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ଅତୁଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅତୁଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ 
ଭାରତ ପ୍ରଥମଭାରତ ପ୍ରଥମ
ଅତ୍ୟାଧନୁକି ଭିତି୍ଭୂମି, ଉନ୍ନତ ଅତ୍ୟାଧନୁକି ଭିତି୍ଭୂମି, ଉନ୍ନତ 
ଯରାଗାଯରାଗ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣଦ୍ାରା   ଯରାଗାଯରାଗ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣଦ୍ାରା   
ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯଷେତ୍ର ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱଯର ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯଷେତ୍ର ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱଯର 
ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ସାଜିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମହୁକି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ସାଜିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମହୁକି 
ବକିାଶ ଯଷେତ୍ରଯର ଆଣଛି ିନୂଆ ସମ୍ାବନା। ବକିାଶ ଯଷେତ୍ରଯର ଆଣଛି ିନୂଆ ସମ୍ାବନା। 
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ନୂଆବର୍ଯଯର, ପ୍ରଯତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍, ପ୍ରଯତ୍ୟକ ସଂସ୍ା, କଛି ିଭଲ କରିବାକ ୁତଥା ଆଗାମୀ ବର୍ଯଯର ଉନ୍ନତ ଯହବାକ ୁସଂକଳ୍ପ ଯନଇଥାନ୍।ି 
ଏଭଳି ପରିସି୍ତଯିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ 2021 ବର୍ଯର ଯଶର 'ମନ କୀ ବାତ' ମାଧ୍ୟମଯର ବଗିତ ସାତ ବର୍ଯର ରାତ୍ରା 
କପିରି ବ୍ୟକି୍, ସମାଜ ତଥା ଯଦଶର ଉନ୍ନତ ିଆଣଛି ିତାହା କହବିା ସହ, ଆଗକ ୁଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇ ଁଯପ୍ରରଣା ଯଦଇଛନ୍।ି 
ଯଲାକଙ୍କ ସହ କଥାବାତ୍୍ଯା ସମୟଯର ଯସ କହଛିନ୍,ି ଏହ ିମଞ୍ଚ ଏଯବ ପ୍ରତଟିି ଯଲାକଙ୍କ ଶକି୍ ଭାଯବ ପରିଗଣତି ଯହାଇପାରିଛ।ି 
ଗତବର୍ଯର ଯଶର 'ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ’ଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଛିନ୍ ିଯର ‘ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମଯହାତ୍ସବ’ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ତୃ,ି ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
ପ୍ରଭୃତ ିଅଭିରାନ ଆମକ ୁକଛି ିବଡ଼ ଚନି୍ା କରିବାକ ୁଯପ୍ରରଣା ଯଦବା ସହ  ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦଖବିା ଏବଂ ଯସଗଡିୁ଼କ ୁସାକାର କରିବା 
ଲାଗି ଉତ୍ସାହ ଯଦଉଛ।ି ଉପସ୍ାପନ କରୁଛ ୁଏହ ିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଯର ଯଦଶବାସୀଙୁ୍କ ଯସ ଯଦଇଥବିା ବାତ୍୍ଯାର କୟିଦଂଶ: 

n ଯକାଭିଡ ଏବଂ ଜନଶକି୍: ଆମର ବିଶାଳ ଜନଶକି୍ ଦ୍ାରା ଭାରତ ବିଗତ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଆସିଥବିା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ସହତି 
ଲଢିପାରିଛି। ଆଜ ିରେରତରବରଳ ଆରମ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଟିକାକରଣ ସହ ଭାରତର ସଂଖ୍ାକୁ ତୁଳନା କରୁ, ତାହା ଅରନକ ଅଭୂତପବୂ୍ଷ 
ଉପଲବ୍ସିବୁକୁ ସାମା୍କୁ ଆଣରିେଉଛି।  

n  ସତକ୍ଯତା: ଆମକୁ  ଏହା ମଧ୍ୟ ମରନ ରଖବିାକୁ ରହବ ରେ କରରାନାର ଏକ ନୂତନ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆମ େୁଆର ମହୁରଁର େଣ୍ାୟମାନ।  ଏଭଳି 
ପରିସି୍ତିରର, ନିଜର ସରେତନତା, ଅନୁଶାସନ ହି ଁଏହ ିଭାରିଆଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରର ଅସ୍ତ୍ର ରହବ। ଆମର ସାମହୂକି ଶକି୍ ରକାଭିଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ, 
ଏହ ିୋୟିତ୍ୱରବାଧ ସହ ଆମକୁ 2022 ରର ପ୍ରରବଶ କରିବାକୁ ପଡିବ।

n  ଗ୍ରୁପ ୍କ୍ୟାପଯଟନ୍ ବରୁଣ ସିଂ: ନିକଟରର ତାମିଲନାଡୁରର ଘଟିଥବିା ବିମାନ େୁଘ୍ଷଟଣାରର ରେଶର ପ୍ରଥମ ସିଡିଏସ ୍ରଜରନରାଲ୍ ବିପିନ 
ରାୱତଙ୍କ ସରମତ ଆରମ ଅରନକ ବୀରଙୁ୍କ ହରାଇଛୁ। ଗ୍ରୁପ ୍କ୍ାପରଟନ୍ ବରୁଣ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏଥରିର ଥରିଲ। ରସ ତାଙ୍କ ବିେ୍ାଳୟର ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍ଷୟିତ୍ୀଙୁ୍କ ଏକ େିଠ ିରଲଖ ିତାଙ୍କ ବିଫଳତା ଏବଂ ନିଜ ଭିତରର ଥବିା େୁବ୍ଷଳତାକୁ  କିପରି େକ୍ଷତାରର ପରିଣତ କରିଥରିଲ ରସ ବିରୟରର 
କହଥିରିଲ।

n  ପରୀଷୋ ଆଯଲାଚନା: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରର େର୍୍ଷା କରିବା ସମୟରର ପରୀକ୍ଷାର ୋପ ସହତି ଜଡି଼ତ ବିରୟଗଡିୁ଼କ ବାବେରର 
ଆରଲାେନା କରର। ଏହ ିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁ ଁପରୀକ୍ଷା ପବୂ୍ଷରୁ ଛାତ୍ମାନଙ୍କ ସହତି ଆରଲାେନା କରିବାକୁ ରୋଜନା କରୁଛି। 9 ରୁ 12 ରରେଣୀର 
ଛାତ୍, ଶକି୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରତିରୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଆରୟାଜନ ରହବ। 

n  ବହ ିଓ ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ: ବହ ିରକବଳ ଜ୍ାନ ପ୍ରୋନ କରର ନାହି ଁ, ବରଂ ବ୍କି୍ତ୍ୱର ବିକାଶ କରର। ବର୍୍ଷମାନ ସମୟରର ରେରତରବରଳ ଆମର 
ସ୍କ୍ିନଟାଇମ ୍ ବଢଛିୁ ରସ ସମୟରର ଆମକୁ କିପରି ଅଧକିରୁ ଅଧକି ସମୟ ବହ ିପଢାରର ବିତାଇବାକୁ ରହବ ରସ ରନଇ ସମରସ୍ତ ମିଳିମିଶ ି
ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍କ।

n  ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍ତୃ:ି ଆଜି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ କୃତି ବିରୟରର ଜାଣବିା ପାଇ ଁବିଶ୍ୱରର ଆଗ୍ରହ ବଢଛିୁ। େେି ଆରମ ପଣ କରିବା, ରତରବ ସାରା 
ରେଶରର ଆମର ପ୍ରାେୀନ କଳାର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରସଫୁ୍ଟିତ କରିବା, ଏହାକୁ ସଜାଇବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଉତ୍ାହ ଏକ ଜନ ଆର୍ାଳନର 
ରୂପ ରନଇପାରର।

n  ପଷେୀ ସଂରଷେଣ: ଅରୁଣାେଳପ୍ରରେଶର ଜଙ୍ଗଲରର ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ା ହ୍ାସକୁ ସଧୁାରିବା ପାଇ ଁଏୟାରଗନ୍ ସରରଣ୍ର ଅଭିୋନ ଆରମ୍ଭ 
କରାୋଇଛି। ଏହ ିଅଭିୋନରର ସାମିଲ ରହାଇ 1600 ରୁ ଅଧକି ରଲାକ ନିଜ ପାଖରର ଥବିା ବନୁ୍କ ସମପ୍ଷଣ କରିଛନି୍।

n  ସ୍ୱଚ୍ଛତାରୁ ନୂଆ ରାସ୍ା: ଅନୁଷା୍ନ ରହଉ ବା ସରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରୟାସରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା ରହଛିି। ଡାକ ବିଭାଗ ଜଙ୍କୟାଡ୍ଷକୁ 
ଏକ କାରଫରିଆ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରର ପରିଣତ କରାୋଇଛି। ପରିରବଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଖାଲି ପଡି଼ଥବିା ସ୍ାନକୁ ସସୁ୍ତା ରକନ୍ଦ୍ରରର ପରିଣତ କରିଛି। 
ଏନସିସି କ୍ାରଡଟମାରନ ଏକ ଅଭିୋନରର ପନିୁତ ସାଗରରରୁ ପା୍ଷି୍କ ବଜ୍୍ଷ ବସୁ୍ତ ହଟାଇଛନି୍। ସାଫ୍ -ୱାଟର ନାମରର ଏକ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛି। 

n  ସଂକଳ୍ପ: ରେଶକୁ ବିକାଶର ନୂତନ ଶୀର୍ଷକୁ ରନବାକୁ ପଡିବ, ରତଣ ୁଆମକୁ ପ୍ରରତ୍କ ଉତ୍ର ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ଉପରୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତର ମନ୍ତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ରୋହରାଇବା- ଆରମ ବଡ଼ ଭାବିବୁ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ ୍ରେଖବୁି ଏବଂ ରସଗଡିୁକ ସାକାର 
କରିବା ପାଇ ଁକଠନି ପରିରେମ କରିବୁ। 

ଆତ୍ମନଭି୍ଯର ଭାରତର ମନ୍ତ 
ବଡ଼  ଚନି୍ା କର, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦଖ ଆଉ ତାହାକୁ 
ସାକାର କରିବାକୁ କଯ�ାର ପରିଶ୍ରମ କର

ମନ୍  କୀ ବାତ୍ ଯମାଦୀ 2.0 ( 31ତମ ଅଧ୍ୟାୟ 26 ଡିଯସମ୍ବର 2021) 

ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ଭାଯବ ମନ୍  କୀ ବାତ୍  ଶଣୁବିା 
ଲାଗି କୁ୍ୟଆର୍  ଯକାଡ୍  ସ୍ାନ୍  କରନ୍ତୁ।
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ବଭିିନ୍ନ ସବୁଧିା ପାଇ ଁବକିାଶର 
ଭିତି୍ପ୍ରସ୍ର

ଆଜାଦ୍  ହନ୍ି୍ଦ  ଯୌଜର ସିପାହୀ

ସାମହୁକି ବକିାଶ ପାଇ ଁପର୍ଯ୍ୟଟନ 

କଭର ଯଷ୍ାରି। 
ପେ୍୍ଷ ଟନ ରକ୍ଷତ୍ଗଡିୁ଼କର ବିକାଶ ଲାଗି ଗତ କିଛିବର୍ଷ ଭିତରର ନିଆୋଇଥବିା 
ପେରକ୍ଷପସବୁ ଦ୍ରୁତ ସଫୁଳ ପ୍ରୋନ କରିଛନି୍। ଅଥ୍ଷାତ୍  ରେଶର ବିକାଶରର ପେ୍୍ଷ ଟନ 
ରକ୍ଷତ୍ର ରହଛିି ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଅବୋନ।  ପଷୃା୍: 16-31
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ଜୟୋତ୍ା ପଷୃା୍ : 06-10

  response-nis@pib.gov.in

RNI No. : DELODI/2020/78831 

Communication Address  
& E-mail:

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

New Delhi -110003

ବର୍ଯ 2, ସଂଖ୍ୟା 14 16-31 ଜାନୁଆରୀ, 2022 

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ

ସସମାଚାମାଚାରର

ପ୍ରକାଶତି ଓ ମଦୁ୍ତି
ସଯତ୍ୟନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ
ପ୍ରମଖୁ ମହାନିରଦ୍୍ଷଶକ, ବିଓସି
ବୁ୍ରରା ଅଫ୍  ଆଉଟ୍ ରିେ୍  ଆଣ୍ 
କମୁ୍ ନିରକସନ

Printed at 
Infinity Advertising services Pvt.
Ltd., FBD-One Corporate Park, 
10th floor,
New Delhi-Faridabad border, 
NH-1, Faridabad-121003

ସମ୍ାଦକ
ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର
ପ୍ରମଖୁ ମହାନିରଦ୍୍ଷଶକ,
ପତ୍ ସେୂନା କାେ୍୍ଷ ାଳୟ,
ନୂଆେିଲ୍ୀ

ସିନୟିର ଡିଜାଇନର
ଶ୍ାମଶଙ୍କର ତିୱାରୀ
ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁମାର ଶମ୍ଷା 

ଡିଜାଇନର
େିବ୍ା ତଲ୍ ୱାର, ଅଭୟ ଗପୁ୍ା

ବରିଷ ୍ସହାୟକ ଉପଯଦଷ୍ା ସମ୍ାଦକ
ବିରଭାର ଶମ୍ଷା

ସହାୟକ ଉପଯଦଷ୍ା ସମ୍ାଦକ
େ୍ନକୁମାର ରୌଧରୀ
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ସାେର ନମସ୍ାର।

 ଆଜ ିସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ରୋଗ, େଶ୍ଷନ, ଆଧ୍ୟାତି୍ମକତା ଏବଂ ସଂସ୍ କୃତି ପ୍ରତି ଆକରଷିତ ରହଉଛି । ନବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ରମୗଳିକ େିନ୍ାଧାରାରର ରୋଡି଼ରହବାପାଇ ଁଆଗ୍ରହୀ ଅଛନି୍। ଏହ ିକାରଣରୁ, ଭାରତ ପାଇ ଁପେ୍୍ଷ ଟନ ରକ୍ଷତ୍ରର ଅରନକ 
ସରୁୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି। ପଣୁ ିସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବରର ପରିଣତ କିରିବା ତଥା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ପେ୍୍ଷ ଟନର ମଳୂବି୍ୁ 
ଭାରବ ପରିଗଣତି କରିବା ପାଇ ଁରେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରନତକୃ ତ୍ୱ ରକବଳ ବ୍ାଣ୍ ଆମା୍ସାଡର ଭାବରର ରେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱକୁ 
ଆକରଷିତ କରୁନାହାନି୍, ବରଂ ଆଧନିୁକ ଭିରି୍ଭୂମି ବିକାଶ ସହତି ପ୍ରାେୀନ ରଗୗରବର ପନୁବଷିନ୍ାସ  କରୁଛନି୍। ଏହପିରି େକୃଢ 
ପେରକ୍ଷପ ଦ୍ାରା ପେ୍୍ଷ ଟନ ରକ୍ଷତ୍ ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ଲାଭ ଅଜୁ୍ଷଛି। 

ଉଡାନ ରୋଜନା ମାଧ୍ୟମରର ରେଶର ରଛାଟ ରଛାଟ ସହରଗଡିୁ଼କୁ ରୋଡି଼ବାର ପ୍ରୟାସ ରହଉ ବା ସଡ଼କ ପଥର ବିକାଶ 
ପାଇ ଁନିମ୍ଷାଣ ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ ୍ତି କରିବା ରହଉ ଅଥବା ପ୍ରସାେ, ସ୍ୱରେଶ େଶ୍ଷନ, ଭଳି ରୋଜନା, ଐତିହ୍ସ୍ଳର ବିକାଶ, 
ସ୍ୱାସ୍୍ ରକ୍ଷତ୍ରର ଅଭୂତପବୂ୍ଷ ପ୍ରଗତି ଭାରତୀୟ ପେ୍୍ଷ ଟନକୁ ନୂଆ େିଗ ରେଉଛି। ଏସବୁ ପେରକ୍ଷପ ଦ୍ାରା ବିଶ୍ୱ ପେ୍୍ଷ ଟନ 
ରାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରର ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସ୍ାନ ବଢିଛି। 2013 ମସିହାରର ଭାରତର ସ୍ାନ ଏହ ିସେୂକାଙ୍କରର 65ତମ ସ୍ାନ ଅଜ୍ଷନ 
କରିଥବିା ରବରଳ ଏରବ ଏହା 34 ତମ ସ୍ାନକୁ ଉନ୍ୀତ ରହାଇଛି। ପ୍ରଗତିର ଏହ ିଧାରା େିନକୁ େିନ ଅଧକି ତ୍ୱରାନ ୍ତି 
ରହଉଛି। 

ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ପାଇ ଁଆବଶ୍କ ସବୁିଧା ବିକାଶ, ଇ-ଭିସା ବ୍ବସ୍ା, ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମର ରସୗ୍େ୍୍ଷ କରଣ ପାଇ ଁପେରକ୍ଷପ 
ଦ୍ାରା ରେଶର ସାଧାରଣ ରଲାରକ ପେ୍୍ଷ ଟନକୁ ଆଧାର କରି ନିଜକୁ ଆଗକୁ ରନଉଛନି୍। କରନକ୍ିଭିଟି-ହସ ୍ପିଟାଲିଟି- 
ଫାସିଲିଟି ଦ୍ାରା ପେ୍୍ଷ ଟନ ରକ୍ଷତ୍ ଅନ୍ଭୁ୍ଷକି୍ ସମକୃଦି୍ଧର ସେୂକ ପାଲଟିଛି। ଜାତୀୟ ପେ୍୍ଷ ଟନ େିବସ ଅବସରରର ଏହ ିବର୍ଷ 
ଭାରତୀୟ ପେ୍୍ଷ ଟନର ବିକାଶ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବନାସବୁ ଏଥର କଭର୍ ରଷ୍ାରିରର ସ୍ାନୀତ।   

ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ରୋଜନା - ରବଟି ବାୋଓ-ରବଟି ପଢାଓର ବାରଷିକୀ ଅବସରରର ଆପଣ ମଧ୍ୟ 
ଜାଣପିାରିରବ ରେ ଏହ ିରୋଜନା କିପରି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅନୁପାତରର ପରିବର୍୍ଷନ ଆଣଛିି ଏବଂ ଭାରତରର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ
ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖ୍ା ପରୁୁରଙ୍କ ତୁଳନାରର ବକୃଦି୍ଧ ପାଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଗତିରର ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍କିପରି ୟୁନିକର୍୍ଷ ରୂପ ରନଉଛି ଏବଂ 
େବୁ ସ୍ୱପଗ୍ଡିୁକ ରେଶର ପ୍ରଗତିରର ନୂତନ ଉଡ଼ାଣ  ପାଇବାକୁ ୋଉଛି ତାହା ଏହ ିସଂଖ୍ାରର ପଢିବାକୁ ପାଇରବ।  

ବ୍କି୍ତ୍ୱ ସ୍ତମ୍ଭରର ଏଥର ରହଛିି ଫିଲ୍ଡ ମାଶ୍ଷଲ ରଜରନରାଲ ରକ.ଏମ ୍ କାରିଆପ୍ାଙ୍କ ବୀରତାର କାହାଣୀ। ରସହପିରି ଅମକୃତ 
ମରହାତ୍ବ ଶକୃଙ୍ଖଳାରର ଆଜାେ୍  ହି୍ ୍  ରଫୗଜର ବୀର ନାୟକଙ୍କ ରପ୍ରରଣାୋୟୀ କାହାଣୀସବୁ ଏହ ିସଂଖ୍ାରର ପାଠକ ରୁେିକୁ 
ଆହୁରି ବଢାଇବ। ରାଷ୍କ୍ ନିମ୍ଷାଣରର ଭିରି୍ଭୂମି ରକ୍ଷତ୍ର ବିରଶର ଭୂମିକା ରହଛିି। ବିଗତବର୍ଷ ରଶର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରମାେୀ ଏଥଲିାଗି ଭାରତବର୍ଷର ଭିରି୍ଭୂମି ରକ୍ଷତ୍କୁ ସଧୁାରିବା ଲାଗି ଅରନକ ଉପହାର ପ୍ରୋନ କରିଛନି୍, ଏସବୁର ବିସ୍ତକୃତ 
ବିବରଣୀ ଏହ ିସଂଖ୍ାରର ପଢିବାକୁ ମିଳିବ। 

ରକାଭିଡ ବିରୁଦ୍ଧରର ଟିକାକରଣ ଅଭିୋନରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍୍ଷମାନ 15-18 ବର୍ଷ ବୟସ୍ଙୁ୍କ ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ କରିଛନି୍। 
ଏହା ନିଶି୍ତ ଭାବରର ନୂତନ ବର୍ଷରର ରେଶର ସାମହୂକି ଶକି୍ ବିକାଶକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ରନଇେିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥପିାଇ ଁ
ଆପଣ ସମରସ୍ତ ରକାଭିଡ ରପ୍ରାରଟାକଲ୍ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍କ।

ସମ୍ାଦକଙ୍କ କଲମରୁ ..
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି ବର୍ଷ: 2 ସଂଖୟୁା: 12

ସମାଚାର
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ସ୍ୱପ୍ନସ୍ୱପ୍ନ
ସାଧାରଣ ବସେଟସର ସ�ାଇଥବିା ସ�ାରଣାଗଡ୍ଡିକ ସ�ଉ ଅବା ସକାଭଡିଡ୍  ଯଦ୍୍କ୍ େଡିତଡିବା ଲାଗଡି ଟଡିକାକରଣର 

ବଡିଶାଳ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅବା ପଣ୍ଡି 2021 ବର୍ଷସର ନଡିଆଯାଇଥବିା ସଂକଳ୍ପଗଡ୍ଡିକ୍ ସାକାର କରଡିବା, ସବ୍ ଦଡିଗସର ଆଗକ୍ 

ବଢଛ୍ଡି ନୂଆ ଭାରତର ପାଦ।

ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ 

ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି ସାକାର ସାକାର 

ସ�ଲା

(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)

�କିଣା:
ବୁ୍ୟଯରା ଅେ ଆଉଟରିଚ୍ ଆଣ୍ କମ୍ୁୟନଯିକସନ୍, 
ସଚୂନାଭବନ, ଦ୍ତିୀୟ ମହଲା
ନୂଆଦଲି୍ୀ-110003
ଇଯମଲ୍: response-nis@pib.gov.in

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

Soochna Bhawan,  
New Delhi -110003



ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାୋର ପତ୍ିକାରର ‘ମାନବିକତାକୁ ବଞ୍ାଇବାରର ଭାରତ ରହଲା 
ଅଗ୍ରେୂତ’ ପଢି ଲାଗିଲା ରେ,  ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗରୁୁ ରହବାକୁ ୋଉଛି। ଏହ ିପତ୍ିକା 
ସମଗ୍ର ରେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇ ଁଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ। ବିଭିନ୍ ପ୍ରତିରୋଗିତାମଳୂକ ପରୀକ୍ଷାରର 
ଛାତ୍ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏହା ଉପରୋଗୀ। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ ରୋଜନା ବିରୟରର 
ରେଉସଁବୁ ସେୂନା ଏଥରିର ରହଛିି ସାଧାରଣ ରଲାକଙୁ୍କ ନିଜର ହକ୍  ଅନୁସାରର 
ସବୁିଧାର ଫାଇୋ ଉଠାଇବାକୁ  ସରୁୋଗ ରେଉଛି।
dpmeena1969@gmail.com।

ଚ�ିବିାକ୍ସ
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ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି ବର୍ଷ: 2 ସଂଖୟୁା: 12

ସମାଚାର
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ସ୍ୱପ୍ନସ୍ୱପ୍ନ
ସାଧାରଣ ବସେଟସର ସ�ାଇଥବିା ସ�ାରଣାଗଡ୍ଡିକ ସ�ଉ ଅବା ସକାଭଡିଡ୍  ଯଦ୍୍କ୍ େଡିତଡିବା ଲାଗଡି ଟଡିକାକରଣର 

ବଡିଶାଳ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅବା ପଣ୍ଡି 2021 ବର୍ଷସର ନଡିଆଯାଇଥବିା ସଂକଳ୍ପଗଡ୍ଡିକ୍ ସାକାର କରଡିବା, ସବ୍ ଦଡିଗସର ଆଗକ୍ 

ବଢଛ୍ଡି ନୂଆ ଭାରତର ପାଦ।

ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ 

ସଂକଳ୍ପର୍ 
ସଡିଦ୍ଡି ସାକାର ସାକାର 

ସ�ଲା

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାୋର ମାଧ୍ୟମରର, ମୁ ଁସରକାରୀ ରୋଜନା, 
ବିସ୍ମୃତ ନାୟକ ଏବଂ ରେଶରର ଘଟୁଥବିା ପରିବର୍୍ଷନ 
ବିରୟରର ଅରନକ ସେୂନା ପାଇଥାଏ। ଏହ ିପ୍ରୟାସ ପାଇ ଁ
ମୁ ଁଏହ ିପତ୍ିକାର ସମସ୍ତ ସେସ୍ଙୁ୍କ ଧନ୍ବାେ ରେଉଛି। 
dbrajput8484@gmail.com

ଡିରସମର୍ 16 ରୁ 20 ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାୋର ପଢି ଭାରତ 
ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ାରା ପରିୋଳିତ 
ରୋଜନାଗଡିୁ଼କ ବିରୟରର ସେୂନା ପାଇଲି। ସ୍ୱାସ୍୍ ସମନ୍୍ୀୟ 
ରସବା, ଟିକାକରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜୀବନର ଉନ୍ତି ପାଇ ଁ
ପ୍ରଣୟନ ରହଉଥବିା ରୋଜନାର କାେ୍୍ଷ ାନୟ୍ନ ସମ୍କ୍ଷରର 
ରିରପାଟ୍ଷ ରେବା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପେରକ୍ଷପ। ଜଳଜୀବନ 
ମିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରର ବିଶଦୁ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ରୋଗାଇବା, 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସବୁିଧା ତଥା ଜାତୀୟ ନିରାପର୍ାକୁ ରକନ୍ଦ୍ର କରି 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିମ୍ଷାଣ କରାେିବା ବିରୟ ଏଥରୁି ଜାଣଲିି।  ଏ 
ପ୍ରସଙ୍ଗରର ସାମିଲ୍  ଥବିା  ଧଆୂମଁକୁ୍ ରରାରରଇ ଘର, ଜାତୀୟ 
ହାଇର୍ାରଜନ ମିଶନରୁ ସବୁଜ ଶକି୍ର ପରିେୟ  ପ୍ରଭକୃ ତି 
ବିରୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏଥଲିାଗି ମୁ ଁଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏବଂ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରୂା ଟିମ ୍ଙୁ୍କ ଅଭିନ୍ନ ଜଣାଉଛି। 
pawan kumar vishnoi 
pawankumarbishnoi251 @ gmail.com

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମୋର ପତ୍ିକାରର ସମସ୍ତ 
ସମସାମୟିକ ଖବର ରହଛିି। ସରୁକି୍ଷତ 
ମହଳିା-ରାଷ୍କ୍ର ଶକି୍ କଥା କହନ୍ତୁ କି ପ୍ରତିରକ୍ଷା 
ରକ୍ଷତ୍ରର ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତର ନୂତନ 
ଉଡ଼ାଣ, ଆତଙ୍କବାେୀଙୁ୍କ ଉର୍ର, ଆପଣଙ୍କ 
ମଣୁ୍ ଉପରର ଛାତ, ରେଶର ପ୍ରଗତିକୁ ମିଳିଲା 
ଗତିଶକି୍ ଅଥବା ରେଶର ପ୍ରରତ୍କ ବଗ୍ଷଙୁ୍କ 
ଆବଶ୍କ ରହଉଥବିା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ସେୂନାସବୁ 
ଏଥରିର ପଢିବାକୁ ମିଳଛିୁ। ଏଥପିାଇ ଁସମସ୍ତ 
ସେସ୍ଙୁ୍କ ରମାର ଅଭିନ୍ନ ଓ ଶରୁଭଚ୍ଛା। 
ଡ. ଟି.ଏସ ୍ବାୱାଲ୍
tsbawal4@gmail.com

ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ିକା ଅରନକ ପରିମାଣରର ସେୂନା ଉପାରେୟୀ 
ଏବଂ ଉପରୋଗୀ। ଆରମ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ପଢଛୁୁ। 
ରେଉଠଁାରର ଖବରକାଗଜ ସହଜରର ଉପଲବ୍ ରହଉନଥାଏ, 
ଏହ ିପତ୍ିକାଟି ଥାଏ, ୋହା ପ୍ରଗତିର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପକ୍ୁ ଜୀବନ୍ 
ରଖବିାରର ସହାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହା ରହଉଛି 
ସମସ୍ତ େବୁକଙ୍କ ପି୍ରୟ ପତ୍ିକା ରହବାର କାରଣ।
ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାଯନାଲିଆ 
pknanoliya@gmail.com
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ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପଠାନ୍ତୁ
ଯରାଗାଯରାଗ �କିଣା

ଏବଂ ଇ-ଯମଲ: 

  response-nis@pib.gov.in

Room No–278, Bureau of Outreach 
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Soochna Bhawan,  
New Delhi -110003



4 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ଜାନ୍ଆରୀ, 2022

ସଂଷିେପ୍ତ ସମାଚାର 

କରିାନ୍ ଯରଳ:  ଚାରୀଙୁ୍କ ଉଚତି ମଲୂ୍ୟ ଯଦବା 
ସହ ବଢାଇଲା ଯରଳବାଇର ଆୟ 

ଏହା ଡିରସମର୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ାହର ବିରୟ, ରେରତରବରଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
କିରାନ ରରଳ 22ଟି ଡବାରର ରାଜସ୍ାନର ଅଲୱାରରୁ ଆସାମର 

ବାରହଟାକୁ ପିଆଜ ପଠାୋଇଥଲିା। ମାଲ ପରିବହନ େରକୁ ହସିାବ 
କରଲ 22ଟି ଡବାର ଭଡ଼ା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ କିରାନ ରରଳ ଅଧୀନରର 
ଉପଲବ୍ 50% ସବସିଡି ରହତୁ ୋରୀଙୁ୍କ ମାତ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରେବାକୁ 
ପଡି଼ଥଲିା। ଅଲୱାରରର କକୃରକମାରନ ପିଆଜ ମଲୂ୍ କିରଲାଗ୍ରାମ ପିଛା 
20ଟଙ୍କା ପେ୍୍ଷ ନ୍ ପାଉଥବିାରବରଳ ଆସାମରର ରସମାରନ କିରଲାଗ୍ରାମ 
ପିଛା ଅଧକି 6-8 ଟଙ୍କା ଅଧକିରର ପାଇଛନି୍। କକୃରକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥ୍ଷରର 
ଏହା ରହଉଛି ନୂଆ ଭାରତର ଅନନ୍ ପେରକ୍ଷପ। ପରିବହନ ଦ୍ାରା ନଷ୍ 
ରହାଇୋଉଥବିା ଫସଲକୁ ସରୁକି୍ଷତ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ଭଲ 
ବଜାର ରୋଗାଇବା ପାଇ ଁ 7 ଅଗଷ୍ 2020ରର ପ୍ରଥମ କିରାନ ରରଳ 
େଳାେଳ ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥଲିା। ନରଭମର୍ 28 ଭିତରର 1642ଟି 
କିରାନ୍ ରରଳ ସମଗ୍ର ରେଶରର େଳାେଳ କରାୋଇଛି। ରରଳବାଇ 
ଏଥରୁି ପ୍ରାୟ 220 ରକାଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି। ଶୀତକାଳୀନ ଅଧରିବଶନ 
ମଧ୍ୟରର ରଲାକସଭାରର ଏହ ିସେୂନା ରେଇ ରରଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନିୀ ରବୈଷ୍ଣବ 
କହଛିନି୍, “ପନିପରିବା, ଫଳ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ନଷ୍ ରହାଇୋଉଥବିା ଦ୍ରବ୍ 
ପରିବହନ ପାଇ ଁସମ୍ଭାବ୍ ସକଷିଟ୍ ମଖୁ୍ତଃ କକୃରକ ଏବଂ କକୃରି ସମ୍ପ୍ରୋୟର 
ୋହେିା ଉପରର ଆଧାରିତ। ରସ କହଛିନି୍ ରେ ରରଫି୍ଜରରଟର ସଂଲଗ୍ନ 
କରଣ୍ଟନରରର ପନିପରିବା, ମାଛ ଇତ୍ାେି ପରିବହନ ରହଉଥବିାରବରଳ 

କ୍ଷୀର ପରିବହନ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ରସହପିରି ଟ୍ାଙ୍କର ବ୍ବହାର କରାୋଉଛି। 
କ୍ଷଦୁ୍ର ୋରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁକିରାନ ରରଳ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଲାଭୋୟକ 
ରହବା ସହ ଖାେ୍ଶସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ଜନିିରର ଅପେୟକୁ ବହୁ 
ପରିମାଣରର ହ୍ାସ କରିଛି। ”

ଭୁଟାନର ସଯବ୍ଯାଚ୍ଚ ସମ୍ାନ ସହ ବଶି୍ୱର ସବୁ�ାରୁ ପସନ୍ଦତି 
ଯନତାଙ୍କ ତାଲିକା ଶୀର୍ଯଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଯମାଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ କରରାନା ସଙ୍କଟ 

ସମୟରର ରେଉଭଁାରବ ନିଜର ରନତକୃ ତ୍ୱ ଓ େକ୍ଷତାକୁ 
ପ୍ରେଶ୍ଷନ କରିଛନି୍ ତାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜ ିସମ୍ମାନ କରୁଛି। 
ଭାରତର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ପରଡ଼ାଶୀ ରାଷ୍କ୍ ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରମାେୀଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ରେଶର ସରବ୍ଷାର୍ ନାଗରିକ ପରୁସ୍ାର 
‘ନାଗେଗ ରପଲଜୀ ରଖାରଲ୍ଷା’ରର ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। 
ଭୁଟାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଲାରତୟ ରଶରିଙ୍ଗ କହଛିନି୍ ରେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେୀ ବିନା ସର୍୍ଷରର ବନୁ୍ତା ପ୍ରତିପାେନ 
କରିଛନି୍। ରସ ମଧ୍ୟ ଜରଣ େମତ୍କାର ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ବ୍କି୍। 
ଏହ ି ସରବ୍ଷାର୍ ସମ୍ମାନ ପାଇ ଁ ଭୁଟାନକୁ ଧନ୍ବାେ ଜଣାଇ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେୀ ଟ ୍ିଟ କରି କହଛିନି୍, ଧନ୍ବାେ 
ଭୁଟାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ!  ଆପଣଙ୍କ ଏହ ିଉଷ୍ମ ଶରୁଭଚ୍ଛା ଦ୍ାରା ମୁ ଁଗଭୀର 
ଭାବରର ପ୍ରଭାବିତ। ଭୁଟାନର ରାଜାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ରମାର ଆନ୍ରିକ ଧନ୍ବାେ 
ଜଣାଉଛି।' ଭୁଟାନର ସରବ୍ଷାର୍ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ସହତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 2021ର ରମାଷ୍ ଲାଇକ୍ ବ୍କି୍ମାନଙ୍କ ତାଲିକାରର 
ଆରମରିକାର ରାଷ୍କ୍ପତି ରଜା ବିରଡନ ଏବଂ ଋରର ରାଷ୍କ୍ପତି ଭା୍ଡିମିର 
ପଟିୁନଙୁ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନି୍। ବି୍ରଟନର ବଜାର ଅନୁସନ୍ାନ କମ୍ାନୀ 

YouGov ବିଶ୍ୱର 38 ଟି ରେଶରର 42 ହଜାର ରଲାକଙୁ୍କ 
ସାମିଲ କରି ଏକ ସରବ୍ଷକ୍ଷଣ କରିଥଲିା। ଏଥରିର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 8 ନମର୍ ସ୍ାନରର ଅଛନି୍। 
ଏହାପବୂ୍ଷରୁ ଆରମରିକାର ଡାଟା ରିସର୍୍ଷ ଏରଜନ ୍ ି ମର୍ଷିଂ 
କନଲ୍ ୍ଦ୍ାରା କରାୋଇଥବିା ସରବ୍ଷକ୍ଷଣରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରମାେୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ରଲାକପି୍ରୟ ତଥା ଶୀର୍ଷ ରନତା 
ଭାବରର ମରନାନୀତ ରହାଇଥରିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରମାେୀଙୁ୍କ 2016ରର ସାଉେି ଆରବ, 2018ରର 
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାରଲଷ୍ାଇନ, ୟୁଏଇ, ଋର, ମାଲଦ୍ୀପ, 
2019ରର ବହାରିନ, 2020ରର ଆରମରିକାର ରଲଜଅିନ 
ଅଫ୍ ରମରିଟ ସମ୍ମାନରର ସମ୍ମାନିତ କରାୋଇଛି। ରକବଳ 

ଏତିକି ନୁରହ ଁ, 2018ରର ସିଓଲ ପିସ ୍ କଲ୍ଚର ଫାଉରଣ୍ସନରୁ ସିଓଲ 
ଶାନି୍ ପରୁସ୍ାର, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ୋମ୍ିଅନ ୍ ଅଫ୍ ଆଥ୍ଷ, 2019ରର 
ଫିଲିପ ରକାଟଲର ରାଷ୍କ୍ପତି ପରୁସ୍ାର, ବିଲ୍  ଆଣ୍ ରମଲିଣ୍ା ରଗଟ ୍
ଫାଉରଣ୍ସନରୁ ର୍ା୍ବାଲ ରଗାଲ୍ କିପର ପରୁସ୍ାର, 2021ରର ରକମ୍କ୍ିଜ 
ଏନଜଷି ରିସର୍୍ଷ ଆରସାସିଏସନର ପରିରବଶ ରନତା ପରୁସ୍ାର ବି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙୁ୍କ ପ୍ରୋନ କରାୋଇଛି। 
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ଉତ୍ର-ପବୂ୍ଯ ଭାରତଯର 
ନମି୍ଯାଣ ଯହଉଥବିା ବଶି୍ୱର 

ସଯବ୍ଯାଚ୍ଚ ଯରଳ ଯସତୁ କୁତୁବ୍ 
ମିନାର�ୁ ଦୁଇଗଣୁ ଉଚ୍ଚ  

ବର୍୍ଷମାନ ରକବଳ ଭାରତରର ନୁରହ ଁ, ବିରେଶରର ମଧ୍ୟ 
ଭାରତର ଖେୀ ଫ୍ାଶନ ବ୍ାଣ୍ ଆକାରରର ରଲାକଙ୍କ 

ପସ୍ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ନିରଜ ଭାରତୀୟ 
ଖେୀ କିପରି ରମକି୍ସରକାରର 'ଓହାକା ଖେୀ' ବ୍ାଣ୍ ଭାରବ େହଳ 
ସକୃଷି୍ କରିଛି ତାହା ବର୍୍ଷନା କରିଛନି୍। ବର୍୍ଷମାନ ଆରମରିକାର 
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫ୍ାଶନ୍ ବ୍ାଣ୍ ପାଟାରଗାନିଆ ଏହାର ରପାରାକରର ଖେୀ 
ରଡନିମ ୍ବ୍ବହାର କରିବ ରବାଲି ନିଷ୍ପରି୍ ରନଇଛି। ଏହ ିକମ୍ାନୀ 
ନିକଟରର ଗଜୁରାଟରୁ ପ୍ରାୟ 30000 ମିଟର ଖେୀ ରଡନିମ ୍କପଡା 
1.08 ରକାଟିରର କିଣଛିି। ରଡନିମ ୍ରହଉଛି ରବଶ ଟାଣ, ଶକି୍ଶାଳୀ 
100% ସତୂା କପଡ଼ା।  ପାଟାରଗାନିଆ ଦ୍ାରା ଖେୀ ରଡନିମ ୍କିଣବିା 
ଦ୍ାରା ଅତିରିକ୍ 1.80 ଲକ୍ଷ  ଘଣ୍ଟା ଅଥ୍ଷାତ୍ ଖାେୀ କାରିଗରମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁ27,720  େିନ କାମ ମିଳିଛି।  n

ଭାରତର ନାମ େୁନିଆର ରସହ ି ରେଶମାନଙ୍କରର ଗଣାୋଏ, 
ରେଉଠଁାରର ଅଧକିାଂଶ ରକାଟିପତି ବାସ କରନି୍। କିନ୍ତୁ 

ବିଡ଼ମନ୍ାର ବିରୟ ରେ, ଏଠାରର େିନକୁ େିନ ସହର ବଢଛିୁ ଆଉ ଗା ଁ
ସଂଖଞା କମିବାରର ଲାଗିଛି। ଏହାର କାରଣ ରହଉଛି ଗ୍ରାମଗଡିୁକରର 
ରରାଜଗାରର ଅଭାବ। ଏହ ିସମସ୍ାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁେୀନେୟାଲ 
ଅରନ୍ାେୟ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଗ୍ରାମ 
ଉରେ୍ାଗୀ କାେ୍୍ଷ କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛି। 2016ରର ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଥବିା ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ଗ୍ରାମ ଉରେ୍ାଗୀ କାେ୍୍ଷ କ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରର 1 ଲକ୍ଷ 
78 ହଜାରରୁ ଅଧକି ଗ୍ରାମୀଣ ଶଳି୍ପକୁ ସହାୟତା କରାୋଇଛି। େୀନ 
େୟାଲ ଅରନ୍ାେୟ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ରହବା 
େିନଠାରୁ 2021 ଡିରସମର୍ 15 ପେ୍୍ଷ ନ୍ 73.5 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ରଗାଷୀ୍ରର ରମାଟ 8.04 ରକାଟି ମହଳିା ରୋଡି଼ ରହାଇଛନି୍। ଏହ ି
ଆଥଷିକ ବର୍ଷରର ନରଭମର୍ 30 ପେ୍୍ଷ ନ୍ ତଥ୍ ଅନୁୋୟୀ, ବ୍ାଙ୍କଗଡିୁକ 
27.38 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷୀ୍କୁ 62,848 ରକାଟି ଟଙ୍କା ପେ୍୍ଷ ନ୍ 
ଋଣ ରେଇଛନି୍। ବର୍୍ଷମାନ ଏହ ି ମିଶନରର ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ରଗାଷୀ୍ ପାଇ ଁଓଭର୍ାଫ୍ର ସବୁିଧା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛି ।

ଖଦୀ ଯହଲା ଯ୍ଲାବାଲ୍, ଆଯମରିକୀୟ 
େ୍ୟାଶନ୍ ବ୍ାଣ୍ ‘ପାଟାଯଗାନଆି’ ଦ୍ାରା 

ଯହବ ଖଦୀ ଯଡନମି ୍ବ୍ୟବହାର

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ବିକାଶର ମାପକାଠରିର ଭାରତର ଅରନକ 
ରାଜ୍ ପଛରର ରହେିାଇଥଲି, ବିରଶରକରି ପାହାଡ଼ ପବ୍ଷତ 

ରଘରା ଉର୍ର-ପବୂ୍ଷ ରାଜ୍ଗଡିୁକ। ଏହ ି ରାଜ୍ଗଡିୁ଼କ ଲାଗି 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେରକ୍ଷପର ଆବଶ୍କ ଥବିାରବରଳ ତାହା ରହଉନଥଲିା। 
ରହରଲ 2014 ପରର ଏହ ି ରାଜ୍ଗଡିୁ଼କ ଭିରି୍ଭୂମି ରକ୍ଷତ୍ରର 
ନୂତନ ରରକଡ୍ଷ ସଂରୋଗ ରହବାକୁ ୋଉଛି। ଏହାର ମଳୂରର 
ରହଛିି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଏହ ି
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉର୍ର-ପବୂ୍ଷକୁ ଭାରତର ବିକାଶ ଇଞି୍ନ ଭାବରର 
ବିରବେନା କରର। ସିକି୍ମ ବିମାନ ବ୍ର ରହଉ ବା ଆସାମର 
ରସତୁ କିମା୍ ଉର୍ର-ପବୂ୍ଷରର ବ୍ାପକ ଭାରବ ବିଛାେିବାକୁ ଥବିା 
ରରଳ ଓ ସଡ଼କପଥ, ଏସବୁ ରକ୍ଷତ୍ରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରକୗଣସି 
ସରୁୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ୋହୁନଁାହାନିଁ୍। ଏହ ି ଧାରାରର, 
ମଣପିରୁର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ାଲକୁ ବ୍ଡ ରଗଜ ରରଳଲାଇନ୍  
ସଂରୋଗ କରିବା ପାଇ ଁ ବର୍୍ଷମାନ ବିଶ୍ୱର ସରବ୍ଷାର୍ ରରଳ ବି୍ଜ 
ତିଆରି ୋଲିଛି। 111 କିରଲାମିଟର ଲମା୍ ଜରିିବାମ-ଇମ୍ାଲ 
ରରଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରର ଏହା ରନାରନ ଜଲି୍ାରର ନିମ୍ଷାଣ 
କରାୋଉଛି। ଏହ ି ଅଞ୍ଳ ଇରକା ରସନ ୍ଟିିଭ୍  ରଜାନ୍  ପରିଧରିର 
ଆସଥୁବିାରୁ ଏହ ି ରସତୁକୁ ଭୂକମ୍ ପ୍ରତିରରାଧକ କରାୋଉଛି। 
ଏହ ିବି୍ଜ ୍ ରିକ୍ର ରସ୍ଲରର 8.5 ମାପ ବିଶଷି୍ ଭୂକମ୍ନକୁ ସହ୍ 
କରିପାରିବ। ଡିରସମର୍ 2023 ରର ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ରଶର ରହବ। 
ଏହ ିରସତୁ ନିମ୍ଷାଣ ଦ୍ାରା 111 କିରଲାମିଟର େୂରତା ପ୍ରାୟ 2.5 
ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରର ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ରହବ। ବର୍୍ଷମାନ ଜରିିବମ ୍ଏବଂ ଇମ୍ାଲ୍ 
ମଧ୍ୟରର େୂରତା 220 କିମି। ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ 10 ରୁ 
12 ଘଣ୍ଟା ଲାରଗ। ବି୍ଜ ୍ ସମ୍ନ୍ ରହାଇଗରଲ 111 କିରଲାମିଟର 
େୂରତା ଅରଢଇ ଘଣ୍ଟାରର ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ରହବ। ଏହ ି ବି୍ଜ ୍ର ଉର୍ତା 
141 ମିଟର ରହବ, ୋହା କୁତୁବ ମିନାରର ଉର୍ତାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 
େୁଇଗଣୁ ଅଧକି। ବର୍୍ଷମାନ େୁନିଆର ସରବ୍ଷାର୍ ରସତୁ ୟୁରରାପର 
ରମାରଣ୍ଟରନରଗ୍ରାରର ଅଛି। ଏହାର ଉର୍ତା 139 ମିଟର।

ଅଯନ୍ାଦୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବକିା ମିଶନ ଏବଂ 
ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ଗ୍ରାମ ଉଯଦ୍ୟାଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ମାଧ୍ୟମଯର ଗା ଁଯହଉଛ ିଆତ୍ମନଭି୍ଯର

ସଂଷିେପ୍ତ ସମାଚାର 
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ସବୁଧିା ଏବଂ  ବକିାଶର 
ନୂଆ ମଳୂଦୁଆ 

ଇତହିାସ ପଷୃା୍ଯର ବର୍୍ଣିତ ସ୍ୱର୍୍ଣିମ ଭାରତ�ାରୁ 
ଆରମ୍ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଯଦଶର 
ଅଥ୍ଯଯନୈତକି ପନୁରୁଦ୍ଧାର�ାରୁ ନୂତନ ଭାରତ ସଷିୃ୍ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଉତ୍ରପ୍ରଯଦଶ ଯକବଳ ପ୍ରଯତ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 
ସାଷେୀ ଯହାଇନାହି ଁ, ବରଂ ଯଦଶର ପ୍ରଗତଯିର 
ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଷୋ କରିଆସିଛ।ି  
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ କହଛିନ୍,ି ‘ରଦ ିସମଗ୍ର 
ୟୁପି ଏକ ସାଙ୍ଗଯର ଆଗକ ୁବଯଢ, ଯତଯବ ତ ରାଇ 
ସାରା ଯଦଶ ଆଗକ ୁବଢିବ‘।  ଏହ ିଶବ୍ଦଗଡିୁ଼କ ସହତି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଯମାଦୀ ଉତ୍ରପ୍ରଯଦଶର ଯଗାଟିଏ ପାଶ୍ୱ୍ଯ  
ଅଥ୍ଯାତ୍  ଶାହାଜାହାନପରୁଯର ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସଯପ୍ରସଯୱର 
ମଳୂଦୁଆ ପାକାଇଥବିାଯବଯଳ ବାରାଣସୀଯର 
କରୃକ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବକିାଶ, ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ଶଷିୋ, ସଡ଼କ 
ନମି୍ଯାଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ବନ୍ୀୟ ଅଯନକ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଉଦ୍ ଘାଟନ କରିଛନ୍।ି କାନପରୁଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଯମଯ୍ା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶଭୁାରମ୍ କରିଥବିାଯବଯଳ  
ଆଇଆଇଟିର ଦୀଷୋନ୍ ସମାଯରାହଯର 
ରବୁକମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନଭି୍ଯର ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନଯର 
ଭାଗିଦାର ଯହବାକ ୁଆହା୍ନ ଯଦଇଥଯିଲ ... 

ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ୀରର, ରକୗଣସି ରେଶର 
ବା ରାଜ୍ର ପ୍ରଗତି ଲାଗି ରସଠାର ଉନ୍ତ 
ରୋଗାରୋଗ ତଥା ହାଇସ୍ୀଡ୍  କରନକି୍ଭିଟି 

ଏକ ବିରଶର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରର।  ରେରତରବରଳ 
ଉତ୍ାେିତ ଦ୍ରବ୍ ରସମାନଙ୍କର ଗନ୍ବ୍ ସ୍ଳରର ଶୀଘ୍ର 
ପହରଞ୍ ରସରତରବରଳ ମଲୂ୍ ହ୍ାସ ପାଇଥାଏ। 
ଆଉ ରେରତରବରଳ ମଲୂ୍ କରମ ରସରତରବରଳ 
ବ୍ବସାୟ ବରଢ। ରସରତରବରଳ ବାଣଜି୍ ବକୃଦି୍ଧ 
ହୁଏ, ରପ୍ାନି ବକୃଦି୍ଧ ପାଏ ଆଉ ରେଶର ଅଥ୍ଷନୀତରର 
ଅଭିବକୃଦି୍ଧ ହୁଏ। ରସଥପିାଇ ଁ ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରୋଗାରୋଗ ଏବଂ ଆନୁରଙି୍ଗକ 
ଭିରି୍ଭୂମି ବିକାଶ ଉପରର  ଗରୁୁତ୍ୱ ରେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରର 
କାେ୍୍ଷ  କରୁଛନି୍।  ଉର୍ରପ୍ରରେଶରର ହାଇସ୍ୀଡ୍  
ସଂରୋଗୀକରଣ େିଗରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରଭମର୍ 
15ରର ପବୁ୍ଷାଞ୍ଳ ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱକୁ ଉେଘାଟନ 
କରିଥରିଲ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ମାସ ପରର ଅଥ୍ଷାତ୍  
ଡିରସମର୍ 18ରର 594 କିରଲାମିଟର ଲମା୍ ଗଙ୍ଗା 

ଜାତୀୟ ଉତ୍ରପ୍ରଯଦଶକୁ ବକିାଶର ଉପହାର 
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ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱର ମଳୂେୁଆ ପକାଇଥରିଲ। ରେଶର ବକୃହର୍ମ 
ରାଜ୍ପାଇ ଁହାଇସ୍ୀଡ୍ ସଂରୋଗର ଆବଶ୍କତା ସମ୍କ୍ଷରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ କହିଛନି୍ ରେ, ଜନସଂଖ୍ା 
ତଥା ଅଞ୍ଳ େକୃଷି୍ରୁ ଉର୍ରପ୍ରରେଶର ଆକାର ବିଶାଳ। 

ଏହାର ରଗାଟିଏ ପ୍ରାନ୍ରୁ ଅନ୍ ପ୍ରାନ୍ େୂରତା  ପ୍ରାୟ ଏକ 
ହଜାର କିରଲାମିଟର। ୟୁପିର 12ଟି ଜିଲ୍ାକୁ ସଂରୋଗ 
କରିବାକୁ ଥବିା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ ରକବଳ 
ପବୂ୍ଷ ଏବଂ ପଶି୍ମ ୟୁପିକୁ ନିକଟତର କରିବ ନାହି ଁ,  ଏହା 

n ଏହ ିଛଅ ରଲନ ବିଶଷି୍ ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ 36,200 ରକାଟିରୁ ଅଧକି 
ବ୍ୟରର ନିମଷିତ ରହବ। ମିରଟର ବିରଜୗଲୀ ଗାଠଁାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କରି ଏହ ିଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ ପ୍ରୟାଗରର ଜେୁାପରୁ ୋଂଡୁ ଗାକଁୁ େିବ। 
ଭବିର୍ତରର ଏହାକୁ 8 ରଲନିଂ କରାୋଇପାରିବ।

n ଏହା ଉପରର ୋନବାହାନ ସବ୍ଷାଧକି ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 120 
କିରଲାମିଟର ୋଏ େଳାେଳ କରିପାରିବ।  ମିରଟ, ହାପରୁ, 
ବୁଲ୍ଶାହର, ଆର୍ାହା, ସମା୍ଲ, ବାୋଉନ୍, ଶାହାଜାହାନପରୁ, 
ହାରଡ୍ଷାଇ, ଉନ୍ାଓ, ରାୟବରରଲି, ପ୍ରତାପଗଡୁ଼ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜ 
ରେଇ ଏହ ିସଡ଼କ େିବ।

n ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ ରହବା ପରର ଏହ ିରାସ୍ତା ଉର୍ରପ୍ରରେଶର ପଶି୍ମ 
ଏବଂ ପବୂ୍ଷ ଭାଗକୁ ସଂରୋଗ କରୁଥବିା େୀଘ୍ଷତମ ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ 
ରହବ।

n ବାୟୁରସନା ବିମାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ 
ଅବତରଣରର ସାହାେ୍ କରିବା ପାଇ ଁଶାହାଜାହାନପରୁର ଏହ ି
ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱରର 3.5 କିରଲାମିଟର ଲମା୍ ରନରୱ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ଷାଣ 
କରାେିବ। ଏହ ିଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ ପାଶ୍ୱ୍ଷରର ଏକ ଶଳି୍ପ କରିଡର ମଧ୍ୟ 
ନିମ୍ଷାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ େିଆୋଇଛି।

n ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ଷାଣ ସହତି ନିକଟବର୍୍ଷୀ ଅଞ୍ଳର 
ସାମାଜକି ତଥା ଅଥ୍ଷରନୈତିକ ବିକାଶ ସହତି କକୃରି, ବାଣଜି୍, 
ପେ୍୍ଷ ଟନ ଏବଂ ଶଳି୍ପ ସମନ୍୍ୀୟ କାେ୍୍ଷ କଳାପ ବକୃଦି୍ଧ ପାଇବ।

n ଏହ ିଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ ରାଜଧାନୀ ସହତି ଅରନକ ଉତ୍ାେନ ୟୁନିଟ୍, 
ବିକାଶ ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କକୃରି ଉତ୍ାେନ ରକ୍ଷତ୍କୁ ସଂରୋଗ କରି ଏକ 
ଶଳି୍ପ କରିଡର ଭାବରର କାେ୍୍ଷ  କରିବ।

ମିରଟ

ଅମଯରାହ ବଦାୟୁ ଁ

େରୁଖାବାଦ୍  

କଯନୗଜ

ହରଦଇ

ଲକ୍୍ନୗ

ରାୟବଯରଲି ପ୍ରତାପଗଡ଼

ପ୍ରୟାଗରାଜ

ଜଲି୍ା ଏବଂ 
519 ଗାକଁୁ 
ଏକ୍ସଯପ୍ରସଯୱ

ମିରଟ 15 କମିି

ହାପରୁ  33 କମିି

ବୁଲନ୍ଦ ସହର 11 କମିି

ଅମଯରାହ  26 କମିି

ସମ୍ଲ 39 କମିି

ବଦାୟୁଂ 92 କମିି

ଶାହଜାହାନ୍ ପରୁ  40 କମିି

ହରଯଦାଇ 99 କମିି

ଜନ୍ନାବ  105 କମିି

ରାୟବଯରଲୀ  77 କମିି

ପ୍ରତାପଗଡ଼  41 କମିି 

ପ୍ରୟାଗରାଜ  16 କମିି

ଅଥ୍ଯଯନୈତକି ବକିାଶପାଇ ଁ
ନୂତନ ଯରାଡ୍ ମ୍ୟାପ୍

ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସଯପ୍ରସଯୱ: ଉତ୍ରପ୍ରଯଦଶର ୧୨ ଜଲି୍ାକୁ  ପ୍ରତ୍ୟଷେ ଲାଭ 

ଜାତୀୟ ଉତ୍ରପ୍ରଯଦଶକୁ ବକିାଶର ଉପହାର 
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n ବିଗତ 10 େିନ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 23 
ଡିରସମର୍ରର ଦି୍ତୀୟଥର ପାଇ ଁବାରାଣସୀରର ପହଞ୍ଥିରିଲ। 
ସାଙ୍ଗରର ଥଲିା ଉର୍ର ପ୍ରରେଶ ପାଇ ଁଅରନକ ଉପହାରର 
ସମ୍ଭାର। ପବୂ୍ଷ ଗସ୍ତରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେୀ କାଶୀ-ବିଶ୍ୱନାଥ 
କରିଡରର ପ୍ରଥମ ପେ୍୍ଷ ାୟ ଉେଘାଟନ କରିଥରିଲ। ଏହାସହ 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ସ୍ୱସ୍ ଭାରତ ରୋଜନା ସହ ବାରାଣସୀର ବିକାଶ 
ପାଇ ଁଆବଶ୍କ ଅରନକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉେ୍ ଘାଟନା କରିଥରିଲ। 
ଏଥର ପ୍ରାୟ 1500 ରକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ର 22 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର 
ଉେଘାଟନ କରିବା ସହ ଅରନକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶଳିାନ୍ାସ କରିଛନି୍।  

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଉର୍ରପ୍ରରେଶ ରାଜ୍ ଶଳି୍ପ ବିକାଶ 
ପ୍ରାଧକିରଣ ଫୁଡ୍ ପାକ୍ଷ, କରଖଆିନ୍, ବାରାଣସୀରର ବନାରସ େୁଗ୍ଧ 
କରମ୍ଲେକ୍ସର ମଳୂେୁଆ ପକାଇଥରିଲ। 30 ଏକର ଜମିରର ନିମ୍ଷାଣ 
ରହବାକୁ ଥବିା ଏହ ିପାକ୍ଷଲାଗି ପ୍ରାୟ 475 ରକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟ 
ରହବ। ଏଠାରୁ ପ୍ରତିେିନ 5 ଲକ୍ଷ ଲିଟର େୁଗ୍ଧ ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ ପାଇ ଁ
ସବୁିଧା ମିଳିବ।

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏେୟୁ ଏବଂ ଆଇଟିଆଇ କରରାଣି୍ରର ଆବାସିକ 
ଫ୍ାଟ ଏବଂ ଷ୍ାଫ୍ କ୍ାଟ୍ଷସ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ାଟନ କରିଛନି୍।

n ସ୍ୱାସ୍୍ ରକ୍ଷତ୍ରର ଡାକ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ହରଷ୍ଲ, ନସ୍ଷ ହରଷ୍ଲ ଏବଂ 
ପଣି୍ତ ମେନ ରମାହନ ମାଲବୀୟ କକ୍ଷଟ ରକନ୍ଦ୍ରରର 130 ରକାଟି 
ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର ଆରେୟ ଗକୃହ ପ୍ରଭକୃ ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଉଦ୍ାଟନ କରାୋଇଥଲିା। ଭଦ୍ରାସିରର 50ଟି ଶେ୍ା ବିଶଷି୍ 
ଏକ ଇଣି୍ଟରଗ୍ରରଟଡ୍ AYUSH ହସି୍ଟାଲ୍ ପାଇ ଁAYUSH ମିଶନ୍ 
ଅନ୍ଗ୍ଷତ ପିଣ୍ଡା ତହସିଲର ସରକାରୀ ରହାମିଓପାଥକି୍ ରମଡିକାଲ୍ 
କରଲଜ ୍ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ମଳୂେୁଆ ପକାୋଇଥଲିା।

n ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏବଂ ଭରୋହ ିଅଭିମରୁଖ ୋଉଥବିା ରାସ୍ତାର 
ପ୍ରଶସି୍ତକରଣ ପାଇ ଁ4 ରୁ 6 ରଲନ ବିଶଷି୍ େୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପର 
ମଳୂେୁଆ ପକାଇବା ସହତି ରେୀ ଗରୁୁ ରବିୋସ ଜୀ ମ୍ିର, ସନ୍ଥ 
ରଗାବଦ୍ଧ୍ଷନ ସହ ବାରାଣାସୀର ପେ୍୍ଷ ଟନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ 
ପେ୍୍ଷ ାୟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ାଟନ କରାୋଇଥଲିା।

n ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ୋଉଳ ଅନୁସନ୍ାନ ପ୍ରତିଷା୍ନର ବାରାଣସୀସି୍ତ 
େକି୍ଷଣ ଏସିଆ ଆଞ୍ଳିକ ରକନ୍ଦ୍ରରର ଏକ ସ୍ୀଡ୍  ବ୍ାଣି୍ଂ ସବୁିଧା, 
ପାୟକପରୁ ଗ୍ରାମରର ଏକ ଆଞ୍ଳିକ ରରଫରରନ ୍ଷ୍ାଣ୍ାଡ୍ଷ 
ଲାରବାରରରଟାରୀ ଏବଂ ପିଣ୍ରା ତହସିଲର ଅଧବିକ୍ା ଭବନର 
ରଲାକାପ୍ଷଣ କରାୋଇଥଲିା। 

ବାରାଣସୀକୁ ଆଧନୁକି ରୂପ ଯଦବାକୁ ପ୍ରୟାସ 

େିଲ୍ୀରୁ ବିହାର ପେ୍୍ଷ ନ୍ ୋତ୍ା ସମୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ କରିବ। 
ରେରତରବରଳ ସମୟ ସଞ୍ୟ ହୁଏ, ସବିୁଧା ବରଢ, ଉତ୍ଗଡିୁକ 
ସଠିକ୍ ଭାବରର ବ୍ବହକୃତ ହୁଏ। ଏହା ହି ଁଏହିଭଳି ଭିରି୍ଭୂମି 
ବିକାଶର ମଳୂ ଲକ୍ଷ୍। ଏହିକ୍ରମରର ପବୂ୍ଷାଞ୍ଳ ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ 
ରହଉ କିମା୍ େିଲ୍ୀ-ମିରଟ ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ, କୁଶନିଗର 
ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ବିମାନବ୍ର, ଉତ୍ଗ୍ଷୀକକୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଲ 
ପରିବହନ କରିଡରର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ପେ୍୍ଷ ାୟ, ଏହିପରି ଅରନକ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ଏରବ ଜନରସବା ପାଇ ଁ ଉତ୍ଗ୍ଷୀକକୃତ। ବୁର୍ଲଖଣ୍ 
ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ, ରଗାରଖପରୁ ଲିଙ୍କ ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ, ପ୍ରୟାଗରାଜ 
ଲିଙ୍କ ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ, େିଲ୍ୀ-ରଡରାଡୁନ ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ, ରନାଏଡା 
ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ବିମାନବ୍ର, େିଲ୍ୀ-ମିରଟ ରାପିଡ ହାଇସ୍ୀଡ 
କରିଡର ଭଳି ରମଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ କାେ୍୍ଷ  ୋଲିଛି। ରେ 
ରକୗଣସି ରକ୍ଷତ୍ର ଭିରି୍ଭୂମିରର ବିନିରୋଗ ରକବଳ ପ୍ରତ୍କ୍ଷ 
ନିେକିୁ୍ ସକୃଷି୍ କରର ନାହି ଁ, ବରଂ ଘରରାଇ ରକ୍ଷତ୍କୁ ମଧ୍ୟ 

ଯକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି 
ଖଚ୍ଚ୍ଯଯର ଏକ ତବି୍ଦତୀୟ 

ଅନୁଷା୍ନ ନମି୍ଯାଣ 
କରାରାଇ ଯସ�ାଯର 

ଶଷିେକ ପ୍ରଶଷିେଣ ବ୍ୟବସ୍ା 

ଲଷେରୁ ଅଧକି ନବିାସୀଙୁ୍କ 
ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯରାଜନା ଦ୍ାରା 

ବାସଗହୃ ଅଧକିାର 
ପତ୍ର ‘ଘଯରୗନୀ’ ପ୍ରଦାନ 

କରାରାଇଛ।ି 

ଯକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟଯର 
ନମି୍ଯାଣ ଯହଲା ଯସଣ୍ଟର େର 
ଟିଚସ୍ଯ ଏଜଯୁକସନ୍  ଏବଂ 
ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶଷିୋ ମନ୍ତଣାଳୟର 
ଇଣ୍ଟର ୟୁନଭିସ୍ଣିଟି 

ଲଷେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଖାତାଯର ପ୍ରାୟ 35ଯକାଟି 
ଟଙ୍କା ଜମା। ଏହା ଯବାନସ 
ଆକାରଯର ଡିଜଟିାଲ୍  
ଯପଯମଣ୍ଟ କରାରାଇଥଲିା। 

07 

20 

107

1.70

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ସଯମ୍ବାଧନ ଶଣୁବିାକୁ 
କୁ୍ୟଆର୍  ଯକାଡ୍  ସ୍ାନ୍  
କରନ୍ତୁ। 

ଜାତୀୟ ଉତ୍ରପ୍ରଯଦଶକୁ ବକିାଶର ଉପହାର 
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n 2014 ପବୂ୍ଷରୁ, ୟୁପିରର ରମରରୋ ମାଗ୍ଷର ରମାଟ ଲମ ୍9 
କିରଲାମିଟର ଥଲିା। 2014 ରୁ 2017 ମଧ୍ୟରର ଏଠାରର ରମରରୋ 
ଲମ ୍ସମେୁାୟ 18 କିରଲାମିଟରକୁ ବକୃଦି୍ଧ ପାଇଲା। େେି କାନପରୁ 
ରମରରୋକୁ ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ କରାୋଏ ରତରବ ୟୁପିରର ରମରରୋର ଲମ ୍
ବର୍୍ଷମାନ 90 କିରଲାମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।

n କାନପରୁ ରମରରୋ ରରଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପେ୍୍ଷ ାୟ ସମାପ୍ ରହବା 
ପରର ଉର୍ରପ୍ରରେଶ ରେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ ମାନ୍ତା ପାଇଛି 
ରେଉଠଁାରର ସବ୍ଷାଧକି  ରମରରୋ ରରଳ େଳାେଳ କରୁଛି। 

n ଉର୍ରପ୍ରରେଶ ରମରରୋ ରରଳ ନିଗମ ନରଭମର୍ 15, 
2019ରର ଏହ ିପ୍ରାଥମିକ କରିଡରରର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥଲିା। 
ବର୍୍ଷମାନ ଠକି୍ େୁଇ ବର୍ଷ 43 େିନରର  ଏହା ୋତ୍ୀ ରସବା 
ରୋଗାଇପାରୁଛି। 

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀନା-ପଙି୍କ ମଲ୍ି  ପ୍ରଡକ୍ ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ଉେଘାଟନ କରିଛନି୍। ଏହ ି356 କିରଲାମିଟର ପ୍ରକଳ୍ପର 
କ୍ଷମତା ବାରଷିକ ପ୍ରାୟ 34.5 ଲକ୍ଷ ରମରିେକ୍ ଟନ୍।

n ମଧ୍ୟପ୍ରରେଶର ବୀନା ରିଫାଇନାରୀଠାରୁ କାନପରୁର ପଙି୍କ 
ପେ୍୍ଷ ନ୍ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ 1,500 ରକାଟିରୁ ଅଧକି ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର 
ନିମଷିତ ରହାଇଥଲିା। ଏହ ିପାଇପଲାଇନ୍  ଦ୍ାରା ସମ୍କୃକ୍ ଅଞ୍ଳ 
ବୀନା ରିଫାଇନାରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ରପରରୋଲିୟମ ୍ ଉତ୍ାେ 
ପ୍ରାପ୍ କରିପାରିରବ।   

n ପବୂ୍ଷ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉର୍ରପ୍ରରେଶ, ଉର୍ର ବିହାର ଏବଂ 
େକି୍ଷଣ ଉର୍ରପ୍ରରେଶ ଏହାର ଲାଭ ପାଇରବ। ପାଇପଲାଇନ 
ମାଧ୍ୟମରର ରପରରୋଲିୟମ ପରିବହନ ପରିରବଶକୁ ମଧ୍ୟ 
ସରୁକ୍ଷା ରେବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ ୍ଳ ନିଗ୍ଷମନକୁ ହ୍ାସ କରିବ।

ବୀନା-ପଙି୍କ ପାଇପଲାଇନ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ରା ଉତ୍ସଗ୍ଯୀକୃତ

କାନପରୁକୁ ଯମଯ୍ା ଉପହାର

ବାରାଣସୀକୁ ଆଧନୁକି ରୂପ ଯଦବାକୁ ପ୍ରୟାସ 

ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। େେି େକୃଢ ଭିରି୍ଭୂମି ମାଧ୍ୟମରର ବିକାଶର 
ପ୍ରତିବନ୍କଗଡିୁକୁ ହଟାୋଏ, ରତରବ ଏହା ସମ୍କୃକ୍ ଅଞ୍ଳକୁ 
ଅଥ୍ଷରନୈତିକ ସ୍ତରରର ଆତ୍ମନିଭ୍ଷରଶୀଳ ପଥରର ଆଗକୁ 
ବଢିବାରର ସହାୟକ ରହାଇଥାଏ। ଏହି େିନ୍ାଧାରାରର ଆଜ ି
ଭାରତ ଭବିର୍ତକୁ ଆଖରିର ରଖ ି ମଲ୍ି  ପରପଜ୍  ଏବଂ ମଲ୍ି -
ରମାଡାଲ ସଂରୋଗକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ରେଉଛି। ଏହି ଆଧାରରର 

ଉର୍ରପ୍ରରେଶରର ନିମ୍ଷାଣ ରହଉଥବିା ସଡକପଥସବୁ 
ରକବଳ ରଗାଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ ସହରକୁ ୋତ୍ା ସମୟ ହ୍ାସ 
କରିବ ନାହି ଁ, ବରଂ ରୋଫିକ ଜାମ ୍ରୋଗୁ ଁପରିରବଶର କ୍ଷତିକୁ 
ରରାକିବ। ରମରରୋ, ବିମାନବ୍ର, ଜଳପଥ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା 
କରିଡର ଦ୍ାରା ଏଠାରର ବ୍ବସାୟିକ କାେ୍୍ଷ କଳାପ ମଧ୍ୟ ବକୃଦି୍ଧ 
ପାଇବ ଏବଂ ନୂତନ ନିେକିୁ୍ ସକୃଷି୍ ରହବ। n

ଉତ୍ରପ୍ରଯଦଶଯର ସବୁ�ାରୁ 
ଅଧକି ଯମଯ୍ା  

କାନପରୁ, ଏକଦା ବଶି୍ୱଯର 'ମଯଞ୍ଚଷ୍ର ଅେ୍ ଦ ିଇଷ୍' ତଥା ଉତ୍ରପ୍ରଯଦଶର ଅଥ୍ଯଯନୈତକି ରାଜଧାନୀ ଭାବଯର ପରିଗଣତି ଯହଉଥଲିା। 
ଅଥ୍ଯଯନୈତକି ସମଦିୃ୍ଧ ସଯ୍ୱେ କାନପରୁର ଅଧକିାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ମଇଳା, ସଂକୀର୍୍ଯ ରାସ୍ା, ୍ାେିକ୍ ଜାମ ୍ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ ସଂଯରାଗର ଅଭାବ ଭଳି 

ସମସ୍ୟାଯର ବୁଡି଼ ରହଥିଲିା। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକ ୁଦୂର କରିବା ତଥା ସହରୀ ରାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ାକ ୁସଦୃୁଢ କରିବା ଲଷେ୍ୟଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଯମାଦୀ ଆହା୍ନ ଯଦଇଥଯିଲ। ଏହକି୍ରମଯର ଏ�ାଯର 11,000 ଯକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟଯର 32 କଯିଲାମିଟର ଲମ୍ବା ଯମଯ୍ା ପ୍ରକଳ୍ପଯର କାମ 
ଆରମ୍ ଯହାଇଥଲିା। ଡିଯସମ୍ବର 28ଯର ଏହ ିଯମଯ୍ା ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍କ ୁଉଦ୍ାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ କହଛିନ୍ ିଯର 

’୍ାେିକ ଜାମ ୍ଯନଇ କାନପରୁବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯରାଗ ବର୍ଯ ବର୍ଯ ଧରି ରହଆିସିଛ।ି ଏଥଯିର ଅଯନକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ ଯହାଇଛ ିଆଉ 
ଅଯନକ ଅଥ୍ଯ ବ।ି  ଆଜ ିପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 9 କଯିଲାମିଟର ଯମଯ୍ା ଲାଇନ ଆରମ୍ ଯହବା ଦ୍ାରା ଯସହ ିସବୁ ପ୍ରତୀଷୋ ଓ ଅଭିଯରାଗର 
ଅନ୍ ଯହାଇଛ।ି  କଯରାନା ବପିତି୍ ସମୟଯର ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଯ ମଧ୍ୟଯର ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଷେମ ଯହାଇପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ସଯମ୍ବାଧନ ଶଣୁବିାକୁ 
କୁ୍ୟଆର୍  ଯକାଡ୍  ସ୍ାନ୍  
କରନ୍ତୁ। 

ଜାତୀୟ ଉତ୍ରପ୍ରଯଦଶକୁ ବକିାଶର ଉପହାର 

n
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n  ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହ ି75ତମ ବର୍ଷରର, ଆମ 
ପାଖରର 75ରୁ ଅଧକି ୟୁନିକର୍୍ଷ, 50,000 ରୁ 
ଅଧକି ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ରହଛିି। ଏଥମିଧ୍ୟରୁ 10,000ଟି 
ଷ୍ାଟ୍ଷଅପଟ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରର ସକୃଷି୍ 
ରହାଇଛି। ଭାରତ େୁନିଆର ଦି୍ତୀୟ ବକୃହର୍ମ 
ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ହବ୍ ଭାବରର ଉଭା ରହାଇଛି ଏବଂ 
ଆଇଆଇଟି ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ସାହାେ୍ରର ଏହ ି
ସଫଳତା ହାସଲ କରାୋଇପାରିଛି। ନିକଟରର 
ପ୍ରକାଶତି ଏକ ରିରପାଟ୍ଷ ଅନୁୋୟୀ, ବିଶ୍ୱର 
ଅରନକ ବିକଶତି ରେଶକୁ ପଛରର ପକାଇ 
ଭାରତ ତକୃ ତୀୟ ବକୃହର୍ମ ୟୁନିକର୍୍ଷ ରେଶ 
ରହାଇପାରିଛି।

n  ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ରେଶରର ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ ୍
ଇଣି୍ଆ, ଷ୍ାଣ୍ ଅପ ୍ଇଣି୍ଆ ଭଳି କାେ୍୍ଷ କ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛି। ରେଶ ଅଟଳ ଇରନାରଭସନ୍ 
ମିଶନ୍ ଏବଂ ପିଏମ ୍ରିସର୍୍ଷ ରଫରଲାସିପ ୍
ମାଧ୍ୟମରର େବୁକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁନୂତନ ରାସ୍ତା 
ସକୃଷି୍ କରୁଛି। ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତି ସହାୟତାରର 
ଅଧକି େ୍ାଲଞ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ରହବାଲାଗି 
େବୁକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାୋଉଛି। ଇଜ ୍ ଅଫ୍  
ଡୁଇଙ୍୍ଗ  ବିଜ ୍ରନସ ୍ ଉନ୍ତ ରହାଇଛି। ପ୍ରତିବନ୍କ 
ନୀତିଗଡିୁ଼କୁ ହଟାୋଇଛି। ଫଳରର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ 
ଭତରର ଏହାର ଫଳାଫଳ ଉପଲବ୍ ରହଉଛି। 

ଏହ ିଅମତୃ ରାତ୍ରାଯର 2047ର ଭାରତ ପାଇ ଁରବୁକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁ�ାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ। ଜାତରି ସମଦିୃ୍ଧ ଲାଗି ଗତ 7 ବର୍ଯ 
ମଧ୍ୟଯର ଆରମ୍ ଯହାଇଥବିା ଯଟଯ୍୍ନାଯଲାଜ ିଏବଂ ନବସଜୃନ-ଆଧାରିତ ଡିଜଟିାଲ୍ ଇଯକାସିଷ୍ମର ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଯ ରାଏ 

ସେଳତା ଏହାର ରବୁକମାନଙ୍କ ଉପଯର ନଭି୍ଯରଶୀଳ। ଯଦଶର ଅନ୍ୟତମ ଯଶ୍ରଷ ୍ଅନୁଷା୍ନ ଆଇଆଇଟି କାନପରୁର 54 ତମ 
ସମାଯରାହଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ  ଭବରି୍ୟତ ଭାରତର ଏହ ିନମି୍ଯାତାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ଯହାଇଥଯିଲ।

ନୂଆ ଭାରତ ସଷିୃ୍ଯର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇ ଁ ଆହା୍ନ
n  ଅମକୃତ ମରହାତ୍ବର ଏହ ିସନି୍କ୍ଷଣରର, ରେରତରବରଳ ଆପଣ ଜରଣ ଜରଣ 

ଆଇଆଇଟି ଛାତ୍ ଭାରବ ବିୋୟ ରନଉଛନି୍, ଏହ ିସମୟରର ଆପଣଙ୍କ ୋୟିତ୍ୱ 
ରହଉଛି 2047ରର ଭାରତର ସ୍ୱପକ୍ୁ ସାକାର କରିବା। ଆସନ୍ା 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର 
ଆପଣଙୁ୍କ ଭାରତର ବିକାଶ ୋତ୍ାର ବହକ ରହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେରତରବରଳ ତୁରମ 
ତୁମର ଜୀବନର 50 ବର୍ଷ ପରୂଣ କରିବ, ରସହ ିସମୟର ଭାରତ କ’ଣ ରହବ, 
ଏଥପିାଇ ଁତୁମକୁ ବର୍୍ଷମାନଠାରୁ ହି ଁକାମ କରିବାକୁ ପଡିବ।

n  ଏଗଡିୁ଼କ ରେଶ ପ୍ରତି ରକବଳ ୋୟତ୍ୱ ନୁରହ ଁ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ ୍ୋହା ଆମର ଅରନକ 
ପିଢି ରେଖଆିସିଛନି୍,  ଆଜ ିରସହ ିସ୍ୱପଗ୍ଡିୁ଼କୁ ବାସ୍ତବତାରର ପରିଣତ କରିବା ପାଇ ଁ, 
ଏକ ଆଧନିୁକ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇ ଁ, ଆପଣ ରସହ ିସବୁିଧାସବୁ ପାଇଛନି୍।  

ଆତ୍ମନଭି୍ଯର ଭାରତ ପାଇ ଁଅଧୀର ହୁଅନ୍ତୁ
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହ ିଆତ୍ମନଭି୍ଯର ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନଯର ଅଧୀର ଯହବା ଉଚତ୍ି। 
ଆତ୍ମନଭି୍ଯର ଭାରତ ଯହଉଛ ିସମ୍ରୂ୍୍ଯ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମଳୂମନ୍ତ, ଯରଉ�ଁାଯର ଆଯମ 
କାହା ଉପଯର ନଭି୍ଯରଶୀଳ ଯହବୁ ନାହି।ଁ ସ୍ୱାମୀ ବଯିବକାନନ୍ଦ କହଥିଯିଲ - ରଦ ି
ଆଯମ ଆତ୍ମନଭି୍ଯର ନୁହନଁ୍,ି ଯତଯବ ଆମ ଯଦଶ କପିରି ଲଷେ୍ୟ ପରୂଣ କରିବ, ଏହା 
କପିରି ନଜି ଲଷେ୍ୟସ୍ଳଯର ପହଞ୍ଚବି? ଯରଯତଯବଯଳ ଯଦଶ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତାର 
100 ବର୍ଯ ପାଳନ କରିବ, ଯସଯତଯବଯଳ ଏହ ିସେଳତାଯର ଆପଣଙ୍କ କ�ନି 
ପରିଶ୍ରମର ଝାଳ ସେଳତାର ବାସ୍ା ଭାଯବ ସଗୁନ୍ତି ଯହବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ 
ସ୍ୱୀକୃତ ିମିଳିବ। ଆପଣମାଯନ ଏହା କରିପାରିଯବ ମୁ ଁବଶି୍ୱାସ କଯର।

2047ଯର ଭାରତ କପିରି ଯହବ, 
ଆପଣଙ୍କ ପାଖଯର ତାହାର ଯଡାର 

IIT କାନପରୁର 54 ତମ 
ଦୀଷୋନ୍ ସମାଯରାହ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସଯମ୍ବାଧନ 
ଶଣୁବିାକୁ କୁ୍ୟଆର୍  ଯକାଡ୍  
ସ୍ାନ୍  କରନ୍ତୁ। 

ଜାତୀୟ ଉତ୍ରପ୍ରଯଦଶକୁ ବକିାଶର ଉପହାର 
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ନବି୍ଯାଚନ ସଧୁାର ପାଇ ଁପଦଯଷେପ 

ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପରିବତ୍୍ଯନ
n •ରଭାଟର ID ସହତି ଆଧାର ସହତି ଲିଙ୍୍କ କରିବା ରସ୍ୱଚ୍ଛାକକୃତ, 

ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ନୁରହ।ଁ ରଲାକମାରନ ବର୍୍ଷମାନ ନାମକୁ ବର୍ଷକୁ ୋରିଥର 
ରଭାଟର ତାଲିକାରର ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ କରିବାର ସରୁୋଗ ପାଇରବ। 1 
ଜାନୁଆରୀ (ୋହା ପବୂ୍ଷରୁ ରସଠାରର ଅଛି), ଏପି୍ରଲ୍ 1, ଜଲୁାଇ 1 ଏବଂ 
ଅରକ୍ାବର 1।

n •ଲିଙ୍ଗ ନିରରପକ୍ଷ ଶବ୍କୁ ରନଇ ପରିବର୍୍ଷନ ରହାଇଛି। ଏଣକିି ୱାଇଫ୍  
ବା “ପତ୍ୀ” ଶବ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାରବ ସ୍ାଉଜ ୍ ବ୍ବହାର କରାେିବ। ମହଳିା 
ରସୈନିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙୁ୍କ  ମିଳିବ ସଭ୍ଷସ ୍ ରଭାଟର ମେ୍୍ଷ ାୋ। 

n •ନିବ୍ଷାେନ ଆରୟାଗ ନିବ୍ଷାେନ ସମୟରର ରଭାଟ୍ ଗଣନା, ରଭାଟିଂ 
ରମସିନ୍ ଏବଂ ରଭାଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ସରୁକ୍ଷା ବାହନିୀ ଏବଂ 
କମ୍ଷୋରୀଙ୍କ ରହବିା ପାଇ ଁରେରକୗଣସି ସ୍ାନ େୟନ କରି ପାରିରବ। 

ନବି୍ଯାଚନ ସମୟଯର, ଆପଣ ନଶିି୍ତ ଭାବଯର ଅଯନକ ସ୍ାନଯର ଯବାଗସ ୍ଯଭାଟିଂ କମି୍ବା ନକଲି ଯଭାଟର 
ପରିଚୟ ପତ୍ର ବରିୟଯର ପଢିଥଯିବ ଏବଂ ଶଣୁଥିଯିବ। ଏହାର ପ୍ରତକିାର ପାଇ ଁସରକାର ନବି୍ଯାଚନ ଆଇନ 
(ସଂଯଶାଧନ) ବଲ୍ି 2021 ପାସ ୍କରିଛନ୍,ି ରାହାଦ୍ାରା ଯଭାଟର କାଡ୍ଯକୁ ଆଧାର କାଡ୍ଯ ସହ ସଂଯରାଗ 

କରାରାଇପାରିବ। ଏହା ବଶି୍ୱର ବୃହତ୍ମ ଗଣତନ୍ତ ଭାବଯର ପ୍ରତଷି୍ିତ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ 
କରିବାଯର ସହାୟକ ଯହବ।  

ରଲାକସଭା ରହଉ ବା ବିଧାନସଭା କିମା୍ 
ପଞ୍ାୟତ ନିବ୍ଷାେନ, ଏସବୁ ରକ୍ଷତ୍ରର 
ସମାନ ରଭାଟର ତାଲିକା ବ୍ବହାର 

କରାେିବା ଉେିତ। ରହରଲ ଆଜି ଏ ସମସ୍ତ ନିବ୍ଷାେନ ପାଇ ଁ
ଅଲଗା ଅଲଗା ରଭାଟର ତାଲିକା ରହଛିି। ଆରମ କାହିକିଁ 
ଏଥଲିାଗି ଅଲଗା ବ୍ୟ କରିବା? ପବୂ୍ଷରୁ ନିବ୍ଷାେନ ଲାଗି 
ଅଲଗା ଅଲଗା ବୟସ ଥଲିା ଏରବ ତ ସବୁଥପିାଇ ଁ ୧୮ 
ବର୍ଷକୁ ରଭାଟ୍  ରେବା ବୟସ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କରାୋଇଛି। 
ଏଣ ୁ ଏରବ ଆଉ ଅଲଗା ରଭାଟର ତାଲିକାର ରକୗଣସି 
ଆବଶ୍କତା ନାହି।ଁ” 

ଗତ ବର୍ଷ ସମ୍ିଧାନ େିବସ ଅବସରରର ପି୍ରଜାଇଡିଂ 
ଅଫିସରଙ୍କ ଏକ ରବୈଠକରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀଙ୍କ ଏହ ି ବିବକୃରି୍ ଭାରତର ନିବ୍ଷାେନ ସଂସ୍ାର 
ପାଇ ଁ ଏକ ସରଙ୍କତ ଥଲିା। ଏହ ି  ସରଙ୍କତକୁ ଆଧାର 
କରି, ସଂସେର ଉଭୟ ଗକୃହ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧରିବଶନ 
ସମୟରର ନିବ୍ଷାେନ ଆଇନ (ସଂରଶାଧନ) ବିଲ୍, 2021କୁ 
ଅନୁରମାେନ କରିଛନି୍। ଏହା ର୍ ବେଚ୍ଛାକକୃତ ରହାଇଥରିଲ ମଧ୍ୟ 
ରଭାଟର ପରିେୟ ପତ୍କୁ ଆଧାର ନମର୍ ସହତି ଲିଙ୍୍କ 
କରିବା ପାଇ ଁ ବାଟ ରଖାଲିଛି। ଭାରତ ପରି ଏକ ବିଶାଳ 
ରେଶରର ଏହ ିପେରକ୍ଷପ ଭବିର୍ତର ନିବ୍ଷାେନଗଡିୁ଼କରର  
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ୋଉଛି। ଏହା ରକବଳ 
ମିଥ୍ା ରଭାଟର ପରିେୟ ପତ୍କୁ ପ୍ରତିରରାଧ କରିବ ନାହି ଁ, 
ବରଂ ଏହା ନକଲି ରଭାଟିଂକୁ ମଧ୍ୟ ରରାକିବ। ନକଲି 
ରଭାଟର ID ମଧ୍ୟ ଅରନକ ରବଆଇନ କାେ୍୍ଷ କଳାପ ପାଇ ଁ
ବ୍ବହକୃତ ହୁଏ। ନିଦ୍ଷିଷ୍ ଭାବରର କହବିାକୁ ଗରଲ ଏହ ି
ନକଲି ଆଇଡିକୁ ବ୍ବହାର କରି  ରମାବାଇଲ୍ ସଂରୋଗ 
ନିଆୋଉଛି ଏବଂ ରରସନ କାଡ୍ଷ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାୋଉଛି। 
ଏଥସିହ ଅରନକ ଅତିରିକ୍ ସରକାରୀ ସବୁିଧା  ବି ରବଆଇନ 
ଭାରବ ନିଆୋଉଛି। ଆଧାର ସଂେକୁ୍ ରହରଲ ଏସବୁ 
ଜଣାପଡି଼େିବ। ନିବ୍ଷାେନରର ରିଗିଂ ପାଇ ଁ କମ ୍ ପରିସର 
ରହବି। ନିବ୍ଷାେନ ସଂସ୍ାର େକୃଷି୍ରକାଣରୁ ଏହ ିବିଲ୍ ଅତ୍ନ୍ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ବିରବେନା କରାୋଉଛି। ପଣୁ ିଏହ ିସଂରଶାଧନ 
ଆଧାରରର ଆପଣ ବର୍ଷରର 4 ଥର ରଭାଟର ତାଲିକାରର 
ନାମ ସଂରୋଗ ବା ସଂରଶାଧନ ପାଇ ଁ ସରୁୋଗ ପାଇରବ 
ପବୂ୍ଷରୁ ଏଥପିାଇ ଁମାତ୍ ଥରର  ସରୁୋଗ ମିଳଥୁଲିା। n

n • ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଲିଙି୍କଙ୍୍ଗ :  ଆଧାର ଏବଂ ନିବ୍ଷାେନ ଡାଟାରବସ ୍ମଧ୍ୟରର 
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂରୋଗ ରସ୍ୱଚ୍ଛାକକୃତ। ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ନୁରହ ଁ, କିନ୍ତୁ ଫଜଷି ରଭାଟ୍  
ରରାକିବାରର ଏହା  ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ। 

n • ଯଭାଟ୍ ଯଦବାର ଅଧକିାରରୁ ବଞ୍ଚତି ଯହବାର ଯକୗଣସି ବପିଦ ନାହି:ଁ 
ରଭାଟର ତାଲିକାରର ନାମ ଅନ୍ଭୂ୍ଷକ୍ କରିବା ପାଇ ଁରକୗଣସି ଆରବେନ 
ପ୍ରତ୍ାଖ୍ାନ ରହବ ନାହି ଁଏବଂ ଆଧାର ନମର୍ ପ୍ରୋନ କିମା୍ ସେୂନା 
ରେବାରର ରକୗଣସି ବ୍କି୍ ଅକ୍ଷମ ରହରଲ ରଭାଟର ତାଲିକାରୁ ରକୗଣସି 
ନାମ ହଟାେିବ ନାହି।ଁ

ଯଭାଟର IDକୁ ଆଧାର ସହତି ସଂଯରାଗୀକରଣର ଲାଭ 
ଜାଲି ବା େଜ୍ଣି ଯଭାଟିଂ ଯରାକବିାଯର ଏହା ସାହାର୍ୟ କରିବ। ଏହା ବଭିିନ୍ନ 
ସ୍ାନଯର ସମାନ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ଏକାଧକି ନାମ ସଂଯରାଗକୁ ଯରାକବି। ନବି୍ଯାଚନ 
ଡାଟାଯବସ ୍ମଜବୁତ ଯହବ। ବଯିଦଶର ଯଭାଟରମାଯନ ଯରଯକୗଣସି ସ୍ାନରୁ 
ଯଭାଟ୍ ଯଦବାକୁ ସମଥ୍ଯ ଯହଯବ।

ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱଯର ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହି ଁ

ନବି୍ଯାଚନ ଆଇନ (ସଂଯଶାଧନ) ବଲ୍ି  ଜାତୀୟ
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କନ୍ୟା ସନ୍ାନକୁ  ଅମଲୂ୍ୟ ରତ୍ନ ଯବାଲି ଗ୍ରହଣ 
କରାରାଏ। କନି୍ତୁ 1961ରୁ 2011 ରାଏ ଭାରତର 

ଜନଗଣନାଯର ପଅୁଙ୍କ ତୁଳନାଯର ଝଅିଙ୍କ ଅନୁପାତ 
ସବୁଯବଯଳ କମ ୍ ରହୁଥବିା ଲଷେ୍ୟ କରାରାଉଥଲିା। 

ଏପିକ ିକଛି ିରାଜ୍ୟର ତ’ କନ୍ୟା ସନ୍ାନକୁ ମା’ ଯପଟଯର 
ହି ଁମାରି ଯଦବାର ଘଣୃ୍ୟ ପରମ୍ରା ଚାଲିଥଲିା। ଏହ ି

କୁସଂସ୍ାରକୁ ମଳୂରୁ ଉପାଡି଼ ଯୋପାଡି଼ବା ପାଇ ଁ
ଜାତୀୟ ସ୍ରଯର ଏକ ବଳିଷ ୍ସଯଚତନତାର ଆବଶ୍ୟକ 
ରହୁଥଲିା। ରାହାର ଆରମ୍ ଯହଲା ଜାନୁୟାରୀ 2015 

ମସିହାଯର ଯରଯତଯବଯଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର 
ଯମାଦୀ ‘ଯବଟି ବଚାଓ-ଯବଟି ପଢାଓ’ ଅଭିରାନ ଆରମ୍ 

କରିଥଯିଲ। 7 ବର୍ଯ ପଯର ଏହାର ସେଳତା ମିଳିଛ।ି 
ନକିଟଯର ଯଶର ଯହାଇଥବିା ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ସଯବ୍ଯଷେଣ ଅନୁସାଯର ପ୍ରତ ି1000ପରୁୁରଙ୍କ ତୁଳନାଯର 

1020 ମହଳିା ଥବିା ଯରକଡ଼୍ଯ କରାରାଇଛ।ି 

ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙୁ୍କ ଆପଣଙ୍କ 
କନ୍ା ସନ୍ାନର ଜୀବନ ଏବଂ ଏହାଙ୍କ ଶକି୍ଷା 
ପାଇ ଁ ହାତ ରୋଡୁ଼ଛି। କନ୍ାସନ୍ାନଙୁ୍କ ନିଜ 

ପରିବାରର ଗବ୍ଷ ତଥା ରାଷ୍କ୍ର ସମ୍ମାନ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ 
କରନ୍ତୁ। ପଅୁ ଓ ଝିଅ ରହଉଛନି୍ ଜୀବନର ଏମିତି େୁଇଟି 
ଅଙ୍ଗ ୋହାଙ୍କ ଭିତରୁ ରଗାଟିଏ ବିନା ଜୀବନର ଶୀଖରତା 
ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହି।ଁ ଏଣ ୁ ଶଖିରରର 
ପହଞ୍ିବାକୁ ଅଛି ତ ସ୍ୱପର୍ର ବି ଉଭୟ ପଅୁ ଓ ଝିଅଙୁ୍କ 
ସମାନ ମେ୍୍ଷ ାୋ ମିଳିବା ଆବଶ୍କ। 

ଠିକ୍ 7 ବର୍ଷ ପରୂବ୍ଷ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍କ 
ଏହି କିଛି ଶବ୍ ଦ୍ାରା ହରିୟାଣାର ପାନିପଥ ଜିଲ୍ାରୁ 'ରବଟି 
ବାୋଓ-ରବଟି ପଢାଓ' ଅଭିୋନ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥଲିା।  
ରସରତରବରଳ ଏହା ରେଶରର ଏକ ନୂଆ ସକାଳର 
ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମକୁ୍ କରିଥଲିା କହିରଲ ଅତୁ୍କି୍ ରହବ 
ନାହି।ଁ ରେଶର ଶୀର୍ଷ ରନତକୃ ତ୍ୱଙ୍କ ଏହି େିନ୍ାଧାରା ପଛରର 
ରକୗଣସି ରାଜନୀତିକ ଅଙ୍କ କରା ଅଥବା ଲାଭ କ୍ଷତିର 

ଫଲ ାଗ ୍ଶପି ୍ ଯରାଜନା ଯବଟି ବଚାଓ- ଯବଟି ପଢାଓ 

ଭାରତର ବକିାଶ ରାତ୍ରାଯର 
କନ୍ୟା ସାଜଛୁନ୍ ିଅଗ୍ରଦୂତ
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ହିସାବ ନଥଲିା କିନ୍ତୁ ରେଶର ବିଭିନ୍ ରକାଣରର ଥବିା ପରୁୁର 
ରକୈନ୍ଦ୍ରିକ େିନ୍ାଧାରାକୁ ଭାଙି୍ଗ ଏକ ଲିଙ୍ଗଗତ ସାମ୍ ପ୍ରତିଷା୍ 
ପାଇ ଁରପ୍ରରଣା ରେଉଥଲିା। ଏହାର ପରିଣାମ ଆଜି ରେଖବିାକୁ 
ମିଳିଛି।  ନିକଟରର ଜାରି ରହାଇଥବିା ଜାତୀୟ ପରିବାର 
ସରବ୍ଷକ୍ଷଣ ତଥ୍ ଅନୁସାରର ଝିଅଙ୍କ ଅନୁପାତ ରେଶରର ପଅୁଙ୍କ 
ତୁଳନାରର ଅଧକି ରହିଛି। ଏରବ ପ୍ରତି 1000 ଜଣ ପଅୁଙ୍କ 

ଏମିତ ିଯହାଇଥଲିା ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ 

ଉଯଦେଶ୍ୟ

ଲିଙ୍ଗ ନରୁିପଣ ଯରାକବିା

କନ୍ୟାସନ୍ାନର ଜୀବନ ଏବଂ 
ନରିାପତ୍ା ସନୁଶିି୍ତ କରିବା 

କନ୍ୟା ସନ୍ାନର ଶଷିୋ 
ସନୁଶିି୍ତ କରିବା

n 1961 ମସିହାରର ଶଶି ୁଲାଙ୍ଗାନୁପାତ (0ରୁ 6 ବର୍ଷ) 1000 
ପଅୁ ପ୍ରତିବେଳରର  976 ବାଳିକା ଥରିଲ ଏବଂ 2011 ରର 
ଏହା 918 କୁ ଖସି ଆସିଥଲିା। ଏହାର ମଳୂ କାରଣ ଥଲିା 
ଭାରତର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରୋୟ ମଧ୍ୟରର ଶକ୍ ସାମାଜକି-ସାଂସ୍ କୃତିକ 
କୁସଂସ୍ାର, ପରୁୁରମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଝଅିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି 
ରଭେଭାବ ରହଥିଲିା ।  ଫଳସ୍ୱରୂପ ଝଅିମାନଙୁ୍କ  ରସମାନଙ୍କ 
ଗଭ୍ଷ ଅବସ୍ାରର ହତ୍ା କରିବା, କ୍ଷୀରର ଏକ ହାଣି୍ରର ବୁଡ଼ାଇ 
େିଆେିବା, ରସମାନଙୁ୍କ ଅଣରେଖା କରାୋଉଥବିା ଖବର 
ସାମା୍କୁ ଆସଥୁଲିା। 

n ଗଭ୍ଷଧାରଣର ବକୃଦି୍ଧ ଏବଂ ଶଶି ୁଲିଙ୍ଗାନୁପାତରର ହ୍ାସକୁ 
େକୃଷି୍ରର ରଖ ିହରିୟାଣାର ପାନିପଥଠାରର 'ରବଟି ବାୋଓ 
-ରବଟି ପଢାଓ‘ ରୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାରବରଳ ସକୁନ୍ା 
ସମକୃଦି୍ଧ ଆକାଉଣ୍ଟ ରୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଦ୍ାରା ଜାନୁୟାରୀ 
22, 2015 ରର ରଘାରଣା କରାୋଇଥଲିା। 

n ରବଟି ବାୋଓ-ରବଟି ପଢାଓ ରୋଜନାର ଉରଦ୍ଶ୍ ରହଉଛି 
ମହଳିା ଗଭ୍ଷପାତକୁ ରରାକିବା, ଝଅିମାନଙୁ୍କ ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା 
ପ୍ରୋନ କରିବା, ରସମାନଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷା ରୋଗାଇବା ଏବଂ 

ରଲାକଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ସେୁକୃଢ କରିବା।  ସକୁନ୍ା ସମକୃଦି୍ଧ 
ଆକାଉଣ୍ଟ ସି୍ମ ୍ର ଲକ୍ଷ୍ ରହଉଛି ଝଅିଙ୍କ ପାଠପଢା ଏବଂ 
ବିବାହ। 

n ପ୍ରଥମ ପେ୍୍ଷ ାୟରର PC ଏବଂ PNDT ଆଇନର 
କରଠାର କାେ୍୍ଷ କାରୀତା, ରେଶବ୍ାପୀ ସରେତନତା ଏବଂ 
ପ୍ରୋର ଅଭିୋନ। ଏଥରିର ତକୃ ଣମଳୂ ସ୍ତରରର ତାଲିମ, 
ସରମେ୍ନଶୀଳତା ଏବଂ ସରେତନତା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରୋୟର 
ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରର ରଲାକଙ୍କ େିନ୍ାଧାରାକୁ ପରିବର୍୍ଷନ 
ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ େିଆୋଉଛି। କମ ୍ଶଶି ୁଲିଙ୍ଗାନୁପାତ 
ଥବିା 100ଟି ଜଲି୍ାରର ପ୍ରଥମ ପେ୍୍ଷ ାୟରର ଏହା ପାଇଲଟ୍ 
ରପ୍ରାରଜକ୍ ଭାବରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥଲିା। ଏହା ପରର ଏହାକୁ 
61 ଟି ଜଲି୍ାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ  କରାୋଇଥଲିା।

n 161 ଟି ଜଲି୍ାରର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପରର, ଏହା ଅନ୍ 244 
ଟି ଜଲି୍ାରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛି। ରେଶର 95 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧକି 
ବିେ୍ାଳୟରର ମହଳିା ରଶୗୋଳୟ ନିମ୍ଷାଣ କରାୋଇଛି। 
ଏହାଦ୍ାରା ରଶୗୋଳୟ ଅଭାବ ରହତୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡି଼ବା 
ବ୍ ରହାଇପାରିଛି। 

ସକୁନ୍ା ସମକୃଦି୍ଧ ରୋଜନା ଅଧୀନରର, ଆପଣ ରେରକୗଣସି  ଡାକଘର କିମା୍ 
ବ୍ାଙ୍କରର ଝଅି ନାମରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସକୁନ୍ା ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖାଲିପାରିରବ। ଏହାର 
ସବ୍ଷନିମ ୍ମାସିକ ପରିମାଣ 250 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସବ୍ଷାଧକି ବାରଷିକ ଜମା ସୀମା 
ରହଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ। ଏହା ଉପରର କମ୍ାଉଣ୍ ସଧୁ 8.40% ହାରରର ଗଣନା 
କରାୋଏ। େେି ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପାଇ ଁସକୁନ୍ା ଆକାଉଣ୍ଟରର ମାସିକ 10 ହଜାର 
ଟଙ୍କା ଜମା କରନି୍, ରତରବ ଏକବିଂଶ ବର୍ଷରର ଆପଣ ପ୍ରାୟ 74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ପାଇରବ। ଖାତାର ବିରଶରତ୍ୱ ରହଉଛି ଏଥରିର ଜମା ରହାଇଥବିା ରାଶ ିଟିକସ 
ଛାଡ଼ ଅଧୀନରର ଆସିଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ରେରତରବରଳ ଝଅିର 18 ବର୍ଷ ବୟସ 
ହୁଏ, ରସରତରବରଳ ଆପଣ ରାଶରି 50% ଉଠାଇପାରିରବ  ଏବଂ ଝଅିର ବିବାହ 
ସମୟରର ବାକି 50% ମଧ୍ୟ ଉଠାଇପାରିରବ।

ଭବରି୍ୟତ ଗଢଛୁ ିସକୁନ୍ୟା ସମଦିୃ୍ଧ ଯରାଜନା 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ ନଯିଜ 
'ଯବଟି ବାଚାଓ-ଯବଟି ପଢାଓ' ଅଭିରାନକୁ 
#selfiewithdaughter ଏବଂ 
#bharatkilaxmi ଦ୍ାରା ସଯଚତନତା ସଷିୃ୍ 
ଦଗିଯର ଏକ ନୂଆ ଦଗି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍।ି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ସଯମ୍ବାଧନ ଶଣୁବିାକୁ 
କୁ୍ୟଆର୍  ଯକାଡ୍  ସ୍ାନ୍  
କରନ୍ତୁ। 

ଫଲ ାଗ ୍ଶପି ୍ ଯରାଜନା ଯବଟି ବଚାଓ- ଯବଟି ପଢାଓ 
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ତୁଳନାରର ରେଶରର ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ା 1020 ରହାଇଛି।  
ପବୂ୍ଷରୁ ରେଶରର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ 991 ଥଲିା। ଅଥ୍ଷାତ୍  ପ୍ରତି 
1000 ପରୁୁରଙ୍କ ତୁଳନାରର ରେଶରର ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ା ଥଲିା  
991। ସହରରର ତ ଏହି ଅନୁପାତ ଆହୁରି େୟନୀୟ ଥଲିା। 
ଏହା ରସରତରବରଳ 985 ଥଲିା।  ଖାଲି ରସତିକି ନୁରହ ଁ
ଜନ ୍ମ ସମୟରର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତରର େରଥଷ୍ ଅଭିବକୃଦି୍ଧ 

ଘଟିଛି। 2015-16ରର ରେଉଠଁାରର ପ୍ରତି ଏକ ହଜାର ପଅୁଙ୍କ 
ତୁଳନାରର 919 ଝିଅଙ୍କ ଜନ ୍ମ ରହଉଥଲିା ଏରବ ତାହା  929 
ରହାଇପାରିଛି। 

ଡିରସମର୍ 21 ତାରିଖରର ଉର୍ରପ୍ରରେଶର 
ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରର ଆରୟାଜିତ ମହିଳା ସଶକି୍କରଣ 
କାେ୍୍ଷ କ୍ରମରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ କହିଛନି୍ ରେ, 

ସଶକ୍ ମହଳିା, ସଶକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର 

n ମାତକୃ ତ୍ୱ ଛୁଟି ଛଅ ମାସକୁ ବକୃଦି୍ଧ କରାୋଇଛି, ଏହାଦ୍ାରା 
ମା’ମାରନ ପ୍ରସବ ପରର ୋକିରି ବିରୟରର େିନ୍ା 
ନକରି ନିଜ ସନ୍ାନର ପ୍ରାରମି୍ଭକ େତ୍ ରନଇପାରିରବ। 
ଗଭ୍ଷାବସ୍ାରର ମାତକୃ  ସ୍ୱାସ୍୍ ଗରିବ ପରିବାରରର େିନ୍ାର 
ଏକ ପ୍ରମଖୁ କାରଣ ରହାଇ ଆସିଛି। ରତଣ ୁଗଭ୍ଷବତୀ 
ମହଳିାଙ୍କ ଟିକାକରଣ, ଡାକ୍ରଖାନାରର ପ୍ରସବ ଏବଂ 
ଗଭ୍ଷାବସ୍ାରର ପଷିୁ୍କର ଖାେ୍ ଉପରର ବିରଶର ଧ୍ୟାନ 
େିଆୋଇଛି |

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତକୃ ବ୍ନା ରୋଜନା ଅଧୀନରର 
ଗଭ୍ଷାବସ୍ାରର ମହଳିାଙ୍କ ବ୍ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରର 5000 
ଟଙ୍କା ଜମା କରାୋଇଥାଏ, ୋହାଦ୍ାରା ରସମାରନ 
ଉପେକୁ୍ ଖାେ୍ର େତ୍ ରନଇପାରିରବ। ବର୍୍ଷମାନ ସଦୁ୍ଧା 
2 ରକାଟିରୁ ଅଧକି ଗଭ୍ଷବତୀ ମହଳିାଙୁ୍କ ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର 
ରକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋନ କରାୋଇଛି।

n ସ୍ଲ୍ୁ  କରଲଜ ପରର ରସମାନଙ୍କ କ୍ାରିଅର୍ ତଥା 
ବିବାହ ୋଏ ପ୍ରରତ୍କ ରକ୍ଷତ୍ରର ମହଳିାଙ୍କ ସବୁିଧା 
ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍୍ ପାଇ ଁସବ୍ଷାଧକି େତ୍ ନିଆୋଉଛି। 
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରର ଅରନକ ସଂଖ୍ାରର 
ରଶୗୋଳୟ ନିମ୍ଷାଣ, ଉଜ୍ଜଳା ରୋଜନା ମାଧ୍ୟମରର 
ଗରିବ ରରେଣୀକୁ ଗ୍ାସ ସଂରୋଗ ସବୁିଧା ଏବଂ 
ଘରର ଟ୍ାପ ଜଳ ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ସହତି ରସମାନଙ୍କ 
ମେ୍୍ଷ ାୋ ରକ୍ଷା ଲାଗି ପେରକ୍ଷପ ନିଆୋଉଛି। 

ମା, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝଅିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଗାଟିଏ ପରିବାରକୁ ନୁଯହ ଁବରଂ ଯଗାଟିଏ ପିଢି ଉପଯର 
ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଗାଟିଏ ଝଅିର ସମ୍ାବନା, ତା’ର ଶଷିୋ ଏବଂ ଦଷେତା ଯକବଳ ପରିବାକୁ ନୁଯହ,ଁ 
ସମାଜ ତଥା ଜାତରି ଦଗି ନରି୍୍ଯୟ କଯର। ଏହ ିଦଗିଯର ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରିନ୍ର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍।ି 

ଗତ ଡିଯସମ୍ବର 21ଯର ପ୍ରୟାଗରାଜଯର ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଯଗାଷୀ୍ଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1000 
ଯକାଟି ଟଙ୍କା ୍ାନ ୍ସେର କରୁଥବିାଯବଯଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ କହଛିନ୍,ି “ଆଯମ ଯଗାଟିଏ 
ଝଅିର ଜନ୍ମ�ୁ ଆରମ୍ କରି ତା’ ଜୀବନଚକ୍ରର ପ୍ରତଟିି ପର୍ଯ୍ୟାୟଯର ସଶକ୍ କରିବା ପାଇ ଁଯରାଜନା 

ଏବଂ ଅଭିରାନ ଜାରି ରଖଛି।ୁ"
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ଝିଅମାନଙୁ୍କ ଜନ ୍ମପବୂ୍ଷରୁ ମା’ ରପଟରର ମାରିରେବା ଠିକ୍  
ନୁରହ।ଁ  ରସଥପିାଇ ଁ ଆରମ ‘ରବଟି ବୋଓ- ରବଟି ପଢାଓ’ 
ଅଭିୋନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏହାଦ୍ାରା ସମାଜରର ସରେତନତା 
ସକୃଷି୍ ଉେ୍ମ ରହାଇଛି।  ଆଜି ଏହାର ପରିଣାମ ରହଉଛି 
ରେଶର ଅରନକ ରାଜ୍ରର ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ା ବକୃଦି୍ଧ ପାଇଛି। 
ଆରମ ନିରନ୍ର କାେ୍୍ଷ  କରିଛୁ ୋହାଦ୍ାରା ଝିଅମାରନ 

ଠିକଣା ଭାବରର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିରବ, ରସମାନଙୁ୍କ ଅଧାରୁ 
ପାଠପଢା ବା ବିେ୍ାଳୟ ଛାଡିବାକୁ ପଡି଼ବ ନାହି।ଁ ସକୁନ୍ା 
ସମକୃଦି୍ଧ ରୋଜନା ଅଧୀନରର ପ୍ରାୟ 2.5 ରକାଟି ବାଳିକାଙ୍କ 
ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖାଲାୋଇଛି।  ଏହି ରୋଜନାରର ଜମା ରାଶ ି
ଉପରର ସଧୁହାରକୁ ଅଧକି ରଖାୋଇଛି। ୋହାଦ୍ାରର ବଡ଼ 
ରହରଲ ପିଲାମାରନ ନିଜ ସ୍ୱପ ୍ସାକାର କରିପାରିରବ।n

n ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ରୋଜନା ଅଧୀନରର ମହଳିାମାରନ 5 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେ୍୍ଷ ନ୍ ମାଗଣା େିକିତ୍ା ସବୁିଧା ପାଇ ସବ୍ଷାଧକି 
ମହଳିା ଉପକକୃତ ରହାଇଛନି୍।

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ରୋଜନା ଅଧୀନରର େିଆୋଉଥବିା 
ଘରଗଡିୁକ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିରି୍ରର ମହଳିାଙ୍କ ନାମରର 
ରହୁଛି। ମଦୁ୍ରା ରୋଜନା ଗାରଁ ଗରିବ ପରିବାରର ନୂତନ 
ମହଳିା ଉରେ୍ାଗୀଙୁ୍କ ଉତ୍ାହତି କରୁଛି। ଏହ ିରୋଜନା 
ଅଧୀନରର ଅନୁରମାେିତ ରମାଟ ଋଣର ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ 
ମହଳିାଙୁ୍କ େିଆୋଇଛି।

n େୀନ େୟାଲ ଅରନ୍ାେୟ ରୋଜନା ମାଧ୍ୟମରର 
ମହଳିାମାରନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷୀ୍ ଏବଂ ରେଶର 
ଗ୍ରାମୀଣ ସଂଗଠନଗଡିୁ଼କ ସହତି ମଧ୍ୟ ସଂେକୁ୍ ରହଉଛନି୍। 
2014ର ପବୂ୍ଷ ପାଞ୍ ବର୍ଷ ତୁଳନାରର ଗତ ସାତ ବର୍ଷ 
ମଧ୍ୟରର ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରର େିଆୋଇଥବିା 
ସହାୟତା ପ୍ରାୟ 13 ଗଣୁ ବକୃଦି୍ଧ ପାଇଛି। ରେଉଠଁାରର 
ପବୂ୍ଷରୁ ପ୍ରରତ୍କ ରସଲ୍ଫ ରହଲ୍ପ ଗରୁ୍ପକ୍ୁ ବିନା ରକୗଣସି 
ଗ୍ାରରଣି୍ଟରର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେ୍୍ଷ ନ୍ ଋଣ ମିଳଥୁଲିା ଏରବ 

ତାହା ଦି୍ଗଣୁତି ରହାଇ  20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହାଇଛି। 
n କରରାନା ମହାମାରୀ ସମୟରର ସରକାର ମାଗଣା ରାସନ 

ସନିୁଶି୍ତ କରିଥରିଲ। ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ରର 
କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇ ଁନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ 
କରାୋଇଥଲିା।  ମହଳିାମାରନ ଖଣରିର କାମ କରିବା ପାଇ ଁ
ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍କ ହଟାଇ ରେଇଛନି୍।

n ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସରକାର ସାରା ରେଶରର ରସୈନିକ 
ସ୍ଲୁର ଦ୍ାର ରଖାଲିଛନି୍। ବଳାତ୍କାର ଭଳି ଜଘନ୍ 
ଅପରାଧର ଶୀଘ୍ର ବିୋର ପାଇ ଁସମଗ୍ର ରେଶରର ପ୍ରାୟ 
700 ଫାଷ୍-ରୋକ୍ ରକାଟ୍ଷ ପ୍ରତିଷା୍ ରହାଇଛି। ମସୁଲମାନ 
ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଅତ୍ାୋରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇ ଁ ରିେପଲ 
ତାଲାକ ଉରଚ୍ଛେ ରହାଇଛି। ଏଥପିାଇ ଁଆଇନ କାେ୍୍ଷ କାରୀ 
କରାୋଇଛି।  

n ରଲାକସଭାରର ବାଲ୍ ବିବାହ ନିରରଧାରେଶ (ସଂରଶାଧନ) 
ବିଲ୍-2021 ପାରିତ ରହାଇଛି। ଏହା ମହଳିାଙ୍କ ବିବାହ 
ବୟସକୁ 18 ରୁ 21 ବର୍ଷକୁ ବକୃଦି୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରେଇଛି। 
ବର୍୍ଷମାନ ଏହ ିବିଲ୍ ଷ୍ାଣି୍ଂ କମିଟି ନିକଟକୁ ପଠାୋଇଛି।
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ଧାମ୍ଣିକ କାରଣରୁ ଯହଉ, ଅବା ଆନନ୍ଦ, ଉନ୍ମାଦନା, ତଲେଲୀନ ଯହବାର ଅନୁଭୂତ ିଅଥବା ପଣୁ ିଚକିତି୍ସା କ ି
ଉପଚାର କାରଣରୁ ଭାରତ ପ୍ରଯତ୍ୟକ ଜୀବନଯର ଏକ ନୂଆ ଉଯନ୍ମର, ନୂଆ ଶକି୍ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। 

ଯର ଯକୗଣସି ଯଦଶ ପାଇ ଁଏହା ଗବ୍ଯ ଏବଂ ଯଗୗରବର ପ୍ରତୀକ। ଏହକି୍ରମଯର ଯଦଶର ଷେମତାକୁ ଜାଗ୍ରତ 
କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଜୀବନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥଲିାଗି ଏକ ଅତ୍ୟାଧନୁକି ଭିତି୍ଭୂମି ଜରୁରୀ; ଏହା 

ଯରଳ, ସଡ଼କ, ଆକାଶମାଗ୍ଯ, ଜଳପଥ ଯହଉ କମି୍ବା ଇଣ୍ଟରଯନଟ୍-ଯମାବାଇଲ୍ ସଂଯରାଗ ଭଳି ଆଧନୁକି 
ଯରାଗାଯରାଗର ମାଧ୍ୟମ ଅଥବା ସସୁ୍ ଏବଂ ନରିାପଦ ରହବିା ଲାଗି ଚକିତି୍ସା ଓ ଉପଚାର ଯକନ୍ଦ୍ର- ଯହାଯଟଲ୍  
ଓ ହସି୍ଟାଲ। ତା’ ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଷୋ ଏବଂ ଅଷେୟ ଶକି୍ର ଉପଯରାଗ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ପରିଯବଶ ସଷିୃ୍ 
କରିଥାଏ। ସାମୟିକ ଯହଯଲ ବ ିଏହ ିଯକାଭିଡ୍  ସମୟଯର ଟିକାକରଣ ଭଳି ସରୁଷୋ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ 

ଗତଶିୀଳ କରିବାଯର ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଅଙ୍ଗ ସାଯଜ।  ଆଜ ିବଶି୍ୱଯର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯହଉଛ ିଏକ ଦ୍ରୁତଗତଯିର 
ବକିଶତି ଯହଉଥବିା ବ୍ୟବସାୟିକ ଯଷେତ୍ର। ଆଉ ଭାରତ ଏ ଯଷେତ୍ରଯର ଆଖଦୃିଶଆି ଅଗ୍ରଗତ ିକରିଛ।ି ନଜିର 
ପ୍ରତଚି୍ଛବ ିଓ ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସ ଦ୍ାରା ଏହା ବଶି୍ୱଯର ନଜି ନାକଁୁ ପ୍ରତପିାଦତି କରିଛ।ି ଜାନୁୟାରୀ 25 ବଶି୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ 

ଦବିସ ଅବସରଯର ଭାରତର ବାତ୍୍ଯା ଯହଉଛ:ି  ଯରଉ�ଁ ିହଜାର ହଜାର ବର୍ଯ ଧରି ନରିନ୍ର ଭାଯବ 
ପରମ୍ରା ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛ ି, ଯରଉ�ଁ ିସମଦୃ୍ଧ ଐତହି୍ୟ  ରହଛି,ି ଯସହ ିଭାରତକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯଷେତ୍ରଯର 

ଯକହ ିଅଟକାଇପାରିଯବ ନାହି।ଁ 

ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବକିାଶ ପବ୍ଯକଭର ଯଷ୍ାରି 

ବଶି୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବଶି୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନର 
ଯକନ୍ଦ୍ର ସାଜଛୁ ିଭାରତଯକନ୍ଦ୍ର ସାଜଛୁ ିଭାରତ
ଅରନକ ବିବିଧତା ରେଖନ୍ତୁ ଆଉ 
କିଛି େିନ ବିତାନ୍ତୁ ଭାରତରର 
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ଉଡ଼ାନ୍  ଯରାଜନା ଦ୍ାରା ବଜିୟୱାଡ଼ା�ୁ 
କଡ଼ପ୍ା ରାତ୍ରାକୁ ମାତ୍ର ଏକ ଘଣ୍ଟାଯର ସମାପ୍ତ 
କରିପାରୁଥବିା  ନାଯଗନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ କୁହନ୍,ି 

‘ପବୂ୍ଷରୁ ପରିବାର ସହତି କଡ଼ପ୍ାଠାରୁ 
ବିଜୟୱାଡା ୋତ୍ା କରିବା ଅତ୍ନ୍ 
କଷ୍ସାଧ୍ୟ ଥଲିା। ଏଥପିାଇ ଁରାସ୍ତାରର 
8 ରୁ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ୋଉଥଲିା, କିନ୍ତୁ 
ବର୍୍ଷମାନ ଆରମ ଉଡାନ୍ ଦ୍ାରା ବିମାନ 
ୋତ୍ା କରିପାରୁଛୁ। ପଣୁ ିରମା ପି୍ରୟଜନଙ୍କ 
ସହ କନକ େୁଗ୍ଷା ମାତାଙୁ୍କ େଶ୍ଷନ କରିବା 
ଏହାଦ୍ାରା ଅେିରର ସମ୍ଭବ ରହାଇପାରିଛି।  
ଏପରି େମତ୍କାର ପେରକ୍ଷପ ପାଇ ଁ
ସରକାରଙୁ୍କ ଧନ୍ବାେ।’

ଭାରତର 
ମହାନ ଐତହି୍ୟ ଏହାର 

ପରିଚୟ। ଏହା ଯହଉଛ ିହଜାର 
ହଜାର ବର୍ଯ ଧରି ଚାଲି ଆସଥୁବିା ଆମ ଗବ୍ଯ 

ଓ ଯଗୗରବର କାହାଣୀ।  ଏହା ହି ଁଦୁନଆି ପାଇ ଁ
ଆଶ୍ର୍ଯ୍ୟର ବରିୟ। ଆମକ ୁଆଉ କଛି ିଅଧକି ଯଦବା 

ଆବଶ୍ୟକ ନାହି।ଁ ଆମର ପବୂ୍ଯପରୁୁରମାଯନ ଏହାକ ୁଆମ 
ପାଇ ଁଛାଡି଼ରାଇଛନ୍ ି। ଯକବଳ ଏସବୁକ ୁଅନ୍ୟକ ୁପ୍ରଦଶ୍ଯନ 

କରିବାକ ୁଯହବ। ଏହା ସେଳ ଯହଯଲ ଭାରତର 
ପର୍ଯ୍ୟଟନକ ୁଯକହ ିଅଟକାଇ ପାରିଯବ ନାହି।ଁ 

-ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଗତ ଡିରସମର୍ରର ରସ୍ନର 
ମା୍ିଡଠାରର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 
ବିଶ୍ୱ ପେ୍୍ଷ ଟନ ସଂଗଠନର 
24ତମ ସାଧାରଣ ସଭାରର 
ରତରଲଙ୍ଗାନାର ରପାେମପଲ୍ୀ 
ଗ୍ରାମକୁ ସରବ୍ଷାର୍ମ ପେ୍୍ଷ ଟନ 
ଗ୍ରାମ ଭାବରର ସମ୍ମାନିତ 
କରାୋଇଥଲିା। ଏହ ିପରୁସ୍ାର 
2 ଡିରସମର୍ 2021ରର ପ୍ରୋନ 
କରାୋଇଥଲିା। ରପାେମପଲ୍ୀର 
ଅନନ୍ ବୁଣା ରଶୈଳୀ ଏବଂ 
ପ୍ାଟନ୍ଷକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀଙ୍କ ’ରଲାକାଲ ଫର 
ରଭାକାଲ୍ ’ ମନ୍ତ୍ରେ୍ଵାରା ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର 
ଭାରତ ପରିକଳ୍ପନାର ଏକ ଅଂଶ 
ଭାରବ ବିରଶର ପରିେୟ ମିଳିଛି।  
େଳିତ ବର୍ଷର ଜାତୀୟ ପେ୍୍ଷ ଟନ 
େିବସ ସମାରରାହ ଏହ ିଗ୍ରାମରର 
ଜାନୁଆରୀ 25 େିନ ଅନୁଷ ୍ିତ 
ରହବ। 

ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବକିାଶ ପବ୍ଯକଭର ଯଷ୍ାରି 
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ଡିଯସମ୍ବର 2021 ଆରମ୍ଯର, ଆଯମରିକାର 
ଚକିାଯଗାରୁ 69 ବର୍ଯୀୟ ଯୱାଲ୍ଟର ସାଇମନ୍ 
ମିଲିଓ, ଏବଂ 80 ବର୍ଯୀୟ ଜନ୍, ମାଚ୍ଚ୍ଯ 2020ର 
ଯକାଭିଡ୍ ଲକଡାଉନ୍ ପଯର ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ
18ଦନିଆି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିସା ଯନଇ ଭାରତ 
ଗସ୍ କରିଥଯିଲ। ଯସମାଯନ ଭାରତକୁ 
ବଶି୍ୱର ଅନ୍ୟ ଯଦଶ ଅଯପଷୋ ନରିାପଦ 
ସ୍ାନ କହବିା ସହ ଭାରତର ଟିକାକରଣ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥଯିଲ। ଏହ ି
ସମୟଯର ଭ୍ରମଣ ବରିୟଯର ଯସ କହଛିନ୍,ି 
"ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇ ଁଯକୗଣସି ପ୍ରତବିନ୍କ 
ନୁଯହ,ଁ ଯରପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଆପଣ ଭଲ ସି୍ତଯିର 
ଅଛନ୍,ି ଯସଯତଯବଳ ରାଏ ଆପଣଙୁ୍କ ଏକ 
ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସଯୁରାଗ 
ମିଳିବ।" ଯକାଭିଡ କାଳଯର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ 
ଯପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା ପାଇ ଁ 5 ଲଷେ ମାଗଣା 
ଭିସା ଯରାଗାଇଥବିା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 
ଉଦ୍ୟମର ଏକ ଅଂଶ ଭାବଯର ଯୱାଲଟର 
ଏବଂ ଜନ୍ ଭାରତ ଆସିଥଯିଲ ଏବଂ 
ଯସମାଯନ ଏ�ାର ପରିଯବଶକୁ ଏଯତ ପସନ୍ଦ 
କରିଥଯିଲ ଯର ଯେରିଲା ପଯର ଯସମାଯନ 
ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପରିଦଶ୍ଯନ 
କରିବାକୁ ନଯିବଦନ କରିବାକୁ ପଛାଇ 
ନଥଯିଲ। 

ଅନୁଭବରୁ ସନ୍ତୁଷି୍ ମିରଳ ଏବଂ ପେ୍୍ଷ ଟନରୁ 
ଅନୁଭବ। ପଣୁ ିରେରତରବରଳ ପେ୍୍ଷ ଟନରର 
ଆଧନିୁକତା ମିଶେିାଏ, ରସରତରବରଳ କିଭଳି 
ପରିବର୍୍ଷନ ଆରସ ତାହା ଭାରତର ପେ୍୍ଷ ଟନ 
ଶଳି୍ପରୁ ହି ଁ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ। ପବୂ୍ଷରୁ ପ୍ରେର୍ 
ତିରନାଟିୋକ  ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ବିବରଣୀ 

େଶ୍ଷାଏ ରେ େେି ସରକାର ଉନ୍ତ ସବୁିଧା, ପରିରବଶ, ରୋଗାରୋଗ 
ଉପଲବ୍ କରିବା ସହ ରାଷ୍କ୍ପତି କିଛି କରିବା ପାଇ ଁ ସରକାର  େେି 
ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନି୍ ରତରବ ଭାରତ ଅତ୍ାଧନିୁକ ଭିରି୍ଭୂମି ଓ ଏହାର 
ରଗୗରବମୟ ଇତିହାସ ପାଇ ଁସାରା ବିଶ୍ୱରର ଆକର୍ଷଣର ରକନ୍ଦ୍ରବି୍ୁ 
ପାଲଟିବ।  କିଛିେିନ ପବୂ୍ଷରୁ ରକାଭିଡ ମହାମାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି 
ରକାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥଲିା।  ଅବଶ୍, 'ନୁ୍ ନମ୍ଷାଲ'ରର ଭାରତର 
ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣ ଦ୍ାରା ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ାର କରିଛି। ପେ୍୍ଷ ଟନଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରି ଅଥ୍ଷନୀତି ପେ୍୍ଷ ନ୍ ପ୍ରରତ୍କ ରକ୍ଷତ୍ରର ସକରାତ୍ମକ 
ପରିବର୍୍ଷନ ଆଣଛିି। ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆଧନିୁକ ଭିରି୍ଭୂମି ଏବଂ 
ସମାରବଶୀ େିନ୍ାଧାରା ଭାରତର ପେ୍୍ଷ ଟନକୁ ବକୃଦି୍ଧ କରୁଛି। ଏହ ି
ସଙ୍କଟଜନକ ସି୍ତିରର ବିଶ୍ୱର 160ରୁ ଅଧକି ରେଶର ନାଗରିକଙ୍କ 
ପାଇ ଁଇ-ଭିସା ପ୍ରେଳନ ଦ୍ାରା ଭାରତୀୟ ପେ୍୍ଷ ଟନ ଏକ ନୂତନ 
ରମାଡ଼ ରନଇଛି। ବିଭିନ୍ ଏରଜନ ୍ ି ଅନୁୋୟୀ, 2009ରୁ 2013 
ମଧ୍ୟରର ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ପେ୍୍ଷ ଟନ ରାଙି୍କଙ୍୍ଗ 62ରୁ 65 ମଧ୍ୟରର 
ଥଲିା, ମାତ୍ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଏହା 34 ତମ ସ୍ାନକୁ ଉନ୍ୀତ 
ରହାଇପାରିଛି। ପେ୍୍ଷ ଟନ େକୃଷି୍ରୁ ଭାରତୀୟ ଅଥ୍ଷନୀତି ରକବଳ 
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ଯ୍ଲାବାଲ୍ ସଚୂକାଙ୍କଯର ଭାରତର ମାନ୍ୟତା ବୃଦି୍ଧ 
 ପେ୍୍ଷ ଟନ ରକ୍ଷତ୍ରର ସରକାରଙ୍କ ଲଗାତାର ଉେ୍ମ ରୋଗୁ ଁର୍ା୍ବାଲ୍ 

ରୋରଭଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟୁରିଜମି ୍ଇରଣ୍କ୍ସରର ଭାରତର ମାନ୍ତା କ୍ରମାଗତ 
ଭାରବ ବକୃଦି୍ଧ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଅଥ୍ଷରନୈତିକ ରଫାରମ ୍(WEF) ରିରପାଟ୍ଷରର 

140ଟି ରେଶ ମଧ୍ୟରର ଭାରତ 34 ତମ ସ୍ାନରର ରହଛିି।

65 52 40 34
2013 2015 2017 2019

ବିଶ୍ୱର 7ତମ ବକୃହର୍ମ ଅଥ୍ଷନୀତି ରହାଇଛି ତା ନୁରହ ଁ, 
ବରଂ ସ୍ୱାସ୍୍ ପେ୍୍ଷ ଟନ ରକ୍ଷତ୍ରର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ତକୃ ତୀୟ 
ବକୃହର୍ମ ଅଥ୍ଷନୀତିଭାରବ ପରିଗଣତି ରହଉଛି। ଏଭଳି 
ସି୍ତିରର ରକୱଡି଼ଆ, ରେଉଠଁ ିଷ୍ାେୁ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ସ୍ାପନ 
କରାୋଇଛି ତାହା ଏକ ଉେିତ ଉୋହରଣ। ବର୍୍ଷମାନ 
ପେ୍୍ଷ ଟନର ବିକାଶ ବାବେୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ଏହ ିସ୍ାନ 
ଏକ ଉତ୍କକୃଷ୍ ବିରୟ ରହାଇପାରିଛି।   (ବାକ୍ସ ରେଖନ୍ତୁ) 

ବିଶ୍ୱାସ-ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ-ଅଧ୍ୟୟନ ପେ୍୍ଷ ଟନ ରହଉ କିମା୍ 
ସ୍ୱାସ୍୍-ସସୁ୍ତା ପେ୍୍ଷ ଟନ, ସାଂସ୍ କୃତିକ ପେ୍୍ଷ ଟନ ଅଥବା 
ଐତିହ୍ ପେ୍୍ଷ ଟନ, ଇରକା-ଟୁରିଜମି,୍ େବୁ ପେ୍୍ଷ ଟନ, 
ବ୍ବସାୟିକ କାେ୍୍ଷ କଳାପ ଭିରି୍କ ପେ୍୍ଷ ଟନ ପାଇ ଁ
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପେ୍୍ଷ ଟନସ୍ଳୀ 
ପାଲଟିଛି। ରକାଭିଡ ସମୟରର ନିଛାଟିଆ ପଡି଼ଥବିା 
ପେ୍୍ଷ ଟନ ସ୍ାନଗଡିୁକ ଟିକାକରଣ ଏବଂ ମହାମାରୀ 
ବିରୁଦ୍ଧରର ଭାରତର ଅପ୍ରତ୍ାଶତି ପେରକ୍ଷପ ରୋଗୁ ଁ
ପଣୁଥିରର ଜନଗହଳିପରୂ୍୍ଷ ରହାଇଥବିା ରେଖବିାକୁ ମିଳିଛି।   
ଏହ ିମହାମାରୀ ଦ୍ାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଥ୍ଷରନୈତିକ-ସାମାଜକି 
ରକ୍ଷତ୍ରର ସଧୁାର ଆଣବିାକୁ ସରକାର ପେ୍୍ଷ ଟନକୁ 
ପ୍ରାଥମିକତା ରେଇଥବିାରୁ  ତାହାର ପରିଣାମ ରେଖବିାକୁ 
ମିଳିଛି। ଗତବର୍ଷ ଜନ୍ୁ ମାସରର ସରକାର ମାର୍୍ଷ 2022 
ପେ୍୍ଷ ନ୍ 5 ଲକ୍ଷ ବିରେଶୀ ପେ୍୍ଷ ଟକଙୁ୍କ ମାଗଣା ଭିସା ଏବଂ 
ପେ୍୍ଷ ଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 100% ସରକାରୀ ଗ୍ାରରଣି୍ଟ 
ସହତି ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ପେ୍୍ଷ ଟନ ସମନ୍୍ୀୟ ହତିାଧକିାରୀଙୁ୍କ 
10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେ୍୍ଷ ନ୍ ଋଣ ପ୍ରୋନ ଭଳି ପେରକ୍ଷପ 
ରନଇଥରିଲ। ପଞ୍ୀକକୃତ ପେ୍୍ଷ ଟକ ଗାଇଡ୍ ମାନଙୁ୍କ 1 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେ୍୍ଷ ନ୍ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋନ କରାୋଇଥଲିା। 
ଏରବ ରକାଭିଡର ନୂତନ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ବିୋରକୁ ରନଇ, 
ମାଗଣା ଭିସା ଅବଧ ି ବଢାଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବିରବେନା 
କରାୋଉଛି। ବିଭିନ୍ ପେରକ୍ଷପ ମାଧ୍ୟମରର ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ରେଶର ପେ୍୍ଷ ଟନ ରକ୍ଷତ୍କୁ ଆଗକୁ ରନବାର 
ଉରଦ୍ଶ୍ ସ୍ଷ୍ ରହଉଛି। 

ବିଶ୍ୱ ପେ୍୍ଷ ଟନ ମାନେିତ୍ରର ଭାରତ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ 
ତାରକା ଭାବରର ଉଭା ରହାଇଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 
କାରଣ ରହଉଛି ଇ-ଭିସା, ଉନ୍ତ ରୋଗାରୋଗ, ଉଡାନ୍ 
ଭଳି ରୋଜନା, ସଡ଼କ ରନଟୱାକ୍ଷ, ପେ୍୍ଷ ଟନସ୍ଳୀରର 
ଆଧନିୁକ ଭିରି୍ଭୂମି ନିମ୍ଷାଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ 
ରଲାକପି୍ରୟ ରନତା ଭାରବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି। ରସ ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ 
ବ୍ାଣ୍ ଆମା୍ସାଡର ଭଳି।  ରସ ରେଶର ଐତିହ୍ସମ୍ନ୍ 
ପେ୍୍ଷ ଟନସ୍ଳଗଡିୁ଼କର ବିକାଶ ଲାଗି 2017 ମସିହାରର 
କରପ୍ଷାରରଟ ୍ମାନଙୁ୍କ ଆହା୍ନ ରେଇଥରିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ବ୍କି୍ତ୍ୱ ଉପରର ଆସ୍ା ପ୍ରକଟ କରି କରପ୍ଷାରରଟ୍ 
ରସକ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜର ୋୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ଲାଗି ଆଗକୁ 
ଆସିରଲ। ଆଉ ଆଜ ି ତାହାର ଫଳ ଆମ ସାମା୍ରର 

ଭାରତ ପାଖଯର 
ଏହାର ମହାନ ଐତହି୍ୟ ରହଛି।ି 

ହଜାର ହଜାର ବର୍ଯ ଯହଲା ଏସବୁ 
ଆମର ପରିଚୟ ଯହାଇ ବଶି୍ୱ ଆଗଯର 
ଆଶ୍ର୍ଯ୍ୟ ଭାଯବ ପରିଗଣତି ଯହଉଛନ୍।ି 
ଆମକୁ ଆଉ କଛି ିବଶି୍ୱକୁ ଯଦବାକୁ ନାହି,ଁ 

ଆ ଆମ ପବୂ୍ଯପରୁୁର ରାହା ଯଦଇ ରାଇଛନ୍ ି
ତାହାକୁ ଯକବଳ ଯଦଖାଇବାକୁ ଯହବ। ଏହା 

ଯହଯଲ ଯକହ ିଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ 
ଅଟକାଇପାରିଯବ ନାହି।ଁ 

-ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଇ-ଭିସା ସବୁଧିା ଅଧକି 
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙୁ୍କ ଆକର୍ଣିତ କରୁଛି
n ନରଭମର୍ 2014ରର, ବିରେଶୀ ପେ୍୍ଷ ଟକଙୁ୍କ ଭାରତ 

ଭ୍ରମଣ ସବୁିଧା କରିବା ପାଇ ଁସରକାର 44 ଟି ରେଶର 
ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇ ଁଇ-ଭିସା ରଘାରଣା କରିଥରିଲ। 
ଏହ ିସବୁିଧା ବର୍୍ଷମାନ 165 ରେଶର ରଲାକଙୁ୍କ ରସବା 
ରୋଗାଉଛି। ରେଶର 25ଟି ବିମାନବ୍ର ଏବଂ 5ଟି 
ସାମଦୁ୍ରିକ ବ୍ରରର ଇ-ଭିସା ଉପଲବ୍।

n ଏକ ବରଷିଆ ଇ-ଟୁରିଷ୍ ଭିସା ବ୍ତୀତ ଏକାଧକି ପ୍ରରବଶ 
ସବୁିଧା ଥବିା 5 ବରଷିଆ ଇ-ଟୁରିଷ୍ ଭିସା ପ୍ରେଳନ 
କରାୋଇଛି। ଏଥସିହ, ରଦ୍ତ ପ୍ରରବଶ ସବୁିଧା ଥବିା 
ଏକ ମାସିକିଆ ଇ-ଟୁରିଷ୍ ଭିସା ଏବଂ ସରକାରୀ ଓ 
ସରକାରୀ ଘରରାଇ ରକ୍ଷତ୍ର କମ୍ଷୋରୀଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ 
ଇ-କନଫରରନ ୍ଭିସା ପ୍ରଣୟନ କରାୋଇଛି। ଏଥସିହ 
ଭିସା ମଲୂ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାୋଇଛି।

ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବକିାଶ ପବ୍ଯକଭର ଯଷ୍ାରି 
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n ଏକ ରୋଜନାବଦ୍ଧ ଢଙ୍ଗରର ରକବାଡି଼ୟାର ଆଥଷିକ ଏବଂ ପରିରବଶଗତ ବିକାଶ 
ରହବା ସହ ଏହା ପରିରବଶର ସରୁକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହା ଏକ ପେ୍୍ଷ ଟନ 
ରକ୍ଷତ୍ ରହବ ରବାଲି ବିଶ୍ୱାସ ଆସ ୁନଥଲିା। ପାରମ୍ରିକ କାେ୍୍ଷ ଧାରାକୁ ଅନୁଶୀଳନ 
କରଲ ଏକ ଏକ ମରିେୀକା ଥଲିା।  କାରଣ ରସହ ିସମୟରର ରକୗଣସି ସଡ଼କ 
ସଂରୋଗ ନଥଲିା, କିମା୍ ରାସ୍ତାରର ଆରଲାକ, ରରଳ େଳାେଳ ନଥଲିା ଏପରିକି 
ଏଠାରର ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ରହବିା ଲାଗି ରକୗଣସି ବ୍ବସ୍ା ନଥଲିା।  

n ଏରବ ଏଠାରର ଷ୍ାେୁ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ସରମତ ସଦ୍୍ଷାର ସରରାବର, ବିଶାଳ ସଦ୍୍ଷାର 
ପରଟଲ ପ୍ରାଣୀ ଉେ୍ାନ, ଆରରାଗ୍ ବନ, ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ଏବଂ ପଷିୁ୍କର ପାକ୍ଷ 
ପ୍ରମକୃତି ଅରନକ ଆକର୍ଷଣ ରହଛି। ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବଗିୋ, ଏକତା କ୍ରୁଜ ୍ଏବଂ ଜଳ 
କ୍ରୀଡା ମଧ୍ୟ  ରହଛିି। 

n ପେ୍୍ଷ ଟନର ଏଭଳି ବିକାଶ ରୋଗୁ ଁଆେିବାସୀ ପିଲାମାରନ ନିେକିୁ୍ ପାଉଛନି୍ 
ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ ବାସି୍ା ନୂତନ ସବୁିଧା ଦ୍ାରା ଉପକକୃତ ରହଉଛନି୍। ଏକତା 
ମଲରର ସ୍ାନୀୟ ହସ୍ତତନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇ ଁନୂତନ ସରୁୋଗ ସକୃଷି୍ ରହାଇଛି। 
ଆେିବାସୀ ଗ୍ରାମଗଡିୁକରର ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ରହବିା ପାଇ ଁ   ପ୍ରାୟ 200 ରୁମ ୍ନିମ୍ଷାଣ 
କରାୋଉଛି। 

n ରକବାଡି଼ୟା ରରଳ ରଷ୍ସନରର ଥବିା ଆେିବାସୀ ଆଟ୍ଷ ଗ୍ାରଲରୀ ଏବଂ ଭୁ୍ଇଙ୍୍ଗ 
ଗ୍ାରଲରୀ ଏପରି ଭାବରର ନିମଷିତ ରହାଇଛି ରେ ଷ୍ାେୁ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର  ଝଲକ 
ରସଠାରୁ ରେଖରିହବ |

n ରସହଭିଳି ଗଜୁରୁାଟର କୁେ୍, ୋହା ଏକୋ ଜନଶନୂ୍ ରହାଇପଡିଥଲିା, ତାହା 
ବର୍୍ଷମାନ ରେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମଖୁ ପେ୍୍ଷ ଟନ ସ୍ଳୀରର ପରିଣତ ରହାଇଛି। 
କୁେ୍ ରଫଷି୍ଭାଲ୍ ବିଶ୍ୱର  ବିଭିନ୍ ସ୍ାନରୁ ପେ୍୍ଷ ଟକଙୁ୍କ ଆକରଷିତ କରିଥାଏ। ରନ୍ 
ଉତ୍ବ ସମୟରର, ଆନୁମାନିକ 4 ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପେ୍୍ଷ ଟକ ଏଠାରର ଧଳା ମରୁଭୂମି 
ଏବଂ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଉପରଭାଗ କରନି୍।

ଯକବାଡି଼ୟା
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେ୍୍ଷ ଟନ 
ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ର

ଗଜୁରୁାଟଯର ଯକବାଡି଼ୟା ଏକ ଦୁଗ୍ଯମ ଅଞ୍ଚଳଯର 
ଅବସି୍ତ ଏକ ଯଛାଟ ଗା ଁଥଲିା। ଏହା ବତ୍୍ଯମାନ 
ଦୁନଆିର ସବୁ�ାରୁ ଯଲାକପି୍ରୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ 
ସ୍ଳୀଯର ପରିଣତ ଯହାଇଛ।ି ଷ୍ାଚୁ୍ୟ ଅେ୍ 
ୟୁନଟିି, ଯକବାଡି଼ୟା ବକିାଶ ରାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ 
ଯହାଇଛ।ି ଷ୍ାଚୁ୍ୟ ଅେ୍ ଲିବଟ୍ଣି ଅଯପଷୋ ଏହା 
ଏଯବ ଅଧକି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙୁ୍କ ଆକର୍ଣିତ କରୁଛ।ି 
ଉତ୍ସଗ୍ଯୀକତୃ ଯହବାର  5 ବର୍ଯ ମଧ୍ୟଯର ଷ୍ାଚୁ୍ୟ 
ଅେ୍ ୟୁନଟିି 50 ଲଷେରୁ ଅଧକି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙୁ୍କ 
ଆକର୍ଣିତ କରିଛ।ି ଯକାଭିଡ୍ ସମୟଯର 
ବନ୍ଦ ଯହାଇ ପଣୁ ିଯଖାଲିବା ପଯର ଏହା 
ଅଧକି ଯଲାକପି୍ରୟତା ହାସଲ କରୁଛ।ି ଥଯର 
ସଂଯରାଗୀକରଣଯର ଉନ୍ନତ ିଆସିବା ପଯର ଏହା 
ଅନୁମାନ କରାରାଏ ଯର ଯକବାଡି଼ୟା ପ୍ରତଦିନି 
ପ୍ରାୟ ଏକ ଲଷେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙୁ୍କ ଆକର୍ଣିତ କରିବ।

େକୃଶ୍ମାନ। 29ଟି  ଐତିହ୍ସ୍ଳ ଆଜ ି କରପ୍ଷାରରଟ୍ ରକ୍ଷତ୍ 
ଉେ୍ମରର ବିକଶତି  ରହବା ଲାଗି େୁକି୍ବଦ୍ଧ ରହାଇଛି। 
ଅରନକ ସ୍ାନରର ମଧ୍ୟ ରଷ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ଷ ସବୁିଧା ଉପଲବ୍ 
ରହଲାଣ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେୀ ତାଙ୍କ ବିରେଶ ଗସ୍ତରର 
ଅରନକଥର ଭାରତୀୟ ମଳୂବଂଶଜଙୁ୍କ ସରମା୍ଧତି କରିଛନି୍ 
ଏବଂ ଅନ୍ତପରକ୍ଷ ରସମାରନ ପାଞ୍ ଜଣ ଅଣ- ଭାରତୀୟ 

ପରିବାରକୁ ବର୍ଷରର ଥରର ଭାରତ ଆସିବାକୁ ରପ୍ରରଣା 
ରୋଗାଇବାକୁ ଆହା୍ନ ରେଇଛନି୍, ୋହଦ୍ାରା ପେ୍୍ଷ ଟନ 
ରକ୍ଷତ୍ ରପ୍ରାତ୍ାହତି ରହାଇପାରିବ। ରକାଭିଡ େଗୁରର ସରୁକ୍ଷା 
େକ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବାରବରଳ ଭାରତ ରେଉ ଁ ରବଗରର 
କାମ କରିଛି, ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଏହାର ସରୁୋଗ 
ରନଇ ଭାରତ ସରକାର ବ୍ାଣ୍ ଇଣି୍ଆକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବା 

ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବକିାଶ ପବ୍ଯକଭର ଯଷ୍ାରି 
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ଲାଗି 20ରୁ ଅଧକି େୂତାବାସରର ପେ୍୍ଷ ଟନ ଅଧକିାରୀ 
ନିେକୁ୍ କରିଛନି୍। ଅମକୃତ ମରହାତ୍ବ ବର୍ଷରର, ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ 
ମାନକ ଅନୁୋୟୀ 75ଟି ପେ୍୍ଷ ଟନ ସ୍ଳର ବିକାଶ ପାଇ ଁ
ସରକାର ଏକ ପେରକ୍ଷପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍। ଘରରାଇ 
ପେ୍୍ଷ ଟନକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବା ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ 
ମନ କୀ ବାତ୍ କାେ୍୍ଷ କ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରର ବର୍ଷକୁ ଅତିକର୍ 
15ଟି ସ୍ାନ ପରିେଶ୍ଷନ କରି ରସମାନଙ୍କ ବିରୟରର ରଲଖ ି
ସରେତନତା ସକୃଷି୍ କରିବାକୁ ପେ୍୍ଷ ଟକ ଓ ରଲଖକଙୁ୍କ  
ନିରବେନ କରିଥରିଲ। ରେରତରବରଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ, 
ରଲାକମାନ୍ ତିଲକ, ସ୍ୱାମୀ ବିରବକାନ୍ ଏବଂ ପବୂ୍ଷତନ 
ରାଷ୍କ୍ପତି ଏପିରଜ ଅବେୁଲ କଲାମଙ୍କ ପରି ମହାନ ବ୍କି୍ 
ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଥରିଲ, ରସରତରବରଳ ରସମାରନ 
ଭାରତକୁ ରେଖବିା, ବୁଝବିା ଏବଂ ଏହାପାଇ ଁ ବଞ୍ବିା ଓ 
ମରିବାକୁ ନୂଆ ରପ୍ରରଣା ପାଇରଲ। ଏଭଳି ପରିସି୍ତିରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 'ଏକ ଭରତ-ରରେଷ ୍
ଭାରତ' ର୍ା୍ଗାନ ରେଇ ଭାରତର ବିବିଧତାକୁ ଏକତ୍ 
କରିଛନି୍। ସାଧାରଣତଃ, ଅରକ୍ାବରରୁ ମାର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରର 
ଭାରତରର ପେ୍୍ଷ ଟନ ଋତୁ ଥାଏ। ଏହାକୁ େକୃଷି୍ରର ରଖ ି
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପେରକ୍ଷପ ଫଳପ୍ରେ ରହାଇଛି ଏବଂ 
ବର୍୍ଷମାନ ପେ୍୍ଷ ଟନସ୍ଳୀରର ରଲାକଙ୍କ ସଂଖ୍ା ବକୃଦି୍ଧ 
ପାଇବାରର ଲାଗିଛି। 

ଉନ୍ନତ ଭିତି୍ଭୂମି କାରଣରୁ ବଢଛୁ ି ପର୍ଯ୍ୟଟନ 
ଯଷେତ୍ର 
ଉନ୍ତ ଭିରି୍ଭୂମି ଏବଂ ରୋଗାରୋଗ ଦ୍ାରା ପେ୍୍ଷ ଟନ 
ରକ୍ଷତ୍ ସବ୍ଷାଧକି ଲାଭ ଅଜ୍ଷନ କରିଥାଏ। ଏହା ରହଉଛି 
ଏକ ରକ୍ଷତ୍ ରେଉଥଁରିର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ରରାଜଗାରର 
ମାଧ୍ୟମ ରହଛିି। ସବ୍ଷନିମ ୍ ବିନିରୋଗ ସହତି ପେ୍୍ଷ ଟନ 
ମାଧ୍ୟମରର ସବ୍ଷାଧକି ଆୟ ସମ୍ଭବ। ଏହ ି େିନ୍ାଧାରା 
ସହତି ରେଶ ସ୍ାନୀୟ ପେ୍୍ଷ ଟନ ପାଇ ଁସ୍ୱର ଉରର୍ାଳନ 
କରିବାକୁ  ଅରନକ ରୋଜନା ହାତକୁ ରନଇଛି। 
ରେରତରବରଳ ଆକାଶମାଗ୍ଷରର ସଂରୋଗ ବକୃଦି୍ଧ ହୁଏ, 
ପେ୍୍ଷ ଟନ ସମାନ ଭାବରର ତ୍ୱରାନ ୍ତି ରହାଇଥାଏ।  
ରହଲିକପର୍ ରସବା ଉପଲବ୍ ରହବାପରର ମାତା 
ରବୈରଷ୍ଣା ରେବୀ କିମା୍ ରକୋରନାଥ ୋତ୍ାରର ଭକ୍ଙ୍କ 
ସଂଖ୍ାରର କ୍ରମାଗତ ବକୃଦି୍ଧ ଘଟିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ରନାଏଡା 
ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ବିମାନବ୍ର ପାଇ ଁପେରକ୍ଷପ ମଧ୍ୟ ସମାନ 
କାେ୍୍ଷ  କରିବାକୁ ୋଉଛି। ଗତ କିଛିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର 
ନିଆୋଇଥବିା  ପେରକ୍ଷପସବୁ ଏରବ ରସମାନଙ୍କର 
ପ୍ରଭାବ ରେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍। ଭିରି୍ଭୂମି ବିକାଶ 
ରହତୁ ଉର୍ରପ୍ରରେଶ ବିରେଶୀ ପେ୍୍ଷ ଟକଙୁ୍କ ଆକରଷିତ 
କରିବାରର ରେଶର ରରେଷ ୍ ତିରନାଟି ରାଜ୍ଭିତରର 
ଅନ୍ତମ ରହାଇପାରିଛି। ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ପାଇ ଁଆବଶ୍କ 
ସବୁିଧା ସହତି ଉର୍ରପ୍ରରେଶରର ଆଧନିୁକ ସଂରୋଗର 
ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବକୃଦି୍ଧ କରାୋଉଛି। ଭବିର୍ତରର ଅରୋଧ୍ୟା 

ପେ୍୍ଷ ଟନଲାଗି ଜରୁରୀ ହାଇସ୍ୀଡ୍  କରନକି୍ଭିଟି..। ଆଉ ଏହ ିେିଗରର ଭାରତ 
7 ବର୍ଷରର ଦ୍ରୁତ ରବଗରର ଅରନକ କାମ କରିଛି। ରସ ସଡ଼କ ପଥ କଥା କହନ୍ତୁ 
କି ରରଳପଥ ଅବା ପଣୁ ିଆକାଶମାଗ୍ଷ ସଂରୋଗ ପାଇ ଁଭିରି୍ଭୂମି ବିକାଶ ରହତୁ 
ଏରବ ପେ୍୍ଷ ଟକ ସବିୁଧାରର ଏବଂ କମ ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରର ନିଦ୍ଧ୍ଷାରିତ ସ୍ାନରର 
ପହଞ୍ପିାରୁଛି। ପବୂ୍ଷରୁ ତ ଏହ ିସ୍ାନଗଡିୁ଼କ ବିରୟରର ଭାବିବା ବି ମସିୁ୍ଲ୍  ଥଲିା।  

ହାଇସ୍ୀଡ୍  କଯନ୍୍ଟଭିିଟିକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ

13,394

75

02
111 ରହଉଛି ଭାରତରର ଜଳପଥ ସଂଖ୍ା। 

2014 ୋଏ ଏହା 5 ଥଲିା 

କିରଲାମିଟର ସଡ଼କପଥ ନିମ୍ଷାଣ, 2020-
21ରର ରକାଭିଡ୍  ପରିସି୍ତିରର ମଧ୍ୟ। 

ବର୍ଭାରତ ରରେନ୍  ୋଲିବାକୁ ଅଛି 
ଆସନ୍ା େୁଇ ବର୍ଷରର । 

ଲକ୍ଷ କିମି ୋଏ ଲମ୍ିବ ଏନ୍ ଏେ୍ ଏଆଇ 
ଦ୍ାରା ନିମ୍ଷାଣ ରହଉଥବିା ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥ   2024-25  ଭିତରର। 

37

220 

1,37,625 
କିରଲାମିଟର ବ୍ାପିଲାଣ ିରାଜପଥ। 2014 
ୋଏ ରେଶରର ରାଜପଥ 91,287 କିମି 
ଥଲିା । 

କିରଲାମିଟର ପ୍ରତିେିନ ସଡ଼କ ନିମ୍ଷାଣ 
କରି ବିଶ୍ୱରର ରରକଡ଼୍ଷ କରୁଛି ଭାରତ। 

ରହାଇେିବ ବିମାନବ୍ର/ସାମଦିୁ୍ରକ 
ବିମାନବ୍ର ସଂଖ୍ା। 2024-25 ସଦୁ୍ଧା 
ଏଠାରୁ ଉଡ଼ାଣ। 

ବିମାନବ୍ର ଏବଂ କୁଶନିଗର ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ବିମାନବ୍ର ଘରରାଇ 
ତଥା ବିରେଶୀ ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅତ୍ନ୍ ଉପରୋଗୀ ପ୍ରମାଣତି 
ରହବ। ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ଉପରର ସଂରୋଗର ସକରାତ୍ମକ 
ପ୍ରଭାବ ରକାଭିଡ ସମୟରର ଅନୁଭୂତ ରହାଇଛି । 

ସଡ଼କ ରହଉ କି ରରଳ, ଏୟାର କରନକ୍ିଭିଟି କିମା୍ ଇଣ୍ଟରରନଟ୍ 
ସଂରୋଗ; ଏସବୁ ଆଜି ରେଶପାଇ ଁ ପ୍ରାଥମିକତା। ପେ୍୍ଷ ଟନ ମଧ୍ୟ 
ଏହପିରି େକୃଢ ସଂରୋଗର ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ଲାଭ ପାଇଥାଏ। ଫଳ ଏବଂ 

ପ୍ାରଲସ ୍ ଅନ୍  ହ ୍ଲି ୍ପରର ଏରବ ମହାରାଜା ଏରକ୍ସରପ୍ରସ ୍, ରାମାୟଣ ସକଷିଟ ଭଳି ବିରୟ 
ଆଧାରିତ ରରେନ୍  ପରିୋଳନା କରାୋଉଛି। ରେଶର ପ୍ରଥମ ରରେନ୍  ବନାରସ ୍ ସହ ଏବଂ 
ଦି୍ତୀୟରର କରୋକୁ େଲି୍ୀ ସହ ରୋଡି଼ବା ଲାଗି େଲାୋଉଛି। 

ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବକିାଶ ପବ୍ଯକଭର ଯଷ୍ାରି 
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n ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥଲିା ରେରତରବରଳ ଭାରତର 
ରକବଳ କିଛି ମରନାନୀତ ସ୍ାନ ପେ୍୍ଷ ଟନ ରକ୍ଷତ୍ ଭାରବ 
ଉରଲ୍ଖ କରାୋଇଥଲିା, ରେରତରବରଳ କି ଭାରତ ଭଳି 
ବିଭିନ୍ତାସମ୍ନ୍ ରେଶରର ପେ୍୍ଷ ଟକଙୁ୍କ ଆକକୃଷ୍ କରିବା 
େିଗରର ଅରନକ ସ୍ାନ ରହଛିି।  |

n ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହ ିସବୁ ସ୍ାନଗଡିୁକ ଅବରହଳିତ ରହାଇ 
ପଡି଼ଥଲିା।  ଏହ ିଐତିହ୍ ସ୍ଳଗଡିୁ଼କୁ େିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ 
ପେ୍୍ଷ ଟକମାନଙୁ୍କ ଆକକୃଷ୍ କରିବା ଲାଗି  ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଉଡାନ୍  ରୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛି। 

n ଏହ ିରୋଜନାରର ରସହ ିସ୍ାନଗଡିୁ଼କୁ ବିମାନ ରସବା 
ଦ୍ାରା ରୋଡି଼ବାକୁ ରେଷ୍ା କରାୋଇଛି, ରେଉଗଁଡିୁ଼କୁ 
ପେ୍୍ଷ ଟକ ରକବଳ ୋତାୟାତ ଅସବୁିଧା ରୋଗ ୁୋଇପାରୁ 
ନଥରିଲ। ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ପାଇ ଁଉଡ଼ାଜାହାଜ ସବୁିଧା ଉପଲବ୍ 
କରିବାଦ୍ାରା ରସହ ିସମସ୍ତ ପେ୍୍ଷ ଟନ ସ୍ାନଗଡିୁକର େୂରତାକୁ 
ହ୍ାସ କରାୋଇପାରିଛି। 

n କର୍୍ଷାଟକର ହାମ୍ି  ଏହାର ଏକ ଉୋହରଣ। 2019ରର 52 ଟି 
ରରେଷ ୍ପେ୍୍ଷ ଟନ ସ୍ାନ ମଧ୍ୟରର ଏହା ଦି୍ତୀୟ ସ୍ାନ ଅଧକିାର 
କରିଥଲିା । କିନ୍ତୁ ଏଥରିର ଏହ ିମନ୍ବ୍ ଥଲିାରେ, ଏହ ି
ୟୁରନରସ୍ା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ ସ୍ଳରର ପହଞ୍ବିା ଅତ୍ନ୍ କଷ୍କର। 
ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରର ରଖ ିବର୍୍ଷମାନ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର UDAN 
ରୋଜନା କାେ୍୍ଷ କାରୀ କରିଛନି୍। ଏହାଦ୍ାରା ରବଲାରୀ ଏବଂ 
ବିୋନଗର ବିମାନବ୍ରକୁ ରୋଡ଼ାୋଇପାରିଛି।  ବର୍୍ଷମାନ 
ବିେ୍ାନଗର ବିମାନବ୍ରଠାରୁ ହାମ୍ି ମାତ୍ 40 କିରଲାମିଟର 
େୂରରର । ସିକି୍ମର ପାକିଓଙ୍ଗ ବିମାନବ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆଉ 
ଏକ ପ୍ରକକୃଷ୍ ଉୋହରଣ।

n UDAN ରୋଜନା ଅନୁୋୟୀ, ତକୃ ତୀୟ ପେ୍୍ଷ ାୟରର 
29ଟି ନୂତନ ବିମାନ ମାଗ୍ଷ ଏବଂ େତୁଥ୍ଷ ପେ୍୍ଷ ାୟରର 
34ଟି ନୂତନ ବିମାନ ମାଗ୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛି। 
ବର୍୍ଷମାନ ଉର୍ରପ୍ରରେଶର ପନ୍ନଗର, ପିରଥାରାଗଡ, 
ଉର୍ରପ୍ରରେଶର କୁଶନିଗର କିମା୍ ଅରୁଣାେଳର ପାସିଘାଟ 
କିମା୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରେଶର କୁନୁ୍ଷଲ ପ୍ରଭକୃ ତି ଉଡାନ୍  ରୋଗ ୁସହଜରର 
ପେ୍୍ଷ ଟକଙୁ୍କ ଆକକୃଷ୍ କରୁଛନି୍। 

ଉଡାନ୍  ଦ୍ାରା 
ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ 
ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ 

ପନିପରିବା ଉତ୍ାେନ କରୁଥବିା କକୃରକମାରନ ଏହାର ଲାଭ 
ବି ଅଜ୍ଷନ କରୁଛନି୍। ଗ୍ରାମଗଡିୁକରର ଇଣ୍ଟରରନଟ୍ ପ୍ରରବଶ 
ଦ୍ାରା ହମିାେଳର େବୁ ପ୍ରତିଭାମାରନ ରସମାନଙ୍କର ସଂସ୍ କୃତି 
ଏବଂ ପେ୍୍ଷ ଟନର ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ରେଶ ତଥା ବିରେଶକୁ 
ରନଇପାରିରବ।  ପେ୍୍ଷ ଟନକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବା ପାଇ ଁ

ଭାରତରର 71ଟି ଲାଇଟହାଉସ ମଧ୍ୟ େିହ୍ନଟ କରାୋଇଛି। 
ରସମାନଙ୍କର ସାମଥ୍୍ଷ  ଅନୁୋୟୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଥଏିଟର, 
କାରଫରିଆ, ଶଶି ୁ ପାକ୍ଷ, ଇରକା-ରଫ୍ଣ୍ଲି କୁଟୀରଗଡିୁ଼କ 
ଏହ ି ସବୁ ଲାଇଟହାଉସରର ନିମ୍ଷାଣ କରାୋଉଛି। 2023 
ସଦୁ୍ଧା ରେଶର ମରନାନୀତ ବ୍ରଗଡିୁକରର ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ 
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ସାମଦୁ୍ରିକ ପେ୍୍ଷ ଟନର ବିକାଶ ପାଇ ଁଏକ ଲକ୍ଷ୍ ଧାେ୍୍ଷ  
କରାୋଇଛି। 

ରଗାଆରର ପେ୍୍ଷ ଟନ ରକ୍ଷତ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ 
କରିବା ପାଇ ଁ ରାଜ୍ରର କକୃରକ, ମତ୍୍ଜୀବୀ ଏବଂ 
ଅନ୍ାନ୍ ରଲାକଙ୍କ ସବୁିଧା ପାଇ ଁ ସଂରୋଗୀକରଣ 
ଭିରି୍ଭୂମିକୁ ତ୍ୱରାନ ୍ତି କରାୋଇଛି। 'ରମାପା'ରର ନିମଷିତ 
ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ ୍ଡ ବିମାନବ୍ର ଆସନ୍ା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରର 
ରସବା ରୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଛି। ଏହ ି ବିମାନ 
ବ୍ରକୁ ସଂରୋଗ କରିବା ପାଇ ଁପ୍ରାୟ 12,000 ରକାଟି 
ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର 6 ରଲନ ବିଶଷି୍ ଆଧନିୁକ ସଂରୋଗ 
ରାଜପଥ ନିମ୍ଷାଣ କରାୋଉଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 
ନିମ୍ଷାଣ ପାଇ ଁଗତ କିଛିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ରଗାଆରର ବିରଶର 
ବିନିରୋଗ ରହାଇଛି। 

ରସହଭିଳି, 2014ରର ମଧ୍ୟ ତୀଥ୍ଷସ୍ାନଗଡିୁ଼କର 
ବିକାଶ ପାଇ ଁ 'PRASAD ସି୍ମ'୍ (ତୀଥ୍ଷୋତ୍ା ପନୁଃ 
ନବୀକରଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକତା ବକୃଦି୍ଧ) ୍ାଇଭ୍ ରଘାରଣା 
କରାୋଇଥଲିା । ଏହ ି ରୋଜନା ଅଧୀନରର, ପ୍ରାୟ 
40ଟି ବଡ଼ ତୀଥ୍ଷ ରକନ୍ଦ୍ର ରେଶରର ବିକଶତି ରହଉଛି, 
ରେଉଥଁରୁି 15 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ ରହାଇସାରିଲାଣ।ି 
ଗଜୁରାଟରର ମଧ୍ୟ PRASAD ରୋଜନା ଅଧୀନରର 
100 ରକାଟିରୁ ଅଧକି ମଲୂ୍ର 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରର 
କାେ୍୍ଷ  ୋଲିଛି । ଗଜୁରାଟର ରସାମନାଥ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ 
ପେ୍୍ଷ ଟନ ସ୍ାନ ତଥା ସହରଗଡିୁ଼କୁ ସଂରୋଗ କରିବା 
ପାଇ ଁ ରୋଗାରୋଗ ଭିରି୍ଭୂମି ଉପରର ବିରଶର ଧ୍ୟାନ 
େିଆୋଉଛି। ଏହା ପଛରର ଉରଦ୍ଶ୍ ରହଉଛି , ରଗାଟିଏ 
ସ୍ାନ ରେଖବିାକୁ ଆସିଥବିା ପେ୍୍ଷ ଟକଙୁ୍କ ଆଉ ଏକ 
ସ୍ାନକୁ ଆକରଷିତ କରିବା। ରସହଭିଳି, ରେଶରର 19ଟି 
ଆଇକନିକ୍ ଟୁରିଷ୍ ଗନ୍ବ୍ସ୍ଳକୁ େିହ୍ନଟ କରାୋଇଛି 
ଏବଂ ବିକଶତି କରାୋଉଛି। ଏହ ିସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗାମୀ 
ସମୟରର ପେ୍୍ଷ ଟନ ଶଳି୍ପକୁ ନୂତନ ଶକି୍ ପ୍ରୋନ କରିବ। 
15ଟି ଥମି ୍ ସକଷିଟର 76ଟି ରସକ୍ରକୁ ରନଇ ସରକାର 
900ରୁ ଅଧକି ପେ୍୍ଷ ଟନ ସ୍ଳକୁ ସଂରୋଗ କରୁଛନି୍। 
ରସଥମିଧ୍ୟରୁ 35ରର କାେ୍୍ଷ  ସମାପ୍ ରହାଇଛି ଏବଂ 15 
ଟି ସ୍ାନରର 80 ପ୍ରତିଶତ କାମ ରଶର ରହାଇଛି। 

ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ପେ୍୍ଷ ଟନକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବା ପାଇ ଁ
ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହ ି 7 ବର୍ଷଭିତରର ଅରନକ ନୀତିଗତ 
ନିଷ୍ପରି୍ ରନଇଛନି୍, ୋହା ଆଜ ିରେଶ ପାଇ ଁଲାଭୋୟକ 
ରହଉଛି।  ରେଶକୁ ଆସିବା ପରର ଇ-ଭିସା ଏବଂ 
ଭିସା ପ୍ରୋନ ଭଳି ବ୍ବସ୍ାକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରାେିବା 
ସହ ଭିସା ଶଳୁ୍କ ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ କରାୋଇଛି। ରସହଭିଳି 
ପେ୍୍ଷ ଟନ ରକ୍ଷତ୍ରର ଆତିଥ୍ ପାଇ ଁ ଜଏି୍ ୍ି ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ 
କରାୋଇଛି। େୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଧ୍ୟାନରର ରଖ ିରେଶ 
ରରେକିଂ ପାଇ ଁ120ଟି ପବ୍ଷତ ଶଖିରକୁ ରଖାଲିଛି। ବିଭିନ୍  
ତାଲିମ କାେ୍୍ଷ କ୍ରମ ଦ୍ାରା ପେ୍୍ଷ ଟନ ଗାଇଡ ୍ମାନଙୁ୍କ ତାଲିମ 

େିଆୋଉଛି, ୋହାଦ୍ାରା ପେ୍୍ଷ ଟକମାନଙୁ୍କ ନୂତନ ସ୍ାନରର 
ରକୗଣସି ଅସବୁିଧାର ସମମ୍ଖୁୀନ ରହବାକୁ ପଡି଼ବ ନାହି।ଁ ଭାରତ 
ପରିେଶ୍ଷନ କରୁଥବିା ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ମରନାବିଜ୍ାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି 
ରସମାନଙ୍କ ପସ୍ ଏବଂ ନାପସ୍କୁ ମ୍ାପ ୍କରି ଭାରତ କ୍ରମାଗତ 
ଭାବରର ନୂତନ କାେ୍୍ଷ  ହାତକୁ ରନଉଛି।  ପେ୍୍ଷ ଟନସ୍ଳୀ, 
ବିରେଶୀ ଭାରା ଗାଇଡର ସବୁିଧା ସହ ପେ୍୍ଷ ଟନ ସ୍ାନ ଗଡିୁ଼କରର 
ସାଙ୍କତିକ ଭାରା  େିହ୍ନତି କରି ଭାରତ ପେ୍୍ଷ ଟନ ରକ୍ଷତ୍ରର ନୂଆ 
ଶଖିର ହାସଲ କରୁଛି।  

ସାଂସ୍ କୃତିକ-ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ପେ୍୍ଷ ଟନ: ଭାରତୀୟ ପେ୍୍ଷ ଟନର 
ବାହକ 

ଆଜ ିବିଶ୍ୱ ଭାରତର ରୋଗ, େଶ୍ଷନ, ଆଧ୍ୟାତି୍ମକତା ଏବଂ ସଂସ୍ କୃତି 
ପ୍ରତି ଆକରଷିତ ରହଉଛି। ନୂତନ ପିଢି ମଧ୍ୟରର ରସମାନଙ୍କ ମଳୂ 
ସହ ସଂରୋଗ ରହବାର େିନ୍ାଧାରା ବଢଛିୁ।  ରସଥପିାଇ ଁ ଆଜ ି
ସାଂସ୍ କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ପେ୍୍ଷ ଟନ ରକ୍ଷତ୍ରର ଜାତୀୟ ଏବଂ 
ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ବ୍ାପକ ରହାଇଛି।  ଏହ ିସମ୍ଭାବନାଗଡିୁକୁ 
ବାସ୍ତବ ରୂପ ରେବାପାଇ ଁରେଶ ରକବଳ ଆଧନିୁକ ଭିରି୍ଭୂମି ସକୃଷି୍ 
କରୁନାହି ଁବରଂ ଏହାର ପ୍ରାେୀନ ରଗୗରବକୁ ପନୁଜ୍ଷୀବିତ କରୁଛି। 

ରାମାୟଣ ସକଷିଟ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାଦ୍ାରା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ମହମିା 
ବିରୟରର ଏକ ଧାରଣା ବିକଶତି ରହାଇପାରିବ। ରସହପିରି 
ରବୗଦ୍ଧ ସକଷିଟ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ରବୗଦ୍ଧ ଧମ୍ଷାବଲମୀ୍ମାନଙୁ୍କ ଭାରତ 
ପରିେଶ୍ଷନ କରିବାକୁ ସରୁୋଗ ମିଳିବ। ଅରୋଧ୍ୟାର ବିକାଶ 
ଏହାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ବିଶ୍ୱ ପେ୍୍ଷ ଟନ ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସ୍ାୟୀ ସ୍ାଟ୍ଷ 

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଢିଯଲ 
ସବୁ�ୁ ଅଧକି ୋଇଦା ଗରିବ 

ଯଲାକଙ୍କ ପାଖକ ୁରାଇଥାଏ, କାରଣ 
ବଯିଦଶରୁ ଆସଥୁବିା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏ�ାଯର 

ଖଚ୍ଚ୍ଯ କରନ୍।ି 2014ଯର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯଷେତ୍ରରୁ 
ଭାରତୀୟଙୁ୍କ  1 ଲଷେ 20 ହଜାର ଯକାଟି ଟଙ୍କା 
ବଯିଦଶୀ ମଦୁ୍ାରୁ ଆୟ ଯହାଇଥଲିା।   2018-

19 ଯର ଏହ ିଆୟ ବଢି 2 ଲଷେ ଯକାଟିଯର 
ପହଞ୍ଚଛି।ି

-ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବକିାଶ ପବ୍ଯକଭର ଯଷ୍ାରି 
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ସ୍ୱଯଦଶ ଦଶ୍ଯନ ଦ୍ାରା ଭାରତର ବବିଧିତା 
ରଷୋ ପାଇ ଁପଦଯଷେପ

ସାଂସ୍ତୃକି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ 

ଭାରତର ସମଦୃ୍ଧ ସାଂସ୍ତୃକି, ଐତହିାସିକ, 
ଧାମ୍ଣିକ ଏବଂ ପ୍ରାକତୃକି ଐତହି୍ୟଯର 
ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବକିାଶ ଏବଂ ନରିକିୁ୍ ସଷିୃ୍ 
ପାଇ ଁବପିଳୁ ସମ୍ାବନା ଅଛ।ି ଏହ ି
ଆଧାରଯର 2015 ସ୍ୱଯଦଶୀ ଦଶ୍ଯନ 
ଯରାଜନା ଆରମ୍ କରାରାଇଥଲିା। ଏହ ି
ଯରାଜନା ଅଧୀନଯର ଭାରତଯର 15 ଟି 
ଥମି ୍ସକ୍ଣିଟ ବକିାଶ କରାରାଇଛ।ି 

n ଯବୗଦ୍ଧ ସକ୍ଣିଟ n ରାମାୟଣ ସକ୍ଣିଟ n କଷୃ୍ଣ ସକ୍ଣିଟ n ଉତ୍ର-ପବୂ୍ଯ ସକ୍ଣିଟ n ହମିାଳୟ 
ସକ୍ଣିଟ n ଯକାଷ୍ାଲ ସକ୍ଣିଟ n ମରୁଭୂମି ସକ୍ଣିଟ n ଆଦବିାସୀ ସକ୍ଣିଟ n ଇଯକା ସକ୍ଣିଟ
n ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସକ୍ଣିଟ n ଗ୍ରାମୀଣ ସକ୍ଣିଟ n ଐତହି୍ୟ ସକ୍ଣିଟ n ତଥି୍ଯଙ୍କର ସକ୍ଣିଟ n ସେିୁ ସକ୍ଣିଟ 

ଯରାଜନା ଆରମ୍ ଯହବା ପର�ାରୁ ଏହ ିସକ୍ଣିଟଗଡିୁକର ବକିାଶ ପାଇ ଁପ୍ରାୟ 5700 
ଯକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟର ଯମାଟ 78ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ରୁ କରାରାଇଛ।ି ଡିଯସମ୍ବର 2020 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଏଥରୁି 4200 ଯକାଟିଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଯହାଇଛ।ି 

କାଶୀ-ବଶି୍ୱନାଥ କରିଡର 

800 ଯକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟଯର ବଶି୍ୱନାଥ 
କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ ଯହାଇଥଲିା।

5 ଲଷେ ବଗ୍ଯେୁଟଯର ନମି୍ଣିତ କରିଡରର 
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଦଘାଟନ ଯହାଇଛ।ି

ଅନ୍ୟ 43ଟି ମନ୍ଦରିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥଯିର 
ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ କରାରାଇଛ,ି କାଶୀକୁ ମିଳିଛ ି
ଭବ୍ୟ ରୂପ 

ଯସାମନାଥ ମନ୍ଦରି

03
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ଉଦଘାଟନ ଅଗଷ୍ 
2021ଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଦ୍ାରା କରାରାଇଥଲିା।

ରାମ ମନ୍ଦରି ପନୁଃନମି୍ଯାଣ
ଅଗଷ୍ 2020 ଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଯମାଦୀ 
ରାମ ମନ୍ଦରିର ଶଳିାନ୍ୟାସ କରିଥଯିଲ। 
ଏହା 2025 ସଦୁ୍ଧା ଯଶର ଯହବ ଯବାଲି 
ଆଶା କରାରାଉଛ।ି

କାଶ୍ମୀରଯର 31 ବର୍ଯ 
ପଯର, ଯେବୃଆରୀ 
2021ଯର ଯଖାଲାରାଇଥବିା 
ଶୀତଲନାଥ ମନ୍ଦରି ଚହଳ 
ସଷିୃ୍ କରିଥଲିା । ଧାରା 
370 ଉଯଚ୍ଛଦ ପଯର ଯକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ଏହାର ପନୁଜ୍ଯୀବନ 
ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆରମ୍ କରିଥଯିଲ।

ଯକଦାରନାଥ ଧାମ
ଯଦଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଯମାଦୀ ନଯିଜ 5  ଥର ଯକଦାରନାଥ 
ରାଇଛନ୍।ି 2013ଯର ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟଯର ପ୍ରଭାବତି ଯହାଇଥବିା ଏହ ିମନ୍ଦରିର ବଶିାଳ 
ରୂପକୁ ଯେରାଇ ଅଣାରାଉଛ।ି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାଧ,ି ଶବି ଉଦ୍ୟାନ, ବାସକୁୀ 
ତାଲର ନମି୍ଯାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛ।ି

ଶୀତଳନାଥ ମନ୍ଦରି

ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବକିାଶ ପବ୍ଯକଭର ଯଷ୍ାରି 
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ସିଟି ଭାବରର ପରିଗଣତି କରିବାକୁ ୋଉଛି। ଗତ କିଛିବର୍ଷ 
ମଧ୍ୟରର, ସମସ୍ତ ସ୍ାରକୀ ସମନ୍୍ୀୟ ପେ୍୍ଷ ଟନକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି 
କରିବା ଉରଦ୍ଶ୍ରର ଇତିହାସ, ବିଶ୍ୱାସ, ଆଧ୍ୟାତି୍ମକତା, 
ସଂସ୍ କୃତିକ ରକ୍ଷତ୍ଗଡିୁ଼କର ପନୁରୁଦ୍ଧାର କରାୋଉଛି।  
ଉର୍ରପ୍ରରେଶ ଉଭୟ ପେ୍୍ଷ ଟନ ଏବଂ ତୀଥ୍ଷୋତ୍ାରର ମଧ୍ୟ 
ସମକୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅପାର ରହଆିସିଛି।  
ଏଣ ୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଜନ ୍ମସ୍ାନ ରହଉ କିମା୍ କକୃଷ୍ଣଙ୍କର 
ବକୃ୍ାବନ, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସାରନାଥ କିମା୍ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, 
ସନ୍ଥ କବୀରର ମଘର ଧାମ କିମା୍ ବାରାଣସୀରର ସନ୍ଥ 
ରବିୋସଙ୍କ ଜନ ୍ମସ୍ାନର ଆଧନିୁକୀକରଣ ଏସବୁ ରକ୍ଷତ୍ରର 
ସାରା ରାଜ୍ରର ବ୍ାପକ କାେ୍୍ଷ  ୋଲିଛି। ଭଗବାନ ରାମ, 
ରେୀକକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡି଼ତ ରାମାୟଣ ସକଷିଟ, 
ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ସକଷିଟ ଏବଂ ରବୗଦ୍ଧ ସକଷିଟ ବିକାଶ କରାୋଉଛି। 

େଗୁ େଗୁ ଧରି ଭାରତରର ୋରିଧାମ ୋତ୍ା ମହତ୍ତ୍ୱ 
ରକ୍ଷା କରି ଆସଛିୁ। ଦ୍ାେଶ ରଜ୍ାତିଲଷିଙ୍ଗ, ଶକି୍ପୀଠ 
ଏବଂ ଅଷ୍ବିନୟାକ ପରିେଶ୍ଷନ ପ୍ରାୟ ସବୁରି ଜୀବନରର 
ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରର ବିରବେନା କରାୋଇଥାଏ। ଏହ ି
ତୀଥ୍ଷୋତ୍ା ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ବି ଅଧକି; ଏହା ଏକ 
ଜୀବନ୍ ପରମ୍ରା ୋହା ଭାରତକୁ ସଂରୋଗ କରର ଏବଂ 
ଆରଲାକିତ କରର। ଏହାକୁ େକୃଷି୍ରର ରଖ ି ଉର୍ରାଖଣ୍ର 
ରକୋରନାଥ ଧାମରର ଏକ ପେ୍୍ଷ ଟନ ସବୁିଧା ରକନ୍ଦ୍ରର 
ବିକାଶ, ଏକ ନୂତନ ଡାକ୍ରଖାନା ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ସବୁିଧାର 
ବିକାଶ ଭକ୍ଙ୍କ ରସବା ରକ୍ଷତ୍ରର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ 
କରିବ। ୋରିଧାମ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍୍ଷମାନ ରଜାରରସାରରର 
ୋଲିଛ।  ତୀଥ୍ଷୋତ୍ୀମାନଙୁ୍କ ରକୋରନାଥକୁ  ରନବାପାଇ ଁ
ଏକ ରକବୁଲ କାର ନିମ୍ଷାଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛି। ଏହା 
ବ୍ତୀତ, ପବିତ୍ ରହମକୁଣ୍ ସାହବିଙ୍କ ସବୁିଧାଜନକ ପ୍ରରବଶ 
ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଏକ ରରାପରୱ କାମ ୋଲିଛି। ଋରିରକଶ ଏବଂ 
କର୍୍ଷପ୍ରୟାଗ ମଧ୍ୟରର ଏକ ରରଳ ଲିଙ୍୍କ ପ୍ରତିଷା୍ ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ 
କରାୋଉଛି।

 ଗଜୁରାଟ ରସାମନାଥ ମ୍ରିରର ସମଦୁ୍ରେଶ୍ଷନ ପଥ ସହ 
ଏକ ପ୍ରେଶ୍ଷନୀ ଏବଂ ସପିଂ କରମ୍ଲେକ୍ସ  ନିମ୍ଷାଣ ରହବାଦ୍ାରା 
ତାହା ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ପାଇ ଁଏରବ ହଟ୍୍ପଟ ଭାରବ ପରିଗଣତି 
ରହଉଛି।  ଏହାଦ୍ାରା ଏହ ିସ୍ାନର ଗରୁୁତ୍ୱ ବକୃଦି୍ଧ ସହ  ନୂତନ 
ଆଶା ଏବଂ ରରାଜଗାରର ରାସ୍ତା ସକୃଷି୍ ରହାଇଛି।  ‘ଆଜାେୀ 
କା ଅମକୃତ ମରହାତ୍ବ’ ସମୟରର ରେଶରର ଆେିବାସୀଙ୍କ 
ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସଂସ୍ କୃତି ପ୍ରେଶ୍ଷନ ପାଇ ଁ 10ଟି ଆେିବାସୀ 
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସକୃଷି୍ କରାୋଇଥଲିା। ରାଞ୍ରିର ମହାନ୍ ବିସ୍ଷା 
ମଣୁ୍ାଙୁ୍କ ଉତ୍ଗ୍ଷୀକକୃତ କରି ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିକଟରର 
ସ୍ାପନ କରାୋଇଛି। ଗଜୁରାଟର ରାଜପିପା୍, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରେଶର 
ଲମସି୍ଙି୍ଗ, ଛତିଶଗଡର ରାୟପରୁ, ରକରଳର ରକାଜରିକାଡ, 
ମଧ୍ୟପ୍ରରେଶର ଛି୍ୱାଡ଼ା, ରତରଲଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାେ 
ଏବଂ ମଣପିରୁର ତାରମଙ୍ଗରର ଖବ୍ୁ ଶୀଘ୍ର ଏହପିରି 
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିମ୍ଷାଣ କରାେିବ। 

ଏହ ି ସଂଗ୍ରହାଳୟଗଡିୁ଼କ  ନୂଆ ପିଢିକୁ ଭାରତର ଐତିହ୍, 
ବୀରତ୍ୱ ବିରୟରର ରକବଳ ସେୂନା ରେବ ତାହା ନୁରହ ଁ, ବରଂ 
ପେ୍୍ଷ ଟନର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରାଇବ।  ଉର୍ରପ୍ରରେଶର 
ବାହାରାଇଚା୍ରର ମହାରାଜା ସରୁହଲରେବଙ୍କ ଏକ 40ଫୁଟ ଉର୍ର 
ରବ୍ାଞ୍ ପ୍ରତିମରୂ୍ଷି ପେ୍୍ଷ ଟକଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗରୁୁତ୍ୱ ବାବେରର 
ପରିେିତ କରାଇବ। ଏହ ିସ୍ାନରର ଅରନକ ସବୁିଧା ନିମ୍ଷାଣ ଦ୍ାରା 
ଏହା ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର ରକନ୍ଦ୍ରବି୍ୁ ପାଲଟିବ।  ଏହ ିସମସ୍ତ 

କଯରାନା ପଯର 
ତ ଏହା ଆହୁରି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 

ଯହାଇରାଇଛ।ି ଯରଉ�ଁାଯର ଯରଯତ ଟିକା 
ଲାଗିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯସ�ାକ ୁଯସତକି ିଅଧକି ରିବାକୁ 
ପସନ୍ଦ କରିଯବ। ଆଉ ଏଯଷେତ୍ରଯର ଆମ ଯଦଶହି ଁ

ଆଗଆୁ ଯହବ। ଆମ ଯଦଶର ହମିାଚଳ କଥା କହୁନ୍ତୁ କ ି
ଉତ୍ରାଖଣ୍, ସିକ୍ମି ୍, ଯଗାଆ, ଆଣ୍ାମାନ ନଯିକାବର ପ୍ରଭୃତ ି

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯକୈନ୍ଦ୍ରକି ଅଞ୍ଚଳ ଭାଯବ ଜଣାଶଣୁା। ଏ�ାଯର 
ବହୁତ ଦ୍ରୁତଗତଯିର ଟିକାକରଣ କରାରାଉଛ।ି ଏହାରି 
ମଳୂଯର ଲଷେ୍ୟ ଯହଉଛ ିପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନଯର ବଶି୍ୱାସ 

ସଷିୃ୍ କରିବା। 

-ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବକିାଶ ପବ୍ଯକଭର ଯଷ୍ାରି 
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ବଶି୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ: ଭାରତର 
19 ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ
n ରକୗଣସି ରେଶର ପେ୍୍ଷ ଟନସ୍ଳୀ ଏହାର ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ପରିେୟ 

ବ୍ାଖ୍ା କରିବାରର ସାହାେ୍ କରର। ବିଶ୍ୱ ପେ୍୍ଷ ଟନ ମାନେିତ୍ରର 
ଏହପିରି 19ଟି ପେ୍୍ଷ ଟନ ସ୍ଳୀର ମାନ୍ତା ଅତି ବିଶଷି୍  ଗନ୍ବ୍ସ୍ଳ 
ଭାବରର ସ୍ୱୀକକୃତି େିଆୋଇଛି।

n ରାଜ୍ ତଥା ସ୍ାନୀୟ ସରକାରଙ୍କ ସହରୋଗରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
ଏହ ିପେରକ୍ଷପ କାେ୍୍ଷ କାରୀ ରହଉଛି। ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରି େିଲ୍ୀର କୁତୁବ ମିନାର ପେ୍୍ଷ ନ୍ ମହାରାଷ୍କ୍ର 
ଅଜନ୍ା-ଏରଲାରା ଗମୁ୍ାସବୁ ଏହ ି19 ଅତିବିଶଷି୍ ପେ୍୍ଷ ଟନସ୍ଳୀ 
ଭିତରର ଅନ୍ଭୂ୍ଷକ୍। ଏସବୁସ୍ାନକୁ େିବା ଆସିବା ପାଇ ଁଉନ୍ତ 
ସଂରୋଗ, ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ପାଇ ଁଉନ୍ତ ସବୁିଧା, େକ୍ଷତା ବିକାଶ 
ଏବଂ ଅଭିଜ୍ତା ଉପରର ଧ୍ୟାନ ରେଇ ଏକ ସାମଗି୍ରକ ଢଙ୍ଗରର 
ରୋଜନା କରାୋଇଛି। ସ୍ାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରୋୟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ବ୍ାଣି୍ଂ 
ଏବଂ  ରପ୍ରାତ୍ାହନ ତଥା ଘରରାଇ ନିରବଶ ଦ୍ାରା ଏଗଡିୁ଼କର ବିକାଶ 
ରୋଜନା ରହଛିି। 

ପେରକ୍ଷପ ରକବଳ ବାହରାଇେର ରସୗ୍େ୍୍ଷ ରର ଉନ୍ତି 
ଆଣବି ତା ନୁରହ ଁ, ବରଂ ଏଠାକୁ ଆସଥୁବିା ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ 
ସଂଖ୍ାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇବ। 

ଯମଡିକାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନୂଆ ଦଗି 
ରକରତକ ରଲାକ ଆଶ୍େ୍୍ଷ  ରହାଇ ପୋରନି୍ ରେ, ପେ୍୍ଷ ଟନ 
ସହତି ଏକ ସ୍ୱାସ୍୍ରସବା କାେ୍୍ଷ କ୍ରମର କ’ଣ ସମ୍କ୍ଷ ଅଛି?  
ରହରଲ ରେଶର ଏକୀଭୂତ, େକୃଢ ସ୍ୱାସ୍୍ରସବା ଭିରି୍ଭୂମି 

ପେ୍୍ଷ ଟନ ବ୍ବସାୟ ଉପରର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥବିାରୁ 
ପେ୍୍ଷ ଟନ ସହତି ସ୍ୱାସ୍୍ର ଏକ େକୃଢ ସଂରୋଗ ରହଛି। 
ଶଳି୍ପସଂସ୍ା FICCI ଦ୍ାରା କରାୋଇଥବିା ଏକ ସରବ୍ଷକ୍ଷଣ 
ଅନୁୋୟୀ ବିଶ୍ୱର େିକିତ୍ା ପେ୍୍ଷ ଟନରକ୍ଷତ୍ରର ଭାରତର 
ଅବୋନ 20%ରୁ ଅଧକି ରହଛିି। ଏହାର ମଳୂ କାରଣ 
ରହଉଛି ଆରମରିକା ଏବଂ ୟୁରରାପ ତୁଳନାରର ଭାରତରର 
ଅତ୍ାଧନିୁକ େିକିତ୍ାରସବା 50% କମ ୍ ମଲୂ୍ରର ମିରଳ। 

ଯକାଭିଡ୍ ଅବଧ ିମଧ୍ୟଯର 
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯଷେତ୍ର ସବ୍ଯାଧକି 
ପ୍ରଭାବତି ଯହାଇଥବିାରୁ, 
ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ �ାରୁ 
ଆରମ୍ କରି ଗାଇଡଙ୍କ 
ରାଏ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରାରାଇଥଲିା।

ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବକିାଶ ପବ୍ଯକଭର ଯଷ୍ାରି 
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ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରର ରଖ ି ଭାରତ ସରକାର ରେଶରର 
ସ୍ୱାସ୍ରସବା ବ୍ବସ୍ାରର େର୍ ୍ଉନ୍ତି ଆଣବିାକୁ ୋହିଛଁନି୍।  
ରସଥଲିାଗି ରକାଭିଡଥ ଅବ୍ବହତି ପବୂ୍ଷର ତଥ୍ ଅନୁସାରର 
2014 ମସିହାରୁ ରେଶରର ରମଡିକାଲ୍ ଟୁରିଜମି ୍ 350 
ପ୍ରତିଶତ ବକୃଦି୍ଧ ପାଇଛି।  2014ରର ଏହ ି ରକ୍ଷତ୍ରୁ 1.23 
ଲକ୍ଷ ରକାଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ରହାଇଥବିା ରବରଳ 2019ରର 
ଏହ ି ଆୟ 2.10 ଲକ୍ଷ ରକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ବକୃଦି୍ଧ ପାଇଥବିା 
ରରକଡ଼୍ଷ କରାୋଇଛି। ଅଥ୍ଷାତ୍ ଅଧକି ସ୍ୱାସ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମିଥବିା 
ସ୍ାନଗଡିୁକରର ପେ୍୍ଷ ଟନର ସରୁୋଗ ରହଛିି।  ଆତିଥ୍ 
ଏବଂ ଡାକ୍ରଖାନାରର ଭର୍ଷି ରହବା  ଏକ ସରଙ୍ଗ କାେ୍୍ଷ  
କରିବ। 

 ସ୍ୱାସ୍୍ ପେ୍୍ଷ ଟନ ବିରୟରର ଆଜ ିବିଶ୍ୱର ତିରନାଟି ପ୍ରମଖୁ 
ରେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ରଗାଟିଏ।  ରମଡିକାଲ୍ ପେ୍୍ଷ ଟନର 
ମଳୂ ଲକ୍ଷ୍ ରହଉଛି ରରାଗର େିକିତ୍ା ଏବଂ ଉପୋରକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବା। ଆୟୁରବ୍ଷେ ଏବଂ ପାରମ୍ରିକ ଔରଧ 
ରହଉଛି ରସମାନଙ୍କର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଆଧାର।  ଆୟୁରବ୍ଷେ 
ସହତି ଜଡି଼ତ ସମଗ୍ର ଇରକାସିଷ୍ମର ବିସ୍ତାର ରେଶରର 
ପେ୍୍ଷ ଟନ ସମନ୍୍ୀୟ ସ୍ୱାସ୍୍ରସବାରର ଉନ୍ତି କରୁଛି। ସରଳ 
ଭାବରର ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ କଳ୍ପନା କରିବା, ରେପରିକି 
ରକରଳର ସବୁଜ ପରିରବଶରର ନିଜକୁ ଡିଟକ୍ସ କରିବା 
ଅଥବା ଉର୍ରାଖଣ୍ର ରକୗଣସି ପବ୍ଷତ ଉପରର ବାତାୟନ 
ମଧ୍ୟରର ବା ସୁ୍ ର ନେୀ କୂଳରର ରୋଗ ଅଭ୍ାସ କରିବା 
ଅଥବା ଉର୍ର-ପବୂ୍ଷର ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ରେଇ ୋତ୍ା କରିବା 
ଏକ ଭିନ୍ ଭାବନା ସକୃଷି୍ କରର। 

ରେରତରବରଳ  ରମଡିକାଲ୍ ଟୁରିଜମି ୍ବିରୟରର େର୍୍ଷା ହୁଏ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ କୁହନି୍, େେି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ 
ଆପଣଙୁ୍କ ୋପରଘରରର ରଖଛିୁ, ରତରବ ଜାଣରିଖନ୍ତୁ ରେ, 
ଭାରତର କାଳଜୟୀ ସଂସ୍ କୃତିକୁ ଆପଣାଇବାର ସମୟ 
ଆସିୋଇଛି।  ରେରତରବରଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର 
କିମା୍ ମନକୁ ସସୁ୍ କରିବାକୁ ୋହୁଛଁନି୍ ରତରବ ଭାରତ 
ଆସନ୍ତୁ।’  ଏହ ିରକ୍ଷତ୍ରର ପେ୍୍ଷ ଟନକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରେବାକୁ 
ୋଇ ଭାରତ ରାଷ୍କ୍ୀୟ ଆୟୁର ମିଶନ ସ୍ାପନା କରିଛି। 
ଆୟୁରବ୍ଷେ ଏବଂ ଅନ୍ ପ୍ରାେୀନ େିକିତ୍ା ପଦ୍ଧରି୍ ଆରମ୍ଭରୁ 
ହି ଁ ବିଶ୍ୱସ୍ୱାସ୍୍ ସଂଗଠନର ପାରମ୍ରିକ େିକିତ୍ା ରଣନୀତି 
2014-2023କୁ ବ୍ାଖ୍ାନ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ୱାସ୍୍ ସଂଗଠନ 
ଏହକି୍ରମରର ଭାରତରର ପାରମ୍ରିକ ଔରଧ ପାଇ ଁ ଏକ 
ର୍ା୍ବାଲ୍ ରସଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷା୍ କରିବାକୁ ରଘାରଣା କରିଛି। 
ଆୟୁରବ୍ଷେ ଏବଂ ଏହାର େିକିତ୍ା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା 
ପାଇ ଁସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଛାତ୍ମାରନ ଭାରତକୁ ଆସଛୁନି୍। 

େେିଓ ରକାଭିଡ ମହାମାରୀ ଦ୍ାରା ପେ୍୍ଷ ଟନ ଶଳି୍ପ 
ଉପରର େରଥଷ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡି଼ଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକାକରଣ ହାର 
ବଢିବା ଦ୍ାରା ଘରରାଇ ତଥା ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ପେ୍୍ଷ ଟକମାରନ 
ରେଶକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍। ଭାରତ ସରକାର 
ନିଜର ଟିକାକରଣ ଅଭିୋନରର ପେ୍୍ଷ ଟନ ସହ ଜଡି଼ତ 

24ଟି ରାଜ୍ୟଯର ପ୍ରାୟ 1160 ଯକାଟି 
ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟର 36ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ 

ଆରମ୍ ଯହାଇଛ।ି

ପ୍ରସାଦ ଯରାଜନା ମାଧ୍ୟମଯର 
ଭିତି୍ଭୂମି ବକିାଶ
n ତୀଥ୍ଷୋତ୍ା  କାୟାକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ବିକାଶ ୍ାଇଭ୍ 

(PRASHAD) ରହଉଛି ପେ୍୍ଷ ଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ାରା 
2014-15 ବର୍ଷରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥବିା ଏକ ଜାତୀୟ 
ମିଶନ୍। ଏହ ିରୋଜନା 100% ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁୋନପ୍ରାପ୍।

n ଏହ ିରୋଜନା ଧାମଷିକ ପେ୍୍ଷ ଟନ ଅଭିଜ୍ତାକୁ ସମକୃଦ୍ଧ 
କରିବା ପାଇ ଁସାରା ରେଶରର ତୀଥ୍ଷସ୍ାନଗଡିୁକର େିହ୍ନଟ 
ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରର ଧ୍ୟାନ ରେଇଥାଏ। ଏହାର ମଳୂ 
ଉରଦ୍ଶ୍ ରହଉଛି ଏହ ିରକ୍ଷତ୍ଗଡିୁ଼କରର ଏକ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ 
ପରିରବଶ ସକୃଷି୍ କରିବା ପାଇ ଁତୀଥ୍ଷସ୍ାନଗଡିୁକର ସ୍ାୟୀ ଓ 
ସମନ ୍ତି ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରୋନ କରିବା ।

n ସଡ଼କ, ରରଳ, ଜଳୋତ୍ା ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଟମଷିନାଲ୍, 
ରମାବାଇଲ୍-ଇଣ୍ଟରରନଟ୍ ସଂରୋଗ, ରଶୗୋଳୟ, 
ହସ୍ତଶଳି୍ପ ବଜାର, ଏଟିଏମ,୍ ମନି ଏକ୍ସରେଞ୍ କାଉଣ୍ଟର 
ପରି ରମୗଳିକ ସବୁିଧାଗଡିୁ଼କର ବିକାଶ ଏହା ମାଧ୍ୟମରର 
କରାୋଉଛି।

ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବକିାଶ ପବ୍ଯକଭର ଯଷ୍ାରି 

ଟି ରାଜ୍ୟ / ଯକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ 
ଅଞ୍ଚଳର 57ଟି ସ୍ଳ 
ସାମିଲ୍  27 
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137 ପବ୍ଯତ ଶଖିରଯର 
ଯ୍କଂି ଉନ୍ମୁକ୍
ଅଗଷ୍ 2019ରର, ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରରେକିଂ 
ପାଇ ଁପବ୍ଷତାରରାହୀ ଭିସା ପାଇବାକୁ ୋହୁଥଁବିା 
ବିରେଶୀମାନଙ୍କ ଲାଗି 137 ପବ୍ଷତ ଶଖିର 
ରଖାଲିଥରିଲ। ଏହ ିଶଖିର ଜାମମ୍ ୁକାଶ ୍ମୀର, 
ହମିାେଳ ପ୍ରରେଶ, ଉର୍ରପ୍ରରେଶ ଏବଂ ସିକି୍ମରର 
ଅବସି୍ତ। ଉର୍ରାଖଣ୍ରର ବିରେଶୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସବ୍ଷାଧକି 51ଟି ଶଖିର ରଖାଲା ୋଇଥଲିା। 
ଜାମମ୍ ୁକାଶ ୍ମୀରର 15 ଟି ପବ୍ଷତ ଶଖିର ମଧ୍ୟ 
ଏହ ିତାଲିକାରର ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ ରହାଇଛି। ରେଶରର 
େୁଃସାହସିକ ପେ୍୍ଷ ଟନକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବା ପାଇ ଁ
ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ପେରକ୍ଷପ ଥଲିା।

ବିଶ୍ୱ ପେ୍୍ଷ ଟନ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ପରିରେର ଏକ ରିରପାଟ୍ଷ ଅନୁୋୟୀ, ରକାଭିଡ ପବୂ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ 
ପେ୍୍ଷ ଟନ ବଜାର ବାରଷିକ 3.5% ହାରରର ବଢଥୁଲିା। ବିଶ୍ୱର GDPରର ଏହାର ଅବୋନ 
ରହଉଛି 8.9 ରିେଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ଏଥରିର 330 ନିୟୁତ ରଲାକ ନିେକିୁ୍ ପାଇଛନି୍। 
ଭାରତରର 87.5 ନିୟୁତ ରଲାକ ନିେକିୁ୍ ପାଇଛନି୍ ଏବଂ ରେଶର ଜଡିିପିରର  ପେ୍୍ଷ ଟନର 
ଅବୋନ 194 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆକଳନ କରାୋଇଛି। 

ବଢଥୁବିା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଜାରଯର ଭାରତର ଭୂମିକା 

2016 ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ 
ଯମଡିକାଲ୍  ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇ ଁଭାରତ 
ଆସିଥବିା ଯଲାକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  

4.27
4.49

6.41
6.97

1.83

2016

2017

2018

2019

2020*ସଂଖ୍ୟା ଲଷେଯର.    *ଯକାଭିଡ୍  ଲକ୍ ଡାଉନ୍ 

ରାଜ୍ମାନଙୁ୍କ େରଥଷ୍ ଗରୁୁତ୍ୱ ରେଇଥରିଲ।  ଫଳସ୍ୱରୂପ 
ପେ୍୍ଷ ଟନ ଶଳି୍ପ ମହାମାରୀଠାରୁ ସସୁ୍ ଥବିାର ରେଖାୋଉଛି। 
ରକାଭିଡରୁ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ତୀତ ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ପାଇ ଁସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ 
ରମୗଳିକ ଭିରି୍ଭୂମି ରୋଗାଣ ଅତ୍ନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ।

ସ୍ୱଚ୍ଛତାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନୂଆ ରାସ୍ା 
ଆପଣଙ୍କ ମରନଥାଇପାରର, 2014 ପବୂ୍ଷରୁ, ଆମ 
ସହରଗଡିୁ଼କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିରୟରର  ରକବଳ ନକାରାତ୍ମକ 
ଆରଲାେନା ହି ଁ ଶଣୁବିାକୁ ମିଳଥୁଲିା। ମଇଳା ସହରକୁ 
ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରାକକୃତିକ ଅଂଗ ଭାବରର ରେଖାୋଉଥଲିା। 
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଉୋସୀନତା ରକବଳ ସହରଗଡିୁ଼କର ରସୗ୍େ୍୍ଷ  

ବା ଏଠାକୁ ଆସଥୁବିା ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ଉପରର ନକରାତ୍ମକ 
ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥଲିା ତା ନୁରହ ଁ, ବରଂ ଏହା ସହରବାସୀଙ୍କ 
ସ୍ୱାସ୍୍ ଉପରର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥଲିା।  ଏହ ି
ପ୍ରକାର ପରିରବଶରରର ପରିବର୍୍ଷନ ଆଣବିା ପାଇ ଁରେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ଭାରତ ମିଶନ୍ ଏବଂ AMRUT ମିଶନ୍ ଅଧୀନରର ବିଶାଳ 
ଅଭିୋନ ଆରମ୍ଭ କରିଥଲିା। ଏହାଦ୍ାରା ବିଭିନ୍ ସହରରର 
60ଲକ୍ଷରୁ ଅଧକି ଘରରାଇ ରଶୗୋଳୟ ଏବଂ 6ଲକ୍ଷରୁ 
ଅଧକି କମୁ୍ ନିଟି ରଶୗୋଳୟ ନିମ୍ଷାଣ କରାୋଇଛି। 7ବର୍ଷ 
ପରୂବ୍ଷ ରେଉଠଁାରର ରକବଳ 18ପ୍ରତିଶତ ବଜ୍୍ଷ ବସୁ୍ତ ନିଷ୍ାସନ 
ରହାଇପାରୁଥଲିା, ତାହା ଆଜ ି70 ପ୍ରତିଶତକୁ ବକୃଦି୍ଧ ପାଇଛି। 
ବର୍୍ଷମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିୋନ 2.0 ଅଧୀନରର ସହରରର 

ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବକିାଶ ପବ୍ଯକଭର ଯଷ୍ାରି 
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'ଯଦଯଖା ଅପ ୍ନା ଯଦଶ’ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତ ି

ସହାୟତା ଏବଂ ସଚୂନା

ଅରନକ ବର୍ଷ ରହଲା ଭାରତ ବିରେଶୀ ପେ୍୍ଷ ଟକଙୁ୍କ ଆକକୃଷ୍ କରି ଆସଛିୁ। ଏରବ 
ବି ପ୍ରରତ୍କ ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ପରିେଶ୍ଷକ କାଶ ୍ମୀରର େମତ୍କାର ଉପତ୍କା ରହଉ 
କିମା୍ ୋଜଷିଲିଂ-ଆସାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୋ’ ବଗିୋରର ଥରର ରହରଲ ବି ଆତ୍ମବିରଭାର 
ରହବାକୁ ୋରହ।ଁ  ଏହା ବ୍ତୀତ ଧାମଷିକ ସ୍ାନ ପରିେଶ୍ଷନ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରବଳ 
ଇଚ୍ଛା କରର। ଏହକି୍ରମରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେ୍୍ଷ ଟନ ରରେନ୍ େଳାେଳ କରି ପବିତ୍ 
ସ୍ାନଗଡିୁ଼କରର ସହଜରର ପହଞ୍ବିା ଲାଗି ସରକାର 'ରେରଖା ଅପା୍ ରେଶ' 
କାେ୍୍ଷ କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍। ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଭାରତ ମଧ୍ୟରର ବ୍ାପକ ଭ୍ରମଣ 
କରିବାକୁ ତଥା ରେଶର ବିବିଧ ଐତିହ୍ ସ୍ାରକୀ ପରିେଶ୍ଷନ କରାଇବାକୁ ଏହା ଏକ 
ପ୍ରୟାସ। ରେଶର ପେ୍୍ଷ ଟନ ହଟସ୍ଟରର ଘରରାଇ ପେ୍୍ଷ ଟନ ସବୁିଧା ଉପଲବ୍ 
ସହ ଭିରି୍ଭୂମି ବିକାଶକୁ ସଗୁମ କରିବା ପାଇ ଁଏଥରିର ଲକ୍ଷ୍ ରଖାୋଇଛି।

n  ଘରରାଇ ତଥା ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ପେ୍୍ଷ ଟକଙ୍କ ସବୁିଧା ଏବଂ ନିରାପର୍ା ପାଇ ଁ, 
ସମସ୍ତ ପେ୍୍ଷ ଟନ ସମନ୍୍ୀୟ ସେୂନା େିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା, ସପ୍ାହରର ସାତ 
େିନ ହି୍ ୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସରମତ 12 ଟି ଭାରାରର ରଟାଲ୍ ଫି୍ ନମର୍ 
1800111363 ଏବଂ ସଟ୍ଷ ରକାଡ୍ 1363 ମାଧ୍ୟମରର  ଉପଲବ୍। 

n  ଭ୍ରମଣକାରୀଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶକ୍ୁ ଉର୍ର ରେବା ତଥା ସାହାେ୍ 
କରିବା ପାଇ ଁପେ୍୍ଷ ଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରୱବସାଇଟରର ଏକ ଲାଇଭ ୋଟ୍ 
ବ୍ବସ୍ା ଉପଲବ୍ ।

n  ଅତୁଲ୍ ଭାରତ ରୱବସାଇଟରର ଗଗୁଲ୍ୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ୱାକଥରୁ୍ ବ୍ବହାର 
କରି ଭେୁ୍ଷଆଲ୍ ଫମ୍ଷରର ଭାରତର ପେ୍୍ଷ ଟନ ସ୍ଳଗଡିୁକ ବିରୟରର ସମସ୍ତ 
ସେୂନା ଆରକ୍ସସ ୍ରହାଇପାରର, ତା’ବାେ୍  ଟୁର୍ ଅପରରଟର, ରହାରଟଲ, 
ଏରଜଣ୍ଟ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ସେୂନା ଇନକି୍ରଡିବଲ୍ ଇଣି୍ଆ 
ରମାବାଇଲ୍ ଆପ ୍ମାଧ୍ୟମରର ଉପଲବ୍।

n  ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ପେ୍୍ଷ ଟକମାନଙୁ୍କ ପରିୋଳନା କରିବା ପାଇ ଁଏକ ଉତ୍ଗ୍ଷୀକକୃତ 
COVID-19 କକ୍ଷ ପ୍ରତିଷା୍ କରାୋଇଥଲିା | 'ଷ୍କ୍ାରଣ୍ଡ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ' 
ରପାଟ୍ଷାଲ ମାଧ୍ୟମରର ରକାଭିଡ ସମୟରର ଭାରତରର ଅଟକି ରହଥିବିା 
ବିରେଶୀ ପେ୍୍ଷ ଟକଙୁ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରୋନ କରାୋଇଥଲିା ।

ରସରପମ୍ର୍ 27, 2017ରର ବିଶ୍ୱ ପେ୍୍ଷ ଟନ 
େିବସ ଅବସରରର ପେ୍୍ଷ ଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
"ଐତିହ୍କୁ ରପାର୍"  ( ଆଡପ ୍ଏ ରହରିରଟଜ ୍) 
ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥଲିା । 
ଏହା ପେ୍୍ଷ ଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ତତ୍ତ୍ୱ 
ସରବ୍ଷକ୍ଷଣ ସଂସ୍ା ଏବଂ ରାଜ୍ ତଥା ରକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ 
ଅଞ୍ଳଗଡିୁ଼କ ଦ୍ାରା ନିଆୋଇଥବିା ଏକ ପେ୍୍ଷ ଟନ 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ ପେରକ୍ଷପ। ଆମର ସମକୃଦ୍ଧ ଏବଂ 
ବିବିଧ ଐତିହ୍ ସ୍ାରକୀକୁ ପେ୍୍ଷ ଟକଙୁ୍କ ଆକରଷିତ 
କରିବା ଏହା ସାମଥ୍୍ଷ  ରଖଛିି। ଭାରତର ପ୍ରମଖୁ 
ସ୍ାରକୀଗଡିୁକର ପ୍ରତ୍ତାତି୍ତ୍ୱକ ସରବ୍ଷକ୍ଷଣରର 
ଏହ ିପେରକ୍ଷପ ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥଲିା ଏବଂ 
ଏପେ୍୍ଷ ନ୍ ସମଗ୍ର ରେଶରର 95ଟି ସ୍ାରକୀ 
ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ ରହାଇଛି। ଘରରାଇ ନିରବଶକମାରନ 
ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ ସହତି ଏହ ିସାଇଟଗଡିୁକ ପାଇ ଁ
ରମୗଳିକ ଏବଂ ଆଧନିୁକ ସବୁିଧା ପ୍ରୋନ କରିରବ। 
ଏହ ିରୋଜନାରର ଏପେ୍୍ଷ ନ୍ 29 ଟି ବୁଝାମଣା 
(ଏମଓୟୁ) ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହାଇଛି।

'ଐତହି୍ୟକୁ 
ଯପାର୍ୟ’ ଏକ 
ଅନନ୍ୟ ପଦଯଷେପ 

ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବକିାଶ ପବ୍ଯକଭର ଯଷ୍ାରି 
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ଠଆି ରହାଇଥବିା ଅଳିଆ ପବ୍ଷତକୁ ହଟାଇବା ପାଇ ଁ ଏକ 
ଅଭିୋନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛି। ସହରଗଡିୁ଼କର ସୗ୍େ୍୍ଷ  
ବଢାଇବାରର ଏଲଇଡି ଆରଲାକ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକା 
ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ସରକାର ଏକ ଅଭିୋନ ଅଧୀନରର ରେଶର 90ଲକ୍ଷରୁ 
ଅଧକି ପରୁୁଣା ଷ୍କ୍ିଟ୍ ଲାଇଟକୁ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ଦ୍ାରା 
ବେଳାଇଛନି୍। ଏହ ି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ତମ ବର୍ଷରର ରେଶ 
'ସାବକା ସାଥ,୍ ସବକା ବିକାଶ ଏବଂ ସାବକା ବିଶ୍ୱାସ'  ସହ 
'ସବକା ପ୍ରାଥ୍ଷନା' ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଆହା୍ନ ରେଇଛି।  ସବା୍ ପ୍ରାୟସ 
ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉେ୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାର ଭାବନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହବିା 
ପାଇ ଁଅତ୍ନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାରୁ ସଖୁ ଏବଂ ପେ୍୍ଷ ଟନ 
ସହତି ନିବିଡ଼ ସମ୍କ୍ଷ ରହଛିି। ଗଜୁରୁାଟର ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଭାବରର ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରର ବିରଶର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ରେଇ ପ୍ରଗତି ପାଇ ଁପେ୍୍ଷ ଟନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢାଇବା ଲାଗି 
ରେଷ୍ା କରିଥରିଲ। ରସରତରବରଳ ରସ ନିମ୍ଷଳ ଗଜୁରୁାଟ 
ଅଭିୋନ ଆରମ୍ଭ କରିଥରିଲ ୋହା ଏକ ଜନ ଆର୍ାଳନରର 
ପରିଣତ ରହଲା ଏବଂ ରାଜ୍ରର ପେ୍୍ଷ ଟନ ମଧ୍ୟ ବକୃଦି୍ଧ 
ପାଇଥଲିା। 

ଐତହି୍ୟକୁ ସଂରଷେଣ କରି, ବଶି୍ୱର ପରିଚୟ ଭାଯବ ମଣୁ୍ 
ଯଟକୁଛ ିଭାରତ
ପରମ୍ରା ଏବଂ ପେ୍୍ଷ ଟନ ରହଉଛି େୁଇଟି ବିରୟ ୋହା 
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ କୃତି, େିନ୍ାଧାରା ଏବଂ ପରିେୟ ସହତି 
ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରର ଜଡି଼ତ। ଭାରତର ସାଂସ୍ କୃତିକ ସାମଥ୍୍ଷ କୁ 
ବିଶ୍ୱ ସାମା୍ରର ରଖବିା ପାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବ୍ଷୋ ରେଷ୍ା 
କରିଆସଛୁନି୍, ୋହାଦ୍ାରା  ଭାରତ ଐତିହାସିକ ପେ୍୍ଷ ଟନ 
ରକ୍ଷତ୍ରର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହବ୍ ଭାବରର ବିକଶତି 
ରହାଇଛି। ଐତିହାସିକ ଢାଞ୍ାଗଡିୁ଼କର ସଂରକ୍ଷଣ କରାୋଇ 
ତାରସଗଡିୁ଼କୁ ଅଧକି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାୋଉଛି। ରକାଲକାତା, 
େିଲ୍ୀ, ମମୁା୍ଇ, ଅହମ୍ମୋବାେ ଏବଂ ବାରାଣସୀରର ଐତିହ୍ 
ସ୍ଳରର ଆଧନିୁକ ସବୁିଧା ଉପଲବ୍ କରାୋଇ  ନୂତନ ଆକକୃତି 
େିଆୋଉଛି। ଏହ ିଧାରାରର ନୂତନ ଗ୍ାରଲରୀ, ପ୍ରେଶ୍ଷନୀ, 
ରପ୍ରକ୍ଷାଳୟ, ନାଟକ ଏବଂ ସଂଗୀତ ପ୍ରେଶ୍ଷନ ପାଇ ଁଭିରି୍ଭୂମି 
ନିମ୍ଷାଣ କରାୋଉଛି। ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ମାନକ ଅନୁୋୟୀ ପାଞ୍ଟି 
ମରଡଲ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିମ୍ଷାଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପରି୍ 
ରନଇଛନି୍।  ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଷପରୁାତନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରକାଲକାତାର 
ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରର ଏହ ିନବୀକରଣ କାେ୍୍ଷ  ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଛି। ଏହା ବ୍ତୀତ େିଲ୍ୀ, ରେନ୍ାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାେ ଏବଂ 
ରେୀନଗରର ସଂଗ୍ରହାଳୟଗଡିୁ଼କର ନବୀକରଣ କରାୋଉଛି। 
ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର 10 ଟି ଅତିରିକ୍ ସ୍ାନକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ 
ସ୍ଳ ଭାବରର ମାନ୍ତା ମିଳିଛି, ୋହା ପେ୍୍ଷ ଟନ ସ୍ଳର 
ବିକାଶ ପାଇ ଁଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ େଶ୍ଷାଉଛି। 

ଐତିହ୍ର ସରୁକ୍ଷା, ରସୗ୍େ୍୍ଷ କରଣ ଏବଂ 
ରସୗ୍େ୍୍ଷ କରଣ ପାଇ ଁ ରକବଳ ସମଳ୍ ଆବଶ୍କ ତା’ 
ନୁରହ ଁ, ବରଂ ରସଗଡିୁ଼କର େତ୍ ଏବଂ ପରିୋଳନା ପାଇ ଁମଧ୍ୟ 

ଆବଶ୍କ ବ୍ବସ୍ା ବିକାଶ କରାେିବା ଆବଶ୍କ। ଏହାକୁ 
େକୃଷି୍ରର ରଖ ିଡିମଡ୍ ବିଶ୍ୱବିେ୍ାଳୟର ମାନ୍ତା ସହତି ଏକ 
"ଇଣି୍ଆନ୍ ଇନଷି୍େୁ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ରହରିରଟଜ ୍ କନ ୍ଜରରଭ୍ଷସନ୍" 
ପ୍ରତିଷା୍ ଉପରର ଆରଲାେନା ୋଲିଛି। ଗଜୁରୁାଟର 
ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରର ରଢାଲାଭିରାର ଐତିହାସିକ ସରୁକ୍ଷା 
ତଥା ପନୁରୁଦ୍ଧାର କାେ୍୍ଷ ରର କଥା କହନ୍ତୁ କିମା୍ ବର୍୍ଷମାନ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରର, ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ ସ୍ଳଗଡିୁ଼କର 
ସଂଖ୍ା ବକୃଦି୍ଧ କରିବା ସହତି ଭିରି୍ଭୂମି ତଥା ସମନ ୍ତି ବିକାଶ 
ସବୁକିଛି ପାଇ ଁତାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅତୁଳନୀୟ।  

ସକଷିଟ୍ ରରେନ୍ଗଡିୁକ ପେ୍୍ଷ ଟନ ସ୍ଳଗଡିୁକୁ ସଂରୋଗ 
କରୁଥବିାରବରଳ ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ରୋଗ େିବସ ପରି 
ପବ୍ଷଗଡିୁ଼କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ କୃତିକୁ ବଖାଣଥିାଏ। ବିଶ୍ୱରର 
ଭାରତୀୟ ପରମ୍ରାକୁ ପନୁଃ ସ୍ାପିତ କରିବାରର ବର୍୍ଷମାନର 
ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ର ଉେ୍ମ ଜାରି ରହଛିି।  ଏହା ଉପଲବ୍ 
ପରିସଂଖ୍ାନରୁ ସ୍ଷ୍। 1976 ରୁ 2014, ପ୍ରାୟ 38 ବର୍ଷ 
ମଧ୍ୟରର ବିରେଶରୁ ମାତ୍ 13ଟି ରୋରି ରହାଇଥବିା ଐତିହ୍ 
ରଫରସ୍ତ କରାୋଇଥଲିା; କିନ୍ତୁ 2014ରୁ 2021, ଏହ ି 7 
ବର୍ଷ ଭିତରର 41ଟି ରୋରି ରହାଇଥବିା ଐତିହ୍କୁ ଭାରତ 
ରଫରାଇ ଅଣବିାରର ସକ୍ଷମ ରହାଇପାରିଛି। 

ଏହା ନିଃସର୍ହ, ରକାଭିଡ ପରବର୍୍ଷୀ ସମୟରର 
ଭାରତର ପେ୍୍ଷ ଟନ ରକ୍ଷତ୍ ଶୀଘ୍ର ପବୂ୍ଷ ସ୍ତରକୁ ରଫରିଛି। 
ମାର୍୍ଷ 2022 ସଦୁ୍ଧା 5 ଲକ୍ଷ ବିରେଶୀ ପେ୍୍ଷ ଟକଙୁ୍କ ମାଗଣା 
ଭିସା ପ୍ରୋନ ସହତି, ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣ, ଉନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍୍ 
ସବୁିଧା ଉପଲବ୍ ତଥା ରଟରକ୍ାରଲାଜିର ଉନ୍ତ ବ୍ବହାର 
ବିଶ୍ୱରର ଭାରତ ପାଇ ଁନୂଆ ପରିେୟ ସକୃଷି୍ କରିଛି। ଅବଶ୍, 
ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସରବ୍ଷାର୍ମ ପେ୍୍ଷ ଟନସ୍ଳୀ ଭାବରର 
ସ୍ୱୀକକୃତି ରେବା ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ 
ଆବଶ୍କ, ଏହା ରହରଲ ଏକ ଭାରତ- ରରେଷ ୍ ଭାରତର 
ଲକ୍ଷ୍ ପରୂଣ ରହାଇପାରିବ।  n

ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବକିାଶ ପବ୍ଯକଭର ଯଷ୍ାରି 
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େଶନି୍ େଶନି୍ ଧରି ବିଳମ୍ିତ ରହାଇଥବିା ପ୍ରକଳ୍ପଗଡିୁ଼କ 
ରକବଳ ଖର୍୍ଷ ବଢାଇ ନଥାଏ, ବରଂ ରଲାକଙ୍କ ଆଶା ଓ 
ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଧଳିୂସାତ କରିେିଏ।   ଡିରସମର୍ 27 ରର, 
ହମିାେଳ ପ୍ରରେଶର ମଣି୍ରର 11,000 ରକାଟି ଟଙ୍କାର 

ୋରିଟି ଜଳ ବିେୁ୍ତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ରଲାକାପ୍ଷଣ ଓ ଶଳିାନ୍ାସ ସମୟରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ କହଛିନି୍, “ପ୍ରରତ୍କ ରେଶରର ଅଲଗା 
ଅଲଗା ବିୋରଧାରା ରହଛିି। ରହରଲ ଆମ ରେଶର ରଲାରକ ସ୍ଷ୍ 
ଭାରବ େୁଇଟି ବିୋରଧାରାକୁ ରେଖଛୁନି୍। ରଗାଟିଏ ବିଳମର୍ ଆଉ 
ରଗାଟିଏ ବିକାଶର। ବିଳମ୍ିତ ବିୋରଧାରାରର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥବିା 
ରଲାରକ ରକରବ ପାହାଡ଼ ଉପରର ରହୁଥବିା ରଲାକଙ୍କ ପରବାହ୍  
କରନି୍ ନାହି।ଁ ଭିରି୍ଭୂମି କଥା କହନ୍ତୁ କି ରମୗଳିକ ସବୁିଧା ରେବାର 
ବିରୟରର ଏହ ିବିଳମ୍ିତ ବିୋରଧାରାର ରଲାରକ ରକରବ ହମିାେଳ 
ରଲାକଙ୍କ କଥା େିନ୍ା କରି ନାହାନି୍। ରସଥଲିାଗି ଅଟଳ ଟରନଲ୍  
କାମରର ଅରନକ ବର୍ଷ ବିଳମ ୍ରହାଇଥଲିା। ରସହପିରି ରରଣକୁାଜୀ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ତିନି େଶନି୍ରୁ ଅଧକି ସମୟ ବଳମ୍ିତ ରହାଇଥଲିା’’। 

ଦଶନ୍ରି ଅଯପଷୋ ଅନ୍ ଯହଲା 
ହମିାେଳ ପ୍ରରେଶରର ପାଣପିାଇପ ୍ ସଂରୋଗର ଉୋହରଣ ରେଇ 

ଏଯବ ଯକବଳ ବକିାଶ 

ଯହଉଛ ିବାତ୍୍ଯା 

ବଳିମ୍ବ ନୁଯହ ଁ

ଅତୀତଯର ଏମିତ ିଅଯନକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁଶଳିାନ୍ୟାସ 
ଯହଉଥଲିା କନି୍ତୁ ଦଶନ୍ ିଧରି କାମ ଯଶର ଯହଉନଥଲିା। 

ଯକୗଣସି ଯଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳଯର ନୁଯହ ଁ, ସମଗ୍ର 
ଯଦଶଯର ଏପରି ପରିସି୍ତ ିଥଲିା।  ଏହାର ଅଯନକ 

ଉଦାହରଣ ରହଛି।ି ଯକରଳର ଯକାଲାମ ବାଇପାସ ୍
ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କହନ୍ତୁ, ଏହା ବଗିତ ପଚାଶ ବର୍ଯ ଯହଲା 

ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇ ଁଅଯପଷୋ କରିଥଲିା। �କ୍ି  ଯସହପିରି  
ଆସାମର ବଗିବଲ୍ି ବ୍ଜ୍ି ଯହଉ ବା ଉତ୍ରପ୍ରଯଦଶଯର 

ଚାଳିଶ ିବର୍ଯଧରି ବଳିମି୍ବତ ଯହାଇ ପଡି଼ରହଥିବିା ସଜୁ୍ଯ 
ଯକନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହମିାଚଳ ପ୍ରଯଦଶଯର ତନି ିଦଶନ୍ ି

ବଳିମି୍ବତ ଯରଣକୁାଜୀ ଡ୍ୟାମ ୍ପ୍ରକଳ୍ପସବୁ ଏହାର ଯଗାଟିଏ 
ଯଗାଟିଏ ନମନୁା।   କନି୍ତୁ ଏଯବକାର ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ଏହା ପ୍ରମାଣତି କରିଛନ୍ ିଯର ମଯନାବଳ ଦୃଢ ଥଯିଲ 

ଲଷେ୍ୟସାଧନ କଷ୍ ହୁଏ ନାହି।ଁ  ୪୦ ବର୍ଯ ଯହଲା ନୂତନ 
ଜୀବନସନ୍ାନ ଯଖାଜଥୁବିା ଉତ୍ରପ୍ରଯଦଶର ସଜୁ୍ଯ ଯକନାଲ 

ପ୍ରକଳ୍ପର ବଗିତ ୪ ବର୍ଯଯର 48 ପ୍ରତଶିତ ନମି୍ଯାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 
ଯଶର ଯହାଇପାରିଛ।ି �କ୍ି  ଯସହପିରି ହମିାଚଳ ପ୍ରଯଦଶର 

ଯରଣକୁାଜୀ ଡ୍ୟାମ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ଯହାଇପାରିଛ।ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ 
ସଯମ୍ବାଧନ ଶଣୁବିାକୁ କୁ୍ୟଆର୍  
ଯକାଡ୍  ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ। 

ହମିାଚଳଯର ବକିାଶ ଜାତୀୟ
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ରସ କହଛିନି୍, “ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 େଶନି୍ରର, ହମିାେଳର ମାତ୍ 
7 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଖରର ପାଇପ ୍ ପାଣ ି ପହଞ୍ଥିଲିା। ମାତ୍ 
ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଏବଂ କରରାନା ସଙ୍କଟ ସମୟରର ମଧ୍ୟ 
7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧକି ନୂତନ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରର ପାଇପ ୍ ପାଣ ି
ପହଞ୍ପିାରିଛି। ଏହାପବୂ୍ଷରୁ, ଆମର ଭଉଣୀମାରନ ରରାରରଇ 
ପାଇ ଁ କାଠ ଆଣବିାରର ଅରନକ ସମୟ ବିତାଉଥରିଲ।  ଆଜ ି
ତାଙ୍କ ପାଖରର ରନ୍ନ ଗ୍ାସ ୍ ପହଞ୍ପିାରିଛି।  ଉନ୍ତ ରଶୗୋଳୟ 
ସବୁିଧା ଦ୍ାରା ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳଛିୁ। ୱାନ୍ ରାଙ୍୍କ 
ୱାନ୍ ରପନନ୍୍ ଉପରର େଶନି୍ ବିଳମ୍ିତ ନିଷ୍ପରି୍ କିମା୍ ରସନାକୁ 
ଆଧନିୁକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୁରଲଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ାରକଟ୍ ରୋଗାଇବା, 
ଶୀତେିରନ ସମସ୍ାକୁ ହ୍ାସ କରିବା ପାଇ ଁଆବଶ୍କ ପେରକ୍ଷପ 
ରନବା କିମା୍ ୋତାୟାତ ପାଇ ଁଉନ୍ତ ସଂରୋଗ ସବୁରକ୍ଷତ୍ରର 
ସରକାରଙ୍କ ଉେ୍ମ ହମିାେଳର ପ୍ରରତ୍କ ଘରର ପହଞ୍ଛିୁ 
ରବାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନି୍।

ଏକ ୋମ୍ଯା ହବ୍ ଭାବଯର ହମିାଚଳକୁ ବର୍୍ଯନା
ହମିାେଳପ୍ରରେଶ ରହଉଛି ରେଶର ଅନ୍ତମ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଫାମ୍ଷା 
ହବ୍। ଆଜ ି େେି ଭାରତକୁ େୁନିଆର ଫାମ୍ଷାସୀ କୁହାୋଉଛି 
ରତରବ ଏହା ପଛରର ହମିାେଳର େରଥଷ୍ ଅବୋନ ରହଛିି। 
ବିଶ୍ୱରର କରରାନା ବିସ୍ତାର ସମୟରର ହମିାେଳ ପ୍ରରେଶ ଅନ୍ 
ରାଜ୍ ନୁରହ ଁ, ଅନ୍ ରେଶଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସାହାେ୍ କରିଥଲିା। ଫାମ୍ଷା 
ଇଣ୍ଷ୍କ୍ୀ ସହ ଆମ ସରକାର ଆୟୁର ଶଳି୍ପ ଏବଂ ପ୍ରାକକୃତିକ 
େିକିତ୍ାକୁ ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ୱ ରେଉଛନି୍। 

ରେବଭୂମି ହମିାେଳ ପ୍ରକକୃତିରୁ ପାଇଥବିା ବରୋନକୁ ସଂରକ୍ଷଣ 
କରିବା ଆବଶ୍କ। ପେ୍୍ଷ ଟନ ସହତି ହମିାେଳ ପ୍ରରେଶରର 
ଶରିରେ ବିକାଶ ପାଇ ଁଅରନକ ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି। ରାଜ୍ର ଖାେ୍ 
ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ ଏବଂ କକୃରି-ରଜୈବିକ କକୃରି ତଥା ଫାମ୍ଷା ବ୍ବସାୟ 
ବକୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରଶର ଧ୍ୟାନ ରେଉଛନି୍। n

ଅଭିବୃଦି୍ଧ ଉପଯର ବଯିଶର ଧ୍ୟାନ
2030 ସଦୁ୍ଧା ସମଦୁାୟ ଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ ଷେମତାର 40% ଶକି୍ ଅଣ-ଜୀବାଶ୍ମ ଶକି୍ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ାଦନ କରିବା ପାଇ ଁଭାରତ 2016ଯର  
ଲଷେ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥଲିା। ଏଯବ ସମସ୍ ଭାରତୀୟଙୁ୍କ ଏହା ଗବ୍ଣିତ କରୁଛ ିଯର, ବଗିତବର୍ଯ ନଯଭମ୍ବର ମାସଯରହି ଁଏହ ିଧାର୍ଯ୍ୟ ଲଷେ୍ୟ 

ପରୂଣ ଯହାଇ ସାରିଛ।ି ଅଥ୍ଯାତ୍  ଯରଉ ଁଲଷେ୍ୟ  2030 ପାଇ ଁଧାର୍ଯ୍ୟ ଥଲିା ତାହା 2021ଯର ସମ୍ବ ଯହାଇପାରିଛ।ି ଏହା ହି ଁଆଜ ି
ଭାରତର କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହକ ୁପ୍ରତପିାଦନ କରୁଛ।ି  

ପ୍ରାୟ ତିନି େଶନି୍ ରହଲା ଏହ ିପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡ୍ାମ ୍ 
କାେ୍୍ଷ କ୍ଷମ ରହାଇପାରୁ ନଥଲିା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍କ ସଂଘୀୟ ସହରୋଗ 
େନି୍ାଧାରା ଓ ଉେ୍ମ ଦ୍ାରା ଆଜ ି ସମ୍ଭବ 
ରହବାକୁ ୋଉଛି। ହମିାେଳର ଏହ ି ସ୍ୱପକୁ୍ 

ସାକାର କରିବା ପାଇ ଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙୁ୍କ ଛଅଟି ରାଜ୍ ହମିାେଳ ପ୍ରରେଶ, 
ଉର୍ରପ୍ରରେଶ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ାନ, ଉର୍ରପ୍ରରେଶ ଏବଂ େଲି୍ୀ ସହ 
କଥାବାର୍୍ଷା କରି ରସମାନଙୁ୍କ ରଗାଟିଏ ସହମତିକୁ ଆଣବିାକୁ ପଡି଼ଥଲିା। ଏହ ି
40 ରମଗାୱାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ଷାଣ ପାଇ ଁପ୍ରାୟ 7000 ରକାଟି ଟଙ୍କା ରହବ ରବାଲି 
ଆକଳନ କରାୋଇଛି। ଏହା େଲି୍ୀ ପାଇ ଁ ବି ଲାଭୋୟକ ରହବ।  କାରଣ 
ଏଥରୁି େିଲ୍ୀ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 500 ନିୟୁତ ଘନ ମିଟର ଜଳ ପାଇବ। 

ଏହ ି210 ରମଗାୱାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ଷାଣ 
ପାଇ ଁ ପ୍ରାୟ 1800 ରକାଟି ଟଙ୍କା 
ଖର୍୍ଷ ରହବ। ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 
750 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ ଶକି୍ 
ଉତ୍ାେନ ରହବ। ଏହ ି ନୂତନ ଏବଂ 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଷରଶୀଳ ଗ୍ରୀଡ୍ ଆଖପାଖ 

ରାଜ୍ଗଡିୁକ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଲାଭୋୟକ 
ରହବ।

111 ରମଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶଷି୍ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ 2080 ରକାଟି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟ ରହାଇଛି।  ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ 380 ନିୟୁତ ୟୁନିଟରୁ ଅଧକି ବିଜଳିୁ 
ଶକି୍ ଉତ୍ାେନ କରିବ ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 120 ରକାଟି 
ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରୋନ କରିବ। 

ହମିରପରୁ ଜଲି୍ାର ଏହା ରହଉଛି 
ପ୍ରଥମ ଜଳ ବିେୁ୍ତ୍ ଉତ୍ାେନ 
ରକନ୍ଦ୍ର। ଏହ ି 66 ରମଗାୱାଟ 
ଜଳବିଜଳିୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ଷାଣ ପାଇ ଁ680 
ରକାଟିରୁ ଅଧକି ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଷ ରହବ। 
ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ 300 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ 
ବିେୁ୍ତ୍ ଉତ୍ାେନ ରହବ।

ଯରଣକୁାଜୀ ଡ୍ୟାମ ୍ଯପ୍ରାଯଜ୍୍ଟ

ଲୁହରି  ହାଇଯ୍ାଯଲ୍୍ଟଟ୍ରିକ୍ ଯପ୍ରାଯଜ୍୍ଟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

ସାବରା-କୁଡୁ ହାଇଯ୍ାଯଲ୍୍ଟଟ୍ରିକ୍ ଯପ୍ରାଯଜ୍୍ଟ 

ଧଉଳାସିଦ୍ଧ ହାଇଯ୍ାଯଲ୍୍ଟଟ୍ରିକ୍ ଯପ୍ରାଯଜ୍୍ଟ 

ହମିାଚଳ ପାଇ ଁଉପହାର 

ହମିାଚଳଯର ବକିାଶ ଜାତୀୟ
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ଲଖୱାଡ଼ ବହୁମଖୁୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରଥରମ 1976ରର ପରିକଳି୍ପତ 
ରହାଇଥଲିା। କିନ୍ତୁ ଏହ ି ରୋଜନା ୋରି େଶନି୍ ଧରି 
ରୂପାୟନ ରହାଇପାରୁ ନଥଲିା। କିନ୍ତୁ ଗତ 30 ଡିରସମର୍ 

2021ରର ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ପ୍ରାୟ 5747 
ରକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟ କରାୋଇ ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମାଣ କରିବାକୁ 
ଭିରି୍ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ାପନ କରାୋଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ 34,000 ରହକ୍ର ଅତିରିକ୍ ଜମିକୁ ଜଳରସେନ 
କରିବ। 300 ରମଗାୱାଟ ଜଳଜ ବିେୁ୍ତ୍ ଉତ୍ାେନ ସହତି 
ଉର୍ରାଖଣ୍, ଉର୍ରପ୍ରରେଶ, ହରିୟାଣା, େିଲ୍ୀ, ହମିାେଳ ପ୍ରରେଶ 
ଏବଂ ରାଜସ୍ାନ ସରମତ ଛଅଟି ରାଜ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୋଗାଣ 
ରହାଇପାରିବ। ଲଖୱାଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଳୂେୁଆ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରମାେୀ କହଛିନି୍, “ରେରତରବରଳ ଆରମ ରକୗଣସି ଐହାସିକ ସ୍ାନ 
ପରିେଶ୍ଷନ କରୁ, ଆମକୁ କୁହାୋଏ ରେ ଏହ ିସ୍ାନଟି ଏତିକି ବର୍ଷ 
ପରୁୁଣା। ଏହାର ରକାଠା ଏରତ ବର୍ଷ ପରୂବ୍ଷ ନିମଷିତ ରହାଇଥଲିା। 
ଠକି୍  ରସହପିରି ରକୗଣସି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ରେରତରବରଳ ପରଡ଼ 
ରସମିତି ସେୂନା େିଆୋଏ ରେ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଏରତ େଶ୍ଇ ରହଲା 
ରସମିତି ପଡି଼ ରହଛିି। ଆଜ ିଉର୍ରାଖଣ୍ରର କାମ ଆରମ୍ଭ କିବାକୁ 
ମଳୁେୂଆ ପଡି଼ଥବିା ଲଖୱାଡ଼ା ଜଳ ବିଜଳିୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରକ୍ଷତ୍ରର ମଧ୍ୟ 

ସମାନ କଥା ଶଣୁବିାକୁ ମିରଳ। ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଥରମ 1976ରର 
ନିମ୍ଷାଣ ପାଇ ଁ େିନ୍ା କରାୋଇଥଲିା। ରହରଲ ଗତ 46 ବର୍ଷଧରି 
ଏ ବାବେରର ରକୗଣସି ପେରକ୍ଷପ ନିଆୋଇ ନଥଲିା। ଆଜ ିଆମ 
ସରକାର ଏଥପିାଇ ଁମଳୂେୁଆ ପକାଇଛନି୍।”

ଲଖୱାଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଉର୍ରାଖଣ୍ରର ରୋଗରୋଗ ବ୍ବସ୍ାକୁ 
ସେୁକୃଢ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ  8,700 
ରକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର ଉନ୍ତ ସଡ଼କ ରକ୍ଷତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଳୂେୁଆ 
ପକାଇଛନି୍। ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରର ଅଗମ୍, ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ 
ଏବଂ ସୀମାନ୍ ଅଞ୍ଳକୁ ରୋଗାରୋଗ କରାୋଇପାରିବ। 
ଏହାଦ୍ାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ବାସ୍ତବ ରହବା ସହ ରକୈଳାସ 
ମାନସରରାବର ୋତ୍ା ପାଇ ଁସଡ଼କ ବ୍ବସ୍ା ଉନ୍ତ ରହାଇପାରିବ।  
ଏହା ସହତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍୍ ରକ୍ଷତ୍ର ଢାଞ୍ାଗତ 
ବିକାଶ କରିବାକୁ ୋଇ  ଉେମ ୍ ସିଂ ନାଗରରର ଏମ ୍ ଋରିରକଶ 
ସାରଟଲାଇଟ୍ ରସଣ୍ଟର ଏବଂ ପିରଥାରାଗଡ଼ରର ଜଗଜ୍ଜୀବନରାମ 
ସରକାରୀ ରମଡିକାଲ୍  କରଲଜ ନିମ୍ଷାଣ ପାଇ ଁ ଶଳିାନ୍ାସ 
କରିଥରିଲ। ରେଶର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଳରର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ େିକିତ୍ା ସବୁିଧା 
ରୋଗାଇବା ପାଇ ଁଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପଗଡିୁ଼କର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାୋଉଛି। 
ଏହ ିେୁଇଟି ଡାକ୍ରଖାନା େଥାକ୍ରରମ 500 ରକାଟି ଏବଂ 450 ରକାଟି 

1976ରୁ ଅଟକଥିବିା, ଭଟକଥିବିା ଆଉ ଲଟକଥିବିା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଯବ ଯହଉଛ ିସାକାର 

ଯଦବଭୂମିକୁ ସାମଗି୍ରକ 
ବକିାଶର ଉପହାର

ବକିାଶକୁ ଗତଶିୀଳ କରାଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ପଣ କରିଥବିା ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରଯଚଷ୍ାର 
ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ 6 ରାଜ୍ୟକୁ ଜଳଯସଚନ ଯରାଗାଇବାକୁ ଥବିା ଲଖୱାଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଯବ ସାକାର ଯହବାକୁ ରାଉଛ।ି 

1976 ମସିହାରୁ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ରୂପାୟନ ଯହବାର ବାଟ ଯଖାଜଥୁଲିା। 2021ଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ 
ଏହାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ପଣ କରିଛନ୍।ି ଏହା ସହ ଉତ୍ରାଖଣ୍ଯର ୩୦ ଡିଯସମ୍ବରକୁ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ଯରାଗାଯରାଗ, 
ଆବାସ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପାନୀୟଜଳ ଯରାଗାଣ ଯଷେତ୍ରଯର ଅଯନକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରି  ସାମଗି୍ରକ 

ବକିାଶର ମନ୍ତଚାରଣ କରିଛନ୍।ି 

5,747
4,002 
1250 

627 
455

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ 
ସଯମ୍ବାଧନ ଶଣୁବିାକୁ 
କୁ୍ୟଆର୍  ଯକାଡ୍  ସ୍ାନ 
କରନ୍ତୁ। 

ବକିାଶ ଯରାଡମ୍ୟାପ୍ଜାତୀୟ
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n  450 ରକାଟି ଟଙ୍କାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ରୋଜନରର ତିଆରି 
ରହବ 151 ମିସିଂ ରପାଲ  

n  455 ରକାଟି ଟଙ୍କା ପାଇ ଁପିରଥାରାଗଡ଼ 
ରମଡିକାଲ କରଲଜ 

n  205 ରକାଟି ବ୍ୟରର ସବୁସମୟ  
ପାନୀୟ ଜଳ ରୋଗାଣ ବ୍ବସ୍ା

n  199 ରକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର ପାଇ ଁ
ନାମାମି ଗରଙ୍ଗ ଅଧୀନରର ନଅଟି 
ଏସଟିପି

n  171 ରକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର 
ସହରାଞ୍ଳରର ନିମ୍ଷାଣ ରହବ 1251 
ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର

n  35 ରକାଟି ଟଙ୍କା  ବ୍ୟରର କାଶପିରୁ 
ସିଡକୁଲରର ଆରରାମା ପାକ୍ଷ।

n  78  ରକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର ରନୈନିତାଲ 
ଜଲି୍ାର ସି୍ୱରରଜ ସିଷ୍ମର ରୋଜନାକୁ 
ମଜବୁତ କରିବା

n  66 ରକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର 
ସୀତାରଗଞ୍ର ପା୍ଷି୍କ୍ ଇଣ୍ଷ୍କ୍ିଆଲ୍ 
ପାକ୍ଷ।

n  58 ରକାଟି ବ୍ୟରର ମାଡରକାଟା ଠାରୁ 
ହାଲଡୱାନି ରାସ୍ତା, 54 ରକାଟି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟରର କିଚ୍ଛାରୁ ପନ୍ ନଗର ରାସ୍ତା 

53 ରକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର ଖତିମା 
ବାଇପାସ ୍। ରନପାଳ ସହତି ସଂରୋଗ 
ପାଇ ଁ177 ରକାଟି ଏସୀୟ ରାଜପଥ। 

ଉତ୍ରାଖଣ୍ରୁ ଅଯନକ ନଦୀର ଧାରା ସଷିୃ୍ ଯହାଇଛ।ି ଯହଯଲ ସ୍ୱାଧୀନତାପଯର ଏ�ାର 
ଜନତା ଆଉ ଦୁଇଟି ଧାରା ଅଧକି ଯଦଖବିାକ ୁପାଇଛନ୍।ି ଯଗାଟିଏ ବଳିମ୍ବର ଧାରା ଆଉ 
ଯଗାଟିଏ ବକିାଶର ଧାରା। ଯଗାଟିଏ ଧାରା ପାହାଡି଼ ଯଲାକଙୁ୍କ ବକିାଶ ଯରୋତରୁ ବଞ୍ଚତି 
କରିଥବିା ଯବଯଳ ଅନ୍ୟଟି ପାହାଡି଼ ଯଲାକଙ୍କ ବକିାଶ ଲାଗି ଦନିରାତ ିଏକ କରିଯଦଇଛ।ି 
ଉତ୍ରାଖଣ୍ଯର ଦନିକ ୁଦନି ବଢଥୁବିା ଜଳ ବଜିଳିୁ ଯକନ୍ଦ୍ର, ଔଦ୍ୟଗିକ ଷେମତା ଏହ ିଦଶନ୍କିୁ 
ଉତ୍ରାଖଣ୍ ଦଶନ୍ଯିର ପରିଣତ କରିବ। -ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର ନିମଷିତ ରହଉଛି। ଉନ୍ତ େିକିତ୍ା ଭିରି୍ଭୂମି ସବୁିଧା 
ରକବଳ କୁମାଓନ୍ ଏବଂ ରତରାଇ ଅଞ୍ଳର ରଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁନୁରହ ଁ
ବରଂ ଉର୍ରପ୍ରରେଶର ସୀମାନ୍ ଅଞ୍ଳ ରଲାକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ 
ରହବ। ଏହ ି ଅବସରରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଶପିରୁର ଆରରାମା 
ପାକ୍ଷର ମଳୂେୁଆ, ସୀତାରଗଞ୍ର ପା୍ଷି୍କ୍ ଇଣ୍ଷ୍କ୍ିଆଲ୍ ପାକ୍ଷ ଏବଂ 
ସାରା ରାଜ୍ରର ଆବାସିକ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ରୋଗାଣ 
ସହ ଜଡି଼ତ ଅରନକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁଶଳିାନ୍ାସ କରିଥରିଲ।  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 17,500 ରକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ର 
23ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଛନି୍। ଏଥରିର ସଡ଼କ ପ୍ରଶସି୍ତକରଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପ, ପିରଥାରାଗଡରର ଏକ ଜଳ ବିେୁ୍ତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 

ରନୈନିତାଲରର ରସ୍ୱରରଜ ୍ରନଟୱାକ୍ଷର ଉନ୍ତିକରଣ ସହତି ଜଡି଼ତ 
6 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍। ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପଗଡିୁ଼କର ରମାଟ ବ୍ୟ ଅଟକଳ 
3,400 ରକାଟି ଟଙ୍କା। ଏହ ିସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡିୁ଼କ ଗରୱାଲ୍, କୁମାଓନ୍ 
ଏବଂ ରଟରାଇ ଅଞ୍ଳରର ସଡ଼କ ସଂରୋଗକୁ ଉନ୍ତ କରିବ 
ଏବଂ ଉର୍ରପ୍ରରେଶ ଏବଂ ରନପାଳ ମଧ୍ୟରର ସଡ଼କ ସଂରୋଗ 
ପେ୍୍ଷ ଟନ, ଶଳି୍ପ ଏବଂ ବ୍ବସାୟିକ କାେ୍୍ଷ କଳାପ ବକୃଦି୍ଧ ସହତି 
ରଣନୀତିକ ସମ୍କ୍ଷ ଲାଗି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ରବାଲି ପ୍ରମାଣତି ରହବ। 
ଏଥ ି ସହତି, ପିରଥାରାଗଡ଼ ରମଡିକାଲ କରଲଜ, ଋରିକରଶରର 
ଏମର୍ ସାରଟଲାଇଟ ରକନ୍ଦ୍ର,  ରାଜ୍ର ସ୍ୱାସ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମିରର ଉନ୍ତି 
ଆଣବିାରର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। n

5,747
4,002 
1250 

627 
455

ଯକାଟି ବ୍ୟୟଯର 300 ଯମଗାୱାଟ 
ଲଖୱାଡ଼ ବହୁମଖୁୀ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଯକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟର  85.30 
କଯିଲାମିଟର ଯମାରାଡାବାଦ କାଶପିରୁ 
ଯୋର୍ ଯଲନ୍ ଯରାଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ।

ଯକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟଯର ରାଜ୍ୟର 13ଟି 
ଜଲି୍ାଯର ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନଯର 
73ଟି ଜଳ ଯରାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ।
ଯକାଟି ବ୍ୟୟଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ 
ସଡ଼କ ଯରାଜନାର ଦ୍ତିୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 
133 ମାଗ୍ଯ। 
ଯକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟଯର ଏମ୍ସ  
ସାଯଟଲାଇଟ୍ ଯକନ୍ଦ୍ର  ନମି୍ଯାଣ।

ବକିାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁଶଳିାନ୍ୟାସ 

ଏହ ିଯରାଜନାଗଡିୁ଼କର ଯଲାକାପ୍ଯଣ
n  99 କିରଲାମିଟର ଲମା୍ କୁମାଓନ୍-

ଗରୱାଲ୍ ରାସ୍ତା ନଗିନାରୁ କାଶୀପରୁ 
ସଂରୋଗ କରିବ।

n  284 ରକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର ନିମଷିତ 32 
କିରଲାମିଟର ଟନକପରୁ-ପିରଥାରମଡ଼ 
ସବୁ ସମୟ ରାସ୍ତା  ସମସ୍ତ।

n  267 ରକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର ଟନକପରୁ- 
ପିରଥାରାଗଡ ରାସ୍ତା ଉପରର ରବଲରଖତ 
-େମ୍ୱାଟ ପେ୍୍ଷ ନ୍ ସବୁ ସମୟ  ରାସ୍ତା |

n  ତିଲନ୍ ଠାରୁ େୁଇରାନି ପେ୍୍ଷ ନ୍ 233 
ରକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ର ସବୁ ସମୟ ସଡ଼କ 
ପ୍ରକଳ୍ପ।

n 50 ରକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର UJVNର 5 
ରମଗାୱାଟ ସରିୁଙ୍ଗଡ ଜଳ ବିେୁ୍ତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ।

n 50 ରକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟରର ନାମାମି 
ଗରଙ୍ଗ କାେ୍୍ଷ କ୍ରମ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ରାମନଗର-
ରନୈନିତାଲରର ରସ୍ୱରରଜ ୍ରିେଟରମଣ୍ଟ ପା୍ଣ୍ଟ 

ଜଳଯସଚନ: ଲଖୱାଡ଼ 
ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଛଅ ରାଜ୍ୟ ଯହଯବ 

ଉପକୃତ 

ଶଳି୍ପ, ପରିମଳ, ବାସଗହୃ ଭଳି 
ଅଯନକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ ଘାଟନ 

ଅଯନକ 
ସଡ଼କପଥ 

ଯରାଡ଼ାରିବ। 
ଖଚ୍ଚ୍ଯ 

8700  
ଯକାଟି 

ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଯସବା: 
ଏମ୍ସ ଋରିଯକଶ  
ସାଯଟଲାଇଟ୍  

ଯକନ୍ଦ୍ର, 
ଜଗଜ୍ୀବନରାମ 

ଯମଡିକାଲ୍  
କଯଲଜ 

ବକିାଶ ଯରାଡମ୍ୟାପ୍ଜାତୀୟ

ଉତ୍ରାଖଣ୍କୁ 
ଚାରିଥାକଆି 

ଲାଭ
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15 ରୁ 18 ବର୍ଯ ବୟସର 
କଯିଶାରଙୁ୍କ ଟିକା କବଚ 

ଯକାଭିଡ୍  ବଯିରାଧୀ ଲଯଢଇଯର ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଟିକା 

ରକାଭିଡ୍  ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ  ଓମିକ୍ରନ୍ ରୋଗ ୁ
ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ ରେଶରର  ସଂକ୍ରମଣ 
ବଢଛିୁ।  ଭାରତରର ମଧ୍ୟ ଅରନକ ରଲାକ  

ଓମିକ୍ରନ୍   ସଂକ୍ରମିତ ରହାଇଛନି୍। ରହରଲ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ 
ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ରେମିତି ଅଧକି ପ୍ରଭାବିତ ନ କରିବ ରସଥଲିାଗି 
ସରକାର ରକବଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନାହାନି୍ ବରଂ ପରିସି୍ତି ଅନୁସାରର 
ପ୍ରସୁ୍ତତିକୁ ଅପ ୍ରଡଟ୍  କରି ୋଲିଛନି୍। ଉପଲବ୍ ଅଭିଜ୍ତାକୁ 
ଆଧାର କରଲ ରକବଳ େୁଇଟି ପେରକ୍ଷପ ଦ୍ାରା ରକାଭିଡକୁ 
ଏଡାୋଇପାରିବ - ରଗାଟିଏ ରହଲା ଟିକାକରଣ ଏବଂ 
ଅନ୍ଟି ରହଉଛି ଉେିତ ରକାଭିଡ ରପ୍ରାରଟାକଲ ଅନୁସରଣ।  
ଏହି କାରଣରୁ ରେଶରର ରଲାକଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁଗରୁୁତ୍ୱ 
ରେବା ସହିତ ରାଜ୍ଗଡିୁକର ସହରୋଗରର ଆବଶ୍କ 

ବଶି୍ୱଯର ଯରଉପଁ୍ରକାର ଯକାଭିଡ୍  ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ 
ଓମିକ୍ରନ୍ ର ସଂକ୍ରମଣ ବଢଛୁ ିତାହାକୁ ମକୁାବଲିା 
କରିବା ପାଇ ଁଭାରତ ସରକାର ନା ଯକବଳ 
ପ୍ରସୁ୍ତ ରହିଛନ୍ ିବରଂ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ଭାଯବ ସତକ୍ଯ 
ବ ିରହିଛନ୍।ି  ଯଦଶର ସବୁ ନାଗରିକ ଯରମିତ ି
ଟିକା କବଚ ଲାଭ କରିଯବ ଯସଥଲିାଗି ତତ୍ର 
ଯହାଇଛନ୍ ିସରକାର।ଯକହି ଯରମିତ ିଟିକାକରଣରୁ 
ବାଦ୍  ନପଡି଼ଯବ ଯସଥଲିାଗି ଯଡାର-ଟୁ-ଯଟାର 
ଟିକାକରଣ ଅଭିରାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତି କରାରିବା 
ସହ ୧୫ରୁ ୧୮ ବର୍ଯ ବୟସର କିଯଶାରଙ୍କ 
ଲାଗି ଟିକାକରଣ ଉନ୍ମୁକ୍ କରାରାଇଛ।ି 
25 ଜାନୁୟାରୀଯର ଯଦଶବାସୀଙୁ୍କ 
ସାମ୍ବାଧନ କରିବା ଅବସରଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଏହା ଯଘାରଣା କରିଛନ୍।ି େଳସ୍ୱରୂପ ଜାନୁୟାରୀ 
3ତାରିଖ�ାରୁ 15 ରୁ 18 ବର୍ଯ ବୟସର 
କିଯଶାରମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ ଯହାଇଛ।ି  
ଏହା ସହ ସା୍ସ୍୍ୟକମ୍ଯୀ ଏବଂବରିଷ ୍ନାଗରିକଙୁ୍କ 
ଅତରିିକ୍ ଯକାଭିଡ୍  ଯଡାଜ୍  ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ 
ଯହାଇଛ।ି ଆହୁରିମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅତରିିକ୍ ଟିକାକୁ 
ଯଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଅନୁଯମାଦନ କରିଛନ୍ ି
ଭାରତ ସରକାର। 

ସଙ୍କଳ୍ପ ଏବଂ କତ୍୍ଯବ୍ୟନଷିା୍ର ସଂଗମ... ରାଜସ୍ାନର ବାଡ଼ରମର 
ଜଲି୍ାରର ଟିକାକରଣ ଅଭିୋନକୁ ୋଉଥବିା ମହଳିା ସ୍ୱାସ୍୍କମ୍ଷୀ। 

ଯକାଭିଡ୍ -19 ବରୁିଦ୍ଧଯର ଲଯଢଇ ଜାତୀୟ
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ନିରଦ୍୍ଷଶନାମା ଜାରି କରି ସରକାର ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ପେରକ୍ଷପ ରନବାକୁ 
ଅନୁରରାଧ କରୁଛନି୍। ଏହି କାରଣରୁ, ଡିରସମର୍ 25 ରାତିରର 
ରାଷ୍କ୍କୁ ସରମା୍ଧତି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ତିରନାଟି 
ପ୍ରମଖୁ ରଘାରଣା କରିଛନି୍: ଜାନୁୟାରୀ 3 ତାରିଖରୁ ରେଶର 15 
ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର କିରଶାରମାନଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ କରାେିବ। 
ଜାନୁଆରୀ 10ରୁ ସମମ୍ଖୁ ସ୍ୱାସ୍୍କମ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତିରଶଧକ ଟିକା 
ରଡାଜ୍  ରେବା ପ୍ରକି୍ରୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଘାରଣା 
କରିଛନି୍। େଳିତ ବର୍ଷ ରଶର ସଦୁ୍ଧା 10 ନିୟୁତ ରଲାକଙୁ୍କ ଟିକା 
େିଆେିବ। ଖାଲି ରସତିକି ନୁରହ ଁ ଡାକ୍ରଙ୍କ ପରାମଶ୍ଷ ରନଇ  
60 ବର୍ଷରୁ ଅଧକି ବୟସର ଅନ୍ ଅସସୁ୍ ବ୍କି୍ଙୁ୍କ ଜାନୁଆରୀ 

ମାସରୁ ପ୍ରତିରରଧକ ଟିକା େିଆେିବ ରବାଲି ରସ କହିଛନି୍।  
କିରଶାରମାନଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ କରିବାର ନିଷ୍ପରି୍ ବିେ୍ାଳୟଗଡିୁ଼କୁ 
ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ାକୁ ରଫରିବାରର ସାହାେ୍ କରିବା ସହିତ ସ୍ଲୁ 
ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ଉେ୍ ରବଗକୁ  ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ 
କରିବ।  ଜାନୁୟାରୀ 16, 2021ରର ଭାରତ ଏହାର ବିଶାଳ 
ଜନସଂଖ୍ାକୁ ଟିକା ପ୍ରୋନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥଲିା ଏବଂ 
ଏହା ରେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସର ଫଳାଫଳ ରହତୁ 
148 ରକାଟି ଟିକା ରଡାଜ ପ୍ରୋନର ଅସାଧାରଣ ତଥା ଅତ୍ନ୍ 
େ୍ାରଲଞି୍ଂ ଲକ୍ଷ୍କୁ ଭାରତ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ରକବଳ 
ରସତିକି ନୁରହ ଁ, ଭାରତର 61% ରୁ ଅଧକି ବୟସ୍ ରଲାକଙୁ୍କ 

ଯକନ୍ଦ୍ର ପ�ାଇବ ଦଳ 
ଯରଉ ଁଅଞ୍ଚଳର ଯଲାକଙ୍କ ଶରୀରଯର ଯରାଗ ପ୍ରତଯିଶଧକ 

ଶକି୍ କମ ୍ ରହଛି ିଏବଂ ଯରାଗାକ୍ରାନ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧକି, 
ଆଉ ଯସମାନଙ୍କ ଆଖ ପାଖଯର ଚକିତି୍ସା ବ୍ୟବସ୍ା 

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ନାହି ଁ, ଯସ�ାକ ୁଯକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ ଡାକ୍ରୀ 
ଦଳ ପ�ାଉଛ।ି ଡିଯସମ୍ବର ଚତୁଥ୍ଯ ସପ୍ତାହଯର ଏକ 

ଉଚ୍ଚସ୍ରୀୟ ଯବୈ�କଯର ଓମିକ୍ରନ୍  ସି୍ତ ିଏବଂ ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ସମ୍କ୍ଯଯର ଆଯଲାଚନାକ ୁଅଧ୍ୟଷେତା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ଯକାଭିଡ୍  ସଂକ୍ରମିତଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ଚହି୍ନଟ ଏବଂ ଚକିତି୍ସା ଉପଯର 
ଗରୁୁତ୍ୱାଯରାପ କରିଥଯିଲ। ଯରାଗ ସଂକ୍ରମଣକ ୁଯରାକବିା 

ଲାଗି ଯସ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ କଣ୍ଟା୍୍ଟ ଯ୍ସିଂକ ୁପ୍ରାଥମିକତା 
ଯଦଇଥଯିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଅଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ କହଛିନ୍ ିଯର 

ଯରଉ�ଁାଯର ପ୍ରତଯିରାଧକ ହାର କମ ୍ ଏବଂ  ସଂକ୍ରମଣ 
ବଢଛୁ ିଯସହ ିଅଞ୍ଚଳକ ୁ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ଲାଗି 
ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ ଦଳ ପ�ାଇବା ଉଚତ୍ି। ଏଥସିହ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଏହ ିଆଯଲାଚନାଯର ଜଲି୍ା ସ୍ରରୁ ଆରମ୍ କରି 
ରାଜ୍ୟଯର ସ୍ୱାସ୍୍ୟଯସବା ବ୍ୟବସ୍ାକ ୁସଦୃୁଢ କରିବା ଉପଯର 
ଗରୁୁତ୍ୱାଯରାପ କରିଛନ୍।ି ଏହ ି ଯବୈ�କଯର ରାଜ୍ୟମାନଙୁ୍କ 
ଯସମାନଙ୍କ ଜଲି୍ାଯର ସଂକ୍ରମଣ, ଦ୍ ିଡବଲିଂ ଯରଟ୍  ଏବଂ 

ନୂତନ ମାମଲାଗଡିୁ଼କର ଲ୍ଷ୍ର ଉପଯର ନଜର ରଖବିା ସହ 
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ ସରୁଷୋ ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ 

ସଜାଗ ରହବିାକ ୁ ପରାମଶ୍ଯ ଯଦଇଥଯିଲ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ 

ମହାମାରୀ ରକାଭିଡ ବିରରାଧରର ଲରଢଇ ରଶର 
ରହାଇନାହି।ଁ ପବୂ୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଉପସି୍ତ ପରିସି୍ତିକୁ 
ନଜରରର ରଖଆିମକୁ  ରକାଭିଡ  ନିରରାଧ ଆେରଣକୁ 
ଅନୁସରଣ କରିବାର ଆବଶ୍କତା ରହଛିି। ବ୍କି୍ଗତ 
ସ୍ତରରର ସମସ୍ତ ନିରଦ୍୍ଷଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା 
ଅତ୍ନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ।   ଏହ ିବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀକୁ ରରାକିବା 
ଲାଗି ଏହା ହି ଁସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଭାରବ ପରିଗଣତି।  
ରେରତରବରଳ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ କଥା ସାମା୍କୁ ଆସଛିୁ 
ରସରତରବରଳ ଆରମ ସବ୍ଷୋ ମାସ୍ ପରିଧାନ କରିବା 
ଆବଶ୍କ। ରସହପିରି ବାରମା୍ର ହାତ ରଧାଇବା 
ଭୁଲିବା ଉେିତ ନୁରହ।ଁ ହ ଁଆରମ ଆମ ଭିତରର  ସତକ୍ଷ 
ଭାବ ଜାତ କରିବା େରକାର। ତା’ ସହ ପ୍ରତିରଶଧକ 
ବ୍ବସ୍ାକୁ ପାରେ ପାରେ  ଅନୁସରଣ କରିବା 
ଅବାଶ୍କ। 

ଜାନୁଆରୀ 
3 ରୁ 15 

ରୁ 18 ବର୍ଯର 
କଯିଶାରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ

ଟିକାକରଣ 

ଜାନୁଆରୀ 
10 ରୁ 

ସ୍ୱାସ୍୍ୟଯସବା ଏବଂ 
ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ 
ପାଇ ଁଆଉ ଏକ ଯଡାଜ୍  

ପ୍ରତଯିଶଧକ ଟିକା

ଜାନୁଆରୀ 
10 ରୁ ଡାକ୍ରଙ୍କ 

ପରାମଶ୍ଯ କ୍ରଯମ 60 
ବର୍ଯରୁ ଅଧକି ଯଲାକଙୁ୍କ 

ଅତରିିକ୍ ଯଡାଜ୍  
ପ୍ରତଯିଶଧକ ଟିକା 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର 
ଯମାଦୀ ତାଙ୍କ 

ଅଭିଭାରଣଯର 
ତଯିନାଟି  ମହ୍ୱେପରୂ୍୍ଯ 
ଯଘାରଣା କରିଛନ୍ ି-
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ଟିକା ପ୍ରୋନ କରିସାରିଛି। ରସହିଭଳି, ପ୍ରାୟ 90% ବୟସ୍କୁ 
ଟିକାର ଅତିକମ ୍ରର ରଗାଟିଏ ରଡାଜ୍  ପ୍ରୋନ କରାୋଇ ପାରିଛି। 
ଅରନକ ରାଜ୍, ବିରଶରକରି ରଗାଆ, ଉର୍ରପ୍ରରେଶ ଏବଂ 
ହିମାେଳପ୍ରରେଶ ଭଳି ପେ୍୍ଷ ଟନ ସମ୍ଭାବନା ଥବିା ରାଜ୍ରର 
ସମସ୍ତ ରୋଗ୍ଙୁ୍କ ଅତିକମ ୍ରର ରଗାଟିଏ ରଡାଜ୍  ଟିକା ପ୍ରୋନ 
କରାୋଇଛି।     ହିମାେଳ ପ୍ରରେଶ ରେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ 
ରେଉଠଁି 100% ରୋଗ୍ ଜନସଂଖ୍ା ଟିକାକରଣ କରାୋଇଛି। 

'ହର୍ ଘର୍ ଦସ୍କ' ଦ୍ାରା ଟିକାକରଣ ତ୍ୱରାନ୍ତି
"ଟିକାକରଣ କରାୋଇଛି ତ ନିରାପର୍ା ସନିୁଶି୍ତ"  ଏହ ି
ଲକ୍ଷ୍ ରଖ ି ସରକାର 100% ଟିକାକରଣ ହାସଲ କରିବାକୁ 

ତତ୍ରତାପରୂ୍୍ଷ କାେ୍୍ଷ  କରୁଛନି୍। ଏହି ପେରକ୍ଷପର ଏକ ଅଂଶ 
ବିରଶର ଭାବରର ଘର ଘର ବୁଲି ରଲାକଙୁ୍କ ରଖାଜି ରଖାଜ ି
ଟିକାକରଣ କରାୋଉଛି। ଏଥଲିାଗି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ‘ହର୍  
ଘର୍  େସ୍ତକ’ ଅଭିୋନ ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛି।   ଏହି ଉେ୍ମ 
ରଲାକଙୁ୍କ ରକାଭିଡ -19 ଟିକା ରନବାକୁ ଉତ୍ାହିତ କରିବାରର 
ସଫଳ ରହାଇଛି ଏବଂ ଟିକାକରଣ ମାତ୍ା ବଢିଛି।  ଏହ ି
ଅଭିୋନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରର େବାନ, କକୃରକ, ବକୃଦ୍ଧ ଏବଂ 
ଭିନ୍କ୍ଷମଙ୍କ ସରମତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାୋଇଛି, 
ରୋଗ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁCOVID-19 ଟୀକାକରଣ ସରୁକ୍ଷା େକ୍ର ନିଶି୍ତ 
କରିବାକୁ  ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ ରଖଛିନି୍। n

ଯକୗଣସି ପ୍ରକାଯର ଭୟ, ଗଜୁବ ବା 
ଅପପ୍ରଚାର ସଷିୃ୍କୁ ଯରାକବିା ଲାଗି ମ ୁ ଁ
ସମସ୍ଙୁ୍କ ଅନୁଯରାଧ କରୁଛ।ି ଆମ 
ସମସ୍ଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଓ ସହଯରାଗ ଯହତୁ 
ଆଯମ ଦୁନଆିର ସବୁ�ାରୁ ବଡ଼ ଟିକାକରଣ 
ଅଭିରାନକୁ ଚଳାଇପାରିଛ।ୁ ଆଗକୁ ଆଯମ 
ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯନବାକୁ ପଡ଼ିବ। 
ଆମ ଯଦଶକୁ କଯରାନା ବରୁିଦ୍ଧଯର ଲଢିବା 
ଲାଗି ଅଧକି ଶକ୍ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ଙ୍କ 
ଯରାଗଦାନ ଆବଶ୍ୟକ। 
- ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ଯକନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ:  ଓମିକ୍ରନ୍ ବରୁିଦ୍ଧଯର ଲଢିବାଲାଗି ରାଜ୍ୟମାଯନ ଆପଣାନ୍ତୁ  5 ପାଦୀ ରଣନୀତି
n  ବିରଶରକରି ପବ୍ଷପବ୍ଷାଣୀକୁ େକୃଷି୍ରର ରଖ ିରାତ୍ିକାଳୀନ କଫୁ୍ଷ ୍ ଲାଗ ୁ

କରନ୍ତୁ, ସମାରବଶ ଉପରର ପ୍ରତିବନ୍କ ଲଗାନ୍ତୁ । କରରାନା ମାମଲା 
ବଢିରଲ ତୁରନ୍ କରଣ୍ଟନରମଣ୍ଟ ଏବଂ ବଫର୍ ରଜାନ୍ ନିର୍୍ଷୟ କରନ୍ତୁ ।

n  ରଟଷି୍ଂ ଓ ସଭଷିଲାନ ୍ପାଇ ଁବିରଶର ଧ୍ୟାନ ରେବା ଉେିତ୍। 
ଆଇସିଏମଆର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିରଦ୍୍ଷଶାବଳୀ ଅନୁୋୟୀ 
ପରୀକ୍ଷା କରାେିବା ଉେିତ। େୁଆର େୁଆର ବୁଲି ସଂକ୍ରମିତଙୁ୍କ େିହ୍ନଟ 
ସହ ଏବଂ RTPCR ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ା ବକୃଦି୍ଧ କରାେିବା ଉେିତ।

n  ଡାକ୍ରଖାନାଗଡିୁ଼କରର ଶେ୍ା, ଆମଵୁ୍ଲାନ ୍ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍୍ ଉପକରଣ 
ବକୃଦି୍ଧ ଉପରର ଧ୍ୟାନ ରେବା ଉେିତ୍। ଅମ୍ଳଜାନର ଏକ ବଫର୍ ଷ୍କ୍ ସକୃଷି୍ 
କରାେିବା ଉେିତ। 30 େିନ ପାଇ ଁ ଔରଧ ଉପରର ଷ୍କ୍ କରନ୍ତୁ ।

n  ନିରନ୍ର ସେୂନା େିଆେିବା ଉେିତ, ୋହା ଦ୍ାରା ଗଜୁବ ବିସ୍ତାର 
ରହବନି, ରାଜ୍ଗଡିୁକ ରେୈନିକ ରପ୍ରସ ୍ବି୍ଫିଙ୍୍ଗ କରିବା ଉେିତ୍

n  ରାଜ୍ଗଡିୁକ 100% ଟିକାକରଣ ଉପରର ଧ୍ୟାନ ରେବା ଉେିତ୍। ସମସ୍ତ 
ବୟସ୍ଙୁ୍କ ଉଭୟ ରଡାଜ େିଆେିବା ନିଶି୍ତ କରିବାକୁ  ଘରକୁ ଘର 
ବୁଲିବା ଅଭିୋନକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ। 

COVID ବଯିରାଧୀ ଲଯଢଇ ପାଇ ଁଯଦଶର ପ୍ରସୁ୍ତ ି
n  ବର୍୍ଷମାନ ରେଶରର 18 ଲକ୍ଷ ଆଇରସାରଲସନ୍   ଶେ୍ା ଅଛି 
n  ରସଠାରର 5 ଲକ୍ଷ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂେକୁ୍ ଶେ୍ା ଅଛି , ସମେୁାୟ 

1,40,000 ଆଇସିୟୁ ଶେ୍ା ରହଛିି। 
n  ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ନଥବିା ଶେ୍ା ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ ହୁଏ, ରତରବ 

90,000 ଶେ୍ା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଉତ୍ଗ୍ଷୀକକୃତ ରହଛିି। 
n  ସାରା ରେଶରର 3000 ରୁ ଅଧକି ଅମ୍ଳଜାନ କାରଖାନା କାେ୍୍ଷ କ୍ଷମ 

ଅଛି ।
n  ସାରା ରେଶରର 4 ଲକ୍ଷ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାୋଇଛି। 
n  ଆବଶ୍କୀୟ ଔରଧର ବଫର୍ ରଡାଜ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ସହତି ପେ୍୍ଷ ାପ୍ 

ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ପାଇ ଁରାଜ୍ମାନଙୁ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରୋନ 

ନାଜାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସନ୍ି - ଯଦଶ ଏକ ନାସାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସନ୍ି 
ଏବଂ ବଶି୍ୱର ପ୍ରଥମ DNA ଭ୍ୟାକ୍ସନ୍ି ବକିାଶ କରିବ 

କକାଭିଡ୍  ବରୁିଦ୍ଧକର ତ୍ଶିକି୍
ଆଉ େୁଇଟି ରକାଭିଡ୍ ଟିକା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଔରଧ ଆସିବା 

ପାଇ ଁରାସ୍ତା ସଫା କରାୋଇଛି। ରସଣ୍ଟକ୍ାଲ୍ ୍୍ ୍ଷ୍ାଣ୍ାଡ୍ଷ କରଣ୍ଟକ୍ାଲ୍ 
ଅଗ୍ଷାନାଇରଜସନ୍ ଦ୍ାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ବହାର ପାଇ ଁ'ରସରମ ୍

ଇନଷି୍େୁ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ' ଟିକା ରକାରଭାଭାକ୍ସ ଏବଂ ବାରୟାରଲାଜକିାଲ 
ଇ-ଟିକା 'କରବ୍ଷଭ୍ାକ୍ସ'କୁ ଅନୁମତି େଆିୋଇଛି। ଏହା ସହତି, 

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସି୍ତିରର ରକାଭିଡ ବଟିକା 'ମରମାଲନୁପିରାଭିର'ର 
ନିୟନି୍ତ୍ରତ ବ୍ବହାରକୁ ଅନୁରମାେନ କରାୋଇଛି। ଏହ ିଔରଧ ରସହ ି
ବ୍କି୍ଙ୍କ ପାଇ ଁେଆିୋଇପାରର, ରେଉମଁାନଙ୍କର ଅବସ୍ା ସଙ୍କଟାପନ୍ 
ରହବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧକି ଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍୍ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସଖୁ ମାଣ୍ଭୀୟଙ୍କ 

ଅନୁୋୟୀ, ଭାରତରର ରକାରଭାଭାକ୍ସ ଟିକା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାେିବ। 
ଅପରପରକ୍ଷ, 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧକି ବୟସ୍ ବ୍କି୍ଙୁ୍କ ତକୃ ତୀୟ ରଡାଜ ୍ ଗ୍ରହଣ 

ପାଇ ଁଡାକ୍ରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ ରେବା ଆବଶ୍କ ନାହି।ଁ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ 
ଅଭିଭାରଣ ଶଣୁବିାକୁ 
QR ଯକାଡ୍ ସ୍ାନ୍ 
କରନ୍ତୁ |
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ଏହାର ଅଥ୍ଯ ଯହଉଛ ିନଜି ଖତ,ଏହାର ଅଥ୍ଯ ଯହଉଛ ିନଜି ଖତ,  
ସରୁଷିେତ ବହିନ, ଆଉ ହସଥୁବିା େସଲ ସରୁଷିେତ ବହିନ, ଆଉ ହସଥୁବିା େସଲ 

ପ୍ରାକୃତକି ଚାରପ୍ରାକୃତକି ଚାର

ହିମାେଳ ପ୍ରରେଶର ଶମିଲାସି୍ତ ଲାଫୁଘାଟିରର ରହନି୍ ରସଓ 
ୋରୀ ସତ୍ାରେବୀ। ପ୍ରାୟ ରେଢ ଶହ ରସଓ ୋରା ରସ 
ଲଗାଇଛନି୍। ଏରବ ରସ ପ୍ରାକକୃତିକ ରସ୍କ୍ କରୁଛନି୍। ରସ 

କୁହନି୍, “ମୁ ଁପବୂ୍ଷରୁ ବଜାରରର ମିଳୁଥବିା ବିଭିନ୍ ରସାୟିକ ରସ୍କ୍ ଆଣ ି
ଗଛରର ପକାଉଥଲିି। ରହରଲ ଏରବ  ତାହା ନୁରହ ଁ, ପ୍ରକକୃତିକ ରସ୍କ୍ 
ପକାଉଛି। ଏହାଦ୍ାରା ଖର୍୍ଷ କମ ୍ ରହଉଛି ତା ସରଙ୍ଗ ଫସଲ ଭଲ 
ରହଉଛି’। 

ରସହଭିଳି ଆଉଜରଣ ୋରୀ ମରନାଜ ଶମ୍ଷା କହନି୍, ପ୍ରାକକୃତିକ 
ୋର ଆରମ୍ଭ ରହବା େିନଠାରୁ ଜମି ଅଧକି ଉବ୍ଷର ରହାଇୋଇଛି। 
ରରାହତକ (ହରିୟାଣା)ର ଫୁଲକୁମାର କୁହନି୍, ମୁ ଁ ପ୍ରାକକୃତିକ 
ୋର କରର ଏବଂ ରଗାଟିଏ ରକ୍ଷତରର ପାଞ୍ ପ୍ରକାରର ଫସଲ 
ଲଗାଏ। ରସହଭିଳି ଗଜୁରାଟର ରଖଡା ନିବାସୀ ଘନଶ୍ାମ ଭାଇ 
ଭିଥାଲଭାଇ ପରଟଲ ପବୂ୍ଷରୁ ରାସାୟନିକ ୋର କରୁଥରିଲ, 
ରେଉଥଁରିର ଖର୍୍ଷ ଅଧକି ଏବଂ ଲାଭ କମ ୍ଥଲିା। ଏଥ ିସହତି ଜମି 
ଏବଂ ପରିରବଶ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରହଉଥଲିା। ରତଣ ୁରସ ପ୍ରାକକୃତିକ 
ୋର ଆଡକୁ ଗରଲ। ପରଟଲଙ୍କ ପରି ହରିତଶ ଜମନାୋସ 
ଗଜୁରୁାଟର କୁେ ଅଞ୍ଳରର ୋର କରନି୍। ରସ କୁହନି୍, “ଆରମ 105 
ଏକରରର ପ୍ରାକକୃତିକ ୋର କରୁ। ଏହ ିକାରଣରୁ ଆମ ଆଖପାଖର 
ରଲାକମାରନ ଏବଂ କକୃରକମାରନ ଆମଠାରୁ ପ୍ରାକକୃତିକ ଖତ ରନବା 
ପାଇ ଁଆସନି୍। ଏହାଦ୍ାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଲାଭ ବକୃଦି୍ଧ ରହଉଛି।” 

ୋରୀଙ୍କ ମହୁରୁଁ ଏପରି କାହାଣୀସବୁ ୋ ରକ୍ଷତ୍ରର ଆସିଥବିା 
ରବୈପ ୍ିବିକ ପରିବର୍୍ଷନ କଥା ବଖାଣଛିୁ। ଏହାଦ୍ାରା ରସମାରନ 

ମାତା ଭୂମି: ପତୁ୍ର ଅହଂ ପଥୃବି୍ୟାଃ !!! ଅଥ୍ଯାତ୍ , ପଥୃବିୀ ଆମର ମାତା ଏବଂ ଆଯମମାଯନ ତାହାର ପତୁ୍ର। ମା’ ଏବଂ ପଅୁ ମଧ୍ୟଯର ଏହ ିପବତି୍ର 
ସମ୍କ୍ଯର ଯସତୁ ଯହଉଛ ିପ୍ରାକତୃକି  ତଥା ଯଜୈବକି କରିୃ, ଯରଉଥଁଯିର ମାତା ପଥୃବିୀର ଯକାଳଯର ମିଳୁଥବିା ସାମଗ୍ରୀକ ୁଯନଇ ଯଷେତ ପାଇ ଁ

ଖତ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାରାଏ। ଏଥଯିର ନା ଯକୗଣସି ରସାୟନ ଥାଏ ନା ଯକୗଣସି ବାହାର ପଦାଥ୍ଯ। ଏହାର ବ୍ୟବହାରଯର େସଲ ହୁଏ ସରୁଷିେତ 
ଏବଂ ଆୟ ହୁଏ ସନୁଶିି୍ତ। ଏହାକ ୁମଳୂମନ୍ତ ରୂଯପ ଯନଇ ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଜୈବକି କରିୃକ ୁଯଦଇଛନ୍ ିପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଆଉ ଯଦଶର 80 ଯକାଟି 

ଷେଦୁ୍ ଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନଯର ଆସିଛ ିଯବୈପ୍ଳବକି ପରିବତ୍୍ଯନ।

ଆମକ ୁଆମ ଚାର ଜମିସବୁକ ୁଯକମିଷ୍ଟ୍ରୀ ଲ୍ୟାବ 
ନୁଯହ ଁ, ପ୍ରକତୃରି ପ୍ରଯୟାଗଶାଳାକ ୁଆଣବିାକୁ 
ଯହବ। ଏଥଲିାଗି ଆମକ ୁଯକବଳ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ 
ଜ୍ାନଯକୗଶଳକ ୁମଯନ ପକାଇବା ତଥା ଶଖିବିାକୁ 
ଯହବ। ଖାଲି ଯସତକିନୁିଯହ ଁ, ସମୟ ସହ ତାଳ 
ଯଦଇ  ଯସହ ିପଦ୍ଧତକି ୁବକିଶତି କରିବାକ ୁଯହବ। 
ଅଥ୍ଯାତ୍  ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସନ୍ାନ ଓ ଗଯବରଣା ଦ୍ାରା 
ପରୁୁଣା ଜ୍ାନକ ୁନୂଆ ବଜି୍ାନର ଛାଞ୍ଚଯର ପକାଇ 
ତାହାକ ୁଯଲାକାଦୃତ କରିବାକ ୁଯହବ। ଏହା 
ଯହଯଲ ଭାରତର କରୃକ ଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀଯର 
‘ଲାଇେ୍ ଷ୍ାଇଲ୍  େର ଏନ୍ ଭିରନ୍ ଯମଣ୍ଟ’ର  
ବଶି୍ୱ ଯନତୃତ୍ୱ ଯନଇପାରିଯବ। ଏହ ିଅମତୃ 
ମଯହାତ୍ସବଯର, ପ୍ରଯତ୍ୟକ ପଞ୍ଚାୟତର ଅତ ିକମଯର 
ଯଗାଟିଏ ଗା ଁପ୍ରାକତୃକି ଚାର ସହତି ଯରାଡି଼ଯହଉ, 
ଆଯମ ଏହ ିପ୍ରୟାସ କରିପାରିବା।
 - ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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ରକରତ ଲାଭବାନ ରହାଇଛନି୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଷ୍ କରୁଛି।  ରେଶର 
କକୃରକମାରନ ବର୍୍ଷମାନ ରାସାୟନିକ ସାର ୋର ଛାଡି଼ ପ୍ରାକକୃତିକ 
ୋରକୁ ରଫରୁଛନି୍। ପ୍ରାକକୃତିକ କକୃରି ରେଶକୁ ନୂତନ ଶକି୍ ରୋଗାଉଛି। 
16 ଡିରସମର୍ରର ପ୍ରାକକୃତିକ ୋର ସମନ୍୍ୀୟ ଜାତୀୟ ସମି୍ମଳନୀରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେିଙ୍କ ଆହା୍ନ ଅତ୍ନ୍ ମହର୍୍ ସଵ୍ପରୂ୍୍ଷ 
ରହଥିଲିା। ରେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ାରର କକୃରକ ଏହ ି ପ୍ରାକକୃତିକ 

କକୃରିକୁ ଆପଣାଇ ନିଜ ଜୀବନରର ପରିବର୍୍ଷନ ଆଣଛୁନି୍। ଆଉ 
ଏହାରି ଭିତରର ଗଜୁରାଟର ଡାଙ୍ଗ ଜଲି୍ା ଏହା ଭିତରର ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ଭାରବ 
ପ୍ରାକକୃତିକ କକୃରି କୁଥବିା ଜଲି୍ା ଭାରବ ମାନ୍ତା ଅଜ୍ଷନ କରିଛି। ଏହାକୁ 
ରେଖ ି ରାଜ୍ ତଥା ରେଶର ଅରନକ ଗା ଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ା ଏହମିାନ୍ତା 
ହାସଲ ଲାଗି ଆଗଭର ରହାଇଛନି୍। ଆଜ ିଫଳରର କକୃରି ଓ କକୃରକଙ୍କ 
ଜୀବନରର ଉନ୍ତି ଆସଛିୁ। n

ପ୍ରାକୃତକି ଚାର ପାରମ୍ରିକ ଚାର ଦ୍ାରା ଧରାପଷୃ ୍ସସୁ୍ ରହବି, ଏହାଦ୍ାରା ଯଲାକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସରୁଷିେତ 
ରହବି। ଏଣ ୁ ପ୍ରାକୃତକି ଚାର କପିରି କରାରାଏ ତାହା ଜାଣବିା ନହିାତ ିଜରୁରୀ।

ପ୍ରାକୃତକି ଚାର
ୋର ପାଇ ଁୋରୀର ଖର୍୍ଷ କମ ୍ କରିବା ତଥା 
ପାରମ୍ରିକ ୋର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣାଇ 
ଜମିର ଉବ୍ଷରତା ବଜାୟ ରଖବିା ସହ ଭଲ 
ଅମଳ ପାଇବା ଲାଗି ପ୍ରକକୃତିକ କକୃରି ପଦ୍ଧତିକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ େିଆୋଉଛି। ଏହା ଜରିରା ବରଜଟ୍  
ବା ବିନା ଖର୍୍ଷର ଏକ ୋର ବ୍ବସ୍ା। ଏଥରିର 
ରେଶୀ ଗାଈର ରଗାବର ଏବଂ ରଗାମତୂ୍ ଏକ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରର। ଏଥରୁି କକୃରି 
ପାଇ ଁଆବଶ୍କ କାରକ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ 
ପାରମ୍ରିକ ବ୍ବସ୍ା ରେପରିକି ବାରୟାମାସ 
ସହତି ମାଟିରର ଓୋ ଘାସ ପକାଇବା ବା 
ମାଟିକୁ ପରୂା ବର୍ଷ ସବୁଜ ଘାସରର ଢାଙି୍କକରି 
ରଖବିା। ଏପରିକି କମ ୍ ଜଳ ଉପଲବ୍ ଥବିା 
ଅଞ୍ଳରର ଏହଭିଳି ପରମ୍ରାକୁ ଗ୍ରହଣ 
କରାୋଏ ୋହା ନିରନ୍ର ଉତ୍ାେକୁ ନିଶି୍ତ 
କରିଥାଏ। 

ଜୀବାମତୃ
ପ୍ରକୃତକି କୃରି ପ୍ରଣାଳୀ 
ସବୁ�ାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ ଚାର 
ପ୍ରଣାଳୀ। 10 କଯିଲାଗ୍ରାମ 
ଯଗାବର ସହ ଯଗାମତୂ୍ର, 
ଅଟା, ଗଡୁ଼ ଏବଂ ଯବସନକୁ 
ମିଶାଇ ଜୀବାମତୃ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରାରାଇଥାଏ। 

ଜୀବାମତୃ କପିରି ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଯବ: 10 
କିରଲାଗ୍ରାମ ରେଶୀ ଗାଈ ରଗାବର, 8-10 
ଲିଟର ରେଶୀ ରଗାମତୁ୍, 1.5 ରୁ 2 କିରଲାଗ୍ରାମ 
ଗଡୁ଼, 1.5 ରୁ 2 କିରଲାଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ରବସନ, 180 
ଲିଟର ପାଣ,ି ଗଛ ମଳୂର ମଠୁାଏ ମାଟି ଏହ ି
ଜୀବାମକୃତ ପ୍ରସୁ୍ତତି ପାଇ ଁଆବଶ୍କ ରହାଇଥାଏ। 
ପ୍ରଥରମ ଗଡୁ଼, ରବସନ ଏବଂ ରଗାବରକୁ ପାଣ ିବା 
ରଗାମତୂ୍ରର ମିଶାଇ ମିରେଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରନ୍ତୁ। ଏରବ 
ଏହ ିମିରେଣକୁ ରଗାଟିଏ ୍ମ ୍ରର ଢାଳି କାଠ ଦ୍ାରା 
ରଗାଳାଇ ମିରେଣକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିେଅିନ୍ତୁ। 
ଠକିଣା ଭାରବ ମିଶଗିଲା ପରର ଏହାକୁ େୁଇତିନି 
େନି ଗଛ ମଳୂ ଛାଇରର ରଘାଡ଼ାଇ ରଖବିାକୁ 
ପଡି଼ବ। ପ୍ରତିେନି କିନ୍ତୁ ଏହ ିମିରେଣକୁ ଘାଣି୍ଟବାକୁ 
ଭୁଲିରବ ନାହି।ଁ ଆଉ ଘାଣି୍ଟଲା ପରର ତାହାକୁ ପଣୁ ି
ରଘାଡ଼ାଇ ରଖରିେରବ।    

ଏହ ିମିଶ୍ରଣକୁ ଯରଯତଯବଯଳ ସିଞ୍ଚନ ସମୟଯର ଯଷେତଯର ପକାରାଏ, ଯତଯବ ଜମିଯର ଥବିା ଜୀବାଣଙୁ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା ଯେରଗଣୁ ବଢିରାଇଥାନ୍।ି ମାସକୁ ଦୁଇଥର ଏହ ିଜୀବାମତୃକୁ ପ୍ରଯୟାଗ କରିବାକୁ ପଡି଼ଥାଏ। 
ପ୍ରତଏିକରକୁ ଦୁଇଶହ ଲିଟର ହସିାବଯର ଏହାର ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ାରା କୃରକଙ୍କ ବନୁ୍ 
ଭାଯବ ପରିଚତି ଜଆିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜମିଯର ବଢନ୍।ି ଖାଲି ଯସତକି ିନୁଯହ ଁପ୍ରାକୃତକି କୃରି ଭୂମିରୁ କମ ୍ ଜଳ 
ଗ୍ରହଣ କଯର ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ରକୁ ବୃଦି୍ଧ କରାଏ। ଏହ ିପ୍ରକ୍ରୟିାଯର ମଖୁ୍ୟ େସଲ ସଯମତ ସହଯରାଗୀ 
େସଲ ବ ିଅମଳ କରାରାଇପାରିବ। 

ଲାଭ

ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ସମୟରର ଫଳ ଗଛ ନିକଟରର 
ପଡି଼ଥବିା ଛାଇ ନିକଟରର ପ୍ରତି ଗଛରର 2 ରୁ 5 
ଲିଟର ଜୀବାମକୃତ ମାସକୁ ଥରର କିମା୍ େୁଇଥର 
ଢାଳିବା ଉେିତ୍। ଏହା ମାଟିକୁ ସସୁ୍ କରିଥାଏ 
ଏବଂ ଭଲ ଫସଲ ରେଇଥାଏ। 

ଘନଜୀବାମତୃ
ଏହା ଜୀବାମକୃତର ଶଖୁଲିା ରୂପ, ୋହା ଫସଲ ବୁଣବିା ପବୂ୍ଷରୁ 
ମାଟିରର ମିଶାୋଇଥାଏ।  200 କିରଲାଗ୍ରାମ ଘସିରର  20 ଲିଟର 
ସରତଜ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜୀବାମକୃତ ମିରେଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ େୁଇ େିନ 
ଛାଇରର ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ପଣୁ ିଥରର ଖରାରର ଶଖୁାଇ ଭଲ ଭାରବ 
ମିଶାଇ େିଆୋଏ।  ଏହା ରହଉଛି ଘନଜୀବାମକୃତ, ୋହା ଏକ 
ଏକରରର ବ୍ବହାର କରାୋଇପାରିବ।

େଳ ଗଛଯର ଜୀବାମତୃ ପ୍ରଯୟାଗ 
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2022 ବର୍ଯର ପ୍ରଥମ ଦନିଯର, କୃରକମାଯନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
କରିାନ୍ ସାମ୍ାନ ନଧିରି ଦଶମ କସିି୍ ପାଇଛନ୍।ି 
ଏହା ଦ୍ାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଏହ ିଯରାଜନା ଅଧୀନଯର 
କୃରକମାନଙୁ୍କ 1.80 ଲଷେ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ 
କରାରାଇଛ,ି ରାହାକ ିସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଯର 
ଚାରୀଙୁ୍କ ଦଆିରାଇଥବିା ସବ୍ଯବୃହତ ସହାୟତା 
ଯହାଇପାରିଛ।ି ଜାନୁଆରୀ 1 ଯର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର 
ଯମାଦୀ ସିଧାସଳଖ 10 ଯକାଟିରୁ ଅଧକି ଚାରୀଙ୍କ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଯର 20 ହଜାର ଯକାଟିରୁ ଅଧକି 
ଟଙ୍କା ୍ାନ ୍ସେର କରିଛନ୍।ି ଏହା ସହତି, 141 ଯକାଟିରୁ 
ଅଧକି ମଲୂ୍ୟର ଏକ ଇକି୍ଟି ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ଅବସରଯର 351 କୃରକ ଉତ୍ାଦନ ସଂଗ�ନ (FPO)
କୁ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥଲିା, ରାହା ସିଧାସଳଖ 1.25 
ଲଷେରୁ ଅଧକି ଚାରୀଙୁ୍କ ଉପକୃତ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
କରିାନ ଯରାଜନା ଅନୁରାୟୀ, ଯରାଗ୍ୟ କୃରକମାନଙୁ୍କ 
ବାର୍ଣିକ 6000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥାଏ, 4 ମାସର 
ବ୍ୟବଧାନଯର 2000 ଟଙ୍କା ଯଲଖାଏ କସିି୍ ଆକାରଯର 
ବର୍ଯକୁ ତନିଥିର ଏହ ିରାଶ ିସିଧାସଳଖ କୃରକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ�ାରାଉଛ ି। 

ଅଗି୍ ଅସ୍ତ୍ର
ପ୍ରାକକୃତିକ ୋର ପ୍ରଣାଳୀ ରକବଳ ଜମିର ଉତ୍ାେନ କ୍ଷମତାକୁ 
ବଢାଇ ନଥାଏ, ବରଂ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରରାଗ ପ୍ରତିରରାଧ 
ପାଇ ଁପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହାଇଥାଏ। ଫସଲ ଉପରର 
କୀଟପତଙ୍ଗ, ରପାକ ଆକ୍ରମଣକୁ ରରାକିବା ପାଇ ଁସହାୟକ 
ରହାଇଥାଏ। ସ୍ାନୀୟ ଉଦି୍େ ଉପରର ଆଧାର କରି 
କକୃରକଙ୍କ ରକ୍ଷତରର ତିଆରି କୀଟନାଶକ ରହଉଛି ଅଗି୍ନଅସ୍ତ୍ର। 
5 କିରଲାଗ୍ରାମ ନିମ ୍କିମା୍ ଅନ୍ାନ୍ ସ୍ାନୀୟ ଉଦି୍େ ପତ୍, 
ୋହା ଗାଈ ଖାଆନି୍ ନାହି ଁ, 20 ଲିଟର ରେଶୀ ରଗାମତୁ୍, 
500 ଗ୍ରାମ ତମାଖ ୁପାଉଡର, 500 ଗ୍ରାମ କଞ୍ାଲଙ୍କା, 50 
ଗ୍ରାମ ରସଣୁ ରପଷ୍ କମ ୍ନିଆରଁର ଫୁଟାୋଏ ଏବଂ େୁଇ େିନ 
ରଖାୋଇଥାଏ। ଏହ ିମିରେଣର 6 ଲିଟର 200 ଲିଟର ପାଣରିର 
ମିଶାଇ ଏକ ଏକର ଜମିରର ସିଞ୍ନ କରାୋଇଥାଏ। 

ଆଚ୍ଛାଦନ
ପ୍ରାକକୃତିକ ୋରର ଏହା ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ପ୍ରକି୍ରୟା। ଏଥରିର 
ସମଗ୍ର ୋର ଜମରକୁ ଫସଲର ଅବଶଷି୍ାଂଶରର ସମ୍ରୁ୍୍ଷ 
ଭାବରର ଆଚ୍ଛାେିତ କରାୋଇଥାଏ। ଏହ ିଆବରଣ ମାଟିରର 
ଆଦ୍ର୍ଷତା ବଜାୟ ରରଖ। ଜୀବାଣ ୁଏବଂ ପକୃଥବିୀ କୀଟମାନଙ୍କର 
କାେ୍୍ଷ କଳାପ ବକୃଦି୍ଧ କରର। ରଶରରର ଜମିର କାବ୍ଷନ 
ନିଗ୍ଷମନକୁ ରରାକିବାରର ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଜମିର ଉବ୍ଷରତା 
ବଢାଇଥାଏ। 

ବୀଜାମତୃ
ପ୍ରାକକୃତିକ ୋରର ଏକ ଅତ୍ାବଶ୍କ ଆଧାର ରହଉଛି ବୀଜାମକୃତ, 
ୋହା ବିହନକୁ ରରାଗମକୁ୍ କରିଥାଏ। ହାର ଅଙୁ୍କର କ୍ଷମତା 
ବଢାଇଥାଏ।  20 ଲିଟର ପାଣରିର 5 କିରଲାଗ୍ରାମ ରଗାବର, 
5 ଲିଟର ରଗାମତୂ୍, 50 ଗ୍ରାମ େୂନ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ମାଟି ମିଶାଇ 
ବୀଜାମକୃତ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାୋଏ | ଏହାକୁ ରଗାଟିଏ ରାତି ରଖବିା 
ପରର, ଏଥରିର 10 କିରଲାଗ୍ରାମ ବିହନ ରଶାଧ କରାୋଇଥାଏ। 
ପରେିନ ବିହନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହାଇୋଏ।

ଭାେସା
ଏହ ିୋର ପ୍ରଣାଳୀରର ଭାଫସା ନିମ୍ଷାଣ ରହାଇଥାଏ।  
ରେଉଥଁରିର ମାଟିରର ଆଦ୍ର୍ଷତା ଏବଂ ବାୟୁର ସନ୍ତୁଳନ 
ବଜାୟ ରହଥିାଏ |

ଅମତୃବର୍ଯର ନବବର୍ଯଯର 
କୃରକଙୁ୍କ ଉପହାର 

ନୂଆବର୍ଯର ପ୍ରଥମ ଦନିଯର ଯଦଶର 
ଚାରୀଙ୍କ ସହ କଥାଯହବା ଯମା ପାଇ ଁ
ଯଗୗରବର ବରିୟ।  ଯଦଶର ଯକାଟି 
ଯକାଟି କରୃକ ପରିବାର, ବଯିଶରକରି ଷେଦୁ୍ 
କରୃକ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ କରିାନ୍ ସାମ୍ାନ 
ନଧିରି ଦଶମ କସିି୍ ପାଇଛନ୍।ି ଚାରୀଙ୍କ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକ ୁଏହ ିବ୍ୟବସ୍ାଯର  
20,000 ଯକାଟି ଟଙ୍କା ପ�ାରାଇଛ।ି 
- ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ 
ଅଭିଭାରଣ ଶଣୁବିାକୁ QR 
ଯକାଡ୍ ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ। 
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ଆଜ ିଆପଣ ରଆୁଯଡ଼ ବ ିଯଦଖନ୍ତୁ, ଯରଯକୗଣସି 
ପରିବାର ପାଖକ ୁରାଆନ୍ତୁ ଯସ ଯକଯତ ସମ୍ନ୍ନ, 
ପଢାଯଲଖା ପରିବାର ଯହାଇଥାଉନା କାହିକଁ ି
ଯସ�ାଯର ଯକୗଣସି ରବୁକକ ୁରଦ ିଭବରି୍ୟତଯର 
କ’ଣ କରିବୁ ଯବାଲି ପଚାରିଯବ ଯତଯବ ଯସ 
ପରିବାରର ପରମ୍ରାକ ୁପଛଯର ପକାଇ କହୁଛ,ି 
ମ ୁ ଁଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ କରିବ।ି ଅଥ୍ଯାତ୍  ନୂଆ ଚ୍ୟାଯଲଞ୍କୁ 
ଗ୍ରହଣ କରିବାକ ୁଯସ ଉତ୍ସାହୀ, ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସୀ। 
ଯସଥପିାଇ ଁଆଜ ିଯଛାଟ ଯଛାଟ ସହରଯର ବ ି
ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ ନୂଆ ପରମ୍ରା ପାଲଟିଲାଣ।ି ଆଉ 
ମୁ ଁଏଥଯିର ଉଜ୍ଳ ଭବରି୍ୟତକ ୁଯଦଖପିାରୁଛ।ି
- ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ମହାରାଷ୍କ୍ର ପରୁଣ ନିବାସୀ ମୟୂର ପାଟିଲ 
2011ରର ତାଙ୍କ ରମାଟରସାଇରକଲର 
ମାଇରଲଜ ବକୃଦି୍ଧ କରିବାର ଉପାୟ 
ରଖାଜୁଥରିଲ। ଅରନକ ରେଷ୍ା ପରର ୋହାକି 
2017-18ରବଳକୁ  ରସ ଏଥରିର ସଫଳ ବି 

ରହାଇଥରିଲ। ନିଜଦ୍ାରା ବିକଶତି ରଟରକ୍ାରଲାଜିକୁ ବ୍ବହାର 
କରିବାଦ୍ାରା ୋନବାହାନରୁ କାବ୍ଷନ ନିଗ୍ଷମନ 40 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ାସ 
ପାଇଥଲିା। 2021ରର ରସ ଏହି ଜ୍ାନ ରକୗଶଳକୁ ରପରଟଣ୍ଟ 
କରିଥରିଲ। ଅଟଳ ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ େ୍ାରଲଞ୍ରୁ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ଅନୁୋନ ପାଇବା ପରର ରସ ବର୍୍ଷମାନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶ ି
ନିଜର ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍େଳାଉଛନି୍। ରସହିଭଳି ଅହମ୍ମୋବାେ ନିବାସୀ 
ଅଙ୍ଗେ ସିଂ ନିଜର ଉେ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ େିନ୍ା କରିଥରିଲ। 
ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇ ଁରସ ଏକ ଅଭିନବ ରୱବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ 
କରିଥରିଲ। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଦ୍ାରା ପ୍ରଭାବିତ ରହାଇ 
ତାଙ୍କର ଅରନକ ବନୁ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୋଗରେବା ପାଇ ଁୋକିରି 

ସମ୍ାବନାର ଆକାଶଯର 
ରବୁକଙୁ୍କ ଉଡ଼ାଣ 

ଷ୍ାଟ୍ଯଅପରୁ୍ ୟୁନକିର୍୍ଯ....

ଭାରତର ସମଦୁାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାଯର 65% ଯହଉଛନ୍ ି
35 ବର୍ଯରୁ କମ ୍ରବୁାବଗ୍ଯ। ଏହାକୁ ଯଦଶର ଏକ ପ୍ରତବିଦ୍ଧ 
ଡିଭିଯଡଣ୍ ଯବାଲି କହପିାରିଯବ। ନଜିର ଆଶା ଓ 
ଆକାଂଷୋକୁ ପରୂଣ କରିବା ଲାଗି ଯସମାଯନ କ�ନି 
ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍।ି ଏହାକୁ ଆଖଯିର ରଖ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ 15 ଅଗଷ୍ 2015ଯର ଲାଲ୍ କଲି୍ାର 
ପ୍ରାଚୀରରୁ  'ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ଇଣି୍ଆ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଘାରଣା 
କରିଛନ୍।ି ଜାନୁଆରୀ 16ଯର ସରକାରଙ୍କ ଏହ ିଫଲ ାଗସିପ ୍
ଯରାଜନାକୁ ରୂପାୟନ କରି ଯସ କହଛିନ୍ ିଯର ’ଯମାର 
ସ୍ୱପ୍ନ ଯହଉଛ ିଏ ଯଦଶର ରବୁକ ଚାକରିି ଯଖାଜଥୁବିା 
ଜଯଣ ବ୍ୟକି୍ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବରଂ ଯସ ଚାକରିି ପ୍ରଦାନକାରୀ 
ଯହଉ।" ଆଜ ି ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ଇଣି୍ଆର େଳ ସ୍ୱରୂପ ମାତ୍ର ୭ 
ବର୍ଯଯର 75 ହଜାରରୁ ଅଧକି ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ନମି୍ଯାଣ ଯହାଇଛ ି
ଆଉ ଯସଥରୁି 75ରୁ ଅଧକି ୟୁନକିର୍୍ଯ ବ ିନଜି ସେଳତାର 
କାହାଣୀ ଯଲଖ ିଯରାଜନାକୁ ଉଜ୍ଳ କରିଛନ୍।ି 

ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ଇଣି୍ଆଜାତୀୟ
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ଛାଡିଥରିଲ। ଅତୀତ ତୁଳନାରର, ବର୍୍ଷମାନ ମରନାଭାବରର 
ଏକ ପରିବର୍୍ଷନ ଆସିଛି କାରଣ ୋକିରି ରଖାଜିବା ଉପରର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ରେବା ପରିବରର୍୍ଷ ଅନୁକୂଳ ବ୍ବସାୟିକ ଅବସ୍ା ରହତୁ 
ବ୍ବସାୟିକ ଉରେ୍ାଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇ ଁଏକ ସରୁୋଗ 
ସକୃଷି୍ ରହାଇଛି। 

ନିୟମିତ ୋକିରିରର ନିଶି୍ତ ଭାବରର, ଅଧକି ସରୁକ୍ଷା 
ଏବଂ ସନିୁଶି୍ତ େରମା ଅଛି। ରହରଲ ଆଜି େେି ରକହି ଜରଣ 
ବ୍ବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନସ୍ କରୁଛନି୍, ରସରତରବରଳ 
ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ବନୁ୍ମାରନ ଉତ୍ାହିତ ରରୁଛନି୍। ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ଇଣି୍ଆ 
ପେରକ୍ଷପ ରୋଗୁ ଁଏମିତିଏକ ନୂଆ ପରିରବଶ ସକୃଷି୍ ରହାଇଛି। 
ସାଧାରଣ ଭାରାରର କହିରଲ, ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଅଥ୍ଷ ରହଉଛି ଏକ 
ନୂତନ କମ୍ାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଗଡିୁକ 
ପ୍ରାୟତଃ ନୂଆ ଉତ୍ାେ କିମା୍ ରସବା ଆରମ୍ଭ ପାଇ ଁ ଉେ୍ମ 
କରୁଛନି୍। ପ୍ରାୟତଃ େବୁ ଉରେ୍ାଗୀମାରନ ନିରଜ କିମା୍ 
େୁଇ-ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହରୋଗରର ଏହିପରି କମ୍ାନୀ ଆରମ୍ଭ 

କରୁଛନି୍। ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶଳି୍ପ ନୀତି ଏବଂ ରପ୍ରାତ୍ାହନ 
ବିଭାଗ (DIPP) ଅନୁୋୟୀ, “ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ରହଉଛି ଏକ କମ୍ାନୀ 
ୋହା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଭାରତରର ପଞ୍ୀକକୃତ ରହାଇଛି ଏବଂ 
ଆଥଷିକ ବର୍ଷରର ଏହାର କାରବାର 25 ରକାଟିରୁ ଅଧକି 
ରହଉ ନାହି।ଁ ଏହି କମ୍ାନୀଗଡିୁକ ନୂତନ ଉତ୍ାେ ବିକାଶ, 
ବାଣଜିି୍କରଣ, ପ୍ରେକିୁ୍ବିେ୍ା ଭିରି୍କ ରସବା କିମା୍ ବୗଦି୍ଧକ 
ସମ୍ରି୍ ରକ୍ଷତ୍ରର କାେ୍୍ଷ  କରିପାରନି୍। ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ ଇଣି୍ଆ 
ଅଧୀନରର ଆଥଷିକ ସହାୟତା ସରମତ କମ୍ାନୀମାନଙୁ୍କ 
ସରକାର ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଏବଂ ଉପେକୁ୍ ପା୍ଟଫମ୍ଷ ପ୍ରୋନ 
କରୁଛନି୍। ଆଶାୟୀ ଉରେ୍ାଗୀମାରନ ଏହି ସରୁୋଗ ପାଇ ଁ
ପଞ୍ୀକକୃତ ରହାଇପାରନି୍, ରସମାନଙ୍କର ବ୍ବସାୟ େିନ୍ାଧାରା 
ବାଣି୍ଟପାରନି୍ କିମା୍ www. startupindia.gov ସାଇଟରର 
ରସମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଗ୍ଡିୁକ ସମାଧାନ ରହାଇପାରନି୍। 
ଅତ୍ାଧନିୁକ ବ୍ବସାୟିକ େିନ୍ାଧାରାକୁ େଥାଥ୍ଷ ଭାବରର 
ସ୍ୱୀକକୃତି େିଆୋଏ ଏବଂ ରପ୍ରାତ୍ାହିତ କରାୋଏ। n

ଷ୍ାଟ୍ଯଅପକ୍ୁ ମିଳୁଛ ିଅଯନକ ଲାଭ
n ସରଳ ତଥା ସହଜ ଉପଯରାଗ - ସହଜ ଅନୁରମାେନ, କମ୍ାନୀଗଡିୁ଼କୁ 

ବ୍ କରିବା ପାଇ ଁସହଜ ପ୍ରକି୍ରୟା, ଆଇନଗତ ସହାୟତା, ପ୍ାରଟଣ୍ଟ 
ଆରବେନର ଫାଷ୍-ରୋକିଂ ସବୁିଧା ଏବଂ ଆବଶ୍କ ସେୂନା ପ୍ରୋନକାରୀ 
ରୱବସାଇଟ୍।

n ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ- ରୋଗ୍ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ପାଇ ଁଆୟକର ଏବଂ 
କ୍ାପିଟାଲ୍  ରଗନ୍  ଟିକସରର ରିହାତି; ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ଇରକାସିଷ୍ମ ୍ରର ଅଧକି 
ପଞିୁ୍ ନିରବଶ କରିବାକୁ ପାଣ୍ ିଏବଂ ରକ୍ରଡିଟ୍ ଗ୍ାରରଣି୍ଟ ରୋଜନା।

n ଇନକୁ୍ୟଯବସନ ଏବଂ ଇଣ୍ଷ୍ଟ୍ରି- ଏକାରଡମିଆ ସହଭାଗୀତା - ଏକାଧକି 
ଇନକୁ୍ରବଟର ଏବଂ ଇରନାରଭସନ୍ ଲ୍ାବ, ଇରଭଣ୍ଟ, ପ୍ରତିରୋଗିତା 
ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରୋନ।

 'ୟୁନକିର୍୍ଯ' ଯହଉଛ ିଏକ ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ରାହାର ମଲୂ୍ୟ ଅତ ିକମଯର 1 
ବଲିିୟନ ଡଲାର, ଅଥ୍ଯାତ୍ ସାତ ହଜାର ଯକାଟିରୁ ଅଧକି। 2015 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍, ଯଦଶଯର ପ୍ରାୟ ନଅ କମି୍ବା ଦଶଟି ୟୁନକିର୍୍ଯ ଥଲିା। ଆଜ ି
ଭାରତଯର 75 ରୁ ଅଧକି ୟୁନଅିନ୍ ସଷିୃ୍ ଯହାଇଛ।ି 

ସେଳତାର ରାତ୍ରା
n ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ଇଣି୍ଆ ପେରକ୍ଷପ ଆରମ୍ଭ ରହବାର ରଷ ୍

ବାରଷିକୀ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରର, ଶଳି୍ପ ଏବଂ 
ଆଭ୍ନ୍ରୀଣ ବାଣଜି୍ ରପ୍ରାତ୍ାହନ (DPIIT) ବିଭାଗ 
ଜାନୁୟାରୀ 2022ରର ଏକ ସପ୍ାହବ୍ାପୀ କାେ୍୍ଷ କ୍ରମ 
“ରସଲିରବ୍ଟିଂ ଇରନାରଭସନ୍ ଇରକାସିଷ୍ମ”୍ 
ଆରୟାଜନ କରୁଛି ।

n ସ୍ୱୀକକୃତିପ୍ରାପ୍ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ବର୍୍ଷମାନ 623 ଜଲି୍ାକୁ 
ବିସ୍ତାର କରିଛି। ପ୍ରରତ୍କ ରାଜ୍ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ 
ଅଞ୍ଳରର ଅତି କମରର ରଗାଟିଏ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍
କାେ୍୍ଷ କରୁଛି।

n ରେରତରବରଳ ଏହ ିରୋଜନା ଆରମ୍ଭ ରହଲା, 808 
େିନରର 10,000 ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ସକୃଷି୍ ରହଲା। 2016-
2017ରର ରୋଜନାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରର, 743 
ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ମାନ୍ତା ପାଇଥଲିା । ରକବଳ 2020- 
2021 ମସିହାରର, 16,000ରୁ ଅଧକି ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍
ମାନ୍ତା ପାଇଛି। 

n ଖାେ୍ ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ, ଉତ୍ାେ ବିକାଶ, ପ୍ରରୟାଗ 
ବିକାଶ, ଆଇଟି ପରାମଶ୍ଷ ଏବଂ ବ୍ବସାୟ ସହାୟତା 
ରସବାରର ସବ୍ଷାଧକି ସଂଖ୍କ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ଅଛି ।

ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ପାଇ ଁଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଲାଭ 
n ସ୍ୱଳ୍ପ ଋଣ ସହାୟତା n ପାଣ୍କିୁ ସହଜ ପ୍ରଯବଶ  n ଅନ୍ୟ 
ଉଯଦ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କ ସହତି ଯବୈ�କ  n କ୍ରାଉଡ୍  େଣି୍ଂ ସବୁଧିା 

ଅଯନକ ଚଚ୍ଚ୍ଯା ଯଘରଯର ୟୁନକିର୍୍ଯ

60,704 DPIIT ଦ୍ାରା  
ମାନ୍ୟାତାପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ୍

ପ୍ରତ ିଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ଯର ହାରାହାରି 11 ଜଣ କମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍କ ନରିକିୁ୍ ପ୍ରଦାନ 
କରିବା ଯହତୁ ଯଦଶଯର  ସମଦୁାୟ 48,093 ଷ୍ାଟ୍ଯଅଯପ୍ର 5,49,842 

ନରିକିୁ୍ ସଷିୃ୍ ଯହାଇଛ।ି 2020-2021ଯର ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ଦ୍ାରା 
ପ୍ରାୟ 1.7 ଲଷେ ଚାକରିି ସଷିୃ୍ ଯହାଇଛ।ି45% ଷ୍ାଟ୍ଯଅପଯର ଯନତୃତ୍ୱ ପଦବୀଯର 

ଜଯଣ ମହଳିା 

ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ ୍ଇଣି୍ଆଜାତୀୟ
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ଆଜାଦ୍  ହନ୍ି୍ଦ  ଯୌଜର 
ସିପାହୀ

ଯଦଶ ପାଇ ଁବଳିଦାନ ଯଦଇଥବିା  

ଯନତାଜୀ ସଭୁାରଚନ୍ଦ୍ର  ଯବାରଙ୍କ ଯଗାଟିଏ ଡାକରା 
‘ତୁଯମ ଯମାଯତ ରକ୍ ଦଅି, ମ ୁ ଁତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଦବ’ି- 

ସାରା ଯଦଶଯର ଏକ ଦୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ଭରିଥଲିା। 
ସ୍ୱାଧୀନତାଯପ୍ରମୀଙ୍କ ମନଯର ଉତ୍ସାହ ଆଣଥିଲିା। ଯସ 
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏମିତ ିଜଯଣ ସପୁତୁ୍ର 

ଥଯିଲ ରାହାଙ୍କ ଯନତୃତ୍ୱଯର ଆଜାଦ୍  ହନ୍ି୍ଦ  ଯୌଜ ଗ�ନ 
ଯହାଇଥଲିା ଏବଂ ତାହା ଭାରତ ପାଇ ଁଇଂଯରଜଙ୍କ 

ବରୁିଦ୍ଧଯର ଲଢି ଇଂଯରଜଙୁ୍କ ବବି୍ତ କରିଯଦଇଥଲିା। 
2018ଯର ଯରଯତଯବଯଳ ଆଜାଦ୍  ହନି୍ଦ ଯୌଜର 75 
ବର୍ଯ ପତୂ୍୍ଣି ଯହାଇଥଲିା ଯସତଯବଯଳ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ ଲାଲ୍ କଲି୍ାଯର ତ୍ରରିଙ୍ଗା 

ଉଡ଼ାଇଥଯିଲ। ଯସହପିରି 2021 ଜାନୁୟାରୀ  23 
ତାରିଖଯର ଯନତାଜୀଙ୍କ 125ତମ ଜୟନ୍ୀ ଅବସରଯର 

ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତଚିାରଣ ପାଇ ଁଏକ 
ବର୍ଯବ୍ୟାପୀ ସମାଯରାହର ଶଭୁାରମ୍ କରିଥଯିଲ ଏବଂ 

ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ୀକୁ ‘ପରାକ୍ରମ ଦବିସ’ ଭାଯବ ପାଳନ 
କରିବାକୁ ନଷି୍ପତି୍ ଯନଇଥଯିଲ। 

23 ଜାନୁୟାରୀ 1897ରର ଓଡିଶାର କଟକଠାରର 
ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥବିା ରନତାଜୀ ସଭୁାର େନ୍ଦ୍ର ରବାର 
ତାଙ୍କ ସମୟଠାରୁ େରଥଷ୍ ଆଗଆୁ େିନ୍ା କରୁଥରିଲ 

ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ାରା ରସ ରକବଳ ଇଂରଜମାନଙ୍କ ୋସତ୍ୱରୁ 
ମକିୁ୍ ପାଇବାକୁ ନୁରହ ଁ, ବରଂ ମଳୂେୁଆକୁ େକୃଢ କରି ରସ ରେଶକୁ 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଷରଶୀଳ କରିବାକୁ ୋହୁଥଁରିଲ। ରସ ରେଶର ସବୁଠୁ ବଡ 
ସମସ୍ା ମଧ୍ୟରର ୋରିଦ୍ର୍, ନିରକ୍ଷରତା, ରରାଗ, ରବୈଜ୍ାନିକ 
ଉତ୍ାେନର ଅଭାବକୁ େଶ୍ଷାଉଥରିଲ। ଏହ ି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର 
ଆଜାେ ହି୍  ସରକାର ପ୍ରରତ୍କ ରକ୍ଷତ୍ ପାଇ ଁଆବଶ୍କ ରୋଜନା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଥଲିା। ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ାଙ୍କ, ମଦୁ୍ରା, ନିଜସ୍ୱ ଡାକ ଟିକଟ, 
ନିଜସ୍ୱ ରରଡିଓ ରଷ୍ସନ ଏବଂ ନିଜର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥଲିା।  ରନତାଜୀ 
ଏମିତି  ଜରଣ ବ୍କି୍ ଥରିଲ େିଏ ସମଗ୍ର ଭାରତରର ଜାତି, ଧମ୍ଷ, 
ବର୍୍ଷ, ଭାରା, ଆଞ୍ଳିକତାର ପ୍ରତିବନ୍କକୁ ଭାଙି୍ଗ ସମଗ୍ର ରେଶକୁ 
ଏକ ରାଷ୍କ୍ ଭାବରର ଏକତ୍ୀକରଣ କରିବା କାେ୍୍ଷ  କରୁଥରିଲ।  
ରସ ରେଶବାସୀଙୁ୍କ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ରରର ବାନି୍ ରଖଥିରିଲ। ଏହାର 
ଉୋହରଣ ପଞ୍ାବର ରଜରନରାଲ ଶାହନାୱାଜ ଖାନ, କରର୍୍ଷଲ 
ରପ୍ରମ କୁମାର ରସହଗାଲ, କରର୍୍ଷଲ ଗବୁରାଖ ସିଂ ଧଲିନଙ୍କ 
ରକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଷ୍ ରେଖବିାକୁ ମିରଳ। 

ପରାକ୍ରମ ଦବିସ ବଯିଶର 

ଅମତୃ ମଯହାତ୍ସବ ଜାତୀୟ
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ଆଜାେହି୍  ରଫୗଜର ଏହ ି ରସୈନ୍ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥବିା 
ମାମଲା ରେରତରବରଳ ରକାଟ୍ଷରର ବିୋର ପାଇ ଁ ଆସିଥଲିା 
ରସରତବରଳ ସାମ୍ପ୍ରୋୟିକତା ଆଧାରରର ଅକଳି େଳ ପକ୍ଷରୁ କରର୍୍ଷଲ 
ଧଲିନ ଏବଂ ମସୁ ୍ଲିମ ୍ ଲିଗ ୍ ପକ୍ଷରୁ ରଜରନରାଲ୍  ସାହାନାୱାଜ ୍ 
ଖାନ୍ ଙ୍କ ମାମଲାପାଇ ଁ ଲଢିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ େିଆୋଇଥଲିା।  କିନ୍ତୁ 
ଇଂରରଜ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ାଖ୍ାନ କରିଥରିଲ। ଇଂରରଜଙ୍କ 
ଏହ ିପ୍ରତ୍ାଖ୍ାନ ରସରତରବରଳ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ରସନାନୀଙ୍କ 
ମରନାବଳକୁ ପାଇ ଁ ଆହୁରି େକୃଢ କରିଥଲିା। ରସହସିମୟରର ଏକ 
ର୍ା୍ଗାନ୍  ରେଶର ରକାରଣ ଅନୁରକାରଣ ଗଞୁ୍ରିତ ରହଲା ତାହା ଥଲିା: 
‘ଲାଲ୍  କିଲ୍ା ରସ ଆଇ ଆୱାଜ ୍ ରସହଗଲ, ଧୀଲନ୍  ସାରହନାୱାଜ ୍’। 
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍କଠାରୁ ରନତାଜୀ ଉପାଧରିର ଭୂରିତ ରହାଇଥବିା 
ସଭୁାରେନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ଦ୍ାରା େିଆୋଇଥବିା ଡାକରା ‘ଜୟ ହି୍ ’ ଆଜି 
ଭାରତର ଜାତୀୟ ର୍ା୍ଗାନ୍  ଭାରବ ପରିଗଣତି ରହଉଛି। ଆଜାେୀ କା 
ଅମକୃତ ମରହାତ୍ବ ଶକୃଙ୍ଖଳାରର ଆଜ ିରନତାଜୀ ସଭୁାରେନ୍ଦ୍ର ରବାର ଏବଂ 
ତାଙ୍କ ସହରୋଗୀ ସିପାହୀଙ୍କ କ୍ାରପନ୍୍  ଅବ୍ାସ ୍ଅଲ୍ୀ, ରାସ ବିହାରୀ 
ରବାର, ଗରୁବକ୍ସ ସିଂହ ଧୀଲନ୍ , କରର୍୍ଷଲ ନିଜାମଦିୁ୍ନଙ୍କ କାହାଣୀ।  
ରେଉମଁାରନ ରକବଳ ବି୍ଟିଶ ୍ ଉପନିରବଶ ବିରୁଦ୍ଧରର ଲଢିଥରିଲ ତା 
ନୁରହ ଁ, ବରଂ ରନତାଜୀଙ୍କ ଡାକରାରର ରେଶ ପାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ 
ବଳିୋନ କରିଥରିଲ। 

ଉର୍ରପ୍ରରେଶର ବୁଲ୍ଶର ଜଲି୍ାର ଏକ ମସୁ ୍ଲିମ ୍ ରାଜପତ୍ୁ  
ପରିବାରରର 3 ଜାନୁଆରୀ 1920 େନି ଜନ ୍ମ ନିଅନି୍ ଅବ୍ାସ ଅଲ୍ୀ। 

ପିଲାଟିେନିରୁ ବି୍ଟିଶ ୍ ଉପନିରବଶବାେ ବିରରାଧୀ ଆେଶ୍ଷରର ରସ 
ଅନୁପ୍ରାଣୀତ। ତାଙ୍କ ବାପା ରୁସ୍ତମ ଅଲି ଖାନଙୁ୍କ 1857 ବିରଦ୍ରାହ ସମୟରର 
ଫାଶୀ େଆିୋଇଥଲିା। ତାଙୁ୍କ ରେରତରବରଳ ମାତ୍ ୧୧ ବର୍ଷ ବ୍ସ ରହାଇଥଲିା 
ରସରତରବରଳ ଇଂରରଜ ଅଧକିାରୀମାରନ ସହେି-ଏ ଆଜମ ୍ ଭଗତ ସିଂହଙୁ୍କ 
ଫାଶୀ ଖଣୁ୍ଟରର ଝୁଲାଇ ରେଇଥରିଲ। 23 ମାର୍୍ଷ 1931ର ଏହ ି ଘଟଣା 
ରସରତବରଳ ସାରା ରେଶରର ଆରଲାଡ଼ନ ସକୃଷି୍ କରିଥଲିା। ତଥାପି ରସ 
ରେଶ ପାଇ ଁ ଇଂରରଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରର ଆରୟାଜତି ବିରକ୍ଷାଭରର ଭାଗ 
ରନବାକୁ ଲାଗିରଲ ଏବଂ ଭାଗବତ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହରୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ପ୍ରତିଷ ୍ିତ ରନୗଜୱାନ  ଭାରତ ସଭାରର ରୋଗ ରେଇଥରିଲ। ପରର, ଆଲିଗଡ 
ମସୁଲିମ ୟୁନିଭରସିଟିରର ପଢବିା ସମୟରର ରସ ଅଲ ଇଣି୍ଆ ଷ୍ମୁରଡଣ୍ଟ 
ରଫରଡରରସନର ସେସ୍ ରହାଇଥରିଲ ଏବଂ 1939 ମସିହାରର ରସ 
ବିରଦ୍ରାହ ଉରଦ୍ଶ୍ରର ବି୍ଟିଶ ଭାରତୀୟ ରସନାରର ରୋଗ ରେଇଥରିଲ। 
କ୍ାପରଟନ ଅବ୍ାସ ଅଲ୍ୀବି୍ଟିଶ ରସୈନ୍ବାହନିୀର ଜରଣ କମିଶନ ଅଫିସର 
ଥରିଲ ଏବଂ 1940 ମସିହାରର ତାଙୁ୍କ ଜାପାନ ବିରରାଧରର ଲରଢଇ ପାଇ ଁ
େକି୍ଷଣ-ପବୂ୍ଷ ଏସିଆ ଫ୍ଣ୍ଟକୁ ପଠାୋଇଥଲିା।  ରେରତରବରଳ ରନତାଜୀ 
ସଭୁାର େନ୍ଦ୍ର ରବାର 1944 ମସିହାରର ସିଙ୍ଗାପରୁରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବର ତୂରୀ 
ବଜାଇରଲ, କ୍ାପରଟନ ଅବ୍ାସ ବ୍ଟିିଶ ରସନାର ୋକିରି ଛାଡି଼ ଆଜାେ ହି୍  
ରଫୗଜରର ରୋଗ ରେଇଥରିଲ। ପରର ରସ ମିଆମଁାରରର ବର୍୍ଷମାନର 
ରାଖାଇନ୍ ପ୍ରରେଶର ଆରାକାନରର ବ୍ଟିିଶ ରସୈନ୍ବାହନିୀ ସହତି େଦୁ୍ଧ 
କରିଥରିଲ, କିନ୍ତୁ ରେରତରବରଳ ଜାପାନୀମାରନ ମିଳିତ ବାହନିୀରର 
ଆତ୍ମସମପ୍ଷଣ କରଲ, ଅବ୍ାସ ଅଲିଙ୍କ ସହ ଆଜାେ ହି୍  ରଫୗଜର 60 
ହଜାରରୁ ଅଧକି ରସୈନିକଙୁ୍କ ଗିରଫ କରାୋଇଥଲିା। ଏହାପରର ଅବ୍ାସ 
ଅଲିଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ତିନିଜଣ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଲୁତାନ େୁଗ୍ଷରର ରଖାୋଇଥଲିା। 
ରସମାନଙୁ୍କ ରକାଟ୍ଷ ୋଲାଣ କରାୋଇଥଲିା। ଅବ୍ାସ ଅଲ୍ୀଙୁ୍କ  ମଧ୍ୟ ରକାଟ୍ଷ 
ୋଲାଣ କରାୋଇଥଲିା ଏବଂ ରଶରରର 1946 ରର ତାଙୁ୍କ ମକୃତୁ୍େଣ୍ାରେଶ 
େଆିୋଇଥଲିା। ଫାଶୀଖଣୁ୍ଟକୁ ଅରପକ୍ଷା କରି କାଗରରର ଥବିା ସମୟରର 
15 ଅଗଷ୍ 1947ରର ରେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ରହଲା। ଆଉ ତାଙୁ୍କ ରଜଲ୍ ରୁ ମକୁ୍ 
କରାୋଇଥଲିା।  ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ରସ ସାମାଜକି କାେ୍୍ଷ ରର ସକି୍ରୟ ରହରଲ 
ଏବଂ ସମାଜବାେୀ େନି୍କମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ ନୂତନ ରାଷ୍କ୍ ଗଠନ କରିବାରର 
ନିରୟାଜତି ରହରଲ। 1967 ମସିହାରର ଉର୍ରପ୍ରରେଶରର ପ୍ରଥମ ଅଣ-
କଂରଗ୍ରସ ସରକାର ଗଠନରର ରସ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପଣୂ୍ଷ ଅବୋନ ରଖଥିରିଲ। 
ରେଶରର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସି୍ତି ସମୟରର ଅଲ୍ୀଙୁ୍କ କାରାଗାରରର 
ରଖାୋଇଥଲିା ଏବଂ ରସ ମଧ୍ୟ 15 ମାସ ରଜଲରର ରହଥିରିଲ।

ରିଏ ବ୍ଟିିଶ ୍ ଉପନଯିବଶର 
ମଳୂଦୁଆକୁ ଯଦାହଲାଇ ଯଦଇଥଯିଲ

କ୍ୟାପଯଟନ ଅବ୍ାସ ଅଲେଲୀ

ଜନ୍ମ: 3 ଜାନୁଆରୀ 1920, ମତୁୃ୍ୟ: 11 ଅଯ୍୍ଟାବର 2014

ଅମତୃ ମଯହାତ୍ସବ ଜାତୀୟ
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ରେରତରବରଳ ରନତାଜୀ ରେଶ ଛାଡି଼ ଜମ୍ଷାନୀ ଗରଲ, ରାସବିହାରୀ 
ରବାର ଅନୁଭବ କରଲ ରେ ସଭୁାର େନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ଅରପକ୍ଷା 

ଆଜାେ ହି୍ ରଫୗଜକୁ ଆଉ ରକହି ଗତିଶୀଳ କରିପାରିରବ ନାହି।ଁ ଏଭଳି 
ପରିସି୍ତିରର ରସ ରନତାଜୀଙୁ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ ରନଇଥରିଲ 
ଏବଂ ରେରତରବରଳ ରନତାଜୀ ସଭୁାର େନ୍ଦ୍ର ରବାର 20 ଜୁନ୍ 1943ରର 
ରଟାକିଓରର ପହଞ୍ିରଲ, ରସରତରବରଳ ରାସବିହାରୀ ରବାର ତାଙୁ୍କ ରଭଟି 
ବଙ୍ଗଳା ଭାରାରର କଥା ରହାଇଥରିଲ ଏବଂ ରେଶକୁ ବି୍ଟିଶ ୋସତ୍ୱରୁ ମକୁ୍ 
କରିବାକୁ ଉଭୟ ନିଷ୍ପରି୍ ରନଇଥରିଲ। ରନତାଜୀଙ୍କଠାରୁ ରାସବିହାରୀଙ୍କ 
ବହୁତ ଆଶା ଥଲିା। ବାସ୍ତବରର, େୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଅରନକ ସମାନତା 
ଥଲିା। ଉଭୟ ରବାର, ବଙ୍ଗୀୟ, ବିପ୍ଳବୀ ତଥା ପରସ୍ରର ପ୍ରଶଂସକ 
ଥରିଲ। ଏଭଳି ପରିସି୍ତିରର, ରାସବିହାରୀ ରବାର ସିଙ୍ଗାପରୁରର 
ଆଜାେ୍ ହି୍ ରଫୗଜର କମାଣକୁ ଜୁଲାଇ 5ରର ରନତାଜୀଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ର 
କରିଥରିଲ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରାମଶ୍ଷୋତା ଭୂମିକାରର ସୀମିତ ରଖଥିରିଲ। 
ରାସବିହାରୀ  େଥା ସମ୍ଭବ ରନତାଜୀଙୁ୍କ ସାହାେ୍ କରିଥରିଲ।  

 ରାସବିହାରୀ ରବାର 25 ରମ 1886 ରର ବଙ୍ଗଳାର ବଦ୍ଧ୍ଷମାନ 
ଜିଲ୍ାର ସଭୁଲଡ଼ା ଗ୍ରାମରର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥରିଲ। ତାଙ୍କ ସ୍ଲୁ େିନରୁ 
ରସ ରବୈପ୍ଳବିକ କାେ୍ଷ୍କଳାପ ପ୍ରତି ଆକରଷିତ ରହାଇଥରିଲ ଏବଂ ଅଳ୍ପ 
ବୟସରର ରସ ରବାମା ତିଆରି କରିବା ବି ଶଖିଥିରିଲ। ବାଙି୍କମ େନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 

ଦୁଇଜଣରାକ 
ଯବାର ଥଯିଲ, 
ବଙ୍ଗୀୟ ଆଉ 
ବପିଲବୀ, ଯସମାଯନ 
ପରସ୍କୁ ସମ୍ାନ 
କରୁଥଯିଲ। 

ରାସ ବହିାରୀ ଯବାର 

ଜନ୍ମ: 25 ଯମ 1886, ମତୁୃ୍ୟ: 21 ଜାନୁଆରୀ 1945

ଆଜାଦ ହନି୍ଦ  ଯୌଜର 
ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତଷିା୍ତା

ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତ ିଆଗ୍ରହୀ ଥବିା ଲଷେ 
ଲଷେ ରବୁକଙୁ୍କ ଏକ ସତୂ୍ରଯର ବାନ୍ଥିଯିଲ 

ଗରୁୁବକ୍ସ ସିଂ ଧଲିନ୍ 
ଜନ୍ମ: 25 ଯମ 1886
ମତୁୃ୍ୟ: 21 ଜାନୁଆରୀ 1945

ପିଲାଟି େିନରୁ ରସ ଭଲ ପାଠ ପଢଥୁରିଲ। 
ବିେକ୍ଷଣ ବୁଦି୍ଧ ବି ଥଲିା। ରହରଲ ତାଙୁ୍କ 

ରସନାରର ଭର୍ଷି କରିବା ପାଇ ଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ 
ଜରଣ ସାଙ୍ଗ ପରାମଶ୍ଷ ରେଇଥରିଲ। ଏହାପରର 
ରସ ଆରମ୍ଭ କରିଥରିଲ ପ୍ରସୁ୍ତତି। 1933 ମସିହାରର 
ଭାରତୀୟ ରସନାରର ରୋଗ ରେଇଥରିଲ। 
14 ତମ ପଞ୍ାବ ରରଜରିମଣ୍ଟରର ମରନାନୀତ 
ରହବା ଏବଂ ତାଲିମ ପାଇବା ପରର, ରସ 1941 
ମସିହାରର ଦି୍ତୀୟ ବିଶ୍ୱେଦୁ୍ଧରର େଦୁ୍ଧ କରିବା ପାଇ ଁ
ମାରଲସିଆ ୋଇଥରିଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର 
ରମାଡ଼ ବେଳାଇଲା ରେରତରବରଳ ଜାପାନ ରସନା 
ତାଙୁ୍କ 1942 ମସିହାରର େଦୁ୍ଧର ବ୍ୀ ରୂରପ ଗ୍ରହଣ 
କରଲ । ରଜଲରର ରହବିା ସମୟରର ରସ ନିଜର 

ମତ ବେଳାଇ ନିଜ ରେଶର ସ୍ୱାଥ୍ଷ ପାଇ ଁ େଦୁ୍ଧ 
କରିବାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ ରନଇଥରିଲ।  ରେରତରବରଳ ରସ 
ରଜଲରୁ ମକୁୁଳିଥରିଲ ରସରତରବରଳ ରସ ସଭୁାର 
େନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ରନତକୃ ତ୍ୱରର ଆଜାେ ହି୍  ରଫୗଜରର 
ରୋଗ ରେଇ ରେଶ ପାଇ ଁ ଜୀବନ ରେବାକୁ ପଣ 
କରିରଲ। ଆଜାେ ହି୍  ରଫୗଜର ଜରଣ ରସୈନିକ 
ଭାବରର ଧଲିନ ବହୁତ ସାହସିକତା ପ୍ରେଶ୍ଷନ 
କରିଥରିଲ ଏବଂ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଦ୍ାରା ରସ ବି୍ଟିଶ 
ରସୈନ୍ଙୁ୍କ ଅଟକାଇ ପାରିଥରିଲ। ଅବଶ୍, େଦୁ୍ଧରର 

ଗରୁୁବକ୍ସ ସିଂ ଧଲିନ୍ ଙୁ୍କ ଯଦଶଯସବା 
ପାଇ ଁପଦ୍ମଭୂରଣ ଉପାଧଯିର ଭୂରିତ 
କରାରାଇଥଲିା। 

ଅମତୃ ମଯହାତ୍ସବ ଜାତୀୟ
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ଏହା 9 ରମ 2014 ମସିହା କଥା। ରସେନି ବାରାଣସୀଠାରର 
ଆରୟାଜତି ଏକ ସଭା ମଞ୍ରର ତତ୍ କାଳୀନ ଗଜୁରାଟ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 

ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଜରଣ ବକୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାେ ଛୁଇ ଁମଣିୁ୍ଆ ମାରିରଲ। ରଲାରକ 
ହତ୍ ବାକ୍  ରହରଲ। ବାସ୍ତବରର ରସ କଏ ଥରିର ଗାଣନି୍? ରସ 
ରହଉଛନି୍ ରନତାଜୀ ସଭୁାରେନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ଆଜାେ୍  ହି୍ ୍  ରଫୗଜର 
ଜରର୍୍ଷଲ୍  ନିଜାମଦିୁ୍ନ।  ରସ ରନତାଜୀ ଙ୍କ ୍ାଇଭର ରହବା ସହ ତାଙ୍କ 
ବଡି ଗାଡ଼୍ଷ ଥରିଲ।  11ଟି ଭାରାରର କଥା ରହବା ରସ ଜାଣବିା ସହ 
ଜରଣ  ମହାନ ଶଟୁର ଥରିଲ। ତାଙ୍କ ବିରୟରର କୁହାୋଏ ରେ ରସ 
ଥରର େଦୁ୍ଧରକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ଟିିଶ ବିମାନକୁ ଗଳିୁ କରି ଖସାଇ ରେଇଥରିଲ। 
ବାସ୍ତବରର, ରନତାଜୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ସିଙ୍ଗାପରୁରର 
ରହାଇଥଲିା ଏବଂ ରସହଠିାରର ହି ଁଆଜାେ ହି୍  ରଫୗଜରର ତାଙ୍କ  ନିେକିୁ୍ 

ରହାଇଥଲିା।ଉର୍ରପ୍ରରେଶର 
ଆଜାମଗଡ ଜଲି୍ାର ଧକୱା 
ଗ୍ରାମରର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥବିା 
କରର୍୍ଷଲ ନିଜାମଦିୁ୍ନଙୁ୍କ ସଭୁାର 
େନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ଦ୍ାରା କରର୍୍ଷଲ 
ନାମ େଆିୋଇଥଲିା ଏବଂ 
ରସ ବମ୍ଷାରର ତାଙ୍କ କାର 
େଳାଉଥରିଲ। ରନତାଜୀଙ୍କ 
ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ ୍ ସମ୍କ୍ଷ 

ଥଲିା। 2015 ମସିହାରର ସଭୁାର େନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ନାତୁଣୀ ରାଜରେୀ 
ରୌଧରୁୀ ନିଜାମଦିୁ୍ନଙୁ୍କ ରଭଟିବା ପାଇ ଁ ଆଜମଗଡ ୋଇଥରିଲ। 
ବିଶ୍ୱାସ କରାୋଏ ରେ ନିଜାମଦିୁ୍ନ ବି୍ଟିଶ ରସନାରର ଜରଣ ପାରାଟ୍ରୁପର 
ଥରିଲ କିନ୍ତୁ ରସଠାରର ଥବିା ତାଙ୍କ ମା୍ାସୀ ଏବଂ କଶ୍ମୀରୀ ରସୈନିକ 
ବନୁ୍ଙ୍କ ସହ ମିଶ ି ରସ ରସନା ଛାଡିଥରିଲ ଓ ସଭୁାର େନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ 
ସହ ରୋଗ ରେଇଥରିଲ।  କରର୍୍ଷଲ ନିଜାମଦିୁ୍ନଙ୍କ ସହ କଥା ରହବା 
ରବରଳ ରସ  ରସେନିର କଥା ମରନ ପକାଉଥରିଲ ଆଉ କହୁଥରିଲ 
କିପରି  ରନତାଜୀଙୁ୍କ   ବଞ୍ାଇବା ପାଇ ଁରସ ତାଙ୍କ ପିଠରିର ତିନିଟି ଗଳିୁ 
ଖାଇଥରିଲ। ରସ କହୁଥରଲ ରେ ରକହ ିଜରଣ ରନତାଜୀଙୁ୍କ ଟାରଗ୍ଷଟ 
କରି ଗଳିୁ େଳାଇଥରିଲ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ବଞ୍ାଇବାକୁ ରେଷ୍ା କରି ତାଙ୍କ 
ପିଠରିର ତିନିଟି ଗଳିୁ ବାଜଥିଲିା ୋହା ପରବର୍୍ଷୀ ସମୟରର ଡକର୍ 
ଲକ୍ଷୀ ରସହଗାଲଙ୍କ ଦ୍ାରା କଢାୋଇଥଲିା। ନିଜାମଦିୁ୍ନ ରଫବକୃଆରୀ 
2017ରର ଆଜାମଡ଼ର ମବୁାରକପରୁରର ମକୃତୁ୍ ବରଣ କରିଥରିଲ, 
ରସରତରବରଳ ତାଙୁ୍କ 117 ବର୍ଷ ରହାଇଥଲିା। ତାଙ୍କ ମକୃତୁ୍କୁ ରନଇ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ େୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସହ 
ରହାଇଥବିା ସାକ୍ଷାତକୁ ମରନ ପକାଇଛନି୍। n

ଯରଯତବଯଳ 
ସିଂଙ୍ଗାପରୁଯର ଆଜାଦ୍  
ହନି୍ଦ ଯୌଜର ନରିକିୁ୍ 
ପ୍ରକ୍ରୟିା ଚାଲିଥଲିା 
ଯସଯତଯବଯଳ କଯର୍୍ଯଲ 
ନଜିାମଦିୁେନ୍  ଯନତାଜୀଙୁ୍କ 
ଯଭଟିଥଯିଲ। 

ସଭୁାର ବ୍ଯିଗଡ- ଯନତୃତ୍ୱ ଯନଉଥଯିଲ କଯର୍୍ଯଲ ଶାହନାୱାଜ ଖାନ 
ଗାନ୍ୀ ବ୍ଯିଗଡ୍- ଯନତୃତ୍ୱ ଯନଉଥଯିଲ କଯର୍୍ଯଲ ଇନାୟତ କୟିାନୀ 
ଆଜାଦ ବ୍ଯିଗଡ୍- ଯନତୃତ୍ୱ ଯନଉଥଯିଲ କଯର୍୍ଯଲ ଗଲୁଜାରା ସିଂ 
ଯନହରୁ ବ୍ଯିଗଡ୍ - ଯନତୃତ୍ୱ ଯନଉଥଯିଲ ଯଲ.ଟି. କଯର୍୍ଯଲ ଗରୁୁବକ୍ସ 
ସିଂ ଧଲିନ୍  
ଝାନ ୍ସୀ ରାଣୀ ଯରଜିଯମଣ୍ଟ - ଯନତୃତ୍ୱ ଯନଉଥଯିଲ କ୍ୟାପଯଟନ ଲକ୍ଷୀ 
ଯସହଗାଲ, ଏହା ଏକ ମହଳିା ବ୍ଯିଗଡ୍ ଥଲିା 

ଉପନ୍ାସ ‘ଆନ୍ ମଠ’ ତାଙୁ୍କ ବିପବ୍ ଆଡ଼କୁ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ 
କରିଥଲିା।  ରସ ସ୍ୱାମୀ ବିରବକାନ୍ ଏବଂ ସରୁରନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାଜ୍ଷୀଙ୍କ 
ଜାତୀୟତାବାେୀ ଭାରଣରର ମଧ୍ୟ ଅରନକ ପରିମାଣରର ପ୍ରଭାବିତ 
ରହାଇଥରିଲ। ମଜୁାଫରପରୁରର ମାଜିରଷ୍କ୍ଟ କିଙ୍ଗସରଫାଡ୍ଷଙୁ୍କ 
ହତ୍ା କରିବା ପାଇ ଁଖେୁିରାମ ରବାର ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ା ୋକିଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ବ୍ବହକୃତ ରହାଇଥବିା ରବାମାଟି ରାଶ ରବରହରା ରବାରଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ନିମଷିତ ରବାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାୋଏ। ରକବଳ ଏତିକି ନୁରହ ଁ, ରସ 
1912 ମସିହାରର ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ରନତକୃ ତ୍ୱରର ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ 
ଭାଇସ ୍ରାୟ ଲଡ୍ଷ ହାଡଷିଙ୍ଗଙୁ୍କ ହତ୍ା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜନା 
କରିଥରିଲ କିନ୍ତୁ ରସ ଏହି ପ୍ରୟାସରର ବିଫଳ ରହାଇଥରିଲ। କିନ୍ତୁ 
ଗେର ଆର୍ାଳନରର ରସ ବିରଶର ସକି୍ରୟ ରହାଇଥରିଲ। ଭାରତକୁ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣବିା ଲାଗି ରସ ଜାପାନ୍  ୋଇ ରସଠାରର ସରକାରଙୁ୍କ 
ସହାୟତା ଲାଗି ମନାଇ ଥରିଲ। ରସଠାରର ରସ ଜରଣ ଜାପାନୀ 
ଝିଅଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥରିଲ। ପରବର୍୍ଷୀ ସମୟରର ଜାପାନ 
ସରକାର ତାଙୁ୍କ ଦି୍ତୀୟ ସରବ୍ଷାର୍ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ‘ଅଡ଼୍ଷରଅଫ୍  େି’ 
ରାଇଜିଂ ସନ୍ ’ ଉପାଧରିର ଭୂରିତ କରିଥରିଲ। ରେଶ ମାତକୃ କାପ୍ରତି 
ତାଙ୍କ ଅବୋନ ପିଢିବ୍ାପୀ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ କରୁଥବି।  

ଜାପାନୀମାନଙ୍କ ପରାଜୟ ରହତୁ, ଧଲିନ୍ ଙ୍କ ସରମତ ଆଜାେ୍ ହି୍  ରଫୗଜର 
ଅରନକ ରସୈନିକଙୁ୍କ 1945 ମସିହାରର ଗିରଫ କରାୋଇଥଲିା। ଏହାପରର 
ରସମାନଙୁ୍କ ଲାଲ୍ କିଲ୍ାରର ବ୍ୀ ରଖାୋଇ ରୋଏଲ୍  କରାୋଇଥଲିା। ରେଶର 
ଅରନକ ପ୍ରତିଷ ୍ିତ ଓକିଲ ଧଲିନ୍ ଙ୍କ ମାମଲାକୁ ଲଢିବା ପାଇ ଁଆରଗଇ ଆସିଥରିଲ 
ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁରକାଟ୍ଷରର େକିୁ୍ ଉପସ୍ାପନ କରିଥରିଲ। ତାଙୁ୍କ ରୋରୀ ସାବ୍ସ୍ତ 
କରିବା ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହାଇଗଲା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସରନ୍ାର 
ସାମା୍କୁ ଆସିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙୁ୍କ ଏକଜଟୁ କରିବା ପାଇ ଁ ରନତାଜୀ ୋହା 
କଳ୍ପନା କରିଥରିଲ ତାହା ସତ୍ ରହବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ େୂରେୂରାନ୍ରୁ ଆସଥୁବିା 
ରଲାକମାରନ ଲାଲ୍ େୁଗ୍ଷ ବାହାରର ଏକତି୍ତ ରହବାକୁ ଲାଗିରଲ। ଏଭଳି 
ପରିସି୍ତିରର ଇଂରରଜମାରନ ବୁଝପିାରିରଲ ରେ େେି ବ୍ୀଙୁ୍କ େଣ୍ େିଆୋଏ, 
ରତରବ ସମଗ୍ର ରେଶରର ବିରଦ୍ରାହର ନିଆ ଁ ଜଳିବ। ଏଭଳି ପରିସି୍ତିରର 
ବି୍ଟିଶମାରନ ଗରୁୁବାକ୍ସ ସିଂ ଧଲିନ୍ ଙ୍କ ସରମତ ଆଜାେ୍ ହି୍  ରଫୗଜର ସମସ୍ତ 
ରସୈନିକଙୁ୍କ ମକୁ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହାଇଥରିଲ।  ରଭମର୍ 5, 1945 ରୁ ଡିରସମର୍ 
31, 1945 ପେ୍୍ଷ ନ୍ 57 େିନ ଧରି ୋଲିଥବିା ଏହ ିମକଦ୍ମା ରସରତରବରଳ 
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ରମାଡ଼ ବେଳାଇଲା। ଅରନକ ରକ୍ଷତ୍ରର 
ଭାରତୀୟ ଏକତାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଏହ ିମାମଲା ପ୍ରମାଣତି ରହାଇଥଲିା। 
1998ରର ଭାରତ ସରକାର ଗରୁୁବକ୍ସ ସିଂ ଧଲିନଙୁ୍କ ରେଶ ପାଇ ଁ ରସବା 
କରିଥବିାରୁ  'ପଦ ୍ମ ଭୂରଣ' ସମ୍ମାନରର ସମ୍ମାନିତ କରିଥରିଲ। 

ଆଜାଦ୍  ହନି୍ଦ ଯୌଜର 5 ଯରଜିଯମଣ୍ଟ ଯନତାଜୀଙ୍କ 
'୍ାଇଭର' ଏବଂ 

ଅଙ୍ଗରଷେୀ 

କଯର୍୍ଯଲ ନଜିାମଦିୁେନ 

ଅମତୃ ମଯହାତ୍ସବ ଜାତୀୟ
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ଏପରିକ ିଶତ୍ରୁପଷେ ବ ିତାଙୁ୍କ 
ସାଲୁ୍ୟଟ୍   କରୁଥଯିଲ
େିଲ୍ଡ ମାଶ୍ଯଲ ଯହଉଛ ିଭାରତୀୟ ଯସନାର ସଯବ୍ଯାଚ୍ଚ ପଦବୀ। କନି୍ତୁ 
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଇତହିାସଯର ଯକବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଯଜଯନରାଲଙୁ୍କ 
ହି ଁଏହ ିପଦବୀଯର ପହଞ୍ଚବିା ଲାଗି ସଯୁରାଗ ମିଳିପାରିଛ।ି  
ଯସଥମିଧ୍ୟରୁ ଜଯଣ ଯହଉଛନ୍ ିଯଜଯନରାଲ୍ ଯକାଡାଯଣ୍ରା 
ମଦାପ୍ା କାରିଆପ୍ା।  ଯସ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯସନାଧ୍ୟଷେ ଭାଯବ 
15 ଜାନୁୟାରୀ 1949ଯର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥଯିଲ। ଯତଣ ୁଏହ ି
ଦନିକୁ ପ୍ରତବିର୍ଯ 'ଯସନା ଦବିସ' ଭାବଯର ପାଳନ କରାରାଏ।

ସାହସିକତା, ଶକି୍ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ େକୃଷି୍ରୁ ଭାରତୀୟ 
ରସନା େୁନିଆର ରେରକୗଣସି ରେଶର ସରବ୍ଷାର୍ମ 
ରସୈନ୍ବାହନିୀ  ଭିତରର ଗଣାୋଏ। ରତଣ ୁ

ସମୟାନୁସାରର ରସନାକୁ ନିରଦ୍୍ଷଶ ରେଇଥବିା ରଜରନରାଲମାନଙୁ୍କ 
ଏହ ି ରରେୟ େିଆୋଏ। ଏସବୁରର ଆଗକୁ ଆସନି୍ ସ୍ୱାଧୀନ 
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରଜରନରାଲ ରକ.ଏମ କାରିଆପ୍ା, େିଏକି 
ଆଜ ି ରକବଳ ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ପାଇ ଁ ନୁରହ ଁ, ତାଙ୍କର ବୀରତା, 
ନିଭ୍ଷୟ ଏବଂ ରେଶଭକି୍ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ସ୍ରଣୀୟ। 1922 ମସିହାରର 
ସ୍ାୟୀ କମିଶନ ସହତି ରସନାରର ଦି୍ତୀୟ ରଲଫ୍ନାଣ୍ଟ ଭାବରର 
କାେ୍୍ଷ  କରୁଥବିା କାରିଆପ୍ା ଦି୍ତୀୟ ରଜରନରାଲ୍ ଭାବରର ଫିଲ୍ଡ 
ମାଶ୍ଷଲ ରହାଇଥରିଲ। ତାଙ୍କ ପବୂ୍ଷରୁ ରକବଳ ରଜରନରାଲ ସାମ 
ମାରନକ୍ସାଙୁ୍କ ଏହ ି ମାନ୍ତା ମିଳିଥଲିା। 28 ଜାନୁୟାରୀ 1899 
ରର କର୍୍ଷାଟକର କୁଗ୍ଷସି୍ତ ଶନିଭ୍ଷସଥ୍ଷୀ  ନାମକ ଏକ ସ୍ାନରର 
ତାଙ୍କର  ଜନ ୍ମ ରହାଇଥଲିା।  ଫିଲ ୍ଡ ମାଶ୍ଷଲ କାରିଆପା ମାତ୍ 20 
ବର୍ଷ ବୟସରର ବି୍ଟିଶ ଭାରତୀୟ ରସନାରର ରୋଗ ରେଇଥରିଲ। 
ତାଙ୍କ ପିତା ରକାଡାରଣ୍ରା ମାଡିରକରିରର ଜରଣ ରାଜସ୍ୱ ଅଧକିାରୀ 
ଥରିଲ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହତି ଜଡି଼ତ ଏପରି କିଛି ଉପନ୍ାସ ଅଛି, 
ରେଉଥଁରିର ରକବଳ ତାଙ୍କ ବ୍କି୍ତ୍ୱ ନୁରହ ଁ, ସହକମ୍ଷୀମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ସମ୍ମାନ, ଶକୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିଭ୍ଷୟରର ନିଷ୍ପରି୍  ରନବା ବିରୟ 
ଉରଲ୍ଖ କରାୋଇଛି। 

ଯଲହ୍ କୁ ଭାରତର ଏକ ଅଂଶଯର ପରିଣତ କରିବାଯର 
ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥଲିା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ
 ନରଭମର୍ 1947ରର, କାରିଆପ୍ାଙୁ୍କ ରାଞ୍ରିର ରସନାର ଇଷ୍ର୍୍ଷ 
କମାଣ୍ ମଖୁ୍ ଭାବରର ନିେକୁ୍ କରାୋଇଥଲିା। ମାତ୍ େୁଇମାସ 
ମଧ୍ୟରର କାଶ ୍ମୀରର ଅବସ୍ା ବିଗିଡିେିବାରୁ ତାଙୁ୍କ ରଲଫ୍ନାଣ୍ଟ 
ରଜରନରାଲ ଡଡଲି ରରସଲଙ୍କ ସ୍ାନରର େିଲ୍ୀ ଏବଂ ପବୂ୍ଷ 
ପଞ୍ାବର ଜଓିସି-ଇନ୍-େିଫ୍ କରାୋଇଥଲିା। ତାଙ୍କ ରୋଜନା 
ଅନୁୋୟୀ ଭାରତୀୟ ରସନା ପ୍ରଥରମ ରନାରଶରା ଏବଂ ଝଙ୍ଗରକୁ 
କବ୍ ଜା କରିଥଲିା। ଆଉ ପରର ରଜାଜଲିା, ୍ାସ ୍ଏବଂ କାଗଷିଲକୁ 
ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଠୁ ଅକି୍ଆର କରିଥରିଲ। 

ପଅୁକୁ ସମ୍ାନର ସହତି ଯେରାଇ ଯଦଇଥଲିା ପାକସି୍ାନ
1965 ମସିହାରର ରେରତରବରଳ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ 
ମଧ୍ୟରର େଦୁ୍ଧ ୋଲିଥଲିା। ରଜରନରାଲ କାରିଆପ୍ା ରସରତରବରଳ 
ଅବସର ରନଇ କର୍୍ଷାଟକର ମକ୍ଷରାସି୍ତ ତାଙ୍କ ଘରର ରହୁଥରିଲ। 
ଏତିକିରବରଳ ତାଙ୍କ ପଅୁ ନ୍ା କାରିଆପ୍ା ଭାରତୀୟ 
ବାୟୁରସନାରର ଫ୍ାଇଟ୍ ରଲଫ୍ନାଣ୍ଟ ଥାଆନି୍। େଦୁ୍ଧର ରଶର 
େିନରର ପାକିସ୍ତାନୀ ଟାରଗ୍ଷଟରର ରବାମା ପକାଇବା ପାଇ ଁଫ୍ାଇଟ୍ 
ରଲଫ୍ନାଣ୍ଟ ନ୍ା କାରିଆପ୍ା ଏକ ମିଶନ ରନତକୃ ତ୍ୱ ରନଇଥରିଲ। 
ଗ୍ରାଉଣ୍ ଆଟାକ୍ ସମୟରର ତାଙ୍କ ବିମାନ ଖସିପଡି଼ବାରୁ 
ନ୍ାଙୁ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୀ କରି ରନଇଥଲିା। ପବୂ୍ଷରୁ ରଜରନରାଲ 
କାରିଆପାଙ୍କ ଅଧୀନରର ପାକିସ୍ତାନ ତତ୍ କାଳୀନ ରାଷ୍କ୍ପତି 
ଆୟୁବ ଖାନ ରସନାରର କାେ୍୍ଷ  କରିଥରିଲ। ରସ ରଜରନରାଲ 
କାରିଆପ୍ାଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ରେଇଥରିଲ ରେ େେି ରସ ୋହାନିଁ୍ ରତରବ 
ତାଙ୍କ ପଅୁକୁ ମକୁ୍ କରାୋଇପାରିବ। କାରିଆପ୍ା ଭଦ୍ର ଭାବରର 
ମନା କରି କହଥିରିଲ, ରେ ନ୍ୁ ରମାର ନୁରହ ଁ, ବରଂ ରେଶର 
ପଅୁ। ତାଙୁ୍କ ଅନ୍ େଦୁ୍ଧ ବ୍ୀମାନଙ୍କ ସହତି ସମାନ ବ୍ବହାର 
କରାେିବା ଉେିତ୍। ଏହା ଶଣୁ ିପାକିସ୍ତାନୀ ରସୈନିକମାରନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ରଖଥିରିଲ। 

 ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ େଦୁ୍ଧ ରଶର ରହବା ପରର କାରିଆପ୍ା 
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାକୁ ୋଇ ଭାରତୀୟ ରସୈନିକଙ୍କ ମରନାବଳ 
ବଢାଇଥରିଲ। ଏହ ିସମୟରର ରସ ସୀମା ପାର କରି 'ରନା ମ୍ାନ୍ 
ଲ୍ାଣ୍'ରର ପ୍ରରବଶ କରିଥରିଲ। ତାଙୁ୍କ ରେଖ ିପାକିସ୍ତାନୀ କମାଣ୍ର 
ନିରଦ୍୍ଷଶ ରେଇଛନି୍ ରେ ରସ ରସଠାରର ଅଟକି ୋଆନ୍ତୁ, ନରେତ୍ 
ତାଙୁ୍କ ଗଳିୁ କରାେିବ। ଏହା ଶଣୁ ି ରକହ ିଭାରତୀୟ ସୀମାରୁ ପାଟି 
କରି କହଥିରିଲ ରେ ରୟ ରହଉଛନି୍ ରଜରନରାଲ୍ କାରିଆପ୍ା। 
ଏହା ଶଣୁ ିପାକିସ୍ତାନୀ ରସୈନ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓହ୍ାଇରଲ। 

ରଜରନରାଲ କାରିଆପ୍ା 1953ରର ରସନାରୁ ଅବସର 
ରନଇଥରିଲ। ଅବସର ପରର ମଧ୍ୟ ରସ 1956 ପେ୍୍ଷ ନ୍ 
ଅରଷ୍କ୍ଲିଆ ଏବଂ ନୁ୍ଜଲି୍ାଣ୍ରର ହାଇ କମିଶନର ଭାବରର 
କାେ୍୍ଷ  କରିଥରିଲ। n

େିଲ୍ଡ୍  ମାଶ୍ଯଲ୍  କାରିଆପ୍ାବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ

ଜନ୍ମ: 28 ଜାନୁଆରୀ 1899, ମତୁୃ୍ୟ: 15 ଯମ 1993 
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ମିଡିଆ କର୍୍ଯର
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ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ,  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ଅହଂିସାର ପଜୂାରୀ ଅହଂିସାର ପଜୂାରୀ 
ଜାତରି ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଙୁି୍କ ଜାତରି ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଙୁି୍କ 

ସହଦି ଦବିସସହଦି ଦବିସ
30 ଜାନୁଆରୀ30 ଜାନୁଆରୀ

ପଣୂ୍ୟତଥି ିଅବସରଯର ଯକାଟି ଯକାଟି ପ୍ରଣାମ ପଣୂ୍ୟତଥି ିଅବସରଯର ଯକାଟି ଯକାଟି ପ୍ରଣାମ 

ମହାନ ବାପଙୁ୍କ ପଣୂ୍ୟତଥିଯିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଳି। ତାଙ୍କରି ଆଦଶ୍ଯ ଲଷେ ମହାନ ବାପଙୁ୍କ ପଣୂ୍ୟତଥିଯିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଳି। ତାଙ୍କରି ଆଦଶ୍ଯ ଲଷେ 
ଲଷେ ଯଲାକଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ କରିଛ।ି ସହଦି ଦବିସ ଅବସରଯର ଲଷେ ଯଲାକଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ କରିଛ।ି ସହଦି ଦବିସ ଅବସରଯର 

ଆଯମ ଯସହ ିମହାନ ପରୁୁର ଓ ମହଳିାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ,ୁ ଆଯମ ଯସହ ିମହାନ ପରୁୁର ଓ ମହଳିାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ,ୁ 
ଯରଉମଁାଯନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ପ୍ରଯତ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଯରଉମଁାଯନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ପ୍ରଯତ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କ 

ଭବରି୍ୟତ ଲାଗି ନଜିକୁ ସମପ୍ଣିତ କରିଥଯିଲ। ଭବରି୍ୟତ ଲାଗି ନଜିକୁ ସମପ୍ଣିତ କରିଥଯିଲ। 
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