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‘‘ସେବା, େଶୁାେନ ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ାଣ’’
ଏହାକୁ ସୟେୟକରି ‘େବ୍ କା ପ୍ରୟାେ’ ରାସ୍ାସର ବଗିତ 8 ବର୍ଷସର 
ସକନ୍ଦ୍ରେରକାର ରଖଛିନ୍ ିନୂଆ ଭାରତର ଆଧାରଶଳିା।
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େରୁକି୍ତ ସଭାଜନ
ଉନ୍ନତ ସ୍ାସ୍୍ 
ଜୀବନର ମ�ୌଳକି ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତମର 
�ଣିଷପାଇଁ ସବୁଠାରୁ �ହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହଉଛ ି
ସରୁକି୍ତ ମଭାଜନ। ବଶି୍ୱସ୍ାସ୍୍ୟ ସଂଗଠନର 
ରିମପାରଣ୍ଣ ଅନୁସାମର ବଶି୍ୱମର ଦୂଷତି ଖାଦ୍ୟ 
ମହତୁ ବଷଣ୍ଣକୁ 4.2 ଲକ୍ ମଲାକଙ୍କ �ୃତୁ୍ୟ ମହବା 
ସହ ପ୍ରତ ି୧୦ ଜଣମର ଜମଣ ବ୍ୟକି୍ ମରାଗମର 
ପଡ଼ନ୍।ି ଖାଦ୍ୟ ସଚୂକାଙ୍କ ରିମପାରଣ୍ଣ 2021 
କମହ ମେ, ଭାରତମର ପ୍ରତ ିବ୍ୟକି୍ ବଷଣ୍ଣକୁ 
50 କମିଲାଗ୍ା� ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟ କରିଥା’ନ୍।ି 
ଖାଦ୍ୟପଦାଥଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ନମହଉ ମସଥିଲାଗି ଆସନୁ୍ 7 
ଜୁନ୍ କୁ ପାଳନ କରାୋଉଥିବା ବଶି୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସରୁକ୍ା 
ଦବିସମର ଆସନୁ୍ ଶପଥ ମନବା ପ୍ରତ ିଜରୁରୀ 
ମଲାକ ପାଖମର ସରୁକି୍ତ ମଭାଜନ ପହଞ୍ାଇବା। 

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟ�ମର �ିଳତି ଜାତସିଂଘ 2023କୁ ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତୀୟ ପୁଷି୍ଟକର ଶସ୍ୟ ବଷଣ୍ଣ ମବାଲି ମଘାଷଣା କରିଛ।ି ଭାରତୀୟ କୃଷ ିଅନୁସନ୍ାନ 
ପରିଷଦଦ୍ାରା ଚାଉଳ, ଗହ�, �କା, ବାଜରା, �ସରୁ ଡାଲି, ଭୂ�ି ବାଦା�, ମସାରିଷ ଏବଂ ମସାୟାବନିର 79ର ିବାମୟାମ�ାରଟି�ାଇଡ୍ କସି�ର ବକିାଶ 
କରାୋଇଛ।ି  �ୁଲମକାବ,ି ଆଳୁ, �ିଠା ଆଳୁ, ରତାଳୁ ଏବଂ ଡାଳ�ି୍ବ ଭଳ ି8ର ିବାମୟାମ�ାରଟି�ାଏଡ୍ କସି� ମଲାକପି୍ରୟ ମହଉଛ।ି ପ୍ରାକୃତକି ଚାଷ, ନାମନା 

ୟୁରିଆର ମପ୍ରାତ୍ାହନ ଏବଂ �ୃତି୍କାର ମପାଷଣତତ୍ତ୍ୱ ବାବଦୀୟ ସଚୂନା ପାଇଁ ମକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅମନକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦମକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରିଛନ୍।ି

ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ନରିାପତ୍ା ଏବଂ �ାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ 
(ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ଏଆଇ) ଖାଦ୍ୟ ନରିାପତ୍ା ଏବଂ �ାନକ 
(ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପି୍ ଓ ବଣ୍ଟନ) ଅଧିନଅିୟ�-2019କୁ 
ଜାରି କରିବା ସହ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ଜରୁରୀ ମଲାକଙ୍କ 
ୋଏ ସରୁକି୍ତଭାମବ ପହଞ୍ାଇବା ପାଇଁ ‘ମସଭ୍ �ୁଡ୍-
ମଶୟାର �ୁଡ୍’ ପଦମକ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି       

ମଦଶର ପ୍ରଥ� ଖାଦ୍ୟ ସରୁକ୍ା ସଂଗ୍ହାଳୟ
ତାମିଲନାଡୁର ତଂଜାବୁର ସହରରର ରେଶର ପ୍ରଥମ 

ଖାେ୍ୟ ସରୁକ୍ା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ାପନା ରହାଇଛ,ି ରେଉଁଥିରର 
ଭାରତର ଖାେ୍ୟ ନରିାପତ୍ାର ପୂରା କାହାଣୀ ‘ଶପି୍ ଟୁ ମାଉଥ’ 
(ଆମୋନୀ ଉପରର ନଭି୍ଭରଶୀଳତା)ଠୁ ରନଇ କପିର ିଭାରତ 

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାେ୍ୟ ରପ୍ାନକାରୀ ରେଶଗୁଡ଼କି ଭିତରୁ 
ରଗାଟଏି ରହାଇପାରଛି ିତାହାରକାହାଣୀ ବର୍୍ଭନା କରାୋଇଛ।ି 

  



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜନ୍୍ 2022 1न्यू इंडि्ा समाचार |  1-15 जयून 2022 1

ଜନ ସା�ଥଣ୍ଣ୍ୟଦ୍ାରା ପଡୁ଼ଛ ିନୂଆ ଭାରତର �ଳୂଦୁଆ 

କଭରମଷ୍ଟାରି: 
‘ରସବା, ସଶୁାସନ ଏବଂ ଗରବି କଲ୍ୟାଣ’କୁ ସମ୍ବଳ କର ିେୀର୍ଭକାଳୀନ ଲକ୍୍ୟକୁ ହାସଲ କରବିା 
ଲକ୍୍ୟରର ବଗିତ 8ବର୍ଭରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରନଇଥିବା ପେରକ୍ପସବୁ ଆଜ ି  ବକିାଶର 
ଅରନକ ମାଇଲରଟୋନ ସ୍ାପନ କରଛିନ୍।ି 8-44

ଭିତର ପଷୃା୍ସର... 

ବମିଶଷ ପ୍ୟାମକଜ୍ 

ମଦଶ ବକିାଶର ନୂଆ ମ�ାଡ଼

ନାଗରିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆଧାର କରି ଅଗ୍ସର ଭାରତ। 
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ରକୌଶଳ ବକିାଶଦ୍ାରା 65% େୁବକଙ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ରହଉଛ ିସାକାର | 24-26 
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କକୃରକଙ୍ ହତିରର ପେରକ୍ପଦ୍ାରା ବଶି୍ୱର ଖାେ୍ୟ ବାରସ୍ଟ୍ ରହାଇଛ ିଭାରତ | 32-33

ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଭିତ୍ଭୂିମିରର ପରବିତ୍୍ଭନଦ୍ାରା ଏରବ ରଲାକଙୁ୍ ସନୁଶିି୍ତ ଚକିତି୍ସ।  34-36

ମହଳିାଙୁ୍ ଆତ୍ମନଭି୍ଭର କରବିା ରକ୍ତ୍ରରର ଆଗଭର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର | 37-38

ମଧ୍ୟବତି୍ଙ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଉପରର ବରିଶର ଧ୍ୟାନ | 41-42
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13ଟି ଭାରାସର ଉପଲବ୍ଧ 
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ସାେର ନମସ୍ାର।

େଥା ମରୋମକନ ଚମକ୍ଣ ନ ରଥସ୍ୟ ଗତଭିଣ୍ଣମବତ୍,
ଏବଂ ପୁରୁଷକାମରଣ ବନିା ମଦୈବଂ ନ ସଦି୍ଧ୍ୟତ।ି।

ସଂସ୍କୃତର ଏହ ିରଶଲୋକରର କୁହାୋଇଛ,ି ରେମିତ ିରଥ(ଗାଡ଼)ି ରଗାଟଏି ଚକରର ଚାଲିପାରର ନାହିଁ, ରସମିତ ି
ବନିା ପରଶି୍ରମରର ଭାଗ୍ୟଫଳ ମିରଳନାହିଁ। ଏହ ିବଚିାରକୁ ଆଧାର କର ିରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ବକିାଶ ମନ୍ତରର 
ସାମିଲ୍ ରହାଇଛନ୍ ି ସମାଜର ପ୍ରତ ି ରକାଣରର ଥିବା ଭାରତୀୟ। ଏହାର ପରଣିାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜ ି ଭାରତ 
ସମକୃଦ୍ଧ ିମହୁାଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ସବୁରବରଳ କହ ିଆସଛିନ୍ ିରେ, ଭାରତ ବର୍ଭର ସାମଥ୍ଭ୍ୟ ଏହାର 
ପ୍ରତଟି ିରଲାକର ଶକି୍ରର ଅନ୍ନଥିହତି। ଏହକିାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଶାସନକଳକୁ ସହଜ କର ି
ଏହପିର ିଭାରବ ସବୁ ରଲାକଙ୍ ଭାଗିୋରୀ ବକୃଦ୍ଧ ିକରଛିନ୍,ି ୋହାଫଳରର ଆଜ ିପ୍ରତଟି ି ରୋଜନା, ନୀତ,ି 
ମିଶନ, କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତଟି ିରଲାକ ପାଖରର ପହଞ୍ ିସଫୁଳ ପ୍ରୋନ କରୁଛ।ି ଗାଁ, ଗରବି, ଆେବିାସୀଙୁ୍ ସଶକ୍ 
କରୁଥିବା ବଶିାଳ ଅଭିୋନସବୁ ଆଜ ିରେଶରର ପରଚିାଳତି ରହଉଛ।ି ଏଗୁଡ଼କି ଆଜ ିେେ ିସଫଳତାର ସହ 
ବାସ୍ତବକି ରହାଇପାରଛି,ି ତାହା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ାରର ଢାଞ୍ାଗତ ପରବିତ୍୍ଭନର କାହାଣୀକୁ ସ୍ପଟେ କରୁଛ।ି 

‘ରସବା, ସଶୁାସନ ଏବଂ ଗରବି କଲ୍ୟାଣ’କୁ ସମ୍ବଳ କର ିେୀର୍ଭକାଳୀନ ଲକ୍୍ୟକୁ ହାସଲ କରବିାଲାଗି ବଗିତ 
8ବର୍ଭରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଗାଟଏି କ ିେୁଇଟ ିନୁରହଁ, ଅରନକ ଐତହିାସକି ନଷି୍ପତ୍ ିଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି
ନଷି୍ପତ୍ ିରାଷ୍ଟ୍ର ନମି୍ଭାଣ ହତିରର ନଆିୋଇଛ,ି ୋହାଫଳରର ଆଜ ିଅରନ୍୍ୟାେୟ ଲକ୍୍ୟପ୍ରାପି୍ ସହ ରେଶ ବକିାଶର 
ଅରନକ ମାଇଲରଟୋନ୍ ହାସଲ କରୁଛ।ି ବଭିିନ୍ନ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏରଜନ୍ୀ ବ ିଏହ ିକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରଛିନ୍ ିରେ, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍ ରନତକୃ ତ୍ୱରର ଭାରତ ଗରବିୀ ହ୍ାସ କରବିାରର ରରକଡ଼୍ଭ ସକୃଟିେ କରଛି।ି ଏହା 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ଦ୍ାରା ଗରବିଙ୍ ଉତ୍ାନକୁ େକୃଟିେରର ରଖି ନଆିୋଇଥିବା ପେରକ୍ପର ପରଣିାମ। 

ଗଲା ସଂଖ୍ୟାରର ଆରମ ପ୍ରକାଶ କରଥିିଲୁ ରେ, ରକଉଁଭଳ ିଭାରବ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ ିଚତୁଥ୍ଭ େନିରର 
ରଗାଟଏି ନୂଆ ରୋଜନା ବା ପୁରୁଣା ରୋଜନାର ପ୍ରଣୟନଧାରାକୁ ବେଳାଇ ତାହାକୁ ନଦି୍ଧ୍ଭାରତି ରଲାକଙ୍ 
ପାଖରର ପହଞ୍ାଇବା ଉେ୍ୟମ କରଛିନ୍।ି ରମ’ 30କୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଆଠବର୍ଭ ପୂରବି। ଏହ ିପରରିପ୍ରକ୍ୀରର 
କପିର ି୧୪ଟ ିବଗ୍ଭରର ବଭିକ୍ ରହାଇଥିବା ଏହ ିରୋଜନାଗୁଡ଼କି କଭିଳ ିରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତ ିଆଣିବା ସହ ରଲାକଙ୍ 
ବକିାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ବତି କରଛି ି ତାହାକୁ ଆଧାର କରଛି ି ଏଥରର କଭର ରଟୋର।ି ଏହକି୍ରମରର ନୁ୍ୟଇଣି୍ଆ 
ସମାଚାରର ଆସନ୍ା ସଂଖ୍ୟାରର ଆପଣ ପଢ଼ରିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ୟୁରରାପ, ରନପାଳ, ଜାପାନ ଭଳ ିରେଶକୁ 
ଗସ୍ତ ଦ୍ାରା କପିର ିବଶି୍ୱରର ଏକ ମଜଭୁତ ସମ୍ପକ୍ଭ ତଆିର ିକରବିା ସହ ଭାରତ କଭିଳ ିନଜିର ଗରମିା ବକୃଦ୍ଧ ି
କରଛି।ି ଏଥର ସଂଖ୍ୟାରର ବଶି୍ୱ ପରରିବଶ େବିସ ଅବସରରର ସବୁଜ ଜୀବନ ରଶୖଳୀ ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ 
ପ୍ରୟାସ, ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ, ଅମକୃତ ମରହାତ୍ସବ, ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ାନୀତ ିପାଇଁ ସମୀକ୍ା, କପିର ିରସମି କଣ୍କ୍ଟର ଚପି୍ 
ନମି୍ଭାଣର ହବ୍ ରହଉଛ ିଭାରତ ପ୍ରଭକୃ ତ ିକାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ରହଛି।ି 

ପଢୁ଼ଥାଆନୁ୍ ନୁ୍ୟଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍ ମଲୂ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଉଥାଆନୁ୍। 

େମ୍ାଦକଙ୍କ କଲମରୁ...

ଓଡ଼ଆି, ହଦିେ,ି ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 10ର ିଭାଷାମର ଲପଲବ୍ଧ ଏହ ି
ପତ୍କିା ପଢବିା/ଡାଉନ୍ ମଲାଡ୍  କରିବାପାଇଁ  କ୍କି୍  କରନୁ୍: 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx (ଜୟଦୀପ ଭରନାଗର)
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ଆପଣଙ୍କ ଚଠି ି

1

ବଦଳୁଥିବା ଭାରତର ଚତି୍ର ଉନ୍ନତ 
ପ୍ରସୁ୍ତି
ନୁ୍ୟଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ଭାରତର ବେଳୁଥିବା 
ଚତି୍ରକୁ ରବଶ୍ ଭଲ ଭାରବ ଉପସ୍ାପନ 
କରୁଛ।ି ଶାସନ ପାଇଁ  ପ୍ରଣୟନ 
କରାୋଉଥିବା ବଭିିନ୍ନ ରୋଜନା, 
ରାଷ୍ଟ୍ରହତିରର ନଆିୋଉଥିବା କାେ୍ଭ୍ୟକଳାପ, 
ଆଗାମୀ ଲକ୍୍ୟ ଏବଂ ଭାରତର 
ରଗୌରବଶାଳୀ ଇତହିାସକୁ ବହୁତ ଭଲ 
ଭାରବ ଏଠାରର ଚତି୍ରଣ କରାୋଉଛ।ି 
ପଢ଼ବିା ପାଇଁ ଅରନକ ବକିଳ୍ପ ଥିରଲ ମଧ୍ୟ 
ଏହ ିପତ୍ରକିା ପଢ଼ବିା ନଆିରା ଅନୁଭୂତ ି
ଆଣୁଛ।ି  ଉପଲବ୍ଧ ଡଜିଟିାଲ୍ ପତ୍ରକିା 
ଭିତରୁ ଏହ ିପତ୍ରକିାଟ ିଅତ୍ୟନ୍ ଆକର୍ଭଣୀୟ 
ରହଉଛ।ି ଏଥିଲାଗି ସମ୍ପାେକୀୟ ଟମି୍ 
ଧନ୍ୟବାେର ପାତ୍ର। 
ମ�ାହତି ମସାନୀ, କୁକ୍ୀ, ଧାର, 
�ଧ୍ୟପ୍ରମଦଶ,   
sonimohit895@gmail.com;

ସବୁମବମଳ ନୁଆ ସଚୂନା �ିଳପିାରୁଛି
ନୁ୍ୟଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର ଏହ ିସଂଖ୍ୟାକୁ 
ପଢ଼ଲିି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍ 
ଦ୍ାରା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତକି ଏବଂ ଐତହି୍ୟର 
ସରୁକ୍ା ଲାଗି ନଆିୋଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଭ 
ପେରକ୍ପଗୁଡ଼କୁି ଜାଣି ଆନନ୍ତି ରହଲି। ଏହ ି
ପତ୍ରକିାର ପ୍ରରତ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାରର ନୂଆ ନୂଆ 
ସଚୂନା ମିଳପିାରୁଛ।ି 

ଏହ ିସଂଖ୍ୟାରର ପ୍ରକାଶତି ‘ଭାରତର 
ଐତହି୍ୟ ରଫରଲିା ଭାରତ’ ବରିଶର 
ଆକର୍ଭଣୀୟ ଥିଲା। ବଭିିନ୍ନ ସମୟରର 
ଭାରତରୁ ରଚାର ିରହାଇଥିବା ଐତହି୍ୟ, 
ମତୂ୍ଥିସବୁ ପୁଣିଥରର ସରକାରୀ ଉେ୍ୟମଦ୍ାରା 
ଭାରତ ରଫର ିଆସବିା ଅତ୍ୟନ୍ ରଗୌରବର 
କଥା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ 
କାେ୍ଭ୍ୟରଶୖଳୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ।ି ଏହ ି
କଳାକକୃତକୁି ସମୂ୍ପର୍୍ଭ ଭାରତବର୍ଭ ରେଖିବା ପାଇଁ 
ଅବସର ପ୍ରୋନ କରବିାକୁ ବନିତୀ କରୁଛ।ି 
ଡା. ଦୀପ�ାଲା, ନୂଆଦଲି୍ୀ deep.
mala@sgndkc.du.ac.in

ଅଦୁ୍ତ ଡଜିରିାଲ୍ ପତ୍କିା ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ 
ରଗାଟଏି ନରି୍ଦଥିଟେ ଡଜିାଇନ୍ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ାସମ୍ପନ୍ନ ବରିୟବସୁ୍ତକୁ ରନଇ 
ଆପଣ ଏଭଳ ିଏ ପତ୍ରକିା ସମ୍ପାେନ ତଥା ପ୍ରକାଶନ ନୟିମିତ ଭାରବ ଜାର ି
ରଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙୁ୍ ଧନ୍ୟବାେ ରେବାକୁ ଚାହିଁବ।ି ଏଥିଲାଗି ସମୂ୍ପର୍୍ଭ ଟମି୍ 
ଧନ୍ୟବାେର ପାତ୍ର। ରମାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାଥିଲା। େେ ିଆପଣ ପ୍ରତଟି ିକାହାଣୀ 
ସହ ଏହାର ଅଡଓିକୁ ପ୍ରୋନ କରରନ୍ ରତରବ ୋତ୍ରାରର ଥିବା ଆଗ୍ରହୀ 
ବ୍ୟକି୍ ତାହାକୁ ଶୁଣିବାର ସରୁୋଗ ପାଇପାରନ୍ା। ଏହାଦ୍ାରା ପାଠକ ଏବଂ 
ରଶ୍ରାତାଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ବ ିବଢ଼ନ୍ା। 
-ଡା. ଅରବଦିେ କୁ�ାର ପାଲ, ମଗ୍ରର ମନାଇଡ଼ା ଉତ୍ରପ୍ରମଦଶ।   
arvind04pal@gmail.com;

ଏହ ିପତ୍କିା ଦ୍ାରା ଜ୍ାନ ବଢୁଛି
ଏ ପତ୍ରକିାର ଡଜିାଇନ୍ ବରିଶର ଆକର୍ଭଣୀୟ ରହବାସହ ଅରନକ ଜ୍ାନର ଭଣ୍ାର ସାଜୁଛ।ି ସରକାରଙ୍ ବଭିିନ୍ନ ପରେରକ୍ପ, 
ରୋଜନା ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଣୟନଗୁଡ଼କି ସମ୍ପକ୍ଭରର ଏହା ଟକିନିଖିି ବବିରଣୀ ପ୍ରୋନ କରୁଛ।ି ତାହା ପୁଣି ସହଜ ଭାରାରର 
ଏବଂ ନଭି୍ଭରରୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଢ଼ବିା ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ରହାଇପଡୁ଼ଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କକୃତଜ୍। 
ହନୱନ୍ ସଂିହ ରାମଠାର
ଗାଓଁ ରାୟପୁର, ଜଲି୍ା ପାଲି, hanwantsinghrathore0@gmail.com

ଚଠି ିପଠାଇବାର ଠକିଣା: ରୁମ ୍ ନଂ: -278,  ବୁ୍ସରା ଅଫ୍  ଆଉଟ୍ ରିଚ୍  ଆଣ୍ କମୁ୍ ନସିେନ 
େଚୂନା ଭବନ, ନୂଆଦଲି୍ୀ,- 110003। ଇସମଲ: response-nis@pib.gov.in
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26/11 ଆତଙ୍ବାେୀ ଆକ୍ରମଣ କଥା ମରନଥିବ ନଶି୍ୟ। ଏହ ି
ଆକ୍ରମଣ ପବୂ୍ଭରୁ ରଟଣାର ମାଟେରମାଇଣ୍ ରଡଭିଡ ରହଡଲି 2006 ରୁ 
2009 ମଧ୍ୟରର ଅରନକ ଥର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରଥିିବା କୁହାୋଉଛ।ି କନୁି୍ 
ରସରତରବରଳ ତା’ର ଗତବିଧିି ସମ୍ପକ୍ଭରର ରକୌଣସ ି ସଚୂନା ନାହିଁ କ ି
ତାହାକୁ ରସରତରବରଳ ବରିଳେରଣ ପାଇ ଁଆମ ପାଖରର ରଟରକ୍ନାରଲାଜ ି
ନଥିଲା। ଏହଭିଳ ିଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ସରୁକ୍ାରର ବ୍ୟତକି୍ରମକୁ େୂର କରବିା ଲାଗି 
2010 ମସହିାରର ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ ଇରଣ୍ଟଲିରଜନ ୍ଗ୍ରୀଡ୍ (ରନଟଗି୍ରଡ୍) 
ସ୍ାପନ ପାଇଁ ରୋଜନା କରାୋଇଥିଲା। କନୁି୍  ଆଳସ୍ୟ ଓ ବଳିମ୍ବ ରଶଳୖୀ 
ଏହ ିଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ କାେ୍ଭ୍ୟକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ାରରର ରଖିଥିଲା।  2014 ରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରବିା ପରର ଏହାର କାେ୍ଭ୍ୟ 
ଗତଶିୀଳ ରହଲା। େଲି୍ୀରର ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଇରଣ୍ଟଲିରଜନ ୍ଗ୍ରୀଡର 
ମଖୁ୍ୟାଳୟର କାେ୍ଭ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମୂ୍ପର୍୍ଭ ରହାଇଥିବାରବରଳ ରବଙ୍ାଲୁରୁରର 
ଏହାର କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଗକୃହମନ୍ତୀ ଅମିତ ଶାହା ରମ’ 3 ତାରରିର ଉଦ୍ାଟନ 
କରଛିନ୍।ି ତଥ୍ୟ, ପରସିର ଏବଂ ଜଟଳିତା େକୃଟିେରୁ ଅତୀତ ତୁଳନାରର 
ଏରବ ସରୁକ୍ା ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜ ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା େରଥଟେ ବେଳଛି ିରବାଲି 
ଗକୃହମନ୍ତୀ କହଛିନ୍।ି ରନଟଗି୍ରଡ୍ ବାସ୍ତବରର ଏକ ନ୍ୟାସ୍ାଲ୍ ରଡଟାରବସ୍, 
ରେଉଁଠାରର ହାୱାଲା କାରବାର, ଆତଙ୍ବାେୀ ପାଣ୍,ି ନକଲି ମଦୁ୍ା, 

ନଶିା କାରବାର, ରବାମା ବରି୍ାରଣ ଧମକ, ରବଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
କାରବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆତଙ୍ବାେୀ କାେ୍ଭ୍ୟକଳାପ ଉପରର ନଜର 
ରଖାୋଇପାରବି। ଏହ ି ଡାଟାରବସ୍ ସାହାେ୍ୟରର ଗୁପ୍ଚର ଏବଂ 
ଆଇନ ଏରଜନ୍ଗୁିଡ଼କି ଜଟଳି ତଥ୍ୟସହ ମକୁାବଲିା କରବିା ସହଜ 
ରହବ।  ଆହୁର ିମଧ୍ୟ, ରଡଟା ଆନାଲିଟକି୍ସ ଏବଂ ସଚୂନା ପ୍ରେୁକି୍ବେି୍ୟା 
ସାହାେ୍ୟରର, ଏରଜନ୍ଗୁିଡ଼କିର କାେ୍ଭ୍ୟ କରବିାର ପଦ୍ଧତରିର ଏକ ବଡ଼ 
ପରବିତ୍୍ଭନ ରହବ। ନାଟଗ୍ରୀଡ ରସବାରର 11 ଟ ି ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏରଜନ୍ ି
ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ  ତଥା ରକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଳର ରପାଲିସ୍ ପାଇଁ 
ଉପଲବ୍ଧ ରହବ।

ଆତଙ୍କବାଦ ବସିରାଧସର ଶନୂ୍ େହନଶୀଳତା

ନ୍ାେନାଲ ଇସଟେଲିସଜନ୍ସ 
ଗ୍ୀଡ ଆରମ୍ଭ

ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ରେରକୌଣସ ିରୋଜନା ରସରତରବରଳ ସମୂ୍ପର୍୍ଭ ରୂରପ 
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହବ ରେରତରବରଳ ସମାଜର ରଶର ବ୍ୟକି୍ଙ ପାଖରର 
ତାହାର ଲାଭ ପହଞ୍ାଇବ। ଏହ ି ଚନି୍ାଧାରାରୁ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜୀବନ ରଜ୍ୟାତ ି ବୀମା ରୋଜନା (PMJJBY), 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସରୁକ୍ା ବୀମା ରୋଜନା (PMSBY) 
ଏବଂ ଅଟଳ ରପନନ୍୍ ରୋଜନା (APY) ଆଜ ି 
ସଫଳତାର 7 ବର୍ଭ ପରୂଣ କରଛିନ୍।ି ଅଥ୍ଭରନତୖକି 
ନରିାପତ୍ାର ଲାଭ ରଲାକଙ୍ ନକିଟରର ପହଞ୍ାଇବା 
ପାଇ ଁ ରମ’ 2015ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀଙ୍ ଦ୍ାରା ଏହ ି ରୋଜନାସବୁ ଆରମ୍ଭ 
କରାୋଇଥିଲା। ବାରଥିକ ମାତ୍ର 330 ଟଙ୍ା ପି୍ରମୟିମ ରପରମଣ୍ଟରର 
2 ଲକ୍ ଟଙ୍ା ଜୀବନ ବୀମା କଭର ପ୍ରୋନ କରୁଥିବା PMJJBY 
ଅଧୀନରର 12.76 ରକାଟ ି ବ୍ୟକି୍ ଜୀବନ ବୀମା ପାଇ ଁ ପଞ୍ଜୀକକୃତ 
ରହାଇଛନ୍ ିଏବଂ ରମାଟ 5,76,121 ବ୍ୟକି୍ଙ୍ ପରବିାର ଏହ ିରୋଜନା 

ଅଧୀନରର ରହଛିନ୍।ି ବୀମା ବାବବେରର 11,522 ରକାଟ ି ଟଙ୍ା 
ଗ୍ରହଣ କରାୋଇଛ।ି ମହାମାରୀ ସମୟରର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରବିାର 
ପାଇ ଁଏହ ିରୋଜନା ଅତ୍ୟନ୍ ଉପରୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ରହାଇଛ।ି କାରଣ 
FY21 ରର, ପ୍ରୋନ କରାୋଇଥିବା ରମାଟ ବୀମା କ୍ତପୂିରଣରୁ  ପ୍ରାୟ 

50 ପ୍ରତଶିତ COVID-19 ମକୃତୁ୍ୟ ସହତି ଜଡ଼ତି 
ଥିଲା। ଏଥି ସହତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜୀବନ ସକୁରକ୍ା 
ବୀମା ରୋଜନା ଅଧୀନରର 28.37 ରକାଟ ିରଲାକ 
େୁର୍ଭଟଣା କଭର ପାଇ ଁପଞ୍ଜୀକକୃତ ରହାଇଛନ୍,ି ୋହା 
ବାରଥିକ ପି୍ରମୟିମ 12 ଟଙ୍ା ରେଇ 2 ଲକ୍ ଟଙ୍ା 
ହଠାତ୍ ବୀମା ପ୍ରୋନ କରଥିାଏ। ଏପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଏହ ି

ରୋଜନା ଦ୍ାରା 97,227 ବୀମା କ୍ତପୂିରଣ ୋବକୁି ଫଇସଲା କର ି
1,930 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ପ୍ରୋନ କରାୋଇଛ।ି ରସହଭିଳ ି ବକୃଦ୍ଧାବସ୍ାରର 
ଆଥଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରୋନ କରୁଥିବା ଅଟଳ ରପନନ୍୍ ରୋଜନାରର 4 
ରକାଟରୁି ଅଧିକ ବ୍ୟକି୍ ସେସ୍ୟ ରହାଇଛନ୍।ି

ବର୍୍ଷମାନ େମାଜର ସଶର ବ୍କି୍ ମୟେ 
ଜନୋଧାରଣଙ୍କ େରୁକ୍ା େବୁଧିା ପାଇଛନ୍ି

େଂକି୍ପ୍ତ େମାଚାର
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ସଲାକାଲ ପାଇ ଁସଭାକାଲ୍ ସହଲା ସଦଶ 

ଖଦୀ ଓ ଗ୍ାସମାସଦ୍ାଗ 
ବ୍ାପାର ଏକ ଲକ୍ 

ସକାଟି ପାର
'ରଭାକାଲ୍ ଫର୍ ରଲାକାଲ୍' ଆରମ୍ଭ କର ି 'ମନ୍ କୀ ବାତ୍' 
କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଆପଣ ନଶିି୍ତ ଭାବରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙୁ୍ ସ୍ୱରେଶୀ ଏବଂ ଖେୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର 
ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରିନ୍ରଭାରବ ନରିବେନ କରଛିନ୍।ି   
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱରୂପ 2021-22 ଆଥଥିକ ବର୍ଭରର ଖେରି 
ବକିି୍ର 1 ଲକ୍ ରକାଟ ି ଟଙ୍ା ଅତକି୍ରମ କରଛି।ି ଖେୀ ଏବଂ 
ଗ୍ରାରବାରେ୍ୟାଗ ଆରୟାଗ (ରକଭିଆଇସ)ି ଅଧ୍ୟକ୍ ବନିୟ 
କୁମାର ସାରକ୍ସନାଙ୍ ଅନୁୋୟୀ, ଆଥଥିକ ବର୍ଭରର ରେଶର ରେ 
ରକୌଣସ ିେରୁତ ଗତଶିୀଳ ଉପରଭାକ୍ା ସାମଗ୍ରୀ (ଏଫଏମସଜି)ି 
କମ୍ପାନୀକୁ ଏହା ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଅତକି୍ରମ କରଛି।ି ଏଠାରର 
ସଚୂନା େଆିୋଇପାରର ରେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍ ରେନୖନ୍ନ 
ବ୍ୟବହାରରର ରହଉଥିବା ରଗାଟରଛଝାଟ ସାମଗ୍ରୀସବୁ କମାନ 
FMCG ର ଅଧୀନରର ଆରସ |

1,15,415.22 5052
191%
ମକାର ିରଙ୍କା ମ�ାର ବକିି୍

ମକାର ିରଙ୍କାର 
ଖଦ ିବସ୍ତ୍ର 
ବକିି୍ ମହାଇଛ ି
2021-22 ମର। 
ଏହା ଗତବଷଣ୍ଣ 
ତୁଳନାମର 
43.20% 
ଅଧିକ

ବଶି୍ୱ ଫାମ୍ଷାେୀ ଇଣି୍ଆ

ଭବରି୍ତ ପାଇ ଁଭାରତର ପ୍ରସୁ୍ତ ି

8 ବର୍ଷସର ଭାରତର ଫାମ୍ଷା 
ରପ୍ତାନ ି103% ବୃଦି୍ 

ନୂତନ �ବୁ ନୀତପିାଇ ଁଡ୍ାଫ୍ଟ  
ପ୍ରସୁ୍ତ, 13�ାଏ ଦଅିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ାବ 

ରକାଭିଡ ଅବଧି ସମୟରର ହାଇର୍ାକ୍ସରିକଲୋରରାକୁଇନ୍ ସରମତ ଅରନକ 
ଔରଧ ଏବଂ ଚକିତି୍ସା ଉପକରଣ ରୋଗାଇ ରେଇଥିବା ଭାରତ ବତ୍୍ଭମାନ 
ବଶି୍ୱର ଫାମ୍ଭାସ ି ଭାବରର ପ୍ରତଷି୍ତି ରହଉଛ।ି ଔରଧ ଏବଂ ଫାମ୍ଭା 
ଉତ୍ାେଗୁଡ଼କିର ଭାରତ ରପ୍ାନରିର ଗତ 8 ବର୍ଭ ମଧ୍ୟରର 103% 
ଆକର୍ଭଣୀୟ ଅଭିବକୃଦ୍ଧ ି ରହାଇଛ।ି 2013-14 ବର୍ଭରର ଔରଧ ଏବଂ 
ଫାମ୍ଭା ଉତ୍ାେର ରପ୍ାନ ି90,414 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ଥିଲା, ୋହା 2021-
22 ରର 1.83 ଲକ୍ ରକାଟ ି ଟଙ୍ାକୁ ବକୃଦ୍ଧ ି ପାଇଛ।ି ଔରଧ ଉତ୍ାେନ 
ପାଇଁ ଭାରତରର 10,500 ରୁ ଅଧିକ ଶଳି୍ପ ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 3000 ରୁ 
ଅଧିକ ଫାମ୍ଭା କମ୍ପାନୀରର ଔରଧ ଉତ୍ାେନ ପାଇଁ ଏକ େକୃଢ଼ ରନଟୱାକ୍ଭ 
ଅଛ ି । ଏଥି ସହତି, PLI ପର ିରୋଜନାଗୁଡକି ଫାମ୍ଭାସ୍ୁୟଟକିାଲ୍ ଏବଂ 
ଫାମ୍ଭାସ୍ୁୟଟକିାଲ୍ କଞ୍ାମାଲ ଉତ୍ାେନରର ଅଧିକ ସହାୟତା ପ୍ରୋନ 
କରଛି।ି ରଡାଜ୍ େକୃଟିେରୁ ଭାରତ ବଶି୍ୱରର ତକୃ ତୀୟ ଏବଂ ମଲୂ୍ୟ େକୃଟିେରୁ 14 
ତମ ସ୍ାନରର ରହଛି।ି 

ଭାରତ ରହଉଛ ିବଶି୍ୱର ସବ୍ଭବକୃହତ େୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଶିଟିେ ରେଶ। ଏହ ିେୁବ 
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନଜି ଗନ୍ବ୍ୟ ସ୍ଳକୁ ରନବା ପାଇ ଁଏକ ପଲୋଟଫମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକତା 
ଅଛ।ି ରସହ ିଆକାଂକ୍ା ଓ ଆଗ୍ରହକୁ େକୃଟିେରର ରଖି, 33 ବର୍ଭ ପରର ରେଶରର 
ଶକି୍ା ନୀତରିର ସଂସ୍ାର ଅଣାୋଇଛ।ି  ବତ୍୍ଭମାନ ଜାତୀୟ େୁବ ନୀତ ି
ଆଣିବା ଲାଗି ଉଚତି ସମୟ। େୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତଣାଳୟ 
ଏହାର ୍ାଫ୍ଟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି୍ାଫ୍ଟରର େୁବ ବକିାଶ ପାଇ ଁ10 ବର୍ଭର 
େୂରେକୃଟିେ ରହଛି,ି ୋହା ଭାରତ 2030 ସୁଦ୍ଧା ହାସଲ କରବିାକୁ ଚାହଁୁଛ।ି ଏହା 
ସ୍ାୟୀ ବକିାଶ ଲକ୍୍ୟ (SDGs) ସହତି ସମାନ ରହାଇଛ ିଏବଂ 'ଭାରତକୁ 
ଆଗକୁ ରନବା ପାଇ ଁ େୁବପିଢ଼ଙି୍ ସାମଥ୍ଭ୍ୟକୁ ବକିାଶ କରବିାକୁ ସରୁୋଗ 
ଧାରଣ କରଛି।ି  ଜାତୀୟ େୁବ ନୀତ ି ପାଞ୍ଟ ି ପ୍ରାଥମକି ରକ୍ତ୍ର ଉପରର 
େକୃଟିେ ରଖିଛ:ି ଶକି୍ା, ନେୁିକି୍ ଏବଂ ଉରେ୍ୟାଗ, େୁବ ରନତକୃ ତ୍ୱ ଏବଂ ବକିାଶ; 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ଫିଟରନସ୍ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସାମାଜକି ନ୍ୟାୟ। ଏସବୁ ରକ୍ତ୍ରରର 
େୁବକମାନଙ୍ ବକିାଶ ପାଇ ଁବ୍ୟାପକ କାେ୍ଭ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରବିା ଲାଗି 
ନୀତରିର ବସ୍ା କରାୋଇଛ।ି ଜାତୀୟ େୁବ ନୀତରି ସମୂ୍ପର୍୍ଭ ୍ାଫ୍ଟ https://
yas.nic.in/ ରର ଉପଲବ୍ଧ । ରଲାକମାରନ 13 ଜୁନ୍ ପେ୍ଭ୍ୟନ୍   dev.
Bhardwaj@gov.in କମି୍ବା policy-myas@gov.in ରର 
ଆପଣ ୍ାଫ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରର ପରାମଶ୍ଭ ରେଇପାରରିବ।  n

ବୃଦ୍ଧ ିମହାଇଛ ି2014 ରୁ �ାର୍ଣ୍ଣ 
2022 ସଦୁ୍ଧା ମକଭିଆଇସ ି
ବ୍ୟବସାୟମର।  332% ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି
ମହାଇଛ ି2014 ରୁ �ାର୍ଣ୍ଣ 2022 
ସଦୁ୍ଧା ଖଦୀ ବକିି୍ମର।

ଏସବ ସମଡ୍ ଇନ୍ ବାରାଣେୀ ପାଶ୍ନିା 
ପରୂା େୁନଆିରର ନଜିର ଶାଢ଼,ି ମୀନାକାରୀ ପାଇ ଁପ୍ରସଦି୍ଧ ଥିବା ବାରାଣସୀ 
ଏରବ ନଜିର ପସି୍ନା କାରଗିରୀ ପାଇ ଁ ବ ି ଜଣାେିବ। ରେଶରର 
ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁବାରାଣସୀ ରକବଳ ରେ ପସି୍ନା ଉତ୍ାେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛ ି
ତା ନୁରହ,ଁ ବରଂ ଏହାର ବକିି୍ର କର ିପଅସଦି୍ଧ ିବ ିହାସଲ କରଛି।ି ଏରବ 
ୋଏ ପସି୍ନା ଉତ୍ାେ ରକବଳ ଜମ୍ଓୁ କଶୀ୍ର ତଥା ଲୋଖରର ତଆିର ି
ରହଉଥିଲା। ରହରଲ ଏରବ ବାରାଣସୀ ଏହାର ଦ୍ତିୀୟ ରକନ୍ଦ୍ର ରହାଇଛ।ି 
ଏଠାରର ତଆିର ିପ୍ରଥମ ପସି୍ନା ଶଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙୁ୍ 
ଉପାହାର ଭାରବ ପ୍ରୋନ କରାୋଇଛ।ି ସଚୂନା େଆିୋଇପାରର ରେ, 
କାଶୀ ନଜିର ବୁଣାକାରୀ ପାଇ ଁ ତ ରଲହ, ଲୋଖ ନଜିର ପସି୍ନା ତନ୍ 
ପାଇ ଁ ପ୍ରସଦି୍ଧ ି ହାସଲ କରଛି।ି ଏହ ି ସଂରୋଜନାରର ବାରାଣସୀରର 
ତଆିର ିରହଉଛ ିପସି୍ନା ଶାଲ। 

େଂକି୍ପ୍ତ େମାଚାର
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ଉତ୍ରପ୍ରରେଶର ଅରୋଧ୍ୟା ପାଖରର ଥିବା ରଗାଣ୍ା ଜଲି୍ାର 
ଏକ ରଛାଟଆି ଗାଁ ରହଉଛ ି ଛପିଆ। ଏହ ି ଗାଁରର 3 ଏପି୍ରଲ୍ 
1781ମସହିାରର ଜନ୍ ନଅିନ୍ ିଜରଣ ଅଦୁ୍ତ ବାଳକ। ଜନ ୍ସମୟରର 

ଏହ ିବାଳକର ହାତରର ପେ୍ ଓ ପାେରର ଗୋ ଚହି୍ନ ରେଖି ରଜ୍ୟାତରି ତାଙ୍ର 
ଭବରି୍ୟତ ଗଣନା କରବିାରବରଳ କହଥିିରଲ ଏ ରକୌଣସ ିସାଧାରଣ ବାଳକ 
ନୁରହ,ଁ ଇଏ ଜରଣ ରୋଗଜନା୍। ଅରନକ ରଲାକଙୁ୍ ସେ୍ାଗ୍ଭ ରେଖାଇବାରର 
ରସ ରହରବ ପରୂରାଧା। ଏହାଶୁଣି ପିତାମାତାଙ୍ ଆଖି ରସରତରବରଳ ଛଳଛଳ 
ରହାଇୋଇଥିଲା। ରସମାରନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରର ଶଶିରୁ ନାମ ରଖିରଲ ରନଶ୍ୟାମ। 
ପିଲାରବରଳ ଅରନକ ଚମତ୍କାରୀ ରଟଣା ବ ିରନଶ୍ୟାମଙୁ୍ ରନଇ ରଟଥିିଲା। 
ଥରର ପିତା ଧମ୍ଭରେବ ତାଙୁ୍ ଏକ ପାତ୍ରରର ସ୍ୱର୍୍ଭ ମଦୁ୍ା, ଏକ ଛୁରୀ ଏବଂ ଗୀତାର 
ପସୁ୍ତକ ରଖି ତାଙୁ୍ ରଗାଟଏି ବାଛବିାକୁ କହଥିିରଲ। ପିଲାଟ ି ରସରତରବରଳ 
ଗୀତା ଉଠାଇ ତାହାକୁ ନଜି ଜୀବନର ବ୍ରତ କରବିାକୁ ପଣ କରଥିିରଲ। ପାଞ୍ବର୍ଭ 
ବୟସ ରେରତରବରଳ ତାଙୁ୍ ରହଲା ରସରତରବରଳ ଗୀତା ସରମତ ଅରନକ 
ଧମ୍ଭଗ୍ରନ୍ଥରର ରସ ପାଣି୍ତ୍ୟଲାଭ କରସିାରଥିିରଲ। ଆଠବର୍ଭ ବୟସରର ତାଙ୍ 
ବ୍ରରତାପନୟନ କରାୋଇଥିଲା। 11 ବର୍ଭ ବୟସ ରବଳକୁ ତାଙ୍ ପିତାମାତାଙ୍ 
ମକୃତୁ୍ୟ ରହାଇଗଲା। ଏହ ି ସମୟରର ରସ ରଲାକଙ୍ 
କଲ୍ୟାଣ କରବିାକୁ ରର ଛାଡ଼ରିଲ। ତା’ ପରବର୍ଭ ସାରା 
ରେଶ ଭ୍ରମଣ କରବିାକୁ ବାହାରପିଡ଼ରିଲ। ରଗାପାଳ 
ରୋଗୀଙ୍ଠାରୁ ଅଟୋଙ୍ ରୋଗବେି୍ୟା ଶକି୍ା ଗ୍ରହଣ 
କରଥିିରଲ। ଏହ ିସମୟରର ରଲାରକ ତାଙୁ୍ ନୀଳକଣ୍ବର୍ଥି 
ରବାଲି କହୁଥିରଲ। 7 ବର୍ଭ ଭିତରର ରସ ଉତ୍ରରର 
ହମିାଳୟ, େକି୍ଣରର କାଞ୍,ି ଶ୍ରୀରଙ୍ାପରୁ, ରାରମଶ୍ୱରମ୍ 
ପ୍ରଭକୃ ତ ି ଅଞ୍ଳ ବୁଲି 1799 ମସହିାରର ପହଞ୍ରିଲ 
ଗୁଜରାଟରର। ରସଠାରର ରଲାଜ୍ ଗାଁରର ତାଙ୍ର ସାକ୍ାତ 
ରହଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଗୁରୁ ମକୁ୍ାନନ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍ ସହ, େିଏ ଗୁରୁ 
ରମାନନ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍ ଶରି୍ୟ ଥିରଲ। 20 ଅରକ୍ଟାବର 1800 
ମସହିାରର ସ୍ୱାମୀ ରମାନନ୍ ସରସ୍ୱତୀ ରନଶ୍ୟାମଙୁ୍ 

ସନ୍ନ୍ୟାସ େୀକ୍ା ପ୍ରୋନ କରଥିିରଲ। େୀକ୍ାଗ୍ରହଣପରର ତାଙ୍ ନାମ ରହାଇଥିଲା 
ସହଜାନନ୍ ସ୍ୱାମୀ। ରମାନନ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ପ୍ରୋୟର ମଖୁ୍ୟ ଥିରଲ। 
ମକୃତୁ୍ୟ ପବୂ୍ଭରୁ ରସ ସହଜାନନ୍ଙୁ୍ ନଜିର ଉତ୍ରାଧିକାରୀ ଭାରବ ରରାରଣା କର ି
ତାଙୁ୍ ୋୟିତ୍ୱ ଅପ୍ଭଣ କରଥିିରଲ। ୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରର ସ୍ୱାମୀ ସହଜାନନ୍ 
ସମସ୍ତ ଭକ୍ଙୁ୍ ଏକାଠ ିଡକାଇ ରସମାନଙୁ୍ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ତରର ଉେ୍ବୁଦ୍ଧ 
କରରିଲ। ରସହେିନିଠାରୁ ରସ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ଭାରବ ପରଚିତି ରହବା 
ସହ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ପ୍ରୋୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟରଣ ସମ୍ପ୍ରୋୟ ରହାଇଗଲା। ତାଙ୍ 
ସମ୍ପ୍ରୋୟର ଲକ୍୍ୟ ରହଲିା ନଦି୍ଧ୍ଭନଙ୍ ରସବା କରବିା। ଏହ ିଲକ୍୍ୟରର ରସ ସବୁ 
ବଗ୍ଭ ଓ ରଗାଷ୍ୀଙୁ୍ ନଜି ସହ ରୋଡ଼ରିଲ। ତାଙ୍ ଖ୍ୟାତ ିବଢ଼ବିାରର ଲାଗିଲା। 
ରସ ସବୁରବରଳ ନଜି ଶରି୍ୟମାନଙୁ୍ ପଞ୍ବ୍ରତ ପାଳନ କରବିାକୁ କହୁଥିରଲ। 
ଏଥିରର ମାଂସ, ବ୍ୟଭିଚାର, ରଚାରୀ ଏବଂ ମେ ତ୍ୟାଗ ସହ ସବୁଧମ୍ଭପାଳନ 
ପାଇ ଁ କୁହାୋଉଥିଲା। ରେଉଁ ନୟିମ ରସ ତଆିର ି କରଥିିରଲ ତାହାକୁ ରସ 
କରଠାର ଭାରବ ପାଳନ କରୁଥିରଲ। ରସ ହଂିସା, ବଳପି୍ରଥା, ସତୀପ୍ରଥା, କନ୍ୟା 
ହତ୍ୟା ପ୍ରଭକୃ ତ କୁସଂସ୍ାରର ବରିରାଧୀ ଥିରଲ ଏବଂ େଜ୍ଦ୍ାରା ରସସବୁକୁ ବନ୍ 
କରଥିିରଲ। ରସ ନଜି ଜୀବନକାଳରର ଛଅଟ ିସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ରି ସ୍ାପନା 

କରଥିିରଲ। ପ୍ରଥମ ମନ୍ରି ଅହମ୍ୋବାେଠାରର 
1822 ମସହିାରର ରହାଇଥିଲା। ଏରବ େଲି୍ୀରର 
ଅକ୍ରଧାମ ସରମତ େୁନଆିର ବଭିିନ୍ନ ରକାଣରର 
ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ରି ରହଛି।ି 

ଜନ ୍ଅଛ ିତ ମକୃତୁ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ। ପ୍ରକକୃତରି ଏହ ିଧମ୍ଭବ ି
ତାଙ୍ ଜୀବନଚକ୍ରରର ପହଞ୍ଥିିଲା 1830ମସହିାରର। 
ଏହ ିବର୍ଭ ତାଙ୍ର ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରଥିିଲା। 
ରହରଲ ତାଙ୍ ଜୀବନକାଳରର ରେ ରେଉଁ 
ଜୀବନେଶ୍ଭନ ଶକି୍ା ରେଇୋଇଛନ୍ ି ରସହ ି ମାଗ୍ଭକୁ 
ଅନୁସରଣ କର ିଲକ୍ଲକ୍ ଭକ୍ ସମାଜରର ସଂସ୍ାର 
ଆଣିବା ତଥା ଶାନ୍,ି ରମୖତ୍ରୀ ସଦ୍ାବ ରକ୍ା ବ୍ରତରର 
ବ୍ରତୀ ରହଛିନ୍।ି n

ସ୍ାମୀନାରାୟଣ ବ୍କି୍ତ୍ୱ

�ାହାଙ୍କଦ୍ାରା ଦଶ୍ଷା�ାଇଥବିା 
ମାଗ୍ଷକୁ ଅନୁେରଣ କରୁଛନ୍ ିସକାଟି 
ସକାଟି ଅନୁରାଗୀ
ପୂଣ୍ୟଭୂ�ି ଭାରତମର ଏ�ିତ ିଅମନକ ମୋଗଜନ୍ା ଧରାବତରଣ 
କରିଛନ୍,ି ମେଉଁ�ାମନ ନଜି ଜ୍ାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍କି ମଚତନାଦ୍ାରା ସାରା 
ବଶି୍ୱମର ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷି୍ଟ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ତୃ ିଓ 
ସ�ାଜକୁ ନୂତନ �ାଗଣ୍ଣ ମଦଖାଇଛନ୍।ି ଏ�ିତ ିଜମଣ �ହାପୁରୁଷ 
ମହଉଛନ୍ ିସ୍ା�ୀନାରାୟଣ।  ତାଙ୍କ ପ୍ରଦଶଟିତ �ାଗଣ୍ଣମର ଚାଲୁଥିବା 
ମଲାମକ ତାଙୁ୍କ ଭଗବାନ ଭାମବ ଭକି୍ କରନ୍,ି ପୂଜା କରନ୍.ି.. 

ଜନ:୍ 3ଏପି୍ରଲ 1781 | ମଦହତ୍ୟାଗ: 1ଜୁନ୍ 1830

ସ୍ାମୀ ନାରାୟଣ େମ୍ପ୍ରଦାୟ ସକବଳ 
ମନ୍ରି ତଆିରି କସର ନାହି,ଁ ବରଂ 

ୋମାଜିକ ସଚତନାର ସକନ୍ଦ୍ରବନୁି୍ ସ୍ାପନା 
କରିଥାଏ। ଉନ୍ନତ  କଳାକୃତ ିେହ 
ସଟସକନୋସଲାଜରି ଅଦୁ୍ତ ପ୍ରସୟାଗ 
ଏଠାସର ସଦଖବିାକୁ ମିଳିବା େହ 

ମାନବଜାତରି କଲ୍ାଣ ଲାଗି ବଶି୍ୱ 
ବନୁ୍ତ୍ୱର ଭାବନା ବ ିଏଠାସର ସ୍ପଷ୍ 

ବାରିହୁଏ। 
-ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ।
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ଉତ୍କର୍ଷ େମାସରାହରାଷ୍ଟ୍ର

ଉତ୍କଷଣ୍ଣର ଅଥଣ୍ଣ ମହଉଛ ିପ୍ରଗତ,ି ଜୀବନମର ସ�ୃଦ୍ଧ।ି ଅ�ୃତକାଳର ଏହ ିସଂକଳ୍ପମର ଉଦ୍କୁଦ୍ଧ ମହାଇ ଗୁଜୁରାରର ଭାରୁଚ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାମରାର ିପ୍ର�ଖୁ ମୋଜନାକୁ ଶତପ୍ରତଶିତ ରୂପାୟନ କରି ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷି୍ଟ କରିଛ।ି ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର 
ମ�ାଦୀ ଏହ ିଅବସରମର ଆମୟାଜତି 'ଉତ୍କଷଣ୍ଣ ସ�ମରାହ'କୁ ସମ�୍ବାଧିତ କରି 'ଅ�ୃତ ସଙ୍କଳ୍ପ'କୁ ମଦାହରାଇଛନ୍।ି ମସ କହଛିନ୍ ି
‘ଶତପ୍ରତଶିତ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ସଂମୋଗର ଅଥଣ୍ଣ ସବୁ ପନ୍ଥ, ସବୁ ବଗଣ୍ଣକୁ ଏକ ସମଗେ ମନବା।  ସାବକା ସାଥ୍, ସାବକା ବକିାଶ-ଅଥଣ୍ଣାତ୍ 
ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ପ୍ରମତ୍ୟକ ମୋଜନାରୁ  ମକହ ିମେ�ିତ ିବାଦ୍ ନପଡ଼ନ୍,ି  ମକହ ିମେ�ିତ ିପଛମର ନ ରହନ୍ ିତାହା ଲକ୍୍ୟ ମହବା 
ଉଚତି। ଏହ ିଉତ୍କଷଣ୍ଣ ସ�ାମରାହ ପ୍ର�ାଣିତ କରୁଛ ିମେ,  ମେମତମବମଳ ସରକାର ସମର୍ାରଭାମବ ମକୌଣସ ିସଂକଳ୍ପ ମନଉଛନ୍ ିଆଉ 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖମର ପହଞ୍ଛୁନ୍,ି ତା’ମହମଲ ଜାଣନୁ୍ ତାହାର ସାଥଣ୍ଣକ  ପରିଣା� �ିଳୁଛ’ି।   

ଉତ୍କର୍ଷ 
ପଦସକ୍ପ

ଗଗୋସ୍ରୂପା ଆଥଟିକ 
ସହାୟତା ମୋଜନା

�ଖୁ୍ୟ ମରାଜଗାରୀଙ୍କ �ୃତୁ୍ୟ 
ପମର ପରିବାରକୁ 20,000 

ରଙ୍କା ସହାୟତା 

60ବଷଣ୍ଣରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍ 
ଆମବଦକଙୁ୍କ �ାସକି 1200 

ରଙ୍କା ୋଏ ସହାୟତା 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୃଦ୍ଧ ସହାୟତା 
ମୋଜନା

1250ରଙ୍କାର �ାସକି 
ଆଥଟିକ ସହାୟତା 

60ବଷଣ୍ଣରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍ 
ଆମବଦକଙୁ୍କ �ାସକି 1200 

ରଙ୍କା ୋଏ ସହାୟତା 

ନରିାଧାର ବୃଦ୍ଧ 
ବତି୍ୀୟ ସହାୟତା 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିବାର 
ସହାୟତା ମୋଜନା 

ୋମାଜିକ ସ�ାଜନାଦ୍ାରା ଜନଗଣଙ୍କ େମଦିୃ୍

ରେରତରବରଳ ରକୌଣସ ିସରକାର ଏକ ସଚୁନି୍ତି 
ଚନି୍ାଧାରା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସହତି ସମାଜର 
ପ୍ରତ ିରଲାକର େତ୍ନ ନଅିନ୍,ି ତାହାର ଫଳାଫଳ 

ସବ୍ଭୋ ଆନନ୍ୋୟକ ରହାଇଥାଏ। ରେରତରବରଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 2014ରର ଗୁଜରାଟର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀରୁ ରେଶର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ପେବୀକୁ ୋତ୍ରା କରଥିିରଲ, ରସରତରବରଳ ରେଶର 
ପ୍ରାୟ ଅରଦ୍ଧ୍ଭକ ରଲାକ ରଖାଲା ସ୍ାନରର ରଶୌଚ କରୁଥିରଲ। 
ରସମାନଙ୍ ପାଖରର ରଶୌଚାଳୟ ସବୁଧିା ନଥିଲା। ଟକିାକରଣ 
ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ଭୂିମ ି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ାର ଅଭାବ ରହତୁ 
ରଲାକମାରନ ଟକିାକରଣ ସବୁଧିାରୁ ବଞ୍ତି ରହଉଥିରଲ।  ବେୁି୍ୟତ 
ସଂରୋଗ ଅଭାବରୁ ଜୀବନର ଗତ ି ଧୀର ରହାଇୋଇଥିଲା। 
ରଲାକମାରନ ବ୍ୟାଙ୍ ଖାତା କ’ଣ ଜାଣି ନଥିରଲ। କନୁି୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ୋୟତ୍ୱ ରନବାପରର ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିୋନ ଆରମ୍ଭ 
କର ି ପ୍ରତରିରର ରଶୌଚାଳୟ ନମି୍ଭାଣ କରାଇରଲ। ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ଗାଁ ଓ ରରକୁ ବେୁି୍ୟତ ରୋଗାଣ କରାୋଇଥିଲା। ରକାଭିଡକୁ 
ମକୁାବଲିା କରବିାଲାଗି ଟକିାକରଣ ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ ଅଭିୋନ 
ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା। ଖାଲି ରସତକିନୁିରହ,ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଗରବି କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ରୋଜନା ଦ୍ାରା ରଲାକମାନଙୁ୍ ୋରଦି୍୍ୟ 
ସୀମାରରଖାଠାରୁ ତଳକୁ ଖସବିାକୁ େଆିୋଇନଥିଲା। ସାରା 
ବଶି୍ୱ ଭାରତର ଏହ ି ରୋଜନାକୁ ବରିଶର ପ୍ରଶଂସା କରଛି।ି 
େୂରେକୃଟିେସମ୍ପନ୍ନ ବଚିାରଧାରାରୁ ଉପଜୁଥିିବା ଇଚ୍ଛାଶକି୍ ଏବଂ ପ୍ରତଟି ି
ରଲାକର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ାରା ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହ ି ରୋଜନାଗୁଡ଼କୁି 
ରୋଗ୍ୟ ହତିାଧିକାରୀଙ୍ ନକିଟରର ପହଞ୍ାଇପାରଛିନ୍।ି ବତ୍୍ଭମାନ 
'ଅମକୃତ କାଳ'ର ୋତ୍ରାରର ଭାରତ 2047ର ସ୍ୱର୍ଥିମ ଭାରତ ପାଇଁ 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ରୋଜନାକୁ 100 ପ୍ରତଶିତ ରଲାକଙ୍ ପାଖକୁ ରନବାକୁ 
ସ୍ରି କରଛି।ି ଏହ ିକ୍ରମରର, ଭାରୁଚ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନର ଉେ୍ୟମରର 
ଆରୟାଜତି ସମି୍ଳନୀରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଛିନ୍ ିରେ, ସାମାଜକି 
ସରୁକ୍ା ସହ ଜଡ଼ତି 4ଟ ିରୋଜନାର ଶତ ପ୍ରତଶିତ ପରପିରୂ୍୍ଭତା 
ପାଇ ଁ ମୁ ଁ ଭାରୁଚ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ, ଗୁଜୁରାଟ ସରକାରଙୁ୍ 
ଅଭିନନ୍ନ ଜଣାଉଛ।ି ଏହ ିଅବସରରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଛିନ୍,ି 
ତାଙ୍ ସରକାରର ନରିନ୍ର ପ୍ରୟାସ ରହଉଛ ି ରେ ରକୌଣସ ି ବ ି
ହତିାଧିକାରୀ ରୋଜନା ଅନୁସାରର ୋହା ପାଇବାକୁ ରୋଗ୍ୟ 
ରସଥିରୁ ବଞ୍ତି ନରହଉ।   ସମସ୍ତଙୁ୍ ପରୂ୍୍ଭ ଲାଭ ମଳୁି। n

ଭରୁଚ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନ ଏମିତ ିସନଇଛନ୍ ି'ଉତ୍କର୍ଷ ପଦସକ୍ପ' 
n •	ପ୍ରଶାସନ ଚଳତିବର୍ଭ ଜାନୁଆରୀ 1 ରୁ 31 ମାର୍୍ଭ ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ 'ଉତ୍କର୍ଭ ପେରକ୍ପ’ 

ଅଭିୋନ ଚଳାଇଥିରଲ, ୋହାର ଉରର୍ଦଶ୍ୟ ଥିଲା ବଧିବା, ବକୃଦ୍ଧ ଏବଂ େରଦି୍ 
ନାଗରକିମାନଙୁ୍ ସହାୟତା ରୋଗାଉଥିବା ରୋଜନାଗୁଡ଼କିର ସମୂ୍ପର୍୍ଭ 
କଭରରଜକୁ ସନୁଶିି୍ତ କରବିା।

n •	ଚାରରାଟ ିରୋଜନା ପାଇଁ ସମେୁାୟ 12,854 ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ 
କରାୋଇଛ।ି ଏହ ିରୋଜନାଗୁଡ଼କି ରହଉଛ ିଗଙ୍ାସ୍ୱରୂପା ଆଥଥିକ ସହାୟତା 
ରୋଜନା, ଜାତୀୟ ବକୃଦ୍ଧାବସ୍ା ସହାୟତା ରୋଜନା, ପତତି ବକୃଦ୍ଧାବସ୍ା ଆଥଥିକ 
ସହାୟତା ରୋଜନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରବିାର ସହାୟତା ରୋଜନା।

n •	ଏହ ିଅଭିୋନ ସମୟରର, ରୋଜନାର ସବୁଧିାରୁ ବଞ୍ତି ରହାଇଥିବା ରଲାକଙ୍ 
ବରିୟରର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରବିା ପାଇଁ ତାଲୁକ ଅନୁୋୟୀ ହ୍ବାଟ୍ଆପ୍ 
ରହଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ରରାରଣା କରାୋଇଥିଲା।

n •	ରପୌରସଂସ୍ାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ୱାଡ୍ଭରର ଉତ୍କର୍ଭ ଶବିରି ଆରୟାଜନ 
କରାୋଇଥିଲା, ରେଉଁଥିରର ଆବଶ୍ୟକ େସ୍ତାବଜି ରେଖାଇରଲ ତତକ୍ଣାତ୍ 
ରସହସି୍ାନରର ତାଙ୍ ଆରବେନକୁ ଅନୁରମାେନ କରାୋଉଥିଲା। ଅଭିୋନକୁ 
ଅଧିକ ସବୁଧିାଜନକ କରବିା ପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଭ ସାହାୟକମାନଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ 
େଆିୋଇଥିଲା। 



8 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜନ୍୍ 2022 

ଏକ ସା�ଗି୍କ ଦୃଷି୍ଟମକାଣମର ଗତ ଆଠ ବଷଣ୍ଣ ମହଲା ମକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଅଣାୋଇଥିବା  ବଭିିନ୍ନ ମ�ୌଳକି ମୋଜନା ମଦଶମର 

ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷି୍ଟକରିବା ସହ ଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ୀର ଏହ ିନୂଆ 
ଦଶକମର ନୂଆ ଭାରତର �ଳୁଦୁଆକୁ ଶକ୍ କରିଛ।ି ଏହାସହ  ଅ�ୃତ 
କାଳମର ଭାରତକୁ ବଶି୍ୱର ମଗୌରବ ଭାମବ ଗଢ ିମତାଳବିାକୁ ସଂକଳ୍ପ 

�ଧ୍ୟ ମନଇଛ।ି ଦୂରଦୃଷି୍ଟସମ୍ପନ୍ନ ନୀତଦି୍ାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ସ�ୃଦ୍ଧରି ଗାଥା ମଲଖିବା  
ଏବଂ ମଦଶକୁ ଆତ୍ନଭିଣ୍ଣର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତଦି୍ାରା ଭାରତ 
ମକବଳ ଆ� ମଦଶ ପାଇଁ ନୁମହଁ, ସାରା ଦୁନଆିର ଆଶା ଭାମବ ଉଦୟ 

ମହାଇଛ।ି ଗଲା ଆଠବଷଣ୍ଣ ଭିତମର ମସବା, ସଶୁାସନ, ଏବଂ ଗରିବ 
କଲ୍ୟାଣକୁ ମଧ୍ୟୟକରି ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ାଦୀ ପ୍ରତରି ିମଲାକଙୁ୍କ 
ମୋଡ଼ ିସ୍ର୍ଟି� ଭାରତ ନ�ିଣ୍ଣାଣ ଲାଗି ଆଶା ଓ ବଶି୍ୱାସ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନ୍।ି 

30 ମ�’କୁ ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ମ�ାଦୀଙ୍କ ମନତୃତ୍ୱମର ମକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ 
ଆଠବଷଣ୍ଣ ପୂରା ମହବାକୁ ୋଉଛ,ି ଆସନୁ୍ ଜାଣିବା କପିରି ଚଉଦର ି

ମକ୍ତ୍ମର ଉତ୍ଗଣ୍ଣୀକୃତ ଶତାଧିକ ମୋଜନାଦ୍ାରା ଭାରତର 
ସବଣ୍ଣାଗେୀନ  ବକିାଶ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସା�ଥଣ୍ଣ୍ୟର ପ୍ରତୀକ 

ମହାଇ ଉଦୟ ମହଉଛ।ି 

ଜନୋମଥ୍୍ଷ

ମଳୂଦୁଆ 
 ଦ୍ାରା ପଡୁଛି ନୂଆ ଭାରତର 

ବର୍ଷ: ସେବା, େଶୁାେନ 
ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ାଣ 

ଜନଗଣଙ୍କ ଶକି୍, 
ସଦଶର ପ୍ରଗତ ି

କଭରସଷ୍ାରି
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ଆଶା ସାକାର କରୁଥିବା କାହାଣୀ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ମକ୍ତ୍ ମନାଇଡ଼ା ମସକ୍ଟର-୧୬ ଅଞ୍ଳର 

ଏକ ବସି୍ମର ରହୁଥିବା ଗୁଡ୍ ିୋହା କହନ୍,ି ‘‘ ଆମ� ପତ-ି
ପତ୍ୀ ଦୁମହଁ ଦନି�ଜୁରିଆ। ଘରୁ ଅଳଆି ଉଠଇିବାଦ୍ାରା 

ମେଉଁ ପାରିଶ୍ର�ିକ �ିଳୁଛ ିମସଥିମର ଆ� ଗୁଜରାଣ 
ମ�ଣ୍ଟେିାଏ। କମରାନା ଲକଡାଉନ ସ�ୟମର ସବୁକା� ବଦେ 

ମହାଇୋଇଥିଲା। ମରାଜଗାରର ମକୌଣସ ି�ାଧ୍ୟ� ଆ� 
ପାଖମର ନଥିଲା। ଏହ ିସ�ୟମର �ୁଁ ଶୁଣିଲି ମେ, ମ�ାଦୀଜୀ 

ମେଉଁ ଜନଧନ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍  ଖାତା ମଖାଲାଇଛନ୍,ି ମସଥିମର 
ପଇସା ଆସଛି।ି ଏହସି�ୟମର ତନିଥିର 500-500ରଙ୍କା 

ଆସଥିିଲା। ତା’ଛଡ଼ା �ାଗଣାମର ରାସନ୍ ବ ି�ିଳଗିଲା। 
େଦ ିତାହା ନ�ିଳଥିାାନ୍ା ମତମବ ପିଲାଙ୍କ ମପର ମକ�ିତ ି

ମପାଷଥିାଆନ୍?ି’

ଓଡ଼ଶିାର ସଦୂୁର �ଗଡ଼ାଇ ଗାଁର ବଜିୟ, ପ୍ରତ�ିା 
ଏବଂ ଦଶଣ୍ଣନୀ ରାଉତଙ୍କ ଲାଗି ଇଣି୍ଡଆ ମପାଷ୍ଟ 
ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏକ ବରଦାନ ଭଳ ିମହାଇୋଇଛ ି
ଆଗରୁ ମପାଷ୍ଟ ଅ�ିସମର ଜ�ା ବା ଉଠାଣଲାଗି 
20 କମିଲା�ିରର େିବାକୁ ପଡୁ଼ଥିଲା। ପ୍ରତ�ିାଙ୍କ 
ଅନୁସାମର, ‘‘ଆଗରୁ ମଗାରଏିଦନି କା� 
ବଦେ କରି ଘମର ପିଲା ଓ ବୃଦ୍ଧଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିବ୍ୟାଙ୍କ 
େିବାକୁ ପଡୁ଼ଥିଲା। ଏମବ ଗାଁମର ମପାଷ୍ଟଅ�ିସ 
ମପମପଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଖାଲିବା ଦ୍ାରା କପିରି ସବୁଧିା 
ମହଲା ମସ ବଷିୟମର ଦଶଣ୍ଣନୀ କହନ୍,ି ‘ଆ�କୁ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ େିବାକୁ ଆଉ ପଡୁ଼ ନାହିଁ’। 

9

ବକିାଶ ମାସନ କ’ଣ, ଦୁଃଖ କଷ୍ କ’ଣ ସହାଇଥାଏ, ଗରିବୀ ସକମିତ-ି 
ଏେବୁକୁ ମ ୁ ଁବହୁତ ନକିଟରୁ ସଦଖଛି,ି ଅନୁଭବ କରିଛ।ି ଆଉ ଏହ ି

ଅନୁଭବକୁ ଆଧାର କରି  ଆଜ ିପରୂା ସଦଶ ପାଇ,ଁ ସଦଶର ସକାଟି ସକାଟି 
ନାଗରିକଙ୍କ ଲାଗି କାମ କରୁଛ।ି େରକାରଙ୍କ ନରିନ୍ର ପ୍ରୟାେ ସହଉଛ ି

ସକୌଣେି ବ ିସ�ାଗ୍ ହତିାଧକିାରୀ େରକାରଙ୍କ ସକୌଣେି ବ ିସ�ାଗ୍ ଗରିବ 
କଲ୍ାଣ ସ�ାଜାନାରୁ ବଞ୍ତି ନରହନ୍ତୁ। 

-ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ। 

ଜନଗଣଙ୍କ ଶକି୍, 
ସଦଶର ପ୍ରଗତ ି

କଭରସଷ୍ାରି
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ଜନଗଣଙ୍ ଜୀବନକୁ ସହଜ ଓ ସଗୁମ କରପିାରଥିିବା ଏପର ିଅରନକ 
କାହାଣୀ ରହଛି।ି  ବଗିତ 8 ବର୍ଭ ମଧ୍ୟରର ଏହ ିସଂଖ୍ୟା ଶରହ ବା 
ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରର ନୁରହଁ, ବରଂ ରକାଟରିର ପହଞ୍ଛ।ି ପ୍ରଶାସନକି 
ସଂସ୍ାର, ବେୁି୍ୟତ୍ ସଂସ୍ାର, ରରଳ ସଂସ୍ାର, େୁନ୍ଭୀତ ିନବିାରଣ, 

ଟକିସରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଜଏିସଟ ି ସହତି ୱାନ ରନସନ୍ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବପି୍ଳବ, ସି୍ଲ୍ 
ଇଣି୍ଆ, ଟୋଟ୍ଭ ଅପ୍ ଟୋଣ୍ ଅପ୍ ଇଣି୍ଆ, ଡଜିଟିାଲ୍ ଇଣି୍ଆ, କକୃରକମାନଙ୍ ପାଇଁ 
ଗୁଣାତ୍ମକ ସାରର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧ,ି 34 ବର୍ଭ ପରର ଆସଥିିବା ନୂତନ ଜାତୀୟ 
ଶକି୍ା ନୀତଦି୍ାରା ଭାରତକୁ ଏକ ରଗଲୋବାଲ୍ ହବରର ପରଣିତ କରବିାର ପ୍ରରଚଟୋ, 
ମହଳିାଙ୍ ରନତକୃ ତ୍ୱାଧୀନ ବକିାଶର ନୂତନ ଚନି୍ାଧାରା ପ୍ରଭକୃ ତ ିବଶି୍ୱରର ଭାରତର 
ଶକି୍କୁ ମଜବୁତ କରୁଛ।ି ରକବଳ ରମୌଳକି ପରବିତ୍୍ଭନ ନୁରହଁ, ଗରବି ରଲାକଙ୍ 
ଅଧିକାର ସାକାର କରବିା, ଉଜ୍ଜଳା ରୋଜନାଦ୍ାରା  ଧୂଆଁମକୁ୍ ରରାରରଇ ରର, 
ଟ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରର ରରର ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ାଇବା ପାଇଁ ଭାଗିରଥ ରୋଜନା, 
ପଚାଶ ରକାଟରୁି ଅଧିକ ରଲାକଙୁ୍ 5 ଲକ୍ ଟଙ୍ା ୋଏ ମାଗଣା ଚକିତି୍ସା ସବୁଧିା 
ରେଇ େୁନଆିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍୍ୟବୀମା ରୋଜନା ଲାଗୁ କରବିା, ସମସ୍ତଙୁ୍ 
ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ୍  ସବୁଧିାରର ରୋଡ଼ବିା ପାଇଁ ଜନଧନ ରୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରବିା, ଛଅ 
େଶନ୍ଧରି ବରିଭେକୁ ଛଅବର୍ଭରର ରମାଚନ କରବିାକୁ ୋଇ ଜମ୍ ୁକଶ୍ୀରରୁ ଧାରା 
370 ହଟାଇବା ଏବଂ ଭାରତରର ଏକ ନୂଆ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରବିା ପ୍ରଭକୃ ତ ି
ବତ୍୍ଭମାନର ସରକାରଙ୍ କାେ୍ଭ୍ୟ ରଶୖଳୀର କଛି ିଉୋହରଣ, ୋହା 'ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ' 
ନମି୍ଭାଣରର ମଳୂେୁଆ ପାଲଟଛି।ି େୁନ୍ଭୀତ,ି ଆତଙ୍ବାେ, କଳାବଜାରୀ େୁଗରୁ 
ଭାରତ ଏକ ଶକି୍ଶାଳୀ, ନରିାପେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତ ିକରଛି।ି

ପରଡାଶୀ ରେଶଗୁଡ଼କିର ରକୃଣ୍ୟ ଉରର୍ଦଶ୍ୟକୁ ତାଙ୍ ରରର ପଶ ି ନଷିି୍କୟ 
କରପିାରୁଛ ିଭାରତ। ଖାଲି ରସତକି ିନୁରହଁ ବପିେ କାଳରର ଅନ୍ୟ ରେଶ ଆଗରର 
ଠଆି ରହାଇ ବସରୁଧୖବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବଚିାରକୁ ପ୍ରସାର କରୁଛ।ି ଗତ ଆଠ ବର୍ଭ 
ମଧ୍ୟରର ସରକାର ସାମଗି୍ରକ ବକିାଶ ବଚିାରଧାରାକୁ ମନ୍ତରୂରପ ଗ୍ରହଣ କର ି
ପେରକ୍ପ ହାତକୁ ରନଉଛନ୍।ି ରସଥିଲାଗି ବପିେକାଳରର ବ ି ଭାରତ ଶକ୍ 
ରହାଇ ଠଆି ରହାଇପାରଛି।ି ରକାଭିଡ୍ ସମୟ ଏହାର ଏକ ଉତ୍ମ ଉୋହରଣ । 
ଏହ ିସମୟରର ଭାରତ ରକାଭିଡ ନୟିନ୍ତଣ କରବିା ପାଇଁ ନଜିସ୍ୱ ଟକିା ଉତ୍ାେନ 
କର ି ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ନଜି ନାଗରକିଙୁ୍ ପ୍ରୋନ କରବିାରର ସକ୍ମ 
ରହାଇଛ।ି ପୁଣି ବପିେକାଳରର ପରଡ଼ାଶୀ ବନୁ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ଟକିା ପଠାଇ ଏକ 
ଭିନ୍ନ ଉୋହରଣ ସକୃଟିେ କରଛି।ି ଏଥିରୋଗୁ କଛି ି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତକୁ ରାମାୟଣର 
‘ହନୁମାନ’ଙ୍ ସହ ବ ି ତୁଳନା କରଛିନ୍।ି ଭାରତର ରବରୖୟିକ ସାମଥ୍ଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ 
ବଶି୍ୱରର ଏକ ନୂଆ ପରଚିୟ ସକୃଟିେ କରଛି।ି ସାଂସ୍କୃତ ିଐତହି୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ରେଶ 
ଭାରତ େେ ିରକୌଣସ ିବ ିସଂକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ିରତରବ ତାହାକୁ ସଫଳତାର 
ସହ ପୂରା କରବିାର ଶକି୍ ବ ିରଖଛୁ।ି ଏହା ରହଉଛ ିନୂଆ ଭାରତ ରେଉଁଠାରର 
କ୍ମତା ନୁରହଁ, ସାମଥ୍ଭ୍ୟ ରହଛି ିଏବଂ ସମକୃଦ୍ଧ ିମଧ୍ୟ।  ଅଥ୍ଭାତ୍ ବକିାଶ ରକ୍ତ୍ରରର 
ଆସଥିିବା ପରବିତ୍୍ଭନ  ଏହ ି ନୂଆ ଭାରତର ପରଚିୟ ରହାଇଛ,ି ଆଉ ଏହାକୁ 
ସାକରର କରବିା ଲାଗି 130 ରକାଟ ିରେଶବାସୀଙ୍ ସଂକଳ୍ପ, ଏକତା ରହଛି।ି 
ଫଳରର ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନଭି୍ଭର କରବିାର ପ୍ରତଟି ିପେରକ୍ପ ରଗାଟଏି ରଗାଟଏି 
ଜନଆରନ୍ାଳନ ରୂରପ ଉଭା ରହାଇଛ।ି 
ସଂକଳ୍ପରୁ ସଦି୍ଧ:ି ଆଶା ମହଉଛ ିସାକାର 
2014ରର ରେରତରବରଳ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭାରବ ୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ 
କରଥିିରଲ, ରସରତରବରଳ ରେଶରର ମାତ୍ର 300-400ଟ ି ଟୋଟ୍ଭଅପ୍ ଥିଲା। 
ଏହ ିଶବ୍ଦ ବରିୟରର ମଧ୍ୟ ଆରଲାଚନା କରାୋଉ ନଥିଲା, ରହରଲ ବଗିତ 8 
ବର୍ଭ ମଧ୍ୟରର ଭାରତରର ଟୋଟ୍ଭଅପ୍ ଜଗତ ବେଳ ିୋଇଛ।ି ଭାରତ ଆଜ ିବଶି୍ୱର 
ତକୃ ତୀୟ ବକୃହତ ଟୋଟ୍ଭଅପ୍ ଇରକା-ସଟିେମରର ପରଣିତ ରହାଇଛ ିଏବଂ ବତ୍୍ଭମାନ 

ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁଧିା ମହଉ କ ି‘କସିାନ୍ ସମ୍ାନ ନଧିି’ 
ଅଧୀନମର ତମିନାର ିକସିି୍ମର ବାଷଟିକ 6 ହଜାର 

ରଙ୍କା  ଅବା ପୁଣି ଏପିଜମିର ସବସଡି।ି �ଧ୍ୟପ୍ରମଦଶର 
ମନୌଗାଓଁର ମଦମବନ୍ଦ୍ର ସଂି ସଧିାସଳଖ ଏଲପିଜ ିସବସଡି ି
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟମର ଆସବିା ପମର ମସ କହନ୍,ି  ଏମବ 

ଗ୍ୟାସ ଏମଜନ୍ରି �୍ୟାମନଜରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ିତ ି ମହମଲ 
ବ ିକଛି ିଅସବୁଧିା ମହଉନ।ି ସଧିାସଳଖ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ  ଅଥଣ୍ଣ ଆସଥୁିବାରୁ ମକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହ ି
ମୋଜନା ସହ ଆ�ର ଆତ୍ୀୟତା ବଢଲିା।" ଏଲପିଜ ି
ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ  ଆବାସ ମୋଜନାର ପରି�ାଣ 

�ଧ୍ୟ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟମର ସଧିାସଳଖ ପହଞ୍ବିା 
ଆରମ୍ଭ ମହାଇଛ ିଏବଂ ଉତ୍ରପ୍ରମଦଶର  ଆ�ୀର 

ଖାନ, ଆେଣ୍ଣ୍ୟାନ ମଚୌଧୁରୀ �ଧ୍ୟ ଏଥିମର ଖସୁ ିଅଛନ୍,ି 
କାରଣ ମକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ �ିଳୁଥିବା ସହାୟତାମର 
ଏମବ ମକୌଣସ ିବାର�ାରଣା ନାହିଁ କ ିକାହାକୁ କ�ିଶନ 

ମଦବାକୁ ପଡୁ଼ ନାହିଁ। 

ନଭି ��ୁ୍ବାଇର ବାସଦିୋ ପୁଷ୍ା ବନମସାମଡ ଆଜ ି
ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରଥ� �ହଳିା ଉମଦ୍ୟାଗୀ ମହାଇ 

ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ �ଦୁ୍ା ମୋଜନାରୁ ଋଣ ମନଇଛନ୍।ି 
ଲଦାଖର କୁଞି୍ସ୍ ଆଗେମ�ା �ଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ 

ହସ୍ତନ୍ର ମପ୍ରାତ୍ାହନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି 
ସ୍ାନୀୟ �ହଳିାଙୁ୍କ ମରାଜଗାର ମୋଗାଉଛନ୍।ି 
ମନାଏଡ଼ାର ଅଙି୍କତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣି୍ଡଆରୁ ଋଣ 

ମନଇ ନଜିର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍।ି �ାଗଣା 
ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଥ� ଲକଡାଉନମର ବ୍ୟାଙ୍କ 

ଆକାଉଣ୍ଟମର 500-500 ରଙ୍କା କସିି୍ ପାଇବାଦ୍ାରା 
ଆଗ୍ାର ପ୍ରୀତଙୁି୍କ ଅମନକ ସହାୟତା �ିଳଲିା ତ 
ପରବତ୍ଣ୍ଣୀ ସ�ୟମର ମସ ସ୍ନଧିି ମୋଜନାମର 

ସହାୟତା ଗ୍ହଣ କରି ଏମବ ନଜିର �ଳ ମଦାକାନ 
ମଖାଲିଛନ୍ ିଆଉ ସ୍ାଭି�ାନ ସହକାମର ଜୀବନ 

ଜୀଉଁଛନ୍।ି 

ଜନଗଣଙ୍କ ଶକି୍, 
ସଦଶର ପ୍ରଗତ ି

କଭରସଷ୍ାରି
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ଏକ ୟୁନକିର୍୍ଭ ହବ୍ ରହବାକୁ ୋଉଛ।ି ଖାଲି ରସତକି ିନୁରହଁ, ଟୋଟ୍ଭଅପ୍ ଏରବ 
ରେଶର ରଛାଟ ରଛାଟ ଅଞ୍ଳରର ବ ିକାୟା ବସି୍ତାର କରଲିାଣି। ଆଜ ିଭାରତର 
େୁବକମାରନ ପ୍ରତ ି8-10 େନିରର ଏକ ନୂଆ ୟୁନକିର୍୍ଭ ତଆିର ିକରୁଛନ୍।ି ଏହା 
ରହଉଛ ି ଭାରତର େୁବକମାନଙ୍ ଶକି୍, ସଫଳତାର ନୂତନ ଶଖିର ହାସଲ 
କରବିା ପାଇଁ ଅେମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ଉୋହରଣ। ଜ ି -20 ରେଶଗୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରର 
ଆଜ ିଭାରତ େରୁତତମ ଅଭିବକୃଦ୍ଧଶିୀଳ ଅଥ୍ଭନୀତ ିରହାଇପାରଛି।ି ସ୍ାଟ୍ଭରଫାନ୍ 
ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ରକ୍ତ୍ରରର ଭାରତ ବଶି୍ୱରର ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାନରର ରହଛି।ି 
ରଗଲୋବାଲ୍ ରରିଟଲ୍ ଇରଣ୍କ୍ସରର ଦ୍ତିୀୟ, ଏକ ଶକି୍ ଉପରଭାକ୍ା ଭାବରର 
ଭାରତ ବଶି୍ୱର ତକୃ ତୀୟ ବକୃହତ୍ମ ରେଶ। ଗତ ଆଥଥିକ ବର୍ଭରର ଭାରତ 417 
ବଲିିୟନ ଡଲାର ଅଥ୍ଭାତ୍ 30 ଲକ୍ ରକାଟ ିଟଙ୍ାରୁ ଅଧିକ ମଲୂ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ 
ରପ୍ାନ ିକର ିଏକ ନୂତନ ରରକଡ୍ଭ ସକୃଟିେ କରଛି।ି ପୂବ୍ଭପର ିଭାରତ ଆଜ ିଏହାର 
ଭିତ୍ଭୂିମି ଆଧୁନକିୀକରଣରର ବନିରିୋଗ କରୁଛ।ି ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର 
ସଗୁମତା ଉପରର ଆଜ ି ଭାରତ ରେଉଛ ି ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ 
ନକିଟରର ଗୁଜୁରାଟର ଭାରୁଚରର ଏକ କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମରର କହଛିନ୍,ି “ରେରବଠୁ 
ଆପଣ ରମାରତ ଗୁଜରାଟରୁ େଲି୍ୀର ରସବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍,ି ତାହା ଆଜକୁି 
8 ବର୍ଭ  ରହବାକୁ ୋଉଛ।ି   ଏହ ି8 ବର୍ଭ ରସବା, ସଶୁାସନ ଏବଂ ଗରବି 
କଲ୍ୟାଣପାଇଁ ସମପଥିତ ରହଛି।ି

ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗରିବଙୁ୍କ ସମ୍ାନ
ଭାରତର ସାମଥ୍ଭ୍ୟ ରେଶର ପ୍ରତଟି ି ନାଗରକିଙ୍ ଶକି୍ରର ଅନ୍ନଥିହତି। ଏହ ି
ଚନି୍ାଧାରାକୁ େକୃ ଟିେରର ରଖି ରୋଜନାଗୁଡ଼କି ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହବା ସହ କାେ୍ଭ୍ୟକାରୀ 
ରହାଇଛ।ି ରସଥିଲାଗି ଆଜ ି ରୋଜନାଗୁଡ଼କୁି ରଲାକ ଆେରର ସହ ଗ୍ରହଣ 
କରୁଛନ୍,ି ଅଥ୍ଭାତ୍ ଲକ୍୍ୟ ପୂରଣ ରହଉଛ।ି ଏଣୁ ରେରତରବରଳ ବ ିରକୌଣସ ି
ରୋଜନା ଶତ ପ୍ରତଶିତ ସଫଳ ରହଉଛ ି ରସଥିରୁ ବୁଝବିାକୁ ପଡ଼ବି ରେ 
ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସରମ୍ବେନଶୀଳ ରହଛିନ୍।ି ରଲାକଙ୍ ସଖୁ େୁଃଖର 
ସାଥୀ ରହାଇଛନ୍।ି ଆଜ ି ରେରତରବରଳ ଏହ ି ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଠବର୍ଭ ପୂରା 
ରହାଇଛ ିରସରତରବରଳ ଏହା ନୂଆ ଶକି୍, ନୂଆ ସଂକଳ୍ପସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ବିା 
ପାଇଁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରୁଛ।ି ଏରବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀଙ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ରହଉଛ:ି 
ସଞ୍ରୁୟିାନ୍ ଅଥ୍ଭାତ୍ ଶତପ୍ରତଶିତ ଲକ୍୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ରହବା। 
2014ରର ରେରତରବରଳ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରହାଇଥିରଲ 
ରସରତରବରଳ ରେଶର ପ୍ରାୟ ଅରଦ୍ଧ୍ଭକ ରଲାକଙ୍ ପାଖରର ରଶୌଚାଳୟ 
ନଥିଲା।  ଟକିାକରଣ ସବୁଧିା, ବେୁି୍ୟତ୍ ସଂରୋଗ ସବୁଧିା, ବ୍ୟାଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ 
ପ୍ରଭକୃ ତ ି ରମୌଳକି ରସବାରୁ ରଲାରକ ବଞ୍ତିଥିରଲ। ବର୍ଭ ବର୍ଭ ଧର ି  ଏପର ି
ଅଭାବକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ସଚୁନି୍ତି ରୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଣୟନର ଧାରା ଶତ 
ପ୍ରତଶିତ ହାସଲ କରଛି।ି ହତିାଧିକାରୀଙ୍ ରକ୍ତ୍ରରର ଶତକଡ଼ା ଶରହଭାଗ 
କଭରରଜ୍  ରହାଇପାରଛି।ି  ସବୁମତ, ସବୁଧମ୍ଭ, ସବୁ ବଗ୍ଭଙୁ୍  ସମାନ ରୂରପ 
ସାଙ୍ରର ରନଇ ‘ସବକା ସାଥ୍, ସବକା ବକିାଶ’ ମନ୍ତକୁ ସାକାର କରବିା 
ତଥା ରକୌଣସ ି ବରିୋଜନାରୁ ରେମିତ ି ରକୌଣସ ି ବ ି ହତିାଧିକାରୀ ବଞ୍ତି 
ନରହରବ ରସଥିଲାଗି ଚନି୍ା କରାୋଇଛ।ି ସାମାଜକି ସରୁକ୍ା, ଜନକଲ୍ୟାଣ 
ଏବଂ ଗରବିକୁ ସମ୍ାନ ରେବା ଅଭିୋନ ରେରତରବରଳ ଆରମ୍ଭ ରହଲା ତ 
ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଚିାରଧାରା ଭାରବ ଆଗକୁ ବଢ଼ଥିିଲା। 50 ରକାଟରୁି ଅଧିକ 
ରେଶବାସୀ 5 ଲକ୍ ଟଙ୍ା ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ମାଗଣା ଚକିତି୍ସା ସବୁଧିା ପାଇରଲ, 
ରକାଟ ି ରକାଟ ି ରଲାକଙୁ୍ 4 ଲକ୍ ଟଙ୍ା ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ େୁର୍ଭଟଣା ଏବଂ ଜୀବନ 
ବୀମା, 60 ବର୍ଭ ବୟସରୁ ଅଧିକ ବକୃଦ୍ଧ ବକୃଦ୍ଧାଙୁ୍  ଏକ ସ୍ିର ରପନ୍ନ୍ ବ୍ୟବସ୍ା 
ପ୍ରୋନ କରାୋଉଛ।ି  ସାଧାରଣ ରଲାକଙୁ୍ ପକ୍ା ରର, ରଶୌଚାଳୟ, ରନ୍ଧନ 

ଗ୍ୟାସ୍, ବେୁି୍ୟତ୍, ଜଳ ସଂରୋଗ, ବ୍ୟାଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗ୍  ଭଳ ି ସବୁଧିା ସହତି 
ତାଙୁ୍ ବକିାଶର ମଖୁ୍ୟ ର୍ାତରର ରକବଳ ସାମିଲ୍ କରାୋଇ ନାହିଁ ବରଂ 
ବକିାଶ ଇଞି୍ଜନକୁ ଆଗକୁ ରନବାରର ୍ାଇଭର ଭୂମିକା ପ୍ରୋନ କରାୋଇଛ।ି  
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରେଶର ପ୍ରାୟ 80 ପ୍ରତଶିତ କୁ୍ଦ୍ଚାରୀଙ୍ 
ସମସ୍ୟାକୁ ପାରେପାରେ ସମାଧାନ କରବିା ପାଇଁ ସରକାରୀ କଳ ଲାଗିଛ।ି 
ଖାଲି ରସତକି ି ନୁରହଁ, ରାସ୍ତାକଡ଼ର ବୁଲାବକିାଳ,ି  ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙୁ୍ ସହାୟତା 
ନଶିି୍ତ କରାୋଇଛ।ି 

ଅନ୍ାର ଗଲା, ଆଲୁଅ ମହଲା:
ଆଜ ିଭାରତ ରକବଳ ଏକ ନୂଆ ସକାଳ ରେଖନୁାହିଁ, ବରଂ ନୂତନ ଶତାବ୍ଦୀର 
ନୂତନ େଶନ୍ଧରିର ନୂତନ ଆଶା ଭାରବ ଉେୟ ରହାଇଛ।ି ଏହ ି କାରଣରୁ 
2014ରର ରକବଳ ରେଶର ସରକାର ନୁରହଁ, ରେଶର ମନ ମଧ୍ୟ ବେଳଛି।ି 
130ରକାଟ ି ରେଶବାସୀଙ୍ ପରବିତ୍ଥିତ ମରନାଭାବ ନୂଆ ଭାରତର 
ଭିତ୍ପି୍ରସ୍ତର ପକାଇବାରର ସହାୟକ ରହାଇଛ।ି ଆଠ ବର୍ଭ ପୂରବ୍ଭ,  ଏମିତ ିଏକ 
ପରସି୍ିତ ିଥିଲା ରେମିତ ିରକୌଣସ ିବ୍ୟବସ୍ା ନଥିଲା, ଚାରଆିରଡ଼ ନକରାତ୍ମକ 
ଭାବନା ସକୃଟିେ ରହାଇଥିଲା। େୁନ୍ଭୀତ,ି ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣ ସରୁକ୍ା, ଆତଙ୍ବାେ, 
ଚାରୀଙ୍ ସହ ଜଡ଼ତି ସମସ୍ୟା ଭଳ ି ଅରନକ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ ରେଖାୋଉ 
ନଥିଲା। ଏଭଳ ିପରସି୍ତିରିର, 2014ର ସାଧାରଣ ନବି୍ଭାଚନ ନରିାଶା ବନାମ୍ 
ଆଶାବାେୀର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟଗିଲା ଏବଂ ଭାରତର ରଲାକମାରନ ମଧ୍ୟ ଏକ 
ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଅନୁଭବ କରଲ। ଗଣତନ୍ତରର ପ୍ରକକୃତରର ‘ଗଣ’ ରୋଡ଼ରିହଲା। 
ଜରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଜିକୁ ପ୍ରଧାନ ରସବକ ଭାରବ ରରାରଣାକର ିରଲାକଙ୍ 
ରସବାରର ନଜିକୁ ନରିୟାଜତି କରରିଲ। ନା ଖାଇବ ିନା କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ 
ରେବ ିଏହ ିମନ୍ତରର ଶାସନ ଏମିତ ିଭାରବ ପରଚିାଳତି ରହଲା, ରେଉଁଠାରର 
ରଖାଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 16 ରୁ 18 ରଣ୍ଟା କାମ କର ି ଏକ ଉୋହରଣ ସକୃଟିେ 
କରରିଲ।  ଅରନ୍ାେୟର ଉରର୍ଦଶ୍ୟକୁ ସାକାର କରବିା ତଥା ସମାଜର 
ରଶର ଭାଗରର ଥିବା ରଲାକଟ ି ପାଖରର ସରକାରଙ୍ ରୋଜନା ଏବଂ 
ପେରକ୍ପଗୁଡ଼କିର ଲାଭ ପହଞ୍ାଇବା ସନୁଶିି୍ତ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ରମାେୀ ସ୍ପୀଡ୍ ଆଣ୍ ରସ୍ଲ୍ ଉପରର ଗୁରୁତ୍ୱ ରେରଲ।  ‘ଅନ୍ଧାର େିବ, 
ସକାଳ ଆସବି’- ରେଶର ପୂବ୍ଭତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳବହିାରୀ 
ବାଜରପୟୀଙ୍ ଚାର ିେଶନ୍ଧ ିପୂବ୍ଭର ଏହ ିଭାରଣ ଆଜ ିଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀରର 
ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ରହାଇ ସାକାର ରହବାରର ଲାଗିଛ।ି  

ଏଭଳ ିପରସି୍ତିରିର, ରେରତରବରଳ ଆରମ ଭାରତର ରଲାକମାରନ ଗତ 
8 ବର୍ଭ ମଧ୍ୟରର ଭାରତରର ଏକ ନୂତନ ସକାଳ ରେଖଛୁୁ, ରସରତରବରଳ 
ତାହାକୁ ପୂରଣ କରବିା ପାଇଁ ରେଶର ସବୁ ରଲାକଙ୍ ସଂକଳ୍ପ ବ ିଆବଶ୍ୟକ। 
ଗତ ଆଠ ବର୍ଭ ମଧ୍ୟରର ଭାରତ ଅରନକ ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ହାସଲ କରଛି,ି କନୁି୍ 
ଏହା ଲକ୍୍ୟ ନୁରହଁ।  ନୂଆ ଭାରତ ନମି୍ଭାଣର ଲକ୍୍ୟ ସାମ୍ନାରର ଅଛ।ି ଏସବୁ 
କଥିା ରକୌଣସ ିବ ିଭାରତୀୟଙୁ୍ ଗବ୍ଭରର ଉତଫୁଲି୍ତ କରରିେବ, କାରଣ ଏସବୁ 
ପ୍ରୟାସ ଏହ ିବଶି୍ୱାସ ସକୃଟିେ କରୁଛ ିରେ, ସଫଳତାର ସହ ଅଗ୍ରସର ରହଉଥିବା 
ଭାରତର ପ୍ରଗତ ି କାହାଣୀ ଅମକୃତକାଳର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରବିାପାଇଁ 
ଏକ ନୂଆ ଶକି୍ ସହକାରର ଅଗ୍ରସର ରହଉଛ।ି ଭାରତ ୋହା ଆଜ ିକରୁଛ,ି 
ରସଥିରର ନୂଆ ଭାରତର ଭବରି୍ୟତ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର େଶିା ସ୍ିର ରହଉଛ।ି 

ଆସନୁ୍, ଜାଣିବା କପିରି 14 ର ିମକ୍ତ୍ମର ବଗଣ୍ଣୀକୃତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 
ମୋଜନାଗୁଡ଼କି ବକିାଶକୁ  ଏକ ନୂଆ ଗତ ି ମଦଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ�ୃଦ୍ଧ ି ଆଡ଼କୁ 
ଅଗ୍ସର ମହଉଛ.ି..

ଜନଗଣଙ୍କ ଶକି୍, 
ସଦଶର ପ୍ରଗତ ି

କଭରସଷ୍ାରି
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ଇନଫ୍ାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏପରି ଏକ ମକ୍ତ୍ ୋହା ନା ମକବଳ ମଦଶକୁ ବକିାଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ସର କରାଏ, ବରଂ 
ଏହାଦ୍ାରା ମରାଜଗାର ସମୁୋଗ ବ ିସୃଷି୍ଟ ମହାଇଥାଏ। ଉନ୍ନତ ଇନଫ୍ାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦ୍ାରା ମକୌଣସ ିକାେଣ୍ଣ୍ୟପାଇଁ ସ�ୟ 
ବଞ୍ବିା ସହ ମଦଶର ବକିାଶ ପ୍ରକି୍ୟାକୁ ନୂଆ ଶକି୍ ବ ି�ିଳଥିାଏ। ପୁଣି ଏହାଦ୍ାରା �ଧ୍ୟବତି୍ଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ା 
ପୂରଣ ମହାଇପାମର। ଏହକିାରଣରୁ ମକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଦଶମର ଇନଫ୍ାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର �ାଧ୍ୟ�ମର କମନକ୍ଟଭିିର ି
ବଢାଇବା ତଥା ମଲାକଙ୍କ ସବୁଧିାକୁ ନଜରମର ରଖି ଏକାସମଗେ ଅମନକ କା� ହାତକୁ ମନଇଛନ୍.ି.।

 4,260  
କିମି

12 
କିମି13,320

କିମି
37 
କିମି

1,41,345
କିମି

ଚାରିଗଣୁା ବଢିଲା ରାସ୍ା-ବ୍ଜ୍ି 
ନିମ୍ଷାଣ ଖର୍୍ଷ (ସକାଟି ଟଙ୍କାସର)

ତିନିଗଣୁା ଅଧକି କ୍ତିପରୂଣ 
ଦିଆ�ାଇଛି ଭୂମି ଅଧଗି୍ହଣ ପାଇ ଁ

13,230 53,111 0.92
3.13

91,287 
କିମି

ସଦଢଗଣୁା ବଢିଲା 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ

େଡ଼କ ନିମ୍ଷାଣ ତିନିଗଣୁା ବୃଦି୍ ତିନିଗଣୁା ବଢୁଛି ପ୍ରତିନିଧ ିଜାତୀୟ 
ରାଜପଥ ବସି୍ାର 

ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗଣୁା ବଢିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଗ୍ାମେଡ଼କ ସ�ାଜନାର ବସି୍ାର 

2013-14 2020-21

7,05,817
କିମି3,81,315 

କିମି

ସଦଶ ବକିାଶର ସଦଶ ବକିାଶର ନୂଆ ପରିମାପକନୂଆ ପରିମାପକ

େବୁଧିାେଷିୃ୍ େହ ପରିସବଶକୁ ୟୋନ 
n •	ଇନ୍ନ ସଞ୍ୟ: ଫାସଟ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ରହତୁ 20,000 ରକାଟ ି

ଟଙ୍ାର ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ୟ ରହାଇପାରଛି।ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରର ଥିବା 728 ଟ ିଏବଂ ରାଜ୍ୟ 
ରାଜପଥରର ଥିବା 201ଟ ିରଟାଲ୍ ପଲୋଜାରର ଫାଟୋଗ୍ ସବୁଧିା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ ି 

n •	 ଦୂରତା ଓ ସ�ୟ କ�ଲିା: ଡଜିଟିାଲ୍ ରଟାଲ୍ ସଟିେମ୍ ଦ୍ାରା ରଟାଲ୍ ପଲୋଜାରର ଅରପକ୍ା 
ସମୟକୁ ହ୍ାସ କରାୋଇପାରଛି।ି ନୂତନ ବ୍ରଜି୍ ଏବଂ ଟରନଲ୍ ନମି୍ଭାଣ େୂରତା ହ୍ାସ ରହାଇଛ।ି

n •	9.2 କରିଲାମଟିର ଅଟଳ ଟରନଲ, େଲି୍ୀ-ମମୁ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରର ରଗାଲରଡନ୍ କ୍ାଡଟି୍ଲି୍ କରଡିର, 
ରଧୌଲା ସାେଆି ବ୍ରଜି୍ ପର ିପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକି ୋତ୍ରା ସମୟକୁ ହ୍ାସ କରଛି।ି ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱ 
ନମି୍ଭାଣ ଦ୍ାରା େଲି୍ୀରୁ ମରିଟ  ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ େୂରତାକୁ ଅରଢ଼ଇ ରଣ୍ଟା ବେଳରର 50 ମିନଟିରର 
ପରୂଣ କରାୋଇପାରୁଛ।ି ରେଶର େୀର୍ଭତମ 1380 କରିଲାମଟିର ବଶିଟିେ େଲି୍ୀ-ମମୁ୍ବାଇ 
ଏକ୍ସରପ୍ରସରୱରର କାମ ଚାଲିଛ।ି 

ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ ିମହକ୍ଟର/ମକାର ିରଙ୍କା

ଇନ୍ ଫ୍ାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ 
ଗତ ି

କଭରସଷ୍ାରି
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n 	 •2014 ଠାରୁ ରରଳ ବେୁି୍ୟତକିରଣlର 10 ଗୁଣ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି 100% କଭରରଜ 
ସହତି 68,800 ରକାଚରର ବାରୟା-ଟଏରଲଟ୍ ସ୍ାପନ କରାୋଇଛ।ି

n 	 •କବଚ ଭଳ ିନୂତନ ସ୍ୱରେଶୀ ପ୍ରେୁକି୍ବେି୍ୟା, ବରନ୍ ଭାରତ ରଟ୍ନ୍ ଏବଂ ରଟେସନର 
ପୁନଃନମି୍ଭାଣ ଉପରର ଧ୍ୟାନ େଆିୋଇଛ।ି ରକନ୍ଦ୍ର ବରଜଟ୍ 2022-23 ରର, ଆଗାମୀ 
ତନିବିର୍ଭ ମଧ୍ୟରର ରେଶରର 400 ବରନ୍ ଭାରତ ରଟ୍ନ୍ ପାଇଁ ରରାରଣା କରାୋଇଛ ି|

n 	 •ଅହମ୍ୋବାେ ଏବଂ ମମୁ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରର ବୁରଲଟ୍ ରଟ୍ନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛ।ି ଏଥିପାଇଁ 
ଭାରୁଚରର ସ୍ତମ୍ଭ କାେ୍ଭ୍ୟ ସମାପ୍। 2026 ମସହିାରର ଗୁଜୁରାଟର ବଲିିରମାରା ଏବଂ 
ସରୁଟ ମଧ୍ୟରର ଏହପିର ିପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ା ରହବ।

n 	 •ଗୁଡ୍ ରଟ୍ନ୍ ପାଇଁ 2 ଉତ୍ସଗ୍ଭୀକକୃତ ମାଲ ପରବିହନ କରଡିର ନମି୍ଭାଣ ଆରମ୍ଭ। ୋଦି୍ରୁ 
ମମୁ୍ବାଇ 1504 କରିଲାମିଟର ବଶିଟିେ ରୱଟେର୍୍ଭ କରଡିର ଶୀଘ୍ର ରଶର ରହାଇପାରର। 
1856 କରିଲାମିଟର ୋନାକୁନ ିଠାରୁ ଲୁଧିଆନା ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଇଟେର୍୍ଭ କରଡିରର କାେ୍ଭ୍ୟ 
ଚାଲିଛ।ି

କମିଲା�ିରର  ନୂଆ ଲାଇନ୍ 
ପ୍ରତବିଷଣ୍ଣ ମୋଡ଼ାୋଇଛ ି2014-
2021 ବଷଣ୍ଣମର ନୂଆ ଲାଇନ୍ ଓ 
ମଦାହରିକାରଣ ପ୍ରକି୍ୟାମର। 

1835ସରଳବାଇ

ଜଳପଥ:
n ବତ୍୍ଭମାନ ଭାରତରର 111 ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣ ଜଳପଥ 

ଅଛ।ି 2014 ରର ଏହ ିସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 5 ଥିଲା।

ସମସ୍ା ସନଟୱାକ୍ଷ:
n 2014ସଦୁ୍ଧା ରେଶର 5 ଟ ିସହରରର ସମେୁାୟ 

248 କରିଲାମିଟର ରମରଟ୍ା ରନଟୱାକ୍ଭ ଥିଲା। 
2022ରର ରେଶର 18 ଟ ିସହରରର 732 
କରିଲାମିଟର କୁ ବଢ଼ଛି ିସମେୁାୟ ରନଟୱାକ୍ଭ |

ୋଧାରଣ ସଲାକର ଉଡ଼ାଣ
n 2016ରର, ରେଶର ପ୍ରଥମ ରବସାମରକି ବମିାନ 

ଚଳାଚଳ ନୀତ ିସହତି ଭାରତର ବମିାନ ଚଳାଚଳ ରକ୍ତ୍ରର 
ରଚରହରା ପରବିତ୍୍ଭନ ରହବାକୁ ଲାଗିଲା। ପବଲେକି୍-
ପ୍ରାଇରଭଟ ପାଟ୍ଭନରସପି୍ ଅନ୍ଗ୍ଭତ ବମିାନବନ୍ରରର ଉନ୍ନତ 
ସବୁଧିାପାଇ ଁନୂତନ ଭିତ୍ପି୍ରସ୍ତର ସ୍ାପନ କରାୋଇଛ।ି 50ଟ ି
ବମିାନବନ୍ରକୁ 50 ବର୍ଭ ଧର ିସରବ୍ଭାର୍ ବଡିରଙୁ୍ ଲିଜ୍ 
େଆିୋଇଛ।ି

n 27 ଜାନୁଆରୀ 2022ରର ଏୟାର ଇଣି୍ଆରର ପଞିୁ୍ଜ 
ବନିରିୋଗ କାରବାର ସମାପ୍ ରହାଇଥିଲା। ୋହା ଅଧୀନରର 
ସରକାର ଷ୍ଟ୍ରାରଟଜକି୍ ପାଟ୍ଭନର ଭାରବ 2,700 ରକାଟ ିଟଙ୍ା 
ପାଇଛନ୍।ି ଆଞ୍ଳକି କରନକ୍ଟଭିିଟ ିସି୍ମ୍ (RCS) ମାଧ୍ୟମରର 
ରଛାଟ ସହର ଉପରର ଧ୍ୟାନ ରେବା ପାଇ ଁ'UDAN' ସି୍ମ୍ 
ମାଧ୍ୟମରର ବ୍ୟବସ୍ା ଆପଣାେିବା ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଲୂ୍ୟର ୋତ୍ରୀ 
ଟରିକଟ୍ ପ୍ରୋନ ପ୍ରକି୍ରୟା 2016 ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। 
ଜାନୁଆରୀ 2022 ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ 87 ଲକ୍ ୋତ୍ରୀ ରକବଳ 
2500 ଟଙ୍ା ଟରିକଟ୍ ହାରରର ବମିାନ ରୋରଗ ୋତ୍ରା 
କରଛିନ୍।ି

ଭରତମାଲା ପ୍ରକଳ୍ପ
n ବନ୍ର, ସଡ଼କ, ଜାତୀୟ କରଡିରର ଉନ୍ନତ ିଏବଂ ଜାତୀୟ 

କରଡିରର ବକିାଶ ମଧ୍ୟ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପରର ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍। 7 ଟ ି
ପେ୍ଭ୍ୟାୟରର 34,800 କରିଲାମଟିର ରାସ୍ତା ନମି୍ଭାଣ ରହବ। 
50 ଟ ିଅଥ୍ଭରନତୖକି କରଡିର ନମି୍ଭାଣ କରାେିବ। 4ରଲନ୍ 
କମି୍ବା ଏହାଠୁ ଅଧିକ ରଲନ୍ ବଶିଟିେ ରାଜପଥ ସହତି 500 ଟ ି
ଜଲି୍ା ସଂରୋଗ ରହାଇଛ।ି ଏପେ୍ଭ୍ୟନ୍ 8,134 କରିଲାମଟିର 
ରାସ୍ତା ନମି୍ଭାଣ କରାୋଇଛ।ି

ପବ୍ଷତମାଳା
n ରେଶରର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁହମିାଚଳ ପ୍ରରେଶ, 

ଉତ୍ରପ୍ରରେଶ, ଜାମ୍-ୁକାଶୀ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ର-ପବୂ୍ଭ ଭଳ ିଅଞ୍ଳ 
ପାଇ ଁ'ପାବ୍ଭତମାଳା ରୋଜନା' ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛ।ି ଏହ ି
ରରାପରୱ ପ୍ରକଳ୍ପ 3S ଉପରର ଆଧାରତି। ଏହ ିରପ୍ରାରଜକ୍ଟ 
ଦ୍ାରା 6000-8000 ରଲାକ ରଣ୍ଟାକୁ ୋତ୍ରା କରପିାରରିବ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲଟକଥିବିା ପ୍ରକଳ୍ପଗଡିୁକ ପାଇ ଁଅସପକ୍ା ସଶର

ସଦ୍ଣ୍ଣାର ସମରାବର ଡ୍ୟାମ୍ 56 ବଷଣ୍ଣ 
ଧରି ଅରକ ିରହଥିିଲା, 65 ବଷଣ୍ଣ ପୁରୁଣା 
ବାଣସାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ, 16 ବଷଣ୍ଣ ଧରି ପଡ଼ ି
ରହଥିିବା ଆସା�ର ମବାଗିମବଲ ବ୍ଜି, 

ସକିି୍�ର ପାମକାଗେ ବ�ିାନବଦେର, ଦଲି୍ୀକୁ 
ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ା କରିବା ପାଇଁ ପୂବଣ୍ଣ ଏବଂ 
ପଶି୍� ମପରିମ�ରାଲ ଏକ୍ସମପ୍ରସମୱ, 5 

ଦଶନ୍ ିରୁ ଅଧିକ ସ�ୟ ଅମପକ୍ା କରିଥିବା 
ମକରଳର ମକାଲ୍� ବାଇପାସ ଭଳ ି

ଅମନକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବତ୍ଣ୍ଣ�ାନ ମଶଷ ମହାଇଛ।ି 

ଏସବ ସଦଶର ବକିାଶକୁ 
ଗତଶିକି୍ 
ରାସ୍ତାର ନମି୍ଭାଣ ପରର, ପାଇପ୍ ପକାଇବା 
ପାଇଁ ତାହାକୁ ପୁଣି ରଖାଳା ୋଉଥିବା 
ରେଖିଥିରବ। କାରଣ ସରକାରୀ ବଭିାଗରର 
ସମନ୍ବୟର ଅଭାବ ଏବଂ ଭବରି୍ୟତକୁ ଧ୍ୟାନରର 
ନ ରଖି ରୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ାରା ଏପର ି
ଅରନକ ଥର ରଟଥିାଏ। କନୁି୍ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 
ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରର ରଖି ଡଜିଟିାଲ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ାରା 
16 ଟ ିମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ବଭିାଗକୁ ସଂରୋଗ 
କର ିଗାଟଶିକି୍ ଜାତୀୟ ମାଟେର ପଲୋନ ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଛ।ି 107 ଲକ୍ ରକାଟ ିଟଙ୍ା ବ୍ୟୟ 
ଅଟକଳରର ନମି୍ଭାଣ ରହଉଥିବା ପ୍ରତଟି ିପ୍ରକଳ୍ପ 
ଏହାି ଅଧୀନରର ଆସଛୁ।ି  

ଜାତୀୟ ଭିତି୍ଭୂ� ିପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ: 6,835ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ସହତି ଜାତୀୟ ଭିତ୍ଭୂିମ ିପାଇପଲାଇନ 
ପ୍ରକଳ୍ପ (NIP) ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା। ବତ୍୍ଭମାନ NIP ଅଧୀନରର ପ୍ରାୟ 9,367 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାୋଉଛ।ି ଏଥିପାଇ ଁରମାଟ ମଲୂ୍ୟ ରହଛି ି142.45 ଲକ୍ ରକାଟ ିଟଙ୍ା।  2,444ଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏରବ କାେ୍ଭ୍ୟ ଚାଲିଛ।ି

ଇନ୍ଫଟ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର 
ଗତ ି
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ଗତ  8 ବଷଣ୍ଣ ଭିତମର ସବୁ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ �ଞ୍ଗୁଡ଼କିମର ଭାରତର ଆତ୍ବଶି୍ୱାସଭାରା ସ୍ର ଶୁଣିବାକୁ 
�ିଳଛି।ି ଏହାସହ ମଦଶର ବଭିିନ୍ନ ଭାଗମର ଚାଲିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାଳେଣ୍ଣ୍ୟକଳାପ ବଦେ ମହାଇ ନୂଆ 
ଭାରତ ପ୍ରତ ିଜନସ�ଥଣ୍ଣନ ବଢବିାମର ଲାଗିଛ।ି   ଜମ୍କୁଶ୍ୀର ଓ ଲଦାଖରୁ ଧାରା 370 ଉମଛେଦ କଥା 
କହନୁ୍ କ ି‘ପମଡ଼ାଶୀ ପ୍ରଥ�’ ଏବଂ ‘ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ପମଡ଼ାଶୀ’ ନୀତ ିଦ୍ାରା ବମିଦଶ ନୀତକୁି ସଶକ୍ କରିବା 

ମହଉ ମଦଶ ଅମନକ �ାଇଲମଷ୍ଟାନ୍  ହାସଲ କରିଛ।ି ପ୍ରତରିକ୍ା ମକ୍ତ୍ମର ଆତ୍ନଭିଣ୍ଣର ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ 
ସୀ�ାମର ଭିତି୍ଭୂ�ିକୁ ନୂଆ ଗତ ିମଦବାର ନଷି୍ତି୍ ମହଉ ବା ‘ଭରତ ପ୍ରଥ�’ ବଚିାର ମହଉ ସବୁଥିମର 

�ିଳୁଛ ିଭାରତକୁ ନୂଆ ଶକି୍। 

ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବଡ଼ ଜବାବ

2009

2021

3574

1723

�ୃତୁ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କ�ିଛ ି

2009

2021

523

314

ଜମ୍-ୁକଶ୍ୀରମର 2018 ମର ଅନୁପ୍ରମବଶ ସଂଖ୍ୟା143 ଥିଲା। 2021 ମର ଏପରି ଘରଣା 28କୁ କ�ିଛ।ି 

ମ୍ାମଁାରସର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ 
9ଜୁନ୍ 2015ମର ଭାରତ ପ୍ରଥ�ଥର ପାଇଁ ସୀ�ା ପାର 

କରି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଜବାବ ମଦଇଥିଲା।  ଏହ ିଷ୍ଟ୍ରାଇକମର 
ଏୟାରମ�ାସଣ୍ଣ ସସହାୟତାମର 70 ପାରା କ�ାଣ୍ଡ 40 �ିନରିର 

ଅପମରସନ୍ ଦ୍ାରା ଆତଙ୍କବାଦୀଙୁ୍କ ନପିାତ କରିଥିମଲ। 

େଜଜିକାଲ ଷ୍ା୍ରାଇକ୍ 
ଉରି କ୍ୟାମ୍ପ ଉପମର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍�ଣ ରଜବାବ 
ସ୍ରୂପ 28-29 ମସମପ୍ଟ�୍ବର2016ମର ପାକ୍ ଅଧିକୃତ 
କଶୀ୍ରମର ପ୍ରମବଶ କରି ମସଠାମର ଆତଙ୍କୀ ଶବିରିକୁ 
ନଷ୍ଟ କରମିଲ। 

େୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରହାର 

ନୂଆ ଭାରତ
ନୂଆ ଶକି୍ 

ଏୟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍: ପଲୁୱା�ାମର ଜବାନଙ୍କ ଉପମର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍�ଣର ଜବାବ ସ୍ରୂପ 12 �ିରାଜ-2000 ବ�ିାନ ଦ୍ାରା 
ପାକସି୍ାନର ବାଲାମକାର ଉପମର ଆକାଶ�ାଗଣ୍ଣରୁ ଆକ୍�ଣ ମହାଇଥିଲା। ଏଥିମର 300ରୁ 350 ଆତଙ୍କୀଙ୍କ �ୃତୁ୍ୟ ମହାଇଥିଲା।  

ଆତଙ୍କୀ �ା�ଲା ରୋସ 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େରୁକ୍ା ଓ 
ବସିଦଶ ନୀତ ି
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ଏକ ସଦଶ, ଏକ ବଧିାନ, 
ଏକ ନଶିାଣ

ପ୍ରତରିକ୍ା ସକ୍ତ୍ରସର 
ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳତା 

ସେନାକୁ ଅଧକି ଆଥଜିକ ଶକି୍

n ସ୍ୱାଧୀନତାର 72 ବର୍ଭପରର ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାେ 
ମଖୁାଜ୍ଭୀଙ୍ “ରଗାଟଏି ରେଶ, ରଗାଟଏି ବଧିାନ, 
ରଗାଟଏି ପ୍ରଧାନ, ରଗାଟଏି ନଶିାଣ” ର ସଂକଳ୍ପ 
ପରୂଣ ରହାଇଛ।ି

n ଧାରା 370 ଏବଂ 35A ରୁ ମକିୁ୍ ପରର ଜାମ୍ ୁକାଶୀ୍ର 
ଏବଂ ଲୋଖ, ୋହାକୁ ପକୃଥିବୀରର ସ୍ୱଗ୍ଭ କୁହାୋଏ, 
ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ରେଶର ବାକ ିରାଜ୍ୟମାନଙ୍ ଭଳ ି
ବକିାଶ ହାସଲ କରୁଛନ୍ି

n 890 ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୟିମ ଲାଗୁ ରହାଇଛ,ି ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍ 205 ପରୁୁଣା ନୟିମକୁ ରର୍ଦ 
କରାୋଇଛ।ି 

n 80,068 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ବ୍ୟୟରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ବକିାଶ 
ପ୍ୟାରକଜ୍ ଅଧୀନରର 63 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ରଶର ରହାଇଛ।ି

n 28,400 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ବ୍ୟୟରର ନୂତନ ଶଳି୍ପ ବକିାଶ 
ରୋଜନା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି

n  ପ୍ରତରିକ୍ା କ୍ରୟ ନୀତ ି2016 ରେଶର ପ୍ରତରିକ୍ା ଉପକରଣ 
କ୍ରୟରର ଏକ ରମୌଳକି ପରବିତ୍୍ଭନ ଆଣିଛ।ି ଆବଶ୍ୟକ 
ଉପକରଣ କ୍ରୟରର ଏହ ିନୀତ ିନରିଜ ଏକ ଗାଇଡ୍ ଭାବରର 
କାେ୍ଭ୍ୟ କରର।

n  ଏପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ସମେୁାୟ 310 ପ୍ରତରିକ୍ା ଉତ୍ାେବା ବ୍ୟବସ୍ାପାଇଁ 
3ଟ ିତାଲିକା ଜାର ିକରାୋଇଛ,ି ୋହାର ଆମୋନୀ ସୀମିତ 
ରହବି ଏବଂ ରସଗୁଡ଼କି ରେଶ ମଧ୍ୟରର କ୍ରୟ କରାେିବ। ଏଥର 
ପ୍ରତରିକ୍ା କ୍ରୟ ପାଇଁ ବରଜଟରର 68% ରାଶ ିରରରାଇ 
ବଜାରରୁ କ୍ରୟ ପାଇଁ ରଖାୋଇଛ।ି

n  48,000 ରକାଟ ିଟଙ୍ାରର ସ୍ୱରେଶୀ ରତଜ କ୍ରୟକୁ 
ଅନୁରମାେନ କରଛିନ୍।ି 

n  ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭାରତ 25 ରପ୍ାନୀକାରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଥିଲା।
n  ଫ୍ାନ୍ରୁ 36ଟ ିରାଫାରଲ ବମିାନ କଣିିବାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ି

ନଆିୋଇଛ।ି ରଫବକୃଆରୀ 2022 ସଦୁ୍ଧା, ଏଥିରୁ 35 ଟ ି
ଭାରତରର ପହଞ୍ଛି।ି ରସମାନଙ୍ ସ୍୍ବା୍ନଗୁଡକି ଅମ୍ବାଲା ଏବଂ 
ହାସମିାରା ଏୟାରରବସରର ନରିୟାଜତି କରାୋଇଛ।ି

n  37 ପ୍ରସ୍ତାବତି େୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଭାରତରର 
ନମି୍ଭାଣ ଲାଗି ନରି୍୍ଭୟ। 

ପ୍ରତରିକ୍ା ବାହନିୀର ଆଧୁନକିୀକରଣ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ ପାଇଁ 2022-23 
ପାଇଁ ବରଜଟରର 1.52 ଲକ୍ ରକାଟ ିଟଙ୍ା ରରାରଣା କରାୋଇଛ।ି 2014 
ପରଠାରୁ ଏହା ପ୍ରାୟ 76 ପ୍ରତଶିତ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି ତରିନାଟ ିରସବାର କମାଣି୍ଂ 
ରଲଭଲ୍ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ 100 ରକାଟ ିଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙୁ୍ 
200 ରକାଟ ିପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଆଥଥିକ କାରବାର କ୍ମତା ପ୍ରୋନ କରାୋଇଛ।ି

ଆଧନୁକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ
ଋରରୁ ଏସ୍-400 ଏୟାର ଡରିଫନ୍ ସଟିେମର ପ୍ରଥମ େଫା ମିଳଛି।ି 
କାଲାଶନରିକାଭ ଏରକ-203 ଏରବ ରେଶରର ତଆିର ିରହବ।  
ରେଶରର ଧନୁର, ରକ 9 ବଜ୍ର, ସାରଙ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ ା୍ ଲାଇଟ୍ ହାୱିଜର୍ 
ବନୁ୍ଧକ ବତ୍୍ଭମାନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଛ।ି ରନୌରସନାକୁ ମଜବୁତ କରବିା ପାଇଁ 
ଭାରତରର 6ଟ ିସ୍ପଥିନ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ନମି୍ଭାଣ କରାୋଇଛ।ି ଆପାରଚ 
ଏବଂ ଚନୁିକ୍ ରହଲିକପ୍ଟର ବାୟୁରସନାକୁ ମଜବୁତ କରୁଛ।ି 

ସ୍ାରଣ୍ଣ ସରି ି�ିଶନ୍ 
100ର ିପ୍ରକଳ୍ପ 

ମଶଷ ଜଳଜୀବନ �ିଶନ
57% ପରିବାରକୁ 

ର୍ୟାପମୋମଗ 
ପିଇବା ପାଣି 

ପିଏମ୍ ଜନ 
ଆମରାଗ୍ୟ 
ମୋଜନା

16.85 ଲକ୍ 
ମଲାକ ସା�ିଲ 

ସଡ଼କ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
5300 କ�ିି ନୂତନ 

ରାସ୍ା ନ�ିଣ୍ଣାଣ �ନମରଗା
225 ଲକ୍ ନେୁିକି୍ 

ଦନି ସୃଷି୍ଟ। 

ଜମ୍ ୁ
କାଶୀ୍ରର 

ବକିାଶ 
ତ୍ୱରାନ୍ତି

େୀମାସର ଶକି୍ଶାଳୀ 

ଭିରି୍ଭୂମି 
2008 ରୁ 2014
3600 କରିଲାମଟିର ରାସ୍ତା ଏବଂ 
7270 ରସତୁ ନମି୍ଭାଣ ରହାଇଥିଲା 

2014 ରୁ 2021
6763 କରିଲାମଟିର ରାସ୍ତା ଏବଂ 
15000 ରସତୁ ନମି୍ଭାଣ ରଶର ରହାଇଛ।ି

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େରୁକ୍ା ଓ 
ବସିଦଶ ନୀତ ି

କଭରସଷ୍ାରି
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ପ୍ରଥମ େହାୟକ ଭରତ 
n ରୁର-ୟୁରକ୍ରନ େୁଦ୍ଧ ସମୟରର 23,000ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ନାଗରକି 

ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍ ରଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇ ଁଅପରରସନ୍ ଗଙ୍ା ଆରମ୍ଭ 
କରାୋଇଥିଲା। ଏଥିରର ପାକସି୍ତାନ ସରମତ ଅନ୍ୟ ରେଶର ଛାତ୍ରଙୁ୍ ମଧ୍ୟ 
ଉଦ୍ଧାର କରାୋଇଥିଲା। 

n କରରାନା କାଳରର ଏକ ୋୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରର ଭାରତ ଏହାର 
ନାଗରକିଙୁ୍ ବଶି୍ୱର ବଭିିନ୍ନ ରକାଣରୁ ଉଦ୍ଧା କରବିା ପାଇ ଁଆରମ୍ଭ କରଥିିଲା 
ବରନ୍ ଭାରତ ମଶିନ ଏବଂ 'ଅପରରସନ୍ ସାମଦୁ୍ ରସତୁ'। ଏରବ ସଦୁ୍ଧା 
ପ୍ରାୟ 3 ରକାଟ ିରଲାକଙୁ୍ ଏହା ମାଧ୍ୟମରର ଉଦ୍ଧାର କରାୋଇଛ।ି 

n ସଙ୍ଟ ସମୟରର ଇରାନରୁ 46 ନସ୍ଭ, ସେୁାନରୁ 156 ଜଣ ଭାରତୀୟ, 
ରୟରମନରୁ 2900 ଜଣଙୁ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାୋଇଛ।ି 

n ଏପି୍ରଲ୍ 25, 2015ରର, ରେରତରବରଳ ରନପାଳରର ଭୟଙ୍ର ଭୂକମ୍ପ  
ଆସଥିିଲା, ରସରତରବରଳ ସ୍ୱତନ୍ତ ବମିାନ ଦ୍ାରା ରଲିିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇ 
67 ମଲିିୟନ୍ ଡଲାର୍ ସହାୟତା ପ୍ରୋନ କରାୋଇଥିଲା। 

n ଇରଣ୍ାରନସଆିର ରପିବଲେକିରର ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ ସନୁାମରିର ପୀଡ଼ତିଙ୍ 
ସହାୟତା ପାଇ ଁଅପରରସନ୍ ସାମଦୁ୍ ରମତୖ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା।

n ରମାଜାମ୍ବକିରର 2019 ରର ଝଡ଼ ସମୟରର ଭାରତ ମାନବକି ସହାୟତା 
ଏବଂ ବପିେ୍ଭ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ରୋଗାଇଥିଲା। 

n ଇଟେର ସମୟରର ଶ୍ରୀଲଙ୍ାରର ଭୟଙ୍ର ଆତଙ୍ବାେୀ ଆକ୍ରମଣ ପରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ପ୍ରଥମ ବଶି୍ୱ ରନତା ଭାରବ ଶ୍ରୀଲଙ୍ାକୁ 
ସହାୟତା ପଠାଇଥିରଲ। 

‘ପସଡ଼ାଶୀ ପ୍ରଥମ’ ବଚିାର
n ପରଡାଶୀ ରେଶମାନଙ୍ ସହତି ଉତ୍ମ ସମ୍ପକ୍ଭ ପାଇ ଁପରଡ଼ାଶୀ ପ୍ରଥମ 

ଏବଂ େୂର ରେଶମାନଙ୍ ସହ ଉତ୍ମ ସମ୍ପକ୍ଭ ଲାଗି 'ବସି୍ତାରତି ପରଡ଼ାଶୀ' 
(Extended Neighbourhood) ନୀତ ି2014  ରହାଇଛ ି
ବରିେଶ ନୀତ ିଆଧାର। 

n ଶୀର୍ଭ ରନତକୃ ତ୍ୱର ନୂତନ ବଚିାରଧାରା ସହତି ଭାରତ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱର ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ 
େୂର ରହାଇଛ।ି କରରାନା ସମୟରର ‘ବସରୁଧୖବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍'ର ନୀତ ିଦ୍ାରା 
ଭାରତ ବଶି୍ୱର ସରବ୍ଭାତ୍ମ ରନତକୃ ତ୍ୱ ଭାବରର ଉଭା ରହାଇଛ।ି 

n ଆନ୍ଜ୍ଭାତକି ରୋଗ େବିସ ଭାବରର ଭାରତର ସଫ୍ଟ ପାୱାର ସାରା ବଶି୍ୱ 
ଚହି୍ନଲିା। ଗତ ବର୍ଭ ଏହାକୁ 177 ରେଶରର ପାଳନ କରାୋଇଥିଲା।

n ଇ୍ାଏଲ, ଫ୍ାନ୍, ବ୍ରରିଟନ, ଜାପାନ, ଆରମରକିା ଏବଂ େକି୍ଣ ରକାରଆି 
ସହତି ଭାରତର ସମ୍ପକ୍ଭକୁ ମଜବୁତ କରାୋଇଛ।ି  ପଶି୍ମ ଏସଆି 
(ଇରାନ, ସାଉେ ିଆରବ, ଇ୍ାଏଲ୍) ଏବଂ ନୁ୍ୟଜଲି୍ୟାଣ୍ ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ସହତି 
ନୂତନ ସମ୍ପକ୍ଭ ସ୍ାପନ କରାୋଇଛ।ି 

n ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ସହତି ଏକ ମକୁ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକି୍ ସ୍ୱାକ୍ର 
ରହାଇଛ।ି  ଏହ ିବହୁ ପ୍ରତୀକି୍ତ ଚୁକି୍ ପରର ବତ୍୍ଭମାନ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ 
ଏକ ଭଲ ବଜାର ପାଇବ। ବ୍ରରିଟନ୍ ସହତି ଏକ ମକୁ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକି୍ 
ଉପରର ଆରଲାଚନା ଚାଲିଛ।ି

 n ବାଂଲାରେଶ ସହତି ଐତହିାସକି ଭାରତ-ବାଂଲାରେଶ ଭୂମ ିସୀମା ଚୁକି୍ 
କାେ୍ଭ୍ୟକାରୀ ରହାଇଛ।ି ସାମଦିୁ୍କ ସୀମାକୁ ରନଇ ବବିାେ ମଧ୍ୟ ରଶର 
ରହାଇଛ।ି 

ସେୈନକି ତଥା ପବୂ୍ଷତନ ସେୈନକିଙ୍କ 4 
ଦଶନ୍ ିପରୁୁଣା ଦାବ ି7 ନସଭମ୍ବର 
2015 ସର ପରୂଣ ସହାଇ1 ଜଲୁାଇ 
2014 ରୁ କା�୍୍ଷ କାରୀ ସହାଇଛ।ି 

ମଜବୁତ ୟୁଏପିଏ
ଆତଙ୍ବାେକୁ ମରୂଳାତ୍ାଟନ ପାଇଁ ବଲିରର ସଂରଶାଧନ କର ିଜାତୀୟ 
ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏରଜନ୍ ି(ଏନଆଇଏ)କୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ମତା ପ୍ରୋନ 
କରାୋଇଛ।ି ରବଆଇନ କାେ୍ଭ୍ୟକଳାପ (ପ୍ରତରିରାଧ) ଅଧିନୟିମ- 
(Unlawful Activities (Prevention) Act-UAPA 
ସଂରଶାଧନ କର ିଏହାକୁ ଅଧିକ କରଠାର କରାୋଇଛ।ି

ଭାରତସର ବାମପନ୍ୀ ଉଗ୍ବାଦ ହ୍ାେ
ବର୍ଷ  ଉଗ୍ବାଦୀ ଘଟଣା         ମତୁୃ୍ ଆତଙ୍କୀ ପ୍ରଭାବତି ଜଲି୍ା 
2010 2258 1005  96
2020 665 183  53

କ୍ାଡ ଏବଂ 2 + 2 ଡାଏଲଗ୍
ଆରମରକିା, ଜାପାନ ଏବଂ ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ସହତି କ୍ାଡ ରଗାଷ୍ୀରର 
ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଭ ରଣନୀତକି ଅଂଶୀୋର ରହାଇଛ।ି  ଇରଣ୍ା-
ପାସଫିିକ୍ ଅଞ୍ଳର ରଣନୀତକି େକୃଟିେରକାଣରୁ ଏହ ିସହଭାଗିତା 
ଅତ୍ୟନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଭ। ଆରମରକିା, ଜାପାନ, ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ବ୍ୟତୀତ 
ଏରବ ଋର ସହତି 2 + 2 ଆରଲାଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି 
ରସହଭିଳ ିଭାରତ ଅଟେମ ଥର ପାଇଁ ମିଳତି ଜାତସିଂର ସରୁକ୍ା 
ପରରିେର ଏକ ସ୍ାୟୀ ସେସ୍ୟ ଭାବରର ନବି୍ଭାଚତି ରହାଇଛ।ି

ଭାକ୍ନ୍ି ସମୈତ୍ରୀ
ରକାଭିଡ ଭଳ ିପ୍ରତକୂିଳ ପରସି୍ତିରିର ଭାରତ େୁଇଟ ିସ୍ୱରେଶୀ ଟକିା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛି,ି ଏହ ିଟକିାକୁ ନଜି ରେଶରର ସୀମିତ ନରଖି ବଶି୍ୱର 
ମଙ୍ଳ ମନାସୀ 100 ରୁ ଅଧିକ ରେଶକୁ ପଠାଇଥିଲା। 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େରୁକ୍ା ଓ 
ବସିଦଶ ନୀତ ି

କଭରସଷ୍ାରି
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ଜନମଙ୍ଗଳକୁ ଆଧାର କରି 
ଆଗକୁ ବଢଛୁ ିପାଦ 

ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ାଦୀଙ୍କ ଶାସନମର ଗରିବ, 
ବଞ୍ତି ଏବଂ ମଶଷ ମଲାକରରି କଲ୍ୟାଣ ଓ ଆନଦେ 

ସବଣ୍ଣାମଗ୍ ରହଛି।ି ଏହ ିକାରଣରୁ ସ୍ଛେ ଭାରତ �ିଶନ, 
ସବୁଘମର ଜଳ, �ଦୁଆ, ଡବିରିି,ି ପିଏମ୍ ଆବାସ, 

ପିଏମ୍ –ଜୟ ଓ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ମୋଜନାସହ ଜନଜାତଙି୍କ 
ବକିାଶ ମୋଜନାକୁ ପ୍ରାଥ�ିକତା ଦଆିୋଉଛ।ି 

ଜନଜାତଙି୍କ ବକିାଶକୁ  ମକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ 
ମହତୁ 2014- 2015 ଆଥଟିକ ବଷଣ୍ଣମର ଆବଣ୍ଟନ 

ରାଶ ି3850 ମକାର ିରଙ୍କାରୁ ବଢ ି2022-2023 
ମର 8407 ମକାର ିରଙ୍କାମର ପହଞ୍ଛି।ି ମସହଭିଳ ି

ଟ୍ାନ୍ମଜଣ୍ଡର ଓ ଦବି୍ୟାଗେଙ୍କ ସବୁଧିାକୁ ଦୃଷି୍ଟମର ରଖି  
ଅମନକ ପଦମକ୍ପ ହାତକୁ ନଆିୋଇଛ।ି 

ସ୍ଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ: ସଖଲାସର ସଶୌଚ ରହତି 
ଭାରତ େହ ସ୍ଚ୍ଛତା ସହଉଛ ିଅଭ୍ାେ 
ରେଶକୁ ରଖାଲା ରଶୌଚମକୁ୍ କରବିାପାଇ ଁଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ 
ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜନା ଅଧୀନରର 2014 ଠାରୁ ଆଜେିାଏ 10.93 ରକାଟରୁି 
ଅଧିକ ବ୍ୟକି୍ଙ୍ ରରର ରଶୌଚାଳୟ ନମି୍ଭାଣ କରାୋଇଛ।ି ଅରକ୍ଟାବର 2, 
2019ରର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ନଜିକୁ ରଖାଲା ମଳମକୁ୍ ରରାରଣା କରଥିିରଲ। 
ବତ୍୍ଭମାନ 2025 ସଦୁ୍ଧା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଓଡଏିଫ୍ ପଲେସ୍ କରବିା ତଥା ବଜ୍ଭ୍ୟବସୁ୍ତ 
ପରଚିାଳନା ପାଇ ଁସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ୍ ଗ୍ରାମୀଣ 2.0 କାେ୍ଭ୍ୟକାରୀ ରହାଇଛ।ି 54 
ହଜାର ଗାଁରର କଠନି ବଜ୍ଭ୍ୟବସୁ୍ତ ପରଚିାଳନା କାେ୍ଭ୍ୟ ଏବଂ 29 ହଜାର ଗାଁରର 
ତରଳ ବଜ୍ଭ୍ୟବସୁ୍ତ ପରଚିାଳନା କାେ୍ଭ୍ୟ ସମାପ୍ ରହାଇଛ।ି ରଗାବରଧନ ରୋଜନା 
ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ବରିଶର। 

ଗ୍ାମୀଣ ପରିବାର ପାଇ ଁ ସଶୌଚାଳୟ କଭସରଜ୍ 

43.8% 100%
2014 2020

ଗରିବ ଓ ବଞ୍ତିଙ୍କ 
ସେବା 

କଭରସଷ୍ାରି
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ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଳରର ଅଧା ମହଳିାଙ୍ ଜୀବନ ରର ପାଇ ଁପିଇବା ପାଣି 
ରବାହବିାରର ଅତବିାହତି ରହାଇଥିଲା। ଏହା ଝଅିମାନଙ୍ର ଶକି୍ା ଏବଂ ମହଳିାଙ୍ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଉପରର ପ୍ରତକୂିଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା। ଏଭଳ ିପରସି୍ତିରିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଲାଲ୍ କଲି୍ାର ପ୍ରାଚୀରରୁ  ଅଗଟେ 15, 2019ରର ଜଳଜୀବନ 
ମଶିନ ରରାରଣା କରଥିିରଲ। 2019 ରର, 3.23 ରକାଟ ିଗ୍ରାମୀଣ ପରବିାର ନଜି 
ରରର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଥିରଲ। ଏହ ିରୋଜନାର 33 ମାସ ମଧ୍ୟରର, 6.30 
ରକାଟ ିନୂତନ ଟ୍ୟାପ୍ ସଂରୋଗ େଆିୋଇଛ।ି ବତ୍୍ଭମାନ ପ୍ରାୟ 9.54 ରକାଟ ି
ପରବିାର ଅଥ୍ଭାତ୍ ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତଶିତ ରରର ଟ୍ୟାପରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଛି।ି

ଏପି୍ରଲ୍ 8, 2015ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମଦୁ୍ା ରୋଜନା 
ଅନୁୋୟୀ, ଶଶି,ୁ କରିଶାର ଏବଂ ତରୁଣ ବଗ୍ଭଙୁ୍ େଥାକ୍ରରମ 50,000, 
50,000 ରୁ 5 ଲକ୍ ଟଙ୍ା ଏବଂ 5-10 ଲକ୍ ଟଙ୍ା ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଋଣ ପ୍ରୋନ 
କରାୋଉଛ।ି ଏଥିରର 18 ମାର୍୍ଭ 2022 ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ 18.60 ଲକ୍ ରକାଟ ିଟଙ୍ା 
ଋଣ େଆିୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମଦୁ୍ା ରୋଜନା ଅଧୀନରର 10 ଲକ୍ 
ଟଙ୍ା ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଗ୍ୟାରରଣ୍ଟମିକୁ୍ ଋଣ ପ୍ରୋନ କରାୋଇଛ,ି ରେଉଁଥିରର ଏସସ,ି 
ଏସଟ ିଏବଂ ଓବସି ିଆରବେନକାରୀଙ୍ ପାଇ ଁ51 ପ୍ରତଶିତ ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ 
ରହାଇଛ।ି ଏହ ିରୋଜନାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପକ୍ଭରର ରହାଇଥିବା ଏକ ଜାତୀୟ 
ସ୍ତରର  ସରବ୍ଭକ୍ଣ ଅନୁସାରର 2015 ରୁ 2018 ମଧ୍ୟରର ଏହା 112 ରକାଟ ି
ଅତରିକି୍ ନେୁିକି୍ ସକୃଟିେ କରବିାରର ସାହାେ୍ୟ କରଛି,ି ରସଥିମଧ୍ୟରୁ 68.92 ଲକ୍ 
କମି୍ବା 62 ପ୍ରତଶିତ ମହଳିା।

ରକାଭିଡ ଅବଧି ସମୟରର, ଆଥଥିକ େକୃଟିେରୁ ଅଧିକ କ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ରହାଇଥିବା 
ରାସ୍ତକଡ଼ର ବୁଲାବକିାଳମିାନଙୁ୍ ପଣିୁଥରର ରରାଜଗାର ସକୃଟିେ କରବିା 
ଲାଗି ଆଥଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରୋନ କରାୋଉଛ।ି ପିଏମ୍ ସ୍ୱନଧିି ରୋଜନା 
ଅଧୀନରର10 ହଜାର ଟଙ୍ା ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଋଣ େଆିୋଉଛ।ି ଏହ ିରୋଜନାକୁ  
ଡରିସମ୍ବର 2024 ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଜାର ିରଖିବାକୁ କ୍ୟାବରିନଟ୍ ଅନୁରମାେନ 
କରଛି।ି ଏରବୋଏ ସମେୁାୟ ଋଣ ରାଶ ି8100 ରକାଟ ିଟଙ୍ାକୁ ବକୃଦ୍ଧ ି
ପାଇଛ।ି ଏହ ିରୋଜନା ଦ୍ାରା ସହରାଞ୍ଳର ପ୍ରାୟ 1.2 ରକାଟ ିରଲାକ 
ଉପକକୃତ  ରହରବ।  ଏପି୍ରଲ୍ 25, 2022 ସଦୁ୍ଧା 31.9 ଲକ୍ ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ। 

n  ଏସ୍ ସ-ିଏସ୍ ଟ ି(ଅତ୍ୟାଚାର ନବିାରଣ) ସଂରଶାଧନ ଅଧିନୟିମ, 2018 
ଅଣାୋଇଇଛ।ି

n  ଟୋଣ୍ଅପ୍ ଇଣି୍ଆ ଅଧୀନରର ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ରପ୍ରାରଜକ୍ଟ ସ୍ାପନ ପାଇଁ 10 
ଲକ୍ରୁ 1 ରକାଟ ିମଧ୍ୟରର ସହଜ ବ୍ୟାଙ୍ ଋଣ ସବୁଧିା। ଏଥିରର ଏସସ,ି 
ଏସଟ ିଉରେ୍ୟାଗୀମାନଙ୍ ପାଇଁ 5305 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଟଙ୍ାର ଋଣ 
ଅନୁରମାେନ କରାୋଇଛ।ି 

n  2021-22 ରର ଟୋଣ୍ଅପ୍ ଇଣି୍ଆ ପ୍ରାୟ 1.34 ଲକ୍ ରଲାକଙୁ୍ ଉପକକୃତ 
କରଥିିଲା, ଏଥିରର 30,160 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ କରାୋଇଥିଲା। 

n  ରେଶର ରମାଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 8.6 ପ୍ରତଶିତ ଅଥ୍ଭାତ୍ ପ୍ରାୟ 10.4 ରକାଟ ି
ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି(ST) ବଗ୍ଭର। ରେଶରର 705 ରୁ ଅଧିକ 
ବଜି୍ପିତ ଜନଜାତ ିଅଛନ୍।ି

n  ନରଭମ୍ବର 15, ବସି୍ଭା ମଣୁ୍ାଙ୍ ଜନ୍େବିସକୁ ଜନଜାତ ିରଗୌରବ େବିସ ଭାରବ 
ରରାରଣା କରାୋଇଥିଲା, ଆେବିାସୀମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଭଗବାନ ଭାବରର 
ପରଚିତି ବସି୍ଭା ମଣୁ୍ାଙ୍ ନାମରର ସାରା ରେଶରର 10 ଟ ିଆେବିାସୀ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନମି୍ଭାଣ କରାୋଉଛ।ି

n  ପରୀକ୍ାମଳୂକ ଭିତ୍ରିର ଏସଟ ିଛାତ୍ରମାନଙ୍ ପାଇଁ ଏକଲବ୍ୟ ମରଡଲ ରଡ 
ରବାଡଥିଂ ସ୍ଲୁ ସ୍ାପନ କରବିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ େଆିୋଇଛ।ି

n  ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ରବକୃତ୍ ିମିଶାଇ ଆେବିାସୀ ଛାତ୍ରଙ୍ ଉରର୍ଦଶ୍ୟରର 2500 
ରକାଟ ିଟଙ୍ା ବକୃତ୍ ିପ୍ରୋନ କରାୋଇଛ।ି 30 ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 
ଏଥିରର ଉପକକୃତ। 

n  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜନ ବକିାଶ କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ (PMJVK) ଅଧୀନରର ୱାକଫ ଭୂମି 
ଉପରର ବେି୍ୟାଳୟ, କରଲଜ, ଡାକ୍ରଖାନା, କମ୍ୁୟନଟି ିହଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଭିତ୍ଭୂିମି ବକିାଶ ପାଇଁ 100% ଅଥ୍ଭ ପ୍ରୋନ। ରେଶରର ୱାକଫ ରବାଡ୍ଭର 
ପ୍ରାୟ 7.95 ଲକ୍ ପଞ୍ଜୀକକୃତ ସମ୍ପତ୍ ିରହଛି।ି 

n  ଗତ 8 ବର୍ଭରର, ସଂଖ୍ୟାଲର ୁସମ୍ପ୍ରୋୟର 5.20 ରକାଟ ିଛାତ୍ରଙୁ୍ ପି୍ର-ମ୍ୟାଟ୍କି୍, 
ରପାଟେ ମ୍ୟାଟ୍କି୍, ରମରଟି୍-କମ-ରମନ୍, ରବଗମ୍ ହଜରତ ମହଲ ବାଳକିା 
ସ୍ଲାରସପି୍ ପ୍ରୋନ କରାୋଇଛ।ି ଏଥିରର ହତିାଧିକାରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ 50 
ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ ରହଉଛନ୍ ିବାଳକିା। ମସୁଲମାନ ଛାତ୍ରୀଙ୍ ୍ପଆଉଟ୍ ହାର 
70 ରୁ 30% କୁ ଖସ ିଆସଛି।ି

ପ୍ରତ ିଘସର ଜଳ: ଏସବ ପାଣ ିଆଣବିାସର 
ନୁସହ ଁ, ଆଥଜିକ ବକିାଶସର ବତିାନ୍ତୁ େମୟ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମଦୁ୍ା ସ�ାଜନା: ଆଥଜିକ 
ମଜଭୁତ ିଆରମ୍ଭ 

ପିଏମ ୍ସ୍ନଧି ି: ରାସ୍ାକଡ଼ 
ବୁଲାବକିାଳିଙୁ୍କ ପଣୁଥିସର େସୁ�ାଗ 

ଏେ ୍େି-ଏେ ୍ଟି ଏବଂ ଓବେିି ବଗ୍ଷଙୁ୍କ 
େଶକି୍କରଣ ଉଦ୍ମ 

ସେୌଭାଗ୍ ଅଥ୍ଷାତ୍ େମସ୍ଙୁ୍କ ବଜିଳିୁ 
ଗରବି ଏବଂ ବଞ୍ତି ରଲାକଙୁ୍ ବେୁି୍ୟତ ଅଧିକାର ରେବା ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ରସୌଭାଗ୍ୟ ରୋଜନା 25 ଡରିସମ୍ବର 2017ରର ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା। 
ଏହାଦ୍ାରା ସମାଜର ରଶର ରକାଣରର ଥିବା ପରବିାରକୁ ମାଗଣା ବେୁି୍ୟତ 
ସଂରୋଗ ରୋଗାଇ େଆିୋଉଛ।ି ରେଉଁମାରନ ରୋଗ୍ୟ ରହଉ ନାହାନ୍ ି
ତାଙୁ୍ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍ା ରେୟରର ସଂରୋଗ େଆିୋଉଛ।ି

ଗରିବ ଓ ବଞ୍ତିଙ୍କ 
ସେବା 

କଭରସଷ୍ାରି
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୍ାନ୍ସସଜଣ୍ରଙ୍କ େଶକି୍କରଣ 
n 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁୋୟୀ ରେଶରର 

2,68,14,994 େବି୍ୟାଙ୍ ରହଛିନ୍।ି 
n ସବ୍ଭସଲୁଭ ସଗୁମ୍ୟତା ପାଇଁ ଏକ 

ରେଶବ୍ୟାପୀ ଆରକ୍ସସବିଲିିଟ ିଇଣି୍ଆ 
ଅଭିୋନ 3 ଡରିସମ୍ବର 2015ରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛ।ି ଏହାର ଉରର୍ଦଶ୍ୟ 
ରହଉଛ ିଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍ ନରିାପେ, 
ନରିରପକ୍ ଏବଂ ସମ୍ାନଜନକ ଜୀବନ 
ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ମକୁ୍ ପରରିବଶ 
ସକୃଟିେ କରବିା।

n ଆରକ୍ସସବିଲିିଟ ିଇଣି୍ଆ ମିଶନ୍ 
ଅଧୀନରର 35ଟ ିଆନ୍ଜ୍ଭାତୀୟ 
ବମିାନବନ୍ର, 55ଟ ିରରରାଇ 
ବମିାନବନ୍ର, A1 ବଗ୍ଭ ସରମତ 
709ଟ ିଚହି୍ନତି ରରଳ ରଟେସନରର 
ସବୁଧିା ପ୍ରୋନ।

n ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ 95ଟ ିଏବଂ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର ଏବଂ ରସମାନଙ୍ ବଭିାଗର 
ଅନ୍ୟ 603ଟ ିଓଗ୍ରବବସାଇଟକୁ 
ସଗୁମ୍ୟ କରାୋଇଛ।ି ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରୀ ଭବନକୁ ସଗୁମ କରବିା 
କାେ୍ଭ୍ୟ େରୁତ ଗତରିର ଚାଲିଛ।ି ରକବଳ 
ଏତକି ିନୁରହଁ, 19ଟ ିରରରାଇ ନୁ୍ୟଜ୍ 
ଚ୍ୟାରନଲ ଆଂଶକି ଭାରବ ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍ 
ପାଇଁ ସଗୁମ୍ୟ ନୁ୍ୟଜ୍ ବୁରଲଟନି୍ 
ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍।ି 

n 1182ରକାଟ ିଟଙ୍ା ମଲୂ୍ୟର ସହାୟକ 
ଉପକରଣଗୁଡ଼କି ସଗୁମ୍ୟ ଭାରତ 
ରୋଜନା ଅଧୀନରର 19.68 ଲକ୍ 
େବି୍ୟାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାୋଇଛ।ି 

n ଭିନ୍ନକ୍ମଙ୍ ଅଧିକାରର କାେ୍ଭ୍ୟକାରୀତା 
ପାଇଁ ରୋଜନା, 2016 (SIPDA) 
ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ମକୁ୍ ପରରିବଶ, 
ଆରକ୍ସସବିଲିିଟ ିଇଣି୍ଆ ଅଭିୋନ ପାଇଁ 
ପାଣ୍ ିରୋଗାଏ। 

n ଆସାମର କାମରୂପ ଜଲି୍ାରର ଭିନ୍ନକ୍ମ 
ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପୁନବ୍ଭାସ ବଜି୍ାନ 
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇଁ ଏକ 
ବସି୍ତକୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରରିପାଟ୍ଭ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିାର 
ୋୟିତ୍ୱ ତାଙୁ୍ େଆିୋଇଛ।ି

େଗୁମ୍ ଭାରତ ଦ୍ାରା 
ଦବି୍ାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ 
ସହଲା େହଜ 

n  2011 ଜନଗଣନାରର 4,87,803 ଜଣଙୁ୍ 
ଅନ୍ୟ ବଗ୍ଭ ରବାଲି େଶ୍ଭାୋଇଛ ିରେଉଁଥିରର 
ଟ୍ାନର୍ଜଣ୍ର ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍ ।

n  ଟ୍ାନର୍ଜଣ୍ର ବ୍ୟକି୍ବରିଶରଙ୍ ଅଧିକାର 
ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ,ଁ ବାଇରସକୁ୍ସଆଲ୍ ପସ୍ଭନ୍ 
(ଅଧିକାର ଏବଂ ସରୁକ୍ା) ଅଧିନୟିମ 2019 
ର ଧାରା 10କୁ ଜାନୁୟାରୀ 2020 ଠାରୁ ଲାଗୁ 
କରାୋଇଛ।ି 

n  ରଫବକୃଆରୀ 2022ରର, ମନ୍ତଣାଳୟ 'ସ୍ାଇଲ୍' 
ନାମକ ଏକ ରୋଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛି,ି 
ରେଉଁଥିରର ଟ୍ାନର୍ଜଣ୍ରଙ୍ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ 
ପନୁବ୍ଭାସ ପାଇ ଁଏକ ଉପ-ରୋଜନା ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍।

n ରସମାନଙ୍ର ପନୁବ୍ଭାସ, ଚକିତି୍ସା ସବୁଧିା, େକ୍ତା 
ବକିାଶ, ଅଥ୍ଭରନତୖକି ପ୍ୟାରକଜ୍ ଉପରର 
ଧ୍ୟାନ େଆିୋଇଛ ି। ପିଏମ୍-େକ୍ ରୋଜନା 

ଅନୁୋୟୀ, ରସମାନଙୁ୍ େକ୍ତା ବକିାଶ ତାଲିମ 
ରେବା ପାଇ ଁରୋଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାୋଇଛ।ି

n  ଅଗଟେ, 2020ରର ଟ୍ାନ୍ରଜଣ୍ର ବ୍ୟକି୍ଙ୍ 
ପାଇ ଁଏକ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସଲି୍ ଗଠନ 
ସହତି, ନରଭମ୍ବର 2020ରର ଟ୍ାନର୍ଜଣ୍ର 
ପସ୍ଭନ୍ଙ୍ ପାଇ ଁନ୍ୟାସନାଲ ରପାଟ୍ଭାଲ ଆରମ୍ଭ 
କରାୋଇଛ।ି 

n  ଟ୍ାନର୍ଜଣ୍ର ଆରବେନକାରୀ କାେ୍ଭ୍ୟାଳୟ 
ପରେିଶ୍ଭନ ନକର ିପରଚିୟ ପ୍ରମାଣ ତଥା 
ପରଚିୟ ପତ୍ର ପାଇପାର।ି 

n  ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, େଲି୍ୀ, ପଶି୍ମବଙ୍, 
ରାଜସ୍ାନ, ବହିାର, ଛତଶିଗଡ, ତାମଲିନାଡୁ 
ଏବଂ ଓଡ଼ଶିାରର ଗରମିା ଗକୃହ ନାମରର 
ଟ୍ାନର୍ଜଣ୍ରଙ୍ ପାଇ ଁ12 ଟ ିଆଶ୍ରୟ ଗକୃହ  
ପାଇଲଟ୍ ଭିତ୍ରିର ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛ।ି 

ଗରିବ ଓ ବଞ୍ତିଙ୍କ 
ସେବା 

କଭରସଷ୍ାରି
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n  ଷ୍ଟାଚୁ୍ୟ ଅଫ୍ ୟୁନରି:ି ସର୍ଦ୍ଭାର ପରଟଲଙୁ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳପିବୂ୍ଭକ ବଶି୍ୱର ସବ୍ଭବକୃହତ 
ପ୍ରତମିତୂ୍ଥି ଗୁଜୁରାଟର ରକୱଡଆିଠାରର ନମି୍ଭାଣ କରାୋଇଛ,ି ୋହା ଆଜ ି
ଏକ ପେ୍ଭ୍ୟଟନ ସ୍ଳୀରର ପରଣିତ ରହାଇଛ।ି

n  ବାବାସାମହବ ମ�ମ�ାରିଆଲ: େଲି୍ୀର ଅଲିପରୁ ରରାଡସ୍ତି 
ବାବାସାରହବଙ୍ ମହାପରନିବି୍ଭାଣସ୍ଳୀଠାରର ବାବାସାରହବ ରମରମାରଆିଲ 
ନମି୍ଭାଣ କରାୋଇଛ।ି  ବାବାସାରହବ ଆରମ୍ବେକରଙ୍ ସହ ଜଡତି 
ପଞ୍ତୀଥ୍ଭର ବକିାଶ କରାୋଇଛ।ି 

n  କ୍ାନ୍ ି�ଦେରି:  1940 େଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରର, ଲାଲକଲି୍ା ଭିତରର 
ଆଇଏନ୍ଏର ଏକ ମାମଲା ସାରା ରେଶକୁ ଥରାଇ ରେଇଥିଲା। ଅରନକ 

େଶନ୍ଧ ିଧର ି ଏହାକୁ ରଲାକ ଭୁଲି ୋଇଥିରଲ।  ରନତାଜୀ ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର 
ରବାରଙ୍ ଜନ ୍ବାରଥିକୀରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରସହ ିଅଟ୍ାଳକିାକୁ ରନତାଜୀ 
ଏବଂ ଆଇଏନ୍ଏକୁ ଉତ୍ସଗ୍ଭକର ିଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟରର ପରଣିତ କରଛିନ୍।ି 
ଏହ ିସଂଗ୍ରହାଳୟର ଚାରରାଟ ିଅଂଶ ଅଛ,ି ୋହା ସାମହୂକି ଭାବରର 'କ୍ରାନ୍ ି
ମନ୍ରିର' ଭାବରର ଜଣାଶଣୁା।

n  ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ମ�ମ�ାରଆିଲ: ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମକୃତ ମରହାତ୍ସବ 
ବର୍ଭରର ଜଲିଆନୱାଲା ବାଗ କରମ୍ପଲେକ୍ସର ଉନ୍ନତୀକରଣ  'ସଂଗ୍ରହାଳୟ 
ଗ୍ୟାରଲରୀ'ର ନବୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। 

n ଆଜାଦ ଗ୍ୟାମଲରୀ: 1857 ରୁ 1947 ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଆହ୍ାବାେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରର 

ଏକ େମଦୃ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ନମି୍ଷାଣ ପାଇ ଁ
ୋସ୍ତୃକି ଐତହି୍ର େଂରକ୍ଣ 

ନଜି ଐତହି୍ୟର ସଂରକ୍ଣ ତଥା ତାହାକୁ ଆଗା�ୀ ପିଢ ିୋଏ ପହଞ୍ାଇବା ପ୍ରତରି ିରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆ� ସ୍ାଧୀନତା ଆମଦୋଳନ, 
ସାଂସ୍ତୃକି ମବୈଭବର ମପ୍ରରଣାଦାୟୀ ପ୍ରସଗେ ଏବଂ ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱଙୁ୍କ ସା�ନୋକୁ ଆଣିବାଲାଗି ମକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରିନ୍ର ଉଦ୍ୟ� କରୁଛନ୍।ି 

ମଦଶରୁ ମଚାରି ମହାଇଥିବା �ତୂ୍ଟି ଓ କଳାକୃତକୁି ମ�ରାଇ ଆଣିବା ମହଉ ବା ପୁରୁଣା �୍ୁୟଜୟି�ଗୁଡ଼କିର ପୁନଃନ�ିଣ୍ଣାଣ ମହଉ, 
ନୂଆ ସଂଗ୍ହାଳୟ ତଆିରି କରିବା ମହଉ ଅବା ପୁଣି ଉମପକି୍ତ ଜନନାୟକଙୁ୍କ ସମ୍ାନ ଜଣାଇବା ମହଉ; ଅମୋଧ୍ୟା, ମକଦାରନାଥ, 

ବାରାଣସୀ, ମସ�ନାଥ �ଦେରି ଭଳ ିସାଂସ୍ତୃକି ସ୍ଳକୁ ବକିଶତି କରିବା; କାଶୀ ବଶି୍ୱନାଥ କରିଡର, ରା� �ଦେରିର ନ�ିଣ୍ଣାଣ, ଚାରିଧା� 
ୋତ୍ାର ବକିାଶ, ପ୍ରସାଦ, ସ୍ମଦଶ ଦଶଣ୍ଣନ ଭଳ ିମୋଜନାଦ୍ାରା ବଭିିନ୍ନ ଧ�ଣ୍ଣସ୍ଳକୁ ମଗାରଏି ସକଟିଟ୍ ଭାମବ ବକିଶତି କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 
ମଦଶର ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଙୁ୍କ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍ତୃକି ଐତହି୍ୟ ବାବଦମର ପରିଚତି କରିବା ପାଇଁ ମସହସି୍ଳକୁ ମନବା ଏବଂ ବା ତା’ ସହ ମୋଡ଼ା 

ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା- ସବୁକଛି ିପାଇଁ  ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିୋନ ଗଲା 7-8 ବଷଣ୍ଣ ମହଲା ଚାଲି ଆସଛି।ି 

ୋଂସ୍ତୃ ିଐତହି୍ର 
େଂରକ୍ଣ 

କଭରସଷ୍ାରି
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ପ୍ରରତ୍ୟକ ବପି୍ଳବ ପ୍ରେଶ୍ଭନ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଅନନ୍ୟ ଗ୍ୟାରଲରୀ। କ୍ରାନ୍ବିୀର 
ଚନ୍ଦ୍ର ରଶଖର ଆଜାେଙୁ୍ ଉତ୍ସଗ୍ଭକର ିଏହ ି'ଆଜାେ ଗ୍ୟାରଲରୀ' ସଶସ୍ତ୍ର ବପି୍ଳବ 
ସହ ଜଡ଼ତି କଛି ିଡକୁ୍ୟରମଣ୍ଟର ଡଜିଟିାଲ୍ ଅନୁଭୂତ ିରେଉଛ।ି 

n  ବପ୍ିବୀ ଭରତ ଗ୍ୟାମଲରୀ: ରକାଲକାତାର ବପିଲେବୀ ଭରତ ଗ୍ୟାରଲରୀରର 
ଆଧୁନକି ରକୌଶଳ ବ୍ୟବହାରକର ିବପିଲେବକୁ ପ୍ରେଶ୍ଭନ କରାୋଇଛ,ି ୋହା 
ଭବରି୍ୟତ ପିଢ଼କୁି ଆକର୍ଭଣ କରୁଛ।ି ଇତହିାସର ପବୂ୍ଭ ପକୃଷ୍ାରୁ ଆଜାେ ହନି୍ 
ରଫୌଜର ଅବୋନ ଜାଣିବାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାୋଇଛ।ି ଆଣ୍ାମାନର 
ରେଉଁଠାରର ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁରନତାଜୀ ତ୍ରରିଙ୍ା ଉଠାଇଥିରଲ ରସହ ିସ୍ାନକୁ 
ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ପରଚିୟ େଆିୋଇଛ।ି ଏହା ସହତି ଆଣ୍ାମାନ ଦ୍ୀପପଞୁ୍ଜର 
ନାମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇ ଁଉତ୍ସଗ୍ଭୀକକୃତ ରହାଇଛ।ି

n  ବଭିାଜନ ସୃ୍ତ ିଦବିସ: ଆଗାମୀ ପିଢ଼କୁି ମରନ ରଖିବା ପାଇ ଁଭାରତ, 
ପ୍ରତବିର୍ଭ 14 ଅଗଟେକୁ 'ବଭିାଜନ ବଭିିରକିା ସ୍କୃତ ିେବିସ' ଭାବରର ପାଳନ 
କରବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ିରନଇଛ।ି

n  ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ହାଳୟ: ଏହ ିସଂଗ୍ରହାଳୟରର ରେଶର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀମାନଙ୍ ଜୀବନ ଏବଂ ରସମାନଙ୍ ଅବୋନ ମାଧ୍ୟମରର 
ଭାରତର କାହାଣୀକୁ ବର୍୍ଭନା କରାୋଇଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ସଂଗ୍ରହାଳୟରର 
ରେଶର 14 ଜଣ ପବୂ୍ଭତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ଜୀବନ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ନମି୍ଭାଣରର 
ରସମାନଙ୍ର ଅବୋନର ଝଲକ ରହଛି।ି

n  ଆଦବିାସୀ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ା�ୀ ସଂଗ୍ହାଳୟ: ରେଶର 10ଟ ିସ୍ାନରର 
ଆେବିାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙୁ୍ ସମ୍ାନତି ଜଣାଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନମି୍ଭାଣ।

n  ଜାତୀୟ େୁଦ୍ଧ ମ�ମ�ାରଆିଲ୍: ସରବ୍ଭାର୍ ବଳେିାନ ରେଇଥିବା ଆମର 
ରସୖନକିମାନଙ୍ ପାଇଁ ଜାତୀୟ େୁଦ୍ଧ ରମରମାରଆିଲ୍ ନମି୍ଭାଣ କରାୋଇଛ।ି 

n  ନ୍ୟାସନାଲ ମପାଲିସ୍ ମ�ମ�ାରଆିଲ୍: ରପାଲିସ୍ ଏବଂ ପାରାମଲିିଟାରୀ 
ରଫାସ୍ଭ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗ୍ଭୀକକୃତ ଜାତୀୟ ରମରମାରଆିଲ୍ ମଧ୍ୟ ରେଶର ନୂତନ 
ପିଢ଼କୁି ରପ୍ରରଣା ରୋଗାଉଛ।ି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ଏରତ େଶନ୍ଧ ିଧର ି
ରେଶରର ରକୌଣସ ିଜାତୀୟ ସ୍ାରକୀ ନଥିଲା।

n ସାହବିଜାେଙ୍ ମହାନ ବଳେିାନର ସ୍କୃତରିର, ଡରିସମ୍ବର 26 କୁ ବୀର ବାଲ 
େବିସ ପାଳନ କରବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ିନଆିୋଇଛ।ି 

n ଲାଲ୍ କଲି୍ାଠାରର ଏପି୍ରଲ୍ 21କୁ  ଗୁରୁ ରତଗ ବାହାେୂରଜୀଙ୍ 400 
ତମ ପ୍ରକାଶ ପବ୍ଭକୁ ବଶିାଳ ଭାରବ ଆରୟାଜନ କରାୋଇଥିଲା।  
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ ଏହଅିବସରରର ରେଶକୁ ସରମ୍ବାଧିତ କରଥିିରଲ।

n ରଡରା ବାବା ନାନକଙ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିଆନ୍ଜ୍ଭାତୀୟ ସୀମା ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ 
ସମସ୍ତ ଆଧୁନକି ସବୁଧିା ସହତି ଏକ ସମନ୍ବତି ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରର 
ଅରକ୍ଟାବର, 2019ରର କତ୍୍ଭାରପରୁ ସାହବି କରଡିର ନମି୍ଭାଣ 
କରାୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ଶଖିମାନଙ୍ ପବତି୍ର ତୀଥ୍ଭସ୍ାନ କତ୍୍ଭାରପରୁ କରଡିରର ୋବ ିପରୂଣ 
କରଥିିରଲ।

n ଜୁନ୍ 2019 ପରର, କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ ବରିେଶୀ ଶଖି ନାଗରକିମାନଙ୍ର 
ସମୀକ୍ା କରାୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶଖି୍ ବନ୍ୀମାରନ ଏକ କ୍ମା ପ୍ରାଥ୍ଭନା 
ରୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରର ପେ୍ଭ୍ୟାୟକ୍ରରମ (ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ୀ 
ଉପରର) ମକୁ୍ ରହାଇଥିରଲ।

n  ପାଟନା ସାହବି ସରମତ ଗୁରୁ ରଗାବନି୍ ସଂି ଜୀ ସହତି ଜଡତି 
ସ୍ାନରର ରରଳ ସବୁଧିା ମଧ୍ୟ ଆଧୁନକିୀକରଣ କରାୋଇଛ।ି ପଞ୍ଜାବର 
ଆନନ୍ପରୁ ସାହବି ଏବଂ ଅମକୃତସରର ଅମକୃତସର ସାହବି ସରମତ 
‘ସ୍ୱରେଶୀ େଶ୍ଭନ ରୋଜନା' ମାଧ୍ୟମରର ସମସ୍ତ ପ୍ରମଖୁ ସ୍ାନକୁ ସଂରୋଗ 
କରୁଥିବା ଏକ ତୀଥ୍ଭସ୍ାନ ସକଥିଟ ମଧ୍ୟ ନମି୍ଭାଣ କରାୋଉଛ।ି

n  2015 ସ୍ୱରେଶ େଶ୍ଭନ ରୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା। ଏହ ି
ରୋଜନା ଅଧୀନରର ଭାରତରର 15 ଟ ିଥିମ୍ ସକଥିଟର ବକିାଶ 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି

n  ଏଥିମଧ୍ୟରର ରବୌଦ୍ଧ ସକଥିଟ, ରାମାୟଣ ସକଥିଟ, କକୃଷ୍ଣ ସକଥିଟ, 
ଉତ୍ର-ପୂବ୍ଭ ସକଥିଟ, ହମିାଳୟ ସକଥିଟ, ରକାଟୋଲ ସକଥିଟ, 
ମରୁଭୂମି ସକଥିଟ, ଆେବିାସୀ ସକଥିଟ, ଇରକା ସକଥିଟ, ୱାଇଲ୍ଡ 
ଲାଇଫ ସକଥିଟ, ଗ୍ରାମୀଣ ସକଥିଟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ସକଥିଟ, ତୀଥ୍ଭକର 
ସକଥିଟ ଏବଂ ସଫିୁ ସକଥିଟ ପ୍ରଭକୃ ତ ିଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍।

n  ଏହ ିରୋଜନା ଆରମ୍ଭରୁ ଏହ ିସକଥିଟଗୁଡ଼କିର ବକିାଶ ପାଇଁ 
5700 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ମଲୂ୍ୟର ରମାଟ 78 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜରୁ 
କରାୋଇଛ।ି

ଶଖି େମ୍ପ୍ରଦାୟକ ୁସନଇ 
ନଆି�ାଇଥବିା ନରି୍୍ଷୟ

ସ୍ସଦଶ ଦଶ୍ଷନସର ବବିଧିତାକୁ 
େରୁକ୍ା ପ୍ରୟାେ

ଭାରତର ଐତହି୍, 
ପଣୁଥିସର ଭାରତ ଭୂମିସର
ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଥିମ ଇତହିାସ ସହତି ରୋଡ଼ରିହବାର ପ୍ରୟାସରର 2014 
ପରଠାରୁ ବତ୍୍ଭମାନ ପେ୍ଭ୍ୟନ୍  ରଚାର ିରହାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 228 ମଲୂ୍ୟବାନ 
ମତୂ୍ଥିକୁ ସଫଳତାର ସହତି ରଫରାୋଇ ଅଣାୋଇପାରଛି।ି 2013 
ପେ୍ଭ୍ୟନ୍, ରକବଳ 13 ଟ ିପ୍ରତମିାକୁ ରଫରାଇ ଅଣାୋଇପାରଥିିଲା। 

ୋଂସ୍ତୃ ିଐତହି୍ର 
େଂରକ୍ଣ 

କଭରସଷ୍ାରି
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ୋଂସ୍ତୃକି ସ୍ାନଗଡିୁ଼କର ବକିାଶ
n •	ଅରୋଧ୍ୟା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ରକନ୍ଦ୍ର, ବଶି୍ୱ ପେ୍ଭ୍ୟଟନ ହବ୍ 

ଏବଂ ସ୍ାୟୀ ସ୍ାଟ୍ଭ ସଟି ିଭାବରର ବକିଶତି ରହଉଛ।ି  ରାମ 
ମନ୍ରି ନମି୍ଭାଣ ପରର ରକବଳ ରେଶର ରଲାକ ନୁହଁନ୍,ି 
ରେରତରବରଳବ ିଜରଣ ବରିେଶୀ ଭାରତକୁ ଆସନ୍,ି ରସ 
ନଶିି୍ତ ଭାବରର ଅରୋଧ୍ୟା େିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରରିବ। 

n •	ଅରୋଧ୍ୟାରର ନମି୍ଭାଣ ରହବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍ 
ରହବିା ପାଇଁ ସବୁଧିା ସାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ, ମଠ, ରହାରଟଲ 
ଏବଂ ବଭିିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଭବନ ପ୍ରଭକୃ ତ ିରହବି। ଏଠାରର 
ଏକ ପେ୍ଭ୍ୟଟନ ସହାୟତା ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏକ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ 
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ନମି୍ଭାଣ କରାେିବ।

n •	ସଜୁ୍ଭ ନେୀ ଏବଂ ଏହାର ରାଟର ଭିତ୍ଭୂିମି ବକିାଶ ଉପରର 
ବରିଶର ଧ୍ୟାନ େଆିୋଉଛ।ି ସଜୁ୍ଭ ନେୀରର କରୁଜ୍ ଅପରରସନ୍ 
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ରବଶୖଟିେ୍ୟ ରହବ। 

n •	ସାଇରକଲ ଚାଳକ ଏବଂ  ପଥଚାରୀଙ୍ ପାଇଁ ପେ୍ଭ୍ୟାପ୍ ପାକଥିଂ 
ସ୍ାନ ସନୁଶିି୍ତ କର ିସହରକୁ ବକିଶତି କରାେିବ। ସ୍ାଟ୍ଭ ସଟି ି
ଭିତ୍ଭୂିମି ବ୍ୟବହାର କର ିଏକ ଆଧୁନକି ଉପାୟରର ଟ୍ାଫିକ୍ 
ପରଚିାଳନା ମଧ୍ୟ କରାେିବ।

n  ରସାମନାଥଙ୍ ପ୍ରାକକୃତକି ରସୌନ୍େ୍ଭ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରର ରଖି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
'ପ୍ରସାେ' ରୋଜନାରର ନମି୍ଭାଣ କରଛିନ୍ ିସାମଦିୁ୍କ େଶ୍ଭନ ପଥ।

n  ଏହ ିଗ୍ୟାରଲରୀ ମନ୍ରି ସ୍ାପତ୍ୟର ବରିୟବସୁ୍ତ ଉପରର ନମିଥିତ। 
ରସାମନାଥ ମନ୍ରିର ନଟେ ରହାଇଥିବା ଅବଶଟିୋଂଶ ଏଠାରର 
ସଂରକି୍ତ କରାୋଇଛ।ି

n  ଏହ ିକ୍ରମରର ଆଗରର ରହଛି ିଇରନ୍ାରର ମରାଠା ମହାରାଣୀ 
ମାତାଶ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟାବାଈ ରହାଲକରଙ୍ ଦ୍ାରା 1783 ମସହିାରର 
ସ୍ାପନ କରାୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ରି। ରସାମନାଥ ମନ୍ରି 
ଉପରର ରହଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରର ଏହ ିମନ୍ରିରର ପ୍ରଭୁ 
ଶ୍ରୀ ରସାମନାଥଙ୍ ପଜୂାର୍୍ଭନା କରାୋଉଥିଲା। ମେ୍ଭ୍ୟାୋପୂର୍୍ଭ ପଜୂା 
ପରସିର ଏବଂ େୁଗ୍ଭମ ପ୍ରରବଶଦ୍ାର ବଶିଟିେ ପରୁୁଣା ମନ୍ରିର ପନୁଃ 
ନମି୍ଭାଣକର ିପ୍ରାୟ 1800 ବଗ୍ଭ ମଟିର ପରସିରକୁ ମନ୍ରି କରମ୍ପଲେକ୍ସ 
ପରସିରରର ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍ କରାୋଇଛ ି|

n  ରସାମନାଥ ମନ୍ରି କରମ୍ପଲେକ୍ସରର ଶ୍ରୀ ପାବ୍ଭତୀ ମନ୍ରିର ଶଳିାନ୍ୟାସ 
ରହାଇଥିଲା।  ଶ୍ରୀ ରସାମନାଥ ଟ୍ଟେ  ଦ୍ାରା ରସାମନାଥ ମହାରେବଙ୍ 
ନକିଟରର ପାବ୍ଭତୀ ମନ୍ରିର ମଳୁେୂଆ ରଖିଥିରଲ। 30 ରକାଟ ିଟଙ୍ା 
ବ୍ୟୟରର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନକି ସକଥିଟ ହାଉସ୍ ନମି୍ଭାଣ କରାୋଇଛ।ି  
ଏଠାରର ୋତ୍ରୀମାରନ ନଜି ରକାଠରୀରୁ ସମଦୁ୍ େକୃଶ୍ୟ ପାଇରବ। 

n •	ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ରିର ମଳୂ ରୂପକୁ ଅକୁ୍ର୍୍ଭ ରଖି ଏହାକୁ 5 ଲକ୍ 27 
ହଜାର ବଗ୍ଭଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଳରର ବକିଶତି କରାୋଇଛ।ି 
800 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ମଲୂ୍ୟରର ନମିଥିତ ବଶି୍ୱନାଥ ଧାମରର 
ଭକ୍ଙ୍ ସବୁଧିା ପାଇଁ ବରିଶର େତ୍ନ ନଆିୋଇଛ।ି

n •	ଏହାପୂବ୍ଭରୁ ବଶି୍ୱନାଥ ମନ୍ରିରର ଭକ୍ଙ୍ ପାେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ 
ସ୍ାନ ନଥିଲା, ବତ୍୍ଭମାନ 2 ଲକ୍ ଭକ୍ ଠଆି ରହାଇ ଉପାସନା 
କରପିାରବିା ବ୍ୟବସ୍ା ରହାଇଛ।ି 
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n •	ଉତ୍ରାଖଣ୍ର ଚାର ିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ରକୋରନାଥ ଧାମ ଅନ୍ୟତମ। 
ଚାରଧିାମର ୋତ୍ରାକୁ ସଗୁମ କରବିା ପାଇଁ ଏହାକୁ ରଟ୍ନ୍ ଦ୍ାରା 
ସଂେୁକ୍ କରବିା ସହ ଆଧୁନକି ରାଜପଥ ନମି୍ଭାଣ କରାୋଇଛ।ି 
2013 ମସହିାରର ରହାଇଥିବା ଭୟଙ୍ର ବପିେ୍ଭ୍ୟୟ ରହତୁ ଏହ ି
ତୀଥ୍ଭୋତ୍ରୀ ସହରକୁ ବହୁତ ଧ୍ଂସାବରଶରର ସମ୍ଖୁୀନ ରହବାକୁ 
ପଡ଼ଥିିଲା। ଅନୟିନ୍ତତି ଅଟ୍ାଳକିା ନମି୍ଭାଣ ରହତୁ ମନ୍ରି ରକୌଣସ ି
ସ୍ାନରର ଲୁଚ ିୋଇଥିଲା ରେମିତ।ି ଆେଗୁିରୁ ଶଙ୍ରାଚାେ୍ଭ୍ୟଙ୍ 
ସମାଧିର ପୁନଃନମି୍ଭାଣ ସହତି ପରରିବଶ ସନୁ୍ଳନକୁ େକୃଟିେରର ରଖି 
କ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ଗଳଗୁିଡ଼କିର ପୁଣି ନମି୍ଭାଣ କରାୋଇଛ।ି 
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n ତୀଥ୍ଭୋତ୍ରା ପନୁଃନବୀକରଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ବକିାଶ 
୍ାଇଭ୍ (PRASAD) ରହଉଛ ିଏକ ଜାତୀୟ ମଶିନ 
ୋହା ପେ୍ଭ୍ୟଟନ ମନ୍ତଣାଳୟ ଦ୍ାରା 2014-15 ବର୍ଭରର 
ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା। ଏହ ିରୋଜନା 100% ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ଅନୁୋନରର ପରଚିାଳତି।

n  ଏହ ିରୋଜନା ଧାମଥିକ ପେ୍ଭ୍ୟଟନ ଅଭିଜ୍ତାକୁ ସମକୃଦ୍ଧ କରବିା 
ପାଇଁ ସାରା ରେଶରର ତୀଥ୍ଭସ୍ାନଗୁଡକିର ଚହି୍ନଟ ଏବଂ ବକିାଶ 
ଉପରର ଧ୍ୟାନ ରେଇଥାଏ। ଏହାର ମଳୂ ଉରର୍ଦଶ୍ୟ ରହଉଛ ି
ଏକ ପରୂ୍୍ଭ ଧାମଥିକ ପେ୍ଭ୍ୟଟନ ଅଭିଜ୍ତା ପ୍ରୋନ କରବିା ସହତି 
ତୀଥ୍ଭସ୍ାନଗୁଡକିର  ସ୍ାୟୀ ଢଙ୍ରର ଏକୀକକୃତ ବକିାଶ ପ୍ରୋନ 
କରବିା।

n  ସଡ଼କ, ରରଳ, ରଭାଜ ିଟମଥିନାଲ୍, ରମାବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରରନଟ୍-ହଟ୍ 
ସ୍ପଟ୍ କରନକ୍ଟଭିିଟ,ି ରଶୌଚାଳୟ, ହସ୍ତଶଳି୍ପ ବଜାର, ଏଟଏିମ୍, 
ମନ ିଏକ୍ସରଚଞ୍ଜ କାଉଣ୍ଟର ଭଳ ିଭିତ୍ଭୂିମ ିବକିାଶ କରାୋଉଛ।ି 
ଏଥିରର 27 ଟ ିରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଳରର 57 ଟ ି
ସାଇଟ୍ କୁ ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍। ଜାନୁୟାରୀ 2021 ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଉପଲବ୍ଧ 
ତଥ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ, 24 ଟ ିରାଜ୍ୟରର ପ୍ରାୟ 1160 ରକାଟ ିଟଙ୍ା 
ମଲୂ୍ୟର 36 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରର କାେ୍ଭ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି

ପ୍ରୋଦ ସ�ାଜନା ମାୟେମସର ଭିରି୍ଭୂମି ବକିାଶ

ଅରକ୍ଟାବର 2021ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀ କୁଶନିଗର ବମିାନବନ୍ରକୁ ରେଶ ପାଇଁ 
ଉତ୍ସଗ୍ଭ କରଥିିରଲ। 260 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ବ୍ୟୟରର 
589 ଏକର ଜମିରର ଏହା ନମି୍ଭାଣ କରାୋଇଛ।ି 
କୁଶନିଗର ବମିାନ ବନ୍ର ରକବଳ ଆନ୍ଜ୍ଭାତୀୟ 
ସଂରୋଗର ଉତ୍ସ ଭାରବ ନୁରହଁ ବରଂ ଭାରତର 
ସାଂସ୍କୃତକି ବନୁ୍ଧ ଏବଂ ରବୌଦ୍ଧ ସକଥିଟପାଇଁ ବଶି୍ୱର 
ପ୍ରରବଶ ଦ୍ାର ରହବାକୁ ୋଉଛ।ି 

କୁଶନିଗର ବମିାନବନ୍ର

ବଭିିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଖୁ୍ଙୁ୍କ ଅପବୂ୍ଷ ଉପହାର
n •	ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ ଜାପାନର ତତ୍ କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ  

ରୟାସହିରିଡ ସଗୁାଙୁ୍ ଏକ ଚନ୍ନ କାଠ ନମିଥିତ ବୁଦ୍ଧ ମତୂ୍ଥି ଉପହାର 
କରଛିନ୍।ି ଭାରତ-ଜାପାନ ସମ୍ପକ୍ଭରର ରବୌଦ୍ଧ ଧମ୍ଭ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଭ 
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରଥିାଏ।

n •	ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ  ତାଙ୍ର ଅରଷ୍ଟ୍ରଲୀୟ ତତ୍ କାଳୀନ ପ୍ରତପିକ୍ 
ସ୍ଟ୍ ରମାରସିନଙୁ୍ ଏକ ରଗାଲାପୀ ରଙ୍ର ରୂପା ଜାହାଜ ଉପହାର 
କରଥିିରଲ। କାଶରି ଗତଶିୀଳତାକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କରୁଥିବା ଏହ ିଜାହାଜ 
ଏକ ପ୍ରକକୃଟେ ହସ୍ତଶଳି୍ପର ଉୋହରଣ। 

n •	ଆରମରକିାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିକମଲା ହାରସିଙୁ୍ ତାଙ୍ ୋୋ ପି.ଭି. 
ରଗାପାଳନଙ୍ ସମ୍ପକ୍ଭରର ପୁରୁଣା ବଜି୍ପି୍ର ଏକ କପି ଉପହାର 
କରଥିିରଲ। ଏହ ିବଜି୍ପି୍ରର ଭାରତରର ତାଙ୍ ସରକାରୀ ରସବା 
ସମୟରର ସଚୂନା ରହଛି।ି

n •	ଇ୍ାଏଲର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରବଞ୍ଜାମିନ୍ ରନତାନ୍ୟାହୁଙୁ୍ 
ରକରଳର େୁଇଟ ିଅବରଶର ପ୍ରତକିକୃତ ିପ୍ରୋନ କରାୋଇଥିଲା। 

ଏଗୁଡ଼କି ଭାରତରର ୟିହୁେୀମାନଙ୍ର େୀର୍ଭ ଇତହିାସର ମଖୁ୍ୟ 
କଳାକକୃତ ିଭାବରର ବରିବଚନା କରାୋଏ।

n •	ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ ତାଙ୍ ଆରମରକିୀୟ ଗସ୍ତରବରଳ ତତ୍କାଳୀନ 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିରଡାନାଲ୍ଡ ଟ୍ମ୍ପଙୁ୍ 1965 ମସହିାରର ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍ନଙ୍ 
ମକୃତୁ୍ୟ ପରର ଜାର ିକରାୋଇଥିବା ଏକ ଡାକ ଟୋମ୍ପ ଉପହାର 
ରେଇଥିରଲ। କାଶ୍ୀର ଏବଂ ହମିାଚଳ ପ୍ରରେଶରର ରମଲାନଆି ଟ୍ମ୍ପଙୁ୍ 
ଏକ ହାତ ତଆିର ିଶାଢ଼ୀ ଏବଂ କାଙ୍ଗ୍ ା ଉପତ୍ୟକାର କାରଗିରମାନଙ୍ 
ଦ୍ାରା ନମିଥିତ ଏକ ରୂପା ରଙ୍ର ରବ୍ରସରଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉପହାର କରଥିିରଲ। 

n •	2014 ମସହିାରର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରଥିିରଲ। 
ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟରର ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଜାପାନ ସମ୍ାଟଙ୍ ପାଇଁ ଏକ 
ବରିଶର ଉପହାର ରନଇଥିରଲ। ତାହାଥିଲା ଭଗବଦ୍ ଗୀତା।

n •	2014 ରର ଆରମରକିା ଗସ୍ତ ସମୟରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ 
ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିବାରାକ ଓବାମାଙୁ୍ 400 ବର୍ଭ ପୁରୁଣା ରରାଗାନ 
କଳା ସହ ଜଡ଼ତି ଏକ ଚତି୍ର ପ୍ରୋନ କରଥିିରଲ।
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ଭବଷି୍ୟତର ରାଷ୍ଟ୍ର ନ�ିଣ୍ଣାତା ମହଉଛନ୍ ିେୁବକ। ଆଉ ଏହକି୍�ମର ଭାରତ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ସ୍ାନ ଦଖଲ କମର। 
କାରଣ ଏହାର 65 ପ୍ରତଶିତ ଜନସଂଖ୍ୟର ହାରାହାରି ବୟସ 35 ବଷଣ୍ଣରୁ କମ୍। େୁବକ ଏବଂ ଛାତ୍ଙ୍କ 

ପାଇଁ ଅମନକ ପଦମକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରିବାମବମଳ ସବୁଠାରୁ �ହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦମକ୍ପ ଭାମବ ଗୁଣବତ୍ାପୂର୍ଣ୍ଣ 
ଶକି୍ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିୋଇଛ।ି ଏହାସହ େୁବକ�ାନଙ୍କ ଭିତମର ମକୌଶଳ ଓ ଦକ୍ତା ବୃଦ୍ଧ ିଲାଗି ବମିଶଷ ଧ୍ୟାନ 

ଦଆିୋଇ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ �ଜଭୁତ �ଳୁଦୂଆ ପଡୁ଼ଛ।ି 
34 ବର୍ଷ ପସର ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶକି୍ା ନୀତ ି
n  ନୂତନ ଶକି୍ା ନୀତ ିଅନୁୋୟୀ, ବେି୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବେି୍ୟାଳୟରର 

ରହବାକୁଥିବା ପାଠପଢ଼ା ନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କରାୋଉଛ।ି ଭବରି୍ୟତକୁ 
େକୃଟିେରର ରଖି ଭାରତର େୁବକମାନଙୁ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିା ଏବଂ 
ଭାରତକୁ ବଶି୍ୱର ସବ୍ଭବକୃହତ 
କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକରର ପରଣିତ 
କରବିାକୁ ଲକ୍୍ୟ ରଖିଛ ି
ଏନ୍ଇପି 2020 । ଏପରକି ି
ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍ 
ରବରୖୟିକ ଜ୍ାନରକୌଶଳ 
ପ୍ରୋନ କରବିା ରେମିତ ି
ରସମାନଙ୍ଚ ରବେୁୖ୍ୟତକି ମରାମତ,ି ବଗିଚା, ମାଟ ିପାତ୍ର ନମି୍ଭାଣ 
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େକ୍ତାରର ବ୍ୟବହାରକି ପ୍ରଶକି୍ଣ େଆିେିବ। ନୀତ ି
ଅନୁୋୟୀ, 2025 ସଦୁ୍ଧା ଅତକିମରର 50 ପ୍ରତଶିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ 
ବକୃତ୍ଗିତ େକ୍ତା ଓ ରକୌଶଳ ପ୍ରୋନ ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍୍ୟ ଧାେ୍ଭ୍ୟ 
କରାୋଇଛ।ି

n  ବେି୍ୟାଳୟର ପ୍ରମଖୁ ଏବଂ ଶକି୍କମାନଙ୍ର ସାମଗି୍ରକ ବକିାଶ ପାଇଁ 
ନଷି୍ା ଏକ ଜାତୀୟ ପେରକ୍ପ। ଶକି୍ାରକ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରବିା ପାଇଁ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଷି୍ା ରୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି

n  ନପୁିଣ ଭାରତ: ଏହା ଜୁଲାଇ 2021 ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି ନସ୍ଭରୀ 
ପଢୁ଼ଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାଙୁ୍ ରଶ୍ରଣୀ ରଶର ରହବା ଭିତରର  ରମୌଳକି 
ସାକ୍ରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକତାରର ନପିୁଣ କରବିା ଲକ୍୍ୟ। 

n  ବଦି୍ୟାଞ୍ଳ:ି ଏହା ଏକ ରସ୍ଚ୍ଛାକକୃତ ରସବା, ରେଉଁଥିରର ଉର୍ଶକି୍ା 
ପ୍ରତଷି୍ାନର ଛାତ୍ରମାରନ ରସବା ପ୍ରୋନ କରପିାରରିବ। ଏହା 
ଅଧୀନରର ଉର୍ଶକି୍ା ପ୍ରତଷି୍ାନଗୁଡକିରର 5000 ରକାଚଂି ରସଣ୍ଟର 
ରଖାଲାୋଉଛ।ି

n  ବଦି୍ୟା ପ୍ରମବଶ: ପ୍ରଥମ ରଶ୍ରଣୀର ପ୍ରରବଶ ପୂବ୍ଭରୁ ପିଲାମାନଙୁ୍ ତନି ି
ମାସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ରକାସ୍ଭ କରାେିବ। ଏଥିରର, ରଖଳବିା ସମୟରର 
ରସମାନଙୁ୍ ପ୍ରଥମ ରଶ୍ରଣୀ ପୂବ୍ଭରୁ ଆବଶ୍ୟକ ବର୍୍ଭମାଳା ଏବଂ 
ସଂଖ୍ୟା ଶକି୍ା େଆିେିବ।

n  ସ୍ୟଂ: ଟେଡ ିରବସ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟଭି୍ ଲର୍ଥିଂ ଫର ୟଙ୍ଗ୍  ଆସି୍ପରଙି୍ଗ୍  
ମାଇଣ୍ସ୍ (SWAYAM) ଏକ ଇଣ୍ଟରିଗ୍ରରଟଡ୍ ପଲୋଟଫମ୍ଭ ୋହା 
ସ୍ଲୁ (9-ଦ୍ାେଶ) ରୁ ମାଟେସ୍ଭ ୋଏ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରୋନ 
କରଥିାଏ। 

n  ଡଜିରିାଲ୍ ଲାଇମବ୍ରୀ:  ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡଜିଟିାଲ୍ ଲାଇରବ୍ରରୀ 
ସଙିି୍ଲ ୱିରଣ୍ା ସର୍୍ଭ ସବୁଧିା ଦ୍ାରା ପାଠପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀର ଏକ 
ଭରୁ୍୍ଭଆଲ ରରିପାଜରିଟାରୀ ବକିାଶ କରବିାର ପ୍ରକଳ୍ପ। 

�ବୁକଙ୍କ
ସନତୃତ୍ୱସର ବକିାଶ 

ସେବା, େଶୁାେନ ଓ 
ଗରିବ କଲ୍ାଣ

କଭରସଷ୍ାରି
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ଏମିତ ିବଦଳୁଛ ିଭାରତର 

ଶକି୍ା ଭିରି୍ଭୂମି

ଶ
କ୍

ା ସ
କ୍

ତ୍ର
ସର

  
ଦୁ

ଇ
ଗ

ଣୁ
ା ଖ

ର୍
୍ଷ

ଆଇଆଇର ି  ଆଇଆଇଆଇର ି  ଆଇଆଇଏମ୍        ଏ�୍

ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ ମକାରମିର 
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2014 ପସର 320 ନୂଆ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ

ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା 

ସ୍ୟଂ ପ୍ରଭା
ରେଶର ସମସ୍ତ 
ସ୍ାନରର  24X7 
ଭିତ୍ରିର 34 ଟ ି
ଉର୍ମାନର ଶକି୍ା 
ଚ୍ୟାରନଲ୍ ଡଟିଏିଚ୍ 
ରସବା ଦ୍ାରା 
ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର 
ଉରର୍ଦଶ୍ୟ ରହଉଛ,ି 
େୂରେୁରାନ୍ରର 
ରହୁଥିବା ପ୍ରତ ି
ପିଲାଙ୍ ପାଖରର 
ପହଞ୍ବିା ରେଉଁଠ ି
ଇଣ୍ଟରରନଟ ଆଜବି ି
ସ୍ୱପ୍ନ ରହାଇ ରହଛି।ି 

ଏହ ିରୋଜନା ଅଧୀନରର 1,42,49,631 ଜଣ 
ବ୍ୟକି୍ 25 ଏପି୍ରଲ 2022 ସଦୁ୍ଧା ନୂତନଭାରବ 
ପଞି୍ଜକକୃତ ରହାଇଛନ୍।ି 46 ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ମହଳିା 
ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ମଙୁ୍ େକ୍ତା ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରର 
ତାଲିମ େଆିୋଇଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ େକ୍ତା 
ବକିାଶ ରୋଜନାର ତକୃ ତୀୟ ପେ୍ଭ୍ୟାୟ ଜାନୁଆରୀ 
2021ରୁ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ ି। େକ୍ତା ବକିାଶ 
ରୋଜନା ଅଧୀନରର 75 ଟ ିତାଲିମ ପ୍ରତଷି୍ାନରର 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶକି୍ଣ ପ୍ରୋନ କରାୋଉଛ।ି 

ଏପି୍ରଲ 2022ସର ସଦଶସର 88 ଲକ୍ ଚାକରିି 
ବୃଦି୍ ପାଇଛ।ି ସେଟେର ଫର ମନଟିରିଂ ଇଣି୍ଆନ୍ 
ଇସକାସନାମୀ ରିସପାଟ୍ଷ ଅନୁୋସର  2021-22 
ମେିହାସର ଭାରତର ଶ୍ରମଶକି୍ର ହାରାହାରି 
ମାେିକ ଅଭିବୃଦି୍ 22 ଲକ୍ ସହାଇଛ।ି 

ସି୍ଲ୍ ଇଣି୍ଆ ମିଶନ

1,35,40,509 1,08,40,911
�ବୁକ ଏସବ େଦୁ୍ା ତାଲିମ 
ହାେଲ କରିଛନ୍।ି 

ୋଟଜିଫିସକଟ୍  ପାଇଛନ୍।ି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 
56% ବଭିିନ୍ନ ସ୍ାନସର ନ�ିକିୁ୍ ପାଇଛନ୍।ି 

ସେବା, େଶୁାେନ ଓ 
ଗରିବ କଲ୍ାଣ

କଭରସଷ୍ାରି
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ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ଇଣି୍ଆ
n  ବତ୍୍ଭମାନ ରେଶରର 68 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟୋଟ୍ଭ ଅପ୍ ରହଛି।ି 

2016 ଠାରୁ ଟୋଟ୍ଭଅପ୍ ଦ୍ାରା 6 ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ଚାକରି ିସକୃଟିେ 
ରହାଇଛି

n  2021 ବର୍ଭରର 44 ରୁ ଅଧିକ ୟୁନକିର୍୍ଭ ସକୃଟିେ ରହାଇଛନ୍।ି  
ଏପି୍ରଲ୍ 2022 ସଦୁ୍ଧା  ଆହୁର ି15 ୟୁନକିର୍୍ଭ ବକୃଦ୍ଧ ି। ବତ୍୍ଭମାନ 
ରେଶରର 100 ୟୁନକିର୍୍ଭ ଅଛନ୍ ି|

ଷ୍ାଣ୍ଅପ ୍ଇଣି୍ଆ
n ଏହ ିରୋଜନା ଆରମ୍ଭ ରହବା ପରଠାରୁ, ମାର୍୍ଭ 21, 2022 

ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଟୋଣ୍ ଅପ୍ ଇଣି୍ଆ ରୋଜନା ଅନ୍ଗ୍ଭତ ପ୍ରାୟ 
1.34 ଲକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରର 30,160 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ପ୍ରୋନ 
କରାୋଇଛ।ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ନ�ିକିୁ୍ ସପ୍ରାତ୍ାହନ 
ସ�ାଜନା
n ଏହ ିରୋଜନା ବରିୟରର ସରଚତନତା ସକୃଟିେ କରବିା ପାଇଁ 

ବଭିିନ୍ନ ଅଭିୋନ ମଧ୍ୟ କରାୋଉଛ,ି ୋହାଦ୍ାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 
ନାଗରକି ଏହ ିରୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରରିବ। ଏଥିରର 
ଭାରତ ସରକାର ନୂତନ ନେୁିକି୍ ପାଇଁ ନେୁିକି୍ୋତାଙୁ୍ EPF 
ଅବୋନର 8.33% ପ୍ରୋନ କରନ୍।ି 

n 1.53 ଲକ୍ ପ୍ରତଷି୍ାନ ମାଧ୍ୟମରର 27 ନରଭମ୍ବର 2021 
ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ 1.21 ରକାଟ ିହତିାଧିକାରୀ ଉପକକୃତ ରହାଇଛନ୍।ି

ସଖସଲା ଇଣି୍ଆ
ରେଶରର କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ାୟୀ ଇରକା-ସଟିେମ 
ବକିାଶ ପାଇଁ ଏହ ିରୋଜନା ଏପି୍ରଲ 2016 ରର ଆରମ୍ଭ 
କରାୋଇଥିଲା। 
ରେଶରର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ଭୂିମି 
2008-14  38 
2020-21  360 
କ୍ରୀଡ଼ା ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ ମଣିପୁରର ଇମ୍ାଲ ଏବଂ 
ଉତ୍ରପ୍ରରେଶର ମିjଟରର ସ୍ାପନ କରାୋଇଛ।ି ରମାଟ 
7 ଟ ିପେକ (1 ସ୍ୱର୍୍ଭ, 2ଟ ିରରୌପ୍ୟ  4 ଟ ିରବ୍ରାଞ୍ଜ) ସହତି 
ରଟାକଓି ଅଲିମ୍ପକି୍ସରର ଭାରତର ପ୍ରେଶ୍ଭନ ସବ୍ଭରଶ୍ରଷ୍ ଥିଲା।

ସବୈଜ୍ାନକି ଚନି୍ାଧାରାକୁ ସପ୍ରାତ୍ାହନ 
26 ଏପି୍ରଲ୍  2022 
ସଦୁ୍ଧା ମଦଶମର 
ଅରଳ ରଙି୍କରିଂ 
ଲ୍ୟାବ୍ ସଂଖ୍ୟା 

9,500 
ରୁ ଅଧିକ। 34 ରାଜ୍ୟ 
ଓ ମକନ୍ଦ୍ରଶାସତି 
ଅଞ୍ଳର  722 
ଜଲି୍ାମର ଏହା ବ୍ୟାପ୍। 

ଭାରତ ସଡି୍ ଫଣ୍ ମାଧ୍ୟମରର 
300  ଇନ୍ କୁ୍ସବଟର 
ମାୟେମସର 3600 
ଉସଦ୍ାଗୀଙୁ୍କ େହାୟତା

ନ୍ାେନାଲ କ୍ାରିୟର େଭଜିେ
n ଏନ୍ ସଏିସ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରର, ଏନ୍ଏିସ୍ ରପାଟ୍ଭାଲ୍ https://

www.ncs.gov.in ରର ଏପେ୍ଭ୍ୟନ୍ 94 ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ଖାଲି 
ପେବୀ ସଂେୁକ୍ କରାୋଇଛ।ି 3,600 ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ 
କ୍ୟାରୟିର ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରର 2 ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ 
ଚାକରି ିପାଇଛନ୍।ି 

ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ା ଏସଜନ୍ସୀ
n  ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ା ଏରଜନୀ୍ ରମ’ 2018ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। 

ଭାରତରର JEE, NEET, NEET ପର ିସମସ୍ତ ପ୍ରରବଶକିା 
ପରୀକ୍ା ବତ୍୍ଭମାନ ଏହା ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି ରହଉଛ।ି  ପ୍ରତବିର୍ଭ 
ବଭିିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ାନର ପ୍ରରବଶକିା ପରୀକ୍ା ପାଇ ଁପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ ପ୍ରାଥ୍ଭୀ 
ଉପସ୍ତି ହୁଅନ୍।ି

ଜାତୀୟ ନ�ିକିୁ୍ ଏସଜନ୍ସି
n   ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଚାକରି ିପାଇ ଁନେୁିକି୍ ପ୍ରକି୍ରୟାରର ପରବିତ୍୍ଭନଶୀଳ 

ସଂସ୍ାର ଆଣିବା ପାଇ ଁଜାତୀୟ ନେୁିକି୍ ଏରଜନ୍ ିଗଠନକୁ 
ଅନୁରମାେନ କରାୋଇଛ।ି ସରକାରୀ ଚାକରି ିପାଇ ଁଆଗ୍ରହୀ ଥିବା 
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥ୍ଭୀଙୁ୍ ଜାତୀୟ ନେୁିକି୍ ଏରଜନ୍ ିଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି ଏକ 
ସାଧାରଣ େକ୍ତା ପରୀକ୍ା ପାଇ ଁହାଜର ରହବାକୁ ପଡ଼ବି। 

ଦଲିଲଗଡିୁ଼କର ଆତ୍ମ-ପ୍ରମାଣନ 
n  'ସବ୍ଭନମି୍ନ ସରକାର - ସବ୍ଭାଧିକ ଶାସନ' ପାଳନ କର ିଭାରତ 

ସରକାର ଡକୁ୍ୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର ଆତ୍ମ-ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିରଲ। ଜୁନ୍, 2016 ଠାରୁ, ନେୁିକି୍ ଏରଜନ୍ଗୁିଡକି ପ୍ରାଥ୍ଭୀମାନଙ୍ 
ଦ୍ାରା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରମାଣିତ େଲିଲ ୋଖଲକୁ ଆଧାର କର ିଅସ୍ାୟୀ 
ନେୁିକି୍ ପ୍ରୋନ କରନ୍।ି 

ସେବା, େଶୁାେନ ଓ 
ଗରିବ କଲ୍ାଣ

କଭରସଷ୍ାରି
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n   କମ୍ପାନୀ ସଂମଶାଧନ ଅଧିନୟି�: 2017ରର, କମ୍ପାନୀ ଅଧିନୟିମ 
ସଂରଶାଧନ କରବିା ଦ୍ାରା ରଛାଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼କୁି ବରିଶର ଆରାମ ମିଳଲିା। 
2013 ଆଇନରର 16 ଟ ିରବରୖୟିକ ତରୁଟକୁି ଅପରାଧିକରଣରୁ ମକୁ୍ 
କରାୋଇ ରସଗୁଡ଼କୁି ରେୱାନୀ ମକୁ୍ କରାଗଲା।  ଏଥିରର, କରପ୍ଭାରରଟ୍ 
ଶାସନରର ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇ ଁକମ୍ପାନୀର ନରିର୍ଦ୍ଭଶକମାନଙୁ୍ ଅଧିକ 
ୋୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ରୋୟୀ କରାୋଇଛ।ି 

n   ଇନଲ୍ମଭନ୍ ିବ୍ୟାଂକ୍ପ୍ୀ ମକାଡ୍: ଇନଲ୍ରଭନ୍ ିଏବଂ ରେବାଳଆି ରକାଡ୍ 
2016 ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାୋଇଛ।ି ଏଥିରର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍ ନୟିନ୍ତଣ ସ୍ାନରର ଋଣ 
ୋତାଙ୍ ନୟିନ୍ତଣକୁ ଲାଗୁ କରାୋଇଛ।ି ଏହାଦ୍ାରା ବ୍ୟବସାୟ ସହଜ ରହବା 
ସହ ଏନ୍ ପିଏ ପରମିାଣ ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି  ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରର ସଂସେ ନଦି୍ଧ୍ଭାରତି 
ସଂରଶାଧନକୁ ଅନୁରମାେନ କରଛି।ି 

n   କମପଣ୍ଣାମରଟ୍  ରକିସ ମବାଝ ରୋସ: ପବୂ୍ଭରୁ ରରରାଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼କୁି 30% 
କରପ୍ଭାରରଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅତରିକି୍ ସରଚାଜ୍ଭ 
ମଧ୍ୟ ଆୋୟ କରାୋଉଥିଲା । ଏହାକୁ ବତ୍୍ଭମାନ 22% କୁ ହ୍ାସ କରାୋଇଛ।ି  
ସରଚାଜ୍ଭ ଏବଂ ରସସ୍ ମିଶାଇ ଟକିସ ହାର 25.17 ପ୍ରତଶିତ ରହାଇଛ।ି 

n   ଆଇନର ଜାଲରୁ �କିୁ୍, ସଗିିେଲ୍  ୱମିଣ୍ଡା ବ୍ୟବସ୍ା:  ଅନାବଶ୍ୟକ 
ଆଇନସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରର ଅେଥା ରବାଝ ସକୃଟିେ କରଥିାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା 
ପରଠାରୁ ଏହପିର ିଅରନକ ନୟିମ ହଟାଇବା କମି୍ବା ହ୍ାସ କରବିାକୁ ୋବ ି
ରହାଇଆସଥୁିଲା। କନୁି୍ ଏହା ପରୂଣ ରହାଇପାରୁ ନଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହପିର ି
ଅରନକ ଆଇନର ବୁଢ଼ଆିଣି ଜାଲକୁ ରେଖି ନରିବଶକଙ୍ ଭିତରର ଶଙ୍ା ବକୃଦ୍ଧ ି
ପାଉଥିଲା। ଏହପିର ିଭାରବ  2,875 ଟ ିଅେଥା ଅେରକାରୀ ନୟିମ ଅଥବା 
ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତବିନ୍ଧକକୁ ଚହି୍ନଟ କରାୋଇଥିଲା।

େଂସ୍ାରମଳୂକ ପଦସକ୍ପ ସରକଡ଼୍ଷ ରପ୍ତାନି

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ବମିଦଶୀ 
ନମିବଶ 

2014 45.148
2021 74.01
(ସଂଖ୍ୟା ବଲିିୟନ୍  ଡଲାରମର )

ବସିଦଶୀ ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ାର 

8 ବଷଣ୍ଣ ପୂମବଣ୍ଣ ମେମତମବମଳ ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ାଦୀ ଗୁଜୁରାରର �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରୀରୁ ବାହାର ିମଦଶର ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ଭାମବ କାେଣ୍ଣ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
କମଲ, ମସମତମବମଳ ଅଥଣ୍ଣନୀତ ିଅତ୍ୟନ୍ ନରିାଶାଜନକ ଥିଲା। ଶଳି୍ପଗୁଡକିମର ସ୍ରିତା, ସ୍ଳ୍ପ ପଞିୁ୍ ନମିବଶ, ଆଇନର ଜାଲ ଭିତମର 
ସଂସ୍ାଗୁଡ଼କି ଅମନକ ଚ୍ୟାମଲଞ୍ର ସମ୍ଖୁୀନ ମହଉଥିମଲ। ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ମ�ାଦୀ ସଂସ୍ାରର ରାସ୍ା ବାଛମିଲ। ଏଥିପାଇଁ ଅଥଣ୍ଣନୀତମିର 
ଗଠନ�ଳୂକ ସଂସ୍ାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦମକ୍ପ ନଆିଗଲା, ତା’ପମର ଶଳି୍ପ ଏବଂ ପୁଞି୍ ନମିବଶ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍� ପରିମବଶ ସୃଷି୍ଟ 

ମହଲା | ରକିସ ସଂଗ୍ହ ବ୍ୟବସ୍ାମର ଉନ୍ନତ ିମହାଇଛ।ି ମକାଭିଡ ଆହ୍ବାନ �ଧ୍ୟମର, ଆତ୍ନଭିଣ୍ଣର ଭାରତ ଅଭିୋନ �ାଧ୍ୟ�ମର ଆ�ଦାନୀ 
ରୋସ କର ି ରପ୍ାନ ିବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ବମିଶଷ ପଦମକ୍ପ ନଆିୋଇଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ମ�ାମନରାଇମଜସନ୍ ପାଇପଲାଇନ ସି୍ମ୍ �ାଧ୍ୟ�ମର 

ବତ୍ଣ୍ଣ�ାନ 2025 ସଦୁ୍ଧା 6 ଲକ୍ ମକାର ିରଙ୍କା ଆୟସହ ଅଥଣ୍ଣନୀତ ିନୂତନ ଗତ ିପାଇବ…।

ଦୁନଆିସର େବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗତସିର 
ବଢଥୁବିା ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ା
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2021-2022 ମସହିାରର ବାଣିଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ 
ରପ୍ାନରିର ଭାରତ ଏକ ନୂଆ ରରକଡ୍ଭ ସକୃଟିେ 
କରଛି।ି ଏହ ିରଗାଟଏି ବର୍ଭ ମଧ୍ୟରର 419.65 
ବଲିିୟନ ଆରମରକିୀୟ ଡଲାର ରପ୍ାନ ି
ରହାଇଛ।ି ଏଥି ସହତି, ରସବା ରପ୍ାନୀର 
ଆକଳନ 254.4 ବଲିିୟନ ଡ଼ଲାରରର 
ପହଞ୍ଛି।ି କକୃର ିରପ୍ାନ ିସବ୍ଭାଧିକ 50 ବଲିିୟନ 
ଡଲାରରର ପହଞ୍ଛି।ି

ସମାବାଇଲ୍  ନମି୍ଷାଣସର ଦ୍ତିୀୟ
2014-2015 ରର ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ଉତ୍ାେନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ମଲୂ୍ୟ 6 ରକାଟ ି
ଏବଂ 19 ହଜାର ରକାଟ ିଥିଲା ୋହା 2020-2021ରର 30 ରକାଟ ିଏବଂ 2.20 
ଲକ୍ ରକାଟ ିଟଙ୍ାକୁ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି 2014 ରର ରସଲୁଲାର୍ ରଫାନ୍ ଏବଂ ପାଟ୍ଭସ୍ 
ଉତ୍ାେନ ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ଟ ିକାରଖାନା ଥିଲା ୋହା 2021 ରର 200 କୁ ବକୃଦ୍ଧ ି
ପାଇଛ।ି 

2013-14 2021-22

46
6

67
6

ସଂଖ୍ୟା ବଲିିୟନ୍  ଡଲାରରର 

ଇସଲକ୍ଟଟ୍ରନକି ଉତ୍ାଦର ରପ୍ତାନୀ 

2021-22 ଆଥଟିକ ବଷଣ୍ଣମର 
2022 ସଦୁ୍ଧା ଉମଲକ୍ଟ୍ରନକି ଉତ୍ାଦ 
ରପ୍ାନୀ ମକ୍ତ୍ମର 88% ବୃଦ୍ଧ ି
ମହାଇଛ।ି

ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଡୁଇଙ୍୍ଗ  
ବଜ୍ି ସନେ ୍୍

କଭରସଷ୍ାରି



28 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜନ୍୍ 2022 

4%  �ାଏ  େଞ୍ୟ ସହଉଛ ିଜଏିେ ୍ଟି ଲାଗ ୁସହବାପସର  
ଘସରାଇ ମାେିକ ଖର୍୍ଷ ଉପସର। 

n ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକି୍ୟାକରଣ ଶଳି୍ପ 
n IT ହାଡଣ୍ଣମୱର୍
n ଏସ,ି ଏଲ୍ ଇଡ ିବଲ୍ 
n �ା�ଣ୍ଣାସ୍ୁୟରକିାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ର 
n �ା�ଣ୍ଣାସ୍ୁୟରକିାଲ୍ API 

(ମ�ଡସିନି୍ ର କଞ୍ା�ାଲ) 
n ମରଲିକମ୍ ଉତ୍ାଦନ 
n ମସାଲାର  PV �ଡୁ୍ୟଲସ୍ 
n ଇମଲକ୍ଟ୍ରି କାଲ୍ ମ�ସ୍
n ଉତ୍ାଦନ 
n ମବୈଦୁ୍ୟତକି ଉପକରଣ 
n ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଷି୍ଟଲ୍
n ଉନ୍ନତ ରାସାୟନକି ମସଲ୍ 

14 ସକ୍ତ୍ରରସର 1.97 ସକାଟିର 
ପିଏଲ୍ ଆଇ ଦ୍ାରା 5 ସର 60 

ଲକ୍ ନୂଆ ସରାଜଗାର
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ଇଜ୍ ଅଫ୍  ଡୁଇଙ୍୍ଗ  ବଜ୍ି ସନେ ୍

ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍୍ୟ 
ବ୍ୟବସାୟକୁ ସହଜ 
କରୁଥିବା 50 ଶୀଷଣ୍ଣ 
ମଦଶମର ଭାରତକୁ 
ସା�ିଲ କରିବା। 

ବ୍ୟବସାୟରର ସହଜତା ସଚୂକାଙ୍କୁ ବଶି୍ୱବ୍ୟାଙ୍ ପକ୍ରୁ ଜାର ିକରାୋଇଛ।ି ଏଥିରର 
ଅରନକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାରାମିଟର ରହଛି।ି ସବୁ ପାରାମଟିରକୁ ମିଶାଇରଲ ଜଣାପରଡ଼ 
ରସ ସ୍ାନରର ବ୍ୟବସାୟ କରବିା ରକରତ ସହଜ ଅଥ୍ଭାତ୍  ଏହାର ସଚୂକାଙ୍ ରକରତ?   
ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରବିାରର ଆସଥୁିବା ପ୍ରତବିନ୍ଧକଗୁଡ଼କୁି ଚହି୍ନଟ କରଥିାଏ।  

ସରସ୍ାସସ୍ପକ୍ଟଭ୍ି  ଟିକେ ଉଠଲିା 
ଭାରତରର ନରିବଶ ସାଙ୍ରର ନରିବଶକଙ୍ ଭରସା କୁ ହାନୀ 
ନପହଞ୍ାଉଥିବା ରରରଟ୍ାରସ୍ପକ୍ଟଭି୍  ଟକିସକୁ ଛାଡ଼ କରାୋଇଛ।ି 
ଏହାଦ୍ାରା ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ନୂଆ ମାରହାଲ ସକୃଟିେ ରହାଇଛ।ି 

ବସିଦଶୀ ନସିବଶକଙ୍କ ପାଇ ଁରାସ୍ା ସଖାଲିଲା
2014 ପରର ରରଳ ଇନଫ୍ା, ପ୍ରତରିକ୍ା, େନ୍ତପାତ,ି ନମି୍ଭାଣ ବକିାଶ ପର ିରକ୍ତ୍ରଗୁଡ଼କି 
ବରିେଶୀ ପଞିୁ୍ଜ ନରିବଶ ପାଇ ଁରଖାଲା ୋଇଛ।ି  ପ୍ରସାରଣ, ଖଚୁୁରା କାରବାର, 
ବମିାନ ପରବିହନ, ବୀମା ଏବଂ ରପନନ୍୍ ଭଳ ିରକ୍ତ୍ରରର ଏଫଡଆିଇ ମାନେଣ୍କୁ 
ସହଜ କରାୋଇଛ।ି  ପ୍ରତରିକ୍ା ରକ୍ତ୍ରରର 74% ବରିେଶୀ ପଞିୁ୍ଜ ନରିବଶକୁ ଅନୁମତ ି
େଆିୋଇଛ।ି

ଏମ ୍ଏେ ୍ଏମ ୍ଇ ଉପସର ବସିଶର ୟୋନ
କରରାନା ଅବଧିରର ସବ୍ଭାଧିକ ପ୍ରଭାବତି ରହାଇଥିବା ଏହ ିରକ୍ତ୍ରକୁ ପନୁଃ ନଦି୍ଧ୍ଭାରଣ 
କରାୋଇଥିଲା।  72 ରଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରର ଏମଏସଏମଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଗଡୁ଼କିର 
ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାମ୍ପଅିନ ୍ରପାଟ୍ଭାଲ ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛ।ି ଏମ୍ ଏସ୍ ଏମ୍ ଇ ରକ୍ତ୍ରର 
ସହାୟତା ପାଇ ଁଜରୁରୀକାଳୀନ ରକ୍ରଡଟି୍  ଲାଇନ୍   ଗ୍ୟାରରଣ୍ଟ ିରୋଜନା ଆରମ୍ଭ। 

ଶ୍ରମ େଂସ୍ାର
29 ଟ ିଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ସରଳୀକକୃତ କରାୋଇ 4 ଟ ିଶ୍ରମ ସଂରକତରର ସୀମତି 
ରଖାୋଇଛ।ି  38 ରକାଟ ିଅସଂଗଠତି ଶ୍ରମକିଙ୍ ପାଇଁ ସାମାଜକି ସରୁକ୍ା ପାଣ୍ ି
ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍ ସ୍ୱାଥ୍ଭରର ଇ-ଶ୍ରମ ରପାଟ୍ଭାଲ ଏକ ଜାତୀୟ 
ଡାଟାରବସ୍ ଭାବରର ଲଞ୍ କରାୋଇଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରମରୋଗୀ ମାନଧନ 
ରୋଜନା ଅଧୀନରର ମାସକି 3000 ଟଙ୍ା ରପନ୍ ସନ୍  ନଶିି୍ତ କରାୋଇଛ।ି

ସଗାଟିଏ ଜଲି୍ା, ସଗାଟିଏ ଉତ୍ାଦ
ଏକ ନରି୍ଦଥିଟେ ଉତ୍ାେ ପାଇ ଁଜଣାଶଣୁା ଜଲି୍ାଗୁଡକି ରଗାଟଏି ଜଲି୍ା, ରଗାଟଏି 
ଉତ୍ାେ ରୋଜନା ମାଧ୍ୟମରର ଚହି୍ନଟ ରହାଇଛ।ି  ଏହ ିଉତ୍ାେକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି 
କରବିା ପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଏଠାରର ପ୍ରୋନ କରାୋଇଛ।ି 
ଏପେ୍ଭ୍ୟନ୍ 103 ଟ ିଜଲି୍ାରୁ 106 ଟ ିଉତ୍ାେ ଚୟନ କରାୋଇଛ।ି 739 ଟ ିଜଲି୍ା 
ପାଇଁ 739 ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ାେର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହବାକୁ ୋଉଛ।ି

ଦୁନଆିର ଦ୍ରୁତତମ ଅଥ୍ଷନୀତକି  ଅଭିବୃଦି୍
2021ର ଅରକ୍ଟାବର-ଡରିସମ୍ବର ରତ୍ରମୖାସକିରର ଜଡିପିି 
ଅଭିବକୃଦ୍ଧ ିହାର 5.4 ପ୍ରତଶିତ ଥିଲା, ୋହା ବଶି୍ୱର ଅନ୍ୟ 
ରେଶ ତୁଳନାରର ଅଧିକ ଥିଲା। 2021–2022 ପାଇଁ 

ସରକାର ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ ି
ୋହାକ ି9.2 ପ୍ରତଶିତ। 2014ରର ଭାରତର ଜଡିପିି 

ବଶି୍ୱରର େଶମ ସ୍ାନରର ଥିଲା। 2021ରର ଏହା 
ରଷ୍ ସ୍ାନରର ଥିଲା।  2030 ସଦୁ୍ଧା ଭାରତ ଜାପାନକୁ 
ଅତକି୍ରମ କର ିଏସଆିର ଦ୍ତିୀୟ ବକୃହତ୍ମ ଅଥ୍ଭନୀତରିର 

ପରଣିତ ରହାଇପାରର।

ଜଏିେ ୍ଟି: ସଗାଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସଗାଟିଏ କର ବ୍ବସ୍ା 
ପବୂ୍ଭରୁ ବଭିିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରର ଭ୍ୟାଟ୍  େର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ଏପରକି ିରାଜ୍ୟମାରନ 
ନରିବଶକଙୁ୍ ଆକକୃଟେ କରବିା ପାଇ ଁନଜି ନଜି ରାଜ୍ୟରର ଭାଟ୍  କମାଇ ରେଉଥିରଲ। 
ଏହାଦ୍ାରା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ରାଜସ୍ୱ ହାନୀ ରହଉଥିଲା। 2017 
ମସହିାରର ଏ ବରିୟରର ପରୂ୍୍ଭରଚ୍ଛେ ପକାଇବାକୁ ୋଇ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରଳ ଏବଂ 
ଏକକ ଟକିସ ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରଚଳନ କରରିଲ। ତାହା ରହଲା ଜଏିସ୍ ଟ।ି ଏରବ ସାରା 
ରେଶରର ରଗାଟଏି ପ୍ରକାର ଟକିସ ବ୍ୟବସ୍ା ରହଛି।ି 

ଜଏିେ ୍ଟି 
େଂଗ୍ହ 

ମାର୍୍ଷ  2018

ଏପି୍ରଲ୍  2022
0.85

1.68
ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ ରକାଟରିର 

ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଡୁଇଙ୍୍ଗ  
ବଜ୍ି ସନେ ୍୍

କଭରସଷ୍ାରି
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ରାଜନୀତ ିମହଉ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତମିରମର ଡଜିରିାଲ୍ ର �ହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ାଦୀଙ୍କଠାରୁ କଏି ବା 
ଭଲ ଜାଣିଛ।ି ଏହା ଆଜରି ଚାହଦିା ବ,ି ଭବଷି୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା �ଧ୍ୟ। ଏଥିଲାଗି ମେମତମବମଳ ମଦଶର 
ଶାସନ ଗ୍ହଣ କରିମଲ, ମସ ସରକାରୀ ମୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୃଣ�ଳୂସ୍ରର ସବୁ ସ୍ାନମର ଡଜିରିାଲ୍  ଓ 

ମରମକନୋମଲାଜ ିପ୍ରମୟାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଦମଲ। ଡବିରି ି�ାଧ୍ୟ�ମର ପ୍ରତରି ିଜରୁରୀ ମଲାକ ପାଖମର ରଙ୍କା ପହଞ୍ାଇବା 
ମହଉ ବା ‘�ିନ�ିମ୍  ଗଭର୍ଣ୍ଣମ�ଣ୍ଟ �୍ୟାକ୍ସ�ିମ୍  ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍’ ର ସ୍ପନେ ସବୁକଛି ିଏହାଦ୍ାରା ମହଉଛି ିସାକାର। 

ସଟସକନୋସଲାଜି
ପରିବର୍୍ଷନର 

କ୍ରାନ୍ ି

ପ୍ରତ୍କ୍ ଲାଭ ପଇଠ 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଲାଭ ପଇଠ ବା ଡବିଟିି ିରୋଜନାଦ୍ାରା ମଧ୍ୟସ୍ଙୁି୍ ଏଡ଼ାଇ ଶାସନରର 
ପାରେଶଥିତା ସନୁଶିି୍ତ କରାୋଇପାରଛି।ି ଏହାଦ୍ାରା ଲାଭାଥ୍ଭୀଙୁ୍ ସଧିାସଳଖ 
ତାଙ୍ ବ୍ୟାଙ୍ ଖାତାକୁ ପଇସା ପଠାଇବା ସମ୍ଭବ ରହାଇପାରଛି।ି ଜନଧନ-ଆଧାର-
ରମାବାଇଲ୍  ବା ଜାମ୍  ଟ୍ନିଟିରିର ଆଧାରତି ଏହ ିଲିରକଜ୍  ପରୁଫ୍  ସଟିେମ ଦ୍ାରା 
2021-22 ରର 44,000 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ସଞ୍ୟ ରହାଇପାରଛି।ି 

ଡିବଟିି େହ େଂ�କୁ୍ ମନ୍ତଣାଳୟ ଡିବଟିି େହ େଂ�କୁ୍ ସ�ାଜନା 

ମ�ାବାଇଲ୍  ସଂମୋଗ 
116.7 ମକାର ିୟ

ପ୍ରାୟ132 ରକାଟ ି
ଅଧାର

ସଧିାସଳଖ 
ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ସହାକ୍ରତା 
ପଠାଇବା ମହଲା ସହଜ
ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଠକିଣା 
ଚହି୍ନର ସହଜ 
ଦୁନଣ୍ଣୀତ ି�କୁ୍ ବ୍ୟବସ୍ା

AADHAAR-DBT LINKAGE
EMPOWERING CITIZENS, REFORMING GOVERNANCE

Success Story of DBT

DBT helped plug leakages

Estimated saving of Rs. 44,000 crore 
in FY 2020-21

AADHAAR-DBT LINKAGE
EMPOWERING CITIZENS, REFORMING GOVERNANCE

Success Story of DBT

DBT helped plug leakages

Estimated saving of Rs. 44,000 crore 
in FY 2020-21

ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ େଂଖ୍ାସର ପ୍ରାୟ 16 ଗଣୁା ବୃଦି୍
2013-14: 10.80 ସକାଟି     2021-22: 168.2 ସକାଟି 

ଜନ
ଧନ

 ଖ
ାତା

ମର
 

45
.33

 ମକ
ାର ି

ସଟସକନୋସଲାଜ ି
ଆଧାରିତ ବକିାଶ

କଭରସଷ୍ାରି
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ୟୁନଫିାଏଡ୍  ସପସମଟେ ଇଟେରସଫେ ୍ ( ୟୁପିଆଇ) ଏବଂ ଡିଜଟିାଲ୍  ସପସମଟେ

*As on 02-05-2022

Launched in 2016

Boost to small value transactions

Big help to small / street vendors

Facilitating money transfer for migrants

Nearly Rs. 10 lakh crore transacted through 
600 Crore transactions

26 Crore plus unique users of UPI; 15+ Crore 
UPI QRs deployed 

Comprises 40% of all digital transactions 

UPI: SINGLE LARGEST RETAIL PAYMENT PLATFORM IN THE 
COUNTRY

n  2016ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ଏହା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ 
ଡଜିଟିାଲ୍  ରପରମଣ୍ଟ ପଲୋଟଫମ୍ଭ। ଏଥିରର, ଏକାଧିକ 
ବ୍ୟାଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଗାଟଏି ରମାବାଇଲ୍ ଆପଲେିରକସନ୍ 
ସହ ଲିଙ୍ଗ୍ କରାୋଇପାରବି।

n  ଏହ ିମାଧ୍ୟମରର ରଛାଟ ରପରମଣ୍ଟସବୁ ସଧିାସଳଖ 
ଡଜିଟିାଲ୍ ଫମ୍ଭରର ସମ୍ଭବ ରହାଇପାରୁଛ।ି ରଫବକୃଆରୀ 
2022 ପେ୍ଭ୍ୟନ୍, 229 ବ୍ୟାଙ୍ UPI ରସବାରର ରୋଗ 
ରେଇଛନ୍।ି

n  10 ଲକ୍ ରକାଟ ିଟଙ୍ାର ରପରମଣ୍ଟ ରହାଇଛ ି600 
ରକାଟ ିକାରବାର ମାଧ୍ୟମରର। 26 ରକାଟ ିରଲାକ ଏହାକୁ 
ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍।ି 15 ରକାଟ ିUPI QR ରକାଡ୍ ଲଗା 
ୋଇଛ ି| (* 2 ରମ’ 2022 ସଦୁ୍ଧା ସଂଖ୍ୟା)

ମକାଭିଡ୍ କାଳମର ବଢଲିା ୟୁପିଆଇ �ହତ୍ତ୍ୱ

n  2014 ପୂବ୍ଭରୁ, ମନମଖୁୀ ନଷି୍ପତ୍ ିଏବଂ େୁନ୍ଭୀତରି କାହାଣୀ େୀର୍ଭ ସମୟ 
ଧର ିଚାଲି ଆସଥିିଲା। କନୁି୍ 2014 ପରର, ରଟରକ୍ନାରଲାଜ ିଆଧାରତି 
ସଟିେମ ମାଧ୍ୟମରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଶିି୍ତ କରାୋଇଛ।ି 

n  ରସ୍ପକ୍ଟ୍ମ୍ ଏବଂ ରକାଇଲା ସରମତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ନଲିାମ ପ୍ରକି୍ରୟା 
ଅନଲୋଇନରର କରାୋଉଛ।ି 

n  ପାରେଶଥିତାକୁ ସନୁଶିି୍ତ କରବିା ପାଇ ଁଏକ ଅଭିନବ ପେରକ୍ପ ସ୍ୱରୂପ 
ପରରିବଶ ମନ୍ତାଳୟ ଅନ୍ୟ ବଭିାଗୀୟ ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରକି୍ରୟା ଅନଲୋଇନରର 
କରାୋଉଛ।ି

n  ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ସହ ଜଡ଼ତି ସମସ୍ତ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ବଭିାଗର 
ରୱବସାଇଟରର ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ୟାଶରବାଡ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ା ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛ।ି   
ପ୍ରରତ୍ୟକ ରୋଜନା ସହତି ଜଡ଼ତି ତଥ୍ୟ ଏହ ିଡ୍ୟାଶରବାଡ୍ଭରର ରଅିଲ୍ 
ଟାଇମ୍ ଅପରଡଟ୍ ରହଉଛ।ି 

n  ଜନସାଧାରଣଙ୍ ସହତି ସଧିାସଳଖ ରୋଗାରୋଗ ପାଇଁ 26 ଜୁଲାଇ 
2014ରର MYGOV ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା।  ଓଗ୍ରବବ୍ ସାଇଟ୍ , ଏପ୍  
ଏବଂ ଟ୍ଟିର ହ୍ୟାଣ୍ଲ ଦ୍ାରା ଏହ ିମଞ୍ ରଲାକଙ୍ ବଚିାର, ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ 
ଅଭିରୋଗକୁ ପ୍ରୋନ କରବିାର ସରୁୋଗ ରେଉଛ।ି 

n  ସରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟକୁ େୁନ୍ଭୀତମିକୁ୍ କରବିା ପାଇ,ଁ 2016 ରର 
ଇ-ମାରକ୍ଭଟ୍ ରପଲେସ୍ (ଜଏିମ୍) ରପାଟ୍ଭାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା। 
ଏହା ମାଧ୍ୟମରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ କ୍ରୟକୁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 
କରାୋଇଛ।ି ଆଜ ି40 ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହା ସହ ଜଡ଼ତି 
ଅଛନ୍।ି

n ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ 42 ଟ ିମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ବଭିାଗର 511ଟ ିରସବା 
ଅନଲାଇନରର  ଉପଲବ୍ଧ। େେ ିରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କିର ଆକଳନକୁ ରୋଡ଼ାୋଏ, 
ରତରବ ରସମାନଙ୍ ସଂଖ୍ୟା 7000 ରୁ ଅଧିକ ରହବ।

ଡିଜଟିାଲ୍ ଲକର
ଡକୁ୍ୟରମଣ୍ଟଗ୍  ଅପରଲାଡ୍ କରବିାକୁ ରରରପାଜରିଟାରୀ ଏବଂ ରଗଟରୱ ସଂଗ୍ରହ 
ସହତି ଡଜିଟିାଲ୍ ଲକର୍ ଏକ ଇରକାସଟିେମ୍ ପ୍ରୋନ କରର। ଏଥିରର, ରଫବକୃଆରୀ 
2022ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ାହ ସଦୁ୍ଧା 9.23 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଉପରଭାକ୍ା ପଞ୍ଜୀକକୃତ 
ରହାଇଛନ୍।ି ଏହା ମାଧ୍ୟମରର 19 ଏପି୍ରଲ 2022 ସଦୁ୍ଧା 507 ରକାଟରୁି ଅଧିକ 
ଡକୁ୍ୟରମଣ୍ଟ ଜାର ିକରାୋଇଛ।ି  

ଉମଙ୍ଗ ଆପ ୍
ବତ୍୍ଭମାନ ଭାରତ ବଲି୍ ରପରମଣ୍ଟ ସଟିେମ୍ (ବବିପିିଏସ୍) ୟୁଟଲିିଟ ିସଭଥିସର 
20,527ଟ ିରସବା ତଥା 279 ଟ ିରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବଭିାଗର 
1417 ଟ ିରସବା ଏବଂ 33 ଟ ିରାଜ୍ୟ ଏରଜନ୍ ିରସବାକୁ ଉମଙ୍ରର ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍ 
କରାୋଇଛ।ି

ଇ-ଦସ୍ଖତ
ୟୁଆଇଡଆିର ଓଟପିି ଆଧାରତି ପ୍ରାମାଣିକକିରଣ ରସବା ବ୍ୟବହାର କର ିବଭିିନ୍ନ 
ପ୍ରରୟାଗଦ୍ାରା ରସବାଗୁଡକି ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇପାରଛି।ି ରଫବକୃଆରୀ ପ୍ରଥମ 
ସପ୍ାହୋଏ ରମାଟ 23.72 ରକାଟ ିଇ-େସ୍ତଖତ ଜାର ିକରାୋଇଛ।ି ମିଳତି 
ଭାରବ, C-DAC 4.45 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଇ-େସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ଜାର ିକରଛି।ି

ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ଡଜିଟିାଲ ଲାଇଫ୍ ସାଟଥିଫିରକଟ୍ ରୋଜନାରର ରପନସନରଭାଗୀଙ୍ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ 
ପ୍ରମାଣ ନାମରର ରୋଜନା ମାଧ୍ୟମରର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରବିାର 
ପୂରା ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଜଡିଟିାଲାଇରଜସନ୍  କରାୋଇଛ।ି  5.58 ରକାଟ ିଡଜିଟିାଲ୍ 
ଲାଇଫ୍ ସାଟଥିଫିରକଟ୍ ଜାର ିକରାୋଇଛ।ି 

ସକାୱନ୍ି  ଏବଂ ଆସରାଗ୍ ସେତୁ 
ରକାଭିଡ୍  ବରୁିଦ୍ଧରର ଲରଢ଼ଇ ସମୟରର ଡଜିଟିାଲ୍  ପଲୋଟଫମ୍ଭ ରକାୱିନ୍  
ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା। ରପାଟ୍ଭାଲ ଏବଂ ଆପ୍  ଜରଆିରର ରକାଭିଡ୍  ଟକିା 
ପରଚିାଳନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିପ୍ରମାଣନ ୋଏ ସବୁ ପେ୍ଭ୍ୟାୟରର ସବୁଧା 
ଉପଲବ୍ଧ କରାୋଉଛ।ି ରସହପିର ିଆରରାଗ୍ୟରସତୁ ରକାଭିଡଥ ବରୁିଦ୍ଧରର କଣ୍ଟାକ୍ଟ 
ରଟ୍ସଂି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଭ ରହାଇଛ।ି 

ସଟସକନୋସଲାଜ ିଦ୍ାରା ପାରଦଶଜିତା

ସଟସକନୋସଲାଜ ି
ଆଧାରିତ ବକିାଶ

କଭରସଷ୍ାରି
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n  ଭାରତର ମଙ୍ଳୋନ ରରକଟ୍  ଅରଟା ଭଡ଼ାଠୁ କମ୍  ଭଡ଼ାରର 
ମଙ୍ଳୋଏ ପହଞ୍ପିାରଛି।ି ନଜିର ନଭିିରଗସନ୍  ସ୍ୟାରଟଲାଇଟ୍  ବ୍ୟବସ୍ା, 
ଏରଷ୍ଟ୍ରାରସଟ୍ ଠୁ ରନଇ ସ୍ୱରେଶ ନମିଥିତ ଅନ୍ରୀକ୍ ୋନ ର-ିୟୁରଜବଲ୍  
ରଡରମାନରଷ୍ଟ୍ରଟର ( ଆରଏଲ୍ ବଟିଡି)ିର ସଫଳ ପ୍ରରକ୍ପଣ ଏହ ି
ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବର୍୍ଭନା କରର। 

n  ଜନସାଧାରଣଙ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇ ଁସ୍ାନ ରଖାଲାୋଇଛ।ି ଇର୍ା 
ବାଣିଜ୍ିୟକ ଶାଖା ବନିା ଆବଣ୍ଟନ 38 ଗୁଣ ବକୃଦ୍ଧ ିକରାୋଇଛ।ି |

n  ମହାକାଶରର ଉପଗ୍ରହକୁ ଖସାଇବା କ୍ମତା ହାସଲ କରବିାରର ଭାରତ 
ବଶି୍ୱର ପ୍ରଥମ ରେଶ ରହାଇପାରଛି।ି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-୨ ମଶିନର ଆଂଶକି 
ସଫଳତା ପରର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ -୩ ଏବଂ ଗଗନାଗ୍ରନ ମିଶନକୁ ମଞ୍ଜରୁୀ। 

ଅନ୍ରୀକ୍ ଓ ସଡ୍ାନ୍  ସକ୍ତ୍ର

ଡିଜଟିାଲ୍  ଇଣି୍ଆ
n   ଡଜିଟିାଲ୍  ଇଣି୍ଆ ରହଉଛ ିଭାରତ ସରକାରଙ୍ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ 

କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ। ଏହା ମଖୁ୍ୟତ ତରିନାଟ ିଉପାୋନ ଉପରର ଆଧାରତି, 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ନାଗରକିଙ୍ ପାଇ ଁଜଟଳି ଭିତ୍ଭୂିମ,ି ଇ-ଶାସନ ଏବଂ 
ରସବାଗୁଡ଼କିର ସବୁଧିା ଏବଂ ନାଗରକିମାନଙ୍ର ଡଜିଟିାଲ 
ସଶକି୍କରଣ।

n  ରୂରପ ରପରମଣ୍ଟ ରଗଟରୱ ରହଉଛ ିଭାରତର ପ୍ରଥମ ରଗଲୋବାଲ୍ 
ରପରମଣ୍ଟ ରନଟୱାକ୍ଭ। 70 ରକାଟ ିଭାରତୀୟଙ୍ର ରୂରପ କାଡ୍ଭ 
ଅଛ।ି ଆମର ରୂରପ କାଡ୍ଭ 4 ଟ ିରେଶରର ଚାଲୁଛ।ି ଏଥିରର 
ସଙି୍ାପୁର, ୟୁଏଇ, ଇରାନ, ରନପାଳ ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍।

n  ଡଜିଟିାଲ୍  ଇଣି୍ଆ ଭୂମ ିଅଭିରଲଖ ଆଧୁନକିୀକରଣ କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ 1 
ଏପି୍ରଲ, 2016 ରୁ ଚାଲିଛ।ି 1,62,71,251 ମାନଚତି୍ର ମଧ୍ୟରୁ 
1,11,47,387ଟ ିମାନର୍ତି୍ରର ଡଜିଟିାଇରଜସନ୍  ସମାପ୍ ରହାଇଛ।ି  
6, 11, 178 ଗାଁର  ଭୂମ ିଅଭିରଲଖ କମୁ୍ପ୍ୟଟରୀକରଣ ସମାପ୍ 
ରହାଇଛ।ି  ଏହା ରେଶର ରମାଟ ଗାଁର 93.10% ଅରଟ ।

n  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଡଜିଟିାଲ୍  ସାକ୍ରତା ଅଭିୋନ ମାଧ୍ୟମରର 
15 ମାର୍୍ଭ 2022 ସଦୁ୍ଧା 4.81 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ପ୍ରାଥ୍ଭୀଙୁ୍ ତାଲିମ 
େଆିୋଇଛ ି ଏବଂ 3.56 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ପ୍ରାଥ୍ଭୀଙୁ୍ ସାଟଥିଫିରକଟ୍ 
େଆିୋଇଛ।ି 

n  ଅରକ୍ଟାବର, 2018ରର ଡଜିଟିାଲ ଗ୍ରାମ ପ୍ରରୋଜକ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା। ବଛାୋଇଥିବା700  ଗ୍ରାମ ପଞ୍ାୟତରର 
ଜଲି୍ା ଡଜିଟିାଲ୍  ସ୍ୱାସ୍୍ୟରସବା, ଶକି୍ା ରସବା, ଆଥଥିକ ରସବା, 
େକ୍ତା ବକିାଶ ଏବଂ ସରକାରୀ ଏବଂ ନାଗରକି ରସବା ପ୍ରୋନ 
କରାୋଉଛ।ି 

n  ଭରତରନଟ ଦ୍ାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଳରର ବ୍ରଡ୍ ବ୍ୟାଣ୍ କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ତ୍ୱରାନ୍ବତି 
ରହାଇଛ।ି େୂରସଂଚାର ବଭିାଗର ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପରର  2.5 ଲକ୍ ଗ୍ରାମ 
ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ାୟତକୁ ସଂରୋଗ କରାେିବ। 15 ମାର୍୍ଭ 2022 ସଦୁ୍ଧା, 
1,75,827 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ାୟତରର ବ୍ରଡ୍ ବ୍ୟାଣ୍ ରସବା ପ୍ରୋନ ପାଇଁ 
ଭିତ୍ଭୂିମ ିସଂରଚନା ରଶର ରହାଇଛ।ି  2014 ପବୂ୍ଭରୁ ରେଶର 
100 ଟ ିଗାଁରର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରରନଟ୍ ସଂରୋଗ ନଥିଲା।

n  କକୃରଜିାତ ଦ୍ବ୍ୟର ପରବିହନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଗାଡ଼ ିଭଡ଼ାରର 
ରନବା ଲାଗି କକୃରକ, କକୃରକ ଉତ୍ାେକ ସଂଗଠନ ଏବଂ 
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍ ସବୁଧିାକୁ ଆଖିରର ରଖି କସିାନ୍  ରଥ ରମାବାଇଲ୍  
ଆପଲେିରକସନ୍  ଆରମ୍ଭ କରୋଇଛ।ି କସିାନ ରଥ ରମାବାଇଲ୍ 
ଆପ୍ ଦ୍ାରା 5.84 ଲକ୍ କକୃରକ, କକୃରକ ଉତ୍ାେକ ସଂଗଠନ, 
ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ରସବା ପ୍ରୋନକାରୀ ପଞି୍ଜକକୃତ ରହାଇଛନ୍।ି

n  ଡରିସମ୍ବର 2021 ସଦୁ୍ଧା, 4.46 ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ରସବା 
ରକନ୍ଦ୍ର ଅଛ,ି ରେଉଁଥିରର ପଞ୍ାୟତ ସ୍ତରରର 3.48 ଲକ୍ ଗ୍ରାମ 
କାେ୍ଭ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି 

n  2014 ରର, ଭାରତରର ପ୍ରାୟ 25 ରକାଟ ିରମାବାଇଲ୍ 
ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଥିରଲ। 2021 ମସହିାରର ଏହ ିସଂଖ୍ୟା 80 
ରକାଟ ିଅତକି୍ରମ କରଥିିଲା । 2014 ରର ପ୍ରତ ି ଜବି ିଡାଟା 
268.97 ଟଙ୍ା ଥିଲା । ବତ୍୍ଭମାନ ଏହା ମାତ୍ର 6.7 ଟଙ୍ା ରହଛି।ି 

ସଡ୍୍ରାନ୍  ସକ୍ତ୍ରସର ଆତ୍ମନଭି୍ଷରତା 
ଏକ ଅନୁମାନ ଅନୁସାରର ଭାରତରର ରଡଆନ୍  ଇଣ୍ଷ୍ଟ୍ରୀର ବାରଥିକ ଟନ୍ଭଓଭର 
5000 ରକାଟ ିରହବ। ଆସନ୍ା  ପାଗ୍ୟଞ୍ ବର୍ଭରର ଏହ ିଶଳି୍ପରର ୧୦ 
ଗୁଣା ଅଭିବକୃଦ୍ଧ ିଅନୁମାନ କରାୋଉଛ।ି ଏଥିରର ଭାରତର ଭାଗିୋରୀ 
ବଢ଼ାଇବାଲାଗି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏଲ୍ ଆଇ ରୋଜନା ଅଧୀନରର ଆସନ୍ା 
ତନିବିର୍ଭରର 120  ରକାଟ ିଖର୍୍ଭ କରରିବ। 

ଇଜଲି୍ା ମିଶନ୍  ସମାଡ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ ( ଏମ ୍ଏମ ୍ପି)
ଇ-ଜଲି୍ା ଏମଏମପିଗୁଡ଼କିର ଜାତୀୟସ୍ତରରର ଆରମ୍ଭ କରବିାର ଉରର୍ଦଶ୍ୟ ରହଉଛ ି
ଜଲି୍ାସ୍ତରରର ଚହି୍ନଟ କରାୋଇଥିବା ଉର୍ସ୍ତରୀୟ ନାଗରକି ରକନୖ୍ଦ୍ରକି ରସବାଗୁଡ଼କୁି 
ଇରଲକ୍ଟ୍ନକିାଲି ଉପଲବ୍ଧ କରବିା। ରେଶର 709 ଜଲି୍ାରର 3916 ଟ ିଇ-ଜଲି୍ା 
ରସବା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି

ଇ-ହେ ୍ପିଟାଲ୍  ପଞି୍କରଣ ବ୍ବସ୍ା
ଏହାଦ୍ାରା ଅନଲୋଇନ୍ ରରଜରିଷ୍ଟ୍ରସନ୍ ସଟିେମ୍ ସହ ଇ ହସ୍ ପିଟାଲ୍  ପ୍ରାରୟାଗଗୁଡ଼କୁି 
ଏନ୍ ଆଇସରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଲୋଉଡ୍ ;ର ଉପଲବ୍ଧ କରାୋଉଛ।ି ବତ୍୍ଭମାନ, 631ଟ ି
ଡାକ୍ରଖାନାରର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ା ଦ୍ାରା 23.38 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ରହାଇଛ।ି 422 
ଲକ୍ ଡାକ୍ରଖାନାଅନ୍ ଲଇନ୍  ପଞି୍ଜକରଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ ିଏବଂ ଏଥିରର  
49 ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ଆପଏଣ୍ଟରମଣ୍ଟ ବୁକ୍  କରାୋଇଛ।ି 

ସଟସକନୋସଲାଜ ି
ଆଧାରିତ ବକିାଶ

କଭରସଷ୍ାରି
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କୃରକ 
କଲ୍ାଣ 
େନୁଶିି୍ତ

2014 ପସର କୃରକଙ୍କ ପକ୍ସର ଐତହିାେିକ ପଦସକ୍ପ 
ବଶି୍ୱର ଖାଦ୍ ବାସସ୍ଟ ସହାଇଛ ିଭାରତ 

କୃରି ରପ୍ତାନୀ ଏସବ�ାଏ େବୁଠାରୁ ଆଗସର 

ଗହମ ରପ୍ାନ ିପୟାୟ 4ଗୁଣା ବକୃଦ୍ଧ,ି ବଶି୍ୱ ବଜାରରର ଭାରତର ଚାଉଳ 
ଭାଗିୋର ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତଶିତ। ସାମଦିୁ୍କ ଉତ୍ାେର ରପ୍ାନ ିରରକଡ଼୍ଭ 

7.71 ବଲିିୟନ ଡଲାର ପହଞ୍ଥିିବାରବରଳ, ବରିେଶରର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ 
ରହାଇଥିବା ଭାରତୀୟ କଫି ରପ୍ାନ ି1 ବଲିିୟନ ଡଲାର ପାର କରଛି।ି 
ମସଲା ରପ୍ାନ ିରକ୍ତ୍ରରର ଲଗାତାର ଦ୍ତିୀୟ ବର୍ଭ ଲାଗି 4 ବଲିିୟନ 

ଡଲାର ପାର କରଛି।ି 

କୃଷ ିରପ୍ାନ ି

ବାଷଟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି20 ପ୍ରତଶିତ ରହଛି।ି 
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9.65  ବଲିିୟନ ଡଲାର 

2.12  ବଲିିୟନ ଡଲାର 

4.6  ବଲିିୟନ ଡଲାର 

1.08  ବଲିିୟନ ଡଲାର 

ପିଏମ ୍ କେିାନ େମ୍ାନ ନଧି ି
ରେଶରର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରର ନଗେୀ ହସ୍ତାନ୍ରଣ ବାଲା 
ରୋଜନା 24 ରଫବକୃୟାରୀ 2019ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଲାଭ 
ହସ୍ତାନ୍ରଣ ଦ୍ାରା ତରିନାଟ ିକସିି୍ତରର  ବର୍ଭକୁ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍ା ସହାୟତା 
କକୃରକଙୁ୍ ପ୍ରୋନ କରାୋଉଛ।ି ଏଥିରର 25 ଏପି୍ରଲ 2022 ସଦୁ୍ଧା 11.3 ରକାଟ ି
ଅଧିକ କକୃରକଙ୍ ଖାତାରର  1.82 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ଜମା ରହାଇଛ।ି 
କୃରକଙ୍କ େରୁକ୍ା କବଚ: ପିଏମ ୍ ଫେଲ ସ�ାଜନା: 
2018lର ରୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ାରା ଚାରୀଙୁ୍ ପ୍ରାକକୃତକି 
ବପିେ୍ଭ୍ୟୟ ଜନତି କ୍ତପିୂରଣ ରେବା ପାଇଁ ଉର୍ଦଟିେ। ଏଥିରର ଏୋଏ 37.52 
ରକାଟ ିକକୃରକ ପଞି୍ଜକକୃତ ରହାଇଛନ୍।ି ଆଧୁନକି ରଟରକ୍ନାରଲାଜ ିରପ୍ରଗ୍ ରାଗକର ିଏହ ି
ରୋଜନାରର କ୍ତପୂିରଣ ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ପ୍ରୋନ କରାୋଉଛ।ି ରୋଜନାରର 10.25 
ରକାଟ ିୋବ ିଆସଛି ିରେଉଁଥିରର 1.2 ରକାଟ ିଟଙ୍ା କ୍ତପିୂରଣ େଆିୋଇଛ।ି 
ଇ-ନାମ ୍: କୃରି ଉତ୍ାଦର ଠକିଣା ଦାମ ସଦଉଥବିା ମଣି୍
କକୃରକଙୁ୍ ତାଙ୍ ଉତ୍ାେର ଲାଭ ରେବା ପାଇଁ ଅନ୍ ଲାଇନ ମଣି୍ ଇ-ନାମ୍  
ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛ।ି ରେଶରର 1000 ଟ ିମଣି୍ ଏଥିରର ରୋଡ଼ ିରହାଇଛନ୍।ି 
ରପାଟ୍ଭାଲ୍  ଦ୍ାରା 31ମାର୍୍ଭ 2022 ସଦୁ୍ଧା 1.73 ରକାଟ ିରୁ ଅଧିକ କକୃରକ, 3.24 
ଲକ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ କମିଶନ ଏରଜଣ୍ଟଙ୍ ସହ 2113 ଏଫ୍ ପିଓ ପଞି୍ଜକକୃତ 
ରହାଇଛନ୍।ି 22 ମାର୍୍ଭ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଏହ ିପଲୋଟଫମ୍ଭରର 1.82 ଲକ୍ ରକାଟ ି
ଟଙ୍ା କକୃର ିଉତ୍ାେନ କଣିାବକିା ରହାଇଛ।ି 
ସ୍ାମୀତ୍ୱ ସ�ାଜନା
ଜମିର ଡଜିଟିାଲ୍  ରରକଡ଼୍ଭ ନମି୍ଭାଣ ସହ କକୃରକଙୁ୍ ଜମିର ମାଲିକାନା କାଡ଼୍ଭ ପ୍ରୋନ 
କରାୋଉଛ।ି ଏହାକୁ ସାରା ରେଶରର  2025 ସଦୁ୍ଧା ଲାଗୁ କରାେିବ। ରମ’ 1, 
2022 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 1.35 ଲକ୍ ଗାଁର ରଡଆନ୍  ଦ୍ାରା ସରବ୍ଭକ୍ଣ କାେ୍ଭ୍ୟ ରଶର 
ରହାଇଛ।ି 31 ହଜାର ଗାଁର 36 ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ ିକାଡ଼୍ଭ ଏଥିରର ଜାର ି
କରାୋଇଛ।ି 

କୃରି କଲ୍ାଣ 
କଭରସଷ୍ାରି
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କେିାନ ସକ୍ରଡିଟ୍  କାଡ୍ଷ
ଚାରୀଙୁ୍  ସାହୁକାର ତଥା ସଧୁରଖାରଙ୍ ପଞ୍ାରୁ ମକିୁ୍ ରେବା ଲାଗି ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ସହଜ ସତ୍୍ଭ ସହ ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ୍   ପ୍ରଣାଳୀରର ରୋଡ଼ ି3 ଲକ୍ ଟଙ୍ା ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ 
ଋଣ ସହାୟତା ପ୍ରୋନ ପାଇଁ 4 ଜୁଲାଇ, 2018 ରର କସିାନ ରକ୍ରଡଟି କାଡ୍ଭ 
ରୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। 25 ଏପି୍ରଲ୍, 2022 ସଦୁ୍ଧା, 3.038 ରକାଟ ି
ଚାରୀଙୁ୍ 3.38 ଲକ୍ ରକାଟ ିଟଙ୍ାର ଋଣ ସୀମା ମଞ୍ଜରୁ କରାୋଇଛ।ି 
ଏଥିଲାଗି ବାରଥିକ ମାତ୍ର 4% ସଧୁ ହାର ସ୍ିର କରାୋଇଛ।ି 
ସଦଢଗଣୁା ଏମ ୍ଏେ ୍ପି ଦ୍ାରା ମଜଭୁତ ସହସଲ  କୃରକ 
ରେଶରର ଏମ୍ ଏସ୍ ପି ଦ୍ାରା ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳ କଣିାୋଉଛ।ି 2022-
2023 ରବଜିାର ସମୟରର ଏପି୍ରଲ 24, 2022 ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ 137 ଲକ୍ ରମଟ୍କି୍ 
ଟନ୍ ଗହମ କ୍ରୟ କରାୋଇଥିଲା। 2021-2022 ଖରଫି ଋତୁରର 757.27 
ଲକ୍ ରମଟ୍କି୍ ଟନ୍ କଞ୍ାମାଲ କ୍ରୟ କରାୋଇଥିଲା। ରବ ିଫସଲ ପାଇଁ ରେଉଁ 
ଏମ୍ ଏସ୍ ପି ସ୍ିର କରାୋଇଛ ିତାହା  କକୃରକଙ୍ ଚାର ପାଇଁ ଖର୍୍ଭର ରେଢ଼ଗୁଣା 
ଅରଟ। 
ଗଠନ ସହବ 10 ହଜାର କୃରକ ଉତ୍ାଦକ େଂଗଠନ 
ଚାରୀଙ୍ ଆୟ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ରେଶରର 10 ହଜାର କକୃରକ ଉତ୍ାେକ ସଂଗଠନ 
ଗଠନ ରହବ, ୋହାକୁ 5 ବର୍ଭ ପାଇଁ ସହାୟତା କରାେିବ। ଏପି୍ରଲ୍, 2022 
ସଦୁ୍ଧା, 2315 ସଂଗଠନ ପଞି୍ଜକକୃତ ରହାଇଛନ୍।ି 
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଉଶଁ ମିଶନ 
ପୁନଗ୍ଭଠତି ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ ମିଶନକୁ 25 ଏପି୍ରଲ 2018 ରର କ୍ୟାବରିନଟ 
ଅନୁରମାେନ କରଛି।ି ଏହ ିମିଶନରର ସରକାର ଚାରୀଙୁ୍ ବାଉଁଶ ଚାରପାଇଁ 50 
ହଜାର ଟଙ୍ା ସବସଡି ିପ୍ରୋନ କରୁଛନ୍।ି ରଛାଟ ଚାରୀଙୁ୍ ରଗାଟଏି ପଲୋଣ୍ଟରର 
120 ଟଙ୍ା ସବସଡି ିପ୍ରୋନ କରବିାର ବ୍ୟବସ୍ା ରହଛି।ି ଭାରତରର ପ୍ରତବିର୍ଭ 
ପ୍ରାୟ 14 ନୟୁିତ ବାଉଁଶ ଉତ୍ାେତି ରହାଇଥାଏ। 
ଠକିଣା େମୟସର ମଣି୍ସର ପହଞ୍ଛୁ ିକୃରକଙ୍କ ଉତ୍ାଦନ 
କକୃରକଙ୍ ଫସଲ ଠକି୍ ସମୟରର ବଜାରରର ପହଞ୍ବିା ନଶିି୍ତ କରବିାକୁ, 
ରକାଲ୍ଡରଟୋରରଜ୍  ରକାଚ୍  ବଶିଟିେ କସିାନ୍ ରରଳ ରୋଜନା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି 
ମାର୍୍ଭ 25, 2022 ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ କସିାନ୍ ରରଳ 2190 ଥର ସାମଗ୍ରୀ ପରବିହନ 
କରଛି।ି 'ଅପରରସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍-ଟପ୍  ଟୁ ରଟାଟାଲ' ଅଧୀନରର ଫଳ ଏବଂ 
ପନପିରବିା ପରବିହନରର 50 ପ୍ରତଶିତ ସବସଡି ିଖାେ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ 
ମନ୍ତଣାଳୟ ଦ୍ାରା ପ୍ରୋନ କରାୋଇଥାଏ। ରସହପିର,ି 2020 ମସହିାରର, 

କକୃର ିଉଡ଼ାଣ 1.0 ଏବଂ କକୃର ିଉଡ଼ାଣ ରୋଜନା 2.0 ଅରକ୍ଟାବର 27, 
2021ରର ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା | ଏହା ଅଧୀନରର କକୃରକମାନଙୁ୍ ରେଶର 
53ଟ ିବମିାନବନ୍ରରର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ସହ ସଟି୍  ଉପରର 50 
ପ୍ରତଶିତ ରହିାତ ିପ୍ରୋନ କରାୋଉଛ।ି 
ମରିୃ୍କା ସ୍ାସ୍୍ କାଡ୍ଷ
ମକୃତ୍କିା ପରୀକ୍ଶ ଓ ରପାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବନ୍ଧନକୁ ବଶିକିତ କରବିା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ 
କରାୋଇଥିବା ଏହ ିରୋଜନା 2018-2019 ରୁ 2020-2021 ଭିତରର 
5.67 ରକାଟରୁି ଅଧିକ କକୃରକ ଉପକକୃତ ରହାଇଛନ୍।ି ଏପି୍ରଲ୍ 19, 2022 
ପେ୍ଭ୍ୟନ୍, 22.19 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଚାରୀଙୁ୍ ମକୃତ୍କିା କାଡ୍ଭ େଆିୋଇଛ।ି
ପିଏମ ୍ କେିାନ େମ୍ଦା ସ�ାଜନା
3 ମଇ 2015ରର ଆନୁମାନକି ବ୍ୟୟ 6,000 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ସହତି ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଥିଲା ଏହ ିରୋଜନା। ବତ୍୍ଭମାନ ଏହା 4600 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ଅତରିକି୍ 
ଖର୍୍ଭ ସହତି 2025- 2026 ୋଏ ବକୃଦ୍ଧ ିକରାୋଇଛ।ି ଏଥିରର ରମଗା ଫୁଡ୍  
ପାକ୍ଭ, ମିନ ିଫୁଡ୍ ପାକ୍ଭ, ଫୁଡ୍ ରଟଟିେଂ ଲାରବାରରରଟାରୀ ସହତି 1088 ଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁରମାେନ କରାୋଇଛ।ି 
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଗାକୂଳ ଗ୍ାମ ମିଶନ 
ଏହ ିମିଶନରର 16 ଟ ିଗ୍ରାମକୁ ସମନ୍ବତି ସ୍ୱରେଶୀ ରଗାରୁ ବକିାଶ ରକନ୍ଦ୍ର  
ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇଁ ମାର୍୍ଭ 31, 2022 ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ପାଣ୍ ିଜାର ିକରାୋଇଛ।ି ଏହ ି
ମିଶନର ଉରର୍ଦଶ୍ୟ ରହଉଛ ିସ୍ୱରେଶୀ ରବାଭାଇନ୍ ପ୍ରଜାତରି ବକିାଶ ଏବଂ 
ସଂରକ୍ଣ, ସ୍ୱରେଶୀ ପ୍ରଜାତରି ଉତ୍ାେକତା ବକୃଦ୍ଧ ିଏବଂ ପଶୁଜାତ ଦ୍ବ୍ୟର 
ଆଥଥିକ ଲାଭ ବକୃଦ୍ଧ ିକରବିା। ଏହ ିମିଶନ ଅଧୀନରର ଗତ ତନିବିର୍ଭ ମଧ୍ୟରର 
ରାଜ୍ୟ ତଥା ରକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଳଗୁଡକୁି ପ୍ରାୟ 2082 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ପ୍ରୋନ 
କରାୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କୃରି େିଞ୍ାଇ ସ�ାଜନା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କକୃର ିସଞି୍ାଇ ରୋଜନା ରହଉଛ ି2015-16 ରର ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଥିବା ଏକ ଅଂରବ୍ରଲା ରୋଜନା। ତ୍ୱରତି ଲାଭ ସଞି୍ାଇ କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ 
ପ୍ରତରିକ୍ତକୁ ଜଳ, ପ୍ରତବୁିନ୍ା ଅଧିକ ଫସଲ ଏବଂ ୱାଟର ରଶଡ୍  ବକିାଶ 
ରଟକ ବ ିସାମିଲ୍  । ତ୍ୱରତି ଜଳରସଚନ ଲାଭ ରପ୍ରାଗ୍ରାମରର 99 ଟ ିରମଗା 
ରପ୍ରାରଜକ୍ଟକୁ ମିଶନ ରମାଡରର କମିଶନ କରାୋଇଛ,ି ରେଉଁଥିରୁ 46 ଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ ରହାଇଛ।ି ମାର୍୍ଭ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଏହ ିରୋଜନାରର 50.64 ଲକ୍ 
ରହକ୍ଟର ଜମିର ଅତରିକି୍ ଜଳରସଚନ ସମ୍ଭାବନା ସକୃଟିେ ରହାଇଛ।ି 

�
ସଲ

ବୀ
�ା

 
ମେ

ାଜ
ନା

ମର
 

ଆ
ମବ

ଦନ
 ସ

ଂଖ
୍ୟା 3.7

8.2
2014 ମେିହାସର ସହକ୍ଟର ପିଛା 
18ଜାର ଟଙ୍କା ବୀମା ରାଶ ି
ମିଳୁଥବିାସବସଳ 2022 ସର ତାହା 45 
ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛ।ି 

ଫେଲ ବୀମା େବ୍ଷନମି ନେ େହାୟକ ମଲୂ୍
ଧାନମର 2014ରୁ 2022 �ଧ୍ୟମର 43% ଏବଂ 

ଗହ�ମର 39% ବୃଦ୍ଧି

େବ୍ଷନମି ନେ େହାୟକ ମଲୂ୍ସର ଖରିଦ୍ 

356
250

433
894

ଧାନ ଗହ� ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ ମ�ଟ୍କି୍  ରନ୍ ମର

ସକାଟି

ସକାଟି

କୃରି କଲ୍ାଣ 
କଭରସଷ୍ାରି
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େସୁ୍ ସହବ େସୁ୍ ସହବ 
ଭାରତ ତ ଭାରତ ତ 
େଶକ୍ ସହବ େଶକ୍ ସହବ 
ସଦଶସଦଶ  
ସ୍ାସ୍୍ୟ ମହଉଛ ିସ�ଳତା ଓ ସ�ୃଦ୍ଧରି ଆଧାର। ଜମଣ ବ୍ୟକି୍ର ମହଉ ବା 
ପରିବାରର ଅଥବା ପୂରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତ ିଏହାର ସ୍ାସ୍୍ୟ ଭିତି୍ଭୂ�ିଉପମର 
ପେଣ୍ଣ୍ୟବସତି। ଏହ ିକାରଣ ମହତୁ ବଗିତ ଆଠବଷଣ୍ଣମର ସ୍ାସ୍୍ୟ ମକ୍ତ୍କୁ 
ମକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମବଣ୍ଣାର୍ ପ୍ରାଥ�ିକତା ମଦଇ ଆସଛୁନ୍।ି ମକାଭିଡ୍  ଭଳ ି
�ହା�ାରୀ ସ�ୟମର  ସ୍ାସ୍୍ୟମକ୍ତ୍ ସହ ମୋଡ଼ ିମହାଇଥିବା ଭିତି୍ଭୂ�ିକୁ 
ବ୍କ୍  ସ୍ରରୁ ସଧୁାରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ମହାଇଛ।ି 

ଏପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ପ୍ରାୟ 18 ମକାର ି
ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଆୟୁଷ୍ାନ କାଡଣ୍ଣ 

ପ୍ରଦାନ କରାୋଇଛ।ି 

23 
ମସମପ୍ଟ�୍ବର 

2018ମର ଆରମ୍ଭ ମହାଇଥିବା 
ଆୟୁଷ୍ାନ ଭାରତ ମୋଜନାର 

ଉମଦ୍ଶ୍ୟ ମହଉଛ ିମଦଶର 10.74 
ମକାର ିପରବିାର ପାଇଁ ପ୍ରତ ିପରବିାର 
ପିଛା ବଷଣ୍ଣକୁ 5 ଲକ୍ ରଙ୍କା ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ 

ନଃିଶଳୁ୍କ ଚକିତି୍ା ସବୁଧିା 
ମୋଗାଇବା।

ଏହ ି
ମୋଜନା ଅଧୀନମର, 

ଏପରି 141ର ିଚକିତି୍ା ପଦ୍ଧତ ି
ଅନ୍ଭୂଣ୍ଣକ୍ କରାୋଇଛ,ି ୋହା 

ମକବଳ �ହଳିା�ାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। 
ଅମକ୍ଟାବର 2019ରୁ ମସମପ୍ଟ�୍ବର 2021 

ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍, ଏହ ିମୋଜନାର ସ�ଦୁାୟ 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତମର 46.7 
ପ୍ରତଶିତ  ମହଉଛନ୍ ି�ହଳିା।3.28 

ମକାରରୁି ଅଧିକ 
ମଲାକ �ାଗଣା ଚକିତି୍ାର 

ସବୁଧିା ପାଇଛନ୍।ି ଏହ ିମୋଜନାମର 
ପ୍ରାୟ 27,300 ମବସରକାରୀ ଏବଂ 

ସରକାରୀ ଡାକ୍ରଖାନା ସଂଲଗ୍ନ 
ମହାଇଛ ି|

ପିଏମ ୍ଜୟ- ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ ସ୍ାସ୍୍ ଓ ନରିାମୟ ସକନ୍ଦ୍ର 
ଏବଂ ଇ-େଞି୍ବନୀ ଓପିଡି

ଆୟୁରା୍ନ ଭାରତ ଅଧୀନରର 2018 
ମସହିାରର ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଓ ନରିାମୟ 
ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। 
ଏପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଏଭଳ ି1.18 ଲକ୍ ରକନ୍ଦ୍ର 
ରଖାଲାୋଇଛ।ି ରସଥିରର 1.02 ରକାଟ ି
ନରିାମୟ ରସସନ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଛ ି
ଏବଂ ତାହାକୁ 85.63 ରକାଟ ିରଲାକ 
ପରେିଶ୍ଭନ କରଛିନ୍।ି ଡରିସମ୍ବର 2022 
ସଦୁ୍ଧା ଏହ ିରକନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କିର ସଂଖ୍ୟା 1.58 
ଲକ୍କୁ ବକୃଦ୍ଧକିରବିାର ଲକ୍୍ୟ ରହଛି।ି 
2020 ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା 
ଏକ ଡାକ୍ରୀ ରସବା  ରହଉଛଇି-
ସଞ୍ଜୀବନୀ ଓପିଡ।ି  ଏହା ସହତି 1 
ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଓ ନରିାମୟ 
ରକନ୍ଦ୍ର ରୋଡ଼ାୋଇଛ।ି ଇ-ସଞ୍ଜୀବନୀ 
ମାଧ୍ୟମରର ସାରା ରେଶରର ପ୍ରାୟ 
90,000 ରରାଗୀଙୁ୍ ଚକିତି୍ସା ରୋଗାଇ 
େଆିୋଇଛ।ି

ସ୍ାସ୍୍ ଓ ମହାମାରୀ 
ପରିଚାଳନା

କଭରସଷ୍ାରି
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n  ଏପି୍ରଲ 2020ରର ଟକିା ବକିାଶ ପାଇଁ ଏକ ଟାସ୍ ରଫାସ୍ଭ ଗଠନ 
କରାୋଇଥିଲା। ଟକିା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବକିାଶ ପାଇଁ 35,000 ରକାଟ ି
ଟଙ୍ା ଧାେ୍ଭ୍ୟ କରାୋଇଥିଲା। ପିଏମ ରକୟାର ଫଣ୍ ଗଠନ କର ିରକାଭିଡ 
ବରିରାଧରର ଲରଢ଼ଇ େକୃଢ଼ ରହାଇଥିଲା। 

n  ମାତ୍ର 8 ମାସ ମଧ୍ୟରର, ଭାରତରର ରକବଳ େୁଇଟ ିଟକିା ଉପଲବ୍ଧ 
ରହାଇଥିଲା ତା’ ନୁରହଁ, ନାହିଁ, ବରଂ  ଏହାର ସଂରକ୍ଣ, ପରବିହନ, 
କଣିାବକିା, ରକାଲ୍ଡ ରଚନ୍ ରନଗ୍  ଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ିପ୍ରରୟାଗ ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଏକ ସମୂ୍ପର୍୍ଭ 
ରୂପରରଖ ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ି16 ଜାନୁୟାରୀ 2021 ରୁ ବଶି୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 
ଟକିାକରଣ ଅଭିୋନ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। ।

n  'ହର ରର େସ୍ତକ' ଏବଂ 'ସମସ୍ତଙୁ୍ ଟକିା- ମାଗଣା ଟକିା' ଭଳ ିଅଭିୋନ 
ଆରମ୍ଭ କର ିରରକଡ୍ଭ ସମୟ ମଧ୍ୟରର ଭାରତ ସବ୍ଭାଧିକ ରଲାକଙୁ୍ ଟକିା 

ରେଇଥିଲା। 
n  Co-WIN ଡଜିଟିାଲ୍ ପଲୋଟଫମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରର ସହଜ ପଞି୍ଜକରଣ। ରେଶରର 

4143 ନୂତନ ଅମ୍ଳଜାନ ଅମଳ କାରଖାନା। ଏମରଜ୍ଭନ୍ୀ ରରସ୍ପନ୍ ପ୍ୟାରକଜ୍  
ଅଧୀନରର 631ଟ ିଜଲି୍ାରର ପାଡଆିଟ୍କି ରକୟାର ୟୁନଟି୍  ଆରମ୍ଭ 
କରାୋଇଥିଲା। 

n  ରେରତରବରଳ 2020ରର ଭାରତରର ପ୍ରଥମ ରକାଭିଡ୍ ଚହି୍ନଟ ରହଲା, 
ରସରତରବରଳ ରେଶରର ରକବଳ ରଗାଟଏି ମାତ୍ର ଲ୍ୟାବ୍ ଥିଲା, ବତ୍୍ଭମାନ 
3370 ଲ୍ୟାବରର ରକାଭିଡ୍  ଭଳ ିଭୂତାଣୁ ଚହି୍ନଟ ସମ୍ଭବ ରହଉଛ।ି 
କରାୋଉଛ ି|

n  ଭାରତ ଆଜ ିପିପିଇ କଟି୍  ଏବହ N95 ମାସ୍ ଉତ୍ାେନରର ଦ୍ତିୀୟ ବକୃହତ୍ମ 
ଉତ୍ାେକ ରହାଇଛ।ି ଆରମ 48 ଟ ିରେଶକୁ  ପିପିଇ କଟି୍  ରୋଗାଉଛୁ।

ସକାଭିଡ୍  ବରୁିଦ୍ସର ବଶି୍ୱର 
େବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଗଣା 
ଟିକାକରଣ ଅଭି�ାନ 
ମକାଭିଡ୍  �ହା�ାରୀର ବପିଦ ମେମତମବମଳ ଦୁଆର �ହୁଁମର 
ଉଭା ମହଲା, ଭାରତ ଏହାର ସଂକ୍�ଣକୁ ମରାକବିା ଲାଗି 
ପ୍ରଥମ� କମଠାର ଲକ୍ ଡାଉନ୍  ଲାଗୁ କରିଥିଲା।  ନଜିର ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ଭିତି୍ଭୂ�ିକୁ ସଦୃୁଢ କରିବା ସହ ମରାଗ ବରୁିଦ୍ଧମର ଲମଢଇ ପାଇଁ 
ସ�ସ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ ିଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 

87% ବୟସ୍ ସଲାକଙୁ୍କ 15 
ସମ’ 2022 େଦୁ୍ା ଦୁଇଟି�ାକ 

ସକାଭିଡ୍  ଟିକା ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଇଛ।ି   େମଦୁାୟ 
ସଡାଜ୍  େଂଖ୍ା 191.32 
ସକାଟି ଅତକି୍ରମ କରିଛ।ି 

ସମଡ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଆ 
ସକାଭିଡ୍  ଭ୍ାକ୍ନି

… ଫଳସର 
ସକହ ି

ସଭାକଲିା 
ନଶଅୁନ୍ତୁ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗରିବ କଲ୍ାଣ ଅନ୍ନ ସ�ାଜନା 
n  ରକାଭିଡ୍ - 19 ମହାମାର ିସମୟରର 26 ମାର୍୍ଭ 2020କୁ 3 

ମାସ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିବା ଏହ ିରୋଜନା କ୍ରମଶଃ 
ବଢ଼ ିଚାଲିଥିଲା। 

n ଏହ ିରୋଜନାରର ପ୍ରତ ିମାସ 5 କରିଲା ମାଗଣା ରାସନ୍  
େଆିୋଇଥାଏ। 

ସ୍ାସ୍୍ ଓ ମହାମାରୀ 
ପରିଚାଳନା

କଭରସଷ୍ାରି

n ରକାଭାକ୍ସନି୍ 
n ରକାଭିଶଲି୍ଡ
n ରକାରବ୍ଭଭାକ୍ସ

n ଜୟରକାଭ୍ -ଡି
n ଜରିନାଭା
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଗରିବ କଲ୍ାଣ 
ଅନ୍ନ ସ�ାଜନା

3.40 
ଲକ୍ ର୍କାେି େଙ୍କା 
ଖର୍ଦେ ର୍ହାଇଛି ଆଜ ି

ରାଏ। 

759 
ଲକ୍ ର୍ମଟି୍କେନ୍  

ଶସ୍ ବଣ୍ା ରାଇଛି 
ଏର୍ବ ରାଏ। 

61 
ର୍କାେି ଟ୍ାଞ୍ାକ୍ସନ୍  

ର୍ହାଇଛି ର୍ଗାେିଏ ର୍ଦଶ-
ର୍ଗାେିଏ ରାସନ୍ କାରଦେ 

ଅଧଲୀନର୍ର। 

80 
ର୍କାେି ହତିାଧକିାରଲୀ 

ଥବିା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ 
ବଡ ର୍ରାଜନା।

 ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଦୁ୍ା ପାଣ୍ବି ିଏହ ି
ସ�ାଜନାକୁ ପ୍ରଶଂୋ କରି କହଛିନ୍-ି 
‘ଅନ୍ନ ସ�ାଜନା’ ଭାରତର ସଲାକଙୁ୍କ 
ଅତ୍ଧକି ଗରିବୀରୁ ବଞ୍ାଇଇଛ।ି 

ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ ଡିଜଟିାଲ୍  ସହଲ୍ ଥ ମିଶନ 
n 15 ଅଗଟେ2020 େନି ଲାଲ୍ କଲି୍ା ପ୍ରାଚୀରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 

ରମେୀ ଏହ ିରରାରଣା କରଥିିରଲ। ଏହା ଆଧାର କାଡ୍ଭ ଭଳ ିଏକ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
କାଡ୍ଭ, ରେଉଁଥିରର ହତିାଧିକାରୀଙ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସମ୍ପକ୍ଭରର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହଛି।ି 

21,50,71,056 
ର୍ଲାକ ଏହ ିର୍ରାଜନା ଅଧଲୀନର୍ର 20 ଏପି୍ରଲ୍  2022 ସଦୁ୍ା 
ରିଜିୋଲ୍  ସ୍ାସ୍୍ ଖାତା ର୍ଖାଲିଛ୍ି। 

ବଦଳିଳା ସମଡିକାଲ ଶକି୍ାର  ସ୍ରୂପ 
ରରରାଇ କରଲଜଗୁଡ଼କିର 50 ପ୍ରତଶିତ ଫି‘ ସରକାରୀ କରଲଜ 
ଫି’ ସହ ସମାନ କରାୋଇଛ।ି ରମଡକିାଲ୍  ଶକି୍ା ରକ୍ତ୍ରରର 
ସଂସ୍ାର ଲାଗି  ରମଡକିାଲ୍  କାଉନ୍ଲି୍  ଅଫ୍  ଇଣି୍ଆକୁ ରର୍ଦ 
କର ିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚକିତି୍ସା ଆରୟାଗ ଗଠନ କରାୋଇଛ।ି  ପୁଣି 
ଓବସିଙି୍ ପାଇଁ 27 ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ ଆଥଥିକଭାରବ େୁବ୍ଭଳ ରଶ୍ରଣୀ 
( ଇଡବଲେ ବୁଏସ୍ ) ବଗ୍ଭଙ୍ ପାଇଁ 10 ପ୍ରତଶିତ ସଟି୍  ଆରକ୍ଣ ସହ 
ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ଡମି୍ଡ ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରରରାଇ କରଲରର 
ନାମ ରଳଖା ପାଇଁ ଏକକ ପ୍ରରବଶକିା ପରୀକ୍ା (ନଟି୍ )କୁ 
ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କରବିା ମଧ୍ୟ ଏକ ଐତହିାସକି ପେରକ୍ପ। 

ମାତୃ ଏବଂ ଶଶି ୁସପାରଣ ଅଭି�ାନ 
8  ମାର୍୍ଭ 2018 ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହଳିା େବିସ ଅବସରରର 
ରାଜସ୍ାନରୁ ଏହ ିରୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା। ଏହା 
ପବୂ୍ଭରୁ ରୋଜନାର ନାଁ ଥିଲା ନୁ୍ୟଟ୍ସିନ୍  ମଶିନ। 2018ରର 
ଏହାକୁ ରପାରଣ ଅଭିୋନ ନାଁ େଆିୋଇ ବହୁତ ବଡ଼ 
ଆକାରରର ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା। ଏହ ିରୋଜନାରର 
ଶଶି ୁଜନର୍ 1000 େନି ୋଏ ବହୁତ େତ୍ନ ନଆିୋଇଥାଏ। 
2030 ସଦୁ୍ଧା କୁ-ରପାରଣମକୁ୍ ଭାରତର ଲକ୍୍ୟ  
ରଖାୋଇଛ।ି ରସଥିଲାଗି ସଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ରୋକାନରର 
ଫଟଥିଫାଏଡ୍  ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛ।ି 

ପିଏମ ୍ ମାତୃବନ୍ନା ସ�ାଜନା : 
n 2017ରୁ ପୂରା ରେଶରର ରଲାଗୁ ରହାଇଛ।ି ଏହ ି

ରୋଜନାରର ଗଭ୍ଭବତୀ ମହଳିାଙୁ୍ ସରୁକି୍ତ ରଡଲିଭରୀ 
ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହଳିାଙୁ୍ ଠକିଣା ରପାରକ 
ଖାେ୍ୟ ପାଇଁ 5ହଜାର ଟଙ୍ା ସହାୟତା େଆିୋଉଛ।ି  ଏହ ି
ରୋଜନା ଦ୍ାରା 2 ରକାଟ ିମାହଳିା ଉପକକୃତ ରହାଇଛନ୍।ି 
2018ରୁ 2020 ଭିତରର 1.75 ରକାଟ ିମହଳିାଙୁ୍ ସମେୁାୟ 
5931.95 ରକାଟ ିଟଙ୍ା  ସହାୟତା ପ୍ରୋନ କରାୋଇଛ।ି 

ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର: 
n ଏରବସଦୁ୍ଧା 4.10 ରକାଟ ିପିଲାଙୁ୍ ଟକିାକରଣ କରାୋଇଛ।ି 

ରଫବକୃୟାରୀ 2022ରର ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 4.0 ଆରମ୍ଭ 
କରାୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ାରା ବର୍ଭକୁ ତନି ିରକାଟରୁି ଅଧିକ 
ଗଭ୍ଭବତୀ ମହଳିା ଏବଂ 2.6 ରକାଟଅିଧିକ ପିଲାଙୁ୍ ଟକିାୋନ 
କରାୋଇଛ।ି 12 ପ୍ରକାରର ରରାଗର ପ୍ରତରିରାଧକ ସ୍ୱରୂପ 
ଟକିା ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରରର ପ୍ରୋନ କରାୋଉଛ।ି ଆରମ୍ଭରୁ 
ଏଥିରର 7 ପ୍ରକାରର ରରାଗ ପ୍ରତରିରାଧକ ଟକିା ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍ 
ଥିଲା। 

ସ୍ାସ୍୍ସକ୍ତ୍ରସର ଆେିଥବିା ପରିବର୍୍ଷନ କାହାଣୀ 
ପିଏମ୍  ଜନଔଷଧୀ ପ୍ରକଳ୍ପ 
n ଏଠାରର 50ରୁ 90 ପ୍ରତଶିତ କମ୍  େରରର ଗୁଣାତ୍ମକ 

ଔରଧ ମିଳୁଛ।ି   31ମାର୍୍ଭ 2022ସଦୁ୍ଧା ରେଶରର 
8700ଟ ିଜନଔରଧୀ ରକନ୍ଦ୍ର ରଖାଲା ୋଇଛ।ି 

n 2025 ସଦୁ୍ଧା ରେଶରର 10500ଟ ିଜନଔରଧୀ 
ରକନ୍ଦ୍ର ରଖାଲିବାକୁ ଲକ୍୍ୟ ରହଛି।ି 1.25 ରକାଟ ିରଲାକ 
ପ୍ରତମିାସରର ଏଠାରୁ ଔରଧ କଣୁିଛନ୍।ି 

ସମଡିକାଲ୍  କସଲଜସର ସ୍ାର୍କ ଏବଂ ସ୍ାସର୍ାକର୍ର େିଟ୍  େଂଖ୍ା 

2014     82,000
2022 1,48,000

7
22

2014 2022

ସ୍ାସ୍୍ ଓ ମହାମାରୀ 
ପରିଚାଳନା

କଭରସଷ୍ାରି

ଏମ୍ସ ସମଡିକାଲ୍  କସଲଜ
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ନାରୀଙୁ୍କ ଶକି୍ ସଦଶର ଉନ୍ନତ ି

ମହଳିାଙ୍କ ପାଇ ଁମ�୍୍ଷ ାଦାପରୂ୍୍ଷ ଜୀବନ ସହଲା 
େନୁଶିି୍ତ 

 ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରୀ ଅଧୀନରର 31 
ମାର୍୍ଭ 2022 ସଦୁ୍ଧା 11.5 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଗାଁରର ରଶୌଚାଳୟ 

ନମି୍ଭାଣ କରାୋଇ ମହଳିାମାନଙ୍ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ାନଜନକ 
ଜୀବନ ସନୁଶିି୍ତ କରାୋଇଛ।ି ଅଳଆି ଆବଜ୍ଭନାମକୁ୍ ସହର 
ଏବଂ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପଲୋଟିେକ୍ ୁରରାକ ରେବା ଏବଂ ତରଳ 
ଓ କଠନି ବଜ୍ଭ୍ୟବସୁ୍ତ ପରଚିାଳନାକୁ େୂର କରବିା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ଭାରତ 2.0  ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛ।ି | 2014 ରର ଗ୍ରାମୀଣ 

ପରବିାରଗୁଡକିର  ରଶୌଚାଳୟ ଉପସ୍ିତ ି43.8 ପ୍ରତଶିତ ଥିଲା, 
ୋହା 2019-2020 ରର 100 ପ୍ରତଶିତକୁ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାେ ସ�ାଜନା େହରୀ
ଏହ ିରୋଜନାରର 1.23 ରକାଟ ିରର ମଞ୍ଜରୁ ରହାଇଛ,ି ରେଉଁଥିରୁ 
58.9 ଲକ୍ ରର ବଣ୍ଟନ କରାୋଇଛ।ି ରସହଭିଳ ିପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଆୱାସ ରୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ ମାଧ୍ୟମରର 2.95 ରକାଟ ିରର ନମି୍ଭାଣ 
କରବିାକୁ ଲକ୍୍ୟ ରହଛି,ି ରେଉଁଥିରୁ 2.55 ରକାଟ ିରର ନମି୍ଭାଣ 
କାେ୍ଭ୍ୟ ରଶର ରହାଇଛ।ି ବତ୍୍ଭମାନ ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଉଭୟ ରୋଜନାରର, 
ବଣ୍ଟନ ରହାଇଥିବା ରରଗୁଡ଼କିରର 3.14 ରକାଟରୁି ଅଧିକ ରରର 
ମାଲିକାନା ମହଳିା ସେସ୍ୟଙ୍ ନାମରର ରହଛି।ି 2004-2014 
ପେ୍ଭ୍ୟନ୍, ସହରୀ ଅଞ୍ଳରର ରର ନମି୍ଭାଣ ରହଉଥିଲରବରଳ 2015-
2022 ମଧ୍ୟରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍ ପାଇଁ 58.59 ଲକ୍ ରର ସମସ୍ତଙ୍ 
ପାଇଁ ରର କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମରରରର ନମି୍ଭାଣ କରାୋଇଛ।ି 

ଉଜ୍ୱଲା ସ�ାଜନା: ମଦଶମର ଧୂଆଁ �କୁ୍ ମରାମଷଇ ଲକ୍୍ୟମର 1 �ଇ, 2016କୁ ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିବା ଉଜ୍ୱଳା 
ମୋଜନାମର  9.17 ମକାର ି�ହଳିାଙୁ୍କ �ାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସଂମୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାୋଇଛ।ି ମସୌଭାଗ୍ୟ ମୋଜନାମର, ଅମଢଇ 
ମକାରରୁି ଅଧିକ ବଦୁି୍ୟତ ସଂମୋଗ ଦଆିୋଇଥିଲା, ୋହାଦ୍ାରା କାଠଉପମର ତାଙ୍କ ନଭି;ରଶୀଳତା କ�ିଥିଲା। 2016 
�ସହିାମର  ଏଲ୍ ପିଜ ିକଭମରଜ 62 ପ୍ରତଶିତ ଥିଲା ୋହାକ ି2022 ମର 104.1 ପ୍ରତଶିତମର ପହଞ୍ଛି।ି ଏହା �ହଳିା�ାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ସହ ଏବଂ ସ୍ାସ୍୍ୟ ଉପମର ସକରାତ୍କ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛ।ି

ନାରୀଶକି୍ଙୁ୍କ ମଦଶର ଉନ୍ନତ ିଓ ସ�ୃଦ୍ଧରି ଆଧାର ଭାମବ ଗ୍ହଣ କରି, ମସ�ାନଙ୍କ �ାନ ସମ୍ାନ, ସ୍ାଭି�ାର ରକ୍ା କରୁଥିବା ମୋଜନାଗୁଡ଼କୁି 
େଥାଶୀଘ୍ର ରୂପାୟନ କରାୋଉଛ।ି ଆୟୁଷ୍ାନ ଭାରତ ଜନ ଆମରାଗ୍ୟ ମୋଜନା ଅଧୀନମର ପ୍ରାୟ 49 ପ୍ରତଶିତମହଉଛନ୍ ି�ହଳିା  

ହତିାଧିକାରୀ ମେଉଁ�ାମନ 5 ଲକ୍ ରଙ୍କା ପେଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ବୀ�ା ଲାଭ କରଛିନ୍।ି  ମସହପିର ିଏୋଏ ମଖାଲାୋଇଥିବା ଜନ ଧାନ ଖାତାର 55 
ପ୍ରତଶିତ ମହଉଛନ୍ ି�ହଳିା। 29 ର ିଶ୍ର� ନୟି�କୁ ସରଳ କରି ଭାରତ ସରକାର �ାତ୍ 4ର ିଶ୍ର� ମକାଡ୍ ମର ପରଣିତ କରିଛନ୍।ି ଏଥିମର 
�ହଳିା�ାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ାତ୍କ ପ୍ରାବଧାନ କରାୋଇଛ।ି �ାତୃତ୍ୱ ଛୁରକୁି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାେିବା ସହତି, 50 କ�ି୍ବା ଅଧିକ କ�ଣ୍ଣଚାରୀ ଥିବା  
ପ୍ରତଷି୍ାନଗୁଡ଼କିମର ଏହ ିମକ୍ଚ୍  ସବୁଧିା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ପାଳମିର ରାତ୍ୀ ଡୁ୍ୟର ିପାଇଁ ଅନୁ�ତ ିଦଆିୋଇଛ।ି ସରୁକ୍ା ପାଇଁ ହମି୍ତ 

ଆପ୍  ଏବଂ  କଡ଼ା ଆଇନ ପାଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ା କରାୋଇଛ।ି   

ନୂଆ ଭାରତର 
ନାରୀଶକି୍ 

କଭରସଷ୍ାରି



n ହଂିସା ପ୍ରଭାବତି ମହଳିାଙୁ୍ ରଗାଟଏି ଛାତ ତରଳ ରପାଲିସ୍ ସବୁଧିା, ଆଇନ 
ସହାୟତା ଏବଂ ପରାମଶ୍ଭ, ଚକିତି୍ସା ସହାୟତା ରୋଗାଇରେବାଲାଗି 1 ଏପି୍ରଲ, 
2015 ଠାରୁ ସାଖୀ-ୱାନ୍ ଟେପ୍ ରସଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି ରେଶର 729ଟ ି
ଜଲି୍ା ପାଇଁ 733ଟ ିରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରମାେନ କରାୋଇଛ ିରେଉଁଥିରୁ 704 ଟ ି
ରକନ୍ଦ୍ର ଏରବ କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ମ। ଏହ ିରକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକିରର 4.93 ଲକ୍ ମହଳିା ସହାୟତା 
ପାଇଛନ୍।ି 

n କଟେରର ଥିବା ମହଳିାମାନଙୁ୍ ଥଇଥାନ ସବୁଧିା ରୋଗାଇବା ପାଇଁ 1 
ଏପି୍ରଲ, 2016ରୁ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ ିସ୍ୱଧାରଗକୃହ ରୋଜନା। ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ଉତ୍ରପ୍ରରେଶର ବକୃନ୍ାବନରର କକୃଷ୍ଣ କୁଟୀର ରର ନମି୍ଭାଣ କରଛିନ୍,ି ୋହା 
ରେଶରର ବଧିବାମାନଙ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଶ୍ରୟରର ରହାଇଛ।ି 

n ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହରର ଆଉ ବତିବିନ ିଜୀବନ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 
15 ଅଗଟେ, 2019 େନି ଲାଲକଲିା ଠାରର ଏ ହରରରଜଳ ଅଭିୋନ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। 2019 ରବଳକୁ ଏହ ିଅଭିୋନ ବଳରର 3.23 ରକାଟ ି
ଗ୍ରାମୀଣ ପରବିାରଙ୍ ରରର ପାନୀୟ ଜଳ ଟ୍ୟାପ୍ ରୋରଗ ପହଞ୍ଛି।ି  ମାତ୍ର 33 
ମାସ ମଧ୍ୟରର ଏହ ିରୋଜନାଦ୍ାରା 6.30 ରକାଟ ିନୂତନ ଟ୍ୟାପ୍ ସଂରୋଗ 
େଆିୋଇପାରଛି,ି ରେଉଁଥିରୁ ଏରବ ପ୍ରାୟ 9.54 ରକାଟ ିପରବିାର ଅଥ୍ଭାତ୍ ପ୍ରାୟ 
50 ପ୍ରତଶିତ ରର ଟ୍ୟାପରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଉଛନ୍।ି ଏହାକୁ ପରଚିାଳନା ପାଇଁ 
ଗଠତି ପାଣି ପଞ୍ାୟତରର 50% ମହଳିା ସେସ୍ୟ ରହଛିନ୍।ି 

n ଟୋଟ୍ଭଅପ ଦ୍ାରା ନୂଆ ଶଖିର ଛୁଇଁରଲ ମହଳିା: ବତ୍୍ଭମାନ ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ପ୍ରାୟ 68 
ହଜାର ଟୋଟ୍ଭଅପ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲାଣି, ୋହା 2014ରର ମାତ୍ର 300ଥିଲା। 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଳରର ଅତ ିକମରର ରଗାଟଏି ଟୋଟ୍ଭଅପ୍ 
ରହଛି।ି ଭାରତରର ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରାୟ 45% ଟୋଟ୍ଭଅପ ଉରେ୍ୟାଗୀମାନଙ୍ ଦ୍ାରା 
ପରଚିାଳତି। ଟୋଟ୍ଭଅପ୍ ଇଣି୍ଆ ଅଧୀନରର ସବୁଜ ରକ୍ତ୍ର ଉରେ୍ୟାଗ ପ୍ରତଷି୍ା 
ପାଇଁ ମହଳିାମାନଙୁ୍ 24.8 ହଜାର ରକାଟ ିଟଙ୍ା ଋଣ, ଅଥ୍ଭାତ୍ ପ୍ରାୟ 80 
ପ୍ରତଶିତ ଋଣ ମହଳିାମାନଙୁ୍ େଆିୋଇଛ।ି

n 2021ମସହିାରର ସମେୁାୟ 60ଜଣ ମହଳିା ପ୍ରାଥ୍ଭୀ ଭାରତୀୟ ରସନାରର ଅଧିକାରୀ 
ଭାବରର ନେୁିକ୍ ରହାଇଥିରଲ। 2018 ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରର, 170 ଜଣମହଳିାଙୁ୍ 
ରନୌରସନାରର ଅଧିକାରୀ ଭାବରର ପରୋନ୍ନତ ିେଆିୋଇଛ।ି ରସହଭିଳ ି28 ମାର୍୍ଭ 2022 
ସଦୁ୍ଧା ଭାରତୀୟ ବାୟୁରସନାରର 15 ଜଣ ମହଳିାଙୁ୍ େୁଦ୍ଧ ବମିାନର ପାଇଲଟଭାରବ 
ନେୁିକ୍ କରାୋଇଛ।ି

n ଭାରତୀୟ ରସନାରର ମିଲିଟାରୀ ରପାଲିସ୍ କପ୍ଭସରର ଅନ୍ୟ ପେବୀରର ମହଳିା ନେୁିକି୍ର 
ବ୍ୟବସ୍ା 2019 ରର ପ୍ରବତ୍ଥିତ ରହାଇଥିଲା। ଏହ ିରୋଜନା ଅଧୀନରର ବାରଥିକ 10000 
ଟଙ୍ା ଆଧାରରର 1700 ରଭାଟ୍ ବନ୍ manner ଙ୍ରର କରାେିବ।

n ରସୖନକି ସ୍ଲୁରର ରଷ୍ ରଶ୍ରଣୀର 10% ସ୍ାନ ବାଳକିାମାନଙ୍ ପାଇଁ ସଂରକି୍ତ, 2020-
2022 ଶକି୍ାବର୍ଭରର 320ଜଣ ବାଳକିା 33 ଟ ିରସୖନକି ସ୍ଲୁରର ଆଡମିଶନ ରନଇଛନ୍।ି 

ମହଳିା େଶକି୍କରଣର ଝଲକ ସେହ ିନଅ 
ସକାଟି ମହଳିାଙ୍କ ପାଖସର ସଦଖବିାକୁ ମିସଳ 

ସ�ଉମଁାନଙ୍କ ପାଖସର ପଅଥମଥର ପାଇ ଁଗ୍ାେ 
େଂସ�ାଗ ପହଞ୍ଛି,ି �ାହାଙୁ୍କ ସରାସରଇଘର 

ଧଆୂରୁଁ ମକିୁ୍ ମିଳିଛ।ି ଆଜ ିମହଳିା େଶକି୍କରଣର 
ରୂପ ସେହ ିସକାଟିସକାଟି ମା’ମାସନ ସହୁଛନ୍ ି

�ାହାଙୁ୍କ ଘସର ସଶୌଚାଳୟ ବ୍ବସ୍ା ମିଳିଛ।ି ଆଜ ି
ମହଳିା େଶକି୍କରଣର ମଖୁା ସେହ ିମାମ’ମାସନ 

ସ�ଉମଁାନଙ୍କ ମଣୁ୍ ଉପସର ଆଜି ପକ୍ା ଘର 
ରହଛି,ି �ାହାଙ୍କ ନାସଁର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାେ 

ତଆିରି ସହାଇଛ।ି 
ନସରନ୍ଦ୍ରସମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

କମଠାର ମହଲା ଆଇନ: 12 ବର୍ଭରୁ କମ୍ ବାଳକିାଙ୍ 
ବଳାତ୍କାର ରକ୍ତତ୍ରରର ମାମାଲାକୁ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରର ଶୁଣାଣି 
ରଶର  କରବିା ଏବଂ ରୋରୀଙୁ୍ ଫାଶୀ େଣ୍ାରେଶ ରେବା 
ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ରହାଇଛ।ି  ମହଳିାଙ୍ ପ୍ରତ ିରହଉଥିବା 
ଅପରାଧରର ସଂପକୃକ୍ ଅପରାଧୀଙୁ୍ ଟ୍ାକ୍ କରବିା ପାଇଁ ଏକ 
ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଡାଟା ରବସ୍ ତଆିର ିରହାଇଛ।ି ମହଳିାଙ୍ ପ୍ରତ ି
ରହଉଥିବା ଅପରାଧ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ 1000 ରୁ 
ଅଧିକ ଫାଟେ-ଟ୍ାକ୍ ରକାଟ୍ଭ ଗଠନ ପାଇଁ କାେ୍ଭ୍ୟ ଚାଲିଛ।ି ନୂତନ 
ଟ୍ୟାକ୍ସ ିନୀତରିର ଜପିିଏସ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାନକି୍  ବଟନ୍  ଅନବି୍ଭାେ୍ଭ୍ୟ 
କରାୋଇଛ।ି 
ତନି ତଲାକ୍  ମଶଷ: ମସୁଲମାନ ମହଳିାମାନଙ୍ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ, 
ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଟ୍ପିଲ୍  ତଲାକକୁ 
ନରିରଧ କରବିା ତଥା ବବିାହର ଅଧିକାରକୁ ସରୁକ୍ା ରେବା 
ପାଇଁ ନୟିମ ପ୍ରଣୟନ ରହାଇଛ।ି ଏହ ିନୟିମ ଲାଗୁ ରହବାପରର, 
ଅରକ୍ଟାବର 1, 2021 କୁ ମସୁଲମାନ ମହଳିା ଅଧିକାର େବିସ 
ଭାବରର ପାଳନ କରାୋଉଛ।ି ଏହ ିନୟିମ ଅନୁୋୟୀ, ତତ୍ କାଳ 
ତନି୍  ତଲାକ କହ ିତଲାକ୍  ରେଉଥିବା ପତମିାନଙୁ୍ 3 ବର୍ଭରରଜଲ୍  
େଣ୍ ସହ ରଜାରମିାନା ବ ିକରାୋଇପାରର। 

ନୂଆ ଭାରତର 
ନାରୀଶକି୍ 

କଭରସଷ୍ାରି
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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜନ୍୍ 2022 39

ବକିାଶ ପଥସର ଭାରତର 

‘ଅଷ୍ଲକ୍ଷୀ’
ନମଭ�୍ବର 2014 ପ୍ରାରମ୍ଭମର ମ�ଘାଳୟମର ପ୍ରଥ�ଥର ପାଇଁ ୋତ୍ୀବାହୀ ମଟ୍ନ୍  ଚାଲିଲା। ପ୍ରଥ� ମଟ୍ନ୍ କୁ ସବୁଜ ପତାକା 

ମଦଖାଇବାମବମଳ ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ାଦୀ ପୂମବଣ୍ଣାତ୍ରର 8 ରାଜ୍ୟଙୁ୍କ ଭାରତର ‘ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷୀ’ ଭାମବ ଅଭିହତି କରିଥିମଲ। 
ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିଥିମଲ ମେ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରମଦଶ, ଆସା�, �ଣିପୁର, ମ�ଘାଳୟ, �ିମଜାରା�, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସକିି୍ମ୍  
ଏବଂ ତ୍ପିୁରାମର ବକିାଶର ଅସୀ� ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ପୁଣି ଏ ଅଞ୍ଳର ବକିାଶ ମହମଲ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଳର ବକିାଶ ବ ି
ମହାଇପାରିବ। ଏହ ିବଚିାରମର ଆରମ୍ଭ ମହଲା ପୂମବଣ୍ଣାତ୍ର ବକିାଶର ନୂଆ ପରମ୍ପରା। ମକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁ �ନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 

10ପ୍ରତଶିତ ବ୍ୟୟ ଅରକଳକୁ ପୂମବଣ୍ଣାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସଂରକି୍ତ କରାୋଇଛ।ି ମକନ୍ଦ୍ର�ନ୍ତ୍ରୀ�ାନଙୁ୍କ ପୂମବଣ୍ଣାତ୍ର ପରିଦଶଣ୍ଣନ �ଧ୍ୟ 
ବାଧ୍ୟତା�ଳୂକ କରାୋଇଛ।ି ଏହ ିରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କିମର ଶାନ୍ ିରକ୍ା, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କି ଭିତମର ବବିାଦ ପ୍ରଶ�ିତ କରିବା ପ୍ରତ ି�ଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ 
ଦଆିୋଇଛ।ି ଏହାସହ ମଜୈବକି ଚାଷ, ଭିତି୍ଭୂ�ି, କ୍ୀଡ଼ା, ସଂସ୍ତୃ ିସମ�ତ ପେଣ୍ଣ୍ୟରନକୁ ମପ୍ରାତ୍ାହନ ଦଆିୋଉଛ।ି ଏହାଦ୍ାରା 

ପୂମବଣ୍ଣାତ୍ରର ବକିାଶ ସାଗେକୁ ଏହା ସାଜୁଛ ିମଦଶ ବକିାଶର ଇଞି୍ନ…। 

ମବାମଡା ଚୁକି୍ମର ହସ୍ାକ୍ର - 50 ବର୍ଭରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ରବାରଡା 
ସଂକଟକୁ ସମାପ୍ କରବିାପାଇଁ ଚୁକି୍। 

ବରୁ  (ରିୟାଗେ) ଶରଣାଥଣ୍ଣୀ ସଙ୍କରର ସ�ାଧାନ - ମିରଜାରାମ ଏବଂ ତ୍ରପିୁରା 
ସହତି ତ୍ରପିାକି୍କ ଚୁକି୍ନାମା ସହତି େୁଇ େଶନ୍ଧ ିପୁରୁଣା ବରୁ  (ରୟିାଙ୍) 
ଶରଣାଥ୍ଭୀ ସଙ୍ଟକୁ ସମାଧାନ କରଛିନ୍ ିରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତ୍ରପିୁରାକୁ ବରୁ  
(ରୟିାଙ୍) ଶରଣାଥ୍ଭୀଙ୍ ପୁନବ୍ଭାସ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ବକିାଶ ପାଇଁ 600 ରକାଟ ି
ମଞ୍ଜରୁ। 

ଏନ୍ ଏଲ୍ ଏଫ୍ ର ି(ତ୍ପିୁରା) ଚୁକି୍ନା�ା- ଭାରତ ସରକାର, ତ୍ରପିୁରା 
ସରକାର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତୟିପୁରା ମକିୁ୍ରମାର୍୍ଭା (ଏନ୍ ଏଲ୍ ଏଫ୍ ଟ/ିଏସ୍ ଡ)ି  
ମଧ୍ୟରର ତ୍ରପିାକି୍କ ଚୁକି୍ନାମା ସ୍ୱାକ୍ରତି। ହଂିସା ପଥ ଛାଡବିାକୁ, ମଖୁ୍ୟ 
ର୍ାତରର ରୋଗରେବାକୁ ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପାଳନ କରବିାକୁ 
ଏନ୍ ଏଲ୍ ଏଫ୍ ଟ/ିଏସ୍ ଡ ିରାଜ ିରହାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, 44 ଟ ିଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ବଶିଟିେ 88 କ୍ୟାଡର ଆତ୍ମସମପ୍ଭଣ କରଥିିରଲ। 

କବଟି-ଆମଗେ୍ାଗେ ଶାନ୍ ିଚୁକି୍ - 2021 ଏବଂ ନାଲାଣ୍ା ଚୁକି୍ - 2015 

ରାଜ୍ଗଡିୁକରୁ ଆଫସ୍ପା ସହଲା ସକାହଳ
ସାଂପ୍ରତକି ସମୟରର, ନାଗାଲାଣ୍, ଆସାମ ଏବଂ 
ମଣିପୁରରର, ଆଫସ୍ପାକୁ ରକାହଳ କର ିଅଶାନ୍ 
ରକ୍ତ୍ର କମ୍  କରବିାକୁ ଉେ୍ୟମ କରାୋଉଛ।ି  1990 
ରୁ ଆସାମରର ଆଫସ୍ପା ଲାଗୁ କରାୋଇଥିଲା 
ଏବଂ ଏହା କ୍ରମାଗତ 60 ଥର ସମ୍ପ୍ରସାରତି 
କରାୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍ 
ଶାସନ କାଳରର, ଆସାମର 23 ଟ ିଜଲି୍ାରୁ ଆଫସ୍ପା 
ସଂପୂର୍୍ଭ ଭାରବ ଏବଂ ଏକ ଜଲି୍ାରୁ ଆଂଶକି ଭାରବ 
ହଟାଇେଆିୋଇଛ।ି  ଆଜ ିଆସାମର 60 ପ୍ରତଶିତରୁ 
ଅଧିକ ରଲାକ ଆଫସ୍ପା ଅଧୀନରର ଅଛନ୍।ି ଏହାପୂବ୍ଭରୁ 
ତ୍ରପିୁରା, ରମରାଳୟ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳପ୍ରରେଶର 
ଅରନକ ଜଲି୍ାରୁ ଆଫସ୍ପା ହଟାଇ େଆିୋଇଛ।ି  

ପସୂବ୍ଷାର୍ର ବକିାଶକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ

କଭରସଷ୍ାରି
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ପସୂବ୍ଷାର୍ରସର ଇନ୍ ଫ୍ାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର
n 2022-2023 ବରଜଟ୍ ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ବକିାଶ ପେରକ୍ପ (PM-

JVINE) ନାମର ଏକ ନୂଆ ରୋଜନା ରରାରଣା କରାୋଇଥିଲା।  
ପିଏମ ଗତଶିକି୍ ବଚିାର ଧାରାରର ଭିତ୍ଭୂିମି ତଥା ପୂରବ୍ଭାତ୍ର 
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁୋୟୀ ସାମାଜକି ବକିାଶର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକି ଲାଗି 
ଆଥଥିକ ସହାୟତା ଏହ ିରୋଜାନରର ପ୍ରୋନ କରାେିବ। ପିଏମ୍  
ଡଭିାଇନ୍  କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ବଭିିନ୍ନ ରକ୍ତ୍ରରର ଅଭାବ େୂର କର ିମହଳିା 
ଏବଂ େୁବକମାନଙ୍ ଲାଗି ଜୀବନଜୀବୀକା ସରୁୋଗ ସଅଟିେ କରବି। 
ବରଜଟ୍ ରର ଏଥିଲାଗି 1500 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଆବଣ୍ଟନ 
କରାୋଇଛ।ି

n ବନ୍ଧ ଏବଂ ରଲାହତି ବ୍ରଜି୍ ନମି୍ଭାଣ; ରମ 2023 ସଦୁ୍ଧା ରକାହମିା, 
ଇଟ୍ାନଗର, ଗାଙ୍ଟକ, ମିରଜରାମ୍  ଏବଂ ମଣିପୁରର  5 ଟ ିପ୍ରମଖୁ 
ରାସ୍ତା ଦ୍ାରା ସଂରୋଗ କରାେିବ। 

n ଉତ୍ର-ପୂବ୍ଭର 3ଟ ିରାଜ୍ୟ ଆସାମ, ଆରୁଣାଚଳ ପ୍ରରେଶ ଏବଂ 
ତ୍ରପିୁରାକୁ ଭାରତୀୟ ରରଳ ରନଟୱାକ୍ଭ ଦ୍ାରା ସଂେୁକ୍ କରାେିବ। 
ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ ମିରଜାରାମ, ସକିି୍ମ ଏବଂ ରମରାଳୟ ପାଇଁ ରରଳ 
କରନକ୍ଟଭିିଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ  ମାର୍୍ଭ 2023 ସଦୁ୍ଧା ରଶର ରହବ।

n ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ରରଳଦ୍ାରା ସଂେୁକ୍ ରହବ। ଆରସଏିସ୍ , 
ଉଡ଼ାନ୍ 3.0 ରୋଜନା ଅଧୀନରର େମିାପୁର,- ଇମ୍ାଲ, ରଗୌହାଟ-ି
େମିାପୁର, ଏବଂ ଆଇଜଲ-ଅଗରତାଲା ବମିାନ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି 
ଅଗଟେ 2022 ସଦୁ୍ଧା ରହଲଙି୍ ବମିାନବନ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରଶର ରହବ। 

n ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନେୀ ଉପରର ଧୁବ୍ରୀ ଏବଂ ହଥସଙିି୍ମାରୀ, ରନମାଟଆି ଏବଂ 
କମଳାବାଡ଼ ିଏବଂ ରଗୌହାଟଏିବଂ ଉତ୍ର ଆସାମ ଭିତରର ରରାରରା 
ରସବା ଆରମ୍ଭ ।

n 54 ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ବଭିାଗ ଦ୍ାରା ପୂରବ୍ଭାତ୍ର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କି ପାଇଁ 
ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାରୟାଜତି ରୋଜନା ଗୁଡ଼କିର 10  ପ୍ରତଶିତ  ସଂରକି୍ତ 
କରବିା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ। 2014-2015 ବର୍ଭ ଠାରୁ 2020-2021 
ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ଉତ୍ର-ପୂବ୍ଭ ରାଜ୍ୟଗୁଡକିରର 2.66 ଲକ୍ ରକାଟ ିଟଙ୍ା ବ୍ୟୟ 

କରାୋଇଛ।ି
n 2003-2004 ରୁ 2013-2014 ଆଥଥିକ ବର୍ଭରର ଉତ୍ର 

ପୂବ୍ଭାଞ୍ଳର ବକିାଶ ମନ୍ତଣାଳୟର ବଭିିନ୍ନ ରୋଜନା ଅଧୀନରର ଉତ୍ର 
ପୂବ୍ଭାଞ୍ଳକୁ 8271.05 ରକାଟ ିଟଙ୍ାର ଏକ ପାଣ୍ ିଜାର ିକରାୋଇଛ।ି 

n ଉତ୍ର-ପୂବଣ୍ଣମର ପେଣ୍ଣ୍ୟରନ, ସଂସ୍ତୃ ିଏବଂ କ୍ୀଡ଼ାର ମପ୍ରାତ୍ାହନ: 
ପେ୍ଭ୍ୟଟନକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ପାଇଁ 'ଉତ୍ର-ପୂବ୍ଭ ପେ୍ଭ୍ୟଟନ 
ବକିାଶ ପରରିେ ଗଠନ କରାୋଇଛ।ି ପେ୍ଭ୍ୟଟନ ଏବଂ କକୃର ିସରମତ 
ଆଥଥିକ କ୍ମତା ଉପରର ବରିଶର ଧ୍ୟାନ। ମଣିପୁରରର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରଖଳ 
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ ସ୍ାପନା କରାୋଇଛ।ି ପୂରବ୍ଭାତ୍ରର ଆଠ ଆଥ୍ ରଲଟ 
ରଟକଓି ଅଲମ୍ପକି୍ ରର ଭାରତର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରଥିିରଲ। 

n ମଜୈବକି କୃଷ:ି ଭାରତର ପୂବ୍ଭ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କିର ଅଣସଂଗଠତି ପରରିବଶ 
ଏବଂ ଉବ୍ଭର ମାଟ ିଏଠାରର ଉତ୍ାେତି ଫସଲ ଏବଂ ଅଞ୍ଳର 
କକୃରକମାନଙ୍ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ସରୁୋଗ ଭାବରର ଉଭା ରହଉଛ।ି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଏହ ିଅଞ୍ଳରର ବାଣିଜ୍ିୟକ ରଜବୖକି 
ଚାରର ବକିାଶ ପାଇଁ 2015 ମସହିାରର ଏକ ରୋଜନା ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିରଲ, ୋହା ପରର 'ଉତ୍ର-ପୂବ୍ଭ ଅଞ୍ଳ ପାଇଁ ମିଶନ୍ ମିଶନ 
ଅଗ୍ଭାନକି୍  ଭାଲୁ୍ୟରଚନ୍  ରଡରଭଲପ୍ ରମଣ୍ଟ’ ରୂରପ ଜଣାୋଏ। 

n ନାଲାଲାଣ୍ର ‘ରାଜା ଲଙ୍ା’କୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଲଣ୍ନ ରପ୍ାନ 
କରାୋଇଛ।ି ନାଗାଲାଣ୍ର ଏହ ି ଲଙ୍ାକୁ ଭୂତରଜାଲକୟିା ଏବଂ 
ରରାଟେ ରପପର ବ ିକୁହାୋଏ।   2008lର ଏହ ିଲଙ୍ାକୁ ଜଆିଇ 
ପ୍ରମାଣନ ମିଳଛି।ି 

n ପାମ୍  ଅଏଲ ଚାର ପାଇଁ 27.99 ଲକ୍ ରହକ୍ଟର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରକ୍ତ୍ର 
ଆକଳନ କରାୋଇଛ,ି ରେଉଁଥିରର ଉତ୍ର-ପୂବ୍ଭ ରାଜ୍ୟଗୁଡକିର 9.62 
ଲକ୍ ରହକ୍ଟର ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍।

n ସରକାର  ବାଉଁଶକୁ ଗଛରୁ ରାସ ବଗ୍ଭୀକରଣରର ଚହି୍ନତି କରଛିନ୍।ି 
n ଆରୁଣାଚଳ ପ୍ରରେଶରର ଉତ୍ର ପୂବ୍ଭାଞ୍ଳ ରଟକ୍ସଟାଇଲ୍ ରପ୍ରାରମାସନ୍ 

ସି୍ମ୍ ଅଧିନରର ଏକ ସମନ୍ବତି ବକୃହତ ଏର ିଚାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ 
କରାୋଇଛ।ି 

ପସୂବ୍ଷାର୍ର ବକିାଶକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ

କଭରସଷ୍ାରି
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ମୟେବରି୍ଙ୍କ ଜୀବନ ସହଉଛ ି
େହଜ ଏବଂ େଗୁମ 

ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଲିଭିଂ, ଅଥଣ୍ଣାତ୍  ମଲାକଙ୍କ ସହଜ ଜୀବନୋପନ। ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ାଦୀ ସବଣ୍ଣଦା ସାଧାରଣ ମଲାକଙ୍କ ଜୀବନ 
କପିରି ସହଜ ଏବଂ ସଗୁ� ମହବ ମସଥିଲାଗି ଧ୍ୟାନ ମଦଇ ଆସୁଛନ୍।ି ମସଥିଲାଗି ଅମନକ ମୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ ିୋହା 

ମଲାକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିପାରିବ। ଏହକି୍�ମର ଆଜ ିମଦଶମର ମଲାକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ 
ଜୀବନଧାରଣ�ାନକୁ ସରୁକି୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆବାସ ମୋଜନା, ହରଘର ଜଲ୍  ମୋଜନା, ସ୍ଛେ ଭାରତ �ିଶନ, ମସୌଭାଗ୍ୟ ମୋଜନା 

ଭଳ ିଅମନକ ମୋଜନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାମବ ନଜିର ପ୍ରଭାବ ମଦଖାଉଛନ୍।ି ଏହାଦ୍ାରା ମଲାକଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି ସହଜ ମହାଇପାରୁଛ।ି 

n 2024 ସଦୁ୍ଧର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ରରକୁ ନଳରୋରଗ ଜଳ ପହଞ୍ାଇବା 
ପାଇଁ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ରୋଜନା ଅଗଟେ 2019ରର କରାୋଇଥିଲା। 

n ଏଥିରର ଥିବା ପାଣି ସମିତ,ି ଜନ ଆରନ୍ାଳନ, କମ୍ୁୟନଟି ିମାଲିକାନାରର 
ମହଳିାମାନଙୁ୍ େରଥଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରୋନ କରାୋଇଛ।ି 

n 2015ସଦୁ୍ଧା ରେଶର 50 ପ୍ରତଶିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖରର ବ୍ୟାଙ୍ଗ୍   
ଖାତା ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜନଧନ ରୋଜନା ଦ୍ାରା 45.33 
ରକାଟ ିନୂଆ ଖାତା ରଖାଲାଗଲା। 2019 ରର ହିଁ ଏହ ିରୋଜନା 
ମାଧ୍ୟମରର ରେଶର 80 ପ୍ରତଶିତ ରଲାକଙ୍ ପାଖରର ବ୍ୟାଙ୍ଖାତା 
ରଖାଲାୋଇଥିଲା। ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରର 1.66 ଲକ୍ ରକାଟ ିଟଙ୍ା 
ଜମା ରହଛି।ି ରମାଟ ଜମା ରାଶ ିରହଉଛ ି3694 ରକାଟ ିଟଙ୍ା। 

n ଏହ ିରୋଜନା ଦ୍ାରା ପ୍ରଥମ ଥରପାଇଁ ଜରିରା ବାଲାନ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍ଗ୍   
ଖାତା ରଖାଲାୋଇଥିଲା। ଲକ୍ ଡାଉନ୍  ସମୟରର 20 ରକାଟ ିମହଳିାଙ୍ 
ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରର ପାଞ୍ ଶହ ଟଙ୍ା ପ୍ରୋନ କରାୋଇଥିଲା। 
31.64ରକାଟ ିରୁରପ କାଡ୍ଭ ଜାର ିକରାୋଇଛ।ି ଏହ ିରୋଜନା 15 
ଅଗଟେ 2014ରର ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା। 

ଜଳଜୀବନ ମିଶନ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜନଧନ ସ�ାଜନା

3.23 ମକାର ିଘମର 
ନଳରୁ ଜଳ �ିଳୁଥିଲା  

2019  ସଦୁ୍ଧା। 

6.3 ମକାର ିଘମର ନୂଆ 
କମନକ୍ସନ ଦଆିୋଇଛ ି
ଗତ 33  �ାସମର । 

ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଲିଭିଂ 
କଭରସଷ୍ାରି
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ସରରାସର ପରିବର୍୍ଷନକାରୀ ପ୍ରାବଧାନ ଛବ ିବଦଳାଉଛ ିମିଶନ ଅମତୃ
n ରୟିଲ୍  ଇରଟେଟ୍  (lରଗୁରଲସନ୍  ଆଣ୍ ରଡରଭଲପ୍ ରମଣ୍ଟ) ଆଇନ  2016 

( ରରରା/ RERA) ଏକ ଆଇନ ୋହାକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସେ ପାରତି 
କରଛି।ି ଏହ ିଆଇନ୍  ଉରର୍ଦଶ୍ୟ ରହଉଛ ିରୟିଲ୍  ଇରଟେଟ୍ ରର ଗ୍ରାହକଙ୍ 
ନରିବଶ ବକୃଦ୍ଧ ିଏବଂ ସ୍ୱାଥ୍ଭ ରକ୍ା। 

n ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍କୁ ଛାଡ଼ ିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଳରର ରରରା 
ନୟିମକୁ ଅଧିସଚୂତି କରାୋଇଛ।ି 31ରାଗ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ଶାସତି ଅଞ୍ଳରର ଭୂ 
ସମ୍ପତ୍ ିନୟିନ୍ତଣ ଅଥରଟି ିସ୍ାପନା କରାୋଇଛ।ି 

n 28 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର ଶାସତି ଅଞ୍ଳରର ଭୂମି ସମ୍ପତ୍ ିଅପିଲ ଟ୍ବୁି୍ୟନାଲ 
ସ୍ାପନା ସହ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧୀକରଣ ଦ୍ାରା ନଜିର ଓଗ୍ରବବ ସାଇଟ୍  
ସଂଚାଳନ କରୁଛନ୍।ି 

n ସାରା ରେଶରର 78734 ଭୂସମ୍ପତ୍ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 62,204ଭୂସମ୍ପତ୍ ି
ଏରଜଣ୍ଟଙୁ୍ ରରରାରର ପଞି୍ଜକକୃତ କରାୋଇଛ।ି ରେଶରର ଭୂସମ୍ପତ୍ ି
ନୟିାମକ ଅଥରଟି ିଦ୍ାରା 88,894 ଅଭିରୋଗ ଫଇସଲା କରାୋଇଛ।ି 

n ଅମକୃତ 1.0 25 ଜୁନ୍ 2015 ରର ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା, ଏହାପରର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଅମକୃତ 2.0 କୁ 1 ଅରକ୍ଟାବର 
2021ରର ସହରର ଜଳକୁ ସରୁକି୍ତ କରବିା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରବିାରକୁ 
ଟ୍ୟାପ୍ ରୋରଗ ଜଳ ରୋଗାଇବା ଲକ୍୍ୟରର ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 
80,713 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ମଲୂ୍ୟର 5818 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣୟନ 
କରାୋଇଛ।ି 

n ଅମକୃତ 2.0 ପାଇଁ ରମାଟ ଖର୍୍ଭ ରହଉଛ ି2,77,000 ରକାଟ,ି 2021-
22 ରୁ 2025-26 ମଧ୍ୟରର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ 76,760 ରକାଟ।ି

n ଜଳ ରୋଗାଣ ରକ୍ତ୍ରରର 41,850 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ମଲୂ୍ୟର 1326 ଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚୁକି୍ ପ୍ରୋନ କରାୋଇଛ,ି ରେଉଁଥିରର 11,530 ରକାଟ ି
ଟଙ୍ା ମଲୂ୍ୟର 740 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ କାେ୍ଭ୍ୟ ରଶର ରହାଇଛ।ି

n ସମସ୍ତଙୁ୍ ଜଳ ରୋଗାଇବା ପାଇଁ 1.39 ରକାଟ ିଟ୍ୟାପ୍ ସଂରୋଗ 
ରୋଗାଇବା ପାଇଁ  ଲକ୍୍ୟ ରହଛି।ି 

ଆୟକର ବଭିାଗ ନୂତନ ଇ-ଦାଖଲ ପ୍ରକି୍ୟାକୁ  ଅଧିକ ସହଜ କରିଛ।ି 
ଏହାଦ୍ାରା ରକିସଦାତା�ାନଙୁ୍କ ଆୟକର ବାବଦୀୟ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ 
କରାୋଇଥାଏ।  ଏହାଦ୍ାରା ତାଙୁ୍କ ଇ-�ାଇଲିଂ କରିବା ପୂବଣ୍ଣାମପକ୍ା 
ସହଜ ମହଉଛ।ି ସମର୍ାର ରକିସଦାତାଙୁ୍କ ମନଇ ମ�ସ୍ ମଲସ୍  �ଲୂ୍ୟାଙ୍କନ 
ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରବତ୍ଣ୍ଣନ କରାୋଇଛ।ି ଏହାର �ଳ ରକିସ ସଂଗ୍ହମର �ଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ 
ଦୃଶ୍ୟ�ାନ ମହଉଛ।ି  

n ଏହ ିରୋଜନା ଦ୍ାରା 2.55 ରକାଟ ିରର ନମି୍ଭାଣ 
ସମୂ୍ପର୍୍ଭ।

n 2016ରର ଏହ ିରୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ରଲାକଙୁ୍ 
ପକ୍ା ରର ରୋଗାଇବା ଉରର୍ଦଶ୍ୟରର ଆରମ୍ଭ 
କରାୋଇଥିଲା। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାେ ସ�ାଜନା (ଗ୍ାମୀଣ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାେ ସ�ାଜନା (େହରୀ)

2004-14 ୋଏ ସହରାଞ୍ଳରର 13.48ଲକ୍ ରର ମଞ୍ଜରୁୀ େଆିୋଇଥିଲା, 2015-22 ମଧ୍ୟରର 
ମଞ୍ଜରୁ ିପ୍ରୋନ କରାୋଇଥିବା ରର ସଂଖ୍ୟା 10 ଗୁଣା ବଢ଼ ି122.69 ଲକ୍ର ପହଞ୍ଛି।ି ରସହପିର ି
ଆବାସ ରୋଜନାରର 2004-14 ମଧ୍ୟରର 0.38 ଲକ୍ ରକାଟ ିଟଙ୍ା ଖର୍୍ଭ ରହାଇଥିବା ରବରଳ 
2015-22 ମଧ୍ୟରର ଏହ ିରାଶ ି22 ଗୁଣା ବଢ଼ ି8.31 ଲକ୍ ରକାଟ ିରହାଇଛ।ି ଆବାସ ପାଇଁ 
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା େଶଗୁଣା ବକୃଦ୍ଧ ିକରାୋଇଛ।ି 2004-14 ମଧ୍ୟରର ଏହା 0.20 ଲକ୍ ରକାଟ ି
ଟଙ୍ା ଥିଲା । 2015-22 ରବଳକୁ ଏହା 1.86 ଲକ୍ ରକାଟ ିଟଙ୍ାରର ପହଞ୍ଛି।ି 

2004-14 
ତୁଳନାସର 
2015-22ସର 
େମ୍ରୂ୍୍ଷ ସହାଇଥବିା 
ଆବାେ େଂଖ୍ା 
7.5ଗଣୁା ବଢି 
58.59 ଲକ୍ସର 
ପହଞ୍ଛି।ି 

େହଜ 
ଇ-ଫାଇଲିଂ 

ଏବଂ 
ସଫେ ୍ସଲେ ୍ 

ଆସେେ ୍ସମଟେ

20
13

-14
20

21
-2

2

6.39 
14.10

ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ ମକାର ିରଙ୍କାମର

ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଲିଭିଂ 
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ଆନ୍କାରରୁ ଆସଲାକ ଆଡ଼କୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଉନ୍ନତ ରଜ୍ୟାତ ିବାୟ ଆରଫାରଡ୍ଭବଲ୍  ଏଲ୍ ଇଡ ିଫର ଅଲ୍  ( 
ଉଜାଲା) କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ବଶି୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସବ୍ ସଡି ିବହିୀନ ସ୍ୱରେଶୀ ପ୍ରକାଶ 
କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ୋହା 5 ଜାନୁୟାରୀ 2015ରର ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା। 

2014 20142022 2022

ରକାଟ ିଏଲ୍ ଡ ିବଲ୍ ରୋଜନା ଆରମ୍ଭ େନିରୁ 22 
ଏପଅିଲ 2022  ୋଏ ପ୍ରୋନ କରାୋଇଛ।ି

ମିଲିୟନ କରିଲାୱାଟ ପ୍ରତ ିରଣ୍ଟା ବାରଥିକ ଶକି୍ 
ସଞ୍ୟ ରହଉଛ।ି 

ରକାଟ ିଟନ୍  କାବ୍ଭନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍  ନଗି୍ଭମନ 
ପ୍ରତବିର୍ଭ କମ୍  ରହଉଛ।ି 
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ଏଲ୍ ଇଡି ବଲ୍ବ

ବଶି୍ୱମର ଏଲ୍ ଇଡରି ଦ୍ତିୀୟ ବୃହତ ବଜାର ଭାରତମର ରହଛି।ି 

ନ�ିଣ୍ଣଳ ଓ ଅବରିତ ମହଉ ଗଗୋ: ଜୁନ୍ 2014 ରର ନମାମୀ ଗରଙ୍ ମଶିନ ରୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା।  ମାର୍୍ଭ 2022 ସଦୁ୍ଧା ଏଥିରର 30,853 ରକାଟ ି
ଟଙ୍ା ଆନୁମାନକି ଖର୍୍ଭ ସହତି 364 ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁରମାେନ କରାୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ 183ଟ ିପ୍ରଣୟନ କରାୋଇଥିଲା।  2014 ରର, 1305 ଏମ୍ଏଲଡ ି
ସି୍ୱଗ୍ରରଜ୍ କ୍ମତା ଥିଲା, ୋହା 2022ରର 2407 ଏମ୍ଏଲ୍ଡିରର ପହଞ୍ଥିିଲା। 2014-15 ରୁ 2022 ଭିତରର 160 ସି୍ୱଗ୍ରରଜ୍ ଭିତ୍ଭୂିମ ି5227 କରିଲାମଟିର 
ସି୍ୱରରଜ୍ ରନଟୱାକ୍ଭ କାେ୍ଭ୍ୟ 24,567 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ଖର୍୍ଭରର ନମି୍ଭାଣ କରାୋଉଛ।ି ନମାମୀ  ଗରଙ୍ ଦ୍ାରା ନେୀର ସାମଗିି୍ରକ ସ୍ୱାସ୍୍ୟବ୍ୟବସ୍ାରର ସଧୁାର ଆସଛି।ି 
ଏରବ ନମାମୀ ଗରଙ୍ କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମକୁ  2026   ୋଏ ଅନୁରମାେନ କରାୋଇଛ।ି 

ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ଶକି୍ ସରୁକ୍ା ଏବଂ ଉତ୍ାନ �ହାଭିୋନ 
(ପିଏମ୍ କୁସମୁ୍) ମୋଜନା 
 ଅନ୍ନୋତାରୁ କକୃରକଙୁ୍ ଶକି୍ୋତାରର ପରଣିତ କରବିା ପାଇ ଁ 2019ରର 
ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଥିଲା ଏହ ିରୋଜନା। ରସୌର ପମ୍ପ ଏବଂ ଟୋଣ୍ଆରଲାନ୍ 
ପାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକତମ  30ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ିଓ 
ପରୂବ୍ଭାତ୍ର ରାଜ୍ୟରର ସବ୍ଭାଧିକ 50  ପ୍ରତଶିତ ଆଥଥିକ ସହାୟତା 
ରେଉଛନ୍।ି ଏହ ିରୋଜନାରର  3.59 ଲକ୍ ଟୋଣ୍ଆରଲାନ୍ ପମ୍ପ 
ଆବଣ୍ଟନ କରାୋଇଛ।ି 

ଲକ୍୍ୟ: କକୃରକଙ୍ ପଡ଼ଆି ଜମରିର 10 
ହଜାର ରମଗାୱାଟ୍ କ୍ମତାବଶିଟିେ 
ଲର ୁରସୌରବଜୁିଳ ିଉତ୍ାେନ ବ୍ୟବସ୍ା 
ଲପଲବ୍ଧ କରବିା। 20 ଲକ୍ଟୋଣ୍ 
ଆରଲାନ୍ ରସୌର ପମ୍ପ ସ୍ାପନା 
କରବିା ତଥା ବତ୍୍ଭମାନ ଗ୍ରୀଡ୍ ସହ 
ରୋଡ଼ ିରହାଇଥିବା 15 ଲକ୍ ପମ୍ପକୁ 
ରସୌରୀକରଣ କରବିା। 

ଦାମ ୍ ଉତ୍ାଦନ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ରସର ମିଳୁଛ ିେବୁଧିା, 
ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ରସର ଦଗି ୍ଦଶ୍ଷନ 
ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ଏବଂ ପରିମବଶ ପ୍ରସଗେକୁ ମନଇ ଭାରତ ସତକଣ୍ଣ ଓ ସଜାଗ ରହଛି।ି ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ �ଞ୍ର 
ମନତୃତ୍ୱ ବ ିମନଉଛ।ି ବଶି୍ୱର 17% ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତମର ରହନ୍,ି କନୁି୍ କାବଣ୍ଣନ ନଗିଣ୍ଣ�ନମର ଏହାର ଅଂଶ 
�ାତ୍ 4%।   ଅଥଣ୍ଣାତ୍  ଆଜ ିଜଳବାୟୁମର ୋହାବ ିହାନ ିପହଞ୍ଛି ିମସଥିମର ଆ�ର ଅଂଶୀଦାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ 
ନଗଣ୍ୟ। ତଥାପି ଭାରତ ସ୍ଛେ ଇନ୍ନକୁ ମପ୍ରାତ୍ାହନ ମଦବାଲାଗି ଖାଲିମେ ବମଜଟ୍  ପରି�ାଣ ବୃଦ୍ଧ ିକରିଛ ି
ତା’ ନୁମହଁ, 19,500 ମକାର ିରଙ୍କାର ପିଏଲ୍ ଆଇ ବ ିମଘାଷଣା କରିଛ।ି ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ାଦୀ, 
‘ଆବଜଣ୍ଣନାରୁ ସନୁା’ ମୋଜନା ଅଧିୀନମର ଇମଦୋରମର ମଗାବରଧନ-ବାମୟାସଏିନ୍ ଜ ିବ୍ୟବସ୍ାର ଉଦ୍ ଘାରନ 
ବ ିକରିଛନ୍।ି ମଦଶମର ପରିମବଶ, ଜଗେଲ, ଜଳଜୀବ ସଂରକ୍ଣ ଉପମର କା� ମହବା ସହ ବଶି୍ୱକୁ ଲାଇଫ୍  
ଷ୍ଟାଇଲ୍  �ର ଏନ୍ ଭିରନ୍ ମ�ଣ୍ଟ (LIFE) ଏବଂ ପଞ୍ା�ୃତ �ନ୍ତ୍ରମର ଦୀକି୍ତ କରାୋଇଛ।ି 

14.10

ରକାଟରୁି ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍  ଲାଇଟ୍ : ଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍  
ଲାଇଟ୍  ନାସନାଲ୍  କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରର 
ବେଳାୋଇଛ ିମାର୍୍ଭ 2022  ସଦୁ୍ଧା  

ମିଲିୟନ୍  ୟୁନଟି୍  ବର୍ଭକୁ ସଞ୍ୟ ରହଉଛ।ି 

1.23 

ପରିସବଶ ଓ େତତ 
ବକିାଶ 

କଭରସଷ୍ାରି
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ଜାତୀୟ ହାଇମ୍ାମଜନ୍ �ିଶନ୍: 2021 ମସହିା ଅଗଟେ 15 ତାରଖିରୁ ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଛ।ି 2030 ସଦୁ୍ଧା 5 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ସବୁଜ ହାଇର୍ାରଜନ୍ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ାେନ 
କରବିାକୁ ଲକ୍୍ୟ ରଖାୋଇଛ।ି ଆସାମରୁ ପାଇଲଟ୍ ଭିତ୍ରିର ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ 
କରାୋଇଛ।ି 

ଇଥାନଲ �ିଶ୍ରଣ: ଭାରତରର 2014 ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ 1.5% 
ଇଥାନଲ ରପରଟ୍ାଲରର ମିଶୁଥିଲା, ବତ୍୍ଭମାନ 10 ଟ ି
ପ୍ରତଶିତ ମିଶ୍ରଣ କରବିାର ଲକ୍୍ୟ ରହଛି।ି , 2023 
ମସହିା ଏପି୍ରଲରୁ ରପରଟ୍ାଲରର 20% ଇଥାନଲ 
ମିଶାେିବ। 

ଇମଲକ୍ଟ୍ରି କ୍ ୋନ ପାଇଁ ମ�ମ୍ ଇଣି୍ଡଆ କାେଣ୍ଣ୍ୟକ୍�: 
ମାର୍୍ଭ 31, 2022 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 11 ଲକ୍ 

ଇରଲକ୍ଟ୍ି କ୍ ୋନ ପଞି୍ଜକକୃତ ରହାଇଛ।ି  ବ୍ୟାରଟରୀ 
ସ୍ୱାପଂ ବପଲିସ ିଅଣାୋଇଛ ିଏବଂ 4500 ଚାଜଥି 

ରଟେସନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜରୁୀ େଆିୋଇଛ।ି 

ଏକ େ�ୂ୍୍ଷ , ଏକ ବଶି୍ୱ, ଏକ ଗ୍ୀଡ୍  ମନ୍ତ

n ଭାରତ, 2070 ସଦୁ୍ଧା କାବ୍ଭନ ନଗି୍ଭମନ ରକ୍ତ୍ରରର ରନଟ୍ ଜରିରା 
ହାସଲ କରବିାକୁ ସ୍ିର କରଛି।ି  ଏକ ସେୂ୍ଭ୍ୟ, ଏକ ବଶି୍ୱ, ଏକ ଗ୍ରୀଡ୍ 
ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ାରା ଏକ ରବଶୖ୍ୱକି ଗ୍ରୀଡ୍ ନମି୍ଭାଣ କରବିାକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍।ି ରକାପ -26 ସମୟରର ଭାରତ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟ 88 ରେଶ ଏକ ସେୂ୍ଭ୍ୟ ରରାରଣା ଜାର ିକରଥିିରଲ। 

n ରେଉଁ ରକ୍ତ୍ରରର ପେରକ୍ପ କାେ୍ଭ୍ୟକାରୀ କରବିା କଟେକର, ରସ୍ୱଚ୍ଛାକକୃତ 
ଭାବରର  ନମି୍ନ ଅଙ୍ାରକାମ୍ଳ ନଗି୍ଭମନ ପାଇଁ  ସି୍ୱରଡନ୍ ସହ ଭାରତ ଏକ 
ଲିଡରସପି୍ ଗରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଷ୍ଟ୍ରୀଜ୍ ରରଜରିଷ୍ଟ୍ରସନ୍ ଟ୍ାକ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

n ଭାରତ ଆନ୍ଜ୍ଭାତୀୟ ରସୌର ସଂଗଠନ (ଆଇଏସ୍ଏ) ଏବଂ ବପିେ୍ଭ୍ୟୟ 

ମକୁାବଲିା ଭିତ୍ଭୂିମି ଆଲାଇନ୍ (ସଡିଆିର୍ଆଇ) ପର ିଆନ୍ଜ୍ଭାତୀୟ 
ମିଳତି ମଞ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି  ଏଥିରର ଭାରତର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକାକୁ 
ମାଡାଗାସ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଆର୍ରେ ରାରଜାଏରଲନା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍।ି

n ଜୀବାଶ୍ ନଥିବା ଉତ୍ସରୁ 40% ସ୍ାପିତ କ୍ମତାର ଲକ୍୍ୟ, ୋହା 2030 
ସଦୁ୍ଧା ରଖାୋଇଥିଲା, ଏହା 9 ବର୍ଭ ପୂରବ୍ଭ ଭାରତଦ୍ାରା ହାସଲ 
କରାୋଇଛ।ି ଗତ 6-7 ବର୍ଭରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକି୍ େକ୍ତା 250% ରୁ 
ଅଧିକ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି ବରିଶରକର ିଗତ 6 ବର୍ଭ ମଧ୍ୟରର ରସୌର ଶକି୍ 
କ୍ମତା 15 ଗୁଣ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ,ି ରସୌଶକି୍ ଉତ୍ାେନର ସ୍ାପିତ କ୍ମତା 
54 ହଜାର ରମଗାୱାଟରୁ ଅଧିକରର ରହାଇଛ।ି 

n 2019 ତୁଳନାରର 2021 ମସହିାରର 2261 କରିଲାମଟିର ଜଙ୍ଲ ରକ୍ତ୍ର 
ତଥା ବକୃକ୍ ଆବରଣ ବକୃଦ୍ଧ ିରଟଛିି

n 2014 ରୁ 2019 ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ରଗାଟଏି ଶଙି୍ଥିବା ଗଣ୍ା ସଂଖ୍ୟାରର 15 
ପ୍ରତଶିତ ବକୃଦ୍ଧ ିରହାଇଛ।ି 2014 ରର ରଗଣ୍ା ସଂଖ୍ୟା 2600 ଥିଲା ୋହା 
2019 ରର 3000କୁ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି ଆସାମରର ରଗଣ୍ାଙ୍ ରବଆଇନ 
ଶକିାର 2014 ରର 32ରୁ କମି 2021 ରର 1 ରହାଇଛ।ି

n ରଫବକୃଆରୀ 2021ରର, ତାମଲିନାଡୁର ଶ୍ରୀବଲିି୍ପତୁୁ୍ର ରମଗାମଲ୍ାଇବ 
ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଣ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ରେଶର 51 ତମ ଟାଇଗର ରଜିଭ୍ଭ ଭାରବ ସଚୂତି 
କରାୋଇଛ।ି ପ୍ରତ ି4 ବର୍ଭରର କରାୋଉଥିବା ବାର ଗଣନା ଅନୁୋୟୀ, 

2014 ରର ରେଶରର 2226 ଟ ିବାର ଥିରଲ, ୋହାର ସଂଖ୍ୟା 2018 
ରର 2967 କୁ ବକୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି 2022ର ଲକ୍୍ୟ ବର୍ଭ ପବୂ୍ଭରୁ ବାର ସଂଖ୍ୟା 
ଦ୍ଗୁିଣିତ ରହବା ଲକ୍୍ୟ ହାସଲ ରହାଇପାରଛି।ି 

n ଜଳୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍ର ସରୁକ୍ା ଉପରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର  ନମାମୀ ଗରଙ୍, 
ନମଭୂମ ିସଂରକ୍ଣ ରୋଜନା ପ୍ରଭକୃ ତ ିକାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ରନଇଛନ୍।ି  
ରସହଭିଳ,ି ନମଭୂମ ିପରସି୍ତିରି ସଂରକ୍ଣ ପାଇଁ ନମଭୂମ ି(ସଂରକ୍ଣ ଓ 
ପ୍ରବନ୍ଧନ) ନୟିମ 2017 ସଚୂତି କରାୋଇଛ।ି

n 2010ରର ଏସୀୟ ସଂିହଙ୍ ସଂଖ୍ୟା 411 ଥିଲା, 2020ରର 674 ରହଲା। 
2007ରର ହାତୀଙ୍ ସଂଖ୍ୟା 27694 ଥିଲା, ଏରବ 30 ହଜାର ରହାଇଛ।ିn 

ଜଙ୍ଗଲ ସକ୍ତ୍ର ଏବଂ ବନ୍ଜନ୍ତୁ

ପରିସବଶ ଓ େତତ 
ବକିାଶ 

କଭରସଷ୍ାରି



ଆସମ ଆେନ୍ାକାଲିର 

ହରିତ ହରିତ ବଶି୍ୱ
ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ଣ୍ଣନ ଆଜ ିଦୁନଆି ଆଗମର ଏକ ବଶିାଳ ଆହ୍ବାନ ଭାମବ ଠଆି ମହାଇଛ।ି ବଗିତବଷଣ୍ଣ ଗ୍ାମସଗାଠାମର 
ମେମତମବମଳ ବଶି୍ୱର ପ୍ରାୟ ସବୁମଦଶ ଏକାଠ ିମହାଇ ଏ ବଷିୟମର ଚନି୍ନ କରୁଥିମଲ, ମସମତମବମଳ ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ 

ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ାଦୀ ବଶି୍ୱକୁ ‘ପଞ୍ା�ୃତ’ �ନ୍ତ୍ର ଓ ‘LIFE’ ଅଥଣ୍ଣାତ୍ ଲାଇ� ଷ୍ଟାଇଲ୍ �ର୍ ଏନ୍ ଭିରନ୍ ମ�ଣ୍ଟର �ନ୍ତ୍ର 
ମଦଇଥିମଲ। ପୂରା ଦୁନଆି ମେମତବମଳ ପରିମବଶଜନତି ବପିଦକୁ ନରିନ୍ର ଭାମବ ସା�ନୋ କରିବାମର ଲାଗିଛ,ି 

ମସମତମବମଳ ପରିମବଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନମଶୈଳୀ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ପରିମବଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନମଶୈଳୀ 
ଦଗିମର ଭାରତ ବଗିତ 8ବଷଣ୍ଣମର ଅମନକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦମକ୍ପ ଆପଣାଇଛ।ି ଇ-ମବହକିଲିକୁ ମପ୍ରାତ୍ାହନ ମଦବା 
କଥା ମହଉ ବା ଇଥାନଲ୍ �ିଶି୍ରତ ମପମଟ୍ାଲ  ଅବା ପୁଣି ମସୌରଶକି୍ର ବ୍ୟବହାର ସବୁଥିମର ନୂଆ କତି୍ଟି�ାନ ସ୍ାପନ 

କରିଛ।ି ଏତକି ିନୁମହଁ, ଭାରତ ଦୁନଆିର ଏକଲା ମଦଶ, େିଏ ପ୍ୟାରିସ୍ ସମି୍ଳନୀମର ଦଶଣ୍ଣାୋଇଥିବା ପରିମବଶ 
ସମ୍ପକଟିତ ଲକ୍୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିଛ।ି ମସଥିପାଇଁ 5 ଜୁନମର ମେମତମବମଳ ଆମ� ପରିମବଶ ଦବିସ ପାଳନ କରିବା 
ମସମତମବମଳ ଆସନୁ୍ ଲାଇଫ୍  ଷ୍ଟାଇଲ୍  �ର ଏନ୍ ଭିରନ୍ ମ�ଣ୍ଟ ଅଥଣ୍ଣାତ୍ ପରିମବଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନମଶୈଳୀ ଆପଣାଇବା 

ଲାଗି ସଙ୍କଳ୍ପ ମନବା…। 

ପରିସବଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନ ପରିସବଶ ଦବିେ 
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ଆଇଆଇଟ ି ମମୁ୍ବାଇ ଏବଂ ଆଇଆଇଟ ି େଲି୍ୀର 
େୁଇ ଅମଲୂ୍ୟ ରତ୍ନ ରହଉଛନ୍ ି ଅପଥିତ ଏବଂ 
ସାକ୍ୀ। ଏମିତ ିଏକ ବୁଦ୍ଧ ିତାଙ୍ ମନ ଭିତରର 
ଉଙି୍ ମାରଲିା ୋହାକୁ ସାକାର କରବିା ଲାଗି 

ରସମାରନ ଚାକରି ି ଛାଡ଼ ି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ପାଖରର ସାରଢ଼ ତନି ି ବରିା  
ବଶିଟିେ ଏକ ଜମି କଣିିରଲ। ରସହ ିଜମିକୁ ନଜି ପରଶି୍ରମରର ରଜବୖକି 
କରବିା ସହ ରସଥିରର ଗଛ ଲଗାଇରଲ। ଏକ ରଛାଟ ରପାଖର ିବ ି
ରଖାଳରିଲ।  ଜମିକୁ ଏପର ିଭାରବ ରସ ବଭିକ୍ କରରିଲ ୋହାର 
ରଗାଟଏି ଭାଗରର ପନପିରବିା ଏବଂ ଆଉ ରଗାଟଏି ଭାଗରର 
ଫଳଗଛ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଗଛ ରରରା ଭିତରର ସ୍ାରନ ସ୍ାରନ 
ନମି୍ଭାଣ କରଲ ରଛାଟ ରଛାଟ ମାଟ ି କର୍ା ରର। ରେଉଁଥିରର 
ରହରିଲ ପ୍ରକକୃତରି ଆନନ୍ ମିରଳ। ୟାଙୁ୍ ରଭଟବିାପରର ଏମିତ ି
ଲାଗିଲା ରେ ଜଳବାୟୁ ସରୁକ୍ା ଓ ପରରିବଶର ରକ୍ା ଲାଗି ଏପର ି
ପେରକ୍ପ ଏବଂ ଜୀବନରଶୖଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି।ି 

ଏହପିର ିଭାବନା ଓ ଶୀର୍ଭ ରନତକୃ ତ୍ୱଙ୍ ସଂକଳ୍ପ ବଳରର ଭାରତ 
ସରକାର ବଗିତ ଆଠ ବର୍ଭରର ସାଧାରଣ ଜନତାଙୁ୍ ପ୍ରକକୃତ ିସହ 
ରୋଡ଼ ି ତାହାର ରକ୍ା କରବିା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପତି ମାଗ୍ଭରର କାମ 
କରଚିାଲିଛନ୍।ି ରଲାକଙ୍ ଭାଗିୋରୀରର ଜଳ-ଜଙ୍ଲ ଏବଂ ଜମିର 
କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଜଳଜୀବନ ମିଶନ, ନମାମୀ ଗରଙ୍, 
ସଙି୍ଲ୍ ୟୁଜ୍ ପଲୋଟିେକକୁ ନଟେ କରବିାର ସଙ୍ଳ୍ପ ରନବା ସହ ପ୍ରାକକୃତକି 
ଚାର ଓ ନାରନା ୟୁରଆିକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରେବାଲାଗି ଉେ୍ୟମ 
କରୁଛନ୍।ି ‘ଅଳଆିରୁ ସନୁା’ ଅମଳ ପ୍ରକି୍ରୟାରର ଶକି୍ ଉତ୍ାେନ 
ବ୍ୟବସ୍ା, ନେୀଗୁଡ଼କିର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ଓଗ୍ରବଟଲେ୍ୟାଣ୍ ବକିାଶ 
ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବନ ପାଇଁ ରସୌରଶକି୍ ଓ ଇରଲକ୍ଟ୍ି କ୍  ବାହାନକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରେବା,  ହାଇର୍ାରଜନ୍ ମିଶନ, ରପରଟ୍ାରରେ ଇଥାନଲ 
ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ େରୁତଗତରିର ଆଗକୁ ରନଉଛନ୍ ିସରକାର। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ରକାପ୍-26 ରବଠୖକ ସମୟରର 
ବଶି୍ୱ ଆଗରର ସ୍ପଟେ କରଛିନ୍ ିରେ, ଭାରତରର  ବଶି୍ୱର 17 ପ୍ରତଶିତ 
ଜନସଂଖ୍ୟା ରହୁଛନ୍।ି କନୁି୍ ବଶି୍ୱରର ରହଉଥିବା କାବ୍ଭନ ନଗି୍ଭମନରର 
ଭାରତର ଭାଗିୋରୀ ରହଉଛ ି ମାତ୍ର 4%। ଅଥ୍ଭାତ୍ ଜଳବାୟୁକୁ 
ରନଇ ରେଉଁ ହାନୀ ରହାଇଛ ି ରସଥିରର ଭାରାତର ଅବୋନ 
େରଥଟେ କମ୍। ଏମିତରିର ଭାରତୀୟ ରରଳ 2030 ସଦୁ୍ଧା ରନଟ୍ 
ଜରିରା ନଗି୍ଭମନ ଲକ୍୍ୟ ରଖିଛ।ି ରକବଳ ଏହ ି ଉେ୍ୟମ ସାକାର 
ରହରଲ ବର୍ଭକୁ ପ୍ରାୟ 60 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ନଗି୍ଭମନ୍ କମିପାରବି। 
ଆରମ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରସୌର ସଂଗଠନର ରନତକୃ ତ୍ୱ ରନଉଛୁ। 
ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍୍ଭନରର ଲାଇଫ୍  ଟୋଇଲ୍ ର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା 
ରହଛି ିଏବଂ ସାରା େୁନଆି ଏ ବରିୟରର ଅବଗତ। ଏହ ିପ୍ରକାର 
ଆହ୍ବାନରୁ ମକୁୁଳବିା ଲାଗି ଆରମ ‘LIFE ଉପରର ଧ୍ୟାନ ରେବା 
ଜରୁରୀ। ଏହାର ଅଥ୍ଭ ରହଉଛ ିଲାଫ୍ଷ୍ାଇଲ୍ ଫର ଏନ୍ ଭିରନ୍ ରମଣ୍ଟକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ସାହନ କରବିା। ଏହାକୁ ଏକ ଜନଆରନ୍ାଳନରର ପରଣିତ 
କରବିାକୁ ପଡ଼ବି। ଆମକୁ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ ରରୋ ମାଇଣ୍ରସଟରୁ ବାହାରକୁ 
ବାହାରବିାକୁ ରହବ। ନଜିଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ କଲ୍ୟାଣ କରବିାର ରାସ୍ତା  
ଏହାହିଁ ରହାଇପାର।  ଏହ ି ଆହ୍ବାନକୁ ମକୁାବଲିା କରବିା ପାଇଁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ  ପଞ୍ାମକୃତ ରୂରପ 2030 ସଦୁ୍ଧା କାବ୍ଭନ ନଗି୍ଭମନକୁ 

ପରିସବଶର େରୁକ୍ା ଲାଗି ବକିାଶକୁ ସରାକବିା 
ଜରୁରୀ ନୁସହ-ଁ ଏହାକୁ �ଥାଥ୍ଷରୂସପ ପ୍ରତପିାଦନ 

କରି ଭାରତ ବଶି୍ୱପାଇ ଁଏକ ଉଦାହରଣ େଷିୃ୍ 
କରିଛ।ି ଅଥ୍ଷବ୍ବସ୍ା ଏବଂ ପରିସବଶର ରକ୍ା 
ଏକ ୋଙ୍ଗସର ଆଗକୁ ବଢିପାରିସବ ଆଉ ଏହ ି

ମାଗ୍ଷକୁ ଭାରତ ବାଛଛି।ି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍୍ଷନଜନତି 
ବପିଦକୁ ମକୁାବଲିା କରିବାପାଇ ଁବଶି୍ୱସ୍ରସର ସ�ଉ ଁ

ପ୍ରୟାେ ଚାଲିଛ,ି ସେଥସିର ଭାରତ ଏକ ନୂଆ 
ଆସଲାକବର୍ଜିକା େଦୃଶ ପରିଦୃଷ୍ ସହଉଛ।ି 

-ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ବଶି୍ୱ ପରିସବଶ ଦବିେ : ‘ଓନ୍ ଲି ବଶି୍ୱ ପରିସବଶ ଦବିେ : ‘ଓନ୍ ଲି 
ୱନ୍ ଅାଥ୍ଷ’ ଅଥ୍ଷାତ୍ ‘ସକବଳ ୱନ୍ ଅାଥ୍ଷ’ ଅଥ୍ଷାତ୍ ‘ସକବଳ 

ସଗାଟିଏ ପଥୃବିୀ’ସଗାଟିଏ ପଥୃବିୀ’
ପ୍ରତବିଷଣ୍ଣ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖକୁ ବଶି୍ୱ ପରିମବଶ ଦବିସ ଭାମବ 
ପାଳନ କରାୋଏ। 2022 ପାଇଁ ଏହ ିବମିଶଷ ଦନିର �ହତ୍ତ୍ୱ 
ବାବଦମର ମଲାକଙୁ୍କ ଅବଗତ କରିବା ଲାଗି ବଷିୟ ସ୍ରି 
ମହାଇଛ ି‘ମକବଳ ଏକ ପୃଥିବୀ’। ପ୍ରକୃତ ିସହ ଆତ୍ୀୟତା 
ତଥା ସ୍ଛେ, ସବୁଜ, ଏବଂ ଚରି ହରିତ ଜୀବନମଶୈଳୀକୁ 
ଆପଣାଇବାର ବାତ୍ଣ୍ଣା ଏଥିମର ଅନ୍ନଟିହତି। ଏବଷଣ୍ଣର ବଷିୟ 
ପ୍ରକୃତ ିସମଗେ ସା�ଞ୍ସ୍ୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନୀତ ିଏବଂ 
ବ୍ୟକି୍ଗତ ବକିଳ୍ପ �ାଧ୍ୟ�ଦ୍ାରା ଏକ ହରିତ ଜୀବନମଶୈଳୀ 
ଆଡ଼କୁ ସ୍ାନାନ୍ରୀତ ମହବା ପାଇଁ ଆ�ର ଧ୍ୟାନ ଆକଷଟିତ 
କରୁଛ।ି 1972ମର ଷ୍ଟକ୍ାମ୍ ସମି୍ଳନୀ ପମର ସଂେୁକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର 
ପରିମବଶ କାେଣ୍ଣ୍ୟକ୍� ( ୟୁଏନ୍ଇପି)ର ଗଠନ ମହାଇଥିଲା। 
ମସମତମବମଳ ଏହାର ଆଦ୍ୟବାକ୍ୟ ‘ଏକ ପୃଥିବୀ’ ଥିଲା, 
ୋହା ଆଜବି ିପ୍ରାସଗେକତା ରକ୍ା କରୁଛ।ି ଏହ ିଗ୍ହ ଆ�ର 
ଏକ�ାତ୍ ଘର। ଏଣୁ ସ�ସ୍ଙୁ୍କ �ାନବତାର ଏହ ିସୀ�ିତ 
ସଂସାଧନଗୁଡ଼କୁି ରକ୍ା କରିବାକୁ ମହବ। ଏହବିଷଣ୍ଣ ବଶି୍ୱ 
ପରିମବଶ ଦବିସର ଆମୟାଜନ ସି୍ମଡନ କରୁଛ।ି 

46 ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ େମାଚାର | 1-15 ଜନ୍ୁ 2022 

ପରିସବଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନ ପରିସବଶ ଦବିେ 
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45 ପ୍ରତଶିତ କମ୍ କରବିା ଏବଂ 2070 ସଦୁ୍ଧା ରନଟ୍ ଜରିରା ହାସଲ 
କରବିା ସହତି 5 ଟ ିବଡ଼ ଲକ୍୍ୟକୁ ସାମ୍ନାରର ରଖିଛନ୍।ି ଏହା ଉପରର 
ଭାରତ ଅତ୍ୟନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ରେଇ ସହ କାମ କରୁଛ।ି ବକିାଶ ଓ ପରରିବଶରର 
ସନୁ୍ଳନ- ରହଉଛ ିଆମ ସଂସ୍କୃତରି ଏକ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଭ ଅଙ୍। 
ଏହାକୁ ଏରବ ଆତ୍ମନଭି୍ଭର ଭାରତର ଶକି୍ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କରାୋଇଛ।ି 
ଜୀବ-ପରରିବଶ ଭିତରର ସମ୍ପକ୍ଭର ସନୁ୍ଳନ, ବୟଟିେ ଓ ସମଟିେର 
ସନୁ୍ଳନ, ଜୀବ ଓ ଶବିର ସନୁ୍ଳନ ବାବେରର ସବୁରବରଳ ଆମ ଶାସ୍ତ 
ଆମକୁ ଶଖିାଇଛ।ି ଆମର କୁହାୋଏ 

େତ୍ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ ବ୍ହ୍ାମଣ୍ଡ। 
ଅଥ୍ଭାତ୍ ରେଉଁ ଆତ୍ମା ବା ପିଣ୍ ଜୀବନରର ଅଛ ିତାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ରର ଅଛ।ି 

ଆରମ ୋହା ବ ିନଜି ପାଇଁ କରୁଛୁ, ତାହାର ସଧିା ପ୍ରଭାବ ବ ିପଡୁ଼ଛ।ି 
ରସଥିଲାଗି ନଜିର ସଂସାଧନର କ୍ମତା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଭାରତର 
ପ୍ରୟାସ ବଢୁ଼ଛ।ି ଭାରତ ସକୁ୍ଭଲାର ଅଥ୍ଭବ୍ୟବସ୍ା ପାଇଁ ଏପର ି ଉତ୍ାେ 
ଏବଂ ପ୍ରକି୍ରୟା ଉପରର ରଫାକସ୍ କରୁଛ,ି ୋହାଦ୍ାରା ସଂସାଧନ ଉପରର 
କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ବି। ସରକାର ଏଭଳ ି11 ରକ୍ତ୍ରକୁ ଚହି୍ନଟ କରଛିନ୍,ି 
ୋହାଦ୍ାରା ଆଧୁନକି ରଟରକ୍ନାରଲାଜକୁି ବ୍ୟବହାର କର ି ସଂସାଧନର 
ରସିାଇକଲେଂି କର ିପୁଣିଥରର ବ୍ୟବହାର କରାୋଇପାରବି। ଅଳଆିରୁ ସନୁା 
ଅଭିୋନକୁ ମିଶନ ଭିତ୍ରିର କାେ୍ଭ୍ୟକାରୀ କରାୋଉଛ।ି ରେଉଁଥିରର ରର 
ଏବଂ ରକ୍ତରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଳଆି ରହଉ ବା ସ୍ଗ୍ାପ ରମଟାଲ, ଅବା 
ବ୍ୟାରଟରୀ ପ୍ରଭକୃ ତକୁି ନୂଆ ରଟରକ୍ନାରଲାଜରିର ରସିାଇକଲି୍ କରବିା ପାଇଁ 

n ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍୍ଭନର ଆହ୍ବାନକୁ େକୃଟିେରର ରଖି ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ବଭିିନ୍ନ କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରୋଜନା ମାଧ୍ୟମରର 
ସମାଧାନ ଉପରର କାେ୍ଭ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି ଏଥିରର ଜଳବାୟୁ 
ପରବିତ୍୍ଭନ ସମ୍ପକଥିତ ରାଟେୟୀ କାେ୍ଭ୍ୟ ରୋଜନାର 
କାେ୍ଭ୍ୟାନ୍ବୟନ ବ ିସାମିଲ୍। ଏଥିରର ରସୌର ଶକି୍, ଶକି୍ 
ସଂରକ୍ଣ, ଜଳ, କକୃର,ି ହମିାଳୟ ପରରିବଶ, ହରତି ଭାରତ 
ସହତ ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍୍ଭନ ସମ୍ବନ୍ଧତି ମିଶନ ବ ିସାମିଲ। 

n ରେଶର 33 ଟ ିରାଜ୍ୟ ତଥା ରକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଳ ପାଇଁ 
ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍୍ଭନ ସମ୍ପକଥିତ ରାଜ୍ୟ କାେ୍ଭ୍ୟ ରୋଜନା ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହାଇଛ।ି 

n କଠନି ବଜ୍ଭ୍ୟବସୁ୍ତ  ପରଚିାଳନା ନୟିମ  2016 ଅନୁୋୟୀ  
କଠନି ବଜ୍ଭ୍ୟକୁ ରପାଡ଼ବିା ନରିରଧ କରାୋଇଛ।ି 

n ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ 2.0 ଅଧୀନରର, ଆସନ୍ା 5 ବର୍ଭ 
ମଧ୍ୟରର  ପୁରୁଣା ବଜ୍ଭ୍ୟକୁ ପରଚିାଳନା କରବିା ବ୍ୟବସ୍ା, 
ବଜ୍ଭ୍ୟବସୁ୍ତ ଭରବିା ସ୍ାନଗୁଡକିରର ନରିାପେ ନଷି୍ାସନ 
ସହତି  ବଜ୍ଭ୍ୟର ପ୍ରତଟି ିଅଂଶର ପୂର୍୍ଭ ଭାରବ ରବଜୖ୍ାନକି 
ପରଚିାଳନା ମାଧ୍ୟମରର ବଜ୍ଭ୍ୟମକୁ୍ ସହରର ପରକିଳ୍ପନା 
କରାୋଇଛ।ି   

n ଭାରତ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ାରା 
2024 ସୁଦ୍ଧା ପିଏମ୍10 ଏବଂ ପିଏମ୍2.5 ର ସାନ୍ଧ୍ରତାରର 
20 ରୁ 30 ପ୍ରତଶିତ ହ୍ାସ କରବିାକୁ ଲକ୍୍ୟ ରଖିଛନ୍।ି

n ଭାରତ ସରକାର 130.3 ମିଲିୟନ ଆରମରକିୀୟ ଡଲାର 
ମଲୂ୍ୟରର  ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳ ସମେୁାୟର ଜଳବାୟୁ 
ପ୍ରତରିରାଧ କ୍ମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରେଶ, 
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟରର ଏକ  ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ 
କରଛିନ୍।ି

n ହାରାହାର ିବଶି୍ୱ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଶଳି୍ପାୟନ ପୂବ୍ଭ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ 2 
ଡଗି୍ରୀ ତଳକୁ ଖସାଇବା ଏବଂ  ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍୍ଭନର ପ୍ରଭାବ 
ଓ ଭୟାବହତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ବଶି୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ଅଭିବକୃଦ୍ଧକୁି  
ଶଳି୍ପାୟନ ପୂବ୍ଭ ତାପମାତ୍ରଠାରୁ  1.5୧.୫ ଡଗି୍ରୀରର ସୀମିତ 
ରଖିବାକୁ ପ୍ୟାରସି୍ ଚୁକି୍ନାମା ଲକ୍୍ୟ ରଖିଛ।ି 

ପରିସବଶ େଂରକ୍ଣ ଦଗିସର ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ପଦସକ୍ପ

ଅରଟାରମଟକି୍ ରୁଟ୍ ଅନ୍ଗ୍ଭତ ଶତ ପ୍ରତଶିତ ୋଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ବରିେଶ ି
ପୁଞି୍ଜ ନରିବଶକୁ ଅନୁମତ।ି

ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ କସିାନ ଉଜଣ୍ଣା 
ସରୁକ୍ା ଉତ୍ାନ �ହାନୟି� 
( ପିଏ�-କୁସ�ୁ), ମସୌର 
ରୁ�୍ଟପ୍ ମ�ଜ୍-2, 12 
ହଜାର ମ�ଗାୱାଟ୍ 
ସପିିଏସ୍ୁୟ ମୋଜନା ମ�ଜ୍ 
-2 ଆରମ୍ଭ। 

n 2022ୋଏ 
ଅକ୍ୟଶକି୍ କ୍ରୟ 
ପାଇ ଁରଟ୍ରଜକ୍ଟ ୀ୍ 
ରରାରଣା। 

n ଲଗାଅ ଏବଂ ଚଳାଅ 
ଆଧାରରର ଅକ୍ୟ 
ଶକି୍ ବକିାଶକାରୀଙୁ୍ 
ଭୂମ ିଓ ଟ୍ାନମ୍ଶିନ 
ସବୁଧିା ଉପଲବ୍ଧ 
କରାଇବା। 

ଜୁନ୍ 30, 2025 
ସଦୁ୍ଧାଚାଲୁ ମହବାକୁ 
ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 
ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼। 

ସେୌରଶକି୍କ ୁସପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବାଲାଗି 
ନଆି�ାଇଥବିା ପଦସକ୍ପ 

1186 �ିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଏ�୍ିଆଇ �ିଳଛି ି
ଏପି୍ରଲରୁ  ଡମିସ�୍ବର 2021 ସଦୁ୍ଧା। 

ପରିସବଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନ ପରିସବଶ ଦବିେ 



Hର ଅଥ୍ଭ ରହଲଥରକୟାର। ଭାରତ  2070 ସଦୁ୍ଧା କାବ୍ଭନ ନଗି୍ଭମନ 
ରକ୍ତ୍ରରର ରନଟ୍ ଜରିରା ହାସଲ କରବିାର ସଂକଳ୍ପ ରନଇଛ।ି ଏକ ସେୂ୍ଭ୍ୟ, 
ଏକ ବଶି୍ୱ, ଏକ ଗ୍ରୀଡ ବଚିାରଧାରା ସହ ଏକ ରବଶୖ୍ୱକି ଗ୍ରୀଡ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରବିା ରକ୍ତ୍ରରର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ।ି ରକାପ୍-26 ସମୟରର ଭାରତ  
ଏବଂ 88 ଅନ୍ୟ ରେଶ ଏକ ସେୂ୍ଭ୍ୟ ରରାରଣା ଜାର ିକରଛିନ୍।ି ଭାରତ, 
ୟୁନାଇରଟଡ୍ କଙି୍ଡମ୍  ସହ ମିଳତି ଭାରବ  ରବଶୖ୍ୱକି  ‘ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ 
ପେରକ୍ପ- ଏକ ସେୂ୍ଭ୍ୟ, ଏକ ବଶି୍ୱ, ଏକ ଗ୍ରୀଡ୍’ ପାଇଁ   ବଚିାର ବମିଶ୍ଭ 
ସକାରଶ ଆରମରକିା, ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ, ଆଫି୍କୀ ସଂର, ଫ୍ାନ୍, ଜମ୍ଭାନୀ ଏବଂ 
ଓମାନକୁ ପତ୍ର ରଲଖିଛ।ି 

ଭାରତ ରକବଳ ସଂକଳ୍ପ ନଏି ତାହା ନୁରହଁ, ବରଂ ଏହା ବଶି୍ୱର 
ହାତଗଣତ ିକଛି ିରେଶ ମଧ୍ୟରର ସାମିଲ୍ ରେଉଁମାରନ ସଂକଳ୍ପକୁ ଠକିଣା 
େଶିାରର କାେ୍ଭ୍ୟକର ିସଫଳତା ହାସଲ କରଥିାଆନ୍।ି ଏହାର ଉୋହରଣ 
ରହଉଛ ି ଭାରତ ଅଣ ଜୀବାଶ୍ ଉତ୍ସରୁ 2030 ସଦୁ୍ଧା  40% ଶକି୍ 
ହାସଲ କରବିା ଲାଗି ରେଉଁ ଲକ୍୍ୟ ରଖିଥିଲା, ତାହାକୁ 9 ବର୍ଭ ପୂବ୍ଭରୁ 
ହାସଲ କରସିାରଛି।ି ଅକ୍ୟ ଶକି୍ ରକ୍ତ୍ରରର ଆମ କ୍ମତା 6-7 ବର୍ଭ 
ଭିତରର 250 ପ୍ରତଶିତ ଅଭିବକୃଦ୍ଧ ିରହାଇଛ।ି ଭାରତ ଆଜ ିନବୀକରଣ 
ରୋଗ୍ୟ ଶକି୍ ଉତ୍ାେନ ରକ୍ତ୍ରରର ବଶି୍ୱର  5ରେଶ ଭିତରର ସାମିଲ୍ 
ରହଛି।ି ରସୌରଶକି୍ ଉତ୍ାେନ କ୍ମତା ବଗିତ 6 ବର୍ଭ ଭିତରର15 ଗୁଣା 
ବଢ଼ଛି।ି ଭାରତରର ରସୌରଶକି୍  ଅମଳ ପାଇଁ ସ୍ାପିତ କ୍ମତା 50ହଜାର 
ରମଗାୱାଟରୁ ଅଧିକ ରହାଇଛ।ି ଜଳମାଗ୍ଭ ଏବଂ ମଲ୍ଟିରମାଡାଲ୍ 
କରନକ୍ଟଭିିଟ ିବ୍ୟବସ୍ା ନା ରକବଳ ହରତି୍ ପରବିହନ ମିଶନକୁ ମଜଭୁତ 
କରବି ବରଂ ରେଶର ଲଜଟିିେକ କ୍ମତାରର ସଂସ୍ାର ଆଣିବ। ଆଜ ି
ରେଶରର ରମରଟ୍ା ବ୍ୟବସ୍ା ପାଞ୍ଟ ି ସହରରୁ ବଢ଼ ି ରେଢ଼ ଡଜନରୁ 
ଅଧିକ ସହରରର ପହଞ୍ଛି।ି ଏହାଦ୍ାରା ରରରାଇ ଗାଡ଼ ିଚଳାଚଳ କମି 
ପାରଛି।ି ରରଳ ରନଟ୍ବକ୍ଭର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ବେୁି୍ୟତୀକରଣ କରାେିବା 
ସହ ବମିାନବନ୍ରଗୁଡ଼କୁି ବ ି ରସୌରଶକି୍ସହ ରୋଡ଼ବିା କାେ୍ଭ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଛ।ି 2014 ପୂବ୍ଭରୁ ରକବଳ 7 ବମିାନବନ୍ରର ରସୌରଶକି୍ 
ବ୍ୟବସ୍ା ଥିଲା। ଏହା ଏରବ ବଢ଼ ି 50ରୁ ଅଧିକ ବମିାନବନ୍ରରର 
ପହଞ୍ଛି।ି 

ସାରା ରେଶରର ରଲାକମାରନ ରେଉଁଭଳ ିଭାରବ ଉପରଭାକ୍ା ରୂପକ 
ସଂସ୍କୃତ ିଏବଂ ବଚିାରଧାରାକୁ ଆଧାରକର ିଆଗକୁ ବଢୁ଼ଛନ୍,ି ରସମାରନ 
ନଜିକୁ ଆତ୍ମରାତୀ େୁର୍ଭଟଣାର ସମ୍ଖୁୀନ ରହବାକୁ ରପ୍ରରତି କରୁଛନ୍।ି 
ଏହ ି େୁର୍ଭଟଣା ବଳିମ୍ବ ନାହିଁ ବରଂ, ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍୍ଭନ କାରଣରୁ 
ତାପମାନ ବକୃଦ୍ଧ,ି ଗଲୋସୟିର ତଳରଳବିା, ମରୁଡ଼ ିବା ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଭା ତଥା 
ଲୁ’ ଛଡ଼ା ମହାମାରୀ ରୂପରର ବ ିସାମ୍ନାକୁ ଆସପିାରର। ଆମ ପୂବ୍ଭଜଙ୍ 
ଇଚ୍ଛା ଥିଲା- ପୃଥ୍ବୀଃ ପୁଃ ଚ ଉବଟି ଭବ। ଅଥ୍ଭାତ୍ ସମୂ୍ପର୍୍ଭ ପକୃଥିବୀ, ସମୂ୍ପର୍୍ଭ 
ପରରିବଶ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ମ ରହଉ, ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍ ସ ୁ
ଅବସର ରେଉ। ଏଥିପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପରରିବଶର ରକ୍ା ଲକ୍୍ୟ 
ରନଇ ଆମ ପ୍ରୟାସକୁ ସଂଗଠତି କରବିା ବହୁତ ଜରୁର।ି ରେଶର ପ୍ରତଟି ି
ନାଗରକି ରେରତରବରଳ ଜଳ, ବାୟୁ ଏବଂ ଭୂମି ଭିତରର ସନୁ୍ଳନ 
କରବିାଲାଗି ଏକଜୁଟ ପ୍ରୟାସ କରରିବ, ରତରବ ଆରମ ଆମ ଆଗାମୀ 
ପିଢ଼ ି ପାଇଁ ଏକ ସରୁକି୍ତ ପରରିବଶ ନଶିି୍ତ କରପିାରବିା। ଆମ 
ପୂବ୍ଭଜମାରନ ଏହାକୁ ଆମ ପାଇଁ ସଂରକି୍ତ କରଥିିରଲ। ଏରବ ଆମ 
ୋୟିତ୍ୱ ଏହାକୁ ଆରମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ ିପାଇଁ ସଂରକି୍ତ ରଖିବା। n

ଜଳବାୟୁ ଆହ୍ବାନ ମଧ୍ୟରର ତାପମାତ୍ରା ବକୃଦ୍ଧ ିରହାଇଚାଲିଛ।ି 
ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରର ଗଠତି ଆନ୍ଃ ସରକାରୀ କମିଟ ି2021 
ରରିପାଟ୍ଭରର 2040 ପୂବ୍ଭରୁ ବଶି୍ୱ ତାପମାତ୍ରାରର 1.5 ଡଗି୍ରୀ 
ବକୃଦ୍ଧ ିଆକଳନ କରଛିନ୍।ି ଏହାଦ୍ାରା ସମଦୁ୍ରର ଜଳସ୍ତର 
ବକୃଦ୍ଧ ିଓ ଲୁ’ ଭଳ ିପ୍ରାକକୃତକି ବପିେ୍ଭ୍ୟୟକୁ ସମ୍ଖୁୀନ କରବିାକୁ 
ପଡ଼ପିାରର। ଏ ଭିତରର ରେଶରର ବଢୁ଼ଥିବା ତାପମାନ 
ଏବଂ ଅଗି୍କାଣ୍କୁ ରେଖି 5 ରମ’ରର  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀ ଲୁ’ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସମ୍ପକ୍ଭରର 
ଏକ ଉର୍ସ୍ତରୀୟ ରବଠୖକର ସମୀକ୍ା କରଛିନ୍।ି ରସ ସ୍ପଟେ 
କରଛିନ୍ ିରେ, ଲୁ’ ଏବଂ ଅଗି୍କାଣ୍ଠୁ ଜନମାନସଙୁ୍ ବଞ୍ାଇବା 
ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାର ପେରକ୍ପ ନଅିନୁ୍। ଜଙ୍ଲରର ରଟୁଥିବା 
ଅଗି୍କାଣ୍ରୁ ବନ୍ୟଜନୁ୍ ଓ ଜଙ୍ଲକୁ ରକ୍ା କରବିା ପାଇଁ ସମସ୍ତ 
ପ୍ରୟାସ କରାେିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହଭିଳ ିରଟଣାରର ରରସ୍ପନ୍ଭି୍ 
ଟାଇମ୍ ସବ୍ଭନମି୍ନ ରହବା ଜରୁରୀ। ରାଜ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ଶାସତି 
ଅଞ୍ଳଗୁଡ଼କିରର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ହଟି୍ ଆକ୍ସନ୍ ପଲୋନ୍ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ିତଥା ବନ୍ୟା ନୟିନ୍ତଣ ଲାଗି ପ୍ରସୁ୍ତତ ିରୋଜନା ପାଇଁ 
ରସ ପ୍ରସ୍ତାବ ରେଇଛନ୍।ି ଅପରପରକ୍ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଳରର 
ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧତି ସତକ୍ଭତା ସଚୂନା ପ୍ରସାରଣ ଓ ତାତ୍କାଳୀକ 
ପେରକ୍ପ ରନବା ପାଇଁ ନରିେ୍ଭଶ ରେଇଛନ୍।ି ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ 
ମଧ୍ୟରର ନରିନ୍ର ସମନ୍ବୟ ରକ୍ା ରନଇ ଚର୍୍ଭା ରହାଇଥିଲା। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ େମୀକ୍ା

ବଢଥୁବିା ତାପମାତ୍ରା ପାଇ ଁଚନି୍ା: 
ମାନକ ପ୍ରକ୍ରୟିା େହ ହଟ୍ି ଆକ୍ନ ପା୍ନ୍ 

ରପ୍ରାତ୍ସାହନ କରାୋଇଥାଏ। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ କହନ୍,ି ରେଉଁ ବଶି୍ୱ ରକରବ ଭାରତକୁ 

ଏକ ଆହ୍ବାନ ଭାରବ ରେଖଥୁିଲା, ଏବଂ ଏଇଠୁ ସଙ୍ଟ ଆସବି ରବାଲି 
କହୁଥିଲା; ଆଜ ିକନୁି୍ ମତ ବେଳାଇଛ।ି ଆଜ ିଆମ ରେଶ ଜଳବାୟୁ 
ରକ୍ତ୍ରରର ବଶି୍ୱର ରନତକୃ ତ୍ୱ ରନଉଛ।ି ଭାରତ ଏକ ବଶିାଳ େୂରେକୃଟିେକୁ 
ରନଇ ଅଗ୍ରସର ରହଉଛ’ି । ଭାରତକୁ ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍୍ଭନ ପ୍ରେଶ୍ଭନ 
ସଚୂକାଙ୍ରର ଶୀର୍ଭ େଶଟ ି ରେଶ ଭିତରର ସାମିଲ୍ କରାୋଇଛ।ି 
ଭାରତ ଜଳବାୟୁ ପରବିବତ୍୍ଭନଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ଆହ୍ବାନ  
ପ୍ରତ ିସରଚତନ ରହ ିସକି୍ରୟଭାରବ କାେ୍ଭ୍ୟ କରୁଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରଜନୖ 
ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାର ସଂଗଠନ ((JITO) ଦ୍ାରା ଆରୟାଜତି 
ଜରିତା କରନକ୍ଟ 2022 ରର EARTHକୁ ନମି୍ଭାଣ କରବିା ପାଇଁ କାମ 
କରବିାକୁ କହଥିିରଲ। ଏଠାରର  Eର ଅଥ୍ଭ ରହଉଛ ିଏନଭିରରନ୍ଣ୍ଟ, A 
ଅଥ୍ଭ ଏଗି୍ରକଲ୍ଚର, R କରହ ରସିାଇକଲେଂି, T ରହଉଛ ିରଟରକ୍ନାରଲାଜ ିଏବଂ 

ପରିସବଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନ ପରିସବଶ ଦବିେ 
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ଜସିତା କସନକ୍ଟ 2022ରାଷ୍ଟ୍ର

ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭାରତ

ସ୍ର୍ଜିମ ଭାରତ ନମି୍ଷାଣର େଂକଳ୍ପ 
ନଜିର ପ୍ରତଭିା ବଳମର ନଜିର ବକିାଶ କରିବା ମହଉଛ ିଆତ୍ନଭିଣ୍ଣରତାର ପ୍ରକୃତ ଅଥଣ୍ଣ। ଆଜାଦୀର ଅ�ୃତ କାଳ ଅଥଣ୍ଣାତ୍   

2047ମର ଭାରତକୁ ଆତ୍ନଭିଣ୍ଣର କରିବାପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରାସ୍ା ଆପଣାଇବା ମହଉଛ ିଏକ ସ୍ର୍ଟି� ଭାରତ ନ�ିଣ୍ଣାଣର ସଂକଳ୍ପ। 
ଏହ ିଚନି୍ାଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତ ନରିନ୍ର ଆଗ୍ସର ମହଉଛ।ି ମ�’ 6 କୁ ଜମିତା କମନକ୍ଟ -2022ମର ଉଦ୍ ଘାରନୀ 
ଭାଷଣ ମଦବାମବମଳ ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ାଦୀ ବ ିଏବଷିୟମର ସଚୂନା ମଦଇ କହଥିିମଲ, ‘ଭାରତମର ସମ୍ପଦା ଏବଂ 
ସମ୍ପତି୍ର ମକୌଣସ ିଅଭାବ ନାହିଁ। ଆ�କୁ ମକବଳ ଆ� �ସି୍ଷ୍କ, ନଜିର ସଂସାଧନକୁ ସଦୂମପାମୋଗ କରିବାକୁ ମହବ’। 

ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ତ୍ରରର କାେ୍ଭ୍ୟ କରୁଥିବା 
େୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙୁ୍ ରଗାଟଏି 
ନରି୍ଦଥିଟେ ପଲୋଟ୍ ଫମ୍ଭରର ଏକାଠ ି

କରବିା ଏକାଠ ିକରବିା ଲକ୍୍ୟରର ରଜନୖ 
ଆନ୍ଜ୍ଭାତକି ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ (JITO) 
ଦ୍ାରା 'ଜରିତା କରନକ୍ଟ' ଅଭିୋନ ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଛ।ି   ସାରା ବଶି୍ୱରର ରଜନୖ 
ସମ୍ପ୍ରୋୟର ରଲାକଙୁ୍ ସଂରୋଗ କରବିା 
ରହଉଛ ିଏହ ିସଂଗଠନର ଲକ୍୍ୟ। 'ଜରିତା 
କରନକ୍ଟ' ରପ୍ରାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରର, ଏହ ିସଂସ୍ା 
ପାରସ୍ପରକି ରନଟୱାକଥିଂ ଏବଂ ବ୍ୟକି୍ଗତ 
କଥାବାତ୍୍ଭା ମାଧ୍ୟମରର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ 
ଶଳି୍ପପାଇଁ େଗିେଶ୍ଭନ କରାଏ। ରମ 6 ରୁ 
8 ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ ପୁରଣର ଗଙ୍ାଧାମ ଆରନକ୍ସ 
ଦ୍ାରା ଏହ ିତନି ିେନିଆି 'ଜରିତା କରନକ୍ଟ 
-2022' ଆରୟାଜତି ରହାଇଥିଲା।  
ଏଥିରର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଅଥ୍ଭନୀତସିହ 
ଜଡ଼ତି ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍କୁ ଭିତ୍କିର ି
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଧିରବଶନ ଆରୟାଜତି 
ରହାଇଥିଲା। ରମ 6 ତାରଖିରର 
ଉେରାଟନୀ ଅଧିରବଶନ କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମର 
ଥିମ୍ ରର 'ସାବକା ପ୍ରୟାସ'ର ବଚିାରକୁ 
ଉରଲ୍ଖ କର ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀ ରକବଳ ରେ ‘ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶୀଳ 
ଭାରତ' ବରିୟରର ଚର୍୍ଭା କର ି ଥିରଲ 
ତାନୁରହଁ, ପ୍ରକକୃତରି ସେୂରପାରୋଗ 
କର ି ସଂକଳ୍ପରୁ ସଦି୍ଧ ି ମନ୍ତସହ ଅଗ୍ରସର 
ରହଉଥିବା ଭାରତର ବକିାଶ ୋତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ 
ଉରଲ୍ଖ କରଥିିରଲ।  n

ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ�୍ବାଧନର କୟିଦଂଶ ...

ଅଥ୍ଭାତ୍  Eenvironment ର ସମକୃଦ୍ଧ ିରେଉଁଥିରର ଥିବ, ରସଠାରର ଏପର ି
ନରିବଶ ଓ ଅଭ୍ୟାସକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ କରନୁ୍।   

ଅଥ୍ଭାତ୍  Agricultureକୁ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ କରବିାଲାଗି ପ୍ରାକକୃତକି ଚାର, 
ଫାମ୍ଭ ରଟରକ୍ନାରଲାଜ,ି ଏବଂ ଫୁଡ୍  ପ୍ରରସସଂି ରସକ୍ଟରରର ଅଧିକ ନରିବଶ କରନୁ୍। 

ଅଥ୍ଭାତ୍  Recyclingକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ େଅିନୁ୍। Reuse, Reduce ଏବଂ 
Recycle ପାଇ ଁକାମ କରନୁ୍। 

ଅଥ୍ଭାତ୍  Technologyକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରଲାକଙ୍ ପାଖରର ପହଞ୍ାନୁ୍। 

ଅଥ୍ଭାତ୍  Healthcare, ରେଶର ପ୍ରତ ିଜଲି୍ାରର ରମଡକିାଲ କରଲଜ ଭଳ ି
ବ୍ୟବସ୍ା ପାଇ ଁସରକାର କାମ କରୁଛନ୍।ି 

EARTH ମନ୍ତ
E

A
R
T
H

ଭାରତ ଉପମର ଦୁନଆିର ଭରସା: ଆଜ ି ଭାରତର ବକିାଶ ଧାରାକୁ େୁନଆି ନଜି ପାଇଁ ବକିାଶର 
ମାଧ୍ୟମ ରବାଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ।ି ବଶି୍ୱ ପାଇଁ ଶାନ୍ ିରହଉ ବା ସମକୃଦ୍ଧ,ି ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆହ୍ବାନର ସମାଧାନ 
ଅଥବା ବଶି୍ୱ ରୋଗାଣ ଶକୃଙ୍ଖଳାରର ସଶକି୍କରଣ ସମସ୍ତ ପରରିବଶରର ଭାରତକୁ ବଶି୍ୱ ଭରସାର ସହ 
ଗ୍ରହଣ କରୁଛ।ି  

ସ୍ଛେ ବଚିାର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉମଦ୍ଶ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ନୀତ:ି ଆପଣଙ୍ ସହ ଥରର ଏମିତ ିକଥାବାତ୍୍ଭାରବରଳ ମୁଁ 
ସ୍ୱଚ୍ଛ ବଚିାର, ସ୍ପଟେ ଉରର୍ଦଶ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ନୀତ ିବାବେରର କହଥିିଲି। ବହୁତ ଚର୍୍ଭା ଏ ବାବେରର 
ରହାଇଥିଲା। ଗଲା 8 ବର୍ଭରର ଏହ ିମନ୍ତକୁ ଆଧାର କର ିକାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ାରା ପରସି୍ତିରିର ରେଉଁ 
ପରବିତ୍୍ଭନ ଆସଛି,ି ତାହା ଆରମ ରେନୖନ୍ନି ଜୀବନରର ଅନୁଭବ କରୁଛୁ।  

ମଜମ୍  ମପାରଣ୍ଣାଲମର 
4 �ଲିିୟନ୍ ବମିକ୍ତା:  
ରେରବଠାରୁ ସରକାରୀ ଇ 
ମାରକ୍ଭଟ୍  ରପଲେସ୍  (GeM) 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ ିରସରବଠାରୁ 
ସମସ୍ତ କ୍ରୟ ସମସ୍ତଙ୍ ସାମ୍ନାରର 
ରଗାଟଏି ପଲୋଟ୍ ଫମ୍ଭରର ରହାଇ 
ଆସଛୁ।ି  ବତ୍୍ଭମାନ େୁଗ୍ଭମ 
ଗାଁର ରଲାକ, ରଛାଟ ରୋକାନୀ 
ଏବଂ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ରଗାଷ୍ୀର 
ମହଳିା ସଧିାସଳଖ ରସମାନଙ୍ 
ଉତ୍ାେକୁ ସରକାରଙ୍ 
ନକିଟରର ବକିି୍ର କରପିାରୁଛନ୍।ି 
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ସେମିକଣ୍କ୍ଟର ଚପି ୍ନମି୍ଷାଣର 
ହବ୍ ସହବ ଭାରତ 

ମଛାର ମହଉ କ ିବଡ଼, ସବୁ ବ୍ୟବସାୟର ମଦଶ ବକିାଶ ପ୍ରକି୍ୟାମର �ହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହଛି।ି ‘ସବକା ପ୍ରୟାସ୍’ 
ବଚିାରଧାରା ଅ�ୃତକାଳମର ମଦଶର ଶକି୍ ଭାମବ ଠଆି ମହାଇଛ।ି ନଜିସ୍ ନୀତ,ି ନଜିସ୍ କାେଣ୍ଣ୍ୟଧାରାଦ୍ାରା 

ସରକାରଙ୍କ ନରିନ୍ର ପ୍ରୟାସ ମହଉଛ ିମଦଶର ସବୁ ମଲାକ ମସ ଗରିବରୁ ଅତ ିଗରିବ ସ୍ରର ପିଲା ମହମଲବ ିନଜି 
ଭିତମର ଥିବା ଉଦ୍ୟ�ିତା ସ୍ପନେକୁ ସାକାର କରିବାର ସମୁୋଗ ପାଆନୁ୍। ଏହ ିଦଶନ୍କୁି ମରମକନୋମଲାଜରି ଦଶନ୍ମିର 

ପରିଣତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ସମଗେ ମଦଶ ଆଗକୁ ବଢୁଛ।ି ଏହ ିଧାରାମର ମସ�ିକନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଭଳ ିସମି୍ଳନୀ ମହଉଛ ି
ମଗ୍ାବାଲ୍ ମସ�ିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାମର ଭାରତକୁ ଦୁନଆିର ପ୍ର�ଖୁ ଭାଗିଦାରୀ ଭାମବ ଉପସ୍ାପିତ କରିବା 

ଲାଗି ଏକ ପଦମକ୍ପ..। 

ୱାଶଂି  ରମସନି୍ ରହଉ ବା ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ଅଥବା 
ରରର ବ୍ୟବହାର ରହଉଥିବା ରେରକୌଣସ ି ଇରଲକ୍ଟ୍ନକି 
ଉପକରଣ କଥା କହନୁ୍ ସବୁଥିରର ରସମି କଣ୍କ୍ଟର ଚପି୍ 

ଅତ୍ୟନ୍ ଜରୁରୀ ରହାଇଥାଏ। ନକିଟରର ରକାଭିଡ୍ ରହତୁ ରସମି କଣ୍କ୍ଟର 
ଚପି୍ ଅଭାବ ରେଖା ରେବାରୁ କାର୍ ଶଳି୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ପର ିପ୍ରରତ୍ୟକ 
ଇରଲକ୍ଟ୍ନକି ଶଳି୍ପ ପ୍ରଭାବତି ରହାଇଛନ୍।ି ରେଶରର ରସମିକଣ୍କ୍ଟର 
ଚପି୍ ଆବଶ୍ୟକତା େରୁତଗତରିର ବଢୁ଼ଛ,ି ରହରଲ ଏଥିପାଇଁ ଆରମ 
ସାଧାରଣତଃ ବରିେଶ ଉପରର ନଭି୍ଭର କରଥିାଉ। ଏଣୁ ଚପି୍ ନମି୍ଭାଣ 
ରକ୍ତ୍ରରର ଆତ୍ମନଭି୍ଭର ରହବାଲାଗି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହ ି ପ୍ରୟାସକୁ 
ଅଧିକ ମଜଭୁତ କରଛିନ୍।ି ଏହାଦ୍ାରା ଲକ୍୍ୟ ରହଛି ିଭାରତକୁ ବଶି୍ୱରର 
ଚପି୍ ରୋଗାଣ ଶକୃଙ୍ଖଳାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଭ ସ୍ାନରର ଅବସ୍ାପିତ 
କରବିା। ନକିଟରର ବାଙ୍ାଳୁରୁରର ଆରୟାଜତି ତନି ିେନିଆି ରସମିକନ୍ 

ଇଣି୍ଆ ସମ୍ଳନୀ -2022ରର ଭାରତକୁ ରସମି କଣ୍କ୍ଟର ହବ୍ ଭାରବ 
ପରଗିଣିତ କରବିା ଏବଂ ଚପି୍ ଡଜିାଇନ୍ ଓ ନମି୍ଭାଣର ଏକ ଅନୁକୂଳ 
ପରରିବଶ ସକୃଟିେ କରବିା ରକ୍ତ୍ରରର ଆରଲାଚନା ରହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ପ୍ରମଖୁ ସମି୍ଳନୀର ଆରୟାଜନ ‘ଭାରତର ରସମିକଣ୍କ୍ଟର ମିଶନ’କୁ 
ସାକାର କରବିା ଏବଂ େୁନଆିକୁ ଭାରତର ଲକ୍୍ୟ ଓ ଆକାଂକ୍ା ବାବେରର 
ପରଚିତି କରାଇବା େଗିରର ଏକ ପେରକ୍ପ। ଏହ ି ସମି୍ଳନୀରର 
ବତ୍୍ଭମାନର କ୍ମତା, ରଟରକ୍ନାରଲାଜ,ି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବକିାଶରର ନରିବଶ, 
ଭାରତରର ବତ୍୍ଭମାନ ଓ ଭବରି୍ୟତର ବଜାର ଏବଂ ବଶି୍ୱସ୍ତରରର ସକୃଟିେ 
ରହଉଥିବା ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରଭାବକୁ େଶ୍ଭାୋଇଥିଲା। ଏଥିରର 
ଟୋଟ୍ଭଅପ୍, ଶକି୍ାବତି୍ ଏବଂ ଉରେ୍ୟାଗ ଜଗତର ରବଶୖ୍ୱକି ହସ୍ତୀମାରନ 
ସାମିଲ୍ ରହାଇଥିରଲ।

ରକାଭିଡ୍ ବପିେ୍ଭ୍ୟୟ ପରର ବଶି୍ୱରର ନୂଆ ଅଥ୍ଭବ୍ୟବସ୍ା ପୁଣିଥରର 

ସେମିକନ୍ ଇଣି୍ଆ େସମ୍ଳନରାଷ୍ଟ୍ର
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ରେୌଡ଼ବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଥିବାରବରଳ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ାର ଲାଭ 
ରନବାକୁ ଆଗୁଆ ରହଛି।ି ରଟକ୍ନକି୍ ଆଉ ଆହ୍ବାନ ସହ ରଖଳବିା  ତଥା 
ଏସମ୍ପକ୍ଭରର ନୂଆ ବକିାଶ କରବିା ଲାଗି ଭାରତର େୁବାବଗ୍ଭଙ୍ ଆକର୍ଭଣ 
େରଥଟେ ବଢ଼ଛି।ି ଏହକି୍ରମରର ଭାରତରର ଏକ ଜୀବନ୍ ରସମି କଣ୍କ୍ଟର 
ଇରକା ସଟିେମ୍ ତଆିର ି କରବିା ୋୟିତ୍ୱ ଭାରବ ପ୍ର୍ୁଟତି ରହାଇଛ।ି 
ନକିଟରର ବାଙ୍ାରଲାରରର ସମାପ୍ ରହାଇଥିବା ରସମିକନ୍ ଇଣି୍ଆ ଭଳ ି
ସମି୍ଳନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବଢୁ଼ଥିବା ଶକି୍ର ପରଚିୟ ରେଉଛ।ି ରସମିକଣ୍କ୍ଟର 
ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ଭ ଭୂମିକା ନବି୍ଭାହ କରୁଛ ିଏବଂ ଭାରତ ଏହାର େୁବଶକି୍ଙ୍ 
ଶକି୍ଣ ଏବଂ ରକୌଶଳ ଉପରର େରଥଟେ ଧ୍ୟାନ ରେଉଛ।ି ରେଶରର 
ରସମିକଣ୍କ୍ଟର ଡଜିାଇନ୍ କରବିାର ଏକ ଅସାଧାରଣ ଟାରଲଣ୍ଟ ପୁଲ 
ରହଛି,ି ୋହା ରେଶର  20  ପ୍ରତଶିତ ଇଞି୍ଜନୟିରଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ। 
ଏହ ିସମି୍ଳନୀକୁ ଉଦ୍ାଟନ କରବିା ଅବସରରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମେୀ ଭାରତ କପିର ିରଟରକ୍ନାରଲାଜନକୁି ନାଗରକି କଲ୍ୟାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ିଅନ୍ଭୁ୍ଭକି୍ କରଣ ଏବଂ ସଶକ୍କରଣ ୋଏ ସବୁରକ୍ତ୍ରରର ସଫଳତା 
ପାଇଛ ି ରସ ସମ୍ପକ୍ଭରର ବରିେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରଥିିରଲ। ତାଙ୍ କହବିା 
ଅନୁସାରର ଭାରତ ଆସନ୍ା ସମୟରର ରହବାକୁ ଥିବା ରଟରକ୍ନାରଲାଜ ି
କ୍ରାନ୍ରିର ରନତକୃ ତ୍ୱ ରନବା ପାଇଁ ମାଗ୍ଭ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛ।ି କାରଣ ଭାରତ 
େୁନଆିର ସବୁଠାରୁ େରୁତ ଗତରିର ବଢୁ଼ଥିବା ଟୋଟ୍ଭଅପ୍ ଇରକାସଟିେମ୍ ସହ 
ଆଥଥିକ ବକିାଶ ଆଡ଼କୁ ବଢୁ଼ଛ।ି ତାଙ୍ କହବିା ଅନୁସାରର ଭାରତରର 
ରଟରକ୍ନାରଲାଜ ିପ୍ରାପି୍ ଏବଂ ଆହ୍ବାନ ଗ୍ରହଣ କରବିାରର ଅେମ୍ୟ କ୍ମତା 
ରହଛି।ି ଇରଲକ୍ଟ୍ନକି ଓ ସଚୂନା ପ୍ରେୁକି୍ବେି୍ୟା ମନ୍ତୀ ଅଶ୍ୱନିୀ ରବଷୖ୍ଣବ 
କହଥିିରଲ, ‘ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକି୍ ରହଉଛ ିଏହାର ପ୍ରତଭିାଶାଳୀ 
ମାନବସମ୍ବଳ। ଚପି୍ ଡଜିାଇନ୍ ଓ ନମି୍ଭାଣ ରକ୍ତ୍ରରର ଏକ ପ୍ରମଖୁ 
ରଖଳାଳ ିଭାରବ ରକବଳ େରୁତ ଗତରିର ରେୌଡୁ଼ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ଲମ୍ବା 
ୋତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଛ।ି ଚପି୍ସ ଟୁ ଟୋଟ୍ଭଅପ୍ ଭଳ ିକାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ଏହ ି
େଗିରର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ଭ ଅରଟ, ୋହାଦ୍ାରା  85 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରଲାକଙୁ୍ 
ପ୍ରଶକିି୍ତ କର ିରସମିକଣ୍କ୍ଟର ନମି୍ଭାଣ ପାଇଁ କାେ୍ଭ୍ୟବଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହବ। n

ଆଜ ିଭାରତ ପାଖସର  ବହୁତକଛି ିରହଛି।ି ଆମକୁ 
ଖାଲି ନଜି ଆତ୍ମବଶି୍ୱାେକ ୁଆତ୍ମନଭି୍ଷରତାର ପ୍ରତଜି୍ାକୁ 

ମଜଭୁତ କରିବାକ ୁସହବ। ଏହ ିଆତ୍ମବଶି୍ୱାେ 
ସେସତସବସଳ ଆେିବ ସ�ସତସବସଳ ବକିାଶସର 
େମସ୍ଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଓ େମସ୍ଙ୍କ ପ୍ରୟାେ ରହବି। 

- ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ। 

ଭାରରତସର ସେମିକଣ୍କ୍ଟର ଉସଦ୍ାଗ ଲାଗି 
ନସିବଶ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଛଅ 

େତୁ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ାବ
n ରେଶର 130 ରକାଟ ିଭାରତୀୟଙୁ୍ ଡଜିଟିାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରର ରୋଡ଼ବିା 

ଲାଗି ଭାରତ ଏକ ପଲୋଟଫମ୍ଭ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛ।ି ନକିଟରର  ଅଥ୍ଭନୀତକି 
ଅନ୍ଭୁ୍ଭକି୍କରଣ, ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ୍ , ଡଜିଟିାଲ୍ ରପରମଣ୍ଟ ଆେ ିରକ୍ତ୍ରରର 
େରୁତଗତରିର ଅଗ୍ରଗତ ିକର ିରେଶରର ପରବିତ୍୍ଭନ ଆଣିଛ।ି  

n 5ଜ,ି ଆଇଓଟ ିଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉଜ୍ଭା ରଟରକ୍ନାରଲାଜ ିକ୍ମତାରର ବକିାଶ 
ସରଙ୍ ଛଅ ଲକ୍ ଗାଁକୁ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ ସଂରୋଗ ଭଳ ିପେରକ୍ପ ଦ୍ାରା 
ଭାରତ ଆସନ୍ାେନିଗୁଡ଼କିରର ଶଳି୍ପ କ୍ରାନ୍ ିପାଇଁ ମାଗ୍ଭ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛ।ି 

n ଭାରତ ସବୁଠାରୁ େରୁତଗତରିର ବଢୁ଼ଥିବା ଟୋଟ୍ଭଅପ୍ ଇରକାସଟିେମ୍ ସହ 
ମଜଭୁତ ଆଥଥିକ ବକିାଶ ରାସ୍ତାରର ଅଗ୍ରସର ରହଉଛ।ି ଭାରତରର 
ରସମିକଣ୍କ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା 2026 ଭିତରର 80 ବଲିିୟନ୍ ଡଲାର 
ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା 110 ଡଲାର ପାର କରବିା ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି

n ଭାରତରର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଗୁମତାକୁ ଆହୁର ିସହଜ କରବିା ପାଇଁ 
ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍ାର ଆଣିଛ।ି 25,000 ରୁ ଅଧିକ ନୟିମକୁ ରଶର କର ି
ଲାଇରସନ୍ର କଡ଼ା ନବୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ବିା, ଡଜିଟିାଲୀକରଣ 
ମାଧ୍ୟମରର ନୟିମାକ ଢାଞ୍ାରର ପାରେଶଥିତା, ଏବଂ ପ୍ରଗତ ିସହ 
େୁନଆିରର ସବୁଠାରୁ ବନୁ୍ଧତ୍ୱପୂର୍୍ଭ ଟକିସ ସଂରଚନା ଆପଣାଇଛ।ି  

n ଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖରର ରଖି ଭାରତୀୟ 
େୁବକଙ୍  ରକୌଶଳ ବକିାଶ ଏବଂ ପ୍ରଶକି୍ଣରର େରଥଟେ ନରିବଶ 
କରାୋଉଛ।ି ଭାରତ ପାଖରର ରସମିକଣ୍କ୍ଟର ଡଜିାଇନ୍ କରବିାକୁ 
ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତଭିା ରହଛିନ୍,ି ୋହା େୁନଆିର ରସମିକଣ୍କ୍ଟର 
ଡଜିାଇନ୍ ଇଞି୍ଜନୟିରଙ୍  20 ପ୍ରତଶିତ ରହବ। ଶୀର୍ଭ 25 
ରସମିକଣ୍କ୍ଟର ଡଜିାଇନ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ସମରସ୍ତ ଆମ 
ରେଶରର ଉତ୍ାେନ ବା ଗରବରଣା ରକନ୍ଦ୍ର ରଖାଲିଛନ୍।ି 

n ଭାରତ ନମି୍ଭାଣ ରକ୍ତ୍ରରର ପରବିତ୍୍ଭନ ଆଣିବାକୁ ଅରନକ ଉପାୟ 
ଆପଣାଇଛନ୍।ି ରକାଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରର ବ ିଅଥ୍ଭବ୍ୟବସ୍ାକୁ 
ଠକିଣା କରଛି।ି ତା ସରଙ୍ ପିଏଲ୍ଆଇ, ଭଳ ିରୋଜନା ଦ୍ାରା 14 
ପ୍ରମଖୁ ରକ୍ତ୍ରରର 26 ବଲିିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶରି 
ପ୍ରାବଧାନ କରଛି।ି ଏହାଦ୍ାରା ଆସନ୍ା ପାଞ୍ ବର୍ଭରର ଇରଲକ୍ଟ୍ନକି୍ସ, 
ନମି୍ଭାଣ ରକ୍ତ୍ରରର ରରକଡ଼୍ଭ ଅଭିବକୃଦ୍ଧ ିଆଶା କରାୋଇଛ।ି 

 ସେମିକନ୍ ଇଣି୍ଆ କା�୍୍ଷ କ୍ରମ
n ଏଥିପାଇଁ ସମେୁାୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 10 ବଲିିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ। 

ଏହ ିକାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରର ଉରର୍ଦଶ୍ୟ ରସମି କଣ୍କ୍ଟର, ଡରିସ୍ପଲେ ନମି୍ଭାଣ ଏବଂ 
ଡଜିାଇନ୍ ଇରକା ସଟିେମରର ନରିବଶ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଙୁ୍ ଆଥଥିକ 
ସହାୟତା ରେବା।

n ଭାରତରର ରସମିକଣ୍କ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା 2026 ଭିତରର 80 
ବଲିିୟନ୍ ଡଲାର ଏବଂ 2030 ସଦୁ୍ଧା 110 ଡଲାର ପାର କରବିା 
ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି 

n ଆସନ୍ା ବର୍ଭଗୁଡ଼କିରର ରସମିକଣ୍କ୍ଟର ଉତ୍ାେନ ରକ୍ତ୍ରରର ଭାରତ 
ଏକ ପ୍ରମଖୁ ରକନ୍ଦ୍ର ରହବା ଲକ୍୍ୟରର ଅଗ୍ରସର ରହଉଛ।ି 

ସେମିକନ୍ ଇଣି୍ଆ େସମ୍ଳନରାଷ୍ଟ୍ର
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ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ାନୀତ ିେମୀକ୍ା ରାଷ୍ଟ୍ର

େମୀକ୍ା ସବୈଠକସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସମାଦୀଙ୍କ ମନ୍ତ
n •	ବେି୍ୟାଳୟକୁ ୋଉଥିବା ପିଲାମାନଙୁ୍ ରଟରକ୍ନାରଲାଜରି ଅତ୍ୟଧିକ ସଂସ୍ପଶ୍ଭରୁ ରକ୍ା କରବିା 

ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଶକି୍ାର ଏକ ହାଇବ୍ରଡି୍ ସଟିେମ୍ ବକିାଶ କରନୁ୍।
n •	ବଜି୍ାନ ଲାରବାରରରଟାରୀ ସହତି ମାଧ୍ୟମିକ ବେି୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କି ନଜି ଅଞ୍ଳର କକୃରକମାନଙ୍ 

ସହତି ମକୃତ୍କିା ପରୀକ୍ା କାେ୍ଭ୍ୟରର ଜଡ଼ତି ରହବା ଉଚତି୍।
n •	ଅନଲାଇନ୍ ଶକି୍ାର ଶକି୍ାନୁଷ୍ାନଗୁଡ଼କିର ବକିାଶ, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇବାକୁ 

ଅନୁମତ,ି ଅନଲାଇନ୍ ବରିୟବସୁ୍ତର ଅନୁମତପି୍ରାପ୍ ସୀମାକୁ 40 ପ୍ରତଶିତକୁ ବକୃଦ୍ଧ ିକରବିା 
ସହ ଅନଲାଇନ୍ ଶକି୍ା ଉପରର ଗୁରୁତ୍ୱ େଆିୋଉଛ।ି 

n •	 ପିଲାମାରନ ଅଙ୍ନୱାଡ଼ରୁି ବେି୍ୟାଳୟକୁ େିବାରବରଳ ଅଙ୍ନୱାଡ଼ ି ରକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକିଦ୍ାରା 
ପରଚିାଳତି ଡାଟାରବସ୍ ବେି୍ୟାଳୟ ଡାଟାରବସ୍ ସହତି ନରିବଚି୍ଛନି୍ନ ଭାବରର ସଂେୁକ୍ 
ରହବା ଉଚତି।

ବକିଶତି ସହବ ଶକି୍ଣର ହାଇବ୍ଡ୍ି  ପ୍ରଣାଳୀ 
ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ଓ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍  

ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମକୃତକାଳ ନୂତନ ଭାରତର 
ନୂତନ ସଂଜ୍ା ସକୃଟିେ କରୁଛ,ି ରେଉଁଥିରର 
ଶକି୍ା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଭ। କାରଣ 

ଆଜରି ଶଶିୁ ଏବଂ େୁବକମାରନ ରହଉଛନ୍ ି
ସ୍ୱର୍ଥିମ ଭାରତର ଆଧାର। ଏହ ି କାରଣରୁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାେୀ ଏକ ଉର୍ସ୍ତରୀୟ ରବଠୖକର 
ଅଧ୍ୟକ୍ତା କର ିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ା ନୀତ ି -2020ର 
କାେ୍ଭ୍ୟକାରୀତା ବରିୟ ସମୀକ୍ା କରବିାପରର 
ରକାଭିଡ ପରବତ୍୍ଭୀ ଅବସ୍ାରର ନୂତନ 
ପ୍ରଣାଳୀସବୁ ବକିାଶ ପାଇଁ ମନ୍ତ ରେଇଥିରଲ।

ମକବଳ ନୀତ ିତଆିରି କରିମଦମଲ ମହବ ନାହିଁ, ଏହାର ନରିନ୍ରତା ବଜୟ ରଖିବାକୁ ମହବ। ଏହ ିବଚିାରକୁ ଆଧାର କରିଥିବା 
ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ାଦୀଙ୍କ ମନତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ନରିନ୍ରଭାମବ ନୀତରି ସ�ୀକ୍ା ଓ କାେଣ୍ଣ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ପଦମକ୍ପ ମନଇଥାଆନ୍।ି 

34 ବଷଣ୍ଣ ପମର ମଦଶ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ମହାଇଥିବା ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶକି୍ାନୀତ ିଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ୍ା�୍ଟ ମହଉ ବା 
କାେଣ୍ଣ୍ୟକାରୀତା, ପ୍ରତରି ିମକ୍ତ୍ମର ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମିଜ ତାହାକୁ ବଭିିନ୍ନ ସ�ୟମର ସ�ୀକ୍ା କରିବା ସହ ସ�ସ୍ଙ୍କ ନକିରମର ଏହାର 

ପହଞ୍, ମଲାକଙ୍କ ସହଭାଗୀତା, ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକି୍ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ାସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ାନ ଉମଦ୍ଶ୍ୟ ସମଗେ ଠକିଣା କି୍ୟାନ୍ବୟନ ନଶିି୍ତ କରିଛନ୍।ି 
ଏହକି୍�ମର ମ� 7ମର, ମସ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶକି୍ା ନୀତରି ଅଗ୍ଗତରି ସ�ୀକ୍ା କରିଥିମଲ।
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n •	ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଇନକୁ୍ୟରବସନ ଏବଂ ଟୋଟ୍ଭଅପ ସଂସ୍କୃତ ିସକୃଟିେ 
କରବିାକୁ ଜାତୀୟ ଶକି୍ାନୀତ ି ସହରୋଗରର ଡରିସମ୍ବର 
2021ରର  ଇରନାରଭସନ୍  ଉପଲବ୍ଧ ି ଭିତ୍କି ସଂସ୍ାନର 
ଅଟଲ ରାଙି୍ଙ୍ଗ୍   (ଏଆର୍ ଆଇଆଇଏ) ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛ।ି 
ଏଥିରର 1438ଟ ିଅନୁଷ୍ାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିରଲ।

n •	ଅଲ ଇଣି୍ଆ କାଉନସଲି୍ ଫର୍ ରଟକ୍ନକିାଲ୍ ଏଜୁରକସନ୍ 
(ଏଆଇସଟିଇି)ଦ୍ାରା 100 ଟ ି ଅନୁଷ୍ାନକୁ ରକବଳ 
ଶକି୍ାୋରନପରବିରତ୍୍ଭ ଆଇଡଆି ବକିାଶ, ମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ ଏବଂ 
ପ୍ରରୟାଗ ଲ୍ୟାବ , ପରୀକ୍ାମଳୂକ ଶକି୍ା ପାଇଁ  ଉରେ୍ୟାଗ 
ଭାଗିୋରୀ ସହ ପାଣ୍ ିପ୍ରୋନ କରାୋଇଛ।ି 

ଭାରତୀୟ ଭାରାର ପ୍ରଚାର
n •	ଇଂରାଜୀ ଭାରାଜ୍ାନର ଅଭାବ ରକୌଣସ ି ଛାତ୍ରକୁ ଶକି୍ା 

ଗ୍ରହଣରୁ ବଞ୍ତି ନକରୁ।  ଏହ ିଚନି୍ାଧାରାକୁ ଆଧାର କର ିଶକି୍ା 
ଓ ପରୀକ୍ଣରର ବହୁଭାରା ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ େଆିୋଉଛ।ି 

n •	ଏହାଦ୍ାରା ନଶିି୍ତ କରାୋଉଛ ିରେ, ଏହ ିଉରର୍ଦଶ୍ୟକୁ େକୃଟିେରର 
ରଖି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କି ରମୌଳକି ସ୍ତରରର ଦ୍ଭିାରୀ/ ତ୍ରଭିାରୀ 
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ ିଏବଂ େୀକ୍ା ମଞ୍ରର 33 ଟ ି
ଭାରତୀୟ ଭାରାରର ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାୋଇଛ।ି

n •	ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରର  ଭାରତୀୟ ସାରଙ୍ତକି ଭାରାକୁ ଏକ 
ଭାରା ବରିୟ ଭାବରର ଗ୍ରହଣ କରାୋଇଛ।ି 

n •	ଏନ୍ ଟଏି 13 ଟ ି ଭାରାରର ରଜଇଇ ପରୀକ୍ା କରୁଛ।ି 
ଏଆଇସଟିଇି ଆଟଥିଫିସଆିଲ୍  ଇରଣ୍ଟଲିରଜନ୍-ଆଧାରତି 
ଅନୁବାେ ଆପ୍ ବକିଶତି କରଛି ିଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀକୁ 
ଭାରତୀୟ ଭାରାରର ଅନୁବାେ କରାୋଉଛ।ି

n •	2021-22 ସଦୁ୍ଧା 10 ଟ ି ରାଜ୍ୟର 19 ଟ ି ଇଞି୍ଜନୟିରଂି 
କରଲଜରର 6 ଟ ି ଭାରତୀୟ ଭାରାରର ଇଞି୍ଜନୟିରଂି 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛ।ି n

ଜାତୀୟ ଶକି୍ା ନୀତ ିଏହପିରି ଅଗ୍ଗତ ିକରୁଛ…ି
n •	 ପିଲାମାନଙ୍ ବରିୟରର ତଥ୍ୟ ରୋଗାଡ଼ କରବିା ଏବଂ ରସମାନଙୁ୍ 

ମଖୁ୍ୟ ର୍ାତକୁ ରଫରାଇ ଆଣିବା, ଉର୍ଶକି୍ାରର ମଲ୍ଟିପଲ୍  ଏଣ୍ଟଗ୍ ିଏଣ୍ 
ଏକ୍ ଜଟି୍  ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରବତ୍୍ଭନଦ୍ାରା ଏକ ପରବିତ୍୍ଭନମଳୂକ ସଂସ୍ାର 
ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛ।ି

n •	ଜାତୀୟ ପରଚିାଳନା କମଟିରି ନରିର୍ଦ୍ଭଶନାରର ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 
ଢାଞ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାୋଉଛ।ି 

n •	ଏକାରଡମକି୍ ବ୍ୟାଙ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ରଡଟିରର ପଞି୍ଜକକୃତ ପ୍ରାୟ 400 
ଉର୍ଶକି୍ା ପ୍ରତଷି୍ାନର ଶକି୍ଦ୍ାରା  ଉର୍ଶକି୍ାରର ଏକାଧିକ ପ୍ରରବଶ-
ପ୍ରସ୍ାନ ଏରବ ବାସ୍ତବତାରର ପରଣିତ ରହାଇଛ।ି

n •	ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ ଅନୁୋନ ଆରୟାଗଙ୍ ନରିର୍ଦ୍ଭଶାବଳୀ ଅନୁୋୟୀ, 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ଏକାସାଙ୍ରର େୁଇଟ ିଏକାରଡମକି୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ 
କରବିାକୁ ଅନୁମତ ିେଆିୋଇଛ।ି 

n •	ବେି୍ୟାଳୟ ଶକି୍ାରର ଶକି୍ଣକୁ ଉନ୍ନତ କରବିା ତଥା ପିଲାଙ୍ ସାମଗି୍ରକ 
ବକିାଶ ପାଇ ଁ ବାଲବାଟକିାରର ଗୁଣବତ୍ାପରୂ୍୍ଭ ଆରମ୍ଭ, ରଶଶୖବର 
ରେଖାଶଣୁା ଏବଂ ଶକି୍ା, ନପୁିଣ ଭାରତ, ବେି୍ୟା ପ୍ରରବଶ, ପରୀକ୍ା 
ସଂସ୍ାର ଏବଂ କଳା ଭିତ୍କି ଶକି୍ା, ରଖଳନା ଭିତ୍କି ଶକି୍ାୋନ ଭଳ ି
ଅଭିନବ ଶକି୍ା ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣାୋଉଛ।ି 

n •	ଶକି୍ାଗ୍ରହଣରର ନମନୀୟତା ଏବଂ ଆଜୀବନ ଶକି୍ା ପାଇ ଁଏକାଧିକ 
ଏଣ୍ଟଗ୍-ିଏକ୍ଟି୍ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଆଖରର ରଖି ଡଜିଲିକର୍ ପଲୋଟଫମ୍ଭରର 
ଏକାରଡମକି୍ ବ୍ୟାଙ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ରଡଟି ଆରମ୍ଭଦ୍ାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ସବୁଧିା 
ଏବଂ ପସନ୍ ଅନୁୋୟୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା ସମ୍ଭବ ରହାଇପାରବି। 

n •	ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉର୍ଶକି୍ା ରୋଗ୍ୟତା କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ (ଏନ୍ ଏଚ୍ ଇକୁ୍ୟଏଫ୍ ) ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରସୁ୍ତତରି ଏକ ଉନ୍ନତ ପେ୍ଭ୍ୟାୟରର ଅଛ।ି  ଏନ୍ ଏଚ୍ ଇକୁ୍ୟଏଫ୍ ସହ 
ତାଳମିଳାଇ ୟୁଜସି ିବତ୍୍ଭମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରରଖ ଏବଂ ସ୍ାତକ 
କାେ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ପାଇ ଁରକ୍ରଡଟି୍  ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ସଂରଶାଧିତ କରୁଛ।ି   

n •	ଅନଲାଇନ୍, ଓପନ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ରମାଡାଲ୍ ଲର୍ଥିଂ ଉଭୟ ବେି୍ୟାଳୟ 
ଏବଂ ଉର୍ଶକି୍ା ପ୍ରତଷି୍ାନଦ୍ାରା ମଲ୍ଟିରମାଡାଲ୍ ଶକି୍ାରର ଅଧିକ 
ରପ୍ରାତ୍ସାହତି ରହାଇଛ ି|

n •	ସ୍ୱୟଂ, େୀକ୍ା, ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା, ଭରୁ୍୍ଭଆଲ୍  ଲ୍ୟାବ୍  ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ ଲାଇନ୍  
ସଂସାଧନ ରପାଟ୍ଭାଲ ସବୁଥିରର ଛାତ୍ରଙ୍ ପଞି୍ଜକରଣରର ବକୃଦ୍ଧ ି
ପରଲିକି୍ତ ରହାଇଛ।ି ଏହ ି ରପାଟ୍ଭାଲଗୁଡ଼କି ବଭିିନ୍ନ ଭାରତୀୟ 
ଭାରାରର େକୃଟିେହୀନ ବ୍ୟକି୍ଙ୍ପାଇ ଁଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ରୋଗାଉଛନ୍ ି
ରେଉଁଥିରର ସରଙ୍ତ ଭାରା ଏବଂ ଅଡଓି ଫମ୍ଭାଟ୍ ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍। 

ଇସନାସଭେନ୍  ଏବଂ 
ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ ୍

ସଂସ୍ାମର ଇମନାମଭସନ୍  କାଉନ୍ଲି୍  ସ୍ାପନା ମହାଇଛ ି
28 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 6 ର ିମକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଳର ଉର୍ଶକି୍ା 
ପ୍ରତଷି୍ାନମର ଷ୍ଟାରଣ୍ଣ ଅପ୍ ଏବଂ ଇମନାମଭସନ୍    ଇମକା-
ସଷି୍ଟ�କୁ ଉତ୍ାହତି କରବିା ପାଇଁ। 

2,774

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ାନୀତ ିେମୀକ୍ା ରାଷ୍ଟ୍ର
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ଜନଧନ-ଆଧାର-ମ�ାବାଇଲ୍  (ଜାମ୍ ) ଟ୍ନିରି ିଜରିଆମର ଆଥଟିକ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକି୍କରଣର 
ପନ୍ଥା ଅମନକ ଦନି ମହଲା ସ�ାଜମର ଅବମହଳତି ମହାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବଗଣ୍ଣକୁ 
ବକିାଶ ଧାରାମର ସା�ିଲ୍  କରିବାର ପ୍ରକି୍ୟାକୁ �ଜଭୁତ କରିଛ।ି 1ମସମପ୍ଟ�୍ବର 
2018କୁ, ମେମତମବମଳ ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ମ�ାଦୀ, ଇଣି୍ଡଆ ମପାଷ୍ଟ ମପମ�ଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଆରମ୍ଭ କରିମଲ, ଉମଦ୍ଶ୍ୟ ଥିଲା- ମଦଶର  ମକାଣ ଅନୁମକାଣମର ଉପଲବ୍ ଧ 
ଡାକଘର ଓ ଡାକ ମସବା �ାଧ୍ୟ�ମର ମଲାକଙ୍କ ଘରୋଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ମସବା ପହଞ୍ାଇବା। 
ଏମବ 27ଏପି୍ରଲମର ମକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବମିନର ଇଣି୍ଡଆ ମପାଷ୍ଟ ମପମ�ଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍   ପାଇଁ 
820 ମକାର ିରଙ୍କାର ଆଥଟିକ ସହାୟତା ପ୍ୟାମକଜ୍ କୁ �ଞ୍ରୁୀ ମଦଇ ଅଥଣ୍ଣମନୈତକି 
ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକି୍କରଣର ଏହ ିପଦମକ୍ପକୁ ଆହୁରି �ଜଭୁତ କରିଛନ୍।ି 

ଇଣି୍ଆ ସପାଷ୍ ସପସମଟେ ବ୍ାଙ୍୍କ  ଫ୍ାଗ ୍ଶପି ୍ ସ�ାଜନା

ତାମଲିନାଡୁର ମଗୁୁୟୁର (ରତାପ)ୁ ଗାଁରର ରହୁଥିବା ସନୁ୍ରାମ 
ଶାରୀରକିଭାରବ ସକ୍ମ ନୁହନଁ୍।ି ତାଙ୍ ପାଇ ଁନକିଟତମ ସରକାରୀ 
ବ୍ୟାଙ୍ ଶାଖା କହରିଲ 10 କରିଲାମଟିର େୂରରର ରହଛି।ି ଜରଣ 

ବକୃଦ୍ଧ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ମ ଭାରବ ଏରତେୂର ଟଙ୍ା ଉଠାଇବା ପାଇ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କୁ େିବା 
ଅତ୍ୟନ୍ କଟେକର ବରିୟ।  ତାଙୁ୍ ଏପର ିଚନି୍ତି ରେଖି ରପାଟେମାଟେର ଅରୁଣ 
ରସଲଭକୁମାର ଡାକରରର ଆଧାର ସକ୍ମ ରପରମଣ୍ଟ ସଟିେମ (AEPS) 
ରସବା ବରିୟରର କହଥିିରଲ। ଏହାଦ୍ାରା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍ା ଉଠାଇବାପାଇଁ 
ସନୁ୍ରାମଙୁ୍ 10 କରିଲାମଟିର େୂରକୁ େିବାକୁ ପଡବି ନାହିଁ କମି୍ବା ଏଥିପାଇଁ 
ରକୌଣସ ିଫମ୍ଭ ଭରବିା ପାଇ ଁତାଙୁ୍ ବ୍ୟାଙ୍ କମ୍ଭଚାରୀଙ୍ ନକିଟରର ନରିବେନ 
କରବିାକୁ ପଡବି ନାହିଁ। ବତ୍୍ଭମାନ ରସ ରପାଟେମ୍ୟାନ୍ ପାଖରର ଉପଲବ୍ଧ 
ବାରୟାରମଟ୍କି୍ ଡଭିାଇସରର ରକବଳ ଆଙୁ୍ଠ ିଲଗାଇ ସହଜରର ଟଙ୍ା ଉଠାଇ 
ପାରୁଛନ୍।ି ଆଜ ିେେ ିରେଶର ରକାଟ ିରକାଟ ିରଲାକ ରକବଳ ଆଙୁ୍ଠ ିଲଗାଇ 
ସହଜରର ଟଙ୍ା ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ମ ରହଉଛନ୍,ି ରତରବ ତାହା ଇଣି୍ଆ ରପାଟେ 
ରପରମଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍ଦ୍ାରା ହିଁ ସଫଳ ରହାଇପାରୁଛ।ି ସଂଚାର ମନ୍ତଣାଳୟଦ୍ାରା 
ପାଇଲଟ୍ ରପ୍ରାରଜକ୍ଟ ଭାବରର ରାଞ୍ ିଏବଂ ରାୟପରୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା 
ଏହ ିରସବା ଏରବ ରେଶର ରକାରଣ ଅନୁରକାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ରହଲାଣି। 

ଏମବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସଛୁ ିଘରକୁ 
ଆପଣ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖାଲିବାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍ ିକମି୍ବା ଆପଣଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରର 
ରକୌଣସ ିସବୁଧିା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଛଁନ୍ ିକ?ି ତା’ରହରଲ ଆପଣ ଏକ ରମରସଜ୍ 
ପଠାଇ ରପାଟେମ୍ୟାନକୁ ଆପଣଙ୍ ରରକୁ ଡାକ ି ଏହ ି ସବୁଧିାଗୁଡ଼କିର ଲାଭ 
ଉଠାଇ ପାରରିବ। ଏ େକୃଟିେରୁ ଇଣି୍ଆ ରପାଟେ ରପରମଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍ ସାଧାରଣ 
ରଲାକଙ୍ ପାଇ ଁ ଏକ ସଲୁଭ, ସହଜ ଏବଂ ନଭି୍ଭରରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍ ଭାରବ 
ଉଭା ରହାଇଛ।ି ରସରପ୍ଟମ୍ବର 2018ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ଇଣି୍ଆ ରପାଟେ 
ରପରମଣ୍ଟର ଏହ ିୋତ୍ରା ବତ୍୍ଭମାନ 1.36 ଲକ୍ ଡାକ କାେ୍ଭ୍ୟାଳୟରର ଉପଲବ୍ଧ 
ରହଉଛ।ି ଅଥ୍ଭାତ୍  ରେଶର ପ୍ରାୟ ପ୍ରରତ୍ୟକ ସହରରର ଶାଖା ବା ନୟିନ୍ତଣ 
କାେ୍ଭ୍ୟାଳୟରର ଏହ ି ରସବା ରହଛି।ି ସ୍ାଟ୍ଭରଫାନ୍ ଏବଂ ବାରୟାରମଟ୍କି୍ 
ଉପକରଣ ସହତି ପ୍ରାୟ 1.89 ଲକ୍ ରପାଟେମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ 
ରସବକ ରେଶର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ରର ଏହ ିରସବା ରୋଗାଉଛନ୍।ି ସହରାଞ୍ଳ ଏବଂ 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଳରର 1,36,078 ରପାଟେ ଅଫିସ୍ ବ୍ୟାଙି୍ଂ ଆରକ୍ସସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହଛି।ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖାଲିବା ସହ ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଥିବା ଇଣି୍ଆରପାଟେ ରପରମଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍ ଆଜ ି ସାରା ରେଶରର 5.25 
ରକାଟ ି ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖାଲିଛ।ି ଏହ ି ଖାତାଗୁଡ଼କିରର 1,61,811 ରକାଟ ି

ଗରିବଙ୍କ ଘର�ାଏ 
ପହଞ୍ଲିା ବ୍ାଙ୍କ 
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ଟଙ୍ା ଜମା ରହାଇଛ।ି 765 ଲକ୍ କାରବାର ମାଧ୍ୟମରର, ଏହ ିଆକାଉଣ୍ଟରୁ 
21,343 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ମଲୂ୍ୟର କାରବାର କରାୋଇଛ।ି ବଶି୍ୱର ଏହ ିବକୃହତ୍ମ 
ରସବା ପ୍ରୋନକାରୀ ଦ୍ାରା ରଖାଲାୋଇଥିବା ରମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ 
77 ପ୍ରତଶିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳରର ରଖାଲାୋଇଛ।ି ପଣିୁ 48 ପ୍ରତଶିତ 
ଆକାଉଣ୍ଟ ରହଉଛ ି ମହଳିାଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ରସମାନଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରର ପ୍ରାୟ 
1000 ରକାଟ ିଟଙ୍ା ଜମା ରହାଇଛ।ି ରକବଳ ଏତକି ିନୁରହ,ଁ ଡବିଟି ିମାଧ୍ୟମରର 
ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ ମହଳିା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2500 ରକାଟ ିଟଙ୍ା 

ପଠାୋଇଛ।ି ବେି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 7.80 ଲକ୍ ବ୍ୟାଙ୍ 
ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖାଲାୋଇଛ ିଏବଂ ବତ୍୍ଭମାନ ଆକାଂକ୍ା ଜଲି୍ାରର 95.71 ଲକ୍ 
ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖାଲାୋଇଛ।ି  ଆଇପିବପିି ଆପ୍  ମାଧ୍ୟମରର, ଆପଣ ବତ୍୍ଭମାନ 
ଆପଣଙ୍ ରରର ବସ ିବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ୍  ରସବା ପାଇପାରରିବ। କୁ୍ୟଆର୍  ରକାଡ୍ ସ୍ାନ୍ 
କରପିାର ି କମି୍ବା ଭଚୁ୍ଭଆଲ୍ ରଡବଟି୍ କାଡ୍ଭ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରର ଏହ ି
ଖାତାରୁ କାହାକୁ ବ ିରେୟ ପ୍ରୋନ କରପିାରରିବ। n

ଇଣି୍ଆ ସପାଷ୍ ସପସମଟେେ ୍ ବ୍ାଙ୍କଦ୍ାରା ସଦଶର ସ�ସକୌଣେି ସକାଣସର 
ରହୁଥବିା ଗରିବ ଅଥ୍ଷାତ୍ ଦୂର ଦୂରାନ୍ର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସଘରା ଅଞ୍ଳସର 
ରହୁଥବିା ସଲାକଙ୍କ ଦୁଆର ମହୁସଁର ବ୍ାଙ୍୍କ ସେବା ପହଞ୍ାଇବା ଲକ୍୍ 
ହାେଲ ସହାଇଛ।ି  ଏସବ ଆସମ ବ୍ାଙ୍୍କ କୁ ଗା ଁଓ ଗରିବଙ୍କ ଦୁଆସର 
ପହଞ୍ାଉଛ।ୁ ‘ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆସର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ାଙ୍କ’- ଏହା ଆମର 
ପ୍ରତଶିତୃ।ି -  ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ।

n ମପାଷ୍ଟ ଅ�ିସ୍ ମସଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟକ୍  (ଏସ୍ ବ)ି: ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍ାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ଆପଣ ଏକ ରପାଟେ ଅଫିସ୍ ରସଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟଗ୍  
ରଖାଲିପାରରିବ ।

n 5 ବଷଣ୍ଣ ମପାଷ୍ଟ ଅ�ିସ୍ ଆବତ୍ଟି ଜ�ା ଖାତା (ଆର୍ ଡ)ି: ରଛାଟ 
ସଞ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସହାୟତା। 5 ବର୍ଭରର ମ୍ୟାଚୁରଟି ି
ରହଉଥିବା ସବ୍ଭନମି୍ନ   ମାସକୁ  100 ଟଙ୍ାରର ଆର୍ ଡ ିସବୁଧିା ।

n ମପାଷ୍ଟ ଅ�ିସ୍ �ିକ୍ସଡ୍ ଡମିପାଜଟି୍ ଆକାଉଣ୍ଟକ୍  (ରଡି)ି: ଟାଇମ୍ ଜମା 
ଖାତା ସବ୍ଭନମି୍ନ 1000 ଟଙ୍ା ଜମା କର ିରକୌଣସ ିଡାକରରର 
ରଖାଲାୋଇପାରବି। 5 ବର୍ଭ ପାଇଁ ଏହ ିରୋଜନାରର ବନିରିୋଗ 
ଉପରର 80C ଅଧୀନରର ଟକିସ ଛାଡ ନଆିୋଇପାରର।

n ଜାତୀୟ ସଞ୍ୟ �ାସକି ଆୟ ଆକାଉଣ୍ଟ (ଏମ୍ ଆଇଏସ୍ ):  1000 
ଟଙ୍ା ଗୁଣା ହସିାବରର ପ୍ରତ ିମାସରର ଜମା କରାୋଇପାରବି। 

n ବରିଷ୍ ନାଗରିକ ସଞ୍ୟ ସି୍ମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକ୍ : 60 ବର୍ଭରୁ ଅଧିକ 
ରେରକୌଣସ ିବ୍ୟକି୍ କମି୍ବା 55 ରୁ 60 ବର୍ଭ ମଧ୍ୟରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ 
ସରକାରୀ କମ୍ଭଚାରୀଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖାଲିପାରରିବ।

n ପବ୍କି ମପ୍ରାଭିମଡଣ୍ଟ �ଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ: ସବ୍ଭନମି୍ନ 500 ଏବଂ 

ସବ୍ଭାଧିକ 1,50,000ୋଏ ରଗାଟଏି ଆଥଥିକ ବର୍ଭରର ଜମା 
ରହାଇପାରବି। ଏହା ଉପରର, 80C ଅଧୀନରର ଟକିସ ଛାଡର 
ଲାଭ ଉପଲବ୍ଧ।

n ସକୁନ୍ୟା ସ�ୃଦ୍ଧ ି ଆକାଉଣ୍ଟ: ସବ୍ଭନମି୍ନ 250 ଏବଂ ସବ୍ଭାଧିକ 
1,50,000 ୋଏ ଏକ ଆଥଥିକ ବର୍ଭରର ଜମା ରହାଇପାରବି। 
ଆପଣ ଟକିସ ରହିାତରି ଲାଭ ପାଇରବ।

n ଜାତୀୟ ସଞ୍ୟ ପ୍ର�ାଣପତ୍: ଏଥିରର ସବ୍ଭାଧିକ ବନିରିୋଗ 
ସୀମା ନାହିଁ। ପରପିକ୍ତା ଅବଧି 5 ବର୍ଭ।

n କସିାନ ବକିାଶ ପତ୍: ରେରକୌଣସ ି ବ୍ୟକି୍ ସବ୍ଭନମି୍ନ 1000 
ଟଙ୍ା ବନିରିୋଗ କରପିାରରିବ। 124 ମାସ ପରର, ଆପଣଙୁ୍ 
ବନିରିୋଗ ରାଶ ିେୁଇଗୁଣ ମିଳବି। 

n ମୱଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନଅିନ୍ �ନ ିଟ୍ାନ୍�ର ମସବା: ଅନଲାଇନରର ପାଣ୍ ି
ପଠାଇବା କମି୍ବା ଉଠାଣ ସବୁଧିା

ଏହା ବ୍ୟତୀତ  େୀର୍ଭକାଳୀନ ଜମା ରୋଜନା ୟୁଟଆିଇ ସହ  
ଜାତୀୟ ରପନ୍ନ୍ ସି୍ମ୍ ଏବଂ େୁର୍ଭଟଣା ବୀମା ରୋଜନା ଜନ 
ସରୁକ୍ାର  ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାୋଇପାରବି। 

ଆପଣଙ୍କ େଞ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ େରୁକ୍ା 

ଦୁଇ ସେବା �ାହା ପ୍ରଥମଥରପାଇ ଁଆରମ୍ଭ ସହଲା
ଡାକବାଲା ଓ ଗ୍ା�ୀଣ ଡାକଘରଦ୍ାରା 
ସ�ସ୍ଙ୍କ ଘମର ବ୍ୟାଙ୍କ ମସବା 
ପହଞ୍ାଇବା 

ଏ�ିତ ିମଲାକଙୁ୍କ ସହାୟକ ମସବା ପହଞ୍ାଇବା 
ମେଉଁ�ାନଙୁ୍କ ଡଜିରିାଲ୍  ବ୍ୟାଙି୍କଗେକ୍   ମସବା ବାବଦମର 
ମକୌଣସ ିଅନୁଭବ ନାହିଁ। 

ଇଣି୍ଆ ସପାଷ୍ ସପସମଟେ ବ୍ାଙ୍୍କ  ଫ୍ାଗ ୍ଶପି ୍ ସ�ାଜନା
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ମଦଶପାଇଁ ସ୍ଧୀନତା ହାସଲ ମସ�ାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକଛି ିଥିଲା; ପରିବାର, ଘର, ସମ୍ପକଣ୍ଣ ଓ 
ଭାବପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କ ଆଗମର �ଲୂ୍ୟହୀନ ମହାଇପଡ଼ଥିିଲା; େୁଆମଡ଼ ୋଉଥିମଲ ଗାଉଥିମଲ 
ସ୍ାଧୀନତାର ଗୀତ, ମସଇ ଅଦୁ୍ତ �ନୀଷୀ�ାନଙ୍କ ଛାତଆିଗମର  ଇଂମରଜଙ୍କ ଗୁଳ ିବ ିକମ୍  

ପଡ଼େିାଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ମସ�ାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅମନକ ସହୀଦ ମହାଇଥିମଲ, ଆହୁରି ଅମନକ ଅକ�ଣ୍ଣଣ୍ୟ 
କନୁି୍ �ନରୁ ମକମବ ମପାଛ ିନଥିମଲ ସ୍ଧୀନତାର ମସଇ ଅ�ୃତ ଆକଷଣ୍ଣଣକୁ। ଏ�ିତ ି�ହାନାୟକ�ାନଙ୍କ 

�ଧ୍ୟରୁ ହାତଗଣତ ିକଛିଙୁି୍କ ଆ� ଇତହିାସ ତ �ମନ ରଖିଛ ିମହମଲ ଏ�ିତ ିଆହୁରି ଅମନକ ବୀରଙ୍କ 
କାହାଣୀ ଇତହିାସର ପୃଷ୍ାତମଳ ଚାପି ମହାଇପଡ଼ଛି,ି ଅପ୍ରକାଶତି। ମସହଭିଳ ିକଛି ିଆମଦୋଳନର ଏବଂ 

ଆମଦୋଳନକାରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମର ପହଞ୍ାଇବା ଲାଗି ଏହ ିପ୍ରୟାସ...। 

ପ୍ରାୟ େୁଇଶହ ବର୍ଭର ସଂରର୍ଭ। ତା’ ପରର ପରାଧୀନତାରୁ 
ମକିୁ୍। ରହରଲ ରସ ମକିୁ୍ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଇଂରରଜମାରନ 
ଆମକୁ ସହଜରର ରେଇ ନଥିରଲ ବରଂ ଭାରତ ଓ 

ଭାରତୀୟଙ୍ ଛାତ ି ଚରି ି ରସଥିରର ବଭିାଜନର ବଭିୀରକିା ଭର ି
ରେଇଥିରଲ। ରେରତରବରଳ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ରହବ ଏବଂ 
ଭାରତୀୟଙ୍ଦ୍ାରା ଭାରତର ଶାସନ ଚାଲିବ ରବାଲି ସମସ୍ତ  ବଧିିଗତ 
ପ୍ରକି୍ରୟା ବ୍ରଟିଶି୍  ସଂସେରର ରଶର ରହାଇଥିଲା ରସରତରବରଳ 

ଭାରତର ରଶର ଭାଇସ୍ ରାୟଙ୍ ମଣୁ୍ରର ବଭିାଜନର  ବରି ମଞି୍ଜଟ ି
ଅଙୁ୍ରରାଦ୍ ଗମ୍  କରଥିିଲା। ଆଉ ଜୁନ୍  ୩ ତାରଖିରର ଏଥିଲାଗି ଏକ 
ରୋଜନା ଉପସ୍ାପନ ରହଲା। ରସଥିଲାଗି ଏହ ିରୋଜନାକୁ ‘ତନି୍  ଜୁନ୍ ’ 
ରୋଜନା ବା ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାରଟନ୍  ରୋଜନା ରବାଲି ମଧ୍ୟ କୁହାୋଏ। 
ରେଶବାସୀଙୁ୍ ଏହା ମଞ୍ଜରୁ ନଥିଲା। ଏଣୁ ପୂରା ରେଶରର ଏଥିଲାଗି 
ବରିରାଧର ସ୍ୱର ଉଠଲିା। ରହରଲ ପ୍ରଶାସନକି କଳ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତକି 
ପରସି୍ିତକୁି େକୃ ଟିେରର ରଖି ଏହ ିରୋଜନାକୁ ୧୫ ତାରଖି େନି ଜାତୀୟ 

ସ୍ାଧୀନତାର ମଳୂଦୂଆ ରଖଥିବିା 
ବସୃି୍ତ ଜନ ଆସନ୍ାଳନ

ଅମତୃ ମସହାତ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର
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ସ�ସତସବସଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ରକ୍ା ଉସଦେଶ୍ସର 
େନ୍ନ୍ାେୀମାସନ ଇଂସରଜଙ୍କ ବରୁିଦ୍ସର 

ଆସନ୍ାଳନ କରିଥସିଲ

କଂରଗ୍ରସ ସ୍ୱୀକାର କରଲିା। ଏଣୁ ଜୁନ୍  ୩ ଓ ୧୫ 
ତାରଖି ଭାରତର ଇତହିାସ, ଭୂରଗାଳ ଓ ରଲାକଙ୍ 
ପରବିଚୟକୁ ବେଳାଇ ରେଇଥିବା େୁଇଟ ି େନି 
ଭାରବ ଇତହିାସ ପକୃଷ୍ାରର ଆରଲାଚନା ହୁଏ। କାରଣ 
ଏହ ି ବଭିାଜନରର ରକାଟ ି ରକାଟ ି ରଲାକ ପ୍ରଭାବତି 
ରହାଇଥିରଲ। ମାନବଜାତରି ଇତହିାସରର ସବୁଠାରୁ 
ଭୟନକ ବସି୍ାପନ ଏହାଦ୍ାରା ସକୃଟିେ ରହାଇଥିଲା। 
ହଂିସା ଓ ଭୟରର ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ନରିୀହ 
ପ୍ରାଣ ୋଇଥିଲା। ୨ ରକାଟ ି ରଲାକ ପ୍ରଭାବତି 
ରହାଇଥିରଲ। କଏି ନଜି ବାପାଙୁ୍ ହରାଇଥିଲା ତ 
କଏି ମା’କୁ ଆଉ କଏି ପରବିାରକୁ, ପୁଣି କଏି ନଜି 
ଭିଟାମାଟକୁି। ବର୍ଭବର୍ଭଧର ିରେଉଁମାଟ ିତାଙୁ୍ ପରଚିୟ 
ରେଇଥିଲା ଏହ ିବଭିାଜନ ତାଙୁ୍ ଅଲଗା କରରିେଲା, 
ଆଉ ରସମାରନ ପାଲଟଗିରଲ ଶରଣାଥ୍ଭୀ। ଏହ ି
କାରଣରୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଭିାଜନର ରସହ ି
କରୁଣ କାହାଣୀକୁ ମରନ ପକାଇବା ତଥା ରସଥିରର 
ପ୍ରାଣବଳୀ ରେଇଥିବା ଏବଂ ବସି୍ାପନକୁ ସହ୍ୟ 
କରଥିିବା ବ୍ୟକି୍ମାନଙୁ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ି ପ୍ରୋନ କରବିା 
ଲାଗି ସରକାର ୧୪ ଅଗଟେକୁ ବଭିାଜନ ବଭିୀରକିା 
ସ୍କୃତ ିେବିସଭାରବ ପାଳନ କରଛିନ୍।ି ୧୫ ଅଗଟେେନି 
ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳଲିା। ବ୍ରଟିଶି୍  ଶାସନରୁ ଆରମ 
ମକୁ୍ ରହଲୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଖସୁ ିଓ ଗବ୍ଭର େନି 
କନୁି୍ ଏ ଖସୁ ି ପାଇଁ ଆରମ ଅରନକ ପ୍ରତବିନ୍ଧକକର 
ସମ୍ଖୁୀନ କରଛୁି। 

ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆରନ୍ାଳନର ପ୍ରଥମ 
ରସାପାନ କୁହାୋଉଥିବା 1857 ସଂଗ୍ରାମ ପୂବ୍ଭରୁ 
ମଧ୍ୟ ରେଶରର ଅରନକ ବଡ଼ ଆରନ୍ାଳନ ରହାଇଥିଲା। 
ଏଗୁଡ଼କି ଭିତରର ଫକୀର ଆରନ୍ାଳନ (1776-
77), ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆରନ୍ାଳନ, ପଲିଗାର ଆରନ୍ାଳନ 
(1801-1805), ରଭରଲାର ଆରନ୍ାଳନ (1806), 
ନାୟକ ଆରନ୍ାଳନ (1806), ଟ୍ାଭାନରକାର 
ଆରନ୍ାଳନ (1808), ରଚରରା ଆରନ୍ାଳନ 
(1802), ବରରଲି -ଅଲିଗଡ ଆରନ୍ାଳନ (1816-
1817), ଓଡଶିାରର ପାଇକ ବରିଦ୍ାହ (1821), 
କତୁି୍ର ଆରନ୍ାଳନ (1824), ଆସାମରର ଅରହାମ 
ଆରନ୍ାଳନ (1824), ପାଲ ଏବଂ କୁଗ୍ଭ ଆରନ୍ାଳନ 
(1832-37), ବାହାବୀ ଆରନ୍ାଳନ (1830-
31)) , ରଗାଣ୍ ଆରନ୍ାଳନ (1833-57), ରକାହ୍ 
ଆରନ୍ାଳନ (1824-1850) ପ୍ରଭକୃ ତ ିପ୍ରମଖୁ। 

ସ୍ାଧୀନତାର ଅ�ୃତ �ମହାତ୍ବ ଶୃଙ୍ଖଳାମର 
ଏଥର ଏପରି କଛି ି ଆମଦୋଳନ ସମ୍ପକଣ୍ଣମର ସଂକି୍ପ୍ 
ବର୍ଣ୍ଣନା..। 

ବରନ୍ ମା’ ତରମ୍  ଏମିତ ିଏକ ଡାକରା ୋହା ଭାରତର ଇତହିାସ ପକୃଷ୍ାରର ରେଶରପ୍ରମର 
ଭାବ ଜାଗରଣର ମନ୍ତ ଭାରବ ଉେରରାରିତ ରହଉଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରବରଳ 
ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରର ବୀର ଭାରତୀୟ ନଜିର ସବ୍ଭସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କର ି ବରନ୍ ମା’ 
ତରମ୍  ମନ୍ତ ଜପି ଫାଶୀ ଖଣୁ୍ଟରର ବ ିହସ ିହସ ିଝୁଲି ୋଉଥିରଲ। ଇଂରରଜ ଶାସନରର 
ଏହା ରଲାକଙ୍ ପାଇଁ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍ ସକୃଟିେର କାଣ୍ ଥିଲା ରହରଲ ରେଶମାତକୃ କା 
ଭକ୍ଙ୍ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅଦୁ୍ତ ଆକର୍ଭଣ। ରେରତରବରଳ ରେଶପାଇଁ ଗୁଳ ି
ଖାଇବାକୁ ପଡୁ଼ଥିଲା ରସରତରବରଳ ବ ି ଆରନ୍ାଳନକାରୀ ହସ ି ହସ ି ନଜିର ବୀର 
ଛାତକୁି ରେଖାଉଥିରଲ। ଏହ ିବରନ୍ ମା’ ତରମ୍  ମନ୍ତକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥରମ ବଙି୍ମଚନ୍ଦ୍ର 
ଚାଟାଜ୍ଭୀ ନଜି ଉପନ୍ୟାସ ’ ଆନନ୍ ମଠ’ରର ରଲଖିଥିରଲ। ଏହ ିପୁସ୍ତକରର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ 
ଆରନ୍ାଳନ ବାବେରର ଉରଲ୍ଖ ରହଛି।ି େୀର୍ଭେନି ଧର ିଏହ ିଆରନ୍ାଳନ ଚାଲିଥିଲା। 
ଆଉ ଗିର ିସମ୍ପ୍ରୋୟଙ୍ ଏହ ିଆରନ୍ାଳନ ଇଂରରଜଙୁ୍ ନାରକେମ୍  କରଥିିଲା। ରେଶର 
ଇତହିାସରର ଏମିତ ି ଅରନକଥର ରହାଇଛ ି ରେରତରବରଳ ରେଶ ଓ ରେଶବାସୀଙୁ୍ 
ଉଚତି ମାଗ୍ଭ ରେଖାଇବାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାରନ ଆଗକୁ ଆସଛିନ୍।ି ଆଉ ରେରତରବରଳ 
ଇଂରରଜଙ୍ କଥା ଉଠଲିା ରସରତରବରଳ 
ରସମାରନ ପ୍ରଥରମ ଆରନ୍ାଳନ କର ିଇଂରରଜଙୁ୍ 
ରରାକବିାକୁ ଚାହିଁଥିରଲ। ଏହାଦ୍ାରା ରସମାରନ 
ରେ ରକବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଧମ୍ଭ ପାଳନ କରଥିିରଲ ତା 
ନୁରହଁ, ବରଂ, େୁଗଧମ୍ଭର ହୁଙ୍ାର ସାଜ ିସାମ୍ନାକୁ 
ଆସଥିିରଲ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆରନ୍ାଳନ ସବ୍ଭପ୍ରଥରମ 
ବଙ୍ ଓ ବହିାରରର ରହାଇଥିଲା କାରଣ ଏଠାରର 
ହିଁ ପ୍ରଥରମ ଇଂରରଜମାରନ ରସମାନଙ୍ ଶାସନ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ଇଂରରଜଙ୍ ବରୁିଦ୍ଧରର 
ଏହାକୁ ସବ୍ଭପ୍ରଥମ ଆରନ୍ାଳନ ରବାଲି ମଧ୍ୟ 
କଛି ି ବୟାନ କରନ୍।ି ଏହ ି ଆରନ୍ାଳନରର 
ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରର ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍ ମକୃତୁ୍ୟ 
ରହାଇଥିଲା। ବଙ୍ କବ୍ ଜା ପରର ୧୭୭୦ ମସହିାରର ବଙ୍ରର େୁଭଥିକ୍ କାୟା ବସି୍ତାର 
କରଥିିଲା। ତଥାପି ଇଂରରଜମାରନ ରଲାକଙ୍ ଉପରୁ ଅଧିକ କର ଅସଲୁ କରବିା ଜାର ି
ରଖିବା ସହ ଧାମଥିକ ସ୍ଳକୁ ରଲାକଙ୍ େିବା ଆସବିା ଉପରର କଟକଣା ଲଗାଇଥିରଲ। 
ଏହ ିକଅୁର ନୀତକୁି ରେଖି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାରନ ନାରାଜ ରହରଲ ।ଆଉ ଆରନ୍ାଳନ ଡାକରା 
ରେଇଥିରଲ। ରସମାନଙ୍ ଡାକରାରର କକୃରକ, ଜମିୋର, ରଛାଟ ରଛାଟ ସେ୍ଭାରଙ୍ 
ଭରପୂର ସମଥ୍ଭନ ମିଳଥିିଲା। ଏହାଦ୍ାରା ଇଂରରଜଙୁ୍ ଜବରେସ୍ତ ବରିରାଧ ରହାଇଥିଲା। 
ଏଥିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରତ ିସନ୍ନସୀଙ୍ ଜାଗରଣ ଏବଂ ଉତ୍ସଗ୍ଭପଣ ସହଜରର ବାରରିହାଇପାରର। 
ରସମାରନ ଗରଲିା େୁଦ୍ଧ କରବିାରର ସଦି୍ଧହସ୍ତ ଥିରଲ। କୁହାୋଏ ରେ ରସମାରନ 
ସରକାରୀ ରଟ୍ଜରୀ ଲୁଟ ିତାହାକୁ ଗରବିଙ୍ ଭିତରର ବାଣ୍ଟ ିରେଉଥିରଲ। ଖାଲି ରସତକି ି
ନୁରହଁ, ଅରନକ ଇଂରରଜ ଅଧିକାରୀଙ୍ ରରର ପଶ ିରସମାନଙୁ୍ ମକୃତୁ୍ୟ ବ ିରେଇଥିରଲ। 
ସରତରବରଳ ଇଂରରଜମାନଙ୍ ପାଇଁ ଏହ ିଆରନ୍ାଳନ ପ୍ରଶମିତ କରବିା ଏକ ଆହ୍ବାନ 
ଥିଲା। ରସମାରନ ନଜିର ପୂରା ବଳ ଓ ବୁଦ୍ଧ ିଏଥିପାଇଁ ଖଟାଇଥିରଲ। ତଥାପି ଲମ୍ବା 
ସମୟଧର ି ଏ ଆରନ୍ାଳନ ଚାଲିଥିଲା। ପରର ବଙ୍ର ଗଭର୍୍ଭର ରଜରନରାଲ୍  ୱାରନ୍  
ରହଟିେଙ୍୍  ଏହ ିବରିଦ୍ାହକୁ ପ୍ରଶମିତ କରବିାରର ସଫଳ ରହାଇଥିରଲ। 

କୁହା�ାଏ ଲମ୍ବା େମୟ 
ଧରି ଚାଲିଥବିା େନ୍ନ୍ାେୀ 
ଆସନ୍ାଳନ ଇଂସରଜଙୁ୍କ 
ନାସକଦମ ୍ କରିଥଲିା। 
ଆଉ ଏହ ିଆସନ୍ାଳନର 
ଆରମ୍ଭ ଗିରି େମ୍ପ୍ରଦାୟ 
େନ୍ନ୍ାେୀମାସନ 
କରିଥସିଲ। 

ଅମତୃ ମସହାତ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର
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1857ବରିଦ୍ାହର େରଥଟେ ପୂବ୍ଭରୁ େକି୍ଣ ଭାରତରର ରେଖା ରେଇଥିଲା 
ଏମିତ ଏକ ବରିଦ୍ାହ, ରେଉଁଥିରର ଇଂରରଜ ଇଟେ ଇଣି୍ଆ କମ୍ପାନୀର  
ମଳୁେୂଆ ରୋହଲି ୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ ବର୍ଭଧର ି ଏହ ି ବରିଦ୍ାହ 
ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଛଳନା ପ୍ରରୟାଗ କର ି ଇଂରରଜ କମ୍ପାନୀବଳ ଏହ ି
ଆରନ୍ାଳନକୁ ପ୍ରଶମିତ କରଥିିଲା। ଏହ ିଆରନ୍ାଳନ ପଲିଗାର ଆରନ୍ାଳନ 
ନାମରର ପରଚିତି। ପଲିଗାରମାରନ ରହଉଛନ୍ ି  େକି୍ଣଭାରତର 
ସମ୍ଭାନ୍ରଶ୍ରଣୀ ସମ୍ପ୍ରୋୟ। ରସମାରନ ଜମିୋର ଭାରବ ପ୍ରଜାଙ୍ଠାରୁ କର 
ଆୋୟ ଏବଂ ରସମାନଙ୍ ଭଲ ମନ୍ କଥା ବୁଝୁଥିରଲ। ରହରଲ ଇଂରରଜ 
କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍ ଉପରର ଜୁଲମ୍  କରବିା ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲ। 1801 ମସହିା 
ରବଳକୁ ରସମାରନ  ପଲିଗାରଙ୍ ଜମି େଖଲ କର ିତାଙୁ୍ ଖଜଣା ରେବାକୁ 
ବାଧ୍ୟ କରରିଲ। ଏହା ସମ୍ପକୃକ୍ ଅଞ୍ଳରର ଆରଲାଡ଼ନ ସକୃଟିେକଲା। ବୀରପାଣ୍୍ୟ 
ରକାଟ୍ବମ୍ନଙ୍ ରନତକୃ ତ୍ୱରର ପଲିଗାରମାରନ ଏକାଠ ିରହାଇ ଇଂରରଜଙ୍ 
ଏହ ି େମନନୀତକୁି ବରିରାଧ କରରିଲ। ଏହା ବ୍ୟାପକ ଜନସମଥ୍ଭନ 
ବଲିାଭ କରଲିା। ଆଉ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ରରାମାରରାଟ େୁଦ୍ଧ ରହଲା। େୁଦ୍ଧ 
ଅରନକ ବର୍ଭଧର ିପଲିଗାରଙୁ୍ ବଜିୟ ରେଇ ଚାଲିଲା। ବରିଦ୍ାହୀମାରନ 

ଇଂରରଜଙ୍ ରରର ପସ ିତାଙ୍ ସମ୍ପତ୍ ିନଟେ କରରିଲ। ଅରନକଙ୍ ପ୍ରାଣ ବ ି
ଗଲା। ସମ୍ଖୁେୁଦ୍ଧରର ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ ରହବା ପରର ଇଂରରଜମାରନ 
ଛଳନା କରରିଲ। ରକୌଶଳକ୍ରରମ ଛେ୍ ରବଶରର ରକାଟ୍ବମନଙୁ୍ ଗିରଫ 
କରରିଲ। ଆଉ ତା’ପରର ରେଉଁ ରଲାକଙ୍ ସମଥ୍ଭନରର ରସ ଆରନ୍ାଳନ 
ପରଚିାଳନା କରୁଥିରଲ ରସହ ିରଲାକଙ୍ ସମ୍ଖୁରର ତାଙୁ୍ ହତ୍ୟା କରରିଲ। 
ଏହା ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସକୃଟିେ କରଲିା। ଆଉ 1806ରବଳକୁ 
ଆରନ୍ାଳନ ଥମିଗଲା। ଇଂରରଜମାରନ େକି୍ଣ ଭାରତରର କ୍ମତା 
ବସି୍ତାର କରବିା ଆରମ୍ଭ କରରିଲ। 

ଇଂରରଜମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ଲାଗୁ କରାୋଉଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଟକିସ ବ୍ୟବସ୍ା 
ଏବଂ ପଟ୍ା ପୁନଃ ଅଧିଗ୍ରହଣ ବରୁିଦ୍ଧରର ଝାଡ଼ଖଣ୍ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା 
ପ୍ରଥମ ବରିଦ୍ାହ ରହଉଛ ି ରଚରରା ବରିଦ୍ାହ।। ଏହା 1800ମସହିା 
କଥା। ଏହ ି ସମୟରର ଝାଡ଼ଖଣ୍ର ପାଲାମ ୁ ଅଞ୍ଳରର ରହୁଥିବା 
ରଚରରା ଆେବିାସୀମାରନ ପ୍ରଥରମ ଇଂରରଜଙ୍ ଅତ୍ୟାଚାର ବରୁିଦ୍ଧରର 
ରଣହୁଙ୍ାର ରେଇଥିରଲ। ଏହାର ରନତକୃ ତ୍ୱ ରନଉଥିରଲ ଭୁଖନ୍  ସଂିହ। 
କୁହାୋଏ ରେ ବ୍ରଟିଶିମାରନ 1700 ଖ୍ୀଟୋବ୍ଦରୁ ହିଁ ପାଲାମ ୁ େୁଗ୍ଭକୁ 
େଖଲ କରବିାକୁ ଚାହିଁଥିରଲ। ରହରଲ ତାହା ସମ୍ଭବ ରହଉ ନଥିଲା।  
ପରର ରକୌଣସ ିପ୍ରକାରର ରସ ପାଲାମ ୁେୁଗ୍ଭକୁ େଖଲ କର ିରସଠାରର 
ତାଙୁ୍ ସମଥ୍ଭନ କରୁଥିବା ଜରଣ ଶାସକଙୁ୍ ନେୁିକ୍ କରଥିିରଲ। ଇଂରରଜଙ୍ 
ହୁକୁମ୍  ଅନୁସାରର ଏହ ିଶାସକ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ଏହାକୁ 
ଆେବିାସୀମାରନ ବରିରାଧ କରବିା ଆରମ୍ଭ କରରିଲ। ରେରତରବରଳ 
ଅସରନ୍ାର ଉଗ୍ର ରହଲା ରସରତରବରଳ ରଖାଲାରଖାଲି ଇଂରରଜଙ୍ 
ବରୁିଦ୍ଧରର ଆରନ୍ାଳନ ରହାଇଥିଲା। ଆରନ୍ାଳନ ଏରତ ଉଗ୍ର ଥିରଲ ରେ 
ଇଂରରଜମାରନ ଆଉ ରସ ଅଞ୍ଳରର ପ୍ରରବଶ କରବିା ସମ୍ଭବ ରହଉ 
ନଥିଲା। ଏପର ି ରକ୍ତ୍ରରର ଆଉ େୁଦ୍ଧରର ଗଡ଼ ଜତି ି ନପାର ି ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିରଲ ଛଳ କପଟ। ଫଳରର ଇଂରରଜମାରନ ଆରନ୍ାଳନର 

ଦକି୍ଣ ଭାରତ: ପଲିଗାରମାସନ ଇଂସରଜଙ୍କ ବରୁିଦ୍ସର 
ବସିଦ୍ାରହ ବଗିଲ୍ୁ  ଫୁଙି୍କ ସଦଇଥସିଲ କଡ଼ା ଟକ୍ର 

ବ୍ଟିିଶ ୍ ଶାେନର ମଞ୍କୁ ଆଘାତ 
କରିଥଲିା ସଚସରା ଆସନ୍ାଳନ 

ଏହ ିଆସନ୍ାଳନର ମଳୂ ସନତୃତ୍ୱ ସନଉଥସିଲ 
ବୀରପାଣ୍୍ ସକାଟ୍ଟବମ୍ନ, �ିଏ ସକାଟ୍ଟବମ 
ନାୟକ ଭାସବ ପରିଚତି ଥସିଲ। ସେ ଜସଣ 
ପଲିଗାର ଥସିଲ ଏବଂ 1801 and 1805 
ମୟେସର ତାମିଲ୍ ନାଡୁ଼ସର ରହୁଥସିଲ। 

ଅତ୍ଧକି ଟିକେ ଏବଂ ପଟ୍ଟା ପନୁଃଅଧଗି୍ହଣ 
ବରୁିଦ୍ସର ସଚସରା ଜନଜାତ ି
1800ମେିହାସର ଇଂସରଜଙ୍କ ବରୁିଦ୍ସର 
ଆସନ୍ାଳନ କରିଥସିଲ। ଏହାର ସନତୃତ୍ୱ 
ସନଇଥସିଲ ଭୂଖନ େିଂହ। 

ଅମତୃ ମସହାତ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର

ରନତା ଭୂରଣ ସଂିହଙୁ୍ ଗିରଫ କର ି 1802 ରର ଫାଶୀ ରେଇଥିରଲ। 
ଏହ ି ବରିଦ୍ାହକୁ କରର୍୍ଭଲ ରଜାନ୍ େମନ କରଥିିରଲ। ବରିଦ୍ାହ େମନ 
ସରତ୍ୱ ଏଠାରର ଅସରନ୍ାର ଜାର ି ରହଥିିଲା ଏବଂ ବ୍ରଟିଶିମାରନ ବଭିିନ୍ନ 
ଆହ୍ବାନର ସମ୍ଖୁୀନ ରହଉଥିରଲ। ଏହ ିବରିଦ୍ାହ ରହତୁ 1809 ମସହିାରର 
ବ୍ରଟିଶି ସରକାର ରଛାଟନାଗପୁରରର ଶାନ୍ ିଏବଂ ଶକୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା 
ପାଇଁ ଜମିୋରୀ ରପାଲିସ ବଳ ଗଠନ କରଥିିରଲ। 1814 ମସହିାରର, 
ପାଲାମ ୁପ୍ରଗଣାକୁ ନଲିାମ ଆଳରର ବ୍ରଟିଶିମାରନ ଏହାକୁ େଖଲ କରଲ 
ଏବଂ ଭରରେବର ରାଜା ରନଶ୍ୟାମ ସଂିଙୁ୍ ଏହାର ଶାସନ ଭାର ପ୍ରୋନ 
କରଥିିରଲ। ବ୍ରଟିଶିମାନଙ୍ର ଏହ ିରଡ଼େନ୍ତ ବରୁିଦ୍ଧରର,1717 ମସହିାରର, 
ଆେବିାସୀଙ୍ ସହରୋଗରର ପୁନବ୍ଭାର ବରିଦ୍ାହ ରହାଇଥିଲା, କନୁି୍ ଏହାକୁ 
ମଧ୍ୟ େମନ କରାୋଇଥିଲା।
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ବଙ୍ରର ରେରତରବରଳ ଇଂରରଜଙ୍ ବରୁିଦ୍ଧରର ଫକୀର 
ସମ୍ପ୍ରୋୟ ଆରନ୍ାଳନର ଡାକରା ରେଇଥିରଲ ରସରତରବରଳ 
ଜାତ,ି ଧମ୍ଭ, ବର୍୍ଭ ଭୁଲି ରଲାରକ ନଜିର ଅସି୍ତତ୍ୱଲାଗି ଏହ ି
ଆରନ୍ାଳନରର ସମପଥିତ ରହାଇଥିରଲ। ଏଥିରର ଏକ ରଛାଟ 
ମସୁଲ୍ ମାନ ରଗାଷ୍ୀ ବ ିସାମିଲ୍  ରହାଇଥିଲା। େେଓି ରସମାରନ 
ଜାଣିଥିରଲ ରେ ଇଂରରଜଙ୍ ବରୁିଦ୍ଧରର ଆରନ୍ାଳନ କରବିା 
ବପିଜ୍ଜନକ ରହାଇପାରର ତଥାପି ରସମାରନ ଏହାକୁ ଖାତରି 
ନକର ି ଫକର ଆରନ୍ାଳନରର ରୋଗ ରେଇ ତାହାକୁ ଅଧିକ 
ମଜଭୁତ କରଥିିରଲ। ରମାଗଲ୍  ଶାସନ ସମୟରର ଫକୀରମାରନ 
ମେରୀ ଏବଂ ରବହରଣ ଜାତରି ଥିରଲ। ବଙ୍ ଓ ବହିାର ଅଞ୍ଳରର 
ଏମାରନ ରହୁଥିରଲ। ରେରତରବରଳ ଇଂରରଜମାରନ ବଙ୍ 
ଅଧିକାର କରରିଲ ରସରତରବରଳ ଫକୀରମାରନ ଆରନ୍ାଳନ 
କରଥିିରଲ। ଏହ ି ଆରନ୍ାଳନରର ସାମିଲ୍  ରହାଇଥିରଲ ମଜନୁ 
ଶାହ। ଏହା 1776–77 ମସହିା କଥା। ରସରତରବରଳ ରସ 
ଜମିୋର ଓ ସ୍ାନୀୟ ଚାରୀମାନଙ୍ଠାରୁ ଅଥ୍ଭ ଅୋୟ କରୁଥିରଲ 
ଆରନ୍ାଳନକୁ ଶକ୍ କରବିା ପାଇଁ। ଖାଲି ରସତକି ିନୁରହଁ ରସ ମଧ୍ୟ 
ଜମିୋର, ରାଜପୁତ, ପଠାଣ ଏବଂ ପୂବ୍ଭତନ ରସୖନକିମାନଙୁ୍ 
ଏକାଠ ିକର ିଇଂରରଜ ବଳ ବରୁିଦ୍ଧରର ଲଢ଼ବିା ଲାଗି  ଆବଶ୍ୟକ 
ରସୖନ୍ୟବଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଥିରଲ। ଏହାଦ୍ାରା ବରିଦ୍ାହୀ ବାହନିୀ ଶକ୍ 
ରହାଇଥିଲା। ରସମାରନ ଇଂରରଜ ଅଧିକାରୀ, ରସମାନଙ୍ ରସୖନ୍ୟ 
କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ରରର ପଶ ିଆକ୍ରମଣ କରଥିିରଲ। ରସମାନଙ୍ ଧନ 
ସମ୍ପତ୍ ିଲୁଟଥିିରଲ। ଅରନକଙ୍ ପ୍ରାଣ ବ ିରନଇଥିରଲ। ହଂିସା ଏରତ 
ରଜାରରର ବ୍ୟାପିଥିଲା ରେ, ଇଂରରଜ ଅଧିକାରୀମାରନ ମଜ୍ ନୁଙୁ୍ 
ଗିରଫ କରବିାକୁ ଚାହିଁଥିରଲ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ରହଲା। ଇଂରରଜଙ୍ 
ଆକ୍ରମଣରର ମଜ୍ ନୁ ଶାହଙ୍ ମକୃତୁ୍ୟ ରହାଇଥିଲା। ପରର ତାଙ୍ 
ପୁଅ ଚରିାଗ ଅଲ୍ୀ ଶାହ ଏହାର ୋୟିତ୍ୱ ରନଇଥିରଲ। ରସ ଉତ୍ର 
ବଙ୍କୁ ଆରନ୍ାଳନ ସମ୍ପ୍ରସାରତି କରଥିିରଲ। ଅରନକ ବର୍ଭଧର ି
ଏହ ି ବରିଦ୍ାହ ଚାଲିଲାପରର ବ୍ରଟିଶି୍  ବାହନିୀ ଏହାକୁ ଅରନକ 
ହଂିସାକାଣ୍ ଦ୍ାରା େମନ କରବିାରର ସକ୍ମ ରହାଇଥିରଲ। 

1857ରର ସଂଗଠତି ସପିାହୀ ବରିଦ୍ାହକୁ ଆରମ ଭାରତର 
ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ରବାଲି କହୁ। କନୁି୍ ଆରମ ହୁଏତ ଜାଣି 
ନଥାଇପାରୁ ରେ, ଏହାର ୫୧ ବର୍ଭ ପୂବ୍ଭରୁ ଅଥ୍ଭାତ୍  ୧୮୦୬ 
ମସହିାରର ଏମିତ ିଏକ ଆରନ୍ାଳନ ରହାଇଥିଲା ୋହା ଇଂରରଜଙୁ୍ 
ହତଚକତି କରଥିିଲା। ଏହ ିଆରନ୍ାଳନକୁ ଆପଣ ସପିାହୀ ବରିଦ୍ାହର 
ଅସଲ ବହିନ ରୁଆ ରବାଲି ବ ିକହପିାରରିବ।  ଇତହିାସରର ଏହା 
ରଭରଲାର ବରିଦ୍ାହ ଭାରବ ପରଚିତି। ରଟଣା ଧମ୍ଭ ଓ ଆସ୍ା ଉପରର 
ପେ୍ଭ୍ୟବସତି ଥିଲା। ବ୍ରଟିଶି୍  ରସନା ବାହନିୀରର ନେୁିକ୍ ହନୁି୍ ଏବଂ 
ମସୁଲ୍ ମାନ ରସୖନକିଙୁ୍ ତାଙ୍ ଆସ୍ା ଅନୁସାରର ମଥାରର ତଲିକ 
ମାରବିା ବା ମହୁଁରର ୋଢ଼ ି ରଖିବାକୁ ବାରଣ କରାୋଇଥିଲା। 
ଏଥିରର ବ୍ୟଥିତ ରହାଇ ରେଉଁମାରନ ସ୍ୱର ଉଠାଇରଲରସମାନଙ୍ 
ଭିତରୁ ଅରନକଙୁ୍ ରସଣ୍ଟ ଜଜ୍ଭ େୁଗ୍ଭକୁ ପଠାୋଉଥିଲା ନରହରଲ 
ରସଠ ିତାଙୁ୍ ଅରନକ ନେି୍ଭାତନା େଆିୋଉଥିଲା। େନିକୁ େନି ଏହା 
ଉଗ୍ର ରହଲା। ରଗାଟକି ପରର ରଗାଟଏି ରସୖନ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇରଲ, 
ଆଉ ତାହା ରଭରଲାର ବପିଲେବରର ପରଣିତ ରହଲା। ଏହ ିର୍ନକି 
ଆରନ୍ାଳନରର ରଭରଲାର େୁଗ୍ଭରର ପାଖାପାଖି େୁଇଶହ ବ୍ରଟିଶି୍  
ରସୖନ୍ୟଙୁ୍ ବପିଲେବୀ ମାରନ ହତ୍ୟା କରଲ। ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରଟିଶି୍  
ବାହନିୀ ଅଧିକ ନଷୁି୍ର ରହାଇ ଆରନ୍ାଳନକାରୀଙୁ୍ ନମି୍ଭମ ହତ୍ୟା 
କରଲ। ଏହା ଜୁଲାଇ 10, 1806 ମସହିା ଥିଲା। ଏହେିନି ଅରନକ 
ରସୖନକିଙୁ୍ ବନ୍ୀ କରାୋଇ ତାଙ୍ ବରୁିଦ୍ଧରର ମାମଲା ଚଳାଗଲା। 
ଏଥିରର ଶତାଧିକ ରସୖନକିଙୁ୍ ରୋରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାୋଇ ତାଙୁ୍ 
ଫାଶୀଖଣୁ୍ଟରର ଝୁଲାଇ େଆିଗଲା। 2006 aସହିାରର ଭାରତ 
ସରକାର ରଭାଲାର ବପିଲେବର ଏହ ିବୀରଗାଥାକୁ ସ୍ରଣୀୟ କରବିାକୁ 
ୋଇ ବପିଲେବର 200 ବର୍ଭ ପୂତ୍ଥି ଅବସରରର ଏକ ଡାକଟକିଟ 
ଉରନ୍ାଚନ କରଥିିରଲ। ରଭରଲାର େୁଗ୍ଭରର ରହାଇଥିବା ଏହ ିବପିଲେବ 
ମାତ୍ର ରଗାଟଏି େନି ପାଇଁ ରହାଇଥିରଲ ସଦୁ୍ଧା ଇତହିାସରର ଏହାର 
ସ୍ାନ ଅନନ୍ୟ ରହ ି ଆସଛି।ି ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବରୁିଦ୍ଧରର 
ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ବପିଲେବ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କରାୋଉଛ।ି ଏଥିରର 800ରୁ 
ଅଧିକ ବପିଲେବୀ ସାମିଲ୍  ଥିରଲ।, ୋହା ପରବତ୍୍ଭୀ ସମୟରର  ସପିାହୀ 
ବରିଦ୍ାହ ଲାଗି ବାଟ ରେଖାଇଥିଲା। n

ଇଂସରଜଙ୍କ ବରୁିଦ୍ସର  
ସହାଇଥବିା ଫକୀର ଆସନ୍ାଳନକୁ 
ମିଳିଥବିା େବୁ େମ୍ପ୍ରଦାୟର େମଥ୍ଷନ   

1857 ପବୂ୍ଷରୁ 1806ସର ପ୍ରଥସମ 
େିପାହୀମାସନ ଇଂସରଜଙ୍କ ବରୁିଦ୍ସର 

ବସିଦ୍ାହ କରିଥସିଲ 

ସଦଶ ବଭିାଜନର କଷ୍ ସକସବବ ିଭୁଲିସହବ ନାହି।ଁ ଘଣୃା ଓ ହଂିୋ ସହତୁ ଆମର ଲକ୍ ଲକ୍ ଭାଇ 
ଓ ଭଉଣୀଙୁ୍କ ବସି୍ାପିତ ସହବାକୁ ପଡି଼ଥଲିା। ଅସନକଙୁ୍କ ଜୀବନ ସଦବାକୁ ପଡି଼ଥଲିା। ସେମାନଙ୍କ 

େଂଘର୍ଷ ଓ ବଳିଦାନକୁ ମସନପକାଇ 14 ଅଗଷ୍କୁ ‘ବଭିାଜନ ବଭିୀରିକା ସୃ୍ତ ିଦବିେ ଭାସବ ପାଳନ 
କରା�ାଉଛ।ି #PartitionHorrorsRemembranceDay ଆମକୁ ନଜି ଭିତସର ସଭଦଭାବକୁ 

ପରିତ୍ାଗ କରିବା ତଥା ପରସ୍ପର ଭିତସର ଥବିା ଦୁଭ୍ଷାବନାର ବରି ମଞି୍କୁ କାଢି ସଫାପାଡି଼ବାକୁ 
ସପ୍ରରଣା ସଦବ ତା ନୁସହ ଁବରଂ, ଏହାଦ୍ାରା ଏକତା, େଦ୍ ଭାବଏବଂ ମାନବକି େମସବଦନା ଅଧକି 

େଦୃୁଢ ସହବ।  - ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ। 

ଅମତୃ ମସହାତ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର
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 କାନାଡ଼ାସର େଦେ୍ଷାର ପସଟଲ୍ ଙ୍କ ପ୍ରତମିରୂ୍ଜିବସିଦଶ

ଭାରତ-କାନାଡ଼ା 
େମ୍କ୍ଷସର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ 
ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡ଼ା ଅମନକ �ଞ୍ମର ପରସ୍ପରର 
ସହମୋଗୀ ରହ ିଆସଛିନ୍।ି ସାଂସ୍ତୃକି ବନି�ିୟ କଥା 
କହନୁ୍ କ ିଶକି୍ ନମିବଶ ପ୍ରଭୃତ ିଏଥିମର ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍। 
କୁହାୋଏ ମେ, କାନାଡ଼ାମର ବ ିଏକ �ିନ ିଭାରତ ରହଛି।ି 
ଆଉ ଏହାର ଝଲକ ମ�’ ପହଲିାକୁ ମଦଖିବାକୁ �ିଳଥିିଲା 
ମେମବ ଅଣ୍ଟାରିଓଠାମର ଥିବା ଭାରତ ସାସ୍ତୃକି ମକନ୍ଦ୍ରମର 
ମଦଶକୁ ଏକତା ସତୂ୍ମର ବାନ୍ଥିିବା ସଦ୍ଣ୍ଣାର ବଲ୍ଭ ଭାଇ 
ପମରଲଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତ�ିତୂ୍ଟି ଉମନ୍ାଚନ କରାୋଇଥିଲା। 

ଜରଣ ଭାରତୀୟ େୁନଆିର ରେଉଁଠ ି ବ ି ରହନୁ୍ ନା କାହିଁକ,ି  
ରେରତ ପିଢ଼ ି ଧର ି ରସ ରସଠାରର ବାସ କରୁନା କାହିଁକ ି
ତା’ର ମନରୁ ଭାରତୀୟତା ଓ ଭାରତ ପ୍ରତ ିନଷି୍ା ରକରବ 

କରମ ନାହିଁ। ଜରଣ ଭାରତୀୟ େୁନଆିର ରେଉଁ ରେଶରର ରରହ 
ପୂରା ସରର୍ଟଭାବନା ସହ ରସହ ିରେଶର ରସବା କରଥିାଏ। ରେଉଁ 
ରଲାକତାନ୍ତକି ବଶି୍ୱାସ ଓ କତ୍୍ଭବ୍ୟପରାୟଣତା ତା’ର ପୂବ୍ଭ ପୁରୁର 
ଭାରତରୁ ପାଇଛନ୍ ି ତାହାକୁ ରସ ହକୃେୟରର ସାଇତ ି ରଖିଥାଏ। 
କାନାଡ଼ାର ଅଣ୍ଟାରଓିରର ଥିବା ସନାତନ ମନ୍ରି ସାଂସ୍କୃତକି ସ୍ଳ ଏମିତ ି
ଏକସ୍ାନ। ଗୁଜରାଟ ି ସମାଜ ଦ୍ାରା ରଗ୍ରଟର ଟରରାଣ୍ଟାରର ସ୍ାପିତ 
ଏହ ିରକନ୍ଦ୍ର ଏଠାରର ସାସ୍କୃତକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ରଲାକଙ୍ ସାହାେ୍ୟ 
କରବିାରର ନରିୟାଜତି। ରମ’ ପହଲିା େନି ଏହ ିରକନ୍ଦ୍ରଠାରର ଭାରତର 
ପ୍ରଥମ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସର୍ଦ୍ଭାର ବଲ୍ଭଭାଇ ପରଟଲ୍ ଙ୍ ପ୍ରତମିା 
ସ୍ାପନ କରାୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଏହ ିପ୍ରୟାସକୁ 
େୁଇ ରେଶ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ପକ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ରବାଲି କହ ି ଏକ ଭିଡଓି 
ବାତ୍୍ଭା ଦ୍ାରା ରସଠାରର ଉପସ୍ତି ରଲାକଙୁ୍ ସରମ୍ବାଧିତ କରଥିିରଲ। 
ଏହ ିସରମ୍ବାଧନରର ରସ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତ ିକଥା ଉରଲ୍ଖ 
କରଥିିରଲ। ତାସହ ଭାରତର ଅମକୃତ ସଂକଳ୍ପକୁ ରୋହରାଇଥିଲା। 
ପଢନୁ୍ ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ�୍ବାଧନର ଅଂଶବମିଶଷ…

ବେସୁଧୈବ କଟୁୁମ୍ବକମ ୍ର ଭାବନା 
ଭାରତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହବା ସହ ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା ବ,ି ଏକ ଆେଶ୍ଭଗତ 
ପ୍ରତଷି୍ା, ସଂସ୍କୃତରି ସଂସ୍କୃତ ିମଧ୍ୟ। ଭାରତ ରହଉଛ ିରସହ ିଚନି୍ାଧାରାରର 
ବଶି୍ୱାସ କରର- ୋହା 'ବସରୁଧୖବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ' ବାତ୍୍ଭା ବହନ କରର।  ଭାରତ 
ଅନ୍ୟର କ୍ତ ିକର ିନଜିର ଉତ୍ ଥାନ ଚାରହନ।ି  ଭାରତ ସମଗ୍ର ମାନବକିତା 
ଏବଂ ବଶି୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁକାମନା କରର। 
ଆତ୍ମନଭି୍ଷରତାର ଅମତୃ େଂକଳ୍ପ
ଭାରତର ଅମକୃତସଂକଳ୍ପ ରକବଳ ଭାରତର ସୀମା ମଧ୍ୟରର ସୀମତି 

ନୁରହ।ଁ ଏହ ିଚନି୍ାଧାରା ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱକୁ ସଂରୋଗ କରବିା ଉରର୍ଦଶ୍ୟରର ବସି୍ତାର 
କରୁଛ।ି ଆଜ,ି ରେରତରବରଳ ଆରମ 'ଆତ୍ମନଭି୍ଭର ଭାରତ' ଅଭିୋନକୁ ଆଗକୁ 
ରନଉ, ରସରତରବରଳ ଆରମ ବଶି୍ୱପାଇଁ ପ୍ରଗତରି ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ବରିୟରର 
ଆରଲାଚନା କରୁ।
ମାନବକିତାର ପ୍ରତନିଧିତି୍ୱ
ରୋଗର ପ୍ରସାର ପାଇ ଁଆଜ ିରେରତରବରଳ ଆରମ ଉେ୍ୟମ କରୁଛୁ, ଆରମ 
େୁନଆିର ସମସ୍ତଙ୍ ପାଇ ଁନରିାମୟା କାମନା କରୁଛୁ।   ‘ସରବ୍ଭଭବନୁ୍ ନରିାମୟା’ 
ମନ୍ତରର େୀକି୍ତ ରହଉଛ।ି ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍୍ଭନ ଏବଂ ସ୍ାୟୀ ବକିାଶ ଭଳ ିବରିୟ 
ଉପରର, ଭାରତର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତକୁି ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରୁଛ।ି
ନୂଆ ଭାରତର ସ୍ପନେ 
ଆମର କଠନି ପରଶି୍ରମ ରକବଳ ନଜି ପାଇ ଁନୁରହ,ଁ ବରଂ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତ ି
ସମଗ୍ର ମାନବକିତାର କଲ୍ୟାଣ ସହତି ଜଡତି, ବଶି୍ୱକୁ ଏହା ବତାଇବାକୁ ରହବ। 
ଏଥିରର, ଆପଣ ସମରସ୍ତ ଭାରତୀୟ, ଭାରତୀୟ ମଳୂବାସନି୍ାଙ୍ ଏକ ବଡ଼ 
ଭୂମକିା ରହଛି।ି ଅମକୃତ ମରହାତ୍ସବର ଏହ ିରଟଣାଗୁଡ଼କି ଭାରତର ପ୍ରୟାସକୁ, 
ଭାରତର ଚନି୍ାଧାରାକୁ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱରର ପ୍ରସାରତି କରବିା ପାଇ ଁଏକ ମାଧ୍ୟମ 
ରହବା ଉଚତି୍। ଏହା ଆମର ପ୍ରାଥମକିତା ରହବା ଉଚତି୍! ମୁ ଁବଶି୍ୱାସ କରର ରେ 
ଏହ ିଆେଶ୍ଭଗୁଡକି ଅନୁସରଣ କରବିା ଦ୍ାରା ଆରମ ଏକ ନୂତନ ଭାରତ ମଧ୍ୟ 
ନମି୍ଭାଣ କରପିାରବିା ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ େୁନଆିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ସାକାର କରବିା। n
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�ଦ ିଆସମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 20ବର୍ଷ ସହଡ୍  ଅଫ୍  ଗଭର୍୍ଷସମଟେ ପବୂ୍ଷ 30ବର୍ଷକୁ ଅନୁଶୀଳନ ନକରିବା, 
ସତସବ ତାହା ଅଧରୁା ରହ�ିିବ। େମେ୍ାକୁ ବୁଝବିାର ଏସତବଡ଼ ଶକି୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସମାଦୀଙ୍କ ଭିତସର 
ସକଉଠୁଁ ଆେଛୁ?ି ନୀତ ିନଦି୍୍ଷାରଣ କରିବା େମୟସର ସଛାଟରୁ ଅତ ିକ୍ଦୁ୍ ବ୍କି୍ଙ୍କ ପାଇ ଁନୀତ ିସହଉ 
ସବାଲି ତାଙ୍କ ଆଦଶ୍ଷ େବ୍ଷସ୍ପଶ୍ଷୀ, େମାସବଶୀ ଚନି୍ାଧାରାକୁ ପ୍ରତଫିଳିତ କରୁଛ।ି ଏହାର ଜବାବ ସେହ ି30 
ବର୍ଷ ଭିତସର ରହଛି।ି - ଅମିତ ଶାହ, ସକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତୀ

ସମାଦୀସମାଦୀ
ଡି୍ମ ୍େ ମିଟ୍  ସଡଲିଭରୀ 
ଗୁଜରାରର ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ଜାଗା ବଡ଼ ନଗରରୁ ବାହାରି 
ଚା’ ବକୁିଥିବା ପିଲାର ିମଦଶର ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀମର 
ପହଞ୍ବିା ମକୌଣସ ିସହଜ ୋତ୍ା ନୁମହଁ। ନକିରମର ଜମଣ 
ଶାସନ �ଖୁ୍ୟ ଭାମବ ମସ 20 ବଷଣ୍ଣ ପୂରଣ କରିଛନ୍।ି 
ତାଙ୍କର ଏହ ି20ବଷଣ୍ଣର ଶାସନକୁ ମନଇ ପ୍ରକାଶତି ପୁସ୍କ 
‘ମ�ାଦୀ @20: ୍ମି୍ ସ �ିଟ୍  ମଡଲିଭରୀ’ର ମଲାକାପଣ୍ଣଣ 
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମଭଙି୍କୟା ନାଇଡୁ଼ଙ୍କ ଦ୍ାରା 11 ମ�’ମର 
ମହାଇଥିଲା। ଏହ ିପୁସ୍କମର ମଦଶର 
ଜଣାଶୁଣା ବୁଦ୍ଧଜିୀବୀ ଏବଂ ବମିଶଷଜ୍ଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଲିଖିତ ଆମଲଖର ଦୁଲଣ୍ଣଭ 
ସଂକଳନ ରହଛି।ି ଗୃହ�ନ୍ତ୍ରୀ ଅ�ିତ 
ଶାହ ବ ିଏହ ିପୁସ୍କର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ 
ମଲଖିଛନ୍।ି 

@20@20
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