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ସଶସ୍ତ୍ର ରସନା ପତାକା ଦବିସ : ୭ ଡିରସମ୍ବର

ଭାରତୀୟ ରସନାବାହନିୀର ରସୈନକିମାନଙ୍କ 
ସମ୍ାନ ପ୍ରତ ିସମପପିତ ଏକ ଦବିସ
ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ାନ ଓ ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁପ୍ାଣବଳୀ ଦେବାକୁ ଦସନାବାହନିୀର ଯବାନମାଦନ ପ୍ଦ୍ୟେକ ପରିସି୍୍ିଦର ପ୍ସୁ୍୍ 
ରହଥିାନି୍ । ଦେଶ ଦସବାଦର କର୍ତ୍ତବୟେର୍ ଥବିା ସମୟଦର ପ୍ାଣବଳୀ ଦେଇଥବିା ଦସନାବାହନିୀର ଯବାନଙ୍କ ପ୍୍ି 
ରାଷ୍ଟ୍ର ସବତ୍ତୋ ଋଣୀ ଦହାଇ ରହଛିି । ଏହ ିକ୍ରମଦର ଦସନାବାହନିୀ, ଶହୀେ ଓ ଦସମାନଙ୍କ ପରିବାରର କଲୟୋଣ 
ପାଇ ଁପ୍୍ିବରତ୍ତ ଡିଦସମ୍ବର ୭ ୍ାରିଖକୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଦସନା ପ୍ାକା େିବସ ଭାଦବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହ ିେିନ 
ଦସନାବାହନିୀର ୍ିଦନାଟି ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମ ଆଦୟାଜନ କରିଥାନି୍ ଏବଂ ଦଛାଟ ଦଛାଟ ପ୍ାକା ବି୍ରଣ 
କରାଯାଇ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୋନ ଅଥତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଯଦୁ୍ଧଦର ଅକ୍ମ ଦହାଇପଡ଼ୁଥବିା ଦସନାବାହନିୀର 
ଯବାନ, ସାହସୀ ମହଳିା ଏବଂ ଶହୀେ ପରିବାରଙ୍କ କଲୟୋଣ ପାଇ ଁନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦା୍ରା ନିଜର ଉର୍ରୋୟିତ ୍
ବୟେକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏହା ଦଗାଟିଏ ମାଗତ୍ତ। ଦ୍ଣ ୁଏଥଦିର ସକି୍ରୟ ଭାଦବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ…

ସଶସ୍ତ୍ର ଦସନା ପ୍ାକା େିବସ ଆମ ଦସନାବାହନିୀ ଏବଂ ଦସମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍୍ି କୃ୍ଜ୍ଞ୍ା ଜଣାଇବାର 
ଏକ େିନ । ଭାର୍ ଦସମାନଙ୍କ ସାହସ ଓ ନିଃସା୍ଥତ୍ତ ବଳିୋନକୁ ଦନଇ ଗବବି୍। ଆମ ଦସନାବାହନିୀର 
କଲୟୋଣ ପାଇ ଁକିଛି ଦଯାଗୋନ େିଅନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କର ଉୋର୍ା ଆମର ଅଦନକ ସାହସୀ ଦସୈନିକ ଓ 

ଦସମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟ୍ା କରିବାଦର େୀରତ୍ତସ୍ାୟୀ ଭିରି୍ଦର ଉପଦଯାଗୀ ଦହାଇପାରିବ ।’’
-ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ

ଏଥରୁି ସଂଗହୃି୍  ଅଥତ୍ତଦର ଶହୀେ ଦସୈନିକଙ୍କ ପରିବାର, ଅକ୍ମ ଦସୈନିକ, 
ପବୂତ୍୍ତ ନ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବୟେର୍ ଦସନାବାହନିୀର ଯବାନ ଏବଂ ଦସମାନଙ୍କ 
ସମ୍ପକତ୍ତୀୟଙ୍କ ପାଇ ଁସହାୟ୍ା ଦଯାଜନା କାଯତ୍ତୟେକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ।

୧୯୪୯ ମସିହା ଅଗଷ୍ ୨୮ ୍ାରିଖଦର, ସରକାର ଦସନାବାହନିୀର 
ଯବାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥଦିଲ, ଦସହ ିକମିଟି ଡିଦସମ୍ବର ୭ 
୍ାରିଖକୁ ପ୍ାକା େିବସ ଭାଦବ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଚୟନ କରିଥଲିା

ଏହ ିେିନ ଦମାଟର ଯାନ ପାଇ ଁକାର ପ୍ାକା ଏବଂ ସାଦଙ୍କ୍ିକ ପ୍ାକା 
ବି୍ରଣ କରାଯାଇ ଅଥତ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ
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ପି୍ୟ ପାଠକ,

ସାରା ବିଶ୍ ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ପଣୁଥିଦର କପ ୍ ୨୭ ଠାଦର 
ବିଚାରବିମଶତ୍ତ କରୁଛି, ଭାର୍ ‘‘ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ’’ ଜରିଆଦର 
ଆଶାର ମାଗତ୍ତ ଦେଖାଇଛି । ବିଗ୍ େଶନି୍ଗଡ଼ିୁକଦର, ବିଶ୍ 
ଅପ୍୍ୟୋଶି୍  ବିପଯତ୍ତୟେୟର ସମଖୁନି ଦହାଇଛି। ଦକଉଠଁ ି
ହମିଦଶୈଳ ୍ରଳଛିୁ ୍’ ଆଉ ଦକଉଠଁ ି ସମଦୁ୍ର ଜଳସ୍ର 
ବୃଦି୍ଧ ପାଉଛି । ଦକଦ୍କ ନେୀ ଶଖୁ ିଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ 
ଦକଦ୍ଦବଦଳ ଅନିଶି୍୍ ପାଣପିାଗ ଚିନ୍ା ବଢ଼ାଉଛି । 
ଏଭଳି ପରିସି୍୍ିଦର, ପରିଦବଶ ପ୍ସଙ୍କୁ ଦକବଳ ନୀ୍ି 
ନିଦ୍ଧତ୍ତାରଣ ସ୍ରଦର ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହି ଁ । ପରିଦବଶ 
ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଦଶୈଳୀ ଆପଣାଇବା ଏଦବ ଜରୁରି 
ଦହାଇପଡ଼ିଛି । ଗ୍ବରତ୍ତ ଗା୍ସଦଗା ଠାଦର ଅନୁଷ୍ି୍ କପ ୍ ୨୬ 
ଦବୈଠକଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ‘‘ଲାଇଫ’’ ବା 
ଲାଇଫଷ୍ାଇଲ୍  ଫର େ ଏନଭାଇରନଦମଣ୍ଟ (ପରିଦବଶ 
ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଦଶୈଳୀ)ର ମନ୍ତ ଆପଣାଇବାକୁ ଆହା୍ନ 
କରିଥଦିଲ । ନିକଟଦର ‘ମିଶନ ଲାଇଫ’ ଆକାରଦର 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଦସହ ି ସମାନ 
ମନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳଦର ପ୍ଦ୍ୟେକ ବୟେକି୍ତ 
ନିଜର ସାମଥତ୍ତୟେ ଅନୁଯାୟୀ ଦଯାଗୋନ ଦେଇପାରିଦବ । 
‘‘ମିଶନ ଲାଇଫ’’ ଆମକୁ ଶକି୍ା ଦେଇଥାଏ ଦଯ ପରିଦବଶ 
ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁଆଦମ ଆମ ଦେୈନନ୍ିନ ଜୀବନଦର ଅଦନକ 
କିଛି କରିପାରିବା। ଆମ ଜୀବନଦଶୈଳୀଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ 
ଆଣ ି ପରିଦବଶକୁ ସରୁକି୍୍ ରଖାଯାଇପାରିବ ଦବାଲି 
ମିଶନ ଲାଇଫ ବିଶ୍ାସ କରିଥାଏ।

ଅ୍ୀ୍ରୁ ଶକି୍ା ଲାଭ କରି ଆଦମ ଏକ ଉନ୍ନ୍ ଭବିରୟେ୍ 
ନିମତ୍ତାଣ କରିପାରିବା। ହଜାର ହଜାର ବରତ୍ତ ଧରି ପ୍କୃ୍ିକୁ 
ପଜୂା କରିବାର ଏକ ସମଦୃ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଭାର୍ ନିକଟଦର 
ରହଛିି । ‘‘ମିଶନ ଲାଇଫ’’ ପ୍କୃ୍ିର ସଂରକ୍ଣ ସହ ଜଡ଼ି୍ 

ପ୍ଦ୍ୟେକ ଦସହ ିଜୀବନଦଶୈଳୀକୁ ସମାହି୍  କରିବ, ଯାହାକୁ 
ଆମର ପବୂତ୍ତଜମାଦନ ଆପଣାଇଥଦିଲ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆଦମ 
ନିଜ ଜୀବନଦଶୈଳୀର ଅଂଶବିଦଶର କରିପାରିବା। କପ ୨୭ 
ଦବୈଠକ ଏବଂ ଜା୍ୀୟ ପ୍େୂରଣ ନିୟନ୍ତଣ େିବସ ସନ୍ଭତ୍ତଦର 
‘ମିଶନ ଲାଇଫ’କୁ ହି ଁଚଳି୍ ଥର ଆମର ପ୍ଚ୍ଛେ ପ୍ସଙ୍ 
ଭାଦବ ସ୍ାନି୍ କରାଯାଇଛି।

ବୟେକି୍ତତ ୍ ଅଧ୍ୟାୟଦର ‘ମହାକବି ଭାର୍ୀୟାର’ ନାମଦର 
ପରିଚି୍ ସବୁ୍ରମଣୟେମ ଭାର୍ୀଙୁ୍କ ଦନଇ ବିଦଶର ପ୍ସୁ୍୍ି 
ଉପସ୍ାପନ କରାଯାଇଛି । ଫ୍ାଗଶପି ଦଯାଜନା ଅଧୀନଦର 
ସଗୁମୟେ ଭାର୍ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମଦର େିବୟୋଙ୍ଜନଙ୍କ 
ସଶକି୍ତକରଣ ଏବଂ ଅମୃ୍  ମଦହାତ୍ସବ ଅଧ୍ୟାୟଦର 
ମହାନାୟକମାନଙ୍କ ଦପ୍ରଣାୋୟୀ ଗାଥାକୁ ଚଳି୍ 
ସଂସ୍କରଣଦର ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଏହାଛଡ଼ା କର୍ତ୍ତାଟକ, ୍ାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ଦେଶ ଏବଂ 
ଦ୍ଲଙ୍ାନାକୁ ବିକାଶ ପ୍କଳ୍ପର ଉପହାର, କର୍ତ୍ତାଟକ 
ନିଦବଶକ ଶଖିର ସମି୍ଳନୀ, ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ େୁନତ୍ତୀ୍ି ନିବାରଣ 
ଆଦୟାଗର େୁନତ୍ତୀ୍ି ନିବାରଣ ସଦଚ୍ନ୍ା ସପ୍ତାହଦର 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଭିଭାରଣ, େିଲ୍ୀର କାଲକାଜିଦର 
୩୦୨୪ ନବନିମବି୍ ଫ୍ାଟ୍  ଉେରାଟନ, ଜ୨ି୦ଦର 
ଭାର୍ରକୁ ମିଳିଥବିା ଅଧ୍ୟକ୍୍ା ଏବଂ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର 
ଦମାେୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ମାନଗଢ଼ର ପବିତ୍ର ଭୂମିଦର ମହାନ 
ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦଗାବିନ୍ ଗରୁୁଙୁ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ସଂସ୍କରଣଦର ସ୍ାନି୍ ଦହାଇଛି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ

‘ମିଶନ ଲାଇଫ’ ଜରିଆରର, ଭାରତ
ଆଶାର ମାଗତ୍ତ ରଦଖାଇଛି

(ସରତ୍ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ)

ହନି୍ୀ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଅନୟେ ୧୧ଟି ଭାରାଦର ଉପଲବ୍ଧ ପତ୍ରିକାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ/ଡାଉନଦଲାଡ କରନ୍ତୁ
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DEEN DAYAL ANTYODAYA YOJANA-NATIONAL LIVELIHOOD MISSION IS GIVING WOMEN'S POWER A NEW 

IDENTITY. WOMEN IN SMALL GROUPS ARE DECIDING TO EMBARK ON A NEW PATH OF SELF-RELIANCE.  BECAUSE 

OF THEIR STRENGTH AND DETERMINATION, SELF-HELP GROUPS ARE BECOMING NATION HELP GROUPS

SELF-HELP GROUPS BECOME SELF-HELP GROUPS BECOME 
NATION-HELP GROUPNATION-HELP GROUP

ମହାଶୟ,

ପ୍୍ି ପନ୍ର େିନଦର ଥଦର ମୁ ଁନୁୟେ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ପତ୍ରିକାକୁ ଆଗ୍ରହର 
ସହି୍  ଅଦପକ୍ା କରିଥାଏ। ଏଦ୍ ସନୁ୍ର ପତ୍ରିକା ଦଯାଗାଇ ଦେବା ଲାଗି 
କିଭଳି କୃ୍ଜ୍ଞ୍ା ବୟେକ୍ତ କରିବି ଜାଣପିାରୁ ନାହି ଁ। ୧୬-୩୧ ଅଦକଟୋବର 
ସଂସ୍କରଣଦର େିଆଯାଇଥବିା ସଚୂନା ଖବ୍ୁ  ଭଲ ଲାଗିଲା।  ଏଥଦିର ଚିନି 
ଉତ୍ାେନ, ଭାର୍ଦର ନିମବି୍ ଆଇଦଫାନ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ରର ପାଖଦର 
ବୟୋଙ୍କ ସବୁିଧା ପହଞ୍ାଇବା ସମ୍ପକତ୍ତଦର ସଚୂନା ବାସ୍ବଦର ଅ୍ୟେନ୍ 
ଉପଦଯାଗୀ।

ଡକ୍ଟର ଜଜିକିୁମାରୀ େି
jijikumari@gmail.com

ମହାଶୟ,

ନୁୟେ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ପତି୍ରକାର ସେୟେ୍ମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଲି । 
ମୁ ଁନିୟମି୍ ଭାଦବ ଏନଆଇଏସ ପତି୍ରକାର ଡିଜଟିାଲ ସଂସ୍କରଣ 
ପଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁମୁ ଁସରକାର ଓ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦମାେୀ 
ଜୀଙୁ୍କ ଧନୟେବାେ ଜଣାଉଛି । ଆମ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ତ୍ରଦର 
ଗ୍ରହଣ କରୁଥବିା ବହୁସଂଖୟେକ ନୂଆ ଦଯାଜନା ବିରୟଦର ଜାଣ ି
ଓ ସଚୂନା ହାସଲ କରି ଖବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସରକାର ସାମଗି୍ରକ 
ଦଯାଗାଦଯାଗ ଉପଦର ବିଦଶର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦେବା ଦମାଦ୍ ବିଦଶର 
ଭାଦବ ଭଲ ଲାଗିଲା।
ରସୌରଭ ଶମତ୍ତା
sharmasourav1261@gmail.com

ମହାଶୟ,

ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ରୁ ପ୍କାଶି୍  ‘‘ନୁୟେ 
ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର’’ ପତ୍ରିକା କୁଚାମନ 
ପାଠାଗାରରୁ ପାଇଲି। ସମଦସ୍ ଏହାକୁ 
ପଢ଼ନି୍, ଏହା ଅ୍ି ଭଲ ସଚୂନାଧମତ୍ତୀ ପତି୍ରକା 
ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଃଶଳୁ୍କ।

kumawatmayur09@gmail.com

ମହାଶୟ,

ମୁ ଁନିୟମି୍ ଭାଦବ ନୁୟେ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିଥାଏ। ନୂ୍ନ ଭାର୍ର ପରିକଳ୍ପନାଦର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ 
େିଗର ବିକାଶ ଉପଦର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନି୍ । ଭିରି୍ଭୂମି ବିକାଶ ଦ୍ରୁ୍ ଗ୍ିଦର ଦହଉଛି । ‘ପଞ୍ାମୃ୍  ଓ ପଞ୍ପ୍ାଣ’ର 
ଲକ୍ୟେ ପ୍ାପ୍ତର ପ୍ୟାସ ସରକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସହଭାଗି୍ା ମାଧ୍ୟମଦର କରାଯାଉଛି ।

ହନୱନ୍ ସିଂ ରାରଠାର
hanwantsinghrathore0@gmail.com
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ଦେଶଦର ମାନବ, ଉଦି୍େ, ପଶ,ୁ ଜୀବାଣ ୁ ଓ 
ଫଙ୍ସ ସହ ଜଡ଼ି୍ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇ ଁ ଜରୁରି 
୍ଥୟେର ଭଣ୍ାରଣ ଏଦବ ଦେଶଦର ହି ଁ ଦହବ। 

ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦୁ୍ଧା ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ୀୟ ୍ଥୟେ ୟୁଦରାପ ଓ 
ଆଦମରିକାର ‘ରିଦପାଜଟିରୀ’ଦର ଏକତ୍ର କରାଯାଉଥଲିା। ଦକନ୍ଦ୍ର 
ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ଯକିୁ୍ତ ମନ୍ତୀ ଜଦି୍ନ୍ଦ୍ର ସିଂ ନଦଭମ୍ବର ୧୦ ୍ାରିଖଦର 
ହରିୟାଣାର ଫରିୋବାେଦର ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ୍ଥୟେ – ଇଣି୍ଆନ 
ବାଦୟାଦଲାଜକିାଲ ଡାଟା ଦସଣ୍ଟର (ଆଇବିଡିସି) ପାଇ ଁ ଦେଶର 
ପ୍ଥମ ଜା୍ୀୟ ଭଣ୍ାର ଦକାରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମପବି୍ କରିଛନି୍ । 
ଆଇବିଡିସିଦର ଦେଶବୟୋପୀ ସରକାରୀ ଖର୍ତ୍ତଦର ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ 
ସହ ଜଡ଼ି୍ ଦଯଉ ଁଗଦବରଣା କରାଯିବ, ୍ାହାର ୍ଥୟେ ରଖାଯିବ। 
ଏଥଦିର ତରି୍୍ କମ୍ପୟୁେଟିଂ ସବିୁଧା ‘ବ୍ରହ୍ା’ ମଧ୍ୟ ରହଛିି । ଏଥଦିର 
ଆଇଏନଏସଏସିଓଜ ିଗଦବରଣାଗାର (https://inda.rcb.ac.in/
insacog/statisticsinsacog)ର ଜଦିନାମିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଡାଟା 
ପାଇ ଁଏକ ଦଡଶଦବାଡତ୍ତ ଅଦଟ। ଏଠାଦର ବାସ୍ବ ସମୟଦର ସାସତ୍ତ-
ଦକଭ-୨ (ଦକାଭିଡ-୧୯) ଦଭରିଏଣ୍ଟର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସବିୁଧା ଦହବ। 

ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଜଡ଼ି୍ ୍ଥୟେ ଉପଦର ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତୀ ଜଦି୍ନ୍ଦ୍ର 
ସିଂ କହଥିଦିଲ ଦଯ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଚୂନା ବିଜ୍ଞାନ ଦକନ୍ଦ୍ର, ଭୁବଦନଶର୍ 
ଠାଦର ବିପରି୍ ରିକଭରୀ ଦକନ୍ଦ୍ର ପ୍୍ିଷା୍ କରାଯାଇଛି । ଆଇବିଡିସି 
ସାରା ଦେଶର ୫୦ରୁ ଅଧକି ଗଦବରଣା ବିଜ୍ଞାନାଗାରଦର ୨୦୦ 
ବିଲିୟନରୁ ଅଧକି ‘ଦବସ’ ଏକତି୍ର୍ କରାଯାଇଛି ।

ଜୀବନ ବଜି୍ାନ ତଥ୍ ପାଇ ଁ
ରଦଶର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଭଣ୍ାର

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର

ଆଇପିପିବ ିଦ୍ାରା ରଦଶର ପ୍ରଥମ 
ଭାସମାନ ଆଥପିକ ସାକ୍ରତା ଶବିରି

ରଦଶର ପ୍ରଥମ ‘ଇରଲକ୍ଟ୍ିକ ବାହନ’
ଥବିା ସହର ରହଲା

ଗଜୁରାେର ରକୱଡ଼ିଆଏଦବ ସଦୁ୍ଧା ଦଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଆଥବିକ ସାକ୍ର୍ାର ପ୍ସାର 
କରିବା ଭାର୍ ପାଇ ଁଏକ ସମସୟୋ, କାରଣ ଜନସଂଖୟୋର ଏକ ବଡ଼ 

ଭାଗ ଏଦବ ବି ଗ୍ରାମୀଣ ଦକ୍ତ୍ରଦର ରହୁଛନି୍ । ଏଭଳି ସି୍୍ିଦର ଇଣି୍ଆ 
ଦପାଷ୍ର ଦପଦମଣ୍ଟସ ବୟୋଙ୍କ (ଆଇପିପିବି) ପକ୍ରୁ ବିଶ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ 
ଡାକ ଦନଟୱକତ୍ତ ସହାୟ୍ାଦର ନିଜର ଦସବାକୁ ଅନି୍ମ ଦସାପାନଦର 
ପହଞ୍ାଇବା ଲାଗି ଏବଂ ଆଥବିକ ଅନ୍ତ୍ତଭୂକି୍ତକରଣର ବୟେବଧାନକୁ ହ୍ାସ 
କରିବା ଲାଗି ଏକ ନୂଆ ରଣନୀ୍ି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହ ିରଣନୀ୍ି 
ଅଧୀନଦର, ଆଇପିପିବି ପକ୍ରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଠାଦର ଆଥବିକ ସାକ୍ର୍ାକୁ 
ଦପ୍ାତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ‘ମହଳିାମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା, ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ’ 
‘ନିଦବଶକ େେି’ି ନାମକ ଏକ ପ୍ୟାସ ସହି୍  ଡଲ୍  ହ୍େଦର ଭାର୍ର 
ପ୍ଥମ ଭାସମାନ ଆଥବିକ ଶବିିର ଆଦୟାଜନ କରାଯାଇଥଲିା। ଏହ ି
ଶବିିର ଉପାନ୍ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଥବିା ଦେଶର ପ୍ଦ୍ୟେକ ରଦର ପହଞ୍ବିା ଲାଗି 
କ୍ମ୍ାକୁ େଶତ୍ତାଉଛି । ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ‘ନିଦବଶକ େେି’ି 
ଅଧୀନଦର ଜମ ୁ ଓ କାଶୀ୍ରର ଶ୍ରୀନଗରସି୍୍ ଡଲ ହ୍େଦର ଭାର୍ର 
ପ୍ଥମ ‘ଭାସମାନ ଆଥବିକ ସାକ୍ର୍ା ଶବିିର’କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲାଗି 
ଆଇପିପିବିକୁ ପ୍ଶଂସା କରିଛନି୍ । ଇଣି୍ଆ ଦପାଷ୍ ଦପଦମଣ୍ଟସ ବୟୋଙ୍କ 
ପକ୍ରୁ କରାଯାଇଥବିା ଏକ ଟୁଇଟ୍ ର ଉର୍ର ଦେଇ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ କହଛିନି୍, 
‘‘ଚମତ୍ାର ପ୍ୟାସ ଯାହାକି ମହଳିା ସଶକି୍ତକରଣକୁ ଆଦଗଇଦନବ!’’ 
‘ନିଦବଶକ େେି’ି ଜଦଣ ମହଳିା ଦପାଷ୍ମୟୋନ ଭୂମିକା ନିବତ୍ତାହ କରିବା ସହି୍  
ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏକ େୃଢ଼ ସାମାଜକି ସମ୍ପକତ୍ତ ସ୍ାପନ କରିବ ।

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବୃଦି୍ଧ ପାଉଥବିା ପ୍େୂରଣକୁ ଦେଖ ିଏଦବ ସରକାର 
କଦଠାର ନିଷ୍ପରି୍ ଦନଉଛନି୍ । ପ୍େୂରଣ ମକୁ୍ତ ଭାର୍ ନିମତ୍ତାଣ େଗିଦର ଏକ 

େୂରଗାମୀ ପେଦକ୍ପ ସ୍ରୂପ ଗଜୁରାଟର ଦକୱଡ଼ିଆ ସହରକୁ ଦେଶର ପ୍ଥମ 
ଇଦଲକଟେଟ୍ରିକ ବା ଦବୈେୁୟେ୍କି ବାହନ ଥବିା ସହର ଭାଦବ ନିମତ୍ତାଣ କରାଯାଇଛି । 
ଗଜୁରାଟର ଦକୱଡ଼ିଆ ଠାଦର ପଥୃବିୀର ସବୁଠୁ ଉର୍୍ମ ପ୍୍ମିରୂ୍ବି ରହଛିି। 
ଦକୱଡ଼ିଆ ଏଦବ ‘ଦଷ୍ଚୁୟେ ଅଫ ୟୁନିଟୀ’ ଆକାରଦର ସର୍ତ୍ତାର ବଲ୍ଭ ଭାଇ 

ପଦଟଲଙ୍କ ୧୮୨ ମିଟର 
ଉର୍ ପ୍୍ମିରୂ୍ବି ପାଇ ଁଦକବଳ 
ପରିଚି୍ ଦହବ ନାହି ଁ ବରଂ 
ଦେଶର ପ୍ଥମ ଦବୈେୁୟେ୍କି 
ବାହାନ ଚାଲୁଥବିା ସହର 
ଭାଦବ ଦଲାକପି୍ୟ 

ଦହାଇପାରିବ । ଏ ସହରଦର ଦକବଳ ବିେୁୟେ୍ ଚାଳି୍ ବାହନ ହି ଁଚାଲିବ । 
ଏହ ିପ୍ୟାସ ଜରିଆଦର ସବୁଜ ଏବଂ ସଚ୍୍ଛ ଭାର୍ ନିମତ୍ତାଣ େଗିଦର ଦେଶକୁ 
େୃଢ଼୍ାର ସହି୍  ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଅନୟେ ସହରଦର ଏଭଳି ପ୍ୟାସ କରିବା 
ଲାଗି ଦପ୍ରଣା ମିଳିପାରିବ । ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଦହଉଛି ଏଠାକାର ସ୍ାନୀୟ 
ଜନଜା୍ୀୟ ମହଳିାମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ଇ-ରିକ୍ା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ଯାହାକି 
ନାରୀ ସଶକି୍ତକରଣ େଗିଦର ଆଉ ଏକ େୃଢ଼ ପେଦକ୍ପ। ସଚୂନାଦଯାଗୟେ ଦଯ 
ବିଶ୍ର ସଦବତ୍ତାର୍ ପ୍୍ମିରୂ୍ବି ଗଜୁରାଟର ଦକୱଡ଼ିଆ ସହରଦର ରହଛିି ।
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ବିଶ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ପଦର ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଥତ୍ତବୟେବସ୍ାକୁ ସେୃୁଢ଼ 
କରିବା ଲାଗି ଆତ୍ମନିଭତ୍ତର ଭାର୍, ପିଏଲଆଇ ଦଯାଜନା ସହି୍  ଦଗାଟିଏ 

ପଦର ଦଗାଟିଏ ପେଦକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଥଦିଲ। ଏଦବ ଏସବୁ ପେଦକ୍ପର 
ଫଳସ୍ରୂପ ନିଯକିୁ୍ତ ସଦୁଯାଗ ସଷିୃ୍ ବୟୋପକ ଭାଦବ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଥବିା ଦେଖବିାକୁ 
ମିଳିଛି।  ଦସଣ୍ଟର ଫର ମନିଟରିଂ ଇଣି୍ଆନ ଇଦକାଦନାମୀ ପକ୍ରୁ ଜାରି 
ସେୟେ୍ମ ରିଦପାଟତ୍ତଦର କୁହାଯାଇଛି ଦଯ ଦସଦପଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅଦକଟୋବର, 

୨୦୨୨ ସମୟଦର 
ଦେଶଦର ୮୫ ଲକ୍ରୁ 
ଅଧକି ଦବ୍ନଦଭାଗୀଙ୍କ 
ଚାକିରିଦର ବୃଦି୍ଧ 
ଦହାଇଛି। ଏହ ିକାରଣରୁ 
ଦେଶଦର ଦବ୍ନଦଭାଗୀ 
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦମାଟ ସଂଖୟୋ 
ପାଖାପାଖ ି ୮.୬ ଦକାଟି 

ଦହାଇସାରିଛି ଯାହାକି ଦକାଭିଡ ମହାମାରୀ ପବୂତ୍ତ ସ୍ର ଠାରୁ ଅଧକି।
ରିଦପାଟତ୍ତଦର ଆହୁରି େଶତ୍ତାଯାଇଛି ଦଯ ମହାମାରୀଜନି୍ 

ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ଅଗଷ୍ ୨୦୨୦ ସଦୁ୍ଧା ଦବ୍ନଦଭାଗୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ 
ସଂଖୟୋ ହ୍ାସ ପାଇ ୬.୫ ଦକାଟି ଦହାଇଯାଇଥଲିା। ଦସଦପଟେମ୍ବର-
ଅଦକଟୋବର ୨୦୨୨ଦର ଦବ୍ନଦଭାଗୀଙ୍କ ଚାକିରିଦର ଅଧକି ଦ୍ରୁ୍ ବୃଦି୍ଧ 
ସହରାଞ୍ଳ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦେଖବିାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସମୟଦର ୪୪ ଲକ୍ 
ଚାକିରି ସହରାଞ୍ଳ ଦକ୍ତ୍ରଦର ହି ଁବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି ।

ରସୌର ଶକି୍ ସହାୟତାରର ସଞ୍ଚୟ ରହଲା ୪.୨ ବଲିିୟନ ଡଲାର ଇନ୍ଧନ

ରସର୍୍ଟମ୍ବର-ଅରକ୍ଟାବରରର ୮୫ ଲକ୍ରୁ 
ଅଧକି ଚାକରିି ବୃଦି୍ଧ

ବିଶ୍କୁ ଏକ ସଯୂତ୍ତୟେ, ଏକ ଗ୍ରୀଡ ପ୍ୋନ କରିବା ସହି୍  ଅନ୍ଜତ୍ତା୍ୀୟ ଦସୌର ଦମଣ୍ଟର 
ଦନ୍ୃତ୍ୱ ଦନଇଥବିା ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ େୂରେୃଷି୍ କାରଣରୁ 

ଭାର୍ ଦସୌର ଶକି୍ତ ଉତ୍ାେନ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦ୍ରୁ୍ ଗ୍ିଦର ଆଗକୁ ବଢ଼ଛିୁ। ଦେଶଦର 
ପ୍୍ିଷ ୍ି୍ ଦସୌର ବିେୁୟେ୍ କ୍ମ୍ା ୨୦୧୪-୧୫ଦର ୨.୬୩ ଗିଗାୱାଟ ଥଲିା ଯାହାକି 
ପାଖାପାଖ ି୨୨ ଗଣୁା ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଏଦବ ୫୭.୭୧ ଗିଗାୱାଟରୁ ଅଧକି ଦହାଇଯାଇଛି। 
ଏହା ଫଳଦର ଭାର୍ ୨୦୨୨ ବରତ୍ତର ପ୍ଥମ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟଦର ଦସୌର ଶକି୍ତ 
ଉତ୍ାେନ ଜରିଆଦର ଇନ୍ନ ଉପଦର ଖର୍ତ୍ତ ଦହବାକୁ ଥବିା ୪.୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର 
ଅଥତ୍ତ ଏବଂ ୧.୯୪ ଦକାଟି ଟନ ଦକାଇଲା ସଞ୍ୟ କରିପାରିଛି । ଏନଜତ୍ତୀ ଥଙି୍କ ଦଟଙ୍କ 
ଅମ୍ବର, ଦସଣ୍ଟର ଫର ରିସର୍ତ୍ତ ଅନ୍  ଏନଜତ୍ତୀ ଏଣ୍ କ୍ିନ ଏୟାର ଏଣ୍ ଇନଷି୍ଚୁୟେଟ 
ଫର ଏନଜତ୍ତୀ ଇଦକାଦନାମିଜ ୍ ଏଣ୍ ଫାଇନାନସିଆଲ ଆନାଲିସିସର ସେୟେ୍ମ 
ରିଦପାଟତ୍ତଦର ଭାର୍ର ବଦ୍ଧବି୍ ଦସୌର କ୍ମ୍ା କାରଣରୁ ଇନ୍ନ କ୍ରୟ ଉପଦର 
ଦହଉଥବିା ଏହ ି ଖର୍ତ୍ତଦର ସଞ୍ୟ ସମ୍ପକତ୍ତଦର ସଚୂନା େିଆଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 
ଠାରୁ ଜନ୍ୁ  ୨୦୨୨ର ଆକଳନ ଉପଦର ଆଧାରି୍ ରିଦପାଟତ୍ତଦର େଶତ୍ତାଯାଇଛି ଦଯ 
ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସା୍ଟି ଦେଶ ଏହ ି ସମୟଦର ସମ୍ଭାବୟେ ଜୀବାଶ ୍ ଇନ୍ନ 
ଖର୍ତ୍ତ ବାବେଦର ଦମାଟ ୩୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ସଞ୍ୟ କରିପାରିଛନି୍। ଦକବଳ 
ଦସ୍ିକି ନୁଦହ ଁଶୀରତ୍ତ-୧୦ ଅଥତ୍ତବୟେବସ୍ା ମଧ୍ୟଦର ଏସିଆର ପାଞ୍ଟି (ଭାର୍, ଚୀନ, 
ଜାପାନ, େକି୍ଣ ଦକାରିଆ ଏବଂ ଭିଏ୍ନାମ) ଦେଶ ସାମିଲ ରହଛିନି୍ ।

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରରଦଶରର ନମିତ୍ତାଣ ରହବ 
ରଦଶର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ା ପାକତ୍ତ

ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ମତ୍ସୟେ ସମ୍ପୋ ଦଯାଜନା ଅଧୀନଦର ଅରୁଣାଚଳ 
ପ୍ଦେଶଦର ଭାର୍ର ପ୍ଥମ ଆକ୍ା ପାକତ୍ତ ନିମତ୍ତାଣ କରାଯିବ। 

୍ିନି ବରତ୍ତ ପବୂତ୍ତରୁ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ‘ନୀଳ ବିପ୍ଳବ’ ପାଇ ଁ
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ମତ୍ସୟେ ସମ୍ପୋ ଦଯାଜନା ଅଧୀନଦର ପ୍ଦ୍ୟେକ ରାଜୟେ 
ଓ ଦକନ୍ଦ୍ର ଶାସି୍ ପ୍ଦେଶଦର ଦଗାଟିଏ ଦଲଖାଏ ଁ ଏକୀକୃ୍ ଆକ୍ା 
ପାକତ୍ତ ନିମତ୍ତାଣ କରିବା ଲାଗି ଦରାରଣା କରିଥଦିଲ। ସବୁ ରାଜୟେଦର 
ଦଗାଟିଏ ଦଲଖାଏ ଁଆକ୍ା ପାକତ୍ତ ନିମତ୍ତାଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 

ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ 
ବିଶ୍ାସ ସ୍ପ୍ନ ରହଛିି। ଏହ ି
ଦଯାଜନା ଅଧୀନଦର 
ଆକ୍ା ପାକତ୍ତ ଅରୁଣାଚଳ 
ପ୍ଦେଶର ନିମ ୍ନ ସବୁନସିରି 
ଜଲି୍ାର ୍ାରିନ (ଜିଦରା)

ଦର ପ୍୍ିଷା୍ କରାଯିବ । ଏହ ିପ୍କଳ୍ପଦର ନୂଆ ପଷୁ୍କରିଣୀ ପ୍୍ିଷା୍, 
ଟ୍ାଉଚ ହୟୋଦଚରୀ, ଫିଶମିଲ, ଏକ ବ୍ରୁଡ ବୟୋଙ୍କ, ଖଚୁୁରା ମତ୍ସୟେ 
ବଜାର, ଆକ୍ା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଆେି ଭଳି ଗ୍ିବିଧକିୁ ସାମିଲ କରିବା 
ପାଇ ଁଦଯାଜନା ପ୍ସୁ୍୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ରାଜୟେର ଉନ୍ନ୍ ମତ୍ସୟେ 
ପ୍କଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଦଗାଟିଏ ଦହବ। କ୍ମ୍ାପ୍ାପ୍ତ କରୃ୍ତ୍ତପକ୍ଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଆବଶୟେକ ସମୀକ୍ା ପଦର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ଦେଶଦର ଭାର୍ର 
ପ୍ଥମ ଆକ୍ା ପାକତ୍ତ ନିମତ୍ତାଣ ପାଇ ଁମଞ୍ଜରିୁ ମିଳିଛି।.  
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େୁ ନତ୍ତୀ୍ି ଦଯଦକୌଣସି ଦେଶ କିମ୍ବା ସମାଜ ପାଇ ଁ ଊଇ ଭଳି 
 ଦହାଇଥାଏ। ୨୦୧୪ ପବୂତ୍ତରୁ ଦଯଉମଁାଦନ କ୍ମ୍ାଦର ଥଦିଲ 

ଦସମାଦନ ପ୍ାୟ୍ଃ କହୁଥଦିଲ, ‘‘େିଲ୍ୀରୁ ଏକ ଟଙ୍କା ଗଦଲ ୍ ାହା ଗାଦଁର 
ପହଞ୍ବିା ଦବଳକୁ ୧୫ ପଇସାଦର ପରିଣ୍ ଦହାଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ୨୦୧୪ 
ପଦର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଦକବଳ େୁନତ୍ତୀ୍ି ବିଦରାଧଦର ନିର୍ତ୍ତାୟକ 
ସଂଗ୍ରାମ ପାଇ ଁଆହା୍ନ କରୁନାହାନି୍ ବରଂ ୧୦୦ ପଇସା ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୦ 
ପଇସା ସିଧାସଳଖ ଗରିବଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଦର ପହଞ୍ବିା ପାଇ ଁବୟେବସ୍ା 
କରୁଛନି୍।’’ ୩୦ ବରତ୍ତ ପଦର, େୁନତ୍ତୀ୍ି ନିବାରଣ ଆଇନଦର ସଂଦଶାଧନ 
କରି ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ ଦନ୍ୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଅଦନକ 
ବୟେବସ୍ା କରିଛନି୍ ଦଯଉଥଁଦିର ଲାଞ୍ ଦନବା ସହି୍  ଲାଞ୍ ଦେବାକୁ 
ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ମାନୟେ୍ା େଆିଯାଇଛି । କଦପତ୍ତାଦରଟ୍  ସଂସ୍ାଦର 
େୁନତ୍ତୀ୍ି ନିରାକରଣ ଲାଗି ବୟେବସ୍ା କରାଯାଇଛି । ଅନୁରୂପ ଭାଦବ 
ଅଧ୍ୟକ୍ ଓ ସେସୟେମାନଙ୍କର ନିଯକିୁ୍ତ ସହି୍  ଦଲାକପାଳ ସଂସ୍ା ଗଠନ 

ଦୁନତ୍ତୀତ ିବରିରାଧରର ଏକ ନରି୍ତ୍ତାୟକ ସଂଗ୍ାମ, 
ରକ୍ଣାତ୍ମକ ରହବା ଅନାବଶ୍କ

େୁନତ୍ତୀ୍ି ନିବାରଣ ସଦଚ୍ନ୍ା ସପ୍ତାହ – ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦମାେୀଙ୍କ ଅଭିଭାରଣ

ଆଠ ବରତ୍ତର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପଦର, ଦେଶକୁ ଊଇ ଭଳି 
ଖାଇ ଚାଲିଥବିା େୁନତ୍ତୀ୍ି ବିଦରାଧଦର ନିର୍ତ୍ତାୟକ ସଂଗ୍ରାମ 
କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଦମ ଏଭଳି ଏକ ପରିସି୍୍ି 
ସଷିୃ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଛୁଁ, ଦଯଉଥଁଦିର ଦେଶକୁ ଲୁଟିଥବିା 
ଦଲାକମାଦନ ଦେଶର ସମ୍ପରି୍ ଦଫରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଦହଦବ। 
ନଦଭମ୍ବର ୩ ୍ାରିଖଦର ଅନୁଷ୍ି୍ େୁନତ୍ତୀ୍ି ନିବାରଣ 
ସଦଚ୍ନ୍ା ସପ୍ତାହ ଉପଲଦକ୍ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର 
ଦମାେୀ ଲାଲକିଲ୍ାର ପ୍ାଚୀରରୁ ଦେଇଥବିା ଆହା୍ନକୁ 
ପଣୁଥିଦର ଦୋହରାଇ କହିଥଦିଲ, ‘‘ବିକଶି୍  ଭାର୍ ପାଇ,ଁ 
ଆମକୁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ଶାସନିକ ବୟେବସ୍ା ବିକଶି୍  କରିବାକୁ 
ଦହବ ଯାହାକି େୁନତ୍ତୀ୍ି ବିଦରାଧଦର ଶନୂୟେ ସହନଶୀଳ୍ା 
ନୀ୍ି ଦପାରଣ କରୁଥବି। େୁନତ୍ତୀ୍ି ବିଦରାଧଦର 
କାଯତ୍ତୟୋନୁଷା୍ନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥବିା ସଂସ୍ାମାଦନ ଏହି ଦକ୍ତ୍ରଦର 
ରକ୍ଣଶୀଳ ଦହବା ଉଚି୍୍  ନୁଦହ…ଁ

ଦୁନତ୍ତୀତିଗ୍ସ୍ତ ରଲାକମାରନ ର�ରତ 
ଶକି୍ଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପରଛ, ରସମାରନ 
ରକୌଣସି ପରିସି୍ତିରର ବର୍ପିବା ଉଚତି 
ନୁରହ,ଁ ଏହା ସିଭିସି ଭଳି ସଂଗଠନର 

ଉର୍ରଦାୟିତ୍ବ। ର�ରକୌଣସି ଭ୍ରଷ୍ଟ 
ବ୍କି୍ଙୁ୍କ ରାଜରନୈତିକ-ସାମାଜିକ ସମଥତ୍ତନ 
ନମିଳୁ, ପ୍ରରତ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍କି୍ଙୁ୍କ ସମାଜ 

କାଠଗଡ଼ାରର ଛିଡ଼ା କରୁ, ଏଭଳି ପରିରବଶ 
ସଷିୃ୍ଟ କରା�ିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରି ।
-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଷ୍ଟ୍ର େୁନତ୍ତୀ୍ି ନିବାରଣ ସଦଚ୍ନ୍ା ସପ୍ତାହ
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ଏକ ବକିଶତି ଭାରତ ପାଇ ଁଦୁନତ୍ତୀତମିକୁ୍ ଭାରତ

କରାଯାଇଛି ।  ପ୍ଯକିୁ୍ତ ଓ ପାରେଶବ୍ି ାର ପ୍ଭାବ କାରଣରୁ ବିଗ୍ 
ଆଠ ବରତ୍ତ ମଧ୍ୟଦର ଦକନ୍ଦ୍ର ସ୍ରଦର ଦକୌଣସି େୁନତ୍ତୀ୍ି ଦହାଇନାହି ଁ। 
େୁନତ୍ତୀ୍ି ନିବାରଣ ସଦଚ୍ନ୍ା ସପ୍ତାହ କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ନୂଆେଲି୍ୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ଠାଦର ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
େୁନତ୍ତୀ୍ି ନିବାରଣ ଆଦୟାଗଙ୍କ ନୂଆ ଅଭିଦଯାଗ ପରିଚାଳନା 
ବୟେବସ୍ା ଦପାଟତ୍ତାଲକୁ ଉଦ୍ା୍ଚନ କରି କହଥିଦିଲ, ‘‘େୁନତ୍ତୀ୍ି ଏବଂ 
ଦଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ଗ୍ଦିର ବାଧାର େୁଇଟି ପ୍ମଖୁ କାରଣ ଦହଉଛି 
: ସବିୁଧାର ଅଭାବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅନାବଶୟେକ ଚାପ। ଆଦମ 

ବିଗ୍ ଆଠ ବରତ୍ତ ମଧ୍ୟଦର ଅଭାବ ଓ ଚାପ କାରଣରୁ ସଷିୃ୍ 
ଦହାଇଥବିା ବୟେବସ୍ାକୁ ବେଳାଇବା ପାଇ ଁପ୍ୟାସ କରୁଛୁ, ଚାହେିା ଓ 
ଦଯାଗାଣ ମଧ୍ୟଦର ରହଥିବିା ପାଥତ୍ତକୟେକୁ େୂର କରିବା ଲାଗି ଦଚଷ୍ା 
କରୁଛୁ । େୀରତ୍ତ ସମୟ ପଯତ୍ତୟେନ୍ ଦମୌଳିକ ସବିୁଧା ଓ ସଦୁଯାଗର ଏହ ି
ଅଭାବକୁ ଜାଣଶିଣୁ ିକାଏମ ରଖାଯାଇଥଲିା। ଏହ ିପାଥତ୍ତକୟେକୁ ଆହୁରି 
ବିସ୍ାରି୍ ଦହବାକୁ େଆିଗଲା, ଯାହାଫଳଦର ଏକ ହାନିକାରକ 
ପ୍୍ଦିଯାଗି୍ା ଦହଲା ଏବଂ ଏହାର ଦକୌଣସି ପରିଣାମ ମିଳନୁଥଲିା। 
ଏହ ିପ୍୍ିଦଯାଗି୍ା େୁନତ୍ତୀ୍ିକୁ ଦପ୍ାତ୍ସାହି୍  କରିଥଲିା।’’ 

 ବିକଶି୍  ଭାର୍ ପାଇ ଁ ବିଶ୍ାସ ଏବଂ ବିଶ୍ସନୀୟ୍ା 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ। ସରକାରଙ୍କ ଉପଦର ଦଲାକମାନଙ୍କର 
ଭରସା ଦଲାକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ାସ ବଢ଼ାଇଥାଏ। 
ପବୂତ୍ତ ସରକାରମାଦନ ଦକବଳ ଦଲାକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ାସ 
ହରାଇନଥଦିଲ, ବରଂ ଦସମାଦନ ଦଲାକମାନଙ୍କ ଉପଦର 
ଭରସା କରିବାଦର ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ଦହାଇଥଦିଲ।

 େୀରତ୍ତେିନର ଦଗାଲାମି କାରଣରୁ ଆମକୁ େୁନତ୍ତୀ୍ି, ଦଶାରଣ 
ଓ ସମ୍ବଳ ଉପଦର ନିୟନ୍ତଣର ଦଯଉ ଁପରମ୍ପରା ମିଳିଥଲିା, 
୍ାହାକୁ େୁଭତ୍ତାଗୟେବଶ୍ଃ ସ୍ାଧୀନ୍ା ପଦର ଆହୁରି ବିସ୍ାର 
ମିଳିଲା। ଏହା ଆମ ଦେଶର ଅ୍ିକମଦର ଚାରି ପିଢ଼ିକୁ 
ଗମ୍ଭୀର ଭାଦବ କ୍୍ିଗ୍ରସ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ସା୍ଧୀନ୍ାର ଅମୃ୍  
କାଳଦର େୀରତ୍ତ େଶନି୍ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥବିା ଏହ ିପରିପାଟୀକୁ 
ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ରୂଦପ ଆମକୁ ବେଳାଇବାକୁ ଦହବ।

 ସରକାରୀ ଦଯାଜନାକୁ ପ୍ଦ୍ୟେକ ଦଯାଗୟେ ହି୍ ାଧକିାରୀଙ୍କ 
ନିକଟଦର ପହଞ୍ାଇବା ଦା୍ରା ସମାଜଦର ଦଭେଭାବ ଏବଂ 
େୁନତ୍ତୀ୍ି ସମାପ୍ତ ଦହାଇଥାଏ। କାରଣ ଦମୌଳିକ ସବୁିଧା ଲାଗି 
ଲାଇନ ଦଯଦ୍ ଲମ୍ବା ହୁଏ, େୁନତ୍ତୀ୍ିର ମଳୂେୁଆ ଦସ୍ିକି 
ସେୃୁଢ଼ ଦହାଇଥାଏ।

 େୁନତ୍ତୀ୍ି ବିଦରାଧଦର ସରକାର ଦଯଉ ଁ ଇଚ୍ଛାଶକି୍ତ ପ୍େଶତ୍ତନ 
କରୁଛନି୍, ଦସହ ିଇଚ୍ଛାଶକି୍ତ ସବୁ ବିଭାଗଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖବିାକୁ 
ମିଳିବା ଜରୁରି। ଏହ ି ଇର୍ାଶକି୍ତ ଏବଂ ଏହ ି ଭାବନା ଆମ 
ପ୍ଶାସନିକ ବୟେବସ୍ାର ଡିଏନଏଦର ମଧ୍ୟ ସେୃୁଢ଼ ଦହବା 
ଆବଶୟେକ।

 ଆଦମ ଦକୌଣସି ରାଜଦନୈ୍ିକ ଏଦଜଣ୍ା ଦନଇ ଚାଲିବା ଉଚି୍୍  
ନୁଦହ ଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ 
କରିବା େିଗଦର ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦହବ ।

 ଏଭଳି ଏକ ବୟେବସ୍ା ବିକଶି୍  କରନ୍ତୁ, ଦଯଉଠଁ ିେୁନତ୍ତୀ୍ି ସହ 

ସଦର୍ାଟ୍ାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ଚାର କରିବା ଲାଗି ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ େୁନତ୍ତୀ୍ି ନିବାରଣ ଆଦୟାଗ ପକ୍ରୁ େୁନତ୍ତୀ୍ି ନିବାରଣ ସଦଚ୍ନ୍ା ସପ୍ତାହ ପାଳନ 
କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳି୍ ବରତ୍ତ ୧ ଅଦକଟୋବର ଠାରୁ ୬ ନଦଭମ୍ବର ପଯତ୍ତୟେନ୍, ‘‘ଏକ ବିକଶି୍  ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇ ଁେୁନତ୍ତୀ୍ି ମକୁ୍ତ ଭାର୍’’ ବିରୟ ଉପଦର େୁନତ୍ତୀ୍ି 

ନିବାରଣ ସଦଚ୍ନ୍ା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହ ିକାଯତ୍ତୟେକ୍ରମଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ େୁନତ୍ତୀ୍ିକୁ ଦନଇ ନିମ ୍ନ କଥାଗଡ଼ିୁକ କହଛିନି୍….

ଅଭାବ-ଚାପର
ବ୍ବସ୍ାକୁ ବଦଳାଇବା 
ଲାଗି ତରିନାେି ମାଗତ୍ତ

ଜଡ଼ି୍ ଅନୁଶାସନମଳୂକ କାଯତ୍ତୟୋନୁଷା୍ନ ସମୟବଦ୍ଧ ଓ ମିଶନ 
ଦମାଡ୍ ଦର ଦହଉଥବି। ଅଭିଦଯାଗ ଉପଦର ଦ୍ରୁ୍ ନିର୍ତ୍ତୟ 
ଆସିଦଲ ପାରେଶବ୍ି ା ଓ ବୟେବସ୍ାର ଶକି୍ତ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ ।

 ବିଳମି୍ବ୍ ଦହାଇ ପଡ଼ି ରହଥିବିା ମାମଲା ଆଧାରଦର 
ବିଭାଗଗଡ଼ିୁକର ମାନୟେ୍ା ୍ାଲିକା ପ୍ସୁ୍୍ କରିବା ଲାଗି 
ଏକ ପଦ୍ଧ୍ି ବିକଶି୍  କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାସିକ କିମ୍ବା ଦତ୍ରୈମାସିକ 
ଆଧାରଦର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ ରିଦପାଟତ୍ତ ପ୍କାଶ କରନ୍ତୁ ।

 ଦକୌଣସି େୁନତ୍ତୀ୍ିଗ୍ରସ୍ ବୟେକି୍ତଙୁ୍କ ରାଜଦନୈ୍ିକ-ସାମାଜକି 
ସମଥତ୍ତନ ମିଳିବା ଉଚି୍୍  ନୁଦହ ଁ, ପ୍ଦ୍ୟେକ େୁନତ୍ତୀ୍ିଗ୍ରସ୍ 
ବୟେକି୍ତଙୁ୍କ ସମାଜ କାଠଗଡ଼ାଦର ଛିଡ଼ା କରିବା ଉଚି୍, ସମାଜର 
ଭାଗିୋରୀ ମାଧ୍ୟମଦର ଏଭଳି ପରିଦବଶ ସଷିୃ୍ ଦହବା ଜରୁରି। 
ଦସଥପିାଇ ଁ େୁନତ୍ତୀ୍ିଗ୍ରସ୍ ବୟେକି୍ତ ଦଯଦ୍ ଶକି୍ତଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ 
ପଦଛ, ଦକୌଣସି ପରିସି୍୍ିଦର ଦସ ଛାଡ଼ ପାଇବା ଉଚି୍୍  
ନୁଦହ ଁ, ଏହା ଦହଉଛି ସିଭିସି ଭଳି ସଂସ୍ାମାନଙ୍କର ୋୟିତ୍ୱ।

େୁନତ୍ତୀ୍ି ନିବାରଣ ସଦଚ୍ନ୍ା ସପ୍ତାହ ରାଷ୍ଟ୍ର

ଆତ୍ମନିଭତ୍ତର
ଶୀଳ୍ାର

ମାଗତ୍ତ 

୩
୧

 ଆଧନିୁକ
ପ୍ଯକିୁ୍ତର

ମାଗତ୍ତ

ଦମୌଳିକ ସବୁିଧାର ପରିପରୂ୍ତ୍ତ୍ା ଅଥତ୍ତା୍୍  
ଦସଚୁୟେଦରସନ ଲକ୍ୟେ୨
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ବସି୍ତ ବାସିନ୍ଦା 
ପାଇରଲ ଏକ ନୂଆ 
ଆରମ୍ଭର ‘ଚାବ’ି

୨୦୧୧ ମସିହାର ଜନଗଣନା ରିଦପାଟତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ୧.୩୯ 
ଦକାଟି ପରିବାରର ପାଖାପାଖ ି ୬.୫୫ ଦକାଟି ଦଲାକ 
ବସି୍ଦର ରହବିା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ଦହଉଛନି୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 

ରାଜଧାନୀ େିଲ୍ୀର ୧୦ ପ୍୍ିଶରୁ ଅଧକି ଜନସଂଖୟୋ ଅଥତ୍ତା୍୍  
ପାଖାପାଖ ି ୧୭.୮୫ ଲକ୍ ଦଲାକ ଏଠାକାର ବସି୍ଦର ରହୁଛନି୍ । 
ବହୁେିନ ଧରି ଏମାନଙ୍କ ପାଖଦର ଦମୌଳିକ ସବୁିଧାର ଅଭାବ 
ରହଥିଲିା। ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ ଦନ୍ୃତ୍ୱଦର ସରକାର 
ଗଠନ ଦହବା ପଦର ସାରା ଦେଶର ଗରିବ-ବଞ୍ି୍ ମାନଙୁ୍କ ପକ୍ା 
ରର ପ୍ୋନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ଦଯାଜନାର 
ପ୍ାରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଏଥଦିର ‘‘ଜହା ଁଝୁଗ ୍ି ୱହି ଁମକାନ’’ କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମ 
ଅଧୀନଦର ବସି୍ବାସିନ୍ାଙୁ୍କ ପକ୍ା ରର ଦଯାଗାଇ େିଆଗଲା। ବିଗ୍ 
୩ ବରତ୍ତ ମଧ୍ୟଦର ପାଖାପାଖ ି ୨ଲକ୍ ୫୦ ହଜାର ରର ଦଯାଗାଇ 
େିଆଯାଇଛି, ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଦି୍ଧ ସହି୍  ଅଦନ୍ୟୋେୟରୁ ସଦବତ୍ତାେୟ 
ଉଦର୍ଶୟେକୁ ପରୂଣ କରିବା ଲାଗି ମାଗତ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ଶସ୍ ଦହଉଛି । ନୂ୍ନ 

ଭାର୍ର ସ୍ପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ସହି୍  ପ୍ଦ୍ୟେକ ସମସୟୋର 
ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା ଲାଗି ନିଦୟାଜି୍ ରହଥିବିା ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରୁଛନି୍ ଏବଂ 
ଦେଶକୁ ପ୍ଗ୍ି ପଥଦର ଆଦଗଇ ଦନଉଛନି୍ । ଏହ ିପ୍ୟାସଦର, 
ପ୍ଦ୍ୟେକ ବାସହୀନ ଦେଶବାସୀଙୁ୍କ ନିଜସ୍ ରର ଦଯାଗାଇ ଦେବା 
ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହଛିି । େିଲ୍ୀର ବସି୍ଦର ରହୁଥବିା ଦଲାକମାନଙୁ୍କ 
ଦସମାନଙ୍କ ବସି୍ ଅଞ୍ଳଦର ପକ୍ା ରର ଦଯାଗାଇ ଦେବା ଲାଗି 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥଦିଲ। 
କାଲକାଜସିି୍୍ ଜହା ଁ ଝୁଗ ୍ି ୱହି ଁ ମକାନ ପନୁବତ୍ତାସ ଦଯାଜନାର 
ପ୍ଥମ ପଯତ୍ତୟୋୟଦର ନିମତ୍ତାଣ କରାଯାଇଥବିା ୩,୦୨୪ଟି ଫ୍ାଟକୁ 
ଉେରାଟନ କରି ଦସ ଏହ ି କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଥଦିଲ। 
ଏଥଦିର ୧୮୬୨ଟି ପରିବାରକୁ ଆବଣ୍ଟନ ପତ୍ର ଜାରି କରିବା ଲାଗି 
ପ୍କି୍ରୟା ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ଦହାଇସାରିଛି । 

େଲି୍ୀ ବିକାଶ ପ୍ାଧକିରଣ ପକ୍ରୁ େଲି୍ୀର ୩୭୬ଟି ବସି୍ 

ରର ବିନା, ଜୀବନ ଦବଶ ସମସୟୋପରୂ୍ତ୍ତ ଦହାଇଥାଏ। 
ଦଯଦ୍ଦବଦଳ କାହାକୁ ରରର ଚାବି ମିଦଳ, ନୂଆ 

ଖସିୁ, ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ଓ ନୂଆ ସ୍ପ୍ନ ଜାଗୃ୍  ଦହାଇଥାଏ। 
ବରତ୍ତ ବରତ୍ତ ଧରି ବସି୍ଦର ରହବିା ପଦର, ଯେି ଦଗାଟିଏ 
ପରିବାରକୁ ସବୁିଧାଯକୁ୍ତ ରର ମିଳିଥାଏ ୍ା’ଦହଦଲ 

ବୁଝଦିନବା ଉଚି୍୍ ଦଯ ନୂଆ ଜୀବର ଆରମ୍ଭ ଦହବାକୁ 
ଯାଉଛି । ମନଦର ଏକ ନୂଆ ଊଜତ୍ତା ସଞ୍ାର ଦହବା 

ସହି୍  ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଦସମାନଙୁ୍କ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 
ନଦଭମ୍ବର ୨ ୍ାରିଖଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ 

େିଲ୍ୀର କାଲକାଜ ିଅଞ୍ଳଦର ରହୁଥବିା ଶ୍ାଧକି 
ପରିବାରକୁ ୫୭୫ଟି ଫ୍ାଟର ଚାବି ଦେଇଥଦିଲ…

ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ପ୍ନର ଆବାସ
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ଦଲି୍ଲୀକୁ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ର�ାଜନାର ଲାଭ

କଷ୍୍ରଦର ଦସହ ି ସ୍ାନ ଆଖପାଖଦର ବସି୍ ଥଇଥାନ ଦଯାଜନା 
କାଯତ୍ତୟେକାରୀ କରାଯାଉଛି । କାଲକାଜରି ଜମିହୀନ ଶବିିରର 
ବସି୍ କ୍ଷ୍ର ନିବାସୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ଲାଗି ଗଣୁବର୍ାଯକୁ୍ତ ମଦଡଲର 
ଇଡବ୍ଲୁଏସ ଫ୍ାଟ୍  ନିମତ୍ତାଣ କରାଯାଉଛି । ପ୍ଥମ ପଯତ୍ତୟୋୟଦର 
୩୪୩ ଦକାଟି ଟଙ୍କା ବୟେୟଦର ୩.୦୬ ଦହକଟେରଦର ଦମାଟ୍  ୫ଟି 
ଟାୱାର ନିମତ୍ତାଣ କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ଫ୍ାଟଦର ଜମିହନି ଶବିିର, 
ନବଜୀବନ ଶବିିର ଏବଂ ଜବାହର ଶବିିର ଥଇଥାନ ପଯତ୍ତୟୋୟକ୍ରଦମ 
କରାଯିବ । ୨୫ ବଗତ୍ତ ମିଟର ଦକ୍ତ୍ରଦର ନିମବି୍ ଏସବୁ ଫ୍ାଟଦର 
ଦଗାଟିଏ ଲିଭିଂ ରୁମ, ଦଗାଟିଏ ଦବଡରୁମ, ଦଗାଟିଏ ଦରାଦରଇ ରର, 
ଦଗାଟିଏ ବାଥରୁମ ଏବଂ ଦଗାଟିଏ ବାଲଦକାନି ସାମିଲ ରହଛିି। ନିଜ 
ରର ପାଇବାର ଖସିୁ ହି୍ ାଧକିାରୀଙ୍କ ଆଖଦିର ସ୍ପଷ୍ ଭାଦବ ଦେଖବିାକୁ 

ମିଳିଥଲିା। ହି୍ ାଧକିାରୀ ଊରା ରାୟ କୁହନି୍ ଦଯ, ‘‘ଦମାର ଏବଂ ଦମା 
େୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିରୟେ୍ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧକି ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଦହବ।’’ 

ଏହ ି ଅବସରଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ କହଥିଦିଲ, 
‘‘ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ ରର, ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ ବିେୁୟେ୍, ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ
ବୀମା, ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗୟୋସ ସଂଦଯାଗ, ଏହା ନୁୟେ ଇଣି୍ଆର 
ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ୍ାର ଚିତ୍ର ଦହବ । ଆଜ ିଦେଶଦର ଦଯଉ ଁସରକାର ଅଛନି୍, 
ଦସ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପ୍୍ି ସମପବି୍ । ଦସଥପିାଇ ଁ ଗରିବଙୁ୍କ 
ଦସହ ିଅବସ୍ାଦର ଏ ସରକାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଦବ ନାହି ଁ। ଦେଶର 
ନୀ୍ି ଏବଂ ନିର୍ତ୍ତୟର ଦକନ୍ଦ୍ରଦର ଗରିବମାଦନ ରହଛିନି୍ । େିଲ୍ୀର 
ଅନଧକିୃ୍ କଦଲାନୀଦର ନିମବି୍ ରରକୁ ପିଏମ-ଉେୟ ଦଯାଜନା 
ମାଧ୍ୟମଦର ନିୟମି୍ କରିବାର କାମ ଜାରି ରହଛିି।’’   

ସ୍ବଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ବଦୁି୍ତ-ଜଳ 
ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ନୂଆ ରର ସହି୍  ଜୀବନଦର 
ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଥବିା ହି୍ ାଧକିାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହ ି
ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି ମାଗିଥଦିଲ ଦଯ, ‘‘ରଦର ଦସମାଦନ ଏଲଇଡି 
ବଲବର ଉପଦଯାଗ କରିଦବ’’, ‘‘ଦକୌଣସି ପରିସି୍୍ିଦର ପାଣ ି
ନଷ୍ କରିଦବ ନାହି ଁ’’, ‘‘ଆଦମ ଏଠାଦର ବସି୍ ଭଳି ଅପରିଷ୍କାର 
ପରିଦବଶ ସଷିୃ୍ କରିବୁ ନାହି ଁ’’ । ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦମାେୀ 
କହଥିଦିଲ, ‘‘ସ୍ଚ୍ଛ୍ାକୁ ଦନଇ ଆପଣମାନଙ୍କ କଦଲାନୀର 
ବିଭିନ୍ନ ଟାୱାର ମଧ୍ୟଦର ପ୍୍ଦିଯାଗି୍ା ଦହଉ, ଦକଉ ଁଟାୱାର 
ସବୁଠୁ ସଚ୍୍ଛ ନିଦ୍ଧତ୍ତାରଣ କରାଯାଉ। ବସି୍କୁ ଦନଇ ଦଯଉ ଁଅସ୍ଚ୍ଛ 
ଧାରଣା ରହଛିି ଆଦମ ୍ାହା େୂର କରିବା ଉଚି୍୍ ।’’

 େିଲ୍ୀଦର ୫୦ ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ଦଲାକଙୁ୍କ ବୟୋଙି୍କଙ୍ ସବିୁଧା ମିଳିଛି। 
ବୟୋଙି୍କଙ୍ ବୟେବସ୍ା ସହ ଦଯାଡ଼ି ଦହବା କାରଣରୁ େଲି୍ୀର ୫୦ ହଜାରରୁ 
ଅଧକି ଉଠାଦୋକାନୀଙୁ୍କ ପିଏମ ସ୍ନିଧ ିଦଯାଜନାର ଲାଭ ମିଳିଛି।

 ପିଏମ ମଦୁ୍ରା ଦଯାଜନାଦର ବିନା ଗୟୋଦରଣି୍ଟଦର ୩୦ ହଜାର ଦକାଟି 
ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ସହାୟ୍ା କ୍ଦୁ୍ର ଉଦେୟୋଗୀଙୁ୍କ େଆିଯାଇଛି

 ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକାର େଲି୍ୀର ଲକ୍ାଧକି ଗରିବଙୁ୍କ େୁଇ ବରତ୍ତ ଧରି ଲଗା୍ାର 
ମାଗଣା ରାସନ ଦେବା ଲାଗି ୨,୫୦୦ ଦକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ଅଥତ୍ତରାଶ ି
ଖର୍ତ୍ତ କରିସାରିଛନି୍ । ୪୦ ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ଗରିବଙୁ୍କ ବୀମା ସରୁକ୍ା 
କବଚ େଆିଯାଇଛି।

 ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିର୍ ଦଲାକମାନଙୁ୍କ ନିଜସ୍ ରର ନିମତ୍ତାଣଦର ସହାୟ୍ା 
କରିବା ଲାଗି ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଧୁ ଉପଦର ୭୦୦ ଦକାଟି ଟଙ୍କାରୁ 
ଅଧକି ସବସିଡି ଦେଇଛନି୍ ।

 େଲି୍ୀ-ଏନସିଆରଦର ୨୦୧୪ଦର ୧୯୦ କିଦଲାମିଟର ଦମଦଟ୍ା ଦରଳ 
ଦନଟୱକତ୍ତ ଥଲିା ଯାହାକି ଏଦବ ୪୦୦ କିଦଲାମିଟର ପଯତ୍ତୟେନ୍ ପହଞ୍ ିସାରିଛି। 
ଆଠ ବରତ୍ତ ମଧ୍ୟଦର ୧୩୫ଟି ନୂଆ ଦମଦଟ୍ା ଦଷ୍ସନ ନିମତ୍ତାଣ କରାଯାଇଛି ।

 ଟ୍ାଫିକ ଜାମରୁ ଆଶ୍ସି୍ ଦେବା ଲାଗି ଭାର୍ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ୫୦ 
ହଜାର ଦକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ନିଦବଶ ସହି୍  ସଡ଼କ ପ୍ଶସି୍କରଣ 
ଏବଂ ଆଧନିୁକୀକରଣ କରାଯାଉଛି ।

 ଦ୍ାରକା ଏକ୍ଦପ୍ସ ଦୱ, ଅବତ୍ତାନ ଏକ୍ଦଟ୍ ୍ସନ ଦରାଡ, ଅକ୍ରଧାମରୁ 
ବାଗପ୍ ପଯତ୍ତୟେନ୍ ୬ ଦଲନ୍ ର ଏକ୍ଦପ୍ସ କଦଣ୍ଟଟ୍ରାଲ ହାଇଦୱ, ଗରୁୁଗ୍ରାମ-
ଦସାହନା ଏଲିଦଭଦଟଡ କରିଡର ସହି୍  ଭିରି୍ଭୂମି ସହ ଜଡ଼ି୍ ଅଦନକ 
କାଯତ୍ତୟେ ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରାଇଛନି୍ ।

 େିଲ୍ୀ-ଏନସିଆରଦର ଖବୁଶୀଘ୍ର ଦରପିଡ୍  ଦରଳ ଚଳାଚଳ ଶଭୁାରମ୍ଭ 
ଦହବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂଆେଲି୍ୀର ଭବୟେ ଦରଳ ଦଷ୍ସନର ପନୁଃନିମତ୍ତାଣ 
ଖବୁଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ଦହବାକୁ ଯାଉଛି ।

 ଦା୍ରକାଦର ୮୦ ଦହକଟେର ଜମିଦର ଭାର୍ ବନ୍ନା ପାକତ୍ତ ନିମତ୍ତାଣ କାଯତ୍ତୟେ 
ଆସନ୍ା କିଛି ମାସଦର ସମାପ୍ତ ଦହବାକୁ ଯାଉଛି ।

 ଯମନୁା ଉପକୂଳଦର ୱଜରିାବାେ ବୟୋଦରଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଖଲା 
ବୟୋଦରଜ ପଯତ୍ତୟେନ୍ ୨୨ କିଦଲାମିଟର ଲମ୍ବ ଦଷ୍ଟ୍ରଚଦର ଡିଡିଏ ବିଭିନ୍ନ 
ପାକତ୍ତ ବିକଶି୍  କରୁଛି ।

ସ୍ପ୍ନର ଆବାସ ରାଷ୍ଟ୍ର
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ସମାନ ବକିାଶ ଓ ସହଭାଗୀ 
ଭବରି୍ତର ବାର୍ତ୍ତା

ବିଶ୍ ମଞ୍ଦର ଦନ୍ୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ନିବତ୍ତାହ କରିବା େିଗଦର ଭାର୍ ଦ୍ରୁ୍ 
ଗ୍ିଦର ଅଗ୍ରସର ଦହଉଛି। ଏଭଳି ସି୍୍ିଦର ଜ୨ି୦ ଅଧ୍ୟକ୍୍ା ଭାର୍ 
ପାଇ ଁ ଏକ ଐ୍ିହାସିକ ମହୂୁର୍ତ୍ତ । ଇଦଣ୍ାଦନସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ି 

ଦଜାଦକ ୱଦିଡାଦଡା ବାଲି ଶଖିର ସମି୍ଳନୀର ଉେଯାପନୀ ସମାଦରାହଦର 
୧୬ ନଦଭମ୍ବର େିନ ଭାର୍ର ଜ୨ି୦ ଅଧ୍ୟକ୍୍ା ଅପତ୍ତଣ କରିଥଦିଲ। ଭାର୍ 
ବିଧବିଦ୍ଧ ଭାଦବ ୧ ଡିଦସମ୍ବର ୨୦୨୨ ଠାରୁ ୨୩ ନଦଭମ୍ବର ୨୦୨୩ ପଯତ୍ତୟେନ୍ 
ଜ୨ି୦ର ଅଧ୍ୟକ୍ ରହବି । ଆସନ୍ା ବରତ୍ତର ଜ୨ି୦ ସମି୍ଳନୀ ଭାର୍ଦର ଅନୁଷ୍ି୍ 
ଦହବ। ଜ୨ି୦ ସମି୍ଳନୀ ଉେଯାପନୀ ସମାଦରାହଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର 
ଦମାେୀ କହଥିଦିଲ, ‘‘ଭାର୍ର ଜ୨ି୦ ଅଧ୍ୟକ୍୍ା ସମାଦବଶୀ, ମହତ୍ୱକାଂକ୍ୀ, 
ନିର୍ତ୍ତାୟକ ଏବଂ କାଯତ୍ତୟୋନୁଷା୍ନ ଦକନ୍ଦ୍ରି୍  ଦହବ। ଆସନ୍ା ଏକ ବରତ୍ତ ମଧ୍ୟଦର 
ଆମର ଏହ ିପ୍ୟାସ ରହବି ଦଯ ଆଦମ ଜ୨ି୦ର ସାମହୁକି କାଯତ୍ତୟୋନୁଷା୍ନକୁ 
ତ୍ୱରା୍ ୍ି୍  କରିବା ଲାଗି ଏକ ଦବୈଶ୍କି ପ୍ସ୍ାବକ ଭାଦବ କାମ କରିବୁ। ଆମକୁ 
ଜ୨ି୦ ଏଦଜଣ୍ାଦର ମହଳିାଙ୍କ ଦନ୍ୃତ୍ୱର ବିକାଶକୁ ପ୍ାଥମିକ୍ା ଦେବାକୁ 
ଦହବ।’’ ‘‘ଜି୨୦ର ଅଧ୍ୟକ୍୍ା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ଦ୍ୟେକ ଭାର୍ୀୟ ପାଇ ଁ
ଏକ ଗବତ୍ତର ବିରୟ। ଏହ ିସମୟଦର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜୟେ ଓ ସହରର 
୩୨ଟି ଦକ୍ତ୍ରଦର ପାଖାପାଖ ି୨୦୦ ଦବୈଠକ ଆଦୟାଜି୍  ଦହବ । ଆମର 
ଅ୍ିଥମିାଦନ ଭାର୍ର ଅଦୂ୍୍ ବିବିଧ୍ା, ସମାଦବଶୀ ପରମ୍ପରା, ଏବଂ 
ସାଂସ୍କ ୃ୍ ିକ ସମଦିୃ୍ଧକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ସଦୁଯାଗ ପାଇଦବ । ଭାର୍ର 
ଜ୨ି୦ ଅଧ୍ୟକ୍୍ାର ମନ୍ତ ଦହଉଛି ‘‘ବସଦୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ,’’ ବା ‘‘ଏକ ପଥୃବିୀ, 
ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଭବିରୟେ୍,’’ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦମାେୀ ବାଲିଦର କହଥିଦିଲ ।

ଭାର୍ର ଜ୨ି୦ ଅଧ୍ୟକ୍୍ା ‘ବସଦୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ’ ବା ‘ଏକ 
ପଥୃବିୀ, ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଭବିରୟେ୍’ ବିରୟବସୁ୍ ଉପଦର 

ଆଧାରି୍। ଏହା ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁସମାନ ବିକାଶ ଏବଂ 
ସହଭାଗୀ ଭବିରୟେ୍ ପାଇ ଁବାର୍ତ୍ତା ଉପଦର ଆଦଲାକପା୍ 

କରୁଛି। ଏ େିଗଦର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ପେଦକ୍ପ ସର୍ପ 
ଭାର୍, ଔପଚାରିକ ଭାଦବ ୧ ଡିଦସମ୍ବର ୨୦୨୨ ଠାରୁ ୩୦ 

ନଦଭମ୍ବର ୨୦୨୩ ପଯତ୍ତୟେନ୍ ଜ୨ି୦ର ଅଧ୍ୟକ୍୍ା କରିବ। ଜ୨ି୦ 
ଅନ୍ଜତ୍ତା୍ୀୟ ଆଥବିକ ସହଦଯାଗର ଏକ ପ୍ମଖୁ ମଞ୍। ଏହାର 

ଅଧ୍ୟକ୍୍ା ଭାର୍କୁ ଅନ୍ଜତ୍ତା୍ୀୟ ଗରୁୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥବିା 
ପ୍ସଙ୍ ଉପଦର ଦବୈଶ୍କି ଏଦଜଣ୍ାଦର ଦଯାଗୋନ କରିବା 
ଲାଗି ଏକ ଅଭିନବ ସଦୁଯାଗ ଦେବ। ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର 

ଦମାେୀ ୮ ନଦଭମ୍ବରଦର ଭାର୍ର ଜ୨ି୦ ଅଧ୍ୟକ୍୍ା ଉପଦର 
ଆଧାରି୍ ଦଲାଦଗା, ବିରୟବସୁ୍ ଏବଂ ଦୱବସାଇଟକୁ 

ଉଦ୍ା୍ଚନ କରିଛନି୍। ଅନୟେପଦଟ ୧୪-୧୬ ନଦଭମ୍ବର 
ପଯତ୍ତୟେନ୍ ଇଦଣ୍ାଦନସିଆର ବାଲିଦର ଆଦୟାଜି୍  ଜ୨ି୦ର 

ସପ୍ତେଶ ସମି୍ଳନୀର ମଞ୍ରୁ ବିଶ୍କୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା 
ଦେଇଛନି୍ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ।

ଭାରତକୁ ୧ ଡିରସମ୍ବର ୨୦୨୨ ଠାରୁ ୩୦ ନରଭମ୍ବର 
୨୦୨୩  ପ�ତ୍୍ତ ନ୍ ମିଳିଲା ଜ୨ି୦ର ଅଧ୍ୟକ୍ତା
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ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଆହୁରି କହଥିଦିଲ ଦଯ, ବିକାଶର ଲାଭ ସବତ୍ତସ୍ପଶତ୍ତୀ ଏବଂ ସମାଦବଶୀ ଦହବା 
ଆବଶୟେକ। ଆମକୁ େୟାଭାବ ଏବଂ ସମାନ୍ା ସହି୍  ସବୁ ଦଲାକଙ୍କ ନିକଟଦର ବିକାଶର 
ଲାଭ ଦଯାଗାଇ ଦେବା ଉଚି୍୍ । ଶାନି୍ ଓ ସରୁକ୍ା ବିନା, ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଆଥବିକ ବୃଦି୍ଧ 
ବା ପ୍ଯକିୁ୍ତ ନବସଜୃନର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ନାହି ଁ। ଜ୨ି୦କୁ ଶାନି୍ ଓ ଦସୌହାର୍ତ୍ତୟେ ପକ୍ଦର ଏକ 
େୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଦହବ। ଏସବୁ ପ୍ାଥମିକ୍ା, ଭାର୍ର ଜ୨ି୦ ଅଧ୍ୟକ୍୍ାର ବିରୟବସୁ୍ 
– ‘‘ଏକ ପଥୃବିୀ, ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଭବିରୟେ୍’’ଦର ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ଭାଦବ ସମାହି୍  ଦହାଇ 
ରହଛିି । ଏଥପିବୂତ୍ତରୁ ନଦଭମ୍ବର ଆଠ ୍ାରିଖଦର ଭାର୍ର ଜ୨ି୦ ଅଧ୍ୟକ୍୍ାର ଦଲାଦଗା, 
ବିରୟବସୁ୍ ଓ ଦୱବସାଇଟକୁ ଶଭୁାରମ୍ଭ କରି ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ଦେଶବାସୀଙୁ୍କ 
ଶଦୁଭଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହି୍  ଏହାକୁ ଦେଶ ପାଇ ଁଏକ ଐ୍ହିାସିକ ମହୂୁର୍ତ୍ତ ଭାଦବ ବର୍ତ୍ତନା 
କରିଥଦିଲ। ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ କହଥିଦିଲ ଦଯ, ‘‘ଜ୨ି୦ର ଦଲାଦଗା ଦକବଳ 
ଏକ ପ୍୍ୀକ ନୁଦହ।ଁ’’ ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ଏହା ଆମ ଶରିାପ୍ଶରିାଦର ଦେୌଡ଼ୁଥବିା ଏକ 
ଅନୁଭବ। ଏହ ିଦଲାଦଗାଦର ଥବିା ପଦ ୍ପଷୁ୍ପ ଭାର୍ର ଦପୌରାଣକି ଐ୍ହିୟେ, ଆମର 
ଆସ୍ା, ଆମ ଦବୌଦି୍ଧକ୍ାକୁ େଶତ୍ତାଉଛି । ଏହ ିଦଲାଦଗା, ବିରୟବସୁ୍ ଏବଂ ଦୱବସାଇଟ 
ଭାର୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ ପ୍୍ି ଏହାର ବୟୋପକ ପ୍ାଥମିକ୍ାକୁ ପ୍୍ଫିଳି୍ କରୁଛି ।
ବାଲିରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଭାରତୀୟ ସମଦୁାୟ                        
ସହ କରଲ ଆରଲାଚନା
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ବାଲିଦର ଦକବଳ ଅନ୍ଜତ୍ତା୍ୀୟ ଦନ୍ାମାନଙ୍କ ସହି୍  ନୁଦହ ଁ
ବରଂ ଦସଠାକାର ଭାର୍ୀୟ ବଂଦଶାଦ୍ବ ଦଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଭଟିଥଦିଲ । ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
ଦମାେୀ ୧୫ ନଦଭମ୍ବର ୨୦୨୨ଦର ପ୍ବାସୀ ଭାର୍ୀୟ ସମେୁାୟ ଏବଂ ଦରେଣ୍ସ ଅଫ 
ଇଣି୍ଆ ସଂଗଠନର ୮୦୦ରୁ ଅଧକି ସେସୟେଙୁ୍କ ଉେଦବାଧନ ଦେଇଥଦିଲ ଏବଂ ଦସମାନଙ୍କ 
ସହି୍  ଆଦଲାଚନା କରିଥଦିଲ। ନିଜର ଉେଦବାଧନ କାଳଦର, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦମାେୀ 
ଭାର୍ ଏବଂ ଇଦଣ୍ାଦନସିଆ ମଧ୍ୟଦର ରନିଷ ୍ ସାଂସ୍କ ୃ୍ କି ଏବଂ ସଭୟେ୍ାଗ୍ ସମ୍ପକତ୍ତ 
ଉପଦର ଆଦଲାକପା୍ କରିଥଦିଲ। ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦମାେୀ ଆସନ୍ା ପ୍ବାସୀ ଭାର୍ୀୟ 
େବିସ ସମି୍ଳନୀ ଏବଂ ଗଡ଼ିୁ ଉତ୍ସବଦର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଦସମାନଙୁ୍କ ଆମନି୍ତ୍ 
କରିଥଦିଲ। ପ୍ବାସୀ ଭାର୍ୀୟ େବିସ ସମି୍ଳନୀ ଜାନୁଆରୀ ୮ରୁ ୧୦ ୍ାରିଖ ପଯତ୍ତୟେନ୍ 
ଇଦନ୍ାରଦର ଅନୁଷ୍ି୍ ଦହବ ଏବଂ ଗଡ଼ିୁ ମଦହାତ୍ସବ ଗଜୁରାଟଦର ଅନୁଷ୍ି୍ ଦହବ।  

ରଜା ବାଇରଡନ, ଋରି ସନୁକଙ୍କ ସରମତ ଅରନକ 
ରନତାଙୁ୍କ ରଭେିରଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ
ବାଲି ଠାଦର ଜି୨୦ ଶଖିର ସମି୍ଳନୀ ଅବସରଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ ଦନ୍ାଙ୍କ ସହି୍ ଅନଦପୌଚାରିକ 
ସାକ୍ା୍ କରିଥଦିଲ। ଆଦମରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ି ଦଜା ବାଇଦଡନ, 
ବି୍ରଦଟନ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଋରି ସନୁକ, ରୋ୍ ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ି ଏମାନୁଏଲ 
ମାକ୍ର ଁ ପ୍ମଖୁଙୁ୍କ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦଭଟିଥଦିଲ। ଏହାଛଡ଼ା 
ଇଦଣ୍ାଦନସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ି ଦଜାଦକା ୱଦିଡାଦଡାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦମାେୀ ଦଭଟିଥଦିଲ। ଗ୍ ମାସଦର ବି୍ରଦଟନର 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦହବା ପଦର ଭାର୍ୀୟ ବଂଦଶାଦ୍ବ ରୁରି 
ସନୁକଙୁ୍କ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦମାେୀ ପ୍ଥମ ଥର ପାଇ ଁ ସାକ୍ା୍ 
କରିଥଦିଲ। ଏହି ଦବୈଠକ ପଦର, ବି୍ରଦଟନ ଭାର୍ର ଯବୁ 
ଦପଶାୋରଙୁ୍କ ବି୍ରଦଟନଦର କାମ କରିବା ଲାଗି ୩,୦୦୦ 
ଭିସା ଦେବା ଲାଗି ସବୁଜ ସଦଙ୍କ୍ ଦେଇଥଲିା। ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ି ସି ଜିନପିଙ୍କୁ ସାକ୍ା୍ 
କରିଥଦିଲ । ଉଭୟ ପରସ୍ପରର କରମର୍ତ୍ତନ କରିଥଦିଲ।

ଜ୨ି୦ ଅଧ୍ୟକ୍ତା ପାଇ ଁରଲାରଗା, 
ବରିୟବସୁ୍ତ ଓ ରୱବସାଇେ୍  

ଅନାବରଣ
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ଭାର୍ର 
ଜ୨ି୦ ଦନ୍ୃତ୍ୱ ଲାଗି ଦଲାଦଗା, ବିରୟବସୁ୍ 
ଓ ଦୱବସାଇଟକୁ ନଦଭମ୍ବର ୮ ୍ାରିଖଦର 
ଅନାବରଣ କରିଥଦିଲ। ଦଲାଦଗା 
ନିମତ୍ତାଣଦର ଦେଶବାସୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା 
ରହଛିି। ଦଲାକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଦେଶବାସୀଙ୍କ 
ଠାରୁ ପରାମଶତ୍ତ ଦଲାଡ଼ା ଯାଇଥଲିା, ଦସହ ି
ପରାମଶତ୍ତକୁ ଆସିଥବିା ସଜୃନଶୀଳ ବିଚାରକୁ 
ଏଥଦିର ସାମିଲ କରାଯାଇଥଲିା।

ଦଲାଦଗା- ଜ-ି୨୦ ଦଲାଦଗା ଭାର୍ର 
ଜା୍ୀୟ ପ୍ାକାର ଜୀବନ୍ ରଙ୍ – ଲାଲ, 
ଧଳା ଓ ସବୁଜରୁ ଅନୁପ୍ାଣି୍  ଦହାଇଛି। 
ଏଥଦିର ଭାର୍ର ଜା୍ୀୟ ପଷୁ୍ପ ପଦ ୍
ସହି୍  ପଥୃବିୀକୁ ଦଯାଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହାକି 
ଆହା୍ନ ମଧ୍ୟଦର ବିକାଶକୁ ପ୍େଶବ୍ି  କରୁଛି। 
ଦଲାଦଗାଦର ପଥୃବିୀ ରହଛିି ଯାହା ଜୀବନ 
ପ୍୍ି ଭାର୍ର ଅଭିନବ େୃଷି୍ଦକାଣକୁ 
େଶତ୍ତାଉଛି, ଏହ ିେୃଷି୍ଦକାଣ ଦହଉଛି ପ୍କୃ୍ି 
ସହି୍  ସାମଞ୍ଜସୟେ ପ୍୍ିଷା୍ କରି ଜୀବନ 
ନିବତ୍ତାହ କରିବା।

ଜ୨ି୦ ଦଲାଦଗା ୍ଦଳ ଦେବନାଗରୀ 
ଲିପିଦର ‘ଭାର୍’ ଦଲଖାଯାଇଛି । ପଦର୍ 
୭ଟି ପାଖଡ଼ୁା ବିଶ୍ର ୭ଟି ମହାଦେଶ ଏବଂ 
ସଙ୍ୀ୍ର ୭ ସ୍ରର ପ୍୍ୀକ ଅଦଟ।

ରୱବସାଇେ ଓ ଆପ ୍-
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ଭାର୍ର 
ଜ୨ି୦ ଅଧ୍ୟକ୍୍ାର ଦୱବସାଇଟ ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରିଥଦିଲ। ଏଥସିହି୍  ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଏବଂ 
ଆଇଓଏସ ପାଇ ଁଦମାବାଇଲ ଆପ ୍ ‘ଜ୨ି୦ 
ଇଣି୍ଆ’କୁ ଉଦ୍ା୍ଚନ କରାଯାଇଥଲିା।
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ଏକ ରବୈଶ୍କି ଜନ ଆରନ୍ଦାଳନ 
ରୂପ ରନଉଛି

ମିଶନ ଲାଇଫ
ମନ୍ତ୍ର

ପ୍ଚ୍ଛେ କାହାଣୀ ମିଶନ ଲାଇଫ,ସିଓପି -୨୭
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“ପ୍କୃ୍ି ରକ୍୍ି, ରକି୍୍ -ଏହା ଦହଲା ଯେି ଆଦମ 
ପ୍କୃ୍ିର ସରୁକ୍ା କରିବା, ପ୍କୃ୍ି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 
ସରୁକ୍ା ଦେବ ।” ମାତ୍ର ମଣରିର ପରିଦବଶ ପ୍୍ି 
ହସ୍ଦକ୍ପ ଦଯାଗୁ ଁପଥୃବିୀର ଧ୍ଂସ ସମ୍ଭାବନା 
ବଢିଯାଇଛି । ଏଥପିାଇ ଁଦକଦ୍କ ସ୍ାନଦର 
ପାଣପିାଗଦର ଅସ୍ାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇ 
ଦକଦ୍ଦବଦଳ ବନୟୋ, ଝଡ, ସମଦୁ୍ର ପ୍ନ 
ବୃଦି୍ଧ, ମାଟି  ଅ୍ଡା ଖସିବା, ଜଙ୍ଲ ନିଆ ଁଓ 
ଆଣ୍ଟତ୍ତାଟିକାଦର ବରଫ ୍ରଳିବା ଭଳି ରଟଣା ଖବ୍ୁ 
ସାଧାରଣ ଦହାଇଯାଇଛି । ଏଭଳି ପରିସି୍୍ିଦର ଏକ 
ପରିଦବଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନ ଦଶୈଳୀ ମାନବସମାଜକୁ 
ରକ୍ା କରିବା ପାଇ ଁଏକମାତ୍ର ରାସ୍ା । ଏହ ି
ଉଦର୍ଶୟେ ରଖ ି“ମିଶନ ଲାଇଫ” ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଓ 
ଏହା ଏଦବ ଏକ ଦବୈଶ୍କି ଆଦନ୍ାଳନଦର ପରିଣ୍ 
ଦହବାକୁ ଯାଉଛି । ଗା୍ସଦଗା ଶଖିର ଜଳବାୟୁ 
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦବୈଠକ ପଦର ଭାର୍ ଇଜିପ ଟେଦର  
ଅନୁଷ ୍ି୍ ଦକାପ-୨୭ ଦବୈଠକଦର ବିଶ୍କୁ ଏକ ନୂ୍ନ 
ରାସ୍ା ଦେଖାଇଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଖରାପ 
ପ୍ଭାବଗଡିୁକ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି । ଗ୍ ଅଳ୍ପ 
କିଛି େଶନି୍ ମଧ୍ୟଦର ବିଶ୍ ଅଦନକ ନାହି ଁନ  ଥବିା 
ବିପଯତ୍ତୟେୟର ସମଖୁୀନ ଦହାଇଛି ।

ଆଜି ଆମର ହିମବାହ ୍ରଳିବା ସହ 
ସମଦୁ୍ର ପର୍ନ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଉଛି । 
ଆମର ନେୀଗଡିୁକ ଶଖୁଯିିବା ସହ 

ପାଣପିାଗ ମଧ୍ୟ ଅନିଶି୍୍ ରହୁଛି । ଏ ସମସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ 
ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଭାବିବାକୁ ଦେଉଛି ଦଯ ଜଳବାୟୁ 
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦକବଳ ନୀ୍ି ପ୍ଣୟନ ସଂସ୍ା ଉପଦର 
ଛାଡିଦେଦଲ ଚଳିବ ନାହି।ଁ ଜନସାଧାରଣ ମନକୁ ମନ 
ଏହା ବୁଝିଗଦଲଣ ିଦଯ ଜଦଣ ବୟେକି୍ତ ହିସାବଦର ଦହଉ 
ବା ପରିବାର ଓ ଦଗାଷୀ୍ ଭାଦବ ଦହଉ ଦସମାନଙୁ୍କ 
ଧରିତ୍ରୀ ମା୍ା ପାଇ ଁକିଛି ୋୟିତ୍ୱ ୍ୁଲାଇବାକୁ ପଡିବ । 

ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣବିାକୁ ଇତ୍ସୁକ ଦଯ ଦସମାଦନ 
ବୟେକି୍ତଗ୍ ଭାଦବ ଦହଉ ବା ପରିବାର ସହ ବା ଦଗାଷୀ୍ 
ହିସାବଦର କିପରି ଓ କି କି ୋୟିତ୍ୱ ୍ୁଲାଇଦବ 
ଯାହା ଫଳଦର ଧରିତ୍ରୀ ମା୍ା ସରୁକି୍୍ ରହିବ । ଏ 
ସମସ୍ର ଉର୍ର “ମିଶନ ଲାଇଫ”ଦର ନିହି୍ । 
‘ମିଶନ ଲାଇଫ’ର ମନ୍ତ ଦହଲା ‘ପରିଦବଶ ନିମଦନ୍ 
ଜୀବନ ଦଶୈଳୀ’ ଯାହା ଦହଉଛି ଏକ ପରିଦବଶ ସଲୁଭ 
ଜୀବନ ଦଶୈଳୀ ।  ଅଦକଟୋବର ୨୦ ୍ାରିଖ େିନ ସର୍ତ୍ତାର 
ପଦଟଲଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗତ୍ତୀକୃ୍ ଏକ୍ାର ପ୍୍ିମରୂ୍ବି  ନିକଟଦର 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଜା୍ିସଂର ମହାସଚିବ ଆଦଣ୍ଟନିଓ 
ଗଦୁଟରସ ୍ଙ୍କ ଉପସି୍୍ିଦର “ମିଶନ ଲାଇଫ” ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରିଥଦିଲ । ‘ମିଶନ ଲାଇଫ’ ପଥୃବିୀର ସରୁକ୍ା ନିମଦନ୍ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଶକି୍ତକୁ ଏକାଠି କରି ଦସମାନଙୁ୍କ ମିଳି୍ 
ଶକି୍ତର ଯଥାଥତ୍ତ ଉପଦଯାଗ ନିମଦନ୍ ଶକି୍ା ଦେଇଥାଏ। 
“ମିଶନ ଲାଇଫ” ଗଣ୍ାନି୍ତକ ପଦ୍ଧ୍ିଦର ଜଳବାୟୁ 
ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୁଦ୍ଧଦର ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଦଯଉଥଁଦିର 
କି ନିଜର ସାମଥତ୍ତୟେ ଅନୁସାଦର ପ୍ଦ୍ୟେକ ଦଯାଗୋନ 
କରିପାରିଦବ । ଏପରିକି ଦଛାଟରୁ ଦଛାଟ ଉେୟେମ 
ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ପ୍ଭାବ ପକାଇପାଦର ୍ାହା “ମିଶନ 
ଲାଇଫ”ର ବିଶ୍ାସ ରହିଛି । “ମିଶନ ଲାଇଫ” କିପରି 
ଆଦମ ଆମ ଦେୈନନ୍ିନ ଜୀବନଦର ପରିଦବଶର ସରୁକ୍ା 
କରିପାରିବା ୍ ାହା ଶକି୍ା ଦେଇଥାଏ । “ମିଶନ ଲାଇଫ” 
ପରିଦବଶ ସରୁକ୍ା ଆମ ଜୀବନ ଦଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ 
ଦ୍ାରା ଦହଉଥବିା ବିଶ୍ାସକୁ ଦପ୍ାତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ । 
ପରିଦବଶ ସହ ଏକ ବନୁ୍ତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ସହାବସ୍ାନ ହି ଁ“ମିଶନ 
ଲାଇଫ”। ନଦଭମ୍ବର ପହିଲା ୨୦୨୧ େିନ ଗା୍ସଦଗା 
ସିଓପି-୨୬ଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ 
ମିଶନ ଲାଇଫ ଚିନ୍ନକୁ ପ୍ବର୍ତ୍ତନ କରିଥଦିଲ। ଜୁନ ୫, 
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୨୦୨୨ ବିଶ୍ ପରିଦବଶ େିବସ ଅବସରଦର ଭାର୍ 
ଲାଇଫ ଦବୈଶ୍କି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇଫ 
ଲକ୍ୟେକୁ ଆଗକୁ ଦନଲା। ପରିଦବଶ ଜନି୍ 
ଜଟିଳ୍ାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁବୁଦି୍ଧଜୀବୀ, ଗଦବରକ 
ଓ ଷ୍ାଟତ୍ତଅପମାନଙୁ୍କ ଏଥପିାଇ ଁ ବିଜ୍ଞାନ  ସମ୍୍ 
ରାସ୍ା ବାହାର କରିବା ପାଇ ଁନିଦବେନ କଲା ।

ଏହି ଅଭିଯାନ ଦବୈଶ୍କି ଦନ୍ୃବୃନ୍ଙ୍କ 
ଦରକଡତ୍ତ ସମଥତ୍ତନ ଲାଭ କଲା । ମିଶନ ଲାଇଫ 
ଅଭିଯାନ ଜରିଆଦର ଏହାର ଚିନ୍ାଧାରାଗଡିୁକୁ 
କାଯତ୍ତୟେକାରୀ କରିବା ସହ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ 
ସଂକ୍ରାନ୍ ଭାର୍ ଅଙ୍ୀକାରବଦ୍ଧ୍ାକୁ ପ୍େଶତ୍ତନ 
କରିବ। ମିଶନ ଲାଇଫ ଭାର୍ ସଦମ୍ ବିଶ୍ର 
ଏକ ବିଲିୟନ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୭ 
ମଧ୍ୟଦର ପରିଦବଶ ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁ ସଂଗଠି୍ 
କରିବ । ଭାର୍ ଭି୍ଦର ୨୦୨୮ ସଦୁ୍ଧା ଶ୍କଡା 
୮୦ଭାଗ ଗ୍ରାମ ଓ ସହରାଞ୍ଳକୁ ପରିଦବଶ 
ଅନୁକୂଳ କରିବାକୁ ଲକ୍ୟେ ରଖାଯାଇଛି । 
ଗ୍ବରତ୍ତ ବି୍ରଦଟନର ଗା୍ସଦଗାଠାଦର ସିଓପି-
୨୬ ଦବୈଠକଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ସ୍ାବି୍ 
ମିଶନ ଲାଇଫ ଭାର୍ ଦନ୍ୃତ୍ୱଦର ବର୍ତ୍ତମାନ 
ଏକ ଜନ ଆଦନ୍ାଳନର ରୂପ ଦନବାକୁ ବସିଛି । 
ନଦଭମ୍ବର ୬-୧୮, ୨୦୨୨ଦର ଇଜିପ ଟେର ସମତ୍ତ-
ଏଲ-ଦଶଖଠାଦର ଅନୁଷ୍ି୍, ସିଓପିର-୨୭୍ମ 
ଦବୈଠକଦର ଭାର୍ୀୟ ପୟୋଭିଲିୟନର ବିରୟବସୁ୍ 
ଲାଇଫ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ପୟୋଭିଲିୟନକୁ ଦନଇ 
ଦକନ୍ଦ୍ର ପରିଦବଶ, ଜଙ୍ଲ ଓ ଜଳବାୟୁ  ପରିବର୍ତ୍ତନ 
ମନ୍ତୀ ଭୁଦପନ୍ଦ୍ର ଯାେବ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ 
ଭଳି ଜଟିଳ ସମସୟୋର ଏକ ସରଳ ସମାଧାନ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦମାେୀ ଦେଇଥବିା ପ୍କାଶ କରିଛନି୍। 
ଦସ କହିଥଦିଲ ଭାର୍ ବିଶ୍ାସ କଦର ଦଯ ୍ୃଣମଳୂ 
ସ୍ରରୁ  ହି ଁଜଳବାୟୁ ଦନଇ କାଯତ୍ତୟୋନୁଷା୍ନ ଆରମ୍ଭ 
ଦହାଇଥାଏ। ଦ୍ଣ ୁ ପୟୋଭିଲିୟନର ଗଠନ 
ପରିପାଟୀ ଲାଇଫ ‘ପରିଦବଶ ପାଇ ଁ ଜୀବନ 
ଦଶୈଳୀ’ ରଖାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ େୃଶୟେଶ୍ରାବୟେ ଚିହ୍ନ 
୩ଡି  ମଦଡଲ, ଦସଟ୍ ଅପ ୍, ଦଡଦକାର ଜରିଆଦର 
ଲାଇଫ ମିଶନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ଚାର କରାଯାଉଛି । 
ଭାର୍ଦର ଶହ ଶହ ବରତ୍ତ ଧରି ଏହାର ସଭୟେ୍ା ଓ 
ନିରନ୍ର ଓ ସ୍ାୟୀ ଜୀବନଦଶୈଳୀ ଏହି ପୟୋଭିଲିୟନ 
ଗଠନ ପରିପାଟୀଦର ନିହି୍ ଅଛି। ଭାର୍ୀୟ 

ପଞ୍ଚାମତୃର ନୂତନ 
ପରିରପ୍ରକ୍ଣ 

ଗା୍ସଦଗାଠାଦର ଅନୁଷ୍ି୍ ଜା୍ିସଂରର ଜଳବାୟୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମି୍ଳନୀଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦମାେି ଭାର୍ୀୟ

ପରିଦପ୍କ୍ୀଦର ପାଞ୍ଟି କଥା କହଥିଦିଲ । 

ଭାର୍  ଅଣ ଜୀବାଶ ୍
ଶକି୍ତ ସାମଥତ୍ତୟେ 
୨୦୩୦ସଦୁ୍ଧା

୫୦୦ ଜବିି କରିବାକୁ
ଲକ୍ୟେ ରଖଛିି 

ଅକ୍ୟ ଶକି୍ତରୁ ଏହାର 
ଶକି୍ତ  ଆବଶୟେକ୍ାକୁ 
ଶ୍କଡା ୫୦ ଭାଗର 
ଉପଦଯାଗ  

ଦମାଟ ଅଙ୍ାର
ଉତ୍ସରଣ ମାତ୍ରା
ଏକ ବିଲିୟନ

ଦମଟି୍କ ଟନ୍ଆ
କଳନ କରାଯାଇଛି

ଅଥତ୍ତନୀ୍ିର ଅଙ୍ାର 
ନିଭତ୍ତରଶୀଳ୍ା
ମାତ୍ରା ଶ୍କଡା 
୪୫ଭାଗକୁ ହ୍ାସ ଶନୂ୍ 

ଉତ୍ସରଣ 
ହାସଲ 
୨୦୭୦

ସଦୁ୍ଧା 

ଭାର୍  ବିଶ୍ଦର ଅଙ୍ାର 
ଉତ୍ସରଣ ଦନଇ ଏକ
ବହୁ ଆକାଂକି୍୍ 
ଦଯାଜନା କରିଛି, ଯେିଓ 
ବିଶ୍ର ଅନୟୋନୟେ 
ଦେଶ ୍ୁଳନାଦର 
ଏହାର ଅଙ୍ାର ଉତ୍ସରଣ 
ମାତ୍ରା ଖବ୍ୁ ନିମ ୍ନଦର 

ଦବୈଶ୍କି େୃଷି୍ରୁ 
ହାରାହାରି ଦେଖଦିଲ 
ଭାର୍ର ମଣୁ୍ ପିଛା 
ଅଙ୍ାର ଉତ୍ସରଣ 
ଶ୍କଡା ୬୦ଭାଗ 
ନିମ ୍ନଦର 

ଏଠାଦର ସଚୂନାଦଯାଗୟେ 
ଦଯ ବିଶ୍ ଜନସଂଖୟୋର 
ଶ୍କଡା ୧୭ଭାଗ 
ଭାର୍ଦର ବସବାସ 
କରୁଥଦିଲ ମଧ୍ୟ ଏହାର 
ଅଙ୍ାର ଉତ୍ସରଣ ମାତ୍ରା 
ମାତ୍ର ଶ୍କଡା ୫ଭାଗ । 

ଏହା ଏଇଥପିାଇ ଁଦଯ 
ଭାର୍ୀୟ ଜୀବନଧାରା 
ଏଦବ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଚଳଣ ି
ଉପଦର ଆଧାରି୍ । ବୟୋପକ 
ବିଚାରବିମଶତ୍ତ ପଦର ଭାର୍ 
ଏହ ିଲକ୍ୟେ ଧାଯତ୍ତୟେ କରିଛି ।
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ସଂସ୍କ ୃ୍ ିଦର ପରିଦବଶ ବନୁ୍ ଅଭୟୋସ ରହିଛି । 
ପ୍ାକୃ୍ିକ ପରିଦବଶ ପ୍୍ି ପ୍େଶବ୍ି  ଅଦନକ ସମ୍ାନ 
ଦେୈନିକ ଜୀବନ ଦଶୈଳୀ ସହ ରହିଛି । 

ଏହି ଅଭୟୋସ ଆମର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ 
ବିରୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମଦର ଖବ୍ୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ । ହଜାର 
ହଜାର ବରତ୍ତ ଧରି ବଂଶାନୁକ୍ରଦମ ଗଡି ଆସିଥବିା 
ଏହି ସ୍ାୟୀ ଓ ନିରନ୍ର୍ା ସମ୍ପକତ୍ତୀ୍ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହି୍ କରିଛି। 
ଦସ େୃଷି୍ରୁ ଗ୍ରହର କଲୟୋଣ ୍ଥା ଏହା ଉପଦର 
ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ଭାବ ପାଇ ଁ ଦସ ପଥୃବିୀବାସୀଙୁ୍କ 
“ଲାଇଫ” ମନ୍ତ ପ୍ୋନ କରିଛନି୍ । ଏହି “ଲାଇଫ” 
ଅଭିଯାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନଦର ଅବସ୍ାନ୍ର 
ରଟାଇ ‘ଜନସାଧାରଣ ପଥୃବିୀ କଲୟୋଣଦର 
ମଦନାନିଦବଶ’ କରି ଏକ ସ୍ାୟୀ ଓ ନିରନ୍ର 
ଜୀବନଯାପନ ନିମଦନ୍ ଦପ୍ରଣା ଦଯାଗାଇଛି ।  
ପୟୋଭିଲିୟନର ସଚୂକ ଚିହ୍ନଦର ଥବିା ସବୁଜ ରଙ୍ 
ଦହଉଛି ସବୁଜ ଧରିତ୍ରୀର ଚିହ୍ନ । ଦଲାଦଗାଦର 
ଥବିା ସବୁଜ ରଙ୍ ଦହଉଛି ଗଡାଣ ି ଓ ଉଠାଣରି 
ଛନ୍ । ପାଶ୍ତ୍ତଦର ଚିତି୍ର୍ ପତ୍ର ପ୍କୃ୍ିର ପ୍୍ିନିଧତି୍ୱ 
କରିଥାଏ । ଭାର୍ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପେଦକ୍ପ 
ଦ୍ାରା ଜଦଣ କିପରି ପ୍କୃ୍ି ଓ ପରିଦବଶ ସହ ଖାପ 
ଖଆୁଇ ପାଦର ୍ାହା ଏହାର ଦବୈଶଷି୍ୟେ । ସଚୂକର 
ମଧ୍ୟଭାଗ ପ୍କୃ୍ି କିପରି ସଯୂତ୍ତୟେଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୁଳନ 
ରକ୍ା କରିଛି ୍ାହା ଦେଖାଇଥାଏ । ଅବଶୟେ 
ଏଥଦିର ଗଛ, ପାହାଡ, ଜଳ ଓ ଦଜୈବ ବିବିଧ୍ା ମଧ୍ୟ 
ଅନ୍ଭୁତ୍ତକ୍ତ। ଏହି ଦସା୍ଗାନ ଜୀବନର ଦମୌଳିକ ସ୍ୟେ 
ସଦବତ୍ତ ଭବନ୍ତୁ ସଖୁୀନଃ ଅଥତ୍ତ ସମସ୍ଙ୍କ ସଖୁ, ସମଦିୃ୍ଧ 
କାମନା କରୁଛି ଦ୍ାରା ଅନୁପ୍ାଣି୍  । ‘ଲାଇଫ’ 
ମିଶନ ଦ୍ାରା ବୟେକି୍ତ, ପରିବାର ଓ ଦଗାଷୀ୍ଙୁ୍କ 
ସଂଦଯାଗ କରିବା ଫଳଦର ପରିଦବଶକୁ ସରୁକ୍ା ଓ 
ସଂରକ୍ଣ କରିବା େିଗଦର ବୟେକି୍ତଗ୍ ଓ ସାମହୁିକ 
ଉତ୍ସାହ ମିଳିଥାଏ। ଦସଥପିାଇ ଁ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
ମିଶନ ଲାଇଫ ପି-୩ ମଦଡଲ ଯାହାକି ଗ୍ରହର 
ସପକ୍ବାେୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦି୍ଧ କରିଥାଏ । ଏହ ି
ମଦଡଲ ଦମୌଳିକ ନୀ୍ି ଗ୍ରହ ପାଇ,ଁ ଗ୍ରହଦ୍ାରା ଓ 

ଏଥର ଭାରତୀୟ ମରଡଲ ସବୁଜ 
ଜୀବନ ରଶୈଳୀରର ତଆିରି  ରହାଇଛି

ଏକକ ପରିବରର୍ତ୍ତ ଚକ୍ୀୟ 
ଅଥତ୍ତନୀତରି ଆବଶ୍କତା 

ସିଓପି-୨୭ର କା�ତ୍୍ତ ସଚୂୀ
 ସିଓପିଦର ୧୯୨ ଦେଶ ରହଛିନି୍ । ୧୯୯୫ଦର ପ୍ଥମ ଦବୈଠକ  

ଏହାର ବଲବିନ ଦର ଦହାଇଥଲିା । ଜଳବାୟୁ ସଂକ୍ରାନ୍ଦର 
ସିଓପି-୨୭ ଦହଉଛି ଜା୍ିସଂରର ୨୭୍ମ ଦବୈଠକ ଏହାର 
ଅଥତ୍ତ ଦହଲା ଏଥଦିର ସାମିଲ ଦେଶ ବା ସଂଗଠନ ଗଡିୁକର 
ସମି୍ଳନୀ। ଏହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଦର ଜା୍ିସଂର 

ଢାଂଚାର ଅଧଦିବଶନ (ୟୁଏନଏଫସିସି) ।  ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ 
ଦନଇ ଆଥବିକ ସହାୟ୍ା, ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗୟୋସ ଉତ୍ସରଣ ହ୍ାସ, 

ନୂ୍ନ ପ୍ଯକିୁ୍ତ ଓ ଅକ୍ୟ ଶକି୍ତର ଉପଦଯାଗ । 

 ପରିଦବଶ ଅବକ୍ୟ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସମଗ୍ର ବା୍ାବରଣ 
କ୍୍ିଗ୍ରସ୍ ଦହବା ଦହଉଛି ଆଜରି ଗରୁୁ୍ର ଦବୈଶ୍କି ଆହା୍ନ ଯାହା 
ମାନବ ସମାଜ ସମମ୍ଖୁୀନ ଦହଉଛି । 

 ଏଦବଠାରୁ ପେଦକ୍ପ ନ ଦନଦଲ ୮୦୦ ନିୟୁ୍ରୁ ୩ ବିଲିୟନ 
ପଯତ୍ତୟେନ୍ ଜନସାଧାରଣ ଭବିରୟେ୍ ଗରୁୁ୍ର ଜଳକଷ୍ର ସମମ୍ଖୁୀନ 
ଦହଦବ । କାରଣ ଦବୈଶ୍କି ୍ାପମାତ୍ରା େୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ପଯତ୍ତୟେନ୍ ବୃଦି୍ଧ 
ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି । 

 ଆଦମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପେଦକ୍ପ ନ ଦନଦଲ ୨୦୫୦ ସଦୁ୍ଧା  ବିଶ୍ର 
ଜଡିିପି ଶ୍କଡା ୧୮ଭାଗ ପଯତ୍ତୟେନ୍ ହ୍ାସ ପାଇବ । 

 ବିଶ୍ର ଅଦନକ ଦେଶ ପରିଦବଶ ଅବକ୍ୟ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ 
ଦନଇ ପେଦକ୍ପ ଦନଉଛନି୍। ଦସମାଦନ ଜନସାଧାରଣ କିମ୍ବା 
ପ୍୍ିଷା୍ନସ୍ରୀୟ ସହଦଯାଗ ଅଭାବରୁ ଏଥଦିର ସମରୂ୍ତ୍ତ ସଫଳ 
ଦହାଇ ନାହାନିଁ୍ । 

ପ୍ଚ୍ଛେ କାହାଣୀମିଶନ ଲାଇଫ,ସିଓପି -୨୭
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ଗ୍ରହର ଜୀବନଦଶୈଳୀ ପାଇ ଁକାଯତ୍ତୟେ କରିଥାଏ ଅଥତ୍ତା୍୍ ପରିଦବଶ 
ପାଇ,ଁ ପରିଦବଶର ଓ ପରିଦବଶ ଦ୍ାରା କାଯତ୍ତୟେ କରିଥାଏ । 

ଗଜୁରାଟର ଏକ୍ାନଗରଠାଦର ମିଶନ ଲାଇଫ ଆରମ୍ଭ 
କରି ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୁଦ୍ଧଦର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇ ଁ
ଏହାର ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପଦର ଆଦଲାକପା୍ କରିଥଦିଲ । ପ୍ଚଳି୍ 
ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁସାଦର ଦସ କହିଥଦିଲ ଦଯ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ 
ଦକବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀ୍ିଗ୍ ସମସୟୋ ମାତ୍ର ଦହାଇ ରହିଛି। 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥଦିଲ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ 
ଦକବଳ ସରକାରଙ୍କ ୋୟିତ୍ୱ ନୁହ ଁ, ଏଥପିାଇ ଁବୟେକି୍ତ, ପରିବାର ଓ 
ଦଗାଷୀ୍ଗ୍ ଅବୋନର ଆବଶୟେକ୍ା ରହିଛି । ‘ମିଶନ ଲାଇଫ’ 
ଗଣ୍ାନି୍ତକ ପଦ୍ଧ୍ିଦର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୁଦ୍ଧଦର ସଂଗ୍ରାମ 
କରିଥାଏ । ଏହି ସଂଗ୍ରାମଦର ପ୍ଦ୍ୟେକ ବୟେକି୍ତ ନିଜର ସାମଥତ୍ତୟେ 

ଅନୁସାଦର ଦସମାନଙ୍କ ଅବୋନ ଦେଇପାରିଦବ ଦବାଲି ଦସ 
କହିଥଦିଲ । ଦସ ମଧ୍ୟ “ହ୍ାସ, ପନୁବୟେବହାର ଓ ପନୁଃ ପ୍କି୍ରୟା 
ଏବଂ ଚକ୍ରୀୟ ଅଥତ୍ତନୀ୍ି ଚିନ୍ାଧାରା ଉପଦର ଆଦଲାକପା୍ 
କରିଥଦିଲ । ଏହା ହଜାର ହଜାର ବରତ୍ତ ଧରି ଭାର୍ୀୟ 
ଜୀବନ ଦଶୈଳୀର ଏକ ଅଂଶ ଦହାଇ ରହିଆସିଛି ଦବାଲି ମଧ୍ୟ 
କହିଥଦିଲ। ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ଭାର୍ ଓ ଜା୍ିସଂର ମିଳିମିଶ ିକିଛି 
କରନି୍, ଦସମାଦନ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ା ଦଖାଜି ବାହାର କରିଥାନି୍ । 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ କହିଥଦିଲ ଦଯ “ଭାର୍ ଆନ୍ଜତ୍ତା୍ୀୟ ଦଯାଗ େିବସ 
ପାଇ ଁ ପ୍ସ୍ାବ ଦେଇଥବିାଦବଦଳ ୍ାହାକୁ ଜା୍ିସଂର ସମଥତ୍ତନ 
ଦେଇଥଲିା । ଏକ ସସୁ୍ ଜୀବନ ଅ୍ିବାହି୍ କରିବା ପାଇ ଁଆଜ ି
ଏହା ନିୟୁ୍ ନିୟୁ୍ ଦଲାକଙୁ୍କ ଦପ୍ରଣା ଦେଉଛି । ଦସ ଆହୁରି 
କହିଥଦିଲ ଦଯ “ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ମିଶନ ଲାଇଫ ବିଶ୍ର ଦକାଣ 

ଏହ ିପ୍ରକାର ଚନି୍ା ଭାରତର ସଂସ୍ତୃ ିଓ 
ପରମ୍ପରା

 ହାରାହାରି ଭାର୍ଦର ଜଣକ ପିଛା ଅଙ୍ାର ଉତ୍ସରଣ 
ବାରବିକ ୧.୮ଦମଟି୍କ ଟନ୍ ଦହାଇଥବିାଦବଦଳ ବିଶ୍ଦର 
ଏହା ଜଣ ପିଛା ହାରାହାରି ୪.୫ ଦମଟି୍କଟନ୍ ।

 ଭାର୍ର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗଦର ପ୍ାଚୀନ କାଳରୁ ବରତ୍ତାଜଳ 
ସଂରକ୍ଣ ସହ ଜଳ ଉତ୍ସଗଡିୁକର ଦସୌନ୍ଯତ୍ତୟେକରଣ 
ଦହାଇ ଆସଛିୁ । ଉୋହରଣ ସ୍ରୂପ ପାହାଚଯକୁ୍ତ କୂପ 
(ବାୱାଡିଆ) ଗଜୁରାଟ ଓ ରାଜସ୍ାନ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ାନଦର 
ଆଡିବନ୍ ପଦ୍ଧ୍ି, ଭୂ୍ଳ ଜଳଭଣ୍ାର, ୍ାମିଲନାଡୁ ଓ 
ଜାଦବା ଜଳ ଅମଳ ପ୍କଳ୍ପ ପଦ୍ଧ୍ି, ନାଗାଲାଣ୍ 

 ମାଟି ଆସବାବପତ୍ର: ମାଟି ପାତ୍ରଦର ଦରାଦରଇ ଓ 
ଖାେୟେ ପରସା ଆମ ଦେଶଦର ପ୍ାଚୀନ କାଳରୁ ଚଳି 
ଆସିଛି । ଉୋହରଣ ସ୍ରୂପ ଖରୁୀ ଚା ଓ ହାଣି୍ଦର 
ଡାଲି ଦରାଦରଇ 

 ଅଦନକ ପରମ୍ପରା ଗ୍ ଅଭୟୋସ । ଯଅ ବାଜରା 
ଜା୍ୀୟ ଦମାଟା ଶସୟେ ଖାଇବା । ଏହ ି ଶସୟେ ପାଇ ଁ
କମ ୍ ପାଣ ି ଆବଶୟେକ ଦହଉଥବିାଦବଦଳ ଏହା ଖବ୍ୁ 
ପଷିୁ୍କର । ସ୍ାପ୍ୟେ ଢାଞ୍ାଗ୍ ଚଳଣ ିଦଯଉଥଁ ିପାଇ ଁ
କମ ୍ବିେୁୟେ୍ ଖର୍ତ୍ତ । ଲୁଗା ହା୍ଦର ଦଧାଇ ଖରାଦର 
ଶଖୁାଇବା ଇ୍ୟୋେି । 

 ଜା୍ି ସଂରର କହିବା ଅନୁସାଦର ଯେି 
ବିଶ୍ର ୦୮ବିଲିୟନ ଜନ ସଂଖୟୋରୁ ଏକ 
ବିଲିୟନ ଦସମାନଙ୍କ ନି୍ୟେ ଦନୈମି୍ିକ 
କାଯତ୍ତୟେ ଅଧକି ପରିଦବଶ ବନୁ୍ ଭାବାପନ୍ନ 
ଦହଦବ, ଦ୍ଦବ ଦବୈଶ୍କି ଅଙ୍ାର ଉତ୍ସରଣ 
ଶ୍କଡା ୨୦ଭାଗ ହ୍ାସ ପାଇବ । 

 ଭାର୍ୀୟ ପରିଦବଶ ବନୁ୍ ଭାବାପନ୍ନ ନୀ୍ି 
ଅବଶଷି୍ ବିଶ୍ ନିମଦନ୍ ରାସ୍ା ଦେଖାଇଛି । 

 ଭାର୍ଦର ପରିଦବଶ ବନୁ୍ ଭାବାପନ୍ନର 
ଆରମ୍ଭ ଅବଶଷି୍ ବିଶ୍କୁ ରାସ୍ା ଦେଖାଇଛି । 

 ସ୍ଚ୍ଛ ସାଗର ଓ ସରୁକି୍୍ ସାଗର ଅଭିଯାନ 
ଦଯାଗୁ ଁ୭୫ଟି ସମଦୁ୍ର ଦବଳାଭୂମିରୁ ୧୫୦୦ 
ଟନ୍ ଆବଜତ୍ତନା ୭୫େିନ ମଧ୍ୟଦର ଉଠା 
ଯାଇପାରିଛି । 

 ସ୍ଚ୍ଛ ଭାର୍ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନଦର ଦରକଡତ୍ତ 
ସା୍ବରତ୍ତ ମଧ୍ୟଦର ଆବଜତ୍ତନା ମକୁ୍ତ ଭାର୍ 
ଗଠନ ପାଇ ଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳଦର ୧୦୦ମିଲିୟନ 
ଦଶୌଚାଳୟ ନିମତ୍ତାଣ କରାଯାଇଛି ।

 ଉଜ୍ଳା ଦଯାଜନା ଅଧୀନଦର ମାଗଣା ଏଲପିଜ ି
ସଂଦଯାଗ । ରଦରାଇ ଗୟୋସ ସଂଦଯାଗ 
୨୦୧୫ଦର ଶ୍କଡା ୬୨ଭାଗ ଥବିାଦବଦଳ, 
୨୦୨୧ଦର ଏହା ୯୯.୮ଭାଗକୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି । 

ପ୍ଚ୍ଛେ କାହାଣୀ ମିଶନ ଲାଇଫ,ସିଓପି -୨୭
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ମିଶନ ଲାଇଫ ଅଥତ୍ତ ରହଲା ପରିରବଶ ନମିରନ୍ ଜୀବନ ରଶୈଳୀ 

ଅନୁଦକାଦଣ ପହଞ୍ିବ ୍ାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଦହବ,” “ଆମକୁ ଏହ ି
ମନ୍ତ ମଦନ ରଖବିାକୁ ଦହବ ଦଯ, ଦଯଉମଁାଦନ ପ୍କୃ୍ିକୁ ସରୁକ୍ା 
େିଅନି୍, ପ୍କୃ୍ି ମଧ୍ୟ ଦସମାନଙୁ୍କ ସରୁକ୍ା ଦେଇଥାଏ ।” 

ଭାର୍ର ପରିଦବଶ ପ୍୍ି ଅଙ୍ୀକାରବଦ୍ଧ୍ା ଦନଇ 
ଜା୍ିସଂର ମହାସଚିବ ଆଦଣ୍ଟାନିଓ ଗଦୁଟରସ ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥଦିଲ 
ଦଯ “ଭାର୍ ପରିଦବଶ ଦନଇ ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା େକ୍ନୀ୍ିର 
ଅଙ୍ୀକାରବଦ୍ଧ୍ା ପାଇ ଁମୁ ଁଖବ୍ୁ ଉଲ୍ସି୍ ଓ ମୁ ଁଏହା ଆଦଗଇବା 
ଦନବାକୁ ଚାହିଛିଁ । ମୁ ଁମଧ୍ୟ ଭାର୍ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା 
କରୁଛି ।”
ଭାରତ ସିଓପି-୨୭ରର କହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଲାଗ ୁ
କରିବାର ସମୟ ଆସିଛ ି

ଭାର୍ୀୟ ଦନ୍ୃତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଭାଦବ କହିଛି ଦଯ ଏକ ନିର୍ବିଷ୍  

ସମୟସୀମା ଓ ବାସ୍ବମଖୁୀ ଆଭିମଖୁୟେ ଦ୍ାରା ସମାଧାନର ପନ୍ା 
ବାହାରି ପାରିବ । ଏହା ସମସୟୋର ପ୍୍ିବନ୍କ ନୁଦହ ଁବରଂ ଏକ 
ସମାଧାନ ଦବାଲି ଭାର୍ କହିଛି । ପରିଦବଶ ନିରାପର୍ା ପାଇ ଁ
ଏକ ଗଞୁ୍ଜରି୍ ସ୍ର ମଧ୍ୟଦର ପଥୃବିୀ କାହିକିଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ 
ସମସୟୋ ଦନଇ ଗରୁୁ୍ର ଭାଦବ ମାନସ ମନ୍ନ କରିବାକୁ 
ଚାହୁଛିଁ ୍ାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଦହବ । ଦବୈଶ୍କି ଉର୍ପି୍ତକରଣ 
ପାଇ ଁମାନବିକ ସି୍୍ି ମଧ୍ୟ ବିପୋପନ୍ନ ଦହଉଛି। ଦକଦ୍ଦବଦଳ 
ପାଣପିାଗଦର ଅସ୍ାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରଟି ବନୟୋ, ଝଡ, ମରୁଡି, 
ଭୂସ୍ଖଳନ, ବନାଗି୍, ସମଦୁ୍ରପର୍ନ ବୃଦି୍ଧ ଓ ହିମବାହର ଦ୍ରୁ୍ଗ୍ି 
ଦର ୍ରଳିବା ଭଳି ଆସନ୍ନବିପେ ସଷିୃ୍ ଦହଉଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ 
ବିବରଣୀ ଅନୁସାଦର ଦବୈଜ୍ଞାନିକମାଦନ ପଥୃବିୀ ୍ାପମାତ୍ରା  
ଦେଢ ଡିଗ୍ରୀ ପଯତ୍ତୟେନ୍ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ ଦବାଲି ଆକଳନ କରିଛନି୍। 

 ଗ୍ ନଦଭମ୍ବର ୬ରୁ ୧୮ ମଧ୍ୟଦର ଦହାଇଥବିା ସିଓପି-୨୭ 
ଦବୈଠକ ଓ ଡିଦସମ୍ବର ୨ ଜା୍ୀୟ ପ୍େୂରଣ ନିୟନ୍ତଣ େବିସ 
ପରିଦପ୍କ୍ୀଦର ମିଶନ ଲାଇଫ ଦକଦ୍ ପରିମାଣଦର 
ପରିଦବଶ ପାଇ ଁ ଜୀବନଦଶୈଳୀ ଗଠନ କଦର ୍ାହା 
ବୁଝବିାକୁ ଦହବ ।

 ଏକ ଦବୈଶ୍କି କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମଭାଦବ ମିଶନ ଲାଇଫ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମହୁକି ମଦନାଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନଦର 
୍ିନିଟି ଲକ୍ୟେ ଉପଦର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ । 

 ଚାହେିାଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ (ପ୍ଥମ ପଯତ୍ତୟୋୟ) ବିଶ୍ବୟୋପୀ 
ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସରଳ ଅଥଚ କି୍ରୟାଶୀଳ ପରିଦବଶ 

ଅନୁକୂଳ କାଯତ୍ତୟେ ଦେୈନନ୍ିନ ଜୀବନଦର କରିବାକୁ 
ଦପ୍ାତ୍ସାହି୍  କରିବା।

 ଦଯାଗାଣଦର ପରିବର୍ନ (ପଯତ୍ତୟୋୟ-୨) ସଂଦଶାଧ ି୍  
ଚାହେିା ମୁ୍ ାବକ ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ା ଓ ବଜାରଗଡିୁକ କ୍ରମଶଃ 
କାଯତ୍ତୟୋନୁଷା୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ।

 ନୀ୍ ି ପରିବର୍ତ୍ତନ(ପଯତ୍ତୟୋୟ-୩) ମିଶନ ଲାଇଫର 
େୀରତ୍ତମିଆେି ଲକ୍ୟେ ଦହଉଛି ଶଳି୍ପଗ୍ ଓ ସରକାରୀ ନୀ୍ଦିର 
ବୟୋପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ ି ଚାହେିା ଓ ଦଯାଗାଣ ମଧ୍ୟଦର 
ଭାର୍ ଓ ବିଶ୍ବୟୋପୀ ସମ୍ୟ୍ ଆଣବିା ୍ଥା ଉତ୍ାେନ ଓ 
ଉପଦଯାଗ ମଧ୍ୟଦର ନିରନ୍ର ସମଥତ୍ତନ ବଜାୟ ରଖବିା । 

ପ୍ଚ୍ଛେ କାହାଣୀମିଶନ ଲାଇଫ,ସିଓପି -୨୭
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୍ଥାପି ଅଙ୍ାର ଉତ୍ସରଣ ବାୟୁମଣ୍ଳଦର ଦଯଉ ଁହାରଦର ବୃଦି୍ଧ 
ପାଉଛି ।

ଏକବିଂଶ ଶ୍ାବ୍ୀର ଦଶର ଦବଳକୁ ପଥୃବିୀ ୍ାପମାତ୍ରା 
୍ିନି ଡିଗ୍ରୀ ପଯତ୍ତୟେନ୍ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। 
ଦଗାଦଟ େଶନି୍ରୁ ଅଧକି େିନ ଦହବ ପରିଦବଶକୁ ରକ୍ା 
କରିବା ପାଇ ଁଉେୟେମ ଦହଉଛି । ମାତ୍ର ଉନ୍ନ୍, ଅଳ୍ପ ଉନ୍ନ୍ ଓ 
ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗଡିୁକ ମଧ୍ୟଦର ଅସମାନ୍ା ଦଯାଗୁ ଁଦକୌଣସି 
ବାସ୍ବ ସମାଧନ ବାହାରି ପାରୁନାହି ଁ । ଏହି ସମସୟୋ ଉପଦର 
ମାନସମନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଦର ଶଖିର ସମି୍ଳନୀ ଗ୍ବରତ୍ତ 
ଯକୁ୍ତ ରାଜୟେର ଗା୍ସଦଗାଠାଦର ଅନୁଷ୍ି୍ ଦହାଇଥଲିା । 

ଜଳବାୟୁ ଶଖିର ସମି୍ଳନୀ ସିଓପି-୨୭ ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ, 
କାରଣ ଭାର୍ ଏହାକୁ ତ୍ୱରା୍ ୍ି୍ କରିବା ପାଇ ଁସ୍ର ଉଦର୍ାଳନ 

କରିଛି । ଦକନ୍ଦ୍ର ପରିଦବଶ ମନ୍ତୀ ଭୂଦପନ୍ଦ୍ର ଯାେବ ମଧ୍ୟ କହିଛନି୍ 
ଦଯ “ବିଶ୍ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୁଦ୍ଧଦର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇ ଁଏକାଠ ି
ଦହାଇ ବିଶ୍ଦର ନିରନ୍ର ଓ ସ୍ାୟୀ ରାସ୍ା ଦନଇ ଆଦଲାଚନା 
ଦହଉଛି। ସିଇପି-୨୭ କାଯତ୍ତୟୋନୁଷା୍ନର ସିଓପି ଦହାଇ ଜଳବାୟୁ 
ଦନଇ ଆଥବିକ ବୟେବସ୍ା, ଉପଦଯାଗି୍ା, କ୍୍ି ଓ ଏହାର ଫଳାଫଳ 
ଦନଇ ୍ଜତ୍ତମା କରିବା ଆବଶୟେକ । 
ଭାରତ ବଶି୍ ପାଇ ଁରରାଲ ମରଡଲ

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମକୁାବିଲା ନିମଦନ୍ ପେଦକ୍ପ ମିଶନ 
ଲାଇଫ ମାଧ୍ୟମଦର ଦହଉ ବା ବିଶ୍କୁ ପଞ୍ାମୃ୍  ଜରିଆଦର ପଥ 
ପ୍େଶତ୍ତନ ଦହଉ, ଭାର୍ ସବୁଦବଦଳ ଏକ େୃଷ୍ାନ୍ ବିଶ୍ ଆଗଦର 
ରଖଛିି । ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦମାେୀଙ୍କ ଦନ୍ୃତ୍ୱଦର ସଂସ୍କାରଧମତ୍ତୀ 
ଉେୟେମ ଦଯାଗୁ ଁଭାର୍ ନୂ୍ନ ଦରକଡତ୍ତ ସଷିୃ୍ କରିଛି । 

ଏହ ିଉପାୟରର ଶକି୍ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆପଣମାରନ ସହର�ାଗ କରିପାରିରବ 

 ଏକ ଏଲିଡ୍ ବଲ୍ ବ ବା ଟୁୟେବ 
ଲାଇଟର ବୟେବହାର ।

 ଯଥା ସମ୍ଭବ ସବତ୍ତସାଧରଣ 
ଯାନବାହନର ଉପଦଯାଗ । 

ଶକି୍ ସଞ୍ଚୟ  ଯଥା ସମ୍ଭବ ଏଲିଦଭଟର 
ସ୍ାନଦର ସିଡିର ଉପଦଯାଗ  ।

 ଲାଲବ୍ୀ ଓ ଦରଳଫାଟକ 
ନିକଟଦର ଇଞି୍ଜନ ବନ୍ 
ରଖବିା ।

 ଆଖପାଖ ପାଇ ଁସାଇଦକଲ ।
 ବୟେବହାର ପଦର ପାଣ ି

ପାଇପ ବନ୍ କରିବା ।
 ଦପଦଟ୍ାଲ ଓ ଡିଦଜଲ 

ଯାନବାହନ ପରିବଦର୍ତ୍ତ 
ସିଏନଜ ିବିେୁୟେ୍ ଚାଳି୍ 
ବାହାନର ଉପଦଯାଗ । 

 ବୟେବହାର ନ ଥବିା ଦବଦଳ 
ଉପକରଣ ପଗ୍ରୁ କାଢି 
େିଅନ୍ତୁ ।

 ଦରାଦରଇ ଓ ବିେୁୟେ୍ ପାଇ ଁ
ଦଜୈବ ଇନ୍ନ ଉପଦଯାଗ ।

 ଏସିର ଉର୍ାପ ୨୪ଡିଗ୍ରୀଦର 
ରଖନ୍ତୁ । 

 ଅନୟୋନୟେ ବାସନ ପରିବଦର୍ତ୍ତ 
ଦରାଦରଇଦର ଦପ୍ସରକୁକର 
ବୟେବହାର କରନ୍ତୁ ।

 ଦବୈେୁୟେ୍ିକ ଉପକରଣ ଶକି୍ତ 
ସଞ୍ୟ ଦମାଡଦର ରଖନ୍ତୁ ।

 କାରଦର ବନୁ୍ ଓ ସହକମତ୍ତୀଙ୍କ 
ସହ ଏକାଠ ିଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ 

 ଆବଶୟେକ ଗିଅରର 
ଉପଦଯାଗ ଓ ଗିଅର 
ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲା ଦବଦଳ 
କ୍ଚ ଉପରୁ ଦଗାଡ ବାହାଦର 
ରଖନ୍ତୁ ।

 ଛା୍ ଉପଦର ଦସୌର ୱାଟର 
ହଟିର ଓ ଦସୌର ଚୂଲା ସ୍ାପନ 
କରନ୍ତୁ ।

 ବାରମ୍ବାର ବୟେବହୃ୍ 
ଦହଉଥବିା ଉପକରଣ ପାଇ ଁ
ସ୍ାଟତ୍ତ ସଇୁଜର ଉପଦଯାଗ 
କରନ୍ତୁ ।

 ମାଟି ପାତ୍ରଦର ପାଣ ିଗରମ  
କରନ୍ତୁ 

 ନିୟମି୍ ଭାଦବ ରିେଜ ଓ 
ରିେଜରକୁ ବରଫମକୁ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

 ଦଟ୍ଡ ମିଲ ପରିବଦର୍ତ୍ତ 
ବାହାଦର ଦେୌଡ ଅଭୟୋସ 
କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ଚ୍ଛେ କାହାଣୀ ମିଶନ ଲାଇଫ,ସିଓପି -୨୭
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ଭାର୍ର ଅକ୍ୟ ଶକି୍ତ ସାମଥତ୍ତୟେ ୨୦୧୪ଦର ୨୦ଜିବି 
ଥବିାଦବଦଳ, ଦସଦ୍ଦବଦଳ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଥବିା ଦମାେୀ ୨୦୨୨ 
ସଦୁ୍ଧା ଏହାକୁ ୧୦୦ଜିବିଦର ପହଞ୍ାଇବା ପାଇ ଁଲକ୍ୟେ ରଖଥିଦିଲ। 
ନିଦ୍ଧତ୍ତାରି୍ ସମୟ ଆଗରୁ ଲକ୍ୟେସ୍ଳଦର ପହଞ୍ି ଭାର୍ ବିଶ୍କୁ ଏକ 
ନୂ୍ନ ରାସ୍ା ଦେଖାଇଛି । ଆଜି ଦସୌରଶକି୍ତ େର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 
୧୬ଟଙ୍କାରୁ େୁଇ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ାସ ପାଇଛି । ଭାର୍ ଆନ୍ଜତ୍ତା୍ିକ 
ଦସୌର ଚୁକି୍ତ ନାମା (ଆଇଏସ ୍ଏ) ମଳୂେୁଆ ୨୦୧୫ଦର ସ୍ାପନ 
କରିଥଲିା । ଦସୌରଶକି୍ତ ଏକ ବଡ ବିକଳ୍ପ ଶକି୍ତ । ଏହା ଆନ୍ଜତ୍ତା୍ିକ 
ଦସୌର ଚୁକି୍ତନାମା ଦଯାଗୁ ଁସମ୍ଭବ ଦହାଇଥବିାଦବଦଳ, ସମ୍ଭବ୍ଃ 
ଭାର୍ ବିଶ୍ଦର ଏକ ମାତ୍ର ଦେଶ ଦଯଉଠଁି ବାଣଜିିକୟେ ବିମାନ 
ଦଜୈବ ଇନ୍ନ ବଳଦର ଚଳାଚଳ କରିଛି । 

ଦସୌରଶକି୍ତ ଦକ୍ତ୍ରଦର ବୟୋଦଟରୀ ଭଣ୍ାରଣ ଏକ ଆହା୍ନ 

ଦହାଇଥବିାଦବଦଳ, ଭାର୍ ଏ େିଗଦର ସବୁଦବଦଳ ପେଦକ୍ପ 
ଦନଉଛି । ୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧା ଦରଳବାଇକୁ ସବୁଜ କରିବା ଲକ୍ୟେ 
ରହିଛି, ଯାହା ଫଳଦର ଅଙ୍ାରକାମ ୍ଳ ଉତ୍ସରଣ ୬୦ନିିୟୁ୍ ଟନ 
ପଯତ୍ତୟେନ୍ ହ୍ାସ  ପାଇବ ।

୨୦୫୦ ମସିହା ସଦୁ୍ଧା ଶନୂୟେ ଅଙ୍ାର ଉତ୍ସରଣ ଲକ୍ୟେ ରଖ ି
ଭାର୍ଦର ଶଳି୍ପାନୁଷା୍ନଗଡିୁକ ନୂ୍ନ ପ୍ଯକିୁ୍ତବିେୟୋ ଉପଦଯାଗ 
ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । ଏପରି ସି୍୍ିଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଲକ୍ୟେ 
ରଖଥିବିା ଏକ ବିଲିୟନ  ଟନ୍ ଅଙ୍ାର ଉତ୍ସରଣ ହ୍ାସ ଲକ୍ୟେ 
ସହଜଦର ହାସଲ କରିଦହବ । ଏପରିକି ସିଓପି-୨୬ ଦବୈଠକଦର 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ନମନୀୟ ଆଇଲୟୋଣ୍ ଷ୍ାଟସ 
ଭିରି୍ଭୂମି (ଆଇଆରଆଇଏସ) ବିରୟ ଉ୍୍ ଥାପନ କରିଥଦିଲ 
ଯାହା ଫଳଦର ଦକୌଣସି ଦେଶ ବିକାଶ ଦକ୍ତ୍ରଦର ପଛଦର ପଡିବ 

ଏହ ିସବୁ ପଦରକ୍ପ ବଳରର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରଦଇପାରିରବ  

ଶକି୍ ସଞ୍ଚୟ

 ମିଦଲଟ ଭଳି କମ ୍ପାଣ ିେରକାର 
କରୁଥବିା ଶସୟେ ଚାର କରନ୍ତୁ ।

 ଅମୃ୍  ସଦରାବର ଦଯାଜନାଦର 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ ଜଳାଶ୍ରୟ ଗଡିୁକୁ ପରୂଣ 
କରିବା ପ୍କି୍ରୟାଦର ସାମଲ ହୁଅନ୍ତୁ ।

 ବିକଳ୍ପ ଚାର କରନ୍ତୁ, ଧାନ ଓ ଗହମ 
ପଦର ଡାଲି ଓ ଦ୍ୈଳବୀଜ ଚାର । 

 ସାମଥତ୍ତୟେ ଯକୁ୍ତ ଜଳ ସଞ୍ୟ ପ୍ଯକିୁ୍ତ 
ପାଇ ଁଜ୍ଞାନ ପ୍ଦୟାଗ ।

 ରର, ବିେୟୋଳୟ ଓ କାଯତ୍ତୟୋଳୟଦର 
ଜଳ ଅମଲ ପ୍କଳ୍ପ ଭିରି୍ଭୂମି ରଖନ୍ତୁ ।

 ଯଥାସମ୍ଭବ ବଜତ୍ତୟେ ସାମଗ୍ରୀରୁ ପ୍ସୁ୍୍ 
ବୁନ୍ା ଜଳ ଦସଚନ ପଦ୍ଧ୍ି । 

 ପରିବା ଧଆୁ ପାଣକିୁ ଗଛ ଓ 
ଅନୟୋନୟେ ଉଦର୍ଶୟେଦର ପନୁଃ 
ଉପଦଯାଗ କରନ୍ତୁ ।

 ଦଧାଇବା ଆଗରୁ କଦଡଇ ଓ 
ଅନୟୋନୟେ ବାସନକୁସନ ପାଣଦିର 
ବୁଢାଇ ରଖନ୍ତୁ । 

 କଳଦର ସବୁଦବଦଳ ସଜ ପାଣ ି
ଆଦସ । ଦ୍ଣ ୁଅବୟେବହୃ୍ ପାଣ ି
ଦଫାପାଡନ୍ତୁ ନାହି ଁ।

 ରର ଚଟାଣ ଓ ଯାନବାହନ 
ଦଧାଇବା ପାଇ ଁପାଇପ ପରିବଦର୍ତ୍ତ 
ବାଲ୍ ଟି ବୟେବହାର କରନ୍ତୁ।

 ଫ୍ସ, ପାଇପ ଇ୍ୟୋେିରୁ ଛିଦ୍ରର 

ମରାମ୍ି କରନ୍ତୁ । ଗାଦଧାଇବା 
ପାଇ ଁସାୱାର ଓ ପାଇଖାନା ପାଇ ଁ
ଫ୍ସ ବୟେବହାର କରନ୍ତୁ  ।ଏଥଦିର 
କମ ୍ପାଣ ିେରକାର ଦହାଇଥାଏ ।

 ନିୟମି୍ ଭାଦବ ଜଳର 
ବୟେବହାର ଜାଣିବା ପାଇ ଁଜଳ 
ମିଟର ଲଗାନ୍ତୁ ।

 ଏସି ଓ ଆରଓ ସିଷ୍ମରୁ 
ବାହାରୁଥବିା ପାଣ ିବାସନ ମାଜବିା 
ଓ ଗଛଦର ଦେବାକୁ ବୟେବହାର 
କରନ୍ତୁ ।

 ଜଳ ସଞ୍ୟ ଓ ଜଳ ବିଦଶାଧନ 
ପାଇ ଁଅଗ୍ରାଧକିାର େିଅନ୍ତୁ 

 ବଜାରକୁ ଗଲାଦବଦଳ ପା୍ଷି୍କ 
ପରିବଦର୍ତ୍ତ କନା ବୟୋଗ ବୟେବହାର 
କରନ୍ତୁ ।

 ଯଥା ସମ୍ଭବ ଏକ ପାଣ ିଦବା୍ଲ 
ସାଙ୍ଦର ନିଅନ୍ତୁ  ।

ଏକକ ବ୍ବହାରକ୍ମ 
୍ା୍ଷି୍ଟକ ହ୍ାସ କରନ୍ତୁ 

ପ୍ଚ୍ଛେ କାହାଣୀମିଶନ ଲାଇଫ,ସିଓପି -୨୭
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ନାହି ଁ। କ୍ଦୁ୍ର ଦି୍ପାଞ୍ଳ ଦେଶଗଡିୁକ ନିମଦନ୍ ଏହା ବିକାଶର ଏକ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ପେଦକ୍ପ । ମନ୍ତୀ କହିଛନି୍ ଦଯ ଏହି ପେଦକ୍ପ 
ସବୁଠାରୁ େୁବତ୍ତଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ କିଛି କରିବା ସକାଦଶ 
ନୂ୍ନ ଆଶା, ନୂ୍ନ ଅତ୍ମବିଶ୍ାସ ଏବଂ ସଦନ୍ାର ପ୍ୋନ କରିବ ।
ସାମାନ୍ ଉଦ୍ମ ସହିତ ବଡ ବଡ ସମାଧାନର ଚିନ୍ା 
ବୟେକି୍ତବିଦଶର ଏବଂ ସମାଜର ଦକଦ୍ ସାମାନୟେ ଉେୟେମ ବଡ଼ 
ସଫଳ୍ା ଆଣ ି ଦେଇପାଦର ।  ଏଲଇଡି ବଲ୍ ବ ବୟେବହାର 

ଏହାର ଏକ ଉୋହରଣ । ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ଏଲଇଡି ବଲବ୍  ଦଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥଦିଲ, ଦସଦ୍ଦବଦଳ 
ଦେଶର ରଦରାଇ ଦକ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥଦିର ‘ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ' 
ଦହାଇଥଦିଲ। ଖବ୍ୁ  କମ ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟଦର ଭାର୍ର ଦଲାକମାଦନ 
ନିଜ ରଦର ୧୬୦ ଦକାଟିରୁ ଅଧକି ଏଲଇଡି ବଲବ୍  ଲଗାଇଦଲ ।
ଏହାର ପ୍ଭାବ ଦହଉଛି ଅଙ୍ାରକାମ ୍ଳ ନବିଗମନ ୧୦୦ ନିୟୁ୍ ଟନ୍ 
ହ୍ାସ ପାଇଛି । ଆଜି ଭାର୍ଦର ମଣୁ୍ପିଛା ବାରବିକ ହାରାହାରି ୪ 

 ସାମଗ୍ରୀ ମହଜେୁ କରିବା ପାଇ ଁ
ପନୁଃ ବୟେବହାର ଦଯାଗୟେ କାଚ କିମ୍ବା 
ପା୍ଷି୍କ୍ ପାତ୍ର ବୟେବହାର କରନ୍ତୁ 

 ସହର ଏବଂ ଜଳାଶଳୟ ଗଡିୁକର 
ସଦଫଇ ଅଭିଯାନଦର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରନ୍ତୁ 

 ସଭା ଏବଂ କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମ ସମୟଦର 
ପରିଦବଶ ଅନୁକୂଳ ଖାଇବା ଚାମଚ 
ବୟେବହାର କରନ୍ତୁ 

 ଆବଶୟେକ ନଥଦିଲ ପାଣ ିଟୟୋପ ୍ବନ୍ 
କରନ୍ତୁ 

 ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବେଳଦର 
ଋ୍ୁସ୍ାବ କପ ୍ବୟେବହାର କରନ୍ତୁ 

 ଦଯଦ୍ ସମ୍ଭବ ପନୁଃ ବୟେବହାର 
ଦଯାଗୟେ ପା୍ଷି୍କ ବୟେବହାର କରନ୍ତୁ 

 ଇସ୍ପା୍ କିମ୍ବା ପନୁଃ ବୟେବହାର 
ଦଯାଗୟେ ପା୍ଷି୍କ୍ ଖାେୟେ ବାକ୍ ଏବଂ 
ପାଣ ିଦବା୍ଲ ବୟେବହାର କରନ୍ତୁ 

 େୁଗ୍ଧ, ଲହୁଣ ିଏବଂ ଅନୟୋନୟେ 
ପୟୋଦକଜଂି ଥଳିକୁ ଦକବଳ ଆଂଶକି 
କାଟନ୍ତୁ ଦଯଭଳି ପା୍ଷି୍କ୍ ଖଣ୍ଗଡିୁକ 
ଦଜୈବ ବିରଟନ ବଜତ୍ତୟେବସୁ୍ ନଦହବ ।

ଏକ ସ୍ାୟୀ ଖାଦ୍ ପ୍ରଣାଳୀ 
ଗ୍ହଣ କରନ୍ତୁ 

 ଅଙ୍ନବାଡି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦଭାଜନ, 
ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ଦଯାଜନା 
ମାଧ୍ୟମଦର ପ୍ୋନ କରାଯାଉଥବିା 
ଖାେୟେଦର ମିଦଲଟ୍କୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ 

 ଖାେୟେ ବଜତ୍ତୟେବସୁ୍ରୁ ରଦର ଖ୍ 
ପ୍ସୁ୍୍ କରନ୍ତୁ 

 ରର, ବିେୟୋଳୟ, ଏବଂ 
କାଯତ୍ତୟୋଳୟଦର ଦରାଦରଇ 
ବଗିଚା ଏବଂ ଦଟରାସ ୍ବଗିଚା 
ନବିମାଣ କରନ୍ତୁ 

 ଗାଈ ଦଗାବରରୁ ଦଜୈବିକ 
ଖ୍ ପ୍ସୁ୍୍ କରି ଦକ୍୍ଦର 
ବୟେବହାର କରନ୍ତୁ

 ସ୍ାନୀୟ ଭାବଦର ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ 
ଋ୍ୁକାଳୀନ ଖାେୟେ ସାମଗ୍ରୀକୁ 
ଅଗ୍ରାଧକିାର େିଅନ୍ତୁ 

 ଖାେୟେ ନଷ୍କୁ ଦରାକିବା ପାଇ ଁ
ଦେୈନିକ ଦଭାଜନ ପାଇ ଁଦଛାଟ 
ଥାଳି ବୟେବହାର କରନ୍ତୁ 

ଆବଜତ୍ତନା ହ୍ାସ କରନ୍ତୁ 
(ପରିଷ୍ାର କା�ତ୍୍ତ କଳାପ)

 ଦଗାବରଗୟୋସ ପା୍ଣ୍ଟଦର 
ପଶମୁାନଙ୍କ ବଜତ୍ତୟେ, ଖାେୟେ ବଜତ୍ତୟେବସୁ୍ 
ଏବଂ କୃରି ବଜତ୍ତୟେବସୁ୍ ବୟେବହାର 
କରନ୍ତୁ (ଦଗାବଦ୍ଧତ୍ତନ ଦଯାଜନା 
ଅଧୀନଦର ଉପଲବ୍ଧ)

 ରଦର ଶଖୁଲିା ଏବଂ ଓୋ 
ବଜତ୍ତୟେବସୁ୍କୁ ପଥୃକ କରନ୍ତୁ

 ଖ୍ ୍ିଆରି ପାଇ ଁକୃରି ଅବଶଷି୍ାଂଶ 
ଏବଂ ପଶ ୁବଜତ୍ତୟେ ବୟେବହାର କରନ୍ତୁ 

 ପରୁୁଣା ଖବରକାଗଜ ଏବଂ 
ପତି୍ରକାଗଡ଼ିୁକର ପନୁଃ ବୟେବହାର 
କରନ୍ତୁ 

 ଦଗାରୁମାନଙୁ୍କ ବଜତ୍ତୟେ ଏବଂ କଟା 
ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ େିଅନ୍ତୁ 

 େୁଇ ପଦଟ ଛଦଫଇ ପାଇ ଁପି୍ଣ୍ଟରକୁ 
ଦସଟ୍ କରନ୍ତୁ 

 ପରୁୁଣା ଆସବାବପତ୍ର ମରାମ୍ି 
ଏବଂ ପନୁଃ ବୟେବହାର କରନ୍ତୁ 

 ପନୁଃ ବୟେବହୃ୍ କାଗଜରୁ ନବିମି୍ 
କାଗଜ ଦ୍ରବୟେ ଖରିେ କରନ୍ତୁ । 
ପରୁୁଣା ଦପାରାକ ଏବଂ ବହ ିୋନ 
କରନ୍ତୁ ।

 ଜଳରାଶ ିକିମ୍ବା ସବତ୍ତସାଧାରଣ 
ସ୍ାନଦର ଆବଜତ୍ତନା ପକାନ୍ତୁ ନାହି ଁ

 ସବତ୍ତସାଧାରଣ ସ୍ାନଦର ଗହୃପାଳି୍ 
ପଶମୁାନଙୁ୍କ ମଳ୍ୟୋଗ କରିବାକୁ 
େିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ
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ଟନ୍ କାବତ୍ତନ ପ୍ାୟ ୧.୫ ଟନ୍କୁ ହ୍ାସ ପାଇଛି । ୍ଥାପି ଜଳବାୟୁ 
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ବିଶ୍ସ୍ରୀୟ ସମସୟୋର ସମାଧାନ ପାଇ ଁଭାର୍ 
ଆଗଦର ରହି କାମ କରୁଛି । ଦକାଇଲା ଏବଂ କାଠ ଧଆୂରୁଁ ମକିୁ୍ତ 
ପାଇବା ପାଇ ଁ ଭାର୍ ଉଜ୍ୱଳା ଦଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥଲିା । 
ପ୍ଦ୍ୟେକ ଜିଲ୍ାଦର ୭୫ଟି ଅମୃ୍  ସଦରାବର ନବିମାଣ ପାଇ ଁ
କାଯତ୍ତୟେ ଚାଲିଛି । ଆଜି ଭାର୍ଦର ବିଶ୍ର ଚ୍ୁଥତ୍ତ ବୃହର୍ମ ଅକ୍ୟ 
ଶକି୍ତ ସମ୍ଭାବନା, ପବନ ଶକି୍ତଦର ଚ୍ୁଥତ୍ତ ଏବଂ ଦସୌର ଶକି୍ତଦର 

ପଞ୍ମ । ଆଜି ଭାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗ୍ି କରୁଛି ଏବଂ ପ୍କୃ୍ି ସହି୍ 
ସସୁମ୍ପକତ୍ତ ରଖ ିଜୀବନଯାପନ କରୁଛି । ଆଜି ଭାର୍ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ର 
ପଞ୍ମ ବୃହର୍ମ ଅଥତ୍ତନୀ୍ିଦର ପରିଣ୍ ଦହାଇଛି, ଆମର 
ଜଙ୍ଲ ଦକ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଉଛି ଏବଂ ବନୟେଜନ୍ତୁ ସଂଖୟୋ ମଧ୍ୟ 
ବଢିବାଦର ଲାଗିଛି ।
ଭାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ ସହ ସହଭାଗି୍ାକୁ ଆହୁରି ବୃଦି୍ଧ କରିବାକୁ 
ଚାହୁଛିଁ । ଦଗାଟିଏ ସଯୂତ୍ତୟେ, ଦଗାଟିଏ ବିଶ୍, ଦଗାଟିଏ ଗ୍ରୀଡ୍ ଆମର 

ଜା୍ୀୟ ହାଇଦ୍ାଦଜନ୍ ମିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମଦର ଭାର୍ ଏକ ପରିଦବଶ 
ଅନୁକୂଳ ଶକି୍ତ ଉତ୍ସ ଆଡକୁ ଗ୍ି କରୁଛି । ଏହା ଦନଟ୍ ଶନୂ ନିଗତ୍ତମନ 

ଲକ୍ୟେ ହାସଲ କରିବାଦର ଭାର୍ ଏବଂ ଅନୟୋନୟେ ଦେଶକୁ 
ସାହାଯୟେ କରିବ । ପ୍ଗ୍ି ଏବଂ ପ୍କୃ୍ି କିପରି ହା୍କୁ ହା୍ ମିଳାଇ 
ଯାଇପାରିବ ୍ାହାର ଏକ ପ୍ମଖୁ ଉୋହରଣ ପାଲଟିଛି ଭାର୍ । 
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାର୍ ବିଶ୍ର ପଞ୍ମ ବୃହର୍ମ ଅଥତ୍ତନୀ୍ିଦର ପରିଣ୍ 

ଦହାଇଛି, ଆମର ଜଙ୍ଲ ଆବରଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଉଛି ଏବଂ 
ବନୟେଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂଖୟୋ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଉଛି ।

-ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ

ଏକ ସସୁ୍ ଜୀବନରଶୈଳୀ
 ଗ୍ହଣ କରନ୍ତୁ

 ପଷିୁ୍କର ଖାେୟେ ଏବଂ ସ୍ାସ୍ୟେ ପାଇ ଁ
ଖାେୟେଦର ମିଦଲଟ, ସ୍ଦେଶୀ ଔରଧ ଏବଂ 
ଔରଧୀୟ ଉଦି୍େ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ 

 ପ୍ାକୃ୍ିକ କିମ୍ବା ଦଜୈବିକ ଖାେୟେ ଖାଆନ୍ତୁ । 
ଦଗାଷ ୍ି ସ୍ରଦର ଦଜୈବ ବିବିଧ୍ା ସଂରକ୍ଣ 
ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । 

 ରରର ବଗିଚାଦର ନିମ୍ବ, ୍ୁଳସୀ, ଗିଦଲାଇ, 
ଦପାେିନା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଶ୍ଗନ୍ା ଇ୍ୟୋେି 
ଔରଧୀୟ ଉଦି୍େ ଲଗାନ୍ତୁ 

 ପ୍ାକୃ୍ିକ କିମ୍ବା ଦଜୈବିକ ଚାର କରନ୍ତୁ 
 ପ୍େୂରଣର ମାତ୍ରାକୁ କମାଇବା ପାଇ ଁ

ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ 
 ବଣଆୁ ଜନ୍ତୁର ଚମତ୍ତ, ହା୍ୀ ୋନ୍ କିମ୍ବା 

ପଶରୁୁ ନବିମି୍ ଉପହାର ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ 
ଖରିେ ଠାରୁ େୂଦରଇ ରୁହନ୍ତୁ 

 ଦଗାଷ ୍ି ସ୍ରଦର ଖାେୟେ, ଦପାରାକ, ଏବଂ 
ପଶ ୁଆଶ୍ରୟସ୍ଳୀ ନବିମାଣ କରନ୍ତୁ । 

 ୍ୁମର ରର ନିକଟଦର ବିେୟୋଳୟ, କିମ୍ବା 
କାଯତ୍ତୟୋଳୟଦର ଏକ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ବ୍ ଆରମ୍ଭ କର 
କିମ୍ବା ଏଥଦିର ଦଯାଗ େିଅ 

ଇ-ଆବଜତ୍ତନାକୁ ହ୍ାସ କର 
 ବାହାରୁଥବିା ଇଦଲକଦଟ୍ାନିକ ଉପକରଣରକୁ 

ମରାମ୍ ିଏବଂ ବୟେବହାର କରନ୍ତୁ 
 ନିକଟସ୍ ଇ-ରିସାଇକ୍ିଂ ୟୁନିଟଦର 

ଗୟୋଦଜଟଗଡ଼ିୁକୁ ଦେଇେିଅ 
 ରିଚାଜତ୍ତ ଦଯାଗୟେ ଲିଥୟିମ-୍ଆୟନ 

ବୟୋଦଟରୀ ବୟେବହାର କରନ୍ତୁ । ଏକ ଦପନ୍ 
୍ାଇଭ୍ କିମ୍ବା ହାଡତ୍ତ ୍ାଇଭଦର କ୍ାଉଡ୍ 
ଦଷ୍ାଦରଜକ୍ୁ ଅଗ୍ରାଧକିାର େିଅନ୍ତୁ ।
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ଭାରତ ତାହାର କା�ତ୍୍ତ  ଦ୍ାରା ବଶି୍କୁ
ଆଶ୍ଚ�ତ୍୍ତ  କରିବ, ରକବଳ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିଦ୍ାରା 

ନିରନ୍ର ବିକାଶ ପାଇ ଁେୂରେୃଷି୍ ଏକ ସମାନ୍ା, ଜଳବାୟୁ 
ନୟୋୟ ଏବଂ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଶଖିବିା, ଏକ ଅନ୍ଭୂତ୍ତକ୍ତ ଏବଂ 

ନୟୋୟପରୂ୍ତ୍ତ ବିଶ୍ ଗଠନ କରିବା ଆବଶୟେକ ଦଯଉଥଁଦିର 
ଦକହ ିପଛଦର ରହବିା ଉଚି୍୍  ନୁଦହ ଁ। ଏହ ିଆଦବଗ ସହି୍ , 
ଇଜପି ଟେଦର ଆଦୟାଜି୍  ସିଓପି୨୭ ଦର ଭାର୍ ୨୦୨୩ ଦର 
‘ଦଗାଟିଏ ପଥୃବିୀ, ଦଗାଟିଏ ପରିବାର, ଦଗାଟିଏ ଭବିରୟେ୍'ର 
ବିଶ୍ ସଦଙ୍କ୍ ଉପସ୍ାପନ କରିଥଲିା । ଜ୨ି୦ ର ସଭାପ୍ି 
ୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହି୍  ମାନବିକ୍ା ପାଇ ଁଏକ ନିରାପେ 
ବିଶ୍ ଆଡକୁ ଏକ ସାମହୂକି ଯାତ୍ରାର ଆହା୍ନ ଦେଇଥଲିା ।
ଭାର୍ କହଛିି ଦଯ ବିଶ୍ର ବୃହର୍ମ ଗଣ୍ନ୍ତ ଏବଂ ଦ୍ରୁ୍ 
ଅଭିବୃଦି୍ଧଶୀଳ ଅଥତ୍ତନୀ୍ିର ଉୋହରଣ ଦେଇ ଦେଶ 
ଆଦଗଇବାକୁ ଚାହୁଛିଁ । ଦ୍ଣ,ୁ ସିଓପି୨୭ ସମୟଦର ଜଳବାୟୁ 
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଦର ମିଳି୍ ଜା୍ିସଂରର ସମି୍ଳନୀ ସାମ ୍ନାଦର 
୨୦୭୦ ସଦୁ୍ଧା ଶନୂ କାବତ୍ତନ ନବିଗମନ ଲକ୍ୟେ ହାସଲ କରିବା 
ପାଇ ଁଗା୍ଦସ୍କାଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ ଦରାରଣାକୁ 
ମଦନ ରଖ ି ଭାର୍ ଏକ ସ୍ଳ୍ପ ନବିଗମନ ବିକାଶ ଦକୌଶଳ 
(ଏଲ୍ ଟି –ଏଲ୍ ଡିଇଏସ ୍) ଉପସ୍ାପନ କରିଛି।  ଭାର୍ ୬୦ 
ରୁ କମ ୍ଚୟନକାରୀ ଦେଶଦର ଦଯାଗ ଦେଇଛି ଦଯଉମଁାଦନ 
ଏହ ି ରଣନୀ୍ି ଉପସ୍ାପନ କରିଛନି୍। ଦକନ୍ଦ୍ର ପରିଦବଶ 
ଜଙ୍ଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତୀ ଭୁଦପନ୍ଦ୍ର ଯାେବ 
ସିଓପି୨୭ ଦର ଦେଇଥବିା ଜା୍ୀୟ ବିବୃରି୍ଦର କହଛିନି୍ ଦଯ 
ଅଗଷ୍ ୨୦୨୨ଦର ଭାର୍ ୍ାହାର ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ୟେ ହାସଲକୁ 
୨୦୩୦ ପଯତ୍ତୟେନ୍ ବୃଦି୍ଧ କରିଛି । ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ 
ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ - ପରିଦବଶ ପାଇ ଁ ଜୀବନଦଶୈଳୀ’ ସଂକଳ୍ପକୁ 
ଅଦକଟୋବର ୨୦୨୦ଦର ମିଳି୍ ଜା୍ିସଂରର ଦସଦକ୍ରଦଟରୀ 
ଦଜଦନରାଲ୍, ମାନୟେବର ଆଦଣ୍ଟାନିଓ ଗଦୁଟରସଙ୍କ  
ଉପସି୍୍ିଦର ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । 

ଏହ ି ରଣନୀ୍ି ଆତ୍ମନିଭତ୍ତରଭାର୍ ଏବଂ ଦମକ୍ ଇନ୍ 
ଇଣି୍ଆର େୂରେୃଷି୍ ଉପଦର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ପ୍ଦ୍ୟେକ 
ଦକ୍ତ୍ରଦର ନୂ୍ନତ୍ୱ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ାନକୁ ଦଜାରୋର କରିବ। 

ଭାର୍ କହଛିି ଦଯ ଆମର ରଣନୀ୍ି ଦକବଳ କଥାଦର 
ନୁଦହ ଁ। ଅଥତ୍ତନୀ୍ି ପାଇ ଁଦକ୍ତ୍ର ନବିରି୍ଷ୍ କାଯତ୍ତୟେଗଡ଼ିୁକ ଏଥଦିର 
ଅନ୍ଭୁତ୍ତକ୍ତ । ଦକବଳ ଶବ୍ କିମ୍ବା ସଂଖୟୋର ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିଉପଦର 
ଭାର୍ର ଗରୁୁତ୍ୱ ନୁଦହ ଁ, ବରଂ ଏହାର କାଯତ୍ତୟେ ଦ୍ାରା ଭାର୍ 
ବିଶ୍କୁ ଆଶ୍ଯତ୍ତୟେ କରିବ । ଦସମାଦନ କିପରି ଦସମାନଙ୍କର 
ଲକ୍ୟେ ହାସଲ କରିଦବ ଏବଂ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରର 
ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି କିପରି ପରୂଣ ଦହବ ୍ାହା ବୁଝାଇବାକୁ ଭାର୍ 
ବିକଶି୍  ଦେଶମାନଙୁ୍କ କହଛିି ।

ସ୍ୱଳ୍ପ ନଗିତ୍ତମନ ରଣନୀତରି
୪ େି ମଖୁ୍ ବରିୟ 

 ଭାର୍ର ଜନସଂଖୟୋ ୧୩୦ ଦକାଟି ଏବଂ ନିଗତ୍ତମନ 
୪%ରୁ କମ ୍ଏବଂ ବିଶ୍ର ମଣୁ୍ପିଛା ବାରବିକ ନିଗତ୍ତମନର 
ଏକ ୍ୃ୍ୀୟାଂଶ ।

 ଭାର୍ର ବିକାଶ ପାଇ ଁଶକି୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
 ଜା୍ୀୟ ପରିସି୍୍ି ଅନୁଯାୟୀ, ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଭାର୍ ସ୍ଳ୍ପ 

କାବତ୍ତନ ରଣନୀ୍ି ଆପଣାଇବାକୁ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିବଦ୍ଧ ।
 ଭାର୍ ଜଳବାୟୁ ନମନୀୟ ଦହବା ଆବଶୟେକ 

ପ୍ଚ୍ଛେ କାହାଣୀ ମିଶନ ଲାଇଫ,ସିଓପି -୨୭

ସଂକଳ୍ପକୁ ମଜବୁ୍ କରୁଛି । ମିଶନ୍ ଲାଇଫ୍  ଦହଉଛି ଏହ ି
କ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଦକ୍ପ । ଦକବଳ ଅ୍ୀ୍ରୁ ଶକି୍ାଲାଭ 
କରି ଆଦମ ଏକ ଉର୍ମ ଭବିରୟେ୍ ଗଠନ କରିପାରିବା । 
ହଜାଦର ବରତ୍ତ ଧରି ପ୍କୃ୍ି ଉପାସନା କରିବାଦର ଭାର୍ଦର 

ଏକ ସମଦୃ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହଛିି । ମିଶନ୍ ଲାଇପ ୍ ପ୍କୃ୍ିର 
ସଂରକ୍ଣ ସହି୍  ସସୁଙ୍୍ ଜୀବନଦଶୌଳୀକୁ ଉତ୍ସାହି୍  କରିବ, 
ଯାହା ଆମର ପବୂତ୍ତଜମାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥଦିଲ ଏବଂ ଯାହାକୁ 
ଆଦମ ଆମର ଜୀବନଦଶୈଳୀର ଏକ ଅଂଶ କରିପାରିବା ।  



ନିଷ୍ପରି୍ - ଦକନ୍ଦ୍ର କୟୋବିଦନଟ୍ ଅଦକଟୋବର ୧, ୨୦୨୨ ରୁ ମାର୍ତ୍ତ 
୩୧, ୨୦୨୩ ପଯତ୍ତୟେନ୍ ରବି ଋ୍ୁ ୨୦୨୨-୨୩ ପାଇ ଁ ଫସଦଫଟ୍ 
ଏବଂ ପଟାସ ମିଶ୍ରି୍  ସାର ପାଇ ଁପଷିୁ୍ ଆଧାରି୍ ସବସିଡି ହାର 
ଅନୁଦମାେନ କରିଛି ।
ପ୍ରଭାବ: ଏହା ରବି ୨୦୨୨-୨୩ ସମୟଦର ସବସିଡିଯକୁ୍ତ / କମ ୍ 
ମଲୂୟେଦର କୃରକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସମସ୍ ଫସଦଫଟ୍ ଏବଂ ପଟାସ 
ସାରକୁ ସହଜଦର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ ଏବଂ କୃରି ଦକ୍ତ୍ରକୁ 
ସାହାଯୟେ କରିବ । ସାର ଏବଂ କଞ୍ାମାଲର ଆନ୍ଜତ୍ତା୍ୀୟ ମଲୂୟେଦର 
ଅସି୍ର୍ା ମଲୂୟେ ବୃଦି୍ଧ ରଟାଇଛି ଯାହା ମଖୁୟେ୍ଃ ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ବହନ କରିଛନି୍ । ଏନବିଏସ ୍ ରବି -୨୦୨୨ (୦୧.୧୦.୨୦୨୨ ରୁ 
୩୧.୦୩.୨୦୨୩) ପାଇ ଁକୟୋବିଦନଟ୍ ଦ୍ାରା ଅନୁଦମାେି୍ ସବସିଡି 

ମାଲ ପରିବହନ ସବସିଡି ମାଧ୍ୟମଦର ସ୍ଦେଶୀ ସାର (ଏସଏସପି) 
ପାଇ ଁସହାୟ୍ା ସହି୍  ୫୧,୮୭୫ ଟଙ୍କା ଦହବ । ଏହା ଅଧୀନଦର 
ସାରଗଡ଼ିୁକ କିଦଲାଗ୍ରାମ ପିଛା ଶସ୍ା ଦହବ- ନାଇଦଟ୍ାଦଜନ୍ (ଏନ୍ ) 
୯୮.୦୨ ଟଙ୍କା, ଫସଫରସ ୍ (ପି) ୬୬.୯୩ ଟଙ୍କା, ପଟାସ (ଦକ) 
୨୩.୬୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସଲଫର୍ (ଏସ ୍) ୬.୧୨ ଟଙ୍କା ଶସ୍ା ଦହବ ।
ନିଷ୍ପରି୍- ଜଳ ସମ୍ପେର ବିକାଶ ୍ଥା ପରିଚାଳନା ଦକ୍ତ୍ରଦର 
ସହଦଯାଗ ପାଇ ଁଭାର୍ ଏବଂ ଦଡନମାକତ୍ତ ମଧ୍ୟଦର ଏକ ରାଜିନାମା 
ସ୍ାକ୍ର କରିବାକୁ ଅନୁଦମାେନ ।
ପ୍ରଭାବ: ଏହ ିରାଜିନାମା ନେୀ ଓ ଜଳ ଉତ୍ସଗଡିୁକର ନବୀକରଣ 
ସହି୍  ଜଡି୍ ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପେ ବିକାଶ ୍ ଥା ପରିଚାଳନା ଦକ୍ତ୍ରଦର 
ସହଦଯାଗକୁ ବୟୋପକ କରିବ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଳର ଜଳ ଦଯାଗାଣ ଏବଂ 

କ୍ାବରିନେ୍ ନଷି୍ପରି୍ 

ଗାରଁ ଗରିବ ଚାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ାକୁ ସେୃୁଢ଼ କରିବା େିଗଦର ଭାର୍ ସରକାର ନିରନ୍ର କାଯତ୍ତୟେ କରୁଛନି୍ । 
କୃରକମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ ଆବଶୟେକୀୟ ସବିୁଧା ଦଯାଗାଇବା ପାଇ ଁସରକାର ଏହି େିଗଦର ଉେୟେମ କରୁଛନି୍ । ଦେଶର 
ଦକାଟି ଦକାଟି କୃରକ ଆଜି ଏହାର ଲାଭ ପାଉଛନି୍ । ନିକଟଦର ଦକନ୍ଦ୍ର କୟୋବିଦନଟ୍  ରବି ଋ୍ୁ ପାଇ ଁଫସଦଫଟିକ୍ 

ଏବଂ ଦପାଟାସିକ୍ ସାର ଉପଦର ସବସିଡି ଅନୁଦମାେନ କରିଛନି୍ । ଏଥସିହ ଇଥାନଲର ମଲୂୟେ ବୃଦି୍ଧ କରାଯାଇଛି । 
ଏହି ନିଷ୍ପରି୍ ଦ୍ାରା ଦେଶର ଦକାଟି ଦକାଟି ଚାରୀ ଉପକୃ୍ ଦହଦବ ।

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର        ଡିରସମ୍ବର 1-15, 2022 23

ଇଥାରନାଲଇଥାରନାଲ
ମଲୂ୍ରର ବୃଦି୍ଧ ମଲୂ୍ରର ବୃଦି୍ଧ 

କୃରକମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁବ୍ାଗ
ଭର୍ପି ଉପହାର
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ସହଦଯାଗଦର କରୃ୍ତ୍ତପକ୍, ଏକାଦଡମୀ, ଜଳ ଦକ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶଳି୍ପ 
ମଧ୍ୟଦର ପ୍୍ୟେକ୍ ସହଦଯାଗ ମାଧ୍ୟମଦର ଦସ୍ଦରଜ ୍ଏବଂ ବଜତ୍ତୟେଜଳ 
ବିଦଶାଧନଦର ଉନ୍ନ୍ି ଦହବ । ଏଥ ିସହି୍ , ଏହା ନିରନ୍ର ଜଳ 
ଦଯାଗାଣ କରିବ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଶକି୍ତ ବୟେବହାର ହ୍ାସ 
କରିବ ।
ନିଷ୍ପରି୍ - ସ୍ାୟୀ ଇନ୍ନ ଉତ୍ାେନ ଏବଂ କୃରକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ
ଇଥାନଲ ମଲୂୟେଦର ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁଅନୁଦମାେନ ।
ପ୍ରଭାବ: ଏହା ସହି୍  ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ୍ ଦ୍ୈଳ ବିପ୍ପଣନ କମ୍ପାନୀଗଡିୁକ 
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧକି ମଲୂୟେଦର ଇଥାନଲ କିଣଦିବ । ୍ିନି ପ୍କାରର 
ଇଥାନଲ ଅଛି, ଯାହାର ମଲୂୟେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଦଟ । ଡିଦସମ୍ବର 
୧, ୨୦୨୨ ରୁ ଦଯାଗାଣ ବରତ୍ତ ପାଇ ଁଆଖ ୁରସରୁ ପ୍ସୁ୍୍ ଇଥାନଲ 
ମଲୂୟେଦର ଲିଟର ପିଛା ୬୫.୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦି୍ଧ ଦହବ । ଏହ ି
ସମୟଦର ସି-ଦହବି ଦମାଲାଦସସରୁ ପ୍ସୁ୍୍ ଇଥାନଲ େର 
ଲିଟର ପିଛା ୪୬.୬୬ ରୁ ୪୯.୪୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦି୍ଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 
ବି-ଦହବି ଦମାଲାଦସସ ୍ରୁ ପ୍ସୁ୍୍ ଇଥାନଲ ଲିଟର ପିଛା ୫୯.୦୮ 
ରୁ ୬୦.୭୩ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦି୍ଧ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ ଡିଷି୍ଲିରି ଏହ ି
ଦଯାଜନାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ମ ଦହଦବ । ଦପଦଟ୍ାଲ ସହି୍  
୨୦ ପ୍୍ିଶ୍ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ଭାର୍ ଦଯାଜନା କରିଛି। 
ଦ୍ୈଳ ବିପ୍ପଣନ କମ୍ପାନୀଗଡିୁକ ଦକବଳ ଦପଦଟ୍ାଲ ବିକି୍ର କରନି୍ 
ଦଯଉଥଁଦିର ୧୦ ପ୍୍ିଶ୍ ଇଥାନଲ ରହଥିାଏ ।

ନିଷ୍ପରି୍: ଦକନ୍ଦ୍ର କୟୋବିଦନଟ୍ ‘ଭାର୍ଦର ସାଦଟଲାଇଟ୍ 
ଦଟଲିଭିଜନ ଚୟୋଦନଲଗଡିୁକର ଅପଲିଙି୍କଂ ଏବଂ ଡାଉନ ଲିଙ୍୍କ 
ପାଇ ଁନିଦର୍ତ୍ତଶାବଳୀ, ୨୦୨୨' କୁ ଅନୁଦମାେନ କରିଛି ।
ପ୍ଭାବ: ଏହ ି ନିୟମାବଳୀ ମାଧ୍ୟମଦର, ଭାର୍ୀୟ 
ଦଟଲିଦପାଟତ୍ତଗଡିୁକ ଦଯଦକୌଣସି ସମୟଦର ବିଦେଶୀ 

ଚୟୋଦନଲଗଡିୁକୁ ଲିଙ୍୍କ କରିପାରିଦବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧୀନଦର 
ଜା୍ୀୟ ୍ଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ାଥତ୍ତଦର ଦେୈନିକ ୩୦ ମିନିଟର 
ଏକ କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମ ପ୍ସାରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ୍ାମଳୂକ ଦହବ । 
ଦଟଲିଭିଜନ୍ ଚୟୋଦନଲଗଡିୁକୁ ଆଉ କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ସାରଣ 
ପାଇ ଁ ଅନୁମ୍ି ମାଗିବା ଲାଗି େୀରତ୍ତ ସମୟ ଆବଶୟେକ ଦହବ 
ନାହି ଁ, କିନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ସାରଣ ସହି୍ କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମଗଡିୁକ ପାଇ ଁ ପବୂତ୍ତ 
ପଞି୍ଜକରଣ ଆବଶୟେକ ଦହବ ।  

ନିଷ୍ପରି୍ - ଇଟାନଗରର ଦହାଦଲାଙି୍ଦର ଅବସି୍୍ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନବନ୍ରର ନାମକୁ ଦଡାନି ଦପାଦଲା ବିମାନବନ୍ର, ଇଟାନଗର 
ଭାବଦର ନାମି୍ ପାଇ ଁକୟୋବିଦନଟ୍ ଅନୁଦମାେନ କରିଛି ।
ପ୍ରଭାବ: ଏହ ି ନାମ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ଦେଶର ପରମ୍ପରାର ୍ଥା ସମଦୃ୍ଧ ସାଂସ୍କ ୃ୍ ିକ ଐ୍ିହୟେର ପ୍୍ୀକ ସଯୂତ୍ତୟେ (ଦଡାନି) ଏବଂ 
ଦପାଦଲା (ଚନ୍ଦ୍ର) ପ୍୍ି ଦଲାକଙ୍କ ସମ୍ାନ ପ୍୍ିଫଳି୍ କଦର । ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୧୯ ଦର ଭାର୍ ସରକାର ଦହାଦଲାଙି୍ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ 
ବିମାନବନ୍ରର ବିକାଶ ପାଇ ଁ‘ନୀ୍ିଗ୍' ଅନୁଦମାେନ ପ୍ୋନ କରିଥଦିଲ । ଏହ ିପ୍କଳ୍ପର ଭାର୍ୀୟ ବିମାନ ବନ୍ର ପ୍ାଧକିରଣ 
୬୪୬ ଦକାଟି ଟଙ୍କା ବୟେୟଦର ଉଭୟ ଦକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟ୍ାଦର ବିକାଶ କରିଦବ ।
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କୟୋବିଦନଟ ନିଷ୍ପରି୍ରାଷ୍ଟ୍ର
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ଗ୍ହଣୀୟ ଭାରତ–ମାରନ
ଏକ ସଶକ୍ ଭାରତ 

ଦେଶର ପ୍ଦ୍ୟେକ ବୟେକି୍ତ ସଶକ୍ତ
ଏବଂ ଦସଠାଦର ଏକ ଅନ୍ଭୂତ୍ତକ୍ତ ସମାଜ 
ଅଛି। ଏହ ିଉଦର୍ଶୟେଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ଡିଦସମ୍ବର ୩, 
୨୦୧୫ ଦର ଆନ୍ଜତ୍ତା୍ୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ମ 
େିବସ ଅବସରଦର ୍ାଙ୍କ ମନ କି 
ବା୍୍  କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମଦର ‘େିବୟୋଙ୍' 
ଶବ୍ର ବୟେବହାର ପାଇ ଁଆହା୍ନ 
ଦେଇଥଦିଲ । ସମାଜଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 
ଅକ୍ମ୍ା ଥବିା ବୟେକି୍ତଙ୍କ ଅଧକିାର 
ଅଧନିିୟମ, ୨୦୧୬ ପାରି୍ ଦହବା 
ସହି୍ , ପ୍ଦବଶକୁ ଏକ ଅଧକିାର 
କରାଯାଇଥଲିା ।

ଗ ୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ୋବାେଦର େୃଷି୍ହୀନ ଶକି୍କ େିଲୀପ 
ଦଚୌହାନଙ୍କ ସହ କଥା ଦହବା ପଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
 ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ୨୦୧୬ ଦର ମନ କି ବା୍ 

କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମଦର କହିଛନି୍, ଏକ ଧାରଣା ଦମା ମନକୁ ଆସିଲା ଦଯ 
ଆଦମ କାହିକିଁ ଭିନ୍ନକ୍ମ ଶବ୍ ବେଳଦର େିବୟୋଙ୍ ଶବ୍ ବୟେବହାର 
କରିବା ଉଚି୍ ନୁଦହ?ଁ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଦଯଦକୌଣସି ଅଂଶଦର 
କ୍୍ି କରିଛନି୍, ଆଦମ ୍ାଙୁ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ମ ଦବାଲି କହଥିାଉ । କିନ୍ତୁ 
ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ଆଦମ ଦସମାନଙୁ୍କ କାଯତ୍ତୟେ କରୁଥବିାର ଦେଖ,ୁ ଆମ 
ମନକୁ ଆଦସ ଦଯ ଦସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର କିଛି ଅ୍ିରିକ୍ତ ଶକି୍ତ ଅଛି। 
ଏମାଦନ ଏପରି ଦଲାକ, ଦଯଉମଁାଦନ ଏକରୁ ଅଧକି ଅଂଶଦର 
ଈଶ୍ରୀୟ୍ା ରଖନି୍। ଏହା ଈଶ୍ରୀୟ ଶକି୍ତର ପ୍ବାହ। ମୁ ଁ ଏହ ି
ଶବ୍କୁ ବହୁ୍ ପସନ୍ କଦର । ଦମାର ଦେଶବାସୀ, ଆଦମ ଭିନ୍ନକ୍ମ 

ବେଳଦର ‘େବିୟୋଙ୍' ଶବ୍ ବୟେବହାର କରିପାରିବା କି? ମୁ ଁ ଆଶା 
କଦର ଆପଣ ଏହ ିବିରୟକୁ ଆଗକୁ ଦନଦବ । ଏହ ିଶବ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ 
ଏବଂ ପ୍ଦବଶର ଅଧକିାର ସହି୍ , ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥଲିା, 
ଭିନ୍ନକ୍ମଙୁ୍କ େୟା ଦେଖାଇବା ପରିବଦର୍ତ୍ତ ଦସମାନଙୁ୍କ ସମାନ ଭାଦବ 
ଛିଡା ଦହବାର ସଦୁଯାଗ ଦେବା ପାଇ ଁଏକ ପରିଦବଶ ସଷିୃ୍ ଦହଲା ।

 ଭାର୍ର ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶଦର ୨.୬୮ 
ଦକାଟି େିବୟୋଙ୍ଜନ ଅଛନି୍, ଯାହା ସମେୁାୟ ଜନସଂଖୟୋର 
୨.୨୧% ଅଦଟ । ଦ୍ଣ,ୁ ଏକ ସବିୁଧାଜନକ ପରିଦବଶ ସଷିୃ୍ 
କରିବାର ଆବଶୟେକ୍ାକୁ େୃଷି୍ଦର ରଖ ିସଦୁଯାଗର ସମାନ୍ା 
୍ଥା ଏକ ସକ୍ମ ପରିଦବଶ ଦଯାଗାଇ ଭିନ୍ନକ୍ମଙୁ୍କ ସାହାଯୟେ 
କରୁଥବିା ଗ୍ରହଣୀୟ ଭାର୍ ଅଭିଯାନ ୩ ଡିଦସମ୍ବର ୨୦୧୫ 
ଦର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା । 

ଫ୍ାଗସିପଗ୍ରହଣୀୟ ଭାର୍ ଅଭିଯାନ
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 ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍କ ଅଧକିାର (ଆରପିଡବୟ୍େଡି) ଅଧନିିୟମ, 
୨୦୧୬, ୧୯ ଏପି୍ଲ ୨୦୧୭ ଠାରୁ କାଯତ୍ତୟେକାରୀ 
ଦହଉଛି, ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍କ ପାଇ ଁରାଜୟେ କମିଶନର ୍ଥା 
ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍କ ପାଇ ଁମଖୁୟେ କମିଶନରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଦର 
ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।

 ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍କ ଅଧକିାର (ଆରପିଡବୟ୍େଡି) ଅଧନିିୟମ, 
୨୦୧୬ ର ଧାରା ୩୪, ୪୦% କିମ୍ବା ଅଧକି 
ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍କ ପାଇ ଁସରକାରୀ ଚାକିରିଦର ୪% 
ସଂରକ୍ଣ ପ୍ୋନ କରିଥାଏ ।

 ସରକାରୀ ଏବଂ ଦବସରକାରୀ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଭିନ୍ନକ୍ମ 
(୧୫ରୁ ୫୯ ବରତ୍ତ) ପାଇ ଁନିଯକିୁ୍ତ ପରିସର ବଢାଇବା 
ସକାଦଶ େକ୍୍ା ବିକାଶ ଲାଗି ଜା୍ୀୟ କାଯତ୍ତୟେ ଦଯାଜନା ।

 ଦରାଜଗାର ଭିରି୍କ କାଯତ୍ତୟେକଳାପ, ଉର୍ଶକି୍ା କିମ୍ବା 
େକ୍୍ା ୍ାଲିମ ଏବଂ ସହାୟକ ଉପକରଣ କ୍ରୟ 
ପାଇ ଁେିବୟୋଙ୍ଜନ ସ୍ାବଲମ୍ବନ ଦଯାଜନା ଅନ୍ଗତ୍୍ତ  
ଜା୍ୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ମ ଅଥତ୍ତ ଏବଂ ବିକାଶ ନିଗମରୁ ୫୦ 
ଲକ୍ ଟଙ୍କା ପଯତ୍ତୟେନ୍ ଆଥବିକ ସହାୟ୍ା ।

 ଏକ ଚାକିରି ଦପାଟତ୍ତାଲ http://www. 
disabilityjobs.gov.in/ ଆରମ୍ଭ ଦହାଇଛି । 
ଏଥଦିର େବିୟୋଙ୍ଜନ ଚାକିରି, େକ୍୍ା ୍ାଲିମ, 
ଶକି୍ା କିମ୍ବା ଆତ୍ମ ନିଯକିୁ୍ତ ଋଣ ପାଇ ଁଆଦବେନ 
କରିପାରିଦବ ।

 ଭିନ୍ନକ୍ମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଭାର୍ 
ସରକାର ୬ ପ୍କାର ଛାତ୍ରବୃରି୍ ପ୍ୋନ କରନି୍ 

 ଭାର୍ ସରକାର ଧାଯତ୍ତୟେ ସମୟ ମଧ୍ୟଦର 
ଭିନ୍ନକ୍ମ ବୟେକି୍ତଙ୍କ ଡାଟା ଦବସ ୍ ପ୍ସୁ୍୍ ଲାଗି 
ଅନନୟେ ଅକ୍ମ୍ା ପରିଚୟ କାଡତ୍ତ ଦପାଟତ୍ତାଲ 
www. swavlambancard.gov.in ର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । ଜଲୁାଇ ୨୦, ୨୦୨୨ 
ପଯତ୍ତୟେନ୍ ଦେଶଦର ୭୭ ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ଭିନ୍ନକ୍ମ 
ପ୍ମାଣପତ୍ର (ୟୁଡିଆଇଡିଏସ ୍) ପ୍ୋନ କରାଯାଇଛି, 
ଦଯଉଥଁଦିର ୨୬.୦୯ ଲକ୍ ମହଳିା ଅଛନି୍ ।

ଭିନ୍ନକ୍ମ ବ୍କି୍ଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇ ଁ
ପଦରକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରା�ାଇଛ ି

ଦକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତୀ ଅମି୍ ଶାହା ଏକ କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମଦର କହଛିନି୍, 
ଦଯଉଠଁାଦର ଦଲାକମାଦନ ଭିନ୍ନକ୍ମମାନଙୁ୍କ େୟାର ସହି୍  
ଦେଖଥୁଦିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦସମାଦନ ଦସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ାନର ସହି୍  
ଦେଖଛୁନି୍ । ଭାର୍ ଦହଉଛି ବିଶ୍ର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯାହାର ମଦୁ୍ରା 
ମଧ୍ୟ ଦବ୍ରଲି ଲିପିଦର ଦଲଖାଯାଇଛି ।
୨୦୧୫ ପବୂତ୍ତରୁ ଦେଶଦର ଗ୍ରହଣୀୟ୍ା ସହ ଜଡି୍ ପ୍ସଙ୍ଗଡିୁକ 

ସମାଧାନ କରାଯାଇ ନଥଲିା ଯେିଓ ଭାର୍ ମିଳି୍ ଜା୍ିସଂରର 
ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅଧକିାର ସମି୍ଳନୀ (ୟୁଏନ୍ ସିଆରଡିପି) 
୨୦୦୭ ଅଧୀନଦର ପ୍୍ିବନ୍ମକୁ୍ତ ପରିଦବଶ ୍ଥା ଗ୍ରହଣୀୟ୍ାକୁ 
ବଢାଇବାକୁ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି ଦେଇଥଲିା । ଦ୍ଦବ ଧାଯତ୍ତୟେ ସମୟଦର 
ଏହ ିକଡା ଆଇନ୍  ଲାଗ ୁଦହଲା ନାହି ଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣୀୟ୍ା ନିଶି୍୍ 
କରିବାକୁ ଅଭିଯାନ ଦହାଇପାରିଲା ନାହି ଁ। 

ସରକାରୀ ରକାଠାରର ନୟିମ ଅନୁ�ାୟୀ 
ଗ୍ହଣୀୟତା ସବୁଧିା 
ଆରପିଡବ୍୍ଲ୍ୟଡ ିଅଧନିିୟମ, ୨୦୧୬ ର ଧାରା ୪୪ ସ୍ପଷ୍ ଭାବଦର 
କହଛିି ଦଯ ଆରପିଡବ୍ଲ୍ୁୟଡି ନିୟମ, ୨୦୧୬ ର ନିୟମ ୧୫ ଦର 
େଶତ୍ତାଯାଇଥବିା ସର୍ତ୍ତଗଡିୁକୁ ପରୂଣ କରିନଥଦିଲ ଦକୌଣସି ପ୍୍ିଷା୍ନକୁ ଏକ 
ବିଲ ୍ଡିଂ ସାଟବିଫିଦକଟ୍ କିମ୍ବା ଦକାଠା ଅଧଗି୍ରହଣ ଅନୁମ୍ ିେଆିଯିବ ନାହି ଁ ।

ପରିବହନର ସହଜତା 
 ସମସ୍ ୩୫ ଟି ଆନ୍ଜତ୍ତା୍ୀୟ ବିମାନବନ୍ର ଏବଂ ୬୯ ଟି ରଦରାଇ 

ବିମାନବନ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ୫୫ ଟିଦର େିବୟୋଙ୍ମାନଙ୍କ ସହଜ୍ା ପାଇ ଁକାଯତ୍ତୟେ 
ସମାପ୍ତ ଦହାଇଛି । ସମସ୍ ଆନ୍ଜତ୍ତା୍ୀୟ ବିମାନବନ୍ରଦର ଏଦରାବ୍ରିଜ ୍
ସ୍ାପନ କରାଯାଇଛି ।

ରରଲରୱ ରଷ୍ଟସନଗଡିୁକର ସବୁଧିା
 ସମସ୍ ୭୦୯ ଏ୧, ଏ, ଏବଂ ବି ବଗତ୍ତର ଦରଳ ଦଷ୍ସନଗଡିୁକଦର 

େିବୟୋଙ୍ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସବୁିଧା ଦହାଇପାରିଛି । ଏହା ବୟେ୍ୀ୍ ୪୦୬୮ 
ଦରଳ ଦଷ୍ସନକୁ ଆଂଶକି ବୟେବହାରଦଯାଗୟେ କରାଯାଇଛି ।

ସରକାରୀ ପରିବହନଦର ସବୁିଧା ସଂଖୟୋ ବୃଦି୍ଧ 
 ରାଜୟେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧନିଦର ଥବିା ଯାନ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦% ସମ୍ପରୁ୍ତ୍ତ 

ଭାବଦର େିବୟୋଙ୍ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସବୁିଧା ରହଛିି ।  ଜଲୁାଇ ୨୦୨୨ ସଦୁ୍ଧା 
ଦହାଇଥବିା ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଦଯ ୨୯% ବସ ୍ଆଂଶକି ସବୁିଧା 
ଏବଂ ପ୍ାୟ ୬% ସମ୍ପରୁ୍ତ୍ତ ଭାବଦର ସବୁିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଦଟ । ୨୪ ଟି 
ରାଜୟେରୁ ମିଳିଥବିା ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ୩୫୩୩ ଟି ବସ ୍ଷ୍ାଣ୍ ମଧ୍ୟରୁ 
୩୧୨୦ ଟିଦର ଏଭଳି ସବୁିଧା ଦହାଇପାରିଛି ।

ସରକାରୀ ରକାଠାରର ଥବିା ସବୁଧିା
 ୧୧୦୮ ଟି ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଦକାଠା ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୩୦ ର ପନୁଃ ନବିମାଣ 

କାଯତ୍ତୟେ ସମାପ୍ତ ଦହାଇଛି ।  ଏହ ିସମୟଦର ଦେଶର ୪୮ ଟି ସହରଦର 
୧୬୭୧ ଟି ଦକାଠାର ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଡିଟ୍ କରାଯାଇଛି । ୧୩୧୪ 
ଟି ଦକାଠାର ଦରଦଟ୍ା ଫିଟଦମଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦହବ ଦଯଉଥଁଦିର ୨୧ 
ଟି ରାଜୟେ ୍ଥା ଦକନ୍ଦ୍ରଶାସି୍ ଅଞ୍ଳର ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ୫୯୫ ଟି 
ଦକାଠାଦର ନିମତ୍ତାଣ କାଯତ୍ତୟେ ଦଶର ଦହାଇଛି ।

ଦଯାଗାଦଯାଗର ସହଜ୍ା 
 ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ମନ୍ତଣାଳୟର ୯୫ ଦୱବସାଇଟ୍ ଏବଂ 

ରାଜୟେ ସରକାରଙ୍କ ୬୧୧ ଦୱବସାଇଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଦହାଇପାରିଛି । 
ସମଗ୍ର ଦେଶଦର ୨୪ ଟି ରଦରାଇ ନୁୟେଜ ୍ଚୟୋଦନଲ ଆଂଶକି ‘ସଗୁମୟେ' 
ସମ୍ବାେ ବୁଦଲଟିନ୍ ପ୍ସାରଣ କରୁଛି ।

ଗ୍ରହଣୀୟ ଭାର୍ ଅଭିଯାନଫ୍ାଗସିପ
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ଭିନ୍ନକ୍ମମାନଙୁ୍କ ସଦୁଯାଗ ଏବଂ ସବୁିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇ ଁ
ଆଜ ିବିଦଶର ଧ୍ୟାନ େିଆଯାଉଛି । ଏହା ଆମର ପ୍ୟାସ ଦଯ ଦେଶର 
ପ୍ଦ୍ୟେକ ବୟେକି୍ତଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚି୍, ଏକ ଅନ୍ଭୂତ୍ତକ୍ତ ସମାଜ 

ସଷିୃ୍ କରାଯିବା ଉଚି୍, ସମାନ୍ାର ଭାବନା ସଷିୃ୍ ଦହବା ଉଚି୍ ଏବଂ 
ସହଦଯାଗଦର ସମାଜଦର ସମ୍ୟ୍ ବୃଦି୍ଧ ଦହବା ଉଚି୍ ଏବଂ ସମଦସ୍ 

ଏକତ୍ର ଭାଦବ ଆଗକୁ ବଢିବା ଉଚି୍ ।
 - ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ

ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ ସବକା ସାଥ, 
ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ାସ ଏବଂ ସବକା 
ପ୍ୟାସର େଶତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ େିବୟୋଙ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ଅଧକିାର ଦହାଇପାରିଛି । ଗ୍ରହଣୀୟ 
ଭାର୍ ଅଭିଯାନକୁ ପରୂ୍ତ୍ତ ଆଇନଗ୍ ଶକି୍ତ 
ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ୍ା ଅଧକିାର ପ୍ୋନ କରିବାକୁ, 
ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍କ ଅଧକିାର 
(RUWD) ଅଧନିିୟମ, ୨୦୧୬ କାଯତ୍ତୟେକାରୀ 
କରିଛନି୍ ଯାହା ୨୦୧୭ରୁ ଲାଗ ୁଦହାଇଛି । ଏହ ି
ଆଇନ ପ୍ଣୟନ ଦହବା ସହି୍  ସବୁିଧା ସଦୁଯାଗ 
ପାଇବା େିବୟୋଙ୍ଜନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ଅଧକିାର 
ପାଲଟିଛି ଯାହା ପବୂତ୍ତରୁ ଦକବଳ କଲୟୋଣମଳୂକ 
ପେଦକ୍ପ ଥଲିା । ଅଧନିିୟମ କିମ୍ବା ଏହାର 
ଧାରାକୁ ପାଳନ ନକରିବା ଉପଦର ଜରିମାନା 
ଏବଂ କାରାେଣ୍ ପାଇ ଁବୟେବସ୍ା କରାଯାଇଛି ।

ଦକବଳ ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହ ି
ଗ୍ରହଣୀୟ୍ାକୁ ବୁଝବିା ଉଚି୍୍  ନୁଦହ ଁ। ଜୀବନର 
ବିଭିନ୍ନ ପଯତ୍ତୟୋୟଦର ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହା 
ଜରୁରୀ - ପିଲାେିନ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ା, ଗଭତ୍ତଧାରଣ 
କିମ୍ବା ଅସସୁ୍୍ା ଆେି ସମୟଦର । ଦେଶଦର 
ଭିରି୍ଭୂମି ଏବଂ ଦସବାଗଡିୁକର ଗ୍ରହଣୀୟ୍ା 
ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଦଲାକଙ୍କ ମାନସିକ୍ା ଏବଂ 
ସଦମ୍ବେନଶୀଳ୍ାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶୟେକ 
କଦର ଯାହା ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ‘େିବୟୋଙ୍' ଶବ୍ ବୟେବହାର କରି ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥଲିା । ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ୍ଥା ଆମର 
ପି୍ୟ ଦଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହା ଜୀବନର ଏକ 
ଅଂଶ କରିବା ।

ଗ୍ହଣୀୟ ଇଣି୍ଆ ଆପ ୍
ଗ୍ରହଣୀୟ୍ାକୁ ଦପ୍ାତ୍ସାହି୍  କରିବା ପାଇ ଁମାର୍ତ୍ତ 
୨୦୨୧ ଦର ଏକ କ୍ରାଉଡ୍ ଦସାସବିଂ ଦମାବାଇଲ୍ 
ଆପ୍ିଦକସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରହଣୀୟ 
ଭାର୍ ଅଭିଯାନର ୍ିଦନାଟି ବୟୋପକ ଦକ୍ତ୍ର 
ଦଯଉଥଁଦିର ଅଭିଦଯାଗର ପଞି୍ଜକରଣ, 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇ ଁ ଆେଶତ୍ତ 
ଆଚରଣ ଉପଦର ମ୍ାମ୍, ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ୍ା 
ଉପଦର ନିଦେତ୍ତଶାବଳୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞପି୍ତ ଆେି 
ଅନ୍ଭୁତ୍ତକ୍ତ । ଆପଣ ନିଜର ନାମ, ଦମାବାଇଲ୍ 
ନମ୍ବର, ଏବଂ ଇ-ଦମଲ୍ ଆଇଡି ପ୍ୋନ କରି 
ଆପ ୍ ବୟେବହାର କରିପାରିଦବ ।  ଏହ ି ଆପ ୍
ମଧ୍ୟ େିବୟୋଙ୍ଜନଙ୍କ ବୟେବହାର ପାଇ ଁଅନୁକୂଳ 
ଏବଂ ୧୦ ଟି ଆଞ୍ଳିକ ଭାରାଦର ଉପଲବ୍ଧ । 

ଇ-ବ୍ଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରର ଦବି୍ାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଲାଗି ସବୁଧିା 
ସଷିୃ୍ଟକାରୀ ର�ାଦ୍ଧା ମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କରିବା 
ଏହ ି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନଦର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଉପଲବ୍ଧ୍ା ଏବଂ ଏହାର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ବିରୟଦର ସଦଚ୍ନ୍ା ଏବଂ ସଦମ୍ବେନଶୀଳ୍ା ସଷିୃ୍ କରିବାକୁ ଏକ 
ଉପଲବ୍ଧ ୍ଥା ଇ-ବୟେଙ୍ ପସୁ୍କ ପ୍ସୁ୍୍ କରାଯାଇଛି । ଏହ ି ବୟେଙ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 
ଜଦଣ ଯବୁ୍ୀଙ୍କ କାହାଣୀ କହଥିାଏ ଯିଏ ଗ୍ରହଣୀୟ୍ାର ମହତ୍ୱ ଶଦିଖ ଏବଂ 
ଏକ େିବୟୋଙ୍ଜନକ ସଦୁଯାଗ ସଷିୃ୍କାରୀ ଦଯାଦ୍ଧା ଦହବାକୁ ଶପଥ ଦନଇଥାଏ। 
ଏନ୍ ସିଇଆରସି ଏବଂ ରାଜୟେ ଦବାଡତ୍ତଗଡ଼ିୁକ ପ୍ଥମ ଦଶ୍ରଣୀରୁ ଦ୍ାେଶ ଏବଂ 
ବି.ଏଡ୍  ପାଠୟେକ୍ରମଦର ଗହଣୀୟ୍ା ବିରୟକୁ ଅନ୍ଭୁତ୍ତକ୍ତ କରିଛନି୍ ।
ସାରଙ୍କତକି ଭାରାରର ର�ାଗାର�ାଗକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା 
ସା୍-ଅ।ଠ ବରତ୍ତ ପଦୂବତ୍ତ ‘ଦଗାଟିଏ ଦେଶ-ଦଗାଟିଏ ସାଦଙ୍କ୍କି ଭାରା' ପାଇ ଁ
ଆରମ୍ଭ ଦହାଇଥବିା ଏହ ି ଅଭିଯାନ ଦଯାଗୁ ଁ ଆଜ ି ଭାର୍ୀୟ ସାଦଙ୍କ୍କି 
ଭାରାର ୧୦,୦୦୦ ଶବ୍ ବିଶଷି୍ ଅଭିଧାନ ଅଛି ।  ଲକ୍ ଲକ୍ େବିୟୋଙ୍ ଏବଂ 
ଦସମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହ ିଅଭିଯାନର ଲାଭ ପାଉଛନି୍ । ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ୍ାଙ୍କ ମନ କି ବା୍୍  କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମଦର ଏହ ିସଚୂନା ଦେଇଛନି୍- 
ହରିୟାଣାଦର ରହୁଥବିା ପଜୂାଙ୍କ କାହାଣୀ କହଛିନି୍ । ଭାର୍ୀୟ ସାଦଙ୍କ୍କି 
ଭାରାଦର ପଜୂା ବହୁ୍ ଖସିୁ । ଏହାପବୂତ୍ତରୁ ଦସ ୍ାଙ୍କ ପଅୁଙ୍କ ସହ ଦଯାଗାଦଯାଗ 
କରିବାଦର ସକ୍ମ ଦହାଇନଥଦିଲ । କିନ୍ତୁ ୨୦୧୮ ଦର ସାଦଙ୍କ୍କି ଭାରା ୍ାଲିମ 
ଦନବା ପଦର ଉଭୟ ମା’ ଏବଂ ପଅୁଙ୍କ ପାଇ ଁଜୀବନ ସହଜ ଦହାଇଯାଇଥଲିା ।

ଫ୍ାଗସିପଗ୍ରହଣୀୟ ଭାର୍ ଅଭିଯାନ
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ଦେଶର ସାଂସ୍କ ୃ୍ ିକ ବିକାଶ ନିମଦନ୍ େକି୍ଣ ଭାର୍ର 
ଅବୋନ ଦେଶର ସାମଗି୍ରକ ବିକାଶ ଭଳି ସମାନ 

ମାତ୍ରାଦର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ । ପ୍ାଦଗୈ୍ିହାସକ କାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 
ସମୟ ପଯତ୍ତୟେନ୍, ଦେଶର େକି୍ଣ ଭାଗ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର 
ଐ୍ିହାସିକ, ରାଜଦନୈ୍ିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କ ୃ୍ ିକ ଦକ୍ତ୍ର 
ଉପଦର ବୟୋପକ ଭାଦବ ପ୍ଭାବ ପକାଇ ଆସିଛି। 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ନଦଭମ୍ବର ୧୧ ଓ ୧୨ 
୍ାରିଖ େିନ ୍ାଙ୍କର କର୍ତ୍ତାଟକ, ୍ାମିଲ ନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ର 
ପ୍ଦେଶ ଏବଂ ଦ୍ଲଙ୍ାନା ଗସ୍ ଅବସରଦର ଭାର୍ର 
ସାମଗି୍ରକ ବିକାଶ ପାଇ ଁଏହିସବୁ ରାଜୟେମାନଙ୍କର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ସମ୍ପକତ୍ତଦର ଅବ୍ାରଣା କରିଥଦିଲ । 

ଦକି୍ଣରୁ ଭାରତ 
ପାଇ:ଁ ବକିାଶ ଓ 
ଐତହି୍ର ବାର୍ତ୍ତା

ସ୍ାଧୀନ୍ାର ଅମୃ୍  କାଳଦର ଦେଶ ଏକ ବିକଶି୍  
ଭାର୍ ଲକ୍ୟେ ହାସଲ କରିବା େିଗଦର ଦ୍ରୁ୍ ଗ୍ିଦର 
ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ଦହାଇ ଚାଲିଛି । ଏହ ିବିକାଶ ଯାତ୍ରା 
ବହୁମଖୁୀ । ଏଥଦିର ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ 
ଆବଶୟେକ୍ା ନିମଦନ୍ ଥବିା ଭାବନା ନିହି୍  ୍ଥା ଦେଶର 
ଐ୍ିହୟେର ଦସୌନ୍ଯତ୍ତୟେକରଣ ଲାଗି ଆଶା ଭରି ରହଛିି 
ଯାହାକି ଅ୍ୟୋଧନିୁକ ସଂସାଧନ ଏବଂ ସମାଦବଶୀ ବିକାଶ 
କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମଦର ସାକାର କରାଯାଉଛି । ନଦଭମ୍ବର 
୧୧ ଏବଂ ୧୨ ୍ାରିଖ େିନ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ 
ଚାରିଦଗାଟି େକି୍ଣ ଭାର୍ୀୟ ରାଜୟେ ଗସ୍ଦବଦଳ ଐ୍ିହୟେ 
ମାଧ୍ୟମଦର ବିକାଶର ପରିକଳ୍ପନା ପରିଲକି୍୍ ଦହାଇଥଲିା। 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦବଙ୍ାଲୁରୁଠାଦର ମହରବି ବାଲ ୍ିକୀ, ଶ୍ରୀ 
ନାେପ୍ଭୁ ଦକଦମ୍ପଦଗୌଡ଼ା ଏବଂ ସନ୍ କବି ଶ୍ରୀ କନକ 
ୋସଙ୍କ ପ୍୍ି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାସମୁନ ଅପତ୍ତଣ କରିଥଦିଲ। 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏହ ିକର୍ତ୍ତାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ଦେଶ, ୍ାମିଲ 
ନାଡ଼ୁ, ଏବଂ ଦ୍ଲଙ୍ାନା ରାଜୟେ ଗସ୍ଦବଦଳ ଏହସିବୁ 
ରାଜୟେ ପ୍ାୟ ୨୫୦୦୦ ଦକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂୟେର ବିକାଶମଳୂକ 
ପ୍କଳ୍ପ ଲାଭ କରିଛନି୍ । ଦସଥ ିମଧ୍ୟଦର େକି୍ଣ ଭାର୍ଦର 
ପ୍ଥମ ବଦନ୍ ଭାର୍ ଦଟ୍ନ୍ , ଦଗାଟିଏ ନୂଆ ବିମାନବନ୍ର 
ଟମବିନାଲ, ଦଗାଟିଏ ୬ ଦଲନ୍ ବିଶଷି୍ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଆଥବିକ 
କରିଦଡାର୍ , ଦଗାଟିଏ ରାସାୟନିକ ସାର କାରଖାନା ଏବଂ 
ଅନୟୋନୟେ ପ୍କଳ୍ପ ସାମିଲ । 
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ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ େକି୍ଣ ଭାର୍ ଗସ୍ରାଷ୍ଟ୍ର



ଦବୈଷ୍ଣବ ଧମତ୍ତର ମହାନ୍ ସନ୍ କନକ ୋସଙ୍କ ଜୟନ୍ୀ ଅବସରଦର 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ୍ାଙ୍କର ଦବଙ୍ାଲୁର ଗସ୍ ଆରମ୍ଭ 
କରିବା ପବୂତ୍ତରୁ ୍ାଙ୍କର ପ୍୍ିମରୂ୍ବି ସହ ମହରବି ବାଲ ୍ିକୀଙ୍କ 
ପ୍୍ିମରୂ୍ବିଦର ମାଲୟୋପତ୍ତଣ କରିଥଦିଲ । ଏହ ିଅବସରଦର ନାେପ୍ଭୁ 
ଦକଦମ୍ପଦଗୌଡ଼ାଙ୍କର ୧୦୮ ଫୁଟ ଉର୍୍ା ବିଶଷି୍ ଏକ ଦବ୍ରାଞ୍ଜ 
ପ୍୍ିମରୂ୍ବିକୁ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ଦମାେୀ ଉଦ୍ା୍ଚନ କରିଥଦିଲ । 
“ଷ୍ାଚୁୟେ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି” ପ୍୍ିମରୂ୍ବିର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ସୁ୍୍ ଏବଂ ନିମତ୍ତାଣ 
କରିଥବିା ପ୍ଖୟୋ୍ ସ୍ପ୍ି ରାମ ଭି ସୁ୍ ାର ୯୮ ଟନ୍ ଦବ୍ରାଞ୍ଜ 
ଏବଂ ୧୨୦ ଟନ୍ ଷି୍ଲ୍ ବୟେବହାର କରି ଏହ ି ବିଶାଳ ପ୍୍ିମରୂ୍ବିକୁ 
ନିମତ୍ତାଣ କରିଛନି୍ । ନାେପ୍ଭୁ ଦକଦମ୍ପଦଗୌଡ଼ା ୧୬ଶ ଶ୍ାବ୍ୀଦର 
ବିଜୟନଗର ସାମ୍ାଜୟେଦର ଶାସନ କରିଥଦିଲ । ନାେପ୍ଭୁ 

ଦକଦମ୍ପଦଗୌଡ଼ାଙୁ୍କ ଦବଙ୍ାଲୁରୁ ସହରର ପ୍୍ିଷା୍୍ା ଭାଦବ 
ବିଦବଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଦକଦମ୍ପଦଗୌଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏହ ିନଗରୀଦର 
ପାନୀୟ ଜଳର ଆବଶୟେକ୍ା ପରୂଣ ୍ଥା କୃରିକାଯତ୍ତୟେ ନିମଦନ୍ 
୧୦୦୦ଦଗାଟି ହ୍େ ଖନନ କରିଥଦିଲ ଦବାଲି ବିଶ୍ାସ କରାଯାଏ। 
ଦକଦମ୍ପଦଗୌଡା େକି୍ଣ କର୍ତ୍ତାଟକର ପ୍ଭାବଶାଳୀ ଦଭାକ୍ାଲିଗା 
କୃରକ ସମ୍ପ୍ରୋୟର ଥଦିଲ ।

ଏହା ସହି୍ , ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ଦମାେୀ େକି୍ଣ ଭାର୍କୁ ପ୍ଥମ 
ବଦନ୍ ଭାର୍ ଦଟ୍ନ୍ ଉପହାର ଦେଇଥଦିଲ । ଦସ ଦଚନ୍ନାଇ ଠାରୁ 
ମହୀଶରୂ ପଯତ୍ତୟେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥବିା ବଦନ୍ ଭାର୍ ଏକ୍ଦପ୍ସ ୍
ଦଟ୍ନ୍ କୁ କ୍ରାନି୍ବୀର ସାଦଙ୍ାଲି ରାୟାନ୍ନା ଦରଳ ଦଷ୍ସନଠାଦର 
ପ୍ାକା ଦେଖାଇ ଏହାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଥଦିଲ । ଏହା ଦେଶଦର 

ଦବଙ୍ାଲୁରୁର ଦକଦମ୍ପଦଗୌଡ଼ା ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ରର ଦି୍୍ୀୟ 
ଟମବିନାଲଟି ଉେୟୋନ ନଗରୀ ଦବଙ୍ାକାରୁ ପ୍୍ ି ଶ୍ରଦ୍ଧାସମୁନ ପବୂତ୍ତକ ନିମବି୍ 
ଦହାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ‘ଏକ ଉେୟୋନଦର ଚାଲିବାଭଳି ଅନୁଭୂ୍’ି 
ପ୍ୋନ କରିବା ନିମଦନ୍ ଉରି୍ଷ୍ । ଏହ ିଟମବିନାଲଦର ଯିବାଦବଦଳ ଯାତ୍ରୀମାଦନ 
ପ୍ାୟ ୧୦,୦୦୦ ବଗତ୍ତ ବିଟରର ସବୁଜ ପ୍ାଚୀର, ଝୁଲନ୍ା ଉେୟୋନ ଏବଂ ବାହୟେ 
ଉେୟୋନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅ୍କି୍ରମ କରିଦବ । ଏହ ି ବିମାନ ବନ୍ର ଏଦବସଦୁ୍ଧା 
ନିଜ ପରିସରଦର ୧୦୦ ପ୍୍ଶି୍ ଅକ୍ୟ ଶକି୍ତ ଉବଦଯାଗ କରି ଦପାରଣୀୟ୍ା 
ପ୍େଶତ୍ତନ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଏକ କୀର୍ବିମାନ ହାସଲ କରିସାରିଛି । ଦ୍ଣ ୁଏହାର ମଳୂ 
ଡିଜାଇନଦର ଦପାରଣୀୟ୍ାର ନୀ୍କୁି ସଂପରୂ୍ତ୍ତ ରୂଦପ ଉପଦଯାଗ କରାଯାଇଛି 
ଯାହାକି ଟମବିନାଲ ୨ର ବିଦଶରତ୍ୱ ଦବାଲି କୁହାଯାଇପାଦର । ଦସଠାଦର 
ଜନସମେୁାୟକୁ ସଦମ୍ବାଧନ କରି ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ସଚୂାଇଥଦିଲ 
ଦଯ ଏକ ବିକଶି୍  ଭାର୍ ଲକ୍ୟେ ହାସଲ କରିବା େଗିଦର କର୍ତ୍ତାଟକ ଦଗାଟିଏ 
ଦଗାଟିଏ ପାହୁଣ୍ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ଦହବାଦର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ଦମାେୀ କହଦିଲ ଦଯ ଆଜ ି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଦର ଭାର୍ 
୍ା’ର ଷ୍ାଟତ୍ତ ଅପ ୍ଗଡ଼ିୁକ ନିମଦନ୍ ସପୁରିଚି୍ ଦହାଇପାରିଛି । ଏବଂ ଆମର 
ବାଙ୍ାଦଲାର ନଗରୀ ଭାର୍ର ଏହ ି ପରିଚୟକୁ ସେୃୁଢ଼ କରିବା େଗିଦର 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଭାର୍ଦର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ରୁ ଦଯଉ ଁବିପଳୁ 
ବିଦେଶୀ ପଞିୁ୍ଜ ନିଦବଶ କରାଯାଉଛି ଦସଥଦିର କର୍ତ୍ତାଟକ ବୟୋପକ ଭାଦବ 

ଉପକୃ୍ ଦହାଇପାରିଛି ଏବଂ ନିଦବଶକମାଦନ ଏହା ଉପଦର ବିପଳୁ ଆସ୍ା 
ସ୍ାପନ କରିଛନି୍ । କଳ୍ପନା କରିବା କଥା ଦଯ ବିଗ୍ ୍ନିି ବରତ୍ତ ଭି୍ଦର 
ଦଯଦ୍ଦବଦଳ କି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ ଦବୈଶ୍କି ମହାମାରୀଦର ଆକ୍ରାନ୍ ଦହାଇ 
ରହଥିଲିା, ଦସଦ୍ଦବଦଳ ଦକବଳ କର୍ତ୍ତାଟକଦର ପ୍ାୟ ୪ ଲକ୍ ଦକାଟିରୁ 
ଅଧକି ଟଙ୍କାର ପଞିୁ୍ଜ ବିନିଦଯାଗ ଦହାଇଛି । ଗ୍ବରତ୍ତ ପ୍୍ୟେକ୍ ବିଦେଶୀ ପଂୁଜ ି
ନିଦବଶ (ଏଫଡିଆଇ) ଦକ୍ତ୍ରଦର ସମଗ୍ର ଦେଶଦର କର୍ତ୍ତାଟକ ଦନ୍ୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ 
କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍କାର ଦଲାକକଲୟୋଣ ମଳୂକ ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମରୁ 
କର୍ତ୍ତାଟର ସାମାଜିକ ଭିରି୍ଭୂମିର ଉନ୍ନ୍ିକରଣ ସଂପକତ୍ତଦର ସଚୂନା ଦେଇ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ କହିଦଲ, “ ଦେଶର ଗରିବ ଦଲାକମାନଙୁ୍କ 
ଏପଯତ୍ତୟେନ୍ ୩.୪ ଦକାଟି ପକ୍ା ବାସଗହୃ ଦଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦସଥ ି
ମଧ୍ୟରୁ ଦକବଳ କର୍ତ୍ତାଟକଦର ୮ ଲକ୍ ବାସଗହୃ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। 
ଦସହିଭଳି ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମର ଅଂଶବିଦଶର ସ୍ରୂପ 
ଦେଶଦର ୭ ଦକାଟି ପରିବାରଙୁ୍କ ପାଇପ ୍ଦଯାଦଗ ପାନୀୟ ଜଳ ଦଯାଗାଣ 
କରାଯାଇଛି । ଦସଥ ିମଧ୍ୟରୁ ଦକବଳ କର୍ତ୍ତାଟକଦର ୩୦ ଲକ୍ ସଂଦଯାଗ 
ଦଯାଗାଇେିଆଯାଇଛି । ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ କିରାନ ଦଯାଜନା ଅଧୀନଦର, 
କର୍ତ୍ତାଟକର ୫୫ ଲକ୍ରୁ ଅଧକି କୃରକଙ୍କ ବୟୋଙ୍୍କ ଜମାଖା୍ାକୁ ୧୧,୦୦୦ 
ଦକାଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ାନ୍ର କରାଯାଇଛି ଯେୟେପି ସ୍ନିଧ ିଦଯାଜନାଦର ୨ ଲକ୍ 
ରାସ୍ାକଡ଼ ବୁଲାବିକାଳୀଙୁ୍କ ସହାୟ୍ା ଦଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି ।

ରବଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ୀୟ ବମିାନ ବନ୍ଦର ପାଇ ଁଆଉ ରଗାେିଏ ନୂଆ େମପିନାଲ

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର        ଡିରସମ୍ବର 1-15, 2022 29

ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ େକି୍ଣ ଭାର୍ ଗସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଡଡିସସମ୍ବର 1-15, 202230

ଚଳାଚଳ କରୁଥବିା ପଞ୍ମ ବଦନ୍ ଭାର୍ ଏକ୍ଦପ୍ସ ୍ଦଟ୍ନ୍ । ଏହା 
ବୟେ୍ି୍ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ୍ୀଥତ୍ତଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସକାଦଶ ଦବଙ୍ାଲୁରୁ 
ଠାରୁ ବାରାଣାସୀ (କାଶୀ) ମଧ୍ୟଦର ଚଳାଚଳ କରୁଥବିା ଭାର୍ 
ଦଗୌରବ କାଶୀ େଶତ୍ତନ ଦଟନ୍ ର ମଧ୍ୟ ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଥଦିଲ । 
ଭାର୍ ଦଗୌରବ ଦଟ୍ନ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାଦର କର୍ତ୍ତାଟକ 
ଦହଉଛି ଦେଶର ପ୍ଥମ ରାଜୟେ । ଏହା ଏକ ୍ୀଥତ୍ତଯାତ୍ରୀ ଦଟ୍ନ୍ 
ଯାହା କର୍ତ୍ତାଟକର ନାଗରିକମାନଙୁ୍କ କାଶୀ, ଅଦଯାଧ୍ୟା ଏବଂ 

ପ୍ୟାଗରାଜ ଭଳି ଐ୍ିହାସିକ ୍ୀଥତ୍ତସ୍ାନ ପରିେଶତ୍ତନ କରାଇବ । 
ଏଥ ିସହି୍  ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ କର୍ତ୍ତାଟକ, ୍ାମିଲ ନାଡ଼ୁ, 
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ଦେଶ ଏବଂ ଦ୍ଲଙ୍ାନା ପାଇ ଁ ପ୍ାୟ ୨୫,୦୦୦ ଦକାଟି 
ଟଙ୍କା ମଲୂୟେର ବିକାଶମଳୂକ ପ୍କଳ୍ପର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଥଦିଲ । 
ଦବଙ୍ାଲୁରୁ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ରକୁ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନାେପ୍ଭୁ 
ଦକଦମ୍ପଦଗୌଡ଼ାଙ୍କର ଏକ ପ୍୍ିମରୂ୍ବି ସଦମ୍ ଏହାର ଦି୍୍ୀୟ 
ଟମବିନାଲକୁ ଉପହାର ସ୍ରୂପ ପ୍ୋନ କରିଥଦିଲ ।

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦଶରର ଆଥପିକ କରିରଡାର 
ସରମତ ଗଭୀର ଜଳରାଶ ିପ୍ରକଳ୍ପ

 ଗସ୍ର ଦି୍୍ୀୟ େନିଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ଆନ୍ଧ୍ର 
ପ୍ଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାଠାଦର ୧୦,୫୦୦ ଦକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି 
ମଲୂୟେର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମଳୂକ ପ୍କଳ୍ପର ଶଳିାନୟୋସ କରିଥଦିଲ 
ଏବଂ ଅନୟେ ଦକଦ୍ଗଡ଼ିୁକ ପ୍କଳ୍ପକୁ ଜା୍ ିଉଦର୍ଶୟେଦର ଉତ୍ସଗତ୍ତ 
କରିଥଦିଲ । ଦସହ ି ସମାଦରାହଦର ଉେ୍ ଦବାଧନ ଦେଇ ଦସ 
କହଥିଦିଲ, “ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାଦର ଏକ 
ବିଦଶର କଥା ଲକ୍ୟେ କରାଯାଇଥାଏ । ୍ାହା ଦହଲା, ଦସମାଦନ 
ସ୍ାଭାବ୍ଃ ଦବଶ ୍ଦନେହୀ ଏବଂ ଉେୟେମୀ।”

 ଆଜ,ି ବିଶ୍ର ପ୍ାୟ ପ୍୍ ିଦକାଣ ଅନୁଦକାଣଦର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ଦେଶର 
ଦଲାକମାଦନ ଦସମାନଙ୍କ ପ୍ଦ୍ୟେକ କାଯତ୍ତୟେର ଦଶ୍ରଷ୍୍ ା 
ପ୍୍ପିାେନ କରିପାରିଛନି୍ । ୍ାହା ଶକି୍ା ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦହାଇଥାଉ 
ଅଥବା ଉେୟେମି୍ା ଦକ୍ତ୍ରଦର, ପ୍ଯକିୁ୍ତ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦହଉ କିମ୍ବା 
ଚିକିତ୍ସା ଦସବା ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦହଉ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ଦେଶର ଦଲାକମାଦନ 
ପ୍୍ ିଦକ୍ତ୍ରଦର ଦସମାନଙ୍କର ବିଦଶର୍ା ପ୍େଶତ୍ତନ କରିବାଦର 
ସକ୍ମ ଦହାଇଛନି୍ । ପ୍ାୟ େଶ ହଜାର ଦକାଟିରୁ ଅଧକି ଟଙ୍କା 
ମଲୂୟେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍କଳ୍ପର ଶଳିାନୟୋସ ଏବଂ ଉଦ୍ା୍ଚନ କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମ 
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ଦେଶ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶା, 
ଆକାଂକ୍ାକୁ ପରୂଣ କରିବା େଗିଦର ସହାୟକ ଦହାଇପାରିବ ।

 ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ରାୟପରୁ- ବିଶାଖାପାଟଣା ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ 
ଆଥବିକ କରିଦଡାର ରଷ ୍ଦଲନ୍ ର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ଦେଶର ଦସକ୍ନର ଏହ ି
ଅବସରଦର ଶଳିାନୟୋସ କରିଥଦିଲ । ୩୭୫୦ ଦକାଟି ଟଙ୍କା 
ବୟେୟଦର ଏହା ନିମତ୍ତାଣ କରାଯିବ । ଏହ ି ଆଥବିକ କରିଦଡାର୍ 
ଛ୍ଶିଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶଳି୍ପ ଦନାଡ୍ କୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ର 
ଏବଂ ଦଚନ୍ନାଇ – ଦକାଲକା୍ା ଜା୍ୀୟ ରାଜମାଗତ୍ତ ସହି୍  ଦ୍ରୁ୍ 
ସଂଦଯାଗୀକରଣ େଗିଦର ସହାୟକ ଦହବ ।

 ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ଦମାେୀ ଏହ ି ଗସ୍ ଅବସରଦର କନଦଭଣ୍ଟ 
ଜଙ୍କସନ୍ ଠାରୁ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଶୀଲା ନଗର ଜଙ୍କସନ୍ କୁ 
ସଂଦଯାଗ କରୁଥବିା ଏକ ଉତ୍ସଗତ୍ତୀକୃ୍ ସଡ଼କ ପଥ ନିମତ୍ତାଣ 
ପ୍କଳ୍ପର ଆଧାରଶଳିା ରଖଥିଦିଲ । ଏହା ସ୍ାନୀୟ ଟ୍ାଫିକ୍ ଏବଂ 
ବନ୍ରଗାମୀ ମାଲ ପରିବହନକାରୀ ଟ୍ାଫିକ୍ କୁ ପଥୃକ୍ କରିବା 
ଦ୍ାରା ବିଶାଖାପାଟଣା ସହରରୁ ଯାନବାହନ ଗହଳିକୁ େୂର 
କରିବା େିଗଦର ସହାୟକ ଦହବ ।

 ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ଦେଶ ଗସ୍ ଅବସରଦର ଜା୍ୀୟ 
ରାଜମାଗତ୍ତ – ୩୨୬ଏର ପଥପଟ୍ଟନମ ୍ ଦସକ୍ ସନଦର ୨୦୦ 
ଦକାଟି ଟଙ୍କା ବିନିଦଯାଗଦର ନିମବି୍ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ୍ – ଗଜପ୍ି 
କରିଦଡାର ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଜା୍ ିଉଦର୍ଶୟେଦର ଉତ୍ସଗତ୍ତ କରିଥଦିଲ। 
ଏଥ ି ସହି୍  ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ଦେଶଦର ଥବିା ଓଏନଜସିିର ୟୁ- ଫିଲ ୍ଡ 
ଅନଦସାର୍ ଗଭୀର ଜଳ ବକ୍୍ ପ୍କଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦର୍ଶୟେଦର 
ସମପବି୍ କରିଥଦିଲ । ଏହ ି ପ୍କଳ୍ପ ଦମାଟ ୨୯୦୦ ଦକାଟିରୁ 
ଅଧକି ପଞିୁ୍ଜ ବୟେୟଦର ନିମବି୍ ଦହାଇଛି । ଏହା ଏହ ିପ୍କଳ୍ପର 
ଗଭୀର୍ମ ଗୟୋସ ଭଣ୍ାର ଏବଂ ଦେୈନିକ ଏହ ି ପ୍କଳ୍ପରୁ ୩ 
ନିୟୁ୍ ଦମଟି୍କ୍ ଟନ୍ ଷ୍ାଣ୍ାଡତ୍ତ କୁୟେବିକ୍ ମିଟର ପ୍ାକୃ୍କି ବାଷ୍ପ 
(ଏମଏମଏସସିଏମଡ଼)ଉଦର୍ାଳନ କରାଯିବାର କ୍ମ୍ା ରହଛିି ।

 ପ୍ାୟ ୪୫୦ ଦକାଟି ଟଙ୍କା ବୟେୟଦର ନିମତ୍ତାଣ ଦହବାକୁ 
ଥବିା ବିଶାଖାପାଣଟା ଦରଳ ଦଷ୍ସନର ପନୁଃନିମତ୍ତାଣ 
ପ୍କଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ଦମାେୀ ଶଳିାନୟୋସ 
କରିଥଦିଲ। ଏହି ପନୁଃବିକଶି୍  ଦଷ୍ସନ ଦେୈନିକ ୭୫,୦୦୦ 
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ- ପ୍ସ୍ାନର ସବିୁଧା ଦଯାଗାଇବ ଏବଂ 
ଦରଳଯାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ସକଳ ପ୍କାର ଅ୍ୟୋଧନିୁକ ସବିୁଧା 
ସଦୁଯାଗର ଅନୁଭୂ୍ି ପ୍ୋନ କରିବ ।

ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ େକି୍ଣ ଭାର୍ ଗସ୍ରାଷ୍ଟ୍ର
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ଦ୍ଲଙ୍ାନାର ରାମଗଣୁ୍ମସି୍୍ ରାସାୟନିକ 
ସାର କାରଖାନାକୁ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର 

ଦମାେୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦର୍ଶୟେଦର ଉତ୍ସଗତ୍ତ କରିଥଦିଲ। ଏହ ି
ପ୍କଳ୍ପର ଭିରି୍ପ୍ସ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ାରା 
୨୦୧୬ ମସିହା ଅଗଷ୍ ୭ ୍ାରିଖ େନି ସ୍ାପନ 
କରାଯାଇଥଲିା । ସାର ଉତ୍ାେନ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦେଶକୁ 
ଆତ୍ମନିଭତ୍ତରଶୀଳ କରାଇବାଦର ଏହ ି କାରଖାନା 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକା ନିବତ୍ତାହ କରିବ । ରାମଗଣୁ୍ମ ୍
ସାର କାରଖାନା ବରତ୍ତକୁ ନିଜସ୍ ପ୍ଯକିୁ୍ତଦର ଉତ୍ାେି୍ 
ନିମ ପ୍ଦଲପଯକୁ୍ତ ୧୨.୭ ଲକ୍ ଟନ୍ ସାର ଉତ୍ାେନ 
କରିବ । ଏହ ିଅବସରଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଭଦ୍ରାଚଳମ ୍
ଦରାଡ୍ – ସରୁ୍ପାଲ୍ୀ ଦରଳଲାଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ାଟନ 
କରିଥଦିଲ । ଏହ ିଦରଳଳାଇନ ୧୦୦୦ ଦକାଟି ଟଙ୍କା 
ବୟେୟଦର ନିମତ୍ତାଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ସହି୍ , ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ୨୨୦୦ ଦକାଟିରୁ 
ଅଧକି ଟଙ୍କା ମଲୂୟେଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍କଳ୍ପର ଶଳିାନୟୋସ 
ମଧ୍ୟ କରିଥଦିଲ । ଏହ ି ଉପଲଦକ୍ ରାମଗଣୁ୍ମ ୍
ଠାଦର ଆଦୟାଜି୍  ଜନସଭାକୁ ସଦମ୍ବାଧ ି୍  କରି 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ଦମାେୀ ସିଙ୍ାଦରଣୀ ଦକାଇଲା ଖଣ ି
କମ୍ପାନୀ ଲିମିଦଟଡ୍ (ଏସସିସିଏଲ) ଏବଂ ଅନୟୋନୟେ 
ବିଭିନ୍ନ ଦକାଇଲା ଖଣ ିସମ୍ପକତ୍ତଦର ଦଯଉସଁବୁ ଗଜୁବ 
ପ୍ଚାର କରାଯାଉଛି ୍ାହାକୁ ଖଣ୍ନ କରିଥଦିଲ। 
ଦସ କହଦିଲ, “ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ଦେଶର ବିକାଶ 
ରଦଟ, ବିକାଶ କାଯତ୍ତୟେର ଗ୍ ିଦ୍ରୁ୍୍ର ଦହାଇଥାଏ। 
ଦବଦଳଦବଦଳ ରାଜଦନୈ୍ କି ସ୍ାଥତ୍ତସିଦି୍ଧ ଲାଗି, 
କିଛି ହୀନ ମାନସିକ୍ାଯକୁ୍ତ ବୟେକି୍ତ ଏଭଳି ଗଜୁବ 
ପ୍ଚାର କରିଥାନି୍ । ଆଜକିାଲି ଦ୍ଲଙ୍ାନାଦର ମଧ୍ୟ 
ଏହଭିଳି ଗଜୁବ ପ୍ଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦସସବୁ 
ସିଙ୍ାଦରଣୀ ଦକାଲିଆରୀ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଦଟଡ୍ ଓ 
ଅନୟୋନୟେ ବିଭିନ୍ନ ଦକାଇଲା ଖଣକୁି ଦନଇ ।”

ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ କହଥିଦିଲ ଦଯ , “ଦ୍ଲଙ୍ାନା 
ରାଜୟେ ସରକାରଙ୍କ ହା୍ଦର ଏସସିସିଏଲର 
୫୧ ପ୍୍ଶି୍ ମାଲିକାନା ରହଛିି ଯେୟେପି ଭାର୍ 
ସରକାରଙ୍କ ପାଖଦର ୪୯ ପ୍୍ଶି୍ ଅଂଶଧନ 
ଅଛି । ଦ୍ଣ ୁ ନିଜସ୍ ସ୍ରଦର ଏସସିସିଏଲର 
ରଦରାଇକରଣ ନିମଦନ୍ ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକାକୀ 
ଦକୌଣସି ପ୍କାର ସିଦ୍ଧାନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଦବନାହି।ଁ 
ଏଦବ ଏସସିସିଏଲକୁ ରଦରାଇକରଣ କରାଯିବା 
ପରିଦପ୍କ୍ୀଦର ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟଦର 
ଦକୌଣସି ପ୍ସ୍ାବ ବିଚାରାଧୀନ ନାହି ଁ କିମ୍ବା ଏହସିବୁ 
ଖଣଗିଡ଼ିୁକର ରଦରାଇକରଣ ସକାଦଶ ଦକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କର ଦକୌଣସି ଅଭିପ୍ାୟ ନାହି ଁ।”

ରତଲଙ୍ଗାନାରର ୯୫୦୦ ରକାେିରୁ ଅଧକି ମଲୂ୍ର
ପ୍ରକଳ୍ପର ଶଭୁାରମ୍ଭ ଓ ଶଳିାନ୍ାସ

ଦଣିି୍ଗଲୁର ଗାନ୍ଧୀନଗରଠାରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହରିଲ

“ଆଜରି �ଗୁରର ମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ଧୀ ଅଧକି ପ୍ରାସଙି୍ଗକ”

୍ାମିଲନାଡୁର େଣିି୍ଗଲୁଠାଦର ନଦଭମ୍ବର ୧୨ ୍ାରିଖ େନି ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ 
ଗାନ୍ୀଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍ାନର ୩୬ଶ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବଦର ଦଯାଗୋନ କରିଥଦିଲ। 
ଏହ ି ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାଦରାହଦର ୨୦୧୮-୧୯ ଏବଂ ୨୦୧୯-୨୦ ବୟୋଚ୍ ର ୨୩୦୦ରୁ 
ଅଧକି ଶକି୍ାଥତ୍ତୀ ଦସମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଥଦିଲ । ଏହ ି ସମାଦରାହଦର ଭାରଣ 
ଦେଇ ପ୍ଧାନମନ୍ ତ୍ରୀ କହଦିଲ ଦଯ ୍ାଙ୍କପାଇ ଁ ଗାନ୍ୀଗ୍ରାମ ପରିେଶତ୍ତନଦର ଆସିବା ଏକ 
ଦପ୍ରଣାୋୟୀ ଅନୁଭୂ୍ ିଏବଂ ଦସ ସଚୂାଇଥଦିଲ ଦଯ ସ୍ୟଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ ଏହ ିଅନୁଷା୍ନକୁ 
ଉେ୍ ରାଟନ କରିଥଦିଲ। ଦସ କହଦିଲ ଦଯ ଏହ ି ଅନୁଷା୍ନଦର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ 
ବିକାଶର ଆେରତ୍ତ ଏବଂ ଚିନ୍ାଧାରା ଦଯ ପ୍୍ଫିଳି୍ ଦହାଇଛି ୍ାହା ଦସ ସ୍ପଷ୍ ଭାଦବ ଦେଖ ି
ପାରୁଛନି୍ । ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଗରୁୁତ୍ୱ ଆଦରାପ ପବୂତ୍ତକ ସଚୂାଇଥଦିଲ ଦଯ ଗାନ୍ୀବାେୀ ଆେଶତ୍ତଦର 
ଅନୁପ୍ାଣୀ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନଦଶୈଳୀ ସମାଜ ଉପଦର ବୟୋପକ ପ୍ଭାବ ପକାଇବାର 
ଏକ ବିରାଟ ସଦୁଯାଗ । ଏହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍କ ପ୍୍ ିସବତ୍ତଦଶ୍ରଷ ୍ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦହବ ଯେ ି୍ାଙ୍କ 
ହୃେୟ ସହ ଜଡ଼ି୍ ଆେଶତ୍ତ ଓ ଚିନ୍ାଧାରା ଅନୁସାଦର ଆଦମ କାଯତ୍ତୟେ କରିପାରିବା । ଏହାର 
ଏକ ଉୋହରଣ ଦେଇ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ କହଦିଲ ଦଯ ‘ଖେୀ ଫର୍ ଦନସନ୍ , ଖେୀ ଫର୍ ଦଫସନ’ 
(ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇ ଖେୀ, ଦଫସନ ପାଇ ଁଖେୀ) । େୀରତ୍ତ ସମୟ ପଦର ଅବଦହଳି୍ ଓ ବିସମ୍ୃ୍  
ଦହାଇ ରହଥିବିା ସୂ୍ ାବସ୍ତ୍ର ଦକ୍ତ୍ରର ଉନ୍ନ୍ ିସାଧନ ସମ୍ଭବ ଦହାଇପାରିଛି ।

ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ସଚୂାଇଥଦିଲ ଦଯ ବିଗ୍ ୮ ବରତ୍ତ ଭି୍ଦର ଖେୀ ଦକ୍ତ୍ରଦର ୩୦୦ ପ୍୍ଶି୍ 
ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିଛ । ଦକବଳ ଗ୍ବରତ୍ତ ଖେୀ ଓ ଗ୍ରାଦମାଦର୍ୟୋଗ କମିଶନ ଏକ 
ଲକ୍ ଦକାଟି ଟଙ୍କାର ଦରକଡତ୍ତ ପରିମାଣର ବୟେବସାୟ କରିଛନି୍ ଦବାଲି ଦସ କହଥିଦିଲ । ଦସ 
ଆହୁରି କହଦିଲ ଦଯ ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରିକି ଦବୈଶ୍କି ଦଫସନ୍ ବ୍ରାଣ୍ମାଦନ ଏହାର ପରିଦବଶ 
ଅନୁକୂଳ ଲକ୍ଣ ଦଯାଗ ୁଖେୀକୁ ଆପଣାଇବାଦର ଲାଗିଛନି୍ । ଏହା ବିପଳୁ ଉତ୍ାେନର ଏକ 
ବିପ୍ଳବ ନୁଦହ ଁ, ବରଂ ଦଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ଉତ୍ାେନ କରାଯାଉଥବିା ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ବିପ୍ଳବ ।’ 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଳଦର ଆତ୍ମନିଭତ୍ତରଶୀଳ୍ା ହାସଲ କରିବା େଗିଦର ଖେୀକୁ ଏକ ମନ୍ତ ଭାଦବ ମହାତ୍ମା 
ଗାନ୍ୀ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଥଦିଲ ୍ାହା ଉଦଲ୍ଖ କରି ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ କହଦିଲ ଦଯ ମହାତ୍ମା 
ଗାନ୍ୀଙ୍କ ଠାରୁ ହି ଁସରକାର ଅନୁପ୍ାଣୀ୍ ଦହାଇଛନି୍ । ଏଦବ ଆଦମ ଏକ ଆତ୍ମ- ନିଭତ୍ତର ଭାର୍ 
ନିମତ୍ତାଶ ଲକ୍ୟେ ହାସଲ େଗିଦର କାଯତ୍ତୟେ କରୁଛୁ । ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ କହଦିଲ ଦଯ, ‘୍ାମିଲନାଡ଼ୁ 
ସ୍ଦେଶୀ ଆଦନ୍ାଳନର ଏକ ପ୍ମଖୁ ଦକନ୍ଦ୍ର ଥଲିା । ଦସହଭିଳି ଆତ୍ମନିଭତ୍ତର ଭାର୍ ଗଠନ 
େଗିଦର ଏହା ପଣୁ ିଥଦର ଦସହଭିଳି ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।’ 

ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ େକି୍ଣ ଭାର୍ ଗସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର
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ଭବିରୟେ୍କୁ ୍ା’ର ବିକାଶ ଧାରା ଜାରି 
ରଖବିା ସକାଦଶ ଭାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 
ଉର୍ମ ସି୍୍ିଦର ଆସୀନ । ଗ୍ ବରତ୍ତ, 

ଭାର୍ଦର ପ୍ାୟ ୮୪ ବିଲିୟନ ଆଦମରିକୀୟ 
ଡଲାରର ପ୍୍ୟେକ୍ ବିଦେଶୀ ପଂୁଜି (ଏଫଡିଆଇ) 
ନିଦବଶ ଦହାଇଛି । ୍ାହା ପଣୁ ିଏଭଳି ସମୟଦର 
ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ ଦୋହରା ସଂକଟ - 
ଯଦୁ୍ଧ ଏବଂ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗ୍ି କରୁଥଲିା। 
ଏପରିକି ଆଜିର ଦବୈଶ୍କି ସଂକଟ କାଳଦର, 
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ର ବିଦଶରଜ୍ଞମାଦନ ଭାର୍ ସମ୍ପକତ୍ତଦର 
ସକାରାତ୍ମକ ମ୍ ଦପାରଣ କରନି୍, ଯାହାକି 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ େୂରେୃଷି୍ସମ୍ପନ୍ନ 
ଚିନ୍ାଧାରା ଦଯାଗ ୁସମ୍ଭବପର ଦହାଇପାରିଛି ।

ଏହ ି ପରିକଳ୍ପନାକୁ ପାଦଥୟ କରି ଦେଶ 
ନୀ୍ିଗ୍ ସଂକଳ୍ପ ପଯତ୍ତୟୋୟକୁ ଅ୍ିକ୍ରମ କରିଛି 
ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଦର ଭାର୍ ପଂୁଜ ି ନିଦବଶର 
ସବୁଠାରୁ ପି୍ୟ ଲକ୍ୟେସ୍ଳଦର ପରିଣ୍ ଦହାଇଛି। 

ରବୈଶ୍କି ସଂକେ କାଳରର ଭାରତ
ରହଉଛ ିପଥୃବିୀରର ଆଶାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବନୁି୍ଦ

ଦବୈଶ୍କି ମହାମାରୀ ଦକାଭିଡ଼ ଓ ଯଦୁ୍ଧ ପଷୃଭୂ୍ମିଦର ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ସମଗ୍ର 
ବିଶ୍ ଆକ୍ରାନ୍ ଦହାଇ ପଡ଼ିଥଲିା, ଚାରିଆଦଡ଼ ଅନିଶି୍୍୍ାର ଏକ ବା୍ାବରଣ 
ସଷିୃ୍ ଦହାଇଥଲିା । ଭାର୍ଦର ମଧ୍ୟ ଯଦୁ୍ଧ ଓ ଦକାଭିଡ଼ର ପ୍ଭାବ ଦଯାଗ ୁ
ପ୍୍ିକୂଳ ସି୍୍ି ଉତ୍ନ୍ନ ଦହାଇଥଲିା । ଏହା ସଦ୍ୱେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ ଏଦବ 
ଭାର୍କୁ ଆଶାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବିନୁ୍ ଭାଦବ ଚାହି ଁରହିଛନି୍ । ଏଦବ ପଥୃବିୀକୁ 
ଏକ ଆଥବିକ ଅନିଶି୍୍୍ା ଗ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ଭାର୍ୀୟ ଅଥତ୍ତନୀ୍ିର 
ସହନଶୀଳ୍ା ଓ ସାମଥତ୍ତୟେକୁ ସମସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ରଦର ସ୍ୀକାର କରୁଛନି୍ । 
ଏହି କାଳଖଣ୍ଦର ବିଶ୍ ଏକ କୃ୍ସଂକଳ୍ପ ଭାର୍କୁ ଦେଖଛିି ଦଯଦ୍ଦବଦଳ 
କି ଆବଶୟେକ କରୁଥବିା ପ୍ଦ୍ୟେକ ବୟେକି୍ତଙ୍କ ନିକଟଦର ଭାର୍ ଔରଧ 
ଠାରୁ ପ୍୍ିଦରଧକ ଟିକା ପଯତ୍ତୟେନ୍ ସବୁକିଛି ସହାୟ୍ା ପହଞ୍ାଇବା ସକାଦଶ 
ନିଭତ୍ତର ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିପ୍ୋନ କରିଥଲିା । ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ବିଶ୍ର ଦଯାଗାଣ 
ଦଚନ୍ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ରୂଦପ ଛିନ୍ନ ଦହାଇଯାଇଥଲିା, ଦସଦ୍ଦବଦଳ ଭାର୍ 
ଏହି ଜୀବନ ରକ୍ାକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ସମସ୍ଙ୍କ ନିକଟଦର ପହଞ୍ାଇଥଲିା । 
ଦସଦ୍ଦବଦଳ ବଜାର ସି୍୍ି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ାନ ଓ ପ୍ନଦର ଟଳମଳ ଅବସ୍ାଦର 
ଥଲିା । କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ୧୩୦ ଦକାଟି ଦଲାକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ା 
ଆମ ରଦରାଇ ବଜାରକୁ ଅଧକି ମଜଭୁ୍ କରିଥଲିା । ଦସଦ୍ଦବଦଳ 
ଆମର ରଦରାଇ ବଜାର ଦଯଉ ଁସହନଶୀଳ୍ା ପ୍େଶତ୍ତନ କରିଥଲିା, ୍ାହା 
ଥଲିା ଆଦମ ବିଗ୍ ୮ ବରତ୍ତ ଧରି ସଂସ୍କାର କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମଦର ଦଯଉ ଁ
ସେୃୁଢ଼ ମଳୂେୁଆ ସ୍ାପନ କରିଥଲୁି ୍ାହାର ଫଳଶ୍ରୁତ ି।
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ଭାର୍ର ଏଭଳି ପ୍ଗ୍ିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉୋହରଣ ଦେଇ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନରଦନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ କହଦିଲ ଦଯ, ‘ଦକବଳ ବଳିଷ ୍
ସଂସ୍କାର, ସେୃୁଢ଼ ଭିରି୍ଭୂମି ଏବଂ ଉର୍ମ ପ୍ଜ୍ଞା ଦ୍ାରା ହି ଁଏକ ନୂ୍ନ 
ଭାର୍ ଗଠନ ସମ୍ଭବପର । ଆଜ ିଦେଶର ପ୍ଦ୍ୟେକ ଦକ୍ତ୍ରଦର 
ସରକାର ଆବଶୟେକ ସଂସ୍କାର ରଟାଇ ଚାଲିଛନି୍ । ଦେଶଦର ବସୁ୍ 
ଓ ଦସବା କର (ଜଏିସଟି) ଏବଂ ଦେବାଳିଆ ଆଇନ ଭଳି ସଂସ୍କାର 
ବୟେବସ୍ାମାନ କାଯତ୍ତୟେକାରୀ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ବୟେ୍ୀ୍ ବୟୋଙି୍କଙ୍୍ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଅଣାଯାଇଥବିା ସଂସ୍କାର 
ସଦମ୍ ଅନୟୋନୟେ ସଂସ୍କାର ବୟେବସ୍ାଗଡ଼ିୁକ ମାଧ୍ୟମଦର ଅଥତ୍ତନୀ୍ିକୁ 
ସେୃୁଢ଼ କରାଯାଇଛି । ଅନୁରୂପ ଭାଦବ, ୟୁପିଆଇ ଭଳି ପେଦକ୍ପ 
ମାଧ୍ୟମଦର ଦେଶଦର ଡିଜଟିାଲ ବିପ୍ଳବ ଅଣାଯାଇ ପାରିଛି । 
ଦେଶଦର ଏଫଡିଆଇ ପାଇ ଁ ନୂଆ ନୂଆ ଦକ୍ତ୍ରଗଡ଼ିୁକର ଦ୍ାର 
ଉନ୍ମକୁ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଭାର୍ଦର ଦ୍ାନ୍ , ଜଓିସ୍ପାଟିଆଲ୍ ଦକ୍ତ୍ର, 
ମହାକାଶ, ଏପରିକି ପ୍୍ିରକ୍ା ଭଳି ଦକ୍ତ୍ରଦର ବିଦେଶୀ ପଂୁଜି 
ନିଦବଶଦର ଅଭୂ୍ପବୂତ୍ତ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପରିଲକି୍୍ ଦହାଇଛି ।’

ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ଦମାେୀ କହିଦଲ, ‘ଆଜି ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ବିଶ୍ 
ଚ୍ୁଥତ୍ତ ଶଳି୍ପ ବିପ୍ଳବ େିଗଦର ଅଗ୍ରସର ଦହଉଛି, ଏହି ଶଳି୍ପ ବିପ୍ଳବ 
ଦକ୍ତ୍ରଦର ଭାର୍ୀୟ ଯବୁଶକି୍ତର ଭୂମିକା ଏବଂ ପ୍ଜ୍ଞାକୁ ଦେଖ ି
ବିଶ୍ ବିସି୍୍ ଦହଉଛି । ବିଗ୍ ବରତ୍ତମାନଙ୍କଦର ଭାର୍ର ଯବୁଶକି୍ତ 
୧୦୦ରୁ ଉର୍ଦତ୍ତ ୟୁନିକର୍ତ୍ତର ବିକାଶ ରଟାଇଛି । ଗ୍ ୮ ବରତ୍ତ ଭି୍ଦର 
ଦେଶଦର ୮୦ ହଜାରରୁ ଅଧକି ଷ୍ାଟତ୍ତ ଅପ ୍ ଗଠି୍ ଦହାଇଛି । 

ନୂ୍ନ ଭାର୍ ନିମତ୍ତାଣ ଯାତ୍ରାଦର କର୍ତ୍ତାଟକର ଭୂମିକା ସଂପକତ୍ତଦର 
ଉଦଲ୍ଖ କରି ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ କହିଦଲ ଦଯ ‘ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ 
ବିଜିଦନସଦର କର୍ତ୍ତାଟକ ଯଥାପବୂତ୍ତ ପ୍ମଖୁ ମାନୟେ୍ା ୍ାଲିକାଦର 
୍ା’ର ସି୍୍ି ବଜାୟ ରଖଛିି । ଦସଇଥପିାଇ ଁଏଫଡିଆଇ େୃଷି୍ରୁ 
ପ୍ସୁ୍୍ ୍ାଲିକାଦର କର୍ତ୍ତାଟକର ନାମ ଦେଶର ଅନୟୋନୟେ 
ରାଜୟେମାନଙୁ୍କ ୍ୁଳନାଦର ସବତ୍ତାଦଗ୍ର ସ୍ାନ ପାଇଛି । ଭାର୍ଦର 
ଥବିା ୧୦୦+ ୟୁନିକର୍ତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦକବଳ କର୍ତ୍ତାଟକଦର ୪୦ଟିରୁ 
ଅଧକି ୟୁନିକର୍ତ୍ତ ରହିଛି । ସମଗ୍ରବିଶ୍ଦର କର୍ତ୍ତାଟକକୁ ଏଦବ 
ଦଟଦକ୍ନାଦଲାଜି କ୍ଷ୍ର େୃଷି୍ରୁ ସବତ୍ତବୃହ୍୍ ଭାଦବ ବିଦବଚନା 
କରାଯାଉଛି । ଶଳି୍ପଠାରୁ ସଚୂନା ପ୍ଯକିୁ୍ତ ପଯତ୍ତୟେନ୍, ଫିନ୍ ଦଟକ୍ 
ଠାରୁ ଦନଇ ବାଦୟାଦଟକ୍ ଯାଏ ଷ୍ାଟତ୍ତ ଅପ ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ଦପାରଣୀୟ ଶକି୍ତ ପଯତ୍ତୟେନ୍, କର୍ତ୍ତାଟକଦର ବିକାଶର ଏକ ନୂ୍ନ 
କାହାଣୀ ରଚନା କରାଯାଉଛି ।

ଦସଥ ି ମଧ୍ୟରୁ ଦକଦ୍ଦଗାଟି ବିକାଶର ସଚୂୀ ଏପରି ଦଯ 
ଦସଥଦିର କର୍ତ୍ତାଟକ ଦକବଳ ଭାର୍ ଅନୟୋନୟେ ରାଜୟେଗଡ଼ିୁକୁ 
ଚାଦଲଞ୍ଜ କରୁନାହି ଁ, ବରଂ ଅନୟେ ଦକଦ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହି୍  ମଧ୍ୟ 
ମକୁାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ମ ଦହାଇପାରିଛି । ଆଜ ିଭାର୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଦସମି-କଣ୍କଟେର ମିଶନ ଜରିଆଦର ଉତ୍ାେନର ଏକ ନୂ୍ନ 
ପଯତ୍ତୟୋୟଦର ପାେ ଥାପିଛି । ଦସହ ି େୃଷି୍ରୁ କର୍ତ୍ତାଟକର ଭୂମିକା 
ଅ୍ୀବ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ । ଏଠାକାର ପ୍ଯକିୁ୍ତ ବା୍ାବରଣ ଚିପ ୍ଡିଜାଇନ୍ 
ଏବଂ ଉତ୍ାେନକୁ ଏକ ନୂ୍ନ ଶୀରତ୍ତଦର ପହଞ୍ାଇବା ସନିୁଶି୍୍ ।’  



34

ଜନଜାତ ିବୀରମାନଙ୍କ ସହନଶୀଳତା, 
ବଳିଦାନ ଓ ରଦଶ ରପ୍ରମର ଅପବୂତ୍ତ ନଦିଶତ୍ତନ

ମାନଗଡ଼ ଧାମ

ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ଭାର୍ସାରା ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧଦର ସ୍ର ଉଠବିାଦର 
ଲାଗିଥଲିା, ଦସଦ୍ଦବଦଳ ଦଗାବିନ୍ ଗରୁୁ ଭୀଲ ଜନଜା୍ରି ଦଲାକମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଦର ଶକି୍ା ପ୍ସାର ନିମଦନ୍ ଭାବନା ଜାଗ୍ର୍ କରିବା େଗିଦର ନିଜକୁ ନିଦୟାଜି୍  
କରିଥଦିଲ ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ ଦଲାକମାନଙୁ୍କ ଦେଶଦପ୍ମଦର ଉେ୍ ବୁଦ୍ଧ କରିଚାଲିଥଦିଲ। 
ମାନଗଡ଼ ଧାମ ଦସହ ିେୃଷି୍ରୁ ଦହଉଛି ଦଗାବିନ୍ ଗରୁୁଙ୍କ ୍ୟୋଗ ଏବଂ ୍ାଙ୍କ ଭଳି 
ଶହ ଶହ ଜନଜା୍ ିବଗତ୍ତର ଦଲାକ ଦଯଉମଁାଦନ ଦେଶ ମା୍ୃକା ପାଇ ଁଦସମାନଙ୍କର 
ପ୍ାଣବଳି ଦେଇଥଦିଲ ୍ାହାର ନିେଶତ୍ତନ । ନଦଭମ୍ବର ୧, ୨୦୨୨ ୍ାରିଖ େନି 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ “ମାନଗଡ଼ ଧାମ କୀ ଦଗୌରବ ଗାଥା” କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମଦର 
ଦଯାଗଦେଇ ଦେଶର ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମର ଏହ ିଜନଜା୍ ିବଗତ୍ତର ଅବଦହଳି୍ 
ବୀର ଓ ସହେିମାନଙ୍କ ପ୍୍ ିଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥଦିଲ । 

ଜନଜା୍ି ସମାଜ ବିନା ଭାର୍ର ଅ୍ୀ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିୟେର୍ ଅସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ 
ଦହାଇ ରହବି । ଆମ ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍୍ିଟି ପଷୃା୍ ଏହଭିଳି ଜନଜା୍ି 
ବୀର ଗାଥାଦର ଭରପରୂ ଦହାଇ ରହଛିି । ଜନଜା୍ ିସମାଜ ବିଦେଶୀ ଶାସନ 

ବିରୁଦ୍ଧଦର ଦସମାନଙ୍କର ପ୍୍ିବାେର ଶଙ୍ଖନାେ ୧୮୫୭ ମସିହାର ସିପାହୀ ବିଦଦ୍ରାହର 
ଦଢ଼ର୍ ପବୂତ୍ତରୁ ସଦୁ୍ଧା ଉଦର୍ାଳନ କରିସାରିଥଦିଲ । ୧୮୫୭ ମସିହାର ଦଢର୍ ପବୂତ୍ତରୁ, 
ଅଥତ୍ତା୍୍ , ୧୭୮୦ ମସିହାଦର ୍ଲିକା ମାଝଁୀଙ୍କ ଦନ୍ୃତ୍ୱଦର ସାନ୍ାଳମାଦନ ଇଂଦରଜ 
ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧଦର ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରିଥଦିଲ । ୋସତ୍ୱର ପ୍ାରମି୍ଭକ ଅବସ୍ାରୁ ବିଂଶ 
ଶ୍ାବ୍ୀ ପଯତ୍ତୟେନ୍, ଏଭଳି ଦକୌଣସି ସମୟ ନାହି ଁ ଦଯଦ୍ଦବଦଳ କି ଜନଜା୍ ିସମାଜ 
ସ୍ାଧୀନ୍ୀ ସଂଗ୍ରାମର ଆଦଲାକ ବର୍ବିକା ଦେଖାଇ ନଥଦିଲ ।
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ରାଜସ୍ାନର ବାଂସୱାଡ଼ାସି୍୍ ମାନଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ନିକଟଦର 
ଆଦୟାଜି୍  “ମାନଗଡ଼ ଧାମ କୀ ଦଗୌରବ ଗାଥା” ନାମକ ଜନ କାଯତ୍ତୟେକ୍ରମଦର 
ଦଯାଗଦେଇ ଏହ ିଅବଦହଳି୍ ଓ ବ୍ସି୍ମୃତ ଆେିବାସୀ ବୀରମାନଙୁ୍କ ନମନ କରିବା ସହ 
ଦସହସିବୁ ସହେିମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ୍ ୟୋଗ ପ୍୍ି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥଦିଲ ।
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ କହଦିଲ, “ ଜନଜା୍ି ସମାଜର ଏଭଳି ୍ୟୋଗ ନିମଦନ୍ 
ଆଦମ ଦସମାନଙ୍କ ନିକଟଦର ସୋସବତ୍ତୋ ଋଣୀ । ଦସମାନଙ୍କ ଅବୋନ ନିକଟଦର 
ମଧ୍ୟ ଆଦମମାଦନ ଋଣୀ । ଏହ ି ସମାଜ ପ୍କୃ୍କୁି ଦକବଳ ସରୁକି୍୍ର ଓ ବଞ୍ାଇ 
ରଖନିାହି ଁ, ଅପର ପଦକ୍, ଏହାର ସଂସ୍କ ୃ୍ ,ି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭାର୍ର ମଳୂ ଚରିତ୍ରକୁ 
ମଧ୍ୟ ସରୁକି୍୍ ରଖଆିସିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଉପସି୍୍ ଦଯଦ୍ଦବଦଳ କି ରାଷ୍ଟ୍ର 
ଜନଜା୍ ି ସମାଜକୁ ଦସମାନଙ୍କ ୍ୟୋଗ ଓ ବଳିୋନର ଋଣ ପରିଦଶାଧ କରୁଛି । 

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର        ଡିରସମ୍ବର 1-15, 2022ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର        ଡିରସମ୍ବର 1-15, 202234
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ଦସମାନଙ୍କ ଅବୋନକୁ ସ୍ରଣ କରୁଛି । ଆଜାେୀ କା ଅମୃ୍  ମଦହାତ୍ସବର 
ଅଂଶବିଦଶର ସ୍ରୂପ ସରକାର ଏହସିବୁ ଜନଜା୍ରି ବୀର ଦଯଉମଁାଦନ 
କି ଦେଶର ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମଦର ବିଦଶର ଭାଦବ ସାମିଲ ଦହାଇଥଦିଲ 
ଏବଂ ଏପଯତ୍ତୟେନ୍ ଅବଦହଳି୍ ଦହାଇ ରହଛିନି୍ ଦସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଅଦନକ 
ପେଦକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ । 

ଭୀଲ୍ ଜନଜା୍ରି ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦଗାବିନ୍ ଗରୁୁଙ୍କ ପ୍୍ ିଗଭୀର 
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ପବୂତ୍ତକ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ କହଦିଲ ଦଯ “ଦଗାବିନ୍ 
ଗରୁୁଙ୍କ ଭଳି ମହାନ୍ ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମୀମାଦନ ଭାର୍ୀୟ ପରମ୍ପରାର 
ପ୍୍ନିିଧ ିଏବଂ ଭାର୍ୀୟ ଆେଶତ୍ତର ମରୂ୍ବିମନ୍ ପ୍୍ୀକ ।” ଦସ ଦକବଳ ଏକ 

ଦେଶୀୟ ରାଜୟେର ଶାସକ ନଥଦିଲ, ଅପର ପଦକ୍ ଦସ ଥଦିଲ ଲକ୍ ଲକ୍ 
ଜନଜା୍ ିବଗତ୍ତର ଦଲାକମାନଙ୍କ ଆେଶତ୍ତ ବୀର । ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମଦର ଦସ 
୍ାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ହରାଇଥଦିଲ କିନ୍ତୁ ୍ ାଙ୍କର ମନର ବଳ ଓ େୃଢ଼୍ାକୁ କୋପି 
ହରାଇ ନଥଦିଲ । ପ୍ଦ୍ୟେକ ଆେିବାସୀ, ଗରିବ ଏବଂ ଭାର୍ୀୟ ନାଗରିକ 
୍ାଙ୍କ ପରିବାର ଜଦଣ ଜଦଣ ସେସୟେ ପାଲଟିଥଦିଲ । ଭୀଲ୍ ସମ୍ପ୍ରୋୟ ଏବଂ 
ରାଜସ୍ାନ, ଗଜୁରାଟ ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ଦେଶର ଅନୟୋନ ଜନଜା୍ ିବଗତ୍ତଙ୍କ ନିମଦନ୍ 
ମାନଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ଏକ ବିଦଶର ମହ୍ୱେ ବହନ କଦର । ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମ 
ସମୟଦର ଭୀଲ୍ ଏବଂ ଅନୟୋନୟେ ଜନଜା୍ ିବଗତ୍ତର ଦଲାକମାଦନ ବି୍ରଟିଶ ୍ଙ୍କ 
ସହ ଏହଠିାଦର େୀରତ୍ତେିନ ପଯତ୍ତୟେନ୍ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖଥିଦିଲ । 

 ଏହ ିକାଯତ୍ତୟେକ୍ରମଦର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା 
ପଦର, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଜମ୍ବଦୁରାଡା 
ଯାତ୍ରା କରିଥଦିଲ ଦଯଉଠଁାଦର ଦସ 
ଦଗାବିନ୍ ଗରୁୁଙ୍କ ନାମଦର ନାମି୍ 
ଏକ ବିଶ୍ବିେୟୋଳୟର ପ୍ଶାସନିକ 
ପରିସରକୁ ଉଦ୍ାଟନ କରିଥଦିଲ ।

 ନଦଭମ୍ବର ୧୫ ୍ାରିଖ େନି ରାଷ୍ଟ୍ର 
“ଜନଜା୍ୀୟ ଦଗୌରବ େବିସ” ପାଳନ 
କରୁଛି ଯାହାକି ଭଗବାନ ବୀସତ୍ତା ମଣୁ୍ାଙ୍କ 
ଜ୍ ୍ଜୟନ୍ୀ ଅବସରଦର ପାଳନ 
କରାଯାଉଛି । ଏହ ିେନିଟି ସ୍ାଧୀନ୍ା 
ସଂଗ୍ରାମଦର ଦେଶର ଆେବିାସୀ ବଗତ୍ତଙ୍କ 
ଅବୋନ ସମ୍ପକତ୍ତଦର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ 
ସଦଚ୍ନ କରାଇବା ନିମଦନ୍ ଉରି୍ଷ୍ ।

 ଆଜ,ି ସାରା ଦେଶଦର ଜନଜା୍ି 
ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଅବୋନକୁ 
ସ୍ରଣ କରିବା ନିମଦନ୍ ସ୍୍ନ୍ତ 
ସଂଗ୍ରହାଳୟମାନ ପ୍୍ିଷ ୍କରାଯାଉଛି 
ଯାହାକି ଜନଜା୍ି ସମାଜର 
ଅ୍ୀ୍ ଏବଂ ଇ୍ିହାସ ସମ୍ପକତ୍ତଦର 
ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଅବଗ୍ କରାଇବା 
ସକାଦଶ ଅଭିଦପ୍୍ ।

 “ବନବନୁ୍ କଲୟୋଣ ଦଯାଜନା” 
ମାଧ୍ୟମଦର ଆେିବାସୀ ଜନସାଧାରଣ 
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ, ବିଜଳିୁ, ଶକି୍ା, ସ୍ାସ୍ୟେ 
ଦସବା ଏବଂ କମତ୍ତନିଯକିୁ୍ତର ସଦୁଯାଗ 
ଲାଭ କରିପାରୁଛନି୍ ।

 ଆେିବାେୀ ଅଧୟୁେସି୍ ଦକ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 
େିନକୁ େିନ ଡିଜଟିାଲ ଇଣି୍ଆର 
ଅଂଶବିଦଶରଦର ପରିଣ୍ ଦହବାଦର 
ଲାଗିଛି । ଦସମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ 
କଳାଦକୌଶଳ ସହି୍ , ଆେିବାସୀ 
ଯବୁକଯବୁ୍ୀମାଦନ କିଭଳି ଆଧନିୁକ 
ଶକି୍ା ଲାଭ କରିପାରିଦବ ଦସଥପିାଇ ଁ
“ଏକଲବୟେ ଆବାସିକ ବିେୟୋଳୟ”ମାନ 
ପ୍୍ିଷା୍ କରାଯାଉଛି ।

ଜନଜାତ ିସମାଜର ଉପକାର
ନମିରନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀତି
ପ୍ରଣୟନ କରୁଛି

ଦଗାବିନ୍ ଗରୁୁ ସୋସବତ୍ତୋ ଶକି୍ାଲାଭ ସକାଦଶ ବିେୟୋଳୟମାନ  ନିମତ୍ତାଣ ଉପଦର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆଦରାପ କରୁଥଦିଲ। 
ଏହା ସହି୍  ଦସ ଶଶିମୁାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ସାଂସ୍କ ୃ୍ କି ଦବାଧଶକି୍ତ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ମ୍ ଦପାରଣ କରୁଥଦିଲ । 
ଦସହଭିଳି ବୟସ୍କ ଦଲାକମାନଙୁ୍କ ସନା୍ନ ଧମତ୍ତ ପାଳନ, ଦକବଳ ନିଜସ୍ ଉତ୍ାେି୍ ଦ୍ରବୟେ ବୟେବହାର କରିବା ଏବଂ 
ମେୟେପାନ ଓ ମାଂସ ଭକ୍ଣକୁ ପରି୍ୟୋଗ କରିବା ସକାଦଶ ଅନୟେମାନଙୁ୍କ ପ୍ବର୍ତ୍ତାଉଥଦିଲ । ଦସ ଏକାଧାରଦର 
ଥଦିଲ ଜଦଣ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ପଥ ପ୍େଶତ୍ତକ, ସନ୍ ଏବଂ ଜନ ଦନ୍ା । ଦଗାବିନ୍ ଗରୁୁ ଭୀଲ ଜନଜା୍ି 
ବଗତ୍ତର ଦଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଦକବଳ ସାମାଜକି ସଂସ୍କାରର ଭାବନାଗି୍ ପ୍ଜ୍ଜ୍ୱଳି୍ କରି ନଥଦିଲ, ଅପର ପଦକ୍ 
ଦସମାନଙ୍କ ମନଦର ସ୍ରାଜର ଦଚ୍ନା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ର୍ କରିଥଦିଲ । ଇ୍ୟେବସଦର, ବି୍ରଟିଶ ୍ସରକାର ଗଇୁନ୍ା 
ସତୂ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଦଲ ଦଯ ଦଗାବିନ୍ ଗରୁୁ ଏବଂ ୍ ାଙ୍କର ଅନୟେ ଅନୁଗାମୀମାଦନ ଏକ ବିଶାଳ ଜନ ସମାଦବଶର 
ଆଦୟାଜନ କରୁଛନି୍ ଏବଂ ଦସହ ିସମାଦବଶଦର ଭୀଲମାଦନ ବି୍ରଟିଶ ୍ଅଧକିାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧଦର ଆଦନ୍ାଳନ 
କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହଛିି । ୧୯୧୩ ମସିହା ନଦଭମ୍ବର ମାସ ୧୭ ୍ାରିଖ େନି ୧.୫ ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ଭୀଲ୍ 
ସମ୍ପ୍ରୋୟର ଦଲାକ ମାନଗଡ଼ ପାହାଡ ପାେଦେଶଦର ଦଗାବିନ୍ ଗରୁୁଙ୍କ ଦନ୍ୃତ୍ୱଦର ଏକଜଟୁ ଦହାଇଥଦିଲ ।

ଏହ ି ସମାଦବଶଦର ଦଲାକମାଦନ ରୁଣ୍ ଦହାଇଥବିାଦବଦଳ ଦଗାରା ପଲିୁସ ଦସମାନଙ୍କ ଉପରକୁ 
ଆଖବୁିଜା ଗଳିୁ ଚାଳନା କରିଥଲିା ଯାହା ମାନଗଡ଼ ହ୍ୟୋକାଣ୍ ନାମଦର ସପୁରିଚି୍ । େୀରତ୍ତ େୁଇରଣ୍ଟା 
ଧରି ଚାଲିଥବିା ଏହ ିଗଳିୁକାଣ୍ଦର ୧୫୦୦ରୁ ଅଧକି ଭୀଲ୍ ସମ୍ପ୍ରୋୟର ଦଲାକ ସହେି ଦହାଇଥଦିଲ ଏବଂ 
ଦସମାନଙ୍କ ଉଷ ୍ରକ୍ତଦର ପାହାଡର ପଥରସବୁ ଲାଲ୍ ଦହାଇ ଯାଇଥଲିା । ଦଗାବିନ୍ ଗରୁୁଙୁ୍କ ବି୍ରଟିଶ ୍ପଲିୁସ ୍
ଗିରଫ କରିଥଦିଲ ଏବଂ ୍ାଙ୍କର ମୃ୍ ୁ ୟେେଣ୍ାଦେଶ େିଆଯାଇଥଲିା । କିନ୍ତୁ ପଦର ୍ାଙ୍କର ଏହ ିେଣ୍ାଦେଶକୁ 
ଆଜୀବନ କାରାେଣ୍କୁ କମାଇ େିଆଯାଇଥଲିା । ଦଜଲ୍ରୁ ମକୁ୍ତ ଦହବାପଦର ଦଗାବିନ୍ ଗରୁୁ ୍ାଙ୍କର ସାରା 
ଜୀବନ ଜନଦସବାଦର ଅ୍ିବାହି୍  କରିଥଦିଲ । ଦସ ଭୀଲ୍ ଜନଜା୍ିର ଦଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ସଦଚ୍ନ୍ା 
ବୃଦି୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଦସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ସାକ୍ର୍ାର ପ୍ସାର େିଗଦର କାଯତ୍ତୟେ କରୁଥଦିଲ । ସାରା ଦେଶଦର 
ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧଦର ଜନଜାଗରଣ ସଷିୃ୍ ଦହାଇଥଲିା ଦଗାବିନ୍ ଗରୁୁ ମଧ୍ୟ ଭୀଲା୍ନଙୁ୍କ 
ଦେଶ ପାଇ ଁଏହ ିଆଦନ୍ାଳନଦର ସାମିଲ ଦହବା ସକାଦଶ ଦପ୍ାତ୍ସାହି୍  କରିଥଦିଲ ।

ରଗାବନି୍ଦ ଗରୁୁ ଥରିଲ ଭାରତୀୟ
ପରମ୍ପରା ଓ ଆଦଶତ୍ତର ପ୍ରତନିଧି ି
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ଦେଶ ରା୍ାରା୍ି ସ୍ାଧୀନ୍ା ହାସଲ କରିନଥଲିା, ବରଂ ଅସଂଖୟେ ସ୍ାଧୀନ୍ା ଦସନାନୀଙ୍କ ଅସୀମ 
୍ୟୋଗର ଫଳ ସ୍ରୂପ ଏହା ସ୍ାଧୀନ୍ାର ସଯୂତ୍ତୟେ ଦେଖଥିଲିା । ଦଯଉସଁବୁ ଦେଶଦପ୍ମୀ ବୀରମାଦନ 
“ବିପ୍ଳବ” ମାଧ୍ୟମଦର େୁଦ୍ଧତ୍ତରତ୍ତ ବି୍ରଟିଶ ୍ସରକାରକୁ ହଟାଇ ଦେବା ସକାଦଶ ମ୍ ଦପାରଣ କରିଥଦିଲ 

ଦସମାନଙ୍କର ଏଭଳି ୍ୟୋଗ ଚିରେିନ ସ୍ରଣୀୟ ଦହାଇ ରହବି । ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମ କାଳଦର ଦସଥପିାଇ ଁ
ଦସହସିବୁ ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ଭୂ୍ ଆଥବିକ, ଶାରୀରୀକ, ମାନସିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ 

େୁଃଖକଷ୍ ଦଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା । କିନ୍ତୁ ଦସମାନଙ୍କ ମନଦର ଏଥପିାଇ ଁ୍ିଦଳସଦୁ୍ଧା ଯନ୍ତଣା ନଥଲିା 
କିମ୍ବା ଦସମାଦନ ୍ାହା ପ୍େଶତ୍ତନ କରିନଥଦିଲ । କାରଣ ଦସମାନଙ୍କ ନିକଟଦର ସ୍ାଧୀନ୍ା ହାସଲ ଥଲିା 

ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ୟେ । ଏହ ିସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦର୍ଶୟେ ଥଲିା ଉପନିଦବଶବାେୀ ଶାସକଙ୍କ 
ଆସନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବା ଏବଂ ଭାର୍ୀୟ ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଶକି୍ତ ପ୍ୋନ କରିବା । ଏହ ି

ଦେଶଦପ୍ମ ଏବଂ ୍ୟୋଗକୁ ନିଜର ହୃେୟଦର ବହନକରି ଦସହସିବୁ ବିପ୍ଳବୀମାଦନ ବି୍ରଟିଶ ସରକାରଙ୍କ 
ସକଳ ପ୍କାର କଦଠାର ନୀ୍ି ଏବଂ େମନମଳୂକ ଆଚରଣକୁ ଅସୀମ ଦଧୈଯତ୍ତୟେ ଏବଂ ସାହସର ସହ 
ମକୁାବିଲା କରିଥଦିଲ। “ଆଜାେୀ କା ଅମୃ୍  ମଦହାତ୍ସବ” ମାଳାର ଏହ ିଅଧ୍ୟାୟଦର ନାନା ପାଟିଲ, 
ଯ୍ୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଖୁାଜତ୍ତୀ, ଅମରନାଥ ବିେୟୋଳଙ୍କାର, ଏବଂ ଅନନ୍ ସିଂହଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ଗାଥା ବର୍ତ୍ତନା 

କରାଯାଇଛି ଦଯଉମଁାଦନକି “ବିପ୍ଳବ” ମାଧ୍ୟମଦର ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼ିଥଦିଲ ।

ବ୍େିିଶ ରାଜକୁ ବରିରାଧ କରୁଥବିା
“ବପି୍ଳବୀ” ବୀରଗଣ
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1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021

( IN LAKH HECTARES )

ଭାରତର ରମାେ ଜଳରସଚତି 
କୃରିରକ୍ତ୍ର ପରିମାଣ ବୃଦି୍ଧ

ଦେଶର ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମୀମାଦନ ବିଶ୍ାସ କରୁଥଦିଲ ଦଯ 
ଭାର୍ ଭଳି ଏକ କୃରିପ୍ଧାନ ଦେଶ ନିଜର ଆବଶୟେକ୍ା 
ଆଧାରଦର ନିଜକୁ ପ୍ସୁ୍୍ କରିବା ଉଚି୍ । ଦ୍ଣ ୁ ଗ୍ରାମୀଣ 
ଜୀବନଦର ଉନ୍ନ୍ି ରଟାଇବାକୁ ଦହଦଲ ଦସହ ି ଲକ୍ୟେ କୃରି 
ପଦ୍ଧ୍ିଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ାରା ସମ୍ଭବପର ଦହାଇପାରିବ 
ଦବାଲି ଦସମାଦନ ଚିନ୍ା କରୁଥଦିଲ । ଦସହଥିପିାଇ ଁ
କୃରକମାନଙ୍କ ଉପାଜତ୍ତନ ବୃଦି୍ଧ, କୃରି ପାଇ ଁ ଖର୍ତ୍ତ କମ ୍ କରିବା 
ଏବଂ କୃରକମାନଙୁ୍କ ଆଧନିୁକ ସବୁିଧାସଦୁଯାଗ ଯଥା ବିହନ 
ଠାରୁ ବଜାର ସବୁିଧା ପଯତ୍ତୟେନ୍ ସବୁକିଛି ଦଯାଗାଇବା ଉପଦର 
ଆମ ସରକାର ଅଗ୍ରାଧକିାର ପ୍ୋନ କରୁଛନି୍ । ଏଥ ିନିମଦନ୍ 
ଆଦମ ଅଦନକ ନୂଆ ବୟେବସ୍ା ପ୍ଣୟନ କରିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 
ପ୍ଚଳି୍ ଦଯାଜନାଦର ଉନ୍ନ୍ି ରଟାଇଛୁ । ୧୯୫୧ ମସିହା 
ଠାରୁ ଦେଶଦର ଥବିା ଜଳଦସଚି୍ କୃରି ଦକ୍ତ୍ର ପରିମାଣ ବୃଦି୍ଧ 
ପାଇବା ଦଯାଗ ୁ୍ାହା କୃରକମାନଙୁ୍କ ବିଦଶର ଭାଦବ ସହାୟକ 
ଦହାଇଛି । ୧୯୫୧ ମସିହା ଠାରୁ ଏହ ିପରିମାଣ ୍ିନିଗଣୁ ବୃଦି୍ଧ 
ପାଇଥବିାଦବଦଳ ଅଣ ୁଜଳଦସଚନ ମାଧ୍ୟମଦର ଜଳ ଉପଦଯାଗ 
ସକି୍ରୟ୍ା ବୃଦି୍ଧ ଉପଦର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆଦରାପ କରାଯାଇଛି । 
୨୦୧୫ ମସିହାଦର ଏଥପିାଇ ଁପ୍ଧାନମନ୍ତୀ କୃରି ସିଞ୍ନ ଦଯାଜନା 
(ପିଏମଦକଏସୱାଇ)ର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା । ସରକାର 
“ପ୍୍ି ବୁନ୍ା, ଅଧକି ଅମଳ” ଉପଦର ଗରୁୁତ୍ୱାଦରାପ କରୁଛନି୍ 
ଯାହାକି ଦହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶୟେକ୍ା । 

ମଳୂ ଉତ୍ସ: ପିଆଇବି

ଅନନ୍ ସିଂହ ଥଦିଲ ଜଦଣ ବିପ୍ଳବୀ ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯିଏ ୧୯୦୩ ମସିହା ଡିଦସମ୍ବର 
୧ ୍ାରିଖ େନି ଚିଟ୍ଟାଗଙ୍ଠାଦର ଜ୍ଗ୍୍ରହଣ କରିଥଦିଲ । ୍ାଙ୍କର ପବୂତ୍ତଜମାଦନ ଆଗ୍ରା 

(ଉର୍ର ପ୍ଦେଶ)ରୁ ଆସିଥଦିଲ ଏବଂ ବଙ୍ଳାଦର ସ୍ାୟୀ ଭାଦବ ବସବାସ କରୁଥଦିଲ । 
ପିଲାଦବଦଳ ସ୍କଲୁଦର ପଢ଼ିଲାଦବଦଳ ଅନନ୍ଙ୍କର ମାଷ୍ର ୋ’ ସଯୂତ୍ତୟେଦସନଙ୍କ ସହି୍  ଦଭଟ 
ଦହାଇଥଲିା ଏବଂ ୍ାଙ୍କରି ଆେଶତ୍ତଦର ପ୍ଭାବି୍ ଦହାଇ ଦେଶର ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମଦର 
ଦଯାଗ ଦେଇଥଦିଲ । ଏହାପଦର ଦସ ୧୯୨୧ ମସିହାଦର ଅସହଦଯାଗ ଆଦନ୍ାଳନଦର 
ସାମିଲ ଦହବା ସହ ଅନୟେ ସହପାଠୀମାନଙୁ୍କ ଏଥଦିର ଦଯାଗ ଦେବା ନିମଦନ୍ ଦପ୍ାତ୍ସାହି୍  
କରିଥଦିଲ । ୧୯୨୨ ମସିହାଦର ଅସହଦଯାଗ ଆଦନ୍ାଳନ ଦହବାପଦର ଅନନ୍ ସିଂହ 
୍ୁରନ୍ ଦବୈପ୍ଳବିକ କାଯତ୍ତୟେ ଦକ୍ତ୍ରକୁ ଦଫରି ସଯୂତ୍ତୟେଦସନଙ୍କର ରନିଷ ୍ ସହଦଯାଗୀ ପାଲଟି 
ଯାଇଥଦିଲ। ଦସ ବିପ୍ଳବୀ କାଯତ୍ତୟେକଳାପ ଜାରି ରଖଥିଦିଲ ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁ୍ାଙୁ୍କ ଦଜଲର୍ଣ 
କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା । ବି୍ରଟିଶ ୍ସରକାରକୁ ଅସି୍ର ଏବଂ ହଟାଇବା ନିମଦନ୍ ୍ାଙ୍କ ମନଦର 
ଏଦ୍ ମାତ୍ରାଦର ଉତ୍ସାହ ଓ ବିଶ୍ାସ ଥଲିା ଦଯ ଦସ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦଗାପନଦର ଦବାମା 
ଏବଂ ଗଳିୁ ପ୍ସୁ୍୍ କରିବା କାଯତ୍ତୟେଦର ନିଜକୁ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ରୂଦପ ନିଦୟାଜି୍  ରହଥିଦିଲ । ୍ାହା 
ସାଙ୍କୁ ସାଂଗଠନିକ କାଯତ୍ତୟେଦର ମଧ୍ୟ ଦସ ୍ାଙ୍କର େକ୍୍ା ପ୍େଶତ୍ତନ କରିଥଦିଲ ଯାହାକି 
ଚିଟ୍ଟାଗଙ୍ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଲୁଟ ପାଇ ଁସାଥୀ ବିପ୍ଳବୀମାନଙୁ୍କ ଦପ୍ରଣା ଦଯାଗାଇଥଲିା ।

ଅନନ୍ ସିଂହ ଏହ ିକ୍ରମଦର ଚିଟ୍ଟାଗଙ୍ସି୍୍ ବି୍ରଟିଶ ୍ସରକାରଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଲୁଟି ରଟଣାଦର 
ସଫଳ୍ାର ସହି୍  ପ୍ମଖୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥଦିଲ । ଏଥପିାଇ ଁଦସ ଆବଶୟେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ଆବଶୟେକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥଦିଲ । ଚିଟ୍ଟାଗଙ୍ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଲୁଟ୍ ଦହବାପଦର ଏଥଦିର ସଂପକୃ୍ତ 
ଥବିା ଅପରାଧୀମାନଙୁ୍କ ଧରିବା ସକାଦଶ ସମଗ୍ର ବି୍ରଟିଶ ୍ପଲିୁସ ୍ସକି୍ରୟ ଦହାଇଉଠଥିଦିଲ। 
ଦ୍ଣ ୁ ଅନନ୍ ସିଂହ ଫରାସୀ ଶାସନାଧୀନ ଦକ୍ତ୍ର ଚନ୍ନନଗରଦର ଆତ୍ମଦଗାପନ 
କରିଥଦିଲ । କିନ୍ତୁ ଅନୟେ ସହଦଯାଗୀମାନଙୁ୍କ ପଲିୁସ ଧରିବାଦର ସକ୍ମ ଦହାଇଥଲିା । 
ସହଦଯାଗୀମାନଙୁ୍କ ପଲିୁସ ୍ଅକଥନୀୟ ନିଯତ୍ତୟୋ୍ନା ଏବଂ ଦସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧଦର ଦମାକର୍ମା 
ୋଏର କଥା ଶଣୁ ିଦସ ଆଉ ସି୍ର ଦହାଇ ରହପିାରି ନଥଦିଲ । ଦସ ଦଫରିଆସି କଲିକ୍ାର 
ପଲିୁସ କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟଦର ଆତ୍ମସମପତ୍ତଣ କରିଥଦିଲ । ୍ାଙୁ୍କ ୍ୁରନ୍ ଦଜଲ୍କୁ ପଠାଇ 
େଆିଯାଇଥଲିା । ଦଜଦରେ ରହବିାଦବଦଳ ଡିନାମାଇଟ୍ ଖଞି୍ଜ ଦଜଲକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାର ଦସ 
ଦଯାଜନା ପ୍ସୁ୍୍ କଦଲ । ଦ୍ଦବ ଦଜଲ୍ କାନ୍ଦର ଦଗାଟିଏ ଦବାମା ଖଞି୍ଜବା ସମୟଦର ଦସ 
ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଥଦିଲ । ଏହା ପଦର ଅନନ୍ ସିଂହଙ୍କ ସଦମ୍ ଅନୟେ ଅନୟେ ନଅଜଣ ବିପ୍ଳବୀଙୁ୍କ 
ସରକାର ଆଣ୍ାମାନ ଦ୍ୀପପଂୁଜଦର ଥବିା ଦସଲୁଲାର ଦଜଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥଦିଲ । 
ଦ୍ଦବ ଏହାର ପ୍୍ବିାେ କରି ଅନନ୍ ସିଂହ ଦଜଲଦର ଅନଶନ ଧମତ୍ତରଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ 
କରିଦେଦଲ । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଦଗାର ଏବଂ ଅନୟେମାନଙ୍କ ହସ୍ଦକ୍ପ ଫଳଦର ଭାର୍ୀୟ 
ମଳୂ ଭୂଖଣ୍ର ଅନୟେ ଏକ ଦଜଲ୍କୁ ୍ାଙୁ୍କ ଦଫରାଇ ଅଣାଯାଇଥଲିା ।  ୧୯୪୬ ମସିହାଦର 
ଅନନ୍ ସିଂହଙୁ୍କ ଦଜଲ୍ରୁ ମକୁ୍ତ କରାଯାଇଥଲିା । ସ୍ାଧୀନ୍ା ଲାଭପଦର ଅନନ୍ ସିଂହ ୍ାଙ୍କର 
ଦବୈପ୍ଳବିକ କାଯତ୍ତୟେକଳାପ ଏବଂ ଦଜଲ୍ ଅନୁଭୂ୍କୁି ବର୍ତ୍ତନା କରି ଦସ ଅଦନକ ପସୁ୍କ ରଚନା 
କରିଥଦିଲ । ଦସହସିବୁ ପସୁ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଚିଟ୍ଟାଗଙ୍ ୟୁଥ ୍ ଅପରାଇଜଂି, ଅଗି୍ଗଭତ୍ତା 
ଚିଟ୍ଟାଗଙ୍, ମାଷ୍ର ୋ’, ଏବଂ ସ୍ପ୍ନ ଓ ସାଧନା ଭଳି ଅଦନକ ଐ୍ହିାସିକ ୍ଥୟେ ଓ ଅନୁଭୂ୍ି 
ସମ୍ବଳି୍ ପସୁ୍କ ରଚନା କରିଥଦିଲ ଯାହାକି ପାଠକମାନଙୁ୍କ ବିପ୍ଳବ ଓ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ 
କାହାଣୀ ସଂପକତ୍ତଦର ବହୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ୍ଥୟେ ପ୍ୋନ କଦର । ୧୯୭୯ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୫ 
୍ାରିଖ େନି ଏହ ିମହାନ୍ ଦେଶଦପ୍ମୀ ବିପ୍ଳବୀ ବୀରଙ୍କର ପରଦଲାକ ରଟିଥଲିା ।

ଜନ୍ମ: ଡିରସମ୍ବର ୧, ୧୯୦୩ ମତୁୃ୍: ଜାନୁଆରୀ ୨୫, ୧୯୭୯
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ଆଜାେୀ କା ଅମୃ୍  ମଦହାତ୍ସବ ରାଷ୍ଟ୍ର

୧୯୫୧ ମସିହା ଠାରୁ ଦମାଟ ଜଳଦସଚି୍ 
କୃରିଦକ୍ତ୍ର ପରିମାଣଦର ୍ିନିଗଣୁ ବୃଦି୍ଧ

ଅଣ ୁଜଳଦସଚନ ପଦ୍ଧ୍ି ମାଧ୍ୟମଦର ଜଳ 
ଉପଦଯାଗ ସକି୍ରୟ୍ା ଉପଦର ଗରୁୁତ୍ୱାଦରାପ

୨୦୧୫ ମସିହାଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ କୃରି ସିଞ୍ନ 
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ଏକ ସମାନ୍ରାଳ ସରକାର ଗଠନ କରି
ନାନା ପାେିଲ ବ୍େିିଶ ୍ଶାସନକୁ ବରିରାଧ କରିଥରିଲ

ନାନା ପାଟିଲ, ଯିଏକି ‘କ୍ରାନି୍ ସିଂହ’ ନାମଦର ସମସ୍ଙ୍କ ନିକଟଦର 
ସପୁରିଚି୍ ମଦହରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଲି ଠାଦର ୧୯୦୦ ମସିହା ଅଗଷ୍ 

୩ ୍ାରିଖ େନି ଜ୍ଗ୍୍ରହଣ କରିଥଦିଲ । ଦସ ଥଦିଲ ହନୁି୍ସ୍ାନ ରିପବ ୍କିାନ୍ 
ସଂରର ପ୍୍ିଷା୍୍ା ସେସୟେ । ୧୯୧୯ ମସିହାଦର ଦସ ପ୍ାଥତ୍ତନା ସମାଜ 
ସହାୟ୍ାଦର ପ୍ଥଦମ ସମାଜ ଦସବା କାଯତ୍ତୟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥଦିଲ । 
ପ୍ାୟ ୧୦ ବରତ୍ତ ପଯତ୍ତୟେନ୍ ପ୍ାଥତ୍ତନା ସମାଜ ଏବଂ ସ୍ୟେଦସାଧକ ସମାଜ 
ଅଧୀନଦର ଦସ ସମାଜର ଅବଦହଳି୍ ଦଲାକଙ୍କ କଲୟୋଣ ନିମଦନ୍ 
କାଯତ୍ତୟେ କରିଥଦିଲ । ଦସ ଥଦିଲ ଜା୍ି ପ୍ଥାର ଦରାର ବିଦରାଧୀ ଏବଂ 
ଗରିବ ଓ କୃରକମାନଙ୍କ ଅଧକିାର ନିମଦନ୍ ଦସ ସାରା ଜୀବନ କାଯତ୍ତୟେ 
କରିଥଦିଲ । ଏକ ଉର୍ମ ସମାଜ ଗଠନ ଏବଂ ଦସଥଦିର ସମଦସ୍ କିପରି 
ଭାଦବ ସହଜଦର ବସବାସ କରିପାରିଦବ ଦସ େିଗଦର ଦସ ନିଜକୁ ବ୍ର୍ୀ 
କରାଇଥଦିଲ । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍କ ଆେଶତ୍ତଦର ଗଭୀର ଭାଦବ ଅନୁପ୍ାଣୀ୍ 
ଦହାଇ ନାନା ପାଟିଲ ଯବୁାବସ୍ାଦର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସ୍ାଧୀନ୍ା 
ଆଦନ୍ାଳନଦର ଦଯାଗ ଦେଇଥଦିଲ । 

ନାନା ପାଟିଲ ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟଦର ବି୍ରଟିଶ ୍ ସରକାରଙ୍କ 
ବିରୁଦ୍ଧଦର ସ୍ର ଉଦର୍ାଳନ କରି ଅଦନକ ବାର ଦଜଲ୍ ବରଣ କରିଥଦିଲ। 
୧୯୪୨ ମସିହାର ଭାର୍ ଛାଡ଼ ଆଦନ୍ାଳନ ଦବଦଳ ଦସ ୪୪ ମାସ ପାଇ ଁ
ସରକାରଙ୍କ େୃଷି୍କୁ ଏଡ଼ାଇବା ସକାଦଶ ଅଣ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ ଦହାଇ ନିଜର 
ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖଥିଦିଲ । ଭାର୍ ଛାଡ଼ ଆଦନ୍ାଳନ ଦବଦଳ ନାନା ପାଟିଲ 
ମହାରାଷ୍ର ସାଙ୍ଲି ଜଲି୍ାଦର “କ୍ରାନି୍କାରୀ ପଟରୀ ସରକାର” ଗଠନ 
କରିଥଦିଲ । ଏହ ିଦଗାଷୀ୍ ଦଖାଲାଦଖାଲି ଭାଦବ ବି୍ରଟିଶ ୍ସରକାରକୁ ବିଦରାଧ 
ଏବଂ ଦସମାନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅମାନୟେ କରିଥଦିଲ । କାରଣ ଦସମାଦନ 
ନିଜର ଏକ ସମାନ୍ରାଳ ସରକାର ଗଠନ କରିଥଦିଲ । ଏହ ିସମାନ୍ରାଳ 
ସରକାର ଗଠନର ଅଂଶବିଦଶର ସ୍ରୂପ ଦସ ପ୍୍ ି ଗାଦଁର ଦଗାଟିଏ 
ଦଲଖାଏ ଁଗ୍ରାମୟେ କମିଟି ଗଠନ କରିଥଦିଲ । ଏହ ିସମୟଦର ଗାଦଁର ଥବିା 

ସବୁପ୍କାର ବିଦେଶୀ ଦପାରାକକୁ ଗା ଁଦଲାକମାଦନ ଦପାଡ଼ି ପକାଇଥଦିଲ । 
ଏହ ିକମିଟିମାନ ସ୍ାଧୀନ ଭାଦବ କାଯତ୍ତୟେ କରୁଥଦିଲ ଏବଂ ନିଃସ୍ାଥତ୍ତପର ଭାଦବ 
ଏବଂ ବି୍ରଟିଶ ୍ ସରକାରକୁ ଅମାନୟେ କରିବା ସକାଦଶ ସମାନ୍ରାଳ ଭାଦବ 
ପଟରୀ ସରକାରର ନୀ୍ ିନିୟମକୁ ମାନି କାଯତ୍ତୟେ କରୁଥଦିଲ । 

ସ୍ାଧୀନ୍ା ଆଦନ୍ାଳନ ସମୟଦର ପଟରୀ ସରକାର ଆଦନ୍ାଳନର 
ସେସୟେମାଦନ ବି୍ରଟିଶ ୍କରୃ୍ତ୍ତପକ୍ଙୁ୍କ ହ୍ାଶ କରିବା ଏବଂ ଦସମାନଙୁ୍କ ବି୍ାଡ଼ି୍ 
କରିବା ସକାଦଶ ଅଦନକ ପ୍କାର ଅଭିନବ ପନ୍ାମାନ ଆପଣାଇଥଦିଲ । 
ସମୟାନ୍ଦର ଦସମାଦନ ଡାକରରଗଡ଼ିୁକୁ ଦପାଡ଼ି ଦେଉଥଦିଲ କିମ୍ବା ଦରଳ 
ଧାରଣାକୁ ଭାଙି୍ ଦେଉଥଦିଲ । ସଦୁଯାଗ ମିଳିଦଲ ଦଟଲିଦଫାନ୍ ଖଣୁ୍ଟ 
ମଧ୍ୟ ଓପାଡ଼ି ପକାଉଥଦିଲ । ଏହ ି ସଂଗ୍ରାମଦର ନାନା ପାଟିଲଙୁ୍କ ୍ାଙ୍କର 
ପରିବାର ଏବଂ ସହ ସେସୟେ ଓ କମତ୍ତୀମାଦନ ପରୂ୍ତ୍ତ ମାତ୍ରାଦର ସହଦଯାଗ 
ଓ ସମଥତ୍ତନ ଦଯାଗାଉଥଦିଲ । ଦସଇଥପିାଇ ଁ ଦଗାରା ସରକାର ନାନା 
ପାଟିଲଙୁ୍କ ଯିଏ ଧରାଇଦେବ କିମ୍ବା ୍ାଙ୍କ ସମ୍ପକତ୍ତଦର ସଚୂନା ଦେବ ୍ାଙୁ୍କ 
ବପିଳୁ ଅଥତ୍ତ ପରୁସ୍କାର ପ୍ୋନ କରାଯିବ ଦବାଲି ଦରାରଣା କରିଥଦିଲ । 
କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦରାରଣା ସଦ୍ୱେ ୍ାଙୁ୍କ ଧରିବାଦର ବି୍ରଟିଶ ୍କରୃ୍ତ୍ତପକ୍ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ 
ରୂଦପ ଅସଫଳ ରହଥିଦିଲ ଏବଂ ଅଣ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ଦର ରହ ିନାନା ପାଟିଲ 
୍ାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖଥିଦିଲ । ପାଟିଲଙ୍କର ଏହ ି ସମାନ୍ରାଳ 
ସରକାର ଓ ଏହାର ସଂଗ୍ରାମକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଦନକ ଯବୁକ ସମଥତ୍ତନ 
ଜଣାଇ ଦସଥଦିର ଦଯାଗ ଦେଇଥଦିଲ । ସ୍ଦେଶୀ ଉତ୍ାେନର ମହ୍ୱେ 
ସଂପକତ୍ତଦର ଦଲାକମାନଙୁ୍କ ସଦଚ୍ନ କରାଇବା ନିମଦନ୍ ଦସ ଗା ଁଗା ଁବୁଲି 
ଦସମାନଙୁ୍କ ପରାମଶତ୍ତ ଦେଉଥଦିଲ । ଭାର୍ ସ୍ାଧୀନ୍ା ଲାଭ କରିବା 
ପଦର ସଦୁ୍ଧା ନାନା ପାଟିଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦସବାଦର ନିଜକୁ ସମପବି୍ ରଖଥିଦିଲ । 
ସ୍୍ନ୍ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜୟେ ଗଠନ ନିମଦନ୍ ଆଚାଯତ୍ତୟେ ଆଦତ୍ରଙ୍କ ସହି୍  ମିଶ ି
ଦସ ଆଦନ୍ାଳନ କରିଥଦିଲ। ୧୯୭୬ ମସିହା ଡିଦସମ୍ବର ୬ ୍ାରିଖ େିନ 
ଏହ ିମହାନ୍ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଦେହାବଶାନ ରଟିଥଲିା ।

ଜ୍ ୍: ୩ ଅଗଷ୍ ୧୯୦୦ ମୃ୍ ୁ ୟେ: ୬ ଡିଦସମ୍ବର ୧୯୭୬

ମହାନ୍ ସାମାଜକି କମତ୍ତୀ ୍ଥା ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅମରନାଥ 
ବିେୟୋଳଙ୍କାର ୧୯୦୧ ମସିହା ଡିଦସମ୍ବର ୮ ୍ାରିଖ େନି 

ଅବିଭକ୍ତ ପଞ୍ଜାବଦର ଜ୍ଗ୍୍ରହଣ କରିଥଦିଲ । ଦସ ଦକବଳ ବି୍ରଟିଶ ୍
ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧଦର ଦସଦ୍ଦବଦଳ ଚାଲିଥବିା ସ୍ାଧୀନ୍ା 
ଆଦନ୍ାଳନଦର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନଥଦିଲ ଅପର ପଦକ୍ 
ଜଦଣ ସାମ୍ବାେକି, ସାମାଜକି କମତ୍ତୀ, କୃରକ ବନୁ୍ ଏବଂ ସାଂସେ ଭାଦବ 
ସାମାଜକି ଉତ୍ାନ ନିମଦନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକା ନିବତ୍ତାହ କରିଥଦିଲ । 
ବିେୟୋଳଙ୍କାର ଆଯତ୍ତୟେ ସମାଜ ଶକି୍ାନୁଷା୍ନଦର ୍ାଙ୍କର ଶକି୍ା ଲାଭ 
କରିଥଦିଲ । ଅମରନାଥ ବିେୟୋଳଙ୍କାର ପ୍ଥଦମ ନିଜର ଶକି୍ାଲାଭ 
କରିସାରିବା ପଦର ଅସହଦଯାଗ ଆଦନ୍ାଳନଦର ଦଯାଗ ଦେଇଥଦିଲ। 
ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ଲାଲା ଲଜପ୍ ରାୟ ୍ ାଙ୍କର ‘ଦଲାକଦସବକ ମଣ୍ଳ’ 
(ସଭତ୍ତାଣ୍ଟ୍ ସ ୍ଅଫ୍ େ ିପିପଲୁ ୍ସ ଦସାସାଇଟି) ଗଠନ କଦଲ, ଲାଲ ବାହାେୂର 
ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ବଲୱନ୍ରାୟ ଦମଦହଟ୍ଟା ଏବଂ ଆହୁରି ଅଦନକ ସାଥୀଙ୍କ ସହି୍  
ବିେୟୋଳଙ୍କାର ଏହ ି ସଂଗଠନଦର ଦଯାଗ ଦେଇଥଦିଲ। ଲାଦହାର 
ନୟୋସନାଲ କଦଲଜଦର ଇ୍ହିାସ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାପନା ୋୟିତ୍ୱ ଅମରନାଥ ଜନ୍ମ: ୮ ଡିରସମ୍ବର ୧୯୦୧ ମତୁୃ୍: ୨୧ ରସର୍୍ଟମ୍ବର ୧୯୮୫

ଅମରନାଥ ବଦି୍ାଳଙ୍କାର:
ଭଗତ ସିଂହ ଓ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙୁ୍କ 
ରଦଶରପ୍ରମ ଶକି୍ା ରଦଇଥବିା ଗରୁୁ

ଆଜାେୀ କା ଅମୃ୍  ମଦହାତ୍ସବରାଷ୍ଟ୍ର
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ବିେୟୋଳଙ୍କାରଙ୍କ ଉପଦର ନୟେସ୍ କରାଯାଇଥଲିା ଏବଂ ଦସଦ୍ଦବଦଳ ଭଗ୍ 
ସିଂହ ଓ ୍ାଙ୍କର ଅନୟେ ସାଥୀମାଦନ ଦସହ ି କଦଲଜଦର ଛାତ୍ର ଥଦିଲ। 
ନୟୋସନାଲ କଦଲଜ ବନ୍୍ କରିେଆିଯିବା ପଦର, ଲାଲା ଲଜପ୍ ରାୟ 
ଅମରନାଥ ବିେୟୋଳଙ୍କାରଙୁ୍କ ହସିାର ଯାଇ ଦସଠାଦର େୁଗତ୍ତମ ଅଞ୍ଳଦର 
େୁଭବିକ୍ ପୀଡ଼ି୍ ଦଲାକମାନଙୁ୍କ ସହାୟ୍ା କରିବା ସକାଦଶ ପଠାଇଥଦିଲ ।
ଇ୍ୟେବସଦର, େୁଭବିକ୍ ପୀଡ଼ି୍ ଦଲାକମାନଙ୍କ ଦସବା କରିବା ଓ ଦସମାନଙୁ୍କ 
ସହାୟ୍ା ଦଯାଗାଇ ଦେବା ସହି୍  ବିେୟୋଳଙ୍କାର ଦସଠାଦର କମତ୍ତୀମାନଙୁ୍କ 
ଏକଜଟୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଦଲ । ହରିଆଣାଦର ଶ୍ରମିକ ଆଦନ୍ାଳନ 
ପରିଚାଳନାଦର ମଧ୍ୟ ଦସ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକା ନିବତ୍ତାହ କଦଲ । ପଞ୍ଜାବର 
ଗା ଁ ଗାଦଁର ଅମରନାଥ ବିେୟୋଳଙ୍କାର ଓ ୍ାଙ୍କର ଅନୟେ ସାଥୀମାଦନ 
କୃରକ ବିେୟୋଳୟମାନ ସ୍ାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଦଲ । ଏହା ସହି୍  
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ାନଦର ଆଦୟାଜି୍ ଦହଉଥବିା ଶ୍ରମ ସମି୍ଳନୀଦର ଦସ ଓ ୍ାଙ୍କର 
ଅନୟେ ସହଦଯାଗୀମାଦନ ଦଯାଗଦେଦଲ । ଦକବଳ ଦସ୍ିକି ନୁଦହ ଁ, 
ସାମ୍ବାେିକ୍ା ମାଧ୍ୟମଦର ଦସ ସ୍ାଧୀନ୍ା ଆଦନ୍ାଳନକୁ ଜାରି ରଖଦିଲ ଏବଂ 
ଦସଦ୍ଦବଦଳ ଦସ ଥଦିଲ ପଞ୍ଜାବ ଦକଶରୀ ସାପ୍ତାହକିର ସମ୍ପାେକ । 

୧୯୩୧ ମସିହାଦର ଦସ ୍ାଙ୍କର ପତି୍ରକାର ସମ୍ପାେକୀୟଦର ଦଗାଲ ଦଟବୁଲ 
ଦବୈଠକର ବିଫଳ୍ା ପାଇ ଁ ବି୍ରଟିଶ ୍ ସରକାରଙୁ୍କ କଡ଼ା ସମାଦଲାଚନା କରି 
ସମ୍ପାେକୀୟ ଦଲଖଥିଦିଲ ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁ ବିେୟୋଳଙ୍କାରଙୁ୍କ େୁଇ ବରତ୍ତ 
ଦଜଲେଣ୍ ଦଭାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା । ଭାର୍ ଛାଡ଼ ଆଦନ୍ାଳନଦର ୍ାଙ୍କର 
ସକି୍ରୟ ଭୂମିକାକୁ ଦନଇ ମଧ୍ୟ ବିେୟୋଳଙ୍କାରଙୁ୍କ ଆଉ େୁଇ ବରତ୍ତ କାରାବରଣ 
କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା । ୧୯୪୭ ମସିହାଦର ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ସ୍ାଧୀନ୍ା ପ୍ାପି୍ତ 
ସହି୍  ଦେଶ ଭାଗ ଭାଗ ଦହଲା, ଉେ୍ ବାସୁ୍ ଏବଂ ଶରଣାଥତ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି େୁଗତ୍୍ତ  
ଦଲାକଙ୍କ ସହାୟ୍ା କରିବା ସକାଦଶ ଦସ ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ େଳ ଗଠନ 
କରି କାଯତ୍ତୟେ କରିଥଦିଲ । ଏପରିକି ଦେଶ ସ୍ାଧୀନ୍ା ପାଇବା ପଦର ଦେଶର 
ଉପକାର ନିମଦନ୍ ଦସ ସକି୍ରୟ ଭାଦବ ନିଜକୁ ନିଦୟାଜି୍  ରଖଥିଦିଲ । 
୧୯୫୭ ଠାରୁ ୧୯୬୨ ମସିହା ପଯତ୍ତୟେନ୍ ଦସ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଦର ଜଦଣ ମନ୍ତୀ 
ଭାଦବ କାଯତ୍ତୟେ କରିଥଦିଲ ଏବଂ ପଦର ଦଲାକସଭାକୁ ୍ନିି ୍ନିିଥର ନିବତ୍ତାଚି୍ 
ଦହାଇଥଦିଲ । ଅମରନାଥ ବିେୟୋଳଙ୍କାର ଅଦନକ ଉପାଦେୟ ପସୁ୍କ ରଚନା 
କରିଥଦିଲ । ୧୯୮୫ ମସିହା ଦସଦପଟେମ୍ବର ୨୧ ୍ାରିଖ େନି ଭାର୍ ମା୍ାର 
ଏହ ିମହାନ୍ ସପୁତୁ୍ରଙ୍କର ପରଦଲାକ ରଟିଥଲିା ।  

ବାଘ ସହ ଲରଢ଼ଇ କରି ତାକୁ ମାରିବା ପରର �ତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ 
ମଖୁାଜତ୍ତୀ ‘ବାଘା �ତୀନ’ ଭାରବ ସପୁରିଚତି ରହାଇଥରିଲ

ଜଦଣ େୁଦ୍ଧତ୍ତରତ୍ତ ବିପ୍ଳବୀ ବି୍ରଟିଶ ୍ ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧଦର ସଂଗ୍ରାମ କରିଥବିା 
ଭାଦବ ଯ୍ୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଖୁାଜତ୍ତୀ ୧୮୭୯ ମସିହା ଡିଦସମ୍ବର ୭ ୍ାରିଖେିନ 

ଅବିଭକ୍ତ ବଙ୍ଳାର ନେିଆ ଜଲି୍ାଦର ଜ୍ଗ୍୍ରହଣ କରିଥଦିଲ । ମାତ୍ର ୨୭ 
ବରତ୍ତର ଯବୁକ ଅବସ୍ାଦର ଦସ ଦଗାଟିଏ ବାର ସହି୍  ଲଦଢ଼ଇ କରି ୍ାକୁ 
ମାରି ପକାଇଥଦିଲ ଏବଂ ୍ାଙ୍କର ଏହ ିସାହସିକ୍ା ଲାଗି ଗ୍ରାମବାସୀମାଦନ 
ବାର ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ବି ଯାଇଥଦିଲ । ଏହ ିରଟଣା ପଦର ଦସ ବାରା ଯ୍ୀନ 
ନାମଦର ସମସ୍ଙ୍କ ନିକଟଦର ସପୁରିଚି୍ ଦହାଇଗଦଲ । ସରକାରୀ ଚାକିରୀ 
ଛାଡ଼ି ବାରା ଯ୍ୀନ ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମଦର ଦଯାଗ ଦେଇଥଦିଲ । ୧୯୦୮ 
ମସିହାଦର ସିଲିଗଡ଼ିୁ ଦରଳ ଦଷ୍ସନଦର ଦଲାକଙୁ୍କ ଅପମାନି୍ କରିଥବିା 
୍ିନିଜଣ ବି୍ରଟିଶ ୍ ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ଦସ ନିମତ୍ତମ ଭାଦବ ପିଟିଥଦିଲ ଏବଂ ଏହ ି
ରଟଣା ପଦର ବି୍ରଟିଶ ୍ ଅଧକିାରୀମାଦନ ୍ାଙୁ୍କ ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଦଲ । 
କୁହାଯାଏ ଦଯ ଦସ ଅନୟୋୟକୁ ଆଦେୌ ବରୋସ୍ କରୁନଥଦିଲ ଏବଂ ୍ାଙ୍କ 
ସାମ ୍ନାଦର ଦସ ଦକୌଣସି ଅନୟୋୟକୁ ସହୟେ କରିପାରୁ ନଥଦିଲ । କାହାରି ପ୍୍ି 
ଅନୟୋୟ ଦହଦଲ ଦସ ୍ାହାର େୃଢ଼ ପ୍୍ିବାେ କରୁଥଦିଲ । ପିଲାଟି େିନରୁ 
ଦସ ଦଯ୍ିକି ବଳଶାଳୀ ଥଦିଲ ୍ା’ଠାରୁ ଅଧକି ସାହସୀ ଥଦିଲ । ଦସହ ି
କାରଣରୁ ୍ାଙୁ୍କ ବି୍ରଟିଶ ୍ସରକାରଙ୍କ କମତ୍ତଚାରୀ ଓ ଅଧକିାରୀମାଦନ ଭୀରଣ 
ଭୟ କରୁଥଦିଲ । ଯବୁାବସ୍ାଦର ୍ାଙୁ୍କ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ ଦଗାଟିଏ ଗପୁ୍ତ ସଂଗଠନ 
ଗଠନ କରିବା ନିମଦନ୍ ପରାମଶତ୍ତ ଦେଇଥଦିଲ ଯାହା କି ପଦର ସିଦକ୍ରଟ୍ 
ଦସାସାଇଟି ଯଗୁାନ୍ର ନାମଦର ପରିଚି୍ ଦହାଇଥଲିା ।

ସିଦକ୍ରଟ୍ ଦସାସାଇଟି ଯଗୁାନ୍ରର ବାରା ଯ୍ୀନ ଦହାଇଥଦିଲ ‘କମାଣ୍ର 
–ଇନ୍ – ଚିଫ୍ ’, ଅଥତ୍ତା୍୍ , ପ୍ଧାନ ଦସନାପ୍ି । ବି୍ରଟିଶ ୍ ଶାସନ ସମୟଦର 
ଏହା ଥଲିା ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କର ଦଗାଟିଏ ପ୍ମଖୁ ସଂଗଠନ । ଏହ ି ସଂଗଠନ 
ମାଧ୍ୟମଦର ଦସ ବଙ୍ଳାର ଅଦନକ ଯବୁକଙୁ୍କ ଏଥଦିର ସାମିଲ ଦହବା 
ସକାଦଶ ପ୍ଭାବି୍ କରିଥଦିଲ । ବାରା ଯ୍ୀନ ସୋଦବଦଳ କହୁଥଦିଲ, 
‘ଆମ ୍ରା ମରଦବା, ଜଗ୍୍ ଜାଗ ୍ଦବ’ ଯାହାର ଅଥତ୍ତ ଦହଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଉଜ୍ୀବି୍ 
କରିବା ସକାଦଶ ଆମକୁ ପ୍ାଣବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଦସଦ୍ଦବଳ ବିପ୍ଳବୀ 

ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ପାଣ୍ ିଦଯାଗାଡ଼ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ ଥଲିା 
ଡକାୟ୍ି । ଯ୍ୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଖୁାଜତ୍ତୀଙ୍କ ନାମ ଦସଦ୍ଦବଳର କଲିକ୍ାର ନାମୀ 
ୋବୀ ବନୁ୍କ ଓ ଗଳିୁ ୍ିଆରି କରୁଥବିା କମ୍ପାନୀ ଯଥା ‘ରାଡା’, ‘ବାଲିଆ 
ରାଟ’, ଏବଂ ‘ଗାଡତ୍ତନ ରିଚ୍ ’ଗଡ଼ିୁକରୁ ଦହଉଥବିା ଡକାୟ୍ି ରଟଣାଦର ଦଯାଡ଼ି 
ଦହାଇଯାଇଥଲିା ।

୧୯୧୪ ମସିହାଦର ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ପଥୃବିୀଦର ପ୍ଥମ ବିଶ୍ଯଦୁ୍ଧ ଆରମ୍ଭ 
ଦହାଇଗଲା ଦସଦ୍ଦବଦଳ ବି୍ରଟିଶ ୍ ଫଉଜଙ୍କ ଉପଦର ଆକ୍ରମଣ କରିବା 
ସକାଦଶ ଯ୍ୀନ ବିଦେଶୀ ସହାୟ୍ା ଦଲାଡ଼ିଥଦିଲ ଏବଂ ଏହ ି େିଗଦର 
ପ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥଦିଲ । ଏହ ିପରିଦପ୍କ୍ୀଦର ୧୯୧୫ ମସିହା ଦସଦପଟେମ୍ବର 
୯ ୍ାରିଖ େିନ ବାଦଲଶ୍ର ନିକଟଦର ଦରଳଦଯାଦଗ ଆସଥୁବିା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ 
ଲୁଟିବାର ଦସ ଏକ ଦଯାଜନା ପ୍ସୁ୍୍ କରିଥଦିଲ । କିନ୍ତୁ ବି୍ରଟିଶ ୍ପଲିୁସ ୍ଏହାର 
ସରୁାକ ପବୂତ୍ତରୁ ପାଇସାରିଥଲିା । ଦ୍ଣ ୁବି୍ରଟିଶ ୍ଫଉଜ ବାରା ଯ୍ୀନଙ୍କ େଳ 
ଉପଦର ଆକ୍ରମଣ କଲା । ବାରା ଯ୍ୀନ ଏବଂ ୍ାଙ୍କର ସାଥୀମାଦନ ବି୍ରଟିଶ ୍
ପଲିୁସଙ୍କ ସହି୍  ସାହସର ସହି୍  ପ୍ବଳ ଲଦଢ଼ଇ କଦଲ କିନ୍ତୁ ଗଳିୁଦଗାଳା 
ବିନିମୟଦର ବାରା ଯ୍ୀନ ଗରୁୁ୍ର ଭାଦବ ଆହ୍ ଦହଦଲ । ବି୍ରଟିଶ ୍
ପଲିୁସ ୍୍ାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଗଳିୁଦଗାଳା ଜବ୍ କରିଦନଲା । ଆଉ ଜଦଣ ବିପ୍ଳବୀ 
ଚିର୍ପି୍ୟ ରାୟ ଦସହ ି ଗଳିୁଦଗାଳା ବିନିମୟଦର ପ୍ାଣ ହରାଇଥଦିଲ ଏବଂ 
ମଦନାରଞ୍ଜନ ଦସନଗପୁ୍ତ ଓ ନୀଦରନ୍ ଙୁ୍କ ପଲିୁସ ୍ କାବୁ କରିବାଦର ସକ୍ମ 
ଦହାଇଥଲିା । ୧୯୧୫ ମସିହା ଦସଦପଟେମ୍ବର ୧୦ ୍ାରିଖ େିନ ଭାର୍ ମା୍ାର 
ଏହ ିସଦୁଯାଗୟେ ସନ୍ାନ ଏବଂ ମହାନ୍ ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ୍ହି ଁପରେିନ 
ଓଡ଼ିଶାର ବାଦଲଶ୍ର ଜଲି୍ାର ସିଟି ହସି୍ପଟାଲଦର ପରଦଲାକ ରଟିଥଲିା ।

ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ଏହ ିସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମୀ, ବାରା ଯ୍ୀନଙ୍କର 
ସହେି ଦହବାର ଶ୍ାବ୍ୀ ବରତ୍ତ ଅବସରଦର ୍ାଙ୍କ ପ୍୍ ିଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ପବୂତ୍ତକ 
ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଦର କହଥିଦିଲ, ‘୍ାଙ୍କର ସହେି ଦହବାର ଶ୍ାବ୍ୀ ବରତ୍ତଦର ମୁ ଁବାରା 
ଯ୍ୀନଙ୍କ ପ୍୍ ିଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି । ଦେଶ ମା୍ୃକା ସକାଦଶ 
୍ାଙ୍କର ସାହସ ଓ ୍ୟୋଗକୁ ସୋସବତ୍ତୋ ଦେଶବାସୀ ସ୍ରଣ ରଖଦିବ ।’

ଜ୍:୍ ଡିଦସମ୍ବର ୭, ୧୮୭୯ ମୃ୍ ୁ ୟେ: ଦସଦପଟେମ୍ବର ୧୦,୧୯୧୫

ଆଜାେୀ କା ଅମୃ୍  ମଦହାତ୍ସବ ରାଷ୍ଟ୍ର
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ଏହ ି ଚିନ୍ାଶୀଳ ମହାନ୍ କବି ୧୮୮୨ ମସିହା ଡିଦସମ୍ବର ୧୧ ୍ାରିଖ େନି 
୍ାମିଲନାଡ଼ୁର ଥଥୁକୁୁଡ଼ି ଜଲି୍ାର ଇଟ୍ଟାୟାପରୁମ ୍ ଗ୍ରାମଦର ଜ୍ଗ୍୍ରହଣ 
କରିଥଦିଲ। ୍ାଙ୍କ ମା୍ାଙ୍କ ନାମ ଅମ୍ାଲ ଏବଂ ପି୍ାଙ୍କ ନାମ ଥଲିା ଚିନ୍ନାସ୍ାମୀ 

ଆୟାର। ୍ାଙ୍କ ପିଲାେନିର ଡାକ ନାମ ଥଲିା ସବ୍ୁ ବାୟା । ସବ୍ୁ ବାୟା ୍ାଙ୍କ ପି୍ାଙ୍କ 
ଠାରୁ ହି ଁଭାରା ପ୍୍ ିଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ଆହରଣ କରିଥଦିଲ । ୍ାଙ୍କ ପି୍ା ଥଦିଲ ଜଦଣ 
ପ୍ଖୟୋ୍ ୍ାମିଲ ପଣି୍୍ ଏବଂ ଇଟ୍ଟାପରୁମ ୍ମହାରାଜାଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର । ସବ୍ୁ ବାୟାଙ୍କ 
ମାତ୍ର ପାଞ୍ବରତ୍ତ ବୟସ ଦହାଇଥବିାଦବଦଳ ୍ାଙ୍କର ମା୍ୃ ବିଦୟାଗ ରଟିଥଲିା । 
ସମ୍ଭବ୍ଃ ଏହ ିକାରଣରୁ ଭାର୍ୀ ପ୍ଦ୍ୟେକ ମହଳିାଙ୍କ ଠାଦର ମା’ଙ୍କ ସ୍ରୂପକୁ େଶତ୍ତନ 
କରୁଥଦିଲ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ଦେଶସାରା ମହଳିାମାନଙ୍କ ସି୍୍ିଦର ଉନ୍ନ୍ ିରଟାଇବା 
େଗିଦର କ୍ାନ୍ହୀନ ପୋ୍କି ଭାଦବ କାଯତ୍ତୟେ କରୁଥଦିଲ ।
୍ାଙୁ୍କ ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ମାତ୍ର ସା୍ ବରତ୍ତ ବୟସ ଦହାଇଥଲିା ଦସଦ୍ଦବଦଳ ସବ୍ୁ ବାୟା 
୍ାମିଲ ଭାରାଦର କବି୍ା ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥଦିଲ । ଇଟ୍ଟାପରୁମ ୍ ମହାରାଜାଙ୍କ 
େରବାରଦର ପ୍ଖୟୋ୍ ୍ାମିଲ ପଣି୍୍ମାନଙ୍କ ଉପସି୍୍ିଦର ଥଦର ଏକ ୍କତ୍ତସଭା 
ଅନୁଷ ୍ି୍ ଦହାଇଥଲିା ଏବଂ ଦସଥଦିର ସବ୍ୁ ବାୟା “ଶକି୍ା” ଉପଦର ନିଜର ଯକିୁ୍ତ 
ଉପସ୍ାପନ କରି ସବତ୍ତଦଶ୍ରଷ ୍ ବିଦବଚି୍ ଦହାଇଥଦିଲ । ଏହ ି ରଟନା ପଦର ବାଳକ 
‘ଇଟ୍ଟାପରୁମ ୍ ସବ୍ୁ ବାୟା’ ‘ଭାର୍ୀ’ ନାମଦର ସପୁରିଚି୍ ଦହାଇଥଦିଲ ଯାହାକି 
ବାଗ ୍ଦେବୀ ସରସ୍୍ୀଙୁ୍କ ସଦମ୍ବାଧନ କରାଯାଇଥାଏ ।

୧୮୯୭ ମସିହାଦର ଭାର୍ୀଙ୍କର ଦଚଲ୍ଳାମ୍ାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ଦହାଇଥଲିା। 
ଦସଦ୍ଦବଦଳ ୍ାଙୁ୍କ ମାତ୍ର ୧୪ ବରତ୍ତ ବୟସ ଦହାଇଥଲିା । ଏହାର ଠକ୍ି ପରବରତ୍ତ 
୍ାଙ୍କର ପି୍ାଙ୍କର ଆକସି୍କ ଭାଦବ ପରଦଲାକ ରଟିଥଲିା । ଫଳଦର ପରିବାରର 
ସକଳ ୋୟିତ୍ୱ କିଦଶାର ଭାର୍ୀଙ୍କ କାନ୍ଦର ପଡ଼ିଥଲିା । ଦ୍ଣ ୁ ଦସ ନିଜ ପତ୍ୀ 
ଦଚଲ୍ାମ୍ାଙୁ୍କ ମାମରୁରକୁ ପଠାଇଦେଇ କାଶୀକୁ ବିେୟୋଧ୍ୟୟନ ଉଦର୍ଶୟେଦର ଯାତ୍ରା 
କରିଥଦିଲ । ୧୮୯୮ ଠାରୁ ୧୯୦୨ ମସହା ପଯତ୍ତୟେନ୍ ଦସ ବାରାଣାସୀଠାଦର ନିଜର 
ମାଇ ଁକୁପ୍ପାମ୍ାଲ ଓ ମାମ ୁକି୍ରଷ୍ଣା ଶବିମ ୍ଙ୍କ ପାଖଦର ଅବସ୍ାନ କରିଥଦିଲ । ଦସଠାଦର 
ଅବସ୍ାନ କାଳଦର ଦସ ୍ଦିନାଟି ନୂ୍ନ ଭାରାକୁ ଗଭୀର ଭାଦବ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥଦିଲ । 
ଦସହ ି୍ଦିନାଟି ଭାରା ଦହଳା – ସଂସ୍କ ୃ୍ , ହନି୍ୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ । ଏହା ପଦର ଦସ ହନି୍ୀ 
କଦଲଜଦର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କଦଲ । ୧୯୦୪ ମସିହାଦର ଦଯଦ୍ଦବଦଳ ଦସ ଦଚନ୍ନାଇକୁ 
ପ୍୍ୟୋବର୍ତ୍ତନ କଦଲ ଦସଦ୍ଦବଦଳ ଦସ ଦସଠାଦର ‘ସ୍ଦେଶମିତ୍ରନ୍ ’ ନାମକ ଏକ ଦେୈନିକ 
ସମ୍ବାେପତ୍ରଦର ସହକାରୀ ସମ୍ପାେକ ଭାଦବ କାଯତ୍ତୟେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଦଲ । କଲିକ୍ା 
କଂଦଗ୍ରସ ଅଧଦିବଶନଦର ଦଯାଗ ଦେଇସାରି ଦଫରିବା ବାଟଦର ସ୍ାମୀ ବିଦବକାନନ୍ଙ୍କର 
ଜଦଣ ପଟ୍ଟଶରିୟୋ ଭଗିନୀ ନିଦବେି୍ ାଙ୍କ ସହି୍  ଭାର୍ୀଙ୍କର ସାକ୍ା୍ ଦହାଇଥଲିା । ଏହ ି
ଦଗାଟିଏ ଥରର ସାକ୍ା୍ ପଦର, ଭାର୍ୀ ମହଳିା ସଶକି୍ତକରଣର ଜଦଣ ମହାନ୍ ପ୍ବକ୍ତା ଓ 
ସମଥତ୍ତକ ପାଲଟି ଯାଇଥଦିଲ । ମହାକବି ଭାର୍ୀଙ୍କ ସହି୍  ଆଧନିୁକ ୍ ାମିଲ ସାହି୍ ୟେଦର 
ଏକ ନୂ୍ନ ଯଗୁର ଅଭୁୟେେୟ ରଟିଥଲିା । ଭାର୍ୀ ସକଳ ପ୍କାର ଋଢ଼ିବାେୀ ପରମ୍ପରାର 
ଶଙୃ୍ଖଳକୁ ଚ୍ଛନି୍ନକରି ଏକ ନୂ୍ନ ବୟେବସ୍ା ସ୍ାପନ କରିଥଦିଲ । 

୧୯୦୩ ମସିହାଦର ଭାର୍ୀଙ୍କ ପ୍ଥମ କବି୍ା ପ୍କାଶି୍  ଦହାଇଥଲିା । ୍ାଙ୍କ 

କବି୍ାଦର ଦେଶଦପ୍ମର ଭାବନା ଭରି ରହଥିବିା ଦହ୍ୁ ୍ାଙୁ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର କବି ଭାଦବ 
ବିଦବଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ୍ାଙ୍କ କବି୍ାଗଡ଼ିୁକ ବୟୋପକ ଭାଦବ ଅନୟୋନୟେ 
ଭାରାଦର ଅନୂେି୍  ଏବଂ ସମସ୍ ଭାର୍ୀୟ ଭାରାଦର ଦସସବୁ ଦବଶ ୍ ଆେୃ୍ । 
ଦ୍ଣ ୁ୍ାମିଲ ନାଡୁର ଏବଂ ଭାର୍ର ମହାନ୍ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୍ାଙୁ୍କ ଅନୟେ୍ମ 
ଭାଦବ ବିଦବଚନା କରାଯାଇଥାଏ । କବି୍ା ୍ଥା ଅନୟୋନୟେ ରଚନା ମାଧ୍ୟମଦର ଦସ 
ଦେଶବାସୀଙୁ୍କ ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମଦର ଦଯାଗ ଦେବାକୁ ଆହା୍ନ ଜଣାଇଥଦିଲ ଏବଂ 
ଏଥଦିର ସକି୍ରୟ ଭାଦବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମଶତ୍ତ ଦେଇଥଦିଲ । ଦଯଉଠଁାଦର 
ବସବାସ କରୁଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିକିଁ, ଦସ ଦସମାନଙ୍କ ନିକଟଦର ପହଂଚି ପାରିଥଦିଲ 
ଏବଂ ପ୍ଦ୍ୟେକ ରାଜଦନୈ୍ କି ଏବଂ ଦକ୍ତ୍ରୀୟ ସଂକଟଦର ଦସ ଦନ୍ୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ 
କରିଥଦିଲ। ନିଜର କବି୍ା ମାଧ୍ୟମଦର ଭାର୍ର ସ୍ାଧୀନ୍ାକୁ ଦନଇ ଦସ ଅନୁଭବ 
କରୁଥବିା ଆନନ୍ ପ୍କଟ କରିଥଦିଲ । ଇଂରାଜୀ କାବୟିେକ ଦଶୈଳୀ ଦ୍ାରା ଦସ ଗଭୀର 
ଭାଦବ ଅନୁପ୍ାଣୀ୍ ଦହାଇଥଦିଲ ଏବଂ ଛଦନ୍ାମ ଶାଲ୍ୀେଶନ ନାମଦର ଦସ ଅଦନକ 
ଇଂରାଜୀ କବି୍ାକୁ ୍ାମିଲ ଭାରାକୁ ଅନୁବାେ କରିଥଦିଲ । ଦସହଭିଳି ୍ାମିଲ 
ଭାରାଦର ଦସ ଅଦନକ ସମାଦଲାଚନା, ସଂପାେକୀୟ, କ୍ଦୁ୍ର ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନୟୋସ 
ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥଦିଲ । ଆଧନିୁକ ୍ାମିଲ ସାହି୍ ୟିେକ ବିଭାବଦର ଦସ ୍ାଙ୍କର ନିଜସ୍ 
ସ୍୍ନ୍ତ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନି୍ । ସାମ୍ବାେକି୍ା ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦସ ୍ାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଦନକ 
ବରତ୍ତ ଅ୍ବିାହି୍  କରିଥଦିଲ । ‘ସ୍ଦେଶମିତ୍ରନ୍ ’ର ସମ୍ପାେନା ପଦର ୧୯୦୭ ମସିହାଦର 
୍ାମିଲ ସାପ୍ତାହକି ‘ଇଣି୍ଆ’ର ସଂପାେନା ୋୟିତ୍ୱ ଦସ ବହନ କରିଥଦିଲ ଏବଂ ଏଥ ି
ସହି୍  ଇଂରାଜୀ ପତି୍ରକା ‘ବାଲ୍ ଭାର୍’ର ସଂପାେକ ପେ । ଏହସିବୁ ପତ୍ରପତି୍ରକାଦର 
ଦଲଖା ବୟେ୍ୀ୍ ଭାର୍ୀ ସୋସବତ୍ତୋ ବି୍ରଟିଶ ୍ ସରକାରଙୁ୍କ କଡ଼ା ସମାଦଲାଚନା 
କରୁଥଦିଲ । ୍ ାଙ୍କ କବି୍ା ୍ ାମିଲ ଦଲାକମାନଙ୍କ ଦଚ୍ନାକୁ ଗଭୀର ଭାଦବ ପ୍ଭାବି୍ 
୍ଥା ଜାଗ୍ର୍ କରିଥଲିା । ‘ଇଣି୍ଆ’ ଥଲିା ୍ାମିଲ ନାଡ଼ୁରୁ ପ୍କାଶ ପାଉଥବିା ପ୍ଥମ 
ପତି୍ରକା ଦଯଉଥଁଦିର ରାଜଦନୈ୍ କି କାଟୁତ୍ତନମାନ ଛପା ଯାଇଥଲିା ।

୧୯୦୮ ଠାରୁ ୧୯୧୮ ମସିହା ପଯତ୍ତୟେନ୍ ଭାର୍ୀ ପଡୁୁଦଚରୀଦର ଅବସ୍ାନ 
କରିଥଦିଲ ଏବଂ ଦସଠାରୁ ‘ଇଣି୍ଆ’ ପତି୍ରକା ପ୍କାଶ କରୁଥଦିଲ । ଏହ ିସମୟଦର, ଦସ 
ଭାର୍ୀୟ ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମର ୍ୁଙ୍ ଦସନାନୀ; ଯଥା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍, ଲଜପ୍ ରାୟ 
ଏବଂ ଭି ଭି ଏସଙ୍କ ସହ ୍ ାଙ୍କର ସାକ୍ା୍ ଆଦଲାଚନା ଦହାଇଥଲିା । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ ୍ ାଙୁ୍କ 
ଦବେ ଶକି୍ା ଦେଇଥଦିଲ । ଭାର୍ୀ ‘ବିଜୟା’ ନାମକ ଏକ ପତି୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାେନା 
କରିଥଦିଲ । ୍ାଙ୍କର ଏଭଳି ଦଲାକପି୍ୟ୍ା ଏବଂ ପ୍ଭାବଦର ବି୍ରଟିଶ ୍ସରକାର କ୍ବୁ୍ଧ 
ଦହାଇଉଠଥିଦିଲ । ଫଳ ସ୍ରୂପ, ୧୯୧୦ ମସିହାଦର ଭାର୍ଦର ଏହାର ପ୍ସାରଣ 
ଉପଦର ନିଦରଧାଦେଶ ଜାରି ଦହବା ଫଳଦର ‘ଇଣି୍ଆ ଏବଂ ‘ବିଜୟା’ର ପ୍କାଶନକୁ 
ବନ୍୍ ରଖବିାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା । ୧୯୨୦ ମସିହା ଦସଦପଟେମ୍ବର ୧୧ ୍ାରିଖ େନି ସବୁ୍ରମଣୟେ 
ଭାର୍ୀ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥଦିଲ କିନ୍ତୁ ଏଥ ିପବୂତ୍ତରୁ ଦସ ଦକାଟି ଦକାଟି ଦଲାକଙ୍କ 
ଜୀବନାେଶତ୍ତଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରଟାଇ ସାରିଥଦିଲ । ଗ୍ ବରତ୍ତ ୍ାଙ୍କ ବିଦୟାଗର ଶ୍ାବ୍ୀ 
ବରତ୍ତ ଅବସରଦର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ବନାରସ ହନୁି୍ ବିଶ୍ବିେୟୋଳୟଦର ୍ ାଙ୍କ 
ସମ୍ାନାଦଥତ୍ତ ଏକ ଦଚୟାର ପେ ସ୍ାପନ କରାଯିବ ଦବାଲି ଦରାରଣା କରିଥଦିଲ । 

ଭାରତୀୟତାର 
ମହାନ୍ ଭକ୍

“ଏଲ୍ାରୁମ ଅମରନିଲ୍ାଦୟୈ ଆନେୁମନାନ ମରୁାଦୟୈ ଇଣି୍ଆ ଉଳଗିରକ୍କୁ ଆଲି୍କୁମ ୍” । ଏହାର ଅଥତ୍ତ ଦହଲା, ସମସ୍ ପ୍କାର ଶଙୃ୍ଖଳକୁ ଚ୍ଛନି୍ନକରି ଭାର୍ 
ନିଜକୁ ମକୁ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍କୁ ମାଗତ୍ତ ପ୍େଶତ୍ତନ କରିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରକବି ସବୁ୍ରମଣୟେ ଭାର୍ୀ ୍ାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପକତ୍ତଦର ଏହ ିଭାବନାକୁ ବୟେକ୍ତକରି ଦଢର୍ 
ବରତ୍ତ ପଦୂବତ୍ତ ଏହ ିଶବ୍ ରଚନା କରିଥଦିଲ । ରାଷ୍ଟ୍ରକବି ସବୁ୍ରମଣୟେ ଭାର୍ୀଙ୍କର ଏହ ିଶାବ୍କି ଭାବନା ସହି୍  ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ୨୦୧୮ ମସିହା 

ଅଗଷ୍ ୧୫ ୍ାରିଖ େନି ଲାଲକିଲ୍ାର ମଞ୍ ଉପରୁ ଦେଶ ସମଖୁଦର ନୂ୍ନ ଭାର୍ର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଉପସ୍ାପନ କରିଥଦିଲ । ସବୁ୍ରମଣୟେ ଭାର୍ୀ ଦକବଳ 
ଜଦଣ ଦଲଖକ ଅଥବା କବି ନଥଦିଲ, ଅପରପଦକ୍ ଜଦଣ ପ୍ସିଦ୍ଧ ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମୀ ୍ଥା ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥଦିଲ ଯିଏ ସୋଦବଦଳ ଶକି୍ାକୁ ଅଗ୍ରାଧକିାର 
ପ୍ୋନ କରୁଥଦିଲ । ସବୁ୍ରମଣୟେ ଭାର୍ୀଙ୍କ ଚିନ୍ାଧାରା ଓ ରଚନା ଥଲିା ୍ାଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଦଢର୍ େଶନ୍ ିଆଗଆୁ । ୍ାଙ୍କ ପ୍୍ ିସମ୍ାନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍େଶତ୍ତନ 
ପବୂତ୍ତକ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସ୍ାଧୀନ୍ା ସଂଗ୍ରାମୀମାଦନ ଏବଂ ୍ାମିଲ ଭାରାଭାରୀ ଦଲାକମାଦନ ୍ାଙୁ୍କ ମହାକବି ଭାରଥୀୟାର ଭାଦବ ସଦମ୍ବାଧନ କରୁଥଦିଲ । 

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର        ଡିରସମ୍ବର 1-15, 202240
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ପାଞ୍ଚ ଥର ବଦଳିଛ ିଭାରତୀୟ ରନୌରସନାର ପତାକା

ନୂଆ ପତାକାନୂଆ ପତାକା
ନୂଆ ପତାକା ଉପରର ନୂଆ ପତାକା ଉପରର 
ବାମପରେ ଭାରତୀୟ ବାମପରେ ଭାରତୀୟ 
ତ୍ରରିଙ୍ଗା ରହଛି।ି ତ୍ରରିଙ୍ଗା ରହଛି।ି 
ବ୍ାକଗ୍ାଉଣ୍ ଧଳା ରହଛି।ି ବ୍ାକଗ୍ାଉଣ୍ ଧଳା ରହଛି।ି 
ପତାକାରର ଡାହାଣ ପରେ ପତାକାରର ଡାହାଣ ପରେ 
ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବ୍ାକଗ୍ାଉଣ୍ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବ୍ାକଗ୍ାଉଣ୍ 
ସହତି ଅଷ୍ଟରକାଣୀୟ ସହତି ଅଷ୍ଟରକାଣୀୟ 
ଚହି୍ନ ନମିତ୍ତାଣ କରା�ାଇଛ ିଚହି୍ନ ନମିତ୍ତାଣ କରା�ାଇଛ ି
�ାହାର ଦୁଇେି ସୀମା �ାହାର ଦୁଇେି ସୀମା 
ରହଛି।ି ସରୁନଲି ରଙ୍ଗର ରହଛି।ି ସରୁନଲି ରଙ୍ଗର 
ସୀମା ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ସୀମା ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ 
ରହଛି।ି ଅଷ୍ଟରକାଣୀୟ ଚହି୍ନ ରହଛି।ି ଅଷ୍ଟରକାଣୀୟ ଚହି୍ନ 
ମଧ୍ୟରର ରଦବନାଗରୀରର ମଧ୍ୟରର ରଦବନାଗରୀରର 
ରଲଖା ରହାଇଛ ି‘ଶଂ ରନା ରଲଖା ରହାଇଛ ି‘ଶଂ ରନା 
ବରୁଣଃ’ ଅଥତ୍ତାତ୍  ‘ଜଳ ବରୁଣଃ’ ଅଥତ୍ତାତ୍  ‘ଜଳ 
ରଦବତା ବରୁଣ ଆମ ରଦବତା ବରୁଣ ଆମ 
ପାଇ ଁଶଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ’।ପାଇ ଁଶଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ’।

ଆସନ୍ା ଡିରସମ୍ବର ୪ ତାରିଖରର ଭାରତୀୟ ରନୌରସନାର ଆସନ୍ା ଡିରସମ୍ବର ୪ ତାରିଖରର ଭାରତୀୟ ରନୌରସନାର 
୪୦୦ତମ ବରତ୍ତପରୂ୍ପି ପାଳନ କରା�ିବ। ୧୯୭୧ ମସିହା ଡିରସମ୍ବର ୪୦୦ତମ ବରତ୍ତପରୂ୍ପି ପାଳନ କରା�ିବ। ୧୯୭୧ ମସିହା ଡିରସମ୍ବର 
୪ ତାରିଖରର ଭାରତ-ପାକସି୍ତାନ �ଦୁ୍ଧ ସମୟରର, ଭାରତୀୟ ୪ ତାରିଖରର ଭାରତ-ପାକସି୍ତାନ �ଦୁ୍ଧ ସମୟରର, ଭାରତୀୟ 
ରନୌରସନା ସଫଳତାପବୂତ୍ତକ ପାକସି୍ତାନୀ ରନୌରସନା ଶବିରିକ ୁଧ୍ବଂସ ରନୌରସନା ସଫଳତାପବୂତ୍ତକ ପାକସି୍ତାନୀ ରନୌରସନା ଶବିରିକ ୁଧ୍ବଂସ 
କରିବାରର ସଫଳ ରହାଇଥଲିା। ରଦଶର ପ୍ରଥମ ବଶିାଖାପେନମ କରିବାରର ସଫଳ ରହାଇଥଲିା। ରଦଶର ପ୍ରଥମ ବଶିାଖାପେନମ 
ସ୍ାେତ୍ତ ଶପିୟାଡତ୍ତରର ଗାଇରଡଡ ମିସାଇଲ ବଧି୍ଂସକ �ଦୁ୍ଧ ରପାର୍ ସ୍ାେତ୍ତ ଶପିୟାଡତ୍ତରର ଗାଇରଡଡ ମିସାଇଲ ବଧି୍ଂସକ �ଦୁ୍ଧ ରପାର୍ 
ଆଇଏନଏସ ମହଶିରୂକ ୁଉନ୍ନତକିରଣ କରା�ାଉଛ ି�ାହାଫଳରର ଆଇଏନଏସ ମହଶିରୂକ ୁଉନ୍ନତକିରଣ କରା�ାଉଛ ି�ାହାଫଳରର 
ରନୌରସନାର ଶକି୍ ଆହୁରି ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ। ୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧା ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ରନୌରସନାର ଶକି୍ ଆହୁରି ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ। ୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧା ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ 
ଆତ୍ମନଭିତ୍ତରଶୀଳ ରହବା ଲାଗି ରନୌରସନା ଲକ୍୍ ରଖଛି।ି ଆତ୍ମନଭିତ୍ତରଶୀଳ ରହବା ଲାଗି ରନୌରସନା ଲକ୍୍ ରଖଛି।ି 
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖ ି୯୦% ସ୍ବରଦଶୀ ଜ୍ାନରକୌଶଳ ଏବଂ ସାମଗ୍ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖ ି୯୦% ସ୍ବରଦଶୀ ଜ୍ାନରକୌଶଳ ଏବଂ ସାମଗ୍ୀ 
ରନୌରସନା ବ୍ବହାର କରୁଛ।ି ରନୌରସନାକ ୁଚଳିତ ବରତ୍ତ ଭାରତର ରନୌରସନା ବ୍ବହାର କରୁଛ।ି ରନୌରସନାକ ୁଚଳିତ ବରତ୍ତ ଭାରତର 
ପ୍ରଥମ ସ୍ବରଦଶୀ ବମିାନବାହକ �ଦୁ୍ଧରପାତ ଆଇଏନଏସ ବକି୍ାନ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ବରଦଶୀ ବମିାନବାହକ �ଦୁ୍ଧରପାତ ଆଇଏନଏସ ବକି୍ାନ୍ 
ମିଳିଛ ି। ଏଥସିହତି ରଗାଲାମିର ପରିଚୟକ ୁଲିଭାଇ ଭାରତୀୟ ମିଳିଛ ି। ଏଥସିହତି ରଗାଲାମିର ପରିଚୟକ ୁଲିଭାଇ ଭାରତୀୟ 
ରନୌରସନା ନୂଆ ସ୍ବରଦଶୀ ପତାକା-ପ୍ରତୀକକ ୁଆପଣାଇଛ।ି ରନୌରସନା ନୂଆ ସ୍ବରଦଶୀ ପତାକା-ପ୍ରତୀକକ ୁଆପଣାଇଛ।ି 

ଭାର୍ୀୟ୍ାର ଭାବନା ସହ ଓ୍ଦପ୍ା୍ ଭାଦବ 
ଜଡ଼ି୍ ନୂଆ ପ୍ାକା, ଭାର୍ୀୟ ଦନୌଦସନାର 

ଆତ୍ମବଳ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ାନକୁ ନୂଆ ଶଖିରକୁ 
ଦନଇଯିବ ଦବାଲି ଦମାର ବିଶ୍ାସ ରହଛିି ।

-ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ

ରନୌରସନା ଦବିସ – ୪ ଡିରସମ୍ବର

ରନୌରସନା ରଲଖଛୁି
ଆତ୍ମନଭିତ୍ତରଶୀଳତାର ରଗୌରବ ଗାଥା

RNI Registered No DELODI/2020/78831, Delhi 
Postal License No DL(S)-1/3542/2020-22, WPP NO 
U (S)-90/2020-22, posting at BPC, Meghdoot Bhawan, 
New Delhi - 110 001 on 26-30 advance Fortnightly 
(Publishing November 19, 2022, Pages -44)ପାକି୍କ

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆନୁ୍ ଇଣି୍ଆ
ସମାଚାରସମାଚାର
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