
‘ନାରୀଶକ୍ତି  ନନତୃତ୍ୱନର ବତିକାଶ’ 
ଭାବନାନର ସମଦୃ୍ଧ ନୂଆ ଭାରତ।

ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ୀୟ ମହତିଳା ଦତିବସ ବତିନଶଷ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ୀୟ ମହତିଳା ଦତିବସ ବତିନଶଷ 

ସଶକ୍ ମହତିଳା  ସମଦୃ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍

ପରତିବର୍ତ୍ତନପରତିବର୍ତ୍ତନରର
ବାହକବାହକ

ବଷତ୍ତ: 2  ସଂଖ୍ା: 17
(ନତିଃଶଳୁ୍କ)

ସମାଚାର
ନୁ୍ ଇଣ୍ତିଆ 1-15 ମାର୍ତ୍ତ 2022



ଚତିନାବ ନରଳ ବ୍ତିଜ୍ ଚତିନାବ ନରଳ ବ୍ତିଜ୍ 
ବାଦଲ ଭତିତନର ଅଦୁ୍ତ ଇଞ୍ତିନତିୟରତିଂର ନମନୁା। ଜମ୍ମୁ-କଶୀ୍ରର ରତିୟାସତି ଜତିଲ୍ାନର ଚତିନାବ 

ନଦୀ ଉପନର ତତିଆରତି ନହଉଥବିା 359 ମତିଟର ଉର୍ ଚତିନାବ ନପାଲର ଏକ ଦୃଶ୍। 

ମତିଟର ଉର୍ ଚତିନାବ ଆକତ୍ତ ଦୁନତିଆର 

ସବୁଠାରୁ ଉର୍ ନରଳ ବ୍ତିଜ୍ ।359
ଟନ୍  ଇସ୍ାତନର ତତିଆରତି ଏହତି ନପାଲର 
ସ୍ାୟୀତ୍ୱ 120 ବଷତ୍ତରୁ ଅଧକି ରହତିବ।24,000ପ୍ରକଳ୍ପ ମଲୂ୍ 

ଲମ୍ବ 
27,949

1,315 

ନକାଟତି 

ମତିଟର

`
n କଟରା-ବନିହାଲ ସେକ୍ସନଠାସର ଏହ ିସ�ାଲ ଫ୍ାନ ୍ସର 

ଆଇଫଲ୍  ଟାୱାରଠୁ ବି 35 ଅଧକି ଉଚ୍ଚ। 
n ଚିନାବ ବି୍ଜ ୍ ଦୁନିଆର େବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସରଳବି୍ଜ ୍, ଯାହାକୁ 

ଅତ୍ାଧନିୁକ ସଟସ୍ନୋସଲାଜରି ନିରା୍ଣ କରାଯାଇଛି। 
n ଏହ ିସ�ାଲ 266 କିସଲାରିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ା�ବନକୁ େହ୍ 

କରିବାର କ୍ଷରତା ରଖଛିି। 
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ୋଦର ନରସ୍ାର,

ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅରତୃ ରସହାତ୍ସବ �ାଳନ କରୁଥବିା ଭାରତ ଆଗସର ଆ୍ଜା୍ତୀୟ ରହଳିା ଦିବେର ରହତ୍ତ୍ୱ ଯସଥଷ୍ 
ବଢି଼ଯାଏ।ଇଂସରଜଙ୍ େହ ବୀରତ୍ୱର େହ ଲଢି଼ଥବିା  କିତୁରର ରାଣୀ ସଚନ୍ାରା, ରତଗିେନୀ ହାଜ୍ା, ରାଣୀ 
ଲଖରିୀବାଈ, ବୀରଗେନା ଝଲକରୀ ବାଈ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ୋରାଜକି ସକ୍ଷତ୍ରର ଭାରତର �ରିଚୟକୁ ଅତୁଟ ରଖଥିବିା 
ଅହଲ୍ାବାଈ ସହାଲକର, ୋବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁସଲଙ୍ ଯାଏ ରହୟିଷୀ ରହଳିାଙୁ୍ ବି  ଏ ସଦଶ ବସିଶଷ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। 
ତାଙ୍ଦ୍ାରା ପ୍ରଦଶପିତ �ଥ ଅନୁେରଣ କରି ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ତାଙ୍ ସ୍ୱପନେକୁ ୋକାର କରିବାସର ଲାଗିଛି। 

ସେହ ିରାଷ୍ଟ୍ର ବା େରାଜ ପ୍ରଗତୀ କରି�ାରିବ, ଯିଏ ରହଳିାରାନଙୁ୍ େମ୍ମାନ କରୁଥବି। ଗତ କିଛିବଷ ୍ରଧ୍ୟସର, 
ରହଳିାଙ୍ ନିରା�ତ୍ାଠାରୁ ଆରମ୍ କରି ସେରାନଙୁ୍ ଆତ୍ମନିଭର୍ଶୀଳ କରିବା �ଯ୍୍ ୍ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଅସନକ 
ଗରୁୁତ୍ୱ�ର୍ୂ୍ �ଦସକ୍ଷ� ସନଇଛ୍ି, ସଯଉଥଁ�ିାଇ ଁେରାଜର ପ୍ରାୟ ଅଧା ସଲାକ ସେରାନଙ୍ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦଶନ୍ ଲାଗି 
ଏକ େରୁକି୍ଷତ �ରିସବଶ �ାଇଛ୍ି। ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆର ଚି୍ାଧାରା ସକବଳ ରହଳିା ବିକାଶସର େୀରିତ ନାହି ଁ, ବରଂ 
ଏହା ରହଳିା ସନତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶର ଏକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ କରିଛି।

 ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂ�, ସେନା ସହଉ କି୍ ବୋ ଷ୍ାଟଅ୍�,୍ ଅଲିମି୍କ୍ସ ସହଉ ବା ଅନୁେନ୍ାନ, ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆସର 
ଝଅିରାସନ ପ୍ରାୟ େବୁ ସକ୍ଷତ୍ରସର ସନତୃତ୍ୱ ସନଉଛ୍ି।  େଂେଦସର ରହଳିାଙ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣସର ବୃଦି୍ ସହଉ କି୍ ବୋ 
ଲିଗେୀୟ ଅନୁ�ାତସର �ରୁୁଷଙ୍ ତୁଳନାସର ରହଳିାଙ୍ େଂଖ୍ା ବୃଦି୍ ସହଉ, ଏେବୁ  ଭାରତର ଅ୍ନପିହତି ଶକି୍ର 
ସଗାଟିଏ ସଗାଟିଏ ଉଦାହରଣ ସଦଉଛି। 'ସବଟି ବଚାଓ, ସବଟି �ଢ଼ାଓ' େସରତ ରହଳିାଙ୍ ପ୍ରତି େସ୍ବେଦନଶୀଳତା 
ଆଧାରସର ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥବିା ନିୟରଗଡିୁକ େରାଜସର େସଚତନତା ବୃଦି୍ କରୁଛି। ବତ୍ର୍ାନ ସଲାସକ 
ଝଅିରାନଙୁ୍ ଆତ୍ମନିଭର୍ଶୀଳତା ସଡଣାସର ଉଡିବାସର ସଦଖବିାକୁ �େନ୍ଦ କରୁଛ୍ି। ତାଙ୍ ଭବିଷ୍ତକୁ ଭାରତ 
େରୁକି୍ଷତ କରିବାକୁ ଚାହୁଛଁ୍ି। 

ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍ ସଯାଜନା ଏବଂ ନୀତିଗଡିୁକ ସଯାଗୁ ଁ ରହଳିା ଶକି୍ କି�ରି ସଦଶର େରଦିୃ୍ର ବାହକ 
ସହାଇ�ାରିଛି, ସେ ବିଷୟକୁ  ଆ୍ଜା୍ତୀୟ ରହଳିା ଦିବେ ଅବେରସର କଭର୍ ସଷ୍ାରି ଭାସବ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଇଛି। ଭାର ରତ୍ନ ଲତା ରସଗେେକରଙ୍ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ରଦୀଙ୍ େହ ତାଙ୍ େମ୍କକ୍ୁ 
ସନଇ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଆସଲଖ୍, ଶ୍ରରିକଙ୍ େମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଶ୍ରରସଯାଗୀ ରାନ ଧନ ସଯାଜନା, ବ୍କି୍ତ୍ୱ �ଷୃା୍ସର 
ବିଜ ୁ�ଟ୍ଟନାୟକ, ଅରତୃ ରସହାତ୍ସବ ଶଙୃ୍ଖଳାସର ରହାନାୟକଙ୍ ଗାଥା, ବଦଳଥୁବିା ଭାରତର କାହାଣୀ, ସକାଭିଡ୍  
ଅ� ୍ସଡଟ୍  ଏବଂ  େରକାରଙ୍ ଅନ୍କିଛି ସଯାଜନାକୁ ସନଇ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀଙ୍ େସ୍ବୋଧନେହ ସଯାଡା କାହାଣୀକୁ 
ଏହ ିେଂଖ୍ାସର ସ୍ାନୀତ କରାଯାଇଛି 

ଆ�ଣ ଆରକୁ ଆ�ଣଙ୍ ରତାରତ ଇସରଲସର �ଠାଇ�ାରିସବ।

ଆର ଇସରଲ୍ -response-nis@pib.gov.in ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ ...

(ଜୟଦୀପ ଭଟ୍ଟନାଗର)



ବତିଶ୍ୱର ନନତୃତ୍ୱ ନନଉଛତି ଭାରତ
ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ େରାଚାରର 1 - 15 ସଫବୃଆରୀ େଂଖ୍ା �ଢି଼ଲି। ଏହା ନିଃେସନ୍ଦହ ସଯ, 
ଭାରତର ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନରୁ ବିଶ୍ୱ ସଯଉ ଁଉ�ଲବ୍ ିହାେଲ କରୁଛି ତାହା ପ୍ରସତ୍କ 
ଭାରତୀୟ �ାଇ ଁଗବକ୍ଲାଭଳି କଥା। 1 ବଷରୁ୍ କର ୍େରୟ ଭିତସର ସଦଶସର 150 
ସକାଟିରୁ ଅଧକି ଟିକା ସଡାଜ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆଶ୍ଚଯ୍୍ ଜନକ ବିଷୟ।  ବିକଶତି 
ସଦଶରାନଙ୍ ଅସ�କ୍ଷା ସରାଦୀ େରକାରଙ୍ ଦୃଢ଼  ଇଚ୍ାଶକି୍ ଏବଂ ଟିକା ଉତ୍ାଦନ 
ଏସଜନ ୍ସରି କ୍ଷରତା ହି ଁଏହ ିେଫଳତା ଆଣବିା େହ ସଦଶକୁ ସକାଭିଡ ଭଳି ବି�ଦରୁ 
ରକ୍ଷା କରିବାସର େଫଳ ସହାଇଛି। ଅନ୍�କ୍ଷସର କହବିାକୁ ଗସଲ ଟିକା ଉତ୍ାଦନ 
ସକ୍ଷତ୍ରସର ଆଜ ିଭାରତ ବିଶ୍ୱସର ସନତୃତ୍ୱ ସନବାଭଳି ସଦଶ ସହାଇ�ାରିଛି। 
 ଡ. ହରତିକୃଷ୍ଣ ବାନରାଦତିୟା  haribarodiya@gmail.com
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ଏ�ୋଠିକହୋଇଏ�ୋଠିକହୋଇ
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2021 की सबसे बडी2021 की सबसे बडी

उम्मीद साकारउम्मीद साकार
आत्मनिर्भर रारत की अन्मट पहचाि बिी स्वदेशी ्वैक्ीि ्ब्े 

पहले एम्, नदलली के फ्रंटलाइि ्वक्कर ्मिीष कु्मार को लगीकोविड 
िैकसमीन

» 1 से 15 फरवरी 2021, नि:शुल्क

» वर्षः 01, अंकषः15
73ତମଗଣତନ୍ତ୍ରଦବିସ��ଛିିଝଲ�73ତମଗଣତନ୍ତ୍ରଦବିସ��ଛିିଝଲ�

ସମୋଚୋ�
ନୁ୍ଇଣି୍ଆ

ସମୋଚୋ�
ନୁ୍ଇଣି୍ଆ

ପଷୃୋ୍-21-24ପଷୃୋ୍-21-24

ପ୍ରନତ୍କ ସଂଖ୍ାନର ନୂତନ ସଚୂନା 
ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ େରାଚାର ରାଧ୍ୟରସର ଆର ସଦଶର ବିକାଶ 
ବିଷୟସର ସଯଉ ଁେଚୂନା ରିଳଛିୁ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦସର 
ବର୍୍ନା କରିବା ଅେମ୍ବ ଅସଟ । ପ୍ରସତ୍କ  େଂଖ୍ାସର 
ଦିଆଯାଉଥବିା େଚୂନା ଜ୍ାନ ବୃଦି୍ କରିଥାଏ। ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସରାଦୀଙ୍ ସନତୃତ୍ୱସର ଆର ସଦଶର ବିକାଶକୁ 
ସଦଖବିା ଏକ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି। ଏହ ିପ୍ରେଗେସର ସ୍ାନୀତ 
ଆଜାଦୀକା ଅରତୃ ରସହାତ୍ସବ ଶଙୃ୍ଖଳାସର ସ୍ୱାଧୀନତା 
େଂଗ୍ରାରୀଙ୍ କାହାଣୀ ଅତ୍୍ ଉତ୍ସାହଜନକ। ସେରାନଙ୍ 
ଜୀବନ ଆଦଶ ୍ଅନୁକରଣୀୟଭବିଷ୍ତ େଂଖ୍ା �ାଇବାକୁ 
ଆଶା କରୁଛି। 
ଡା. ଦୀପମାଲା ,deep.mala@sgndkc.du.ac.in

କନସାଟତି ପଥରନର ଘସା ପ୍ରତତିଟତି ସଂଖ୍ା
ସଦଶର ପ୍ରସତ୍କ ସକ୍ଷତ୍ରସର ଆେଥୁବିା ଅଗ୍ରଗତିକୁ 
ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ େରାଚାର ସ୍ାନୀତ କରୁଛି। ଏଥସିର 
ଦିଆଯାଇଥବିା େଚୂନା ସକବଳ ୋଧାରଣ ଜ୍ାନକୁ ବଢ଼ାଏ 
ନାହି ଁ, ବରଂ ସଦଶ ବିଷୟସର ଚି୍ା କରିବାର କ୍ଷରତାକୁ 
ରଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସଯସକୌଣେି େ୍ବୋଦର ଉ�ସଯାଗିତା 
�ାଇ ଁତିସନାଟି ରାନଦଣ୍ଡ ରହଛିି: ବିଶ୍ୱେନୀୟତା, େତ୍ 
ଏବଂ ନିରସ�କ୍ଷ; ଏବଂ ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ େରାଚାର ଏହ ି
ତିସନାଟି ରାନଦଣ୍ଡକୁ େମ୍ର୍ୂ୍ ରୂସ� �ରୂଣ କସର। 
ଏହାର ପ୍ରସତ୍କ କାହାଣୀକୁ ଭବିଷ୍ତ ବ୍ବହାର �ାଇ ଁ
ରଖାଯାଇ�ାସର। ଉତ୍କୃଷ୍ ୋ୍ ବୋଦିକତା ଏବଂ େ୍ବୋଦର 
ବସିଳେଷଣ ଏବଂ ଉ�ସ୍ା�ନା �ାଇ ଁେମ୍ାଦକୀୟ ଟିର ୍କୁ 
ବସିଶଷ ଧନ୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ।
ନମାହତିତ ନସାନତି , sonimohit895@gmail.com

ସଚୂନାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ସ
େରକାରୀ ନୀତି ଜାଣବିା �ାଇ ଁଏହ ି�ତ୍ରକିା ଏକ ଶକି୍ଶାଳୀ ରାଧ୍ୟର। �ତ୍ରକିାସର ତଥ୍, ଡିଜାଇନ ଆକଷଣ୍ୀୟ।  ଏହ ି
�ତ୍ରିକାସର େରକାରୀ ସ୍ୱଚ୍ତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ ବର୍୍ନା ସଦଖବିାକୁ ରିସଳ। େବୁଠାରୁ ସକୌତୁହଳର ବିଷୟ ସହଉଛି ସଦଶର ପ୍ରାୟ 
େରସ୍ତ ରଖୁ୍ ଭାଷାସର ଏହା ଉ�ଲବ୍ 
କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରତିପାଠୀ krishnchandratripathi@gmail.com

ସହଜ, ସବୁତିଧାଜନକ, ଉପନ�ାଗୀ ବତିନୁ୍
�ାକି୍ଷକ �ତ୍ରକିା ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ େରାଚାର ନିୟରିତ ଭାବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏଥସିର, ଭାରତ େରକାରଙ୍ େଦ୍ତର ସଯାଜନା 
େ୍ବେନ୍ସର େଚୂନା ରିଳଛିୁ।   ଏହାର ଭାଷା େରଳ ଏବଂ ଅନ୍ରାନଙୁ୍ କହବିା �ାଇ ଁଉ�ସଯାଗୀ ସହାଇ�ାରୁଛି। 
-ଅରବତିନ୍ �ାଦବ yadavarvind1965@gmail.com

ଇ-ନମଲ୍  ପାଇ ଁଠତିକଣା 

      ଇ-ନମଲ୍ - response-nis@pib.gov.in 

ଆପଣଙ୍କ ଚତିଠତି 
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ଡାଲତି ଉତ୍ାଦନନର ଆତ୍ମନତିଭତ୍ତର 
ନହଉଛତି ଭାରତ

ଜବ୍ ମାନକତ୍ତଟନର ଅଭତିବୃଦ୍ଧତି: ଜାନୁୟାରୀନର 41% ବୃଦ୍ଧତି

ଯୁବକରାନଙ୍ �ାଇ ଁକିଛି ଭଲ ଖବର। ବିଭିନ୍ ସେ୍୍ଟରସର ବଡ 
ଧରଣର ନିଯକିୁ୍ ସଯାଗୁ ଁଚାକିରି ସଖାଜଥୁବିା ଯବୁକରାନଙ୍ 

�ାଇ ଁ2022ର ପ୍ରଥର ରାେ ଯସଥଷ୍ ରହତ୍ତ୍ୱ�ର୍ୁ୍ ରହଛିି। ସନୌକରୀ 
ଜବ୍ ସି୍ପକ୍ ଇସଣ୍ଡକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀସର ବାଷପିକ ନିଯକିୁ୍ 
ଅଭିବୃଦି୍ 41% ରହଛିି।  ଏହ ିେଚୂକାଙ୍ ଜାନୁୟାରୀ 2021ସର 
1925ଥବିାସବସଳ ଜାନୁୟାରୀ 2022ସର 2,716 ରହଛିି। ନୂତନ 
ନିଯକିୁ୍ େଷିୃ୍ ରଖୁ୍ତ ଆଇଟି-େଫ୍ଟସୱୟାର, ଖଚୁୁରା ଏବଂ ସଟଲି 
ସଯାଗାସଯାଗସର ସକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ସହାଇଥଲିା। କାରଣ କସ�ା୍ସରଟ୍  
ୱର୍ଲ ୍ଭବିଷ୍ତର େମ୍ାବନାଗଡିୁକୁ ସନଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହତି ଥଲିା। 
ସଯସତସବସଳ 2021 ବଷ ୍େହ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଅଧକିାଂଶ 
ପ୍ରରଖୁ ସକ୍ଷତ୍ରଗଡିୁକ ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦି୍ର ଲକ୍ଷଣ ସଦଖାଇସଲ। 
ସଟଲିକର ୍(48%), ଖଚୁୁରା (58%), ITSoftware (80%), ଶକି୍ଷା 
(31%), ଫାରା୍ (29%), ସରଡିକାଲ୍/ ସହଲଥ ସକୟାର (10%), 
ସତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ାେ/୍ଶକି୍ (10%) (8 ପ୍ରତିଶତ) ) ଅନ୍ାନ୍ 
ଶଳି୍ପ ଯଥା ବୀରା (8%), FMCG (7%), ଏବଂ ଉତ୍ାଦନ (2%) 
ପ୍ରଭୃତି ସକ୍ଷତ୍ରସର ରଧ୍ୟ �ବୂବ୍ଷଗ୍ଡିୁକ ତୁଳନାସର ଅଭିବୃଦି୍ ଲକ୍ଷ୍ 
କରାଯାଇଛି।  

ଡାଲି ସହଉଛି ସପ୍ରାଟିନର େବୁଠାରୁ ବଢି଼ଆ ଓ େହଜ ଉତ୍ସ। ସତଣ,ୁ େଧାରଣ 
ସଲାକଙୁ୍ �ଷିୁ୍କର ଖାଦ୍ ସଯାଗାଇବା ଉସଦ୍ଶ୍ସର ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର 

ଆରମ୍ କରିଥବିା ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଗରିବ କଲ୍ାଣ ଅନ୍ ସଯାଜନା ଅଧୀନସର ଗହର 
ଓ ଚାଉଳ ୋଗେସର ଡାଲି ସଯରିତି ଉ�ଲବ୍ ସହବ ତାହା ନିଶ ୍ତି କରିଛ୍ି। କ 
ଆକଳନ ଅନୁୋସର, 2050 େଦୁ୍ା ଭାରତସର ଡାଲିର ବ୍ବହାର ବାଷପିକ 3.2 
ନିୟୁତ ଟନସର �ହଞ୍ବି ସବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବତ୍ର୍ାନ ହେିାବକୁ ସଦଖସିଲ 
ଭାରତସର ଆବଶ୍କ �ଡୁଥବିା ଡାଲିର ବି�ଳୁ ଅଂଶ ଅନ୍ ସଦଶରୁ ଆରଦାନୀ 
ସହଉଛି। ସଦଶକୁ ଡାଲି ସକ୍ଷତ୍ରସର ଆତ୍ମନିଭର୍ କରିବା ଉସଦ୍ଶ୍ସର େରକାର 
ନିଷ୍ପତି୍ ସନଇଛ୍ି। ଏହକି୍ରରସର ଏକ ଦି୍�ାକି୍ଷକ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 
ସଗାଟିଏ�ସଟ େରକାର ସବୈଜ୍ାନିକରାନଙୁ୍ ଉନ୍ତ କିେରର ଡାଲି ବିହନ  ବିକଶତି 
କରିବାକୁ ଅନୁସରାଧ କରିଥବିାସବସଳ ଅନ୍�କ୍ଷସର ଚାଷୀଙୁ୍ ଡାଲି ଚାଷ �ାଇ ଁ
ନିସବଦନ କରି ସପ୍ରାତ୍ସାନ ସଘାଷଣା କରିଛ୍ି।  େରଗ୍ର ସଦଶସର �ାଖା�ାଖ ି
150 ଟି ଡାଲି ବିହନ ହବ୍ ପ୍ରତିଷା୍ କରାଯାଇଛି । ଡାଲି �ାଇ ଁ MSP 40% ରୁ 
73% କୁ ବୃଦି୍ କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂ�, ଡାଲି ଉତ୍ାଦନସର ଏକ ଆଶ୍ଚଯ୍୍ ଜନକ 
ବୃଦି୍ ଘଟିଛି। 2021-22ସର ଚତୁଥ ୍ଅଗ୍ରୀର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ସଦଶର ଡାଲି 
ଉତ୍ାଦନ 2013-14ସର 192.7 ଲକ୍ଷ ଟନରୁ 257.2 ଲକ୍ଷ ଟନ୍କୁ ବୃଦି୍ �ାଇଛି। 
ଏ�ରି ଉତ୍ାଦନ ବୃଦି୍ ସହସଲ ଆରଦାନୀ ହ୍ାେ ଘଟି ସଦଶ ସହସଲ 15,000 
ସକାଟିରୁ ଅଧକି ଟଙ୍ା େଞ୍ୟ କରିବ।
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ନ୍ାସନାଲ୍ ସତିଙ୍ଗଲ୍ ୱତିନଣ୍ା ସତିଷ୍ମନର 
ପ୍ରଥମ ନକନ୍ଦ୍ରଶାସତିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାନବ 

ନ�ାଡତି ନହଲା ଜମ୍ମୁ-କଶୀ୍ର

ପ୍ରଥମଥର ବାଂଲାନଦଶ ରାସ୍ା 
ନଦଇ ପାଟନା ଠାରୁ ନଗୌହାଟତିର 
ପାଣ୍ମୁକ ୁଗଲା କାନଗତ୍ତା ଜାହାଜ

େ୍ବେିଧାନର ଧାରା 370 ରଦ୍ ସହବା�ସର ଜାରର୍-ୁକାଶୀ୍ର 
ବତ୍ର୍ାନ ଦ୍ରୁତ ଗତସିର ଗତି କରୁଛି। ଏହା�ସର, ସଯଉଠଁାସର 

ବଞ୍ତି ଏବଂ ଅଭାବୀ ସଲାକରାସନ 
ଗରୁୁତ୍ୱ�ର୍ୂ୍ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍ 
ସଯାଜନାସର ଉ�କୃତ ସହାଇଛ୍ି, 
ଏହ ି ସକନ୍ଦ୍ରଶାେିତ ଅଞ୍ଳ ବତ୍ର୍ାନ 
“ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଡୁଇଗ୍େ  ବିଜ ୍ସନେ”୍ �ାଇ ଁ
ପ୍ରସୁ୍ତତ ସହଉଛି। ସେହ�ିରି ଜାରର୍-ୁ
କାଶୀ୍ର ନିକଟସର ନ୍ାେନାଲ 
େିଗେଲ୍ ୱସିଣ୍ଡା େିଷ୍ର ୍ (NSWS)

ସର ସଯାଗସଦବା ସକ୍ଷତ୍ରସର ସଦଶର ପ୍ରଥର ୟୁନିଅନ୍ ସଟରିସଟାରୀ 
ସହାଇଛି। 2020 ବସଜଟ୍ େରୟସର ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଏହା 
ସଘାଷଣା କରିଛ୍ି। ନ୍ାେନାଲ୍ େିଗେଲ୍ ୱସିଣ୍ଡା େିଷ୍ର ୍ ସହଉଛି 
ଏକ ସୱବ୍ ଆଧାରିତ ବ୍ବସ୍ା। ଏହା ବ୍ବୋୟ ଆବଶ୍କତାକୁ 
ଆଧାର କରି ନିସବଶକଙ୍ ଅନୁସରାଦନ �ାଇ ଁଏକ ଗାଇଡ୍ ଭାବସର 
କାଯ୍୍  କସର। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଲ୍ାଣ୍ଡ ବ୍ାଙ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ (ILBI) 
, ନ୍ାେନାଲ େିଗେଲ୍ ୱସିଣ୍ଡା େିଷ୍ର ୍ େହତି େଂଯକୁ୍। ଜାରର୍-ୁ
କାଶୀ୍ରସର ଏଥସିର 45ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ �ାକ ୍ଅ୍ଭୁକ୍୍। ଏହାଦ୍ାରା 
ନିସବଶକଙୁ୍ ଜାରର୍ ୁ କାଶୀ୍ରସର ଉ�ଲବ୍ ପ୍ଲଟ୍ ସଖାଜବିା େହଜ 
ସହାଇ�ାରିବ। �ଣୁ ିେଚୂନା େଂଗ୍ରହ କରିବା ତଥା ବିଭିନ୍ ପ ୍ଲାଟ୍ ଫରକ୍ୁ 
ଯିବାର ଆବଶ୍କତା �ଡିବ ନାହି।ଁ  ଏହାର �ରିଣାର ସ୍ୱରୂ� ଜାରର୍ ୁ
କାଶୀ୍ରସର ନୂତନ �ଞିୁ୍ଜ ବିନିସଯାଗ ରାସ୍ତା ସଖାଲିବ ଏବଂ ନୂତନ 
ନିଯକିୁ୍ େସୁଯାଗ େଷିୃ୍ ସହବ।

ନଦୀ କୂଳସର ଅସନକ େଭ୍ତା ଉତ୍ନ୍ ସହାଇଛି ଏବଂ 
ସେରାସନ ରାନବ େଭ୍ତାର ଅଗ୍ରଗତି �ାଇ ଁ ରହତ୍ତ୍ୱ�ଣୂ ୍

ଅବଦାନ ରଖଛି୍ି। ବିଶାଳ ସ୍ଳଭାଗ ଧାରଣ କରିଥବିା 
ଭାରତସର ଏହ ିନଦୀଗଡିୁକ ବତ୍ର୍ାନ େଂସଯାଗର ନୂତନ ରାଧ୍ୟର 
�ାଲଟିଛ୍ି। ଅବଶ୍, ଶସ୍ତା ଏବଂ ଉନ୍ତ ବିକଳ୍ପ େସତ୍ତ୍ୱ 2014 

2014 �ଯ୍୍ ୍ ଜଳ�ଥର 
ବିକାଶକୁ ଅଧକି ଧ୍ୟାନ 
ଦିଆଯାଇନଥଲିା । 2016 ସର 
ଜାତୀୟ ଜଳ�ଥ ଅଧନିିୟର 
ପ୍ରଣୟନ ସହବା �ସର ଏହ ି
ସକ୍ଷତ୍ରସର �ରିବତ୍ନ୍ ଆେିଛି। 
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 

ସରାଦୀଙ୍ ଏହ ିଅଗ୍ରାଧକିାର ବିସଶଷଭାସବ ଏହ ିସକ୍ଷତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ 
କରିଛି। ଏହାଦ୍ାରା ଉତ୍ର-�ବୂ ୍ ଭଳି ସଭୌସଗାଳିକ ପ୍ରତିବନ୍କ 
େସତ୍ତ୍ୱ ଜଳ�ଥ ବତ୍ର୍ାନ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଗତି �ଥ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛି। 
ସଫବୃଆରୀ 5ସର ଏହା ଆରମ୍ ସହାଇଥଲିା, ସଯସତସବସଳ 
ବିହାରର ରାଜଧାନୀ �ାଟନାଠାରୁ 200 ସରଟି୍କ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ଶେ୍ 
ସନଇ କାସଗା୍ କାସଗା୍ ଏର.ଭି ଲାଲ ବାହାଦୂର ଶାସ୍ତୀ ସଗୌହାଟୀର 
�ାଣ୍ଚୁ  ଅଭିରସୁଖ ଯାତ୍ରା କରିଥଲିା। ଏହ ିକାସଗା୍ ଜାତୀୟ ଜଳ�ଥ 
ନ୍ବେର-୧ (ଗଗୋନଦୀ)ର ଭାଗଲ�ରୁ, ରନିହାରୀ, ୋହବିଗଞ୍ଜ, 
ଫରକ୍ା, ତ୍ରିସବଣୀ, ସକାଲକାତା, ହଲଦିୟା, ସହରନଗର ସଦଇ 
ବାଂଲାସଦଶ ରଧ୍ୟସର ପ୍ରସବଶ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳରାଗ-୨ର 
ଧବୁରୀଏବଂ ସଯାଗୀସଧା�ା ସହାଇ 2350 କିସଲାରିଟର ରାସ୍ତା 
�ାର କରିବ।  ଜାହାଜଟି ପ୍ରାୟ 25 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବା �ସର ରାଚ୍ଚ ୍
ପ୍ରାରମ୍ସର �ାଣ୍ଚୁସର �ହଞ୍ବି। 

ଅଟଳ ଟନନଲ ଦୁନତିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରାଜମାଗତ୍ତ ସଡୁଙ୍ଗ  
ଆଧନିୁକ ଜ୍ାନସକୌଶଳସର ନିରପିତ ତଥା ୋରରିକ ଦୃଷି୍ସକାଣରୁ  ଭାରତର େବୁଠାରୁ 

ରହତ୍ତ୍ୱ�ର୍ୂ୍ ଅଟଳ ଟସନଲକୁ ୱର୍ଲବୁ୍କ ୍ ଅଫ ସରକଡେ୍ ୍ସର ସ୍ାନୀତ ସହାଇଛି। େରଦୁ୍ 
�ତ୍ନଠାରୁ 10,044 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚସର ଥବିା ଏହ ିଟସନଲ୍ କୁ ରଧ୍ୟ ଅଧକିାରିକ ସ୍ତରସର ଦୁନିଆର 
େବୁଠାରୁ ଲ୍ବୋ ଯାତାୟାତ ଟସନଲ୍  ଭାସବ ରାନ୍ତା ସଦଇଛ୍ି।  ଏହ ି ଟସନଲର ଲ୍ବେ 
9.02 କିସଲାରିଟର। ହରିାଳୟର �ିର�ଞ୍ଜଲ ଶଖିର ସଦଇ ଯାଇଥବିା ଏହ ି ଟସନଲ୍ କୁ 
େୀରା ସରାଡ୍ େଂଗଠନ (ବିଆର୍ ଓ) ଦ୍ାରା  ଦଶ ବଷ ୍ ରଧ୍ୟସର ନିରା୍ଣ କରାଯାଇଛି। 
2002ସର ତତ୍ କାଳୀନ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଅଟଳବିହାରୀ ବାଜସ�ୟୀ ଏହ ିଟସନଲ୍  ନିରା୍ଣ �ାଇ ଁ
ସଘାଷଣା କରିଥସିଲ। ଆଦିବାେୀ ଅଧୁ୍ ଷିତ ଲାହଲ-ସି୍ପତିର ରଖୁ୍ାଳୟର କିଲଗେସର ସେ 
ଏହ ିସଘାଷଣା କରିଥସିଲ। ଏହା �ସର ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସରାଦୀଙ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ତା ସହତୁ 
ଦୀଘଦ୍ିନ ଧରି ଅଟକି ରହଥିବିା ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ନିରା୍ଣ କାଯ୍୍  2020 ସର ସଶଷ ସହାଇଥଲିା। 
ଏହାଦ୍ାରା ରନାଲି ଏବଂ ସଲହ ରଧ୍ୟସର ଦୂରତା  ପ୍ରାୟ 45 କିସଲାରିଟର ହ୍ାେ �ାଇଛି। ଏଥ ି
େହତି, ଏହ ିରାଗସ୍ର ଯାତ୍ରା େରୟ ରଧ୍ୟ ଅତି କରସର �ାଞ୍ ଘଣ୍ା  କରି �ାରିଛି। n
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ବତିନଶଷ ସମ୍ବନ୍ଧ.. ବତିନଶଷ ସମ୍ବନ୍ଧ.. 
ସ୍ୱର ସାମ୍ାଜ୍ୀ କହନ୍ତୁ ବା ନକାକତିଳା କଣ୍ଠ, ନୟ ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଗନର ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ। 
ନଦଶ-ବତିନଦଶର ବତିଭନ୍ନ ନକାଣନର ନଲାକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜତିତତିପାରତିଥବିା ଲତା 
ମନଙ୍ଗସ ୍କର ଏଭଳତି ଜନଣ ବ୍କ୍ତିତ୍ୱ ଥନିଲ �ାହାଙ୍କ ନତିଧନ ଅପରୂଣୀୟ ନହାଇ 
ରହତିବ। ଲତା ଦତିଦତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପକତ୍ତ ଅତ୍ନ୍ତ ନତିବତିଡ 
ଥଲିା। ନସ ତାଙୁ୍କ ‘ନନରନ୍ଦ୍ର ଭାଇ’ କହତି ଡାକୁଥନିଲ। 2014 ନତିବତ୍ତାଚନର ଅବ୍ବହତିତ 
ପବୂତ୍ତରୁ ଥନର ଲତା କହତିଥନିଲ ‘ ମ ୁ ଁଭଗବାନଙ୍କ ନତିକଟନର ପ୍ରାଥତ୍ତନା କରୁଛତି ନ� 
ଆନମ ନନରନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙୁ୍କ ପତିଏମ ୍ ରୂପନର ନଦଖ’ୁ। ପବୂତ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଅଟଳବତିହାରୀ 
ବାଜନପୟୀଙ୍କ ସମୟନର ଭାରତରତ୍ନ ସମ୍ାନନର  ସମ୍ାନତିତା ଲତା ଦତିଦତିଙୁ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର 
ଭାବପରୂ୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଳତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନମାଦୀଙ୍କ ସନଙ୍ଗ ଲତା ଦତିଦତିଙ୍କ ବତିନଶଷ ସମ୍ବନ୍ଧ 
ବାବଦନର ଏକ ଆନଲଖ୍ ‘ନନମା’ ଆପ ୍ନର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ…। 

ଜନ:୍- 28 ନସନ୍ଟେମ୍ବର, 1929

ମତୁୃ୍:- 06 ନଫବୃୟାରୀ, 2022

6 ନୁ୍ ଇଣ୍ତିଆ ସମାଚାର | 1-15 ମାର୍ତ୍ତ 2022



ସଫବୃୟାରୀ ୬ ତାରିଖ, ଲତା ଦିଦିଙ୍ େହ 
ଭାରତୀୟ େିସନରା ଜଗତସର ରଧରୁ ଯଗୁର 
ଅ୍ ଘଟିଛି। ତାଙ୍ର ସକାକିଳ କଣ୍ଠରୁ ନିେତୃ 

ସ୍ୱର ଆଉ ଶଣୁବିାକୁ ରିଳିବ ନାହି ଁକି ତାଙ୍ ସ୍ାନକୁ ସକହ ି�ରୂଣ 
କରି�ାରିସବ ନାହି।ଁ ଦୀଘ ୍  ଆଠ ଦଶନି୍ରୁ ଅଧକି େରୟ ଧରି 
ତାଙ୍ରି ସ୍ୱରସର �ାଗଳ ସହାଇଥବିା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ େଗେୀତସପ୍ରରୀ 
ତାଙ୍ରି �ରୁୁଣା ଗୀତଗଡିୁକୁ ଶଣୁ ି ଯାହା ତାଙ୍ େର୍ତୃିଚାରଣ 
କରିସବ ଏବଂ ଆଗାରୀ �ିଢି଼କୁ ଅନୁସପ୍ରରିତ କରିାବ। ଏହ ି
ରହାନ୍  କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀଙ୍ େହ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସରାଦୀଙ୍ ଅତୁଟ 
େମ୍କ ୍ଥଲିା। 

ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ସରାଦୀ ଏବଂ ଲତା ଦିଦଙି୍ର ଜନ ୍ରାେ ସଗାଟିଏ। 
ସେ ସନେହସର ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ସରାଦୀଙୁ୍ 'ନସରନ୍ଦ୍ର ଭାଇ' ସବାଲି 
େସ୍ବୋଧନ କରୁଥସିଲ। 2013 ସର, ସଯସତସବସଳ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ 
ସରାଦୀ ଗଜୁରାଟର ରଖୁ୍ରନ୍ତୀ ଥସିଲ, ସେସତସବସଳ ଲତା 
ଦିଦି ଏବଂ ତାଙ୍ �ରିବାର ତାଙୁ୍ �ସୁଣସର ଏକ େ�ୁର 
ସସ୍ପେିଆଲିଟି ହସି୍ପଟାଲର ଉଦଘାଟନ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତଣ 
କରିଥସିଲ। ଡାକ୍ରଖାନା ଲତା ଦିଦଙି୍ ହୃଦୟର ଅତି ନିକଟବତ୍ୀ୍ 
ସହାଇଥବିାରୁ ଏହା ତାଙ୍ �ିତା ଦିନାନାଥ ରସଗେେକରଙ୍ 
େର୍ତୃସିର ଉତ୍ସଗୀ୍କୃତ ଥଲିା। କାଯ୍୍ କ୍ରର େରୟସର ଲତା ଦିଦି 
କହଥିସିଲ, 'ରୁ ଁଭଗବାନଙୁ୍ ପ୍ରାଥନ୍ା କରୁଛି ସଯ ଆସର ନସରନ୍ଦ୍ର 
ଭାଇଙୁ୍ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଭାବସର ସଦଖ'ୁ।

ସେ ପ୍ରତିବଷ ୍ରକ୍ଷାବନ୍ନର ଶଭୁ ଅବେରସର ତାଙ୍ 'ନସରନ୍ଦ୍ର 
ଭାଇ'କୁ ଶସୁଭଚ୍ା ସଦଉଥସିଲ। ଲତା ସକାଭିଡ୍  ରହାରାରୀ  
େରୟସର ରାଖୀ �ଠାଇ�ାରି ନଥବିାରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ବାତ୍ା୍ସର 
ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥସିଲ। ସେ କହଥିସିଲ - "ନସରନ୍ଦ୍ର 
ଭାଇ, ରୁ ଁରାଖୀ ଅବେରସର ଆ�ଣଙୁ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ 
ଚାହୁଛିଁ। ରୁ ଁରାଖୀ �ଠାଇ �ାରିଲି ନାହି ଁଏବଂ ଏହାର କାରଣ 
େରସସ୍ତ ଜାଣ୍ି।" ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ସରାଦୀ ଉତ୍ର ସଦଇଥସିଲ ସଯ 
ତାଙ୍ର ହୃଦୟସ୍ପଶୀ୍ ବାତ୍ା୍ ଅେୀର ସପ୍ରରଣା ଏବଂ ଶକି୍ ପ୍ରଦାନ 
କସର। ଆ�ଣ େସୁ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀଘା୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ଈଶ୍ବରଙ୍ 
ନିକଟସର ସରାର ପ୍ରାଥନ୍ା।

2019 ରେିହାସର ‘ରନ୍ କୀ ବାତ୍ ’ର ଏକ ସରାଚକ 
ଏ�ିସୋଡସର, ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ସରାଦୀସଏକ ସଟଲିସଫାନିକ୍ 
ବାତ୍ା୍ଳାକୁ ଉସଲ୍ଖ କରିଥସିଲ। ଏହା ଥଲିା ଆସରରିକା ଗସ୍ତ 
�ବୂରୁ୍ ଲତା ଦିଦିଙ୍ େହ ତାଙ୍ର କସଥା�କଥନ।  ସେ ଏହାକୁ 
“ୋନଭାଇର ବଡ ଭାଇପ୍ରତି ସନେହଭରା କସଥା�କଥନ ସବାଲି 
ଅଭିହତି କରିଥସିଲ।   

େରାନ ବାତ୍ା୍ଳା�ସର ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ସରାଦୀ ଲତା ଦିଦିଙ୍ େହ 
ତାଙ୍ର ବ୍କି୍ଗତ େମ୍କ ୍ବିଷୟସର ରଧ୍ୟ ଉସଲ୍ଖ କରିଛ୍ି। 
ସେ କହଛି୍ି ସଯସତସବସଳ ସେ ତାଙୁ୍ ସଭଟୁଥସିଲ ଲତାଦିଦି 
ତାଙୁ୍  େବଦ୍ା ଗଜୁରୁାଟୀ ଖାଦ୍ ଖାଇବାକୁ ସଦଉଥସିଲ ।

ଏହ ି ବାତ୍ା୍ଳା�ସର ସେ କୁହଥିସିଲ ସବାଧହୁଏ ଦୁନିଆସର 
ଏରିତି ସକହ ିନଥସିବ ଯାହାଙ୍ ହୃଦୟସର ଲତାଙ୍ ପ୍ରତି େମ୍ମାନ 
ଓ ସନେହ ନଥବି!। ସେ ଆରରାନଙ୍ ତୁଳନାସର ବୟେସର 
ବଡ ଏବଂ ସଦଶର ବିଭିନ୍ ଯଗୁର ୋକ୍ଷୀ। ଆସର ତାଙୁ୍ 'ଦିଦି' 
ସବାଲି େସ୍ବୋଧନ କରୁ। ଏଥ�ିାଇ ଁଲତା ଦିଦି କହଥିସିଲ, “ତୁସର 
(�ିଏର ସରାଦୀ) ରଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତସର ଜାଣ ିନାହ ଁସଯ ତୁସର କିଏ। 

ନ�ନତନବନଳ ବାପା ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଥମଥର ଗୀତ ଗାଇବା 
ଶଣୁତିନଲ 

ଲତା ରସଗେେକର 28 ସେସପ୍୍ଟ ବେର 1929ସର ଇସନ୍ଦାରସର 
ଜନଗ୍୍ରହଣ କରିଥସିଲ। ତାଙ୍ �ିତା ଦିନାନାଥ ରସଗେେକର 
ନିସଜ ଗାଉଥସିଲ ଏବଂ ଏକ ଡ୍ାରା କମ୍ାନୀ ଚଳାଉଥସିଲ। 
ସେ ଅସନକ ଛାତ୍ରଙୁ୍ େଗେୀତ ଶକି୍ଷା ରଧ୍ୟ ସଦଉଥସିଲ। ଏକ 

ୋକ୍ଷାତକାରସର ଲତାଜୀ କହଥିସିଲ, “ଥସର ସରା ବା�ା ତାଙ୍ 
ଶଷି୍ଙୁ୍ େଗେୀତ ଶକି୍ଷା ସଦଉଥସିଲ। ତାଙୁ୍ େନ୍୍ାସର ସକୌଣେି 

ସ୍ାନକୁ ଯିବାକୁ �ଡିଲା, ସତଣ ୁସେ ଶଷି୍ଙୁ୍ କହଥିସିଲ ସଯ 
ତୁସର ଅଭ୍ାେ କରୁଥାଅ, ରୁ ଁଆେିବି । ରୁ ଁବାଲସକାନୀସର 

ବେି ଶଷି୍କୁ ଶଣୁଥୁଲିି। ରୁ ଁତାଙ୍ �ାଖକୁ ଯାଇ କହଲିି ତୁସର 
ଏହ ିବନ୍ଦଶି ୍ ଭୁଲ୍ ଗାନ କରୁଛ। ରୁ ଁତାଙୁ୍ ସେହ ିବନ୍ଦଶି ୍ ଗାଇ 
ଶଣୁାଇଲି। ସେହେିରୟସର ବା�ା ଆେିଯିବାରୁ ରୁ ଁସେଠାରୁ 

ସଦୌଡି �ଳାଇଲି।  ସେସତସବସଳ ସରାସତ ରାତ୍ର 5 ବଷ ୍ବୟେ 
ସହାଇଥଲିା ଏବଂ ସରା ବା�ା ଜାଣ ିନଥସିଲ ସଯ ରୁ ଁରଧ୍ୟ ଗୀତ 

ଗାଏ।  ଶଷି୍ରାସନ ଚାଲିଯିବା �ସର ସେ ରା’ଙୁ୍ କହଥିସିଲ 
ସଯ ଗାୟକ ତାଙ୍ ଘସର ଅଛି ଏବଂ ଆସର ବାହାସର ସଲାକଙୁ୍ 

ଶକି୍ଷା ସଦଉଛୁ! �ରଦିନ ବା�ା ସରାସତ େକାଳ 6 ଟାସର 
ଉଠାଇ ତାନ�ରୁା ସଦଇସଦସଲ।

ଅଭତିନୟରୁ ସ୍ତିରକନଲ ଗାଇବାର �ାତ୍ରା  
1943-44ର କଥା। ସକାରା୍�ରୁସର ଏକ ଚଳଚି୍ଚତ୍ରର େଟିୁଂ 

ଚାଲିଥଲିା ଏବଂ ଏହ ିେରୟସର ପ୍ରେିଦ୍ ଗାୟିରା ନୁରଜାହାନ 
ଗୀତ ସରକଡ ୍କରିବାକୁ ଆେିଥସିଲ। େରାନ ଚଳଚି୍ଚତ୍ରସର 

ଏକ ସଛାଟ ଝଅି ରଧ୍ୟ ଏହ ିଭୂରିକାସର ଅଭିନୟ କରୁଥସିଲ। 
ଝଅିଟିକୁ ନୁରଜାହାନଙ୍ େହ �ରିଚିତ କରାଇ ଫିରର୍ ନିରା୍ତା 

କହଥିସିଲ ସୟ ସହସଲ ଲତା ଏବଂ ସେ ଗୀତ ରଧ୍ୟ ଗାଆ୍ି। 
ନୁରଜାହାନ୍ କହସିଲ, ସରାସତ କିଛି ଶଣୁାଅ। ଲତା ଶାସ୍ତୀୟ 

େଗେୀତସର ଧାରାସର ଏକ ଗୀତ ଗାଇଥସିଲ। ନୁରଜାହାନଙୁ୍ 
ତାହା ବସଶ ୍ �େନ୍ଦ ଆେିଲା ଏବଂ କହସିଲ, ସଯ ସେ ବହୁତ 

ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛ୍ି, ଅଭ୍ାେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବିକା 
ନିବା୍ହ�ାଇ ଁଚଳଚି୍ଚତ୍ରସର ସଛାଟ ଭୂରିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା ଏହ ି

ଝଅିଟି �ସର େଗେୀତ /ୋମ୍ାଜ୍ୀ ଲତା ରସଗେେକର ଭାସବ 
�ରିଚିତ ସହାଇଥସିଲ। 

ଲତା ମନଙ୍ଗସ ୍କରଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଳତି
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ରୁ ଁ ଜାସଣ ସଯ ତୁରର ଆେିବା ଦ୍ାରା ଭାରତର ଚିତ୍ର ବଦଳଛିୁ, 
ଏହା ସରାସତ ବହୁତ ଖେିୁ କରୁଛି’। ଲତା ଦିଦି ଏହା ରଧ୍ୟ କହଛି୍ି 
ସଯ ସେ ତାଙ୍ ଜନଦ୍ିନସର �ିଏର ସରାଦୀଙ୍ ରାଆଙ୍ ଆଶୀବା୍ଦ 
ସନଇଛ୍ି। ଲତା ଦିଦି ଏବଂ �ିଏର ସରାଦୀ �ରସ୍ପରକୁ ଜନଦ୍ିନର 
ଶସୁଭଚ୍ା ଜଣାଇଥସିଲ। ଜନଦ୍ିନର ବାତ୍ା୍ସର ସେ କହଛି୍ି 
ସଯ ‘ ନରସ୍ାର, ନସରନ୍ଦ୍ର ଭାଇ! ଜନଦ୍ିନର ବହୁତ ଶସୁଭଚ୍ା। 
ଭଗବାନ ଆ�ଣଙୁ୍ ପ୍ରସତ୍କ କାଯ୍୍ ସର େଫଳତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହ ି
ରଗେଳକାରନା କରୁଛି, ତଥାସୁ୍ତ। " ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ସରାଦୀ ଏହାର 
ଉତ୍ରସର କହଥିସିଲ, ଧନ୍ବାଦ ଲତା ଦିଦି। ରୁ ଁଅସନକ ବଷ ୍
ଧରି ତୁରର ଆଶୀବା୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସେୌଭାଗ୍ �ାଇଛି 
।ଏହା ସରାସତ ଅ�ାର ଶକି୍ ପ୍ରଦାନ କସର।" ଏହ ିଅଭିବାଦନକୁ 
ସଦଖ ି ଲତା ଦିଦି ଏବଂ ତାଙ୍ 'ନସରନ୍ଦ୍ର ଭାଇ'ଙ୍ ରଧ୍ୟସର 
�ାରସ୍ପରିକ ସନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ା ସ୍ପଷ୍ ହୁଏ।

2021 ରେିହାସର ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ସରାଦୀ ରଧ୍ୟ ତାଙୁ୍ 92 ତର 
ଜନଦ୍ିନସର ଶସୁଭଚ୍ା ଜଣାଇଥସିଲ।  ସେ କହଥିସିଲ, ' ଆଦରଣୀୟ 
ଲତା ଦିଦିଙୁ୍ ଜନଦ୍ିନର ଶସୁଭଚ୍ା। ତାଙ୍ର େରୁଧରୁ ସ୍ୱର େରଗ୍ର 
ବିଶ୍ୱସର ଗଞୁ୍ଜରିତ ହୁଏ। ତାଙ୍ର ନମ୍ତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ େଂସ୍ତୃି 
ପ୍ରତି ଆସବଗ ସହତୁ ତାଙୁ୍ େରସସ୍ତ ଭଲ �ାଆ୍ି। ତାଙ୍ର 
ଆଶୀବା୍ଦ ସରା �ାଇ ଁଶକି୍ର ଉତ୍ସ। ରୁ ଁଲତା ଦିଦିଙ୍ ଦୀଘ ୍ଜୀବନ 
ଏବଂ ତାଙ୍ େସୁ୍ ଜୀବନ �ାଇ ଁ ପ୍ରାଥନ୍ା କରୁଛି। ’ଲତା ଦିଦଙି୍ 
ସଦହା୍ ସଦଶ �ାଇ ଁପ୍ରକୃତସର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍ ସ୍ୱର 
ୋରା ସଦଶସର ଗଞୁ୍ଜରିତ ସହଉଥବି। ଚଳିତ ବଷ ୍ବିଟିଂ ଦି ରିଟି୍ଟ୍  
�ବସ୍ର �ିଏର ସରାଦୀଙ୍ ନିସଦ୍ଶ୍ସର ସୟ ବତନ ସକ ସଲାସଗା’ଁ 
ଗୀତକୁ  ବଜାଯାଇଥଲିା। ଲତା ଦିଦି ଗାଇଥବିା ଏହ ିଗୀତ ପ୍ରସତ୍କ 
ଭାରତୀୟଙ୍ ହୃଦୟସର ସଦଶସପ୍ରରର ଭାବନା େଷିୃ୍କସର।  n

ନ�ନତନବନଳ ନଶା ’ଦୁଭଭିଷେର ଶତିକାର ନହାଇଥବିା 
ନଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁମାଗଣାନର କରା�ାଇଥଲିା 
1987 ରେିହାସର ରାଜସ୍ାନସର କ୍ରରାଗତ ଦୁଭପିକ୍ଷ �ଡିଥଲିା। 
ଦୁଭପିକ୍ଷର ଶକିାର ସହାଇଥବିା ସଲାକଙୁ୍ ୋହାଯ୍ କରିବା �ାଇ ଁ
ଜୟ�ରୁର ଏେଏରଏେ ଷ୍ାଡିୟରସର ଏକ େଂଗଠନ ଏକ ସଶା’ 
ଆସୟାଜନ କରିଥସିଲ। ଅନୁଷା୍ନର ଅନୁସରାଧ କ୍ରସର ଲତା 
ରସଗେେକର ସକୌଣେି ଶଳୁ୍କ ନ ସନଇ କାଯ୍୍ କ୍ରରସର ଗାଇବା 
କରିବାକୁ ରାଜି ସହାଇଥସିଲ। କିନ୍ତୁ େରେ୍ାଟି ସହଲା ସଶା’ର ଦିନ 
ଗରୁୁବାର ଥଲିା। ଲତାଜୀ ଏହ ିଦିନ ଉ�ବାେ କରୁଥସିଲ ଏବଂ 
ସକୌଣେି ଗୀତ ଗାଉ ନଥସିଲ । କିନ୍ତୁ ସଲାକଙ୍ ସ୍ୱାଥକ୍ୁ ଆଖସିର ରଖ ି
ଲତାଜୀ ଏହ ିନିୟର ଭାଗିେଥସିଲ। ବିନା ସକୌଣେି ଖାଦ୍ସର  ସେ 
ଏହ ିସଶା’ସର 26ଟି ଗୀତ ଗାଇଥସିଲ। ଏହ ିସଶା’ସର 1  ସକାଟି 1 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଆୟ ସହାଇଥଲିା। ଲତାଜୀ ରଧ୍ୟ ତାଙ୍ ତରଫରୁ ଟଙ୍ା 
ରିଶାଇ ଦୁଭପିକ୍ଷର ଶକିାର ସହାଇଥବିା ସଲାକଙୁ୍ ଦାନ କରିଥସିଲ। 

ଲତା ମନଙ୍ଗସକର ଜନଣ ରାଜ୍ସଭା ସାଂସଦ ଥନିଲ
1999 ରୁ 2005 �ଯ୍୍ ୍ ଲତା ରସଗେେକର ରାଜ୍େଭାସର 
ୋଂେଦ ଥସିଲ। ସେ 1999 ରେିହାସର ରାଜ୍େଭାକୁ ରସନାନୀତ 
ସହାଇଥସିଲ। ଲଣ୍ଡନର େମ୍ମାନଜନକ ରୟାଲ ଆଲବଟ ୍ହଲସର 
ଅଭିନୟ କରିଥବିା ପ୍ରଥର ଭାରତୀୟ ସହବାର ସଗୌରବ ସେ 
�ାଇଛ୍ି। 2007ସର ଫ୍ାନ ୍ସ େରକାର ତାଙୁ୍ େସବା୍ଚ୍ଚ ନାଗରିକ 
�ରୁସ୍ାର ‘ଲିଜଅିନ୍ ଅଫ୍ ଅନର’ ସର େମ୍ମାନିତ କରିଥସିଲ | 
2011ସର, େବା୍ଧକି ଗୀତ ସରକଡପିଂ କରିଥବିା ଗାୟକ ଭାସବ ଲତା 
ରସଗେେକରଙ୍ ନାର ଗିନିଜ ୍ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସରକଡସ୍ର ସ୍ାନ �ାଇଥଲିା। 
ଲତା ରସଗେେକରଙ୍ ଏହ ିବିଶ୍ୱ ସରକଡକ୍ୁ ତାଙ୍ ୋନ ଭଉଣୀ ଏବଂ 
ସଭସଟରାନ୍ ଗାୟକ ଆଶା ସଭାେସଲ ଭାଗିେଛ୍ି।

ପ୍ରଥମ ଚଳର୍ତିତ୍ର ପରୁସ୍ାର
1958 �ଯ୍୍ ୍ ଫିରସ୍ଫୟାର �ରୁସ୍ାରସର ସଶ୍ରଷ୍ ଗାୟନ �ାଇ ଁସକୌଣେି 
�ରୁସ୍ାର ନଥଲିା।  1957 ରେିହାସର, ଶଙ୍ର ଜୟକିଶାନ୍ ସଶ୍ରଷ ୍େଗେୀତ 
ନିସଦ୍ଶ୍କ �ରୁସ୍ାର �ାଇବାକୁ ଯାଉଥସିଲ ଏବଂ ସେ ଲତାଙୁ୍ ଏହ ି
ଉତ୍ସବସର ଏକ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହଥିସିଲ। କିନ୍ତୁ ଲତାଜୀ ରନା କରିସଦଇ 
କହସିଲ - ରୁ ଁଫିରସ୍ଫୟାରସର ଗୀତ ଗାଇବି ନାହି।ଁ ଆ�ଣ �ରୁସ୍ାର 
�ାଇସବ, ରୁ ଁନୁସହ।ଁ ସେରାସନ ସଶ୍ରଷ ୍ଗାୟକ କି୍ ବୋ ଗୀତିକାରଙୁ୍ �ରୁସ୍ାର 
ସଦଉନାହା ଁ୍ ି। ସତଣ ୁଆ�ଣ ଅସକଷ୍୍ଟ୍ରା ଦଳକୁ କହନ୍ତୁ ବିନା କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀସର 
ବାଜା ବଜାନ୍ତୁ। ସପ୍ଲବ୍ାକ୍ ଗାୟକ ଏବଂ ଗୀତିକାର �ରୁସ୍ାର ସଘାଷଣା 
ନସହବା �ଯ୍୍ ୍ ରୁ ଁଫିରସ୍ଫୟାର �ାଇ ଁଗୀତ ଗାଇବି ନାହି।ଁ ଲତାଙ୍ ଏହ ି
ସକ୍ଷାଭ ସେସତବସଳ ଅସନକ ଆସଲାଡନ େଷିୃ୍କଲା। �ରୁସ୍ାର 1959 ସର 
ଆରମ୍ ସହାଇଥଲିା ।  �ରୁୁଷ ଏବଂ ରହଳିା ଗାୟକରାନଙ୍ �ାଇ ଁସକବଳ 
ସଗାଟିଏ ବଗ ୍ରହଥିଲିା। 1959 ରେିହାସର, ଲତାଜୀ  ଚଳଚି୍ଚତ୍ର ‘ରଧରୁତି’ର  
‘ଆଜା ସର �ାର୍ ସଦଶୀ’ଗୀତ �ାଇ ଁପ୍ରଥର �ରୁସ୍ାର ଜତିିଥସିଲ। 

 2019ନର ନରକଡତ୍ତ କରତିଥନିଲ ନଶଷ ଗୀତ
2019ସର ଲତା ରସଗେେକର ତାଙ୍ର ସଶଷ ଗୀତ ‘ସେୌଗନ୍ ରସୁଝ 
ଇେ ୍ ରିଟି୍ଟକୀ’ ସରକଡ ୍କରିଥସିଲ। ଭାରତୀୟ ସେନା ତଥା ସଦଶ 
�ାଇ ଁଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂ� ରାୟୁସରଶ �ାଇ ଏହାକୁ କସମ୍ାଜ ୍ କରିଥସିଲ। 
ରାଚ୍ଚ ୍30, 2019 ସର ଏହା ରିଲିଜ ୍ କରିଥଲିା ।

ଲତା ମନଙ୍ଗସ ୍କରଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଳତି



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 9

ଓଡିଶାର ଗଞ୍ଜାର ଜଲି୍ାସର ରାଚ୍ଚ ୍ରାେ 5 ତାରିଖ 1916 ରେିହାସର 
ଜନଗ୍୍ରହଣ କରିଥସିଲ ବିଜୟାନନ୍ଦ ଓରଫ ବିଜ ୁ �ଟ୍ଟନାୟକ। 
ତାଙ୍ ବା�ାଙ୍ ନା ଁଥଲିା ଲଖରିୀନାରାୟଣ �ଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ରା’ 

ଥସିଲ ଆଶଲତା ସଦବୀ। ବିଜ ୁକଟକସି୍ତ ରିଶନ ପ୍ରାଥରିକ ବିଦ୍ାଳୟ 
ଏବଂ ଖ୍ାଏଷ୍ କସଲଜଏିଟ୍ରୁ ସ୍ଲ୍ୁ  ଶକି୍ଷା େରାପ୍ କରିଥସିଲ। 1927 
ରେିହାସର ସେ ସରସଭନ ୍ସା କଲିଜଏିଟ୍  ସ୍ଲୁସର  ସନତାଜୀ େଭୁାଷ ଚନ୍ଦ୍ର 
ସବାଷଙ୍ େହ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥସିଲ। ସେ ତାଙ୍ କସଲଜ େରୟସର 
ଜସଣ ଦକ୍ଷ ସଖଳାଳି ଥସିଲ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ାଳୟର ଫୁଟବଲ୍, ହକି 
ଏବଂ ଆଥସଲଟିକ୍ସ ଦଳର ସନତୃତ୍ୱ ସନଉଥସିଲ । ସେ ଲଗାତାର ତିନି 
ବଷ ୍ଧରି କ୍ରୀଡା ଚାମ୍ୟିନ ସହାଇଥସିଲ। ସେ ଦିଲ୍ୀ ଫ୍ଲ ାଇଗେ ୍୍ଲବ ଏବଂ   
ଏସରାସନଟିକ୍ ସଟ୍ନିଂ ଇନଷି୍ଚୁ୍ଟ ଅଫ୍  ଇଣି୍ଡଆରୁ �ାଇଲଟଙ୍ ସଟ୍ନିଂ 
ସନବାକୁ ଇଚ୍ା କରି ଅଧାରୁ �ାଠ�ଢ଼ା ଛାଡିଥସିଲ। �ିଲାଟିଦିନରୁ 
ସେ ବିରାନ ଉଡାଣ �ାଇ ଁଆଗ୍ରହୀ ଥସିଲ। ତାଲିର ସନବା �ସର ସେ 
ଘସରାଇ ବିରାନ ସେବା �ାଇ ଁଉଡାଣ ଆରମ୍ କରିଥସିଲ। 

ଦି୍ତୀୟ ବିଶ୍ୱଯଦୁ୍ େରୟସର ସେ ରୟାଲ ଇଣି୍ଡଆନ୍  ଏୟାରସଫାେସ୍ର 
ସଯାଗ ସଦଇଥସିଲ। ସଯସତସବସଳ ସୋଭିଏତ େଂଘ ଅେବିୁଧାସର 
�ଡିଲା, ସେସତସବସଳ �ଟ୍ଟନାୟକ ହି ଁ ଡାସକାଟା ଉଡାଇ ଶତ୍ରୁ 
ସେୈନ୍ବାହନିୀ ଉ�ସର ସବାରାରାଡ କରିଥସିଲ। ବିଜ ୁ �ଟ୍ଟନାୟକଙ୍ 
ୋହେିକତା ଉ�ସର ତାଙୁ୍ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନର େସବା୍ଚ୍ଚ �ରୁସ୍ାର 
େହତି ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲିା। ଦି୍ତୀୟ ବିଶ୍ୱଯଦୁ୍ େରୟସର 
ସରଗୁେନସର ଫେି ରହଥିବିା ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟଙୁ୍ ସେ 
ବଞ୍ାଇଥସିଲ। ସ୍ୱାଧୀନତା େଂଗ୍ରାର େରୟସର ସେ  ରହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍ 
ଦ୍ାରା ଯସଥଷ୍ ପ୍ରଭାବିତ ସହାଇଥସିଲ।   1947 ରେିହାସର ସ୍ୱାଧୀନତା 
�ସର ସଯସତସବସଳ �ାକିସ୍ତାନୀରାସନ କାଶୀ୍ର ଉ�ସର ଆକ୍ରରଣ 
କରିଥସିଲ, ସେସତସବସଳ ବିଜ ୁ �ଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତୀୟ ସେୈନିକଙୁ୍ 
ଶ୍ରୀନଗର ବିରାନ ବନ୍ଦରସର ଅବତରଣ କରିଥସିଲ। ତା’�ସର 

�ିଡିତଙ୍ଚ ଉଦ୍ାର କରିବାସର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱ�ର୍ୂ୍ ଭୂରିକା ସନଇଥସିଲ।  
ବିଜ ୁ�ଟ୍ଟନାୟକଙ୍ େହତି ଜଡିତ ଆଉ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱ�ର୍ୂ୍ କାହାଣୀ ସହଉଛି 
ଇସଣ୍ଡାସନେିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା େଂଗ୍ରର। 1946ର ସଶଷ ଭାଗସର 
ଇସଣ୍ଡାସନେିଆ ଏହାର ଅଧକିାଂଶ ଅଞ୍ଳକୁ ଡଚ୍ ଦଖଲରୁ ରକୁ୍ କରିଥଲିା 
। କିନ୍ତୁ ଜଲୁାଇ 1947ସର ଡଚ୍ ରାସନ �ଣୁଥିସର ଇସଣ୍ଡାସନେିଆ 
ଉ�ସର ଆକ୍ରରଣ କରିଥସିଲ। ତା’�ସର ଇସଣ୍ଡାସନେିଆର େସବା୍ଚ୍ଚ 
ସନତା େକୁସର୍୍ା ତାଙ୍ ବନୁ୍ ଜବାହରଲାଲ ସନହରୁଙୁ୍ ୋହାଯ୍ �ାଇ ଁ
ରସନ �କାଇସଲ। ସନହରୁଙ୍ ଅନୁସରାଧକ୍ରସର �ରୁୁଣା ଡାସକାଟା 
ବିରାନ େହତି ବିଜ ୁ�ଟ୍ଟନାୟକ ଇସଣ୍ଡାସନେିଆ ଯାଇ ସେଠାସର ଡଚ୍ ଙ୍ 
ଦ୍ାରା ଗହୃବନ୍ଦୀସର ଥବିା ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ େତୁାନ ଶାହରିୟାର ଏବଂ 
ଉ�ରାଷ୍ଟ୍ର�ତି ରହମ୍ମଦ ହଟ୍ଟାଙୁ୍  ଦିଲ୍ୀ ସନଇଆେିଥସିଲ। ଫଳସର 
ସେ ସନହରୁଙ୍ ଦ୍ାରା ଆହୁତ ଅ୍ଜା୍ତୀୟ େମି୍ମଳନୀସର ସଯାଗସଦଇ 
ଡଚ୍ ରାନଙ୍ ବିରୁଦ୍ସର ସ୍ୱର ଶକ୍ କରି�ାରିଥସିଲ। ଏହ ି ୋହେିକ 
କାଯ୍୍  �ାଇ ଁବିଜବୁାବୁଙୁ୍ ଇସଣ୍ଡାସନେିଆର 'ଭୁରି �ତୁ୍ର' �ରୁସ୍ାର େହ 
1995 ସର, ସେଠାକାର େସବା୍ଚ୍ଚ ଜାତୀୟ �ରୁସ୍ାର ‘ବିନ୍ ତାଗ୍େ  ଜାୋ 
ଉତାରା’ ରଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲିା। େକୁସର୍୍ାଙ୍ ଝଅି ସରଘାବତୀଙୁ୍ 
ବିଜ ୁ�ଟ୍ଟନାୟକ ନାରକରଣ କରିଥସିଲ। �ସର ସେ ଇସଣ୍ଡାସନେିଆର 
ରାଷ୍ଟ୍ର�ତି ରଧ୍ୟ ସହାଇଥସିଲ। ଇସଣ୍ଡାସନେିଆ ତାଙ୍ ନାସଁର ଦିଲ୍ୀର 
ଦୂତାବାେସର ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସକାଠରୀ ଚିହ୍ତି କରିରଖଛିି। 50 
ଦଶକସର ରାଜନୀତିସର ପ୍ରସବଶ କରିଥବିା ବିଜ ୁ ରାଜ୍ କଂସଗ୍ରେର 
େଭା�ତି ସହବାେହ ୨ଥର  ରଖୁ୍ରନ୍ତୀ ବି ସହାଇଥସିଲ। 1977 
ରେିହାସର  ଜରୁରୀକାଳୀନ େରୟସର ସଜଲ ଯାଇଥସିଲ। ଏହା�ସର 
ତାଙୁ୍ ସରାରାରଜୀ ସଦଶାଇଙ୍ େରକାରସର ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଖଣ ିରନ୍ତୀ 
କରାଯାଇଥଲିା। ସେ 17 ଏପି୍ରଲ 1997ସର ରତୁୃ୍ ବରଣ କରିଥସିଲ।  
ତାଙ୍ ରର ଶରୀସର େମ୍ମାନ ପ୍ରଦଶନ୍ �ାଇ ଁ 3ଟି ସଦଶର (ଭାରତ, n

ନସ ଏମତିତତିଜନଣ ରାଜନନତା �ାହାଙୁ୍କ ପତିଲାଟତିଦତିନରୁ ନରାମାଞ୍ଚ ପସନ୍ ଥଲିା। ବଡ ନହନଲ ତ ପାଇଲଟ୍  ଭାନବ ଖ୍ାତତି 
ଅଜତ୍ତନ କନଲ। ଦୁଇଟତି ନଦଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମନର ଅବତିସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମତିକା ନତିବତ୍ତାହ କରତିଥନିଲ। ନ�ନତନବନଳ 

କଶୀ୍ରନର ପାକତିସ୍ାନ ପ୍ରନବଶ କରତିବାକୁ ଉଦ୍ମ କରତିଲା ନସନତନବନଳ ନତିଜ ଜୀବନ ଲଗାଇନଦନଲ �ଦ୍ୁ ଦନଷେତ୍ରନର। 
ସ୍ୱତନ୍ତ ଭାରତନର ସକ୍ତିୟ ରାଜନୀତତିକ ଭୂମତିକା ନତିବତ୍ତାହ କରତିଥବିା ବତିଜୟାନନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇଥର ଓଡତିଶାର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ 
ନହବାସହ ଥନର ନକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ବତି ନହାଇଥନିଲ। ଆଧନୁତିକ ଓଡତିଶାର ଅନ୍ତମ ବତିନ୍ଧାଣୀ ତଥା ନଲାକଙ୍କ ପାଖନର ବତିଜ ୁ

ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାନବ ପରତିଚତିତ ଏହତି ବ୍କ୍ତିତ୍ୱଙୁ୍କ ଜନଦ୍ତିବସନର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଳତି.. 

ଆଧନୁତିକ ଓଡତିଶାର 
ଅନ୍ତମ ବତିନ୍ଧାଣୀ 

ଜନ:୍ 0 5 ମାର୍ତ୍ତ 1916 | ମତୁୃ୍: 17 ଏପ୍ରତିଲ 1997

ବତିଜ ୁପଟ୍ଟନାୟକବ୍କ୍ତିତ୍ୱ
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ନପ୍ରରଣା ସାଜଛୁନ୍ତତି 
ନୁ୍ଇଣ୍ତିଆର ନାରୀଶକ୍ତି  

�ତ୍ର ନାୟତ୍ତସୁ୍ ପଜୂ୍ନନ୍ତ ରମନନ୍ତ ତତ୍ର ନଦବତା
�ତ୍ରରୖତାସୁ୍ ପଜୂ୍ନନ୍ତ ସବତ୍ତାସ୍ତ୍ରାଫଳାଃ କ୍ତିୟାଃ।।

ଅରଥ୍ାତ୍ଯେଉଠଁିନଥାରୀଙ୍କପଜୂଥାଯ�ଥାଇରଥାଏ,ଯେଠଥାଯରଯେବତଥାନବିଥାେକରନି୍।ଯେଉଠଁିଏ�ଥା�ୁଏନଥାଯେଠଥାଯରେବୁକଥାେ୍୍ୟନଷି୍ଫଳଯ�ଥାଇରଥାଏ।

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି

ସଶକ୍ ମହତିଳା ସମଦୃ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍
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ଶବ୍ଦସର ଗନୁ୍ା ସହାଇଥବିା ଏହ ି କିଛି ଧାଡି ଏସବ ନୂଆ 
ଭାରତର ଅରତୃଯାତ୍ରାସର ବାସ୍ତବରୂ� ସନଇଛ୍ି। 
ଆଜ ିରାଜ�ଥସର ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ ଦିବେ �ସରଡକୁ 
ରହଳିା ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ କରୁଛ୍ି, ଆଧନିୁକ ଯଦୁ୍ ବିରାନ 

ରଫାଲ ଉଡାଉଛ୍ି ଆଉ ଶତ୍ରୁରାନଙ୍ େହ ଲଢ଼ଛୁ୍ି। ଏହା ଏକ 
ୋରଗି୍ରକଭାସବ ରହଳିା ଶକି୍କୁ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂରିକାସର ଆଣବିା �ାଇ ଁ
ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍ ନିର୍ର ପ୍ରୟାେର ଫଳାଫଳ। ସଦଶର ନାକୁଁ 
ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ତଥା ସଦଶର ଅଥସ୍ନୈତିକ ପ୍ରଗତିକୁ   ରହଳିାଙ୍ ଶକି୍ 
ସକବଳ କାନ୍ସର କାନ୍ ରିଳାଇ ନାହା୍ି ବରଂ ଆତ୍ମ ନିଯକିୁ୍ �ଥସର 
ଚାଲି ସଦଶ�ାଇ ଁ ସଗୌରବ ଆଣଛି୍ି। ରହଳିାରାସନ ସେରାନଙ୍ର 
ଦକ୍ଷତାର ଚରତ୍ାରୀତାକୁ ପ୍ରରାଣ କରିଛ୍ି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ କରୁଛି ସଯ, 
ଯଦି ସେରାସନ େରାନ େସୁଯାଗ �ାଆ୍ି, ସତସବ ସକବଳ ଏକ ଘର 
ନୁସହ ଁ, ଏକ େରଦୃ୍, ଗବପିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରି�ାରିସବ।

ଆ୍ଜା୍ତୀୟ ରଦୁ୍ା �ାଣ୍ଠରି ରିସ�ାଟ ୍ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କରସ୍କ୍ଷତ୍ରସର 
�ରୁୁଷଙ୍ େହ େରକକ୍ଷ ସହାଇ ରହଳିାରାନଙ୍ ଭାଗିଦାରୀ ରହବି ତସବ 
ଭାରତର ଜଡିି�ି 27 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ �ାଇ�ାସର। ଯଦି 50 ପ୍ରତିଶତ 
କୁଶଳୀ ରହଳିା କରସ୍କ୍ଷତ୍ରସର ସଯାଗ ଦିଅ୍ି, ସତସବ ଅଭିବୃଦି୍ ହାର 
ପ୍ରତିବଷ ୍1.5 ପ୍ରତିଶତରୁ 9 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦି୍ �ାଇ�ାସର। ଏହ ିସହତୁ 
ନୁ୍ଇଣି୍ଡଆସର ରହଳିାରାନଙୁ୍ ଶ୍ରରଶକି୍ସର ଅ୍ଭୁକ୍୍ କରିବାର 
ଆବଶ୍କତା ରହଛିି। ଏଣ ୁ ରହଳିାରାନଙୁ୍ େରାନ େସୁଯାଗ ଏବଂ 
ନିରା�ଦ �ରିସବଶ ସଦବା �ାଇ ଁସକନ୍ଦ୍ର େରକାର କ୍ରରାଗତ ଭାବସର 
ନୂତନ ନିଷ୍ପତି୍ ସନଉଛ୍ି। େବ୍ କା ୋଥ, େବ୍ କା ବିକାଶ, େବ୍ କା ବିଶ୍ୱାେ 
ଏବଂ େବ୍ କା ପ୍ରୟାେ ନୁ୍ଇଣି୍ଡଆର ରନ୍ତ ସହାଇଛି, ଯାହା ଏହ ିଅରତୃ 
ରସହାତ୍ସବସର ଭାରତ �ାଇ ଁ�ଥପ୍ରଦଶକ୍ ରୂ� ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହ ି
କତ୍ବ୍୍ରନ୍ତ େହତି ସକାଟି ସକାଟି ସଦଶବାେୀ ଆଜ ି େବୁର୍୍ ଭାରତ 
�ାଇ ଁଭିତି୍ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ା�ନ କରୁଛ୍ି। 

ଏ ସଦଶ ଏ ଜାତି ଆରଠାରୁ େଷିୃ୍ ଆଉ ଆସର ତା’ �ାଇ ଁ
ବିଦ୍ରାନ। ଏହ ିଭାବନା ବତ୍ର୍ାନ ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆସର ସଲାକଙୁ୍ ରାଗ ୍
ପ୍ରଦଶନ୍ କରୁଛି। ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍ ଉଦ୍ରସର ଏରିତି ଏକ ବ୍ବସ୍ା 
ସଦଶସର ତିଆରି ସହାଇଛି ସଯଉଠଁାସର ବିସଭଦର ସକୌଣେି ଶଙ୍ା 
ନାହି।ଁ େରାନତା ଏବଂ ୋରାଜକି ନ୍ାୟରର ରଳୁଦୂଆସର ଏକ 
େରାଜ େଷିୃ୍ ସହଉଛି। 

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ତୃତି ସଦା ସବତ୍ତଦା ନାରୀଙୁ୍କ ସମ୍ାନ ନଦଇ ଆସତିଛତି। ଏହା ଅନୁଭବ କରାଇଛତି ନ�, ମହତିଳା 
ଶକ୍ତିଙ୍କ ବତିନା ନକୌଣସତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବତିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁନହ।ଁ ଏଣ ୁନକବଳ ନାରୀ ଉତ୍ ଥାନ ନହନଲ ନହବ ନାହତି ଁ
ବରଂ ରାଜନୀତତିକ ସ୍ରନର ନସମାନଙ୍କ ନନତୃତ୍ୱ ବତିକାଶ ନହବା ଆବଶ୍କ। ନସମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ତିନକାଣନର 
ନୀତତି ପ୍ରସୁ୍ତ ନହବା ଆବଶ୍କ। ଏହତି ଭାବନାକୁ ସାଙ୍ଗନର ନନଇ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନସାଧାରଣନର 

ସନଚତନତା ବୃଦ୍ଧତି କରୁଛନ୍ତତି। ଆଉ ନସହତି ନପ୍ରାତ୍ସାହନନର ନଦା ଆଜତି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ବତିଭତିନ୍ନ ରୂପକୁ ନଦଖବିାକୁ 
ପାଉଛତି। ଆଜତି ଝତିଅଟତିଏ ସଫଳତାର ଆକାଶନର ଉଡୁ ନବାଲତି ପତିତା-ମାତା ଅନପଷୋ କରୁଛନ୍ତତି। ଆଜତି ବତିଶ୍ଧ୍ବ 

ମହତିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦତିବସ ପାଳନ କରୁଥବିା ଅବସରନର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣତିବା ନୁ୍-ଇଣ୍ତିଆନର ନକମତିତତି 
ନହଉଛତି ଝତିଅଙ୍କ ଆକାଂଷୋ ପରୂଣ… 

बेटियों को टिलने दो, 

उन्हें ्ंहसने दो, मुसकराने दो। 
उन्हें भी पढ़ने दो, 

आसमान अपने नाम करने दो। 
संवर उठेगा समाज, 

जब बेटियों को टमलेगी शक्ति। 
बढ़ेगा देश, 

जब साथ ्होगी आतमटनभ्भर नारी शक्ति। 

बेटियों की आगे बढ़ने की ललक 
अब पूरी ्हो र्ही ्ैह। 

कुछ कर टदिाने के जजबे को 
अब जमीन टमल र्ही ्है। 

सेना  ्हो या सिाि्टअप, 
ओलंटपक ्हो या ररसर्भ 

या टिर आइिी इनोवेशन, 
बेटियों का ्हो र्हा ्है आटथ्भक 
सश्तिीकरण, 

गव्भ कर र्हा ्है पूरा राष्ट्र। 

्हर बंधन ्हर बाधा को पार करो, 
कोई रुकावि तिुम्हें न्हीं रोक सकतिी। 

देश को नई ऊंराई पर ले जाएगी 
्हमारी बेटियों की सामूट्हक शक्ति। 

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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ମହତିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ
�ବୂରୁ୍ ଏରିତି ଏକ େରୟ ଥଲିା ସଯସତସବସଳ ସଦଶସର ରହଳିା 
େଶକି୍କରଣର �ରିେର ସବଶ ୍ େିରୀତ ଥଲିା ଏବଂ ତାହା ଗରିବ ଓ 
ଗ୍ରାରୀଣ ରହଳିାଙ୍ରଗେଳକୁ ଏହା ଧ୍ୟାନ ସଦଉନଥଲିା।  କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି 
ବଷ ୍ରଧ୍ୟସର ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଏହ ି�ାଥକ୍୍କୁ ଦୂର କରିବା �ାଇ ଁକାଯ୍୍  
କରୁଛ୍ି। ଆଜ ିରହଳିା େଶକି୍କରଣ ସକ୍ଷତ୍ରସର ସେହ ି9 ସକାଟି ଗରିବ 
ରହଳିାୋରିଲ୍  ସହାଇଛ୍ି ସଯଉରଁାସନ ପ୍ରଥର ଥର �ାଇ ଁ ଗ୍ାେ 
େଂସଯାଗ �ାଇଛ୍ି। ଏହାଦ୍ାରା ତାଙୁ୍ ଧଆୂଯଁକୁ୍ ସରାସଷଇରୁ ରକିୁ୍ 
ରିଳିଛି। ଆଜ ି ରହଳିା େଶକି୍କରଣର ସଚସହରାସର ସକାଟିସକାଟି 
େଂଖ୍ାସର ସେହ ି ରା’ ଓ ଭଉଣୀରାସନ ୋରିଲ୍  ସହାଇଛ୍ି 
ସଯଉରଁାସନ ସ୍ୱଚ୍ ଭାରତ ରିଶନ ଅଧୀନସର ନିଜ �ାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ 
�ାଇଖାନା �ାଇଛ୍ି। ଏହ ି �ାଇଖାନାକୁ ଉତ୍ରପ୍ରସଦଶସର ଇଜ୍ଜତ 
ଘର ସବାଲି ବି କହଥିାଆ୍ି। ସେହ�ିରି ରହଳିାରାସନ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ 
ଆବାେ ସଯାଜନାସର ରଧ୍ୟ ନିଜ �ାଇ ଁ ଘରଟିଏ �ାଇ�ାରିଛ୍ି।  
ସେହଭିଳି, ସକାଟି ସକାଟି ରହଳିା ଗଭଧ୍ାରଣ ଏବଂ ପ୍ରେବ େରୟସର 
ରଧ୍ୟ େହାୟତା �ାଆ୍ି, ସକାଟି ସକାଟି ରହଳିା ସେରାନଙ୍ର ଜନ ଧନ 
ବ୍ାଙ୍ ଆକାଉଣ୍ �ାଇଛ୍ି ଏବଂ ସଯସତସବସଳ େରକାରୀ େବେିଡି 
େିଧାେଳଖ ରହଳିା ବ୍ାଙ୍ ଆକାଉଣ୍କୁ ଯାଏ, ତାହା ରହଳିା, ରହଳିା 
େଶକି୍କରଣର େଂଜ୍ା ଏବଂ ଭାରତର ସଚସହରାକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। 

ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସରାଦୀ କୁହ୍ି, ସଯସତସବସଳ ୋରା ବିଶ୍ୱ 
ଅନ୍ାରସର ଥଲିା, ରହଳିାଙୁ୍ ସନଇ ଅସନକ ଭ୍ା୍ ଧାରଣାସର ପ୍ରୋର 

କରୁଥଲିା ସେସତସବସଳ ଭାରତ ରହଳିାଙୁ୍ ସଦବୀ ରୂ�ସର �ଜୂା 
କରୁଥଲିା। ଆରର ଏଠ ିଗାଗପି, ସରହସତ୍ରୟୀ, ଅନୁେୟୂା, ଅରୁନ୍ତି ଏବଂ 
ରଦାଲୋଙ୍ ଭଳି ବିଦୂଷୀ େରାଜକୁ ଜ୍ାନ ସଦଉଥସିଲ। ରଧ୍ୟଯଗୁର 
କଠନି �ରିସି୍ତିସର ରଧ୍ୟ �ନ୍ାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ରୀରାବାଈଙ୍ ଭଳି ରହାନ 
ନାରୀଙୁ୍ ଜନ ୍ ସଦଇଥଲିା ଭାରତ। ଆଉ ସଯସତସବସଳ ଅରତୃ 
ରସହାତ୍ସବ ଅବେରସର ସଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତା େଂଗ୍ରାରୀଙୁ୍ ସ୍ମରଣ କରୁଛି 
ସେସତସବସଳ ସକସତସଯ ରହଳିା ସ୍ୱାଧୀନତା େଂଗ୍ରାରସର ଝାେ 
ସଦଇଛ୍ି ତାହା ରସନ�ଡିଯାଏ। କିତୁ୍ରର ରାଣୀ ସଚନ୍ରା, ରତାଗିେନୀ 
ହଜାରା, ଅହଲ୍ାବାଈ ସହାଲକର, ରାଣୀ ଲଖରିୀବାଇ, ବୀରାଗେନା 
ଝଲକାରୀ ବାଇ, ରତଗିେନୀ ହଜାରା, ୋବିତ୍ରୀବାଈ �ସୁଲଙ୍ ଭଳି 
ରହୟିଷୀ ରହଳିା ସେସତସବସଳ ଭାରତର ସଟକ ରଖଥିସିଲ‘।  

‘ଆତ୍ମନତିଭତ୍ତର ଭାରତ’ର ନକନ୍ଦ୍ରନର ମହତିଳା
ଭାରତସର ରହଳିାଶକି୍ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାେ ଦିନକୁଦିନ ବଢି଼ ଚାଲିଛି। ଆଜ ି
ସେ ନିଜର ଭବିଷ୍ତ ନିର୍୍ୟ କରିବା େହ ସଦଶର ଭବିଷ୍ତକୁ 
ଦିଗଦଶନ୍ ସଦଉଛି। �ବୂରୁ୍, ସଯସତସବସଳ ବି ବ୍ବୋୟ ବିଷୟସର 
କଥାବାତ୍ା୍ ସହଉଥଲିା, ସେସତସବସଳ ବଡବଡ କସ�ା୍ସରଟ୍ ଏବଂ 
�ରୁୁଷଙ୍ କାଯ୍୍  ବିଷୟସର ଆସଲାଚନା ସହଉଥଲିା। ସହସଲ ବାସ୍ତବ 
କଥାଟି ସହଲା ଯଗୁଯଗୁ ଧରି ଭାରତର   ଶକି୍ େବଦ୍ା ଅଣ ୁକ୍ଷଦୁ୍ ଓ 
ରଧ୍ୟର ଧରଣର ଶଳି୍ପ ଭିସତୀ ଅ୍ନପିହତି ଥଲିା। ଆଉ ଏଥସିର �ରୁୁଷଙ୍ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ସଯତିକି ରହଥିଲିା ରହଳିାଙ୍ ଗରୁୁତ୍ୱ ବି େରାନ ଥଲିା। ସେ 
ବୟନ ଶଳି୍ପ ସହଉ କି୍ ବୋ କୁମ୍ାର, କୃଷି ଅବା ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ବ୍ େ୍ବେନ୍ୀୟ 

ଭାରତର ନାରୀ ଆଜତି ନତିଜ ଘରୁ 
ବାହାରତି ବ୍ବସାୟ, ଉନଦ୍ାଗ 
ଭଳତି ନଷେତ୍ରନର ନତିଜର ଦମ ୍ 
ନଦଖାଉଛତି। ନସ ଆଜତି ଆଗକୁ 
ଆସତି ନଟକ୍ସଟାଇଲ୍ , ଷ୍ାଟତ୍ତଅପ ୍ 
ଏବଂ ଅନ୍ ନଷେତ୍ରନର ନତିଜର 
ପାରଦଶଭିତା ନଦଖାଇବା ସହ 
ଭାଗତିଦାରୀ ସନୁତିଶ୍ତିତ କରୁଛତି। 
-ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ। 

ସାଧାରଣ ବନଜଟ୍ ନର ନାରୀଶକ୍ତି  ପାଇ ଁପଦନଷେପ 
ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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ଶଳି୍ପ, ଏ େବୁଥସିର ଆଧାର ସହଉଛ୍ି ରହଳିା ଶକି୍ ଏବଂ ରହଳିାଙ୍ 
ଦକ୍ଷତା। ଏଣ ୁରହଳିାରାନଙ୍ର ଏହ ିଦକ୍ଷତାକୁ ଘସରାଇ କାଯ୍୍ ର ବିଷୟ 
ସବାଲି ବିସବଚନା କରୁଥବିା �ରୁୁଣାକାଳିଆ ଚି୍ାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବା 
ଆବଶ୍କ। 'ସରକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ' ଆଜ ି ଏହା କରୁଛି। ‘ଆତ୍ମନିଭର୍ 
ଭାରତ‘ ଅଭିଯାନ ରହଳିାଙ୍ ଦକ୍ଷତାକୁ ସଦଶର ବିକାଶ େହତି ସଯାଡିଛି। 
ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂ�, ଆଜ ିରଦୁ୍ା ସଯାଜନାର ହତିାଧକିାରୀଙ୍ ପ୍ରାୟ 70 
ପ୍ରତିଶତ ରହଳିା ହତିାଧକିାରୀ ସହାଇ�ାରିଛ୍ି। ଅଥା୍ତ୍  ସକାଟି ସକାଟି 
ରହଳିା ଏହ ି ସଯାଜନା ୋହାଯ୍ସର ସେରାନଙ୍ର କାଯ୍୍  ଆରମ୍ 
କରିଛ୍ି ଏବଂ ଅନ୍ରାନଙୁ୍ ରଧ୍ୟ ସରାଜଗାର ସଦଉଛ୍ି। ସେହଭିଳି, 
ସ୍ୱୟଂ େହାୟକ ସଗାଷୀ୍ ରାଧ୍ୟରସର ରହଳିାରାନଙ୍ ରଧ୍ୟସର ଉସଦ୍ାଗୀ 
ରସନାଭାବକୁ ସପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା �ାଇ ଁ ଦୀନ ଦୟାଲ ଅସ୍ାଦୟ 
ସଯାଜନା କାଯ୍୍ କାରୀ ସହାଇଛି। ସଦଶର ରହଳିାରାନଙ୍ର ଉତ୍ସାହ 
ଏବଂ ଶକି୍ ସ୍ୱରୂ� ଗତ 6-7 ବଷ ୍ରଧ୍ୟସର ସ୍ୱୟଂ େହାୟକ ସଗାଷୀ୍ର 
େଂଖ୍ା ତିନି ଗଣୁ ବୃଦି୍ �ାଇଛି। ଭାରତର ଷ୍ାଟଅ୍� ୍ଇସକା-େିଷ୍ରସର 
ରଧ୍ୟ େରାନ ପ୍ରଗତି ସଦଖାଯାଉଛି। 2016 ରେିହାରୁ ସଦଶର 56ଟି 
ବିଭିନ୍ ସକ୍ଷତ୍ରସର 60ହଜାରରୁ ଅଧକି ନୂତନ ଷ୍ାଟଅ୍� ୍େଷିୃ୍ ସହାଇଛି। 
ଏଥରିଧ୍ୟରୁ 45 ପ୍ରତିଶତ ଷ୍ାଟଅ୍� ୍ସର ଅତି କରସର ଜସଣ  ରହଳିା 
ନିସଦ୍ଶ୍କ ରହଛି୍ି। 

ସମାନ ସନୁ�ାଗ ଦ୍ାରା ବଦଳୁଛତି ପ୍ରତତିଛବତି
ସଯସତସବସଳ ଜସଣ ରହଳିାଙୁ୍ େମ୍ମାନ ଓ େରାନ େସୁଯାଗ ରିସଳ 
ସେସତସବସଳ ତାହା ସବୈପ ୍ଲବିକ �ରିବତ୍ନ୍ ଆଣଥିାଏ। ସବଟି ବଚାଓ, 
ସବଟି �ଢ଼ାଓ, େକୁନ୍ା େରଦିୃ୍�ରି ସଯାଜନା ଲିଗେୀୟ ଅନୁ�ାତସର 
ବ୍ା�କ �ରିବତ୍ନ୍ ଆଣ�ିାରିଛି। ପ୍ରଥରଥର�ାଇ ଁସଦଶସର ରହଳିାଙ୍ 
ଅନୁ�ାତ �ରୁୁଷଙ୍ ଅନୁ�ାତସର ବଢି଼ଛି। ପ୍ରତି ଏକ ହଜାର �ରୁୁଷଙ୍ 
ସକ୍ଷତ୍ରସର ଏସବ ସଦଶସର ରହଳିାଙ୍ େଂଖ୍ା 1020 ସହାଇଛି। ସକବଳ 
ସେତିକି ନୁସହ ଁ, ସଦଶସର ସଦଶସର ଅଧାରୁ �ାଠ ଛାଡୁଥବିା ଝଅିଙ୍ 
େଂଖ୍ା ରଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହାର ରଳୂସର ରହଛିି ସଯ, ରହଳିାରାନଙ୍ �ାଇ ଁ
ଉଦି୍ଷ୍ କାଯ୍୍ କ୍ରରସର ରହଳିାଙ୍ ସନତୃତ୍ଵ। 

ଅଳ୍ପ ବୟେସର ବିବାହଦ୍ାରା ଝଅିରାନଙ୍ର ଶକି୍ଷା ଏବଂ ବୃତି୍ସର 
ବାଧା େଷିୃ୍ ସହାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସରାକିବାଲାଗି ଝଅିଙ୍ ବିବାହର େବନି୍୍ ନେ 
ବୟେକୁ ବଢ଼ାଇ 21 ବଷକୁ୍ ବୃଦି୍ କରିବାକୁ ସଚଷ୍ା କରାଯାଉଛି। ୋତବଷ ୍
�ସୂବ ୍ 'ସବଟି ବାଚାଓ, ସବଟି �ଢ଼ାଓ'ର ଶଭୁାରମ୍ କରି ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସରାଦୀ କହଥିସିଲ ସଯ ଭାରତର ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଭିକାରୀ ସହାଇ 
ଝଅିରାନଙ୍ ଜୀବନ ରକ୍ଷା�ାଇ ଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛ୍ି। ଝଅିରାନଙୁ୍ ତୁରର 
�ରିବାରର ଗବ,୍ ଜାତିର େମ୍ମାନ ସବାଲି ଭାବ।  ଏହାର �ରିଣାର 
ସ୍ୱରୂ� ଆସର ଏହ ି ଅେନ୍ତୁଳନରୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆେି�ାରିବା। 
ଉଭୟ �ଅୁ ଏବଂ ଝଅି ସେହ ିଦୁଇ ଅବିଚ୍ନି୍ ସଡଣା ଯାହା ବିନା ଜୀବନର 
ଶଖିର �ାଇବା େମ୍ବ ନୁସହ।ଁ  ସେଥ�ିାଇ ଁଯଦି ତୁସର ଉଚ୍ଚ ଉଡିବାକୁ 
ଚାହ ଁ, ସତସବ ଉଭୟ �ଅୁ ଏବଂ ଝଅିଙ୍ ସ୍ୱପନେକୁ ୋକାର କରିବାକୁ 
ସହବ। ଅରତୃ ରସହାତ୍ସବ ବଷସ୍ର ଆେିଥବିା ଜାତୀୟ �ରିବାର ସ୍ୱାସ୍୍ 
େସବକ୍୍ଷଣ ରିସ�ାଟସ୍ର ଦଶା୍ଯାଇଥବିା ଲିଗେୀୟ ଅନୁ�ାତ (1000 
�ରୁୁଷଙ୍ ବିରୁଦ୍ସର 1020 ରହଳିା) ଏକ ଐତିହାେିକ �ରିବତ୍ନ୍ର 
ଆଭାେ ସଦଉଛି। ଏହ ି ଅରତୃ ରସହାତ୍ସବ ବଷସ୍ର ସଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତା 
େଂଗ୍ରାରସର ରହଳିା ଶକି୍ର ଗରୁୁତ୍ୱ�ର୍ୂ୍ ଅବଦାନକୁ ରସନ�କାଇ ଲକ୍ଷ 
ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା େଂଗ୍ରାରୀଙ୍ ସ୍ୱପନେକୁ �ରୂଣ କରିବାକୁ ସଚଷ୍ା କରୁଛି। 
ସେଥ�ିାଇ ଁ, ସେୈନିକ ସ୍ଲ୍ୁ ସର �ଢି଼ବା �ାଇ ଁ ଝଅିରାନଙୁ୍ େସୁଯାଗ 
ରିଳୁଛି।  ବତ୍ର୍ାନ ସଦଶର ସଯସକୌଣେି ଝଅି ରାଷ୍ଟ୍ରର େରୁକ୍ଷା�ାଇ ଁ

ସାରା ନଦଶନର 8,000 ରୁ ଅଧକି ଜନ ଔଷଧୀ 
ନକନ୍ଦ୍ର ଦ୍ାରା ମତ୍ର 1 ଟଙ୍କାନର ସାନତିଟାରୀ 
ନ୍ାପ ୍କତିନ୍  ଉପଲବ୍ଧ କରା�ାଉଛତି। 

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି

ସେନାବାହନିୀସର ସଯାଗସଦଇ ସଦଶ�ାଇ ଁ ଗରୁୁତ୍ୱ�ର୍ୂ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ 
କରି�ାରୁଛି। ଉଭୟ ରହଳିାଙ୍ ଜୀବନ ଏବଂ ବୃତି୍ ଏକତ୍ର ସହବା ଉଚିତ୍, 
ଏଥ�ିାଇ ଁବିଶ୍ୱସର େବା୍ଧକି ରାତୃତ୍ୱ ଲାଭ ଛୁଟି ସଦଉଥବିା ସଦଶ ବଗସ୍ର 
ଭାରତ ୋରିଲ୍  ଅଛି।  ଖାଲି ସେତିକି ନୁସହ ଁ, ରହଳିାଙ୍ ପ୍ରତି ସଦଶର 
ପ୍ରତିବଦ୍ତା ଦିନକୁଦିନ ଗଣତନ୍ତସର ରହଳିାଙ୍ ଭାଗିଦାରୀକୁ ବୃଦି୍ କରୁଛି। 
2019 ନିବା୍ଚନସର �ରୁୁଷଙ୍ ଅସ�କ୍ଷା ଅଧକି ରହଳିା ସଭାଟ୍ ସଦଇଛ୍ି। 
ରହଳିା ରନ୍ତୀରାସନ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରସର ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛ୍ି। ଏହ ି
�ରିବତ୍ନ୍ଗଡିୁକ ନୂଆ ଭାରତର ରୂ� ଏବଂ ଶକି୍କୁ ପ୍ରରାଣତି କରୁଛି 

ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆର ବିକାଶ ଚକ୍ରସର ରହଳିାରାନଙ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ୍ରରାଗତ 
ଭାସବ ବୃଦି୍ �ାଉଛି। ଗତ 7 ବଷ ୍ରଧ୍ୟସର ସଦଶ ଏଥପି୍ରତି ବିସଶଷ ଧ୍ୟାନ 
ସଦଇଛି। େମ୍ମାନଜନକ �ଦ ୍ �ରୁସ୍ାରସର ରହଳିାରାନଙ୍ର ବଢ଼ଥୁବିା 
େଂଖ୍ା ଏହାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ। 2015 ଠାରୁ ବତ୍ର୍ାନ �ଯ୍୍ ୍, 
185 ଜଣ ରହଳିାଙୁ୍ ସେରାନଙ୍ର ଉସଲ୍ଖନୀୟ କାଯ୍୍  �ାଇ ଁ �ଦ ୍
�ରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବଷ ୍ ରଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ ସକ୍ଷତ୍ରସର 
ଉସଲ୍ଖନୀୟ କାଯ୍୍  �ାଇ ଁ 34ଜଣ ରହଳିାଙୁ୍ େମ୍ମାନଜନକ �ଦ ୍
�ରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଏକ ସରକଡ ୍। ଆଜ ି�ଯ୍୍ ୍ 
ଏସତ େଂଖ୍କ ରହଳିା �ଦ ୍�ରୁସ୍ାର କସବ �ାଇ ନଥସିଲ। ସେହଭିଳି, 
ଆଜ ିକ୍ରୀଡା ସକ୍ଷତ୍ରସର ରଧ୍ୟ ଭାରତର ଝଅିରାସନ ବିଶ୍ୱସର ଆଶ୍ଚଯ୍୍ ଜନକ 
ପ୍ରଦଶନ୍ କରୁଛ୍ି ଏବଂ ଅଲିମି୍କ୍ସସର ସଦଶ �ାଇ ଁ �ଦକ ଜତୁିଛ୍ି। 
ସକାଭିଡ ରହାରାରୀ ବିସରାଧସର େରଗ୍ର ସଦଶ ଏସତ ବଡ ଲସଢ଼ଇ 
କରିଥଲିା, ଏଥସିର ନେ,୍ ଡାକ୍ର ଏବଂ ରହଳିା ସବୈଜ୍ାନିକରାସନ ରଧ୍ୟ 
ଏକ ପ୍ରରଖୁ ଭୂରିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥସିଲ। ରହଳିାରାସନ ରଧ୍ୟ େସବା୍ତ୍ର 
ଶକି୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଶକି୍ଷକ ଭାସବ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦଶନ୍ କରିଛ୍ି। 

ମହତିଳା ସରୁଷୋ: ଆଇନଗତ ସରୁଷୋ 
2014ସର ସକନ୍ଦ୍ରସର ନୂତନ େରକାର ଗଠନ ସହବା�ରଠାରୁ 
ଜାତୀୟ ସ୍ତରସର ରହଳିାଙ୍ େରୁକ୍ଷା ନିଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ଅସନକ ଉଦ୍ର 
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କରାଯାଇଛି। ଆଜ ି ସଦଶସର ରହଳିାଙ୍ ପ୍ରତି ସହଉଥବିା ଅ�ରାଧ 
ବିରୁଦ୍ସର କସଠାର ନିୟର କାଯ୍୍ କାରୀ କରାଯାଇଛି। ବଳାତ୍ାର 
ଭଳି ଜଘନ୍ ରାରଲାସର ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଛି। େରଗ୍ର 
ସଦଶସର ଫାଷ୍ଟ୍ାକ୍ ସକାଟ ୍ ପ୍ରତିଷା୍ କରାଯାଉଛି। ଆଇନର କଡା 
ଅନୁ�ାଳନ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ ବେତି କରିବାର ବ୍ବସ୍ାଗଡିୁକୁ ଶକ୍ କରାଯାଇଛି।  
ସ�ାଲିେ ୍ସଷ୍େନସର ରହଳିା ସହର୍ପ ସଡସ୍ େଂଖ୍ା ବଢ଼ାଇବା �ାଇ ଁ,  
ଚବିଶ ଘଣ୍ା ସହର୍ପଲାଇନ, ୋଇବର ଅ�ରାଧର ରକୁାବିଲା �ାଇ ଁ 
ସ୍ୱତନ୍ତ ସ�ାଟା୍ଲ, ଏହ�ିରି ଅସନକ ଉଦ୍ର ରହଳିାଙ୍ଲାଗି େରୁକ୍ଷା 
ବଳୟ �ାଲଟିଛି। ଏରିତି ଏକ େରୟ ଥଲିା ସଯସତସବସଳ ସଦଶ 
'ନିଭୟ୍ା ରାରଲା'ର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଅେରୁକି୍ଷତ �ରିସବଶ ସଦଖଥିଲା, 
କିନ୍ତୁ ବତ୍ର୍ାନ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ରହଳିାଙ୍ ପ୍ରତି ସହଉଥବିା ଅ�ରାଧ 
ଉ�ସର 'ଶନୂ୍ େହନଶୀଳତା 'ନୀତି େହ କାଯ୍୍  କରୁଛ୍ି। ଟି୍�ଲ 
ତଲାକ ବିରୁଦ୍ସର ଆଇନ କାଯ୍୍ କାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହା ରେୁଲ୍ ରାନ 
େମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହଳିାଙୁ୍ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି େହୁଥବିା ନିଯା୍ତାନରୁ ରକିୁ୍ ସଦଇଛି।   
ଏହ ିନିୟର ଲାଗ ୁସହବାର ଦୁଇ ବଷ ୍�ସର, ଟି୍�ଲ ତଲାକ୍ ରାରଲାସର 
80 ରୁ 82 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ାେ �ାଇଛି, ଯାହାକି ରହଳିାଙ୍ ଆତ୍ମେମ୍ମାନ ଏବଂ 
ନିରା�ତ୍ା ବୃଦି୍ କରିଛି।  ଆଜ ିଏହ ିଆଇନ ରେୁଲରାନ େମ୍ପ୍ରଦାୟର 
ସଯସକୌଣେି ରହଳିା, ସେ ଝଅି ସହଉ କି ଯବୁତୀ, ରହଳିା କି୍ ବୋ 
ବୃଦ୍ା ରାଆଙୁ୍ େରାଜର ଏହ ିଘଣୃ୍ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ସର ଲଢି଼ବାର ଶକି୍ 
ସଦଇଛି।  ରହଳିାଙ୍ ପ୍ରତି ସହଉଥବିା ହଂିୋ ରାରଲାସର ଆଇନଗତ 
ବ୍ବସ୍ା ଏସତ କସଠାର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିସର କି୍ରୟାଶୀଳ କରାଯାଉଛି 
ସଯ ବଳାତ୍ାର ଭଳି ରାରଲାସର ନ୍ାୟ ବଷ ୍ବଷ ୍ବଦଳସର କିଛି ଦିନ 
ରଧ୍ୟସର ରିଳି�ାରୁଛି।  ରହଳିାଙ୍ ପ୍ରତି ସହଉଥବିା ହଂିୋ ବିସରାଧସର 
ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା କଡା �ଦସକ୍ଷ� ରହଳିା ଶକି୍କୁ ଏକ 
ନିରା�ଦ �ରିସବଶ ସଦଇଛି, ଯାହା ସଦଶର ପ୍ରଗତି �ାଇ ଁରଳୂଦୁଆ 
�ାଲଟିଛି।

ସକବଳ ଆଇନଗତ େରୁକ୍ଷା ନୁସହ ଁ, ରହଳିାରାନଙ୍ର ଆତ୍ମେମ୍ମାନ 
�ାଇ ଁ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ କରିଛ୍ି। ସକନ୍ଦ୍ର 
େରକାରଙ୍ ଅଧକିାଂଶ ସଯାଜନା �ରିବାରର ରହଳିାରାନଙୁ୍ 
ଆଖଆିଗସର ରଖ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଛି। ସକବଳ ଏତିକି ନୁସହ ଁ, 
ଜାରର୍ ୁ କାଶୀ୍ରସର ରହଳିା ଏବଂ ସେରାନଙ୍ �ିଲାରାନଙୁ୍ ଅଣ 
କାଶୀ୍ରବାେୀଙୁ୍ ବିବାହ କରିବାରୁ  ସ�ୈତୃକ େମ୍ତି୍ ଅଧକିାରରୁ ବଞ୍ତି 
କରାଯାଇଥଲିା। କିନ୍ତୁ ଧାରା 370 ଏବଂ 35A ରଦ୍ ସହବା �ସର, ଏହ ି
ଅଞ୍ଳର ରହଳିାରାସନ ସେରାନଙ୍ର ହକ୍  �ାଇ�ାରିଛ୍ି। ପ୍ରବାେୀ 
ଭାରତୀୟଙ୍ଦ୍ାରା ବିବାହ କରି �ସର ଛାଡିସଦବା ଭଳି ରାରଲାକୁ 
ବିଚାର କରିବା ଲାଗି ଶକ୍ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି।  

ଭାରତର ରହଳିାରାସନ ଆଜ ିସ୍ୱତନ୍ତ। ଆଥପିକଭାସବ େଶକ୍, ଦୃଢ଼ 
େଂକଳ୍ପସର ପ୍ରତିବଦ୍। ଆଜ ିସେ ସକବଳ ସ୍ୱପନେ ସଦଖ ୁନାହି ଁ, ବରଂ ସ୍ୱପନେକୁ 
ୋକାର କରିବାର ଶକି୍ ଓ ୋରଥ୍୍  ରଖଛିୁ। ଏହାର କାରଣ ସହଉଛି 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସରାଦୀଙ୍ ସନତୃତ୍ୱାଧୀନ େରକାର ଏବଂ ଏଥସିର 
ରହଳିାଙ୍ େରୁକ୍ଷା େହ ସେରାନଙୁ୍ ଆତ୍ମନିଭର୍ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ 
ଆଭିରଖୁ୍। ସେଥଲିାଗି ଆଜ ିଦଶନି୍ ଧରି ରହଳିାଙୁ୍ କର ୍ସଜାର୍  ସବାଲି 
ଚାଲିଆେିଥବିା ଭାବନା କ୍ରରଶଃ ବଦଳିବାସର ଲାଗିଲାଣ।ି ଏଥଲିାଗି 
ଏସବ ଝଅିଟିଏ ଜନ ୍ସହସଲ ରନ ଦୁଃଖସର ‘ଝଅିସଟ ’ ସହାଇଛି ସବାଲି 
ନକହ ି ଗବସ୍ର କହୁଛି ‘ଘରକୁ ଲଖରିୀ’ ଆେିଛ୍ି। ଏସବ ସଲାକଙୁ୍ 
ଏହା ହୃଦ୍ ସବାଧ ସହାଇଛି ସଯ, ଘସର ଝଅିଟିଏ ଅତୁଳନୀୟ। 

ମହତିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦତିଗନର ‘ଭାରତର ଲଖମିୀ’ ଏନବ 
ନକଉଭଁଳତିଭାନବ ପରତିବାର, ସମାଜ ସହ ତାଳ ନଦଇ ରାଷ୍ଟ୍ର 
ନଗୌରବ ପାଲଟୁଛତି, ତାହାର ଅନନକ କାହାଣୀ ନଦଶର ନକାନଣ 
ଅନୁନକାନଣ ପ୍ରସଫୁ୍ଟତିତ ନହାଇଛତି। ଆନ୍ତଜତ୍ତାତୀୟ ମହତିଳା 
ଦତିବସ ଅବସରନର ଏପରତି କତିଛତି ମହତିଳାଙ୍କ କାହାଣୀକ ୁ ଉଦୃତ 
କରା�ାଇପାନର…। 

ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ ନହତୁ ଛଟୁତି ସମୟକୁ 
ବ଼ୋଇ 26 ସପ୍ତାହ କରା�ାଇଛତି। 
ଏହାଦ୍ାରା କମତ୍ତଜୀବୀ ମହତିଳାଙୁ୍କ 
ନହବନତି ଅସବୁତିଧା। 

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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କଶୀ୍ରର ନାମ ୍ଦା କ୍ାଫଟେକୁ 
ନୂଆ ନା ଁନଦଇଛନ୍ତତି 

ଏଯାଏ କାଶୀ୍ରର ରହଳିାରାସନ ସନ�ଥ୍ସର ଜୀଇ ଁଆେଥୁସିଲ ସହସଲ 
ଆରିଫାଙ୍ଠାରୁ କଶୀ୍ରସର ନୂଆ ଛବି ସଦଖବିାକୁ ରିଳଛିୁ, ସଯଉଠଁାସର 

ରହଳିାରାସନ େଫଳତାର ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ସଯାଡୁଛ୍ି। ଆରିଫାଙ୍ 
ସପ୍ରରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀନଗରର ଏକ େଂକୀର୍୍ ରାସ୍ତାରୁ ଆରମ୍। 7 ବଷ ୍
�ସୂବ ୍ସେ କ୍ରାଫ୍ଟ  ର୍ାସନଜ ୍ସରଣ୍ର ଏକ �ାଠ୍କ୍ରର କରିଥସିଲ ।  ଏହା�ସର 
ସେ ନାର ୍ଦା କାସ�ଟ୍୍କୁ �ଣୁଥିସର ଜୀବନ୍ାେ ସଦବାକୁ ଚାହିଥଁସିଲ, କାରଣ 
ତାହା ବିଲୁପ୍ ସହବାକୁ ଲାଗିଥଲିା। ନାର ୍ଦା ସହଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର କାସ�ଟ୍ 
ଯାହା ଉଲ୍ ରୁ ତିଆରି ସହାଇଥାଏ। କଶୀ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ାଳୟରୁ ବାଣଜି୍ସର 
ଦୁଇବଷୀ୍ଆ �ାଠ୍କ୍ରର ସଶଷ କରିବା �ସର ସେ କ୍ରାଫ୍ଟ  ର୍ାସନଜ ୍ସରଣ୍  
�ଢି଼ଥସିଲ। ସହସଲ େ୍ବେଳ ଅଭାବରୁ ନିଜର ଆକାଂକ୍ଷା �ରୂଣ କରି�ାରୁ 
ନଥସିଲ। ବଜାରରର ସଟ୍ଣ୍ଡକୁ �ରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା �ସର ସେ ନୂଆ 
ଡିଜାଇନ୍  ନାର ୍ଦା କାସ�ଟ୍ ତିଆରି କସଲ ଏବଂ ତାହାକୁ ନୂଆଦିଲ୍ୀସର 
ପ୍ରଦଶନ୍ କରିସଲ। ଏହା ତାଙ୍ ଜୀବନର ଟନପିଂ �ଏଣ୍ ୋଜିଲା। ଏହା�ସର 
ସେ ବୁଣାକାରରାନଙ୍ େହ ସଯାଗାସଯାଗ କରି ନୂଆ  ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍  
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବାକୁ ସପ୍ରରିତ କରିସଲ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁସହ ଁ, �ବୂରୁ୍ ସଯଉ ଁ
ବୁଣାକାରରାସନ ଦିନକୁ 175 ଟଙ୍ା �ାଉଥସିଲ, ଆରିଫା ତାଙୁ୍ ନାର ୍ଦା 
କାସ�ଟ୍୍  ତିଆରି ଲାଗି 450 ଟଙ୍ା ପ୍ରଦାନ କରିସଲ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁସହ ଁ
ତାଙ୍ ଉତ୍ାଦକୁ ଆ୍ଜା୍ତୀୟ ରଯ୍୍ ାଦା ସଦବା ଲାଗି ସେ ୟୁଏେ ୍ସର ରଧ୍ୟ 
କାରବାର କରିସଲ। ଫଳସର ନାର ୍ଦା ପ୍ରୟାେ ଆଜି ଭାରତ ବାହାସର 
ଅସନକ ସଦଶସର ତା’ର େନୁାରକୁ �ଣୁଥିସର ସଗୌରବାନ ବେତି କରିଛି। 

ଆରତିଫା
ସତିଡ୍ ବତି ବା ମଦୁ୍ା ନଲାନ୍  ଦ୍ାରା ନୂଆ ଉଡାଣ 

ଭାରତୀୟ ଲଘ ୁଉସଦ୍ାଗ ବିକାଶ ବ୍ାଙ୍୍  (େିଡ୍ ବି), ଏର ୍ଏେ ୍ଏର ୍ଇରାନଙୁ୍ 
ବ୍ବୋୟ ଋଣ ସକ୍ଷତ୍ରସର ଅସନକ େହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ 

ରଦୁ୍ା ସଯାଜନା ଅଧୀନସର ରଧ୍ୟ 50,000ରୁ 10  ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାଯାଏ ଋଣ 
ନିଆଯାଇ�ାସର। ଅଧକି ବିବରଣୀ �ାଇ ଁhttps://sidbi.in/hi ଏବଂ 

https://www.mudra.org.in ୍୍ଲକ୍ି  କରନ୍ତୁ ।

15% 
ପ୍ରତି 100 ଜଣ �ରୁୁଷଙ୍ ତୁଳନାସର 
ରହଳିାଙ୍ ଅନୁ�ାତ Ph.Dସର 130, 

MPhilସର 109, ନୋତସକାତ୍ରସର 122, 
ଡିସପ ୍ଲାରାସର 104 ଏବଂ ଇଣି୍ସଗ୍ରସଟଡ୍ 

�ାଠ୍କ୍ରରସର 376 ରହଛିି।
ବୃଦି୍ ସହାଇଛି, 10 ବଷ ୍
କି୍ ବୋ ତା’ଠୁ ଅଧକି ଶକି୍ଷା 
ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା ଝଅିଙ୍ 
େଂଖ୍ାସର , 2015 ରୁ 
ବତ୍ର୍ାନ �ଯ୍୍ ୍, ସଯାଜନା 
ଆରମ୍ ସହବା �ସର। 

ଦୂର ଶତିଷୋ ନବଟତି ବଚାଓ, 
ନବଟତି ପ଼ୋଓ

55%
ରୁ ଅଧକି ଜନଧନ ବ୍ାଙ୍୍  

ଆକାଉଣ୍ଧାରୀ ରହଳିା 

ଜନଧନ

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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ବାରାଣସୀ ଘାଟକୁ 
ନବଜୀବନ ନଦଇଥବିା

ୋଧାରଣତଃ ଆଖ�ାଖସର  �ଡିଥବିା ରଇଳାକୁ ସନଇ ସଲାସକ 
ପ୍ରଶାେନକୁ ସଦାଷ ସଦବା ଏକ ନିତିଦିନିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ସତରେତୁୁଳା 

ଇର ୍ସୋଗ୍େ  ଏରିତିଜସଣ ରହଳିା, ଯାଏ ଆଖ�ାଖସର ରଇଳା ଜରା 
ସହବାସନଇ ପ୍ରଶାେନକୁ ଦାୟୀ କରିବା ବଦଳସର ଏହାକୁ େଫା କରି 
େରାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କର୍ି। ନିର୍ରଭାସବ ସେ ବାରଣାେୀ ଘାଟକୁ 
େଫା କରିଚାଲିଛ୍ି। ରଳୂତଃ  ସତରେତୁୁଲା ସହଉଛ୍ି ନାଗାଲ୍ାଣ୍ଡର 
ନିବାେୀ। ସହସଲ ସେ ଗଗୋଘାଟକୁ େଫାେତୁୁରା ରଖବିାସର ବ୍ସ୍ତ 
ରହଛି୍ି। ତାଙ୍ ନା ଁସେସତସବସଳ ସଲାକସଲାଚନକୁ ଆେିଲା ସଯସତବସଳ 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ରସଦୀ ତାଙ୍ ରନ୍ କୀ ବାତ୍  କାଯ୍୍ କ୍ରରସର ଏହ ି
ରହଳିାଙ୍ ନା ଁସନବାେହ ତାଙୁ୍ ପ୍ରଶଂୋ କରିଥସିଲ। କସଲଜସର �ାଠ�ଢ଼ା 
େରିଲା �ସର ସତର ୍େତୁୁଲା, ‘ୋକାର ସେବା େରିତି’ ନାସଁର ଏକ େଂଗଠନ 
ସ୍ା�ନା କରିଥସିଲ। ପ୍ରାରମ୍ସର ଏହ ିେଂଗଠନ ଦିଲ୍ୀସର କାର କରୁଥଲିା। 
କିନ୍ତୁ �ସର �ସର ସେ ବାରାଣେୀ ଚାଲି ଆେିସଲ।  2013 ରେିହାସର, 
ବାରାଣେୀ େହରଠାରୁ ଦୂରସର ଅବସି୍ତ ସଶାଲ ଟାସଙ୍ଶ୍ୱର ଘାଟକୁ େଫା 
କରିବା କାଯ୍୍  ଆରମ୍ ସହାଇଥଲିା। ଏହା�ସର ସେ ପ୍ରଭାେ ଘାଟ େଫା 
କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କସଲ। ପ୍ରଥରଦିନସର ସଯସତସବସଳ ସେ ୍୍ଲିନ୍ 
ଅ� ୍ ଡ୍ାଇଭ୍ ଆରମ୍ କସଲ, ସେଠାସର ଅବସ୍ା ଏସତ ଖରା� ଥଲିା ସଯ 
2 ରିନିଟ୍ ଠଆି ସହବା କଷ୍କର ସହାଇ�ଡୁଥଲିା। ରନୁଷ୍ଜାତ ବଜ୍୍ େବୁ 
ବିଛାଡି ସହାଇ�ଡିଥଲିା। ସେରାସନ ଘାଟକୁ େଫା କସଲ କିନ୍ତୁ ସଲାକରାସନ 

ନତମ ୍ସତୁୁଲା ଇମ ୍ନସାଙ୍୍ଗ  

33% 80,509 

19,500 

ଝଅିରାନଙ୍ର ସରାଟ ନାରସଲଖା 
ଅନୁ�ାତ 

ବୃଦି୍ �ାଇଛି 

ପ୍ରଥର ଥର �ାଇ ଁ, ଏକ ହଜାର 
�ରୁୁଷସର 1020 ରହଳିାଙ୍ 
େଂଖ୍ା ସରକଡ ୍କରାଯାଇଛି 

ସକୁନ୍ା ସମଦୃ୍ଧତି ଡ୍ରପଆ୍ଉଟ କମ ୍, 
ନାମନଲଖା ବୃଦ୍ଧତି  

ଲତିଙ୍ଗୀୟ ଅନୁପାତ

ଅସ୍୍ଟାବର 2021 �ଯ୍୍ ୍ 2.26 
ସକାଟି େକୁନ୍ା ଆକାଉଣ୍ସର 

 ସକାଟିରୁ ଅଧକି ଟଙ୍ା ଜରା 
ସହାଇଛି।

ରୁ ଅଧକି ଗ୍ରାର େମ୍ର୍ୂ୍ େକୁନ୍ା 
ଗ୍ରାର ଭାସବ ସଘାଷିତ

�ଣୁ ି ଥସର କଳଙି୍ତ କରିସଦସଲ। ସଯସତସବସଳ ସେ ସଲାକରାନଙୁ୍ 
�ରିସ୍ା ନକରିବାକୁ କହଥିସିଲ ସେରାସନ ତାଙୁ୍ ଧରକ ସଦସଲ- ଆରକୁ କିଏ 
ଅଟକାଇବ? କିନ୍ତୁ ସତରେତୁୁଲା ଏବଂ ତାଙ୍ ଦଳ ହାର ରାନିନଥସିଲ। ତାଙ୍ 
କାଯ୍୍ ସର ପ୍ରଭାବିତ ସହାଇ ଜଲୁାଇ 2015ସର ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ସରାଦୀ ତାଙୁ୍ 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀଙ୍ କାଯ୍୍ ାଳୟସର ୋକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆରନ୍ତଣ କରିଥସିଲ। 

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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ଓଡତିଶାନର ଜନସନଚତନତାର 
ନୂଆ ନାୟତିକା

ଗତବଷ ୍ ସଫାବ୍ ୍େ ଇଣି୍ଡଆ ସଯସତସବସଳ ଭାରତସର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ 
ରହଳିାଙ୍ ତାଲିକା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଲା ସେଥସିର ପ୍ରକାଶ �ାଇଥଲିା ରାତିଲ୍ ଦା 

କଲୁ୍ଚୁଙ୍ ନା।ଁ ଭାରତର ଏହ ିରହଳିା ସହଉଛ୍ି ଓଡିଶାର ଆଦିବାେୀ ଅଧୁ୍ ଷିତ 
େନୁ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ାର ଜସଣ ଆଶାକରୀ୍। ସ୍ାନୀୟ ସଲାକଙ୍ �ାଖସର ଆଶା ଦିଦି 
ଭାସବ ସବଶ ୍ �ରିଚିତ ରାତିଲ୍ ଦାଙ୍ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ସବଶ ୍ େଂଘଷ�୍ର୍ୂ୍ ଥଲିା। 
�ନ୍ଦରବଷ ୍�ସୂବ ୍ସଯସତସବସଳ ସେ ଜସଣ ଆଶାକରୀ୍ ଭାସବ ସଯାଗସଦଥସିଲ 
ସେସତସବସଳ ସଲାକଙ୍ ରନସର ସ୍ୱାସ୍୍ସେବାକୁ ସନଇ ଅସନକ ଭ୍ା୍ଧାରଣା 
ବୋ ବାନି୍ଥଲିା। ସଲାସକ ଡାକ୍ରଙ୍ �ାଖକୁ ସକୌଣେି ସରାଗର ଚିକିତ୍ସା �ାଇ ଁ
ଯିବା ବଦଳସର ତାନି୍ତକ �ାଖକୁ ଯାଉଥସିଲ, ଗଣୁ ିଗାସରଡି, ବଳି ଆଦି ଉ�ସର 
ନିଭର୍ କରୁଥସିଲ। ସହସଲ ଏହା ଠକି ୍ ପ୍ରକି୍ରୟା ନୁସହ ଁ ସବାଲି ରାତିଲ୍ ଦା 
ସଲାକଙୁ୍ ବୁଝାଇସଲ। ଡାକ୍ରଙ୍ �ାଖକୁ ଯିବା �ାଇ ଁକହବୁିଲିସଲ। ସହସଲ 
ଗା ଁସଲାସକ ତାଙୁ୍ �ାଗଳ କହ ିହେସର ଉଡାଇସଦସଲ। ସହସଲ ହାର୍  ରାନି 
ନଥସିଲ ରାତିଲ୍ ଦା। ସେ ଅଧକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାେୀ ସହାଇ ସଲାକଙ୍ ସେବା କରିସଲ 
ଏବଂ ସରାଗଗ୍ରସ୍ତ ସଲାକଟିଏ କି�ରି ଆଧନିୁକ ଚିକିତ୍ସା େବୁିଧା �ାଇ�ରିବ 
ସେଥ�ିାଇ ଁବ୍ବସ୍ା କରିସଲ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂ� ଏସବ ଗଡବାହାଲ୍  ଗାସଁର 
�ରିସି୍ତି ବଦଳିଛି। ସଲାସକ ଚିକିତ୍ସା �ାଇ ଁଡାକ୍ରୀ ଔଷଧ ଖାଉଛ୍ି। ଗଣୁ,ି 
ଗାସରିଡି ଉ�ସର ବିଶ୍ୱାେ ଧୀସର ଧୀସର କରଛିୁ। ରାତିଲ୍ ଦାଙ୍ ଏହ ିପ୍ରୟାେ 
ଆହୁରି ପ୍ରଶଂେନୀୟ ସହାଇଥଲିା ସଯସତସବସଳ ସକାଭିଡ୍  କାଳସର ସେ 
ସଲାକଙୁ୍ େସଚତନ କରିବା ଏବଂ ସେରାନଙ୍ ଚିକିତ୍ସା �ାଇ ଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ 
ବାଜ ିଲଗାଇ ଗା ଁଗା ଁବୁଲିଥସିଲ। ଏହ ିଗାରଁ 964 ଅଧବିାେୀଙ୍ ନିୟରିତ ସ୍ୱାସ୍୍ 

ମାତତିଲ୍ ଦା କୁଲ୍ମୁ

83% 

15% କରେପିଆଲ୍  ରହଳିା 
�ାଇଲଟ ଭାରତସର 
କଯ୍୍ ରତ। ଅ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ସ୍ତରସର ଏହ ିେଂଖ୍ା 5%।

ଷ୍ାଟତ୍ତଅପ ୍ ଇଣ୍ତିଆ ମହତିଳା ପାଇଲଟ

 ଷ୍ାଣ୍ଅପ ୍ ଇଣ୍ତିଆ

11ରୁ 5 ଷ୍ାଟଅ୍� ୍ ରହଳିାଙ୍ 
ସନତୃତ୍ୱସର ଚାଲୁଛି, ସଯଉଥଁସିର 

ଅତିକର ୍ସର ଜସଣ ସହଉଛ୍ି 
ରହଳିା। 

ଋଣ ଷ୍ାଣ୍ଡଅ� ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସଯାଜନା 
ଦ୍ାରା ରହଳିା ଉସଦ୍ାଗୀଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ 

କରାଯାଇଛି। 

ରହଳିାଙ୍ ବିବାହ ବୟେ 18ରୁ 
ବଢ଼ାଇ 21 କରାଯାଇ ବାଲ୍ 
ବିବାହ (େଂସଶାଧନ) ଅଧନିିୟର 
ସଲାକେଭାସର �ାରିତ। 

ବାହାଘର ବୟସ

ଯାଞ୍ �ାଇ ଁଅଣ୍ା ଭିଡିସଲ। ଏଥଲିାଗି ସେ େକାଳ 5ଟାରୁ ଉଠ ିଘର କାର ୋରି  
�ରିବାରର 4 େଦେ୍ଙ୍ �ାଇ ଁଖାଦ୍ ଓ ସଗାରୁଙ୍ �ାଇ ଁେରସ୍ତ ବ୍ବସ୍ା ୋରି 
ଗା ଁସଲାକଙ୍ ସେବା �ାଇ ଁବାହାରି�ଡୁଥସିଲ। ସଲାକଙ୍ ସକାଭିଡ୍  ଯାଞ୍ କରିବା 
େହ ଗାସର ଗଭବ୍ତୀ ରହଳିା, ଶଶି,ୁ କିସଶାରଙ୍ ଟିକାକରଣ,  ପ୍ରେବ ପ୍ରସୁ୍ତତି, 
ଗଭବ୍ତୀଙୁ୍ ସ�ୌଷି୍କ ଖାଦ୍ �ାଇ ଁ�ରାରଶ ୍ସଦଉଥସିଲ। 

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାସର ରହଳିାଙୁ୍ ଅସନକ ଦିନରୁ େସୁଯାଗ ରିଳିଛି, 
ସହସଲ ଯଦୁ୍ ବିରାନ ଚଳାଇବାର େସୁଯାଗ ରିଳିନଥଲିା। 2016 

ରିହା ଜନ୍ୁ  ରାେସର କିଛି ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏହ ିବଷ ୍�ାେିଂ ଆଉଟ୍  
�ସରଡ୍ ସର ତିନିଜଣ ରହଳିା ଅଫିେର ସରାହନା େିଂହ, ଭାବନା କଣ୍ଠ ଏବଂ 
ଅବନୀ ଚତୁସବଦ୍ୀ ଯଦୁ୍ ବିରାନ ଚଳାଇ େରସ୍ତଙୁ୍ ଚକିତ କରିସଦସଲ। 
ଏହାଛଡା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାସର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସଯାଡିସଲ। 
େଶସ୍ତବଳସର ରହଳିାଙୁ୍ ଏ�ରି ଭୂରିକାସର ଅବତୀର୍୍ କରାଇବା ନିଷ୍ପତି୍ 
ସକବଳ ସଦଶର ସଗୌରବକୁ ବଢ଼ାଇଛି ତା ନୁସହ ଁ, ବରଂ ସଦଶର ଲକ୍ଷ 
ଲକ୍ଷ ଝଅିଙୁ୍ ଆଶାର ଆଉ ଏକ ସଡଣା ସଦବାସର େକ୍ଷର ସହାଇଛି। 
2018ସର ଫ୍ଲ ାଇଂ ଅଫିେର ଅବନୀ ଚତୁସବଦ୍ୀ ଏକୁଟିଆ ରିଗ ୍-21 ଲଢ଼ଆୁ 
ବାଇେନ୍  ବରିାନ ଚଳାଇ ସଦଶର ପ୍ରଥର ରହଳିା ଫାଇଟର �ାଇଲଟ୍  
ଭାସବ �ରିଚୟ ହାେଲ କରିସଲ। ରାଜସ୍ାନର ସରାହନା େିଂହଙ୍ 
ବା�ା ଏବଂ ସଜସଜବା�ା ଭାରତୀୟ ସେନାସର ୋରିଲ୍  ସହାଇ ସଦଶର 
ସେବା କରିଛ୍ି। ତାଙ୍ରିଠାରୁ ସପ୍ରରଣା �ାଇ ସରାହନା ବାୟୁସେନାସର 
ସଯାଗ ସଦଇଛ୍ି। ସେହ�ିରି ରଧ୍ୟପ୍ରସଦଶର େତାନାର ଝଅି ଅବନୀ 
ଫ୍ଲ ାଇଂ୍୍ଲବ୍ ସର ବରିାନ ଉଡାଇବା �ସର ବାୟୁସେନାସର ସଯାଗସଦବାକୁ 
ନିଷ୍ପତି୍ ସନଇଥସିଲ। ବିହାରର ଦରଭଗୋ ବାେିନ୍ଦା ସହଉଛ୍ି ଭାବନା କଣ୍ଠ। 
ସେ ଆକାଶ ଛୁଇବଁାକୁ େବୁସବସଳ ଇଚ୍ା କରୁଥସିଲ। ଆଜ ି ତାଙୁ୍ ଏହ ି
େଫଳତା ରିଳିଛି। ଏହ ିତିନିଜଣଙ୍ ଆଗ୍ରହକୁ ସଦଖ ିପ୍ରତିରକ୍ଷା ରନ୍ତଣାଳୟ 
ବାୟୁସେନାସର ରହଳିା �ାଇଲଟ୍  ନିଯକିୁ୍କୁ ସନଇ ଆଣଥିବିା �ାଇଲଟ୍  

ନମାହନା, 
ଭାବନା, ଅବନୀ

ଓଏସ ୍ସତି
ୱାନ୍  ଷ୍ାଟଅ୍� ୍ ସେଣ୍ର 
ସଯାଜନା ଅ୍ଗତ୍ 54 

ରହଳିାଙୁ୍ େହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛି। 

ଠକିଣା େରୟସର �ଷିୁ୍କର 
ଖାଦ୍ ସଯାଗାଣ ଓ 
ଆବଶ୍କତା ଜାଣବିା ଲାଗି 
ସ�ୌଷି୍କ ଟ୍ାକର୍  ଆରମ୍ 
କରାଯାଇଛି। 100% 
�ରିଷ୍ତୃ ଚାଉଳ ବିତରଣ 
�ାଇ ଁନିଷ୍ପତି୍। 

ନପାଷଣ 

 ନଦଶର ଝତିଅ, କାହାଠୁ କମ ୍ ନୁହନଁ୍ତତି 

ଇନନାନଭସନ୍  ରତିସର୍ତ୍ତ
16 ରହଳିା ସଟସ ନ୍ୋସଲାଜ ି�ାକ ୍
ଦ୍ାରା ରହଳିାଙୁ୍ ଇସନାସଭେନ୍  
ଓ ବିଜ୍ାନ ଉ�ସଯାଗ ାବଦସର 

ଜାଣବିାକୁ ନୂଆ ଅବେର 
େଷିୃ୍ କରିଛି। ଏହ ିସକ୍ଷତ୍ରସର 

କିରଣସ୍ଲାରଶ�ି ୍ ରହଳିା 
ସବୈଜ୍ାନିକଙ୍ �ାଇ ଁୋହାଯ୍କାରୀ 

ୋବ୍ସ୍ତ ସହାଇଛି। 

ଗଭବ୍ତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍�ାନ 
କରାଉଥବିା ପ୍ରାୟ 2ସକାଟି 
ରହଳିାଙୁ୍ ଏଭିତସର 
ସଯାଜନାର ଲାଭ ରିଳିଛି। 

ମାତୃବନ୍ନା 
ନ�ାଜନା

ସି୍ର ୍କୁ ସ୍ାୟୀ କରିବା �ାଇ ଁନିଷ୍ପତି୍ ସନଇଛ୍ି। ଏହାେହ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସରାଦୀ ଏବଷଠ୍ାରୁ ସେୈନିକ ସ୍ସୁରେ ଝଅିଙ୍ ତାଲିର �ାଇ ଁ ଅନୁରତି ପ୍ରଦାନ 
କରିଥବିାସବସଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାସଡରୀସର ରହଳିାଙ୍ ପ୍ରସବଶକୁ ରଞ୍ଜରୁୀ ସଦଇ 
ନୂଆ ଭାରତରର ସକନ୍ଦ୍ରସର ନାରୀଶକି୍ର େଂକଳ୍ପକୁ ଆରମ୍ କରିଥସିଲ। 

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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ସବୁ ନବସାହାରା ପତିଲାଙ୍କ 
ପାଇ ଁମମତାର ମରୂ୍ଭି

ଆର ସଦଶସର ରା’ରାନଙୁ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍ ସ୍ୱରୂ� ଭାସବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। 
ଆଉ ଏହକି୍ରରସର ସଯାଡି ସହାଇଛ୍ି ରହାରାଷ୍ଟ୍ରର େିନୁ୍ ତାଈ। 

ସଗାଟିଏ କି ଦୁଇଟି େ୍ାନ ନୁସହ ଁ, ରାସ୍ତାସର ଅନାଥ ସହାଇ ବୁଲୁଥବିା 
ଅସନକ �ିଲାଙ୍ �ାଇ ଁ ସେ ରା’। ସେରାନଙ୍ �ାଇ ଁ ଖାଦ୍ ସଯାଗାଡ 
କରିବା, ଲଢି଼ବା ତାଙ୍ର ସଯରିତି ନିତିଦିନିଆ କାର ଥଲିା। ଏଥଲିାଗି ତାଙୁ୍ 
�ଦଶ୍୍ରୀ େସରତ ଅସନକ �ରୁସ୍ାର ରିଳିଛି। ସଯସତସବସଳ ତାଙୁ୍ �ଦଶ୍୍ରୀ 
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ୋରା ସଦଶ ତାଙ୍ ବିଷୟସର ଜାଣବିାକୁ ଚାହିଲଁା। 
ଆଉ ତାଙ୍ କାହାଣୀ େରସ୍ତଙ୍ କାନସର ଗଞିୁ୍ଜରିତ ସହଲା। େିନୁ୍ ତାଈଙ୍ 
ଜନ ୍ ବଦ୍ା୍ସର ସହାଇଥଲିା, ସେସତସବସଳ ତାଙ୍ �ିତାରାତା ତାଙ୍ ନା ଁ
ରଖଥିସିଲ ଚିନ୍ଦ।ି ଏହାର ଅଥ ୍ ଅସଲାଡା କ�ଡା ବୁଜଳୁା। ଦାରିଦ୍୍ସର 
ବିତିଥବିା େିନୁ୍ ତାଈଙ୍ �ିଲାଦିନ ଅସନକ େଂଘଷ�୍ର୍ୂ୍ ଥଲିା ଆଉ ତାଙୁ୍ 
ସଯସତସବସଳ ରାତ୍ର ଦଶବଷ ୍ ସହାଇଥଲିା ଜସଣ ୩୦ ବଷୀ୍ୟ ବୟସ୍ 
ଶ୍ରୀହରୀ ସ୍ପକାଲଙ୍ େହ ତାଙୁ୍ ବିବାହ କରିବାକୁ �ଡିଥଲିା। ସକାଡିଏ ବଷ ୍
ସବଳକୁ େିନୁ୍ ତାଈ ତିନି �ିଲାଙ୍ ରା’ ସହାଇୋରିଥସିଲ। ଚତୁଥ ୍େ୍ାନ 
ସ�ଟସର ଥବିାସବସଳ ତାଙୁ୍ ସ୍ୱାରୀ ଶ୍ରୀହରି ଘରୁ ବାହାର କରିସଦସଲ। 
ଏକୁଟିଆ ସେ ଏକ କନ୍ାେ୍ାନକୁ ଜନ ୍ ସଦସଲ। ଏହା ଅତ୍୍ କଠନି 
େରୟଥଲିା। ଆଉ ଏହ ି�ରିସି୍ତିସର ସେ ବଞ୍ବିାକୁ ଚାହୁନଁଥସିଲ। ଦିସନ 
ସି୍ରକସଲ ସଟ୍ନ୍  ଲାଇନ୍ ସର ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ା କରିସବ। ସହସଲ ସେ 
ସଭାକିଲା ସ�ଟସର ରରିବାକୁ ଚାହୁନଁଥସିଲ। ଏଣ ୁ ଆଖ �ାଖରୁ ରାଗି 
ଅସନକ ଖାଦ୍ ଏକାଠ ି କସଲ। ସ�ଟ�ରୂା ଖାଇସଲ। ଯାହା ବଳିଲା 

ସତିନୁ୍ଧ ତାଈ

ତାକୁ ଗଣ୍ଠଳିିସର ବାନି୍ ଝଅି େହ ସଟ୍ନ୍  ଧାରଣା ଆଡକୁ ଚାଲିସଲ। ବାଟସର 
ଅସନକ ସଭାକିଲା ଶଶିଙୁୁ୍ ସଦଖସିଲ। ତାଙୁ୍ ସଦଖ ିରନ ବଦଳିଲା। ସେଠାସର 
�ିଲାଙୁ୍ ବଳିଥବିା ଖାଦ୍ ସଦବା େହ ରାସ୍ତାସର ବୁଲୁଥବିା ଅନାଥ ଶଶିଙୁୁ୍ ନିଜର 
କରିବା ଆରମ୍ କରିସଲ। ସେରାନଙ୍ �ାଇ ଁ ଖାଦ୍ ସଯାଗାଡକସଲ। ଆଉ 
ସଯସତସବସଳ ଅଭାବ ସହଲା ସେସତବସଳ ରାସ୍ତାସର ଠଆି ସହାଇ ଭାଷଣ 
ସଦସଲ। ଏହଭିଳି ଭାସବ େିନୁ୍ ତାଈ �ରିଚିତ ସହସଲ ଅସନକ ଅନାଥଙ୍ ରା’ 
ଭାସବ। ଚଳିତବଷ ୍4 ଜାନୁୟାରୀସର ତାଙ୍ର ନିଧନ ସହାଇଛି। ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ 
ତାଙ୍ ରତୁୃ୍ସର ଗଭୀର ସଶାକ ପ୍ରକାଶକରି କହଛି୍ି, ‘ଡ. େିନୁ୍ ତାଈ 
େ�କାଲଙୁ୍ ଏ େରାଜ ତାଙ୍ର ନିଷା୍�ର ସେବା �ାଇ ଁେବଦ୍ା ରସନରଖବି। 

ଆରଷେଣ 
ଜାନୁୟାରୀ 2016ସର ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର 

େିଆର�ିଏଫ, େିଆଇଏେ ୍ଏଫସର 
େି�ାହୀ �ଦ ଉ�ସର 33% �ଦବୀ 
ରହଳିାଙ୍ �ାଇ ଁଆରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ 

ଆସଦଶ ସଦଇଛ୍ି। ଏହା ଏରିତି ଏକ 
�ଦସକ୍ଷ� ଯାହା େରୁକ୍ଷା ସକ୍ଷତ୍ରସର 

ରହଳିାଙ୍ �ାଇ ଁଥବିା ଭାବନାକୁ 
ବଦଳାଇବ। 

2019ର ୋଧାରଣ 
ନିବା୍ଚନସର ପ୍ରଥରଥର 
ସରକଡ ୍େଂଖ୍କ 78 ରହଳିା 
ୋଂେଦ ନିବା୍ଚିତ ସହାଇଛ୍ି। 
ସେହ�ିରି �ଞ୍ାୟତିରାଜ 
ବ୍ବସ୍ାସର 46 ପ୍ରତିଶତ 
ରହଳିା ଭାଗିଦାରୀର ନୂଆ 
କାହାଣୀ ସଲଖଛୁ୍ି। 

ସଂସଦନର ନନତୃତ୍ୱ

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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ଟ୍ତିପଲ୍  ତଲାକ୍  ବତିରୁଦ୍ଧନର 
ଲଷେଲଷେ ମହତିଳାଙ୍କ ସ୍ୱର 

ଉତ୍ରାଖଣ୍ଡର କାଶୀ�ରୁସର ରହୁଥବିା ଅବେରପ୍ରାପ୍ ସେନା 
ଅଧକିାରୀଙ୍ ଝଅି ୋୟରା ବାସନାଙ୍ ବାହାଘର11 ଏପି୍ରଲ୍  

2002ସର ପ୍ରୟାଗରାଜର ଜଟିିବି ନଗର ବାେିନ୍ଦା ରିଜ ୍ୱାନଙ୍ େସଗେ 
ସହାଇଥଲିା। ଅନ୍ ଝଅିଙ୍ ଭଳି ଆଖସିର ଅସନକ ସ୍ୱପନେ ସନଇ 
ସୋଶାଲ୍  ୋଇନ ୍ସସର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥବିା ୋୟରା ବାସନା ଶ୍ୱଶରୂଘର 
ଆେିଥସିଲ। ସହସଲ କିଛିଦିନ �ସର େବୁକିଛି ବିଗିଡିଗଲା। ଦୁଇ 
େ୍ାନର ଜନନୀ ସହାଇଥସିଲ ବି ତାଙ୍ ଉ�ସର �ତି ଓ ଶ୍ୱରଙ୍ 
ଅତ୍ାଚାର ବଢି଼ଲା। ପ୍ର�ଟପି ଡିଲର େଵ୍ାରୀ ତାଙୁ୍ କଥାକଥାସକ 
ଘରୁ ବାହାର କରିସଦବାର ଧରକ ସଦବାସର ଲାଗିସଲ। ତାଙୁ୍ 
ରାର�ିଟ କରିସଲ। ଅସନକ ଦୁଃଖ କଷ୍ସର ଥବିା ୋୟରା 2015, 
ଅସ୍୍ଟାବସରସର କିଛିଦିନ �ାଇ ଁବା�ାଙ୍ ଘରକୁ ଆେିଥସିଲ। ଏହ ି
େରୟସର ତାଙ୍ ସ୍ୱାରୀ ଏକ କାଗଜସର ତିନିଥର ତଲାକ ୍ ସଲଖ ି
ଧରାଇସଦଇଥସିଲ। ୋୟରାଙ୍ ଭଳି ଏରିତି ୋରାଜକି ଚା�ସର 
ଅସନକ ରେୁଲ୍ ରାନ ରହଳିା ଥସିଲ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁସହ ଁଆଗକୁ 
ଅସନକ ରହଳିା ରଧ୍ୟ ଡରି ଡରି ବଞ୍ବିାକୁ ଯାଉଥସିଲ। ସହସଲ 
ୋୟରା ଏହାକୁ ସନଇ େପିୁ୍ରର ୍ସକାଟଙ୍୍ ଦ୍ାରସ୍ ସହସଲ। ସର ରାେ 
2017 ସର େପିୁ୍ରର ୍ସକାଟ ୍ ତାଙ୍ ଫଇେଲା ଶଣୁାଇସଲ। ଏହା�ସର 
1985 ୋହାବାସନା ରାରଲାସର ତତ୍ କାଳୀନ େରକାର ସେଉ ଁତ୍ରୁଟି 
କରିଥସିଲ ତାହାକୁ େଧୁାରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାେ କସଲ। ଏହା�ସର 

ସାୟରା ବାନନା 

ଅସନକ ବିସରାଧ ସହଲା। ତଥା�ି ଏହାକୁ ଖାତିର ନକରି ଜଲୁାଇ-ଅଗଷ୍ 
ରାେସର ଏକ ଆଇନ ଅଣାଯାଇ ସକାଟିସକାଟି ରେୁଲରାନ ରହଳିାଙୁ୍ 
ସେରାନଙ୍ ହକ୍  ଦିଆଗଲା। 

ଟ୍ତିପଲ୍  ତଲାକ୍  ରଦ୍ଦ କନଠାର ପ୍ରାବଧାନ
ରେୁ ୍ଲିର ୍ ରହଳିା ( ବିବାହ ଅଧକିାର 

େଂରକ୍ଷଣ) ଆଇନ 2019 କୁ �ିଛିଲା 
ଭାସବ 19 ଜାନୁୟାରୀ 2018ରୁ ଲାଗ ୁ

କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ାରା ରେୁ ୍ଲିର ୍ 
ରହଳିାଙ୍ ଗରିରା ଏବଂ େରୁକ୍ଷା 

େନିୁଶି୍ଚତ ସହାଇ�ାରିଛି। 

ସଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ 
(େଂସଶାଧନ) 2018 �ାରିତ 
କରି ବଳାତ୍ାର ସଦାଷୀଙୁ୍ 
ଫାଶ ିଦଣ୍ଡ େହ କଡା ଦଣ୍ଡ 
ବିଧ ିବ୍ବସ୍ା

ଫାଷ୍ ଟ୍ାକ୍  ସ୍ୱତନ୍ତ ନକାଟତ୍ତ ନ�ୌନ ଅପରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧତିତ 
ମକଦମାର ତ୍ୱରତିତ ଶଣୁାଣତି ପାଇ ଁ1023 ଫାଷ୍ଟ୍ାକ୍  ନକାଟତ୍ତ 
ସ୍ାପନ କରା�ାଇଛତି। ନକାଭତିଡ୍  ମହାମାରୀ ଭତିତନର ବତି 
ବଳାତ୍ାର ଏବଂ ନପାକ୍ ନସା ସମ୍ବନ୍ଧତିତ ପଡତି ରହତିଥବିା 49 

ହଜାର ମାମାଲାର ଫଇସଲା ନହଲା। 

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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କଥାସର ଅଛି ଯଦି ଇଚ୍ାଶକି୍ ରଜଭୁତ ରହଛିି ସତସବ ସକୌଣେି ବି 
କାର ଅଧାରୁ ଅଟସକ ନାହି।ଁ ଏହ ିକଥାକୁ ପ୍ରରାଣତି କରିଛ୍ି ଜରର୍-ୁ

କଶୀ୍ରର ଝଅି ନିତିକା ଗପୁ୍ା। �ିଲାଟିଦିନରୁ ରଚନାତ୍ମକ କାଯ୍୍ ପ୍ରତି ରୁଚି 
ରଖ ିଆତ୍ମ ନିଭର୍ ସହବାକୁ ଚାହୁଥଁବିା ନିତିକା ଏନଆଇଏଫ୍ ଟିରୁ ଗ୍ରାଜଏୁେନ୍  
�ାେ ୍ କରିବା �ସର ଏକ କମ୍ାନୀସର ପ୍ରଡ୍୍ଟ ର୍ାସନଜର ଭାସବ କାଯ୍୍  
ଆରମ୍ କରିଥସିଲ। ଅସନକ ଦିନ କାଯ୍୍  କଲା�ସର କସରାନା କାଳ 
ଆେିଲା ଆଉ ତାଙୁ୍ ଘରୁ କାର କରିବାକୁ �ଡିଲା। ଏହ ିୱକଫ୍୍ର ୍ ସହାର ୍ 
ତାଙ୍ �ାଇ ଁ ଛଦସ୍ବଶସର ଆଶୀବା୍ଦ �ାଲଟିଗଲା। ସେହ ି େରୟସର 
ତାଙ୍ ଆଖ�ାଖସର ଥବିା କାରିଗରରାସନ ହାତବାନ୍ି ଘସର ବେିଥସିଲ। 
ସେରାନଙୁ୍ ୋହାଯ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇନ୍ ଷ୍ାଗ୍ରାରସର ହ୍ାଣି୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟଗଡିୁକ 
ବିଷୟସର ସଲଖବିା େହ ସେଗଡିୁକୁ ସଲାକଙ୍ ନିକଟକୁ ଆଣଥିସିଲ। ଆଉ 
ଚାହଦିା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି଼ଲା। ବିକି୍ର ବଢି଼ବାରୁ କାରିଗରରାନଙ୍ ସରାଜଗାର 
ବି ବଢି଼ଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ ତଥା ରାଜ୍ ବାହାରରୁ  କାରିବର ତାଙ୍ 
ଦ୍ାରା ସଖାଲାଯାଇଥବିା ସ�ଜ ୍ �ାଇନ୍  ସକାନ୍ ସର ସଯାଡି ସହସଲ। ଆଉ 
ଏହାକୁ ସଦଖ ିସେ ଇନ୍ ଷ୍ାଗ୍ରାର ୍ ସ�ଜ ୍ରୁ ନିଜର ଷ୍ାଟଅ୍� ୍ କମ୍ାନୀ ତିଆରି 
କସଲ। ଏକବଷ ୍ଭିତସର ତାଙ୍ କାରବାର ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଟ�ିଲା। ଏସବ 
ତାଙ୍ େହ 200 ରୁ ଅଧକି କାରିଗର ସଯାଡି ସହାଇଛ୍ି। ଏଥରି ଅଧକିାଂଶ 
ରହଳିା କାରିଗର ରହଛି୍ି। ସଯଉରଁାନଙ୍ ଗଜୁରାଣ େରେ୍ା ଭିତସର 
ଥଲିା ଏସବ ସେରାସନ ସବଶ ୍ କିଛି ସରାଜଗାର କରି�ାରୁଛ୍ି। �ାରମ୍ରିକ 
ହସ୍ତକଳା ବି ଭଲ ବିକି୍ର ସହଉଛି। 

ନତିତତିକା ଗପୁ୍ତା

ଷ୍ାଟତ୍ତଅପ ୍ ଇଣ୍ତିଆରୁ ସ୍ୱ୍ନେକ ୁଉଡାଣ 
ଯବୁା ସ୍ୱପନେକୁ ନୂଆ ଉଡାଣ ସଦବା �ାଇ ଁେରକାର 2016 ରେିହାସର ଷ୍ାଟଅ୍� ୍ 
ଇଣି୍ଡଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ କରିଥସିଲ। ଏହାଦ୍ାରା ଭାରତ ଆଜ ିଷ୍ାଟଅ୍� ୍ 
ସକ୍ଷତ୍ରସର ଦୁନିଆର ତୃତୀୟ ବଡ ଷ୍ାଟଅ୍� ୍ ବ୍ବସ୍ାସର �ରିଣତ ସହାଇଛି। 
ଅଧକି େଚୂନା �ାଇ ଁ: https://www.startupindia.gov.in  ୍୍ଲକ୍ି  କରନ୍ତୁ। 

ଏନବ ଧଆୂମଁକୁ୍ ଜୀବନ

ଅଲମ୍ପତିକ୍ ନର ମହତିଳା ଆଥନଲଟଙ୍କ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ 

ସଦଶସର 9ସକାଟିରୁ ଅଧକି �ରିବାରଙୁ୍ ଉଜ୍ଜଳା ସଯାଜନା ଅଧୀନସର ରାଗଣା 
ରନ୍ନ ଗ୍ାେ େଂସଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ୱାସ୍୍ େଂଗଠନର ହେିାବ 
ଅନୁୋସର କାଠ, ସକାଇଲା ଆଦି ଇନ୍ନ ବ୍ବହାରକରି ସରାସଷଇ କରୁଥବିା 

ଭାରତୀୟ ରହଳିାଙ୍ ଭିତରୁ ପ୍ରତିବଷ ୍5 ଲକ୍ଷଙ୍ ରତୁୃ୍ ସହାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ 
ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍ ଏହ ିପ୍ରୟାେ ଦ୍ାରା ରହଳିାଙ୍ ଭିତସର ଶ୍ୱାେଜନିତ ସରାଗ 

େଂକ୍ରରଣ 20 ପ୍ରତିଶତ କରିଛି। 

ଅଲମ୍ପକ୍ ନର ମହତିଳା 
ପ୍ରତତିନ�ାଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ା  
2008ନର 25ଥବିା ନବନଳ 
2012ନର 23କ ୁଖସତି ଆସତିଥଲିା। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙ୍କ 
ଶାସନ କାଳନର 2016ନର ମହତିଳା 
ପ୍ରତତିନ�ାଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ା 54ରୁ 
2020ନର 57ନର ପହଞ୍ଚତିଥଲିା। 

ଇନ୍ ଷ୍ାଗ୍ାମ ୍ ମାନକତ୍ତଟତିଂରୁ 
ଷ୍ାଟତ୍ତଅପ ୍ ଗ଼େତିନଲ 

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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...ନହନଲ ନସ ଧରତିନଲ 
ହକତି ଷ୍ତି କ୍  

ସଟାକିସୟା ଅଲମି୍କ୍ ସର ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍କା ବିରୁଦ୍ସର ଭାରତୀୟ 
ରହଳିା ହକିଟିରକ୍ୁ ହାଲୁକା ଭାସବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥଲିା। 

ସହସଲ ଏହ ିର୍ାଚ୍ ସର ବନ୍ଦନା କସଟାରିଆଙ୍ ହକି ଷି୍କ୍  ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପଶ ୍
ସଦଇଥଲିା। ସଗାଟିଏ �ସର ସଗାଟିଏ  ସଗାଲ୍  ରାରି ସେ  ଦଶକ୍କଙୁ୍ 
େରସ୍ତ ଭାବନାକୁ ଦୂରକରି ନିଜ ଆରଡକୁ ଆକଷପିତ କରିଥସିଲ। 
ସେ ପ୍ରଥର ଭାରତୀୟ ରହଳିା ଭାସବ ଅଲମି୍କ୍ ସର ହ୍ାଟି୍କ୍  ସଗାଲ୍  
କରିଥବିା େନୁାର ଅଜନ୍ କରିଛ୍ି। ସହସଲ ତାଙ୍ର ଏହ ି େଫଳତା 
ଯାତ୍ରା େହଜ ନଥଲିା। �ିଲାସବଳ ୁସେ ହକି ସଖଳିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ 
କରୁଥସିଲ ବି ୋହ�ିଡିଶା ସଲାକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥସିଲ। ଏ�ରିକି 
ତାଙ୍ ସଜସଜ ରା’ ଚହୁଥଁସିଲ ସଖଳଛାଡି �ିଲାଟି ଘରକାର ଶଖି।ୁ 
ସହସଲ �ହଲବାନ୍  ଭାସବ �ରିଚିତ ତାଙ୍ �ିତା କିନ୍ତୁ ଝଅିର େଵ୍ପ ନେ 
�ର୍ୂ୍ କରିବାକୁ ଆଗଭର ସହସଲ। ତାଙୁ୍ ସ�ୋଦାର ହକି ସଖଳିବା 
ଲାଗି ତାଲିର ସଦବାକୁ ସି୍ର କରିସଲ। ପ୍ରଥରରୁ ତ ତାଙ୍ �ାଖସର ହକି 
ଷି୍କ୍  କିଣବିାକୁ ବି �ଇୋ ନଥଲିା। ଏଣ ୁଗଛ ଡାଳରୁ ସେ ହକି ଷି୍କ୍  
ତିଆରି କରି ସଖଳଥୁସିଲ। ଉତ୍ରାଖଣ୍ଡର ସରାଶନାବାଦ୍  ଗାସଁର ଜନ ୍ତି 
ବନ୍ଦନାଙ୍ ସଖଳକୁ ତାଙ୍ ସ୍ଲ୍ୁ  ପ୍ରଶକି୍ଷକ ପ୍ରଦୀ� ଚିସନ୍ାୟୀ ସଦଖ ି
ଅଭିରତୂ ସହସଲ। ସେ ତାଙୁ୍ ସଖଳ �ାଇ ଁ େବୁପ୍ରକାର େହାୟତା 
କରିବାକୁ ଆଗଭର ସହାଇଥସିଲ। �ସର ଭାରତୀୟ ଟିର ୍ �ାଇ ଁ

ବନ୍ନା କଟରତିଆ 
ପ୍ରତତିରଷୋ ନଷେତ୍ର ଆବାସ ନ�ାଜନା 

ସନୌସେନାସର ୋରିଲ୍  
ସହସଲ ରହଳିା �ାଇଲଟ

ଯଦୁ୍�ାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ 
ସ୍କ୍ାଡ୍ନ୍ ସର ରହଳିା 

�ାଇଲଟ୍  ୋରିଲ। ସ୍ାୟୀ 
କରିଶନ ଭାସବ ରହଳିାଙୁ୍ 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା 
ଏକାସଡରୀସର େରିଲ୍  

କରାଯିବ। 

ବୃଦି୍ ସହାଇଛି ରହଳିାଙ୍ 
ରାଲିକାନାସର, 2015 ରେିହା 
�ସର ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଆବାେ 
ସଯାଜନା ଅଧୀନସର। 

13%

ବନ୍ଦନା ଫରୱାଡ ୍ସଖଳିସଲ ଏବଂ ଅଧନିାୟକ ବି ରହସିଲ। ସଦଶ �ାଇ ଁ
ଅସନକ ସରଡାଲ୍  ଜତିିଥବିା ବନ୍ଦନା ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀଙ୍ ଅଲମି୍କ୍  ସ�ାଡିୟର ୍ 
ସି୍ର ୍ର ଜସଣ ରହତ୍ତ୍ୱ�ର୍ୂ୍ ଭାଗିଦାର। ଏହାେହ ସେ ଉତ୍ରାଖଣ୍ଡସର 
ସବଟି ବଚାଓ-ସବଟି �ଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନର ବ୍ାଣ୍ଡ ଆ୍ବୋେଡର ରଧ୍ୟ। 

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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ପଲଙ୍କ ତନଳ ଛତୁଚାଷକରତି 
‘ମସ ୍ରୁମ ୍ ନଲଡତି’ ଭାନବ ପରତିଚତିତ 

କୃଷିପ୍ରଧାନ ଭାରତସର ଚାଷଜରି ରହଳିାଙ୍ ନାସଁର ଥବିା କର ୍ 
ସଦଖାଯାଏ। �ଣୁ ି ସେରାନଙ୍ ଇଚ୍ା ଅନୁୋସର ଚାଷ କରିବା 

ବି େମ୍ବ ସହାଇ ନଥାଏ। ସହସଲ ନିଜର ଆଗ୍ରହକୁ େିଦ୍ କରିବାକୁ 
ଯାଇ ରସୁଗେରର ବୀଣା ସଦବୀ ଆଜ ି ୋରା ସଦଶସର �ରିଚିତ 
ସହାଇ�ାରିଛ୍ି। ଜରି ଅଭାବରୁ ସେ ନିଜ ଖଟତସଳ ଛତୁ ଫାର ୍
ଆରମ୍ କରିଥସିଲ। ବଜାରରୁ ଏକ କିସଲା ଛତୁ ରଞି୍ଜ କିଣ ି ସବଶ ୍ 
ସକୌଶଳ କ୍ରସର ଖଟ ତସଳ ଭଲ ଅରଳ ବି କରିସଲ। ଏଥ�ିାର୍ଇ 
ସେ ଖଟ ତଳ ଚାରି�ାଖସର ନିଜ ଶାଢ଼ିକୁ ସଘରାଇ ଉ�ଯକୁ୍ 
�ରିସବଶ େଷିୃ୍ କରିଥସିଲ। ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରକି୍ରୟା ସହାଇଥବିାରୁ 
ସ୍ାନୀୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ାଳୟର ଗସବଷକଙ୍ �ାଇ ଁ ସକୌତୁହଳର 
ବିଷୟ �ାଲଟିଥଲିା। ସେରାସନ ତୁର୍ ବୀଣା ସଦବୀଙ୍ ସଶହଳୀକୁ 
ପ୍ରଶଂୋ କରିବା େହ ତାହାର ଫସଟା ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋେିଆଲ୍  
ସରଡଇଆସର ପ୍ରୋରଣ କରିଥସିଲ। ଏହା ଭାଇରାଲ୍  ସହଲା ଏବଂ 
ବୀଣା ନିଜର କାର �ାଇ ଁବିଶ୍ୱସର �ରିଚିତ ସହାଇ�ାରିସଲ। ଏସବ 
ତାଙ୍ ପ୍ରୟାେସର ରସୁଗେରର �ାଞ୍ ବ ୍ଲକର  105ଗାସଁର ସଲାସକ 
ରେ ୍ରୁର ୍ ଚାଷ କରୁଛ୍ି। ଏହାଦ୍ାରା 1500 �ରିବାର ନିଜ �ାଇ ଁ
ଜୀବୀକାର ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତା �ାଇଛ୍ି। ରେ ୍ରୁର ୍ ଚାଷ େହ ବୀଣା 
ଏସବ କୃଷକଙୁ୍ ଅଗା୍ନିକ୍  ଫାରପିଂ, କସମ୍ାଷ୍ ଉତ୍ାଦନ ଏବଂ ସଜୈବିକ 
କୀଟନାଶକ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଶକି୍ଷା ସଦଉଛ୍ି। ଖାଲି ସେତିକି 

ବୀଣା ନଦବୀ 
ନାରୀଶକ୍ତିର ସରୁଷୋ 

ନଗାଟତିଏ ରାଷ୍ଟ୍, ନଗାଟତିଏ 
ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର 
112 ଆରମ୍ଭ, 35 ରାଜ୍ 
ଓ ନକନ୍ଦ୍ରଶାସତିତ ରାଜ୍ନର 
ଲାଗ।ୁ 

ନହଲ୍ପଲାଇନ୍ ଦ୍ାରା 24  
ଡତିନସମ୍ବର 2021 �ାଏ 54 
ଲଷେରୁ ଅଧକି ମହତିଳାଙୁ୍କ 
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ । 

181

ନୁସହ ଁତାଙ୍ଠାରୁ ଶକି୍ଷା �ାଇ ଁଅସନକ ଗାସଁର ଗାଈ ଏବଂ ସଛଳି ଚାଷ ବି 
ଆରମ୍ ସହାଇଛି। ବୀଣା ସଦବୀଙ୍ ଏହ ିକାହାଣୀକୁ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସରାଦୀ ତାଙ୍ ଟ ବେିଟର ହ୍ାଣ୍ଡଲ୍ ସର ସଶୟର କରିଥସିଲ।

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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ବୃଷେ ବଞ୍ଚାଇବା �ାହାଙ୍କ 
ଜୀବନଧମତ୍ତ

ଉତ୍ରାଖଣ୍ଡର ସକାେି ନଦୀ ହଜାର ହଜାର ସଲାକଙ୍ �ାଇ ଁଜୀବନ 
ଏବଂ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ । କିନ୍ତୁ େରୟ େହତି ବଢ଼ଥୁବିା ଆବଶ୍କତା 

ସହତୁ,  ଏକଦା ନଦୀସର ଜଳ କରିବା ଆରମ୍ କରିଥଲିା। ଆଉ ଏହାଦ୍ାରା 
ନଦୀ କୂଳସର ଥବିା ଜଗେଲର ଅସି୍ତତ୍ୱ େଙ୍ଟକୁ ଆେିଯାଇଥଲିା। 
2003ସର ଏ େ୍ବେନ୍ୀୟ ଏକ ଖବର ବି ଅସନକ ଉଦ୍ ସବଗ ପ୍ରକାଶ 
କରିଥଲିା। ଏଥସିର ଚଚ୍ଚା୍ ସହଲା ସଯ ଜଗେଲ କାଟିବା ସହତୁ ଆେ୍ା 
10 ବଷ ୍ରଧ୍ୟସର ସକାେି ନଦୀ ଶଖୁଯିିବ! ଏହ ିବ୍ଥତି କଲାଭଳି ଖବର 
ଶଣୁ ି ବେ୍ୀ ସଦବୀ ଜଗେଲ ବଞ୍ାଇବା �ାଇ ଁ �ଣ କରିସଲ। ଘର 
ଘର ବୁଲିସଲ। ସଲାକଙୁ୍ କହସିଲ- ଗଛ କାଟନ୍ତୁ ନାହି ଁନସଚତ୍ ନଦୀ 
ଶଖୁଯିିବ। ଖବରକାଗଜ ୍୍ଲି�ିଂକୁ ସନଇ ସେ ଗଛ କାଟୁଥବିା େରସ୍ତଙୁ୍ 
ସଦଖାଇସଲ। ଏହା ଧୀସର ଧୀସର ସହସଲ ବି ସଲାକଙ୍ ଉ�ସର 
ପ୍ରଭାବ �କାଇଲା। ଆଉ ଗଛକଟା କରିଲା।  �ରିସବଶକୁ ବଞ୍ାଇବା 
ତଥା ନଦୀକୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ସଦବା ଲାଗି ତାଙ୍ ଉଦ୍ର େଫଳ 
ସହଲା। ସକୌୋନୀର ଲଖରିୀ ଆଶ୍ରରସର ରହୁଥବିା ସଲାକରାସନ ଏହ ି
ରହଳିାଙୁ୍ ବାେ୍ୀ ଭଉଣ ି ଭାବସର ଜାଣ୍ି। ବେ୍ୀ ଭଉଣ,ି ଯିଏ 
ରାତ୍ର 12 ବଷ ୍ ବୟେସର ସ୍ୱାରୀଙୁ୍ ହରାଇଥସିଲ, ସେ ଜୀବନସର 
ସକସବ ହାର ରାନିନାହା୍ି। ସ୍ୱାରୀଙ୍ ରତୁୃ୍ �ସର ଲଖରିୀ ଆଶ୍ରର 
ତାଙ୍ ବାେସ୍ାନ ସହାଇଯାଇଥଲିା। ଏଠାସର ରହ ିସେ ଦ୍ାଦଶ �ଯ୍୍ ୍ 
ଅଧ୍ୟୟନ କରିସଲ। ତା’�ସର େରଗ୍ର ଜଲି୍ାସର 'ବାଲୱାଡି' ଆଶ୍ରର 
ସଖାଲିବା ଆରମ୍ କସଲ। ଏଠାସର ସେ ନିସଜ ଶକି୍ଷାଦାନ କସଲ। 

ଡତିଏନ୍ ଏ ବତିନଳେଷଣ 
ପାଇ ଁୟୁନତିଟ୍ 

ଷ୍ପ ୍ ନସଣ୍ଟର

ସକାଟି ଟଙ୍ା ଖଚ୍ଚସ୍ର 
20 ରାଜ୍ସର ଡିଏନ୍ ଏ 
ବିସଳେଷଣ ୟୁନିଟ୍  ସ୍ା�ନା 
ଏବଂ ଅ� ୍ସଗ୍ରଡିଂ �ାଇ ଁ
ସି୍ୱକୃତୀ। 

ୱାନ ଷ୍� ୍ ସେଣ୍ର କାଯ୍୍ କ୍ଷର 
ରହଛିି, ଘସରାଇ, ୋବଜ୍ନୀକ, 

�ରିବାର, େରଦୁାୟ ବା 
କାଯ୍୍ ସ୍ଳସର ହଂିୋ �ିଡିତ 
ରହଳିାଙୁ୍ େହାୟତା କରିବା 

ଲାଗି। ଏଥରୁି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧକି 
ରହଳିାଙୁ୍ ରିଳିଛି େହାୟତା। 

190 
704

ବାସନ୍ତୀ ନଦବୀ

ଏକଦା ବାଲ୍ବିବାହର ଶକିାର ସହାଇଥବିା ବେ୍ୀ ଭଉଣ ି ଘର 
ଘରକୁ ଯାଇ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟସର ସଲାକଙୁ୍ ବୁଝାଇଥସିଲ। 
2016 ରେିହାସର ବାେ୍ୀ ସଦବୀଙୁ୍ ରହଳିାରାନଙ୍ �ାଇ ଁ ସଦଶର 
େସବା୍ଚ୍ଚ �ରୁସ୍ାର ନାରୀ ଶକି୍ �ରୁସ୍ାର ରଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲିା।  
2022 �ାଇ ଁତାଙ୍ ନାରକୁ �ଦଶ୍୍ରୀ �ରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ �ାଇ ଁସଘାଷଣା 
କରାଯାଇଛି। 

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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ଆସାମନର 
ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରତୀକ 

ଅହର ୍ ରାଜାଙ୍ର ସଶଷ ରାଜଧାନୀ ଭାସବ �ରିଚିତ ଆୋରର 
ସଜାରାହାଟ ଆଉ ଏଠାର ଚା’ ବଚିଚା ୋରା ଭାରତସର ଖ୍ାତ। 

ଏହ ିରାଟିର କନ୍ା ସହଉଛ୍ି ଲଖରିୀ ବରୁଆ। 1949ସର ଜନ ୍ଲଖରିୀ 
�ିଲାଦିନୁ ରା’ଙୁ୍ ହରାଇଥସିଲ। ସହସଲ ବା�ା ତାଙ୍ର ଖବ୍ୁ  ଯତ୍ନର େହ 
ତାଙୁ୍ �ାଳି ତାଙୁ୍ �ାଠ �ଢି଼ବା ଲାଗି ସପ୍ରରିତ କରୁଥସିଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି 
କିଛି ଅଲଗା ଚାହୁଥଁଲିା। 1969ସର କସଲଜ ୍ �ଢି଼ବାସବସଳ ବା�ାଙ୍ର 
ରତୁୃ୍ ସହଲା। ଏଣ ୁ ସେ କସଲଜ ୍ ଛାଡିସଲ। 1973ସର ବାହାଘର 
ସହଲା। ସହସଲ ବାହାଘର �ସର ତାଙ୍ �ତି ତାଙୁ୍ �ାଠ �ଢି଼ବା ଲାଗି 
େହରତି ସଦସଲ। ଫଳସର 1980ସର ଗ୍ରାଜଏୁେନ୍  ସଶଷ କରି ଜଲି୍ା 
ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ େରବାୟ ବ୍ାଙ୍ସର  ଆକାଉଣ୍ାଣ୍ ଭାସବ ଚାକିରି କରିସଲ। 
ଏଇଠୁ ଆରମ୍ ସହଲା ଲଖରିୀଙ୍ ଜୀବନସର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇଠ ି
କାରକରିବା ସବସଳ ସେ ସଦଖସିଲ ସଯ, ଅସନକ େଂଖ୍ାସର ଚା 
ବଗିଚାସର କାର କରୁଥବିା ରହଳିା ସ୍ୱଳ୍ପ ଋଣ �ାଇ ଁଲ୍ବୋ େରୟ ଧାଡିସର 
ଅସ�କ୍ଷା କରୁଛ୍ି। �ଣୁ ିତାଙ୍ ନ୍ବେର ଆେିବା ସବଳକୁ କାଗଜ�ତ୍ର ଠକି୍  
ନାହି ଁକହ ିତାଙୁ୍ ସଫରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ାରା େମ୍କୃ୍ ରହଳିା କାନ୍ଦ ି
କାନ୍ଦ ିଘରକୁ ସଫରୁଛ୍ି। ଏହ ିଅଶ୍ରୁଳ ସଚସହରାକୁ ସଦଖ ିଲଖରିୀ ସବଶ ୍ 
ଆଘାତ ସହସଳ । ଆଉ 1983ସର ଏଭଳି ରହଳିାଙୁ୍ େହାୟତା କରିବା 
ଲାଗି ଆରମ୍ କରିସଲ ଏକ ରହଳିା େରିତି। 1990ସର ଆରମ୍ କରିସଲ 
କନକଲତା ରହଳିା େରବାୟ ବ୍ାଙ୍୍ । ସହସଲ ଏହ ିବ୍ାଙ୍୍ ର �ଞି୍ଜକରଣ 
�ାଇ ଁ ତାଙୁ୍ ଆଠ ବଷ ୍ େଂଘଷ ୍ କରିବାକୁ �ଡିଥଲିା। ଏସବ ଏହ ି ବ୍ାଙ୍୍  

ଲଖମିୀ ବରୁଆ 

ଦୁଇ ଦଶନି୍ରୁ ଅଧକି େରୟ ସହଲା ସଲାକଙୁ୍ ନିର୍ର ସେବା ସଯାଗାଉଛି। 
ଏଥସିର ଚାସରାଟି ଶାଖା ରହଛିି। ଏବଂ େବୁ ଶାଖା ରହଳିାଙ୍ ଦ୍ାରା େମ୍ର୍ୂ୍ 
ଭାସବ �ରିଚାଳିତ ସହଉଛି। ଏଥସିର େରଦୁାୟ 4500 ଖାତାଧାରକ ରହଛି୍ି। 
2021ସର ଭାରତ େରକାର ତାଙୁ୍ �ଦଶ୍୍ରୀ ଉ�ାଧ ି�ାଇ ଁରସନାନୀତ କରିଛ୍ି। 

ଫଳନର ସଷେମ ନହଉଛନ୍ତତି ମହତିଳାଶକ୍ତି
ସକାଭିଡ୍ କାଳସର ରହଳିାଙୁ୍ 

ବିସଶଷ େହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। 

ସକାଟି ଟଙ୍ାରୁ ଅଧକି ରାଶ ି
ହସ୍ତା୍ର କରାଯାଇଛି। ଏପି୍ରଲ୍ -
ଜନ୍ୁ  2020 ରଧ୍ୟସର 20 ସକାଟି 

ରହଳିାଙ୍ ଖାତାସର ଏହ ିଅଥ ୍
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 

ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଗରିବ 
କଲ୍ାଣ ସଯାଜନା 
ଅଧୀନସର 14ସକାଟି 
ଗ୍ାେ େିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍  
କରାଯାଇଛି।

ରହଳିା ସ୍ୱୟଂ େହାୟତା 
େରହୂ �ାଇ ଁବନ୍କଭୁକ୍ 
ଋଣ ସଦବାର େୀରା 
10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାରୁ 
ବଢ଼ାଯାଇ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା 
କରାଯାଇଛି। 

30,000

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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ମଦୁରାଇରୁ ଦତିଲ୍ୀ�ାଏ 
ସାମାନ ସ୍ା୍ଇ କରୁଛନ୍ତତି

ଅରୁଲସରାଝ ି େବଣ୍ନ୍ , ସେହ ି ରହଳିାରାନଙ୍ �ାଇ ଁ ଉଦାହରଣ 
ସହାଇଛ୍ି ସଯଉରଁାସନ �ରିବାର ଓ �ିଲାଙ୍ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତସର ନିଜର 

ସ୍ୱପନେକୁ ରାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସହଉଥବିା କହ୍ି। ତାରିଲ୍ ନାଡୁର ରଦୁରାଇ ବାେିନ୍ଦା 
ଅରୁଲସରାଝ ିସଦୈନନ୍ଦନି �ାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ େରେ୍ା ରୂ�ସର ନସନଇ 
ଆହ ବୋନ ଭାସବ ଗ୍ରହଣ କରିସଲ।   ଦୁଇଜଣ ସଛାଟ �ିଲା ଥାଇ ବି ସେ ତାଙ୍ 
ଲକ୍ଷ୍�ଥରୁ ବିଚୁ୍ତ ସହାଇନଥସିଲ।  �ିଲାରାନଙ୍ ଯତ୍ନ ସନବା ଲାଗି ସେ 
ଅବଶ୍ ଘରୁ ବାହାରକୁ କାର କରିବାକୁ ଯାଇ�ାରିସଲ ନାହି ଁକିନ୍ତୁ କାର ଘରକୁ 
ସନଇ ଆେିସଲ। ଚାହିସଁଲ ଘସର ରହ ିଏରିତି କାର କରିବାକୁ ଯାହାଦ୍ାରା 
ସେ �ରିବାରର ଯତ୍ନ ସନଇ�ାରିସବ ଏବଂ ସରାଜଗାର ବି କରି�ାରିସବ। 
ଏରିତିସର ତାଙ୍  ୋ୍ ନୋକୁ ଆେିଲା େପ୍ଲାଇ ବିଜ ୍ସନେ ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁସହ ଁ, 
ଏଥଲିାଗି ସେ େରକାରଙ୍ �କ୍ଷରୁ ସଖାଲାଯାଇଥବିା େବିୁଧାକୁ ଉ�ସଯାଗ 
କରିବାକୁ ଚାହିସଁଲ। େରକାରଙ୍ ସଜର ୍ ସ�ାଟା୍ଲ୍ ସର �ଞି୍ଜକରଣ କରି 
ଏସବ ସେ ରଦୁରାଇରୁ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀଙ୍ କାଯ୍୍ ାଳୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବିସଦଶ 
ରନ୍ତଣାଳୟ ଯାଏ ନିଜର ୋରଗ୍ରୀ �ଠାଇ�ାରୁଛ୍ି। ସେ କହ୍ି, ଆ�ଣ 
ସକସବ ଶଣୁଥିସିଲ କି, ସକବଳ ଆଧାର କାଡ ୍ ଏବଂ ଫସଟା ଦ୍ାରା ଋଣ 
ରିଳି�ାସର! ଅରୁଲସରାଝଙି୍ ପ୍ରୟାେସର 4 ଜଣ ସରାଜଗାର �ାଇଛ୍ି। 
ଏସବ ସେ ନିଜର ଏକ କମ୍ାନୀ �ଞି୍ଜକରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ୍ି ସଯଉଥଁସିର  
40 ଜଣଙୁ୍ ନିଯକିୁ୍ ରିଳିବ। n

ଅରୁଲନମାଝତି
ନଜମ ୍ ନପାଟତ୍ତାଲ୍ ରୁ ଆପଣ ବତି ନନଇପାରତିନବ ଫାଇଦା 
େରକାରୀ କ୍ରୟସର ଭ୍ଷ୍ାଚାର ବନ୍ଦ କରିବା �ାଇ ଁପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସରାଦୀ ସଜର ୍ (GeM) ସ�ାଟା୍ଲ୍  ଆରମ୍ କରିଛ୍ି। ଏସବ େବୁ େରକାରୀ 
କାଯ୍୍ ାଳୟସର ସହବାକୁ ଥବିା େରସ୍ତ କିଣାକିଣ ିଏହ ିସ�ାଟା୍ଲ୍  ଦ୍ାରା 
ଅନ୍ ଲାଇନ୍  କରାଯାଉଛି। ଅଧକି େଚୂନା �ାଇ ଁ https://gem.gov.in 

୍୍ଲକ୍ି  କରି�ାର୍ି। 

ଗଭତ୍ତପାତର ସମୟସୀମା
ହତିଂସା ପୀଡତିତ ମହତିଳାଙୁ୍କ ସନୁ�ାଗ ନଦବା ଲାଗତି ସରକାର ନତିକଟନର 
ନମଡତିକାଲ୍  ଟମଭିନନସନ୍  ନପ୍ରନନେନ୍ ସୀ ଆଇନ୍ କ ୁମଞ୍ରୁୀ ନଦଇଛନ୍ତତି। 

ଏହାଦ୍ାରା ଗଭତ୍ତପାତ ସମୟୀମା 20ରୁ 24 ସପ୍ତାହ ନହାଇଛତି। 

ଶତି ( She)
ସଯୌନ ଉତ୍ୀଡନ ରାରଲାସର 

ଅଭିସଯାଗ କରିବା ଏବଂ 
ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା �ାଇ ଁ
ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ବ୍ବସ୍ାର ଆରମ୍ 

2017ସର କରାଯାଇଛି। 

େବଶ୍କି୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅ୍ଗତ୍ 
ସ୍ଲୁସର 6-12 ସଶ୍ରଣୀସର 
�ଢ଼ଥୁବିା ଝଅି�ିଲାଙୁ୍ ଆତ୍ମରକ୍ଷା 
ତାଲିର ୍ ସଦବା �ାଇ ଁ�ଦସକ୍ଷ�। 

ଆତ୍ମରଷୋର ପଦନଷେପ 

ନାରୀଶକ୍ତିକଭର ନଷ୍ାରତି
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ଡତିଜତିଟାଲ୍  ଡତିଜତିଟାଲ୍  
ନଟନ୍ନୋନଲାଜତିନର ନଟନ୍ନୋନଲାଜତିନର 
କୃଷକ ନହନବ କୃଷକ ନହନବ 

ସଶକ୍ସଶକ୍  
ସମୟ ବଦଳତିବା ସହତିତ ଭାରତ ନଟନ ନ୍ୋନଲାଜତି ଏବଂ ଡତିଜତିଟାଲାଇନଜସନ୍ ଉପନର ଗରୁୁତ୍ୱ ନଦଇଚାଲତିଛତି, କଷୃତିନଷେତ୍ର 

ବତି ଏଥରୁି ବାଦ୍  ପଡତିନାହତି।ଁ ଏହା ନହଉଛତି ନୂଆ ଭାରତର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଦତିଗ, �ାହା ସାହା�୍ନର ନକବଳ କଷୃତିନଷେତ୍ର 
ଭବତିଷ୍ତର ଆହା୍ନ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତ ନହଉନାହତି ଁ, ବରଂ ଦଷେ ଭାରତୀୟ �ବୁକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁନୂଆ ସନୁ�ାଗ ସଷୃ୍ତି  କରୁଛତି।  

ଫସଲ ମଲୂ୍ାୟନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରତି ଜମତିଜମା ନରକଡତ୍ତର ଡତିଜତିଟାଇନଜସନ୍, ନଡ୍ରାନଦ୍ାରା କୀଟନାଶକ ନସ୍ଟ୍ କରତିବାଭଳତି 
କା�ତ୍୍ତ ନର ନଟନ୍ନୋନଲାଜତି ଏବଂ ଆଟଭିଫତି ସତିଆଲ୍  ଇନଣ୍ଟଲତିନଜନ୍ସ ବ୍ବହାର କରା�ାଇପାରତିବ। କଷୃକଙୁ୍କ ସଶକ୍ କରତିବା 

ଦତିଗନର ଡତିଜତିଟାଲ୍  ନଟନ ନ୍ୋନଲାଜତି ସହାୟକ ନହବାସହ ଆଗାମୀ ଦତିନନର ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ରାସ୍ା ନଖାଲତିବ। 

ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଜନବହୁଳ ସଦଶସର କୃଷି ଅତ୍୍ 
ଗରୁୁତ୍ୱ�ର୍ୂ୍। ଏହ ି କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସରାଦୀ 

କୃଷି ଏବଂ କୃଷି ପ୍ରଯକିୁ୍ବିଦ୍ାର ଆଧନିୁକୀକରଣ �ାଇ ଁେଂକଳ୍ପବଦ୍। 
ଭାରତ  ରଧ୍ୟ କୃଷି ଅଭିବୃଦି୍ େହତି ଅ୍ଭୂକି୍୍ େମ୍ନ୍ ଅଭିବୃଦି୍ ଉ�ସର 
ଧ୍ୟାନ ସଦଉଛି। କୃଷି ସକ୍ଷତ୍ରର ରହଳିାରାନଙୁ୍ ସ୍ୱୟଂ େହାୟକ ସଗାଷୀ୍ 
ରାଧ୍ୟରସର ୋହାଯ୍ କରାଯାଉଛି, କାରଣ କୃଷି ଜନେଂଖ୍ାର 
ଏକ ବଡ ଭାଗକୁ ଦାରିଦ୍୍ରୁ ରକୁୁଳାଇ ଏକ ଉତ୍ର ଜୀବନସଶୈଳୀ 
ସଦବାଲାଗି ୋରଥ୍୍  ରଖଛିି।  

“ଆସର ଖାଦ୍ ନିରା�ତ୍ା େହତି �ଷିୁ୍କର େରୁକ୍ଷା ଉ�ସର ଧ୍ୟାନ 
ସଦଉଛୁ।  ଏହ ିଚି୍ାଧାରାକୁ ରନସର ରଖ ିଆସର ଗତ 7 ବଷ ୍ରଧ୍ୟସର 
ଅସନକ ବାସୟା ଫଟପିଫାଏଡ୍  କିେରର ବିକାଶ କରିଛୁ। ସଫବୃଆରୀ 
5ସର ସତସଲଗୋନାସର ICRISATର 50ତର ବାଷପିକୀ �ାଳନ 
ଉତ୍ସବସର ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସରାଦୀଙ୍ ଏହ ି ବାତ୍ା୍ ଦଶା୍ଉଛି 
ସଯ ସକବଳ ଖାଦ୍ଶେ୍ ଉତ୍ାଦନ ବୃଦି୍ ନୁସହ ଁ, 80%ରୁ ଅଧକି 
କ୍ଷଦୁ୍ଚାଷୀଙ୍ କଲ୍ାଣ ରଧ୍ୟ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍। ଏଥେିହତି ଭାରତ 
ରଧ୍ୟ FPO ଏବଂ କୃଷି ରଲୂ୍ ଶଙୃ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷା୍ ଉ�ସର ଧ୍ୟାନ ସଦଉଛି। 
କାରଣ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସରାଦୀ ସଦଶର କ୍ଷଦୁ୍ ଚାଷୀଙୁ୍ ହଜାର 
ହଜାର FPOସର େଂଗଠତି କରିବାକୁ ଚାହୁଛଁ୍ି ଏବଂ ସେରାନଙୁ୍ 
ଏକ େସଚତନ ତଥା ବଡ ବଜାର ଶକି୍ ଭାବସର �ରିଣତ କରିବାକୁ 
ଚାହୁଛଁ୍ି। n

 

ICRISATର   50 ତମ ବାଷଭିକ ଉତ୍ସବ 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ହାଇଦ୍ାବାଦର �ାଟାନସଚରୁଠାସର ଥବିା ଆ୍ଜା୍ତୀୟ 
କ୍ରପ୍ସ ରିେଚ୍ଚ ୍ ଇନଷି୍ଚୁ୍ଟ୍ ଫର୍ ସେରି-ଆରିଡ୍ ଟ୍�ିକ୍ସ (ICRISAT) 
କ୍ାମ୍େ ୍ �ରିଦଶନ୍ କରି ICRISATର 50 ତର ବାଷପିକ ଉତ୍ସବକୁ 
ଉଦଘାଟନ କରିଛ୍ି। ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଉଦି୍ଦ େଂରକ୍ଷଣ ଉ�ସର 
ICRISA ର ଜଳବାୟୁ �ରିବତ୍ନ୍ ଅନୁେନ୍ାନ ସକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ 
ସଜସନସରେନ୍ ଆଡଭାନ ୍ସସରଣ୍ଟ୍ �ାଇ ଁ ICRISATର ସକନ୍ଦ୍ରକୁ ରଧ୍ୟ 
ଉଦ୍ାଟନ କରିଛ୍ି। ଏହ ି ଦୁଇ େବୁିଧା ଏେିଆ ଏବଂ ୋହାରା- 
ଆଫି୍କାର କ୍ଷଦୁ୍ ଚାଷୀଙ୍ �ାଇ ଁ ଉତ୍ସଗୀ୍କୃତ। ICRISATର ସ୍ୱତନ୍ତ 
�ରିକଳି୍ପତ ସଲାସଗାର ଉସନା୍ଚନ େହତି ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ 
ଡାକ ଟୁକଟ ରଧ ୍ୟ ଜାରି କରିଛ୍ି। 

ICRISAT କୃଷତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କନର
ସେରି-ଆରିଡ୍ ଟ୍�ିକ୍ସ �ାଇ ଁଆ୍ଜା୍ତୀୟ କ୍ରପ୍ସ ରିେଚ୍ଚ ୍
ଇନଷି୍ଚୁ୍ଟ୍ (ICRISAT) ସହଉଛି ଏକ ଆ୍ଜା୍ତୀୟ େଂଗଠନ 
ଯାହା ଏେିଆ ଏବଂ ଆଫି୍କାର ଉ�-ୋହାରା ଅଞ୍ଳସର 
ବିକାଶ �ାଇ ଁକୃଷି ଅନୁେନ୍ାନ କରିଥାଏ। ଉନ୍ତ ଫେଲ କିେର 
ସଯାଗାଇ ଏହା କୃଷକରାନଙୁ୍ ୋହାଯ୍ କସର ଏବଂ ଶଖୁଲିା 
ଜରିସର କ୍ଷଦୁ୍ ଚାଷୀଙୁ୍ ଜଳବାୟୁ �ରିବତ୍ନ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ୋ୍ ନୋ 
କରିବାସର ୋହାଯ୍ କସର।

ସଶକ୍ କୃଷକଜାତୀୟ
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େନ୍ ରାରାନୁଜାଚାଯ୍୍  ଭାରତର ଏକତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାର 
ଜ୍ୱଳ୍ ସପ୍ରରଣା ଥସିଲ, ଯାହାଙ୍ ଜନ ୍ ଦକି୍ଷଣସର 
ସହାଇଥାଇ�ାସର କିନ୍ତୁ ଦକି୍ଷଣରୁ ଉତ୍ର ଏବଂ �ବୂରୁ୍ 

�ଶି୍ଚର �ଯ୍୍ ୍ େରଗ୍ର ଭାରତ ଉ�ସର ତାଙ୍ର ପ୍ରଭାବ 
�ଡିଥଲିା।  ରାରାନୁଜାଚାଯ୍୍  କହୁଥସିଲ - "ଉଇରଗଲୁକ୍କୁଲ 
ସବଡର ୍ ଇସଲ୍’ ଅଥା୍ତ୍ , େରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ େରାନ। ସେ ସକବଳ 
ଏକତା ବିଷୟସର କହୁଥସିଲ ତା’ନୁସହ ଁ, ବରଂ ସେଥସିର 

ବଞ୍ଥୁସିଲ ବି। ସକବଳ ଏତିକି ନୁସହ ଁ, ସେ କହଛି୍ି ସଯ ଧର ୍
କହୁଛି - “ନା ଜାତିଃ କାରଣଂ ସଲାସକ ଗଣୁାଃ କଲ୍ାଣ ସହତବଃ” 
ଅଥା୍ତ୍ ଜାତି ଦ୍ାରା ନୁସହ ଁ, ବରଂ ଗଣୁ ଦ୍ାରା ବିଶ୍ୱସର କଲ୍ାଣ 
କରିସହବ। ରାରାନୁଜାଚାଯ୍୍ ଙ୍ ଏହ ି ବାତ୍ା୍ ଆଧାରସର ଆଜ ି
ଭାରତର ବିକାଶ ଏବଂ ୋରାଜକି ନ୍ାୟ ନୀତି ବିନା ସକୌଣେି 
ସଭଦଭାବସର ଅଗ୍ରେର ସହଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ ରହଛିି, ସଯଉରଁାସନ 
ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଦଳିତ ସହାଇରହଥିସିଲ, ସେରାସନ େମ୍ର୍ୂ୍ େମ୍ମାନର 

ସଂସ୍ତୃତି ସହ ସମାନତାର ବାର୍ତ୍ତା  
ଷ୍ାଚୁ୍ ଅଫ୍  ଇକ୍ାଲତିଟତି

ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ୀର ମହାନ ସାଧ ୁରାମାନୁଜାଚା�ତ୍୍ତ ଙ୍କ ସମ୍ତୃତିନର ହାଇଦ୍ାବାଦଠାନର 216 ଫୁଟ ଉର୍ 'ଷ୍ାଚୁ୍ ଅଫ୍ 
ଇକ୍ାଲତିଟତି' ପ୍ରତତିଷା୍ କରା�ାଇଛତି। ନଫବୃଆରୀ 5ତାରତିଖନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ଏହାକୁ ନଦଶ ପାଇ ଁଉତ୍ସଗତ୍ତ 
କରତିଥନିଲ। ରାମାନୁଜାଚା�ତ୍୍ତ  ଏପରତି ଜନଣ ସାଧ ୁଥନିଲ �ତିଏ ନଦଶକୁ ସାମାଜତିକ ସଂସ୍ାରର ପ୍ରକୃତ ଧାରଣା ସହତିତ 

ପରତିଚତିତ କରାଇଥନିଲ ଏବଂ ଦଳତିତ ତଥା ପଛଆୁବଗତ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ କା�ତ୍୍ତ  କରତିଥନିଲ। �ଦତିଓ ରାମାନୁଜାଚା�ତ୍୍ତ  ଏନବ 
ନାହାନଁ୍ତତି, କତିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚତିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହତି ବତିରାଟ ପ୍ରତତିମରୂ୍ଭି ଆମକୁ 'ଷ୍ାଚୁ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ାଲତିଟତି' ଆକାରନର 

ସମାନତାର ବାର୍ତ୍ତା ନଦଉଛତି ଆଉ ଏହତି ବାର୍ତ୍ତା ସହତିତ ଆଜତି ନଦଶନର 'ସାବକା ସାଥ,୍ ସବକା ବତିକାଶ, ସବ୍ କା ବତିଶ୍ୱାସ ଓ 
ସବ୍ କା ପ୍ରୟାସ' ମନ୍ତ ସହତିତ ଆମର ନୂତନ ଭବତିଷ୍ତ ପାଇ ଁ ଦୃ଼େ ମଳୂଦୁଆ ପକାଉଛତି ...

ଷ୍ାଚୁ୍ ଅଫ୍  ଇକ୍ାଲତିଟତିଜାତୀୟ
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େହତି ସଦଶର ବିକାଶସର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି�ାରିସବ। 
ଆଜରି �ରିବତ୍ନ୍ଶୀଳ ଭାରତ ଏକ ରିଳିତ ପ୍ରୟାେ କରୁଛି। ''ୋବକା 

ୋଥ,୍ େବକା ବିକାଶ, େବ୍ କା ବଶି୍ୱାେ ଓ େବ୍ କା ପ୍ରୟାେ'କୁ ରଳୂରନ୍ତ ସବାଲି 
ବସିବଚନା କରୁଥବିା ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍ ଉଦ୍ରର ଫଳାଫଳ ସହଉଛି ସଯ 
ଆଜ ିଭାରତସର ୋଧାରଣ ଗରିବ ସଲାକଟିଏ �ାଇ ଁ�କ୍ା ଘର, ଉଜ୍ଜଲା 
େଂସଯାଗ, ରାଗଣା ଚିକିତ୍ସା େବୁିଧା 5ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା �ଯ୍୍ ୍ ରହଛିି। ରାଗଣା 
ବିଦୁ୍ତ୍ େଂସଯାଗ, େରସ୍ତଙ୍ ବ୍ାଙ୍୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ �ାଇ ଁଜନ ଧନ ସି୍ର,୍ ସ୍ୱଚ୍ 
ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଭୃତି ସଯାଜନାସର େରାଜର �ଛୁଆ ଏବଂ ବଞ୍ତି ବଗ ୍
ରଜବୁତ ସହାଇଛ୍ି। ବେ୍ �ଞ୍ରୀ ଶଭୁ ଅବେରସର ହାଇଦ୍ାବାଦସର 
ଏହ ିପ୍ରତରିତୂ୍ପି ସ୍ା�ନକୁ ସନଇ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସରାଦୀ ଖେିୁ ବ୍କ୍ 
କରିଛ୍ି ଏବଂ କହଛି୍ି, “ଜଗଦଗରୁୁ ଶ୍ରୀ ରାରାନୁଜାଚାଯ୍୍ ଙ୍ ଏହ ିବିଶାଳ 
ପ୍ରତରିତୂ୍ପି ରାଧ୍ୟରସର ଭାରତ ରାନବ େରାଜକୁ ଶକି୍ ଏବଂ ସପ୍ରରଣା 
ସଯାଗାଉଛି। ରାରାନୁଜାଚାଯ୍୍ ଙ୍ ଏହ ିପ୍ରତିରତୂ୍ପି ତାଙ୍ର ଜ୍ାନ, ସବୈରାଗ୍ 
ଏବଂ ଆଦଶର୍ ପ୍ରତୀକ ଅସଟ। ରାରାନୁଜାଚାଯ୍୍ ଙ୍ 1000ତର ଜନ ୍
ବାଷପିକୀ ଉତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶ ଭାବସର ଷ୍ାଚୁ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ାଲିଟି ଉଦ୍ାଟିତ 
ସହାଇଛି ଯାହାକି 12 ଦିନିଆ ଶ୍ରୀ ରାରାନୁଜାଚାଯ୍୍  େହଶ୍ରାବ୍ଦୀ ଉତ୍ସବର ଏକ 
ଅଂଶବସିଶଷ। 

ସମାନତା ବତିଚାରକୁ ନପ୍ରାତ୍ସାହତିତ କରତିଥନିଲ ରାମାନୁଜାଚା�ତ୍୍ତ  
ରାରାନୁଜାଚାଯ୍୍  ହନୁି୍ଦ ଭକି୍ �ରମ୍ରାର ଜସଣ ଦୃଢ଼ ପ୍ରବକ୍ା। ସେ  ଜାତି, 
ଆସ୍ା ଏବଂ �ନ୍ େସରତ ଜୀବନର େରସ୍ତ ସକ୍ଷତ୍ରସର େରାନତାକୁ 
ସପ୍ରାତ୍ସାହତି କରୁଥସିଲ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା, ଲିଗେ, ଜାତି କି୍ ବୋ �ନ୍ ନିବପିସଶଷସର 
ପ୍ରସତ୍କ ରଣଷିର ଭାବନାକୁ େମ୍ମାନ ସଦଇ ସଲାକରାନଙ୍ର ଉନ୍ତି �ାଇ ଁ
ସେ ନିର୍ର �ରିଶ୍ରର କରୁଥସିଲ। ସେ 1017 ଖ୍ୀଷ୍ାବ୍ଦସର ତାରିଲନାଡୁର 
ଶ୍ରୀସ�ରୁରଵୁ୍ଦୁର ଏକ ବ୍ାହ୍ମଣ �ରିବାରସର ଜନଗ୍୍ରହଣ କରିଥସିଲ ଏବଂ 
ବରଦାରାଜ ସ୍ୱାରୀଙ୍ ଭକ୍ ଥସିଲ। 1137 ଖ୍ୀଷ୍ାବ୍ଦସର ତାଙ୍ର ସଦହା୍ 
ସହାଇଥଲିା। ସେ ସଦୈତ-ଅସଦୈତ ରତବାଦକୁ ରିଶାଇ ବିଶଷି୍ ସଦୈତ େିଦ୍ା୍ 
େଷିୃ୍ କରିଥସିଲ। ଏହ ିେିଦ୍ା୍ର ଅନୁେରଣକାରୀରାସନ କ�ାଳସର ଦୁଇଟି 
େିଧା ଗାର େହତି ଏକ ଟିକା ଲଗା୍ି ଏବଂ ସେରାସନ େବଦ୍ା କାନ୍ସର 
ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ରର ପ୍ରତୀକ ବହନ କର୍ି।

ଭାରତର ବତିବତିଧତାକୁ ସଶକ୍ କରୁଛତି ନତଲୁଗ ୁସଂସ୍ତୃତି
ସତଲୁଗ ୁେଂସ୍ତୃି ଅସନକ ଶତାବ୍ଦୀ �ରୁୁଣା। ଅସନକ ରହାନ ରାଜା ଏବଂ 
ରାଣୀରାସନ ଏହାର ଧ ୍ବଜା ଉଡାଇଛ୍ି। ୋତବାହାନ ହୁଅନ୍ତୁ କାକତୀୟ �ଣୁ ି
ବିଜୟନଗର ୋମ୍ାଜ୍ େରସସ୍ତ ସତଲୁଗ ୁେଂସ୍ତୃିର ସଟକ ରଖଛି୍ି। ରହାନ 
କବିରାସନ ସତଲୁଗ ୁେଂସ୍ତୃିକୁ େରଦୃ୍ କରିଛ୍ି। ଗତବଷ ୍ସତସଲଗୋନାସି୍ତ 
ତ୍ରସୟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କାକତୀୟ ରୁସଦ୍ଶ୍ୱର-ରାରପ୍ା ରନ୍ଦରିକୁ ୟୁସନସସ୍ା 
ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ ସ୍ଳଭାସବ ସଘାଷଣା କରିଛ୍ି। ବିଶ୍ୱ �ଯ୍୍ ଟନ େଂଗଠନ 
�ଞ୍ର�ଲ୍ୀକୁ ଭାରତର େସବା୍ତ୍ର �ଯ୍୍ ଟନ ଗ୍ରାର ଭାବସର ରାନ୍ତା 
ସଦଇଛି। ରହଳିାରାନଙ୍ର ସକୌଶଳର ପ୍ରତୀକ ଭାସବ �ଞ୍ର�ଲ୍ୀ ଶାଢ଼ୀ 
ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେିଦ୍ ସହାଇଛି। ଏତିକି ନୁସହ ଁ, ସତଲୁଗ ୁ ଚଳଚି୍ଚତ୍ର ଶଳି୍ପ ସକବଳ 
ସତଲୁଗ ୁଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଳସର ନୁସହ ଁବରଂ େରଗ୍ର ବିଶ୍ୱସର ଆସଲାଚନା 
ସହଉଛି। ସେଥ�ିାଇ ଁପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ କହଛି୍ି, ଏହାର େଜୃନଶୀଳତା ରୂସ�ଲି 
�ରଦାରୁ OTT ପ ୍ଲାଟଫର ୍�ଯ୍୍ ୍ ବ୍ା�ିଛି। ଭାରତ ବାହାସର ରଧ୍ୟ ବହୁତ 
ପ୍ରଶଂୋ �ାଉଛି। ସତଲୁଗ ୁଭାଷାଭାଷୀ ସଲାକରାନଙୁ୍ ସେରାନଙ୍ର କଳା 
ଏବଂ େଂସ୍ତୃି ପ୍ରତି ଉତ୍ସଗୀ୍କୃତ କରିବା େରସ୍ତଙ୍ �ାଇ ଁଏକ ସପ୍ରରଣା।n

ରାମାନୁଜାଚା�ତ୍୍ତ ଙ୍କ ଏହତି ପ୍ରତତିମରୂ୍ଭି ଅତ୍ନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ
ଏହ ି216 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିରତୂ୍ପି '�ଞ୍ଧାତୁ’ସର ନିରପିତ। େନୁା, 
ରୂ�ା, ତ୍ବୋ, �ିତ୍ଳ ଏବଂ ଜଙି୍ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁକୁ ରିଶାଇ, ବେିବା 
ରଦୂ୍ାସର ଏହ ିରତୂ୍ପି ନିରା୍ଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦୁନିଆର 
େବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଧାତୁ ରତୂ୍ପି ରଧ୍ୟରୁ ସଗାଟିଏ । ସଯଉ ଁପ ୍ଲାଟଫର ୍
ବା ସବଦୀ ଉ�ସର ଏହ ିରତୂ୍ପିକ ୁନିରା୍ଣ କରାଯାଇଛି ତାହାର 
ଉଚ୍ଚତା 54 ଫୁଟ ଏବଂ ଏହ ିପ ୍ଲାଟଫରଟି୍ ଭଦ୍ା ସବଦୀ 
ଭାସବ �ରିଚିତ। ଏହ ିକସମ୍ଲେକ୍ସସର ଏକ ଡିଜଟିାଲ୍ ସବୈଦକି 
ଲାଇସବ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୁେନ୍ାନ ସକନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ 
ଗ୍ରନ୍, ଥଏିଟର, ଏକ ଶକି୍ଷଣୀୟ ଗ୍ାସଲରୀ ରହଛିି, ଯାହା 
ରାରାନୁଜାଚାଯ୍୍ ଙ୍ କାଯ୍୍  ବଷିୟସର େଚୂନା ସଦଇଥାଏ। ଏହ ି
ପ୍ରତିରତୂ୍ପିର �ରିକଳ୍ପନା ଶ୍ରୀ ରାରାନୁଜାଚାଯ୍୍  ଆଶ୍ରରର ଚିନ୍ା 
ସଜୟାର ସ୍ୱାରୀ କରିଥସିଲ।  

 ହାଇଦ୍ାବାଦର ନୂତନ ଆକଷତ୍ତଣ 
ହାଇଦ୍ାବାଦ �ରିଦଶନ୍ କରୁଥବିା �ଯ୍୍ ଟକଙ୍�ାଇ ଁ
ରାରାନୁଜର ୍ଙ୍ ପ୍ରତିରତୂ୍ପି ଏକ ନୂତନ ଆକଷଣ୍ ସହବ। ରନ୍ଦରି 
ଏବଂ ଏହ ିପ୍ରତିରତୂ୍ପି ବଷି୍ଚୁ  ଭକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ �ଯ୍୍ ଟକଙୁ୍ 
ଆକଷପିତ କରିବ। ଏହ ିକାରଣରୁ ହାଇଦ୍ାବାଦସର �ଯ୍୍ ଟକଙ୍ 
େଂଖ୍ା ରଧ୍ୟ ବୃଦି୍ �ାଇବ।ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସରାଦୀ ରଧ୍ୟ 
'ବିଶ୍ୱକସେନ୍ ଇଷି୍ ଯଜ୍'ର' �ର୍ୂ୍ାହୁତି'ସର ଭାଗ ସନଇଥସିଲ।

ଷ୍ାଚୁ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ାଲତିଟତିନର 
ପହଞ୍ଚତିଥନିଲ ଗହୃମନ୍ତୀ ଅମତିତ ଶାହ
ସଫବୃୟାରୀ 8ସର ହାଇଦ୍ାବାଦର 
ଷ୍ାଚୁ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ାଲିଟିସର ସକନ୍ଦ୍ର ଗହୃ ଓ 
େରବାୟ ରନ୍ତୀ ଅରିତ ଶାହା ରହାନ ୋଧ ୁ
ଶ୍ରୀ ରାରାନୁଜାଚାଯ୍୍ ଙୁ୍ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି ଅ�ଣ୍ 
କରିଥସିଲ।  ଶ୍ରୀ ରାରାନୁଜାଚାଯ୍୍ ଙ୍ 
େହସ୍ାବ୍ଦୀ ଉତ୍ସବକୁ େସ୍ବୋଧତି କରି ସେ 
କହଥିସିଲ ସଯ ସକୌଣେି ବଶି୍ୱାେ କି୍ ବୋ 
େମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନୁଗାରୀରାସନ ଥସର ଏଠାକୁ 
ଆେିବା ଉଚିତ କାରଣ େନାତନ ଧରର୍ 
ଶରଣସର ହି ଁେରସ୍ତଙ୍ ରକିୁ୍ େନ୍ବିେିତ। 
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ଅଣସଂଗଠତିତ ନଷେତ୍ରର ଶ୍ରମତିକମାନଙ୍କ 
ଭବତିଷ୍ତ ନହଉଛତି ସରୁଷେତିତ 
ଅଣସଂଗଠତିତ ନଷେତ୍ରର ଶ୍ରମତିକମାନନ ଆମ ନଦଶର ମଳୂଦୁଆ, �ାହାଙ୍କ ବତିଷୟନରତ ଅନନକଥର ଆନଲାଚନା 
ନହାଇଛତି କତିନ୍ତୁ  ବତିଡମ୍ବନାର ବତିଷୟ ନ� ନସମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ା ଜାଣତିବାପାଇ ଁନକୌଣସତି ବ୍ବସ୍ା ନଥଲିା। 
କଠତିନ ପରତିଶ୍ରମ କରୁଥବିା ଏହତି ଶ୍ରମତିକମାନନ ନ�ନତନବନଳ ବୟସର ଅପରାହ ୍ଣନର ପହଞ୍ଚନ୍ତତି, ନସନତନବନଳ 

ନସମାନନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆଥଭିକ ସଙ୍କଟର ସମମ୍ଖୁୀନ ହୁଅନ୍ତତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇ ଁନକୌଣସତି ଆଥଭିକ ନତିରାପର୍ାର 
ବାଟ ନଥଲିା। ମାର୍ତ୍ତ 5, 2019ନର, ପ୍ରଥମଥର ପାଇ,ଁ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହତି ଦତିଗନର ପଦନଷେପ ଗ୍ହଣକରତି 

ବୃଦ୍ଧାବସ୍ାନର ଏଭଳତି ଶ୍ରମତିକମାନଙୁ୍କ ଆଥଭିକ ସଙ୍କଟରୁ ରଷୋ କରତିବା ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରମନ�ାଗୀ ମାନଧନ 
ନ�ାଜନା ଆରମ୍ଭ କରତିଛନ୍ତତି। ଏହାସହ ଏହତି ନ�ାଜନାର ଫାଇଦା ଉପନଭାକ୍ାଙ୍କ ନତିକଟନର ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗତି 

ଅଗଷ୍ 2021ନର ଇ-ଶ୍ରମ ନପାଟତ୍ତାଲ୍ ଆରମ୍ଭ ସହ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଏହତିପରତି ଶ୍ରମତିକମାନଙୁ୍କ ପଞ୍ତିକୃତ କରତି 
ନସମାନଙୁ୍କ ସାମାଜତିକ ସରୁଷୋ ନଦବା ଦତିଗନର କ�ତ୍୍ତ  କରତିଛନ୍ତତି…। 

ସରଣ ୁ ସଦବୀ ବିହାର ସବଗେୁରାଇ ଜଲି୍ାର ବାେିନ୍ଦା। 
ସେ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଶ୍ରାରସଯାଗୀ ରାନଧନ ସଯାଜନା 

ଅଧୀନସର �ଞ୍ଜୀକୃତ ସହାଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ତକୁ େରୁକି୍ଷତ 
କରିଛ୍ି।  ଏହାଦ୍ାରା ସେ 60 ବଷ ୍�ସର ଆଥପିକ ନିରା�ତ୍ାର 
ଲାଭ �ାଇ�ାରିସବ। ସରଣ ୁ ସଦବୀ କହଛି୍ି, “ଏହା ସହଉଛି 
ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍ ଏ�ରି ଏକ �ଦସକ୍ଷ�, ଯାହା ଦୁବଳ୍ ଆଥପିକ 
ଅବସ୍ା ଥବିା ସଲାକଙ୍ ରଧ୍ୟସର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାେ େଷିୃ୍ କରିଛି ଏବଂ 
ସଲାକଙ୍ ଭବିଷ୍ତକୁ େରୁକି୍ଷତ ରହଛିି।” ସରଣ ୁ ସଦବୀଙ୍ �ରି 

ରଧ୍ୟପ୍ରସଦଶର ଛିନ୍ଦୱାରା ନିବାେୀ ଶବିର ୍େଯୂ୍୍ ବଂଶୀ ରଧ୍ୟ ତାଙ୍ 
ଭବିଷ୍ତକୁ େରୁକି୍ଷତ ରଖବିା �ାଇ ଁ ଏହ ି ସଯାଜନା ଅଧୀନସର 
�ଞ୍ଜୀକୃତ ସହାଇଛ୍ି। ଶବିର କହଛି୍ି, “ସରା ବା�ା ଜସଣ 
ଶ୍ରରିକ ଭାବସର କାର କର୍ି। ଘସର ଆୟ �ରିସି୍ତି ସେସତ 
ଭଲ ନୁସହ।ଁ ଏଭଳି �ରିସି୍ତିସର ଆସର ଆରର ଭବିଷ୍ତ 
�ାଇ ଁଚି୍ିତ ଥଲୁି। ସଯସତସବସଳ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସରାଦୀ 
ଏଭଳି ଏକ ଭଲ ସଯାଜନା ଆରମ୍ କରିଥସିଲ, ସେସତସବସଳ ରୁ ଁ
ଏଥସିର �ଞ୍ଜୀକୃତ ସହାଇଥଲିି। ରୁ ଁସଲାକରାନଙୁ୍ ରଧ୍ୟ କହବିାକୁ 

ଏହତିପରତିଭାନବ ନ�ାଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରତିନବ
ନଦଶର ନକାଟତି ନକାଟତି ନଲାକଙ୍କ ମନନର 

ନଗାଟତିଏ ପ୍ରଶନେ ସବୁନବନଳ ଗଞୁ୍ରତିତ ହୁଏ ନ�, 
ଆଜତି ହାତନଗାଡ ଚାଲୁଛତି, କାମ କରତିନନଉଛ।ୁ 
ଅଳ୍ପବହୁତ ନରାଜଗାର ବତି ନହଉଛତି କତିନ୍ତୁ କାଲତି 
ନ�ନତନବନଳ ହାତନଗାଡ ଚାଲତିବନତି, ବୟସ 

କାମ କରତିବାକୁ ଅନୁମତତି ନଦବନତି ତ କ’ଣ 
ନହବ? ଏହତି ଆଶଙ୍କା ଓ ପ୍ରଶନେକୁ ମ ୁ ଁମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ 
କରତିଛତି। ମନ ଓ ମନସ୍ତ୍ୱକୁ ସବୁନବନଳ ଆଘାତ 

ନଦଉଥବିା ଏହତି ପ୍ରଶନେରୁ ହତି ଁସଷୃ୍ତି  ନହାଇଛତି 
ପତିଏମ ୍-ମାନ୍ ଧନ ନ�ାଜନା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପନର 
ଏହା ଏମତିତତି ଏକ ନ�ାଜନା �ାହା ସମାଜନର 

ନସହତି ବଗତ୍ତକୁ ଛଇୁପଁାରତିଛତି। 
-ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ. ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ପତିଏମ ୍ ଶ୍ରମନ�ାଗୀ ମାନଧନଫ୍ାଗ ୍ଶତିପ ୍ ନ�ାଜନା
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ଚାସହ ଁ ସଯ ସେରାସନ ରଧ୍ୟ ଏହ ି ସଯାଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା 
ଉଚିତ୍। ଶବିରଙ୍ ରା ବବିତା ରଧ୍ୟ କହଛି୍ି ସଯ ତାଙ୍ ଆଥପିକ 
ଅବସ୍ା ଭଲ ନୁସହ ଁ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ତ �ାଇ ଁଏହ ିସଯାଜନା ବହୁତ 
ଭଲଭାସବ କାର କରୁଛି। ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଶ୍ରରସଯାଗୀ ରାନଧନ 
ସଯାଜନା ସରଣ ୁ ସଦବୀ ଏବଂ ଶବିରଙ୍ �ରି ଅସନକ ଶ୍ରରିକଙ୍ 
ଭବିଷ୍ତର ଆବଶ୍କତା �ରୂଣ �ାଇ ଁଆଶାର କିରଣ ଭାବସର 
ଉଦୟ ସହାଇଛି। ବାସ୍ତବସର, ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଶ୍ରରସଯାଗୀ ରାନଧନ 

ସଯାଜନା ଅଣେଂଗଠତି ସକ୍ଷତ୍ରର ସଲାକଙ୍�ାଇ ଁ ଏକ ଉତ୍ସାହ 
ଭାସବ ପ୍ରରାପ୍ରରାଣତି ସହଉଛି। କାରଣ ଏହ ିସଯାଜନା ଅଧୀନସର 
18ରୁ40 ବଷ ୍ ରଧ୍ୟସର ଅଣେଂଗଠତି ସକ୍ଷତ୍ରର ଶ୍ରରିକ, ଯାହାଙ୍  
ରାେିକ ଆୟ 15 ହଜାର ଟଙ୍ା କି୍ ବୋ ତା’ଠାରୁ କର ୍ ସେରାସନ 
ଆସବଦନ କରି�ାରିସବ ଏବଂ 60 ବଷ ୍ �ସର ରାେିକ 3000 
ଟଙ୍ା ସଲଖାଏ ଁସ�ନ ୍ସନ୍ �ାଇ�ାରିସବ। ଏହା �ରିଣତ ବୟେସର 
ସେରାନଙୁ୍ େମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନଯା�ନ େସୁଯାଗ ଦିଏ। n

ଏହତିପରତିଭାନବ ନ�ାଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରତିନବ

ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଶ୍ରର ଏବଂ ସରାଜଗାର ରନ୍ତଣାଳୟ ଅଧୀନସର ଇ-ଶ୍ରର 
ସ�ାଟା୍ଲ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଛ୍ି ଯାହା ଆଧାର େହତି ଜଡିତ ଅଣେଂଗଠତି ସକ୍ଷତ୍ରସର 
ଶ୍ରରିକରାନଙ୍ର ଏକ ଜାତୀୟ ଡାଟାସବେ ୍େଷିୃ୍ କରିବ। ଏଥସିର ନାର, ବୃତି୍, 
ଠକିଣା, ଶକି୍ଷାଗତ ସଯାଗ୍ତା, ସକୌଶଳ, �ରିବାର ଇତ୍ାଦି ବାବଦସର େବିସଶଷ 
ତଥ୍ ରହବି; ଏହା ଦ୍ାରା ସେରାନଙ୍ର ଚାକିରୀ େମ୍ାବନା ଠକିଣା ଭାବସର 
ଉ�ସଯାଗ ସହାଇ�ାରିବ ଏବଂ ୋରାଜକି େରୁକ୍ଷା ସଯାଜନାର ଲାଭ ସେରାନଙ୍ 
ନିକଟସର �ହଞ୍�ିାରିବ | ଅନ୍ାନ୍ ସକ୍ଷତ୍ରର ଅଣେଂଗଠତି ଶ୍ରରିକଙ୍ େସରତ 
ପ୍ରବାେୀ ଶ୍ରରିକ, ଘସରାଇ ଶ୍ରରିକଙ୍ ଏହା ସହଉଛି ପ୍ରଥର ଜାତୀୟ ଡାଟାସବେ ୍।

ଇ-ଶ୍ରମନର ନ�ାଗ ଦତିଅନ୍ତୁ, ଅଗ୍ସର ହୁଅନ୍ତୁ 

ନକୌଣସତି ଶ୍ରମତିକ ବାଦ ପଡତିନବ ନାହତି ଁ
n  ଇ-ଶ୍ରର ସ�ାଟା୍ଲସର �ଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରସତ୍କ ଅଣେଂଗଠତି ଶ୍ରରିକଙ୍ 

�ାଇ ଁ2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଦୁଘଟ୍ଣା ବୀରା ରହଛିି। 
n  ଯଦି ଏହ ିସ�ାଟା୍ଲସର �ଞ୍ଜୀକୃତ ସକୌଣେି ଶ୍ରରିକ ଦୁଘଟ୍ଣାର 

େରର୍ଖୁୀନ ହୁଅ୍ି, ସତସବ ରତୁୃ୍ କି୍ ବୋ ସ୍ାୟୀ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷରତା 
ସହସଲ ତାଙୁ୍ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଏବଂ ଆଂଶକି ଅକ୍ଷରତା ସହସଲ ତାଙୁ୍ 
ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଦିଆଯିବ।

n  ଇ-ଶ୍ରର ସ�ାଟା୍ଲସର �ଞ୍ଜୀକରଣ େମ୍ର୍ୂ୍ ରାଗଣା | ୋଧାରଣ ସେବା 
ସକନ୍ଦ୍ର (CSC) କି୍ ବୋ ଅନ୍ ସକୌଣେି ସ୍ାନସର �ଞ୍ଜୀକରଣ �ାଇ ଁ
ଶ୍ରରିକରାନଙୁ୍ ସକୌଣେି ସଦୟ ସଦବାକୁ �ଡିବ ନାହି ଁ|

n  �ଞ୍ଜୀକରଣ �ସର, ଶ୍ରରିକରାନଙୁ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ୟୁନିଭୋ୍ଲ ଆକାଉଣ୍ 
ନ୍ବେର (UAN) େହତି ଏକ ଇ-ଶ୍ରର କାଡ ୍ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ 
ଏହ ିକାଡ ୍ରାଧ୍ୟରସର ସେରାସନ ସଯସକୌଣେିଠାସର, ସଯସକୌଣେି 
େରୟସର ବିଭିନ୍ ୋରାଜକି େରୁକ୍ଷା ସଯାଜନାର େବୁିଧା 
�ାଇ�ାରିସବ।

n  ଇ-ଶ୍ରର ସ�ାଟା୍ଲ ଅଧୀନସର ଥବିା ଶ୍ରରିକରାସନ ସହଉଛ୍ି ନିରା୍ଣ 
ଶ୍ରରିକ, ଘସରାଇ ଶ୍ରରିକ, ପ୍ରବାେୀ ଶ୍ରରିକ, କୃଷି ଶ୍ରରିକ, କୁଲି ଏବଂ 
ପ ୍ଲାଟଫର ୍କରଚ୍ାରୀ, ହକର୍ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ଅଣେଂଗଠତି ଶ୍ରରିକ।

n ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଶ୍ରରସଯାଗୀ ରାନଧନ ସଯାଜନାର 
ଉସଦ୍ଶ୍ ସହଉଛି 60ବଷ ୍ବୟେ �ସର ଅଣେଂଗଠତି 
ସକ୍ଷତ୍ରର ଶ୍ରରିକଙୁ୍ ପ୍ରତି ରାେସର 3000 ଟଙ୍ା 
ସ�ନ୍ େନ୍  ପ୍ରଦାନ କରିବା  େହ ଏହ ିସଯାଜନା 
ରାଧ୍ୟରସର ସଦଶର ଅଣେଂଗଠତି ସକ୍ଷତ୍ରର ଶ୍ରରିକ 
ତଥା ବରିଷ ୍ନାଗରିକଙୁ୍ େଶକ୍ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଭର୍ଶୀଳ 
କରିବା। 

n 9 ସଫବୃଆରୀ �ଯ୍୍ ୍ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଶ୍ରରସଯାଗୀ 
ରାନଧନ ସଯାଜନା ଅଧୀନସର 46,26,768 ସଲାକ 
�ଞ୍ଜୀକୃତ ସହାଇଥସିଲ।

n ଡ୍ାଇଭର, ରିକ୍ସାବାଲା, ସରାଚି, ସଟଲର, ଶ୍ରରିକ, ଘସର 
କାର କରୁଥବିା ଶ୍ରରିକ, ଇଟାଭାଟି ଶ୍ରରିକ ଇତ୍ାଦି 
ଅଣେଂଗଠତି ସକ୍ଷତ୍ରର ଶ୍ରରିକରାସନ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ 
ଶ୍ରରସଯାଗୀ ରାନଧନ ସଯାଜନାର ଲାଭ �ାଇ�ାରିସବ।

n ଆସବଦନ କରିବାକୁ, ଶ୍ରରିକଙ୍ �ାଖସର ଏକ 
ସରାବାଇଲ୍ ସଫାନ୍, ଆଧାର ନ୍ବେର ଏବଂ ବ୍ାଙ୍ 
େହତି ଏକ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ରହବିା ଜରୁରୀ। ଏଥସିର 
ଆସବଦନ କରିବାକୁ ସହସଲ େରସ୍ତ ଆବଶ୍କୀୟ 
ଦଲିଲ େହତି ନିକଟସ୍ ଜନସେବା ସକନ୍ଦ୍ର ଯାଇ 
�ଞ୍ଜୀକରଣ ଅଫଲାଇନସର କରାଯାଇ�ାରିବ।

n ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଶ୍ରରସଯାଗୀ ରାନଧନ ସଯାଜନା ଅଧୀନସର 
ଅନଲାଇନ୍ ଆସବଦନ ରଧ୍ୟ କରାଯାଇ�ାରିବ। 
ଆସବଦନ କରିବାକୁ, www.maandhan.in 
ସୱବୋଇଟ୍ �ରିଦଶନ୍ କରିବାକୁ �ଡିବ।

n ଯଦି ଜସଣ ଶ୍ରରିକ 18 ବଷ ୍ବୟେ, ସତସବ ତାଙୁ୍ ପ୍ରତି 
ରାେସର 55 ଟଙ୍ା ବିନିସଯାଗ କରିବାକୁ �ଡିବ। 29 
ବଷ ୍ବୟେର ସଲାକଙୁ୍ ପ୍ରତି ରାେସର 100 ଟଙ୍ା 
ବିନିସଯାଗ କରିବାକୁ �ଡିବ ଏବଂ 40 ବଷ ୍ବୟେର 
ସଲାକଙୁ୍ ପ୍ରତିରାେସର 200 ଟଙ୍ା ବିନିସଯାଗ 
କରିବାକୁ �ଡିବ।

n  ଯଦି ହତିାଧକିାରୀ ସ�ନ୍ େନ୍  ଗ୍ରହଣ କରିବା େରୟସର 
ରତୁୃ୍ ବରଣ କର୍ି, ସତସବ ତାଙ୍ ସ�ନ୍ େନ୍ ର 50 
ପ୍ରତିଶତ ତାଙ୍ �ତି ବା �ତ୍ନୀଙୁ୍ ସ�ନ ୍ସନ୍ ଭାବସର 
ଦିଆଯିବ।

ନକାଟତିରୁ ଅଧକି ଅସଂଗଠତିତ ଶ୍ରମତିକ 
ଏପ�ତ୍୍ତ ନ୍ତ ଇ-ଶ୍ରମ ନପାଟତ୍ତାଲନର 
ପଞ୍ୀକୃତ ନହାଇଛନ୍ତତି।25 

ପତିଏମ ୍ ଶ୍ରମନ�ାଗୀ ମାନଧନଫ୍ାଗ ୍ଶତିପ ୍ ନ�ାଜନା
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ସଂସଦରୁ ବତି ନୂଆ ଭାରତ 
ଗଠନର ବାର୍ତ୍ତା

ସଂସଦନର ନହଉଥବିା ଆନଲାଚନା ଉପନର ସାଧାରଣ ନଲାକଙ୍କ ନଜର ଥାଏ। ପଣୁତି ନ�ନତନବନଳ ରାଷ୍ଟ୍ପତତିଙ୍କ ଅଭତିଭାଷଣ 
ଉପନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଧନ୍ବାଦ ନଦଉଥାଆନ୍ତତି ନସନତନବନଳ ତ ତାହା ଅତ୍ନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୁ୍ତ୍ତ ନହାଇଥାଏ। କାରଣ ଏହତି 

ସମୟନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଦଶ ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ ଚତିନ୍ତାଧାରାକ ୁସ୍ଷ୍ କରନ୍ତତି। ନବ ନତିମତ୍ତାଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦତିଅନ୍ତତି। ଏହତି ଅମତୃକାଳନର 
ନ�ନତନବନଳ ନଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ଶହ ବଷତ୍ତ ପରୂ୍ଭି ଉତ୍ସବନର ଭାରତକ ୁଏକ ନୂଆ ଛବତି ନଦବା ଲାଗତି ଅଗ୍ସର ନହଉଛତି 

ନସନତନବନଳ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଭତିଭାଷଣ ନତିଶ୍ତିତଭାନବ ଏକ ଅଲଗା ଆକଷତ୍ତଣ ସଷୃ୍ତିକରୁଛତି। ଠତିକ୍  ନସହତି ପରତିନବଶ 
ନଦଖବିାକ ୁମତିଳତିଥଲିା ନଫବୃୟାରୀ ୭ ତାରତିଖ ଦତିନ ନଲାକସଭାନର ଏବଂ  ୮ ତାରତିଖଦତିନ ରାଜ୍ସଭାନର। ନଲାକସଭାନର 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନମାଦୀ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଚାଳତିଶତି ମତିନତିଟ ଏବଂ ରାଜ୍ସଭାନର  ଏକଘଣ୍ଟା ଛବତିଶ ମତିନତିଟ୍ କାଳ ଉଦ୍ ନବାଧନ ନଦଇ 
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତି ଏବଂ କା�ତ୍୍ତ କ୍ମ ବାବଦନର ଦୁଇ ସଦନକ ୁସଚୂନା ନଦଇଥନିଲ। ଏହତି ସମୟନର ରାଷ୍ଟ୍ପତତିଙ୍କ 

ଅଭତିଭାଷଣକ ୁନନଇ ଚାଲତିଥବିା ଚଚତ୍ତାର ଜବାବ ରଖଥିନିଲ। ଏହତି ସମୟନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଲାକତନ୍ତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରତି ବାକ୍  
ସ୍ୱାଧୀନତା, ନକନ୍ଦ୍ର-ରାଜ୍ ସମ୍ପକତ୍ତ ବାବଦନର ମତ ରଖଥିନିଲ। ଗା,ଁ ଗରତିବ, କଷୃକଙ୍କଠୁ ନନଇ ମହତିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବାବଦନର 
ନତିଆ�ାଇଥବିା ସମସ୍ ପନଦନଷେପ ବାବଦନର ସଚୂନା ସାଂସଦଙ୍କ ସାମନୋନର ରଖଥିନିଲ। ନକଉ ଁପ୍ରସଙ୍ଗନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କ’ଣ 

କହତିଥନିଲ ତାହାକ ୁନନଇ ଏହତି ରତିନପାଟତ୍ତ। 

ଅମତୃକାଳ ସମ୍ପକତ୍ତନର 
ଆଜ ି ସଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅରତୃ ରସହାତ୍ସବ �ାଳନ କରୁଛି। 
ସ୍ୱାଧୀନତାର �ଞ୍ସ୍ତରୀ ବଷସ୍ର ଉ�ନୀତ ଭାରତକୁ େରଚୁିତ 
ଦିଶା ସଦଖାଇବା, ସଦଶର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ ବେତି କରିବାଲାଗି ତାଙ୍ 
ସ୍ତରସର ଉଦ୍ର ସହାଇଛି। ଆଉ ଏେବୁ ହେିାବକୁ ଆଧାର କସଲ, 
ଯାହା ଭଲ ତାକୁ ଆଗକୁ ସନବା, ଯାହା ଖରା� ସେଥସିର େଧୁାର 
ଆଣବିା, ସଯଉସଁ୍ାନସର ନୂଆ ଇନିେିଏଟିଭ୍  ସନବାର ଆବଶ୍କତା 
ରହଛିି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ସଯସତସବସଳ ସଦଶ 
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶସହବଷ ୍ �ାଳନ କରିବ, ସେସତସବସଳ ସଦଶକୁ 
ସକଉଠଁ ି �ହଞ୍ାଯିବ, ସକରିତି ନିଆଯିବ ସେଥ�ିାଇ ଁ ଆବଶକ 
�ଦସକ୍ଷ� ଗ୍ରହଣ କରିବା�ାଇ ଁଏହା ସହଉଛି େବସ୍ଶ୍ରଷ ୍େରୟ। 

ନକାଭତିଡ ଚ୍ାନଲଞ୍ ସମ୍ପକତ୍ତନର ...
କସରାନା ଏକ ସବୈଶ୍ୱକି ରହାରାରୀ ଏବଂ ଗତ 100 ବଷ ୍ରଧ୍ୟସର 
ରାନବ େରାଜ ଏସତ ବଡ େଙ୍ଟ ସକସବ ସଦଖନିଥଲିା। 
ସଯଉରଁାସନ ଭାରତର ଅତୀତ ଆଧାରସର ଭାରତକୁ ବୁଝବିାକୁ 
ସଚଷ୍ା କରିଥସିଲ, ସେରାସନ ଭୟ କରୁଥସିଲ ସଯ ଏସତ ବିଶାଳ 
ସଦଶ, ଏସତ ବଡ ଜନେଂଖ୍ା, ବିବିଧତା, ଅଭ୍ାେ ଓ ସଲାକ 
ପ୍ରକୃତି ସହତୁ ସବାଧହୁଏ ଭାରତ ଏସତ ବଡ ଯଦୁ୍ସର ଳଢି଼�ାରିବ 
ନାହି?ଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ ି�ରିସି୍ତି କ’ଣ ... ସରଡ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସକାଭାକି୍ସନ୍,   
ଦୁନିଆସର େବୁଠାରୁ ଅଧକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସହାଇ�ାରିଛି। ଆଜ ି
ଭାରତ ଶତପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଥର ସଡାଜ ପ୍ରଦାନର ଲକ୍ଷ୍ ନିକଟକୁ 
ଆେଛିୁ ଏବଂ ଦି୍ତୀୟ ସଡାଜର ପ୍ରାୟ 80 ପ୍ରତିଶତ  ରଧ୍ୟ ହାେଲ 
କରି�ାରିଛି।  ଏହ ି େଫଳତା େରଗ୍ର ସଦଶର, 130 ସକାଟି 

ସଂସଦନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସନମ୍ବାଧନଜାତୀୟ
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ସଦଶବାେୀଙ୍ର ।

ନକାଭତିଡ କାଳନର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତତିବଦ୍ଧତା...
ଏହ ି କସରାନା କାଳସର, 80 ସକାଟିରୁ ଅଧକି ସଦଶବାେୀଙୁ୍ 
ରାଗଣା ରାେନ ସଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଥଲିା। ସେରାସନ 
ସଯରିତି ସଭାକସର ନରହସିବ ତାହା ବାସ୍ତବସର ଲକ୍ଷ୍ ଥଲିା।  
େରକାରଙ୍ ଏହ ି ପ୍ରତିବଦ୍ତା ଓ ରାଗଣା ରାେନ୍  ସଯାଜନା 
ଭାରତର ପ୍ରତିଚ୍ବିକୁ ବିଶ୍ୱ େରର୍ଖୁସର ପ୍ରଶଂୋର �ାତ୍ରଭାସବ 
ଠଆି କରିଛି। ଏହ ି କସରାନା କାଳସର, �ାଞ୍ ସକାଟି ଗ୍ରାରୀଣ 
�ରିବାରକୁ େିଧାେଳଖ ଟ୍ା�ରୁ ଜଳ ସଯାଗାଇ ଏକ ନୂତନ 
ସରକଡ ୍େଷିୃ୍ କରିଛି।  �ଣୁ ିଭିତି୍ଭୂରି ବିନିସଯାଗକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ସଦଇ 
ଭିତି୍ଭୂରି େହତି ଜଡିତ ଅସନକ ପ୍ରକଳ୍ପ େରାପ୍ କରାଯାଇଛି।  
ଏହାଦ୍ାରା ନିଯକିୁ୍ େସୁଯାଗ ରଧ୍ୟ େଷିୃ୍ ସହାଇଥଲିା। ଏହ ି
କସରାନା ଅବଧସିର, ଜାରର୍ ୁ କାଶୀ୍ର ସହଉ ବା ଉତ୍ର �ବୂ ୍
ସହଉ, ବିକାଶର ଯାତ୍ରାସର ପ୍ରସତ୍କ ଅଗ୍ରେର ସହାଇଛ୍ି। 
ଜାତୀୟ ରାଜ�ଥ ନିରା୍ଣ କରାଯାଉଛି, ସରଳ ଲାଇନଗଡିୁକ 
ବିଦୁ୍ତୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ଆଜ ି ସଦଶସର ନୂତନ 
ବିରାନବନ୍ଦର, ସହଲିସ�ାଟ ୍ ଏବଂ ଜଳ�ଥର ଏକ ସନଟୱାକ ୍
ନିରା୍ଣ କରାଯାଉଛି। ସଦଶର 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧକି ଗାସଁର ଅପ୍ଟିକାଲ 
ଫାଇବର ସନଟୱାକର୍ କାଯ୍୍  ଚାଲିଛି।

ଗରତିବ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁପଦନଷେପ ...
ଗରିବ �ରିବାରଙୁ୍ �କ୍ା ଘର ସଯାଗାଇସଦବା �ାଇ ଁ ଆସର 
ସଦଇଥବିା ପ୍ରତିଶରୁ୍ତି �ାଳନ କରିଚାଲିଛୁ ଏବଂ ଆଜ ିଗରିବଙ୍ 
�ାଇ ଁ ଘର ନିରା୍ଣ ଲାଗି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଖଚ୍ଚ ୍ ସହଉଛି। 
ସଯଉରଁାନଙୁ୍ ଏହ ିଘର ରିଳିଛି ସେରାନଙୁ୍ ଏସବ ଲକ୍ଷ�ତି ବି 
କୁହାଯାଇ�ାସର। ଯଦି ଆସର ଦାରିଦ୍୍ରୁ ରକିୁ୍ ଚାହୁ ଁ, ସତସବ 
ଆରର ସଛାଟ ଚାଷୀଙୁ୍ ଶକି୍ଶାଳୀ କରିବାକୁ �ଡିବ, ଗ୍ରାରୀଣ 
ଅଥନ୍ୀତିକୁ ରଜବୁତ କରିବାକୁ ସହବ, ଆରର କ୍ଷଦୁ୍ ଚାଷୀଙୁ୍ 
ରଜବୁତ କରିବାକୁ �ଡିବ। ଏହ ିକସରାନା କାଳସର ରଧ୍ୟ ଆରର 
କୃଷକରାସନ ସରକଡ ୍େଂଖ୍କ ଉତ୍ାଦନ କରିଥସିଲ, େରକାର 
ସରକଡ ୍ େଂଖ୍କ କ୍ରୟ ବି କରିଥସିଲ। ରହାରାରୀ ରଧ୍ୟସର 
ଗହର ଏବଂ ଧାନ କିଣବିା �ାଇ ଁନୂତନ ସରକଡ ୍କରାଯାଇଥଲିା। 
କୃଷକରାସନ ଅଧକି ଏରଏେ�ି �ାଇସଲ ଏବଂ ତାହା ରଧ୍ୟ ଡିବିଟି 
ସଯାଜନା ଅଧୀନସର। ଏହ ିସଦଶ କାହାକୁ ସଭାକସର ରରିବାକୁ 
ସଦଇନାହି।ଁ 80 ସକାଟିରୁ ଅଧକି ସଦଶବାେୀଙୁ୍ ରାଗଣା ରାେନ 
ସଯାଗାଇ ସଦଇଛ୍ି ଏବଂ ଆଜି ରଧ୍ୟ ଏହା କରୁଛ୍ି।

�ବୁକ ଏବଂ ପରତିନବଶ ...
ଏହ ି କସରାନା କାଳସର, ଆର ସଦଶର ଯବୁକ, ଷ୍ାଟଅ୍� ୍କୁ 
ସନଇ ଏକ ନୂଆ �ରିଚୟ �ାଇଛ୍ି। ସେରାନଙ୍ ଲାଗି 
ବିଶ୍ୱର ସଶ୍ରଷ ୍ 3 ଷ୍ାଟଅ୍� ୍ �ରିସବଶସର ଭାରତ ଆେଛିୁ। 
ସଦଶସର ଉସଦ୍ାଗୀରାନଙ୍ �ାଇ ଁଏକ ଉତ୍ର �ରିସବଶ େଷିୃ୍ 
କରିବାକୁ, େରଳ ଟିକେ ବ୍ବସ୍ା ଆରମ୍ ସହାଇଛି।  ହଜାର 
ହଜାର େଂଖ୍ାସର କମ୍ଲେିଆନ ୍ସ, େହ ଆର ସଦଶସର ଚାଲୁଥବିା 
ଲ୍ବୋ ପ୍ରକି୍ରୟା, କାଗଜ�ତ୍ର କାରକୁ େରଳ କରିଦିଆଯାଇଛି। 
�ାଖା�ାଖ ି୨୫ ହଜାର କମ୍ଲେିଆନ ୍ସ ରଦ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଜ ିରୁ ଁ
ରଧ୍ୟ ରାଜ୍ରାନଙୁ୍ ଅନୁସରାଧ କରିବି ସଯ ଏଭଳି ଅଦରକାରୀ 
ନିୟରଗଡିୁକୁ ରଦ୍ କରନ୍ତୁ। ସଦଶର ନାଗରିକରାସନ େରେ୍ାର 

ଆତ୍ମନତିଭତ୍ତର ଭାରତ ...
ଏରଏେଏରଇ େସରତ ପ୍ରସତ୍କ ଶଳି୍ପକୁ ଆବଶ୍କ 
େହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନିୟର ଏବଂ ପ୍ରକି୍ରୟାଗଡିୁକୁ 
େରଳୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମନିଭର୍ ଭାରତର ରିଶନକୁ 
�ରୂଣ କରିବା �ାଇ ଁଆସର ସଚଷ୍ା କରିଥଲୁି। ସଯସତସବସଳ 
ଅ୍ଜା୍ତୀୟ ସ୍ତରସର ଆଥପିକ ସି୍ତିସର ଅସନକ ଉତ୍ ଥାନ 
�ତନ ଚାଲିଥଲିା ଆସର ସେତିକିସବସଳ ଆସର ଏଭଳି ଦୃଢ଼ 
�ଦସକ୍ଷ� ସନଇଥଲୁି। ଫଳସର  ଆଜ ିଆସର ଆତ୍ମନିଭର୍ 
ଭାରତ ଅଭିଯାନ ରାଧ୍ୟରସର ବିଶ୍ୱ ଶଙୃ୍ଖଳାର ଏକ 
ଗରୁୁତ୍ୱ�ର୍ୂ୍ ଅଂଶ ସହାଇଛୁ।  ଏହା ଭାରତ �ାଇ ଁଏକ ଭଲ 
େସଙ୍ତ। ଆରର ରଖୁ୍ ଧ୍ୟାନ MSME ଏବଂ ସଟକ୍ସଟାଇଲ୍ 
�ରି ସକ୍ଷତ୍ରଗଡିୁକ ସକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ଏରଏେଏରଇ େିଷ୍ରସର 
ଉନ୍ତି, କ୍ଷଦୁ୍ ଓ ରଧ୍ୟର ଉସଦ୍ାଗର େଂଜ୍ାକୁ ଉନ୍ତ 
କରି ଆସର ସେରାନଙୁ୍ ରଧ୍ୟ ନୂତନ େସୁଯାଗ ସଦଇଛୁ। 
ଏେବିଆଇ ଅଧ୍ୟୟନସର କୁହାଯାଇଛି ସଯ ଏହ ି ସଯାଜନା 
ସହତୁ ୋସଢ଼ ତିନି ଲକ୍ଷ ଏରଏେଏରଇ ଧ୍ଂୋବସଶଷରୁ 
ରକ୍ଷା �ାଇଛି ଏବଂ ସଦଢ଼ ସକାଟି ଚାକିରି ରହ�ିାରିଛି। ପ୍ରାୟ 
14 ପ୍ରତିଶତ ଏରଏେଏରଇ ଋଣ ସହବା କାରଣରୁ ଏନ�ିଏ 
ସହବାର ଆଶଙ୍ାରୁ ଆସର ରକ୍ଷା �ାଇ�ାରିଛୁ। ବିଭିନ୍ 
ରନ୍ତଣାଳୟଦ୍ାରା ଆରମ୍ ସହାଇଥବିା PLI ସଯାଜନାରୁ 
ଉତ୍ାଦନ ବୃଦି୍ �ାଇଥଲିା। ଭାରତ ବତ୍ର୍ାନ ଅଗ୍ରଣୀ 
ସରାବାଇଲ୍ ଉତ୍ାଦନକାରୀ ସହାଇ�ାରିଛି ଏବଂ ରପ୍ାନିସର 
ଏହାର ଅବଦାନ ରଧ୍ୟ ବୃଦି୍ �ାଉଛି। ଆରର ସରାଟ ରପ୍ାନି 
ଏକ ଐତିହାେିକ ସ୍ତରସର �ହଞ୍ଛିି। ଏହ ିକସରାନା କାଳସର 
ରଧ୍ୟ କୃଷି ରପ୍ାନି ଶୀଷସ୍ର �ହଞ୍ଛିି। େଫ୍ଟସୱର୍ ରପ୍ାନି 
ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ବୃଦି୍ �ାଉଛି। ଆତ୍ମନିଭର୍ ଭାରତସର 
େବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱ�ର୍ୂ୍ ସହଲା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉ�କରଣ �ାଇ ଁ
ଅନ୍ ସଦଶ ଉ�ସର ଅଧକିାଂଶ ନିଭର୍ଶୀଳ ଭାରତ ଏସବ 
ବିସଦଶକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉ�କରଣ ରପ୍ାନୀ କରୁଛି। 

ସଂସଦନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସନମ୍ବାଧନଜାତୀୟ



34 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022

େରର୍ଖୁୀନ ସହଉଛ୍ି, ଆ�ଣରାସନ ଏହା ବୁଝ୍ି। ଆଜ ିସଦଶସର 
ଏହ�ିରି ପ୍ରତିବନ୍କ ହଟାଯାଉଛି। ଏହ ିକସରାନା ଅବଧସିର, କ�-
26 େରେ୍ା ସହଉ, ବା G20 ସଗାଷୀ୍ର କଥା ସହଉ କି୍ ବୋ ୋରାଜକି 
ଜୀବନ ରଧ୍ୟସର ଅସନକ ବିଷୟ ଉ�ସର କାଯ୍୍  କରିବା, ତଥା ଏହ ି
ଜରୁରୀ େରୟସର ବିଶ୍ୱର 150ଟି ସଦଶକୁ ଔଷଧ ବିତରଣ କରିବା 
ସହଉ ଆଜ ିଭାରତର ସନତୃତ୍ୱ ବିଶ୍ୱସର ଆସଲାଚନା ସହାଇଛି।

ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧତି ଓ ମଦୁ୍ାସ୍ୀତତି...
ରଦୁ୍ାସ୍ୀତି ସହଉଛି ସଦଶର ୋଧାରଣ ରାନବ େହତି େିଧାେଳଖ 
ଜଡିତ ଏବଂ ଆର େରକାର ଏନଡିଏ େରକାର ପ୍ରଥର ଦିନରୁ 
େତକ ୍ ଏବଂ େସ୍ବେଦନଶୀଳ ସହାଇ ଏହ ି େରେ୍ାର େରାଧାନ 
କରିବାକୁ ସଚଷ୍ା କରିଛ୍ି। ସତଣ ୁ ଆର େରକାର ରଦୁ୍ାସ୍ୀତି 
ନିୟନ୍ତଣକୁ ଏହାର ଆଥପିକ ନୀତିସର ରଳୂଲକ୍ଷ୍ ଭାସବ ଧାରଣ 
କରିଛ୍ି। ୋଧାରଣ ସଲାକଙ୍�ାଇ ଁ, ବିସଶଷକରି ଗରିବଙ୍�ାଇ ଁ, 
ରଦୁ୍ାସ୍ୀତି େହନଶୀଳ େୀରାଠାରୁ ଅଧକି ସହବା ଉଚିତ୍ ନୁସହ ଁଏବଂ 
ରଦୁ୍ାସ୍ୀତି ନିୟନ୍ତଣସର ରଖବିା �ାଇ ଁ ଆସର କଣ କରିଛୁ, ତାହା 
�ରିେଂଖ୍ାନ ସ୍ପଷ୍।

ନରାଜଗାର ସମ୍ପକତ୍ତନର ......
େମ୍ମାନିତ େଦେ୍ରାସନ ରଧ୍ୟ ଏହ ିଗହୃସର ସରାଜଗାର େ୍ବେନ୍ୀୟ 
କିଛି ଗରୁୁତ୍ୱ�ର୍ୂ୍ କଥା ଉଠାଇଛ୍ି। କିଛିସଲାକ �ରାରଶ ୍ ବି 
ସଦଇଛ୍ି। ସକସତ ଚାକିରି େଷିୃ୍ ସହାଇଛି ତାହା ଜାଣବିା �ାଇ ଁ
EPFO ସବତନ େବୁଠାରୁ ନିଭର୍ସଯାଗ୍ ରାଧ୍ୟର ଭାବସର 
ବିସବଚନା କରାଯାଏ। 2021 ରେିହାସର, ପ୍ରାୟ ଏକ ସକାଟି 
ସକାଡିଏ ଲକ୍ଷ ସଲାକ ନୂଆକରି EPFOସର ସଯାଗଦାନ କରିଛ୍ି।  
ଏଗଡିୁକ େବୁ ଫରା୍ଲ୍  ଚାକିରି। ଏଥରିଧ୍ୟସର 60-65 ଲକ୍ଷ ସଲାକ 
18-25 ବଷ ୍ବୟେ ବଗର୍, ଏହାର ଅଥ ୍ସହଉଛି ଏହ ିବୟେସର 
ଏହା ତାଙ୍ �ାଇ ଁପ୍ରଥର ଚାକିରି।  ରିସ�ାଟସ୍ର ଦଶା୍ଯାଇଛି ସଯ 
କସରାନାର �ବୂ ୍ ତୁଳନାସର ସକାଭିଡ ନିସଷଧାସଦଶ ସଖାଲିବା 
�ସର ନିଯକିୁ୍ ଦୁଇଗଣୁ ବୃଦି୍ �ାଇଛି। େରାନ ଧାରା NASSCOM 
ରିସ�ାଟସ୍ର ରଧ୍ୟ ଆସଲାଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, 
2017�ସର ଆଇଟି ସକ୍ଷତ୍ରସର 27ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍କ୍ଷ-�ସରାକ୍ଷ ଚାକିରି 
ରିଳିଛି। ଏହା ସକବଳ ସକୌଶଳ ଦୃଷି୍ରୁ ନୁସହ ଁ, ବରଂ ତାହା ଉ�ର 
ସ୍ତରସର ସଲାକରାସନ ଚାକିରି �ାଇଛ୍ି। ଉତ୍ାଦନସର ବୃଦି୍ ସହତୁ 
ଭାରତର ବିଶ୍ୱକୁ ରପ୍ାନି ବୃଦି୍ �ାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ନିଯକିୁ୍ 
ସକ୍ଷତ୍ରସର ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ଅସଟ |

ମହତିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ …
ରହଳିାରାନଙ୍ େଶକି୍କରଣ ରଧ୍ୟ ଆର�ାଇ ଁ ଏକ ପ୍ରାଥରିକତା।  
ବିକାଶ ଯାତ୍ରାସର େବ୍ କା ପ୍ରୟାେ ରନ୍ତକୁ ଆଧାର କରିଥବିା 
ଜନେଂଖ୍ାର 50 ପ୍ରତିଶତଙ୍ ଭାଗିଦାରୀ ଅତ୍୍ ଗରୁୁତ୍ୱ�ର୍ୂ୍। 
ଆସର ରାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି େରୟକୁ ବୃଦି୍ କରିଛୁ, ଯାହାକି ରହଳିାରାନଙୁ୍ 
େଶକି୍କରଣ କରିବା ଏବଂ �ରିବାରକୁ େଶକ୍ କରିବା �ାଇ ଁଏକ 
ପ୍ରୟାେ। ସବଟି ବାଚାଓ - ସବଟି �ଢ଼ାଓ ସଯାଜନାର ଫଳାଫଳ 
ସହଉଛି ସଯ ଲିଗେଗତ ଅେନ୍ତୁଳନସର ଆସର ଏକ ଭଲ ସି୍ତିସର 
�ହଞ୍ଛୁି। ଆଜ ି N.C.C. କହନ୍ତୁ କି ସ୍ଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଓ 
ସନୌସେନାସର ଆଝଅିରାସନ ଉତ୍ଷ ୍ପ୍ରଦଶନ୍ କରୁଛ୍ି। ସେରାସନ 
ରଧ୍ୟ ସନତୃତ୍ୱ ସନଉଛ୍ି। ଆସର ତିନ୍  ତଲାକ୍  ଭଳି କ୍ରୁର ପ୍ରଥାକୁ 
ସଲା� କରି�ାରିଛୁ। n

ସଂଘୀୟ ବ୍ବସ୍ାର ନଶ୍ରଷ ୍ଉଦାହରଣ ...
ରୁ ଁ କହ�ିାସର ସଯ ଏହ ି େରଗ୍ର କସରାନା �ିରିୟଡ୍  ଆର 
େଂଘୀୟ ବ୍ବସ୍ାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ ୍ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ 
କରିଛି। ଜସଣ ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀଙ୍ ସଗାଟିଏ କାଯ୍୍ କାଳସର 
23 ଥର ରଖୁ୍ରନ୍ତୀଙ୍ େହ ସବୈଠକ କରିବାର େସୁଯାଗ 
ସକସବ ଆେି ନଥଲିା। ରଖୁ୍ରନ୍ତୀଙ୍ େହ 23ଥର ସବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ିତ ସହାଇଥଲିା ଏବଂ ବିସୃ୍ତତ ଭାବସର ଆସଲାଚନା 
କରାଯାଇଥଲିା। ରଖୁ୍ରନ୍ତୀଙ୍ �ରାରଶ ୍ ଏବଂ ଭାରତ 
େରକାରଙ୍ �ାଖସର ଥବିା େଚୂନା, ରଣନୀତି ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରିବା ଏବଂ େରସ୍ତଙୁ୍ ଏକାଠ ିସନଇ ସେ ସକନ୍ଦ୍ର ସହଉ ବା 
ରାଜ୍ ଅବା �ଣୁ ି ସ୍ାନୀୟ ସ୍ତରସର ବ୍ବସ୍ା ଏକ େସଗେ 
ବିସୃ୍ତତ ଭାବସର ଆସଲାଚନା କରି �ରିସି୍ତିକୁ ରକୁାବିଲା 
କରିଥସିଲ। ଏହାକୁ ସଦଶର ଶକି୍ ସବାଲି ଆସର ବିସବଚନା 
କରୁ। ରାଜ୍ େରକାରଙ୍ େହ କଥା ସହବା �ସର 
ଆସର ଏହ�ିରି 100 ଟି ଆକାକ୍ଷା ଜଲି୍ା ଚୟନ କରିଛୁ। 
ସଗାଟିଏ ରାଜ୍କୁ ଛାଡି େରସସ୍ତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ୍ି। 
ରିଳିତ ଭାବସର ସେରାସନ ଏସତ ଉତ୍କୃଷ୍ ଫଳାଫଳ 
ସଦଇଛ୍ି ସଯ ଅସନକ �ାରାରିଟରସର ଏହ ିଜଲି୍ାଗଡିୁକ 
ସେରାନଙ୍ର ରାଜ୍ର ହାରକୁ ଅତିକ୍ରର କରିଛ୍ି। �ବୂ ୍
ଅସ�କ୍ଷା ଚାରିଗଣୁା ଅଧକି ଜନ ଧନ ଖାତା ସଖାଲିଛି। େବୁ 
�ରିବାସର ସଶୌଚାଳୟ, �ାଣ,ି ବିଜଳିୁ ରିଳିବା ଲାଗି ଏହ ି
ଜଲି୍ାଗଡିୁକସର ଯସଥଷ୍ କାର ସହାଇଛି। ରୁ ଁଭାବୁଛି ଏହା 
ଆର େଙ୍ୀୟ ବ୍ବସ୍ାର େସବା୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ।  

ସଂସଦନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସନମ୍ବାଧନଜାତୀୟ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 35

ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ଟତିକାକରଣଆଡକୁ 
ବ଼େଥୁବିା ପାଦ

ନକାଭତିଡର ତୃତୀୟ ଲହଡତିନର, ନ�ମତିତତି ଦ୍ରୁତଗତତିନର ନଦରୖନତିକ  ପଜତିଟତିଭ୍  ରତିନପାଟତ୍ତ ସଂଖ୍ା ବ଼େଥୁଲିା ଠତିକ୍  ନସମତିତତି ଏନବ ହ୍ାସ 
ପାଇବାନର ଲାଗତିଛତି। ତଥାପତି ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରତିସ୍ତିତତି ଉପନର କଡା ନଜର ରଖଛିନ୍ତତି। ଟତିକାକରଣର ପରତିସର ବୃଦ୍ଧତି ଉପନର 

ଗରୁୁତ୍ୱ ଦତିଆ�ାଉଛତି, �ାହାଦ୍ାରା ଏହତି ଟତିକା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରନତ୍କ ନ�ାଗ୍ ବ୍କ୍ତିଙ୍କ ନତିକଟନର ପହଞ୍ଚତିପାରତିବ। ନକବଳ ଏତତିକତି 
ନୁନହ ଁ, 15-17 ବଷତ୍ତର କତିନଶାରମାନଙୁ୍କ ଟତିକାକରଣ କା�ତ୍୍ତ  ମଧ୍ୟ ନଜାରନସାରନର ଚାଲତିଛତି ଏବଂ 5ବଷତ୍ତରୁ ଅଧକି ପତିଲାମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁଟତିକା ପ୍ରସୁ୍ତ କରତିବାର କା�ତ୍୍ତ  ମଧ୍ୟ ଚାଲତିଛତି। ଭବତିଷ୍ତନର ନକାଭତିଡର ନ�ନକୌଣସତି ଭାରତିଆଣ୍ଟରୁ ନଲାକଙୁ୍କ ବଞ୍ଚାଇବା 

ପାଇ ଁନଦଶ ସମସ୍ ସମ୍ଭାବ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତି କରୁଛତି।

ଶୀତ ଋତୁସର ହରିାଚଳ ପ୍ରସଦଶର ରାଣି୍ଡ ଜଲି୍ାସର ପ୍ରବଳ 
ତୁଷାର�ାତ ହୁଏ। ଏରିତିକି ଏହ ିଅଞ୍ଳସର ଯାତୟାତ 
କରିବା ଅତ୍୍ କଠନି ସହାଇଯାଏ।  ଏ�ରି �ରିସି୍ତି 

େସତ୍ତ୍ୱ ଏଠାସର ଟିକାକରଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ ସହାଇନଥଲିା। 
ସ୍ୱାସ୍୍କରୀ୍ରାସନ �ିଲାରାନଙୁ୍ ଟିକା ଲଗାଇବାକୁ  �ାଦସର ଚାଲି 
ଚାଲି 6 କିସଲାରିଟର ଯିବାକୁ ବି �ଛାଇ ନଥସିଲ। ଏହା ସହଉଛି 
ୋହେର ଶଖିର। ଏକ ନୂତନ ଭାରତ �ାଇ ଁ ଆଶାର କିରଣ, 
ଯାହା ଆରର ସ୍ୱାସ୍୍କରୀ୍ରାସନ ୋବ୍ସ୍ତ କରିଛ୍ି। ସେରାନଙ୍ 
ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ାଶକି୍ ସହତୁ ସଫବୃଆରୀ 19 �ଯ୍୍ ୍ ଭାରତସର 175 
ସକାଟି ଟଙ୍ାର ସକାଭିଡ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥବିାସବସଳ 15 ରୁ 17 
ବଷର୍ 20 ରିଲିୟନରୁ ଅଧକି �ିଲା ଉଭୟ ସଡାଜ ଟିକା �ାଇଛ୍ି। 
େରଗ୍ର ସଦଶସର COVID-19 ଟିକାକରଣର କଭସରଜକୁ 
ବ୍ା�କ କରିବା �ାଇ ଁ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ପ୍ରତିଶରୁ୍ତିବଦ୍। ଅଧକି 
େଂଖ୍ାସର ଟିକା ଉ�ଲବ୍ ସହବାଦ୍ାରା ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନର 

ଗତି ବୃଦି୍ କରାଯାଇଛି।ରାଜ୍ ତଥା ସକନ୍ଦ୍ରଶାେିତ ଅଞ୍ଳଗଡିୁକସର 
ଟିକା ଉ�ଲବ୍ ି ବିଷୟସର �ବୂ ୍ େଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି 
ଯାହା ଦ୍ାରା ସେରାସନ ଟିକାକରଣ ବାବଦସର ଭଲ ଭାବସର 
ସଯାଜନା କରି�ାରିସବ ଏବଂ ଟିକା ସଯାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳାକୁ ଶଙୃ୍ଖଳିତ 
କରି�ାରିସବ।

ସ୍ମୁଟନତିକ୍ ଲାଇଟ୍  ଟତିକା ଅନୁନମାଦତିତ 
ଡ୍ଗ ୍କସଣ୍ଟ୍ରାଲର୍ ସଜସନରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ (DCGI) ଭାରତସର 
ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ବହାର �ାଇ ଁେିଗେଲ୍-ସଡାଜ ୍ସ୍ମୁଟନିକ ଲାଇଟ୍ 
ସକାଭିଡ୍ -19 ଟିକାକୁ ଅନୁସରାଦନ କରିଛି। ଏହାଦ୍ାରା ଭାରତସର 
ସକାଭିଡ୍  ବସିରାଧୀ ନଅଟି ଟିକା ଉ�ଲବ୍ ସହଉଛି। ଏହା�ବୂରୁ୍ 
ଭାରତସର ଆଠଟି ଟିକା ଅନୁସରାଦନ କରାଯାଇଥଲିା। ଏହ�ିରି 
ଭାବସର, ଶତାବ୍ଦୀର େବୁଠୁ ବଡ ରହାରାରୀ ସକାଭିଡ୍  ବିସରାଧସର 
ଲସଢ଼ଇସର ଭାରତକୁ ଆଉଏକ ଅସ୍ତ ରିଳିଛି, ଯାହାକି ସକାଭିଡ୍  

 ନକାଭତିଡ୍  ସନଙ୍ଗ �ଦୁ୍ଧସ୍ୱାସ୍୍
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राष्ट्रसमाचार-सार

ରହାରାରୀ ବିରୁଦ୍ସର ସଦଶର ୋରହୂକି େଂଗ୍ରାରକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ 
କରିବ।

ନକାଭତିଡ -19 ଟତିକା ପାଇ ଁଆଧାର କାଡତ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 
ନୁନହ ଁ
ସକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍୍ ଏବଂ �ରିବାର କଲ୍ାଣ ରନ୍ତଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, 
ସକାଭିଡ -19 ଟିକାକରଣ ଏବଂ ସକାୱନି ସ�ାଟା୍ଲସର �ଞ୍ଜୀକରଣ 
�ାଇ ଁ ଆଧାର କାଡ ୍ ବାଧ୍ୟତାରଳୂକ ନୁସହ ଁ, । 87 ଲକ୍ଷ ସଲାକଙୁ୍ 
ବିନା ସକୌଣେି �ରିଚୟ ପ୍ରରାଣ�ତ୍ରସର ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। 
ସ୍ୱାସ୍୍ ରନ୍ତଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ�ାଟା୍ଲସର �ଞ୍ଜୀକରଣ �ାଇ ଁ
ଆଧାର କାଡ ୍ବାଧ୍ୟତାରଳୂକ ନୁସହ ଁଏବଂ ଏଥଲିାଗି ଅନ୍ ସକୌଣେି 
ଦଲିଲକୁ ଦଶା୍ଯାଇ�ାରିବ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ କସର ସଯ ସକାଭିଡ ଟିକା 
�ାଇବା �ାଇ ଁଆଧାର ଏକରାତ୍ର ଆବଶ୍କତା ନୁସହ ଁ, ଏହା ସଦଶର 
ପ୍ରସତ୍କ ନାଗରିକଙୁ୍ ଟିକା ସଦବା �ାଇ ଁ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍ 
ପ୍ରତିବଦ୍ତାକୁ ଦଶା୍ଉଛି।

ଆନରାଗ୍ନସତୁ  ଆପ ୍ସହତିତ ଜଡତିତ ଅନ୍ ଏକ ନବରୖଶତିଷ୍୍
ସକାଭିଡ ଅବଧସିର େଂକ୍ରରଣରୁ ଦୂସରଇ ରହବିା, ଟିକା �ାଇ ଁ
�ଞ୍ଜୀକରଣ, ଟିକାକରଣ ସକନ୍ଦ୍ର ସଖାଜବିା ଏବଂ ପ୍ରରାଣ�ତ୍ର 
�ାଇବାସର ଉସଲ୍ଖନୀୟ ଭୂରିକା ସନଉଥବିା ଆସରାଗ୍ ସେତୁ 
ଆ� ୍ ବତ୍ର୍ାନ ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ ଡିଜଟିାଲ୍ ରିଶନସର ୋରିଲ୍  
ସହାଇଛି। ଏହା ୋହାଯ୍ସର, ତୁରର େରସ୍ତ ଡାକ୍ରୀ ତଥ୍ 
ଡାକ୍ରଙ୍ ସପ୍ରେକି୍ର�େନ୍ ଏବଂ �ରୀକ୍ଷା ରିସ�ାଟ ୍�ଯ୍୍ ୍ ସଗାଟିଏ 

୍୍ଲିକସର ଉ�ଲବ୍ ସହବ। ଏଥ�ିାଇ ଁଜସଣ ଆସରାଗ୍ ସେତୁ ଯାଇ 
ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍୍ ଆକାଉଣ୍ ସଖାଲିବାକୁ �ଡିବ। ଆକାଉଣ୍ 
ସଖାଲିବା ରାସତ୍ର ଆସରାଗ୍ ସେତୁସର ଏକ 14 ଅଙ୍ ବିଶଷି୍ 
ଆକାଉଣ୍ ନ୍ବେର େଷିୃ୍ ସହବ, ଯାହା ୋହାଯ୍ସର ସରାବାଇଲ୍ 
ଆ�ସର େରସ୍ତ ଡାକ୍ରୀ ତଥ୍ ରଖାଯାଇ�ାରିବ। 

ନକାଭତିଡ �ାଇନାହତି,ଁ ସତକତ୍ତତା ଜରୁରୀ
ସକାଭିଡ ରହାରାରୀ ଏ�ଯ୍୍ ୍ ଦୂର ସହାଇନାହି ଁ, ସତଣ ୁ
ସକୌଣେିପ୍ରକାର ଅୋବଧାନତା ବତ୍ର୍ାନ ବି�ଜ୍ଜନକ ସହାଇ�ାସର। 
ବାସ୍ତବସର, ବିଶ୍ୱସ୍ୱାସ୍୍ େଂଗଠନ ସ୍ପଷ୍ ଭାବସର କହଛିି ସଯ 
ରହାରାରୀ ଏ�ଯ୍୍ ୍ ସଶଷ ସହାଇନାହି ଁ ଏବଂ ସକାଭିଡ -19ର 
ଆହୁରି ଅସନକ ଭାରିଆଣ୍ ଉଦ୍ ସବଗ େଷିୃ୍ କରି�ାସର। 
ଭବିଷ୍ତସର ସକାଭିଡ -19ର ଭିନ୍ ଭାରିଆଣ୍ େଂକ୍ରରଣ 
ବିଷୟସର WHO ରଖୁ୍ ସବୈଜ୍ାନିକ ସେୌର୍ା ସ୍ୱାରୀନାଥନ 
ସଚତାବନୀ ସଦଇଛ୍ି। ସେ କହଛି୍ି ସଯ ଆସର ସଦଖଛୁି ସଯ 
ଭୂତାଣ ୁଏହାର ରୂ� ବଦଳାଉଛି। ଏହା ନୂତନ ରୂ�ସର ବାହାରକୁ 
ଆେଛିୁ, ସତଣ ୁ ସକାଭିଡର ଏକ ନୂତନ ଭାରିଆଣ୍ ଆଶଙ୍ାକୁ 
ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ�ାରିବ ନାହି।ଁ ଏ�ରି �ରିସି୍ତସିର, ସଲାକରାସନ 
େତକତ୍ା ଅବଲ୍ବେନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସକୌଣେି ପ୍ରକାରର 
ବି�ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁସହ।ଁ େବଦ୍ା ରାସ୍ ବ୍ବହାର 
ସକାଭିଡ ବିରୁଦ୍ସର ଲସଢ଼ଇକୁ ଶକ୍ କରିବା େହ ଆ�ରଙ୍ 
�ାଖସର ଏକ େରୁକ୍ଷା ବଳୟ େଷିୃ୍ କରିବାସର େହାୟକ ସହବ 
ସବାଲି ସେ କହଛି୍ି। n

ସାଧାରଣ ନହଉଛତି ଜୀବନ
ଭାରତସର ସକାଭିଡ -19 ର ତୃତୀୟ ଳହଡରି 
ପ୍ରଭାବର ଦିନକୁ ଦିନ କରିବାସର ଲାଗିଛି। 
େଂକ୍ରରଣହାର କରିବାରୁ ୋଧାରଣ ଜୀବନଯା�ନ 
ଦିନକୁ ଦିନ େହଜ ସହବାସର ଲାଗିଛି।  ପ୍ରାୟ 
40 ଦିନ �ସର, ସଫବୃଆରୀ 13ସର, ସକାଭିଡ 
-19 େଂକ୍ରରରଣ 50,000ରୁ କର ୍ରହଥିଲିା 
ଏବଂ ଭାରତସର 44,877ଟି ନୂଆ େଂକ୍ରରଣ 
େଂଖ୍ା ଦଶା୍ଯାଇଥଲିା। ସଫବୃଆରୀ19 ସର, 
22,270 ନୂତନ ସରାଗୀଙୁ୍ ଚିହ୍ଟ କରାଯାଇଥଲିା 
। ଏହ ିେରୟସର େସୁ୍ ହାର 98.2.1% ଥଲିା। 
ଏହ ିକାରଣରୁ ବତ୍ର୍ାନ ପ୍ରଶାେନ ପ୍ରତିବନ୍କକୁ 
ଆରାର ସଦବା ଆରମ୍ କରିଛି ଏବଂ ଜୀବନ 
ସ୍ୱାଭାବିକ ସହବାସର ଲାଗିଛି। ବିଦ୍ାଳୟ, 
କସଲଜ, େିସନରା ହାଉେ ୍ସଖାଲାଯାଉଛି ଏବଂ 
ବ୍ବୋୟ ପ୍ରତିଷା୍ନଗଡିୁକ ସଖାଲା ଯାଇଛି।

ଦତିନ ସଂକ୍ମଣ ସଂଖ୍ା ସସୁ୍ ସଂଖ୍ା 
19 ନଫବୃୟାରୀ      22,270            60,298
18 ନଫବୃୟାରୀ      25,920            66,254
17 ନଫବୃୟାରୀ      30,757            67,538
16 ନଫବୃୟାରୀ      30,615            82,988
15 ନଫବୃୟାରୀ  27,409 82,817
14 ନଫବୃୟାରୀ  34,113 91,930
13 ନଫବୃୟାରୀ  44,877 1,17,591
12 ନଫବୃୟାରୀ  50,407 1,36,962 

ସଂକ୍ମତିତଙ୍କ ତୁଳନାନର ସସୁ୍ ସଂଖ୍ା ବ଼େତିଛତି 

·       175
ନକାଟତି ନକାଭତିଡ୍  ଟତିକା 
ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛତି 

  80ପ୍ରତତିଶତ ବୟସ୍ ନଲାକଙୁ୍କ 
ଦୁଇଟତି�ାକ ନକାଭତିଡ୍  ଟତିକା 
ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛତି 

15 ରୁ 17 
ବଷତ୍ତ ବୟସର 

ନକାଟତିରୁ ଅଧକି କତିନଶାରଙୁ୍କ 
ପରୂ୍ତ୍ତ ଟତିକାକରଣ ।2

 ନକାଭତିଡ୍  ସନଙ୍ଗ �ଦୁ୍ଧସ୍ୱାସ୍୍

ସଂଖ୍ା 19ନଫବୃୟାରୀ 2022 �ାଏ 
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समाचार-सार

... ଭାରତର ନସହତି ଅମର ସଂଗ୍ାମୀ 
12 ମାର୍ତ୍ତ... 92 ବଷତ୍ତ ପବୂତ୍ତର ନସହତି ସ୍ମରଣୀୟ ଦତିନ ନ�ଉଦଁତିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଇଂନରଜମାନଙ୍କ ବତିରୁଦ୍ଧନର 
ପ୍ରସତିଦ୍ଧ ଦାଣ୍ତି�ାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରତିଥନିଲ। ଏହା ସ୍ୱନଦୀ ମନ୍ତନର ନଦଶବାସୀଙ୍କ ଏନତ ପରତିମାଣନର ପ୍ରଭାବତିତ 
କରତିଥଲିା �ାହା ଇଂନରଜଙ୍କ ମଳୂଦୁଆକୁ ନଦହାଲାଇନଦଇଥଲିା। ଗତବଷତ୍ତ ଏହଦତିନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା 

ଦତିବସର 75 ସପ୍ତାହ ପବୂତ୍ତରୁ ଅମତୃ ମନହାତ୍ସବ ଆରମ ୍କରା�ାଇଥଲିା। ଆଉ ଆଜତି ଏହତି ଅଭତି�ାନର 
ଫଳସସ୍ୱରୂପ ନଦଶର ନକାନଣ ଅନୁନକାନଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ମରଣ ନହଉଛତି..। 

ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା େଂଗ୍ରାର ସକବଳ ନିଜସ୍ୱ େରକାର 
ଏବଂ ଅଧକିାର �ାଇ ଁ ଲସଢ଼ଇ ନଥଲିା,  ବରଂ ଏହା  
�ରସ୍ପର ଚି୍ାଧାରାଗଡିୁକ ଭିତସର ରଧ୍ୟ ଏକ ଲସଢ଼ଇ 

ଭାସବ ଉଦୟ ସହାଇଥଲିା। ସେହ ି ଲସଢ଼ଇର ସଗାଟିଏ�ସଟ 
ଔ�ନିସବଶକି ଚି୍ାଧାରା ଆଉ ଅନ୍�ସଟ ‘ଆସ� ବଞ୍ଏବଂ 
ଅନ୍କୁ ବଞ୍ାଅ’ର ରନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଥଲିା। ସେହ�ିରି ସଗାଟିଏ�ସଟ 
ଜାତିଗତ �ରାକାଷା୍ ପ୍ରଦଶନ୍ର �ାଗଳାରି ଥବିାବସଳ ଅନ୍�ସଟ 
ବସୁ୍ତବାଦୀ ରତବାଦ ଆଚ୍ାଦିତ କରିଥଲିା। ସହସଲ ଭାରତ ଏହ ି
ଲସଢ଼ଇସର ୋରଗି୍ରକକ ଭାସବ ଲଢି଼ ବିଜୟ �ାଇଲା। ସେହ ି
ଲସଢ଼ଇସର ଭାରତୀୟଙ୍ ଭିତସର ଥବିା େରାନତା, ରାନବିକତା 
ଏବଂ େଂସ୍ାରବାଦୀ ଚି୍ନ ଅ୍ନପିହତି ଥଲିା। ଏହ ି ଲସଢ଼ଇସର 
ସଯଉ ଁରହାନାୟକରାସନ ସେରାନଙ୍ ଜୀବନକୁ େର�ଣ୍ କରିଛ୍ି, 
ନିଜ ସଯୌବନକୁ ଉତ୍ସଗ ୍କରିଛ୍ି ସେରାନଙୁ୍ ରସନ�କାଇବାର ଏହା 

ଏକ ଅବେର େଷିୃ୍ କରିଥଲିା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁସହ ଁ, ସେରାନଙୁ୍ 
ରସନ�କାଇ ନିଜ େଂକଳ୍ପକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଏହା ଅନ୍ତର ରହୂୁତ୍ ୍
ବି େଷିୃ୍ କରିଛି। ନୁ୍ଇଣି୍ଡଆ େରାଚାରର  ଏହ ି େଂଖ୍ା (ରାଚ୍ଚ ୍ ୧ 
ରୁ ୧୫) ଆରକୁ 8 ରାଚ୍ଚ ୍ 1930ସର ଆରମ୍ ସହାଇଥବିା ଆଇନ 
ଅରାନ୍ ଆସନ୍ଦାଳନ ଏବଂ 12 ରାଚ୍ଚ ୍1930ସର ଆରମ୍ ସହାଇଥବିା 
ଐତିହାେିକ ଦାଣି୍ଡ ଯାତ୍ରା କଥା ରସନ �କାଇ ଦିଏ ସଯଉଗଁଡିୁକର 
ସନତୃତ୍ୱ ସଖାଦ୍  ରହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ ହି ଁସନଇଥସିଲ। 2021 ରେିହାସର, 
ଲବଣ େତ୍ଗ୍ରହର 91 ବଷ ୍ �ରୂଣ ଅବେରସର ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସରାଦୀ ୋବରରତୀ ଆଶ୍ରରରୁ ଅରତୃ ରସହାତ୍ସବକୁ �ତାକା 
ସଦଖାଇ ଆରମ୍ କରିଥସିଲ। 

ଅମତୃ ମନହାତ୍ସବ ଶଙୃ୍ଖଳାନର ଏଥର ପ଼େନ୍ତୁ ସଶୁତିଳା ଦତିଦତି, 
ସର୍ତିଦାନନ୍ ହୀରାନନ୍ ବାତ୍ସାୟନ ‘ଅନଜ୍ୟ’, ନଗାପୀଚନ୍ ଭାଗତ୍ତବ, 
ବୁଗ ୁତ୍ତଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ରାଓ ଏବଂ ବତିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ କାହାଣୀ। 

ଅମତୃ ମନହାତ୍ସବରାଷ୍ଟ୍

ଅମତୃମନହାତ୍ସବକୁ ଏକ ବଷତ୍ତ
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ବତିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁନତିଜର ଅଳଙ୍କାର ବତିକ୍ତି କରତିନଦଇଥନିଲ ସଶୁୀଲା 

ସଦଶବନୁ୍ ଚିତ୍ରଂଜନ ଦାେ ଥସର ଲାସହାରକୁ ଆେିଥସିଲ। ସେହ ି
ୋଧାରଣ େଭାସର େଶୁୀଲା ଦିଦି  ନିଜ ଲିଖତି ଏକ �ଞ୍ଜାବୀ କବିତା 

�ଢି଼ଥସିଲ ତହା ଥଲିା:  'ଯଗୁ ଯଗୁ ଗଗନ ସଲହରାଓସ୍ବ ଝଣ୍ଡା ଭାରତ ଦା’। 
ଏହ ିଗୀତ ଶଣୁ ି'ସଦଶବନୁ୍' ସେସତସବସଳ କାନ୍ଦ ି�କାଇସଲ। ଆଉ  ଭାରତର 

ସକାକିଳା ସବାଲି କୁହାଯାଉଥବିା େସରାଜନିୀ 
ନାଇଡୁ ଭାବପ୍ରବଣ ସହାଇ�ଡିଥସିଲ।  
�ରବତ୍ୀ୍ େରୟସର ଏହ ି ଗୀତଟି 
ବିପ୍ଳବୀରାନଙ୍ର ପି୍ରୟ ଗୀତ ସହାଇଗଲା। 
�ିଲାଟିଦିନରୁ ରା’ଙୁ୍ ହରାଇଥବିା େଶୁୀଲା 
�ାଠ�ଢ଼ା େହ ଅସନକ କ୍ରା୍ିକାରୀ େଂଗଠନ 
େହ େମ୍କୃ୍ ସହାଇଥସିଲ। ସେ ସଦଶକୁ 
ଇଂସରଜଙ୍ଠାରୁ ରକୁ୍ କରିବା �ାଇ ଁଅସନକ 
ସବୈପ୍ଳବିକ କାଯ୍୍ ସର ଜଡିତ ସହବା ଆରମ୍ 

କରିଥସିଲ, ସଯଉଥଁସିର ଜନୋଧାରଣଙ୍ ରନସର ବିପ୍ଳବର ନିଆ ଁ ବିସ୍ତାର 
କରିବା �ାଇ ଁ�ାମ୍ସଲଟ୍ ବଣ୍ନ ଭଳି ଅଭିଯାନ ଅ୍ଭୁକ୍୍। ରାଚ୍ଚ ୍5, 1905ସର 
ତତ୍ କାଳୀନ �ଞ୍ଜାସର ଜନଗ୍୍ରହଣ କରିଥସିଲ େଶୁୀଲା ଦିଦି। ସେ ଏରିତିଜସଣ 
ସଦଶସପ୍ରରୀଥସିଲ ଯିଏକି କାସକାରୀ ହତ୍ାକାଣ୍ଡସର ଫେି ରହଥିବିା ବିପ୍ଳବୀଙୁ୍ 
ବଞ୍ାଇବା �ାଇ ଁତାଙ୍ ବିବାହ ଲାଗି ଥବିା 10 ସତାଳା େନୁା ବିକି୍ର କରିଥସିଲ। 
େଶୁୀଲା ଦିଦିଙ୍ ରା ତାଙ୍ ବିବାହ �ାଇ ଁଏହ ିେନୁା ରଖଥିସିଲ। େଶୁୀଲା ଦିଦି 

ଜନ:୍ 5 ରାଚ୍ଚ ୍1905, ରତୁୃ୍: 13 ଜାନୁଆରୀ 1963 କହୁା�ାଏ ନ� ସାଉଣ୍ସତ୍ତଙ୍କ ହତ୍ା ପନର 
ନକାଲକାତାନର ସଶୁୀଲା ଦତିଦତିଙ୍କ ପାଖନର 
ରହତିଥନିଲ ଭାଗବତ ସତିଂ।

ଭାରତନର ହାଇଦ୍ାବାଦର ମତିଶ୍ରଣ ପାଇ ଁସ୍ୱର 
ଉନର୍ାଳନ କରତିଥନିଲ ବତିପ୍ଳବୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାଓ

ରହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା େଂଗ୍ରାରୀ ତଥା ହାଇଦ୍ାବାଦର ପ୍ରଥର ନିବା୍ଚିତ 
ରଖୁ୍ରନ୍ତୀ ବୁଗୁଲ୍ା ରାରକୃଷ୍ଣ ରାଓ ସକବଳ ଇଂସରଜଙ୍ ବିରୁଦ୍ସର 

ନୁସହ ଁ, ହାଇଦ୍ାବାଦର ନିଜାରଙ୍ ଅତ୍ାଚାର ବିରୁଦ୍ସର  ରଧ୍ୟ େଂଘଷ ୍
କରିଥସିଲ। ସ୍ୱାରୀ ରାରାନନ୍ଦ ତୀଥ ୍ ଏବଂ ଅନ୍ ସନତାଙ୍ ସନତୃତ୍ୱସର 

ହାଇଦ୍ାବାଦକୁ େଓ୍ାଧୀନ ଭାରତସର 
ରିଶ୍ରଣ କରିବା �ାଇ ଁ ଯକିୁ୍ ଉ�ସ୍ା�ନ 
କରିଥସିଲ।   ହାଇଦ୍ାବାଦସର ଓକିଲ 
ଭାବସର ନିଜର କ୍ାରିଅର୍ ଆରମ୍ 
କରିଥବିା ବ୍ରୁଗଲୁା ରାରକୃଷ୍ଣ ରାଓ 13 
ରାଚ୍ଚ ୍1899 ସର ବତ୍ର୍ାନର ସତସଲଗୋନା 
ରାଜ୍ର ରହବୁବନଗର ଜଲି୍ାର ଏକ 
ବ୍ାହ୍ମଣ �ରିବାରସର ଜନଗ୍୍ରହଣ କରିଥସିଲ। 
ସେ 1923 ରେିହାସର ହାଇଦ୍ାବାଦସର 

�ସୁଣର ଫଗୁେ୍ନ୍  କସଲଜ ଏବଂ ରୁ୍ ବୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ାଳୟସର ଶକି୍ଷା େରାପ୍ 
କରିବା�ସର ହାଇଦ୍ାବାଦସର ଆଇନ ଅଭ୍ାେ କରିଥସିଲ।  ଏହ ିେରୟସର 
ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା େଂଗ୍ରାରସର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସଲାକଙ୍ ହତି 
�ାଇ ଁ କାର କରିବା ଆରମ୍ କସଲ। ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା େଂଗ୍ରାରସର 
େକି୍ରୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥସିଲ ଏବଂ ଭାରତ ଛାଡ ଆସନ୍ଦାଳନସର ଭାଗ 

ସନଇଥସିଲ। ଏଥ�ିାଇ ଁ ତାଙୁ୍ ଅସନକ ଥର ସଜଲ ଯିବାକୁ �ଡିଛି ଏବଂ 
ନିଯା୍ତନା େହଛି୍ି। 'ହାଇଦ୍ାବାଦ ୋରାଜକି େମି୍ମଳନୀ'ର େମ୍ାଦକ ତଥା' 
ହାଇଦ୍ାବାଦ ଉନ୍ତି ସୋୋଇଟି'ର େଦେ୍ ସହବା େହ 'ହାଇଦ୍ାବାଦ 
ରାଜନୈତିକ େମି୍ମଳନୀ'ର େଦେ୍ ରଧ୍ୟ ରହଥିସିଲ ରାରକୃଷ୍ଣ ରାଓ। ତାଙୁ୍ 1938 
ରେିହାସର ରାଜ୍ କଂସଗ୍ରେର କାଯ୍୍ ନିବା୍ହୀ େଦେ୍ ଭାବସର ରସନାନୀତ 
କରାଯାଇଥଲିା । 1937ସର ଆସୟାଜତି �ି�ୁ୍ ର ୍ସ କନ୍ ସଭନ୍ େନ୍ ର େଚିବ 
ନିବା୍ଚିତ ସହାଇଥସିଲ। ସେ ତିନିବଷ ୍ଧରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରସଦଶ କଂସଗ୍ରେର େଭା�ତି 
ରଧ୍ୟ ଥସିଲ।  ସ୍ୱାଧୀନତା �ସର ସେ ନୂତନ ଭାରତ ଗଠନସର ଗରୁୁତ୍ୱ�ର୍ୂ୍ 
ଭୂରିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥସିଲ। ସେ ଅସନକ େରୋରୟିକ ଆସନ୍ଦାଳନସର ରଧ୍ୟ 
ଭାଗ ସନଇଥସିଲ। ଅସନକ ଭାଷାସର ଜାଣଥିବିା ଶ୍ରୀ ରାଓ ରାଚ୍ଚ ୍6, 1952 
ରୁ ଅସ୍୍ଟାବର 31, 1956 �ଯ୍୍ ୍ ହାଇଦ୍ାବାଦ ରାଜ୍ର ପ୍ରଥର ନିବା୍ଚିତ 
ରଖୁ୍ରନ୍ତୀ ଭାସବ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥସିଲ। �ସର ସେ ରଧ୍ୟ 22 ନସଭ୍ବେର 
1956 ରୁ 1 ଜଲୁାଇ 1960 ଯାଏ ସକରଳର ଏବଂ 1 ଜଲୁାଇ 1960 ରୁ 
15 ଏପି୍ରଲ 1962 �ଯ୍୍ ୍ ଉତ୍ରପ୍ରସଦଶର ରାଜ୍�ାଳ ଥସିଲ। �ବୂତ୍ନ 
ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜସ�ୟୀ 31 ଅଗଷ୍ 1999 ସର ହାଇଦ୍ାବାଦର 
ରାଜ ଭବନସର ରାରକୃଷ୍ଣ ରାଓଙ୍ ଜୀବନୀକୁ ଉସନା୍ଚନ କରିଥସିଲ। 13 
ରାଚ୍ଚ ୍2000ସର, ଭାରତ େରକାର ତାଙ୍ େମ୍ମାନାସଥ ୍ଏକ ଡାକ ଟିକଟ ଜାରି 
କରିଥସିଲ। 15 ସେସପ୍୍ଟ ବେର 1967 ର ତାଙ୍ର ସଦହା୍ ସହାଇଥଲିା। 

ଜନ:୍ 13 ରାଚ୍ଚ ୍1899, ରତୁୃ୍: 15 ସେସପ୍୍ଟ ବେର 1967
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ନାରକରଣ �ଛସର ଏକ ବଢି଼ଆ କାହାଣୀ ରହଛିି। ବାସ୍ତବସର, ତାଙ୍ ନା ଁ
େଶୁଲିା ସରାହନ ଥଲିା। ଦିସନ ତାଙ୍ ବିଦ୍ାଳୟର ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ତାଙୁ୍ ଦୁଗା୍ 
ଭାବୀଙ୍ େହତି �ରିଚିତ କରାଇଥସିଲ ଏବଂ ଧୀସର ଧୀସର ସେରାନଙ୍ 
ରଧ୍ୟସର େମ୍କ ୍ରଜବୁତ ସହାଇଥଲିା।   ନଣନ୍ଦ-ଭାଉଜ େମ୍କସ୍ର ବନ୍ା 
ସହବାରୁ େବୁ ବିପ ୍ଲବୀ ତାଙୁ୍ ଦିଦି ଡାକିବା ଆରମ୍ କରିସଲ। କୁହାଯାଏ ସଯ 
ଭାଗବତ େିଂ ରଧ୍ୟ ବଡ ଭଉଣୀ େଦୃଶ େଶୁୀଲା ଦିଦିଙୁ୍ େମ୍ମାନ କରୁଥସିଲ 
ଏବଂ ସେରାସନ ବି୍ଟିଶ େରକାରଙ୍ ଅସନକ ସଯାଜନା ବିରୁଦ୍ସର ଏକାଠ ି
କାର କରିଥସିଲ। ବି୍ଟିଶ ସ�ାଲିେ ୍ଅଧକିାରୀ ୋଉଣ୍ଡେଙୁ୍୍ ହତ୍ା କରିବା 
�ସର ଭାଗବତ େିଂ ଦୁଗା୍ ଭବୀଙ୍ େହ ଛଦସ୍ବଶସର କଲିକତାସର �ହଞ୍ ି
ସେଠାସର େଶୁୀଲା ଦିଦିଙ୍ �ାଖସର ରହଥିସିଲ। େଶୁୀଲା 1933 ରେିହାସର 
ଶ୍ାର ସରାହନଙୁ୍ ବିବାହ କରିଥସିଲ। ସେ ଜସଣ ଖ୍ାତନାରା ଓକିଲ ସହବା 
େହ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସନ୍ଦାଳନ େହତି ଜଡିତ ଥସିଲ। 1942 ଆସନ୍ଦାଳନସର 
ଉଭୟ ସ୍ୱାରୀ-ସ୍ତୀ ରଧ୍ୟ ସଜଲକୁ ଯାଇଥସିଲ। ଏହ ି େରୟସର, ଶ୍ାର 
ସରାହନଙୁ୍ ଦିଲ୍ୀସର ରଖାଯାଇଥଲିା, ଦିଦିଙୁ୍ ଲାସହାରସର ରଖାଯାଇଥଲିା। 
ସଦଶକୁ ରକୁ୍ କରିବା�ାଇ ଁସେ ନିଯା୍ତନାର ଶକିାର ସହାଇଥସିଲ ରଧ୍ୟ ସେ 
ତାଙ୍ େଂଗ୍ରାରକୁ ସକସବ ବି ବନ୍ଦ କରିନଥସିଲ।



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 39

ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର େଂଗ୍ରାର ଇତିହାେସର େଚି୍ଚଦାନନ୍ଦ 
ହିରାନନ୍ଦ ବାତ୍ସ୍ାୟନ ’ଅସଜ୍ୟ’ଙ୍ ନାର ଏରିତି ଜସଣ ବିପ ୍ଲବୀ 

ଭାସବ ଗ୍ରୟହଣ କରାଯାଏ ଯିଏ ସଦଶର ସ୍ୱାଧୀନତା �ାଇ ଁ େଂଘଷ ୍
କରି ୬ ବଷକ୍ାଳ ସଦଶର ବିଭିନ୍ ସଜଲ୍ ସର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଇବା 
େହ ନଜରବନ୍ଦୀ ବି ସହାଇଥସିଲ। 1930 ରୁ 1936 �ଯ୍୍ ୍ ବିଭିନ୍ 
ସଜଲସର ରହିବା �ସର ରକୁ୍ ସହାଇଥସିଲ।  7 ରାଚ୍ଚ ୍ 1911 ସର 
ଉତ୍ରପ୍ରସଦଶର କୁଶୀନଗରସର ଜନଗ୍୍ରହଣ କରିଥବିା ଅଗୟା ହିନ୍ଦୀ 
ୋହିତି୍କ େଚି୍ଚଦାନନ୍ଦ ହିରାନନ୍ଦ ବାତ୍ସ୍ାୟନ ‘ଅସଜ୍ୟ’ଙ୍  ପ୍ରାଥରିକ 
ଶକି୍ଷା ଘସର ସହାଇଥଲିା କାରଣ ତାଙ୍ �ିତା ବିଦ୍ାଳୟସର ବିଶ୍ୱାେ 
କରୁନଥସିଲ। ସେ ସଯସତସବସଳ ସଛାଟ ଥସିଲ, ସେ ଲାସହାର 
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ାଳୟରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟି୍ରଆଲ୍ ୋଇନ ୍ସସର ବିଏେ ୍େି �ାେ ୍ କରିଥସିଲ 
ଏବଂ ତା’�ସର ଇଂରାଜୀସର ଏର ୍ଏ ସର ନାର ସଲଖାଇଥସିଲ। 
ଏଠାସର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା େରୟସର ସେ ଭାଗବତ େିଂ ଏବଂ ହିନୁ୍ଦସ୍ତାନ 
ସୋଶାଲିଷ୍ ରି�ବ ୍ଲିକାନ ଆରପିର େଦେ୍ – ବିପ ୍ଲବୀ ଚନ୍ଦ୍ରସଶଖର 
ଆଜାଦ, େଖୁସଦବ ଏବଂ ଭଗବତୀ ଚରଣ ସଭାହ୍ାଙ୍ େହ �ରିଚିତ 
ସହାଇଥସିଲ। ସେଠାସର ସେ ପ୍ରଥସର ସନୌଜୱାନ ଭାରତ େଭା େହିତ 
�ରିଚିତ ସହାଇଥସିଲ। ଅଧ୍ୟୟନର ରଧ୍ୟଭାଗସର ସେ ସବୈପ୍ଳବିକ 
ଆସନ୍ଦାଳନସର ସଯାଗ ସଦଇଥସିଲ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ସଯ ଏହି େରୟ 
ରଧ୍ୟସର ସେ ସବାରା ତିଆରି କରୁଥବିାସବସଳ ଧରା�ଡିଥସିଲ। 
�ସର, ସେ �ନୁବା୍ର ଧରା�ଡିଥସିଲ ଏବଂ ତାଙୁ୍ ଏ�ରି ଭାବସର 
ବିଚାର କରାଯାଇଥଲିା ସଯ ତାଙୁ୍ ରତୁୃ୍ଦଣ୍ଡ ରଧ୍ୟ ରିଳିବା ଆଶଙ୍ା 
ଆେିଥଲିା। ଅସଜ୍ୟ ଏ�ରି ଜସଣ ସଲଖକ ଥସିଲ ଯାହାଙ୍ ସଲଖା 
କ୍ରା୍ି ଆଣଥୁଲିା।  ସେ ସବସଳସବସଳ ସେନାସର ସେୈନିକ ଭୂରିକା 
ବି ସନଉଥସିଲ। ସଦଶର ସ୍ୱାଧୀନତା �ାଇ ଁ କ୍ରରାଗତ ଭାବସର 

େଂଗ୍ରାର କରୁଥବିା ଅସଜ୍ୟଙ୍ ସଲଖା ଜୀବନ ଉ�ସର କାରାଗାରର 
ପ୍ରଭାବକୁ ଚିତ୍ରଣ କସର। ତାଙ୍ କାହାଣୀ ‘ସକାଠରୀ କୀ ବାତ୍ ’  �ଢି଼ 
ଏହା ଜଣାଯାଏ ସଯ ଆସନ୍ଦାଳନକାରୀରାସନ କି�ରି ଶକି୍ଶାଳୀ 
ସହାଇଥସିବ। ଅସଜ୍ୟ  ସଯସତସବସଳ ସଜଲସର ଥସିଲ, ତାଙ୍ର 
କବିତା େଂଗ୍ରହ 'ଭଗ୍ନଦୂତ' ଏବଂ 'ଇତ୍ାଲର'୍ ପ୍ରକାଶତି ସହାଇଥଲିା, 
ଏହି କବିତାଗଡିୁକସର ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱର ରହିଥଲିା । କୁହାଯାଏ ସଯ 
ବିଖ୍ାତ ହିନ୍ଦୀ ସଲଖକ ରନୁ ୍ସୀ ସପ୍ରରଚାନ୍ଦ େଚି୍ଚଦାନନ୍ଦ ହିରାନନ୍ଦ 
ବାତ୍ସ୍ାୟନଙୁ୍ ' ଅସଜ୍ୟ' ନାର ସଦଇଥସିଲ। ଏଥସିର ଏକ ରୁଚି�ର୍ୂ୍ 
କାହାଣୀ ରହିଛି। ବାତ୍ସ୍ାୟାନ ପ୍ରକାଶନ ଉସଦ୍ଶ୍ସର ରନୁ ୍ସୀଙୁ୍ କିଛି  
ରଚନା  �ଠାଇଥସିଲ, ସଯଉଥଁସିର ନାର ଉସଲ୍ଖ କରାଯାଇ ନଥଲିା।   
ସପ୍ରରଚାନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ନା ଁ ସଦବାକୁ ଚାହିର୍ ର୍ପିସଲ, ସହସଲ ନା ଁ ନରିଳିବାରୁ 
ସେ  କହିଥସିଲ ସଯ ରୁ ଁଏହି କାଯ୍୍ କୁ ' ଅସଜ୍ୟ' ନାରସର ଛା�ିବି। 
ସେହି ଦିନଠାରୁ 'ଅସଜ୍ୟ ' େଚି୍ଚଦାନନ୍ଦ ହିରାନନ୍ଦ ବାତ୍ସ୍ାୟନଙ୍ ନାର 
େହିତସଯାଡି ସହାଇଗଲା। ଏହା�ସର ତାଙ୍ର କୃତିେବୁ ‘ଅସଜ୍ୟ’ 
ନାରସର ପ୍ରକାଶତି ସହବାକୁ ଲାଗିଲା। ’ଅସଜ୍ୟ’ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଜସଣ 
ପ୍ରତିଷ୍ିତ କବି, କାହାଣୀ ସଲଖକ ଏବଂ ଔ�ନ୍ାେିକ ଥସିଲ, ଯାହାଙ୍ 
ଅସନକ ରଚନା ଇଂରାଜୀସର  ଅନୁବାଦ ସହାଇଛି।  ସ୍ୱାଧୀନତା �ସର 
ସେ ୋ୍ ବୋଦିକତା ଏବଂ ୋହିତ୍ ଜଗତସର ବ୍ସ୍ତ ରହିସଲ। ୋହିତ୍ 
ଏବଂ ୋ୍ ବୋଦିକତା ସକ୍ଷତ୍ରସର ପ୍ରଶଂେନୀୟ ଅବଦାନ ରଖଥିବିା 
‘ଅସଜ୍ୟ’ ଆଗ୍ରାରୁ ପ୍ରକଶତି ୋପ୍ାହିକ 'ସେୈନିକ‘ରୁ ୋ୍ ବୋଦିକତା 
ଆରମ୍ କରିଥସିଲ। ସେ ଏ�ରି ଜସଣ ବ୍କି୍ ଯିଏକି ଅସନକ ଭାରତୀୟ 
�ରୁସ୍ାର, ଆ୍ଜା୍ତୀୟ ସଗାସର୍ଲନ୍ ରିଥ ୍ଆୱାଡ,୍ ୋହିତ୍ ଏକାସଡରୀ 
�ରୁସ୍ାର ଏବଂ ଜ୍ାନ�ୀଠ �ରୁସ୍ାରସର େମ୍ମାନିତ ସହାଇଥସିଲ।  4 
ଏପି୍ରଲ 1987ସର ତାଙ୍ର �ରସଲାକ ସହାଇଥଲିା। 

ନଦଶକୁ ମକୁ୍ କରତିବା ପାଇ ଁନବାମା 
ତତିଆରତି ଶତିଖଥିନିଲ ‘' ଅନଜ୍ୟ '

ଜନ:୍ 7 ରାଚ୍ଚ ୍1911, ରତୁୃ୍: 4 ଏପି୍ରଲ 1987

‘' ଅନଜ୍ୟ'ଙ୍କ ପ୍ରସତିଦ୍ଧ କୃତତିଗଡୁତିକ 
ମଧ୍ୟନର 'ଭନେଦୂତ', 'ଚତିନ୍ତା', 
'ଇତ୍ଲମ'୍, ହରତି ଘାସ ପର ଷେଣ 
ଭର, ବାବରା ନତାହରୀ, ଆଙ୍ଗନ୍ ନକ 
ପାର୍  ଦ୍ାର୍ , ପବୂତ୍ତା, କତିତ୍ ନୀ ନାଓ ନମ 
କତିତନୀ କତିତନୀବାର, କୁ୍କଁତି ନମ 
ଉନସ ଜାନ୍ ତା ହୁ,ଁ ସାଗର ମଦୁ୍ା, 
ନଶଖର, ଏକ ଜୀବନୀ, ନଦୀନକ 
ଦ୍ୀପ ଏବଂ ଅପନନ ଅପନନ 
ଅଜନବୀ’ ଅନ୍ତମ।

ଅମତୃ ମନହାତ୍ସବରାଷ୍ଟ୍
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ବତିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ... ସ୍ୱତନ୍ତ ଓଡତିଶା ଗଠନନର 
�ାହାଙ୍କ ଭୂମତିକା ଥଲିା ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ

ସଦଶର ସେବା �ାଇ ଁେଦା ଉତ୍ସଗୀ୍କୃତ ଥବିା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା 
େଂଗ୍ରାରୀ �ଣି୍ଡତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାେ ରହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍ ଡାକରାସର 

ନିଜର ଲାଭଜନକ  ଓକିଲାତି ବୃତି୍  ଛାଡିଥସିଲ। 1921 ରେିହାସର 
ସେ କଂସଗ୍ରେସର ସଯାଗ ସଦଇଥସିଲ।  8 ରାଚ୍ଚ ୍ 1889ସର ତତ୍ାଳୀନ 

ରାଡ୍ାେ ୍ ସପ୍ରେିସଡନ ୍ସରି ଗଞ୍ଜାର ଜଲି୍ାସର 
ଜନଗ୍୍ରହଣ କରିଥବିା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାେ 
ସକବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା େଂଗ୍ରାରୀଙ୍ �ାଦସର 
�ାଦ ରିଶାଇ ଅରାନ୍ ଆସନ୍ଦାଳନ, ଭାରତ 
ଛାଡ ଏବଂ ଲବଣ େତ୍ଗ୍ରାହସର େକି୍ରୟ 
ଭୂରିକା ନିବା୍ହ କରି ଇଂସରଜଙ୍ �ାଇ ଁ
କଣ୍ା ୋଜଥିସିଲ ତା ନୁସହ ଁ, ଓଡିଶାର 
�ନୁଗଠ୍ନସର ରଧ୍ୟ ରହତ୍ତ୍ୱ�ର୍ୂ୍ ଭୂରିକା 
ନିବା୍ହ କରିଥସିଲ। 1920 ସର, ସେ 

ରାଡ୍ାେ ୍ସପ୍ରେିସଡନ ୍ସସିର କୃଷକ େଂଘ ପ୍ରତିଷା୍ କରିଥସିଲ। ସେହ ିେରୟସର  
1920-29 ରୁ ରାଡ୍ାେ �ରିଷଦର େଦେ୍ ରଧ୍ୟ ଥସିଲ। ସେଠାସର 
ଓଡିଶାର ପ୍ରତିନିଧ ି ସହାଇ ସେଠାସର ଓଡିଶାର ଜନୋଧାରଣ କୃଷକଙ୍ 
ବିକାଶ �ାଇ ଁସ୍ୱର ଉଠାଇଥସିଲ।  ସେସତସବସଳ ଖଣ୍ଡବିଖଣି୍ଡତ ଓଡିଶାର 
ବିଭିନ୍ ଅଞ୍ଳକୁ ଏକାଠ ି କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ଭାଷା ଭିତି୍କ ରାଜ୍ ଗଠନ 
ଲାଗି ଜାତିର�ିତା  ରହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙୁ୍  ରାଜ ିକରିବାସର ତାଙ୍ର ଭୂରିକା 
ଥଲିା ଉସଲ୍ଖନୀୟ।  ସେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜ�ତି ନାରାୟଣ ସଦବ ଏବଂ 

ଅନ୍ ୋଥୀଙ୍ େହ ଓଡିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ସଲାକରାନଙ୍ �ାଇ ଁଏକ �ଥୃକ 
ରାଜ୍ ଗଠନସର ଏକ ପ୍ରରଖୁ ଅବଦାନ ରଖଥିସିଲ। ତାଙ୍ର ଏହ ିପ୍ରୟାେ 
େଫୁଳ ଲାଭ କରିଥଲିା ଏବଂ ୧୯୩୬ ଏପି୍ରଲ୍ ୧ ତାରିଖ ଦିନ ଓଡାି ସ୍ୱତନ୍ତ 
ରାଜ୍ ଭସବ ରାନ୍ତା �ାଇଥଲିା।ଏହା�ସର ରାଜ୍ ଶାେନ �ାଇ ଁସଯଉ ଁ
ବିଧାନେଭା ଗଠନ ସହାଇଥଲିା ସେଥସିର ସେେଦେ୍ ଭାସବ ନିବା୍ଚିତ 
ସହାଇଥସିଲ। 1937 ରୁ 1939 �ଯ୍୍ ୍ ସେ ଓଡିଶାର ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଥସିଲ। 
ସତସବ �ସର ସେ ଏହ ି�ଦରୁ ଇସ୍ତଫା ସଦଇଥସିଲ। ସେ 1947-51 ଯାଏ 
ଓଡିଶାରୁ ଭାରତର େ୍ବେିଧାନେଭା େଦେ୍ ଥସିଲ ଏବଂ ବହୁବଷ ୍ଧରି ଅଲ 
ଇଣି୍ଡଆ କଂସଗ୍ରେ କରିଟିର େଦେ୍ ରଧ୍ୟ ଥସିଲ। େରଳ ଜୀବନ ବିତାଇଥବିା 
ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାେ ରଧ୍ୟ ତିନିଥର ଉତ୍ଳ କଂସଗ୍ରେ କରିଟିର େଭା�ତି ଭାବସର 
ନିବା୍ଚିତ ସହାଇଥସିଲ। ଓଡିଶା ପ୍ରସଦଶର ପ୍ରଧାନରନ୍ତୀ ଥବିା େରୟସର 
ସେ ଅସନକ ଜନ କଲ୍ାଣ ତଥା ବିକାଶରଳୂକ କାଯ୍୍  କରିଥସିଲ ଏବଂ 
ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥସିଲ। ସଲାକରାନଙୁ୍ ଜରିଦାରଙ୍ ଅତ୍ାଚାରରୁ 
ରକ୍ଷା କରିବା �ାଇ ଁସେ ଅସନକ ଅଥ�୍ର୍ୂ୍ ଉଦ୍ର କରିଥସିଲ । ସକବଳ 
ଏତିକି ନୁସହ ଁ, ଓଡିଶାର ସଲାକଙୁ୍ ବନ୍ା �ରିସି୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା �ାଇ ଁ
ସେ ଇଂଜନିିୟର ୋର୍ ସରାକ୍ଷଗଣୁ୍ଡର ୍ ବିସଶ୍ୱଶ୍ୱରାୟଙ୍ େହାୟତାସର 
ହରିାକୁଦ୍ ଡ୍ାର ୍ନିରା୍ଣ କରିବାକୁ ବ୍ଟିିଶରାନଙୁ୍ ସଯାଜନା ଭିତି୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ 
ସଦଇଥସିଲ। ସେ 1962 ରେିହାସର ଉତ୍ରପ୍ରସଦଶର ରାଜ୍�ାଳ 
ସହାଇଥସିଲ ଏବଂ 1967 �ଯ୍୍ ୍ ଏହ ି�ଦବୀସର ରହଥିସିଲ। 2 ଜନ୍ୁ 
1984 ସର ତାଙ୍ �ରସଲାକ ସହାଇଥଲିା। 

ଜନ:୍ 8 ରାଚ୍ଚ,୍ 1889, ରତୁୃ୍: 2 ଜନୁ 1984

ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମତୃ ମନହାତ୍ସବ 
ଅବସରନର, ଆନମ ସ୍ୱାଧୀନତା 

ସଂଗ୍ାମର ଇତତିହାସକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ।ୁ 
ଆଜତି ନଦଶ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତା 

ସଂଗ୍ାମୀମାନଙୁ୍କ କୃତଜ୍ତାପବୂତ୍ତକ 
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଳତି ଅପତ୍ତଣ କରୁଛତି।  ଆମର 
ଇତତିହାସରୁ ଆନମ ଭବତିଷ୍ତ ପାଇ ଁ

ନପ୍ରରଣା ଓ ଶକ୍ତି  ସାଉଟୁଁଛ।ୁ ନସଥପିାଇ,ଁ 
ଅମତୃ ମନହାତ୍ସବର ଏହତି ଆନୟାଜନ, 

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମ ସହତିତ ହଜାର 
ହଜାର ବଷତ୍ତ ପରୁୁଣା ଭାରତର 
ଐତତିହ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମତିଲ କରୁଛତି। 
 - ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ସଂଗ୍ହାଳୟର ପନୁରୁଦ୍ଧାର ପାଇ ଁନବରୖଶ୍ୱତିକ ମନ୍ଥନ
ସଦଶର ସଗୌରବରୟ ଇତିହାେ, ସଲାକଙ୍ ଜୀବନଯା�ନ, ଏହାର 
େଂସ୍ତିୃ ଏବଂ େଫଳତାକୁ �ାଳନ କରିବା �ାଇ ଁ ପ୍ରଥରଥର �ାଇ ଁ
ଏକ ଭବ୍ କାଯ୍୍ କ୍ରର ସ୍ୱଧୀନତାର �ଚସ୍ତରୀତର ବଷ�୍ତୂ୍ପି �ାଳନ 
ଅବେରସର ହାଇଦ୍ାବାଦଠାସର ଆସୟାଜନ କରାଯାଇଥଲିା। 
ସଫବୃୟାରୀ ୧୫-୧୬ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଏହ ି ଉତ୍ସବ ଆସୟାଜନ 
କରାଯାଇଥଲିା। ଏହାର ରଳୂ ବିଷୟ ଥଲିା ‘ େଂଗ୍ରହାଳୟଗଡିୁକର 
�ନୁଃକଳ୍ପନା’। ଏହ ି େମି୍ମଳନୀସର ଅସ୍ ଟ୍ଲିଆ, ଫ୍ାନ ୍ସ, ଇଟାଲି, 
େିଂଗୋ�ରୁ, େଂଯକୁ୍ ଆରବ ଏରିସରଟ ୍ସ, ୟୁନାଇସଟଡ୍  କିଗ୍େ ଡର ୍ ଏବଂ 
ଆସରରିକା ଭଳି ସଦଶର ପ୍ରତିନିଧରିାସନ ସଯାଗସଦଇ ସେରାନଙ୍ 
�ରିକଳ୍ପନାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥସିଲ। ସ୍ୱାଧୀନତା େଂଗ୍ରାରସର ଆଦିବାେୀ 
ସ୍ୱାଧୀନତା େଂଗ୍ରାରୀଙ୍ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ସଦବା �ାଇ ଁ ଭାରତ 
େରକାର 10ଟି େଂଗ୍ରହାଳୟର ବିକାଶ କରୁଛ୍ି। ବୟନ ଏବଂ ହସ୍ତଶଳି୍ପ 
େଂଗ୍ରହାଳୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା େଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ସରଳ େଂଗ୍ରହାଳୟ �ରି 
ସ୍ୱତନ୍ତ େଂଗ୍ରହାଳୟକୁ େହସଯାଗ କରୁଛ୍ି। 2014ରୁ ଆଜ ି�ଯ୍୍ ୍ 
େଂସ୍ତିୃ ରନ୍ତଣାଳୟ ୋରା ସଦଶସର 110ଟି େଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଅଥ ୍
ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ସବୈଜ୍ାନିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ସପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା �ାଇ ଁ18 
ଟି ବିଜ୍ାନ େଂଗ୍ରହାଳୟ ରଧ୍ୟ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏଥେିହ ରନ୍ତଣାଳୟ 
ଅଧୀନସର କାଯ୍୍  କରୁଥବିା ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତାତି୍ତ୍ୱକ େସବକ୍୍ଷଣ େଂସ୍ା 
ସଦଶସର 52ଟି େଂଗ୍ରହାଳୟ ରଧ୍ୟ �ରିଚାଳନା କରୁଛି। n

ଅମତୃ ମନହାତ୍ସବରାଷ୍ଟ୍



ମତିଡତିଆ କର୍ତ୍ତର
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ଡା. ବିଦ୍ାବନୁି୍ଦ େିଂହ ରାରିଳାସବନ୍  ଗରିତ ଅବନୀ ଲସଖରା ଗରୁରିତ୍  ବାୱା ବାେ୍ୀ ସଦବୀ ବଡା�ଲିନ ବାର ଏଲ୍  ବିସନା ସଦବୀ

ରକୁ୍ାରଣ ିସଦବୀ େକୁ୍ଳା ସଚୌଧରୀ େସୁଲାଚନା ସଚୌହାଣ ରାଧରୁୀ ବଥୱ୍ାଲ ନଜରା ଅଖତାର ପ୍ରତିଭା ରାୟ େଚୁିତ୍ରା ଏଲା

ଦୁଗା୍ବାଇ ବ୍ାର ୍ ଳଳିତା ୱକିଲ ଅଜତିା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ତାତିୟାନା ଏଲ୍ �ଦଜ୍ା ସରଡି୍ ବନ୍ଦନା କଟରିଆ ସେୌକର ଜାନକୀ

ଶ୍ାରାରଣ ିସଦବୀ େଙ୍ରିତ୍ରା କରଳିନୀ ଅସ୍ାନା ଏବଂ ନଳିନୀ ଅସ୍ାନା ପ୍ରଭା ଆସତ୍ର ରଧରୁ ଜାଫରି ଆର ରଥୁକୁନ୍ରଲ

ପ୍ରଭାସବନ୍  ଶାହ ତାରା ସଜାହର ଆଚାଯ୍୍  ଚନ୍ଦନାଜୀ ସକ ବି ରାବିୟା ସୋେମ୍ମା ଲିସପ୍ ଡା. ଲତା ସଦଶାଇ 

ଭାରତର ଭାଗ୍ଲକ୍ଷୀ 
ନୂଆ ଭାରତନର ନାରୀଶକ୍ତି  
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମତିକାନର ଅବତୀର୍ତ୍ତ 
ନହାଇଛତି। ଏହାକୁ ଅଧକି ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
କରତିବା ପାଇ ଁ2022ନର ନଘାଷଣା 
କରା�ାଇଥବିା ପଦ ୍ପରୁସ୍ାରନର  
ସାମତିଲ୍ ନହାଇଛନ୍ତତି 34 ଜଣ ମହତିଳା। 

2015ରୁ ଆଜତି�ାଏ 185ଜଣ ମହତିଳାଙୁ୍କ ନସମାନଙ୍କ ଅଭୂତପବୂତ୍ତ କା�ତ୍୍ତ  
ଲାଗତି ପଦ ୍ପରୁସ୍ାରନର ଭୂଷତିତ କରା�ାଇଥଲିା। ନହନଲ 2022 
ବଷତ୍ତର ପଦ ୍ପରୁସ୍ାର ତାଲତିକାନର ମହତିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ା ରହତିଛତି 34। ଏହା 
ସ୍ୱୟଂ ଏକ ନରକଡତ୍ତ। ଆଜତି�ାଏ ନକନବ ନକୌଣସତିବଷତ୍ତ ଏନତସଂଖ୍ାନର 
ମହତିଳାଙୁ୍କ ପଦ ୍ପରୁସ୍ାର ମତିଳତି ନଥଲିା। -ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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