତଚବଚଳ ସାରା ବଶି୍ୱ 
ଆତଙ୍ ଓ ଭୟ ସହ ଲଚଢଇ କରୁଥିଲା, ଭାରତ ରଧ୍ୟ ଚସହ ି

ଲଚଢଇଚର ସାରଲି୍  ଥିଲା କନୁି୍ ପରସି୍ତିରି ସଚୁଯାଗ ଚଖାଜବିାକୁ ଲାଗିଲା। 
ଆଉ ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀଙ୍ େୂରେୃଷି୍ସମ୍ପନ୍ନ ରନ୍ତକୁ ଗ୍ହଣ 
କର ି ଆତ୍ମନଭିର୍ ରାତୋଚର ୋଲିବା ଆରମ୍ କରଚିେଲା। ଫଳସ୍ରୂପ 
ଆଜ ି ଭାରତର ଉତ୍ାେ ବଚିେଶର ଚକାଚଣ ଚକାଚଣ ଉପଲବ୍ଧ ଚହାଇ 
ତାହାର ୋହେିା ବଢାଇଲା।  ନଜି ଚେଶରୁ ଉଗ୍ପାେ ବଚିେଶକୁ ରପ୍ାନରୀ 
କରବିାଚର ନୂଆ ଚରକଡ୍ ସ୍ାପନ କରଛି ିଭାରତ। 2021-22 ଆଥ୍ତିକ 
ବର ୍ଚଶର ଚହବାର 9 େନି ପବୂରୁ୍ ହିଁ ଭାରତ 400 ବଲିିୟନ ଡଲାର 
ରଲୂ୍ୟର ରପ୍ାନରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରପିାରଛି।ି ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଚରାେରୀ ଚଖାଦ୍  
ଆତ୍ମନଭିର୍ ଭାରତ ଅଧରୀନଚର େୁନଆିର ବଭିିନ୍ନ ଚେଶର ପ୍ରତନିଧିି ଓ 
ଭାରତରୀୟ େୂତାବାସ ସହ କଥା ଚହାଇଥିଚଲ। ବ୍ୟବସାୟରୀ ଓ ବଜାର 
ପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ସହ କଥା ଚହବାଚବଚଳ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ େନି୍ାଧାରାକୁ 
ସ୍ଷ୍ କରଥିିଚଲ। ଚକବଳ ଭାରତ ନୁଚହ,ଁ ବଚିେଶର େୁଇଶହ ଚେଶ ବା 
ସ୍ାନଚର ଥିବା ବଜାର ଉପଚର ନଜର ରଖିଥିଚଲ। ଏହ ିଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କପିର ି
ହାସଲ କରାଯାଇପାରବି ଚସଥିଲାଗି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଉଚେ୍ୟାଗ ରନ୍ତରୀ ପରୀୟୁର 
ଚଗାୟଲ ଲଗାତାର ରନଟିରଂି କରୁଥିଚଲ। ପ୍ରତ ିସପ୍ାହଚର ବଶି୍ୱର ବଭିିନ୍ନ 
ବ୍ୟବସାୟରୀଙ୍ ସହ କଥା ଚହାଇ ରପ୍ାନରୀ ସମ୍ପକଚ୍ର ଆସଥୁିବା ସରସ୍ୟାକୁ 
ସରାଧାନ କରୁଥିଚଲ। 480 ଜଲି୍ାକୁ ରପ୍ନରୀ ଚନଟ୍ େକଚ୍ର ଚଯାଡାଯାଇ 
ବଚିେଶଚର ଭାରତରୀୟ ସରରଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା।  

400 ବ�ିିୟନ ଡ�ୋେ 
େପ୍ତୋନୀ �କ୍୍ୟ ହୋସ� 

ଆତ୍ନଭି୍ଷେ ଭୋେତ ଯୋତ୍ୋଣେ ମୋଇ�୍  ଖଣୁ୍ଟ 

ରରେଷ୍ଠ -5 ରପ୍ୱାନୀ ଉତ୍ୱାଦ
ଇଞି୍ଜନୟିରିଂ ସୱାମଗ୍ରୀ 
ରପରରେୱାଲିୟମ୍  ଉତ୍ୱାଦ
ରଜମ୍ସ ଓ ରୱେରଲରୀ
ଅଗ୍ଡୱାନକି୍ /ଇନ୍ ଅଗ୍ଡୱାନକି 
ରକମିକୱାଲ୍ସ
ଔଷଧ ଏବଂ ଫୱାମ୍ଡୱାସୁଥ୍ୟଟକିୱାଲ୍ସ

ରରେଷ୍ଠ -5 ଆମଦୱାନକୱାରୀ ରୱାଷ୍ଟ
ଆରମରିକୱା
ସଂେୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରରଟ୍ସ
ଚୀନ
ବୱାଂଲୱାରଦଶ
ରନଦରଲଥ୍ୟୱାଣ୍ 

ଭୋେତ ପ୍ରଥମଥେ ପୋଇ ଁ400 ବ�ିିୟନ ଡ�ୋେ 
େପ୍ତୋନୀ �କ୍୍ୟ ହୋସ� କେିପୋେିଛ।ି ଏହ ିସଫଳତୋ 
ପୋଇ ଁଆମ କୃରକ, ବୁେୋକୋେ, ଏମ ୍ଏସଏ୍ସ ୍ଏମ ୍ଇ, 
ଉଣଦ୍ୟୋଗୀ, ଏବଂ େପ୍ତୋନକୋେୀଙୁ୍କ ଅଭିବୋଦନ 
ଜେୋଉଛ।ି ଏହୋ ଆମେ ଆତ୍ନଭି୍ଷେ ଯୋତ୍ୋଣେ 
ମହତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ମୋଇ�୍ ଖଣୁ୍ଟ ସ୍ୋପନ କେିଛ।ି 
-ନଣେନ୍ଦ୍ର ଣମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 

ଣଗୋଟିଏ ବର୍ଷଣେ ଣଜମ ୍ଦ୍ୋେୋ1 �କ୍ ଣକୋଟି ଟଙ୍କୋେ ଅଡ୍ଷେ 

େିନଥିଲା ଚଯଚତଚବଚଳ ସରକାରରୀ ବଭିାଗଚର କଣିାକଣିିଚର  
ଚହଉଥିବା େୁନ୍ରୀତକୁି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚବାଲି ବେିାର କରାଯାଉଥିଲା।  

ଚଛାଟ ବ୍ୟବସାୟରୀ ଏବଂ ଚସରାନଙ୍ ଉତ୍ାେ ଏଠାଚର ପହଞ୍ଚବିା ଅସମ୍ବ 
ଥିଲା। କନୁି୍ ଅଗଷ୍ 2016ଚର ସରକାରରୀ ଇ-ରାଚକଟ୍ ଚପ୍ସ (ଚଜମ୍ ) 
ଚପାଟା୍ଲ ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀଙ୍  ଦ୍ାରା ସ୍ଚ୍ଛତା େୃଷି୍ଚକାଣରୁ 
ଆରମ୍ ଚହାଇଥିଲା। ଯେ ିସରତେ ସରକାରରୀ କ୍ରୟଚର ଏହ ିଚପାଟ୍ାଲର 
ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାରଳୂକ କରାଯାଏ, ଚତଚବ ଚେଶର ଚଯଚକୌଣସ ି
ଚକାଣରୁ ବ୍ୟବସାୟରୀ କରିା୍ ଉତ୍ାେକ ରଧ୍ୟ ଏଠାଚର ସାରଗ୍ରୀ ବକି୍ରୟ 
ପାଇଁ ନଜିକୁ ପଞ୍ରୀକୃତ କରପିାରଚିବ। ଏହ ି ଚଛାଟ ଆରମ୍ଟ ି ଏକ 
ବଡ ରାଇଲଖଣୁ୍ ଚବାଲି ପ୍ରରାଣିତ ଚହାଇଛ ିଏବଂ େଳତି ବର ୍ଚଜମ୍  
ଚପାଟା୍ଲଚର ଚରାଟ 1 ଲକ୍ଷ ଚକାଟ ିଟଙ୍ାରୁ ଅଧିକ ଅଡ୍ର ଚରକଡ୍ 
କରାଯାଇଛ।ି  ଏହାକୁ ଚନଇ ଖସୁ ି ବ୍ୟକ୍କର ି ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର 

ଚରାେରୀ ନଚିଜ ଟୁଇଟ୍ କର ିକହଛିନ୍,ି “ଗତବର୍ ତୁଳନାଚର ଏହା ବହୁତ 
ଭଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧ।ି  ଚଜମ୍  ପ୍ାଟଫର୍ ବଚିଶର ଭାବଚର ଅଣୁ, କ୍ଷଦୁ୍ର ଏବଂ 
ରଧ୍ୟର ଉଚେ୍ୟାଗକୁ ସଶକ୍ କରୁଛ ିଏବଂ ଚରାଟ ଅଡ୍ର ରଲୂ୍ୟର 57% 
ଏହ ିଚକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆସଛି।ି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟରୀ, 2016-17 ଆଥ୍ତିକ ବରଚ୍ର 
ଚଜମ୍  ଚପାଟ୍ାଲଚର 4,299 ବଚିକ୍ରତା ପଞ୍ରୀକୃତ ଚହାଇଥିଚଲ, ଯାହାକ ି
2020-21 ରସହିାଚର ପ୍ରାୟ 14 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଥିଲା ଏବଂ 
ପରବର୍୍ତରୀ ବର୍ଚର ନଚିଜ 40 ଲକ୍ଷ ଅତକି୍ରର କରଥିିଲା। 2021-22 
ଚର ଚକ୍ରତାଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ରଧ୍ୟ 59,000 ଅତକି୍ରର କର ି2020-21 ଚର 
52 ହଜାର ପହଞ୍ଚଥିିଲା। ଆହୁର ିରଧ୍ୟ, ପ୍ରଥର ଥର ପାଇ,ଁ 2021-22 
ଆଥ୍ତିକ ବରଚ୍ର 160 ପ୍ରତଶିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିସହତି ଏହ ିପ୍ାଟଫରଚ୍ର 1 
ଲକ୍ଷ ଚକାଟ ିଟଙ୍ାରୁ ଅଧିକ ଅଡ୍ର ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଛ ି।
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13ନଦୀେ ପନୁବବିନ୍ୟୋସ କେିଣବ ଭୋେତ ସେକୋେ
େୁନଆିର ପ୍ରଚତ୍ୟକ ପ୍ରାେରୀନ ସଭ୍ୟତା ନେରୀ କୂଳଚରହିଁ ଗଢ ି
ଉଠଥିିଲା। ଏହଠିାଚର ଏହା ବକିଶତି ଚହାଇଥିଲା।  ଅଥ୍ାତ୍  
ନେରୀ କୂଳ ଚଗାଟଏି ଚଗାଟଏି ଇତହିାସର ପରବିାହକ।  
ଆଜ ି ରଧ୍ୟ ଏକ ବୃହତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଚସରାନଙ୍ 
ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଚର ନଭିର୍ଶରୀଳ। ଏହାସଚତ୍ତ୍ୱ ଅଚନକ 
ନେରୀ ଧରୀଚର ଧରୀଚର ଚସରାନଙ୍ର ରଳୂ ରୂପ ହରାଉଛନ୍।ି  
2014ଚର, ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ ନରାର ିଗଚଙ୍ ଚଯାଜନାଚର 
ଗଙ୍ା ନେରୀକୁ ନବରୀକରଣ କରବିା ପାଇ ଁ ପେଚକ୍ଷପ ଚନଇଥିଚଲ, 
ତାପଚର ବର୍୍ତରାନ ଚଝଲମ୍, ଚେନାବ, ରବ,ି ବ୍ୟାସ, ସତଚଲଜ୍, ଯରନୁା, 
ବ୍ରହ୍ମପତୁ୍ର, ଲୁଣି, ନର୍ୋ, ଚଗାୋବରରୀ, ରହାନେରୀ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କାଚବରରୀର 
ପନୁବ୍ତିନ୍ୟାସ ଲାଗି  ପରଚିବଶ ରନ୍ତଣାଳୟ ଏହ ିୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ହଣ କରଛି।ି 
ବନବଭିାଗ ରାଧ୍ୟରଚର ଏହ ିନେରୀଗୁଡକିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁଏକ ବତୃିେତ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ରଚିପାଟ ୍ (ଡପିିଆର) ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ରାର୍୍ 14ଚର ଚକନ୍ଦ୍ର 

ପରଚିବଶ, ଜଙ୍ଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରବିର୍୍ତନ ରନ୍ତରୀ ଭୁଚପନ୍ଦ୍ର 
ଯାେବ ଏବଂ ଜଳଶକି୍ ରନ୍ତରୀ ଗଚଜନ୍ଦ୍ର ସଂି ଚଶଖୋତ ଏକ 
ବତୃିେତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଚିପାଟ ୍ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ଏହ ିନେରୀଗୁଡକିର 
ସରେୁାୟ ଚବସନି୍  ଚକ୍ଷତ୍ର ଚହଉଛ ି18,90,110 ବଗ୍କରି।ି 
ଅଥା୍ତ୍  ଚେଶର ଚଭୌଚଗାଳକି ଚକ୍ଷତ୍ରର 57.45%। ଏହ ି
13 ନେରୀର ଲର୍ ଚହଉଛ ି 42,830 କଚିଲାରଟିର।  ଏହ ି

ନେରୀଚକ୍ଷତ୍ରକୁ ସରୁକି୍ଷତ କରବିା ପାଇ ଁପ୍ରାୟ 20 ହଜାର ଚକାଟ ିଟଙ୍ା 
ବ୍ୟୟଚର ନେରୀର ଉଭୟ ପାଶ୍୍ୱଚର ଗଛ ଲଗାଯିବ। ଏହା 10 ବର୍ 
ରଧ୍ୟଚର 50.21 ନୟୁିତ ଟନ୍ କାବନ୍ ଡାଇଅକ୍ାଇଡ୍ ଚଶାରବିାଚର 
ସାହାଯ୍ୟ କରବି। ଏହ ିନେରୀଗୁଡକି ସହ ଚସରାନଙ୍ର ଉପନେରୀଗୁଡକି 
କୂଳଚର ପ୍ରକୃତକି କୃର,ି ବନରୀକରଣ କରାଯାଇ ଚସଗୁଡକୁି ସରଦୃ୍ଧ 
କରାଯିବ।  ବନରୀକରଣ ପାଇ ଁଏଠାଚର ଘାସ, ଔରଧରୀୟ ଉଦି୍େ, ଶାଳ 
ଏବଂ ଫଳ ଗଛ ଚରାପଣ ଦ୍ାରା ଏଠାଚର ଅବକ୍ଷୟ ଚରାକାଯାଇପାରବି। 

ବୋେୋେସୀ-ଣଗୋେଖପେୁ 
ମଧ୍ଣେ ସିଧୋସଳଖ ବମିୋନ

ଚଖଳନା ଚକବଳ ପିଲାରାନଙ୍ ହାତଚର ରଚନାରଞ୍ନର ଏକ ରାଧ୍ୟର 
ନୁଚହ,ଁ ଚଖଳନା ରଧ୍ୟ ଚସରାନଙ୍ର ଶାରରୀରକି ଏବଂ ରାନସକି ବକିାଶଚର 
ଏକ ପ୍ରରଖୁ ଭୂରକିା ଗ୍ହଣ କରଥିାଏ। କନୁି୍ ଆଧୁନକି ଏବଂ ଅଭିନବ 
ଚଖଳନାଗୁଡକିର ବଢୁଥିବା ଧାରାରଧ୍ୟଚର ଭାରତଚର ଚଖଳନା ବଜାର 
ବଚିେଶରୀ ଚଖଳନା ଦ୍ାରା ଅଧିକୃତ ଚହାଇଥିଲା। ଏହ ିସତ୍ୟତା ସହତି ଜୁନ୍ 
ଏବଂ ଅଗଷ୍ 2020ଚର ତାଙ୍ 'ରନ୍ କରୀ ବାତ୍ ' କାଯ୍୍ୟକ୍ରରଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ 
ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ ଚଖଳନା ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ଭାରତ ଆତ୍ମନଭିର୍ଶରୀଳ ଚହବାକୁ 
ଆହା୍ନ ଚେଇଥିଚଲ। ସରୁକି୍ଷତ ଚଖଳନାଠାରୁ ଆରମ୍ କର ି ଭାରତର 
ପାରମ୍ପରକି ଚଖଳନା, ଚଖଳନା ଚରଳା, ଚଖଳନା କଷ୍୍ର ସଷିୃ୍ ସହତି 
ଆବଶ୍ୟକରୀୟ ନରୀତଗିତ ସରଥନ୍ ଚହତୁ ଆଜ ିଭାରତକୁ ବଚିେଶରୀ ଚଖଳନା 
ଆରୋନରୀଚର କ୍ରରାଗତ ହ୍ରାସ ଘଟଛି।ି ବାଣିଜ୍ୟ ରନ୍ତଣାଳୟ ଦ୍ାରା 
ଚଲାକସଭାଚର େଆିଯାଇଥିବା ଏକ ଉର୍ତର ଅନୁଯାୟରୀ, 2018-19ଚର 
7,125 ଚକାଟ ିଟଙ୍ାର ଚଖଳନା ଆରୋନ ିଚହାଇଥିବାଚବଚଳ 2020-
21ଚର ଏହ ିସଂଖ୍ୟା 4,027 ଚକାଟ ିଟଙ୍ାକୁ ଖସ ିଆସଛି।ି 2021-22 
ଆଥ୍ତିକ ବର୍ (ଜାନୁଆରରୀ ପଯ୍୍ୟନ୍) ପାଇ ଁଚକବଳ 2,655 ଚକାଟ ିଟଙ୍ା 
ରଲୂ୍ୟର ଚଖଳନା ଆରୋନରୀ ଚହାଇଥିଲା। 

ବାବା ବଶି୍ୱନାଥଙ୍ ଚକ୍ଷତ୍ର ବାରାଣସରୀ ଏବଂ ଚଗାରଖନାଥଙ୍ ଚକ୍ଷତ୍ର 
ଚଗାରଖପୁର ଭିତଚର ବର୍୍ତରାନ ବରିାନ ଚସବା ଆରମ୍ ଚହାଇଛ।ି 
27 ରାର୍୍ଚର ଉର୍ତରପ୍ରଚେଶର ଏହ ିେୁଇଟ ିପ୍ରାେରୀନ ଏବଂ ଐତହିାସକି 
ସହର ରଧ୍ୟଚର ବରିାନ ଚସବା ଆରମ୍ ଚହାଇଥିଲା। ଏହ ି ଚସବା 
'ଉଡାନ' ଚଯାଜନା ଅଧରୀନଚର ଆରମ୍ ଚହାଇଥିଲା।  ଫଳଚର େୁଇ 
ସହର ରଧ୍ୟଚର େୂରତା ରାତ୍ର 20 ରନିଟିଚର ସରୀରତି ଚହାଇପାରଛି।ି 
ସେୂନାଚଯାଗ୍ୟ ଚଯ, 'ଉଡାନ' ଚଯାଜନା ରାଧ୍ୟରଚର ଚଛାଟ ଏବଂ 
ନୂତନ ସହରକୁ ବରିାନ ଚସବା ରାଧ୍ୟରଚର ସଂଚଯାଗ କରବିା ପାଇଁ 
ଏକ ପେଚକ୍ଷପ ନଆିଯାଉଛ।ି ଗତ 5 ବର୍ ରଧ୍ୟଚର, ଉଡାନ ଚଯାଜନା 
ଅଧରୀନଚର 409 ରୁଟ୍ ଏବଂ 66 ବରିାନବନ୍ଦର କାଯ୍୍ୟକ୍ଷର ଚହାଇଛ ି
ଏବଂ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚଲାକ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ଚହାଇଛନ୍। ଏହ ି
ଚଯାଜନା ଅଧରୀନଚର 1 ଲକ୍ଷ 75 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବରିାନ ଉଡାଣ 
କରାଯାଇଛ।ି ଚବସାରରକି ବରିାନ େଳାେଳ ରନ୍ତଣାଳୟ 2025 
ସଦୁ୍ଧା ଉଡାନ ଆଞ୍ଚଳକି କଚନକ୍ଟଭିିଟ ି ସି୍ମ୍ ଅଧରୀନଚର ଭାରତର 
ଚରାଟ ବରିାନବନ୍ଦରର ସଂଖ୍ୟାକୁ 100ଚର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 34 ଟ ି
ନୂତନ ବରିାନବନ୍ଦର ନର୍ିାଣ କରବିାକୁ ଚଯାଜନା ଚହାଇଛ।ି  n

ଆତ୍ନଭି୍ଷେ ଣହବ ଣଖଳନୋ ଣକ୍ତ୍
ଣଖଳନୋ ଆମଦୋନୀ 4 
ବର୍ଷଣେ 62% ହ୍ୋସ 

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମୋଚୋେ  
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ଚଧାଚଣ୍ଡା ଚକଶବ କଚବ ୍ 18 ଏପି୍ରଲ, 1858 ଚର 
ରହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିର ି ଜଲି୍ା ଅନ୍ଗତ୍ ଚଶରାଭାଲି 
ଗାଁର ଏକ ନରି୍ନ ଚଶ୍ଣରୀର ପରବିାରଚର ଜନ୍ମଗ୍ହଣ 

କରଥିିଚଲ। 1881 ରସହିାଚର ରାରେକି୍ ପରରୀକ୍ଷାଚର ଉର୍ତରୀର୍୍ ଚହବାପଚର 
ଚସ ରରୁ୍ାଇର ଏଲଫିନ୍ ଷ୍ନ କଚଲଜଚର ଚଯାଗ ଚେଇଥିଚଲ। 1891 
ରସହିାଚର ଚସ ପୁନା (ବର୍ତ୍ରାନର ପୁଚନ)ର ପ୍ରସଦି୍ଧ ଫଗ୍ୁସନ୍ କଚଲଜଚର 
ଗଣିତ ପଢଥିିଚଲ। ଏହ ିସରୟଚର ଚେଶଚର ଚବୈପ୍ଳବକି 
ପରବିର୍ତ୍ନ ଆସଥୁିଲା। କଚବ୍, ରାଜା ରାରଚରାହନ 
ରାୟ, ଇଶ୍ୱରେନ୍ଦ୍ର ବେି୍ୟାସାଗର, ବଷୁି୍ଣ ଶାସ୍ତରୀ, ପଣି୍ଡତା 
ରରାବାଇ ଏବଂ ଚଜ୍ୟାତରିାଓ ଫୁଚଲଙ୍ପର ି ରହାନ 
ସଂସ୍ାରକରାନଙ୍ ସହ ଚଯାଗାଚଯାଗ କରଥିିଚଲ। 
ଚସରାନଙ୍ େୃଷି୍ଚକାଣଚର ଅଭିଭୂତ ଚହାଇ କଚବ ୍
ଚେଶଚର ରହଳିା, ବଚିଶରକର ିବଧିବା ରହଳିାଙ୍ ଅବସ୍ା 
ସଧୁାରବିା େଗିଚର କାଯ୍୍ୟ କରବିାକୁ ପ୍ରତବିଦ୍ଧ ଚହଚଲ। 
ଚଯଚତଚବଚଳ କଚବ୍ଙୁ୍ 14 ବର୍ ଚହାଇଥିଲା, ଚସ 
ରାଧାବାଈଙୁ୍ ବବିାହ କରଥିିଚଲ। କନୁି୍ ତା’ପଚର 1891 
ରସହିାଚର, ଏକ ଶଶିୁକୁ ଜନ୍ମଚେବାଚବଚଳ ତାଙ୍ର ରତୁୃ୍ୟ 
ଚହାଇଯାଇଥିଲା। କଚବ୍ଙ୍ ଉପଚର ଏହା ଗଭରୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା।  
ଏହା ପଚର ଚସ ବାଲ୍ୟ ବବିାହ, କମ୍  ବୟସଚର ଗଭ୍ଧାରଣ ଚହତୁ ଆସଥୁିବା 
ସରସ୍ୟା ଓ ବଧିବା ବବିାହ ବାବେଚର ଚଲାକଙୁ୍ ସାେତନ କରବିାକୁ ଆଗଭର 
ଚହାଇଥିଚଲ ତାଳ ନୁଚହଁ, ବରଂ ଏଚନଇ ରଧ୍ୟ  ଉୋହରଣ ସଷିୃ୍ କରଥିିଚଲ।   
ଜଚଣ ବନୁ୍ଧଙ୍ ବଧିବା ଭଉଣରୀ ଚଗାେୁବାଈଙୁ୍ ଚସ ବବିାହ କରଥିିଚଲ।  
ଏହାଦ୍ାରା କଚବ୍ ସରାଜରୁ ବହଷି୍ତୃ କରେିଆିଗଲା। ନଜି ଗାଁ ଛାଡ ି ପୁଚନ 
ୋଲି ଆସଚିଲ କଚବ୍। ହଙି୍ଚଣ ନାରକ ଏକ ସ୍ାନଚର ବଧିବାରାନଙ୍ ପାଇଁ 
ଚେଶର ପ୍ରଥର ବେି୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ କରଥିିଚଲ। କଚବ୍ଙ୍ର ବଧିବା ଚବାହୂ 
ପାବ୍ତରୀ ଅଟୋଚଲ ଏହ ିବେି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥର ଛାତ୍ରରୀ ଥିଚଲ। ସ୍ଲୁ ପଚର ଚସ 
1907 ରସହିାଚର ଚସ ପୁଚଣଠାଚର ରହଳିା ବେି୍ୟାଲୟ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରଥିିଚଲ, 
ଯାହା ବାଳକିାରାନଙ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆବାସକି ବେି୍ୟାଳୟ ଥିଲା। କଚବ୍ଙ୍ 

କାଯ୍୍ୟର ପ୍ରତଧି୍ୱନରୀ ଏଚତ ରାତ୍ରାଚର ପ୍ରକମ୍ପତି ଚହାଇଥିଲା ଚଯ ରହାତ୍ମା 
ଗାନ୍ଧରୀ ତାଙ୍ ସମ୍ାନାଚଥ୍  ସାପ୍ାହକି କାଗଜ, ଇଣି୍ଡଆନ୍  ଓପିନୟିନ୍ ଚର ଏ 
ବରିୟକୁ ଚଲଖିଥିଚଲ। ଚସଚତଚବଚଳ ଗାନ୍ଧଜିରୀ େକି୍ଷଣ ଆଫି୍କାଚର ଥାଆନ୍।ି 
କନୁି୍ ଚସ କଚବ୍ଙ୍ ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱଚର ଏଚତ ପ୍ରସନ୍ନ ଚହାଇଥିଚଲ ଚଯ ନଜିକୁ 
ଅଟକାଇ ପାରପିାରନିଥିଚଲ।  1914 ରସହିାଚର, କଚବ୍ ୋକରିରୁି ଇତେଫା 
ଚେଇଥିଚଲ ଏବଂ ନଜି ସଂସ୍ାଚର ନଜିକୁ ସମୂ୍ପର୍୍ଭାଚବ ଉତ୍ସଗ୍ କରଥିିଚଲ। 

ଜାପାନର ଚଟାକଚିଠାଚର ଥିବା ରହଳିା ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ 
ବରିୟଚର ଜାଣିବା ପଚର କଚବ୍ ଭାରତଚର ଚକବଳ 
ରହଳିାଙ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ କରବିାକୁ 
ନଷି୍ପର୍ତ ି ଚନଇଥିଚଲ। ଚସ ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ ନରି୍ାଣ ପାଇଁ 
ପାଣ୍ ିସଂଗ୍ହ କରବିା ଉଚର୍ଦଶ୍ୟଚର ଚେଶ ତଥା ବଚିେଶ 
ଭ୍ରରଣ କରଥିିଚଲ। ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ୋନ କର ି
କଚବ୍ ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟର ଭିର୍ତପି୍ରତେର ସ୍ାପନ କରଥିିଚଲ, 
କନୁି୍ ଅଥ୍ର ଅଭାବ ଚହତୁ କାଯ୍୍ୟ ରଧ୍ୟଭାଗଚର ବନ୍ଦ 
ଚହାଇଗଲା। ଏଭଳ ି ପରସି୍ତିଚିର ରର୍ୁାଇର ପ୍ରସଦି୍ଧ 
ଶଳି୍ପପତ ି ବଠିଲୋସ ୋଚରାେର ଠାକୁରସ ି ଏହ ି
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ୋନ କରଥିିଚଲ। ଏହ ି

ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ 1916 ରସହିାଚର ଚକବଳ 5 ବାଳକିା ଛାତ୍ରଙ୍ ସହତି ଆରମ୍ 
ଚହାଇଥିଲା।  କନୁି୍ ଆଜ ିହଜାର ହଜାର ଝଅି ଏହ ିବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟର 26 ଟ ି
କଚଲଜଚର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍।ି ଶକି୍ଷା ସହତି କଚବ୍ ଜାତଚିଭେ ପ୍ରସଙ୍ଚର 
ରଧ୍ୟ କାଯ୍୍ୟ କରଥିିଚଲ। ଗ୍ାରଗୁଡକିଚର ଶକି୍ଷାର ଚପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇଁ କଚବ୍ 
“ରହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ାର ପ୍ରାଥରିକ ଶକି୍ଷା କରିଟ”ି ଗଠନ କରଥିିଚଲ, ଯାହା ଧରୀଚର 
ଧରୀଚର ବଭିିନ୍ନ ଗ୍ାରଚର 40 ଟ ିପ୍ରାଥରିକ ବେି୍ୟାଳୟ ଚଖାଲିଥିଲା। ଏହା ପଚର 
ଚସ 'ସରତା ସଂଗଠନ' ରଧ୍ୟ ଆରମ୍ କରଥିିଲ। ଏହ ିସଂଗଠନ ଅଧରୀନଚର 
ସରତେ ରଣିର ସରାନ ଚବାଲି ଚଲାକଙୁ୍ ବୁଝାଇବା ତାଙ୍ର ଉଚର୍ଦଶ୍ୟ ଥିଲା। 
1955 ରସହିାଚର ଭାରତ ସରକାର ତାଙୁ୍ 'ପେ୍ମଭୂରଣ' ସମ୍ାନଚର ସମ୍ାନତି 
କରଥିିଚଲ। 1958 ରସହିାଚର ତାଙୁ୍ ଚେଶର ସଚବ୍ାର୍ ସମ୍ାନ 'ଭାରତ ରତ୍ନ' 
ଚର ସମ୍ାନତି କରାଯାଇଥିଲା।  n

ସମୋଜେୁ ବହଷି୍ତୃ ଣହୋଇ ମଧ୍ ଯିଏ 
େଖଥିଣି� ନୋେୀ ସଶକି୍କେେେ ମଳୂଦୁଆ

ଦରିନ ମ�ୱାରୱାଷ୍ଟର ଏକ ର�ୱାଟ ସ�ର ମରୁୁଦରର ବ�ୁତ ଉତ୍ସୱା�ତି ର�ୱାଇଥିଲୱା। ବରରୱାଦୱାର ମ�ୱାରୱାଜୱାଙ୍କ  
ଜରଣ ପ୍ରତନିଧିି ସ�ରର ପ୍ରରତଥ୍ୟକ ବ୍ୱାହ୍ମଣଙୁ୍କ ଦକି୍ଷଣୱା ଭୱାବରର 10 ଟଙ୍କୱା ରଲଖୱାଏଁ ବୱାଣୁ୍ଥିରଲ। 
ରକଶବପନ୍ଙ୍କ  କୱାରରଭଙ୍କ ପରିବୱାର ମଧ୍ୟ ଏ� ିସ�ରରର ର�ୁଥିରଲ। ରେରତରବରଳ ତୱାଙ୍କ ବଡ଼ ପଅୁ ଭିକୁ 
ଏ�ୱା ଶଣିୁରଲ, ରସ ମଧ୍ୟ ଦକି୍ଷଣୱା ବଣ୍ୱା ର�ଉଥିବୱା ସ୍ୱାନକୁ େିବୱା ଲୱାଗି ମୱାଙ୍କ ଆଗରର ଜଦି୍  କରରିଲ।  କନୁି୍ ମୱା 
ରସଠ ିକ�ଥିିରଲ  ରେ ଥରର ଆମ ପରବିୱାର ବରରୱାଦୱାର ମ�ୱାରୱାଜଙୁ୍କ ଋଣ ରଦଇଥିରଲ। ଆଜ ିେଦ ିଦକି୍ଷଣୱା 
ରନବୱାକୁ ରସଠୱାକୁ େିରବ ତୱାଙ୍କ ପରବିୱାରର ଆତ୍ସମ୍ୱାନ ଚୱାଲିେିବ। ଭିକୁ ନରିୱାଶ ର�ୱାଇଥିରଲ। କନୁି୍ ସୱାନଭୱାଇ 
ରଧୱାଣୁ୍ ଏ�ୱାକୁ େତ୍ନର ସ� ଶଣିୁରଲ ଏବଂ ଧ୍ୟୱାନରର ରଖିରଲ। ପିଲୱାଦରିନ ତୱାଙ୍କ ମୱା’ଙ୍କ ଏ� ିଶକି୍ଷୱାକୁ ଗ୍ର�ଣ 
କରଥିିବୱା ରଧୱାଣୁ୍, ପରର ରକ୍ଟର ରଧୱାରଣ୍ୱା ରକଶବ କରବ୍ଡ ଭୱାବରର ବଶି୍ୱରର ପରିଚତି ର�ୱାଇଥିରଲ,  େିଏ ନଜି 
ଗୀବନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ମ�ଳିୱାଙ୍କ ଉତ୍ୱାନ ଲୱାଗି ଉତ୍ସଗ୍ଡ କରିଥିରଲ...। 

ଡୋ. ଣଧୋଣଣ୍ୋ ଣକଶବ କଣବ୍ଷ ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ

ଜନ୍ମ: ଏପି୍ରଲ 18, 1858 | ମୃତୁଥ୍ୟ: ନରଭମର୍ 9, 1962

ଣବଟି ବୋଚୋଓ-ଣବଟି 
ପଢୋଓ ଏବଂ ମହଳିୋ 
ସଶକି୍କେେ ପୋଇ ଁ

ଉଦି୍ଷ୍ ଣକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେଙ୍କ 
ଣଯୋଜନୋ ଏବଂ  

ନୋେୀଶକି୍ଙ୍କ ଣନତୃତ୍ୱ 
ବକିୋଶେ ମଳୂଦୁଆ 

ପକୋଉଛ।ି
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ନଷି୍ପତି୍ତ: ସମୱାଜର ଗରିବ ଏବଂ ଦୁବ୍ଡଳ ବଗ୍ଡଙ୍କ ପୱାଇଁଥିବୱା 
ଚନି୍ୱା ଏବଂ ସରମ୍ଦନଶୀଳତୱାକୁ ଧ୍ୟୱାନରର ରଖି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୱାରର ଅନୁଷ୍ଠତି ରକନ୍ଦ୍ର କଥ୍ୟୱାବରିନଟ 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଗୱାରିବ କଲଥ୍ୟୱାଣ ଅନ୍ନ ରେୱାଜନୱାର ସମୟସୀମୱାକୁ 
ଆ�ୁରି 6 ମୱାସ, ଅଥ୍ଡୱାତ୍ ରସରପ୍ଟମ୍ର 2022 ପେ୍ଡଥ୍ୟନ୍ ବୃଦ୍ ି
କରି�।ି

n  ପ୍ରଭୱାବ:  ଖାେ୍ୟ ସରୁକ୍ଷା ଚଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ତ ସାଧାରଣ 
ଚକାଟା ବ୍ୟତରୀତ ପ୍ରଚତ୍ୟକ ହତିାଧିକାରରୀଙୁ୍ ପ୍ରତ ିରାସଚର 
5 କଚିଲାଗ୍ାର ଅଧିକ ରାଗଣା ରାସନ େଆିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 
ଚସଚପ୍ଟର୍ର 2022 ପଯ୍୍ୟନ୍ 80,000 ଚକାଟ ିଟଙ୍ା ଏବଂ 
244 ଲକ୍ଷ ଚରରେକି୍  ଟନ୍  ଖାେ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ନ କରାଯାଇଛ।ି

n  ପିଏମ୍ -ଜଚିକୋଇ ଏପି୍ରଲ୍ 2020ଠାରୁ ବଶି୍ୱର ସବବୃ୍ହତ 
ଖାେ୍ୟ ସରୁକ୍ଷା କାଯ୍୍ୟକ୍ରର ଭାବଚର କାଯ୍୍ୟକାରରୀ ଚହାଇଛ।ି 
ସରଗ୍ ଚେଶଚର 80 ଚକାଟ ିଚଲାକ ଏହ ିଚଯାଜନାର ଲାଭ 
ପାଉଛନ୍।ି

n  ପିଏମ୍ -ଜଚିକୋଇ ଅଧରୀନଚର ଚରାଟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ 3.40 ଲକ୍ଷ 
ଚକାଟଚିର ପହଞ୍ଚବି ଏବଂ ରାଗଣା ଖାେ୍ୟଶସ୍ୟର ଆବଣ୍ନ 
ବର୍ତ୍ରାନ 1,003 ଲକ୍ଷ ଚରରେକି୍ ଟନ୍  ରହଛି।ି

n  ଚଯଚକୌଣସ ିପ୍ରବାସରୀ ଶ୍ରିକ କରି୍ା ହତିାଧିକାରରୀ ଚେଶର ପ୍ରାୟ 
5 ଲକ୍ଷ ରାସନ ଚୋକାନଚର କାଯ୍୍ୟକାରରୀ ଚହାଇଥିବା 'ୋନ 
ଚନସନ, ୋନ ଚରସନ କାଡ୍' ଚଯାଜନା ରାଧ୍ୟରଚର ପସନ୍ଦ 

ଅନୁସାଚର ଚୋକାନରୁ ରାଗଣା ରାସନ ପାଇପାରଚିବ। 

ନୟିମ: 2022-23 ଋତୁରର କଞ୍ଚୱା ର�ୱାଟ ପୱାଇଁ ଏ୍ ଏସ୍ ପି ବୃଦ୍ ି
ପୱାଇଁ ଅନୁରମୱାଦନ, ର�ୱାଟଚୱାଷୀଙ୍କ ପୱାଇଁ ଉତ୍ତମ ପୱାରିରେମିକର 
ଲୱାଭ ନଶିି୍ତ।

n  ପ୍ରଭୱାବ: ଗୁଣାତ୍ମକ ଚଛାଟ ତନ୍ ଚପ୍ରାତ୍ସାହନ େଗିଚର ଏହା ଏକ 
ରହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ ପେଚକ୍ଷପ, ଯାହା ଚଝାଟ ୋରରୀଙ୍ ପାଇଁ ବଜାର 
ସରୁକ୍ଷା ସହତି ଉର୍ତର ଆୟ ନଶିି୍ଚତ କରବି।

n  2022-23 ଋତୁ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଚଝାଟ (Tdn3 ସରାନ Td5 
ଚଗ୍ଡ୍) ପାଇଁ ସବ୍ନରି୍ନ ସରଥ୍ନ ରଲୂ୍ୟ କ୍ଣି୍ାଲ ପ୍ରତ ି4750 
/ - ଟଙ୍ା ସ୍ିର କରାଯାଇଛ।ି ଏହା ଉତ୍ାେନର ହାରାହାର ି
ରଲୂ୍ୟଚର 60.53 ପ୍ରତଶିତ ରଟିର୍୍ ନଶିି୍ଚତ କରବି।

ନଷି୍ପତି୍ତ- ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍କ କମ୍ଡଚୱାରୀ ଏବଂ ରପନ୍ ସନ୍ ରଭୱାଗୀଙ୍କ 
ପୱାଇଁ ଲୱାଗି ମ�ଙ୍ଗୱାଭତ୍ତୱାବୃଦ୍ ିଲୱାଗି ସପୁୱାରିସ।   ଏ�ୱା ଜୱାନୁଆରୀ 
01, 2022 ଠୱାରୁ କୱାେ୍ଡଥ୍ୟକୱାରୀ ର�ବ ଏବଂ ରେଉଁଥିରର ମଳୂ 
ଦରମୱା/ ରପନ୍ ସନ୍ ର 31 ପ୍ରତଶିତ ମ�ଜୁଦୱା �ୱାରକୁ ଅତରିିକ୍ତ 
3 ପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ ିକରୱାେୱାଇ�।ି

n  ପ୍ରଭୱାବ: ଏହା ପ୍ରାୟ 47.68 ଲକ୍ଷ ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ 
କର୍ୋରରୀ ଏବଂ 68.62 ଲକ୍ଷ ଚପନସନଚଭାଗରୀଙୁ୍ ଉପକୃତ 
କରବି। ବଢଥିିବା ରହଙ୍ା ଭର୍ତା ଏବଂ ରହଙ୍ା ରଲିିଫ୍ ଚଯାଗୁ 
ରାଜଚକାର ଉପଚର ରିଳତି ଭାଚବ ବାର୍ତିକ 9,544.50 
ଚକାଟ ିଟଙ୍ା ଅଧିକ ୋପ ପଡବି। n

ଅନ୍ନ ଣଯୋଜନୋେ ସମ୍ପ୍ରସୋେେ ଦ୍ୋେୋ 'ଖୋଦ୍ୟ ସେୁକ୍ୋ' 
ସନୁଶିି୍ତ, ଣକନ୍ଦ୍ରୀୟ କମ୍ଷଚୋେୀଙ୍କ ପୋଇ ଁ3% ଡିଏ ବୃଦି୍ 
ଭୱାରତର ଶକି୍ତ ଭୱାରତର ପ୍ରରତଥ୍ୟକ ନୱାଗରିକଙ୍କ ଶକି୍ତରର ନ�ିତି। ରକୱାଭିର ସମୟରର, ରେରତରବରଳ ଏ� ି

ରଲୱାକମୱାରନ ଅସବୁଧିୱାର ସମ୍ଖୁୀନ ର�ୱାଇଥିରଲ, 80 ରକୱାଟ ିରଲୱାକଙୁ୍କ ମୱାଗଣୱା ରୱାସନ ରେୱାଗୱାଇବୱା 
ପୱାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ବଶି୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେୱାଜନୱା 'ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଗରିବ କଲଥ୍ୟୱାଣ ଅନ୍ନ ରେୱାଜନୱା' ଆରମ୍ଭ 

କରିଥିରଲ। ବତ୍ତ୍ଡମୱାନ ରସରପ୍ଟମ୍ର 2022 ପେ୍ଡଥ୍ୟନ୍ ଏ� ିରେୱାଜନୱାକୁ ଆ�ୁରି 6 ମୱାସ ବୃଦ୍ ିକରିବୱାକୁ 
କଥ୍ୟୱାବରିନଟ୍ ନଷି୍ପତି୍ତ ରନଇ�।ି ସରକୱାରଙ୍କ ଏ� ିନଷି୍ପତି୍ତ ସ�ତି ରଦଶର 80 ରକୱାଟରୁି ଅଧିକ ରଲୱାକ ଏ�ୱାର 
ଫୱାଇଦୱା ଉଠୱାଇ ପୱାରିରବ। 2022-23 ରମୌସୁମୀ ପୱାଇଁ ର�ୱାଟର ସବ୍ଡନମି୍ନ ଖରିଦ୍  ସ�ୱାୟକ ମଲୂଥ୍ୟ  ବୃଦ୍ ି
ଏବଂ 47 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ କମ୍ଡଚୱାରୀ ଓ 68 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରପନ୍ ସନ୍ ରଭୱାଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାଥ୍ଡରର ମ�ଙ୍ଗୱା 

ଭତ୍ତୱାକୁ 3 ପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ ିକରିବୱାକୁ ଅନୁରମୱାଦନ ଦଆିେୱାଇ�।ି

କ୍ୟୋବଣିନଟ୍  ନଷି୍ପତି୍
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ସରୀରାଚର ଅନୁପ୍ରଚବଶ ଉେ୍ୟର ଚହଉ ବା ବତିୋରବାେରୀ 
ଶକି୍ଙ୍ େୁଃସାହସ  ଅଥବା ଚେଶ ରଧ୍ୟଚର ଚେଶ ଭାଙି୍ବାକୁ 
ଚହଉଥିବା ରଡଯନନ୍ତ ସବୁକଛିରି ଉେତି ଜବାବ ଆଜ ି

ଭାରତ ଚେଉଛ।ି  ଏଥି ସହତି, ଆର ଚେଶ ବର୍୍ତରାନ ୋରଦି୍ର୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ 
ଏବଂ ଚଭେଭାବର ଅନ୍ଧକାର ବରୁିଦ୍ଧଚର ଳଢ ି ପରବିର୍୍ତନର େରୀପ 
ଜଳାଉଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷଚର ଆତ୍ମ ନଭିର୍ଶରୀଳ ରାତୋଚର ୋଲି ଆଜ ିଭାରତ 
ସାରା ବଶି୍ୱ ପାଇ ଁଉୋହରଣ ପାଲଟୁଛ।ି  ଏହାସହ ଚକୌଣସ ିକାରଣରୁ 
ବଚିେଶରାଟକୁି ୋଲାଣ ଚହାଇଥିବା ଆର ଐତହି୍ୟ, ଭାବନା ଏବଂ 
ଆସ୍ାର ପ୍ରତରୀକସବୁକୁ ପୁଣିଥଚର ଚଭାରତ ରାଟକୁି ଚଫରାଇ ଆଣିବାର 
ପ୍ରୟାସ ଚହଉଛ ି ଆଉ ଚସଥିଚର ଚଗାଟକି ପଚର ଚଗାଟଏି ସଫଳତା 
ବ ିରଳୁିଛ।ି ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀଙ୍ ନଷି୍ଠା, ନରିନ୍ର ଉେ୍ୟର ଓ 
ଚେଶଭକି୍ର ପରଣିାର ସ୍ରୂପ ଫଳ 2014 ପରଠାରୁ ବର୍୍ତରାନ ପଯ୍୍ୟନ୍ 
228 ରଲୂ୍ୟବାନ ରରୂ୍ତ୍ତି ସଫଳତାର ସହ ଭାରତକୁ ଚଫର ିଆସଛି।ି 2013 
ରସହିା ପଯ୍୍ୟନ୍, ଚକବଳ 13 ଟ ିରରୂ୍ତ୍ତି ଭାରତକୁ ଚଫରାଇ ଆଣାଯାଇ 

ଭୋେତେ ଐତହି୍ୟ 
ପେୁଥିଣେ ଭୋେତ ମୋଟିଣେ 

କୱା�ିଁ ରକଉଁ ଗୱାଳରୁ ମତୂ୍ତନି ପରମ୍ପରୱା ଭୱାରତରର ର� ିଆସ�ି।ି 
ରଦଶର ବଭିିନ୍ନ ରକୱାଣ ଅନୁରକୱାଣରର କୱାରିଗରଙ୍କଦ୍ୱାରୱା ନମିନିତ 
ଏ� ିଉତ୍କଷ୍ଡ କୱାରୁକୱାେ୍ଡଥ୍ୟପୂର୍୍ଡ ମତୂ୍ତନିସବୁ, ରକବଳରେ ଆମ କଳୱା 
ରନୈପୁଣଥ୍ୟର ପରିଚୟ ତୱା’ ନୁର�ଁ, ଏ�ୱା ଆମ ଧୱାମନିକ ଆସ୍ୱା ଓ 

ବଶି୍ୱୱାସର ପ୍ରତୀକ। ରସଥିଲୱାଗି ବଭିିନ୍ନ ସମୟରର ଏ� ିମତୂ୍ତନି 
ବରିଦଶକୁ ଏ�ୱା ଚୱାଲୱାଣ ର�ୱାଇ�।ି ର�ରଲ ରକରବ ରସ 

ବୱାବଦରର ଚର୍୍ଡୱା ର�ୱାଇନ ିକ ିତୱା�ୱାକୁ ରଫରୱାଇ ଆଣିବୱାକୁ 
ପ୍ରୟୱାସ ବ ିର�ୱାଇ ନଥିଲୱା। 2014 ରର, ରେରତରବରଳ ରଦଶ 

ପରିବତ୍ତ୍ଡନର ଏକ ନୂତନ ସକୱାଳ ରଦଖିଲୱା, ରସରତରବରଳ 
ବରିଦଶ ମୱାଟରିର ଥିବୱା ଏ� ିଆସ୍ୱା ଓ ବଶି୍ୱୱାସର ପ୍ରତୀକସବୁକୁ 

ଭୱାରରତ ରଫରୱାଇ ଆଣିବୱା ଉଦଥ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ର�ଲୱା । ମୱାର୍୍ଡ 
21ରର, ଭୱାରତ ଏବଂ ଅରଷ୍ଟଲିଆ ଭଚୁ୍ଡଆଲ୍ ସମି୍ଳନୀରବରଳ 
ଅରଷ୍ଟଲିଆ ମୱାଟରିର ଥିବୱା ଏମିତ ି29ଟ ିକଳୱାକୃତ ିବଷିୟରର 

ଆରଲୱାଚନୱା କରୱାେୱାଇ ତୱା�ୱାକୁ ରଫରସ୍ତ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା।

ଣଫେି ଆସି�ୋ ଐତହି୍ୟସଂସ୍ତୃି

ବଶି୍ୱ ଐତହି୍ୟ ଦବିସ (18 ଏପି୍ର�୍ )

ଅଣଷ୍ଟ୍ର�ିଆେୁ ଅେୋଯୋଇଥବିୋ ମତୂ୍ବିଗଡିୁକୁ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ନେିୀକ୍େ ଭିଡିଓକୁ ଣଦଖବିୋ 
�ୋଗି କୁ୍ୟଆେ୍  ଣକୋଡ୍  ସ୍ୋନ୍  କେନ୍ତୁ। 
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ପାରଥିିଲା।   କନୁି୍ ବର୍୍ତରାନ ଆଚରରକିା, ବ୍ରଚିଟନ, ଚନେରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫ୍ାନ୍ସ, 
କାନାଡା, ସଙି୍ାପୁର ଏବଂ ଜରା୍ନରୀ, ଏହପିର ିଅଚନକ ଚେଶ ଭାରତର 
ଭାବନାକୁ ବୁଝ ିରରୂ୍ତ୍ତିଗୁଡକୁି ଚଫରାଇବା ପାଇ ଁବାଟ ତଆିର ିକରଛିନ୍।ି 
ରାର୍୍21 ଚର ଭାରତ-ଅଚଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ଶଖିର ସମି୍ଳନରୀ ପବୂରୁ୍ ଏପର ି
ଏକ ଉୋହରଣ ଚେଖିବାକୁ ରଳିଥିିଲା, ଚଯଚତଚବଚଳ ଅଚଷ୍ଟ୍ରଲିଆ 
ଭାରତକୁ 29 ରଲୂ୍ୟବାନ ସାରଗ୍ରୀ ଚଫରତେ କରଥିିଲା । ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀଙ୍ 
କାଯ୍୍ୟାଳୟ କହଛି ିଚଯ ଚଫର ିଆସଥିିବା ଏହ ିଐତହି୍ୟସବୁଚର ବଭିିନ୍ନ 
ପ୍ରକାରର ସାରଗ୍ରୀର ରରୂ୍ତ୍ତି - ବାଲୁକା ପଥର, ରାବଲ୍, ପିର୍ତଳ, ପିର୍ତଳ 
ଏବଂ କାଗଜଚର େତି୍ର ପ୍ରଭୃତ ିସାରଲି।  ଅଚଷ୍ଟ୍ରଲିଆରୁ ଚଫରଥିିବା ଏହ ି
ପ୍ରାେରୀନ ରରୂ୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରତରୀକସବୁଚର ରାଜସ୍ାନ, ଗୁଜରାଟ, ରଧ୍ୟପ୍ରଚେଶ, 
ଉର୍ତରପ୍ରଚେଶ, ତାରିଲନାଡୁ, ଚତଚଲଙ୍ାନା ଏବଂ ପଶି୍ଚରବଙ୍ର େହି୍ନ 
ରହଛି।ି  ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ ଏହ ି29 ଟ ିପୁରାତନ ରରୂ୍ତ୍ତି ଓ 
ଐତହି୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରଛିନ୍ ିଯାହା ଅଚଷ୍ଟ୍ରଲିଆରୁ ଚଫର ିଆସଛି।ି  ଶବି 
ଏବଂ ତାଙ୍ ଶରି୍ୟ, ଶକି୍ଙ୍ ଉପାସନା, ଭଗବାନ ବଷୁି୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍ର 
ରୂପ, ଚଜୈନ ପରମ୍ପରା, େତି୍ର ଏବଂ ସାଜସଜ୍ା ବତୁେ ସବୁ ଏହ ିଐତହି୍ୟଚର 
ସାରଲି। ଏଗୁଡକୁି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକଚଲ ଜଣାପଡୁଛ ି ଚଯ ଏସବୁ ଅଚନକ 
ପରୁୁଣା। କଛି ି ତ  ଖ୍ରୀଷ୍ପବୂ ୍ 9-10 ଶତାବ୍ରୀରୁ ଚବାଲି ଅନୁରାନ 
କରାଯାଉଛ।ି ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ କୁହନ୍,ି “ଏହ ିପ୍ରତରିାଗୁଡକୁି 
ଚଫରାଇ ଆଣିବା ଚହଉଛ ି ଆରର ଭାରତ ରାତା ପ୍ରତ ି ଏକୋୟିତ୍ୱ।  
ଏସବୁର ସାଂସ୍ତୃକି ଏବଂ ଐତହିାସକି ରହତ୍ତ୍ୱ ରଧ୍ୟ ରହଛି ି ... କାରଣ 
ଚସରାଚନ ଭାରତର ଭାବନା, ଭାରତର ସମ୍ାନ ସହତି ଜଡତି ... ଏହା 
ଭାରତ ପ୍ରତ ିପରବିର୍ତ୍ତିତ ବଶି୍ୱ େୃଷି୍ଚକାଣର ଏକ ଉୋହରଣ। 

2014 ଚର କ୍ଷରତାକୁ ଆସବିା ପଚର ଚରାେରୀ ସରକାରଙ୍ 
ଉେ୍ୟରଦ୍ାରା ବଚିେଶରୁ ଚଫରାଇ ନଆିଯାଇଥିବା ବତୁେ କରିା୍ 
ରରୂ୍ତ୍ତିଗୁଡକିଚର ଚୋଳ ରାଜାଙ୍ ସରୟରୁ ଶ୍ରୀଚେବରୀଙ୍ ଏକ ଧାତୁ ରରୂ୍ତ୍ତି 
ଏବଂ ଚରୌଯ୍୍ୟ ସରୟର ଏକ ଚଟରାଚକାଟା ରହଳିା ପ୍ରତରିରୂ୍ତ୍ତି ସାରିଲ 
ରହଛି।ି ଏହା ବ୍ୟତରୀତ 24 ଟ ି ପ୍ରସଦି୍ଧ ପ୍ରାେରୀନ ଐତହି୍ୟକୁ ଚଫରାଇ 
ଆଣିବା ପାଇ ଁ ଚଯଉଁ ଉେ୍ୟର କରାଯାଇଥିଲା, ଚସଥିରଧ୍ୟରୁ 16 ଟ ି
ଆଚରରକିାରୁ, 5 ଟ ିଅଚଷ୍ଟ୍ରଲିଆରୁ ଏବଂ ଚଗାଟଏି କାନାଡା, ଜରା୍ନରୀ 
ଏବଂ ସଙି୍ାପରୁରୁ ଚଫର ିଆସଛି।ି  ଏହ ିପ୍ରତରିରୂ୍ତ୍ତିଚର ବାହୁବଲରୀର ଏକ 
ଧାତୁ ପ୍ରତରିରୂ୍ତ୍ତି ଏବଂ ନଟରାଜଙ୍ ଏକ ପ୍ରତରିରୂ୍ତ୍ତି ରଧ୍ୟ ଅନ୍ଭୁକ୍୍।

ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀଙ୍ ଚନତୃତ୍ୱଚର 2014ଚର ଆରମ୍ 
ଚହାଇଥିବା ଐତହିାସକି କୃତରୀ ତଥା ପ୍ରତରୀକଗୁଡକୁି ଚଫରାଇ ଆଣିବା 
ପାଇ ଁ ପେଚକ୍ଷପ ପୂବରୁ୍ ରଧ୍ୟ କରାଯିବା ଉେତି ଥିଲା। ଚହଚଲ, 
ବଡିରନ୍ାର ବରିୟ ଚଯ ଭାରତରୀୟଙ୍ ବଶି୍ୱାସର ରରୂ୍ତ୍ତିଗୁଡକି ଲୁଟ୍ ଚହାଇ 
ଚୋର ିଚହାଇ ଅନ୍ୟ ଚେଶଚର ବର୍ ବର୍ ଧର ିବକିି୍ର ଚହଉଥିଚଲ ରଧ୍ୟ 
ଚସଥିପାଇ ଁଧ୍ୟାନ େଆିଯାଇ ନଥିଲା।  ୋୟିତ୍ୱ ଚନବା ପଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ 
ଚରାେରୀ  ଭାରତରୀୟଙ୍ ଭାବନା ଓ ଆସ୍ା ସହ ସମ୍ପକୃ୍ ଏହ ିରରୂ୍ତ୍ତିସବୁକୁ 
ଚଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇ ଁସରକାର ୋହିଁଥିଚଲ। ଆଉ ଚସଥିଲାଗି ପ୍ରୟାସ 
କର ି ଆଜ ି ବଚିେଶରାଟରୁି ଭାରତକୁ ଭାରତର ଐତହି୍ୟକୁ ଚଫରାଇ 
ଆଣୁଛନ୍।ି n

ରେରତରବରଳ ଆରମରିକୱାରୁ ରଫରିଲୱା 157 ପ୍ରତମିୱା
ଗତବର୍ ଚସଚପ୍ଟର୍ରଚର ଆଚରରକିା ଗତେ ପଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର 
ଚରାେରୀ 157ଟ ିକଳାକୃତକୁି ଚନଇ ଭାରତ ଚଫରଥିିଚଲ। ଏଗୁଡକି 
ଚସହ ିକଳାକୃତ ିଯାହାକୁ ଚୋର ିକରାଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ୋଲାଣ 
କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ରୀ ସରୟଚର ଆଚରରକିା ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା 
ଚସଗୁଡକୁି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚରାେରୀଙ୍ ଆଗ୍ହ ପଚର ଏହସିବୁ 
କଳାକୃତ ି ପିଏର ଚରାେରୀଙୁ୍ ହତୋନ୍ର କରବିାକୁ ଆଚରରକିା ନଷି୍ପର୍ତ ି
ଚନଇଥିଲା। ଏହ ି ପ୍ରାେରୀନ ତଥା ଐତହି୍ୟସମ୍ପନ୍ନ କଳାକୃତଗୁିଡକି 
ଭିତଚର େଶର ଶତାବ୍ରୀଚର ନରି୍ତିତ ଏକ ଚେଢ ରିଟରର ବାଲୁକା 
ପଥରର ନକ୍ାଶରୀଠାରୁ ଆରମ୍ କର ି ଦ୍ାେଶ ଶତାବ୍ରୀଚର ନରି୍ତିତ 
କଂସାର ୮.୫ ଚସଣ୍ରିିଟର ଉର୍ା ନଟରାଜ ରରୂ୍ତ୍ତି ସାରିଲ୍  ରହଛି।ି  ଏହ ି 
157 ଟ ିକଳାକୃତ ିଏବଂ ପୁରାତନ କୃତ ିରଧ୍ୟଚର 71 ଟ ିସାଂସ୍ତୃକି, 
60 ଟ ିହନୁି୍ଦ ଧର୍ଭିର୍ତକି ଚହାଇଥିବାଚବଚଳ 16 ଟ ିଚବୌଦ୍ଧ ଏବଂ 9 ଟ ି
ଚଜୈନ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତରୀକ ସାରିଲ୍  ରହଛି।ି ଭାରତକୁ ଏସବୁ ପଠାଇବା 
ପାଇଁ ଆଚରରକିାର ନଷି୍ପର୍ତକୁି ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଚରାେରୀ ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍।ି 

14 ପୁରୱାତନ ରଚୱାରି ଭୱାରତକୁ ଅଣୱାେୱାଇଥିଲୱା
ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ ସରକାରଙ୍ ଉେ୍ୟର ଚଯାଗଁୁ 
ଅଚଷ୍ଟ୍ରଲିଆ, କାନଚବରାସ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ୟାଚଲରରୀଚର ଥିବା 14ଟ ି
ପ୍ରାେରୀନ ଐତହି୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ବତୁେକୁ ଭାରତକୁ ଚଫରାଇ ଆଣିବାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ ି
ଚନଇଛ।ି ଏହ ି14 ଟ ିଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ କଳାକୃତଚିର ପିର୍ତଳ ଏବଂ ପଥର 
ରରୂ୍ତ୍ତି, େତି୍ରତି ଚସ୍ା୍ଲ୍ ଏବଂ ଫଚଟାଗ୍ାଫ୍ ଅନ୍ଭ୍ୁକ୍। ଏଗୁଡକିର ରଲୂ୍ୟ 
30 ନୟୁିତ ଡଲାର ଚବାଲି କୁହାଯାଉଛ।ି  ଏଗୁଡକି ଭାରତରୁ ଚୋର ି
ଚହାଇଥିଲା। 

ଣଫେି ଆସି�ୋ ଐତହି୍ୟସଂସ୍ତୃି
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ଆଶ୍େ୍ଡଥ୍ୟର କଥୱା ର�ଉ�,ି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ, ଦୁନଆିର ଅନଥ୍ୟତମ ଶକି୍ତଶୱାଳୀ ତଥୱା ରଲୱାକପି୍ରୟ ବଥ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ, 
ଏକୱାସୱାଙ୍ଗରର ଅରନକ ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଡ କୱାେ୍ଡଥ୍ୟରର ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କରପିୱାରନ୍।ି ଖୱାଲି ରସତକି ିନୁର� ଁରସ ତୱାଙ୍କର ବଥ୍ୟସ୍ତବ�ୁଳ ସମୟରୁ 
�ୱାତ୍ମୱାନଙ୍କ ମରନୱାବଳ ବୃଦ୍ ିତଥୱା ପରୀକ୍ଷୱା ଭଳ ିଏକ ମୱାନସକି ଚୱାପଗ୍ରସ୍ତ ସମୟକୁ �ୱାଲୁକୱା କରପିୱାରନ୍।ି  ପ୍ରତବିଷ୍ଡ ପରୀକ୍ଷୱା 

ପୱାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ର�ଉଥିବୱା �ୱାତ୍ମୱାନଙ୍କ ସ� ରସମୱାନଙ୍କ ପିତୱାମୱାତୱା ଏବଂ ଶକି୍ଷକମୱାନଙ୍କ ସ�ତି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ ଜରଣ 
ବନୁ୍ଧ, ମୱାଗ୍ଡଦଶ୍ଡକ ତଥୱା ପରୱାମଶ୍ଡଦୱାତୱା ଭୱାବରର 'ପରୀକ୍ଷୱା ରପ ଚୱାଚ୍ଡୱା'  କୱାେ୍ଡଥ୍ୟକ୍ରମରର ସଧିୱାସଳଖ କଥୱା �ୁଅନ୍।ି ଏଥର ପଞ୍ଚମ 
ସଂସ୍କରଣରର   ଏପି୍ରଲ ପ�ଲିୱା ଦନି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ ନୂଆଦଲି୍ୀର ତୱାଲକରଟୱାରୱା ଟେୱାରୟିମରର �ୱାତ୍�ୱାତ୍ୀଙୁ୍କ ରଭଟଥିିରଲ। 

ଚଶ୍ଷ୍ଠତ୍ୱର ପରେିୟ ଏବଂ ଚକୌଣସ ିବ ିପରସି୍ତିରି ରକୁାବଲିା ପାଇଁ 
ପ୍ରତୁେତରି ନରିରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ପରରୀକ୍ଷାର ଉାଚର୍ଦଶ୍ୟ ଚହାଇଥାଏ। 
ପରରୀକ୍ଷାଗୁଡକି ଆରର ଅଭାବ ସହତି ଆରର ଶକି୍ ବରିୟଚର 

ରଧ୍ୟ କହଥିାଏ। ଏହା ଏକ ବନୁ୍ଧ ପର,ି ଯିଏ ଆରକୁ ସତ୍ୟର େପ୍ଣ ଚେଖାଏ। 
ଯେ ିପରରୀକ୍ଷା ନଥାଆନ୍ା, ଚତଚବ ଚବାଧହୁଏ ଜରୀବନଚର ଆଗକୁ ଅଗ୍ସର ଚହବା 
ଅତ୍ୟନ୍ ଯନ୍ତଣାୋୟକ ଚହାଇଥାନ୍ା। କନୁି୍ ଚକଚତକ ଛାତ୍ର ପରରୀକ୍ଷା ଚଯାଗଁୁ ୋପ 
କରିା୍ ଉୋସରୀନତାର ଶକିାର ହୁଅନ୍।ି ରଚନରଖନୁ୍ ଚଯ ପରରୀକ୍ଷାଗୁଡକି ୋପ 
ସଷିୃ୍ କରବିାର କ୍ଷଣ ନୁଚହ,ଁ ଜରୀବନ ଗଢବିା ପାଇ ଁଏକ ସଚୁଯାଗ। ଚସଥିପାଇଁ 
ଛାତ୍ର, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶକି୍ଷକରାନଙ୍ ସହ ପଣିୁଥଚର କଥାବାର୍୍ତା କର ି‘ପରରୀକ୍ଷା 
ଚପ େର୍ା୍’ର ପଞ୍ଚର ସଂସ୍ରଣଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ କହଛିନ୍,ି ‘ଯେ ି
ପ୍ରତଚିଯାଗରୀତା ନାହିଁ ଚତଚବ ଜରୀବନ ବା କାହିଁକ?ି ଆଚର ପ୍ରତଚିଯାଗରୀତାକୁ 
ନରିନ୍ତଣ କରବିା ଉେତି୍।  ଜରୀବନଚର ଆଗକୁ ବଢବିା ପାଇ ଁଏହା ଏକ ଉର୍ତର 
ରାଧ୍ୟର। ଆଚର ଆରର ସରରୀକ୍ଷା କର ିନଜିକୁ ଭଲ କରପିାରବିା। ଆଜ ିଯେ ି
ପ୍ରତଚିଯାଗରୀତା ଅଧିକ ଚହଉଛ ିଚତଚବ ସଚୁଯାଗ ରଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହଛି।ି 

ଜୀବନଣେ ଯଦ ିଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କେିବୋକୁ ଚୋହୁଛଁନ୍ତ ି
ଣତଣବ ନଜି ଭିତଣେ ଣଗୋଟିଏ କ୍ୋ�ିଟି ବକିଶତି 

କେନ୍ତୁ, ଆଉ ତୋହୋ ଣହ�ୋ ନଣିଜ ‘ଗେୁେ ପଜୂୋେୀ’ 
ଣହୋଇଯୋଆନ୍ତୁ। ଈର୍ଷୋଭୋବକୁ ଣକଣବ ଆପୋନ୍ତୁନ।ି 
ଏହୋଦ୍ୋେୋ ଆଣମ ନଜିକୁ ଣଛୋଟ କେିଣଦଉ ଆଉ 
ଣକଣବ ବଡ ଣହୋଇପୋେୁନୋ। ଜୀବନଣେ ସଫଳ 
ଣହବୋକୁ ଣହଣ� ଭ�, ସୋମଥ୍ଷ୍ୟବୋନଙୁ୍କ ସମ୍ୋନ 

ଦଅିନ୍ତୁ। ପେୀକ୍ୋ ଣପ ଚର୍୍ଷୋଣେ ଣମୋେ ବ ିଫୋଇଦୋ 
ଣହଉଛ।ି ଏହୋ ଣମୋ ସୋମଥ୍ଷ୍ୟକୁ ବଢୋଇଥୋଏ। 

-ନଣେନ୍ଦ୍ର ଣମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 

ପେୀକ୍ୋକୁ ଉତ୍ସବ ଭଳି ଣଦଖନ୍ତୁ ପେୀକ୍ୋକୁ ଉତ୍ସବ ଭଳି ଣଦଖନ୍ତୁ 
ତ ଣକମିତ ିତୋହୋ ଆନନ୍ଦ ଣଦଉଛିତ ଣକମିତ ିତୋହୋ ଆନନ୍ଦ ଣଦଉଛି

ପେୀକ୍ୋଣପ ଚର୍୍ଷୋ

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ସଣବେୋଧନ 
ପେୂୋ ଶେୁବିୋକୁ କୁ୍ୟଆେ୍  
ଣକୋଡ୍  ସ୍ୋନ କେନ୍ତୁ। 
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େୁଇ ବର୍ର ଚକାଭିଡ୍  ବପିର୍ତ ିସରୟଚର ଭରୁ୍ଆ୍ଲ୍  ରାଧ୍ୟରଚର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍ ସହ 
କଥା ଚହୁଥିବା ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଏବର୍ ପୁଣିଥଚର ପରରୀକ୍ଷା ଚପ େର୍୍ା କାଯ୍୍ୟକ୍ରର ପଞ୍ଚର 
ସଂସ୍ରଣଚର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଶକି୍ଷକରାନଙ୍ ସହ ସଧିାସଳଖ କଥା 
ଚହବାକୁ ପସନ୍ଦ କରଥିିଚଲ।   େଲି୍ରୀର ତାଲ୍ କଚଟାରା ଷ୍ାଡୟିମ୍ ଚର ଆଚୟାଜତି 
ଏହ ିକାଯ୍୍ୟକ୍ରରଚର ପ୍ରାୟ ଅଚଢଇ ଘଣ୍ା ଧର ିପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଏକ ହଜାର ଛାତ୍ରଙ୍ 
ସହ ଅଚନକ ଆଚଲାେନା କରଥିିଚଲ ଓ ତାଙ୍ ରନଚର ଉଙି୍ରାରଥିିବା ପ୍ରଶ୍ନର 
ଉର୍ତର ଚେଇଥିଚଲ।  ଏଥିଚର ଅଚନକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ଭୂକ୍୍ କରାଯାଇଥିଲା 
ଚଯପର ିପରରୀକ୍ଷା ଚହତୁ ୋପକୁ କପିର ିହ୍ରାସ କରାଯାଏ, ଚପ୍ରରଣା ପାଇଁ କ’ଣ 
କରଚିବ, ପିତାରାତାଙୁ୍ ନଜିର ସ୍ପ୍ନ କପିର ିବ୍ୟାଖ୍ୟା କରଚିବ? 

ନଜିର ପରୀକ୍ଷୱା ଜୱାର ିରଖ, ତୁରମ ଏକ ନୂତନ ଦଗି ପୱାଇବ
ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ କହଛିନ୍ ିଚଯ କଛି ିସରୟ ନଚିଜ ନଜିର ପରରୀକ୍ଷା ନଅି। ଏହା ଚରାର 
ପତୁେକ ଏକା୍ମ୍  ୋରୟିସଚ୍ର ରଧ୍ୟ ଚଲଖାଯାଇଛ।ି ଚବଚଳଚବଚଳ ପରରୀକ୍ଷାକୁ ବ ି
ଏକ େଠି ି ଚଲଖ: ଚରା ପି୍ରୟ ପରରୀକ୍ଷା, ରୁ ଁ ବହୁତ କଛି ିଶଖିିବା ପଚର ଆସଛି।ି  
ପରୂ୍ ୍ପ୍ରତୁେତ ଅଛ।ି  ତୁଚର କ’ଣ ଚରାର ପରରୀକ୍ଷା ଚନବ! ଆର ରୁ ଁତୁର ପରରୀକ୍ଷା 
ଚନବ?ି ରୁ ଁତୁରକୁ ହରାଇଚେବ।ି  ରଚିପ୍ କରବିାର ଅଭ୍ୟାସ ପକାନୁ୍। ଯାହା ନଚିଜ 
ଶଖିିଛନ୍,ି ସାଙ୍ରାନଙୁ୍ ବ ି ତାହା ଶଖିାନୁ୍। ଚତଚବ ଆପଣ ଚେଖିଚବ ଚକଚତ 
ପଏଣ୍ ଆହୁର ିଚଯାଡ ିଚହାଇଯାଇଛ।ି  

ପରୀକ୍ଷୱାର ଅନୁଭବକୁ ଶକି୍ତ ରୂପରର ଗ୍ର�ଣ କରନୁ୍
ପରରୀକ୍ଷାକୁ ଚନଇ ଚକଚବ ଚଟନସନ ଚହବା ଅନୁେତି। ଯେ ିଆପଣ ପରରୀକ୍ଷାକୁ 
ଏକ ପବ ୍ଭାଚବ ଗ୍ହଣ କରନ୍,ି  ଚତଚବ ଚେଖିଚବ ଚସଥିଚର ଅଚନକ ରଙ୍ 
ଭରଯିିବ। ପରରୀକ୍ଷା ଜରୀବନର ଏକ ସ୍ଭାବକି ଅଙ୍। ଚଛାଟ ଚଛାଟ ପେଚକ୍ଷପ ଦ୍ାରା 
ଚସଥିଚର ବଜିୟ ରଳିପିାରବି। ଚସରାନଙୁ୍ ଭୟ କରନୁ୍ ନାହିଁ। ଏଠାଚର ଏରତିତ ି
ଚକହ ିଜଚଣ ନାହାନ୍-ି ଯିଏ ପୂବରୁ୍ ଚକଚବ ପରରୀକ୍ଷା ଚେଇନାହାଁନ୍।ି  ଏହପିର ି
ଅନୁଭୂତଗୁିଡକୁି ନଜିର ଶକି୍ କରନୁ୍। ନଜି ଉପଚର ବଶି୍ୱାସ କରନୁ୍। ଚକୌଣସ ିୋପ 
ଚନବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁଚହ।ଁ ଏଚବ ଆଚର ଜରୀବନଚର ଏଚତ ପରରୀକ୍ଷା ଚେଲୁଣି ଚଯ 
ଏକ୍ ଜାମ୍  ପରୁଫ୍  ଚହାଇଗଲୁଣି। ଏଣୁ ଚଟନ୍ ସନ୍  ଚନଇ ଲାଭ କ’ଣ? 

ସମସଥ୍ୟୱା ମୱାଧ୍ୟମ ନୁର�,ଁ  ମନ ର�ୱାଇଥୱାଏ
ଚଯଚତଚବଚଳ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍,ି ଚସଚତଚବଚଳ ପ୍ରକୃତଚର 
ପଢୁଥାଆନ୍ ି ନା ରଲି୍  ଚେଖଥୁାଆନ୍?ି ବାତେବଚର, ଚୋର ଅନଲାଇନ୍ କରିା୍ 
ଅଫଲାଇନ୍ ଚକୌଣସ ିରାଧ୍ୟରର ନୁଚହ।ଁ କା୍ସଚର ବହୁତଥର ଆପଣଙ୍ ଶରରୀର 
ଚଶ୍ଣରୀଚର ରହଥିିବ ଚହଚଲ ଆପଣଙ୍ ଆଖି ଶକି୍ଷକଙ୍ ଆଡକୁ ରହ ିବ ିତାଙ୍ର 
ଚକୌଣସ ି କଥା କାନଚର ପଡ ି ନଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ଆପଣଙ୍ ରନ ଚସଠ ି
ନଥାଏ। ଏହାର ଅଥ ୍ ନୁଚହ ଁ ଚଯ ରାଧ୍ୟର ଏକ ସରସ୍ୟା, ବରଂ ରନ ଚହଉଛ ି

 2 ବଷ୍ଡ ପରର ଭଚୁ୍ଡଆଲ୍ ମୱାଧ୍ୟମ�ୱାଡ଼ ି�ୱାତ୍ମୱାନଙ୍କ ସ�ତି 
ପୁଣିଥରର ପ୍ରତଥ୍ୟକ୍ଷ କଥୱା ର�ରଲ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଛୋତ୍ମୋନଙୁ୍କ କହଥିଣି� - ଏକ ଚଠି ି
ଣ�ଖ, 'ପି୍ରୟ ପେୀକ୍ୋ! ମ ୁ ଁତୁମକୁ ହେୋଇଣଦବ'ି

ଏହାର ଜବାବଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଚରାେରୀ କହଥିିଚଲ,  ଚପ୍ରରଣା ପାଇଁ କଛି ି
ଇଚଞ୍କ୍ ସନ୍  କରି୍ା ଫରୁ୍ଲା ନାହିଁ।  ନଜି ଭିତଚର ଚେଖନୁ୍ ଏହା ଚକରିତ ି

ଜନିରିଟଏି, ଯାହା ଆପଣଙୁ୍ ଡଚିରାଟଚିଭଟ୍  କରୁଛ?ି  ନଜି ହତାଶାର କାରଣ 
ନଚିଜ ବୁଝନୁ୍।  ନନିଜିକୁ ବଚିଳେରଣ କରନୁ୍। ଅନ୍ୟ କାହା ଉପଚର ନଭି୍ରଶରୀଳ 
ହୁଅନୁ୍ ନାହିଁ। ଏହା େୁବ୍ଳ କରଚିେବ। ନଜି ଭିତଚର ପଜଟିଭି୍  ଓ ଚନଚଗଟଭି୍  

ଉଭୟକୁ ବୁଝ। ଏହାଦ୍ାରା ନଜିକୁ ଭଲ ଭାବଚର ବୁଝବିାକୁ ସକ୍ଷର ଚହଚବ ଏବଂ 
ଏଥିଲାଗି ଅନ୍ୟର ଚପ୍ରରଣା ଅନାବଶ୍ୟକ।  ଏପର ିଏକ ରନ ତଆିର ିକର ଚଯ 
ଯେ ିଚରା ଜରୀବନଚର ହତାଶା ଆଚସ, ଚତଚବ ରୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରବି,ି ରୁଁ ଚସଥିଚର 

ବଜିୟ ପାଇବ।ି ଏହ ିବଶି୍ୱାସ ସଷିୃ୍ କରବି।ି ଦ୍ତିରୀୟଚର, ଜନିରିଗୁଡକୁି ନରିରୀକ୍ଷଣ 
କରନୁ୍ ଏହାଦ୍ାରା ଚପ୍ରରଣା ରିଳଥିାଏ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଚତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ ଭିତଚର ବକିଛି ି

ଚଶର ଶକି୍ ଚେଇଛନ୍ ି। େବି୍ୟାଙ୍ଙ୍ ଶରରୀରଚର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛ,ି ତଥାପି ଚସ 
ନୂତନ ଉପାୟ ଚଖାଜନ୍ ି। ଚସ କପିର ିଅଭାବକୁ େୂର କରନ୍ ିତାହା ଶଖିନୁ୍ ।

ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ କହଛିନ୍,ି ସରଚତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ ିଚଯ ଚରାର ରଚନ ନାହିଁ, ରୁଁ ଭୁଲି 
ଯାଇଛ।ି କନୁି୍ ଅଚନକଥର ଏହା ନଶି୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରଥିିଚବ ଚଯ ପରରୀକ୍ଷାଚର 
ଏପର ି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସଥିିଲା ଯାହା ନକିଟଚର ପଢ ି ନଥିଲି କନୁି୍ତାହାର ଉର୍ତର ରୁଁ 
ବଢଆି ଚେଇଛ।ି ଏହାର କାରଣ ଚହଉଛ ିଚଯଚତଚବଚଳ ଚସକଥା ପଢଥିିଚଲ, 
ରନର କବାଟ ଚଖାଲା ଥିଲା, ଧ୍ୟାନ ଚସଠାଚର ଥିଲା।  ଏହା ଚକୌଣସ ିବଜି୍ାନ 
ନୁଚହଁ, ଧ୍ୟାନ ବହୁତ ସରଳ। ତୁଚର ଚଯଉଁ ରହୂୁର୍ତ୍ଚର ଅଛ, ଚସହ ିରହୂୁର୍ତ୍କୁ ପୂର୍୍ 
ଭାବଚର ବଞ୍ଚ, ତାପଚର ଏହା ତୁରର ଶକି୍ ଚହାଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍ ସବୁଠାରୁ 
ବଡ ଉପହାର ଚହଉଛ ି ବର୍ତ୍ରାନ। ଯିଏ ବର୍ତ୍ରାନକୁ ଜାଣିପାଚର, ଚସଥିଚର 
ବଞ୍ଚପିାଚର ଭବରିଞତର ଚକୌଣସ ିପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ହରାଇପାଚରନ।ି ଚରଚରାରରୀ ସହ 
ଖାଲି ପରରୀକ୍ଷାର ସମ୍ପକ୍ ରହନି ିଜରୀବନ ସହ ରଧ୍ଗ୍ର ଗଭରୀର ସମ୍ପକ୍ ରହଛି।ି 

ଦଲି୍ୀର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଦିଥ୍ୟୱାଳୟ, ଜନକପରୁୀର �ୱାତ୍ ରବୈଭବ କରନୌଜଆି, ଜୟପରୁର 
�ୱାତ୍ ରକୱାମଲ ଏବଂ ଓଡ଼ଶିୱାର ଅଭିଭୱାବକ ସଜୁତି ପ୍ରଧୱାନ ପଚୱାରଥିିରଲ, 
କପିରିଭୱାରବ ନଜିକୁ, ପିଲୱାଙୁ୍କ ଓ ସ�ପୱାଠୀଙୁ୍କ ରମୱାଟରିଭଟ୍  କରରିବ? 

ନରମୱା ଆପଦ୍ୱାରୱା ଆରଲୱାଚନୱା ସମୟରର ଗୱାୟତ୍ୀ ସୱାରସେନୱା ନୱାମକ 
ରତରଲଙ୍ଗୱାନୱାର ଜରଣ �ୱାତ୍ୀ ପଚୱାରିଥିରଲ- ରେରତରବରଳ ଶକି୍ଷକମୱାରନ ଶକି୍ଷୱାଦୱାନ 
କରନ୍,ି ସବୁ ବୁ� ିର�ୱାଇେୱାଏ ମରନ ର�େିୱାଏ କନୁି୍ କ�ିଦିନି ପରର ଭୁଲିେୱାଆନ୍ ି
କମ୍ିୱା ପରୀକ୍ଷୱା �ଲରର ବସଥିିଲୱାରବରଳ ତୱା�ୱା ମରନପରଡ଼ନୱା�ିଁ? 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ମନ୍ତ - ହତୋଶୋେ କୋେେ ଣଖୋଜନ୍ତୁ  

ଣଯଉଠଁବି ି ଥୋଆନ୍ତୁ, ପରୂ୍୍ଷ ଭୋବଣେ ବଞ୍ନ୍ତୁ 

ପେୀକ୍ୋଣପ ଚର୍୍ଷୋେୋଷ୍ଟ୍ର
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ସରସ୍ୟା ଚହାଇଥାଏ। 

ରେୱାଗଥ୍ୟ ର�ବୱା ପୱାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନୁ୍,  ଫଳୱାଫଳ ବଷିୟରର ଚନି୍ୱା 
କରନୁ୍ ନୱା�ିଁ 
ରୁ ଁ ଭାବୁନାହିଁ ଚଯ ଆଚର ପରରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା ଉେତି୍। ରୁ ଁ ଏହ ି
ପରରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁଅଧ୍ୟୟନ କରବି,ି ତା’ପଚର ରୁ ଁଚସହ ିପରରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ 
କରବି ି-ଏହାର ଅଥ ୍ଚହଉଛ ିଚଯ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନାହାଁନ୍,ି ଆପଣ ଜଡବୁିଟ ି
ରଖାଜୁଛନ୍।ି  ଯେ ିଆପଣ ଚଯାଗ୍ୟ ଚହବା ପାଇ ଁଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍,ି ଫଳାଫଳ 
ବରିୟଚର େନି୍ା କରନୁ୍ ନାହିଁ। ପରରୀକ୍ଷାପାଇ ଁପ୍ରତୁେତ ିକରବିା ପରବିଚର୍୍ତ, ଜଚଣ 
ଚଯାଗ୍ୟ, ଶକିି୍ଷତ ବ୍ୟକି୍ ଚହବା ଏବଂ ବରିୟବତୁେର ରାଷ୍ର ଚହବାପାଇଁ କଠନି 
ପରଶି୍ର କରନୁ୍। 

ଅନଲୱାଇନରୁ  ରଖୱାଜ ିଅଫଲୱାଇନ୍ ବଥ୍ୟବ�ୱାର

ଆଜ ିଆଚର ଡଜିଟିାଲ୍ ଗ୍ୟାଚଜଟ୍ ରାଧ୍ୟରଚର ଅତ ିସହଜଚର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ 
ଭାବଚର ଜନିରିଗୁଡକିର ସନ୍ଧାନ କରପିାରୁଛୁ। ଆଚର ଅନଲାଇନକୁ ଏକ 
ସଚୁଯାଗ ଭାବଚର ବ୍ୟବହାର କରବିା ଉେତି, ଅସବୁଧିା ନୁଚହ।ଁ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ କୁ ଏକ 
ରେିାଡ୍ ଭାଚବ ନଜି ଟାଇମ୍ ଚଟବଲ୍ ଚର ରଖିପାରଚିବ। ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ପାଇବାକୁ 
ଚହାଇଥାଏ ଆଉ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍  କଛି ିଚହବା ଲାଗି। ପାଇଁ ଅଛ ିଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ 
ଚହବାର ଅଛ।ି ଚରାଚତ ଚକଚତ ଜାଣିବାକୁ ଅଛ ି ରୁ ଁ ତାହା ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଚର 
ଚରାବାଇଲ୍  ଚଫାନ୍ ଚର ଚଖାଜବି ି ଆଉ ତାହାକୁ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ଚର ବ୍ୟବହାର 
କରବି।ି ଅନ୍ ଲାଇନଚର ନଜିର ସଚୁଯାଗ ଚଖାଜନୁ୍ ଆଉ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ଚର ତାହାକୁ 
ଉପଚଯାଗ କରନୁ୍।  ଜରୀବନଚର ନଜି ସହ ଚଯାଡଚିହବାର ଚସତକି ି ଆନନ୍ଦ 
ରଳିଥିାଏ ଚଯତକି ିଆଇପ୍ୟାଡ୍  ଓ ଚରାବାଇଲ୍  ଚଫାନ୍ ଚର।  ଏଣୁ େନିଚର ଏରତି ି
କଛି ିସରୟ ବାହାର କରନୁ୍ ଯାହାକୁ ନା ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ନା ଅଫ୍ ଲାଇନ୍  ଚକଚବଳ 
ଇନର ଲାିନ୍ ଚର ରହବିାକୁ ସଚୁଯାଗ େଏି।  n

ପେୀକ୍ୋଠୁ ହଟି ସମୋଜ ଓ ପେିଣବଶ କଥୋ 

ଭୱାରତର ଭବଷିଥ୍ୟତକୁ ଉନ୍ନତ କରିବୱା ପୱାଇଁ ନୂଆପିଢ ି
କ’ଣ କରିପୱାରିରବ?

ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଚଳରର ବୱାଳକିୱା ଶଶିୁର ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ କ’ଣ 
କରିବୱା ଉଚତି୍?

ପିଏମ୍ ଙ୍କ ଜବୱାବ: ପରୂା ବଶି୍ୱ ଚବ ଚଗ୍ାବାଲ୍  େର୍ତିଂକୁ ଚନଇ େନି୍ତି। ଆରକୁ ପରରାତ୍ମା 
ଯାହା ଚେଇଛନ୍ ିଆଚର ତାହାକୁ ବରବାେ କର ିୋଲିଛୁ। ଆଜ ିଆରର ଗଛ, ପାଣି 

ନେରୀ ସବୁେଛି ିଆର ପବୂପୁ୍ରୁରଙ୍ ୋନର ଫଳ। ଆରକୁ ଆରର ଆଗାରରୀ ପିଢ ି
ପାଇ ଁବ ିକଛି ିୋୟିତ୍ୱ ନବିା୍ହ କରବିାକୁ ଚହବ। ଏହା ଚକୌଣସ ିସରକାରରୀ ନୟିର 

େୋରା ସମ୍ବ ନୁଚହ।ଁ ଯେ ିସବୁ ପିଲାରାଚନ ନଜି ନଜି ଘଚର ସଙିି୍ଲ୍  ୟୁଜ୍  ପ୍ାଷି୍କ୍ କୁ 
ବାରଣ କରଚିେଚବ ଚତଚବ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚଯାଗାୋନ ଚହବ। ୟୁଆଣ୍ଡ ଚରୋ 

କଲ୍ େରକୁ ବନ୍ଦ କରନୁ୍। ର-ିୟୁଜ୍  କଲେରକୁ ଧ୍ୟାନ େଅିନୁ୍। 

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଉତ୍ତର- 'େନି୍ାଧାରାଚର ପୂବରୁ୍ ପରବିର୍୍ତନ ଆସଛି।ି ପବୂରୁ୍ ପଅୁରାଚନ 
ଶକିି୍ଷତ ଚହଉଥିଚଲ ଆଉ ଝଅିରାନଙୁ୍ ଶାଶଘୁରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଚବବ ି
କଛିସି୍ାନଚର ଚସରତି ିଚହଉଛ।ି କନୁି୍ ଏହା ଜାଣିବା େରକାର ଚଯ, ବନିା ଝଅିଙ୍ 
ବକିାଶଚର ସରାଜର ବକିାଶ ଚହାଇପାରବି ନାହିଁ।    ସରାଜଚର ପଅୁ ଏବଂ ଝଅିଙ୍ 
ଭିତଚର ଚକୌଣସ ିଚଭେଭାବ ରହବିା ଉେତି୍ ନୁଚହଁ। ରାଣରୀ ଅହଲ୍ୟାବାଈ ଏବଂ ରାଣରୀ 
ଲକ୍ଷରୀବାଈଙ୍ ପର ିଅଚନକ ଉୋହରଣ ଅଛ।ି ଆଜ ିଚେଶର ଝଅିରାଚନ କ୍ରରୀଡା, ବଜି୍ାନ, 
ଚବାଡ୍ ପରରୀକ୍ଷାଚର ଆଶ୍ଚଯ୍୍ୟଜନକ କାଯ୍୍ୟ କରୁଛନ୍।ି ଏହା ସରାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଶକି୍।

ପିତାରାତାରାଚନ ଚସରାନଙ୍ ଜରୀବନଚର ଯାହା କରବିାକୁ 
ୋହୁଥଁିଚଲ, ଚସରାଚନ ନଜି ପିଲାରାନଙୁ୍ ତାହା ଚହବାକୁ 
ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି ଆଜରି ଯୁଗଚର, ପିତାରାତାରାଚନ 
ଚସରାନଙ୍ର ଅଭିଳାର ଏବଂ ସ୍ପ୍ନକୁ ନଜି ପିଲାରାନଙ୍ 
ଉପଚର ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ା କରନ୍।ି ଦ୍ତିରୀୟତଃ 
ଶକି୍ଷକରାଚନ ରଧ୍ୟ ତାଙ୍ ବେି୍ୟାଳୟର ଉୋହରଣ ଚେଇ 
ତାଙ୍ ଉପଚର ୋପ ପକାଉଥିଚଲ। ଆଚର ପିଲାରାନଙ୍ର 
ଚକୌଶଳ ବୁଝବିାକୁ ଚେଷ୍ା କରୁନାହଁୁ, ଚଯଉଁ କାରଣରୁ 
ପିଲାରାଚନ ଅଚନକ ଥର ଝୁଣ୍ପିଡନ୍।ି ପିଲାରାନଙୁ୍ 
ବୁଝବିାକୁ ପଡବି।  ପ୍ରଚତ୍ୟକ ଶଶିଙୁ୍ର ସ୍ତନ୍ତତା ରହଛି।ି 
ଚସ ପରବିାର, ଶକି୍ଷକରାନଙ୍ ରାପଚର ଫିଟ୍ ଚହାଇପାରନ୍ ି
କରିା୍ ନ ଚହାଇପାରନ୍,ି କନୁି୍ ଭଗବାନ ତାଙୁ୍ କଛି ି
ବଚିଶର ଶକି୍ ଚେଇ ପଠାଇଛନ୍।ି ତାହାକୁ ବୁଝବିାକୁ 
ଚହବ। ପିତାରାତାଙ୍ ସରସ୍ୟା ଚହଉଛ ିଚସରାଚନ ତାଙ୍ 
ସାରଥ୍୍ୟ, ତାଙ୍ ସ୍ପ୍ନକୁ ବୁଝବିାକୁ ସକ୍ଷର ନୁହନଁ୍।ି ଏହା ରଧ୍ୟ 
ଆପଣଙ୍ ପିଲାରାନଙ୍ଠାରୁ େୂରତା ବଢାଇଥାଏ। 

ପି�ୋମୋନଙ୍କେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ 
ବୁଝନିପୋେିବୋ ଣହଉଛ ି
ପିତୋମୋତୋଙ୍କ ଦୁବ୍ଷଳତୋ

ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱର ବକିାଶ ପାଇ ଁଜାତରୀୟ ଶକି୍ଷା ନରୀତ ି(ଏନ୍ ଇପି) 
ଏକ ବଡ ସଚୁଯାଗ ଚେଉଛ।ି ଆଚର ଏହାକୁ ଚଯଚତ ଭଲ 
ଭାବଚର ବୁଝବିା, ଚସଚତ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା।  ଏହାକୁ 
ସାକାର କରବିାର ରାଧ୍ୟର ପ୍ରତୁେତ କରବିାକୁ ଶକି୍ଷକରାନଙୁ୍ 
ଅନୁଚରାଧ କରାଯାଇଛ।ି େୁନଆିଚର ଏରତି ିଏକ  ଶକି୍ଷା 
ନରୀତ ିପ୍ରତୁେତ କରବିା ଲାଗି ଏଚତ ଚଲାଚକ ଚକଚବ ଲାଗିବା 
ଚେଖାଯାଇନାହିଁ।  2014 ଚର, ଚଯଚତଚବଚଳ ଚରାଚତ 
ସଚୁଯାଗ େଆିଗଲା, ପ୍ରଚତ୍ୟକ ତେରଚର ଅନୁଶରୀଳନ 
କରାଗଲା, ଚସଥିରୁ ଯାହା ବାହାରଲିା ତାହା ବଚିଶରଜ୍ଙ୍ 
ଦ୍ାରା ପ୍ରତୁେତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପଚର ଚଲାକଙ୍ ନକିଟକୁ 
ପଠାଗଲା। 15 ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ପରାରଶ ୍ଉପଚର ଆଚଲାେନା 
କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ େୂଡାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରରୀଡା 
ବର୍୍ତରାନ ଏନ୍ ଇପିଚର ଶକି୍ଷାର ଏକ ଅଂଶ ଚହାଇପାରଛି।ି 
ବନିା ଚଖଳଚର ଚକହ ିପ୍ରସୁ୍ଟତି ଚହାଇପାରବି ନାହିଁ।  ଆଚର 
ବଂିଶ ଶତାବ୍ରୀର େନି୍ାଧାରା ଏବଂ ନରୀତ ିସହତି ଆଗକୁ 
ବଢପିାରବିା ନାହିଁ। ନୂତନ ନରୀତଚିର ପଥ ପରବିର୍୍ତନ କର,ି 
ଆଚର ସମ୍ାନର ସହତି ନୂତନ ପଥ ଆଡକୁ ଯାଇପାରବିା। 
ଚକବଳ ଜ୍ାନ ନୁଚହଁ, ବର୍୍ତରାନ େକ୍ଷତା ରଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।

ଏନ୍ ଇପିକୁ ବୋସ୍ତବଣେ 
େୂପୋନ୍ତେେ�ୋଗି ମୋଗ୍ଷ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କେନ୍ତୁ ଶକି୍କ

ପେୀକ୍ୋଣପ ଚର୍୍ଷୋେୋଷ୍ଟ୍ର
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ହଂିସୋ ଓ ଅେୋଜକତୋକୁ 
ବଣିେୋଧ କେିବୋ ଆମେ କତ୍୍ଷବ୍ୟ

ଚଯଚତଚବଚଳ ସରତେ ଚଲାକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତଚିର ସହଚଯାଗ କରନ୍,ି 
ଚସଚତଚବଚଳ ଆଚର ଏକ ଅନ୍ଭ୍ୂକ୍ ସରାଜ ଗଠନ େଗିଚର 
ଗତ ି କରୁ, ଚଯଉଁଠାଚର ସରାଜର ଚକୌଣସ ି ସ୍ାନଚର ହଂିସା, 

ଅରାଜକତାର ରାନସକିତାକୁ ବଚିରାଧ କରବିା ଆରର କର୍୍ତବ୍ୟ ଚହାଇଯାଏ। 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ ପଶି୍ଚରବଙ୍ର ଠାକୁରନଗର ଠାକୁର ବାଡଠିାଚର ୨୯ 
ରାର୍୍ଚର ଶ୍ରୀ ହରେିନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍ ୨୧୧ ତର ଜୟନ୍ ଅବସରଚର ଆଚୟାଜତି ରତୁଆ 
ଧର ୍ରହାଚରଳାକୁ ସଚର୍ାଧିତ କର ିକହଛିନ୍,ି  ରାଜଚନୈତକି କାଯ୍୍ୟକଳାପଚର ଭାଗ 
ଚନବା ଆରର ଗଣତାନ୍ତକି ଅଧିକାର।  କନୁି୍ ରାଜଚନୈତକି ବଚିରାଧ ଚଯାଗଁୁ, ଯେ ି
ଚକହ ିକାହାକୁ ହଂିସା ଦ୍ାରା ଭୟଭରୀତ କରାଏ, ଚତଚବ ଏହା ଅନ୍ୟରାନଙ୍ ଅଧିକାରର 
ଉଲ୍ଂଘନ ଚହାଇଥାଏ। ଚସଥିପାଇ ଁସରାଜଚର ଚଯଉଁଠାଚର ବ ିହଂିସା, ଅରାଜକତା 
ରହଛି ି ଚସଠାଚର ଚସହ ି ରାନସକିତାକୁ ବଚିରାଧ କରବିା ରଧ୍ୟ ଆରର କର୍୍ତବ୍ୟ। 
ବାତେବଚର ଆରର ସର୍ଧିାନ ଆରକୁ ଅଚନକ ଅଧିକାର ଚେଇଥାଏ। ଚଯଚତଚବଚଳ 
ଆଚର ଆରର କର୍୍ତବ୍ୟକୁ ସଚର୍ାଟପଣଚର ସଂପାେନ କରବୁି ଚସଚତଚବଚଳ ଆଚର 
ଚସହ ି ଅଧିକାରଗୁଡକିର ସରୁକ୍ଷା କରପିାରବୁି। ରାର୍୍ 2021ଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ 
ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ ବାଂଲାଚେଶର ଓରାକାଣି୍ଡ ଠାକୁରବାଡ ି ପରେିଶନ୍ କର ି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 
ଗୁରୁୋନ୍ଦ ଠାକୁର ଜରୀ ଏବଂ ରହାନ ରତୁଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳ ିଅପ୍ଣ କରଥିିଚଲ। 
ଚଫବୃଆରରୀ 2019 ଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଠାକୁରନଗର ପରେିଶନ୍ କରଥିିଚଲ।
ସୱାମୱାଜକି-ଧୱାମନିକ ଆରନ୍ୱାଳନରୁ 'ମୱାତୁଆ ଧମ୍ଡ' ଜନ୍ମ 
ଚେଶର ସ୍ାଧରୀନତାର ପବୂ ୍ଅବସ୍ାଚର ଅବଭିକ୍ ବଙ୍ଳାଚର େଳତି, ଅତ୍ୟାୋରତି 
ତଥା ଚରୌଳକି ସବୁଧିାରୁ ବଞ୍ଚତି ଚହାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରେିନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଜରୀ ତାଙ୍ 
ଜରୀବନକୁ ଅନ୍ୟରାନଙ୍ ଚସବାଚର ଉତ୍ସଗ୍ କରଥିିଚଲ। ତାଙ୍ଦ୍ାରା ଆରମ୍ ଚହାଇଥିବା 
ସାରାଜକି ତଥା ଧାର୍ତିକ ଆଚନ୍ଦାଳନ 1860 ରସହିାଚର ଓରାକାଣି୍ଡ (ବର୍୍ତରାନ 
ବାଂଲାଚେଶଚର)ରୁ ଆରମ୍ ଚହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପଚର ତାହା 'ରତୁଆ ଧର'୍ର 
ଭାଚବ ପରେିତି ଚହାଇଥିଲା।  ରାର୍୍ 29 ରୁ ଏପି୍ରଲ 5, 2022 ପଯ୍୍ୟନ୍ ଅଲ ଇଣି୍ଡଆ 
ରାତୁଆ ଚଫଚଡଚରସନ୍ ଦ୍ାରା ରାତୁଆ ଧର୍ ରହାଚରଳା 2022 ର ଆଚୟାଜନ 
କରାଯାଇଥିଲା।  ଏହା ଚହଉଛ ିଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରେିନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍ 211 ତର ଜନ୍ମ ବାର୍ତିକରୀ। 
ଚସ ସାରାଜକି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁନଜିର ସରତେ ଜରୀବନକୁ ଉତ୍ସଗ୍ କରଥିିଚଲ, 
29 ରାର୍୍ 2022 ଚର ତାଙ୍ ଜୟନ୍ରୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ମୱାତୁଆ ଧମ୍ଡ ମ�ୱାରମଳୱା, ମୱାତୁଆ ପରମ୍ପରୱାକୁ ରେଦ୍ୱାଞ୍ଜଳ ି ରଦବୱାର ଏକ 
ସରୁେୱାଗ
ରତୁଆ ଧର ୍ପରମ୍ପରାକୁ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳ ିଚେବାପାଇଁ ଏହ ିରହାଚରଳା ଉର୍ଦଷି୍। ରଲୂ୍ୟଚବାଧ 
ଉପଚର ବଶି୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରବିାର ଏହା ଏକ ସଚୁଯାଗ, ଯାହାର ରଳୂେୁଆ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 
ହରେିନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଜରୀ ଦ୍ାରା ପଡଥିିଲା। ଏହାକୁ ଗୁରୁୋନ୍ଦ ଠାକୁରଜରୀ ଏବଂ ଚବାଚରା 
ରା ଦ୍ାରା ସଶକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିରହାଚରଳା ଏକ ଭରତ, ଚଶ୍ଷ୍ଠ ଭାରତର 
ରଲୂ୍ୟଚବାଧକୁ ରଜବୁତ କରବିାକୁ ଯାଉଛ।ି ଆରର ସଂସ୍ତୃ ିଏବଂ ସଭ୍ୟତା ଏଥିପାଇଁ 
ରହାନ କାରଣ ତାହା ନରିନ୍ର ଏବଂ ପ୍ରବାହରାନ। ଏଥିଚର ନଜିକୁ ସଶକ୍ କରବିା 
ପାଇ ଁ ସ୍ଭାବକି ପ୍ରବୃର୍ତ ି ନହିତି ଏହା ପ୍ରବାହତି ଚହଉଛ,ି ନଜିକୁ ସଶକ୍ କରବିାର 
ପ୍ରାକୃତକି ପ୍ରବୃର୍ତ ିଅଛ।ି n

ଭୱାରତର ନୱାଗରିକ ଭୱାବରର ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ 
କତ୍ତ୍ଡବଥ୍ୟ ର�ଉ� ି– ରୱାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ନୀତ!ି ରୱାଷ୍ଟଠୱାରୁ 
ବଡ଼ ଆଉକ�ି ିଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଡ ନୁର�ଁ। ସବୁ 
କୱାମରର ରୱାଷ୍ଟ ପ୍ରଥରମ ଆସବିୱା ଆବଶଥ୍ୟକ।  ଏଣୁ 
ରକୌଣସ ିବ ିପଦରକ୍ଷପ ରନବୱା ପୂବ୍ଡରୁ ପ୍ରଥରମ 
ପଚୱାରନୁ୍ ରେ ଏ�ୱାଦ୍ୱାରୱା ରଦଶର କ ିଫୱାଇତୱା 
ର�ବ? ଏଭଳ ିପରିସ୍ିତରିର ଦୁନ୍ଡୀତ ିନବିୱାରଣ  
ସମୱାଜ ତଥୱା ରୱାଷ୍ଟ ପ୍ରତ ିନୱାଗରିକ ଭୱାବରର ଆମର 
କତ୍ତ୍ଡବଥ୍ୟ ର�ୱାଇେୱାଏ। େଦ ିକୱା�ୱାକୁ  ରକୌଣସ ି
ସ୍ୱାନରର �ଇରୱାଣ କରୱାେୱାଉ�,ି ତୱା’ର�ରଲ 
ରସଠୱାରର, ସମୱାଜ ତଥୱା ରୱାଷ୍ଟ ପ୍ରତ ିଆମର ସ୍ର 
ଉରତ୍ତୱାଳନ କରିବୱା ଆମର କତ୍ତ୍ଡବଥ୍ୟ..। 

ମତୁଆ ଧମ୍ଷ ମହୋଣମଳୋେୋଷ୍ଟ୍ର

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ସଣବେୋଧନ 
ପେୂୋ ଶେୁବିୋକୁ କୁ୍ୟଆେ୍  
ଣକୋଡ୍  ସ୍ୋନ୍  କେନ୍ତୁ। 
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ବଣଜଟ୍ କୁ ଶକି୍, 
େୋଷ୍ଟ୍ରେ ପ୍ରଗତ ି

କଭେ ଣଷ୍ୋେି
ନୂଆ ଭୋେତ, ନୂଆ ପେମ୍ପେୋ

ଦନିଥିଲୱା, ରେରତରବରଳ ରଦଶରର ସୱାଧୱାରଣ ବରଜଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିତଥୱା ଉପସ୍ୱାପନ ର�ଲୱାପରର 
ରଲୱାକମୱାରନ ତୱା�ୱାକୁ ଭୁଲିେୱାଉଥିରଲ। କନୁି୍ 2021ବଷ୍ଡଟ ିସଂସଦ ଇତ�ିୱାସରର ଏକ ନୂଆ 
ରମୱାଡ଼ ଆଣିଲୱା। ଏବଷ୍ଡ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ରଦଶର ଅପୱାର କ୍ଷମତୱାକୁ ବଥ୍ୟବ�ୱାର 

କରି ଆବଶଥ୍ୟକତୱାଗୁଡ଼କୁି ପୂରଣ କରିବୱା ପୱାଇଁ ବରଜଟ୍ ର ପୂର୍୍ଡ ଉପରେୱାଗ କଥୱା ଚନି୍ୱା କରିରଲ। 
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଶତବୱାଷନିକୀ ବଷ୍ଡ (2047)ପୱାଇଁ ବରଜଟ୍ କୁ ଏକ ଭିଜନ୍  ରକୁଥ୍ୟରମଣ୍ ଭୱାରବ ଗଣନୱା 

କରିବୱାକୁ ଚୱା�ିଁରଲ। ଖୱାଲି ରସତକି ିନୁର�ଁ ତୱା�ୱାକୁ ସୱାକୱାର କରିବୱା ଲୱାଗି ଘରରୱାଇ ରକ୍ଷତ୍ ତଥୱା 
ସମସ୍ତ �ତିୱାଧିକୱାରୀଙୁ୍କ ରଗୱାଟଏି ମଞ୍ଚରର ଏକୱାଠ ିକରି ବରଜଟ୍  ବଥ୍ୟବସ୍ୱାର ପୂର୍୍ଡ ଉପରେୱାଗ ପୱାଇଁ 

ଆରଲୱାଚନୱା କରିରଲ। ଫଳତଃ ଆଜ ିବରଜଟ୍  ରକବଳ ଏକ ବୱାଷନିକ ଆୟବଥ୍ୟୟ ଖସଡ଼ୱା ର�ୱାଇ ଆଉ 
ନୱା�ିଁ ବରଂ, ଏ�ୱା ଏକ ଭିଜନ୍  ରକୁଥ୍ୟରମଣ୍ ଭୱାରବ ଗଣୱାେୱାଉ�।ି 

#ସବ୍ କୋ ପ୍ରୟୋସ
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ବଚଜଟ୍  ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ସାକାର କରବିା ପାଇଁ ବଗିତ 
େନିରାନଙ୍ଚର ଆଚୟାଜତି ୧୧ଟ ିବଚଜଟ୍  ଚେବନିାରଚର 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରେରୀ ଏହ ିବାର୍ତ୍ା ଚେଇ ଚେଶର 
ନବନରିା୍ଣଚର ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ େରୀଘ୍ରିଆେ ିେୃଷି୍ଚକାଣ 
ଏବଂ 'ସାବକା ପ୍ରୟାସ'ର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କରଛିନ୍।ି 

ଭାରତର ସଂସେରୀୟ ଇତହିାସଚର  ପ୍ରଥରଥର ପାଇଁ  ଚେଶର ସାଧାରଣ 
ବଚଜଟ, ଚକବଳ ଏକ ବାର୍ତିକ ଆୟବ୍ୟୟର ପୁତିେକା ନୁଚହଁ, ବରଂ ଏକ 
େୂରେୃଷି୍ସମ୍ପନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ଚହାଇପାରଛି।ି  ଏଥିଲାଗି ଗତବର୍ଠାରୁ ଉେ୍ୟର 
ଆରମ୍ ଚହାଇଥିଲା। ବଚଜଟ୍  ସହସମ୍ପକୃ୍ ସରତେ ଚକ୍ଷତ୍ରର ହତିାଧିକାରରୀଙ୍ 
ସହ ଆଚଲାେନା କର ି ଚେଶର ସ୍ପ୍ନକୁ ସାକାର କରବିାର ଏକ ନୂତନ 
ପରମ୍ପରା  ଆରମ୍ ଚହାଇଥିଲା। ଚଯଉଁଥିଚର ଚେଶର ଶରୀର୍ ଚନତୃତ୍ୱ   
ସଧିାସଳଖ ସାଧାରଣ ଚଲାକଙ୍ ସହ ଆଚଲାେନା କରଥିିଚଲ। ଏହା 
ଚେଶର ଅଥ୍ନରୀତକୁି ନୂଆ ଚରାଡ ଚେବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାଚବ ଉଭା 
ଚହାଇଛ।ି ଏହ ି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ଚନଇ ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ 
ନଚିଜ କ୍ରରାଗତ ଦ୍ତିରୀୟ ବର୍ପାଇଁ ସରତେ ହତିାଧିକାରରୀଙ୍ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ା 
ଚହାଇଛନ୍।ି ସରକାର ଏବଂ ଘଚରାଇ ଚକ୍ଷତ୍ର ରଧ୍ୟଚର ସରନ୍ୟ ସ୍ାପନ 
କର ିବଶି୍ୱାସର ଏକ ଚସତୁ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରଛିନ୍।ି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହଛି ିଚଯଚତଚବଚଳ 
ଭାରତ ସ୍ାଧରୀନତାର ଶଚହ ବର୍ ପାଳନ କରୁଥିବ ଚସଚତଚବଚଳ ତାହା ଏକ 
ଉତ୍ସବ ବା ସରାଚରାହଚର ସରୀରିତ ନରହ ି 130 ଚକାଟ ିଚଲାକଙ୍ ବଶି୍ୱାସ 
ଓ େନି୍ାଧାରାକୁ ବାତେବ ରୂପ ଚେଇ ଏକ ଆତ୍ମନଭିର୍ଶରୀଳ ନୂତନ ଭାରତ 
ଗଠନର ସ୍ପ୍ନକୁ ସାକାର କରୁଥିବ। 

ଚକାଭିଡ ସରୟଚର ହିଁ ଏହ ି ଉେ୍ୟରର ରଳୂେୁଆ ପଡଥିିଲା। 
ଚସଚତଚବଚଳ ହତିାଧିକାରରୀଙ୍ ଭାଗିୋରରୀକୁ ବଢାଇବା ଲାଗି ସରକାର 
ବଚଜଟ୍  ବାବେଚର ତାଙ୍ ସହ ସଧିାସଳଖ କଥା ଚହବା ଆରମ୍ କରଥିିଚଲ। 
ଏଥିଲାଗି ଚଟଚକ୍ନାଚଲାଜରି ବ୍ୟବହାର କରଥିିଚଲ। ଯାହା 'ବଚଜଟ୍ ଚେବନିାର୍' 
ଭାଚବ ୩ପରେିତି ଚହଉଥିଲା। ଏଥିଚର ଚକନ୍ଦ୍ର-ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ ପ୍ରତନିଧିି 
ତଥା ଉଚେ୍ୟାଗରୀ, ଅଣୁ-କୁ୍ଷଦ୍ର ଏବଂ ରଧ୍ୟର ଶଳି୍ପ, ରପ୍ାନକାରରୀ, ନଚିବଶକ, 
ଷ୍ାଟ୍ଅପ୍ ଜଗତର ଯୁବକରାଚନ ଚଯାଗ ଚେଇଥିଚଲ। ପ୍ରଚତ୍ୟକ ଚେବନିାର 
ସରୟଚର ବତୃିେତ ପ୍ୟାଚନଲ୍ ଆଚଲାେନା ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍-ଆଧାରତି ଚବ୍ରକ୍-
ଆଉଟ୍ ଅଧିଚବଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିଚେବନିାର୍ ସରୟଚର ସରକାର 
ଅଚନକ ରଲୂ୍ୟବାନ ପରାରଶ୍ ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍,ି ଯାହା ବଚଜଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ାର 

5.4%
ଜଡିିପି, ଅଣକଟେୋବେ-
ଡିଣସବେେ ୨୦୨୧ 
ଣତ୍ୈମୋସିକଣେ 

8.5%
ଜଡିିପି ଆଶୋ 
କେୋଯୋଉଛ ିଏହ ି
ଆଥବିକବର୍ଷଣେ, 
ଇଣକୋଣନମିକ ସଣଭ୍ଷ 
େିଣପୋଟ୍ଷ ଅନୁସୋଣେ। 

ବଣଜଟ୍  �ୋଗ ୁପ୍ରସଙ୍ଗଣେ 
ଇଣ୍ଷ୍ଟ୍ରୀ ଏବଂ ସେକୋେୀ 
ପକ୍େ ସିଧୋସଳଖ 
ଆଣ�ୋଚନୋଦ୍ୋେୋ ବଶି୍ୱୋସ 
ଣହଉଛ ିମଜଭୁତ। 

କଭେ ଣଷ୍ୋେି
ନୂଆ ଭୋେତ, ନୂଆ ପେମ୍ପେୋ

“ଆପଣ ସମରସ୍ତ ଜୱାଣନ୍ ିରେ ଗତ ଦୁଇବଷ୍ଡ ର�ଲୱା ଆରମ ଏକ ନୂତନ 
ପରମ୍ପରୱା ଆରମ୍ଭ କର�ୁି। ପୂବ୍ଡ ପରମ୍ପରୱାକୁ ଭୱାଙି୍ଗ ଆରମ ଏକ ମୱାସ 
ପବୂ୍ଡରୁ ବରଜଟ୍ ଆଣୁୁ�ୁ। ଅଥ୍ଡୱାତ୍  ଏପି୍ରଲ୍ 1ରର ବରଜଟ୍ ଲୱାଗୁ ର�ବୱାର 
ଦୁଇମୱାସ ପୂବ୍ଡରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଲୱାଗି ଆମକୁ ସମୟ ମଳୁି�।ି  ବରଜଟ୍  ବଥ୍ୟବସ୍ୱାକୁ 
ଦୃଟିେରର ରଖି ସମସ୍ତ �ତିୱାଧିକୱାରୀ -ରସ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର �ୁଅନୁ୍ କ ି
ରୱାଜଥ୍ୟ ସରକୱାର, ଘରରୱାଇ ସଂସ୍ୱା ବୱା ବଥ୍ୟକି୍ତବରିଶଷ ସମରସ୍ତ ମିଳ ି ମିଶ ି
ରେପର ିଏ�ୱାର ସମସ୍ତ ପ୍ରୱାବଧୱାନକୁ କୱାେ୍ଡଥ୍ୟକୱାରୀ କର ି ସବ୍ଡୱାଧିକ ସଫୁଳ 
ପୱାଇପୱାରରିବ ତୱା�ୱା ଆମର ଲକ୍ଷଥ୍ୟ।   ଏ� ିକୱାେ୍ଡଥ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆପଣମୱାନଙୁ୍କ 
ଅରନକ ପରୱାମଶ୍ଡ ଓ ସରୁୱାକ୍  ମଳିବି। ଅପରପରକ୍ଷ ସରକୱାରଙ୍କ ନଷି୍ପତି୍ତ 
ରନବୱା ପ୍ରକି୍ରୟୱା ବ ିସ�ଜ ର�ୱାଇପୱାରିବ। ଫଳରର କୱାେ୍ଡଥ୍ୟୱାନ୍ୟନ ପ୍ରକି୍ରୟୱା 
ଅଧିକ ସରଳ ର�ୱାଇପୱାରିବ‘‘।  
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ପ୍ରଭାବଶାଳରୀ କାଯ୍୍ୟକାରରୀତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତି କରଛି।ି 

ରେୱାଗୱାରେୱାଗ ଏବଂ ସମନ୍ୟ
ବଚଜଟର ପରବର୍ତ୍ରୀ ଆଚଲାେନା ଏବଂ ହତିାଧିକାରରୀଙ୍ ସହ ସରନ୍ୟର 
ସଫୁଳ ବଗିତ ବଚଜଟ୍ ର କାଯ୍୍ୟାନ୍ୟନରୁ ସ୍ଷ୍ ହୁଏ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ 
ଚଘାରଣା ଏଚବ ବାତେବ ରୂପ ଚନଇ ସାରଛି।ି  ଗତ ବର୍ର ସାଧାରଣ 
ବଚଜଟଚର ସାବ୍ଜନରୀନ ରାଗଣା ଟକିାକରଣ ପାଇଁ ଚଘାରଣା 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିଲାଗି 35,000 ଚକାଟ ି ଟଙ୍ା ପ୍ରୋନ ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏଚବ ତାହା ସାକାର ରୂପ ଚନଇଛ।ି ସ୍ାସ୍୍ୟ ଚକ୍ଷତ୍ରଚର 
ଡଜିଟିାଲ ବ୍ୟବସ୍ାର ଚପ୍ରାତ୍ସାହନ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ ପାଇଁ ବେି୍ୟାଳୟଚର ପୁଷି୍କର 
ଅଭିଯାନ, ଜଳଜରୀବନ ରିଶନ, ଉଜ୍ୱଳା 2.0, ସହରଗୁଡକିଚର ସ୍ଚ୍ଛତା 
2.0, ଅରତୃ 2.0, ନୂଆ ସ୍ା୍ପ୍ ପଲିସ,ି 13 ଟ ି ଚସକ୍ଟରଚର ଭାରତକୁ 
ଏକ ଉତ୍ାେନ ହବ୍ାଚବ ଗଢବିା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଚକାଟ ି ଟଙ୍ାର 
PLI ଚଯାଜନା, 7 ଚଟକ୍ଟାଇଲ୍ ପାକ୍ ପେଚକ୍ଷପ, ଜାତରୀୟ ରଦୁ୍ରାକରଣ 
ପାଇପଲାଇନ, ରାଜପଥ, ଚରଳବାଇ, ଜଳପଥ, ବେୁି୍ୟତ୍, ସହରରୀ ଇନଫ୍ା 
ପ୍ରଭୃତରି ଚପ୍ରାତ୍ସାହନ ଲାଗି ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଗତ ି ଶକି୍, ସବ୍ନରି୍ନ ସହାୟତା 
ରଲୂ୍ୟଚର କୃରଜିାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ, କୃର ିଇନଫ୍ା ପାଣ୍ରି ନରୀତଚିର ପରବିର୍ତ୍ନ, 
ସ୍ାରରୀତ୍ୱ ଚଯାଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଚଗାଟଏି ରାଷ୍ଟ୍ର-ଚଗାଟଏି ରାସନ କାଡ୍ 
ଚଯାଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଇ-ଶ୍ର ଚପାଟ୍ାଲ, 100ଟ ି ନୂଆ ଚସୈନକି ସ୍ଲୁ୍  
ଚଖାଲିବାର ପେଚକ୍ଷପ ସହତି ଚଲହର ଚସଣ୍ା୍ଲ୍ ୟୁନଭିରସଟି,ି େକ୍ଷତା 
ବକିାଶ, ଆଥ୍ତିକ ସଂସ୍ାର ପେଚକ୍ଷପ ଏବଂ ସବ୍ନରି୍ନ ସରକାର, ସବ୍ାଧିକ 
ଶାସନ ଅଧରୀନଚର ନୂତନ ପେଚକ୍ଷପ ପ୍ରଭୃତ ିଅଧିକାଂଶ ବଚଜଟ୍ ଚଘାରଣା 
ଆଥ୍ତିକ ବର୍ ଚଶର ଚହବାର ତନିରିାସ ପୂବ୍ରୁ କାଯ୍୍ୟକାରରୀ ଚହାଇପାରଛି।ି 

ନୂତନ ଭୱାରତ ବରଜଟ୍ ପୱାଇଁ ନୂତନ ଦଗି 
ଆଗରୁ ଚଯଚତଚବଚଳ ବଚଜଟ୍ କାଯ୍୍ୟକାରରୀ ଚହଉଥିଲା, ଚସଚତଚବଳକୁ 
ଚର ରାସ ଚହାଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହ ିରାସ ପଚର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ାନଚର ବର୍ା 
ଆରମ୍ ଚହାଇଯାଉଥିଲା, ଫଳଚର ଚସଚପ୍ଟର୍ରଯାଏ ବଭିିନ୍ନ ଚଯାଜନାକୁ 
କାଯ୍୍ୟକାରରୀ କରବିାଚର ବାଧା ଆସଥୁିଲା। ଭିର୍ତଭୂିରି ନରିା୍ଣ ପାଇଁ ଏପି୍ରଲ୍ 
ରୁ ଜୁନ୍ ସରୟ ଅତ୍ୟନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ ଚହାଇଥିଚଲ ରଧ୍ୟ ତାହା ଚହାଇପାରୁ 
ନଥିଲା। ଏଭଳ ିପରସି୍ତିଚିର ସଧୁାର ଆଣିବା ତଥା ଆର ଚେଶର ଜଳବାୟୁ 
ସହ ଖାପ ଖଆୁଇବା ତଥା ନବଭାରତ ନରିା୍ଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚନଇ ବାର୍ତିକ 
ବଚଜଟ୍  ପ୍ରତୁେତକୁି ଏକରାସ ପୂବ୍ରୁ କରାଗଲା।   ଫଳଚର ତନିରିାସ ଏଚବ 
ବ୍ୟବହାର ଚହାଇପାରୁଛ।ି ଏପି୍ରଲ୍ 1 ରୁ ନୂତନ ବଚଜଟ୍ କାଯ୍୍ୟକାରରୀ ଚହବା 
ସହ, ଚସହ ି େନିଠାରୁ ସରତେ ଚଯାଜନା ରଧ୍ୟ  ରୂପାୟନ ଚହାଇପାରୁଛ।ି 
ଚଯଚହତୁ ଚଫବୃୟାରରୀଚର ବଚଜଟ୍  ଉପସ୍ାପନ କରାଯାଉଛ,ି ଏଣୁ 
ଚଫବୃୟାରରୀ-ରାର୍୍ ରାସ ବଚଜଟ୍  ରୂପାୟନ ଲାଗି ଚକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରେଶ୍ନ କରୁଛ।ି  
ଐତହିାସକି ବଚଜଟ୍ 'ନୂତନ ଭାରତ'ର ରଳୂେୁଆକୁ େୃଢ କରବିା ସହ 
ଭାରତକୁ ଏକ ଅଥ୍ଚନୈତକି ଶକି୍ ଭାବଚର ପରଣିତ କରବିା ପାଇଁ ଏକ 
େଶ୍ନ େଲିଲ ( ଭିଜନ୍  ଡକୁ୍ୟଚରଣ୍) ଭାବଚର ଉଭା ଚହଉଛ।ି

େୁବ ଭୱାରତ ପୱାଇଁ ନୂଆ ସରୁେୱାଗ 
ଭାରତର ଯୁବପିଢ ି ଚହଉଛନ୍ ି ଚେଶର ଭବରି୍ୟତର ଚନତା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର 
ନରିା୍ଣକାରରୀ। ଏହ ିେନି୍ାଧାରାକୁ ଆଧାର କର ିସାଧାରଣ ବଚଜଟଚର ଶକି୍ଷା 
ଓ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ େଗିଗୁଡକୁି ଯଚଥଷ୍ ଧ୍ୟାନ େଆିଯାଇଛ।ି ରଳୂତଃ ସରତେଙ୍ 
ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକି 

“ସୋବକୋ ସୋଥ, ସୋବକୋ ବକିୋଶ, 
ସୋବକୋ ବଶି୍ୱୋସ, ସୋବକୋ ପ୍ରୟୋସ’’ 
ଏହ ିବଣଜଟ୍ ଣେ ବ ିସବ୍ କୋ 
ପ୍ରୟୋସ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହ ି
ବଣଜଟ୍ ଣକବଳ ପେିସଂଖ୍ୟୋନେ 
ହସିୋବ ନକିୋସ ନୁଣହ,ଁ ଯଦ ିଆଣମ 
ବଣଜଟକୁ ସଠକ୍ି ଉପୋୟଣେ, 
ସଠକ୍ି ସମୟଣେ, ସଠକ୍ି ଢଙ୍ଗଣେ 
ବ୍ୟବହୋେ କେୁ, ଣତଣବ ଆମେ 
ସୀମିତ ସବେଳ ମଧ୍ ଏକ ବଡ 
ପେିବତ୍୍ଷନ ଆେପିୋେିବ। ଆଉ 
ଏହୋ ଣସଣତଣବଣଳ ସମ୍ଭବ ଣହବ,  
ଣଯଣତଣବଣଳ ବଣଜଟ୍ ଣେ 
ଦଆିଯୋଇଥବିୋ ବ୍ୟବସ୍ୋ ସମ୍ପକ୍ଷଣେ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଖଣେ ସ୍ପଷ୍ ସଚୂନୋ 
େହଥିବି! ”

- ନଣେନ୍ଦ୍ର ଣମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ

କଭେ ଣଷ୍ୋେି
ନୂଆ ଭୋେତ, ନୂଆ ପେମ୍ପେୋ
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ଅନ୍ଜ୍ାତରୀୟ ରାନଚର ବକିାଶ କରବିା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହଛି।ି ସରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ 
ଆଖିଚର ରଖି ଶକି୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ାଚର ନୂତନ ସଲିାବସ୍ର ପ୍ରେଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ 
େଆିଯାଉଛ,ି ଏଥିଲାଗି ବଚଜଟ୍ ଚର ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ ି ବ୍ୟବସ୍ା ବ ି
କରାଯାଇଛ।ି ଗ୍ାରାଞ୍ଚଳକୁ ଆଖଚର ରଖି ଗରବି, େଳତି, ପଛୁଆ ବଗ୍ର 
ପିଲାଙୁ୍ ଶକି୍ଷା ଚେବା ଲାଗି ଇ ବେି୍ୟା, ୋନ୍  କା୍ସ୍  ୋନ୍  େ୍ୟାଚନଲ, ଡଜିଟିାଲ୍  
ଲାଚବାଚରଚଟାରରୀ, ଡଜିଟିାଲ୍  ୟୁନଭିସ୍ତିଟ ିପ୍ରଭୃତ ିବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଉଛ।ି 

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡଜିଟିାଲ୍ ୟୁନଭିରସଟି ିଚହଉଛ ିଭାରତର ଶକି୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ାଚର 
ଏକ ନଆିରା ଏବଂ େୃଷ୍ାନ୍କାରରୀ ପେଚକ୍ଷପ। ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟଚର 
ଆସନର ଅଭାବ ଏକ ସରସ୍ୟା ଚହାଇଛ,ି କନୁି୍ ଏହ ି ପେଚକ୍ଷପ ଶକି୍ଷା 
ବ୍ୟବସ୍ାଚର ଚବୈପ୍ଳବକି ପରବିର୍ତ୍ନ ଆଣିବ।  କାରଣ ବଶି୍ୱତେରରୀୟ ଡଜିଟିାଲ 
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ ଯୁବକରାନଙୁ୍ ବର୍ତ୍ରାନର ତଥା ଭବରି୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା 
ଏବଂ ପୁନଃ ଶକି୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପ୍ରତୁେତ କରବି। ରାନସକି 
ବକିାଶଚର ରାତୃଭାରାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ େୃଷି୍ଚର ରଖି ସ୍ାନରୀୟ ଭାରାଚର 
ଅଚନକ ରାଜ୍ୟଚର ଡାକ୍ରରୀ ଏବଂ ଚବୈରୟିକ ଶକି୍ଷା ଆରମ୍ ଚହାଇଛ।ି 

ଏଥିପାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ ଇ-ବରିୟବତୁେ ବକିାଶ େଗିଚର େରୁତ କାଯ୍୍ୟ ରଧ୍ୟ ୋଲିଛ।ି 
ଭାରତରୀୟ ସାଚଙ୍ତକି ଭାରାଚର ରଧ୍ୟ ଏହପିର ିପାଠ୍ୟକ୍ରରଗୁଡକି ବକିଶତି 
କରାଯାଉଛ ିଯାହା ଭିନ୍ନକ୍ଷର ଯୁବକରାନଙୁ୍ ସଶକ୍ କରବିାକୁ ଯାଉଛ।ି 

ରାତୃଭାରାଚର ଶକି୍ଷାୋନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କର ିବଭିିନ୍ନ ରାଜ୍ୟଚର 
ଚରଡକିାଲ୍  ଓ ଚଟଚକ୍ନକିାଲ୍  ଶକି୍ଷା ରଧ୍ୟ ରାତୃଭାରାଚର ପ୍ରୋନ କରାଯାଉଛ।ି 
ବଚଜଟ୍  ଚଘାରଣା ଅନୁଯାୟରୀ ଯୁବକରାନଙୁ୍ େକ୍ଷତାଭିର୍ତକି ତାଲିର ଚେଇ 
ଏହ ି ଚକାଭିଡ୍  ପରବର୍ତ୍ରୀ ସରୟଚର ଚେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଚେଶକୁ 
ଆତ୍ମନଭି୍ର କରବିା ଲାଗି  ଏକ େକ୍ଷତା ଓ ଜରୀବରୀକା ଇଚକାସଷି୍ମ୍  ବକିାଶ 
ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି ଏହକି୍ରରଚର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ଚପାଟ୍ାଲ୍  (DESH 
STACK ଇଚପାଟ୍ାଲ ଏବଂ ଇ-ସି୍ଲିଂ ଲାଚବାଚରଚଟାରରୀଗଠନ 
କରାଯାଉଛ।ି ଏହାଦ୍ାରା ପଯ୍୍ୟଟନ, ଚଡ୍ାନ୍, ଆନଚିରସନ୍-କାଟୁ୍ନ୍, 
ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଉତ୍ାେ ପର ି ଶଳି୍ପଗୁଡକି ଆବଶ୍ୟକ େକ୍ଷ ରାନବସରଳ୍ 
ପାଇପାରଚିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶକି୍ଷା ଚକ୍ଷତ୍ରର ହତିାଧିକାରରୀଙ୍ ସହ ଏକ 
ଆଚଲାେନାଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ ଗ୍ାରକୁ ଉର୍ତର ଗୁଣାତ୍ମକ 

ଆମ ଚୋରୀଭୋଇଙ୍କ ଭିତଣେ ଏହ ିସଣଚତନତୋ ସଷିୃ୍ କେିବୋକୁ ପଡିବ ଣଯ, 
ତୋଙୁ୍କ ମଧ୍ ପ୍ରତ ିବଣର୍ଷ ଦୁଇବର୍ଷଣେ ଥଣେ ନଜି ମୋଟିେ ପେୀକ୍େ କେୋଇବୋକୁ 
ଣହବ। ଫଳଣେ ମୋଟିପୋଇ ଁଣକଉ ଁସୋେ ଓ କୀଟନୋଶକ ଆବଶ୍ୟକ େହଛି ି
ତୋହୋ ଣବୈଜ୍ୋନକି ଉପୋୟଣେ ସି୍େ ଣହୋଇପୋେିବ। ଆପେ  ଜୋେଥିଣିବ ଆମ 
ଯବୁ ଣବୈଜ୍ୋନକିମୋଣନ ନୋଣନୋ ଫଟବି�ୋଇଜେ ବକିୋଶ କେିଛନ୍ତ,ି ଯୋହୋ ଏକ 
ଣଗମ ୍ ଣଚଞ୍ଜେ ଣହବୋକୁ ଯୋଉଛ।ି - ନଣେନ୍ଦ୍ର ଣମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ

କଭେ ଣଷ୍ୋେି
ନୂଆ ଭୋେତ, ନୂଆ ପେମ୍ପେୋ
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ଶକି୍ଷା ପ୍ରୋନ ତଥା ନୂତନ େନି୍ାଧାରାକୁ ଚପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିାଚର ସହଚଯାଗ 
ଉପଚର ଗୁରୁତ୍ୱାଚରାପ କରଛିନ୍।ି ଚସ କହଛିନ୍ ି ଚଯ ଏଭଳ ି ଆଚଲାେନା 
ପଚର ବଚଜଟ୍  ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡକି ସହଜଚର ପୂରଣ ଚହାଇପାରବି। 

ଭାରତ ଭଳ ି ଚେଶଚର, ଚଯଉଁଠାଚର ନାଳନ୍ଦା, ତକ୍ଷଶଳିା ବଲ୍ଭରୀ 
ଭଳ ିବଡ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛ,ି ପିଲାରାଚନ ବଚିେଶକୁ ପଢବିାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି 
କନୁି୍ ବର୍ତ୍ରାନ ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ଧ୍ୟାନ ଚହଉଛ ି  ଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ରୀର 
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ େୃଷି୍ଚର ରଖି ପ୍ରାଥରିକରୁ ନୋତଚକାର୍ତର ପଯ୍୍ୟନ୍ ଶକି୍ଷାଚର 
ବକିାଶ ଲାଗି ଏକ ବ୍ କୁ ପି୍ରଣ୍ ତଆିର ି କରବିା। ଚତଣୁ ସରକାରରୀ-ଘଚରାଇ 
ସହଭାଗରୀତା ଅଧରୀନଚର ଚସୈନକି ସ୍ଲୁ୍ କୁ ବତିୋର କରାଯାଇଛ।ି ଶକି୍ଷା 
ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ଚଟଚକ୍ନାଚଲାଜରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଚର ଧ୍ୟାନ େଆିଯାଇଛ,ି ଚଯଉଁଥିରୁ 
ଚଗାଟଏି ଚହଉଛ ିଅଟଳ ଟଙିି୍ରାଙ୍ ଲ୍ୟାବ। ଏପର ିବଚଜଟ୍ ପେଚକ୍ଷପ  ,  
ସ୍ାଧରୀନତାର ଅରତୃ ରଚହାତ୍ସବ ସରୟଚର ଜାତରୀୟ ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ଏକ େୃଢ 
ରଳୂେୁଆ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରତୁେତ। 

ଗୱାଁେୱାଏଁ ସବ୍ଡୱାଙ୍ଗୀନ, ସ୍ବବ୍ଡସ୍ଶ୍ଡୀ, ସମୱାରବଶୀ ବକିୱାଶପୱାଇଁ ଭିତି୍ତପ୍ରସ୍ତର 
ସ୍ାଧରୀନତାର ଶତବାର୍ତିକରୀ ପାଇଁ ନୂତନ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ସବ୍ କା ପ୍ରୟାସ 
ଦ୍ାରା ହିଁ ସମ୍ବ ଚହାଇପାରବି। ପୁଣି ସବ୍ କା ପ୍ରୟାସ ଚସଚତଚବଚଳ 
ସମ୍ବ ଚହବ ଚଯଚତଚବଚଳ ସରତେଙ୍ ପାଇଁ ବକିାଶ ଚହବ; ପ୍ରଚତ୍ୟକ 
ବ୍ୟକି୍, ପ୍ରଚତ୍ୟକ ଚଶ୍ଣରୀ, ପ୍ରଚତ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳ ବକିାଶ ପ୍ରକି୍ରୟାଚର ସମୂ୍ପର୍୍ ଲାଭ 
ପାଇଚବ।  ଚସଥିପାଇଁ ଗତ ସାତବର୍ ରଧ୍ୟଚର ଚେଶର ପ୍ରଚତ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳର 
ନାଗରକିଙୁ୍ ସଶକ୍ କରବିାପାଇଁ ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରିନ୍ର ଉେ୍ୟର କରଛିନ୍।ି 
ଚେଶର ଗ୍ାର ଏବଂ ଗରବି ଚଲାକଙ୍ ପାଇଁ ପକ୍ା ଘର, ଚଶୌୋଳୟ, ରନ୍ଧନ 
ଗ୍ୟାସ୍, ବେୁି୍ୟତ୍, ଜଳ, ରାତୋ ଭଳ ିଚରୌଳକି ସବୁଧିା ପ୍ରୋନ କରବିା ଲାଗି 
ବଭିିନ୍ନ ଚଯାଜନା ସଫଳତାର ସହ କାଯ୍୍ୟକାରରୀ କରାଯାଇଛ।ି  ବର୍ତ୍ରାନ 
ସରକାରଙ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚହଉଛ ି ଏହ ି ଚଯାଜନାଗୁଡକି ଏକ ନରି୍ଦ୍ତିଷ୍ ଚଶ୍ଣରୀ 
ପରବିଚର୍ତ ୍ ଶତପ୍ରତଶିତ ଚଲାକଙ୍ ନକିଟଚର ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏଥିଲାଗି 
ସାଧାରଣ ବଚଜଟଚର ଗ୍ାରରୀଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ା ନର୍ି୍ୟ 
କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଆବାସ ଚଯାଜନା, ଗ୍ାରରୀଣ ସଡକ ଚଯାଜନା, 
ଜଳଜରୀବନ ରିଶନ, ଉର୍ତର-ପୂବ୍ର ସଂଚଯାଗ, ଗ୍ାରଗୁଡକୁି ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ 
ସଂଚଯାଗ ପାଇଁ ବଚଜଟଚର ଆବଶ୍ୟକରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଛ।ି 
ଏହା ଗ୍ାରାଞ୍ଚଳ, ଉର୍ତର-ପୂବ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଜଲି୍ାଚର ସରତେଙ୍ 
ନକିଟଚର ଜରୁରରୀ ସବୁଧିା ସଚୁଯାଗକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ ଅଥ୍ାତ୍  ‘ ସାେୁଚରସନ୍  
ଆଡକୁ ଅଗ୍ସର ଚହବା ବଚଜଟ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହଛି।ି  ପ୍ରଥରଥରପାଇଁ 
ବଚଜଟଚର ସରୀରାନ୍ବର୍ତ୍ରୀ ଗ୍ାରଗୁଡକିର ବକିାଶ ଲାଗି ସ୍ତନ୍ତ ‘ଭାଇବ୍ରାଣ୍ 
ଭିଚଲଜ କାଯ୍୍ୟକ୍ରର' ଚଘାରଣା କରାଯାଇଛ।ି ଏକ ନରି୍ଦ୍ତିଷ୍ ସରୟ ସରୀରା 
ରଧ୍ୟଚର ପୂଚବା୍ର୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡକିଚର ବକିାଶ ତଥା ସରତେଙ୍ ନକିଟଚର 
ବକିାଶର ସଚୁଯାଗ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲଗି ‘ପିଏମ୍  ଡଭିାଇନ୍ ’ କାଯ୍୍ୟକ୍ରର 
ରୂପାୟନ କରାଯାଉଛ।ି 

ଏଭଳ ିପରସି୍ତିଚିର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଚେଶର ଗ୍ାରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ ିସରକାରଙ୍ 
େନି୍ାଧାରାକୁ ସ୍ଷ୍ କରଛିନ୍।ି େରୀଘ୍େନି ଚହଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳଚର ଥିବା ଜରିଜରା 
ବବିାେର ଠକିଣା ନରି୍୍ୟ ଲାଗି ସରକାର   ସ୍ାରରୀତ୍ୱ ଚଯାଜନା, ଜରିଜରା 
ଚରକଡ୍ର ଡଜିଟିାଲିକରଣ, ୟୁଆଇଡ ିପିନ୍  ଭଳ ିପେଚକ୍ଷପସବୁ ଚଘାରଣା 
କରରଛିନ୍।ି  ଏହ ି ସଂସ୍ାର ଗ୍ାରଗୁଡକିଚର ଭିର୍ତଭୂିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ 
କାଯ୍୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରବି। ପ୍ରଚତ୍ୟକ ପରବିାରର ନଜିସ୍ ପକ୍ା ଘର ଅଛ ି
କ ିନାହିଁ ନଶିି୍ଚତ କରବିାକୁ, ଏହ ିବଚଜଟଚର 80 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଗହୃ ନରିା୍ଣର 

ଣଟଣକ୍ନୋଣ�ୋଜ ି ଏବଂ 

ଭିତି୍ଭୂମିଦ୍ୋେୋ 
ବଦଳିବ ଗୋେଁ 
େୂପଣେଖ  

3.8
ରକୱାଟ ିନୂଆ ଟଥ୍ୟୱାପ୍  ସଂରେୱାଗ ଗ୍ରୱାମୀଣ ପରିବୱାରକୁ 

ଏ� ିଆଥନିକବଷ୍ଡ 2022-2023ରର ପ୍ରଦୱାନ 
କରୱାେିବ। ଏଥିପୱାଇଁ 60 �ଜୱାର ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ବଥ୍ୟୟ 

ବରୱାଦ ର�ୱାଇ�।ି 

ସୀମୱାବତ୍ତ୍ଡୀ ଗୱା ଁଗୁଡ଼କିରର ଭିତି୍ତଭୂମ ିବକିୱାଶ 
କରବି ଭୱାଇବ୍ୱାଣ୍ ଭିରଲଜ୍  ରେୱାଜନୱା। ଏ� ି
ରେୱାଜନୱା ଲୱାଗି ଚଳତି ବରଜଟ୍ ରର 3500  
ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ପ୍ରଦୱାନ କରୱାେୱାଇଥିବୱାରବରଳ 
ପବୂ୍ଡବଷ୍ଡ 2500 ରକୱାଟ ିପ୍ରଦୱାନ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା। 

ଭୋଇବ୍ୋଣ୍ଟ ଭିଣ�ଜ୍  

କଭେ ଣଷ୍ୋେି
ନୂଆ ଭୋେତ, ନୂଆ ପେମ୍ପେୋ

n  େୁଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ସଚରତ ସରତେ ଗ୍ାରଚର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ବଛିାଇବା 
ପାଇଁ େୁକି୍ନାରା 2022-23 ରସହିାଚର ପିପିପି (ପବ୍କି୍ ପ୍ରାଇଚଭଟ 
ପାଟନ୍ରସପି୍) ରାଧ୍ୟରଚର ଭାରତଚନଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧରୀନଚର ପ୍ରୋନ 
କରାଯିବ। 2025 ସଦୁ୍ଧା ଏହାର ସରାପି୍ ଆଶା କରାଯାଏ।

n  ଉର୍ତର-ପବୂ ୍ଗ୍ାରଗୁଡକିଚର ବକିାଶକୁ ଚପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ପାଇ ଁ‘ପିଏମ୍  
ବକିାଶ ପହଲ’ ନାରକ ଏକ ନୂତନ ଚଯାଜନା

n  ଅନନ୍ୟ ପଟ୍୍ ଆଇଚଡଣ୍ଫିିଚକସନ୍ ନର୍ର (ULPIN) 13 ଟ ିରାଜ୍ୟଚର 
କାଯ୍୍ୟକାରରୀ ଚହାଇଛ,ି 2022-23 ଚଶର ସଦୁ୍ଧା ସରଗ୍ ଚେଶଚର ପଟ୍୍ 
ପାଇଁ ୟୁନକି୍  ଆଇଡ ିବଣ୍ନ  ବ୍ୟବସ୍ା। 

n  ସ୍ାରରୀତ୍ୱ ଚଯାଜନାଚର 2025 ସଦୁ୍ଧା ଚେଶର ସରତେ ଗ୍ାରାଞ୍ଚଳ ଜରକୁି 
ସଚଭ ୍କର ିଡଜିଟିାଲ୍ ଚରକଡ୍ ପ୍ରତୁେତ କରବିାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାଯ୍୍ୟ 
କରାଯାଇଛ,ି ଚେଶର 1.10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗାଁଚର ଚଡ୍ାନ୍ ସଚଭ ୍କାଯ୍୍ୟ 
ଚଶର ଚହାଇଛ।ି



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ଏପ୍ଡିଲ, 2022 21

आवरण कथा नया भारत, नई परंपरा 

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାଯ୍୍ୟ କରାଯାଇଛ।ି ଚେଶର 6 ଟ ିସହରଚର  ଲାଇଟ୍  ହାଉସ୍  ଭଳ ି
ଚଟଚକ୍ନାଚଲାଜ ିବ୍ୟବହାର କର ି  ଘର ନରିା୍ଣ କରାଯାଉଛ।ି ଗ୍ାରାଞ୍ଚଳକୁ 
ଚରୌଳକି ସବୁଧିା ଚଯାଗାଇବା ଲାଗି ଜଳଜରୀବନ ରିଶନ୍ ଅଧରୀନଚର ପ୍ରାୟ 
4 ଚକାଟ ି ନୂତନ ସଂଚଯାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛ।ି ବଚଜଟ୍  କାଳ ରଧ୍ୟଚର 
ଏହ ିଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରବିା ପାଇଁ ସରତେଙ୍ ସହଚଯାଗ ଆବଶ୍ୟକ ଚବାଲି 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ହତିାଧିକାରରୀଙୁ୍ କହଛିନ୍,ି ଯାହା ଦ୍ାରା 2024 ସୁଦ୍ଧା 'ହର 
ଘର ନଲ୍ ଚସ ଜଲ’ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଚହାଇପାରବି।

ଗ୍ାରଗୁଡକିଚର ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂଚଯାଗ ବର୍ତ୍ରାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଚବାଲି 
େଶ୍ାଇ ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ କହଛିନ୍ ିଚଯ ଏହା ଚକବଳ ଡଜିଟିାଲ ସଂଚଯାଗକୁ 
ବଢାଇବ ତା ନୁଚହଁ, ବରଂ କୁଶଳରୀ ଯୁବକରାନଙ୍ ଭିତଚର ଏକ ବଶିାଳ 
ଚସତୁ ରଧ୍ୟ ସଷିୃ୍ କରବି। ପରରୀକ୍ଷାରଳୂକଭାଚବ ଏହ ିସଂଚଯାଗକୁ ପ୍ରଚୟାଗ 
କର ିଡାକଘରଗୁଡକିଚର ଚକାର୍ ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ୍   ସବୁଧିା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛ।ି 
ଏହାଦ୍ାରା ଆଥ୍ତିକ ଅନ୍ଭ୍ୁକି୍କରଣ ପାଇଁ ଉର୍ଦଷି୍ ଜନ ଧନ ଚଯାଜନା ଭଳ ି
କାଯ୍୍ୟକ୍ରରକୁ 100% ଚଲାକଙ୍ ନକିଟଚର ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରବି।

ଆଡକୁ  ବଢୁ ଛି  ପା ଦ 

ଣନକ୍ସଟ ଣଜଣନଣେସନ୍  

ଏଗି୍କଲ୍ଚେ 

1.32 

ରସୱାୟନମକୁ୍ତ ଚୱାଷକୁ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱା�ନ। ପ୍ରଥମ 
ପେ୍ଡଥ୍ୟୱାୟରର ଗଙ୍ଗୱା ନଦୀର କୂଳରର ପୱାଞ୍ଚ 
କରିଲୱାମିଟର ଚଉଡ଼ୱା କରରିରରର କୃଷକଙ୍କ 
ଜମକୁି ଧ୍ୟୱାନ। 

ପ୍ରୋକୃତକି ଚୋର

ଲକ୍ଷ ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ଆବଣ୍ନ କରୱାେୱାଇ� ିକୃଷ ି
ଏବଂ କଲଥ୍ୟୱାଣ ମନ୍ତଣୱାଳୟଦ୍ୱାରୱା। ଗତବଷ୍ଡ 1.23 
ରକୱାଟ ିପ୍ରଦୱାନ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା। 

ଆକଳନ, ଭୂମ ିରରକଡ଼୍ଡର ରଜିଟିୱାଲିକରଣ ଏବଂ କୀଟନୱାଶକ ଏବଂ 
ରପୱାଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବ�ିୱାଇବୱା ପୱାଇଁ କସିୱାନ୍  ରରେୱାନ୍ ର ଉପରେୱାଗକୁ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱା�ନ 
ପିପିପି ରମୱାଡ୍ ରର କୃଷକଙୁ୍କ ରଜିଟିୱାଲ୍  ଏବଂ �ୱାଇରଟକ୍  ରସବୱା ପ୍ରଦୱାନ।  
କୃଷ ିଟେୱାଟ୍ଡଅପ୍ କୁ ଆଥନିକ ସ�ୱାୟତୱା ପୱାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ ପୱାଣ୍ ିବଥ୍ୟବସ୍ୱା। 9.1 ଲକ୍ଷ 
ର�କ୍ଟର ଜମରିର ଜଳରସଚନ ପୱାଇଁ ରକନ୍  ରବଟୱୱା ନଦୀ ସଂରେୱାଗୀକରଣ 
ରେୱାଜନୱା ର�ବ ଆରମ୍ଭ। 

ଣଟଣକ୍ନୋଣ�ୋଜ ିଦ୍ୋେୋ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଣହବ ଦୂେ 

1. ଗଙ୍ାର ଉଭୟ ପାଶ୍୍ୱଚର 5 କଚିଲାରିଟର ବ୍ୟାସାଦ୍ଧ ୍ରଧ୍ୟଚର ଏକ ପ୍ରାକୃତକି 
କୃର ିକରଡିର ସଷିୃ୍ କରବିାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ 

2. କୃର ିଏବଂ ଉେ୍ୟାନ କୃରଚିର ଆଧୁନକି ଜ୍ାନଚକୌଶଳ କୃରକରାନଙ୍ ପାଇଁ 
ଉପଲବ୍ଧ ଚହବ 

3. ଚତୈଳବରୀଜ ଉପଚର ଗୁରୁତ୍ୱ ଚେବା ପାଇ ଁଖଜୁରରୀ ଚତଲ ରଶିନ ସହତି 
ଖାଇବା ଚତଲର ଆରୋନରୀକୁ ହ୍ରାସ କରବିା ଲକ୍ଷ୍ୟ

4. ପିଏମ୍ ଗତଶିକି୍ ରାଧ୍ୟରଚର କୃରଜିାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରବିହନ ପାଇ ଁଲଜଷିି୍କ୍ର 
ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ା ଚଯାଗାଇବା

5. କୃର ିବଜ୍୍ୟବତୁେର ଉର୍ତର ପରେିାଳନା ଦ୍ାରା ବଜ୍୍ୟବତୁେରୁ ଶକି୍ ଉତ୍ାେନ କର ି
କୃରକଙ୍ ଆୟ ବୃଦ୍ଧ ି

6. ୋରରୀଙ୍ ସବୁଧିା ପାଇ ଁଚେଶର ଚେଶଚର ଚେଢ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡାକଘଚର 
ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ୍  ସବୁଧିା  

7. କୃର ିଅନୁସନ୍ଧାନ-ଶକି୍ଷା ସରନ୍୍ଧରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରର, ଆଧୁନକି ସରୟ ଅନୁଯାୟରୀ 
ରାନବ ସରଳ୍ ବକିାଶଚର ପରବିର୍୍ତନ 

16
3 ଲକ୍ଷ ଚୱାଷୀଙୁ୍କ  2.37 ଲକ୍ଷ ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା 

ଏମ୍ ଏସ୍ ପି ବୱାବଦ ସ�ୱାୟତୱା ସଧିୱାସଳଖ 
ପ୍ରଦୱାନ କରୱାେିବ

କଭେ ଣଷ୍ୋେି
ନୂଆ ଭୋେତ, ନୂଆ ପେମ୍ପେୋ
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ଏହ ି ଆଥ୍ତିକ ଅନ୍ଭ୍ୂକି୍କୁ ରହଳିା ଅଥ୍ଚନୈତକି ନଷି୍ପର୍ତଚିର ଅଂଶରୀୋର 
କରପିାରଛି।ି ଚତଣୁ ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ପେଚକ୍ଷପ ଚହଉଛ ି ଗ୍ାରାଞ୍ଚଳଚର 
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଷ୍ାଟ୍ଅପ୍ ସଷିୃ୍କରବିା, ଚଯଉଁଥିଚର ଘଚରାଇ ଚକ୍ଷତ୍ରର 
ଭୂରିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ ଚହାଇପାରବି। ସରକାରଙ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚହଉଛ ି ଆକାଂକ୍ଷା 
ଜଲି୍ାଭଳ ି 2022 ରସହିାଚର ତହସଲି ଭିତଚର ବକିାଶପାଇଁ ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦତିା 
ସଷିୃ୍ କରବିା।  

ରନସେଟ ରଜରନରରସନ୍  କୃଷ ିପୱାଇଁ 7ସୂତ୍ୀ ପଦରକ୍ଷପ
ୋରରୀଙ୍ ଆୟ ବୃଦ୍ଧ ି ତଥା ୋର କାଯ୍୍ୟଚର ଖର୍୍ କମ୍  କରବିା, ୋରରୀଙୁ୍ 
ବହିନରୁ ବଜାର ପଯ୍୍ୟନ୍ ଆଧୁନକି ସବୁଧିା ଚଯାଗାଇବା ଚହଉଛ ିବର୍ତ୍ରାନର 
ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ପ୍ରାଥରିକତା। ଏଥିଲାଗି ବଗିତ 7 ବର୍ ରଧ୍ୟଚର ଅଚନକ 
ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ା ଆପଣାଯାଇଛ।ି କୃର ିବଚଜଟ୍ ରାତ୍ର 6 ବର୍ ରଧ୍ୟଚର ବହୁଗୁଣ 
ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଥିବାଚବଚଳ କୃରକରାନଙ୍ ପାଇଁ କୃର ିଋଣ ରଧ୍ୟ 7 ବର୍ଚର 2.5 
ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି ଚକାଭିଡ ସରୟଚର 3 ଚକାଟ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ୋରରୀ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ 
ଅଭିଯାନ େଳାଇ କସିାନ ଚକ୍ରଡଟି କାଡ୍ (ଚକସସି)ିର ସବୁଧିା ସହତି ସଂଯୁକ୍ 
ଚହାଇଥିଚଲ। ଏହ ି ସରତେ ପ୍ରୟାସ ଚହତୁ କୃରକରାଚନ ପ୍ରତବିର୍ ଚରକଡ୍ 
ସଂଖ୍ୟାଚର ଉତ୍ାେନ କରୁଛନ୍ ି ଏବଂ ଚସରାନଙ୍ ଉତ୍ାେନକୁ ସବ୍ନରି୍ନ 
ସହାୟତା ରଲୂ୍ୟର ଗ୍ୟାଚରଣ୍ ି ଚେଇ କ୍ରୟ କରବିା ପାଇଁ ନୂତନ ଚରକଡ୍ 
ପ୍ରତୁେତ କରାଯାଉଛ।ି ଚଜୈବକି ୋରର ଚପ୍ରାତ୍ସାହନ ଚଯାଗଁୁ ଆଜ ି ଚଜୈବକି 
ଉତ୍ାେନର ବଜାର ବର୍ତ୍ରାନ 11,000 ଚକାଟ ି ଟଙ୍ା ଚହାଇଛ।ି  ଏହା 
ଚହାଇଗଲା ଏହାର ରପ୍ାନ ି ରଧ୍ୟ 6 ବର୍ଚର 2000 ଚକାଟରୁି  7000 
ଚକାଟ ିଚର ପହଞ୍ଚଛି।ି ବର୍ତ୍ରାନ ସରକାର ଏହ ିକୃର ିସଂସ୍ାରଗୁଡକୁି ନରିନ୍ର 
ଭାଚବ ବତିୋର କରବିା ଆରମ୍ କରଛିନ୍।ି କୃରକୁି ଆଧୁନକି ଏବଂ ସ୍ମାଟ୍ କରବିା 
ପାଇଁ େଳତି ବର୍ର ସାଧାରଣ ବଚଜଟଚର ସାଚତାଟ ିପରାରଶ୍ େଆିଯାଇଛ।ି 
(ବାକ୍ ଚେଖନୁ୍) ଏଥିଚର ପ୍ରାକୃତକି ୋରର କରଡିର, ଅନୁସନ୍ଧାନ, େକ୍ଷତା 
ବକିାଶ ପ୍ରଭୃତ ିପେଚକ୍ଷପ ଅନ୍ଭ୍ୁକ୍ ରହଛି।ି 

ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ସରତେ ହତିାଧିକାରରୀଙୁ୍ କହଛିନ୍ ି ଚଯ ପ୍ରାକୃତକି କୃରରି 
ଲାଭ ଚଲାକଙ୍ ନକିଟଚର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୃର ି ବଜି୍ାନ ଚକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 
କୃର ି ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟଗୁଡକୁି ସମୂ୍ପର୍୍ ଉେ୍ୟର କରବିାକୁ ଆହା୍ନ ଚେଇଛନ୍।ି 
ଚସ କୃର ିବଜି୍ାନ ଚକନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଗାଟଏି ଚଲଖାଏଁ ଗାଁ ଚପାର୍ୟ କରବିାକୁ କହବିା 
ସହ ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟରାନଙୁ୍ 100-500 ୋରରୀଙୁ୍ ଆସନ୍ା ଏକବର୍ ଭିତଚର 
ପ୍ରାକୃତକି ୋର ଆଡକୁ ଆକର୍ତିତ କରବିାକୁ ପରାରଶ୍ ଚେଇଛନ୍।ି ଚସ 
କହଛିନ୍ ିଚଯ ସ୍ାସ୍୍ୟ ନାରଚର ଅଚନକ ପ୍ରକାରର ବଚିେଶରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚଲାକଙ୍ 
ଚଭାଜନ ଚଟବୁଲଚର ପହଞ୍ଚଛୁ।ି ଚହଚଲ ଏହ ି ସରତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାରତରୀୟ 
କୃରକରାନଙ୍ ଦ୍ାରା ରଧ୍ୟ ଉତ୍ାେତି ଚହଉଛ ି ଓ ଚସଗୁଡକିର ସା୍େ ରଧ୍ୟ 
ରହଛି।ି ଏଣୁ ଆର ୋରରୀଙ୍ ଉତ୍ାେ କଣିିବାକୁ ଚସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଚେବା ସହ 
ଚଲାକାଲ୍ ପାଇଁ ଚଭାକାଲ୍ ଅଧରୀନଚର ଚସହ ି ଉତ୍ାେଗୁଡକୁି ଚପ୍ରାତ୍ସାହତି 
କରବିା ଉପଚର ରଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାଚରାପ କରଥିିଚଲ। କୃରଚିର ନୂଆ ପଦ୍ଧତକୁି 
ଆପଣାଇ ସରକାର ୋରରୀଙୁ୍ ପ୍ରତବିର୍ ରରୃ୍ତକିା ପରରୀକ୍ଷା କରବିା ପାଇଁ 
ଚପ୍ରାତ୍ସାହତି କରୁଛନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ ଲାଚବାଚରଚଟାରରୀର ଏକ ଚନଟୋକ୍ 
ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବିା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଚର କାଯ୍୍ୟ କରୁଛନ୍।ି

କୁ୍ଷଦ୍ର ଜଳଚସେନ, ଚକନ୍-ଚବଟୋ ନେରୀ ସଂଚଯାଗଗରୀକରଣ ଦ୍ାରା କୃର ି
ଜଳଚସେନକୁ ରଜଭୁତ କରବିା ତଥା ଫସଲ େକ୍ରଚର ପରବିର୍ତ୍ନ ଆଣିବାକୁ 
ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଚପ୍ାଚରଟ୍ ଜଗତକୁ ରଧ୍ୟ ଆହ୍ାନ ଚେଇଛନ୍।ି ଏଥିସହତି 
ଭାରତର ଖାେ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର ି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାଚର 

ଦୁନଆିଣେ ସବୁ ପ୍ରକୋେ ପ୍ରୋକୃତକି 
ସମ୍ପଦ ଓ ସଂସୋଧନେ ଅଭୋବ 
ଦନିକୁ ଦନି ପେି�କି୍ତ ଣହଉଛ।ି 
ଏହ ିସମୟଣେ ଦୁନଆିେ ଚୋହଦିୋ 
ଣହଉଛ ି ସକୁ୍ଷ�ୋେ ଇଣକୋଣନୋମୀ 
ଏବଂ ଏହୋକୁ ଜୀବନେ ଅଙ୍ଗ 
ଭୋଣବ ଗ୍ହେ କେିବୋକୁ ପଡିବ। 
ଆମ ପୋଇ ଁସବୁଣକ୍ତ୍ଣେ 
ଇଣନୋଣଭସନ୍  ବହୁତ ଜେୁେୀ, 
ନୂଆ ଉତ୍ୋଦ ଜେୁେୀ। ଆଉ 
ମୁ ଁଣଦଶେ ଘଣେୋଇ ଣକ୍ତ୍କୁ 
ଭେସୋ ଣଦଉଛ ିଣଯ, ସେକୋେ 
ଆପେଙ୍କ ପ୍ରୟୋସଣେ ଆପେଙ୍କ 
ସୋଙ୍ଗଣେ ଠଆି ଣହୋଇଛ।ି 

-ନଣେନ୍ଦ୍ର ଣମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ।  

କଭେ ଣଷ୍ୋେି
ନୂଆ ଭୋେତ, ନୂଆ ପେମ୍ପେୋ
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ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ଭାରତର ଆତ୍ମନଭିର୍ତା ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବେିାର କର ି
ଅଚନକ ନଷି୍ପର୍ତ ି ନଆିଯାଉଛ।ି ସାଇବର ସରୁକ୍ଷା ରଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତଚର 
ପରଣିତ ଚହାଇଛ,ି ଚଯଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରତୁେତ ଚହଉଛ।ି ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ 
ହତିାଧିକାରରୀରାନଙୁ୍ କହଛିନ୍ ିଚଯ ଚଯଚତଚବଚଳ ଚେଶ ସମୂ୍ପର୍୍ ନଷି୍ଠା ସହତି 
ଅଗ୍ସର ହୁଏ, ତାହାର ପରଣିାର କ’ଣ ହୁଏ ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ ଉୋହରଣ 
ଚହଉଛ ି ଅଡନ୍ାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ର୍ୀଗୁଡକିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ବଗିତ ୬ବର୍ ରଧ୍ୟଚର 
ଭାରତ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଉପକରଣର ରପ୍ାନକୁି ୬ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧ ି କରଛି ି ଏବଂ 
ସ୍ଚେଶରୀ ଉତ୍ାେତି ଉପକରଣକୁ 75 ରୁ ଅଧିକ ଚେଶକୁ ରପ୍ାନ ିକରଛି।ି 
ଗତ 7 ବର୍ଚର, ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଉତ୍ାେନ ପାଇଁ 350ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଚସନ୍ସ 
ପ୍ରୋନ କର ିଏହ ିଚକ୍ଷତ୍ରକୁ ଚପ୍ରାତ୍ସାହତି କରାଯାଉଛ।ି ଚବସରକାରରୀ ଚକ୍ଷତ୍ରକୁ  
ଡଆିରଡଓି ଏବଂ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ପିଏସ୍ ୟୁଗୁଡକି ସହତି ସରାନ କରବିାପାଇଁ 
ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଗଚବରଣା ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ଆବଣ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ବଚଜଟର 25 
ପ୍ରତଶିତ ଷ୍ାଟ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଧାଯ୍୍ୟ କରାଯାଇଛ ି। ପ୍ରତରିକ୍ଷା କରଡିର, ସ୍ତନ୍ତ 
ନରୀତ ି ସଂସ୍ାର ଚେଶର ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଚକ୍ଷତ୍ରକୁ ରଜବୁତ କରବିାକୁ ଯାଉଛ।ି 
ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଚକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ କାଯ୍୍ୟ କରୁଥିବାଚବଚଳ ଲାଭ ଅଚପକ୍ଷା ଚେଶକୁ 
ଅଧିକ ଶକି୍ଶାଳରୀ କରବିାକୁ େନି୍ା କରବିାକୁ ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଆହା୍ନ ଚେଇଛନ୍।ି

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ରର ସୱାମଗି୍ରକ ଦୃଟିେରକୱାଣ: 
ଚକାଭିଡ ସରୟଚର ଭାରତର ସ୍ାସ୍୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ାର ଶକି୍କୁ ଅତ ି ନକିଟରୁ 
ସାରା େୁନଆି ଅନୁଭବ କରଛି।ି ଭାରତ ଏହ ିରହାରାରରୀର କୁପ୍ରଭାବକୁ ନଜି 
ଉେ୍ୟରଚର ନୟିନ୍ତଣ କରବିା ସହ ବସଚୁଧୈବ କୁଟୁର୍କମ୍  ଭାଭବନାଚର 
ସାରା ବଶି୍ୱକୁ ରଧ୍ୟ ସହଚଯାଗର ହାତ ବଢାଇଥିଲା। ଏହାପଚର ଟକିାକରଣ 
ଅଭିଯାନଚର ଭାରତ ନଜିର ସାରଥ୍୍ୟ ପ୍ରରାଣ କଲା। ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ 
େନି୍ାଧାରା ଚହଉଛ ିଭାରତଚର ଏଭଳ ିସ୍ାସ୍୍ୟ ଭିର୍ତଭୂିରି ସଷିୃ୍ କରବିା ଯାହା 
ଚକବଳ ବଡ ସହରଚର ସରୀରିତ ରହବି ନାହିଁ। ଚତଣୁ ପ୍ରଥରଥରପାଇଁ 
ସ୍ାସ୍୍ୟ ପ୍ରତ ିଏକ ସାରଗି୍କ େୃଷି୍ଚକାଣକୁ ଅବଲର୍ନ କରାଯାଇଛ।ି ଏଠାଚର 
ଚରାଗର ଉପଶର ରହବିା ସହ ଚରାଗ ପ୍ରତଚିରାଧକୁ ରଧ୍ୟ ସରାନ ଗୁରୁତ୍ୱ 
େଆିଯାଉଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଡଆ ରିଶନ୍, 
ପୁଷି୍କର ରିଶନ୍, ରିଶନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର, ଆୟୁର୍ମାନ ଭାରତ, ଜଳଜରୀବନ ରିଶନ 
ରିଶନ୍ ଭଳ ିପେଚକ୍ଷପ ନଆିଯାଉଛ ିଯାହା ସରତେଙ୍ ସାହାଯ୍ୟଚର ଅଧିକ 
ଚଲାକଙ୍ ନକିଟଚର ପହଞ୍ଚପିାରବି।

ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ାସ୍୍ୟ ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ସରତେଙ୍ ଅନ୍ଭୂ୍କି୍ ବରିୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ 
ଚେଇ ତଚିନାଟ ିବଚିଶର ପେଚକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍।ି  ପ୍ରଥର- ଆଧୁନକି 
େକିତି୍ସା ବଜି୍ାନ ସହତି ଜଡତି ଭିର୍ତଭୂିରି ଏବଂ ରାନବ ସର୍ଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, 
ଦ୍ତିରୀୟ- େକିତି୍ସାଚର ଆୟୁର ପର ିପାରମ୍ପରକି େକିତି୍ସା ବ୍ୟବସ୍ାଚର ଗଚବରଣା  
ଏବଂ ତୃତରୀୟଟ ି ଆଧୁନକି ଏବଂ ଭବରି୍ୟତର ପ୍ରଯୁକି୍ବେି୍ୟା ରାଧ୍ୟରଚର 
ସ୍ାସ୍୍ୟଚସବାକୁ ଚେଶର ପ୍ରଚତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ଙ୍ ନକିଟଚର ସହଜଚର ଉପଲବ୍ଧ 
କରାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ବଚଜଟଚର ଯଚଥଷ୍ ବୃଦ୍ଧ ି କରାଯାଇଛ।ି 
ୋନ ଇଣି୍ଡଆ-ୋନ ଚହଲ୍ ଥ’ ରିଶନ ଅଧିନଚର ଗୁରୁତର ଚରାଗର େକିତି୍ସା 
ପାଇଁ ଜଲି୍ା, ବ୍କ ଏବଂ ଗ୍ାର ତେରଚର ସବୁଧିା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛ।ି ଏହାକୁ 
ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଘଚରାଇ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚକ୍ଷତ୍ର ସହ ସଂଚଯାଗ ସ୍ାପନ 
ପାଇଁ ପେଚକ୍ଷପ ନଆିଯାଉଛ।ି

ଉର୍ତର ସ୍ାସ୍୍ୟ ଇନଫ୍ା ଚକବଳ ସବୁଧିା ନୁଚହଁ, ଏହା ସ୍ାସ୍୍ୟ ଚସବା ପାଇଁ 
ୋହେିା ରଧ୍ୟବଢାଇଥାଏ।  ଯାହାକ ିଚରାଜଗାର ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାର ଏକ ଉର୍ତର 

n ଆୟୁର୍ମାନ ଭାରତ ଡଜିଟିାଲ୍  ରିଶନ୍  ଅଧରୀନଚର ‘ନାସନାଲ୍  
ଡଜିଟିାଲ୍  ଚହଲ୍ ଥ ଇଚକା ସଷି୍ମ୍ ’ର ସପନ୍  ପ୍ାଟଫର୍ ଆରମ୍ 
ଚହବ

n କ୍ାଲିଟ ିକାଉନ୍ ସଲିିଂ ପାଇଁ ନାସନାଲ ଚଟଲି ଚରଣ୍ାଲ୍  ଚହଲ୍ ଥ 
ଚପ୍ରାଗ୍ାର ଦ୍ାରା ଚଟନ୍ ସନ୍  େୂର ଚହବ। 

n ରିଶନ ଶକି୍, ରିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ସକ୍ଷର ଅଙ୍ନବାଡ,ି ଏବଂ 
ଚପାରଣ 2.0 ଆରମ୍ କରାଯିବ।

n େୁଇଲକ୍ଷ ଅଙ୍ନବାଡକୁି ସକ୍ଷର ଅଙ୍ନବାଡକୁି ଅପ୍ ଚଗ୍ଡ୍  
କରାଯିବ। 

ୱୋନ ଇଣି୍ଆ 
ୱୋନ ଣହ�୍ ଥ

86, 200 
ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ଆବଣ୍ନ କରୱାେୱାଇ� ିଚଳତିବଷ୍ଡ 

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବରଜଟ୍  ଲୱାଗି। ଏ�ୱା ପୂବ୍ଡବଷ୍ଡ 
ବରଜଟ୍ ଠୱାରୁ 16% ଅଧିକ 

ଆୟୁଷ ମନ୍ତଣୱାଳୟ ପୱାଇଁ 
3050 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ଆବଣ୍ନ 
କରୱାେୱାଇ� ିେୱା�ୱା ପୂବ୍ଡବଷ୍ଡ 
ତୁଳନୱାରର 2.69% ଅଧିକ 

ବଣଜଟ୍  

କଭେ ଣଷ୍ୋେି
ନୂଆ ଭୋେତ, ନୂଆ ପେମ୍ପେୋ
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ରାଧ୍ୟର  ବ ିଚହାଇପାଚର। କୁଶଳରୀ ସ୍ାସ୍୍ୟକର୍ରୀ ସଷିୃ୍ ସାଙ୍କୁ ସ୍ାସ୍୍ୟ, ଶକି୍ଷା 
ଏବଂ ରାନବ ସର୍ଳ ପାଇଁ ବଚଜଟ୍ ବୃଦ୍ଧ ିକରାଯାଇଛ।ି ସ୍ାସ୍୍ୟ ଚକ୍ଷତ୍ରଚର 
ଅନୁସନ୍ଧାନର ଏକ ରହତ୍ୱ ରହଛି,ି ଯାହା ଚକାଭିଡ୍ ସରୟଚର ସରଚତେ 
ହୃେୟଙ୍ର କରଛିନ୍।ି ଚତଣୁ କଞ୍ଚାରାଲ, ଯନ୍ତପାତ ିଏବଂ ଚରଡସିନି୍  ତଆିର ି
ପାଇଁ ସରକାର PLI ଚଯାଜନା ରଧ୍ୟ ଆରମ୍ କରଛିନ୍।ି ସ୍ାସ୍୍ୟ ଚକ୍ଷତ୍ରକୁ 
େୃଢ ଭାବଚର ଚପ୍ରାତ୍ସାହନ ଚେବା ଲାଗି ଚଟଚକ୍ନାଚଲାଜକୁି ଭଲ ଭାବଚର 
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛ।ି ଚସଥିପାଇଁ ଚକାଭିଡ ଟକିକାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତୁେତ 
ଚକା-େିନ ପ୍ାଟଫର୍ ପର ିଡଜିଟିାଲ ଚଟଚକ୍ନାଚଲାଜକୁି ସାରା ବଶି୍ୱ ସ୍ରୀକୃତ ି
ଚେଇଛ।ି ବର୍ତ୍ରାନ ଆୟୁର୍ମାନ ଭାରତ ଡଜିଟିାଲ ରିଶନ ନାରଚର ଏକ 
ଚଖାଲା ପ୍ାଟଫର୍ ବରିୟଚର ଆଚଲାେନା କରାଯାଇଛ ି । କଚରାନା 
ସରୟଚର ପ୍ରାୟ 25 ନୟୁିତ ଚରାଗରୀଙୁ୍ ରଚିରାଟ ସ୍ାସ୍୍ୟଚସବା, ଚଟଲି 
ଚରଡସିନି୍, ଚଟଲି କନସଲଚଟସନ୍ ରାଧ୍ୟରଚର ସ୍ାସ୍୍ୟଚସବା ଚଯାଗାଇ 
େଆିଯାଇଥିଲା। 

ସ୍ାସ୍୍ୟ ଚକ୍ଷତ୍ରର ହତିାଧିକାରରୀରାନଙ୍ ସହତି ଚହାଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ାଚର 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ ନଚିବେନ କରଥିିଚଲ । ଚସ କହଥିିଚଲ, 

ଭାରତର ପିଲାରାଚନ ସ୍ାସ୍୍ୟଶକି୍ଷା ପାଇଁ ବଶି୍ୱର ଚଛାଟ ଚେଶରାନଙୁ୍ 
ଯାଉଛନ୍,ି ଚଯଉଁଠାଚର ଭାରାର ସରସ୍ୟା ରଧ୍ୟ ରହଛି ି ଏବଂ ଏହାଦ୍ାରା 
ଚକାଟ ି ଚକାଟ ିଟଙ୍ା ଚେଶ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ଚବସରକାରରୀ 
ଚକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକି ଏହ ିଚକ୍ଷତ୍ରଚର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଆସବିା ଉେତି ଏବଂ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଧ୍ୟ ଏହ ି େଗିଚର କାଯ୍୍ୟ ପାଇଁ ଜରି ଚେବାଚର ଭଲ 
ନରୀତ ିପ୍ରତୁେତ କରବିା ଉେତି। ଏହା ଚହଚଲ ଚେଶଚର ସବ୍ାଧିକ ଡାକ୍ର, 
ପାରାଚରଡକି୍ ପ୍ରତୁେତ ଚହାଇପାରଚିବ।

ଗତଶିକି୍ତ: ଏକବଂିଶ ଶତୱାବ୍ୀର ନୂତନ ଭୱାରତ 
ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରା ଚହାଇଯାଇଛ ି ଚଯ, ଚଯଚତଚବଚଳ 
ଚଯଉଁ ଭିର୍ତଭୂିରି ଆବଶ୍ୟକ ଚହୁଛ ିତାହାକୁ ନରିା୍ଣ କରବିା। ଅଥ୍ାତ୍  ଖଣ୍ଡ 
ଖଣ୍ଡ କର ିନଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରବିା। ଏହ ିପରମ୍ପରାଚର ଚକନ୍ଦ୍ର- 
ରାଜ୍ୟ ଭିତଚର ତାଳଚରଳ ଅଭାବ, ସ୍ାନରୀୟ ପ୍ରଶାସନଚର ଅସଙ୍ତ ି
ଏବଂ ଘଚରାଇ ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ତାଳଚରଳ ଅଭାବ ଚହତୁ ବହୁତ ଚଲାକସଚନରୀ 
ଚହବା ବ ି ନୟିରିତ ଚହାଇଯାଇଥିଲା। ଚରଳ ଚହଉ ବା ସଡକ ନରିା୍ଣ 

ଗତଶିକି୍
107�କ୍ ଣକୋଟି ଦ୍ୋେୋ 
ବଦଳିବ ଭିତି୍ଭୂମି େୂପଣେଖ

ଭିତି୍ତଭୂମି ଢୱାଞ୍ଚୱା ପରିରେୱାଜନୱା ପୱାଇଁ କ୍ଷମତୱା ନମି୍ଡୱାଣ, ପିପିପି 
ରମୱାଡ୍ ରର ଦୁଇ ସ୍ୱାନରର ମଲଟ ିରମୱାରୱାଲ୍  ଲଜଟିିେସେ ପୱାକ୍ଡ 
ତଆିରି ପୱାଇଁ ଠକିୱା ଦଆିେିବ। 

25, 000 400
କରିଲୱାମିଟର ଜୱାତୀୟ 

ରୱାଜପଥ ନମି୍ଡୱାଣ ର�ବ 
2022-23ରର ।

ନୂଆ ବରନ୍ଭୱାରତ ରରେନ୍  
ଦ୍ୱାରୱା େୱାତ୍ୱା ର�ବ ଅଧିକ 
ରବଗଗୱାମୀ

n  ୋଲ୍ଲ୍ କ୍ାସ୍ ଆଧୁନକି ଭିର୍ତଭୂିରି ନରି୍ାଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରୀୟ ପିଏମ୍  ଗତଶିକି୍ 
ରାଷ୍ର ପ୍ାନ୍ ଚରାଡ୍, ଚରଳ, ଏୟାରଚେଜ୍, ବରିାନ ବନ୍ଦର, ରାଲ 
ପରବିହନ, ଜଳପଥ ଏବଂ ଲଜଷିି୍କ୍ ଇନଫ୍ାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏପର ି7 ଟ ିଚକ୍ଷତ୍ରକୁ 
ଅନ୍ଭ୍ୁକ୍ କରଛି।ି 

n ୟୁନଫିାଏଡ୍ ଲଜଷିି୍କ୍ ଇଣ୍ରଚଫସ୍ ପ୍ାଟଫର୍ ଏବଂ ଓପନଚସାସ୍ 
ଚରାବଲିିଟ ିଷ୍ାକ।

n ଡାକ ଏବଂ ଚରଳ ଚନଟୋକର୍ ଏକରୀକରଣ ଚହବ, ତା’ପଚର ଚଗାଟଏି 
ଚଷ୍ସନ-ଚଗାଟଏି ଉତ୍ାେ ଦ୍ାରା ସ୍ାନରୀୟ ଶଳି୍ପକୁ ରିଳବି ଚପ୍ରାତ୍ସାହନ

n ରଲ୍ଟି-ଚରାଡାଲ୍ ଲଜଷିି୍କ୍ ସବୁଧିା ପାଇଁ 100 କାଚଗ୍ା ଟର୍ତିନାଲ୍ ଗଠନ 
ଚହବ

n ବଶି୍ୱତେରରୀୟ ସ୍ଚେଶରୀ ଚଟଚକ୍ନାଚଲାଜ ିଏବଂ କ୍ଷରତା ଦ୍ାରା ଚରଳ 
ଚନଟୋକ୍ଚର 2000 କଚିଲାରିଟର ସଂଚଯାଗ ଚହବ

n ସହରରୀ ପରବିହନ ଏବଂ ଚରଳ ଚଷ୍ସନ ରଧ୍ୟଚର ରଲ୍ଟିଚରାଡାଲ 
ସଂଚଯାଗ ଉପଲବ୍ଧ ଚହବ

n ଜାତରୀୟ ଚରାପଚେ ବକିାଶ ଚଯାଜନା ଅଧରୀନଚର 60 କଚିଲାରିଟର ଲର୍ା 
ଚରାପଚେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ େୁକି୍ନାରା ପ୍ରୋନ କରାଯିବ

କଭେ ଣଷ୍ୋେି
ନୂଆ ଭୋେତ, ନୂଆ ପେମ୍ପେୋ
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କଥା କୁହନୁ୍, ଏହ ିେୁଇଟ ିରଧ୍ୟଚର ସରନ୍ୟର ଅଭାବ ଏବଂ ଦ୍ନ୍ଦ ଅଚନକ 
ସ୍ାନଚର ଚେଖାଯାଏ। ଚକୌଣସ ିସ୍ାନଚର ଏକ ରାତୋ ନରିା୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା 
ଏବଂ ପରେନି  ପାଣି ପାଇପ ପକାଇବା ପାଇଁ ପୁଣିଥଚର ତାହାକୁ ଚଖାଳା 
ଯାଇଥିଲା। ଚଯଚତଚବଚଳ ରାତୋଟ ିପୁନଃ ନରିା୍ଣ ଚହଲା, ଚସ୍ଚରଜ୍ ଲାଇନ୍ 
ଚଲାକ ଆସ ିଏହାକୁ ଚଖାଳଚିଲ। ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗର ସ୍ଷ୍ ସେୂନା ନ ଥିବାରୁ 
ଏରିତ ିଭିର୍ତଭୂିରି ନରି୍ାଣଚର ବାରର୍ାର ବାଧା ଆସୁଥିଲା। କାର ଚହଉଥିଚଲ 
ରଧ୍ୟ ତାହାର ସଫଳ ଚଲାକଙ୍ ପାଖଚର ପହଞ୍ଚବିା ସମ୍ବ ଚହଉନଥିଲା। 
ଏପର ିବଭି୍ରାଟକୁ ଅନ୍ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଗତଶିକି୍ ଚଯାଜନା ଆରମ୍ 
କରାଯାଇଛ।ି   େଳତି ବର୍ର ସାଧାରଣ ବଚଜଟ୍ ଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ରୀର 
ଭାରତଚର ବକିାଶର ଗତକୁି ତ୍ୱରାନ୍ତ କରବିା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସି୍ର କରଛି।ି 
ପିଏମ୍  ଗତଶିକି୍ ଚଯାଜନାଚର ଚଟଚକ୍ନାଚଲାଜକୁି ବ୍ୟବହାର କର ି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଭିତଚର ସରନ୍ୟ ରକ୍ଷା କରବିା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିଚର  
400ରୁ ଅଧିକ ଡାଟା ତେର ଉପଲବ୍ଧ ରହଛି।ି ଚବସରକାରରୀ ଚକ୍ଷତ୍ରକୁ ଏଥିଲାଗି 
ସବ୍ାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରବିାକୁ ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ପରାରଶ୍ ଚେଇଛନ୍।ି ଏଥିଚର 
ଉର୍ତର ସରନ୍ୟ ପାଇଁ ସେବିରାନଙ୍ର ଏକ କରିଟ ିରଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛ।ି

ଗତଶିକି୍ ଭିର୍ତଭୂିରି ନରି୍ାଣ ପ୍ରକୃତପଚକ୍ଷ ସରକାରରୀ-ଘଚରାଇ ଭାଗିୋରରୀକୁ 
ସନୁଶିି୍ଚତ କରବି। ଚଯଚତବଚଳ ଭିର୍ତଭୂିରି ନରିା୍ଣ ହୁଏ  ତା ପଚର ସ୍ଭାବକି 
କଥା ଚଯ, ବ୍ୟବସ୍ାଚର ବକିାଶ ଆଚସ। ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଚରାେରୀ କହନ୍ ି
“ବର୍ତ୍ରାନ ଲାଗୁଛ ି ଚଯଉଁ ଚଯଉଁ ସ୍ାନଚର ଅପ୍ଟିକାଲ୍  ଫାଇବର ସଂଚଯାଗ 
ଚହବ ଚସଠାଚର େୁନଆି ବକିଶତି ଚହବ। ସରୟ ବେଳୁଛ।ି ଏହାର ଅଥ୍ 
ଭିର୍ତଭୂିରି ଆଇଚସାଚଲଟଡ୍  ନୁଚହଁ। ଏହାଦ୍ାରା ଆଖପାଖଚର ନୂଆ ଇଚକା 
ସଷି୍ମ୍  ବକସତି ହଇଚଥାଏ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନଚର ରଖିଚଲ ଏହ ି ଗତଶିକି୍ 
ରାଷ୍ରପ୍ାନ୍  ଦ୍ାରା ଆରକୁ ବହୁତ ଲାଭ ରିଳବି।’

ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜ ିସ�ତି ବକିୱାଶର ନୂତନ ଗତ ି
ଚଯ ଚକୌଣସ ିସରାଜ ଏବଂ ଅଥ୍ନରୀତକୁି ପ୍ରଭାବଶାଳରୀ କରବିାଚର ୋଚରାଟ ି
ତେମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ । ପ୍ରଥର - ବଜି୍ାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକି୍ବେି୍ୟା, ଦ୍ତିରୀୟଚର ନାଗରକି 
ସରାଜ ଯାହାଙ୍ ପାଇଁ ସ୍ାସ୍୍ୟ, ଶକି୍ଷା, କୃର,ି ୋକରିରୀ, ପରବିହନ ଆବଶ୍ୟକ, 
ତୃତରୀୟଚର - ଶଳି୍ପ ଯାହାକ ିସାରଗ୍ରୀ ଉତ୍ାେନ କଚର ଏବଂ ଚଲାକରାନଙ୍ 
ନକିଟଚର ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ େତୁଥ୍  ଚହଉଛ ିସରକାର। ଏରିତଚିର ବଜି୍ାନ 
ଏବଂ ପ୍ରଯୁକି୍ବେି୍ୟା ସହତି ୋଲୁଥିବା ଏହ ିୋଚରାଟ ିଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ ତେମ୍ଉପଚର 
ଚେଶର ଅଥ୍ନରୀତ ି ଏବଂ ବକିାଶ ନଭି୍ର କଚର।  ସ୍ାଧରୀନତା ପଚର ଏହ ି
ତେମ୍ଗୁଡକିର ବକିାଶ ଚହଲା ସତ କନୁି୍  ଚସରାନଙ୍ ଭିତଚର ଆବଶ୍ୟକ 
ସରନ୍ୟ ରକ୍ଷା ଚହାଇପାର ିନଥିଲା। ଏହ ିବ୍ୟବଧାନକୁ େୂର କରବିା ଏବଂ 
ସରତେ ଚକ୍ଷତ୍ର ରଧ୍ୟଚର ଏକ ଚସତୁ ନରି୍ାଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଚରାେରୀ 
ଏକ ଅଦ୍ତିରୀୟ ପେଚକ୍ଷପ ଚନଇଛନ୍।ି  ସାବକା ସାଥ, ସବକା ବକିାଶ 
ଏବଂ ସାବକା ବଶି୍ୱାସ ରନ୍ତ ସହତି ଏହ ିଅେୃଶ୍ୟ ଆସ୍ାର   ଚସତୁ ନରିା୍ଣ 
ପାଇଁ ପେଚକ୍ଷପ ଚନଇଛନ୍।ି 'ଅଚନ୍ାେୟ ନରୀତକୁି ହୃେୟଙ୍ର କର,ି ଚଶର 
ରଣିର ପାଖଚର ବକିାଶର ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକି୍ବେି୍ୟା ବର୍ତ୍ରାନର 
ସରକାରଙ୍ ନରୀତରି ଆଧାର ଚହାଇପାରଛି।ି

ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଚରାେରୀ ସବ୍ୋ ବର୍ତ୍ରାନର େଶନ୍ଧକୁି ଚଟଚକ୍ନାଚଲାଜରି 
େଶନ୍ଧ ି ଚବାଲି କହଛିନ୍।ି ଏଭଳ ି ପରସିି୍ତଚିର ସାଧାରଣ ନାଗରକିରାନଙୁ୍ 
ଚଟଚକ୍ନାଚଲାଜ ିରାଧ୍ୟରଚର ସଶକ୍ କରବିା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନଭି୍ରଶରୀଳ 
କରବିା ଲାଗି ଚଟଚକ୍ନାଚଲାଜ ି  ଏକ ପ୍ରରଖୁ ଆଧାର ଚହାଇଛ।ି େୁନଆିଚର 
ଚଟର୍ଉ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ା ସଷିୃ୍ ଚହଉଛ ିଚସଥିଲାଗି ଭାରତ ପାଇଁ ଆତ୍ମ ନଭି୍ର 

ମୁ ଁଆପେ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ନଣିବଦନ 
କେୁଛ ିଣଯ, ଏହୋ ଏକ 
ଣଦଶଭକି୍େ କୋଯ୍ଷ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ, 
�ୋଭ କ’େ ଣହବ, ଣକଣତ ଣହବ 
ତୋହୋ ପଛଣେ ଭୋବବିୋ, ପ୍ରଥଣମ 
କପିେି ଏକ ଶକି୍ଶୋଳୀ ଣଦଶ 
ଗଠନ ଣହବ ଣସ ବରିୟଣେ 
ଚନି୍ତୋ କେିବୋ। ମ ୁ ଁନମିନ୍ତେ 
ଣଦଉଛ ିଏବଂ ଣମୋଣତ ଏହୋ 
କହ ିଖସିୁ ଅନୁଭବ ଣହଉଛ ିଣଯ, 
ଆଜ ିଆମେ ଣସନୋବୋହନିୀ 
ଏବଂ ଣସନୋେ ତନି ିଅଙ୍ଗ ବଡ 
ଉତ୍ସୋହ ସହକୋଣେ ଏହ ିକୋମ 
ପୋଇ ଁଇନସିିଏଟିଭ୍  ଣନଉଛନ୍ତ,ି 
ଣପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଣଦଉଛନ୍ତ।ି ଏହ ି
ସଣୁଯୋଗକୁ ଘଣେୋଇ ଣକ୍ତ୍ 
ହୋତଛଡୋ କେିବୋ ଅନୁଚତି। 
ନଣେନ୍ଦ୍ର ଣମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ।   

କଭେ ଣଷ୍ୋେି
ନୂଆ ଭୋେତ, ନୂଆ ପେମ୍ପେୋ
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ଚହବା ବହୁତ ଜରୁରରୀ। ଏଣୁ  ସାଧାରଣ ବଚଜଟଚର ଏହା ଉପଚର ଅଚନକ 
ଗୁରୁତ୍ୱ େଆିଯାଇଛ।ି ଆଜ ିଚେଶର ପ୍ରାଥରିକତା ରଧ୍ୟଚର ଏଆଇ, ଚଡ୍ାନ୍, 
ଚସରିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଚସ୍ସ୍ ଚଟଚକ୍ନାଚଲାଜ,ି 5G ଭଳ ିଉେରୀୟରାନ ଚକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକୁି 
ଧ୍ୟାନ େଆିଯାଉଛ।ି  ଚତଣୁ ଚଟଚକ୍ନାଚଲାଜ-ିସକ୍ଷର ବକିାଶ ସହ ଜଡତି 
ସରତେ ହତିାଧିକାରରୀଙ୍ ରିଳତି ଭାଚବ କାଯ୍୍ୟ କରବିାର ଆବଶ୍ୟକତା 
ଉପଚର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱାଚରାପ କରୁଛନ୍।ି

ସ୍ାସ୍୍ୟ ଚକ୍ଷତ୍ର ସହତି ଜଡତି ଯନ୍ତପାତ ିଉତ୍ାେନ ଚହଉ କର୍ିା ଚଗରିଂ-
ଆନଚିରସନ୍ ଚକ୍ଷତ୍ରକୁ ଚପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା, ଗଣରାଧ୍ୟରକୁ ସରୁକି୍ଷତ କରବିା 
କର୍ିା ଆଥ୍ତିକ ଅନ୍ଭ୍ୂକି୍କୁ େୃଢ କରବିା କରି୍ା ଷ୍ାଟଅ୍ପ୍ ଇଚକା-ସଷି୍ରକୁ 
ତ୍ୱରାନ୍ତି କରବିା, ବଜ୍୍ୟବତୁେ ପରେିାଳନା ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ଆତ୍ମନଭି୍ରଶରୀଳତା 
ପାଇଁ ପେଚକ୍ଷପ ନଆିଯାଉଛ।ି  ଚେଶଚର ଉତ୍ାେନ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିା 14 ଟ ି
ଚସକ୍ଟରଚର ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଚକାଟ ିଟଙ୍ାର PLI ଚଯାଜନା କାଯ୍୍ୟକାରରୀ 
କରାଯାଉଛ ିଏହାଦ୍ାରା, 60 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ନଯୁିକି୍ ସଚୁଯାଗ ସଷିୃ୍ ଚହବ। 

ଭୱାରତର ସୱାମଥ୍ଡଥ୍ୟ: ରମକ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଆ ଫର୍  ଦ’ି ୱଲ୍ଲ୍ଡ
େନି ଥିଲା ଚଯଚତଚବଚଳ ଭାରତ ଚକବଳ ବଶି୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ ବଜାର 
ଭାବଚର ଜଣାଶୁଣା ହଉଥିଲା। ଚହଚଲ ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀଙ୍ 
'ଚରକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଫର ୋଲ୍ଲ୍' େୃଷି୍ଚକାଣ କାଯ୍୍ୟକାରରୀ ଚହବାପଚର 
ଭାରତ ବର୍ତ୍ରାନ ବଶି୍ୱର ଶରୀର୍ ରପ୍ାନକିାରରୀ ଭାବଚର ରଧ୍ୟ ଉଭା ଚହାଇଛ।ି 
ଏହ ି କାରଣରୁ ହତିାଧିକାରରୀଙ୍ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ାଚବଚଳ ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ 

ଭାରତକୁ ବଶି୍ୱର ର୍ୟନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରଂି ପାୋରହାଉସ୍  କରବିା ପାଇଁ ଆହ୍ାନ 
ଚେଇଛନ୍ ିଏବଂ କହଛିନ୍ ିଚଯ ଭାରତ ଭଳ ିଚେଶ ଚକବଳ ବଜାର ଚହାଇ 
ରହବିା ଉେତି ନୁଚହଁ। ଏହାର ପ୍ରତଭିାଶାଳରୀ ଯୁବଶକି୍ ଏବଂ ବଶିାଳ 
ଜନସଂଖ୍ୟାର ଲାଭାଂଶ ଗଣତାନ୍ତକି ବ୍ୟବସ୍ା, ପ୍ରାକୃତକି ସମ୍ପେ ଭଳ ି
ସକରାତ୍ମକ ଶକି୍ ଓ େୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ାରା ଚରକ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆ ଆଡକୁ ଚଯରିତ ି
ଅଗ୍ସର ଚହଚବ ଚସଥିଲାଗି ଚପ୍ରାତ୍ସାହନ କରାଯାଉଛ।ି 

ଭାରତର ଏହ ିପେଚକ୍ଷପର ଦ୍ାରା େଳତି ବର୍ ଧାଯ୍୍ୟ ସରୟ ପୂବ୍ରୁ 
400 ବଲିିୟନ ଡଲାର ରଲୂ୍ୟର ସାରଗ୍ରୀ ରପ୍ାନ ିଚହାଇପାରଛି।ି ଚେଶର 
ଜଡିପିିଚର ର୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରଂି ଚକ୍ଷତ୍ରର ଅବୋନ 15 ପ୍ରତଶିତ ଅଚଟ। ଏଭଳ ି
ପରସିି୍ତଚିର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଭବରି୍ୟତ ପାଇଁ େୁଇଟ ି ରନ୍ତ ଚେଇଥିଚଲ। 
ପ୍ରଥରଟ ିଚହଉଛ ିରପ୍ାନକୁି ଆଖିଚର ରଖି େନି୍ା କରବିା ଏବଂ ଦ୍ତିରୀୟଚର  
ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରବିା ପାଇଁ େନି୍ା କରବିା । ଏଥିପାଇଁ 
ଚସ ବଶି୍ୱତେରରୀୟ ଗୁଣବର୍ତାସମ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ାେ ତଆିର ିଉପଚର ଗୁରୁତ୍ୱାଚରାପ 
କରଛିନ୍।ି ଏହାଦ୍ାରା ବଶି୍ୱ ବଜାରଚର ଭାରତର ସ୍ାନ ଆଗଚର ରହପିାରବି। 

ଚରକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ପେଚକ୍ଷପ ଚକବଳ ସାରଗ୍ରୀ ଉତ୍ାେନଚର 
ନୁଚହଁ, ସ୍ଚ୍ଛ ଶକି୍ ପର ିନୂତନ ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ରଧ୍ୟ ନୂତନ ସମ୍ାବନା ଆଣିଛ।ି 
ଯାନବାହାନ ଚହଉ କର୍ିା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରଚିବଶ ଅନୁକୂଳ ଉପକରଣ ଚହଉ, 
ଭାରତ ନୂତନତ୍ୱ ସହତି ଏକ ଚନତୃତ୍ୱ ଭୂରିକା ଗ୍ହଣ କରବିାକୁ ଯାଉଛ।ି 
ଏହ ିବାର୍ତ୍ାଳାପଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀଙ୍ କହଥିିଚଲ ଚଯ ଚେଶଚର ଥିବା ସରତେ 

n  ଟେୱାଟ୍ଡଅପ୍ ପୱାଇଁ ଟକିସ �ୱାଡ଼ ସୀମୱାକୁ ଆଉ ଏକବଷ୍ଡ 
ବୃଦ୍ ିକରିବୱାଦ୍ୱାରୱା ଟେୱାଟ୍ଡଅପ୍ ଇରକୱା-ସଟିେମ ମଜବୁତ 
ର�ବ

n  ସବ୍ଡଭୱାରତୀୟ ଶକି୍ଷୱା ସ�ତି ରଜିଟିୱାଲ୍ ବଶି୍ୱବଦିଥ୍ୟୱାଳୟ 
ଏବଂ ଗଣିତ ଏବଂ ବଜି୍ୱାନ ପୱାଇଁ 750 ଭଚୁ୍ଡଆଲ୍ ଲଥ୍ୟୱାବ୍, 
�ୱାତ୍ଙ୍କ ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ଆକୱାଶ�ୁଆଁ ର�ବ। 

n  ରଦଶରର ଟେୱାକ ଇ-ରପୱାଟ୍ଡୱାଲର ଶୁଭୱାରମ୍ଭ: ଦକ୍ଷତୱା ଏବଂ 
ଆଜୀବକିୱା ପୱାଇଁ ରଜିଟିୱାଲ୍ ପରିରବଶ ଉପଲବ୍ଧ ର�ବ

n  ଏ� ିଆଥନିକ ବଷ୍ଡରର ଏରମ୍ରରଡ୍ ଚପି୍ ଏବଂ 
ଭବଷିଥ୍ୟତର ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜ ିସ�ତି ଇ-ପୱାସରପୱାଟ୍ଡ 
ଦଆିେିବ, ବରିଦଶ େୱାତ୍ୱା କରିବୱା ସ�ଜ ର�ବ।

n  ରିଜଭ୍ଡ ବଥ୍ୟୱାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ ଏ� ିଆଥନିକ ବଷ୍ଡରର ବ୍କ୍ 
ରଚନ୍ ଏବଂ ଅନଥ୍ୟୱାନଥ୍ୟ ପ୍ରେୁକି୍ତବଦିଥ୍ୟୱା ବଥ୍ୟବ�ୱାର କରି 
ରଜିଟିୱାଲ୍ ମଦୁ୍ରୱା ଜୱାରି କରିବ, କୱାଗଜ ରନୱାଟ୍ ପରକଟରର 
ରନବୱାକୁ ପରବିନୱା�ିଁ। 

n  ଏଆଇ, ଜଆିଇଏସ୍ , ରରେୱାନ୍, ରସମିକଣ୍କ୍ଟର 
ଏବଂ ଏ�ୱାର ଇରକୱା-ସଟିେମ୍, ରସ୍ସ୍ ଇରକୱାରନୱାମି, 
ରଜରନୱାମିସେ ଏବଂ ଫୱାମ୍ଡୱାସୁଥ୍ୟଟକିୱାଲ୍ସ, ସବୁଜ ଶକି୍ତ ଏବଂ 
ସନ୍ ରୱାଇଜ୍  ସରୁେୱାଗ ଭଳ ିସ୍ଚ୍ଛ ଗତଶିୀଳତୱା ପ୍ରଣୱାଳୀରର 
ସରକୱାର ଗରବଷଣୱା ଏବଂ ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ସ�ରେୱାଗ 
କରିରବ।

ଣଟଣକ୍ନୋଣ�ୋଜଦି୍ୋେୋ
ର୍ ବଗଗା ମଲୀ  ର୍ ହବ 

ବକିୋଶ

ଉତ୍ମ ସଂଣଯୋଗ

ଡିଜଟିୋ�୍ ବ୍ୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ ୟୁନଟ୍ି

2022-2023ରର ରଜିଟିୱାଲ୍ ବଥ୍ୟୱାଙି୍କଙ୍୍ଗ ୟୁନଟି୍, ଉନ୍ନତ 
ସଂରେୱାଗୀକରଣ ଏବଂ �ୱାଇସ୍ଡି୍ ରନଟୱୱାକ୍ଡ 5G ଲଞ୍ଚ 
ର�ବ, ଆବଶଥ୍ୟକ ରସ୍କ୍ଟ୍ରମ 2022 ରର ନଲିୱାମ ର�ବ

75ଟ ିଜଲି୍ୱାର 75ଟ ିରଜିଟିୱାଲ୍ ବଥ୍ୟୱାଙି୍କଙ୍୍ଗ ୟୁନଟି୍ 
ମୱାଧ୍ୟମରର ରଦଶର ନଦି୍୍ଡୱାରିତ ବୱାଣିଜଥି୍ୟକ ବଥ୍ୟୱାଙ୍କ 
ମୱାଧ୍ୟମରର ରଜିଟିୱାଲ୍ ରପରମଣ୍କୁ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱା�ତି କରୱାେିବ। 

କଭେ ଣଷ୍ୋେି
ନୂଆ ଭୋେତ, ନୂଆ ପେମ୍ପେୋ
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ଉତ୍ାେକ, ଏହା ରଚନରଖିବା ଉେତି ଚଯ ଚେଶଚର ଉତ୍ାେତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ାରା 
ଚେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୁଏ। ଚସ ରଧ୍ୟ ଚବସରକାରରୀ ଚକ୍ଷତ୍ରର 
ଚଲାକଙୁ୍ ଚଲାକାଲ ପାଇଁ ଚଭାକାଲ  ଚହବାକୁ ଆହା୍ନ ଚେଇଥିଚଲ।  
ଚସ କହଥିିଚଲ, ଉତ୍ାେ ତଆିର ି କରୁଥିବାଚବଚଳ କମ୍ପାନରୀଗୁଡକି ନଜି 
ପାଇଁ ଗବ୍ତିତ ଚହବା ଉେତି ଏବଂ ଚଲାକରାଚନ ରଧ୍ୟ ଚସହ ିଗବ୍ ପାଇଁ 
ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଚହବା ଉେତି୍। ଚସ କହଛିନ୍ ି ଚଯ ବଶି୍ୱ ବଜାର ବରିୟଚର 
ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା ପଚର ଆରର ରିଲଗୁଡକିକ ବର୍ତ୍ରାନଠାରୁ ସବ୍ାଧିକ 
ଉତ୍ାେନ ଏବଂ ପ୍ୟାଚକଜଂି ପାଇଁ ପ୍ରତୁେତ ଚହବା ଉେତି୍। ସ୍ାସ୍୍ୟ, ଖଣି, 
ଚକାଇଲା, ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ରଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଅଚନକ ନୂତନ ସମ୍ାବନା 
ଚଖାଲିଛ।ି ଚତଣୁ ବଚଜଟଚର ଏରଏସଏରଇକୁ ରଜବୁତ କରବିା ପାଇଁ 
ବଚିଶର ଧ୍ୟାନ େଆିଯାଇଛ।ି

ଶକି୍ତ ରକ୍ଷତ୍: ନରିନ୍ର ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭୱାବନୱା
ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତଚିର ଶକି୍ ଚକ୍ଷତ୍ର ଏକ ପ୍ରରଖୁ ଭୂରିକା ଗ୍ହଣ କରଥିାଏ 
କାରଣ ଏହା ଉଭୟ ଜରୀବନକୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରବିାଚର ସହଜ 
ଆଣିଥାଏ। ଏଭଳ ିପରସି୍ତିଚିର ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର  ପହଞ୍ଚ (Reach), 
ସେୃୁଢରୀକରଣ (Reinforce), ସଧୁାର (Reforms) ଏବଂ 
ନବରୀକରଣଚଯାଗ୍ୟ ଶକି୍ (Renewable Energy) ଚକ୍ଷତ୍ରକୁ ରଳୂ 
ରନ୍ତ କରଛିନ୍।ି ନରିନ୍ର ବକିାଶ ପାଇଁ ଶକି୍ ରଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରାେରୀନ 
ପରମ୍ପରା ଦ୍ାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଚହାଇଛ,ି ଚତଣୁ ଭବରି୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା 
ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରବିାର ରାତୋ ରଧ୍ ୟ ଉନ୍ମକୁକ୍ ରହଛି।ି  ଚସଥିପାଇଁ 
ଗ୍ାଚସଗାଚର ଭାରତ 2070 ସୁଦ୍ଧା ଚନଟ୍ ଜଚିରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସି୍ର କରଥିିଲା 
ଏବଂ 'ଜରୀବନ ଅଥ୍ାତ୍ ପରଚିବଶ ଅନୁକୂଳ ଜରୀବନ ଚଶୈଳରୀ'  ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ା 
ରଧ୍ୟ ଚେଇଥିଲା। ଏହା ସହତି, ଜରୀବାଶ୍ମ ନଥିବା ଇନ୍ଧନ କ୍ଷରତାର ଏକ 
ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଧ୍ୟ ସ୍ରି କରାଯାଇଛ।ି ଏଥର ବଚଜଟଚର ଏହ ିବାର୍ତ୍ାକୁ 
କପିର ି ନରୀତ ି ତେରଚର ଆଗକୁ ନଆିଯାଇପାରବି ତାହା ନଦି୍ଧ୍ାରଣ 
କରାଯାଇଛ।ି  ଚସୌର ଶକି୍ ପାଇଁ ବଚଜଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ା ଭାରତକୁ ଚସୌର 
ଉତ୍ାେ ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ଏକ ବଶି୍ୱତେରରୀୟ ହବ୍ କରବିାଚର ସହାୟକ ଚହବ। 
ଏହ ିବାର୍ତ୍ାଳାପଚର ଚବସରକାରରୀ ଚକ୍ଷତ୍ରଦ୍ାରା ନବସଜୃନକୁ ଚପ୍ରାତ୍ସାହତି 
କରବିା ଏବଂ ଜାତରୀୟ ହାଇଚଡ୍ାଚଜନ ରିଶନ ରାଧ୍ୟରଚର ଭାରତକୁ ସବୁଜ 
ହାଇଚଡ୍ାଚଜନ ହବଚର ପରଣିତ କରବିାଚର ଚେଶର ପୂର୍୍ ସମ୍ାବନାକୁ 
ଉପଚଯାଗ କରବିା ଚନଇ ଗୁରୁତ୍ୱାଚରାପ କରାଯାଇଥିଲା।

ଗତ କଛିବିର୍ ରଧ୍ୟଚର ଭାରତ େଶ୍ାଇଛ ି ଚଯ ଇଚନାଚଭସନ୍  
ଦ୍ାରା କପିର ି ଜରୀବନ ଏବଂ ପରଚିବଶକୁ ଉପକୃତ କରାଯାଇପାରବି। 
2014ଚର ଚଯଚତଚବଚଳ ନୂତନ ସରକାର ଆସଲିା, ଚସଚତଚବଚଳ 
ଏଲଇଡ ି ବଲ୍ ବ ରଲୂ୍ୟ 300-400 ଟଙ୍ା ଥିଲା, କନୁି୍ ଉତ୍ାେନ ବୃଦ୍ଧ ି
ପାଇଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ରାନ ଏହା 70-80 ଟଙ୍ାକୁ ଖସ ିଆସଛି।ି ଉଜାଲା 
ଚଯାଜନା ଅଧରୀନଚର ସାରା ଚେଶଚର 37 ଚକାଟ ିଏଲଇଡ ିବଲ୍ ବ ବଣ୍ନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ରୂପ, ଚକବଳ ବେୁି୍ୟତ୍ ସଞ୍ଚୟ ଚହାଇନାହିଁ, ଗରବି 
ରଧ୍ୟବରି୍ତଙ୍ ବାର୍ତିକ ବେୁି୍ୟତ୍ ବଲି୍ ବାବେଚର 20,000 ଚକାଟ ି ଟଙ୍ା 
ବଞ୍ଚଛି।ି କାବ୍ନ ନଗି୍ରନ 40 ନୟୁିତ ଟନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛ।ି 

ଚକାଇଲା ଗ୍ୟାସଫିିଚକସନ୍ ପାଇଁ ବଚଜଟଚର 4ଟ ିପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଆରମ୍ ଚହାଇଛ,ି ଚଯଉଁଥିଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ରଧ୍ୟ ଏହ ିଚକ୍ଷତ୍ରର ଚଲାକଙୁ୍ 
ଏହ ିଆଚଲାେନାଚର ଚଯାଗଚେବାକୁ ଆହ୍ାନ ଚେଇଛନ୍।ି  ଶକି୍ର ୋହେିା 
କ୍ରରାଗତ ଭାବଚର ବୃଦ୍ଧ ିପାଉଛ,ି ଏଭଳ ିପରସିି୍ତଚିର ଭାରତର 24-25 

n  ଉର୍ କ୍ଷମତୱା ସମ୍ପନ୍ନ ରସୌରଶକି୍ତ ଉପକରଣ ଉତ୍ୱାଦନକୁ ଉତ୍ସୱା�ତି କରିବୱା 
ପୱାଇଁ 19,500 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱା ଅତରିିକ୍ତ ଆବଣ୍ନ, ଶୀଘ୍ର �ୱାସଲ ର�ବ 
ଲକ୍ଷଥ୍ୟ।

n  5 ରୁ 7 ପ୍ରତଶିତ ବୱାରୟୱାମୱାସ୍ ରପରଲଟ୍ ତୱାପଜ ବଦୁିଥ୍ୟତ୍ ଉତ୍ୱାଦନ ରକନ୍ଦ୍ରରର 
ବଥ୍ୟବ�ୱାର କରୱାେିବ। , ବୱାଷନିକ 38 ଏମ୍ ଏମ୍ ଟ ିକୱାବ୍ଡନ ରୱାଇଅସେୱାଇଡ୍  
ନଗି୍ଡମନ ରରୱାକୱାେୱାଇପୱାରିବ। 

n  ରସୌର ବଦୁିଥ୍ୟତ୍ ଉତ୍ୱାଦନ କୃଷକମୱାନଙ୍କ ପୱାଇଁ ଅତରିିକ୍ତ ଆୟ ଏବଂ ସ୍ୱାନୀୟ 
ରଲୱାକଙ୍କ ପୱାଇଁ ନେୁିକି୍ତ ସରୁେୱାଗ ସୃଟିେ କରିବ

n  ରକୱାଇଲୱା ଗଥ୍ୟୱାସଫିିରକସନ୍ ଏବଂ ରକୱାଇଲୱାକୁ ଶଳି୍ପ ପୱାଇଁ ରୱାସୱାୟନକି 
ପଦୱାଥ୍ଡରର ପରିଣତ କରିବୱା ଲୱାଗି ଚୱାରରୱାଟ ିପୱାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ୱାପନ 
କରୱାେିବ

n  କୃଷ-ିବନବଭିୱାଗ ଗ୍ର�ଣ କରୁଥିବୱା ଅନୁସଚୂତି ଜୱାତ ିଏବଂ ଜନଜୱାତରି 
କୃଷକମୱାନଙୁ୍କ ଆଥନିକ ସ�ୱାୟତୱା ପ୍ରଦୱାନଦ୍ୱାରୱା ନେୁିକି୍ତ ବୃଦ୍ ିପୱାଇବ ଏବଂ 
ପରରିବଶ ପୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ�ୱା ଲୱାଭଦୱାୟକ ର�ବ।

n  ସବୁଜ ଭିତି୍ତଭୂମି ସମ୍ଳ ସଂଗ୍ର� କରିବୱା ପୱାଇଁ ସୱାବ୍ଡରଭୌମ ଗ୍ରୀନ୍ ବଣ୍୍ ପ୍ରଦୱାନ 
କରୱାେିବ, େୱା�ୱାଫଳରର ଭିତି୍ତଭୂମି ପୱାର୍ଇ ଅଥ୍ଡର ଅଭୱାବ ର�ବି ନୱା�ିଁ।

ଶକି୍ଣକ୍ତ୍
ନି ର୍ର ବି କା ଶକୁ  
ର୍ ପ୍ରା ତ୍ା ହନ

2070 
ସଦୁ୍ୱା ଜରିରୱା ନଗି୍ଡମନ ପୱାଇଁ ଗ୍ୱାସ୍ ରଗୱାଠୱାରର 

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରନଇ�ନ୍ ିଶପଥ। 

2030 ସଦୁ୍ୱା 280 ଗିଗୱାୱୱାଟ 
ରସୌରଶକି୍ତ �ୱାସଲର ମ�ତ୍ତ୍ୱୱାକୱାଂକ୍ଷୀ 
ଲକ୍ଷଥ୍ୟ, ଘରରୱାଇ ନମି୍ଡୱାଣକୁ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱା�ତି 
କରିବ। 

ମହତ୍ତୋକୋଂକ୍ୀ �କ୍୍ୟ 

କଭେ ଣଷ୍ୋେି
ନୂଆ ଭୋେତ, ନୂଆ ପେମ୍ପେୋ
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ଚକାଟ ିପରବିାରଚର କପିର ିସ୍ଚ୍ଛ ରନ୍ଧନ ଇନ୍ଧନକୁ ଚପ୍ରାତ୍ସାହନ େଆିଯିବ, 
ଚସ େଗିଚର େରୁତ ଗତଚିର କାଯ୍୍ୟ କରାଯାଉଛ।ି

ବକିୱାଶ ପଥରର ଆଥନିକ ସମ୍ଳ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ନୁର�ଁ
ଶତାବ୍ରୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ରହାରାରରୀ ପଚର ଭାରତରୀୟ ଅଥ୍ନରୀତ ି ପୁଣି 
ଥଚର ସଧିା ଚହାଇ ଗତ ିକରୁଛ।ି ଏହା ଚେଶର ଠକିଣା ଅଥ୍ଚନୈତକି ନଷି୍ପର୍ତ ି
ଏବଂ ଅଥ୍ନରୀତରି େୃଢ ରଳୂେୁଆକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କରୁଛ।ି ଏହାକୁ େୃଷି୍ଚର 
ରଖି ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହ ିବଚଜଟଚର େରୁତ ଅଥ୍ଚନୈତକି ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିଜାର ି
ରଖିବା ପାଇଁ ଅଚନକ ପେଚକ୍ଷପ ଚନଇଛନ୍।ି ଏଥିଚର ବଚିେଶରୀ ପୁଞି୍ 
ପ୍ରବାହକୁ ଉତ୍ସାହତି କରବିା, ଭିର୍ତଭୂିରି ବନିଚିଯାଗ ଉପଚର ଟକିସ ହ୍ରାସ 
କରବିା, NIIF, GIFT ସଟି,ି ନୂତନ DFIS ପର ିଅନୁଷ୍ଠାନ ସଷିୃ୍ କରବିା 
ପ୍ରଭୃତ ି ଅନ୍ଭ୍ୁକ୍। ଏହା ରାଧ୍ୟରଚର ଆଥ୍ତିକ ଏବଂ ଅଥ୍ଚନୈତକି ପ୍ରଗତକୁି 
ଏକ ନୂତନ େଗି ଚେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛ।ି ଆଥ୍ତିକ ଚକ୍ଷତ୍ରଚର 
ଡଜିଟିାଲ ଚଟଚକ୍ନାଚଲାଜରି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚେଶର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା 
ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ରୀ ତେରକୁ ଚନଇଯାଉଛ।ି 75ଟ ିଜଲି୍ାଚର 75 ଟ ିଡଜିଟିାଲ୍ 
ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ୍  ୟୁନଟି୍ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବିା ଚହଉ କରି୍ା ଚସଣ୍ା୍ଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ୍  ଡଜିଟିାଲ୍ 
ରଦୁ୍ରା (ସବିଡିସି)ି ପ୍ରଭୃତ ି ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆର ଆଭିରଖୁ୍ୟକୁ ସ୍ଷ୍ କରୁଛ।ି  
ଆତ୍ମନଭି୍ର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଚହଉ କରି୍ା ପିଏମ୍  ଗତଶିକି୍ ରାଷ୍ରପ୍ାନ୍ ,  
ଅନ୍ୟ ଚେଶ ଉପଚର ନଭି୍ରଶରୀଳତା ହ୍ରାସ କରବିାକୁ ଭାରତ କାଯ୍୍ୟ କରୁଛ।ି 
ସନୁ୍ଳତି ଏବଂ ଅନ୍ଭୂ୍କି୍ ବକିାଶ ପାଇଁ  ପୂବ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଉର୍ତର ପୂବ୍ଚର 
ବକିାଶ ଚଯାଜନାକୁ ପ୍ରାଥରିକତା ଚେବା ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷରୀ ଜଲି୍ା କାଯ୍୍ୟକ୍ରର 
ଭଳ ିଅଭିନବ ପେଚକ୍ଷପ ଭାରତ ଆରମ୍ କରଛି।ି 

ହତିାଧିକାରରୀଙ୍ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ା ଉପଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଚଜାର 
ଚେଇଛନ୍ ି । କହଛିନ୍,ି ଫିନଚଟକ୍, ଆଗି୍ଚଟକ୍, ଚରଡଚିଟକ୍ ଏବଂ ସି୍ଲ୍ 

ଚଡଭଲପଚରଣ୍ ଭଳ ିଚେଶଚର ଅଗ୍ଗତ ିନକଚଲ ଚେଶ ଶଳି୍ପ ବପି୍ବ 4.0 
ହାସଲ କରବିା ସମ୍ବପର ନୁଚହଁ। ଚସ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରଛିନ୍ ିଚଯ ଏଭଳ ି
ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ଆଥ୍ତିକ ପ୍ରତଷି୍ଠାନଗୁଡକିର ସହାୟତା ଦ୍ାରା ଭାରତ ନୂତନ ଶଖିର 
ହାସଲ କରବି। ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଏହ ିକଥାବାର୍ତ୍ା ସରୟଚର ଚସହ ିଚକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକୁି 
େହି୍ନଟ କରବିାକୁ ଗହଥିିଚଲ ଚଯଉଁଠାଚର ଧ୍ୟାନ ଚେଚଲ ଭାରତ ବଶି୍ୱର  3 
ଚେଶ ରଧ୍ୟଚର ଆସପିାରବି।  ଅଭିନବ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ା ଏବଂ ଭବରି୍ୟଦ୍ରଷ୍ା 
କାଯ୍୍ୟପନ୍ା ଗ୍ହଣ ପାଇଁ ଚସ ଋଣ ପ୍ରୋନକାରରୀ ସଂସ୍ାଗୁଡକୁି କହଥିିଚଲ। 
ଚସ କହଥିିଚଲ, ଯେ ିଚକହ ିକଛି ିଚହବାକୁ କର୍ିା କଛି ିକରବିାକୁ ୋହାଁନ୍,ି 
ଚତଚବ ତାଙୁ୍ କପିର ି ସାହାଯ୍ୟ କରଚିବ ତାହା ଆଥ୍ତିକ ସଂସ୍ା  ଜାଣିବା 
ଉେତି। ଚକବଳ ଏତକି ି ନୁଚହଁ, ଏହପିର ି ଏକ ଡଜନ ଚସକ୍ଟର େହି୍ନଟ 
କରବିା ଏବଂ ଏହାକୁ ବଶି୍ୱର ଶରୀର୍ ସ୍ାନକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଉେ୍ୟର କରବିା 
ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିଚର ଘଚରାଇ ଚକ୍ଷତ୍ରର ଅଂଶଗ୍ହଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ ଅଚଟ।

ଆର ଚେଶର ଅପାର ଯୁବଶକି୍କୁ ଉପଚଯାଗ କର ି ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ସ୍ର୍୍ତିର ବର୍ର ସଂକଳ୍ପକୁ ହାସଲ କରବିା ପାଇଁ ନରିନ୍ର ପ୍ରୟାସ େଳାଇଛନ୍।ି 
ଏହକି୍ରରଚର ଆରମ୍ ଚହାଇଛ ି ଅଭିନବ ବଚଜଟ୍  ଚେବନିାର କାଯ୍୍ୟକ୍ରର। 
ଏହ ି କାଯ୍୍ୟକ୍ରର ଦ୍ାରା ଚଖାଦ୍  ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ ବଭିିନ୍ନ 
ଚକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରତନିଧିି ଓ ହତିାଧିକାରରୀଙ୍ ସହ ସଧିାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ା ଚହାଇ 
ନରୀତକୁି ରୂପାୟନ କରବିା ଏବଂ ଏହ ି େଗିଚର ଆସଥୁିବା ପ୍ରତବିନ୍ଧକକୁ 
େୂର କରବିାପାଇଁ ଏକ ରହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ ପେଚକ୍ଷପ ହାତକୁ ଚନଇଛନ୍।ି ଖାଲି 
ଚସତକି ି ନୁଚହଁ, ନୂଆ ଭାରତର ନରି୍ାଣ ପାଇଁ ଏହ ି ଯୁବ ପ୍ରତଭିାରାଚନ 
ଚନଉଥିବା ପେଚକ୍ଷପଗୁଡକୁି ରଧ୍ୟ ସରକାର ଚପ୍ରାତ୍ସାହନ କରବିାର ଚକୌଣସ ି
ଅବକାଶ ଛାଡୁ ନାହାନ୍।ି ଫଳଚର ଯୁବ ପ୍ରତଭିାଙ୍ ଅଭିନବ େନି୍ାଧାରାଚର 
ପରବିର୍ତ୍ନର କ୍ରାନ୍ ିଆସଛୁ ିନବ ଭାରତଚର। ଆଉ ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ଗଠନର 
ସଂକଳ୍ପ ବ ିତ୍ୱରାନ୍ତି ଚହବାଚର ଲାଗିଛ।ି  n

n  ଭୱାରତର ସମଦୁୱାୟ ଜରିପିିର 15% ର�ଉ� ିନମି୍ଡୱାଣ  ରକ୍ଷତ୍। କନୁି୍ ରମକ୍  ଇନ୍  
ଇଣି୍ଆରର ଅରନକ ସମ୍ଭୱାବନୱା ର��ି।ି ସରକୱାର ଏମ୍ ଏସ୍ ଏମ୍ ଇ କୱାେ୍ଡଥ୍ୟକ୍ରମଲୱାଗି 
6 �ଜୱାର ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱାର କୱାେ୍ଡଥ୍ୟକ୍ରମ ରଘୱାଷଣୱା କରିବୱା ଦ୍ୱାରୱା ଆତ୍ନଭି୍ଡର 
ଭୱାରତକୁ ମିଳବି ରପ୍ରୱାତ୍ସୱା�ନ। 

n  ବଡ଼ ଉରଦଥ୍ୟୱାଗ, ଏମ୍ ଏସ୍ ଏମ୍ ଇ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ପୱାଇଁ ରରଳବୱାଇ ଲଜଟିିେସେ 
ଉତ୍ୱାଦ ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ବ ିଧ୍ୟୱାନ ଦଆିେୱାଇ�।ି ଏ�ୱାଦ୍ୱାରୱା ଉତ୍ୱାଦର ଶୀଘ୍ର 
ରରଲିଭରୀ ଏବଂ ବକିି୍ର  ସ�ଜ ର�ବ। 

ଣମକ୍  ଇନ୍  
ଇଣି୍ଆ ଫେ ଦ ି

ୱଲ୍ଲ୍ଷ
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ସୂ ଚଯ୍୍ୟାେୟ ଚେଶ ଜାପାନ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପକ ୍ ଅତ୍ୟନ୍ 
ନବିଡି। ଏହ ି କାରଣରୁ 2014 ରସହିାଚର ଚଯଚତଚବଚଳ 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଚରାେରୀ ଭାରତର ୋୟିତ୍ୱ ଚନଚଲ ପ୍ରଥର ବଚିେଶ 

ଗତେ ପାଇଁ ଜାପାନକୁ ବାଛଥିିଚଲ। େୁଇ ଚେଶ ଭିତଚର ପ୍ରତବିର ୍ଦ୍ପିାକି୍ଷକ 
ଶଖିରସମି୍ଳନରୀର ଆଚୟାଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚେଶରୀୟ ଅନ୍ଚେ୍ଶରୀୟ 
ପରସିି୍ତ ିବରିୟଚର ବ ିଆରଚଲାେନା ହୁଏ। ଚକାଭିଡ୍  ପରସି୍ତି ିଏବଂ େୁଇ 
ଚେଶ ଭିତଚର ୋଲିଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ରରୀଣ ସରସ୍ୟା ଚହତୁ ସାଚଢ ୋର ିବର୍ 
ପଚର ଏହ ି14 ଶଖିର ଚବୈଠକ 19 ରାର୍୍କୁ ଆଚୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ କସିେିା ନୂଆେଲି୍ରୀ ପହଞ୍ଚଲିାପଚର ଉଭୟ ଚେଶର ରାଜନରୀତକି 
ରଖୁ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍  ହାଉସ୍ ଚର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଚର ଆଚଲାେନା କରଥିିଚଲ।  
ଭାରତର ଚବୈଚେଶକି ସେବି ହରବ୍ଦ୍ଧନ୍ ଶଙୃ୍ଘଲାଙ୍ କହବିା ଅନୁସାଚର, 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଚରାେରୀ ଏବଂ କସିେିାଙ୍ ଭଧ୍ୟଚର ଋର-ୟୁଚକ୍ରନ୍  ଭିତଚର 
ୋଲିଥିବା ସଂଘର ୍ ଏବଂ ରାନବରୀୟ ସଙ୍ଟ ବାବେଚର ଆଚଲାେନା 
କରାଯାଇଥିଲା। େୁଇ ଚେଶ ଭିତଚର ୋଲିଥିବା ଏହ ିସଂଙ୍ଘରକୁ୍ ଶାନ୍ପିରୂ୍୍ 
ଭାଚବ ସରାଧାନ କରବିାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ େଆିଯାଇଥିଲା। େୁଇ ଚେଶ ରଧ୍ୟଚର 
ଆଥ୍ତିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ଶକି୍ ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ସହଭାଗିତା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇ ଁଆଚଲାେନା 
ଚହାଇଥିଲା।  ପରସ୍ର ଛଅଟ ି େୁକି୍ଚର ସ୍କ୍ଷର କରଥିିଚଲ।  2014lର 
ଚହାଇଥିବା ପଞିୁ୍ନଚିବଶ ବୁଝାରଣା ଅନୁସାଚର ଜାପାନ 3,20,000lକାଟ ି
ଟଙ୍ା ନଚିବଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚଘାରଣା କରଥିିଚଲ। 

ପ୍ରଗତେି ସୋଥ ି
ଭୋେତ-ଜୋପୋନ 14ତମ ବୋରବିକ ଶଖିେ ସମି୍ଳନୀ

ଭଗବୱାନ ବୁଦ୍ଙ୍କ କଥୱା କ�ନୁ୍ ବୱା  ରନତୱାଜୀଙ୍କ 
ଆଜୱାଦ�ନ୍ି୍  ରଫୌଜ, ପୁଣି ରମରରେୱା ରରେନ୍ , 

କୱାର, ରଟଲିଭଜନ୍  ରସଟ୍  ଅବୱା ଅତଥ୍ୟୱାଧୁନକି 
ବୁରଲଟ୍  ରରେନ୍   ପ୍ରତଟି ିରକ୍ଷତ୍ରର ଜୱାପୱାନ୍  
ସ� ଆମର ସମ୍ପକ୍ଡ ର� ିଆସ�ି।ି 2014 

ପରର ଅ�ମ୍ଦୱାବୱାଦ୍ -ମମୁୱ୍ାଇ �ୱାଇସ୍ୀଡ୍  
ରରଳ ରନଟ୍ ୱକ୍ଡ ଏବଂ କ୍ୱାଡ୍  ସମି୍ଳନୀ ପରର 
ଏ� ିସମ୍ନ୍ଧ ଆ�ୁରି ଘନଷି୍ଠ ର�ୱାଇ�।ି ପଦବୀ 

ଗ୍ର�ଣ କରିବୱାପରର ନଜିର ପ୍ରଥମ ଭୱାରତ 
ଗସ୍ତରର ଜୱାପୱାନର ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଫୁମିଓ କସିଦିୱା 

ଦୁଇରଦଶ ଭିତରର ଅନୁଷ୍ଠତି 14ତମ ଶଖିର 
ସମି୍ଳନୀରର ଭୱାଗ ରନବୱାପୱାଇଁ ଦଲି୍ୀ ଆସରିଲ 

ତ, ସମ୍ପକ୍ଡର ଉଷ୍ମତୱା ପୁଣିଥରର ରଦଖିବୱାକୁ 
ମିଳଥିିଲୱା…।

ଭୋେତ-ଜୋପୋନ ସବେନ୍ଧେୋଷ୍ଟ୍ର

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ସଣବେୋଧନ 
ଶେୁବିୋକୁ କୁ୍ୟଆେ୍ ଣକୋଡ୍  
ସ୍ୋନ୍  କେନ୍ତୁ। 
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ଭାରତ- ଅଚଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ଭିତଚର ସମ୍ପକ ୍ ଅତ୍ୟନ୍ ପରୁୁଣା। ଏହା ଏକ 
ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍ ୍ଆନ୍ଜା୍ତକି ସମ୍ପକ।୍ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡକଥା ଚହଲା ଏହ ି
େୁଇଚେଶ ଭିତଚର ସମ୍ପକ ୍ େନିକୁେନି ଅଧିକ ଗାଢ ଚହାଇ ୋଲିଛ।ି 
ଦ୍ପିାକି୍ଷକ ବ୍ୟବସାୟ, ରଣନରୀତକି ପ୍ରୟାସ, ଛାତ୍ର ବନିରିୟ କାଯ୍୍ୟକ୍ରର 
ଏବଂ ସତତ ବକିାଶ ଭଳ ିବରିୟଗୁଡକି ସରାନ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ଚହତୁ େୁଇ 
ଚେଶ ଭିତଚର ସମ୍ପକ ୍ଗତଶିରୀଳ ଚହଉଛ।ି ଚଯ େରୁତ ଗତଚିର ପରବିର୍୍ତନ  
ଚହଉଥିବା ବଶି୍ୱଚର ହନି୍ଦ—ପ୍ରଶାନ୍ ରାହାସାଗରରୀୟ ଚକ୍ଷତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ 
ଭାରତ-ଅଚଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ଭିତଚର ସର୍ନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ ରହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍।୍  21 ରାର୍୍ଚର 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଚରାେରୀ ଏବଂ  ପିଏମ୍  ସ୍ଟ ଚରାରସିନ୍ ଙ୍ ଭିତଚର ଚହାଇଥିବା 
ଶଖିରତେରରୀୟ ଭରୁ୍ଆ୍ଲ ଆଚଲାେନାରୁ ଏହ ିସମ୍ପକ ୍ଆହୁର ିଅଧିକ ଶକ୍ 
ଚହାଇଥିବା ଜଣାପଡଲିା। ବ୍ୟବସାୟ, ନଚିବଶ, ପ୍ରତରିକ୍ଷା, ସରୁକ୍ଷା, ଶକି୍ଷା, 
ବଜି୍ାନ-ଚଟଚକ୍ନାଚଲାଜ,ି ଖଣିଜ ଓ ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ, ଅକ୍ଷୟଶକି୍, ଏବଂ 
ଚକାଭିଡ୍  ସରନ୍୍ଧତି ଗଚବରଣା ସଚଙ୍ ଆନ୍ଜ୍ାତକି ରାଜନରୀତଚିର ଭାରତ 
ଓ ଅଚଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ଭିତଚର ରହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ ୍ସମ୍ପକ ୍ରହ ିଆସଛି।ି େୁଇ ଚେଶର 
ଚନତା ଜୁନ୍  2020ଚର ଆଚୟାଜତି ପ୍ରଥର ଭର୍ୁ୍ଆଲ୍  ସମି୍ଳନରୀଚର ପବୂ ୍
ସ୍ାପିତ ଦ୍ପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକ ୍ଏବଂ ରଣନରୀତ ିଚନଇ ଖସୁ ିବ୍ୟକ୍ କରଥିିଚଲ। 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଚରାେରୀ େୁଇଚେଶ ରଧ୍ୟଚର ବଢୁଥିବା ପାରସ୍ରକି ସମ୍ପକକୁ୍ 
ଚନଇ ସଚନ୍ାରବ୍ୟକ୍ କରଥିିଚଲ। ଏହ ିଅବସରଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର 
ରଚେରୀ କହଥିିଚଲ, ‘ଚରାଚତ ଅତ୍ୟନ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛ ିଚଯ, ଆଚର େୁଇ 
ଚେଶ ରଧ୍ୟଚର ବାର୍ତିକ ସଂସ୍ାଗତ ସମି୍ଳନରୀ ପାଇ ଁରାତୋ ଉନ୍ମକୁକ୍ ଚହାଇଛ।ି 
ଏହାଦ୍ାରା ଆର ଭିତଚର ସମ୍ପକକୁ୍ ନୟିରତି ସରରୀକ୍ଷା କରବିା ଲାଗି ଏକ 
ଢାଞ୍ଚା ସଷିୃ୍ ଚହାଇପାରବି। ଆରର ବ୍ୟାପକ ଆଥ୍ତିକ ସହଚଯାଗ ରଝୁାରଣା 
( ସଇିସଏି) ସ୍ଳ୍ପ ସରୟ ଭିତଚର ଉଚଲ୍ଖନରୀୟ ପ୍ରଗତ ିହାସଲ କରଛି।ି 
କ୍ାଡ୍ ଚର ବ ିଆର ଭିତଚର ଭଲ ସମ୍ପକ ୍ରହଛି।ିଆରର ସହଚଯାଗ ଏକ 
ସ୍ତନ୍ତ, ରକୁ୍, ଅନ୍ଭ୍ୁକି୍, ହନି୍ଦ-ପ୍ରଶାନ୍ ଗଠନ ଲାଗି ଆରର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ 
େଶା୍ଉଛ’ି।

ଭୋେତ-ଅଣଷ୍ଟ୍ର�ିଆ ଭିତଣେ ଦ୍ତିୀୟ ଶଖିେ ସଣମ୍ଳନ

ମକୁ୍ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ ହନି୍ଦ-ପ୍ରଶୋନ୍ତ ମହୋସୋଗେ 
ଆମେ ପ୍ରତବିଦ୍ତୋ: ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଣମୋଦୀ 

ଆଜ ିଣଯଣତଣବଣଳ ସୋେୋ 
ବଶି୍ୱ ଗମ୍ଭୀେ ପେିସି୍ତ ିଣଦଇ 
ଗତଗିେୁଛ ିଣସଣତଣବଣଳ, 
ଭୋେତ-ଜୋପୋନ ମଧ୍ଣେ 
ସମ୍ପକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନଷି ୍େହବିୋ 
ଆବଶ୍ୟକ। ସମି୍ଳନୀଣେ  
ମୁ ଁଆମ ପକ୍ େଖଛି।ି 
ୟୁଣକ୍ନ୍ ଣେ ଋର ଣସନୋେ 
କୋଯ୍ଷ୍ୟକଳୋପ ବୋବଦଣେ 
ମଧ୍ ଆଣ�ୋଚନୋ କେିଛ।ୁ 
ଏହ ିପେିସି୍ତକି ୁଅନ୍ତେୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଆଇନ ଆଧୋେଣେ ଶୋନ୍ତପିରୂ୍୍ଷ  
ସମୋଧୋନ କେୋଯିବୋ ଜେୁେୀ।  
ଏକ ମକୁ୍ ହନ୍ି୍ଦ -ପ୍ରଶୋନ୍ତ 
ମହୋସୋଗେ ଗଠନପୋଇ ଁ
ଆମକ ୁତ୍ୱେୋନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ 
କେିବୋକ ୁଣହବ। ଜୋପୋନ ପୋଇ ଁ
ଋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତପରୂ୍୍ଷ। 
ମ ୁ ଁଣଟୋକଓିଣେ ଣହବୋକୁ 
ଥବିୋ କ୍ୋଡ୍  ଶଖିେ ସଣମ୍ଳନ 
ପୋଇ ଁପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଣମୋଦୀଙୁ୍କ 
ନମିନ୍ତେ କେୁଛ।ି 

ପ୍ରଗତ,ି ସମଦିୃ୍ ଏବଂ ବୁଝୋମେୋ 
ଣହଉଛ ିଭୋେତ-ଜୋପୋନ 
ସମ୍ପକ୍ଷେ ଆଧୋେ।   ଆଣମ  
2014ଣେ ନଦି୍୍ଷୋେେ କେିଥବିୋ 
3.5ଟି୍�ିୟନ୍  ଜୋପୋନୀ ଣୟନ୍  
ନଣିବଶ �କ୍୍ୟ ହୋସ� କେିଛ।ୁ 
ଏଣବ ଆସନ୍ତୋ 5ବର୍ଷ ଭିତଣେ 
ଆହୁେି 5 ଟି୍�ିୟନ୍  ଣୟନ୍  
ଅଥ୍ଷୋତ୍  3�କ୍ 20 ହଜୋେ 
ଣକୋଟି ଟଙ୍କୋ ନଣିବଶ �କ୍୍ୟ 
ସି୍େ କେିଛ।ୁ ଭୋେତ ବଗିତ 
ବର୍ଷଗଡିୁକଣେ ବ୍ୟୋପକ 
ଆଥବିକ ସଧୁୋେ କେିଛ।ି ଇଜ୍  
ଅଫ୍  ଡୁଇଙ୍୍ଗ  ବଜ୍ି ଣନସ ୍ଣେ 
ବହୁତବଡ ସଫଳତୋ ମିଳିଛ।ି 
ଆଜ ିଭୋେତ ଣମକ୍  ଇନ୍  
ଇଣି୍ଆ ଣମକ୍  ଫେଦ ିୱଲ୍ଲ୍ଷ 
ପୋଇ ଁଅସୀମ ସମ୍ଭୋବନୋ 
ସଷିୃ୍ କେିଛ।ି ଆଣମ 
ଜୋପୋନୀ କମ୍ପୋନୀଗଡିୁକୁ 
ଭୋେତ ଅନୁକଳୂ ପେିଣବଶ 
ଣଯୋଗୋଇବୋକ ୁପ୍ରତବିଦ୍। 

ପିଏମ ୍ କସିିଦୋଙୁ୍କ ଶଦୁ୍ ଚନ୍ଦନଣେ ତଆିେି ‘କୃଷ୍ଣ 
ପଂଖ’ି ଉପହୋେ ଣଦଣ� ପିଏମ ୍ ଣମୋଦୀ 

ଜୋପୋନ- ଭୋେତ ସମ୍ପକ୍ଷ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ

ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ ଭାରତ ଗତେଚର ଥିବା  ଜାପାନ ପିଏମ୍  
ଫୁରିଓ କସିେିାଙୁ୍ ଏକ େନ୍ଦନକାଠଚର ନରି୍ତିତ ‘କୃଷ୍ଣ ପଂଖି’ ଉପହାର 
ଚେଇଛନ୍।ି ଏହାର ଅଗ୍ଭାଗଚର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍ ବଭିିନ୍ନ ରଦୁ୍ରା 

େଶ୍ାଯାଇଛ।ି 

ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ଭିତଚର ସ୍ାପିତ କୂଟନରୀତକି ସମ୍ପକ୍2022ଚର 
ସତୁରରୀ ବର୍ ପୂରବି। ବେଳୁଥିବା ସରୟଚର ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ଭିତଚର 
ଚକବଳ ଆଥ୍ତିକ ନୁଚହଁ, ସାରରକି ସମ୍ପକ ୍ବ ିସେୃୁଢ ଚହାଇଛ।ି ହନି୍ଦଗ୍   ପ୍ରଶାନ୍ 
ରାହାସାଗରୟ ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ସରୁକ୍ଷାକୁ ସନୁଶିି୍ଚତ କରବିାପାଇଁ େୁଇ ଚେଶ 
ଆଚରରକିା ଓ ଅଚଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ସହ ରିଶ ି କ୍ାଡ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରଛିନ୍।ି 
ଶାନ୍,ି ସରଦୃ୍ଧ ିଓ ପ୍ରଗତ ିଲାଗି ଏହା ଏକ ରହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ ପେଚକ୍ଷପ।  n

ଭୋେତ-ଜୋପୋନ ସବେନ୍ଧେୋଷ୍ଟ୍ର
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ପିଏମ ୍ ଗ୍ୋମୀେ ଆବୋସ ଣଯୋଜନୋ 

ବଦଳିଗ�ୋ ଜୀବନ.... ଣଯଣବ 
ବଞ୍ିତଙୁ୍କ ମିଳି�ୋ ନିଜେ ଘେ 

�ୱାଡ଼ଭଙ୍ଗୱା ଶୀତ ର�ଉ କମି୍ୱା ଲଗୱାଣ ବଷ୍ଡୱା ଅବୱା ପୁଣି ମଣୁ୍ଫଟୱା 
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ...ସମୱାଜର ଗରିବ ରରେଣୀପୱାଇଁ ଏସବୁ ଅତଥ୍ୟନ୍ କଟେସୱାଧ୍ୟ। 
ମଣୁ୍ ଉପରର ନଜିର ରବୱାଲି �ପର ଖରଣ୍ ନଥିବୱାରୁ ରସମୱାରନ 

ନଜିର ପରିଚୟ ରଖୱାଜୁଥିରଲ। ର�ରଲ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଆବୱାସ 
ରେୱାଜନୱାଦ୍ୱାରୱା ରସମୱାନଙ୍କର ଏ ସମସଥ୍ୟୱା ଦୂର ର�ୱାଇ�।ି ଆଜ ି

ତୱାଙ୍କ ମଣୁ୍ ଉପରର ନଜିର �ୱାତ ର��ି।ି କ୍ଷମତୱାକୁ ଆସବିୱା ପରର 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ପ୍ରଥମକରି ଏ�ପିରି ଏକ ରେୱାଜନୱା 

ସ୍ିର କରିଥିରଲ। ଆଉ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଆବୱାସ ରେୱାଜନୱା ନୱାମରର 
ଏ�ୱାକୁ ଜୁନ୍ 2014ରୁ କୱାେ୍ଡଥ୍ୟକୱାରୀ କରିବୱା ଆରମ୍ଭ କରିଥିରଲ। 

ଫଳସ୍ରୂପ 24 ମୱାର୍୍ଡ 2022 ସୁଦ୍ୱା 2 ରକୱାଟରୁି ଅଧିକ 32 
ଲକ୍ଷ ପକ୍ୱା ଘର ନମି୍ଡୱାଣ କୱାେ୍ଡଥ୍ୟ ରଶଷ ର�ୱାଇ�।ି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 

2 ରକୱାଟ ିଘରର ମୱାଲିକୱାନୱା ମ�ଳିୱାଙ୍କ ନୱାମରର ଦଆିେୱାଇ�।ି 
ମୱାର୍୍ଡ 29ରର ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶର 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବୱାରକୁ ଏ� ି

ରେୱାଜନୱାରର ତୱାଙ୍କ ଚୱାବ ି�ସ୍ତୱାନ୍ର କରୱାେୱାଇଥିଲୱା।

ରଧ୍ୟପ୍ରଚେଶର ବାଲାଘାଟର ଲାନଜରୀ ବ୍କଚର ରହନ୍ ି
େୁଇ କନ୍ୟାଙ୍ ରା’ ଜାରନା। ଚହଚଲ ତାଙ୍ ଘରର 
ଅବସ୍ା େନିକୁ େନି ଏଚତ ଖରାପ ଚହାଇଯାଉଥିଲା 

ଚଯ,  ଅଚନକ ଆଶଙ୍ା ରନଚର ଉଙି୍ ରାରଲିା। ଚକଚତଚବଚଳ 
ତାହା ଖସପିଡବି ଚସହ ି ଭୟଚର ସରଚତେ ଥିଚଲ। ଏଭଳ ି
ପରସି୍ିତଚିର ତାଙୁ୍ ରିଳଲିା ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଆବାସ ଚଯାଜନାର 
ସହାୟତା। ଜାରନା କହନ୍,ି ‘ଚରା ଘର ବର୍ତ୍ରାନ ପକ୍ା 
ଚହାଇଯାଇଛ,ି ଆଚର ଏଚବ ଆରାରଚର ରହବୁି’। ଚସହପିର ି
ଚେୋସର ଭଗବତ ଚେବରୀ ରଧ୍ୟ ଖସୁ ି ଚଯ ବର୍ା ଚହଚଲ 
ତାଙୁ୍ ଆଉ େନି୍ା କରବିାକୁ ପଡବିନାହିଁ। ଏଭଳ ି କାହାଣରୀ 
ଚେଶର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଚତ୍ୟକ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜଲି୍ାଚର ଚେଖିବାକୁ 
ରିଳୁଛ,ି ଚଯଉଁରାଚନ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିଚଲ,  ତାଙ୍ ଜରୀବନ 
ଫୁଟପାଥଚର କଟବି। ଚହଚଲ ଏଚବ  ସରକାର ନଚିଜ ତାଙ୍ 
ହାତଚର ଖସୁରି ୋବ ି ଚେଇଛନ୍।ି ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଆବାସ 
ଚଯାଜନାଚର ଏହା ରଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ େଆିଯାଇଛ ିଚଯ ଚଯଉଁ ଘର 
ଗରବିରାଚନ ପାଇଥା’ନ୍,ି ଚସରାଚନ ରଧ୍ୟ ଚସରାନଙ୍ର 
ଅବଶଷି୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରବିାଚର ସକ୍ଷର ଚହବା 

ପିଏମ ୍ ଆବୋସ ଣଯୋଜନୋ େୋଷ୍ଟ୍ର

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ସଣବେୋଧନ 
ଶେୁବିୋକୁ କୁ୍ୟଆେ୍ ଣକୋଡ୍  
ସ୍ୋନ୍  କେନ୍ତୁ। 
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ଏହୋ ଆମେ ପ୍ରୟୋସ ଣଯ ଅମତୃ 
କୋଳଣେ ଆଣମ ପ୍ରଣତ୍ୟକ 
ହତିୋଧକିୋେୀଙ୍କ ନକିଟଣେ ଣମୌଳିକ 
ସବୁଧିୋଗଡିୁକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ୋଇ 
ପୋେିବୋ। ଆଣମ ଣଯୋଜନୋକୁ ନଦି୍୍ଷୋେିତ 
ହତିୋଧକିୋେୀଙ୍କ ପୋଖଣେ ଶତପ୍ରତଶିତ 
ପହଞ୍ୋଇବୋ �କ୍୍ୟ େଖଛି।ୁ ପେୁ ିଗୋଣଁେ 
ଣଯଉ ଁଣଯୋଜନୋେ ଯିଏ �ୋଭୋଥ୍ଷୀ 
ଣହଣବ, ତୋଙ୍କ ଘଣେ ତୋଙ୍କ ହକ୍  
ମିଳିବୋ ଦେକୋେ। ଏଥପିୋଇ ଁଆଣମ 
କୋଯ୍ଷ୍ୟକେୁଛ।ୁ ସୋଚୁଣେସନ୍ େ ଏହ ି
�କ୍୍ୟେ ସବୁଠୋେୁ ବଡ �ୋଭ ଣହଉଛ ି
ଣକୌେସି ଗେିବ ଣଯୋଜନୋେୁ ବଞ୍ତି 
ଣହଣବନୋହି,ଁ ସେକୋେ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ପୋଖଣେ ପହଞ୍ଣିବ। ଏହୋଦ୍ୋେୋ 
ଣଭଦଭୋବ, ଭ୍ରଷ୍ୋଚୋେେ ଣକୌେସି 
ଆଶଙ୍କୋ େହବି ନୋହି ଁ।
-ନଣେନ୍ଦ୍ର ଣମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ

ଉେତି୍।  ଏଣୁ ଘଚର ଚଶୌୋଳୟ ସାଙ୍କୁ ଚସୌଭାଗ୍ୟ ଚଯାଜନାଚର 
ବେୁି୍ୟତ୍ ସଂଚଯାଗ, ଉଜାଲା ସି୍ମ୍ ଅନ୍ଗ୍ତ ରାଗଣା ଏଲଇଡ ି
ବଲ୍, ଉଜ୍ଳା ଚଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ତ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଚଯାଗ ଏବଂ 
ହର ଘର ଚଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ତ ଜଳ ସଂଚଯାଗ ପ୍ରଭୃତ ି ଚଯାଗାଇ 
େଆିଯାଇଥାଏ। ଫଳଚର ହତିାଧିକାରରୀଙୁ୍ ଏସବୁ ଚରୌଳକି ସବୁଧିା 
ପାଇବା ଲାଗି ଆଉ ବଭିିନ୍ନ େପ୍ର ଚେୌଡବିାକୁ ପଡବି ନାହିଁ।  

ରଧ୍ୟପ୍ରଚେଶଚର 5.25 ଲକ୍ଷ ହତିାଧିକାରରୀଙୁ୍ 'ଗହୃ ପ୍ରଚବଶମ୍ ' 
କାଯ୍୍ୟକ୍ରର ରାଧ୍ୟରଚର ଘରର ୋବ ି ହତୋନ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ିସରୟ ରଧ୍ୟଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ ରଧ୍ୟ ଅଚନକ 
ହତିାଧିକାରରୀଙ୍ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ା କରଥିିଚଲ। ଏହ ି କାଯ୍୍ୟକ୍ରରଚର 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ କହଛିନ୍,ି “ଚଯଚତଚବଚଳ ଗରବି ଚଲାକଙୁ୍ ସଶକ୍ 
କରାଯାଏ, ଚସଚତଚବଚଳ ଚସରାଚନ ୋରଦି୍ର୍ୟର ରକୁାବଲିା 
ପାଇଁ ସାହସ କରନ୍।ି ଚଯଚତଚବଚଳ ଏକ ପ୍ରତବିଦ୍ଧ ସରକାରଙ୍ 
ପ୍ରୟାସ, ଗରବିଙ୍ ଉେ୍ୟର ଏକାଠ ି ହୁଏ, ୋରଦି୍ର୍ୟ େୂର ହୁଏ। 
ଏହ ି କାଯ୍୍ୟକ୍ରରଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ କହଛିନ୍,ି “ଗରବି ଚଲାକଙୁ୍ 
ଆରର ପକ୍ା ଘର ଚେବାପାଇଁ ଏହ ିଅଭିଯାନ ଚକବଳ ସରକାରରୀ 
ଚଯାଜନା ନୁଚହଁ, ଗାଁ ଓ ଗରବି ଚଲାକଙୁ୍ ବଶି୍ୱାସ ଚେବା ପାଇଁ 

ଏହା ଏକ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା। ଗରବି ଚଲାକଙୁ୍ ୋରଦି୍ର୍ୟରୁ ରକୁ୍ କରବିା, 
ଚସରାନଙୁ୍ ୋରଦି୍ର୍ୟର ରକୁାବଲିା ପାଇଁ ସାହସ ଚେବାପାଇଁ ଏହା 
ଚହଉଛ ିପ୍ରଥର ପେଚକ୍ଷପ। ଚଯଚତଚବଚଳ ଗରବିଙ୍ ରଣୁ୍ଡ ଉପଚର 
ଏକ େୃଢ ଛାତ ଥାଏ, ଚସଚତଚବଚଳ ଚସ ପିଲାରାନଙ୍ର ଶକି୍ଷା 
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଯ୍୍ୟଚର ନଜିର ସମୂ୍ପର୍୍ ଧ୍ୟାନ ଉତ୍ସଗ୍ କରବିାଚର 
ସକ୍ଷର ହୁଅନ୍।ି ଚଯଚତଚବଚଳ ଗରବି ଚଲାକ ଘର ପାଆନ୍,ି ତାଙ୍ 
ଜରୀବନଚର ଏକ ସ୍ରିତା ଆଚସ। ଏହ ି େନି୍ାଧାରା ସହତି ଆର 
ସରକାର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ଆୋସ ଚଯାଜନାକୁ ପ୍ରାଥରିକତା ଚେଉଛନ୍।ି 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ କହଛିନ୍,ି “ରୁଁ ଆସବିା ପୂବ୍ରୁ 
ଚଯଉଁରାଚନ ପୂବ୍ ସରକାରଚର ଥିଚଲ, ଚସରାଚନ ଚସରାନଙ୍ 
କାଯ୍୍ୟକାଳ ରଧ୍ୟଚର ରାତ୍ର ଅଳ୍ପ କଛି ିଘର ନରିା୍ଣ କରଥିିଚଲ, କନୁି୍ 
ଆର ସରକାର ଅଚଢଇ ଚକାଟରୁି ଅଧିକ ଘର ନରିା୍ଣ କର ିପ୍ରୋନ 
କରଛିନ୍,ି ଚସଥିରଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ େୁଇ ଚକାଟ ିଘର ଗାଚଁର ରହଛି।ି ପୁଣି 
େୁଇଚକାଟ ିଘର ରହଳିାଙ୍ ନାଚଁର ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛ।ି   େୁଇବର୍ 
ଧର ିକଚରାନା ଅବଧିର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ସଚତ୍ତ୍ୱ ଏହ ିରାଲିକାନା ଘରର 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଥ୍ଚନୈତକି ନଷି୍ପର୍ତଚିର ରହଳିାରାନଙ୍ର ଅଂଶଗ୍ହଣକୁ 
ରଜବୁତ କରଛି।ି n

ଖସିୁେ ଗହୃ ପ୍ରଣବଶ 

2, 32, 43,740 2.29 

2.28

ପକ୍ୋ ଘେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଣହୋଇଛ ିସୋେୋ 
ଣଦଶଣେ, 24 ମୋର୍୍ଷ, 2022 ଯୋଏ। 

ଣକୋଟିେୁ ଅଧକି 
�ୋଭୋଥ୍ଷୀ ପଞି୍ଜକତୃ।

ଣକୋଟିେୁ ଅଧକି 
ଆବୋସ ସ୍ୱୀକତୃ।

2022 ସଦୁ୍ୱା ରମୌଳକି 
ସବୁଧିୱା ସ�ତି 2.95 ରକୱାଟ ି
ପକ୍ୱା ଘର ନମି୍ଡୱାଣ କରିବୱାକୁ 
ଲକ୍ଷଥ୍ୟ।  

ନମିନିତ ଗୃ�ଗୁରକି ମଧ୍ୟରୁ 
ପ୍ରୱାୟ 2 ରକୱାଟ ିଘର ଉପରର 
ମ�ଳିୱାମୱାନଙ୍କର ମୱାଲିକୱାନୱା 
ଅଧିକୱାର। 

ବଣଜଟ୍ ଣେ 80�କ୍ 
ନୂଆ ଘେ ନମି୍ଷୋେ 
ପୋଇ ଁପୋଣ୍ ିବଣ୍ଟନ। 

ପିଏମ ୍ ଆବୋସ ଣଯୋଜନୋ େୋଷ୍ଟ୍ର
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ନୂଆ ଭୋେତେ 

ପଦ ୍ମ
ଏରବ ରଦଶ ବଦଳୁ�,ି ତୱା’ ସ� ପୁରୁଣୱା ବଥ୍ୟବସ୍ୱାବ।ି ଏ� ିପରିବତ୍ତ୍ଡନ ପଦ୍ମପୁରସ୍କୱାର ସମୱାରରୱା�ରର ବ ିରଦଖିବୱାକୁ 

ମିଳୁ�।ି ରୱାଷ୍ଟପତ ିଭବନର ଐତ�ିୱାସକି ଦରବୱାର �ଲ୍, ରେଉଁଠୱାରର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କୱାର ସମୟରର ରୱାଷ୍ଟପତ,ି 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ, ଉପରୱାଷ୍ଟପତଙି୍କ ସରମତ ରଦଶର ଉର୍ୱାଙ୍ଗ ବଥ୍ୟକି୍ତମୱାରନ ଏକୱାଠ ି�ୁଅନ୍,ି ଆଉ ଅରନକ କଥ୍ୟୱାରମରୱାର 
ରଲନ୍ସ ଓ ଉଚ୍ଛଛ୍ୱସତି କରତୱାଳରି ବଷ୍ଡୱା �ୁଏ, ରସଠୱାରର ଏରବ ଲୱାଲ୍  କୱାରପ୍ଡଟ୍  ଉପରର ଅତ ିସୱାଧୱାରଣ ରଲୱାକଙ୍କ 
ଅସୱାଧୱାରଣ ପ୍ରତଭିୱାକୁ ସମ୍ୱାନତି କରିବୱାର ସରୁେୱାଗ ମିଳୁ�,ି ସୱାଧୱାରଣ ରଲୱାକ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ସମ୍ୱାନରର ସମ୍ୱାନତି 

ର�ଉ�ନ୍ ି। ଚଳତିବଷ୍ଡ ରମୱାଟ 128 ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କୱାର ପ୍ରଦୱାନ କରୱାେୱାଇ� ି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙୁ୍କ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, 17 
ଜଣଙୁ୍କ ପଦ୍ମ ବଭୂିଷଣ ଏବଂ 107 ଜଣଙୁ୍କ ପଦ୍ମରେୀ ପୁରସ୍କୱାର ପ୍ରଦୱାନ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା।

126 ବଷ୍ଡ ବୟସ ଏବଂ ବୱାବୱା ଶବିୱାନନ୍ଙ୍କ ଫିଟ୍ ରନସ୍ - 
ଏ ଦୁଇଟ ିବଷିୟ ଆଜ ିସୱାରୱା ରଦଶରର ଚର୍୍ଡୱାର ବଷିୟ। 
ବୱାବୱା ଶବିୱାନନ୍ ତୱାଙ୍କ ବୟସର ଚୱାରିଭୱାଗ କମ୍  ବୟସର 
ରଲୱାକଙ୍କଠୁ ବ ିଅଧିକ ଫିଟ୍  ଅ�ନ୍।ି ତୱାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ପୱାଇଁ ରପ୍ରରଣୱା। ତୱାଙ୍କ ଭିତରର ରେୱାଗ ପୱାଇଁ 
ଏକ ଆଗ୍ର� ର��ି।ି ଆଉ ରସ ବ�ୁତ ସସୁ୍ ଜୀବନରଶୈଳୀ 
ନବି୍ଡୱା� କରୁ�ନ୍।ି ପଦ୍ମ ସମ୍ୱାନ ଗ୍ର�ଣ କରିବୱା ପୂବ୍ଡରୁ 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀଙ୍କ ଆଗରର ରସ ପ୍ରଣୱାମ କରିରଲ ତ 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ ରଖୱାଦ୍  ନତମସ୍ତକ ର�ୱାଇଥିରଲ। 

ପଦ୍ମ ପେୁସ୍ୋେ େୋଷ୍ଟ୍ର

ପଦ୍ମସମ୍ୋନ ଉତ୍ସବ ଣଦଖବିୋ �ୋଗି 
କୁ୍ୟଆେ୍  ଣକୋଡ୍  ସ୍ୋନ୍  କେନ୍ତୁ। 
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ରଗୱାଣ୍ ଚତି୍କଳୱାକୁ ବଶି୍ୱଦରବୱାରରର ମୱାନଥ୍ୟତୱା 
ରଦଇଥିବୱା ଦୁଗ୍ଡୱା ବୱାଈ ରବଥ୍ୟୱାମ ମଳୂତଃ ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ 
ରରିଣ୍ୱାରିର ଏକ ର�ୱାଟ ଗୱାଁ ବୁବ୍ଡୱାସପୁରର ବୱାସନି୍ୱା। 
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କୱାର ପୱାଇଥିବୱାରୁ ରସ କୃତଜ୍ତୱା ଜଣୱାଇ�ନ୍।ି

�ମିୱାଚଳ ରଲୱାକସଂସ୍କତୃରି ସଂରକ୍ଷଣ ପୱାଇଁ ପ୍ରସଦି୍ 
ରଲୱାକ କଳୱାକୱାର ବଦିଥ୍ୟୱାନନ୍ ସରରୈକଙୁ୍କ ପଦ୍ମରେୀ 
ସମ୍ୱାନରର ସମ୍ୱାନତି କରୱାେୱାଇ�।ି ରସ କ��ିନ୍ ି
ରେ ସରକୱାର ରେୱାଗଥ୍ୟ ରଲୱାକଙୁ୍କ ପୱାଇ�ନ୍ ିଏବଂ 
ରସମୱାନଙୁ୍କ ପୁରସ୍କତୃ କର�ିନ୍।ି

ପଞ୍ଜୱାବର ଐତ�ିଥ୍ୟ ପରିଚୱାଳନୱା କରି ସନୁୱାମ ଅଜ୍ଡନ 
କରିଥିବୱା ମଲି୍କୱା ଗୁରୁମିତ ବୱାୱୱାଙୁ୍କ ମରରୱାଣତ୍ତର ପଦ୍ମ 
ଭୂଷଣ ପ୍ରଦୱାନ କରୱାେୱାଇ�।ି ତୱାଙ୍କ �ଅି ରଗ୍ୱାରୀ ବୱାୱୱା 
ଏଥିପୱାଇଁ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙୁ୍କ ଧନଥ୍ୟବୱାଦ 
ଜଣୱାଇ�ନ୍।ି

ଜୱାମ୍ ୁକୱାଶ୍ମୀରରର ସୀମିତ ସମ୍ଳ ସ�ତି ମୱାଶ୍ଡଲ ଆଟ୍ଡ 
ଏକୱାରରମୀ ପରିଚୱାଳନୱା କରୁଥିବୱା ରଫୈଜଲ ଅଲି ଦୱାରଙୁ୍କ 
ପଦ୍ମରେୀ ପୁରସ୍କୱାର ପ୍ରଦୱାନ କରୱାେୱାଇ�।ି ପୁରସ୍କୱାର 
ପୱାଇବୱା ପରର ରଫୈଜଲ କ��ିନ୍ ିରେ ଏ�ୱା େୁବକମୱାନଙୁ୍କ 
ଜୀବନରର ଭଲ କରିବୱା ପୱାଇଁ ରପ୍ରରଣୱା ରେୱାଗୱାଇବ। n

ପଦ୍ମ ପେୁସ୍ୋେ େୋଷ୍ଟ୍ର
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କଟକେୋ 
ଉଠ�ିୋ 

ଦୁଇ ବଷ୍ଡ ପୂରବ୍ଡ, ରେରତରବରଳ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ ରକୱାଭିର ପରି ଶତୱାବ୍ୀର ସବୁଠୱାରୁ ବଡ଼ ମ�ୱାମୱାରୀର 
ସମ୍ଖୁୀନ ର�ୱାଇଥିଲୱା, ରସରତରବରଳ ସୱାଧୱାରଣ ଜୀବନେୱାପନ ମଧ୍ୟ ଠପ୍  ର�ୱାଇେୱାଇଥିଲୱା। ଅରନକ 

ପ୍ରକୱାରର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଲଗୱାେୱାଇଥିଲୱା, ସମୟ ସ�ତି ଏସବୁ କରଠୱାର ବ ିର�ୱାଉଥିଲୱା। ଅବଶଥ୍ୟ 
ରବରଳରବରଳ ରସଗୁଡ଼କୁି ରକୱା�ଳ କରୱାେୱାଉଥିଲୱା, କନୁି୍ ଟକିୱାକରଣର ଦରୁତ ଅଗ୍ରଗତ ିଏବଂ  ରଦୈନନ୍ନି 

ରକୱାଭିଡ୍  ସଂକ୍ରମଣ କ୍ରମୱାଗତ ଭୱାରବ ହ୍ୱାସ ପରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ମୱାର୍୍ଡ 31ରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତବିନ୍ଧକକୁ ସମୂ୍ପର୍୍ଡ 
ରୂରପ �ଟୱାଇ ରଦଇ�ନ୍।ି ରକବଳ ମୱାସ୍କ ଏବଂ ସୱାମୱାଜକି ଦୂରତୱା ରକ୍ଷୱା ନୟିମ ପୂବ୍ଡପରି ଜୱାରି ର�ବି।

େୋଷ୍ଟ୍ର ଣକୋଭିଡ୍  ବେୁିଦ୍ଣେ ଯଦୁ୍ 

ପରିସ୍ିତକୁି ମକୁୱାବଲିୱା 
କରିବୱାଲୱାଗି ଭୱାରତ ସରକୱାରଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ଜନସୱାଧୱାରଣଙୁ୍କ 
ମୱାଗଣୱାରର ଟକିୱାକରଣ କରିବୱା 
ଅଭିେୱାନ ଦରୁତଗତରିର ଚୱାଲି�।ି 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକମ୍ଡୀ, ଫ୍ରଣ୍ଲୱାଇନ 
କମ୍ଡଚୱାରୀ ଏବଂ 60 ବଷ୍ଡରୁ 
ଅଧିକ ରଲୱାକଙୁ୍କ  ପି୍ରକସନ୍  ଟକିୱା 
ଦଆିେୱାଉଥିବୱାରବରଳ 12 ରୁ 
17 ବଷ୍ଡ ବୟସର ପିଲୱାମୱାନଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟ ଟକିୱାକରଣ କରୱାେୱାଉ�।ି 
ଏଭଳ ିସମୟରର ପରିସ୍ିତରି 
ଉନ୍ନତ ିଏବଂ ଟକିୱାକରଣ 
ଅଭିେୱାନର ସଫଳତୱା ପରର 
ସରକୱାର ରକୱାଭିର ସ� ଜଡ଼ତି 
ସମସ୍ତ ପ୍ରତବିନ୍ଧକକୁ 31 ମୱାର୍୍ଡରୁ 
�ଟୱାଇ�ନ୍।ି 
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ରାର୍୍ 31ରୁ ଚକାଭିଡ ସମ୍ପକ୍ତିତ ସରତେ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ ଚକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ନଷି୍ପର୍ତ ିଚନଇଛନ୍।ି  କନୁି୍ ଆରକୁ ରଚନ ରଖିବାକୁ ଚହବ ଚଯ 

ଚକାଭିଡ ଏପଯ୍୍ୟନ୍ ଆରକୁ ଛାଡ ିଯାଇନାହିଁ। ଏହାର ଅଚନକ ଭାରଆିଣ୍ 
ଆଗକୁ ଆସପିାଚର। ଏଣୁ ଆରକୁ କନୁି୍ ସତକ ୍ରହବିାକୁ ଚହବ।   ରାସ୍ 
ପିନ୍ଧବିା, ହାତକୁ ପରଷି୍ାର କରବିା ଏବଂ େୁଇ ଗଜ େୂରତା ରଖିବା ଭଳ ି

ନୟିର ଅନୁସରଣ କରନୁ୍। ସତକତ୍ାରଳୂକ ପେଚକ୍ଷପ ଭାବଚର ଏହ ି
ନୟିରକୁ କାଯ୍୍ୟକାରରୀ କରବିାକୁ ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଷି୍ପର୍ତ ିଚନଇଛନ୍।ି 

ଏହା ବ୍ୟତରୀତ ଚକାଭିଡ -19 ସହ ଜଡତି ପ୍ରଚତ୍ୟକ ବରିୟଚର ସତକତ୍ା 
ଅବଲରନ୍ କରାଯିବା ଉେତି ଚବାଲି ସ୍ାସ୍୍ୟ ରନ୍ତଣାଳୟ ପରାରଶ୍ 

ଚେଇଛନ୍।ି ଯେ ିଚକୌଣସ ିରାଜ୍ୟ କରିା୍ ଚକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଚଳର ଚକୌଣସ ି 
ବ ିଅଂଶଚର ଚକାଭିଡ ରାରଲା ବୃଦ୍ଧ ିହୁଏ, ଚତଚବ ଏହାକୁ ଚରାକବିାପାଇଁ 

ରାଜ୍ୟ ପେଚକ୍ଷପ ଚନଚବ। େୁଇବର ୍ପଚୂବ ୍ଚକାଭିଡରୁ ସରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁଚକନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରଥରଥର ଲାଗି  24 ରାର୍ ୍2020ଚର ସରତେ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଚଲ 
ଏବଂ ସରୟ ସରୟଚର ଚସଗୁଡକିଚର ରଧ୍ୟ ପରବିର୍୍ତନ ଆଣିଥିଚଲ। ଏଥି 
ସହତି, ସରକାର ପରସି୍ତିକୁି ରକୁାବଲିା କରବିା ପାଇ ଁପରୂ୍ ୍ପ୍ରତୁେତ ରହବିା 

ସହ ସାରା ଚେଶଚର ଟକିାକରଣ କାଯ୍୍ୟକ୍ରରକୁ ବତିୋର କରୁଛନ୍।ି  

ରାର୍୍ 29 ପଯ୍୍ୟନ୍ ସରଗ୍ ଚେଶଚର 183.53 ଚକାଟରୁି ଅଧିକ ଟକିାପାନ 
ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛ।ି ଏଥି ସହତି, 12-14 ବର ୍ବୟସର 1.36 ଚକାଟରୁି 
ଅଧିକ କଚିଶାରଙୁ୍ ଚକାଭିଡ-19 ଟକିାର ପ୍ରଥର ଚଡାଜ୍  ଚେବା ୋଲିଛ।ି  
12-14 ବର୍ ବୟସର କଚିଶାରରାନଙ୍ ପାଇ ଁCOVID-19 ଟକିାକରଣ 
ରାର୍୍ 16, 2022 ଚର ଆରମ୍ ଚହାଇଥିଲା। ରାର୍୍ 29ଚର ଭାରତଚର 
ଚକାଭିଡର ସକି୍ରୟ ରାରଲା 15,378କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାଚବଚଳ, ଗତ 24 
ଘଣ୍ା ରଧ୍ୟଚର 1,259 ଟ ିନୂଆ ରାରଲା ରୁଜୁ ଚହାଇଥିଲା। ଏଥିସହତି, 
ସକି୍ରୟ ରାରଲା 0.04 ପ୍ରତଶିତଚର ଚରକଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସସୁ୍ତା 
ହାର 98.75 ପ୍ରତଶିତ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷଚର, 15 ରୁ 17 ବର ୍ବୟସର 50 
ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ କଚିଶାରଙୁ୍ ସଂପରୂ୍ ୍ଟକିାକରଣ କରାଯାଇଛ।ି ସରତେଙ୍ 
ପାଇ ଁଚକାଭିଡ -19 ପାଇ ଁଟକିା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇ ଁ21 ଜୁନ୍ 2021 
ରୁ ନୂତନ ପଯ୍୍ୟାୟ ଆରମ୍ ଚହାଇଥିଲା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟକିା ଉପଲବ୍ଧ 
ଚହବାଦ୍ାରା ଟକିାକରଣ ଅଭିଯାନର ଗତ ିତ୍ୱରାନ୍ତି ଚହାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷଚର 
ଭାରତ ବଶି୍ୱତେରରୀୟ ଟକିା ଉତ୍ାେନ କ୍ଷରତା ପ୍ରେଶନ୍ କରଛି ିଏବଂ 150 ରୁ 
ଅଧିକ ଚେଶକୁ ଟକିା ଚଯାଗାଣ ସନୁଶିି୍ଚତ କରଛି।ି ବଶି୍ୱସ୍ାସ୍୍ୟ ସଂଗଠନ ଟକିା 
ଆବଶ୍ୟକତାର 65 ରୁ 70 ପ୍ରତଶିତ ଭାରତ ପରୂଣ କରୁଛ।ି n

ଣକୋଭିଡ ଏପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ତ ଯୋଇ ନୋହି,ଁ 
ସତକ୍ଷତୋ ଅବ�ବେନ କେନ୍ତୁ 

ଦ୍ରୁତ ଗତଣିେ ଚୋ�ିଛ ି
ଟିକୋକେେ  

ଣଟ୍ନ୍ ଗଡିୁକଣେ ସିଟ୍, କବେଳ ପନୁବ୍ଷୋେ ମିଳିବୋ ଆେମ୍ଭ
ସରଗ୍ ଚେଶଚର ଚକାଭିଡର ନୂତନ ସଂକ୍ରରଣ କ୍ରରଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଚଯାଗୁ 
ପରସିି୍ତଚିର ନରିନ୍ର ଉନ୍ନତ ିଚେଖା ଚେଉଛ।ି ଏହାକୁ ଆଖିଚର ରଖି ଚରଳବାଇ 
ପକ୍ଷରୁ ବଭିିନ୍ନ ଚରେନ୍ ଚର ଜାର ିକରାଯାଇଥିବା କଟକଣାକୁ ଉଠାଇ େଆିଯାଇଛ।ି  
ଏହାଫଳଚର ଚରେନ୍  ଭିତଚର ପବୂରୁ୍ ରଳିଥିିବା ଲିଚନନ୍ସ, କରଳ୍, ତକଆି, 
ଚବଡ୍ କଭର ରଳିବିା ସହ ଝରକାଚର ଲାଗୁଥିବା  ପରୋ ଲାଗିପାରବି। ଚକାଭିଡ୍  
ରହାରାରରୀର ଭୟାବହତା ଏବଂ ଚକାଭିଡ୍ ଚପ୍ରାଚଟାକଲକୁ େୃଷି୍ଚର ରଖି  ଜାର ି
କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ାଣ୍ଡାଡ୍ ଅପଚରଟଂି ଚପ୍ରାଚଟାକଲ୍ (SOP)  ଅନୁସାଚର ଏସବୁ 

ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଚବ ଏହସିବୁ ଉପଚର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ହଟାଇବା େନିଠାରୁ 
ଚରଳବାଇ ଦ୍ାରା ଶରୀଟ୍, କରଳ୍ ଇତ୍ୟାେ ି ଚଯାଗାଣ ଆରମ୍ ଚହାଇଥିବାର 
ସରତେ ସେୂନା ପାଇ ଁଚରଳବାଇ ସେୂନା ଚେଇଛ।ି ତଥାପି, ଉପଯୁକ୍ ଗୁଣବର୍ତା 
ସନୁଶିି୍ଚତ କରବିା ପାଇ ଁଏହାକୁ ପଯ୍୍ୟାୟକ୍ରଚର ଉପସ୍ାପିତ କରାଯାଉଛ ି। ବଳିର ୍
ଚହବାର କାରଣ ପଛଚର ରହଛି ିେରୀଘ ୍େୁଇବର ୍ଧର ିଏହ ିକରଳ୍ସବୁ ବ୍ୟବହାର 
ନଚହବା।  ଏଣୁ ଚରଳବାଇ କର୍ୃ୍ତପକ୍ଷ ତୁରନ୍ ଏହ ିଚସବାକୁ ୋଲୁ କରବିାଲାଗି 
ପଯ୍୍ୟାୟକ୍ରଚର ଚରେନ୍ ଗୁଡକିଚର ଚସବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍।ି  

707 ଦନି ପରର, ମୱାର୍୍ଡ 30ରର, 15 �ଜୱାରରୁ କମ୍ 
ସକି୍ରୟ ମୱାମଲୱା ପଞି୍ଜକୃତ

439 ଦନିରର 183.82 ରକୱାଟରୁି ଅଧିକ ଟକିୱା ପ୍ରଦୱାନ

27 ମୱାର୍୍ଡ 2022ରୁ ପୁନଃ ଚଳୱାଚଳ କଲୱା ବୱାଣିଜଥି୍ୟକ 
ଆନ୍ଜ୍ଡୱାତୀୟ େୱାତ୍ୀବୱା�ୀ ବମିୱାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ 
ପରିବୱାର କଲଥ୍ୟୱାଣ ମନ୍ତଣୱାଳୟର ନରିଦ୍୍ଡଶୱାବଳୀ 
ଅନୁେୱାୟୀ କୱାେ୍ଡଥ୍ୟୱାନୁଷ୍ଠୱାନ।

ଣକୋଭିଡ ସଂକ୍ମେଣେ ହ୍ୋସ
22 ମୋର୍୍ଷ-  1,581 
23 ମୋର୍୍ଷ-  1,778 
24 ମୋର୍୍ଷ- 1,938  
25 ମୋର୍୍ଷ-  1,685  
26 ମୋର୍୍ଷ-  1,660 
27 ମୋର୍୍ଷ-  1,421 
28 ମୋର୍୍ଷ-  1,270 
29 ମୋର୍୍ଷ-   1,259 

େୋଷ୍ଟ୍ର ଣକୋଭିଡ୍  ବେୁିଦ୍ଣେ ଯଦୁ୍ 
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ପ୍ରତଭିୋଙୁ୍କ ମିଳୁଛ ିନୂଆ 
ପେିଚୟ, ନୂଆ ସଣୁଯୋଗ 

ପ୍ରତଟି ିବଥ୍ୟକି୍ତର ଜୀବନରର ରଖଳର ଅରନକ ମ�ତ୍ତ୍ୱ ର��ି।ି ରଖଳ ରଗୱାଟଏିପରଟ ବଥ୍ୟକି୍ତ ଭିତରର ଟମି୍  ଭୱାବନୱା ସୃଟିେ କରର ତ 
ଅନଥ୍ୟ ପରଟ ମୱାନସକି ଦୃଢତୱା, ରନତୃତ୍ୱ ରକୌଶଳ, ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ନଦି୍୍ଡୱାରଣ ଏବଂ ଅର�୍ୱାନ ରନବୱାର ଆତ୍ବଶି୍ୱୱାସ ବ ିସୃଟିେ କରିଥୱାଏ। 

କନୁି୍ ବଗିତ ଦନିମୱାନଙ୍କରର ଅଲମ୍ପକି୍ , ଏସଆିଡ୍  ପ୍ରଭୃତ ିଅନ୍ଜ୍ଡୱାତୀୟ ରଖଳ ପଡ଼ଆିରର ଭୱାରତର ପ୍ରଦଶ୍ଡନ ରସତକି ିଉତ୍ସୱା�ଜନକ 
ନଥିଲୱା। ଏଠୱାରର ରେ ପ୍ରତଭିୱାଙ୍କ ଅଭୱାବ ଥିଲୱା ତୱା�ୱା ନୁର�ଁ, ବରଂ ଏ� ିପ୍ରତଭିୱାଙୁ୍କ ରଖୱାଜବିୱା, ସ୍ୱାନୀୟସ୍ତରରୁ ରସମୱାନଙୁ୍କ ପ୍ରସୁ୍ଟତି 
କରିବୱା ଲୱାଗି ଆବଶଥ୍ୟକ ବଥ୍ୟବସ୍ୱାର ଅଭୱାବ ଥିଲୱା। ଏ� ିଅଭୱାବକୁ ଦୂର କରିବୱା ଲୱାଗି 22 ଏପି୍ରଲ୍  2016 ରର ଉଦଥ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ 

ର�ଲୱା ‘ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ ରେୱାଜନୱା ମୱାଧ୍ୟମରର। କୱାରଣ ରଖଳବି ଭୱାରତ ତ ବଢବି ଭୱାରତ...  

ହରୟିାଣାର ଝଜ୍ର ବାସନି୍ଦା ରନୁ ଭାକର, ଭାରତରୀୟ କ୍ରରୀଡା 
ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା କ୍ରରୀଡାବତିରାନଙ୍ ରଧ୍ୟଚର ଜଚଣ ପ୍ରରଖୁ 
ଚେଚହରା।  ଡଚିସର୍ର 2017ଚର ତ୍ରଚିଭନ୍ଦ୍ରରଠାଚର ଅନୁଷ୍ଠତି 

61ତର ଜାତରୀୟ ଶୁଟଂି ୋମ୍ପୟିନଶପି୍ ର ରହଳିା 10 ରିଟର ପିତେଲ ବଗ୍ 
ଏବଂ 2018 ଚର ଚଖଚଲା ଇଣି୍ଡଆ ଅଧରୀନଚର ଆଚୟାଜତି ପ୍ରଥର 
ସ୍ଲୁ ଚଗମ୍ ଚର ରହଳିା 10 ରିଟର ଏୟାର ପିତେଲ ପ୍ରତଚିଯାଗିତା 
ଜତି ି ପ୍ରଥରଥର ପାଇଁ ଲାଇରଲାଇଟକୁ ଆସଥିିଚଲ। ସାରା ଭାରତ 
ତାଙୁ୍ ପିତେଲ ପ୍ରତଚିଯାଗରୀ ଭାଚବ ଜାଣିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷଚର, 2018 
ରସହିାଚର ଚଖଚଲା ଇଣି୍ଡଆ ସ୍ଲୁ ଚଗର୍ସଚର 10 ରିଟର ଏୟାର 
ପିତେଲ ଇଚଭଣ୍ଚର ସ୍ର୍୍ ପେକ ଜତିଥିିବା ଉର୍ତରପ୍ରଚେଶ ରିରଟର 
କାଲିନା ଗାଁ ବାସନି୍ଦା ଚସୌରଭ ଚେୌଧରରୀ ରଧ୍ୟ ଖବୁ୍ କମ୍ ସରୟ 
ରଧ୍ୟଚର େରତ୍ାର ପ୍ରେଶ୍ନ କରଛିନ୍।ି  େଲି୍ରୀ ନବିାସରୀ େବି୍ୟାଂଶ ସଂି 
ପାନୋର, ରଳୂତଃ ଜଚଣ ଚଖଚଲା ଇଣି୍ଡଆ ପ୍ରତଭିା ଆଉ ଚଖଚଲା 
ଇଣି୍ଡଆ ଚଗର୍ସର ପ୍ରଥର େୁଇଟ ି ଚସସନ୍  2018 ଚର େଲି୍ରୀଚର 

ଏବଂ 2019 ଚର ପୁଚଣଚର ଆଚୟାଜତି ଚହାଇଥିବା ୟୁଥଚଗମ୍ ଚର 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିଚଲ। ଆଜ ିଯେ ିରନୁ ଭାକର, ଚସୌରଭ ଚେୌଧରରୀ 
ଏବଂ େବି୍ୟାଂଶ ସଂି ପାନୋରଙ୍ ଭଳ ିଚଖଳାଳରିାଚନ କ୍ରରୀଡା ଜଗତଚର 
ଚେଶକୁ ସନୁାର ଆଣିଛନ୍,ି ଚତଚବ ଚଖଚଲା ଇଣି୍ଡଆ ଚଯାଜନାର 
ଏଥିଚର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ ଅବୋନ ରହଛି।ି ଏହା ରାଧ୍ୟରଚର ସରକାର 
ଚେଶର କ୍ରରୀଡାର ସାରଗି୍କ ପରଚିବଶକୁ ପରବିର୍ତ୍ନ କରବିାକୁ 
ୋହୁଁଛନ୍।ି ଚଖଚଲା ଇଣି୍ଡଆ କାଯ୍୍ୟକ୍ରରର ଉଚର୍ଦଶ୍ୟ ଚହଉଛ ିଚରଧାବରୀ 
ଚଖଳାଳଙୁି୍ ଆରମ୍ରୁ େହି୍ନଟ କରବିା, ଚସରାନଙୁ୍ ସଚବ୍ାର୍ତର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଚଯାଗାଇବା, ଚଖଳ ପାଇଁ ଏକ ସେୃୁଢ ଭିର୍ତଭୂିରି ସଷିୃ୍ କରବିା, 
ଯାହାଆଧୁନକି ସବୁଧିା ପ୍ରୋନ କରଥିାଏ। ଏହକି୍ରରଚର ଆଜ ିଚେଶ 
କ୍ରରୀଡାବତିଙ୍ ନକିଟଚର ପହଞ୍ଚବିାକୁ ଚେଷ୍ା କରୁଛ ିଏବଂ ଗ୍ାରାଞ୍ଚଳକୁ 
ବଚିଶର ଧ୍ୟାନ େଆିଯାଉଛ।ି ଆରର ଗ୍ାର ଏବଂ େୁଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ 
ପ୍ରତଭିାଚର ପରପୂିର୍୍ ଏବଂ ଚେଶ ତାର ଚଖଳାଳଙୁି୍ ଚଖାଲା ହୃେୟଚର 
ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ।ି

ଣଖଣ�ୋ ଇଣି୍ଆ

ଣଯୋଜନୋ ଣଖଣ�ୋ ଇଣି୍ଆ 
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ଏଥେ ବଣଜଟଣେ 48% ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ତ ବୃଦି୍
n ବରଜଟରର, ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ ରେୱାଜନୱା ପୱାଇଁ 974 ରକୱାଟ ି

ଟଙ୍କୱାର ବଥ୍ୟବସ୍ୱା କରୱାେୱାଇ�,ି େୱା�ୱା ପୂବ୍ଡ ବରଜଟ୍ ଆକଳନ 
2021-22 ତୁଳନୱାରର 48.09% ଅଧିକ। ଏ� ିରେୱାଜନୱା 

ପୱାଇଁ ସରକୱାର 3156.50 ରକୱାଟ ିଟଙ୍କୱାର ବରଜଟ୍  ପ୍ରୱାବଧୱାନ 
କରି�ନ୍।ି ଏ�ୱାସ� ପନ୍ରତମ ଅଥ୍ଡ କମଶିନ (2021-22 

ରୁ 2025-26) ଙ୍କ ସପୁୱାରିସ ଅନୁସୱାରର “ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ- 
କ୍ରୀଡ଼ୱାର ବକିୱାଶପୱାଇଁ ଜୱାତୀୟ କୱାେ୍ଡଥ୍ୟକ୍ରମ” ରେୱାଜନୱା ଜୱାରି 

ରଖିବୱାକୁ ସରକୱାର ନଷି୍ପତି୍ତ ରନଇ�ନ୍।ି

ଣଖଳେ ପଡିଆେ ବକିୋଶ

ବୋରବିକ କ୍ୀଡୋ ପ୍ରତଣିଯୋଗୀତୋ 

ଣସ୍ପୋର ୍ଟ୍ଷ ଭିତି୍ଭୂମିେ ଉପଣଯୋଗ ଓ 
ଉନ୍ନୟନ

ଣକୋଚଂିଣେ ସଧୁୋେ

େୋଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ ଣଖଣ�ୋ 
ଇଣି୍ଆ ଣସଣ୍ଟେ 

ପ୍ରତଭିୋ ଅଣନର୍େ ଓ ବକିୋଶ 

ସ୍�୍ୁ  ପି�ୋଙ୍କ ଫିଟ୍ ଣନସ୍

ଦବି୍ୟୋଙ୍ଗଙ୍କ ପୋଇ ଁଣଖଳକୁ ଣପ୍ରୋତ୍ସୋହନ 

ସ୍ୱଣଦଶୀ ଣଖଳଙୁ୍କ ଣପ୍ରୋତ୍ସୋହନ

ଣଖଳ ଏକୋଣଡମୀକୁ ସହୋୟତୋ 

ମହଳିୋଙ୍କ �ୋଗି ଣଖଳ

ଶୋନ୍ତ-ି ବକିୋଶ �ୋଗି ଣଖଳ 

ସ୍କଲୁ୍ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିକରଲଜ େୱାଏ ଏଠୱାରୁ 
ପ୍ରତଭିୱା ସୱାମ୍ନୱାକୁ ଆସଥିୱାଆନ୍।ି ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ 
ସ୍କଲୁ୍  ରଗମ୍ସ, ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ ୟୁଥ ରଗମ୍ସ ଏବଂ 
ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ ୟୁନଭିସନିଟ ିରଗମ୍ସ ଭଳ ିରଖଳ 
ପୱାଇଁ ନୂଆ ମଞ୍ଚ। 

�କରିେୱାକ୍ , ଟଫ୍ଡ, ଜମି୍ , ଫୁଟ୍ ବଲ, ଟଫ୍ଡ, ଇନ୍ ରରୱାର 
�ଲ, ରସ୍ୱାଟ୍ସ୍ଡ �ରଟେଲ୍  ଭଳ ିସବୁଧିୱା ବସି୍ତୱାର ଲୱାଗି 
ବଥ୍ୟବସ୍ୱା। 

ରକୱାଚ୍ ଙୁ୍କ ତୃଣମଳୂସ୍ତରରୁ ପ୍ରତଭିୱା ବୱା�ବିୱା ଲୱାଗି 
ତୱାଲିମ୍  ।

ଆଥ୍ ରଲଟ୍ ମୱାନଙୁ୍କ ରକୱାଚଂିଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ିସମସ୍ତ 
ସବୁଧିୱା ଉପଲବ୍ଧ କରିବୱା ଲୱାଗି ରୱାଜଥ୍ୟରର ରଖରଲୱା 
ଇଣି୍ଆ ରସଣ୍ର ଭୱାରବ ରସ୍ୱାଟ୍ସ୍ଡ କଂରପ୍ସେର 
ପରକିଳ୍ପନୱା

ରଜୱାନ୍  ଅନୁସୱାରର ଟୱାରଲଣ୍ ସର୍୍ଡ ଟମି୍  ତଆିରି 
ର�ୱାଇ�।ି ଏ�ୱାଦ୍ୱାରୱା ଜଲି୍ୱା ଓ ବ୍କ୍ ସ୍ତରେୱାଏ ରଖଳ 
ପ୍ରତଭିୱାଙ୍କ େୱାଏ ପ�ଞ୍ଚୱାେୱାଇପୱାରବି। ଟୱାରଲଣ୍ 
ସର୍୍ଡ ରପୱାଟ୍ଡୱାଲ୍  ଆରମ୍ଭ। 

ର�ୱାଟ ବୟସରୁ ପିଲୱାଙ୍କ ରଖଳ ପ୍ରତଭିୱାର ବକିୱାଶ 
ଏବଂ ଶୱାରୀରକି ଫିଟ୍ ରନସ୍  ପୱାଇଁ ତୱାଲିମ୍  
ବଥ୍ୟବସ୍ୱା। ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ ରମୱାବୱାଇଲ୍  ଆପ୍  
ଆରମ୍ଭ। 

ଭୱାରତର ପୱାରୱା ଆଥ୍ ରଲଟ୍  ଲଗୱାତୱାର ଭଲ ପ୍ରଦଶ୍ଡନ 
କରୁ�ନ୍।ି ରଖରଲୱାଇଣି୍ଆ କୱାେ୍ଡଥ୍ୟକ୍ରମଦ୍ୱାରୱା ଏଥିପୱାଇଁ 
ବରିଶଷଧ୍ୟୱାନ ଦଆିେୱାଇ�।ି  2021ରର 32ଜଣ 
ପୱାରୱାଆଥରଲଟଙୁ୍କ ଏ� ିରେୱାଜନୱାରର ସ୍ତନ୍ତ ତୱାଲିମ 
ଦଆିେୱାଇ�।ି 

ମଲଖମ,୍ ରେୱାଗୱାସନ ଭଳ ିପୱାରମ୍ପରକି 
କ୍ରୀଡ଼ୱାକୁ ରପ୍ରୱାତ୍ସୱା�ନ ରଦବୱାଲୱାଗି 19 ସ୍ୱାନରର 
ଏକ ଭୱାରତ-ରରେଷ୍ଠ ଭୱାରତର 36 କୱାେ୍ଡଥ୍ୟକ୍ରମ 
ଆରୟୱାଜତି। 

ରଖଳ ଏକୱାରରମୀଗୁଡ଼କିଲୱାଗି ଉନ୍ନତ ଭିତି୍ତଭୂମି 
ପ୍ରଦୱାନ କରୱାେୱାଉ�।ି ସବୁପ୍ରକୱାର ରଖଳ ସ� 
ରେୱାଡ଼ୱା ପ୍ରତଭିୱାଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ ଅବସର 

ଏ�ୱାଦ୍ୱାରୱା ରଖଳ ପ୍ରତରିେୱାଗୀତୱାରର ମ�ଳିୱାଙ୍କ 
ଭୱାଗିଦୱାରୀ ନଶିି୍ତ କରୱାେୱାଇ�।ି ତୃଣମଳୂସ୍ତରରର 
�ଅିମୱାନଙ୍କ ପୱାଇଁ ଆୱାରୟୱାଜତି ର�ଉ� ିଅଲଗୱା 
ଅଲଗୱା ରସ୍ୱାଟ୍ଡସ ମଟି। 

ଜମ୍-ୁକଶ୍ମୀରରର ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ ୱଣି୍ର ରଗମ୍ସ 
ପ୍ରଥମଥର ପୱାଇଁ ଆରୟୱାଜନ କରୱାେୱାଇ�।ି 
ରକନ୍ଦ୍ରଶୱାସତି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼କି ଲୱାଗି ୱଣି୍ର ରଗମ୍ସ 
ଆରୟୱାଜନ ଲଦୱାଖରର ର�ୱାଇଥିଲୱା। 

14,595 

ଣଦଶଣେ କ୍ୀଡୋ ଭିତି୍ଭୂମି

38 2672008
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ଣଖଣ�ୋ ଇଣି୍ଆେୁ ପ୍ରତଭିୋ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ 
n 2021 ସଦୁ୍ୱା ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ ସ୍କଲୁ୍ ଏବଂ ୟୁଥ୍ ରଗମ୍ସର ତୃତୀୟ 

ସଂସ୍କରଣ, ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ ୟୁନଭିରସଟି ିରଗମ୍ ର ପ୍ରଥମ 
ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ ଶୀତକୱାଳୀନ ରଗମ୍ସର ଦ୍ତିୀୟ 
ସଂସ୍କରଣ ଆରୟୱାଜତି ର�ୱାଇଥିଲୱା।

n ଏ�ୱାଦ୍ୱାରୱା ପ୍ରତଭିୱାବୱାନ େୁବ ରଖଳୱାଳଙୁି୍କ ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ �ୱାତ୍ବୃତି୍ତ 
ଜତିବିୱା ଏବଂ ଅତଥ୍ୟୱାଧୁନକି କ୍ରୀଡ଼ୱା କରମ୍ପସ୍େରର ତୱାଲିମ ରନବୱାର 
ସରୁେୱାଗ ମଳିଥିିଲୱା। ଉପକରଣ, ଖୱାଦଥ୍ୟ ଏବଂ ଶକି୍ଷୱା ପୱାଇଁ ସ�ୱାୟତୱା 
ସ� ମୱାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କୱା ଭତ୍ତୱା ମଧ୍ୟ ଦଆିେୱାଇଥୱାଏ।  n

ଣଖଣ�ୋ ଇଣି୍ଆ ଏବଂ ନ୍ୟୋସନୋ� ଟ୍ୟୋଣ�ଣ୍ଟ ସର୍୍ଷ
ପ୍ରତଭିୱା ତ ରସଇଠ ିଥୱାଆନ୍ ିରେଉଁଠୱାରର ସରକୱାରଙ୍କ ପ୍ରତଥ୍ୟକ୍ଷ ନଜର ପଡ଼ପିୱାରର ନୱା�ିଁ। ଏଣୁ ସରକୱାର ଏବଂ ପ୍ରତଭିୱାଙୁ୍କ ଏକୱାଠ ିଆଣିବୱା ଲୱାଗି 

ରସତୁଭଳ ିକୱାେ୍ଡଥ୍ୟ କରୁ� ିରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ। 2016ରର ଆରମ୍ଭ ର�ୱାଇଥିବୱା ଏ� ିରେୱାଜନୱା, ଭୱାରତର ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତଭିୱାଙୁ୍କ ରଖୱାଜ ିଅଲିମ୍ପକି୍ 
ରପୱାଡ଼ୟିମେୱାଏ ରନବୱାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଡ ଭୂମକିୱା ଗ୍ର�ଣ କରୁ� ି।  'ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ' କୁ 12 ଟ ିକୱାେ୍ଡଥ୍ୟରକ୍ଷତ୍ରର ବଭିକ୍ତ କରୱାେୱାଇ�।ି

ଣଯୋଜନୋ ଣଖଣ�ୋ ଇଣି୍ଆ 



40 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ଏପ୍ଡିଲ, 2022 

'ସବ୍ଷଜନ ହତିୋୟ' ମନ୍ତକୁ ଅନୁକେେ 
କେୁଥ�ିୋ  ଗେୁୁକୁଳ ପେମ୍ପେୋ

ଭାରତର ଇତହିାସଚର ସନ୍ ଓ ଭକି୍ ଆଚନ୍ଦାଳନର ଯଚଥଷ୍ 
ଗୁରୁତ୍ୱ ରହଛି।ି  ଏହା ସ୍ାଧରୀନତା ଆଚନ୍ଦାଳନର ରଳୂେୁଆ 
ରଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲା।  ଏଚବ ବ ିରାଷ୍ଟ୍ର ନରି୍ାଣଚର ଏହା ଏକ 

ନଆିରା ଭୂରିକା ଚନଇପାଚର। ଏହ ି କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର 
ଚରାେରୀ ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ୋବାେଚର ସ୍ାରରୀନାରାୟଣ ଗୁରୁକୁଳ 
ବଶି୍ୱବେି୍ୟା ପ୍ରତଷି୍ଠାନମ୍ (SGVP) ଗୁରୁକୁଳ ଦ୍ାରା ଆଚୟାଜତି ଭାବ 
ବନ୍ଦନା କାଯ୍୍ୟକ୍ରରଚର ଚଯଚତଚବଚଳ ଚଯାଗଚେଚଲ କହଥିିଚଲ, ‘ 
ଗୁରୁକୁଳ ପରବିାର ଆଜାେରୀ କା ଅରତୃ ରଚହାତ୍ସବ ଏବଂ ଅରତୃକାଳଚର 
ଅବୋନ ପାଇଁ ଆଚଗଇ ଆସବିା େରକାର। 20ରାର୍୍ଚର ଏହ ିଉତ୍ସବ 
ଆଚୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାସ୍ତରୀଜରୀ ରହାରାଜଙ୍ ଦ୍ାରା ଲିଖିତ ‘ଶ୍ରୀ 
ଧର୍ ଜରୀବନ ଗାଥାର’ ଛଅ ଖଣ୍ଡ  ପୁତିେକା ଉଚନ୍ମାେନ କରବିା ଲାଗି 
ଏହ ି ଉତ୍ସବ ଆଚୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ଚସତକି ି ନୁଚହଁ ଏହ ି
ପଥୃିବରୀକୁ ରାସାୟନକି ୋରରୁ ରକୁ୍ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତକି ୋର 
ପ୍ରଣାଳରୀକୁ ଆପଣାଇବା ତଥା ଚପ୍ରାତ୍ସାହନ ଚେବା ଲାଗି ରଧ୍ୟ ଆହ୍ାନ 
ଚେଇଥିଚଲ। କାରଣ ଗୁରୁକୁଳ ଏହ ି େଗିଚର ଏକ ପ୍ରରଖୁ ଅଙ୍ 
ଚହାଇପାରବି। ଏହାସହ ଚସ ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରାକୁ ଶାସ୍ତରୀ ରହାରାଜଙ୍ 

ଶକି୍ଷାକୁ ଆଧାର କର ିଅଭିନବ ଭାଚବ ଆଜାେରୀ କା ଅରତୃ ରଚହାତ୍ସବ 
ପାଳନ କରବିାକୁ ଚସ ନଚିବେନ କରଥିିଚଲ। 

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍କ ସରମ୍ୱାଧନର ଉଦୃ୍ତ ି...
n ‘ଗୁରୁଚେବ ଶାସ୍ତରୀଜରୀ ଏବଂ ତାଙ୍ର ସାଧନା, ତପସ୍ୟା, ସରାଜ 

ପ୍ରତ ି ସରପ୍ଣଭାବକୁ ସନୁ୍ଦର ଭାଚବ ସଜାଇ  ପୂଜ୍ୟ ରାଧବପି୍ରୟ 
ୋସ ରହାରାଜ ତାହାକୁ  ପୁତେକ ଆକାର ଚେଇଛନ୍।ି ଏହାର ନାଁ 
ରହଛି ି'ଶ୍ରୀ ଧର୍ଜରୀବନ ଗାଥା' । ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚପ୍ରରଣାୋୟକ 
ପୁତେକ।

n ‘'ସବ୍ କା ସାଥ୍, ସବ୍ କା ବକିାଶ, ସାବକା ବଶି୍ୱାସ ଏବଂ ସାବକା 
ପ୍ରୟାସ'ର ସଂକଳ୍ପ ଶାସ୍ତରୀଜରୀ ରହାରାଜଙ୍ ପର ି ରହାନ ବ୍ୟକି୍ଙ୍ 
ଆେଶ୍ ଏବଂ' ସବ୍ଜନ ହତିାୟ, ସବ୍ଜନ ସଖୁାଇ 'େଶ୍ନ 
ଉପଚର ଆଧାରତି। ରହାରାଜଙ୍ ଜରୀବନ ଚକବଳ ଉପଚେଶ ବା 
ବ୍ୟବସ୍ାରଳୂକ ନଥିଲା; ଏହା ଶଙୃ୍ଖଳା ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ନରିନ୍ର 
ପ୍ରବାହ ଚହାଇ ରହଛି।ି ଚସ ଆରକୁ ନରିନ୍ର କର୍ତ୍ବ୍ୟ ପଥଚର 
ରାଗ୍େଶ୍ନ କରନ୍।ି n

ପ୍ରଚୀନ ଭୱାରତର ଶକି୍ଷୱାରକନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁକୁଳ ସବ୍ଡଦୱା ‘ସବ୍ଡଜନ 
�ତିୱାୟ’ ମନ୍ତଦ୍ୱାରୱା ଅଭିଭୂତ ଥିଲୱା। ଗୁରୁକୁଳରର 
ସବୁବଗ୍ଡର ଶଷିଥ୍ୟ ଥିରଲ ଏବଂ ସମରସ୍ତ ଏକୱାଠ ିଶକି୍ଷୱା 
ଗ୍ର�ଣ କରୁଥିରଲ। ଏ� ିପରମ୍ପରୱାରର ତୱାଙ୍କ ରଗୌରବଶୱାଳୀ 
ଅତୀତ ଓ ଭବଥ୍ୟ ଭବଷିଥ୍ୟତର ମଞି୍ଜ ବୁଣୱାେୱାଉଥିଲୱା। ଏ� ି
ପରମ୍ପରୱା ସୱାଧୱାରଣ ନୱାଗରିକଙୁ୍କ ଧୱାମନିକ, ସୱାଂସ୍କତୃ ିଏବଂ 
ସୱାମୱାଜକି ରପ୍ରରଣୱା ରଦଉଥିଲୱା। ଏ�ୱାଦ୍ୱାରୱା ରଦଶ ପ୍ରଗତ ି
ଆଣୁଥିଲୱା ଏବଂ ଆତ୍ନଭି୍ଡର ର�ଉଥିଲୱା।

େୋଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ୀ ଧମ୍ଷଜୀବନ ଗୋଥୋେ ଉଣନ୍ମୋଚନ

ମୋତୋ ଭୋେତୀକୁ ଣକମିକୋ� ଣବୋଝେୁ ମକୁ୍ କେନ୍ତୁ। ଆପେଙ୍କେ ଏଇଠ ିଣଗୋଶୋଳୋ ବ ିଅଛ ିଏବଂ 
ପ୍ରୋକୃତକି ଚୋରେ ଣଯଉ ଁପ୍ରେୋଳୀ ଆପେୋଉଛନ୍ତ,ି ଏସବୁ ଗେୁୁକୁଳଣେ ଆପେଙୁ୍କ ଶଖିୋଯୋଇଛ।ି ଏହୋ 
ଗେୁୁକୁଳଣେ ସୀମିତ ନେହ ିଗୋକଁୁ ଯୋଉ। ଗୋେୁଁ ଗୋ ଁଣହୋଇ ଏହ ିପ୍ରେୋଳୀକୁ ସବୁ ଚୋରୀଙୁ୍କ ଶଖିୋନ୍ତୁ। 
ଫଟବି�ୋଇଜେ, ଣକମିକୋ�୍ , କୀଟନୋଶକେ ଣକୌେସି ଆବଶ୍ୟକତୋ ନୋହି।ଁ  ଏହୋ ଉଭୟ ଗଜୁେୋଟ ଏବଂ 
ସୋେୋ ଣଦଶ ପୋଇ ଁଏକ ବଡ ଣସବୋ ଣହବ ଏବଂ ଶୋସ୍ତୀଜୀ ମହୋେୋଜଙୁ୍କ ଉଚତି ଶ୍ଦ୍ୋଞ୍ଜଳି ଣହବ ତଥୋ 
ଏହ ିଗ୍ନ୍ଥେ ଉଣଦ୍ଶ୍ୟ ପେୂେ ଣହବ। -ନଣେନ୍ଦ୍ର ଣମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ। 
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ଭୋେତେ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ �ୋଗି ଣଯଣବ 
ଶତୋଧକି ବୀେ ପ୍ରୋେକୁ ଆହୂତ ିକେିଥଣି�

ଭୱାରତର ‘ସ୍ୱାଧୀନତୱା’  ରକୌଣସ ିଜରଣ ବଥ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ବଳଦିୱାନ ବୱା ରଗୱାଟଏି ଦନିର ସଂଗ୍ରୱାମର ଫଳ ନୁର�ଁ। ଦୁଇଶ� 
ବଷ୍ଡଧରି ଇଂରରଜଙ୍କ ଶୱାସନ କବଳରୁ ଭୱାରତକୁ ଉଦ୍ୱାର କରିବୱା ଲୱାଗି ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରୱାନ୍ରର ଅରନକ ବରିଦ୍ରୱା� ର�ୱାଇ�।ି 
ଇଂରରଜମୱାରନ ଏ�ପିରି ବରିଦ୍ରୱା�କୁ ରକରବ ବନୁ୍ଧକମନୁରର ତ ରକରତରବରଳ ଷଡ଼େନ୍ତ ରଚ ିଦମନ କରି�ନ୍।ି ଆଉ 
ରସଥିରର ଅରନକ ରଦଶ ମୱାତୃକୱା ଆଗରର ନଜି ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛମଣି ଜୀବନ ବଳ ିରଦଇ�ନ୍।ି ଏମିତ ିସଂଗ୍ରୱାମ ଭିତରର 

ମଣିପୁରରର ରଖୱାଙ୍ଗରଜୱାମ୍  ଏବଂ ଓଡ଼ଶିୱାର ରକନୁ୍�ରର ବପି୍ବ କଥୱା କ�ରିଲ ଆଜବି ିରୁମ ଟୱାଙୁ୍କରି ଉରଠ...। 

ଚଯଉଁରାଚନ ରାଷ୍ଟ୍ରପାଇ ଁବଳେିାନ େଅିନ୍ ିଚସରାଚନ 
ଅରରତ୍ୱ ପାଆନ୍।ି ଚସରାଚନ ଚପ୍ରରଣାରୂପକ 
ଫୁଲଚର ପରଣିତ ଚହାଇ ପିଢପିଚର ପିଢ ି

ସଗୁନ୍ଧ ବତିୋର କରନ୍।ି  ଭାରତର ସ୍ାଧରୀନତା ସଂଗ୍ାର ତଚିନାଟ ି
ଚସ୍ରାତର ରଳିତି ପ୍ରୟାସଚର ସମ୍ବ ଚହାଇଥିଲା। ଚଗାଟଏି ଚସ୍ରାତ 
ବପି୍ଳବର, ଦ୍ତିରୀୟ ଚସ୍ରାତ ସତ୍ୟଗ୍ାହର ଏବଂ ତୃତରୀୟ ଚସ୍ରାତ ଥିଲା 

ଜନସଚେତନତାର। ଏହ ି ତଚିନାଟ ି ଚସ୍ରାତ ତ୍ରରିଙ୍ାର ତଚିନାଟ ି
ରଙ୍ଚର ଚଶାଭା ପାଉଛ।ି 23 ରାର୍୍ଚର ଶହରୀେ େବିସ ଅବସରଚର 
ଭିଚକ୍ଟାରଆି ଚରଚରାରଆିଲ ହଲଚର ବପିବ୍ରୀ ଭାରତ ଗ୍ୟାଚଲରରୀ 
(ବାକ୍ ଚେଖନୁ୍) ର ଉେଘାଟନ କରବିା ସରୟଚର ପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ 
ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ କହଥିିଚଲ, ଆର ତ୍ରରିଙ୍ାର ରଙ୍ ବପି୍ଳବ ଚସ୍ରାତର 
ପ୍ରତରୀକ ଅଚଟ। ନାରଙ୍ରୀ କ୍ରାନ୍ ି କଥା କହୁଥିବାଚବଚଳ ଧଳା ରଙ୍ 

 ଣଖୋଙ୍ଗଣଜୋମ ୍ ଆଣନ୍ଦୋଳନ-ମେପିେୁ ଯଦୁ୍ ଏବଂ ଣକନୁ୍ଦଝେ ବଣିରେୋହ 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ପେୂୋ 
ସଣବେୋଧନ ଶେୁବିୋକୁ 
କୁ୍ୟଆେ୍  ଣକୋଡ୍  ସ୍ୋନ୍  କେନ୍ତୁ 

ଅମତୃ ମଣହୋତ୍ସବେୋଷ୍ଟ୍ର
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ସତ୍ୟଗ୍ାହର ଚସ୍ରାତ ଏବଂ ଅହଂିସାକୁ ପ୍ରତରୀକ କଚର। ସବୁଜ ରଙ୍, 
ସଜୃନଶରୀଳ ପ୍ରବୃର୍ତରି ଚସ୍ରାତ ଏବଂ ତ୍ରରିଙ୍ା ଭିତଚର ଥିବା ନରୀଳ 
େକ୍ରକୁ ଭାରତରୀୟ ସଂସ୍ତୃରି ପରବିାହକ ଭାଚବ ଚେଖାଯାଏ। ଆଜ ି
ତ୍ରରିଙ୍ାର ତନି ି ରଙ୍ଚର ନୂଆ ଭାରତର ଭବରି୍ୟତ ରୁ ଁ ଚେଖଛୁ।ି 
ନାରଙ୍ରୀ ରଙ୍ ଆରକୁ କର୍୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଜାତରୀୟ ନରିାପର୍ତାର ଚପ୍ରରଣା 
ଚେଇଥାଏ। ଧଳା ରଙ୍  'ସାବକା ସାଥ୍, ସବକା ବକିାଶ, ସାବକା 
ବଶି୍ୱାସ ଏବଂ ସାବକା ପ୍ରୟସ' ରନ୍ତ ସହତି ସରକକ୍ଷ। ସବୁଜ ରଙ୍ ଆଜ ି
ପରଚିବଶକୁ ସରୁକ୍ଷା ଚେବାପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ ବକିାଶ ତଥା ଭାରତର 
ଏକ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତରୀକ ଅଚଟ ଏବଂ  ତ୍ରରିଙ୍ାଚର ଥିବା ନରୀଳ େକ୍ର 
ଆଜ ିନରୀଳ ଅଥନ୍ରୀତ ିସହତି ସରକକ୍ଷ। 18 ରାର୍୍ଚର ରାଲାୟାଲମ୍ 
ଚେୈନକି ରାତୃଭୂରରି ଶତବାର୍ତିକରୀ ଉତ୍ସବ (ବାକ୍ ଚେଖନୁ୍)ର 
ଉେଘାଟନ କର ିପ୍ରଧାନରନ୍ତରୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚରାେରୀ ସ୍ାଧରୀନତା ସଂଗ୍ାର 
ବରିୟଚର କହଛିନ୍,ି “ସ୍ରାଜ ହାସଲ ଲାଗି ସ୍ାଧରୀନତା ସଂଗ୍ାରଚର 
ଆର ଜରୀବନକୁ ଉତ୍ସଗ୍ କରବିାର ସଚୁଯାଗ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। କନୁି୍, ଏହ ି
ଅରତୃକାଳଚର ଆରକୁ ଏକ ଶକି୍ଶାଳରୀ, ବକିଶତି ଏବଂ ଅନ୍ଭୂକ୍୍ 

ଭାରତ ଗଠନ େଗିଚର କାଯ୍୍ୟ କରବିାର ସଚୁଯାଗ ରଳିଛି।ି ଚକୌଣସ ି
ଚେଶର ବକିାଶ ପାଇ ଁଭଲ ନରୀତ ିପ୍ରଣୟନ କରବିା ଏକ ଉତତର 
ପେଚକ୍ଷପ। ଏଥିରୁ ପ୍ରରାଣିତ ହୁଏ ଚଯ, ଆଗାରରୀ େନିଗୁଡକିଚର  
ଅରତୃ ରଚହାତ୍ସବକୁ ଧ୍ୟାନଚର ରଖି ବହୁତ କଛି ିକରାଯାଇପାରବି। 
ସ୍ତନ୍ତତା ସଂଗ୍ରାର କମ୍  େର୍୍ତିତ ଘଟଣା ଏବଂ  ଅଜ୍ାତ ସଂଗ୍ାରରୀଙ୍ 
ସମ୍ପକଚ୍ର ସେୂନାକୁ ଚଲାକଙ୍ ପାଖଚର ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ରଡିଆି 
ଏକ ଉତ୍କୃ ଷ୍ ରାଧ୍ୟର ଚହାଇପାଚର। ଚସହପିର ିପ୍ରତ ିଗାଁ ଓ ସାହଚିର 
ସ୍ାଧରୀନତା ସଂଗ୍ାରସହ ଚଯାଡା ଏରିତ ିଅଚନକ ସ୍ାନ ରହଛି,ି ଯାହା 
ବାବେଚର ବଚିଶର କଛି ିସେୂନା ରଚିଳ ନାହିଁ। ଆଚର ସହ ିସ୍ାନଗୁଡକୁି 
ହାଇଲାଇଟ୍  କର ିଚଲାକଙୁ୍ ଚସହ ିସ୍ାନ ପ୍ରତ ିଆକୃଷ୍ କରପିାରବି।  
ସ୍ାଧରୀନତାର ଅରତୃ ରଚହାତ୍ସବ ଶଙୃ୍ଖଳାଚର ଏଥର   ପଢନୁ୍ ଏରତି ି
େୁଇ ସଂଘରର୍ କାହାଣରୀ ଯାହା ବାବେଚର ଇତହିାସ ପଷୃ୍ଠାଚର 
ବଚିଶର େର୍ା୍ ହୁଏ ନାହିଁ।   କନୁି୍ ବ୍ରଟିଶି ସାମ୍ାଜ୍ୟର ରଳୂ ହଲାଇବା 
ପାଇଁ  ଚସଗୁଡକିର ଅବୋନ ଯଚଥଷ୍। ରଣିପରୁର ଚଖାଙ୍ଚଜାର 
ଏବଂ ଓଡଶିାର ଚକନୁ୍ଦଝର ବପିବ୍ର କାହାଣରୀ ଇଏ...  ।

ପଶି୍ଚରବଙ୍ର ସାଂସ୍ତୃକି ଏବଂ ଐତହିାସକି ଘଟଣାଗୁଡକୁି ସୃ୍ମତ ିଆକାରଚର 
ସଜାଇ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେଶନ୍ କରବିା ଲାଗି ବପିବ୍ରୀ ଭାରତ ଚହଉଛ ି
ସରକାରଙ୍ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାର ଏକ ପ୍ରରାଣ। ଏହ ିଗ୍ୟାଚଲରରୀଚର ସ୍ତନ୍ତତା 
ସଂଗ୍ାରଚର କ୍ରାନ୍କିାରରୀଙ୍ ଚଯାଗୋନ ଏବଂ ବ୍ରଟିଶି୍  ବରୁିଦ୍ଧଚର ଚସରାନଙ୍ 
ସଶସ୍ତ ପ୍ରତଚିରାଧ ପ୍ରଭୃତ ିେଶା୍ଯାଇଛ।ି ଏହ ିନୂଆ ଗ୍ୟାଚଲରରୀର ଉଚର୍ଦଶ୍ୟ 
ଚହଉଛ ି 1947 ଯାଏ ଘଟଥିବା ଘଟଣାର ଏକ ସାରଗି୍କ େୃଷି୍ଚକାଣ 
ପ୍ରୋନ କରବିା ଏବଂ ରହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ ୍ କ୍ରାନ୍କିାରରୀ ଭୂରକିାକୁ ଉଜାଗର 
କରବିା। ବପ୍ିବରୀ ଭାରତ ଗ୍ୟାଚଲରରୀ ଚସହ ିରାଜନରୀତକି ଏବଂ ଚବୌଦ୍ଧକି 
ପଷୃ୍ଠଭୂରେିଶା୍ଉଛ ିଯାହା, କି୍ରନ୍କିାରରୀ ଆଚନ୍ଦାଳନକୁ ଚପ୍ରାତ୍ସାହତି କରଥିିଲା। 
ଏଥିଚର କ୍ରାନ୍କିାରରୀ ଆଚନ୍ଦାଳନର ଆରମ୍, କ୍ରାନ୍କିାରରୀଙ୍ ଦ୍ାରା ସଂଘ 
ଗଠନ, ଆଚନ୍ଦାଳନର ପ୍ରସାର ଆେ ିବରିୟ ପ୍ରେଶ୍ତିତ ଚହାଇଛ।ି 

ଭିଣକଟେୋେିଆ ଣମଣମୋେିଆ�୍  ହ�୍ ଣେ 
ବପିବ୍ୀ ଭୋେତ ଗ୍ୟୋଣ�େୀ

ମହୋତ୍ୋ ଗୋନ୍ଧଙି୍କ ଆଦଶ୍ଷଣେ ଅନୁପ୍ରୋେୀତ 
ଣହୋଇ ଜନ୍ମ ଣନଇଥ�ିୋ ମୋତୃଭୂମି 
ଭାରତର ସ୍ତନ୍ତତା ସଂଗ୍ରାକୁ ରଜଭୁତ କରବିା ଲାଗି ରହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧଙି୍ 
ଆେଶଚ୍ର ଅନୁପ୍ରାଣରୀତ ଚହାଇ ରାତୃଭୂରରି ଜନ୍ମ ଚହାଇଥିଲା। 18 ରାର୍୍ 
1923 କୁ ଏହା ଆରମ୍ ଚହାଇଥିଲା। ଆଚର ଯେ ିନଜର ପକାଇବା ଚତଚବ 
ଚସ ସରୟର ବଶିଷି୍ ବ୍ୟକି୍ରାଚନ ଚକୌଣସ ି ନା ଚକୌଣସ ି ଖବରକାଗଜ 
ସହ ଜଡତି ଥିଚଲ। ଚଲାକରାନ୍ୟ ତଲିକ ‘ଚକଶରରୀ’ ଓ ‘ରରହଟ୍ଟା’ ପ୍ରକାଶ 
କରୁଥିବାଚବଚଳ ଚଗାପଳକୃଷ୍ଣ ଚଗାଖଚଲ ‘ହତିବାେ’ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଚଲ। 
ସ୍ଵାରରୀ ବଚିବକାନନ୍ଦଙ୍ ସମ୍ପକ ୍‘ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଭାରତ’ ସହ ଥିବାଚବଚଳ ରହାତ୍ମା 
ଗାନ୍ଧ ି‘ୟଙ୍ ଇଣି୍ଡଆ’, ନବଜରୀବନ’ ଓ ‘ହରଜିନ’ ସହ ସମ୍ପକ ୍ରକ୍ଷା କରୁଥିଚଲ। 
ଚକରଳରୁ ପ୍ରକାଶତି ରାତୃଭୂରରି ସ୍ାପନା ଚକପି ଚରନନ୍  କରଥିିଚଲ, ଯିଏ 
ଇଂଚରଜଙ୍ ବରୁିଦ୍ଧଚର ଭାରତରୀୟ ସ୍ଵତନ୍ତତା ଚସନାନରୀର ଜଚଣ ସକି୍ରୟ 
ସେସ୍ୟ ଥିଚଲ।

ଅମତୃ ମଣହୋତ୍ସବେୋଷ୍ଟ୍ର
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ସ୍ୱୋଧୀନଣଚତୋ ଣ�ୋଣକ ମେପିେୁେ ଣଖୋଙ୍ଗଣଜୋମ ୍ଣେ 
ବ୍ଟିିଶ ୍ ସୋମ୍ୋଜ୍ୟକୁ ଣଦୋହ�ୋଇ ଣଦଇଥଣି� 

ଣଖୋଙ୍୍ଗ ଣଜୋମ ୍ ଯଦୁ୍ ସ୍ୋେକସ୍ଳ
ଚଖାଙ୍ଚଜାମ୍  ଯୁଦ୍ଧସ୍ମାକରୀସ୍ଳ ରଣିପରୁର 
ଚଥୈବଲ ଜଲି୍ା ଚଖାଙ୍ଗ୍  ଚଜାମ୍ ଠାଚର ରହଛି।ି ଏହ ି
ସ୍ଳଚର ଚସହ ିବାହାେୂର ଚେଶଭକ୍ ଚସୈନକିଙ୍ 
ଉଚର୍ଦଶ୍ୟଚର ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳ ିଅପ୍ଣ କରାଯାଇଛ,ି 
ଚଯଉଁରାଚନ 1891ଚର ଆଙ୍ଗ୍  ଚଲା-ରଣିପରୁ 
ସଂଗ୍ାରଚର ଲଢଥିିଚଲ। ଚଖାଙ୍ଗ୍  ଚଜାମ୍  େବିସ 
ପ୍ରତ ିଏପି୍ରଲ୍  23 ଏପି୍ରଲକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। 
ଏବର୍ ଏହାର 131ତର ବାର୍ତିକରୀ ପାଳନ 
କରାଯାଉଛ ି।

ଚଖାଙ୍ଚଜାର ପୂଚବା୍ର୍ତର ରାଜ୍ୟର ଏରିତ ି ଏକ ସ୍ାନ, 
ଚଯଉଁଠାଚର ସଂଗଠତି ଚହାଇଥିବା ଏକ ସଶସ୍ତ ବଚିଦ୍ରାହ 

ଇଂଚରଜ ସାମ୍ାଜ୍ୟର ନେି ହଜାଇ ଚେଇଥିଲା। 1891ଚର ଚହାଇଥିବା 
ଆଙ୍ଗ୍ ଚଲା- ରଣିପରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚେଶର ସ୍ାଧରୀନତା ସଂଗ୍ାରଚର ସବୁଠାରୁ 
ରହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ ୍ ଘଟଣାଗୁଡକି ରଧ୍ୟରୁ ଚଗାଟଏି। ଏହ ି ଯୂଦ୍ଧଚର ରଣିପରୁ 
ଭଳ ି ଏକ ଚଛାଟଆି ରାଜ୍ୟର କଛି ି ଚଲାକ ସଚେତନ ଚହାଇ ବ୍ରଟିଶି୍  
ଉପନଚିବଶ ବରୁିଦ୍ଧଚର ସ୍ର ଉଚର୍ତାଳନ କରଥିିଚଲ। ଏହାପଚର 
ରାତୃଭୂର ିଚପ୍ରରଚର ଶହ ଶହ ଚଲାଚକ ସଶସ୍ତ ଏକାଠ ିଚହଚଲ।  ନଜି 
ରାତୃଭୂରରି ଗରରିା ତଥା ସମ୍ାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଚସରାନଙ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। 
ଆଉ ଏହ ିସଂକଳ୍ପ ତାଙୁ୍ ପ୍ରାଣବଳ ିଚେବାକୁ ବ ିଅଟକାଇପାର ିନଥିଲା। 
ଚସ ସରୟଚର ବ୍ରଟିଶି୍  ସାମ୍ାଜ୍ୟ ଅଚନକ ଶକି୍ଶାଳରୀ ଥିଲା। ଆଉ 
ବ୍ରଟିଶି୍ ଙ୍ ବରୁିଦ୍ଧଚର ଲଢବିା ଅଥ୍ାତ୍  ପରାଜୟ ଚହବା ସନୁଶିି୍ଚତ ଥିଲା। 
କନୁି୍ ରଣିପରୁର ସ୍ାଧରୀନଚେତା ଚଲାଚକ ଏହାକୁ ଖାତରି କରନିଥିଚଲ। 
ଏଣୁ ଇଂଚରଜରାଚନ ରଣିପରୁ େଖଲ କରବିାକୁ 22 ରାର୍୍ 1890 ଚର 
400 ଚଗାଖ୍ା ବାହନିରୀକୁ ରଣିପରୁ ପଠାଇଚେଚଲ। 24 ରାର୍୍ 1891 
ଚର ରଣିପରୁର ରହଲ କାଂଗଲାଉପଚର ଆକ୍ରରଣ ଚହଲା। 

ଆରମ୍ ଚହଲା ରଣିପରୁରୀ ଏବଂ ବ୍ରଟିଶି ଚସନା ରଧ୍ୟଚର ସଶସ୍ତ 
ସଂଘର ୍ ।  ଇଂରାଜରୀ ଚସୈନ୍ୟବାହନିରୀ ପାଖଚର ଆଧୁନକି ଅସ୍ତଶସ୍ତ 
ଏବଂ ଚବାରା ଥିବାଚବଚଳ ରଣିପରୁରୀ ଚସନାଚର ଚକବଳ ପାରମ୍ପରକି 
ବଚ୍ଛା୍ ଓ ଖଣ୍ଡା ଧର ିଯୁଦ୍ଧ ଳଢୁଥିଚଲ। ତଥାପି ବ୍ରଟିଶି ଚସୈନ୍ୟ ତାହାକୁ 
ସମ୍ଖୁରୀନ ଚହବା କଷ୍କର ଥିଲା। ପରସି୍ତି ି ଏରିତ ି ଚହଲା ଚଯ  
ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥର ପଯ୍୍ୟାୟଚର ବ୍ରଟିଶିରାଚନ ଆତ୍ମସରପ୍ଣ କର ିପରାତେ 
ଚହାଇଥିଚଲ, କନୁି୍ ଦ୍ତିରୀୟ ପଯ୍୍ୟାୟଚର ବ୍ରଟିଶିରାଚନ ରଣିପରୁକୁ 
ତନି ିପାଶ୍୍ୱରୁ ଆକ୍ରରଣ କରଥିିଚଲ। ରଣିପରୁରୀ ଚସୈନ୍ୟବାହନିରୀ ବହୁତ 
ବରୀରତ୍ୱ ସହକାଚର ଯୁଦ୍ଧ କରଥିିଚଲ, କନୁି୍ 23 ଏପି୍ରଲ 1891ଚର 
ଚଖାଙ୍ଚଜାରଚର ପରାତେ ଚହାଇଥିଚଲ। ଏହ ିଯୁଦ୍ଧଚର ଅଚନକ ସାହସରୀ 
ଚଯାଦ୍ଧାଙ୍ ସହେି ଚହଲା। ଏହ ି ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତର ସ୍ାଧରୀନତା ସଂଗ୍ାର 
ଇତହିାସଚର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଚବାଲି ବଚିବେନା କରାଯାଏ। 
ରଣିପରୁର ଚଖାଙ୍ଚଜାରର ଚଖବା ପାହାଡଚର ଏହ ିଯୁଦ୍ଧ ଚହାଇଥିଲା।  
ଏଣୁ ଏହ ି େନିଟକୁି ଚଖାଙ୍ଚଜାର େବିସ ଭାବଚର ଜଣାଶଣୁା। 27 
ଏପି୍ରଲ 1891 ଚର ଯୁଦ୍ଧ ସରାପ୍ ଚହବା ପଚର ବ୍ରଟିଶିରାଚନ ରଣିପରୁ 
ଉପଚର ସମୂ୍ପର୍ ୍ନୟିନ୍ତଣ କରଥିିଚଲ। ଯୁଦ୍ଧ ଚର ବ୍ରଟିଶି ସରକାର ଅଚନକ 
ଚଲାକଙୁ୍ ଚକାଟ ୍ୋଲାଣ କର ିରତୁୃ୍ୟେଣ୍ଡଚର େଣି୍ଡତ କରଥିିଚଲ। 13 
ଅଗଷ୍ 1891ଚର, ରାଜକୁରା ଟଚିକନ୍ଦ୍ରଜତିଙ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ୋରଜିଣଙୁ୍ 
ବ୍ରଟିଶିସରକାର ଫାଶରୀ ଚେଇଥିବାଚବଚଳ କୁଲେନ୍ଦ୍ରଙୁ୍ 22 ଜଣଙ୍ 
ସହ ଆଣ୍ଡାରାନ ଦ୍ରୀପପଞୁ୍ ସ୍ାନାନ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଚଯ 
ରଣିପରୁରୀ ଚସନା ଏବଂ ଏହାର ଚଲାକଙ୍ ସାହସକୁ ଚେଖି ବ୍ରଟିଶିରାଚନ 
ରଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚଯ୍୍ୟ ଚହାଇଯାଇଥିଚଲ। ରଣିପରୁର ଚଖାଙ୍ଚଜାରଚର ସାହସରୀ 

ଚସୈନକିରାଚନ ନଜି ଜରୀବନକୁ ଉତ୍ସଗ୍ କରଥିିଲ କାରଣ ଏହା ଆଗାରରୀ 
ପିଢକୁି ସ୍ାଧରୀନତାର ସ୍େ େକାଇପାରବି। ଭାରତରୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡକୁି 
ବ୍ରଟିଶି ସାମ୍ାଜ୍ୟଚର ଚଯାଡବିା କାଯ୍୍ୟ 1757 ରସହିାଚର ପଲ୍ାସରୀ 
ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆରମ୍ ଚହାଇ ଚଖାଙ୍ଚଜାର ଯୁଦ୍ଧଚର ଚଶର ଚହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଯୁଦ୍ଧପଚର ରଣିପରୁ ବ୍ରଟିଶି ସାମ୍ାଜ୍ୟ ଅଧରୀନଚର ଆସଥିିବା ଭାରତରୀୟ 
ଉପରହାଚେଶର ଚଶର ରାଜ୍ୟ ଚହଲା। ଏହ ିଯୁଦ୍ଧ 1891ର ଆଚଙ୍୍ା-
ରଣିପରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବଚର ଜଣାଶଣୁା। 23 ଏପି୍ରଲ 2016ଚର ତତ୍ାଳରୀନ 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିପ୍ରଣବ ରଖୁାଜର୍ୀ ରଣିପରୁର ଚଖାଙ୍ଚଜାରଚର ଚଖାଙ୍ଚଜାଙ୍ 
ଯୁଦ୍ଧ ଚରଚରାରଆିଲର ଉେଘାଟନ କରଥିିଚଲ। ଚଖାଙ୍ଚଜାର ସୃ୍ମତସି୍ଳ 
ଚକବଳ ରଣିପରୁ ନୁଚହ,ଁ ଭାରତର ଅବଶଷି୍ ଚଲାକଙ୍ ପାଇ ଁଏକ ପବତି୍ର 
ତରୀଥସ୍୍ାନ ପାଲଟଛି।ି
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ଣକନୁ୍ଦଝେଣେ ଣହୋଇଥବିୋ ଭୂୟୋ-ଁଜଆୁଙ୍ଗଙ୍କ ବଣିରେୋହ 
ଇଂଣେଜଙ୍କ ନଦି ଉଡୋଇ ଣଦଇଥ�ିୋ 

ଣକନୁ୍ଦଝେ ବପିବ୍େ ସ୍ୱେ 
ଓଡଶିାର ତତ୍ କାଳରୀନ ଚକନୁ୍ଦଝର ରାଜ୍ୟର 
ଏହ ିରାଜରହଲରୁ ହିଁ ବପ୍ିବର ସ୍ର 
ଉଠଥିିଲା। ପଚର ଭୂୟାଁ ଆେବିାସରୀ ଚନତା 
ରତ୍ନା ନାଏକଙ୍ ଚନତୃତ୍ୱଚର ସଶସ୍ତ ସଂଗ୍ାର 
ଚହାଇଥିଲା। ଯେଓି ଇଂଚରଜରାଚନ ଏହାକୁ 
େରନ କରବିାଚର ସକ୍ଷର ଚହାଇଥିଚଲ 
କନୁି୍ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡଶିା ତଥା ସାରା 
ଚେଶଚର ପଡଥିିଲା। 

1868 ରସହିା ପ୍ରାରମ୍ର କଥା। ଚକନୁ୍ଦଝରଚର ଶାସକ ରାଜାଙ୍ 
ରତୁୃ୍ୟ ପଚର ବ୍ରଟିଶି୍  ସରକାର ତାଙ୍ ଇଚ୍ଛାଚର ଜଚଣ ରାଜପରବିାର 

ସେସ୍ୟଙୁ୍ ରାଜା ଭାଚବ ଚଘାରଣା କଚଲ। ତାଙ୍ ଦ୍ାରା ଅସହ୍ୟ କର 
ଲଗାଗଲା। ରାଜ୍ୟଚର ଅଶାନ୍ ିସଷିୃ୍ ଚହଲା ଏହାକୁ ଚନଇ ରହାରାଣରୀ ଓ 
ଜୁଆଙ୍-ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରୋୟ ଖପ୍ା ଚହଚଲ। ଚସରାଚନ ଆପର୍ତ ି ଉଠାଇଚଲ। 
ଚହଚଲ ଇଂଚରଜ ସରକାର ତାଙୁ୍ ଶଣିୁଲା ନାହ,ି ବରଂ ତାଙ୍ ସ୍ରକୁ େରନ 
କରବିା ପାଇ ଁ ବଳ ପ୍ରଚୟାଗ ଚହଲା। ଏହାଦ୍ାରା ଆେବିାସରୀ ସମ୍ପ୍ରୋୟ 
ଭିତଚର ଅଭିରାନ ଓ ଚକ୍ରାଧ ଜାତ ଚହଲା। ଆଉ ତାହା କ୍ରଚର ବଚିଦ୍ରାହଚର 
ପରଣିତ ଚହଲା। ଚସେନି  21 ଏପି୍ରଲ 1868 ଥାଏ। ଜୁଆଙ୍ ଏବଂ ଭୂୟାଁ 
ସମ୍ପ୍ରୋୟର ରତ୍ନା ଏବଂ ନନ୍ଦା ନାଏକଙ୍ ଚନତୃତ୍ୱଚର ସଶସ୍ତ ଆଚନ୍ଦାଳନ 
ଆରମ୍ ଚହଲା। ରାଜା ଉଆସ ଆଡକୁ ଆେବିାସରୀ ଚଫୌଜ ରାଡ ିୋଲିଲା। 
ବ୍ରଟିଶି ତଥା ନୂତନ ରାଜାଙ୍ ଚଶାରଣ ବରୁିଦ୍ଧଚର ଏହ ି ବଚିଦ୍ରାହ ଥିଲା। 
ତାଙୁ୍ ସହଚଯାଗ କରୁଥିଚଲ ନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ବାବୁ ନାଏକ, େଶରଥରୀ କୁଅଁର, 
ପେୁ ନାଏକ ଭଳ ି ବଶିଷି୍ ଆେବିାସରୀ ଚନତା। ଚନତୃତ୍ୱ ଚନଉଥିବା ରତ୍ନା 
ନାଏକ ଚକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାର ତାରପରୁ ବାସନି୍ଦା, ଯିଏ କ ି1820 ରସହିାଚର 
ଜନ୍ମଗ୍ହଣ କରଥିିଚଲ। 

ବପ୍ିବରୀରାଚନ ଚକନୁ୍ଦଝର ବଜାରକୁ ପ୍ରଥଚର ଲୁଟ କରଚିଲ। ଆଉ 
28 ଏପି୍ରଲ 1868 ଚର ରାଜପ୍ରାସାେଚର ପ୍ରଚବଶ କର ିରାଜାଙ୍ େେିାନ 
ଏବଂ ତାଙ୍ର 100 ଚସୈନକି ଏବଂ ସରଥକ୍ଙୁ୍ ଅପହରଣ କରଥିିଚଲ। 
ଏହାପଚର ବ୍ରଟିଶି ସରକାର ଏହ ିଆଚନ୍ଦାଳନକୁ େରନ କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ ି
ଚନଇଥିଚଲ ଏବଂ ଚର‘ ପହଲିାଚର ସଂିହଭୂରର ଚଡପଟୁ ି ଗଭର୍ର୍ ଡବ୍ କୁ 
ହାଇସଙି୍ ଚନତୃତ୍ୱଚର ଏକ ଚସୈନ୍ୟ େଳ ଚକନୁ୍ଦଝର ପଠାଇଚଲ। ଚସଠାଚର 
ପହଞ୍ଚବିା ପଚର ଚସନା ଆେବିାସରୀରାନଙ୍ ଉପଚର ଆକ୍ରରଣ କରଥିିଲା। 
ଏହାଦ୍ାରା ଆଚନ୍ଦାଳନ ଆହୁର ି ଉଗ୍ ଚହଲା। ପଚର ରତ୍ନା ନାୟକଙ୍ 
ଚନତୃତ୍ୱଚର ଆଚନ୍ଦାଳନକାରରୀରାଚନ େେିାନଙୁ୍ ହତ୍ୟା କରଥିିଚଲ। ହାଇସ ି
ଏହ ିପରାଜୟକୁ ସହ ିପାରଚିଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଚବାଲି 
ଗ୍ହଣ କଚଲ। ପଚର ଆରମ୍ ଚହଲା ରଡଯନ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧଚର ପରାତେ 
ଚହଉଥିବା ଇଂଚରଜ ଚସନା ଆେବିାସରୀଙ୍ ଗାଁଚର ନଆଁି ଲଗାଇଚେଚଲ 
ଏବଂ ଚଘାରଣା କଚଲ ଚଯ ଚଯପଯ୍୍ୟନ୍ ବଚିଦ୍ରାହରୀ ଧରା ନଚେଇଛନ୍ ି
ଏରତି ିଘଟେିାଲିବ। ଆଉ ଚସରାନଙ୍ ପରବିାର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ଚସରାଚନ 
ଚହଚବ। ତଥାପି ରଣୁ୍ଡ ନୁଆଇଁଚଲ ନାହିଁ ଆେବିାସରୀ ଚନତା। ଏହାପଚର 
ଆେବିାସରୀଙୁ୍ େରନ ଲାଗି ବ୍ରଟିଶିରାଚନ ଚଛାଟନାଗପରୁରୁ କରଶିନର୍ 
କଚର୍ଲ୍ ଇଟ ି ଡାଲଟନଙୁ୍ ଚକନୁ୍ଦଝରକୁ ପଠାଗଲା। କନୁି୍ ଜୁନ୍ ରାସର 
ଉର୍ତାପ ଓ ପାହାଡ ଚଘରା ପରଚିବଶ ଚହତୁ ଚସ ଆଚନ୍ଦାଳନ ସ୍ଳଚର ପହଞ୍ଚ ି
ପାରନିଥିଚଲ। ଏଭଳ ିପରସିି୍ତଚିର ପଚଡାଶରୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଏବଂ ଏକ 
ବୃହତ୍ ଚସୈନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟଚର ବ୍ରଟିଶିରାଚନ ଏହ ିବଚିଦ୍ରାହକୁ େରନ କରବିାକୁ 
ଚେଷ୍ା କରବିା ଆରମ୍ କଚଲ। ପଚଡାଶରୀ ରାଜ୍ୟ ବଣାଇ, ରୟୂରଭଞ୍, 
ପାଲଲହଡା ଏବଂ ଚଢଙ୍ାନାଳରୁ ଚସୈନ୍ୟ ଆସ ି ଚକନୁ୍ଦଝର ପହଞ୍ଚଚିଲ। 

କଟକ କରଶିନର ଟ ିଇ ଚରଚଭନ୍ସାଙୁ୍ ଚକନୁ୍ଦଝରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ 
ଆଚନ୍ଦାଳନକାରରୀଙୁ୍ ଆତ୍ମସରପ୍ଣ କରବିାକୁ କହଥିିଚଲ, କନୁି୍ ରତ୍ନା ନାୟକ 
ଆତ୍ମସରପ୍ଣ ନକରବିା ଏବଂ ଚଶର ପଯ୍୍ୟନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ନକରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ ି
ଚନଇଥିଚଲ। ଚହଚଲ ଭୂୟାଁ ସରେୁାୟ ଉପଚର ବ୍ରଟିଶି୍  ଚସନାର ବାରରା୍ର 
ଆକ୍ରରଣ ତାଙୁ୍ ବ୍ୟଥିତ କରଲିା ଏବଂ ଚଶରଚର ଉଭୟ ରତ୍ନା ନାୟକ 
ଏବଂ ନନ୍ଦ ନାୟକ ଆତ୍ମସରପ୍ଣ କରଥିିଚଲ। ଆଉ ଏ େୁହିଁଙୁ୍ ଫାଶରୀ 
େଆିଯାଇଥିଲା। ଆଚନ୍ଦାଳନକାରରୀଙୁ୍ ସରଥନ୍ କରୁଥିବା ତଥା ସରଥନ୍ 
କରୁଥିବା ରାଣରୀ ବଷୁି୍ଣପି୍ରୟା ଚେବରୀଙୁ୍ ରଧ୍ୟ ବ୍ରଟିଶିରାଚନ କାରାଗାରଚର 
ରଖିଥିଚଲ। ଆଚନ୍ଦାଳନ କନୁି୍ ଥର ିନଥିଲା। ପଚର ଧରଣରୀଧର ନାୟକ 
ଏହ ିଆଚନ୍ଦାଳନକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଚେଇଥିଚଲ। ଏହାଙ୍ ନାରଚର ଆଜ ି
ଚକନୁ୍ଦଝରଚର ଏକ କଚଲଜ ରହଛି।ି n

ଅମତୃ ମଣହୋତ୍ସବେୋଷ୍ଟ୍ର



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ଏପ୍ଡିଲ, 2022 45

ମିଡିଆ କର୍୍ଷେ
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ଆୟୁଷ୍ମୋନ ଭୋେତ ଦବିସ (30 ଏପି୍ର�)

ସୋବ୍ଷଜନୀନ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟବୀମୋକୁ

1�କ୍

17,86,97,235 
ଆୟୁଷ୍ମୱାନ କୱାଡ଼୍ଡ ପ୍ରଦୱାନ କରୱାେୱାଇ�,ି ରେୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭରୁ 

21 ମୱାର୍୍ଡ2022 େୱାଏ 

ଣପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଣପ୍ରୋତ୍ସୋହନ 

ଆୟୁଷ୍ମୱାନ ଭୱାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
ଏବଂ କଲଥ୍ୟୱାଣ ରକନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱାପନୱା 

ବ ିକରୱାେୱାଇ�,ି ରେଉଁଠ ି
ରଟଲିକନ୍ ସଲରଟସନ୍  ଦ୍ୱାରୱା 
ଆପଣ ସଧିୱାସଳଖ ବରିଶଷଜ୍ଙ୍କ 
ସ� ସମ୍ପକ୍ଡ କରିପୱାରିରବ। 

ଆୟୁଷ୍ମୱାନ ଭୱାରତ-ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀ ଜନ ଆରରୱାଗଥ୍ୟ 
ରେୱାଜନୱା 2018 ମସ�ିୱାରର ଭୱାରତ 
ସରକୱାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା ପ୍ରଣୟନ କରୱାେୱାଇଥିଲୱା। 
ରସ�ଦିନିଠୱାରୁ ଏ�ୱା ଗରିବ ରଲୱାକଙୁ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
ରସବୱା ରେୱାଗୱାଇବୱା ତଥୱା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମୱାଦ୍ୱାରୱା  
ଚକିତି୍ସୱା ଖର୍୍ଡ ଓ ଚନି୍ୱାରୁ ରକ୍ଷୱା କରିଆସ�ୁ।ି  
ପୁଣି  ବଶି୍ୱର ଏ� ିସବୁଠୱାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମୱା 
ରେୱାଜନୱା ମୱାଧ୍ୟମରର ଏ� ିଦୁଇ ମ�ୱାନ ଲକ୍ଷଥ୍ୟକୁ 
�ୱାସଲ କରିବୱା ପୱାଇଁ ପ୍ରତବିଷ୍ଡ 30 ଏପି୍ରଲକୁ 
ଆୟୁଷ୍ମୱାନ ଭୱାରତ ଦବିସ ପୱାଳନ କରୱାେୱାଉ�।ି 
ସୱାମୱାଜକି ଓ ଜୱାତଗିତ ଜନଗଣନୱା ଆଧୱାରରର 
ରଦଶର ଆଭଥ୍ୟନ୍ରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରର ର�ୁଥିବୱା 
ରଲୱାକଙ୍କ ପୱାଖରର ସଲୁଭ ରମରକିୱାଲ୍  ସବୁଧିୱା 
ପ�ଞ୍ଚୱାଇବୱା ଲୱାଗି ଉଦଥ୍ୟମ କରୱାେୱାଇ�।ି 
ଏ�ୱାସ� ରଦଶର ପଚୱାଶ ରକୱାଟରୁି ଅଧିକ 
ରଲୱାକଙୁ୍କ  ପୱାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କୱାର ମୱାଗଣୱା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
ବୀମୱା ରେୱାଗୱାଇ ରଦଉ�ନ୍।ି  

ଆମ ଣଦଶଣେ ଣକୋଟି ଣକୋଟି ଗେିବ ଣ�ୋକ ଦଶନ୍ଧ ିଦଶନ୍ଧ ି
ଧେି ଏହ ିଚନି୍ତୋଣେ ଥଣି� ଣଯ, ଯଦ ିଣକଣବ ଣସ ଣେୋଗଗ୍ସ୍ତ 

ଣହୋଇଯୋଆନ୍ତ ିଣତଣବ କ’େ ଣହବ? ଣେୋଗେ ଚକିତି୍ସୋ କେିଣବ 
ନୋ ପେିବୋେବଗ୍ଷଙ୍କ �ୋଗି ଖୋଦ୍ୟ ଣଯୋଗୋଡ କେିଣବ। ଏହଭିଳି 

ଣଦଶେ ଗେିବ ଓ ମଧ୍ବତି୍ଙ୍କ �ୋଗି ଆୟୁଷ୍ମୋନ ଭୋେତ ଣଯୋଜନୋ 
ବଣିଶର ଫଳପ୍ରଦ ଣହୋଇଛ।ି ଏଣବ ଆୟୁଷ୍ମୋନ ଭୋେତ ଡିଜଟିୋ�୍  

ମିଶନ ଦ୍ୋେୋ ଡିଜଟିୋ�୍  ପୋ୍ଟଫମ୍ଷଣେ ମଧ୍ ବସି୍ତୋେ କେିଛ।ି 

-ନଣେନ୍ଦ୍ର ଣମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
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