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ସାଦେ ନମସ୍ାେ

ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ  ନୂତନ ବର୍ଷର ଶକୁଭେଚ୍ଛା। 
2022 ବଷ୍ଯ ହକବଳ ପ୍ରତଦିବଷ୍ଯ ପେଦି କ୍ୟାହଲଣ୍ଡେେ ପେଦିବର୍୍ଯନ ନୁହ� ଁ, ୋଷ୍ଟ୍ରେ ଜୀବନ ରାତ୍ାହେ ଏ�ା ଏକ 
�େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଅଧ୍ାୟ। ଏ�ଦିବଷ୍ଯ ଭାେତେ ସ୍ାଧୀନତାକୁ 75 ବଷ୍ଯ ପେୁୂଛଦି। ଏ�ଦି ଅବସେହେ ଏମଦିତଦି କଦିଛଦି ଜଦିନଦିଷ 
ନୂଆ ଭାେତେ ପ୍ରତୀକ ହ�ଉଛଦି ରା�ା ସ� ସବୁ ଭାେତୀୟଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଯ େ�ଦି ଆସଦିଛଦି। ହସମଦିତଦି କଦିଛଦି ପ୍ରତୀକ 
ହ�ଉଛଦି ଜାତଦିେ ପଦିତା ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀଙ୍କ ଚେଖା  ଏବଂ ଲୁଣ। ହସ ଏ ଦୁଇଟଦିକୁ ସ୍ାଧୀନତା ଆହନ୍ଦାଳନେ ପ୍ରତୀକ 
କେଦିଥହିଲ। ସ୍ାଧୀନତାେ 75ତମ ବଷ୍ଯକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ ଏପେଦି ଏକ ଉତ୍ସବହେ ପେଦିଣତ କେଦିଛନ୍ତଦି 
ହର ହସ 2047 ସଦୁ୍ଧା ହଦଶକୁ ପଣୁଦି ଥହେ ସନୁା ପକ୍ୀ କେଦିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ହନଇଛନ୍ତଦି। 

�ତ କଦିଛଦି ବଷ୍ଯ ମଧ୍ହେ ହଦଶ ପ୍ର�ତଦିେ ଏକ ନୂତନ ଉଦା�େଣ ସଷୃ୍ଦି  କେଦିଛଦି। କଦିନ୍ତୁ ଏତଦିକଦିହେ ୋସ୍ତା ସେଦି 
ନା�ଦି।ଁ ଏହବ ହଦଶକୁ ଅହନକ ମାଇଲ୍ ରାତ୍ା କେଦିବାକୁ ଅଛଦି, କଦିଛଦି ପହକଟ୍ ବଦଳହେ ବଦିକାଶକୁ ପ୍ରହତ୍ୟକ 
ହକ୍ତ୍ହେ ପ�ଞ୍ାଇବାକୁ ହ�ବ। ଲା�ଛୁଦି ହରମଦିତଦି ଏ�ଦି ରାତ୍ା ଏକ ଅମତୃ ରାତ୍ା । ଭାେତକୁ ଆତ୍ନଦିଭ୍ଯେ କେଦିବା 
ପାଇ ଁଆେମ୍ଭ ହ�ାଇଥବିା ଅଭଦିରାନକୁ ଏକ ଜନ ଆହନ୍ଦାଳନ କେଦିବା ହ�ଉ ଅଥବା ସମାଜେ ହଶଷ ଭା�ହେ 
ବସଦିଥବିା ହଲାକଙୁ୍କ ବଦିକାଶେ ସମସ୍ତ ସହୁରା� ପ�ଞ୍ାଇବା ହ�ଉ,  ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍୍ୟକୁ ଅତଦିକ୍ରମ କେଦି ଭାେତ ଏକ 
ଦୃଢ଼ ମଳୂଦୁଆ ଉପହେ ଠଦିଆ ହ�ାଇପାେଦିଛଦି। ଏ�ଦି ଅମତୃହବଳାହେ ଭାେତେ ଲକ୍୍ୟ କଦିଛଦି ହଲାକଙ୍କ ପାଖହେ 
ବଦିକାଶେ ଚଦିହ୍ନ ପ�ଞ୍ାଇବା ନୁହ� ଁ, ଏଠଦି ହସଠଦି ଲକ୍୍ୟକୁ ସୀମଦିତ କେଦିବା ନୁହ� ଁ, ବେଂ ସମାଜେ ସବୁବ�୍ଯ, 
ସବୁ ହକ୍ତ୍, ସବୁ �ା ଁ, ସ�େେ ହକାଣ ଅନୁହକାଣକୁ ସାଙ୍ହେ ହନଇ ଆ�କୁ ବଢ଼ଦିବା। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ 
ସବୁ ହକ୍ତ୍ହେ ଭାେତ ଆ�କୁ ବଢ଼ଦିଛଦି। ବଦି�ତ କଦିଛଦିବଷ୍ଯେ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରମାଣଦିତ କେଦିଛଦି ହର ଏକବଦିଂଶ ଶତାବ୍ୀେ 
ଭାେତେ ବଡ ଲକ୍୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କେଦିବା ସ� ତା�ାକୁ ସାକାେ କେଦିବାେ ସାମଥ୍ଯ୍ୟ େଖଛୁଦି।  ଏ�ଦି ନୂତନ ବଷ୍ଯେ 
ବଦିହଶଷାଙ୍କେ କଭେହଷ୍ାେଦିହେ ଅମତୃ କାଳହେ ଭାେତେ ଲକ୍୍ୟ ଏବଂ ତା�ାକୁ �ାସଲ କେଦିବାେ େୂପହେଖ 
କ’ଣ ହ�ବ ତା�ାକୁ ଆଧାେ କେଦିଛଦି। 

ବ୍ୟକ୍ଦିତ୍ୱ ଶଙୃ୍ଖଳାହେ ପେମବୀେ ନାଏବ ସହୁବଦାେ ବାନା ସଦିଂଙ୍କ ବୀେତ୍ୱେ କା�ାଣୀ, ଅମତୃ ମହ�ାତ୍ସବ 
ଧାୋବା�ଦିକହେ ମ�ାନ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀଙ୍କ  ହପ୍ରେଣାଦାୟକ କା�ାଣୀ, ଭାେତେ ଅଥ୍ଯହନୈତଦିକ ପ୍ର�ତଦି, 
ଦଦିବ୍ୟ - ଭବ୍ୟ କାଶୀ କେଦିଡେ, ହଦ�ୋଡୁନ୍-ଦଦିଲ୍ୀେୁ ଏକ୍ସହପ୍ରସ ୍ହୱଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେଦି ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳେ ଅଗ୍�ତଦି 
ଏବଂ  ହଦଶେ ସମଦୁାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାେ 50 ପ୍ରତଦିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଉଭୟ ହଡାଜ ଟଦିକା ପ୍ରଦାନ ଆଦଦି �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
ବଦିଷୟ ଅନ୍ତଭୁ୍ଯକ୍।

ହକାଭଦିଡ୍ ହପ୍ରାହଟାକଲ୍ ଅନୁସେଣ କେୁଥାଆନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୋମଶ୍ଯ ଏ�ଦି ଠଦିକଣାହେ ପଠାନ୍ତୁ:

ସମ୍ପୟାଦକଙ୍କ କ�ମରୁ... 

(ଜୟଦୀପ ଭଟନୟାଗର)

ଠକିଣୟା:
ବୁ୍ରରୟା ଅଫ ଆଉଟରିଚ୍ ଆଣ୍ କମୁ୍ ନରିକସନ୍, 
ସଚୂନୟାଭନ, ଦ୍ତିୀୟ ମହ�ୟା
ନୂଆଦଲି୍ୀ-110003
ଇରମ�୍: response-nis@pib.gov.in

Room No–278, Bureau of Outreach 
and Communication, 2nd Floor, 

Soochna Bhawan,  
New Delhi -110003



ଆେମ୍ଭେୁ ମୁ ଁ 'ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡଦିଆ ସମାଚାେ' ପତ୍ଦିକାେ ଜହଣ ପ୍ରଶଂସକ। ମୁ ଁ ପେବର୍୍ଯୀ 
ପ୍ରସଙ୍କୁ ଉତ୍ସା�େ ସ�ଦିତ ଅହପକ୍ା କହେ। ପତ୍ଦିକାହେ, ସମସ୍ତ ସେକାେୀ କାର୍ଯ୍ୟ 
ହରାଜନା, େୂପାୟନ ବଦିଷୟହେ ସଚୂନା ଏକ ଅତଦି ସ�ଜ ଏବଂ ସେଳ ଭାଷାହେ 
ଦଦିଆରାଉଛଦି। ପ୍ରହତ୍ୟକଥେ ପେଦି, ଏଥେ ମଧ୍ କଭେ ହଷ୍ାେଦି ‘ମାନବତାକୁ େକ୍ା 
କେଦିବାକୁ ଭାେତ ହ�ଲା ଅଗ୍ଦୂତ’ ହବଶ ୍ ତଥ୍ୟପରୂ୍୍ଯ ଓ ଆକଷ୍ଯଣୀୟ।  ବାବା 
ହକଦାେଙ୍କ ସ�େେ ନବୀକେଣ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀଙ୍କ ଦଶ୍ଯନ 
ବଦିଷୟହେ ସଚୂନା ବାବା ହକଦାେଙ୍କ ଦଶ୍ଯନ କହେଇହଦଲା।  
ନରରଶ କୟାନୁନରଗୟା
kanungo.naresh@gmail.com 

ଚଠି ିବୟାକ୍ସ

ମୁ ଁଏକ ସ�ୋଞ୍ଳହେ ବାସ କହେ ହରଉଠଁାହେ ହସାସଦିଆଲ 
ମଦିଡଦିଆ ବ�ୁତ ହଲାକପ୍ରଦିୟ । ହତହବ ହସାସଦିଆଲ ମଦିଡଦିଆହେ 
ହକୌଣସଦି ପ୍ରକୃତ ସଚୂନା ନା�ଦି।ଁ ଏଭଳଦି ପେଦିସ୍ଥଦିତଦିହେ 
ଅହନକଥେ ହଦଶ ତଥା ହଦଶବାସୀଙ୍କ ସ୍ାଥ୍ଯହେ ସେକାେ 
କେୁଥବିା �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ବଦିକାଶମଳୂକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣା ପଡଦିନା�ଦି।ଁ 
ସାଧାେଣ ଜନତାଙୁ୍କ ହସମାନଙ୍କ ବଦିଷୟହେ ଅବ�ତ 
କୋଇବା ଏବଂ ବଦିକାଶେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥଦିତଦିକୁ ଜଣାଇବା ପାଇ ଁନୁ୍ୟ 
ଇଣ୍ଡଦିଆ ସମାଚାେ ଏକ ନଦିଭ୍ଯେହରା�୍ୟ ମାଧ୍ମ ପାଲଟଦିଛଦି ।

-ସତୀଶ ତ୍ୟାଗୀ କୟାକ୍ୟା, 
tyagisk67@gmail.com 

ଇ-ହମଲ ମାଧ୍ମହେ ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡଦିଆ ସମାଚାେ ସଂଖ୍ୟା 1 େୁ 
15 ଡଦିହସମେ୍ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଥଲିଦି। ଏଥେ ସଂଖ୍ୟାହେ 
ସହବ୍ଯାର୍ମ ଖବେ ପଢ଼ଦିବାକୁ ମଦିଳଦିଲା। ହ�ାଆହେ ହଶଷ 
ହ�ାଇଥବିା 52 ତମ ଚଳଚ୍ଦିତ୍ ମହ�ାତ୍ସବ, ଏକ୍ସହପ୍ରସହୱେ 
ହଲାକାପ୍ଯଣ ଏବଂ ହକାଭଦିଡ -19 ବଦିେୁଦ୍ଧହେ ଭାେତେ ସଫଳ 
ଲହଢ଼ଇ,  ୋଜହ�ାପାଳାଚାେୀ, ଡକ୍ଟେ ଆହମଦ୍କେଙ୍କ 
ସମ୍ପକକିତ ତଥ୍ରପରୂ୍୍ଯ ଆହଲଖ୍ୟ ବଦିହଶଷ ଆକଷ୍ଯଣ ସଷୃ୍ଦି  
କେଦିଥଲିା। ପତ୍ଦିକାେ କଭେ ଉତ୍କୃଷ୍ ଅହଟ। ଭବଦିଷ୍ୟତହେ 
ଆହମ ମଧ୍ ଏ�ଦିପେଦି ପତ୍ଦିକା ପଢ଼ଦିବା ଜାେଦି େଖବୁି ହବାଲଦି 
ଆଶା। 
shrigopal6@gmail.com

ମୁ ଁ ଅନଲାଇନହେ ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡଦିଆ ସମାଚାେ ପଢ଼ଛୁଦି।  
ପ୍ରତଦିହରା�ଦିତାମଳୂକ ପେୀକ୍ା ପାଇ ଁ ଏ�ଦି ପତ୍ଦିକାହେ ବ�ୁତ 
ଭଲ ସଚୂନା ପଢ଼ଦିବାକୁ ମଦିହଳ।    ଏ�ଦି ପତ୍ଦିକା ପଢ଼ଦି ହମାେ 
ବଦିହଳେଷଣାତ୍କ ଦକ୍ତା ଏବଂ  ବୁଝଦିବା ଶକ୍ଦି ବଦିକାଶ ହ�ଉଛଦି। 

ହନୱନ୍ ସିଂ ରୟାରଠୟାର୍  
hanwantsinghrathore0@gmail.com

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡଦିଆ ସମାଚାେ ମା�ାଜଦିନ ଏକ 
ବ�ୁତ ଭଲ ପତ୍ଦିକା।  ମୁ ଁନଦିୟମଦିତ ଏ�ଦି 
ପତ୍ଦିକା ଅଧ୍ୟନ କହେ । ମୁ ଁଏ�ାକୁ 
ସବ୍ଯହରେଷ୍ଠ ପତ୍ଦିକା ହବାଲଦି ପବଦିଚାେ 
କହେ। ଏ�ଦି ପତ୍ଦିକା ସେକାେଙ୍କ ବଦିଭଦିନ୍ନ 
ହରାଜନା, ହଦଶ ତଥା ବଦିଶ୍ୱ ବଦିଷୟହେ 
ନୂଆ ସଚୂନା ହଦଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ 
ମ�ାନ ସମ୍ପାଦନା ପାଇ ଁଅହନକ 
ଧନ୍ୟବାଦ। 

-ମରୁକଶ କମୁୟାର କରିୃବମ୍ଷୟା 
mukesh123idea@gmail.com

ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପଠାନ୍ତୁ
ରଯୟାଗୟାରଯୟାଗ ଠକିଣୟା

ଏବଂ ଇ-ରମ�: 

  response-nis@pib.gov.in

Room No–278, Bureau of Outreach 
and Communication, 2nd Floor, 

Soochna Bhawan,  
New Delhi -110003
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1987 ମସଦି�ାେ କଥା।  ହରହତହବହଳ ପାକଦିସ୍ତାନୀ ହସୈନ୍ୟ ସଦିଆଚଦିନ୍ 
ଗା୍ସଦିଅେହେ ଅବସ୍ଥଦିତ ଏକ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପ୍ରତଦିେକ୍ା ହପାଷ୍କୁ ଦଖଲ 
କେଦିହନହଲ। ଚାେଦିଆଡ ତୁଷାେ ଆବୃତ ଏ�ଦି ଅଞ୍ଳଟଦି ଭୂପଷୃ ୍ଠେୁ 

ପ୍ରାୟ  21 �ଜାେ ଫୁଟ ଉଚ୍ହେ ଅବସ୍ଥଦିତ। ହ�ହଲ ଭାେତେ ସାମେଦିକ 
ପ୍ରତଦିେକ୍ା ଦୃଷ୍ଦିହକାଣେୁ ଏ�ାେ �େୁୁତ୍ୱ ଅହନକ େ�ଦିଥଲିା। ଏଇଠଦି େ�ଦିହଲ 
ପାକଦିସ୍ତାନ ହସନା ଆମ  ଭାେତୀୟ ହସନାେ ପ୍ରହତ୍ୟକ ପଦହକ୍ପ ଉପହେ 
ନଜେ େଖପିାେଦିବା ସ�ଜ ଥଲିା। ଆକାେହେ ହଛାଟ ହ�ହଲ ବଦି ଏ�ଦି  
ହପାଷ୍ଟଦିକୁ ପାକ୍  ବା�ଦିନୀଠୁ ଛଡାଇ ଆଣଦିବା ଆମ ପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ ଥଲିା। 
ଏଣ ୁଭାେତ ପକ୍େୁ ଅଭଦିରାନ ଆେମ୍ଭ ହ�ଲା। ହ�ହଲ  ବେଫ ବା�ାଡହେ 
ଏହତ ଉପେକୁ ଉଠଦିବା ସ�ଜ ନୁହ�।ଁ କଦିନ୍ତୁ କହଳ ବହଳ ହକୌଶହଳ 
ମାତୃଭୂମଦି ପାଇ ଁଏ�ାକୁ ପାକ୍  ହସୈନ୍ୟଙ୍କଠୁ ଛଡାଇ ଆଣଦିବାକୁ ପଣ କହଲ 
ଭାେତୀୟ ହସନା।  ଏଥଲିା�ଦି ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ଦଳ �ଠନ କୋ�ଲା। ଆଉ 
ଏ�ାେ ହନତୃତ୍ୱ ହନହଲ ନାୟକ ସହୁବଦାେ ବାନା ସଦିଂ�। ନଦିଜ ପକ୍େୁ ହସ 
ଏ�ଦି ଦଳେ ହନତୃତ୍ୱ ହନହବ ହବାଲଦି କ�ଦି ଆ�କୁ ବଢ଼ଦିହଲ। ଆଉ ତା�ା �ଦି ଁ
ହ�ଲା। 

ସଦିଆଚଦିନ୍ େ ଭୟଙ୍କେ ଜଳବାୟୁ ସ�ଦିତ ପ୍ରବଳ ତୁଷାେପାତ, ମାଇନସ ୍
40 ଡଦିଗ୍ୀ ତାପମାତ୍ା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନେ ଅଭାବ ବଞ୍ଦିବା ପାଇ ଁସବୁଠାେୁ ବଡ 
ବଦିପଦ ସଷୃ୍ଦି  କେଦିଥଲିା। କଦିନ୍ତୁ ନାଏବ ସହୁବଦାେ ବାନା ସଦିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ 
ଦଳ ବଦିଲକୁଲ୍  ଦୃଶ୍ୟମାନ ହ�ଉ ନଥବିା ଏକ ବଦିପଦପରୂ୍୍ଯ ମା�୍ଯ ହଦଇ 
457 ମଦିଟେ ଉଚ୍ ତୁଷାୋଚ୍ଛନ୍ନ କାନ୍ଥକୁ ଚଢ଼ଦି�ହଲ। ଏ�ଦି ସମୟହେ ପ୍ରବଳ 
ଝଡହତାଫାନ ହ�ଲା କଦିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସା�ସ ଆ�ହେ ହସ ଝଡ 
ବଦି �ାେ ମାନଦିଲା। ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ୋସ୍ତା ଅତଦିକ୍ରମ କେଦିବା ପହେ ଦଳେ 
ଜହଣ ସଦସ୍ୟ �ର୍୍ଯେ ପଡଦି�ହଲ। ଏ�ା ଏକ ବଦିଚଳଦିତ ହ�ବା ଭଳଦି ଘଟଣା 
ଥଲିା। ହ�ହଲ  ଏ�ଦି କାଣ୍ଡହେ ବଦିଚଳଦିତ ହ�ାଇଥହିଲ ସମଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧା 
ପାଇଥାଆନ୍ତା। ବଦିପଦ ଆ�ୁେଦି ବଢ଼ଦିଥାଆନ୍ତା। ଏଣ ୁଲକ୍୍ୟକୁ �ାସଲ କେଦିବା 
ପାଇ ଁହସ�ଦି ୋତଦିେ ଅନ୍ାେହେ ଆ�କୁ ବଢ଼ଦିହଲ। ପଦିଠଦି ଉପହେ ସାମାନ, 
ପାଦହେ କଣ୍ା ହରାତା ଆଉ �ାତହେ ବେଫ �ାଣଦିବା ଲା�ଦି କୁୋଢ଼ଦି 
ଧେଦି ୋସ୍ତା କାଟଦି ଚାଲଦିହଲ। ହଭାେ ପ୍ରାୟ 5ଟା ହବଳକୁ ବାନା ସଦିଂ� ନଦିଜ 
ସାଥଙି୍କ ସହଙ୍ ହସଠାହେ ପ�ଞ୍ଦିହଲ। ହସହତହବଳକୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ ଆଉ 
ଅଳ୍ପ ଦୂେହେ ଥହିଲ। ହସଇଠୁ �ାତହେ ହବାମା ଫଦି ଙ୍ଦି  ଶତ୍ରୁ ପକ୍େ ବଙ୍କେ 
ନଷ୍ କେଦିହଦହଲ। ତା’ ପହେ ସଜା� ହ�ାଇ ଶତ୍ରୁ ପକ୍େ �ଳୁଦି ଫୁଟଦିଲା। 
ଆଉ ମସଦିନ୍  �ନ୍  ଏବଂ ହଗ୍ହନଡ୍  ଧେଦି ବେଫ ମଧ୍ହେ ଏପଟ ହସପଟ 
ଶତ୍ରୁ ପକ୍ ଆଡକୁ �ଳୁଦି ଚଳାଇ ଆ�କୁ ମାଡଦି ଚାଲଦିହଲ। ଅହନକ ପାକଦିସ୍ତାନୀ 

ହସୈନ୍ୟଙ୍କ ତାଙ୍କ �ଳୁଦିହେ ମତୁୃ୍ୟ ହ�ାଇ�ଲା। ଆଉ ହରଉମଁାହନ ବଞ୍ଦିହଲ 
ହସମାହନ ଆ� ଜୀବନ ବଞ୍ାଇବାକୁ ରାଇ ହସଠାେୁ ପଳାୟନ କେଦିହଲ। 
ହସଇଠୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍େୁ କବ୍ ଜା କାୟଦା ହପାଷ୍େୁ ଛଦିନ୍ନ ହ�ଲା। ଆଉ ଭାେତ 
ଦଖଲହେ ଏ�ା ଆସଦି�ଲା। ଏ�ଦି ବୀେଙ୍କ ପେବର୍୍ଯୀ ସମୟହେ ଭାେତ 
ସକୋେ ପେମବୀେ ଚକ୍ର ଉପାଧହିେ ଭୂଷଦିତ କେଦିଥହିଲ। ଆଉ ଏ�ଦି ତାଙ୍କ 
ନା ଁଅନୁସାହେ ହପାଷ୍ ‘ବାନା ହପାଷ୍’ ନାମହେ ପେଦିଚଦିତ ହ�ାଇଥଲିା। 

ପେମବୀେ ବାନା ସଦିଂ�ଙ୍କ ହସନା ବା�ଦିନୀହେ ହରା� ହଦବା କା�ାଣୀ 
ବଦି ବଡ ବଦିଚଦିତ୍। ତଙ୍କ ଜନ ୍ମ 1949 ମସଦି�ା 6 ଜାନୁୟାେୀହେ ହ�ାଇଥଲିା। 
ତାଙ୍କ ପଦିତାଙ୍କ ନାମ ଥଲିା ଅମେ ସଦିଂ�, ଜହଣ ଚାଷୀ ଥହିଲ କଦିନ୍ତୁ 
ହସୈନଦିକମାନଙୁ୍କ ଭାେଦି ପସନ୍ଦ କେୁଥହିଲ। ତାଙ୍କେ ଅହନକ ସମ୍ପକ୍ଯୀୟ ବଦି 
ହସନା ବା�ଦିନୀହେ ଥହିଲ। ହସ ଚା�ୁଥଁହିଲ ବାନା ସଦିଂ ବଦି ହସନାହେ ଭର୍କି 
ହ�ଉ, ହଦଶେ ହସବା  କେୁ। ତା�ା ଁ�ଦି ଁହ�ଲା। 6 ଜାନୁୟାେୀ 1969 ତାଙୁ୍କ 
ହରହବ 20 ବଷ୍ଯ ବୟସ ହ�ାଇଥଲିା, ହସ ଜନ ୍ମଦଦିନ ପାଳନ କେୁଥହିଲ ତାଙୁ୍କ 
ମଦିଳଦିଥଲିା ହସନାହେ ଭର୍କି ହ�ବା ପାଇ ଁନଦିରକୁ୍ଦି ପତ୍।  ହବାଧ �ୁଏ ଏ�ାଠୁ 
ବଡ  ଜନ ୍ମଦଦିନ ଉପ�ାେ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁଆଉ କ’ଣ ହ�ାଇପାେଦିଥାଆନ୍ତା! n

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ରହବୟା ପରର ରଯରତରବରଳ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀ ପ୍ରଥମ ଦୱିୟା�ିରର ସିଆଚନିରର 
ପହଞ୍ଥିରି�
ସଦିଆହଚନ୍ େ ଏ�ଦି ଆଉଟହପାଷ୍ହେ େ�ୁଥବିା ଆମେ 
�ଦିହୋମାହନ, ନଥ୍ଯହପାଲ ଇ� ୍ଲୁହେ ଏସ୍ଦିହମାମାନଙ୍କ ପେଦି ବାସ 
କେନ୍ତଦି। ଆଖ ିପାଇଲା ରାଏ ଅଞ୍ଳହେ ବେଫ ଖାଲଦି ବେଫ। 
ଚାେଦିଆହଡ ନଦିଜ୍ଯନ। ଏ�ଦିଭଳଦି ଏକ ପେଦିହବଶହେ ଆମ ବୀେ 
ହସୈନଦିକମାହନ ନଦିଜ ନଦିଜ ଦାୟଦିତ୍ୱହେ ଥବିା ହଚୌକଦିେ େକ୍ା କେନ୍ତଦି। 
ବେଫହେ ହଘୋ ହ�ାଇଥବିା ଏ�ଦି ଭୂମଦିେ ନାମ ସଦିଆଚୀନ। 
ଏ�ାେ ଅଥ୍ଯ ହ�ାଲାପେ ସମ୍ଭାେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ହ�ବା ପହେ 
ନଦିଜେ ପ୍ରଥମ ଦୀପାବଳଦି ପାଳନ କେଦିବା ପାଇ ଁସଦିଆଚଦିନ୍ ହେ 
ପ�ଞ୍ଦିଥହିଲ ହମାଦୀ। ହସଠାହେ ପ�ଞ୍ଦିଲାପହେ ହସ କ�ଦିଥହିଲ, 
ଏଠାହେ ରଦଦି କଦିଏ ଏ�ଦି ବେଫ ଗା୍ସଦିୟେକୁ ନ ହଦଖବି, ମାଇନସ ୍ 
30-40 ଡଦିଗ୍ୀହେ ଆମ ରବାନ ମାହନ ହକମଦିତଦି ମାତୃଭୂମଦିେ େକ୍ା 
ପାଇ ଁନଦିହୟାଜଦିତ ହ�ାଇଛନ୍ତଦି ନ ହଦଖବି ହତହବ ତ ହସ କହବ 
ଅନୁଭବ କେଦିବ ନା�ଦି ଁହର, ହସ ହକହତ କଷ୍ ସ�ୁଛଦି, ହକହତ ଦୁ�୍ଯମ 
ଅଞ୍ଳହେ ନଦିଜେ ଜୀବନକୁ ସାଥ୍ଯକ କୁେୁଛଦି। 

ଯୟାହୟାଙ୍କ ଅଦମ୍ ସୟାହସ ଦୁନଆିର 
ସବୁଠୁ ଉଚ୍ୟା ’କୟାୟଦ ରପୟାଷ୍’ କୁ 

‘ବୟାନୟା ରପୟାଷ୍’ରର ବଦଳୟାଇଥ�ିୟା 
ଜନ ୍ମ: 6 ଜାନୁୟାେୀ 1949 

ପରମବୀର ବୟାନୟା ସିଂ ବ୍କି୍ତତ୍ୱ
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मीडिया कॉर्नर

1993 ମସଦି�ାେ ହସଦଦିନେ କଥା ମହନ ପଡୁଛଦି। 5/11 ହ�ାେଖା 
ୋଇଫଲ୍ସହେ ହମଜେ ପଦବୀହେ ବଦିପଦିନ୍  ୋୱତ ନଦିରକୁ୍ ଥାଆନ୍ତଦି। 
ଏ�ଦି ସମୟହେ କଦିଛଦି ସାଥ ିରବାନଙ୍କ ସହଙ୍ ହସ କଶ୍ମୀେେ ଉେଦି ଅଞ୍ଳ 

ପେଦିଦଶ୍ଯନହେ ରାଇଥବିା ସମୟହେ ପାକଦିସ୍ତାନ ପଟୁ ଅଚାନକ �ଳୁଦିବଷ୍ଯଣ 
ହ�ଲା। ଏ�ଦି �ଳୁଦିେୁ ହ�ାଟଦିଏ �ଳୁଦି ଆସଦି ବଦିପଦିନ ୋୱତ୍ ଙ୍କ ହ�ାଡହେ ବାଜଦିଲା। 
ହସ ତହଳ ପଡଦି�ହଲ। ଏ�ଦି ଅସମୟହେ ଆଉ ହ�ାଟଦିଏ �ଳୁଦି ଆସଦି ତାଙ୍କ 
�ାତହେ ବାଜଦିଲା। ସହଙ୍ ସହଙ୍ ହସ�ଦି ସ୍ଥାନେୁ  ହମଜେ ୋୱତ୍ ଙୁ୍କ �ସ୍ଦିଟାଲହେ 
ଭର୍କି କେଦି ଦଦିଆ�ଲା। ଚଦିକଦିତ୍ସା ସମୟହେ ଶେୀେହେ ହ�ାଇଥବିା ଆଘାତ ତାଙ୍କ 
ପାଇ ଁ�େୁୁତ୍ଵପରୂ୍୍ଯ ନଥଲିା, ହ�ହଲ ହସ ଭାବୁଥହିଲ ଏ�ଦି ଘଟଣା ହରା� ୁତାଙୁ୍କ 
ସ୍ତନ୍ତ ସଦିନଦିୟେ କମାହଣ୍ଡା ହକାସ୍ଯହେ ସାମଦିଲ୍  ହ�ବାେୁ ହୋକଦି ଦଦିଆରଦିବନଦିତ?   
କଦିଛଦଦିନ ହସ ଆଶା ବାଡଦିହେ ଚାଲଦିବା ପହେ ପଣୁଦିଥହେ ଠଦିକ୍  ହ�ାଇ ହସନା 
ବା�ଦିନୀକୁ ହଫେଦି ଆସଦିଥହିଲ।  ବଦିପଦିନ୍  ୋୱତ୍ ଙ୍କ ଉପହେ ଆସଦିଥବିା ଏମଦିତଦି 
ଆକସ୍ଦିକ ଦୁଘ୍ଯଟଣା ବାବଦହେ କଥା ହ�ବାହବହଳ ଆଉ ହ�ାଟଦିଏ ଦଦିନେ ଘଟଣା 
ବଦି ମହନ ପଡଦିରାଏ। ଏ�ା ଥଲିା 2015 ହଫବୃୟାେୀ 3 ତାେଦିଖ। ନା�ାଲ୍ୟାଣ୍ଡହେ 
ହ�ଡ୍ କ୍ାଟ୍ଯେ ଦାୟଦିତ୍ୱହେ ହସ ଥାଆନ୍ତଦି। ଜହଣ କର୍୍ଯଲ ଏବଂ ଦୁଇ ପାଇଲଟଙ୍କ 
ସହଙ୍ ସକାଳ 9.30 ମଦିନଦିଟହେ ଦଦିମାପେୁେୁ ହ�ଲଦିକପ୍ଟେ ରାତ୍ା ଆେମ୍ଭ 
କେଦିହଲ। ଭୂପଷୃ ୍ଠେୁ 20 ଫୁଟ ଉପେକୁ ରାଇଛନ୍ତଦି  ହ�ଲଦିକପ୍ଟେହେ ଇଞ୍ଦି ନ୍  ହଫଲ୍  
କେଦି�ଲା। କଦିଛଦି ହସହକଣ୍ଡହେ ବଦିମାନ ଆସଦି ତହଳ ପଡଦିଲା। ଏଥହିେ ଥବିା ସମହସ୍ତ 
ଆଘାତ ହ�ହଲ। ଅଥ୍ଯାତ୍  ପଣୁଦିଥହେ ମତୁୃ୍ୟ ଆସଦି ମଧ୍ ବଦିପଦିନଙୁ୍କ �ୋଇ ପାେଦି 
ନଥଲିା। ହ�ହଲ 2021 ମସଦି�ାେ ଡଦିହସମେ୍8 ତାେଦିଖ କଦିଛଦି ଅଲ�ା ହଲଖବିାକୁ 
ଥଲିା। ଦୁଇ ଦୁଇଥେ ମତୁୃ୍ୟକୁ ମାତ୍  ହଦଇଥବିା ବଦିପଦିନ ୋୱତ ଏଥେ କବଳଦିତ 
ହ�ାଇ�ହଲ। ତାମଦିଲ୍ ନାଡୁେ କୁନୁ୍ଯଲ୍ ଠାହେ  ତାଙ୍କ ବଦିମାନ ଦୁଘ୍ଯଟଣାଗ୍ସ୍ତ ହ�ବାେୁ 
ଭାେତେ ପ୍ରଥମ ସଦିଡଦିଏସ ୍ ହଜହନୋଲ୍  ୋୱତ ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ମଧମୁଦିତା ୋୱତଙ୍କ 
ସହମତ 14 ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ହ�ଲା। ହଜହନୋଲ ୋୱତଙ୍କ ସ୍ମୃତଦିଚାେଣ କେଦି11 
ଡଦିହସମେ୍ହେ ଉର୍େ ପ୍ରହଦଶେ ବଳୋମପେୁହେ ଆହୟାଜଦିତ ଏକ ସଭାହେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ କ�ଦିଥହିଲ, ଭାେତେ ପ୍ରଥମ ସଦିଡଦିଏସ ୍ ହଜହନୋଲ୍  ୍  
ୋୱତ୍ ଙ୍କ ବଦିହୟା� ପ୍ରହତ୍ୟକ ଭାେତ ହପ୍ରମୀ, ପ୍ରହତ୍ୟକ ୋଷ୍ଟ୍ରହପ୍ରମୀଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ 
ବଡ କ୍ତଦି। ହଜହନୋଲ୍  ବଦିପଦିନ୍  ୋୱତ୍  ହଦଶେ ହସନାକୁ ଆତ୍ ନଦିଭ୍ଯେ କେଦିବା 
ପାଇ ଁହରତଦିକଦି ପେଦିରେମ କେଦିଛନ୍ତଦି ହସଥହିେ ସାୋ ହଦଶ ସାକ୍ୀ େ�ଦିଛଦି’। n

କଥୟା 1977-78 ମସିହୟାର। ଏନ୍ ଡିଏ �ିଖତି ପରୀକ୍ୟା ପରର 
ଇଣ୍ରଭୁ୍ ପୟାଇ ଁଜରଣ ଯବୁକ ପହଞ୍ରି� ବ୍ରିଗଡିୟରଙ୍କ 
ପୟାଖରର। ବ୍ରିଗଡିୟର ତୟାଙୁ୍କ ପଚୟାରିର� ଯଦ ିତୁମକ ୁ4-5 
ଦନି ଯୟାଏ ରରେକଙ୍ି୍ ରର ଯିବୟାକ ୁରହବ ରତରବ ପୟାଖରର ରକଉ ଁ
ସୟାମଗ୍ୀକ ୁରଖବିୟାକ ୁଆଗ ଚୟାହିବଁ? ରରେକଙ୍ି୍ ରର ବହୁତ ରୁଚ ି
ରଖଥୁବିୟା ଏହ ିଯବୁକ ଜଣକ ସରଙ୍ ସରଙ୍ କହରି� ଦଆିସି�ି। 
ବ୍ରିଗଡିୟର ଆହୁରି ଅରନକ ସୟାମଗ୍ୀ ତୟାଙ୍କ ଆଗରର ବୟାଛବିୟା 
ପୟାଇ ଁରଖରି�। କନି୍ତୁ ଯବୁକ ଜଣକ ନଜି ନଷି୍ପତି୍ରୁ ହଟିର� ନୟାହି।ଁ 
ଆଉ ରଶରରର ତୟାଙୁ୍କ ରସନୟା ବୟାହନିୀ �ୟାଗି ଚୟନ କରୟାଗ�ୟା। 
ଆଉ ରଶରରର ରସ ପୟା�ଟିର� ଭୟାରତର ପ୍ରଥମ  ଚଫ୍ି  ଅଫ୍  
ଡିରଫନ୍ସ ଷ୍ୟାଫ୍ । ରସ ରହଉଛନ୍ ିରଜରନରୟା�୍  ବପିିନ୍  ରୟାୱତ୍ । 
ନଷି୍ପତି୍ ରନବୟା ଏବଂ ଏହ ିନଷି୍ପତି୍କ ୁକୟାଯ୍୍ଷ ରର ରୂପୟାୟନ କରିବୟାରର 
ଅଟଳ ଥବିୟା ବପିିନ୍  ରୟାୱତ୍  ଭୟାରତର ସୟାମରିକ ଇତହିୟାସରର 
ଅରନକ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ କତି୍୍ଣି ରଖଯିୟାଇଛନ୍।ି ମିଆମଁୟାର ସୀମୟାରର ପଶ ି
ଆତଙ୍କବୟାଦୀଙ୍କ ଶବିରିକ ୁଧ୍ଂସ କରିବୟା ରହଉ ବୟା ବୟା�ୟାରକୟାଟ୍  
ସଜ୍ଣିକୟା�୍  ଷ୍ଟ୍ରୟାଇକ୍  ସବୁଥରିର ତୟାଙ୍କର ଭୂମିକୟା ସ୍ମରଣୀୟ।

ରଜରନରୟା� ବପିିନ ରୟାୱତ୍  ଜରଣ ଅତୁଳନୀୟ 
ରସୈନକି ଏବଂ ସଚ୍ୟା ରଦଶଭକ୍ତ। ରସନୟାର 
ଆଧନୁକିୀକରଣରର ତୟାଙ୍କର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ 

ଭୂମିକୟା ଥ�ିୟା। ରଣନୀତକି ବ୍ୟାପୟାରରର ତୟାଙ୍କ 
ରଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠୟାରୁ ଅ�ଗୟା ଥ�ିୟା। ତୟାଙ୍କ 
ବରିୟୟାଗରର ମୁ ଁଗଭୀର ମମ୍ଷୟାହତ। ଭୟାରତ 

ତୟାଙ୍କ ଅବଦୟାନକୁ ରକରବ ଭୁ�ିବ ନୟାହି।ଁ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ। 

n  ଜନ୍ୁ  2015। ଆତଙ୍କବାଦୀମାହନ ମଦିଆମଁାେ୍  ସୀମାେୁ ଆସଦି 
ମଣଦିପେୁହେ ଥବିା ଆମ ହସନା ଉପହେ ଆକ୍ରମଣ କେଦିହଲ। 
ଏଥହିେ 18 ଜଣ ବୀେ ରବାନ ସ�ଦିଦ ହ�ହଲ। ସାୋ ହଦଶହେ 
ଏ�ଦି ଘଟଣାକୁ ହନଇ ଅହନକ ଉଦ୍ ହବ� ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। 
ସଂହରା�ବଶତଃ ଏ�ଦି ସମୟହେ 21 ପାୋ ଥାଡ୍ଯ କପ୍ଯସ ୍େ 
କମାଣ୍ଡେ ଥହିଲ। ତାଙ୍କେଦି ହନତୃତ୍ୱହେ ଏକ ପାୋ କମାହଣ୍ଡା ଟଦିମ ୍ 
ଭାେତେ ସୀମା ହଡଇ ଁମଦିଆମଁାେ୍  ଭଦିତହେ ପଶଦି ହସଠାହେ ଥବିା 
60 ଆତଙ୍କବାଦୀଙୁ୍କ ନଦିପାତ କେଦିବା ସ� ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ମଧ୍ 
ଧ୍ଂସ କେଦି ହଫେଦିହଲ। 

n  ଆଉ ଏକ ଘଟଣାହେ ହସ ପାକଦିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ ଜବାବ 
ହଦଇଥହିଲ। ଏ ଥଲିା ଉେଦି ଏବଂ ସଦିଆେ୍ ପଦିଏଫ୍  କ୍ୟାମ୍ପ ଉପହେ 
ହ�ାଇଥବିା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣେ ଜବାବ, ହଜହନୋଲ୍  ବଦିପଦିନ୍  
ୋୱତ୍ ଙ୍କ ଭାଷାହେ। 29 ହସହପ୍ଟମେ୍ 2016 ଘଟଣା। ଭେତୀୟ 
ହସନାେ ସ୍ତନ୍ତ କମାହଣ୍ଡା ପାକଦିସ୍ତାନ ଅଧକୃିତ କଶ୍ମୀେହେ ୋତଦି 
ଅଧଆି ଅପହେସନ୍  କେଦିହଲ। ଏଥହିେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସ� 
କଦିଛଦି ପାକ୍  ହସୈନଦିକ ମଧ୍ ନଦି�ତ ହ�ାଇଥହିଲ। 

ସିଡିଏସ ୍ ରଜରନରୟା�୍  ବପିିନ ରୟାୱତ (1958-2021)

ହନ୍ି୍ ର ନୟାୟକ 
ଶ୍ରଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି: ରଜରନରୟା� ବପିିନ ରୟାୱତ

ଏହ ିଅପରରସନ୍  ପୟାଇ ଁରସ 
ସବୁରବରଳ ମରନ ରହରିବ 
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ବନୟାରସରର ବନୟାରସରର 
ନୂଆ ସକୟାଳ ନୂଆ ସକୟାଳ 

କୟାଶୀ-ବଶି୍ୱନୟାଥ କରିଡରର ର�ୟାକୟାପ୍ଷଣ ଅବସରରର 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ରନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀଙ୍କ ସରବେୟାଧନ ଶଣୁବିୟା 
�ୟାଗି କୁ୍ଆର୍  ରକୟାଡ୍  ସ୍ୟାନ୍  କରନ୍ତୁ। 

33 ମୟାସ 33 ମୟାସ VsVs 43 ବର୍ଷ 43 ବର୍ଷ
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ଏମଦିତଦି ଏକ ସମୟ ଥଲିା ହରହତହବହଳ ହଲାହକ କ�ୁଥହିଲ 
ବାୋଣାସୀହେ କଦିଛଦି ହ�ାଇପାେଦିବ ନା�ଦି।ଁ ଏମଦିତଦି କ�ଦିବାେ 
କାେଣ ବଦି ଥଲିା। କାେଣ ପ୍ରତଦି ପାଦହେ ବଦିହୋଧ। ଏମଦିତଦି 

ଥଲିା ହଲାହକ ମନ୍ଦଦିେ ୋସ୍ତାକୁ ମଧ୍  ଅବହୋଧ କେଦି େ�ଦିଥହିଲ। ହସ�ଦି 
ସ୍ଥାନ�ଡୁଦିକହେ ହ�ାଟଦିଏ ହଲାକ ଚାଲଦିକେଦି ରଦିବା ବଦି ସମ୍ଭବ ହ�ଉ ନଥଲିା। 
କାଶୀ ବଦିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦଦିେକୁ ହଦଖହିଲ ଠଦିକ୍  ହସମଦିତଦି ଜଣାପଡୁଥଲିା। 
ଲା�ଥୁଲିା ହରମଦିତଦି ଏ�ା ହକୌଣସଦି ମ�ୁମାଛଦି ବସା। ଏଠଦି ହସଠଦି ହବଆଇନ 
ନଦିମ୍ଯାଣ ଏବଂ ଜବେଦଖଲ ହଦଖବିାକୁ ମଦିଳଥୁଲିା। କଦିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ କାଶୀ ବଦିଶ୍ୱନାଥ କେଦିଡେେ ସଂେଚନା କହଲ। ଆଉ 
ଏସବୁ ଅବହୋଧ, ବଦିବାଦକୁ ଏଡାଇ ଏମଦିତଦି ଭହବ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାେୀ 
କେଦିହଲ ହରମଦିତଦି ଏ ଅଞ୍ଳେ ସଂଜ୍ା ବଦି ବଦଳଦି�ଲା। 13 ଡଦିହସମେ୍ ଦଦିନ 
ହେବତୀ ନକ୍ତ୍ହେ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ପ୍ନେ ହପ୍ରାହଜକ୍ଟ କାଶୀ ବଦିଶ୍ୱନାଥ 
କେଦିଡେକୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ କେଦିଥହିଲ। ଏ�ଦି ଅବସେହେ ବାୋଣାସୀ ପ୍ରତଦି 
ତାଙ୍କେ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତଦିଫଳଦିତ ହ�ାଇଥଲିା। ଭାବଦିହଳ୍ ହ�ାଇ ହସ 
କ�ଦିଥହିଲ, “ମୁ ଁଶାସ୍ତ୍ରହେ ଶଣୁଦିଛଦି, ହରହତହବହଳ ହକୌଣସଦି ବଦି ଶଭୁକାମ 
�ୁଏ, ବାବାଙ୍କ  ଦେବାେହେ ସମସ୍ତ ହଦୈବୀ ଶକ୍ଦି ଉପସ୍ଥଦିତ �ୁଅନ୍ତଦି। ଆଜଦି 
ବାବାଙ୍କ ଦେବାେହେ ହମାହତ ହସ�ଦିଭଳଦି ଅନୁଭବ ହ�ଉଛଦି। ଏମଦିତଦି 
ଲା�ଛୁଦି ହରମଦିତଦି ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡେ ହକାଣ ଅନୁହକାଣେୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ଦି ଏଠାହେ 
ଉପସ୍ଥଦିତ ଅଛନ୍ତଦି। ବାସ୍ତବହେ ତାଙ୍କେ  ମାୟା ହକବଳ ବାବାଙୁ୍କ �ଦି ଁଜଣା। 
ବଦିଶ୍ୱନାଥ ଧାମକୁ ନୂଆ େୁପ ହଦବା ଲା�ଦି ହରଉ ଁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣାରାଇଛଦି 
ତା�ାକୁ ଠଦିକଣା ସମୟହେ ସମୟହେ ସମାପ୍ କେଦିବା ହକ୍ତହେ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ଅବଦାନ େ�ଦିଛଦି।  ଆଜଦି ଭ�ବାନ ଶଦିବଙ୍କେ ପ୍ରଦିୟ ଦଦିନ। ବଦିକ୍ରମ ସମତ୍ 
2078, ଦଶମୀ ତଦିଥ ିଏକ ନୂତନ ଇତଦି�ାସ ସଷୃ୍ଦି  କେୁଛଦି। "
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ କୟାଶୀର ଆଧ୍ୟାତି୍କତୟାକ ୁ ପ୍ରଶଂସୟା କରିବୟା ସହ 
ସ୍ୱୟାଧୀନତୟାର ଅମତୃ ମରହୟାତ୍ସବରର ଭୟାରତର ବକିୟାଶ ଯୟାତ୍ୟାରର 
ତୟାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକ ୁରଦୟାହରୟାଇଥରି�। ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଭୟାରଣର କଛି ି
ଅଂଶ: 
କୟାଶୀର ଆଧ୍ୟାତି୍କତୟାକ ୁପ୍ରଣୟାମ  
ଆମ ପେୁାଣହେ କୁ�ାରାଇଛଦି ହର ଜହଣ କାଶୀହେ ପ୍ରହବଶ କେଦିବାକ୍ଣଦି 
ହସ ସମସ୍ତ ବନ୍ନେୁ ମକୁ୍ ହ�ାଇରାଏ | ଭ�ବାନ  ବଦିହଶ୍ୱଶ୍ୱେଙ୍କ ଆଶୀବ୍ଯାଦ 
ଓ ଆମ ଶେୀେହେ ଏକ ଅହଲୌକଦିକ ଦଦିବ୍ୟ ଶକ୍ଦି ସଂେଚନା କୋଏ। ରା�ା 
ଆମ ଅନ୍ତେ ଆତ୍ାକୁ ଜାଗ୍ତ କେଦିଥାଏ। 

ଭିତି୍ଭୂମି ବକିୟାଶ ରହଉ କବିେୟା ରଦଶର ସୟାଂସ୍ତୃକି ଗବ୍ଷକୁ ଏକ ନୂତନ ତଥୟା ଆଧନୁକି ରୂପ ରଦବୟା ରହଉ 
ସରକୟାର ରକୌଣସି ରକ୍ତ୍ରର ବ ିଅବରହଳୟା କରୁନୟାହୟାନ୍।ି ଅଥ୍ଷୟାତ୍  ୨୦୧୪ ପରର ରଦଶ ଶୟାସନକୁ ହୟାତକୁ 
ରନଇଥବିୟା ରମୟାଦୀ ସରକୟାର ସମୟରର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୟାରୁ ଅଟକବିୟା ବୟା �ଟକବିୟା ରଦଖବିୟାକୁ ମିଳୁ ନୟାହି।ଁ  

ଏହକି୍ମରର ଉତ୍ରପ୍ରରଦଶର ଦୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦୟାହରଣ ଭୟାରବ ନଆିଯୟାଇପୟାରର।  ପ୍ରଥମଟି ରହଉଛ ିସଜୁ୍ଷ 
ରକନୟା�୍  ଜୟାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯୟାହୟାର ମଳୂଦୁଆ 1978ରର ପଡିଥ�ିୟା, କନି୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କୟାଯ୍୍ଷ  2017ରର ଆରମ୍ଭ 

ରହୟାଇଥ�ିୟା। ଦ୍ତିୀୟଟି ରହଉଛ ିକୟାଶୀ ବଶି୍ୱନୟାଥ କରିଡର, ଯୟାହୟାର ମଳୂଦୁଆ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀଙ୍କ 
ଦ୍ୟାରୟା 8 ମୟାଚ୍୍ଷ 2019ରର ପଡିଥ�ିୟା। ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପଟି ମୟାତ୍ 33 ମୟାସ 4 ଦନି ମଧ୍ରର ସମୟାପ୍ତ ରହୟାଇଥ�ିୟା। 

ଡିରସବେର 11ରର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀ   ସଜୁ୍ଷ ରକନୟା� ଜୟାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘୟାଟନ କରିଥବିୟାରବରଳ 
ଡିରସବେର 13ରର କୟାଶୀ ବଶି୍ୱନୟାଥ କରିଡରକୁ ରଦଶ ପୟାଇ ଁଉତ୍ସଗ୍ଷ କରିଥରି�। 

କୟାଶୀ, କଛି ିଶବ୍ଦର ବରିୟ ନୁରହ,ଁ ଏହୟା 
ଭୟାବନୟା ଓ ସରବେଦନୟାର ସଷିୃ୍। 

କୟାଶୀ ରସହ ିସ୍ୟାନ ରଯଉଠଁ ିଜୟାଗତୃ ିହି ଁ
ଜୀବନ। 

କୟାଶୀ ରସହ ିସ୍ୟାନ ରଯଉଠଁ ିମତୁୃ୍ 
ମଙ୍ଳମୟ। 

କୟାଶୀ ରସହ ିସ୍ୟାନ ରଯଉଠଁ ିସତ୍ ସଂସ୍ୟାର 
ରୂପ ନଏି। 

କୟାଶୀ ରସହ ିସ୍ୟାନ ରଯଉଠଁ ିରପ୍ରମ ହି ଁ
ପରମ୍ପରୟା ରହୟାଇଥୟାଏ। 

ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 

କୟାଶୀ ଏବଂ ସଜୁ୍ଷ ରଯୟାଜନୟାଜୟାତୀୟ



8 ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମୟାଚୟାର | 1-15 ଜୟାନୁଆରୀ, 2022

ସନୟାତନ ପରମ୍ପରୟାର ଅନୁସରଣ 
ବଦିଶ୍ୱନାଥ ଧାମେ ଏ�ଦି ନୂତନ କହମ୍ପଲେକ୍ସ ହକବଳ ଏକ ମ�ାନ ହକାଠା 
ନୁହ� ଁ, ଏ�ା ଆମ ଭାେତେ ସନାତନ ସଂସ୍ତୃଦିେ ପ୍ରତୀକ! ଏ�ା ଆମେ 
ଆଧ୍ାତ୍ଦିକ ଆତ୍ାେ ପ୍ରତୀକ! ଏ�ା ଭାେତେ ପ୍ରାଚୀନତା, ପେମ୍ପୋେ 
ପ୍ରତୀକ! �ତଦିଶୀଳ ଭାେତେ ଶକ୍ଦି।

ପରମ୍ପରୟା ଏବଂ ଆଧନୁକିତୟାର ମିଳନ ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ପବୂ୍ଯେୁ ଏଠାହେ ଥବିା ମନ୍ଦଦିେ ହକ୍ତ୍େ ଆୟତନ ମାତ୍ ତଦିନଦି �ଜାେ 
ବ�୍ଯଫୁଟ ଥଲିା ବର୍୍ଯମାନ ଏ�ା ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ ବ�୍ଯଫୁଟକୁ ବଦିସୃ୍ତତ। 
ବର୍୍ଯମାନ 50 େୁ 75 �ଜାେ ଭକ୍ ମନ୍ଦଦିେ ଏବଂ ମନ୍ଦଦିେ ପେଦିସେକୁ 
ଏକାସାଙ୍ହେ ଆସଦିପାେଦିହବ। ପ୍ରଥହମ ମାତା �ଙ୍ାହେ ପବଦିତ୍ ବୁଡ 
ପକାଇ  ହସମାହନ ହସଠାେୁ ସଦିଧାସଳଖ ବଦିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ା 

କ୍ୟାପସନ୍- କାଶୀ କେଦିଡେ ନଦିମ୍ଯାଣହେ ନଦିହୟାଜଦିତ ରେମଦିକମାନଙୁ୍କ ହଭଟଦିବା ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ହମାଦୀ ହରହତହବହଳ ପ�ଞ୍ଦିଥହିଲ ହସହତହବହଳ ସମହସ୍ତ ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସେ ସଦିଡଦିହେ 
ବସଦିଥହିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ହସଠାହେ ପ�ଞ୍ଦି ପ୍ରାୟ 10 ମଦିନଦିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସମାନଙ୍କ ଉପହେ 
ଫୁଲ ପକାଇ ସମ୍ମାନଦିତ କେଦିଥହିଲ। ହସ ହସମାନଙ୍କ ସ�ଦିତ ପା�ାଚ ଉପହେ ବସଦିଥହିଲ। ହସ 
ରେମଦିକମାନଙୁ୍କ ବଦିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ ନଦିମ୍ଯାଣହେ ଲା�ଦିଥବିା ରେମଦିକଙୁ୍କ ନଦିଜେ ଅଭଦିଜ୍ତାକୁ ପଚାେଦିଥହିଲ। 
ଏ�ା ପହେ ହସ ବାବାଙୁ୍କ ଶହୁଭଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ� ଫହଟା ଉଠାଇଥହିଲ।

ଶ୍ରମିକମୟାନଙୁ୍କ ସମ୍ୟାନ
ଆଜଦି ମୁ ଁମଧ୍ ପ୍ରହତ୍ୟକ ରେମଦିକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙୁ୍କ କୃତଜ୍ତା ଜଣାଇବାକୁ 
ଚାହ� ଁ, ହରଉମଁାହନ ଏ�ଦି ଗ୍ାଣ୍ଡ କହମ୍ପଲେକ୍ସ ନଦିମ୍ଯାଣହେ ନଦିଜେ ରେମ ଦାନ 
କେଦିଛନ୍ତଦି। କହୋନା ପେଦି କହଠାେ ସମୟହେ ମଧ୍ ହସମାହନ ଏଠାହେ 
କାମ ବନ୍ଦ କେଦି ନଥହିଲ। 

ତୀଥ୍ଷଯୟାତ୍ୀମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁନୂତନ ସବୁଧିୟା
n  କାଶୀ ବଦିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦଦିେ ବର୍୍ଯମାନ �ଙ୍ା ନଦୀ ସ�ଦିତ 

ସଦିଧାସଳଖ ସଂରକୁ୍ । ଏହବ ଜଳାହସନ୍ ଘାଟ, ମାଣଦିକର୍କିକା 
ଏବଂ ଲଲଦିତା ଘାଟହେ �ଙ୍ା ସ୍ାନ ପହେ ଭକ୍ମାହନ 
ସଦିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ଧାମହେ ପ୍ରହବଶ କେଦିପାେଦିହବ।

n  ବାବାଙ୍କ ଧାମେ 3 ଟଦି ରାତ୍ୀ ସବୁଦିଧା ହକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ 
କୋରାଇଛଦି। ଏଠାହେ ଭକ୍ମାହନ ବଦିରୋମ ହନବା ଏବଂ 
ଲହ�ଜ ୍ସେୁକ୍ଦିତ େଖବିା ସବୁଦିଧା ପାଇହବ। 

n  କଳା ଏବଂ ସଂସ୍ତୃଦିେ ସ�େ କାଶୀ କଳାକାେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ସାଂସ୍ତୃଦିକ ହକନ୍ଦ୍ର ହ�ାଇପାେଦିଛଦି। ଏ�ାେ ଦୁଇ ମ�ଲା 
ହକାଠା ସାଂସ୍ତୃଦିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇ ଁଉଦ୍ଦିଷ୍।

n  ବଦିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ ପେଦିଦଶ୍ଯନ କେୁଥବିା ଭକ୍ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ହରା� ଏବଂ ଧ୍ାନ ହକନ୍ଦ୍ର ଭାବହେ ହବୈଦଦିକ ହକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଦିଷ ୍ଠା 
କୋରାଇଛଦି।

n  ବଦିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ ଅଞ୍ଳକୁ ବା�ାେୁ ଆସଥୁବିା ଭକ୍ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ 
ଧାମକି ପସୁ୍ତକ ପାଇବା ପାଇ ଁଆଧ୍ାତ୍ଦିକ ପସୁ୍ତକ ହକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ 
କୋରାଇଛଦି। 

n  ଭକ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦହସବନ ହକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ ପ୍ରତଦିଷ ୍ଠା 
କୋରାଇଛଦି। ଏଠାହେ 150 ଭକ୍ ଏକାଠଦି ବସଦି ବାବା 
ବଦିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାେଦିହବ। 

n  କାଶୀ ଧାମହେ ହମାକ୍ ମଦିହଳ ହବାଲଦି ସନାତନ ଧମ୍ଯହେ 
ବଦିଶ୍ୱାସ େ�ଦିଛଦି।  ବଦିଶ୍ୱନାଥ ଧାମହେ ମମୁକୁ୍ ୁଭବନ ନଦିମ୍ଯାଣ 
କୋରାଇଛଦି। ହସଠାେୁ ପ୍ରାୟ 100 ପାଦ ଦୂେହେ େ�ଦିଛଦି 
ମ�ାସ୍ଶାନ ମାଣଦିକର୍କିକା।

n  ବଦିଶ୍ୱନାଥ ଧାମହେ ପ୍ରହବଶ କେଦିବା ପାଇ ଁ4 ଟଦି ବୃ�ତ୍ ଫାଟକ 
ତଦିଆେଦି କୋରାଇଛଦି। ପବୂ୍ଯେୁ ହସଠାହେ ହକବଳ ସଂକୀର୍୍ଯ 
ୋସ୍ତା ଥଲିା ।

n  ସେୁକ୍ା ପାଇ ଁ�ାଇ-ହଟକ୍ କହଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ େୁମ ୍ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋରାଇଛଦି। 
ସମଗ୍ ଧାମ ଅଞ୍ଳହେ ସଦିସଦିଟଦିଭଦି କ୍ୟାହମୋ ଲ�ାରାଇଛଦି| 
ଜେୁେୀକାଳୀନ ଚଦିକଦିତ୍ସା ସବୁଦିଧାଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେଦି ଧାମହେ 
ଆମ୍ବୁଲାନ ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋରଦିବ।

n  ଏକ ଜଦିଲ୍ା-ଏକ ଉତ୍ାଦ ଏବଂ �ସ୍ତଶଦିଳ୍ପ ସାମଗ୍ୀ ହଦାକାନ 
ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ହକାଟ୍ଯ ମଧ୍ ପ୍ରତଦିଷ ୍ଠା କୋରାଇଛଦି। ମ�ାହଦବଙ୍କ 
ପ୍ରଦିୟ େୁଦ୍ାକ୍, ହବଲପତ୍, ପାେଦିଜାତ, ଅହଶାକା �ଛ ଏବଂ 
ବଦିଭଦିନ୍ନ ପ୍ରକାେେ ଫୁଲ ଧାମ ପେଦିସେହେ ଲ�ାରାଉଛଦି।

n  ଧାମହେ ଦଦିବ୍ୟାଙ୍ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ରା’ଆସ ପାଇ ଁସ୍ତନ୍ତ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋରାଇଛଦି। ଧାମହେ ହେମ୍ପ ଏବଂ ଏସ୍ାହଲଟେେ 
ଏକ ଅତ୍ୟାଧନୁଦିକ ସବୁଦିଧା ଉପଲବ୍ଧ।

କେଦି ଦଶ୍ଯନ ହସୌଭା�୍ୟ ପାଇପାେଦିହବ। 

ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବରି୍ତ ପୟାଇ ଁମଳୂଦୁଆ
କାଶୀ ବଦିଶ୍ୱନାଥ ଧାମେ ଉଦଘାଟନ ଭାେତକୁ ଏକ ନଦିର୍୍ଯାୟକ ଦଦି� 
ହଦବ ଏବଂ ଏ�ାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବଦିଷ୍ୟ ଆଡକୁ ହନଇରଦିବ। ଏ�ଦି 
କହମ୍ପଲେକ୍ସ ଆମେ ସାମଥ୍ଯ୍ୟେ, ଆମେ କର୍୍ଯବ୍ୟେ ସାକ୍ୀ। ରଦଦି ତୁମେ 

କୟାଶୀ ଏବଂ ସଜୁ୍ଷ ରଯୟାଜନୟାଜୟାତୀୟ
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ପ୍ରୟାୟ 244 ବର୍ଷ ପରର କୟାଶୀ ବଶି୍ୱନୟାଥ 
ମନ୍ରିର ପନୁରୁଦ୍ୟାର ରହ�ୟା 

ଚଦିନ୍ତା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ହତହବ କଦିଛଦି ବଦି ଅସମ୍ଭବ ନୁହ� ଁ।

ଐତହି୍ର ସରୁକ୍ୟା ପୟାଇ ଁପ୍ରତବିଦ୍
ଆଜଦିେ ଭାେତ �ଜଦିରାଇଥବିା ଐତଦି�୍ୟକୁ ପନୁଜ୍ଯୀବଦିତ କେଦିବାକୁ 
ଚା�ୁଛଁଦି। ଏଠଦି କାଶୀହେ ତ ମାତା ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଯା ସ୍ୟଂ ବଦିୋଜମାନ କେନ୍ତଦି। 
ମୁ ଁଖସୁଦି ହର କାଶୀେୁ ହଚାେଦି ହ�ାଇଥବିା ମାତା ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଯାଙ୍କ ପ୍ରତଦିମରୂ୍କି 

ଏକ ଶତାବ୍ୀ ଅହପକ୍ା କେଦିବା ପହେ କାଶୀହେ ପଣୁଦିଥହେ ପ୍ରତଦିଷ ୍ଠଦିତ 
ହ�ାଇଛଦି।

ଭୟାରତବୟାସୀଙ୍କ ପୟାଇ ଁସଂକଳ୍ପ
ମୁ ଁତୁମ ପାଇ ଁନୁହ� ଁ, ବେଂ ଆମ ହଦଶ ପାଇ ଁତଦିହନାଟଦି ସଂକଳ୍ପ ଚା�ୁଛଁଦି - 
ସ୍ଚ୍ଛତା, ସଷୃ୍ଦି  ଏବଂ ଆତ୍ନଦିଭ୍ଯେ ଭାେତ ପାଇ ଁନଦିେନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ।

ରେୀ କାଶୀ ବଦିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦଦିେେ ଆୟତନ 
ପବୂ୍ଯେୁ 3000 ବ�୍ଯଫୁଟ ଥଲିା। ପ୍ରାୟ 
400 ହକାଟଦି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟହେ ମନ୍ଦଦିେ 
ଚାେଦିପାଖହେ 300 େୁ ଅଧକି ହକାଠା 
କ୍ରୟ କୋରାଇଥଲିା। ଏ�ା ପହେ 5 
ଲକ୍ ବ�୍ଯଫୁଟେୁ ଅଧକି ଜମଦିହେ ପ୍ରାୟ 
400 ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି ବ୍ୟୟହେ ନଦିମ୍ଯାଣ 
କାର୍ଯ୍ୟ ହ�ାଇଥଲିା। କଦିଣାରାଇଥବିା 
ହକାଠା�ଡୁଦିକୁ ଭାଙ୍ଦି ବାହବହଳ ହସଠାେୁ 
40େୁ ଅଧକି ପେୁୁଣା ମନ୍ଦଦିେେ ସନ୍ାନ 
ମଦିଳଦିଥଲିା। ପହେ ହସ�ଡୁଦିକୁ ଉପରକୁ୍ 
ଭାହବ ସଂେକ୍ଣ କୋରାଇ ନବୀକେଣ 
କୋରଇଛଦି।     

ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପୟାଇ ଁ300 ରୁ 
ଅଧକି ରକୟାଠୟା କଣିୟାଯୟାଇଥ�ିୟା 

n  1194 େୁ 1669 ମସଦି�ା ଭଦିତହେ କାଶୀ ବଦିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦଦିେହେ ଅହନକଥେ ଆକ୍ରମଣ ହ�ାଇଛଦି। 
1777 େୁ 1780 ମଧ୍ହେ ମ�ାୋଣୀ ଅ�ଲ୍ୟା ବାଈ ହ�ାଲକେ ରେ କାଶୀ ବଦିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦଦିେେ 
ନବୀକେଣ କେଦିଥହିଲ। 

n  ଏ�ା ପହେ, 54 �ଜାେ ବ�୍ଯ ମଦିଟେ ଅଞ୍ଳହେ ବ୍ୟାପଦିଥବିା କାଶୀ ବଦିଶ୍ୱନାଥ ଧାମେ ମଳୂଦୁଆ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀଙ୍କ ଦ୍ାୋ 8 ମାଚ୍୍ଯ 2019 ହେ ସ୍ଥାପନ କୋରାଇଥଲିା।

n  ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦଦିେେ ମଳୂ େୂପକୁ ଅକ୍ରୁ୍୍ଯ େଖ ିଏ�ାକୁ 5 ଲକ୍ 27 �ଜାେ ବ�୍ଯଫୁଟେୁ ଅଧକି 
ଅଞ୍ଳହେ ବଦିକଶଦିତ କୋରାଇଛଦି। 800 ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟହେ ନଦିମକିତ ବଦିଶ୍ୱନାଥ ଧାମହେ 
ଭକ୍ଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ସବୁଦିଧା ହରା�ାଇବା ପାଇ ଁବଦିହଶଷ ରତ୍ ନଦିଆରାଇଛଦି।

n  ଏ�ାପବୂ୍ଯେୁ ବଦିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦଦିେକୁ ସଂକୀର୍୍ଯ ୋସ୍ତା ଥଲିା, ହରଉଠଁାହେ ଭକ୍ଙ୍କ ପାଦ େଖବିାକୁ ମଧ୍ 
ସ୍ଥାନ ନଥଲିା କ�ଦିହଲ ଭୁଲ୍  ହ�ବ ନା�ଦି।ଁ ଏହବ 2 ଲକ୍ ଭକ୍ ଠଦିଆ ହ�ାଇ ଉପାସନା କେଦିପାେଦିହବ।

କୟାଶୀ ଏବଂ ସଜୁ୍ଷ ରଯୟାଜନୟାଜୟାତୀୟ
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ସଜୁ୍ଷ ରକନୟା� 
ଜୟାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର 

ମଖୁ୍ ରକନୟା�ସବୁ

43 ବର୍ଷ ପରର ସଜୁ୍ଷ ରକନୟା� 43 ବର୍ଷ ପରର ସଜୁ୍ଷ ରକନୟା� 
ଜୟାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶଭୁୟାରମ୍ଭଜୟାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶଭୁୟାରମ୍ଭ

ଉର୍େପ୍ରହଦଶେ ସଜୁ୍ଯ ହକନାଲ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପେ କାର୍ଯ୍ୟ 1978 ମସଦି�ାହେ 
ବ�ୋଇଚପେୁେୁ ଆେମ୍ଭ ହ�ାଇଥଲିା | କଦିନ୍ତୁ ବଦିଳମ ୍ହ�ତୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ�ଦି ପ୍ରକଳ୍ପେ 
କାର୍ଯ୍ୟ ହକବଳ 52% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଶଷ ହ�ାଇଥଲିା। ହରହତହବହଳ ଏ�ଦି ବ�ୁ ପ୍ରତୀକ୍ଦିତ 

ପ୍ରକଳ୍ପେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଦି  ଆକଷ୍ଯଣ କେଦିଥଲିା, ହସହତହବହଳ ଏ�ଦି 
ପ୍ରକଳ୍ପେ ଅବଶଦିଷ୍ 48 ପ୍ରତଦିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍  ହ�ାଇଥଲିା ପଣୁଦି ତା�ା ମାତ୍ ସାହଢ଼  ଚାେଦି ବଷ୍ଯ 
ମଧ୍ହେ | ଡଦିହସମେ୍ 11 ତାେଦିଖହେ ବଳୋମପେୁଠାହେ ଏ�ାେ ଉଦଘାଟନ କେଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ହମାଦୀ କ�ଦିଛନ୍ତଦି, “ହରହତହବହଳ ଏ�ଦି ପ୍ରକଳ୍ପେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ହ�ଲା ହସହତହବହଳ ଏ�ାେ 
ମଲୂ୍ୟ 100 ହକାଟଦି ଟଙ୍କାେୁ କମ ୍ଥଲିା। ଏହବ ପ୍ରାୟ 10 �ଜାେ ହକାଟଦି ଟଙ୍କା ଖଚ୍୍ଯ କେଦିବା ପହେ 
ଏ�ା ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ହ�ାଇଛଦି। ପବୂ୍ଯ ସେକାେଙ୍କ ଅବହ�ଳା ପାଇ ଁହଦଶ ପବୂ୍ଯେୁ 100 �ଣୁ ଅଧକି ଅଥ୍ଯ 
ହଦଇଛଦି। ‘ସେକାେୀ ମାଲ୍ ..’ ଚଦିନ୍ତାଧାୋ ହଦଶେ ସନ୍ତୁଳଦିତ ବଦିକାଶହେ ସବୁଠାେୁ ବଡ ପ୍ରତଦିବନ୍କ 
ଥଲିା। ଏ�ଦି ଚଦିନ୍ତାଧାୋ �ଦି ଁସଜୁ୍ଯ ହକନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଝୁଲାଇ େଖଥିଲିା।‘‘ 

n 20 ଅର ଟ୍ୟାବର - କୁଶୀନ�େ ଅନ୍ତଜ୍ଯାତୀୟ 
ବଦିମାନବନ୍ଦେେ ଉଦ୍ ଘାଟନ। ଏ�ା ହବୌଦ୍ଧ 
ସକକିଟେ ହପ୍ରାତ୍ସା�ନ ସାଙ୍କୁ  ପବୂ୍ଯଞ୍ଳେ  
ବଦିକାଶ ପାଇ ଁଏକ ନୂତନ ହପ୍ରେଣା ହଦଇଛଦି। 

n 25 ଅର ଟ୍ୟାବର - ସଦିଦ୍ଧାଥ୍ଯନ�େ ସହମତ 
9 ଟଦି ନୂତନ ହମଡଦିକାଲ୍ କହଲଜେ 
ଉଦଘାଟନ। ଏ�ଦି କାେଣେୁ, ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳେ 
ହଲାକଙୁ୍କ ଚଦିକଦିତ୍ସା ପାଇ ଁବା�ାେକୁ ରଦିବାକୁ 
ପଡଦିବ ନା�ଦି।ଁ ଏଠାହେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଆତ୍ନଦିଭ୍ଯେସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଭାେତ ହରାଜନା 
(PMASBY) ହରାଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାେୀ 
ହ�ାଇଛଦି। 

n 16 ନରଭବେର - ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳ ଏକ୍ସହପ୍ରସହୱେ 
ଉଦଘାଟନ। ଉର୍େପ୍ରହଦଶେ ଦ୍ଦିତୀୟ 
ଏକ୍ସହପ୍ରସହୱ ନୂତନ ନଦିରକୁ୍ଦି ସହୁରା� ସ�ଦିତ 
ଆଥକିକ ଆତ୍ନଦିଭ୍ଯେଶୀଳତାକୁ ହପ୍ରାତ୍ସା�ଦିତ 
କେଦିବ। |

n 7 ଡିରସବେର - ହ�ାେଖପେୁହେ AIIMS 
ଏବଂ ସାେ କାେଖାନା ଆେମ୍ଭ। ଏଣଦିକଦି 
�େୁୁତେ ଅସସୁ୍ଥ ହଲାକମାହନ ଦଦିଲ୍ୀ କଦିମା୍ 
ଲକ୍୍ନୌକୁ ରଦିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା�ଦି।ଁ ପଣୁଦି ନୂତନ 
ସାେ କାେଖାନା ହ�ତୁ କୃଷକମାହନ ନୂତନ 
ଶକ୍ଦି ପାଇହବ |

n 11 ଡିରସବେର – ସଜୁ୍ଯ ହକନାଲ ଜାତୀୟ 
ପ୍ରକଳ୍ପେ ଉଦଘାଟନ। 9ଟଦି ଜଦିଲ୍ାେ 29 
ଲକ୍େୁ ଅଧକି ଚାଷୀ ଏ�ାେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଲାଭ 
ପାଇହବ। 

n  13 ଡିରସବେର: ବାେଣାସୀହେ ସ୍ପ୍ନେ 
ପ୍ରକଳ୍ପ କାଶୀ-ବଦିଶ୍ୱନାଥ କେଦିଡେେ ପ୍ରଥମ 
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଦ୍ ଘାଟନ କେଦିଥହିଲ। n

ପବୂ୍ଷୟାଞ୍ଳର ବକିୟାଶ 
ଉପରର ବରିଶର ଧ୍ୟାନ

ରୟାପି୍ତ �ିଙ୍୍କ ରକନୟା�

21 କ.ିମି
ସଜୁ୍ଷ �ିଙ୍୍କ ରକନୟା� 

43 କ.ିମି

ରୟାପି୍ତ ମଖୁ୍ ରକନୟା� 

125କ.ିମି
ସଜୁ୍ଷ ରମନ୍ ରକନୟା� 

63 କ.ିମି

n  6 �ଜାେ 623 କଦିହଲାମଦିଟେ ହକନାଲେ ଏକ 
ହନଟୱକ୍ଯ ସ୍ଥାପନ କୋରାଇଛଦି। ଏ�ଦି ହନଟୱକ୍ଯ 
ନଦିକଟତେ �ା ଁସ�ଦିତ ସଂରକୁ୍ ହ�ାଇଛଦି। 
ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳେ 9ଟଦି ଜଦିଲ୍ାେ ପାଞ୍ଟଦି ନଦୀକୁ 
ସଂହରା� କହେ।

n  ଘା�ୋଠାେୁ ସଜୁ୍ଯ, ସଜୁ୍ଯେୁ ୋପ୍ଦି, ୋପ୍ଦିେୁ 
ବାଣ �ଙ୍ା ଏବଂ ବାଣ�ଙ୍ାଠାେୁ ହୋ�ଦିଣୀ 
ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ�ଦି ହନଟ୍ ୱକ୍ଯହେ ସଂହରା�  
ସ୍ଥାପଦିତ ହ�ାଇଛଦି। ଏ�ଦି ପ୍ରକଳ୍ପହେ ସଂରକୁ୍ 
ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଟଦି ନଦୀେୁ ଜଳ ଜଳହସଚନ ପାଇ ଁ
ହକନାଲକୁ ଛାଡଦି ଦଦିଆରଦିବ। 2012ହେ ଏ�ାକୁ 
ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ହଘାଷଣା କୋରାଇଛଦି।

n  ହକନାଲେ ଉପେ ମଣୁ୍ଡ ସାେୁ ନଦୀ ଉପହେ 
ବ�ୋଇଚେ ସଜୁ୍ଯ ବ୍ୟାହେଜ ୍ଉପହେ ନଦିମକିତ।

n  ବ�ୋଇଚ, ସଦିଦ୍ଧାଥ୍ଯନ�େ, ବସ୍ତଦି, ସନ୍ଥକବୀେ 
ନ�େ, ହ�ାେଖପେୁ, ରୋବସ୍ତଦି, ହ�ାଣ୍ଡା, 
ବଳୋମପେୁ ଏବଂ ମ�ୋ�ଞ୍େ  6,200 
�ାେଁ 29 ଲକ୍େୁ ଅଧକି ଚାଷୀ  ଏଥହିେ 
ଉପକୃତ ହ�ହବ। 

n  ଏ�ଦି ପ୍ରକଳ୍ପ 14 ଲକ୍ ହ�କ୍ଟେ ଜମଦିକୁ 
ଜଳହସଚନ କେଦିବ। ପ୍ରକଳ୍ପେ ଲମ ୍318 
କଦିହଲାମଦିଟେ ଥବିାହବହଳ ଏ�ାେ 6 �ଜାେ 
590 କଦିହଲାମଦିଟେ  ରାଏ ଏ�ାେ ଲଦିହଙ୍କଜ ୍ 
େ�ଦିଛଦି। 

9 ଟି ଜଲି୍ୟାର 29 �କ୍ରୁ ଅଧକି ଚୟାରୀଙୁ୍କ �ୟାଭ

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସରବେୟାଧନ 
ଶଣୁବିୟା �ୟାଗି କୁ୍ଆର୍  
ରକୟାଡ୍  ସ୍ୟାନ୍  କରନ୍ତୁ। 
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ଆତ୍ନଦିଭ୍ଯେ ଭାେତ ଅଭଦିରାନହେ ଉର୍େପ୍ରହଦଶେ ଭୂମଦିକା ମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ। 
ଏହବ ହକନ୍ଦ୍ର ସ� ତାଳ ହଦଇ ଉର୍େ ପ୍ରହଦଶ ମଧ୍ ବଦିକାଶେ 

ୋସ୍ତାହେ ହବଶ ୍ ଦ୍ରୁତ�ତଦିହେ ଆ�କୁ ବଢ଼ଛୁଦି। ୋଜ୍ୟେ ହରଉ ଁଅଞ୍ଳ�ଡୁଦିକ 
ୋଜନୀତଦିକ ଅବହ�ଳାେ ଶଦିକାେ ହ�ାଇ ଅନୁନ୍ନତ ପଡଦି େ�ଦିଥଲିା ହସଠାହେ 
ଆଜଦି ନୂଆ ନୂଆ ବଦିକାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଣୁ୍ଡ ହଟକୁଛଦି। ହରଉ ଁପବୂ୍ଯାଞ୍ଳହେ 
ଜନସାଧାେଣଙୁ୍କ ହମୌଳଦିକ ହସବା ପ�ଞ୍ାଇବା କଷ୍କେ ଥଲିା ଆଜଦି ହସ 
ଅଞ୍ଳକୁ ସନୁ୍ଦେ ୋସ୍ତାହେ ହରାଡଦି ବଦିକାଶେ ମଖୁ୍ୟ ହରୋତହେ ସାମଦିଲ୍  
କୋରାଇଛଦି। ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳ ଏକ୍ସହପ୍ରସ ୍ହୱ ଉଦ୍ ଘାଟନେ15 ଦଦିନ ଭଦିତହେ 
ଏଠାହେ ତଦିନଦି ଦଶକ ହ�ଲା ବନ୍ଦ ହ�ାଇ ପଡଦି େ�ଦିଥବିା ସାେ କାେଖାନାକୁ 
ପନୁଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ କୋରାଇ ନୂତନ େୂପ ଦଦିଆରାଇଛଦି। ଏ�ାସ� ଏଠାହେ 
ନୂଆ ଏମ ୍ସ ୍ ହଖାଲଦିବା ଉର୍େ ପ୍ରହଦଶ ସହମତ ପହଡାଶୀ ୋଜ୍ୟହେ ମଧ୍ 
ଉନ୍ନତ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟହସବାହେ ବଦି�ଲ୍ୁ  ବଜାଇଛଦି। 

ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳ  ଦଦିହନ ସମସ୍ତ ହମୌଳଦିକ ହସବାେୁ ଦୂେହେ ଥଲିା। ଏ�ଦି ଅଞ୍ଳହେ 
ଅହନକ ସଂକ୍ରାମକ ହୋ� ହରମଦିତଦି ଜାପାନଦିଜ ୍ ଏନ୍ ହସଫାଲାଇଟଦିସ ୍ ବା 
ହମନଦିଞ୍ାଇଟଦିସ ୍ ଭଳଦି ହୋ� ଜୀବନକୁ ଦୁବକିସ� କେଦିହଦଇଥଲିା। କଦିନ୍ତୁ 

ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ହ�ବା ପହେ ଏଠାହେ ପ୍ରଥହମ ଆବଶ୍ୟକ 
ଉନ୍ନତ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟହସବା ପ�ଞ୍ାଇବାକୁ ପଣ କେଦିହଲ। ସ୍ଚ୍ଛତାକୁ ଏକ ଅଭଦିରାନ 
ଭାହବ ଚଳାଇହଲ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାେତ ମାଧ୍ମହେ ହଲାକଙ୍କ ସ� ସଂହରା� 
ସ୍ଥାପନ କେଦିହଲ। ଏ�ଦି ହରାଜନା ଅଧୀନହେ ପ୍ରତଦି ପେଦିବାେକୁ 5 ଲକ୍ 
ଟଙ୍କା ରାଏ ଚଦିକଦିତ୍ସା ମା�ଣାହେ ଉପଲବ୍ଧ କୋରାଇପାେଦିଲା। ପ୍ରତଦି ଘହେ 
ନଳ ହରାହ� ସ୍ଚ୍ଛ ପଦିଇବା ପାଇ ଁପ�ଞ୍ାଇଇବା ଲା�ଦି ଜଳ ଜୀବନ ମଦିଶନ 
ଏବଂ ହଲାକଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ଚ୍ଛ ଜୀବନ ବଞ୍ଦିବା ଲା�ଦି ସ୍ଚ୍ଛ ଭାେତ ଅଭଦିରାନ 
ଆେମ୍ଭ କେଦିଥହିଲ। ଘହେ ଘହେ ପାଇଖାନା ନଦିମ୍ଯାଣ ହ�ଲା। ସଂକ୍ରାମକ 
ହୋ�କୁ ହୋକଦିବା ଲା�ଦି ଜାତୀୟ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ମଦିଶନ ଅଧୀନହେ �େ ଘେ 
ଦସ୍ତକ ଅଭଦିରାନ ଚଳାଇ ଟଦିକାକେଣ କୋରାଇଥଲିା। ଏ�ଦି ପ୍ରକାେ ନଦିେନ୍ତେ 
ପଦହକ୍ପ ଅହନକ ସଫଳତା ଆଣଦିଲା। ହସଥଲିା�ଦି ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳହେ ଜାପାନଦିଜ ୍ 
ଏନ୍ ହସଫାଲାଇଟଦିସ ୍ ଜ ୍ବେ ଏହବ ବଦିେଳ ହ�ାଇପାେଦିଛଦି। ଏ�ଦି ହ�ତୁ 
ମତୃ୍ୟ�ାେ 95%କୁ ହ୍ାସ ପାଇପାେଦିଛଦି। ଉର୍େପ୍ରହଦଶ ସ�ଦିତ ହଦଶେ 
ଅନ୍ୟ ଭା�ହେ ସସୁ୍ଥ ଭାେତ- ସେୁକ୍ଦିତ ଭାେତେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ାୋ ଆତ୍ 
ନଦିଭ୍ଯେ ଭାେତକୁ ଶକ୍ଦି ମଦିଳଛୁଦି। 

ପ୍ରଗତ ିପଥରର ପବୂ୍ଷୟାଞ୍ଳକୁ ପ୍ରଗତ ିପଥରର ପବୂ୍ଷୟାଞ୍ଳକୁ 
ମିଳୁଛ ିନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳୁଛ ିନୂଆ ପରିଚୟ 

ରଯଉ ଁପ୍ରକଳ୍ପ ପୟାଇ ଁଆରମ ଶଳିୟାନ୍ୟାସ କରୁ ତୟାହୟାକୁ ରୂପୟାୟନ କରି ଉଦ୍ ଘୟାଟନ ବ ି କରିଥୟାଉ। ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମୟାଦୀଙ୍କ ଏହ ିଶବ୍ଦର ଯଥୟାଥ୍ଷତୟା ପରିବତ୍୍ଣିତ ଭୟାରତର ରୂପରରଖକୁ ଦଶ୍ଷୟାଉଛ,ି ରଯଉଥଁରିର ବଳବେ ରହବୟା, ପ୍ରକଳ୍ପ 

ବଦଳିଯିବୟା ବୟା ଅଧୟାରର ଅଟକବିୟା ଭଳି ଶବ୍ଦ ନୟାହି।ଁ ନକିଟରର ଡିରସବେର 7 ତୟାରିଖରର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଉତ୍ର ପ୍ରରଦଶ 
ପୟାଇ ଁରଯଉ ଁତନି ିପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ ଘୟାଟନ କରିର� ରସଥରୁି ଦୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୟାଇ ଁରସ ଜ�ୁୟାଇ 22, 2016ରର ଶଳିୟାନ୍ୟାସ ବ ି
କରିଥରି�। ଉତ୍ରପ୍ରରଦଶକୁ ଏହ ିଉଦ୍ ଘୟାଟନ ଦ୍ୟାରୟା ମିଳିଥବିୟା ଉପହୟାର ସ୍ୱରୂପ ଏକ୍ସରପ୍ରସ ୍ରୱ, ସୟାରକୟାରଖୟାନୟା ଭଳି 

ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ନୂଆ ଏମ୍ସ ଉଦ୍ ଘୟାଟନ ରୟାଜ୍ରର ବକିୟାଶ ଓ ଚକିତି୍ସୟାରକ୍ତ୍କୁ ରପ୍ରୟାତ୍ସୟାହତି କରିବ। 

ରଗୟାରଖପରୁକୁ ଉପହୟାର ଜୟାତୀୟ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସହମା୍ଧନ 
ଶଣୁଦିବାକୁ କୁ୍ୟଆେ୍ ହକାଡ୍  
ସ୍ାନ୍  କେନ୍ତୁ 
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ICMR: ଆଞ୍ଳିକ ରକନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନୁସନ୍ୟାନ ଓ ଗରବରଣୟାକ ୁରପ୍ରୟାତ୍ସୟାହନ
ହକାଭଦିଡ୍  ମ�ାମାେୀ ଆମକୁ ଅହନକ ଶଦିକ୍ା ହଦଇଛଦି। ଆଉ ଭବଦିଷ୍ୟତହେ 
ଏପେଦି ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତଦିହୋଧ କେଦିବାେ ଆହା୍ନ ମଧ୍। ଏ�ଦିକ୍ରମହେ 
ହଦଶେ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଭଦିର୍ଦିଭୁମଦିକୁ ମଜଭୁତ କେଦିବାେ ଲକ୍୍ୟ ମଧ୍ ଦଦିନକୁ ଦଦିନ 
ପେୂଣ ହ�ବାହେ ଲା�ଦିଛଦି। ହ�ାେଖପେୁଠାହେ ନୂଆକେଦି ହଖାଲଦିଥବିା 
ଆଇସଦିଏମ ୍ଆେ୍  �ହବଷଣା ହକନ୍ଦ୍ର ଏ�ାେ ଏକ ଉଦା�େଣ। ଆଧନୁଦିକ 
ଭଦିର୍ଦିଭୂମଦି ସ� ଉଦ୍ ଘାଟନ ହ�ାଇଥବିା ଏ�ଦି ଆଞ୍ଳଦିକ �ହବଷଣା ହକନ୍ଦ୍ର 
ଏ�ଦି ଅଞ୍ଳହେ ସଂକ୍ରାମକ ହୋ��ଡୁଦିକ ବାବଦହେ �ହବଷଣା କେଦିବା 
ସ� ଏ�ାେ ଚଦିକଦିତ୍ସା ସତୂ୍ ମଧ୍ ଉଦ୍ାବନ କେଦିବ। ମ୍ୟାହଲେଦିଆ ହ�ଉ 
ବା ଟୁ୍ୟବେକ୍ୁୟହଲାସଦିସ ୍, ଏଚ୍ ଆଇଭଦି, କ୍ୟାନ ୍ସେ ଏବଂ ହଲହପ୍ରାସୀ ହୋ� 
ବାବଦହେ �ହବଷଣା କେଦି ଏ�ା ନୂଆ ଦଦି� ଉହନ ୍ମାଚନ କେଦିବ ହବାଲଦି ଆଶା 
କୋରାଉଛଦି। ଏ�ାବାଦ୍  େକ୍ଚାପ ମଧହୁମ�, ପଷୁ୍ଦି�ୀନତା ପେଦି ହୋ� 

ବାବଦହେ ମଧ୍ ଏଠାହେ �ହବଷଣା ହ�ବ। ଏ�ଦି ହକନ୍ଦ୍ରହେ ଅତ୍ୟାଧନୁଦିକ 
ପାହଥାହଲାଜଦି ରନ୍ତାଂଶ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ବା କାେଣେୁ ଏହବ ଆଉ ସାମ୍ପଲ୍ କୁ 
ବା�ାେକୁ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡଦିବ ନା�ଦି।ଁ ହ�ାେଖପେୁେ ବାବା ୋଘବ 
ଦାସ ହମଡଦିକାଲ୍  କହଲଜହେ ମଧ୍ ୯ଟଦି ଅତ୍ୟାଧନୁଦିକ ଲାହବାହେହଟାେଦି 
ହଖାଲା ରାଇଛଦି। ଏଠାହେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଳହେ ସଂକ୍ରମଣ ବଦିସ୍ତାେ କେୁଥବିା 
ଜାପାନଦିଜ ୍ ଏନ୍ ହସଫାଲାଇଟଦିସ ୍, ଭୂତାଣ ୁ ଓ ଜମ୍ଯ ଜନଦିତ ହୋ� ବାବଦହେ 
�ହବଷଣା କେଦି ଏ�ାେ ଚଦିକଦିତ୍ସା ସତୂ୍ ବା�ାେ କେଦିବ। ଏ�ଦି ହ�ତୁ ବଡ ସ�େକୁ 
ଆଉ ହୋ� ସାମ୍ପଲ୍  ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହ�ବ ନା�ଦି।ଁ ଏ�ାଦ୍ାୋ ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳେ 
ଲକ୍ ଲକ୍ ଉପକୃତ ହ�ହବ। ହସମାନଙୁ୍କ ଉଚଦିତ ସମୟହେ ଚଦିକଦିତ୍ସା ସବୁଦିଧା 
ମଧ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ାଇପାେଦିବ। ହଲାକଙ୍କ ବ�ୁତ ଦଦିନେ ଦାବଦିକୁ ଅନୁଭବ କେଦି 
ଏ�ଦି ହକାଠାକୁ ବ�ୁତ ଦ୍ରୁତ �ତଦିହେ ନଦିମ୍ଯାଣ କୋରାଇପାେଦିଛଦି। n

ରକୌଣସି ବ ିରଦଶ ଆଗକ ୁବ଼ିେବୟାକ ୁରହର� ଏହୟାର ସ୍ୱୟାସ୍୍ ବ୍ବସ୍ୟା ଶସ୍ତୟା, ସ�ୁଭ 
ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୟାଖରର ଉପ�ବ୍ଧ ରହବୟା ବରିଶର ଜରୁରୀ ରହୟାଇଥୟାଏ। ନରହର� 
ମୁ ଁବ ିର�ୟାକଙୁ୍କ ଚକିତି୍ସୟା ପୟାଇ ଁଅନ୍ ସହରକ ୁଯିବୟା, ଜମି ବୟାଡି ବନ୍କ ରଖବିୟା, 
ହୟାଉଧୟାରୀ ରନବୟା ଆଦ ିଅରନକ ରଦଖଛି।ି ଏଣ ୁରଦଶର ପ୍ରତଟିି ନୟାଗରିକ ରସ 

ରକୌଣସି ରକୟାଣରର ଥୟାଉ ଅଥବୟା ଦଳିତ, ରଶୟାରିତ, ବଞ୍ତି, ପୀଡିତ ଅଥବୟା 
ରଯରକୌଣସି ବଗ୍ଷର ରହୟାଇଥୟାଉ ନୟା କୟାହିକଁ ିମ ୁ ଁତୟାଙୁ୍କ ଏହ ିପରିସି୍ତରୁି ବୟାହୟାରକୁ 

ଆଣବିୟା �ୟାଗି ଜୀବନ �ଗୟାଇ ରଚଷ୍ୟା କରୁଛ।ି 

ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟେ ସେୁକ୍ା ହ�ଉଛଦି ସବୁଠାେୁ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥଦିତ, ଜଟଦିଳ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଭଦିର୍ଦିଭୂମଦିହେ ଉନ୍ନତଦି ଆଣଦିବା ପାଇ ଁ2014ଠାେୁ ଦ୍ରୁତ ହବ�ହେ 
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲଦିଛଦି।  ଚଦିକଦିତ୍ସା ହକ୍ତ୍ହେ ହଦଶ ଆତ୍ନଦିଭ୍ଯେଶୀଳତାେ 
ପଥହେ ଅଛଦି। ହଦଶହେ ନୂତନ ହମଡଦିକାଲ କହଲଜ ନଦିମ୍ଯାଣ 
କୋରାଇଛଦି, ବଦିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ ଚଦିକଦିତ୍ସା ହକୌଶଳ ଗ୍�ଣ କୋରାଇଛଦି, ନୂତନ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତଦି ଏବଂ ଇ-ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳଦି ସବୁଦିଧା ଉପଲବ୍ଧ କୋରାଇଛଦି। 
�ତ ସାତ ବଷ୍ଯ ମଧ୍ହେ 16ଟଦି ନୂତନ AIIMS ହେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆେମ୍ଭ 
ହ�ାଇଛଦି। ଆ�ୁେଦି ମଧ୍, ଫଦି ଟ୍ ଇଣ୍ଡଦିଆ, ଆନ୍ତଜ୍ଯାତୀୟ ହରା� ଦଦିବସ, 
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାେତ, ଡଦିଜଦିଟାଲ୍ ହ�ଲଥ ୍ମଦିଶନ୍ ଭଳଦି ଅଭଦିରାନ ଆେମ୍ଭ 
କୋରାଇଛଦି। ହକବଳ ଉର୍େପ୍ରହଦଶହେ ଦୁଇଟଦି AIIMS ଉଦ୍ ଘାଟନ 
କୋରାଇଛଦି। ଏ�ାପବୂ୍ଯେୁ ୋଜ୍ୟବାସୀଙୁ୍କ ଚଦିକଦିତ୍ସା ପାଇ ଁଦଦିଲ୍ୀେ AIIMS 
ରଦିବାକୁ ପଡୁଥଲିା। କଦିନ୍ତୁ ବର୍୍ଯମାନ ହସମାହନ AIIMS ହ�ାେଖପେୁକୁ 
ଆସଛୁନ୍ତଦି। ଖାଲଦି ହସତଦିକଦିନୁହ� ଁ, ପହଡାଶୀ ହଦଶ ହନପାଳେ 
ହଲାକମାହନ ମଧ୍ ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳକୁ ଉଚ୍ଧେଣେ ଶଦିକାେ ପାଇ ଁଆସଦିଛନ୍ତଦି। 

ରଗୟାରଖପରୁରର ଏମ୍ସ ସ୍ୱୟାସ୍୍ 
ରକ୍ତ୍ରର ଉନ୍ନତ ିଆଣବି

n  1000 ହକାଟଦି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟହେ 112 ଏକେ ଜମଦିହେ ନଦିମକିତ 
ହ�ାେଖପେୁ AIIMS �ଣୁାତ୍କ ତ୍ଦିସ୍ତେୀୟ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ହସବାକୁ 
ମଜଭୁତ କେଦିବ।

n  ଏଥହିେ 750 ଶର୍ୟା ବଦିଶଦିଷ୍ ଡାକ୍େଖାନା, 18ଟଦି ସ୍ତନ୍ତ ବଦିଭା�, 
17ଟଦି ସପୁେ ହସ୍ଶାଲଦିଟଦି ବଦିଭା� ଏବଂ 14ଟଦି ଅପହେସନ୍ 
ହପ୍ରକ୍ାଳୟ ଅଛଦି। ଆୟୁଷ ବକ୍, ହମଡଦିକାଲ କହଲଜ, ନସକିଂ 
କହଲଜ ନଦିମ୍ଯାଣ ହ�ାଇଛଦି। 

n  ସଦିଟଦି ସ୍ାନ୍, ଏମଆେଆଇ, ଅଲଟ୍ାସାଉଣ୍ଡେ ସବୁଦିଧା ସ�ଦିତ 
ଅହନକ �ମ୍ଭୀେ ହୋ�େ ଚଦିକଦିତ୍ସା ଓ ନଦିଦାନ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ବ

n  ଡାକ୍େୀ ଶଦିକ୍ାେ 25େୁ ଅଧକି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ�ଦିତ MBBSହେ 125 
ଟଦି ସଦିଟ୍ ଅଛଦି। ଏ�ାେ ନଦିମ୍ଯାଣ ଦ୍ାୋ ରବୁକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଏବଂ 
ପହୋକ୍ ନଦିରକୁ୍ଦି ସହୁରା� ପ୍ରଦାନ କେଦିବ। ଟ୍ାଫଦି କ୍ ବୃଦ୍ଧଦି ସ�ଦିତ 
ଶଦିଳ୍ପକୁ ସ�ାୟକ ହ�ବ।  ଏ�ାେ ନଦିମ୍ଯାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ବଷ୍ଯ ମଧ୍ହେ 
ସମାପ୍ ହ�ାଇଛଦି। 

ରଗୟାରଖପରୁ AIIMS: ଚକିତି୍ସୟା ରକ୍ତ୍ରର ଆତ୍ନଭି୍ଷରଶୀଳତୟାର ରୟାସ୍ତୟା |

ICMR ଆଞ୍ଳିକ ରକନ୍ଦ୍ରରୁ 
ଅନୁସନ୍ୟାନ ସହୟାୟତୟା

n  ନୂତନ ଭବନହେ ଅତ୍ୟାଧନୁଦିକ ସବୁଦିଧା 
େ�ଦିଛଦି। ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଅଣ-ସଂକ୍ରାମକ 
ହୋ�େ ଅନୁସନ୍ାନ କେଦି ଚଦିକଦିତ୍ସା ପାଇ ଁ
ନୂତନ ଉପାୟ ବା�ାେଦିବ। 

n  ଏ�ଦି ଅଞ୍ଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଦିକଦିତ୍ସା 
ପ୍ରତଦିଷ ୍ଠାନକୁ  ମଧ୍ ସ�ାୟତା ପ୍ରଦାନ କେଦିବ। 
ଜାପାନଦିଜ ୍ଏନହସଫାଲାଇଟଦିସ,୍ ଆକୁ୍ୟଟ୍ 
ଏନହସଫାଲାଇଟଦିସ ୍ସଦିହଡ୍ାମକୁ ନଦିେୁପଣ ଓ 
ଚଦିକଦିତ୍ସା ହକ୍ତ୍ହେ ସ�ାୟକ ହ�ବ। 

-ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀ

ରଗୟାରଖପରୁକୁ ଉପହୟାର ଜୟାତୀୟ
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ରଗୟାରଖପରୁ ସୟାର କୟାରଖୟାନୟା ରଗୟାରଖପରୁ ସୟାର କୟାରଖୟାନୟା 
ଆତ୍ନଭି୍ଷରଶୀଳ କୃରିର ଆଧୟାରଆତ୍ନଭି୍ଷରଶୀଳ କୃରିର ଆଧୟାର

ଅନ୍ନଦାତା, ରା�ାଙ୍କ କଠଦିନ ପେଦିରେମ ହ�ଉଛଦି ଏ ହଦଶେ �ବ୍ଯ। 
ହକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ନୀତଦି ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଧାୋହେ କୃଷଦି ବଦିକାଶ ଏବଂ 

କୃଷକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସବ୍ଯଦା ସହବ୍ଯାଚ୍ ପ୍ରାଥମଦିକତା ପାଇ ଆସଦିଛଦି। ବଷ୍ଯ 
ବଷ୍ଯ ଧେଦି ସେକାେ ବଦି�ନ, କୃଷଦି ବୀମା, ବଜାେ ଏବଂ ସଞ୍ୟ ଉପହେ 
ଅହନକ ହରାଜନା �ାତକୁ ହନଇଛନ୍ତଦି। ଏ�ାଦ୍ାୋ ଉର୍ମ �ଣୁବର୍ା 
ସମ୍ପନ୍ନ ବଦି�ନ  ନଦିମ ୍ ଆବୃତ ୟୁେଦିଆ, ମରୃ୍ଦିକା ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ କାଡ୍ଯ, ମାଇହକ୍ରା 
ଜଳହସଚନ, ସାେ ସବସଦିଡଦି ବୃଦ୍ଧଦି ଭଳଦି ବଦିଭଦିନ୍ନ ପଦହକ୍ପ ମାଧ୍ମହେ 
କୃଷକଙ୍କ ସମଦୃ୍ଧଦି ତଥା ଲାଭ ନଦିଶ୍ଦିତ କୋରାଇ ପାେଦିଛଦି। ଆମ ହଦଶହେ 
କ୍ଦୁ୍ ଓ ନାମମାତ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି। ଏ�ଦି କୃଷକଙ୍କ 
ଉତ୍ାଦନ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧଦିହେ ହଦଶେ ଆତ୍ନଦିଭ୍ଯେଶୀଳତା �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
| ଏ�ାକୁ ଦୃଷ୍ଦିହେ େଖ ିବନ୍ଦ ସାେ କାେଖାନା�ଡୁଦିକେ ନବୀକେଣ ଏବଂ 
କ୍ମତା ବୃଦ୍ଧଦି ଉପହେ ହକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ବଦିହଶଷ ଧ୍ାନ ହଦଇଛନ୍ତଦି। ଏ�ଦି 
କ୍ରମହେ, 2016 ହେ, ଉର୍େପ୍ରହଦଶେ ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳହେ ବଷ୍ଯ ବଷ୍ଯ ଧେଦି 
ବନ୍ଦ ହ�ାଇଥବିା ତଦିହନାଟଦି ସାେ କାେଖାନା (ହ�ାେଖପେ୍, ବହେୌନଦି, 
ସଦିନ୍ଦ୍ରଦି)କୁ ପଣୁଦିଥହେ ଆେମ୍ଭ କେଦିବା ଲକ୍୍ୟହେ �ଦିନୁ୍ଦସ୍ତାନ ଫଟକିଲାଇଜସ୍ଯ 
ଏବଂ େସାୟାନ ଲଦିମଦିହଟଡ୍ (HURL) �ଠନ ଏବଂ ଏ�ାେ କାର୍ଯ୍ୟ 
ଆେମ୍ଭ ପାଇ ଁ ଏକ ବଡ ନଦିଷ୍ପର୍ଦି ନଦିଆରାଇଥଲିା। ଏଥହିେ ଅନ୍ତଭୁ୍ଯକ୍ 
ହ�ାେଖପେୁ ଫଟକିଲାଇଜେ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟ୍ରଦି ରା�ା 30 ବଷ୍ଯ ଧେଦି ବନ୍ଦ ପଡଦିଥଲିା 
ତା�ାକୁ ଆେମ୍ଭ କୋ�ଲା।  ଏ�ଦି କାେଖାନା ବନ୍ଦ ହ�ବା ହରା�ୁ ଁ
ଚାଷୀମାହନ ଦୀଘ୍ଯ ସମୟ ଧେଦି ଅସବୁଦିଧାହେ ପଡୁଥହିଲ।  ପଣୁଦି ଏଠାହେ 
କାମ କେୁଥବିା ଅହନକ ଚାକଦିେଦି �ୋଇଥହିଲ।  ଏ�ାେଦି ଉପହେ ନଦିଭ୍ଯେ 
କେୁଥବିା ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ପଡଦିଲା।  ଏ�ଦି କାେଣେୁ ବ�ୁ ସଂଖ୍ୟାହେ 
ହୋଜ�ାେ �ୋଇଥହିଲ।  ଚାଷୀଙୁ୍କ ସାେ ହରା�ାଣ ସଂପରୂ୍୍ଯ ପ୍ରଭାବଦିତ 
ହ�ାଇଥଲିା। ଫଳହେ କଦିଛଦି ଦଲାଲ ଲାଭ ଉଠାଉଥହିଲ। ୟୁେଦିଆେ 
ହ�ାଡକିଂ ଏବଂ କଳା ବଜାେଦି ହ�ଲା। n

ଅପ ୍ନୟା ଅପ ୍ନୟା 
ୟୁରିଆୟୁରିଆ

n  ପବୂ୍ଷୟାଞ୍ଳର ଚୟାରୀଙ୍କ ଆକୟାଂକ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ମ କରି 
ଏବଂ ୟୁରିଆର ଚୟାହଦିୟା-ରଯୟାଗୟାଣ ବ୍ବଧୟାନକୁ 
ଦୂର କରି କୃରକମୟାନଙୁ୍କ ରୟାସୟାୟନକି ସୟାରର ସହଜ 
ଉପ�ବ୍ଧ ନଶିି୍ତ ରହୟାଇଛ।ି 

n  ପ୍ରୟାୟ 8600 ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟରର ନମି୍ଣିତ 
କୟାରଖୟାନୟା ୟୁରିଆ ଉତ୍ପୟାଦନରର ଆତ୍ନଭି୍ଷରଶୀଳ 
ରହବୟାରର ସୟାହୟାଯ୍ କରିବ। କୟାରଖୟାନୟା ଦ୍ୟାରୟା 20 
ହଜୟାର ନୂତନ ନଯିକିୁ୍ତ ସରୁଯୟାଗ ସଷିୃ୍ ରହବ ।

n  ର�ୟାକମୟାରନ ଦକ୍ତୟା ତୟା�ିମ ମୟାଧ୍ମରର 
ରରୟାଜଗୟାର ପୟାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ରହରବ। ସ୍ୟାନୀୟ 
ପୟାରମ୍ପରିକ ଶଳି୍ପକୁ ଉତ୍ସୟାହତି କରୟାଯିବ। ୟୁରିଆ 
ଆମଦୟାନୀରର ହ୍ୟାସ ରହର� ରବୈରଦଶକି ମଦୁ୍ୟା 
ସଞ୍ୟ ରହବ। ପଶି୍ମ-ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଳରୁ ୟୁରିଆର 
କମ ୍ପରିବହନ ରରଳ ଏବଂ ସଡକ ଭିତି୍ଭୂମି 
ଉପରର ଚୟାପ ହ୍ୟାସ କରିବ।

ଗ�ୟା 30 ବର୍ଷ ରହ�ୟା ବନ୍ ରହୟାଇ ପଡିରହଥିବିୟା 
ଉତ୍ରପ୍ରରଦଶ ପବୂ୍ଷୟାଞ୍ଳସି୍ତ ରଗୟାରଖପରୁ ସୟାର କୟାରଖୟାନୟା 
ଏରବ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପୟାଇଛ।ି ମୟାତ୍ ପୟାଞ୍ ବର୍ଷ ସମୟ 
ଭିତରର ଏହ ିସରକୟାରଖୟାନୟାରର ନବଜୀବନ ସଂଚୟାର 
ରହବୟାରୁ 10 ରକୟାଟିରୁ ଅଧକି କ୍ଦୁ୍ ଚୟାରୀ ଉପକତୃ ରହରବ।

ରଗୟାରଖପରୁର ସୟାର କୟାରଖୟାନୟା, 
ବକିୟାଶର ଅରନକ ରୟାସ୍ତୟା:

2200 ପ୍ରତଦିଦଦିନ 

3850 
ହମଟ୍ଦିକ୍ ଟନ୍ ୟୁେଦିଆ ଉତ୍ାଦନ ହ�ବ।

ହମଟ୍ଦିକ୍ ଟନ୍ ତେଳ ଆହମାନଦିଆ 
ଉତ୍ାଦନ ହ�ବ ।

30
ବଷ୍ଯେୁ ଅଧକି ସମୟ ଧେଦି ବନ୍ଦ ପଡଦିଥବିା ଏ�ଦି କାେଖାନା 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ ହ�ବା ଦ୍ାୋ ଏ�ଦି ଅଞ୍ଳେ ଆଥକିକ ବଦିକାଶ 
ତ୍ୱୋନ ୍ଦିତ ହ�ବ।

ରଗୟାରଖପରୁକୁ ଉପହୟାର ଜୟାତୀୟ
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ନୂଆ ଭୟାରତର ନୂଆ ଭୟାରତର 
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସକୟାଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସକୟାଳ 

ଆସନ୍ୟା 25 ବର୍ଷ ସମୟ ରହଉଛ ି ଅମତୃକୟାଳ। 
ଏହ ିସମୟ  ଆମ ଆଶୟା, ଆକୟାଂକ୍ୟା, ଅଭିଳୟାର 
ତଥୟା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରୂଣ କରିବୟା �ୟାଗି ସବୁଠୟାରୁ 
ପ୍ରକୃଷ୍ ସମୟ। ରହର� ଆମକୁ ଏରତ �ବେୟା 
ସମୟ ଅରପକ୍ୟା କରିବୟାକୁ ନୟାହି।ଁ ଆମକୁ 
ଏରବଠୁ କୟାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୟାକୁ ରହବ। କୟାରଣ 
ଏହ ିଅମତୃ କୟାଳର ପ୍ରତଟିି କ୍ଣ ଆମ ପୟାଇ ଁ
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ। ଆମ ରଦଶକୁ ବଦଳୟାଇବୟାକୁ 
ରହବ, ନୟାଗରିକ ଭୟାରବ ଆମକୁ ବ ିବଦଳିବୟାକୁ 
ରହବ, ଏହ ିବଦଳୁଥବିୟା ପରିସି୍ତ ିସହ ନଜିକୁ 
ଖୟାପ ଖଆୁଇବୟାକୁ ରହବ। 

- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜାନ୍ଆରୀ, 2022 15

ଭୟାରତ ସ୍ୱୟାଧୀନତୟାର 75 ବର୍ଷ ପ୍ରରବଶ ଅବସରରର ଗତବର୍ଷ ଆରମ  ଅମତୃ 
ମରହୟାତ୍ସବ ପୟାଳନ କରିଥ�ୁି। ଆଉ 25 ବର୍ଷପରର ରଦଶ ସ୍ୱୟାଧୀନତୟାର ଶତବୟାର୍ଣିକୀ 
ପୟାଳନ କରିବ। ଏହ ିପଷୃଭୂ୍ମିରର 2022 ବର୍ଷଟି ବରିଶର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ। କରଣ ଏହ ି

ଅମତୃ କୟାଳ ଏକ ନୂଆ ଭୟାରତର ଭିତି୍ଭୂମି ପକୟାଇବୟା �ୟାଗି ସବୁର୍ଣ୍ଷ ସରୁଯୟାଗ। 
ଗଣତୟାନ୍ତକି ପରିରବଶ ଭିତରର ଏ ରଦଶ ଦନିକୁ ଦନି ନୂଆ ପ୍ରତଷିୟ୍ା ଅଜ୍ଷନ କରୁଛ।ି 

ଆଜ ି–କୟା�ି ରବୟା�ି କହ ିସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଳିବେ କରିବୟାର ଦନି ଆଉ ନୟାହି।ଁ ର�ୟାକଙ୍କ 
ଆଶୟା, ଆକୟାଂକ୍ୟାକୁ ପରୂଣ କରିବୟା ପୟାଇ ଁରବଶ ଦ୍ରୁତ ଗତରିର ଆଗକୁ ମୟାଡି ଚୟା�ିଛ ି
ଭୟାରତ। ଏକବଂିଶ ଶତୟାବ୍ଦୀରର ସ୍ୱୟାମୀ ବରିବକୟାନନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭୟାରତକୁ ବୟାସ୍ତବ 
ରୂପ ରଦଇ ବଶି୍ୱଗରୁୁ ରହବୟାର ପ୍ରୟୟାସରର ରହଛି।ି ଅମତୃ କୟାଳର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରର 

ଆସନ୍ତୁ ଜୟାଣବିୟା 2047ରର ଭୟାରତ ପୟାଇ ଁପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀଙ୍କର 
ସଂକଳ୍ପଗଡିୁକ ବୟାବଦରର ।

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି
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ରୟାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତି
ପ୍ରତ ି   ମିନଟ୍ି ରର ଭୟାରତ 
ଆଜି ମୟାତ୍ ରଗୟାଟିଏ ମିନଟ୍ି  ସମୟ 
ଭିତରର ଭୟାରତ ଅରନକ କତି୍୍ଣିମୟାନ ସ୍ୟାପନ 
କରିପୟାରୁଛ।ି  ଏହୟାସହ ନରିନ୍ର ଭୟାରବ 
�କ୍୍ ପଥରର ଅଗ୍ଗତ ିକରୁଛ ିଭୟାରତ। ଏହୟା 
ରଦଶର ସୟାମଥ୍୍ଷ କୁ ପ୍ରତପିୟାଦତି କରୁଛ।ି 

7.74
�କ୍ ଡ�ୟାର ମୟା� 
ରପ୍ତୟାନୀ ରହଉଛି

5275
ରକୟାଭିଡ୍  
ଭୟାକ୍ସନ୍ି  ରଡୟାଜ୍  
ପ୍ରଦୟାନ 1300

ଇଣ୍ରରନଟ୍  
ୟୁଜର

609
ରମୟାବୟାଇ�୍  ରଫୟାନ୍  
ନମି୍ଷୟାଣ 

09
ଗୟାଡି ରପ୍ତୟାନୀ 
ରହଉଛ ି

197
ର�ୟାକଙୁ୍କ 
ନଯିକିୁ୍ତ ମିଳୁଛ ି

2200
ରମୟାବୟାଇ�୍  
ସଂରଯୟାଗ 

50
ବୟାହୟାନ ନମି୍ଷୟାଣ 
ରହଉଛ ି

1.7
�କ୍ ଡ�ୟାର 
ବରିଦଶୀ ନରିବଶ 

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି
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9.5 
ରକୟାଟି ଜଡିିପି 

15
ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା 
ୟୁପିଆଇ 
କୟାରବୟାର

14
ର�ୟାକଙୁ୍କ 
ଆୟୁଷୟ୍ାନ 
ଭୟାରତ �ୟାଭ 

2200
ରମୟାବୟାଇ�୍  
ସଂରଯୟାଗ 

ପ୍ରଥମ ଥର 
1020
ମ�ଦିଳା 1000 
ପେୁୁଷଙ୍କ 
ତୁଳନାହେ 

ଶୀଷ୍ଯ ହଦଶ ଭଦିତହେ 
ଭାେତ େ�ଦିଛଦି କୃଷଦି 
େପ୍ାନୀ ହକ୍ତ୍ହେ 

ବଦିଲଦିୟନ୍  ଡଲାେ ଅଭଦିବୃଦ୍ଧଦି ସ� ଭାେତେ ଅଥ୍ଯନୀତଦି 
2014ହେ 10ମ ସ୍ଥାନହେ ଥବିାହବହଳ ଏହବ ଷଷ୍ଠ 
ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହ�ାଇଛଦି।800

ଅହଟାହମାବାଇଲ୍  ବଜାେହେ ଭାେତ 2014ହେ 7ମ 
ସ୍ଥାନହେ ଥବିା ହବହଳ  ଏହବ ହମକ୍ସଦିହକାକୁ ଛାଡଦି ଷଷ୍ଠ 
ସ୍ଥାନହେ 

ଭଦିଏତନାମ, ହକାେଦିଆ, ଆହମେଦିକାକୁ ପଛହେ ପକାଇ 
ଭାେତ ଦୁନଦିଆେ ଅଗ୍ଣୀ ସ୍ାଟ୍ଯହଫାନ୍  ନଦିମ୍ଯାତାଙ୍କ ଭଦିତେୁ 
ହ�ାଟଦିଏ ହ�ାଇପାେଦିଛଦି।

ବଦିଶ୍ୱସ୍ତେହେ ବଢ଼ଛୁଦି ହମକ୍  ଇନ୍  ଇଣ୍ଡଦିଆ ଉତ୍ାଦେ ଚା�ଦିଦା 

ଉଜ୍ଜଳା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାେତ, ପକ୍ା ଘେ ଭଳଦି ହରାଜନା 
�େଦିବଙୁ୍କ ହଦଉଛଦି ଉନ୍ନତ ଜୀବନହଶୈଳୀ 

ପଶ୍ଦିମ ହଦଶ�ଡୁଦିକ ତୁଳନାହେ ନୂଆ 
ଭାେତହେ ସାମାଜଦିକ ଦାୟଦିତ୍ୱ ହବଶ ୍ 
ଅଧକି। ୱଲ୍ଯଡ୍  �ଦିଭଦିଂ ଇହଣ୍ଡକ୍ସହେ 
ବଦିଶ୍ୱହେ ଭାେତେ ସ୍ଥାନ ବଢ଼ଦିଛଦି। 
2014ହେ ଏ�ଦି ସ୍ଥାନ 69ଥବିା ବହଳ 
ଏହବ 14ହେ ପ�ଞ୍ଦିଛଦି

ଇସ୍ାତ ୋଙ୍କଦି ଙ୍୍ ହେ ଭାେତେ ସ୍ଥାନ 
2014ହେ ଚତୁଥ୍ଯ ଥବିା ହବହଳ ଏହବ 
ଦ୍ଦିତୀୟ େ�ଦିଛଦି 

ଇହନାହଭସନ୍  ୋଙ୍କଦି ଙ୍୍ ହେ ଭାେତେ 
ସ୍ଥାନ 2014ହେ 76 ଥବିାହବହଳ ଏହବ 
46 ହ�ାଇଛଦି 

ବଦିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ୋଙ୍କଦି ଙ୍୍  2013ହେ 
ଭାେତେ ସ୍ଥାନ 65େୁ ଏହବ 34 
ହ�ାଇଛଦି 

ବଦିଶ୍ୱହେ ହସୌେଶକ୍ଦି ଉତ୍ାଦନ ହକ୍ତ୍ହେ 
ଭାେତେ ସ୍ଥାନ 2010ହେ 10ମ 
ଥବିାହବହଳ ଏହବ ଦ୍ଦିତୀୟ େ�ଦିଛଦି 

ବଦିଲଦିୟନ ଡଲାେ 
େପ୍ାନୀ ପାେ କେଦିବା 

ଲକ୍୍ୟ

10400
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ସ୍ାଧୀନତାେ ୭୫ତମ ବଷ୍ଯ ପରୂ୍କି 
ଅବସେହେ ଆହମ ହରଉ ଁଆଜାଦୀ 
କା ଅମତୃ ମହ�ାତ୍ସବ ପାଳନ କେୁଛୁ 
ତା�ା ଆମ ବଦିକାଶ ରାତ୍ାେ ଏକ 
ଫଦ୍୍ଯ ମାତ୍, ପରୂ୍୍ଯତା ନୁହ�।ଁ 2014େୁ 

ବର୍୍ଯମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ା, ଅମତୃ କାଳ ପାଇ ଁଏକ 
ମଜଭୁତ ନଦିଅ ଁପକାଇଛଦି। ଅପେପହକ୍ ଭବଦିଷ୍ୟତେ 
ଭାେତ ପାଇ ଁନୂଆ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ା�ଡୁଦିକୁ ପେୂଣ 
କେଦିବା ପାଇ ଁଏହବକା ଭାେତ ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ େ�ଦିଛଦି। 
ଆମଭଦିତହେ ଏକ ବଦିଶ୍ୱାସ େ�ଦିଛଦି ହର, ’ଉତ୍ସହବନ 
ବଦିନା ୟସ୍ାତ୍  ସ୍ଥାପନମ ୍ ନଦିଷ୍କଳମ ୍ ଭହବତ୍ ’। ଅଥ୍ଯାତ୍  
ହକୌଣସଦି ବଦି ସଙ୍କଳ୍ପ ଉତ୍ସବ ବଦିନା ନଦିଷ୍ଫଳ ହ�ାଇଥାଏ। 
ସଙ୍କଳ୍ପ ନୂଆ ଭାେତ ପାଇ ଁ ହ�ଉ ବା ଅମତୃ 
କାଳହେ ଭାେତକୁ ବଦିଶ୍ୱ�େୁୁହେ ପେଦିଣତ କେଦିବା 
ହ�ଉ, ହରହବ ତା�ା ଉତ୍ସବ େୂପ ହନଇରାଏ 
ହସହତହବହଳ ଲକ୍ ଲକ୍ ସ୍ପ୍ନ ଏବଂ ଶକ୍ଦି ତା�ାକୁ 
ସାକେ କେଦିବା ଲା�ଦି ହରାଡଦି ହ�ାଇରାଆନ୍ତଦି। ଆମ 
ଭଦିତହେ ସବୁଠାେୁ ବଡ ସମ୍ପଦ ହ�ଉଛନ୍ତଦି ରବୁା 
ଶକ୍ଦି। ହରଉମଁାହନ ନୂଆ ଭାେତେ ସଂକଳ୍ପକୁ 
ପେୂଣ କେଦି ଏ�ଦି ଅମତୃ କାଳହେ ହଦଶକୁ 
ବଦିଶ୍ୱ�େୁୁହେ ପେଦିଣତ କେଦିବାହେ ଲା�ଦିଛନ୍ତଦି। 
ଆମ ହଦଶହେ ଦୁନଦିଆେ ସବୁଠାେୁ ଅଧକି ରବୁକ 
େ�ଦିଛନ୍ତଦି। ହରଉମଁାନଙ୍କ �ାୋ�ାେଦି ବୟସ ୨୯ 
ବଷ୍ଯ। ଏ�ଦି ରବୁାବ�୍ଯଙ୍କ ଆଦଶ୍ଯ ହ�ଉଛନ୍ତଦି ସ୍ାମୀ 
ବଦିହବକାନନ୍ଦ। ରଦିଏ ଭାେତେ ଭବଦିଷ୍ୟତେ କଥା 
କ�ୁଥହିଲ। ହସ ନଦିଜ ଆଖ ିଆ�ହେ ଭାେତମାତାେ 
ଭବ୍ୟତାକୁ ଦଶ୍ଯନ କେୁଥହିଲ। ହସ କ�ୁଥହିଲ ହର 
ରାଏ ଆଖ ି ପାଉଛଦି ଅତୀତକୁ ହଦଖ। ହସଠାହେ 
ଝେଦିଥବିା ଝେଣାେ ଜଳକୁ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କେ 
ଆଉ ଆ�କୁ ବଢ଼। ଭାେତକୁ ପବୂ୍ଯ ଅହପକ୍ା ଅଧକି 
ସଶକ୍, ହରେଷ୍ଠ ଓ ମ�ାନ କେ। 

ସ୍ାଧୀନ ଭାେତହେ ଜନ ୍ମ ହ�ାଇଥବିା 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ହମାଦୀ ହରହତହବହଳ  ସ୍ାମୀ 
ବଦିହବକାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ପ୍ନକୁ ସାକାେ କେଦିବା ପାଇ ଁ
ସଙ୍କଳ୍ପ ହନଇ ହଦଶକୁ ଏକ ନୂଆ ଦଦି� ଦଶ୍ଯନ 
କେୋଇବାେ ହବାଝ ଉଠାଇ କ�ଦିଥହିଲ, ଏହବ 
ହଦଶ ଆଉ ଧୀେ �ତଦିହେ ଚାଲଦିପାେଦିବ ନା�ଦି।ଁ 
ଅଧା ଭଙ୍ା, ଅଧା �ଢ଼ା ସ୍ପ୍ନ ହଦଖପିାେଦିବ ନା�ଦି।ଁ 
ହଛାଟ ହଛାଟ କାମ କେଦି ସ୍ପ୍ନ ପେୂା ହ�ାଇପାେଦିବ 
ନା�ଦି।ଁ ବେଂ ରା�ା ବଦି କେଦିବାକୁ ଅଛଦି ହସଥଲିା�ଦି 
ବଡ ଚଦିନ୍ତା କେଦିବାକୁ ହ�ବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏ�ଦି 
ଚଦିନ୍ତାଧାୋ ଆଜଦି ହଦଶେ ସାଧାେଣ ହଲାକଟଦିେ 
ଭାବନାହେ ପେଦିବର୍୍ଯନ ଆଣଦିଛଦି ଏବଂ ଏ�ାଦ୍ାୋ 
ହସ ସଙ୍କଳ୍ପ ହନଇପାେୁଛଦି ଏବଂ ତା�ାେ ସଫଳତା 
ବଦି ପାଉଛଦି। ଏହବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ 
ୋଷ୍ଟ୍ରକୁ  ବଦିଭବଶଳୀ କେଦିବାେ ସଙ୍କଳ୍ପ ହନଇଛନ୍ତଦି। 
ରା�ାେ ନା ଁହଦଇଛନ୍ତଦି ଅମତୃ କାଳ। 

ଶକି୍ତ ରକ୍ତ୍ରର ଆତ୍ନଭି୍ଷରତୟା 
 ସଂଯକୁ୍ତ ରୟାଷ୍ଟ୍ର ମହୟାସଚବିଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀଙୁ୍କ 2018ବର୍ଷ 
ପୟାଇ ଁ ‘ଚମ୍ପୟିୟାନ୍  ଅଫ୍  ଦ’ି ଆଥ୍ଷ’ ସମ୍ୟାନରର ସମ୍ୟାନତି କରୟାଯୟାଇଥ�ିୟା। ଅଣ 
ପୟାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପୟାଦନ ଓ ବନିରିଯୟାଗ ରକ୍ତ୍ରର ଭୟାରତର ରନତୃତ୍ୱକୁ ଏହୟା 
ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ତଥୟା ସି୍ୱକୃତୀ ପ୍ରଦୟାନ କରିଥ�ିୟା। ଭୟାରତର ବକିୟାଶକୁ ସନୁଶିି୍ତ 
କରିବୟା  ତଥୟା ଏକ ଆତ୍ନଭି୍ଷର ଭୟାରତ ନମି୍ଷୟାଣ ପୟାଇ ଁଶକି୍ତ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ଭୂମିକୟା 
ନବି୍ଷୟାହ କରର। ଏଣ ୁରତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ରକ୍ତ୍ରର ର�ୟାକୟା�୍  ଫର ରଭୟାକୟା�୍ କୁ ସଦୃୁ଼େ 
କରିବୟା �ୟାଗି ବଭିିନ୍ନ  ପଦରକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରୟାଯୟାଉଛ।ି ଏହ ିଧୟାରୟାରର ଆତ୍ନଭି୍ଷର 
ଭୟାରତକୁ ସଦୃୁ଼େ କରିବୟା �ୟାଗି ସ୍ୟାନୀୟ ପରିଚୟାଳନୟାକୁ ରପ୍ରୟାତ୍ସୟାହନ ଦଆିଯୟାଉଛ।ି 

ଅମତୃ ବର୍ଷ

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କୟାଳ 

ଭୟାରତ ଆଜ ିଶକି୍ତ 
ଆମଦୟାନୀ ପୟାଇ ଁବର୍ଷକୁ 
12 �କ୍ ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା 

ଖଚ୍୍ଷ କରୁଛ ି

ଭୟାରତ ନଜିର ରପରରେୟା�ିୟମ 
ଏବଂ ଅନ୍ ଶକି୍ତ 
ଆବଶ୍କତୟାର 85 ପ୍ରତଶିତ 
ଆମଦୟାନୀ କରୁଛ।ି 

ପ୍ରୟାକୃତକି ବୟାଷ୍ପ ରକ୍ତ୍ରର, ଆବଶ୍କତୟାର ଅଧୟା ବରିଦଶୀ ଆମଦୟାନୀରୁ 
ଆସଛୁ।ି ବଶି୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର 16 ପ୍ରତଶିତ ଆମ ରଦଶରର ରହୁଥରି� ମଧ୍ 
ଆରମ ବଶି୍ୱର ମୟାତ୍ 6 ପ୍ରତଶିତ ଶକି୍ତ ଉପରଯୟାଗ କରୁଛ।ୁ ଖୟା�ି ରସତକି ି
ନୁରହ ଁମୟାତ୍ 5 ପ୍ରତଶିତ ଅଙ୍ୟାରକ ନଗି୍ଷତ କରୁଛ।ୁ 

n ଶକ୍ଦି ନଦିୋପର୍ା ପାଇ ଁଆମେ ଅନୁସନ୍ାନ, ଉପଲବ୍ଧଦି, 
ପ୍ରହବଶ, ସାମଥ୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍�ଣୀୟତା ବଦିହଶଷ ସ�ାୟକ ହ�ବ, 
ରା�ା ସବୁ ବ�୍ଯ ଏବଂ ଅଞ୍ଳହେ ଏକ ସଲୁଭ ମଲୂ୍ୟହେ ଶକ୍ଦି ଉପଲବ୍ଧ 
କୋଇବାକୁ ଲକ୍୍ୟ େଖଛିଦି। 

n �୍ୟାସ ୍ଭଦିର୍ଦିକ ଅଥ୍ଯନୀତଦି, CNG, PNG ହନଟୱାକ୍ଯ, 20 ପ୍ରତଦିଶତ ଇଥାନଲ୍ 
ମଦିରେଣ, ହବୈଦୁ୍ୟତଦିକ ରାନକୁ ହପ୍ରାତ୍ସା�ନ ଏବଂ  2030 ସଦୁ୍ଧା ହେଳବାଇକୁ ଶନୂ- 
କାବ୍ଯନ ନଦି�୍ଯମନ ହକ୍ତ୍ ଭାହବ ପ୍ରତଦିଷ ୍ଠା ଲକ୍୍ୟ

n 2023 ସଦୁ୍ଧା ଭାେତୀୟ ହେଳ ମା�୍ଯେ 100% ବଦିଦୁ୍ୟତଦିକେଣ ଲକ୍୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ 

n 2022 ସଦୁ୍ଧା 175 GW ନବୀକେଣ ହରା�୍ୟ ଶକ୍ଦି ଏବଂ 2030 ସଦୁ୍ଧା 450 
GW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ଦି ସେୁକ୍ା ପାଇ ଁଭାେତ ନଦିଜେ ଅତୁଟ ପ୍ରତଦିବଦ୍ଧତାକୁ 
ଅନୁସେଣ କେୁଛଦି। ଏଥମିଧ୍େୁ 100 GWେ ଲକ୍୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପବୂ୍ଯେୁ 
ଭାେତ �ାସଲ କେଦିସାେଦିଛଦି।

ଭୟାରତ  ଅଣ ଜୀବୟାସ୍ମ ଉତ୍ସରୁ 40 ପ୍ରତଶିତ ଶକି୍ତ 
ଉତ୍ପୟାଦନ ଟୟାରଗ୍ଷଟ୍ କୁ ହୟାସ� କରିପୟାରିଛ।ି

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି
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ବକିଶତି ଭୟାରତର  ରମରୁଦଣ୍ ଏମିତ ିପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଛ ି
ହରହତହବହଳ ହ�ାଟଦିଏ ଜାତଦି ଏ�ାେ ପେବର୍୍ଯୀ ପଦିଢ଼ଦି ପାଇ ଁଆତ୍ 
ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବଳଦିଦାନେ ପେମ୍ପୋକୁ ଶଦିକ୍ା ଦଦିଏ ଏବଂ ହସମାନଙୁ୍କ 
କ୍ରମା�ତ ଭାବହେ ହପ୍ରେଣା ହଦଇଥାଏ, ହସ�ଦି ୋଷ୍ଟ୍ରେ ହ�ୌେବ 
ଜାଗ୍ତ ହ�ାଇ େ�ଦିଥାଏ। ଏ�ଦି ଚଦିନ୍ତାଧାୋକୁ ଆ�କୁ ହନଇ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ହମାଦୀ ସ୍ାଧୀନତାେ 75 ବଷ୍ଯକୁ ଉଚଦିତ ସହୁରା�ହେ 
ପେଦିଣତ କେଦିଛନ୍ତଦି, ହରଉଠଁାହେ ସ୍ାଧୀନତାେ ଇତଦି�ାସ ମଧ୍ 
�ଣତାନ୍ତଦିକ େୂପ ହନଉଛଦି। ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସହୁରା� ମାଧ୍ମହେ 
ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମହେ ସାଧାେଣ ହଲାକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍�ଣକୁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଏକ ନୂଆ ଦଦି� ହଦଖାଇଛନ୍ତଦି। ହରପେଦି ମ�ାତ୍ା 
�ାନ୍ୀ ଚେଖା ଏବଂ ଲୁଣକୁ  ଆହନ୍ଦାଳନେ ପ୍ରତୀକ କେଦିଥହିଲ, 

ହସ�ଦିଭଳଦି ନୂତନ ଭାେତହେ ମଧ୍ ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀଙ୍କ 150 ତମ 
ଜନ ୍ମ ବାଷକିକୀ ପାଳନ କେଦି ଭାେତକୁ ସ୍ଚ୍ଛ କେଦିବାେ ସଂକଳ୍ପ ହ�ଉ 
ବା ଭ�ବାନ ବଦିସ୍ଯା ମଣୁ୍ଡାଙ୍କ ଜନ ୍ମ ବାଷକିକୀକୁ ଜନଜାତଦି ହ�ୌେବ 
ଦଦିବସଭାହବ ପାଳନ କେଦିବା ହ�ଉ, ହନତାଜୀ ସଭୁାଷଚନ୍ଦ୍ର 
ହବଷଙ୍କ 125ତମ ଜନ ୍ମ ବାଷକିକୀ, ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମହ�ାତ୍ସବ 
ଧାୋବା�ଦିକୀହେ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମହେ ନଦିଜେ ବୀେତା ଓ 
ସା�ସଦିକତାେ ପେଦିଚୟ ହଦଇଥବିା �ଜଦିଲା ନାୟକମାନଙ୍କ 

ଇତହିୟାସର ର�ୟାକତୟାନ୍ତକିରଣ 
ଚରଖୟା ଓ �ୁଣ ଭଳି ମୟାହୟାନୟାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ୀ ଏବଂ 

ବରିଶର ଦନିଗଡିୁକ ବକିୟାଶ ଯୟାତ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ ସୟାଜଛୁନ୍ ି

n ବଦିହଶଷ ଦଦିନ ଓ ମ�ାପେୁୁଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ�ଡୁଦିକୁ ଜନଭା�ଦିଦାେୀ 
ଅବସେହେ ପେଦିଣତ   

n ସ୍ଚ୍ଛତା ଆହନ୍ଦାଳନକୁ ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀଙ୍କ 150 ତମ ଜନ ୍ମ ବାଷକିକୀ ସ�ଦିତ 
ହରାଡଦି ହଦଶକୁ ପେଦିଷ୍କାେ ପେଦିଚ୍ଛନ୍ନ  େଖବିା ପାଇ ଁସଂକଳ୍ପ ସ୍େୂପ 
ଜନ ଆହନ୍ଦାଳନ ଆେମ୍ଭ 

n ସ୍ାଧୀନତାେ 75 ବଷ୍ଯକୁ ଅମତୃ ମହ�ାତ୍ସବ ନାମ ଦଦିଆରାଇ ଏକ 
ସ୍ତନ୍ତ କମଦିଟଦି �ଠନ କେଦି ପାଳନ କୋରାଇଥଲିା 

n ରବୁକମାହନ �ଜଦିଲା ନାୟକମାନଙ୍କ କା�ାଣୀ ହଲଖବିା ପାଇ ଁ
ଅନୁପ୍ରାଣଦିତ ହ�ାଇଥହିଲ। ହନତାଜୀ ସଭୁାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ହବାଷଙ୍କ 125ତମ 
ଜନ ୍ମ ବାଷକିକୀକୁ ଏକ ଉତ୍ସବ ଭାହବ ପାଳନ କୋରାଇଥଲିା। 

n ପ୍ରତଦିବଷ୍ଯ 15 ନହଭମେ୍ହେ ଭ�ବାନ ବଦିସ୍ଯା ମଣୁ୍ଡାଙ୍କ ଜନ ୍ମ ବାଷକିକୀକୁ 
ଆଦଦିବାସୀ ହ�ୌେବ ଦଦିବସ ଭାହବ ପାଳନ ପାଇ ଁନଦିଷ୍ପର୍ଦି।

n ସହୁ�ଲହଦବ, ୋଜା ମହ�ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସଦିଂଙ୍କ ପେଦି ଅହନକ ମ�ାନ 
ବ୍ୟକ୍ଦିଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମହନ ପକାଇ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମେ ଏକ ନୂତନ 
ପଠନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ।

n 1947 ବଷ୍ଯ ଭଳଦି, 2022 ଅଥ୍ଯାତ୍ ସ୍ାଧୀନତାେ 75ତମ ବଷ୍ଯକୁ ଏକ ଆଧାେ 
ଭାବହେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋରାଉଛଦି, ରା�ାଦ୍ାୋ 2047 ସଦୁ୍ଧା ଭାେତେ ନୂତନ 
ସଂକଳ୍ପ�ଡୁଦିକ ସଫଳ ହ�ବାକୁ ହପ୍ରେଣା ପାଇବ।

n ସ୍ାଧୀନତା ଆହନ୍ଦାଳନ ହକବଳ ବ୍ରଦିଟଦିଶ ଶାସନକୁ �ଟାଇବାହେ ସୀମଦିତ 
ନୁହ� ଁ, ଏ�ା ପବୂ୍ଯେୁ ମଧ୍ ଭାେତ ଦାସତ୍ୱେ ସମୟ ହଦଇ �ତଦି କେଦିଥଲିା। 
ଏପେଦି ପେଦିସ୍ଥଦିତଦିହେ, ହସ�ଦି ସମସ୍ତ ମ�ାନ ବ୍ୟକ୍ଦିଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଣଦିବା 
ପାଇ ଁଏକ ପଦହକ୍ପ ।

n ହଦଶେ ପ୍ରହତ୍ୟକ ହକାଣ ଏବଂ ହରେଣୀେ ଅବଦାନକୁ ସାମ ୍ନାକୁ ଆଣଦିବାକୁ 
ହ�ବ। ଏମଦିତଦି ଅହନକ ହଲାକ ଅଛନ୍ତଦି ହରଉମଁାନଙ୍କ ଅବଦାନ ମ�ାନ 
େ�ଦିଆସଦିଛଦି। ହସମାନଙ୍କେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବଦିଚାେକୁ ସାମ ୍ନାକୁ ଆଣଦି ତା�ାକୁ  
ହଦଶେ ବଦିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟହେ ସାମଦିଲ୍  କୋଇବା। 

n ସ୍ାଧୀନତା ଆହନ୍ଦାଳନେ ହମେୁଦଣ୍ଡ ଭକ୍ଦି ର�ୁହେ େ�ଦିଛଦି। ଭକ୍ଦି 
ଆହନ୍ଦାଳନ ସ୍ାଧୀନତା ଆହନ୍ଦାଳନକୁ ଶକ୍ଦି ହଦବା ଭଳଦି  ଆତ୍ନଦିଭ୍ଯେଶୀଳ 
ଭାେତେ ହମେୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଦିବାହେ ହସ�ଦି ମ�ାନ ବ୍ୟକ୍ଦିମାନଙ୍କ 
ହପ୍ରେଣାକୁ ଆଧାେ କେଦି ଆେମ୍ଭ ହ�ାଇଛଦି 'ହଭାକାଲ୍ ଫେ୍ ହଲାକାଲ୍'।

n ହଦଶହେ ଆଧ୍ାତ୍ଦିକ ହଚତନା ଜାଗ୍ତ ହ�ଉଛଦି। ଆଧ୍ାତ୍ଦିକ ହଚତନାକୁ 
75ତମ ସ୍ାଧୀନତା ବଷ୍ଯେ ଆଧାେ କୋରାଉଛଦି ରା�ାଫଳହେ 2047 
ସଦୁ୍ଧା ନୂତନ ଭାେତେ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାେ କେଦିବା ପାଇ ଁହପ୍ରେଣା ମଦିଳଦିବ।

ଅମତୃ ବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କୟାଳ: 

ସ୍ୱୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମରର ପ୍ରତଟିି ବଗ୍ଷର ଜନସୟାଧୟାରଣଙ୍କ ଭୟାଗିଦୟାରୀ 
ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ରହ ିଆସିଛ।ି  କନି୍ତୁ ଏସବୁ ବଣମଲ୍ୀଙୁ୍କ ରଯମିତ ିସମ୍ୟାନ ମିଳିବୟା 
କଥୟା ରସମିତ ିସମ୍ୟାନ ମିଳିନୟାହି।ଁ ଏହ ିପରିରପ୍ରକ୍ୀରର ଗୟାନ୍ଜିୀଙ୍କ ଚରଖୟା 
ଓ �ୁଣ ଭଳି ‘ଆଜୟାଦୀକୟା ଅମତୃ ମରହୟାତ୍ସବ’ ସମୟାରରୟାହ ଆରମ୍ଭରୁ 
ହି ଁଏହଭିଳି ଅରନକ ହଜ�ିୟା ନୟାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତଚିୟାରଣ କରି ଇତହିୟାସର 
ର�ୟାକତୟାନ୍ତକିରଣ କୟାଯ୍୍ଷ ର ଶଭୁୟାରମ୍ଭ ରହୟାଇପୟାରିଛ।ି 

ଆତ୍ନଭି୍ଷର ଭୟାରତକୁ ରପ୍ରୟାତ୍ସୟାହନ 
ରଦବୟାକୁ ଯୟାଇ ରତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ରକ୍ତ୍ରର 
ସ୍ୟାନୀୟକରଣକୁ ଅଧକି ଧ୍ୟାନ ଦଆିଯୟାଉଛ।ି 

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି
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ଆୟୁଷୟ୍ାନ ଭୟାରତ ଜନ ଆରରୟାଗ୍ ରଯୟାଜନୟା (ସ୍ୱୟାସ୍୍ ବୀମୟା ରଯୟାଜନୟା), ଆୟୁଷୟ୍ାନ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ଏବଂ 
କ�୍ୟାଣ ରକନ୍ଦ୍ର, ରଜରନରିକ  ଔରଧ ପୟାଇ ଁପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଔରଧ ପରିରଯୟାଜନୟା, ଆୟୁଷୟ୍ାନ ଭୟାରତ 
ଡିଜଟିୟା� ମିଶନ ଏବଂ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଆୟୁଷୟ୍ାନ ଭୟାରତ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ଭିତି୍ଭୂମି ମିଶନ ଇତ୍ୟାଦ ିରଯୟାଜନୟା 
ରଦଖ�ିୟା ଭଳି ପରିବତ୍୍ଷନ କରୁଛନ୍।ି। 

ଅମତୃ ବର୍ଷ 

କା�ାଣୀ ବର୍୍ଯନା କେଦିବା ଏବଂ ଏହବ ଅମତୃ କାଳେ ସଂକଳ୍ପ 
ହନବା, ସବୁକଦିଛଦି ହ�ାଟଦିଏ ହ�ାଟଦିଏ ପ୍ରତୀକ। ଏସବୁେ ଉହଦ୍ଶ୍ୟ 
ହ�ଉଛଦି, ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମେ ହସ�ଦି ମା�ାନାୟକଙ୍କ ସ� ବୀେ 
ସଂଗ୍ାମୀମାନଙ୍କ କା�ାଣୀକୁ ହପ୍ରେଣାେ ଉତ୍ସ ଭାହବ ହଲାକଙ୍କ 

ସାମ ୍ନାକୁ ଆଣଦିବା, ହରଉମଁାନଙ୍କ ବଳଦିଦାନ ହରା� ୁ ଭାେତେ 
ହକାଣ ଅନୁହକାଣହେ ସ୍ାଧୀନତାେ ବହ୍ନଦି ଜଳଦିଥଲିା। 

ଏ�ା ନଦିଃସହନ୍ଦ� ହର, ହଦଶେ ପ୍ରତଦି ହକାଣହେ ହସ 
ପବୂ୍ଯ-ପଶ୍ଦିମ ହ�ଉ ବା ଉର୍େ ଦକ୍ଦିଣ ପ୍ରାନ୍ତହେ  ସ୍ାଧୀନତା 

ବୃଦି୍ ସହ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ବରଜଟରର 
2.40 �କ୍ ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା 
ମଞ୍ଜରୁ

ଆଡକୁ ଭୟାରତ 

ସ୍ୱୟାସ୍୍ 
ସମଦିୃ୍

ସବୁ ଗରିବଙ୍କ ନକିଟରର ଉନ୍ନତ ସ୍ୱୟାସ୍୍ରସବୟା ସବୁଧିୟା 
ପହଞ୍ୟାଇବୟା ଧୟାରୟା ତ୍ୱରୟାନ୍ତି ରହୟାଇଛ।ି ଏହ ିସମୟରର 
ରକୟାଭିଡ୍  ଭଳି ମୟାହୟାମୟାରୀ ରଦଇଥବିୟା ଆହୟ୍ାନକୁ 
ମକୁୟାବ�ିୟା କରିବୟାକୁ ଯୟାଇ ଭୟାରତ ଏମିତ ିଚକିତି୍ସୟା 
ଭିତି୍ଭୂମି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛ ିରଯ, ଏହୟାଦ୍ୟାରୟା ଭବରି୍ତରର 
ଏଭଳି  ମହୟାମୟାରୀଗଡିୁକୁ ରଦଶ ମକୁୟାବ�ିୟା କରି ପୟାରିବ।  

137% ଆତ୍ନଭି୍ଷର ଭୟାରତ ଡିଜଟିୟା�୍  ସ୍ୱୟାସ୍୍ ମିଶନ 
ଆରମ୍ଭ ରହୟାଇଛ।ି ଏହ ିମିଶନରର ସବୁ 
ନୟାଗରିକଙୁ୍କ ଚକିତି୍ସୟା ରରକଡ୍ଷ ସବେଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଡିଜଟିୟା�୍  ସ୍ୱୟାସ୍୍ ଆଇଡି ମିଳିବ। 

ରବମୟାରିର 
ପ୍ରତରିଶଧକ ଭୟାରବ 
ନଃିଶଳୁ୍କ ଟିକୟା ପ୍ରଦୟାନ 
କରୟାଯୟାଉଛ ି

ରକୟାଭିଡ୍  ଟିକୟାକରଣ 
ରକ୍ତ୍ରର ରବୈରୟିକ କତି୍୍ଷୀମୟାନ 
ସ୍ୟାପନ। ର�ୟାକଙୁ୍କ ସରୁକ୍ୟାଚକ୍ 
ରଦଉଛନ୍ ିରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର 

ଡିଜଟିୟା�୍  ସ୍ୱୟାସ୍୍ ଆଇଡି ନଃିଶଳୁ୍କ ଟିକୟା କତି୍୍ଣିମୟାନ

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି
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ଆହନ୍ଦାଳନେ ବହ୍ନଦିକୁ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କେଦି ସାଧାେଣ ହଲାକଙ୍କ ମନହେ 
ଜା�େଣ ସଷୃ୍ଦି  କେଦିବା ପାଇ ଁ ଆମ ସାଧ-ୁସନ୍ଥ-ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ 
ନଦିେନ୍ତେ ଭୂମଦିକା ଥଲିା। ଅତୀତହେ ହଚୈତନ୍ୟ ମ�ାପ୍ରଭୁ, ୋମ 
କୃଷ୍ଣ ପେମ�ଂସ ଏବଂ ରେୀମଦ୍  ଶଙ୍କେ ହଦବଙ୍କପେଦି ସାଧମୁାନଙ୍କ 

ଚଦିନ୍ତାଧାୋ ସମାଜକୁ ଦଦି�ଦଶ୍ଯନ ହଦଇଥଲିା। ପଶ୍ଦିମହେ 
ମୀୋବାଇ, ଏକନାଥ, ତୁକାୋମ, ୋମଦାସ, ନେସଦି ହମହ�ଟ୍ା 
�ୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଉର୍େହେ ସନ୍ଥ ୋମାନନ୍ଦ, କବୀେଦାସ, ହ�ାସ୍ାମୀ 
ତୁଲସୀଦାସ, ସେୁଦାସ, �େୁୁ ନାନକହଦବ, ସନ୍ଥ ୋଇଦାସ, 

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କୟାଳ 

1.5 ଲକ୍ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ ହକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହ�ାଇଛଦି 
ଆୟୁଷ୍ମାନ ହରାଜନା ଅଧୀନହେ। 

736
ଜଦିଲ୍ାହେ ଶଦିଶ ୁଚଦିକଦିତ୍ସା ହକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହ�ବ। 
ସ୍ତନ୍ତ ପ୍ୟାହକଜ ୍ ଦ୍ାୋ ସମସ୍ତ ୋଜ୍ୟହେ 
ସ୍ତନ୍ତ ଶଦିଶ ୁ ଚଦିକଦିତ୍ସା ଉତ୍କଷ୍ଯ ହକନ୍ଦ୍ର 

602
ଜଲି୍ୟାରର କ୍ଟିିକୟା�୍  
ରକୟୟାର ୟୁନଟ୍ି  
ଆରମ୍ଭ ରହବ 

n ସେକାେ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ବଦିଷୟ ଉପହେ 
ଧ୍ାନ ହକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କେଦିଛନ୍ତଦି। ସବୁ ନା�େଦିକଙୁ୍କ 
ଡଦିଜଦିଟାଲ୍  ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ କାଡ୍ଯ ପ୍ରଦାନ ହ�ବ 

n ହକାଭଦିଡ୍ େୁ ମଦିଳଦିଥବିା ଶଦିକ୍ାକୁ ଆଧାେ କେଦି 
ସେକାେ ସଂକ୍ରାମକ ହୋ�େ ଚଦିହ୍ନଟ ଓ 
ପ୍ରତଦିକାେ ପାଇ ଁମଜଭୁତ ଢାଞ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କେଦିହବ। 

n �ାଠୁଁ ହନଇକେଦି ଜଦିଲ୍ା ଓ ୋଜ୍ୟ ସ୍ତେହେ 
ଚଦିକଦିତ୍ସା ସବୁଦିଧା ଉପଲବ୍ଧ କେଦିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ହ�ବ। ଏଠାହେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧନୁଦିକ ହସବା 
ଉପଲବ୍ଧ େ�ଦିବ। 

n ହବମାେୀେ ଚଦିକଦିତ୍ସା ବଦଳହେ ପ୍ରତଦିକାେ 
ପାଇ ଁବଦିହଶଷ ଧ୍ାନ ଦଦିଆରଦିବ। ଏଥଲିା�ଦି 
ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆୟୁଷ ମଦିଶନକୁ ଅଧକି ହପ୍ରାତ୍ସା�ନ 
ଦଦିଆରଦିବ। ଚଦିକଦିତ୍ସା ଓ ତାଲଦିମ ବ୍ୟତୀତ 
ନୂଆ ଆୟୁଷ �ସ ୍ପଦିଟାଲ୍  ସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ
ଧ୍ାନ ଦଦିଆରଦିବ। ହସଠାହେ ଚଦିକଦିତ୍ସା ସାଧନ 
ଉପଲବ୍ଧ ହ�ବ। 

ଅମତୃ ବର୍ଷ 

ଭାେତେ ନୂଆ ହେକଡ୍ଯ। ବଦିଶ୍ୱେ 
ଦ୍ରୁତତମ ଟଦିକାକେଣ ଅଭଦିରାନ 
ଭାହବ ମାତ୍ 9 ମାସ ମଧ୍ହେ 100 
ହକାଟଦି ଟଦିକା ପ୍ରଦାନ

100
n ହକାୱଦିନ୍  ଆପ ୍ଜେଦିଆହେ ବଦିଶ୍ୱେ ସବ୍ଯବୃ�ତ ଡଦିଜଦିଟାଲ ଟଦିକାଦାନ 

ଅଭଦିରାନହେ 86 ହକାଟଦି ହେଜଦିହଷ୍ଟ୍ରସନ ହ�ାଇଥଲିା

n 17 ହସହପ୍ଟମେ୍ 2021ଦଦିନ, ସାୋ ବଦିଶ୍ୱହେ ଭାେତ ମାତ୍ ହ�ାଟଦିଏ 
ଦଦିନହେ 25 ନଦିୟୁତ ଟଦିକାେ ପ୍ରଦାନ ଦଦିଆରାଇଥଲିା 

n 138 ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି ଟଦିକା ପ୍ରଦାନ କୋରାଇଛଦି, ଚଳଦିତ ବଷ୍ଯ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ 
ଟଦିକାକେଣ ହ�ବା ସ�ଦିତ ଭବଦିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁଏକ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ସେୁକ୍ା ବଳୟ 
ମଧ୍ ସଷୃ୍ଦି  ହ�ବ

n ଆେମ୍ଭେୁ 85 ଦଦିନ ମଧ୍ହେ 10 ହକାଟଦି ଟଦିକାପାନ ତୁଳନାହେ ହଦଶ 
ବର୍୍ଯମାନ 15 ଦଦିନ ଭଦିତହେ 10 ହକାଟଦି ଟଦିକାପାନ ପ୍ରଦାନ କେଦିବାହେ 
ସକ୍ମ ହ�ାଇଛଦି।

n ଭାେତହେ COVIDେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଆସଦିବାେ 11 ମାସ ମଧ୍ହେ 
ଦୁଇଟଦି ହମକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡଦିଆ ଟଦିକା - ହକାଭଦିଶଦିଲ ୍ଡ ଏବଂ କାଭାକ୍ସଦିନ୍ 
ଅନୁହମାଦଦିତ 

n ସାଧାେଣ ଜନତାଙୁ୍କ ହକାଭଦିଡ ଟଦିକା ବଦିତେଣ ସନୁଦିଶ୍ଦିତ କୋରାଇଥଲିା। 
ଟଦିକା ବଣ୍ନ ପାଇ ଁପ୍ରଥମ ଥେ ପାଇ ଁହ୍ାନ୍ ବ୍ୟବ�ାେ କୋରାଇଛଦି।

n ଆଇସଦିଏମଆେ ବର୍୍ଯମାନ ମଣଦିପେୁ, ନା�ାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ 
ନଦିହକାବେ ଦ୍ୀପପଞୁ୍ହେ ଟଦିକା ବଦିତେଣ ପାଇ ଁ'ଆଇ-ହ୍ାନ୍' ଲଞ୍ 
କେଦିଛଦି

n ସାମଗ୍ଦିକ ଅଭଦିରାନହେ ଡାକଘେ, ବଦିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ନୱାଡଦି ଇତ୍ୟାଦଦି 
ମାଧ୍ମହେ ଫ୍ରଣ୍ଲାଇନ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ କମ୍ଯୀଙୁ୍କ ସ�ାୟତା 

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କୟାଳ: 

n ହକାଭଦିଡ ବଦିହୋଧହେ ରଦୁ୍ଧହେ ନଦିର୍୍ଯାୟକ ସଂଗ୍ାମ ପାଇ ଁହଦଶେ ସମସ୍ତ 
ନା�େଦିକଙୁ୍କ ଟଦିକାପ୍ରଦାନ କୋରଦିବ

n ଏକ ନୂତନ ଟଦିକା ମଧ୍ ଅନୁହମାଦନ କୋରାଉଛଦି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର 
ପଦିଲାମାନଙ୍କେ ଟଦିକାକେଣ ଆେମ୍ଭ ହ�ବ

n ଟଦିକାକେଣ ପାଇ ଁହ୍ାନେ ବ୍ୟବ�ାେ ହଦଶେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଳହେ 

ମଧ୍ ବୃଦ୍ଧଦି ପାଇବ, ରା�ାଦ୍ାୋ ଟଦିକାକେଣ ଅଭଦିରାନକୁ ତ୍ୱାୋନ ୍ଦିତ 
କୋରାଇପାେଦିବ। ଟଦିକାକେଣହେ ନୂତନ ହଟହକ୍ନାହଲାଜଦି ମଧ୍ ବ୍ୟବ�ାେ 
କୋରାଉଛଦି।

n ଜନସାଧାେଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍�ଣ ପନୁବ୍ଯାେ ନଦିଜେ ଶକ୍ଦି ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କେଦିଛଦି 
ଏବଂ ‘�େ ଘେ ଦସ୍ତକ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟଦିକାକେଣ ପାଇ ଁଅତୁଳନୀୟ ଉତ୍ସା� 
ହଦଇଛଦି।

ରକୟାଟି ଟିକୟା

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି
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ଦକ୍ଦିଣହେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନଦିମା୍କ୍ଯାଚାର୍ଯ୍ୟ, 
ବଲ୍ଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ୋମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତଦି ହଲାକଙ୍କ 
ମନହେ ଜା�େଣ ସଷୃ୍ଦି  କେଦି ହଦଶ ହପ୍ରମକୁ 
ଉତ୍ସା�ଦିତ କେଦିଥହିଲ। ଭକ୍ର�ୁେ ଏ�ଦି ସମୟହେ 
ମଲଦିକ୍ ମ�ମ୍ମଦ ଜୟସଦି, େସଖାନ୍, ହକଶବଦାସ, 
ବଦିଦ୍ୟାପତଦି ଭଳଦି ମ�ାନ ବ୍ୟକ୍ଦିମାହନ ହସମାନଙ୍କେ 
ସଷୃ୍ଦିବଳହେ ହଲାକଙୁ୍କ ନଦିଜେ ତ୍ରୁଟଦି ସଧୁାେଦିବା 
ପାଇ ଁହପ୍ରେଣା ହଦଇଥହିଲ। ଏ�ା ହସହତହବହଳ 
ସମାଜହେ ଆଧ୍ାତ୍ଦିକ ହଚତନାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାେଦିତ 
କେଦିଥଲିା। ପେବର୍୍ଯୀ ସମୟହେ ଏ�ଦି ହଚତନା 
1857େ ବଦିପ୍ଳବକୁ ଜନ ୍ମ ହଦଇଥଲିା। ଅଥ୍ଯାତ୍  
ଭାେତୀୟ ସ୍ାଧୀନତା ଆହନ୍ଦାଳନେ ପଷୃ ୍ଠଭୂମଦି 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଦିଥଲିା। 

ଏହବ ପଣୁଦିଥହେ ହଦଶେ ଆଧ୍ାତ୍ଦିକ ହଚତନାକୁ 
ଜାଗ୍ତ କେଦିବାେ ହରଉ ଁପ୍ରୟାସ ହ�ଉଛଦି ହସଥହିେ 
ୋଷ୍ଟ୍ରେ ପନୁ�୍ଯଠନ ଲା�ଦି ମଧ୍ ମଳୁଦୂଆ ପଡୁଛଦି।  
ପ୍ରହତ୍ୟକ ହଦଶେ ବଦିକାଶ ରାତ୍ାହେ ଏକ ସମୟ 
ଆହସ ହରହତହବହଳ ହଦଶ ନଦିଜକୁ ପଣୁଦିଥହେ 
ନୂଆ ପ୍ରକାହେ �ଢ଼ଦି ହତାଳଦିଥାଏ। ହସଥପିାଇ ଁନୂଆ 
ସଙ୍କଳ୍ପ ନଦିଏ, ତା�ାକୁ ସାକାେ କେଦିବା ଲା�ଦି  କାର୍ଯ୍ୟ 
ବଦି କହେ। 2022 ହ�ଉଛଦି ହସ�ଦି ବଷ୍ଯ। ଆଜାଦୀେ 
ଅମତୃ ମହ�ାତ୍ସବେ ଆହୟାଜନେ ଲକ୍୍ୟ ଥଲିା 
ହଦଶେ 75 ବଷ୍ଯେ ସଫଳତାକୁ ବଦିଶ୍ୱ ଆ�ହେ 
ଉପସ୍ଥାପନ କେଦିହବା ଏବଂ ପେବର୍୍ଯୀ 25 ବଷ୍ଯ 
ପାଇ ଁ ଏକ ହୋଡମ୍ୟାପ ୍ ପ୍ରଦାନ କେଦିବା। 2022 
ବଷ୍ଯ ସ୍ାଧୀନ ଭାେତେ ଶତବାଷକିକୀ ପାଇ ଁ ନୂତନ 
ସଂକଳ୍ପ ହନବାହେ ଆଧାେ ହ�ବ।  ଏ�ାେ ଲକ୍୍ୟ 
ହ�ଉଛଦି ଭାେତ ଏବଂ ଭାେତେ ନା�େଦିକଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସମଦୃ୍ଧଦିେ ନୂତନ ଶଦିଖେ ଆହୋ�ଣ କେଦିବା। ଏମଦିତଦି 
ଏକ ଭାେତ ନଦିମ୍ଯାଣ କେଦିବା ହରଉଠଁାହେ ମଦିଳଦିଥବିା 
ସବୁଦିଧା ଆଧାେହେ �ା ଁଓ ସ�େ ଭଦିତହେ ବଦିହଭଦ 
ସଷୃ୍ଦି  ନହ�ଉ। ଏକ ଏମଦିତଦି ଭାେତେ ନଦିମ୍ଯାଣ 
ହ�ଉଛଦି ହରଉଠଁାହେ ସାଧାେଣ ନା�େଦିକଙ୍କ 
ଜୀବନହେ ୋଷ୍ଟ୍ର ବଦିନା କାେଣହେ ପ୍ରହବଶ 
ନକେୁ। ଏକ ଏମଦିତଦି ଭାେତେ ନଦିମ୍ଯାଣ ହରଉଠଁାହେ 
ଦୁନଦିଆେ ପ୍ରତଦିଟଦି ହକାଣହେ ଉପଲବ୍ଧ ଭଦିର୍ଦିଭୂମଦି 
ଥବି। 

ନବନମି୍ଷୟାଣ ଆଡକୁ ବ଼େଛୁ ିଭୟାରତ
ଭାେତକୁ ଆତ୍ନଦିଭ୍ଯେଶୀଳ କେଦିବା ହ�ଉ ଅବା 
�େଦିବ ହଲାକଙୁ୍କ ତାଙ୍କ �ାହଁେ �ଦି ଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ 

ଅମତୃ ବର୍ଷ 

ଭୟାକ୍ସନ୍ି  ରମୈତ୍ୀ: ଦୁନଆି ପୟାଇ ଁ
ଭୟାରତର ସଂଜୀବନୀ 

n ୨୦ ଜାନୁୟାେୀ ୨୦୨୧ହେ ଭାକ୍ସଦିନ୍  
ହମୈତ୍ୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନହେ 
ଅନ୍ୟ ହଦଶକୁ ଭାକ୍ସଦିନ୍  ପଠାଇବା 
ଆେମ୍ଭ ହ�ଲା 

n 14 ଅହକ୍ଟାବେ 2021ହେ ଭାକ୍ସଦିନ୍  
ହମୈତ୍ୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପଣୁଦିଥହେ 
ଆେମ୍ଭ କୋରାଇଥଲିା। ଏ�ଦି 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମହେ ହନପାଳ, ମ୍ୟାମଁାେ, 
ଇୋନ୍  ଏବଂ ବାଂଲାହଦଶ ପ୍ରଭୃତଦି 
ହଦଶକୁ 10 ଲକ୍ ହଲଖାଏ ଁ
ଟଦିକାପାନ ପ୍ରଦାନ କୋରାଇଥଲିା। 

n ଏହବ 96 ହଦଶଙୁ୍କ  ହମଡ୍  ଇନ୍  
ଇଣ୍ଡଦିଆ ଟଦିକା ପ୍ରଦାନ କୋରାଉଛଦି। 

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କୟାଳ

n ହମକ୍  ଇନ୍  ଇଣ୍ଡଦିଆ ଟଦିକା ପାଇ ଁଦୁନଦିଆେ ଭେସା ଭାେତ ପ୍ରତଦି ବୃଦ୍ଧଦି 
ପାଇଛଦି। ଡବ୍ଲୁଏଚ୍ ଓ ସହମତ 125 ହଦଶ ଭାେତେ ସ୍ହଦଶୀ ଟଦିକାେ 
ପୋକ୍ରମକୁ ସ୍ୀକାେ କେଦିଛନ୍ତଦି। 

n ହଲାକଙ୍କ ଭା�ଦିଦାେୀ ଓ ଆତ୍ ବଦିଶ୍ୱାସ ସହଙ୍ ଭାେତ ବଦିହଦଶକୁ ଟଦିକା 
େପ୍ାନ କେଦିବା ସହଙ୍ ସହଙ୍ ହଛାଟ ହଛାଟ ହଦଶ�ଡୁଦିକୁ ମାନବଦିକ 
ସ�ାୟତା େୂହପ ଟଦିକା ମା�ଣାହେ ଉପଲବ୍ଧ କୋଉଛଦି। 

n ନୂଆ ହକାଭଦିଡ୍  ଭାେଦିଆଣ୍ ଓମଦିକ୍ରନ୍  ଆସଦିବା ପହେ ଆଫ୍ରଦି କୀୟ ହଦଶ�ଡୁଦିକୁ 
ଭାେତ ସ�ାୟତା ପ୍ରଦାନ ଆେମ୍ଭ କେଦିଥଲିା। ଏ�ାକୁ ଆ�ୁେଦି ମଜଭୁତ 
କୋରଦିବ, ରା�ାଦ୍ାୋ ମାନବଦିକତା େକ୍ା ହକ୍ତ୍ହେ ଭାେତ ଅଗ୍ଣୀ ଭୂମଦିକା 
ହନଇପାେଦିବ। 

ରକୟାଟି ଟିକୟାପୟାନ 
ଆସନ୍ୟା ଦନିଗଡିୁକରର 
ଭୟାରତ ଉପ�ବ୍ ଧ 
କରୟାଇବ 500

ସୟାରୟା ବଶି୍ୱରର ସବୁଠୟାରୁ ଅଧକି 
138 ରକୟାଟି ଟିକୟାପୟାନ ଭୟାରତରର 
ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛ।ି 

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି
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ହୋଜ�ାେ ଉତ୍ସ ହରା�ାଇବା, ରବୁ ଶକ୍ଦିକୁ ଷ୍ାଟ୍ଯ ଅପ ୍ସ�ଦିତ 
ହରାଡଦିବା ଅବା ପଣୁଦି ହଦଶେ  ମଧ୍ବଦିର୍, ମ�ଦିଳାବ�୍ଯଙୁ୍କ ବଦିକାଶ 
ହରୋତହେ ସାମଦିଲ୍  କେଦିବା ପ୍ରଭୃତଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ହମାଦୀଙ୍କ 
ସାମଗ୍ଦିକ ବଦିକାଶ ଚଦିନ୍ତାଧାୋେ ପ୍ରାଥମଦିକତା ଭଦିତହେ େ�ଦିଛଦି। 
ଦଶନ୍ଦି ଧେଦି ଭା�୍ୟ ଉପହେ ନଦିଭ୍ଯେଶୀଳ ଥବିା ଏ�ଦି ହଦଶ ବର୍୍ଯମାନ 
ସାମଗ୍ଦିକ ବଦିକାଶେ ଚଦିନ୍ତାଧାୋ ଏବଂ ପ୍ରରକୁ୍ଦିବଦିଦ୍ୟା ସ�ଦିତ ପ୍ର�ତଦି 
ପଥହେ ଆ�କୁ ବଢ଼ଛୁଦି। ବଦିଜ୍ାନ ଏବଂ ପ୍ରରକୁ୍ଦିବଦିଦ୍ୟାକୁ ଭାେତ 
ବଦିକାଶେ ଏପେଦି ଉପକେଣ ଭାହବ ଗ୍�ଣ କେଦିଛଦି ହର, ହଦଶ 
ଏ�ାେଦି ମାଧ୍ମହେ ପ୍ରାଶାସନଦିକ ସ୍ତେହେ ସଂସ୍ାେ ଆଣଦିବା ହ�ଉ 
ବା ବଦିଜଳୁଦି, ହେଳ ହକ୍ତ୍ହେ ସଧୁାେ, ଭ୍ରଷ୍ାଚାେ ଉପହେ ଅଙୁ୍କଶ 
ଲ�ାଇବା, ଟଦିକସ ପାେଦଶକିତା, ଜଦିଏସ ୍ଟଦି ଦ୍ାୋ ହ�ାଟଦିଏ ହଦଶ-

ହ�ାଟଦିଏ ଟଦିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଷୃ୍ଦି , ସ୍ଦି ଲ୍  ଇଣ୍ଡଦିଆ, ଡଦିଜଦିଟାଲ୍  ଇଣ୍ଡଦିଆ, 
ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ ଇଣ୍ଡଦିଆ, ଚାଷୀ ଓ ମ�ଦିଳାଙ୍କ ବଦିକାଶ ପାଇ ଁପଦହକ୍ପ 
ଅଥବା ଶଦିକ୍ା ହକ୍ତ୍ହେ ମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପେଦିବର୍୍ଯନ ଆସଦିପାେଦିଛଦି, 
ରା�ା ବଷ୍ଯ ବଷ୍ଯ ଧେଦି ସମ୍ଭବ ହ�ାଇ ପାେଦି ନଥଲିା। 

ବଦିକାଶ ପଥହେ ଅଗ୍ସେ ହ�ଉଥବିା ହଦଶ ଆ�ହେ 
ଏପେଦିକଦି ସାୋ ବଦିଶ୍ୱ ଆ�ହେ ହକାଭଦିଡ୍  ସଂକ୍ରମଣ ଏକ ଆହା୍ନ 

ସମୟାଜର ରଶର ବ୍କି୍ତ ଯୟାଏ 
ବକିୟାଶ ଓ ଆତ୍ସମ୍ୟାନ 

ଗ�ୟା ସୟାତ ବର୍ଷ ଭିତରର ଭୟାରତ ସରକୟାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ପ୍ରଣୟନ କରୟାଯୟାଇଥବିୟା ରଯୟାଜନୟାସବୁର ରକୟାଟି 
ରକୟାଟି ର�ୟାକ ଫୟାଇଦୟା ପୟାଇଛନ୍।ି ଉଜ୍ଜଳୟାଠୁ ରନଇ ଆୟୁଷୟ୍ାନ ଭୟାରତର ଶକି୍ତ ଆଜ ିସବୁ ଗରିବ ପରିବୟାର 
ଜୟାଣଛିନ୍।ି ଏରବ ସରକୟାରୀ ରଯୟାଜନୟାଗଡିୁକର ଗତଶିୀଳ ରହବୟା ସହ ନଦି୍୍ଷୟାରିତ �କ୍୍ ହୟାସ� କରିପୟାରୁଛନ୍।ି 
ଆଗ ତୁଳନୟାରର ଏରବ ଭୟାରତ ରବଶ ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତରିର ଆଗକ ୁବ଼େଛୁ।ି କନି୍ତୁ ବକିୟାଶର ଏହ ିଗତକି ୁପରୂ୍ଣ୍ଷତୟାରର 
ପହଞ୍ୟାଇବୟାକ ୁରହବ। ଏହ ି�କ୍୍ରର ରଯୟାଜନୟାଗଡିୁକ ୁରୂପୟାନ୍ରଣ କରୁଛନ୍ ିରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର। 

ଅମତୃ ବର୍ଷ 

n 8 ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି ପେଦିବାେଙୁ୍କ ମା�ଣାହେ େନ୍ନ �୍ୟାସ ୍ ସଂହରା�। 
ଏ�ାଦ୍ାୋ ସମଦୁାୟ କଭହେଜ ୍ 99.6 ପ୍ରତଦିଶତ ପ�ଞ୍ଦିଛଦି।  2300 ହକାଟଦି 
ଟଙ୍କା ଖଚ୍୍ଯ ହ�ାଇ କୋରାଇଥବିା ସ୍ନଦିଧ ିହରାଜନାହେ 23 ଲକ୍େୁ 
ଅଧକିଙୁ୍କ ଫାଇଦା   

n 11.4 ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି ଚାଷୀ ପେଦିବାେଙୁ୍କ ଏହବରାଏ 1.6 ଲକ୍ ହକାଟଦିେୁ 
ଅଧକି ଟଙ୍କାେ ସମ୍ମାନ ନଦିଧ ିବଣ୍ନ। 50 ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି ହଲାକଙୁ୍କ 5 ଲକ୍ 
ଟଙ୍କାେ ମା�ଣା ଚଦିକଦିତ୍ସା ସବୁଦିଧା- ଆୟୁଷ୍ମାନ ହରାଜନା ଅଧୀନହେ।   

n ଜଳଜୀବନ ମଦିଶନହେ ହକବଳ ଦୁଇବଷ୍ଯହେ 5  ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି 
ପେଦିବାେଙୁ୍କ ପାଇପ ୍ ହରାହ� ଜଳ ସବୁଦିଧା। 

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କୟାଳ

80 ରକୟାଟିରୁ ଅଧକି ର�ୟାକଙୁ୍କ 
ରକୟାଭିଡ୍  ସମୟରର 
ମୟାଗଣୟା ରୟାସନ୍ 

ରକୟାଟିରୁ ଅଧକି 
ପରିବୟାରକୁ ପକ୍ୟା 

ଘର 

02
ରକୟାଟିରୁ ଅଧକି 

ଜନଧନ ଖୟାତୟା ଦ୍ୟାରୟା 
ସୟାମୟାଜିକ ସରୁକ୍ୟା 

43
ରକୟାଟିରୁ ଅଧକି 

ଘରର ରଶୌଚୟାଳୟ 
ନମି୍ଷୟାଣ 

10
ଅମତୃ ଯୟାତ୍ୟାରର 
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବର୍ଷ ଭିତରର 
ଶତ ପ୍ରତଶିତ 
ଗୟାରଁର ପକ୍ୟା ସଡକ 

ଶତ ପ୍ରତଶିତ 
ହତିୟାଧକିୟାରୀଙ୍କ 
ପୟାଖରର ଆୟୁଷୟ୍ାନ 
ଭୟାରତ କୟାଡ୍ଷ 

ସ୍ୱନଧି ିରଯୟାଜନୟାରର 
ସବୁ ବୁ�ୟାବକିୟାଳିଙୁ୍କ 
ନଜିର ଜୀବୀକୟା 
ସହ ରଯୟାଡରିହବୟାର 
ସରୁଯୟାଗ 

ଉଜ୍ଜଳୟା 2.0 ଦ୍ୟାରୟା 
ଶତପ୍ରତଶିତ ରଯୟାଗ୍ 
ବ୍କି୍ତଙ୍କ ପୟାଖରର 
ଗ୍ୟାସ ୍ ସଂରଯୟାଗ

ସରକୟାରଙ୍କ ବୀମୟା 
ରଯୟାଜନୟା, ରପନ୍ ସନ୍  
ରଯୟାଜନୟା, ଆବୟାସ 
ରଯୟାଜନୟାରର 
ରଦଶର ସବୁ ରଯୟାଗ୍ 
ନୟାଗରିକଙୁ୍କ ସୟାମି�୍   

ଶତପ୍ରତଶିତ 
ପରିବୟାରଙ୍କ ପୟାଖରର 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକୟାଉଣ୍ 

2024 ଯୟାଏ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଆବୟାସ 
ରଯୟାଜନୟାକୁ ଜୟାରି ରଖବିୟା �ୟାଗି 
କ୍ୟାବରିନଟ୍ ର ମଞ୍ଜରୁୀ 

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି
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ଅମତୃ ବର୍ଷ 

ଭାହବ ଆକସ୍ଦିକ ଉଦୟ ହ�ାଇଥଲିା। କଦିନ୍ତୁ ହଦଶ ବ�ୁତ 
ସଂରମ, ହଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ାୋ ଏ�ଦି ଆହା୍ନେ ସମମ୍ଖୁୀନ ହ�ଲା।  
ପଣୁଦି ଏ�ଦି ଚ୍ୟାହଲଞ୍ ୍କୁ ସମମ୍ଖୁୀନ ହ�ାଇ ହଦଶବାସୀ ସବୁ 
ହକ୍ତ୍ହେ ଏପେଦି କାମ କେଦି ହଦଖାଇଛନ୍ତଦି, ରା�ା ସାୋ ବଦିଶ୍ୱ 
ପାଇ ଁ ଉଦା�େଣ ହ�ାଇ େ�ଦିବ।  ହବୈଜ୍ାନଦିକ, ଉହଦ୍ୟା�ୀଙ୍କ 
ନଦିଷ ୍ଠାେ ପେଦିଣାମ ସ୍େୂପ ଆଜଦି ଭାେତ ଟଦିକା ପାଇ ଁ ବଦିହଦଶେ 
ହକୌଣସଦି ହଦଶ ଉପହେ ନଦିଭ୍ଯେଶୀଳ ହ�ବାକୁ ପଡୁନା�ଦି।ଁ 
ଅତୀତହେ ଏମଦିତଦି ସମୟ ଥଲିା ଆହମ ବଦିହଦଶ ଉପହେ ସବୁ 
ଟଦିକା ପାଇ ଁ ନଦିଭ୍ଯେଶୀଳ ଥଲୁି। ହକାୱଦିନ୍  ଭଳଦି ଅନ୍  ଲାଇନ୍  
ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡଦିଜଦିଟାଲ୍  ଟଦିକାକେଣ ସାଟକିଫଦି ହକଟ୍  ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 

ଆଜଦି ସାୋ ବଦିଶ୍ୱକୁ ଆକଷକିତ କେୁଛଦି। ମ�ାମାେୀ ସମୟହେ 
ଭାେତ ହରଉପଁେଦି ଭାହବ 80 ହକାଟଦି ହଦଶବାସୀଙୁ୍କ ମା�ଣାହେ 
ମାସ ମାସ ଧେଦି ନଦିେନ୍ତେ ଭାହବ  ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ହରା�ାଇହଦଇ  
�େଦିବଙୁ୍କ ସା�ସ ପ୍ରଦାନ କେଦିଲା ତା�ା ଆଜଦିବଦି ବଦିଶ୍ୱହେ ଚଚ୍୍ଯାେ 
ବଦିଷୟ ହ�ାଇ େ�ଦିଛଦି।  

2047ର ଭୟାରତର ସବୁର୍ଣ୍ଷ ଚତି୍
�ତ ସାତ ବଷ୍ଯ ମଧ୍ହେ ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଆେମ୍ଭ 
ହ�ାଇଥବିା ଅହନକ ହରାଜନାେ ଲାଭ ଆଜଦି ହକାଟଦି ହକାଟଦି 
�େଦିବ ହଲାକଙ୍କ ନଦିକଟହେ ପ�ଞ୍ଦିଛଦି। ଉଜ୍ଜଳା ଠାେୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ 
ଭାେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ହରାଜନା ବାବଦହେ ସାୋ ହଦଶେ 
ହଲାକ ଅବ�ତ। ଆଜଦି ସେକାେୀ ହରାଜନା�ଡୁଦିକେ �ତଦି 
ବୃଦ୍ଧଦି ପାଇଛଦି । ହସ�ଡୁଦିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍୍ୟ �ାସଲ କେୁଛନ୍ତଦି। 
ପବୂ୍ଯ ଅହପକ୍ା ହଦଶ ବ�ୁତ ଦ୍ରୁତ �ତଦିହେ ଆ�କୁ ବଢ଼ଛୁଦି। 
କଦିନ୍ତୁ ଏ�ଦି ରାତ୍ା ଏଠାହେ ହଶଷ ହ�ଉନା�ଦି।ଁ ହଦଶକୁ ପରୂ୍୍ଯତା 
ଆଡକୁ ରଦିବାକୁ ପଡଦିବ। ଏ�ଦି ସଂକଳ୍ପ ସ�ଦିତ ଭାେତ 'ଅମତୃ 

ଅସୀମ 
ସମ୍ଭୟାବନୟା 

ଦୁନଆିର ସବୁଠୟାରୁ 
ଯବୁବହୁଳ ରଦଶ  ରହଉଛ ି

ଭୟାରତ 
n ଆଇଡଦିଆ - ଇହନାହଭସନ୍, େଦିସ୍ ହନବାକୁ ଆଗ୍� ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ କେଦିବାକୁ 

ସଂକଳ୍ପ, ଏ�ା ଏକ ସମଦୃ୍ଧ ହଦଶ ପାଇ ଁ�େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ, ତା’ଛଡା ରବୁକମାନଙ୍କେ ପ୍ରକୃତ 
ପେଦିଚୟ 

n ଷ୍ାଟ୍ଯ ଅପ ୍ମାଧ୍ମହେ ହଦଶେ ରବୁକମାହନ ଚାକଦିେୀ ହଖାଜଥୁବିା ବ୍ୟକ୍ଦିଙ୍କ ବଦଳହେ 
ଚାକଦିେୀ ପ୍ରଦାନକାେୀ ହ�ବାହେ ଲା�ଦିଛନ୍ତଦି ଏବଂ ଷ୍ାଟ୍ଯଅପହେ ବଦିନଦିହରା� କ୍ରମା�ତ 
ଭାବହେ ବୃଦ୍ଧଦି ପାଉଛଦି ।

n ଭାେତ ବର୍୍ଯମାନ ଆେମ୍ଭେୁ ୟୁନଦିକର୍୍ଯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ �ତଦିହେ �ତଦି କେୁଛଦି, ରା�ାେ 
ମଲୂ୍ୟ 1 ବଦିଲଦିୟନ ଡଲାେେୁ ଅଧକି ଅଥ୍ଯାତ୍ ପ୍ରାୟ 7 �ଜାେ ହକାଟଦି ଟଙ୍କା। ପବୂ୍ଯେୁ 
ଭାେତହେ 1-2 ଟଦି ୟୁନଦିକର୍୍ଯ ଥଲିା, କଦିନ୍ତୁ ବର୍୍ଯମାନ ଏ�ାେ ସଂଖ୍ୟା 70 ଅତଦିକ୍ରମ 
କେଦିଛଦି ।

n ହକବଳ ହକାଭଦିଡ୍  ସମୟେ ହଶଷ 10 ମାସହେ, ପ୍ରତଦି 10 ଦଦିନହେ ଏକ ନୂତନ 
ୟୁନଦିକର୍୍ଯ ସଷୃ୍ଦି  ହ�ାଇଛଦି।

n ହଟାକଦିଓ ଅଲଦିମ୍ପଦିକ୍ସହେ ଭାେତ ହ�ାଟଦିଏ ସ୍ର୍୍ଯ, 2 ହେୌପ୍ୟ ଏବଂ 4ଟଦି ହବ୍ରାଞ୍ ପଦକ 
ଜଦିତଦିଛଦି। ଅଲଦିମ୍ପଦିକ୍ ହ�ମ୍ସହେ ଭାେତୀୟ ହଖଳାଳଦିଙ୍କ ଏ�ା ହ�ଉଛଦି ସହବ୍ଯାର୍ମ 
ପ୍ରଦଶ୍ଯନ। ପାୋଲଦିମ୍ପଦିକ୍ ହ�ମ୍ସହେ ଭାେତ ସବ୍ଯହରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ ହଦଖାଇ 5ଟଦି ସ୍ର୍୍ଯ, 8 
ହେୌପ୍ୟ ଏବଂ 6 ଟଦି ହବ୍ରାଞ୍ ପଦକ ଜଦିତଦି 24 ତମ ସ୍ଥାନ �ାସଲ କେଦିଛଦି। 

ଭୟାରତ ରହଉଛ ିଦୁନଆିର ସବୁଠୟାରୁ ଅଧକି 
ଯବୁକ ଅଧୁ୍ ରିତ ରୟାଷ୍ଟ୍ର। ଆଉ ଏହୟାର 
ଜନ ସଂଖ୍ୟାହି ଁଏହୟାର ସମ୍ପଦ। ପଶି୍ମ 

ରଦଶଗଡିୁକରର ବୟସ୍ଙ୍କ  ସଂଖ୍ୟା ଦନିକୁ ଦନି 
ବ଼େଥୁବିୟା ରବରଳ ଭୟାରତରର ଅଧକି ଯବୁକଙ୍କ 

ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ ସମ୍ଭୟାବନୟାସଷିୃ୍ କରୁଛନ୍।ି 
ନୂଆ ପି଼ିେଙ୍କ  ଭିତରର କଛି ିକରିବୟାର 

ଆଗ୍ହ ଏବଂ ଉଦ୍ୀପନୟା ନୂଆ ଭୟାରତର 
ଆଧୟାରଶୀଳୟା। ଏହୟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବର୍ଷର ସଙ୍କଳ୍ପକୁ 

ହୟାସ� କରିବୟାରର ସମଥ୍ଷ ରହବ। 

65

50

ଭୟାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 
35 ବର୍ଷରୁ କମ ୍

ରୁ କମ ୍ ଭୟାରତର 
ଜନସଂଖ୍ୟା 25 
ବର୍ଷରୁ କମ ୍ଅରଟ 

ର�ୟାକଙ୍କ ହୟାରୟାହୟାରି 
ବୟସ 29 ବର୍ଷ 

ଭୟାରତରର ଷ୍ୟାଟ୍ଷଅପ ୍ କହରି� କୟା ଁ ଭୟା ଁ ଶଣୁବିୟାକ ୁ
ମିଳୁଥ�ିୟା ରହର� ବଗିତ ସୟାତ ବର୍ଷରର ଆରମ୍ଭ 
ରହୟାଇଥବିୟା ଏହ ିପରମ୍ପରୟା ଆଜ ିରଦଶରର 50 ହଜୟାରରୁ 
ଅଧକି ଷ୍ୟାଟ୍ଷଅପ ୍ ସଷିୃ୍ କରିବୟାରର ସକ୍ମ ରହୟାଇପୟାରିଛ।ି 

50,000

ପିଏମ ୍ ରମୟାଦୀଙ୍କ ସି୍�୍ , ଅପ ୍ସି୍�୍  ଏବଂ 
ରିସି୍�୍  ମନ୍ତ ଦ୍ୟାରୟା ଯବୁୟା ରହଉଛନ୍ ିଆତ୍ 
ନଭି୍ଷର

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି
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କାଳ'େ ରାତ୍ା ଆେମ୍ଭ କେଦିଛଦି। 100% �ାକଁୁ ୋସ୍ତା, 100% 
ପେଦିବାେଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍, 100% �ଦିତାଧକିାେୀଙ୍କେ 
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାେତ କାଡ୍ଯ, 100% ହରା�୍ୟ ବ୍ୟକ୍ଦିଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳା 
ସଂହରା� ଲକ୍୍ୟ େ�ଦିଛଦି। ହସ ବୀମା ହରାଜନା ହ�ଉ, ହପନ ୍ସନ୍ 
ସ୍ଦିମ ୍ଅବା ଆବାସ ହରାଜନା ସବୁ ସେକାେୀ ହରାଜନା ହରମଦିତଦି 
ହରା�୍ୟ �ଦିତାଧକିାେୀଙ୍କ ନଦିକଟହେ ପ�ଞ୍ଦିବ। ୋସ୍ତା କଡହେ 
ଅବା ହେଳଧାେଣା କଡହେ ବସଦି ଜୀବୀକା ନଦିବ୍ଯା� କେୁଥବିା 
ହଲାକଙୁ୍କ ହରପେଦି ବ୍ୟାଙ୍କଦି ଙ୍୍  ବ୍ୟବସ୍ଥାହେ ହରାଡଦିହ�ବ ହସ 
ହନଇ କାମ ଆେମ୍ଭ ହ�ାଇ ସାେଦିଛଦି। ହଦଶ ଆଜଦି ଜଳଜୀବନ 
ମଦିଶନ ଜେଦିଆହେ ଆ�କୁ ବଢ଼ଛୁଦି। ମାତ୍ ଦୁଇ-ଅହଢ଼ଇ ବଷ୍ଯହେ 

ଏ�ଦି ହରାଜନା ଦ୍ାୋ 5 ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି ହଲାକଙୁ୍କ ପାଇପ ୍ 
ହରାହ� ଜଳ ହରା�ାଇ ଦଦିଆରାଇପାେଦିଛଦି। 

ହଦଶେ ପ୍ରହତ୍ୟକ �େଦିବ ନଦିକଟହେ ପଷୁ୍ଦି  ପ�ଞ୍ାଇବା ବଦି 
ସେକାେଙ୍କ  ପ୍ରାଥମଦିକତା ହ�ାଇଛଦି। �େଦିବ ମ�ଦିଳା, ବାଳକ-
ବାଳଦିକାଙ୍କ କୁହପାଷଣ  ବଦିକାଶ ପ୍ରକ୍ରଦିୟାହେ ପ୍ରତଦିବନ୍କ ସାଜଛୁଦି। 
ଏ�ାକୁ ହଦଖ ି ସେକାେ ପ୍ରତଦିଟଦି �େଦିବ ପେଦିବାେଙୁ୍କ ପଷୃ୍ଦିରକୁ୍ 
ଚାଉଳ  ବାଣ୍ଦିବା ଆେମ୍ଭ କେଦିଛନ୍ତଦି। 2024ସଦୁ୍ଧା ପ୍ରହତ୍ୟକ 
ହରାଜନା ମାଧ୍ମହେ ମଦିଳଥୁବିା ଚାଉଳକୁ ପଷୁ୍ଦିରକୁ୍ କେଦିବା 
ପାଇ ଁହଦଶ ମଧ୍ ପ୍ରତଦିଶେୁ୍ତଦି ହଦଇଛଦି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 75,000 େୁ 
ଅଧକି  ୍ହୱଲ୍ ହନସ ୍ ହକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଦିଷ ୍ଠା କୋରାଇଛଦି। ବର୍୍ଯମାନ ବକ୍୍ 
ସ୍ତେହେ ଭଲ ଡାକ୍େଖାନା ଏବଂ ଆଧନୁଦିକ ଲ୍ୟାବ ହନଟୱକ୍ଯ 
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲଦିଛ। ଖବୁଶୀଘ୍ର ହଦଶେ ଅହନକ ଡାକ୍େଖାନାହେ 
ମଧ୍ ନଦିଜସ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଅମଳହକନ୍ଦ୍ର ନଦିମ୍ଯାଣ କୋରାଉଛଦି। ବଦିକାଶ  
ପ୍ରକ୍ରଦିୟାହେ ପଛହେ ପଡଦିଥବିା ଅଞ୍ଳ ହ�ଉ ବା ବ୍ୟକ୍ଦିଙୁ୍କ ଏହବ 
ସାଙ୍ହେ ହନଇ ଚାଲଦିବାକୁ ଅଛଦି। ହମୌଳଦିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ 
ଉପଲବ୍ଧ କୋଇବା ଚଦିନ୍ତା ସ� ଦଳଦିତ, ଆଦଦିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟ 

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କୟାଳ 

n 2028 ଲସ ୍ଆହଞ୍ଲସ ୍ଅଲଦିମ୍ପଦିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହପାଡଦିୟମଠାେୁ ପ୍ରସୁ୍ତତଦି। ନୂତନ ଶଦିକ୍ା ନୀତଦିହେ କ୍ରୀଡାକୁ ଅତଦିେଦିକ୍ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପେଦିବହର୍୍ଯ ମଖୁ୍ୟ ହରୋତ ଶଦିକ୍ାେ ଏକ ଅଂଶ କୋରାଇଥଲି। ପ୍ରତଦିଭା, ହଟହକ୍ନାହଲାଜଦି ଏବଂ 
କ୍ରୀଡାହେ ପ୍ରହଫସନାଲ ସଷୃ୍ଦି  ପାଇ ଁଚାଲୁଥବିା ୍ାଇଭ୍ ଏ�ଦି ଦଶନ୍ଦିହେ ତ୍ୱୋନ ୍ଦିତ ଏବଂ ବଦିସ୍ତାେ ହ�ବ ।

n ନୂତନ ଶଦିକ୍ା ନୀତଦି ଅନୁରାୟୀ, 2025 ସଦୁ୍ଧା ଅତଦି କମହେ 50% ଛାତ୍ଙୁ୍କ ଧନ୍ଦାମଳୂକ ହକୌଶଳ ହରା�ାଇବା 
ପାଇ ଁଏକ ଲକ୍୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କୋରାଇଛଦି, ରା�ାଦ୍ାୋ ବଦିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତେହେ ପ୍ରାପ୍ ଧନ୍ଦାମଳୂକ ହକୌଶଳ ଉଚ୍ଶଦିକ୍ା 
ସ୍ତେକୁ ନଦିଆରାଇପାେଦିବ।

ଭୟାରତୀୟ ରରଳ ରକୌଶଳ 
ବକିୟାଶ ରଯୟାଜନୟା 

ମୟାଗଣୟା ରକୌଶଳ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଅ�ମ୍ପକି୍ସରର ସବ୍ଷରଶଷ ୍ରହବ ଭୟାରତ 

ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ �ୟାବ୍  
ସଂଖ୍ୟା ବ଼ିେ ଏରବ 

ସ୍ମୟାଟ୍ଷ ଇଣି୍ଆ  ହୟାକୟାଥନ୍ ରର 
ହଜୟାର ହଜୟାର ଆଇଡିଆ 

50,000 9000

46

1000000
ରୁ ଅଧକି ଯବୁକଙୁ୍କ ପ୍ରଶକିି୍ତ 
କରୟାଯିବ। ରକୌଶଳ 
ବକିୟାଶକ ୁରପୟାତ୍ସୟାହନ ରଦଇ 
2024ଯୟାଏ। 

ସ୍�ୁଯୟାଏ ପହଞ୍�ିୟାଣ।ି 
ଏରବ ଏହୟାକ ୁ10 ହଜୟାରରୁ 
ଅଧକି ବଦି୍ୟାଳୟ ଯୟାଏ 
ପହଞ୍ୟାଯିବ। 

ରୁ ଅଧକି ଛୟାତ୍, 7  ହଜୟାରରୁ 
ଅଧକି ସଂସ୍ୟାନରୁ  6 ହଜୟାର 
ଆଇଡିଆ ଆସିଥୟାଏ। ଏହୟାକ ୁ
ଅଧକି ଗତ ିଶକି୍ତ ପ୍ରଦୟାନ 
କରୟାଯିବ। 

�କ୍ରୁ ଅଧକି ମହଳିୟା 
45ହଜୟାରରୁ ଅଧକି ଦବି୍ୟାଙ୍ 
ସଶକ୍ତ ରହୟାଇଛନ୍।ି ଏହୟାକୁ 
ଶତ ପ୍ରତଶିତ କରୟାଯିବ। 

2028 ସଦୁ୍ୟା ଅ�ିମ୍ପକ୍ି ରଗମ୍ସ ଦୃଷି୍ରର ରଖ ି
ଭୟାରତକ ୁବଶି୍ୱର ରଶ୍ରଷ ୍10 ରଦଶ ତୟା�ିକୟାରର 
ସ୍ୟାନତି କରିବୟା । 2021-25 ସଦୁ୍ୟା କ୍ୀଡୟା ପୟାଇ ଁ
8750 ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ବ୍ବସ୍ୟା

ଭୟାରତରର ବଶି୍ୱର ସବୁଠୟାରୁ ଅଧକି 
ଷ୍ୟାଟ୍ଷଅପ ୍।  ଇରନୟାରଭସନ୍  ଦ୍ୟାରୟା 
ଯବୁକମୟାନଙୁ୍କ ମିଳୁଛ ି ନୂତନ ସରୁଯୟାଗ। 
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ପଛୁଆ ବ�୍ଯ, �େଦିବଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆେକ୍ଣ ସନୁଦିଶ୍ଦିତ 
କୋରାଇଛଦି। ଏହବ ନଦିକଟହେ ହମଡଦିକାଲ ଶଦିକ୍ା 
ହକ୍ତ୍ହେ ଅଲ୍  ଇଣ୍ଡଦିଆ  ହକାଟାହେ ଓବଦିସଦି ବ�୍ଯଙ୍କ 
ପାଇ ଁଆେକ୍ଣ ସବୁଦିଧା ପ୍ରଦାନ କୋରାଇଛଦି। ଓବଦିସଦି 
ବ�୍ଯହେ ହକଉମଁାହନ ଆସଦିହବ ହସ ହନଇ ତାଲଦିକା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଦିବାେ ଅଧକିାେ  ୋଜ୍ୟମାନଙୁ୍କ ହଦବା 
ଲା�ଦି ସଂସଦହେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କୋରାଇଛଦି। 

ସବ୍ଷୟାଙ୍ୀନ- ସବ୍ଷସମୟାରବଶୀ-ସବ୍ଷସ୍ପଶ୍ଷୀ 
ବକିୟାଶ 
ସମାଜେ ହକୌଣସଦି ବ୍ୟକ୍ଦି ବା ଅଞ୍ଳ ଅଥବା ବ�୍ଯ 
ହରମଦିତଦି ବଦିକାଶ ପ୍ରକ୍ରଦିୟାହେ ପଛହେ ନପଡନ୍ତୁ 
ହସଥଲିା�ଦି ସେକାେ କାର୍ଯ୍ୟ କେୁଛନ୍ତଦି। ସେକାେଙ୍କ 
ଲକ୍୍ୟ ଅନୁସାହେ ବଦିକାଶ ସବ୍ଯାଙ୍ୀନ ହ�ବା 
ଉଚଦିତ। �ଲା ସାତ ବଷ୍ଯ ଧେଦି ଏଥଲିା�ଦି ପ୍ରୟାସ 
ହ�ଉଛଦି। ହଦଶେ ପଛୁଆ ହକ୍ତ୍ ଓ ବ�୍ଯଙୁ୍କ ଆ�କୁ 
ଆଣଦିବା ଲା�ଦି ଉଦ୍ୟମ ହ�ଉଛଦି। ପବୂ୍ଯ ଭାେତ କଥା 
କୁ�ନ୍ତୁ ବା ପହୂବ୍ଯାର୍େ, ତଟବର୍୍ଯୀ ଅଞ୍ଳ ହ�ଉ ବା 
ପା�ାଡଦିଆ ଆଦଦିବାସୀ ଅଞ୍ଳ ପଣୁଦି ଜମମ୍ ୁକଶ୍ମୀେ 
ହ�ଉ ବା ଲଦାଖ ସବୁ ଅଞ୍ଳକୁ  ହଦଶ ବଦିକାଶେ 
ମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଆଧାେ ଭାହବ ଗ୍�ଣ କୋରାଉଛଦି। 
ଜମମ୍ ୁକଶ୍ମୀେହେ ସୀମା ନଦିଦ୍ଧ୍ଯାେଣ ଆହୟା� �ଠନ 
କୋରାଇଛଦି। ଭବଦିଷ୍ୟତହେ ଏଠାହେ ନଦିବ୍ଯାଚନ 
ଲା�ଦି ପ୍ରସୁ୍ତତଦି ଚାଲଦିଛଦି। ଲଦାଖହେ ବଦିକାଶେ 
ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାକାେ କେଦିବା ଲା�ଦି ପ୍ରାୟସ 
ଜାେଦି େ�ଦିଛଦି। ହ�ାଟଦିଏପହଟ ଲଦାଖହେ ଆଧନୁଦିକ 
ଭଦିର୍ଦିଭୂମଦି ନଦିମ୍ଯାଣ ହ�ଉଛଦି ତ ଅନ୍ୟ ପହଟ ସଦିନୁ୍ 
ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଦିଶ୍ୱଦିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ାୋ ଲଦାଖ ଶଦିକ୍ା ହକ୍ତ୍େ 
ପ୍ରାଣବଦିନୁ୍ଦ ହ�ବାକୁ ରାଉଛଦି। 

ଏକବଦିଂଶ ଶତାବ୍ୀେ ଏ�ଦି ଦଶକହେ ଭାେତ 
ନୀଳ ଅଥ୍ଯନୀତଦିହେ ନଦିଜେ ପ୍ରୟାସକୁ ଆ�କୁ 
ହନଉଛଦି। ଏ�ଦିକ୍ରମହେ �ଭୀେ ସମଦୁ୍ହେ ପ୍ରହବଶ 
କେଦି ଏଠାହେ ଥବିା ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ହଖାଜଦିବାକୁ 
ପ୍ରୟାସ କେୁଛଦି। ହଦଶେ ପଛୁଆ ଜଦିଲ୍ା�ଡୁଦିକେ 
ଆକାଂକ୍ାକୁ ସାକାେ କେଦିବା ପାଇ ଁ ଉଦ୍ୟମ 
ଆେମ୍ଭ ହ�ାଇଛଦି। ଏ�ଦିକ୍ରମହେ ହଦଶେ 110େୁ 
ଅଧକି ଆକାଂକ୍ା ଜଦିଲ୍ାମାନଙ୍କହେ ଶଦିକ୍ା, ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ, 
ପଷୁ୍ଦିକେ ଖାଦ୍ୟ, ସଡକ, ହୋଜ�ାେ ସମନ୍୍ୀୟ 
ହରାଜନା�ଡୁଦିକୁ ପ୍ରାଥମଦିକତା ଦଦିଆରାଉଛଦି। 
ଭାେତେ ଅନ୍ୟ ଜଦିଲ୍ା ସ�ଦିତ ତାଳ ହଦଇ ଏ�ଦି 
ଜଦିଲ୍ା�ଡୁଦିକହେ ବଦିକାଶ ପ୍ରକ୍ରଦିୟା ତ୍ୱୋନ ୍ବଦିତ ହ�ଉଛଦି। 
ଦୁନଦିଆହେ ଅଥ୍ଯନୀତଦିକ ଚଚ୍୍ଯା ହ�ବାହବହଳ 
ପଞୁ୍ଦିବାଦ ଏବଂ ସମାଜବାଦ ଉପହେ ଅହନକ 
ଆହଲାଚନା କୋରାଉଛଦି, ହ�ହଲ ଭାେତ 
ସମବାୟବାଦ ଉପହେ �େୁୁତ୍ୱ ହଦଉଛଦି। ଏ�ଦି 
ହକ୍ତ୍ହେ ସଶକ୍ୀକେଣ ପାଇ ଁ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ବଦି �ଠନ କୋରାଇଛଦି।   

ଅମତୃ ବର୍ଷ 

107

100%

37
ଲକ୍ ହକାଟଦି ପେଦିମଦିତ ଏ�ଦି ଲକ୍ ହକାଟଦି ପେଦିମଦିତ ଏ�ଦି 
ହରାଜନାହେ ହେଳ, ୋସ୍ତା, ଶଦିପଦିଂ, ହରାଜନାହେ ହେଳ, ୋସ୍ତା, ଶଦିପଦିଂ, 
ଏୟାେହପାଟ୍ଯ, ଏକ୍ସହପ୍ରସ ୍ଓ୍ହବ ଏୟାେହପାଟ୍ଯ, ଏକ୍ସହପ୍ରସ ୍ଓ୍ହବ 
ଭଳଦି ଅନ୍ୟ ହରାଜନା ସାମଦିଲଭଳଦି ଅନ୍ୟ ହରାଜନା ସାମଦିଲ

କଦିମଦି ପ୍ରତଦିଦଦିନ ସଡକ ନଦିମ୍ଯାଣ କଦିମଦି ପ୍ରତଦିଦଦିନ ସଡକ ନଦିମ୍ଯାଣ 
କେଦି ବଦିଶ୍ୱ ହେକଡ୍ଯ ସଷୃ୍ଦି  କେୁଛଦି କେଦି ବଦିଶ୍ୱ ହେକଡ୍ଯ ସଷୃ୍ଦି  କେୁଛଦି 
ଭାେତ ଭାେତ 

 ବୃଦ୍ଧଦି ସ� ୭ ବଷ୍ଯହେ ୋଜପଥ  ବୃଦ୍ଧଦି ସ� ୭ ବଷ୍ଯହେ ୋଜପଥ 
ନଦିମ୍ଯାଣ ହକ୍ତ୍ହେନଦିମ୍ଯାଣ ହକ୍ତ୍ହେ

ନ୍ୟାସନୟା�୍  ଜୟାତୀୟ ଭିତି୍ଭୂମି ନ୍ୟାସନୟା�୍  ଜୟାତୀୟ ଭିତି୍ଭୂମି 
ପୟାଇପ ୍�ୟାଇନ୍  ପରିରଯୟାଜନୟା ପୟାଇପ ୍�ୟାଇନ୍  ପରିରଯୟାଜନୟା 

ରୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରୟାଜମୟାଗ୍ଷ ଏବଂ ରୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରୟାଜମୟାଗ୍ଷ ଏବଂ 
ସଡକ ନମି୍ଷୟାଣ ସଡକ ନମି୍ଷୟାଣ 

13,394
କଦିହଲାମଦିଟେ ସଡକ ନଦିମ୍ଯାଣ କଦିହଲାମଦିଟେ ସଡକ ନଦିମ୍ଯାଣ 
ହକାଭଦିଡ୍  କାଳହେ ୨୦୨୦-୨୧ ହକାଭଦିଡ୍  କାଳହେ ୨୦୨୦-୨୧ 
ଅଥକିକ ବଷ୍ଯହେ ଭାେତହେ ଅଥକିକ ବଷ୍ଯହେ ଭାେତହେ 
ହ�ାଇଛଦି । ହ�ାଇଛଦି । 

ସ୍ୱୟାଧୀନ ଭୟାରତର ସବୁଠୁ ବଡ ଗତଶିୀଳ ରଯୟାଜନୟା 
ଦ୍ୟାରୟା �ଟକବିୟା, ଅଟକବିୟା ଏବଂ ଭଟକବିୟା 
ସମସ୍ୟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଷକୁ ଉଠଛି ିଭୟାରତ। 

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି

ପଶ୍ଦିମ ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ହେଳବାଇେ ପଶ୍ଦିମ ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ହେଳବାଇେ 
ହଭାପାଳ-ଇଟାେସଦି ତୃତୀୟ ହଭାପାଳ-ଇଟାେସଦି ତୃତୀୟ 
ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ବାେଖଡା-ବୁଦ ୍ନଦି ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପେ ବାେଖଡା-ବୁଦ ୍ନଦି 
(26.50 କଦିହଲାମଦିଟେ) ମଧ୍ହେ (26.50 କଦିହଲାମଦିଟେ) ମଧ୍ହେ 
ତୃତୀୟ ବଡ ଲାଇନ୍ ପାଇ ଁପ୍ରମଖୁ ତୃତୀୟ ବଡ ଲାଇନ୍ ପାଇ ଁପ୍ରମଖୁ 
ଟହନଲ ନଦିମ୍ଯାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ଟହନଲ ନଦିମ୍ଯାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆେମ୍ଭ 
ହ�ାଇଛଦି।ହ�ାଇଛଦି।

ଭାେତ ହ�ୌେବ ହଟ୍ନ୍  ଭାେତ ହ�ୌେବ ହଟ୍ନ୍  
ମାଧ୍ମହେ ଭାେତ ଏବଂ ଭାେତ ମାଧ୍ମହେ ଭାେତ ଏବଂ ଭାେତ 
ବା�ାେ ହଲାକଙୁ୍କ ହଦଶେ ବା�ାେ ହଲାକଙୁ୍କ ହଦଶେ 
ସମଦୃ୍ଧ ସାଂସ୍ତୃଦିକ ଐତଦି�୍ୟ ଏବଂ ସମଦୃ୍ଧ ସାଂସ୍ତୃଦିକ ଐତଦି�୍ୟ ଏବଂ 
ଐତଦି�ାସଦିକ ସ୍ଥାନ ପେଦିଦଶ୍ଯନ ଐତଦି�ାସଦିକ ସ୍ଥାନ ପେଦିଦଶ୍ଯନ 
କେଦିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋରାଇଛଦି। କେଦିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋରାଇଛଦି। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ �ତଦି-ଶକ୍ଦି ଜାତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ �ତଦି-ଶକ୍ଦି ଜାତୀୟ 
ମାଷ୍େ ପା୍ନ ଅଧୀନହେ ମାଷ୍େ ପା୍ନ ଅଧୀନହେ 

ସେକାେ ବଦିଭଦିନ୍ନ ମନ୍ତଣାଳୟକୁ ସେକାେ ବଦିଭଦିନ୍ନ ମନ୍ତଣାଳୟକୁ 
ହ�ାଟଦିଏ ପା୍ଟ୍ ଫମ୍ଯକୁ ଆଣଛୁନ୍ତଦି। ହ�ାଟଦିଏ ପା୍ଟ୍ ଫମ୍ଯକୁ ଆଣଛୁନ୍ତଦି। 
ପ୍ରହତ୍ୟକ ବଦିଭା�କୁ ବଦିଭଦିନ୍ନ ପ୍ରହତ୍ୟକ ବଦିଭା�କୁ ବଦିଭଦିନ୍ନ 
ପ୍ରକଳ୍ପେ ବାବଦହେ ସଚୂନା ପ୍ରାପ୍ଦି  ପ୍ରକଳ୍ପେ ବାବଦହେ ସଚୂନା ପ୍ରାପ୍ଦି  
ଓ ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ ଓ ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ 
କୋରାଇଛଦିକୋରାଇଛଦି

�ତଦି ଶକ୍ଦି ମାଷ୍େ ପା୍ନ୍ ମାଧ୍ମହେ �ତଦି ଶକ୍ଦି ମାଷ୍େ ପା୍ନ୍ ମାଧ୍ମହେ 
ବର୍୍ଯମାନ   ଭାେତେ ଭଦିର୍ଦିଭୂମଦି ବର୍୍ଯମାନ   ଭାେତେ ଭଦିର୍ଦିଭୂମଦି 
ହକ୍ତ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦଦି� ପ୍ରଦଶ୍ଯନ ହକ୍ତ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦଦି� ପ୍ରଦଶ୍ଯନ 
କେୁଛଦି। କେୁଛଦି। 

ଶହ� ଲକ୍ ହକାଟଦି ଟଙ୍କାେୁ ଅଧକି ଶହ� ଲକ୍ ହକାଟଦି ଟଙ୍କାେୁ ଅଧକି 
ମଲୂ୍ୟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ �ତଦିଶକ୍ଦି ମଲୂ୍ୟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ �ତଦିଶକ୍ଦି 
ନ୍ୟାସନାଲ ମାଷ୍େ ପା୍ନ, ନ୍ୟାସନାଲ ମାଷ୍େ ପା୍ନ, 
ରବୁକଙ୍କ ପାଇ ଁନୂତନ ନଦିରକୁ୍ଦି ରବୁକଙ୍କ ପାଇ ଁନୂତନ ନଦିରକୁ୍ଦି 
ସହୁରା� ଆଣଦିଛଦି।ସହୁରା� ଆଣଦିଛଦି।
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ଗ୍ୟାମ-କୃରକ-ମଧ୍ବତି୍ ଭିତି୍ଭୂମି
ଅପ୍ଟଦିକାଲ୍ ଫାଇବେ ହନଟୱାକ୍ଯେ ଶକ୍ଦି ଗ୍ାମ�ଡୁଦିକହେ ପ�ଞ୍ଛୁଦି। 
8 ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି ମ�ଦିଳା �ାହଁେ ସ୍ୟଂ ସ�ାୟକ ହ�ାଷ ୍ଠୀ ସ�ଦିତ 
ଜଡଦିତ।  ଆଜଦି ହରହତହବହଳ ହଦଶ ହଲାକାଲ୍ ପାଇ ଁହଭାକାଲ୍ 
ମନ୍ତ ସ�ଦିତ ତାଳ ହଦଉଛଦି ହସହତବହଳ ମାଲଦିକାନା ହରାଜନା 
ମାଧ୍ମହେ ଗ୍ାମ�ଡୁଦିକୁ ଶକ୍ଦି ଦଦିଆରାଉଛଦି। ହଦଶେ 80 ପ୍ରତଦିଶତେୁ 

ଅଧକି କୃଷକ, ହରଉମଁାନଙ୍କେ ଦୁଇ ହ�କ୍ଟେେୁ କମ ୍ଜମଦି ଅଛଦି 
ହସମାନଙୁ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାହେ ବଦି�ତ ଦଦିନ�ଡୁଦିକହେ 
ଧ୍ାନ ଦଦିଆରାଇ ନଥଲିା, ବର୍୍ଯମାନ ହଦଶେ ଏ�ଦିପେଦି କ୍ଦୁ୍ ଓ 
ନାମମାତ୍ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଧ୍ାନହେ େଖ ିକୃଷଦି ସଂସ୍ାେ ନଦିଆରାଉଛଦି। 
ନୂତନ ପଦିଢ଼ଦିେ ଭଦିର୍ଦିଭୂମଦି ପାଇ ଁ ସମନ ୍ଦିତ ପ୍ରୟାସ କୋରାଉଛଦି। 
ଏ�ଦି ଚଦିନ୍ତାଧାୋ ସ�ଦିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ �ତଦିଶକ୍ଦି ହରାଜନା ଆେମ୍ଭ 
ହ�ାଇଛଦି। ଆଧନୁଦିକ ଦୁନଦିଆହେ ପ୍ର�ତଦିେ ମଳୂଦୁଆ ଆଧନୁଦିକ 

ଇନ୍ ଫ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଇନ୍ ଫ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର
ଇନ୍ ଫ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏପରି ଏକ ରକ୍ତ୍ ଯୟାହୟା ରକବଳ ରକୌଣସି ଇନ୍ ଫ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏପରି ଏକ ରକ୍ତ୍ ଯୟାହୟା ରକବଳ ରକୌଣସି 
ରଦଶକୁ ବକିୟାଶ ରୟାସ୍ତୟାରର ରପ୍ରରିତ କରର ତୟାହୟା ନୁରହ ଁବରଂ ରଦଶକୁ ବକିୟାଶ ରୟାସ୍ତୟାରର ରପ୍ରରିତ କରର ତୟାହୟା ନୁରହ ଁବରଂ 
ରରୟାଜଗୟାରର ସରୁଯୟାଗ ବ ିସଷିୃ୍ କରିଥୟାଏ। ଖୟା�ି ରସତକି ିନୁରହ ଁରରୟାଜଗୟାରର ସରୁଯୟାଗ ବ ିସଷିୃ୍ କରିଥୟାଏ। ଖୟା�ି ରସତକି ିନୁରହ ଁ
ଆଧନୁକି ରଦଶର ପ୍ରଗତ ିଆଧନୁକି ଇନ୍ ଫ୍ୟାଷ୍କ୍ଚର ଉପରର ହି ଁଆଧନୁକି ରଦଶର ପ୍ରଗତ ିଆଧନୁକି ଇନ୍ ଫ୍ୟାଷ୍କ୍ଚର ଉପରର ହି ଁ
ନଭି୍ଷର କରିଥୟାଏ। ତୟା’ ସହ ଏହୟା ମଧ୍ମ ବଗ୍ଷଙ୍କ ଆବଶ୍କ ଓ ନଭି୍ଷର କରିଥୟାଏ। ତୟା’ ସହ ଏହୟା ମଧ୍ମ ବଗ୍ଷଙ୍କ ଆବଶ୍କ ଓ 
ଆକୟାଂକ୍ୟାକୁ ପରୂଣ କରିଥୟାଏ। ଆକୟାଂକ୍ୟାକୁ ପରୂଣ କରିଥୟାଏ। 

ରଦଶର ଅନ୍ 19ଟି ସ୍ୟାନରର ଜରୁରୀକୟାଳୀନ ରଦଶର ଅନ୍ 19ଟି ସ୍ୟାନରର ଜରୁରୀକୟାଳୀନ 
ଅବତରଣର ସବୁଧିୟା ବକିଶତି ରହବ। ଏଥମିଧ୍ରର ଅବତରଣର ସବୁଧିୟା ବକିଶତି ରହବ। ଏଥମିଧ୍ରର 
ରୟାଜସ୍ୟାନର ଫୟାର�ୟାଦ-ିରଜୈସ�ରମର ରୟାସ୍ତୟା ଏବଂ ରୟାଜସ୍ୟାନର ଫୟାର�ୟାଦ-ିରଜୈସ�ରମର ରୟାସ୍ତୟା ଏବଂ 
ବୟାରମର୍-ରଜୈସ�ରମର୍ ରୟାସ୍ତୟା, ପଶି୍ମବଙ୍ରର ବୟାରମର୍-ରଜୈସ�ରମର୍ ରୟାସ୍ତୟା, ପଶି୍ମବଙ୍ରର 
ଖଡଗପରୁ-ବୟାର�ଶ୍ୱର ଖଡଗପରୁ-ରକନୁ୍ଝର ରୟାସ୍ତୟା ଖଡଗପରୁ-ବୟାର�ଶ୍ୱର ଖଡଗପରୁ-ରକନୁ୍ଝର ରୟାସ୍ତୟା 
ଏବଂ ତୟାମି�୍ ନୟାଡୁ ରଚନ୍ନୟାଇ ନକିଟବତ୍୍ଷୀ ପଡୁୁରଚରୀ ଏବଂ ତୟାମି�୍ ନୟାଡୁ ରଚନ୍ନୟାଇ ନକିଟବତ୍୍ଷୀ ପଡୁୁରଚରୀ 
ରୟାସ୍ତୟାର ପୟାନୟାଗଡ ଅନ୍ତମ। ରସହପିରି ଆନ୍ଧ୍ର ରୟାସ୍ତୟାର ପୟାନୟାଗଡ ଅନ୍ତମ। ରସହପିରି ଆନ୍ଧ୍ର 
ପ୍ରରଦଶର ରନର�ୟାର-ଓଙ୍ର� ରୟାସ୍ତୟା ଏବଂ ପ୍ରରଦଶର ରନର�ୟାର-ଓଙ୍ର� ରୟାସ୍ତୟା ଏବଂ 
ଓଙ୍ର�- ଚ�ିୟାକୟା�ୁରୀରପଟ ରୟାସ୍ତୟା, ହରିୟୟାଣୟାର ଓଙ୍ର�- ଚ�ିୟାକୟା�ୁରୀରପଟ ରୟାସ୍ତୟା, ହରିୟୟାଣୟାର 
ମଣି୍ ଦବୱୟା�ିରୁ ଓଢୟାନ୍  ରୟାସ୍ତୟା, ପଞ୍ଜୟାବର ଭୁଜ୍ -ମଣି୍ ଦବୱୟା�ିରୁ ଓଢୟାନ୍  ରୟାସ୍ତୟା, ପଞ୍ଜୟାବର ଭୁଜ୍ -
ନ�ିଆ ରୟାସ୍ତୟାର ସଙ୍ରୁର, ଗଜୁରୟାଟର ସରୁଟ-ନ�ିଆ ରୟାସ୍ତୟାର ସଙ୍ରୁର, ଗଜୁରୟାଟର ସରୁଟ-
ବରରୟାଦୟା ରୟାସ୍ତୟା, ଜମମ୍-ୁକଶୀ୍ରର ବୟାଣହିୟା�୍ -ବରରୟାଦୟା ରୟାସ୍ତୟା, ଜମମ୍-ୁକଶୀ୍ରର ବୟାଣହିୟା�୍ -
ଶ୍ରୀନଗର ରୟାସ୍ତୟା, ଆସୟାମ ୍ ର�ହ-ନରିୟୟାମୟା ଅଞ୍ଳ, ଶ୍ରୀନଗର ରୟାସ୍ତୟା, ଆସୟାମ ୍ ର�ହ-ନରିୟୟାମୟା ଅଞ୍ଳ, 
ରଜୟାହରୟାତ୍  ବୟାରୟାଘୟାଟ ରରୟାଡ୍ , ହସିମୟାରୟା ରତଜପରୁ ରଜୟାହରୟାତ୍  ବୟାରୟାଘୟାଟ ରରୟାଡ୍ , ହସିମୟାରୟା ରତଜପରୁ 
ରୟାସ୍ତୟା ପ୍ରଭୃତ ିଉରଲ୍ଖନୀୟ। ରୟାସ୍ତୟା ପ୍ରଭୃତ ିଉରଲ୍ଖନୀୟ। 

ବଦଳିବ ରଦଶର ଛବ ି

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କୟାଳ

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କୟାଳ
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 �କ୍ ରକୟାଟି ବ୍ୟରର ପ୍ରସ୍ତୟାବତି  �କ୍ ରକୟାଟି ବ୍ୟରର ପ୍ରସ୍ତୟାବତି 
ରୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇନ୍ ଫ୍ୟାଷ୍କ୍ଚର ରୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇନ୍ ଫ୍ୟାଷ୍କ୍ଚର 
ପୟାଇପ�ୟାଇନ୍  7400ରଯୟାଜନୟାକୁ ପୟାଇପ�ୟାଇନ୍  7400ରଯୟାଜନୟାକୁ 
ରୂପରରଖ ରଦବ ରୂପରରଖ ରଦବ 

�କ୍ କରି�ୟାମିଟର �ବିେବ �କ୍ କରି�ୟାମିଟର �ବିେବ 
ଜୟାତୀୟ ରୟାଜପଥର ରଦୈଘ୍୍ଷ , ଜୟାତୀୟ ରୟାଜପଥର ରଦୈଘ୍୍ଷ , 
2024-25 ବର୍ଷ ସଦୁ୍ୟା 2024-25 ବର୍ଷ ସଦୁ୍ୟା 

75 220
ନୂଆ ବରନ୍ ଭୟାରତ ରରେନ୍  ନୂଆ ବରନ୍ ଭୟାରତ ରରେନ୍  
ଆସନ୍ୟା 2 ବର୍ଷରର ରରଳବୟାଇ ଆସନ୍ୟା 2 ବର୍ଷରର ରରଳବୟାଇ 
ଚଳୟାଇବ ଚଳୟାଇବ 

କୁ ଛଇୁବଁ 2024-25ରର କୁ ଛଇୁବଁ 2024-25ରର 
ଏୟୟାରରପୟାଟ୍ଷ, ରହ�ିରପୟାଟ୍ଷ, ୱୟାଟର ଏୟୟାରରପୟାଟ୍ଷ, ରହ�ିରପୟାଟ୍ଷ, ୱୟାଟର 
ଏରରୟାଡ୍ରମସ୍ ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏରରୟାଡ୍ରମସ୍ ୍ର ସଂଖ୍ୟା 

ସଡକ ପରିବହନ ଏବଂ ରୟାଜମୟାଗ୍ଷ ମନ୍ତଣୟାଳୟ ଦ୍ୟାରୟା ନୂଆ ବୟାହୟାନ ସଡକ ପରିବହନ ଏବଂ ରୟାଜମୟାଗ୍ଷ ମନ୍ତଣୟାଳୟ ଦ୍ୟାରୟା ନୂଆ ବୟାହୟାନ 
ସ୍ଟ୍ରୟାପିଂ ନୀତ ିସହ ଜଡିତ ରପ୍ରୟାତ୍ସୟାହନ ଏବଂ ଦଣ୍ ବ୍ବସ୍ୟା ନମିରନ୍ ସ୍ଟ୍ରୟାପିଂ ନୀତ ିସହ ଜଡିତ ରପ୍ରୟାତ୍ସୟାହନ ଏବଂ ଦଣ୍ ବ୍ବସ୍ୟା ନମିରନ୍ 
ଅଧସିଚୂନୟା ଜୟାରି କରିଛନ୍।ି ଏହୟା ଏପି୍ର� ୨୦୨୨ରୁ କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ ରହବ। ଅଧସିଚୂନୟା ଜୟାରି କରିଛନ୍।ି ଏହୟା ଏପି୍ର� ୨୦୨୨ରୁ କୟାଯ୍୍ଷ କୟାରୀ ରହବ। 

ଅମତୃ ମରହୟାତ୍ସବଅମତୃ ମରହୟାତ୍ସବ ଗତଶିକି୍ତ ରଯୟାଜନୟାଗତଶିକି୍ତ ରଯୟାଜନୟା

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି
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ଭଦିର୍ଦିଭୂମଦି ଉପହେ ନଦିଭ୍ଯେ କହେ ରା�ା ମଧ୍ବଦିର୍ 
ହରେଣୀେ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ାକୁ ମଧ୍ 
ପେୂଣ କହେ। ଏ�ାକୁ ବୁଝଦି ଜଳ, ଭୂମଦି, ଆକାଶ, 
ପ୍ରହତ୍ୟକ ହକ୍ତ୍ହେ, ହଦଶ ଅସାଧାେଣ ହବ�ହେ 
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କେଦିଛଦି। ନୂତନ ଜଳପଥ ସଷୃ୍ଦି  କେଦି 
ଜଳପଥହେ ନୂତନ ସ୍ଥାନମାନଙୁ୍କ  ସାମଦୁ୍ଦିକ ବଦିମାନ 
ଦ୍ାୋ ସଂହରା� କେଦିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ହଦଶହେ ବ�ୁତ 
ଦ୍ରୁତ �ତଦିହେ ଚାଲଦିଛଦି। ଭାେତୀୟ ହେଳବାଇ ମଧ୍ 
ବ�ୁତ ଦ୍ରୁତ �ତଦିହେ ଆଧନୁଦିକତାକୁ ଆପଣାଉଛଦି।   

ଉତ୍ର-ପବୂ୍ଷ-ପବୂ୍ଷ ଭୟାରତରର ବକିୟାଶର 
ଆର�ୟାକ
ଉର୍େ-ପବୂ୍ଯ ଏବଂ ପବୂ୍ଯ ଭାେତ ପାଇ ଁ ଏକ 
ନୂତନ ଇତଦି�ାସ ହଲଖାରାଉଛଦି, ରା�ା ହଲାକଙ୍କ 
ସ� ଭଦିର୍ଦିଭୂମଦିକୁ ବଦି ହରାଡୁଛଦି।  ଉର୍େ ପବୂ୍ଯେ 
ସମସ୍ତ ୋଜ୍ୟ ୋଜଧାନୀକୁ ହେଳ ହସବା ସ�ଦିତ 
ସଂହରା� କେଦିବାେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଶଷ ହ�ବାକୁ 
ରାଉଛଦି। ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ ପଲଦିସଦି ଉର୍େ-ପବୂ୍ଯ ସ� 
ଆଜଦି ବାଂଲାହଦଶ, ମଦିଆମଁାେ ଏବଂ ଦକ୍ଦିଣ-ପବୂ୍ଯ 
ଏସଦିଆକୁ ମଧ୍ ହରାଡୁଛଦି। ବଦି�ତ ବଷ୍ଯ�ଡୁଦିକହେ 
କୋରାଇଥବିା ପ୍ରୟାସ ବର୍୍ଯମାନ ଉର୍େ-ପବୂ୍ଯହେ 
ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତଦି ପ୍ରତଦିଷ ୍ଠା ପାଇ ଁତଥା ଏକ ହରେଷ୍ଠ ଭାେତ 
ନଦିମ୍ଯାଣ ଉତ୍ସା�କୁ ବ�ୁ�ଣୁଦିତ କେଦିଛଦି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ, 
କ୍ରୀଡା, ହଜୈବଦିକ ଚାଷ, �ବ୍ଯାଲ ଔଷଧ ତଦିଆେଦି 
ପାଇ ଁ ଏ�ଦି ହକ୍ତ୍ହେ ଅହନକ ସମ୍ଭାବନା େ�ଦିଛଦି। 
ଏ�ାକୁ ବଦିକାଶ ରାତ୍ାେ ଏକ ଅଂଶ ଭାହବ ଗ୍�ଣ 
କେଦି ଅମତୃ କାଳେ କଦିଛଦି ଦଶନ୍ଦି ମଧ୍ହେ ସାକାେ 
କେଦିବାକୁ ମଧ୍ ନଦିଷ୍ପର୍ଦି ନଦିଆରାଇଛଦି।

ସଶୁୟାସନର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ
ହକାଭଦିଡ ପହେ ସଷୃ୍ଦି  ହ�ାଇଥବିା ନୂତନ ଅଥ୍ଯହନୈତଦିକ 
ଅବସ୍ଥାହେ ହମକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡଦିଆକୁ ହପ୍ରାତ୍ସା�ନ ହଦବା 
ପାଇ ଁହଦଶ ଏକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲଦିଙ୍୍କ ଇନହସଣ୍ଦିଭ୍ (PLI) 
ହଘାଷଣା କେଦିଛଦି। ଏ�ଦି ହରାଜନା ଦ୍ାୋ ପେଦିବର୍୍ଯନ 
ଆସଦିଥବିା  ଏକ ଉଦା�େଣ ହରା�୍ୟ ହକ୍ତ୍ ହ�ଉଛଦି 
ହଦଶେ ହବୈଦୁ୍ୟତଦିକ ଉତ୍ାଦନ ହକ୍ତ୍। ସାତ ବଷ୍ଯ 
ପହୂବ୍ଯ ଭାେତ ପ୍ରାୟ 800 ହକାଟଦି ଆହମେଦିକୀୟ 
ଡଲାେ ମଲୂ୍ୟେ ହମାବାଇଲ୍ ହଫାନ୍ ହଦଶକୁ 
ଆମଦାନୀ କେୁଥଲିା। ବର୍୍ଯମାନ ହକବଳ ଆମଦାନୀ 
କମଦିନଦି ବେଂ େପ୍ନ ହକ୍ତ୍ହେ ଏକ ମାଇଲ ହଷ୍ାନ୍  
ସ୍ଥାପନ କେଦିଛଦି।  ଆମ ହଦଶ  ଏହବ ବଷ୍ଯକୁ 300 
ହକାଟଦି ଡଲାେ ମଲୂ୍ୟେ ହମାବାଇଲ୍ ହଫାନ୍ ଅନ୍ୟ 

n ବଦିଭଦିନ୍ନ ହରାଜନା ଅନୁରାୟୀ �େଦିବ ହଲାକଙୁ୍କ ହରଉ ଁଚାଉଳ ହଦଇଥାଏ ତା�ା 
ପଷୁ୍ଦିକେ କେଦିବା ପାଇ ଁହବାଲଦି ସେକାେ ନଦିଷ୍ପର୍ଦି ହନଇଛନ୍ତଦି।

n 2024 ସଦୁ୍ଧା ସମସ୍ତ ହରା�୍ୟ ଜନସାଧାେଣଙୁ୍କ ବଣ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାହେ ପଷୁ୍ଦିରକୁ୍ 
ଚାଉଳ ହରା�ାଇ ଦଦିଆରଦିବ, ରା�ାଦ୍ାୋ �େଦିବମାହନ ପଷୁ୍ଦିକେ ଚାଉଳ 
ପାଇପାେଦିହବ।

n ୋସନ ହଦାକାନହେ ଉପଲବ୍ଧ ଚାଉଳ ହ�ଉ, ମଧ୍ାହ୍ନ ହଭାଜନହେ ପଦିଲାମାନଙୁ୍କ 
ଦଦିଆରାଉଥବିା ଚାଉଳ, ପ୍ରହତ୍ୟକ ହରାଜନା ମାଧ୍ମହେ ପ୍ରଦାନ କୋରାଇଥବିା 
ଚାଉଳେ 2024 ସଦୁ୍ଧା ପଷୁ୍ଦିକେ ହ�ବ।

ଉତ୍ମ ପଷିୁ୍- ପଷିୁ୍ଯକୁ୍ତ 
ଚୟାଉଳ 

ହପାଷଣ ଅଭଦିରାନହେ ହକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ଅପପଷୁ୍ଦି  ବଦିେୁଦ୍ଧହେ ରଦୁ୍ଧ 
ହଘାଷଣା ଆେମ୍ଭ କେଦିଥହିଲ। ଆଉ ହପାଷଣ 2.0 ହରାଜନାହେ ଏ�ଦି 
ଅଭଦିରାନକୁ ଆଉ ପାହଦ ଆ�କୁ ବଢ଼ାଇ �େଦିବ ହଲାକଙୁ୍କ ବଦିଭଦିନ୍ନ 
ହରାଜନାହେ ପ୍ରଦାନ କୋରାଉଥବିା ଚାଉଳକୁ ପଷୁ୍ଦିରକୁ୍ କେଦି ବଣ୍ନ 
କେଦିବାକୁ ହରାଜନା େଖଛିନ୍ତଦି। 

ଅମତୃବର୍ଷ
ବଭିିନ୍ନ ରଯୟାଜନଦ୍ୟାରୟା ରଯୟାଗ୍ 
ନୟାଗରିକଙୁ୍କ  ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର 
ମଧ୍ ଚୟାଉଳ ପ୍ରଦୟାନ କରିଥୟାନ୍।ି

ଖୟାଦ୍ ନରିୟାପତ୍ୟା 
ରଯୟାଗୟାଇରଦବୟା �କ୍୍ରର 
ର�ୟାକଙୁ୍କ ରକୟାଭିଡ ସମୟରର 
ସ�ୁଭ ମ�ୂ୍ରର କବିେୟା 
ମୟାଗଣୟାରର ଖୟାଦ୍ ଶସ୍ 
ରଯୟାଗୟାଇ ଦଆିଯୟାଉଥ�ିୟା ଯୟାହୟା 
ଦ୍ୟାରୟା ରସମୟାରନ ଖୟାଦ୍ ଏବଂ 
ପଷିୁ୍କର ସରୁକ୍ୟା ପୟାଇପୟାରିରବ।

n ପଷୁ୍ଦିକେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ଁବଦିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦଦିବସ 2020 ଅବସେହେ 17 ଏବଂ 2021 
ହେ 35 ଜୈବ-ସମଦ୍୍ଧକିତ କଦିସମେ  ବଦି�ନ ହଦଶ ପାଇ ଁଉତ୍ସ�୍ଯ କୋରାଇଥଲିା |

n ଉନ୍ନତ କଦିସମେ ବଦି�ନ ପ୍ରଚଳନ ସ�ଦିତ ପଷୁ୍ଦିକେ ଅଭଦିରାନକୁ ମଜବୁତ କେଦିବା 
ପାଇ ଁକୃଷଦି ହକ୍ତ୍ �ହବଷଣା ଏବଂ ପ୍ରରକୁ୍ଦିବଦିଦ୍ୟା ସ�ଦିତ ସଂରକୁ୍ କୋରାଇଛଦି

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କୟାଳ 

ସୟାଧୟାରଣ ବରଜଟରର ମିଶନ୍ ରପୟାରଣ 2.0 
ରଘୟାରଣୟା କରୟାଯୟାଇଛ।ି ବତ୍୍ଷମୟାନ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର 
ଆଗୟାମୀ ଦନିରର ରପୟାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ବୃଦି୍ ସହତି 
ପଷିୁ୍କର ଅଭିଯୟାନ ଚଳୟାଇରବ।

ବଶି୍ୱର ସବୁଠୟାରୁ ବଡ ଅନ୍ନ 
ରଯୟାଜନୟାରର 80 ରକୟାଟି ର�ୟାକଙୁ୍କ 
ମିଳୁଛ ିମୟାଗଣୟା  ଖୟାଦ୍ ଶସ୍। 

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି
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ହଦଶକୁ େପ୍ାନ କେୁଛଦି। ଏ�ା ଉତ୍ାଦନ ହକ୍ତ୍କୁ ଭାେତେ 
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମା୍ସାଡେ କେଦିବା ପାଇ ଁଏକ ଦୂେଦୃଷ୍ଦିେ ପେଦିଣାମ ।

ବହଜଟ୍ ହଘାଷଣା ଅନୁରାୟୀ ଏ�ଦି ହରାଜନାକୁ ଆ�କୁ 
ହନବାକୁ ରାଇ 13ଟଦି ହକ୍ତ୍ହେ ହରାଜନାେ କାର୍ଯ୍ୟକାେୀ 
ହ�ାଇଛଦି। ଆଜଦି ହଦଶେ ବଦିଭଦିନ୍ନ ହସକ୍ଟେହେ ଏବଂ ହଦଶେ 
ହଛାଟ ସ�େହେ ମଧ୍ ନୂତନ ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ ସଷୃ୍ଦି  ହ�ଉଛଦି। ହକୌଣସଦି 
ବଡ ପେଦିବର୍୍ଯନ ଏବଂ ସଂସ୍ାେ ପାଇ ଁୋଜହନୈତଦିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ଦିେ 
ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଆଜଦି ବଦିଶ୍ୱ ହଦଖଛୁଦି ହର ଭାେତହେ 

ୋଜହନୈତଦିକ  ଇଚ୍ଛାଶକ୍ଦିେ ଅଭାବ ନା�ଦି।ଁ ଭାେତ ଏଠାହେ 
ଉର୍ମ ଶାସନେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ାୟ ହଲଖଛୁଦି ହବାଲଦି ଆଜଦି ବଦିଶ୍ୱ 
ମଧ୍ ଏ�ାେ ସାକ୍ୀ ହ�ାଇଛଦି। ଦୁନଦିଆହେ ୋଷ୍ଟ୍ର ନଦିୋପର୍ାେ 
ହରତଦିକଦି �େୁୁତ୍ୱ େ�ଦିଛଦି, ପେଦିହବଶ ସେୁକ୍ାକୁ ମଧ୍ ସମାନ �େୁୁତ୍ୱ 
ଦଦିଆରାଉଛଦି। ଭାେତ ଆଜଦି ପେଦିହବଶ ସଂେକ୍ଣ ହକ୍ତ୍ହେ 
ସାୋ ଦୁନଦିଆ ପାଇ ଁ ଏକ ଶକ୍ଦିଶାଳୀ ତଥା ଦୃଷ୍ାନ୍ତ ସଷୃ୍ଦିକାେୀ 
ଆବାଜ। ଶକ୍ଦି ଆତ୍ନଦିଭ୍ଯେଶୀଳତା ହ�ଉଛଦି ନୂତନ ଭାେତ ପାଇ ଁ
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।  ଏ�ାକୁ �ୃଦୟଙ୍ମ କେଦି ସ୍ାଧୀନତାେ 100 
ବଷ୍ଯ ପରୂ୍୍ଯ ହ�ବା ପବୂ୍ଯେୁ ଏ�ାକୁ �ାସଲ କେଦିବା ପାଇ ଁଏକ ସ୍ଷ୍ 
ହୋଡମ୍ୟାପ କେଦିବା ସ� ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ ହନଇଛଦି। �୍ୟାସ ୍ଭଦିର୍ଦିକ 
ଅଥ୍ଯନୀତଦି, CNG, PNG ହନଟୱାକ୍ଯ, 20 ପ୍ରତଦିଶତ ଇଥାନଲ୍ 
ମଦିରେଣ, ହବୈଦୁ୍ୟତଦିକ ରାନକୁ ହପ୍ରାତ୍ସା�ନ, ହେଳବାଇହେ 100 
ପ୍ରତଦିଶତ ବଦିଦୁ୍ୟତୀକେଣ ଏବଂ 2030 ସଦୁ୍ଧା ଏକ ଶନୂ କାବ୍ଯନ 
ନଦି�୍ଯମନ ହକ୍ତ୍ ହ�ବାକୁ ଲକ୍୍ୟ େଖାରାଇଛଦି। ଜଳବାୟୁ ଲକ୍୍ୟ 
�ାସଲ କେଦିବାକୁ ହଚଷ୍ା କେୁଥବିା ହଦଶମାନଙ୍କହେ ଭାେତ 

ପିଏ�୍ ଆଇ ଅଥ୍ଷୟାତ୍  ପ୍ରଡକ୍ସନ �ିଙ୍୍କ ଡ 
ଇନ୍ ରସନ୍ ଟିଭ୍  ଦ୍ୟାରୟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ରକ୍ତ୍ 
ତ୍ୱରୟାନ୍ତି ରହୟାଇପୟାରିଛ।ି  ଉତ୍ପୟାଦନ ବ ି
ବ଼ିେଛ।ି 

ଆତ୍ନଭି୍ଷର ଭୟାରତ ମନ୍ତ ସହ ଆତ୍ 
ନଭି୍ଷରତୟା ରୟାସ୍ତୟାରର ଆଗକୁ ବ଼େଛୁ ିଭୟାରତ 

n ଉତ୍ାଦନହେ ଆତ୍ନଦିଭ୍ଯେଶୀଳ ହ�ବା ପାଇ ଁଇହଲହକ୍ଟଟ୍ରାନଦିକ୍ସ ଏବଂ 
ଆଇଟଦି �ାଡ୍ଯହୱେ୍, ଅହଟାହମାବାଇଲ୍, ହମାବାଇଲ୍, ଫାମ୍ଯାସ୍ୁୟଟଦିକାଲ ୍ସ, 
ଇଭଦି ବ୍ୟାହଟେୀ ସ�ଦିତ 13ଟଦି ଚଦିହ୍ନଦିତ ହକ୍ତ୍ ପାଇ ଁ1.97 ହକାଟଦି ମଞ୍େୁ 
କୋରାଇଛଦି।

n ଅ�ଷ୍ 2020 ତୁଳନାହେ ଅ�ଷ୍ 2021ହେ ହମାଟ େପ୍ାନଦିହେ 
33ପ୍ରତଦିଶତେୁ ଅଧକି ଅଭଦିବୃଦ୍ଧଦି 

n 2013-2014 ମସଦି�ାହେ, ହରଉଠଁାହେ କୃଷଦି ହକ୍ତ୍ହେ ଆବଣ୍ନ 21,934 
ହକାଟଦି ଥଲିା, 2021-2022 ମସଦି�ାହେ ତା�ା 5.5 �ଣୁ ବୃଦ୍ଧଦି ପାଇ 
1,23,018 ହକାଟଦି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧଦି ପାଇଥଲିା

n ହକାଭଦିଡ ପବୂ୍ଯେୁ, ଭାେତହେ PPE କଦିଟ୍ ଉତ୍ାଦନ ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ଥଲିା। 
ବର୍୍ଯମାନ ଭାେତ ବଦିଶ୍ୱେ ବୃ�ର୍ମ PPE କଦିଟ୍ ଉତ୍ାଦକ ହ�ାଇପାେଦିଛଦି।

n 2019-20ହେ ପ୍ରତଦିେକ୍ା େପ୍ାନଦି ଆନୁମାନଦିକ 2 ବଦିଲଦିୟନ ଡଲାେ େ�ଦିଛଦି। 

n ଆତ୍ନଦିଭ୍ଯେ ଭାେତ ହୋଜ�ାେ ହରାଜନା ଅଧୀନହେ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ 
ହଲାକ ହସହପ୍ଟମେ୍ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,500 ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି ଲାଭ 
ପାଇଛନ୍ତଦି।

n ଉତ୍ାଦନ ହକ୍ତ୍ହେ ଭାେତହେ ସବ୍ଯନଦିମ ୍ନ ଉତ୍ାଦନ 5ବଷ୍ଯହେ 500 
ବଦିଲଦିୟନ ଡଲାେେୁ ଅଧକି ହ�ବ ହବାଲଦି ଆଶା କୋରାଉଛଦି।

n କମ୍ପ୍ୁୟଟେ, ପେଦିମଳ, ଜଳ, ବଦିଦୁ୍ୟତ୍ ସ�ଦିତ ବଦିଦ୍ୟାଳୟହେ ଭଦିର୍ଦିଭୂମଦି 
ହରା�ାଣ। ହୋଜ�ାେ ହପ୍ରାତ୍ସା�ନ ତଥା ଜୀବୀକା ସହୁରା�କୁ ହପ୍ରାତ୍ସା�ନ 

n ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ମାଧ୍ମହେ, ରବୁକମାହନ ଆତ୍ନଦିଭ୍ଯେଶୀଳ ହ�ାଇପାେନ୍ତଦି ଏବଂ 
ଚାକଦିେଦି ସଷୃ୍ଦିକର୍୍ଯା ହ�ାଇପାେନ୍ତଦି। 

ଅମତୃବର୍ଷ 

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କୟାଳ

ଆତ୍ନଭି୍ଷରଶୀଳ ଭୟାରତର ମଳୂ ମନ୍ତ ସହ ଆଜ ିଭୟାରତରର 'ରଭୟାକୟା�୍ ଫର୍ ର�ୟାକୟା�୍' ଏବଂ 'ରମଡ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ' ଅଭିଯୟାନକୁ 
ଅଧକି ପ୍ରଚୟାର କରୟାଯୟାଉଛ,ି �କ୍୍ ରହଛି ିଅଧକିରୁ ଅଧକି ର�ୟାକଙୁ୍କ ସ୍ୱୟାବ�ବେୀ କରୟାଯୟାଇପୟାରିବ। ଏଥ ିସହତି, ରଦଶରର ନମି୍ଣିତ 
ସୟାମଗ୍ୀକୁ ବହୁ ପରିମୟାଣରର ବରିଦଶକୁ ରପ୍ତୟାନ ିକରୟାଯୟାଇପୟାରିବ। ଅପରପରକ୍ ଏଠୟାର ଯବୁୟାବଗ୍ଷ ଚୟାକରିି ନରଖୟାଜ ିଅନ୍ ପୟାଇ ଁ
ଚୟାକରିି ସରୁଯୟାଗ ସଷିୃ୍ କରିପୟାରିରବ। ଭୟାରତ ସରକୟାର  ଆତ୍ନଭି୍ଷରଶୀଳତୟାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦଗି ରଦବୟା ପୟାଇ ଁଆବଶ୍କ ପଦରକ୍ପ 
ରନଉଛନ୍ ିଯୟାହୟାଦ୍ୟାରୟା ନୂତନ ଭୟାରତ ଆତ୍ବଶି୍ୱୟାସୀ ରହୟାଇପୟାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଗତ ିପଥରର ଦ୍ରୁତ ଗତରିର ବ଼ିେପୟାରିବ। 

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି
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ଆ�ଆୁ େ�ଦିଛଦି।

ଯବୁକମୟାରନ ରହଉଛନ୍ ିଅମତୃ ସଙ୍କଳ୍ପର ବୟାହକ 
ଭାେତ ହ�ଉଛଦି ସବୁଠାେୁ  ଅଧକି ରବୁ ସମ୍ପଦଭୋ 
ୋଷ୍ଟ୍ର। ଏଠାହେ ଜନସଂଖ୍ୟାେ  65% ହ�ଉଛନ୍ତଦି 
35 ବଷ୍ଯେୁ କମ ୍ ବୟସେ ରବୁକ। ହସ�ଦିପେଦି 50%  
ହ�ଉଛନ୍ତଦି 25 ବଷ୍ଯେୁ କମ ୍ରବୁାବ�୍ଯ। ଏମାନଙ୍କ ଶକ୍ଦି 
ଓ ସାମଥ୍ଯ୍ୟ ୋଷ୍ଟ୍ର ପାଇ ଁସମପ୍ଯତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଦିହଜ 
କ�ନ୍ତଦି ‘ ମୁ ଁ ଭବଦିଷ୍ୟଦ୍ଷ୍ା ନୁହ�।ଁ ମୁ ଁ କମ୍ଯ ଫଳହେ 
ବଦିଶ୍ୱାସ କହେ। ହମା ବଦିଶ୍ୱାସ ରବୁକଙ୍କ ଉପହେ େ�ଦିଛଦି।  
ହଦଶେ ଭଉଣୀ, ଝଦିଅ, ଚାଷୀ, ପ୍ରହଫସନାଲ୍ ଙ୍କ ଉପହେ 
ହମାେ ଦୃଢ଼ ବଦିଶ୍ୱାସ। ଏ�ଦି  ‘can do’ ବା ସବୁକଦିଛଦି ସମ୍ଭବ 
କେଦିପାେୁଥବିା ପଦିଢ଼ଦିଙ୍କ ଆ�ହେ କଦିଛଦି ଅସମ୍ଭବ ନୁହ�।ଁ’

ଏକ ବଦିଂଶ ଶତାବ୍ୀେ ଭାେତ ବଡ ଲକ୍୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ 
କେଦିବା ଏବଂ ଏ�ାକୁ �ାସଲ କେଦିବା ପାଇ ଁ କ୍ମତା 
କେୁଛଦି। ଆଜଦି ଭାେତ ହସ�ଦି ବଦିଷୟ�ଡୁଦିକୁ  ତତ୍ କ୍ଣାତ୍  
ସମାଧାନ କେୁଛଦି ହରଉଥଁପିାଇ ଁପବୂ୍ଯେୁ ବଷ୍ଯ ବଷ୍ଯ ପଦିଢ଼ଦି 
ପହେ ପଦିଢ଼ଦି ଅହପକ୍ା କେଦିବାକୁ ପଡୁଥଲିା। ସମ୍ଦିଧାନେ 
୩୭୦ ଅନୁହଚ୍ଛଦକୁ ଉହଚ୍ଛଦ କେଦିବା ହ�ଉ ବା 
ହଦଶହେ ଟଦିକସ ସଂସ୍ାେ ହ�ଉ, ହସନା ପାଇ ଁ ୱନ୍  
ୋଙ୍୍କ -ୱନ୍  ହପନ ୍ସନ୍  ଲା�,ୁ ୋମ ଜନ ୍ମଭୂମଦି ବଦିବାଦେ 
ଶାନ୍ତଦିପରୂ୍୍ଯ ସମାଧାନ ଆଜଦି ହଦଶ କଦିଛଦି ବଷ୍ଯ ଭଦିତହେ 
ହଦଖପିାେଦିଛଦି। 

ନଦିଶ୍ଦିତ ଭାହବ ଏ�ଦି ଅମତୃ କାଳ ରାତ୍ାସ୍ଧୀନତାେ 
ସ୍ର୍୍ଯ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇ ଁନୂତନ �ାଥା େଚନା କେୁଛଦି। ଏ�ଦି 
ସ୍ପ୍ନ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ାକୁ ପେୂଣ କେଦିବା ପାଇ ଁ ଏକତା 
ଆବଶ୍ୟକ ରା�ାକୁ ଭାେତ ନା ଁ ହଦଇଛଦି- ‘ସବ୍ କା 
ପ୍ରୟାସ’। n

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀଙ୍କ ସରବେଦନଶୀଳ 
କବ ିହୃଦୟରର ନୂଆ ଭୟାରତର ଛବି

व ो जो साम न  ेम शु् किलों किा अं बार  ह ,ै

व ो जो साम न  ेम शु् किलों किा अं बार  ह ,ै

उसी स ेत ो म रे  ेह ौसलों किी म ीन ार  ह ,ै

उसी स ेत ो म रे  ेह ौसलों किी म ीन ार  ह ।ै

चनु ौतत य ों किो द खेकिर  घ बर ान ा कैिसा,

इनह ीं म ें त ो ति पी सं भ ाव न ा अपार  ह ।ै

चनु ौतत य ों किो द खेकिर , घ बर ान ा कैिसा

इनह ीं म ें त ो ति पी सं भ ाव न ा अपार  ह ।ै

तव किास केि य ज्ञ म ें प रर श्रम  किी म ह कि ह ,ै

यह ी त ो म ां  भ ारत ी किा अन पुम  श्र्रं गार  ह ।ै

तव किास केि य ज्ञ म ें, प रर श्रम  किी म ह कि ह ,ै

यह ी त ो म ां  भ ारत ी किा अन पुम  श्र्रं गार  ह ।ै

गर ीब-अम ीर  बन ें न ए  तह ं द  किी भ जुाए ं

गर ीब-अम ीर  बन ें न ए  तह ं द  किी भ जुाए ं

बद लत  ेभ ार त  किी य ह ी त ो प कुिार  ह ।ै

द शे प ह ले भ ी च ला और  आग  ेभ ी बढा।

अब नय यू इं ति य ा द ौड़न  ेकिो बते ाब ह ,ै

द ौड़न ा ह ी त ो नय यू इं ति य ा किा सर ोकिार  ह ।ै

ନୂଆ ଭୟାରତର ସଂକଳ୍ପକଭର ରଷ୍ୟାରି
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ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୟା ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୟା 
ରକୟାଭିଡ୍  ଛୟାୟୟାରୁ ମକୁ୍ତ ରହ�ୟା 

ଭରତର ଅଥ୍ଷନୀତ ିପୟାଇ ଁନରଭବେର ମୟାସ ଏକ ଭ� ଖବର ରନଇ ଭରତର ଅଥ୍ଷନୀତ ିପୟାଇ ଁନରଭବେର ମୟାସ ଏକ ଭ� ଖବର ରନଇ 
ଆସିଛ।ି ପ୍ରଥମ କଥୟା ରହ�ୟା ଏହବିର୍ଷର ଦ୍ତିୀୟ କ୍ୟାଟ୍ଷର ଜଡିିପି ଆସିଛ।ି ପ୍ରଥମ କଥୟା ରହ�ୟା ଏହବିର୍ଷର ଦ୍ତିୀୟ କ୍ୟାଟ୍ଷର ଜଡିିପି 
ବକିୟାଶ ହୟାର ୮.୪ ପ୍ରତଶିତ ରରକଡ୍ଷ ରହବୟା ସୟାରୟା ବଶି୍ୱକୁ ଚକତି ବକିୟାଶ ହୟାର ୮.୪ ପ୍ରତଶିତ ରରକଡ୍ଷ ରହବୟା ସୟାରୟା ବଶି୍ୱକୁ ଚକତି 
କରିଥବିୟାରବରଳ ଏହ ିସମୟରର ଜଏିସ ୍ଟି ସଂଗ୍ହ 1.31 �କ୍ କରିଥବିୟାରବରଳ ଏହ ିସମୟରର ଜଏିସ ୍ଟି ସଂଗ୍ହ 1.31 �କ୍ 
ରକୟାଟିରର ପହଞ୍ଥି�ିୟା। ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୟାରର ଏପରି ଅଭିବୃଦି୍ ହୟାର ରକୟାଟିରର ପହଞ୍ଥି�ିୟା। ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୟାରର ଏପରି ଅଭିବୃଦି୍ ହୟାର 
ଦୁନଆିରର ସବୁଠୟାରୁ ଅଧକି ରରକଡ୍ଷ କରୟାଯୟାଇଛ।ି  ଏହୟାବୟାଦ୍  ଦୁନଆିରର ସବୁଠୟାରୁ ଅଧକି ରରକଡ୍ଷ କରୟାଯୟାଇଛ।ି  ଏହୟାବୟାଦ୍  
ରଯଉ ଁଜଏିସ ୍ଟି ସଂଗ୍ହ ରହୟାଇଛ ିତୟାହୟା ବଶି୍ୱର ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ୟାନରର ରଯଉ ଁଜଏିସ ୍ଟି ସଂଗ୍ହ ରହୟାଇଛ ିତୟାହୟା ବଶି୍ୱର ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ୟାନରର 
ରହଛି।ି ରହଛି।ି 

ସାତ ବଷ୍ଯ ପହୂବ୍ଯ ହରହତହବହଳ ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ 
�ଜୁୁୋଟେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀେୁ ହଦଶେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଭାବହେ ଦାୟଦିତ୍ୱ ଗ୍�ଣ କେଦିଥହିଲ ହସହତହବହଳ 

ଜଦିଡଦିପଦି ଦୃଷ୍ଦି େୁ ହଦଶେ ଅଥ୍ଯନୀତଦି ହବଶ ୍ ଦୁବ୍ଯଳ ହ�ାଇ 
ରାଇଥଲିା। ଦେଦାମ ୍ ବଢ଼ଥୁଲିା ଏବଂ ବଦିହଦଶୀ ପଞୁ୍ଦି  ନଦିହବଶ  
ସ୍ଥଦିେ ଥଲିା। ହଦଶ ବଦିକାଶ ଆଶାହେ ଥଲିା। ଏଭଳଦି ପେଦିସ୍ଥଦିତଦିହେ 
ଅଥ୍ଯନୀତଦିକୁ ଏକ ନୂଆ ହମାଡ ହଦବା ପାଇ ଁଅହନକ ଚ୍ୟାହଲଞ୍ 
ଆ�ହେ ଥଲିା। ହ�ହଲ ଏକକ ଟଦିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କହପ୍ଯାହେଟ୍ 
ଟଦିକସ ହ୍ାସ, ଏମଏସଏମଇ, ଆଇବଦିସଦି ହକାଡକୁ ସମଥ୍ଯନ ପ୍ରଭୃତଦି 
ଐତଦି�ାସଦିକ ନଦିଷ୍ପର୍ଦିେ ପ୍ରଭାବ ହ�ତୁ ଅଥ୍ଯନୀତଦିହେ ଉନ୍ନତଦି ଲକ୍୍ୟ 
କୋରାଇଥଲିା କଦିନ୍ତୁ ହକାଭଦିଡ ମଧ୍ହେ, ହରହତହବହଳ ଜୁନ୍ 
ତ୍ୈମାସଦିକହେ ଅଥ୍ଯନୀତଦି 24.4% ତଳକୁ ଖସଦି�ଲା, ହଲାକମାହନ 
କଦିଛଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆେମ୍ଭ କେଦିଥହିଲ। 

ଏ�ଦି ପ୍ରଶ୍ନ�ଡୁଦିକେ ଉର୍େ ମଦିଳଦିଲା, ହକାଭଦିଡ ତାଲାବନ୍ଦୀ 
ଉଠଦିଲା ପହେ। ଅଥ୍ଯାତ୍  ଅହକ୍ଟାବେେୁ ଡଦିହସମେ୍ 2020 
ହତ୍ୈମାସଦିକହେ। ଏ�ଦି ସମୟହେ ଜଦିଡଦିପଦି ପନୁବ୍ଯାେ ଉର୍ଦ୍ଯ�ାମୀ 
ହ�ାଇଥଲିା, ସକୋତ୍କ ଆକଳନକୁ ହଫେଦିଲା। ପହେ ହଦଶ 
ପଣୁଦିଥହେ ହକାଭଦିଡେ ଦ୍ଦିତୀୟ ତେଙ୍େ ଭୟାବ�ତା ହଦଖବିା 

ସହତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଶକ୍ଦିଶାଳୀ ଅଥ୍ଯବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇ ଁ ହକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ 
ଦୃଢ଼ ନଦିଷ୍ପର୍ଦି ହରା�ୁ ଁ �ଦି ଁ ଭାେତୀୟ ଅଥ୍ଯନୀତଦି ପଣୁଦି ଥହେ 
ଚଞ୍ଳ ହ�ାଇପାେଦିଥଲିା। ଏ�ାପହେ ହରଉ ଁ ଅନ୍ତଜ୍ଯାତୀୟ 
ଏହଜନ ୍ସୀ�ଡୁଦିକ ଭାେତେ ଅଥ୍ଯନୀତଦିକୁ ନଦିମ ୍ନ�ାମୀ ହବାଲଦି 
ଦଶ୍ଯାଉଥହିଲ ହସମାନଙୁ୍କ ପଣୁଦିଥହେ ହସମାନଙ୍କ ଆକଳନ 
ବଦଳାଇବାକୁ ପଡଦିଥଲିା। 30 ନହଭମେ୍ହେ ପ୍ରକାଶଦିତ ତଥ୍ୟ 
ଅନୁରାୟୀ, 2021-22 ଆଥକିକ ବଷ୍ଯେ ଦ୍ଦିତୀୟ ହତ୍ୈମାସଦିକହେ 
ଜଦିଡଦିପଦି 8.4% ହ�ାଇଛଦି। ଏ�ା ହକବଳ ବଦିଶ୍ୱେ ସବୁଠାେୁ 
ଉଚ୍  ଜଦିଡଦିପଦି �ାସଲ ନୁହ� ଁ, ଏ�ା ମଧ୍ ଭାେତେ ଭବଦିଷ୍ୟତ 
ସ୍ପ୍ନକୁ ସାକାେ କେଦିବା ପାଇ ଁଆକାଂକ୍ାେ ପ୍ରତୀକ, ହରଉଥଁହିେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ କ�ଦିଛନ୍ତଦି - ଦ୍ଦିତୀୟ ହତ୍ୈମାସଦିକହେ 
ଜଦିଡଦିପଦି ଆକଳନେ ଠଦିକ ପବୂ୍ଯେୁ ପ୍ରକାଶଦିତ ଏକ ଅଥ୍ଯ ମନ୍ତଣାଳୟେ 
େଦିହପାଟ୍ଯହେ କୁ�ାରାଇଥଲିା ହର ଦ୍ରୁତ ଟଦିକାକେଣ ଏବଂ 
ଉତ୍ସବେ ଋତୁ ଭାେତୀୟ ଅଥ୍ଯନୀତଦିକୁ ତ୍ୱୋନ ୍ଦିତ କେଦିବ ଏବଂ 
ଏ�ାଦ୍ାୋ ଚା�ଦିଦା-ହରା�ାଣ ବ୍ୟବଧାନ ହ୍ାସ ପାଇବ ଏବଂ 
ଅଧକି ନଦିରକୁ୍ଦି  ସହୁରା� ସଷୃ୍ଦି  ହ�ବ। ଦ୍ଦିତୀୟ ହତ୍ୈମାସଦିକେ 
ତଥ୍ୟ  ଅଥ୍ଯ ମନ୍ତଣାଳୟେ ଏ�ଦି ଆକଳନକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣଦିତ 
କେଦିଛଦି।

ରଦଶର ଆଥ୍ଣିକ ପ୍ରଗତ ିରଦଶର ଆଥ୍ଣିକ ପ୍ରଗତ ିଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୟା
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ଅସଂଗଠତି ରକ୍ତ୍ର ଔପଚୟାରିକତୟା ତ୍ୱରୟାନ୍ତି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ ହଦଶହେ ଡଦିଜଦିଟାଲଦିକେଣ ପ୍ରକ୍ରଦିୟାକୁ 
ହପ୍ରାତ୍ସା�ତ କେଦିଛନ୍ତଦି। ଏ�ା ଅହନୌପଚାେଦିକ ହକ୍ତ୍ ଅଥ୍ଯାତ୍ ଅସଂ�ଠଦିତ 
ହକ୍ତ୍ହେ ଆନୁଷ୍ଠାନଦିକ ହ�ବା ଧାୋକୁ ତ୍ୱୋନ ୍ଦିତ କେଦିଛଦି। ଆଜଦି, 
ଭାେତୀୟ ଅଥ୍ଯନୀତଦିହେ ଅହନୌପଚାେଦିକ ହକ୍ତ୍େ ଅଂଶ 2020-21ହେ 
15େୁ 20 ପ୍ରତଦିଶତକୁ ହ୍ାସ ପାଇଛଦି, 2017-18ହେ 52.4 ପ୍ରତଦିଶତ 
ଥଲିା। ଏସବଦିଆଇ ଏକ ଅଧ୍ୟନ ଅନୁରାୟୀ, 2011-12ହେ ଅଥ୍ଯନୀତଦିକୁ 
ଆନୁଷ୍ଠାନଦିକ କେଦିବା ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ ଆେମ୍ଭ ହ�ାଇଥଲିା, କଦିନ୍ତୁ ଏ�ଦି ପ୍ରୟାସ 
ବର୍୍ଯମାନ �ତଦିଶୀଳ ହ�ାଇଛଦି। ଅଧ୍ୟନେୁ ଜଣାପଡଦିଛଦି ହର 2016 
ପେଠାେୁ ଡଦିଜଦିଟାଇହଜସନେ ତ୍ୱୋନ ୍ଦିତ ଧାୋ ଏବଂ �ଦି� ୍ଇହକାହନାମଦିେ 
ସଂ�ଠଦିତ ହକ୍ତ୍ହେ ଭା�ଦିଦାେୀକୁ ବଢ଼ାଇ ହଦଇଛଦି। ଏ�ାେ ପ୍ରଭାବ 
ବର୍୍ଯମାନ ଅଥ୍ଯନୀତଦିହେ ସ୍ଷ୍ ହ�ଉଛଦି। n

ଜ�ୁୟାଇ-ରସରପଟବେର
(2020-21)

ଅର୍ଟୟାବର-
ଡିରସବେର

(2020-21)

ଜୟାନୁୟୟାରୀ-ମୟାଚ୍୍ଷ 
(2020-21)

ଏପି୍ର�୍ -ଜନ୍ୁ 
(2021-22)

ଜ�ୁୟାଇ-
ରସରପଟବେର
(2021-22)

-7.3%
 0.4%  1.6%

20.1%

 8.4%

n 2021-22 େ ଦ୍ଦିତୀୟ କ୍ାଟ୍ଯେହେ ଜଲୁାଇେୁ ହସହପ୍ଟମେ୍ ମଧ୍ହେ 
ହେକଡ୍ଯ ହ�ାଇଥବିା ଏ�ଦି ଅଭଦିବୃଦ୍ଧଦି �ାେ ଆଶାଠାେୁ ଉର୍ଦ୍ଯହେ। ଏ�ା 
ଆମେ ଅଥ୍ଯନୀତଦି କହୋନା ମକୁ୍ ହ�ବାେ ଏକ ସହଙ୍କତ ହଦଉଛଦି। କାେଣ 
କହୋନା କାଳହେ ହରମଦିତଦି ପେଦିସ୍ଥଦିତଦି ଥଲିା ତା’ଠାେୁ ଅଥ୍ଯନୀତଦି ରହଥଷ୍ 
ଭଲ ହ�ାଇପାେଦିଛଦି। 2019ହେ ଅଥ୍ଯନୀତଦିେ ଆକାେ 35.61 ଲକ୍ ହକାଟଦି 
ଟଙ୍କା ଥଲିା। ବର୍୍ଯମାନ 35.71 ଲକ୍ ହକାଟଦି ଟଙ୍କା ହ�ାଇଛଦି। 

n ଖଣଦି ହକ୍ତ୍ହେ ସବ୍ଯାଧକି ଅଭଦିବୃଦ୍ଧଦି 15.4% ହେକଡ୍ଯ କୋରାଇଛଦି। 
ଉତ୍ାଦନ ହକ୍ତ୍ହେ 5.5%, ନଦିମ୍ଯାଣ ହକ୍ତ୍ହେ 7.5% କୃଷଦି ହକ୍ତ୍ହେ 
4.5% ଅଭଦିବୃଦ୍ଧଦି ହ�ାଇଛଦି।

n 2020-21େ ପ୍ରଥମ କ୍ାଟ୍ଯେ ଳକ୍ ଡାଉନ୍  ପେବର୍୍ଯୀ ସମୟହେ ନଦିମ୍ଯାଣ 
ହକ୍ତ୍ ଅଧକି ପ୍ରଭାବଦିତ ହ�ାଇଥଲିା। ଫଳହେ ଏ�ଦି ହକ୍ତ୍େ ଆକାେ 
50.3% ହ୍ାସ ପାଇ 1.30 ଲକ୍ ହକାଟଦି ଟଙ୍କାହେ ପ�ଞ୍ଦିଥଲିା। ବର୍୍ଯମାନ 
ହଦଢ଼ ବଷ୍ଯ ପହେ, ଏ�ଦି ହକ୍ତ୍ହେ ଏକ ଭଲ ଅଭଦିବୃଦ୍ଧଦି ହେକଡ୍ଯ 
କୋରାଇଛଦି। ଜଲୁାଇ-ହସହପ୍ଟମେ୍ କ୍ାଟ୍ଯେହେ ଏ�ା ପ୍ରଦି-ହକାଭଦିଡ୍ 
ସ୍ତେଠାେୁ ମାତ୍ 660ହକାଟଦି ଟଙ୍କା ପଛହେ ଅଛଦି।

n ସବୁଠାେୁ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ କଥା ହ�ଉଛଦି ଭାେତେ ଅଭଦିବୃଦ୍ଧଦି �ାେ ବଦିଶ୍ୱହେ 
ଦ୍ରୁତତମ ହ�ାଇଛଦି। �ତ କ୍ାଟ୍ଯେହେ ବଦିଶ୍ୱେ ପ୍ରମଖୁ ହଦଶ, ଆହମେଦିକା 
(4.9%), ଚୀନ୍ (4.9%), ଜାପାନ (1.4%) ଇତ୍ୟାଦଦିେ ଅଭଦିବୃଦ୍ଧଦି �ାେ କମ ୍
େ�ଦିଛଦି। ଦ୍ଦିତୀୟ ସ୍ଥାନହେ ତୁକ୍ଯୀ (6.9%) େ�ଦିଛଦି।

ରଦଶର ଆଥ୍ଣିକ ପ୍ରଗତ ିଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୟା

ଦ୍ତିୀୟ କ୍ୟାଟ୍ଷର ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟାରର   2019-20  2021-22

କୃରି 378602 407641+

ଖନନ 64905 70022+

ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ 564742 586775+

ୟୁଟି�ିଟି ସଭ୍ଣିରସସ ୍ 77469 86330+

କନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍  241188 240528-

ରରେଡ୍ , ରହୟାରଟ�, ପରିବହନ 638065 579113-

ଫୟାଇନୟାନ୍ସ, ରିୟ� ଇରଷ୍ଟ୍  862867 845468-

ର�ୟାକରସବୟା, ରକ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍  443615 472861+

ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୟାର 8 ରକୟାର୍  ରସ୍ଟର ଭିତରୁ 5ଟିରର ସକୟାରୟାତ୍କ ହୟାର ଏବଂ 3ଟିରର ସଧୁୟାର 

�ଗୟାତୟାର ଚତୁଥ୍ଷ 
କ୍ଵୟାଟ୍ଷରରର ସକୟାରୟାତ୍କ 

ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ୟା 

ଆରବଆିଇ ଏବଂ ଏସ ୍ବଆିଇ 
ଅନୁମୟାନଠୁ ଅଧକି ରହଛି ିଅଭିବୃଦି୍ ହୟାର

ଭୟାରତର ରିଜଭ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯୟାୟୀ 
ଜଡିିପି ଅଭିବୃଦି୍ 7.9% ରହବ ରବୟା�ି ଆଶୟା 
କରୟାଯୟାଉଥ�ିୟା। ଏଥସିହତି ଜଡିିପି ଅଭିବୃଦି୍ ହୟାର 
8.1% ରହୟାଇପୟାରର ରବୟା�ି ରଦଶର ସବ୍ଷବୃହତ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ରଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ ଆକଳନ 
କରିଥ�ିୟା। କନି୍ତୁ ଦ୍ତିୀୟ କ୍ୟାଟ୍ଷରରର ଜଡିିପି ଅଭିବୃଦି୍ 
ହୟାର ଏହ ିଆକଳନଠୟାରୁ ବହୁତ ଆଗରର ଅଛ।ି 

ଦୁନଆିରର ସବୁଠୁ ଆଗରର ଆରମ
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ଗୟା-ଁଗରିବ-ଚୟାରୀ ଏବଂ ରବୈଦୁ୍ତକି ସୟାମଗ୍ୀ ନମି୍ଷୟାତୟାଙ୍କ ପୟାଇ ଁ
ସରକୟାର ବ଼େୟାଇର� ସହୟାୟତୟାର ହୟାତ 

କ୍ୟାବରିନଟ୍  ନଷି୍ପତି୍

ଗୟା-ଁଗରିବ-ଚୟାରୀ ଏବଂ ଶଳି୍ପସଂସ୍ୟାକୁ ସରକୟାର ଏକ ସୟାହୟାଯ୍ର ହୟାତ ବ଼େୟାଇଛନ୍।ି  ଗୟାରଁ ପ୍ରରତ୍କ ଗରିବ ର�ୟାକଙୁ୍କ 
ପକ୍ୟା ଘର ରଯୟାଗୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁଆରମ୍ଭ ରହୟାଇଥବିୟା ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଆବୟାସ ରଯୟାଜନୟା ମୟାଚ୍୍ଷ 2024 ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ବୃଦି୍ 

କରୟାଯୟାଇଛ।ି ଏହୟା ସହ  ରକନ୍-ରବଟୱୟା �ିଙ୍୍କ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁରମୟାଦନ କ୍ରମ ସରକୟାର ବକିୟାଶ ପ୍ରକ୍ୟିୟାକୁ ନୂଆ ରମୟାଡ 
ରଦବୟାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହୟାଇଛନ୍।ି ଖୟା�ି ରସତକି ିନୁରହ,ଁ ସରକୟାରଙ୍କ ନଷି୍ପତି୍ ଦ୍ୟାରୟା ଖବ୍ୁ  ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ ିଇର�୍ଟଟ୍ରନକି ଉତ୍ପୟାଦରର 

ବ୍ବହୃତ ରସମି କଣ୍୍ଟରରର ଏଣକି ିରମଡ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଆ ଚହି୍ ରଦଖବିୟାକୁ ପୟାଇରବ। 

ନିଷ୍ପତି୍- 2,17,257 ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟ ଦ୍ୟାରୟା ମୟାଚ୍୍ଷ 
2021ରୁ ମୟାଚ୍୍ଷ 2024 ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଆବୟାସ 
ରଯୟାଜନୟା-ଗ୍ୟାମୀଣ (PMAY-G) ଜୟାରି ରଖବିୟାକୁ 
କ୍ୟାବରିନଟ ଅନୁରମୟାଦନ କରିଛ ି। ଏହୟା ଗ୍ୟାମୟାଞ୍ଳରର 
'ସମସ୍ତଙ୍କ ପୟାଇ ଁଗହୃ' ସନୁିଶି୍ତ କରିବ।
ପ୍ରଭୟାବ: ହମୌଳଦିକ ସବୁଦିଧା ସ�ଦିତ 'ପକ୍ା ଘେ' ନଦିମ୍ଯାଣ 
ପାଇ ଁ155.75ଲକ୍ ପେଦିବାେଙୁ୍କ ଆଥକିକ ସ�ାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କୋରଦିବ, ରା�ାଫଳହେ ଗ୍ାମାଞ୍ଳହେ 'ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ
��ୃ' ଲକ୍୍ୟ �ାସଲ କୋରଦିବ। ନହଭମେ୍ 29, 2021 ସଦୁ୍ଧା, 
PMAY-G ଅଧୀନହେ ଲକ୍୍ୟ େଖାରାଇଥବିା 2.95 ହକାଟଦି 
ଘେ ନଦିମ୍ଯାଣ ମଧ୍େୁ 1.65 ହକାଟଦି ଘେ ନଦିମ୍ଯାଣ କୋରାଇଛଦି 
। 15 ଅ�ଷ୍ 2022 ସମୟ ସୀମା ହଶଷ ସଦୁ୍ଧା 2.02 ହକାଟଦି 
ଘେ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ହ�ବ ହବାଲଦି  ଆକଳନ କୋରାଇଛଦି। ହତଣ ୁ
2.95 ହକାଟଦି ଘେେ ସାମଗ୍ଦିକ ଲକ୍୍ୟ �ାସଲ କେଦିବାକୁ ମାଚ୍୍ଯ 
2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ�ଦି ହରାଜନା ଜାେଦି େଖବିା ଆବଶ୍ୟକ।

ନିଷ୍ପତି୍: ରକନ୍-ରବଟୱୟା ନଦୀର ସଂରଯୟାଗ ପୟାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର 
କ୍ୟାବରିନଟ୍ ଅନୁରମୟାଦନ କରିଛନ୍।ି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମ�ୂ୍ 
44,605 ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ରହବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 8 ବର୍ଷରର 
ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ ରହବ।
ପ୍ରଭୟାବ: ଏ�ଦି ପ୍ରକଳ୍ପହେ 103 ହମ�ାୱାଟ ଜଳ ବଦିଦୁ୍ୟତ୍ 
ଏବଂ 27 ହମ�ାୱାଟ ହସୌେ ଶକ୍ଦି ଉତ୍ାଦନ ହ�ବ। ଏ�ଦି 
ପ୍ରକଳ୍ପେ କାର୍ଯ୍ୟକାେୀତା ପାଇ ଁହକନ୍-ହବଟୱା ଲଦିଙ୍୍କ 
ହପ୍ରାହଜକ୍ଟ ଅଥେଦିଟଦି (KBLPA) ନାମକ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ସଂସ୍ଥା 
�ଠନ କୋରଦିବ। ଏ�ା ମଧ୍ପ୍ରହଦଶେ ଛତ୍ପେୁ, ପନ୍ନା, 

ଏବଂ ଟଦିକାମ�ଡେ ମେୁଡଦି ପ୍ରବଣ ତଥା କମ ୍ ଜଳ ଅଞ୍ଳହେ 
10.62 ଲକ୍ ହ�କ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମଦିକୁ ଜଳହସଚନ ସବୁଦିଧା 
ହରା�ାଇବ। ହକନାଲ ହ�ବା ଫଳହେ ପ୍ରାୟ 62 ଲକ୍ 
ହଲାକ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇହବ। କୃଷଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପେ ବୃଦ୍ଧଦି 
ବୁହନ୍ଦଲଖଣ୍ଡେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଳହେ ସାମାଜଦିକ-ଅଥ୍ଯହନୈତଦିକ 
ସମଦୃ୍ଧଦିକୁ ହପ୍ରାତ୍ସା�ଦିତ କେଦିବ। ଏ�ା ମଧ୍ ସମ୍ପକୃ୍ ଅଞ୍ଳହେ 
ବଦିସ୍ଥାପନକୁ ହୋକଦିବାହେ ସା�ାର୍ୟ କେଦିବ। ଏ�ଦି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ମାଧ୍ମହେ ପେଦିହବଶ ପେଦିଚାଳନା ଏବଂ ସେୁକ୍ା ସାମଗ୍ଦିକ 
ଭାବହେ ସମ୍ଭବ ହ�ବ।

ନିଷ୍ପତି୍: ରମଡ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ରସମିକଣ୍ ଟ୍ର ଚପି୍ସ ଉତ୍ପୟାଦନ 
ସ୍ୱପ୍ନ ପରୂଣ ରହବ ରଯଉଥଁପିୟାଇ ଁ76,000 ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା 
ରଯୟାଜନୟା ଅନୁରମୟାଦନ କରୟାଯୟାଇଛ।ି
ପ୍ରଭୟାବ: ହସମଦିକଣ୍ଡକ୍ଟେ ଚଦିପ,୍ ରା�ା ଆଜଦିେ ର�ୁହେ 
ସ୍ାଟ୍ଯହଫାନ୍ ସହମତ ବଦିଭଦିନ୍ନ ହବୈଦୁ୍ୟତଦିକ ସାମଗ୍ୀେ ଏକ 
�େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଅଂଶ ଭାବହେ ବଦିହବଚନା କୋରାଏ, ତା�ା 
ବର୍୍ଯମାନ ଭାେତହେ ମଧ୍ ତଦିଆେଦି ହ�ାଇପାେଦିବ। ଆ�ାମୀ 
6 ବଷ୍ଯହେ ହଦଶହେ ହସମଦିକଣ୍ଡକ୍ଟେ ପାଇ ଁଏକ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ 
ଇହକାସଦିଷ୍ମ ୍ପ୍ରତଦିଷ ୍ଠା ହ�ବ। ଏ�ା ଅଧୀନହେ ହଦଶହେ 
ହସମଦିକଣ୍ଡକ୍ଟେ ଚଦିପ୍ସେ ଡଦିଜାଇନ୍, ଫ୍ୟାବ୍ରଦିହକସନ୍, ପ୍ୟାହକଜଦିଂ, 
ପେୀକ୍ଣ, ବଦିକଶଦିତ ହ�ାଇପାେଦିବ। ଏଥପିାଇ ଁ76 �ଜାେ 
ହକାଟଦି ଟଙ୍କା ବଦିନଦିହରା� ଅନୁହମାଦନ କୋରାଇଛଦି। ଭାେତକୁ 
ଏକ ବଦିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ �ବ୍ କେଦିବା ପାଇ ଁPLI ହରାଜନା ଅଧୀନହେ 
2.3 ଲକ୍ ହକାଟଦି ଟଙ୍କାେ ହପ୍ରାତ୍ସା�ନ ଦଦିଆରଦିବ। ଏ�ାକୁ 
ମଦିଶନ ହମାଡହେ ଚଳାଇବା ପାଇ ଁଇଣ୍ଡଦିଆ ହସମଦିକଣ୍ଡକ୍ଟେ 
ମଦିଶନ ସ୍ଥାପନ କୋରଦିବ।

ନିଷ୍ପତି୍: ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ କୃରି ସିଞ୍ନ ରଯୟାଜନୟାକୁ 2021 
ମସିହୟାରୁ 2026 ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ବୃଦି୍ କରିବୟାକୁ ଅନୁରମୟାଦନ।
ପ୍ରଭୟାବ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କୃଷଦି ସଦିଞ୍ନ ହରାଜନା ହଦଶେ 22 
ଲକ୍ କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନହେ ପେଦିବର୍୍ଯନ ଆଣଦିବ, ହରଉଥଁହିେ 
2.5 ଲକ୍ ଅନୁସଚୂଦିତ ଜାତଦି ଏବଂ 2 ଲକ୍ ଅନୁସଚୂଦିତ ଜନଜାତଦି 
କୃଷକ ସାମଦିଲ।  n
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ରୟାଜଧୟାନୀ ଦଲି୍ୀରୁ ରଦବଭୂମି ଯୟାତ୍ୟା 
ଏରବ ଅର଼େଇ ଘଣ୍ୟାରର ରହବ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ 

ସ୍ୱୟାଧୀନତୟାର ଅମତୃକୟାଳରର ରଦଶର ପ୍ରଗତରି ଗତ ିନୟା ଅଟକବି, ନୟା ଧମିୟା ରହବ ବରଂ, ଆହୁରି ଅଧକି 
ବଶି୍ୱୟାସ ଆଉ ସଙ୍କଳ୍ପ ସୟାଙ୍ରର ଆଗକୁ ବ଼ିେବ। ଏକ ନୂଆ ଭୟାରତ ନମି୍ଷୟାଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରନଇ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ 

ପରିବହନ ଇନ୍ ଫ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନମି୍ଷୟାଣକୁ ପ୍ରୟାଥମିକତୟା ଦଆିଯୟାଇଛ।ି ବକିୟାଶ ଯୟାତ୍ୟାର ଏହ ିଅଧ୍ୟାୟରର ଦଲି୍ୀରୁ 
ରଡରୟାଡୁନ୍  ମଧ୍ରର 210 କରି�ୟାମିଟର �ବେୟା ଆଥ୍ଣିକ କରିଡର ପୟାଇ ଁପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀ 

ଶଳିୟାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍।ି ଏହୟା ସମ୍ପନ୍ନ ରହର� ଦଲି୍ୀରୁ ଉତ୍ରୟାଖଣ୍ ଯୟାତ୍ୟା ଅଧୟା ସମୟରର ରହୟାଇପୟାରିବ। 

ପଦିଢ଼ଦି ପହେ ପଦିଢ଼ଦି ବଦିତୁଥଲିା  ହ�ହଲ ହସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ବଦିକାଶ 
ଏକ ମେୀଚଦିକା ସଦୃଶ ଥଲିା। କଦିନ୍ତୁ ଏହବ ଆଉ ହସ ସମୟ 
ନା�ଦି।ଁ  ହକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ପଦହକ୍ପ ଦ୍ାୋ ବର୍୍ଯମାନ ବଦିକାଶ 

ତାଙ୍କ �ାତ ପା�ାନ୍ତାହେ। ପା�ାଡଦି ହଲାକଙ୍କ ଜୀବନରାପନ ଏହବ 
ଅଧକି ସ�ଜ ହ�ାଇପାେଦିଛଦି। ତାଙ୍କ ପାଖହେ ମଦିଳଥୁବିା ସାମଗ୍ୀ 
ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ସମ୍ପର୍ଦି ଭାହବ ତାଙ୍କ ଜୀବନଧାେଣ ମାନକୁ ଅଧକି 
ଉନ୍ନତ କେଦିପାେଦିଛଦି।   ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଚଦିନ୍ତାଧାୋ ଅନୁସାହେ  ଏ�ଦି 
ପବ୍ଯତ�ଡୁଦିକ ହକବଳ ଭାେତୀୟ ସଂସ୍ତୃଦି ଏବଂ ବଦିଶ୍ୱାସେ �ଡ ନୁହ� ଁ, 
ବେଂ ହଦଶେ ସେୁକ୍ା ଦୁ�୍ଯ ସଦୃଶ। ଏ�ଦି ଚଦିନ୍ତାଧାୋ ସ�ଦିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ 4 ଡଦିହସମେ୍ହେ ଦଦିଲ୍ୀ-ହଡୋଡୁନ୍ ଏକ୍ସହପ୍ରସହୱ 
ସହମତ ଅହନକ ବଦିକାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପେ ମଳୂଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତଦି। ଏ�ଦି 
ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ହ�ହଲ ଏକ ବଦିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ ଭଦିର୍ଦିଭୂମଦି ଏବଂ ପେଦିବ�ନ 

ସବୁଦିଧା ସ�ଦିତ  ୋଜଧାନୀ ଦଦିଲ୍ୀେୁ ହଡୋଡୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂେତା ହ୍ାସ  
ପାଇବ। ଆପଣ ଅହଢ଼ଇ ଘଣ୍ା ମଧ୍ହେ ଦଦିଲ୍ୀେୁ ହଡୋଡୁନହେ 
ପ�ଞ୍ଦି ପାେଦିହବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଶଦିଳାନ୍ୟାସ ହ�ାଇଥବିା ଏ�ଦି 
ପ୍ରକଳ୍ପେ ମଲୂ୍ୟ  12,000 ହକାଟଦି ଟଙ୍କା େ�ଦିଛଦି।  ଏ�ା ଏସଦିଆେ 
ଦୀଘ୍ଯତମ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କେଦିଡେ ହଦଇ ରଦିବ। ଦଦିଲ୍ୀ-ହଡୋଡୁନ୍ 
ଅଥ୍ଯହନୈତଦିକ କେଦିଡେେ ହଦୈଘ୍ଯ୍ୟ 210 କଦିହଲାମଦିଟେ, ରା�ା ଉର୍େ 
ପବୂ୍ଯ ଦଦିଲ୍ୀ, �ାଜଦିଆବାଦ, ବା�ପାଟ, ଶାମଲଦି, ମଜୁାଫେ�ାନାେ, 
ସା�ାେନପେୁ ଏବଂ ହଡୋଡୁନ୍ ଜଦିଲ୍ା ହଦଇ ରଦିବ। ଡଦିହସମେ୍ 2023 
ସଦୁ୍ଧା ଏ�ଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ହଶଷ କେଦିବାକୁ ଲକ୍୍ୟ େଖାରାଇଛଦି। ଦଦିଲ୍ୀେ 
ଅକ୍େଧାମେୁ ହଡୋଡୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ�ଦି ଅଥ୍ଯହନୈତଦିକ କେଦିଡେ 
ଉର୍େପ୍ରହଦଶେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତଥା ବଦିକାଶକୁ ହପ୍ରାତ୍ସା�ଦିତ କେଦିବ। ଏ�ଦି 
କେଦିଡେେୁ 51 କଦିହଲାମଦିଟେ ଲଦିଙ୍୍କ ୋସ୍ତା �େଦିଦ୍ାେକୁ ମଧ୍ ସଂହରା� 

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଭୟାରଣ 
ଶଣୁବିୟା �ୟାଗି  QR ରକୟାଡ୍  
ସ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। 
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କେଦିବ, ରା�ା 2095 ହକାଟଦି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟହେ ନଦିମକିତ ହ�ବ। ଏ�ା 
ରେଦ୍ଧାଳ ୁ ତଥା ସାଧାେଣ ହଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜୀବନକୁ ଅତଦି ସ�ଜ 
କେଦିବ। ଏ�ଦି କେଦିଡେେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଦଦିଲ୍ୀ-ମଦିେଟ ଏକ୍ସହପ୍ରସହୱହେ 
ଅକ୍େଧାମେୁ ଆେମ୍ଭ ହ�ାଇ ବା�ପାଟ ନଦିକଟ ଇପଦିଏ ଜଙ୍କସନହେ 
ହଶଷ ହ�ବ। ତା’ପହେ 32 କଦି.ମଦି. ଏଥମିଧ୍େୁ 18 କଦିହଲାମଦିଟେ ଉଚ୍ 
ୋସ୍ତା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାକ୍ଯ, ଖଜେୁୀ ଖାସ ୍ଏବଂ ମାହଣ୍ଡାଲା ହଦଇ ରଦିବ। EPE 

କ୍ରସଦିଂ ପହେ ଏ�ା ଏକ 118 କଦିହଲାମଦିଟେ ଗ୍ୀନ୍ ଫଦି ଲ ୍ଡ ମା�୍ଯ ହ�ବ। 
ୋଜପଥହେ ପ୍ରହବଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇ ଁସମଦୁାୟ 7 ଏକ୍ଦିଟ୍ ଏବଂ 
62 ଅଣ୍ଡେପାସ ୍ େ�ଦିବ। ନଦିଶ୍ଦିତ ଭାବହେ, ଏ�ଦି କେଦିଡେ ନଦିମ୍ଯାଣ 
ସ�ଦିତ ଅଥ୍ଯହନୈତଦିକ ବ୍ୟବସାୟଦିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧଦି ପାଇବ ଏବଂ 
ହଦଶେ ଅଗ୍�ତଦି ସ�ଦିତ ଉର୍ୋଖଣ୍ଡେ ବଦିକାଶ ମଧ୍ ଏକ ନୂଆ ଦଦିଶା 
ପ୍ରାପ୍ ହ�ବ। n

ବଭିିନ୍ନ ରଯୟାଜନୟାର ଶଳିୟାନ୍ୟାସ ଏବଂ ର�ୟାକୟାପ୍ଷଣ 
n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ ହଡୋଡୁନହେ ପ୍ରାୟ 18,000 ହକାଟଦି ଟଙ୍କା 

ବ୍ୟୟ ହ�ବାକୁ ଥବିା ଅହନକ ପ୍ରକଳ୍ପପାଇ ଁମଳୂଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତଦି

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 11ଟଦି ବଦିକାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପେ ମଳୂଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତଦି।  ଏଥହିେ 
ଦଦିଲ୍ୀ-ହଡୋଡୁନ୍ ଅଥ୍ଯହନୈତଦିକ କେଦିଡେ (ଇଷ୍ର୍୍ଯ ହପେଦିହଫୋଲ୍ 
ଏକ୍ସହପ୍ରସହୱ ଜଙ୍କସନେୁ ହଡୋଡୁନ୍) ଅନ୍ତଭୁ୍ଯକ୍,  ଏଥପିାଇ ଁ8300 ହକାଟଦି 
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହ�ବ। 

n ଏ�ାଦ୍ାୋ ଦଦିଲ୍ୀ ଏବଂ ହଡୋଡୁନ୍ ମଧ୍ହେ ରାତ୍ା ସମୟ ଛଅ ଘଣ୍ାେୁ 
ପ୍ରାୟ ଅହଢ଼ଇ ଘଣ୍ାକୁ ହ୍ାସ ପାଇବ।

n ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କେ ନଦିେନ୍ତେ �ତଦି ପାଇ ଁଏଥହିେ ଏସଦିଆେ ସବ୍ଯବୃ�ତ 
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏଲଦିହଭହଟଡ୍  କେଦିଡେ (12 କଦିହଲାମଦିଟେ) ନଦିମ୍ଯାଣ ହ�ବ

n ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ରଦିବା ଆସଦିବା ଲା�ଦି ହଡୋଡୁନେ ଡାଟ କାଳୀ ମଣ୍ଡପ 
ନଦିକଟହେ 340 ମଦିଟେ ଲମ ୍ଟହନଲ  ନଦିମ୍ଯାଣ ହ�ବ

n �ହଣଶପେୁ-ହଡୋଡୁନ୍ ଖଣ୍ଡହେ, ହରପେଦି �ାଡଦି ସ� ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଧକ୍ା 
ହ�ବ ନା�ଦି ଁହସଥପିାଇ ଁଅହନକ ବଦିକଳ୍ପ ୋସ୍ତା ଦଦିଆରାଇଛଦି।  

n ଦଦିଲ୍ୀ-ହଡୋଡୁନ୍ ଅଥ୍ଯହନୈତଦିକ କେଦିଡେହେ ପ୍ରତଦି 500 ମଦିଟେ 
ବ୍ୟବଧାନହେ ବଷ୍ଯା ଜଳ ଅମଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ 400େୁ ଅଧକି ଜଳ 
େଦିଚାଜ୍ଯ ପଏଣ୍ 

n ଦଦିଲ୍ୀ-ହଡୋଡୁନ୍ ଅଥ୍ଯନୈତଦିକ କେଦିଡେେୁ ଗ୍ୀନଫଦି ଲ ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ, 
ସା�ାେନପେୁେ �ଲହ�ାଆେୁ �େଦିଦ୍ାେେ ଭଦ୍ାବାଦ ରାଏ ସଂହରା� 
କେୁଥବିା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପେ ନଦିମ୍ଯାଣ ହ�ଉଛଦି। ଏଥପିାଇ ଁ 2000 ହକାଟଦି େୁ 
ଅଧକି ଟଙ୍କା ଖଚ୍୍ଯ ହ�ବ। 

n 1600 ହକାଟଦି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟହେ ମହନା�େପେୁେୁ କାଙ୍ଟ୍ରଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ �େଦିଦ୍ାେ 
େଦିଙ୍ ହୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, �େଦିଦ୍ାେ ସ�େେ ହଲାକଙୁ୍କ ଟ୍ାଫଦି କ୍ ଜାମ ୍େୁ 
ବଦିହଶଷ କେଦି ଭାେଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁହେ ଆୋମ ପ୍ରଦାନ କେଦିବ ଏବଂ 
କୁମାଓନ୍ ଅଞ୍ଳ ସ�ଦିତ ହରା�ାହରା�ହେ ମଧ୍ ଉନ୍ନତଦି ଆଣଦିବ।

n ପ୍ରାୟ 1700 ହକାଟଦି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟହେ ନଦିମକିତ ହ�ବାକୁ ଥବିା ହଡୋଡୁନ୍-
ହପାଣ୍ାସା�ଦିବ (�ଦିମାଚଳ ପ୍ରହଦଶ) ସଡକ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାତ୍ା ସମୟ ହ୍ାସ 
କେଦିବ ଏବଂ ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ହେ ନଦିେନ୍ତେ ରାତାୟାତ ପାଇ ଁସହୁରା� 
ହଦବ। 

n ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା ନଦିକଟ �ଙ୍ା ନଦୀ ଉପହେ ଏକ ବ୍ରଦିଜ ୍ ମଧ୍ ନଦିମ୍ଯାଣ ହ�ବ। 
ବଦିଶ୍ୱ ପ୍ରସଦିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା 1929 ମସଦି�ାହେ ନଦିମକିତ ହ�ାଇଥଲିା କଦିନ୍ତୁ କମ ୍
ଭାେ ଧାେଣ କ୍ମତା ହ�ତୁ ବର୍୍ଯମାନ ଏ�ା ବନ୍ଦ ହ�ାଇରାଇଛଦି। ନଦିମ୍ଯାଣ 
ହ�ବାକୁ ଥବିା ଏ�ଦି ବ୍ରଦିଜହେ ପଥଚାେୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଗା୍ସ ୍ହଡକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା 

ହ�ବ, �ାଲୁକା ରାନ ମଧ୍ ପାେ ହ�ବାକୁ ଅନୁମତଦି ଦଦିଆରଦିବ।

n ଏ�ଦି �ସ୍ତହେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ହଡୋଡୁନେ ପଦିଲାମାନଙ୍କ ରାତ୍ା ପାଇ ଁୋସ୍ତାକୁ 
ସେୁକ୍ଦିତ କେଦି ସ�େକୁ ଶଦିଶ ୁଉପହରା�ୀ କେଦିବା ପାଇ ଁହଡ�ୋଡୁନ୍ 
ଚାଇଲ୍ଡ ହଫ୍ରଣ୍ଡଲଦି ସଦିଟଦି ହପ୍ରାହଜକ୍ଟେ ମଳୂଦୁଆ ପକାଇଥହିଲ।

n 700 ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟହେ ହସ ହଡୋଡୁନହେ ଜଳ ହରା�ାଣ, 
ୋସ୍ତା ଏବଂ ହ୍ହନଜ ସମନ୍୍ୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପେ ମଳୂଦୁଆ ପକାଇଥହିଲ।

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ବଦିଚାେକୁ ଦୃଷ୍ଦିହେ େଖ ିସ୍ାଟ୍ଯ ଆଧ୍ାତ୍ଦିକ ସ�େ�ଡୁଦିକେ 
ବଦିକାଶ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭଦିର୍ଦିଭୂମଦିେ ଉନ୍ନତଦି ପାଇ ଁରେୀ ବଦ୍ଦିନାଥ ଧାମ ଏବଂ 
�ାହଙ୍ାତ୍ୀ-ରମହୁନାତ୍ୀ ଧାମହେ ଭଦିର୍ଦିଭୂମଦି ବଦିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁଭଦିର୍ଦି 
ପ୍ରସ୍ତେ ସ୍ଥାପନ କୋରାଇଥଲିା। ଆ�ୁେଦି ମଧ୍ �େଦିଦ୍ାେହେ 500 ହକାଟଦି 
ଟଙ୍କାେୁ ଅଧକି ବ୍ୟୟହେ ଏକ ନୂତନ ହମଡଦିକାଲ କହଲଜ ମଧ୍ ନଦିମ୍ଯାଣ 
କୋରଦିବ।

ସରୁକି୍ତ ସଂରଯୟାଗ ସହତି 
ସୟାରତୟାଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ ଘୟାଟିତ

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଏ�ଦି ଅଞ୍ଳହେ ଭୟଙ୍କେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସମସ୍ୟାେ ମକୁାବଦିଲା 
କେଦିବା ଏବଂ ଏଠାହେ ରାତ୍ାକୁ ଅଧକି ନଦିୋପଦ କେଦିବା ଉପହେ 
ଧ୍ାନ ହଦଇ ସାହତାଟଦି ପ୍ରକଳ୍ପେ ଉଦଘାଟନ କେଦିଛନ୍ତଦି।

n ହସ ମଧ୍ ହଦବପ୍ରୟା�େୁ ରେୀହକାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପେୁୀେୁ 
ହକାଡଦିୟାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NH-58 ହେ ୋସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତଦିକେଣ ପ୍ରକଳ୍ପେ 
ଉଦ୍ାଟନ କେଦିଥହିଲ।

n 1700 ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି ବ୍ୟୟହେ ରମନୁା ନଦୀ ଉପହେ ନଦିମକିତ 120 
ହମ�ାୱାଟ ବ୍ୟାସୀ ଜଳ ବଦିଦୁ୍ୟତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ  ଓ ହଡୋଡୁନହେ �ଦିମାଳୟ 
ସଂସ୍ତୃଦି ହକନ୍ଦ୍ର  ମଧ୍ ଉଦଘାଟନ କୋରାଇଥଲିା।

n �ଦିମାଳୟ ସଂସ୍ତୃଦି ହକନ୍ଦ୍ରହେ ଏକ ୋଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ ସଂଗ୍�ାଳୟ, 800 
ସଦିଟ୍ ବଦିଶଦିଷ୍ ଆଟ୍ଯ ଅଡଦିହଟାେଦିୟମ,୍ ଲାଇହବ୍ରେୀ, ସମ୍ମଦିଳନୀ କକ୍ 
ଇତ୍ୟାଦଦି େ�ଦିବ। ଏସବୁ ହଲାକଙୁ୍କ ସାଂସ୍ତୃଦିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପହେ 
ହରା�ହଦବା ପାଇ ଁଆକୃଷ୍ କେଦିବା ସ�  ୋଜ୍ୟେ ସାଂସ୍ତୃଦିକ 
ଐତଦି�୍ୟକୁ ପ୍ରସାେ କେଦିବ। 

n  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମଧ୍ ହଡୋଡୁନହେ ଅତ୍ୟାଧନୁଦିକ ଅତେ ଏବଂ ସ�ୁନ୍ 
ଲାହବାହେହଟାେୀ (ସ�ୁନ୍ଦିତ ଚାୋ ପାଇ)ଁ େ ଉଦଘାଟନ କେଦିଛନ୍ତଦି।

ଦଲି୍ୀ-ରଡରୟାଡୁନ୍  କରିଡର ଜୟାତୀୟ
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ସମସ୍ତଙ୍କ ସରୁକ୍ୟା ନଶିି୍ତ 
କରିବ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ ଟିକୟାକରଣ

କରରୟାନୟା ଭୂତୟାଣରୁ ରଯରକୌଣସି ଭୟାରିଆଣ୍ 
ବରୁିଦ୍ରର �଼ିେବୟା ପୟାଇ ଁରହର� ସବୁଠୟାରୁ 
ପ୍ରଭୟାବଶୟାଳୀ ତଥୟା ଶକି୍ତଶୟାଳୀ ସରୁକ୍ୟା ଅସ୍ତ୍ର 
ରହଉଛ ିଟିକୟାକରଣ। ରଯଉମଁୟାରନ ଉଭୟ 

ରଡୟାଜ୍  ଟିକୟା  ରନଇଛନ୍ ିରସମୟାନଙ୍କ ଭିତରର 
ସଷିୃ୍ ରହୟାଇଥବିୟା ଆଣି୍ବଡି ଅଧକିୟାଂଶ ରକ୍ତ୍ରର 

ଏହିପରି ଭୟାରିଆଣ୍ ବରୁିଦ୍ରର ତୟାଙୁ୍କ ସରୁକ୍ୟା 
ରଦବୟାରର ସହୟାୟକ ରହଉଛ।ି ଏଣ ୁରକନ୍ଦ୍ର 

ସରକୟାର ର�ୟାକଙ୍କ ଦୁଆର ମହୁରଁର ପହଞ୍ ି
ରଯଉମଁୟାରନ ଟିକୟା ରନଇ ନୟାହୟାନ୍ ିବୟା ଯୟାହୟାଙ୍କ 
ଆଉ ରଗୟାଟିଏ ରଡୟାଜ୍  ବୟାକି ପଡିଛ ିତୟାଙୁ୍କ ଟିକୟା 
ରଦବୟା �ୟାଗି  ହର୍  ଘର ଦସ୍ତକ, ହର୍  ଘର ଟିକୟା 
ଅଭିଯୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍।ି  ଏହୟା ସରକୟାରଙ୍କ 
ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ ଟିକୟାକରଣ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଶି୍ତ କରୁଛ।ି  ଏ 

ଭିତରର ବଶି୍ୱରର ଓମିକ୍ନ୍ ଭୟାରିଆଣ୍ର ଦ୍ରୁତ 
ଗତରିର ସଂକ୍ମିତ ରହଉଛ।ି  ପରିସି୍ତକିୁ ରଦଖ ି 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ରକବଳ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ ଟିକୟାକରଣକୁ 
ପ୍ରୟାଧୟାନ୍ ରଦଉନହୟାନ୍ ିବରଂ ରଟଷି୍ଂ, ରରେସିଂ, 

ରିେଟ୍ ରମଣ୍ ସହ ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଚଳୟାଇଛନ୍।ି   

ୋଜସ୍ଥାନେ ଅଲୱାେ୍ ଜଦିଲ୍ା: ଏଠାହେ ମ�ଦିଳାମାହନ 
ହକ୍ତହେ କାମ କେୁଥହିଲ। ଏଭଳଦି ପେଦିସ୍ଥଦିତଦିହେ 
ହସ�ଦି ମ�ଦିଳାମାହନ ହରପେଦି ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ଟଦିକାକେଣ 

ଅଭଦିରାନେୁ ବାଦ ନପଡଦିହବ ହସଥଲିା�ଦି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍େୁ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ କମ୍ଯୀମାହନ ତାଙ୍କ ହକ୍ତକୁ ରାଇ ହସମାନଙୁ୍କ ଟଦିକା 
ପ୍ରଦାନ କେଦିଛନ୍ତ।  ଠଦିକ୍  ହସ�ଦିଭଳଦି ମଧ୍ପ୍ରହଦଶେ �ଘୁେୀ, 
ମାଣ୍ଡଲା ମଧ୍ କର୍୍ଯବ୍ୟେତ ହଲାକଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଇ ଟଦିକା 
ପ୍ରଦାନ କୋରାଇଥଲିା। ଟଦିକାକେଣ ଅଭଦିରାନ ଅଧୀନହେ 
ହଲାକଙୁ୍କ କମ୍ଯହକ୍ତ୍ହେ ଟଦିକା ଦଦିଆରାଇଥଲିା ରା�ା ଦ୍ାୋ 
ହସମାନଙ୍କେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ ହ�ବନା�ଦି ଁ କଦି ହକୌଣସଦି 
ବ୍ୟକ୍ଦି ଟଦିକାକେଣେୁ ବଞ୍ଦିତ ହ�ହବ ନା�ଦି।ଁ ସମଗ୍ ହଦଶହେ 
COVID-19 ଟଦିକାକେଣକୁ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ତ୍ୱୋନ ୍ଦିତ 
କେଦିବାଲା�ଦି ହକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ପ୍ରତଦିବଦ୍ଧ।  ପେଦିସ୍ଥଦିତଦି ରା�ା 
ହ�ଉନା କା�ଦିକଁଦି, ଲକ୍୍ୟ �ାସଲ କେଦିବା ପବୂ୍ଯେୁ ଟଦିକାକେଣେ 
�ତଦି ହ୍ାସ ପାଇବ ନା�ଦି ଁ, ଏ�ଦି ମନ୍ତକୁ ଆଧାେ କେଦି ହକାଭଦିଡ 
ଟଦିକାକେଣ ଅଭଦିରାନ ଭାେତହେ ଚାଲଦିଛଦି, ରା�ାଦ୍ାୋ 
ହକୌଣସଦି ବ୍ୟକ୍ଦି ପଛହେ େ�ଦିହବ ନା�ଦି ଁକଦି ସେୁକ୍ା ଚକ୍ର ଭଙ୍ 
ହ�ବ ନା�ଦି।ଁ ଏ�ଦି ଉହଦ୍ଶ୍ୟହେ ହକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ନହଭମେ୍ 
3େୁ ଡଦିହସମେ୍ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘�େ ଘେ ଦସ୍ତକ’ ଅଭଦିରାନ 

ରୟାଜସ୍ୟାନର ଅ�ୱୟାରରର ଚୟାର କରୁଥବିୟା 
ମହଳିୟାମୟାନଙୁ୍କ # ହର୍ ଘର ଦସ୍ତକ ଅଭିଯୟାନର 
ଏକ ଅଂଶ ଭୟାବରର ଟିକୟା ଦଆିଯୟାଇଛ।ି 

ରକୟାଭିଡ୍  19 ବରୁିଦ୍ରର ଯଦୁ୍ ସ୍ୱୟାସ୍୍
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ଆେମ୍ଭ କେଦିଥହିଲ ହରଉଥଁହିେ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ କମ୍ଯୀମାହନ ଘେ ହ�ଉ 
ବା ଚାଷଜମଦି ଅଥବା କମ୍ଯସ୍ଥଳୀକୁ ରାଇ ଟଦିକା ପ୍ରଦାନ କେଦିଥହିଲ। 
ଲକ୍୍ୟ ଥଲିା ଟଦିକାକେଣେୁ ହକ�ଦି ବଞ୍ଦିତ ହ�ହବ ନା�ଦି ଁଏବଂ 100% 
ଟଦିକାକେଣ ଲକ୍୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପେୂଣ ହ�ାଇପାେଦିବ। ଏ�ଦି କମ ୍ ସମୟ 
ଭଦିତହେ ହଦଶେ 86 ପ୍ରତଦିଶତେୁ ଅଧକି ହଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରଥମ ହଡାଜ 
ପ୍ରଦାନ ହ�ାଇପାେଦିଛଦି। ଭାେତେ ଟଦିକାକେଣ ଅଭଦିରାନ ଆଜଦି ବଦିଶ୍ୱ 
ପାଇ ଁଏକ ଉଦା�େଣ ପାଲଟଦିଛଦି। ହକବଳ ଏତଦିକଦି ନୁହ� ଁ, ଭାେତେ 
ଟଦିକାକେଣ ଅଭଦିରାନ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖଣୁ୍ ଅତଦିକ୍ରମ କେଦିଛଦି 
ଏବଂ ଭାେତହେ ହରା�୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାେ 50 ପ୍ରତଦିଶତେୁ ଅଧକି 
ହଲାକଙୁ୍କ ଟଦିକା ପ୍ରଦାନ କୋରାଇଛଦି। ହଦଶବ୍ୟାପୀ ଟଦିକାଦାନ 
ପ୍ରକ୍ରଦିୟାକୁ  ତ୍ୱୋନ ୍ଦିତ କୋରଦିବା ସ� ମା�ଣା COVID ଟଦିକାଦାନ 
ଲା�ଦି ୋଜ୍ୟ ତଥା ହକନ୍ଦ୍ରଶାସଦିତ ଅଞ୍ଳକୁ ହକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ 
ସ�ାୟତା ପ୍ରଦାନ କେୁଛନ୍ତଦି। ହରଉ ଁ ଦୁ�୍ଯମ ଅଞ୍ଳକୁ ପ�ଞ୍ଦିବା 
କଷ୍କେ ହ�ଉଛଦି ହସଠାହେ ତୁେନ୍ତ ଟଦିକା ପ�ଞ୍ାଇବା ଲା�ଦି ହ୍ାନ୍  
ବ୍ୟବ�ାେ ମଧ୍ କୋରାଉଛଦି। ବର୍୍ଯମାନ ମଣଦିପେୁ, ନା�ାଲାଣ୍ଡ 
ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନଦିହକାବେ ଦ୍ୀପପଞୁ୍େ ଦୁ�୍ଯମ ଅଞ୍ଳହେ ଟଦିକା 
ପ�ଞ୍ାଇବା ଲା�ଦି ଆଇସଦିଏମଆେ 'ଆଇ-ହ୍ାନ୍' ବ୍ୟବ�ାେ 
କେୁଛଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ କ�ଦିଛନ୍ତଦି, 'ରଦଦି ଭାେତେ 
ହଲାକମାହନ କଦିଛଦି କେଦିବାକୁ ସ୍ଥଦିେ କେନ୍ତଦି, ହତହବ ହସମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁକଦିଛଦି ଅସମ୍ଭବ ନୁହ� ଁ'। 'ସାବକା ସାଥ, ସବ୍ କା ବଦିକାଶ'େ ମନ୍ତ 
ଅନୁସେଣ କେଦି �ଦିମାଚଳ ପ୍ରହଦଶ ହଦଶେ ପ୍ରଥମ ୋଜ୍ୟ ଭାହବ 
ଏ�ାେ  100 ପ୍ରତଦିଶତ ବୟସ୍ଙୁ୍କ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ଟଦିକା ପ୍ରଦାନ କେଦିଛଦି। 

ବପିଦକୁ ଟଳିନୟାହି,ଁ ସତକ୍ଷତୟା ଆବଶ୍କ
ଭାେତହେ ଚାଲଦିଥବିା ବଦିଶ୍ୱେ ସବ୍ଯବୃ�ତ ହକାଭଦିଡ ଟଦିକାକେଣ 
ଅଭଦିରାନ ଅଧୀନହେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 138ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି ଟଦିକା ପ୍ରଦାନ 
କୋରାଇଛଦି। ହକାଭଦିଡକୁ ହୋକଦିବା ପାଇ ଁହକବଳ ଦୁଇଟଦି ଉପାୟ 
ଅଛଦି। ହ�ାଟଦିଏ ଟଦିକାକେଣ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟଦି ସେୁକ୍ଦିତ ଆଚେଣ। 
ଆମକୁ ମହନ େଖବିାକୁ ହ�ବ ହର ହକାଭଦିଡ ବଦିପଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଶଷ 
ହ�ାଇନା�ଦି।ଁ ଏଭଳଦି ପେଦିସ୍ଥଦିତଦିହେ ଟଦିକାକେଣ ସ�ଦିତ ପ୍ରତଦିହଷଧକ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ ଗ୍�ଣ କୋରଦିବା ଉଚଦିତ। ମାସ୍ ବ୍ୟବ�ାେ ସ� 
ହକାଭଦିଡ ଉପରକୁ୍ ଆଚେଣ ଅନୁସେଣ କୋରଦିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ନରିୀକ୍ଣ ବ଼େୟାଅ:  WHO 
ବଦିଶ ୍ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ସଂ�ଠନ (WHO) କ�ଦିଛଦି ହର ହକାଭଦିଡେ ନୂତନ 
ଭାେଦିଆଣ୍ ଓମଦିକ୍ରନ୍ 63ଟଦି ହଦଶହେ ପ�ଞ୍ଦି ସାେଦିଛଦି ଏବଂ ଏ�ାେ 
ସଂକ୍ରମଣ �ାେ ହଡଲ୍ଟା ଭାେଦିଆଣ୍ଠାେୁ ରହଥଷ୍ ଅଧକି। WHO 
ଏ�ା ମଧ୍ କ�ଦିଛଦି ହର, ନୂତନ ଭେଦିଆଣ୍ କା�ଦିକଁଦି ଏହତ ଶୀଘ୍ର 
ବଦିସ୍ତାେ ହ�ଉଛଦି ତା�ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଷ୍ ହ�ାଇନା�ଦି।ଁ �ତ 24 
ନହଭମେ୍ହେ ଦକ୍ଦିଣ ଆଫ୍ରଦି କାହେ କହୋନାେ ଓମଦିକ୍ରନ୍ ଭାେଦିଆଣ୍ 
ଚଦିହ୍ନଟ ହ�ାଇଥଲିା । ଏ�ଦି ସମୟଠୁ ଭାେତ ସେକାେ ପେଦିସ୍ଥଦିତଦି 
ଉପହେ ନଜେ େଖଛିନ୍ତଦି ଏବଂ ଏ�ାେ ନଦିୟମଦିତ ତଦାେଖ 
କେୁଛନ୍ତଦି। ଦକ୍ଦିଣ ପବୂ୍ଯ ଏସଦିଆ WHOେ ଆଞ୍ଳଦିକ ନଦିହଦ୍୍ଯଶକ ଡ. 
ପନୁମ ୍ ହଖତ୍ପାଲଙ୍କ ମତହେ ହ�ାଟଦିଏ ନୂଆ ଭାେଦିଆଣ୍ ଆସଦିବ 
ଅଥ୍ଯ ନୁହ� ଁହର,  ପେଦିସ୍ଥଦିତଦି ଆ�ୁେଦି ଖୋପ ହ�ବ। କଦିନ୍ତୁ ଏ�ା ନଦିଶ୍ଦିତ 
ହର,  ଏସବୁ ଅନଦିଶ୍ଦିତତା ଭଦିତେକୁ ଆସଦିହବ।  ଏଭଳଦି ପେଦିସ୍ଥଦିତଦିହେ 
ମ�ାମାେୀ ଏହବ ବଦି ଅଛଦି ଏବଂ ଆହମ ସାବଧାନ ହ�ବା ଉଚଦିତ୍। 
ଏଥସି�ଦିତ ଜନସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କୋରଦିବା ଉଚଦିତ୍। n

ନୂଆ ଭୟାରତର ବଜିୟ ରରକଡ୍ଷ 

ଭୟଙ୍କର ରକୟାଭିଡ୍  ପରିସି୍ତରିର ମଧ୍ ରଦଶ 
100 ରକୟାଟିରୁ ଅଧକି ରକୟାଭିଡ ଟିକୟା ପ୍ରଦୟାନ 

କରିବୟାରର ସକ୍ମ ରହୟାଇଛ।ି ବତ୍୍ଷମୟାନ 
ଆରମ 150 ରକୟାଟି ଟିକୟାଦୟାନ ସଂଖ୍ୟା 

ଆଡକୁ ଗତ ିକରୁଛ।ୁ ନୂତନ ଭୟାରିଆଣ୍ର 
ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ମଣ ଆମକୁ ସତକ୍ଷ କରୟାଇଛ।ି 
ଏହ ିସନ୍କି୍ଣରର ରଦଶବୟାସୀଙ୍କ ବକିୟାଶ 

ଆମର ପ୍ରୟାଥମିକତୟା।

- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ

ରକୟାଭିଡ୍  19 ବରୁିଦ୍ରର ଯଦୁ୍ ସ୍ୱୟାସ୍୍

55%

138
100%

86%
ରୁ ଅଧକି ରଯୟାଗ୍ ବରିବଚତି 
ବୟସ୍ଙୁ୍କ ଉଭୟ ରଡୟାଜ୍  
ଟିକୟା ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛ।ି 

ରକୟାଟିରୁ ଅଧକି ଟିକୟା 
ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛ ିଯୟାହୟା 
ପଥୃବିୀରର ସବ୍ଷୟାଧକି

ରୁ ଅଧକି  ରଯୟାଗ୍ 
ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମ ରଡୟାଜ୍  
ଟିକୟା ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛ।ି 

ଭୟାରତର ଏକମୟାତ୍ ରୟାଜ୍ 
ଭୟାରବ ହମିୟାଚଳପ୍ରରଦଶ 

ଟିକୟାଦୟାନ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଷ କରିଛି

ଭୟାକ୍ସନ୍ି  ରମୈତ୍ୀ – ବଶି୍ୱକୁ ଭୟାରତର �ୟାଇଫ୍  �ୟାଇନ୍  
ଜାନୁୟାେୀ 20, 2021ହେ ଭାକ୍ସଦିନ୍  ହମୈତ୍ୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ାୋ ଭାେତ 
ବଦିଶ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ହଦଶମାନଙୁ୍କ ଟଦିକା ପଠାଇବା ଆେମ୍ଭ କେଦିଥଲିା।  
କଦିଛଦିଦଦିନ ଏଥହିେ ବଦିୋମ ଆସଦିବା ପହେ ଅହକ୍ଟାବେ 14, 2021କୁ 
ଏ�ା ପଣୁଦି ଆେମ୍ଭ କୋରାଇଥଲିା। ଏ�ଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମହେ ଆମ ହଦଶ 
ପହଡାଶୀ ହନପାଳ, ମ୍ୟାନ୍ ମାେ, ଇୋନ୍  ଓ ବଂଲାହଦଶକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ 
ଲକ୍ ଟଦିକା ପ୍ରାଦାନ କେଦିଛଦି। ଏହବ ‘ହମଡ୍  ଇନ୍  ଇଣ୍ଡଦିଆ’ ୯୬ଟଦି ହଦଶକୁ 
େପ୍ାନୀ କୋରାଉଛଦି। 
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ଏ�ଇଡି କମ ୍ବଦୁି୍ତ୍ ଖଚ୍୍ଷ କରର, ସଞ୍ୟ କରୟାଏ 

ହତଲଙ୍କାନାେ ସଦିକନ୍ଦୋବାଦସ୍ଥଦିତ ଏକ ଅନାଥ 
ଆରେମହେ େ�ୁଥବିା 15 ବଷ୍ଯୀୟା ମସକି ସଜୁାନ୍ 
ଜହଣ ବ�ୁମଖୁୀ ପ୍ରତଦିଭା।  ହସ ପଦିଆହନା ବଜାଇବା 

ଏବଂ କୋହଟ ଅଭ୍ୟାସ କେଦିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତଦି। ବର୍୍ଯମାନ ଦଶମ 
ହରେଣୀହେ ପଢ଼ଛୁନ୍ତଦି।  �ଣଦିତ ଏବଂ ବଦିଜ୍ାନ ହ�ଉଛଦି ତାଙ୍କେ ପ୍ରଦିୟ 
ବଦିଷୟ । ହସ  କ�ନ୍ତଦି, “ନୂତନ ଏଲଇଡଦିହେ ପେୁୁଣା ବଲ୍ ବ ଅହପକ୍ା 
ଅଧକି ଆଲୁଅ ହ�ଉଛଦି, ହତଣ ୁପଢ଼ଦିବା ମଧ୍ ସ�ଜ ହ�ଉଛଦି। ପବୂ୍ଯେୁ 
ମୁ ଁପେୁୁଣା ବଲ୍ ବହେ 2 ଘଣ୍ା ରାଏ ପଢ଼ଥୁଲିଦି , କଦିନ୍ତୁ ବର୍୍ଯମାନ ମୁ ଁ
ନୂତନ ବଲ୍ ବହେ 4 ଘଣ୍ା ଅଧ୍ୟନ କେଦିପାେୁଛଦି।” �େଦିୟାଣାେ 
ହସାନଦିପତ୍  ହଦଇ ରାଉଥବିା ୋଜପଥହେ A1 ଢାବାେ ମାଲଦିକ 
ହଦବଦର୍ ଶମ୍ଯା ତାଙ୍କ ଢାବାହେ ଲା�ଦିଥବିା ଟୁ୍ୟବ୍ ଲାଇଟ୍କୁ 
ବଦଳାଇ ଏଲ୍ ଇଡଦି ବଲ୍ ବ ଲ�ାଇଛନ୍ତଦି। ଏ�ାଦ୍ାୋ ତାଙ୍କ ବଦିଜଳୁଦି 
ବଦିଲ୍ ,  ଛଅ ମାସ ମଧ୍ହେ 45 �ଜାେେୁ 15 �ଜାେ ଟଙ୍କାକୁ ଖସଦି 
ଆସଦିଛଦି। ଏକ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ଆହଲାକଦିତ ଢାବା ବର୍୍ଯମାନ ଅଧକି ଗ୍ା�କଙୁ୍କ 
ଆକଷକିତ କେୁଛଦି। ଉଭୟ ମସକି ଓ ହଦବଦର୍ ହସ�ଦି ହଲାକଙ୍କ ସହଙ୍ 
ସାମଦିଲ୍  ରା�ାଙୁ୍କ ହକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ UJALA ସ୍ଦିମ ୍ ମାଧ୍ମହେ 

ଶସ୍ତା ଏଲଇଡଦି ବଲ୍ ବ ପ୍ରଦାନ କୋରାଇଛଦି।  
ଉଜାଲା (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All 

(UJALA)) ହରାଜନା, 5 ଜାନୁୟାେୀ 2022ହେ 7 ବଷ୍ଯ ପେୂଣ 
କେଦିବ। ସାଧାେଣ ନା�େଦିକଙ୍କ ଘେକୁ ଆହଲାକଦିତ କେଦିବା ଲା�ଦି 
ବଦିଶ୍ୱେ ସବୁଠାେୁ ବଡ ହରାଜନା�ଡୁଦିକ ଭଦିତେୁ ଏ�ା ହ�ାଟଦିଏ।  
ହକବଳ ଏତଦିକଦି ନୁହ� ଁ, ଉଜାଲା ହରା�ୁ ଁଭାେତ ବର୍୍ଯମାନ ଦୁନଦିଆେ 
ସବୁଠୁ ବଡ ଏଲଇଡଦି ବଜାେହେ ପେଦିଣତ ହ�ାଇଛଦି। ଜଲୁାଇ 
19ହେ ସେକାେ ବଣ୍ନ କେଦିଥବିା ଏଲଇଡଦି ବଲ୍ ବ ସଂଖ୍ୟା 13.3 
ହକାଟଦି ଥବିାହବହଳ ଡଦିହସମେ୍ 2021 ସଦୁ୍ଧା ଏ�ା 177% ବୃଦ୍ଧଦି 
ପାଇ 36.78 ହକାଟଦିହେ ପ�ଞ୍ଦିଛଦି। ଶକ୍ଦି ମନ୍ତଣାଳୟ ଅଧୀନହେ 
ଥବିା ଏନଜକି ଏଫଦି ସଦିଏନ ୍ସଦି ସଭକିହସସ ୍ ଲଦିମଦିହଟଡ୍ PSUେ ମଦିଳଦିତ 
ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ାୋ ଏ�ଦି ହରାଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାେୀ ହ�ଉଛଦି। UJALA 
ହରାଜନା ଏଲଇଡଦି ହସକ୍ଟେହେ ପ୍ରଭାବାଳୀ ଅବଦାନ ପାଇ ଁ
'ଦକ୍ଦିଣ ଏସଦିଆ ହପ୍ରାକୁ୍ୟେଦିହମଣ୍ ଇହନାହଭସନ୍ ଆୱାଡ୍ଯ -2017, 
'ହଗା୍ବାଲ୍ ସଲଦିଡ୍ ହଷ୍ଟ୍ ଲାଇଟଦିଙ୍୍ ' ପେୁସ୍ାେ ଭଳଦି ବଦିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ 
ପେୁସ୍ାେ ଗ୍�ଣ କେଦିଛଦି।

ରକୌଣସି ରଦଶର ପ୍ରଗତ ିଏହୟା ପୟାଖରର ଉପ�ବ୍ଧ ସୟାଧନ ଏବଂ ଏହୟାର ସବୁ୍ବସି୍ତ ବ୍ବହୟାର ଉପରର ନଭି୍ଷର କରିଥୟାଏ। 
ଭୟାରତ ପରି ରଦଶରର ବଦୁି୍ତ୍ ବ୍ବହୟାରର 20 ପ୍ରତଶିତ ଆର�ୟାକୀକରଣ ପୟାଇ ଁବ୍ବହୃତ ହୁଏ। ଦରିନ ସମୟ ଥ�ିୟା 

ରଯରତରବରଳ ଏହ ିଆର�ୟାକୀକରଣ ପୟାଇ ଁର�ୟାରକ ପୟାରମ୍ପରିକ ବ�୍ ବ ବ୍ବହୟାର କରୁଥରି�। ଏହୟାଦ୍ୟାରୟା ବଜିଳିୁ ଖଚ୍୍ଷ ତ 
ବ଼େଥୁ�ିୟା ତୟା ’ସହ  ବଜିଳିୁ ଉତ୍ପୟାଦନ ପୟାଇ ଁଅତରିିକ୍ତ ଉତ୍ସକ ୁବ୍ବହୟାର କରୟାଯୟାଉଥବିୟା ରହତୁ ପରିରବଶ ଉପରର ତୟାହୟାର 

କପୁ୍ରଭୟାବ ପଡୁଥ�ିୟା।  ଏଥପିୟାଇ ଁବକିଳ୍ପ ଚନି୍ୟାକରି, ବଜୟାରରର ଏ�ଇଡି ବ�୍ ବ ବକି୍ ିପୟାଇ ଁପରିରବଶ ସଷିୃ୍ କରୟାଗ�ୟା।  
ରହର� ଏହ ି ବ�୍ ବ ମହଙ୍ୟା ରହର� ତ ର�ୟାକ କଣିପିୟାରିରବ ନୟାହି ଁକ ିସୟାଧୟାରଣରର ଏହୟାକ ୁବ୍ବହୟାର କରୟାଯୟାଇପୟାରିବ 

ନୟାହି ଁ, ଏଣ ୁ ଏହ ିସମସ୍ୟାର ସମୟାଧୟାନ ପୟାଇ ଁ5 ଜୟାନୁୟୟାରୀ 2015 ରର ଉଜୟା�ୟା ରଯୟାଜନୟା ଆରମ୍ଭ କରୟାଗ�ୟା।  ଯୟାହୟା 
ମୟାଧ୍ମରର ର�ୟାକଙୁ୍କ ମୟାତ୍ 10 ଟଙ୍କୟାରର ଏ�୍ ଇଡି ବ�୍ ବ ରଯୟାଗୟାଇ ଦଆିଗ�ୟା। ଏହ ିରଯୟାଜନୟାରର ପ୍ରୟାୟ 37 ରକୟାଟି 

ଏ�ଇଡି ବ�୍ ବ ପ୍ରଦୟାନ କରୟାଯୟାଇଛ,ି ଯୟାହୟା ଦ୍ୟାରୟା ରଦଶର ପ୍ରତ ିଘର ରହୟାଇଛ ିଆର�ୟାକତି। 

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଗ୍ୟାମୀଣ ଉଜୟା�ୟା ରଯୟାଜନୟା ରୂପରର ନୂତନ ଆରମ୍ଭ

ସବୁଘରର ବଜିଳିୁ ସବୁଘରର ବଜିଳିୁ 
ଜୀବନରର ଚମକଜୀବନରର ଚମକ
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ଏ�ଇଡି କମ ୍ବଦୁି୍ତ୍ ଖଚ୍୍ଷ କରର, ସଞ୍ୟ କରୟାଏ 
n ଲାଇଟ୍ ଏମଦିଟଦିଙ୍୍ ଡାହୟାଡ ଥବିା 7 

ୱାଟ୍ ବଲ୍ ବେୁ ମଦିଳଦିଥବିା ଆଲୁଅ 14 
ୱାଟ CFL ଏବଂ 60 ୱାଟ ICL  ସ� 
ସମାନ।

n ଏଲଇଡଦି ବଲ୍ ବ ICL ତୁଳନାହେ 
90% ଶକ୍ଦି ଏବଂ CFL ତୁଳନାହେ 
50% ଶକ୍ଦି ସଞ୍ୟ କେଦିଥାଏ।

n 140 ଘଣ୍ା  ରାଏ ବ୍ୟବ�ାେ ହ�ହଲ, 
ଏଲଇଡଦି ବଲ୍ ବ 1 ୟୁନଦିଟ୍ ବଦିଦୁ୍ୟତ୍ 
ଖଚ୍୍ଯ କେଦିଥାଏ, ହସ�ଦି ସମୟହେ CFL 
ଦ୍ାୋ 2 ୟୁନଦିଟ୍ ଏବଂ ICLହେ 9 
ୟୁନଦିଟ୍ ବଦିଦୁ୍ୟତ୍ ଖଚ୍୍ଯ କହେ। 

n 140 ଘଣ୍ା ବ୍ୟବ�ାେ ପାଇ ଁ, ଏକ 
ଏଲଇଡଦି ବଲ୍ ବ 4 ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟେ 
ବଦିଜଳୁଦି ଖଚ୍୍ଯ କେୁଥବିାହବହଳ CFL 8 
ଟଙ୍କା ଏବଂ ICL ସମାନ ସମୟ ପାଇ ଁ
36 ଟଙ୍କା ଖଚ୍୍ଯ କହେ n

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ଗ୍ୟାମୀଣ ଉଜୟା�ୟା ରଯୟାଜନୟା ରୂପରର ନୂତନ ଆରମ୍ଭ
n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗ୍ାମୀଣ ଉଜାଲା ହରାଜନା 

ଅଧୀନହେ ଦୁନଦିଆେ ସବୁଠାେୁ ଶସ୍ତା ଏଲଇଡଦି 
ବଲ୍ ବ ଭାେତହେ 10 ଟଙ୍କାହେ ଦଦିଆରାଉଛଦି। 
ଏ�ଦି ହରାଜନା ଅଧୀନହେ ପ୍ରହତ୍ୟକ 
ପେଦିବାେକୁ 3 େୁ 4ଟଦି ବଲ୍ ବ ଦଦିଆରାଉଛଦି।

n ଏ�ଦି ହରାଜନା ଅଧୀନହେ 15 େୁ 20 ହକାଟଦି 
ଗ୍ାମୀଣ ପେଦିବାେକୁ 60 ହକାଟଦି ସବସଦିଡଦିରକୁ୍ 
ଏଲଇଡଦି ବଲ୍ ବ ଉପଲବ୍ ଧ କୋରାଇଛଦି। 

n 2014ହେ ହ�ାଟଦିଏ ଏଲ୍ ଇଡଦି ବଲ୍ ବ ପ୍ରାୟ 310 
ଟଙ୍କା ଥବିାହବହଳ ତା�ା ଏହବ 70 ଟଙ୍କାକୁ 
ଖସଦି ଆସଦିଛଦି।

n ଏ�ଦି ହରାଜନା ପାଇ ଁହକନ୍ଦ୍ର କଦିମା୍ ୋଜ୍ୟ 
ସେକାେଙ୍କ ତେଫେୁ ହକୌଣସଦି ସବସଦିଡଦି 
ନଦିଆରାଉ ନା�ଦି।ଁ ଏ�ଦି ହରାଜନାହେ ରା�ା 
ବଦି ଖଚ୍୍ଯ ହ�ବ ତା�ା ଶକ୍ଦି ଦକ୍ତା ହସବା 
ଲଦିମଦିହଟଡ୍ (EESL) ବ�ନ କେୁଛଦି । କାବ୍ଯନ 
ହଟ୍ଡଦିଂ ମାଧ୍ମହେ ଏ�ଦି ହରାଜନାେ ମଲୂ୍ୟ 
ପନୁେୁଦ୍ଧାେ ହ�ବ।

ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରିଚୟ 
ଜୀବନରଶୈଳୀରର ଉନ୍ନତ:ି ବାଷକିକ ଘହୋଇ 
ବଦିଲ୍ ପ୍ରାୟ 15 ପ୍ରତଦିଶତ ହ୍ାସ ପାଇ ଗ୍ା�କଙୁ୍କ 
ବାଷକିକ 1600 ହକାଟଦି ଟଙ୍କା ବଦିଦୁ୍ୟତ୍ ବଦିଲହେ 
ସଞ୍ୟ କହେ।

ଉଚ୍ ଗଣୁବତ୍ୟା ଉତ୍ପୟାଦନ - ଭାେତ ବର୍୍ଯମାନ 
ବଦିଶ୍ୱେ ଦ୍ଦିତୀୟ ବୃ�ର୍ମ ଏଲଇଡଦି ବଜାେ, 

ରା�ାକଦି ବାଷକିକ 2140 ହକାଟଦି ଟଙ୍କା। 

ଜଳବୟାୟୁ �କ୍୍ରର ରଯୟାଗଦୟାନ - ଦୁଲ୍ଯଭ 
ଶକ୍ଦି ସମଳ୍େ ସଞ୍ୟ କେଦିବା ଏବଂ ଭାେତେ 
ଅଙ୍ାେକାମ ୍ଳ ନଦି�୍ଯମନକୁ 3 ବଦିଲଦିୟନ ଟନ୍ ହ୍ାସ 
କେଦିବ, ରା�ା ପ୍ରତଦିବଷ୍ଯ 2.7 ମଦିଲଦିୟନ୍ କାେ୍ 
ୋସ୍ତାେୁ �ଟାଇବା ସ�ଦିତ ସମାନ।

ତ୍ୱରିତ ଅଗ୍ଗତ ି
n ବଷ୍ଯକୁ 3,86,98,387 ଟନ୍ କାବ୍ଯନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡେ 

ନଦି�୍ଯମନ ହ୍ାସ ପାଇଲା । 1.10 ହକାଟଦିେୁ ଅଧକି ଷ୍ଟ୍ରଦିଟ୍ 
ଲାଇଟ୍ ଲ�ାରାଇଛଦି।  72 ଲକ୍େୁ ଅଧକି ଟୁ୍ୟବ୍ 
ଲାଇଟ୍ ବଣ୍ନ କୋରାଇଛଦି।  23 ଲକ୍େୁ ଅଧକି ପଙ୍ଖା 
ବଣ୍ନ କୋରାଇଥଲିା। 

ବଜିଳିୁ ସଞ୍ୟ 

4800

19,110

ରକୟାଟି ୟୁନଟ୍ି ରୁ ଅଧକି 
ବଜିଳିୁ ସଞ୍ୟ ରହଉଛ,ି 
ପ୍ରତବିର୍ଷ ଉଜୟା�ୟା 
ରଯୟାଜନୟା ମୟାଧ୍ମରର 

ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ପ୍ରତବିର୍ଷ 
ରହଉଥବିୟା ଖଚ୍୍ଷ ଏରବ 
ରହଉଛ ିସଞ୍ୟ

9,565 
ରମଗୟାୱୟାଟରୁ ଅଧକି 
ବଜିଳିୁ ଖଚ୍୍ଷ କମି�ୟା, 
ପ୍ରତତିବର୍ଷ ଏହ ିରଯୟାଜନୟା 
�ୟାଗି

ରଦଶ ପୟାଇ ଁଏକ ଏମିତ ିସମୟାଧୟାନର ଆବଶ୍କତୟା 
ଥ�ିୟା, ଯୟାହୟାଦ୍ୟାରୟା ବଜିଳିୁ ଖଚ୍୍ଷ କମିବ, ଆ�ୁଅ 

ଅଧକି ରହବ ଏବଂ ପରକଟ୍ ରୁ ବ ିକମ ୍ ଖଚ୍୍ଷ 
ରହବ। ଏହ ିଆବଶ୍କତୟାରୁ ହି ଁଉଜୟା�ୟା 

ରଯୟାଜନୟା ଜନ ୍ରହୟାଇଥ�ିୟା। ଏ�ଇଡି ଉତ୍ପୟାଦନକୁ 
ରପ୍ରୟାତ୍ସୟାହତି କରିବୟା ପୟାଇ ଁଆବଶ୍କ ପଦରକ୍ପ 

ନଆିଯୟାଇଥ�ିୟା। ନୀତ ିପରିବତ୍୍ଷନ କରୟାଯୟାଇଥ�ିୟା। 
ଫଳରର ବ�୍ ବର ମ�ୂ୍ କମି�ୟା ଏବଂ 

ର�ୟାକମୟାରନ ରଯରତରବରଳ ଏହୟାର ଫୟାଇଦୟା 
ଜୟାଣରି�, ଚୟାହଦିୟା ବ଼ିେଥ�ିୟା।

  - ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ

ଉଜାଲାହେ ଘେ ହ�ଉଛଦି ଆହଲାକଦିତଫ୍ା� ୍ଶଦିପ ୍ ହରାଜନା
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ଭୟାରତର ରଗୌରବମୟ ସ୍ୱୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମ ବଶି୍ୱର ମହୟାନ ବପି ୍ଲବଗଡୁିକ ମଧ୍ରୁ ଅନ୍ତମ। ସମୟାଜର ପ୍ରତଟିି ବଗ୍ଷ ଓ  
ସମ୍ପ୍ରଦୟାୟର ର�ୟାକ ରସମୟାନଙ୍କ ଅନୁସୟାରର ଏହ ିସଂଗ୍ୟାମରର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରିଥରି�। ରସମୟାନଙ୍କ ବଳିଦୟାନର ପରିଣୟାମ 
ସ୍ୱରୂପ ଆରମ 15 ଅଗଷ୍ 1947ରର ଭୟାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱୟାଧୀନ ରଦଶ ଭୟାରବ ରଦଖବିୟାର ସରୁଯୟାଗ ପୟାଇ�ୁ।  ଆଜ ିଏହ ି

ଦନିକୁ 75 ବର୍ଷ ପରିୂବୟାକୁ ଯୟାଉଛ।ି ଏହ ିମହୟାନ ଦନିଟିର ସ୍ମୃତକିୁ ଜୟାଗ୍ତ ରଖବିୟା ତଥୟା ଏହ ିସଂଗ୍ୟାମରର ନଜିର ଜୀବନ ଝୟାସ 
ରଦଇଥବିୟା ପ୍ରତଟିି ଭୟାରତୀୟଙୁ୍କ ମରନ ପକୟାଇବୟା �ୟାଗି ଆରମ  ଆଜୟାଦୀକୟା ଅମତୃ ମରହୟାତ୍ସବ ପୟାଳନ କରୁଛ।ୁ  ଏହକି୍ମରର 
‘ନୁ୍ଇଣି୍ଆ ସମୟାଚୟାର’ରର �ଗୟାତୟାର ରଦଶର ବରପତୁ୍ମୟାନଙ୍କ ସ୍ମୃତକିୁ ତୟାଜୟା କରିବୟା �ୟାଗି ଏକ ବରିଶର ଶଙୃ୍ଖଳୟା ପ୍ରକୟାଶନ 

ଜୟାରି ରହଛି।ି ଏଥର ସଂଖ୍ୟାରର ପ଼େନ୍ତୁ ମହୟାରଦବ ଭୟାଇ ରଦଶୟାଇ , ତ�ିକୟା ମୟାଞି୍, ଡୟା. ସଇଫୁଦି୍ନ୍  କଚି�ୁ, ବଷି୍କୁ  
ଦୟାରମୟାଦର ଚତିର�ଙ୍କ କୟାହୟାଣୀ, ରଯଉମଁୟାରନ ରକବଳ ଇଂରରଜଙ୍କ ତୟାଡନୟାର ଶକିୟାର ରହୟାଇଥରି� ତୟାହୟା ନୁରହ,ଁ ଏମିତ ି

ଆଦଶ୍ଷ ଆମ ଆଗରର ଛୟାଡି ଚୟା�ିଯୟାଇଛନ୍ ିଯୟାହୟା ସବ୍ଷଦୟା ଅନୁକରଣୀୟ..। 

ରଯଉମଁୟାରନ ସ୍ୱୟାଧୀନତୟାର ବହ୍ ିଜଳୟାଇ ରଯଉମଁୟାରନ ସ୍ୱୟାଧୀନତୟାର ବହ୍ ିଜଳୟାଇ 
ର�ୟାକଙ୍କ �ୟାଗି ଆଦଶ୍ଷ ପୟା�ଟିଥରି� ର�ୟାକଙ୍କ �ୟାଗି ଆଦଶ୍ଷ ପୟା�ଟିଥରି� 

ଜୟାତୀୟ ଆଜୟାଦୀ କୟା ଅମତୃ ମରହୟାତ୍ସବ 
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ମହୟାତ୍ୟା ଗୟାନ୍ୀଙ୍କ ସହରଯୟାଗୀ ଭୟାରବ ସ୍ୱୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମରର 
ମହୟାରଦବ ଭୟାଇ ରଦଶୟାଇଙ୍କ ଭୂମିକୟା ଥ�ିୟା ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ 

ଜାତଦିେ ପଦିତା ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ଦି�ତ 
ସଚଦିବ ଥହିଲ ମ�ାହଦବ ଭାଇ ହଦଶାଇ, 

କଦିନ୍ତୁ ହସମାନଙ୍କ ମଧ୍ହେ ପ୍ରାୟ 24 ବଷ୍ଯ ବୟସେ 
ପାଥ୍ଯକ୍ୟ ଥଲିା। ବୟସେ ପାଥ୍ଯକ୍ୟ ସହତ୍ତ୍ୱ ଦୁ�ଦିଙଁ୍କ 
ମଧ୍ହେ ସମ୍ପକ୍ଯ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେଳ ଏବଂ ମଧେୁ ଥଲିା। 
ଏ�ଦି କାେଣେୁ ହକ�ଦି ହକ�ଦି ମ�ାହଦବ ହଦଶାଇଙୁ୍କ 
ରେଦ୍ଧାହେ ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀଙ୍କ ଛାୟା ହବାଲଦି କ�ନ୍ତଦି। 
ହସ �ାନ୍ଦିଜୀଙ୍କ ରତ୍ ପାଇ ଁ ଏହତ ସଜା� ଥହିଲ 
ହସ ହକ�ଦି ହକ�ଦି ତାଙୁ୍କ �ାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ଡା�ାଣ �ାତ 
ହବାଲଦି ବଦି କ�ୁଥହିଲ। ଏକଧାୋହେ ହସ ମ�ାତ୍ା 
�ାନ୍ୀଙ୍କ ଟାଇପଦିଷ୍ , ଅନୁବାଦକ , ପୋମଶ୍ଯଦାତା, 
କ୍ୁୟେଦିଅେ୍, ଟ୍ବଲସଟୁେ୍ ହବାଲଦି ବଦିଶ୍ୱାସ କୋରାଏ। 
ହସ ଜହଣ ହୋହଷଇଆ ମଧ୍ ଥହିଲ ଏବଂ �ାନ୍ୀଜୀ 
ତାଙ୍କ ଦ୍ାୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ହଖଚୁଡଦିକୁ ବଦିହଶଷ ପ୍ରଶଂସା 
କେୁଥହିଲ। ହଦଶାଇଙ୍କ ପ୍ରତଦି ତାଙ୍କେ ହସ୍� 
ହ�ତୁ ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ କସୁ୍ତେବା 
ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପଅୁ ଭାବହେ ବଦିହବଚନା କେଦିଥହିଲ। 
1917 ମସଦି�ାହେ ହଦଶାଇଙ୍କ ସ� ତାଙ୍କେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ାତହେ 
ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀ ତାଙ୍କ ଭଦିତହେ ଥବିା ଲୁକ୍ାୟଦିତ �ଣୁ�ଡୁଦିକୁ ଚଦିହ୍ନଦିଥହିଲ। 
ଏ�ାପହେ ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସ� କାମ କେଦିବାକୁ ଅନୁହୋଧ କେଦିଥହିଲ। 
ହସ�ଦିଦଦିନଠାେୁ ଅଥ୍ଯାତ୍  1917େୁ �ଦି�ଁାନ୍ଦିଜୀଙ୍କ ସ� ହଦଶାଇଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଯ 
ବଢ଼ଦିଥଲିା। ଆଉ  15 ଅ�ଷ୍ 1942 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଥ୍ଯାତ୍  ହଦଶାଇଙ୍କ ହଶଷ 
ନଦିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ�ଦି ସମ୍ପକ୍ଯ ନଦିେନ୍ତେ େ�ଦିଥଲିା। ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀ 8 

ଅ�ଷ୍ 1942 ହେ ମମୁା୍ଇହେ ନଦିଜେ ଐତଦି�ାସଦିକ 
ଭାଷଣହେ ' Do or Die ' ହ୍ା୍�ାନ ହଦଇଥହିଲ 
। ଅ�ଷ୍ 9 ତାେଦିଖ ସକାହଳ ଇଂହେଜମାହନ 
ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀ , ମ�ାହଦବ ହଦଶାଇ ଆଦଦିଙୁ୍କ 
�ଦିେଫ କେଦି ପହୁନେ ଆ�ା ଖାନ ପ୍ୟାହଲସହେ 
ବନ୍ଦ କେଦି ହଦଇଥହିଲ। ଏ�ଦି ହଜଲହେ ଅ�ଷ୍ 
15 ହେ �ୃଦଘାତହେ ମ�ାହଦବ ହଦଶାଇଙ୍କେ 
ମତୁୃ୍ୟ ହ�ାଇଥଲିା। ତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟହେ ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀ 
କ�ଦିଥହିଲ ହର ହସ 50 ବଷ୍ଯେ ଜୀବନହେ 100 
ବଷ୍ଯେ କାମ କେଦିଛନ୍ତଦି। ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା 
ଅନୁରାୟୀ ତାଙ୍କ ସମାଧ ିଆ�ା ଖାନଙ୍କ ପ୍ରାସାଦହେ 
ନଦିମକିତ ହ�ାଇଥଲିା। ଏ�ାେ ଏକ ବଷ୍ଯ ପହେ 
ହରହତହବହଳ କସୁ୍ତେବାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ହ�ାଇଥଲିା, 
ହସହତହବହଳ ତାଙ୍କେ ସମାଧ ି ମଧ୍ ମ�ାହଦବ 
ହଦଶାଇଙ୍କ ସମାଧ ିନଦିକଟହେ ନଦିମକିତ ହ�ାଇଥଲିା। 
ଜାନୁଆେୀ 1 , 1892 ହେ ସେୁତେ ଏକ ଗ୍ାମହେ 
ଜନ ୍ମଗ୍�ଣ କେଦିଥବିା ମ�ାହଦବ ହଦଶାଇ, 

ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀଙ୍କ ଆତ୍ଜୀବନୀ 'ମାଇ ଏକ୍ସହପେୀହମଣ୍ସ ୍ ୱଦିଥ ୍ ଟ୍ରୁଥ' େ 
ଇଂୋଜୀହେ ଅନୁବାଦ କେଦିଥହିଲ । ହସ ଦୀଘ୍ଯ ସମୟ ଧେଦି ଡାଏେୀ 
ହଲଖଥୁହିଲ। ଏ�ଦି ଡାଏେୀହେ ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀଙ୍କ ଜୀବନହଶୈଳୀ,  ତାଙ୍କେ 
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତ୍ୟାଦଦି ବଦିଷୟହେ ବଦିସୃ୍ତତ ବଦିବେଣୀ ମଦିଳଦିଥଲିା। �ାନ୍ୀଙ୍କ 
ଚେଦିତ୍ , ଚଦିନ୍ତାଧାୋ ଏବଂ ଦଶ୍ଯନକୁ ବୁଝଦିବା ପାଇ ଁଆଜଦିେ ଦଦିନହେ ଏ�ଦି 
ଡାଏେୀ ଏକ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଡକୁ୍ୟହମଣ୍।

ଜନ ୍- 1 ଜୟାନୁଆରୀ 1892 - 15 ଅଗଷ୍ 1942 

ଜନ ୍: 11 ରଫବୃଆରୀ 1750, ଶହୀଦ : 13 ଜୟାନୁଆରୀ 1785 

ସ୍ୟାତକ ପରର ରସ 
ଆଇନ ଅଧ୍ୟନ 
କରିଥରି� ଏବଂ 

ଓକ�ିୟାତ ିବୃତି୍ରର 
ମଧ୍ ରଯୟାଗ 

ରଦଇଥରି� |

ପୟାହୟାଡି ଭୟାରୟାରର 
ତ�ିକୟାର ଅଥ୍ଷ 

ରହଉଛ ିରୟାଗି ଏବଂ 
�ୟା�୍  ଆଖବିୟା�ୟା 

ରଚରହରୟା 

ଜାନୁୟାେୀ 13, 1784 ହେ ଜହଣ ରବୁକ ଖଜେୁୀ �ଛହେ ଚଢ଼ଦି�ହଲ ଏବଂ ହରହତହବହଳ ହଘାଡା 
ଚଢ଼ଦି  ବ୍ରଦିଟଦିଶ ଅଧୀକ୍କ କ୍ଦିଭଲାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସଦି �ଳୁଦି ଚଳାଇହଲ, ତତ୍ କ୍ଣାତ ହସ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ 

ବଦିଷାକ୍ ତୀେ ଚଳାଇହଲ।  ହସଇଠଦି ଟଳଦିପଡଦିଥହିଲ ସମ୍ପକୃ୍ ଇଂହେଜ ଅଧକିାେୀ। ଏ�ଦି ରବୁକ ଜଣକ 
ହ�ଉଛନ୍ତଦି ବଦି�ାେ ଭା�ଲପେୁ ଜଦିଲ୍ା ସଲୁତାନ�ଞ୍ ଅଞ୍ଳେ ତଦିଲକପେୁ �ା ଁ ବାସଦିନ୍ଦା ତଦିଲ୍ କା ମାଞ୍ଦି ।  
ଭାେତୀୟ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ମାେ ପ୍ରଥମ ଶ�ୀଦ ହବାଲଦି କ�ଦିହଲ ଅତୁ୍ୟକ୍ଦି ହ�ବ ନା�ଦି।ଁ  ହରହତହବହଳ 
ଇଂହେଜଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାେ ବଦିେୁଦ୍ଧହେ ହସଠାହେ ହକ�ଦି ପାଟଦି ହଖାଲୁ ନଥହିଲ ହସହତହବହଳ ତଦିଲକା ମାଞ୍ଦି ଙ୍କ 
ଏ�ଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାେଣ ହଲାକଙୁ୍କ ନଦିଜ ସ୍େ ଉହର୍ାଳନ କେଦିବାକୁ ସା�ସ ହରା�ାଇଥଲିା। ଆଉ ଆେମ୍ଭ 
ହ�ାଇଥଲିା ଜନ ବଦିହଦ୍ା�। ଏ�ଦି ଘଟଣା ପହେ ଇଂହେଜ ଶାସନ କଳ ତାଙ୍କ ପଛହେ ପଡଦି�ହଲ। ଥହେ 
ୋତଦି ସମୟହେ ତଦିଲକା ମାଞ୍ଦି  ଏବଂ ତାଙ୍କେ କଦିଛଦି ବଦିପବ୍ୀ ବନୁ୍ ଏକ ପାେମ୍ପେଦିକ ପବ୍ଯ ପାଳନ କେୁଥହିଲ, 

ବ୍ଟିିଶ ଶୟାସନକୁ ହ�ୟାଇ ରଦଇଥରି� 
ସ୍ୱୟାଧୀନ ରଚତୟା  ତ�ିକୟା ମୟାଞି୍

ଆଜୟାଦୀ କୟା ଅମତୃ ମରହୟାତ୍ସବ ଜୟାତୀୟ
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ଆଉ ଏ�ଦି ସମୟହେ  �ଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ 
କୋରାଇଥଲିା। ଏ�ଦି ଅକସ୍ାତ ଅତକକିତ 
ଆକ୍ରମଣହେ ରଦଦିଓ ମାଞ୍ଦି  ଖସଦି ପଳାଇବାହେ 
ସକ୍ମ ହ�ାଇଥହିଲ କଦିନ୍ତୁ  ଅହନକ ହଲାକଙ୍କେ 
ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଦିଥଲିା। ଏ�ାେ କଦିଛଦିବଷ୍ଯ ପହେ 13 
ଜାନୁୟାେୀ 1785ଦଦିନ, ବ୍ରଦିଟଦିଶ ଅଧକିାେୀଙ୍କ 
ହନତୃତ୍ୱହେ ତଦିଲକାଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କେଦି ହଘାଡା 
ପଛହେ ବାନ୍ଦି ଭା�ଲପେୁରାଏ ଟାଣଦିଟାଣଦି 
ହନଇଥହିଲ। ହଘାଡା ପଛହେ ହଘାସାେଦି 
ହ�ାଇ ଅହନକ ମାଇଲ୍  ଏପେଦି ଟଣାହ�ବା 
ପହେ ବଦି ବଞ୍ଦିଥବିା ହଦଖ ି ସମହସ୍ତ ଆଶ୍ର୍ଯ୍ୟ 
ହ�ାଇ�ହଲ । ହ�ହଲ ଇଂହେଜ ମାହନ  
ତାଙୁ୍କ ଭ�ଲପେୁ ଛକଠାହେ ଥବିା ଏକ ବଦିୋଟ 
ବେ�ଛହେ ଟାଙ୍ଦି  ହଦହଲ। �ସଦି �ସଦି ହସ ବଦି 
ବେ�ଛେ ଫାଶହେ ଝୁଲଦି�ହଲ। ପହେ ଏ�ଦି 
ଘଟଣା  ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ଅହନକଙ୍କ ଉପହେ 
ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଆଉ ହଲାକ�ୀତହେ 
�ାଇହଲ ‘�ାସଁୀ �ାସଁୀ, ଚଢ଼ହ�ା ଫାଶୀ’। 
11 ହଫବୃଆେୀ 1750 ହେ ଜନ ୍ମ ତଦିଲକା 
ଜହଣ ପା�ାଡଦି ରବୁକ ଥହିଲ। ତାଙ୍କ ନା ଁ ଥଲିା 
ଜବୋ ପା�ାଡଦିଆ। କଦିନ୍ତୁ ଦଦିହନ ତାଙ୍କ ଲାଲ୍  
ଆଖ ି ଓ ବଳଦିଷ ୍ଠ ହଚହ�ୋ ହଦଖ ି ଇଂହେଜ 
ଅଧକିାେୀ ଭୟଭୀତ ହ�ାଇଥହିଲ। ଆଉ ତାଙ୍କ 
ନା ଁ ହଦଇଥହିଲ ତଦିଲ୍ କା। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାହେ 
ତଦିଲ୍ କା ଶବ୍େ ଅଥ୍ଯ ହ�ଉଛଦି ଲାଲ୍  ଆଖହିେ 
ହକ୍ରାଧତି ହଚହ�ୋ।  1771 େୁ 1784 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ବ୍ରଦିଟଦିଶମାନଙ୍କ ବଦିେୁଦ୍ଧହେ ପ୍ରାୟ 13 ବଷ୍ଯ ଧେଦି 
ହସ ଆହନ୍ଦାଳନ ଚଳାଇଥହିଲ। ଏ�ଦି ସମୟହେ 
ହସ ଅଞ୍ଳେ ମ�ାଜନ ଓ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ନଦିଦ 
ଉଡାଇ ହଦଇଥହିଲ।  ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ାୋ 
ଡାକୋ ଦଦିଆରାଇଥବିା ସାନ୍ତାଳ ବଦିହଦ୍ା�ହେ 
ବଦି ହସ ହନତୃତ୍ୱ ହନଇଥହିଲ।  ତାଙ୍କ 
ନାହଁେ ଭା�ଲପେୁହେ ତଦିଲକା ଭା�ଲପେୁ 
ବଦିଶ୍ୱବଦିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତଦିଷ ୍ଠା କୋରାଇଛଦି ।  ଏ�ା 
ସ�ଦିତ ତାଙ୍କ ବୀେତାେ �ାଥାକୁ ହନଇ ପ୍ରସଦିଦ୍ଧ 
ବଙ୍ୀୟ ହଲଖକ ମ�ାହସ୍ତା ହଦବୀ ବଙ୍ଳା 
ଭାଷାହେ ' ଶାଲ�ଦିେଦିେ୍  ଡାହକ’ ଉପନ୍ୟାସ 
େଚନା କେଦିଛନ୍ତଦି।  ଭାେତୀୟ ସ୍ାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ାମହେ ଆଦଦିବାସୀଙ୍କ ଭୂମଦିକା ରହଥଷ୍ 
�େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଥଲିା। ଆଉ ଏ�ଦି ଆହନ୍ଦାଳନହେ 
ଝାସ ହଦଇଥବିା ବୀେ ସ�ୀଦମାନଙୁ୍କ 
ରେଦ୍ଧାଞ୍ଳଦି ହଦବା ଲା�ଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହେନ୍ଦ୍ର 
ହମାଦୀଙ୍କ ହନତୃତ୍ୱାଧୀନ ସେକାେ ପ୍ରତଦିବଷ୍ଯ ୧୫ 
ନହଭମେ୍କୁ ଜନଜାତୀୟ ହ�ୌେବ ଦଦିସ ଭାହବ 
ପଳନ କେଦିବା ଆେମ୍ଭ କେଦିଛନ୍ତଦି।

ରଦିଏ ଅମତୃସେେ ଜଲଦିଆନୱାଲା ବା� 
ନାମ ଶଣୁଦିଛନ୍ତଦି, ହସମାହନ ଜାଣଦିଥହିବ ହର, 

ଏ�ା ହ�ଉଛଦି ହସ�ଦି ସ୍ଥାନ ହରଉଠଁାହେ ବ୍ରଦିଟଦିଶ 
ଅଧକିାେୀ ହଜହନୋଲ ଡାୟେଙ୍କ ହନତୃତ୍ୱହେ 
ହସଠାହେ ଏକତ୍ଦିତ ହ�ାଇଥବିା ଶ� ଶ� 
ହଲାକଙୁ୍କ �ଳୁଦି ଚଳାଇଥହିଲ। ଏ�ଦି ଆକ୍ରମଣହେ 
ଏକ �ଜାେ ହଲାକଙ୍କେ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଦିଥବିାହବହଳ 
ଅହନକ ହଲାକ ଆ�ତ ହ�ାଇଥହିଲ। ହସଦଦିନ 
ଜାଲଦିଆନୱାଲା ବା�ହେ ଏକାଠଦି ହ�ାଇଥବିା 
ଜନତା କା�ା ପାଇ ଁ ନୁହ� ଁ ବେଂ ହଲାକପ୍ରଦିୟ 
ହନତା ଡ. ସଇଫୁଦ୍ଦିନ୍  କଦିଚ୍ ଲୁଙୁ୍କ �ଦିେଫଦାେୀକୁ 
ବଦିହୋଧ କେଦି ଏକାଠଦି ହ�ାଇଥହିଲ।    
ହରହତହବହଳ 1919 ମସଦି�ାହେ ବ୍ରଦିଟଦିଶ 
ସେକାେ ହୋୱହଲଟ୍ ଆକ୍ଟ ପାସ କହଲ, ଡ. 
କଦିଚ୍ ଲୁ ବ୍ରଦିଟଦିଶ ଶାସନ ବଦିହୋଧହେ ଦୃଢ଼ ସ୍େ 
ଉହର୍ାଳନ କେଦିଥହିଲ। ବାସ୍ତବହେ, ଏ�ଦି ଆଇନ 
ମାଧ୍ମହେ ସେକାେ ହକୌଣସଦି ବ୍ୟକ୍ଦିଙୁ୍କ ୱାହେଣ୍ 
ବଦିନା �ଦିେଫ କେଦିପାେଦିବା ହନଇ ନଦିୟମ ଥଲିା।   
ସାୋ ହଦଶହେ ଏ�ଦି ଆଇନ ବଦିେୁଦ୍ଧହେ ବଦିହଦ୍ା� 
ସଷୃ୍ଦି  ହ�ାଇଥଲିା। ଏଭଳଦି ପେଦିସ୍ଥଦିତଦିହେ ବ୍ରଦିଟଦିଶ ସେକାେ ବଦିହୋଧହେ ଆହନ୍ଦାଳନ ଏବଂ 
ଅ�ଦିଂସା ସତ୍ୟଗ୍ା�ହେ ଅଂଶଗ୍�ଣ କେଦିବାକୁ କଦିଚ୍ ଲୁ ହଲାକଙୁ୍କ ଅନୁହୋଧ କେଦିଥହିଲ। 
ଏ�ା  କଦିଚ୍ ଲୁଙ୍କ ଡାକୋେ ପ୍ରଭାବ ଥଲିା ରା�ାଦ୍ାୋ 30 ମାଚ୍୍ଯ 1919 ହେ ତାଙ୍କ ସାଧାେଣ 
ସଭାହେ ପ୍ରାୟ 30,000 ହଲାକ ହରା� ହଦଇଥହିଲ। ଏଠାହେ ହସ ଏକ ଶକ୍ଦିଶାଳୀ ଭାଷଣ 
ହଦଇଥହିଲ। ଏ�ା ପହେ ଡ କଦିଚ୍ ଲୁ ଏବଂ ଡ. ସତ୍ୟପାଲ  9 ଅହପ୍ରଲ 1919ହେ ଏକ 
ସେକାେୀ ବଦିହୋଧୀ ହଶାଭାରାତ୍ା ବା�ାେ କେଦିଥହିଲ। ଅମତୃସେହେ ଏ�ଦି ହଶାଭାରାତ୍ା 
ରହଥଷ୍ ହଲାକଙୁ୍କ ଆକଷକିତ କେଦିଥଲିା।  ବ୍ରଦିଟଦିଶ ୍ ସେକାେ ଏ�ା ହଦଖ ିଭୟଭୀତ ହ�ହଲ। 
ଆହନ୍ଦାଳନକୁ ଚପାଇବା ଲକ୍୍ୟହେ ଉଭୟଙୁ୍କ  ଧମ୍ଯଶାଳାହେ ��ୃବନ୍ଦୀ କୋ�ଲା।  15 
ଜାନୁଆେୀ 1888 ହେ ଅମତୃସେହେ ଜନ ୍ମଗ୍�ଣ କେଦିଥବିା ଡ. ସଇଫୁଦ୍ଦିନ କଦିଚଲୁ 
ହକମ୍ଟ୍ରଦିଜ ବଦିଶ୍ୱବଦିଦ୍ୟାଳୟେୁ ସ୍ାତକ ଏବଂ ଜମ୍ଯାନ ବଦିଶ୍ୱବଦିଦ୍ୟାଳୟେୁ ପଦିଏଚଡଦି କେଦିଥହିଲ। 
ଭାେତୀୟ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମହେ କ୍ରମା�ତ ଭାବହେ ସକ୍ରଦିୟ ଥବିା କଦିଚଲୁ ହଖାଲାହଖାଲଦି 
ଭାହବ ଜାତଦିେ ପଦିତା ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀଙ୍କ ଦ୍ାୋ ପେଦିଚାଳଦିତ ଅସ�ହରା� ଆହନ୍ଦାଳନହେ 
ଅଂଶଗ୍�ଣ କେଦିଥହିଲ ଏବଂ ଖଲିାଫତ ଆହନ୍ଦାଳନହେ ହସ ମଧ୍ ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମଦିକା 
ଗ୍�ଣ କେଦିଥହିଲ। ହସ ଏପେଦି ଜହଣ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ହନତା ଥହିଲ ରଦିଏକଦି ମସୁଲଦିମ ୍ 
ଲଦି�େ ପଥୃକ ପାକଦିସ୍ତାନେ ଦାବଦିକୁ ତୀବ୍ର ବଦିହୋଧ କେଦିଥହିଲ। 1947 ମସଦି�ାହେ ହଦଶ 
ବଦିଭାଜନ ବଦିେୁଦ୍ଧହେ ନଦିଜେ ମତ େଖଥିହିଲ। ହକବଳ ଏତଦିକଦି ନୁହ� ଁ, ହସ ଦଦିଲ୍ୀେ ଜାମଦିଆ 
ମଦିଲଦିଆ ଇସଲାମଦିଆେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତଦିଷ ୍ଠାତା ଥହିଲ। ଭ�ତ ସଦିଂଙ୍କ ଦ୍ାୋ ପ୍ରତଦିଷ ୍ଠଦିତ  ରବୁା 
ଭାେତ ସଭା ପଛହେ ହସ ଏକ ମା�୍ଯଦଶ୍ଯକ ଭୂମଦିକା ଗ୍�ଣ କେଦିଥହିଲ।  ସ୍ାଧୀନତା ପହେ 
କଦିଚଲୁ ଶାନ୍ତଦି ହଫୋଇ ଆଣଦିବା ଏବଂ ହସାଭଦିଏତ୍-ଭାେତ ସମ୍ପକ୍ଯେ ପନୁଃ ସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ
କାର୍ଯ୍ୟ ଜାେଦି େଖଥିହିଲ। ହସ 1952 ମସଦି�ାହେ ହଲନଦିନ୍ ଶାନ୍ତଦି ପେୁସ୍ାେ ପାଇଥବିା ପ୍ରଥମ 
ଭାେତୀୟ। ସମ୍ପ୍ରତଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀଙ୍କ ହନତୃତ୍ୱହେ ଜଲଦିଆନୱାଲା ବା� 
ସ୍ାେକୀେ ନବୀକେଣ କୋରାଇଛଦି। 

ପଥୃକ ପୟାକସି୍ତୟାନ ଗଠନକୁ ବରିରୟାଧ କରୁଥରି� 
ସ୍ୱୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମୀ  ଡ. ସଇଫୁଦି୍ନ କଚି�ୁ 

ଜନ ୍: 15 ଜୟାନୁଆରୀ 1888, ମତୁୃ୍ : 9 ଅର୍ଟୟାବର 1963 

15 ଜୟାନୁୟୟାରୀ 1888ରର  
ଅମତୃସରରର ଜନ ୍

ରହୟାଇଥରିବ ଡ. କଚ୍ି�ୁ 
ରକବେଟ୍ରିଜ୍ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରୁ 

ସ୍ୟାତକ ଏବଂ ଜମ୍ଷୟାନ୍ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରୁ ପିଏଚ୍ ଡି 

ହୟାସ� କରିଥରି�। 

ଜୟାତୀୟ ଆଜୟାଦୀ କୟା ଅମତୃ ମରହୟାତ୍ସବ 
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ବଦିଷ୍ଣୁ  ଦାହମାଦେ ଚଦିହର୍ଲ 4 ଜାନୁଆେୀ , 1906 ହେ, ମ�ାୋଷ୍ଟ୍ରେ 
ହକାଲ�ାପେୁହେ ଜନ ୍ମଗ୍�ଣ କେଦିଥହିଲ । ଜହଣ ପ୍ରସଦିଦ୍ଧ କମ୍ୁୟନଦିଷ୍ ତଥା 

ଜାତୀୟତାବାଦୀ ହନତା ଭାହବ ହସ ଅହନକ ଖ୍ୟାତଦି ଅଜ୍ଯନ କେଦିଥହିଲ। ବ୍ରଦିଟଦିଶ ୍ 
ସାମ୍ାଜ୍ୟେ  ଦୃଢ଼ ବଦିହୋଧୀ ଥବିା ଚଦିତହଲ  ଭାେତୀୟ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମହେ 
ସକ୍ରଦିୟ ଭୂମଦିକା ଗ୍�ଣ କେଦିଥହିଲ।  ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମ ସ�ଦିତ ହସ କୃଷକ 
ଏବଂ ରେମଦିକଙ୍କ ସ୍ାଥ୍ଯ �ାସଲ 
ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟ କେୁଥହିଲ। 
ମ�ାତ୍ା �ାନ୍ୀଙ୍କ ହନତୃତ୍ୱହେ 
ଆହା୍ନ ଦଦିଆରାଇଥବିା 
ଲବଣ ସତ୍ୟଗ୍�ହେ ମଧ୍ 
ହସ ଭା� ହନଇଥହିଲ। 
ହଲାକଙ୍କ ପାଖହେ ହସ ଭାଇ 
ଚଦିତହଲ ନାମହେ ପେଦିଚଦିତ 
ଥହିଲ।  1929 ମସଦି�ାହେ 
ପହୁଣେୁ ଭାଇ ଚଦିତହଲ, 
ବଦିଏ ପେୀକ୍ାହେ ଉର୍ୀର୍୍ଯ 
ହ�ାଇଥହିଲ। କଦିନ୍ତୁ ଭାେତକୁ 
ମକୁ୍ କେଦିବା ପାଇ ଁ ଚାଲଦିଥବିା 
ଜାତୀୟ ଆହନ୍ଦାଳନହେ 
ତାଙ୍କେ ସକ୍ରଦିୟ ଅଂଶଗ୍�ଣ 
ହ�ତୁ ହସ ଏମଏ ପେୀକ୍ାହେ 
ଉର୍ୀର୍୍ଯ ହ�ାଇପାେଦି 
ନା�ଦିନଁଥହିଲ। ବଦିଷ୍ଣୁ  
ଦାହମାଦେ ଚଦିତହଲ ଏପେଦି 
ଜହଣ ନଦିଭ୍ଯୀକ ବ୍ୟକ୍ଦି ଥହିଲ, 
ରଦିଏ ମାକ୍ସ୍ଯବାଦୀ ସା�ଦିତ୍ୟ ଦ୍ାୋ 
ଆକୃଷ୍ ହ�ାଇଥହିଲ ଏବଂ କମ୍ୁୟନଦିଷ୍ ପାଟକିେ ସଦସ୍ୟ ବଦି ଥହିଲ। ହ�ହଲ 
ହସ  ଦଳେ ନୀତଦିକୁ ଅନ୍ ଭାବହେ ଅନୁସେଣ କେଦିନଥହିଲ। ହରହତହବହଳ 
ହସ କମ୍ୁୟନଦିଷ୍ ପାଟକିେ ନୀତଦିକୁ ଭାେତେ ଜାତୀୟ ସ୍ାଥ୍ଯେ ବଦିପେୀତ ହବାଲଦି 
ହଦଖହିଲ, ହସହତହବହଳ ହସ ନଦିଭ୍ଯୟହେ ଏ�ାକୁ ହଖାଲାହଖାଲଦି ବଦିହୋଧ 
କହଲ। ବଦିଶ୍ୱାସ କୋରାଏ ହର ହରହତହବହଳ କମ୍ୁୟନଦିଷ୍ମାହନ 1942 େ 
ଭାେତ ଛାଡ ଆହନ୍ଦାଳନକୁ ବଦିହୋଧ କେଦିଥହିଲ, ଭାଇ ଚଦିତହଲ ତା�ାକୁ 
ସମଥ୍ଯନ କେଦିଥହିଲ। ଏ�ଦି କାେଣେୁ ତାଙ୍କ ପାଟକି ତାଙୁ୍କ ବା�ାେ କେଦି 
ହଦଇଥଲିା। କଦିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପେବର୍୍ଯୀ ସମୟହେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ତାକୁ ଆଖହିେ 
େଖ ି 1951 ମସଦି�ାହେ ପନୁବ୍ଯାେ ତାଙୁ୍କ ଦଳକୁ ନଦିଆରାଇଥଲିା। ଚୀନ୍ 
ଭାେତ ଉପହେ ଆକ୍ରମଣ କେଦିବା ସମୟହେ, ତାଙ୍କେ ପଣୁଦିଥହେ ଭାେତୀୟ 
କମ୍ୁୟନଦିଷ୍ ହନତାଙ୍କ ସ� ଆଦଶ୍ଯ�ତ ପମତ ପାଥ୍ଯକ୍ୟ ହ�ାଇଥଲିା। ହକବଳ 
ଏତଦିକଦି ନୁହ� ଁ, ଭାେତେ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମହେ ଅଂଶଗ୍�ଣ କେଦିବା ସ�ଦିତ 
ହସ ହ�ାଆ ମକୁ୍ଦି ଆହନ୍ଦାଳନହେ ମଧ୍ ସକ୍ରଦିୟ ଥହିଲ।n

ରୟାଷ୍ଟ୍ର ନମି୍ଷୟାଣରର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକୟା 
ଗ୍ହଣ କରିଥରି� ସ୍ୱୟାଧୀନତୟା ସଂଗ୍ୟାମୀ 

ବଷି୍କୁ  ଦୟାରମୟାଦର ଚତିର�
ଜନ ୍: ଜୟାନୁଆରୀ 4, 1906, ମତୁୃ୍ – 1961

ବଷି୍କୁ  ଦୟାରମୟାଦର ଚତିର�  
ମୟାକ୍ସବୟାଦୀ ସୟାହତି୍ରର 
ପ୍ରଭୟାବତି ରହବୟା ସହ 

କମୁ୍ ନଷିି୍ ପଟ୍ଣିର ସଦସ୍ 
ବ ିଥରି�। କନି୍ତୁ ଅନ୍ ଭଳି 

ପୟାଟ୍ଣିକ ୁସମଥ୍ଷନ କରୁ 
ନଥରି�।

आजादी के अमृत महोत्सव की देश भर में गूंज

·       कौशल ववका्स, उद्यवमता और इलेक् ट्रॉविक् ्स और ्सूचिा 
प्ौद्योवगकी राज् य मंत्ी राजीव चंद्रशेखर िे 29 िवंबर, 2021 
को ्सप् ताह भर चलिे वाले काय्यक्रम ‘आजादी का विवजटल 
महोत् ्सव’ का शुभारंभ वकया। इ्सका प्त् येक वदि इलेक् ट्रॉविक् ्स 
और ्सूचिा प्ौद्योवगकी मंत्ालय (एमईआईटीवाई) के एक 
लक्ष् य को ्समव््यत रहा।

·       ्संसककृवत राजय मंत्ी मीिाक्ी लेखी िे 4 वद्संबर,2021 को 
सवच्छ भारत लोगो के वलए आजादी का विवजटल महोत्सव के 
दौराि अिंत गो्ाल ख्सबरदार को ्सममावित वकया। उनहोंिे 
‘100 करोड़ टीकाकरण लोगो' के वलए या्सीि हारूि ्सुदे्सरा, 
‘लोक्ाल' के वलए प्शांत वमश्ा, ‘बां्स वमशि लोगो' के वलए 
्साई राम गौड़ एवदजी और ‘विवजटल इंविया' के लोगो के वलए 
राणा भौवमक की ्सराहिा की।

·       कोववि-19 महामारी के दौराि भी मायगरॉव में ्सवक्रय रू् 
्से योगदाि देिे वाले मायगरॉव ‘्साथी' (्सहयोवगयों) को भी 
्संसककृवत राजय मंत्ी मीिाक्ी लेखी िे ्सममावित वकया।

·       भारत ्सरकार िे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के प्मुख 
्समारोह के वहस् ्से के रू् में 6 वद्संबर, 2021 को महा्ररविवा्यण 
वदव्स का आयोजि वकया।

·       ‘आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रू् में- आजादी 
के 75 वर्य का जश्न मिािे के वलए, ववद्युत मंत्ालय के अंतग्यत 
आिे वाली एक ्साव्यजविक अव्संरचिा ववत्त कं्िी आरई्सी 
वलवमटेि िे अ्सम के कामरू् वजले के ्सोिा्ुर गांव और 
आ्स-्ा्स के गांवों में ‘वबजली उत्सव' का आयोजि वकया।

·       बीआरओ मोटर्साइवकल अवभयाि India@75 राष्ट्ीय 
एकता, राष्ट् विमा्यण और ्सड़क ्सुरक्ा जागरूकता का ्संदेश 
फैलाते हुए भारत के चारों कोिों की यात्ा कर आजादी का अमृत 
महोत्सव मिा रहा है। इ्स अवभयाि को माििीय रक्ा मंत्ी 
राजिाथ व्संह िे 14 अकटटूबर 2021 को वदलली ्से रवािा वकया 
था।

·       आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंिमाि और विकोबार 
द्ी् ्समूह के आवदवा्सी ्समुदायों िे आजादी का अमृत महोत्सव 
के प्वतषष्ठित ्सपताह के दौराि आवदवा्सी लोगों, 

n ଦକ୍ତା ବଦିକାଶ, ଉହଦ୍ୟା� ଏବଂ ଇହଲହକ୍ଟଟ୍ରାନଦିକ୍ସ ଏବଂ ସଚୂନା 
ପ୍ରରକୁ୍ଦିବଦିଦ୍ୟା ମନ୍ତୀ ୋଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରହଶଖେ 29 ନହଭମେ୍ 2021 ହେ 
ଏକ ସପ୍ା� ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଆଜାଦୀ କା ଡଦିଜଦିଟାଲ୍ ମହ�ାତ୍ସବ' 
ଆେମ୍ଭ କେଦିଥହିଲ । ଏ�ଦି ଉତ୍ସବେ ପ୍ରହତ୍ୟକଟଦି ଦଦିନ ଇହଲହକ୍ଟଟ୍ରାନଦିକ୍ସ 
ଏବଂ ସଚୂନା ପ୍ରରକୁ୍ଦିବଦିଦ୍ୟା ମନ୍ତଣାଳୟେ ଏକ ନଦିଦ୍କିଷ୍ ଲକ୍୍ୟ ପାଇ ଁ
ଉତ୍ସ�୍ଯ କୋରାଇଥଲିା |

n ଡଦିହସମେ୍ 4, 2021ଦଦିନ ଆଜାଦୀକା ଡଦିଜଦିଟାଲ ମହ�ାତ୍ସବ 
ଅବସେହେ ସଂସ୍ତୃଦି ମନ୍ତୀ ମୀନାକ୍ୀ ହଲଖୀ ଅନନ୍ତ ହ�ାପାଳ 
ଖସବଦାେଙୁ୍କ ସମ୍ମାନଦିତ କେଦିଛନ୍ତଦି। ସ୍ଚ୍ଛଭାେତ ଅଭଦିରାନ ହଲାହ�ା 
ଚଦିତ୍ଣ ଲା�ଦି ତାଙୁ୍କ ଶହୁଭଚ୍ଛା ଜ୍ାପନ କୋରାଇଛଦି। ହସ�ଦିପେଦି ହସ 
'100 ହକାଟଦି ଟଦିକାକେଣ ହଲାହ�ା ' ପାଇ ଁୟାସଦିନ �ାହୋନ 
ସହୁଦସୋ, ' ହଲାକପାଲ ' ପାଇ ଁପ୍ରଶାନ୍ତ ମଦିରେ, ' ବାଉଶଁ ମଦିଶନ 
ହଲାହ�ା ' ପାଇ ଁସାଇ ୋମ ହ�ୌଡ ଏଦଦିଜୀ,  ଏବଂ ' ଡଦିଜଦିଟାଲ 
ଇଣ୍ଡଦିଆ ' ହଲାହ�ା ପାଇ ଁୋଣା ହଭୌମଦିକଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କେଦିଥହିଲ ।

n ହକାଭଦିଡ- 19 ମ�ାମାେୀ ସମୟହେ ଉହଲ୍ଳଖନୀୟ ସ�ହରା� 
ଲା�ଦି ସଂସ୍ତୃଦି ମନ୍ତୀ ମୀନାକ୍ୀ ହଲଖୀ ମାୟା�ା ଁ ସାଥୀଙୁ୍କ ମଧ୍ 
ସମ୍ମାନଦିତ କେଦିଥହିଲ।   

n ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମହ�ାତ୍ସବ'େ ପ୍ରମଖୁ ଉତ୍ସବେ ଅଂଶ ଭାବହେ 
ଭାେତ ସେକାେ 6 ଡଦିହସମେ୍ , 2021 ହେ ମ�ାପୋୟଣ ଦଦିବସ 
ଆହୟାଜନ କେଦିଥହିଲ।

n ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମହ�ାତ୍ସବ'େ ଅଂଶବଦିହଶଷ ଭାବହେ ବଦିଦୁ୍ୟତ 
ମନ୍ତଣାଳୟେ ଅଙ୍ ଭାହବ  REC Ltd., ପକ୍େୁ ସ୍ାଧୀନତାେ 75 
ବଷ୍ଯ ପାଳନ କେଦିବା ଅବସେହେ ଆସାମେ କାମେୂହେ  ‘ବଦିଜଳୁଦି 
ଉତ୍ସବ’ ଆହୟାଜନ କୋରାଇଥଲିା। 

n BRO ହମାଟେସାଇହକଲ ଅଭଦିରାନ ‘ଇଣ୍ଡଦିଆ @ 75’ ଭାେତେ 
ଚାେଦି ହକାଣକୁ ରାତ୍ା କେଦି ଜାତୀୟ ଏକତା , ୋଷ୍ଟ୍ର ନଦିମ୍ଯାଣ ଏବଂ 
ସଡକ ସେୁକ୍ା ସହଚତନତାେ ବାର୍୍ଯା ପ୍ରଚାେ କେଦି ଆଜାଦୀ କା 
ଅମତୃ ମହ�ାତ୍ସବ ପାଳନ କେଦିଥହିଲ। ଏ�ଦି ଅଭଦିରାନକୁ ପ୍ରତଦିେକ୍ା 
ମନ୍ତୀ ୋଜନାଥ ସଦିଂ 14 ଅହକ୍ଟାବେ 2021 ଦଦିନ ଦଦିଲ୍ୀେୁ ପତାକା 
ହଦଖାଇ ଉଦ୍ ଘାଟନ କେଦିଥହିଲ। 

n ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମହ�ାତ୍ସବ ଅବସେହେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ 
ନଦିହକାବେ ଆଦଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଲାହକ ହବଶ ୍  ଉତ୍ସା�େ ସ� 
ନଦିଜେ ସଂସ୍ତୃଦି ଓ ହ�ୌେବକୁ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କେଦିଥହିଲ। କେଦିଥହିଲ।

n ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମହ�ାତ୍ସବେ ଏକ ଅଂଶ ଭାବହେ ହକନ୍ଦ୍ର 
ସେକାେ ବାୋଣାସୀହେ ପଷୁ୍ଦିକେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଫଟକିଫାଏଡ୍  
ଚାଉଳ ବଦିଷୟହେ ମ�ଦିଳାମାନଙୁ୍କ ଅବ�ତ କୋଇଥହିଲ। 

n ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାେଣ ବଣ୍ନ ବଦିଭା� ୋଜ୍ୟ ମ�ଦିଳା ଓ ଶଦିଶ ୁବଦିକାଶ 
ବଦିଭା�ମାନଙ୍କ ସ�ହରା�ହେ ଏକ ସହଚତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ଆହୟାଜନ କେଦିଥହିଲ। ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମହ�ାତ୍ସବେ ଏକ 
ଅଂଶ ଭାବହେ, ପଞ୍ାୟତଦିୋଜ ମନ୍ତଣାଳୟ ଆଦଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାେ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗ୍ାମୀଣ ବଦିକାଶ ପ୍ରତଦିଷ ୍ଠାନ ଏବଂ   
ନୂଆଦଦିଲ୍ୀେ ବଦିଜ୍ାନ ଭବନହେ ଏକ ଦଦିନଦିକଦିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମଦିଳନୀ 
ଆହୟାଜନ କେଦିଥହିଲ। 

ଏମିତ ିପ୍ରତଧି୍ନୀତ ରହୟାଇଛ ି
ଆଜୟାଦୀ କୟା ଅମତୃ ମରହୟାତ୍ସବ 

ଆଜୟାଦୀ କୟା ଅମତୃ ମରହୟାତ୍ସବ ଜୟାତୀୟ
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ଭୟାରତ-ରୁର ସମ୍ପକ୍ଷକୁ 
ମିଳି�ୟା ଏକ ନୂତନ ଦଗି 

ସ୍ୱୟାଧୀନତୟା ପରଠୟାରୁ ରଯରତରବରଳ ଭୟାରତ ବଶି୍ୱର ଅନ୍ 
ରଦଶମୟାନଙ୍କ ସହ ତୟାଳ ରଦଇ ଅଗ୍ସର କରିବୟାକ ୁରଚଷ୍ୟା କ�ୟା, 
ରସରତରବରଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ  ଓ ଭରସୟାରଯୟାଗ୍ ସହରଯୟାଗୀ ଭୟାରବ 
ଋରକ ୁପୟାଇ�ୟା। ଏରବ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର 
ଏହ ିବନୁ୍ତୟା ଆହୁରି ଗଭୀର ରହୟାଇଛ।ି ଋର ଏବଂ ଭୟାରତ ମଧ୍ରର 
ସମ୍ପକ୍ଷ ରକଉ ଁପଯ୍୍ଷ ୟାୟରର ଅଛ,ି ଏହୟା ମଧ୍ ଋରର ରୟାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ଭ୍ଲୟାଡିମିର ପଟିୁନଙ୍କ 6 ଡିରସବେର ଦନି ଭୟାରତ ଗସ୍ତରୁ ବୁଝରିହବ, 
କୟାରଣ ରକୟାଭିଡ୍  ପରିସି୍ତ ିମଧ୍ରର ଭୟାରତ ଯୟାତ୍ୟା କରିଥରି�। 

ଡଦିହସମେ୍ 6 ତାେଦିଖହେ ଦଦିଲ୍ୀହେ ହରହତହବହଳ ଋଷେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତଦି 
ଭା୍ଡଦିମଦିେ ପଟୁଦିନ ଏବଂ ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ କହୋନା ମ�ାମାେୀ ସମୟହେ 

ଦୁଇ ହଦଶେ ବନୁ୍ତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦଦି� ହଦଇଥହିଲ, ହସହତହବହଳ 
ସମଗ୍ ବଦିଶ୍ୱ ଏ�ାେ ସାକ୍ୀ ହ�ାଇଥଲିା।  ଜଦି -20 ଶଦିଖେ ସମ୍ମଦିଳନୀ ପାଇ ଁ
ପଟୁଦିନ ହୋମକୁ ରାଇ ନଥହିଲ। ହସ ଗା୍ହ୍ ଗାହେ ପେଦିହବଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ 
ଉପହେ COP-26 ସମ୍ମଦିଳନୀହେ ମଧ୍ ହରା� ହଦଇନଥଲି। ନଦିକଟହେ 
ତାଙୁ୍କ ମଧ୍ ଚୀନ୍ �ସ୍ତ କେଦିବାକୁ ଥଲିା ରା�ା ଅତ୍ୟନ୍ତ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଥଲିା କଦିନ୍ତୁ 
ପଟୁଦିନ ହସଠାକୁ ରାଇ ନଥହିଲ, ହ�ହଲ ଏକବଦିଂଶତମ ଭାେତ-ଋଷ ଶଦିଖେ 
ସମ୍ମଦିଳନୀକୁ ଆସଦି ହସ ଏକ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ବାର୍୍ଯା ହଦଇଥହିଲ ଏବଂ ହସଥପିାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନହେନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ କ�ଦିଛନ୍ତଦି, ବଦି�ତ ଦଶନ୍ଦିହେ ବଦିଶ୍ୱହେ ଅହନକ 
ପେଦିବର୍୍ଯନ ଆସଦିଛଦି। ବଦିଭଦିନ୍ନ ସ୍ତେହେ ଜଦିଓ ପଲଦିଟଦିକ୍ସହେ ପେଦିବର୍୍ଯନ ଆସଦିଛଦି 
କଦିନ୍ତୁ ଏ�ଦି ସମସ୍ତ ବାଧା ବଦିଘ୍ନ ଓ ପେଦିବର୍୍ଯନ ମଧ୍ହେ ଭାେତ- ଋଷ ମଧ୍ହେ 
ହରଉ ଁ ବନୁ୍ତା େ�ଦିଥଲିା ତା�ା ନଦିେନ୍ତେ େ�ଦିଛଦି। ଦୁଇ ହଦଶ ହକବଳ 
ପେସ୍େ ସ� ସ�ହରା� କେଦିନା�ାନଁ୍ତଦି, ପେସ୍େେ ସହମଦ୍ନଶୀଳତା 
ଉପହେ ମଧ୍ ବଦିହଶଷ ଧ୍ାନ ହଦଇଛନ୍ତଦି। ପ୍ରକୃତହେ ଆନ୍ତଜ୍ଯାତୀୟ ବନୁ୍ତ୍ୱେ 
ଏ�ା ଏକ ନଦିଆୋ ଏବଂ ନଦିଭ୍ଯେହରା�୍ୟ ମହଡଲ। n

ଚୁକି୍ତନୟାମୟା 
ଉପରର ରମୟାହର28

n ଉଭୟ ହଦଶ ଦ୍ଦିପାକ୍ଦିକ ବଦିନଦିହରା�କୁ 50 ବଦିଲଦିୟନ ଡଲାେକୁ 
ବୃଦ୍ଧଦି କେଦିହବ ଏବଂ 2025 ସଦୁ୍ଧା 30 ବଦିଲଦିୟନ ଡଲାେେୁ ଅଧକି 
ବାଣଦିଜ୍ୟ କେଦିହବ।  ୋଷ୍ଟ୍ରପତଦି ପଟୁଦିନଙ୍କ ଏ�ଦି �ସ୍ତ ସମୟହେ 28 
ଟଦି ଚୁକ୍ଦିନାମା ସ୍ାକ୍େଦିତ ହ�ାଇଛଦି।

n ସାମେଦିକ ସ�ହରା�, ଶକ୍ଦି ସ�ଭା�ୀତା ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେଦି 
ମ�ାକାଶ ହକ୍ତ୍ହେ ସ�ଭା�ୀତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ହଦଶ ଅହନକ 
ପ୍ରସଙ୍ ଉପହେ ଆହଲାକପାତ କେଦିଛନ୍ତଦି। ଏକ ମଦିଳଦିତ ବଦିବୃର୍ଦି ଜାେଦି 
କେଦିବା ସ�ଦିତ ହସମାନଙ୍କେ ବନୁ୍ତାକୁ ଶାନ୍ତଦି, ପ୍ର�ତଦି ଏବଂ ସମଦୃ୍ଧଦିେ 
ସ�ଭା�ୀତା ହବାଲଦି ଅଭଦି�ଦିତ କେଦିଛନ୍ତଦି। 

n ପ୍ରତଦିେକ୍ା ମନ୍ତୀ ୋଜନାଥ ସଦିଂ ଏବଂ ହବୈହଦଶଦିକ ବ୍ୟାପାେ ମନ୍ତୀ 
ଏସ ଜୟଶଙ୍କେଙ୍କ ମଧ୍ହେ ଋଷେ ହବୈହଦଶଦିକ ମନ୍ତୀ ସହୋଜ 
ଲାହଭ୍ରାଫ ଏବଂ ପ୍ରତଦିେକ୍ା ମନ୍ତୀ ସହୋଜ ହଶା�ଙୁ୍କ ସ� 2 + 2 
ଆହଲାଚନା ମଧ୍ ହ�ାଇଛଦି।

n ହବୈଠକ ପହେ ହବୈହଦଶଦିକ ସଚଦିବ �ଷ୍ଯ ବଦ୍ଧ୍ଯନ ରେୀଙ୍ଲା 
କ�ଦିଛନ୍ତଦି ହର ଏ�ଦି �ସ୍ତ ସମୟହେ 28 ଟଦି ଚୁକ୍ଦିନାମା ସ୍ାକ୍େଦିତ 
ହ�ାଇଛଦି। ଚୁକ୍ଦିନାମା ବାଣଦିଜ୍ୟ, ଶକ୍ଦି, ହବୌଦ୍ଧଦିକ ସମ୍ପର୍ଦି, ବ୍ୟାଙ୍କଦିଙ୍୍, 
ଆକାଉଣ୍ାନ ୍ସୀ ଭଳଦି ହକ୍ତ୍କୁ ଅନ୍ତଭୁ୍ଯକ୍ କେଦିଛଦି। ଦ୍ଦିପାକ୍ଦିକ 
ବାଣଦିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆହଲାଚନାହେ ବଦିନଦିହରା� ବୃଦ୍ଧଦି ଉପହେ ଧ୍ାନ 
ଦଦିଆରାଇଥଲିା।

n ହ�ାଟଦିଏ ପହଟ ଆନ୍ତଜ୍ଯାତୀୟ ଉର୍େ-ଦକ୍ଦିଣ ପେଦିବ�ନ କେଦିଡେେ 
ହରାଜନାକୁ ଆ�କୁ ହନବାକୁ ସ�ମତଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛଦି। ଏଥ ିସ�ଦିତ 
ଉଭୟ ପକ୍ ମଧ୍ ଶୀଘ୍ର ହଚନ୍ନାଇକୁ ଋଷେ ଭା୍ଡଦିହଭାସ୍ତକ୍ ସ�ଦିତ 
ସଂହରା� କେୁଥବିା ସାମଦୁ୍ଦିକ କେଦିଡେହେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱୋନ ୍ଦିତ 
କେଦିବାକୁ ସ�ମତ ହ�ାଇଥହିଲ।

n ଭାେତ ଏବଂ ଋଷ ହସମାନଙ୍କେ ସାମେଦିକ ଏବଂ ହବୈଷୟଦିକ 
ସ�ହରା� ଚୁକ୍ଦିନାମାକୁ ଆଉ 10 ବଷ୍ଯ ବୃଦ୍ଧଦି କେଦିବାକୁ ନଦିଷ୍ପର୍ଦି 
ହନଇଛନ୍ତଦି। ଏ�ା ଅଧୀନହେ ଅଂଶୀଦାେ ସାମେଦିକ ଉତ୍ାଦନ ଏବଂ 
�ହବଷଣା ବଦିକାଶ ଉପହେ ଏକ ଚୁକ୍ଦିନାମା ହ�ାଇଛଦି। 

n ସାଇବେ ଆକ୍ରମଣ ବଦିେୁଦ୍ଧହେ ଲଢ଼ଦିବା ପାଇ ଁେଦିଜଭ୍ଯ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ 
ଇଣ୍ଡଦିଆ ଏବଂ ଋଷେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଋଷ ଚୁକ୍ଦି ସ୍ାକ୍େ କେଦିଛନ୍ତଦି। 

n ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇ ଁଆଫ�ାନଦିସ୍ତାନେ ଜମଦି ବ୍ୟବ�ାେକୁ ଆହଦୌ 
ଅନୁମତଦି ଦଦିଆରାଇପାେଦିବ ନା�ଦି ଁହବାଲଦି ଉଭୟ ହଦଶ ସ�ମତ 
ହ�ାଇଥହିଲ। ମଦିଳଦିତ ବଦିବୃର୍ଦିହେ ଅଲ-କାଏଦା, ଆଇଏସଆଇଏସ 
ଏବଂ ଲସ୍େ-ଇ-ହତାଏବା ଭଳଦି ସଂ�ଠନ ବଦିହୋଧହେ ମଦିଳଦିତ 
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ ୍ଠାନ ଗ୍�ଣ କେଦିବାକୁ ଦୁଇ ହଦଶ ପ୍ରତଦିଶେୁ୍ତଦି ହଦଇଛନ୍ତଦି। 

ଋର-ଭୟାରତ ସରମ୍ଳନଜୟାତୀୟ

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଭୟାରଣ 
ଶଣୁବିୟା �ୟାଗି  QR ରକୟାଡ୍  
ସ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। 



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜାନ୍ଆରୀ, 2022 45

ମିଡିଆ କର୍ଣ୍ଷର



46 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜାନ୍ଆରୀ, 2022

ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀ,ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦୀ,  ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତୀ 

ସ୍ୱୟାମୀ ବରିବକୟାନନ୍ ସ୍ୱୟାମୀ ବରିବକୟାନନ୍ 
ଭୟାରତକୁ ଏକ ଭୟାରତକୁ ଏକ 

ସୟାଂସ୍ତୃକି ରଚତନୟାର ସୟାଂସ୍ତୃକି ରଚତନୟାର 
ରଦଶ ଭୟାରବ ରଦଶ ଭୟାରବ 

ରଦଖଥିରି�, ଯୟାହୟା ରଦଖଥିରି�, ଯୟାହୟା 
ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି  ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି  

ଆମ ଶ୍ୱୟାସ-ପ୍ରଶ୍ୱୟାସରର ଆମ ଶ୍ୱୟାସ-ପ୍ରଶ୍ୱୟାସରର 
ଜୀବନ୍ ରହ ିଆସିଛ।ି ଜୀବନ୍ ରହ ିଆସିଛ।ି 
ଏମିତ ିଏକ ଭୟାରତ ଏମିତ ିଏକ ଭୟାରତ 

ଯୟାହୟା ଅରନକ କରଠୟାର ଯୟାହୟା ଅରନକ କରଠୟାର 
ପରିସି୍ତ,ି ବପିରୀତ ପରିସି୍ତ,ି ବପିରୀତ 
ଭବରି୍ବୟାଣୀ ଏବଂ ଭବରି୍ବୟାଣୀ ଏବଂ 

ଆହୟ୍ାନ ସରତ୍ତ୍ୱ ମଜଭୁତ ଆହୟ୍ାନ ସରତ୍ତ୍ୱ ମଜଭୁତ 
ରହୟାଇ ଠଆି ରହବୟାର ରହୟାଇ ଠଆି ରହବୟାର 

ଶକି୍ତ ରଖଛି।ି ରସ ଶକି୍ତ ରଖଛି।ି ରସ 
ଭୟାରତକୁ ପ୍ରବୁଦ୍ ଭୟାରତକୁ ପ୍ରବୁଦ୍ 

କରିବୟାକୁ ଚୟାହୁଥଁରି�। କରିବୟାକୁ ଚୟାହୁଥଁରି�। 
ଜୟାଗତୃ କରିବୟାକୁ ଜୟାଗତୃ କରିବୟାକୁ 

ଚୟାହୁଥଁରି�। ଚୟାହୁଥଁରି�। 

ରୟାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯବୁୟା ଦବିସ 
ସ୍ୱୟାମୀ ବରିବକୟାନନ୍ ଜୟନ୍ୀ ସ୍ୱୟାମୀ ବରିବକୟାନନ୍ ଜୟନ୍ୀ 
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