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ଏ�ୋଠିକହୋଇଏ�ୋଠିକହୋଇ
ଆକମଜତିବିୋଆକମଜତିବିୋ

ଟି�ୋ��ଣ:160କ�ୋଟିପୋ�ଟି�ୋ��ଣ:160କ�ୋଟିପୋ�
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2021 की सबसे बडी2021 की सबसे बडी
उम्मीद साकारउम्मीद साकार

आत्मनिर्भर रारत की अन्मट पहचाि बिी स्वदेशी ्वैक्ीि ्ब्े 
पहले एम्, नदलली के फ्रंटलाइि ्वक्कर ्मिीष कु्मार को लगी
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ଭୋ�ତ�ନବି୍ଷୋଚନଆକୟୋଗଙ୍କଦ୍ୋ�ୋପୋଞ୍ଚଟି
�ୋଜ୍କ�ବଧିୋନସଭୋନବି୍ଷୋଚନଲୋଗି
ତୋ�ିଖକ�ୋରଣୋ��ୋଯୋଇଛ।ିବଧିୋନସଭୋ
ନବି୍ଷୋଚନକ�ୌଣସି�ୋଜ୍�ବ�ିୋଶଓ
ସମଦିୃ୍�ବୋହ�କହବୋସହ�ୋଷ୍ଟ୍ରଶକି୍�
ପ�ିଚୟ�ବିକହୋଇଥୋଏ।ମୁଁସମ୍କୃ୍
�ୋଜ୍�ଜନସୋଧୋ�ଣଙୁ୍କ�ୋଜ୍�ପ୍ରଗତି
ଏବଂକଦଶ�ଉନ୍ନତିଲୋଗିଉଚତିସ��ୋ�
ଚୟନ��ିବୋ�ୁନକିବଦନ��ୁଛ।ିଏହି
ମହୋମୋ�ୀସମୟକ�ନବି୍ଷୋଚନଆକୟୋଗ
ଜନସୋଧୋ�ଣଙ୍କସ�ୁକ୍ୋପୋଇଁ�ଛିିଜ�ୁ�ୀ
ନୀତିନଦି୍୍ଷୋ�ଣ��ିଛନ୍,ିକଯଉଗଁଡିୁ�ୁଆକମ
ହୃଦୟ�ସହସ୍ୋଗତ��ୁଛ।ୁଏଗଡିୁ��
ପୋଳନ��ିବୋସବୁ�ୋଜନୀତ�ିଦଳ�
ଦୋୟିତ୍ୱମଧ୍ୟ।
-ଅମିତଶୋହ,କ�ନ୍ଦ୍ରଗହୃମନ୍ତ୍ରୀ

କ�ୋଭିଡ୍କପ୍ରୋକଟୋ�ଲସହତିପୋଞ୍ଚଟି�ୋଜ୍ପୋଇଁବଧିୋନସଭୋନବି୍ଷୋଚନ
କ�ୋରଣୋକହୋଇସୋ�ିଛ।ିଏହିନବି୍ଷୋଚନକ�18କ�ୋଟି34ଲକ୍କଭୋଟ�ନଜି�
ଜନପ୍ରତନିଧିଙୁି୍କବୋଛକିବ।ଆସନ୍ତୁଜୋଣବିୋକ�ଉଁ�ୋଜ୍କ�କ�କବଓକ�କତୋଟି

ପଯ୍୍ଷ ୋୟକ�କହବନବି୍ଷୋଚନ।

କଲୋ�ତନ୍ତ୍ର�କଲୋ�ତନ୍ତ୍ର�ପବ୍ଷପବ୍ଷ

ନବି୍ଷୋଚନେଳୋେଳକ�ୋରଣୋ:10ମୋର୍୍ଷ2022

ଉତ୍ତ�ପ୍ରକଦଶ
ସମଦୁାୟ ଭ�ାଟର

ଭ�ାଟଗ୍ରହଣ: ଭେବୃୟାରୀ 
10, 14, 20, 23, 27 ଏବଂ 
ମାର୍ଚ୍ଚ- 3,7

15,05,82,750

ପଞ୍ୋବ
ସମଦୁାୟ ଭ�ାଟର

ଭ�ାଟଗ୍ରହଣ: ଭେବୃୟାରୀ 20
ସମଦୁାୟ ଆସନ : 117
2,13,88,764

ଉତ୍ତ�ୋଖଣ୍
ସମଦୁାୟ ଭ�ାଟର

ଭ�ାଟଗ୍ରହଣ: ଭେବୃୟାରୀ 14
ସମଦୁାୟ ଆସନ : 70
82,38,187  

କଗୋଆ
ସମଦୁାୟ ଭ�ାଟର

ଭ�ାଟଗ୍ରହଣ: ଭେବୃୟାରୀ 14
ସମଦୁାୟ ଆସନ : 40
11,56,762

ସମଦୁାୟ ଭ�ାଟର

20,56,901 ମଣପି�ୁ ଭ�ାଟଗ୍ରହଣ:
60 ଭେବୃୟାରୀ 27, ମାର୍ଚ୍ଚ 3

ସମଦୁାୟ ଆସନ : 403

ସମଦୁାୟ ଆସନ 

ପୋଞ୍ଚ�ୋଜ୍କ�ବଧିୋନସଭୋନବି୍ଷୋଚନସମ୍ବନ୍ୀୟ
ଅଧ�ିସଚୂନୋପୋଇଁଏହିଲିଙ୍୍କକ୍�୍ି��ନ୍ତୁ:
https://static.pib.gov.in/
writereaddata/userfiles/PN_3.pdf
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ଯବୁଶକି୍:ଭୋ�ତ�ମନ,
ଭୋ�ତ�ସୋମଥ୍୍ଷ ଏବଂ

ଭୋ�ତ�ସ୍ପ୍ନ

ସ୍ୋଧୀନତୋସଂଗ୍ୋମପୋଇଁଅନ୍�ୁକପ୍ରୋତ୍ୋହତି��ିଥବିୋମହୋନସଂଗ୍ୋମୀ

�ୋଷ୍ଟ୍ରଶକି୍�ପ୍ରତବିମି୍ବ

�ଭ�କଷ୍ୋ�ି
ମାତ୍ର ଏକବରଚ୍ଚ �ିତଭର �ାରତ 160 ଭକାଟିରୁ ଅଧକି ଭକା�ିଡ୍ ଟିକାପାନ ପ୍ରଦାନ କରି 
ସାରା ବିଶ୍ୱଭର ନୂଆ ଭରକର୍ଚ୍ଚ ସ୍ାପନ କରିଛି। ପଷୃୋ୍:6-20

ଭିତ�ପଷୃୋ୍କ�

ଅମତୃମଭହାତ୍ସବର ଏହ ିଶଙୃ୍ଖଳାଭର ପଢ଼ନ୍ତୁ ସ�ୁଦ୍ା କୁମାରୀ ଭ�ୌହାନ, 
ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାନ୍ନ୍ାଲ, ସତ୍ଗରୁୁ ରାମ ସିଂହ ଏବଂ ମଗନ�ାଇ ଭଦଶାଇଙ୍କ 
କାହାଣୀ। ପଷୃୋ୍-38-41

ସଂକି୍ପ୍ତସମୋଚୋ�ପଷୃୋ୍:4-5

ବକଦେଭୋ�ତ:ଆଧନୁ�ିତୋ��ୋସ୍ୋକ�ଭୋ�ତୀୟକ�ଳ

ନୂଆବର୍ଷ,ନୂଆପ୍ରୋ�ମ୍ଭ

ପ୍ରଥମଥ�ପୋଇଁଏ�ସକଗେ୧୧କମଡି�ୋଲ୍�କଲଜ୍କଲୋ�ୋପ୍ଷଣ।

ହାଇସ୍ୀଡ୍ କଭନକ୍ି�ିଟିଦ୍ାରା ଭଦଶର ବିକାଶକୁ ମିଳଛିୁ ନୂଆ ରାସ୍ା। ପଷୃୋ୍:25

ଉତ୍ତରପ୍ରଭଦଶ, ପବୂଚ୍ଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଶି୍ମବଙ୍ଗକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଉପହାର। ପଷୃୋ୍: 30-35

ତାମିଲନାରୁ୍ ସ୍ାସ୍ନ୍ �ିତି୍ତ�ୂମିକୁ ନୂଆ ସଭୁ�ାଗ । ପଷୃୋ୍:36

ଅକ୍ୟଶକି୍ଲକ୍୍ହୋସଲପଥକ�ବ଼େଛୁିପୋଦ
କନ୍ାବିଭନଟ୍ ଭବୈଠକଭର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତି୍ତ। ପଷୃୋ୍:37

ଧମ୍ଷକ୍ୋନ୍�ିଜନ�

ପ�ୀକ୍ୋକପଚର୍୍ଷୋ

ଶକି୍ୋଓପ୍ର�ୃତ�ିଚୋରକକ୍ତ୍ରକ�ଅନ୍ପୋଇଁକପ୍ର�ଣୋ

ସ୍ାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ତୀଙ୍କ ଜୟନ୍ୀ ବିଭଶର  । ପଷୃୋ୍:42

ପରୀକ୍ାର ଠକି୍ ପବୂଚ୍ଚରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀଙ୍କ ସହ ବିଭଶର 
କଥାବତ୍ତଚ୍ଚା। ପଷୃୋ୍:43

ବଦଳଥୁବିା �ାରତଭର ସେଳତାର କାହାଣୀ। ପଷୃୋ୍:44

73ତମଗଣତନ୍ତ୍ରଦବିସବକିଶର
ରାଜପଥରୁ ଗଣତନ୍ତ ଦିବସର କିଛି ଝଲକ                 ପଷୃୋ୍:21-24



25ତମ ରାଷ୍ଟ୍ୀୟ �ବୁ ଦିବସ ଅବସରଭର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭମାଦୀଙ୍କ ସଭବୋଧନ। 

ପଷୃୋ୍:26-29
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ସସମୋଚୋମୋଚୋ��

ପ୍ର�ୋଶତିଓମଦୁ୍ତି
ସକତ୍ନ୍ଦ୍ରପ୍ର�ୋଶ
ପ୍ରମଖୁ ମହାନିଭଦ୍ଚ୍ଚଶକ, ବିଓସି
ବୁନ୍ଭରା ଅେ୍  ଆଉଟ୍ ରି�୍  ଆଣ୍ଡ 
କମନୁ୍ନିଭକସନ

Printed at 
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10th floor,
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ସମ୍ୋଦ�
ଜୟଦୀପଭଟନୋଗ�
ପ୍ରମଖୁ ମହାନିଭଦ୍ଚ୍ଚଶକ,
ପତ୍ର ସ�ୂନା କା�ଚ୍ଚନ୍ାଳୟ,
ନୂଆଦିଲ୍ୀ

ସିନୟି�ଡିଜୋଇନ�
ଶନ୍ାମଶଙ୍କର ତିୱାରୀ
ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁମାର ଶମଚ୍ଚା 

ଡିଜୋଇନ�
ଦିବନ୍ା ତଲ୍ ୱାର, ଅ�ୟ ଗପୁ୍ା

ବ�ିଷ୍ସହୋୟ�ଉପକଦଷ୍ୋସମ୍ୋଦ�
ବିଭ�ାର ଶମଚ୍ଚା

ସହୋୟ�ଉପକଦଷ୍ୋସମ୍ୋଦ�
�ନ୍ଦନକୁମାର ଭ�ୌଧରୀ

ବ�ିଷ୍ଉପକଦଷ୍ୋସମ୍ୋଦ�
ସଭନ୍ାର କୁମାର

ଭୋରୋସମ୍ୋଦ�
ସମିୁତ କୁମାର (ଇଂରାଜୀ), ଅନିଲ ପଭଟଲ 
(ଗଜୁରାଟି), ନଦୀମ ଅହମ୍ମଦ (ଉଦୁ୍ଚ୍ଚ), 
ଭସାନିତ କୁମାର ଭଗାସ୍ାମୀ (ଅହମୀୟା), 
ବିନୟା ପି.ଏସ ୍ (ମାଲୟାଲାମ), ଭପୌଲମୀ 
ରକି୍ତ (ବଙ୍ଗାଳୀ),
ହରିହର ପଣ୍ଡା (ଓରି୍ଆ) 



ସାଦର ନମସ୍ାର। 

�ାଣକନ୍ ନୀତି କଭହ - “କା�ଚ୍ଚନ୍ ପରୁୁରାକଭର, ନା ଲକ୍ନ୍ ସମ୍ାଦୟଭତ’। ଅଥଚ୍ଚାତ୍ ପରୂ୍ଚ୍ଚ ଇଚ୍ା ସହକାଭର ଭ�ଉକଁାମ 
ହାତକୁ ନିଆ�ାଏ ତାହା ନିଶି୍ତ ଲକ୍ନ୍ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଭକା�ିଡ୍ ପରି�ାଳନା ଭକ୍ତ୍ରଭର �ାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ 
ସମନ ୍ତି କା�ଚ୍ଚନ୍ାନୟ୍ନ ଏହ ିନୀତିକୁ ବାସ୍ବତାଭର ପରିଣତ କରିବାର ଏକ �ଥାଥଚ୍ଚ ଉଦାହରଣ। ଭ�ଭତଭବଭଳ ଭକା�ିଡ୍  
�ାରତଭର ଏହାର  ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାର ଇଙି୍ଗତ ଭଦଲା ଭସଭତଭବଭଳ ଏହାକୁ କିପରି ମକୁାବିଲା କରା�ିବ ଭସଭନଇ 
କାହା ପାଖଭର ଭକୌଣସି ଜବାବ ନଥଲିା। ଏପରିକି ତତ୍ାଳୀନ ପରିସି୍ତିଭର ବିପତି୍ତକୁ ମକୁାବିଲା କରିବା ଲାଗି �ାରତର 
ସାମଥଚ୍ଚନ୍କୁ ଭନଇ ବିଶ୍ୱ ସଭନ୍ଦହ କରୁଥଲିା। ଭହଭଲ ‘ହର୍ ଘର ଦସ୍କ’ �ାଏ ଟିକାକରଣର ଆମର �ାତ୍ରା ବର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି 
ଭ�, �ଦି ଆସ୍ା ରହଛିି ଭତଭବ ରାସ୍ା ଆଭପ ମିଳି�ିବ ଆଉ ଭ�ଭତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଭଲ ବି ନିରନ୍ର �ାତ୍ରା ଲକ୍ନ୍ 
ପାଖଭର ପହଞ୍ଚାଇବ। ଭକା�ିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଭକ୍ତ୍ରଭର160 ଭକାଟିରୁ ଅଧକି ଟିକାପାନ ପ୍ରଦାନ କରା�ିବା ତଥା 15-
18 ବରଚ୍ଚ ବୟସର କିଭଶାର କିଭଶାରୀମାନଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ ଅ�ି�ାନଭର ସାମିଲ କରିବା, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ କମଚ୍ଚ�ାରୀ ଏବଂ 
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇ ଁ  ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରତିଭରଧକ ଟିକାପାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ର�ୃତି �ାରତଭର ଅସୀମ ସମ୍ାବନାର ପ୍ରତୀକ 
ଭହାଇପାରିଛି। 

ଜୀବନ ଧାରଣଭର ଏକ ବରଚ୍ଚର ହାରାହାରି ବୃଦି୍ଧ ଭଦଶର ଜଡିିପିଭର 4 ପ୍ରତିଶତ ଅ�ିବୃଦି୍ଧ ଆଣଥିାଏ। ଏହ ିକାରଣରୁ 
ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭକା�ିଡ୍  ବିଭରାଧଭର “ଜାନ ଭହୈ ଭତା ଜାହାନ ଭହୈ” ଏବଂ “ଜାନ �ୀ ଜାହାନ୍ �ୀ”  ପରି ଦୁଇ ମନ୍ତ 
ସହତି �ଦୁ୍ଧ ଆରମ୍ କରିଥଭିଲ। �ଦୁ୍ଧ ଆରମ୍ରୁ ଆମ ପାଖଭର କିଛି ବି ଅସ୍ତ୍ର ନଥଲିା। ଭକୌଣସି ଔରଧ ନଥଲିା; ପିପିଇ 
କିଟ୍ ଭହଉ ଅବା N-95 ମାସ୍ର ଅ�ାବ �ାରିଆଭର୍ ଥଲିା।  ଏସବୁ ସହ ପ୍ରତିଭଶଧକ ଟିକା ପାଇ ଁବିଭଦଶ ଉପଭର 
ନି�ଚ୍ଚରଶୀଳ ଥଲିା �ାରତ।  ଅଥଚ୍ଚାତ୍ ଶନୂରୁ ଆରମ୍ ଭହାଇଥଲିା ଏହ ି�ଦୁ୍ଧ। ଆଜ ିକିନ୍ତୁ ଏ ଅବସ୍ା ନାହି।ଁ PPE କିଟ୍, ମାସ୍, 
ଟିକା, ଔରଧ ଉତ୍ାଦନ ଦୃଷି୍ରୁ ବିଶ୍ୱଭର ଆଭମ ଆଗଆୁ ରହଛୁି। ଏହାର କାରଣ ଭହଉଛି ଆତ୍ମନି�ଚ୍ଚରତା ଆର୍କୁ ବଢ଼ଥୁବିା 
ଆମର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ା। ଟିକାକରଣର ମାତ୍ର ଏକ ବରଚ୍ଚ �ିତଭର ଭଦଢ଼ଶହ ଭକାଟିରୁ ଅଧକି ଟିକାପପାନ କରିବା 
�ାରତ ପାଇ ଁ ନୂଆ କିତ୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ାପନ କରିଛି। ଏହା  ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଆମର ଆତ୍ମନି�ଚ୍ଚରଶୀଳତା, ଆତ୍ମ-ଗବଚ୍ଚର 
ପ୍ରତୀକ ଭହାଇଛି। ତଥାପି ଭକା�ିଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧଭର ଭଦଶର �ଦୁ୍ଧ ଜାରି ରହଛିି। ଭଦଶର 130ଭକାଟି ଭଲାକଙ୍କ �ାଗିଦାରୀଭର 
ଆରମ୍ ଭହାଇଥବିା ଏହ ିଲଭଢ଼ଇ ଏଭବ ଜାରି ରହଛିି। ଅଥଚ୍ଚାତ୍ ଏଭବ �ଦୁ୍ଧ �ାଲିଛି, ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭହାଇପାରିବ ନାହି।ଁ 
କଭରାନା �ୂତାଣରୁ ନୂଆ �ାରିଆଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷି୍ଭର ରଖ ିସରକାର ସମ୍ାବନ୍ ଆହା୍ନକୁ ମକୁାବିଲା କରିବା ପାଇ ଁ
ପ୍ରସୁ୍ତି �ଳାଇଛନି୍। ଏହାସହ ଟିକାକରଣକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ କରା�ାଉଛି। ଟିକାକରଣ �ାତ୍ରାଭର ସେଳତାର ସହ ଏକବରଚ୍ଚ 
ପତୂ୍ତ୍ତି ଏ ସଂଖନ୍ାର କ�ରଭଷ୍ାରିଭର ସାମିଲ୍ ଭହାଇଛି। 

ବଭନ୍ଦ �ାରତ ଭରେନ୍ ଦ୍ାରା �ାରତୀୟ ଭରଳ କତୃ୍ତଚ୍ଚପକ୍ଙୁ୍କ ନୂଆ ସମ୍ାବନା ମିଳିଛି। ଜାନୁୟାରୀ ପ୍ରଥମାଦ୍ଧଚ୍ଚଭର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ  ଦ୍ାରା ଭଦଶର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛି। 25ତମ ଜାତୀୟ �ବୁ 
ମଭହାତ୍ସବ ଅବସରଭର, �ବୁବଗଚ୍ଚଙ୍କ ଭନତୃତ୍ୱଭର ନୂଆ�ାରତର ବିକାଶ, ଅମତୃ ମଭହାତ୍ସବଭର ମହାନାୟକଙ୍କ 
ଭପ୍ରରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ, ବନ୍କି୍ତତ୍ୱ ପଷୃ ୍ଠାଭର ସ୍ାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ତୀ ଏବଂ ରାଜପଥ ଉପଭର ନୂଆ ପଭରଡ୍ ଆକରଚ୍ଚଣ 
ଏଥର ସଂଖନ୍ାଭର ପାଠକଙୁ୍କ ପଠନର ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭ�ାଗାଇବ। 

ଭକା�ିଡ୍  ଭପ୍ରାଭଟାକଲ ସହ ନିଜର ବିଭଶର �ତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ାବ ଏବଂ ମତାମତ 
ପଠାଇବାକୁ �ୁଲିଭବ ନାହି।ଁ  ଆମ ଇଭମଲ ଠକିଣା ଭହଉଛି - response-nis@pib.gov ।

ସମ୍ୋଦ�ଙ୍କ�ଲମ�ୁ...

(ଜୟଦୀପଭଟ୍ଟନୋଗ�)
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ନଃିଶଳୁ୍କ ବତିରଣ 

1-15 ଜୟାନୁୟୟାରୀ, 2022 

ସସମମୟାୟାଚଚୟାୟାରରନନୁୁ୍୍  ଇଇଣ୍ଣିି୍ଆଆ

ସମୟାଚୟାରନୁ୍ ଇଣି୍ଆ

ନବବର୍ଷରର ନୂଆ ଭୟାରତର ନମି୍ଷୟାଣ 

ପୟାଇ ଁଅମତୃ ଯୟାତ୍ୟାର ନୂଆ ସଙ୍କଳ୍ପ

ନୁ୍ଇଣି୍ଆସମୋଚୋ�|1-15କେବୃୟୋ�ୀ20222



ନୁନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମା�ାର ପତ୍ରିକା ଭଦଶର ସ୍ାଥଚ୍ଚ ଦୃଷି୍ରୁ ସରକାରଙ୍କ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଚ୍ଚ ବିକାଶ କା�ଚ୍ଚନ୍ ବିରୟଭର ସ�ୂନା ଭଦଉଛି। ଏହ ିସ�ୂନାସବୁ 
ଭସାସିଆଲ ମିଡିଆଭର ଉପଲବ୍ଧ ନାହି।ଁ ସବୁଠାରୁ ବର୍କଥା ଭହଲା, ଏହ ି
ପତ୍ରିକା ପଢି଼ବା ପଭର ଭମାର ଜ୍ାନ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି । 1 ରୁ 15 ଜାନୁୟାରୀ 
2022 ପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍ ଭଗାରଖପରୁ ସାର କାରଖାନା ବିରୟଭର ଉଭଲ୍ଖନୀୟ 
ସ�ୂନା ଗ୍ରହଣ କରା�ାଇଥଲିା।

niralabhuwanpati1964@gmail.com

ଚଠିବିୋକ୍ସ

ନୁନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମା�ାର ପଢ଼ି ଭମାଭତ ବହୁତ ଖସିୁ ଲାଭଗ। ବିଭଶର 
କଥା ଭହଉଛି, ଏହ ିପତ୍ରକିାଭର ସାମ୍ପ୍ରତିକ କା�ଚ୍ଚନ୍ ବିରୟଭର ବହୁତ 
�ଲ ଜ୍ାନ ଉପଲବ୍ଧ। ମୁ ଁପରବତ୍ତଚ୍ଚୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଭପକ୍ା କରିଛି।

କଜଠୋ�ୋମ୍ହୁଡୋ
Drjetharamchoudharilorta@gmail.com

1 ରୁ 15 ଜାନୁୟାରୀ 2022 �ାଏ 
ଏ ବରଚ୍ଚର ପ୍ରଥମ ସଂଖନ୍ା ପାଇଛି। 
ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗଭର ବାରାଣସୀ 
କରିଡର, ବିପିନ ରାୱତ ଏବଂ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଆରମ୍ କରା�ାଇଥବିା ଅନନ୍ 
ପ୍ରକଳ୍ପ  ସମ୍କଚ୍ଚଭର ସ�ୂନା ପାଇଲି। 
ଆହୁରିମଧ୍ୟ, ବନାରସଭର ଗଙ୍ଗା 
ନଦୀକୂଳଭର ଭମାଦୀଜୀଙ୍କ ସ୍ାନ 
କରିବା �ିତ୍ର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥଲିା। 

ଶ୍ରୀକଗୋପୋଲଶ୍ରୀବୋସ୍ବ
shrigopal6@gmail.com

ମୁ ଁଭମଲ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମଭର �ାରତ 
ସରକାରଙ୍କ ସ�ୂନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ 
ମନ୍ତଣାଳୟର ନୁନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମା�ାର 
ପତ୍ରିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, �ାହା ପାଇ ଁମୁ ଁ
ଆପଣଙ୍କ ନିକଟଭର କୃତଜ୍। 

ବ�ୁଣଶମ୍ଷୋ
varunbaran@gmail.com

ନୁନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମା�ାର ପତ୍ରିକାର 16-31 ଡିଭସବେର 2021 
ସଂଖନ୍ା ପଢ଼ିବା ଭସୌ�ାଗନ୍ ପାଇଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି 
ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଭହଉଛି ପ୍ରଥମ ପଷୃ ୍ଠାଭର ଆକରଚ୍ଚଣର ଭକନ୍ଦ୍ର। 
'ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମଭହାତ୍ସବ' ଅଧୀନଭର ଆମର ହଜଲିା 
ନାୟକମାନଙୁ୍କ ଭଖାଜାଭଖାଜ ିକି ଏହ ିପତ୍ରିକାଭର ବିଭଶର 
ଦନ୍ାନ ସହକାରଭର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅତନ୍ନ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।

ମକୁ�ଶ�ୁମୋ�ଋରିଭମ୍ଷୋ
mukesh123idea@gmail.com

ମୁ ଁନୁନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମା�ାର ମାଗାଜନିର ଜଭଣ ଦୀଘଚ୍ଚଦିନର 
ପାଠକ। ଏହ ିପତ୍ରିକାଭର ଭଦଶର ଅଗ୍ରଗତି, ଭଦଶଭର 
�ାଲିଥବିା ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆଗାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ �ାରତର 
ସାହସୀ ସ୍ାଧୀନ ଭ�ାଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ବିରୟଭର ଆଶ୍�ଚ୍ଚନ୍ଜନକ 
ସ�ୂନା ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭମା ଜୀବନକୁ ଭଦଶର 
ଭସବାଭର ଉତ୍ସଗଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଭପ୍ରରଣା ଦିଏ।  

piyush17220878@gmail.com

ଇ-କମଲ୍ପୋଇଁଠ�ିଣୋ

      ଇ-କମଲ୍- response-nis@pib.gov.in 
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ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ 
ସଙ୍କଳ୍ପସଙ୍କଳ୍ପ

ଅମତୃ ବର୍ଷଅମତୃ ବର୍ଷ

ବର୍ଷ: 2 ସଂଖ୍ୟା: 13
ନଃିଶଳୁ୍କ ବତିରଣ 

1-15 ଜୟାନୁୟୟାରୀ, 2022 

ସସମମୟାୟାଚଚୟାୟାରରନନୁୁ୍୍  ଇଇଣ୍ଣିି୍ଆଆ

ସମୟାଚୟାରନୁ୍ ଇଣି୍ଆ

ନବବର୍ଷରର ନୂଆ ଭୟାରତର ନମି୍ଷୟାଣ 

ପୟାଇ ଁଅମତୃ ଯୟାତ୍ୟାର ନୂଆ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ସଂକି୍ପ୍ତସମୋଚୋ�

ଗ�ୁୁକଗୋବଦିେସିଂହଙ୍କ
ଦୁଇପଅୁଙ୍କସହଦି�ୁସ୍ମ�ଣ
��ିବୋଲୋଗିପ୍ରତବିର୍ଷ

ଡିକସମ୍ବ�26କ�ପୋଳନ
କହବ‘ବୀ�ବୋଲ୍ଦବିସ’

ଦୁଗ୍ଧଉତ୍ୋଦନକ�ଭୋ�ତ
ବଶି୍ୱକ�ଅଗ୍ଣୀ

2030ସଦୁ୍ୋଜୋପୋନ�ୁଅତକି୍ମ��ି
ଏସିଆ�ଦ୍ତିୀୟବୃହତଅଥ୍ଷନୀତି

କହବଭୋ�ତ
ଭକା�ିଡ୍  ପରି ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟଭର, ଭ�ଭତଭବଭଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ 

ଏକ �ୟଙ୍କର ବିପ�ଚ୍ଚନ୍ୟର ସମମ୍ଖୁୀନ ଭହାଇଛି, ଭସହ ି
ସମୟଭର �ାରତକୁ ଆତ୍ମନି�ଚ୍ଚରଶୀଳ କରିବା ଲାଗି ସଭୁ�ାଗ ସଷିୃ୍ 
ଭହାଇଛି। ଆଉ ଏହ ିବିପ�ଚ୍ଚନ୍ୟକୁ ସଭୁ�ାଗଭର ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ ଅଭନକ ଅ�ିନବ ପଦଭକ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ 
କରିଛନି୍। ବିଭଶରକରି କୃରି, କ୍ଦୁ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶଳି୍ପକୁ ସହାୟତା 

କରିବା ପାଇ ଁ ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହ ି ପଦଭକ୍ପସବୁ 
ରାମବାଣ ପରି ଭହାଇଛି। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନ ଭକ୍ତ୍ରଭର 
ଅପାର ସମ୍ାବନାକୁ ଲକ୍ନ୍ଭର ରଖ ି ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ 
�ିତି୍ତ�ୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ ି ଅଧୀନଭର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନ 
ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ବିଭଶର ଧ୍ୟାନ ଦିଆ�ାଇଛି। େଳତଃ 
2013-14 ବରଚ୍ଚଭର, ଭ�ଉଠଁାଭର �ାରତ 137.6 ନିୟୁତ 

ଟନ୍ କ୍ୀର ଉତ୍ାଦନ କରିଥଲିା, 2019-20 ବରଚ୍ଚଭର 198.4 ନିୟୁତ 
ଟନଭର ପହଞ୍ଚଛିି । 2024 ସଦୁ୍ଧା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନ 330 ନିୟୁତ ଟନକୁ 
ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ ଭବାଲି ଆଶା କରା�ାଉଛି। ବତ୍ତଚ୍ଚମାନ ମାତ୍ର 20-25% 
ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ ପାଇ ଁ ଆସଛିୁ ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ 40%କୁ 
ଭନବାଲାଗି ଭ�ଷ୍ା କରୁଛନି୍।

ଗତବରଚ୍ଚ ଭକା�ିଡ୍  ସମୟଭର, �ାରତର ଅଥଚ୍ଚନୀତି କର୍ା 
ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟଭର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ରଭର ପହଞ୍ଚିଥଲିା। 

ଭହଭଲ କିଛିଦିନ �ିତଭର ଆତ୍ମନି�ଚ୍ଚରଶୀଳ �ାରତ �ଳି ମହାନ 
ଅ�ି�ାନ ଦ୍ାରା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ଅ�ିବୃଦି୍ଧ ହାରକୁ ଭକବଳ 
ଭେରିନାହି ଁ ବରଂ 2021-22ର ଦି୍ତୀୟ ଭତ୍ରୈ-ମାସିକଭର 

8.4% ଅ�ିବୃଦି୍ଧ ହାର ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତ 
ଅ�ିବୃଦି୍ଧଶୀଳ ଅଥଚ୍ଚବନ୍ବସ୍ା ପାଲଟିଛି। 
ବତ୍ତଚ୍ଚମାନ ଅଥଚ୍ଚନୀତିଭର ଆଉ ଏକ ଖସିୁ 
ଖବର ଆସିଛି। IHS ମାଭକଚ୍ଚଟ୍ ରିଭପାଟଚ୍ଚ 
ଅନୁ�ାୟୀ, 2030 ସଦୁ୍ଧା �ାରତୀୟ 
ଅଥଚ୍ଚନୀତି ଜାପାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାଭର। 

ଭସଭତଭବଳକୁ �ାରତର ଭମାଟ ଘଭରାଇ ଉତ୍ାଦ (ଜିଡିପି) 
ଜମଚ୍ଚାନୀ ଏବଂ ବି୍ଭଟନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ 
ଅଥଚ୍ଚନୀତି ଭହବ ଭବାଲି ଆଶା କରା�ାଉଛି। ଆଭମରିକା, �ୀନ୍, 
ଜାପାନ, ଜମଚ୍ଚାନୀ ଏବଂ ବ୍ିଭଟନ ପଭର �ାରତ ବତ୍ତଚ୍ଚମାନ ବିଶ୍ୱର 
ରଷ୍ଠ ବୃହତ୍ତମ ଅଥଚ୍ଚନୀତି ଅଭଟ।

ଦଶମ ଶଖି ୍ ଧମଚ୍ଚଗରୁୁ ଭଗାବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ଦୁଇ ବୀର ପତୁ୍ର 
ସାହବିଜାଦା ଭଜାରାୱର ସିଂହ ଏବଂ ସାହବିଜାଦା 

େଭତ ସିଂହ ଭମାଗଲ୍ ଭସନା ସହ ଲଢି଼ 1705 ମସିହା 
ଡିଭସବେର 26 ତାରିଖଭର ଶହୀଦ ଭହାଇଥଭିଲ। ତାଙୁ୍କ 
ଭମାଗଲମାଭନ ଜୀବନ୍ କାନ୍ଥ �ିତଭର ବନ୍ଦ କରିଭଦଇଥଭିଲ। 
ଧମଚ୍ଚର ରକ୍ା ପାଇ ଁଭସମାଭନ ବଳିଦାନକୁ ଭରେୟସ୍ର ଭବାଲି 
ଗ୍ରହଣ କରିଥଭିଲ। ଖାଲି ଭସତିକି ନୁଭହ ଁ ଭମାଗଲ ଭସନା 
ଗରୁୁ ଭଗାବିନ୍ଦସିଂହଙ୍କ 4ଜଣ ବୀରପତୁ୍ରଙୁ୍କ ଏମିତି ମତୁୃନ୍ 
ମହୁଙୁଁ୍କ ଭଠଲି ଭଦଇଥଭିଲ। ଅନନ୍ଦୁଇ ପତୁ୍ର ଭହଉଛନି୍ 
ସାହବି୍ାଦା ଅଜତି ସିଂହ ଏବଂ ଭଜାହାର ସିଂହ । ଅନନ୍ୟ 
ବିରୁଦ୍ଧଭର ବୀରତାର ସହ ଲଢି଼ବା ପଭର ଏହ ିବଳିଦାନ ଶଖି ୍
ଧମଚ୍ଚାବଲବେୀଙ୍କ ଲାଗି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଭହାଇ ରହ ି ଆସିଛି। 
ଭସଥଲିାଗି ପ୍ରତିବରଚ୍ଚ ଡିଭସବେର 21ରୁ ଡିଭସବେର 27 ତାରିଖ 
�ାଏ  ଭସମାଭନ ସହଦି ସପ୍ାହ ପାଳନ କରିଥାଆନି୍। 
�ଳିତବରଚ୍ଚ ଡିଭସବେର 27 ତାରିଖଭର ଆଭୟାଜତି 
ପ୍ରକାଶ ଦିବସ ଅଥଚ୍ଚାତ୍ ଗରୁୁଭଗାବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ଜନ ୍ମବାର୍ତିକୀ 
ଅବସରଭର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ କହଛିନି୍ଭ�, 
ଭଦଶ ଏହ ି ସାହବିଜାଦା ଭଜାରାୱର ସିଂହ ଏବଂ େଭତ 
ସିଂହଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ।  ଏଣ ୁ ଏହ ି ଦିବସକୁ 
ଅଧକି ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ଭଦଶ ଏଣକିି ଡିଭସବେର 
26 ତାରିଖକୁ ‘ବୀର ବାଲ୍ ଦିବସ’ �ାଭବ ପାଳନ କରିବ।  
ସାଧାରଣ ଭଲାଭକ ଏହ ିବୀରଙ୍କ ସମ୍କଚ୍ଚଭର ଜାଣବିା ଭହଉଛି 
ଏହ ିସନି୍ଧକ୍ଣର ଏକ ବର୍ ଆବଶନ୍କତା’ 
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କଗୋଟିଏବର୍ଷକ�65ଲକ୍�ୁଅଧ�ି
କଲୋ�ଙୁ୍କଅଟଳକପନ୍ସନ୍

ବୃଦ୍ଧାବସ୍ାଭର ଆଥ୍ତିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ା ପାଇବା ପାଇ ଁ ଭପନ ୍ସନ୍ 
ଭହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବର୍ ସହାୟତା। କିନ୍ତୁ ଅସଂଗଠିତ ଭକ୍ତ୍ରଭର 

କା�ଚ୍ଚନ୍ କରୁଥବିା ଭଦଶର ଭକାଟି ଭକାଟି ଭଲାକ ଏହାର ଲା� 
ପାଇପାରୁ ନଥଭିଲ।  60 ବରଚ୍ଚ ବୟସ ପଭର, ଏହି ସମସସନ୍ାରୁ 
�ାରତୀୟଙୁ୍କ ମକିୁ୍ତ ଭଦବା ଲାଗି  ଭମ 2015ଭର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ ଅଟଳ ଭପନ ୍ସନ୍ ଭ�ାଜନା ଆରମ୍ କରିଥଭିଲ। ଏହ ି
ଭ�ାଜନା ଏକ ସି୍ର ଆୟର ଗନ୍ାଭରଣି୍ଟ ଦିଏ।  ଏହି ଭ�ାଜନାଭର 
ଅନ୍�ୁଚ୍ଚକ୍ତ ଭହାଇଥବିା ନାଗରିଗଟିଏ  60 ବରଚ୍ଚ ବୟସ ପଭର ବାର୍ତିକ 
ସବଚ୍ଚାଧକି 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭପନ ୍ସନ୍ ଆକାରଭର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ 
ସମଥଚ୍ଚ ଭହାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ରୂପ, ପ୍ରତିଦିନ ସାତ ଟଙ୍କା 
ବିନିଭ�ାଗଭର ଜଭଣ ମାସିକ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭପନ ୍ସନ୍ ପାଏ।  
ଭ�ଭକୌଣସି ବନ୍କି୍ତ ଏହି ଭ�ାଜନାର ଲା� ଉଠାଇ ପାରିଭବ। ଏହା 
ମଧ୍ୟ ଟିକସ ରିହାତିର ଲା� ପାଇଥାଏ । ଭଲାଭକ ଏ ବିରୟ ଜାଣବିା 
ପଭର ଦିନକୁ ଦିନ ଭ�ାଜନାଭର ଅନ୍�ୁଚ୍ଚକି୍ତ ବଢି଼ �ାଲିଛି। ଭକବଳ 
�ଳିତ ଆଥ୍ତିକ ବରଚ୍ଚଭର ଅଥଚ୍ଚାତ୍ 2021-22ଭର 65 ଲକ୍ରୁ ଅଧକି 
ଭଲାକ ଏହି ଭ�ାଜନା ଅଧୀନଭର ନିଜକୁ ପଞ୍ୀକୃତ କରିଛନି୍। ଗତ 
ସାଭଢ଼ଛଅ ବରଚ୍ଚ ମଧ୍ୟଭର ପଞ୍ୀକୃତ ଭହାଇଥବିା ଭଲାକଙ୍କ ସଂଖନ୍ା 3 
ଭକାଟି 68 ଲକ୍ରୁ ଅଧକି।

ଏହା ବର୍ଚ୍ଚର ଭରାଡ୍ ଅଗଚ୍ଚାନାଇଭଜସନ୍ (BRO)ର କମଚ୍ଚକତ୍ତଚ୍ଚାଙ୍କ 
ସାହସର ପ୍ରତୀକ ଭ� କାଶ ୍ମୀରକୁ ଲଦାଖ ସହତି ସଂଭ�ାଗ କରୁଥବିା 

ଭଜାଜଲିା ପାସ ୍�ଳିତ ବରଚ୍ଚ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ବରୋବୃତ ଶୀତଭର 
ମଧ୍ୟ ଭଖାଲା ରହଥିଲିା। ସାଧାରଣତଃ  31 ଡିଭସବେର ପଭର ଏହ ି
ସଂଭ�ାଗ ରାସ୍ା ବନ୍ଦ ଭହାଇ�ାଏ। ପ୍ରବଳ ତୁରାରପାତ ଏବଂ ମାଇନସ ୍
20 ଡିଗ୍ରୀ ଭସଲସିୟସ ୍ପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍  ତାପମାତ୍ରା  କମି�ିବାରୁ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳଭର 
ପରିବହନ ଅତନ୍ନ୍ କଷ୍ସାଧ୍ୟ ଭହାଇପଭର୍। ରେୀନଗର, ଭଲହ ଏବଂ 
ମନାଲି-ଭଲହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବନ୍ଦ ଭହତୁ ଲଦାଖ ଭଦଶର ଅନନ୍ାନନ୍ 
ସ୍ାନରୁ ବିଚ୍ିନ୍ ଭହାଇ�ାଏ। ଭହଭଲ ଏଥର ତାହା ଭହାଇନାହି।ଁ  କଠନି 
ପରିସି୍ତି ସଭତ୍ତ୍ୱ BRO, ଭଜାଜଲିାଭର ଜମା ଭହଉଥବିା ତୁରାର କ୍ରମାଗତ 
�ାଭବ ସୋ କରି ରାସ୍ାକୁ କା�ଚ୍ଚନ୍କ୍ମ ରଖବିା ପାଇ ଁଦିନରାତି କା�ଚ୍ଚନ୍ 

କରିଛନି୍।  �ାହା ଦ୍ାରା ଅତନ୍ାବଶନ୍କ ଦ୍ବନ୍ର ଠକି୍ ସମୟଭର ଉପଲବ୍ଧ 
ଭହବା ନିଶି୍ତ ଭହାଇପାରିଛି। ଅବଶନ୍, ଏହ ି ପରିସି୍ତିକୁ ମକୁାବିଲା 
କରିବା ଲାଗି ରେୀନଗର-ଭଲହ ରାଜପଥଭର ଭଜାଜଲିା ଟଭନଲ ନିମଚ୍ଚାଣ 
କରା�ାଉଛି । 

ଏହ ି ଟଭନଲଟି ରେୀନଗର-ଭଲହ ଖଣ୍ଡର ବାଲା୍ଲ ଏବଂ 
ମୀନାମାଗଚ୍ଚଠାଭର ନିମଚ୍ଚାଣ କରା�ାଉଛି।  କା�ଚ୍ଚନ୍ ସମାପ୍ ଭହଭଲ 11,575 
େୁଟ ଉର୍ଭର ଥବିା ଏହ ିଟଭନଲ୍ ବିଶ୍ୱର ସଭବଚ୍ଚାର୍ ଟଭନଲ୍ ଭହବା ସହ 
ଏସିଆର ସବଚ୍ଚବୃହତ୍ ଦୁଇ ମହୁା ଁଟଭନଲ୍ ଭହାଇପାରିବ। ଖାଲି ଭସତିକି 
ନୁଭହ ଁଏହ ିଟଭନଲ୍ ନିମଚ୍ଚାଣ ଦ୍ାରା  ରେୀନଗର-ଭଲହ ସଂଭ�ାଗକୁ ବରଚ୍ଚର 
ସବୁ ସମୟଭର ସମ୍ବ ଭହାଇପାରିବ। 2023 ଭଶର ସଦୁ୍ଧା ଏହା ସମାପ୍ 
ଭହବାର ସମ୍ାବନା ଅଛି।

ଜୋନୁୟୋ�ୀମୋସକ�ପ୍ରଥମଥ�ପୋଇଁକଖୋଲୋ�ହଲିୋକଜୋଜଲିୋପୋସ୍

2014ଭର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀଙ୍କ ସ୍ପ୍ନ �ାଭବ 
ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଥଚ୍ଚବନ୍ବସ୍ାକୁ ଗ୍ରହଣ କରା�ାଇଥଲିା। �ୀମ ୍

ୟୁପିଆଇ ପରି ଆପ ୍ ଏହି ସ୍ପ୍ନକୁ ନୂତନ ଭଡଣା ଭଦଇଥଲିା। 
ଭକା�ିଡ୍ କଟକଣା �ିତଭର ଆଜି ଭରକଡଚ୍ଚ ସଂଖନ୍କ ୟୁପିଆଇ 
କାରବାର ଭହାଇପାରିଛି। ଏହି ଦିଗଭର ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ 
ପଦଭକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ରିଜ�ଚ୍ଚ ବନ୍ାଙ୍କ ଅେ୍ ଇଣି୍ଡଆ ବତ୍ତଚ୍ଚମାନ ଏକ 
ନୂତନ ଭ�ାଜନା ଆରମ୍ କରିଛନି୍। ଡିଜିଟାଲ୍ ଭପଭମଣ୍ଟ ପାଇ ଁ
ଜାରି କରା�ାଇଥବିା ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁ�ାୟୀ, ବତ୍ତଚ୍ଚମାନ ଜଭଣ 
ବନ୍କି୍ତ  ଅେଲାଇନ୍ ଭପଭମଣ୍ଟ କାରବାର କରିପାରିଭବ। ଅଥଚ୍ଚାତ୍ 
ଇଣ୍ଟରଭନଟ୍ ବିନା ସବଚ୍ଚାଧକି 200 ଟଙ୍କା ଭଦବାକୁ ସକ୍ମ ଭହଭବ। 
ଅଥଚ୍ଚାତ୍ ଗା ଁଗହଳିଭର ଭ�ଉଠଁାଭର ଇଣ୍ଟରଭନଟ୍ ନାହି ଁଭସଠାଭର 
ବି ଡିଜିଟାଲ୍ ଭପଭମଣ୍ଟ ସକ୍ମ ଭହବ। ଅେଲାଇନ୍ ଭପଭମଣ୍ଟ ପାଇ ଁ
ଗ୍ରାହକମାଭନ ବି�ିନ୍ ଭମାଡ୍ ବନ୍ବହାର କରିପାରିଭବ ଭ�ପରିକି 
କାଡଚ୍ଚ, ଭମାବାଇଲ୍ ୱାଭଲଟ୍ କିବୋ ଭମାବାଇଲ୍ ଡି�ାଇସ ୍ପ୍ର�ୃତି। 
ଏହି ବନ୍ବସ୍ାଭର ଭପଭମଣ୍ଟ ସବୁଭବଭଳ ଗ୍ରହକ-ବନ୍ବସାୟୀ 
ପରସ୍ର ମହୁାମହୁି ଁଭହବ।  n

ଏକବ200ଟଙ୍କୋ
ପଯ୍୍ଷ ନ୍କପକମଣ୍ଟବନିୋ
ଇଣ୍ଟ�କନଟକ�ସମ୍ଭବ

�ପି�ିଆକବଦନ��ିକବ:ଏହିକଯୋଜନୋପୋଇଁAPYଆପ୍�ମି୍ବୋ
ଅଟଳକପନ୍ସନ୍କଯୋଜନୋ�ଅେିସିଆଲ୍କେବସୋଇଟ୍https://enps.
nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem�ୁଲଗଅ୍ନ୍��ି
ପଞ୍ୀ��ଣ��ିପୋ�ିକବ।

ସଂକି୍ପ୍ତସମୋଚୋ�
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ଶତୋବ୍ୀ�ସବୁଠୋ�ୁବଡମହୋମୋ�ୀକ�ୋଭିଡ୍ବ�ୁିଦ୍କ�
ଲକ଼େଇ��ିବୋସମୟକ�କଦଶଅକନ�ନୂଆଏବଂ
ଅଭିନବପଦକକ୍ପଗ୍ହଣ��ିଛ।ିଏଥପିୋଇଁଅକନ�
ଗକବରଣୋଦ୍ୋ�ୋନୂଆ�ୋସ୍ୋସବୁଉନ୍ମକୁ୍କହୋଇଛ।ି
ପ୍ରତକିକ୍ତ୍ରକ�,ପ୍ରତିଅଞ୍ଚଳକ�କଲୋକ�ମଜଭୁତକହୋଇ
ଏହିମହୋମୋ�ୀବ�ୁିଦ୍କ�ଲ଼ିେବୋଲୋଗିବୋଟକଖୋଜଛିନ୍ି
ଆଉକସଥକି�କ�ହିକ�ହିସେଳବିକହୋଇଛନ୍।ିଏହି
ତଜ୍ଷମୋ,ପ�ୀକ୍ଣଏବଂଗକବରଣୋଭିତକ�ବଜି୍ୋନ
ଆଧୋ�ିତ,ବଜି୍ୋନକପ୍ର�ିତଏବଂବଜି୍ୋନନମିମିତଟି�ୋବନିୋ
କ�ୌଣସିକଭଦଭୋବକ�ମଣରିଜୋତ�ିଇତହିୋସକ�ଏ�
ଅଭୂତପବୂ୍ଷଅଧ୍ୟୋୟକଯୋଡିଛ।ି130କ�ୋଟିକଦଶବୋସୀଙ୍କ
'ସୋବ�ୋପ୍ରୟୋସ'ସୋମହୂ�ିବଜିୟ�ୁସନୁଶିି୍ତ��ିଛ।ି
ଏପ�ିଅଭିଯୋନକ�ଯଦିସମସ୍ପ୍ରୟୋସ�ୁସମନ୍ତି
��ୋଯୋଏ,କତକବେଳୋେଳନଶିି୍ତଆଶ୍ଯ୍୍ଷ ଜନ�କହବ।
ଖୋଲିକସତ�ିିନୁକହ,ଁମୋତ୍ରଏ�ବର୍ଷଭିତକ�କଦଶକ�
160କ�ୋଟି�ୁଅଧ�ିଟି�ୋପୋନବତି�ଣକ�ୋଯୋଇପୋ�ିଛ।ି
ଏହିପ�ିସଂଖ୍ୋନଦ୍ୋ�ୋଭୋ�ତଆଶ୍ଯ୍୍ଷ �ୁଏ�
କ��ଡ୍ଷକ�ପ�ିଣତ��ିପୋ�ିଛ।ିଏକବଲକ୍୍କଦଶ�
ସବୁକଲୋ�ଙ୍କଭିତକ�ସ�ୁକ୍ୋ�ବଚବ�ିଶତି��ିବୋ।
କସଥଲିୋଗିକଦଶ�ସବୁନୋଗ�ି�କଯମିତିଦୁଇଟିଯୋ�
ଟି�ୋପୋନପୋଇକବକସଥଲିୋଗି‘ହ�୍ଷ�ଟି�ୋ-����୍
ଟି�ୋ’ଅଭିଯୋନଆ�ମ୍ଭକହୋଇଛ।ିଏହିଅଭିଯୋନ�
ଲକ୍୍�ହଛି,ିକଯକତକବକଳକଦଶସ୍ୋଧୀନତୋ�75ତମ
ଉତ୍ବପୋଳନ��ୁଥବିକସକତକବକଳଭୟନୁକହଁବ�ଂ
ଚୋ�ିଆକଡଖସିୁଏବଂଆତ୍ମବଶି୍ୱୋ�ଏ�ବୋତୋବ�ଣସଷିୃ୍
କହୋଇଥବି।.....

�ୋଷ୍ଟ୍ରଶକି୍�
ପ୍ରତବିମି୍ବ

160କ�ୋଟିପୋ�୍�ଲୋଟି�ୋ��ଣ

ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନ�ୁବକର୍ଷ�ଭ�କଷ୍ୋ�ି



ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନ�ୁବକର୍ଷ�ଭ�କଷ୍ୋ�ି
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ମୁଁବଗିତ20ମୋସକହଲୋସଦୁେ�ୋଉପସ୍ୋସ୍୍କ�ନ୍ଦ୍ରକ��ୋମ��ୁଛ।ିଏଠୋକ�
�ହବିୋଲୋଗିକ�ୌଣସିସବୁଧିୋନୋହି।ଁ��ଗଡିୁ�ଭୁତବଗେଳୋପ�ିକହୋଇଗଲୋଣ।ି
ଅପ�ପକକ୍ଏହିଅଞ୍ଚଳ�କଲୋକ��ମ୍ଶକିି୍ତଥବିୋ�ୁକସମୋନଙୁ୍କଟି�ୋ��ଣ
ସମ୍�୍ଷକ�ବୁଝୋଇବୋପୋଇଁମଧ୍ୟ�ଠନିପ�ିଶ୍ରମ��ିବୋ�ୁପଡୁଛ।ି
-ମକୁ�ଶ,ସଦୁେ�ୋସ୍ୋସ୍୍କ�ନ୍ଦ୍ରକ��ୋଯ୍୍ଷ �ତଏଏନ୍ଏମ।୍

�ରତର ରଣନୀତିକ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହଛିି ରାଜସ୍ାନର ବାର୍ଭମର ଜଲି୍ା। ଏହ ିଜଲି୍ାର 
ସନୁ୍ଦରା ଗାକଁୁ �ିବା ଆସିବା କରିବା ଲାଗି ଭସମିତି ପକ୍ା ରାସ୍ା ନାହି।ଁ ଅଣ ଓସାରିଆ, 
ଖାଲ ଢିପ ସର୍କ କାରଣରୁ ଏଠାକୁ ସ୍ାସ୍ନ୍ ବନ୍ବସ୍ାର ସଭୁ�ାଗ ପହଞ୍ଚାଇବା ବି ଅଭନକ 
ଆହା୍ନ ବହନ କଭର। ଭହଭଲ ଭଦଶର ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖଭର ଟିକା ସବୁିଧା 
ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଭକୌଣସି ଭଲାକଙୁ୍କ ଟିକାକରଣରୁ ବାହାଭର ନରଖବିାର ସଂକଳ୍ପ ଭନଇ 
ଆରମ୍ ଭହାଇଥବିା ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହରଘର ଟିକା- ଘରଘର ଟିକା ଅ�ି�ାନଭର 
ସ୍ାସ୍ନ୍କମଚ୍ଚୀମାଭନ ଓଟ ପିଠଭିର ବସି ଦୁଗଚ୍ଚମ ଅଞ୍ଚଳଭର ପହଞ୍ଚଥିଭିଲ ଏବଂ ଜରୁରୀ 
ଭଲାକଙୁ୍କ ଟିକା ଲଗାଇଥଭିଲ।  

ଟି�ୋକଦବୋଲୋଗିଏହିଅଞ୍ଚଳ�ୁକଗୋଟିଏଦନିକ�ଯିବୋଆସିବୋ��ିବୋ
ସମ୍ଭବପ�ନଥଲିୋ।ଏଣୁଆକମଲଗୋତୋ�ଦୁଇ-ତନିିଦନିଡଗେୋକନଇଯୋଉଥଲୁି
ଏବଂକସଠୋକ�କଲୋ�ଙ୍କ�କ��ହୁଥଲୁି।କ�ୌଣସିକଲୋ�କଯମିତିକଦଶ�
ଏହିମହୋନ୍ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନ�ୁବୋଦ୍ନପଡନ୍ିତୋହୋହିଁଆମ�ଲକ୍୍ଥଲିୋ।
-ଡ.ଅନଲିପୋଟିଲ(ଟି�ୋ��ଣଟିମ୍ଲିଡ�)

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନନୁ୍ଦରବାର ଜଲି୍ା ଦୁଗଚ୍ଚମ ଅଞ୍ଚଳଭର ରହୁଥବିା ଭଲାକଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ କରିବା 
ଅତନ୍ନ୍ କଷ୍କର କା�ଚ୍ଚନ୍ ଥଲିା। ଏ�ଳି ପରିସି୍ତିଭର ଭଲାକଙ୍କ ପାଖଭର ପହଞ୍ଚବିା ଲାଗି 
ଭନୌକା ଆବେଲୁାନ ୍ସର ସାହା�ନ୍ ଭନବାକୁ ପରି୍ଥଲିା। ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମଭର ଭଲାକଙ୍କ ପାଖଭର 
ପହଞ୍ଚ ିଟିକାକରଣ କରିବା ଲକ୍ନ୍ ପରୂଣ ଭହାଇଛି। 

କ�ୌଣସିବ୍କି୍
ଟି�ୋ��ଣ�ୁବୋଦ
ପଡିକବନୋହି ଁ,କସହି
ଲକ୍୍କନଇଆସୋମ�
ଧବୁ୍ିଜଲି୍ୋକ�
‘ହ���ଦସ୍�‘
ଅଭିଯୋନଚୋଲିଛ।ି
ଏହୋଅଧୀନକ�,
କଯଉମଁୋକନ
କ�ୌଣସି�ୋ�ଣ�ୁ
ଟି�ୋକନଇପୋ�ି
ନୋହୋନ୍ିକସମୋନଙୁ୍କ
ଟି�ୋ��ଣ�
ମହତ୍ତ୍ୱସମ୍�୍ଷକ�
ବୁଝୋଯୋଇକସମୋନଙ୍କ
ଭିତକ�ଆତ୍ମବଶି୍ୱୋସ
ବ଼େୋଯୋଉଛ।ିପକ�
ତୋଙୁ୍କଟି�ୋ��ଣକ�
ସୋମିଲ୍��ୋଯୋଉଛ।ି
ସ୍ୋସ୍୍�ମ୍ଷୀମୋକନ
�ହୁନ୍-ି“କ�ୋଭିଡ୍
ଟି�ୋ��ଣ�ୋହୋ�ୁ
ଅସସୁ୍�କ�ନୋହି ଁ,
ଏହୋକ�ବଳଆପଣ
ଏବଂଆପଣଙ୍କ
ପ�ିବୋ��ୁକ�ୋଭିଡ୍�ୁ
ସମ୍ରୂ୍୍ଷସ�ୁକ୍ୋ
କଦଇପୋକ�’।
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ଭକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ ଭକବଳ ମାଟି, ପାଣ,ି ପଥରଭର ଗଢ଼ା ହୁଏନାହି ଁ, 
ବରଂ 'ଆଭମ ସବୁ �ାରତର ଭଲାଭକ ବା  ‘ୱ ି ଦ ପିପନୁ୍ଲ୍’ 
�ାବନାଭର ଏହା ନିମଚ୍ଚାଣ ହୁଏ। ଗଲା ଦୁଇବରଚ୍ଚ ଭହଲା 
ଭକା�ିଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧଭର ଲଭଢ଼ଇ ଜାରି ରହଛିି। ସମାନ ବିଶ୍ୱାସ 
ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମଭନା�ାବଭର ଭ�ପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍ ଏ ଲଭଢ଼ଇଭର ବିଜୟ 
ନମିଳିଛି ଭସପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍ ଜାରି ରହବି। ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ 
ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ଷ୍ କରୁଛି। ଏହ ି  ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାଭର ଆମ 
ପାଖଭର ଥବିା ସରୁକ୍ା କବ� ଭ�ଭତ ଆଧନିୁକ ଭହାଇଥାଉ 
ନା କାହିକିଁ, ଭ�ଭତ �ଲ ଭହାଇଥାଉ ଅଥବା ସରୁକ୍ାରୁ ପରୂା 
ଗନ୍ାଭରଣି୍ଟ ଭଦଉଥାଉ, ଭ�ପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍ �ଦୁ୍ଧ �ାଲିଛି ଭସ�ାଏ 
ହତିଆର ପରିହାର କରା�ାଇ ପାରିବନାହି।ଁ ଭ�ଉ ଁ ବପଦ 
ଆସିଛି ତାହାକୁ ମକୁାବିଲା କରିବା ପାଇ ଁ ପରୂ୍ଚ୍ଚ ସତକଚ୍ଚତା 
ଆବଶନ୍କ। ଭ�ଭହତୁ ଭରାଗ ଭ�ଦ�ାବ କଭରନାହି ଁ, 
ଟିକାକରଣଭର ବି ଭକୌଣସି ଭ�ଦ�ାବ ରହବିା ଉ�ିତ୍ ନୁଭହ।ଁ 
ଏହ ି �ିନ୍ାଧାରାଭର ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁ ଭ�ଉ ଁ ମହା�ି�ାନ 
ସରା ଭଦଶଭର �ଳା�ାଇଛି ଭସଥଭିର �ିଆଇପି ସଂସ୍ତୃିର 
ପ୍ରାଧାନନ୍ ନାହି।ଁ ଭଦଶଭର ଟିକା ବିକଶତି କରିବାଠାରୁ 
ଭଶର ବନ୍କି୍ତ ପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍ ପହଞ୍ଚବିା�ାଏ ଏହ ି ସମଗ୍ର ଟିକାକରଣ 
କା�ଚ୍ଚନ୍କ୍ରମକୁ ସମ୍ରୂ୍ଚ୍ଚ�ାଭବ ବିଜ୍ାନ ଆଧାରିତ ଭକୌଶଳଭର 
ନିୟନ୍ତଣ କରା�ାଉଛି। ଏପରି କୁହା�ାଇପାଭର ଭ�, ଏହା 
ବିଜ୍ାନରୁ ଜନ ୍ମ ଏବଂ ବିଜ୍ାନରୁ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଆଜ ିଏକ ବିଶ୍ୱ 
ଭରକଡଚ୍ଚ କରିଛି।  େଳସ୍ରୂପ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସି୍ତିଭର ବି ଆଜ ି
�ାରତର 90%ରୁ ଅଧକି ଭ�ାଗନ୍ ବୟସ୍ ବନ୍କି୍ତ ଏହ ିଟିକାର 
ଭଗାଟିଏପାନ ଅତିକଭରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍। 15-18 ବରଚ୍ଚର 
କିଭଶାରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆରମ୍ ଭହାଇଥବିା ଏହ ି ଟିକାକରଣ 
କା�ଚ୍ଚନ୍କ୍ରମ, ମାତ୍ର ଭଗାଟିଏ ସପ୍ାହଭର 20 ଭକାଟିରୁ ଅଧକି 
କିଭଶାରଙୁ୍କ ସରୁକ୍ା କବ� ଆର୍କୁ ଆଣଛିି। ସମସ୍ଙୁ୍କ 
ଟିକାକରଣ କରିବାର ମହା�ି�ାନ, ମହାସଂକଳ୍ପ �ାତ୍ରାଭର 
�ାଲି  �ାରତ ଆଜ ି  ଏହାର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ 160ଭକାଟିରୁ 
ଅଧକି ଟିକାପାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାଭର ସେଳ ଭହାଇଛି। ଏହା 
ଭକୌଣସି ଭଗାଟିଏ ବନ୍କି୍ତ ବା ସଂଗଠନର ଉଦନ୍ମ ନୁଭହ ଁ, 
ଏହା ସାରା �ାରତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ଏଭତ 
ସରଳ ନଥଲିା। ଭ�ଭତଭବଭଳ ଶତାବ୍ୀର ସବୁଠାରୁ ବର୍ 
ମହାମାରୀ �ାରତଭର ସଂକ୍ରମଣର କାୟା ବିସ୍ାର କରିଥଲିା, 
ଭସଭତଭବଭଳ ଏହ ି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସହ ଲଭଢ଼ଇ କରିବା 
ପାଇ ଁ �ାରତର ଦକ୍ତା ଉପଭର ଅଭନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଥିଲିା। 
ଏପରିକି ଟିକା ବିରୟଭର ଅଭନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଥିଲିା ଭ� ଅନନ୍ 
ଭଦଶରୁ ଏଭତ ସଂଖନ୍କ ଟିକା କିଣବିା ପାଇ ଁ�ାରତ ଭକଉଠୁଁ 
ଟଙ୍କା ପାଇବ? �ାରତ ଭକଭବ ଟିକା ପାଇବ? �ାରତର 

ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନକ�ଏହୋ
ଏ�ଐତହିୋସି�ଦନି।150କ�ୋଟି
ତମଟି�ୋପୋନପ୍ରଦୋନ��ିବୋକ�
ସେଳତୋହୋସଲ��ିଥବିୋ�ୁ
କଦଶବୋସୀଙୁ୍କଅଭିନଦେନ।ଏହି
ଟି�ୋ��ଣଦ୍ୋ�ୋଆକମଅଧ�ି�ୁ
ଅଧ�ିଜୀବନବଞ୍ଚୋଇବୋକ�
ସେଳକହୋଇଛ।ୁତଥୋପିଆମ�ୁ
କ�ୋଭିଡ୍-19ସହତିଜଡିତସମସ୍
କପ୍ରୋକଟୋ�ଲଗଡିୁ�ୁମଧ୍ୟଅନୁସ�ଣ
��ିବୋ�ୁପଡିବ।ଆମ�ଟି�ୋ��ଣ
ଅଭିଯୋନ�ୁସେଳ��ିବୋପୋଇଁ
�ୋଯ୍୍ଷ ��ୁଥବିୋସମସ୍ଙ୍କଆଗକ�
ଭୋ�ତ�ତୃଜ୍।ଆକମଆମ�
ଡୋକ୍�,କବୈଜ୍ୋନ�ି,ଉଦ୍ୋବ�
ଏବଂସ୍ୋସ୍୍�ମ୍ଷୀଙୁ୍କଟି�ୋ��ଣ
ପୋଇଁଧନ୍ବୋଦକଦଉଛ।ୁମୁଁସମସ୍
କଯୋଗ୍କଲୋ�ଙୁ୍କଟି�ୋ��ଣ
��ୋଇକନବୋ�ୁଅନୁକ�ୋଧ��ୁଛ।ି
ଚୋଲନ୍ତୁଏ�ୋଠିକହୋଇକ�ୋଭିଡ୍-19
ବ�ୁିଦ୍କ�ଲ଼ିେବୋ।
-ନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀ,ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ
(ଟି�ୋ��ଣସଂଖ୍ୋ150କ�ୋଟିକ�
ପହଞ୍ଚବିୋଅବସ�କ�)

�ୋଷ୍ଟ୍ର�ସୋମହୂ�ିଶକି୍�ୁଅଭିନଦେନ!
ମୋନବଜୋତିଇତହିୋସକ�ଏ�ଅଦ୍ତିୀୟ
ମୋଇଲଖଣୁ୍ଟସ୍�ୂପଏ�ବର୍ଷ�ୁ�ମ୍ସମୟ
ଭିତକ�160କ�ୋଟି�ୁଅଧ�ିଟି�ୋପୋନ
ପ୍ରଦୋନ��ୋଯୋଇପୋ�ିଛ।ି
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କ�ୋଭିଡ୍ବକି�ୋଧକ�ପ୍ରସୁ୍ତିସହତି
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କସ୍�କ�ଟି�ୋ��ଣ
�ୋଯ୍୍ଷ କ୍ମ�ବୋ�ମ୍ବୋ�ସମୀକ୍ୋ।

ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନ�ୁବକର୍ଷ�ଭ�କଷ୍ୋ�ି

ଭଲାକମାଭନ ଟିକା ପାଇଭବ କି ନାହି?ଁ ଏହ ି ମହାମାରୀ ବନ୍ାପିବା 
ପାଇ ଁ �ାରତ �ଭଥଷ୍ ଭଲାକଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ମ 
ଭହବ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଥିଲିା ଭ� �ାରତ�ଳି ବିବିଧତାପରୂ୍ଚ୍ଚ ଭଦଶଭର 
ସଂ�ମ ଏବଂ ଶଙୃ୍ଖଳା କିପରି ସମ୍ବ ଭହବ? ଭ�ଭତଭବଭଳ �ାରତ 
ସ୍ଭଦଶୀ ଟିକା ଉଦ୍ାବନ କଲା, ଭସଭତଭବଭଳ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ପ୍ରଶ୍ନ 
ଉଠଥିଲିା, ଅଧକିାଂଶ ଭଲାକ ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁଟିକାକରଣ ଭକନ୍ଦ୍ରକୁ 
�ିଭବ ନାହି।ଁ କିନ୍ତୁ �ାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତର ଅଥଚ୍ଚ ଭହଉଛି – ସବ୍ କା 
ସାଥ, ସବ୍ କା ବିଶ୍ୱସ ଏବଂ ସବ୍ କା ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ର�ାବ 
ଟିକାକରଣର ସେଳତାଭର ପରିସ୍ଫୁଟିତ ଭହାଇସାରିଛି। ଆଜ ି ଏକ 

ବରଚ୍ଚରୁ କମ ୍ସମୟ �ିତଭର ଭଦଶ 160 ଭକାଟିରୁ ଅଧକି ଟିକାପାନ 
ପ୍ରଦାନ କରିବା ସ୍ୟଂ ଏକ ଭରକଡଚ୍ଚ। 

ଜନଭୋଗିଦୋ�ୀହିଁଏହିଅଭିଯୋନ�ଆଧୋ�
ଭକଉଠଁ ି ନସଚ୍ଚମାଭନ ଓଟ ଉପଭର ବସି ସଦୂୁର ମରୁ�ୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ 
�ାଉଛନି୍ ତ ଆଉ ଭକଉଠଁ ିଆଶାକମଚ୍ଚୀମାଭନ ବିପଦପରୂ୍ଚ୍ଚ, �ୂସ୍ଖଳନ 
ଅଞ୍ଚଳଭର ଭଲାକଙ୍କ ପାଖଭର ପହଞ୍ଚବିା ଲାଗି ପାଦ�ଲା ରାସ୍ା 
ଆପଣାଉଛନି୍, ପଣୁ ି ବନନ୍ା ପରିସି୍ତି ମଧ୍ୟଭର ଡଙ୍ଗାକୁ ଏକ ଟିକା 
ଡଙ୍ଗାଭର ପରିଣତ କରି ଟିକାଦାନକୁ ବଜ୍ରଶପଥ�ାଭବ ଗ୍ରହଣ 
କରନି୍ ଆମ ସ୍ସ୍ନ୍କମଚ୍ଚୀ। ଅପହଞ୍ଚ ପାହାର୍, ଦୂର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, 
ଧାମ୍ତିକ-�ାରା ଓ �ାବଗତ ବିବିଧତା ପଣୁ ି ହଜାଭର ଗଜୁବ; ଏସବୁ 
�ିତଭର କିନ୍ତୁ ଟିକାକରଣ ସେଳତା ସହ ଆଗକୁ ଗତି କରିବାଭର 
ସକ୍ମ ଭହାଇପାରିଛନି୍। ଗତ ଏକବରଚ୍ଚ ମଧ୍ୟଭର ଟିକାକରଣର 
ଏ�ଳି �ିତ୍ର ଭଦଶ ସାମ ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଭ�ଉଥଁଭିର ଦଶଚ୍ଚା�ାଇଛି ଭ� 
�ଦି �ାରତର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ କିଛି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ନିଅନି୍, 
ଭତଭବ ତାହାକୁ ଭକହ ି ଅଟକାଇପାରିଭବ ନାହି।ଁ  ଭସ ଏହାକୁ 
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3ଜୋନୁଆ�ୀ�ୁଆ�ମ୍ଭକହୋଇଥବିୋ
15-18ବର୍ଷବୟସବଗ୍ଷ�ଟି�ୋ��ଣ
ଅଭିଯୋନକ�ଏ�ସପ୍ତୋହଭିତକ�4
କ�ୋଟିଅତକି୍ମ।

ହ���ଟି�ୋ
ପ୍ରତକିଲୋ�ପୋଖକ�ଟି�ୋ

ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନ�ୁବକର୍ଷ�ଭ�କଷ୍ୋ�ି

ସମ୍ରୂ୍ଚ୍ଚ ନକରି ବନ୍ଦ କରିବ ନାହି।ଁ ଏକ ବିବିଧତାପରୂ୍ଚ୍ଚ ଭଦଶର କଠନି 
ଭ�ୌଭଗାଳିକ ପରିସି୍ତିଭର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ �ାଗିଦାରୀ, 
ବିଶ୍ୱର ସବଚ୍ଚବୃହତ ଟିକାକରଣ ଅ�ି�ାନର ମଳୂଦୁଆ ପାଲଟିଛି। ଏହା 
ମହାମାରୀରୁ ଜୀବନ ରକ୍ା କରିବା ଏବଂ ମାନବ ସ�ନ୍ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା 
ଲାଗି ପ୍ରତୀକ �ାବଭର ଉ�ା ଭହାଇଛି। ଭକବଳ ନଅ ମାସଭର ଦୁଇଟି 
ସ୍ଭଦଶୀ ଟିକା ଉଦ୍ାବନ କରିବା ଏବଂ ମାତ୍ର ଭଗାଟିଏ ବରଚ୍ଚଭର 160 
ଭକାଟିରୁ ଅଧକି ଟିକାପାନ ପ୍ରଦାନ କରି 100% ଭ�ାଗନ୍ ଜନସଂଖନ୍ାକୁ 
ସରୁକ୍ା କବ� �ିତରକୁ ଆଣବିା, �ାରତର ଏକ କିତ୍ତ୍ତିମାନ �ାଭବ 
ବିଶ୍ୱ ଆଗଭର ବିଦନ୍ମାନ। ଆମ ଭଦଶ ହି ଁ 'ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁମାଗଣା 

ଟିକାକରଣ ଅ�ି�ାନ ଆରମ୍ କରିଛି। ଏଥଭିର ଗରିବ-ଧନୀ, 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ-ସହରାଞ୍ଚଳ �ିତଭର ଭକୌଣସି ବିଭ�ଦ ନାହି।ଁ  ଭକୌଣସି 
ଭ�ଦ�ାବ ନକରି ଏହ ିଟିକାକୁ ସମସ୍ଙ୍କ ନିକଟଭର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇ ଁ
ଏକ ପଦଭକ୍ପ ନିଆ�ାଇଛି। ଏହ ିମହାମାରୀ ବିଭରାଧଭର ଭଦଶର 
ଲଭଢ଼ଇଭର ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍। 

ଭବୈଜ୍ାନିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଅ�ିନବ ପରୀକ୍ଣ ମାଧ୍ୟମଭର ଭଦଶ 
ପ୍ରଭତନ୍କ ଆହା୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିଛି। ଏଥଲିାଗି ଆବଶନ୍କ 
�ିତି୍ତ�ୂମିକୁ ଅସାଧାରଣ�ାଭବ ବିସ୍ାର କରିବା ପାଇ ଁ କା�ଚ୍ଚନ୍ 
ଭହାଇଥଲିା। ଖାଲି ଟିକା ପ୍ରସୁ୍ତ ନୁଭହ ଁ ବିନା ଭକୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, 
ଭ�ଦ�ାବଭର ଟିକା ଭ�ମିତି �ରତର ପ୍ରତିଟି ଭ�ାଗନ୍ ନାଗରିକଙ୍କ 
ପାଖଭର ସ୍ଚ୍ �ାଭବ ପହଞ୍ଚପିାରିବ ଭସଥଲିାଗି �ାରତର ନିଜସ୍ 
ଜ୍ାନଭକୌଶଳଭର ନିମ୍ତିତ ଭକାୱନି ପା୍ଟେମଚ୍ଚ ଭକବଳ ସାଧାରଣ 
ଭଲାକଙୁ୍କ ସବୁିଧା ଭ�ାଗାଇ ନାହି ଁ, ବରଂ ଭମଡିକାଲ କମଚ୍ଚ�ାରୀଙ୍କ 
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କା�ଚ୍ଚନ୍କୁ ସରଳ କରିଭଦଇଛି। ଟିକାକରଣ ବିରୟଭର ଆଜ ି ଭଦଶ 
ଭ�ଉ ଁଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ତାହା ସମସ୍ଙ୍କ କଠନି ପରିରେମର େଳାେଳ। 
ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ାସ୍ନ୍କମଚ୍ଚୀମାଭନ ପ୍ରଭତନ୍କ ଗା ଁ, ପର୍ା, ଭଛାଟରୁ ଭଛାଟ 
ଦୁଗଚ୍ଚମ ଅଞ୍ଚଳଭର ଭଲାକଙ୍କ ପାଖଭର ପହଞ୍ଚ ି ଭସଠାଭର ଭଲାକଙୁ୍କ 
ଟିକାକରଣ କରିଛନି୍।  

ଶନୂ୍�ୁଶଖି�ପହଞ୍ଚବିୋସଂ�ଳ୍ପ
�ାରତର ଟିକାକରଣ କା�ଚ୍ଚନ୍କ୍ରମକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନନ୍ ଭଦଶମାଭନ 
ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନି୍, କିନ୍ତୁ ଭସମାନଙ୍କ ବିଭଳେରଣଭର ଭଗାଟିଏ ଜନିିର 
ପ୍ରାୟତଃ ଭସମାଭନ ଛାରି୍�ାଉଛନି୍ ତାହା ଭହଲା  ଭଦଶ ଭକଉଠୁଁ 

ନିଜର ପ୍ରସୁ୍ତି ଆରମ୍ କରିଥଲିା ଆଉ ଭକମିତି ଏହ ି ସେଳତା 
ପାଇଲା? ଦୁନିଆର ଅନନ୍ ଭଦଶମାନଙ୍କ ପାଖଭର ଟିକା ବାବଦଭର 
ଗଭବରଣା କରିବା, ଟିକା ଭଖାଜବିା ଏବଂ ନୂଆ ଟିକା ଉଦ୍ାବନ 
କରିବାର ଅ�ିଜ୍ତା ରହଥିଲିା। ଏହପିରି ଭଦଶଗରିୁ୍କ ଉପଭର 
ଟିକା ପାଇ ଁ �ାରତ ଆଗରୁ ନି�ଚ୍ଚରଶୀଳ ରହୁଥଲିା। ଏଣ ୁ ଭକମିତି 
ଏ ଉଦନ୍ମ ଆରମ୍ କରିବ ଭସ ଭନଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠବିା ସ୍�ାବିକ ଥଲିା। 
ଅପରପଭକ୍ �ାରତର ସବେଳ ଉପଭର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଥିଲିା। କିନ୍ତୁ 
ସାମାଜକି ତଥା ଭ�ୌଭଗାଳିକ ଆହା୍ନର ମକୁାବିଲା ପାଇ ଁ ଭଦଶର 
ସରକାରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଟି ସାଧାରଣ ଭଲାକ ଭ�ଉପଁ୍ରକାର ସମନୟ୍ 
ଏବଂ ସହ�ାଗୀତା ପ୍ରଦଶଚ୍ଚନ କରିଛନି୍, ତାହା ଟିକାକରଣ ଅ�ି�ାନକୁ 

ପ୍ରତଟିିବୟସ୍କଙୁ୍କଅତ�ିମ୍କ�କଗୋଟିଏକଡୋଜ୍ଟି�ୋ
କଦବୋକକ୍ତ୍ରକ�ଆକମଦୁନଆି�ଏ�ନମ୍ବ�କହୋଇଛୁ

ସଂଖ୍ୋକ�ୋଟିକ�(19ଜୋନୁୟୋ�2022ଯୋଏ।ଉତ୍:ourworldindata)

ଦୁନଆିକ�ସବୁଠିଅଧ�ିସଂଖ୍ୋକ�
ବୟସ୍କଙୁ୍କଟି�ୋଭ�ତକ�ଦଆିଯୋଇଛି

919.06
294.7

178.26

102.69
91.32

75.11
13.16

ଭୋ�ତ

ଇକଣ୍ୋକନସିଆ

ଆକମ�ି�ୋ

ବ୍ୋଜଲି

ପୋ�ସି୍ୋନ

ବୋଂଲୋକଦଶ

କମକ୍ସକି�ୋ

ଋର

ନୋଇକଜ�ିଆ

5.08
57.68
68.96
76.01
78.39

208.75
147.74
121.08

667.55

ନୋଇକଜ�ିଆ

ଋର

ବୋଂଲୋକଦଶ

କମକ୍ସକି�ୋ

ପୋ�ସି୍ୋନ

ଇକଣ୍ୋକନସିଆ

ବ୍ୋଜଲି

ଆକମ�ି�ୋ

ଭୋ�ତ

167.55

83.00

ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନ�ୁବକର୍ଷ�ଭ�କଷ୍ୋ�ି
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ନୂଆ କିତ୍ତଚ୍ଚୀମାନ ସ୍ାପନ କରିବା ଦିଗଭର ସହାୟକ 
ଭହାଇଛି। ଏହ ିସେଳତା ପ୍ରଭତନ୍କ �ାରତୀୟଙ୍କ କଠନି 
ପରିରେମ, ସାହସ ଓ ସମନୟ୍ର େଳାେଳ। ଗତବରଚ୍ଚ 
ଅଭକ୍ାବର 21ଭର ଭ�ଭତଭବଭଳ �ାରତ 100ଭକାଟି 
ଟିକାପାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଭରକଡଚ୍ଚ କରିଲା, ଭସଭତଭବଭଳ 
ବିଶ୍ୱର ବି�ିନ୍ ସ୍ାନରୁ ରାଜଭନତାମାଭନ ଶଭୁ�ଚ୍ା 
ଜଣାଇଭଲ। ଏହାକୁ ଏକ ବିରାଟ ତଥା ଅପବୂଚ୍ଚ ସେଳତା 
ଭବାଲି କହଥିଭିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭମାଦୀ ଏଥପିାଇ ଁବିଶ୍ୱ 
ଭନତାମାନଙୁ୍କ ଧନନ୍ବାଦ ଜଣାଇଛନି୍ ଏବଂ ଭଦଶର 
130 ଭକାଟି ଜନସଂଖନ୍ା, ବିଜ୍ାନ, �ାରତୀୟ ଉଭଦନ୍ାଗ, 
ଡାକ୍ତର, ନସଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହ ି ମିଶନଭର ଜରି୍ତ ସମସ୍ 
ଭଲାକଙୁ୍କ ଏହ ିଅଦି୍ତୀୟ ଇତିହାସ ସଷିୃ୍ କରିବାର ଭରେୟ 
ଭଦଇଛନି୍। ଏହ ିକ୍ରମଭର, ଭସଭପବ୍େର 17, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଭମାଦୀଙ୍କ ଜନ ୍ମଦିନ ଆଉ ଏକ ବିରଳ ଭରକର୍ଚ୍ଚ ସାମ ୍ନାକୁ 
ଆଣଥିଲିା। ଭଗାଟିଏ ଦିନଭର ଏହଦିିନ ଭଦଶଭର 2.5 
ଭକାଟି ଭଲାକଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ କରିଥଲିା।  ଅଥଚ୍ଚାତ୍ ପ୍ରତି 
ମିନିଟଭର 26 ହଜାରରୁ ଅଧକି ଟିକାପାନ ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଇପାରିଥଲିା।  ପ୍ରତି ଭସଭକଣ୍ଡଭର ହସିାବ କଭଲ 
425 ରୁ ଅଧକି ଟିକାପାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଭଦଶ ଅ�ୂତପବୂଚ୍ଚ 
ଭରକର୍ଚ୍ଚ ସ୍ାପନ କରିଥଲିା।   

ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନକ��କିଶୋ�ମୋନଙ୍କଉତ୍ୋହ
ହମିା�ଳ ପ୍ରଭଦଶର ଲାଭହାଲ ସ୍ତିରୁ ଆସିଥବିା 
ସିମରନ୍, ଭକଭଲାଙ୍ଗଭର ଦ୍ାଦଶ ଭରେଣୀଭର ପଢ଼ନି୍। 
ନିକଟଭର ଭସ ପ୍ରଥମ ପାନ ଭକା�ିଡ୍ ଟିକା ଗ୍ରହଣ 
କରିଛନି୍। ଟିକା ଭନବାପଭର ଭସ କହଛିନି୍, “ଆଭମ 
ଦୀଘଚ୍ଚ ସମୟ ଧରି ଟିକା ପାଇ ଁଅଭପକ୍ା କରିଥଲୁି। ଏଭବ 
ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଭଡାଜ ୍ ଟିକା ମିଳିଛି।  ଟିକା ଭନବାଭର 
ଆଭମ ଭକୌଣସି ଅସବୁିଧାର ସମମ୍ଖୁୀନ ଭହାଇନାହୁ।ଁ 
ମୁ ଁ 15 ରୁ 18 ବରଚ୍ଚର ଅନନ୍ସମସ୍ ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ 
ନିଭବଦନ କରୁଛି ଭ� ଭସମାଭନ ସମଭସ୍ ପ୍ରଥମପାନ 
ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଭକା�ିଡ୍ -19 �ୂତାଣରୁୁ 
ରକ୍ାକରିବାଭର ସହାୟକ ଭହବ।  ଏହ ି କଷ୍ଦାୟକ 
ସମୟଭର �ବୁବଗଚ୍ଚଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାଭର କ୍ତି ନଭହବା 
ପାଇ ଁ ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରନ୍ର ଉଦନ୍ମ କରିଛନି୍। 
ଏହ ି ପ�ଚ୍ଚନ୍ାୟଭର, ବତ୍ତଚ୍ଚମାନ 15-18 ବରଚ୍ଚ ବୟସର 
କିଭଶାରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ମାଗଣା ଟିକାକରଣର ଏକ 
ଅ�ି�ାନ ଆରମ୍ ଭହାଇଛି। 15-18 ବରଚ୍ଚ ବୟସର 
କିଭଶାରମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଅ�ି�ାନ ଭଦଶଭର 
ଦ୍ରୁତ ଗତିଭର �ାଲିଛି ଏବଂ ଏକ ସପ୍ାହ ମଧ୍ୟଭର 2 
ଭକାଟିରୁ ଅଧକି ଭଡାଜ ଦିଆ�ାଇଛି। ଏହ ିଟିକାକରଣକୁ 
ଭନଇ କିଭଶାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଭର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହଛିି 
ଏବଂ ଭସମାଭନ ନିୟମିତ ବିଦନ୍ାଳୟ-କଭଲଜକୁ 
�ିବାର ସମ୍ାବନା ଭଦଖଛୁନି୍। ଭସଥପିାଇ ଁ ଟିକାକରଣ 
କରିଥବିା କିଭଶାରମାଭନ ଭସମାନଙ୍କର ଖସିୁ ବନ୍କ୍ତ 
କରିବା ସହତି ଟିକା ପାଇବା ପାଇ ଁଅନନ୍ଙୁ୍କ ନିଭବଦନ 
କରୁଛନି୍। ଟିକାକରଣ କରା�ାଇଥବିା କିଭଶାରମାଭନ 
ଟିକାକରଣଭର ଅତନ୍ନ୍ ପ୍ରସନ୍ ଭହାଇଛନି୍ କାରଣ 
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ପ୍ରଦୋନକହୋଇଛିଦୁଇଟିଯୋ�ଟି�ୋ

150କ�ୋଟିଟି�ୋପୋନ,ପଣୁି
ଏ�ବର୍ଷ�ୁ�ମ୍ସମୟମଧ୍ୟକ�;
ପ�ିସଂଖ୍ୋନଅନୁଯୋୟୀଏହୋଏ�
ବ�ିୋଟସଂଖ୍ୋ।ଦୁନଆି�ଅଧ�ିୋଂଶ
ବଡକଦଶପୋଇଁଏହୋଆଶ୍ଯ୍୍ଷ ଜନ�
କହୋଇନପୋକ�,�ନି୍ତୁଭୋ�ତପୋଇଁ
ଏହୋ130କ�ୋଟିକଦଶବୋସୀଙ୍କ
ଶକି୍�ସକଙ୍କତ।ଭୋ�ତପୋଇଁ
ଏହୋଏ�ନୂତନଇଚ୍ୋ�ପ୍ରତୀ�,
ଯୋହୋଅସମ୍ଭବ�ୁସମ୍ଭବ��ିବୋପୋଇଁ
ସୋହସ�କଖ।ଏହୋଭୋ�ତପୋଇଁ
ଆତ୍ମବଶି୍ୱୋସ�ପ୍ରତୀ�;ସ୍ୋଧୀନତୋ�
ପ୍ରତୀ�;ଆତ୍ମଗବ୍ଷ�ପ୍ରତୀ�।ଆଜିମ ୁଁ
ଏହିଅବସ�କ�ସମସ୍କଦଶବୋସୀଙୁ୍କ
ଅଭିନଦେନଜଣୋଉଛ।ି
-ନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀ,ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ

ଆକମ�ି�ୋ ବ୍କିଟନ ଫ୍ୋନ୍ସ କପେନ ଭୋ�ତ

ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନ�ୁବକର୍ଷ�ଭ�କଷ୍ୋ�ି
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ଅକ୍ସକିଜନ୍ଅମଳକ୍ମତୋ10ଗଣୁୋବ଼ିେଲୋ
9300 
କମଟି୍�୍ଟନ୍ଅକ୍ସକିଜନ୍ଅମଳ
କହୋଇପୋ�ିଛ,ିଦ୍ତିୀୟଲହଡି
ସମୟକ�।2019କ�900
କମଟି୍�ଟନ୍ଥଲିୋ।

1500 

1225 

1463 

�ୁଅଧ�ିପିଏସଏ୍
ଅକ୍ସକିଜନ୍ଅମଳପୋ୍ଣ୍ଟ�ୁ
ଅନୁମତି

ପିଏସଏ୍ପୋ୍ଣ୍ଟପିଏମ୍
କ�ୟୋ�୍େଣ୍ଦ୍ୋ�ୋକଦଶ�
ପ୍ରତିଜଲି୍ୋକ�ଲଗୋଯୋଇଛି

ପିଏସଏ୍�ୋଯ୍୍ଷ କ୍ମ
�ହଛିି

3,000
ପିଏସଏ୍ଅକ୍ସକିଜନ୍ପୋ୍ଣ୍ଟବତ୍ତ୍ଷମୋନ
�ୋଯ୍୍ଷ କ୍ମ।4ଲକ୍ଅକ୍ସକିଜନ୍ସିଲିଣ୍�
କଦଶକ�ପ୍ରଦୋନ��ୋଯୋଇଛ।ି

ଅମ୍ଳଜୋନଉତ୍ୋଦନଠୋ�ୁ
ଆଇକକସୋକଲସନ୍କବଡ୍ଯୋଏ
ପ୍ରକତ୍�କକ୍ତ୍ରକ�କ୍ମୋଗତ
ଭୋବକ�ଉନ୍ନତକହୋଇଛ।ି

କ�ୋଭିଡ୍ସହଲକ଼େଇକ�ଆକମଏମିତିମଜଭୁତ��ିଛୁଆମ�ପ୍ରସୁ୍ତି

ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନ�ୁବକର୍ଷ�ଭ�କଷ୍ୋ�ି

ଭସମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ଭ�,  ସଂକ୍ରମଣର ନୂଆ �ାରିଆଣ୍ଟରୁ ଏହା ତାଙୁ୍କ 
ସରୁକ୍ା ଭଦବ। 

ଆତ୍ମନଭି୍ଷ�ତୋ�ୁମିଳିଲୋଅଭିଯୋନ��ୋସ୍ୋ
ଆଭମ ହାରିନାହୁ ଁ କି ହାରିବୁ ନାହି।ଁ ଭକା�ିଡ୍  ବିଭରାଧଭର 
ଲଭଢ଼ଇଭର �ାରତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। 
ମାତ୍ର ଏକବରଚ୍ଚ ସମୟ �ିତଭର 160 ଭକାଟିରୁ ଅଧକି ଟିକାପାନ 
ପ୍ରଦାନ ଭକବଳ ଏକ ଖସିୁର ମହୂୁତ୍ତଚ୍ଚ ନୁଭହ ଁ, ବରଂ ଏହା �ାରତର 
ଆତ୍ମନି�ଚ୍ଚରଶୀଳ ଭହବା ଖସିୁଭର ଏକ ଉତ୍ସବ। ଏହ ିଉତ୍ସବ ଆମର 
ସମସ୍ ଡାକ୍ତର, ନସଚ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ାସ୍ନ୍ କମଚ୍ଚ�ାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସଗଚ୍ଚୀକୃତ।   
ଟିକା ଉତ୍ାଦନଭର ନିଭୟାଜତି ଭବୈଜ୍ାନିକ ଏବଂ କଚ୍ଚମ�ାରୀମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ଏହା ଏକ ସମ୍ମାନର ଉତ୍ସବ। ଏହା ଆମର ଆଶା ଏବଂ 
ଅଙ୍ଗନୱାଡି କମଚ୍ଚୀଙ୍କ ନିଷ ୍ଠାର ନିଦଶଚ୍ଚନ।  ଏହା ଭହଉଛି �ାରତର 
ଦକ୍ ଭନତୃତ୍ୱ ପାଇ ଁସମ୍ମାନ। ଭସମାଭନ ଏହା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନି୍ 

ଭ�, �ାରତ ନିଜ ବଳଭର ସମସ୍ ବାଧା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭଡଇ ଁ
ଆଗକୁ �ିବାର ଶକି୍ତବହନ କଭର। ଭକା�ିଡ୍  ଟିକାକରଣଭର �ାରତ 
ଭ�ଉ�ଁଳି �ାବଭର ନୂତନ ଶୀରଚ୍ଚକ ହାସଲ କରୁଛି ତା ପଛଭର 
ରହଛିି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀଙ୍କ ମାଗଚ୍ଚଦଶଚ୍ଚନ। ଭସ ଆରମ୍ରୁ 
ଭ�ାଦ୍ଧା �ାବଭର କା�ଚ୍ଚନ୍ କରିଆସଛୁନି୍। ଏହା ଆମ �ାରତୀୟଙ୍କ 
ସଂକଳ୍ପର େଳାେଳ ଭ� ଆଜି ଭକା�ିଡ୍  ବିଭରାଧଭର ଲଭଢ଼ଇଭର 
�ାରତ ଦୃଢ଼ �ାବଭର ଠଆି ଭହାଇଛି। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବିଶାଳ, ଦ୍ରୁତ 
ଏବଂ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ଅ�ି�ାନର େଳାେଳ ଆଜ ିସବୁଠାଭର 
ଦୃଶନ୍ମାନ ଭହଉଛି। ‘ହର ଘର ଦସ୍କ’ ଏହ ିଅ�ି�ାନକୁ ଏକ ନୂତନ 
ଉତ୍ସାହ ଭଦଇଛି। ଟିକାକରଣଭର ଭରକଡଚ୍ଚର ମଳୂଦୁଆ ଭହଉଛି 
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ - �ାରତ ଏବଂ ଏହାର ବତ୍ତଚ୍ଚମାନର ଭନତୃତ୍ୱ, �ାହା 
�ନ୍ାଭଲଞ୍ ଏବଂ ସମସନ୍ାର ମକୁାବିଲା କରିବାଭର ବିଶ୍ୱାସ କରନି୍। 
ଭ�ଭତଭବଭଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ ଭକା�ିଡ୍  ଆହା୍ନକୁ 
ସଭୁ�ାଗଭର ପରିଣତ କରି ଆତ୍ମନି�ଚ୍ଚରଶୀଳ �ାରତର ଅ�ି�ାନକୁ 
ଉତ୍ସାହତି କରିବା ଦ୍ାରା ତାହାର ଉପଲବ୍ଧ ି ଦୁଇଟି ସ୍ଭଦଶୀ ଟିକା 
ଆକାରଭର ସାମ ୍ନାକୁ ଆସିଥଲିା। ଏଥପିାଇ ଁଡିଜଟିାଲ୍ ଭଟଭକ୍ନାଭଲାଜିକୁ 
ଆଧାର କରା�ାଇଥଲିା।  ଏହ ି କାରଣରୁ ଭ�ଭତଭବଭଳ 16 
ଜାନୁୟାରୀ 2021ଭର ପ୍ରଥଭମ ଟିକାକରଣ ଅ�ି�ାନ ଆରମ୍ 
ଭହଲା, ଭସଭତଭବଭଳ ଅଭନକ ବିବାଦ ଓ ଆଶଙ୍କା �ିତଭର ସ୍ାସ୍ନ୍ 
ଭକ୍ତ୍ରଭର କା�ଚ୍ଚନ୍ କରୁଥବିା ସମ୍ଫୁଖ ଭ�ାଦ୍ଧାଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଫେବୃୟାରୀ 2022 15

ଲ
�୍
ଡ
ୋଉ
ନ


ପ
ବୂ
୍ଷ�ୁ


ଲ
�୍
ଡ
ୋଉ
ନ

1.0

ଲ
�୍
ଡ
ୋଉ
ନ


2.0

ଲ
�୍
ଡ
ୋଉ
ନ 

3.0

ଲ
�୍
ଡ
ୋଉ
ନ

 4.0

ଅ
ନ୍
ଲ
�୍


1.0

ଅ
ନ୍
ଲ
�୍


2.0

ଅ
ନ୍
ଲ
�୍


3.0

ଅ
ନ୍
ଲ
�୍


4.0

ଅ
ନ୍
ଲ
�୍


5.0

ଅ
ନ୍
ଲ
�୍
 

6.0

ଅ
ନ୍
ଲ
�୍


7.0

ଅ
ନ୍
ଲ
�୍


8.0

ଅ
ନ୍
ଲ
�୍
 

9.0

ଅ
ନ୍
ଲ
�୍
 

10.0

ଅ
ନ୍
ଲ
�୍
 

11.0

ଡି
କସ
ମ୍ବ
�


2021

2,1
6841
,97

4

2,5
31

4,2
6,5

47

29
,32

0
6,7

5,6
84

32
,82

9
9,2

4,8
15

36
,16

0
11,

71
,42

1

47
,27

2
14

,63
,36

6

49
,85

2
14

,40
,54

8

50
,43

2
15

,31
,28

0

 68
,77

5
15

,40
,98

2

77
,78

6
15

,46
,59

3

78
,26

1
15

,41
,21

4

80
,67

8
15

,41
,21

4

79
,56

3
14

,63
,96

6

78
,28

9
14

,61
,74

1

79
,79

8
14

,70
,58

6

85
47

9

1,4
0,0

00

15
,64

,35
9

18
,00

,00
0

କ�ୋଭିଡ୍ସହଲକ଼େଇକ�ଆକମଏମିତିମଜଭୁତ��ିଛୁଆମ�ପ୍ରସୁ୍ତି

ଆଇକସୋକଲସନ୍କବଡ୍ ଆଇସିୟୁକବଡ୍

ଲ�୍ଡୋଉନ�ୁପ୍ରଥମଲହଡି,ଦ୍ତିୀୟଲହଡିଏବଂତୃତୀୟ
ଲହଡିଯୋଏମଜଭୁତକହୋଇଚୋଲିଛିଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୋ

05 90 ଲକ୍ଅକ୍ସକିଜନ୍ସଂଲଗ୍ନଶଯ୍ୋଉପଲବ୍ଧ
କହୋଇପୋ�ିଛିତୃତୀୟଲହଡିଆହୋ୍ନଭିତକ�

ତୃତୀୟଲହଡି�ମଝକି�,ଔରଧ�
ବେ�୍ଷ୍�ଠୋ�ୁଆ�ମ୍ଭ��ି
ସମସ୍ପ୍ରସୁ୍ତ�ିନ�ିନ୍�ସମୀକ୍ୋ
��ୋଯୋଉଛ।ି

ହଜୋ�ଆସିୟୁଏବଂଅଣଆଇସିୟୁକବଡ୍
ଶଶିଙୁ୍କପୋଇଁଉପଲବ୍ଧ

ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନ�ୁବକର୍ଷ�ଭ�କଷ୍ୋ�ି

ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆ�ାଇଥଲିା।  �ଦିଓ ଟିକାକରଣର 100 ନିୟୁତ 
ଭଡାଜମାକଚ୍ଚକୁ ଛୁଇବଁାଲାଗି �ାରତକୁ 85 ଦିନ ଲାଗିଥଲିା, କିନ୍ତୁ 
ଏହା ନିର୍ଚ୍ଚାୟକ ନଥଲିା। ଭକା�ିଡ୍  ବିଭରାଧଭର ଏକ ନିର୍ଚ୍ଚାୟକ �ଦୁ୍ଧ 
ଆରମ୍ କରିବା ପାଇ ଁ  �ାରତ ସମସ୍ ଭ�ାଗନ୍ ନାଗରିକଙୁ୍କ ଟିକା 
ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ କରିଲା। ଅଭନକ ଅ�ିନବ ଉପାୟ ଏଥଲିାଗି 
ଆପଣା�ାଇଛି। ଭଲାକଙ୍କ ପଖଭର ପହଞ୍ଚବିା ଲାଗି ଅଭନକ ମାଧ୍ୟମ 
ବି ଆପଣା�ାଇଛି। ଏହ ି ଅ�ି�ାନର େଳାେଳ ଭହଉଛି ଭ� 
ଭଗାଟିଏ ବରଚ୍ଚ ପବୂଚ୍ଚରୁ �ାରତ 160 ଭକାଟିରୁ ଅଧକି ଟିକା ଏହାର 
ନାଗରିକଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବାଭର ସେଳ ଭହାଇପାରିଛି। ଭକବଳ 
ଟିକାକରଣର ଏହା ଏକ ପରିସଂଖନ୍ାନ ଭବାଲି କହ ି ଏର୍ାଇଗଭଲ 

ଭହବନାହି ଁ, ବରଂ �ାରତର ନିଜସ୍ ଟିକା ସହତି ଭଦଶର କୁଶଳୀ 
ମାନବ ଶକି୍ତ ପଣୁ ି ଟିକାକରଣର ଏଭତ ବର୍ ଭନଟୱାକଚ୍ଚ, ଭଦଶର 
ସାମଥଚ୍ଚନ୍ ବାବଦଭର ଜୀବନ୍ ପ୍ରମାଣ ବଖାଭଣ। ଏହ ିସେଳତା ବିଶ୍ୱକୁ 



16 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଫେବୃୟାରୀ 2022 

�ାରତର ସମ୍ାବନା ବାବଦଭର ପଣୁଥିଭର ସ୍ୀକୃତି 
ଭଦଇଛି; କାରଣ ଭ�ଭତଭବଭଳ ରାଷ୍ଟ୍ କଥା ଆଭସ, 
ଭସଭତଭବଭଳ ପ୍ରଭତନ୍କ �ାରତୀୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହି ଁ
ଭସ ଶକି୍ତ ସହତି ସଜି୍ତ ଭହାଇ ଭଗୌରବର ଆଉ ଏକ 
ଇତିହାସ ଭଲଖବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ହୁଏ।  ଏହ ି ଇତିହାସ 
ଏହା ‘ଜାନ ଭହୈ ଭତା ଜାହାନ୍ ଭହୈ’ ଏବଂ ‘ଜାନ �ୀ 
ଜାହାନ �ୀ’ ମନ୍ତ ସହତି ଆରମ୍ କରା�ାଇଥଲିା । ଏହ ି
ଦୁଇଟି ମନ୍ତ ସହ ଆଗକୁ ବଢି଼ ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭକା�ିଡ୍  
ସରୁକ୍ା ସହତି �ବରିନ୍ତର ରଣନୀତି ଉପଭର କା�ଚ୍ଚନ୍ 
ଆରମ୍ କରିଥଭିଲ। ତା’ପଭର ଭକହ ି ସ୍ପ୍ନଭର ମଧ୍ୟ 
�ାବି ନଥଭିଲ ଭ� �ାରତ ନିଜର ଭକା�ିଡ୍  ଟିକା 
ତିଆରି କରିପାରିବ! ଭଲାକମାଭନ �ାବୁଥଭିଲ ଭ� 
ଆଭମରିକା ନିଜର ଟିକା ତିଆରି କରିବ। ପ୍ରଥଭମ ତାଙ୍କ 
ଭଲାକଙୁ୍କ ଲଗାଇବ ଏବଂ ତା’ପଭର ଅବଶଷି୍ ଟିକାକୁ 
ବିଶ୍ୱର ଅନନ୍ ଭଦଶମାନଙୁ୍କ ଭଦବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷି୍ସମ୍ନ୍ �ିନ୍ାଧାରା ଏହାକୁ 
ସମ୍ରୂ୍ଚ୍ଚ ରୂଭପ ବଦଳାଇ ଭଦଇଛି। �ାରତ ଏହ ିଦିଗଭର 
ରଣନୀତିକ ପଦଭକ୍ପ ଭନଇ ଏକ ଟାସ୍ଭୋସଚ୍ଚ ଗଠନ 
କରି ଟିକା ବିକାଶ ଉପଭର କା�ଚ୍ଚନ୍ ଆରମ୍ କଲା। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ ବନ୍କି୍ତଗତ �ାଭବ ପଭୁଣ, 
ଗଜୁରୁାଟ ଏବଂ ହାଇଦ୍ାବାଦ ଗସ୍ଭର �ାଇ ଟିକା 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଥବିା କମ୍ାନୀମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କରିଥଭିଲ। 
ଭସ ଏହ ି କମ୍ାନୀଗଡିୁକୁ ସାହା�ନ୍ କରିଥଭିଲ ଏବଂ 
େଳସ୍ରୂପ, ଦୁଇଟି ଟିକା - ଭକା�ିଶଲି ୍ଡ ଏବଂ ଭକା�ାକି୍ନ୍ 
ବନ୍ବହାର ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତ ଭହାଇପାରିଲା। ଟିକା ପ୍ରସୁ୍ତ 
ଭହବା ପବୂଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁସ୍ାସ୍ନ୍କମଚ୍ଚୀଙ୍କର 
ଏକ ବିଶାଳ ତାଲିମ ଆଭୟାଜନ କରା�ାଇଥଲିା। 
ଟିକା କିପରି ସରୁକି୍ତ �ାଭବ ସଂରକ୍ଣ ଭହାଇପାରିବ,  
ଏହାର ପରିବହନ ଏବଂ ଆବଶନ୍କ ସିରିଞ୍ ଉପଲବ୍ଧ 
କରାଇବା ପାଇ ଁ ସମ୍ରୂ୍ଚ୍ଚ ଭ�ାଜନା ପବୂଚ୍ଚରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରା�ାଇଥଲିା। ଏହ ି ଟିକା ପହଞ୍ଚବିା ପଭର ପ୍ରଥଭମ 
ସ୍ାସ୍ନ୍କମଚ୍ଚୀଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ନିଆଗଲା। 
ସମମ୍ଖୁ କମଚ୍ଚ�ାରୀଙ୍କ ପଭର ସମସ୍ ବୟସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଟିକାକରଣ କା�ଚ୍ଚନ୍କ୍ରମ ବିସ୍ାର କରା�ାଇଛି ଏବଂ 
ବତ୍ତଚ୍ଚମାନ ଏହା 15-18 ବରଚ୍ଚ ବୟସର କିଭଶାରମାନଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟ ଅନ୍�ୁଚ୍ଚକ୍ତ କରା�ାଇଛି। 
ଟିମ୍ଇଣି୍ଆଭୋବନୋକ�ବ଼େଛୁି�ୋଷ୍ଟ୍ର
ଭକା�ିଡ୍  ବିରୁଦ୍ଧଭର ଲଭଢ଼ଇଭର ଭଦଶର ସଭବଚ୍ଚାର୍ 
ଭନତୃତ୍ୱ ବିଜ୍ାନ ଏବଂ ପ୍ର�କିୁ୍ତବିଦନ୍ାକୁ ଆଧାର 
କରିଥଭିଲ। ଏଥପିାଇ ଁ ଆରମ୍ରୁ କିଛି ବି �ିତି୍ତ�ୂମି 
ନଥଲିା। ଆବଶନ୍କ �ିତି୍ତ�ୂମି ନିମଚ୍ଚାଣ ଭହଉ କିବୋ 

କ�ଉଁଆୟୁବଗ୍ଷଙୁ୍କଏକବଯୋଏକ�କତଟି�ୋ

22,07,24,664
1,38,16,09,547

81,68,50,984

ପ�ୁୁର
ମହଳିୋ

କ�ଉଁଟି�ୋ,କ�ମିତିଲୋଗିଲୋ

ଭୋ�ତକ�ଏକବଯୋଏ
ଟି�ୋ��ଣ�ସି୍ତି

77,93,53,558

95,61,11,267

37,64,41,690

23,04,15,277 4,00,67,315

କ�ୋଭିଶଲି ୍ଡ

ସପ୍ଟୁନ�୍ି-ଭି

କ�ୋଭୋକ୍ସନ୍ି

15-17

18-44

45-60

60+

ଏହିଟି�ୋପ୍ରକତ୍�ବ୍କି୍ଙ୍କ
ନ�ିଟକ�ପହଞ୍ଚବିୋନଶିି୍ତ��ିବୋ
ଲୋଗି,କ�ନ୍ଦ୍ର�ନକିଦ୍୍ଷଶକ�‘ହ���
ଦସ୍�’ଅଭିଯୋନଆ�ମ୍ଭକହୋଇଛ।ି

(*ତଥ୍21ଜୋନୁୟୋ�ୀ2022ଯୋଏ,ଉତ୍:COWIN)

ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନ�ୁବକର୍ଷ�ଭ�କଷ୍ୋ�ି
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4,00,67,315

କ�ୋଭିଡ୍ବକି�ୋଧୀଯଦୁ୍କ�ଆକମଚୋଲିଛୁଆଗକ�

ହମିୋଚଳପ୍ରକଦଶକହଉଛିକଦଶ�
ପ୍ରଥମ�ୋଜ୍କଯଉଠଁୋକ�ସମସ୍
କଯୋଗ୍ବୟସ୍କଙୁ୍କଉଭୟଟି�ୋପୋନ
ପ୍ରଦୋନ��ୋଯୋଇପୋ�ିଛ।ି

 ଲକ୍ ଡାଉନ-1 ଦି୍ତୀୟ ଲହରି୍ ତୃତୀୟ ଲହରି୍ 

ପିପିଇ କିଟ୍ ଉତ୍ାଦନ    ଭହଉନଥଲିା 4.5 ଲକ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବର୍ ରପ୍ାନକାରୀ 

ଏନ୍ 95 ମାସ୍               ଉତ୍ାଦନ ବିଲ୍କୁଲ୍ ନଥଲିା ପ୍ରାୟ।  ଭଦୈନିକ 1.26 ଭକାଟ ସବୁଠୁ ବର୍ ରପ୍ାନକାରୀ �ାଭବ ସାମିଲ 

�ାଞ୍ଚ ଲନ୍ାବ୍                   134(ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 �ାଏ) 2600(ଜଲୁାଇ 2021)  3128(ଜାନୁୟାରୀ 2022)

ଟିକା ନଥଲିା  ଭକା�ାକି୍ନ୍ ଏବଂ ଭକା�ିଶଲି ୍ଡ ଭକା�ାକି୍ନ୍, ଭକା�ିଶଲି ୍ଡ,   
                                                                 ସପ୍ଟୁନିକ୍- �ି, ଜାୟଭକା�୍ ଡି,   
                                                                                                             ଭକାଭବା�ାକ୍, ଭକାବ୍ତି�ାକ୍
ଟିକାକରଣ - 50 ଭକାଟି(6 ଅଗଷ୍2021 �ାଏ)                160.43 ଭକାଟି (21  ଜାନୁୟାରୀ 2022)

ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନ�ୁବକର୍ଷ�ଭ�କଷ୍ୋ�ି

ଲକଡାଉନ୍ ଭହତୁ ସାଧାରଣ ଭଲାକଙ୍କ ସମସନ୍ା ଦୂର କରିବା ପାଇ ଁ
କଲନ୍ାଣକାରୀ ପନ୍ାଭକଜ ୍ତଥା ଅନନ୍ାନନ୍ ଆଥ୍ତିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରିବାକୁ ଭହଉ କିବୋ ଟିକା ବିକଶତି କରିବାର କ୍ମତା ଭଦଖାଇବା 
ଭହଉ, ଏସବୁ ଭକ୍ତ୍ରଭର ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଗଭର ଭଟଭକ୍ନାଭଲାଜି 
ସବୁଠାରୁ ବର୍ ଅସ୍ତ୍ର ଭହାଇଥଲିା। ସଂଘୀୟ କା�ଚ୍ଚନ୍କ୍ରମର ଏକ 
�ମତ୍ାର ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ାପନ କରି ଭକନ୍ଦ୍ର ଏହ ି ବିପ�ଚ୍ଚନ୍ୟକୁ 
ଏକ ସଭୁ�ାଗଭର ପରିଣତ କରି ମଖୁନ୍ମନ୍ତୀମାନଙ୍କ ସହ ବାରବୋର 
ଆଭଲା�ନା କରିଭଲ। ଭସମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ାକୁ ସାଙ୍ଗଭର 
ଭନଇ �ାରତକୁ  ଆତ୍ମନି�ଚ୍ଚର ଭହବାର ରାସ୍ାଭର ଭପ୍ରରିତ 
କରିଥଭିଲ। େଳଭର �ମତ୍ାରୀ େଳାେଳ ସାମ ୍ନାକୁ ଆସିଥଲିା। 
ବିଜ୍ାନ, ଭଟଭକ୍ନାଭଲାଜ ି ଓ ଇଚ୍ା ଶକି୍ତର ଠକିଣା ସମନୟ୍ ଦ୍ାରା 

�ାରତର ସ୍ଭଦଶୀ ପ୍ରତିଭଶଧକ ଟିକା କିଛି ମାସ �ିତଭର ହି ଁ ଉପଲବ୍ଧ 
ଭହାଇପାରିଥଲିା। ପଭର ଆସିଲା ଏଭତବର୍ ଭଦଶ ଓ ଏହାର 
ମାନବସବେଳକୁ ଠକିଣା �ାଭବ ଟିକାପାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବିନା 
ଭକୌଣସି ଭ�ଦ�ାବ, ଉର୍ନୀର୍ ବି�ାର ଆଧାରଭର ଏହ ିକା�ଚ୍ଚନ୍କ୍ରମକୁ 
ସମ୍ାଦନ କରିବା ପାଇ ଁଭଟଭକ୍ନାଭଲାଜରି ସାହା�ନ୍ ନିଆ�ାଇଥଲିା।  
�ାରତରର ପରୂ୍ଚ୍ଚ ସ୍ଭଦଶୀ ଜ୍ାନଭକୌଶଳଭର ନିମଚ୍ଚାଣ ଭହଲା ଅନା୍ଇନ୍ 
ଟିକା ମନିଟରିଂ ପା୍ଟ୍ େମଚ୍ଚ ଭକାୱନ୍ି।  ଏହାରି ମାଧ୍ୟମଭର ଗତବରଚ୍ଚ 
ଜାନୁୟାରୀ 16ରୁ ଏପି୍ରଲ ଭଶର ପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍ �ାରତର ଟିକାକରଣ 
କା�ଚ୍ଚନ୍କ୍ରମ ମଖୁନ୍ତଃ ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନଭର �ାଲିଥଲିା। 
ସମସ୍ଙୁ୍କ ମାଗଣା ଟିକା ପ୍ରଦାନ ପଥଭର ଭଦଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ଥୁଲିା। କିନ୍ତୁ 
ଭକଭତକ ରାଜନ୍ ସରକାର ଟିକା କାମ ଭସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା 
ଭନଇ ଦାବି କରିଥଭିଲ। ବହୁ ବି�ାରବିମଶଚ୍ଚ ପଭର ଏକମତ ଭହଲା 
ଭ� �ଦି ରାଜନ୍ ସରକାର ଭସମାନଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଉଦନ୍ମ କରିବାକୁ 
�ାହାନିଁ୍, ଭତଭବ ଭସମାଭନ କରିପାରିଭବ। ଏ�ଳି ପରିସି୍ତିଭର, 
2021 ମସିହା ଭମ 1 ରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ କା�ଚ୍ଚନ୍ ରାଜନ୍ମାନଙୁ୍କ ହସ୍ାନ୍ର 
କରା�ାଇଥଲିା। କିନ୍ତୁ ଦି୍ତୀୟ ଲହରି୍ ପଭର ପବୂଚ୍ଚ ବନ୍ବସ୍ା �ଲ ଭବାଲି 
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ରାଜନ୍ମାଭନ କହଛିନି୍। ଏହାପଭର, 7 ଜନ୍ୁ 2021 ଭର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ ପରୁାତନ ବନ୍ବସ୍ାକୁ ପନଃ ପ୍ର�ଳନ କରିଥଭିଲ ଏବଂ 
ଭକନ୍ଦ୍ର ଟିକାକରଣକୁ ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥଭିଲ। ଏହାପଭର, 
ଆନ୍ଜଚ୍ଚାତୀୟ ଭ�ାଗ ଦିବସ ଅବସରଭର, 21 ଜନ୍ୁ 2021 ରୁ 'ସମସ୍ଙ୍କ 
ପାଇ ଁଟିକା, ମାଗଣା ଟିକା' ର ମହାନ ଅ�ି�ାନ ଆରମ୍ ଭହାଇଥଲିା। 
ଟିକା ଉତ୍ାଦନ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ, ଆହୁରି ଅଭନକ ଭକନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ କରିବାକୁ 
ନିଷ୍ପତି୍ତ ନିଆଗଲା, �ାହାଦ୍ାରା ପରବତ୍ତଚ୍ଚୀ ସମୟଭର ଟିକାକରଣର 
ଗତି ତ୍ୱରାନ ୍ତି ଭହାଇପାରିବ। 

ସଜୋଗସ��ୋ�ଙ୍କତ୍ୱ�ିତପଦକକ୍ପ
ଭକା�ିଡ୍ ର ପ୍ରଥମ ଲହରି୍ ଭହଉ କିବୋ ଦି୍ତୀୟ ଏବଂ ବତ୍ତଚ୍ଚମାନ ଏକ 
ସମ୍ାବନ୍ ତୃତୀୟ ଲହରି୍;  ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୀଘଚ୍ଚମିଆଦୀ �ିନ୍ାଧାରା 
ଏବଂ ସତକଚ୍ଚତା ସହତି ନିଆ�ାଇଥବିା କଭଠାର ନିଷ୍ପତି୍ତ ଭଦଶକୁ ସବୁଠୁ 
ବର୍ ମହାମାରୀରୁ ସରୁକ୍ା ଭ�ାଗାଇ ଭଦଉଛି। ନୂତନ ପ୍ରକାରର 
ପ୍ର�ାବକୁ ଦୃଷି୍ଭର ରଖ ିଅନୁସନ୍ଧାନର ପରିସର ବୃଦି୍ଧ କରା�ାଇଥଲିା, 
ତା’ପଭର ନଭ�ବେରଭର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ ଓମିକ୍ରନ 
�ାରିଆଣ୍ଟ ବିରୟଭର ଏକ ଉର୍ସ୍ରୀୟ ସମୀକ୍ା ଆରମ୍ କରିଥଭିଲ। 
ନୂତନ ପ୍ରମାଣକୁ ଦୃଷି୍ଭର ରଖ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଅନ୍ଜଚ୍ଚାତୀୟ ଭ୍ରମଣ 
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭ�ାଜନା ବାବଦଭର ସମୀକ୍ା କରିବାକୁ ଅଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ 
କହଥିଭିଲ। ଭସହପିରି ଟିକାକରଣ ବଢ଼ାଇବା ତଥା ତୃଣମଳୂସ୍ରଭର 
ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି  ‘ହର ଘର ଦସ୍କ’ ଅ�ି�ାନକୁ ଆହୁରି ସଦୃୁଢ଼ 
କରିବା ଉପଭର ଗରୁୁତ୍ୱପ୍ରଦାନ କରିଥଭିଲ। ଭକବଳ ଏତିକି ନୁଭହ ଁ, 
ଏହା ଭକା�ିଡ୍  ମହାମାରୀର ଆରମ୍ ଭହଉ କିବୋ ଟିକାକରଣର ଗତିକୁ 
ତ୍ୱରାନ ୍ତି କରିବା ଭହଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ ସବୁ ସମୟଭର 
ନିଭଜ ଏହାର ତଜଚ୍ଚମା କରି ଆବଶକ ପଦଭକ୍ପ ଭନଇଛନି୍।  ଗତ 
ଏକବରଚ୍ଚ �ିତଭର ପ୍ରତି ପନ୍ଦର ଦିନଭର ଥଭର ଭକା�ିଡ୍ ସି୍ତି ସମ୍କଚ୍ଚଭର 
ଉର୍ସ୍ରୀୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭବୈଠକର ଭନତୃତ୍ୱ ଭନଇଛନି୍। ଖାଲି ଭସତିକି 
ନୁଭହ ଁ, ଅଭନୌପ�ାରିକ�ାଭବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସବୁ ସମୟଭର ପରିସି୍ତିର 
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନି୍। ଔରଧ ଉତ୍ାଦନ ଏବଂ ବିତରଣ ଭନଇ ଉଦି୍ଷ୍ 
କମ୍ାନୀ ଭନତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ  ସିଧାସଳଖ କଥାବାତ୍ତଚ୍ଚା କରିବା ଭହଉ ଅଥବା 
ଟିକା ନିମଚ୍ଚାତାମାନଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ର ଆଭଲା�ନା, ସ୍ାସ୍ନ୍ଭସବା ସହ 
ସିଧାସଳଖ ସମ୍କଚ୍ଚ ରଖଥିବିା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନନ୍ ସ୍ାସ୍ନ୍ କମଚ୍ଚ�ାରୀ 
ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭଲାକଙ୍କ ସହ  କଥାବାତ୍ତଚ୍ଚା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ସିଧାସଳଖ ପରିସି୍ତି ଉପଭର ନଜର ରଖଛିନି୍। 

ସମସ୍ଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ, ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ଅ�ି�ାନ ଅଧୀନଭର, 
�ାରତ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 25 ନିୟୁତ ଟିକାପାନ ଭଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରି 
ଏହାର ସାମଥଚ୍ଚନ୍ ଭଦଖାଇଛି।  ଘର ଘର ବୁଲି ଟିକା ବିତରଣ ପାଇ ଁ
ଆଜ ି�ାରତଭର ଆବଶନ୍କୀୟ ଭ�ାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା ଭନଟୱାକଚ୍ଚ ପ୍ରସୁ୍ତ 
ଅଛି।  ଭକଉ ଁ ମାସଭର ଭକଉ ଁ ରାଜନ୍କୁ ଭକଭତ ଟିକା ଦିଆ�ାଉଛି 
ଭସ ସବେନ୍ଧଭର ବିସୃ୍ତ ସ�ୂନା ସ୍ଷ୍ ରହଛିି।  �ାହାଦ୍ାରା ଅଗ୍ରୀମ 

ଆଣ୍ୋମୋନ-ନକି�ୋବ�,ଚଣି୍ଗଡ,କଗୋଆ,
ହମିୋଚଳ,ଜମ୍ମୁ-�ୋଶୀ୍�,ଲକ୍ୋଦୀପ,
ସିକ୍ମି,ଉତ୍ତ�ୋଖଣ୍ଏବଂଦୋଦ୍ୋଓନଗ�
ହୋକଭଲିକ�100%କଲୋ�ଙୁ୍କପ୍ରଥମପୋନ
ଟି�ୋପ୍ରଦୋନ��ୋଯୋଇଛ।ି

ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନ�ୁବକର୍ଷ�ଭ�କଷ୍ୋ�ି
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ସୋ�ୋକଦଶ�28ସ୍ୋନକ�ଜକିନୋମ୍
ସିକୱେନ୍ସଂିବ୍ବସ୍ୋ��ୋଯୋଇଛ,ି
େଳକ�ଭୂତୋଣ�ୁବଦଳୁଥବିୋ�ୂପ
ବୋବଦକ�ନଜ��ଖୋଯୋଇପୋ�ିବ।
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ଲକ୍ନ୍ ସି୍ର ଭହାଇପାରୁଛି। ପ୍ରଭତନ୍କ ଜିଲ୍ାଭର ଟିକାକରଣ ସଂଖନ୍ା 
ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ ଅ�ିନବ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ସିଧାସଳଖ ଜଲି୍ା ମାଜିଭଷ୍ଟ୍ଟଙ୍କ ସହ ଅଭନକ ଭବୈଠକଭର ପରାମଶଚ୍ଚ 
ଭଦଇଛନି୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜଲି୍ା ମାଜଭିଷ୍ଟ୍ଟମାନଙୁ୍କ କହଛିନି୍, �ଦି 
ଭସମାଭନ ପ୍ରଭତନ୍କ ଗା ଁ, ନିଜ ଜଲି୍ାର ପ୍ରଭତନ୍କ ସହର ପାଇ ଁଏକ 
�ିନ୍ ରଣନୀତି କରିବାକୁ �ାହୁଛଁନି୍, ଭତଭବ ଭସମାନଙୁ୍କ ଭସଥପିାଇ ଁ
ସଭୁ�ାଗ ରହଛିି। ଭଛାଟ ଭଛାଟ ଟିମ ୍ ତିଆରି କରି ପରିସି୍ତି ଉପଭର 
ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଭଲାକଙ୍କ �ିତଭର ସ୍ାସ୍ନ୍ ପ୍ରତି ସ୍ଦ୍ଧଚ୍ଚା ବୃଦି୍ଧ କରନ୍ତୁ। 

 କିଛିଦିନ ପଭୂବଚ୍ଚ �ାଟିକାନଭର ଭପାପ ୍ଫ୍ରାନସିସଙ୍କ ସହ ଭହାଇଥବିା 
ଭବୈଠକ ସମ୍କଚ୍ଚଭର କହବିା ଭବଭଳ ଟିକାଦାନର ଆବଶନ୍କତା 

ସମ୍କଚ୍ଚଭର ଧମଚ୍ଚଗରୁୁମାଭନ ସାଧାରଣ ଭଲାକଙୁ୍କ ବୁଝାଇବା ଉପଭର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଭଦଇଥଭିଲ। ପ୍ରତିଟି ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭମାଦୀ 
ଟିକାକରଣକୁ ବିସ୍ାର କରିବା ଲାଗି ଆବଶନ୍କ ପଦଭକ୍ପ ଭନବା ପାଇ ଁ
ଆଭଦଶ ଭଦଇଛନି୍। ଭସ କହଛିନି୍, “ଆପଣଙୁ୍କ ଭସହ ିଭଲାକମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରାଥମିକତା �ିତି୍ତଭର ଭ�ାଗାଭ�ାଗ କରିବାକୁ ପରି୍ବ, ଭ�ଉମଁାଭନ 
ନିଦ୍ଧ୍ତିଷ୍ ସମୟ ସଭତ୍ତ୍ୱ ଦି୍ତୀୟପାନ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନିଁ୍। ଭକବଳ 
ଏତିକି ନୁଭହ ଁ, ଜଲି୍ାସ୍ରଭର ସ୍ାସ୍ନ୍ �ିତି୍ତ�ୂମିର ବିକାଶ ଭହଉ ବା 
ଆବଶନ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔରଧର ବେର ଷ୍କ୍ ରକ୍ା କରିବା ଭହଉ 
ସବୁ ଭକ୍ତ୍ରଭର ଭ�ମିତି ଭକୌଣସି ଅସବୁିଧା ନଭହବ ଭସଥଲିାଗି 
ଆଭଲା�ନା ସବୁସମୟଭର ଭଖାଲା ରଖଛିନି୍।  

�ାଇରସ୍ର ନୂଆ ସ୍ରୂପ ସମ୍କଭର ଜାଣବିା ଏବଂ ତାହା ଉପଭର 
ନଜର ରଖବିା ଲାଗି ନିରନ୍ର �ାଭବ ଜନିମ ୍ ସିଭୱେନ ୍ସଂି ଉପଭର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଦିଆ�ାଉଛି। ଏଥଲିାଗି INSACOG (COVID-19 ସିଭୱେସିଂ 
କଭନ ୍ସାଟ୍ତିୟମ)୍ ଅଧୀନଭର ସମଗ୍ର ଭଦଶଭର 28ଟି ଲାଭବାଭରଭଟାରୀ 
ରହଛିି।  କ୍ିନିକାଲ୍ ଲିଭଙ୍କଜ ୍ ପାଇ ଁ ଲନ୍ାବ୍ ଭନଟୱାକଚ୍ଚକୁ ହସି୍ଟାଲ୍ 
ଭନଟୱାକଚ୍ଚ ସହତି ମଧ୍ୟ ସଂ�କୁ୍ତ କରା�ାଇଛି। ଭଜଭନାମିକ୍ ନୀରିକ୍ଣ 
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ପାଇ ଁ ସିଭୱଜ ୍ ନମନୁା ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରା�ାଉଛି।  ଅମ୍ଳଜାନ 
କନ ୍ସଭନ ୍ଟ୍ଟର, ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ପିଏସଏ୍ ପା୍ଣ୍ଟ ସ୍ାପନ ସଭମତ ଅମ୍ଳଜାନ 
ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ରରୁ 
ସମସ୍ ରାଜନ୍କୁ ନିଭଦ୍ଚ୍ଚଶ ଦିଆ�ାଇଛି। ପ୍ରଭତନ୍କ ବକ୍ଭର ଅତି 
କମଭର ଭଗାଟିଏ ଆବେଲୁାନ ୍ସର ବନ୍ବସ୍ା ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ପାଇ ଁ
ଆବେଲୁାନ ୍ସ ଭନଟୱାକଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ କରା�ାଇଛି। ସାରା ଭଦଶଭର 
ସ୍ାପିତ ଭହବାକୁ ଥବିା ପିଏସଏ୍ ଅମ୍ଳଜାନ କାରଖାନାର ସି୍ତି ସମ୍କଚ୍ଚଭର 
ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ା �ାଲିଛି। �ାରତ ଏହାର ସ୍ାସ୍ନ୍କମଚ୍ଚୀ, ଭବୈଜ୍ାନିକ, 
ଡାକ୍ତର, ପାରାଭମଡିକାଲ୍ କମଚ୍ଚ�ାରୀ, ଆଶା କମଚ୍ଚୀ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି 
କମଚ୍ଚୀ, ଶକି୍କ ଏବଂ ଅନନ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଶୀଘ୍ର ଟିକାକରଣ 
ପ୍ରସଙ୍ଗଭର ଇତିହାସ ସଷିୃ୍ କରିଛି। ଏହାର ମଖୁନ୍ କାରଣ ଭହଉଛି 
ସ୍ାସ୍ନ୍ �ିତି୍ତ�ୂମିକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଗଲା କିଛି ବରଚ୍ଚ ମଧ୍ୟଭର 
ନିଆ�ାଇଥବିା ପଦଭକ୍ପ ଏବଂ ଶୀରଚ୍ଚ ଭନତୃତ୍ୱ ସ୍ରର ଦୀଘଚ୍ଚକାଳୀନ 

ଦୂରଦୃଷି୍। ସ୍ାଧୀନ �ାରତଭର  ଏଭବ ଭକବଳ ସ୍ାସ୍ନ୍ ଭକ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମ 
ଥର ପାଇ ଁପ୍ରାଥମିକତା ପାଇନାହି ଁ, ବରଂ ବତ୍ତଚ୍ଚମାନର ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ଏହାକୁ ନିଜ ଏଭଜଣ୍ଡାର ଶୀରଚ୍ଚଭର ରଖଛିନି୍। ସାଧାରଣ ବଭଜଟଭର 
ଏଥପିାଇ ଁ 137 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ କରା�ାଇଛି। ଏହ ି ଭହତୁ ଆଜ ି ଦ୍ରୁତ 
ଟିକାକରଣ �ାରତଭର ନୂତନ ଭରକଡଚ୍ଚ ସ୍ାପନ କରୁଛି, ତ ସ୍ାସ୍ନ୍ 
�ିତି୍ତ�ୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇ ଁ ନିରନ୍ର ପ୍ରୟାସ କରା�ାଉଛି। 
ବତ୍ତଚ୍ଚମାନ ଭକୌଣସି ମହାମାରୀର ମକୁାବିଲା ପାଇ ଁସ୍ାସ୍ନ୍ �ିତି୍ତ�ୂମିର 
ଏକ ନୂତନ ବନ୍ବସ୍ା ବିକାଶଭର �ାରତର ପ୍ରସୁ୍ତି ରହଆିସିଛି।  ଏଭବ 
ଭକା�ିଡ୍  ବିରୁଦ୍ଧଭର ନିର୍ଚ୍ଚାୟକ �ଦୁ୍ଧ �ାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ସ୍ଷ୍ କରୁଛି ଭ� 
ବର୍ ଲକ୍ନ୍ ସି୍ର କରି ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇ ଁ �ାରତ ସାମଥଚ୍ଚନ୍ 
ରଖଛିି। କିନ୍ତୁ �ଦୁ୍ଧ ଭଶର ନଭହବା ପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହୁଏନାହି ଁ, ଭତଣ ୁ
ନିରନ୍ର ସତକଚ୍ଚତା ଆବଶନ୍କ। ଏପରି ଆ�ରଣ ଦ୍ାରା ହି ଁ�ାରତରୁ 
ଭକା�ିଡ୍  ମହାମାରୀର ସମାପି୍ ନିଶି୍ତ ଭହାଇପାରିବ।  n

ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କକବୈଠ�କ�ଟି�ୋ��ଣ�ୁବ୍ୋପ���ିବୋଲୋଗିପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଗ�ୁୁତ୍ୱ

ସ୍ୋସ୍୍ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟଦ୍ୋ�ୋଜୋ�ିକହଲୋନୟିମୋବଳୀ

କ�ୋଭିଡ୍ବକି�ୋଧୀଯଦୁ୍କ�ପ�ିଶ୍ରମହିଁଏ�ମୋତ୍ର
�ୋସ୍ୋଏବଂବଜିୟହିଁଏ�ମୋତ୍ରବ�ିଳ୍ପ

ଏଭବ�ାଏ ଭ�ତିକି ଭକା�ିଡ୍  �ାରିଆଣ୍ଟ ସାମ ୍ନାକୁ 
ଆସିଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧକି ସଂକ୍ରାମକ �ାରିଆଣ୍ଟ �ାଭବ 

ଓମିକ୍ରନ୍ ସାବନ୍ସ୍ ଭହାଇଛି। ଏପରିକି ଭ�ମିତି ଆଶଙ୍କା 
କରା�ାଉଥଲିା ତାହାଠାରୁ �ଭଥଷ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିଭର ଏହା 
ଭଲାକଙୁ୍କ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି। ଏ�ଳି ପରିସି୍ତିଭର ଡାକ୍ତର 
ଏବଂ ସ୍ାସ୍ନ୍ ବିଭଶରଜ୍ମାଭନ ଭ�ମିତି ପରିସି୍ତି ଉପଭର 
ନଜର ରଖଛିନି୍, ଠକି୍ ଭସମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ରଖବିାଭର 
ସରକାର ଭକୌଣସି  ଅବଭହଳା କରୁନାହାନି୍। ଏଥଲିାଗି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନିଭଜ ବାରବୋର ଭକା�ିଡ୍ ପରିସି୍ତିର 
ଉର୍ସ୍ରୀୟ �ାଞ୍ଚ କରୁଛନି୍। 13 ଡିଭସବେରଭର ରାଜନ୍ 
ଏବଂ ଭକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମଖୁନ୍ମନ୍ତୀମାନଙ୍କ ସହ 
ଆଭଲା�ନା କରିବା ସମୟଭର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରାଜନ୍ଗରିୁ୍କର 
ହସି୍ଟାଲ୍ ସି୍ତି, ଭକଭତ ସଂଖନ୍ାଭର ଶ�ନ୍ା ଭକା�ିଡ୍  
ଭରାଗୀଙ୍କ ପାଇ ଁସଂରକି୍ତ ରହଛିି, ଟିକାକରଣ ସି୍ତି ଭକମିତି 
ରହଛିି ଭସ ସମ୍କଚ୍ଚଭର �ର୍ଚ୍ଚା କରିଥଭିଲ। ଏହ ି�ର୍ଚ୍ଚାକାଳଭର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭମାଦି ସମସ୍ଙୁ୍କ ଟିକା ଲଗାଇବା ପାଇ ଁଗରୁୁତ୍ୱ 
ଭଦଇ ‘ହଘଚ୍ଚର ଦସ୍କ’ ଅ�ି�ାନକୁ ତ୍ୱରାନ ୍ତି କରିବା 
ଲାଗି ଆହା୍ନ ଭଦଇଥଭିଲ। ଏହାସହ ଟିକା ଓ ମାସ୍କୁ 
ଭନଇ ଭ�ମିତି ଭକୌଣସି ଗଜୁବ ଭରାକିବା ଲାଗି ଭଜାର 
ଭଦଇଥଭିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଛିନି୍ ‘100 ବରଚ୍ଚର ସବୁଠାରୁ 
ବର୍ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧଭର ଆମର ଲଭଢ଼ଇ ଏ �ିତଭର 
ତୃତୀୟ ବରଚ୍ଚଭର ପହଞ୍ଚଛିି। ପରିରେମ ହି ଁଏହ ିଲଭଢ଼ଇର 
ପାଇ ଁଏକମାତ୍ର ରାସ୍ା ଏବଂ ବିଜୟ ହି ଁଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। 
ଆଭମ 130 ଭକାଟି �ାରତୀୟ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ାରା 
କଭରାନାଠାରୁ  ନିଶ୍ୟ ମକୁୁଳିବା।’

ଅବହଳୋ��ନ୍ତୁନୋହିଁ
ନିତି ଆଭୟାଗ ସଦସନ୍ (ସ୍ାସ୍ନ୍) 
ଡା. ବି ଭକ ପଲ୍ ସ�ୂନା 
ଭଦଇଛନି୍ ଭ�, କିଛିଭଲାକ 
ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡାଜ୍ୱର 
କହ ିଅବଭହଳା କରୁଛନି୍। 
ଏହା ବିପଜ୍ନକ ଭହାଇପାଭର। 
ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତଣ କରିବା ଆମ 
ସମସ୍ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଭ�ଉଥଁପିାଇ ଁ
ମାସ୍ ପିନି୍ଧବା ଏବଂ ଟିକା 
ଲଗାଇବା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। 

n  ଓମିକ୍ରନ ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ଥୁବିା ଦୃଷି୍ଭର ରଖ ିସ୍ାସ୍ନ୍ ମନ୍ତଣାଳୟ ଆଉଥଭର 
ନିମାବଳୀ ଜାରି କରିଛନି୍। ମନ୍ତଣାଳୟର �ଗୁ ୍ମ ସ�ିବ ଲବ୍ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଅନୁସାଭର 
ଏଭବ ହାଲୁକା ଲକ୍ଣ ଥାଇ ପଜଟିି�୍ ଭହବାର 7 ଦିନ ପଭର, ଅଣ ଏମଭଜଚ୍ଚନ ୍ସୀ 
ଭକ୍ତ୍ରଭର 3ଦିନ ପଭର ହସି୍ଟାଲ୍ରୁ ଡିସା୍ଜଚ୍ଚ କରା�ାଇପାରିବ। ଆଉ ଏଥପିାଇ ଁ
ପଣୁଥିଭର ଭଟଷ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁଭହ।ଁ ସାମାନନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଥବିା ଭରାଗୀଙ୍କ 
ପାଖଭର ଲକ୍ଣ କମଥୁଭିଲ ବା ଭରାଗୀର ଅକି୍ଭଜନ୍ ସ୍ର 93% ଥଭିଲ ତାଙୁ୍କ 
ଡିସ�ାଜଚ୍ଚ କରା�ାଇପାରିବ। 

n  �ାହାଙ୍କଠାଭର ଲକ୍ଣ ମିଳଛିୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଶଚ୍ଚଭର ଆସଥୁବିା ସମସ୍ଙ୍କ ନମନୁା 
ପରୀକ୍ଣ କରା�ିବା ଜରୁରୀ। ବିନା ଲକ୍ଣଧାରୀଙ୍କ ନମନୁା ପରୀକ୍ଣ ଅନାବଶନ୍କ, 
ଭ�ଭତଭବଳ�ାଏ ଭସ ବିପଦ ଭରେଣୀ�ୁକ୍ତ ନଭହାଇଥବି। ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଶଚ୍ଚଭର 
ଆସିଥବିା ସମସ୍ ଭଲାକଙୁ୍କ 7 ଦିନ ଭହାମ ୍ୱୋଭରଣ୍ଟାଇନ୍ ଜରୁରୀ। 

ଏସବୁ�ୁଧ୍ୟୋନକ��ଖନ୍ତୁ
n  ଭଟଷ୍ ଅ�ାବ ଦଶଚ୍ଚାଇ ସଜଚ୍ଚରୀ ବା 

ଭଡଲି�ରୀ ଭ�ମିତି ନ ଅଟଭକ। 
ଭଟଷ୍ ସବୁିଧା ନାହି ଁଭବାଲି 
ଭରାଗୀଙୁ୍କ ଭ�ମିତି ଭରେର ନ 
କରା�ାଏ।

n  ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ୀୟ ଉର୍ାଣ ଦ୍ାରା 
ଆସଥୁବିା �ାତ୍ରୀଙ୍କ ଭକା�ିଡ୍ ଭଟଷ୍ 
ଅନିବଚ୍ଚା�ଚ୍ଚନ୍ ଭହବା ଜରୁରୀ। 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସକମ୍ବୋଧନଶଣୁବିୋ�ୁ
QRସ୍କୋନ୍��ନ୍ତୁ

ଟି�ୋ��ଣଅଭିଯୋନ�ୁବକର୍ଷ�ଭ�କଷ୍ୋ�ି
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କଗୌ�ବମୟ
ଗଣତନ୍ତ୍ର

‘ଗଣ’ଶବ୍�ଅଥ୍ଷଜନତୋ,ଏବଂ‘ତନ୍ତ୍ର’�ଅଥ୍ଷକହଉଛିଶୋସନ।ଅଥ୍ଷୋତ୍ଗଣତନ୍ତ୍ରବୋକଲୋ�ତନ୍ତ୍ର�ହକିଲଆକମ
କଲୋ�ଙ୍କଦ୍ୋ�ୋଶୋସନ�ୁବୁଝୁ।ଏହୋକ�ବଳଦୁଇଟିଶବ୍�ସମୋହୋ�ନୁକହ ଁ,ବ�ଂଏ�ସୋବ୍ଷକଭୌମ�ୋଷ୍ଟ୍ର�

ପ�ିଚୟ।ଭୋ�ତ�ୁଗଣତନ୍ତ୍ର�ୋଷ୍ଟ୍ରକ�ପ�ିଣତ��ିବୋପୋଇଁଅକନ�କଦଶକପ୍ରମୀ,ସଂଗ୍ୋମୀମହୋନୋୟ�ନଃିସ୍ୋଥ୍ଷ
ବଳିଦୋନକଦଇଛନ୍।ିକସମୋନଙ୍କଦୂ�ଦୃଷି୍ସମ୍ନ୍ନସଂଗ୍ୋମଓଲହୁ-ଲୁହ�ପ୍ରତଦିୋନକ�ଆମ�ୁଆଜିସ୍ୋଧୀନତୋ

ମିଳିଛ,ିଆଉଆକମଭୋ�ତ�ୁଏ�ଗଣତୋନ୍ତ୍ର�ିକଦଶଭୋକବଗ଼ିେକତୋଳିପୋ�ିଛ।ୁଆଜିଗଣତନ୍ତ୍ରଦବିସସମୋକ�ୋହ,
କସହିମହୋନବଳିଦୋନସବୁ�ୁମକନପ�ୋଇବୋଲୋଗିଏ�ଅବସ�ମୋତ୍ର..।

ନୂଆଦିଲ୍ୀସି୍ତ ରାଜପଥଠାଭର 73ତମ ଗଣତନ୍ତ ଦିବସକୁ ଭବଶ ୍ଆର୍ବେରସହକାଭର ପାଳନ କରା�ାଇଛି। ଭସଣ୍ଟଟ୍ାଲ୍ �ିସ୍ା ନିମଚ୍ଚାଣ କା�ଚ୍ଚନ୍ �ାଲୁଥବିା 
ସମୟଭର ଏହ ିସମାଭରାହ ଅଭନକ ଗରୁୁତ୍ୱ ବହନ କଭର।  ପ୍ରଥମଥରପାଇ ଁଏବରଚ୍ଚ ଗଣତନ୍ତ ଦିବସ ସମାଭରାହ 24 ଜାନୁୟାରୀ ବଦଳଭର 23 

ଜାନୁୟାରୀରୁ ଆରମ୍ ଭହାଇଥଲିା। ଏହଦିିନ ଭନତାଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ୀକୁ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ�ାଭବ ପାଳନ କରା�ାଇଥଲିା। ଭଦଶର ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍ତୃି 
ସହ ଜରି୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଚ୍ଚ ଘଟଣାକ୍ରମଗରିୁ୍କୁ ମଭନପକାଇବା ଏବଂ ମହାପରୁୁରମାନଙୁ୍କ ରେଦ୍ଧାଞ୍ଳି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଏହା ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସର 

ଏକ ଅଂଶ। 

ଅତ୍ରଜନ୍ସହସ୍ତୋଣୋମ୍ସହକସ୍ତୋ�ପୀସତ୍ତମ।
�ଦୋଚଲି୍ଭକତଜନ୍ତୁମ୍ଷୋନୁର୍ମ୍ପଣୂ୍ସଞ୍ଚୋୟୋତ୍।।

ଅଥଚ୍ଚାତ୍ ହଜାର ଜନ ୍ମଭର ସହସ୍ରାଧକି ପଣୂନ୍କମଚ୍ଚ ପଭର ହି ଁ�ାରତ �ୂମିଭର ମନୁରନ୍ ଜନ ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ ଦିବସ 
ଅବସରଭର �ାରତର ଭସହ ିମହାନତାକୁ ଅନୁ�ବ କରିବା। 

ଗଣତନ୍ତ୍ରଦବିସ�ପ�ୂୋ�ୋଯ୍୍ଷ କ୍ମ�ୁ
କଦଖବିୋଲୋଗିQRକ�ୋଡ୍ସ୍କୋନ୍��ନ୍ତୁ।

କଗୌ�ବମୟ
ଗଣତନ୍ତ୍ର
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ଉତ୍ତ�ପ୍ରକଦଶ�ପ୍ରଜ୍ୋପନ
କମ଼େକ��ୋଶୀ�ଚମ�।

ଦୁନଆିକଦଖଲିୋ
ଭୋ�ତ�ଶକି୍

ସହଦିଙୁ୍କଶ୍ରଦ୍ୋଞ୍ଳି
ବନ�ସ୍�ଝଅିଶବିୋଗେୀସିଂହଙୁ୍କଗଣତନ୍ତ୍ରଦବିସପକ�ଡ୍କ�
�େୋଲ୍ବମିୋନସହକଦଖବିୋ�ୁମିଳିଥଲିୋ।କସକହଉଛନ୍ି
�େୋଲ୍ବମିୋନଉଡୋଇବୋକ�ପ୍ରଥମମହଳିୋପୋଇଲଟ୍।

�ୋଜପଥକ�ପିଟି-76ଟ୍ୋଙ୍୍କ,ଯୋହୋ1965ଏବଂ1971
ଯଦୁ୍କ�ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷଭୂମି�ୋନବି୍ଷୋହ��ିଥଲିୋ।
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�ାରତମାତାର ସପୁତୁ୍ର ଭନତାଜୀ ସବୁାର�ନ୍ଦ୍ର ଭବାରଙ୍କ 
125ତମ ଜୟନ୍ୀ ଅବସରଭର �ବନ୍ ରେଦ୍ଧାଞ୍ଳି ଅପଚ୍ଚଣ 
କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ ଇଣି୍ଡଆ ଭଗଟ୍ 
ନିକଟଭର ତାଙ୍କର ଏକ �ବନ୍ ପ୍ରତିମା ଲଗାଇବାକୁ 
ଭଘାରଣା କରିଥଭିଲ। 23 ଜାନୁୟାରୀଭର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ, ଭନତାଜୀଙ୍କର ଏକ ହଭଲାଗ୍ରାମ 
ପ୍ରତିମତୂ୍ତ୍ତିକୁ ଅନାବରଣ କରି କହଛିନି୍ ‘ଭ�ଉ ଁଭନତାଜୀ 
�ାରତ ମାଟିଭର ପ୍ରଥମ ସ୍ାଧୀନ ସରକାର ସ୍ାପନ 
କରିଥଭିଲ, ଭସହ ି ମାହାନ ଭନତାଜୀଙ୍କ ଡିଜଟିାଲ୍ 
ପ୍ରତିମାକୁ ଇଣି୍ଡଆ ଭଗଟ୍ ନିକଟଭର ସ୍ାପନ କରା�ାଇଛି। 
ଖବ୍ୁ ଶୀଘ୍ର ଏହ ି ହଭଲାଗ୍ରାମ ପ୍ରତିମା ସ୍ାନଭର ବିଶାଳ 
ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପ୍ରତିମା ସ୍ାପନ କରା�ିବ। ଏହ ିପ୍ରତିମା ଭସହ ି
ମହାନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ କୃତଜ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ରେଦ୍ଧାଞ୍ଳି 
ଭହବ। ଭନତାଜୀଙ୍କ ଏହ ି ପ୍ରତିମା ଆମ ଭଲାକତାନି୍ତକ 
ବନ୍ବସ୍ା ଓ ପିଢି଼ପଭର ପିଢି଼ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ 
ରାଷ୍ଟ୍  ଉଭଦ୍ଶନ୍ଭର ନିଜର କତ୍ତଚ୍ଚବନ୍ଭବାଧକୁ ସଭ�ତନ 
କରାଇବା ସହ ନିରନ୍ର ଭପ୍ରରଣା ଭ�ାଗାଇବ।’ 

ଇଣି୍ଆକଗଟ୍ପୋଖକ�କନତୋଜୀଙ୍କପ୍ରତମିୋ

ଅମତୃେକମ୍ଷସନ୍
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ସଂସ୍କତୃ�ିଝଲ�

ଗଣତନ୍ତ୍ରଦବିସପକ�ଡ୍ସମୟକ�ଫ୍ୋଇପୋଷ୍�ସିଧୋପ୍ରସୋ�ଣ
ସହ��୍ପିଟ୍�ୁଦୃଶ୍ପ୍ରଥମଥ�ପୋଇଁକଦଖବିୋ�ୁମିଳିଥଲିୋ।

�ୋଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କସ�ୁକ୍ୋଦଳକ�ସୋମିଲ୍କ�ୋଡୋ‘ବ�ିୋଟ’
13ବର୍ଷ�ନ�ିନ୍�କସବୋପକ�ଅବସ�କନଉଥବିୋଜୋଣି
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀକନେହ��ୁଛନ୍।ି

ପ୍ରତବିର୍ଷଗଣତନ୍ତ୍ରଦବିସସମୋକ�ୋହକ�ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀଙୁ୍କକଦଶ�ବବିଧିସଂସ୍କତୃି
ଆଧୋ�ିତପଗଡିବୋକଟୋପିପିନ୍ଥିବିୋକଦଖବିୋ�ୁମିକଳ।ଏଥ�ମଧ୍ୟତୋଙ୍କକଟୋପିଭିନ୍ନଥଲିୋ।କଦବଭୂମି
ଉତ୍ତ�ୋଖଣ୍�ବ୍ହ୍ମ�ମଳକ�ସସୁଜ୍ତିକଟୋପିସହକସମଣପି�ୁୀଗୋମଚୁ୍ୋ�ୋନ୍କ�ପ�ୋଇଥକିଲ।
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2014 ପଭର �ାରତୀୟ ଭରଳ ଅଭନକଗରିୁ୍ଏ ଦୃଷ୍ାନ୍ମଳୂକ ଅ�ିନବ ପଦଭକ୍ପ 
ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହାଦ୍ାରା ଭକବଳ ଭରଳବାଇ ଭକ୍ତ୍ରଭର ସଂସ୍ାର ଆସିପାରିଛି 
ତା ନୁଭହ ଁ, ବରଂ  ବିଗତ ଦିନଗରିୁ୍କଭର ଭ�ଉ ଁକାରକସବୁ ଦ୍ରୁତ ଭରଳ �ଳା�ଳ 

ଏବଂ ଭରଳ ଭନଟ୍ ୱକଚ୍ଚକୁ ପ୍ର�ାବିତ କରୁଥଲିା ତାହାକୁ ଦୂର କରା�ାଇପାରିଛି। ଏହ ି
ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଅଧକି ତ୍ୱରାନ ୍ତି କରିବାକୁ �ାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ ଭଦଶଭର 
75ଟି ବଭନ୍ଦ �ାରତ ଭରେନ୍ �ଳା�ଳ ପାଇ ଁଭଘାରଣା କରିଛି। 2023 ଅଗଷ୍ ମାସଭର 
�ଭତଭବଭଳ �ାରତ ସ୍ାଧୀନତାର ହୀରକ ଜୟନ୍ୀ ପାଳନ କରୁଥବି ଭସଭତଭବଭଳ ଏହ ି
ଭରେନ୍ ଭଦଶର ନୂଆ ପରି�ୟ ଭହାଇ ଠଆି ଭହବ ଭବାଲି ଭସ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନି୍। 
ଏହ ିଭରେନ୍ଗରିୁ୍କ ବତ୍ତଚ୍ଚମାନ ଥବିା ଦୁଇଟି ବଭନ୍ଦ �ାରତ ଏକ୍ଭପ୍ରଭସ୍ଟ୍ନ ୍ଠାରୁ �ିନ୍ ଭହବ। 
ଏହ ିଦୁଇଭରେନ୍ �ିତରୁ ଭଗାଟିଏ ବାରାଣସୀ-ଦିଲ୍ୀ ଏବଂ ଅନନ୍ଟି କରୋ-ଦିଲ୍ୀ ଲାଇଭରେ 
�ାଲୁଛି। ହାଓ୍ୱର୍ାରୁ ରାଞ୍ଚ ି �ାଏ ଏକ ନୂଆ ବଭନ୍ଦ �ାରତ ଭରେନ୍ ଏଭବ ପରିକଳ୍ପନା 
�ିତଭର ରହଛିି। ଭରଳବାଇ ଭବାଡଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏହ ିଭରେନ �ଳା�ଳ ପାଇ ଁଅନୁମତି ଭଦଇଛନି୍। 
ଏହା ତୃତୀୟ ବଭନ୍ଦ �ାରତ ଭରେନ୍ ଭହବ। n

ଆଧନୁ�ିତୋ��ଗେକ�
�କଗେଇକହଉଛି
ଭୋ�ତୀୟକ�ଳ

ବକଦେଭୋ�ତକଟ୍ନ୍
n ଏହା ଭହଉଛି ଭଦଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ଭଦଶୀ ଭସମି 

ହାଇ ସ୍ୀଡ୍ ଭରେନ୍ । ନିକଟଭର �ାରତୀୟ 
ଭରଳବାଇ �ାରତ ଅନ୍ଜଚ୍ଚାତୀୟ ବାଣଜିନ୍ 
ଭମଳାଭର ବଭନ୍ଦ �ାରତ ଏକ୍ଭପ୍ରସ ମଭଡଲ 
ପ୍ରଦଶଚ୍ଚନ କରି ଏହାର ପ୍ରଗତିଶୀଳ �ାତ୍ରାକୁ 
ଆଭଲାକିତ କରିଛି ।

n ଏହା �ାରତର ସବୁଠାରୁ ଆଧନିୁକ ଭରେନ୍ ଭହବ।  
ଏହ ିଭରେନ୍ ୟୁଭରାପୀୟ ଭଶଳୖୀଭର ନିମ୍ତିତ। 
ଭରଳ ମନ୍ତଣାଳୟର କା�ଚ୍ଚନ୍ାଳୟ ପରିସରଭର 
ଏହାର ପ୍ରତିକୃତି ମଧ୍ୟ ସ୍ାପନ କରା�ାଉଛି ।

n ବଭନ୍ଦ �ରତ ଏକ୍ଭପ୍ରସ ଭରେନର ଭବୌଦି୍ଧକ 
ଭବ୍କ ସିଷ୍ମ ଏହାର ଅନନ୍ତମ ଉଭଲ୍ଖନୀୟ 
ଭବୈଶଷି୍ନ୍, କାରଣ ଏହା ଉନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିମ ୍ନ 
ଗତି ପାଇ ଁଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହ ିଭରେନ୍ ୱାଇ-
ୋଇ ସହତି ଅତନ୍ାଧନିୁକ ମଭନାରଞ୍ନ ବିକଳ୍ପ 
ଦ୍ାରା ସଜି୍ତ ।

n  ଭରେରେ ବି�ିନ୍ ଅଂଶ ଭ�ନ୍ାଇର ଇଣି୍ଟଗ୍ରାଲ୍ ଭକା�୍ 
କାରଖାନା, ରାୟବଭରଲିଭର ଆଧନିୁକ ଭକା�୍ 
କାରଖାନା ଏବଂ କପରୁଥାଲାର ଭରଳ ଭକା�୍ 
କାରଖାନାଭର ଉତ୍ାଦିତ ଭହବ।

n  ବଭନ୍ଦ �ରତ ଏକ୍ଭପ୍ରସ ଭରେନଭର ଏକ 
ସ୍ୟଂ�ାଳିତ ପ୍ରଭବଶ, ଏକ ମିନି ପନ୍ାଣ୍ଟଟ୍ି, 
ମଡୁନ୍ଲାର ବାଭୟା-�ାକନୁ୍ମ ୍ଟଏଭଲଟ୍, 
ଧଳିୂମକୁ୍ତ ପରିଭବଶ ପାଇ ଁସଂପରୂ୍ଚ୍ଚ ସିଲ୍ 
ଭହାଇଥବିା ଗନ୍ାଙ୍ଗଭୱ ଏବଂ ଭସନ ୍ସର ଇଣ୍ଟର 
କଭନକି୍ଙ୍୍ଗ କବାଟ ରହବି। 

n  ଭରେନଭର ଅଗି୍ ନିରାପତ୍ତା ଭକବୁଲ ଇନଭଡାର 
ସକ୍ତିଟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଭହବ। ଭସଠାଭର ଏକ 
ଉନ୍ତ ଏୟାର କଣି୍ଡସିନର ବନ୍ବସ୍ା ରହବି। 

n  ପ୍ରଭତନ୍କ ଭକା�ଭର �ାଭରାଟି ବିପ�ଚ୍ଚନ୍ୟ 
ଆଭଲାକ ବନ୍ବସ୍ା ରହବି। ଏଥସିହ 
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଶୁ ୍ବଟନ୍ ସଂଖନ୍ା ବୃଦି୍ଧ 
କରା�ିବ।

ହୋଇପେୀଡ୍�କନକ୍ଭିିଟୀଦ୍ୋ�ୋସମୟବଞ୍ଚଛୁିଏବଂକଦଶ�ବ�ିୋଶପ୍ରକ୍ୟିୋ
ତ୍ୱ�ୋନ୍ତିକହଉଛ।ିଏହି�ୋ�ଣ�ୁଜଳପଥକହଉ�ିସଡ�ପଥଅବୋ
ପଣୁିଆ�ୋଶମୋଗ୍ଷକ�ସହ�ଗଡିୁ�ୁକଯୋଗୋକଯୋଗ��ିବୋ�ପ୍ରକ୍ୟିୋକବଶ୍
ଦ୍ରୁତଗତକି�ଆଗ�ୁଗତ�ି�ୁଛ।ିଏଥକି�ତୋଳକଦଇଭୋ�ତୀୟକ�ଳବି
ଆଧନୁ�ିତୋମୋଗ୍ଷକ�ଆଗ�ୁବ଼େଛୁ।ିଏହୋଦ୍ୋ�ୋକ�ବଳକଯ,ଭୋ�ତୀୟ
କ�ଳ,ଯୋତ୍ରୀଙ୍କଯୋତ୍ରୋସମୟ�ୁବଞ୍ଚୋଉଛିତୋହୋନୁକହ ଁ,ଏହୋନୂଆନଯିକିୁ୍
ସକୁଯୋଗମଧ୍ୟସଷିୃ୍��ୁଛ।ିଏହିଦୂ�ଦୃଷି୍�ୁଆଧୋ���ିପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀନକ�ନ୍ଦ୍ର
କମୋଦୀଗତସ୍ୋଧୀନତୋଦବିସଦନିଲୋଲି୍ଲ୍ୋପ୍ରୋଚୀ��ୁକଦଶବୋସୀଙୁ୍କ
ସକମ୍ବୋଧନ��ିବୋଅବସ�କ�କଦଶ�ପ୍ରତକି�ୋଣ�ୁକଯୋଡିବୋଲୋଗି75ଟି
ବକଦେଭୋ�ତକଟ୍ନ୍ପ୍ରଚଳନ��ିବୋ�ୁକ�ୋରଣୋ��ିଛନ୍।ି

ବକଦେଭ�ତକଟ୍ନ�କବୈଶଷି୍୍

ସେଳତୋ�ତନିିବର୍ଷପତୂ୍ତମିବକଦେଭୋ�ତଏକ୍ସ



ଇତହିୋସସୋକ୍ୀ�ହଛି-ିଦୁନଆି�କ�ୌଣସିଆକଦେୋଳନ,କ�ୌଣସିବଚିୋ�ଧୋ�ୋଯବୁଶକି୍ବନିୋସଶକ୍କହୋଇନୋହି।ଁ
ବୋସ୍ବକ�ଯବୁଶକି୍ଉପକ�ହିଁକ�ୌଣସିଅଭିନବନମି୍ଷୋଣବୋବ�ିୋଶ�ମଳୂଦୁଆ�ଖୋଯୋଇଥୋଏ।କସହିଯବୁଶକି୍�ୁ

କନଇକଦଶଆତ୍ମନଭି୍ଷ�କହୋଇଥୋଏ।ଭୋ�ତକକ୍ତ୍ରକ�ମଧ୍ୟତୋହୋଅକନ�ଥ�ପ୍ରମୋଣତିକହୋଇଛ।ିବଶି୍ୱ�
ସବୁଠୋ�ୁଅଧ�ିଯବୁଶକି୍ଙୁ୍କଧୋ�ଣ��ୁଥବିୋଏହିକଦଶ,ଭବରି୍ତ�ୁକନଇଅକନ�ସକୁନଲିସ୍ପ୍ନକଦଖଛୁ।ି�ୋଷ୍ଟ୍ର
ନମି୍ଷୋଣ�ଅକନ�ଆ�ଂକ୍ୋବିଉଙି୍କମୋ�ୁଛ।ିସ୍ୋମୀବକିବ�ୋନନଦେଙ୍କଜୟନ୍ୀଅବସ�କ�କଦଶ�ଯବୁବଗ୍ଷଙୁ୍କ
ଉଦ୍କବୋଧନକଦଇପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀ�ହଛିନ୍,ିକଦଶ�ଯବୁଶକି୍ଙୁ୍କତୋଙ୍କସ୍ପ୍ନ,ଆଶୋ,ଆ�ୋଂକ୍ୋ�ୁ
ସୋ�ୋ���ିବୋପୋଇଁଉପଯକୁ୍ପ�ିକବଶସଷିୃ୍,ଆବଶ୍�ସଂଶୋଧନପ୍ରଦୋନ��ିବୋକନଇସ��ୋ�ଙ୍କପ୍ରକଚଷ୍ୋ

ଜୋ�ି�ହଛି।ିଏହୋଦ୍ୋ�ୋକସମୋନଙ୍କସୋମଥ୍୍ଷ ବ଼ିେବ।କଦଶଆଗ�ୁବ଼ିେବ।

କ�ୋଟିଜନସଂଖ୍ୋ18�ୁ
24ବର୍ଷବୟସଭିତକ�11 
ବର୍ଷକହଉଛିକଦଶ�
ହୋ�ୋହୋ�ିବୟସ

�ୁଅଧ�ି
ଜନସଂଖ୍ୋଙ୍କ
ଆୟୁ35ବର୍ଷ�ୁବି

�ମ।୍

29
65%ପ୍ରତିବରଚ୍ଚ ଲକ୍ ଲକ୍ ପ�ଚ୍ଚନ୍ଟକ ହିମାଳୟର ପାବଚ୍ଚତନ୍ 

ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବାକୁ ଆସନି୍। ଆଉ ଭେରିଲାଭବଭଳ 
ତାଙ୍କସହ ଆଣଥିବିା ଅଭନକ ଆବଜଚ୍ଚନାକୁ 

ଏହିଠାଭର ଭୋପାରି୍ଥାଆନି୍। ପ୍ରଦୀପ ସାଙ୍ଗୱାନ୍ ଏବଂ 
ତାଙ୍କର 'ଆଭରାଗନ୍ ହିମାଳୟ' ଦଳ ଏହି ଆବଜଚ୍ଚନାକୁ 
ସୋକରି ଭକବଳ ସ୍ଚ୍ �ାରତ ଅ�ି�ାନଭର ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଚ୍ଚ 
ଅବଦାନ ରଖନି୍ ତା ନୁଭହ ଁ,  ବରଂ ହିମାଳୟର ପ୍ରାକୃତିକ 

ଯବୁଦବିସଜୋତୀୟ

ଭୋ�ତ�ମନଭୋ�ତ�ମନ
ଭୋ�ତ�ସୋମଥ୍୍ଷଭୋ�ତ�ସୋମଥ୍୍ଷ
ଭୋ�ତ�ସ୍ପ୍ନଭୋ�ତ�ସ୍ପ୍ନଯବୁଶକି୍

26 ନୁ୍ଇଣି୍ଆସମୋଚୋ�|1-15କେବୃୟୋ�ୀ2022
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ପରିଭବଶକୁ ପନୁଜଚ୍ଚୀବୀତ କରିବାଭର ସହାୟକ 
ଭହାଇଥାଆନି୍। ମଧ୍ୟପ୍ରଭଦଶର ହରଚ୍ଚଲି ପଭୁରାହିତଙ୍କ 
କାହାଣୀ ପ୍ରଦୀପ ସାଙ୍ଗୱାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଲଗା। 
ଭକା�ିଡ୍ ବିଭରାଧୀ �ଦୁ୍ଧଭର ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ 
ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆପଣମାଭନ ଜାଣଥିଭିବ 
ଏହି �ଦୁ୍ଧଭର ଟିକାକରଣ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଚ୍ଚ ଅସ୍ତ୍ର। 
ଆଉ ଭ�ଭତଭବଭଳ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ ଭହଲା 
ଭସଭତଭବଭଳ କିଛିଭଲା ଏହି ଟିକାକରଣ ବିରୁଦ୍ଧଭର 
ଅଭନକ ଅପପ୍ର�ାର କରିଭଲ ଆଉ ତାହାକୁ ଡରି 
ଅଭନକ ଭଲାଭକ ଟିକାକରଣ ଅ�ି�ାନଭର ଭ�ାଗ 
ଭଦଭଲ ନାହି।ଁ ଏହି ପରିସି୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇ ଁ
ଅଣ୍ଟା �ିରି୍ଭଲ ହରଚ୍ଚଲି। ଭସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ ୍
ଗା ଁ ଗା ଁ ବୁଲି ଭ�ଉଠଁାଭର ଏପରି ଅପପ୍ର�ାର ଓ 
ଗଜୁବ ପ୍ର�ାର �ାଲିଥଲିା ଭସଠାଭର ଭଲାକଙୁ୍କ 
ଠିକଣା ବାତ୍ତଚ୍ଚା ଭଦଭଲ। େଳଭର ଭସ ଅଞ୍ଚଳଭର 
ସାମହୁିକ ଟିକାକରଣ ରାସ୍ା ଭଖାଲିଥଲିା। ଏହି ଦୁଇ 
ଉଦାହରଣ ଭଦଶଭର �ବୁଶକି୍ତଙ୍କ ସାମଥଚ୍ଚନ୍ ବର୍ଚ୍ଚନା 
କରୁଛି। ହଜାର ବରଚ୍ଚ ପଭୂବଚ୍ଚ ଆମର ଭବଦଭର 
କୁହା�ାଇଛି: ‘‘ଅପି �ଥା, �ବୁଭନା ମସ୍ଥା, ଭନା 
ବିଶ୍ୱଂ ଜଗତ୍, ଅ�ିପିଭତ୍ୱ ମନୀରା।।’’’

ଅଥଚ୍ଚାତ୍ �ବୁକମାଭନ ହି ଁଏହି ଦୁନିଆଭର ସଖୁରୁ 
ସରୁକ୍ା ପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍ ସଞ୍ଚାର କରନି୍। ଏହି �ବୁକମାଭନ 
ନିଶି୍ତ �ାବଭର ଆମ �ାରତ, ଆମ ଭଦଶ ପାଇ ଁ
ସଖୁ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତାର ରାସ୍ା ତିଆରି କରିଭବ। ଏକ 
ନୂତନ �ାରତର ସ୍ପ୍ନ ସଷିୃ୍ କରିବାଭର �ାରତର 
�ବୁକମାଭନ ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଚ୍ଚ। ପଡୁୁଭ�ରୀଭର 
ଆଭୟାଜିତ 25 ତମ ଜାତୀୟ �ବୁ ମଭହାତ୍ସବକୁ 
ସଭବୋଧତି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ 
ଭଦଶର ଏହି �ବୁ ଶକି୍ତର ଶକି୍ତ, ଭସମାନଙ୍କର 
ସାହସ, �ବିରନ୍ତ ବିରୟଭର କହିଛନି୍, “ବିଶ୍ୱ 
ସ୍ୀକାର କରିଛି ଭ� ଆଜି �ାରତଭର ଦୁଇଟି 
ଅସୀମ ଶକି୍ତ ଅଛି - ଭଗାଟିଏ ଭଡଭମାଗ୍ରାେି ଏବଂ 
ଅନନ୍ ଏକ ଗଣତନ୍ତ । ଭଗାଟିଏ ଭଦଶଭର ଭ�ଭତ 
ଅଧକି �ବୁଶକି୍ତ, ତାହା ଭସ ଭଦଶର ସମ୍ାବନାକୁ 
ଅଧକି ଉନ୍ମକୁ୍ତ କରିଥାଏ। ଆଜି �ଦି �ାରତର 
�ବୁକମାନଙ୍କର ପରିରେମ କରିବାର କ୍ମତା 
ଅଛି, ଭତଭବ �ବିରନ୍ତର ସ୍ଚ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି । 
ଭସଥପିାଇ ଁଆଜି �ାରତ �ାହା କହୁଛି, ବିଶ୍ୱ ଏହାକୁ 
ଆସନ୍ାକାଲିର ସ୍ର ଭବାଲି ବିଭବ�ନା କରୁଛି। 
�ାରତ ଭ�ଉ ଁ ସ୍ପ୍ନ ଭଦଭଖ, ସଂକଳ୍ପ ନିଏ ତାହା 
ବିଶ୍ୱର �ବିରନ୍ତ �ଳି ଦୃଶନ୍ମାନ ହୁଏ। �ାରତର 
ଏହି �ବିରନ୍ତ, ବିଶ୍ୱର �ବିରନ୍ତ ଆଜି ନିମଚ୍ଚାଣ 
କରା�ାଉଛି।
(ଯବୁ�ମୋନଙ୍କପୋଇଁପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଗ�ୁୁମନ୍ତ୍ର

...ପ�ବତ୍ତ୍ଷୀପଷୃୋ୍କ�ବୋକ୍ସକଦଖନ୍ତୁ)

ଆଜିବଶି୍ୱଭୋ�ତ�ୁଏ�ଆଶୋ�ଦୃଷି୍କ�,ଏ�
ବଶି୍ୱୋସ�ଦୃଷି୍କ�ୋଣକ�କଦଖଛୁ।ି��ଣ,ଭୋ�ତ�
ଜନସଂଖ୍ୋକ�ଯବୁ��ହଛିନ୍ିଏବଂଭୋ�ତ�
ମନବିଯବୁ��ହଛି।ିଭୋ�ତ�ନଜିସୋମଥ୍୍ଷ କ�
ବିଯବୁ�ଏବଂସ୍ପ୍ନକ�ବିଯବୁ�।ଭୋ�ତ�ନଜି
ଚନି୍ନକ�ଯବୁ�,ନଜିକଚତନୋକ�ବିଯବୁ�।

ଭୋ�ତଯବୁ�ଅକଟ�ୋ�ଣଭୋ�ତ�ଦୃଷି୍କ�ୋଣ
ସବୁକବକଳଆଧନୁ�ିତୋ�ୁସ୍ୀ�ୋ���ିଛ,ିଭୋ�ତ�
ଦଶ୍ଷନପ�ିବତ୍ତ୍ଷନ�ୁଗ୍ହଣ��ିଛ।ିଭୋ�ତ�ତ
ପ୍ରୋଚୀନତୋକ�ବିନୂତନତୋଭ�ି�ହଛି।ି

-ନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀ,ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ

ଯବୁଦବିସଜୋତୀୟ
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ଯବୁଶକି୍�ଅବଦୋନବରିୟକ�ଉକଲ୍ଖ
�ାରତଭର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ କରି ସାରା 
ବିଶ୍ୱ�ାଏ ଭ�ାଗ �ାତ୍ରା ଭହଉ, କ୍ରାନି୍ ଭହଉ ବା ବିକାଶ; ରାସ୍ା- 
ଭସବାପାଇ ଁଭହଉ ବା ସମପଚ୍ଚଣ, ବାତ୍ତଚ୍ଚା ପରିବତ୍ତଚ୍ଚନର ଭହଉ ଅବା 
ପରାକ୍ରମର, ରାସ୍ା- ସହଭ�ାଗର ଭହଉ ବା ସଧୁାର, ବାତ୍ତଚ୍ଚା- 
ତୃଣମଳୂରୁ ଭ�ାରି୍ବା ଭହଉ ଅବା ଜଗତଭର ବିସ୍ାର କରିବାର 
ଏମିତି ଭକୌଣସି ରାସ୍ା ନାହି ଁଭ�ଉଥଁଭିର ଆମ ଭଦଶର �ବୁଶକି୍ତ 
�ାଗ ଭନଇ ନାହାନି୍ ବା ନିଜର ବିଭଶରତା ପ୍ରମାଣ କରିନାହାନି୍। 

ଯବୁଶକି୍�ସୋମଥ୍୍ଷ ବରିୟ
ବିଶ୍ୱ ଏହି କଥାକୁ ମାନ ଭ�, ଆଜି ଆମ ପାଖଭର ଦୁଇ 
ଅସୀମ ଶକି୍ତ ରହିଛି- ଭଗାଟିଏ ଭଡଭମାଗ୍ରାେି ଆଉ ଭଗାଟିଏ 
ଭଡଭମାକ୍ରାସୀ। ଭ�ଉ ଁଭଦଶ ପାଖଭର ଭ�ଭତ ଅଧକି �ବୁକ 
ସଂଖନ୍ା ତାହାର ସାମଥଚ୍ଚନ୍ ଭସଭତ ଅଧକି ଭବାଲି ଗଣା�ାଏ। 
କିନ୍ତୁ �ାରତର �ବୁକଙ୍କ ପାଖଭର ଭଡଭମାକ୍ରାଟିକ୍ ଡି�ିଭଡଣ୍ଟ 
ରହିବା ସହିତ ଭଲାକତନ୍ତର ମଲୂନ୍ଭବାଧ ବି ଅଛି। ଭସମାନଙ୍କ 
ଭଡଭମାକ୍ରାଟିକ୍ ଡି�ିଭଡଣ୍ଟ ଅତୁଳନୀୟ। �ାରତ ନିଜର �ବୁକଙୁ୍କ 
ଭଡଭମାକ୍ରାଟିକ୍ଡି�ିଭଡଣ୍ଟ ସହିତ ଭଡ�ଲଭପ୍ମଣ୍ଟ ଡ୍ାଇ�ର ଭବାଲି 
ମଧ୍ୟ ସ୍ୀକାର କଭର। ଆଜି �ାରତର �ବୁକ ବିକାଶ ସହିତ 
ଆମର ଭଲାକତାନି୍ତକ ମଲୂନ୍ଭବାଧର ଭନତୃତ୍ୱ ଭନଉଛନି୍। 

ଯବୁ�ମୋନଙ୍କପୋଇଁପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଗ�ୁୁମନ୍ତ୍ର
ମହୋନପ�ୁୁରମୋନଙୁ୍କପ୍ରଣୋମ...
�ାରତମାତାର ମହାନ ସନ୍ାନ ସ୍ାମୀ 
ବିଭବକାନନ୍ଦଙୁ୍କ ଜନ ୍ମବାର୍ତିକୀଭର ଭକାଟି ପ୍ରଣାମ। 
ଆଜାଦୀକା ଅମତୃ ମଭହାତ୍ସବ ଅବସରଭର 
ତାଙ୍କର ଜନ ୍ମ ବାର୍ତିକୀ ଅଧକି ଭପ୍ରରଣାଦାୟକ 
ଭହାଇପାରିଛି। ଆଭମ �ଳିତବରଚ୍ଚ ରେୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ 
150 ତମ ଜନ ୍ମ ବାର୍ତିକୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଗତବରଚ୍ଚ 
ମହାକବି ସବୁ୍ମଣନ୍ମ �ାରତୀଙ୍କ 100ତମ ଜନ ୍ମ 
ବାର୍ତିକୀ ଥଲିା। ପଡୁୁଭ�ରୀ ସହିତ ଏହି ଦୁଇ 
ସାଧଙୁ୍କର ଏକ ବିଭଶର ସଂଭ�ାଗ ରହିଥଲିା। 
ଉ�ୟ ପରସ୍ରର ସାହିତିନ୍କ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ 
�ାତ୍ରାଭର ଅଂଶୀଦାର ଭହାଇଛନି୍।

ଯବୁଆ�ୋଂକ୍ୋ�ୁମିଳିଲୋନୂଆଉଡୋଣ
ବିଶ୍ୱଭର �ାରତ ସବୁଠାରୁ ଅଧକି �ବୁକଧାରୀ ଭଦଶ। ଏଠାଭର ହାରାହାରି 
ଆୟୁ ଭହଉଛି 29 ବରଚ୍ଚରୁ କମ।୍ ଅପରପଭକ୍ �ୀଭରେ ହାରାହାରି ଆୟୁ 37 
ଭହାଇଥବିା ଭବଭଳ ଆଭମରିକାଭର ହାରାହାରି ଆୟୁ 45 ଏବଂ ୟୁଭରାପ 
ଏବଂ ଜାପାନଭର ହାରାହାରି ଆୟୁ ପ୍ରାୟ 48 ବରଚ୍ଚ ରହଛିି। 

ଜଟିାଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ, ଭମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ, ଷ୍ାଟଚ୍ଚଅପ ୍ଇଣି୍ଡଆ, ମଦୁ୍ା ଋଣ, 
ଅଟଳ ଇଭନାଭ�ସନ୍ ମିଶନ୍ ଏହ ିଦିଗଭର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଚ୍ଚ ପଦଭକ୍ପ 
ଭହାଇଥବିାଭବଭଳ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶକି୍ା ନୀତିଠାରୁ ଦକ୍ତା ବିକାଶ 
ପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍ �ବୁଶକି୍ତର ସମ୍ାବନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇ ଁକା�ଚ୍ଚନ୍ �ାଲିଛି।

କ�ୋଟି�ୁଅଧ�ିକଲୋ�ଆୟୁ13�ୁ35ବର୍ଷ
ବୟସବଗ୍ଷକ�ଅଛନ୍।ିଏହିଯବୁ�ମୋନଙ୍କ
ସ୍ପ୍ନ�ୁପ�ୂଣ��ିବୋଦଗିକ�କ�ନ୍ଦ୍ର
ସ��ୋ�ନ�ିନ୍�ନୂତନକଯୋଜନୋଉପକ�
�ୋଯ୍୍ଷ ��ୁଛନ୍।ି

60
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଭୋରଣ�ୁପ�ୂୋ
ଶଣୁବିୋଓକଦଖବିୋଲୋଗିQR
କ�ୋଡ୍ସ୍କୋନ୍��ନ୍ତୁ।

ଜୋତୀୟ ଯବୁଦବିସ
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କଟକକ୍ନୋକଲୋଜି�ଆବଶ୍�ତୋଓ
ଭବରି୍ତ�ମଳୂଦୁଆବରିୟକ�
�ାରତର �ବୁକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଭର ଭଟଭକ୍ନାଭଲାଜ ି
ପ୍ରତି ଆକରଚ୍ଚଣ ରହିବା ସହ ଗଣତନ୍ତର ଭ�ତନା ମଧ୍ୟ 
ରହିଛି। �ାରତର �ବୁଶକି୍ତ ଦ୍ାରା ଆଜି ଡିଜିଟାଲ୍ 
ଭପଭମଣ୍ଟ ଭକ୍ତ୍ରଭର �ାରତ �ଭଥଷ୍ ଆଗକୁ 
�ାଇପାରିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଭର ୟୁନିକର୍ଚ୍ଚ ଇଭକାସିଷ୍ମ 
ଭକ୍ତ୍ରଭର �ାରତୀୟ �ବୁକଙ୍କ �ଭଥଷ୍ ଖନ୍ାତି 
ରହିଛି। �ାରତଭର ଆଜି 50 ହଜାରରୁ ଅଧକି 
ଷ୍ାଟଚ୍ଚଅପ ରହିଛି। ଗତ 6-7 ମାସ ମଧ୍ୟଭର  କଭରାନା 
ମହାମାରୀର ଆହା୍ନ �ିତଭର ଏହି ଷ୍ାଟଚ୍ଚଅପଗ୍ରିୁ୍କ 
�ିତରୁ 10 ହଜାରରୁ ଅଧକି ଷ୍ାଟଚ୍ଚଅପ ୍ଗଠନ 
କରା�ାଇଛି।  ଏହା ଭହଉଛି �ାରତର �ବୁକମାନଙ୍କ 
ଶକି୍ତ, �ାହା ଆଧାରଭର ଆମ ଭଦଶ ଷ୍ାଟଚ୍ଚଅପ ୍ର 
ସବୁର୍ଚ୍ଚ �ଗୁଭର ପ୍ରଭବଶ କରୁଛି। 

ଆତ୍ମବଶି୍ୱୋସ�ନୂତନମନ୍ତ୍ର
ନୁନ୍ ଇଣି୍ଡଆର ମନ୍ତ ଭହଉଛି- Compete and 
Conquer । ଅଥଚ୍ଚାତ୍ ପ୍ରତିଦ୍ନି୍ଦତା କର ଏବଂ ବିଜୟ 
ଲା� କର। ଏହି ମନ୍ତଭର ଦୀକି୍ତ ଭହାଇ �ାରତର 

�ବୁ ଭଖଳାଳୀମାଭନ ବି�ିନ୍ ଅନ୍ଜଚ୍ଚାତୀୟ ପା୍ଟ ୍ଫମଚ୍ଚଭର 
ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦିତା କରିବାକୁ ଆଗ� ଭହଉଛନି୍। େଳସ୍ରୂପ 
ପାରାଲିମ୍ିକ୍ଭର �ାରତ ଜିତିଥବିା ପଦକ ସଂଖନ୍ା, 
�ାରତପାଇ ଁଅ�ୂତପବୂଚ୍ଚ ଭହାଇଛି। ଆଭମ ଅଲମି୍କ୍ଭର 
ମଧ୍ୟ �ଲ ପ୍ରଦଶଚ୍ଚନ କରିଥଲୁି। 

ସ୍ପ୍ନ�ଉଡୋଣଦ୍ୋ�ୋବନ୍ନ�ୁମକିୁ୍
ଏହା ଭହଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଭ� �ବୁପିଢି଼ଙ୍କ 
ଏହି ଶକି୍ତ ପାଇ ଁଭସମାଭନ ଉ�ିତ ସ୍ାନ ପାଇବା 
ଆବଶନ୍କ, ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ଭକ୍ପକୁ କମ ୍କରା�ିବା 
ଉ�ିତ୍। ଭସମାନଙୁ୍କ ଠିକଣା ପରିଭବଶ ଭଦବା, ସବେଳ 
ଭଦବା, ଭସମାନଙ୍କର ଦକ୍ତା ବୃଦି୍ଧ କରିବା, ଏଥପିାଇ ଁ
ବନ୍ବସ୍ା କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଉଦନ୍ମ। ଡିଜିଟାଲ୍ 
ଇଣି୍ଡଆ ମାଧ୍ୟମଭର ସରକାରୀ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ସରଳ କରିବା 
ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ମଦୁ୍ା, ଷ୍ାଟଚ୍ଚ ଅପ ୍ଇଣି୍ଡଆ, 
ଷ୍ାଣ୍ଡ ଅପ ୍ଇଣି୍ଡଆ �ଳି ଅ�ି�ାନରୁ �ବୁକମାଭନ 
ବହୁତ ସାହା�ନ୍ ପାଇଛନି୍।  ସି୍ଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ, ଆଟଲ୍ 
ଇଭନାଭ�ସନ୍ ମିଶନ୍ ଏବଂ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶକି୍ା 
ନୀତି �ବୁପିଢି଼ଙ୍କ ସାମଥଚ୍ଚନ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇ ଁଭଗାଟିଏ 
ଭଗାଟିଏ  ପ୍ରୟାସ |

n  ଗଭବରଣାକୁ ଭପ୍ରାତ୍ସାହନ ପାଇ ଁନୂତନ ଜାତୀୟ ଶକି୍ା ନୀତି 
ଅନୁ�ାୟୀ ଜାତୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ୋଉଭଣ୍ଡସନ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ଆରମ୍ 
ଭହାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଶକି୍ଣ ପ୍ରବୃତି୍ତକୁ ଭପ୍ରାତ୍ସାହତି 
କରିବା ଉପଭର ଏଥଭିର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦିଆ�ାଇଛି।  ଶକି୍ାକୁ 
�ାରାର ବନ୍ଧନରୁ ମକୁ୍ତ କରା�ାଇଛି।

n  16ଟି ନୂତନ ଆଇଆଇଟି, 7ଟି ନୂତନ AIIMS, 209ଟି 
ନୂତନ ଭମଡିକାଲ୍ କଭଲଜ ଶକି୍ା ଭକ୍ତ୍ରଭର ଭଗାଟିଏ ଭଗାଟିଏ  
ନୂତନ ଆରମ୍। 

n  2014ଭର, ଆମ ଭଦଶଭର ପ୍ରାୟ 82 ହଜାର ଭମଡିକାଲ୍ 
ସ୍ାତଭକାତ୍ତର ଏବଂ ଭପାଷ୍ ଗ୍ରାଜଏୁଟ୍ ସିଟ୍ ଥଲିା। ଗତ 
ସାତବରଚ୍ଚ ମଧ୍ୟଭର ଏହ ିସିଟ୍ ସଂଖନ୍ା ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ 48 
ହଜାରକୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି।

n ସି୍ଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ମିଶନ୍ ଅଧୀନଭର 2022 ସଦୁ୍ଧା ପ୍ରାୟ 40 ଭକାଟି 
�ବୁକଙୁ୍କ ତାଲିମ ଭଦବାର ଲକ୍ନ୍ ଧା�ଚ୍ଚନ୍ କରା�ାଇଛି।

n ମଦୁ୍ା ଭ�ାଜନା ଅନ୍ଗଚ୍ଚତ 2021-22 ଆଥ୍ତିକ ବରଚ୍ଚଭର ଏପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍ 
1,86,123 ଭକାଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ମଞ୍ରୁ କରା�ାଇଛି।

n  60,000ରୁ ଅଧକି ଷ୍ାଟଚ୍ଚଅପ ୍ଏବଂ 75ରୁ ଅଧକି ୟୁନିକର୍ଚ୍ଚ 
ସହତି �ାରତ ଆଜ ିବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଷ୍ାଟଚ୍ଚଅପ ୍
ଇଭକାସିଷ୍ମ ଭହାଇପାରିଛି।

n ଏକ ରିଭପାଟଚ୍ଚ ଅନୁ�ାୟୀ, �ାରତଭର ଷ୍ାଟଚ୍ଚଅପ ୍2025 ସଦୁ୍ଧା 
50 ଲକ୍ ନି�କିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ କରିବ।

n ଆଟ୍ତିେିସିଆଲ୍ ଇଭଣ୍ଟଲିଭଜନ ୍ସ,, ବିଗ ୍ଡାଟା, ଭରାଭବାଟିକ୍ 
ସହତି ନୂତନ ଭଟଭକ୍ନାଭଲାଜ ିଭକ୍ତ୍ରଭର �ବୁକମାନଙ୍କ ଦକ୍ତା 
ବିକାଶ ଉପଭର ବିଭଶର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦିଆ�ାଉଛି ।

n  ଭଗାଟିଏ ଭଦଶ-ଭଗାଟିଏ ପରୀକ୍ା, ଏକ ଭଦଶ-ଏକ 
ରିକ୍ରୁଭଟ ୍ମଣ୍ଟ ପରି ପଦଭକ୍ପ �ବୁପିଢି଼ଙ୍କ ସ୍ପ୍ନକୁ ସାକାର 
କରିବାଭର ସହାୟକ ଭହଉଛି ।  n

ଯବୁଦବିସଜୋତୀୟ
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ଦୁନିଆର ଭସହି ଭଦଶମାଭନ ବିକାଶର ତ୍ୱରାନ ୍ିତ 
ଅ�ିବୃଦି୍ଧଭର ସାକ୍ୀ ଭହାଇଛନି୍ ଭ�ଉମଁାଭନ ନିଜ 
ଭଦଶଭର �ିତି୍ତ�ୂମି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଭଦଇ ଭସଠାଭର 

ନିଭବଶ କରିଛନି୍। କିନ୍ତୁ �ାରତଭର ଆଭମ ବିଗତ ଅଭନକ 
ଦଶନି୍ଧ ଧରି ଏହାର ବିପରୀତ ପରମ୍ରା ଭଦଖବିାକୁ 
ପାଉଥଲୁି। ଏହି କାରଣରୁ  ଆମ ଭଦଶଭର ଥବିା ଦୁବଚ୍ଚଳ ତଥା 
ଅପ�ଚ୍ଚନ୍ାପ୍ �ିତି୍ତ�ୂମି ପ୍ରଗତି ରାସ୍ାଭର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭହାଇ 
ଠିଆ ଭହାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇ ଁ
ସରକାର ଏଭବ �ିତି୍ତ�ୂମି ଭକ୍ତ୍ରକୁ ବିଭଶର ଧ୍ୟାନ ଭଦଉଛନି୍।  
ସର୍କପଥ, ଭରଳ, ବି୍ଜ୍, ଇଣ୍ଟରଭନଟ୍ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ 
�ଳି ଦୃଢ଼ �ିତି୍ତ�ୂମି ଭକବଳ ଆଜିର ଆବଶନ୍କତା ନୁଭହ ଁ, 
ଏହାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତନ୍କ୍ ଏବଂ ପଭରାକ୍ �ାବଭର ନୂତନ 
ନି�କିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ କରିଥାଏ। ଭସଥପିାଇ ଁ ସରକାର ଏହି ଭକ୍ତ୍ର 
ପ୍ରତି ସବଚ୍ଚାଧକି ଧ୍ୟାନ ଭଦଉଛନି୍। ଆଗାମୀ 4-5 ବରଚ୍ଚ ମଧ୍ୟଭର 

ଇନଫ୍ରା ଭସକ୍ରଭର 110 ଲକ୍ ଭକାଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର 
ଲକ୍ନ୍ ଧା�ଚ୍ଚନ୍ କରା�ାଇଛି। ଭକବଳ ରାଜପଥ ନିମଚ୍ଚାଣ ଏହ ି
ସମଦୁାୟର 19 ଲକ୍ ଭକାଟିରୁ ଅଧକି ଅଭଟ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ କହନି୍, ବିକାଶ ସମନ ୍ିତ 
ଭହଉ, ସବଚ୍ଚଭପାରକ ଭହଉ, ସବଚ୍ଚସ୍ଶଚ୍ଚୀ ଭହଉ, ସବଚ୍ଚବନ୍ାପୀ 
ଭହଉ- ଏହା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। �ିତି୍ତ�ୂମି ଆମପାଇ ଁ
ଜାତୀୟ ନୀତିର ଏକ ଅଂଗ, ରାଜନୀତି ନୁଭହ।ଁ ଆଭମ ନିଶି୍ତ 
କରୁଛୁ ଭ� ପ୍ରକଳ୍ପଗଡିୁକ ଅଟକିବନି, ଲଟକିବନି କି �ଟକିବ 
ନାହି ଁ’। 

କୁଶନିଗରର ଅନ୍ଜଚ୍ଚାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ଭନାଏର୍ାଭର 
ଏସିଆର ସବଚ୍ଚବୃହତ ବିମାନବନ୍ଦର, ଭ�ାପାଳଭର 
ଆନ୍ଜଚ୍ଚାତୀୟମାନର ଭରଳ ଭଷ୍ସନ, କାଶୀ-ବିଶ୍ୱନାଥ 
କରିଡର, ପବୂଚ୍ଚାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ଭପ୍ରସଭୱ, ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ଭପ୍ରସଭୱ, 
ଦିଲ୍ୀ-ମବୁୋଇ, ଦିଲ୍ୀ-ଭଡରାଡୁନ, ଦିଲ୍ୀ-ଅମତୃସର-କାରୋ, 

ଦୃ଼େଇଚ୍ୋଶକି୍ଥବିତଏ�ସ��ୋ�କଦଶ�ଦଶୋଏବଂଦଶିୋଉଭୟବଦଳୋଇକଦଇପୋ�ିବ।2021ବର୍ଷଏହପି�ି
ଅକନ�ଉଦୋହ�ଣକ�ପ�ିପରୂ୍୍ଷ�ହଛି।ିଏବର୍ଷବହୁପ୍ରତୀକି୍ତପ୍ର�ଳ୍ପଗଡିୁ�ସମୋପ୍ତକହବୋସହଅକନ�ନୂଆଆଶୋ
ଲୋଗିଭିତି୍ତପ୍ରସ୍�ସ୍ୋପନ��ିଛ।ିବର୍ଷପକ�ବର୍ଷଆସିବୋପ�ିପ�ୁୁଣୋବର୍ଷ�ଅନ୍କହୋଇନୂଆବର୍ଷଟିଏକସହି

ପ୍ରତବିଦ୍ତୋଓସଂ�ଳ୍ପ�ୁସୋଗେକ�କନଇବ�ିୋଶ�ନୂଆଲକ୍୍ଧୋଯ୍୍ଷ ��ିଛ।ିଏହକି୍ମକ�ଉତ୍ତ�ପ୍ରକଦଶ�ୁପ୍ରଥମ
କ୍ୀଡୋବଶି୍ୱବଦି୍ୋଳୟମିଳିଛିତଉତ୍ତ�-ପବୂ୍ଷ�ୁବସୃି୍ତସଡ�କନଟ୍େ�୍ଷ,ପୋନୀୟଜଳ,ସହ�ୀବ�ିୋଶ,ଗହୃଏବଂଦକ୍ତୋ
ବ�ିୋଶପ୍ର�ଳ୍ପପ୍ରଭୃତ।ିତ୍ରପି�ୁୋ�ମହୋ�ୋଜୋବୀ�ବକି୍ମବମିୋନବଦେ�ତବ�ିୋଶ�ଆ�ୋଶକ�ଆଉଏ�ନୂତନ

ଇତହିୋସ�ଚନୋ��ିଥଲିୋ...।

ନୂତନବର୍ଷ,ନୂତନପ୍ରୋ�ମ୍ଭ
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ଦିଲ୍ୀ- ମବୁୋଇ, ଦିଲ୍ୀ-ଭଦହରାଡୁନ୍, ଦିଲ୍ୀ-ଅମତୃସର-
କାରୋ �ଳି ଏକ୍ଭପ୍ରସଓ୍୍ଭୱ ସଭମତ ଭଦଶଭର ପ୍ରତିଦିନ 37 
କିଭଲାମିଟର ଭବଗଭର ସର୍କପଥ ନିମଚ୍ଚାଣ ଭହଉଛି। ନୂତନ 
ଭମଡିକାଲ କଭଲଜ, ଗା-ଁଗାକୁଁ ଇଣ୍ଟରଭନଟ୍ ସଂଭ�ାଗ ପାଇ ଁ
ନୂତନ କା�ଚ୍ଚନ୍କ୍ରମ ଏବଂ ଭଦଶର ବୃହତ୍ତମ �ିତି୍ତ�ୂମି ଭ�ାଜନା 
ଗାଟିଶକି୍ତ ମାଷ୍ର ପା୍ନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥଭିର ଅନ୍�ୁଚ୍ଚକ୍ତ। 2021 
ମସିହାଭର, ଆଭମ ଏହି ସମସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାସ୍ବଭର ପରିଣତ 
ଭହବା ସହିତ ଦଶନି୍ଧ ଧରି ପାଇପଲାଇନଭର ଥବିା ପ୍ରକଳ୍ପ ବି 
ଜୀବନନ୍ାସ ପାଇଥବିା ଆଭମ ଭଦଖଲୁି।  ଏଭବ ନୂଆବରଚ୍ଚଭର 
ଏହୀ ଉର୍ାଣଭର ନୂଆ  ଉତ୍ସାହ �ରିବା ଲାଗି ଜାନୁଆରୀ 2ଭର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ ମିରଟଭର ଉତ୍ତରପ୍ରଭଦଶର 

ପ୍ରଥମ କ୍ରୀର୍ା ବିଶ୍ୱବିଦନ୍ାଳୟର �ିତି୍ତପ୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ କରିଥଭିଲ। 
ଜାନୁୟାରୀ 4ଭର ମଣପିରୁ ଏବଂ ତି୍ରପରୁାକୁ ପାଇ ଁ ବି�ିନ୍ 
ବିକାଶ ପନ୍ାଭକଜ୍ ଉପହାର �ାଭବ ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥଲିା।  
ଜାନୁଆରୀ 7ଭର ଭକାଲକାତାର �ିତ୍ତରଞ୍ନ ଜାତୀୟ କକଚ୍ଚଟ 
ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନର ଦି୍ତୀୟ କନ୍ାମ୍ସ ୍ ଭଖାଲା �ାଇ ପବୂଚ୍ଚାଞ୍ଚଳଭର 
ସ୍ାସ୍ନ୍ ଭସବାର ବିସ୍ାର ତଥା ଉନ୍ତି ପାଇ ଁ ପଥ ପରିଷ୍ାର 
କରା�ାଇଥଲିା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭମାଦୀ କୁହନି୍, “ଆଭଲାକର 
ମଲୂନ୍ ଭ�ଭତ ଅଧକି, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଭସତିକି ଘନୀ�ୂତ 
ଭହବ। ସମସନ୍ାଗରିୁ୍କ ଭ�ଭତ କଷ୍ସାଧ୍ୟ, ଭସତିକି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଚ୍ଚ 
ସାହସ ମଧ୍ୟ ଭହାଇ�ାଏ। �ଦୁ୍ଧ ଭ�ଭତ କଷ୍ସାଧ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର  
ଭସତିକି ଜରୁରୀ ଭହାଇଥାଏ। ”

ମହୋନକ୍ୋନ୍�ିୋ�ୀମଗେଳପୋକଣ୍ଙ୍କଭୂମିମି�ଟକଖଳଦୁନଆିକ�ମଧ୍ୟଏ�ଅତିପ�ିଚତିକକ୍ତ୍ର।ଏଠୋକ�
ତଆି�ିକହଉଥବିୋକଖଳଉପ��ଣବକିଶର��ିକ୍କି�ଟ୍ଉପ��ଣ�ସପୋ୍ଇବୋବଦକ�ସୋ�ୋଦୁନଆିଜୋଣଛି।ି

ଏହିମି�ଟଏକବଉତ୍ତ�ଭୋ�ତକ�କଖଳ�ନୂଆହବ୍କହବୋ�ୁଯୋଉଛ।ି700କ�ୋଟିଟଙ୍କୋନକିବଶକ�
ଏଠୋକ�କଖୋଲିବୋ�ୁଥବିୋକମଜ�ଧ୍ୟୋନଚୋଦେକଖଳବଶି୍ୱବଦି୍ୋଳୟଏକବମି�ଟ୍ପୋଇଁଆଉଏ�ନୂଆପ�ିଚୟ

ଆଣବି।ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀନୂଆବର୍ଷ�ଦ୍ତିୀୟଦନିକ�ଏଥପିୋଇଁଶଳିୋନ୍ୋସ��ିଥକିଲ।

ଉତ୍ତ�ପ୍ରକଦଶ�ୁମିଳିଲୋପ୍ରଥମକ୍ୀଡୋବଶି୍ୱବଦି୍ୋଳୟ
ଉତ୍ତ�ଭୋ�ତ�ନୂଆକ୍ୀଡୋହବ୍କହବମି�ଟ

�ାରତୀୟ ଭଖଳାଳିଙ୍କ ସାମଥଚ୍ଚନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ପରାଧୀନ �ାରତଭର ମଧ୍ୟ ଏହାର 
ଭଖଳାଳିମାଭନ ବି�ିନ୍ ଭଖଳଭର ନା ଁଅଜଚ୍ଚନ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ �କିତ କରିଥବିାର 
ଅଭନକ ଉଦାହରଣ ରହଛିି। ହକି ଏହାର ଏକ ଜ ୍ବଳନ୍ ଉଦାହରଣ।  ଭସ ସମୟଭର 
ଭମଜର ଧ୍ୟାନ�ାନ୍ଦଙ୍କ ଭନତୃତ୍ୱଭର �ାରତ ବିଶ୍ୱର ଅନନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ଗରିୁ୍କୁ ହରାଇ 
ଭମଡାଲ୍ ଜତୁିଥଲିା। କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ଦଶନି୍ଧ ଧରି ଏହ ିପ୍ରକି୍ରୟା ମାନ୍ଦା ପରି୍�ାଇଥଲିା। 
ସରକାରୀ ପ୍ରଭ�ଷ୍ା ଓ ଭପ୍ରାତ୍ସାହନର ଅ�ାବରୁ ଭଖାଳାଳି ଆନ୍ଜଚ୍ଚାତୀୟ ଭକ୍ତ୍ରଭର 
ନିଜ ପ୍ରତି�ାକୁ ପ୍ରସେୁ୍ଟିତ କରିବାଭର ବିେଳ  ଭହଉଥଭିଲ। ଏହାର କାରଣ ଥଲିା 
ଉ�ିତ ସମୟଭର �ିତି୍ତ�ୂମିକୁ ଧ୍ୟାନ ନଦିଆ�ିବ। ଭସଥଲିାଗି ଦୁନିଆ ଭ�ଭତଭବଭଳ 
ପାରମ୍ରିକ ଭଖଳପରି୍ଆରୁ ଆଭଷ୍ଟ୍ା ଟେଚ୍ଚ  ଆର୍କୁ ମହୁାଇଥଁଲିା ଭସଭତଭବଭଳ �ାରତ 
ଭସଥଭିର ତାଳ ଭଦଇପାରି ନଥଲିା। ଏ ବିରୟଭର ଭ�ତିଲା ଭବଳକୁ ଅଭନକ ବିଳବେ 
ଭହାଇ�ାଇଥଲିା। ବଦଳଥୁବିା ଭଟଭକ୍ନାଭଲାଜ,ି ବଦଳଥୁବିା �ାହଦିା, ବଦଳଥୁବିା 
ଦକ୍ତା ବାବଦଭର ଭଖଳାଳିଙୁ୍କ ପରି�ତି କରିବାଭର ପବୂଚ୍ଚ ସରକାରସବୁ ଭସତିକି ଧ୍ୟାନ 
ଭଦଉ ନଥଭିଲ।  2014ଭର ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀଙ୍କ ଭନତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଭକନ୍ଦ୍ରଭର 
ଦାୟିତ୍ୱ ଭନବାପଭର ଏହ ିଦୁବଚ୍ଚଳତାକୁ ନିଦ୍ଧଚ୍ଚାରଣ କରି ଭଖଳାଳିଙୁ୍କ ଆଧନିୁକ ଢାଞ୍ଚାଭର 
ପ୍ରଶକିି୍ତ କରିବା ପାଇ ଁ ଭ�ାଜନା ଆରମ୍ କରିଲା। ବି�ିନ୍ ଭକ୍ତ୍ରଭର ଆବଶନ୍କ 
ଗଭବରଣା, �ିତି୍ତ�ୂମି ସଷିୃ୍, ଅତନ୍ାଧନିୁକ ସବିୁଧା, ଆନ୍ଜଚ୍ଚାତୀୟ ଏକ୍ଭପାଜର, 
ଏବଂ �ୟନଭର ପାରଦଶ୍ତିତା ରକ୍ା କରିବା ଦ୍ାରା �ାରତୀୟ କ୍ରୀର୍ା ଭକ୍ତ୍ରଭର 
ସଂସ୍ାର ଆସିଲା। ଭଖଳକୁ �ବୁବଗଚ୍ଚଙ୍କ ନି�କିୁ୍ତ, ଭରାଜଗାର ଏବଂ କନ୍ାରିୟର ସହ 
ଭ�ାର୍ାଗଲା। ଅଲମ୍କି ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତ ଭହବା ଲକ୍ନ୍ଭର ଟାଭଗଚ୍ଚଟ୍ ଅଲମି୍କ୍ ଭପାରି୍ୟମ ୍
ସି୍ମ ୍ବା  Tops ଭ�ାଜନା  ଆରମ୍ ଭହଲା। ଏହାସହ ‘ଭଖଭଲାଇଣି୍ଡଆ’ ଭ�ାଜନା 
ଦ୍ାରା ଆଜ ିଭଦଶର ଭକାଣ ଅନୁଭକାଣରୁ ଭଖଳ ପ୍ରତି�ାଙୁ୍କ �ୟନ କରା�ିବା ଦ୍ାରା 
କ୍ରୀର୍ା ଭକ୍ତ୍ରଭର ଭଦଶ ପବୂଚ୍ଚ ଭଗୌରବକୁ ଭେରିଆସିବା ରାସ୍ା ଆରମ୍ ଭହାଇଛି। 
ଏହ ିପ୍ରୟାସ ଦ୍ାରା ଆଜ ି�ାରତର ଭଖଳାଳି ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ୀୟ ଭଖଳପରି୍ଆଭର ନିଜର 
ଟାଭଲଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରୁଛି। ଗତବରଚ୍ଚ ଆଭମ ଅଲମି୍କ୍, ପାରା ଅଲମ୍ଭିକ୍ର 
�ାରତର ଉତ୍ରଚ୍ଚ େଳାେଳ ଏହାର ଉଦାହରଣ। କ୍ରୀର୍ା ବିଶ୍ୱବିଦନ୍ାଳୟ ଭଖଳାଳିଙୁ୍କ 
ପ୍ରସେୁ୍ଟିତ କରିବାଭର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଚ୍ଚ �ୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଭସଥଲିାଗି 
ସ୍ାଧୀନତାର ୭ଦଶକ ପଭର ୨୦୧୮ ମସିହାଭର ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଭଦଶର ପ୍ରଥମ 
ଭଖଳ ବିଶ୍ୱବିଦନ୍ାଳୟ ମଣପିରୁଭର ସ୍ାପନ କରା�ାଇଥଲିା। 

ବ�ିୋଶଉପହୋ�ଜୋତୀୟ



32 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଫେବୃୟାରୀ 2022 

ମି�ଟକ�ଉତ୍ତ�ପ୍ରକଦଶ�ପ୍ରଥମକ୍ୀଡୋବଶି୍ୱବଦି୍ୋଳୟ

n  ଅଲିମି୍କ୍ ପରି କ୍ରୀର୍ା ଇଭ�ଣ୍ଟ ପ୍ରତି ସ୍ଦ୍ଧଚ୍ଚା ବଢି଼ବ।  ଆନ୍ଜଚ୍ଚାତୀୟ 
ମାନକ ଅନୁ�ାୟୀ କ୍ରୀର୍ା ରୋକ୍ ଏବଂ ଷ୍ାଡିୟମ ୍ପ୍ରସୁ୍ତ ଭହ।

n  ଆଥଭଲଟିକ୍ ସହତି େୁଟବଲ, ଜାଭ�ଲିନ୍ ଭ୍ା, ଡିସ୍ସ ୍
ଇତନ୍ାଦି କ୍ରୀର୍ା ପ୍ରତିଭ�ାଗିତା ଅନୁଷ ୍ଠିତ ଭହବ।

n  ଏହ ିବିଶ୍ୱବିଦନ୍ାଳୟଭର 540 ମହଳିା ଏବଂ 540 ପରୁୁର 
ଭଖଳାଳିଙ୍କ ସଭମତ 1080 କ୍ରୀର୍ାବିତଙୁ୍କ ତାଲିମ ଭଦବାର 
କ୍ମତା ରହବି।

n  କ୍ରୀର୍ା ବିଶ୍ୱବିଦନ୍ାଳୟଭର ଏକ ଆଉଭ୍ାର ଷ୍ାଡିୟମ ଏବଂ 
ଏକ ଇନଭଡାର ଷ୍ାଡିୟମ ନିମଚ୍ଚାଣ ଭହବ। ଆଉଭଟ ୍ଡାର 
ଭଖଳଗଡିୁକଭର ପ୍ରାୟ 30 ହଜାର ଦଶଚ୍ଚକଙ୍କ ବସିବା ବନ୍ବସ୍ା 
ଭହବ। ଭସହପିରି ଇଭନ ୍ଡାର ଷ୍ାଡିୟଭରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର 
ଦଶଚ୍ଚକଙ୍କ ପାଇ ଁବସିବା ସବିୁଧା ରହବି। 

n  ଏହ ିବିଶ୍ୱବିଦନ୍ାଳୟଭର ବିଶ୍ୱସ୍ରୀୟ ଭଟଭକ୍ନାଭଲାଜ ିଏବଂ 
ଅତନ୍ାଧନିୁକ ସବିୁଧା ରହବି। ଗଙ୍ଗାଭର ରାଫି୍ଂ, ଭରାଇଂ, 
ଜାହାଜ ପରି ଜଳୀୟ କ୍ରୀର୍ା ପ୍ରଦାନ କରା�ିବ।

n  ଭଖା-ଭଖା ଏବଂ ମାଲଖବେ �ଳି ପାରମ୍ାରିକ କ୍ରୀର୍ା ବନ୍ତୀତ 
ସଟିୁଂ ଭରଞ୍, ଜାଭ�ଲିନ୍ ଭ୍ା, �ାଭରାଭତ୍ତାଳନ, କୁସି୍, ହକି, 
�ଲିବଲ୍, ରୋକ୍ େିଲ ୍ଡ �ଳି ଅଲିମି୍କ୍ କ୍ରୀର୍ା ପାଇ ଁତାଲିମ 
ଦିଆ�ିବ। 

n  ଟେଚ୍ଚ  ପଡିଆ ସହତି ଏକ ଅଲିମି୍କ୍ ଆକାରର ସଇୁମିଂ ପଲ୍ୁ 
ଏବଂ ସାଇକି୍ଂ ରୋକ୍ ମଧ୍ୟ ନିମଚ୍ଚାଣ କରା�ିବ।

n  ପ୍ରଶାସନିକ ବକ୍ ବନ୍ତୀତ ଏକାଭଡମିକ୍ ବକ୍୍, ଭକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ଲାଇଭବ୍ରୀ, ଅଡିଭଟାରିୟମ,୍ ସବିୁଧା ଭକନ୍ଦ୍ର (ବନ୍ାଙ୍କ, ଡାକଘର 

ଏବଂ ଭଦାକାନ), ସପିଂ କଭମ୍ଲେକ୍, ରକ୍ଣାଭବକ୍ଣ କା�ଚ୍ଚନ୍ାଳୟ, 
ସ୍ାସ୍ନ୍ ଭକନ୍ଦ୍ର, ଭପାଲିସ ୍ଭପାଷ୍, ଭଗଷ୍ ହାଉସ,୍ କୁଳପତିଙ୍କ 
ବାସ�ବନ, ପରୁୁର ହଭଷ୍ଲ, ମହଳିା ହଭଷ୍ଲ, ଟାଇପ ୍2, 3, 4 
ଏବଂ 5 ଘର ଅଧକିାରୀ ଏବଂ କମଚ୍ଚ�ାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁନିମଚ୍ଚାଣ ଭହବ।

n  ଭସ୍ାଟଚ୍ଚସ ୍ୟୁନି�ସ୍ତିଟିଭର ବହୁମଖୁୀ ହଲ୍, ଜମି ୍ନାସିୟମ,୍ ଭ�ାଗ ହଲ୍, 
ଗାଡଚ୍ଚ ରୁମ,୍ ବାଭସ୍ଟବଲ୍, ଲନ୍ ଭଟନିସ,୍ �ଲିବଲ୍, 100 ମିଟର 
ରୋକ୍, ହକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, େୁଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଆଥଭଲଟିକ୍, ହନ୍ାଣ୍ଡବଲ୍ 
ଭକାଟଚ୍ଚ, 60 ମିଟର ଶଟିୁଂ ପରିସର, 90 ମିଟର ଶଟିୁଂ ପରିସର 
ରହବି ଏବଂ 125 ମିଟର ଶଟିୁଂ ପରିସର ମଧ୍ୟ ଅନ୍�ୁଚ୍ଚକ୍ତ ।

-ନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀ,ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ

କଯକତକବକଳଆକମଏ�ନୂତନ�ୋଯ୍୍ଷ 
ସଂସ୍କତୃ�ିବ�ିୋଶ��ିବୋ�ୁଚୋହୁ ଁ,କସକତକବକଳ
ଆମ�ୁତକିନୋଟିଜନିରି�ଆବଶ୍�ତୋପକଡ:
ସୋନ୍ନଧି୍ୟ,ବଚିୋ�,ଏବଂଭିତି୍ତଭୂମି।କଖଳସହ
ଆମ�ସୋନ୍ନଧି୍ୟବର୍ଷବର୍ଷ�।�ନି୍ତୁକଖଳସଂସ୍କତୃି
ଜନ୍କଦବୋଲୋଗିକ�ବଳକଖଳସହଆମ�
ଐତହିୋସି�ସମ୍�୍ଷଯକଥଷ୍ନୁକହ।ଁଆମ�ୁ
ଏଥଲିୋଗିନୂଆବଚିୋ�କଯୋଡିବୋଆବଶ୍�
�ହଛି।ିଆମଯବୁ�ମୋନଙ୍କଭିତକ�କଖଳ�ୁ
କନଇବଶି୍ୱୋସଜନ୍କହବୋଜ�ୁ�ୀ।କସମୋନଙ୍କ
ଭିତକ�କଖଳ�ୁକନଇକପସୋ��ିବୋ�ଆସ୍ୋ
ଆସିବୋଦ��ୋ�।ଆଉଏହୋକମୋ�ସଂ�ଳ୍ପ
ଏବଂସ୍ପ୍ନବ।ି

ବ�ିୋଶଉପହୋ�ଜୋତୀୟ
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n  ମଣପିରୁ ଏବଂ ତ୍ରିପରୁାଭର ବିକାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍। 
ମଣପିରୁ ଗସ୍ ସମୟଭର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ 1,850 
ଭକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂନ୍ର 13ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଛନି୍ ଏବଂ 
2,950 ଭକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂନ୍ର ନଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁମଳୂଦୁଆ 
ପକାଇଛନି୍। ସର୍କ �ିତି୍ତ�ୂମି, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ାସ୍ନ୍, ସହରୀ 
ବିକାଶ, ଗହୃ, ସ�ୂନା ପ୍ର�କିୁ୍ତବିଦନ୍ା, ଦକ୍ତା ବିକାଶ, ଏବଂ କଳା 
ଏବଂ ସଂସ୍ତୃି ଏହ ିକା�ଚ୍ଚନ୍କ୍ରମଗଡିୁକ ଦ୍ାରା ଅନ୍�ୁଚ୍ଚକ୍ତ ଭକ୍ତ୍ରଗଡିୁକ 
ମଧ୍ୟଭର ଅଛି। ଏହା ମଣପିରୁର ଅ�ିବୃଦି୍ଧକୁ ଏକ ନୂତନ ଭପ୍ରରଣା 
ଭଦବ।

n  1700 ଭକାଟିରୁ ଅଧକି ବନ୍ୟଭର ନିମ୍ତିତ ଭହବାକୁ ଥବିା ପାଞ୍ଚଟି 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭମାଦୀ �ିତି୍ତପ୍ରସ୍ର 
ସ୍ାପନ କରିଛନି୍।

n  ବାରାକ ନଦୀ ଉପଭର NH-37 �ିବା ଲାଗି ଏକ ଇସ୍ାତ ନିମ୍ତିତ 
ଭସତୁର ଉଦଘାଟନ, �ାହାର ମଲୂନ୍ 75 ଭକାଟିରୁ ଅଧକି। ଏହା 
ସିଲ�ର ଏବଂ ଇମ୍ାଲ ମଧ୍ୟଭର �ାତାୟାତଭର ଉନ୍ତି ଆଣବି।

n  ପ୍ରାୟ 1100 ଭକାଟି ଟଙ୍କା ବନ୍ୟଭର ନିମ୍ତିତ 2,387 ଭମାବାଇଲ୍ 
ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ମଣପିରୁର ଭଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁଉତ୍ସଗଚ୍ଚୀକୃତ 
ଭହାଇଥଲିା।

n  280ଭକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂନ୍ର ଭଥାବାଲ୍ ବହୁମଖୁୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ାରା 
ଇମ୍ାଲ ସହରଭର ଜଳ ଭ�ାଗାଣଭର ଉନ୍ତି ଆସିଛି। ଏଥସିହ 
ଭସନାପତି ଜଲି୍ା ମଖୁନ୍ାଳୟଭର ଜଳ ଭ�ାଗାଣ ଭ�ାଜନାର 
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 51 ଭକାଟି ଟଙ୍କା ବନ୍ୟଭର ଆରମ୍ 
କରା�ାଇଛି।

ସ୍ାଧୀନତା ପଭର ଉତ୍ତର-ପବୂଚ୍ଚ ରାଜନ୍ଗରିୁ୍କ ଅବଭହଳିତ 
ତଥା ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟଭର ରହିଥଭିଲ, ଭ�ଉଠଁାଭର 
�ଲ ରାସ୍ା, ବ୍ିଜ୍ ଏବଂ ଅନନ୍ାନନ୍ �ିତି୍ତ�ୂମି ଅ�ାବ 

ଭଦଖାଭଦଇଥଲିା। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଭସୌନ୍ଦ�ଚ୍ଚନ୍ ଏବଂ ପ୍ର�ୁର 
ଜଳ ସମ୍ଦ ସଭତ୍ତ୍ୱ ଏଠାଭର ପ�ଚ୍ଚନ୍ଟନର ବିକାଶ ଏବଂ 
ଜଳ ବିଦୁନ୍ତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆ�ାଇନଥଲିା। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭମାଦୀ “ରୋନ ୍ସେଭମଚ୍ଚସନ୍ ବାଇ ରୋନ ୍ସଭପାଟଚ୍ଚ” 
ସଂକଳ୍ପ ଭନଇଥଭିଲ ଏବଂ ଅଶାନ୍ ଅଞ୍ଚଳଭର ଶାନି୍ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ପାଇ ଁ 
ଭବାଭଡା ଏବଂ ବ୍ରୁ-ରିୟାଙ୍ଗ �ଳି �ୁକି୍ତନାମାକୁ କା�ଚ୍ଚନ୍କାରୀ 
କରିଭଲ। ଏହାଦ୍ାରା ବିକାଶର ନୂଆ �ଗୁ ଆରମ୍ ଭହଲା। 
ଉତ୍ତର-ପବୂଚ୍ଚାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇ ଁପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥବିା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଭମାଦୀ ଭକବଳ ପ୍ରକଳ୍ପ �ିନ୍ା କରନି୍ ନାହି ଁବରଂ ଭସଗରିୁ୍କର 
ଠିକଣଶ ରୂପାୟନ ବାବଦଭର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତନ୍କ୍ ହସ୍ଭକ୍ପ କରନି୍। 
ତାଙ୍କର 7 ବରଚ୍ଚ କା�ଚ୍ଚନ୍କାଳ ମଧ୍ୟଭର ସବଚ୍ଚାଧକିବାର ଉତ୍ତରପବୂଚ୍ଚ 
ପରିଦଶଚ୍ଚନ କରିବା ଏହାର ପ୍ରମାଣ। 

ନୂଆଭୋ�ତ�ନୂଆଭୋ�ତ�
ସ୍ପ୍ନ�ୁପ�ୂୋ��ିବୋସ୍ପ୍ନ�ୁପ�ୂୋ��ିବୋ
ଲୋଗିପ୍ରକବଶଦ୍ୋ�ଲୋଗିପ୍ରକବଶଦ୍ୋ�

ପୋଲଟୁିଛିପକୁବ୍ଷୋତ୍ତ�ପୋଲଟୁିଛିପକୁବ୍ଷୋତ୍ତ�

ଅସନ୍ତୁଳିତବ�ିୋଶପ୍ରକ୍ୟିୋକ��ଛିି�ୋଜ୍ପଛକ�ପଡିବୋ
ସହ�ଛିିକଲୋ�କମୌଳି�ସବୁଧିୋଠୁବିବହୁପଛକ��ହି
ଯୋଆନ୍।ିପକୂବ୍ଷୋତ୍ତ�କ�ବର୍ଷବର୍ଷଧ�ିଏହିଛବିକଦଖବିୋ�ୁ
ମିଳୁଥଲିୋ।ସ୍ୋଧୀନତୋ�୬ଦଶ��ୁଅଧ�ିସମୟଧ�ି
ଅବକହଳିତକହୋଇପଡି�ହଥିବିୋଏହିକକ୍ତ୍ରଏକବନୂଆ
ଭୋ�ତ�ସ୍ପ୍ନ�ୁପ�ୂୋ��ିବୋଲୋଗିପ୍ରକବଶଦ୍ୋ�ପୋଲଟୁଛି
ଆଉଏହୋ�କଶ୍ରୟପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀଙ୍କଆକ୍
ଇଷ୍ନୀତ�ିୁହିଁଯୋଉଛ।ିକସହୋଇପେୀଡ୍କଯୋଗୋକଯୋଗ
ବ୍ବସ୍ୋକହଉବୋପୋନୀୟଜଳବ୍ବସ୍ୋଅଥବୋଇଣ୍ଟ�କନଟ୍
ସଂକଯୋଗସବୁକକ୍ତ୍ରକ�ପକୂବ୍ଷୋତ୍ତ�କଦଶ�ଅନ୍ଅଞ୍ଚଳ
ସହତୋଳକଦଇଆଗ�ୁବ଼େଛୁ।ିନୂଆବର୍ଷ�ପ୍ରଥମସପ୍ତୋହକ�
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀକମୋଦୀମଣପି�ୁଏବଂତ୍ରପି�ୁୋକ�ଅକନ�
ବ�ିୋଶମଳୂ�ପ୍ର�ଳ୍ପ�ୁଉକନୋ୍ଚନ��ିବ�ିୋଶମୋନଚତି୍ରକ�
ପକୂବ୍ଷୋତ୍ତ��ଗ�ୁୁତ୍ୱ�ୁବ଼େୋଇଛନ୍।ି

ମଣପି�ୁ�ୁ4800ମଣପି�ୁ�ୁ4800
କ�ୋଟି�ଉପହୋ�କ�ୋଟି�ଉପହୋ�

ମଣପି�ୁଏବଂତ୍ରପି�ୁୋକ�ମଣପି�ୁଏବଂତ୍ରପି�ୁୋକ�
ବ�ିୋଶମଳୂ�ପ୍ର�ଳ୍ପଆ�ମ୍ଭବ�ିୋଶମଳୂ�ପ୍ର�ଳ୍ପଆ�ମ୍ଭ

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କସକମ୍ବୋଧନ�ୁ
ପ�ୂୋଶଣୁବିୋଲୋଗିQR
କ�ୋଡ୍ସ୍କୋନ୍��ନ୍ତୁ।

ବ�ିୋଶଉପହୋ�ଜୋତୀୟ
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n  ଇମ୍ାଲଭର ଅତନ୍ାଧନିୁକ କକଚ୍ଚଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇ ଁ�ିତି୍ତପ୍ରସ୍ର 
ସ୍ାପନ କରା�ାଇଥଛିି, �ାହାକି 160 ଭକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି 
ମଲୂନ୍ଭର ପିପିପି �ିତି୍ତଭର ନିମଚ୍ଚାଣ ଭହବ। 37 ଭକାଟି ଟଙ୍କାରୁ 
ଅଧକି ମଲୂନ୍ଭର DRDO ସହତି ମିଳିତ �ାଭବ ନିମ୍ତିତ 
କିଆମଗାଇଭର '200 ଶ�ନ୍ା ବିଶଷି୍ COVID ହସି୍ଟାଲ'ର 
ଉଦଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରା�ାଇଥଲିା।

n 'ଇମ୍ାଲ ସ୍ମାଟଚ୍ଚ ସିଟି ମିଶନ'ର ଅଂଶ �ାବଭର 170 ଭକାଟି 
ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ମଲୂନ୍ର ତିଭନାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ାଟନ 
କରା�ାଇଥଲିା।  ଭସଣ୍ଟର େର ଇଭନାଭ�ସନ୍, ଇନକୁନ୍ଭବସନ 
ଏବଂ ଭରେନିଂ (CIII)ର ମଳୂଦୁଆ ପକାଇଥଭିଲ। ଏଥପିାଇ ଁ200 
ଭକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ଭହବ।

ମହୋ�ୋଜୋବୀ�ବକି୍ମବମିୋନବଦେ�ମହୋ�ୋଜୋବୀ�ବକି୍ମବମିୋନବଦେ�

ବତ୍ତଚ୍ଚମାନର ସରକାର ତି୍ରପରୁାଭର ଭ�ାଗାଭ�ାଗ ସବିୁଧାଭର ସଧୁାର ଆଣବିା  
ହୀରା (HIRA)ମଭଡଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍। ଭ�ଉଥଁଭିର, ରାଜପଥ (H), 
ଇଣ୍ଟରଭନଟ୍ (I) ଭରଳପଥ (R) ଏବଂ ଏୟାରଭୱଜ ୍(A) �ାଭବ ପରି�ତି।  
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭମାଦୀ କହଛିନି୍ ଭ� ମୁ ଁ ତି୍ରପରୁାର ଭଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁ HIRA  
ପ୍ରତିଶତିୃ ଭଦଇଥଲିି। ଆଜ,ି ତି୍ରପରୁା HIRA ସଂକଳ୍ପକୁ କା�ଚ୍ଚନ୍କାରୀ କରି 
ଏହାର ସଂଭ�ାଗକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବା ପାଇ ଁ କା�ଚ୍ଚନ୍ କରୁଛି। "ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ମହାରାଜା ବୀର ବିକ୍ରମ ବିମାନବନ୍ଦରର ନୂତନ ଇଣି୍ଟଭଗ୍ରଭଟଡ୍ ଟମ୍ତିନାଲ୍ 
ବିଲ ୍ଡିଂକୁ ଉଭନ ୍ମା�ନ କରିଥଭିଲ ଏବଂ ମଖୁନ୍ମନ୍ତୀ ତି୍ରପରୁା ଗ୍ରାମ ସମଦିୃ୍ଧ 
ଭ�ାଜନା ଏବଂ ବିଦନ୍ାଭଜନ୍ାତି ବିଦନ୍ାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଶନ 100 �ଳି ପ୍ରମଖୁ 
କା�ଚ୍ଚନ୍କ୍ରମର ଶ�ୁାରମ୍ କରିଥଭିଲ।

ଅତନ୍ାଧନିୁକ ସବିୁଧା ଏବଂ ଉର୍-ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ା ସହତି 100 ଟି ବିଦନ୍ମାନ ଉର୍ 
ଏବଂ ଉର୍ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦନ୍ାଳୟକୁ ବିଦନ୍ାଭଜନ୍ାତି ବିଦନ୍ାଳୟଭର ପରିଣତ କରି 
ରାଜନ୍ଭର ଶକି୍ାର ମାନଭର ଉନ୍ତି ଆଣବିାକୁ ଏହା ଲକ୍ନ୍ ରଖଛିି। ନସଚ୍ଚରୀ ଠାରୁ 
ଦ୍ାଦଶ ଭରେଣୀ ପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍ 1.2 ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପଭର ଜରି୍ତ 
ଭହଭବ। ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପଭର ଆସନ୍ା ତିନି ବରଚ୍ଚ ମଧ୍ୟଭର ପ୍ରାୟ 500 ଭକାଟି ଟଙ୍କା 
ଖର୍ଚ୍ଚ ଭହବ।

HIRAମକଡଲଆଧୋ�କ�HIRAମକଡଲଆଧୋ�କ�
ତ୍ରପି�ୁୋ�ବ�ିୋଶତ୍ରପି�ୁୋ�ବ�ିୋଶ

ବଦି୍ୋକଜ୍ୋତିବଦି୍ୋଳୟପୋଇଁବଦି୍ୋକଜ୍ୋତିବଦି୍ୋଳୟପୋଇଁ
ମିଶନ୍100ମିଶନ୍100

ତ୍ରପି�ୁୋଗ୍ୋମସମଦିୃ୍କଯୋଜନୋ
ଏହ ିଭ�ାଜନା ହର ଘର ଆୱାସ, ଆୟୁଷ୍ମାନ କ�ଭରଜ,୍ ବୀମା କ�ର, ଭକସିସି 
(କିସାନ୍ ଭକ୍ରଡିଟ୍ କାଡଚ୍ଚ), ରାସ୍ା ଏବଂ ଟନ୍ାପ ୍ଜଳକୁ ଭପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବ, �ାହା 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭଲାକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବ।

n  ଅଗରତାଲା ଠାଭର ଏହାର ନୂତନ ଇଣି୍ଟଭଗ୍ରଭଟଡ୍ ଟମ୍ତିନାଲ୍ ବିଲଡିଂ ପ୍ରାୟ 450 ଭକାଟି 
ଟଙ୍କା ବନ୍ୟଭର ନିମ୍ତିତ ଭହାଇଛି ଏବଂ ଆଧନିୁକ ସବିୁଧା ସହତି 30,000 ବଗଚ୍ଚ ମିଟର 
ଉପଭର ବିସ୍ାରିତ ଏହା ଏକ ଅତନ୍ାଧନିୁକ ଭକାଠା ଅଭଟ।

n  ବିଲଡିଂ �ିତର �ାଗଭର ୟୁନାଭକାଟି ଆଦିବାସୀ ପଥର ମତୂ୍ତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ ବାଉଶଁ 
ହସ୍ଶଳି୍ପକୁ ଏହ ି�ବନଭର ଭବଶ ୍�ଲ �ାଭବ  ଉପଭ�ାଗ କରା�ାଇଛି।  

n  ରାଜନ୍ର ବାଂଲାଭଦଶ ନିକଟବତ୍ତ୍ତିତା ଏବଂ ଦକି୍ଣ ପବୂଚ୍ଚ ଏସୀୟ ଭଦଶଗଡିୁକଭର ପ୍ରଭବଶ 
ଭହତୁ ଏହ ିନୂତନ ଟମ୍ତିନାଲ୍ ଭଖାଲିବା ଏକ ଆନ୍ଜଚ୍ଚାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର �ାବଭର କା�ଚ୍ଚନ୍ 
କରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦଭକ୍ପ �ାବଭର ବିଭବ�ନା କରା�ାଏ ।

n  ଏହ ିବିମାନବନ୍ଦର ପବୂଚ୍ଚରୁ ଅଗରତାଲା ବିମାନବନ୍ଦର �ାବଭର ଜଣାଶଣୁା ଥଲିା ଏବଂ 
ଏହାର ନାମ 2018 ଭର ପରିବତ୍ତଚ୍ଚନ କରା�ାଇଥଲିା । 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କସକମ୍ବୋଧନ�ୁ
ପ�ୂୋଶଣୁବିୋଲୋଗିQR
କ�ୋଡ୍ସ୍କୋନ୍��ନ୍ତୁ।

ବ�ିୋଶଉପହୋ�ଜୋତୀୟ
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କ�ୋଲ�ୋତୋକ�ଚତି୍ତ�ଞ୍ନ��୍ଷଟକ�ୋଲ�ୋତୋକ�ଚତି୍ତ�ଞ୍ନ��୍ଷଟ
ପ୍ରତଷିୋ୍ନ�ଦ୍ତିୀୟ�୍ୋମ୍ସପ୍ରତଷିୋ୍ନ�ଦ୍ତିୀୟ�୍ୋମ୍ସ

ଜଟିଳକ�ୋଭିଡ୍ପ�ିସି୍ତିମଧ୍ୟକ�,ସୋ�ୋ
କଦଶକ�କଲୋ�ଙୁ୍କଗଣୁୋତ୍ମ�ତଥୋସଲୁଭ
ସ୍ୋସ୍୍କସବୋକଯୋଗୋଇବୋପୋଇଁସ��ୋ�ଏ�
ବ୍ ଲୁପି୍ରଣ୍ଟପ୍ରସୁ୍ତ��ିଥକିଲ।ଏହି�ୋସ୍ୋକ�
ଏକବଆଗ�ୁବ଼େଛୁନ୍।ିପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀନକ�ନ୍ଦ୍ର
କମୋଦୀଙ୍କଆତ୍ମନଭି୍ଷ�ଶୀଳସ୍ୋସ୍୍ଭୋ�ତ
ପଦକକ୍ପଦ୍ୋ�ୋଉତ୍ତ�ପ୍ରକଦଶକ�ନଅଟିନୂତନ
କମଡି�ୋଲ�କଲଜ,ଉତ୍ତ�ୋଖଣ୍କ�କମଡି�ୋଲ
�କଲଜସକମତକଗୋ�ଖପ�ୁକ�AIIMS
ଆ�ମ୍ଭ��ିବୋପକ�ସ��ୋ�ଏକବ��୍ଷଟ
କ�ୋଗ�ଚ�ିତି୍ୋପୋଇଁଭିତି୍ତଭୂମିସଦୃୁ଼େ��ିବୋ�ୁ
କ�ୋଲ�ୋତୋଠୋକ�ଜୋନୁଆ�ୀ7ତୋ�ିଖଦନି
ଚତି୍ତ�ଂଜନଜୋତୀୟ��୍ଷଟପ୍ରତଷିୋ୍ନ�ଦ୍ତିୀୟ
�୍ୋମ୍ସଉଦ�ୋଟନ��ିଛନ୍।ି

n  �ିତ୍ତରଂଜନ କକଚ୍ଚଟ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନକୁ ଅଭନକ ଭରାଗୀ 
ଆସଛୁନି୍। ଏହ ିସମୟଭର ଭକନ୍ଦ୍ରର ବିସ୍ାର 
ଆବଶନ୍କ ଥଲିା।  ଦି୍ତୀୟ କନ୍ାମ୍ସ ଦ୍ାରା ଏହ ି
ଆବଶନ୍କତା ପରୂଣ ଭହବ।

n  ଏହ ିକନ୍ାମ୍ସ ୍530 ଭକାଟିରୁ ଅଧକି ବନ୍ୟଭର 
ନିମ୍ତିତ ଭହାଇଛି, ଭ�ଉଥଁପିାଇ ଁଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ପ୍ରାୟ 400 ଭକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥବିାଭବଭଳ 
ପଶି୍ମବଙ୍ଗ ସରକାର ବାକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନି୍। 

n  ଏହ ିକନ୍ାମ୍ସଭର ଭହଉଛି 460 ଶ�ନ୍ା ବିଶଷି୍ 
ବନ୍ାପକ କକଚ୍ଚଟ ଭକନ୍ଦ୍ର ଭଖାଲା�ାଇଛି ଭ�ଉଥଁଭିର 
କକଚ୍ଚଟ ଭରାଗ ନିର୍ଚ୍ଚୟ, ପ�ଚ୍ଚନ୍ାୟ ନିର୍ଚ୍ଚୟ, �ିକିତ୍ସା 
ଏବଂ �ତ୍ନ ପାଇ ଁଅତନ୍ାଧନିୁକ �ିତି୍ତ�ୂମି ବିକାଶ 
କରା�ାଇଛି। 

n  ଏଠାଭର ଆଣବିକ ଭମଡିସିନ୍ (PET), 3.0 
ଭଟସଲା ଏମଆରଆଇ, 128 ସା୍ଇସ ୍ସିଟି ସ୍ାନର୍, 
ଭରଡିଓନୁନ୍କ୍ିଡ୍ ଭଥରାପି ୟୁନିଟ୍, ଏଭଣ୍ଡାଭସ୍ାପି ସଟ୍ୁ, 
ଆଧନିୁକ ବ୍ା�ିଭଥରାପି ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଅନନ୍ାନନ୍ 
ଆଧନିୁକ ସବୁିଧା ଉପଲବ୍ଧ ।

n  ଏହ ିକନ୍ାମ୍ସ ଉନ୍ତ ଓ ଅତନ୍ାଧନିୁକ ଗଭବରଣା 
ପାଇ ଁସହାୟକ ଭହବ। ଏହାବାଦ୍ ପବୂଚ୍ଚ ଓ ଉତ୍ତର-
ପବୂଚ୍ଚ  ରାଜନ୍ର ଭଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁକନ୍ାନ ୍ସର �ିକିତ୍ସା 
ଲାଗି �ଭଥଷ୍ ସହାୟକ ଭହବ । 

-ନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀ,ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ

��୍ଷଟଏମିତିଏ�କବମୋ�ୀ,ଯୋହୋ�
ନୋଁଶଣୁକିଲଗ�ିବଏବଂମଧ୍ୟବତି୍ତ
କଶ୍ରଣୀ�କଲୋ�ମୋକନକଧୈଯ୍୍ଷ ହ�ୋନ୍।ି
ଗ�ିବକଲୋ�ଙୁ୍କଏହିଦୁଦ୍୍ଷୋନ୍ଚକ୍�ୁ
ମକୁ୍��ିବୋପୋଇଁକଦଶଶସ୍ୋଓସଲୁଭ
ଚ�ିତି୍ୋଉପଲବ୍ଧ��ିବୋଲୋଗିନ�ିନ୍�
ପ୍ରୟୋସ��ୁଛ।ି

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କସକମ୍ବୋଧନ�ୁ
ପ�ୂୋଶଣୁବିୋଲୋଗିQRକ�ୋଡ୍
ସ୍କୋନ୍��ନ୍ତୁ।

ବ�ିୋଶଉପହୋ�ଜୋତୀୟ
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ଭଦଶଭର ଉନ୍ତ �କିିତ୍ସା ତଥା ସ୍ାସ୍ନ୍ଭସବାର ଗରୁୁତ୍ୱ ପଣୁଥିଭର ଏହ ି
ଭକା�ିଡ୍ ସମୟଭର ଅନୁ�ୂତ ଭହାଇଛି। ସରକାର ବି ଜାଣଛିନି୍ ଭ�, 
ଭ�ଉ ଁ ସମାଜ ନିଜର ସ୍ାସ୍ନ୍ଭସବାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଭଦଇ ଉନ୍ତ �ିତି୍ତ�ୂମି 
ବିକାଶ କରିଥବି, �ବିରନ୍ତ ତାହାର ହି ଁଭହବ। ଏଣ ୁ�ାରତ ସରକାରଙ୍କ 
ପକ୍ରୁ ସାଧାରଣଭଲାକଙ୍କ ପାଖଭର ଶସ୍ା ଓ ସଲୁ� �କିିତ୍ସା ସବିୁଧା 
ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇ ଁଆୟୁଷ୍ମାନ �ାରତ ଭ�ାଜନା, କମ ୍ଦାଭରେ ଗଣୁାତ୍ମକ 
ଭମଡିସିନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ନ୍ଭର ଜନଔରଧୀ ଭ�ାଜନା ଆରମ୍ 
ଭହାଇଛି। ଏଭବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜନଔରଧୀ ଭକନ୍ଦ୍ରରୁ ଭଲାଭକ  90ପ୍ରତିଶତ 
କମ ୍ଦରଭର ଭମଡିସିନ୍ ପାଇପାରୁଛନି୍। 

�ଦିଓ ଭଦଶଭର ସ୍ାସ୍ନ୍�ିତି୍ତ�ୂମିକୁ ସଧୁାରିବା ଲାଗି ସରକାର ନିରନ୍ର 
�ାଭବ ପ୍ରଭ�ଷ୍ା କରିଆସଛୁନି୍ କିନ୍ତୁ ଭଦଶଭର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅ�ାବ ଏକ 
ବିଭଶର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ �ାଭବ ଠଆି ଭହାଇଛି। ଏହ ିପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା 
ତଥଶ ଭଦଶର ଆ�ନ୍ନ୍ରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୁଗଚ୍ଚମ ଅଞ୍ଚଳଭର ଡାକ୍ତରଙ୍କ 
ଉପଲବ୍ଧ ି ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ପାଇ ଁ ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜନ୍ମାନଙ୍କଭର 
ଭମଡିକାଲ୍ କଭଲଜ ସଂଖନ୍ା ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁବିଭଶର ପଦଭକ୍ପ ଭନଇଛନି୍। 
ଏହାର େଳ ସ୍ରୂପ ଭଦଶଭର ଭମଡିକାଲ୍ କଭଲଜ ୍ ସଂଖନ୍ା �ଭଥଷ୍ 
ବଢି଼ଛି। 2014 ମସିହା ତୁଳନାଭର ଏଭବ 209 ନୂଆ ଭମଡିକାଲ୍ କଭଲଜ ୍
ଭଖାଲିବା ସହ 22ଟି ନୂଆ ଏମ୍ସ ସ୍ାପନ କରା�ାଇଛି। 2014 ମସିହାଭର 
ଭଦଶଭର ସମଦୁାୟ 387ଟି ଭମଡିକାଲ୍ କଭଲଜ ଥଲିା। ଏଭବ ଭସ 
ସଂଖନ୍ା 596 ଭହାଇଛି। ଭସହପିରି 2014 ମସିହାଭର ଭଦଶଭର 
ସମଦୁାୟ 82 ହଜାର ଭମଡିକାଲ୍ କଭଲଜ ୍ସିଟ୍ ଥଲିା ଏଭବ ଏହ ିସଂଖନ୍ା 
1ଲକ୍ 48 ହଜାରଭର ପହଞ୍ଚଛିି। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀଙ୍କ 
ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ପରିଣାମ �ିଏ ସବଚ୍ଚଦା କହନି୍, ‘ମୁ ଁଭଦଶର ପ୍ରତି ଜଲି୍ାଭର 
ଭଗାଟିଏ ଭମଡିକାଲ୍ କଭଲଜ ୍ଭଦଖବିାକୁ �ାହୁଛି’। 

ଜାନୁୟାରୀ 12 ତାରିଖଭର ତାମିଲ୍ ନାରୁ୍ଭର ଏକସାଭଙ୍ଗ 11 ଭମଡିକାଲ୍ 
କଭଲଜ ଉଦ୍ାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭମାଦୀ କହଛିନି୍,‘ ଏହା ପ୍ରଥମଥର 
ପାଇ ଁ ଭହାଇଛି ଭ�, 11 ଭମଡିକାଲ୍ କଭଲଜ ୍ ଭଗାଟିଏ ରାଜନ୍ଭର 

ଏକସଭଙ୍ଗ ଭଖାଲା�ାଉଛି। କିଛିଦିନ ପଭୂବଚ୍ଚ ମୁ ଁଉତ୍ତରପ୍ରଭଦଶଭର ଏକ 
ସଭଙ୍ଗ 9 ଭମଡିକାଲ୍ କଭଲଜ ୍ ଉଦ୍ାଟନ କରିଥଲିି। ଏଣ ୁ ମୁ ଁ ଭଗାଟିଏ 
ପଭର ଭଗାଟିଏ ଭରକର୍ଚ୍ଚ �ାଙି୍ଗବାକ ୁସମଥଚ୍ଚ ଭହଉଛି’। n

ବର୍ଷ�କ�11ନୂଆକମଡି�ୋଲ୍�କଲଜ୍
କଖୋଲିକ��ଡ୍ଷ�ଚଲିୋତୋମିଲ୍ନୋଡୁ

କଦଶକ�ଉନ୍ନତସ୍ୋସ୍୍କସବୋଭିତି୍ତଭୂମିସଷିୃ୍��ିବୋକହଉଛିବତ୍ତ୍ଷମୋନସମୟ�ସବୁଠୋ�ୁଆବଶ୍�ତୋ।ଏହକି୍ମକ�କ�ନ୍ଦ୍ର
ସ��ୋ�କଦଶ�ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳତଥୋଦୁଗ୍ଷମଅଞ୍ଚଳକ�ଡୋକ୍�ଙ୍କଅଭୋବ�ୁପ�ୂଣ��ିବୋଲୋଗିପଦକକ୍ପକନଉଛନ୍।ିେଳସ୍�ୂପ
କଦଶକ�କମଡି�ୋଲ୍�କଲଜ୍ସଂଖ୍ୋଦନି�ୁଦନିବ଼େଛୁ।ି2014କ�କଯଉଁକମଡି�ୋଲ୍�କଲଜସଂଖ୍ୋ387ଥଲିୋତୋହୋଏକବ
596ବୃଦି୍ପୋଇଛ।ିପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀବଗିତ25ଅକକ୍ୋବ�ଦନିଉତ୍ତ�ପ୍ରକଦଶ�ୁଏ�ସକଗେନଅଟିନୂଆକମଡି�ୋଲ୍

�କଲଜ୍ଉପହୋ�କଦଇଥବିୋକବକଳତୋମିଲ୍ନୋଡୁକ�ଚଳିତବର୍ଷ୧୧ନୂଆକମଡି�ୋଲ୍�କଲଜଶଭୁୋ�ମ୍ଭକହୋଇଛ।ି

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କସକମ୍ବୋଧନ
ପ�ୂୋଶଣୁବିୋ�ୁQR
କ�ୋଡ୍ସ୍କୋନ୍��ନ୍ତୁ।

ତୋମିଲ୍ନୋଡୁ�ୁଅପୋ�ଉପହୋ�
n ନୂଆ ଭମଡିକାଲ୍ କଭଲଜ ୍ସବୁ ଭଖାଲିବା ପାଇ ଁ

ତାମିଲ୍ ନାରୁ୍ଭର 4000 ଭକାଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଭହାଇଛି, 
ଏଥରୁି 2145 ଭକାଟି ଟଙ୍କା ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ 
କରିଛନି୍। 

n ବିରୁଧନୁଗର, ନାମକ୍ଲ, ନିଳଗିରି, ତିରୁପରୁ, ତିରୁ�ାଲୁର, 
ନାଗପାଟଣାମ, ଦଣିି୍ଡଗଲୁ, କଲାକୁରି�ି, ଆରିୟାଲୁର, 
ରାମନାଥପରୁମ ଏବଂ କି୍ରଷ୍ଣଗିରି ଜଲି୍ାଭର ନୂଆ ଭମଡିକାଲ୍ 
କଭଲଜ ଭଖାଲିଛି।

n ଏହ ିନୂଆ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାଗରିୁ୍କର କା�ଚ୍ଚନ୍ାରମ୍ ଦ୍ାରା ଭଦଶଭର 
ଏବିେବିଏସ ୍ସିଟ୍ ସଂଖନ୍ା 1450 ଅଧକି ଭହାଇଛି। 
ଏହାଦ୍ାରା ଭଦଶଭର ଭମଡିକାଲ୍ ଶକି୍ା ସଲୁ� ଭହବା ସହ 
ସ୍ସ୍ନ୍ �ିତି୍ତ�ୂମିଭର ବିକାଶ ଭହବ। 

n ଭକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତାମିଲ୍ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ (ସିଆଇସିଟି)ର 
ନୂଆ କନ୍ାମ୍ସ୍ ୁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ ଉଦ୍ାଟନ 
କରିଛନି୍। ଏହାଦ୍ଧଧ୍ାରା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ �ାରାର ସରୁକ୍ା ଏବଂ 
�ାରତୀୟ ଐତିହନ୍ର ପ୍ରସାର ଭହବ। 

n ତିରୁକ୍କୁରାଲ’ର ଅନୁବାଦ ଭହବ ଏବଂ 100 ଅଲଗା 
�ାରାଭର ଏହା ପ୍ରକାଶ କରା�ିବ।
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2030ସଦୁ୍ୋଅକ୍ୟଶକି୍ଲକ୍୍ହୋସଲ
ଲକ୍୍କ�ଆଉଏ�ପଦକକ୍ପ

ଭବରି୍ତ�ଶକି୍ଚୋହଦିୋପ�ୂଣସହତିପ�ିକବଶ�ସ�ୁକ୍ୋଲୋଗିଏକବଠୋ�ୁଉଦ୍ମଜ�ୁ�ୀ।କସଇଥପିୋଇଁଶକି୍ସ�ୁକ୍ୋ
କଯୋଗୋଇବୋକନଇକଦଶ�ଦୀ�୍ଷ�ୋଳୀନଲକ୍୍�ୁ�ୋଯ୍୍ଷ �ୋ�ୀ��ିବୋଲୋଗିସ��ୋ�ଆନ୍�ୋଜ୍ସଂଚୋ�ଣବ୍ବସ୍ୋତଥୋସବୁଜଶକି୍
��ିଡ�ନମି୍ଷୋଣପ୍ରସ୍ୋବ�ୁଅନୂକମୋଦନ��ିଛନ୍।ିଏହୋକ�ବଳଭବରି୍ତ�ଶକି୍ଆବଶ୍�ତୋ�ୁପ�ୂଣ��ିବତୋହୋନୁକହ ଁ,ବ�ଂ

କଦଶକ�ନୂଆନଯିକିୁ୍ସକୁଯୋଗସଷିୃ୍��ିବ।ଭୋ�ତଓକନପୋଳକ�ପ୍ରବୋହତିମହୋ�ୋଳୀନଦୀଉପକ�ଏ�ବ୍ଜ୍ିନମି୍ଷୋଣ��ିବୋପୋଇଁଥବିୋ
ପ୍ରସ୍ୋବ�ୁମଧ୍ୟ�୍ୋବକିନଟ୍ମଞ୍�ୁୀକଦଇଛନ୍।ିଏହୋଭୋ�ତ�ଧ�ଚୁଲୋଠୋ�ୁକନପୋଳ�ଧ�ଚୁଲୋ�ୁସଂକଯୋଗ��ିବ।

n  ନଷି୍ପତି୍ତ:ଆନ୍�ୋଜ୍ଟ୍ୋନ ୍ସମିସନସିଷ୍ମ�ଦ୍ତିୀୟପଯ୍୍ଷ ୋୟ
-ସବୁଜଶକି୍��ିଡ��ୁକ�ନ୍ଦ୍ର�୍ୋବକିନଟଅନୁକମୋଦନ
��ିଛ।ିସମଦୁୋୟଆନୁମୋନ�ିମଲୂ୍12,031କ�ୋଟି
ଟଙ୍କୋକ�ଏହିପ୍ର�ଳ୍ପଆ�ମ୍ଭକହବ।

n  ପ୍ରଭୋବ: ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ାରା 203 ସଦୁ୍ଧା 450 GW ଅକ୍ୟ 
ଶକି୍ତ ଉତ୍ାଦନ ଲକ୍ନ୍ ପରୂଣ କରିବାଭର ସାହା�ନ୍ କରିବ। 
ଅନନ୍ାନନ୍ ସବୁିଧା ମଧ୍ୟଭର ଶକି୍ତ ସରୁକ୍ା ଏବଂ ପରିଭବଶ ପ୍ରତି 
ଦାୟିତ୍ୱ ବିକାଶ ଏଥଭିର ଅନ୍�ୁଚ୍ଚକ୍ତ।

n  ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ାରା ଉତ୍ାଦିତ ଅକ୍ୟ ଶକି୍ତ, ଗ୍ରୀଡଠାଭର 
ଏକୀ�ୂତ ଭହବାସହ ରୋନ ୍ସମିଶନ୍ ସହଜ ଭହବ। ଗଜୁରୁାଟ, 
ହମିା�ଳ ପ୍ରଭଦଶ, କର୍ଚ୍ଚାଟକ, ଭକରଳ, ରାଜସ୍ାନ, ତାମିଲନାଡୁ 
ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଭଦଶ ଏଥଭିର ଉପକୃତ ଭହଭବ। ଏହା ଗ୍ରୀଡ୍ 
ଏକୀକରଣ ଏବଂ ବିଦୁନ୍ତ୍ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରାୟ 20 GW 
ନବୀକରଣଭ�ାଗନ୍ ଶକି୍ତ ଭ�ାଗାଇବ। 

n  ଅଙ୍ଗାରକାମ ୍ଳ ନିଗଚ୍ଚମନ ହ୍ାସ ଦ୍ାରା ପରିଭବଶ ନିରନ୍ର 
ବିକାଶଭର ସାହା�ନ୍ ଭହବ, �ାହାେଳଭର ବର୍ ଆକାରର 
ପ୍ରତନ୍କ୍ ଏବଂ ପଭରାକ୍ ନି�କିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ ଭହବ।

n  ନଷି୍ପତି୍ତ:(ଭୋ�ତଏବଂକନପୋଳ)�ଧଚୁ୍ଷଲୋଠୋକ�
ମହୋ�ୋଳୀନଦୀଉପକ�ଏ�କସତୁନମି୍ଷୋଣପୋଇଁ
ଭୋ�ତଏବଂକନପୋଳମଧ୍ୟକ�ବୁଝୋମଣୋପତ୍ର�ୁକ�ନ୍ଦ୍ର
�୍ୋବକିନଟ୍ଅନୁକମୋଦନ��ିଛ।ି

n  ପ୍ରଭୋବ:ଏହାଦ୍ାରା ଭନପାଳ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ 
ଭଲାକଙୁ୍କ ଉପକୃତ କରିବ। �ୁକି୍ତପତ୍ର ସ୍ାକ୍ର ଭହବା ଦୁଇ 
ଭଦଶ ମଧ୍ୟଭର କୂଟଭନୈତିକ ସମ୍କଚ୍ଚକୁ ମଜବୁତ କରିବାଭର 
ସହାୟକ ଭହବ।

n  �ାରତ ଏବଂ ଭନପାଳ ମଧ୍ୟଭର ନିକଟବତ୍ତଚ୍ଚୀ ପଭର୍ାଶୀମାନଙ୍କ 
ପରି ବନୁ୍ଧତା ଏବଂ ସହଭ�ାଗର ଏକ ବିଭଶର ଲିଙ୍କ ଅଛି। 
ଭଖାଲା ସୀମାନ୍ ଏବଂ ଉ�ୟ ଭଦଶର ଭଲାକଙ୍କ �ିତଭର 
ସାଂସ୍ତୃିକ ଓ ପାରିବାରିକ ସମ୍କଚ୍ଚ ଏଠାଭର ପ୍ରମାଣତି।   
SAARC ଏବଂ BIMSTEC ପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୋରମ ସହ 
ବିଶ୍ୱସ୍ରୀୟ ଭୋରମ ମଧ୍ୟ ଏଠାଭର ଉଭଲ୍ଖଭ�ାଗନ୍।

n  ନଷି୍ପତି୍ତ:ଭୋ�ତଏବଂକପେନ୍ମଧ୍ୟକ��ଷ୍ମସହକଯୋଗ
ଏବଂପୋ�ପେ�ି�ସମୋଧୋନଉପକ�କହୋଇଥବିୋ
ଚୁକି୍ନୋମୋ�ୁକ�ନ୍ଦ୍ର�୍ୋବକିନଟ୍ଅନୁକମୋଦନ��ିଛ।ି

n ପ୍ରଭୋବ: କଷ୍ମ୍ସ ଉଲ୍ଂଘନକୁ ଭରାକିବା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ 
କରିବା ସହତି କଷ୍ମ୍ସ ଅପରାଧୀଙୁ୍କ ଧରିବା ପାଇ ଁଏହ ି
�ୁକି୍ତନାମା ସହାୟକ ଭହବ। ସମୟାନୁବତ୍ତଚ୍ଚୀ, ବନ୍ୟବହୁଳ 
ସ�ୂନା ଏବଂ ଗପୁ୍�ର ପାଇବାଭର ସାହା�ନ୍ କରିବ |

n  ଏହ ି�ୁକି୍ତଭର ଦୁଇ ଭଦଶର କଷ୍ମ୍ସ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଭର 
ସ�ୂନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁଏକ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତିଷ ୍ଠା 
ଭହବ, �ାହାଦ୍ାରା କଷ୍ମ୍ସ ନିୟମାବଳୀ ପରି�ାଳନା କରିବା 
ସହ କଷ୍ମ୍ସ ଅପରାଧ ତଥା ଆଇନ ବାଣଜିନ୍ର �ିହ୍ନଟ ତଥା 
ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଭହାଇପାରିବ।

n  ନଷି୍ପତି୍ତ:ବପିଯ୍୍ଷ ୟପ�ିଚୋଳନୋସହକଯୋଗକ�ଭୋ�ତ
ଏବଂତୁ�୍ଷକମନସି୍ୋନମଧ୍ୟକ�ଏମଓୟୁଅନୁକମୋଦନ
କହୋଇଛ।ି

n  ପ୍ରଭୋବ: ପରସ୍ରର ବିପ�ଚ୍ଚନ୍ୟ ପରି�ାଳନା ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ 
ବନ୍ବହାର କରି ଉ�ୟ �ାରତ ଏବଂ ତୁକଚ୍ଚଭମନିସ୍ାନ ଉପକୃତ 
ଭହଭବ। ଏହାଦ୍ାରା ବିପ�ଚ୍ଚନ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତି, ପ୍ରତିକି୍ରୟା ଏବଂ 
ମକୁାବିଲା ଦକ୍ତା ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ। n

�୍ୋବକିନଟନଷି୍ପତି୍ତ
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ସମୋଜକ�ସଂସ୍କୋ�
ଆଣବିୋସହଜଳୋଇଥକିଲ
ସ୍ୋଧୀନତୋ�ବହ୍ି

ଭସଦିନ ଶନିବାର ଥାଏ। ତାରିଖ 4 ଭେବୃୟାରୀ 1922 ମସିହା କଥା। ଉତ୍ତରପ୍ରଭଦଶର 
ଭଗାରଖପରୁର ପଶି୍ମଭର ଥବିା ଭ�ୌରିଭ�ୌରାଠାଭର ଅସହଭ�ାଗ ଆଭନ୍ଦାଳନ ପ୍ରଦଶଚ୍ଚନ 

କରୁଥବିା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ପଲିୁସ ଆଖବୁିଜା ଗଳିୁ�ାଳନା କରିଲା। ଏହା ଭସଭତଭବଭଳ ଏଭତ 
ପରିମାଣଭର ଅସହନ୍ ଭହାଇପରି୍ଲା ଭ�, ଭଲାଭକ ଉଭତ୍ତଜତି ଭହାଇ ଭ�ୌରିଭ�ୌରା ଥାନାଭର ନିଆ ଁ
ଲଗାଇଭଦଭଲ। େଳଭର ଭସଠାଭର ଥବିା ସମସ୍ ଅଭନ୍ବାସୀ ଜୀବନ୍ ଦଗ୍ଧ ଭହଭଲ। ଏହା ଭସଭତଭବଭଳ 

ଭଦଶପାଇ ଁ ଆଭନ୍ଦାଳନକୁ ଅଭନକ ପ୍ର�ାବିତ କରିଥଲିା। 
ସସହଭ�ାଗ ଆଭନ୍ଦାଳନ କିଛିଦିନ ସ୍ଗିତ ବି ରହଲିା। 
କିନ୍ତୁ ଇଂଭରଜ ଅଧକିାରୀମାଭନ 19ଜଣଙୁ୍କ ଗିରେ କରି 
ୋଶୀଦଣ୍ଡ ଭଦଇଥଭିଲ। ଏହ ିକାଣ୍ଡ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଭର 
ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଚ୍ଚ �ୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥଭିଲ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ 
ପଷୃ ୍ଠାଭର ଏହ ି ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀଙୁ୍କ ଉ�ିତ ମ�ଚ୍ଚନ୍ାଦା 
ମିଳିପାରିନାହି।ଁ ଏହ ି ଘଟଣାକୁ  ଶଭହବରଚ୍ଚ ପରିୂବାକୁ 
�ାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ, ନିକଟଭର ଏହ ି
ସଂଗ୍ରାମକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଡାକଟିକଟ 

ପ୍ର�ଳନ କରିଛନି୍। ଏହ ିସମାଭରାହ ଏମିତି ଏକ ସମୟଭର ଆଭୟାଜତି ଭହାଇଥଲିା ଭ�ଭତଭବଭଳ 
ଭଦଶ ସ୍ଧାନୀତାର 75ତମ ବରଚ୍ଚପାଳନ କରୁଛି। 
ଆଜାଦୀକା ଅମତୃ ମଭହାତ୍ସବ ଶଙୃ୍ଖଳାଭର ଏଥର ସ�ୁଦ୍ା କୁମାରୀ ଭ�ୌହାନ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାନ୍ନ୍ାଲ, 
ସତଗରୁୁ ରାମସିଂହ, ଏବଂ ଗାନି୍ଧବାଦୀ ବି�ାରକ ମଗନ�ାଇ ଭଦଶାଇଙ୍କ କାହାଣୀ, ଭ�ଉମଁାଭନ ନିଜ 
ନିଜ ଉପାୟଭର ଭକବଳ �ାରତର ସ୍ାଧୀନତା ପାଇ ଁବ୍ଟିିଶ ୍ ବିରୁଦ୍ଧଭର ଲଢି଼ଥଭିଲ ତା ନୁଭହ ଁ, ବରଂ 
ଭସଭତଭବଭଳ �ାରତର ଲଢ଼ଥୁବିା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁ-ସଂସ୍ାରକୁ ଦୂରକରି ଏକ ନବ �ାରତ ନିମଚ୍ଚାଣର 
ରାସ୍ା ଭଦଖାଇଥଭିଲ। 

ଭୋ�ତ�ସ୍ୋଧୀନତୋସଂଗ୍ୋମଅକନ�ଉତ୍ଗ୍ଷ,କଦଶକପ୍ରମ
ଓବଳିଦୋନ�ଗୋଥୋବହନ�କ�,କଯଉଥଁକି�ପ�ିବୋ�,
ଧନ,ସମ୍ତି୍ତଛୋଡିଅକନ�କଦଶକପ୍ରମ�ବହ୍କି�ନଜି�ୁ
ସମପମିତ��ିଥକିଲ।କସଥକି�ଭବରି୍ତପୋଇଁକଗୋଟିଏସ୍ପ୍ନ
ହିଁଥଲିୋତୋହୋକହଲୋକଦଶ�ସ୍ୋଧୀନତୋ।କଦଶ�ଆବୋଳ
ବୃଦ୍ବନୀତୋଏଥକି�କଯୋଗକଦଇଥକିଲ।କସହପି�ିସମୋଜ�ୁ
ଅଜ୍ତୋ�ୁସଂସ୍କୋ��ୁମକୁ୍��ିକବୈଜ୍ୋନ�ିଓଆଧ୍ୟୋତି୍ମ�
ଧୋ�ୋକ�ସଂସ୍କୋ�ଆଣବିୋଲୋଗିଅକନ�ମହରମିଙ୍କବଳିଦୋନ
ମଧ୍ୟଏହକି୍ମକ�ସ୍ମ�ଣକଯୋଗ୍।ଆଜିଅମତୃମକହୋତ୍ବ
ଶଙୃ୍ଖଳୋକ�କସମିତି�ଛିି�ୋହୋଣୀ�ଝଲ�।

ଅମତୃମକହୋତ୍ବଜୋତୀୟ
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�ାରତର ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ �ିତଭର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ 
ସାନ୍ନ୍ାଲ୍ ଏମିତି ଜଭଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଥଭିଲ �ିଏ ଇଂରଜଙ୍କ 

ଦ୍ାରା ଦୁଇଥର କଳାପାଣଭିର ବନ୍ଦୀ ଭହାଇଥଭିଲ। ଖାଲି 
ଭସତିକି ନୁଭହ ଁ ଭସ ବାରବୋର ଗିରେ ଭହାଇଛନି୍, ନଜରବନ୍ଦୀ 
ବି ଭହାଇଛନି୍ କିନ୍ତୁ ଭ�ଭତଭବଭଳ  ସଜା କାଟି ମକୁ୍ତ ଭହାଇଛନି୍ 
ଭସଭତଭବଭଳ ପଣୁ ି ଇଂଭରଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧଭର ସ୍ର ଉଭତ୍ତାଳନ 
କରିଛନି୍। ଉତ୍ତରପ୍ରଭଦଶର ବାରାଣସୀଭର 3 ଏପି୍ରଲ 1893ଭର 
ଜନ ୍ମ ଭହାଇଥବିା ସାନ୍ନ୍ାଲ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଭର ନିଜସ୍ ରାସ୍ା 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରି  କ୍ରାନି୍କାରୀଙୁ୍କ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ପ୍ରଦଶଚ୍ଚନ କରିଥଭିଲ। 
କିଙ୍ଗଗ୍ସ କଭଲଭଜ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରୁ ହି ଁଭସ କ୍ରାନି୍କାରୀ ଆଭନ୍ଦାଳନ 
ଧାରାଭର ଅ�ି�ୂତ ଭହାଇଥଭିଲ। ଅନୁଶୀଳନ ସମିତି ନାମଭର 
ଏକ କ୍ରାନି୍କାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିଥଭିଲ। ଖାଲି ଭସତିକି ନୁଭହ ଁଭସ 
ହନୁି୍ଦସ୍ାନ ରିପବ ୍କିନ୍ ଆଭସାସିଏସନ୍ ଜଭଣ ସଂସ୍ାପକ ଥଭିଲ। 
ଲାଭହାର ରର୍�ନ୍ତ ଏବଂ ବନାରସ ୍ରର୍�ନ୍ତଭର ତାଙୁ୍କ ଆଭରାପୀ 
�ାଭବ �ିହ୍ନଟ କରା�ାଇଥଲିା। 1915 ମସିହାଭର ସାନ୍ନ୍ାଲଙୁ୍କ 
ଗିରେ କରା�ାଇ କାଲାପାଣ ିଦଣି୍ଡତ କରା�ାଇଥଲିା। ଭସ ଦୀଘଚ୍ଚ 
ସମୟ ଧରି ରାସବିହାରୀ ଭବାରଙ୍କ ସହ ଭ�ାଗାଭ�ାଗଭର 
ଥଭିଲ ଏବଂ ବି୍ଟିଶମାନଙ୍କ ବିଭରାଧଭର ଲଭଢ଼ଇଭର ଭ�ାଗ 
ଭଦଇଥଭିଲ। ଅଗଷ୍ 9, 1925 ଭର, ଲଭ୍ଷ୍ନୌଠାରୁ ପ୍ରାୟ 16 
କିଭଲାମିଟର ଦୂରଭର ଥବିା କାଭକାରୀ ନାମକ ଏକ ସ୍ାନଭର, 
ରାମ ପ୍ରସାଦ ବସିି୍ମଲଙ୍କ ଭନତୃତ୍ୱଭର ବିପ୍ଳବୀମାଭନ ଭରେନରୁ 
ଧନ ଲୁଟିବା ଘଟଣା ଘଟାଇଥଭିଲ। ଏହ ିମାମଲାଭର ତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ଗିରେ କରା�ାଇଥଲିା। ତାଙ୍କ ସାନ�ାଇ �ୂଭପନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ 5 ବରଚ୍ଚ ଏବଂ 
ମନ ୍ମଥନାଥଙୁ୍କ 14 ବରଚ୍ଚ ଦଣି୍ଡତ କରା�ାଇଥଲିା। ଭଗାରଖପରୁ 
ସହତି ସାନ୍ନ୍ାଲଙ୍କର ଗ�ୀର ସମ୍କଚ୍ଚ ଥଲିା। �କ୍ଷା ଭରାଗଭର 
ପୀରି୍ତ ଭହାଇ 7 ଭେବୃୟାରୀ 1942ଭର ଭସ ଭଗାରଖପରୁଠାଭର 
ଭଶର ନିଶ୍ୱାସ ତନ୍ାଗ କରିଥଭିଲ। ଭସଭତଭବଭଳ ତାଙୁ୍କ 50ବରଚ୍ଚ 
ବୟସ ଭହାଇଥଲିା। 

�ବୀନ୍ଦ୍ରନୋଥସୋନ୍ନ୍ୋଲ୍

ଯୋହୋଙୁ୍କଦୁଇଥ�
�ଳୋପୋଣିଦଣ୍ମିଳିଥଲିୋ
�ବୀନ୍ଦ୍ରନୋଥସୋନ୍ନ୍ୋଲ�ହୁଥକିଲ:କଯକବମୁଁ
ବୋଳ�ଥଲିିକସକତକବକଳମୁଁସଂ�ଳ୍ପ��ିଥଲିି
କଯ,ଭୋ�ତ�ୁସ୍ୋଧୀନତୋପୋଇଁକମୋକତ
ସୋମ�ି�ଜୀବନବତିୋଇବୋ�ୁକହବ।

�ବୀନ୍ଦ୍ରନୋଥସୋନ୍ନ୍ୋଲ(ବୋମପଟୁଦ୍ତିୀୟ)

ଅମତୃମକହୋତ୍ବଜୋତୀୟ
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ଅସହକଯୋଗଆକଦେୋଳନକ�ଅଂଶଗ୍ହଣ��ିଥବିୋ
ପ୍ରଥମଭୋ�ତୀୟମହିଳୋସଭୁଦ୍ୋ�ୁମୋ�ୀକଚୌହୋନ

ଅସହଭ�ାଗ ଆଭନ୍ଦାଳନଭର �ାଗ ଭନଇଥବିା ପ୍ରଥମ 
�ାରତୀୟ ମହଳିା �ାବଭର ପରି�ିତ ସ�ୁଦ୍ା କୁମାରୀ 

ଭ�ୌହାନ 16 ଅଗଷ୍ 1904ଭର ଉତ୍ତରପ୍ରଭଦଶର ପ୍ରୟାଗରାଜସି୍ତ 
ନିହାଲପରୁ ଗାରଁ ଠାକୁର ରାମନାଥ ସିଂଙ୍କ ଘଭର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ 
କରିଥଭିଲ। ଭସ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭ�ତନାଭର ଅ�ି�ୂତ ଜଭଣ 
ଦକ୍ ହନି୍ଦୀ କବୀ ଥଭିଲ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶକି୍ା ପ୍ରୟାଗରାଜଭର 
ଭଶର ଭହାଇଥଲିା ଏବଂ ପିଲାଦିନରୁ ଭଦଶଭପ୍ରମ �ାବନାଭର ଭସ 
ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଭହାଇଥଭିଲ। 

ଭସ ଭକବଳ ଅସହଭ�ାଗ ଆଭନ୍ଦାଳନଭର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରିନଥଭିଲ ବରଂ ଅଭନକ ଭପ୍ରରଣାଦାୟୀ ଭଦଶ�କି୍ତ କବିତା 
ଭଲଖଥିଭିଲ। ଭସ �ାରତର ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଭର ଏକ ସକି୍ରୟ 
�ୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥଭିଲ, ଭ�ଉଥଁପିାଇ ଁତାଙୁ୍କ ଅଭନକ ଥର ଭଜଲ 
�ାଇ ନି�ଚ୍ଚାତନା ଭ�ାଗିବାକୁ ପରୁ୍ଥଲିା। ଭସ ତାଙ୍କ କାହାଣୀଭର ଏହ ି
ନି�ଚ୍ଚାତନାର ଅନୁ�ୂତିସବୁ ଉଭଲ୍ଖ କରିଛନି୍।  ଭସ ଅନନ୍ ଭଲାକଙୁ୍କ 
ତାଙ୍କ ସାହତିିନ୍କ ଭ�ତନା ମାଧ୍ୟମଭର ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଭର 
ଭ�ାଗଭଦବାକୁ ଭପ୍ରରଣା ଭଦଇଥଭିଲ। ଭଲାକଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କରିବା 
ପାଇ ଁ ଭସ ଭବୈପ୍ଳବିକ �ାରଣ ମଧ୍ୟ ଭଦଉଥଭିଲ। ତାଙ୍କର ଲିଖତି 
କବିତା 'ଖବୁ ଲରି୍ ମଦଚ୍ଚାନୀ' ଅଭନକଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ କରିଥଲିା।  ରାଣୀ 
ଲକ୍ଷୀବାଇଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଭସ ଏଥଭିର ଉଭଲ୍ଳଖ କରି �ାରତର 

ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଝାନ ୍ସୀର ଏହ ି ବୀରାଙ୍ଗନାଙ୍କ କାହାଣୀ କହୁଥଭିଲ। 
ତତ୍ାଳୀନ ସାହତିନ୍ ଦୁନିଆଭର ଭସ ଜଭଣ ଜାତୀୟସ୍ରର କବୀ 
�ାଭବ ଖନ୍ାତି ଅଜଚ୍ଚନ କରିଥଭିଲ। ଭଲଖାଭଲଖପି୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ 
ଆଗ୍ରହ ଥଲିା। ସ୍ଲୁ �ିବାଭବଭଳ ମଧ୍ୟ ଭସ ଭଟାଙ୍ଗା ଉପଭର 
ବସି ଭଲଖଥୁଭିଲ।  ତାଙୁ୍କ ଭ�ଭତଭବଭଳ ମାତ୍ର ନଅବରଚ୍ଚ ବୟସ 
ଭହାଇଥଲିା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ପସୁ୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥଲିା।  
ଭମାଟ ଉପଭର 88ଟି କବିତା ଏବଂ 46ଟି କ୍ଦୁ୍ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କ ନାଭଁର 
ପ୍ରକାଶତି। ଜାତୀୟ ଦୃଷି୍ଭକାଣରୁ ଜଭଣ ସଭ�ତନ ଭଲଖକ 
ଥଭିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ କବିତାଗରିୁ୍କ ମଖୁନ୍ତଃ ''ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଜାତିଗତ 
ଭ�ଦ�ାବ' �ଳି ସମସନ୍ା ଉପଭର ଆଧାରିତ ଥଲିା। ଗତବରଚ୍ଚ 
ଗଗୁଲ୍ୁ ତାଙ୍କ 117ତମ ବରଚ୍ଚ ଜନ ୍ମ ବାର୍ତିକୀକୁ ଏକ ସଜୃନଶୀଳ 
ଡୁଡଲ୍ ସହତି ସ୍ମରଣୀୟ କରିଥଲିା । ସ�ୁଦ୍ା କୁମାରୀ ଭ�ୌହାନଙ୍କର 
ଭେବୃଆରୀ 15, 1948 ଭର 44 ବରଚ୍ଚ ବୟସଭର ଭଦହାନ୍ 
ଭହାଇଥଲିା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ ବିଶ୍ୱ ପରିଭବଶ ଦିବସ 
ଅବସରଭର ଜନ୍ୁ5, 2015ଭର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ବାସ�ବନଭର ଏକ 
କଦବେ ଗଛ ଲଗାଇଥଭିଲ। ଏହ ିଅବସରଭର ଭସ ସ�ୁଦ୍ା କୁମାରୀ 
ଭ�ୌହାନଙ୍କ କବିତାକୁ ଉଭଲ୍ଖ କରି ବର୍ଚ୍ଚନା କରିଥଭିଲ '�ଦି ଏହ ି
କଦବେ ଗଛ ମାତା �ମନୁା ତୀର ଅଭଟ। ମୁ ଁ ମଧ୍ୟ ତାରି ମଳୂଭର 
ଧୀଭରଧୀଭର କଭହ୍ନୟା ଭହବାକୁ ବସିଛି।  

ସଭୁଦ୍ୋ�ୁମୋ�ୀକଚୌହୋନଅତିସହଜଓସ�ଳଭୋରୋକ�ଗଳ୍ପ
ଓ�ବତିୋକଲଖଥୁକିଲ।ମଧ୍ୟବତି୍ତଙ୍କଜୀବନୀ�ୁଆଧୋ���ି
ତୋଙ୍କ�ଏହିକଲଖୋଗଡିୁ�ତତ୍ୋଳୀନସମୋଜକ�ଆକଲୋଡନ
��ୁଥଲିୋ।ତୋଙ୍କଶବ୍ସଂକଯୋଜନୋଏକତସ�ଳଥଲିୋକଯ
ତୋହୋପିଲୋଙ୍କପୋଇଁମଧ୍ୟପ୍ରଯଜୁ୍ଥଲିୋ।ଏହୋଛଡୋତୋଙ୍କ
�ବତିୋଗଡୁ�ିକ୍ୋନ୍�ିୋ�ୀଥଲିୋ।କଦଶକପ୍ରମଭୋବନୋକ�
ଉଦ୍ବୁଦ୍ଏହିସଜ୍ଷନୋସବୁଅକନ��ଙୁ୍କଅନୁପ୍ରୋଣୀତ��ିଥଲିୋ।

‘ଆଜୋଦୀ�ୋଅମତୃମକହୋତ୍ବ’ଆମ�ୁସ୍ୋଧୀନତୋଆକଦେୋଳନ� ସ୍ମୃତଗିଡିୁ�ୁସୋଉଟିଁବୋଲୋଗି
ଅବସ�କଦଉଛ,ିକସହି�ଟଣୋଗଡିୁ�ୁପଣୁଥିକ�ଅନୁଭବ��ିବୋ�ଅବସ�କଦଉଛ।ିଏହୋ
କଦଶପୋଇଁ�ଛିି��ିବୋ,�ଛିିସଂ�ଳ୍ପକନବୋ,ଇଚ୍ୋଶକି୍ପ୍ରଦଶ୍ଷନ��ିବୋ�କପ୍ର��ଉତ୍ବ
ତଥୋଅବସ�।ଆସନ୍ତୁସ୍ତନ୍ତ୍ରତୋସଂଗ୍ୋମ�ଏହିମହୋନନୋୟ�ଙ୍କଦ୍ୋ�ୋକପ୍ର�ିତକହଉଥବିୋ,
କଦଶପୋଇଁନଜି�ପ୍ରକଚଷ୍ୋ�ୁଆହୁ�ିମଜଭୁତ��ିଚୋଲିଥବିୋ।-ନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀ,ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ

ଅମତୃମକହୋତ୍ବଜୋତୀୟ
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ବଶି୍ୱୋସଓନିଭ୍ଷୀ�ତୋସହକ�କବସୋଲିସ୍
��ିନଥକିଲଗୋନ୍ୀବୋଦୀମୋଗନଭୋଇକଦଶୋଇ

କଦଶ�ୁମକୁ୍��ିବୋପୋଇଁସତ୍ଗ�ୁୁ�ୋମସିଂ
ଆ�ମ୍ଭ��ିଥକିଲ'�ୁ�ୋଆକଦେୋଳନ'

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ତଥା ଶକି୍ାବିତ୍ ମଗନ�ାଇ ଭଦଶାଇ ଭକବଳ 
�ାରତର ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଜଭଣ ସକି୍ରୟ ଭ�ାଦ୍ଧା ଥଭିଲ ତା 

ନୁଭହ ଁ, ବରଂ ଜଭଣ ସମାଜ ସଂସ୍ାରକ �ାଭବ ତାଙ୍କର ଖନ୍ାତି ରହଛିି। 
ଭଦଶର ସ୍ାଧୀନତା ପବୂଚ୍ଚରୁ ଏବଂ ପଭର ଭସ ସାମାଜିକ କା�ଚ୍ଚନ୍ଭର 
ସକି୍ରୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥଭିଲ। ମାଗାନ�ାଇ ଭଦଶାଇ 11 ଅଭକ୍ାବର 
1889ଭର ଗଜୁରାଟର ଭଖର୍ାଠାଭର ଏକ ଧାମ୍ତିକ ପରିବାରଭର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ 
କରିଥଭିଲ। ଭସ ଆଜୀବନ �ୟହୀନ ଭହାଇ କା�ଚ୍ଚନ୍ କରିଥଭିଲ। ଭକଭବ 
ବିଶ୍ୱାସସହ ସାଲିସ ୍ କରିନଥଭିଲ। କୁହା�ାଏ ଭ� ଭ�ଭତଭବଭଳ 
ମାଗନ�ାଇ ଭଦଶାଇ ମବୁୋଇଭର ପଢ଼ଥୁଭିଲ, ଭସଭତଭବଭଳ ମହାତ୍ମା 
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ �ାରଣଭର ଅନୁପ୍ରାଣୀତ ଭହାଇ  ପାଠପଢ଼ା ଛାଡିଥଭିଲ। 
ପଭର ଭସ ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ କରି ଶକି୍କ �ାବଭର କା�ଚ୍ଚନ୍କଭଲ। 
1930 ମସିହାଭର ଆଇନ ଅମାନନ୍ ଆଭନ୍ଦାଳନ ସମୟଭର ମାଗନ�ାଇ 
ଭଦଶାଇ ଅତନ୍ନ୍ ସକି୍ରୟ ଭହାଇଥଭିଲ। 1932 ମସିହାଭର ବ୍ିଟିଶ 

ସରକାର ତାଙୁ୍କ ଗିରେ କରିଥଭିଲ। �ାରତଛାର୍ ଆଭନ୍ଦାଳନ ସମୟଭର 
ମଧ୍ୟ ଭସ ବି୍ଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧଭର ଅତନ୍ନ୍ ସକି୍ରୟ ଥଭିଲ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 
�ିନ୍ାଧାରାଭର ଅ�ିଭପ୍ରତ ଭହାଇ ମାଗାନ�ାଇ ଭଦଶାଇ ଅଭକ୍ାବର 
1939ଭର 'ଶକି୍ା ଏବଂ ସାହତିନ୍' ନାମକ ଏକ ପତ୍ରକିା ଆରମ୍ କରିଥଭିଲ। 
ଭସ 1961ପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍ ଏହାର ସମ୍ାଦକ ଥଭିଲ। ଭଦଶର ସ୍ାଧୀନତା ପଭର 
ମାଗାନ�ାଇ ଗାନ୍ଧୀ ମଲୂନ୍ଭବାଧ ଅନୁ�ାୟୀ ଶକି୍ା, କୁଟୀରଶଳି୍ପ ଭପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ଏବଂ ନିଶାଭସବନ ବିରୁଦ୍ଧଭର ପ୍ର�ାର କରିଥଭିଲ। ଭକବଳ ଏତିକି ନୁଭହ ଁ, 
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱବିଦନ୍ାଳୟ ପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍ ମାତୃ�ାରାଭର ଶକି୍ା ପ୍ରଦାନ 
ଉପଭର ଭସ ଗରୁୁତ୍ୱାଭରାପ କରିଥଭିଲ। ଗାନ୍ଧୀ �ାବନାର ଜଭଣ ଦୃଢ଼ 
ସମଥଚ୍ଚକ ତଥା ଶକି୍କ ମାଗାନ�ାଇ ଭଦଶାଇ 30ରୁ ଅଧକି ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା 
ଜାତୀୟ ସ୍ରୀୟ କମିଟିସହ ସମ୍କୃ୍ତ ଥଭିଲ।  ଖଦୀ, ହନି୍ଦୀ, ମଦନ୍ନିଭରଧ, 
ସଭବଚ୍ଚାଦୟ, ଭପ୍ରୌଢ଼ଶକି୍ା, ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ଏବଂ ଗାନି୍ଧଜୀ 
ଇତନ୍ାଦି ବରିୟଭର ଭସ ଅଭନକ ପସୁ୍କ ର�ନା କରିଥଭିଲ। ଜଭଣ 
ଉତ୍ତମ ସାବୋଦିକ ଭହବା ସହତି ଭସ ଅଭନକ ପସୁ୍କର ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ 
କରିଥଭିଲ। ଗଜୁରାଟ ବିଶ୍ୱବିଦନ୍ାଳୟ ଛରି୍ବା ପଭର ଭସ ଅଗଷ୍ 1961ରୁ 
ମତୁୃନ୍ ପ�ଚ୍ଚନ୍ନ୍ ସାପ୍ାହକି ‘ସତନ୍ଗ୍ରାହ’ର ସମ୍ାଦକ ଥଭିଲ। ମାଗାନ�ାଇ 
ଭଦଶାଇଙ୍କର 1 ଭେବୃଆରୀ 1969 ଭର ମତୁୃନ୍ ଭହାଇଥଲିା।

ଶିଖ ୍ଦାଶଚ୍ଚନିକ, ସଂସ୍ାରକ ତଥା ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସତ୍ଗରୁୁ ରାମ ସିଂ 
ଭକବଳ ଜଭଣ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଗରୁୁ, �ିନ୍କ, ଦାଶଚ୍ଚନିକ, ସାମାଜକି 

ସଂସ୍ାରକ ତଥା ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୁହନିଁ୍, ବରଂ ଭସ ପ୍ରାୟ 150ବରଚ୍ଚ 
ପଭୂବଚ୍ଚ ଭଦଶ ତଥା ମାନବଜାତିର ସମ୍ରୂ୍ଚ୍ଚ ସ୍ାଧୀନତାପାଇ ଁ �ାରତୀୟ 
ନାଗରିକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠତି କରିଥଭିଲ। ଉନ୍ବିଂଶ ଶତାବ୍ୀଭର 
ଭସ ପ୍ରଦାନ କରିଥବିା ଶକି୍ା ଏବଂ ବନ୍ବହାରିକ ଅନୁ�ୂତି ଆଜି ଏକବିଂଶ 
ଶତାବ୍ୀଭର ସମାନ ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା ବହନ କରୁଛି।  ଭକବଳ ଏତିକି ନୁଭହ ଁ, 
ଭସ ଭଗାମାତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଆର୍ବେରବିହୀନ ବିବାହ ସମାଭରାହ, 
ବିଧବା ପନୁବ୍ତିବାହ ଏବଂ ସବଚ୍ଚନିମ ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହତି ସାମହୁକି ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ 
ଦୃଢ଼ ସମଥଚ୍ଚନ କରିଥଭିଲ। ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଭର ତାଙ୍କର ଅବଦାନ 
ଅତନ୍ନ୍ ଉଭଲ୍ଖନୀୟ ଥଲିା ଏବଂ ଭସ ବି୍ଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧଭର ପ୍ରଥମ 
ବଭିଦ୍ାହର ଭନତୃତ୍ୱ ଭନଇଥଭିଲ। 

ସତ୍ଗରୁୁ ରାମ ସିଂ 3 ଭେବୃଆରୀ 1816 ଭର ପଞ୍ାବର ଲୁଧଆିନା 
ଜଲି୍ାର ଏକ ଗାଭଁର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥଭିଲ। ଭସ ଭଦଶକୁ ମକୁ୍ତ କରିବା 
ପାଇ ଁ ନାମଧାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭନତୃତ୍ୱ ଭନଇଥଭିଲ ଏବଂ 1857ର 
ବଭିଦ୍ାହର ଏକ ମାସ ପବୂଚ୍ଚରୁ ଭଦଶକୁ ମକୁ୍ତ କରିବା ପାଇ ଁ ‘କୁକା 

ଆଭନ୍ଦାଳନ’ ଆରମ୍ କରିଥଭିଲ। ସତ୍ଗରୁୁ ରାମ ସିଂ ମଧ୍ୟ ବି୍ଭଟନଭର 
ନିମ୍ତିତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭସବା ବଜଚ୍ଚନ ଲାଗି ଭଜାରଦାର ପ୍ର�ାର 
କରିଥଭିଲ। ଜଭଣ ମହାନ ସାମାଜକି ସଂସ୍ାରକ ଭହବା ସହତି ଭସ ନିଜ 
ପିଲାଦିନଭର କନନ୍ାଶଶିଙୁ୍କ ହତନ୍ାକୁ ଭରାକିବା ପାଇ ଁପ୍ର�ାର କରୁଥଭିଲ। 
ସତଗରୁୁ ସତୀପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧଭର ଦୃଢ଼ ପ୍ର�ାର କରିଥଭିଲ ଏବଂ ଭସ 
ବିଧବାମାନଙୁ୍କ ପନୁବ୍ତିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁଭରାଧ କରୁଥଭିଲ, �ାହାଦ୍ାରା 
ବିଧବାମାଭନ ମଧ୍ୟ ସମାଜଭର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚପିାରିଭବ ଭବାଲି 
ଭସ �କିୁ୍ତ ବାଢ଼ଥୁଭିଲ। ଭସ ଏକ ନୂତନ ସାମହୂକି ବିବାହ ବନ୍ବସ୍ା ମଧ୍ୟ 
ଆରମ୍ କରିଥଭିଲ, ଭ�ଉଥଁଭିର ବିବାହ ଭକବଳ 1ଟଙ୍କା  25 ପଇସା 
ଖର୍ଚ୍ଚଭର ବାହାଘର କରା�ାଇପାରୁଥଲିା। ଭସ ଭ�ଭକୌଣସି ପ୍ରକାରର 
ଭ�ୌତୁକ କାରବାର ଉପଭର ସମ୍ରୂ୍ଚ୍ଚ ନିଭରଧାଭଦଶ ଲଗାଇବାକୁ ଭ�ଷ୍ା 
କରିଥଭିଲ ଏବଂ ଭଦଶଭର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ବଳିଦାନର �ାବ ଜାଗ୍ରତ 
କରିବା ପାଇ ଁଭଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟଭର ଧାମ୍ତିକ ସଭ�ତନତା ବିସ୍ାର କରିଥଭିଲ। 
29 ନଭ�ବେର 1885 ଭର ତାଙ୍କର ମତୁୃନ୍ ଭହାଇଥଲିା। 2016ଭର, 
�ାରତ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ �ାବଭର ସତ୍ଗରୁୁ ରାମ ସିଂଙ୍କ 200 ତମ 
ଜନ ୍ମବାର୍ତିକୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଭନଇଥଭିଲ। n

ସ୍ୋଧୀନତୋସଂଗ୍ୋମୀ,ଶକି୍ୋବତ୍ିଗୋନ୍ୀବୋଦୀ
ମୋଗନଭୋଇକଦଶୋଇଙ୍କ�ସମୋଜଗଠନକ�
ଥଲିୋମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷଅବଦୋନ।
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12 ଭେବୃଆରୀ 1824 ଭର ରାଜସ୍ାନର ଟାଙ୍କାରାଠାଭର 
ଏକ ବ୍ାହ୍ମଣ ପରିବାରଭର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥବିା 

ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ତୀଙ୍କ ପାରିବାରିକ ନାମ ମଲୁଶଙ୍କର ଥଲିା। ହନୁି୍ଦ 
କନ୍ାଭଲଣ୍ଡର ଅନୁ�ାୟୀ ୋଲଗନ୍ୁ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଭର ତାଙ୍କର 
ଜନ ୍ମ ବାର୍ତିକୀ ପାଳନ କରା�ାଏ। ପରିବାର ସମଦୃ୍ଧ ଥଲିା ଭତଣ ୁ
ପ୍ରାରମି୍କ ଜୀବନ ଭସ ଅତନ୍ନ୍ ଆରାମଭର ବିତାଉଥଭିଲ। ପ୍ରାୟ 
20 ବରଚ୍ଚ ଧରି ମନ୍ଦିର, ରେଦ୍ଧାଳ ୁଏବଂ ପବିତ୍ର ସ୍ାନ ପରିଦଶଚ୍ଚନ କରିବା 
ପାଇ ଁସାରା ଭଦଶ ଭ୍ରମଣ କରିଥଭିଲ। ଭସ ପବଚ୍ଚତ, ଜଙ୍ଗଲଭର ବାସ 
କରୁଥବିା ଭ�ାଗୀଙୁ୍କ ଭ�ଟୁଥଭିଲ, ଭସମାନଙୁ୍କ ମନଭର ଆସଥୁବିା 
ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଦ୍ନ୍ଦ ବିରୟଭର ପ�ାରିଥଭିଲ, କିନ୍ତୁ ଭସମାନଙୁ୍କ ସଠକି୍ 
ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁ ନଥଭିଲ। ଭଶରଭର ଭସ ମଥରୁାଭର ପହଞ୍ଚ ି
ଭସଠାଭର ସ୍ାମୀ ବିରଜନନ୍ଦଙୁ୍କ ଭ�ଟିଥଭିଲ। ଏଇଠୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ 
ବଢି଼ଲା ଏବଂ ଭସ ତାଙ୍କର ଶରିନ୍ ଭହାଇଥଭିଲ। ସ୍ାମୀ ବିରଜାନନ୍ଦ 
ତାଙୁ୍କ ସିଧାସଳଖ ଭବଦ ପଢି଼ବା ଏବଂ ଭସଥରୁି ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର 
ଉତ୍ତର ଭଖାଜବିାକୁ ନିଭଦ୍ଚ୍ଚଶ ଭଦଇଥଭିଲ। ଖାଲି ଭସତିକି ନୁଭହ ଁ
ଏହ ିସମୟଭର ଜୀବନ ଓ ମତୁୃନ୍ ସମ୍କ୍ତିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ ପ୍ରଶ୍ନର 
ଉତ୍ତର ଭଦଇଥଭିଲ। ସ୍ାମୀ ବିରାଜାନନ୍ଦ, ମଲୁଶଙ୍କରଙୁ୍କ ସମଗ୍ର 
ସମାଜଭର ଭବୈଦିକ ଜ୍ାନ ବିସ୍ାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଦଇଥଭିଲ 
ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ଋରି ଦୟାନନ୍ଦ �ାବଭର ସମ୍ମାନିତ କରିଥଭିଲ। 

ଏପି୍ରଲ 1875ଭର ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ତୀ ବଭବେ (ବତ୍ତଚ୍ଚମାନ 
ମବୁୋଇ)ଭର ଆ�ଚ୍ଚନ୍ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥଭିଲ। ଏହା ଏକ ହନୁି୍ଦ 
ସଂସ୍ାର ଆଭନ୍ଦାଳନ ଥଲିା। ହନୁି୍ଦ ଧମଚ୍ଚରୁ କଳ୍ପନା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ 
ହଟାଇବା ସମାଜର ଉଭଦ୍ଶନ୍ ଥଲିା। ଭସ ସବଚ୍ଚଦା ଭବଦମାନଙ୍କର 
ଶକି୍ତକୁ ସଭବଚ୍ଚାର୍ ଭବାଲି ବିଭବ�ନା କରୁଥଭିଲ। ସ୍ାମୀଜୀ  କମଚ୍ଚ 
ସିଦ୍ଧାନ୍, ପନୁଜଚ୍ଚନ ୍ମ, ବ୍ହ୍ମ��ଚ୍ଚନ୍ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ାସକୁ ନିଜ ଦଶଚ୍ଚନର 

�ାରିସ୍ମ୍ �ାଭବ ବର୍ଚ୍ଚନା କରିଥଭିଲ।  
କୁହା�ାଏ ଭ� ଭସ ପ୍ରଥଭମ 1876 ମସିହାଭର 'ସ୍ରାଜନ୍' 

ଭସା୍ଗାନ ଭଦଇଥଭିଲ, �ାହାକୁ ପଭର ଭଲାକମାନନ୍ ତିଲକ ଆଗକୁ 
ପ୍ର�ାର କରିଥଭିଲ। ତାଙ୍କର ‘ସତନ୍ାଥଚ୍ଚ ପ୍ରକାଶ’  ଗ୍ରନ୍ଥଭର ଭସ 
ସମାଜର ସଂସ୍ାର ଏବଂ ଭନୈତିକ ଉତ୍ାନ ଉପଭର ଗରୁୁତ୍ୱାଭରାପ 
କରିଛନି୍। ସାମାଜକି ପ୍ରତାରଣା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ନାରୀ ଅତନ୍ା�ାରକୁ 
ଭସ ବଭିରାଧ କରୁଥଭିଲ। ଧମଚ୍ଚ ବନ୍ବସ୍ାଭର ଥବିା ଛଳନା, 
କୁପ୍ରଥାକୁ ବିଭରାଧ କରି ଧମଚ୍ଚର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ା ନିରୁପଣ କରିଥଭିଲ।  
ସ୍ାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ତୀ ଭକବଳ ଧାମ୍ତିକ ବିପ୍ଳବର ଆତ୍ମାକୁ 
ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିନଥଭିଲ, ବରଂ ଭଦଶକୁ ସ୍ାଧୀନତା ଆଣବିାଭର 
ଜାତୀୟ ବିପ୍ଳବଭର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରଖଥିଭିଲ। ସ୍ାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ 
ସରସ୍ତୀ  ଆ�ଚ୍ଚନ୍ସମାଜ ମାଧ୍ୟମଭର ଅଭନକ ସାମାଜକି ବିକାଶ 
କା�ଚ୍ଚନ୍ କରିଥଭିଲ। ଭସ ଅସ୍ପୃଶନ୍ତା, ସତୀପ୍ରଥା, ବାଲନ୍ ବିବାହ, 
ମଣରିବଳି, ଧାମ୍ତିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧଭର କଭଠାର ପ୍ର�ାର 
କରିଥଭିଲ ଏବଂ ବିଧବା ପନୁବ୍ତିବାହ, ଧାମ୍ତିକ ଉଦାରବାଦୀତା 
ଏବଂ ପାରସ୍ରିକ �ାଇ�ାରାକୁ ସମଥଚ୍ଚନ କରିଥଭିଲ। କୁହା�ାଏ 
ଭ� 1883 ମସିହାଭର ସ୍ାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ତୀ ଭ�ାଧପରୁର 
ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ �ାଇଥଭିଲ। ଭସଭତଭବଭଳ ତାଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ପ୍ର�ାବିତ ଭହାଇ ରାଜା �ଶବନ୍ ସିଂ ନୃତନ୍ଶଳି୍ପୀଙ୍କ ସହ ରାଜ-
ସମ୍କଚ୍ଚ �ାଙି୍ଗଥଭିଲ। ଭ�ଉଥଁପିାଇ ଁ ନୃତନ୍ଶଳି୍ପୀମାଭନ ସ୍ାମୀଜୀଙ୍କ 
ଉପଭର ଖପ୍ା ଭହାଇଥଭିଲ ଏବଂ ସ୍ାମୀଜୀଙ୍କ ଖାଦନ୍ଭର 
ଭରାଭରଇ ଭବଭଳ କା� ଖଣ୍ଡ ମିରେଣ କରିଥଭିଲ। ଏହା ଖାଇ 
ସ୍ମୀଜୀଙ୍କ ସ୍ାସ୍ନ୍ ଅବସ୍ା ବିଗିଡିଗଲା। ଭସ 30 ଅଭକ୍ାବର 
1883ଭର ମତୁୃନ୍ ବରଣ କରିଥଭିଲ।  n

ଶବି�ୋତ୍ର�ିମଧ୍ୟ�ୋତ୍ରକି�କଯକତକବକଳଜକଣବୋଳ�କଦଖକିଲକଯଶବିଲିଗେଉପ��ୁଚ଼ିେଏ�ମରୂୋ
ପ୍ରସୋଦଖୋଉଛ,ିକସକତକବକଳକସଆଶ୍ଯ୍୍ଷ କହୋଇଯୋଇଥକିଲ।କସହିମହୂୁତ୍ତ୍ଷ�ୁକସମତୂ୍ତମିପଜୂୋଉପକ�ବଶି୍ୱୋସ
ହ�ୋଇକଲ।ପଅୁ�ଚନି୍ୋଧୋ�ୋ�ପ�ିବତ୍ତ୍ଷନକଦଖିବୋପୋତୋଙ୍କବବିୋହପୋଇଁପ୍ରସୁ୍ତିଆ�ମ୍ଭ�କଲ।ପିଲୋଟିଏ

ବରିୟକ�ଜୋଣବିୋମୋକତ୍ର��ୁପଳୋଇକଲ।ମଣୁ୍ଲଣ୍ୋ��ିକଦକଲଆଉକଗ�ୁଆବସ୍ତଧୋ�ଣ��ିକଲ।ବ୍ହ୍ମଚଯ୍୍ଷ 
ସମୟକ�କସସମୋଜକ�ଥବିୋ�ସୁଂସ୍କୋ��ୁକଲୋପ��ିବୋଲୋଗିଆଗଭ�କହୋଇଥକିଲ।ପ�ବତ୍ତ୍ଷୀସମୟକ�

ଏହିବୋଳ�ଦୁନଆିକ�ମହରମିଦୟୋନଦେସ�ସ୍ତୀନୋମକ�ପ�ିଚତିକହୋଇଥକିଲ।

ସମୋଜ
ସଂସ୍କୋ��ଜନ�
ଜନ:୍12କେବୃଆ�ୀ1824
ମତୁୃ୍:30ଅକକ୍ୋବ�1883

ଦୟୋନଦେସ�ସ୍ତୀବ୍କି୍ତ୍ୱ
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ଏହୋ‘ପ�ୀକ୍ୋଉପକ�ଏ�ଚର୍୍ଷୋ।�ନି୍ତୁ
କ�ବଳପ�ୀକ୍ୋ�ୁକନଇଚର୍୍ଷୋନୁକହ।ଁ
ଅକନ�ବରିୟକ��ଥୋକହୋଇପୋକ�।
ଏ�ହୋଲୁ�ୋପ�ିକବଶସଷିୃ୍��ିବୋ,
ଏ�ନୂତନଆତ୍ମବଶି୍ୱୋସସଷିୃ୍��ିବୋ।
ଆଉକଯମିତିଆପଣ�କ�ବସି
�ଥୋବୋତ୍ତ୍ଷୋ��ନ୍,ିପି୍ରୟକଲୋ�ଙ୍କସହ
ଅବୋସୋଗେମୋକନସୋଗେମୋନଙ୍କସହତି,
ଠ�୍ିକସମିତିଏ��ଥୋବୋତ୍ତ୍ଷୋ।
-ନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀ,ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରତବିର୍ଷପ�ୀକ୍ୋଆକସଏବଂଅକନ�ମୋନସି�ଚୋପଓ
ଉଦ୍କବଗଆଣଥିୋଏ।ଛୋତ୍ର,ଶକି୍�ଏବଂଅଭିଭୋବ�ମୋକନ
ସମକସ୍ପ�ୀକ୍ୋପୋଇଁଚନି୍ତିଥୋଆନ୍।ିତୋଙୁ୍କସ�ଳଭୋକବ

ଏହିସମସ୍ୋ�ସମୋଧୋନ�ହବିୋ�ୁକ�ହିମିଳନ୍ନିୋହି।ଁଏପ�ି
ସମସ୍ୋ�ୁଦୃଷି୍କ��ଖିପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀପ୍ରତବିର୍ଷ
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କସହପ�ୀକ୍ୋବରିୟକ�ଆକଲୋଚନୋ��ୁଛନ୍,ି
ଯୋହୋେଳକ�ପିଲୋମୋକନମୋନସି�ଚନି୍ୋଓଚୋପ�ୁମକିୁ୍
ପୋଇପୋ�ିକବ।ଚଳିତବର୍ଷମଧ୍ୟପ�ୀକ୍ୋପବୂ୍ଷ�ୁପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କସହପ�ୀକ୍ୋବରିୟକ�ଆକଲୋଚନୋ��ିବୋ�ୁ

କଯୋଜନୋ��ୁଛନ୍।ିଏହି�ୋଯ୍୍ଷ କ୍ମପୋଇଁପଞ୍ୀ��ଣMyGov.
inକ�28ଡିକସମ୍ବ��ୁଆ�ମ୍ଭକହୋଇ20ଜୋନୁୟୋ�ୀପଯ୍୍ଷ ନ୍
ଚୋଲିଥଲିୋ।‘ପ�ୀକ୍ୋକପଚର୍୍ଷୋ’�ୋଯ୍୍ଷ କ୍ମକ�ପିଲୋମୋକନ
କ�ବଳପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କପ�ୋମଶ୍ଷନୁକହ,ଁବ�ଂକସମୋକନ

ତୋଙୁ୍କକସମୋନଙ୍କମନ�ପ୍ରଶ୍ନମଧ୍ୟପଚୋ�ିପୋ�ିକବ।ପ�ୀକ୍ୋ
ଉକପଚର୍୍ଷୋ�ୋଯ୍୍ଷ କ୍ମପୋଇଁ9�ୁ12କଶ୍ରଣୀଛୋତ୍ର,ଶକି୍�

ଏବଂଅଭିଭୋବ�ମୋନଙ୍କପୋଇଁଅନଲୋଇନ୍ପ୍ରତକିଯୋଗିତୋମଧ୍ୟ
ଆକୟୋଜତିକହବ।ମନ�ୀବୋତ୍�ୋଯ୍୍ଷ କ୍ମକ�ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ

ନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀପ�ୀକ୍ୋଉପକ�ଆକଲୋଚନୋ��ି�ହଥିକିଲ,
“ମୁଁଚୋକହଁଆପଣସମକସ୍ପ�ୀକ୍ୋଉପକ�ଆକଲୋଚନୋକ�
ଭୋଗନଅିନ୍ତୁ।ଏହିସଦେଭ୍ଷକ�ଆପଣଙୁ୍କକଭଟିବୋ�ସକୁଯୋଗ
ମିଳିବ।ଏ�ତ୍ରଆକମପ�ୀକ୍ୋ,�୍ୋ�ିୟ�,ସେଳତୋଏବଂ
ଛୋତ୍ରଜୀବନସହତିଜଡିତଅକନ�ଦଗିଉପକ�ତଜ୍ଷମୋ

��ିପୋ�ିବୋ।n

MyGovଭର ଆଭୟାଜିତ ପ୍ରତିଭ�ାଗିତା ମାଧ୍ୟମଭର 
ମଭନାନୀତ ପ୍ରାୟ 2050 ଛାତ୍ର, ଶକି୍କ ଏବଂ ଅ�ି�ାବକଙୁ୍କ 
ପିପିସି କିଟ୍ ଶକି୍ା ମନ୍ତଣାଳୟ ଦ୍ାରା ପ୍ରଦାନ କରା�ିବ। 
ଗତବରଚ୍ଚ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ ଛାତ୍ର, ଶକି୍କ ଏବଂ 
ଅ�ି�ାବକଙ୍କ ସହ ପରୀକ୍ା ଭପ �ର୍ଚ୍ଚା କା�ଚ୍ଚନ୍କ୍ରମଭର 90 
ମିନିଟ୍ ��ୁଚ୍ଚଆଲ୍ ବାତ୍ତଚ୍ଚାଳାପ କରିଥଭିଲ।

ପ�ୁସ୍କୋ�

ପ�ୀକ୍ୋ

ପ�ୀକ୍ୋକପଚର୍୍ଷୋ
ବୋବଦକ�ଅଧ�ି
ଜୋଣବିୋଲୋଗିQR
କ�ୋଡ୍ସ୍କୋନ୍��ନ୍ତୁ

କପ

ଚର୍୍ଷୋ2022
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ବଦଳୁଥବିୋଭୋ�ତ��ୋହୋଣୀଜୋତୀୟ

ଶକି୍ୋଓପ୍ରୋ�ୃତ�ିଚୋରପ୍ରଣୋଳୀପୋଇଁ
ଅନ୍ମୋନଙ୍କପୋଇଁକପ୍ର�ଣୋକରେୋତ

ଉତ୍ତମଶକି୍ୋଏବଂସ୍ୋସ୍୍ଆମଜୀବନପୋଇଁ�ତ୍ନସଦୃଶ।ଏହି�ୋ�ଣ�ୁମଣରିସବୁକବକଳଏହିଦୁଇଟିବରିୟ�ୁ
ପୋଇବୋ�ୁଆଗ୍ହକଦଖୋଏ�ନି୍ତୁପ�ିକବଶଓପ�ିସି୍ତିଅଭୋବ�ୁଏହୋମିଳିପୋକ�ନୋହି।ଁଏହିଅଭୋବ�ୁ

ସ୍ୋନୀୟସ୍�କ�ପ�ୂଣ��ିବୋପୋଇଁଆଗ�ୁଆସିଛନ୍ିକତକଲଗେୋନୋ�ଡୋକ୍��ୁକ�ଲୋବଠିଲୋଚୋଯ୍୍ଷ ।କସ
ନଜି�ଏ�ଲୋଇକବ୍�ୀକଖୋଲିସୋଧୋ�ଣପିଲୋଙ୍କଲୋଗିଜ୍ୋନ�ଭଣ୍ୋ�କଖୋଲିଛନ୍।ିଠ�୍ିକସହପି�ିବମିଳ�ମୁୋ�

ନୋମ�ଯବୁ�ପ୍ର�ତୃ�ିଉପୋୟକ�ଚୋର��ିବୋସହଅନ୍ମୋନଙୁ୍କଏବୋବଦକ�କପ୍ର�ଣୋକଦଉଛନ୍.ି.।

ସ୍ପ୍ନପ�ୂଣପୋଇଁବୟସ
ପ୍ରତବିନ୍�ହୁଏନୋ

ପ୍ରୋ�ୃତ�ିଚୋର�କପ୍ର�ଣୋ:
ବମିଲ�ୁମୋ�ପକଟଲ

ଆମ �ାରତଭର ଏମିତି ଅଭନକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତି�ାଙ୍କ 
ସମାଗମ ଭହାଇଛି �ାହାଙ୍କ ଲାଗି ବୟସ ଭକଭବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ 

ସାଜନିାହି।ଁ ଏହ�ିଳି କିଛି ଭଲାକ ନିଜର ଭପ୍ରୌଢ଼ ବୟସଭର ଏମିତି 
କିଛି କାମ କରି �ାଆନି୍ �ାହାଙ୍କ ଲାଗି ଭସ ଅମର ଭହାଇପର୍ନି୍। 
ଏମିତି ଜଭଣ ବନ୍କି୍ତ ଭହଉଛନି୍ ଭତଭଲଙ୍ଗାନାର ଡାକ୍ତର କଭୁରଲା 
ବିଠଲା�ା�ଚ୍ଚନ୍। ତାଙ୍କ ବୟସ 84 ବରଚ୍ଚ। ଏହ ିବୟସଭର ଭସ ତାଙ୍କ 

ସ୍ପ୍ନ ପରୂଣ କରିବା ପାଇ ଁ
ଅଣ୍ଟାଭର ଲୁଗା �ିରି୍ଛନି୍। 
ଆଉ ଭସଥଭିର ସେଳ ବି 
ଭହାଇଛନି୍। ପିଲାଭବଳ ୁ
ତାଙ୍କର ଇଚ୍ା ଥଲିା ଭ�, 
ଭସ ଏକ ବର୍ ଲାଇଭବ୍ରୀ 
ଭଖାଲିଭବ। ଭ�ଭତଭବଭଳ 
ଏହ ି ବି�ାର ତାଙ୍କ ମନକୁ 
ଆସିଥଲିା ଭସଭତଭବଭଳ 
ଭଦଶ ପରାଧୀନ ଥଲିା। ଏଣ ୁ
ଭସ ସ୍ପ୍ନକୁ ପରୂଣ କରିବା ପାଇ ଁ
ସଭୁ�ାଗ ମିଳି ନଥଲିା। ସ୍ପ୍ନ 

ଭସଇ ସ୍ପ୍ନଭର ହି ଁରହ�ିାଇଥଲିା। ସମୟକ୍ରମଭର ବିଠଲା�ା�ଚ୍ଚନ୍ 
ଅଧ୍ୟାପକ ଭହଭଲ ଏବଂ ଭସ ଭତଲୁଗ ୁ�ାରା ବାବଦଭର ଗ�ୀର 
ଜ୍ାନ ହାସଲ କରିଭଲ। ଭତଲଙ୍ଗାନାର ୟଦାଦ୍ୀ �ୁବନଗିରି 
ଜଲି୍ାସି୍ତ ରମନ୍ାଭପଟଭର ଏହ ି ପସୁ୍କାଳୟ ରହଛିି। ଏଠାଭର 
୨ ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ପସୁ୍କ ରହଛିି। ବିଠଲା�ା�ଚ୍ଚନ୍ କହନି୍, ତାଙୁ୍କ 
ପାଠପଢି଼ବା ସମୟଭର ଅଭନକ କଠନି ସମୟ ଭଦଇ �ିବାକୁ 
ପରି୍ଥଲିା କିନ୍ତୁ ଭସହ ି ଅସବୁିଧା ଅନନ୍କୁ ସମମ୍ଖୁୀନ ଭହବାକୁ 
ନପରୁ୍। ଏଭବ ତାଙୁ୍କ ଏହ ିଲାଇଭବ୍ରୀଭର ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ବଢି଼ବା 
ଭଦଖ ିବହୁତ ଖସିୁ ଅନୁ�ବ ଭହଉଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭ�ଷ୍ାଭର ଭପ୍ରରିତ 
ଭହାଇ ଆଜି ଅନନ୍ ଗାଭଁର �ବୁକମାଭନ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭବ୍ରୀ 
ଭଖାଲିବା ଆରମ୍ କଭଲଣ।ି 

ବତ୍ତଚ୍ଚମାନ ସମୟଭର ଭଦଶଭର ପ୍ରାକୃତିକ �ାରର ଧାରା 
ଦ୍ରୁତ ଗତିଭର ବୃଦି୍ଧ ପାଉଛି। ବାସ୍ବଭର, ପ୍ରାକୃତିକ 

�ାର ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣକରି କୃରକଙ୍କ ଜୀବନଭର ଭବୈପ୍ଳବିକ 
ପରିବତ୍ତଚ୍ଚନ ଆସଛିୁ। କମ ୍ ନିଭବଶର ଅଧକି ଲା� କରି କୃରି 
ଭକ୍ତ୍ରଭର ଭସମାଭନ ସମଦିୃ୍ଧ ଆଣଛୁନି୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର 
ଭମାଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ �ାର ଉପଭର ଗରୁୁତ୍ୱାଭରାପ କରିଛନି୍। 

ପ୍ରାକୃତିକ �ାର ପ୍ରଣାଳୀଭର 
ବିଶ୍ୱାସ ରଖଥିବିା ଏ�ଳି 
ଜଭଣ କୃରକ ଭହଉଛନି୍ 
ଗଜୁରାଟର ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରାମଭର 
ରହୁଥବିା ବିମଲ�ାଇ 
ପଭଟଲ, �ିଏ ଭକବଳ ନିଭଜ 
ପ୍ରାକୃତିକ �ାର କରୁନାହାନିଁ୍ 
ବରଂ ଅନନ୍ମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ତାହା କରିବାକୁ ଭପ୍ରରଣା 
ଭଦଉଛନି୍। ପଭଟଲ କୁହନି୍, 
“ମୁ ଁ ପ୍ରାକୃତିକ �ାର ଆରମ୍ 
କରିଛି କାରଣ ମୁ ଁ ଏଥଭିର 

�ବିରନ୍ତ ଭଦଖଛିୁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ପ୍ରାକୃତିକ �ାରର ହି ଁ
ଭହବ। ଭକବଳ ଏତିକି ନୁଭହ ଁ, ପ୍ରାକୃତିକ �ାର ମଧ୍ୟ କୀଟନାଶକ 
ଔରଧର ପାଶ୍ୱଚ୍ଚ ପ୍ରତିକି୍ରୟାରୁ ମକିୁ୍ତ ଭଦଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲାକଙ୍କ 
ସ୍ାସ୍ନ୍ �ଲ ରୁଭହ।  ରାସାୟନିକ ଖତ କାରଣରୁ ଭଲାକଙ୍କ 
ସ୍ାସ୍ନ୍ ଖରାପ ଭହାଇ�ାଏ। ବାସ୍ବଭର, ପ୍ରାକୃତିକ �ାର ଭକବଳ 
�ାରୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦି୍ଧ କରୁନାହି ଁ, ବରଂ ଭସମାଭନ ଭସମାନଙୁ୍କ 
ଆତ୍ମନି�ଚ୍ଚରଶୀଳ କରିବାଭର ମଧ୍ୟ ସକ୍ମ ଭହାଇଛନି୍। 
ଏହା କୃରିଭର ବନ୍ବହୃତ କ୍ତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାଥଚ୍ଚର 
ଆମଦାନୀକୁ ହ୍ାସ କରିବ ଏବଂ ଆମର 80 ପ୍ରତିଶତ କୃରକ 
ମଧ୍ୟ ଏହି �ାରରୁ ଉପକୃତ ଭହଭବ।  n
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ପୋକି୍�

ନୁ୍ଇଣି୍ଆନୁ୍ଇଣି୍ଆ
ସମୋଚୋ�ସମୋଚୋ�

ଅକନ୍ୋଦୟ�
କପ୍ର�ଣୋଙୁ୍କପ୍ରଣୋମ

(ପଣୂ୍ତଥି:ି11କେବୃୟୋ�ୀ)

କଦଶ�ଏ�ତୋ,ଅଖଣ୍ତୋପୋଇଁ
ଆତ୍ମନଭି୍ଷ�ତୋଜ�ୁ�ୀ।ଏଥପି୍ରତିପଣି୍ତ
ଦୀନଦୟୋଲ୍ବକିଶରଧ୍ୟୋନକଦଉଥକିଲ।
1965ଭୋ�ତ-ପୋ�୍ଯଦୁ୍ସମୟକ�
ଭୋ�ତ�ୁବକିଦଶଉପକ�ଅସ୍ତଶସ୍ତ
ପୋଇଁନଭି୍ଷ���ିବୋ�ୁପଡୁଥଲିୋ।ଏହି
ସମୟକ�ଦୀନଦୟୋଲ�ହୁଥକିଲ

ଆମ�ୁକ�ବଳଖୋଦ୍ଶସ୍କକ୍ତ୍ରକ�
ନୁକହଁଅସ୍ତଶସ୍ତକକ୍ତ୍ରକ�ମଧ୍ୟକଦଶ�ୁ
ମଜଭୁତ��ିବୋଲୋଗିଆତ୍ମନଭି୍ଷ�
କହବୋ�ୁପଡିବ।ତୋଙ୍କ�ଏହିଲକ୍୍�ୁ
ସୋ�ୋ���ିବୋପୋଇଁଭୋ�ତଆଗ�ୁ
ବ଼େଛୁ।ିଅସ୍ତଶସ୍ତକକ୍ତ୍ରକ�ଆତ୍ମନଭି୍ଷ�
କହବୋଦ୍ୋ�ୋଭୋ�ତ�ଶକି୍ଏବଂ

ଭୋ�ତ�ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୋମଜଭୁତକହଉଛି
ତଭୋ�ତ�ଏହିବଚିୋ�ବଶି୍ୱକ�
ଅକନ�କଦଶ�ୁପଛକ�ପ�ୋଇ

କନତୃତ୍ୱକନବୋ�ୁସକୁଯୋଗସଷିୃ୍��ିଛ।ି
ଆଜିଭୋ�ତ�ବକିଦଶନୀତିଚୋପଏବଂ
ପ୍ରଭୋବ�ୁମକୁ୍କହୋଇ�ୋଷ୍ଟ୍ରପ୍ରଥମ

ମନ୍ତ୍ରକ�ଆକଗଇଚୋଲିଛ।ିକନସନ୍େୋଷ୍
ଚନି୍ୋଧୋ�ୋପ୍ରଥକମଦୀନଦୟୋଲଆମ�ୁ

ପ୍ରଦୋନ��ିଥକିଲ।

ଚକ�ୈକବତି
ଚକ�ୈକବତି
ଚକ�ୈକବତ’ି
ନୋଅଟ�,ନୋ
ଭଟ�ନୋମଣୁ୍
ନୁଆଅଁ,ଖୋଲି
ଚୋଲିଥୋଅ।

-ନକ�ନ୍ଦ୍ରକମୋଦୀ,ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ

ପଣି୍ତଦୀନଦୟୋଲଉପୋଧ୍ୟୋୟ
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