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ଡା. ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାେ ମଖୁ୍ାଜ୍ଭଜୀ 
ଏ� କୌେଶ-ଏ� ସମ୍ଧିଧାନ, ଏ� ପ୍ରଧାନ-ଏ� ନଧିଶାଣର ପ୍ରକୌଣତା 

ଡ. ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାେ ମଖୁ୍ାଜ୍ଭଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ଜୀ ଅବସରକୌର ତାଙୁ୍କ କୌମାର ସଶ୍ରଦ୍ ପ୍ରଣାମ । ଜକୌଣ 
ସଚ୍ା କୌେଶର୍କ୍ତ ର୍ାକୌବ କୌସ ର୍ାରତର ବଧି�ାଶ  କୌକ୍ଷତ୍ରକୌର ଅନୁ�ରଣଜୀୟ କୌ�ାଗୋନ 

ରଖ୍ଛିନ୍ଧି। କୌସ ର୍ାରତର ଏ�ତା�ୁ ନଧିରନ୍ରର୍ାକୌବ କୌପ୍ରାତ୍ାେଧିତ �ରଧିବା�ାଗଧି ଐତଧିୋସଧି� 
ପେକୌକ୍ଷପ ଗ୍ରେଣ �ରୁଥକିୌ�। ତାଙ୍କ ଅତୁ�୍ୟ ବଧିଚାର ଏବଂ ଆେଶ୍ଭ କୌେଶର କୌ�ାଟଧିକୌ�ାଟଧି 

କୌ�ା�ଙ୍କ ମନକୌର ଶକ୍ତଧି  ସଞ୍ାର �ରଧିଥାଏ।      -ନକୌରନ୍ଦ୍ର କୌମାେଜୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ। 

ର୍ାରତର �ଶ ଏୋର ରାଜନଜୀତଧି� ସଂସ୍ା 
ବା ଏୋର କୌସୈନ୍ୟବଳ ନୁକୌେ,ଁ ବରଂ 

ଆଧ୍ାତ୍ମଧି� ମୋନତା, ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବଧିଚାର, 
େୁଃଖ୍ଜୀରଙ୍କଧିଙ୍କ କୌସବା ଏବଂ ଅର୍ଧିବ୍ୟକ୍ତଧି�ୁ 
ସକୌବ୍ଭାଚ୍ ଶକ୍ତଧିର୍ାକୌବ ଗ୍ରେଣ �ରଧିବାର 

ବଧିଶ୍ାସ ଉପକୌର ଆଧାରଧିତ। 
-ଡ. ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାେ ମଖୁ୍ାଜ୍ଭଜୀ

ଜମ୍ମୁ କଶ୍୍ମମୀରରର ଧାରା 370 ଲାଗମୁକମୁ ରେଇ ବରିରାଧ କରମୁ ଥିବା 
ରେତାଙ୍କ ଭିତରର ଭାରତମୀୟ ଜେସଂଘର ସଂସ୍ାପକ ଡ. ଶ୍୍ୟାମାପ୍ରସାଦ 
ମମୁଖାଜ୍ଜମୀଙ୍କ ୋଁ ସବମୁଠାରମୁ  ଆଗରର ରରେ। ରସ ତାଙ୍କର ସାରା ଜମୀବେକମୁ 
ଭାରତର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ପ୍ରଗତ ିପାଇଁ ସମପପିତ କରିଥିରଲ।  
େଜି ଉଚ୍ଚ ଆଦଶ୍୍ଜଦ୍ାରା ରଦଶ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରଲାକଙ୍କମୁ  ଅେମୁପ୍ରାଣମୀତ ବ ି
କରିଥିରଲ। ରାଷ୍ଟ୍ର େମି୍ଜାଣ ପାଇଁ ଆଜମୀବେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ଡ. 
ମମୁଖାଜ୍ଜମୀ ଜରଣ ବଦି୍ାେ ଓ ବମୁଦ୍ଜିମୀବମୀ ଭାରବ େଜିର ଅଲିଭା ପାଦଚହି୍ନ 

ଛାଡ଼ଯିାଇଛନ୍।ି 

ଜମୁଲାଇ 6 ତାରିଖରର ଡ. ଶ୍୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମମୁଖାଜ୍ଜମୀଙ୍କମୁ  ତାଙ୍କ 122 ତମ ଜୟନ୍ମୀ ଅବସରରର ରକାଟରିକାଟ ିପ୍ରଣାମ। 
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13ଟଧି ର୍ାର୍ାକୌର ଉପ�ବ୍ଧ 
ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଧିଆ ସମାଚାର�ୁ 
ପଢ଼ଧିବା�ାଗଧି କ୍୍ଲଧି�୍  �ରନ୍ତୁ। 

ନୁ୍ୟଇଣ୍ଧିଆ ସମାଚାରର ପରୁୁଣା 
ସଂଖ୍୍ୟା ପଢ଼ଧିବା�ାଗଧି କ୍୍ଲଧି�୍  �ରନ୍ତୁ: 
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ସାଦ� ନମସ୍ା�
ମୋଭାରତର ରଗାଟଏି ରଶ୍ଲୋକରର କମୁୋଯାଇଛ:ି 
ବଶି୍କମ୍ଜ େମରସ୍ତସ୍ତମୁ, ବଶି୍ାବଶି୍ ସଂଭବଃ।। 

ଅେ୍ଯାତ୍  ଯାହାଙ୍ �ା�ଣ�ୁ ବଶି୍ୱକୌ� ସବୁ�ଛି ିସମ୍ଭବ କୌହାଇୋଏ, କୌସହ ିବଶି୍ୱ�ମ୍ଯାଙୁ୍ ନମସ୍ା�। ବଶି୍ୱ�ମ୍ଯାଙ୍ 
ନାମ��ଣ ଏମିତ ିକୌହବା� �ା�ଣ- ତାଙ୍ କୌ�ୌଶଳ ବନିା ସମାଜ� ଅସି୍ତତ୍ୱ ଅସମ୍ଭବ। ଦୁଭ୍ଯାଗ୍ୟ କୌଯ, କୌ�ୌଶଳ 
ବ�ିାଶ� ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ା, ଆମ ସାମାଜ�ି ଶକି୍ା ବ୍ୟବସ୍ାକୌ� ଧ୍ରୀକୌ� ଧ୍ରୀକୌ� ଦୁବ୍ଯଳ କୌହବାକୌ� ଲାଗିଛ।ି ଏହା� 
ମମ୍ଯ�ୁ ବୁଝ,ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ, 2014 ପକୌ� ଭା�ତ�ୁ ଆତ୍ମନଭି୍ଯ� ��ବିା� ସ୍ପନେ କୌଦଖିକୌଲ ଏବଂହ 
ତାହା ଆଜ ିପ୍ରତରି୍ ିଭା�ତବାସ୍ରୀଙ୍ ସଂ�ଳ୍ପ ବ ିକୌହାଇଛ।ି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ ଦୂ�ଦଶ୍ଯ୍ରୀ କୌନତୃତ୍ୱକୌ� ଆ�ମ୍ଭ ��ାଯାଇଥିବା କୌ�ୌଶଳ ଭା�ତ ମିଶନ 
କୌଦଶ� ଯୁବବଗ୍ଯଙୁ୍ �ୁଶଳ୍ରୀ ଓ ସଶକ୍ତ ��ପିା�ଛି।ି ଏହ ିମିଶନଦ୍ା�ା ଚା��ି ିଚାହଁୁଥିବା କୌଲା� କୌଯମିତ ିଚା��ି ି
ସଷିୃ୍ �� ିଅନ୍ୟ�ୁ ପ୍ରଦାନ ��ପିା�କିୌବ କୌସଥିଲାଗି  ଯୁବ�ଙୁ୍ କୌପ୍ରାତ୍ସାହତି ��ାଯାଇଛ।ି ଏହ ି�ା�ଣ�ୁ ଭା�ତ 
କୌ�ାଭିଡ୍  ଭଳ ିଏ� କୌବୈଶ୍ୱ�ି ମହାମା�୍ରୀ�ୁ ଅନ୍ୟ କୌଦଶ ତୁଳନାକୌ�  କୌବଶ୍  ଭଲ ଭାକୌବ ମ�ୁାବଲିା ��ବିାକୌ� 
ସକ୍ମ କୌହାଇପା�ଛି।ି ଏକୌବ କୌବାଧହୁଏ �ାହା� ଆଉ ସକୌନ୍ହ ନଥିବ କୌଯ, କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା�ଙ୍ ସଶୁାସନ ମଳୂକୌ� 
କୌର୍କୌ�ନୋକୌଲାଜ ିହିଁ �ହଛି।ି ସି୍ଲ୍ , �ସିି୍ଲ୍ , ଅପ୍ ସି୍ଲ୍  ମନ୍ତ୍ର�ୁ କୌର୍କୌ�ନୋଲଜ ିକୌକ୍ତ୍କୌ�  ଆପଣାଇ ନୂଆ ନୂଆ କୌ�ୌଶଳ 
ବ�ିାଶ ��ବିାକୌ� ଯକୌେଷ୍ ଆଗ�ୁ ବଢ଼ଛି ିଭା�ତ।  କୌ�ୌଶଳ ଭା�ତ ମିଶନ କୌ�ାର୍ ିକୌ�ାର୍ ିଯୁବ�ଙୁ୍ କୌ�ୌଶଳ 
ସହ କୌ�ାଜଗା�� ନୂଆ ସକୁୌଯାଗ ସଷିୃ୍ �� ିବଗିତ ସାତ ବଷ୍ଯକୌ� ଡ. ଭ୍ରୀମ�ାଓ ଆକୌମବେଦ��ଙ୍ ସ୍ପନେ�ୁ ପୂ�ଣ 
��ୁଛ।ି 

ଭା�ତ ପ�ବିତ୍୍ଯନ କୌହଉଛ।ି ଏହାସହ କୌବୈଶ୍ୱ�ିସ୍ତ�କୌ� ଭା�ତ� ଶକି୍ତ ମଧ୍ୟ ବଢୁ଼ଛ,ି ଯାହା� ମଳୂକୌ� �ହଛି ି
କୌଦଶ� ଅପା� ଜନଶକି୍ତଙ୍ ସମେ୍ଯନ- କୌଯଉଁମାକୌନ ବପିଦ ସମୟକୌ� �ାଷ୍ଟ୍ରପାଇଁ �ଛି ିବ ି��ବିା ପାଇଁ ତତ୍ପ� 
�ହଛିନ୍।ି ଏହା� ପ�ଣିାମ କୌହଉଛ ିଭା�ତ ଆଜ ି ବଶି୍ୱକୌ� କୌ�ୌଶଳ ବ�ିାଶ କୌ�ନ୍ଦ୍ର ଭାକୌବ ବ�ିଶତି କୌହଉଛ।ି 
କୌ�ୌଶଳ ଭା�ତ ମିଶନ� ସାତବଷ୍ଯ ପୂତ୍ଭି ଅବସ�କୌ� ଭା�ତ� ଏହ ି ଯାତ୍ା�ୁ ଅବତା�ଣା ��ଛି ି ଏେ�� 
�ଭ�କୌଷ୍ା�।ି 

କୌସହପି� ିଏ� କୌଦଶ-ଏ� ର୍�ିସ ବ୍ୟବସ୍ା�ୁ ସା�� ��ଥିିବା ଜଏିସ୍ ର୍ ିପ୍ରଚଳନ� ପାଞ୍ଚବଷ୍ଯ ପୂତ୍ଭି ଏବଂ 
ଡଜିରି୍ାଲ୍  ଇଣି୍ଡଆ� ସାତବଷ୍ଯ ପୂତ୍ଭି ଅବସ�କୌ� କୌଯାଜନାକୌ� ପ୍ରଗତ,ି ବତ୍୍ଯମାନ �ାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍ କୌପୈତୃ� ଗାଁ 
ପାକୌ�ାଁ��ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ ଗସ୍ତ ସମୟକୌ� କୌଦଖିବା�ୁ ମିଳଥିିବା ସମବେିଧାନ ଓ ସଂସ୍ତୃ�ି 
ଅଦୁ୍ତ ଝଲ� ବ ିଏହ ିସଂ�୍ୟା� ଆ�ଷ୍ଯଣ କୌହାଇଛ।ି ବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ ଶଙୃ୍ଖଳାକୌ� ହମିାଚଳ ପ୍ରକୌଦଶ ପୁଅ �୍ୟାକୌପଟେନ୍  
ବକି୍ରମ ବାତ୍ାଙ୍ କୌପ୍ର�ଣା ଗାୋ, �୍ୟାବକିୌନଟ୍  ଦ୍ା�ା ପ୍ରତ�ିକ୍ା କୌକ୍ତ୍କୌ� ନଯୁିକି୍ତ ଲାଗି ସ୍ତନ୍ତ୍ର କୌଯାଜନା, ଅମତୃ 
ମକୌହାତ୍ସବ, କୌ�ାଭିଡ୍  ଲକୌଢ଼ଇ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ଦ୍ା�ା ବଭିିନ୍ନ ବ�ିାଶ କୌଯାଜନାଗୁଡ଼�ି� ସମ୍ଭା� ଏେ� 
ସଂ�୍ୟାକୌ� ବକିୌଶଷ ଆ�ଷ୍ଯଣ କୌହାଇଛ।ି 
ଆପଣ ଆମକମୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମ ଇରମଲ୍ :  response-nis@pib.gov.inରର  ପଠାଉଥାଆନ୍ମୁ ।   

ସମ୍ାେ�ଙ୍କ ��ମରୁ... 

ଓଡ଼ଆି, େନି୍,ି ଇଂରାଜମୀ ଏବଂ ଅେ୍ୟ 10ଟ ିଭାଷାରର ଲପଲବ୍ଧ ଏେ ି
ପତ୍ରକିା ପଢ଼ବିା/ଡାଉନ୍ ରଲାଡ୍  କରିବାପାଇଁ  କଲେକି୍  କରନ୍ମୁ : 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx (ଜୟଦମୀପ ଭଟୋଗର)
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ଏେ ିପତ୍ରକିାରମୁ  ମିଳମୁଛ ିରାଷ୍ଟ୍ର ଅଗ୍ଗତ ିବଷିୟରର ସଚୂୋ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ ଚମତ୍ା�୍ରୀ କୌନତୃତ୍ୱାଧ୍ରୀନ  ବକିୌଜପି ସ��ା� କୌ�ନ୍ଦ୍ରକୌ� 
30  କୌମ’�ୁ  8 ବଷ୍ଯ ପୂ�ଣ ��ଛି।ି ଏହ ିଅବସ�କୌ�, 14 ର୍ ିକୌସ�ଟେ�କୌ� ବଗ୍ଯ୍ରୀ�ୃତ 
ଶତାଧି� କୌଯାଜନାଦ୍ା�ା କୌଦଶ �ପି� ିଅଗ୍ରଗତ ି��ୁଛ ିକୌସ ବଷିୟକୌ� ଏହ ିସଂ�୍ୟା�ୁ 
ପଢ଼ଲିି। ଏଥିକୌ� ଅକୌନ� ଐତହିାସ�ି ନଷି୍ପତ୍ ି ବଷିୟକୌ� ଅବତା�ଣା ��ାଯାଇଛ।ି  
ବାସ୍ତବକୌ� ଏହ ିନଷି୍ପତ୍ଗୁିଡ଼�ି କୌହତୁ ଆଜ ିଆଜ ିଭା�ତ ନୂତନ ଶ�ି�ଲାଭ ��ଛି।ି 
କୌଦଶକୌ� କୌ��ଡ୍ଯ ଗତକିୌ� ଦା�ଦି୍ର୍ୟ ହ୍ାସ ପାଉଛ।ି 'ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚା�'� ସମ୍ାଦ�୍ରୀୟ 
କୌବାଡ୍ଯ କୌସମାନଙ୍� ଅ�୍ଲାନ୍ ପ�ଶି୍ମ ସହତି 1-15 ଜୁନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୌ� �ଭର୍ କୌଷ୍ା� ିଏବଂ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼�ୁି ଅତ ିସନୁ୍� ଭାବକୌ� ସଜାଇଛନ୍।ି 
ରଚୌଧରମୀ ଶ୍କି୍ ସଂିେ, ଆଡରଭାରକଟ୍ 
shaktisinghadv@gmail.com |

 ଆପଣଙ୍କ ଚଧିଠଧି

ଉତ୍ଷ୍ଜରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଜ 'େମୁ ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାର' 
ପତ୍ରକିା
ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚା� କୌମ 1 �ୁ 15 ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 
ସଂ�୍ୟା ପଢ଼ଲିି। ଉତ୍ଷ୍ଯକୌ� ପ�ପୂିର୍ଣ୍ଯ ପତ୍�ିା 
ଆତ୍ମନଭି୍ଯ�ଶ୍ରୀଳତାଠା�ୁ ଆତ୍ମ ସମ୍ାନ�ୁ ବଢ଼ାଇବା 
ପାଇଁ ଏ� ମାଧ୍ୟମ କୌବାଲି ପ୍ରମାଣ ��ୁଛ ି। ପତ୍�ିା� 
ସମସ୍ତ ବଷିୟବସୁ୍ତ� ଭାଷାସ୍ତ� ଅତ୍ୟନ୍ ପ୍ରଶଂସନ୍ରୀୟ। 
1857� ବକିୌଦ୍ରାହ� ବ�ିଳ ଘର୍ଣାବଳ୍ରୀ ପଠନ୍ରୀୟ 
ଏବଂ ସଂଗ୍ରହକୌଯାଗ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ 
କୌନତୃତ୍ୱକୌ� ଭା�ତ� ପ୍ରଗତ ିଶ�ି� ଛୁଉଁଥିବା 
ଯାଉଥିବା ଚତି୍ ପଢ଼ବିା�ୁ ମିକୌଳ। 
ରାମଶ୍ଙ୍କର ଗମୁପ୍ତା 
gahoiakshay@gmail.com

ଜାତମୀୟତା ଭାବୋ    
ପତ୍ରକିାରମୁ  ଜାଗ୍ତ େମୁଏ 
ମୁଁ ନୟିମିତ ଭାକୌବ ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚା� ପଢ଼େିା। 
ଏହ ିପତ୍�ିାକୌ� ଆମ କୌଦଶ� �ାଜନ �ାଜକୌନୈତ�ି, 
ଅେ୍ଯକୌନୈତ�ି, ସାମାଜ�ି, ଐତହିାସ�ି ଦଗିଗୁଡ଼�ି ସକୌମତ 
ଅକୌନ� ବଷିୟ�ୁ ତେ୍ୟ ଓ ସଳ� ଭାଷାକୌ� ବୁଝାଇ 
କୌଲଖିୋଏ। ଏହା  ମନ ଭିତକୌ� ଜାତ୍ରୀୟତା� ଭାବନା ସଷିୃ୍ 
�କୌ�। ପ୍ରଚଳତି �ୁଢ଼ବିାଦ୍ରୀ ବଚିା�ଧା�ା� ଏହା ଯବନ୍ରୀ�ା 
ର୍ାଣିଛ।ି �ାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତ ିଆମ� �ତ୍୍ଯବ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏ� 
ଅନୁକ୍ରମଣି�ା ଭାବକୌ� �ାଯ୍ଯ୍ୟ �କୌ�।
ୋେଓ୍ୱନ୍ ସଂି ରାରଠାର
hanwantsinghrathore0@gmail.com

ପତ୍ରକିାରର ଦଆିଯାଇଥିବା ଆକଳେଗମୁଡକି ସଠକି୍ ଏବଂ ରପ୍ରରଣାଦାୟକ ରେଛି।ି 
ମୁଁ ଜୁନ୍ 1 �ୁ 15 ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚା� ପଢ଼ଲିି।  ଏହ ିପତ୍�ିା ମାଧ୍ୟମକୌ� ଆକୌମ ଜାଣିବା�ୁ ପାଇଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର 
କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ା�ା କୌ�କୌତ ସଫଳତା ହାସଲ ��ାଯାଇଛ,ି କୌଦଶ କୌ�କୌତ ପ୍ରଗତ ି��ଛି।ି ପ୍ରକୌତ୍ୟ� ବଭିାଗକୌ� ବଡ଼ ହାସଲ ��ବିା�ୁ କୌସ 
କୌଛାର୍ କୌଛାର୍ ଜନିଷି ଉପକୌ� ମଧ୍ୟ ନଜ� ��ନ୍।ି  କୌସ ଜକୌଣ �ାଜକୌନତା ନୁହଁନ୍ ିବ�ଂ ଜକୌଣ ସଫଳ ବ୍ୟକି୍ତ । ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମଚା�କୌ� 
ଦଆିଯାଇଥିବା ଆ�ଳନଗୁଡ଼�ି ସଠକି୍ ଏବଂ କୌପ୍ର�ଣାଦାୟ୍ରୀ। 
ଏମ୍ ପି ଚନ୍ଦ୍ରରଶ୍ଖର ,  chandrasekar@mookambikainfo.com

ସବମୁରବରଳ ପତ୍ରକିାକମୁ ଅରପକ୍ଷା କରର 
ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚା� ଏ� ଅତ୍ୟନ୍ ସଚୂନାକୌଯାଗ୍ୟ ପତ୍�ିା କୌଯଉଁଥିକୌ� ସ��ା�୍ରୀ କୌଯାଜନା ଏବଂ  �ାଯ୍ଯ୍ୟ ବଷିୟକୌ� ସଚୂନା ମିକୌଳ। 
ପତ୍�ିାକୌ� ସଂଗହୃତି ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ାଦ�୍ରୀୟ ଦଳ�ୁ ଶୁକୌଭଚ୍ା। ଚମତ୍ା� ସମ୍ାଦନା �ାଯ୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦଳ�ୁ ଅକୌନ� 
ଧନ୍ୟବାଦ।
ଅରବନି୍ ଜନି୍ଲ, arvindjindal63@gmail.com
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सार समाचारସଂକ୍ଷଧିପ୍ତ ସମାଚାର 

ଭା�ତ-ବାଂଲାକୌଦଶ ମଧ୍ୟକୌ� ସମ୍�୍ଯ� ନବିଡି଼ତା 1971, ମସହିା�ୁ 
�ହ ିଆସଛି।ି ବଗିତ ଦନିମାନଙ୍କୌ� ଏହ ି ଦୁଇ କୌଦଶ ଭିତକୌ� ସମ୍�୍ଯ 
ଆଉ ଏ� ମାଇଲ୍  କୌଷ୍ାନ୍  ହାସଲ ��ଛି।ି  ମିୋଲି ଏକ୍ସକୌପ୍ରସ୍  ଏହ ି
ସମ୍�୍ଯ�ୁ ଏ� ନୂଆ ମାଇଲ୍ �ୁଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ��ବି। ଏହ ି କୌରେନ୍  କୌସବା 
ଗତବଷ୍ଯ କୌସହ ି ସମୟକୌ� କୌଘାଷଣା ��ାଯାଇଥିଲା କୌସକୌତକୌବକୌଳ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ ବାଂଲାକୌଦଶ ଗସ୍ତକୌ� ଥିକୌଲ। ନୁ୍ୟ 
ଜଳପାଇଗୁଡ଼-ିଢା�ା ଭିତକୌ�  ଏହ ି ଯାତ୍୍ରୀବାହ୍ରୀ କୌ�ଳ କୌସବା ଜୁନ୍  

ପହଲିାକୌ� ଭା�ତ� କୌ�ଳମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଅଶ୍ୱନି୍ରୀ କୌବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ବାଂଲାକୌଦଶ 
�ଳମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ମହମ୍ଦ ନୁ�ୁଲ ଅହମ୍ଦ ସୁଜାନ୍ ।  ଏହାପୂବ୍ଯ�ୁ କୌ�ାଲ�ତା-
ଢା�ା  କୌମୈତ୍ ିଏକ୍ସକୌପ୍ରସ୍   ଏବଂ କୌ�ାଲ�ତା-�ୁଲଣା ବନ୍ଧନ  ଏକ୍ସକୌପ୍ରସ୍  
ଚାଲୁଥିଲା। ଏକୌବ ମିୋଲି ଏକ୍ସକୌପ୍ରସ୍  ସପ୍ାହ�ୁ ଦୁଇଦନି ଚାଲିବ। ଏହା 
ବଂଲାକୌଦଶ�ୁ ଉତ୍� ବଙ୍ଗ ଏବଂ ଭା�ତ� ଉତ୍�ପୂବ୍ଯ�ୁ ସଂଯୁକ୍ତ 
��ବି। ଏହ ିକୌରେନ୍  ମଧ୍ୟ ବଂଲାକୌଦଶ�ୁ କୌନପାଳ ଯିବା�ୁ ଥିବା ଯାତ୍୍ରୀଙୁ୍ 
ସହାୟ� କୌହବ। 

ର୍ାରତ-ବାଂ�ାକୌେଶ ମଧ୍କୌର ତୃତଜୀୟ କୌରେନ୍  କୌସବା ଆରମ୍ଭ 

“କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ଆକୌମ �ାସ୍ତା ଏବଂ କୌସତୁ ନମି୍ଯାଣ ��ୁ, ଆକୌମ କୌ�ବଳ ସହ� ଏବଂ 
ଗ୍ରାମ�ୁ ସଂକୌଯାଗ ��ୁନାହୁଁ , ଆକୌମ ସଫଳତା�ୁ ଆ�ାଂକ୍ା ସହ ଉପଲବ୍,ି ଆଶା ସହତି 
ସକୁୌଯାଗ ଏବଂ �ସୁ�ୁି କୌଯାଡ଼େିାଉ।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ ଏହ ି ବଶି୍ୱାସ�ୁ 

ଆଗ�ୁ କୌନବା�ୁ ଯାଇ ଜାତ୍ରୀୟ �ାଜପେ ପ୍ରାଧି��ଣ 
(NHAI) ବଶି୍ୱକୌ� ପ୍ରେମେ� ପାଇଁ ଏପ� ି �ାଯ୍ଯ୍ୟ ��ଛି,ି 
ଯାହା�ୁ ଗିନଜି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାଲ୍ଲ୍୍ଯ କୌ��ଡ୍ଯକୌ� ସ୍ାନ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି କୌ��ଡ୍ଯ ଅମ�ାବତ୍ରୀ ଠା�ୁ ଆକୌ�ାଲା ମଧ୍ୟକୌ� ନମିଭିତ 
ସଙିି୍ଗଲ୍  କୌଲନ୍  �ାସ୍ତା ନମି୍ଯାଣ ପାଇଁ ହାସଲ ��ଛି।ି  ଏହ ି75 
�କିୌଲାମିର୍� ବରୁି୍ମିନୟିସ୍ �ଂକି୍ରଟ୍ �ାସ୍ତା ନମି୍ଯାଣ�ୁ ମାତ୍ 
105 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନରି୍କୌ� କୌଶଷ କୌହାଇଛ ି  ଅମ�ାବତ୍ରୀ�ୁ 
ଆକୌ�ାଲା  ଯାଏ ଜାତ୍ରୀୟ �ାଜପେ -53� ଏ� �ଣ୍ଡ ଭାକୌବ 
ଗ୍ରହଣ ��ାଯାଏ।  ଏହା ଏ� ଗୁ�ୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଯ ପୂବ୍ଯ ��ଡି�, ଯାହା 

କୌ�ାଲ�ାତା, �ାୟପୁ�, ନାଗପୁ� ଏବଂ ସ�ୁର୍ ଭଳ ିପ୍ରମ�ୁ ସହ��ୁ ସଂକୌଯାଗ �କୌ�। 
720 �ମ୍ଯଚା�୍ରୀଙ୍ ଦ୍ା�ା ଏହ ି75 �କିୌଲାମିର୍� �ାସ୍ତା ତଆି� ି��ାଯାଇଛ।ି  ଏହ ି75 
�କିୌଲାମିର୍� ସଙିି୍ଗଲ କୌଲନ୍  ବରୁି୍ମିନୟିସ୍ �ଂକି୍ରଟ୍ �ାସ୍ତା� କୌମାର୍ କୌଦୈଘ୍ଯ୍ୟ  କୌହଉଛ ି37.5 
�କିୌଲାମିର୍� ଯାହା ଦୁଇ କୌଲନ ବଶିଷି୍ ପକ୍ା �ାସ୍ତା ସହତି ସମାନ। 3 ଜୁନ୍ ଦନି ପ୍ରାୟ 
7 ର୍ା�ୁ ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଥିବା ଏହ ି�ାସ୍ତା� ନମି୍ଯାଣ 7 ଜୁନ୍ ଅପ�ାହ୍ନ 5 ର୍ା ସଦୁ୍ଧା କୌଶଷ 
କୌହାଇଥିଲା। ଏହାପୂବ୍ଯ�ୁ, କୌଫବୃଆ�୍ରୀ 2019 କୌ� ବରୁି୍ମିନୟିସ୍ �ାସ୍ତା ନମି୍ଯାଣ ପାଇଁ 
�ତା�� ଏ� �ାସ୍ତା ଗିନଜି ୱାଲ୍ଲ୍୍ଯ କୌ��ଡ୍ଯକୌ� ସାମିଲ୍  କୌହାଇଥିଲା। 

105 ଘଣ୍ାକୌର ନଧିମ୍ଭାଣ କୌେ�ା 75 �ଧିକୌ�ାମଧିଟର 
ରାସ୍ା, ଗଧିନଧିଜ ବୁ�୍  ଅଫ୍  ୱାର୍୍ଲ୍୍ଭ କୌର�ଡ୍ଭକୌର ସ୍ାନଜୀତ

ଚାଷ୍ରୀଙ୍ ଆୟ�ୁ ଦ୍ଗୁିଣିତ ��ବିା ଲକ୍୍ୟକୌ� କୌଦଶ� 
�ୃଷ�ଙ୍ ଲାଗି ଏ� ବଡ଼ ଉପହା� କୌଘାଷଣା ��ଚିନ୍ ି
କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା�।  ଜୁନ୍   8 ତା��ିକୌ� ଅେ୍ଯକୌନୈତ�ି ବ୍ୟାପା� 
ସମ୍�ଭିତ �୍ୟାବକିୌନର୍ �ମରି୍�ି କୌବୈଠ�କୌ� 2022-23 
ବଷ୍ଯ ପାଇ ଁବଭିିନ୍ନ ��ଫି ଫସଲ ପାଇ ଁସବ୍ଯନମିନେ ସହାୟତା 
ମଲୂ୍ୟ (ଏମଏସପି) ବୃଦ୍ଧ�ୁି ଅନୁକୌମାଦନ ��ାଯାଇଛ।ି 
ଫଳକୌ� 14 ��ଫି ଫସଲ� ଏମଏସପିକୌ�  4 �ୁ 9 
ପ୍ରତଶିତ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧ ିକୌହବ। 

ଫସଲ  2022-23 ପାଇ ଁଏମ ୍ଏସ ୍ପି ମଲୂ୍ୟ  
                          େଙ୍କାର୍ର ବୃଦି୍
ଧାନ ( ସାଧାରଣ)  2040 100 
ଧାନ ( ର୍ରେଡ୍ -ଏ) 2060  100
ଜଅ ( ହାଇବି୍ଡ୍ )  2970  232
ଜୟ ମାଳଦଣ୍ଲୀ 2990 232
ବାଜରା 2350 100
ମାଣି୍ଆ  3578 201
ମକା 1962 92
ହରଡ଼ 6600 300
ମଗୁ 7755 480
ବିରି 6600 300
ଚିନାବାଦାମ 5850 300
ସରୂ୍ଦେ୍ୟମଖୁଲୀ ମଞି୍ 6400 385
ର୍ସାୟାବିନ୍  (ହଳଦିଆ) 4300 350
ରାଶ ି 7830 523
ରାମତିଳ 7287 357
କପା( ମଧ୍ୟମ) 6080 354
କପା (ଲମ୍୍ବା)  6380 355

�ୃର୍�ମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଏ� ଉପୋର

14 ଖ୍ରଧିଫ ଫସ�ର 
ଏମ ୍ଏସ ୍ପଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଁ

ଅନୁକୌମାେନ
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ସଂକ୍ଷଧିପ୍ତ ସମାଚାର 

ଜାତଜୀୟ ଆେଧିବାସଜୀ ଅନୁସନ୍ାନ 
ପ୍ରତଧିଷ୍୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ

ନୂତନ ଟମମିନା�୍  ଦ୍ାରା ଆେୁରଧି 
ସନୁ୍ଦର କୌେବ ସରୁତ ବଧିମାନବନ୍ଦର

ଭା�ତ� ସବ୍ଯାଙ୍ଗ୍ରୀନ ବ�ିାଶ ପାଇଁ ସମାଜ� ସମସ୍ତ ବଗ୍ଯ� କୌଲା�ଙ୍ 
ସାମାଜ�ି ଓ ଅେ୍ଯନ୍ରୀତ�ି ବ�ିାଶ ନଶିି୍ତ ��ବିା ଆବଶ୍ୟ�।  �ନୁି୍ 
ଆଦବିାସ୍ରୀମାକୌନ, କୌଯଉଁମାକୌନ ଭା�ତ� ଜନସଂ�୍ୟା� ପ୍ରାୟ 9 
ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ ସମଦୁାୟ ଜମି କୌକ୍ତ୍� ପ୍ରାୟ 15 ପ୍ରତଶିତ ଧା�ଣ 
��ନ୍,ି କୌସମାକୌନ ଗତ ଛଅ ଦଶନ୍ଧ ିମଧ୍ୟକୌ� �ାଯ୍ଯ୍ୟ�ା�୍ରୀ କୌହାଇଥିବା 
ବ�ିାଶମଳୂ� ପ୍ର�ଳ୍ପ� ସମୂ୍ର୍ଣ୍ଯ ଲାଭ ପାଇପା�ନିାହାଁନ୍।ି ଏପ��ି ିକୌଯଉଁ 
ବ�ିାଶମଳୂ� �ାଯ୍ଯ୍ୟସବୁ ଆପଣାଯାଇଛ ି  ତାହା କୌସମାନଙ୍ ଉପକୌ� 
ନ��ାତ୍ମ� ପ୍ରଭାବ ବ ିପ�ାଇଛ।ି ପ୍ରେମେ� ପାଇଁ ଏହ ିବଗ୍ଯ� ବ୍ୟାପ� 
ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା� ନରି୍ଣ୍ଯାୟ� ପଦକୌକ୍ପ କୌନଇଛନ୍।ି ଆଦବିାସ୍ରୀ 
କୌଗୌ�ବ ଦବିସ କୌହଉ ବା ଏ�ଲବ୍ୟ ସ୍ଲୁ୍ , ଆଦବିାସ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍ �ଳା 
ଏବଂ ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ ପାଇଁ ଅକୌନ� �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତ�ୁ ନଆିଯାଇଛ।ି  
ଜୁନ୍ 7 କୌ�  ବ�ିାଶ ମଳୂ� ଏକୌଜଣ୍ଡା�ୁ ଆଗ�ୁ କୌନବା�ୁ ଯାଇ ଗହୃମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ଅମିତ ଶାହ ଏ� ଜାତ୍ରୀୟ ଆଦବିାସ୍ରୀ ଗକୌବଷଣା ପ୍ରତଷି୍ଠାନ� ଶୁଭା�ମ୍ଭ 
��ଛିନ୍।ି ଏହ ି ଜାତ୍ରୀୟ ସ୍ତ�� ଅନୁଷ୍ଠାନ କୌଶୈକି୍�, କୌବୈଧାନ�ି ଏବଂ 
ପ୍ରଣୟନ କୌକ୍ତ୍କୌ� ଆଦବିାସ୍ରୀଙ୍ ବ�ିାଶ� ଚନି୍ାଧା�ା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ 
ବ୍ୟାପା� କୌକ୍ତ୍କୌ� ଗକୌବଷଣା�ୁ ପ୍ରାେମି�ତା କୌଦବ। ଗକୌବଷଣା 
ଓ ତାଲିମ କୌକ୍ତ୍କୌ� ଉକୌଲଳେ�ନ୍ରୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ ପାଇଁ ଏହା 
ଗୁଣବତ୍ାସମ୍ନ୍ନ ତୋ ସ୍ଵନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ, ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ସହ 
ଅନୁବନ୍ଧତି  କୌହବ। ଏହ ି  ଆଦବିାସ୍ରୀ ଗକୌବଷଣା ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ଷ୍ଯ 
କୌ�ନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ର�ଳ୍ପ� ମନରି୍�ଂି ସହତି ଗୁଣାତ୍ମ� ମାନ� 
ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍�ି ��ବି।

ଭା�ତକୌ� ହ୍ରୀ�ା ଏବଂ ବୟନ ବ୍ୟବସାୟ� ହବ୍ ସ�ୁତ, ପ୍ରତ ି ଦନି 
ଅକୌନ� ବମିାନ ଯାତ୍୍ରୀଙୁ୍ ଆ�ଷଭିତ ��େିାଏ। କୌଦଶ� 16ର୍ ିସହ� 
ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ କୌହାଇଥିବା ସ�ୁତ ବମିାନବନ୍�କୌ� ଯାତ୍୍ରୀଙ୍ ସଂ�୍ୟା�ୁ 
ଦୃଷି୍କୌ� �ଖି ବତ୍୍ଯମାନ ବମିାନ ବନ୍� �ତୃ୍୍ଯପକ୍ 353 କୌ�ାର୍ ିର୍ଙ୍ା 
ବ୍ୟୟକୌ� ଏଠାକୌ� ବଭିିନ୍ନ ସବୁଧିା ସଂକୌଯାଗ ��ବିା ସହତି ମିଳୁଥିବା 
ସବୁଧିା� ସମ୍ପ୍ରସା�ଣ ��ୁଛନ୍।ି ବ�ିାଶ ପ୍ର�ଳ୍ପକୌ� ର୍ମଭିନାଲ୍ ବଲି୍ଲ୍ିଂ� 
ସମ୍ପ୍ରସା�ଣ ବ୍ୟତ୍ରୀତ ବମିାନ ପାଇଁ ଥିବା ପା�ଭିଂ ସ୍ାନ ସଂ�୍ୟା 18�ୁ 
ବୃଦ୍ଧ ି��ୁଛନ୍।ି ପୂବ୍ଯ�ୁ ପାଞ୍ଚର୍ ିବମିାନ ପା�ଭିଂ ସ୍ାନ ଥିଲା।  ପା�ଭିଂ�ୁ ବୃଦ୍ଧ ି
��ବିା ଏବଂ ସମାନ୍�ାଳ ର୍୍ୟାକ୍ସ ିରୋକ୍ ନମି୍ଯାଣ �ାଯ୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜା� ି�ହଛି।ି 
ନୂତନ ଅତ୍ୟାଧୁନ�ି ବସି୍ତା�ତି ର୍ମଭିନାଲ୍ ବଲି୍ଲ୍ିଂକୌ� 1200 ଘକୌ�ାଇ 
ଏବଂ 600 ଅନ୍ଜ୍ଯାତ୍ରୀୟ ଯାତ୍୍ରୀ ଯାତାୟାତ ��ପିା�କିୌବ। ଏହପି� ି
ନୂତନ ର୍ମଭିନାଲ୍ ବଲି୍ଲ୍ିଂ� ବାଷଭି� ଯାତ୍୍ରୀ କ୍ମତା 26 ଲକ୍ କୌହବ। ସମସ୍ତ 
ଆଧୁନ�ି ଯାତ୍୍ରୀଙ୍ ସବୁଧିା ସହତି ର୍ମଭିନାଲ୍ ବଲି୍ଲ୍ିଂକୌ� 20 ର୍ ି କୌଚକ୍ 
ଇନ୍ �ାଉଣ୍ଟ�, ପାଞ୍ଚର୍ ିଏକୌ�ାବ୍ଜି୍, ଇନ୍ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟାକୌଗଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ 
ସଷି୍ମ ଏବଂ ଆସଥୁିବା ଯାତ୍୍ରୀମାନଙ୍ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚର୍ ି�ନକୌଭୟ� କୌବଲଟେ 
�ହବି। ନୂତନ ର୍ମଭିନାଲ ବଲିଡଂିକୌ� 475ର୍ ି�ା� ଠଆି ��ବିା ଲାଗି 
ଆବଶ୍ୟ� କ୍ମତା ବଶିଷି୍ ଏ� ପା�ଭିଂ କୌକ୍ତ୍ ମଧ୍ୟ �ହବି। ବମିାନ 
ବନ୍�� ନୂତନ ବଶି୍ୱସ୍ତ�୍ରୀୟ ର୍ମଭିନାଲ୍ ବଲିଡଂି ଏହ ିଶଳି୍ପ ସହ� ସହତି 
ସଂକୌଯାଗ�ୁ ବଢ଼ାଇବ, ଯାହାଦ୍ା�ା ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳ� ସାମଗି୍ର� ବ�ିାଶ 
ତ୍ୱ�ାନବେତି କୌହବ। 

1977 ମସହିାକୌ� ଅର୍ଳ ବହିା�୍ରୀ ବାଜକୌପୟ୍ରୀ କୌବୈକୌଦଶ�ି ବ୍ୟାପା� ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଥିବାକୌବକୌଳ ପ୍ରେମେ� ପାଇଁ ହନି୍ ିଭାଷାକୌ� ମିଳତି ଜାତସିଂଘ� 
ସାଧା�ଣ ସଭା�ୁ ସକୌମବୋଧିତ ��ଥିିକୌଲ।  ଏହା ବଶି୍ୱ ଦ�ବା�କୌ� ଏ� ସ��ାତ୍ମ� ପ୍ରଭାବ ପ�ାଇଥିଲା।  ଏହଧିା�ା�ୁ ଅଧି� ଶକ୍ତ ��ଥିିଲା 
ପ�ବତ୍୍ଯ୍ରୀ ସମୟକୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ ଜାତସିଂଘକୌ� ଅଭିଭାଷଣ। ତାଙ୍� ସମସ୍ତ ସକୌମବୋଧନ ହନି୍ ିଭାଷାକୌ� ହିଁ ଥିଲା। ଏଣୁ ହନି୍କିୌ� ସଚୂନା� 
ମହତ୍ତ୍ୱ�ୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ �� ିମିଳତି ଜାତସିଂଘ� ସାଧା�ଣ ସଭା ହନି୍,ି ଭାଷା ପାଇଁ ଭା�ତ� ପ୍ରସ୍ତାବ�ୁ ଅନୁକୌମାଦନ ��ଛି।ି ଏହ ି�କିୌଜାଲୁ୍ୟସନକୌ� 
�ୁହାଯାଇଛ ିକୌଯ ମିଳତି ଜାତସିଂଘ� ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟ�୍ରୀୟ �ାଯ୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଚୂନା ଏହା� ସ��ା�୍ରୀ ଭାଷା ବ୍ୟତ୍ରୀତ ହନି୍ ିପ� ିଅନ୍ୟ ଭାଷାକୌ� 
ମଧ୍ୟ ଜା� ି��ାଯିବା ଉଚତି୍। ଏହା ଦ୍ା�ା ମିଳତି ଜାତସିଂଘ� ସମସ୍ତ ଗୁ�ୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଯ ବାତ୍୍ଯା ବତ୍୍ଯମାନ ହନି୍କିୌ� ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ। ପା�ତି କୌହାଇଥିବା 
�କିୌଜାଲୁ୍ୟସନକୌ�, ବଙ୍ଗଳା, ଭା�ତ�ୁ ଉରୁ୍୍ଯ ଭାଷା ବଷିୟକୌ� ମଧ୍ୟ ଉକୌଲେ� ଅଛ।ି n

ବର୍ତ୍ଭମାନ ମଧିଳଧିତ ଜାତଧିସଂଘର ସଚୂନା େଧିନ୍ଦଧିକୌର ମଧ୍ ଜାରଧି �ରା�ଧିବ
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ପାହାଡ଼ ସଂ�୍ୟା  5140 ଦ�ଲ ��ବିା ପକୌ� �୍ୟାକୌପଟେନ୍  
ବକି୍ରମ ବାତ୍ାଙୁ୍ ପ�ବତ୍୍ଯ୍ରୀ ଲକ୍୍ୟ ଦଆିଗଲା ପଏଣ୍ଟ  
4875�ୁ ଶତରୁ ପକ୍ଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନଜି ଦ�ଲ�ୁ ଆଣିବା।  

କୌବଶ୍  ଉତ୍ସାହ ସହ କୌସ ଏହ ିଆହବୋନ�ୁ ଗ୍ରହଣ �କୌଲ। �ନୁି୍ କୌସକୌତକୌବଳ�ୁ 
ତାଙ୍ ଶା��ି୍ରୀ� ଅବସ୍ା ଭଲ ନୋଏ। ଛାତକିୌ� 
ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଙ୍ଗ�ୁ ଆଖି ଲାଲ୍  ପଡ଼ ିଯାଇୋଏ। 
ତାଙ୍ ଉପ�ସି୍ ଅଧି�ା�୍ରୀ ତାଙୁ୍ ମଶିନ ପାଇଁ 
ବା�ଣ ��ୁଥିକୌଲ ମଧ୍ୟ କୌସ ଆଗ�ୁ ଅଗ୍ରସ� 
କୌହଉଥିକୌଲ। ନଜି ଜ୍ରୀବନ�ୁ �ାତ�ି ନ�� ି
କୌଶଷ �କ୍ତ ବନୁି୍ ଯାଏ ଶତରୁ ପକ୍ ସହ ଯୁଦ୍ଧକୌ� 
ଲାଗିକୌଲ। ଆଉ କୌସଇଠ ି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମକିୌ� 
ମାତୃଭୂମ ିପାଇ ଁଜ୍ରୀବନ କୌଦଇଥିକୌଲ। ଏହା� 
�ଛି ିସମୟ ପବୂ୍ଯ�ୁ 16 ଜୁନ୍ କୌ� ବକି୍ରମ ବାତ୍ା 
ମାର୍ ିଚର୍ାଣକୌ� ତାଙ୍ ଜାଆଳଁା ଭାଇ�ୁ �ଛି ିକୌଲଖିଥିକୌଲ। ଯାହା ଥିଲା‘ 
ପି୍ରୟ �ୁଶ, ମା’ ଓ ବାପାଙ୍ ଯତ୍ନ କୌନବୁ। ଏଠାକୌ� �ଛି ିବ ିଘର୍ପିାକୌ�।’

କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ପା�ସି୍ତାନ ଭା�ତ ପ୍ରତ ି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର �� ି କୌଧା�ାକୌ� 
�ାଗଭିଲ୍ � �ଛି ିପଏଣ୍ଟ�ୁ �ବ୍ ଜାକୌ� କୌନଇଥିଲା, କୌସକୌତକୌବକୌଳ ଭା�ତ 
ଏହ ି ପବ୍ଯତ ଶ�ି�ଗୁଡ଼�ୁି ଶତରୁ ପକ୍ଠୁ ଉଦ୍ଧା� ��ବିା ଲାଗି ଆ�ମ୍ଭ 
��ଥିିଲା ‘ଅପକୌ�ସନ୍  ବଜିୟ’। ଏହ ି ଅପକୌ�ସନ୍ କୌ� ଚବଶି ବଷ୍ଯ୍ରୀୟ 
ଯୁବ� ବକି୍ରମ ବାତ୍ା ଏ� ଗୁ�ୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ ଭୂମ�ିା ନବି୍ଯାହ ��ଥିିକୌଲ। ଯୁଦ୍ଧ 
ସମୟକୌ� ଅକୌନ� ପା�ସି୍ତାନ୍ରୀ କୌସୈନ�ିଙୁ୍ କୌସ ମତୁୃ୍ୟ କୌଦଇଥିକୌଲ ଆଉ 
ଏହାଦ୍ା�ା ଅକୌନ� ସାଥିଙ୍ ଜ୍ରୀବନ ବଞ୍ଚଥିିଲା। ତାଙ୍� ଏହ ି ଅଦମ୍ୟ 
ସାହସ, କୌଦଶଭକି୍ତ ଓ ସଫଳତା ଲାଗି ଭା�ତ ସ��ା� ତାଙୁ୍ କୌସନା 
କୌକ୍ତ୍� ସକୌବ୍ଯାଚ୍ଚ ପୁ�ସ୍ା� ପ�ମ ବ୍ରୀ� ଚକ୍ର (ମକୌ�ାଣତ୍�)ଉପାଧିକୌ� 

ଭୂଷତି ��ଥିିକୌଲ।  
ହମିାଚଳ ପ୍ରକୌଦଶକୌ� 9 କୌସକୌପଟେମବେ� 1974�ୁ ଜନ୍ମ କୌନଇଥିବା 

ବକି୍ରମଙ୍ ପିଲାର୍ ିଦନି�ୁ ହିଁ ବଡ଼ କୌହକୌଲ କୌଦଶ କୌସବା ��ବିା�ୁ ଲକ୍୍ୟ 
�ଖିଥିକୌଲ।  କୌହକୌଲ ଭା�ତ୍ରୀୟ କୌସନାକୌ� କୌଯାଗ କୌଦବା� ସ୍ପନେ ତାଙ୍� 

ଉକୌଦ୍ର� କୌହାଇଥିଲା 1985କୌ�। ଏହ ି
ସମୟକୌ� ଦୂ�ଦଶ୍ଯନକୌ� ଏ� ପ�ମବ୍ରୀ� 
ଚକ୍ର ସ�ିଏିଲ୍  ପ୍ରସା�ତି କୌହଉୋଏ। 
କୌସଥିକୌ� ବ୍ରୀ�ଙ୍ �ାହାଣ୍ରୀ କୌଦଖି କୌସ 
ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣ୍ରୀତ କୌହାଇଥିକୌଲ। ଏହ ି
�ା�ଣ�ୁ ଘକୌ�ାଇ ଚା��ି�ୁି ଛାଡ଼ ିବକି୍ରମ 
ବାତ୍ା କୌସନା�ୁ ବାଛଥିିକୌଲ। କୌସନାକୌ� 
ଭତ୍ଭି କୌହବାପକୌ� କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ତାଙୁ୍ 
ତାଙ୍ ଜକୌଣ ବନୁ୍ଧ �ହକିୌଲ, ଆପଣ 

ଏକୌବ ପ୍ରତ�ିକ୍ାକୌ� କୌଯାଗ କୌଦକୌଲଣି। ର୍କିୌ� ସାବଧାନ ଥିକୌବ…। 
ଏହ ିସମୟକୌ� ବାତ୍ା �ହଥିିକୌଲ ଚନି୍ା ��ନୁ୍ନ,ି ମୁ ଁ ଜତି�ି� ିତ୍�ିଙ୍ଗା 
ଉଡ଼ାଇ ଆସବି ିନକୌହକୌଲ ତ୍�ିଙ୍ଗା କୌଘାଡ଼ ିକୌହାଇ ଆସବି।ି �ନୁି୍ କୌଫ�ବି ି
ନଶି୍ୟ…। କୌସ ସମୟକୌ� କୌସନା ପ୍ରମ�ୁ ତାଙ୍ ବ୍ରୀ�ତା, ସାହସ�ିତା ଓ 
କୌଶୌଯ୍ଯ୍ୟକୌ� ପ୍ରସନ୍ନ କୌହାଇ ଏ�ଦା �ହଥିିକୌଲ, କୌସ ଆଜ ିଯଦ ିଜ୍ରୀବ୍ରୀତ 
କୌଫ� ି ୋଆକୌନ୍ କୌତକୌବ ଦକିୌନ କୌସନା ବାହନି୍ରୀ� ପ୍ରମ�ୁ କୌହାଇ 
ୋଆକୌନ୍।’ କୌସକୌତକୌବକୌଳ �ା�ଗିଲ୍  ଯୁଦ୍ଧ ସମୟକୌ� ତାଙ୍� ଏ� କୌ�ାଡ୍  
ନାଁ ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାହା ଥିଲା ‘କୌଶ� ଶାହ’ । ଆଉ ପା�ସି୍ତାନକୌ� 
ଆଜ ି ବ ି କୌଲା� ତାଙୁ୍ ଏହ ି ନାଁକୌ� ଜାଣନ୍।ି ‘�ାଗଭିଲ୍ � ସଂିହ’ ଭାକୌବ  
ପ�ଚିତି ବକି୍ରମ ବାତ୍ାଙ୍ ନାମକୌ� ପଏଣ୍ଟ  4875�ୁ ବକି୍ରମ ବାତ୍ା ର୍ପ୍  
ନାମକୌ� ନାମତି ��ାଯାଇଛ।ି n

ଜମୁନ୍  1, 1999। ରଲଫ୍୍ଟୋଣ୍ଟ ବକି୍ରମ ବାତ୍ରାଙ୍କମୁ  କାର୍ ଗିଲ୍  ଯମୁଦ୍ ଲାଗି ପଠାଗଲା। ଆଗ୍େର ସେମାତୃଭୂମରି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଣ କର ିଯମୁଦ୍ 
ରକ୍ଷତ୍ରକମୁ ଓହ୍ାଇରଲ ବକି୍ରମ ବାତ୍ରା। 20 ଜମୁନ୍  1999ରର ରଲଫ୍୍ଟୋଣ୍ଟ ବାତ୍ରା ତାଙ୍କର ସେରଯାଗମୀଙ୍କ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ ଦମୁଗ୍ଜମ ରେମୀେଗର-ରଲେ 
ରାସ୍ତାର ଠକି୍  ଉପରର ଥିବା 5140 ପାୋଡ଼ ଶ୍ଖିରରର ପେଞ୍ ିସମସ୍ତଙ୍କମୁ ଚକତି କରରିଦଥିିରଲ।  ରସରତରବରଳ ସମୟ ପାୋନ୍ା ସାରଢ଼ 
ତେିଟିା ରୋଇଥାଏ, ପାକସି୍ତାେମୀ ରସୋ କବଳରର ଥିବା ଏେ ିଶ୍ଖିରକମୁ ମମୁକ୍ କର ିବାତ୍ରା ରରଡଓି ଜରିଆରର ରଘାଷଣା କରଲ ‘ରୟ ଦଲି୍  

ମାରଙ୍ଗ ରମାର୍ ’ ଏୋ ଶ୍ମୁଣି ପ୍ରତଟି ିଭାରତମୀୟଙ୍କ ମେ ଗବ୍ଜରର କମୁରଢେରମାଟ ରୋଇଗଲା। ରସଇ ଯମୁଦ୍ସ୍ଳରର ତାଙ୍କମୁ  କ୍ୟାରପ୍ଟନ୍  ପାେ୍ୟା ପ୍ରଦାେ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏୋପରର କାଗପିଲ୍ ର ଗମୁରମୁ ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଜ ପାଞ୍ଟ ିଶ୍ଖିରକମୁ ରସ ଅକି୍ଆର କରି ଶ୍ତରୁ ପକ୍ଷକମୁ ଶ୍କ୍ ଧକ୍ା ରଦଇଥରଲ। ରେରଲ ବଧିିର 

ବଧିାେ ଅଲଗା ଥିଲା, 7 ଜମୁଲାଇ 1999ଦେି ରସେ ିଯମୁଦ୍ରକ୍ଷତ୍ରରର ରସ ରୋଇଥିରଲ ରଦଶ୍ ପାଇଁ ସେମୀଦ…। 

�ାରଗଧି�୍ ର 
‘ସଧିଂେ’

ବନୁ୍ଙୁ୍କ �େଧିଥକିୌ�, ... ଚଧିନ୍ା 
�ରନଧି, ମ ୁ ଁଜଧିତଧି�ରଧି ତ୍ରଧିରଙ୍ା 
ଉଡ଼ାଇ ଆସଧିବଧି ନକୌେକୌ� 

ତ୍ରଧିରଙ୍ା କୌଘାଡ଼ଧି କୌୋଇ ଆସଧିବଧି। 
�ଧିନ୍ତୁ କୌଫରଧିବଧି ନଧିଶ୍ଚୟ…।’

ଜନ୍୍ମ: 9 କୌସକୌ୍ଟଟେମ୍ର 1974
ମତୁୃ୍ୟ: 7 ଜ�ୁାଇ 1999

�୍ୟାକୌ୍ଟଟେନ୍  ବଧିକ୍ରମ ବାତ୍ରାବ୍ୟକ୍ତଧିତ୍ୱ

େଧିମାଚଳର ପଅୁ
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ଉତ୍�ପ୍ରକୌଦଶ� �ାନପୁ� ନ�ିର୍ସ୍ ପକୌ�ାଁ� ଗାଁ। ଆଜ�ୁି 50-55 ବଷ୍ଯ ପୂକୌବ୍ଯ କୌସଠା�ୁ ପ୍ରେକୌମ କୌ�ହ ିଜକୌଣ �ାଷ୍ଟ୍ର୍ରୀୟସ୍ତ�� 
କୌନତା ଆସଥିିକୌଲ। କୌସ ସମୟକୌ� କୌନତାଙ୍ ଜପି୍  କୌଦଖି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନ୍ରୀତା ଆଶ୍ଯ୍ଯ୍ୟ କୌହାଇଥିକୌଲ। ଆଜ ିକୌସହ ିମାର୍�ି 
ପୁଅ �ାମ ନାେ କୌ�ାବନି୍ କୌଦଶ� �ାଷ୍ଟ୍ରପତ।ି ପୁଣି ତାଙ୍� ିନମିନ୍ତ୍ରଣକୌ� ଆଜ ିକୌଯକୌତକୌବକୌଳ ଭା�ତ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କୌସହ ି
ଗାଁକୌ� ପାଦ କୌଦଇଛନ୍ ିତାହା ଗ୍ରାମବାସ୍ରୀ ଓ ଆ� ପା� କୌଲା�ଙ୍ ପାଇଁ ଏ� ଅବସି୍ମ�ଣ୍ରୀୟ ମହୂୁତ୍୍ଯ କୌହାଇ �ହଛି।ି ଆସନୁ୍ 

ଏହ ିଅବସ�କୌ� �ାଷ୍ଟ୍ରପତ-ିପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ସମବେନ୍ଧକୌ� ଥିବା ଆତ୍ମ୍ରୀୟତା �ପି� ିକୌଲା�ଙୁ୍ ଭାବ ବକିୌଭା� ��ଥିିଲା କୌସ ବାବଦକୌ� ଜାଣିବା… 

 ସମ୍ଧିଧାନ ଏବଂ 
ସଂସ୍ାରର ଅପବୂ୍ଭ 

ମଧିଳନ 
ରଦଶ୍ର ସରବ୍ଜାଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାେକି ପଦବମୀ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରପତ’ି ପାଇଁ େବି୍ଜାଚେ ଆସନ୍ନ ରୋଇଛ।ି ଆଉ କଛିଦିେି ପରର 
ରଦଶ୍ ଜରଣ େୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କମୁ  ସ୍ୱାଗତ କରିବ। କନି୍ମୁ  ଏେ ିେବି୍ଜାଚେ ତାରିଖ ରଘାଷଣା ପୂବ୍ଜରମୁ  ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ 
ରପୈତୃକ ଗାଁ ପରରାଁଖରର ଏକ ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍୍ୟ ରଦଖିବାକମୁ ମିଳଥିିଲା। ସମସ୍ତ ରପ୍ରାରଟାକଲ୍ କମୁ ଭାଙି୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି 

ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀଙ୍କ ସ୍ୱଗତ କରିବାକମୁ ଆସଥିିରଲ। କାରଣ ଏୋଥିଲା ତାଙ୍କର େଜିର ଗାଁ। ଆଉ ରସଇଠ ିରଦଖିବାକମୁ 
ମିଳଥିିଲା ସମ୍ବିଧାେ ଏବଂ ସଂସ୍ତୃରି ଅପୂବ୍ଜ ମିଳେ। ସମ୍ବିଧାେ ମଯ୍ଜ୍ୟାଦା ସେ ଭାରତମୀୟ ସଂସ୍ାରର 

ଏମିତ ିରବୈଶ୍ଷି୍ଟ୍ୟ ରଦଖିବାକମୁ ମିଳଥିିଲା ଯାୋର ଝଲକ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଓ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀଙ୍କ ସରମ୍ବାଧେରର 
ରଦଖିବାକମୁ ମିଳଥିିଲା। 
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 'କୌେଶ�ୁ ନଅ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ କୌେଇଥବିା ଉର୍ତରପ୍ରକୌେଶରୁ ପ୍ରଥମଥର 
ପାଇ ଁକୌ�େଧି ରାଷ୍ଟ୍ରପତଧି ପେକୌର ପେଞ୍ଧିଥକିୌ�.. ଆଉ ଏୋର କୌଶ୍ରୟ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ କୌମାେଜୀଙୁ୍କ େଧି ଁ�ାଇଥ�ିା।’
n•  କୌମା ନମିନ୍ତ୍ରଣ �କ୍ା��,ି ଆପଣ କୌମା� କୌପୈତୃ� ଗାଁ� କୌଲା�ଙୁ୍ 

କୌଭର୍ବିା�ୁ ଏଠା�ୁ ଆସଛିନ୍,ି ଏହା ଆପଣଙ୍ ସହୃଦୟତା ଏବଂ 
ଉଦା�ତା� ପ�ଚିୟ କୌଦଉଛ।ି 

n•  କୌଯଉଁ ଦନି ଆପଣ ଏଇ �ାଜ୍ୟ ଉତ୍�ପ୍ରକୌଦଶ� ଏ� ଗ�ବି 
ପ�ବିା�କୌ� ଜନ୍ମତି  କୌମା ଭଳ ିଜକୌଣ  ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍  �ାଷ୍ଟ୍ରପତ ିପଦକୌ� 
ଅଧିଷ୍ଠତି ��ବିା ଲାଗି ପଦକୌକ୍ପ କୌନକୌଲ କୌସହଦିନିଠା�ୁ ସା�ା 
ଉତ୍�ପ୍ରକୌଦଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର� ସବ୍ଯସମ୍ତ ଶକି୍ତ ପ୍ରତ ିଆପଣଙ୍ ନଷି୍ଠା�ୁ  
କୌଦଖି ପ୍ରସନ୍ନ କୌହାଇଥିଲା। 

n•  ଏହ ି �ାଜ୍ୟ କୌଦଶ�ୁ ନଅ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କୌଦଇଛ,ି �ନୁି୍  
କୌ�ୌଣସ ି�ାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ନୁକୌହଁ। ଆଜ ିଉତ୍�ପ୍ରକୌଦଶ� କୌଲା�ମାକୌନ 
ଗବଭିତ କୌଯ, ପ୍ରେମେ� ପାଇଁ  ଜକୌଣ ଉତ୍�ପ୍ରକୌଦଶ� ବାସନି୍ା�ୁ 
କୌଦଶ ସକୌବ୍ଯାଚ୍ଚ ସାମବେିଧାନ�ି ପଦବ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ��ଛି।ି 
ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କୌଶ୍ୟ ଆପଣଙୁ୍ ଯାଉଛ।ି 

n•  ମୁଁ ଏହା�ୁ ସମଗ୍ର କୌଦଶ� ଭାଗ୍ୟ କୌବାଲି ବକିୌବଚନା �କୌ� କୌଯ 
ପ୍ରକୌତ୍ୟ� ନାଗ��ିଙ୍ ଜ୍ରୀବନ�ୁ ସ�ଳ ଏବଂ ସ�ୁମୟ ��ବିା�ୁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନ�ିନ୍� କୌଚଷ୍ା ��ୁଛନ୍।ି କୌସ ଭା�ତ ମାତା� 
କୌସବା ��ବିା� ଅେ୍ଯ�ୁ ନୂତନ ଦଗି କୌଦଇଛନ୍ ି ଏବଂ �ାଷ୍ଟ୍ର 

କୌସବା-ଜନ �ଲ୍ୟାଣ� ସଂ�ଳ୍ପ�ୁ ସାେ୍ଯ� ��ଛିନ୍।ି 
n•   ଭା�ତ୍ରୀୟ ସଂସ୍ତୃ ି ଆଧା�ତି  ଏ� ଅନ୍ଭୂ୍ଯକ୍ତ ଏବଂ ସମନବେତି 

ସମାଜ ଗଠନ ଏବଂ ଗ�ବି, ପଛୁଆ, ବଞ୍ଚତି ବଗ୍ଯ� ଉନ୍ନତ ି
ପାଇଁ ବାବାସାକୌହବ ତାଙ୍ ଜ୍ରୀବନସା�ା ସଂଘଷ୍ଯ ��ଥିିକୌଲ। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ଦ୍ା�ା ତାଙ୍� ଆଦଶ୍ଯ �ପି� ି �ାଯ୍ଯ୍ୟ�ା�୍ରୀ 
କୌହାଇଛ,ି ତାହା ଆମ ଆଗକୌ� ଆଦଶ୍ଯ ଓ ଉଦାହ�ଣ।

n•   କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ମୁଁ କୌମା ଗାଁ�ୁ ଆକୌସ, ମୁଁ କୌମା �ପାଳକୌ� ଏହା� 
ମାର୍ ି ଲଗାଇୋଏ।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ଜ୍ରୀବନକୌ� ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ବକିୌଶଷ କୌନେହ ଏବଂ ମାତୃ ଶକି୍ତ ପ୍ରତ ିସମ୍ାନ କୌଦଖିଛ।ି

n•   ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ାଶକି୍ତ ବଷିୟକୌ� �ହବିା�ୁ ଚାକୌହଁ, 
ନ�ିର୍କୌ� ଜାପାନ ଗସ୍ତକୌ� ଯାଇ କୌସଠାକୌ� ବସବାସ ��ୁଥିବା 
ଭା�ତ୍ରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ� କୌଲା�ଙୁ୍ ସକୌମବୋଧିତ ��ବିାକୌବକୌଳ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ �ହଥିିକୌଲ କୌଯ କୌସ ଲହୁଣ୍ରୀ ଉପକୌ� ନୁକୌହଁ ବ�ଂ 
ପେ� ଉପକୌ� କୌ��ା ଆଙି୍ବା�ୁ ପସନ୍ ��ନ୍।ି

n•   ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ଚ�ତି୍� ଏହ ି ଦୃଢ଼ତା ଆଜ ି ବଶି୍ୱସ୍ତ�କୌ� ଏ� 
ନୂତନ �ୂପକୌ� ଭା�ତ� ଶକି୍ତ�ୁ ପ୍ରତପିାଦନ ��ୁଛ।ି 

ପକୌରାଖଁ୍କୌର ରାଷ୍ଟ୍ରପତଧି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ ବଧିକୌଶର୍
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n•  ଏହ ିଗାଁ �ାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍ ପିଲାଦନି�ୁ ମଧ୍ୟ କୌଦଖିଛ ିଏବଂ ବଡ଼ କୌହବା ପକୌ� 
ତାଙୁ୍ ପ୍ରକୌତ୍ୟ� ଭା�ତ୍ରୀୟଙ୍ ଗବ୍ଯ କୌବାଲି ଅନୁଭବ ��ଛି।ି ମୁ ଁଜାଣିଲି କୌଯ 
ପଞ୍ଚମ କୌଶ୍ଣ୍ରୀପକୌ� କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ତାଙୁ୍ -6 ମାଇଲ ଦୂ�କୌ� ଥିବା ଏ� 
ଗାଁ ସ୍ଲୁ୍ କୌ� ପାଠ ପଢ଼ବିା ଲାଗି ଭତ୍ଭି ��ାଯାଇଥିଲା, କୌସକୌତକୌବକୌଳ କୌସ 
�ାଲି ପାଦକୌ� ସ୍ଲୁ�ୁ ଯାଉଥିକୌଲ ଆଉ ଏଥିପାଇ ଁକୌସ  ଚାଲୁ ନଥିକୌଲ 
ବ�ଂ ଦଉଡୁ଼ଥିକୌଲ। କୌସ ଏଥିପାଇ ଁଦଉଡୁ଼ ନଥିକୌଲ କୌଯ ତାହା ସ୍ାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ 
ଭଲ, �ନୁି୍ �ାଲି ପାଦ କୌହତୁ �ାସ୍ତାକୌ� ପାଦ ଜଳ ିନଯାଉ କୌସଥିଲାଗି କୌସ 
ଦଉଡୁ଼ଥିକୌଲ।  

n•  ମୁ ଁ ପକୌ�ାଁ�କୌ� ଭା�ତ୍ରୀୟ ଗାଁ� ଅକୌନ� ଆଦଶ୍ଯ�ୁ ଅନୁଭବ �ଲି।  
ଏଠାକୌ� ସବ୍ଯପ୍ରେକୌମ ମୁ ଁପେ�୍ରୀ ମାତାଙ୍ ଆଶ୍ରୀବ୍ଯାଦ ପାଇବା�ୁ ସକୁୌଯାଗ 
ପାଇଲି। ଏହ ିମନ୍�ି ଏହ ିଗାଁ� ଆଧ୍ୟାତ୍ମ�ି ଆଭା� ପ୍ରତ୍ରୀ� ଏବଂ ଏହା ସହ 
ଏ� ଭ�ତ- କୌଶ୍ଷ୍ଠ ଭା�ତ� ବ ିପ୍ରତ୍ରୀ�।  ମୁ ଁ�ହପିାକୌ� କୌଯ ଏପ� ିଏ� 
ମନ୍�ି ଅଛ,ି କୌଯଉଁଠାକୌ� ଭକି୍ତ ସହତି କୌଦଶକୌପ୍ରମ ବ ି�ହଛି।ି 

n•  ମୁ ଁ�ାଷ୍ଟ୍ରପତଜି୍ରୀଙ୍ ପିତାଙ୍ ଚନି୍ାଧା�ା�ୁ ନମସ୍ା� ��ୁଛ।ି ମୁ ଁତାଙ୍ �ଳ୍ପନା�ୁ 
ପ୍ରଶଂସା �କୌ� । ତାଙ୍ ଜ୍ରୀବନକୌ� କୌସ ତ୍ରୀେ୍ଯଯାତ୍ା �� ିବଭିିନ୍ନ ଭ୍ରମଣ 
ସ୍ାନ�ୁ ଯାଇଥିକୌଲ, କୌ�କୌବ ବଦି୍ରନାେ, କୌ�ଦା�ନାେ, କୌ�କୌତକୌବକୌଳ 
ଅକୌଯାଧ୍ୟା, କୌ�କୌବ �ାଶ୍ରୀ, କୌ�କୌବ ମେୁ�ା, ବଭିିନ୍ନ ସ୍ାନ କୌସ ଭ୍ରମଣ 

��ଛିନ୍।ି 
n•  କୌସକୌତକୌବକୌଳ ତାଙ୍� ଅେ୍ଯକୌନୈତ�ି ଅବସ୍ା ଏପ� ି ନଥିଲା କୌଯ ଗାଁ� 

ସମସ୍ତ କୌଲା�ଙ୍ ପ୍ରସାଦ ଆଣିକୌବ ଓ ତାହା�ୁ ବାଣ୍ଟକିୌବ। ବ�ଂ କୌସ 
କୌସହ ିତ୍ରୀେ୍ଯସ୍ାନଗୁଡ଼�ି�ୁ  ପେ�  �ଛି ିଆଣି ଏଠାକୌ� ଏ� ଗଛ ତକୌଳ 
��ଥୁିକୌଲ। ଭା�ତ� କୌ�ାଣ ଅନୁକୌ�ାଣ�ୁ ଏହ ି ପେ� ଆସଛି,ି ଏହା 
ପ୍ରତ ିଏ� ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କୌହାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସ୍ରୀ ଏହା�ୁ ମନ୍�ି 
ଆ�ା�କୌ� ପଜୂା ��ଥିିକୌଲ।

 n•  ପକୌ�ାଁ�� ମାର୍�ୁି �ାଷ୍ଟ୍ରପତଜି୍ରୀଙୁ୍ କୌଯଉଁ ସଂସ୍ା� ମଳିଛି,ି ତାହା ଆଜ ିପ�ୂା 
ଦୁନଆି କୌଦଖିଛ।ି ଆଜ ିମୁ ଁକୌଦ�ଛୁ ିକୌଗାର୍ଏି ପକୌର୍ ସମବେଧିାନ ଓ ଅନ୍ୟପକୌର୍ 
ସଂସ୍ା�। ପଣିୁ �ାଷ୍ପ୍ରତ ିନଜି ଗାଁକୌ� ଆଜ ିସବୁ କୌପ୍ରାକୌର୍ା�ଲ୍ �ୁ ବାହା� ି
କୌମାକୌତ କୌଯର୍ଉଭଳ ିସ୍ାଗତ ��ଛିନ୍ ିତାହା କୌମାକୌତ ବବି୍ତ ��ଛି।ି 

n•  କୌସ ନକିୌଜ କୌମାକୌତ କୌହଲିପ୍ୟାଡକୌ� ଗ୍ରହଣ ��ବିା�ୁ ଆସଥିିକୌଲ। ମୁ ଁବହୁତ 
ଲଜ୍ତି ଅନୁଭବ ��ୁଥିଲି କୌଯ ଆକୌମ ତାଙ୍ ମାଗ୍ଯଦଶ୍ଯନକୌ� �ାଯ୍ଯ୍ୟ ��ୁଛୁ, 
ତାଙ୍ ପଦ ପାଇ ଁଏ� ସମ୍ାନ ଅଛ।ି ମୁ ଁ�ହଲିି �ାଷ୍ଟ୍ରପତଜି୍ରୀ, ଆପଣ ଆଜ ି
କୌମା ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ ��ୁଛନ୍,ି ଉତ୍�କୌ� କୌସ କୌ�ବଳ �ହଥିିକୌଲ କୌଯ ମୁଁ 
ସମବେଧିାନ� ସ୍ରୀମା ଅନୁସ�ଣ ��ୁଛ,ି �ନୁି୍ କୌବକୌଳକୌବକୌଳ ସଂସ୍ା� ବ ି
ଆମ� ଶକି୍ତ କୌହାଇୋଏ। n

‘କୌ�ୌଣସଧି ଏ� ଗାକଁୌର ଜନ୍୍ମ କୌୋଇଥବିା ଗରଧିବରୁ ଅତଧିଗରଧିବ କୌଶ୍ରଣଜୀର 
ବ୍ୟକ୍ତଧି  ବଧି ରାଷ୍ଟ୍ରପତଧି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ-ରାଜ୍ୟପାଳ-ମଖୁ୍୍ୟମନ୍ତଜୀପେ ଅଳଂ�ୃତ 

�ରଧିପାକୌର’

ପକୌରାଖଁ୍କୌର ରାଷ୍ଟ୍ରପତଧି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ ବଧିକୌଶର୍
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ରକାଭିଡ୍  ସମୟରର ରଯରତରବରଳ ପରୂା ବଶି୍ ସ୍ତବ୍ଧ ରୋଇ ଯାଇଥିଲା, ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ 
ରେଲା ଆଗକମୁ ବଢ଼ବିା ଲାଗି, ଆତ୍ମେଭି୍ଜର ରେବା ଲାଗି। ଏେ ିସଂକଳ୍ପର ପରିଣାମ ସ୍ୱରମୁ ପ 

ରଯଉଁ ରରକଡ଼୍ଜସବମୁ ରଦଖିବାକମୁ ମଳିମୁଛ ିରସସବମୁକମୁ ଛମୁଇଁବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ରକରବ କଳ୍ପୋ ରୋଇ 
େଥିଲା। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ   ରପ୍ତାେମୀ 30 େଜାର ରକାଟ ିଟଙ୍କା ପାର୍  କରଛି,ି ପ୍ରଥମ ଥର 
ପାଇଁ 84 ଅରବ ଡଲାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ େରିବଶ୍, 70 େଜାରରମୁ  ଅଧିକ ପଞି୍କୃତ ଷ୍ଟାଟ୍ଜଅପ୍ , 
100 ୟମୁେକିର୍ଣ୍ଜଙ୍କ ଅଦ୍ମୁ ତ ଯାତ୍ରା, ବଶି୍ର ତୃତମୀୟ ବୃେତ୍  ଶ୍କି୍ଉପରଭାକ୍ା ରଦଶ୍, ବଶି୍ର 

ସବମୁଠାରମୁ  ଦରୁତଗତରିର ବଢ଼ମୁଥିବା ଅଥ୍ଜବ୍ୟବସ୍ା... କନି୍ମୁ  ଏେ ିସମୟ ରରାକବିା ପାଇଁ େମୁରେଁ, 
ଆେମୁର ିଦରୁତଗତରିର ଚାଲିବାର ସମୟ। ରସଥିଲାଗି ଜମୁନ୍  3 ତାରଖିରର ଲରକ୍ଷ୍ନେୌଠାରର 
ଆରୟାଜତି ଉତ୍ତରପ୍ରରଦଶ୍ େରିବଶ୍କ ଶ୍ଖିର ସମି୍ଳେମୀ 3.0ର ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଜ୍ୟାୟରର 

80 େଜାର ରକାଟରିମୁ  ଅଧିକ ବ୍ୟୟରର 1406ଟ ିେୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶ୍ଳିାେ୍ୟାସ କରବିା 
ଅବସରରର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ େରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦମୀ େୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକମୁ ରଦାେରାଇଥିରଲ। 

ନୂଆ ଉଡ଼ାଣ
ନୂଆ ସଂ�ଳ୍ପ

ଜନସଂ�୍ୟା ଦୃଷି୍କୌ�ାଣ�ୁ କୌଦଶ� ସବୁଠୁ ବଡ଼ �ାଜ୍ୟ 
ଉତ୍� ପ୍ରକୌଦଶ ଏ� ବଶିାଳ ସାଂସ୍ତୃ�ି ଏବଂ 
କୌଗୌ�ବପୂର୍ଣ୍ଯ ଇତହିାସ�ୁ ମଧ୍ୟ ଧା�ଣ �କୌ�। ଉତ୍� 

ପ୍ରକୌଦଶକୌ� ଯମନୁା ଏକ୍ସକୌପ୍ରସ୍ - ଓ୍କୌୱ, ପୂବ୍ଯାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସକୌପ୍ରସ୍ -ଓ୍କୌୱ, 
ଏବଂ ଲକୌକ୍ନେୌ-ଆଗ୍ରା ଏକ୍ସକୌପ୍ରସ୍ -ଓ୍ୱ ପୂବ୍ଯ�ୁ �ହଛି।ି ବୁକୌନ୍ଲ�ଣ୍ଡ 
ଏକ୍ସକୌପ୍ରସ୍ - ଓ୍କୌୱ ଏ ଭିତକୌ� ପ୍ରାୟ କୌଶଷ କୌହାଇଗଲାଣି।  
ବତ୍୍ଯମାନ  ପ୍ରସ୍ତାବତି 9 ଏୟା�କୌପାର୍୍ଯ�ୁ 5ର୍ ିପାଇଁ �ାମ ଆ�ମ୍ଭ 
କୌହାଇଗଲାଣି। ଏହାବାଦ୍  7 ନୂଆ ବମିାନବନ୍� ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ �ହଛି।ି 
କୌଦଶ� ଦୁଇ ଡକିୌଫନ୍ସ ��ଡି��ୁ କୌଗାର୍ଏି ଉତ୍�ପ୍ରକୌଦଶକୌ� 
�ହଛି।ି ଏହା ବ�ିାଶ� ଏହ ିମାଇଲ�ଣୁ୍ଟସବୁ ଯାହାପାଇଁ ପ୍ରକୌଦଶ 
ଲମବୋ ସମୟ ଧ� ି ସଂଗ୍ରାମ ��ଆିସଥୁିଲା।  ଜୁନ3 ତା��ିକୌ� 
ଉତ୍�ପ୍ରକୌଦଶ ଶ�ି� ସମି୍ଳନ୍ରୀ 3.0କୌ� 80 କୌ�ାର୍�ୁି ଅଧି� 
ପୁଞି୍ ନକିୌବଶକୌ� କୌହବା�ୁଥିବା 1406 ପ୍ର�ଳ୍ପ ଲାଗି ଶଳିାନ୍ୟାସ 
��ବିା ଅବସ�କୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ �ହଥିିକୌଲ, ‘ ଉତ୍� ପ୍ରକୌଦଶକୌ� 
ଭା�ତ� ପାଞ୍ଚ�ୁ ଛଅ ଭାଗ କୌଲା� �ହୁଛନ୍।ି ଅେ୍ଯାତ୍  ଭା�ତ� 
ଛଅଜଣ ନାଗ��ିଙ୍ ଭିତ�ୁ ଜକୌଣ ଉତ୍�ପ୍ରକୌଦଶ� କୌହକୌବ। 
କୌମା ବଶି୍ୱାସ କୌହଉଛ,ି ଏହ ିଉତ୍�ପ୍ରକୌଦଶ ଏ�ବଂିଶ ଶତାବ୍୍ରୀକୌ� 
ଭା�ତ� ବ�ିାଶା �ାହାଣ୍ରୀ�ୁ ନୂଆ ଦଗି କୌଦବ। n

ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ ରମାଦମୀଙ୍କ ସରମ୍ବାଧେର ସାରାଂଶ୍ 
n  ବଶି୍ୱ ଆଜ ିକୌଯଉଁ ଭ�ସା� ସାଥିର୍ଏି କୌ�ାଜୁଛ ି ତାହା� କୌନତୃତ୍ୱ କୌନବା�ୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ର�ି 

ଭା�ତ ସକ୍ମ। ଆଉ ବଶି୍ୱ ବ ିଭା�ତ� ଏହ ିସାମେ୍ଯ୍ୟ�ୁ କୌଦ�ଛୁ।ି 
n  ଭା�ତକୌ� ଏ� ମଜଭୁତ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟା�୍ଚ�ଂି ଇକୌ�ା ସଷି୍ମ, ଏ� ମଜଭୁତ ଏବଂ 

ଡାଇଭସ୍ଯ ଭାଲୁ୍ୟ ଏବଂ ସପ୍ଲାଇ କୌଚନ୍  ବ�ିଶତି ��ବିା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍ କୌଯାଗଦାନ 
ଆବଶ୍ୟ�। ସ��ା� ନ�ିନ୍� ଭାକୌବ ନ୍ରୀତ ିପ୍ରଣୟନ ��ୁଛନ୍,ି ପୁ�ୁଣା ନ୍ରୀତକିୌ� 
ସଧୁା� ଆଣୁଛନ୍।ି 

n  ଆକୌମ ସ୍�ି ନ୍ରୀତ,ି ଉତ୍ମ ସଂକୌଯାଗ ଏବଂ ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଡୁଇଙ୍୍ଗ  ଊପକୌ� ବକିୌଶଷ ଧ୍ୟାନ 
କୌଦଇଛୁ। ବଗିତ ଦନିଗୁଡ଼�ିକୌ� ଆକୌମ ଅକୌନ� �ମ୍ଲିୟାନ୍ସ ଏବଂ ପୁ�ୁଣା ଆଇନ�ୁ 
�ର୍ ��ଛୁି। ଏ� କୌଦଶ-ଏ� ର୍�ିସ ଅେ୍ଯାତ୍  ଜଏିସ୍ ର୍,ି ଏ� �ାଷ୍ଟ୍ର ଏ� ଗ୍ର୍ରୀଡ, ଏ� 
�ାଷ୍ ଏ� କୌମାବଲିିର୍ ି�ାଡ୍ଯ, ଏ� �ାଷ୍ଟ୍ର ଏ� �ାସନ୍  �ାଡ୍ଯ ପ୍ରଭୃତ ିପଦକୌକ୍ପ ଆମ 
ଶକ୍ତ ନ୍ରୀତ�ୁି ପ୍ରତବିମିବେିତ ��ୁଛ।ି 

n  ଆମ କୌଦଶକୌ� 2014 ମସହିାକୌ� କୌ�ବଳ ସାକୌଢ଼ 6 କୌ�ାର୍ ି ବ୍ଡ୍  ବ୍ୟାଣ୍ଡ 
ସବ୍ ସ୍କ୍ାଇବ� ଥିକୌଲ। ଆଜ ି ଏହା� ସଂ�୍ୟା, 78 କୌ�ାର୍�ୁି ଅଧି�। 2014କୌ� 
କୌଦଶକୌ� 1 ଜବି ିକୌଡର୍ା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 200 ର୍ଙ୍ା କୌଦବା�ୁ ପଡୁ଼ଥିଲା। ଆଜ ିଏହା 
11-12 ର୍ଙ୍ା କୌହାଇଛ।ି 

n  ଭା�ତ ବଶି୍ୱ� କୌସହ ି କୌଦଶମାନଙ୍ ଭିତକୌ� ଗଣାଯାଉଛ ି କୌଯଉଁଠାକୌ� ଏମିତ ି
ଶସ୍ତାକୌ� କୌଡର୍ା ପ୍ରଦାନ ��ାଯାଇପା�ୁଛ।ି 2014କୌ� 11 ଲକ୍ �କିୌଲାମିର୍� 
ଅପଟେି�ାଲ୍  ଫାଇବ� ବସି୍ତା� ��ାଯାଇଥିଲା ଆଜ ି 28 ଲକ୍ �କିୌଲାମିର୍� ପା� 
��ଛି।ି 

ଉପ୍ର ନଧିକୌବଶ� ଶଧିଖ୍ର ସମ୍ଧିଳନଜୀ ରାଷ୍ଟ୍ର
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ଭା�ତ ଭିତକୌ� ଅନନ୍ ଭାବନା ମହଜୁଦ �ହଛି।ି କୌହକୌଲ 
ଅନନ୍ ଭାବନା କୌ�କୌବ ସ୍ରୀମିତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ା�ା ସା�ା� 
କୌହାଇପା�ବି ନାହିଁ। ଏ�ବଂିଶ ଶତାବ୍୍ରୀକୌ� ବ�ିାଶ 

ପ୍ରାନ୍�ି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଧା� କୌହବା�ୁ ଯାଉଥିବା ମହା�ାଶ କୌକ୍ତ୍କୌ� 
ବ ିଏହ ି�ୋ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଏହ ିକୌକ୍ତ୍କୌ� ଥିବା ଅସ୍ରୀମ ସମ୍ଭାବନା�ୁ 
ବ�ିଶତି �� ିକୌଦଶ ହତିକୌ� ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟ� �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ� 
ଶୁଭା�ମ୍ଭ ସ��ା� ��ଛିନ୍।ି ଅହମ୍ଦାବାଦ� କୌବାପାଳକୌ�  
ଇଣି୍ଡଆନ୍  ନ୍ୟାସନାଲ୍  କୌପେସ୍  ପ୍ରକୌମାସନ୍  ଆଣ୍ଡ ଅେ�ାଇକୌଜସନ୍  ( 
ଇନ୍ -କୌପେସ୍ /NSPACe) ଅେ୍ଯାତ୍  �ାଷ୍ଟ୍ର୍ରୀୟ ମହା�ାଶ ପ୍ରସା� ଏବଂ 
ପ୍ରାଧ୍ରୀ��ଣ କୌ�ନ୍ଦ୍ର ଏଏହ ିଦଗିକୌ� ଏ� ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଯ ପଦକୌକ୍ପ। ଜୁନ୍  
10 ତା��ିକୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଏହା� ଉଦ୍ ଘାର୍ନ ��ବିା ଅବସ�କୌ� 
�ହଥିିକୌଲ, ଆଜ ିଏ� ବଂିଶ ଶତାବ୍୍ରୀ� ଆଧୁନ�ି ଭା�ତ� ବ�ିାଶ 
ଯାତ୍ାକୌ� ଏ� ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ କୌଯାଡ଼ ିକୌହାଇଛ।ି ମହା�ାଶ କୌକ୍ତ୍କୌ� 
�ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ�ୁ ସହଜ ତୋ ତ୍ୱ�ାନବେତି ��ବିା ଲାଗି ଏ� ସ୍ତନ୍ତ୍ର ନ୍ରୀତ ି
ଆଣିବା�ୁ ଯାଉଛନ୍।ି 

ଏହ ି ପ୍ର�ଳ୍ପ�ୁ ଜୁନ୍   2020କୌ� କୌ�ନ୍ଦ୍ର୍ରୀୟ �୍ୟାବକିୌନଟ୍  ମଞ୍�ୁ ି
କୌଦଇଛନ୍।ି ଏହା ଭା�ତ ସ��ା�ଙ୍ ମହା�ାଶ ବଭିାଗ� ଏ� 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର କୌନାଡାଲ୍  ଏକୌଜନ୍ସ୍ରୀ। କୌବାପାଳକୌ� ଏହା� ଉଦ୍ ଘାର୍ନ 
�ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କୌମାଦ୍ରୀ �ହଛିନ୍,ି ଦ୍ରୀଘ୍ଯ ସମୟ କୌହଲା 
ଅନ୍�୍ରୀକ୍ ଉକୌଦ୍ୟାଗ କୌକ୍ତ୍କୌ� ଘକୌ�ାଇ କୌକ୍ତ୍�ୁ କୌ�ବଳ ଏ� 

ମାେବତାର ଭବଷି୍ୟତ ଓ ବକିାଶ୍ ଲାଗି ଆସନ୍ା 
ସମୟରର ରଯଉଁ ଦମୁଇଟ ିରକ୍ଷତ୍ର ସବମୁଠାରମୁ  
ଗମୁରମୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ରେବାକମୁ ଯାଉଛ ିତାୋ ରେଲା  

ମୋକାଶ୍ ଏବଂ ସମମୁଦ୍ର। ଏଣମୁ ରକୌଣସ ିବଳିମ୍ବ 
େକରି  ଭାରତକମୁ ଏେ ିଦମୁଇ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଧ୍ୟାେ 

େରିବଶ୍କ କରିବାକମୁ ରେବ। ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ େରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦମୀଙ୍କ ଏେ ିଦୂରଦୃଷି୍ଟକମୁ ବଚିାର କରି ସରକାର 

ମୋକାଶ୍ର ସବମୁରକ୍ଷତ୍ରରର ଘରରାଇ ରକ୍ଷତ୍ରର 
ଭାଗିଦାରମୀକମୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍।ି ଇରରୋର ଭିତି୍ତଭୂମି 
ଏବଂ ଜ୍ାେ ରକୌଶ୍ଳ ଯାଏ ଘରରାଇ ରକ୍ଷତ୍ରର 

ପେଞ୍ େଶିି୍ତ କରିବା ଲାଗି  ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ ଜମୁନ୍  
10 ତାରିଖରର ଅେମ୍ଦାବାଦ ର ରବାପାଳଠାରର  

INSPACeର ଶ୍ମୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍।ି  େଜି 
ଗମୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ସମୟରର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ ଗମୁଜରାଟର 

େବସରମୀରର ଏଏମ୍  ୋଇକ ରେଲ୍ ଥ ରକୟାର 
କରପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ େରିାଲି ମଲ୍ଟି େସ୍ ପିଟାଲଥ 

ଉଦ୍ ଘାଟେ କରିବା ସେ 3,050 ରକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟରର ପରିକଳ୍ପତି ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 

ଶ୍ଳିାେ୍ୟାସ କରିଥିରଲ। 

ମୋ�ାଶ କୌକ୍ଷତ୍ରକୌର ବଧିକୌଜତା ରୂ୍ମଧି�ା ମୋ�ାଶ କୌକ୍ଷତ୍ରକୌର ବଧିକୌଜତା ରୂ୍ମଧି�ା 
ନଧିବ୍ଭାେ �ରଧିବ ଘକୌରାଇ କୌକ୍ଷତ୍ର ନଧିବ୍ଭାେ �ରଧିବ ଘକୌରାଇ କୌକ୍ଷତ୍ର 

ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଜୁରାଟ କୌଗୌରବ 
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ବକିୌକ୍ରତା �ୂକୌପ କୌଦ�ାଯାଉଥିଲା। �ନୁି୍ ଏକୌବ ଘକୌ�ାଇ କୌକ୍ତ୍ 
କୌ�ବଳ ବକିୌକ୍ରତା ନୁକୌହଁ, ବ�ଂ ମହା�ାଶ କୌକ୍ତ୍କୌ� କୌସମାକୌନ 
ବଡ଼ ବକିୌଜତା ଭୂମି�ା ନବି୍ଯାହ ��କିୌବ। କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ସ��ା�ଙ୍ 
ସ୍ତ�କୌ� �ାଯ୍ଯ୍ୟ ��ୁଥିବା  ମହା�ାଶ ସଂସ୍ାଗୁଡ଼�ି� ଶକି୍ତ ଏବଂ 
ଘକୌ�ାଇ କୌକ୍ତ୍� ଉତ୍ସାହ ଏ�ାଠ ି କୌହାଇଯିକୌବ କୌସକୌତକୌବକୌଳ 
ସମ୍ଭାବନା ବସି୍ତା� ��ବି। ସ��ା� ଯୁବ�ଙୁ୍ ଆଖିକୌ� �ଖି ଏ 
କୌକ୍ତ୍କୌ� ପ୍ରତକିୌ�ାଧ�ଗୁଡ଼�ୁି ହର୍ାଉଛନ୍।ି ସ��ା�ଙ୍ କୌଚଷ୍ା  
�ହଛି ିକୌଯ, ଭା�ତ� ପ୍ରାଇକୌଭଟ୍  କୌକ୍ତ୍କୌ� ଅଧି��ୁ ଅଧି� ଇଜ୍  
ଅଫ୍  ଡୁଇଙ୍୍ଗ  ପ�ବିଶ ସଷିୃ୍ ��ାଯାଉ, ଯଦ୍ା�ା ଘକୌ�ାଇ କୌକ୍ତ୍� 

ଅନ୍ରଜୀକ୍ଷ ଶକ୍ତଧି�ୁ ଅନ୍ରଜୀକ୍ଷ ଶକ୍ତଧି�ୁ 
ଏମଧିତଧି ବୁଝନ୍ତୁଏମଧିତଧି ବୁଝନ୍ତୁ

ଆଇଏସ ୍ପଧିଏ ଆଇଏସ ୍ପଧିଏ 

ଉପଗ୍ରେଉପଗ୍ରେ IRNSS-1G IRNSS-1G 

ଭାରତମୀୟ ଅନ୍ରମୀକ୍ଷ ( 
ଆଇଏସ୍ ପିଏ)ର ଶ୍ମୁଭାରମ୍ଭ 
ବାଣିଜ୍ିୟକ ଅନ୍ରମୀକ୍ଷ 
ଆଧାରିତ ଭ୍ରମଣରର 
ଭାରତକମୁ ରଗଲୋବାଲ ଲିଡର 
ଭାରବ ଗଢ଼ରିତାଳବିା ଦଗିରର 
ଏକ ପଦରକ୍ଷପ। 

ପ୍ରଗତଶି୍ମୀଳ  ମୋକାଶ୍ 
ସଂସ୍ାର କାଯ୍ଜ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ 
ମିାେ ଦ୍ାରା ଭାରତ ଏକ 
ପ୍ରମମୁଖ ମୋକାଶ୍ ମୋଶ୍କି୍ 
ଭାରବ ପ୍ରସ୍ମୁଟତି ରେଉଛ।ି 

ୋଇସ୍ମୀଡ୍  ସଂଚାର ଲାଗି ଭାରତର 
ସବମୁଠାରମୁ  ଉନ୍ନତ ଉପଗ୍େ 

GSAT11 ଏବଂ GSAT29  
ଉତ୍ ରକ୍ଷପଣ। 

ଦ୍ାରା, ଭାରତ ପାଖରର 
େଜିସ୍ୱ ଉପଗ୍େ ୋଭିରଗସନ୍  
ବ୍ୟବସ୍ା 

342 
ଉପଗ୍େ ଏଯାଏ ଲଞ୍ 
କରାଯାଇଛ,ି 34ଟ ିରଦଶ୍ର। 

 ମଙ୍ଗଳଯାେଦ୍ାରା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟସରର 

ମଙ୍ଗଳଗ୍େ କକ୍ଷପଥରର ପେଞ୍ଥିିବା 

ପ୍ରଥମ ରଦଶ୍।

ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ର୍ରୀ� ଯାହା ଆବଶ୍ୟ� ତାହା�ୁ ଏ� ସହାୟ� ଭାକୌବ ଇନ୍ କୌପେସ୍  ଉପଲବ୍ ��ାଇବ। �ା�ଣ ଇନ୍ -କୌପେସ୍  
ଏ� ପ୍ରକୌମାର୍�,  ଏକୌନବ୍ଲ�, ଅେ�ାଇଜ�, ଏବଂ ସପୁ�ଭାଇଜ� ଭୂମି�ା ନବି୍ଯାହ ��ବି। ଇନ୍ -କୌପେସ୍  କୌର୍�ନେ�ିାଲ୍  
ଲ୍ୟାବ୍  ଏବଂ �୍ଲନି୍  �ୁମକୌ� ସାକୌର୍ଲାଇଟ୍  ଡଜିାଇନ୍ , ଫାବ୍କିୌ�ସନ୍ , ଆକୌସମବେ୍ଲି ଙ୍୍ଗ , ଏବଂ କୌର୍ଷି୍ଂ ପାଇଁ ଉପ��ଣ 
ଭା�ତ୍ରୀୟ �୍ମପାନ୍ରୀଙ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ କୌହବ। ଏଠାକୌ� ଆହୁ� ିଅକୌନ� ଆଧୁନ�ି ସବୁଧିା ଏବଂ ଭିତ୍ଭୂିମି ପ୍ରସୁ୍ତତ 
��ାଯିବ ଯାହା କୌପେସ୍  ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ର୍ରୀ� କ୍ମତା ବଢ଼ାଇବାକୌ� ସହାୟ� କୌହବ। 

�’ଣ ରେଧିଛଧି ଇନ୍ -କୌପେସ ୍ କୌର ସବୁଧିଧା 

ଏେଭିଳ ିମୋକାଶ୍ ଯାେ 
ମିଶ୍େରର 2014 ପୂବ୍ଜରମୁ  
ପ୍ରତବିଷ୍ଜ 2.15 ମିଶ୍େ 
ରେଉଥିଲା ଏରବ 2014 
ପରର ଏୋ 5.9 ରୋଇଛ ି

ବରିଦଶ୍ମୀ ଉପଗ୍େ ପ୍ରରକ୍ଷପଣ 
2014 ପୂବ୍ଜରମୁ  ମାତ୍ର 35ଟ ି
ରୋଇଥିଲା। 2014ପରର 
307 ରୋଇଛ।ି 

ବଗିତ ଆଠ ବଷ୍ଜରର ରରକଡ୍ଜ 
ସଂଖ୍ୟକ ମୋକାଶ୍ ମିଶ୍େ ।  

2014 ପୂବ୍ଜରମୁ  ରବଁକମୁ ପ୍ରାୟ 1.7 
ଟ ିମିଶ୍େ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିଲା 
ଯାୋ 2014 ପରର ବଷ୍ଜକମୁ 5.4 

ରୋଇଛ।ି 

ବଧିଶ୍ କୌର�ଡ଼୍ଭବଧିଶ୍ କୌର�ଡ଼୍ଭ
ଏକ ସରଙ୍ଗ ରରକଟ୍  

ରଯାରଗ 104ଟ ିଉପଗ୍େକମୁ 
ଉତ୍ ରକ୍ଷପଣ। ରଗାଟଏି ଥରରର 

ତରିୋଟ ିଅବପିଟ୍  ମିଶ୍େ। 

ଘକୌରାଇ କୌକ୍ଷତ୍ର� ୁଆଶ୍ସ୍ଧି କୌେବା� ୁଚାକୌେ ଁକୌ�, ମୋ�ାଶ 
କୌକ୍ଷତ୍ରକୌର ସଂସ୍ାର ନଧିରନ୍ର ଜାରଧି ରେଧିବ। ବଡ଼ ବଧିଚାର 

େଧି ଁକୌ�ବଳ ବଡ଼ ବଧିକୌଜତା କୌୋଇପାକୌର। ‘ଇନ୍ -କୌପେସ ୍’କୌର 
ଅନ୍ରଜୀକ୍ଷ ଉକୌେ୍ୟାଗ େୁନଧିଆକୌର କ୍ରାନ୍ଧି ଆଣଧିବାର କ୍ଷମତା 
ରେଧିଛଧି। ର୍ାରତ�ୁ ମୋ�ାଶ �ା�୍ଭ୍ୟକ୍ରମକୌର  ଆତ୍ମନଧିର୍୍ଭର 

�ରଧିବା �ାଗଧି ଏୋ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ମ କୌେବ। କୌ�କୌବ 
ମୋ�ାଶ �ା�୍ଭ୍ୟକ୍ରମ� ୁର୍ାରତଜୀୟ ଘକୌରାଇ କୌକ୍ଷତ୍ରର 

ମଜରୁ୍ତ ସେକୌ�ାଗ ମଧିଳଧିବ, ଆପଣ �ଳ୍ପନା �ରନ୍ତୁ କୌ� 
ଏୋର ଶକ୍ତଧି  କୌ�କୌତ ବଢ଼ଧିବ ! - ନକୌରନ୍ଦ୍ର କୌମାେଜୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ 

ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଜୁରାଟ କୌଗୌରବ 
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ଗ�ବିଙ୍ ସଶକି୍ତ��ଣ ଏବଂ ଜ୍ରୀବନ�ୁ ସ�ଳ ��ବିା ଲାଗି ସ୍ାସ୍୍ୟ କୌକ୍ତ୍କୌ� 
ଆଧୁନ�ି୍ରୀ��ଣ� ଯକୌେଷ୍ ଆବଶ୍ୟ�ତା �ହଛି।ି ଏହା�ୁ ନଜ�କୌ� �ଖି 
କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା� ବଗିତ ଆଠ ବଷ୍ଯକୌ� କୌଦଶ� ସ୍ାସ୍୍ୟ କୌକ୍ତ୍କୌ� ସଂସ୍ା� 

ଆଣିବା ଉପକୌ� ଧ୍ୟାନ କୌ�ନ୍ଦ୍ର୍ରୀଭୂତ ��ଛିନ୍।ି ସ��ା�ଙ୍ ଉକୌର୍ଶ୍ୟ କୌହଉଛ ି
ଗ�ବି ଓ ମଧ୍ୟମବଗ୍ଯଙୁ୍ କୌ�ାଗ�ୁ �କ୍ା ��ବିା। ଆଉ ଏ କୌକ୍ତ୍କୌ� �ଚ୍ଚ୍ଯ 

�ମ୍  ��ବିା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ ନୱସା�୍ରୀଠାକୌ� ଏଏମ୍  ନାଇ� 
କୌହଲେକୌ�ୟା� �ଂକୌପ୍ଲକ୍ସ ଏବଂ ମଲଟେି କୌପେଶାଲିର୍ ିହସ୍ ପିର୍ାଲ୍ ଉଦ୍ ଘାର୍ନ 

��ବିା ପକୌ� ଏହା �ହଥିିକୌଲ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭା�ତ ଅଧ୍ରୀନକୌ� ଗୁଜ�ାର୍କୌ�  
41 ଲକ୍ କୌ�ାଗ୍ରୀଙୁ୍ ନଃିଶୁଳ୍କ ଚ�ିତି୍ସା ସବୁଧିା କୌଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି 

ଏହାଦ୍ା�ା କୌଲା�ଙ୍ 7 ହଜା� କୌ�ାର୍ ିର୍ଙ୍ା ସଞ୍ଚୟ କୌହାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
�ହଛିନ୍,ି ‘ଗୁଜ�ାର୍� କୌଲା�ଙ୍ ପାଇଁ ସ୍ାସ୍୍ୟ ଓ କୌସବା ଜ୍ରୀବନ� ଲକ୍୍ୟ 

କୌହାଇ �ହଛି।ି ଆମ ପା�କୌ� ବାପୁଙ୍ ଭଳ ିମହାପୁ�ୁଷଙ୍ କୌପ୍ର�ଣା �ହଛି ି, 
ଯିଏ କୌସବା�ୁ କୌଦଶ� ଶକି୍ତ ଭାକୌବ ସଷିୃ୍ ��ଛିନ୍।ି ଗୁଜ�ାର୍� ଏହ ିଉତ୍ସାହ 

ଆଜ ିଶକି୍ତ କୌହାଇ ଠଆି କୌହାଇଛ ି।’

ସଂସ୍ା ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଲିଭିଂ ସଷିୃ୍ ��ପିା�ବି। ସ��ା� ଅନ୍�୍ରୀକ୍ 
କୌକ୍ତ୍କୌ� କ୍ମତା�ୁ ବୁଝଛିନ୍।ି କୌସଥିପାଇଁ ସ��ା� କୌର୍କୌ�ନୋକୌଲାଜ ି
ଏବଂ ବକିୌଶଷଜ୍ଞଙ୍ ପ�ାମଶ୍ଯ କୌନଉଛନ୍।ି 

ଅହମ୍ଦାବାଦକୌ� IN-SPACe� ମ�ୁ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ ଘାର୍ନ 
ଗସ୍ତ ସମୟକୌ� ଇକୌରୋ ପକ୍�ୁ ଘକୌ�ାଇ ସଂସ୍ାଗୁଡ଼�ି ସହ 10ର୍ ି
ବୁଝାମଣା ସ୍ାକ୍� ��ଥିିକୌଲ। 

ବଶି୍ୱସ୍ତ�କୌ� ମହା�ାଶ ଉକୌଦ୍ୟାଗ� ମଲୂ୍ୟ 40 ହଜା� କୌ�ାର୍ ି
ଆକୌମ��ି୍ରୀୟ ଡଲା�।  2040 ସଦୁ୍ଧା ଏହା 1 ଲକ୍ କୌ�ାର୍କିୌ� 
ପହଞ୍ଚବିା ସମ୍ଭାବନା �ହଛି।ି ଭା�ତ ଏହ ିକୌବୈଶ୍ୱ�ି ଭାଗିଦା�୍ରୀକୌ� 
ନଜି� କୌଯାଗଦାନ ବଢ଼ାଇବା�ୁ ଚାହଁୁଛ।ି IN-SPACe ଏହ ି

ଦଗିକୌ� ଏ� ପଦକୌକ୍ପ।  କୌ�ଟୋବ� 2021l� ଇଣି୍ଡଆନ୍ କୌପେସ୍  
ଆକୌସାସଏିସନ୍ � ଲଞ୍ଚ ୍ ଇକୌଭଣ୍ଟ�ୁ ସକୌମବୋଧିତ ��ବିା ଅବସ�କୌ� 
କୌମାଦ୍ରୀ �ହଥିିକୌଲ, ମହା�ାଶ କୌକ୍ତ୍କୌ� ଘକୌ�ାଇ କୌକ୍ତ୍� ପ୍ରକୌବଶ 
କୌକ୍ତ୍କୌ� IN-SPACe କୌପ୍ରାତ୍ସାହନ କୌଦବା ସହ  ସଙିି୍ଗଲ୍  
ୱିକୌଣ୍ଡା ବ୍ୟବସ୍ା ଭାକୌବ �ାଯ୍ଯ୍ୟ ��ବି। ଇନ୍ -କୌପେସ୍  ଭା�ତ୍ରୀୟ 
ନଜିସ୍ ଜ୍ଞାନ କୌ�ୌଶଳ�ୁ ଅନ୍�୍ରୀକ୍ କୌକ୍ତ୍କୌ�  ଉପକୌଯାଗ ଲାଗି 
ବକିୌଶଷ ଧ୍ୟାନ କୌଦବ। ଏହା କୌପେସ୍  ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ର୍ରୀ, ଷ୍ାର୍୍ଯଅପ୍  ଏବଂ ଇକୌରୋ 
ମଧ୍ୟକୌ� କୌର୍କୌ�ନୋନାକୌଳାଜ ିହସ୍ତାନ୍�ଣ କୌକ୍ତ୍କୌ� ବ ି�ାମ ��ବି। 
ପ୍ରାଇକୌଭଟ୍  କୌକ୍ତ୍ ଏକୌବ ଇକୌରୋ� ଇନ୍ ଫ୍ାଷ୍ଟ୍ର�୍ଚ��ୁ ବ୍ୟବହା� 
��ବି।  n

ଦମୁଇ ଦଶ୍କରର ବକିାଶ୍ର ରଗୌରବଶ୍ାଳମୀ ପରପ୍ରା 
ଆୟୁଷ୍୍ମାନ ର୍ାରତ କୌ�ାଜନାଦ୍ାରା 
ଗରୁୁରାଟକୌର 7 େଜାର କୌ�ାଟଧି ସଞ୍ୟ 

33 ପ୍ର�ଳ୍ପପର ଉେ୍ ଘାଟନ, 
ଶଧିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ରୂ୍ମଧି ପଜୂା 

ରେଲ୍ ଥ ରକୟାର କଂରପଲେକ୍ସ ଏବଂ େସ୍ ପିଟାଲ୍  ଉଦ୍ ଘାଟେ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ ଗୁଜ�ାର୍� ନୱସ�୍ରୀ� ଆଦବିାସ୍ରୀ 
ଅଧୁ୍ୟଷତି  ଅଞ୍ଚଳ �ଦୁଓ୍କୌବଲ୍ ଠାକୌ� 10 ଜୁନ୍ କୌ� ଆକୌୟାଜତି 
‘ଗୁଜ�ାର୍ କୌଗୌ�ବ ଅଭିଯାନ’କୌ� ଭାଗ କୌନଇଥିକୌଲ, କୌଯଉଁଥିକୌ� 
3050 କୌ�ାର୍ ିର୍ଙ୍ା �ଚ୍ଚ୍ଯକୌ� 7 ପ୍ର�ଳ୍ପ � ଉଦ୍ ଘାର୍ନ 
କୌହାଇଥିବାକୌବକୌଳ 12 ପ୍ର�ଳ୍ପ� ଶଳିାନ୍ୟାସ ଏବଂ 14 ପ୍ର�ଳ୍ପ 
ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜା କୌହାଇଥିଲା। ଏହ ିପ୍ର�ଳ୍ପ ଦ୍ା�ା ଏହ ିଅଞ୍ଚଳକୌ� 
ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସହ ସମ୍�୍ଯ�ୁ କୌପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ଇଜ୍  
ଅଫ୍  ଲାଇଫ୍ �ୁ କୌପ୍ରାତ୍ସାହନ କୌଦବାକୌ� ସହାୟ� କୌହାଇଛ।ି ଏହ ି
ଅବସ�କୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କୌମାଦ୍ରୀ �ହଛିନ୍,ି ଗତ ଦୁଇ ଦଶ�କୌ� 
ତ୍ୱ�ାନବେତି କୌହାଇଥିବା ଇନ୍ �୍ଲ ଲୁସଭି୍  କୌଡକୌଭଲପ୍ କୌମଣ୍ଟ କୌହାଇଛ ିଏବଂ 
ଏଥି�ୁ  ସଷିୃ୍ କୌହାଇଥିବା ଆ�ାଂକ୍ା, ଗୁଜ�ାର୍ ପାଇ ଗବ୍ଯ କୌହାଇଛ।ି 
ଆଜ�ି ପ୍ର�ଳ୍ପ ଦ୍ା�ା ଦକ୍ଣ ଗୁଜ�ାର୍� ସ�ୁତ, ନୱସ�୍ରୀ, 
ବଲସାଡ଼ ଏବଂ ତାପି ଜଲିୋକୌ� ଜ୍ରୀବନ ସହଜ କୌହାଇପା�ବି। 

ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଜୁରାଟ କୌଗୌରବ 
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ବଧି�ାଶର କୌ�ନ୍ଦ୍ରର୍ାକୌବ 
ବଧି�ଶଧିତ କୌେଉଛଧି 
ନୂଆ ର୍ାରତ 

କୌ�ୌଶଳ 
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'କୌମା ବାପାଙ୍ ଅ�ାଳ ମତୁୃ୍ୟ ପକୌ� କୌମା 
ଘ�� ଆେଭି� ଅବସ୍ା ��ାପ 
କୌହାଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଘକୌ� 

ଦୁଇ  ବଧି� ଭଉଣ୍ରୀ । ଆକୌମ ବହୁତ ବବି୍ତ କୌହାଇଯାଇଥିଲୁ। 
ଏହସିମୟକୌ� ମୁଁ ଜନ ଶକି୍ଣ ସଂସ୍ାନ ବଷିୟକୌ� ଶୁଣିଲି, ଯାହା 
ଜଲିୋ ସ୍ତ�କୌ� ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ ତାଲିମ କୌଦଇୋଏ। କୌସଠା�ୁ 
ଯିବା ପକୌ� ମୁଁ ଫ୍ୟାଶନ ଡଜିାଇନଂିକୌ� ଏ� ପାଠ୍ୟକ୍ରମ �ଲି। 
ବତ୍୍ଯମାନ ସମାନ ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ କୌ�ନ୍ଦ୍ରକୌ�, ମୁଁ ବଧି� ଏବଂ 
ମ�ୂମାନଙୁ୍ ଦକ୍ତା ତାଲିମ କୌଦବା ପାଇଁ �ାଯ୍ଯ୍ୟ ��ୁଛ।ି ମୁଁ 
ଏବଂ କୌମା� ପୁ�ା ପ�ବିା� ବହୁତ �ସୁ,ି �ା�ଣ ଏଠାକୌ� ମୁଁ 
ଭଲ ଦ�ମା ପାଉଛ ିଏବଂ କୌଲା�ଙୁ୍ ତାଲିମ କୌଦବା� ସକୁୌଯାଗ 

ମଧ୍ୟ ପାଇଛ।ି’’ ଜାମ୍ ୁ�ାଶ୍ମ୍ରୀ�� �ୁପୱାଡ଼ା� ନକିୌଲାଫ�ଙ୍ ଏହ ି
ଶାନ୍ ି ଏବଂ ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସକୌ� ଭା�ା ଅଭିବ୍ୟକି୍ତ ଦଶ୍ଯାଉଛ ି କୌଯ 
ତାଙ୍ ପ�ବିା� ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ ଅଭିଯାନଦ୍ା�ା ଏ� ନୂଆ �ାସ୍ତା 
ପାଇଛ।ି କୌସହଭିଳ ି ହ�ୟିାଣା� ପୂଜା�ାଣ୍ରୀ ଡାକ୍ତ��ାନାକୌ� 
କୌ�ାଗ୍ରୀଙ୍ କୌଦ�ାଶୁଣା ��ବିା�ୁ ଆବଶ୍ୟ� ତାଲିମ କୌନଇ ନଜି 
ଜ୍ରୀବନ�ୁ  ସ�ଳ ��ଛିନ୍।ି  ଇମ୍ାନ ଦ୍ାଦଶ ପାସ୍  ��ବିା ପକୌ� 
ଆଗ�ୁ �’ଣ ��କିୌବ ଜାଣିପା�ୁ ନଥିକୌଲ। କୌବଶ୍  ବବି୍ତ ଥିକୌଲ। 
�ନୁି୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ କୌ�ନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍ ଜ୍ରୀବନକୌ� ଏ� 
ନୂତନ ଆଶା� ��ିଣ ସଷିୃ୍ �ଲା।  ତାଲିମ କୌନବାକୌବକୌଳ କୌସ 
ଅନୁଭବ �କୌଲ କୌଯ କୌସ ମଧ୍ୟ ଜ୍ରୀବନକୌ� �ଛି ି ��ପିା�କିୌବ। 
କୌସହପି� ି�ାଜସ୍ାନ� ଶ୍୍ରୀ ଗଙ୍ଗନଗ�� �ବ୍ରୀନ୍ଦ୍ର ଶମ୍ଯା �ୁହନ୍,ି 

ଶ୍କି୍ଷା ରେଉ ବା ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ରେମ ରେଉ ବା ଉରଦ୍ୟାଗ, 
ଗାଁ ରେଉ ବା ସେର, ସରକାର ରେଉ ଅଥବା 
କରପ୍ଜାରରଟ୍  ସବମୁ  ରକ୍ଷତ୍ରରର ରଟରକ୍ନୋରଲାଜ ିଏବଂ 
େୂଆ େୂଆ ରକୌଶ୍ଳ ବକିାଶ୍ ରଗାଟଏି ରଗାଟଏି 
ଅେବି୍ଜାଯ୍ଜ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରୋଇ ଯାଇଛ।ି ରକାଭିଡ୍  ପରର 
ବଶି୍ରର ଏୋର ମେତ୍ତ୍ୱ ଆେମୁରି ବଢ଼ ିଯାଇଛ।ି 
ରସଥିଲାଗି ଦମୁେଆିର ସବମୁଠାରମୁ  ଯମୁବକଧାରମୀ 
ରଦଶ୍ ଭାରବ ପରିଚତି ଭାରତ ରକୌଶ୍ଳ କ୍ଷମତା 
ବୃଦ୍କିମୁ େୂଆ ଦଗି ରଦଇଛ।ି ରଯଉଁଠ ିପ୍ରତଭିାକମୁ 
ରାଷ୍ଟ୍ରେମି୍ଜାଣରର ଉପରଯାଗ କରି ବକିାଶ୍ ଏବଂ 
ଉନ୍ନତରି ଦ୍ାର ରଖାଲମୁ ଛନ୍ ିଯମୁବାବଗ୍ଜ। ଏୋସେ 
ସି୍ଲ୍ - ରିସି୍ଲ୍  ଏବଂ ଅପ୍ ସି୍ଲ୍  ମନ୍ଗଦ୍ାରା ଦମୁବ୍ଜଳ 
ବଗ୍ଜର ଯମୁବକଙ୍କମୁ  େୂଆ ରକୌଶ୍ଳ ଶ୍କି୍ଷା ରଦଇ 
ରରାଜଗାରକ୍ଷମ କରାଯାଉଛ।ି ରକୌଶ୍ଳ ଭାରତ 
ମିଶ୍େ ଯମୁବକଙ୍କମୁ  ଉନ୍ନତ ମାେବସମ୍ବଳରର ପରିଣତ 
କରମୁ ଛ।ି ରକୌଶ୍ଳକମୁ େୂଆ ପରିଚୟ ରଦଉଛ ିଏବଂ 
ଆତ୍ମେଭି୍ଜର ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକମୁ ସାକାର କରମୁ ଛ।ି 
ଯାୋର ମମୁଳଦୂଆ ସାତ ବଷ୍ଜ ପୂରବ୍ଜ, ପନ୍ର 
ଜମୁଲାଇକମୁ ବଶି୍ ଯମୁବ ରକୌଶ୍ଳ ଦବିସ ଅବସରରର 
ଦମୀଘ୍ଜକାଳମୀେ ବଚିାରଧାରାରର ପକାଯାଇଥିଲା...

କୌ�ୌଶଳ ର୍ାରତ, �ୁଶଳ ର୍ାରତ�ର୍ର କୌଷ୍ାରଧି



16 ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର |  ଜ୍ୟଲାଇ 1-15, 2022 

“ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ କୌ�ନ୍ଦ୍ର�ୁ ଆସବିା ପୂବ୍ଯ�ୁ ମୁଁ �ମୁ୍୍ୟର୍��ୁ ପେଶ୍ଯ 
�� ି ନ ଥିଲି ଏବଂ କୌମା� କୌ�ୌଶଳ ବଷିୟକୌ� �ଛି ି ଜାଣି ନ 
ଥିଲି। �ନୁି୍ ବତ୍୍ଯମାନ କୌମା� ପ୍ରତଭିା ସ୍୍ରୀ�ୃତ ି ପାଇଛ।ି କୌ�ନ୍ଦ୍ର 
ସ��ା�ଙ୍ଦ୍ା�ା କୌ�ାଭିଡ ଅବଧିକୌ� ମଧ୍ୟ ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ�  
ବ୍ୟବସ୍ା ବନ୍ କୌହାଇ ନଥିଲା। କୌ�ାଭିଡ୍ ସମୟକୌ� କୌଯକୌତକୌବକୌଳ 
ସବୁ�ଛି ି ସ୍ତବ୍ କୌହାଇଗଲା କୌସକୌତବକୌଳ ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ 
କୌ�ନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼�ିକୌ� ତାଲିମ ଏ� ଚ୍ୟାକୌଲଞ୍ କୌହାଇଗଲା। ତା’ପକୌ� 
କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା�ଙ୍ ଅନଲାଇନ୍ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ା  ଆ�ମ୍ଭ �କୌଲ ଓ 
ତାହା ଆମ ଜ୍ରୀବନ�ୁ ସହଜ ��ଥିିଲା। କୌନାଇଡ଼ା� ଆଇର୍ଆିଇ 
ପଢୁ଼ଥିବା କି୍ରତ�ିା ଶମ୍ଯା,  ପ୍ରକୌତ୍ୟ� ଚ୍ୟାକୌଲଞ୍�ୁ ଅତକି୍ରମ �� ି
ତାଲିମ କୌନଇଛନ୍।ି  ଆଇର୍ଆିଇ ପଢୁ଼ଥିବା 17-18 ଲକ୍ 
ଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀ ଏହା� ଲାଭ ପାଇଛନ୍।ି କୌସମାକୌନ ଅନ୍ ଲାଇନ୍  
ମଡୁ୍ୟଲ୍   ଦ୍ା�ା କୌ�ାଭିଡ୍  ସମୟକୌ� ପାଠ୍ୟକ୍ରମ�ୁ ସଫଳତା� 
ସହ କୌଶଷ ��ଛିନ୍।ି 

ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମନଭି୍ଯ�ଶ୍ରୀଳତାପ� ି ଭାବନା 
କୌ�ାର୍ ି କୌ�ାର୍ ି ଯୁବ�ଙ୍ ମହୁଁକୌ� ହସ ଫୁର୍ାଇଛ।ି କୌସମାକୌନ 

ଦକ୍ତା ତାଲିମ ପାଇବା ପକୌ� କୌ�ାଜଗା�୍ରୀ-ସ୍କୌ�ାଜଗା�୍ରୀ 
କୌହାଇପା�ଛିନ୍।ି ଏହା� �ା�ଣ କୌହଉଛ ିଭା�ତ� ଶଳି୍ପ ପ୍ରଗତ ି
ଏବଂ କ୍ରମାଗତଭାକୌବ ବଦଳୁଥିବା ପ�ସି୍ତି�ୁି ଦୃଷି୍କୌ� �ଖି  
ଆବଶ୍ୟ�ତା ଅନୁସାକୌ� ବଭିିନ୍ନ କୌକ୍ତ୍କୌ� ଗୁଣବତ୍ାସମ୍ନ୍ନ 
ତାଲିମ ଓ କୌ�ୌଶଳ ପ୍ରଦାନ ��ାଯାଉଛ।ି  ଭା�ତ�ୁ 
ଆତ୍ମନଭି୍ଯ�ଶ୍ରୀଳ ��ବିା ଏ� ସ୍ପନେ ନୁକୌହଁ, ଏହା ପ୍ରକୌତ୍ୟ� 
ଭା�ତ୍ରୀୟଙ୍ ସଂ�ଳ୍ପ। କୌଦଶ�ୁ  କୌ�ୌଶଳ ବ�ିାଶ� �ାଜଧାନ୍ରୀ 
��ବିା ଲକ୍୍ୟକୌ� 7 ବଷ୍ଯ ପୂକୌବ୍ଯ ଆତ୍ମନଭି୍ଯ�ଶ୍ରୀଳ ଭା�ତ� 
ମଳୂଦୁଆ ପ�ାଯାଇଥିଲା। ଭା�ତ�ୁ ଏ� ସି୍ଲ୍ ହବ୍ ��ବିା 
ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ ଦୂ�ଦୃଷି୍�ୁ ସା�ା� ��ବିା 
ଉକୌର୍ଶ୍ୟକୌ� ଏହବିଷ୍ଯଗୁଡ଼�ିକୌ�  ଅକୌନ� ଅନନ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ 
��ାଯାଇଛ,ି ଯାହାଦ୍ା�ା ଦକ୍ତା�ୁ ଏ� ନୂତନ ପ�ଚିୟ ମିଳଛି।ି 
ଆଜ ିକୌଦଶକୌ� ପ୍ରାୟ 2.5 ହଜା� କୌ�ୌଶଳ ଭା�ତ କୌ�ନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 
କୌଦଶକୌ� ପ୍ରାୟ 15 ହଜା� ତାଲିମ କୌ�ନ୍ଦ୍ର �ହଛି,ି କୌଯଉଁଠ ି37ର୍ ି
କୌକ୍ତ୍କୌ� 300 �ୁ ଅଧି� ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତାଲିମ ଦଆିଯାଉଛ।ି 
ସି୍ଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ମିଶନଦ୍ା�ା ଚାଲିଥିବା ଏହପି� ି �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 

ବତ୍୍ଯମାନ ସମୟକୌ� ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବଜା� ଏକୌତ ଦରୁତ ଗତକିୌ� ବଦଳୁଛ ି
କୌଯ, ନଜି�ୁ ତା ସହ �ାପ �ଆୁଇବା ସବୁଠା�ୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟ�ତା  ତୋ 
ଆହବୋନ କୌହାଇଛ।ି �ନୁି୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ ଭାଷାକୌ� ଏଥିପାଇଁ 
ଉପାୟ �ହଛି।ି ଆଉ ଏହ ିଉପାୟ ବା  ମନ୍ତ୍ର କୌହଉଛ-ି ସି୍ଲ୍ , �ସିି୍ଲ୍  ଏବଂ 
ଅପ୍ ସି୍ଲ୍ । ସି୍ଲ୍ � ଅେ୍ଯ କୌହଉଛ ିଆପଣ �ଛି ି ନୂଆ ଦକ୍ତା ଲାଭ ��ନୁ୍, 
କୌଯମିତ ି ଆପଣ �ାଠ�ୁ �ୁସଭି ତଆି� ି କୌ�ମିତ ି କୌହଉଛ ି ତାହା ଶ�ିନୁ୍ ତ 
ତାହା ଆପଣଙ୍ ପାଇଁ ଦକ୍ତା କୌହଲା। ଆପଣ କୌସହ ି�ାଠ �ଣ୍ଡ� ମଲୂ୍ୟ ବ ି
ବଦଳାଇ କୌଦକୌଲ। �ନୁି୍ ଏହା� ଦାମ୍  କୌସମିତ ି�ଖିବା�ୁ କୌହକୌଲ ଆପଣଙୁ୍ 
ନୂଆ ଡଜିାଇନ୍ , ନୂଆ ଷ୍ାଇଲ୍  ଅେ୍ଯାତ୍  ପ୍ରତଦିନି �ଛି ିନୂଆ ଜନିଷି କୌଯାଡ଼ବିା�ୁ 
ପକୌଡ଼। ଆଉ �ଛି ିନୂଆ ନୂଆ ଶଖିିବା� ଅେ୍ଯ କୌହଉଛ ି�ସିି୍ଲ୍ । ଆଉ ଏମିତ ି
ଶଖିିବା ଭିତକୌ�  ଆପଣ ଯଦ ି�ାଲି ଫର୍ଣଭିଚ� ତଆି�କିୌ� ସ୍ରୀମିତ ନ �ହ ି
ଅଫିସ� ସବୁ�ଛି ିଆବଶ୍ୟ�ତା�ୁ ପୂ�ଣ ��ବିା ତୋ ଅଫିସ ଇକୌଣ୍ଟ�ୟି� 
��ବିା ଶଖିିଗକୌଲ କୌତକୌବ ତାହା କୌହଲା ଅପ୍ ସି୍ଲ୍ । ସି୍ଲ୍ -�ସିି୍ଲ୍ -ଅପ୍ ସି୍ଲ୍ � 
ଏହ ିମନ୍ତ୍ର�ୁ ଜାଣିବା, ତାହା�ୁ ବୁଝବିା ଏବଂ ପାଳନ ��ବିା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍ 
ଜ୍ରୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଯ।  

ଏମଧିତଧି ବୁଝନ୍ତୁ ସ୍ଧି�୍ ,  
ରଧିସ୍ଧି�୍ , ଅପ ୍ସ୍ଧି�୍ ର 
କୌମାେଜୀ ମନ୍ତ

ଆଜଧିର �ବୁ�, �ାୋଙ୍କ ଜନ୍୍ମ ଏ�ବଧିଂଶ 
ଶତାବ୍ଜୀକୌର କୌୋଇଛଧି, ର୍ାରତର 

ସ୍ାଧଜୀନତା ସଂଗ୍ରାମର 100ତମ ବର୍୍ଭ�ାଏ 
ର୍ାରତର ବଧି�ାଶ �ାତ୍ରା�ୁ ଆଗ�ୁ କୌନଇ 
�ାଉଛନ୍ଧି। କୌସଥ�ିାଗଧି ଏେଧି ନୂଆ ପଧିଢ଼ଧିର 
�ବୁ�ଙ୍କ କୌ�ୌଶଳ ବଧି�ାଶ �ରଧିବା ଏ� 

ରା:୍ରେଜୀୟ ଆବଶ୍ର�ତା। ଏୋ ଆତ୍ମନଧିର୍୍ଭର 
ର୍ାରତର ମଳୁେୂଆ ପା�ଟଧିଛଧି। 

-ନକୌରନ୍ଦ୍ର କୌମାେଜୀ 

କୌ�ୌଶଳ ର୍ାରତ, �ୁଶଳ ର୍ାରତ�ର୍ର କୌଷ୍ାରଧି
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ରକାଟରିମୁ  ଅଧିକଙ୍କମୁ  
ସାଟପିଫି୍ରକଟ୍  ପ୍ରଦାେ 

1.08
ରକ୍ଷତ୍ର ରକୌଶ୍ଳ 
ପରିଷଦର ଗଠେ 37 ଲକ୍ଷ ରପଲେସ୍ ରମଣ୍ଟ ରୋଇଛ,ି 

ଏରବଯାଏ। 

24
ରକାଟରିମୁ  ଅଧିକ 
ପ୍ରଶ୍କିି୍ଷତ ରୋଇଛନ୍।ି 

1.35
ରକାଟରିମୁ  ଅଧିକ ୋମ ରଲଖାଇଛନ୍ ି
ରକୌଶ୍ଳ ବକିାଶ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରର 

କୌ�ୌଶଳ 
ବଧି�ାଶ 

ଏବଂ ଉେ୍ୟମଧିତା ମନ୍ତଣାଳୟର 
ପ୍ରଶ୍କି୍ଷଣଗମୁଡ଼କିର ପ୍ରଗତ ି

*ସଂ�୍ୟା ମାଚ୍ଚ୍ଯ 2022  ଯାଏ। 

ରକୌଶ୍ଳ ଭାରତ ମିଶ୍େକମୁ ସବ୍ଜଭାରତମୀୟସ୍ତରରର 
ପ୍ରଭାବମୀ କରିବା ପାଇଁ  20 ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା ବଭିାଗ 

40ରମୁ  ଅଧିକ ରକୌଶ୍ଳ ବକିାଶ୍ ରଯାଜୋ ବା 
କାଯ୍ଜ୍ୟକ୍ରମକମୁ ଲାଗମୁ କରିଛନ୍।ି 

5.70
ରକାଟରିମୁ  ଅଧିକ ରଲାକଙ୍କମୁ  
ମାଚ୍ଚ୍ଜ 2022 ସମୁଦ୍ାବଭିିନ୍ନ 
ରଯାଜୋ ଦ୍ାରା ପ୍ରଶ୍କିି୍ଷତ 
କରାଯାଇଛ।ି 

1.42

ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ସଫଳତା� ସହ ପ୍ରାୟ ଏ� କୌ�ାର୍�ୁି ଅଧି� ଯୁବ� 
ଯୁବତ୍ରୀ ତାଲିମ କୌନଇ କୌସମାନଙ୍ ଲାଗି କୌଗାର୍ଏି କୌଗାର୍ଏି ନୂଆ 
ପ�ଚିୟ ସଷିୃ୍ ��ୁଛନ୍।ି କୌଦଶକୌ� ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ କୌ�ୌଣସ ି
ନୂଆ ବଷିୟ ନୁକୌହଁ, �ନୁି୍ ପ୍ରକି୍ରୟା ଓ ଉକୌର୍ଶ୍ୟକୌ� ଯକୌେଷ୍ 
ଫ�� କୌଦଖିବା�ୁ ମିକୌଳ। ଏହାପୂବ୍ଯ�ୁ, ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ ସମ୍କୃ୍ତ 
ବଷିୟଗୁଡ଼�ି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଭିାଗ ଓ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧ୍ରୀନକୌ� 
ଥିଲା। ତାଳକୌମଳ �କ୍ା ��ବିା �ଷ୍ କୌହଉଥିଲା। �ନୁି୍ ଦକ୍ତା 
ବ�ିାଶ� ମହତ୍ୱ�ୁ ଅତ ିନ�ିର୍�ୁ ବୁଝଥିିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କୌମାଦ୍ରୀ 
ସମସ୍ତଙୁ୍ ଏ�ାଠ ି�� ିଦକ୍ତା ବ�ିାଶ� ଏ� ପେୃ� ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
��ଛିନ୍।ି ଏଥିକୌନଇ ଚନି୍ାଧା�ା ଅତ୍ୟନ୍ ପେଷ୍ କୌଯ,  ଦକ୍ତା 
ବ�ିାଶ ମାଧ୍ୟମକୌ� କୌଦଶ� ଯୁବ�ମାକୌନ ଏପ� ିଭାବକୌ� ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କୌହବା ଉଚତି କୌଯ କୌସମାନଙୁ୍ କୌ�କୌବବ ି�ାହା ଉପକୌ� ନଭି୍ଯ� 
��ବିା�ୁ ପଡବି ନାହିଁ। ଯୁବ�ମାନଙୁ୍ ଚା��ି ିକୌ�ାଜବିା ବଦଳକୌ� 
କୌସମାନଙୁ୍ ବଭିିନ୍ନ କୌ�ୌଶଳକୌ� ସଜାଇବା ଦ୍ା�ା କୌସମାକୌନ 
ଚା��ି ି ପ୍ରଦାନ�ା�୍ରୀ କୌହାଇପା�ୁଛନ୍।ି  ମହାନ ପଦାେ୍ଯବଜି୍ଞାନ୍ରୀ 
�ବର୍୍ଯ କୌନାଏସ୍ �ହଛିନ୍,ି ‘ନବସଜୃନ ଏବଂ �ଳ୍ପନା କୌହଉଛ ି

ସମ୍ଭାବନା� ଚାବ�ିାଠ’ି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କୌମାଦ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ 
��ନ୍,ି ସମାଜ ଓ ଜ୍ରୀବନ କୌସକୌତକୌବକୌଳ ପ୍ରଗତ ି ��ପିା�ବି, 
କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ଜ୍ରୀବନକୌ�  ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା �ହବି। କୌତକୌବ 
ଯାଇ ଆକୌମ ସଫଳତା ପାଇପା�ବିା। କୌସଥିଲାଗି ଆମ କୌଦଶ� 
ଯୁବପିଢ଼ଙି୍ ଭିତକୌ� କୌସହ ିସାହସ ଆବଶ୍ୟ�, କୌସହ ିଉନ୍ମଦନା 
ଓ ପ୍ରତଶିତୃ ି ଆବଶ୍ୟ�’। କୌସ ବଶି୍ୱାସ ��ନ୍ ି କୌଯ ଅକୌନ�େ� 
ବଫିଳତା� ଭୟ କୌହତୁ କୌଲା�ମାକୌନ ଭୟଭ୍ରୀତ ହୁଅନ୍।ି �ନୁି୍ 
ମକୌନ �ଖିବା ଉଚତି କୌଯ, �ୂଳକୌ� ଠଆି କୌହାଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ବୁଡ଼ ି
ଯାଆନ୍ ିନାହିଁ, �ନୁି୍ ପାଣି ଭିତ��ୁ କୌଡଉଁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ବୁଡ଼ନ୍ ିବ ି
ଆଉ ଗାକୌଧାଇବା�ୁ ଶ�ିନ୍ ିବ।ି  ଯୁବ�ମାନଙୁ୍ ଦକ୍ତା ପ୍ରଦାନ 
��ବିା ସହତି ନୂତନ ସକୁୌଯାଗ ପ୍ରଦାନ ��ବିା ପାଇଁ କୌ�ନ୍ଦ୍ର 
ସ��ା� ଷ୍ାର୍୍ଯଅପ୍ ଇଣି୍ଡଆ, ଷ୍ାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣି୍ଡଆ, ମଦୁ୍ରା କୌଯାଜନା 
ଭଳ ିଅକୌନ� କୌଯାଜନା ପ୍ରଣୟନ ��ଛିନ୍।ି 

ଏକୌବ ସମୟ� ଆବଶ୍ୟ�ତା କୌହଉଛ ି କୌ�ୌଶଳ� ଗୁ�ୁତ୍ୱ 
ବଢ଼ାଇବା। �ାତା�ାତ ି କୌ�ୌଣସ ି �ାଯ୍ଯ୍ୟ ��ାଯାଏ ନାହିଁ, 
କୌହକୌଲ ଏ� ସମନବେତି ପ୍ରୟାସ ସଫଳତା�ୁ ଆଡ଼�ୁ କୌନଇୋଏ। 

କୌ�ୌଶଳ ର୍ାରତ, �ୁଶଳ ର୍ାରତ�ର୍ର କୌଷ୍ାରଧି
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ଏହ ି ଦଗିକୌ�, କୌଛାର୍ ପିଲାମାକୌନ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ��ୁଛନ୍,ି 
ଅର୍ଳ ଇକୌନାକୌଭସନ୍ ମିଶନ� ର୍ଙି୍�ଂି ଲ୍ୟାବ�ୁ ନୂତନ ଆପ୍ 
ସଷିୃ୍ ��ୁଛନ୍।ି ପିଲାମାନଙ୍ ମଧ୍ୟକୌ� ନବସଜୃନ�ୁ ଉତ୍ସାହତି 
��ବିା ପାଇଁ ଅର୍ଳ ଇକୌନାକୌଭସନ୍ ମିଶନ୍ ଏ� ଆକୌନ୍ାଳନକୌ� 
ପ�ଣିତ କୌହାଇଛ।ି ଆଜ ି ଭା�ତକୌ� ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୌ�ୌଶଳ 
ମଧ୍ୟକୌ� ଦୂ�ତା�ୁ ସ୍ରୀମିତ ��ବିା ପାଇଁ 15 ଜୁଲାଇ 2015 
କୌ� ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ ମିଶନ୍ ଆ�ମ୍ଭ ��ାଯାଇଥିଲା। ଏହା� 
ଉକୌର୍ଶ୍ୟ ଥିଲା ଯୁବ�ମାନଙୁ୍ ଜ୍ଞାନ ସହତି କୌ�ୌଶଳ ଦକ୍ତା� 
ସତୂ୍ ବ ିମିଳୁ।  ଏଥିପାଇଁ ସା�ା କୌଦଶକୌ� ହଜା� ହଜା� ପିଏମ୍  
ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ କୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌ�ାଲାଯାଇଛ।ି ଆଇର୍ଆିଇ ସଂ�୍ୟା 
ବୃଦ୍ଧ ି ��ାଯାଇଛ,ି ଏଥିକୌ� ଲକ୍ ଲକ୍ ନୂତନ ସଟି୍ ସଂକୌଯାଗ 
��ାଯାଇଛ।ି ଫଳ ସ୍�ୂପ, ପ୍ରାୟ 6 କୌ�ାର୍ ି କୌଲା�ଙ୍ ଦକ୍ତା 
ବ�ିାଶ ��ାଯାଇପା�ଛି।ି ନୂତନ ପ�୍ରୀକ୍ଣ ସହତି  ନ�ିନ୍� 
ଭାକୌବ ଏହ ିଅଭିଯାନ ଜା� ି�ହଛି।ି

ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ୍ ପାଇଁ ଜାତମୀୟ ଆବଶ୍୍ୟକତା 
ଏହ ି କୌବୈଶ୍ୱ�ି ମହାମା�୍ରୀ� ଆହବୋନ କୌ�ୌଶଳ� ଗୁ�ୁତ୍ୱ�ୁ 
ବହୁଗୁଣିତ ��ଛି।ି ବତ୍୍ଯମାନ ଭା�ତ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା� ଅମତୃ ଉତ୍ସବ 

ପାଳନ ��ୁଛ ିଏବଂ ଏହ ିଅମତୃ ଯାତ୍ାକୌ� ଏହା� 100 ବଷ୍ଯ 
ପୂତ୍ଭି ଅବସ�କୌ� ସ୍ର୍ଣଭିମ ଭା�ତ ଗଠନପାଇଁ ସଂ�ଳ୍ପ କୌନଇଛ।ି  
ଏଭଳ ି ପ�ସି୍ିତକିୌ� ଆତ୍ମନଭି୍ଯ�ଶ୍ରୀଳ ଭା�ତ� ଭିତ୍ଭୂିମି  
ନମି୍ଯାଣ ଲାଗି ନୂଆପିଢ଼�ି ଯୁବ�ଙ୍ ଭିତକୌ� କୌ�ୌଶଳ ବ�ିାଶ 
କୌବଶ୍  ଗୁ�ୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଯ। ଏହା ଏ� ଜାତ୍ରୀୟ ଆବଶ୍ୟ�ତା। ବଗିତ  
ଆଠ ବଷ୍ଯକୌ�, କୌଦଶକୌ� କୌଯଉଁ ନୂତନ ଶକି୍ାଗତ, ସ୍ାସ୍୍ୟ, ଶଳି୍ପ 
ସଂକୌଯାଜତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ ିଉଠଛିନ୍ ିକୌସଠାକୌ� କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା� 
ସି୍ଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ମିଶନ�ୁ ଏ� ନୂତନ ଉତ୍ସାହ କୌଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତବିଦ୍ଧ। 
ଭା�ତ� ପ�ମ୍�ାକୌ� ମଧ୍ୟ କୌ�ୌଶଳ� ଭୂମି�ା ଗୁ�ୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଯ �ହ ି
ଆସଛି,ି �ା�ଣ ଯଦ ି ସମାଜ ଏବଂ �ାଷ୍ଟ୍ର କୌ�ୌଶଳ�ୁ ଗୁ�ୁତ୍ୱ 
ଦଅିନ୍,ି କୌତକୌବ �ାଷ୍ଟ୍ର-ସମାଜ� ଅପ-ସି୍ଲିଙ୍୍ଗ  ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ପ୍ରଗତ ି
ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କୌତଣୁ ବଜିୟ ଦଶମ୍ରୀକୌ� ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା, ଅକ୍ୟ 
ତୃତ୍ରୀୟାକୌ� ଫସଲ ଏବଂ �ୃଷ ିଯନ୍ତ୍ରପାତ ିପୂଜା ��ବିା, ଭଗବାନ 
ବଶି୍ୱ�ମ୍ଯାଙ୍ ଉପାସନା ପ୍ରଭୃତ ି ଶଳି୍ପ ସହତି ଜଡ଼ତି କୌଲା�ଙ୍ 
ପାଇଁ କୌଗାର୍ଏି କୌଗାର୍ଏି ବଡ଼ ପବ୍ଯ। �ନୁି୍ ଦାସତ୍ୱ� ଦ୍ରୀଘ୍ଯ ସମୟ 
ମଧ୍ୟକୌ�, କୌ�ୌଶଳ ବ�ିାଶ� ବ୍ୟବସ୍ା ସାମାଜ�ି ଏବଂ କୌଶୈକ୍ଣି� 
ବ୍ୟବସ୍ା ଧ୍ରୀକୌ�ଧ୍ରୀକୌ� ଦୁବ୍ଯଳ କୌହାଇ ଗଲା।  

କୌ�କୌବ �ବୁାବସ୍ାକୌର ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ 
ନକୌରନ୍ଦ୍ର କୌମାେଜୀ ଅନୁର୍ବ �ରଧିଥକିୌ� 
କୌ�ୌଶଳ ମେତ୍ତ୍ୱ

ବତ୍ତ୍ଜମାେ ଯମୁବପିଢ଼ଙି୍କ ସ୍ୱପ୍ନେ ବାସ୍ତବରର ପରିଣତ ରେଉଛ।ି ଏୋର ମମୁଖ୍ୟ 
କାରଣ ରେଉଛ ି2014ରର କ୍ଷମତାକମୁ ଆସବିା ପରର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ େରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦମୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ସପ୍ନ୍ନ ଚନି୍ାଧାରା। ରସ ପ୍ରଥରମ ଯମୁବପିଢ଼ଙି୍କ ପାଇଁ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ୍ ଏବଂ ଉରଦ୍ୟାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିଥିରଲ। 
ରଯରକୌଣସ ିବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ୍ ରକରତ ଗମୁରମୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ,  ତାୋ  
ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ ରମାଦମୀଙ୍କ ଏକ ଅେମୁଭବରମୁ  ସ୍ଷ୍ଟ ରୋଇଥାଏ।  ରକୌଶ୍ଳ  
ବକିାଶ୍ ରଯାଜୋର ପାଞ୍ବଷ୍ଜ ପୂତ୍ତପି ଅବସରରର ଆରୟାଜତି ଭଚମୁ ୍ଜଆଲ 
କାଯ୍ଜ୍ୟକ୍ରମରର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ ରମାଦମୀ େଜି ଅେମୁଭବ ପରିପ୍ରକାଶ୍ କରିଥିରଲ। 
ରସ କେଥିିରଲ, ସି୍ଲ୍  ର ଶ୍କି୍ କ’ଣ ତାୋ ଏୋ ସେ ରଯାଡ଼ ିରୋଇଥିବା 
ସବମୁ  ବ୍ୟକି୍ଙ୍କମୁ  ଅଳ୍ପ ବେମୁରତ ଜଣା। ରଯରବ ଯମୁବାବସ୍ାରର ଏକ ଆଦବିାସମୀ 
ଅଞ୍ଳରର ଜରଣ ସ୍ୱୟଂରସବକ ରୂରପ  କଛି ିଅେମୁଷ୍ଠାେ ସେ କାଯ୍ଜ୍ୟକରମୁ ଥିଲି, 
ରସରତରବଳର ଅେମୁଭମୁ ତ ି ଇଏ। ଥରର, ରମାରତ ଏକ ସଂସ୍ାର କଛି ି
ରଲାକଙ୍କ ସେତି ଜପିରର ରକୌଣସ ି ସ୍ାେକମୁ ଯିବାକମୁ ପଡ଼ଲିା। କନି୍ମୁ  

ବାୋରିବା ରବରଳକମୁ ଜପି୍ ଷ୍ଟାଟ୍ଜ ରେଲା ୋେିଁ। ରସେ ିଜଙ୍ଗଲରର ବମୁଲାବମୁଲି 
କରି ସମସ୍ତ ରଲାକ ବେମୁତ ରଚଷ୍ଟା କରଲ, ରଠଲିରଲ, କନି୍ମୁ  କାରଟ ିଚାଲିଲା 
ୋେିଁ। ରଯରତରବରଳ ସନ୍୍ୟା 7-8 ଥିଲା, ଜରଣ ରମକାେକିକମୁ ଡକାଗଲା। 
ରସ ଆସ ିକଛି ିଏପଟରସପଟ କରି ଏୋକମୁ 2 ମିେଟିରର ଠକି୍ କରିରଦରଲ।  
ରଯରତରବରଳ ତାଙ୍କମୁ  ପଚରା ରେଲା ରକରତ ପଇସା ତ ରସ କେରିଲ 20 
ଟଙ୍କା। ରସରତରବରଳ, 20 ଟଙ୍କା ବେମୁତ ଥିଲା। କନି୍ମୁ  ଆମର ଜରଣ ବନ୍ମୁ 
କେଲିା, 2 ମିେଟି୍ କାମ କଲ ରସଥିଲାଗି 20 ଟଙ୍କା ମାଗମୁଛ? ତାଙ୍କର 
ଉତ୍ତର ଆଜ ିବ ିରମାରତ ରପ୍ରରଣା ଦଏି, ରମା ମେରର ଏକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷି୍ଟ 
କରର । ରସେ ିଅପାଠମୁ ଆ ରମକାେକି ଜଣକ କେଲିା, ସାର୍, ମମୁଁ 2 ମିେଟି୍ 
ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ରେଉ ୋେିଁ, 20 ବଷ୍ଜ କାମ କରିବା ପରର ରମା ଶ୍ଖିିଥିବା 
ରକୌଶ୍ଳ, ମମୁଁ ସଂଗ୍େ କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ତା, ପାଇଁ  20 ଟଙ୍କା ମାଗମୁଛ।ି  ମମୁଁ 
ବମୁଝପିାରମୁ ଛ,ି ଏୋ ରେଉଛ ିରକୌଶ୍ଳର ଶ୍କି୍ । ରକୌଶ୍ଳ ରକବଳ ଆପଣଙ୍କ 
କାଯ୍ଜ୍ୟକମୁ େମୁରେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତଭିା ଏବଂ ପ୍ରଭାବର ରପ୍ରରକ ରୋଇଥାଏ। 

20 ବଷ୍ଯକୌ� କୌ�ୌଶଳ� 20 ର୍ଙ୍ା 

କୌ�ୌଶଳ ର୍ାରତ, �ୁଶଳ ର୍ାରତ�ର୍ର କୌଷ୍ାରଧି
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ଯଦ ିଶକି୍ା-ଜ୍ଞାନ ଆମ�ୁ �’ଣ ��ବିା�ୁ କୌହବ କୌସ ସମବେନ୍ଧକୌ� 
ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ �କୌ�, କୌତକୌବ କୌସହ ି�ାଯ୍ଯ୍ୟ ପ୍ର�ୃତକୌ� �ପି� ି
��ାଯିବ ତାହା କୌ�ୌଶଳ ଆମ�ୁ ଶକି୍ା କୌଦଇୋଏ। କୌଦଶ� 
'ସି୍ଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ମିଶନ୍' ଏହ ି ସତ୍ୟ�ୁ ଆଧା� �� ି ଆଗ�ୁ 
ବଢୁ଼ଛ।ି  ଆଜ ି ଦୁନଆିକୌ� କୌ�ୌଶଳ� ଚାହଦିା ଯକୌେଷ୍ �ହଛି,ି 
ଅେ୍ଯାତ୍  ଯିଏ ଦକ୍ତାକୌ� ନଜି�ୁ ସଜ୍ତି ��ବି, କୌସ ଅଗ୍ରଗତ ି
��ବି। ଏହା ଉଭୟ ବ୍ୟକି୍ତବକିୌଶଷ ଏବଂ କୌଦଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। 
ଭା�ତ�ୁ ବଶି୍ୱପାଇଁ ଦକ୍ତା କୌକ୍ତ୍କୌ� ଅଗ୍ରଣ୍ରୀ ��ବିା କୌହଉଛ ି
'କୌ�ୌଶଳ' �ଣନ୍ରୀତ�ି ମଳୂମନ୍ତ୍ର। ଏହା�ୁ ଧ୍ୟାନକୌ� �ଖି କୌ�ନ୍ଦ୍ର 
ସ��ା� ବଶି୍ୱ� ଆବଶ୍ୟ�ତା ଆଧା�କୌ� �ୁଶଳ୍ରୀ କୌଲା�ଙୁ୍ 
ମ୍ୟାପିଂ ��ବିା� ଏ� ନୂତନ ପଦକୌକ୍ପ କୌନଇଛନ୍।ି କୌ�ବଳ 
ଏତ�ି ି ନୁକୌହଁ, ଯଦ ି ଭା�ତ କୌ�ାଭିଡ ମହାମା�୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧକୌ� 
ସଫଳତା ହାସଲ ��ବିାକୌ� ସକ୍ମ କୌହାଇଛ,ି କୌତକୌବ ବଗିତ 
ବଷ୍ଯ ଗୁଡ଼�ିକୌ� ସଷିୃ୍ କୌହାଇଥିବା �ୁଶଳ୍ରୀ �ମ୍ଯଜ୍ରୀବ୍ରୀଙ୍ ପଷୃ୍ଠଭୂମି 
ଏହା� �ା�ଣ ସାଜଛି।ି ବତ୍୍ଯମାନ କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା�, 34 ବଷ୍ଯ 
ପକୌ� ଜାତ୍ରୀୟ ଶକି୍ା ନ୍ରୀତକିୌ�  ସଂସ୍ା� ଆଣି ବ୍ୟବହା��ି ଜ୍ଞାନ 
କୌ�ୌଶଳସମ୍ନ୍ନ  ପାଠ୍ୟକ୍ରମଦ୍ା�ା ଭା�ତ�ୁ ଜ୍ଞାନ-କୌ�ୌଶଳ� 

ଏମିତ ିବୁଝନୁ୍ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୌ�ୌଶଳ ମଧ୍ୟକୌ� 
ପାେ୍ଯ�୍ୟ, ତା’ପକୌ� ଆଗ�ୁ ବଢ଼ନୁ୍
ଦାଦା ଧମ୍ଜାଧିକାରମୀ ଜମୀ ଏକ ପମୁସ୍ତକ ରଲଖିଛନ୍।ି ଜରଣ ଯମୁବକ ଜରଣ ପରିଚତି 
ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର ଚାକରିି ପାଇଁ ତାଙ୍କ େକିଟକମୁ ଆସଥିିରଲ | ରସ ଚାେମୁ ଁଥିରଲ 
ରଯ ଧମ୍ଜଧିକାରମୀ ଜମୀ କଛି ିସମୁପାରିଶ୍ କରିବା ଉଚତି୍, ତା’ପରର ରସ ରକୌଣସ ି
ସ୍ାେରର କାମ ପାଇରବ। ଦାଦା ଧମ୍ଜାଧିକାରମୀ ଜମୀ ତାଙ୍କମୁ  ପଚାରିରଲ ତମୁ ରମ କଣ 
ଜାଣ, ତା’ପରର ରସ କେଲିା ମମୁଁ ସ୍ାତକ ଅରଟ। ରସ ପମୁଣି ପଚାରିରଲ - ତମୁ ରମ 
କ’ଣ ଜାଣିଛ? ରସ ପମୁଣି କେଲିା - ମମୁଁ ସ୍ାତକ ପାସ୍  କରିଛ।ି  ତୃତମୀୟ ଥର 
ପାଇଁ ପଚାରିରଲ - ଭାଇ, ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍?ି ରସ ପମୁଣି କେଲିା - ମମୁଁ 
ସ୍ାତକ ଅରଟ।  ତା’ପରର ଧମ୍ଜଧିକାରମୀଜମୀ ପଚାରିରଲ ଆପଣ ଟାଇପିଂ 
ଜାଣିଛନ୍ ିକ?ି  ରସ କେଲିା - ୋ। ରାନ୍ବିାକମୁ ଚାେମୁ ଁଛନ୍ ିକ?ି କେଲିା - ୋ। 
ଆସବାବପତ୍ର ତଆିରି କରିବାକମୁ ଚାେମୁ ଁଛନ୍ ିକ?ି କେଲିା - ୋ। ଚା ଏବଂ 
ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତମୁତ ଜାଣିଛନ୍ ିକ?ି ତା’ପରର ରସ କେଲିା - ୋ, ମମୁଁ ସ୍ାତକ 
ଅରଟ। ତାୋ ରେଉଛ,ି ଶ୍କି୍ଷା ମାଧ୍ୟମରର, ଅରେକ ଥର ଜ୍ାେର ଏପରି 
ଭଣ୍ଡାର ଭରିଯାଏ ଯାୋ ବ୍ୟବୋରିକ ଜମୀବେରର ସମେ୍ବତି େମୁଏ 
ୋେିଁ । ସ୍ୱାମମୀ ବରିବକାେନ୍ଙ୍କ ଉରଦେଶ୍୍ୟରର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ େରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦମୀ ସ୍ଷ୍ଟ କରିଛନ୍ ିରଯ ଜ୍ାେ ଏବଂ ରକୌଶ୍ଳ ମଧ୍ୟରର ପାଥ୍ଜକ୍ୟ 
ରେଛି,ି ଯାୋ ସ୍ୱାମମୀ ବରିବକାେନ୍ ରସେ ିସମୟରର ବମୁଝଥିିରଲ। 
ରସ କେନ୍ ିରଯ ଆଜ ିଦମୁେଆିରର ସାଟପିଫି୍ରକଟ୍ ୋ ରକୌଶ୍ଳ  
ଗମୁରମୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ?  ଏୋକମୁ ଦୃଷି୍ଟରର ରଖି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 'ରକୌଶ୍ଳ 
ବକିାଶ୍' ଉପରର ଗମୁରମୁ ତ୍ୱାରରାପ କରିଛନ୍।ି

କୌରାଜଗାର �ରଧିବା ସେଧିତ ସବ୍ଭୋ ଶଧିଖ୍ଥୁବିା 
ଜରୁରଜୀ।  ଆଜଧିର େୁନଧିଆକୌର କୌ�ବଳ �ଶୁଳଜୀ 

ବ୍ୟକ୍ତଧି  େଧି ଁଅଗ୍ରଗତଧି �ରଧିପାରଧିକୌବ। ଏୋ 
ଉର୍ୟ କୌ�ା� ଏବଂ କୌେଶ ପାଇ ଁପ୍ର�ଜୁ୍ୟ, 

�ାୋଦ୍ାରା ର୍ାରତ ଏ� �ଶୁଳଜୀ ଏବଂ �ଶୁଳଜୀ 
ଶ୍ରମଧି�ମାନଙୁ୍କ ବଧିଶ୍� ୁକୌ�ାଗାଇପାରଧିବ। 

ଏୋ ଆମ �ବୁ�ମାନଙ୍କ  ସ୍ଧି�ଧିଂ ରଣନଜୀତଧିର 
ମଳୂେୁଆ କୌେବା ଉଚଧିତ୍। େଧିତାଧ�ିାରଜୀମାକୌନ 

କ୍ରମାଗତ ର୍ାବକୌର ସ୍ଧି�୍ , ରଧି-ସ୍ଧି�୍  ଏବଂ 
'ଅପସ୍ଧି�୍' କୌେବା ଆବଶ୍ୟ�। 
- ନକୌରନ୍ଦ୍ର କୌମାେଜୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ
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ଏ� ବଶି୍ୱସ୍ତ�୍ରୀୟ ହବକୌ� ପ�ଣିତ ��ବିା ପାଇଁ ଦରୁତ ପଦକୌକ୍ପ 
କୌନଇଛନ୍।ି

ସି୍ଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଯଉଁ ମହଳିାମାନଙ୍ ପାଇଁ ବ�ଦାନ 
ସଦୃଶ କୌହାଇଛ,ି କୌସମାକୌନ କୌ�କୌବ ଏଥିଲାଗି  ଶକି୍ା ହାସଲ 
��ନିଥିକୌଲ ବା କୌସମାନଙ୍ ଭିତ�ୁ ଅକୌନ� କୌ�ୌଣସ ି �ା�ଣ 
ବଶତଃ ଅଧା�ୁ ସ୍ଲୁ୍  ବା �କୌଲଜ ଛାଡ଼ଥିିକୌଲ। ଏକୌବ ଏହ ିସି୍ଲ୍  
ଇଣି୍ଡଆ �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌସମାନଙ୍ ପାଇଁ  ଅକୌନ�  ଉତ୍ସାହ ସଷିୃ୍ 
��ଛି।ି ସି୍ଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ମାଧ୍ୟମକୌ� ଲକ୍ ଲକ୍ ବଦି୍ୟାଳୟ ବାହାକୌ� 
ଥିବା ମହଳିା ଏବଂ ପା�ମ୍ା��ି ଶକି୍ା ତୋ ଧନ୍ାମଳୂ� କୌଯାଗ୍ୟତା 
ଠା�ୁ ବଞ୍ଚତିଙୁ୍ ବତ୍୍ଯମାନ ଦକ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଶକି୍ଣ ହାସଲ ��ବିା� 
ସକୁୌଯାଗ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏହା ମାଧ୍ୟମକୌ� କୌସମାକୌନ ନଜି�ୁ 
ସଶକ୍ତ ��ପିା�ବିା ସହ ଏବଂ ଆତ୍ମନଭି୍ଯ�ଶ୍ରୀଳ କୌହାଇପା�ୁଛନ୍।ି 
ବାବାସାକୌହବ ଆକୌମବେଦ�� ଯୁବ� ଏବଂ ଦୁବ୍ଯଳ ବଗ୍ଯପାଇଁ 
ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ ଉପକୌ� ଗୁ�ୁତ୍ୱାକୌ�ାପ ��ଥିିକୌଲ ଏବଂ କୌ�ୌଶଳ 
ମିଶନ ମାଧ୍ୟମକୌ� ବାବାସାକୌହବଙ୍ ଏହ ି ଦୂ�ଦୃଷି୍ସମ୍ନ୍ନ ସ୍ପନେ 
ପୂ�ଣ ��ବିାଲାଗି କୌଦଶ ସମସ୍ତ ପ୍ର�ା� ଉଦ୍ୟମ ��ୁଛ।ି କୌଦଶ 
ଅନ୍ ଲାଇନ୍ କୌ� ଅଗ୍ରଣ୍ରୀ କୌହଉଛ ିଅେ୍ଯାତ୍ ଆଦବିାସ୍ରୀ ସମାଜପାଇଁ 

‘Going Online As Leaders ଅେ୍ଯାତ୍  GOAL 
�ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆ�ମ୍ଭ ��ଛି।ି ପା�ମ୍��ି କୌକ୍ତ୍କୌ� �ାଯ୍ଯ୍ୟ��ୁଥିବା 
ଆଦବିାସ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ�ୁ ନବସଜୃନଭିତ୍�ି ବଜା� ଅନୁଯାୟ୍ରୀ 
ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ ତାଲିମକୌଦଇ �� ିଏହ ି�ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉକୌଦ୍ୟାଗ� 
ବ�ିାଶ ��ୁଛ।ି

ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ୍ ମିଶ୍େ ଜେ ଆରନ୍ାଳେରର ପରିଣତ  
କୌ�ୌଣସ ିକୌଦଶ� ଯୁବ� କୌହଉଛନ୍ ିକୌସହ ି�ାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସବୁଠା�ୁ 
ବଡ଼ ଶକି୍ତ। କୌଦଶ� ଅେ୍ଯକୌନୈତ�ି ବ�ିାଶକୌ� ଏହ ି ଯୁବ�ଙ୍ 
ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଗୁ�ୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଯ। ଆଜ ି ଭା�ତକୌ� 65 ପ୍ରତଶିତ 
କୌହଉଛନ୍ ିଯୁବାବଗ୍ଯ। ଏହ ିଯୁବ�ମାନଙୁ୍ ବଭିିନ୍ନ କୌ�ୌଶଳଭିତ୍�ି 
ତାଲିମ କୌଦଇ ସକୌବ୍ଯାତ୍ମ ମାନବ ସମବେଳକୌ� ପ�ଣିତ ��ବିା 
ପ୍ରକି୍ରୟା ଏ� ଜନ ଆକୌନ୍ାଳନକୌ� ପ�ଣିତ କୌହାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ ଦଶ୍ଯନ ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ� ବଭିିନ୍ନ ଦଗି ଉପକୌ� 
ଧ୍ୟାନ ଦଆିଯାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କୌ�ୌଶଳ ବ�ିାଶ କୌଯାଜନା� 
ସ୍ପନେ�ୁ ସା�ା� ��ବିା ପାଇଁ ଏ� ସ୍ଳ୍ପ ସମୟ ଅବଧି ଭିତ୍�ି 
ତାଲିମ �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଥିଲା, କୌଯଉଁଥିକୌ� 300�ୁ 
ଅଧି� ବଷିୟ ଉପକୌ� ତାଲିମ ଦଆିଯିବା� ବ୍ୟବସ୍ା କୌହାଇଥିଲା।  

7 େଶ� ବନାମ 8 ବର୍୍ଭ 
ଆଇଆଇର୍,ି ଆଇଆଇଏମ୍ �ୁ କୌନଇ 

କୌମଡ�ିାଲ୍  �କୌଲଜ୍  ଯାଏ ବଢୁ଼ଛ ିସଂ�୍ୟା 

ଆଇଆଇଟଧିରକୌ ବଢ଼ଧି�ା ସଧିଟ୍  ସଂଖ୍୍ୟା
ବଗିତ ଆଠ ବଷ୍ଜରର  ରକୌଶ୍ଳ ପାଇ: ଇରକା 
ସଷି୍ଟମ୍  ଦରୁତଗତରିର ବସି୍ତାରିତ ରେଉଛ।ି 

କୌ�ୌଶଳ ର୍ାରତ, �ୁଶଳ ର୍ାରତ�ର୍ର କୌଷ୍ାରଧି

n 14,747 ସଂସ୍ଥାେ ଖୋଲିଛି। n 4626 ସଂସ୍ଥାେ 2014 ପରର ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି 
n 4 ଲକ୍ଷରମୁ ଅଧିକ ସିଟ୍  2014 ପରର ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି।  n 3397 ବମୁଝାମଣା 
ସମ୍ପେ୍େ େୋଇଛି ଉଦ୍ୟରାଗ ଆବଶ୍୍ୟକତା ଅେମୁସାରର ପ୍ରଶ୍ିକ୍ଷଣ ପାଇଁ 

7 େଶ� ( 1947-2014)

7ଏମ୍୍ସ

387କୌମଡଧି�ା�୍  �କୌ�ଜ

82000 କୌମଡଧି�ା�୍  ସଧିଟ୍ 

16ଆଇଆଇଟଧି

13ଆଇଆଇଏମ ୍

723 ବଧିଶ୍ବଧିେ୍ୟାଳୟ 

8ବର୍୍ଭ (  2014ରୁ...)

15 ଏମ୍୍ସ ( ସଵ୍ଜୀ�ୃତ/
ସଂଚାଳଧିତ)
219  କୌମଡଧି�ା�୍  �କୌ�ଜ

66000 କୌମଡଧି�ା�୍  ସଧିଟ୍ 

7 ଆଇଆଇଟଧି

7 ଆଇଆଇଏମ ୍

320 ବଧିଶ୍ବଧିେ୍ୟାଳୟ 

 କୌମାଟ୍  2022 ସଦୁ୍ା

22 ଏମ୍୍ସ

606 କୌମଡଧି�ା�୍  �କୌ�ଜ

1.48 �କ୍ଷ କୌମଡଧି�ା�୍  ସଧିଟ୍  

23 ଆଇଆଇଟଧି 

20 ଆଇଆଇଏମ ୍

1043 ବଧିଶ୍ବଧିେ୍ୟାଳୟ 
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ସଫଟେ ସି୍ଲ୍ ଠୁ ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଥିବା �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମକୌ� ଏ� 
କୌ�ାର୍ ି 25 ଲକ୍�ୁ ଅଧି� ଯୁବ�ଙୁ୍ ତାଲିମ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
କୌଦଶ� ଅଣସଂଗଠତି �ାଯ୍ଯ୍ୟ ପ�ସି୍ିତ�ୁି ଆନୁଷ୍ଠାନ�ି ��ବିା 
ପାଇଁ ପା�ମ୍ା��ି କୌ�ୌଶଳକୌ� ଅତ୍ରୀତ� ଅଭିଜ୍ଞତା�ୁ ଚହି୍ନବିା 
ପାଇଁ ଏ� ପଦକୌକ୍ପ ମଧ୍ୟ ନଆିଯାଇଛ ି(କୌଯପ��ି ି�ାକୌପ୍ଯଣ୍ଟ�, 
ପ୍ଲମବେ�, ପେ� କୌ�ାକୌଦଇ ଇତ୍ୟାଦ)ି। ପ୍ରାେମି� ଶକି୍ା� ସ୍୍ରୀ�ୃତ ି
ଅନୁଯାୟ୍ରୀ, 50 ଲକ୍�ୁ ଅଧି� ମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ ଏବଂ ସାର୍ଭିଫିକୌ�ଟ୍ 
ପ୍ରଦାନ ��ାଯାଇଛ।ି ଏହା ବ୍ୟତ୍ରୀତ ଏହ ିକୌଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନକୌ� 
କୌଜଲଗୁଡ�ିକୌ� ମଧ୍ୟ ଦକ୍ତା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ସବୁଧିା ��ାଯାଇଛ।ି 
ଗତବଷ୍ଯ ଜୁନ୍ 18 କୌ�, କୌ�ାଭିଡ୍ କୌଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍ ତାଲିମ ପାଇଁ 
6 ର୍ ି ନୂତନ କ୍ରାସ୍ କୌ�ାସ୍ଯ ଆ�ମ୍ଭ ��ାଯାଇଛ ିଏବଂ ଏଥିକୌ� 
1 ଲକ୍ ସ୍ାସ୍୍ୟ�ମ୍ଯ୍ରୀଙୁ୍ ତାଲିମ କୌଦବା ପାଇଁ ଏ� ଲକ୍୍ୟ ଧାଯ୍ଯ୍ୟ 
��ାଯାଇଛ।ି  

ସଦୂୁ� ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୌ� ଦକ୍ତା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ଜନ ଶକି୍ଣ ସଂସ୍ାନ 
(JSS) ଏ� ଗୁ�ୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଯ ପଦକୌକ୍ପ। ଗତ �ଛିବିଷ୍ଯ ମଧ୍ୟକୌ�, 9 
ଲକ୍�ୁ ଅଧି� କୌଲା�ଙୁ୍ ଏହା ମାଧ୍ୟମକୌ� ତାଲିମ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
କୌଦଶକୌ� ଏଥିପାଇଁ 304ର୍ ି ପ୍ରତଷି୍ଠାନ �ାଯ୍ଯ୍ୟ ��ୁଛ।ି ଭା�ତ 

n  ଏକୌବ ଯାଏ ଶଳି୍ପ 4.0 ଅନୁସାକୌ� ବଜା� ଭିତ୍�ି ଭବଷି୍ୟତ 
କୌ�ୌଶଳ ପାଇ ଁ 146 ଭବଷିଞତ କୌ�ୌଶଳ କୌଯାଗ୍ୟତା�ୁ 
ଅନୁକୌମାଦତି କୌହାଇଛ ି | ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କୌ�ୌଶଳ ବ�ିାଶ 
କୌଯାଜନା 3.0 ଅଧ୍ରୀନକୌ� ଥିବା ସମସ୍ତ ସାର୍ଭିଫିକୌ�ଟ୍ ପ୍ରାେ୍ଯ୍ରୀଙୁ୍ 
ଚା��ି�ି ସକୁୌଯାଗ କୌ�ାଜବିା ପାଇଁ ଅସ୍ରୀମ (ASEEM) 
କୌପାର୍୍ଯାଲ୍ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ ��ାଯାଉଛ।ି

n ପିଏମ କୌ�ୌଶଳ ବ�ିାଶ କୌଯାଜନା 3.0 ଅଧ୍ରୀନକୌ� ଆ�ମ୍ଭ 
କୌହାଇଥିବା କୌ�ାଭିଡ କୌଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍ ପାଇ ଁ କ୍ରାସ୍ କୌ�ାସ୍ଯ 
�ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଛ ି ଏବଂ ସ୍ାସ୍୍ୟକୌସବା କୌକ୍ତ୍କୌ� 
ଆବା୍ୟ�ତା�ୁ କୌଦଖି 1.24 ଲକ୍ଙୁ୍ ତାଲିମ ଦଆିଯାଇଛ।ି

n ତାଲିମ �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ�ୁ କୌପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏଥିକୌ� 22 
ଲକ୍�ୁ ଅଧି� ସକି୍ରୟ ଶକି୍ାେ୍ଯ୍ରୀ ଏକୌବ ଅଛନ୍।ି ଡକିୌସମବେ� 
2021 ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରାୟ 4.9 ଲକ୍ ଶକି୍ାେ୍ଯ୍ରୀଙୁ୍ ତାଲିମ ଦଆିଯାଇଛ।ି

n  9.93 ଲକ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ�ା�୍ରୀଙୁ୍ 39,251 �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ମାଧ୍ୟମକୌ� ଉକୌଦ୍ୟାଗ୍ରୀତା�ୁ କୌପ୍ରାତ୍ସାହତି ��ାଯାଇଥିଲା।

n  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଯୁବା କୌଯାଜନା ମାଧ୍ୟମକୌ� 991 ର୍ ି ନୂତନ 
ଉକୌଦ୍ୟାଗ ସଷିୃ୍ କୌହାଇଛ ିଏବଂ 1071 ର୍ ିଉକୌଦ୍ୟାଗ� ବସି୍ତା� 
��ାଯାଇଛ।ି

କୌ�ୌଶଳ ସେ 
କୌ�ାଡ଼ା ପେକୌକ୍ଷପ ଅମତୃ �ାଳ ପାଇ ଁ

କୌ�ୌଶଳ େଶ୍ଭନ 
ଭା�ତ @ 2047 ପାଇ ଁ ଦକ୍ତା ଏବଂ ଉକୌଦ୍ୟାଗ ବ�ିାଶ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ନତି ିଆକୌୟାଗ ପାଇ ଁସଶକ୍ତ ବକିୌଶଷଜ୍ଞମାନଙ୍ 
ସହତି ଏ� ଭିଜନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ��ଛିନ୍ ିଏବଂ ହତିାଧି�ା�୍ରୀମାନଙ୍ 
ସହତି ଏ ବଷିୟକୌ� କୌଯାଗାକୌଯାଗ ��ୁଛନ୍।ି 

n  ଗିଗ୍  ଏବଂ ୱାକ୍ଜସ୍ଜ ବୃଦ୍ଲିାଗି ରକୌଶ୍ଳ ପ୍ରଶ୍କି୍ଷଣ  ସଷି୍ଟମ୍ ଏବଂ 
ମରଡଲଗମୁଡକିରର ଦକ୍ଷତା ଅନ୍େପିେତି ରେବା ଜରମୁ ରମୀ।   

n ବରିଦଶ୍ମୀ ଅେମୁଷ୍ଠାେ ସଂସ୍ାପେ ସେ ବଶି୍ର ସରବ୍ଜାତ୍ତମ କାଯ୍ଜ୍ୟକମୁ 
ରଦାେରାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱରଦଶ୍ମୀ ସରବ୍ଜାତ୍ତମ କାଯ୍ଜ୍ୟଉପରର ଧ୍ୟାେ 
ରକନ୍ଦ୍ରମୀଭୂତ କରବିା। 2047 ପାଇଁ ଭବଷି୍ୟତର େଯିମୁକି୍କମୁ 
ପବୂ୍ଜାେମୁମାେକରିବା ତଥା ବରିଳେଷଣ କରିବା। 

n ସ୍ୱାସ୍୍ୟରସବା, ରକୟର-ରକ୍ଷତ୍ର, ୋଇ-ରଟକ୍ ଉତ୍ାଦେ, ଆଇଟ-ି
ଆଇଟଏିସ୍ , େମି୍ଜାଣ, ଆତଥି୍ୟ, ପ୍ରଯମୁକି୍ବଦି୍ୟା ଏବଂ େବସୃଜେ ଭଳ ି
ରକ୍ଷତ୍ର ଉପରର ଗମୁରମୁ ତ୍ୱ ଦଅିନ୍ମୁ  ରଯଉଁଠାରର ଭାରତ ବଶି୍ରର ଏକ 
ଉନ୍ନତ ିକରିପାରିବ। 

n 2047 ପାଇଁ ଅଣସଂଗଠତି ରକ୍ଷତ୍ରକମୁ ସଂଗଠତି କରବିାର 
ଆବଶ୍୍ୟକତା ଉପରର ଅଧିକ ଗମୁରମୁ ତ୍ୱ ଦଆିଯାଉଛ।ି

n ଭାରତ, କାୋଡା, ସଙି୍ଗାପମୁର, ବ୍ରିଟେ, ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ, ଜମ୍ଜାେମୀ, 
ଜାପାେ, ଗଲ୍ଫ ଏବଂ ସ୍ାଣି୍ଡୋଭିୟା ଭଳ ି ଗମୁରମୁ ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଜ ରଦଶ୍ ସେତି 
ଏକ ବଶି୍ସ୍ତରମୀୟ ମାେ୍ୟତା ରବାଡ୍ଜ ଗଠେ କରବିା ଯାୋ ରକୌଶ୍ଳ 
ଆବଶ୍୍ୟକତା ଏବଂ ଅଗ୍ଣମୀ ସଂସ୍ାେ ପ୍ରକି୍ରୟାରର ପାରଦଶ୍୍ଜମୀ 
ରୋଈଥିବ। 

ଅପାର ସମ୍ଭାବନା

କୌ�ୌଶଳ ର୍ାରତ, �ୁଶଳ ର୍ାରତ�ର୍ର କୌଷ୍ାରଧି
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ଆଜ ିବଶି୍ୱ� ଏ� ପ୍ରମ�ୁ ଅେ୍ଯନ୍ରୀତ ିଭାବକୌ� ବ�ିାଶ ��ୁଛ,ି ଆଉ 
କୌସହ ିପ୍ରକି୍ରୟା ସହ ତାଳ କୌଦବା ଲାଗି ବଜା� ଚାହଦିା ଅନୁଯାୟ୍ରୀ 
ଯୁବ�ମାନଙୁ୍ ଏଠାକୌ� ତାଲିମ ଦଆିଯାଉଛ ି ଏବଂ କୌସମାନଙୁ୍ 
ଚା��ି ିଆବଶ୍ୟ� ଦକ୍ତା ତାଲିମ ଦଆିଯାଉଛ।ି 2016�ୁ ଆ�ମ୍ଭ 
କୌହାଇଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକୌପ୍ରଣ୍ଟଶି୍ ସପି୍ କୌପ୍ରାକୌମାସନ୍ ସି୍ମ୍ ପାଇଁ 
ଆକୌପ୍ରଣ୍ଟଶି୍ ସପି୍ ଆ�ଟେକୌ� ଉକୌଲେ�ନ୍ରୀୟ ପ�ବିତ୍୍ଯନ ��ାଯାଇଛ।ି 
ଶକି୍ାଦାନ�ୁ କୌପ୍ରାତ୍ସାହତି ��ବିାପାଇଁ, ଆକୌପ୍ରଣ୍ଟସିପି୍ ଆ�ଟେକୌ� 
ପ�ବିତ୍୍ଯନ �� ିସଂସ୍ାଗୁଡ଼�ୁି 25 ପ୍ରତଶିତ ଷ୍ାଇକୌପଣ୍ଡ କୌଫ�ସ୍ତ 
ପାଇଁ ଏ� ବ୍ୟବସ୍ା କୌହାଇଛ।ି ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ ଏବଂ ଉକୌଦ୍ୟାଗ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଶକି୍ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ� ସହଭାଗ୍ରୀତାକୌ� ପ୍ରେମ�� ି
ଡବଲ ଏ� ଧନ୍ାମଳୂ� ଶକି୍ା କୌ�ାସ୍ଯ ଡଗି୍ର୍ରୀ-ଆକୌପ୍ରଣ୍ଟସିପି୍ 
ଆ�ମ୍ଭ ��ାଯାଇଛ,ି କୌଯଉଁଥିକୌ� ଆକୌପ୍ରଣ୍ଟସି୍ ଶପି୍  ସହ ଅନ୍  ଜବ୍  
କୌରେନଂି ସାମିଲ୍  �ହଛି।ି କୌ�ୌଶଳ ମିଶନ୍ ସମସ୍ତ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ 
ଯୁବ�ମାନଙ୍ ପାଇଁ ସା�ା ବଶି୍ୱକୌ� କୌ�ାଜଗା�� ଦ୍ା� କୌ�ାଲିଛ ି
। ପ୍ରାୟ 20 ର୍ ିକୌଦଶ ସହକୌଯାଗକୌ� ଅକୌନ� �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛ।ି 
ଏଥିକୌ� ୟୁଏଇ ସହତି ସି୍ଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ, ଡ୍ାଇଭିଂ କୌରେନଂି ଏବଂ 

ଜାପାନ ସହତି ର୍ଆିଇପିପି ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ତ। ବଶି୍ୱ ସ୍ତ�କୌ� ଦକ୍ତା 
କୌକ୍ତ୍କୌ� ଭା�ତ ମଧ୍ୟ ଏହା� ମଦୁ୍ରା ପ୍ରଦଶ୍ଯନ ��ୁଛ।ି ଗତ �ଛି ି
ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟକୌ� ଭା�ତ ଅନ୍�ାଷ୍ଟ୍ର୍ରୀୟ କୌ�ୌଶଳ ପ୍ରତକିୌଯାଗିତାକୌ� 
29 �ୁ 13 ତମ ସ୍ାନ�ୁ ଆସଛି।ି  ପ�ବିତ୍ଭିତ ପ�କିୌବଶକୌ� ଆଜ ି
ଯୁବ�ମାନଙ୍ ସାମନୋକୌ� ନୂଆ ସକୁୌଯାଗ ଆସଛୁ।ି କୌସମାନଙୁ୍ 
କୌ�ୌଶଳ ସହତି ସଶକ୍ତ ��ବିା ଏ�ାନ୍ ଆବଶ୍ୟ� ଏବଂ ଏହା 
କୌସମାନଙ୍� ସ୍ପନେ�ୁ ନୂତନ କୌଡଣା କୌଦବ । ସି୍ଲିଂ-�ସିି୍ଲିଙ୍୍ଗ-
ଅପ୍ ସି୍ଲିଂ �� ିବଜା� ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ନଜି�ୁ ଦକ୍ �� ିଭା�ତ� 
ଯୁବ�ମାକୌନ ପ୍ରକୌତ୍ୟ� ଆହବୋନ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କୌହଉଛନ୍।ି ସି୍ଲ୍ 
ଇଣି୍ଡଆ ଅଭିଯାନ ବତ୍୍ଯମାନ ନୂଆ ଭା�ତ� ପ�ଚିୟ ପାଲର୍ଛି।ି 

ରଟରକ୍ନୋରଲାଜ ି ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜରମଣ୍ଟଦ୍ାରା ରକୌଶ୍ଳକମୁ 
େୂତେ ଦଗି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆ ଭିଜନ୍  ସା�ା� କୌହଉଛ ିତ ତାହା� 
ପ�ଣିାମ ସ୍�ୂପ ଯୁବଶକି୍ତ�ୁ ଦୁନଆି� ସବୁଠା�ୁ ବଡ଼ ଉପକୌଭାକ୍ତା 
ଭାକୌବ ସ୍ରୀମିତ ନ�ଖି ତାଙୁ୍ ନୂଆ ଉଡ଼ାଣ କୌଦଉଛ।ି କୌର୍କୌ�ନୋକୌଲାଜ ି
ଦୁନଆିକୌ� ନଜି�ୁ ଅଗ୍ରଣ୍ରୀ ��ାଇବା ପାଇଁ ଭା�ତ ନଜି�ୁ ଲକ୍୍ୟ 

n �ାଷ୍ଟ୍ର୍ରୀୟ କୌ�ୌଶଳ କୌଯାଗ୍ୟତା ଢାଞ୍ଚା ଶଳି୍ପ� ଆବଶ୍ୟ�ତା ସହତି କୌଯାଡ଼ାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 
କୌଦଶକୌ� 750 ଭଚୁ୍ଯଆଲ୍ ଏବଂ 75 ସି୍ଲିଂ ଇ-ଲ୍ୟାବ ପ୍ରତଷି୍ଠା କୌହବ।

n କୌ�ୌଶଳ ଏବଂ ଜ୍ରୀବ�ିା ପାଇ ଁ'କୌଦଶ ଷ୍ା� କୌପାର୍୍ଯାଲ (DESH-Stack 
e-portal)' ସ୍ାପନ �� ି  ଅନଲାଇନ୍ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମକୌ� ଯବୁ�ମାନଙ୍ ପ୍ରତଭିା 
ବ�ିାଶ ��ାଯିବ। API ଆଧା�ତି ବଶି୍ୱସନ୍ରୀୟ ଦକ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ ଦଆିଯିବ।

n କୌଡ୍ାନ୍-ଏ-ସଭଭିସ୍ ଷ୍ାର୍୍ଯଅପ�ୁ କୌପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦଆିଯିବ।
n କୌ�ାଜଗା� ବୃଦ୍ଧ ିପାଇ ଁକୌଡ୍ାନ୍ ଏବଂ କୌଡ୍ାନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼�ି� ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ120 

କୌ�ାର୍ ିର୍ଙ୍ା� ଏ� PLI କୌଯାଜନା ଅନୁକୌମାଦନ ��ାଯାଇଛ।ି ଆଗାମ୍ରୀ ତନିବିଷ୍ଯ 
ମଧ୍ୟକୌ� ଏହ ିକୌକ୍ତ୍କୌ� 10 ହଜା� ନଯୁିକି୍ତ ସଷିୃ୍ କୌହବ।

n ନ୍ୟାସନାଲ ସି୍ଲ୍ କୌଡଭଲପକୌମଣ୍ଟ �କୌପ୍ଯାକୌ�ସନ୍ ମଧ୍ୟ କୌଦଶ ତୋ ବଶି୍ୱ� �ଛି ି
ଅନୁଷ୍ଠାନ� ସହକୌଯାଗକୌ� ସି୍ଲ୍ ଇମ୍ା�ଟେ ବଣ୍୍ଡ ଲଞ୍ଚ ��ଛି,ି ଯାହା ସି୍ଲିଂ କୌକ୍ତ୍କୌ� 
ଏପ� ିପ୍ରେମ ବଣ୍ଡ। ଏହ ିସହକୌଯାଗକୌ� ଚା� ିବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟକୌ� 50,000 ଯୁବ�ଙୁ୍ 
ଉପ�ୃତ ��ବିା ପାଇଁ 14.4 ମଲିିୟନ ଡଲା�� ଏ� ପାଣ୍ ିଗଠନ ��ାଯାଇଛ।ି

କୌ�ୌଶଳ  ମଧିଶନ ପାଇ ଁ
�ଗାତାର ବଢ଼ଛୁଧି ବକୌଜଟ 

ରକୌଶ୍ଳ ବକିାଶ୍କମୁ ତ୍ୱରାେ୍ବତି କରିବା ପ୍ରକି୍ରୟାକମୁ ରଯମତି ିବରଜଟ୍  ବ୍ୟବସ୍ା ବାଧା ରଦବ ୋେିଁ 
ରସଥିଲାଗି ବରିଶ୍ଷ ପ୍ରାବଧାେ ଗ୍େଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏପରକି ିଏଥିଲାଗି େଦି୍୍ଜାରିତ ବରଜଟ୍  

ପ୍ରତବିଷ୍ଜ ବଢ଼ବିାରର ଲାଗିଛ।ି 2022-23ରର ଉପସ୍ାପେ କରାଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ 
ବରଜଟ୍ ରର ରକୌଶ୍ଳ ବକିାଶ୍ କାଯ୍ଜ୍ୟକ୍ରମକମୁ ଉରଦ୍ୟାଗ ସେତି େରିନ୍ରଭାରବ ବୃଦ୍ ିପାଇଁ 

ରଜାର ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏୋର ପ୍ରମମୁଖ ଅଂଶ୍ଗମୁଡ଼କି ରେଲା: 

କୌ�ୌଶଳ ର୍ାରତ, �ୁଶଳ ର୍ାରତ�ର୍ର କୌଷ୍ାରଧି
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�ଖିଛ,ି କୌତଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକିୌଜ ଏହ ିଦଶନ୍ଧ�ୁି 'TEKED' କୌବାଲି 
ବର୍ଣ୍ଯନା ��ଛିନ୍।ି ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଡଆକୌ� କୌର୍କୌ�ନୋକୌଲାଜଭିିତ୍�ି ଏ� ନୂତନ 
ସଂସ୍ତୃ�ି ବ�ିାଶ ��ବିା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟ�ତା �ହଛି,ି କୌଯଉଁଠାକୌ� 
ନୂତନ କୌର୍କୌ�ନୋକୌଲାଜ ି ସହତି ପ�୍ରୀକ୍ା ��ବିାପାଇଁ ଇଚ୍ା ଥିବ 
ଏବଂ ବଡ଼ ଆହବୋନ�ୁ ସ୍୍ରୀ�ା� ��ବିା ପାଇଁ ଦ୍ଧିା ନଥିବ। ଏହାସହ 
କୌର୍କୌ�ନୋକୌଲାଜ ି କୌକ୍ତ୍କୌ� କୌଲା�ଙୁ୍ ଫକୌଲାୟ� ନୁକୌହଁ, ଲିଡ� 
କୌହବା� ଆ�ାଂକ୍ା ଥିବ, �ା�ଣ ଏ�ବଂିଶ ଶତାବ୍୍ରୀକୌ� ପ�ବିତ୍୍ଯତ 
ପ�କିୌବଶ� ଆବଶ୍ୟ�ତା କୌହଉଛ ି ଇଣ୍ଟ�କୌନଟ୍  ଏବଂ ଅନ୍ ଲାଇନ୍  
ଲର୍ଣଭିଂ।  କୌତଣୁ ଭ�ତ ସି୍ଲ୍ସ, ଇ-ସି୍ଲ ଇଣି୍ଡଆ ପ୍ଲାର୍ଫମ୍ଯ ଭଳ ିଅକୌନ� 
କୌପାର୍୍ଯାଲ ଦକ୍ତା ତାଲିମ ପାଇଁ ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଛ।ି କୌ�ବଳ ଏତ�ି ି
ନୁକୌହଁ, ଆଇଆଇର୍,ି ଆଇଆଇଏମ୍ ଭଳ ି ଇଣି୍ଡଆନ୍ ଇନଷି୍ଚୁ୍ୟଟ୍ 
ଅଫ୍ ସି୍ଲ୍ସ (IIS) ନାମ� ଅତ୍ୟାଧୁନ�ି ତାଲିମ ପ୍ରତଷି୍ଠାନଦ୍ା�ା 
ବତ୍୍ଯମାନ ଭା�ତ୍ରୀୟ ଦକ୍ତା�ୁ ବଶି୍ୱସ୍ତ�୍ରୀୟ ��ବିା ପାଇଁ କୌଯାଜନା 
��ାଯାଇଛ,ି ଯାହା� ମଳୂଦୁଆ ଗାନ୍ଧନିଗ�, ମମୁବୋଇକୌ� ପିପିପି 
ମକୌଡଲ ଆଧା�କୌ� ପଡ଼ଛି।ି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନ�ିର୍କୌ� କୌଜା� କୌଦଇଛନ୍ ି କୌଯ ଫିନକୌର୍କ୍, 

n ଜାତ୍ରୀୟ ଶକି୍ା ନ୍ରୀତ ି2020 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ� ଭା� ହ୍ାସ �� ିଛାତ୍ାଛାତ୍୍ରୀଙ୍ 
ଭବଷି୍ୟତ ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟ� ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ�ୁ ଧ୍ୟାନ କୌଦଇଛ।ି ଏହା 
ଛାତ୍ମାନଙ୍ ସହତି ଶକି୍�ମାନଙ୍� ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଲକ୍୍ୟ 
�ଖିଛ।ି 2025 ସଦୁ୍ଧା ବଦି୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ସହତି ଜଡ଼ତି 
କୌଦଶ� ଅତ�ିମକୌ� 50 ପ୍ରତଶିତ ଛାତ୍ଙୁ୍ ପ�ାମଶ୍ଯ ଦଆିଯାଇଛ।ି

n ବଦି୍ୟାଳୟ ଶକି୍ା ଏବଂ ସାକ୍�ତା ବଭିାଗ 'ସମଗ୍ର ଶକି୍ା-ବଦି୍ୟାଳୟ ଶକି୍ା 
ପାଇ ଁଏ� ସମନବେତି ସି୍ମ୍' ଅଧ୍ରୀନକୌ� ବଦି୍ୟାଳୟ ଶକି୍ା� ଧନ୍ାମଳୂ� 
କୌଯାଜନା �ାଯ୍ଯ୍ୟ�ା�୍ରୀ ��ୁଛ, ଯାହାଦ୍ା�ା ଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀମାକୌନ କୌସମାନଙ୍� 
କୌଯାଗ୍ୟତା, ଦକ୍ତା ଏବଂ ଆ�ାଂକ୍ା ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ବୃତ୍ ିଚୟନ ��ପିା�କିୌବ। 
9 �ୁ ଦ୍ାଦଶ ମାନ୍ୟତା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଶକି୍ା ଏଥିକୌ� 15.63 ଲକ୍ ଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀ 
ମଧ୍ୟ ନାମ କୌଲ�ାଇଛନ୍।ି

n ଶକି୍ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ� ସହକୌଯାଗକୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କୌ�ୌଶଳ ବ�ିାଶ 
କୌଯାଜନା 3.0 କୌ� ପାଇଲର୍ ଆଧା�କୌ� ସି୍ଲ ହବ ଇନସିଏିର୍ଭି 
(SHI) ଆ�ମ୍ଭ ��ାଯାଇଛ।ି ଏହା� ଉକୌର୍ଶ୍ୟ କୌହଉଛ ିଭିତ୍ଭୂିମ ିସଷିୃ୍ 
��ବିା ଏବଂ ସ୍ାନ୍ରୀୟ ଅେ୍ଯନ୍ରୀତ�ି ଆବଶ୍ୟ�ତା ଅନୁସାକୌ� ଧନ୍ାମଳୂ� 
ତାଲିମ� ଆବଶ୍ୟ�ତା ପ�ୂଣ ��ବିା। ସି୍ଲ୍ ହବ୍ ଗୁଡ�ି କୌହଉଛ ି
କୌନାଡାଲ୍ ସି୍ଲ୍ କୌସଣ୍ଟର୍ ଯାହା ଶଳି୍ପ ପ�ଦିଶ୍ଯନ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ�ୁ ଅଷ୍ମ 
କୌଶ୍ଣ୍ରୀ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଶଳି୍ପ ପ�ଦିଶ୍ଯନ ଏବଂ ବ୍ୟାଗ �ହତି ଦବିସ ମାଧ୍ୟମକୌ� 
ବଶି୍ୱବ୍ୟାପ୍ରୀ ବଭିିନ୍ନ �ାଯ୍ଯ୍ୟ� ପ�ଚିୟ ��ାଇୋଏ। 

ନୂଆ ଜାତଜୀୟ ଶଧିକ୍ଷା 
ନଜୀତଧିକୌର ବଧି କୌ�ୌଶଳ 

n  10 ଲକ୍�ୁ ଅଧି� ଯୁବ�ଙୁ୍ ‘ ଶ�ି 
ଏବଂ କୌ�ାଜଗା� ��’, ନଇ ମଞି୍ଲ, 
ଉସ୍ତାଦ୍, ନଇ କୌ�ାଶନ ିଏବଂ ଗା�ବି 
ନୱାଜ ସ୍କୌ�ାଜଗା� ଭଳ ିସି୍ମ୍ 
ମାଧ୍ୟମକୌ� ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ ତାଲିମ ଏବଂ 
ନଯୁିକି୍ତ ସକୁୌଯାଗ ପ୍ରଦାନ ��ାଯାଇଛ।ି 
ଏଥିମଧ୍ୟ�ୁ ହତିାଧି�ା�୍ରୀଙ୍ 50% �ୁ 
ଅଧି� ମହଳିା।

n  �ୁଶଳ୍ରୀ �ା�ଗି� ଏବଂ �ା�ଗି�ମାନଙୁ୍ 
ହୁନ� ହାର୍ ମାଧ୍ୟମକୌ� ମାକୌ�୍ଯର୍ ଏବଂ 
ସକୁୌଯାଗ କୌଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ।ି 
8.5 ଲକ୍�ୁ ଅଧି� ମାଷ୍�, �ା�ଗି� 
ଏବଂ �ା�ଗି�ଙୁ୍ 8 ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟକୌ� 
ସା�ା କୌଦଶକୌ� 39 ର୍ ିହୁନ� ହାର୍ 
ମାଧ୍ୟମକୌ� ନଯୁିକି୍ତ ସକୁୌଯାଗ କୌଯାଗାଇ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି

�ୃର୍�ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ�ୃର୍�ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ତା�ଧିମ ପେକୌକ୍ଷପତା�ଧିମ ପେକୌକ୍ଷପ

n  ଗ୍ରାମ୍ରୀଣ ଯୁବ�ମାନଙୁ୍ '�ୃଷ ିବସି୍ତା� ଉପ 
ମିଶନ୍' ମାଧ୍ୟମକୌ� 7 ଦନି� ସ୍ଳ୍ପ�ାଳ୍ରୀନ 
ଦକ୍ତା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ��ାଯାଉଛ।ି

n  ଆତ୍ମନଭି୍ଯ�ଶ୍ରୀଳ ସକୁୌଯାଗ ସଷିୃ୍ ��ବିା 
ପାଇଁ “�ୃଷ ିବସି୍ତା� ଉପ ମିଶନ୍” ଅଧ୍ରୀନକୌ� 
“�ୃଷ ି�୍ଲନିକି୍ ଏବଂ �ୃଷ ିବ୍ୟବସାୟ କୌ�ନ୍ଦ୍ର” 
(ଏସ ିଏବଂ ଏବସି)ି ପ୍ରତଷି୍ଠା ��ାଯାଇଛ।ି

n  ଏହ ି45 ଦନି ମଧ୍ୟକୌ� କୌନାଡାଲ୍ କୌରେନଂି 
ଇନଷି୍ଚୁ୍ୟଟ୍ ସାହାଯ୍ୟକୌ� ଆବାସ�ି ତାଲିମ 
ଦଆିଯାଏ।

n  �ୃଷ ିଉକୌଦ୍ୟାଗ ଆ�ମ୍ଭ ��ବିାପାଇଁ 
ପ୍ରଶକି୍�ମାନଙୁ୍ ଋଣ ପାଇବାକୌ� ସାହାଯ୍ୟ 
��ାଯାଏ। ସମ୍ପ୍ରତ ିଏହ ିକୌଯାଜନା ମଦୁ୍ରା ଋଣ 
କୌଯାଜନା ସହ କୌଯାଡ଼ାଯାଇଛ।ି 

ସଂଖ୍୍ୟା�ଘଙୁ୍କ ପାଇ ଁମଧ୍ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ ପେକୌକ୍ଷପ

କୌ�ୌଶଳ ର୍ାରତ, �ୁଶଳ ର୍ାରତ�ର୍ର କୌଷ୍ାରଧି
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ଆଗି୍ରକୌର୍କ୍, କୌମଡକିୌର୍କ୍ ଏବଂ ସି୍ଲ୍ କୌଡଭଲପକୌମଣ୍ଟ ଭଳ ିକୌକ୍ତ୍କୌ� 
କୌଦଶ ଅଗ୍ରଗତ ି ନ�କୌଲ ଶଳି୍ପ 4.0 ସମ୍ଭବ ନୁକୌହଁ। କୌସଥିପାଇଁ 
କୌସ ପେଷ୍ ଭାବକୌ� �ହଛିନ୍ ି କୌଯ 'କୌର୍�ନେକି୍ ପ୍ରେମ’ କୌହଉଛ ି ତାଙ୍ 
ସ��ା�ଙ୍ ଉତ୍ମ ଶାସନ ଆଦଶ୍ଯ� ପଷୃ୍ଠଭୂମି। ସାଧା�ଣ 
ବକୌଜର୍କୌ� ଯୁବ�ମାନଙ୍ ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ଏବଂ 
ଅଭିନବ ପଦକୌକ୍ପ ମଧ୍ୟ କୌଘାଷଣା ��ାଯାଇଛ।ି କୌଯମିତ,ି ଡଗି୍ର୍ରୀ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୌ� ଆକୌପ୍ରଣ୍ଟସି୍ ଶପି, ସ୍ାନ୍ରୀୟ ସଂସ୍ାକୌ� ଇଣ୍ଟନ୍ଯଶପି୍ 
ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଡଗି୍ର୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୃତ।ି  ଚା��ି ିପାଇଁ ବକିୌଦଶ 
ଯିବା�ୁ ଚାହଁୁଥିବା ଭା�ତ� ଯୁବ�ମାନଙ୍ ପାଇଁ ବ୍ଜି୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 
ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ା ��ାଯାଇଛ।ି ଆଜ ିକୌଦଶ� ଯୁବ�ମାକୌନ ନୂଆ ଆପ୍ସ 
ତଆି� ି��ୁଛନ୍,ି ଷ୍ାର୍୍ଯଅପ୍ ବତ୍୍ଯମାନ ୟୁନ�ିର୍ଣ୍ଯ କୌହାଇଯାଉଛ ିଏବଂ 
ବଶି୍ୱକୌ� ଇକୌନାକୌଭସନ୍, ଇନ�ୁ୍ୟକୌବସନ ସହତି ଷ୍ାର୍୍ଯଅପ� ନୂଆ 
କୌରୋତ�ୁ ଭା�ତ ଆକୌଗଇ କୌନଉଛ।ି ଏହା କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା�ଙ୍ ଦକ୍ତା 
ଉପକୌ� ଗୁ�ୁତ୍ୱ� ଫଳାଫଳ କୌଯ 2014 ପୂବ୍ଯ�ୁ କୌଯଉଁଠାକୌ� 
କୌଦଶକୌ� ହା�ାହା� ିଚା� ିହଜା� କୌପକୌର୍ଣ୍ଟ �ହଥିିଲା, ବତ୍୍ଯମାନ 
ଏହା� ସଂ�୍ୟା ପ୍ରତବିଷ୍ଯ 15 ହଜା��ୁ ଅଧି� କୌହାଇସା�ଛି।ି

ଆଜ�ି ଦରୁତ ପ�ବିତ୍୍ଯନଶ୍ରୀଳ ଦୁନଆିକୌ� ଅକୌନ� କୌକ୍ତ୍କୌ� 

ଲକ୍ ଲକ୍ �ୁଶଳ୍ରୀ କୌଲା�ଙ୍� ଆବଶ୍ୟ�ତା ଅଛ।ି ବକିୌଶଷ�� ି
ସ୍ାସ୍୍ୟ କୌସବାକୌ� ବପିୁଳ ସମ୍ଭାବନା ସଷିୃ୍ କୌହାଇଛ।ି ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ 
�� ି ବତ୍୍ଯମାନ ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱକୌ� ସଷିୃ୍ 
କୌହଉଥିବା ଏହ ିସକୁୌଯାଗଗୁଡ�ି� ମ୍ୟାପିଂ ଆ�ମ୍ଭ ��ଛିନ୍।ି ପ୍ରୟାସ 
କୌହଉଛ ି ଭା�ତ� ଯୁବ�ମାକୌନ ଅନ୍ୟ କୌଦଶ� ଆବଶ୍ୟ�ତା 
ବଷିୟକୌ� ସଠକି୍ ସଚୂନା ପାଇପା�କିୌବ। କୌ�ଉଁ କୌଦଶକୌ� ସ୍ାସ୍୍ୟ 
କୌସବାକୌ� ନୂତନ ସକୁୌଯାଗ କୌ�ାଲୁଛ ି , କୌ�ଉଁ କୌଦଶକୌ�, କୌ�ଉଁ 
କୌସବା କୌକ୍ତ୍କୌ�, �’ଣ ଆବଶ୍ୟ�ତା �ହଛି;ି ବତ୍୍ଯମାନ ଭା�ତ� 
ଯୁବ�ମାକୌନ ଏହା ସହ ଜଡ଼ତି ସଚୂନା ଶ୍ରୀଘ୍ର ପାଇପା�କିୌବ। ସି୍ଲ୍ 
ମ୍ୟାପିଙ୍୍ଗ କୌହତୁ, ଏହପି� ିସଚୂନା ପ୍ରଦାନ ��ବିା� �ାଯ୍ଯ୍ୟ ସହଜ 
କୌହବ। ଏହା ବ୍ୟତ୍ରୀତ କୌଦଶକୌ� ଶ୍ମି�ମାନଙ୍ ସି୍ଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ 
ଏ� କୌପାର୍୍ଯାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆ�ମ୍ଭ ��ାଯାଇଛ।ି �ୁଶଳ୍ରୀ ଶ୍ମି�ମାନଙୁ୍ 
ମ୍ୟାପିଂ ��ବିାକୌ� ଏହ ିକୌପାର୍୍ଯାଲ୍ ଏ� ଗୁ�ୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଯ ଭୂମି�ା ଗ୍ରହଣ 
��ବି। ଏହା ସହତି, ନଯୁିକି୍ତଦାତାମାକୌନ କୌଗାର୍ଏି �୍ଲ�ିକୌ� �ୁଶଳ୍ରୀ 
ଶ୍ମି�ମାନଙୁ୍ ଚହି୍ନର୍ �� ିନଯୁିକ୍ତ ��ବିା�ୁ ସକ୍ମ କୌହକୌବ। ଏଥିକୌ�, 
ବକିୌଶଷ�� ିକୌସହ ିଶ୍ମି�ମାକୌନ ମଧ୍ୟ ଉପ�ୃତ କୌହକୌବ, କୌଯଉଁମାକୌନ 
ନ�ିର୍କୌ� ଚା��ି ିଛାଡ଼ ିସହ��ୁ ନଜି ଗ୍ରାମ�ୁ ଯାଇଛନ୍।ି

ରାଜ୍ୟମାେଙ୍କ ଭାଗିଦାରମୀ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ରକୌଶ୍ଳ ବକିାଶ୍ 
ଏବଂ ଉଦ୍ୟମତିା ମନ୍ଣାଳୟ, ଆଇଆଇଏମ୍  ବାଙ୍ଗାରଲାର 
ସେରଯାଗରର ମୋତ୍ମା ଗାନ୍ମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମୀୟ ରଫ୍ରଲାଶ୍ପି୍  ଦ୍ାରା 
ଜଲି୍ାସ୍ତରରର କମୁଶ୍ଳମୀ କାଯ୍ଜ୍ୟବଳ ପ୍ରସ୍ତମୁତ କରବିା ପଦରକ୍ଷପ। 

ଏେକି୍ରମରର ରାଜ୍ୟ-ଜଲି୍ା କମିଟକିମୁ ମଜଭମୁ ତ କରିବା, ଉନ୍ନତ 
ବଜାର ସପ୍କ୍ଜ ସୃଷି୍ଟ ଏବଂ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକଙ୍କମୁ  ଗମୁଣାତ୍ମକ ତାଲିମ 
ପ୍ରଦାେ ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି 

କୌଫକୌ�ାଶଧିପ ୍

ଉରଦ୍ୟାଗିକମୀ ପ୍ରଶ୍କି୍ଷଣ ସଂସ୍ାେ- ଆଇଟଆିଇ ମାଧ୍ୟମରର 
ଦଆିଯାଉଥିବା ରକୌଶ୍ଳ ବକିାଶ୍ ତାଲିମକମୁ ସମୟ 
ଅେମୁସାରର ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ସମୁଧାର କରିବା। 

ଷ୍ଟ୍ରାଇର୍୍ 

ସ
ଂ�

ଳ୍ପ

କୌ�ୌଶଳ ବଧି�ାଶକୌର ର୍ାରତ ସେ ବଧିଶ୍ବ୍ୟାଙ୍୍କ  
ଭାରତ ଅରେକ ପ୍ରତଭିାରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଜ, ତାଙ୍କମୁ  

ରକୌଶ୍ଳ ଶ୍ଖିାଇବା ବେମୁତ ଜରମୁ ରମୀ। ଏେ ି
ପ୍ରକି୍ରୟାରର ବଶି୍ବ୍ୟାଙ୍କ ବ ିଭାରତକମୁ ସାୋଯ୍ୟ 

କରମୁ ଛ।ି ବଶି୍ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ମିଶ୍ ିସଂକଳ୍ପ ,ବଂ 
ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ କାଯ୍ଜ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଯିବା ସେ 15ରମୁ  

ଅଧିକ ରଦଶ୍ ସେ ଏଥିପାଇଁ ପରସ୍ର 
ସେରଯାଗ କାଯ୍ଜ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରେଛି।ି 

     ଆଜଧି କୌେଶର �ବୁ� ୋ�ାଥନ ମାଧ୍ମକୌର, କୌଟକୌକ୍ନୋକୌ�ାଜଧି ମାଧ୍ମକୌର କୌେଶର େଜାର େଜାର ସମସ୍ୟା 
ପାଇ ଁସମାଧାନ କୌଖ୍ାଜଛୁନ୍ଧି ଏବଂ ସମାଧାନ ବାୋର ବଧି �ରୁଛନ୍ଧି। ଆଜଧି କୌେଶର �ବୁ� ବେଳୁଥବିା 

ଚା�ଧିରଧିକୌକ୍ଷତ୍ରର ଆବଶ୍ୟ�  ଅନୁସାକୌର ନୂଆ ନୂଆ �ାମ ୋତ�ୁ କୌନଉଛନ୍ଧି। ନଧିକୌଜ �ାମ �ରୁଛଧି, ଆହ୍୍ୱାନ 
ୋତ�ୁ କୌନଉଛଧି, ସାେସ �ରୁଛଧି ଆଉ ଅନ୍ୟ�ୁ ବଧି �ାମ କୌେଉଛଧି।       -ନକୌରନ୍ଦ୍ର କୌମାେଜୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ 

କୌ�ୌଶଳ ର୍ାରତ, �ୁଶଳ ର୍ାରତ�ର୍ର କୌଷ୍ାରଧି



ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର |  ଜ୍ୟଲାଇ 1-15, 2022 25

ଏଆଇସଧିଟଧିଇ ସେ ଡଧିଜଧିଟା�୍  କୌ�ୌଶଳ ନଧିମ୍ଭାଣ 
n �୍ଲାଉଡ୍ �ମୁ୍୍ୟର୍ଂି, ବଗି୍ ଡାର୍ା, ଡାର୍ା 

ଆନାଲିର୍କି୍ସ, ସାଇବ� ସ�ୁି୍ୟ�ରି୍,ି ବ୍ଲକ୍ 
କୌଚନ୍, କୌଡ୍ାନ୍ ଏବଂ କୌ�ାକୌବାର୍କି୍ସ ଭଳ ି
ଭବଷି୍ୟତକୌ� ଉଦ୍ରୀୟମାନ କୌ�ୌଶଳ� 
ତାଲିମ ପାଇଁ    ଶକି୍ା ଏବଂ କୌ�ୌଶଳ 
ବ�ିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ,ଏଆଇସରି୍ଇି ସହ 
ମଶି ିଡଜିରି୍ାଲ୍  କୌ�ୌଶଳ ନମି୍ଯାଣ 
�ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ� ଆ�ମ୍ଭ ��ଛିନ୍।ି 

n ତନି ିଏବଂ ଛଅ ମାସ� ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 
ପ�ଚିାଳନା ��,ି ଏହା ଅଧ୍ରୀନକୌ� 
1.10 କୌ�ାର୍ ିଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀଙୁ୍ ତାଲିମ 
ଦଆିଯିବ। 

n କୌବୈଷୟି� ତାଲିମ ସହତି ଛାତ୍ମାନଙୁ୍ 
ଇଣ୍ଟନ୍ଯସପି୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ��ାଯିବ। 
ଗ୍ରାମ୍ରୀଣ ବ�ିାଶ ବଭିାଗକୌ� 10 
ଲକ୍ ଛାତ୍, କୌ�ଳବାଇକୌ� 5 ଲକ୍, 
ସହକୌଯାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୌ� 1 
ଲକ୍, ଶକି୍ା ଏବଂ ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୌ� 1 ଲକ୍ ଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀଙୁ୍ 
ଇଣ୍ଟନ୍ଯସପି୍ ସବୁଧିା କୌଯାଗାଇ ଦଆିଯିବ।

ସି୍ଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ମିଶନ୍ ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ଲକ୍ ଲକ୍ ଯୁବ�ଙୁ୍ ଆଜ�ି ଆବଶ୍ୟ�ତା 
ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ତାଲିମ କୌଦବାକୌ� ସାହାଯ୍ୟ ��ୁଛ ି। କୌଦଶକୌ� ଏ� ଡଜିରି୍ାଲ 
ସି୍ଲିଂ ଇକୌ�ା-ସଷି୍ମ ଏବଂ ଶଳି୍ପ� ଚାହଦିା ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ଦକ୍ତା ବ�ିାଶ 
ପାଇଁ ବକିୌଶଷ ଧ୍ୟାନ ଦଆିଯାଇଛ,ି କୌଯଉଁଥିକୌ� ପ୍ରକୌତ୍ୟ� ନାଗ��ିଙୁ୍ 
ଗୁ�ୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଯ ବକିୌବଚନା �� ିଏପ� ିଏ� ସକୁୌଯାଗ ଦଆିଯାଉଛ।ି �ା�ଣ 
ଜକୌଣ ସଫଳ ବ୍ୟକି୍ତ କୌ�ୌଣସ ି ପଅ�ାକୌ�  ନଜି ଦକ୍ତା ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଁ 
ଆସଥୁିବା ସକୁୌଯାଗ�ୁ ହାତଛଡ଼ା �କୌ� ନାହିଁ।  ଦକ୍ତା କୌ�ବଳ ଜ୍ରୀବ�ିା 
ଏବଂ ଅେ୍ଯ କୌ�ାଜଗା�� ମାଧ୍ୟମ ନୁକୌହଁ। ଜ୍ରୀବନ ଉତ୍ସାହ ଆବଶ୍ୟ�। 
ଉର୍୍ରୀପନା ଜ�ୁ�୍ରୀ। ବଞ୍ଚବିା� ଇଚ୍ା ଆବଶ୍ୟ�, ଜଦି୍  ବ ିଜ�ୁ�୍ରୀ। ଏହା 
ଆମ�ୁ କୌପ୍ର�ତି �କୌ�, ନୂଆ କୌଶକି୍ତ ସଞ୍ଚା� �କୌ�। ଯୁବାବସ୍ା କୌହଉ ବା 
ବୃଦ୍ଧାବସ୍ା, ଯଦ ିଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ କୌ�ୌଶଳ ଶ�ିଛୁନ୍,ି କୌତକୌବ ଜ୍ରୀବନ� 
ପ୍ରତରି୍ ିଉତ୍ସାହ �ମ୍  କୌହବ ନାହିଁ। 

 ନଶିି୍ତ ଭାବକୌ� ନୂତନ ଭା�ତ ନଜି ପାଇଁ ଏ� ନୂତନ ଗତପିେ 
ବାଛସିା�ଛି ିଏବଂ ଏଥିକୌ� କୌସ ଅତୁର୍ �ହବି। �ା�ଣ ଏହା ଏକୌବ ଆଉ 
ଭାଗ୍ୟ ବା �ାହା ଭ�ସାକୌ� ନୁକୌହଁ, ବ�ଂ ଅମତୃ �ାଳ� ସଂ�ଳ୍ପଦ୍ା�ା 
କୌବୈଶ୍ୱ�ି ମାନ� ଅନୁ�ୂପ କୌ�ୌଶଳ ବ�ିାଶ ଏବଂ କୌ�ାଜଗା� ସଷିୃ୍ 
ନ୍ରୀତକିୌ� ଚାଲିବା ଆ�ମ୍ଭ ��ଛି।ି ଏମିତ ିଏ� ନୂଆ ଭା�ତ କୌଯଉଁଥିକୌ� 
ସକୁୌଯାଗ ବ ି�ହଛି ିଆଉ ଉଡ଼ବିା�ୁ ଆ�ାଶବ ିଉନ୍ମଲୁକ୍ତ ଅଛ।ି n

ଯୁବ�ମାନଙୁ୍ ଉକୌଦ୍ୟାଗ୍ରୀ ମକୌନାବୃତ୍,ି କୌ�ାଜଗା� ଏବଂ 
ସାମାଜ�ି କୌ�ୌଶଳ ଦ୍ା�ାସଶକ୍ତ ��ବିା ଲାଗି ୟୁନକିୌସଫ ଓ 
ମାଇକୌକ୍ରାସଫଟେ  ମିଳତି ଭାକୌବ ପାସ୍ କୌପାର୍୍ଯ ରୁ୍ ଅର୍ଣଭିଂ ( ପି2ଇ) 
ଆ�ମ୍ଭ ��ଛିନ୍,ି ଯାହା�ୁ ଯୁବାହ କୌ�ୌଶଳ ନାଁ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ଏହ ିଇ-ଲର୍ଣଭିଂ ସମାଧାନ� ଉକୌର୍ଶ୍ୟ କୌହଉଛ,ି ଯୁବ�ଙୁ୍ 
ନଃିଶଳୁ୍କ, ଚା�� ିସମବେନ୍ଧତି କୌ�ୌଶଳକୌ� ସଶକ୍ତ ��ବିା ଏବଂ 
ଉକୌଦ୍ରଶଗ୍ରୀ, କୌ�ାଜଗା� ଓ ସାମାଜ�ି ପ୍ରଭାବ�  ସକୁୌଯାଗ 
ସଷିୃ୍ ��ବିା। ପି 2 ଇ ଲାଗୁ ��ବିା�ୁ ଭା�ତ ପ୍ରେମ �ାଷ୍ଟ୍ର। 

ୟୁନଧିକୌସଫ ସେ ପାସ ୍କୌପାଟ୍ଭ ଟୁ ଅର୍ଣମିଂ 
‘�ବୁାେ କୌ�ୌଶଳ’ �ା�୍ଭ୍ୟକ୍ରମ

- ଧକୌମ୍ଭନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କୌ�ନ୍ଦ୍ରମନ୍ତଜୀ- ଶଧିକ୍ଷା, କୌ�ୌଶଳ ବଧି�ାଶ ଓ ଏଣ୍ରପ୍ରଧିନରଶଧିପ ୍

ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ ନକୌରନ୍ଦ୍ର କୌମାେଜୀ, ର୍ାରତ�ୁ ବଧିଶ୍ର କୌ�ୌଶଳ 
ବଧି�ାଶର ରାଜଧାନଜୀ ର୍ାକୌବ ଗଢ଼ଧି କୌତାଳଧିବା�ୁ ଚାୋନ୍ଧି। 
ବଧିଶ୍ ଏକୌବ ଅରୂ୍ତପବୂ୍ଭ ଆହ୍୍ୱାନ�ୁ ସାମ୍ନୋ �ରୁଛଧି ଏବଂ ଏେଧି 
ପରଧିସ୍ଧିତଧିକୌର ସ୍ଧି�ଧିଂ, ରଧିସ୍ଧି�ଧିଂ, ଅପ ୍ସ୍ଧି�ଧିଂର  ଆବଶ୍ୟ�ତା 
ରେଧିଛଧି। କୌ�ୌଶଳ ବଧି�ାଶ�ୁ ଏ� ଜନ ଆକୌନ୍ଦାଳନକୌର ପରଧିଣତ 
�ରଧିବା�ୁ କୌେବ। ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଜୀୟ ଶଧିକ୍ଷାନଜୀତଧିକୌର ମଧ୍ ଶଧିକ୍ଷା ଓ 
କୌ�ୌଶଳ ବଧି�ାଶ ମଧ୍କୌର ତାଳ କୌେଇ ଚା�ଧିବା�ାଗଧି କୌୋଇଥବିା 
ପ୍ରାୟସ ଏେଧି େଧିଗକୌର �କୌଥଷ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ କୌେବ। 

    

    

କୌ�ୌଶଳ ର୍ାରତ, �ୁଶଳ ର୍ାରତ�ର୍ର କୌଷ୍ାରଧି
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ପରଧିକୌବଶ ସଂରକ୍ଷଣ 
କୌକ୍ଷତ୍ରକୌର ବଧିଶ୍ କୌନତୃତ୍ୱ 

ପରିରବଶ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତ ରକରତ ଚନି୍ତି, 
ତାୋ ସାରା ବଶି୍ ଗଲା କଛିବିଷ୍ଜ ରେଲା ଅେମୁଭବ କରିଛ।ି 

ଗତବଷ୍ଜ ଗଲୋସ୍ ରଗାଠାରର ସମାପ୍ତ ରୋଇଥିବା ରକାପ୍ - 26 
ରବଠକରର ଏୋର ଉଦାେରଣ ରଦଖିବାକମୁ ମିଳଥିିଲା 
ରଯରତରବରଳ ଭାରତ ରଦଇଥିବା LiFE ( ଲାଇଫ୍  

ଷ୍ଟାଇଲ୍  ଫ୍ର ଏନ୍ ଭିରନ୍ ରମଣ୍ଟ) ମନ୍ତ୍ରକମୁ ସାରା ବଶି୍ ପ୍ରଶ୍ଂସା 
କରିଥିଲା। ବଶି୍ ପରିରବଶ୍ ମଞ୍ରମୁ  ଆରମ୍ଭ ରୋଇଥିବା ଏେ ି

ମନ୍ତ୍ରର ଗମୁଞ୍ରଣ ଏରବ ସାରା ବଶି୍ରର ଏକ ଆରନ୍ାଳେ ଭଳ ି
କାୟା ବସି୍ତାର କରମୁ ଛ।ି  ଜମୁନ୍  5 ରର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ େରରନ୍ଦ୍ର 

ରମାଦମୀ ରଦଶ୍ରର LiFE MOVEMENT ଆରମ୍ଭ 
କରିରଲ ତ ଈଶ୍ା ଫ୍ାଉରଣ୍ଡସନ୍  ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା 

‘ ମୃତି୍ତକା ବଞ୍ାଅ’ କାଯ୍ଜ୍ୟକ୍ରମ ପରିରବଶ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଦଗିରର 
ଭାରତର  ମେତତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ପଦରକ୍ଷପ ବାବଦରର ଆରଲାଚୋ 

ରୋଇଥିଲା.. 

ପ୍ର�ୃତ,ି ମତୃ୍�ିା ଏବଂ ପ�କିୌବଶ କୌ�ବଳ ଭା�ତ ପାଇଁ  କୌଗାର୍ଏି 
କୌଗାର୍ଏି ଶବ୍ ନୁହଁନ୍,ି  ବ�ଂ ଏହା� ସଂସ୍ତୃ ି ଏବଂ ଧମ୍ଯ 
ସହତି ଜଡ଼ତି କୌଗାର୍ଏି କୌଗାର୍ଏି ଈଶ୍ୱ�୍ରୀୟ ଉପାଦାନ। ଏହ ି

ଉପାଦାନ ସବୁ ପ୍ରାଚ୍ରୀନ �ାଳ�ୁ ଆମ� କୌଦବାକୌଦବ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ� 
ପୂବ୍ଯଜମାନଙ୍ ସହତି ସଂପକୃ୍ତ।  ଆଜ ିବଶି୍ୱ  ପ�କିୌବଶ ଅସନୁ୍ଳନ� 
ଗମ୍ଭ୍ରୀ� ବପିଦ ଭିତକୌ� ସଂଗ୍ରାମ ��ୁଛ,ି ଏହ ି ପ�ସି୍ିତକିୌ� ଆମ�ୁ 
ପ�କିୌବଶ ଅନୁ�ୂଳ ଜ୍ରୀବନକୌଶୈଳ୍ରୀ� ଅବାଶ୍ୟ�ତା �ହଛି।ି ଏହାହିଁ 
ଆମ�ୁ ସଂଙ୍ର୍�ୁ ମକିୁ୍ତ କୌଦଇପା�ବି। ଏ ପ�ସି୍ିତକିୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ ଲାଇଫ୍  ଷ୍ାଇଲ୍  ଫ� ଏନ୍ ଭଭି�ନ୍ କୌମଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର 
ସା�ା ଦୁନଆି�ୁ ନୂଆ �ାସ୍ତା କୌଦ�ାଇବା�ୁ ସମେ୍ଯ। ଭା�ତ ଏ 
ଦଗିକୌ� ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଯ ପଦକୌକ୍ପ କୌନଇ ସଂଯୁକ୍ତ �ାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଏହା� 
ଏକୌଜନ୍ସ୍ରୀମାନଙ୍ ଭାଗିଦା�୍ରୀକୌ� LiFE ନାମ� ଏ� ଆକୌନ୍ାଳନ ଆ�ମ୍ଭ 
��ଛି।ି  ଜୁନ୍ 5କୌ� ବଶି୍ୱ ପ�କିୌବଶ ଦବିସ ଅବସ�କୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ ଭିଡଓି �ନଫକୌ�ନ୍ସଂି ଜ�ଆିକୌ� 'ପ�କିୌବଶ-ଅନୁ�ୁଳ 
ଜ୍ରୀବନଶୈଳ୍ରୀ ଆକୌନ୍ାଳନ' ଅେ୍ଯାତ୍ LiFE ଆକୌନ୍ାଳନ�ୁ  ଉଦ୍ ଘାର୍ନ  
��ଛିନ୍।ି ଏହା  ସହତି ‘LiFE Global Call for Ideas 

�ାଇଫ୍  ଷ୍ାଇ�୍  ଫର 
ଏନ୍ ର୍ଧିରନ୍ କୌମଣ୍ 

L I F E

ପରଧିକୌବଶ େଧିବସ ସମାକୌରାେରାଷ୍ଟ୍ର
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and Papers’ ବ ି ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଛ,ି କୌଯଉଁଥିକୌ� ବଶି୍ୱ� ବଭିିନ୍ନ 
କୌ�ାଣ ଅନୁକୌ�ାଣ�ୁ ବ୍ୟକି୍ତ, ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ପ୍ରତନିଧିି, ଥିଙ୍ର୍୍ୟାଙ୍୍ , 
ଏନ୍ ଜଓି ପ୍ରଭୃତଙୁି୍ ଏମିତ ି ଜଳବାୟୁ ଅନୁ�ୂଳ ବ୍ୟବହା� ପ�ବିତ୍୍ଯନ 
ସମାଧାନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ��ବିା ଲାଗି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ��ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବସି୍ତା� 
��ାଯାଇପା�ବି। 

ଏହ ିମିଶନ ଭା�ତ ସ��ା�, ସଂଯୁକ୍ତ �ାଷ୍ଟ୍ର, ବଶି୍ୱ ସଂସାଧନ ସଂସ୍ାନ, 
ସାମାଜ�ି ଏବଂ ବ୍ୟବହା� ପ�ବିତ୍୍ଯନ କୌ�ନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବଲି୍  ଓ ମିଲିଣ୍ଡା 
କୌଗଟ୍  ଫାଉକୌଣ୍ଡସନ� ମିଳତି ଭାଗିଦା�କିୌ� ଆ�ମ୍ଭ ��ଯାଇଛ।ି 
ଲାଇଫ୍   ଆକୌମନ୍ାଳନ ଆ�ମ୍ଭ ��ବିା ଅବସ�କୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ ନା କୌ�ବଳ ପ�କିୌବଶ ସଂ�କ୍ଣ କୌକ୍ତ୍କୌ� ଭା�ତ� 
ମହତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଯ ଉପଲବ୍ ଧି�ୁ �ହଥିିକୌଲ, ବ�ଂ ଇକୌନାକୌଭସନ୍  ଏବଂ 
କୌର୍କୌ�ନୋକୌଲାଜ ି ଦ୍ା�ା �ୟୁିଜ୍ , �ଡୁି୍ୟସ୍  ଏବଂ � ି ସାଇ�୍ଲଂି ସଦି୍ଧାନ୍ 
ଉପକୌ� କୌଜା� କୌଦଇଥିକୌଲ। କୌସ �ହଥିିକୌଲ, ଭା�ତ� ଏ� ଉନ୍ନତ 
ପ�କିୌବଶ ଓ କୌଲା� �ଲ୍ୟାଣ ଲାଗି କୌ�ୌଣସ ିବ ିପଦକୌକ୍ପ�ୁ ସମେ୍ଯନ 
��ବିା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ �ହଛି।ି ଆମ� ରୋକ୍  କୌ��ଡ୍ଯ ଆମ �ୋ �କୌହ। 
ଆମ�ୁ �ସୁ ିଲାଗୁଛ ିକୌଯ, ସା�ା ଦୁନଆି ଏହ ି�ୋ�ୁ ସମେ୍ଯନ ��ୁଛ।ି 
କୌମା� ବଶି୍ୱସ ଲାଇଫ୍  ଅଭିଯାନ ଆମ�ୁ ଆହୁ� ିଏ�ତ୍ ��ବି  ତୋ 
ଭବଷି୍ୟତ�ୁ ସ�ୁକି୍ତ ��ବି।  n

ପରଧିକୌବଶ ସରୁକ୍ଷାପାଇ ଁର୍ାରତର ମେତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ ପେକୌକ୍ଷପ 

ମରୃ୍ତଧି�ା ବଞ୍ାଅ �ା�୍ଭ୍ୟକ୍ରମ

ମାଟଧି� ୁଜଜୀବନ୍ �ରଧିବା ପାଇ ଁପେକୌକ୍ଷପ 
ସା�ା ବଶି୍ୱ ମାର୍ ି ��ାପ କୌହବା କୌନଇ ବଗିତ �ଛି ି ବଷ୍ଯ କୌହଲା 
ଉଦ୍ କୌବଗ ପ୍ର�ାଶ ��ଛି।ି ବକିୌଶଷଜ୍ଞଙ୍ �ହବିା ଅନୁସାକୌ� ବଗିତ 25 
ବଷ୍ଯ ଭିତକୌ� 10 ପ୍ରତଶିତ ଅମଳକ୍ମ ଭୂମ,ି ର୍ାଙ୍ଗ�ା ଭୂଇକଁୌ� ପ�ଣିତ 
କୌହାଇଛ।ି ଏହା� �ା�ଣ କୌହଉଛ ି �ାସାୟନ�ି ସା�, �୍ରୀର୍ନାଶ�� 
ବ୍ୟବହା� ଏବଂ କୌଗ୍ଲାବାଲ୍  ୱାମଭିଂ କୌହତୁ ମାର୍�ି କୌପାଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ 
ଜଳ୍ରୀୟ ଅଂଶ ଶଷୁ୍କ କୌହାଇଯିବା। ଲଗାତା� ଭାକୌବ ବଢୁ଼ଥିବା ଚନି୍ା 
ମଧ୍ୟକୌ� ଭା�ତ ପ୍ରା�ୃତ�ି ଚାଷ, ମତୃ୍�ିା ସ୍ାସ୍୍ୟ �ାଡ୍ଯ, ନମିବେଆବୃତ 
ୟୁ�ଆି, ସକୂ୍ଷ୍ମ ଚଞି୍ଚନ, �୍ୟାଚ୍  ଦ କୌ�ନ୍ , ନଦ୍ରୀ ସଂ�କ୍ଣ, ଅର୍ଳ ଭୂଜଳ 
ଭଳ ିଗୁ�ୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ କୌଯାଜନା ହାତ�ୁ କୌନଇଛ।ି ଜୁନ୍  5 କୌ� ଦଲିେ୍ରୀ� ବଜି୍ଞାନ 
ଭବନଠାକୌ� ଇଶା ଫାଉକୌଣ୍ଡସଡନ ପକ୍�ୁ ଆକୌୟାଜତି ମତୃ୍�ିା ବଞ୍ଚାଅ 
�ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ�ୁ ସକୌମବୋଧିତ ��ବିା ଅବସ�କୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର 
କୌମାଦ୍ରୀ ମତୃ୍�ି ସଂକ୍ଣ ପାଇ ଁ ଭା�ତ� 5 ଗୁ�ୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ ପଦକୌକ୍ପ 
ବାବଦକୌ� �ହଥିିକୌଲ। କୌସ �ହଥିିକୌଲ, ଆକୌମ ପାଞ୍ଚର୍ ିପ୍ରମ�ୁ ବଷିୟ�ୁ 
ଦୃଷି୍କୌ� �ଖିଛୁ। ପ୍ରେକୌମ ମାର୍�ୁି �ାସାୟନ�ି ମକୁ୍ତ ��ବୁି, ଦ୍ତି୍ରୀୟକୌ� 
କୌଯଉଁମାର୍କିୌ� ଜ୍ରୀବ �ହନ୍ ିଯାହା�ୁ ଆପଣ କୌର୍କୌ�ନୋକୌଲାଜ ିଭାଷାକୌ� 
Soil Organic Matterକୌବାଲି �ହନ୍ ି ତାହା�ୁ �ପି� ି ସଞ୍ଚୟ 
��ବିା। ତୃତ୍ରୀୟକୌ� ମାର୍�ି ଆଦ୍ର୍ଯତା�ୁ ସଂ�କି୍ତ �� ି �ଖିବା, 
କୌସଥିକୌ� ଜଳ� ଉପଲବ୍ ିକୌ�ମିତ ିବଢ଼ାଇବା। ଚତୁେ୍ଯକୌ� ଭୂତଳ ଜଳ 
ହ୍ାସ ପାଇବା ଦ୍ା�ା ମାର୍କିୌ� କୌଯଉଁ ହାନ୍ରୀ କୌହଉଛ ିତାହା�ୁ ଦୂ� ��ବିା 
ଏବଂ ପଞ୍ଚମକୌ� ଜଙ୍ଗଲ �ମ୍  କୌହବା କୌଯାଗୁ କୌଯଉଁ ମତୃ୍�ିା କ୍ୟ କୌହଉଛ ି
ତାହା�ୁ �ପି� ିକୌ�ା�ବିା। 

ମିଲିୟନ୍  ଏଲ୍ ଇଡ ିବଲ୍ ବ 
ଏକୌବଯାଏ ବତି�ତି କୌହାଇଛ।ି

ବଲିିୟନ ୟୁନଟି୍  ବଜୁିଳ ିସଞ୍ଚୟ 

ମିଲିୟନ୍  ର୍ନ୍  �ାବ୍ଯନ 
ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍  ହ୍ାସ 
ସନୁଶିି୍ତ 

ବୃଦ୍ ିରୋଇଛ ିଗଙ୍ଗା େଦମୀର 
କାୟାକଳ୍ପ ଖଚ୍ଚ୍ଜରର। ରାଜସ୍ାେର 
ଭାଦଲାରର ବଶି୍ର ସବମୁଠାରମୁ  ବଡ଼ 
ରସୌର ପାକ୍ଜ ଆରମ୍ଭ। 

370 
50 

40 

28
8%

ଏ�୍ ଇଡଧି ବ�୍ ବ 
•n ଅଣ ଜ୍ରୀବାଶ୍ମ  ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସ�ୁ ଉତ୍ପନ୍ନ 

ବଜୁିଳ ିକ୍ମତା�ୁ 40 ପ୍ରତଶିତ ଯାଏ 
ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍୍ୟ�ୁ 9 ବଷ୍ଯ ପୂବ୍ଯ�ୁ 
ହାସଲ ��ପିା�ଛି।ି 

•n ନଦି୍ଧ୍ଯା�ତି ସମୟ� 9 ବଷ୍ଯ ପୂବ୍ଯ�ୁ 
ଭା�ତ କୌ�ାପ୍   26 ନଦି୍ଧ୍ଯା�ତି 
ଲକ୍୍ୟ ହାସଲ। 2014କୌ� ସ୍ାପିତ 
କୌସୌ�ଶକି୍ତ ଅମଳ କ୍ମତା 1900 
ପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ଧ ିକୌହାଇଛ।ି 

•n କୌପକୌରୋଲକୌ� 10% ଇୋନଲ 
ମିଶ୍ଣ ଲକ୍୍ୟ ନକୌଭମବେ� 

2022କୌ� 

ଅର୍ଧିବୃଦ୍ଧି କୌୋଇଛଧି ଏସଜୀୟ ସଧିଂେ 
ସଂଖ୍୍ୟାକୌର 2010ରୁ  2020 ମଧ୍କୌର। 
33 %  ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍୍ୟାକୌର ବୃଦ୍ଧି ଘଟଧିଛଧି 
2014ରୁ 2018 ମଧ୍କୌର। 

ପରଧିକୌବଶ େଧିବସ ସମାକୌରାେରାଷ୍ଟ୍ର

ସ୍�ି ଲକ୍୍ୟ� 5 ମାସ ପୂବ୍ଯ�ୁ ହାସଲ 
କୌହାଇଛ।ି ଏଥି�ୁ 550 କୌ�ାର୍ ିଡଲା�ୁ 
ଅଧି� ମଲୂ୍ୟ� ଅକୌଶାଧିତ କୌତୈଳ  
�ମ୍  ଆମଦାନ୍ରୀ କୌହାଇଛ।ି �ାବ୍ଯନ 
ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍  ନଗି୍ଯମନକୌ� 2.7 ମିଲିୟନ୍  
ର୍ନ୍  ହ୍ାସ ଆସଛି।ି �ୃଷ�ଙ୍ ଆୟକୌ� 
ପ୍ରାୟ 5.5 ବଲିିୟନ ଡଲା� ବୃଦ୍ଧ।ି 
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େଜି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କମି୍ବା ଏୋ ଅେମୁରମାଦେ ରେଉ, ଏରବ ସବମୁକଛି ିଡଜିଟିାଲ୍ ରୋଇଯାଇଛ।ି  ଇଜ୍  ଅଫ୍  
ଲିଭିଂ ଦଗିରର ରସବାଗମୁଡ଼କିର ଡଜିଟିାଲିକରଣ ରକରତ ଗମୁରମୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ତାୋ ଆରମ ବଗିତ 8ବଷ୍ଜରର ଆରମ ରଦଖିଛମୁ ।  

ଏେକି୍ରମରର, ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବତ୍ତ୍ଜମାେ ଏକ ଅେଲାଇନ୍ ପଲୋଟଫ୍ମ୍ଜରର ସମସ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ରଯାଜୋକମୁ ଆଣିଛନ୍,ି ଯାୋ ଦ୍ାରା 
ଋଣ ଅରେ୍ବଷଣକାରମୀମାରେ ବେିା ରକୌଣସ ିଅସମୁବଧିାରର ଅେଲାଇେରର ଋଣ ପାଇଁ ଆରବଦେ କରିପାରିରବ। ଜେସମଥ୍ଜ 
ରପାଟ୍ଜାଲ ୋମକ ଏେ ିଅେଲାଇନ୍ ରୱବସାଇଟରର ବଭିିନ୍ନ ବଗ୍ଜରର ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ା ରେବି। ଏୋକମୁ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ େରରନ୍ଦ୍ର 

ରମାଦମୀ 6 ଜମୁେରର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍।ି ...  

ଅେ୍ଯ ଓ �କୌପ୍ଯାକୌ�ର୍ ବ୍ୟାପା� ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ� ଆଇ�ନକି୍ 
ସପ୍ାହ ଉତ୍ସବ� ଉଦଘାର୍ନ୍ରୀ ଉତ୍ସବକୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ ଜୁନ୍ 6 କୌ� 'ଜନ ସମେ୍ଯ' କୌପାର୍୍ଯାଲ 

ଉକୌନ୍ମାଚନ ��ଛିନ୍।ି ନାଗ��ିଙ୍ ପାଇଁ ସ��ା�ଙ୍ 13  
କୌଯାଜନା�ୁ କୌଗାର୍ଏି ପ୍ଲାର୍ଫମ୍ଯକୌ� ଆଣିବା ଲାଗି ଏହ ିପଦକୌକ୍ପ 
ନଆିଯାଇଛ।ି ଯାହା ନାଗ��ିଙ୍ ଋଣ କୌନବା ସହଜ ��ବି।  ଏହ ି
କୌପାର୍୍ଯାଲ କୌ�ବଳ ନାଗ��ିଙ୍ ଜ୍ରୀବନ�ୁ ସହଜ ��ବି ନାହିଁ, ବ�ଂ 
କୌସମାନଙ୍� ସ୍ପନେ�ୁ ସା�ା� ��ବିାକୌ� ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ��ବି। ଏହ ି
ଅବସ�କୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗତ 8 ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟକୌ� 
ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ� ଯାତ୍ା ଏବଂ ସଫଳତା ଉପକୌ� ଏ� ଡଜିରି୍ାଲ୍ 
ପ୍ରଦଶ୍ଯନ୍ରୀ�ୁ ଉଦଘାର୍ନ ��ଛିନ୍।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ 
�ହଛିନ୍,ି “ବତ୍୍ଯମାନ ଭା�ତ ସ��ା�ଙ୍ ସମସ୍ତ ଋଣ ସମବେନ୍ଧ୍ରୀୟ 
କୌଯାଜନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଇର୍କୌ� ନୁକୌହଁ, ବ�ଂ କୌଗାର୍ଏି ସ୍ାନକୌ� 
ଉପଲବ୍ କୌହବ। ଅେ୍ଯାତ୍  ଆପଣଙୁ୍ ବଭିିନ୍ନ କୌୱବସାଇଟ୍ କୌ�ାଜବିା�ୁ 
ପଡବି ନାହିଁ। ସାଧା�ଣ ନାଗ��ିଙୁ୍ ସାମେ୍ଯ୍ୟ ତୋ ସବୁଧିା ପାଇଁ 
ଜନ ସମେ୍ଯ କୌପାର୍୍ଯାଲ ସାଧା�ଣ କୌଲା�ଙ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ 
କୌସବା� ଏ� ଅଂଶ ବକିୌଶଷ। �ା�ଣ ଜନସାଧା�ଣଙ୍ ନ�ିର୍କୌ� 
ପହଞ୍ଚବିା, ପ୍ରକୌତ୍ୟ� କୌଯାଗ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍ ନ�ିର୍କୌ� ପହଞ୍ଚବିା ଏବଂ 
କୌସମାନଙୁ୍ ସମୂ୍ର୍ଣ୍ଯ ସବୁଧିା କୌଦବା ସ��ା�ଙ୍ ସକୌବ୍ଯାଚ୍ଚ ପ୍ରାେମି�ତା 
ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଅକୌର୍। 

ସମ୍ପ୍ରତଧି 4 ଟଧି ଋଣ ବଗ୍ଭକୌର 13 ଟଧି କୌ�ାଜନା ଜନ 
ସମଥ୍ଭ କୌପାଟ୍ଭା�କୌର ଉପ�ବ୍ଧ 
n 'ଜନ ସମେ୍ଯ' ବତ୍୍ଯମାନ 4 ର୍ ିବଗ୍ଯକୌ� ବଭିକ୍ତ 13 ର୍ ିସ��ା�୍ରୀ କୌଯାଜନା 

ପାଇଁ ଆକୌବଦନ ଦା�ଲ ��ବିା�ୁ ଉନ୍ମଲୁକ୍ତ କୌହାଇଛ।ି  ଏଥିକୌ� 125 �ୁ 
ଅଧି� ଋଣଦାତାଙ୍ ମଧ୍ୟ�ୁ ଆପଣଙ୍� ଇଚ୍ା ଅନୁସାକୌ� ବାଛବିା ପାଇଁ 
ସକୁୌଯାଗ �ହଛି।ି 

n ଏହା CBDT, GST, UDAY, NESL, UIDAI, CIBIL ଇତ୍ୟାଦ ି
ସହତି ଋଣ� ଶ୍ରୀଘ୍ର ପ୍ରକି୍ରୟା��ଣ�ୁ ସନୁଶିି୍ତ �କୌ�। 

n 'ଜନ ସମାେ୍ଯ' କୌପାର୍୍ଯାଲ୍ �ୃଷ,ି ଜ୍ରୀବ�ିା, ଶକି୍ା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟି� 
�ାଯ୍ଯ୍ୟ�ଳାପ ବଗ୍ଯ ଅଧ୍ରୀନକୌ� ଋଣ ସବୁଧିା କୌଯାଗାଇବ। 

n 3 ସ��ା�୍ରୀ କୌଯାଜନା ଜନସମେ୍ଯ କୌପାର୍୍ଯାଲକୌ� �ହଛି ିଏବଂ ଏଥିକୌ� 
ଆହୁ� ି ଅଧି� କୌଯାଜନା ଅନ୍ଭୂ୍ଯକ୍ତ ��ାଯିବ। 'ଜନ ସମେ୍ଯ' କୌପାର୍୍ଯାଲ୍ 
ଆକୌବଦନ�ା�୍ରୀଙ୍ କୌଯାଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ��ବି, ଇନ୍-ପି୍ରନ୍ସପିଲ୍ ଅନୁକୌମାଦନ 
କୌଦବ ଏବଂ ମକୌନାନ୍ରୀତ ବ୍ୟାଙ୍�ୁ ଆକୌବଦନ ପଠାଇବ।

n ଏହା ମଧ୍ୟ ହତିାଧି�ା�୍ରୀମାନଙୁ୍ ଋଣ ପ୍ରକି୍ରୟା� ପ୍ରକୌତ୍ୟ� ପଯ୍ଯ୍ୟାୟକୌ� 
ସବ୍ଯକୌଶଷ ସଚୂନା ବଷିୟକୌ� ଅବଗତ ��ାଇବ। ଏ�ାଧି� େ� ବ୍ୟାଙ୍ 
ଶା�ା ପ�ଦିଶ୍ଯନ ��ବିା� କୌ�ୌଣସ ିଆବଶ୍ୟ�ତା ନାହିଁ।

 ଏଠାକୌ� ଶକି୍ା ପାଇଁ 3 ର୍ ି କୌଯାଜନା, �ୃଷ ି ପାଇଁ 3, ବ୍ୟବସାୟି� 
�ାଯ୍ଯ୍ୟ�ଳାପ ବଗ୍ଯ ପାଇଁ 6 ଏବଂ ଜ୍ରୀବ�ିା ଋଣ ପାଇଁ 1 ର୍ ିକୌଯାଜନା 
ଉପଲବ୍। n

ଋଣ ସଂ�ଗ୍ନ ସବୁ ସର�ାରଜୀ 
କୌ�ାଜନା ଏକୌବ କୌଗାଟଧିଏ ଜାଗାକୌର 

ଜନସମଥ୍ଭ କୌପାଟ୍ଭା�
ଜନସମଥ୍ଭ କୌପାଟ୍ଭା�ରାଷ୍ଟ୍ର
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କୌ�ାଭିଡଭଳ ି�ଠନି ଅବସ୍ାକୌ�, କୌଯକୌତକୌବକୌଳ କୌଦଶକୌ� ବଭିିନ୍ନ 
ଉପ��ଣ, କୌମଡ�ିାଲ ଉପ��ଣଠା�ୁ ଆ�ମ୍ଭ �� ିକୌମଡ�ିାଲ 

ଭିତ୍ଭୂିମ,ି ର୍�ିା ଗକୌବଷଣା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରଶନେ ଉଠଥିିଲା, 
କୌସକୌତକୌବକୌଳ ଭା�ତ ଏପ� ି ଉଦାହ�ଣ ସଷିୃ୍ �ଲା ଯାହା କୌ�ହ ି�ଳ୍ପନା 
��ନିଥିକୌଲ। ବାକୌୟାକୌର୍�ଠା�ୁ ଆ�ମ୍ଭ �� ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌକ୍ତ୍ ଭିତକୌ� 
ସ��ା� ଏବଂ ଶଳି୍ପ� ସମନବେୟ କୌହତୁ ଏ� ନୂତନ ସଫଳତା� �ାହାଣ୍ରୀ 
ସଷିୃ୍ କୌହଲା। �ନୁି୍ ସଫଳତା� ଏହ ି ଚତି୍ ପଛକୌ� �ହଛି ି ବାକୌୟାକୌର୍କ୍ 
ପ� ିକୌକ୍ତ୍ଗୁଡ�ି ଉପକୌ� ବଗିତ 8 ବଷ୍ଯ କୌହଲା ଦଆିଯାଇଥିବା ନ�ିନ୍� 
ଧ୍ୟାନ  ଏବଂ �ଠନି ପ�ଶି୍ମ। ଷ୍ାର୍୍ଯଅପ୍ ଇଣି୍ଡଆ, ଆର୍ଲ୍ ଇକୌନାକୌଭସନ୍ 
ମଶିନ୍, କୌମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଏବଂ ଆତ୍ମନଭି୍ଯ�ଶ୍ରୀଳ ଭା�ତ ଭଳ ିଅଭିଯାନ 
ବାକୌୟାକୌର୍କ୍ କୌକ୍ତ୍�ୁ ଯକୌେଷ୍ ସାହାଯ୍ୟ ��ଛି।ି ଏହ ି ପ୍ରୟାସ�ୁ ଏ� 
ନୂତନ ଦଗି କୌଦଇ ଆଗ�ୁ କୌନବା�ୁ, ବାକୌୟାକୌର୍କ୍ ଷ୍ାର୍୍ଯଅପ୍ ଏକ୍ସକୌପା 
9-10 ଜୁନକୌ� ଦଲିେ୍ରୀ� ପ୍ରଗତ ି ମଇଦାନକୌ� ଆକୌୟାଜତି କୌହାଇଥିଲା। 
ଏହା� ଉଦଘାର୍ନ୍ରୀ ଉତ୍ସବକୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ �ହଛିନ୍,ି 
“ଆମ� ଆଇର୍ ିପ୍ରକୌଫସନାଲମାନଙ୍� ଦକ୍ତା ଏବଂ ସଜୃନ�ୁ କୌନଇ ବଶି୍ୱ 
ଦ�ବା�କୌ� ରେଷ୍ ( ବଶି୍ୱସନ୍ରୀୟତା) ନୂଆ ଶ�ି� ଛୁଇଛଁ।ି ଏହ ିରେଷ୍, ଏହ ି
କୌ�ପ୍ୁୟକୌର୍ସନ୍    ଏହ ିଦଶନ୍ଧକିୌ� ଭା�ତ� ବାକୌୟାକୌର୍କ୍ କୌକ୍ତ୍, ଭା�ତ� 
ବାକୌୟା ପ୍ରକୌଫସନାଲମାନଙ୍ ପାଇ ଁକୌହଉଥିବା ଆକୌମ କୌଦ�ଛୁୁ। ”

କୌଦଶକୌ� ଏହ ି କୌକ୍ତ୍� ବ�ିାଶ କୌହତୁ ବାକୌୟାକୌର୍କୌ�ନୋକୌଲାଜ ି ଶଳି୍ପ 
ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହାୟତା ପ�ଷିଦ (ବଆି�ଏସ)ି � ଅବଦାନ ଯକୌେଷ୍ �ହଥିିବା 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ମଧ୍ୟ �ହଛିନ୍।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ �ହଛିନ୍ ିକୌଯ ଆଜ ିକୌଯକୌତକୌବକୌଳ 
'ଅମତୃ �ାଳ' ଅବସ�କୌ� କୌଦଶ ନୂଆ ନଷି୍ପତ୍ ି କୌନଉଛ,ି କୌସକୌତକୌବକୌଳ 
କୌଦଶ� ବ�ିାଶକୌ� ବାକୌୟାକୌର୍କ୍ ଶଳି୍ପ� ଭୂମ�ିା ଅତ୍ୟନ୍ ଗୁ�ୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ।’’n

ବାକୌୟାକୌଟ�୍ କୌକ୍ଷତ୍ରକୌର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ...
ଭା�ତ ବାକୌୟା-କୌର୍କୌ�ନୋକୌଲାଜ ିପାଇ ଁକୌଶ୍ଷ୍ଠ 12 କୌଦଶ ମଧ୍ୟକୌ� �ହବିା ସହ 
ଭା�ତ-ପ୍ରଶାନ୍ ମହାସାଗ� କୌଦଶଗୁଡ଼�ି ଭିତକୌ� ତୃତ୍ରୀୟ ସ୍ାନ ଅଧି�ା� 
��ଛି।ି ଭା�ତ� ବାକୌୟା-ଇକୌ�ାକୌନାମି ବଷ୍ଯ�ୁ ଦୁଇ ଅଙ୍କୌ� ବୃଦ୍ଧ ିପାଉଛ ି
ଏବଂ କୌଗ୍ଲାବାଲ୍ ଇକୌନାକୌଭସନ୍ ଇକୌଣ୍ଡକ୍ସ 46 ତମ ସ୍ାନ�ୁ ଉନ୍ନ୍ରୀତ କୌହାଇଛ।ି 
ଏହା 2021 ମସହିାକୌ� 81 ବଲିିୟନ ଡଲା�କୌ� ପହଞ୍ଚଛି।ି 2025 
ସଦୁ୍ଧା ଆକୌମ 150 ବଲିିୟନ ଡଲା�� ଲକ୍୍ୟ ଛୁଇବଁା। କୌ�ାଭିଡ ପ�ବତ୍୍ଯ୍ରୀ 
ବଷ୍ଯକୌ� ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୁଇ ଅଙ୍ ବଶିଷି୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିହାସଲ ��ଛି।ି ବାକୌୟାକୌର୍କ୍ 
ଇନ�ୁ୍ୟକୌବର୍�ଗୁଡ଼�ି� ସଂ�୍ୟା ଏବଂ କୌମାର୍ ପାଣ୍ ିମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧ ି
ପାଇଛ।ି 2014 କୌ�, କୌଯଉଁଠାକୌ� ଆମ କୌଦଶକୌ� କୌ�ବଳ 6 ର୍ ିବାକୌୟା-
ଇନ�ୁ୍ୟକୌବର୍� �ହଥିିଲା, ଆଜ ିକୌସମାନଙ୍ ସଂ�୍ୟା 75 �ୁ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି 
8 ବଷ୍ଯ ପୂକୌବ୍ଯ ଆମ କୌଦଶକୌ� 10 ର୍ ିବାକୌୟାକୌର୍କ୍ ଉତ୍ପାଦ ଥିଲା। ଆଜ ି
କୌସମାନଙ୍ ସଂ�୍ୟା 700 ଅତକି୍ରମ ��ଛି।ି

ବାକୌୟାକୌର୍କ୍ ଷ୍ାର୍୍ଯଅପକୌ� ନକିୌବଶ 
9 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି

ବର୍୍ଭ ନଧିକୌବଶ�

ବାକୌୟାକୌଟ�୍  େବ୍  କୌେବା�ୁ ର୍ାରତର �କ୍ଷ୍ୟ
ବାରୟାରଟକ୍ ରେଉଛ ିଏେପିରି ଏକ ରକ୍ଷତ୍ର, ଯାୋର ରକବଳ ଜଡିପିିରର  ଅବଦାେ ଯରଥଷ୍ଟ ରେେିଥାଏ ବରଂ ଏୋ େଯିମୁକି୍ ସମୁରଯାଗ ସୃଷି୍ଟରର ବ ି

ଅପାର ସମ୍ଭାବୋ ରଖିଛ।ି  ଏୋ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ େରିନ୍ର ପ୍ରୟାସର ଫ୍ଳାଫ୍ଳ ରଯ ବଗିତ 8 ବଷ୍ଜ ମଧ୍ୟରର ଭାରତର ବାରୟାରଟକ୍ ରକ୍ଷତ୍ର 8 ଗମୁଣ 
ବୃଦ୍ ିସେତି 80 ବଲିିୟେ ଡଲାର ପରମିାଣ ରଜୈବ ଅଥ୍ଜେମୀତ ିରେବାର ସଫ୍ଳତା ୋସଲ କରଛି।ି ବତ୍ତ୍ଜମାେ େୂତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରେଇ ଆଗକମୁ ବଢ଼ବିାର 

ସମୟ ଆସଛି ିଏବଂ ଏେ ିଦଗିରର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ େରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦମୀ 9 ଜାେମୁଆରମୀରର ପ୍ରଥମ ବାରୟାରଟକ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ଜଅପ୍ ଏକ୍ସରପା ଉଦ୍ ଘାଟେ କରଥିିରଲ...। 
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ବାକୌୟାକୌଟ�୍  ଷ୍ାଟ୍ଭଅପ ୍ ଏକ୍ସକୌପା- 2022
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ପକୁୌଣକୌର ସନ୍ଥ ତୁ�ାରାମ ମନ୍ଦଧିର, ମମୁ୍ାଇକୌର କ୍ରାନ୍ଧି�ାରଜୀଙ୍କ ଗ୍ୟାକୌ�ରଜୀ ଉେଘାଟନ

ବଧି�ାଶ ଏବଂ ଐତଧିେ୍ୟ 
କୌ�କୌବ ୋତ ମଧିଳାନ୍ଧି

ଗତ 8 ବଷ୍ଜ ମଧ୍ୟରର ଆଧମୁେକି ପ୍ରଯମୁକି୍ବଦି୍ୟା 
ଏବଂ ଭିତି୍ତଭୂମି ଭାରତର ବକିାଶ୍ର ସାରଥି  
ରୋଇପାରିଛ।ି ଏୋସେ ଭାରତର ମୋେ 
ପରପ୍ରା ଓ ସଂସ୍ତୃରି ସଂରକ୍ଷଣ ବ ିଏକ 

ସରଙ୍ଗ ଆଗକମୁ ବଢ଼ମୁଛ।ି ରକଦାରୋଥଠାରମୁ  କାଶ୍ମୀ 
ବଶି୍ୋଥ ମନ୍ରି ପଯ୍ଜ୍ୟନ୍ ୋଇଦ୍ରାବାଦର ରେମୀ 

ରାମାେମୁଜାଚାଯ୍ଜ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତମିତୂ୍ତପି ଏୋର  ରଗାଟଏି 
ରଗାଟଏି ଉଦାେରଣ। ଏେକି୍ରମରର ଏରବ 

ମୋରାଷ୍ଟ୍ରର ମୋେ ସନ୍ଥ ତମୁ କାରାମ ମୋରାଜଙ୍କ 
ଶ୍ଳିାମନ୍ରିର ପମୁେରମୁ ଦ୍ାର ବ ିସାମ୍ନୋକମୁ ଆସଛି।ି 

ଜମୁନ୍ 14 ତାରିଖରର  ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ ରମାଦମୀ ଏୋର 
ପମୁେବପିେ୍ୟାସ ରୂପକମୁ ଉଦଘାଟେ କରି କେଛିନ୍ ି

ରଯ, ଉଭୟ ବକିାଶ୍ ଏବଂ ଐତେି୍ୟ ଯାତ୍ରା ରଯମିତ ି
ଏକ ସରଙ୍ଗ ଆଗକମୁ ବଢ଼ବି ତାୋକମୁ ଆରମ 

ସମୁେଶିି୍ତ କରମୁ ଛମୁ। 

ସନ୍ଥ ତୁ�ା�ାମ ୱା��ା�୍ରୀ ସଂପ୍ରଦାୟ� ଜକୌଣ ସାଧୁ ତୋ 
�ବ ି ଥିକୌଲ, ଯିଏ ଅଭଙ୍ଗ (ଭକି୍ତ ଗ୍ରୀତ �ୁହାଯାଏ) ଭକି୍ତ 
�ବତିା ଏବଂ �ତି୍୍ଯନ ତୋ  ଆଧ୍ୟାତ୍ମ�ି ଗ୍ରୀତ ମାଧ୍ୟମକୌ� 

ଜନତାଙୁ୍ ଜାଗ୍ରତ ��ୁଥିକୌଲ। �ୁହାଯାଏ କୌଯ କୌଦହୁକୌ� �ହୁଥିବା ସନ୍ଥ 
ତୁ�ା�ାମ ମହା�ାଷ୍ଟ୍ରକୌ� ଭକି୍ତ ଆକୌନ୍ାଳନ� ମଳୂଦୁଆ ପ�ାଇଥିକୌଲ। 
କୌ�ବଳ ୱା��ା�୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁକୌହଁ, ବଶି୍ୱ ସାହତି୍ୟକୌ� ତାଙ୍ ସ୍ାନ 
ଅତୁଳନ୍ରୀୟ କୌହାଇ �ହଛି।ି ତାଙ୍� ଅଭଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଇଂ�ାଜ୍ରୀକୌ� ଅନୁବାଦ 
��ାଯାଇଛ।ି ତାଙ୍ ସୃ୍ମତକିୌ� ଏ� ଶଳିା ମନ୍�ି ନମି୍ଯାଣ ��ାଯାଇଛ,ି 
ଯାହା�ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ ଉଦ୍ ଘାର୍ନ ��ଥିିକୌଲ। ଏଥିକୌ� 
ସନ୍ଥ ତୁ�ା�ାମଙ୍ ଏ� ପ୍ରତମିା ମଧ୍ୟ ସ୍ାପନ ��ାଯାଇଛ।ି ସନ୍ଥ 
ତୁ�ା�ାମ,  ବଠିଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅେ୍ଯାତ୍  ଜକୌଣ ବିଷୁି୍ଣଭକ୍ତ ଥିକୌଲ। କୌସ 
କୌବୈଷ୍ଣବବାଦ ଉପକୌ� ବଶି୍ୱାସ ��ଥୁିକୌଲ।   ଭକି୍ତପଦକୌ� ଲିଖିତ ସନ୍ଥ 
ତୁ�ା�ାମଙ୍ ଅକୌନ� କୌଲ�ା ଆଜବି ି କୌଲା�ଙୁ୍ ମନ୍ତ୍ରମଗୁ୍ଧ ��ଦିଏି।  
2002 ମସହିାକୌ� ଭା�ତ ସ��ା� ତାଙ୍ ସୃ୍ମତକିୌ�  ଏ� 100 
ର୍ଙି୍ଆ କୌ�ୌପ୍ୟ ମଦୁ୍ରା ଜା� ି ��ଥିିକୌଲ। ମନ୍�ି� ଉଦଘାର୍ନ �� ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ �ହଛିନ୍ ିକୌଯ, ଆଜ ିସ୍ାଧ୍ରୀନତା� 75 ତମ 
ବଷ୍ଯକୌ� କୌଦଶ ଶତପ୍ରତଶିତ ଲକ୍୍ୟ ପୂ�ଣ ��ବିା�ୁ ନଷି୍ପତ୍ ିକୌନଇଛ।ି 

ରାଷ୍ଟ୍ର ମୋରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍



ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର |  ଜ୍ୟଲାଇ 1-15, 2022 31

ଶାସ୍ତ୍ରକୌର �ୁୋ�ାଇଛଧି 
ମଣଧିର୍ ଜନ୍୍ମକୌର 
ସବୁଠାରୁ େୁ�୍ଭର୍ 
କୌେଉଛଧି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ 
ସତ୍ ସଙ୍। ଥକୌର 
ସନ୍ଥଙ୍କ �ୃପା �ାର୍ 
କୌୋଇ�ାଏ ତ ଈଶ୍ର 
ମଧିଳଧି�ାଆନ୍ଧି। ଆଜଧି 
କୌେେୁର ଏେଧି ପବଧିତ୍ର 
ତଜୀଥ୍ଭରୂ୍ମଧି�ୁ  ଆସଧି 
କୌମାକୌତ ଏେଧି ଅନୁର୍ବ 
କୌେଉଛଧି।  
- ନକୌରନ୍ଦ୍ର କୌମାେଜୀ, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ

ବାସ୍ତବକୌ�, ଆଜ ିକୌଦଶକୌ� ଗ�ବିଙ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା କୌଯାଜନାଗୁଡ�ି 
ବଦୁି୍ୟତ୍, ଜଳ, ଘ� ଏବଂ ଚ�ିତି୍ସା ଭଳ ି ଜ୍ରୀବନଯାପନ� କୌମୌଳ�ି 
ଆବଶ୍ୟ�ତା�ୁ ପୂ�ଣ ��ବିା ପାଇଁ ପ୍ରତଶିରୁତବିଦ୍ଧ। ସ��ା� ଏସବୁ�ୁ 
କୌଯାଗ୍ୟ କୌଲା�ଙ୍ ପା�କୌ� ଶତ ପ୍ରତଶିତ ପହଞ୍ଚାଇବା�ୁ ଲକ୍୍ୟ 
�ଖିଛନ୍।ି କୌସହଭିଳ ି ଆମ କୌଦଶ ପ�କିୌବଶ, ଜଳ ସଂ�କ୍ଣ ଏବଂ 
ନଦ୍ରୀ ସଂ�କ୍ଣ ଭଅକୌନଳ ିଅଭିଯାନ ଆ�ମ୍ଭ �� ିପ୍ର�ୃତ ିଓ ପ୍ରା�ୃତ�ି 
ସମ୍ତ୍�ି �କ୍ା ଲାଗି ପଦକୌକ୍ପ କୌନଇଛ।ି  ଏହାଦ୍ା�ା ଏ� ସସୁ୍ 
ଭା�ତ ନମି୍ଯାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତଶିରୁତ ିକୌଦଇଛ।ି ଏହ ିସଂ�ଳ୍ପଗୁଡ�ି ପୂ�ଣ 
��ବିା�ୁ ସ��ା� ମଧ୍ୟ ସଂ�ଳ୍ପବଦ୍ଧ। ବତ୍୍ଯମାନ ସମୟକୌ� କୌଦଶ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରା�ୃତ�ି ଚାଷ�ୁ ଏ� ଅଭିଯାନ ଆ�ା�କୌ� ଆକୌଗଇ କୌନଉଛ ିଯାହା 
ୱା��ା�୍ରୀ ସାଧୁମାନଙ୍ ଆଦଶ୍ଯ ସହତି କୌଯାଡ଼ା।   କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା�ଙ୍ 
ଅକୌନ୍ାଦୟ ସଂ�ଳ୍ପ ୱା��ା�୍ରୀ ସାଧୁ ତୁ�ା�ାମଙ୍ ଦ୍ା�ା ପ୍ରଭାବତି 
କୌହାଇଛ,ି ଯାହା�ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ �ହଛିନ୍,ି “ତାଙ୍� 
ଆଦଶ୍ଯ ଅକୌନ� କୌଲା�ଙୁ୍ କୌପ୍ର�ଣା କୌଯାଗାଇୋଏ। କୌସମାକୌନ 
ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍ କୌସବା ��ବିା ଏବଂ ଏ� ଦୟାଳୁ ସମାଜ� ବ�ିାଶ 
ପାଇଁ ଆମ�ୁ କୌପ୍ର�ଣା ଦଅିନ୍।ି ଛତ୍ପତ ିଶବିାଜ୍ରୀ ମହା�ାଜଙ୍ ପ� ି
ମହାପୁ�ୁଷଙ୍ ଜ୍ରୀବନକୌ� ତୁ�ା�ାମଙ୍ପ� ି ସାଧୁମାକୌନ ଗୁ�ୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଯ 

ଭୂମି�ା ଗ୍ରହଣ ��ଥିିକୌଲ। କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୌ� 
ବ୍ରୀ� ସବ���ଙୁ୍ ଫାଶ୍ରୀଦଣ୍ଡ ଦଆିଯାଉଥିଲା, କୌସକୌତକୌବକୌଳ କୌସ 
ହାତ�ଡ଼�ୁି ବଜାଇ ତୁ�ା�ାମଙ୍ ଅଭଙ୍ଗ ଗାଉଥିକୌଲ। 

ମହା�ାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତକୌବକୌଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ ତୁ�ା�ାମ 
ମହା�ାଜଙ୍ ଶଳିା ମନ୍�ି� ଉଦଘାର୍ନ ��ଥିିକୌଲ। ଏହାବାଦ୍  ଜଳ 
ଭୂଷଣ ଭବନ ଏବଂ ବପି୍ଳବ୍ରୀ ଗ୍ୟାକୌଲ�୍ରୀ� ଉଦଘାର୍ନ ବ ି��ଥିିକୌଲ। 
ମମୁବୋଇ ସମାଚ�� ଦୁଇଶତାବ୍୍ରୀ ମକୌହାତ୍ସବକୌ� ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
��ଥିିକୌଲ। 
200 ବଷ୍ଜ ଧରି ଲଗାତାର ପ୍ରକାଶ୍ତି ରେଉଛ ିମମୁମ୍ବାଇ ସମାଚାର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମମୁବୋଇ� ବାନ୍ଦ୍ରା �ୁଲ୍ଯା �କୌମ୍୍ଲକ୍ସକୌ� 
ମମୁବୋଇ ସମାଚା�� ଦ୍ଶିତାବ୍୍ରୀ ମକୌହାତ୍ସବକୌ� ଅଂଶଗ୍ରହଣ ��ଥିିକୌଲ। 
ସାପ୍ାହ�ି ଭାବକୌ� ମମୁବୋଇ ସମାଚା�� ମଦୁ୍ରଣ ଫ�ଦୁନ୍ ଜ୍ରୀ 
ମ�ଜ୍ ବାନ୍ ଜ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ା�ା ଜୁଲାଇ 1, 1822 କୌ� ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଥିଲା। 
ଏହା  1832 କୌ�  କୌଦୈନ�ିକୌ� ପ�ଣିତ କୌହାଇଥିଲା।  200 ବଷ୍ଯ 
ଧ� ିଏହ ି�ବ��ାଗଜ କ୍ରମାଗତ ଭାବକୌ� ପ୍ର�ାଶତି କୌହାଇଚାଲିଛ।ି 
ଏହ ିଅନନ୍ୟ ସଫଳତା�ୁ ପାଳନ ��ବିା ଅବସ�କୌ� ଏ� ଡା�ଘ� 
ଷ୍ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଜା� ି��ାଯାଇଛ।ି  n

ପଂଢରପରୁରୁ ଚାରଧାମ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦଧିରରୁ ରାମାୟଣ 
ସ�ମିଟ ପ�୍ଭ୍ୟନ୍ ଐତଧିେ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ

ଜଳ ରୂ୍ର୍ଣ ର୍ବନ ଏବଂ ଗ୍ୟାକୌ�ରଜୀର ଉେଘାଟନ
1885 ପ�ଠା�ୁ ମହା�ାଷ୍ଟ୍ର �ାଜ୍ୟପାଳଙ୍ ସ��ା�୍ରୀ ବାସଭବନ ଭାକୌବ ପ�ଚିତି ଥିବା ଜଳଭୂଷଣ ଭବନ� 
ନବ୍ରୀ�ୃତ ଅଙ୍ଗ�ୁ ମହା�ାଷ୍ଟ୍ର �ାଜଭବନ ପ�ସି�କୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ ଉଦ୍ାର୍ନ ��ଛିନ୍।ି ଏହ ି
ବଲି୍ଲ୍ିଂ� ଜ୍ରୀବନ�ାଳ ପୂ�ା କୌହବା�ୁ ଏହା�ୁ ଭାଙି୍ଗ ଏ� ନୂତନ କୌ�ାଠା ନମି୍ଯାଣ ��ାଯାଇଥିଲା କୌଯଉଁଥିକୌ� 
ପୁ�ାତନ କୌ�ାଠା� ସମସ୍ତ ବକିୌଶଷ ଗୁଣ ସଂ�କି୍ତ କୌହାଇ �ହଥିିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ମମୁବୋଇକୌ� ବପି୍ଳବ୍ରୀଙ୍ 
ଏ� ଗ୍ୟାକୌଲ�୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ାର୍ନ ��ଛିନ୍।ି ବାସ୍ତବକୌ�, 2016କୌ�, �ାଜ ଭବନକୌ� ଏ� ବଙ୍� ମିଳଥିିଲା 
ଯାହା ପୂବ୍ଯ�ୁ ବ୍ରି୍ଶିମାକୌନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳ�ି ଗୁପ୍ ସଂ�କ୍ଣ ଭାବକୌ� ବ୍ୟବହା� ��ାଯାଉଥିଲା। 
2019 କୌ� ବଙ୍� ପୁନଃ ନମି୍ଯାଣ ��ାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହା�ାଷ୍ଟ୍ର� ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ସଂଗ୍ରାମ୍ରୀ ତୋ ବପି୍ଳବ୍ରୀଙ୍ 
ଅବଦାନ�ୁ ସ୍ମ�ଣ ��ବିା ପାଇଁ ବଙ୍��ୁ ଏ� ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବକୌ� ବ�ିଶତି ��ାଯାଇଥିଲା |

n ପଂଢ�ପୁ� ପାଲ୍ ିମାଗ୍ଯ� ଆଧୁନ�ି୍ରୀ��ଣ 
��ାଯାଉଛ ିତ ଚା�ଧାମ୍ ଯାତ୍ା ପାଇଁ 
ନୂତନ �ାଜପେ ମଧ୍ୟ ନମି୍ଯାଣ ��ାଯାଉଛ।ି 
ସା�ା କୌଦଶକୌ� ପ୍ରସାଦ କୌଯାଜନା 
ଅଧ୍ରୀନକୌ� ତ୍ରୀେ୍ଯସ୍ାନ ଏବଂ ପଯ୍ଯ୍ୟର୍ନ 
ସ୍ାନଗୁଡ�ି ବ�ିାଶ ��ାଯାଉଛ।ି

n ଅକୌଯାଧ୍ୟାକୌ� ଏ� ବଶିାଳ �ାମ ମନ୍�ି 
ମଧ୍ୟ ନମି୍ଯାଣ ��ାଯାଉଛ,ି �ାଶ୍ରୀ ବଶି୍ୱନାେ 
ଧାମ �କୌମ୍୍ଲକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହା� ନୂତନ �ୂପକୌ� 
ଉପସ୍ତି କୌହାଇଛ ିଏବଂ କୌସାମନାେକୌ� 

ମଧ୍ୟ ବ�ିାଶ �ାଯ୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛ।ି
n �ାମାୟଣକୌ� ମହା�େ୍ରୀ ବାଲ୍ମି�୍ରୀଙ୍ ଦ୍ା�ା 

ଉକୌଲେ� ��ାଯାଇଥିବା ପ୍ରଭୁ �ାମଙ୍ 
ସହ ଜଡ଼ତି ସ୍ାନଗୁଡ�ୁି �ାମାୟଣ ସ�ଭିର୍ 
ଆ�ା�କୌ� ବ�ିଶତି ��ାଯାଉଛ।ି 

n ଏହ ିଆଠ ବଷ୍ଯକୌ� ବାବା ସାକୌହବ 
ଆକୌମବେଦ��ଙ୍ ଜ୍ରୀବନ୍ରୀ ସହ ଜଡ଼ତି 
ସ୍ାନଗୁଡ଼�ୁି ପଞ୍ଚତ୍ରୀେ୍ଯ ଆ�ା�କୌ� ମଧ୍ୟ 
ବ�ିଶତି କୌହାଇଛ।ି
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କ୍ୟାବିର୍ନେ୍  ନିଷ୍ପତି୍ ରାଷ୍ଟ୍ର

ସାମଥ୍ଭ୍ୟବାନ �ବୁ�ଙୁ୍କ 
କୌନଇ ସଷୃ୍ଧି  କୌେବ ନୂଆ ପଧିଢ଼ଧି

ଏେଧି କୌସୈନଧି� କୌେକୌବ ଅଗ୍ନଧିବଜୀର
n ଅଗି୍ପେ କୌଯାଜନାକୌ� ଏକୌବ  ସପିାହ୍ରୀ ପଦକୌ� ନୂତନ ନଯୁିକି୍ତ  କୌହବ ଏବଂ 

କୌସମାନଙୁ୍ ଅଗି୍ବ୍ରୀ� �ୁହାଯିବ। 
n କୌସମାକୌନ 4 ବଷ୍ଯ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ କୌସନାକୌ� �ାମ ��ବିା� ସକୁୌଯାଗ ପାଇକୌବ। 

ପୁଣି ଚା�ବିଷଶ୍ଯ ପୂ�ଣ ��ବିା ପକୌ� କୌସମାନଙ୍ ଭିତ�ୁ 25 ପ୍ରତଶିତଙୁ୍ 
ଦ୍ରୀଘ୍ଯ ସମୟ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ କୌସନାକୌ� �ାମ ��ବିା� ସକୁୌଯାଗ ଦଆିଯିବ। 
ଅେ୍ଯାତ୍   4 ବଷ୍ଯ ପକୌ�, ଏହ ିଅଗି୍ବ୍ରୀ�ଙ୍  ମଧ୍ୟ�ୁ 25 ପ୍ରତଶିତ ସଶସ୍ତ୍ର 
ବାହନି୍ରୀକୌ� 15 ବଷ୍ଯ� ସ୍ାୟ୍ରୀ ଆକୌୟାଗ ପାଇଁ କୌଯାଗ୍ୟ କୌହକୌବ।

n ଏହ ିଅଗି୍ଶମ �ମ୍ଯଚା�୍ରୀମାକୌନ ଚା� ିବଷ୍ଯ� କୌସବା ପକୌ� ଏ�ଲକ୍ ର୍ଙ୍ା, 
କୌବୈଷୟି� ଦକ୍ତା� ପ୍ରମାଣପତ୍ ପାଇକୌବ, ଯାହା କୌସମାନଙୁ୍ �କୌପ୍ଯାକୌ�ଟ୍ 
ଦୁନଆିକୌ� ଏ� ନୂତନ ଚା��ିକିୌ� ସାହାଯ୍ୟ ��ବି। ଏହ ିକୌଯାଜନା 
ଅନ୍ଗ୍ଯତ ପ୍ରେମ ନଯୁିକି୍ତ 90 ଦନି ମଧ୍ୟକୌ� କୌଘାଷଣା ��ାଯିବ। 

କୌ�ାଗ୍ୟତା ଆଧାରକୌର ନଧି�କୁ୍ତଧି
n ଅଗି୍ବ୍ରୀ� କୌହବା�ୁ, ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ାଦଶ ପାସ୍ କୌହବା ଆବଶ୍ୟ�।  କୌଦଶ� 

କୌଯକୌ�ୌଣସ ିଯୁବ� ଯାହାଙ୍ ବୟସ 17.5 �ୁ 21 ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟକୌ�, 
କୌସମାକୌନ ଏଥିଲାଗି ଆକୌବଦନ ��ପିା�କିୌବ। ପ୍ରେମ ବଷ୍ଯ ସକୌବ୍ଯାଚ୍ଚ 

ଯମୁବକମାରେ ପ୍ରତଟି ିରାଷ୍ଟ୍ର ବକିାଶ୍ର ମଳୂଦମୁଆ ରୋଇଥାଆନ୍।ି ଯମୁବ ମେ ସବ୍ଜଦା ପ୍ରତଭିା ଏବଂ ସୃଜେଶ୍ମୀଳତାରର ପରପିରୂ୍ଣ୍ଜ ରୋଇଥାଏ।  
ଯମୁବଶ୍କି୍ର ବକିାଶ୍ ବେିା ଦମୁେଆିର ରକୌଣସ ିରାଷ୍ଟ୍ରକମୁ ସଶ୍କ୍ କରାଯାଇପାରିବ ୋେିଁ। ପମୁଣି ଭାରତ ରେଉଛ ିବଶି୍ର ସବମୁଠାରମୁ  ଯମୁବ ବେମୁଳ 
ରାଷ୍ଟ୍ର।  ରଦଶ୍ର ଯମୁବକମାେଙ୍କମୁ ସଶ୍କ୍ କରବିା ଲାଗି ସରକାର ଦମୁଇଟ ିେରି୍ଣ୍ଜାୟକ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍େଣ କରଛିନ୍।ି ପ୍ରଥମଯି ରେଉଛ ି'ଅଗି୍ନପଥ' 

ରଯାଜୋ, ଯାୋ ଅଧମୀେରର ସଶ୍ସ୍ତ୍ର ବାେେିମୀରର 4 ବଷ୍ଜ ରସବା କରବିା ଲାଗି ଯମୁବକଙ୍କମୁ ସମୁରଯାଗ ମଳିବି। ଏବଂ ଦ୍ତିମୀୟରର ଆସନ୍ା 
ରଦଢ଼ବଷ୍ଜ ମଧ୍ୟରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବଭିାଗ ଅଧମୀେରର ମିଶ୍େ ରମାଡରର 10 ଲକ୍ଷ େୂତେ େଯିମୁକି୍। ଏୋଦ୍ାରା 

ଆତ୍ମେଭି୍ଜରଶ୍ମୀଳ ଏବଂ ସଶ୍କ୍ ଯମୁବ ଶ୍କି୍ ଭାରତ େମି୍ଜାଣରର ସକ୍ଷମ ରେବା ସେ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ରସବାରର ଏକ ବଡ଼ ପରିବତ୍ତ୍ଜେର କାରକ 
ରେରବ...

ପ୍ରତଧିରକ୍ଷା କୌକ୍ଷତ୍ରକୌର ନଧି�କୁ୍ତଧିର ନୂଆ ସକୁୌ�ାଗ କୌଖ୍ା�ଧିଛଧି ‘ଅଗ୍ନଧିପଥ’

ଭା�ତ� ଯୁବ ଶକି୍ତ�ୁ ଶଙୃ୍ଖଳତି, �ୁଶଳ୍ରୀ ଏବଂ ଆେଭି� ଦୃଷି୍�ୁ ସଶକ୍ତ ��ବିାଲାଗି କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା� 
କ୍ରମାଗତ ଭାବକୌ� ନୂତନ ପଦକୌକ୍ପ କୌନଇଚାଲିଛନ୍।ି ବତ୍୍ଯମାନ ଏହ ିଯୁବ ଶକି୍ତ�ୁ ଏ� ନୂତନ 

ଦଗି କୌଦବା ତୋ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହନି୍ରୀକୌ� ପ�ବିତ୍୍ଯନ ଆଣିବା ପାଇ ଁ ଏ� ନୂତନ ଅଭିଯାନ ଅଧ୍ରୀନକୌ� 
'ଅଗି୍ପେ' କୌଯାଜନା ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଛ।ି ଏହ ିକୌଯାଜନା�ୁ ଜୁନ୍ 14 କୌ� ପ୍ରତ�ିକ୍ା ବ୍ୟାପା� �୍ୟାବକିୌନଟ୍ 

�ମରି୍ ି ଅନୁକୌମାଦନ ��ଛି।ି ଏହ ି କୌଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନକୌ� 17.5 ବଷ୍ଯ�ୁ 21 ବଷ୍ଯ ବୟସ� 
ଯୁବ�ମାନଙୁ୍ 4 ବଷ୍ଯ ପାଇ ଁସଶସ୍ତ୍ର ବାହନି୍ରୀକୌ� କୌଯାଗକୌଦବା� ସକୁୌଯାଗ ଦଆିଯିବ। ପ୍ରେମ ବଷ୍ଯ 
ପାଇ ଁଏହ ିବୟସ ସ୍ରୀମାକୌ� 2 ବଷ୍ଯ କୌ�ାହଳ ��ାଯାଇଛ।ି  କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା�ଙ୍ ଏହ ିନଷି୍ପତ୍ ି
ଦ୍ା�ା ଅଗି୍ପେ କୌହାଇଛ ିଯୁବାବଗ୍ଯଙ୍ ଲାଗି ସବୁଠା�ୁ କ୍ରାନ୍�ିା�୍ରୀ କୌହାଜନା। 
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�୍ୟାବଧିକୌନଟ୍  ନଧିଷ୍ପର୍ତଧି ରାଷ୍ଟ୍ର

ବୟସ ସ୍ରୀମାକୌ� ୨ବଷ୍ଯ କୌ�ାହଳ ��ାଯାଇଛ।ି 
n ଅଗି୍ପେ କୌଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ଯତ, କୌସନା, ବାୟୁ ଏବଂ କୌନୌକୌସନାକୌ� ନଯୁିକି୍ତ ପାଇଁ 

ଏ� ଅଲ-ଇଣି୍ଡଆ କୌମ�ଟି୍-ଆଧା�ତି ନଯୁିକି୍ତ କୌଯାଜନା ଆ�ମ୍ଭ କୌହବ। କୌଯଉଁ 
ଯୁବ�ମାକୌନ ଦଶମ ପକୌ� ଆଗି୍ବ୍ରୀ� କୌହକୌବ, କୌସମାକୌନ ନକିୌଜ କୌସନାଠା�ୁ 
ଦ୍ାଦଶ ସାର୍ଭିଫିକୌ�ଟ୍ ପାଇକୌବ।

n ଏହ ିକୌଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନକୌ� ଚା�ବିଷ୍ଯ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 46,000 ଯୁବ� ଚଳତି 
ବଷ୍ଯ ନଯୁିକି୍ତ ପାଇକୌବ। ଏଥିକୌ� ମହଳିାମାକୌନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କୌହକୌବ। ପ୍ରତବିଷ୍ଯ 
ଏହପି� ିନଯୁିକି୍ତ ��ାଯିବ।

େରମା ଏବଂ ସବୁଧିଧା
n ପ୍ରେମ ବଷ୍ଯକୌ�, ଅଗି୍ବ୍ରୀ�ଙୁ୍  ମାସ�ି 30,000 ହଜା� ର୍ଙ୍ା ମିଳବି, କୌଯଉଁଥି�ୁ 

9 ହଜା� ର୍ଙ୍ା କୌସବା ପାଣ୍କିୌ� ଜମା କୌହବ। କୌସନା ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ�ମିାଣ�  
ଅେ୍ଯ ଅତ�ିକି୍ତ ଭାକୌବ ଅଗି୍ବ୍ରୀ�ଙ୍ ଆଙ୍�ାଉଣ୍ଟକୌ� ଜମା ��ବି।  ଦ୍ତି୍ରୀୟ 
ବଷ୍ଯକୌ� ମାସ�ୁ 33,000 ହଜା�, ତୃତ୍ରୀୟ ବଷ୍ଯକୌ� ମାସ�ୁ 36,500 ଏବଂ 
ଚତୁେ୍ଯ ବଷ୍ଯ ପାଇଁ ମାସ�ୁ 40,000 ର୍ଙ୍ା ଦ�ମା ପ୍ରଦାନ ��ାଯିବ। ଏହା 
ସହତି, �ାସନ, ୟୁନଫିମ୍ଯ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ଭତ୍ା ନୟିମ ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ଦଆିଯିବ।

n ଚା� ିବଷ୍ଯ� ଅବଧି ସମାପ୍ କୌହବା ପକୌ�, ଅଗି୍ବ୍ରୀ�ଙୁ୍ କୌସବା ପାଣ୍ ିଭାବକୌ� 
11.71 ଲକ୍ ର୍ଙ୍ା ପ୍ରଦାନ ��ାଯିବ ଏବଂ ଏହା ର୍�ିସମକୁ୍ତ କୌହବ। ଅଗି୍ବ୍ରୀ� 
କୌପନ୍ସନ୍ �ମିବୋ ଗ୍ରାଚୁ୍ୟଇର୍�ି ଲାଭ ପାଇକୌବ ନାହିଁ।

n ଅଗି୍ବ୍ରୀ�ଙୁ୍ 48 ଲକ୍ ଜ୍ରୀବନ ବ୍ରୀମା �ଭ� ମିଳବି। ଅତ�ିକି୍ତ ଏକ୍ସ ଗ୍ରାସଆି, 
ସାମ��ି କୌସବା ସମୟକୌ� ମତୁୃ୍ୟ କୌହକୌଲ 44 ଲକ୍ ର୍ଙ୍ା ଅତ�ିକି୍ତ ଏକ୍ସଗ୍ରାସହ 
ବ�ିଳାଙ୍ଗ କ୍ତପିୂ�ଣ ମିଳବି, ଯାହା ଅଧ୍ରୀନକୌ� 75, 50 ଏବଂ 25 ପ୍ରତଶିତ 
ଅକ୍ମତା ଆଧା�କୌ� 44, 25 ଏବଂ 15 ଲକ୍ ର୍ଙ୍ା ପ୍ରଦାନ ��ାଯିବ।

େକ୍ଷତା ବଧି�ାଶ ପେକୌକ୍ଷପ
n ଏହ ିକୌଯାଜନା ଅଧ୍ରୀନକୌ� ଅଗି୍ବ୍ରୀ�ଙୁ୍ କୌସନା�ୁ ଅବ୍ୟାହତ ିକୌହବା ପକୌ� ଅଲଗା 

ନଯୁିକି୍ତ ପାଇଁ କୌସମାନଙ୍ ଦକ୍ତା ବୃଦ୍ଧ ିଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ା ��ାଯାଇଛ।ି  କୌସନା 
ଚା��ି ିସମୟକୌ� କୌବୈଷୟି� ତାଲିମ, ଡକିୌପ୍ଲାମା �ମିବୋ ପ�ବତ୍୍ଯ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ 
ସକୁୌଯାଗ ଦଆିଯିବ। �କୌପ୍ଯାକୌ�ଟ୍ ଦୁନଆିକୌ� ଏ� ସ୍ାନ ପାଇବା ଲାଗି ଏହା 
ତାଙୁ୍ ସାହାଯ୍ୟ ��ବି। 

ସଶସ୍ତ୍ର ବାେଧିନଜୀ ପାଇ ଁଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ ପେକୌକ୍ଷପ
n ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ପ୍ରାୟ 60 ହଜା� �ମ୍ଯଚା�୍ରୀ ଭା�ତ୍ରୀୟ କୌସନା�ୁ ଅବସ� କୌନଇୋନ୍।ି 

ଏହ ି�ାଲି ପଦବ୍ରୀକୌ� କୌ�ାଲା ନଯୁିକି୍ତ ପାଇଁ କୌସନା 100 �ୁ ଅଧି� �ାଲି� 
ଆକୌୟାଜନ ��େିାଏ।  ଏକୌବ ଏଥିକୌ�  ଅଗି୍ପେ ସି୍ମ୍ ମାଧ୍ୟମକୌ� ନଯୁିକି୍ତ 
��ାଯାଇପା�ବି।

n କୌସନାକୌ� ସବୁଠା�ୁ ବଡ ସଂସ୍ା� ଭାବକୌ�, ଅଗି୍ପେ କୌଯାଜନା� ଉକୌର୍ଶ୍ୟ 
କୌହଉଛ ିକୌସନାବାହନି୍ରୀକୌ� �ାଯ୍ଯ୍ୟ ��ୁଥିବା କୌସୈନ�ିମାନଙ୍� ହା�ାହା� ିବୟସ 
ହ୍ାସ ��ବିା। ବତ୍୍ଯମାନ ଜକୌଣ କୌସୈନ�ିଙ୍ ହା�ାହା� ିବୟସ 32 ବଷ୍ଯ �ନୁି୍ 
ନୂତନ ନଯୁିକି୍ତ କୌଯାଜନା ଦ୍ା�ା ଏହା 26 ବଷ୍ଯ�ୁ ହ୍ାସ ପାଇବ।

n ଏ� �କୌଠା�-ସ୍ଚ୍ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମକୌ� ସକୌବ୍ଯାତ୍ମ ଯୁବ� ଚୟନ 
��ାଯିବ। ପ�ବିତ୍ଭିତ ପ�ସି୍ିତ ିଏବଂ ଆବଶ୍ୟ�ତା ସହତି �ାପ �ଆୁଇବା ପାଇଁ 
ଅଧି� ଶକି୍ତଶାଳ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧି� ତାଲିମପ୍ରାପ୍ ଯୁବ�ମାନଙ୍ ସହତି ପ୍ରତ�ିକ୍ା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସକୌବ୍ଯାତ୍ମ ସ୍ତ�କୌ� �ହବି।

କୌେଢ଼ ବର୍୍ଭକୌର 10 �କ୍ଷ 
�ବୁ�ଙୁ୍କ ନୂତନ ଚା�ଧିରଧି

ସ��ା�୍ରୀ ଚା��ି ି ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ��ୁଥିବା ପ୍ରାେ୍ଯ୍ରୀଙ୍ 
ପାଇଁ ଏ� �ସୁ ି �ବ�। ଆସନ୍ା କୌଦଢ଼ ବଷ୍ଯକୌ� 
କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା� ବଭିିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବଭିାଗକୌ� 
ଦଶ ଲକ୍ ପଦବ୍ରୀ ନଯୁିକି୍ତ ��କିୌବ। ଏହ ି ନଯୁିକି୍ତ 
କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା�ଙ୍ ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ଅଧ୍ରୀନକୌ� ��ାଯିବ। ତାହା କୌହଉଛ,ି ପ୍ରାୟ 1850 
କୌଲା�ଙୁ୍ ପ୍ରତଦିନି ଚା��ି ିଦଆିଯିବ। ସମସ୍ତ ବଭିାଗ 
ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୌ� �ମ୍ଯଚା�୍ରୀଙ୍ ସ୍ିତ ି ସମ୍ରୀକ୍ା 
��ବିା ପକୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ 
�ାଲିପଡ଼ଥିିବା ପଦବ୍ରୀକୌ� ଯୋ ଶ୍ରୀଘ୍ର ମିଶନ 
କୌମାଡକୌ� ନଯୁିକି୍ତ କୌଦବା ପାଇଁ ନକିୌର୍୍ଯଶ କୌଦଇଛନ୍।ି 
ନୂତନ ଚା��ିଗୁିଡ଼�ି ଭିତକୌ� ପ୍ରମ�ୁ କୌହଉଛନ୍ ିକୌ�ନ୍ଦ୍ର 
ସ��ା�ଙ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବଭିାଗଗୁଡ଼�ି ପାଇଁ 
କୌପାଷ୍, ପ୍ରତ�ିକ୍ା (ନାଗ��ି), କୌ�ଳବାଇ ଏବଂ 
�ାଜସ୍। ଏଠାକୌ� ଉକୌଲେ�କୌଯାଗ୍ୟ କୌଯ ଗତବଷ୍ଯ 
କୌ�ନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଜକିୌତନ୍ଦ୍ର ସଂି �ାଜ୍ୟସଭାକୌ� ଏ� 
ପ୍ରଶନେ� ଉତ୍�କୌ� �ହଥିିକୌଲ କୌଯ ମାଚ୍ଚ୍ଯ 1, 2020 
ସଦୁ୍ଧା କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା�ଙ୍ ବଭିାଗକୌ� 8.72 ଲକ୍ 
ପଦବ୍ରୀ �ାଲି ଅଛ।ି ଏଭଳ ି ପ�ସି୍ିତକିୌ� ଏହା ପେଷ୍ 
କୌଯ ବତ୍୍ଯମାନ ଏହ ି ସଂ�୍ୟା ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍�ୁ ବୃଦ୍ଧ ି
ପାଇୋନ୍ା, ଯାହାଙ୍ ଉପକୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର 
କୌମାଦ୍ରୀ ନଯୁିକି୍ତ ପାଇଁ ନକିୌର୍୍ଯଶ କୌଦଇଛନ୍।ି ଜକିୌତନ୍ଦ୍ର ସଂି 
�ହଛିନ୍ ି କୌଯ କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା�ଙ୍ ସମସ୍ତ ବଭିାଗକୌ� 
କୌମାର୍ 40 ଲକ୍ 4,000 ପଦବ୍ରୀ �ହଛି,ି କୌସଥିମଧ୍ୟ�ୁ 
31 ଲକ୍ 32 ହଜା� �ମ୍ଯଚା�୍ରୀ ନଯୁିକ୍ତ। ଏହପି�,ି 
8.72 ଲକ୍ ପଦବ୍ରୀ ନଯୁିକି୍ତ� ଆବଶ୍ୟ�ତା ଅଛ।ି n
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ଆତ୍ମନଧିର୍୍ଭର ର୍ାରତର ଆତ୍ମନଧିର୍୍ଭର ର୍ାରତର 
ସାଧନା ଓ ସଂ�ଳ୍ପସାଧନା ଓ ସଂ�ଳ୍ପ

ଡଧିଜଧିଟା�୍  ଇଣ୍ଧିଆଡଧିଜଧିଟା�୍  ଇଣ୍ଧିଆ

ରଟରକ୍ନୋରଲାଜ ିଏବଂ ଇରୋରଭସନ୍ ରମୁ   ପାରଦଶ୍ପିତା ଆଡ଼କମୁ ଅଗ୍ସର ଭାରତରର  ଡଜିଟିାଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ  ରକବଳ 
ଏକ ଶ୍କି୍ଶ୍ାଳମୀ ରବୈଷୟିକ ରାସ୍ତା େମୁରେଁ, ବରଂ ଏୋ ଏକ େୂତେ ଭାରତର  ସଂକଳ୍ପ, ଆତ୍ମେଭି୍ଜର ଭାରତର 
ସାଧୋ ଏବଂ ଏକବଂିଶ୍ ଶ୍ତାବ୍ମୀରର ସଶ୍କ୍ ରେଉଥିବା ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ଭାରବ ପରିଚୟ ସୃଷି୍ଟ କରିଛ।ି  

ଡଜିଟିାଲ୍ କରଣ ମାଧ୍ୟମରର ୋଗରିକଙ୍କମୁ  ସଶ୍କ୍ କରିବାର ଧାରା  ଜମୁଲାଇ 1, 2015ରମୁ  ଆରମ୍ଭ ରୋଇଥିଲା। 
ଆଜ ିଡଜିଟିାଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ମୋଭିଯାେ, ସରକାର ଏବଂ ରଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ବ୍ୟବଧାେ ହ୍ାସ କରିବା ସେ 

ବ୍ୟବସ୍ାରର ସମୁବଧିା ଓ  ସମସ୍ୟାର ସମାଧାେ କରି ୋଗରିକଙ୍କମୁ  ସଶ୍କ୍ କରମୁ ଛ…ି।

ଡଧିଜଧିଟା�୍  ଇଣ୍ଧିଆ�ୁ 7 ବର୍୍ଭରାଷ୍ଟ୍ର
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ଉତ୍�ପ୍ରକୌଦଶ� ଶାହାଜାହାନପୁ�କୌ� �ହୁଥିବା ଗୁ�ୁଦ୍ରୀପ ସଂିଙ୍� 
କୌଯକୌତକୌବକୌଳ କୌ�ୌଣସ ି କୌ�ାଜଗା� ଉତ୍ସ ନଥିଲା କୌସ ଏ� 

ସଏିସ୍ ସ ିକୌ�ାଲିକୌଲ। ଏହା� ିମାଧ୍ୟମକୌ� ଗୁ�ୁଦ୍ରୀପ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଭାବ୍ରୀ 
କୌଲା�ଙୁ୍ ମାଗଣା କୌସବା କୌଯାଗାଉଛନ୍।ି ଗୁ�ୁଦ୍ରୀପ �ହନ୍,ି ‘ ମୁ ଁଜକୌଣ 
ସଏିସ୍ ସ ିଭିଏଲ୍ ଇ କୌହାଇଥିବା�ୁ ଗବ୍ଯ ଅନୁଭବ ��ୁଛ।ି ଏକୌବ ମୁ ଁ20 
ଜଣଙୁ୍ ନଯୁିକି୍ତ କୌଦଇଛ।ି 

ଗୁ�ୁଦ୍ରୀପଙ୍ଠା�ୁ ର୍�ିଏି ଭିନ୍ନ �ାହାଣ୍ରୀ କୌହଉଛ ି ଲଦା�� 
କୌଜାକୌନକୌଡ୍ା ଏମ୍ ସାଙ୍ଗମାଙ୍�। ସାଙ୍ଗମାଙୁ୍ କୌପନ୍ ସନ୍  ପାଇ ଁ ଜ୍ରୀବନ 
ପ୍ରମାଣପତ୍ ଦା�ଲ ��ବିା�ୁ ବଷ୍ଯ�ୁ େକୌ� ନଶିି୍ତଭାକୌବ ବ୍ୟାଙ୍�ୁ 
ଯିବା�ୁ ପଡୁଥିଲା। ଘ�ଠା�ୁ ପ୍ରାୟ ତନି ି�କିୌଲାମରି୍� ଦୂ�କୌ� ଥିବା�ୁ 
କୌଜାକୌନକୌଡ୍ାଙୁ୍ ଅସବୁଧିା କୌହୁଥିଲା। �ନୁି୍ ବତ୍୍ଯମାନ କୌସ ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ 
ମାଧ୍ୟମକୌ� ଘକୌ� ବସ ିଡଜିରି୍ାଲ୍ ଜ୍ରୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ ଦା�ଲ ��ୁଛନ୍।ି 
କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ��ା�ଙୁ୍ ବା�ମବୋ� ଧନ୍ୟବାଦ କୌଦବାସହ କୌଜାକୌନକୌଡ୍ା ଉମଙ୍ଗ 
ଆପ୍ ଡାଉନକୌଲାଡ୍ ��ବିା�ୁ ଏବଂ ଅନୁକୌମାଦତି ବାକୌୟାକୌମରେକି୍ 
ଉପ��ଣ �ଣିିବା�ୁ ସମସ୍ତଙୁ୍ ପ�ାମଶ୍ଯ କୌଦଇଛନ୍।ି

ବହିା�� ଚନ୍ନ �ୁମା� ଜକୌଣ ଆଇର୍ ି ପ୍ରକୌଫସନାଲ, ଯିଏ� ି
2016କୌ� ଗୁ�ୁଗ୍ରାମ�ୁ �ଣିିଥିବା �ା� ପାଇ ଁଋଣ ଚାଲିଥିଲା।   ଋଣ 
ଶଝୁଥିିକୌଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ ଋଣ �୍ଲୟି�ାନ୍ସ ଡ�ୁ୍ୟକୌମଣ୍ଟ ଆସ ି ନଥିଲା। 
କୌସକୌତବକୌଳ ଗୁ�ୁଗ୍ରାମ� ଏ� ଭଡ଼ାଘକୌ� କୌସ �ହୁଥିକୌଲ। ଋଣ 
ପ�କିୌଶାଧ କୌହଲାପକୌ� ବ୍ୟାଙ୍ ପକ୍�ୁ କୌସଠା�ୁ ସବୁ ଡ�ୁ୍ୟକୌମଣ୍ଟ 
ପଠାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ ଡାଉନ୍  କୌଯାଗୁ କୌସଠା�ୁ ଯାଇ ପା�ୁ ନଥିବା 
ଚନ୍ନଙ୍ ବହୁତ �ାମକୌ� ଆସଥିିଲ ଡଜିଲି��। କୌସ ଏକୌବ 
କୌସଠା�ୁଆବଶ୍ୟ� ଡ�ୁ୍ୟକୌମଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ କୌଲାଡ୍  �� ିବ୍ୟବହା� ��ୁଛନ୍।ି 
କୌଯକୌତକୌବକୌଳ 2021 ମସହିାକୌ� �ା�ର୍ ି ଦୁଘ୍ଯର୍ଣାଗ୍ରସ୍ତ କୌହାଇଥିଲା, 
କୌସକୌତକୌବକୌଳ କୌସ ବ୍ରୀମା ଦାବ ିପାଇ ଁଡଜିକିୌଲା���ୁ  ଡାଉନକୌଲାଡ୍ 
କୌହାଇଥିବା ପଞି୍��ଣ �ାଡ୍ଯ�ୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହା� ��ଥିିକୌଲ, ଯାହା ବ୍ରୀମା 
�ମ୍ାନ୍ରୀ ଦ୍ା�ା ଗ୍ରହଣ ��ାଯାଇଥିଲା।

ଏମତି ିଅକୌନ� �ାହାଣ୍ରୀ �ହଛି ିକୌଯଉଁଥି�ୁ ବୁଝକିୌହବ କୌଯ 1 ଜୁଲାଇ 
2015 କୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ା�ା ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଥିବା 
ଡଜିରି୍ାଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ �ପି� ିକୌଲା�ଙ୍ ଜ୍ରୀବନ�ୁ ସହଜ ��ଛି।ି ସବ୍ଯନମିନେ 

ଡଧିଜଧିଟା�୍  ଇଣ୍ଧିଆର ଅଥ୍ଭ ସମୟ, 
ଶ୍ରମ ଏବଂ ସମ୍ର୍ତଧି�ୁ ସରୁକ୍ଷା କୌେବା। 

ଡଧିଜଧିଟା�୍  ଇଣ୍ଧିଆର ଅଥ୍ଭ ଶଜୀଘ୍ର ଫାଇୋ, 
ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଭ ଫାଇୋ କୌୋଇଥାଏ। ଡଧିଜଧିଟା�୍  

ଇଣ୍ଧିଆର ଅଥ୍ଭ ସବ୍ଭନଧିମ୍ନେ  ସର�ାର, 
ସବ୍ଭାଧ�ି ଶାସନ କୌୋଇଥାଏ। ଡଧିଜଧିଟା�୍  
ଇଣ୍ଧିଆ ପାଇ ଁର୍ଧିର୍ତଧିରୂ୍ମଧି ପ୍ରସୁ୍ତ �ରଧିବା 
ଧାରା ଓ ଗତଧି�ୁ ଗରୁୁତ୍ୱ େଧିଆ�ାଇଛଧି। 

-ନକୌରନ୍ଦ୍ର କୌମାେଜୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ 

ଏେଧି ସଂଖ୍୍ୟାରୁ ବୁଝନ୍ତୁ କୌ�କୌତ 
ମେତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଭ ଡଧିଜଧିଟା�୍  ଇଣ୍ଧିଆ 

ଆଥପିକ ବଷ୍ଜ 2014-2015 ରମୁ  2 
ଜମୁେ, 2022  ଯାଏ ପ୍ରାୟ 2.27 
ଲକ୍ଷ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ସଧିାସଳଖ 
େତିାଧିକାରମୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍୍କ  ଆକାଉଣ୍ଟକମୁ 
ପ୍ରଦାେ କରାଯାଇଛ।ି ଜାମ୍  ଟ୍େିଟି ି
ଦ୍ାରା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଜେତି ପଇସା 
ରଚାରିକମୁ ରରାକାଯାଇପାରିଛ।ି 

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ �ାର୍ ପ୍ରୋନ 

n  ଜାନୁୟା�୍ରୀ 2022 ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍, ସା�ା କୌଦଶକୌ� 132 କୌ�ାର୍�ୁି 
ଅଧି� କୌଲା�ଙ୍ ଆଧା� ଜା� ି��ାଯାଇଛ।ି

n  ସ��ା�ଙ୍ ଇ-ମାକୌ�୍ଯର୍କୌପ୍ଲସ୍ (କୌଜମ୍ ) କୌ� 25.52 ହଜା� କୌ�ାର୍ ି
ର୍ଙ୍ା ମଲୂ୍ୟ� ସାମଗ୍ର୍ରୀ ଅଡ୍ଯ� ��ାଯାଇଛ।ି ଏହ ିପ୍ଲାର୍ଫମ୍ଯକୌ� 40 
ଲକ୍�ୁ ଅଧି� ବ୍ୟବସାୟ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍।ି

n  ଡଜି ିଲ��� 9.23 କୌ�ାର୍�ୁି ଅଧି� ଉପକୌଭାକ୍ତା ଅଛନ୍ ିଏବଂ 
ଲ��କୌ� 5.10 ବଲିିୟନ ଡ�ୁ୍ୟକୌମଣ୍ଟ ଜା� ି��ାଯାଇଛ।ି  ଭ�ତ 
କୌନର୍ ପ୍ର�ଳ୍ପ ଅଧ୍ରୀନକୌ� ସା�ା କୌଦଶକୌ� 1.77 ଲକ୍�ୁ ଅଧି� 
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୌ� ଅପଟେି�ାଲ ଫାଇବ� କୌ�ବୁଲ ଏବଂ ଆନୁଷଙି୍ଗ� 
ଉପ��ଣ ସ୍ାପନ ��ାଯାଇଛ।ି

n  2014 ମସହିା�ୁ ଇ-ଜ୍ରୀବନ ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମକୌ� ପ୍ରାୟ 5.70 
କୌ�ାର୍ ିସାର୍ଭିଫିକୌ�ଟ୍ ଜା� ି��ାଯାଇଛ।ି କୌଦଶକୌ� କୌଗାର୍ଏି 
ବଜା�� ସଂ�ଳ୍ପ�ୁ ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଥିବା ଇ-ନାମ୍ ପ୍ଲାର୍ଫମ୍ଯକୌ� 
1.73 କୌ�ାର୍�ୁି ଅଧି� ଚାଷ୍ରୀ ପଞି୍�ୃତ କୌହାଇଛନ୍।ି

n  କୌଦଶକୌ� 45.55 କୌ�ାର୍�ୁି ଅଧି� ଜନ ଧନ ଆ�ାଉଣ୍ଟ 
କୌ�ାଲାଯାଇଛ।ି 4.94 ଲକ୍ �ମନ ସଭଭିସ କୌସଣ୍ଟ� (ସଏିସସ)ି 
ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଛ ିଯାହା କୌସବା ସହତି ନଯୁିକି୍ତ କୌଯାଗାଉଛ।ି

n  ଇଣି୍ଡଆ କୌପାଷ୍ କୌପକୌମଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍ ମାଧ୍ୟମକୌ� ବ୍ୟାଙ୍ ଆପଣଙ୍ 
ଦ୍ା�କୌ� 1.02 ଲକ୍�ୁ ଅଧି� କୌପାଷ୍ କୌପକୌମଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍ ଆ�ମ୍ଭ 
କୌହାଇଛ।ି ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ଲା�ସପି୍ କୌପାର୍୍ଯାଲକୌ� 8.39 କୌ�ାର୍�ୁି 
ଅଧି� ଆକୌବଦନ ଯାଞ୍ଚ ��ାଯାଇଛ।ି

n  ଉମଙ୍ଗ କୌମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ 20,527 କୌସବା ସହତି 279 ର୍ ି
କୌ�ନ୍ଦ୍ର୍ରୀୟ ଏବଂ �ାଜ୍ୟ ସ��ା�୍ରୀ ବଭିାଗ ଏବଂ 33 ର୍ ି�ାଜ୍ୟ 
ଏକୌଜନ୍ସ�ି 1417ର୍ ିକୌସବା ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ତ �କୌ�।

n  ଇ –ହସ୍ତାକ୍��ୁ ପ୍ରମାଣିତ ଦସ୍ତ�ତ ଭାକୌବ ଗ୍ରହଣ ��ାଯାଉଛ।ି  
କୌଫବୃଆ�୍ରୀ 2022 ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ପ୍ରାୟ 29 କୌ�ାର୍ ିଇ-ହସ୍ତାକ୍� ଜା� ି
��ାଯାଇଛ।ି

ଡଧିଜଧିଟା�୍  ଇଣ୍ଧିଆ�ୁ 7 ବର୍୍ଭରାଷ୍ଟ୍ର
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ସ��ା�-ସବ୍ଯାଧି� ଶାସନ ମନ୍ତ୍ର�ୁ ଆଧା� �� ିକୌଦଶକୌ� ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଡୁଇଙ୍୍ଗ  
ବଜି୍ କୌନଇ ଏବଂ ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଲିଭିଂ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି  ଏହାସହ ବଭିିନ୍ନ କୌକ୍ତ୍କୌ� 
ପା�ଦଶଭିତା  ଆଣିବା ସାଙ୍ଗ�ୁ ଡଜିରି୍ାଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଦୁନ୍ଯ୍ରୀତ�ି �ାସ୍ତା ବନ୍ ��ବିା 
ପାଇ ଁ�ାଯ୍ଯ୍ୟ ��ୁଛ।ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀ �ହଛିନ୍,ି “ଡଜିରି୍ାଲ ଇଣି୍ଡଆ �ୂପକୌ� କୌଦଶ 
ଏ� ନ୍ରୀ�ବ ବପି୍ଳବ� ସାକ୍୍ରୀ �ହଛି।ି ଡଜିରି୍ାଲ �ା�ବା� �ୃଷ�ଙ୍ ଜ୍ରୀବନକୌ�  
ଅକୌନ� ଅଦୃଶ୍ୟ ପ�ବିତ୍୍ଯନ ଆଣିଛ।ି ଡଜିରି୍ାଲ୍ ସଶକ୍ତ ଯୁବ�ମାକୌନ ଭା�ତ�ୁ 
ଏହ ି ଦଶନ୍ଧ�ି 'ର୍ାକୌ�ଡ' ଭାକୌବ ତଆି� ି ��କିୌବ।  କୌଯଉଁମାକୌନ ପବୂ୍ଯ�ୁ 
�ହୁେକୌଲ, ଗ�ବିମାକୌନ ଡଜିରି୍ାଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଏବଂ ଶସ୍ତା ତେ୍ୟ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଅିନ୍ ି
ନାହିଁ, କୌସମାକୌନ ଆଜ ିଡଜିରି୍ାଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ� ଶକି୍ତ ଅନୁଭବ ��ୁଛନ୍’ି’। 

ନତି ି ଆକୌୟାଗଙ୍ �କିୌପାର୍୍ଯ ’ ନୂଆ ଭା�ତ ପାଇ ଁ �ଣନ୍ରୀତ ି @75’ କୌ� 
ଏହ ିସକୌଙ୍ତ ସାମନୋ�ୁ ଆସଛି ିକୌଯ, 2022-2023 ସୁଦ୍ଧା ଭା�ତକୌ� ଡଜିରି୍ାଲ୍ 
ବଭିାଜନ�ୁ କୌଶଷ ��ବିା� ଆବଶ୍ୟ�ତା �ହଛି।ି ଏହ ି ପ�ସି୍ତି�ୁି ଦୃଷି୍କୌ� 

�ଖି ସ��ା� 2014�ୁ ଡଜିରି୍ାଲ ସାକ୍�ତା ଉପକୌ� ଧ୍ୟାନ କୌଦଇଛନ୍।ି 
ନ୍ୟାସନାଲ ଡଜିରି୍ାଲ ସାକ୍�ତା ମଶିନ ଏବଂ ଡଜିରି୍ାଲ  ସାକ୍�ତା ଅଭିଯାନ 
ନାମ� ଦୁଇର୍ ିକୌଯାଜନା �ାଯ୍ଯ୍ୟ�ା�୍ରୀ କୌହାଇଛ,ି କୌଯଉଁଥିକୌ� ମାଚ୍ଚ୍ଯ 31, 2022 
ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 53.67 ଲକ୍ ହତିାଧି�ା�୍ରୀଙୁ୍ ସାର୍ଭିଫିକୌ�ଟ୍ ଦଆିଯାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ 
ଗ୍ରାମ୍ରୀଣ ଡଜିରି୍ାଲ୍ ସାକ୍�ତା ଅଭିଯାନକୌ� 6 କୌ�ାର୍ ିପ�ବିା� ମଧ୍ୟ�ୁ ପ୍ରକୌତ୍ୟ� 
ପ�ବିା�କୌ� ଜକୌଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍ ସାମିଲ �� ି ଗ୍ରାମ୍ରୀଣ ଭା�ତକୌ� ଡଜିରି୍ାଲ 
ସାକ୍�ତା ଆଣିବା�ୁ ବ୍ୟବସ୍ା ��ାଯାଇଛ।ି ଏହ ିକୌଯାଜନାକୌ� 5.78 କୌ�ାର୍ ି
ପ୍ରାେ୍ଯ୍ରୀ ନାମ କୌଲ�ାଇଛନ୍,ି କୌଯଉଁଥି�ୁ 4.90 କୌ�ାର୍ ିତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ କୌହାଇଛନ୍।ି 
କୌଫବୃଆ�୍ରୀ 25, 2021କୌ� ସ��ା� ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦି୍ୟା (ମଧ୍ୟବତ୍୍ଯ୍ରୀ 
ଗାଇଡଲାଇନ ଏବଂ ଡଜିରି୍ାଲ ମଡିଆି ଆଚ�ଣ ସଂହତିା), ନୟିମ 2021କୌ� 
ଇଣ୍ଟ�କୌନର୍ ଏବଂ ଡଜିରି୍ାଲ ବ୍ୟବହା��ା�୍ରୀଙ୍ ପାଇ ଁଏ� କୌ�ାଲା, ନ�ିାପଦ, 
ନଭି୍ଯ�କୌଯାଗ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍�ଦାୟ୍ରୀ ଇଣ୍ଟ�କୌନର୍�ୁ ସନୁଶିି୍ତ ��ବିା ପାଇ ଁସଚୂନା 
ଦଆିଯାଇଛ।ି n

ଡଧିଜଧିଟା�୍ ଇଣ୍ଧିଆ ପାଇ ଁପେକୌକ୍ଷପ
ଡଜିଟିାଲ ମମୁଦ୍ରା: ଚଳତି ଆେଭି� ବଷ୍ଯ� ବକୌଜର୍କୌ� 
କୌସଣ୍ଟକ୍ାଲ ବ୍ୟାଙ୍ ଡଜିରି୍ାଲ ମଦୁ୍ରା ଅେ୍ଯାତ ଡଜିରି୍ାଲ 
ର୍ଙ୍ା ଲଞ୍ଚ କୌହବା� କୌଘାଷଣା ��ାଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ଡଜିରି୍ାଲ୍ ର୍ଙ୍ା, ଯାହା ବତ୍୍ଯମାନ ଆମ� କୌଭୌତ�ି 
ମଦୁ୍ରା, ଏହା� ଡଜିରି୍ାଲ୍ ଫମ୍ଯ କୌହବ, ଯାହା 
ଆ�ବଆିଇ ଦ୍ା�ା ନୟିନ୍ତ୍ରତି ଏବଂ ତଦା�� କୌହବ।

ଇ-ପାସରପାଟ୍ଜ ରସବା: ଚଳତି ଆେଭି� ବଷ୍ଯକୌ� 
ନାଗ��ିମାନଙୁ୍ ଇ-ପାସକୌପାର୍୍ଯ ପ୍ରଦାନ ��ବିା�ୁ 
ଭା�ତ ସ��ା� କୌଘାଷଣା ��ଛିନ୍।ି ଏହା ମଧ୍ୟ 
ଇ-ପାସକୌପାର୍୍ଯ ପାଇଁ ଚପି୍ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆ�ମ୍ଭ 
��ଛି,ି କୌଯଉଁଥିକୌ� ଏ� ଏକୌମବେଡ୍ କୌ�ଡଓି ଫି୍କୌୱେନ୍ସ ି
ଆଇକୌଡଣ୍ଟଫିିକୌ�ସନ୍ (IFID ଚପି୍) ଅଛ ିଏବଂ 
ଆକୌଣ୍ଟନା�ୁ ପଛ �ଭ�କୌ� ଏ� ଇନକୌଲଡ୍ ଭାବକୌ� 
ଏକୌମବେଡ୍ ��ାଯାଇଛ।ି

ଚଳତି ବଷ୍ଜ 5G ଲଞ୍ ରେବାକମୁ ଯାଉଛ:ି 5G 
ପ୍ରକୌୟାଗ� ପ�୍ରୀକ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ ପାଇଁ 224 
କୌ�ାର୍ ିର୍ଙ୍ା ବ୍ୟୟକୌ� ଏ� ସ୍କୌଦଶ୍ରୀ 5G କୌର୍ଷ୍ 
କୌବଡ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ାପନ ��ାଯାଇଛ।ି 5G କୌପେ�ଟେ୍ରମ� 
ନଲିାମ�ୁ �୍ୟାବକିୌନଟ୍ ଅନୁକୌମାଦନ ��ଛି।ି 2022 
କୌଶଷ ସଦୁ୍ଧା 5G ଆ�ମ୍ଭ ��ବିା�ୁ ଏ� ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଅଛ।ି

ସପୁର �ମ୍୍ୁୟଟରକୌର ଶକ୍ତଧିଶାଳଜୀ ପେକୌକ୍ଷପ:

ସପୁ� �ମୁ୍୍ୟର୍�ଗୁଡ଼�ି କୌହଉଛ ିପ୍ରକୌତ୍ୟ� �ାଷ୍ଟ୍ର� ନବସଜୃନ, 
ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବ�ିାଶ ଏବଂ ସଫଳତା� ଦ୍ା�। ଏହ ି�ା�ଣ�ୁ 
ଭା�ତ ସ��ା� 2015 କୌ� ନ୍ୟାସନାଲ ସପୁ� �ମୁ୍୍ୟର୍ଂି ମିଶନ 
(NSM) ଅଧ୍ରୀନକୌ� 2022 କୌଶଷ ସଦୁ୍ଧା 74 ର୍ ିଅନୁଷ୍ଠାନ�ୁ ଉଚ୍ଚ 
ଗଣନା ସବୁଧିା କୌଯାଗାଇକୌଦବା ପାଇଁ ଏ� ଲକ୍୍ୟ ସ୍�ି ��ଛିନ୍।ି 
ଏହ ିପ�ମ ସଦି୍ଧ ିଏଆଇ ସପୁ� �ମୁ୍୍ୟର୍��ୁ ବ�ିଶତି ��ାଯାଇଛ।ି 
ଏହା କୌହଉଛ ିକୌଦଶ� ସବୁଠା�ୁ ଶକି୍ତଶାଳ୍ରୀ ଏବଂ ଦରୁତ ସପୁ� 
�ମୁ୍୍ୟର୍�, ଯାହା 2015 କୌ� ପ୍ରସୁ୍ତତ ��ାଯାଇଛ।ି  ଦୁନଆି� 500 
ର୍ପ୍ ସପୁ� �ମୁ୍୍ୟର୍� ତାଲି�ାକୌ� ଏହା 63 ତମ ସ୍ାନକୌ� �ହଛି।ି

�ମ୍୍ୁୟଟର ସାକ୍ଷରତା ୋରକୌର ବୃଦ୍ଧି
ଜୁନ୍ 2015 କୌ� ପ୍ର�ାଶତି ଜାତ୍ରୀୟ ନମନୁା ସକୌବ୍ଯକ୍ଣ �ାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟ� 
71 ତମ �ାଉଣ୍ଡ� �କିୌପାର୍୍ଯକୌ� ଦଶ୍ଯାଯାଇଛ ିକୌଯ ଭା�ତ� 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୌ� 14-29 ବଷ୍ଯ ବୟସ� ପ୍ରକୌତ୍ୟ� 1000 କୌଲା� 
�ମୁ୍୍ୟର୍� ଚଳାଇବାକୌ� ସକ୍ମ କୌହାଇଥିକୌଲ। 75 ତମ �ାଉଣ୍ଡ� 
�କିୌପାର୍୍ଯ ଅନୁଯାୟ୍ରୀ , ଭା�ତ� ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୌ�, 29.4 ପ୍ରତଶିତ 
ପୁ�ୁଷ ଏବଂ 15-29 ବଷ୍ଯ ବୟସ� 17.6% ମହଳିା ଏ� 
�ମୁ୍୍ୟର୍� ଚଳାଇବାକୌ� ସକ୍ମ କୌହାଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି ସମାନ 
ବୟସ ବଗ୍ଯକୌ� 60.6 ପ୍ରତଶିତ ପୁ�ୁଷ ଏବଂ ସହ�ାଞ୍ଚଳ� 50.9 
ପ୍ରତଶିତ ମହଳିା �ମୁ୍୍ୟର୍� ଚଳାଇବାକୌ� ସକ୍ମ କୌହାଇଥିବା 
ଜଣାପଡଛି।ି

ଡଧିଜଧିଟା�୍  ଇଣ୍ଧିଆ�ୁ 7 ବର୍୍ଭରାଷ୍ଟ୍ର

ଏ�ଜୀ�ତୃ କୌପକୌମଣ୍ ଇଣ୍ରକୌଫସ ୍ ( ୟୁପଧିଆଇ) 
ଏ� କୌମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକୌ�ସନ୍ ଉପକୌ� ଏହ ିଡଜିରି୍ାଲ୍ କୌପକୌମଣ୍ଟ ପ୍ଲାର୍ଫମ୍ଯ 
ମାଧ୍ୟମକୌ� ଏ�ାଧି� ବ୍ୟାଙ୍ ଆ�ାଉଣ୍୍ଟ ଲିଙ୍୍ କୌହାଇପା�ବି। କୌଫବୃଆ�୍ରୀ 2022 
ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍, 229 ବ୍ୟାଙ୍ ୟୁପିଆଇ କୌସବା ଉପଳବ୍ ��ାଉଛନ୍।ି 

କୌମାବାଇ�୍ େ୍ୟାଣ୍କୌସଟ ଉତ୍ାେନ:
ହ୍ୟାଣ୍ଡକୌସର୍ ଉତ୍ପାଦନ କୌକ୍ତ୍କୌ� ଭା�ତ ବତ୍୍ଯମାନ ବଶି୍ୱକୌ� ଦ୍ତି୍ରୀୟ ସ୍ାନକୌ� 
�ହଛି।ି  2014 କୌ�, କୌସଲୁଲାର୍ କୌଫାନ୍ ଏବଂ ପାର୍୍ଯସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ��ବିା ଲାଗି 
ଏଠାକୌ� କୌ�ବଳ ଦୁଇର୍ ି�ା��ାନା ଥିଲା, ଯାହା 2021 କୌ� 200 �ୁ ବୃଦ୍ଧ ି
ପାଇଛ।ି 

ରୁକୌପ କୌପକୌମଣ୍ କୌଗଟକୌୱ: 
ଭା�ତ� ପ୍ରେମ କୌଗ୍ଲାବାଲ କୌପକୌମଣ୍ଟ କୌନର୍ୱା�୍ଯ।  70 କୌ�ାର୍ ିଭା�ତ୍ରୀୟଙ୍� 
RuPay �ାଡ୍ଯ ଅଛ ି| ଏହ ିସହଜ-ବ୍ୟବହା� ପ୍ରକି୍ରୟା RuPay କୌପକୌମଣ୍ଟ 
କୌଗର୍କୌୱ ସଙି୍ଗାପ�ୁ, ୟୁଏଇ, ଭୁର୍ାନ, କୌନପାଳକୌ� ଚାଲିଛ।ି 

ଇ-ଜଧିଲ୍ା ମଧିଶନ୍ କୌମାଡ୍ କୌପ୍ରାକୌଜକ୍ଟେ (MMP): 
ଉଭୟ କୌ�ନ୍ଦ୍ର ଏବଂ �ାଜ୍ୟ ସ��ା�ଙ୍ କୌଯାଜନା ଏହା ଅଧ୍ରୀନକୌ� �ହଛି।ି 
କୌଦଶ� 709 ର୍ ିଜଲିୋକୌ� 3916 ର୍ ିଇ-ଜଲିୋ କୌସବା ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଛ।ି
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କୌଗାଟଧିଏ  କୌେଶ
କୌଗାଟଧିଏ ଟଧି�ସ 

ଆଜ ିବଶି୍ର ପ୍ରତଟି ିରକାଣରର ଉତ୍ ଥାେ ପତେ 
ଚାଲିଛ।ି ସମସ୍ୟାର ଗଳ ିଭିତରର ଅରେକ ଦଗିେରା 

ରୋଇଛନ୍।ି ରେରଲ ଭାରତ ସ୍ୱାଧମୀେତା  75  
ବଷ୍ଜ ଭିତରରସବମୁଠାରମୁ  ଗମୁରମୁ ତ୍ୱପମୁର୍ଣ୍ଜ ଆନ୍ଜ୍ଜାତକି 
ଭୂମକିା େବି୍ଜାେ କରମୁ ଛ।ି 2014  ପରର ଆରମ୍ଭ 

ରୋଇଥିବା ସଂସ୍ାରମଳୂକ ପଦରକ୍ଷପ ରେତମୁ  ଏୋ 
ସମ୍ଭବ ରୋଇପାରଛି।ି ଆଇେ ଏବଂ ଅେମୁପାଳେ 

ଭିତରର ଥିବା ବମୁଢ଼ଆିଣି ବସାକମୁ ଭଙ୍ଗାଯିବାରମୁ  ଆଜ ି
ସବମୁରକ୍ଷତ୍ରରର ସଂସ୍ାରର ସମୁଫ୍ଳ ରଦଖିବାକମୁ ମିଳଛି।ି 
ଏମତି ିଏକ ସଂସ୍ାର ରେଉଛ ିଜଏିସ୍ ଟ ିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ 
ରସବା କର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥରମ ସ୍ୱପ୍ନେ ରଦଖିଥିରଲ 

ଅଟଳ ବେିାରମୀ ବାଜରପୟମୀ। କନି୍ମୁ  ଏୋ କାଯ୍ଜ୍ୟକାରମୀ 
ରୋଇଥିଲା ସତର ବଷ୍ଜ ପରର,  1  ଜମୁଲାଇ 

2017ରର...।

�ାଷ୍ଟ୍ର ନମି୍ଯାଣ� �ାସ୍ତାକୌ� ଏମତି ି �ଛି ି ମହୂୁତ୍୍ଯ କୌଦଖିବା�ୁ ମକିୌଳ 
ଯାହା ଆମ�ୁ ଆମ �ାଯ୍ଯ୍ୟ� ଏ� ସଫଳତା�ୁ ପ୍ରତଫିଳତି �କୌ�। 
ଆମ�ୁ ଆଉ ଏ� ନୂଆ ମାଗ୍ଯ କୌଦ�ାଏ। କୌସମିତ ିଏ� ପ୍ରୟାସ 

କୌହଉଛ ିଜଏିସ୍ ର୍ ିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ କୌସବା �� ବ୍ୟବସ୍ା।  30 ଜୁନ୍  �ାତ ିତୋ 1 
ଜୁଲାଇ� ପ୍ରେମ ସ�ାଳ�ୁ ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଥିଲା ଏହା� ପ୍ରଣୟନ। କୌଦଶକୌ� 
ଚାଲୁଥିବା ବଭିିନ୍ନ ପ୍ର�ା� �� ବ୍ୟବସ୍ା�ୁ ହର୍ାଇ �ାଜ୍ୟ ଓ କୌ�ନ୍ଦ୍ରକୌ� �ା�ବା� 
ଲାଗି କୌଗାର୍ଏି �� ବ୍ୟବସ୍ା ଲାଗୁ ��ାଗଲା ଆଉ ତାହା  ଜଏିସ୍ ର୍ ିଭାକୌବ 
ପ�ଚିତି କୌହଲା। କୌଦଶ� �ା�ବା� ଏବଂ ଆେଭି� ବ୍ୟବସ୍ାକୌ� ଏହା ଏ� ନୂଆ 
ଦଗି ନରି୍ଣ୍ଯୟ ��ଲିା। କୌଦଶ� ଅେ୍ଯନ୍ରୀତ�ୁି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା କୌଦ�ାଇଲା। ଏହ ି
ବ୍ୟବସ୍ାକୌ� କୌଦଶକୌ� ପ୍ରଚଳତି ଥିବା 5 ଶହ�ୁ ଅଧି� �� ବ୍ୟବସ୍ା�ୁ ଉକୌଚ୍ଦ 
��ାଯାଇ ‘ଏ� କୌଦଶ-ଏ� ର୍�ିସ’ ବ୍ୟବସ୍ାକୌ� �ଶ୍ମ୍ରୀ�ଠା�ୁ କୌପାର୍୍ଯକୌବ୍ଲୟା� 
ଏବଂ ଗୁଜ�ାର୍ଠା�ୁ ଅ�ୁଣାଚଳ ପ୍ରକୌଦଶ ଯାଏ ଲାଗୁ ��ାଗଲା। 

ଜଏିସ୍ ର୍ ିଲାଗୁ ପବୂ୍ଯ�ୁ ଅଲଗା ଅଲଗା �ାଜ୍ୟକୌ� ଅଲଗା ଅଲଗା ର୍�ିସ 
ଦ� ଲାଗୁ କୌହଉଥିଲା।  ସମାନ କୌସବା ବା ଦ୍ରବ୍ୟପାଇ ଁ �ାଜ୍ୟଗୁଡ଼�ିକୌ� 
ର୍�ିସ ଅଲଗା ଅଲଗା କୌହୁଥିବା�ୁ ଦ� ବ ିଅଲଗା �ହୁଥିଲା। ଏଣୁ ସ୍ରୀମାବତ୍୍ଯ୍ରୀ 
ଅଞ୍ଚଳକୌ� �ହୁଥିବା କୌଲାକୌ� କୌଯଉଁ �ାଜ୍ୟକୌ� ଶସ୍ତାକୌ� ଜନିଷି ମଳୁିଥିଲା କୌସ 
�ାଜ୍ୟ�ୁ ମଗାଉଥିକୌଲ। ପୁଣି କୌସତ�ି ି ନୁକୌହ,ଁ ବ୍ୟବସାୟି� ପ୍ରତଷି୍ଠାନଗୁଡ଼�ୁି 
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ର୍�ିସ ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟ� �ାଗଜ ପତ୍ �ସଦି ଦା�ଲ ��ବିା�ୁ 
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଫିସ କୌଦୌଡୁ଼ଥିକୌଲ। ଅକୌନ� ସମୟକୌ� ର୍�ିସ ଫାଙି୍ କୌହବା 
ସହ ବ୍ୟବସାୟ୍ରୀଙ୍ ଉପକୌ� ମଧ୍ୟ  କୌଗାର୍ଏି ଜନିଷି ଲାଗି ଏ�ାଧି� ବା� �� 
କୌଦବା�ୁ ପଡୁ଼ଥିଲା।  କୌହକୌଲ ଜଏିସ୍ ର୍ ିଲାଗୁ କୌହବା ପକୌ� ଏସବୁ ଆଉ ନାହିଁ। 
ଆଉ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ା ଲାଗୁ କୌହବା�ୁ ଆଜ ି ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ଯ ପତୂ୍ଭି କୌହବା�ୁ ଯାଉଛ।ି 
ସଏହ ିବ୍ୟବସ୍ାକୌ� ସମସ୍ତ ୨୭ ପ୍ର�ା� ର୍�ିସ� ଏ�୍ରୀ��ଣ କୌହାଇଛ।ି ପୂ�ା 

ଭା�ତ କୌଗାର୍ଏି ବଜା�କୌ� ପ�ଣିତ କୌହାଇଛ।ି ଅନ୍�ାଜ୍ୟ ନା�ା�ୁ ହର୍ାଇ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏଣ୍ଟକ୍ ିର୍�ସ ନ�ହବିା�ୁ ସହ��ୁ ଜନିଷି ଆସବିା ଓ ବକିି୍ର କୌହବା 
ସହଜ କୌହାଇପା�ଛି।ି ଫଳକୌ� ସ୍ରୀମାକୌ� �ହୁଥିବା କୌଲା�ର୍ ିଭିନ୍ନ ଦ� ଆଉ 
ସହ�କୌ� �ହୁଥିବା କୌଲା�ର୍ ିଆଉ କୌଗାର୍ଏି ଦ� ପାଇବା ସମ୍ଭବ କୌହଉ ନାହିଁ। 
ବଭିନ୍ନ �ାଜ୍ୟ ମକୌନା�ଞ୍ନ  ର୍�ିସ ବାବଦକୌ� 35% �ୁ 110% ଯାଏ 
ର୍�ିସ ଅସଲୁ ��ୁଥିକୌଲ। ଏଥିକୌ� ଅକୌନ� ହ୍ାସ କୌଦଖିବା�ୁ ମଳିଛି।ି  235ର୍ ି
ସାମାନ ଉପକୌ� 31 ପ୍ରତଶିତ ବା ଏହାଠୁ ଅଧି� ଦ�କୌ� ର୍�ିସ ଲାଗୁଥିଲା। 
ଏକୌବ କୌସ ର୍�ିସ�ୁ ହର୍ାଇ 10 ସାମାନ ଛାଡ଼ ିଅନ୍ୟ ସବୁଥିକୌ� ର୍�ିସ ହା� 
28% ��ାଯାଇଛ।ି ସାଧା�ଣ କୌଲା� ବ୍ୟବହା� ��ୁଥିବା କୌଦୈନନ୍ନି 
ସାମଗ୍ର୍ରୀ ଉପକୌ� ର୍�ିସ ଦ� ଶନୂ�ୂ 5% ଭତକୌ� ��ାଯାଇଛ।ି �ରି୍ର୍ଣ୍ଯ ଏକୌବ 
ଅନ୍ ଲାଇନ୍  କୌହାଇଛ।ି ଆ�ଳନ ଓ ମଲୂ୍ୟାୟନ ବ ି ଅନ୍ ଲାଇନ୍ କୌ� କୌହଉଛ।ି 
ଜଏିସ୍ ର୍ ିଭା�ତ�ୁ କୌଗାର୍ଏି �� ବ୍ୟବସ୍ାକୌ� ବାନ୍ଧବିା� ଏ�  ଯୁଗାନ୍�ା�୍ରୀ 
ପଦକୌକ୍ପ, ଯାହା ଆଜ ି  ନଜି ଲକ୍୍ୟ�ୁ ସାଧନ ��ବିା ସହ ବ୍ୟବସାୟି� 
ଅଭିବୃଦ୍ଧକିୌ� ସହାୟ� କୌହାଇପା�ଛି,ି କୌଦଶ� ଜଡିପିି�ୁ ଏ� ନୂଆ �ୂପ ମଳିଛି।ି 
ଏହା� ପ�ମିଣା ସ୍�ୂପ, କୌଛାର୍ ହୁଅନୁ୍ � ିବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ୍ରୀ ଏକୌବ ସହଜକୌ� 
ବ୍ୟବସାୟ ��ପିା�ୁଛନ୍ ି ଏବଂ ସହଜକୌ� ଅନ୍ ଲାଇନ୍ କୌ� ର୍�ିସ ଫାଇଲ୍  
��ପିା�ୁଛନ୍।ି ଜଏିସ୍ ର୍ ିଦ୍ା�ା ଭା�ତ� ର୍�ିସ ବ୍ୟବସ୍ା ସ�ଳ କୌହାଇପା�ଛି।ି 
ଏହାଦ୍ା�ା ବ୍ୟବସାୟକୌ� ନୂଆ ଆସ୍ା ଓ ବଶି୍ୱାସ ପ୍ର�ର୍  କୌହାଇଛ।ି ପୁଣି 
ବକିୌଦଶ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ୍ରୀଙ୍ ଲାଗି ଜଏିସ୍ ର୍ ି ଲାଗୁ ଦ୍ା�ା ବ୍ୟବସାୟ ��ବିା 
ଆହୁ� ି ସହଜ କୌହାଇଯାଇଛ।ି ଏହକି୍ରମକୌ� କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ଆକୌମ ଆସନ୍ା 
ବଷ୍ଯ�ୁ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା�  75  ବଷ୍ଯ ପତୂ୍ଭି ଅବସ�କୌ� ଅମତୃ ମକୌହାତ୍ସବ ପାଳନ 
��ୁଛୁ ଏବଂ କୌଦଶ� ଅେ୍ଯନ୍ରୀତ�ି 2025 ସଦୁ୍ଧା 5 ର୍ଅିଲିୟନ ଅେ୍ଯନ୍ରୀତକିୌ� 
ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍୍ୟ ��ଛୁୁ କୌସହ ି�ାସ୍ତାକୌ� ଜଏିସ୍ ର୍ ିଏ� ମାଇଲ�ଣୁ୍ଟ କୌହବ। 
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ଅକୌନ� ଫମ୍ଭ ୋଖ୍�ର �ଗୁ କୌଶର୍ 
ଜଏିସ୍ ଟରି Full Form ରେଉଛ ିGoods And Services Tax। ଓଡ଼ଆିରର କେରିଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ 
ରସବା କର। 1 ଜମୁଲାଇ 2017 ରମୁ  ଲାଗମୁ ରୋଇଥିବା ଜଏିସ୍ ଟକିମୁ ରସରତରବରଳ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ Good and 

Simple Tax ରବାଲି କେଥିିରଲ। 

ଫମଦେ ବଗଦେ                    ଜଏିସ ୍େି ପବୂଦେରୁ ( ଭାେ୍ )     ଜିଏସ ୍େି ପର୍ର   
ଅନୁବନ୍ଧ 317  0
ଚାଲାଣ 12  1
ର୍�ାଷଣା 32   0
ଫମଦେ 122  11
େଆନ୍ ଜେ୍ି  ଫମଦେ 2  0
ୱକଦେଶେ୍ି  4   0
ଇନ୍ ଭଏସ ୍ ଫମଦୋେ 5  0
ର୍ରଜଷି୍ଟର 1  0
ର୍ର୍ାଗ 495  12 

4 ନାକଁୌର ଜଧିଏସ ୍ଟଧି  ବ୍ୟବସ୍ା �ାଗ ୁ
ରକନ୍ଦ୍ରମୀୟ ଜଏିସ୍ ଟ ି: Central Goods and 
Service Tax (CGST)।
ଯଦ ିଦୁଇ �ାଜ୍ୟ ଭିତକୌ� କୌ�ୌଣସ ି�ା�ବା� କୌହଉଛ ିତ 
�ାଜୃ ହସିାବକୌ� SGST କୌଦବା�ୁ କୌହାଇୋଏ। 

ରାଜ୍ୟ ଜଏିସ୍ ଟ ି: (SGST)| State Goods 
and Service Tax
ଭାକୌବ ପ�ଚିତି। ଯଦ ିକୌ�ୌଣସ ି�ା�ବା� କୌଗାର୍ଏି 
�ାଜ୍ୟକୌ� ଦୁଇ ପକ୍କୌ� କୌହଉଛ,ି କୌତକୌବ SGST 
କୌଦବା�ୁ ପଡ଼ବି। 

ୟମୁେୟିେ ରଟରିରଟାରି ଜଏିସ୍ ଟ:ି Union 
Territory Goods and Service Tax  
ଯଦ ିକୌ�ୌଣସ ି�ା�ବା�  ଦୁଇ କୌ�ନ୍ଦ୍ର ଶାସତି ଅଞ୍ଚଳ 
ଭିତକୌ� କୌହଉଛ ିକୌତକୌବ କୌ�ନ୍ଦ୍ର ଶାସତି  ଅଞ୍ଚଳ ର୍�ିସ 
ଆଧା�କୌ� UTGST ସଂଗ୍ରହ କୌହବ।

ଇଣ୍ଟରିକ୍ରରଟଡ୍  ଜଏିସ୍ ଟ ି: (IGST)Integrated 
Goods and Service Tax 
କୌସହ ିସ୍ାନକୌ� ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପଇଠ କୌହବ କୌଯଉଁଠାକୌ� 
ଦୁଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟବସାୟ୍ରୀଙ୍ ଭିତକୌ� କୌହୁଛ ି
କୌସଠାକୌ� ଉଭୟ କୌ�ନ୍ଦ୍ର ଓ  ଦୁଇ �ାଜ୍ୟ� ଅଂଶ IGST 
ଭାକୌବ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପଇଠ କୌହବ। ଏଥି�ୁ କୌ�ନ୍ଦ୍ର 
�ାଜ୍ୟ� ଭାଗ କୌଦଉଛ।ି n

ବସୁ୍ ପବୂ୍ଭ ଟଧି�ସ େର ପର ଟଧି�ସ େର 
ଗଣୁ୍ ଦୁଗ ୍ଧ 6% 5%
ଚା 6% 0
ଗହମ 2.5% 0
ଅୋ 3.5% 0
ସରୂ୍ଦେ୍ୟମଖୁଲୀ ର୍ତଲ 6% 5%
ଚିନି 6% 5% 

ଉପକୌର୍ାକ୍ତାଙୁ୍କ �ାର୍ 
ଏକ ରିର୍ପାେଦେ ଅନୁସାର୍ର ଏକ ଭାରତଲୀୟ ପରିବାରର ମାସିକ ଖର୍ଚଦେ ଜିଏସ ୍େି 

ଲାଗ ୁର୍ହବାପର୍ର ପ୍ରାୟ 4 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ାସ ପାଇଛି। 

ଏକୌବ�ାଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧ�ି ଟଧି�ସ ସଂଗ୍ରେ 

ଜଧିଏସ ୍ଟଧି ଦ୍ାରା ରାଜସ୍ ବଢ଼ଧିବା ସେ ରଧିଟର୍ଣ୍ଭ 
ଫାଇ�୍  ସଂଖ୍୍ୟା ବଢ଼ଧିଛଧି। �ଳାବଜାରଜୀ ଓ ତସ୍ରଜୀ  
ଆଶଙ୍କା �ମ ୍ କୌୋଇଛଧି। ପରୂା କୌେଶକୌର ପ୍ରାୟ 
ସବୁ ବସୁ୍ର େର ସମାନ ରେଧିଛଧି। 

1,
40

,8
85
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ଭଗବାେ ଥରର ଜମୀବେ ରଦଇ ଏକ ଜମୀବକମୁ ପଠାନ୍,ି କନି୍ମୁ  ଡାକ୍ର ତାଙ୍କମୁ  ବାରମ୍ବାର ଜମୀବେ ଦଅିନ୍।ି ରଯରତରବରଳ 
ଆରମ ରକାଭିଡ ଭଳ ିଏକ ରବୈଶ୍କି ବପିଯ୍ଜ୍ୟୟ ରେତମୁ  ଆମ ଘରର ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ମୀ ରୋଇ ରେଥିିଲମୁ , ରସରତରବରଳ 

ଡାକ୍ର େିଁ ଭଗବାେଙ୍କ ଦୂତ ଭାବରର ଆମକମୁ ସଙ୍କଟ ସମୟରର ତ୍ରାଣକତ୍ତ୍ଜା ଭାବରର ଠଆି ରୋଇଥିରଲ। ଏକ 
ରିରପାଟ୍ଜ ଅେମୁଯାୟମୀ, ରକାଭିଡ ବରିମୁ ଦ୍ରର ଲରଢ଼ଇ ସମୟରର ପ୍ରାୟ 1490 ଡାକ୍ର େଜି ଜମୀବେକମୁ ଉତ୍ସଗ୍ଜ କରିଥିରଲ, 
ଯାୋଫ୍ଳରର ଆରମ ଏବଂ ଆମ ରଦଶ୍ ଏେ ିଯମୁଦ୍ରର ବଜିୟମୀ ରୋଇଥିଲା। ଚଳତି ବଷ୍ଜ ଜମୁଲାଇ 1ରର ଜାତମୀୟ ଡାକ୍ର 

ଦବିସରର ଆସନ୍ମୁ , ଆସନ୍ମୁ  ଏେ ି ମେବତ୍ୱର ଦୂତମାେଙ୍କମୁ  ପ୍ରଣାମ କରିବା…

ଡାକ୍ତର େଧିବସ- 1 ଜ�ୁାଇ

ମାନବତ୍ତ୍ୱର 
କୌେବେୂତ 

ଡାକ୍ତର ବଧିଧାନଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ସୃ୍ତଧିକୌର ପାଳନ 
�ରା�ାଉଥବିା ଏେଧି େଧିନଟଧି ଆମର ଡାକ୍ତର, ଆମର 

ଚଧି�ଧିତ୍� ସମ୍ପ୍ରୋୟଙ୍କ ସକୌବ୍ଭାଚ୍ ଆେଶ୍ଭର ପ୍ରତଜୀ� ଅକୌଟ। 
ବଧିକୌଶର୍�ରଧି, ଆମର ଡାକ୍ତରମାକୌନ କୌ�ାର୍ଧିଡ ଅବଧକିୌର 
କୌେଶବାସଜୀଙୁ୍କ କୌ�ମଧିତଧି କୌସବା �ରଧିଛନ୍ଧି, ତାୋ ଏ� ଏ� 
ଉୋେରଣ।  130 କୌ�ାଟଧି କୌେଶବାସଜୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁ ଁ

କୌେଶର ସମସ୍ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାେ କୌେଉଛଧି, �ୃତଜ୍ଞତା 
ଜଣାଉଛଧି। - ନକୌରନ୍ଦ୍ର କୌମାେଜୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ

29 ଜାନୁୟା�୍ରୀ 2020; ପୁକୌଣସ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷି୍ଚୁ୍ୟଟ୍ ଅଫ୍ 
ଭାଇକୌ�ାଜ�ି ଲ୍ୟାବକୌ� ନକିୌର୍୍ଯଶ� ପି୍ରୟା ଅବ୍ହାମଙ୍ ର୍ମି୍  ତନି ିଜଣଙ୍ 
ନମନୁାକୌ� ପ୍ରେମ େ� ପାଇ ଁ କୌ�ାଭିଡ ଭୂତାଣୁ ପାଇକୌଲ।  ଏହ ିତନି ି
ଜଣ  �ଛିଦିନି ପବୂ୍ଯ�ୁ ବୁହାନ�ୁ କୌଫ�ଥିିକୌଲ। ମାମଲା କୌଯକୌତକୌବକୌଳ 
ନଶିି୍ତ କୌହାଇ ସାମନୋ�ୁ ଆସଲିା କୌସକୌତକୌବକୌଳ ଏ� ଅଜଣା ଭୟ 
ସମସ୍ତଙୁ୍ ଘା�ଲିା।   ଏହା ଏମିତ ିଏ� ସଂକ୍ରମଣ ଥିଲା ଯାହା� ଚ�ିତି୍ସା 
କୌସକୌତକୌବକୌଳ �ାହା�ୁ ଜଣା ନଥିଲା।  ପଣିୁ କୌସକୌତକୌବକୌଳ କୌଦଶକୌ� 
କୌ�ବଳ ପକୁୌଣସ୍ତି ି ନ୍ୟାସନାଲ୍  ଇନ୍ ଷି୍ଚୁ୍ୟଟ୍  ଅଫ୍  ଭାଇକୌ�ାକୌଲାଜ ି
ପା�କୌ� ହିଁ କୌ�ାଭିଡ୍  ପ�୍ରୀକ୍ଣ କ୍ମତା ଥିଲା। ଏହ ିଅଜଣା କୌ�ାଗ� 
ଭୟ ଧ୍ରୀକୌ� ଧ୍ରୀକୌ� ବ୍ୟାପିବାକୌ� ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଆହୁ� ିସମସ୍ୟା ଥିଲା 
କୌଦଶ� ସ୍ାସ୍୍ୟ ଭିତ୍ଭୂିମ ି ମଧ୍ୟ କୌ�ାଗ�ୁ ନନି୍ତ୍ରଣ ��ବିା ଲାଗି ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ନଥିଲା।  କୌଗାକୌର୍ ନୂଆ ଭାଇ�ସ, ଯାହାସହ ଲକୌଢ଼ଇ ��ବିା� କୌ�ୌଣସ ି
ଫମୁ୍ଯଲା ପଣିୁ ଭାଇ�ସ୍  �ବୁ୍  ଯଲ୍ଦି ତାହା� �ୂପ ବଦଳାଉଥିଲା। ଅେ୍ଯାତ୍  
ବପିଦ ଦନି�ୁ ଦନି ସଙ୍ଗ୍ରୀନ କୌହଉଥିଲା। କୌହକୌଲ ଆମ କୌବୈଜ୍ଞାନ�ି, 
ଡାକ୍ତ�ମାକୌନ ଏହା�ୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାହା� ଚ�ିତି୍ସା ପ୍ରକି୍ରୟା ଜାଣିବା 
ଲାଗି ନୟିମିତ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇକୌଲ। ଶକ୍ତ ଲକ୍ ଡାଉନ୍  ଏବଂ ଏହା ଭିତକୌ� 
�ଡ଼ା ପ୍ରସୁ୍ତତ ି��ାଗଲା। ତା’ ସହ ଦନି �ାତ ିକୌ�ାଭିହ୍  ସହ ଲଢ଼ ିକୌଗାର୍ଏି 
କୌଗାର୍ଏି ସଂକ୍ରମିତଙ୍ ଜ୍ରୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ପଣ ��କିୌଲ। �ନୁି୍ 

ରାଷ୍ଟ୍ର କୌ�ାର୍ଧିଡ୍  ବଧିରୁଦ୍କୌର �କୌଢ଼ଇ 
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ଏସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଆମ କୌଦଶ�  ବଶିାଳ ଜନସଂ�୍ୟା�ୁ ଆୟତ୍ ��ପିା�ୁ 
ନଥିଲା। ପ�ସି୍ତି ି ଦନି�ୁ ଦନି ଅଧି� �କୌଠା� କୌହଉଥିଲା। ତୋପି 
କୌ�ାଭିଡ୍ ସମୟକୌ�, ଯଦ ିଆକୌମ ପ୍ରତ ିଲକ୍ ଜନସଂ�୍ୟାକୌ� ଭା�ତକୌ� 
ସଂକ୍ରମଣ, ମତୁୃ୍ୟ ହା��ୁ କୌଦଖିବା, କୌତକୌବ କୌଡ଼ବଡ଼ ବ�ିଶତି ତୋ 
ସମଦୃ୍ଧ କୌଦଶ ତୁଳନାକୌ� ଯକୌେଷ୍ ଭଲ �ହଥିିଲା। କୌ�ୌଣସ ିବ ିକୌଗାର୍ଏି 
ଜ୍ରୀବନ ଅସମୟକୌ� ଚାଲିଯିବା, କୌସତ�ି ିଦୁଃ� କୌଦଇୋଏ, �ନୁି୍ ଭା�ତ 
କୌ�ାଭିଡ୍ �ୁ ଲକ୍ ଲକ୍ କୌଲା�ଙୁ୍ ବଞ୍ଚାଇଛ।ି ଏହା� ବହୁତ ବଡ଼ କୌଶ୍ୟ 
ଆମ� ପ�ଶି୍ମ୍ରୀ ଡାକ୍ତ�, ଆମ� କୌହ୍ େକୌ�ୟା� ୱ�୍ଯ� ଏବଂ ଫ୍ଣ୍ଟ 
ଲାଇନ୍  ୱ�୍ଯ�ଙ୍ ନ�ିର୍�ୁ ଯାଇୋଏ। 

ସତକ୍ଜତା ଅବଲମ୍ବେ କରବିାକମୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ରଶ୍ାସତି 
ଅଞ୍ଳଗମୁଡକିମୁ େରିଦେ୍ଜଶ୍:

 ସମଗ୍ର କୌଦଶକୌ� କୌ�ାଭିଡ -19 ସଂକ୍ରମଣ� ଦନି�ୁ ଦନି ବଢୁ଼ଥିବା 
ମାମଲା�ୁ ଦୃଷି୍କୌ� �ଖି କୌ�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ାସ୍୍ୟ ସଚବି �ାକୌଜଶ ଭୂଷଣ ସମସ୍ତ 
�ାଜ୍ୟ ତୋ କୌ�ନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଚଳ�ୁ ସତ�୍ଯ �ହବିା�ୁ �ହଛିନ୍।ି ନୂତନ 
ମାମଲାଗୁଡ଼�ି� ପ୍ରତକିୌ�ାଧ, ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଚହି୍ନର୍ ପାଇଁ 
ପ୍ରଶାସନ�ି ସ୍ତ�କୌ� ��ାଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସ�ୁ ଜା� ି �ଖିବା�ୁ କୌସ 
ନକିୌର୍୍ଯଶ କୌଦଇଛନ୍।ି ଏଥିସହ ସ୍ାସ୍୍ୟମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ମାନସ�ୁ ମାଣ୍ଡଭ୍ରୀୟ 13 
ଜୁନକୌ� ସମସ୍ତ �ାଜ୍ୟ ତୋ କୌ�ନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଚଳ� ସ୍ାସ୍୍ୟମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ସହ 
ଭିଡଓି �ନଫକୌ�ନ୍ସ ମାଧ୍ୟମକୌ� ଏ� କୌବୈଠ� ��ଛିନ୍।ି ଏହ ିକୌବୈଠ�କୌ� 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ା�ା ପ�ଚିାଳତି 'ହ� ଘ� ଦସ୍ତା� 
2.0 ଅଭିଯାନ' �ୁ ତ୍ୱ�ାନବେତି ��ବିା�ୁ ସ୍ାସ୍୍ୟମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଅନୁକୌ�ାଧ 
��ଛିନ୍।ି କୌଯମତି ିସଦୂୁ� ଅଞ୍ଚଳକୌ� �ହୁଥିବା କୌଲା�ଙ୍ ପା�କୌ� ର୍�ିା 
ପହଞ୍ଚପିା�ବି ତାହା�ୁ ଧ୍ୟାନ କୌଦବା�ୁ �ହଛିନ୍।ି  n

ଏଇଥପିାଇ ଁର୍ାରତକୌର ଜ�ୁାଇ 1 �ୁ 
ଜାତଜୀୟ ଡାକ୍ତରେଧିବସ ର୍ାକୌବ ପାଳନ 
�ରା�ାଏ
ଭା�ତକୌ� ଜୁଲାଇ 1 �ୁ ଜାତ୍ରୀୟ ଡାକ୍ତ� ଦବିସ 
ଭାକୌବ ପାଳନ ��ାଯାଏ। କୌଦଶ� ମହାନ ଡାକ୍ତ� 
ତୋ ପଶି୍ମବଙ୍ଗ� ପୂବ୍ଯତନ ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଡ�ଟେ� ବଧିାନ 
ଚନ୍ଦ୍ର �ୟଙ୍ ସ୍ମୃତକିୌ� ଏହ ିଦନି ପାଳନ ��ାଯାଇୋଏ। 
କୌସ 1 ଜୁଲାଇ 1882 କୌ� ପାର୍ନାକୌ� ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ 
��ଥିିକୌଲ ଏବଂ 1962 ମସହିାକୌ� 80 ବଷ୍ଯ 
ବୟସକୌ� ତାଙ୍� ମତୁୃ୍ୟ କୌହାଇଥିଲା। କୌଦଶ� ହାତ 
ଗଣତ ିମହାନ ଡାକ୍ତ�ଙ୍ ମଧ୍ୟକୌ� ବଧିାନ ଚନ୍ଦ୍ର �ୟଙୁ୍ 

ଗଣାଯାଏ, ଯାହାଙ୍ ଅବଦାନ 
ଯକୌତଷ୍ �ହଥିିଲା। ବଧିାନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର 
�ୟ ଜକୌଣ ଡାକ୍ତ� ତୋ ସାମାଜ�ି 
�ମ୍ଯ୍ରୀ, ଆକୌନ୍ାଳନ�ା�୍ରୀ, ସ୍ାଧ୍ରୀନତା 
ସଂଗ୍ରାମ୍ରୀ ତୋ �ାଜକୌନତା ଥିକୌଲ। 
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧ୍ରୀଙ୍ ଜଦି୍ କୌ� ସକି୍ରୟ 

�ାଜନ୍ରୀତକିୌ� ପାଦ କୌଦଇଥିବା ବଧିାନ ଚନ୍ଦ୍ର �ୟ 
କୌଦଶ� ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୌ� ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
��ଥିିକୌଲ। ତାଙ୍ ବଷିୟକୌ� କୌଗାର୍ଏି ଜନିଷି ବହୁତ 
କୌଲା�ପି୍ରୟ କୌଯ କୌସ ଯାହା କୌ�ାଜଗା� ��ୁଥିକୌଲ 
ତାହା�ୁ ଦାନ �ଥିକୌଦଉଥିକୌଲ। 1961 ମସହିାକୌ� 
ତାଙୁ୍ କୌଦଶ� ସକୌବ୍ଯାଚ୍ଚ ନାଗ��ି ସମ୍ାନ "ଭା�ତ 
�ତ୍ନ"  ପ୍ରଦାନ ��ାଯାଇଥିଲା। ଡା ବଧିାନ ଚନ୍ଦ୍ର 
�ୟଙ୍ ସମ୍ାନାକୌେ୍ଯ, 1991 ମସହିା�ୁ ଭା�ତକୌ� 
ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ଜୁଲାଇ 1 କୌ� ଜାତ୍ରୀୟ ଡାକ୍ତ� ଦବିସ ପାଳନ 
��ାଯାଉଛ।ି 

ର୍ାରତକୌର 195 କୌ�ାଟଧିରୁ ଅଧ�ି 
ଟଧି�ା କୌଡାଜ
n ଏହ ିର୍�ିା ପ�ମିାଣକୌ� ସମଗ୍ର ଆଫି୍�ା�ୁ ପ୍ରେମ 

କୌଡାଜ୍  ଏବଂ ଦ୍ତି୍ରୀୟ କୌଡାଜ୍ ଆଫି୍�ା� ଏ� 
ତୃତ୍ରୀୟାଂଶ�ୁ ଦଆିଯାଇପାକୌ�।

n ୟୁକୌ�ାପ� ସମଗ୍ର ଜନସଂ�୍ୟାକୌ� ଉଭୟ 
କୌଡାଜ ପ୍ରକୌୟାଗ ��ବିା ପକୌ� ମଧ୍ୟ 50 
ପ୍ରତଶିତ�ୁ ଅଧି�ଙୁ୍ ପି୍ର�ସନା�୍ରୀ କୌଡାଜ୍  ବ ି
ଦଆିଯାଇପାକୌ�। 

n ସମଗ୍ର ଦକି୍ଣ ଏବଂ ଉତ୍� ଆକୌମ��ିାକୌ� 
ଉଭୟ କୌଡାଜ ପ୍ରଦାନ ��ବିା ପକୌ� ମଧ୍ୟ ଆହୁ� ି
ର୍�ିା ବଞ୍ଚବି।

n ସମଗ୍ର ଓକୌସନଆି (ଅକୌଷ୍ଟ୍ରଲିଆ, ନୁ୍ୟଜଲି୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଦଶ) �ୁ 20େ��ୁ ଅଧି� େ� ର୍�ିା 
ଦଆିଯାଇପାକୌ�।

କୌେଶର 89% କୌ�ା� ଉର୍ୟ ଟଧି�ା ପାଇଛନ୍ଧି
କୌ�ାଭିଡ ର୍�ିା��ଣ ଅଧ୍ରୀନକୌ� 16 ଜୁନ୍ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 
କୌଦଶକୌ� 195.67 କୌ�ାର୍�ୁି ଅଧି� ର୍�ିା ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ଏହା ସହତି ଭା�ତ� 89% �ୁ ଅଧି� ବୟସ୍ କୌଲା� 
ଏହ ିର୍�ିା ଗ୍ରହଣ ��ଛିନ୍।ି ଏଥି ସହତି, 12 �ୁ 14 
ବଷ୍ଯ ବୟସ� 75% �ୁ ଅଧି� ପିଲାଙୁ୍ ର୍�ିା��ଣ� 
ପ୍ରେମ କୌଡାଜ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଜୁନ୍ 16 ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍,  
58,215 ଜଣ ସକି୍ରୟ କୌ�ାଗ୍ରୀ �ହଥିିବାକୌବକୌଳ ଗତ 
24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟକୌ� 12,213 ନୂତନ ସଂକ୍ରମିଙୁ୍ ଚହି୍ନର୍ 
��ାଯାଇଛ।ି 

ରାଷ୍ଟ୍ର କୌ�ାର୍ଧିଡ୍  ବଧିରୁଦ୍କୌର �କୌଢ଼ଇ 
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ଆକୌମ ଏକୌବ ସ୍ାଧଜୀନତାର ଅମତୃ ମକୌୋତ୍ବ 
ପାଳନ �ରୁଛ।ୁ ଶେ ଶେ ବର୍୍ଭ ଧରଧି 

ପରାଧଜୀନତାରୁ ମକୁ୍ତଧି  ପାଇବା �ାଗଧି ଆକୌମ 
କୌ�ଉ ଁ�ମ୍ା �କୌଢ଼ଇ �ଢ଼ଧିଥ�ୁି କୌସଥକିୌର 
ବଡ଼ ଶକ୍ତଧି  �’ଣ ଥ�ିା ଜାଣଧିଛନ୍ଧି? ତାୋ 

କୌେ�ା- �କୌବ ୋର ସ୍ଜୀ�ାର �ରୁ ନଥବିା 
ଆମ ଆେଶ୍ଭ। ଆମର ତା�ତ କୌେଉଛଧି 

ନ୍ୟସ୍ସ୍ାଥ୍ଭରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଭ�ୁ ଉଠଧି ମାନବ କୌସବାକୌର 
ନଧିଜ�ୁ ସମପମିତ �ରଧିବା। ମାନବତା ପାଇ ଁଚଧିନ୍ା 

�ରଧିବା ଆଉ ଏଥପିାଇ ଁଜଜୀବନ ଅତଧିବାେଧିତ 
�ରଧିବା। ସ୍ାଧଜୀନତାର ଅମତୃ ମକୌୋତ୍ବକୌର 

ଆକୌମ ଏେଧି ଆେଶ୍ଭ�ୁ ର୍ଧିର୍ତଧି�ରଧି ଅଗ୍ରସର 
କୌେଉଛ।ୁ - ନକୌରନ୍ଦ୍ର କୌମାେଜୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ 

ସମୟ ଥିଲା ରଯରତରବରଳ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 
ଭାଷା, ସଂସ୍ତୃ,ି ଚାଲି ଚଳଣ, ଖାଦ୍ୟରପୟକମୁ ଆମର 
ଦମୁବ୍ଜଳତା ରବାଲି ବରିବଚୋ କରାଯାଉଥିଲା। ରେରଲ 

ରଯରତରବରଳ  ରଦଶ୍କମୁ ବ୍ଟିଶି୍ ଶ୍ାସେ କବଳରମୁ  
ମମୁକି୍ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସଲିା ରସରତରବରଳ ଏୋ 

ଆମର ଦମୁବ୍ଜଳତା େରୋଇ  ଶ୍କି୍ରର ପରିଶ୍ତ 
ରେଲା। ଆମର ବଭିିନ୍ନତା ଭିତରର ଏକତା େିଁ 

ଭାରତ ଗଠେର ମଳୂମନ୍ତ୍ର ରେଲା ଆଉ ଆଗଙ୍ଗା 
ରଗାଦାବରମୀ, କଚ୍ଛରମୁ  ବରଙ୍ଗାପ ସାଗର ପଯ୍ଜ୍ୟନ୍ 

ସବମୁଠ ିରଗାଟଏି ମନ୍ତ୍ର ଗମୁଞ୍ରିତ ରେଲା ତାୋ  ରେଲା 
‘ଏକ ଭାରତ- ରରେଷ୍ଠ ଭାରତ’। ଏଥିରମୁ  ଜାତ ରଚତୋ 

ଆମକମୁ ଜମୀବେ ଦଶ୍୍ଜେର ମାଗ୍ଜ ରଦଖାଇବା ସେ 
ରଦଶ୍ ଗଠେର ମନ୍ତ୍ର ବ ିପଢ଼ାଇଲା...। 

ଅକୌନ�ତା ର୍ଧିତକୌର ଏ�ତାର ମନ୍ତ ର୍ାରତ 
ପାଇ ଁ ଆଣଧିଛଧି ସ୍ାଧଜୀନତା 

ଅମତୃ ମକୌୋତ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର
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ସୁମନ୍ କୌମକୌହଟ୍ା ଜକୌଣ ଚ�ିତି୍ସ� ଭାକୌବ କୌବଶ୍  ପ�ଚିତି ଥିକୌଲ 
ବ୍ରି୍ଶି୍  ଭା�ତକୌ�। ଇଂଲଣ୍ଡକୌ� ଡାକ୍ତ�୍ରୀ ପଢ଼ ିକୌଫ�ବିା ପକୌ� କୌସ 

ବକୌ�ାଦା �ାଜ୍ୟ� ମ�ୁ୍ୟ ଚ�ିତି୍ସ� ନଯୁିକ୍ତ ଥିକୌଲ। ତାଙ୍ ପତ୍ନ୍ରୀ ଥିକୌଲ 
ଶା�ଦା କୌମକୌହଟ୍ା। ଜକୌଣ କୌଲ�� ତୋ ସ୍ତମ୍ଭ�ା� ଭାକୌବ ତାଙ୍ ପ�ଚିତି ି
ଥିଲା। କୌହକୌଲ ଶା�ଦା କୌଦଶ ପାଇ ଁ �ଛି ି ��ବିା�ୁ ଚାହୁଥଁିକୌଲ। �ନୁି୍ 
ତାହା କୌହାଇପା�ୁ ନଥିଲା। ସମୁନ୍ଙ୍ ଅସ୍ମିଜ୍ା� କୌ�ୌଣସ ି କୌ�ାଣକୌ� 
ଏହ ିଭାବନା ବ ି�ହଥିିଲା। କୌଲା�ଙ୍ କୌସବା ��ବିା, ତୋ �ାଜନ୍ରୀତ�ି 
ସ୍ତ�କୌ� ଅଂଶ୍ରୀଦା� କୌହାଇ  କୌଦଶ ପାଇ�ଁାଯ୍ଯ୍ୟ 
��ବିା�ୁ କୌସ ଚାହୁଥଁିକୌଲ, କୌହକୌଲ ତାହା କୌହାଇପା�ୁ 
ନଥିଲା। ପତ୍ନ୍ରୀଙ୍ ଏପ� ିମନ କୌଦଇ ସମୁନ୍ ଚନି୍ା �କୌଲ 
ଚା��ି ି�� ିସମାଜ କୌସବା ��ବିା ସମ୍ଭବ କୌହାଇପା�ୁ 
ନାହିଁ। ଏଣୁ କୌସ ଏବଂ ଶା�ଦା  ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧଙୁି୍ 
କୌଭର୍ବିା ଆସକିୌଲ। ମହାତ୍ମାଙ୍ ସହ ସାକ୍ାତପକୌ� 
ତାଙ୍ ଜ୍ରୀବନକୌ� ବ୍ୟାପ� ପ�ବିତ୍୍ଯନ ଆସଲିା। 
ଆଉ ସମୁନ୍ ଚ�ିତି୍ସ��ୁ ପ�ଣିତ କୌହକୌଲ ସ୍ତନ୍ତ୍ରତା 
କୌସନାନ୍ରୀ ଭାକୌବ ଏଣୁ କୌ�ହ ି କୌ�ହ ି �ହନ୍ ି ସମୁନ୍ 
ପତ୍ନ୍ରୀଙ୍ଠା�ୁ କୌପ୍ର�ଣା ପାଇଁ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ସଂଗ୍ରାମ୍ରୀ 
କୌହାଇଥିକୌଲ। ପୂବ୍ଯ�ୁ ୟୁକୌ�ାପ ଯାତ୍ା ସମୟକୌ� କୌସ ମ୍ୟାଡାମ �ାମା, 
ଶ୍ୟାମ ଜ୍ରୀ �ୃଷ୍ଣ ବମ୍ଯା ଓ ବ୍ରୀକୌ�ନ୍ଦ୍ର ଚାର୍ାଜ୍ଯ୍ରୀଙ୍ ଭଳ ି କୌଦଶ କୌସବ�ଙୁ୍ 
କୌଭର୍ଥିିକୌଲ। ଏମାନଙ୍  ପ୍ରଭାବ ବ ି ତାଙ୍ ଉପକୌ� ପଡ଼ଥିିଲା। ଏତ�ି ି
ନୁକୌହଁ, �ାମ�ୃଷ୍ଣ ପ�ମହନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ାମ୍ରୀ ବକିୌବ�ାନନ୍ଙ୍ �ଚତି ଧାମଭି� 
ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍ �ାଯ୍ଯ୍ୟ ବ ିସମୁନ୍ଙ୍ ଉପକୌ� ଯକୌେଷ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ଥିିଲା। 
ବାସ୍ତବକୌ� ସମୁନ୍ କୌମକୌହଟ୍ାଙ୍ ପତ୍ନ୍ରୀ ଜକୌଣ ସାଧା�ଣ ମହଳିା ନଥିକୌଲ। 
�ୁହାଯାଏ ଜକୌଣ ପତ୍ନ୍ରୀ, ମା, ଭଉଣି ଏବଂ ଝଅି ଭାକୌବ ତାଙ୍ ଭୂମି�ା 
ସହ ଜକୌଣ ସାମାଜ�ି �ମ୍ଯ୍ରୀ, ଶକି୍ାବତି୍  ଏବଂ ମହାନ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ସଂଗ୍ରାମ୍ରୀ 

ଭାକୌବ �ାଯ୍ଯ୍ୟ ନବି୍ଯାହ ��ୁଥିକୌଲ। ତାଙ୍ ନଶିଷ୍ଠା ଓ �ାଯ୍ଯ୍ୟ ��ବିା� 
ସମନବେୟ କୌଦଖି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧ ି�ହଥିିକୌଲ ,’ଆସନ୍ା ଜନ୍ମକୌ� କୌସ ଶା�ଦା 
କୌମକୌହଟ୍ାଙ୍ ଗଭ୍ଯ�ୁ ଜନ୍ମ କୌନବା�ୁ ଚାହାନ୍’ି। 

1928 ମସହିାକୌ� ସୁମନ୍ କୌମକୌହଟ୍ା ବାକୌଦ୍ଯାଲି ସତ୍ୟଗ୍ରାହକୌ� 
ସକି୍ରୟ ଭାବକୌ� ଅଂଶଗ୍ରହଣ ��ଥିିକୌଲ। ଏହ ି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟକୌ� 
କୌସ ସ�ବନ ଆଶ୍ମ� ଦାୟିତ୍ୱ କୌନଇଥିକୌଲ।  ଏହସିମୟକୌ� ତାଙ୍� 
ସାଂଗଠନ�ି କ୍ମତା କୌଦଖି  ସର୍୍ଯା� ବଲେଭ ଭାଇ ପକୌର୍ଲ ଏବଂ ମହାତ୍ମା 

ଗାନ୍ଧ୍ରୀ ବକିୌଶଷ ପ୍ରସନ୍ନ କୌହାଇଥିକୌଲ।  ଏହାପକୌ� 
କୌସ ଭା�ତ� ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ଆକୌନ୍ାଳନକୌ� ସକି୍ରୟ 
ଭାକୌବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ��ଥିିକୌଲ ଏବଂ ଅକୌନ�େ� 
�ା�ାବ�ଣ ��ଥିିକୌଲ। ଅମାନ୍ୟ ଆକୌନ୍ାଳନକୌ� 
ଭାଗ କୌନଇଥିବା�ୁ ତାଙୁ୍ କୌପାଲିସ ଗି�ଫ �� ି
ଗୁଜ�ାର୍� ଜାଲଲପ�ୁ କୌଜଲକୌ� ହାଜ� ��ଥିିଲା। 
ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ଆକୌନ୍ାଳନକୌ� ତାଙ୍� ସମ୍କିୃ୍ତ ଥିବା�ୁ 
ତାଙୁ୍ ସାବ�ମତ,ି ବଶିାପ�ୁ ଏବଂ ନାଶକି୍ କୌଜଲକୌ� 
5 ବଷ୍ଯ ବତିାଇବା�ୁ ପଡଥିିଲା। ଜକୌଣ ପ�କିୌବଶବତି୍ 
ତୋ ପ୍ର�ୃତ ି ଉପାସ� କୌହାଇ କୌସ କୌଦଶ୍ରୀ ଏବଂ 

ଆୟୁକୌବ୍ଯଦ�ି ଚ�ିତି୍ସା ଉପକୌ� ମଧ୍ୟ ଗୁ�ୁତ୍ୱାକୌ�ାପ ��ଥିିକୌଲ। କୌସ 
1936 ମସହିାକୌ� �ାକୌଲାଲ ନ�ିର୍ସ୍ କୌସେ୍ଯା ଗ୍ରାମକୌ� ଏ� ଆଶ୍ମ 
ପ୍ରତଷି୍ଠା ��ଥିିକୌଲ ଏବଂ �ୃଷ�, ଶ୍ମି� ଏବଂ ଆଦବିାସ୍ରୀଙ୍ �ଲ୍ୟାଣ 
ତୋ ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ ଆଜ୍ରୀବନ �ାଯ୍ଯ୍ୟ ��ଥିିକୌଲ। ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ପକୌ�, 
କୌଯକୌତକୌବକୌଳ କ୍ମତା ଓ ପଦବ୍ରୀ� ଚଚ୍ଚ୍ଯା କୌହଉଥିଲା କୌସକୌତକୌବକୌଳ 
ଉଭୟ ଶା�ଦା ଓ ସମୁନ୍ ନଜି�ୁ କୌସହ ି ଚଚ୍ଚ୍ଯା�ୁ ଦୂକୌ�ଇ ��ଥୁିକୌଲ। 
ଏହାପକୌ� ସା�ା ଜବ୍ରୀନ ଉଭୟଙ୍� ସମାଜ କୌସବା ଏବଂ �ଚନାତ୍ମ� 
�ାଯ୍ଯ୍ୟକୌ� ବତିଥିିଲା। 

ହାନ ସଂଘଷ୍ଯ ଏବଂ ବଳଦିାନ ପକୌ� ଆକୌମ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ହାସଲ �ଲୁ।  ଏହ ିସଂଘଷ୍ଯ ଓ ସଂଗ୍ରାମ�ୁ ନରି୍ଣ୍ଯାୟ� 
କୌମାଡ଼ କୌଦଇଥିବା ତୋ କୌଦଶପାଇଁ ନଜି ଜ୍ରୀବନ ଉତ୍ସଗ୍ଯ ��ଥିିବା ମହାନ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ସଂଗ୍ରାମ୍ରୀମାନଙୁ୍ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳ ି
କୌଦବା ଏବଂ କୌଦଶ� କୌଗୌ�ବମୟ ଅତ୍ରୀତ�ୁ ନବପିଢ଼ଙୁି୍ ପ�ଚିୟ ��ବିା ଲାଗି ଆକୌମ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା� ଅମତୃ 
ମକୌହାତ୍ସବ ପାଳନ ��ୁଛୁ। ବନିା �କ୍ତପାତକୌ� ଅହଂିସା ମାଗ୍ଯ�ୁ ଆପଣାଇ ମଧ୍ୟ ଉପନକିୌବଶବାଦ�ୁ ମକିୁ୍ତ 
ମିଳପିାକୌ� ଏହ ିଆଦଶ୍ଯ�ୁ ବଶି୍ୱ ଆଗକୌ� ସାବ୍ୟସ୍ତ �� ିକୌଦ�ାଇଥିଲା ଭା�ତ। ଆମ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ପ୍ରାପି୍� 75 
ବଷ୍ଯ ପାଳନ ଅବସ�କୌ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ ନକିୌର୍୍ଯଶକୌ� ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଥିବା ‘ଅମତୃ ମକୌହାତ୍ସବ’ 
�ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ରୀନକୌ� କୌଦଶ� ବଭିିନ୍ନ ସ୍ାନକୌ� 25,000 �ୁ ଅଧି� ଉତ୍ସବ ଆକୌୟାଜନ ��ାଯାଇଛ।ି ‘ନୁ୍ୟ 
ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚା�’ ପତ୍�ିା� ପ୍ରତରି୍ସିଂ�୍ୟା ପାଠ�ଙୁ୍ ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ଆକୌନ୍ାଳନ ଓ ଭା�ତ୍ରୀୟଙ୍ ବ୍ରୀ�ଗାୋ�ୁ 
ପୁଣିେକୌ� ମକୌନ ପ�ାଇକୌଦବା ପାଇଁ କୌଚଷ୍ା ��ଛି।ି ଏହକି୍ରମକୌ� ଏେ� ‘ଅମତୃ ମକୌହାତ୍ସବ’ ଶଙୃ୍ଖଳାକୌ�  
ସମୁନ୍ କୌମକୌହଟ୍ା,  ପଞ୍ାବ� ବ୍ରୀ�ାଙ୍ଗନା ସଶୁ୍ରୀଲା କୌଚୈନ କୌତ୍ହାନ, ପଶି୍ମ ବଙ୍ଗ� ସପୁୁତ୍ ଅମକୌ�ନ୍ଦ୍ର ନାେ 
ଚାର୍ାଜ୍ଯ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ଶିା� ଅକୌଲ� ପାତ୍ଙ୍ �ାହାଣ୍ରୀ ଆପଣଙୁ୍ ପ୍ରଭାବତି ��ବି କୌବାଲି ଆଶା...। 

1928 ବାରକୌୋ�ଧି 
ସତ୍ୟାଗ୍ରେକୌର 

ସମୁନ୍ କୌମକୌେଟ୍ାଙ୍କ 
ର୍ାଗଧିୋରଜୀ 

ଅବଧିସ୍ମରଣଜୀୟ ରେଧିବ। 

ସମୁନ୍ କୌମକୌେଟ୍ା, �ାୋଙ୍କ ପତ୍ଜୀଙ୍କ ଗର୍୍ଭରୁ 
ଜନ୍୍ମ କୌେବା�ୁ ଚାେଧିଥଁକିୌ� ମୋତ୍ମା ଗାନ୍ଧି

ଜେ୍ମ: 1ଜମୁଲାଇ 1877 | ମୃତମୁ ୍ୟ: 15 ଡରିସମ୍ବର 1968
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ଅଗଷ୍ ୧୯୪୨ ମସହିା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧ ି ବ୍ରି୍ଶି୍  ସ��ା�ଙ୍ 
ବ�ୁିଦ୍ଧକୌ� ଭା�ତ ଛାଡ଼ ଆକୌନ୍ାଳନ ଡା��ା କୌଦକୌଲ। ସହ� 

ବଜା�, ପୁ� ପଲେ୍ରୀ ସମକୌସ୍ତ �� ବା ମ� ଆହବୋନକୌ� ଆକୌନ୍ାଳନକୌ� 
ସାମିଲ୍  କୌହକୌଲ। କୌସକୌତକୌବଳ�ୁ ଅକୌଲ� ପାତ୍ଙୁ୍ ମାତ୍ 18 ଛୁଇଁୋଏ। 
ବା�ବାର୍୍ରୀ ପଡ଼ଆିକୌ� ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ସଂଗ୍ରାମ୍ରୀଙ୍ ଶହି�ଣ ସଷିୃ୍�ା�୍ରୀ 
ଭାଷଣ�ୁ ଶୁଣି ନକିୌଜ ବ ିଉତ୍ସଗ୍ଯ୍ରୀ�ୃତ କୌହକୌଲ କୌଦଶ ମାତୃ�ା� କୌସବା 
ପାଇଁ। କୌଯାଜନା କୌହଲା ନମିାପଡ଼ା ୋନା ଆଗକୌ� ବକିୌକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ 
କୌହବ। କୌହକୌଲ ତାଙ୍� ବନୁ୍ଧମାକୌନ  ପୁଲିସ ବ�ୁିଦ୍ଧକୌ� ଉତ୍ୟକ୍ତ କୌହାଇ  
ୋନା ଉପକୌ� ଆକ୍ରମଣ �କୌଲ ନଆିଁ ଲଗାଇକୌଦକୌଲ ଘଣ୍ଟାସ୍ଳକୌ� 
ତାଙ୍� ଜକୌଣ ବନୁ୍ଧଙ୍ ଶହ୍ରୀଦ କୌହଲା। କୌହକୌଲ ଅକୌଲ� ବତ୍ଭିବାକୌ� 
ସକ୍ମ କୌହକୌଲ। ତା’ପକୌ� ତାଙୁ୍ ଗି�ଫ ��ାଗଲା। ପୁ�୍ରୀ କୌଜଲ୍ �ୁ 
ମୁ�ୁଳବିା ପକୌ� ବ ି କୌସ କୌ�କୌବ ବ୍ରି୍ଶି୍  ବ�ୁିଦ୍ଧକୌ� ସ୍� ଉକୌତ୍ାଳନ 
��ବିା�ୁ ପଛାଇ ନଥିକୌଲ। ପୁ�୍ରୀ�ୁ �ସ ି�ଲି�ତା ପଳାଇକୌଲ। ଆଉ 
କୌସଠାକୌ� ସଂଗ୍ରାମକୌ� କୌଯାଗ କୌଦଇଥିକୌଲ �ନୁି୍ ନ�ୁି ଅଜ୍ଞାତ �ଖି। 

1921 ମସହିା ଜୁଲାଇ ପହଲିା�ୁ ଜନ୍ମତି ଅକୌଲ� ସବ୍ଯଦା କୌଦଶ 
ଭକି୍ତ ଓ କୌଦଶ କୌସବାକୌ� ନଜି�ୁ ନକିୌୟାଜତି ��ଥିିକୌଲ।  ଅଜ୍ଞାତ �ହ ି
କୌଦଶ କୌସବା ��ବିା ତାଙୁ୍ ପସନ୍ ନଥିଲା। କୌସକୌତକୌବକୌଳ କୌ�ାଲ�ତା 
ଆସୁଥିବା ମହାନ ସ୍ାଦ୍ରୀନତା ସଂଗ୍ରାମ୍ରୀ କୌଗାପବନୁ୍ଧ ଦାସ ଏବଂ  ଆଚାଯ୍ଯ୍ୟ 
ହ�ହି�ଙ୍ ସହ ତାଙ୍� ପ�ଚିୟ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଭାକୌବ କୌଦଶ ପାଇଁ 

ସଂଗ୍ରାମ ��ବିା ପାଇଁ କୌସ ତାଙ୍ ଆଗକୌ� ଇଚ୍ା ପ୍ର�ାଶ ��ଥିିକୌଲ। 
�ଛିଦିନି ପକୌ�  କୌସ ଆଉ ନଜି�ୁ କୌଗାପନ ନ�ଖିପା� ିକୌରେନ୍ କୌ� ପୁ�୍ରୀ  
ଆସକିୌଲ। କୌହକୌଲ ଏଠାକୌ� ବ୍ରି୍ଶି୍  ପୁଲିସ ତାଙୁ୍ ଚହି୍ନ ି ପୁଣି ଗି�ଫ 
��କିୌଲ। କୌଜଲ୍ କୌ� ଥିବା ସମୟକୌ� ଅକୌଲ� ସବ୍ଯଦା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧ୍ରୀଙ୍ 
ଦ୍ା�ା କୌଦ�ାଯାଇଥିବା ମାଗ୍ଯକୌ� ନଜି�ୁ ନକିୌୟାଜତି ��ଥିିକୌଲ। ନକିୌଜ  
ସୁତା �ାର୍ବିା, �ପଡ଼ା କୌଧାଇବା, ପାଇ�ାନା ସଫା ��ବିା ଆଦ ି�ାଯ୍ଯ୍ୟ 
��ୁଥିକୌଲ। କୌଜଲ୍ �ୁ ମୁକି୍ତ ପାଇବା ପକୌ� କୌସ ଅକୌନ� ଦନି ପାଇଁ ଓ୍ୱାଦ୍ଧ୍ଯା 
ଚାଲି ଯାଇଥିକୌଲ। କୌସଠାକୌ� ଗାନ୍ଧଜି୍ରୀଙ୍ ଦ୍ା�ା ପ୍ରଦଶଭିତ ମାଗ୍ଯକୌ� 
�ଚନାତ୍ମ� �ାଯ୍ଯ୍ୟ ବଷିୟକୌ� ପ୍ରଶକି୍ଣ ଲାଭ ��ଥିିକୌଲ।  ସ୍�ାଜ, 
ଗୃହ ଶାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସକୌବ୍ଯାଦୟ �ାଯ୍ଯ୍ୟ ବଷିୟକୌ� ମଧ୍ୟ ଶକି୍ା ଲାଭ 
��ଥିିକୌଲ। କୌସଯକୌତକୌବକୌଳ କୌସ ଓଡ଼ଶିା କୌଫ�କିୌଲ କୌସକୌତକୌବଳଠା�ୁ 
ତୃଣମୂଳ ସ୍ତ�କୌ� କୌଲା�ଙୁ୍ ଜ୍ରୀବନ ଗଠନ ତୋ �ଚନାତ୍ମ� �ାଯ୍ଯ୍ୟ 
ବଷିୟକୌ� ପ୍ରଶକି୍ଣ କୌଦଇ କୌସମାନଙୁ୍ ଆତ୍ମନଭି୍ଯ� କୌହବା�ୁ କୌପ୍ର�ତି 
��ୁଥିକୌଲ। ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ପକୌ� କୌ�ନ୍ଦ୍ର ଓ �ାଜ୍ୟ ସ��ା�ଙ୍ ପକ୍�ୁ କୌସ 
ଅକୌନ� ପୁ�ସ୍ା�କୌ� ସମ୍ାନ୍ରୀତ କୌହାଇଛନ୍।ି ଆଉ କ୍ମତାଠୁ ଦୂ�କୌ� 
�ହ ି ସବ୍ଯଦା ଜନ �ଲ୍ୟାଣ �ାଯ୍ଯ୍ୟକୌ� ନଜି�ୁ ନକିୌୟାଜତି ��ଥିିକୌଲ। 
17 ନକୌଭମବେ� 1999 ମସହିାକୌ� 76 ବଷ୍ଯ ବୟସକୌ� ତାଙ୍� ନଧିନ 
କୌହାଇଥିଲା। 

ଅକୌ�ଖ୍ ପାତ୍ର: 18 ବର୍୍ଭ ବୟସରୁ େଧି ଁ
ସ୍ାଧଜୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୌର ର୍ାଗ କୌନଇଥକିୌ�

ଜେ୍ମ:  1ଜମୁଲାଇ 1923, ମୃତମୁ ୍ୟ: 17 େରଭମ୍ବର 1999

ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ସଂଗ୍ରମ୍ରୀଙ୍ ଭିତକୌ� ଆଉ ଜକୌଣ କୌବଶ୍  ପ�ଚିତି ନାଁ 
କୌହଲା ଅମକୌ�ନ୍ଦ୍ର ନାେ ଚାର୍ାଜ୍ଯ୍ରୀ। ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ସଂଗ୍ରମା ପାଇଁ 

କୌହଉଥିବା ଆକୌନ୍ାଳନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟ� ପାଣ୍ ିକୌଯାଗାଡ଼ ��ବିା ତାଙ୍ 
ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। କୌସ ମ�ୁ୍ୟତଃ ବହିା�, ଓଡ଼ଶିା ଏବଂ  ସ୍ରୀମାବତ୍୍ଯ୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳକୌ� 
ସକି୍ରୟ ଥିକୌଲ। ପାଠ ପଢୁ଼ଥିବା କୌବକୌଳ ଅମକୌ�ନ୍ଦ୍ରଙ୍ ଏମିତ ି�ଛି ିବଶିଷି୍ 
ବ୍ୟକି୍ତଙ୍ ସହ  ସାକ୍ାତ କୌହାଇଥିଲା କୌଯଉଁମାକୌନ ଇଂକୌ�ଜଙୁ୍ ହର୍ାଇବା 
ଲାଗି କ୍ରାନ୍�ିା�୍ରୀ ଭୂମି�ା ଆପଣାଇବା�ୁ ପସନ୍ ��ୁଥିକୌଲ। କୌସମାନଙ୍ 
ଭିତକୌ� ଉକୌପନ୍ଦ୍ର ନାେ ବାନାଜ୍ଯ୍ରୀ ଏବଂ �ାଞି୍ଲାଲ୍  ପ୍ରମ�ୁ ଅନ୍ୟତମ। 
ଏହକି୍ରମକୌ� କୌସ ସାମିଲ୍  କୌହାଇଥିକୌଲ ଯୁଗାନ୍� ସଂଗଠନ ସହ। କୌଦଶ� 

ବଭିିନ୍ନ ସ୍ାନକୌ� ଏହ ି ସଂଗଠନ� ଶା�ା କୌସ କୌ�ାଲିଥିକୌଲ। ଏହସିବୁ 
ଶା�ାକୌ� ଇଂକୌ�ଜଙ୍ �ବଳ�ୁ କୌଦଶ�ୁ ମକିୁ୍ତ କୌଦବା ଲାଗି କ୍ରାନ୍�ିା�୍ରୀ 
�ାସ୍ତା ଆପଣାଇବା�ୁ  କୌସ ଆହବୋନ କୌଦଉଥିକୌଲ। କୌସଠାକୌ� ଇଂକୌ�ଜ 
ଅଧି�ା�୍ରୀଙ୍ ସହ ସଂଗଠନ �ାଯ୍ଯ୍ୟ�ତ୍୍ଯାଙ୍  କୌଘାମାକୌଘାର୍ ଲକୌଢ଼ଇ 
କୌହଉଥିଲା। ଯୁବ ପିଢ଼ଙୁି୍ କୌସ ସଂଗଠନ ସହ ସାମିଲ୍  ��ୁଥିକୌଲ 
କୌଯଉଁମାକୌନ ଇଂକୌ�ଜଙ୍ ବ�ୁିଦ୍ଧକୌ� ମହୁଁକୌତାଡ଼ ଜବାବ କୌଦଉଥିକୌଲ। 
କୌସତ�ି ି ନୁକୌହଁ ଏହ ିସଂଗଠନଗୁଡ଼�ିକୌ� କୌଗାପନକୌ� କୌବାମା ତଆି�,ି 
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଶକି୍ଣ ଦଆିଯାଉଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଇଂକୌ�ଜ ଅଧି�ା�୍ରୀଙୁ୍ 
�ପି� ିମତୁୃ୍ୟ ଦଆିଯାଇପା�ବି କୌସଥିକୌନଇ ମଧ୍ୟ ଚନି୍ା ��ାଯାଉଥିଲା।  

କୌେଶ ସ୍ାଧଜୀନତା ପାଇ ଁଅମକୌରନ୍ଦ୍ର ନାଥ 
ଚାଟାଜ୍ଭଜୀ ଆପଣାଇଥକିୌ� କ୍ରାନ୍ଧି�ାରଜୀ ରୂ୍ମଧି�ା 

ଜେ୍ମ: 1 ଜମୁଲାଇ 1897, ମୃତମୁ ୍ୟ: 4 ରସରପ୍ଟମ୍ବର 1957 

ଅମତୃ ମକୌୋତ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର
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ଏହାବାଦ୍  ଏହସିଂଗଠନ� ସକି୍ରୟ ସଦସ୍ୟମାକୌନ ଇଂକୌ�ଜଙ୍ 
ଚାରୁ୍�ା� ଥିବା ଅେବା କୌଦଶପାଇଁ ଗର୍ା� ଥିବା ଅଧି�ା�୍ରୀଙୁ୍ 
ହତ୍ୟା ��ବିା�ୁ ବ ି ପଛଘଞୁ୍ଚା କୌଦଉ ନଥିକୌଲ।  ପଶି୍ମବଙ୍ଗ� 
ହୁଗ୍ ଲିଠାକୌ� 1 ଜୁଲାଇ 1897କୌ� ଅମକୌ�ନ୍ଦ୍ର ନାେ 
ଚାର୍ାଜ୍ଯ୍ରୀଙ୍ ଜନ୍ମ କୌହାଇଥିଲା। ଆ�ମ୍ଭ�ୁ କୌସ ଯତ୍ରୀନ୍ଦ୍ର ନାେ 
ମ�ୁାଜ୍ଯ୍ରୀଙ୍ କ୍ରାନ୍�ିା�୍ରୀ ଆକୌନ୍ାଳନ ସହ ସମ୍କୃ୍ତ ଥିକୌଲ। ପକୌ� 
1907 କୌବଳ�ୁ ତାଙ୍� ଶ୍୍ରୀ ଅ�ବନି୍ କୌଘାଷଙ୍ ସହ ସାକ୍ାତ 
କୌହାଇଥିଲା। ଆଉ କୌସ ଇଂକୌ�ଜଙ୍ ଅଧ୍ରୀନ�ୁ ଭା�ତ� ମକିୁ୍ତ 
ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମକୌ� ଝାସ କୌଦକୌଲ। ଏହା �ୁହାଯାଏ କୌଯ, ଶ୍୍ରୀ 
ଅ�ବନି୍ ତାଙୁ୍ କ୍ରାନ୍�ିା�୍ରୀ �ାଯ୍ଯ୍ୟ�ଳାପ ଜଚଳାଇବା ଲାଗି 
ଆବଶ୍ୟ� ଅେ୍ଯ କୌଯାଗାଡ଼ ��ବିା�ୁ ପ�ାମଶ; କୌଦଇଥିକୌଲ। 
ଏହା ବ ି�ୁହାଯାଏ କୌଯ, କୌସ 1915  ମସହିାକୌ� 5 ମାସ ପାଇଁ 
କୌବଶ ବଦଳାଇଏ ସ୍ାନ�ୁ କୌସ ସ୍ାନ�ୁ ବୁଲୁଥିକୌଲ ନଜି ପ�ଚିୟ 
ଓ କୌବଶ ବଦଳାଇ। 

ଇକୌ�ଜମାକୌନ କୌସ ସମୟକୌ� ତାଙ୍ ମଣୁ୍ଡ ପାଇଁ 10 ହଜା� 
ର୍ଙ୍ା କୌଘାଷତି ��ଥିିକୌଲ। ଏତ�ି ିନୁକୌହଁ, କ୍ରାନ୍�ିା�୍ରୀ ଆକୌନ୍ାଳନ 
ପାଇଁ ଇଂକୌ�ଜମାନଙ୍ ଦ୍ା�ା କୌଜଲ୍  ଦଣ୍ଡ କୌଭାଗିଥିବା ବଙ୍ଗ� 
ପ୍ରେମ ମହଳିା ନନବିାଲା କୌଦବ୍ରୀ, ଯିଏ ଅମକୌ�ନ୍ଦ୍ର ଚାର୍ାଜ୍ଯ୍ରୀଙ୍� 
ସମ୍�୍ଯ୍ରୀୟ ବ ି ଥିକୌଲ ତାଙ୍ଠା�ୁ କୌସ ଅକୌନ� ପକୌପ୍ର�ଣା 
ପାଇଁ କ୍ରାନ୍�ିା�୍ରୀ ଆକୌନ୍ାଳନକୌ� ସାମିଲ୍  କୌହାଇଥିକୌଲ। 
ଚନ୍ନନଗ�ଠାକୌ� ଏ� ଘ� ଭଡ଼ା କୌନଇ କୌସ କୌସକୌତକୌବକୌଳ 
ଅମକୌ�ନ୍ଦ୍ରନାେଙ୍ ସକୌମତ ଯୁଗାନ୍��� ଅନ୍ୟ ସହକୌଯାଗ୍ରୀ 
କୌଗାପାଳ ମ�ୁାଜ୍ଯ୍ରୀ, ଶବି ଭୂଷଣ ଦତ୍ ପ୍ରମ�ୁଙୁ୍ ଆଶ୍ୟ 
କୌଦଇଥିକୌଲ। 

1923କୌ� ଅମକୌ�ନ୍ଦ୍ର ନାେ ଚାର୍ାଜ୍ଯ୍ରୀ �ଛିଦିନି ପାଇଁ କୌଜଲ୍  
କୌଭାଗିଥିକୌଲ। ଏହାପକୌ� କୌସ ଭିନ୍ନ ଉପାୟକୌ� ସ୍ାଧ୍ରୀନତା 
ଆକୌନ୍ାଳନକୌ� ନଜି ସକି୍ରୟତା ବଢ଼ାଇଥିକୌଲ। ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ପକୌ� 
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ �ାଯ୍ଯ୍ୟ�ଳାପ ଜା� ି �ହଥିିଲା। କୌସକୌପଟେମବେ� 4 
ତା��ି 1957 ମସହିାକୌ� 77 ବଷ୍ଯ ବୟସକୌ� ତଙ୍� ମତୁୃ୍ୟ 
କୌହାଇଥିଲା।ତାଙ୍� ଏ� ପ୍ରତମିା ତାଙ୍ ଗାଁ ଉତ୍�ପଡ଼ା� ମ�ୁ୍ୟ 
�ାସ୍ତାକୌ� ଲଗାଯାଇଛ ି। n

ଅମକୌରନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଚାଟାଜ୍ଭଜୀଙ୍କ ନାମ 
ର୍ାରତର କୌସେଧି ସଂଗ୍ରାମଜୀଙ୍କ 
ର୍ଧିତକୌର ସାମଧି�୍  କୌ�ଉମଁାକୌନ 
କ୍ରାନ୍ଧି�ାରଜୀ ରୂ୍ମଧି�ାକୌର ନଧିଜ�ୁ 
ଅବତଜୀର୍ଣ୍ଭ �ରାଇ ଇଂକୌରଜଙ୍କ 

ଅଣ୍ା ର୍ାଙ୍ଧି ଥକିୌ�। 

କୌଶର୍ ନଧିଃଶ୍ାସ �ାଏ 
କୌେଶର କୌସବାକୌର 

ନଧିକୌୟାଜଧିତ ଥକିୌ� ସଶୁଧିଳା 
କୌଚୈନ କୌତ୍ରେନ୍  

କୌଦଶ� ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ସଂଗ୍ରମକୌ� ନଜି�ୁ ଉତ୍ସଗ୍ଯ �� ି  ଅକୌନ� ଯାତନା 
ଓ ପଲିୁସ ନଯି୍ଯାତନା କୌଭାଗ ��ଥିିବା ମହଳିାଙ୍ ଭିତ�ୁ ଜକୌଣ 

କୌହଉଛନ୍ ିସଶୁଳିା କୌଚୈନ୍  କୌତ୍ହାନ୍ । କୌ�ବଳ ବ୍ରି୍ଶି ସ��ା�ଙ୍ ବ�ୁିଦ୍ଧକୌ� ନଜି 
ହକ୍  ପାଇ ଁଲକୌଢ଼ଇ ��ୁଥିକୌଲ ତା’ ନୁକୌହ,ଁ କୌସ ସମୟକୌ� ମହଳିାମାକୌନ �ପି� ି
ଶକିି୍ତ କୌହକୌବ କୌସଥିପ୍ରତ ିବକିୌଶଷ ଧ୍ୟାନ କୌଦଉଥିକୌଲ ସଶୁଳିା। ସ୍ାଧ୍ରୀନତାପକୌ� 
ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତ ିତାଙ୍� ନଷି୍ଠା ଅତୁର୍ �ହଥିିଲା। କୌସଥିଲଗି �ୁହାଯାଏ ନଜି� 
କୌଶଷ ନଃିଶ୍ୱସ ଥିବା ଯାଏ କୌସ ନଃିସ୍ାେ୍ଯପ� ଭାକୌବ କୌଲା�ଙ୍ କୌସବାକୌ� ନଜି�ୁ 
ନକିୌୟାଜତି ��ଥିିକୌଲ। ପଞ୍ାବ� ପଠାନକୌ�ାର୍ ଠାକୌ� 1 ଜୁଲାଇ 1923କୌ� 
ଜନ୍ମ କୌହାଇଥିବା ସଶୁଳିା ଚା� ି ଭାଇ ଭଉଣିଙ୍ ଭିତକୌ� ସବୁଠା�ୁ �ନଷି୍ଠ 
ଥିକୌଲ।  ତାଙ୍ ବାପା ଜକୌଣ ଠ�ିାଦା� ଥିକୌଲ ଏବଂ ପଠାନକୌ�ାର୍କୌ� �ଂକୌଗ୍ରସ 
ପାର୍ଭି ସ୍ାପନ କୌକ୍ତ୍କୌ� ଗୁ�ୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ ଭୂମ�ିା ବହନ ��ଥିିକୌଲ। ଏହା ସହ କୌସ 
କୌସଠାକୌ� ଆଯ୍ଯ୍ୟ ସଭାଜ� ଜକୌଣ ପ୍ରମ�ୁ ସଦସ୍ୟ ଥିକୌଲ। 

ସ୍ାଧ୍ରୀନତା �’ଣ ଓ କୌ�ମିତ ି ହାସଲ କୌହବ କୌସ କୌନଇ ଭା�ତ୍ରୀୟ ସନ୍ଥ 
ଓ ସଂଗ୍ରାମ୍ରୀଙ୍ ବଷିୟକୌ� ପଢୁ଼ଥିବା ସମୟକୌ� ତାଙ୍ ମନକୌ� କୌଦଶକୌପ୍ରମ 
ଜାଗ୍ରତ କୌହାଇଥିଲା। ଆଉ କୌସ ଆକୌନ୍ାଳନକୌ� ସାମଲି୍  କୌହବା ଲାଗି ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କୌହଉଥିକୌଲ। ଏହ ିସମୟକୌ� ତାଙ୍ ବାପାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ କୌହାଇଗଲା। ଅଚାନ� ଏକୌତ 
ଦୁଃ�କୌ� କୌସ ଭାଙି୍ଗବା ବଦଳକୌ� ଆହୁ� ିମଜଭୁତ କୌହାଇଗକୌଲ। ଆଉ ତାଙ୍� 
ସାକ୍ାତ କୌହାଇଥିଲା ଶ�ୁନ୍ଳା ଆଜାଦଙ୍ ସହ। ମନ ଭିତକୌ� ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ପ୍ରାପି୍ 
ପାଇ ଁଆ�ାଂକ୍ା ବଢ଼ବିାକୌ� ଲାଗିଲା ଆଉ କୌସ ମାତ୍ ଅଠ� ବଷ୍ଯ ବୟସକୌ� 
ଘ� ଛାଡ଼ ି ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ପାଇ ଁ ଉତ୍ସଗ୍ଯ କୌହକୌଲ। କୌସ ଅଜ୍ଞାତ �ହ ି ସ୍ାଧ୍ରୀନତା 
ଲାଗି �ଣନ୍ରୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତତ ��କିୌଲ।  କୌ�ୌଣସ ିବ ିପ�ଣିାମ�ୁ �ାତ�ି ନ�� ିକୌସ 
ଆଗ�ୁ ବଢୁ଼ଥିକୌଲ। ପଲୁସ ବ�ୁିଦ୍ଧକୌ� ସ୍� ଉତ୍ଳନ ��ବିା ସହ  ସ୍ାନ୍ରୀୟ 
ମହଳିାମାନଙୁ୍ ଶକିି୍ତ ��ବିା, କୌସମାନଙୁ୍ କୌ�ାଜଗା�� ବଭିିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଉପଲବ୍ 
��ାଇବା ତାଙ୍ ଲକ୍୍ୟ ଥିଲା କୌସଥିଲାଗି କୌସ ସକିୌଲଇ ଶକି୍ାଠା�ୁ ଆ�ମ୍ଭ �� ି
କୌ�ାକୌଷଇ ଏବଂ ସକୌଫଇ ଶକି୍ା ପ୍ରଦାନ ��ୁଥିକୌଲ। ସାଇକୌ�ଲ୍  ଚଳାଇ ଦୂ� 
ଦୂ�ାନ୍ ଯାଇ କୌସଠାକୌ� ମହଳିାଙୁ୍ ସକୌଚତନ ��ୁଥିକୌଲ। କୌସ ସମୟକୌ� �ନୁି୍ 
ମହଳିାଙ୍ ସାଇକୌ�ଲ୍  ଚଳାଇବା�ୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ ��ୁନଥିଲା। ଗାଁ କୌଲାକୌ� 
ଝଅିଙୁ୍ ଏଥିଲାଗି ହକୌତାତ୍ସାହତି ��ୁଥିକୌଲ। �ନୁି୍ କୌସ ଏହା�ୁ କୌଦଖି ହାର୍  
ମାନବିା ଝଅି ନଥିକୌଲ। ଏହ ି�ା�ଣ�ୁ ଭା�ତ� ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ପକୌ� ମଧ୍ୟ କୌସ 
ପିଲାଙ୍ ଶକି୍ା ଲାଗି ଗୁ�ୁତ୍ୱ କୌଦଉଥିକୌଲ। କୌସ ଏ� ବାଳ�ିା ବଦି୍ୟାଳୟ ବ ିପ୍ରତଷି୍ଠା 
��ଥିିକୌଲ। ତାଙୁ୍ ଜଣାଥିଲା କୌଯ କୌଦଶ ଔପନକିୌବଶ�ି  ଶାସନ �ବଳ�ୁ ମକିୁ୍ତ 
ପାଇଲା ପକୌ�  ବ�ିାଶ ପାଇ ଁଏସବୁବୁ�ୁ ମକିୁ୍ତ ଜ�ୁ�୍ରୀ। କୌସଥିଲାଗି ଭା�ତ� 
ସ୍ାଧ୍ରୀନତା ଠା�ୁ ଆ�ମ୍ଭ �� ି28 କୌସକୌପଟେମବେ�2011ଯାଏ ଅେ୍ଯାତ୍  ତାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ 
ଯାଏ କୌସ ସାମାଜ�ୁ  �ୁସଂସ୍ା�  ହର୍ାଇବାକୌ� ନଜି�ୁ ନକିୌୟାଜତି ��ଥିିକୌଲ। 

ଜେ୍ମ: 1 ଜମୁଲାଇ 1923, ମୃତମୁ ୍ୟ: 28 ରସରପ୍ଟମ୍ବର 2011

ଅମତୃ ମକୌୋତ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀଙ୍କ ବ୍୍ଲଗ ୍ରାଷ୍ଟ୍ର

ମା’ର ସଂଘଷ୍ଜ, ତା’ର ଆଦଶ୍୍ଜ, ଜଳ 
ସଂରକ୍ଷଣଠମୁ  ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ମୁପକ୍ଷମୀଙ୍କମୁ  
ଭଲପାଇବା, ଖରାପ କାମ େକରିବାର 
ଶ୍କି୍ଷା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କାମ 
କରିବା ଆଉ େଜିକମୁ ସମୁସ୍ ରଖିବାର 
ପରାମଶ୍୍ଜକମୁ ରେଇ ‘ମା’’ ୋମରର ଏକ 
ବଲେଗ୍  ରଲଖିଛନ୍ ିପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରମୀ େରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦମୀ। ତାଙ୍କର ଶ୍ବ୍ରର ପଢ଼ନ୍ମୁ  ଜରଣ 
ଆଦଶ୍୍ଜ ମା’ ଓ ୋରମୀର ସାମଥ୍ଜ୍ୟ...। 

ମୁ ଁ କୌମା ମା’ର 
ଜଜୀବନ�ାତ୍ରାକୌର କୌେଶର 
ସମସ୍ ମାତୃଶକ୍ତଧିର 
ତପସ୍ୟା, ତ୍ୟାଗ 
ଏବଂ କୌ�ାଗୋନ�ୁ 
କୌେଖ୍ପିାରୁଛଧି। 
-ନକୌରନ୍ଦ୍ର କୌମାେଜୀ 
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ମା’, ଏହା କୌ�ବଳ ଏ� ଶବ୍ ନୁକୌହ ଁ । ଏହା 
ଜ୍ରୀବନ� ଏମତି ି ଏ� ଭାବନା କୌଯଉଁଥିକୌ� 
କୌନେହ, କୌଧୈଯ୍ଯ୍ୟ, ବଶି୍ୱାସ, ଏମତି ି କୌ�କୌତ 
�’ଣ ସମାହତି କୌହାଇ �ହଛି ି । ଦୁନଆି� 

କୌଯକୌ�ୌଣସ ି ପ୍ରାନ୍ କୌହଉ, କୌଯକୌ�ୌଣସ ି କୌଦଶ କୌହଉ, ପ୍ରକୌତ୍ୟ� 
ସନ୍ାନ� ମନକୌ� ସବୁଠୁ ଅମଲୂ୍ୟ କୌନେହ ମା’ ପାଇ ଁଲୁଚ ି�ହେିାଏ । 
ମା’, କୌ�ବଳ ଆମ ଶ�୍ରୀ��ୁ �ୂପ ଦଏି ନାହିଁ, ବ�ଂ ଆମ ମନ, ଆମ 
ବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ, ଆମ ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସ� ମଧ୍ୟ ନମି୍ଯାଣ ��େିାଏ । ଆଉ ନଜି 
ସନ୍ାନ ପାଇ ଁଏତ�ି ି��ବିା ଲାଗି କୌସ ନଜି�ୁ ସମପଭି କୌଦଇୋଏ, 
ନଜି�ୁ ଭୁଲି ଯାଇୋଏ ।

ଆଜ ି ମୁ ଁ ନଜି� �ସୁ,ି ନଜି� କୌସୌଭାଗ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍ 
ସହତି ବାଣ୍ଟବିା ଲାଗି ଚାହଁୁଛ ି। କୌମା ମା’, ହ୍ରୀ�ାବା ଆଜ ିଜୁନ୍ ୧୮ 
ତା��ିକୌ� ନଜି ଜ୍ରୀବନ� ୧୦୦ତମ ବଷ୍ଯକୌ� ପ୍ରକୌବଶ ��ୁଛନ୍ ି
। ଅେ୍ଯାତ୍ ତାଙ୍� ଜନ୍ମ ଶତାବ୍୍ରୀ ବଷ୍ଯ ଆ�ମ୍ଭ କୌହଉଛ ି । ବାପା 
ଆଜ ିବଞ୍ଚଥିିକୌଲ, ଗତ ସପ୍ାହକୌ� ତାଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ୧୦୦ ବଷ୍ଯ ପ�ୂଣ 
କୌହାଇୋନ୍ା । ଅେ୍ଯାତ୍ ୨୦୨୨ ଏମତି ିଏ� ବଷ୍ଯ, କୌଯଉଁଥିକୌ� କୌମା 
ମା’ଙ୍ ଜନ୍ମ ଶତାବ୍୍ରୀ ବଷ୍ଯ ଆ�ମ୍ଭ କୌହଉଛ ିଏବଂ ଚଳତି ବଷ୍ଯ ହିଁ କୌମା 
ବାପାଙ୍ ଜନ୍ମ ଶତାବ୍୍ରୀ ବଷ୍ଯ ପ�ୂଣ କୌହାଇଛ ି।

ଗତ ସପ୍ାହକୌ� କୌମା ପୁତୁ�ା ଗାନ୍ଧ୍ରୀନଗ��ୁ ମା’ଙ୍� �ଛି ିଭିଡ଼ଓି 
ପଠାଇଛ ି । କୌସାସାଇର୍�ି �ଛି ି ଯୁବ� ଆମ ଘ��ୁ ଆସଛିନ୍,ି 
ବାପାଙ୍ ଫକୌର୍ା କୌଚୌ� ିଉପକୌ� ��ାଯାଇଛ,ି ଭଜନ �୍ରୀତ୍୍ଯନ ଚାଲିଛ ି
ଏବଂ ମା’ ମନ ଧ୍ୟାନ କୌଦଇ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍,ି ଝାଞ୍ ବଜାଉଛନ୍ ି। ମା’ 
ଆଜ ିବ ିକୌସମତି ି। ଶ�୍ରୀ� ବଳ �ମ ିଯାଇଥିକୌଲ ସଦୁ୍ଧା ମକୌନାବଳ 
କୌସମତି ିଦୃଢ଼ �ହଛି ି।

ଏମତି ି କୌଦଖିବା�ୁ ଗକୌଲ ଆମ� ଜନ୍ମ ଦନି ପାଳନ ��ବିା� 
ପ�ମ୍�ା ନାହିଁ । �ନୁି୍ ପ�ବିା�କୌ� କୌଯଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼�ି ପିଲାମାକୌନ 
�ହଛିନ୍,ି କୌସମାକୌନ ବାପାଙ୍ ଜନ୍ମ ଶତବାଷଭି�୍ରୀକୌ� ଏେ� ୧୦୦ର୍ ି
ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ ି।

ଆଜ ି କୌମା ଜ୍ରୀବନକୌ� ଯାହା�ଛି ି ଭଲ ଅଛ,ି କୌମା ବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱକୌ� 
କୌଯତ�ି ିଭଲ ଗୁଣ �ହଛି,ି କୌସସବୁ ମୁ ଁକୌମା ବାପା ଓ ମା’ଙ୍ ଠା�ୁ 
ହିଁ ପାଇଛ ି । ମୁ ଁଏଠ ିଦଲିେ୍ରୀକୌ� ଆଜ ିକୌଯକୌତକୌବକୌଳ ଅଛ,ି କୌମା� 
ପ�ୁୁଣା �ୋ ସବୁ ମକୌନ ପଡୁ଼ଛ ି।

କୌମା ମା’ କୌଯତ�ି ି ସାଧା�ଣ, କୌସତ�ି ି ଅସାଧା�ଣ ମଧ୍ୟ । 
ଠକି୍ କୌସମତି,ି କୌଯମତି ିସବୁ ଘକୌ� ମା’ମାକୌନ କୌହାଇୋନ୍ ି। ଆଜ ି
କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ମୁ ଁ କୌମା ମା’ଙ୍ ବଷିୟକୌ� କୌଲ�ଛୁ,ି ଆପଣମାକୌନ 
ଏହା�ୁ ପଢ଼ ିଭାବୁଥିକୌବ, ଆକୌ� ! କୌମା ମା’ ବ ିତ’ ଏମତି ି। କୌମା ମା’ 
ମଧ୍ୟ ଏମତି ି��େିାନ୍ ି। କୌମା କୌଲ�ା ପଢ଼ବିା ସମୟକୌ� ଆପଣ ନଜି 
ମା’ଙ୍ �ୋ ଭାବୁଥିକୌବ ।

ମା’� ତପସ୍ୟା, ତା’� ସନ୍ାନ�ୁ, ଭଲ ମଣିଷ ଭାକୌବ ଗଢ଼େିାଏ 
। ମା’� ମମତା ସନ୍ାନ ମନକୌ� ମାନବ୍ରୀୟ ସକୌମବେଦନଶ୍ରୀଳତା ଭ� ି
କୌଦଇୋଏ । ମା’ ଜକୌଣ ବ୍ୟକି୍ତ ନୁହନ୍,ି ବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ ବ ିନୁହନ୍,ି ବ�ଂ ମା’ 
ଏ� ସ୍�ୂପ । �ୋକୌ� ଅଛ,ି କୌଯମତି ିଭକ୍ତ କୌସମତି ିଭଗବାନ । ଠକି୍ 

କୌସମତି ିନଜି ମନ� ଭାବନା ଅନୁସାକୌ�, ଆକୌମ ମା’ଙ୍ ସ୍�ୂପ�ୁ 
ଅନୁଭବ ��ପିା�ବିା ।

କୌମହସାଣା ଜଲିୋ� ବସିନଗ� ଠାକୌ� କୌମା ମା’ଙ୍ ଜନ୍ମ 
କୌହାଇଥିଲା । ବଡ଼ନଗ� ଠା�ୁ ଏ ସ୍ାନ କୌବଶ୍ରୀ ଦୂ� ନୁକୌହ ଁ । 
ଦୁଭ୍ଯାଗ୍ୟବଶତଃ, ମା’ଙୁ୍ ତାଙ୍ ମା’ ଅେ୍ଯାତ୍ କୌମା ଆଈଙ୍ କୌନେହ ମଳି ି
ପା�ନିଥିଲା। କୌଗାର୍ଏି ଶତାବ୍୍ରୀ ପବୂ୍ଯ�ୁ ଆସଥିିବା ବଶି୍ୱ ମହାମା�୍ରୀ� 
ପ୍ରଭାବ କୌସକୌତକୌବକୌଳ ଅକୌନ� ବଷ୍ଯ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ �ହଥିିଲା । କୌସହ ି

ମୁ ଁକୌ�କୌତକୌବକୌଳ ନଧିଜ ମା’ 
ଏବଂ ତାଙ୍କ ର୍ଳଧି କୌ�ାଟଧି କୌ�ାଟଧି 
ମେଧିଳାଙୁ୍କ କୌେକୌଖ୍, କୌମାକୌତ 
କୌସକୌତକୌବକୌଳ ଏମଧିତଧି କୌ�ୌଣସଧି 
ବଧି ଜଧିନଧିର୍ େଧିକୌଶନାେଧି,ଁ �ାୋ ଆମ 
ର୍ାରତର ର୍ଉଣଧି ଓ ଝଧିଅଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଅସମ୍ଭବ କୌୋଇପାକୌର। 
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କୌନଇଥିକୌଲ ।
ପାଗ କୌଯମତି ିକୌହାଇୋଉ, ��ା କୌହଉ, ବଷ୍ଯା କୌହଉ, ବାପା କୌଭା� 

ଚା�ରି୍ା�ୁ ଘ�ୁ ବାହା� ି ଯାଉଥିକୌଲ । ଆ�ପା�� କୌଲା�ମାକୌନ 
ବାପାଙ୍ ଯିବା� ଶବ୍ ଶୁଣି ଠଉକୌ�ଇ ପା�ୁଥିକୌଲ କୌଯ ୪ର୍ା 
ବାଜଗିଲାଣି, ଦାକୌମାଦ� ��ା ଯାଉଛନ୍ ି । ଘ�ୁ ବାହା� ି ମନ୍�ି�ୁ 
ଯିବା, ଭଗବାନଙୁ୍ ଦଶ୍ଯନ ��ବିା ଏବଂ ତା’ପକୌ� ଚା’ କୌଦା�ାନକୌ� 
ପହଞ୍ଚବିା ତାଙ୍� କୌଦୈନନ୍ନି �ାଯ୍ଯ୍ୟ ଥିଲା।

ମା’ ମଧ୍ୟ କୌସମତି ିସମୟାନୁବତ୍୍ଯ୍ରୀ ଥିକୌଲ । ତାଙ୍� ମଧ୍ୟ କୌଭା� 
୪ର୍ା�ୁ ଉଠବିା� ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ସ�ାଳୁ ସ�ାଳୁ ହିଁ କୌସ ସବୁ �ାମ 
ସା� ିକୌଦଉଥିକୌଲ । ଗହମ, ବାଜ�ା �ୁର୍ବିା ଠା�ୁ ଆ�ମ୍ଭ �� ିଡାଲି, 
ଚାଉଳ ବାଛବିା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍, ସବୁ �ାମ କୌସ ନକିୌଜ ��ୁଥିକୌଲ । �ାମ 
��ୁଥିବା ସମୟକୌ� ମା’ ନଜି ମନ ପସନ୍� ଭଜନ �ମିବୋ ପ୍ରଭାତ 
ପ୍ରାେ୍ଯନା କୌବାଲୁଥିକୌଲ । ନ�ସ୍ରୀ କୌମହତାଙ୍� ଏ� ପ୍ରସଦି୍ଧ ଭଜନ 

ମା’ର ତପସ୍ୟା, ତା’ର ସନ୍ାନ�ୁ ଜକୌଣ 
ଠଧି�ଣା ମଣଧିର୍କୌର ପରଧିଣତ �କୌର। 
ମାର ମମତା, ତା’ର ସନ୍ାନ�ୁ ମାନବଜୀୟ 
ସକୌମ୍େନାକୌର ପରଧିପରୂ୍ଣ୍ଭ �ରଧିଥାଏ।  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀଙ୍କ ବ୍୍ଲଗ ୍ରାଷ୍ଟ୍ର

ମହାମା�୍ରୀ କୌମା ମା’ଙ୍ ଠା�ୁ ଆଈଙୁ୍ ଛଡ଼ାଇ କୌନଇଥିଲା । 
ମା’ କୌସକୌତକୌବକୌଳ ଅଳ୍ପ କୌ�ଇ ଦନି� ଶଶି ୁ କୌହାଇଥିକୌବ 
। ଆଈଙ୍ ମହୁ,ଁ ତାଙ୍� କୌ�ାଳ, ଏସବୁ �ଛି ି�ୋ ମା’ଙ୍� 
ମକୌନ ନାହିଁ । ଆପଣମାକୌନ ଚନି୍ା ��ନୁ୍, କୌମା ମା’ଙ୍ 
ପିଲାଦନି ମା’� କୌ�ାଳ ବନିା ବତିଥିିଲା । କୌସ ତାଙ୍ ମା’ଙ୍ 
ପା�କୌ� ଅଳ ି��ପିା� ିନଥିକୌଲ । ତାଙ୍ ପଣତ �ାନକିୌ� ମହୁଁ 
ଲୁଚାଇ ପା�ନିଥିକୌଲ । ମା’ଙ୍ ଭାଗ୍ୟକୌ� ଅକ୍� ଜ୍ଞାନ ଜୁର୍ନିଥିଲା, 
କୌସ ସ୍ଲୁ ମାର୍ ିମାଡ଼ନିଥିକୌଲ । ଘକୌ� କୌ�ବଳ ଦା�ଦି୍ର୍ୟ ଓ ଅଭାବ 
ଭିତକୌ� ତାଙ୍� ଜ୍ରୀବନ �ର୍ଥିିଲା ।

ଆକୌମ ବତ୍୍ଯମାନ ସମୟ ସହତି ତତ୍ାଳ୍ରୀନ ସ୍ତି�ୁି ତୁଳନା �� ି
ଯଦ ି କୌଦଖିବା ତା’କୌହକୌଲ ଆପଣମାକୌନ �ଳ୍ପନା ��ନୁ୍, କୌମା 
ମା’ଙ୍ ପିଲାଦନି କୌ�କୌତ �ଷ୍କୌ� ବତିଥିିଲା । କୌବାଧହୁଏ, ଈଶ୍ୱ� 
ତାଙ୍ ଜ୍ରୀବନ�ୁ ଏମତି ିଗଢ଼ବିା ଲାଗି କୌଯାଜନା ��ଥିିକୌଲ । ଆଜ ି
କୌସଦନି� ପ�ସି୍ତି ି ବଷିୟକୌ� ଭାବକିୌଲ, ମା’ �ୁହନ୍ ି କୌବାକୌଧ 
ଭଗବାନଙ୍� ଏମତି ି ଇଚ୍ା ଥିଲା । �ନୁି୍ ନଜି ମା’ଙୁ୍ ହ�ାଇବା, 
ତାଙ୍ ମହୁ ଁସଦୁ୍ଧା କୌଦଖି ନପା�ବିା� ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜ ିବ ିକୌସ ଅନୁଭବ 
��େିାନ୍ ି।

ପିଲାଦନି� ସଂଘଷ୍ଯ, କୌମା ମା’ଙୁ୍ ବୟସ ଠା�ୁ �ବୁ ଆଗୁଆ ବଡ଼ 
�� ିକୌଦଇଥିଲା । କୌସ ତାଙ୍ ପ�ବିା�କୌ� ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥିକୌଲ ଏବଂ 
ବାହାଘ� ପକୌ� ମଧ୍ୟ ଘ�� ବଡ଼କୌବାହୂ କୌହକୌଲ । ପିଲାଦକିୌନ 
କୌଯମତି ି କୌସ ତାଙ୍ ଘକୌ� ସମସ୍ତଙ୍ �ୋ ଚନି୍ା ��ୁଥିକୌଲ, 
ସମସ୍ତଙ୍� ଯତ୍ନ କୌନଉଥିକୌଲ, ସବୁ �ାମ�ାଯ୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ� ସହ 
��ୁଥିକୌଲ, କୌସମତି ି ଅକୌନ� ଦାୟିତ୍ୱ ଶାଶ ୂ ଘକୌ� ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍ 
ତୁଲାଇବା�ୁ ପଡ଼ଲିା । ଏମତି ି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୌ�, ଏକୌତ ସମସ୍ୟା 
ଭିତକୌ�, ମା’ ସବୁକୌବକୌଳ ଶାନ୍ ମନକୌ�, ପ୍ରକୌତ୍ୟ� ସ୍ତିକିୌ� 
ପ�ବିା� �ୋ ବୁଝୁଥିକୌଲ ।

ବଡ଼ନଗ�କୌ� ଆକୌମ କୌଯଉଁ ଘକୌ� �ହୁଥିଲୁ ତାହା �ବୁ୍ କୌଛାର୍ 
ଥିଲା । କୌସ ଘକୌ� ଝ��ା ସଦୁ୍ଧା ନଥିଲା, କୌଶୌଚାଳୟ �ମିବୋ ବାେ�ୁମ୍ 
ନଥିଲା । କୌମାର୍ ଉପକୌ� କୌଦଖିବା�ୁ ଗକୌଲ ମାର୍ ି�ାନ୍ଥ ଓ ର୍ାଇଲ 
ଛପ�କୌ� ତଆି� ିକୌଗାର୍ଏି-କୌଦଢ଼ କୌ�ାଠ�୍ରୀ ବଶିଷି୍ କୌସହ ିଢାଞ୍ଚା 
ହିଁ ଆମ ଘ� ଥିଲା । କୌସହ ିଘକୌ� ମା’-ବାପା, ଆକୌମ ସମକୌସ୍ତ 
ଭାଇ-ଭଉଣ୍ରୀ �ହୁଥିଲୁ ।

କୌସହ ି କୌଛାର୍ ଘକୌ� ମା’ଙ୍ କୌ�ାକୌଷଇ ସବୁଧିା ପାଇ ଁ ବାପା 
ବାଉଁଶ �ଣୁ୍ଟ ଏବଂ �ାଠ ପର୍ା ସହାୟତାକୌ� ଏ� ମଞ୍ଚା ଭଳ ିଢାଞ୍ଚା 
ତଆି� ି��ଥିିକୌଲ । କୌସହ ିମଞ୍ଚା ହିଁ ଆମ ଘ�� କୌ�ାକୌଷଇ ଘ� 
ଥିଲା । ମା’ ତା’ ଉପକୌ� ଚଢ଼ ି�ାଇବା ପ୍ରସୁ୍ତତ ��ୁଥିକୌଲ ଏବଂ 
ଆକୌମ ସମକୌସ୍ତ ତା’ ଉପକୌ� ବସ ି�ାଉଥିଲୁ ।

ସାଧା�ଣତଃ କୌଯଉଁଠ ି ଅଭାବ �ହେିାଏ, କୌସଠ ି ଅଶାନ୍ ି
�ହେିାଏ । �ନୁି୍ କୌମା’ ବାପା-ମା’ଙ୍� ବକିୌଶଷତ୍ୱ କୌହଉଛ ିଅଭାବ 
ସକୌତ୍ତ୍ୱ କୌସମାକୌନ ଘକୌ� କୌ�କୌବ ବ ି ଅଶାନ୍�ି ବାତାବ�ଣ ସଷିୃ୍ 
କୌହବା�ୁ କୌଦଉନଥିକୌଲ । ଦୁକୌହ ଁନଜି ନଜି� ଉତ୍�ଦାୟିତ୍ୱ�ୁ ବାଣ୍ଟ ି
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– ‘‘ଜଲ�ମଲ ଛାଣି୍ଡ ଜାକୌନ ବାଲା, ସ୍ାମ୍ରୀ ଅମାକୌ�ା ଜାଗକୌଶ’’ �ୁ 
କୌସ ଭା� ିପସନ୍ ��େିାନ୍ ି। ଆଉ ଏ� ଶଶୁିଗ୍ରୀତ ଅଛ,ି ‘‘ଶବିାଜ୍ରୀ 
ନୁ ହାଲ�ଡୁ’’, ମା’ ଏ ଗ୍ରୀତ�ୁ ମଧ୍ୟ ଅଧି�ାଂଶ ସମୟକୌ� ଗୁଣୁଗୁଣୁ 
କୌହାଇ ଗାଉଥିକୌଲ ।

ଆକୌମ ଭାଇ-ଭଉଣ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ ି ତାଙୁ୍ ସାହାଯ୍ୟ ��ବୁି 
କୌବାଲି ମା’ କୌ�କୌବ ବ ିଆଶା ��ୁନଥିକୌଲ । କୌସ କୌ�କୌବ ବ ିସାହାଯ୍ୟ 
��ବିା ଲାଗି, �ଛି ି �ାମ �� ି କୌଦବା ଲାଗି ଆମ�ୁ �ହୁନଥିକୌଲ 
। ସବୁକୌବକୌଳ ମା’ଙୁ୍ �ାମ ��ୁଥିବା� କୌଦଖି ଆକୌମ ଭାଇଭଉଣ୍ରୀ 
ତାଙୁ୍ ସାହାଯ୍ୟ ��ବିା ପାଇ ଁ ଭାବୁଥିଲୁ । କୌମା� କୌପା��୍ରୀକୌ� 
ଗାକୌଧାଇବା, କୌପା��୍ରୀକୌ� ପହ�ଁବିା� ଭା� ିସଉ� ଥିଲା, କୌତଣୁ 
ମୁ ଁ ଘ�� �ପଡ଼ା ସବୁ କୌନଇ କୌପା��୍ରୀକୌ� କୌଧାଇବା�ୁ ଚାଲି 
ଯାଉଥିଲି । �ପଡ଼ା ସଫା �ାମ କୌହଉଥିଲା ଏବଂ କୌମା କୌ�ଳ ମଧ୍ୟ 
କୌହାଇଯାଉଥିଲା ।

ଘ� �ଚ୍ଚ୍ଯ ପାଇ ଁ ଅଧି� �ଛି ି ର୍ଙ୍ା କୌଯାଗାଡ଼ ��ବିା�ୁ ମା’ 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ଘକୌ� ବାସନ�ୁସନ ମାଜବିା �ାମ ��ୁଥିକୌଲ । ସମୟ 
ବାହା� �� ିଚ��ା ଚଲାଉଥିକୌଲ �ା�ଣ କୌସଥି�ୁ ମଧ୍ୟ �ଛି ିର୍ଙ୍ା 
ମଳୁିଥିଲା । �ପା�ୁ ତୁଳା ବାହା� ��ବିା, ତୂଳା�ୁ ସତୂା ତଆି� ି
��ବିା �ାମ, ଏ ସବୁ�ଛି ିମା’ ନକିୌଜ ��ୁଥିକୌଲ । �ପାକୌ� ଥିବା 
�ଣ୍ଟା ଆମ କୌଦହକୌ� କୌଫାଡ଼ ି କୌହାଇଯିବା� ଡ� ତାଙ୍ ମନକୌ� 
ସବୁକୌବକୌଳ �ହୁଥିଲା ।

ନଜି �ାମ ପାଇ ଁଅନ୍ୟ �ାହା ଉପକୌ� ନଭି୍ଯ� ��ବିା, ନଜି �ାମ 
ଅନ୍ୟ �ାହା ଦ୍ା�ା ��ାଇବା କୌସ କୌ�କୌବବ ିପସନ୍ ��ୁନଥିକୌଲ । 
କୌମା� ମକୌନ ଅଛ,ି ବଡ଼ନଗ�କୌ� ଥିବା ମାର୍ ିଘକୌ� ବଷ୍ଯା ଦକିୌନ 
ଭା� ିସମସ୍ୟା କୌହଉଥିଲା । �ନୁି୍ ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂ� ��ବିା ଲାଗି 
ମା’ ସବୁକୌବକୌଳ କୌଚଷ୍ା ��ୁଥିକୌଲ । କୌସଥିପାଇ ଁଜୁନ ମାସ� ର୍ାଣ 
��ାକୌ�, ଘ� ର୍ାଇଲ ଛପ� ସଜାଡ଼ବିା ଲାଗି ମା’ ଉପ��ୁ ଚଢ଼ ି
ଯାଉଥିକୌଲ । କୌସ ନଜି ଆଡୁ଼ କୌଚଷ୍ା ��ୁଥିକୌଲ, �ନୁି୍ ଆମ ଘ� 
ଏକୌତ ପ�ୁୁଣା କୌହାଇଯାଇଥିଲା କୌଯ ତାହା ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଯା ମାଡ଼ ସହ ି
ପା�ୁନଥିଲା ।

ବଷ୍ଯା ଦକିୌନ ଆମ ଘ� ଭିତକୌ� ଚା� ିଆଡୁ଼ ପାଣି ଗଳୁଥିଲା । ଘ� 
ସା�ା ପାଣି କୌ�ଳଯିିବା, �ାନ୍ଥ ନଷ୍ କୌହାଇଯିବା� ଡ�କୌ�, ମା’ ମାର୍ ି
ଉପକୌ� ବାସନ�ୁସନ �ଖି କୌଦଉଥିକୌଲ । ଛାତ�ୁ ଗଳୁଥିବା ପାଣି 
କୌସଥିକୌ� ଏ�ତ୍ତି କୌହଉଥିଲା । କୌସମତି ିପ�ସି୍ତିକିୌ� ସଦୁ୍ଧା ମୁ ଁକୌମା 
ମା’ଙୁ୍ ଚନି୍ତି ଥିବା �ମିବୋ ଭାଗ୍ୟ�ୁ ନନି୍ବିା� କୌ�କୌବ କୌଦଖିନାହିଁ । 

ମା’ ଏ� ବ୍ୟକ୍ତଧି  ନୁକୌେ,ଁ ଏ� 
ବ୍ୟକ୍ତଧିତ୍ୱ ନୁକୌେ,ଁ ମା’ ଏ� ସ୍ରୂପ 
ଅକୌଟ। ଆମର ଏଠଧି �େନ୍ଧି 
କୌ�ମଧିତଧି ର୍କ୍ତ କୌସମଧିତଧି ର୍ଗବାନ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀଙ୍କ ବ୍୍ଲଗ ୍ରାଷ୍ଟ୍ର
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ଆପଣମାକୌନ ଏହା ଜାଣି ଚ�ତି କୌହକୌବ କୌଯ, ପକୌ� କୌସହ ିପାଣି�ୁ 
କୌମା ମା’ ଘ� �ାମକୌ� ପ�ବତ୍୍ଯ୍ରୀ ୨-୩ ଦନି ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ବ୍ୟବହା� 
��ୁଥିକୌଲ । ଜଳ ସଂ�କ୍ଣ� ଏହାଠା�ୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉଦାହ�ଣ 
ଆଉ �’ଣ କୌହାଇପାକୌ� ।

ମା’ଙ୍� ଘ� ସକୌଜଇବା, ଘ��ୁ ସନୁ୍� �ଖିବା� ଭା� ି
ସଉ� ଥିଲା । ଘ� କୌ�ମିତ ିସନୁ୍� କୌଦ�ାଯିବ, ସଫା କୌଦ�ାଯିବ, 
କୌସଥିପାଇ ଁକୌସ ସା�ା ଦନି �ାମ ��ୁଥିକୌଲ । ଘ� ଚର୍ାଣ�ୁ କୌସ 
କୌଗାବ�କୌ� ଲିପୁଥିକୌଲ। ଆପଣମାକୌନ ଜାଣିଥିକୌବ କୌଯ, କୌଗାବ� 
ଘସକିୌ� ନଆି ଁ ଲଗାଇକୌଲ ଅଧି�ାଂଶ ସମୟକୌ� ଆ�ମ୍ଭ�ୁ �ବୁ 
ଧୂଆ ଁବାହା�େିାଏ । ଝ��ା ନଥିବା କୌସହ ିଘକୌ� ମା’ ଘସ ିଜଳାଇ 
କୌ�ାକୌଷଇ ��ୁଥିକୌଲ । ଧୂଆ ଁ ବାହା��ୁ ଯାଇ ପା�ୁନଥିଲା, 
କୌସଥିପାଇ ଁଘ� �ାନ୍ଥ �ବୁଶ୍ରୀଘ୍ର �ଳା ପଡ଼ଯିାଉଥିଲା। �ଛି ିସପ୍ାହ 
ବ୍ୟବଧାନକୌ� ମା’ କୌସହ ି �ାନ୍ଥ�ୁ କୌଗାବ� ଓ ମାର୍କିୌ� ଲିପି 
କୌଦଉଥିକୌଲ । ଫଳକୌ� ଘ� ନୂଆ କୌଦ�ାଯାଉଥିଲା । ମା’ ମାର୍କିୌ� 
�ବୁ୍ ସନୁ୍� ପାତ୍ସବୁ ତଆି� ି��ୁଥିକୌଲ ଏବଂ କୌସଗୁଡ଼�ୁି ସକୌଜଇ 
��ଥୁିକୌଲ । ପ�ୁୁଣା ଜନିଷି�ୁ �ସିାଇ�ଲି ��ବିା� କୌଯଉଁ ଅଭ୍ୟାସ 
ଆମ ଭା�ତ୍ରୀୟମାନଙ୍� �ହଛି,ି କୌସଥିକୌ� ମା’ ମଧ୍ୟ ଚାମ୍ଅିନ 
ଥିକୌଲ ।

ତାଙ୍� ଏ� ବଡ଼ ଅଭିନବ ଏବଂ ଅଦୂ୍ତ ଉପାୟ କୌମା� ମକୌନ 
ଅଛ ି। କୌସ ଅଧି�ାଂଶ ପ�ୁୁଣା �ାଗଜ�ୁ ଭିଜାଇ, କୌସଥିକୌ� କୌତନୁ୍ଳ ି
ମଞି୍�ୁ ବାର୍ ିଏ� କୌପଷ୍ ତଆି� ି��ୁଥିକୌଲ, ବଲି�ୁଲ୍ ଅଠା ଭଳ ି। 
ପକୌ� କୌସହ ିକୌପଷ୍ ସହାୟତାକୌ� କୌସ �ାନ୍ଥକୌ� �ାଚ �ଣ୍ଡ ଲଗାଇ 
�ବୁ୍ ସନୁ୍� ଚତି୍ ତଆି� ି��ୁଥିକୌଲ । ବଜା��ୁ �ଛି ିଜନିଷି �ଣିି 
ଆଣି ମଧ୍ୟ କୌସ �ାନ୍ଥ ସଜାଉଥିକୌଲ ।

ବଛିଣା ସଫାସତୁୁ�ା �ଖିବା, ଭଲ ଭାକୌବ ବଛିାଇବା ପ୍ରତ ିମା’ 
ସବୁକୌବକୌଳ ଧ୍ୟାନ କୌଦଉଥିକୌଲ । ଚାଦ�କୌ� କୌଗାର୍ଏି ଧୂଳ�ିଣା 
କୌଦଖିବା�ୁ କୌସ ପସନ୍ ��ୁନଥିକୌଲ । ସାମାନ୍ୟ ଅଡୁ଼ଆ କୌହାଇଥିବା 
କୌଦଖିକୌଲ କୌସ ପଣିୁ ଚାଦ��ୁ ଝାଡ଼ ିବଛିାଉଥିକୌଲ । ଆକୌମମାକୌନ 
ମଧ୍ୟ ମା’ଙ୍ ଏ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତ ି ବକିୌଶଷ ଧ୍ୟାନ କୌଦଉଥିଲୁ। ଆଜ ି
ଏକୌତ ବଷ୍ଯ ପକୌ� ମଧ୍ୟ ମା’ କୌଯଉଁ ଘକୌ� �ହୁଛନ୍,ି କୌସଠାକୌ� ମଧ୍ୟ 
ବଛିଣା ସାମାନ୍ୟ ଅଡୁ଼ଆ କୌଯମତି ିକୌହାଇନଥିବ କୌସଥିପ୍ରତ ିକୌସ ଧ୍ୟାନ 
କୌଦଉଛନ୍ ି।

ସବୁ �ାମକୌ� ତାଙ୍� କୌସହ ିପକୌଫ୍ଯକ୍ସନ ଭାବନା ଏକୌତ ଅଧି� 
ବୟସକୌ� ଆଜ ି ବ ି ଅପ�ବିତ୍୍ଯନ୍ରୀୟ କୌହାଇଛ ି । ଗାନ୍ଧ୍ରୀନଗ�କୌ� 

ଗରମେଧିନ ମାନଙ୍କକୌର ପକ୍ଷଜୀଙ୍କ 
ପାଇ ଁୋନା ଏବଂ ପାଣଧି ନଧିଶ୍ଚଧିତ 
ର୍ାକୌବ ରଖ୍ନ୍ଧି। ବୁ�ା �ୁ�ୁରମାକୌନ 
କୌ�ମଧିତଧି କୌର୍ା�ଧି�ା ନରେଧିକୌବ ତାୋ�ୁ 
ସବୁକୌବକୌଳ ନଜର ରଖ୍ନ୍ଧି ମା’। 
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ଏକୌବ ଭାଇଙ୍ ପ�ବିା�� କୌଲା�ମାକୌନ �ହୁଛନ୍,ି କୌମା ପତୁୁ�ା� 
ପ�ବିା� �ହୁଛନ୍,ି ତୋପି ନଜି� ସବୁ �ାମ ନକିୌଜ ��ବିା ଲାଗି 
ମା’ କୌଚଷ୍ା ��ୁଛନ୍ ି।

ସ୍ଚ୍ତା�ୁ କୌନଇ କୌସ କୌ�କୌତ ସତ�୍ଯ, ତାହା ଆଜ ିମଧ୍ୟ ମୁ ଁତାଙ୍ 
ଠାକୌ� କୌଦଖିୋଏ । ଦଲିେ୍ରୀ�ୁ ମୁ ଁ କୌଯକୌବ ଗାନ୍ଧ୍ରୀନଗ� ଯାଇୋଏ, 
ତାଙୁ୍ କୌଭର୍ବିା�ୁ ଯାଏ, କୌସ ନଶିି୍ତ ଭାକୌବ କୌମାକୌତ ମଠିା �ଆୁଇ 
ଦଅିନ୍ ି। କୌଯମତି ିସବୁ ମା’, କୌଛାର୍ ପିଲାଙୁ୍ �ାଇବା�ୁ କୌଦଇ ମହୁଁ 
କୌପାଛ ିକୌଦଇୋନ୍,ି ଠକି୍ କୌସମତି ିକୌମା ମା’ ଆଜ ିବ ିକୌମାକୌତ �ଛି ି
�ାଇବା�ୁ କୌଦକୌଲ �ୁମାଲକୌ� କୌମା� ମହୁ ଁକୌପାଛ ିଦଅିନ୍ ି। କୌସ ନଜି 
ଶାଢ଼କିୌ� �ୁମାଲ �ମିବୋ କୌଛାର୍ ତଉଲିଆ କୌ�ାସ ି�ଖିୋନ୍ ି।

ସ୍ଚ୍ତା�ୁ ମା’ କୌ�କୌତ ଭଲ ପାଆନ୍ ି ତାହା କୌଲଖି ବସକିୌଲ 
ଅକୌନ� ସମୟ ବତିଯିିବ । ମା’ଙ୍� ଆହୁ� ି �ଛି ି ବକିୌଶଷ ଗୁଣ 
�ହଛି।ି ସକୌଫଇ �ାମ ��ୁଥିବା କୌଲା�ମାନଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ମା’ ବହୁତ 
ସମ୍ାନ କୌଦଇୋନ୍ ି। କୌମା� ମକୌନ ଅଛ,ି ବଡ଼ନଗ�କୌ� ଆମ ଘ� 
ପା�କୌ� ଥିବା ନଳା ସଫା ��ବିା ଲାଗି ଆସଥୁିବା କୌଲା�ମାନଙୁ୍ 
ମା’ ନଶିି୍ତ ଭାକୌବ ଚା’ ପିଆଇୋନ୍ ି। ଚା’ ନପିଇ କୌସମାନଙୁ୍ ଯିବା�ୁ 
ଦଅିନ୍ ିନାହିଁ । ପକୌ� ସକୌଫଇବାଲାମାକୌନ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପା�ଥିିକୌଲ 
କୌଯ �ାମ ପକୌ� କୌସମାନଙୁ୍ ଆମ ଘକୌ� ହିଁ ଚା’ ମିଳ ିପା�ବି ।

ମା’ଙ୍� ଆଉ ଏ� ଭଲ ଗୁଣ �ହଛି ିଯାହା ସବୁଦନି ମୁ ଁମକୌନ 
�ଖିବ ି। ଜ୍ରୀକୌବ ଦୟା ତାଙ୍ ସଂସ୍ା�କୌ� ପ୍ରତଫିଳତି କୌହାଇୋଏ । 

��ା ଦକିୌନ କୌସ ପକ୍୍ରୀଙ୍ ପାଇ ଁମାର୍ ିପାତ୍କୌ� ଦାନା ଏବଂ ପାଣି 
ପ୍ରସୁ୍ତତ �� ି��ଥୁିକୌଲ । ଆମ ଘ� ପା�କୌ� ଥିବା ବୁଲା �ୁ�ୁ� 
କୌଯମତି ିକୌଭା�କୌ� ନ�ହକିୌବ କୌସଥିପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ ମା’ ଧ୍ୟାନ କୌଦଉଥିକୌଲ।

ବାପା ଚା’ କୌଦା�ାନ�ୁ ଆଣୁଥିବା ଲହୁଣ୍ରୀକୌ� ମା’ ଭଲ ଘଅି 
ତଆି� ି��ୁଥିକୌଲ । କୌସ ଘଅି କୌ�ବଳ ଆକୌମ �ାଉନଥିଲୁ । ଆମ 
ପଡ଼ାକୌ� �ହୁଥିବା ଗାଈମାନଙ୍� ମଧ୍ୟ ତା’ ଉପକୌ� ଅଧି�ା� 
ଥିଲା। ମା’ ସବୁଦନି, ନୟିମ ଅନୁଯାୟ୍ରୀ, କୌଗାମାତାଙୁ୍ �ୁର୍ ି�ାଇବା�ୁ 
କୌଦଉଥିକୌଲ । �ନୁି୍ ଶୁଖିଲା �ୁର୍ ିନୁକୌହ,ଁ ସବୁକୌବକୌଳ କୌସଥିକୌ� ଘଅି 
ମା� ି�ାଇବା�ୁ କୌଦଉଥିକୌଲ ।

କୌଗାର୍ଏି ଅନ୍ନ �ଣି�ା କୌଯମତି ି ନଷ୍ ନହୁଏ କୌସଥିପ୍ରତ ି ମା’ 
ସବୁକୌବକୌଳ ଧ୍ୟାନ କୌଦଉଥିକୌଲ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ� �ାହା ଘକୌ� ବାହାଘ� 
�ମିବୋ କୌ�ୌଣସ ି ସମାକୌ�ାହ କୌହକୌଲ ଗଣକୌଭାଜନ ପାଇ ଁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ 
ଆସଥୁିଲା । କୌସଠା�ୁ ଯିବା ପୂବ୍ଯ�ୁ ମା’ ନଶିି୍ତ ଭାକୌବ ଏ�ୋ ମକୌନ 
ପ�ାଇ କୌଦଉଥିକୌଲ କୌଯ ସାମାନ୍ୟ �ାଦ୍ୟ କୌଯମତି ିନଷ୍ ନହୁଏ । 
ଆମ ଘକୌ� ମଧ୍ୟ କୌସମତି ି ନୟିମ ଥିଲା, କୌଯତ�ି ି କୌଭା� ଲାଗୁଛ ି
କୌସତ�ି ି�ାଦ୍ୟ ୋଳ�ୁି ନଅି ।

ମା’ ଆଜ ି ମଧ୍ୟ କୌଯତ�ି ି �ାଇବା ଦ��ା�, କୌସତ�ି ି �ାଦ୍ୟ 
ୋଳ�ୁି କୌନଇୋନ୍ ି । ଏକୌବ ବ ି କୌସ ନଜି ୋଳକିୌ� କୌଗାର୍ଏି ଅନ୍ନ 
�ଣି�ା ଛାଡ଼ନ୍ ିନାହିଁ । ନୟିମ ଅନୁଯାୟ୍ରୀ �ାଇବା, ଠକି୍ ସମୟକୌ� 
�ାଇବା, ଅଧି� କୌଚାବାଇ-କୌଚାବାଇ �ାଇବା ଏ ବୟସକୌ� ମଧ୍ୟ 
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ତାଙ୍� ଅଭ୍ୟାସ କୌହାଇ �ହଛି ି।
ମା’ ସବୁକୌବକୌଳ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍ ଆନନ୍ତି କୌଦଖିକୌଲ �ସୁ ି

କୌହାଇୋନ୍ ି। ଘକୌ� ଜାଗା �ମ ଥିକୌଲ ବ ିତାଙ୍ ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼। 
ଆମ ଘ� ଠା�ୁ �ଛି ି ଦୂ�କୌ� ଏ� ଗ୍ରାମ ଥିଲା, କୌସଠାକୌ� କୌମା 
ବାପାଙ୍� ଜକୌଣ ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧ �ହୁଥିକୌଲ । ତାଙ୍ ପଅୁ ଥିଲା ଅବ୍ାସ। 
ଦକିୌନ ବନୁ୍ଧଙ୍� ଅ�ାଳ ବକିୌୟାଗ ପକୌ� ବାପା ଅବ୍ାସ�ୁ ଆମ ଘ��ୁ 
କୌନଇ କୌନଇ ଆସଥିିକୌଲ । ଅବ୍ାସ ଏ� ପ୍ର�ା�କୌ� ଆମ ଘକୌ� �ହ ି
ପାଠ ପଢ଼ଥିିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍ ଭଳ,ି ମା’ ଅବ୍ାସଙୁ୍ ମଧ୍ୟ କୌନେହ 
��ୁଥିକୌଲ । ଇଦକୌ� ମା’, ଅବ୍ାସଙ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍ ମନ ପସନ୍� 
�ାଦ୍ୟ ତଆି� ି ��ୁଥିକୌଲ । ପବ୍ଯପବ୍ଯାଣ୍ରୀ ସମୟକୌ� ଆ�ପା�� 
ପିଲାମାକୌନ ଆମ ଘ��ୁ ଆସ ି �ାଉଥିକୌଲ। କୌସମାକୌନ ବ ି କୌମା 
ମା’ଙ୍ ହାତ� �ାଦ୍ୟ ପସନ୍ ��ୁଥିକୌଲ ।

ଆମ ଘ� ପା��ୁ କୌ�ହ ିସାଧୁ-ସନ୍ଥ ଆସକିୌଲ, ମା’ କୌସମାନଙୁ୍ 
ଘ��ୁ ଡା� ିନଶିି୍ତ ଭାକୌବ �ାଇବା�ୁ କୌଦଉଥିକୌଲ । ଯିବା ସମୟକୌ� 
ମା’ ନଜି ପାଇ ଁନୁକୌହ,ଁ ବ�ଂ ଆମ ଭାଇ-ଭଉଣ୍ରୀଙ୍ ପାଇ ଁଆଶ୍ରୀବ୍ଯାଦ 
ମାଗୁଥିକୌଲ । କୌସ �ହୁଥିକୌଲ, ‘‘କୌମା ପିଲାମାନଙୁ୍ ଆଶ୍ରୀବ୍ଯାଦ 
ଦଅିନୁ୍ କୌଯ କୌସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ସ�ୁକୌ� ସ�ୁ କୌଦ�ନୁ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ� 
ଦୁଃ�କୌ� ଦୁଃଖି ହୁଅନୁ୍ । କୌମା ପିଲାମାନଙ୍ ମଧ୍ୟକୌ� ଭକି୍ତ ଓ କୌସବା 
ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ��ବିା ଲାଗି ଆଶ୍ରୀବ୍ଯାଦ ଦଅିନୁ୍ ।’’

କୌମା ଉପକୌ� ମା’ଙ୍� ଅତୁର୍ ବଶି୍ୱାସ �ହଥିିଲା । ନକିୌଜ 

କୌଦଇଥିବା ସଂସ୍ା� ଉପକୌ� ତାଙ୍� ସମୂ୍ର୍ଣ୍ଯ ଭ�ସା �ହଥିିଲା । ବହୁ 
ଦଶନ୍ଧ ିପ�ୁୁଣା ଏ� ଘର୍ଣା କୌମା� ମକୌନ ପଡୁ଼ଛ ି। କୌସକୌତକୌବଳ�ୁ 
ମୁ ଁସଂଘକୌ� �ହ ିଜନକୌସବା �ାଯ୍ଯ୍ୟକୌ� ନକିୌୟାଜତି କୌହାଇସା�ଥିିଲି। 
ଘ� କୌଲା�ଙୁ୍ ଅଧି� ସମୟ କୌଦଇ ପା�ୁନଥିଲି । କୌସହ ିସମୟକୌ� 
େକୌ� କୌମା ବଡ଼ ଭାଇ ମା’ଙୁ୍ ବଦି୍ରନାେ, କୌ�ଦା�ନାେଙ୍ ଦଶ୍ଯନ 
��ାଇବା�ୁ କୌନଇ ଯାଇଥିକୌଲ । ବଦି୍ରନାେକୌ� ମା’ ଦଶ୍ଯନ ��ବିା 
ପକୌ� କୌ�ଦା�ନାେକୌ� ମଧ୍ୟ କୌଲା�ମାକୌନ �ବ� ପାଇକୌଲ କୌଯ 
କୌମା ମା’ ଆସଛୁନ୍ ି।

କୌସହ ିସମୟକୌ� ଅଚାନ� ପାଗ ଭ୍ରୀଷଣ ��ାପ କୌହାଇଗଲା । 
ଏହା କୌଦଖି �ଛି ିକୌଲା� କୌ�ଦା� ଘାର୍୍ରୀ�ୁ ତଳ�ୁ ଓହ୍ାଇବା ଆ�ମ୍ଭ 
�କୌଲ । କୌସମାକୌନ ନଜି ସହ �ମବେଳ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିକୌଲ । କୌସମାକୌନ 
�ାସ୍ତାକୌ� ବୟସ୍ ମହଳିାମାନଙୁ୍ ପଚା� ିଚାଲୁୋନ୍,ି ଆପଣ ନକୌ�ନ୍ଦ୍ର 
କୌମାଦ୍ରୀଙ୍ ମା’ �?ି ଏମତି ିପଚା� ିପଚା� ିକୌସମାକୌନ ମା’ଙ୍ ପା�କୌ� 
ପହଞ୍ଚକିୌଲ । କୌସମାକୌନ ମା’ଙୁ୍ �ମବେଳ କୌଦକୌଲ, ଚା’ ପିଇବା�ୁ 
କୌଦକୌଲ। ଏହାପକୌ� କୌସହ ି କୌଲା�ମାକୌନ ଯାତ୍ା କୌଶଷ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 
ମା’ଙ୍ ସହ �ହକିୌଲ। କୌ�ଦା�ନାେକୌ� ପହଞ୍ଚବିା ପକୌ� କୌସମାକୌନ 
ମା’ଙ୍ �ହବିା ପାଇ ଁଭଲ ବ୍ୟବସ୍ା ��ାଇ କୌଦକୌଲ । ଏହ ିଘର୍ଣା� 
ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ମା’ଙ୍ ମନ ଉପକୌ� ପଡ଼ଲିା । ତ୍ରୀେ୍ଯ ଯାତ୍ା�ୁ 
କୌଫ� ିମା’ କୌଯକୌତକୌବକୌଳ କୌମାକୌତ କୌଭର୍କିୌଲ କୌସକୌତକୌବକୌଳ କୌସ 
�ହଥିିକୌଲ କୌଯ, ‘‘�ଛି ିଭଲ �ାମ ତ’ ତୁ ��ୁଛୁ, କୌଲା�ମାକୌନ ତକୌତ 
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ଜାଣିଛନ୍ ି।’’
ଆଉ ଏକୌବ, କୌସ ଘର୍ଣା� ଅକୌନ� ବଷ୍ଯ ବତିଯିିବା ପକୌ�, ଆଜ ି

କୌଯକୌତକୌବକୌଳ କୌଲା�ମାକୌନ ମା’ଙ୍ ପା��ୁ ଆସ ି ପଚା�ନ୍ ି କୌଯ 
ଆପଣଙ୍ ପଅୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ, ଆପଣ ଏହା�ୁ କୌନଇ ଗବ୍ଯ ��ନ୍ ି�?ି 
ମା’ �ବୁ୍ ଗମ୍ଭ୍ରୀ� ଜବାବ କୌଦଇୋନ୍ ି । ମା’ କୌସମାନଙୁ୍ �ହେିାନ୍ ି
କୌଯ, ଆପଣମାକୌନ କୌଯତ�ି ିଗବ୍ଯ ��େିାନ୍,ି ମୁ ଁମଧ୍ୟ କୌସତ�ି ିଗବ୍ଯ 
��େିାଏ । ଏମତିକିୌ� କୌମା� �ଛି ିନାହିଁ । ମୁ ଁତ’ ନମିତି୍ ମାତ୍ । କୌସ 
ତ’ ଭଗବାନଙ୍� କୌହାଇଯାଇଛ ି।

ଏମିତକିୌ� ଆପଣମାକୌନ ମଧ୍ୟ କୌଦଖିଥିକୌବ, କୌମା ମା’ କୌ�କୌବ 
ବ ି କୌ�ୌଣସ ି ସ��ା�୍ରୀ �ମିବୋ ସାବ୍ଯଜନ୍ରୀନ �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୌ� କୌମା 
ସହ ଯାଇନୋନ୍ ି । ବତ୍୍ଯମାନ ସଦୁ୍ଧା ଏମିତ ି ଦୁଇ େ� କୌହାଇଛ ି
କୌଯକୌତକୌବକୌଳ କୌସ କୌ�ୌଣସ ିସାବ୍ଯଜନ୍ରୀନ �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୌ� କୌମା ସହ 
ଉପସି୍ତ �ହଛିନ୍ ି।

େକୌ� ମୁ ଁକୌଯକୌତକୌବକୌଳ ଏ�ତା ଯାତ୍ା ପକୌ� ଶ୍୍ରୀନଗ� ଲାଲ 
କୌଚୌ�କୌ� ତ୍�ିଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇ କୌଫ�ଥିିଲି, ଅହମ୍ଦାବାଦକୌ� ଆକୌୟାଜତି 
ନାଗ��ି ସମ୍ାନ �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୌ� ମା’ ମଞ୍ଚ ଉପ��ୁ ଆସ ିକୌମାକୌତ 
ର୍�ିା ଲଗାଇ କୌଦଇଥିକୌଲ ।

ମା’ଙ୍ ପାଇ ଁତାହା ଅତ୍ୟନ୍ ଭାବପ୍ରବଣପରୂ୍ଣ୍ଯ ମହୂୁତ୍୍ଯ ଥିଲା, �ା�ଣ 
ଏ�ତା ଯାତ୍ା ସମୟକୌ� ଫଗୱାଡ଼ାକୌ� ଏ� ଆକ୍ରମଣ କୌହାଇଥିଲା, 
ଏଥିକୌ� �ଛି ି କୌଲା� ମତୁୃ୍ୟବ�ଣ ��ଥିିକୌଲ । କୌସକୌତକୌବକୌଳ 
କୌମାକୌତ କୌନଇ ମା’ କୌବଶ ଚନି୍ତି କୌହାଇ ପଡ଼ଥିିକୌଲ । କୌସକୌତକୌବକୌଳ 
କୌମା ପା��ୁ ଦୁଇ ଜଣ କୌଲା�ଙ୍ କୌଫାନ ଆସଥିିଲା । ଜକୌଣ 
ଅକ୍�ଧାମ ମନ୍�ି� ଶ୍କୌଦ୍ଧୟ ପ୍ରମ�ୁ ସ୍ାମ୍ରୀଜ୍ରୀ ଏବଂ ଆଉ ଏ� 
କୌଫାନ୍ କୌମା ମା’ଙ୍� ଥିଲା । ମୁ ଁସ�ୁକି୍ତ ଥିବା ବଷିୟକୌ� ସଚୂନା 
ପାଇ ଁମା’ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କୌହାଇଥିକୌଲ ।

ଆଉ େକୌ� କୌସ ସାବ୍ଯଜନ୍ରୀନ �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୌ� କୌମା ସହ ସାମଲି 

କୌହାଇଥିକୌଲ । କୌସ ସମୟ ଥିଲା, ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଭାକୌବ କୌଯକୌବ ମୁଁ 
ପ୍ରେମ େ� ପାଇ ଁଶପେ କୌନଲି । ୨୦ ବଷ୍ଯ ତକୌଳ ଅନୁଷ୍ଠତି କୌସହ ି
ଶପେ ଗ୍ରହଣ ସମାକୌ�ାହ କୌଶଷ ସାବ୍ଯଜନ୍ରୀନ �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା 
କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ମା’ କୌମା ସହ ଉପସି୍ତ ଥିକୌଲ । ଏହାପକୌ� କୌସ 
କୌ�କୌବ ବ ିକୌ�ୌଣସ ି�ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୌ� କୌମା ସହ ଆସନିଥିକୌଲ ।

କୌମା� ଆଉ ଏ� ଘର୍ଣା ମକୌନ ପଡୁ଼ଛ ି । ମୁ ଁ କୌଯକୌତକୌବକୌଳ 
ପ୍ରେମ େ� ପାଇ ଁମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କୌହଲି, କୌମା ମନକୌ� ଇଚ୍ା ଥିଲା କୌଯ, 
ମୁ ଁ କୌମା ଶକି୍�ମାନଙୁ୍ ସବ୍ଯସାଧା�ଣକୌ� ସମ୍ାନତି ��ବି ି । କୌମା 
ମନକୌ� ଆଉ ଏ� �ୋ ଥିଲା କୌଯ ମା’ ତ’ କୌମା� ସବୁଠୁ ବଡ଼ 
ଶକି୍�, କୌତଣୁ ତାଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ାନତି ��ବିା ଉଚତି୍ । ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକୌ� 
�ୁହାଯାଇଛ ିକୌଯ, ମାତାଙ୍ ଠା�ୁ ବଡ଼ କୌ�ହ ିଗୁ�ୁ ନାହାନ୍ ି– ‘ନାସି୍ତ 
ମାତୃ ସକୌମା ଗୁ�ୁଃ’ । କୌସଥିପାଇ ଁମୁ ଁମା’ଙୁ୍ �ହଥିିଲି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ 
ମଞ୍ଚ ଉପ��ୁ ଆସକିୌବ । �ନୁି୍ କୌସ �ହଥିିକୌଲ କୌଯ, ‘‘କୌଦ� ପଅୁ, ମୁଁ 
ତ’ ନମିିତ୍ ମାତ୍ । ତୁକୌମ କୌମା କୌ�ାଳ�ୁ ଜନ୍ମ କୌନବା, ବଧିି� ବଧିାନ 
ଥିଲା । ମୁ ଁନୁକୌହ ଁବ�ଂ ଭଗବାନ ତୁମ�ୁ ଗଢ଼ଛିନ୍ ି।’’ ଏ�ୋ �ହ ିମା’ 
କୌସ �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ�ୁ ଆସନିଥିକୌଲ । କୌମା� ସବୁ ଶକି୍� ଆସଥିିକୌଲ, 
�ନୁି୍ ମା’ କୌସ �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠା�ୁ ଦୂ�କୌ� �ହକିୌଲ ।

କୌହକୌଲ କୌମା� ମକୌନ ଅଛ,ି କୌସହ ି ସମାକୌ�ାହ ପବୂ୍ଯ�ୁ କୌସ 
କୌମାକୌତ ନଶିି୍ତ କୌଗାର୍ଏି �ୋ ପଚା�ଥିିକୌଲ କୌଯ, ଆମ ପଡ଼ାକୌ� 
କୌଯଉଁ ଶକି୍� କୌଜଠାଭାଇ କୌଯାଶ୍ରୀ ଥିକୌଲ ତାଙ୍ ପ�ବିା�� କୌ�ହ ି
କୌସ �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ�ୁ ଆସକିୌବ ନା ନାହିଁ? ପିଲାଦକିୌନ କୌମା ପାଠପଢ଼ା, 
କୌମା� ଅକ୍� ଜ୍ଞାନ ଗୁ�ୁଜ୍ରୀ କୌଜଠା ଭାଇ କୌଯାଶ୍ରୀ ହିଁ ��ାଇଥିକୌଲ 
। ତାଙ୍ �ୋ ମା’ଙ୍� ମକୌନ ଥିଲା, କୌସ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିକୌଲ କୌଯ 
ଏକୌବ କୌଯାଶ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆମ ଗହଣକୌ� ନାହାନ୍ ି । କୌସ ନକିୌଜ 
ଆସକିୌଲ ନାହିଁ �ନୁି୍ କୌଜଠାଭାଇ କୌଯାଶ୍ରୀଙ୍ ପ�ବିା� କୌଲା�ଙୁ୍ 
ନଶିି୍ତ ଭାକୌବ ଡା�ବିା�ୁ �ହଥିିକୌଲ ।

ଅକ୍� ଜ୍ଞାନ ନୋଇ ସଦୁ୍ଧା ଜକୌଣ �ଭିଳ ିଶକିି୍ତ କୌହାଇପା�ନ୍,ି 

କୌମା ମା’ କୌ�ତଧି�ଧି ସାଧାରଣ, କୌସତଧି�ଧି ଅସାଧାରଣ ମଧ୍। ଠଧି�୍  କୌସମଧିତଧି 
ସବୁ ମା’ କୌୋଇଥାଆନ୍ଧି। ଆଜଧି କୌ�କୌତକୌବକୌଳ ମୁ ଁନଧିଜ ମା’ ବାବେକୌର 
କୌ�ଖ୍ଛୁଧି, ଆପଣଙୁ୍କ ଏୋ ପଢ଼ଧି�ାକୌବକୌଳ ବଧି �ାଗଧିପାକୌର କୌ�, ଆକୌର 
ଇକୌୟ ତ କୌମା ମା’ଙ୍କ �ଥା କୌ�ଖ୍ଛିନ୍ଧି। ଅଥ୍ଭାତ୍  ଏୋ ପଢ଼ଧି�ାକୌବକୌଳ 

ଆପଣଙ୍କ ମନକୌର ଆପଣଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଛବଧି ଆଙ୍କଧି  କୌୋଇ�ଧିବ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀଙ୍କ ବ୍୍ଲଗ ୍ରାଷ୍ଟ୍ର



ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର |  ଜ୍ୟଲାଇ 1-15, 2022 53

କୌସ �ୋ ମୁ ଁସବୁକୌବକୌଳ କୌମା ମା’ଙ୍ ଠାକୌ� କୌଦଖିଛ ି। ତାଙ୍� 
ଚନି୍ାଧା�ା, ତାଙ୍ ଦୂ�ଦୃଷି୍, କୌମାକୌତ ଅକୌନ� ସମୟକୌ� ଆଚମବେତି 
��େିାଏ ।

ନଜି ନାଗ��ି �ତ୍୍ଯବ୍ୟ ପ୍ରତ ିମା’ ସବୁକୌବକୌଳ ସମୂ୍ର୍ଣ୍ଯ ସକୌଚତନ 
�ହେିାନ୍ ି । କୌଯକୌବଠା�ୁ ନବି୍ଯାଚନ ଆ�ମ୍ଭ କୌହାଇଛ,ି ପଞ୍ଚାୟତ 
ଠା�ୁ ଆ�ମ୍ଭ �� ିପାଲ୍ଯାକୌମଣ୍ଟ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ସବୁ ନବି୍ଯାଚନକୌ� କୌସ 
ମତଦାନ ଅଧି�ା� ସାବ୍ୟସ୍ତ ��ଛିନ୍ ି। �ଛିଦିନି ପବୂ୍ଯ�ୁ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଗାନ୍ଧ୍ରୀନଗ� ମ୍ୁୟନସିପିାଲ �କୌପ୍ଯାକୌ�ସନ ନବି୍ଯାଚନକୌ� ମଧ୍ୟ ମା’ 
କୌଭାଟ୍ କୌଦବା�ୁ ଯାଇଥିକୌଲ।

ଅକୌନ� େ� କୌସ କୌମାକୌତ �ୁହନ୍ ିକୌଯ, କୌଦ� ! ଜନସାଧା�ଣଙ୍ 
ଆଶ୍ରୀବ୍ଯାଦ ତୁମ ସହ �ହଛି,ି ଈଶ୍ୱ�ଙ୍ ଆଶ୍ରୀବ୍ଯାଦ ତୁମ ସହତି 
ଅଛ,ି ତୁମ� କୌ�କୌବ ବ ି�ଛି ିକୌହବ ନାହିଁ । କୌସ �ୁହନ୍ ିକୌଯ, ନଜି 
ଶ�୍ରୀ��ୁ ସବୁକୌବକୌଳ ଭଲ �ଖିବ, ନଜି�ୁ ସସୁ୍ �ଖିବ �ା�ଣ 
ଶ�୍ରୀ� ଭଲ �ହକିୌଲ ତୁକୌମ ଭଲ �ାମ ବ ି��ପିା�ବି ।

କୌସକୌତକୌବକୌଳ ମା’ ବହୁତ ନୟିମକୌ� ଚତୁ୍ଯମାସ ��ୁଥିକୌଲ 
। ମା’ଙୁ୍ ଜଣାଅଛ ି କୌଯ ନବ�ାତ୍୍ରୀ ସମୟକୌ� କୌମା� ନୟିମ 
�’ଣ ୋଏ । ପ୍ରେକୌମ କୌସ ନା �ହୁଥିକୌଲ, �ନୁି୍ ଏହା ମଧ୍ୟକୌ� 
କୌସ �ହବିା ଆ�ମ୍ଭ ��କିୌଦଇଛନ୍ ିକୌଯ, ଏକୌତବଷ୍ଯ ଧ� ି�ଠନି 
ନବ�ାତ୍୍ରୀ ବ୍ତ �ଲୁ, ବତ୍୍ଯମାନ ଏହା�ୁ ର୍�ିଏି ସହଜ ��କିୌଦ ।

ମୁ ଁ କୌମା ଜ୍ରୀବନକୌ� ଆଜ ି ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ କୌ�କୌବ �ାହା ପାଇଁ 
ମା’ଙ୍ଠା�ୁ କୌ�ୌଣସ ି ଅଭିକୌଯାଗ ଶୁଣିନାହିଁ । ନା’ କୌସ �ାହା� ି
ନ�ିର୍କୌ� ଅଭିକୌଯାଗ ��େିାଆନ୍,ି ନା �ାହାଠା�ୁ �ଛି ି ଆଶା 
�ଖିୋନ୍ ି।

ଆଜ ି ମଧ୍ୟ ମା’ଙ୍ ନାମକୌ� କୌ�ୌଣସ ି ସମ୍ତ୍ ି ନାହିଁ । ମୁଁ 
ତାଙ୍ କୌଦହକୌ� କୌ�କୌବ ସନୁା ର୍କିୌ� କୌଦଖିନାହିଁ । ତାଙୁ୍ ସନୁା-
ଅଳଙ୍ା�� କୌ�ୌଣସ ି କୌଲାଭ ନାହିଁ । କୌସ ପବୂ୍ଯ�ୁ ମଧ୍ୟ ସ�ଳ 
ଜ୍ରୀବନ ବତିାଉଥିକୌଲ ଏବଂ ଆଜ ିମଧ୍ୟ କୌସ କୌସହଭିଳ ିଭାବକୌ� 
ନଜି କୌଛାର୍ କୌ�ାଠ�୍ରୀକୌ� ସମୂ୍ର୍ଣ୍ଯ ସ�ଳତା� ସହ �ହୁଛନ୍ ି।

ଈଶ୍ୱ�ଙ୍ ଠାକୌ� ମା’ଙ୍� ଅଗାଧ ବଶି୍ୱାସ �ହଛି,ି �ନୁି୍ କୌସ 
ଅନ୍ଧବଶି୍ୱାସଠା�ୁ ବହୁ ଦୂ�କୌ� �ହୁଥିକୌଲ । ଆମ ଘ��ୁ କୌସ 
ସବୁକୌବକୌକୌଳ ଅନ୍ଧବଶି୍ୱାସଠା�ୁ ଦୂ�କୌ� ��ଥୁିକୌଲ । କୌସ 
ଆ�ମ୍ଭ�ୁ �ବ୍ରୀ� ପନ୍ଥ୍ରୀ ଥିକୌଲ ଏବଂ ଆଜ ିମଧ୍ୟ କୌସ କୌସହ ିସମାନ 
ପ�ମ୍�ା ସହତି ତାଙ୍� ପଜୂାପାଠ ��େିାଆନ୍ ି। ହ,ଁ ମାଳା ଜପ 
��ବିା� ଅଭ୍ୟାସ ବତ୍୍ଯମାନ ତାଙ୍� କୌହାଇଯାଇଛ ି। ଦନିସା�ା 
ଭଜନ ଓ ମାଳାଜପ ��ବିା ଏକୌତ ଅଧି� କୌହାଇଯାଇୋଏ କୌଯ 
କୌସ କୌଶାଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇୋଆନ୍ ି। ଘ�� କୌଲା�ଙୁ୍ ମାଳା 
ଲୁଚାଇବା�ୁ ପଡେିାଏ, ତା’ପକୌ� କୌସ କୌଶାଇୋଆନ୍,ି ତାଙୁ୍ ନଦି 
ଆସେିାଏ ।

ଏକୌତବଷ୍ଯ ବୟସ କୌହବା ସକୌତ୍ୱ, ମା’ଙ୍� ସୃ୍ମତଶିକି୍ତ ଏକୌବ ମଧ୍ୟ 
ବହୁତ ଭଲ ଅଛ ି। ଦଶନ୍ଧ ିପୂବ୍ଯ�ୁ ଘର୍ଥିିବା �ୋ ଏକୌବ ମଧ୍ୟ କୌସ 
ବହୁତ ଭଲଭାବକୌ� ମକୌନ �ଖିଛନ୍ ି। ଆଜ ିବ,ି କୌଯକୌତକୌବକୌଳ 

ମା’ ସେ କୌ�କୌତକୌବକୌଳ କୌଫାନ୍ କୌର 
�ଥା େୁଏ କୌସକୌତକୌବକୌଳ କୌସ 
�କୌେ, କୌେଖ୍, କୌ�କୌବ କୌ�ୌଣସଧି 
ରୁ୍� �ାମ �ରଧିବୁନଧି, ମନ୍ଦ 
�ାମ �ରଧିବୁନଧି, ଗରଧିବଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସବୁକୌବକୌଳ �ଧିଛଧି �ରୁଥବୁି। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀଙ୍କ ବ୍୍ଲଗ ୍ରାଷ୍ଟ୍ର
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କୌ�ୌଣସ ି ସମ୍�୍ଯ୍ରୀୟ ତାଙୁ୍ କୌଭର୍ବିା�ୁ ଯାଆନ୍ ି ଏବଂ ତାଙ୍ ନାମ 
�ୁହନ୍,ି କୌସ ସକୌଙ୍ଗ ସକୌଙ୍ଗ ତାଙ୍ କୌଜକୌଜବାପା-କୌଜକୌଜମା’ଙ୍ ନାମ 
ଓ ଅଜା-ଆଈଙ୍ ନାମ କୌନଇ �ୁହନ୍ ିକୌଯ, ଆଚ୍ା ତୁକୌମ କୌସମାନଙ୍ 
ଘ�ୁ ଆସଛି ।

ଦୁନଆିକଁୌ� �’ଣ ଚାଲିଛ,ି ଆଜ ିବ ିମା’ଙ୍� ଏହା ଉପକୌ� ନଜ� 
�ହେିାଏ । ନ�ିର୍କୌ� ମୁ ଁ ମା’ଙୁ୍ ପଚା�ଲିି କୌଯ, ଆଜ�ିାଲି ର୍ଭିି 
କୌ�କୌତ କୌଦ�ଛୁ? ମା’�ହକିୌଲ ର୍ଭିିକୌ� କୌଯକୌତକୌବକୌଳ କୌଦଖିବ 
ସବୁକୌବକୌଳ ସମକୌସ୍ତ ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟକୌ� କୌ�ବଳ ଝଗଡା ��ୁଛନ୍ ି
। ହ ଁ �ଛି ି ଅଛନ୍ ି କୌଯଉଁମାକୌନ ର୍�ିଏି ଶାନ୍କିୌ� �ୋ ବୁଝାଇ 
ୋଆନ୍ ିଏବଂ ମୁ ଁକୌସମାନଙୁ୍ କୌଦଖିୋଏ । ମୁ ଁଏହା କୌଦଖି ଆଶ୍ଯ୍ଯ୍ୟ 
କୌହାଇଗଲି କୌଯ, ମା’ଏକୌତ ଧ୍ୟାନ କୌଦଉଛନ୍ ି।

ତାଙ୍� ସୃ୍ମତଶିକି୍ତ ସହତି ଜଡତି ଆଉ ଏ� ଜନିଷି କୌମା� ଆଜ ି
ମକୌନ ପଡୁଛ ି । ଏହା ୨୦୧୭� �ୋ । କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ମୁ ଁ ୟୁପି 
ନବି୍ଯାଚନ� କୌଶଷ ଦନିକୌ� �ାଶ୍ରୀକୌ� ଥିଲି କୌସଠା�ୁ ମୁ ଁଅହମ୍ଦାବାଦ 
ଯାଇ ମା’ଙ୍ ପାଇ ଁ�ାଶ୍ରୀ� ପ୍ରସାଦ କୌନଇଯାଇଥିଲି । ମା’ଙୁ୍ କୌଭର୍ଲିି 
କୌସକୌତକୌବକୌଳ କୌସ କୌମାକୌତ ପଚା�କିୌଲ କୌଯ, �ାଶ୍ରୀ ବଶି୍ୱନାେ 
ମହାକୌଦବଙୁ୍ ଦଶ୍ଯନ ��ଲି ? ମା’ ପ�ୁା ନାମ କୌନଇୋଆନ୍-ି�ାଶ୍ରୀ 
ବଶି୍ୱନାେ ମହାକୌଦବ । ତା’ପକୌ� ବାତ୍୍ଯାଳାପକୌ� ମା’ ପଚା�ଥିିକୌଲ 
କୌଯ �ାଶ୍ରୀ ବଶି୍ୱନାେ ମହାକୌଦବଙ୍ ମନ୍�ି ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଯିବା� ବାର୍ 
ବତ୍୍ଯମାନ ମଧ୍ୟ �’ଣ କୌସମତି ି ଅଛ,ି ଏପ� ି ଲାଗୁଛ ି କୌଯ �ାହା� 

ଘକୌ� ମନ୍�ି ନମି୍ଯାଣ କୌହାଇଛ ି। ମୁ ଁଆଶ୍ଯ୍ଯ୍ୟ କୌହାଇ ତାଙୁ୍ ପଚା�ଲିି 
ତୁକୌମ କୌ�କୌବ ଯାଇଥିଲ � ି? ମା’ �ହକିୌଲ କୌଯ ବହୁବଷ୍ଯ ପକୂୌବ୍ଯ 
��ଥିିବା ତ୍ରୀେ୍ଯ ଯାତ୍ା�ୁ କୌସ ବହୁତ ଭଲଭାବକୌ� ମକୌନ �ଖିଛନ୍ ି।

ମା’ଙ୍ ମଧ୍ୟକୌ� କୌଯକୌତ ସକୌମବେଦନଶ୍ରୀଳତା ଅଛ,ି କୌସବାଭାବ 
ଅଛ,ି କୌସତ�ି ି ସକୂ୍ଷ୍ମ ଦୃଷି୍କୌ�ାଣ ମଧ୍ୟ �ହଛି ି । ମା’ କୌଛାର୍ କୌଛାର୍ 
ପିଲାମାନଙୁ୍ ଚ�ିତି୍ସା ��ବିା� ଅକୌନ� ସ୍କୌଦଶ୍ରୀ ଉପାୟ ଜାଣିଛନ୍ ି
। ବଡନଗ� ଘକୌ�, ମୁ ଁପ୍ରାୟତଃ କୌଦଖିଛ ିସ�ାଳୁ ଆମ ଘକୌ� ଧାଡ ି
ଲାଗିଯାଇୋଏ । କୌଲା�ମାକୌନ କୌସମାନଙ୍� ଛଅ-ଆଠ ମାସ� 
ଶଶିମୁାନଙୁ୍ କୌଦ�ାଇବା ପାଇ ଁମା’ଙ୍ ନ�ିର୍�ୁ ଆଣିୋଆନ୍ ି।

ଚ�ିତି୍ସା ��ବିା ପାଇ ଁ ମା’ଙୁ୍ ଅକୌନ� ସମୟକୌ� ବହୁତ ଭଲ 
ପାଉଡ� ଆବଶ୍ୟ�ତା ପଡେିାଏ । ଏହ ିପାଉଡ� ସଂଗ୍ରହ ��ବିା� 
ବ୍ୟବସ୍ା ଆମ ଘ�� ପିଲାମାନଙ୍� ଥିଲା । ମା’ ଆମ�ୁ ଚୁଲି�ୁ 
ବାହା�ୁ ଥିବା ପାଉଁଶ, କୌଗାର୍ଏି ପାତ୍ ଏବଂ ଏ� ସକୂ୍ଷ୍ମ �ପଡା କୌଦଇ 
କୌଦଉଥିକୌଲ । ତା’ ପକୌ� ଆକୌମ କୌସହ ି�ପଡା�ୁ କୌସହ ିପାତ୍କୌ� 
ମହୁକଁୌ� କୌଜା�କୌ� ବାନ୍ଧ�ି� ିକୌସଥିକୌ� ୫-୬ ଚମିରୁ୍ାଏ ପାଉଁଶ ତା’ 
ଉପକୌ� ��ଥୁିଲୁ । ପଣିୁ ଧ୍ରୀକୌ� ଧ୍ରୀକୌ� ଆକୌମ ପାଉଁଶ�ୁ �ପଡା 
ଉପକୌ� �ଖି ଘସଥୁିଲୁ । ଏଭଳ ି ��ବିା ଦ୍ା�ା ପାଉଁଶ� କୌଯଉଁ 
ଚକି୍ଣ ଅଂଶ ପାତ୍କୌ� ତକୌଳ ଜମା କୌହାଇୋଏ, ତାହା�ୁ �ଖିୋଉ। 
ମା’ ସବ୍ଯଦା ଆମ�ୁ �ହୁଥିକୌଲ କୌଯ “ନଜି �ାମ ଭଲକୌ� �� । 
ପାଉଁଶ� �ଠନି ଗୁଣ୍ଡ କୌଯାଗଁୁ ପିଲାମାନଙ୍� କୌଯପ� ି କୌ�ୌଣସ ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀଙ୍କ ବ୍୍ଲଗ ୍ରାଷ୍ଟ୍ର
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ଅସବୁଧିା କୌହବା ଉଚତି ନୁକୌହ ଁ।”
କୌସହଭିଳ ିକୌମା� ଆଉ କୌଗାର୍ଏି �ୋ ମକୌନ ପଡୁଛ,ି କୌଯଉଁଥିକୌ� 

ମା’ଙ୍� ମମତା ଏବଂ ବୁଝବିା� ଶକି୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଧି� ଥିଲା । ବାସ୍ତବକୌ� 
େକୌ� ବାପାଙୁ୍ ଏ� ଧାମଭି� �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ��ବିା� ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ 
ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍ ନମ୍ଯଦା ଜ୍ରୀଙ୍ �ୂଳକୌ� ଥିବା କୌ�ୌଣସ ିଏ� ସ୍ାନ�ୁ 
ଯିବା� ଥିଲା । ଭ୍ରୀଷଣ ଗ୍ର୍ରୀଷ୍ମ ଦନି ଥିଲା । କୌସଥିପାଇ ଁ ଆକୌମ 
କୌସଠା�ୁ ଯିବା ପାଇ ଁସ�ାଳୁ ସ�ାଳୁ ଘ�ୁ ବାହା�ଥିିଲୁ । ଏହା ପ୍ରାୟ 
୩ �ୁ ସାକୌଢ ୩ଘଣ୍ଟା� ଯାତ୍ା କୌହାଇଥିବ । କୌଯଉଁଠା�ୁ ଆକୌମ ବସରୁ 
ଓହ୍ାଇଥିଲୁ କୌସଠା�ୁ ଆଗ�ୁ ଯିବା� �ାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା�ୁ 
ଥିଲା । �ନୁି୍ ଗ�ମ ଏକୌତ ଅଧି� ଥିଲା କୌଯ, ଭୂମ�ୁି କୌଯପ� ିନଆିଁ 
ବାହା�ବିା ପ� ି ଲାଗୁଥିଲା । କୌସଥିପାଇ ଁ ଆକୌମ ନମ୍ଯଦା ଜ୍ରୀଙ୍ 
�ୂଳକୌ� ପାଣିକୌ� ପାଦ �ଖି ଚାଲିବା ଆ�ମ୍ଭ �ଲୁ । ଏହପି� ିଚାଲିବା 
ସହଜ ନ ଥିଲା । �ଛି ିସମୟ ମଧ୍ୟକୌ�, ଆକୌମ ପିଲାମାକୌନ ସମକୌସ୍ତ 
ବହୁତ କ୍ାନ୍ କୌହାଇପଡଥିିଲୁ । କୌଜା�କୌ� କୌଭା� ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା । 
ମା’ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍ ଅବସ୍ା କୌଦ�ଥୁିକୌଲ ଏବଂ ସବୁ ବୁଝ ିପା�ୁଥିକୌଲ 
। ମା’ ବାପାଙୁ୍ �ହଥିିକୌଲ କୌଯ �ଛି ିସମୟ ପାଇ ଁମଝକିୌ� ଅର୍� ି
�ହବିା ପାଇ ଁ। ମା’ ବାପାଙୁ୍ ସକୌଙ୍ଗ ସକୌଙ୍ଗ ନ�ିର୍ସ୍ କୌ�ୌଣସ ିଏ� 
ସ୍ାନ�ୁ ଗୁଡ ଆଣିବା�ୁ �ହକିୌଲ । ବାପା ସକୌଙ୍ଗ ସକୌଙ୍ଗ ଯାଇ ଗୁଡ 
�ଣିି ଆଣିକୌଲ । ମୁ ଁକୌସକୌତକୌବକୌଳ ପିଲା ଥିଲି �ନୁି୍ ଗୁଡ �ାଇବା 
ପକୌ� ପାଣି ପିଇବା ମାକୌତ୍ କୌମା ଶ�୍ରୀ�କୌ� କୌଯପ� ି ନୂଆ ଶକି୍ତ 
ଆସଲିା । ଆକୌମ ସମକୌସ୍ତ ପଣିୁ ଚାଲିଲୁ । କୌସହ ିଗ୍ର୍ରୀଷ୍ମକୌ� ପଜୂା 
ପାଇ ଁ କୌସହଭିଳ ିବାହା�ବିା ମା’ଙ୍� କୌସହ ି ବୁଦ୍ଧମିତା, ବାପା ଗୁଡ 
�ଣିି ଆଣିବା �ୋ ଆଜ ିମଧ୍ୟ କୌସହ ିପ୍ରକୌତ୍ୟ� ମହୂୁତ୍୍ଯ କୌମା� ବହୁତ 
ଭଲଭାବକୌ� ମକୌନ ଅଛ ି।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ଇଚ୍ା�ୁ ସମ୍ାନ ��ବିା� ଭାବନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍ 
ଉପକୌ� ନଜି� ଇଚ୍ା�ୁ ଲଦ ିନ କୌଦବା� ଭାବନା, ମୁ ଁ ପିଲାଦନି�ୁ 
ମା’ଙ୍ଠାକୌ� କୌଦଖିଛ ି । ବକିୌଶଷ�� ି କୌମାକୌତ କୌନଇ କୌସ ବହୁତ 
ଯତ୍ନବାନ ଥିକୌଲ ଯମଧ୍ୟ, କୌସ କୌମା� ଏବଂ କୌମା ନଷି୍ପତ୍ ି ମଧ୍ୟକୌ� 
କୌ�କୌବ ମଧ୍ୟ ପାକୌଚ�୍ରୀ କୌହଉନ ଥିକୌଲ, କୌମାକୌତ ସବୁକୌବକୌଳ 
ତାଙ୍ଠା�ୁ କୌପ୍ରାତ୍ସାହନ ହିଁ ମଳିଛି ି । ପିଲାଦନି�ୁ କୌସ କୌମା ମନକୌ� 
ଏ� ଭିନ୍ନ ପ୍ର�ା�� ପ୍ରବୃତ୍ ି ବଢୁଥିବା� କୌଦ�ଥୁିକୌଲ । ମୁ ଁ ସବୁ 
ଭାଇଭଉଣ୍ରୀମାନଙ୍ ଠା�ୁ ଅଲଗା �ହୁଥିଲି ।

କୌମା� କୌଦୈନ�ି �ାଯ୍ଯ୍ୟ�ଳାପ କୌହତୁ,କୌମା� ବଭିିନ୍ନ ପ୍ର�ା�� 
ପ�୍ରୀକ୍ା କୌଯାଗଁୁ ଅକୌନ� େ� ମା’ଙୁ୍ କୌମା ପାଇ ଁଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ା 
��ବିା�ୁ ପଡୁଥିଲା । �ନୁି୍, ତାଙ୍ ମହୁକଁୌ� �ଦାପି ବ�ିକି୍ତ ଭାବ 
ଆସନୁଥିଲା । ମା’ ଏହା�ୁ କୌବାଝ କୌବାଲି ଭାବୁ ନ ଥିକୌଲ । କୌଯପ� ି
�ାଦ୍ୟକୌ� ମାସ ମାସ ଧ� ି ଲୁଣ ଛାଡ ି କୌଦଉଥିଲି । ଅକୌନ� 
େ� ଏପ� ି ଘରୁ୍ଥିଲା କୌଯ ମୁ ଁ ସପ୍ାହ ସପ୍ାହ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ �ାଇବା 
ଛାଡକିୌଦଇଥିଲି, କୌ�ବଳ କ୍୍ରୀ� ପିଉଥିଲି । କୌବକୌଳକୌବକୌଳ ମୁ ଁ ସି୍� 
��ୁଥିଲି କୌଯ, ବତ୍୍ଯମାନ ମୁ ଁଛଅ-ଆଠମାସ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ମିଠା �ାଇବ ି
ନାହିଁ । ଶ୍ରୀତ ଦନିକୌ� ମୁ ଁକୌ�ାଲା ସ୍ାନକୌ� କୌଶାଉଥିଲି, ଗାକୌଧାଇବା 
ପାଇ ଁଏ� ହାଣି୍ଡ�ୁ େଣ୍ଡା ପାଣି କୌନଇ ଗାକୌଧାଉଥିଲି, ମୁ ଁନକିୌଜ ନଜି� 

ପ�୍ରୀକ୍ା କୌନଉଥିଲି । ମା’ କୌମା� ସମସ୍ତ ଭାବନା�ୁ ବୁଝପିା�ୁଥିକୌଲ 
। କୌସ କୌ�କୌବ ଜଦି୍ ��ୁ ନ ଥିକୌଲ । କୌସ ଏହା �ହୁଥିକୌଲ-ଠକି୍ ଅଛ,ି 
ଯାହା ତୁମ� ମନ ଚାହୁଛଁ ି�� ।

ମା’ଙୁ୍ ଅନୁଭବ କୌହଉଥିଲା କୌଯ ମୁ ଁଏ� ଭିନ୍ନ ଦଗିକୌ� ଯାଉଛ ି
। କୌମା� ମକୌନ ଅଛ,ି େକୌ� ଆମ ଘ� ନ�ିର୍କୌ� ଗି� ିମହାକୌଦବ 
ମନ୍�ିକୌ� ଜକୌଣ ମହାତ୍ମା ଜ୍ରୀ ଆସଥିିକୌଲ । କୌସ ନଜି ହାତକୌ� ଯଅ 
ବ୍ରୀଜ ବୁଣି ତପସ୍ୟା ��ୁଥିକୌଲ । ମୁ ଁହୃଦୟ� ସହତି ତାଙ୍ କୌସବାକୌ� 
କୌଯାଡ ି କୌହାଇଥିଲି । କୌସହ ି ସମୟକୌ� କୌମା ମାଉସ୍ରୀଙ୍� ବବିାହ 
କୌହଉଥିଲା । ପ�ବିା�� ସମସ୍ତଙୁ୍ କୌସଠା�ୁ ଯିବା�ୁ ମନ ଥିଲା । 
ମାମୁଙଁ୍ ଘ��ୁ ଯିବା�ୁ ଥିଲା, ମା’ଙ୍ ଉଉଣ୍ରୀଙ୍� ବବିାହ କୌହଉଥିଲା, 
କୌତଣୁ ମା’ ମଧ୍ୟ ବହୁତ �ସୁ ିଥିକୌଲ । ସମକୌସ୍ତ ନଜି ପ୍ରସୁ୍ତତକିୌ� ବ୍ୟସ୍ତ 
ଥିକୌଲ । �ନୁି୍ ମୁ ଁକୌମା ମା’ଙ୍ ନ�ିର୍�ୁ ଯାଇ �ହଲିି କୌଯ ମୁ ଁମାଉସ୍ରୀଙ୍ 
ବାହାଘ��ୁ ଯିବା�ୁ ଚାହୁନଁାହ ିଁ । କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ମା’ ଏହା� �ା�ଣ 
ପଚା�କିୌଲ,ମୁ ଁତାଙୁ୍ ମହାତ୍ମା ଜ୍ରୀଙ୍� �ୋ �ହଲିି ।

ମା’ଙୁ୍ ନଶିି୍ତଭାବକୌ� ଦୁଃ�ଲାଗିଲା କୌଯ, ମୁ ଁ ତାଙ୍ ଭଉଣ୍ରୀଙ୍ 
ବାହାଘ��ୁ ଯାଉନାହିଁ । �ନୁି୍ କୌସ କୌମା ଭାବନା�ୁ ସମ୍ାନ କୌଦକୌଲ । 
କୌସ କୌସଇଠ ି�ହଥିିକୌଲ କୌଯ,ଠକି୍ ଅଛ ିକୌଯମତି ିକୌତା� ମନ ଚାହଁୁଛ,ି 
କୌସମତି ିହିଁ �� । �ନୁି୍ ତାଙୁ୍ ଚନି୍ା ଥିଲା କୌଯ ମୁ ଁ�ପି� ିଏ�ା�୍ରୀ 
ଘକୌ� �ହବି ି ? କୌମାକୌତ କୌଯପ� ି କୌ�ୌଣସ ି ଅସବୁଧିା ନ କୌହବ 
କୌସଥିପାଇ ଁକୌସ ଚା�-ିପାଞ୍ଚ ଦନି ପାଇ ଁସୁଖିଲା �ାଦ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ �� ି
�ଖିକୌଦଇ ଯାଇଥିକୌଲ ।

ମୁ ଁ କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ଘ� ଛାଡବିା�ୁ ସି୍� �ଲି, ତା�ୁ ମଧ୍ୟ ମା’ 
ବହୁତ ଦନି ପବୂ୍ଯ�ୁ ବୁଝପିା�ଥିିକୌଲ । ମୁ ଁ�ୋ �ୋକୌ� ମା’ ଏବଂ 
ବାପାଙୁ୍ �ହୁଥିଲି କୌଯ କୌମା� ମନ ��ୁଛ,ି ମୁ ଁର୍�ିଏି ବାହା��ୁ ଯାଇ 
କୌଦଖିବ ିଦୁନଆି ଁ�’ଣ । ମୁ ଁତାଙୁ୍ �ହୁଥିଲି କୌଯ �ାମ�ୃଷ୍ଣ ମିଶନ� 
ମଠ�ୁ ଯିବା� ଅଛ ି । ସ୍ାମ୍ରୀ ବକିୌବ�ାନନ୍ ଜ୍ରୀଙ୍ ବଷିୟକୌ� ମଧ୍ୟ 
ତାଙୁ୍ ବହୁତ �ୋ �ହୁଥିଲି । ମା’-ବାପା ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିକୌଲ । ଏଭଳ ି
�ୋବାତ୍୍ଯା ଅକୌନ� ଦନି ଧ� ିଚାଲିଲା ।

ଦକିୌନ କୌଶଷକୌ� ମୁ ଁ କୌମା� ମା-ବାପାଙୁ୍ ଘ� ଛାଡବିା� ଇଚ୍ା 
ପ୍ର�ର୍ �ଲି ଏବଂ କୌସମାନଙୁ୍ ଆଶ୍ରୀବ୍ଯାଦ ମାଗିଲି । କୌମା �ୋ ଶଣିୁ 
ବାପା ବହୁତ ଦୁଃଖି କୌହକୌଲ । କୌସ ର୍�ିଏି ବ�ିକ୍ତ କୌହାଇ �ହକିୌଲ, କୌତା 
�ୋ ତୁ ହିଁ ଜାଣୁ । �ନୁି୍ ମୁ ଁ�ହଲିି କୌଯ ଏଭଳ ିବନିା ଆଶ୍ରୀବ୍ଯାଦକୌ� 
ଘ� ଛାଡ ିଯିବନିାହିଁ । ମା’ଙୁ୍ କୌମା ବଷିୟକୌ� ସବୁ ଜଣାଥିଲା । କୌସ 
ପଣିୁ କୌମା ଇଚ୍ା�ୁ ସମ୍ାନ କୌଦକୌଲ, କୌସ �ହଥିିକୌଲ କୌଯ, ଯାହା ତୁମ 

ମା’ �କୌେ- ନଧିଜ ଶରଜୀର�ୁ 
ସବୁକୌବକୌଳ ସସୁ୍ ରଖ୍ଥୁବୁି। ନଧିଜ�ୁ 
ଠଧି�୍  ରଖ୍ବୁି ତ ଶରଜୀର ସସୁ୍ ରେଧିବ, 
କୌସକୌତକୌବକୌଳ ତୁ ର୍� �ାମ 
�ରଧିପାରଧିବୁ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀଙ୍କ ବ୍୍ଲଗ ୍ରାଷ୍ଟ୍ର
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ମନ ଚାହଁୁଛ,ି ତାହା ହିଁ �� । ହ,ଁ ବାପାଙ୍� ସନୁ୍ଷି୍ ପାଇ ଁକୌସ ତାଙୁ୍ 
�ହକିୌଲ, ଯଦ ିକୌସ ଚାହିଁକୌବ, �ାହା�ୁ ଜାତ� କୌଦ�ାନୁ୍ । ଆମ� ଜକୌଣ 
ସମ୍�୍ଯ୍ରୀୟଙ୍� କୌଜ୍ୟାତଷି ଶାସ୍ତ୍ର ବଷିୟକୌ� ଜ୍ଞାନ ଥିଲା । ବାପା କୌମା� 
ଜାତ� ସହତି ତାଙୁ୍ କୌଭର୍କିୌଲ । ଜାତ� କୌଦଖିବା ପକୌ� କୌସ �ହଥିିକୌଲ 
କୌଯ “ଏହା� ମାଗ୍ଯ ଅଲଗା �ଛି ିଅଛ,ି ଭଗବାନ ଯାହା ସି୍� ��ଛିନ୍ ି, 
କୌସ କୌସଠା�ୁ ଯିବ ।”

ଏହା� �ଛି ିଘଣ୍ଟା ପକୌ� ମୁ ଁଘ�ୁ ବାହା� ିଗଲି । କୌସକୌତକୌବକୌଳ�ୁ 
କୌମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଭଲଭାବକୌ� ବୁଝଯିାଇଥିକୌଲ । ବାପା କୌମାକୌତ 
ଆଶ୍ରୀବ୍ଯାଦ �କୌଲ । ଘ�ୁ ବାହା�ବିା ପବୂ୍ଯ�ୁ ମା’ କୌମାକୌତ ଦହ ିଏବଂ 
ଗୁଡ ମଧ୍ୟ �ାଇବା�ୁ କୌଦଇଥିକୌଲ । କୌସ ଜାଣିଥିକୌଲ କୌଯ କୌମା� 
ଆଗ�ୁୁ ଜ୍ରୀବନ �’ଣ କୌହବା�ୁ ଯାଉଛ ି। ମା’� ମମତା କୌଯକୌତ ମଧ୍ୟ 
�କୌଠା� କୌହବା�ୁ କୌଚଷ୍ା �କୌଲ, କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ପିଲା ତାଙ୍ ଠା�ୁ 
ଦୂ��ୁ ଯାଇୋଏ, କୌସକୌତକୌବକୌଳ ମା’� ମନ ତ�ଳ ିଯାଇୋଏ । ମା’ଙ୍ 
ଆଖିକୌ� ଲୁହ ଥିଲା । �ନୁି୍ ତାହା କୌମା ପାଇ ଁବହୁତ ଆଶ୍ରୀବ୍ଯାଦ ଥିଲା ।

ମୁ ଁ ଘ�ୁ ବାହା�ବିା ପ�ଠା�ୁ କୌଯଉଁଠାକୌ� �ହୁଥିଲି, କୌଯଭଳ ି
ଅବସ୍ାକୌ� �ହୁଥିଲି, ସବୁଠାକୌ� ମା’ଙ୍ ଆଶ୍ରୀବ୍ଯାଦ� ଅନୁଭୂତ ି କୌମା 
ପା�କୌ� �ହଥିିଲା । ମା’ କୌମା ସହତି ଗୁଜ�ାର୍୍ରୀକୌ� �ୋବାତ୍୍ଯା ��ନ୍ ି
। ଗୁଜ�ାର୍କୌ� ତୁମ ପାଇ ଁତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପାଇ ଁତକୌମ �ୁହାଯାଇୋଏ 
। ମୁ ଁକୌଯକୌତଦନି ଘକୌ� �ହଲିି, ମା’ କୌମାକୌତ ତୁ �ହ ି�ୋ �ହୁଥିକୌଲ 
। �ନୁି୍ କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ମୁ ଁ ଘ� ଛାଡଲିି, କୌମା� �ାସ୍ତା ବଦଳଗିଲା, 
ତା’ପକୌ� କୌ�କୌବ ମଧ୍ୟ ମା’ କୌମାକୌତ ତୁ �ହ ି�ୋ �ହନିାହାନ୍ ି। କୌସ 
ଆଜ ିମଧ୍ୟ କୌମାକୌତ ଆପଣ �ମିବୋ ତକୌମ �ହ ି�ୋ ହୁଅନ୍ ି।

କୌମା ମା’ ସବୁକୌବକୌଳ କୌମାକୌତ ନଜି� ସଦି୍ଧାନ୍ ଉପକୌ� ଦୃଢତା� ସହ 
�ହବିା ଓ ଗ�ବିମାନଙ୍ ପାଇ ଁ �ାମ ��ବିା�ୁ କୌପ୍ର�ଣା କୌଦଇଛନ୍ ି । 
କୌମା� ମକୌନ ଅଛ,ି କୌଯକୌତକୌବକୌଳ କୌମା� ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ର୍ରୀ କୌହବା ସ୍�ି କୌହଲା 
କୌସକୌତକୌବକୌଳ ମୁ ଁଗୁଜ�ାର୍କୌ� ନ ଥିଲି । ବମିାନ ବନ୍��ୁ ମୁ ଁସଧିା ମା’ଙୁ୍ 
କୌଭର୍ବିା�ୁ ଯାଇଥିଲି । �ସୁକିୌ� ପ�ପୂିର୍ଣ୍ଯ ମା’ଙ୍� ପ୍ରେମ ପ୍ରଶନେ ଥିଲା କୌଯ 
�’ଣ ତୁକୌମ ଏକୌବ ଏଠାକୌ� �ହବି ? ମା’ କୌମା� ଉତ୍� ଜାଣିଥିକୌଲ। 
ପଣିୁ କୌମାକୌତ �ହକିୌଲ- “ ସ��ା�କୌ� ତୁମ� �ାମ ମୁ ଁବୁଝପିା�ୁନାହିଁ, 
�ନୁି୍ ମୁ ଁଏତ�ି ିଚାହୁଛଁ ିକୌଯ ତୁକୌମ କୌ�କୌବ ଲାଞ୍ଚ କୌନବ ନାହିଁ ।”

ଦଲିେ୍ରୀ ଆସବିା ପକୌ� ମା’ଙ୍ ସହ ସାକ୍ାତ ଆହୁ� ି�ମ୍ କୌହାଇଯାଇଛ ି

। କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ମୁ ଁଗାନ୍ଧ୍ରୀନଗ��ୁ ଯାଇୋଏ, କୌସକୌତକୌବକୌଳ ମା’ ଙୁ୍ 
କୌଭର୍ବିା କୌହାଇୋଏ ମାତ୍ ଅଳ୍ପ �ଛିକି୍ଣ ପାଇ ଁ। �ନୁି୍ ଆଜ ିପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ କୌମା 
ମା’ ମନକୌ� କୌ�ୌଣସ ିଅସକୌନ୍ାଷ �ମିବୋ ଦୁଃ�� ଭାବନା ମୁ ଁଅନୁଭବ 
��ନିାହିଁ । ମା’ଙ୍ କୌନେହ କୌମା ପାଇ ଁକୌସହପି� ିଅଛ,ି ମା’ଙ୍ ଆଶ୍ରୀବ୍ଯାଦ 
କୌମା ପାଇ ଁକୌସହଭିଳ ିଅଛ ି। ମା’ କୌମାକୌତ ପଚା�ନ୍ ି- ଦଲିେ୍ରୀକୌ� ଭଲ 
ଲାଗୁଛ ି? ମନ ଲାଗୁଛ?ି

କୌସ କୌମାକୌତ ବା�ମବୋ� ମକୌନ ପ�ାନ୍ ିକୌଯ କୌମା ବଷିୟକୌ� ଚନି୍ା 
�� ନାହିଁ । ତୁମ ଉପକୌ� ଏ� ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ି । ମା’ଙ୍ ସହତି 
କୌଯକୌତକୌବକୌଳ ମଧ୍ୟ କୌଫାନକୌ� �ୋ କୌହାଇୋଏ । କୌସ ଏହା �ହେିାନ୍ ି
କୌଯ, “କୌଦ�, କୌ�ୌଣସ ିଭୁଲ ��ବି ନାହିଁ, ��ାପ �ାମ ��ବି ନାହିଁ, 
ଗ�ବିଙ୍ ପାଇ ଁ�ାମ ��ବି ।”

ଆଜ ିଯଦ ିମୁ ଁକୌମା ମା’ ଓ ବାପାଙ୍ ଜ୍ରୀବନ�ୁ ଅନୁଶ୍ରୀଳନ ��ବି,ି 
କୌତକୌବ କୌସମାନଙ୍� ସବୁଠା�ୁ ବଡ ବକିୌଶଷତ୍ୱ କୌହଉଛ ିସକୌଚ୍ଚାର୍ତା 
ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ାନ । ଦା�ଦି୍ର୍ୟ� ମ�ୁାବଲିା ��ବିା, ପ�ସି୍ତି ି�ଛି ିମଧ୍ୟ 
କୌହାଇୋଉ ନା �ାହିି�ଁ ିକୌମା� ମା-ବାପା କୌ�କୌବ ବ ିସକୌଚ୍ଚାର୍ତା� ପେ 
ଛାଡନିାହାନ୍ ି। କୌସମାକୌନ ଆତ୍ମସମ୍ାନ ସହ ସାଲିସ ��ନିାହାନ୍ ି। ତାଙ୍ 
ପା�କୌ� ପ୍ରକୌତ୍ୟ� ସମସ୍ୟା�ୁ ବାହା�ବିା� କୌଗାର୍ଏି ହିଁ ଉପାୟ ଥିଲା 
ଦନି�ାତ ିପ�ଶି୍ମ । କୌଯପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ବାପା ଜ୍ରୀବତି ଥିକୌଲ କୌସ ଏହ ିସବୁ 
ଜନିଷି�ୁ ଅନୁସ�ଣ ��ୁଥିକୌଲ କୌଯ କୌସ �ାହା ଉପକୌ� କୌବାଝ କୌହବା 
ଉଚତି ନୁକୌହ ଁ। ଆଜ ିବ ିକୌମା ମା’ ଏହ ିପ୍ରୟାସକୌ� ବଂଚଛିନ୍ ିକୌଯ ଯୋ 
ସମ୍ଭବ ନଜି �ାମ ��ବିା ପାଇ ଁଏବଂ �ାହା ଉପକୌ� କୌବାଝ ନ କୌହବା 
ପାଇ ଁ । ଆଜ ିବ ିକୌଯକୌତକୌବକୌଳ ମୁ ଁମା’ଙୁ୍ କୌଭରୁ୍ଛ ିକୌସ ସବୁକୌବକୌଳ 
�ୁହନ୍,ି “ମୁ ଁମ�ବିା ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ �ାହା� କୌସବା କୌନବା�ୁ ଚାକୌହ ଁନାହିଁ । 
କୌମା� କୌ�ବଳ ଏହଭିଳ ିଚାଲିବୁଲି ଆ�ପା��ୁି ଯିବା� ଇଚ୍ା ଅଛ ି।”

ମୁ ଁନଜି ମା’ଙ୍� ଏହ ିଜ୍ରୀବନ ଯାତ୍ାକୌ� କୌଦଶ� ସମଗ୍ର ମାତୃଶକି୍ତ� 
ଦୃଢତା, ବଳଦିାନ ଏବଂ ଅବଦାନ�ୁ କୌଦଖିଛ ି । କୌଯକୌତକୌବକୌଳ 
ମୁ ଁ କୌମା ମା’ଙ୍ ଶକି୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍ ପ� ି କୌ�ାର୍ ି କୌ�ାର୍ ି ମହଳିାଙ୍� 
ସାମେ୍ଯ୍ୟ�ୁ କୌଦ�ଛୁ,ି କୌସକୌତକୌବକୌଳ କୌମାକୌତ ଏପ� ି କୌ�ୌଣସ ିଲକ୍୍ୟ 
କୌଦ�ାଯାଉନାହିଁ ଯାହା�ୁ ହାସଲ ��ବିା ଭା�ତ� ଭଉଣ୍ରୀ ଏବଂ 
ଝଅିମାନଙ୍ ପାଇ ଁଅସମ୍ଭବ ଅକୌର୍ ।

ଅଭାବ� ପ୍ରକୌତ� �ୋ� ଊଦ୍ଧଦ୍ଧ୍ଯକୌ� କୌଗାର୍ଏି ମା' � କୌଗୌ�ବ ଗାୋ 
ୋଏ ।

ସଂଘଷ୍ଯ� ପ୍ରକୌତ୍ୟ� ମହୂୁତ୍୍ଯଠା�ୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯକୌ�, କୌଗାର୍ଏି ମା’� 
ଇଚ୍ାଶକି୍ତ �ହେିାଏ ।

ମା’ ତୁମ�ୁ ଜନ୍ମ ଦନି� ବହୁତ ବହୁତ ଶଭୁ�ାମନା ।
ତୁମ� ଜନ୍ମ ଶତବାଷଭି�୍ରୀ ଆ�ମ୍ଭ କୌହବା�ୁ ଯାଉଛ ି।
ସବ୍ଯସାଧା�ଣକୌ� ତୁମ ପାଇ ଁଏକୌତ �ୋ କୌଲଖିବା�ୁ, ଏକୌତ �ୋ 

�ହବିା�ୁ ମୁ ଁସାହସ ��ପିା� ିନଥିଲି ।
ଆପଣ ସସୁ୍ �ୁହନୁ୍, ଆପଣଙ୍� ଆଶ୍ରୀବ୍ଯାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍ ଉପକୌ� 

�ହେିାଉ । ଈଶ୍ୱ�ଙ୍ଠାକୌ� ଏହା ହିଁ ପ୍ରାେ୍ଯନା ।

େମସ୍ାର । n

ମା’ ଆମ ର୍ାଇ-ର୍ଉଣଧିଙ୍କ ପାଇ ଁଆଶଜୀବ୍ଭାେ 
ମାଗଥୁ�ିା। ସନ୍ଥମାନଙୁ୍କ �େୁଥକିୌ� କୌ�, 
କୌମା ପଧି�ାଙୁ୍କ ଆଶଜୀବ୍ଭାେ �ରନ୍ତୁ। କୌସମାକୌନ 
ଅନ୍ୟର ସଖୁ୍କୌର ସଖୁ୍ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟର 
େୁଃଖ୍କୌର େୁଃଖ୍।ି କୌମା ପଧି�ାଙ୍କ ମନକୌର 
ର୍କ୍ତଧି  ଓ କୌସବା ର୍ାବ ଆସ।ୁ ତାଙୁ୍କ ଏମଧିତଧି 
ଆଶଜୀବ୍ଭାେ �ରନ୍ତୁ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀଙ୍କ ବ୍୍ଲଗ ୍ରାଷ୍ଟ୍ର



ମଧିଡଧିଆ �ର୍ଣ୍ଭର 



ରେମୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ରଘାଷଯାତ୍ରା ବା ରେମୀଗମୁଣି୍ଡଚା ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତ  
ଜଗନ୍ନାଥରପ୍ରମମୀ ତଥା ସୋତେମୀ େନି୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବତି୍ର ଉତ୍ସବ ଭାରବ 
ଗଣାଯାଏ। ପମୁରମୀରର ଏେ ିଯାତ୍ରାର ବରିଶ୍ଷ ଆରୟାଜେ ପ୍ରତବିଷ୍ଜ ରୋଇଥାଏ। 
େନି୍ମୁ ପଞି୍କା ଅେମୁସାରର ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶ୍ମୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ତିମୀୟା ତଥିିରର ଏେ ିଯାତ୍ରା 
ଆରମ୍ଭ େମୁଏ।  ତରିୋଟ ିସମୁସଜ୍ତି ରଥରର ଚତମୁ ଦ୍୍ଜା ମତୂ୍ତପି ଅଥ୍ଜାତ୍  ରେମୀ ଜଗନ୍ନାଥ, 
ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ମୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ରେମୀ ସମୁଦଶ୍୍ଜେ ରେମୀଗମୁଣି୍ଡଚା ମନ୍ରି ଅଭିମମୁରଖ ଯାତ୍ରା କରନ୍।ି 
ଏେ ିମନ୍ରିକମୁ ଯଜ୍ରବଦମୀ ବା ରକେ ିରକେ ିପ୍ରଭମୁ ଙ୍କ ଜେ୍ମସ୍ାେ ରବାଲି କେଥିାଆନ୍।ି  
ଯାତ୍ରା ବାଟରର ମାଉସମୀଙ୍କ ମନ୍ରି ଆରସ। ରସଠାରର ରପାଡ଼ପିଠା ରଭାଗ ଲାଗି 
କରାଯାଇଥାଏ।  େଅଦେି ପରର ଦଶ୍ମମୀ ତଥିିରର ଚତମୁ ଦ୍୍ଜା ମତୂ୍ତପି ତେି ିରଥରର 
ବରିଜ କରି ପମୁଣି ରେମୀମନ୍ରି ଅଭିମମୁରଖ ଯାତ୍ରା କରନ୍।ି ଏୋକମୁ ବାେମୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା 
କମୁୋଯାଇଥାଏ। ପମୁରମୀ ସରମତ ଅେମ୍ଦାବାଦ, ଅମୃତସର, ରଭାପାଳ, ବୋରସ, 
ଲକ୍ଷ୍ନେୌ, ଦଲି୍ମୀ, ଆସାମ, ଜମ୍ମୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶ୍ ଆଦ ିରଦଶ୍ର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ାେରର ଏେ ି
ରଥଯାତ୍ରା ପାଳେ କରାଯାଇଥାଏ। ପମୁଣି ସାନ୍ ଫ୍ାେ୍ସରିସ୍ାଠମୁ  ଆରମ୍ଭ କର ିଢାକା, 
ଲଣ୍ଡେ, ରଟାକ୍ ରୟା ପ୍ରଭୃତ ିଆନ୍ଜ୍ଜାତକି ଖ୍ୟାତସିପ୍ନ୍ନ ସେରରର ମଧ୍ୟ ଏେଦିେି 
ଭକ୍ମାରେ ରଥଟାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍ତୃକିମୁ ବସି୍ତାରିତ କରିଥାଆନ୍।ି 

‘‘ଶ୍ରଜୀଜଗନ୍ାଥଙ୍କ ରଥ�ାତ୍ରା 
ଅବସରକୌର ଆପଣ ସମସ୍ଙୁ୍କ 

କୌମାର ୋର୍ଦମି� ଶରୁ୍�ାମନା।  ଶ୍ରଦ୍ା 
ଓ ର୍କ୍ତଧିକୌର ପରଧିପରୂ୍ଣ୍ଭ ଏ ପବଧିତ୍ର 

�ାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଜଜୀବନକୌର ସଖୁ୍, 
ସମଦୃ୍ଧି, କୌସୌର୍ାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆକୌରାଗ୍ୟ 

ପ୍ରୋନ�ରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ାଥ।’’
ନକୌରନ୍ଦ୍ର କୌମାେଜୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତଜୀ 

ଶ୍ରଜୀଜଗନ୍ାଥଙ୍କ ଶ୍ରଜୀଜଗନ୍ାଥଙ୍କ 
କୌଘାର୍�ାତ୍ରା କୌଘାର୍�ାତ୍ରା 

(1 ରୁ 9ଜ�ୁାଇ 2022)
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