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ସାରା ଦକୁନଆିତର ମାନବସମାଜ ତେତକି ିଶକି୍ ବର୍ଭ ତମାମ ଉପତୋଗ କରକୁ ଛ,ି ତସତକି ିଶକି୍ ତଗାଟଏି ଘଣ୍ାତର ସେୂ୍ଭ୍ ପୃଥିବୀକକୁ ଦାନ 
କରକୁ ଛନ୍।ି ଏଣକୁ ଜଳବାୟକୁ ସଙ୍ଟ ତହତକୁ  ତେତତତବତଳ ସାରା ବଶି୍ୱ ମାନବଜାତରି ଅସି୍ତ୍ୱକକୁ ତନଇ ଆଶଙ୍ା ବ୍କ୍ କରକୁ ଛ,ି ତସତତତବତଳ 
ତସୌରଶକି୍ ବତିଶର ପ୍ରାସଙି୍କ ମତନହକୁଏ। ବଗିତବର୍ଭ ଗ୍ାତସଗାଠାତର ଏ ବରିୟକକୁ ତନଇ ଚର୍୍ଭା ଚାଲିଥିବାତବତଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନତରନ୍ଦ୍ର 
ତମାଦୀ  ବଶି୍ୱକକୁ ‘ଏକ ସେୂ୍ଭ୍-ଏକ ବଶି୍ୱ- ଏକ ଗ୍ୀଡ୍’ ମନ୍ତତର ଅରିରୂତ କରିଥିତଲ। ଏହା ବଦଳକୁଥିବା ସମୟତର ସବକୁଠାରକୁ  ବଡ଼ ଆବଶ୍କତା। 
ତସୌରଶକି୍ର ଉପତୋଗକକୁ ତପ୍ରାତ୍ାହନ  ତଦଇ ସବକୁବର୍ଭ ତମ’ 3 ତାରିଖକକୁ ଅନ୍ରାଷ୍ଟୀୟ ସେୂ୍ଭ୍ଦବିସ ପାଳନ କରାୋଉଛ।ି ଏରଳ ି
ତଷେତ୍ରତର ରାରତ ତକବଳ ନଜିର ତସୌର ଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ ଷେମତାକକୁ ବୃଦ୍ ିକରକୁ ଛ ିତାହା ନକୁତହଁ, ବରଂ ଦକୁନଆିର ତମାମ ତଦଶଗକୁଡ଼କି ମଧ୍ୟତର 

ଏକମାତ୍ର ତଦଶରାତବ ନବୀକରଣ ଶକି୍ ତଷେତ୍ରତର ୋହା ସଂକଳ୍ପ ତନଉଛ ିତାହାକକୁ ଧାେ୍ଭ୍ ସମୟ ପୂବ୍ଭରକୁ  ହାସଲ କରକୁ ଛ।ି 

ଅନ୍ତରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମସୌର ଦବିସ

n ଜାତୀୟ ତସୌର ମଶିନ-2010 ଅଧୀନତର 
2022 ସକୁଦ୍ା 20 ଗିଗାୱାଟ ତସୌର ଶକି୍ ଷେମତା 
ହାସଲ କରବିାକକୁ ରାରତ  ଲଷେ୍ ଧାେ୍୍ଭ  କରଥିିଲା। 
ସ୍ଚ୍ଛ ଶକି୍ ପ୍ରତ ିତକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ପ୍ରତବିଦ୍ତା 
ସ୍ରୂପ 2015 ମସହିାତର ଏହାକକୁ  ସଂତଶାଧନ 
କରି 100 ଗିଗାୱାଟ ତସୌରଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ ଲଷେ୍ 
ସ୍ରି କରାଗଲା। ବର୍୍ଭମାନ ଲଷେ୍ ତହଉଛ ି2030 
ସକୁଦ୍ା 280 ଗିଗାୱାଟ ତସୌର ଶକି୍ ଅମଳ କରବିା। 

n ତସୌରଶକି୍ ଅମଳ ତଷେତ୍ରତର ସବ୍ଭାଧିକ 
ତୋଗଦାନ ଛାତ ଉପର ତସୌରଶକି୍ (40 
ପ୍ରତଶିତ) ତହାଇଥିବା ତବତଳ ତସାଲାର ପାକ୍ଭରକୁ  
40 ପ୍ରତଶିତ ତହାଇଥାଏ। 2030 ସକୁଦ୍ା 
280 ଗିଗାୱାଟ  ତସୌର ଅମଳ ଲଷେ୍ ରଖି 
9,500 ତକାଟ ିଟଙ୍ାର ଏକ 'ଉତ୍ାଦନ ସଂେକୁକ୍ 
ତପ୍ରାତ୍ାହନ' (ପିଏଲ୍ ଆଇ) ଆରମ୍ଭ କରାୋଇଛ।ି  

n ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କକୁସକୁମ ମହାରିୋନ ମାଧ୍ୟମତର 
ଟାଙ୍ରା ରୂଇଁତର ତସୌର ଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ କରି 
କୃରକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନରି୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଲାଗି 
ପଦତଷେପ ହାତକକୁ ନଆିୋଇଛ।ି ରାରତର 
ପ୍ରତତ୍କ ରାଜ୍ତର ଅତ ିକମତର ତଗାଟଏି ତସୌର 
ସହର ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇଁ କାେ୍୍ଭ  ଚାଲିଛ।ି

ବକିୱାଶ ମଷେତ୍ରମର ଭୱାରତ ଦନିକ ୁଦନି ମେତକି ିସଫଳତୱା 
ହୱାସଲ କରୁଛ,ି ଆମର ଆଶୱା-ଆକୱାଂଷେୱା ମସତକି ିବଢଛୁ।ି 
ମସହପିରିମୱାଣମର ଶକି୍ ବୱା ବଜିଳିୁ ଆବଶ୍କତୱା ମଧ୍ୟ ବଢି ଚୱାଲିଛ।ି 
ଏପରି ମଷେତ୍ରମର ଆତ୍ମନଭି୍ଷରର ଭୱାରତ ପୱାଇ ଁବଜିଳିୁ ମଷେତ୍ରମର 
ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ମହବୱା ନହିୱାତ ିଆବଶ୍କ। ଏଥମିର ମସୌରଶକି୍ ଆମକୁ 
େମଥଷ୍ ସହୱାୟକ ମହବ ଏବଂ ଭୱାରତମର ଏହ ିଶକି୍ର ବକିୱାଶ 
ଲୱାଗି ଆମ ପ୍ରୟୱାସ ଜୱାରି ରହଛି।ି  -ନମରନ୍ଦ୍ର ମମୱାଦରୀ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତରୀ 

ଆନ୍ତଜ୍ଷୱାତରୀୟ ମସୌର ଆଲୱାଏନ୍ସ 
30 ନତରମ୍ର 2015ତର ପ୍ାରିସତର ଆତୟାଜତି 'ମିଳତି 

ଜାତସିଂଘ  ଜଳବାୟକୁ ପରିବର୍୍ଭନ କତନଭେନ୍ସନ୍ ତରେମୱକ୍ଭ'ର 21 ତମ 
ତବୈଠକତର ରାରତ ଏବଂ ରୋନ୍ସ ଆନ୍ଜ୍ଭାତୀୟ ତସୌର ମିଳତି ମଞ୍ଚ 
ପ୍ରତଷି୍ା କରିଥିତଲ। ଏହାର ମକୁଖ୍ାଳୟ 'ଗକୁରକୁ ଗ୍ାମ' (ହରିୟାଣା) 

ତର ଅବସ୍ିତ । ଏହ ିଅବସରତର ଆତମରିକା ଆନ୍ଜ୍ଭାତୀୟ ତସୌର 
ଆଲାଇନ୍ସର 101 ତମ ସଦସ୍ ତଦଶ ରାତବ ସାମିଲ ତହାଇଥିଲା।  

ସମ୍ପ୍ରତ ିତନପାଳ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଦସ୍ ତହାଇଛ।ି 

ଭବରି୍ତର ସବୁଠୁ 
ଭରସୱାମେୱାଗ୍ ସୱାଥି ସେୂ୍୍ଷ
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13ଟି ଭୱାରୱାମର ଉପଲବ୍ଧ 
ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମୱାଚୱାରକୁ 
ପଢିବୱାଲୱାଗି କ୍କ୍ି  କରନ୍ତୁ। 

ନୁ୍ଇଣି୍ଆ ସମୱାଚୱାରର ପରୁୁଣୱା 
ସଂଖ୍ୱା ପଢିବୱାଲୱାଗି କ୍କ୍ି  କରନ୍ତୁ: 

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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ସୋଦର ନମସ୍ୋର 

ପ୍ରଲତ୍ୟକ ପ୍ରୟୋସ, ସୋମଥ୍ଭ୍ୟକୁ ଜୋଣିବୋର ଏକ ସଲୁଯୋଗ ବ ିସଷିୃ୍ଟକଲର। ଲଯଉଁ କଥୋକୁ ଆଲମ ପୂବ୍ଭରୁ ଲକଲବ କଳ୍ପନୋ ବ ିକରୁ 
ନଥି�ୁ ଆଜ ିଲଦଶ, ଲସଗୁଡକୁି �କ୍୍ୟ ଭୋଲବ ନରି୍୍ଭୋରଣ କର ିେୋସ� କରବିୋ ଦଗିଲର କୋଯ୍ଭ୍ୟକରୁଛ।ି କଥୋଲର ଅଛ:ି
ଷେଣଶଃ କଣଶତଶ୍ୈବ, ବଦି୍ାମ୍ ଅଥ୍ଭଂ ଚ ସାତଧ୍ୟତ୍।
ଷେତଣ ନତଟେ କୃତତା ବଦି୍ା, କତଣ ନତଟେ କୃତତା ଧନମ୍।। 

ଅଥ୍ଭୋତ୍ ଯଦ ିଆମକୁ କଛି ିବଦି୍ୟୋ ଅଜ୍ଭନ କରବିୋର ଅଛ ିଲତଲବ ଆମକୁ ସମୟର ସବୁ କ୍ଣ ବୋ ମେୂୁତ୍୍ଭକୁ ବ୍ୟବେୋର କରବିୋ 
ଜରୁରୀ। ଲସେପିର ିଯଦ ିଆମକୁ ଉନ୍ନତ,ି ପ୍ରଗତ ିେୋସ� କରବିୋକୁ ଅଛ ିଲତଲବ ଆମକୁ ସବୁ କଣିକୋ (ପଦୋଥ୍ଭ), ସଂସୋଧନ 
(ଉତ୍ସ)ର ସମଚୁତି ଉପଲଯୋଗ କରବିୋକୁ ଲେୋଇଥୋଏ। କୋରଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲ� ବଦି୍ୟୋ ଆଉ ଜ୍ୋନ ବ ିଉଲଭଇଯୋଏ।  ଆଉ 
କଣ (କଣିକୋ) ନଷ୍ଟ ଲେଲ�, ପ୍ରଗତରି ସବୁ ରୋସ୍ୋ ବନ୍ ଲେୋଇଯୋଏ। ସମସ୍ ଲଦଶବୋସୀଙୁ୍କ ଏେ ିକଥୋ ବୁଝବିୋ ଜରୁରୀ ଲଯ, 
ଯଦ ିସବୁ ବ୍ୟକି୍ଙୁ୍କ ସ୍ୋବ�ମ୍ୀ ଲେବୋକୁ ଅଛ ିଏବଂ ସବୁ ଲଦଶକୁ ଆତ୍ମନଭି୍ଭର କରବିୋ �କ୍୍ୟ ରେଛି ିଲତଲବ ପ୍ରତଟି ିକ୍ଣ, 
ପ୍ରତଟି ିଉତ୍ସର ସମୂ୍ର୍୍ଭ ବ୍ୟବେୋର କରବିୋ ଜରୁରୀ। ଏେୋେିଁ ସ୍ୋବ�ମ୍ନ ଓ ଆତ୍ମନଭି୍ଭରତୋର ମନ୍ତ। ସ୍ୋବ�ମ୍ନର ଲଗୌରବ 
ଏେ ିଉଦୋେରଣରୁ ଭ� ଭୋଲବ ବୁଝେୁିଏ- ଥଲର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ବ୍ଲିଟନ୍ର ମେୋରୋଣୀ ଏ�ିଜୋଲବଥଙୁ୍କ ସୋକ୍ୋତ 
କରବିୋ ସମୟଲର ମେୋରୋଣୀ ଭୋବବେି୍ବଳ ଲେୋଇ ତୋଙୁ୍କ ଏକ ରୁମୋ� ଲଦଖୋଇଥିଲ�। ଏେୋ ଖଦୀଲର ତଆିର ିଏକ ରୁମୋ� 
ଥି�ୋ, ଯୋେୋକୁ ମେୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ୀ ତୋଙୁ୍କ ବୋେୋଘରଲବଲଳ ଉପେୋର ଭୋଲବ ଲଦଇଥିଲ�। 

ଏେୋର ବୋତ୍୍ଭୋରୁ ଏେୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲଯ, ଆପଣ ଶୋସନଲର ଲସ ରେନୁ୍ ବୋ ନରେନୁ୍, କନୁି୍ ଲଦଶ ସବୁଲବଲଳ ରେବି। ଏଥିପୋଇଁ 
ଏପର ିବ୍ୟବସ୍ୋର ବନି୍ୟୋସ ଲେବୋ ଜରୁରୀ ଯୋେୋ ସରୁକି୍ତ, ସ୍ୋଭିମୋନୀ ଓ ସ୍ୋବ�ମ୍ୀ ଲେବୋସ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରଳ 
ଏବଂ ସେଜ କରୁଥିବ। ଗତ କଛିବିର୍ଭ ମଧ୍ୟଲର, ଲଯୋଜନୋ ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିୋ ଏବଂ ଏେୋକୁ ବୋସ୍ବରୂପ ଲଦବୋ ପଛଲର ଥିବୋ 
ଏେ ିଚନି୍ୋଧୋରୋ ନୂତନ ଭୋରତକୁ ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶୀଳ କରୁଛ।ି ଉଜ୍ଜଳୋ, ମଦୁ୍ୋ, ଷ୍ଟୋଣ୍ଅପ୍ ଇଣି୍ଆ, ଇ ନୋମ, ଲପନ୍ସନ୍ ସରୁକ୍ୋ, 
ଉସ୍ୋଦ୍-େୁନର, ଶ୍ରମ ସଂସ୍ୋର ମୋଧ୍ୟମଲର ଅଣସଂଗଠତି ଲକ୍ତ୍ର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସରୁକ୍ୋକୁ ନଶିି୍ତ କରବିୋ ଭଳ ି ଅଲନକ ଲଯୋଜନୋ 
ସୋଧୋରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବୀକୋକୁ ସରଳ କରପିୋରଛି।ି  ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ଏେ ିପ୍ରୟୋସଗୁଡକୁି ଏକୋଠ ିକର ିପ୍ରସୁ୍ତ 
ଲେୋଇଛ ିଏଥରର  କଭର୍ ଲଷ୍ଟୋର।ି 

ଚଳତି ଲମ ମୋସ 12 ତୋରଖିଲର ଭୋରତ ଲଦଇଥିବୋ ଆତ୍ମନଭି୍ଭର ଆେ୍ୋନକୁ ଦୁଇବର୍ଭ ପୂତ୍୍ତି ଲେଉଛ।ି ଏଭଳ ିପରସି୍ିତଲିର, 
ଆତ୍ମନଭି୍ଭରତୋ ଦଗିଲର ଭୋରତର ଅଗ୍ରଗତ,ି ଜୋତୀୟ ପ୍ରଯୁକି୍ବଦି୍ୟୋ ଦବିସ (ଲମ 11) ପରଲିପ୍ରକ୍ୀଲର ଆତ୍ମନଭି୍ଭରତୋ ପୋଇଁ 
ଲଟଲକନୋଲ�ୋଜରି ଅବଦୋନ, ଲକୋଭିଡ ସେତି ଯୁର୍ଲର ସଫଳତୋ ଆଡକୁ ବଢୁ଼ଥିବୋ ପୋଦ ପ୍ରଭୃତକୁି ବଲିଶର ପ୍ରସଙ୍ଗଭୋଲବ 
ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍ କରୋଯୋଇଛ।ି ଏେୋ ସେତି ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ ପଷୃ୍ୋଲର ରେଛି ିସଂସ୍ତୃକୁ ଏକ ନୂତନ ଦଗି ଲଦଇଥିବୋ ଡକ୍ଟର ପୋଣୁ୍ରଙ୍ଗ ବମନ 
କୋଲଣଙ୍କ ଜୀବନୀ। ଅମତୃ ମଲେୋତ୍ସବ ଶଙୃ୍ଖଳୋଲର ପ୍ରଥମ ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମର ବୀରଗୋଥୋକୁ ଅବତୋରଣୋ କରୋଯୋଇଛ।ି  

ପୁନଶ୍ : ଆତ୍ମସମ୍ୋନ ଏବଂ ଆତ୍ମଲଗୌରବ େିଁ ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶୀଳ ଭୋରତର ପ୍ରୋଣଶକି୍ ଓ ଲପ୍ରରଣୋ।  ଏସବୁକୁ ସଶକ୍ 
କରବିୋଦ୍ୋରୋ େିଁ ଭୋରତର ଅଗ୍ରଗତ ିସମ୍ଭବ।  

ନରିୋପଦଲର ରୁେନୁ୍  ଏବଂ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରୋମଶ୍ଭ ଲ�ଖଥୁୋଆନୁ୍। 

ଅପଣଙ୍ ମତାମତ ଆମକକୁ  response-nis@pib.gov.in ଠକିଣାତର ପଠାନ୍କୁ । 

ସମ୍ୱାଦକଙ୍କ କଲମରୁ 

ଓଡ଼ଆି, ହନି୍,ି ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ 10ଟ ିରାରାତର ଲପଲବ୍ଧ ଏହ ି
ପତ୍ରକିା ପଢବିା/ଡାଉନ୍ ତଲାଡ୍  କରିବାପାଇଁ  କ୍କି୍  କରନ୍କୁ : 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx (ଜୟଦୀପ ରଟନାଗର)
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ସରକାରୀ ତୋଜନାର ସଚୂନା ପ୍ରଶଂସନୀୟ
ନମଲସ୍, ଲମୋ ନୋଁ ବବି ିବୋଘୋସଆି। ମୁଁ ଗୁଜରୋଟ ସରକୋରଙ୍କ କୃର ିଓ ସେରୀ ବକିୋଶ 
ମନ୍ତଣୋଳୟର ରୋଜ୍ୟମନ୍ତୀ ଏବଂ ସୋୱରକୁଣ୍ଳୋ/�ି�ିଆ ବଧିୋୟକଭୋଲବ ଜନଲସବୋଲର 
ସମ୍କୃ୍। ଲମୋଲତ ‘ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର’ ପତ୍କିୋର ସବୁ ସଂଖ୍ୟୋ ମିଳୁଛ।ି ଏେୋ ପଢ଼ ି
ଭୋର ିଭ� �ୋଗୁଛ ିଏବଂ ଏଥିଲର ଦଆିଯୋଉଥିବୋ ସଚୂନୋ ଅତ୍ୟନ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। 
ଗ�ୋ  ସଂଖ୍ୟୋଲର ଶୀଳଭଦ୍, ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭୋ ସୋଇକୟିୋନୀ, �କ୍ଷ୍ମଣ ନୋୟକ, ବୋସନ୍ୀ ଲଦବୀ 
ଏବଂ ଏମ୍ଏ ଆୟଙ୍ଗରଙ୍କ ଭଳ ିସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମୀଙ୍କ କୋେୋଣୀ ପଢ଼�ିି। ଏେଭିଳ ି
କୋେୋଣୀସବୁକୁ ପଢ଼ବିୋ ଏବଂ ଆମ ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମୀଙ୍କ ସମ୍କ୍ଭଲର ଜୋଣିବୋ ଅତ୍ୟନ୍ଚ 
ଆନନ୍ଦୋୟକ। ଏଥିପୋଇଁ ମୁଁ ନୁ୍ୟଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର ନକିଟଲର କୃତଜ୍। 
vaghasiyavv@gmail.com

ଚଠିବିୱାକ୍ସ
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ଋଷ-ୟ୍କ୍ରେନ୍  ଯଦ୍୍ଧ ସମୟକ୍ର ଜୀବନ ରକ୍ାକାରୀ ମଡିଶନ ସାଜଡିଛଡି ‘ଅପକ୍ରସନ୍  ଗଙ୍ା’। ସାରା ବଡିଶ୍ୱ  

ତ୍ଡିରଙ୍ାର ଶକ୍ଡି  ଓ ମଯ୍ଯୟୁାଦାକ୍ର ସାକ୍ୀ କ୍�ାଇଛଡି। ମଡିଶନ ମାଧ୍ୟମକ୍ର ପରୂା ଦ୍ନଡିଆକ୍ ଭାରତ ବାର୍୍ଯା ମଧ୍ୟ 

କ୍ଦଇଛଡି କ୍ଯ, ଭାରତୀୟଟଡିଏ କ୍ଯଉଠଁଡି ବଡି ର�୍ନା କା�ଡିକଁଡି କ୍ସ ପ୍ତଡିଟଡି ସଙ୍କଟଘଡଡିକ୍ର ସର୍କ୍ଡିତ…। 

ଭାରତ ଭାରତ 
ତ୍ମପାଇ,ଁ ସବ୍କ୍ବକ୍େତ୍ମପାଇ,ଁ ସବ୍କ୍ବକ୍େ

ସମାଚାର
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆବଷ୍ଯ: 2  ସଂଖୟୁା: 19 (ନଡିଃଶଳ୍୍କ)
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ସଚୂନା ପୂର୍୍ଭ ନକୁ ୍ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର
ସଚୂନୋଲର ଭରୋ 'ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର'ର 
ନୂତନ ସଂଖ୍ୟୋ ପୋଇଁ ଆପଣଙୁ୍କ ବେୁତ ଧନ୍ୟବୋଦ। 
ଏେ ିପତ୍କିୋରୁ ଆଲମ ଆମର ପ୍ରଗତଶିୀଳ ରୋଷ୍ଟ୍ର 
ବରିୟଲର ସଚୂନୋ ପୋଉଛୁ। ଏଥିଲର ପ୍ରକୋଶତି 
ପ୍ରବନ୍ଗୁଡକି ଭୋରତର ଶକି୍ ଏବଂ ପ୍ରଗତରି କୋେୋଣୀ 
ବର୍୍ଭନୋ କଲର। ଡଜିଟିୋଲ୍ ଶକି୍ୋର ଲପ୍ରୋତ୍ସୋେନ 
ବରିୟଲର ପଢ଼ ିମୁଁ ବେୁତ ଖସୁ।ି
ମକୁତକଶ କକୁମାର, କୃରବିମ୍ଭା
mukesh123idea@gmail.com

ପ୍ରତତିୋଗୀତାମଳୂକ ପରୀଷୋ ପାଇଁ 
ଉପତୋଗୀ
ମୁଁ ଅନ�ୋଇନ୍ ଲର ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର ପତ୍କିୋ 
ପଢ଼�ିି। ପ୍ରତଲିଯୋଗିତୋମଳୂକ ପରୀକ୍ୋପୋଇଁ ଏେ ି
ପତ୍କିୋ ବଲିଶର ଉପଲଯୋଗୀ ଲେୋଇଛ।ି ସମୟକ୍ରମଲର 
ଏେୋର ପ୍ରତଟି ିସଂଖ୍ୟୋ ଆକର୍ଭଣୀୟ ଲେଉଛ।ି ଆଗକୁ 
ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟୋ ଭ� ରେବି ଲବୋ�ି ଆଶୋ। ସଚୂନୋଭିତ୍କି 
ପ୍ରବନ୍ଗୁଡକି ବଲିଶର ଆକର୍ଭଣୀୟ। ପତ୍କିୋଲର 
ଦଆିଯୋଇଥିବୋ ପ୍ରବନ୍ଗୁଡକି ଲମୋ ପୋଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ 
ଉପଲଯୋଗୀ  ଲେୋଇଛ।ି  ଏଥିପୋଇଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଏବଂ 
ଆପଣଙ୍କ ଟମି୍ କୁ ଅଲଶର ଧନ୍ୟବୋଦ।  
ତମାହତି ତସାନ ି
sonimohit895@gmail.com

ଉପସ୍ାପନ ତଶୈଳୀ ଅତ୍ନ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ
ଲକଉଁ ଆଲ�ଖକୁ କପିର ିଭୋଲବ ସଜୋ ଯୋଇପୋରବି, ଲକମିତ ିତୋେୋକୁ ତଥ୍ୟସେ ଲଯୋଡୋଯୋଇପୋରବି ସବୁକଛି ିଏେ ିପତ୍କିୋରୁ ଶଖିିବୋକୁ 
ମିଲଳ। ଏେୋ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପତ୍କିୋ। 1 ଏପି୍ର�ରୁ   15 ଏପି୍ର� 2022 ଯୋଏ ଏେ ିପତ୍କିୋର ସଂଖ୍ୟୋକୁ ମୁଁ ପଢ଼ଛି।ି ଏଥିଲର 
ୟୁଲକ୍ରଲନ୍ର ଫଶଥିିବୋ ଭୋରତୀୟଙ୍କ ଉର୍ୋର କରବିୋ ପୋଇଁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଲମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଆେ୍ୋନ ଦଆିଯୋଇଥିବୋ ମିଶନ ଗଙ୍ଗୋ, ଲରଳବୋଇଲର 
ନୂଆ ଲଟଲକନୋଲ�ୋଜରି ପ୍ରଲୟୋଗ ତଥୋ ଲରଳବୋଇ ସରୁକ୍ୋ ପୋଇଁ ‘କବଚ’ର ବ୍ୟବେୋର ପ୍ରଭୃତ ିବରିୟ ପଢ଼�ିି। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଲମୋଦୀ 
ଲଯଉଁପର ିଭୋଲବ ଲଦଶର ସ୍ୋଥ୍ଭ ଏବଂ ଲଗୌରବ ରକ୍ୋ କରୁଛନ୍ ିତୋେୋ ପୂବ୍ଭରୁ ଲକଲବ ଲେୋଇନଥି�ୋ, ଲସଥିଲର କୋେୋର ଦ୍ମିତ ନୋେିଁ। 
-ଶ୍ୀତଗାପାଳ ଶ୍ୀବାସ୍ବ,   shrigopal6@gmail.com

ସଂଗ୍ହତୋଗ୍ ପତ୍ରକିା
ଏେ ିପତ୍କିୋର ଏକ ପୁରୁଣୋ ଅଙ୍କ ଲମୋ େୋତଲର ପଡ�ିୋ। ପଢ଼�ିୋ ଲବଳକୁ କନୁି୍ ତୋେୋ ନୂଆ �ୋଗି�ୋ। କୋରଣ ଏଥିଲର ଦଆିଯୋଇଥିବୋ 
ପଅ୍ରତଟି ିଖବର ସଚୂନୋଲର ଭରପୂର ଲେବୋ ସେ ଲବଶ୍ ଆକର୍ଭଣୀୟ ଢଙ୍ଗଲର ଉପସ୍ୋପନ ଲେୋଇଛ।ି କେବିୋକୁ ଗଲ� ଏେୋର ପ୍ରତଟି ି
ସଂଖ୍ୟୋ ସଂଗ୍ରେ ଲଯୋଗ୍ୟ। 
ajsalempur123@gmail.com

ଚଠି ିପଠୱାଇବୱାର ଠକିଣୱା: ରୁମ ୍ ନଂ: -278,  ବୁ୍ମରୱା ଅଫ୍  ଆଉଟ୍ ରିଚ୍  ଆଣ୍ କମୁ୍ ନମିସନ 
ସଚୂନୱା ଭବନ, ନୂଆଦଲି୍ୀ,- 110003। ଇମମଲ: response-nis@pib.gov.in
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ପ୍ରତରିଷେୱା ଉତ୍ୱାଦନ: ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଦଗିମର ଆଉ ଏକ ପଦମଷେପ

ପ୍ରତରିକ୍ୋ ଲକ୍ତ୍ଲର ସ୍ଲଦଶୀକରଣକୁ ଲପ୍ରୋତ୍ସୋେତି କର ିଭୋରତ 
ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶୀଳତୋ ଦଗିଲର ଆଉ ଏକ ପଦଲକ୍ପ ଲନଇଛ।ି 

7 ଏପି୍ର�ଲର 101 ପ୍ରତରିକ୍ୋ ଉତ୍ୋଦର ଏକ ତୋ�ିକୋ ପ୍ରକୋଶ 
ପୋଇଛ,ି ଯୋେୋର ଆମଦୋନୀ 5 ବର୍ଭ ପୋଇଁ ନରିରି୍ ରେବି।  ଏଗୁଡକି 
ଲକବଳ ଭୋରତୀୟ ଫୋମ୍ଭରୁ କଣିୋଯୋଇପୋରବି। ଆମଦୋନୀ କରବିୋ 
ପରବିଲତ୍୍ଭ, ଏେ ି ଉତ୍ୋଦଗୁଡକି ବତ୍୍ଭମୋନ ସ୍ଲଦଶୀ ଭୋବଲର 
ବକିଶତି ଲେବ। ଏେୋପୂବ୍ଭରୁ, 2020 ଠୋରୁ ବତ୍୍ଭମୋନ ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍, 
ଦୁଇଟ ି ତୋ�ିକୋ ଜୋରକିର ି 209 ପ୍ରତରିକ୍ୋ ଉତ୍ୋଦ / ସଷି୍ଟମ 
ଉପଲର ପ୍ରତବିନ୍କ �ଗୋଯୋଇଛ ି| ପ୍ରଥମ ତୋ�ିକୋ ଅଗଷ୍ଟ 2020 
ଲର ଏବଂ ଦ୍ତିୀୟ ତୋ�ିକୋ ଲମ 2021 ଲର ପ୍ରକୋଶ ପୋଇ�ୋ।  
ସଚୂନୋଲଯୋଗ୍ୟ ଲଯ ପ୍ରତରିକ୍ୋ ଏପର ି ଏକ ଲକ୍ତ୍ ଲଯଉଁଠୋଲର 
ବର୍ଭ ବର୍ଭ ଧର ିଭୋରତର ଭୋବମତୂ୍୍ତି ଲକବଳ ବଶି୍ୱର ସବ୍ଭବୃେତ ଅସ୍ତ୍ର 
କ୍ରୟକୋରୀଙ୍କ ପର ିରେଆିସଛି।ି ଲସଥିପୋଇଁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର 
ଲମୋଦୀ 'ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶୀଳ ଭୋରତ' ସେତି ପ୍ରତରିକ୍ୋ ଉତ୍ୋଦନଲର 
ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶୀଳତୋର �କ୍୍ୟ ସି୍ର କରଛିନ୍।ି ପ୍ରତରିକ୍ୋ ମନ୍ତୀ 
ରୋଜନୋଥ ସଂିଙ୍କ ଅନୁଯୋୟୀ, “ଏେ ିତଲିନୋଟ ିତୋ�ିକୋ ପ୍ରକୋଶ କରବିୋ 
ପଛଲର ସରକୋରଙ୍କ ଉଲଦେଶ୍ୟ ରେଛି ିଲଯ ଘଲରୋଇ ଶଳି୍ପର ଦକ୍ତୋ 
ବୃର୍ ିକରବିୋ। ଭୋରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବୋେନିୀର ଚୋେଦିୋ ପୂରଣ କରବିୋ 
ବ୍ୟତୀତ ଏେୋ ଆନ୍ଜ୍ଭୋତୀୟ ମୋନର ଉପକରଣ ରପ୍ୋନ ିକରବିୋକୁ 

ମଧ୍ୟ �କ୍୍ୟ ରଖିଛ।ି ଲଟଲକନୋଲ�ୋଜ ି ଏବଂ ଉତ୍ୋଦନ କ୍ମତୋଲର 
ନୂତନ ନଲିବଶ  ଆକର୍ତିତ କର ିଏେୋ ସ୍ଲଦଶୀ ଅନୁସନ୍ୋନ ଏବଂ 
ବକିୋଶ ସମ୍ଭୋବନୋକୁ ଉତ୍ସୋେତି କରବି। 

ଭୱାରତର କୃରି ରପ୍ୱାନ ି50 ବଲିିୟନ ଡଲୱାର 
ଅତକି୍ରମ, ଏହୱା ମହଉଛ ିଏେୱାଏ ସବ୍ଷୱାଧକି 

କୃ ରି ରପ୍ୋନକୁି ଉତ୍ସୋେତି କରବିୋ ପୋଇ ଁତଥୋ କୃରକଙ୍କ 
ସ୍ୋଥ୍ଭଲର �ଗୋତୋର ପଦଲକ୍ପ ନଆିଯିବୋ ଦ୍ୋରୋ, 

ଲକୋଭିଡ -19 ମେୋମୋରୀ ପର ିଦୁଦେ୍ତିନଲର ମଧ୍ୟ 2021-
22 ଆଥ୍ତିକ ବର୍ଭଲର ଭୋରତର କୃର ି ରପ୍ୋନ ି 50.21 
ବ�ିିୟନ ଡ�ୋରଲର ପେଞ୍ଛି।ି ଏେୋ ପୂବ୍ଭ ବର୍ଭ ତୁଳନୋଲର 
କ ି 20 ପ୍ରତଶିତ ଅଧିକ।  ଏେ ି ରପ୍ୋନଲିର ଉଭୟ 
ସୋମଦିୁ୍କ ଏବଂ କୃରଜିୋତ ଦ୍ବ୍ୟ ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍। ବୋଣିଜ୍ିୟକ 
ସଚୂନୋ ଏବଂ ପରସିଂଖ୍ୟୋନ ମେୋନଲିଦ୍ଭଶକଙ୍କ ଅନୁଯୋୟୀ, 
ଚୋଉଳ ରପ୍ୋନଲିର ଐତେିୋସକି ଅଭିବୃର୍ ି େୋସ� କର ି ଭୋରତ ବଶି୍ୱ 
ବଜୋରର ପ୍ରୋୟ 50% ଦଖ� କରଛି।ି 2021-22 ମସେିୋଲର ଚୋଉଳ 
ରପ୍ୋନ ି9.65 ବ�ିିୟନ ଡ�ୋର ଥିବୋ ଲବଲଳ  ଗେମ ରପ୍ୋନ ି2.19 
ବ�ିିୟନ ଡ�ୋର ରେଛି।ି  ଗେମ ରପ୍ୋନଲିର ଲଦଶ 273% ଅଭିବୃର୍ ି 
େୋସ� କରଛି।ି ଏେୋ ଏକ ଅଦ୍ତିୀୟ  ଲରକଡ୍ଭ। ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ କୃରଜିୋତ ଦ୍ବ୍ୟ 

ମଧ୍ୟଲର ଚନି ିରପ୍ୋନ ି4.6 ବ�ିିୟନ ଡ�ୋରଲର ପେଞ୍ଛି ି
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶସ୍ୟଲର 1.08 ବ�ିିୟନ ଡ�ୋର ମ�ୂ୍ୟର 
ସୋମଗ୍ରୀ ରପ୍ୋନ ିଲେୋଇଛ।ି  ଚୋଉଳ-ଗେମ ଏବଂ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ 
ଶସ୍ୟ ରପ୍ୋନଲିର ପଞ୍ୋବ, େରୟିୋଣୋ, ଉତ୍ରପ୍ରଲଦଶ, 
ବେିୋର, ପଶି୍ମବଙ୍ଗ, ଛତଶିଗଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଲଦଶ, 
ଲତଲ�ଙ୍ଗୋନୋ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଲଦଶ, ମେୋରୋଷ୍ଟ୍ର ଭଳ ିକୃରକମୋଲନ 
ଉପକୃତ ଲେୋଇଛନ୍।ି ପଶି୍ମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଲଦଶ, ଓଡଶିୋ, 
ତୋମ�ିନୋଡୁ, ଲକରଳ, ମେୋରୋଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜୁରୋଟ ଭଳ ି

ଉପକୂଳବତ୍୍ଭୀ ରୋଜ୍ୟଗୁଡକିର କୃରକମୋଲନ 7.71 ବ�ିିୟନ ଡ�ୋର 
ମ�ୂ୍ୟର ସୋମଦିୁ୍କ ଦ୍ବ୍ୟ ରପ୍ୋନ ିକରଛିନ୍।ି �ଗୋତୋର ଦ୍ତିୀୟ ବର୍ଭ ପୋଇଁ 
ମସ�ୋ ରପ୍ୋନ ି4 ବ�ିିୟନ ଡ�ୋରକୁ ବୃର୍ ିପୋଇଛ।ି କର୍୍ଭୋଟକ, ଲକରଳ 
ଏବଂ ତୋମି�ନୋଡୁର କଫି ଚୋରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରେକୁ ଦୃଷି୍ଟଲର ରଖି କଫି ରପ୍ୋନ ି
ପ୍ରଥମଥର ପୋଇ ଁ1 ବ�ିିୟନ ଡ�ୋର ଅତକି୍ରମ କରଛି।ି

ସଂଷିେପ୍ ସମୱାଚୱାର  
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ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତରୀ ମମୱାଦରୀ କହଛିନ୍ତ ି- 
ଏହୱା ଗଭରୀର ସମ୍କ୍ଷର ପ୍ରତରୀକ 

ଭୱାରତ ଏବଂ ଅମଷ୍ଟ୍ଲିଆ ମଧ୍ୟମର 
ଐତହିୱାସିକ ବୱାଣଜି୍ ଚୁକି୍ 

ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ଉପଲର ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ନରିନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ 
ଲଦଇ ଆସଛୁନ୍।ି ଏେ ିପ୍ରୟୋସର ଫଳୋଫଳ ସ୍ରୂପ 

ଉଡୋଣ ଲଯୋଜନୋ ସୋମନୋକୁ ଆସଛି।ି ବତ୍୍ଭମୋନ ଏେ ିଲଯୋଜନୋଲର 
ସଫଳତୋର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୋୟ ଲଯୋଡୋଯୋଇଛ।ି ଆଞ୍ଳକି ବମିୋନ 
ଚଳୋଚଳ ଆ�ୋଏନ୍ସ   ପ୍ରଥମଥର ପୋଇ ଁ ସ୍ଲଦଶୀ ଲଡୋନ୍ତିୟର 
ବମିୋନକୁ ବ୍ୟବସୋୟିକ ମୋନ୍ୟତୋ ଲଦଇଛ।ି  12 ଏପି୍ର�ଲର 
ଦବିଗଡ ଏବଂ ପୋସଘିୋଟ ମଧ୍ୟଲର ଉଡୋଣ ପୋଇ ଁଲଡୋନ୍ତିୟର୍ 228 
ବମିୋନ ବ୍ୟବେୋର କରୋଯୋଇଥି�ୋ। ସତର ସଟି୍ ବଶିଷି୍ଟ ଲଡୋନ୍ତିୟର୍ 
-228 ବମିୋନ ଦନିରୋତ ିକୋଯ୍ଭ୍ୟ କରବିୋ ପୋଇ ଁସକ୍ମ। ଏେ ିେୋ�ୁକୋ 
ପରବିେନ ବମିୋନ ଉତ୍ର ପୂବ୍ଭୋଞ୍ଳର ଆଞ୍ଳକି ଲଯୋଗୋଲଯୋଗଲର 
ପରବିତ୍୍ଭନ ଆଣିବ। ଲକବଳ ଏତକି ିନୁଲେଁ, ଏେ ିବମିୋନଟ ିପୋବ୍ଭତ୍ୟ 
ଅଞ୍ଳଲର ସ୍ଳ୍ପ ରନଲୱଲର ଅବତରଣ ଏବଂ ଉଡୋଣ କରବିୋଲର 
ମଧ୍ୟ ସକ୍ମ। n

ଲକୋଭିଡ ମେୋମୋରୀ ଏବଂ ଋର-ୟୁଲକ୍ରନ ସଙ୍କଟ ସମୟଲର 
ମଧ୍ୟ ଲଦଶର ଅଥ୍ଭନୀତ ି ଦୃଢ଼ ରେଛି।ି ଲଗଲୋବୋ� କନ୍ସ�୍ଟିଂ 

ଫୋମ୍ଭ ଲକପିଏମଜ ିକେଛି ିଲଯ 2022 ମସେିୋଲର ଭୋରତ ପଥୃିବୀର 
ଦରୁତ ଅଭିବୃର୍ଶିୀଳ ଅଥ୍ଭନୀତ ି ମଧ୍ୟଲର ରେବି। 2021-22 ଆଥ୍ତିକ 
ବର୍ଭଲର ଭୋରତର ଅଭିବୃର୍ ିେୋର 9.2 ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ 2022-23 
ଲର 7.7 ପ୍ରତଶିତ ଲେୋଇପୋର। ଲକପିଏମଜ ି କେଛି ି ଲଯ ଭୋରତ 
ସରକୋରଙ୍କ ବତ୍୍ଭମୋନର ନୀତ ି ଆଥ୍ତିକ ଗତକୁି ନରିନ୍ର କରବି। 
ଭିତ୍ଭୂିମକୁି ମଜବୁତ କରବିୋ ଏବଂ ଏେ ି ଲକ୍ତ୍ଲର କରୋଯୋଉଥିବୋ 
ନଲିବଶ ଲକବଳ ଅଭିବୃର୍ ି େୋରକୁ ତ୍ୱରୋନ୍ତି କରବି ନୋେିଁ, ବରଂ 
ଲବକୋରୀ ସମସ୍ୟୋକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୋସ କରବି। ଲକପିଏମଜ ି ଅନୁଯୋୟୀ, 
କଲରୋନୋ ପଲର ଭୋରତୀୟ ଅଥ୍ଭନୀତରି ପନୁରୁର୍ୋର େୋର ବୃର୍ ି
ପୋଇଛ।ି ଅଥ୍ଭଲନୈତକି ପନୁରୁର୍ୋର ସୋମନୋଲର ଅଗ୍ରଗତ ିଏବଂ ଚୋେଦିୋ 
ବୃର୍ ିଲେତୁ ଲମୋବ�ିିଟ ିଇଲଣ୍କ୍ସ, ସଧିୋସଳଖ ଟକିସ ସଂଗ୍ରେ, ବଦୁି୍ୟତ୍ 
ଚୋେଦିୋ ଏକ ବୃର୍ ି ପଞି୍କରଣ କରୁଛ ି | ଅନ୍ୟପକ୍ଲର, ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ୋ 
‘ଫିକ’ି କେଛି ିଲଯ 2022-23 ଆଥ୍ତିକ ବର୍ଭଲର ଜଡିପିି ଅଭିବୃର୍ ିେୋର 
7.4% ଲେୋଇପୋଲର |

ପ୍ରଥମଥର େୱାତ୍ରରୀମୱାନଙୁ୍କ ମନଇ ଉଡିଲୱା 
ମମଡ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ମଡୱାନନିୟର

ଭୋରତ-ପ୍ରଶୋନ୍ ମେୋସୋଗରର ଦୁଇଟ ି ଶକି୍ଶୋଳୀ ଲଦଶ 
ତଥୋ କ୍ୋଡ ସଂଗଠନର ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ସଦସ୍ୟ ଥିବୋ ଭୋରତ-

ଅଲଷ୍ଟ୍ର�ିଆ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟଲର ଦୃଢ଼ ବୋଣିଜ୍ିୟକ ଚୁକି୍ଲର ଆବର୍।  
ଭୋରତ-ଅଲଷ୍ଟ୍ର�ିଆ ଅଥ୍ଭଲନୈତକି ସେଲଯୋଗ ଏବଂ ବୋଣିଜ୍ୟ 
ଚୁକି୍- ଦୁଇ ଲଦଶ ମଧ୍ୟଲର ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ଚୁକି୍ନୋମୋ ' ଇଣ୍-ଅସ 
ଇସଟିଏି’ଏପି୍ର�2 ଲର ସ୍ୋକ୍ରତି ଲେୋଇଥି�ୋ | ଏେ ି ଚୁକି୍ନୋମୋ 
ଉଭୟ ଲଦଶ ପୋଇ ଁଲକଲତ ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ତୋେୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେୋଇଥି�ୋ 
ଲଯଲତଲବଲଳ  ଦୁଇ ଲଦଶର  ବୋଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତୀ ଏଥିଲର ସ୍ୋକ୍ର 
କରୁଥିଲ�। କୋରଣ ଲସେ ିସମୟଲର ଦୁଇ ଲଦଶର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ଭୋରତ ପକ୍ରୁ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ଏବଂ ଅଲଷ୍ଟ୍ର�ିଆ ପକ୍ରୁ  ସ୍ଟ 
ଲମୋରସିନ୍ ପରସ୍ପର ସେ ସଂଯୁକ୍ ଥିଲ�। ଲଫବୃଆରୀଲର ଦୁଇ 
ଲଦଶ ମଧ୍ୟଲର ଲେୋଇଥିବୋ ଆଲ�ୋଚନୋଲର ଖବୁଶୀଘ୍ର ଏେ ିଚୁକି୍ 
ସ୍ୋକ୍ର ଲେବ ଲବୋ�ି ଲଘୋରଣୋ କରୋଯୋଇଥି�ୋ। ଏେୋ ଲେଉଛ ି
ପ୍ରଥମ ମକୁ୍ ବୋଣିଜ୍ୟ ଚୁକି୍ (FTA), ଯୋେୋ ଏକ ଦଶନ୍ରୁି ଅଧିକ 
ସମୟପଲର ଏକ ପ୍ରମଖୁ ବକିଶତି ଲଦଶ ସେତି ଭୋରତ ସ୍ୋକ୍ର 
କରଛି।ି ଏେ ି ଚୁକି୍ନୋମୋକୁ ଐତେିୋସକି ଲବୋ�ି ବର୍୍ଭନୋ କର ି
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଲମୋଦୀ କେଛିନ୍ ି ଲଯ ଏେ ି ସ୍ଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟଲର 
ଇଣ୍-ଅସ ଇସଟିଏି ଚୁକି୍ନୋମୋ ସ୍ୋକ୍ର ଲେବୋ ଦୁଇ ଲଦଶ 
ମଧ୍ୟଲର ପୋରସ୍ପରକି ବଶି୍ୱୋସର ଗଭୀରତୋକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କରୁଛ।ି  
ଏେ ିଚୁକି୍ନୋମୋ ଅନୁଯୋୟୀ, ଚମଡୋ, ବସ୍ତ୍ର, ଲଖଳ ସୋମଗ୍ରୀ ଏବଂ 
ଅଳଙ୍କୋର ଭଳ ି 96 ପ୍ରତଶିତ ସୋମଗ୍ରୀ ଉପଲର ଅଲଷ୍ଟ୍ର�ିଆ 
ଭୋରତକୁ ଡୁ୍ୟଟମିକୁ୍ ସବୁଧିୋ ଲଯୋଗୋଇବ। ବୋଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତୀ ପୀୟୁର 
ଲଗୋୟ�ଙ୍କ ଅନୁଯୋୟୀ ଆସନ୍ୋ 5 ବର୍ଭ ମଧ୍ୟଲର ଏେ ିଚୁକି୍ ଦ୍ୋରୋ 
ଦ୍ପିୋକି୍କ ବୋଣିଜ୍ୟ କୋରବୋର  27 ବ�ିିୟନ ଡ�ୋରରୁ ବଢ଼ ି45-
50 ବ�ିିୟନ ଡ�ୋରକୁ ପେଞ୍ବି ଲବୋ�ି ଆଶୋ କରୋଯୋଉଛ।ି

ଭୱାରତ: ଦୁନଆିର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦି୍ଶରୀଳ 
ଅଥ୍ଷନରୀତ ିମଧ୍ୟରୁ ମଗୱାଟିଏ
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ସଂସ୍ତୃ ସଂସ୍ତୃ 
କମ୍ଷମେୱାଗରୀ କମ୍ଷମେୱାଗରୀ 

ଅଧ୍ୟୟନର କସଟ ି ପଥରଲର ନଜିକୁ କସଟ ି ଅନ୍ୟପୋଇ ଁ ଉଦୋେରଣ 
ସୋଜଥିିବୋ ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱଙ୍କ ଭିତଲର ଅନ୍ୟତମ ଲେଉଛନ୍ ିପୋଣୁ୍ରଙ୍ଗ ବୋମନ 
କୋଲଣ। ଆଧୁନକି ଭୋରତଲର ତୋଙ୍କ ଭଳ ି ପୋଣି୍ତ୍ୟ ବରିଳ। କୋଲଣଙ୍କ 

ଜନ୍ମ 7 ଲମ 1880ଲର ମେୋରୋଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିର ିଜଲି୍ୋ ଅନ୍ଗ୍ଭତ ଚପି୍ �ୁନ୍  ଗୋଁଲର ଏକ 
ସରଳ ମଧ୍ୟବତି୍ ରୁଢ଼ବିୋଦୀ ବ୍ୋହ୍ମଣ ପରବିୋରଲର ଲେୋଇଥି�ୋ। ତୋଙ୍କ ପିତୋ ବୋମନ 
ଶଙ୍କର ଜଲଣ ଓକ�ି ଥିଲ�। କୋଲଣ ଏସ୍ ପିଜ ିସ୍ଲୁ୍ ରୁ େୋଇସ୍ଲୁ୍  ପୋସ୍  କରଥିିଲ�, 
ଲସଲତଲବଲଳ ପରୂୋ ଜଲି୍ୋଲର ତୋଙ୍କ ସ୍ୋନ 23 ଥି�ୋ । ଲସ 1897 ମସେିୋଲର ମୋଟ୍ରକି୍ 
ପରୀକ୍ୋଲର ଉତ୍ୀର୍୍ଭ ଲେୋଇଥିଲ�। ଏେୋ ପଲର, ପରବତ୍୍ଭୀ ଛଅବର୍ଭ ମଧ୍ୟଲର ଲସ 
ବଏି, ଏମ୍ ଏ, ଏଲ୍ ଏଲ୍ ବ,ି ଏଲ୍ ଏଲ୍  ଏମ୍  ଉତ୍ୀର୍୍ଭ ଲେୋଇଥିଲ�। ଲସ ସୋତ ବର୍ଭ ଧର ି
ସରକୋରୀ ବଦି୍ୟୋଳୟଲର ଶକି୍ୋଦୋନ କରଥିିଲ�। କନୁି୍ ଲଯଲତଲବଲଳ ପଲଦୋନ୍ନତଲିର 
ଲଭଦଭୋବ ଲଦଖୋଗ�ୋ, ଲସ ସରକୋରୀ ଲସବୋରୁ ଇସ୍ଫୋ ଲଦଇଥିଲ�। ଏେୋପଲର 
ଲସ ବଲମ ୍ େୋଇଲକୋଟ୍ଭଲର ଆଇନ ଅଭ୍ୟୋସ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲ�। ‘ଧମ୍ଭଶୋସ୍ତ୍ରର 
ଇତେିୋସ’ ନୋମକ ବଶି୍ୱପୋଇ ଁତୋଙ୍କର ଏକ ଉଲଲ୍ଖନୀୟ କୃତ।ି ଏଥି�ୋଗି ଆନ୍ଜ୍ଭୋତକି 
ସ୍ରଲର ତୋଙୁ୍କ ଅଲନକ ପ୍ରଶଂସୋ ମଳିଛି।ି ଏଠୋଲର ଧମ୍ଭର ଅଥ୍ଭ ଲେଉଛ ିଆଇନ। ଲସ 
ତୋଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଧମ୍ଭଶୋସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନଲର ଉତ୍ସଗ୍ଭ କରଥିିଲ�। ତୋଙ୍କର ଏେ ି
ମେୋନ କୋଯ୍ଭ୍ୟ ଗତ ଦୁଇ େଜୋର ଚୋର ିଶେ ବର୍ଭ ମଧ୍ୟଲର େନୁି୍ମୋନଙ୍କର ଧୋମ୍ତିକ ଏବଂ 
ନୋଗରକି ନୟିମର ବକିୋଶ ଯୋତ୍ୋକୁ ବର୍୍ଭନୋ କଲର। ଏେ ିପସୁ୍କଟ ିଏକ ଅତୁଳନୀୟ 
କୃତ।ି କୋରଣ କୋଲଣ ଏଠୋଲର ବବିତ୍୍ଭନ ଯୋତ୍ୋ ବରିୟଲର ବର୍୍ଭନୋ କରୁଥିବୋ 
ନୟିମଗୁଡକିର ଗଭୀର ସମୀକ୍ୋ କରଛିନ୍।ି େ,ଁ ଏେ ିପସୁ୍କ ସଷିୃ୍ଟ ପଛର କୋେୋଣୀ 
ମଧ୍ୟ କଛି ିକମ୍  ଲକୌତୁେଳପ୍ରଦ ନୁଲେଁ!

କୋଲଣ ଭୋବନିଥିଲ� ଲଯ ଲସ ଭୋରତୀୟ ଧମ୍ଭତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଇତେିୋସ ଲ�ଖିଲବ। 
ଲସ ସଂସ୍ତୃଲର 'ବ୍ୟବେୋରମ୍ୁୟଖ' ନୋମକ ଏକ ପସୁ୍କ ରଚନୋ କରୁଥିଲ�। 
ପସୁ୍କ ଲ�ଖିବୋ ସରବିୋ ପଲର ଲସ ଚୋେିଁଲ�  ପୋଠକକଙୁ୍କ ପସୁ୍କର ଏକ ସଂକି୍ପ୍ 
ପରଚିୟ ଲଦଲବ। ଏଥି�ୋଗି ଲସ ଧମ୍ଭୋସ୍ରର ଏକ ସଂକି୍ପ୍ ଇତେିୋସ ଏଥିଲର 
ରଖିବୋକୁ ଚୋେିଁଲ�। ଏଥି�ୋଗି ଲସ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଲର ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ ିଚୋ�ିଲ�। ବଭିିନ୍ନ ଆଡୁ 
ସଚୂନୋ ସଂଗ୍ରେଲର �ୋଗିପଡଲି�। ଆଉ ଲ�ଖିବୋ ଆରମ୍ଭ କଲ� ତ ପଷୃ୍ୋ ପଲର 

ପଷୃ୍ୋ ଓ�ଟ ି ଚୋ�ି�ୋ। ଏମିତ ି ଲ�ଖିବୋଲବଲଳ କନୁି୍ ତୋଙ୍କ ଅଜ୍ୋତଲର ଭୋରତୀ 
ଧମ୍ଭ ଇତେିୋସଲର ଏକ କୋଳଜୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଷିୃ୍ଟ ଲେୋଇ ଚୋ�ି�ୋ। ଲଶରଲର ଲଦଖିବୋ 
ଲବଳକୁ ତୋେୋ ଏକ ବଶିୋଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେୋଇ ସୋର�ିୋଣି। ‘ଧମ୍ଭଶୋସ୍ତ୍ରର ଇତେିୋସ’ ପସୁ୍କର 
ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ 1930 ଲର ପ୍ରକୋଶତି ଲେୋଇଥି�ୋ। ଲସଲତଲବଳକୁ ତୋଙୁ୍କ ପଚୋଶ ବର୍ଭ 
ବୟସ ଲେୋଇଥି�ୋ। ପ୍ରଥଲମ ଲସ ଏେୋକୁ ଇଂରୋଜୀଲର ଲ�ଖିଥିଲ� ଆଉ ପଲର 
ପଣିୁଥଲର ସ୍ୟଂ ସଂସ୍ତୃ ଏବଂ ମରୋଠୀଲର ଲ�ଖିଥିଲ�।। ‘ଧମ୍ଭଶୋସ୍ତ୍ରର ଇତେିୋସ’ 
ଲଗୋଟକି ପଲର ଲଗୋଟଏି ପ୍ରକୋଶତି ଲେୋଇଚୋ�ି�ୋ । 1962 ଲର ଏେୋର ପଞ୍ମ 
ଖଣ୍ ପ୍ରକୋଶତି ଲେୋଇଥି�ୋ।  ଲସଲତଲବଲଳ ତୋଙୁ୍କ 82 ବର୍ଭ ବୟସ ଲେୋଇଥି�ୋ। 
ପ୍ରୋୟ 6500 ପଷୃ୍ୋର ଏେ ିଐତେିୋସକି ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ତୋଙ୍କର ଅଲନକ କୃତ ିମଧ୍ୟ 
ପ୍ରକୋଶତି ଲେୋଇଥି�ୋ। ଉତ୍ର ରୋମଚରତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ିକୋଦମର୍ୀ, େର୍ଭଚରତିୋ, 
େନୁି୍ ରୀତନିୀତ ିଏବଂ ଆଧୁନକି ଆଇନ ଏବଂ ସଂସ୍ତୃ କୋବ୍ୟଶୋସ୍ତ୍ରର ଇତେିୋସ ପ୍ରଭୃତ ି 
ତୋଙ୍କର ଉଲଲ୍ଖନୀୟ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ କୃତ।ି  ତୋଙ୍କ ରଚତି ‘ଜ୍ୋନ ଲକୋର’ ଇଂରୋଜୀ, 
ସଂସ୍ତୃ ଏବଂ ମରୋଠୀ ଭୋରୋଲର 20000ରୁ ଅଧିକ ପଷୃ୍ୋଲର ଉପ�ବ୍ଧ। ଲଜ୍ୟୋତରି 
ଶୋସ୍ତ୍ର, ଗଣିତ ଓ ଫଳତି, ସୋଂଖ୍ୟ, ଲଯୋଗତନ୍ତ, ପୁରୋଣ, ମୀମୋଂସୋ ଭଳ ିଶୋସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତ ି
ତୋଙ୍କର ଆଉ କଛି ି କୃତ।ି କୋଲଣଙ୍କ ଚନି୍ୋଧୋରୋ, ଜ୍ୋନ, ତୋଙ୍କ ସଷିୃ୍ଟକୁ ଆଧୋର କର ି
ଆଜ ିଅଲନକ ଶୋସନର ବତିକ୍ଭଲର ନଜିକୁ ଦୃଢ଼ କରବିୋ ପୋଇ ଁବ୍ୟବେୋର କରୁଛନ୍।ି 
ତୋଙ୍କର ଆଭିମଖୁ୍ୟ ଉଦୋରବୋଦୀ, ସମୋଲ�ୋଚକ ଏବଂ ଆଧୁନକି ଥି�ୋ। ଲସ ବଶି୍ୱୋସ 
କରୁଥିଲ� ଲଯ ଧୋମ୍ତିକ ନୟିମ ସ୍ୋୟୀ ନୁଲେ।ଁ ଲସ ସବ୍ଭଦୋ ଅସ୍ପଶୃ୍ୟତୋ, ବଧିବୋଙ୍କ �ଣ୍ୋ 
ଲେବୋ ପ୍ରଭୃତ ିପ୍ରଥୋକୁ ବଲିରୋଧ କରୁଥିଲ�। 

ଡକ୍ଟର କୋଲଣ ସଂସ୍ତୃର ଆଚୋଯ୍ଭ୍ୟ, ମମୁୋ୍ଇ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟର କୁଳପତ ି
ତଥୋ 1953 ରୁ 1959 ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ ରୋଜ୍ୟସଭୋର ମଲନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ ଥିଲ�। 
ପ୍ୟୋରସି, ଇସ୍ୋନବୁ� ଏବଂ ଲକମ୍୍ି ଜଲର ଅନୁଷ୍ତି ସମି୍ଳନୀଲର ଲସ ଭୋରତର 
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରଥିିଲ�। ସୋେତି୍ୟ ଏକୋଲଡମୀ ତୋଙୁ୍କ 1956 ମସେିୋଲର 
'ଧମ୍ଭଶୋସ୍ତ୍ରର ଇତେିୋସ' ପୋଇ ଁଏକୋଲଡମୀ ପୁରସ୍ୋର ପ୍ରଦୋନ କରଥିିଲ�। ତୋଙୁ୍କ 
ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ 'ମେୋଲମୋପୋଧ୍ୟୋୟ' ଆଖ୍ୟୋଲର ଏବଂ 1963 ମସେିୋଲର  
'ଭୋରତରତ୍ନ' ସମ୍ୋନଲର ସମ୍ୋନତି କରଥିିଲ�। n

ବଗିତ ଶତାବ୍ୀ ମାନଙ୍ତର, ରାରତୀୟ ଚନି୍ାଧାରା, ଧମ୍ଭ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତାକକୁ ତନଇ ଏମିତ ିଅତନକ ମନରିୀ ସୃଟିେ ତହାଇଛନ୍ ି
ତେଉଁମାନଙ୍ କାେ୍ଭ୍ ଆଜ ିଖାଲି ଇତହିାସତର ସ୍ର୍୍ଭାଷେର ସାଜନିାହିଁ, ବରଂ ରାରତକକୁ ବଶି୍ୱ ଦରବାରତର ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ତଦବାତର 

ସହାୟକ ତହାଇଛ।ି ତବୈଦକି ରାରା ରାତବ ଆଜ ିେଦ ିସଂସ୍ତୃକକୁ ସାରା ବଶି୍ୱତର ରାରାମାନଙ୍ ଜନନୀ ରାତବ ଗ୍ହଣ କରାୋଉଛ,ି 
ତତତବ ତା ପଛତର େକୁକି୍ ଉପସ୍ାପନ କରିବା ଏବଂ ତାହାକକୁ ସାବ୍ସ୍ କରିବାତର ତେଉଁ କଛି ିହାତଗଣତ ିବଦି୍ାନଙ୍ ଅତକୁ ଳନୀୟ 

ଅବଦାନ ରହଛି ିତସମାନଙ୍ ରିତତର ଜତଣ  ମହାନ ସଂସ୍ତୃ ବଶିା ରଦ ତହଉଛନ୍ ିଡ. ପାଣ୍କୁ ରଙ୍ ବାମନ କାତଣ..।

ଜନ୍ମ: 7 ମମ 1880, ମତୁୃ୍: 18 ଏପି୍ରଲ1972

ଡୱା. ପୱାଣ୍କୁ ରଙ୍ଗ ବୱାମନ କୱାମଣ ବ୍କି୍ତ୍ୱ
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n ନଷି୍ପରି୍: ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ ସକୁରଷୋ ଅଧିନୟିମ ଅନକୁୋୟୀ, ତକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍ କ୍ାବତିନଟ୍ ନଦି୍୍ଭାରିତ ସାଧାରଣ ବଣ୍ନ ବ୍ବସ୍ା, 
ସମନ୍ତି ଶଶିକୁ ବକିାଶ ତସବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ତପାରଣ, ଶକି୍ ନମି୍ଭାଣ-
ପିଏମ୍ ତପାରଣ ଏବଂ ରାରତ ସରକାରଙ୍ ଅନ୍ାନ୍ କଲ୍ାଣମଳୂକ 
ତୋଜନାତର ଫଟଟିଫାଏଡ୍  ଚାଉଳ ବଣ୍ନକକୁ ଅନକୁତମାଦନ କରିଛନ୍।ି

n ପ୍ରରାବ: ଜୁନ୍ 2024 ସରୁ୍ୋ, ସମସ୍ ରୋଜ୍ୟ ତଥୋ ଲକନ୍ଦ୍ରଶୋସତି 
ଅଞ୍ଳଲର ଚୋଉଳ ବଣ୍ଟନ ପଯ୍ଭ୍ୟୋୟକ୍ରଲମ ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍ ଲେବ। 
ଫଟ୍ତିଫୋଏଡ୍  ଚୋଉଳର ସମୂ୍ର୍୍ଭ ମ�ୂ୍ୟ ଭୋରତ ସରକୋର ବେନ 
କରଲିବ, ଯୋେୋର ଆନୁମୋନକି ମ�ୂ୍ୟ 2700 ଲକୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଲେବ। 
ମେଳିୋ, ଶଶିୁ ଏବଂ ସ୍ନ୍ୟପୋନ କରୋଉଥିବୋ ମୋ’ମୋଲନ ଏଥିରୁ 
ଉପକୃତ ଲେଲବ। ଲଯୋଗୋଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପୋଇଁ 88.65 �କ୍ 
ଲମଟ୍ରକି୍ ଟନ୍ ଦୁଗ୍ଭଯୁକ୍ ଚୋଉଳ କ୍ରୟ ଲେୋଇସୋରଛି।ି

n ନଷି୍ପରି୍: ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ାନୀୟ ସଂସ୍ାଗକୁଡ଼କିର ଆଥଟିକ ବକିାଶ 
ପାଇଁ 5,911 ତକାଟ ିଟଙ୍ା ବ୍ୟତର ସଂତଶାଧିତ ରାଷ୍ଟୀୟ ଗ୍ାମ 
ସ୍ରାଜ ଅରିୋନକକୁ ମାର୍୍ଭ 31, 2026 ପେ୍ଭ୍ନ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 
କ୍ାବତିନଟ୍ ଅନକୁତମାଦନ କରିଛ।ି

n ପ୍ରରାବ: ଏେୋ 2.78 �କ୍ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୋମୀଣ ସ୍ୋନୀୟ ଶୋସନକୁ 
ଏସ୍ ଡଜି ି ନରି୍୍ଭୋରଣ େୋସ� କରବିୋଲର ସୋେୋଯ୍ୟ କରବି। 
ଏକକୋଳୀନ, ଅଥ୍ଭଲନୈତକି ଅଭିବୃର୍ ି ସେତି ସମୋନତୋ ଏବଂ 
ଅନ୍ଭୂ୍ଭକି୍କୁ ଲପ୍ରୋତ୍ସୋେତି କରବିୋ, ଲସବୋ ବତିରଣ ଏବଂ ସ୍ଚ୍ଛତୋ 
େୋସ�ଲର ସେୋୟକ ଲେବ।  ଏେ ିଲଯୋଜନୋ କୋଯ୍ଭ୍ୟକୋରୀ କରବିୋ 
�ୋଗି 5,911 ଲକୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଖର୍୍ଭ ଲେବ।

n ନଷି୍ପରି୍: ତକନ୍ଦ୍ର କ୍ାବତିନଟ୍ ଅଟଳ ଇତନାତରସନ୍ ମିଶନକକୁ ମାର୍୍ଭ 
2023 ପେ୍ଭ୍ନ୍ ବୃଦ୍ ିକରିବାକକୁ ନଷି୍ପରି୍ ତନଇଛ।ି

n ପ୍ରରାବ: ଆଟଳ ଇଲନୋଲଭସନ୍ ମିଶନ୍ 10,000 ଆଟଳ ଟଙି୍କରଂି 
�୍ୟୋବ୍, 101 ଆଟଳ ଇନକୁ୍ୟଲବସନ ଲସଣ୍ଟର ଏବଂ 50 ଟ ି
ଅଟଳ କମ୍ୁୟନଟି ିଇଲନୋଲଭସନ୍ ଲସଣ୍ଟର ପ୍ରତଷି୍ୋ କରବିୋକୁ �କ୍୍ୟ 

ରଖିଛ।ି ଏେୋ ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ଚ୍ୟୋଲ�ଞ୍ ମୋଧ୍ୟମଲର 200 
ଷ୍ଟୋଟ୍ଭଅପକୁ ସମଥ୍ଭନ କରୁଛ।ି ଉପଲରୋକ୍ ଲକନ୍ଦ୍ର ଗଠନ ଏବଂ 
େତିୋଧିକୋରୀଙୁ୍କ ସେୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ପୋଇଁ 2,000 ଲକୋଟରୁି 
ଅଧିକ ଟଙ୍କୋର ଲମୋଟ ବଲଜଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ୋ କରୋଯୋଇଛ।ି

n ନଷି୍ପରି୍: ତକାଇଲା ଏବଂ ଶକି୍ ତଷେତ୍ରର ରିରି୍ରୂମି ବକିାଶ ପାଇଁ 
1957ର ତକାଇଲା ତସକ୍ଟର ଅଧିନୟିମ ଅନକୁୋୟୀ ଅଧିଗ୍ହଣ 
ତହାଇଥିବା ଜମିର ବ୍ବହାରକକୁ କ୍ାବତିନଟ୍ ନୀତଗିତ ଅନକୁତମାଦନ 
କରିଛନ୍।ି

n ପ୍ରରାବ: ଲଯଉଁ ଜମିଲର ଲକୋଇ�ୋ ଉଲତ୍ୋଳନ ଲେୋଇଛ ି ଲସେ ି
ସ୍ୋନଗୁଡକୁି ପୁନଃ ବ୍ୟବେୋର କରୋଯିବ। ଫଳସ୍ରୂପ, ଖଣି ଖନନ 
ଲେୋଇନଥିବୋ ଜମିଗୁଡକି ସରୁକି୍ତ ରେପିୋରବି। ଏଥିସେ ଲକୋଇ�ୋ 
ଏବଂ ଶକି୍ ଲକ୍ତ୍ର ଭିତ୍ଭୂିମି ନମି୍ଭୋଣ କରୋଯିବ। ଏେୋ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ 
ଏବଂ ପଲରୋକ୍ ନଯୁିକି୍ ସଷିୃ୍ଟ କରବିୋ ସେତି ଅଣସଂରକି୍ତ ଲକ୍ତ୍ର 
ବନିଲିଯୋଗକୁ ଉତ୍ସୋେତି କରବି। n

ଫଟନିଫୱାଏଡ୍  ଚୱାଉଳମର ସନୁଶିି୍ତ ମହବ ମପୱାରଣ, 
ଗ୍ୱାମ ସ୍ରୱାଜ ଅଭିେୱାନ ଚୱାଲୁ ରଖବିୱାକୁ ଅନୁମମୱାଦନ 
ତକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଁ, ଗରିବଙ୍ ଜୀବନତର ପରିବର୍୍ଭନ ଆଣିବାକକୁ ପ୍ରତବିଦ୍। ଏହ ିପ୍ରତଶୃିତସିମ୍ପନ୍ନ ସରକାରଙ୍ ମନ୍ତମିଣ୍ଳ 2024 
ୋଏ ସବକୁ ରାଜ୍ ଓ ତକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଚଳତର ପେ୍ଭ୍ାୟକ୍ରତମ ଫଟଟିଫାଏଡ୍  ଚାଉଳ ବଣ୍ନକକୁ ସି୍କୃତୀ ତଦଇଛନ୍।ି ଏହାଦ୍ାରା ମହଳିା, 
ଶଶିକୁ ଏବଂ ସ୍ନ୍ପାନ କରାଉଥିବା ମା’ ମାନଙ୍ ଲାଗି ଆବଶ୍କ ତପାରଣ ପାଇବା ସହଜ ତହାଇପାରିବ। ଏହାସହ ଗ୍ାମ ସ୍ରାଜ 
ଅରିୋନକକୁ ଆସନ୍ା ମାର୍୍ଭ 31, 2026 ୋଏ ବୃଦ୍ ିଓ ଅଟଳ ଇତନାତରସନ୍  ମିଶନକକୁ ମାର୍୍ଭ 20, 2023ୋଏ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 
ଅନକୁମତ ିତଦଇଛନ୍।ି ଏହ ିଦକୁଇ ତୋଜନା ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସ୍ାନୀୟ ଶାସନର ଆଥ୍ଭକ ବକିାଶକକୁ ତପ୍ରାତ୍ାହନ ତଦବାକକୁ ଲଷେ୍ ରଖିଛ।ି 

କ୍ୱାବମିନଟ୍  ନଷି୍ପତି୍
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ଆତ୍ମନରି୍ଭରତାର ମଳୂଦୁଆ ଉପରର 
ନମି୍ଭାଣ ରେଉଛ ିନୂଆ ରାରତ

କ�ୋଭିଡ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭକର, କେକେକେକେ ସୋରୋ େଶି୍ୱ ଅର୍ଥନୀେ�ି ସଙ୍କଟ କେଇ ଗେ ି�ରୁଥିଲୋ ଭୋରେ କସକେକେକେ 
ଏହ ି‘େପିେ୍ଥ୍ୟୟ�ୁ ସକୁେୋଗ‘ ଭୋକେ ଗ୍ରହଣ �ରି ଆତ୍ମ ନଭି୍ଥରେୋର ରୋସ୍ୋ ଆପଣୋଇଲୋ। 12 ମଇ 2020କର 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋେୀ ‘କଭୋ�ୋଲ୍  ଫର କଲୋ�ୋଲ' ଅଭିେୋନ ଆରମ୍ଭ �କଲ। ଉକଦେଶ୍ୟ ରହଲିୋ ଭୋରେ ଏେଂ 
ଏହୋର ନୋଗରି�ମୋନଙୁ୍କ ସେୁ କଷେତ୍ରକର ସ୍ୋଧୀନ ଏେଂ ଆତ୍ମନଭି୍ଥରଶୀେ �ରିେୋ। କସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନଭି୍ଥରଶୀେ 

ଭୋରେର ପୋଞ୍ଚଟ ିସ୍ମ୍ଭ - ଅର୍ଥନୀେ,ି ଭିତି୍ଭୂମି, ପ୍ରଣୋେୀ, ଜନସଂଖ୍ୟୋ ଏେଂ ଚୋହେିୋ ପ୍ରଭୃେ ିକଷେତ୍ର�ୁ ଆଧୋର �ରି �ୃଷ ିପୋଇଁ 
କେୋଗୋଣ ଶୃଙ୍ଖେୋ ସଂସ୍ୋର, େୁକି୍ସଙ୍ଗେ ଟ�ିସ େ୍ୟେସ୍ୋ, ସରେ େରୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନ, େଷେ ମୋନେ ସମ୍ବେ ଏେଂ େୃଢ଼ ଆରଥି� 

େ୍ୟେସ୍ୋକର କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ୋର ଅକନ� ସଂସ୍ୋର ଆଣିକଲ। ଆତ୍ମନଭି୍ଥର ଭୋରେ ଅଭିେୋନ ଅଧୀନକର କ�ୋଷେି ଅର୍ଥନ 
କନୈେ�ି ପ୍ୟୋକ�ଜ କ�େେ େୁଦେଥିନକର ଅର୍ଥେ୍ୟେସ୍ୋ�ୁ ସହୋୟ� କହୋଇଛ ିେୋହୋ ନୁକହଁ, େରଂ ଏହ ିେୁଇ େଷ୍ଥ ମଧ୍ୟକର ଏ� 

ନୂେନ ଭୋରେ ଗଠନ ପୋଇଁ ଭିତି୍ପ୍ରସ୍ର ଭୋକେ ପ୍ରମୋଣିେ କହୋଇଛ…ି। 

କ�ୋଭିଡ ପର ିଶତୋବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହୋମୋରଦୀ 
ସମୟ;ର ଆକମ କେକତକବକେ ଲକ୍ ଡୋଉନ୍ 
ପ୍ରତବିନ୍ଧ� କହତୁ ଘକର ବନ୍ଦ ରହଥିିଲୁ, 

କସକତକବକେ ଦୁଇ ଶବ୍ର ଏ� ମନ୍ତ୍ର ସୋରୋ କଦଶକର ଆତ୍ମବଶି୍ୋସ 
କେରୋଇ ଆଣିଥିଲୋ, ଆଉୁ ତୋହୋ କହଲୋ  ‘ଆତ୍ମନଭି୍ଭର ଭୋରତ’।  
ସଙ୍କଟକର େଶଥିିବୋ ଅର୍ଭବ୍ୟବସ୍ୋ କହଉ ଅବୋ ଘକର ବନ୍ଦ ଥିବୋ 
ସୋଧୋରଣ ଜନତୋ ଅରବୋ ଏ ଅଜଣୋ ମୋହୋମୋରଦୀର ଭୟ.. ଏସବୁ 
ଭିତକର ଏହ ିଦୁଇ ଶବ୍ ଏ� ନୂଆ ଉନ୍ୋଦନୋ ଆଣିଥିଲୋ। 12 ମଇ 
2020କର କଦଶ�ୁ ସକମବୋଧିତ �ରବିୋକବକେ କେକତକବକେ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରଦୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦଦୀ 'ଆତ୍ମନଭି୍ଭର ଭୋରତ' ଅଭିେୋନର 
ଆରମ୍ଭ ବଷିୟକର କଘୋଷଣୋ �ରବିୋ ସହ ଏଥିଲୋଗି 20 ଲକ୍ଷ 
କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋରୁ ଅଧି� ଅର୍ଭକନୈତ�ି ପ୍ୟୋକ�ଜ୍ କଘୋଷଣୋ �ରଥିିକଲ, 

କସକତକବକେ କ�କତକ�ଙ୍କ ମନକର ଏକନଇ ସକନ୍ଦହ ରହଥିିକଲ 
ବ ି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରଦୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷି୍ ଏବଂ କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ୋରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟ� 
ପ୍ରସୁ୍ତ ିସବୁ ସଙ୍କଟ ଓ ସଂଶୟ�ୁ ପଛକର ପ�ୋଇଥିଲୋ। ପରଦନି  
ଅର୍ଭୋତ୍  କମ 13କର ଅର୍ଭମନ୍ତ୍ରଦୀ ନମି୍ଭେୋ ସଦୀତୋରମଣ ଏହୋର ବ୍ ଲୁ ପି୍ରଣ୍ଟ 
କଦଶ ସମ୍ଖୁକର ରଖିଥିକଲ। କସକତକବକେ କ�ହ ିଭୋବ ିନଥିକଲ 
କେ 'ଆତ୍ମନଭି୍ଭରତୋ' ଦୁନଆିର ସବୁଠୋରୁ ଅଧି� ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶବ୍ କହୋଇ 
ଅକ୍ସକେୋଡ୍ଭ ଅଭିଧୋନକର ସୋମିଲ୍  କହବ ଏବଂ ତୋହୋ ମଧ୍ୟ ବଷ୍ଭର 
ସବୁଠୋରୁ ଅଧି� କଖୋଜୋେୋଇଥିବୋ ଶବ୍ ଭୋବକର ଗ୍ରହଣ କହବ। 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରଦୀ କମୋଦଦୀଙ୍କ ରୋଷ୍ଟ୍ରନଦୀତରି ଏହ ି ଦୂରଦୃଷି୍�ୁ ସୋ�ୋର 
�ରବିୋ ପୋଇଁ ସମଗ୍ର କଦଶ ଏହୋପକର ଏ�ଜୁଟ କହୋଇଥିକଲ।

ଆତ୍ମନଭି୍ଭର ଭୋରତ ରୋସ୍ୋକର, ଆଜ ି ଏ� ନୂତନ ଭୋରତର 
ସ୍ୱପ୍ନ ସହତି ଭୋରତ ସୋମହୂ�ି ଶକି୍�ୁ କନଇ ଆଗ�ୁ ବଢୁଛ ି। ଏହ ି
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�ୋରଣରୁ ଆଜ ି ବଶି୍ ଭୋରତ�ୁ ମ୍ୟୋନୁେ୍ୟୋ�୍ଚରଂି ପୋୱୋରହୋଉସ୍  
ଭୋବକର ଗ୍ରହଣ �ରୁଛ।ି 'କମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ' ଏବଂ ଆତ୍ମନଭି୍ଭର 
ଭୋରତ ପୋଇଁ ନରିନ୍ତର ସ�ରୋତ୍ମ� ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ �ରୁଥିବୋ 
କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ୋର ଏହ ିଦଗିକର ଅପୋର ସମ୍ଭୋବନୋ ସଷିୃ୍ �ରଛିନ୍ତ।ି 
କମକ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଆ ଏବଂ ପ୍ରକତ୍ୟ� କକ୍ଷତ୍ରକର ଆତ୍ମନଭି୍ଭରତୋ 

କହଉଛ ିସମୟର ଆବଶ୍ୟ�ତୋ କହୋଇପୋରଛି।ି 
ଭୋରତକର ମ୍ୟୋନୁେ୍ୟୋ�୍ଚରଂି ଆରମ୍ଭ �ରବିୋ ଏବଂ ଏହୋ�ୁ 

ଚେୋଇବୋ ପୋଇଁ ଥିବୋ ନଦୀତ ି ନୟିମ ତରୋ �ଂପ୍ୋୟୋନ୍ସସବୁ ସ୍ଦୀଡ୍  
କରେ�ର ଭେ ିପ୍ରତବିନ୍ଧ� କହଉଥିଲୋ। ଏହ ି�ୋରଣରୁ ବର୍୍ଭମୋନର 
ସର�ୋର �କରୋନୋ ମହୋମୋରଦୀ ସମୟକର 25,000ରୁ ଅଧି� 

ଏେପିରି  ଆରମ୍ଭ ରୋଇଥଲିା ଆତ୍ମନରି୍ଭର ଅରିଯାନ...
କ�ୋଭିଡ କ�େେ ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ପ୍ରଭୋେେି �ରଥିିଲୋ େୋ ନୁକହ,ଁ 
କେର ଅର୍ଥନୀେ�ି ପ୍ରଗେକିର ମଧ୍ୟ  ପ୍ରେେିନ୍ଧ� କହୋଇଥିଲୋ। ଆଉ 
ଏହ ିପ୍ରେେିନ୍ଧ��ୁ େୂର �ରିେୋ ପୋଇଁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋେୀ 
କ�ୋଷଣୋ �ରିଥିକଲ ‘ ଆତ୍ମନଭି୍ଥର ଭୋରେ’। ଅର୍ଥମନ୍ତୀ ନମି୍ଥେୋ 
ସୀେୋରମଣ କମ 13 ରୁ 17 ମଇ 2020 ପେ୍ଥ୍ୟନ୍ତ 5 ଟ ିପେ୍ଥ୍ୟୋୟକର 
କେଶ ସମ୍ଖୁକର 20.97 ଲଷେ କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋ େଶିଷି୍ଟ ‘ଆତ୍ମନଭି୍ଥର 
ଭୋରେ’ ପ୍ୟୋକ�ଜ 1.0 ର ସମୂ୍ର୍୍ଥ େ୍ ଲୁପି୍ରଣ୍ଟ ରଖିଥିକଲ। 12 ଅକ�ଟୋେର 
2020 କର ପଣିୁରକର 73 ହଜୋର କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ଆତ୍ମନଭି୍ଥର 
ଭୋରେ ପ୍ୟୋକ�ଜ୍- 2.0 ଏେଂ ନକଭମ୍ବର 12, 2020 କର 2 ଲଷେ 
65 ହଜୋର 80 କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ‘ଆତ୍ମନଭି୍ଥର ଭୋରେ’ ପ୍ୟୋକ�ଜ୍ 3.0  
କ�ୋଷଣୋ �ରିଥିକଲ। । 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଗୋରେି �ଲ୍ୟୋଣ ପ୍ୟୋକ�ଜ୍  
1,92,800 କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋ 

ଆତ୍ମନଭି୍ଥର ଭୋରେ ଅଭିେୋନ- 1.0    
11,02,650 କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋ

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଗରିେ �ଲ୍ୟୋଣ ପ୍ୟୋକ�ଜ୍ 
ଅନ୍ନ କେୋଜନୋ  82,911 କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋ 

ଆତ୍ମନଭି୍ଥର ଭୋରେ ଅଭିେୋନ- 2.0   
73,000 କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋ 

ଅଜୁ୍ଥନ ନମି୍ଥେ ଭରେ ଅଭିେୋନ 3.0   
2,65,080 କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋ

ରିଜଭ୍ଥ େ୍ୟୋଙ୍କଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ କ�ୋଷଣୋ ପ୍ୟୋକ�ଜ୍  
12,71,200 କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋ୍

ସମୋଜର ସେୁେଗ୍ଥ�ୁ ନଜର

ଟପି୍ପଣୀ- ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଗୋରେି �ଲ୍ୟୋଣ ଅନ୍ନ କେୋଜନୋ ପ୍ରରକମ 3 ମୋସ 
ପୋଇଁ ଉଦେଷି୍ଟ ଥିଲୋ। ପକର ଏହୋର ସମୟସୀମୋ�ୁ େୃଦ୍ ି�ରୋେୋଇଥିଲୋ। 
େତ୍୍ଥମୋନ, କସକପଟମ୍ବର 2022 ପେ୍ଥ୍ୟନ୍ତ ଚୋଲୁ ରଖିେୋ ଲୋଗି �୍ୟୋେକିନଟ୍ 
ଏହୋର ଷଷ୍ଠ ପେ୍ଥ୍ୟୋୟ�ୁ ଅନୁକମୋେନ �ରଛି।ି 80 କ�ୋଟ ିକଲୋ�ଙୁ୍କ ମୋଗଣୋ 
ରୋସନ ପୋଇଁ 2 ଲଷେ 60 ହଜୋର କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଖର୍୍ଥ �ରୋେୋଇଛ।ି ଆଗୋମୀ 
6 ମୋସକର ଅେରିିକ୍ 80 ହଜୋର କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଖର୍୍ଥ କହେ। 

60ରୁ ଅଧକି ରଦଶରର ରାରତୀୟ ମିଶନ ଏବଂ 
ଦୂତାବାସରର ଆତ୍ମନରି୍ଭର ରାରତ କନ୍ଭର
ଆଦବିୋସଦୀ �ଲ୍ୟୋଣ ମନ୍ତ୍ରଣୋେୟ ଦ୍ୋରୋ କଲୋ�ସଭୋକର ପ୍ରଦୋନ 
�ରୋେୋଇଥିବୋ ତର୍ୟ ଅନୁସୋକର ଚଉଦ ଜଆିଇଏସ୍  ମୋନ୍ୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ 
ଉତ୍ୋଦ�ୁ ବକିଦଶକର ଉପଲବ୍ଧ �ରୋଇବୋ ପୋଇଁ  63ଟ ିଭୋରତଦୀୟ 
ମିଶନ ଏବଂ ଦୂତୋବୋସକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ୋ �ରୋେୋଇଛ।ି କସଠୋକର 
ସ୍ୋପିତ ଆତ୍ମନଭି୍ଭର �ନ୍ଭରକର ଏସବୁ ରଖୋେୋଇଛ।ି  କେବୃୟୋରଦୀ 
2022  ଭିତକର ପ୍ରୋୟ 40ଟ ିସ୍ୋନକର ଏହ ିଉତ୍ୋଦସବୁ ପ୍ରଦଶ୍ଚିତ 
�ରୋେୋଇଛ।ି 
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�ଂପ୍ୋୟୋନ୍ସ�ୁ ରଦ୍ଦ �ରଥିିକଲ। ଲୋଇକସନ୍ସଗୁଡ଼�ିର ସ୍ୱୟଂ 
ନବଦୀ�ରଣ ବ୍ୟବସ୍ୋ ଆରମ୍ଭ �ରକିଲ। ଖୋଲି କସତ�ି ିନୁକହଁ ଭୋରତ 
ସର�ୋର ଉକଦ୍ୟୋଗକର ଲଗୋତୋର ସଂସ୍ୋର ଆଣିବୋ ପୋଇଁ ବଭିିନ୍ନ 
ବ୍ୟବସ୍ୋ�ୁ ଲୋଗୁ �ରୁଛନ୍ତ,ି ଏହୋର େେସ୍ୱସ୍ ବରୂପ ଆଜ ି ତୋହୋର 
ପ୍ରଭୋବ କଦଖିବୋ�ୁ ମିେୁଛ।ି କମୋଟୋକମୋଟ ିଭୋକବ କଦଖିବୋ�ୁ ଗକଲ  
ଇକଲକ�ଟ ୋ୍ନକି୍ସ ଉତ୍ୋଦନ କକ୍ଷତ୍ରକର ପିଏଲ୍ ଆଇୁ ପ୍ରଭୋବକର 
ଉତ୍ୋଦନ ଡକିସମବର 2021 ସଦୁ୍ୋ 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଅତକି୍ରମ 

�ରଛି।ି 14 ଟ ିକସ�ଟରକର ଏହଭିେ ିଭୋକବ ପିଏଲ୍ ଆଇ କେୋଜନୋ 
ଏ� ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍୍ଭ ଭୂମି�ୋ ଗ୍ରହଣ �ରଛି।ି 

'ଆତ୍ମନଭି୍ଭର ଭୋରତ'ର ଏ� ଝଲ� ଏରର ସୋଧୋରଣ ବକଜଟକର 
ମଧ୍ୟ କଦଖିବୋ�ୁ ମିେଛି।ି  ବକଜଟ୍ ବଷିୟକର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରଦୀ କମୋଦଦୀ 
�ହଛିନ୍ତ ି କେ 'ଆତ୍ମନଭି୍ଭର ଭୋରତ' ଏବଂ 'କମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ' 
ସମବନ୍ଧକର ଏହ ି ବକଜଟକର ନଆିେୋଇଥିବୋ ନଷି୍ପର୍ ି ଆମ ଶଳି୍ପ 
ଏବଂ ଅର୍ଭନଦୀତ ିପୋଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଭ।  ‘କମକ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଆ’ 

ଆତ୍ମନରି୍ଭରତା ଆଡ଼କୁ ଏମିତ ିଅଗ୍ରସର ରେଉଛ ିରାରତ  

ପିପିଇ �ଟି୍  ଏେଂ N-95  କଷେତ୍ରକର 48 ଟ ିକେଶ�ୁ 
ସୋହୋେ୍ୟ �ଲୋ ଭୋରେ

କ�ୋଭିଡ୍  ଆରମ୍ଭରୁ ଭୋରତକର �ୋ ଁଭୋ ଁପିପିଇ �ଟି୍  ନମି୍ଭୋଣ କହଉଥିଲୋ। 
କହକଲ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମନଭିର ପ୍ୟୋକ�ଜ୍  ଅଧଦୀନକର ଭୋରତର 

ଉକଦ୍ୟୋଗଦୀ ଏକତ ପରମିୋଣକର ଉତ୍ୋହତି କହୋଇ ଏପୋଇ ଭୋକବ 
ଗୁଣୋତ୍ମ� ପିପିଇ �ଟି୍  ଉତ୍ୋଦନ �ରକିଲ କେ ତୋହୋ ଭୋରତ�ୁ ଦୁନଆିର 

ଦ୍ତିଦୀୟ ବଡ଼ ପିପିଇ �ଟି୍  ଉତ୍ୋଦନ�ୋରଦୀର ମୋନ୍ୟତୋ କଦଇଥିଲୋ।  
ଏକବ କ�ବେ ଚଦୀନ୍ ଭୋରତଠୋରୁ ଏ କକ୍ଷତକର କଗୁଆ ରହଛି।ି 

କଲୋ�ସଭୋକର ବୟନ ମନ୍ତ୍ରଣୋେୟ କଦଇଥିବୋ ସଚୂନୋ ଅନୁେୋୟଦୀ, 
ଏପି୍ରଲ-ଡକିସମବର, 2020 ମଧ୍ୟକର କଦଶକର 6 କ�ୋଟ ିପିପିଇ �ଟି୍  

ଏବଂ 15 କ�ୋଟ ିN-95 ମୋସ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ �ରୋେୋଇଥିଲୋ। କଦଶକର, 
1100 ନମି୍ଭୋତୋ ପିପିଇ �ଟି୍  ଏବଂ 200-ନମି୍ଭୋତୋ N-95 ମୋସ୍ ପୋଇଁ 

ପଞ୍ଦୀ�ୃତ କହୋଇଛନ୍ତ।ି କଦଶକର ପିପିଇ �ଟି୍  ଉତ୍ୋଦନ କ୍ଷମତୋ କଦୈନ�ି 
4.5 ଲକ୍ଷକର ପହଞ୍ଛି ିଏବଂ N-95 ମୋସ୍ର ଉତ୍ୋଦନ କ୍ଷମତୋ ଦନି�ୁ 
32 ଲକ୍ଷ କହୋଇଛ।ି କଦଶର ଏହ ିନୂତନ ଶଳି୍ପଗୁଡ�ି ପୋଇ ଁହୋରୋହୋର ି
ବଜୋର 7000 କ�ୋଟକିର ପହଞ୍ଛି।ି �କରୋନୋ ମହୋମୋରଦୀ ସମୟକର 

ପିପିଇ �ଟି୍  ଏବଂ N-95 ମୋସ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକର ଆନୁଷ୍ୋନ�ି ଭୋବକର 
ଭୋରତ ବଶି୍ର 48 ଟ ିକଦଶ�ୁ ସହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ �ରଛି।ି 

କର�ର୍୍ଥ ପରିମୋଣର ଜଏିସ୍ ଟ ିସଂଗ୍ରହ 
ଜୋନୁୟୋରଦୀ 2022କର 1.42 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଜଏିସ୍ ଟ ିସଂଗ୍ରହ କର�ଡ୍ଭ 
କହୋଇଛ।ି  ଏପି୍ରଲ୍, 2021 କର ଜଏିସ୍ ଟ ି ସଂଗ୍ରହ 1, 40,986 କ�ୋଟ ିଥିଲୋ 
େୋହୋ ସ୍ୱୟଂ ଏ� କର�ଡ୍ଭ। ଜୋନୁୟୋରଦୀ 2022କର ଚତୁର୍ଭ ରର ପୋଇଁ ଜଏିସ୍ ଟ ି
ସଂଗ୍ରହ ପରମିୋଣ 1.30 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟ ିଅତକି୍ରମ �ରଛି।ି ମୋର୍ଚ୍ଭ 2022ର ରୋଜସ୍ୱ 
ଗତବଷ୍ଭ ଏହ ିସମୟ ତୁେନୋକର 15% ପ୍ରତଶିତ ଅଧି� କହୋଇଥିବୋ କବକେ 
2020 ବଷ୍ଭ ତୁେନୋକର 46% ଅଧି� ରହଛି।ି   ଜଏିସ୍ ଟ ିସଂଗ୍ରହ କଦଶକର ବୃଦ୍ ି
ପୋଉଥିବୋ ଅର୍ଭନଦୀତ�ି �ୋେ୍ଭ୍ୟ�େୋପ�ୁ ପ୍ରତେିେତି �ରୁଛ।ି 

ଆମର ଜଡିପିି ଅଭିେୃଦ୍ ିହୋର ଏହ ିସମୟକର େୁନଆିକର େରୁେେମ
�କରୋନୋ ମହୋମୋରଦୀ ଦୁଦ୍ଦ୍ଚିନକର ଭୋରତକର ଲୋଗୁ କହୋଇଥିବୋ �କଠୋର ଲକ୍ ଡୋଉନ୍  
କହତୁ ଉତ୍ୋଦନକର ମୋନ୍ଦୋବସ୍ୋ କଦଖୋକଦଇଥିଲୋ ଜଡିପିି  -23.9% �ୁ ଖସ ିଆସଥିିଲୋ। 
ବକିଶଷଜ୍ଞମୋକନ ଏହ ିଅର୍ଭନଦୀତ�ୁି କନଇ ଅକନ� ଆଶଙ୍କୋ ବ୍ୟକ୍ �ରଥିିକଲ।  କହକଲ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରଦୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷି୍ ଏବଂ ସୋମଗି୍ର� ଉଦ୍ୟମ କହତୁ ଏସବୁ ପଛକର ପଡ଼ଥିିଲୋ। ଜଡିପିି 
ଅଭିବୃଦ୍ ିହୋର 2020-2021 ର ତୃତଦୀୟ କତ୍ରୈମୋସ�ିକର 0.4% କର ପହଞ୍ଥିିଲୋ। 2020-
2021 ଆର୍ଚି� ବଷ୍ଭ ପୋଇ ଁଜଡିପିି ଅଭିବୃଦ୍ ିଅସ୍ୋୟଦୀଭୋକବ 7.2 ପ୍ରତଶିତ ରହବି କବୋଲି 
ଅନୁମୋନ �ରୋେୋଇଛ।ି ଅକ�ଟୋବର-ଡକିସମବର 2021 କତ୍ରୈମୋସ�ିକର ଭୋରତର ଜଡିପିି ହୋର 
5.4% କର ପହଞ୍ଛି।ି ଏହୋ ଦୁନଆିର ପ୍ରକତ୍ୟ� କଦଶଠୁ ଅଧି�। 2021-2022 ପୋଇଁ 
କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ୋର 9.2 ପ୍ରତଶିତକର ପ୍ରରମ ଅଗ୍ରଦୀମ ଆ�େନ �ରଛିନ୍ତ।ି

ରରକର୍ଭ ପରିମାଣରର ଏଫ୍ ରିଆଇ ଦ୍ାରା ବଢଛୁ ିବଶି୍ୱ ସମଦୁାୟର ରରସା 
ସର�ୋରଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ନକିବଶ� ଅନୁ�ୂେ ଏେଡଆିଇ ନଦୀତ ିଏବଂ ବଶି୍ 
ସମଦୁୋୟର ବଢୁଥିବୋ ଭରସୋ କହତୁ ଦନି�ୁ ଦନି ଏେଡଆିଇ ପ୍ରବୋହ 
ନୂତନ କର�ଡ୍ଭ ଶଦୀଷ୍ଭତ୍ୱ ଲୋଭ �ରୁଛ।ି  2014-15 ବଷ୍ଭକର ଭୋରତକର 
ଏେଡଆିଇ 45.14 ବଲିିୟନ ଆକମର�ିଦୀୟ ଡଲୋର ଥିବୋକବକେ ଏବଂ 
କସହ ିଦନିଠୋରୁ ସ୍ରି ଅଭିବୃଦ୍ ିପଞି୍�ୃତ କହୋଇଛ।ି ଭୋରତ 2020-21 
ବଷ୍ଭକର ସବ୍ଭୋଧି� 81.97 ବଲିିୟନ ଆକମର�ିଦୀୟ ଡଲୋର (ଅସ୍ୋୟଦୀ) 
ର ବୋଷ୍ଚି� ଏେଡଆିଇ କହୋଇଥିଲୋ, େୋହୋ ପବୂ୍ଭ ବଷ୍ଭ ତୁେନୋକର 

10% ଅଧି�। ଗତ ବଷ୍ଭ ସମୋନ ଅବଧିକର 41.37 ବଲିିୟନ ଡଲୋର 
ତୁେନୋକର 2021-22 ର ପ୍ରରମ ଛଅ ମୋସକର ଏେଡଆିଇ ପ୍ରବୋହ 
4% ବୃଦ୍ ିପୋଇ 42.86 ବଲିିୟନ ଡଲୋରକର ପହଞ୍ଛି।ି ଗତ ସୋତଟ ି
ଆର୍ଚି� ବଷ୍ଭକର (2014-21) ଭୋରତକର 440.27 ବଲିିୟନ ଡଲୋର 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କବୈକଦଶ�ି ପଞିୁ୍ ନକିବଶ ( ଏଫ୍ ଡଆିଇ) କହୋଇଛ,ି େୋହୋ ଗତ 
21 ବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟକର କଦଶର କମୋଟ ଏେଡଆିଇ(  763.83 ବଲିିୟନ 
ଆକମର�ିଦୀୟ ଡଲୋର)ର 58 ପ୍ରତଶିତ।  

ସଫଳତାର 2 ବର୍ଭ ଆତ୍ମନରି୍ଭର ରାରତ
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ଏ�ବଂିଶ ଶତୋବ୍ଦୀର ଆବଶ୍ୟ�ତୋ କହବୋ ସହ ଦୁନଆି ଆଗକର 
ଆମର ସୋମର୍ଭ୍ୟ�ୁ ପ୍ରତପିୋଦତି �ରବିୋ ଲୋଗି ଏହୋ ଏ� ମୋଧ୍ୟମ 
ମଧ୍ୟ କହବ। ଭୋରତ ଭେ ିଏ� ବଶିୋେ କଦଶ, କ�ବେ ଏ� ବଜୋର 
କହୋଇ ରହଗିକଲ ପ୍ରଗତ ି�ରପିୋରବି ନୋହିଁ � ିଆମ େୁବୋବଗ୍ଭଙ୍କ 
ଆଗକର ସକୁେୋଗ ସଷିୃ୍ �ରପିୋରବି ନୋହିଁ।   

ଏପର ି କ�ୌଣସ ି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୋହିଁ, େୋହୋ ଭୋରତର େୁବ�ମୋକନ 
ହୋସଲ �ରପିୋରକିବ ନୋହିଁ। ସ୍ୱୋଧଦୀନତୋର 100ତମ ବଷ୍ଭକର   

ଭୋରତ କେଉଁ ଶଦୀଷ୍ଭକର ପହଞ୍ଥିିବ,  2047 କେଉଁ ଶଦୀଷ୍ଭତ୍ୱ ଲୋଭ 
�ରଥିିବ, ତୋହୋ କ�ବେ ଆଜରି େୁବବଗ୍ଭଙ୍କ ଶକି୍ ଓ ସୋମର୍ଭ୍ୟ ଦ୍ୋରୋ 
ହିଁ ସମ୍ଭବ କହବ। କତଣୁ, େୁବ�ମୋନଙ୍କ ଜଦୀବନର ସବୁଠୋରୁ ବଡ଼ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ କହଉଛ ିଏ� ନୂତନ ଭୋରତ ଗଠନକର କସମୋନଙ୍କର ଅବଦୋନ 
ରଖିବୋ। ଆସନ୍ତୋ 25 ବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟକର, ଭୋରତର େୁବ�ମୋନଙ୍କ �ଠନି 
ପରଶି୍ରମ ଭୋରତର ଭୋଗ୍ୟ ତଆିର ି �ରବି, ଭୋରତର ଭବଷି୍ୟତ 
ଗଠନ �ରବି। - ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରଦୀ n

ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁରପ୍ାନ ି400 ବଲିିୟନ ରଲାର ଅତକି୍ରମ
2021-2022 ଆର୍ଚି� ବଷ୍ଭକର ବୋଣିଜ୍ୟ ରପ୍ତୋନ ିଭୋରତ ପୋଇ ଁଏ� ନୂତନ କର�ଡ୍ଭ ସଷିୃ୍ �ରଛି।ି ଏହ ିକଗୋଟଏି 
ବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟକର, 417.8 ବଲିିୟନ ଆକମର�ିଦୀୟ ଡଲୋର ରପ୍ତୋନ ି କହୋଇଛ,ି କେଉଁଥିକର ଇକଲ�ଟ୍ନ�ି ଡୋଟୋ 
ଏକ୍ସକଚଞ୍ �ରୁ ନଥିବୋ  ବନ୍ଦରଗୁଡ଼�ିରୁ ରପ୍ତୋନଦୀ ଅନ୍ତଭୂ୍ଭକ୍  ନୋହିଁ। େଦ ିକସହ ିସଂଖ୍ୟୋଗୁଡ଼�ୁି  କେୋଗ �ରୋେୋଏ, 
କତକବ ରପ୍ତୋନ ିପରମିୋଣ 418 ବଲିିୟନ ଡଲୋରକର ପହଞ୍ ିସବ୍ଭ�ୋେଦୀନ କର�ଡ଼୍ଭ ଅତକି୍ରମ �ରପିୋକର। ଏହ ି
12 ମୋସ ମଧ୍ୟକର ରପ୍ତୋନ ି 30 ବଲିିୟନ ଡଲୋରରୁ ଅଧି� କହୋଇଛ।ି ମୋର୍ଚ୍ଭ 2022 କର 40.38 ବଲିିୟନ 
ଆକମର�ିଦୀୟ ଡଲୋର ପରମିୋଣର ରପ୍ତନ ିକହୋଇଥିଲୋ େୋହୋ, ମୋର୍ଚ୍ଭ 2021ର 35.26 ବଲିିୟନ ଡଲୋର ରପ୍ତନଦୀ 
ତୁେନୋକର 14.53 ପ୍ରତଶିତଅଧି�। କସହପିର ିଏହୋ ମୋର୍ଚ୍ଭ 2020 କର କହୋଇଥିବୋ 21.49 ବଲିିୟନ ଡଲୋର 
ରପ୍ତୋନଦୀ ତୁେନୋକର  87.89 ପ୍ରତଶିତ ଅଧି�। 

ପରେତ୍୍ଥୀ ଲଷେ୍ୟ - 2 ଟ୍ଲିିୟନ୍ ଡଲୋର୍ 
n  2027 ସୁଦ୍ୋ ରପ୍ତୋନ ିପରମିୋଣ 2 ଟ୍ଲିିୟନ 

ଡଲୋରକର ପହଞ୍ବିୋ ପୋଇ ଁବୋଣିଜ୍ୟ କପ୍ରୋତ୍ୋହନ 
ଏକଜନ୍ସ ିସ୍ୋପିତ କହୋଇଛ।ି

n  ବୋଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣୋେୟ  ମଶିନ ଓ 
�କମୋଡଟି ିକବୋଡ୍ଭ ସହତି ଆକଲୋଚନୋ ଦ୍ୋରୋ  
ଚେତି ଅର୍ଭ� ବଷ୍ଭ(2021-2022)କର 
ରପ୍ତୋନ ିକର�ଡ଼୍ଭ 417 ବଲିିୟନ ଡଲୋର ଛୁଇବଁୋ 
ପକର ଅଧି� ରପ୍ତୋନ ିକହୋଇଥିବୋ 50 ଟ ିକଦଶ 
ଉପକର ବକିଶଷ ନଜର। 

କମୋେୋଇଲ୍  ହ୍ୟୋଣ୍ଡକସଟ୍  
େଆିରକିର ଭୋରେର ସ୍ୋନ ଦ୍େିୀୟ  
n  2014-2015 କର କମୋବୋଇଲ୍ କେୋନ୍ 

ଉତ୍ୋଦନ ସଂଖ୍ୟୋ 6 କ�ୋଟ ିଏବଂ ମଲୂ୍ୟ 
19 ହଜୋର କ�ୋଟ ିଥିଲୋ େୋହୋ 2020-
2021କର 30 କ�ୋଟ ିକସଟ୍ ଏବଂ 
2.20 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋ�ୁ ବୃଦ୍ ିପୋଇଛ।ି 
2014 କର, କସଲୁଲୋର୍ କେୋନ୍ ଏବଂ 
ପୋଟ୍ଭସ୍ ଉତ୍ୋଦନ �ରୁଥିବୋ କ�ବେ ଦୁଇଟ ି
କଦଶକର �ୋରଖୋନୋ ଥିଲୋ, 2021 କର  
ଏହୋ 200 �ୁ ବୃଦ୍ ିପୋଇଛ।ି 

ରଦଶରର ବଢଛୁ ିରବୈରଦଶକି ମଦୁ୍ା ରଣ୍ାର 

ବଢଛୁ ିଆଇଆଇପି

ର�ାଲିଲା ନୂତନ 
ଚାକରିିର ସରୁଯାଗ   

ନକଭମ୍ବର 2021 ସଦୁ୍ୋ ଚୀନ୍, ଜୋପୋନ ଏେଂ ସି୍ଜରଲ୍ୟୋଣ୍ଡ ପକର ଭୋରେ େଶି୍ୱର ଚେୁର୍ଥ 
େୃହତ୍ମ କେୈକେଶ�ି ମଦୁ୍ୋ ଗଚ୍େି �ରିଥିେୋ କେଶ କହୋଇପୋରିଛ।ି

477.8 577.0 633.6

2019-20  
2020-21  

2021-22*

n ଶଳି୍ପ ଉତ୍ୋଦନ ସଚୂ�ୋଙ୍କ (IIP) ଏପି୍ରଲ୍-
ନକଭମବର, 2021କର 17.4 ପ୍ରତଶିତ 
(ବଷ୍ଭ�ୁବଷ୍ଭ) ବୃଦ୍ ିପୋଇଛ।ି ଏପି୍ରଲ୍-
ନକଭମବର, 2020 କର ଏହୋ (-) 15.3 
ପ୍ରତଶିତ ଥିଲୋ ।

n ଆତ୍ମନଭି୍ଭର ଭୋରତ ପ୍ୟୋକ�ଜ୍  3.0 
ଅଧଦୀନକରଆତ୍ମନଭି୍ଭର କରୋଜଗୋର କେୋଜନୋର 
କଘୋଷଣୋ �ରୋେୋଇଥିଲୋ, େୋହୋ 1 ଅକ�ଟୋବର 
2020ରୁ ଲୋଗୁ �ରୋେୋଇଛ।ି  

n ପ୍ରରମ 10 ମୋସର ଇପିଏଫ୍ ଓ ତର୍ୟ 
ଅନୁେୋୟଦୀ, ଏହ ିକେୋଜନୋ ଅଧଦୀନକର 32.9 
ଲକ୍ଷ ନେୁିକି୍ ସକୁେୋଗ ସଷିୃ୍ କହୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି
କେୋଜନୋ 58.5 ଲକ୍ଷ �ମ୍ଭଚୋରଦୀଙୁ୍କ ଉପ�ୃତ 
�ରବି। 

n ମୋର୍ଚ୍ଭ 31, 2024 ପେ୍ଭ୍ୟନ୍ତ ଏହ ିକେୋଜନୋକର 
22,810 କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଖର୍ଚ୍ଭ କହବ। ଚେତି 
ଆର୍ଚି�ବଷ୍ଭ ବଷିୟକର ସର�ୋର ଏହ ି
କେୋଜନୋ ପୋଇଁ 6400 କ�ୋଟ ିବକଜଟ୍ ବ୍ୟୟ 
ଆ�େନ �ରଛିନ୍ତ।ି 

ବଲିିୟନ ରଲାର (ରିରସମ୍ବର 31, 2021)

14 ମ୍ୟୋନୁ୍ୟଫ୍ୟୋ�୍ଚରିଂ କଷେତ୍ରକର ପିଏଲ୍ ଆଇର ଭଲ ପ୍ରଭୋେ ଅନୁଭୁେ କହୋଇଛ।ି 
କସଥିକର 60 ଲଷେରୁ ଅଧି� ନୂଆ ନେୁିକି୍ ସୃଷି୍ଟର ଷେମେୋ ରହଛି।ି ଆସନ୍ତୋ 5 

େଷ୍ଥକର 30 ଲଷେ କ�ୋଟ ିଟଙ୍କୋର ଅେରିିକ୍ ଉତ୍ୋେନ ଷେମେୋ ରହଛି।ି 
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନତରନ୍ଦ୍ର ତମାଦୀଙ୍ ନରିନ୍ର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ରତବିଦ୍ତାର ପରିଣାମ ଉର୍ର-ପୂବ୍ଭ ରାରତତର ସ୍ଟେ ତଦଖିବାକକୁ ମିଳକୁଛ।ି 
ଦଶନ୍ଧ ିଧରି ବକିାଶ ଓ ମକୁଖ୍ଧାରାରକୁ  ଉତପଷିେତ ଥିବା ପୂତବ୍ଭାର୍ର ତଷେତ୍ରତର ଏତବ ଶାନ୍,ି ସମୃଦ୍ ିଏବଂ ଅରୂତପୂବ୍ଭ ବକିାଶର 
ଧାରା ଏକ ନୂଆ େକୁଗକକୁ ବୟାନ କରକୁ ଛ।ି ପୂତବ୍ଭର୍ର ବକିାଶତର ବାଧା ଆଣକୁଥିବା ବତିଦ୍ାହୀଙ୍କୁ  ଆତ୍ମ ସମପ୍ଭଣର ଏକ ନୂଆ 

ରାସ୍ା ତଆିରି କରତିଲ। ଫଳତର ବତିଦ୍ାହ କମ୍  ତହଲା ଆଉ ଆାନ୍ ତଷେତ୍ର ସଂଖ୍ା ଧୀତର ଧୀତର କମିବାତର ଲାଗିଲା। ଏତବ 
ନାଗାଲ୍ାଣ୍, ଆସାମ ଏବଂ ମଣିପକୁରର ଅତନକ ଜଲି୍ାଏବଂ ପକୁଲିସ ଥାନା ତଷେତ୍ରରକୁ  ତସୈନ୍ବଳ ବତିଶର ଅଧିକାର ଅଧିନୟିମ 

(AFSPA)କକୁ ହଟାଇ ଦଆିୋଇଛ.ି.। 

ଉତ୍ର-ପବୂ୍ଭ ଅଞ୍ଳ ବତ୍୍ଭମୋନ ଉଗ୍ରବୋଦ ଏବଂ ଅବଲେଳୋର 
କବଳରୁ ମକୁୁଳୁଛ।ି ଏେ ି ଅଞ୍ଳକୁ ଭୋରତର ଲଗ୍ରୋଥ୍  ଇଞି୍ନ୍  
ଇଞି୍ନ୍  ଭୋଲବ ଗଢ଼ ି ଲତୋଳବିୋ �ୋଗି ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ 

ନରିନ୍ର ପଦଲକ୍ପ ଲନଉଛନ୍।ି ଦୀଘ୍ଭଦନି ଲେ�ୋ ଏଠୋ ଲ�ୋକଙ୍କ  ଦୋବକୁି 
ପରୂଣ କରବିୋ   ଉତ୍ର-ପୂବ୍ଭ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭୋବନୋକୁ ସମ୍ୋନ ଲଦଇ ଲକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋର ସମ୍କୃ୍ ରୋଜ୍ୟ ସରକୋରଙ୍କ ସେୋୟତୋଲର  ସଲମଦ୍ନଶୀଳ ତଥୋ 
ଅଶୋନ୍ ଅଞ୍ଳ କମ୍  କରବିୋ ଉପଲର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲଦଉଛନ୍।ି ଏେକି୍ରମଲର, 
ଦୀଘ୍ଭ ସମୟ ପଲର ନୋଗୋ�ୋଣ୍, ଆସୋମ ଏବଂ ମଣିପରୁର ବଭିିନ୍ନ 
ସ୍ୋନରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବୋେନିୀ ସ୍ତନ୍ତ ଶକି୍ ଅଧିନୟିମ (AFSPA)କୁ ଉଠୋଇ 

ବଶିଙୃ୍ଖଳତି ଅଞ୍ଳ ସଂଖ୍ୟୋକୁ କମୋଇବୋ�ୋଗି ନଷି୍ପତ୍ ି ଲନଇଛନ୍।ି 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ଉଗ୍ରବୋଦକୁ ଦୂରକରବିୋ ଏବଂ ଉତ୍ର-
ପବୂ୍ଭଲର ସ୍ୋୟୀ ଶୋନ୍ ିଆଣିବୋପୋଇ ଁଲନଇଥିବୋ ପଦଲକ୍ପ ତଥୋ ବୁଝୋମଣୋ 
ସଫଳ ଲେଉଥିବୋ ପର�ିକି୍ତ ଲେୋଇଛ।ି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀଙ୍କ 
ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ଅନୁସୋଲର ଲକନ୍ଦ୍ର ଗେୃମନ୍ତୀ ଅମତି ଶୋେୋ ସମସ୍ ଉତ୍ର-
ପବୂ୍ଭ ରୋଜ୍ୟ ସେ ନରିନ୍ର କଥୋବୋତ୍୍ଭୋ କରଥିିଲ�। ଏେୋର ଫଳ ସ୍ରୂପ 
ଉତ୍ର-ପବୂ୍ଭର ଅଧିକୋଂଶ ଉଗ୍ରବୋଦୀ ଦଳ ଆତ୍ମସମପ୍ଭଣ କର ି ଲଦଶର 
ସମ୍ଧିୋନ ତଥୋ ଲମୋଦୀ ସରକୋରଙ୍କ ନୀତ ିଉପଲର ବଶି୍ୱୋସ ପ୍ରକଟ କରବିୋ 
ସେ ଲଦଶ ଗଠନଲର ନଲିୟୋଜତି ଲେୋଇଥିଲ�। ଲସେ ି ସମସ୍ ଲ�ୋକ 

ପିଏମ ୍ ନମରନ୍ଦ୍ର ମମୱାଦରୀଙ୍କ ଦୂରଦଶ୍ଷରୀ ମନତୃତ୍ୱ 
ଏବଂ ମକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍କ ନରିନ୍ତର ପ୍ରୟୱାସ ଦ୍ୱାରୱା 
ଉତ୍ର-ପବୂ୍ଷ ରୱାଜ୍ଗଡିୁକମର ନଆିେୱାଇଥବିୱା 

ପଦମଷେପ ମସଠୱାମର ସରୁଷେୱା ସି୍ତକିୁ ସଧୁୱାରିପୱାରିଛ।ି 
ଏହୱାସହ ବକିୱାଶ ପ୍ରକ୍ରୟିୱାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରୱାନ୍ତି କରିଛ।ି  
ପରିସଂଖ୍ୱାନ ମଦଖମିଲ 2014 ତୁଳନୱାମର 2021 
ବର୍ଷମର ଏହ ିଅଞ୍ଚଳମର ଆତଙ୍କରୀ ଘଟଣୱାମର 74% 

ହ୍ୱାସ ପରିଲଷିେତ ମହୱାଇଛ।ି ମସହପିରି ଏହ ିସମୟମର 
ସରୁଷେୱାକମ୍ଷରୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ସଂଖ୍ୱାମର  60%  ଏବଂ 

ନୱାଗରିକଙ୍କ ମତୁୃ୍ ସଂଖ୍ୱାମର 84% ହ୍ୱାସ ମରକଡ୍ଷ 
କରୱାେୱାଇଛ।ି 

-ଅମିତ ଶୱାହ, ମକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତରୀ 

ଶୱାନ୍ତ ିଆଡକୁ ପମୂବ୍ଷୱାତ୍ର ରୱାଷ୍ଟ୍

ତନିି ରୱାଜ୍ର ଅମନକ ଅଞ୍ଚଳ 
ଆଫ୍ ସ୍ୱା ପରିସରରୁ ବୱାଦ୍  

ପମୂବ୍ଷୱାତ୍ରମର ନୂଆ ସକୱାଳ
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2015ରୁ ଆରମ୍ଭ ମହଲୱା ପମୂବ୍ଷୱାତ୍ର ରୱାଜ୍ଗଡିୁକରୁ AFSPA ପ୍ରତ୍ୱାହୱାର ପ୍ରକ୍ରୟିୱା 
n  ସରୁକ୍ୋ ସି୍ତଲିର ଉନ୍ନତ ିଲେତୁ, 2015ଲର ତ୍ପିରୁୋରୁ ଏବଂ 

2018ଲର ଲମଘୋଳୟରୁ AFSPA ବଜି୍ପି୍କୁ େଟୋଇ 
ସମୂ୍ର୍୍ଭଭୋଲବ େଟୋଇ  ଦଆିଯୋଇଥି�ୋ। 1990ରୁ ସମଗ୍ର 
ଆସୋମଲର ଆଫସ୍ପୋ �ୋଗୁ କରୋଯୋଇଥି�ୋ।  

n  କନୁି୍ 7 ବର୍ଭ ଧର ି ଲମୋଦୀ ସରକୋରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଲେତୁ 
ଏଠୋଲର ସରୁକ୍ୋ ସି୍ତଲିର ସଧୁୋର ଆସଛି।ି ଏଥିପୋଇଁ ଏପି୍ର� 
1, 2022ରୁ ଆସୋମର 23 ଟ ି ଜଲି୍ୋରୁ ସମୂ୍ର୍୍ଭ ଭୋଲବ 
ଏବଂ 1 ଟ ିଜଲି୍ୋରୁ ଅଂଶକିଭୋଲବ  AFSPA   େଟୋଇ 
ଦଆିଯୋଇଛ।ି 

n  2004 ମସେିୋରୁ ସମଗ୍ର ମଣିପୁରଲର AFSPA ବଜି୍ପି୍ 
(ଇମ୍ୋଲ୍ ମ୍ୁୟନସିପିୋ�ିଟ ି ଲକ୍ତ୍ ବ୍ୟତୀତ) କୋଯ୍ଭ୍ୟକ୍ମ 
ରେଥିି�ୋ। 1 ଏପି୍ର� 2022 ଠୋରୁ, 6 ଟ ିଜଲି୍ୋର 15 ଟ ି
ଲପୋ�ିସ୍ ଲଷ୍ଟସନ ଅଞ୍ଳକୁ ଏେ ିବଜି୍ପି୍ରୁ ବୋଦ ଦଆିଯୋଇଛ।ି

n  1995 ମସେିୋରୁ ସମଗ୍ର ନୋଗୋ�ୋଣ୍ଲର AFSPA ବଜି୍ପି୍ 
କୋଯ୍ଭ୍ୟକୋରୀ ଲେଉଛ।ି ପଯ୍ଭ୍ୟୋୟକ୍ରଲମ AFSPA େଟୋଇବୋ 
ପୋଇଁ  ଗଠତି ଏକ କମଟିରି ସପୁୋରଶିକୁ ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର 
ଗ୍ରେଣ କରଛିନ୍।ି ନୋଗୋ�ୋଣ୍ର 7 ଟ ି ଜଲି୍ୋର 15 ଟ ି
ଲପୋ�ିସ ଲଷ୍ଟସନରୁ AFSPA ବଜି୍ପି୍କୁ 1 ଏପି୍ର� 2022 
ରୁ େଟୋଇବୋ କୋଯ୍ଭ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଲେୋଇଛ।ି 

n  ଅରୁଣୋଚଳ ପ୍ରଲଦଶଲର 2015ଲର, 3 ଟ ି ଜଲି୍ୋ , 
ଅରୁଣୋଚଳ ପ୍ରଲଦଶର ଆସୋମ ସଂ�ଗ୍ନ 20 କଲି�ୋମଟିର 
ଅଞ୍ଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 9 ଟ ିଜଲି୍ୋର 16 ଟ ିଲପୋ�ିସ୍ ଲଷ୍ଟସନ 
ଅଞ୍ଳଲର ଆଫ୍ ସ୍ପୋ �ୋଗୁ ଲେୋଇଥି�ୋ। ଏେୋକୁ ଧୀଲରଧୀଲର 
କମ୍  କର ି ବତ୍୍ଭମୋନ ମୋତ୍ 3 ଜଲି୍ୋ ଆଉ  1 ଜଲି୍ୋର 2 
ଥୋନୋଲର ଆଫ୍ ସ୍ପୋ �ୋଗୁ ରେଛି।ି 

ପମୂବ୍ଷୱାତ୍ରମର ଘଟିଥବିୱା ବମିଦ୍ୱାହ 

824
2014

574
2015

484
2016

308
2017

252
2018

223
2019

163
2020

187*
2021

ସମୱାଧୱାନ ମହଉଛ ିସରୀମୱା ବବିୱାଦ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ଲଯଉଁ ପୂଲବ୍ଭୋତ୍ରକୁ 

ଅଷ୍ଟ�କ୍ଷ୍ମୀ ଆଖ୍ୟୋ ଲଦଇଛନ୍,ି ଏେ ିପୂଲବ୍ଭୋତ୍ର ଏଲବ 
ବବିୋଦମକୁ୍ ଲେଉଛ।ି ଉଗ୍ରବୋଦୀ ସଂଗଠନମୋଲନ 

ସରକୋରଙ୍କ ନୀତ ିଓ ଲନତୃତ୍ୱ ଉପଲର ବଶି୍ୱୋସ ପ୍ରକଟ 
କରଛିନ୍।ି ଏେ ିଅଞ୍ଳର ବଭିିନ୍ନ ରୋଜ୍ୟ ମଧ୍ୟଲରଥିବୋ 

ସୀମୋ ବବିୋଦର ସମୋଧୋନ ପୋଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦଲକ୍ପ 
ନଆିଯୋଉଛ।ି ଗ�ୋ ୫୦ ବର୍ଭ ଲେ�ୋ ଆସୋମ ଓ 
ଲମଘୋଳୟ ଭିତଲର ଚୋ�ିଥିବୋ ସୀମୋ ବବିୋଦର 

ସମୋଧୋନ �ୋଗି ଉଭୟ ରୋଜ୍ୟର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀମୋଲନ 
ରୋଜ ିଲେୋଇଛନ୍।ି ୨୯ ମୋର୍୍ଭଲର ଆସୋମର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 

େମିନ୍ ବଶି୍ୱଶମ୍ଭୋ ଏଂ ଲମଘୋଳୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଲକୋନରୋଡ 
ସୋଙ୍ଗମୋ ସୀମୋକଚ ଭିତ୍କିର ିବବିୋଦ ଥିବୋ ୧୨ ଜଲି୍ୋରୁ 

୬ ଜଲି୍ୋଲର ସୀମୋ ବବିୋଦର ସମୋଧୋନ ପ୍ରସ୍ୋବ ଉପଲର 
େସ୍ୋକ୍ର କରଛିନ୍।ି ଏେ ିସମୟଲର  ଲକନ୍ଦ୍ର ଗେୃମନ୍ତୀ 

ଅମିତ ଶୋେ ଉପସ୍ିତ ଥିଲ�। 

ଅଶୱାନ୍ତ ମଷେତ୍ର
ଅଶୋନ୍ ଲକ୍ତ୍ ଲେଉଛ ି
ଲସେ ିଅଞ୍ଳ ଲଯଉଁଠୋଲର 
ଶୋନ୍ ିବଜୋୟ ରଖିବୋ �ୋଗି 
ଲସୈନ୍ୟବଳଙ୍କ ଉପଲଯୋଗ 
କରବିୋ ଜରୁରୀ ଲେୋଇଥୋଏ। 
ଏଥିପୋଇ ଁଉଦେଷି୍ଟ ଆଇନର 
ଧୋରୋ ୩ ଅନୁସୋଲର 
ଲକୌଣସ ିବ ିଅଞ୍ଳକୁ 
ଧୋମ୍ତିକ, ଜୋତଗିତ, ଆଞ୍ଳକି, 
ଧମ୍ଭ ବୋ ଲଗୋଷ୍ୀ ଭିତ୍ଲିର 
ବବିୋଦ କୋରଣରୁ ଅଶୋନ୍ 
ଲକ୍ତ୍ ଲବୋ�ି ଲଘୋରଣୋ 
କରୋଯୋଇପୋରବି।

ଗଣତନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଲେୋଇ ଉତ୍ର ପୂବ୍ଭର ଶୋନ୍ ି ଏବଂ ବକିୋଶଲର 
ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରୁଛନ୍ ି। 2019 ରୁ 2022 ମଧ୍ୟଲର, 6900 ରୁ ଅଧିକ 
ବ୍ୟକି୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେ ଆତ୍ମସମପ୍ଭଣ କରଥିିବୋଲବଲଳ 4800 ରୁ ଅଧିକ 
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆନରି୍୍ଭୋରତି କତୃ୍୍ଭପକ୍ଙ୍କ ନକିଟଲର ଆତ୍ମସମପ୍ଭଣ କରଥିିଲ�, 
ଏେୋ ଏକ ବଡ ସଫଳତୋ। 

ସ୍ାୟୀ ଶାନ୍ ିପାଇଁ ଅତନକ ବକୁଝାମଣା ସ୍ାଷେର
ତ୍ପିରୁୋରୁ େିଁ ଆରମ୍ଭ ଲେୋଇଥି�ୋ ଉତ୍ର-ପୂବ୍ଭଲର ଶୋନ୍ ିପ୍ରତଷି୍ୋ ପ୍ରକି୍ରୟୋ। 
ଅଗଷ୍ଟ 2019ଲର, ସ୍ୋନୀୟ ଉଗ୍ରବୋଦୀଙୁ୍କ ସମୋଜର ମଖୁ୍ୟ ଲ୍ୋତକୁ 
ଆଣିବୋ ପୋଇ ଁ NLFT (SD) ଚୁକି୍ନୋମୋ ସ୍ୋକ୍ରତି ଲେୋଇଥି�ୋ । 
ଏେ ିଚୁକି୍ ପଲର ଲସଠୋଲର ଥିବୋ ସମସ୍ ସଶସ୍ତ୍ର କ୍ୟୋଡର ଆତ୍ମସମପ୍ଭଣ 
କରଥିିଲ�। ତ୍ପିରୁୋକୁ ଏକ ଶୋନ୍ପୂିର୍୍ଭ ରୋଜ୍ୟଲର ପରଣିତ କରବିୋଲର ଏେୋ 
ଅଲନକ ସେୋୟକ ଲେୋଇଥି�ୋ।  ଏେୋ ପଲର, ଆସୋମଲର 27 ଜୋନୁୟୋରୀ 
2020ଲର ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଲେୋଇଥି�ୋ, ଲଯଉଁଠୋଲର 5 ଦଶନ୍ ି
ପରୁୁଣୋ ଲବୋଲଡୋ ସମସ୍ୟୋର  ସମୋଧୋନ �ୋଗି ଉଭୟ ପକ୍ ଭିତଲର ଏକ 
ଐତେିୋସକି ଚୁକି୍ ସ୍କ୍ର ଲେୋଇଥି�ୋ। ଆଜ ିଲବୋଲଡୋ�ୋଣ୍ ଏକ ଶୋନ୍ପିରୂ୍୍ଭ 

ଅଞ୍ଳ ଭୋବଲର ଜଣୋଯୋଉଛ।ି ଏେ ି ଅଞ୍ଳ ବକିୋଶ ପଥଲର ଅଗ୍ରଗତ ି
କରଛି।ି ଏଥି ସେତି, ଲସଲପ୍ଟମର୍ 04, 2021ଲର କବ୍ତି-ଆଲଙ୍ଗଲୋଙ୍ଗ ଚୁକି୍ 
ଫଳଲର ଆସୋମର କବ୍ତି ଅଞ୍ଳ ଉପଲର ଦୀଘ୍ଭଦନି ଧର ିଚୋ�ିଥିବୋ ବବିୋଦ 
ସମୋପ୍ ଲେୋଇଥି�ୋ। ଏେ ିଚୁକି୍ଲର ଏକ େଜୋରରୁ ଅଧିକ ସଶସ୍ତ୍ର କ୍ୟୋଡର 
ଆତ୍ମସମପ୍ଭଣ କରଥିିଲ�। 23 ବର୍ଭ ପରୁୁଣୋ ବରୁ-ରଆିଙ୍ଗ ଶରଣୋଥ୍ଭୀଙ୍କ 
ସଙ୍କଟ ସମୋଧୋନ ପୋଇଁ ଏକ ଚୁକି୍ନୋମୋ 16 ଜୋନୁୟୋରୀ 2020ଲର 
ସ୍ୋକ୍ରତି ଲେୋଇଥି�ୋ। ଏେୋ ଅଧୀନଲର 37,000 ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣ 
ବସି୍ୋପିତ ଲ�ୋକଙୁ୍କ ତ୍ପୁିରୋଲର ପନୁଃ ସ୍ୋପିତ କରୋଯୋଇଛ,ି ଲଯଉଁମୋଲନ 
ପବୂ୍ଭରୁ ନଯି୍ଭୋତନୋର ଜୀବନ ବତିୋଉଥିଲ�। ମୋର୍୍ଭ 29, 2022 ଲର 
ଆସୋମ ଏବଂ ଲମଘୋଳୟର ସୀମୋକୁ ଲନଇ ଆଉ ଏକ ଚୁକି୍ ଲେୋଇଥି�ୋ। 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀଙ୍କ ପଲୂବ୍ଭୋତ୍ର ଅଞ୍ଳର ବକିୋଶ ଏବଂ 
ସ୍ୋୟୀ ଶୋନ୍ ିପ୍ରତଷି୍ୋର ଏଲଜଣ୍ୋ ଏବଂ ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପ�ିସରି ଲକନ୍ଦ୍ର ଭୋଲବ 
ଗଢ଼ ିଲତୋଳବିୋର ସଂକଳ୍ପ ଏଠୋଲର ନଜିର ପ୍ରଭୋବ ବସି୍ୋର କରୁଛ।ି ଫଳଲର 
ବଲିଦ୍ୋେ ସଂଖ୍ୟୋ କମବିୋ ସେ ଏଠୋଲର ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନଧୋରଣଲର 
ବକିୋଶ ଲେଉଛ।ି ଏେୋ ବକିୋଶର ଭିତ୍ଭୂିମଲିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣୋପଡୁଛ।ି n

ସଂଖ୍ୱା 15 ନମଭମ୍ବର 2021 ପେ୍୍ଷ ନ୍ତ * 

ଶୱାନ୍ତ ିଆଡକୁ ପମୂବ୍ଷୱାତ୍ର ରୱାଷ୍ଟ୍



14 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ମମ’ 2022 

ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର 
ନୂଆ ରୱାସ୍ୱା 

ତକୌଣସ ିବ ିନାଗରିକର ଜୀବନତର ତତିନାଟ ିଜନିରି ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଷୋ କତର। ତସଗକୁଡ଼କି ତହଲା: ସ୍ାବଲମ୍ନ, 
ଆତ୍ମସମ୍ାନ ଏବଂ ସ୍ାରିମିନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସତ୍, ଅହଂିସା, ସତ୍ାଗ୍ହ ସାଙ୍ତର ସ୍ାବଲମ୍ନ ବଚିାରଧାରା 

ଦ୍ାରା  ତଦଶକକୁ ନୂଆ ମାଗ୍ଭ ତଦଖାଇଥିତଲ। ଆଜ ିତଦଶ ତସଇ ମାଗ୍ଭତର ଚାଲି ସ୍ଚ୍ଛ, ସମୃଦ୍ ଏବଂ ସଶକ୍ ତହଉଛ।ି 
ଏଠାତର ଜନହତିତର ପ୍ରସ୍କୁତ ପ୍ରତଟି ିତୋଜନା ସମାଜର ତଶର ବ୍କି୍ ପାଖତର ପହଞ୍ଚକୁଛ।ି ତଲାକଙ୍ ସକି୍ରୟ 

ରାଗିଦାରୀଦ୍ାରା ସକୁରଷିେତ, ସ୍ାରିମାନୀ ଓ ସ୍ାବଲମ୍ୀ ରାରତ  ଗଠନ ତହାଇ ତଲାକଙ୍ ଜୀବନ ସରଳ ତହବା ସହ 
ଜୀବନଧାରଣର ମାନତର ପରିବର୍୍ଭନ ଆସକୁଛ।ି ଏଥିଲାଗି ତକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରର ପ୍ରଣୟନ କରାୋଇଥିବା 

ବରିିନ୍ନ ତୋଜନା ଏମିତ ିବାତାବରଣ ସୃଟିେ କରିଛ ିୋହାଦ୍ାରା ତଦଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଟଏି ଚାକରିି ପାଇଁ ହାତ 
ନପତାଇ ନତିଜ ଚାକରିି ପ୍ରଦାନକାରୀ ତହାଇପାରକୁ ଛ ିଆଉ ସ୍ାବଲମ୍ନର ସ୍ପ୍ନ ସାକାର ତହଉଛ।ି

ସ୍ୱାବଲମ୍ବରୀ ଭୱାରତ କଭର ମଷ୍ୱାରି

ଶୱାସନରୁସ ୁ



ଉତ୍ରପ୍ରଲଦଶ ଲନୋଏଡୋ 
ଅଞ୍ଳର ଅଙି୍କତ ସବୁଲବଲଳ କଛି ି
ବଡ କରବିୋକୁ ସ୍ପନ ଲଦଖଥୁିଲ�। 

ଅଙି୍କତଙ୍କ ଏେ ି ସ୍ପନକୁ ଷ୍ଟୋଣ୍ ଅପ୍ ଇଣି୍ଆ ଦ୍ୋରୋ 
ଏକ ନୂଆ ଉଡୋଣ ମଳି�ିୋ।  ଏେ ିଲଯୋଜନୋ ଅଧୀନଲର 
ଲସ 70 �କ୍ ଟଙ୍କୋ ଋଣ ଲନଇ ପି୍ରଣ୍ଟର୍ କୋଟ୍ର୍ତିଜଗୁଡକିର 
ପନୁଃବ୍ୟବେୋର କୋଯ୍ଭ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲ�। ଅଙି୍କତ କୁେନ୍,ି 
“ଲଯଉଁ କୋମ ଆଲମ ଆମର ବ୍ୟବସୋୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୋଇବୋ 
ପୋଇ ଁ ଆଗରୁ କରପିୋର ି ନ ଥି�ୁ, ବତ୍୍ଭମୋନ ବ୍ୟୋଙ୍କ ଏବଂ 
ସରକୋରଙ୍କ ସୋେୋଯ୍ୟଲର ଏତୋେୋ ସମ୍ଭବ ଲେୋଇପୋରୁଛ।ି 
ବତ୍୍ଭମୋନ ଆଲମ ସମସ୍ ଯନ୍ତପୋତ ିକ୍ରୟ କର ିଆମର ସ୍ପନକୁ 
କୋଯ୍ଭ୍ୟଲର ରୂପୋନ୍ର କରବିୋଲର ସକ୍ମ ଲେୋଇପୋରୁଛ।ି 
’ ଲସେଭିଳ ି ସମନିୋ ୟୋସମି ଏକ ଏଲମ୍୍ ୋଲଡରୀ ୟୁନଟି୍ 
ସ୍ୋପନ ପୋଇଁ 14 �କ୍ ଟଙ୍କୋ ଋଣ ଲନଇଥିଲ�। ଏେୋପୂବ୍ଭରୁ 
ଲସ େୋତଲର ଏଲମ୍୍ୋଲଡୋରୀ କରୁଥିଲ�, ଲଯଉଁଥିଲର 
ଲସ ବେୁତ କମ୍ ଲରୋଜଗୋର କରପିୋରୁଥିଲ�।  ଆଜ ି
ଷ୍ଟୋଣ୍ ଅପ୍ଇଣି୍ଆର ସୋେୋଯ୍ୟଲର ଲସ କମୁ୍୍ୟଟରୀକରଣ 
ଏଲମ୍୍ୋଲଡରୀ ଲମସନି୍ କଣିିଛନ୍ ିଯୋେୋ ତୋଙ୍କ ବ୍ୟବସୋୟର 
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ଆଥ୍ତିକ ସ୍ତିକୁି ସଦୃୁଢ଼ କରୁଛ।ି ମେୋରୋଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୋତୀ ରୋେୁ� ଧୁଣ୍ଲ� 
ଏକ ଶସ୍ୟ ଫି�ଟର ସ୍ୋପନ ପୋଇ ଁ10 �କ୍ ଟଙ୍କୋ ଋଣ ଲନଇଥିଲ�। 
ଏେୋଦ୍ୋରୋ ଲସ ଏଲବ କୃରକମୋନଙ୍କଠୋରୁ ଶସ୍ୟ କଣିି ଏେୋକୁ ଫି�୍ଟର 
କରଲିବ ଏବଂ ତୋ’ପଲର ଏେୋକୁ ଭ� ମ�ୂ୍ୟଲର ବକିି୍ର କରପିୋରୁଛନ୍।ି  
ଲକବଳ ଅଙି୍କତ, ସୋମିନୋ ଅଥବୋ ସ୍ତୀ ନୁେନ୍,ି ଯୋେୋଙ୍କ ସ୍ପନ  
ଷ୍ଟୋଣ୍ଅପ୍ ଇଣି୍ଆ ଲଯୋଜନୋ ଦ୍ୋରୋ ସୋକୋର ଲେୋଇପୋରଛି।ି ଷ୍ଟୋଣ୍ 
ଅପ୍ ଇଣି୍ଆ ସମ୍ଭୋବ୍ୟ ବ୍ୟବସୋୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ଆଶୋ, ଆକୋଂକ୍ୋ ଏବଂ 
ସମ୍ଭୋବନୋ ସଷିୃ୍ଟ କରୁଛ।ି ବଲିଶରକର ିମେଳିୋ, ଏସସ,ି ଏସଟ ିବଗ୍ଭର 
ଯୁବୋପିଢ଼ ିପବୂ୍ଭରୁ ଲସମୋନଙ୍କର ସ୍ପନକୁ ସୋକୋର କରବିୋଲର ଲଯଉଁ 
ଚ୍ୟୋଲ�ଞ୍ର ସମ୍ଖୁୀନ ଲେବୋକୁ ପଡୁଥି�ୋ, ତୋେୋ କନୁି୍ ଆଜ ିଷ୍ଟୋଣ୍ 
ଅପ୍ ଇଣି୍ଆ ସି୍ମ୍ ଦ୍ୋରୋ ଦୂର ଲେୋଇପୋରଛି।ି 

ଲକୌଣସ ିବ ିଆରମ୍ଭର  ନଜିର ଏକ ଇତେିୋସ ରେଥିୋଏ।  ଜଲଣ 
ମେଳିୋ ଉଲଦ୍ୟୋଗୀ ଭୋବଲର ଏଲବ ଖ୍ୟୋତ ି େୋସ� କରଥିିବୋ ପଷୁ୍ପୋ 
ବୋଲନ୍ସୋଲଡଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲସମିତ ିଏକ କୋେୋଣୀ ରେଛି।ି ଲସ କୁେନ୍,ି “ମୁଁ 
ଲମୋର ପରବିୋରର ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ବ୍ୟବସୋୟ ଆରମ୍ଭ କରବିୋକୁ 
ଚୋେୁଥଁି�ୋ। ଏଥିପୋଇ ଁଟଙ୍କୋ ଆବଶ୍ୟକ ଥି�ୋ ଏବଂ ତୋ’ପଲର ମୁ ଁମଦୁ୍ୋ 
ଲଯୋଜନୋ ଦ୍ୋରୋ ଋଣ ପୋଇ�ି। ଏଥିଲର କମ୍ ସଧୁ ଓ ଅଧିକ �ୋଭ 
ରେଛି।ି  ଆଜ ିଲମୋର ନଜିସ୍ କୋରଖୋନୋ ଅଛ ିଏବଂ ଆଜ ିମୁ ଁଯୋେୋ କରଛି ି
ଲମୋ ପିଢ଼ଲିର ଲକେ ିକରନିୋେୋନଁ୍।ି ଏେୋ କେ ିନୋଭି ମମୁୋ୍ଇଲର ରେୁଥିବୋ 
ପଷୁ୍ପୋ ଆଜ ିତୋଙ୍କ ସଫଳତୋର କୋେୋଣୀ ଦ୍ୋରୋ ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କ �ୋଗି ଏକ 
ଲପ୍ରରଣୋ ପୋ�ଟଛିନ୍।ି  ତୋଙ୍କ ଆଶୋ ପରୂଣ ପୋଇ ଁ  'ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ମଦୁ୍ୋ 
ଲଯୋଜନୋ'େିଁ ସେୋୟକ ଲେୋଇଥି�ୋ।  ଏେ ିଲଯୋଜନୋ ଦ୍ୋରୋ ବଲିଶରକର ି
ଲଦଶର ମେଳିୋ ଶକି୍, ଆତ୍ମନଭି୍ଭର ଭୋରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ଲନଉଛନ୍ ି
। ପଞ୍ୋବର  ଲଦୌ�ତୋବୋଦର ଦୀୟୋ ରୋନୀ କୁେନ୍,ି “ପବୂ୍ଭରୁ ଲମୋର କମ୍ 
କୋମ ଥି�ୋ। କନୁି୍ ମଦୁ୍ୋ ଋଣ ଲନ�ୋପଲର ଏକ ବୁଟକି୍ ଲଖୋ�ିଲ�। ଆଜ ି
ମୁ ଁଖସୁ ିଲଯ ଲମୋଲତ ସରକୋରଙ୍କ ସୋେୋଯ୍ୟ ମିଳଛି।ି ଲମୋ େୋତ ଧରବିୋ 
ପର ିସରକୋର ଲମୋଲତ ସମଥ୍ଭନ ଲଦଇଛନ୍।ି ଲସେଭିଳ ିଅନ୍ୟ ଜଲଣ 
େତିୋଧିକୋରୀ ଲେଉଛନ୍ ିଅଞ୍ନୋ, ଯିଏ 2 �କ୍ ଟଙ୍କୋ ଋଣ ଲନଇଛନ୍।ି 
ଲସ କୁେନ୍,ି “ବତ୍୍ଭମୋନ ମୁ ଁସେଜଲର ଲମସନି୍ ଏବଂ କଞ୍ୋମୋ� ପୋଇ 
ପୋରୁଛ।ି ଏେୋସେ ମୁ ଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ଜୀବୀକୋ ଲଯୋଗୋଇବୋଲର 
ସେୋୟକ ଲେୋଇପୋରୁଛ।ି ଯଦ ିଲମୋର କୋଯ୍ଭ୍ୟ ବଢ଼ଯିୋଏ, ଲତଲବ ସମୋଜ 
ଏବଂ ଲଦଶର ବକିୋଶ ଲେବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଲଦଶ ପୋନ୍ନୋ ଅଞ୍ଳର ତସି୍ନ୍ 
ଉସମୋନ ି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସୋୟ ପୋଇ ଁ ମଦୁ୍ୋ ଲଯୋଜନୋରୁ ପ୍ରୋପ୍ ଋଣଲର 

ଆମମ କଛି ିମଲୱାକ ବୱା 
ମକୌଣସି ବଗ୍ଷ ପୱାଇ ଁସିମରୀତ 

ବକିୱାଶ କଥୱା କହୁନୱାହୁ ଁ
ବରଂ ସମସ୍ଙ୍କ ବକିୱାଶ 

ଲୱାଗି ସଂକଳ୍ପ କରିଛ।ୁ ମମୱା 
ସରକୱାରଙ୍କ ମନ୍ତ ମହଉଛ-ି 
ସବୱ୍ା ସୱାଥ, ସବ୍ କୱା ବକିୱାଶ, 
ସବୱ୍ା ବଶି୍ୱୱାସ ଏବଂ ସବ୍ କୱା 
ପ୍ରୟୱାସ। ଅନ୍ତଭୁ୍ଷକି୍ ବକିୱାଶ 
ଆମର ଲଷେ୍। ଏହୱା ମମୱା 
ସରକୱାରର ପ୍ରତଟିି ନରୀତ ିଓ 

ମେୱାଜନୱାର ଆଧୱାର।
-ନମରନ୍ଦ୍ର ମମୱାଦରୀ, 

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତରୀ 

2014ରୁ 8 ବର୍ଷ ଭିତମର ବକିୱାଶ 
ବ୍ୟ ଭୱାମବମର ପ୍ରୱାୟ 91 ମକୱାଟି 
ଟଙ୍କୱା ଖର୍୍ଷ ମହୱାଇଛ।ି 2004-14 
ଭିତମର ମୱାତ୍ର 49.2 ଲଷେ ମକୱାଟି 
ଟଙ୍କୱା ଖର୍୍ଷ ମହୱାଇଥଲିୱା। 

ସ୍ୱାବଲମ୍ବରୀ ଭୱାରତ କଭର ମଷ୍ୱାରି



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ମମ’ 2022 17

ଅତ୍ୟନ୍ ଖସୁ ିବ୍ୟକ୍ କରଛିନ୍।ି ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙୁ୍କ ଏଥି�ୋଗି କୃତଜ୍ତୋ 
ଜଣୋଇଛନ୍।ି

ଆଗ୍ରୋ ର ପ୍ରୀତ ିପବୂ୍ଭରୁ ଏକ ପନପିରବିୋ ବଲିକ୍ରତୋ ଥିଲ�।  ପ୍ରୀତ ି
କୁେନ୍,ି “�କଡୋଉନ୍ ସମୟଲର ମୋଗଣୋ ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟୋଙ୍କ 
ଆକୋଉଣ୍ଟଲର 500-500 ଟଙ୍କୋ କସିି୍ ଆସବିୋ ଆମକୁ ବେୁତ 
ସୋେୋଯ୍ୟ କ�ୋ। ଲଯଲତଲବଲଳ �କୋ୍ଉନ୍ ସମୟଲର ପରବିୋର 
ଅସବୁଧିୋର ସମ୍ଖୁୀନ ଲେ�ୋ, ଲସମୋଲନ ସ୍ନଧିି ଲଯୋଜନୋ ବରିୟଲର 
ଶୁପଚରୋପଚର ି କଲ�। ଲଯଲତଲବଲଳ ଆଲମ ମ୍ୁୟନସିପିୋ�ିଟ ି
କଲପ୍ଭୋଲରସନ୍ କୁ ଗ�ୁ, ଅଧିକୋରୀମୋନଙୁ୍କ ଏେୋ ବରିୟଲର ପଚୋର�ୁି 
ଲସମୋଲନ ଏ ବରିୟଲର ସବଲିଶର ବବିରଣୀ ଲଦଲ�।  10 େଜୋର 
ଟଙ୍କୋର ଋଣ ଏଲତ ସେଜଲର ଉପ�ବ୍ଧ ଲେବ ଲବୋ�ି ଲସମୋଲନ 

ଚନି୍ୋ କର ି ନଥିଲ�। ଏେ ି ଟଙ୍କୋକୁ ଉପଲଯୋଗ କର ି ଲସ ଫଳ 
ବ୍ୟବସୋୟ ଆରମ୍ଭ କଲ�।  ବତ୍୍ଭମୋନ ଋଣର ପ୍ରଥମ କସିି୍ ମଧ୍ୟ ପଇଠ 
କରସିୋରଛିନ୍।ି  ଡଜିଟିୋଲ୍ ଲପଲମଣ୍ଟ ବଦଳଲର ସରକୋରଙ୍କ ତରଫରୁ 
ବୋର୍ତିକ 1200 ଟଙ୍କୋ କ୍ୟୋଶ୍ବ୍ୟୋକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପ�ବ୍ଧ ଲେଉଛ ି। ଏେସିବୁ 
ମେତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ପଦଲକ୍ପ ଦ୍ୋରୋ ବତ୍୍ଭମୋନ ଜୀବନ ପଣିୁ ଲଫର ିଆସଛି।ି "

ରୋଜସ୍ୋନର ନୋଲଗୌର  ଜଲି୍ୋ ଲଯୋଗରୋମ ଘରଘର ବୁ�ି ଲରୋଲରଇ 
କୋମ କରନ୍।ି ପରବିୋର ପୋଇଁ ଏେୋ ଲେଉଛ ି ତୋଙ୍କ ଜୀବକିୋ ଏବଂ 
ଜୀବନ ଚଳବିୋର ଏକମୋତ୍ ଉତ୍ସ। କନୁି୍ ଦଲିନ ଲଯୋଗରୋମ ଜୋଣିବୋକୁ 
ପୋଇଲ� ଲଯ ତୋଙ୍କର 3 ମୋସର ଝଅି ଲବଦକିୋଙ୍କ େୃଦୟଲର ଏକ ଛଦି୍ 
ଅଛ।ି ଏେୋ ପରବିୋର ପୋଇ ଁଏକ ଆଶ୍ଯ୍ଭ୍ୟଜନକ ତଥୋ କଷ୍ଟଦୋୟକ 
ମେୂୁତ୍୍ଭ ଥି�ୋ। ଲକମିତ ି ଚକିତି୍ସୋ ଲେବ, ଲକଉଁଠୁ ପଇସୋ ଲଯୋଗୋଡ 

କୃରକ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ମହଳିୱାଙ୍କ ଭଳି ଷେଦୁ୍ ବ୍ବସୱାୟ ସହ ମେୱାଡୱା ଏମିତ ିବଶିୱାଳ ମଶ୍ରଣରୀ ରହଥିଲିୱା 
େୱାହୱାଙୁ୍କ ମକମବ ଋଣ ମଦବୱାର ଢୱାଞ୍ଚୱା ସଷିୃ୍ କରୱାେୱାଇ ନଥଲିୱା। ରୱାସ୍ୱାକଡ ହୁଅନ୍ତୁ କ ିପୱ୍ାଟଫମ୍ଷମର 
ମଫରି କରୁଥବିୱା ମସଥଲିୱାଗି ଏମିତ ିଅମନକ ସୱାଥ ିମେଉମଁୱାମନ ଆତ୍ମସମ୍ୱାନ ସହ ପରିବୱାରର 
ଭରଣମପୱାରଣ କରୁଛନ୍ତ,ି ତୱାଙ୍କ ପୱାଇ ଁପ୍ରଥମଥର ଲୱାଗି ବମିଶର ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାେୱାଇଛ।ି କରୃକ, 
ଶ୍ରମିକ, ମଛୱାଟ ମଦୱାକୱାନରୀ, ଅଣସଂଗଠତି ମଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଲୱାଗି 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପମର ମପନ୍ସନ୍ 
ଓ ବରୀମୱା ମେୱାଜନୱା ସରକୱାର ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତ।ି ଏମବ ନୂଆ ବ୍ବସ୍ୱା ଦ୍ୱାରୱା ସୱାମୱାଜକି 
ସରୁଷେୱାର ଏହ ିକବଚସବୁ ଅଧକି ମଜଭୁତ ମହବ। - ନମରନ୍ଦ୍ର ମମୱାଦରୀ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତରୀ 

ସ୍ୱାବଲମ୍ବରୀ ଭୱାରତ କଭର ମଷ୍ୱାରି
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ଲେବ ଲସେଚିନି୍ୋଲର ଲସ ଅଲନକ ଜୋଗୋ ଚକ୍କର ମୋରଲି�। ଲେଲ� 
ସବୁଠୋରୁ ନରିୋଶ ଲେବୋ ପଲର କଛି ିଅଧିକୋରୀ ତୋଙୁ୍କ ଆୟୁର୍ମୋନ କୋଡ୍ଭ 
ବରିୟଲର କେଥିିଲ�। ଏେୋ ଅଧୀନଲର ଥିବୋ ପ୍ରଲତ୍ୟକ ପରବିୋର 
ବୋର୍ତିକ 5 �କ୍ ଟଙ୍କୋ ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ ମୋଗଣୋ ଚକିତି୍ସୋ ସବୁଧିୋ ପୋଇପୋରବି 
ଲବୋ�ି ଜୋଣି�ୋ ପଲର ଲଯୋଗରୋମ ଅଙ୍ଗନବୋଡ ିଯୋଇ କୋଡ୍ଭ ତଆିର ି
କଲ�। ଏେ ିକୋଡ୍ଭ ଲଦଖୋଇ ଲବଦକିୋଙ୍କର ଅପଲରସନ୍ ମୋଗଣୋଲର 
କରୋଇପୋରଲି�।  ଲବଦକିୋ ବତ୍୍ଭମୋନ ସମୂ୍ର୍୍ଭ ସ୍ୋଭୋବକି। ଲଯୋଗୋରୋମ 
କୁେନ୍,ି “ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବୋଦ! ଲସ ଆମ ଭଳ ି
ଅଭୋବୀ ଲ�ୋକମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଏେ ିକୋଡ୍ଭ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି  ଯଦ ିଏେୋ 
ଲେୋଇନଥୋନ୍ୋ, କଳ୍ପନୋ କରନୁ୍ ଆମ ସେତି କ’ଣ ଲେୋଇଥୋନ୍ୋ!

ସ୍ୋବ�ମନ୍ର ରୋସ୍ୋ ଲକବଳ କଛି ିେୋତଗଣତ ିଲଯୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମଲର 

େତିୋଧିକୋରୀଙୁ୍କ ଋଣ ଲଯୋଗୋଇବୋଲର ସୀମତି ନୁଲେଁ, ବରଂ ଲକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋରଙ୍କ ଚନି୍ୋଧୋରୋ ଲେଉଛ ି ଲଦଶର ପ୍ରଲତ୍ୟକ ପରବିୋରପୋଇଁ 
ସମୋଜଲର ଏପର ି ପରଲିବଶ ସଷିୃ୍ଟ କରବିୋ ଲଯଉଁଠୋଲର ଲକୌଣସ ି
ବ୍ୟକି୍ ନଜିର ଲମୌଳକି ଆବଶ୍ୟକତୋ ପୋଇ ଁସଂଘର୍ଭ କରଲିବ ନୋେିଁ । 
କୋରଣ ଯଦ ିଲସ ନଜିର ଲମୌଳକି ଆବଶ୍ୟକତୋକୁ ପରୂଣ କରବି�ୋଗି 
ଚନି୍ୋଲର ବୁଡବି ତଲବ ଲକୌଣସ ିବ ିବ୍ୟକି୍ ସମୋଜ ତଥୋ ଲଦଶ କଥୋ 
ଛୋଡନୁ୍ ବେୁ ଦୂରଲର ନଜି ପରବିୋର ପୋଇଁ ଏକ ସଲନ୍ୋରଜନକ 
ଜୀବନଲଶୈଳୀ ସଷିୃ୍ଟ କରବିୋଲର ସମଥ୍ଭ ଲେବ ନୋେିଁ। 2014 ଲର 
�ୋଲ୍ଲି୍ୋର ପ୍ରଚୀରରୁ ତୋଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଲମୋ୍ଧନଲର  ପ୍ରଲତ୍ୟକ ଘଲର 
ଲଶୌଚୋଳୟ ନମି୍ଭୋଣ  ଲେଉ ଅବୋ ଲକୋଭିଡ୍ କୋଳଲର  ସ୍ୋବ�ମୀ୍ ଲେବୋ 
�ୋଗି ଆେୋ୍ନ ଲଦଇଥିଲ�। ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ଲମୌଳକି ଆବଶ୍ୟକତୋକୁ 

ତଦଶର 80 ତକାଟ ିତଲାକଙ୍କୁ ନଃିଶକୁଳ୍କ ରାସନ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଥିବା 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗରିବ କଲ୍ାଣ ଅନ୍ନ ତୋଜନାକକୁ ଅନ୍ରାଷ୍ଟୀୟ  ମକୁଦ୍ା 

ପାଣ୍ ିପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍।ି ଏହା କପିର ିରାତବ ଗରବିଙ୍କୁ ସହାୟକ 
ତହାଇଛ ିତାହା ଆଇଏମ୍ଏରେ ସଦ୍ତମ ରତିପାଟ୍ଭତର ପ୍ରକାଶ 

ପାଇଛ।ି ରିତପାଟ୍ଭ ଅନକୁସାତର 2019ତର ରାରତର  ଅତ୍ଧିକ 
ଗରିବ ସ୍ର ୧ ପ୍ରତଶିତ କମ୍ ତହାଇଥିଲା। ୨୦୨୦ତର ମଧ୍ୟ ତସହ ି
ସ୍ରତର ରହଛି।ି ‘ମହାମାରୀ, ଗରବିୀ ଏବଂ ଅସମାନତା: ରାରତର 

ପ୍ରମାଣ’ ରତିପାଟ୍ଭତର ଏହା କକୁହାୋଇଛ ିତେ, କତରାନା ଏବଂ ବପିରି୍ 
କାଳତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗରିବୀ କଲ୍ାଣ ଅନ୍ନ ତୋଜନା ଦ୍ାରା 
ଦାରଦି୍୍ ସ୍ରତର କଛି ିପରବିର୍୍ଭନ ତହାଇ ନାହିଁ। ମହାମାରୀ ପୂବ୍ଭ 

ବର୍ଭ 2019 ତର ଅତ୍ଧିକ ଦାରଦି୍୍ ସ୍ର 0.8ପ୍ରତଶିତ ଥିଲା ଆଉ 
ଏହ ିଖାଦ୍ ସକୁରଷୋ କାେ୍୍ଭ କ୍ରମର ପ୍ରରାବତର ତସହସି୍ରତର ସୀମତି 

ରହଛି।ି 

ପିଏମ ୍ଗରିବ କଲ୍ୱାଣ ଅନ୍ନ 
ମେୱାଜନୱାକୁ ଆନ୍ତରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 

ମଦୁ୍ୱାମକୱାରର ପ୍ରଶଂସୱା 

ଦୁନଆିର ସବୁଠୱାରୁ ବଡ ଅନ୍ନ ମେୱାଜନୱା 

ଲକୋଭିଡ୍ ବପିତ୍ ିସମୟଲର 2020lର ଏେ ିଲଯୋଜନୋ ଆରମ୍ଭ 
ଲେୋଇଥି�ୋ। 

ଅନ୍ନ ଲଯୋଜନୋଲର ସବୁ ଗରବିଙୁ୍କ ପୋଞ୍ କଲି�ୋ ଅତରିକି୍ ଗେମ 
ବୋ ଚୋଉଳ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଉଛ।ି ଅଥ୍ଭୋତ୍ ସବୁଦୋୟ ଦଶ କଲି�ୋ 

ଗେମ ବୋ ଚୋଉଳ ମଳୁିଛ।ି ସୋଙ୍ଗଲର ତୋଙ୍କ 1କଲି�ୋ ଡୋ�ି ବ ି
ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଉଛ।ି 

ପ୍ରଥଲମ ଏେ ିଲଯୋଜନୋ ଲକବଳ ତନି ିମୋସ ପୋଇ ଁଥି�ୋ। କନୁି୍ 
ପରବତ୍୍ଭ ସମୟଲର ଆବଶ୍ୟକତୋକୁ ଲଦଖି 5 ମୋସ ବଢ଼ୋଇଥିଲ�। 

ନକିଟଲର ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଏେ ିଲଯୋଜନୋକୁ ଲସଲପ୍ଟମର୍ ମୋସ 
2022 ଯୋଏ ବଢ଼ୋଇଛନ୍।ି 

ସ୍ୱାବଲମ୍ବରୀ ଭୱାରତ କଭରମଷ୍ୱାରି
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ସଲବ୍ଭୋର୍ ପ୍ରୋଥମକିତୋ ଲଦଇଥିଲ�।  ଉଜ୍ଜଳୋ, ଆବୋସ, ଲଶୌଚୋଳୟ, 
େରଘର ନଲ�୍ସ ଜ�, ସଙ୍କଟ କୋଳଲର ପ୍ରତ ିଗରବିଙୁ୍କ ମୋଣୋ ରୋସନ୍, 
ରୋସନ୍ କୋଡ୍ଭ ଲପୋଲଟ୍ଭବ�ିିଟ,ି ଆରୁ୍ମୋନ ଭୋରତ ଭଳ ିଲଯୋଜନୋ ଦ୍ୋରୋ  5 
�କ୍ ଟଙ୍କୋ ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ ମୋଗଣୋ ଚକିତି୍ସୋ ସବୁଧିୋ ପ୍ରଭୃତ ିସବୁଧିୋ ବରିୟଲର 
ଲଘୋରଣୋ କରଥିିଲ�। ଉସ୍ୋଦ୍, ଦକ୍ତୋ, ଲକୌଶଳ ବକିୋଶ ଭଳ ିଅଲନକ 
ଲଯୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମଲର ଯୁବକମୋନଙୁ୍କ ଏବଂ କମିୋ୍ କୃରକମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ 
ଇ-ନୋମ୍ ଭଳ ିଲଯୋଜନୋ ସେ ଲଯୋଡ ିଲସମୋନଙ୍କ ଲରୋଜଗୋର ବୃର୍ରି 
ପଦଲକ୍ପ ନଆିଯୋଇଛ।ି  ଏେୋଦ୍ୋରୋ ପ୍ରଲତ୍ୟକ ନୋଗରକି ଏପର ି
ଏକ ସଲୁଯୋଗ ଲଦଉଛନ୍,ି ଯୋେୋ ମୋଧ୍ୟମଲର ଲସମୋନଙୁ୍କ ଲମୌଳକି 
ସବୁଧିୋ ବରିୟଲର ଚନି୍ୋ ନକର ି ଉଲଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତଷି୍ୋ ପୋଇ ଁସୁଲଯୋଗ 
ମଳୁିଛ।ି ଏେୋଦ୍ୋରୋ ଲସମୋଲନ ସମୋଜ ଏବଂ ଜୋତରି ପ୍ରଗତଲିର 

ସେଲଯୋଗ କରପିୋରୁଛନ୍।ି  ସମୋନ ଚନି୍ୋଧୋରୋ ଉତ୍ରପ୍ରଲଦଶର 
ଆଲମଥୀ େତିୋଧିକୋରୀ ��ିତୋଙ୍କ ଭୋବନୋଲର ପ୍ରତଫିଳତି ଲେଉଛ ି। 
ଲସ କୁେନ୍,ି “ଆଲମ ଏଲତ ଗରବି ଥି�ୁ ଲଯ, ଲରୋଲରଇ ପୋଇ ଁକୋଠ 
ଆଣିବୋ ବ ିକୋଠକିର ପୋଠ ଥି�ୋ।  କନୁି୍ ଉଜ୍ଜ�ୋ ସ�ିିଣ୍ର ମଳୁିଥିବୋରୁ 
ଏଲବ ଘରର ପରୁୁରମୋଲନ ମଧ୍ୟ ଠକି୍ ସମୟଲର କୋମ କରବିୋକୁ 
ଯୋଇପୋରୁଛନ୍ ି ଆଉ ଲସ ମଧ୍ୟ ସ୍�ୁ ଯିବୋକୁ ସକ୍ମ ଲେଉଛନ୍।ି " 
ଲଖୋର୍୍ଭୋର ମମତୋ ଲଦବୀ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ�ୋ ଅଧୀନଲର ଏ�ପିଜ ିସଂଲଯୋଗ 
ପୋଇ ବେୁତ ଖସୁ ିବ୍ୟକ୍ କରଛିନ୍।ି ଜୀବନକୁ ସେଜ କରଥିିବୋରୁ ଲକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବୋଦ ଲଦଇଛନ୍।ି ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଳର ମେଳିୋଙ୍କ ଜୀବନଲର 
ପରବିତ୍୍ଭନ ଆଣିବୋ ପୋଇ ଁଏକ ଲବୈପ୍ଳବକି ପଦଲକ୍ପ ଲେଉଛ ିଉଜ୍ଜ�ୋ, 
ଯୋେୋ ଲକୋଟ ିଲକୋଟ ିଜୀବନକୁ ନୂଆ ଆଶୋ ଲଦଇଛ।ି 

ନୟିମ ଓ ପ୍ରକି୍ରୟାଗକୁଡ଼କିକୁ ସହଜ କରି ତେଉଁଠାତର ତକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ସାଧାରଣ ତଲାକଙ୍ ଜୀବନକକୁ ସହଜ କରିବାକକୁ 
ଚାହଛିନ୍,ି ତସଠାତର ଡଜିଟିାଲ୍ ଇଣି୍ଆ, ଆତଫାତଡ୍ଭବଲ୍ 
ହାଉସଂି, ଉଜ୍ଜଳା ତୋଜନା, ଜଳଜୀବନ ମିଶନ, ଆୟକୁର୍ାନ 
ରାରତ ଏବଂ ସ୍ଚ୍ଛ ରାରତ ମିଶନ ରଳ ିତୋଜନାସବକୁ ଇଜ୍ 
ଅଫ୍ ଲିରିଙ୍ ଆଡ଼କକୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକକୁ ବଢାଇଛ।ି 

ଜରୀବନକୁ ସହଜ କରିବୱା 
ପ୍ରକ୍ରୟିୱାରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର  

ଆଧୱାରଶଳିୱା

n  31 ମୋର୍୍ଭ 2022 ସରୁ୍ୋ 17.9 ଲକୋଟ ିେତିୋଧିକୋରୀଙୁ୍କ ଆୟୁର୍ମୋନ କୋଡ୍ଭ 
ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଛ।ି ଲଗୋଟଏି ପରବିୋରକୁ  ପ୍ରତ ିବର୍ଭ 5 �କ୍ ଟଙ୍କୋ ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ 
ମୋଗଣୋ ଚକିତି୍ସୋ ଲଯୋଗୋଇବୋ ପୋଇ ଁଏେୋ ଲେଉଛ ିବଶି୍ୱର ସବ୍ଭବୃେତ ସ୍ୋସ୍୍ୟ 
ବୀମୋ ଲଯୋଜନୋ। ଏେ ିଲଯୋଜନୋ ଅଧୀନଲର 3.28 ଲକୋଟରୁି ଅଧିକ ଲ�ୋକ 
ଚକିତି୍ସୋ ସବୁଧିୋ ପୋଇଛନ୍।ି ଏେ ିଲଯୋଜନୋର େତିୋଧିକୋରୀଙ୍କ  ଭିତଲର 46.7 
ପ୍ରତଶିତ ଲେଉଛନ୍ ିମେଳିୋ। 

n  ଲଦଶଲର 1.17 �କ୍ ଆୟୁର୍ମୋନ ଭୋରତ ସ୍ୋସ୍୍ୟ ଏବଂ ସସୁ୍ତୋ ଲକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ୋ 
କରୋଯୋଇଛ ିଏବଂ ଏପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ 30 ମ�ିିୟନ୍ ଲ�ୋକ ଇ-ସଞ୍ୀବନୀ ଦ୍ୋରୋ 
ଲଟ�ି-ପରୋମଶ୍ଭ ସବୁଧିୋ ପୋଇଛନ୍।ି

n  8600 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଜନଔରଧି ଲକନ୍ଦ୍ର ଲଦଶର 90% ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ 
ଶସ୍ୋଲର ଔରଧ ଲଯୋଗୋଉଛ।ି

n  ବତ୍୍ଭମୋନ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଜନ ଧନ ଲଯୋଜନୋ ଅଧୀନଲର 45 ଲକୋଟରୁି ଅଧିକ 
ବ୍ୟୋଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଲଖୋ�ୋଯୋଇଛ।ି ଏେୋର େତିୋଧିକୋରୀଙ୍କ ଭିତଲର 55% 
ଲେଉଛନ୍ ିମେଳିୋ । ଏେ ିଜନ ଧନ ଆକୋଉଣ୍ଟଲର 1.66 �କ୍ ଲକୋଟ ିଟଙ୍କୋ 
ଜମୋ ଲେୋଇଛ।ି

n  ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଆବୋସ ଲଯୋଜନୋ (ସେରୀ) ଅଧୀନଲର ଏପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ 58 �କ୍ରୁ 
ଅଧିକ ଘର ନମି୍ଭୋଣ କୋଯ୍ଭ୍ୟ ଲଶର ଲେୋଇଛ।ି ଏଥିସେତି ପ୍ରଧୋନ ମନ୍ତୀ 
ଆବୋସ ଲଯୋଜନୋ (ଗ୍ରୋମୀଣ) ଅଧୀନଲର 1.95 ଲକୋଟ ିଘରକୁ ଲକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ସେୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଛ।ି

ତକାଟରିକୁ  ଅଧିକ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ 
ତୋଜନା (ସହରୀ) ଅଧୀନତର ମଞ୍କୁର 
କରାୋଇଛ।ି

1.22

ତକାଟରିକୁ  ଅଧିକ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ 
ତୋଜନା (ଗ୍ାମୀଣ) ଅଧୀନତର  ନମି୍ଭାଣ 
କରାୋଇଛ।ି

2.52

ସ୍ନଧି ିମେୱାଜନୱା
360 ତକାଟ ିଟଙ୍ା ରାସ୍ାକଡ଼ ବତିକ୍ରତାଙ୍ 
ଆକାଉଣ୍କକୁ ପଠାୋଇଛ।ି ଏହ ିତୋଜନାତର 
41% ମହଳିା, 51% ଓବସି ିଏବଂ 22% 
ଏସସଏିସ୍ ଟ ିହତିାଧିକାରୀ ଅଛନ୍।ି

ସ୍ୱାବଲମ୍ବରୀ ଭୱାରତ କଭର ମଷ୍ୱାରି
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ବତ୍୍ଭମୋନ ଭୋରତ ବୋପଙୁ୍କ ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବଶି୍ୱୋସର 
ସ୍ପନକୁ ପରୂଣ କରୁଛ ିଏବଂ ଲଦଶକୁ ନୂତନ ଦଗି ଲଦବୋ ପୋଇ ଁନୂତନ 
ଲଯୋଜନୋ ଏବଂ ପ୍ରତଶିରୁତ ିଲଦଇଛ।ି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଲମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ, 
ଷ୍ଟୋଟ୍ଭଅପ୍ ଇଣି୍ଆ, ଷ୍ଟୋଣ୍ଅପ୍ ଇଣି୍ଆ, ମଦୁ୍ୋ ଲଯୋଜନୋ, ଉସ୍ୋଦ୍, େୁନୋର 
ଏବଂ ଇ-ନୋମ ଭଳ ିପଲୋଟଫମ୍ଭଗୁଡକି ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶୀଳତୋ ଲକ୍ତ୍ଲର 
ନୂତନ ସ୍କ୍ିପ୍ଟ ଲ�ଖଛୁନ୍।ି କୋଯ୍ଭ୍ୟରତ ଏବଂ କୁଶଳୀ ମେଳିୋ ଏବଂ 
ଯୁବକ କମ୍ିୋ ଘଲରୋଇ କୋଯ୍ଭ୍ୟଲର ନଲିୟୋଜତି ମେଳିୋ, ରୋସ୍ୋଘୋଟର 
ଶ୍ରମକି, ସମୋଜର ପ୍ରଲତ୍ୟକ ବଭିୋଗ ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶୀଳତୋ ପୋଇଁ ଲକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସେତି ନଜିର ପରଚିୟ ସଷିୃ୍ଟ କରୁଛନ୍ ିଏବଂ ଏେୋ 
ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଏକ ଲପ୍ରରଣୋ ପୋ�ଟଛି।ି 

ବାପକୁଙ୍ ସ୍ାବଲମ୍ନ ସ୍ପ୍ନ ତହଉଛ ିସାକାର

ଗଣତନ୍ତର ପରଭିୋରୋଲର ଏକ ସନୁ୍ର ଅଥ୍ଭ ରେଛି ି ତୋେୋ ଲେ�ୋ 
ଜନତୋ ନଜି ପସନ୍ ଅନୁସୋଲର ସରକୋର ବୋଛଲିବ ଏବଂ ସରକୋର 
ଲ�ୋକଙ୍କ ଅଭିଳୋସୋ, ଆଶୋକୁ ପରୂଣ କରବିୋ ଦଗିଲର କୋଯ୍ଭ୍ୟ କରଲିବ।  
କନୁି୍ ମେୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ୀ ଗଣତନ୍ତର ପ୍ରକୃତ ଶକି୍ ଉପଲର ଗୁରୁତ୍ୱୋଲରୋପ 
କରଥିିଲ�। ଲ�ୋକମୋଲନ ଲକଉଁ ଦଗିଲର ସରକୋରଙ୍କ ଉପଲର 
ନଭି୍ଭର କରବିୋ ଉଚତି୍ ନୁଲେଁ ବରଂ ସ୍ୋବ�ମ୍ୀ ଲେବୋ ଉଚତି୍ ଲବୋ�ି 
ଲସ ଦଶ୍ଭୋଇଥିଲ�।  ମେୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ୀ ଏକ ସୋମୋଜକି ବ୍ୟବସ୍ୋର 
ଅଗ୍ରଗତ ି କରଥିିଲ� ଯୋେୋ ସରକୋରଙ୍କ ଉପଲର ନଭି୍ଭରଶୀଳ 
ନଥି�ୋ। ଲସ ଲ�ୋକମୋନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣ ଶକି୍କୁ ଜୋଗ୍ରତ କଲ� 
ଏବଂ ନଜିଭିତଲର ପରବିତ୍୍ଭନ ଆଣିବୋ ପୋଇ ଁ ଲସମୋନଙୁ୍କ ଜୋଗ୍ରତ 
କରଥିିଲ�।  ଏେ ିଚନି୍ୋଧୋରୋ ସେତି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ 
ମଧ୍ୟ ଘଲରୋଇ ଲକ୍ତ୍କୁ ସଲୁଯୋଗ ସେ ଲଯୋଡବିୋ ଏବଂ ସରକୋରଙ୍କ 

1.3
4

07

ବକିାଶ ରାସ୍ାତର  ରାରତ ଦରୁତଗତତିର ଆଗକକୁ ୋଉଛ।ି ଏହାସହ ସମ୍ଭାବ୍ 
ଉତଦ୍ାଗୀଙ୍ ଆଶା, ଅତପଷୋ ବ ିବଢକୁଛ।ି ତସମାତନ ନଜିର ତଗାଟଏି 
ଉତଦ୍ାଗ ସ୍ାପନ କରିବାକକୁ ଚାହକୁଛନ୍ ିକାରଣ ତସମାତନ ସ୍ୟଂ ସ୍ାବଲମ୍ୀ 
ତହତବ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ିକରତିବ। ଏମିତ ିତଲାକଙ୍ ସ୍ପ୍ନକକୁ ସାକାର କରିବା 
ତହଉଛ ିତକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ଟୋଣ୍ଅପ୍ ଇଣି୍ଆ ଲଷେ୍। 

ଷ୍ୱାଣ୍ ଅପ ୍ଇଣି୍ଆ
5 ଏପି୍ରଲ 2016

ଆଥନିକ ସଶକି୍କରଣରୁ 
ର୍ରାଜଗାର ସଜୃନ

n ଗ୍ରୀନ୍ ଫି� ୍ପରଲିଯୋଜନୋର ସ୍ୋପନୋ ପୋଇ ଁ10 �କ୍ରୁ 1 ଲକୋଟ ିଟଙ୍କୋ 
ଯୋଏ ଋଣ । 30,160 ଲକୋଟଟିଙ୍କୋରୁ ଅଧିକ ଋଣ ମଞ୍ରୁ।

n ସମସ୍ଙ୍କ ପୋଇ ଁସେଜ ଓ ସ�ୁଭ ଋଣ ସବୁଧିୋ- ଋଣ ମୋଜ୍ତିନଲର 
ଉଲଲ୍ଖନୀୟ ହ୍ୋସ। ଆଗରୁ 25 ପ୍ରତଶିତ ଥି�ୋ ଏଲବ 15 ପ୍ରତଶିତ 
ଲେୋଇଛ।ି 

ବର୍ଭୋଏ ଋଣର ସହଜ 
ରିତପତମଣ୍ ସକୁବଧିା, ତୋଜନାକକୁ 
2025ୋଏ ବଢାଗଲା। 

ଲଷେ ତଲାକଙ୍କୁ  ଟୋଣ୍ଅପ୍ 
ଇଣି୍ଆର ଫାଇଦା ଏତବ 
ୋଏ। 

ରକୁ  ଅଧିକ ଖାତାଧାରକ 
ମହଳିା ଉତଦ୍ାଗୀ, 

ସ୍ୱାବଲମ୍ବରୀ ଭୱାରତ କଭର ମଷ୍ୱାରି

22 ମୱାର୍୍ଷ 2022 େୱାଏ ସଂଖ୍ୱା
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ଉପଲର ନଭି୍ଭର କରବିୋ ପରବିଲତ୍୍ଭ ଲ�ୋକଙୁ୍କ ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶୀଳ କରବିୋ 
ଦଗିଲର ପଦଲକ୍ପ ଲନଇଛନ୍।ି ଆଜ ିଭୋରତ ସମ୍ଖୁୀନ ଲେଉଥିବୋ 
ବଡ ଚ୍ୟୋଲ�ଞ୍ର ସମୋଧୋନ ପୋଇଁ ଗୋନ୍ଜିୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷି୍ଟ ଏକ ଉତ୍ମ 
ମୋଧ୍ୟମ ପୋ�ଟଛି।ି ଗୋନ୍ଜିୀଙ୍କ ଚନି୍ନ ଅନୁସୋଲର ଭୋରତର ଆତ୍ମୋ 
ଗୋଁଲର ରେଛି।ି ଏବଂ ଭୋରତକୁ ସ୍ୋବ�ମ୍ୀ କରବିୋ ପୋଇ ଁପ୍ରଲତ୍ୟକ ଗୋଁ 
ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶୀଳ ଲେବୋ ଆବଶ୍ୟକ। ରୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରୋମ ସ୍ରୋଜ ଲଯୋଜନୋ 
ମୋଧ୍ୟମଲର ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଏେୋକୁ ସଂକଳ୍ପ ଭୋଲବ ଗ୍ରେଣ କରୁଛନ୍।ି 
ଲଯଲତଲବଲଳ ଗୋନ୍ଜିୀ ସମୋଜଲର ଠଆି ଲେୋଇଥିବୋ ଲଶର ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ 
ପୋଇ ଁପ୍ରଲତ୍ୟକ ନଷି୍ପତ୍ ି ଲନବୋକୁ କେଥିିଲ�, ଆଜ ିଲକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର 
ବୋପଙୁ୍କ ମନ୍ତକୁ ଉଜ୍ଜ�ୋ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଆବୋସ ଲଯୋଜନୋ, ଜନ ଧନ 
ଲଯୋଜନୋ, ଲସୌଭୋଗ୍ୟ ଲଯୋଜନୋ ଏବଂ ସ୍ଚ୍ଛ ଭୋରତ ମଶିନ ଭଳ ି
ଲଯୋଜନୋ ମୋଧ୍ୟମଲର ବ୍ୟବସ୍ୋ କରଛିନ୍।ି ଲକବଳ ଏତକି ିନୁଲେଁ, ବୋପୁ 

ଲଟଲକନୋଲ�ୋଜ ି ବ୍ୟବେୋର କର ି ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେଜ କରବିୋ 
ବରିୟଲର କେଥିିଲ�, ଏେୋକୁ ଆଧୋର କର ିଲକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର ଆଧୋର, 
ଡବିଟି,ି ଡଜିଟିୋଲ୍ ଇଣି୍ଆ, ବଏିମ୍ଏମ୍ ଆପ୍, ଡଜି�ିକର୍ ଇତ୍ୟୋଦ ି
ସୋେୋଯ୍ୟଲର ଲଦଶବୋସୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେଜ କରବିୋକୁ ଲଚଷ୍ଟୋ 
କରଛିନ୍।ି

ପ୍ରଲତ୍ୟକ ନୋଗରକିଙୁ୍କ ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶୀଳ କରବିୋ ପୋଇ ଁ ଲକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋରଙ୍କ ଚନି୍ୋଧୋରୋ ଏବଂ ଲଯୋଜନୋର ଫଳୋଫଳ ଲେଉଛ ି ଲଯ 
ପି�ୋମୋନଙ୍କ ଶକି୍ୋ ଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିଲ�ୋକଙ୍କ ଉଲଦ୍ୟୋଗ ଉପଲର 
ଏେୋର ସକରୋତ୍ମକ ପ୍ରଭୋବ ପଡଛି।ି ଏେୋ ଲଦଶର ନୋଗରକିଙ୍କ 
ସରୁକ୍ୋ ତଥୋ ସଶକି୍କରଣର ସ୍ତିକୁି ବଦଳୋଇ ଲଦଇଛ ିଏବଂ ଗ୍ରୋମ-
ଗରବି-ମେଳିୋମୋନଙ୍କ ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶୀଳତୋ ଏକ ନୂତନ ଦଗି ପୋଇଛ,ି- 
ଲଯମତି ିବକିୋଶର ମଲଡଲ୍ ମେୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ୀ ଚୋେଁୁଥିଲ�। କନୁି୍ ବତ୍୍ଭମୋନ 

ଇ-ନୱାମ
14 ଏପି୍ରଲ୍ 2016

ଏକ ରୱାଷ୍ଟ୍-ଏକ ବଜୱାରର 
ଅବତୱାରଣୱା କରୁଛ ି

ଇ-ନୱାମ ୍
ଇ-ନାମର ଉତଦେଶ୍ ତହଉଛ ିସମସ୍ କୃରକଙ୍କୁ  ଲାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ 
ତାଙ୍ କୃର ିଉତ୍ାଦ ବକିି୍ର କରିବାର ଧାରାକକୁ ବଦଳାଇବା। ଏହାଦ୍ାରା ଆମ 

କୃରକଙ୍କୁ  ବନିା ତକୌଣସ ିଅତରିିକ୍ ନତିବଶ ବା ଖର୍୍ଭତର ପରିଶ୍ମ ଅନକୁସାତର 
ଲାର ମିଳପିାରକୁ ଛ।ି ଏହାଦ୍ାରା ତାଙ୍ ତରାଜଗାର ବଢକୁଛ।ି ଏହା ସହତି କୃର ି
ଉତ୍ାଦର ମଲୂ୍ ନଦି୍୍ଭାରଣତରତଦଶ ସାରା ଏକ ରାଷ୍ଟ-ଏକ ବଜାରରର 

ଅବତାରଣା ତହାଇପାରକୁ ଛ।ି । 

ଇ-ନାମ ପ୍ରକଳ୍ପ କୃରକଙ୍ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନତର ସକୁଧାର ଆଣିବା 
ସହ ସମୃଦ୍ ିଆଣିବ। 

1,000 
ମଣି୍ ସ୍ାପନ ତହାଇଛ ି
ଇନାମ୍ ଦ୍ାରା 21 

ରାଜ୍ ଓ ତକନ୍ଦ୍ର ଶାସତି 
ଅଞ୍ଚଳତର। 

ବ୍ବସାୟୀ ଏବଂ 
17306313 କୃରକ 
21 ରାଜ୍ରକୁ  ତୋଡ଼ ି

ତହାଇଛନ୍।ି 

କମିଶନ ଏତଜଣ୍ ( 
ସଏି), 2083 କୃରକ 
ଉତ୍ାଦକ ସଂଗଠନ ବ ି
ତୋଡ଼ ିତହାଇଛନ୍।ି 

2,21,191 1,03,156 

ସ୍ୱାବଲମ୍ବରୀ ଭୱାରତ କଭର ମଷ୍ୱାରି

ସଂଖ୍ୱା 31 ମୱାର୍୍ଷ 2022 େୱାଏ।
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ପ୍ରଶନ ଲେଉଛ ିଲଦଶ ଯୋେୋ େୋସ� କରଛି ିତୋେୋ ଯଲଥଷ୍ଟ କ?ି ଉତ୍ରଟ ି
ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ।  ରୋଷ୍ଟ୍ର ଆଜ ିଯୋେୋ େୋସ� କରଛି ିତୋେୋ ଲକବଳ 
ଲଗୋଟଏି ପୋେୋଚ ଲେୋଇପୋଲର, ଏକ ଆତ୍ମନଭି୍ଭରଶୀଳ ଭୋରତ ଗଠନ 
ପୋଇ ଁଯୋତ୍ୋ ଜୋର ିନରିନ୍ର ଭୋଲବ ରେଛି।ି

ଗତ କଛିବିର୍ଭ ମଧ୍ୟଲର ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରେଣକୁ ଯଉଁଭଳ ି
ପ୍ରୋଧୋନ୍ୟ ଦଆିଯୋଇଛ ି  ତୋ ଦ୍ୋରୋଲ�ୋକମୋଲନ ସରକୋରଙ୍କ 
ଅଭିଯୋନକୁ ଜନସୋଧରଣ ଏକ ସୋଧୋରଣ ଅଭିଯୋନଲର ପରଣିତ 
କରଛିନ୍।ି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ଅଲନକ ଥର କେଛିନ୍ ିଲଯ 
ଗୋନ୍ୀଜୀ ତୋଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୋରୋ ଲକୌଣସ ିପ୍ରଭୋବ ସଷିୃ୍ଟ କରବିୋକୁ ଲଚଷ୍ଟୋ 
କରନିୋେୋଁନ୍,ି କନୁି୍ ତୋଙ୍କ ଜୀବନ ଲପ୍ରରଣୋର କୋରଣ ପୋ�ଟଯିୋଇଛ।ି 

ଆଜ ି ନୂତନ ଭୋରତଲର ଯୁବକ କମ୍ିୋ ମେଳିୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 
ନୋଗରକିମୋଲନ ମଧ୍ୟ ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ନୀତ ିଲଯୋଗଁୁ 
ଲଦଶ ତଥୋ ବଶି୍ୱପୋଇ ଁଲପ୍ରରଣୋ ପୋ�ଟଛିନ୍।ି

ଆଶ୍ା ନକୁତହ,ଁ ଅଧିକାର ତଦବା ଲଷେ୍
ଦୋରଦି୍୍ୟ ଦୂର କରବିୋ ପୋଇ ଁ ଲକୌଣସ ିପଦଲକ୍ପର ସଫଳତୋ ଏେୋର 
ମଲନୋଭୋବ ଉପଲର ନଭି୍ଭର କରଥିୋଏ।  ଏଣୁ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀଙ୍କ 
ସରକୋରଙ୍କ ଚନି୍ୋଧୋରୋ ଏବଂ ନୀତ ି ଗରବିଙୁ୍କ ଅଧିକୋର ଉପଲର 
ନଭି୍ଭରଶୀଳ ନଲେୋଇ ଅଧିକୋର ସମ୍ନ୍ନ କରବିୋ ଉପଲର ଗୁରୁତ୍ୱ 
ଲଦଇଥୋନ୍।ି      ଲତଣୁ, ଲ�ୋକପି୍ରୟତୋର 'ସଟ୍ଭ-କଟ୍' ଗ୍ରେଣ କରବିୋ 

ସବକୁ ତଲାକଙ୍ ମନତର ଆକସି୍କ ବରିମ ପରିସି୍ତକିକୁ ତନଇ ଅତନକ ଚନି୍ା 
ରହବିା ସହ ଆଥଟିକ ଅବସ୍ାକକୁ ତନଇ ଅସକୁରଷିେତ ରାବ ବ ିରହଥିାଏ। ଏମିତ ି

ତଲାକଙ୍କୁ  ଜୀବନ ରଷୋର ଗ୍ାତରଣ୍ ିତଦବା ଲାଗି ତକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଜୀବନତଜ୍ାତ ିବୀମା ତୋଜାନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସକୁରଷୋ ବୀମା ତୋଜନା ଏବଂ 

ଅଟଳ ତପନ୍ସନ୍ ତୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍।ି 

ସମୱାଜ କଲ୍ୱାଣ 

ଜନସରୁଷେୱାରୁ ଜରୀବନରଷେୱା 
ଆଡକୁ ଅଗ୍ସର 

3.8
8 ତକାଟରିକୁ  ଅଧିକ ତଲାକ 

ଅଟଳ ତପନ୍ସନ୍ ତୋଜନା 
ଅନ୍ରକୁ ୍ଭକ୍ ତହାଇଛନ୍ ିପ୍ରତ ିତନି ି
ମାସତର। 

 ଅଟଳ ତପନ୍ସନ୍ ତୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜୀବନ ତଜ୍ାତ ିବୀମା ତୋଜନା, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସକୁରଷୋ  ତୋଜନା ଦ୍ାରା ତନି ିବର୍ଭତର 20 ତକାଟରିକୁ  ଅଧିକ 

ତଲାକଙ୍କୁ  ଅନ୍ରକୁ ୍ଭକ୍ କରାୋଇଛ।ି  

ଅଟଳ ମପନ୍ସନ୍ ମେୱାଜନୱା 
ବର୍ଭକକୁ 12ଟଙ୍ା ପି୍ରମିୟମତର 2 

ଲଷେ ଟଙ୍ା ୋଏ  ଦକୁଘ୍ଭଟଣା ବୀମା 
ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ରାୟ 27 ତକାଟ ି68 
ଲଷେ ତଲାକ ଏଥିତର ଅନ୍ରକୁ ୍ଭକ୍। 

ସରୁଷେୱା ବରୀମୱା ମେୱାଜନୱା

ସ୍ୱାବଲମ୍ବରୀ ଭୱାରତ କଭର ମଷ୍ୱାରି
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ପରକିବଦତ୍ତ୍ଯ, ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର େୀଘ୍ଯକୋଳୀ� ଭକିତ୍ତକିଦର ଦେୋକଙୁ୍ 
ସହୋୟକ ଦହେୋଭଳକି କୋ�୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରକିଛନ୍କି। ଏହକିକ୍ରମଦର 
ଏପରକି ସୋଧ�, ସଂସୋଧ� ଏବଂ ସଦୁ�ୋଗ ସଷୃ୍କି କରକିଛନ୍କି, �ୋହୋ 
ଗରକିବ ଓ ବଞ୍ଚକିତଙ୍ ପୋଇ ଁଉନ୍ତ ଜୀବ�ଦଶଳୖୀ ପ୍ରେୋ� କରକିପୋରୁଛକି। 
ଗରକିବଙୁ୍ ସ୍ୱୋବେମବୀ ଓ ଆତ୍ମ�କିଭ୍ଯର କରକିବୋ ସହ �କିଜ ପରକିବୋର 
ଭରଣଦପୋଷଣ କରକିବୋ େୋଗକି ସକ୍ଷମ ଦହବୋକୁ ଦପ୍ରୋତ୍ସୋହକିତ କରୁଛକି। 
ଏହକି କୋରଣରୁ ଆଜକି ପ୍ରତକିଟକି ଗରକିବ ପରକିବୋର ପୋଖଦର ବ୍ୟୋଙ୍ ଖୋତୋ 
ରହକିଛକି ଋଣ ଓ ବୀମୋ େୋଗକି ଅଦ�କ ପ୍ରକୋର ଅର୍୍ଯଦ�ତୖକିକ ମୋଧ୍ୟମ 
ରହକିଛକି। ଉଚ୍ଚ ଶକିକ୍ଷୋ ପୋଇବୋ ତର୍ୋ ଦସମୋ�ଙୁ୍ କୁଶଳୀ କରକିବୋ େୋଗକି 
ତୋଙ୍ ପୋଖଦର ଅଦ�କ ସଦୁ�ୋଗ ରହକିଛକି। ସ୍ୱୋସ୍୍ୟବୀମୋ, ବକିେୁ୍ୟତ୍, 

ମଦୁ୍ରୱା ଷ୍�ୱାଜନୱା
ଏପ୍ରିଲ୍ 8, 2015 

ସ୍ଷ୍ରୱାଜରୱାର ସ୍ପ୍ନକୁ ନୂତନ 
ଉଡୱାଣ ଷ୍ଦଉଛ ି ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତ୍ରବୀ 

ମଦୁ୍ରୱା ଷ୍�ୱାଜନୱା 
ବ୍ୟକି୍ତ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କକ୍ତ୍ରଙୁ୍କ ନମି୍ଗାଣ, ବ୍ୟବସାୟ, ବା 
କସବା କକ୍ତ୍ରକର ଆୟ�ାରୀ �ା�୍ଗ୍ୟକ୍ମ ସହ �ୃଷକିକ୍ତ୍ରଲାଗି 
ପିଏମ୍ ମଦୁ୍ା କ�ାଜନାକର ଶଶିୁ, �କିଶାର ଏବଂ ତରୁଣ ତନି ି

କଶ୍ରଣୀକର �ର୍ାକ୍କମ 50 ହଜାର, 50 ହଜାରରୁ 5 ଲକ୍ ଟଙ୍କା 
ଏବଂ 5 ଲକ୍ରୁ 10 ଲକ୍ ଟଙ୍କା �ାଏ ଋଣ ପ୍ରୋନ �ରା�ାଉଛ।ି 

ବଭିିନ୍ନ ବଗ୍ଗର କଲା�ମାକନ ଏହାର ସକୁ�ାଗ କନଉଛନ୍ତ,ି 
କ�ଉଁଥିକର �ୁବ� ଓ ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧି� ରହଛି।ି

18.60 8.10 
ଲକ୍ କ�ାଟରୁି ଅଧି� ଋଣ 

34.41 କ�ାଟରୁି କଲା�ଙୁ୍କ  18 
ମାର୍୍ଗ 2022 �ାଏ  ଋଣ ପ୍ରୋନ 

�ରା�ାଇଛ।ି 

ଲକ୍ କ�ାଟ ିଟଙ୍କା ଅର୍୍ଗାତ୍ ପ୍ରାୟ  
ସବୁୋୟ ରାଶରି 68 ପ୍ରତଶିତ 
ବା 23.27 କ�ାଟରୁି ଅଧି� ଋ 
ମହଳିାଙୁ୍କ ପ୍ରୋନ �ରା�ାଇଛ।ି 

ମଦୁ୍ୋ ଦ�ୋଜ�ୋଦର ଏସସକି, ଏସଟକି ଏବଂ ଓବକିସକି ବଗ୍ଯର 34.41 ଦକୋଟକି 
ଆକୋଉଣ୍ଟଦର 18.60 େକ୍ଷ ଦକୋଟକି ଟଙ୍ୋ ଜମୋ କରୋ�ୋଇଛକି। ଷ୍ୋଣ୍ଡ ଅପ୍ 
ଇଣ୍ଡକିଆ ଅଧୀ�ଦର ଗ୍ୀନ୍ ଫକିେ ୍ଏଣ୍ଟରପ୍ରୋଇଦଜସ୍ ପ୍ରତକିଷ୍ୋ ପୋଇ ଁଏସସକି, 
ଏସଟକି ହକିତୋଧିକୋରୀଙୁ୍ 5.3 ହଜୋର ଦକୋଟକି ଟଙ୍ୋ ଋଣ ପ୍ରେୋ�। ପ୍ରୋୟ 79 
ହଜୋର ମୋ�ୁଆଲ୍  ସ୍ୋଦଭଞ୍ଜରଙୁ୍ 27.8 ହଜୋର ଦକୋଟକି ସୋହୋ�୍ୟ। �ବସଜୃ� 
ଉଦେ୍ୟୋଗୀ  ଆଦମବେକର ସୋମୋଜକିକ ଇଦ�ୋଦଭସନ୍  ମକିଶନ୍ ଦ୍ୋରୋ ସହୋୟତୋ। 
ପକିଏମ୍  େକ୍ଷ ଦ�ୋଜ�ୋ ଦ୍ୋରୋ 2.7  ଏସ୍ ସକି �ୁବକଙୁ୍ �କିଃଶଳୁ୍ପ ପ୍ରଶକିକ୍ଷଣ ସହ 
ଦଭଞ୍ଚର କ୍ୟୋପକିଟୋଲ୍  ପୋଣ୍କିରୁ ଉଦେ୍ୟୋଗୀଙୁ୍ 450 ଦକୋଟକି ସହୋୟତୋ।  ଉଜ୍ଜେୋଦର 
3.1 ଦକୋଟକି ସଂଦ�ୋଗ, PM ଆବୋସ ଦ�ୋଜ�ୋଦର 1.31 ଦକୋଟକି ପକ୍କୋ ଘର 
ଏହକି ବଞ୍ଚକିତ ଦଗୋଷ୍ୀକୁ ପ୍ରେୋ� କରୋ�ୋଇଛକି।

ଏମିତ ିଷ୍ହଉଛ ିପଛଆୁବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ

ସ୍ୱାବଲମ୍ବବୀ ଭୱାରତ କଭର ଷ୍ଟେୱାରି
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ସ୍ଚ୍ଛ ଇନ୍ନ, ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ପ୍ରତଜି୍ା ସହତି ଉଜ୍ଜଳା କ�ାଜନା ମାଧ୍ୟମକର 
ଧୂଆଁମକୁ୍ତ କରାକଷଇ ଘର ପାଇଁ ଭାରତ ପେକକ୍ପ କନଇଛ।ି ଏହ ିକ�ାଜନା 

ମହଳିାଙ୍କ ସ୍ାସ୍୍ୟଜନତି ସମସ୍ୟା�ୁ ହ୍ାସ �ରିଛ।ି ଏହା�ୁ ଆଖିକର ରଖି 
�କରାନା ଅବଧିକର ତନିମିାସ ପାଇଁ ମାଗଣା ସଲିିଣ୍ର  କ�ାଗାଣ ମସିୁ୍ଲ୍ 

ସମୟକର ଏହ ିପରିବାଙୁ୍କ ସହାୟତା �ରିଥିଲା। 

 ଉଜ୍ଜଳୱା ଷ୍�ୱାଜନୱା 
1 May 2016

ଚୁଲି ଫୁଙି୍କବୱାରୁ ମକିୁ୍, 
ହସ ଫୁଟିଲୱା ମହୁଷଁ୍ର 

ଗରିବ ପରିବାରର ମହଳିାଙ୍କ ନାମକର ବନିା 
କ�ୌଣସ ିବନ୍�କର 1 କ�ାଟ ିLPG ସଂକ�ାଗ 
ପ୍ରୋନ �ରିବା�ୁ 10 ଅଗଷ୍ 2020ୁ ଉଜ୍ଜଳା 
2.0 ଆରମ୍ �ରା�ାଇଥିଲା।   

ଉଜ୍ଜଳା 2.0 ଅଧୀନକର, ଜାନୁଆରୀ 27, 2022 ପ�୍ଗ୍ୟନ୍ତ 99.14 ଲକ୍ 
ସଂକ�ାଗ ପ୍ରୋନ �ରା�ାଇଛ।ି  ଏହାପକର, 60 ଲକ୍ ଅତରିିକ୍ତ ସଂକ�ାଗ 

ପ୍ରୋନ �ରିବା�ୁ ବର୍୍ଗମାନ ନୀତ ିଆଧାରକର କ�ାଜନା�ୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ �ରିଛନ୍ତ।ି 

ଉଜ୍ଜଳୱା 2.0
ସାରା କେଶକର ଉଜ୍ଜଳା 

1.0 ଅଧୀନକର 8 କ�ାଟ ି
ଏଲପିଜ ିଗ୍ୟାସ ସଂକ�ାଗ 

ପ୍ରୋନ �ରା�ାଇଛ।ି 

ଉଜ୍ଜଳୱା 1.0

ସଡକ ଏବଂ ଅ�୍ୟୋ�୍ୟ ଭକିତ୍ତକିଭୂମକି ସବୁକିଧୋ ରହକିଛକି।  ପ୍ରଦତ୍ୟକ  
ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳ  ଏବଂ ସହରୋଞ୍ଚଳଦର ଦେୋକଙ୍ ଘଦର ଦଶୌଚୋଳୟ �କିମ୍ଯୋଣ 
କରୋ�ୋଇଛକି, ମହକିଳୋମୋ�ଙୁ୍ ଏେପକିଜକି ଚୁେୋ ସହ ଏେପକିଜକି ସଂଦ�ୋଗ 
ଦ�ୋଗୋଇ େକିଆ�ୋଇଛକି।

ଦଗୋଟକିଏ ପଦଟ ଗରକିବ ଦେୋକଙୁ୍ ସଶକ୍ କରୋ�ୋଉଛକି ଏବଂ ଅ�୍ୟ 
ପଦଟ ଦସମୋ�ଙ୍ର ସୋମୋଜକିକ ସରୁକ୍ଷୋ ମଧ୍ୟ ସ�ୁକିଶ୍ଚକିତ କରୋ�ୋଉଛକି। 
କକିସୋ� ସୋମ୍ୋ� �କିଧି, ମଦୁ୍ୋ ଋଣ, ଏମ୍କିଏନ୍ଆରଜକିଏ, ସରୁକ୍ଷୋ ବୀମୋ 
ଦ�ୋଜ�ୋ, ସୋଧୋରଣ ବକିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ୋ, ସୋର ସବସକିଡକି, ପ୍ରଧୋ�ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଆବୋସ ଦ�ୋଜ�ୋ, ଏସସକି-ଏସଟକି-ଓବକିସକି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟୋେଘ ୁ
ଛୋତ୍ରଙୁ୍ ସବସକିଡକି, ଅଙ୍ଗ�ୱୋଡକି ମୋଧ୍ୟମଦର ଖୋେ୍ୟ ସରୁକ୍ଷୋ ଆଇ�ର 
ପ୍ରଭୋବଶୋଳୀ ପୋଳ�, ପୁଷ୍କିକର ସରୁକ୍ଷୋ ଅଭକି�ୋ�, ଆତ୍ମ �କି�ୁକ୍କି ପୋଇଁ 

ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ୋ, ଏମଏସଏମଇକୁ ଶସ୍ତୋ ଋଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୋରତ ଅଭକି�ୋ� 
ଅଧୀ�ଦର ଦଶୌଚୋଳୟ �କିମ୍ଯୋଣ ଭଳକି ଦ�ୋଜ�ୋଗୁଡକିକ ବତ୍ତ୍ଯମୋ� 
ହକିତୋଧିକୋରୀଙ୍ �କିକଟଦର ପହଞ୍ଚଛୁକି।    ସବ୍ଯଶକିକ୍ଷୋ ଅଭକି�ୋ�, 
ଏମ୍ଏନ୍ଆର୍ଇଜକିଏ  ଦ୍ୋରୋ  ଦସମୋ�ଙ୍ ଆୟ ବୃଦ୍କି ଦହୋଇପୋରୁଛକି। 
ସ୍ୱୋଧୀ�ତୋର ଅମତୃ ମଦହୋତ୍ସବ ବଷ୍ଯଦର, ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍ 
ଦ�ୋଜ�ୋଗୁଡକିକ �ୁଗୋନ୍କୋରୀ ଭୋଦବ ଉଭୋ ଦହୋଇଛକି। 

ସ୍ାବଲମ୍ବନ ପାଇଁ କ�ାଜନା କହଲା �ୁଗାନ୍ତ�ାରୀ
ସମୋଜର ଦଶଷ ଭୋଗଦର ଥିବୋ ବ୍ୟକ୍କି ଆଗକୁ ଆସକିବୋର ସଦୁ�ୋଗ 
ପୋଇବୋ ଉଚକିତ୍। �େକି ଦସ ଟକିକକିଏ ସବୁକିଧୋ ମଧ୍ୟ ପୋଏ, ଦତଦବ ଦସ 
ତୋ’ ସ୍ୱପ୍ନ ପରୂଣ କରକି �କିଜ ଜୀବ� ସହକିତ ଆଗକୁ ବଢକିପୋରକିବ। 

ସ୍ୱାବଲମ୍ବବୀ ଭୱାରତ କଭର ଷ୍ଟେୱାରି
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ଏହକି  ମହୋନ୍ ଚକିନ୍ୋଧୋରୋରୁ ଷ୍ୋଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡକିଆ ଆରମ୍ଭ ଦହୋଇଥିେୋ। 
ଶୁଭରମ୍ଭଠୋରୁ ଆଜକି �ୋଏ ଅର୍୍ଯୋତ୍ 5 ଏପ୍ରକିେ 2016ରୁ ଷ୍ୋଣ୍ଡ ଅପ୍ 
ଇଣ୍ଡକିଆ ପ୍ରଧୋ�ମନ୍ତ୍ରୀ �ଦରନ୍ଦ୍ର ଦମୋେୀଙ୍ ଦ୍ୋରୋ ଧୋ�୍ଯ୍ୟ କରୋ�ୋଇଥିବୋ 
ଏହକି େଶ୍ଯ� ଆଧୋରଦର ହିଁ ପରକିଚୋଳକିତ ଦହୋଇ ଆସଛୁକି। ଏହକି ଦ�ୋଜ�ୋ 
ବତ୍ତ୍ଯମୋ� 2025 ପ�୍ଯ୍ୟନ୍ ବୃଦ୍କି କରୋ�ୋଇଛକି। ମହକିଳୋ ଶକ୍କି ଏବଂ 
ସମୋଜର ବଞ୍ଚକିତ ବକିଭୋଗକୁ ଆତ୍ମ�କିଭ୍ଯରଶୀଳ କରକିବୋଦର ଏହୋ ଏକ 
ଗୁରୁତ୍ପରୂ୍୍ଯ ଭୂମକିକୋ ଗ୍ହଣ କରକିଛକି। ଏହକି ଦ�ୋଜ�ୋଦର, 81 ପ୍ରତକିଶତରୁ 
ଅଧିକ ଆକୋଉଣ୍ଟଧୋରୀ ଦହଉଛନ୍କି ମହକିଳୋ ଉଦେ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଏପ�୍ଯ୍ୟନ୍ 
1.34 େକ୍ଷ ଦେୋକ ଏହକି ଦ�ୋଜ�ୋର େୋଭ ଉଠୋଇଛନ୍କି। ଏହୋ ମହକିଳୋ, 
ଅ�ୁସଚୂକିତ ଜୋତକି ଏବଂ ଅ�ୁସଚୂକିତ ଜ�ଜୋତକିଙ୍ ମଧ୍ୟଦର ଉଦେ୍ୟୋଗ 
ମୋଧ୍ୟମଦର ଅର୍୍ଯଦ�ତୖକିକ ସଶକ୍କିକରଣ ଏବଂ ଦରୋଜଗୋରର ଏକ 

ଉଦଲ୍ଖ�ୀୟ ଉେୋହରଣ ଭୋବଦର ଉଭୋ ଦହୋଇଛକି।
ଏପ୍ରକିଲ୍ 2015ଦର ଆରମ୍ଭ  କରୋ�ୋଇଥିବୋ ମଦୁ୍ୋ ଦ�ୋଜ�ୋ 

ମୋଧ୍ୟମଦର 34.41 ଦକୋଟକି ଋଣ ସ୍ୱକିକୃତ  କରୋ�ୋଇଛକି। ଏହକି 
ମଞ୍ଜରୁକିପ୍ରୋପ୍ତ ଋଣ ପୋଇ ଁ18.60 େକ୍ଷ ଦକୋଟକି ଟଙ୍ୋରୁ ଅଧିକ ରୋଶକି 
ପ୍ରେୋ� କରୋ�ୋଇଛକି। ଏହକି ଦ�ୋଜ�ୋ ମୋଧ୍ୟମଦର ଋଣ ଦ�ଉଥିବୋ 70 
ପ୍ରତକିଶତରୁ ଅଧିକ ମହକିଳୋ ବଗ୍ଯର ହକିତୋଧିକୋରୀ ଦହୋଇଥିବୋଦବଦଳ, 
50 ପ୍ରତକିଶତରୁ ଅଧିକ ଅ�ୁସଚୂକିତ ଜୋତକି, ଅ�ୁସଚୂକିତ ଜ�ଜୋତକି, ପଛୁଆ 
ବଗ୍ଯ ଏବଂ ବଞ୍ଚକିତ ସମୋଜରୁ ଉଦେ୍ୟୋଗୀ ଅଟନ୍କି। ପ୍ରଧୋ�ମନ୍ତ୍ରୀ କକିଷୋ� 
ଦ�ୋଜ�ୋ ସହୋୟତୋଦର ପ୍ରୋୟ 11 ଦକୋଟକି କୃଷକଙ୍ ପରକିବୋରର 
ଆକୋଉଣ୍ଟଦର 1 େକ୍ଷ 82 ହଜୋର ଦକୋଟକିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍ୋ ଜମୋ 
କରୋ�ୋଇଛକି। ଦସଥିମଧ୍ୟରୁ  ଦକୋଭକିଡ୍ ପରକିସ୍କିତକିଦର 1.29 େକ୍ଷ ଦକୋଟକି 

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସକିବୋ�ୀ ଜକିଲ୍ୋଦର ଥିବୋ ଆେକିବୋସୀ 
ବହୁଳ ଗୋଁ ଘଂଦସୌର ବକିକୋଶ ଖଣ୍ଡଦର ଜଳସଖି 
ଦହୋଇଥିବୋ ମହକିଳୋମୋଦ�  �କିଜ ପୋଇଁ 

ସ୍ୱୋବେମବ�ର �ୂଆ ପରକିଭୋଷୋ ଦେଖିଛନ୍କି। ଏହକି ଅଞ୍ଚଳର  
15 ଗୋଁ ପୋଇଁ 12 ଦକୋଟକି ଟଙ୍ୋ ଖଚ୍ଚ୍ଯ କରୋ�ୋଇ ଝୁରକକି 
ସମୂହ ଜଳ ପ୍ରେୋୟ ଦ�ୋଜ�ୋ ଆରମ୍ଭ କରୋ�ୋଇଥିେୋ। 
କକିନୁ୍ ଜଳ କର ଅସୁେ �ଦହୋଇପୋରକିବୋରୁ ବକିଜୁଳକି ବକିଲ୍ 
ପଇଠ ଦହୋଇପୋରୁ �ଥିେୋ। ଫଳଦର ଦ�ୋଜ�ୋର ସୁଫଳ 
ମକିଳକିପୋରୁ �ଥିେୋ। ଏହକି ସମୟଦର ଆଜୀବୀକୋ ମକିଶଦର 
ଦ�ୋଡକି ଦହୋଇଥିବୋ ମହକିଳୋମୋଦ� ଆଗକୁ ଆସକି ଜଳକର 
ଅସୁେ େୋୟକିତ୍ ହୋତକୁ ଦ�ଦେ। ଜୋ�ୁୟୋରୀ 2021 
ରୁ ଦଫବୃଆରୀ 2022 �ୋଏ, ଅର୍୍ଯୋତ୍ ମୋତ୍ର 13 ମୋସ 
ମଧ୍ୟଦର ଦସମୋଦ� 11 େକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍ୋ ସଂଗ୍ହ 
କରକି  ପଞ୍ଚୋୟତ, ଜଳ ଏବଂ ପରକିମଳ କମକିଟକି ଆକୋଉଣ୍ଟଦର 
ଜମୋ କରକିଛନ୍କି। ଜଳକର ଆେୋୟ କରକିବୋରୁ ମହକିଳୋମୋ�ଙୁ୍ 
କମକିଶ� ଆକୋରଦର ପ୍ରୋୟ 1.90 େକ୍ଷ ଟଙ୍ୋ ପ୍ରେୋ� 
କରୋ�ୋଇଛକି। ସଫଳତୋକୁ େୃଷ୍କିଦର ରଖି ପ୍ରଦତ୍ୟକ ଗୋଁର 
ତକି�କିରୁ ଚୋରକିଜଣ ମହକିଳୋ ସେସ୍ୟଙୁ୍ ଦ�ଇ ଦଗୋଟକିଏ 
ଦେଖୋଏଁ େଳ ଗଠ� କରୋ�ୋଇଛକି। ଦସମୋଦ� ଜଳକର 
ଆେୋୟ ସହ ଟ୍ୟୋପ୍ ସଂଦ�ୋଗଦର ଦରେକଡୋଉନ୍ ଏବଂ 
ରକ୍ଷଣୋଦବକ୍ଷଣର ମ�କିଟରକିଂ ଆରମ୍ଭ କରକିଛନ୍କି। �କିଦ୍୍ଯୋରକିତ 
ସମୟଦର ପ୍ରଦତ୍ୟକ ସକୋଳ ଏବଂ ସନ୍୍ୟୋଦର ଏକ ଘଣ୍ଟୋ 
ପୋଇଁ ଜଳ ଦ�ୋଗୋଣ କରୋ�ୋଉଛକି।  ଟ୍ୟୋପ୍ ସଂଦ�ୋଗ 
�ଥିବୋ ପୋଇପ୍ େୋଇ�କୁ �କିଏ କ୍ଷତକି ପହଞ୍ଚୋଇବ ତୋ’ 
ଉପଦର କୋ�୍ଯ୍ୟୋ�ୁଷ୍ୋ� ଗ୍ହଣ କରୋ�ୋଉଛକି।   ବତ୍ତ୍ଯମୋ� 
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅ�୍ୟ ଜକିଲ୍ୋମୋ�ଙ୍ଦର ଝୁରକକି ମଦଡଲ୍ ମଧ୍ୟ 
କୋ�୍ଯ୍ୟକୋରୀ କରୋ�ୋଉଛକି। 

ଜଳ-ଜଙ୍ଗଲର�
ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ

ଅଞ୍ଳର 15 ଟ ିଗାଁର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘକର ଶୁଦ୍ଧ 
ପାନୀୟଜଳ ପହଞ୍ାଇବା �ା�୍ଗ୍ୟ ମହଳିାମାକନ 
�ରୁଛନ୍ତ।ି 43 ଜଣ ମହଳିାଙୁ୍କ ସଧିାସଳଖ ଭାକବ 
ଏହ ିୋୟିତ୍ୱ େଆି�ାଇଛ।ି   ମହଳିା ସଂଗଠନର 
ଏହପିରି ଉକଲେଖନୀୟ �ା�୍ଗ୍ୟଦ୍ାରା ମଧ୍ୟପ୍ରକେଶ 
ସର�ାର �କର୍ଷ୍ ପ୍ରଭାବତି କହାଇଛନ୍ତ।ି 

ସ୍ୱାବଲମ୍ବବୀ ଭୱାରତ କଭର ଷ୍ଟେୱାରି
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ଟଙ୍କୋ ପ୍ରଦୋନ ଲେୋଇଛ।ି ଲକୋଭିଡ ଅବଧିଲର ଆରମ୍ଭ ଲେୋଇଥିବୋ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ସ୍ନଧିି ଲଯୋଜନୋ ଅଧୀନଲର ପ୍ରଥମଥର ପୋଇଁ 
ରୋସ୍ୋକଡର ବଲିକ୍ରତୋଙୁ୍କ ଆଥ୍ତିକ ଲକ୍ତ୍ଲର ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍ କରୋଯୋଇଥି�ୋ 
ଏବଂ 29 �କ୍ରୁ ଅଧିକ ଷି୍ଟ୍ରଟଲଭଣ୍ରଙୁ୍କ ଏପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ 3,244.24 
ଲକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ ଋଣ ପ୍ରଦୋନ ସରଛି।ି ଆଜ ି େୋରୋେୋର ି ପ୍ରତ ି ମୋସଲର 
ୟୁପିଆଇ ମୋଧ୍ୟମଲର 4 �କ୍ ଲକୋଟରୁି ଅଧିକ କୋରବୋର ଲେଉଛ ି
ଏବଂ ରୁଲପ କୋଡ୍ଭ ସଂଖ୍ୟୋ ମଧ୍ୟ 60 ଲକୋଟ ିଅତକି୍ରମ କରଛି।ି ମୋର୍୍ଭ 
2022 ଲର, ୟୁପିଆଇ ମୋଧ୍ୟମଲର 9,60,581 ଟଙ୍କୋ କୋରବୋର 
ଲେୋଇଛ।ି ଆଧୋର ଦ୍ୋରୋ ସ୍ଳ ବଲିଶରଲର ପ୍ରମୋଣ କରୋଯିବୋ, ଇଣି୍ଆ 
ଲପୋଷ୍ଟ ଲପଲମଣ୍ଟସ ବ୍ୟୋଙ୍କର ବଶିୋଳ ଲନଟୱୋକ୍ଭ  �କ୍ �କ୍ ସୋଧୋରଣ 
ଲସବୋଲକନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୋରୋ ଲଦଶର ଦୂର ଦୂରୋନ୍ଲର ଆଥ୍ତିକ ଲସବୋ ସରୁୁଖରୁ 
ଲେୋଇପୋରଛି।ି 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଜନ-ଧନ ଲଯୋଜନୋ ସଞ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ଉପୋୟ 
ଲବୋ�ି ପ୍ରମୋଣିତ ଲେୋଇଛ।ି ଲଯଉଁ ଲ�ୋକମୋଲନ ବତ୍୍ଭମୋନ ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ 
ବ୍ୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ ଲସବୋଠୋରୁ ସମୂ୍ର୍୍ଭ ଦୂରଲର ଥିଲ�, ବତ୍୍ଭମୋନ ଲସମୋନଙ୍କ 
ନୋଲଁର ଲକବଳ ବ୍ୟୋଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍୍ଟ ନୋେିଁ, ଲସମୋଲନ ରୁଲପ ଲଡବଟି୍ 
କୋଡ୍ଭ ସେତି ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ ସୋମୋଜକି ସରୁକ୍ୋ ଲଯୋଜନୋର 
ସବୁଧିୋ ମଧ୍ୟ ପୋଇପୋରୁଛନ୍।ି ଧନୀକମୋନଙ୍କ ପର,ି ବତ୍୍ଭମୋନ 
ଗରବିମୋଲନ ମଧ୍ୟ ରୁଲପ କୋଡ୍ଭ ଆକୋରଲର ଲଡବଟି୍-ଲକ୍ରଡଟି୍ କୋଡ୍ଭ 
ରଖିବୋ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍,ି ଲଯଉଁଥିପୋଇ ଁ ଲସମୋଲନ ନଜି ପୋଇଁ 
ଆତ୍ମସମ୍ୋନ େୋସ� କରଛିନ୍।ି 

ଗାଁ ତହଉଛ ିସ୍ାବଲମ୍ନର ଆଧାର
ଏମିତ ି ଏକ ସମୟ ଥି�ୋ ଲଯଲତଲବଲଳ ସରକୋରୀ ନୀତରି 

ଉସ୍ୱାଦ୍/ହୁନର
ମଇ 14, 2015

ଉସ୍ୱାଦ୍ ଦ୍ୱାରୱା ସଂରଷିେତ 
ମହଉଛ ିକୁଟରୀର ଶଳି୍ପରୀ ଓ 

କୱାରିଗରରୀ 
08

ଲଷେରକୁ  ଅଧିକ କାରିଗର, 
କାରିଗର ଏବଂ ତସମାନଙ୍ 
ସହ ଜଡ଼ତି ତଲାକମାତନ 
ଉପକୃତ ତହାଇଛନ୍।ି

2016-2017ରକୁ  ଉସ୍ାଦ୍ ଅଧୀନତର ହକୁନର ହାଟ ମଧ୍ୟ ଆତୟାଜତି 
ତହଉଛ।ି ତଦଶର ବରିିନ୍ନ ସ୍ାନରକୁ  ଆସଥିିବା କକୁଟୀରଶଳି୍ପୀ ଏବଂ 

କାରିଗରମାନଙ୍କୁ  ତସମାନଙ୍ର ହସ୍ଶଳି୍ପ ଏବଂ ସ୍ତଦଶୀ ଉତ୍ାଦ ପ୍ରଦଶ୍ଭନ 
କରିବାର ସକୁତୋଗ ଦଆିୋଉଛ।ି 

ହୁନର ହୱାଟ23, 123 
ତଟ୍ନସ୍ଭଙ୍କୁ  ପ୍ରଶଷିେଣ ଦଆିୋଇଛ ି24 

ମାର୍୍ଭ 2022 ପେ୍ଭ୍ନ୍। ଏଥିତର 33% 
ସଟି୍ ମହଳିାମାନଙ୍ ପାଇଁ ସଂରଷିେତ ।

ସଂଖ୍ା ଲଘକୁବଗ୍ଭର ଐତହି୍ କାରିକରୀକକୁ ସରଷେଣ କରିବା ତଥା ତପ୍ରାତ୍ାହନ 
ତଦବାଲାଗି ରାରତ ସରକାର ଉସ୍ାଦ ( ଅତପଗରେଡଙ୍ି୍ ସି୍ଲ୍ ଆଣ୍ ତଟ୍ନଂି ଇନ୍ 
ଟ୍ାଡସିନାଲ୍ ଆଟ୍ଭସ୍/କ୍ରାଟଫ୍ସ୍ ଫର ତଡତରଲପ୍ ତମଣ୍) ତୋଜନା ପ୍ରଣୟନ 
କରିଛନ୍।ି ଏହାଦ୍ାରା ମାଟେର କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ାନଙ୍ ଶକି୍ ବକିାଶ ତହାଇପାରିଛ।ି 

ସ୍ୱାବଲମ୍ବରୀ ଭୱାରତ କଭରମଷ୍ୱାରି
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ଶ୍ରମ କଲ୍ୱାଣ 

ନୂଆ ଶ୍ରମ ମକୱାଡ୍ 
ଏବଂ ଇ-ଶ୍ରମ 

ମପୱାଟ୍ଷୱାଲ 
ଶ୍ମିକମାତନ ତହଉଛନ୍ ିତସହ ିପକୁଞି୍, ୋହାଙ୍ ଅବଦାନ ରାଷ୍ଟ ନମି୍ଭାଣତର 
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ଭ। ତହତଲ ଶ୍ମିକଙ୍ ଏହ ିହତିତର ପ୍ରଥମରକୁ  ତକୌଣସ ିତଠାସ୍ 

ପଦତଷେପ ନଆିୋଇ ନଥିଲା। ଶ୍ମିକଙ୍ ପାଇଁ ଆଇନ ତ ତହାଇଥିଲା ତହତଲ 
ତସଗକୁଡ଼କି ଏତତ ଅସ୍ଟେ ଥିଲା ତେ, ସାଧାରଣ ତଲାକଟଏି ଏଥିତର ବକୁଢଆିଣି 
ଜାଲ ରଳ ିଫଶ ିୋଉଥିଲା। ତସମାତନ ସବକୁ ଅସଂଗଠତି ତଷେତ୍ରର ହିଁ ଥିତଲ। 

n ଶ୍ରମିକମୋନଙ୍କ ସ୍ୋଥ୍ଭଲର ସବୁଠୋରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ପଦଲକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କର ିଲକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋର 73 ବର୍ଭ ମଧ୍ୟଲର ପ୍ରଥମଥର ପୋଇ ଁଚୋଲରଟ ିପରଲିଚ୍ଛଦ ବଶିଷି୍ଟ 
ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂେତିୋ କୋଯ୍ଭ୍ୟକୋରୀ କର ିଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ନ୍ୟୋୟ ତଥୋ ଉପେୋର ଲଦବୋ 
କୋଯ୍ଭ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲ�। ଏେ ିଚୋଲରୋଟ ିଲକୋଡଲର ସମସ୍ 29 ଟ ିପରୁୁଣୋ 
ଶ୍ରମ ନୟିମ ରେଛି।ି 

n ଅଣ ସଂଗଠତି ଲକ୍ତ୍ର ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ସରକୋରଙ୍କ ସୋମୋଜକି ସରୁକ୍ୋ 
ଲଯୋଜନୋ �ୋଭ ମିଳୁ, ଲସଥିପୋଇ ଁପ୍ରଥମଥର �ୋଗି ଲଦଶଲର ଇ-ଶ୍ରମ 
ଲପୋଟୋଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରୋଯୋଇଛ।ି ଏେ ିଲପୋଟ୍ଭୋଲରେ ଲରଜଲିଷ୍ଟ୍ରସନ୍ କରବିୋ 
ପଲର ଏଲବଯୋଏ  38 ଲକୋଟରୁି ଅଧିକ ଲ�ୋକଙୁ୍କ ଇ-ଶ୍ରମ କୋଡ୍ଭ ପ୍ରଦୋନ 
କରୋଯୋଇଛ।ି ଏେ ିକୋଡ୍ଭ ଦ୍ୋରୋ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ସୋମୋଜକି 
ସରୁକ୍ୋ ଲଯୋଜୋନଗୁଡକିର �ୋଭ ମଳିପିୋରୁଛ।ି 

ପରସିର ଏବଂ ଫୋଇଦୋ ଲକବଳ କଛି ି ନଦିେ୍ତିଷ୍ଟ ବଗ୍ଭ ମଧ୍ୟଲର େିଁ 
ସମିୀତ ଥି�ୋ। ଲସଥି�ୋଗି ଅଲନକ ଲଯୋଜନୋ, ଯୋେୋ ସଫଳ 
ଲେବୋ କଥୋ ତୋେୋ ବ ିସଫଳ ଲେୋଇପୋର�ିୋ ନୋେିଁ। କନୁି୍ ବତ୍୍ଭମୋନ 
ପ୍ରଲତ୍ୟକ ନୀତ ିସମୋଜର ଲଶର ଭୋଗଲର ଥିବୋ ବ୍ୟକି୍ ବୋ ଲଶ୍ରଣୀକୁ 
ଧ୍ୟୋନଲର ରଖି ପ୍ରଣୟନ କରୋଯୋଉଛ।ି ମେଳିୋ ସ୍ୟଂ ସେୋୟକ 
ଲଗୋଷ୍ୀ ଏବଂ ଦୀନ ଦୟୋ� ଅଲନ୍ୋଦୟ ଲଯୋଜନୋ ପ୍ରଭୃତ ିଏେୋର 
ଲଗୋଟଏି ଲଗୋଟଏି ଉଦୋେରଣ। ଏେଭିଳ ି ଲଯୋଜନୋସବୁ ଆଜ ି
ଭୋରତର ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଳଲର ଏକ ଲବୈପ୍ଳବକି ପରବିତ୍୍ଭନ ଆଣିଛ।ି ଗତ 
6-7 ବର୍ଭ ମଧ୍ୟଲର ମେଳିୋ ସ୍ୟଂ ସେୋୟକ ଲଗୋଷ୍ୀ ଆଲନ୍ୋଳନ 
ସକି୍ରୟ ଲେୋଇଛ।ି ଏେ ିସମୟଲର  ଏସ୍ଏଚଜ ିସଂଖ୍ୟୋଲର 3 ଗୁଣରୁ 
ଅଧିକ ବୃର୍ ିଘଟଛି।ି ଆଜ ିସୋରୋ ଲଦଶଲର ପ୍ରୋୟ 70 �କ୍ରୁ ଅଧିକ 
ସ୍ୟଂ ସେୋୟକ ଲଗୋଷ୍ୀ ପଞି୍କୃତ, ଲଯଉଁମୋନଙ୍କ ସେତି ପ୍ରୋୟ 8 

ଲକୋଟ ି ଭଉଣୀ ଜଡତି।  ଏେୋ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ବରିୟ କୋରଣ, 
ବଗିତ ବର୍ଭମୋନଙ୍କଲର ମେଳିୋମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ବକିୋଶଲର ଲସତକି ି
ଧ୍ୟୋନ ଦଆିଯୋଇନୋେିଁ, ଲଯତକି ିଉଚତି ଥି�ୋ। ଏେ ିସ୍ୟଂ ସେୋୟକ 
ଲଗୋଷ୍ୀଙୁ୍କ ବନିୋ ଲକୌଣସ ିଗ୍ୟୋଲରଣ୍ଟଲିର ଋଣ ପ୍ରଦୋନ �କ୍୍ୟ  10 
�କ୍ରୁ 20 �କ୍କୁ ବୃର୍ ିକରୋଯୋଇଛ।ି ଆଜ ିଲଦଶଲର 44 ଲକୋଟରୁି 
ଅଧିକ ଜନ ଧନ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଲଖୋ�ୋଯୋଇଛ।ି ଏେ ି ଖୋତୋଗୁଡକିରୁ 
ପ୍ରୋୟ 55 ପ୍ରତଶିତ ଆମ ମୋ ଏବଂ ଭଉଣୀମୋନଙ୍କର ଅଲଟ । 
ଏେ ିଆକୋଉଣ୍ଟଲର େଜୋର େଜୋର ଲକୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଜମୋ ଲେୋଇଛ।ି 
ଆଲମ ଜୋଣୁ ଲଯ, ପୂବ୍ଭରୁ ଆମ ମୋ’ ଭଉଣିମୋଲନ ଲରୋଲରଇ 
ଖର୍୍ଭରୁ ବଳକୁଥିବୋ କଛି ିପଇସୋକୁ ଲସଇ ଚୋଉଳ ବୋ ଡୋ�ି ଡବି୍ୋଲର 
ରଖଥୁିଲ�। ଲେଲ� ଆଜ ିଲସ ସମୟ ନୋେିଁ ତୋଙ୍କ ପୋଖଲର ବ୍ୟୋଙ୍କ 
ଆକୋଉଣ୍ଟ ରେଛି,ି ଆଉ ଲସଇଠ ିଜମୋରଖଛୁନ୍।ି n

ସ୍ୱାବଲମ୍ବରୀ ଭୱାରତ କଭରମଷ୍ୱାରି
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'JAM' ଟ୍ନିଟି ିଅଥ୍ଭାତ୍  ବକିାଶର ନୂଆ ପାହାଚ
ଆଜ ିଲଦଶର ପ୍ରଲତ୍ୟକ ବଗ୍ଭ ଲକୋଣସ ିନୋ ଲକୌଣସ ିପ୍ରକୋଲର ଆଥ୍ତିକ 
କୋରବୋର ସେ  ଲଯୋଡ ି ଲେୋଇଛନ୍।ି ଛୋତ୍, ମେଳିୋ, ଗରବି, କୃରକ, 
ପ୍ରୋଣୀପୋଳକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଲଛୋଟ ଲଦୋକୋନୀ ସମଲସ୍ ଋଣ ଏବଂ 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ �ୋଭ େସ୍ୋନ୍ର ପ୍ରକି୍ରୟୋର �ୋଭ ଉଠୋଉଛନ୍।ି ଏଥିପୋଇଁ 
ପ୍ରଥଲମ ଆଧୋରକୁ ନୀତଗିତ ମୋନ୍ୟତୋ ଦଆିଯୋଇଥି�ୋ। ଏେୋପଲର 
'JAM' ଅଥ୍ଭୋତ୍  ଜନଧନ-ଆଧୋର-ଲମୋବୋଇ� ଟ୍ରନିଟି ି ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ 
�ୋଭ େସ୍ୋନ୍ର(ଡବିଟି)ି ପ୍ରକି୍ରୟୋକୁ ଅଧିକ ପୋରଦଶ୍ଭୀ ଓ ସେଜ 
କରୋଯୋଇପୋରଛି।ି 

ଲରୋଲରଇ ଗ୍ୟୋସ �ୋଗି 1 ଜୋନୁୟୋରୀ 2015ରୁ  ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ସବସଡି ି
DBTL ଆରମ୍ଭ ଲେୋଇଥି�ୋ। ଏେୋ 'PAHAL' ନୋମଲର  ପରଚିତି। 
ଗିନଜି୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱୋ�୍୍ଭ ଲରକଡ୍ଭଲର ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍  ଲେୋଇଥିବୋ ଏେ ି ସି୍ମ୍ 
4.11 ଲକୋଟ ି ନକ�ି ଏବଂ ନଷିି୍କୟ ସଂଲଯୋଗକୁ ଚହି୍ନଟ କରଥିି�ୋ। 
ଫଳସ୍ରୂପ ମୋର୍୍ଭ 2021 ଯୋଏ ଏେ ିବବୋଦଲର ଲେଉଥିବୋ ପ୍ରୋୟ 72.9 
େଜୋର ଲକୋଟ ିଟଙ୍କୋ ସଞ୍ୟ କରୋଯୋଇପୋରଥିି�ୋ।  ସଧିୋସଳଖ ଲବନଫିିଟ 
ଟ୍ରୋନ୍ସଫର ମୋଧ୍ୟମଲର 53 ଟ ି ମନ୍ତଣୋଳୟର 313 ଟ ି ଲଯୋଜନୋକୁ 
ସଂଲଯୋଗ କରୋଯୋଇଛ।ି  ଏେ ିଲଯୋଜନୋଲର 2014-2015 ରୁ 2021-
2022 ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ େତିୋଧିକୋରୀଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ସଧିୋସଳଖ 21.87 �କ୍ 
ଲକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ େସ୍ୋନ୍ର କରୋଯୋଇଛ।ି ସରକୋରଙ୍କ ସୋମୋଜକି ସରୁକ୍ୋ 
ଲଦଉଥିବୋ 'ଜୋମ' ଟ୍ରନିଟି ିପଲୋଟଫମ୍ଭ ବ୍ୟବେୋର କର ି2,22,968 ଲକୋଟ ି
ଟଙ୍କୋର �ିଲକଜ୍ ଲରୋକୋଯୋଇପୋରଛି।ି ଲଟଲକନୋଲ�ୋଜ ି ବ୍ୟବେୋର କର ି
ସରକୋର ଆଧୋର �ିଙ୍କ ପରଚିୟ ମୋଧ୍ୟମଲର ସେୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ କରଛିନ୍,ି 
ଲଯଉଁଥିପୋଇ ଁେତିୋଧିକୋରୀ ମୋସ କମ୍ିୋ ବର୍ଭ ବର୍ଭ ଧର ିଅଟକ ିରେୁଥିବୋ 
ଟଙ୍କୋ  ଜ�୍ି ପୋଇପୋରୁଛନ୍।ି ଲ�ୋକଙ୍କ ସେ ଲଯୋଡୋ ଏେ ିଲଯୋଜନୋଗୁଡକି 
ଦ୍ୋରୋ ଲେଉଥିବୋ �ୋଭର ପରମିୋଣ ଦଶ୍ଭୋଉଛ ିଲଯ, ଲ�ୋକଙ୍କ ପୋଖଲର 
ଫୋଇଦୋ ପେଞ୍ୋଇବୋ ଲମୋଦୀ ସରକୋରଙ୍କ ସଶୁୋସନର ଲଗୋଟଏି ଅଙ୍ଗ 
ଲେୋଇଗ�ୋଣି।  ଏଲବ ଲସ ସବ୍ ସଡି ିଲେଉ ବୋ ନଳ ସଂଲଯୋଗ ଅଥବୋ 
ସରକୋରୀ ଭିତ୍ଭୂିମ ି ଆଧୋର ବୋ ଜଓି ଟ୍ୟୋଗ୍   ଲଟଲକନୋଲ�ୋଜ ି ଦ୍ୋରୋ 
ମନଟିରଂି କରୋଯୋଇ ତୋେୋର ପୋରଦଶ୍ତିତୋ ବୃର୍ ିକରୁଛ।ି 

ତଟତକ୍ନାତଲାଜ ିଦ୍ାରା ଭ୍ରଟୋଚାର ଉପତର ଅଙ୍କୁଶ  
ଲଟଲକନୋଲ�ୋଜ ିସେ ସୋଧୋରଣ ଲ�ୋକଙୁ୍କ ଅଥ୍ଭନୀତ ିପରସିରଭୁକ୍ କରବିୋ 
ଦ୍ୋରୋ ଭ୍ରଷ୍ଟୋଚୋର ଓ ଠକଙୁ୍କ ଉପୋଡ ିଲପୋପୋଡପିୋରଛି।ି ଏଲବ �ୋଭ ପୋଇବୋ 
ପୋଇ ଁଲ�ୋକଙୁ୍କ ଆଉ �ମୋ୍ ଧୋଡଲିର �ମୋ୍ ସମୟ ଅଲପକ୍ୋ କରବିୋକୁ 

ପଡୁନୋେିଁ।  ସମୋଜର ପ୍ରଲତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ ଅଥ୍ଭନୀତକି ବକିୋଶର ଅଙ୍ଗ ଭୋଲବ 
ସୋମଲି୍  ଲେୋଇ ନଜିକୁ ସରୁକି୍ତ ଭୋବୁଛନ୍।ି ଗଭର୍୍ଭଲମଣ୍ଟ ଇ ମୋଲକ୍ଭଟ 
ଲପଲସ୍  (GeM) ଦ୍ୋରୋ ସରକୋରୀ କ୍ରୟଲର ଦୁନ୍ଭୀତକୁି ଲରୋକୋଯୋଇପୋରଛି।ି 
ଏେୋସେ ଏେ ି ମୋଲକ୍ଭଟଲପଲସ୍  ଦ୍ୋରୋ ଲଦଶର ଲଯଲକୌଣସ ି ଲକୋଣଲର 
ବସଥିିବୋ ବ୍ୟବସୋୟୀ ସରକୋରୀ ଦପ୍ରମୋନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତୋ ଅନୁସୋଲର 
ନଜିର ଉତ୍ୋଦ ଲଦଇପୋରୁଛନ୍।ି ସୋଧୋରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭୋଗିଦୋରୀ ଦ୍ୋରୋ 
ଏଠୋଲର ଏକ ବର୍ଭ ଭିତଲର ଏକ �କ୍ ଲକୋଟ ି ଟଙ୍କୋର କୋରକବୋର 
ଲେୋଇପୋରଛି।ି କୋଯ୍ଭ୍ୟୋଲଦଶ ମଳିପିୋରଛି।ି 
ଆଥ୍ତିକ ଲନଣଲଦଣ �ୋଗି ସ୍ଟ୍ଭଲଫୋନ୍  ବ୍ୟତୀତ ସୋଧୋରଣ ଲଫୋନ୍ ର 
କୋରବୋର ପୋଇ ଁଭୀମ୍  ଭଳ ିସବୁଧିୋ ଉପ�ବ୍ଧ କରୋଯୋଇଛ।ି ଏେୋ ଏଲବ 
35 ଲକୋଟରୁି ଅଧିକ ଲ�ୋକ ବ୍ୟବେୋର କରୁଛନ୍।ି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର 
ଲମୋଦୀଙ୍କ ଭୋରୋଲର, ‘ଏମ୍ - ଗଭନ୍ଭୋନ୍ସ ସଶକ୍ ସଶୁୋସନ  ଲେୋଇଥୋଏ। n

ଏମବ ମଟମକ୍ନୱାମଲୱାଜ ିସହୱାୟତୱାମର 
ମଶର ବ୍କି୍େୱାଏ ସରକୱାରଙ୍କ ପହଞ୍ଚ
ରାଜନୀତ ିତହଉ ବା ରାଷ୍ଟନୀତ,ି ତଟତକ୍ନାତଲାଜକିକୁ କପିର ିସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍ ହତିତର ବ୍ବହାର 
କରାୋଇପାରିବ ତସ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନତରନ୍ଦ୍ର ତମାଦୀଙ୍ଠକୁ  ରଲା ଆଉ କଏି ରଲ ରାତବ 
ଜାଣିପାରବି। 2014ତର ତଦଶର ଶାସନକକୁ ହାତକକୁ ତନବାଦନିଠାରକୁ  ହିଁ ତସ ଡଜିଟିାଲ୍ ର ମହତ୍ତ୍ୱ 
ତଦଶବାସୀଙ୍କୁ ତଦଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରଥିିତଲ। ଏହାଉ ଉତଦେଶ୍ ତହଉଛ ିପାରଦଶଟିତାକକୁ ସକୁନଶିି୍ତ 
କରବିା ସହ ତକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ବରିିନ୍ନ ତୋଜନାର ସକୁଫଳକକୁ ସମାଜର ତଶର ତଲାକଟ ିପାଖତର 
ପହଞ୍ଚାଇବା। ତମ’ 11 ରାଷ୍ଟୀୟ ତଟତକ୍ନାତଲାଜ ିଦବିସ ଅବସରତର ଜାଣନ୍କୁ  ତକମିତ ିତଟତକ୍ନାତଲାଜ ି
ସହାୟତାତର ଅଗ୍ସର ତହଉଛ ିରାରତ…। 

nUPI ଏକ ପସନ୍ତି ଡଜିଟିୋଲ୍ ଲପଲମଣ୍ଟ ବକିଳ୍ପ ଭୋବଲର ଉଭୋ ଲେୋଇଛ।ି  
UPI ଦ୍ୋରୋ କୋରବୋର 2022 ମସେିୋଲର 1 ଟ୍ର�ିିୟନ ଡ�ୋର  ଅତକି୍ରମ 
କରଛି।ି

n ସଙି୍ଗୋପୁର, ଭୁଟୋନ ଏବଂ ଲନପୋଳଦ୍ୋରୋ ଭୋରତର UPI ପଲୋଟଫମ୍ଭ ଗ୍ରେଣ 
କରୋଯୋଇଛ।ି 

n ବତ୍୍ଭମୋନ ଲନପୋଳ ମଧ୍ୟ ଭୋରତର ରୁଲପ କୋଡ୍ଭ ଗ୍ରେଣ କରଛି,ି ସଙି୍ଗୋପୁର, 
ଭୁଟୋନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ପଲର  ଏେୋ ଚତୁଥ୍ଭ ଲଦଶ ଲେୋଇଛ।ି

n  ଲଟଲକନୋଲ�ୋଜ ିସୋେୋଯ୍ୟଲର 77 ଲକୋଟ ିଲ�ୋକଙ୍କଙୁ୍କ ୱୋନ ଲନସନ୍ -ୱନ୍  
ରୋସନ୍  �ୋଭ

n  ଲଦଶଲର ମୋତ୍  60 ଲକୋଟ ିସ୍ୋଟ୍ଭଲଫୋନ୍ ବ୍ୟବେୋରକୋରୀ ଏବଂ 55 
ଲକୋଟ ିଇଣ୍ଟରଲନଟ୍ ବ୍ୟବେୋରକୋରୀ ଥୋଇ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱର ସବୁଠୋରୁ ଅଧିକ  
ଡଜିଟିୋଲ୍  କୋରବୋର। 

n  ବ୍ୟୋଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ ସେତି ସଂଯୁକ୍ 44.95 ଲକୋଟ ିଜନ ଧନ ଲଯୋଜନୋ 
େତିୋଧିକୋରୀମୋଲନ ରୁଲପ କୋଡ୍ଭ ମୋଧ୍ୟମଲର ମୋଗଣୋ ବୀମୋ କଭର 
ପୋଇଛନ୍।ି 

n ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ପ୍ରଲତ୍ୟକ ଲଯୋଜନୋ ସେତି ଜଡତି ବରିୟସବୁ ବତ୍୍ଭମୋନ 
ଡ୍ୟୋଶଲବୋଡ୍ଭ ମୋଧ୍ୟମଲର ଲୱବସୋଇଟଲର ପ୍ରତଦିନି ଅପଲଡଟ୍ ଲେଉଛ।ି

ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଟମକ୍ନୱାମଲୱାଜ ିଦବିସ ସ୍ତନ୍ତ
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ସୱାମୱାଜକି ମଚତନୱାର ପ୍ରସୱାରମର 
ଆସ୍ୱାସ୍ଳର ବଢଥୁବିୱା ଭୂମିକୱା 

ଏମତି ି ଏକ ସମୟ ଥି�ୋ ଲଯଲତବଲଳ ଗୁଜରୋଟର ଲ�ୋଲକ 
ଅତଶିୟ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ଖୁୀନ ଲେଉଥିଲ�। ମରୁଡ ି
ସବ୍ଭୋଦୋ ଏକ ଚନି୍ୋର ବରିୟ ଥି�ୋ। ଏେ ିସମୟଲର ବଭିିନ୍ନ 

ସ୍ୋନଲର ଲଚକ୍ ଡ୍ୟୋମ ନମି୍ଭୋଣ କରୋଯୋଇ ଜଳ ସଞ୍ୟ ଅଭିଯୋନ 
ଆରମ୍ଭ କରୋଯୋଇଥି�ୋ। ‘ପର ଡ୍ରପ୍  ଲମୋର କ୍ରପ୍ ’, ଡ୍ରପି୍  ଇରଲିଗସନ୍  
ଲଯୋଜନୋସବୁ ଆରମ୍ଭ କରୋଯୋଇଥି�ୋ। ଏସବୁ ଲଯୋଜନୋର ସଫଳତୋକୁ 
ଦୃଷି୍ଟଲର ରଖି ଲଯଲତଲବଲଳ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ଜୁନୋଗଡର 
ଗୋଥି�ୋଠୋଲର ଉମଆି ମୋତୋ ମନ୍ରି 14ତମ ଜୟନ୍ୀ ଉତ୍ସବଲର 
ଲଯୋଗଲଦଲ� ଲସଲତଲବଲଳ ଗୁଜରୋଟର ପ୍ରତ ିଜଲି୍ୋଲର 75ଟ ିଅମତୃ 
ସଲରୋବର ନମି୍ଭୋଣ କରବିୋପୋଇଁ ଆେ୍ୋନ ଲଦଇଥିଲ�।  ଲସ କେଥିିଲ�: 
‘େଜୋର େଜୋରସଂଖ୍ୟୋଲର ଲଚକ୍ ଡ୍ୟୋମ୍  ନମି୍ଭୋଣ କରଥିିବୋ ଗୁଜରୋଟ 
ପୋଇ ଁଏେୋ ଲକୌଣସ ିବଡ କୋମ ନୁଲେଁ, କନୁି୍ ଏେ ିପ୍ରୟୋସର ବେୁତ ବଡ 
ପ୍ରଭୋବ ପଡବି’।  ଏେୋସେ ଏେ ିଆଲନ୍ୋଳନକୁ ଏକ ଜନ ଆଲନ୍ୋଳନଲର 
ପରଣିତ କରବିୋ ସେ ଜନଶକି୍କୁ ଉପଲଯୋଗ କର ି15 ଅଗଷ୍ଟ 2023 
ପବୂ୍ଭରୁ �କ୍୍ୟ େୋସ� କରବିୋ ଉପଲର ଲସ ଲଜୋର ଲଦଇଥିଲ�। 
ନଜି ସଲମୋ୍ଧନଲର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ପ୍ରୋକୃତକି ଚୋରକୁ 
ଲପ୍ରୋତ୍ସୋେନ କରବିୋ ଉପଲର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲଦଇଥିଲ�। ଗୁଜରୋଟର ପ୍ରଲତ୍ୟକ 
ଚୋରୀଙୁ୍କ ରୋସୋୟନକି ସୋର ବଦଳଲର ପ୍ରୋକୃତକି ଉପୋୟ ଆପଣୋଇ 
ଉଦୋେରଣ ସଷିୃ୍ଟ ପୋଇ ଁଆେ୍ୋନ ଲଦଇଥିଲ�। ଲସ କେଥିିଲ�: ‘ଲଯଲେତୁ 

ଆଲମ ମୋ’କୁ ଲକୌଣସ ିବ ିସମୟଲର ଅନୋବଶ୍ୟକ ଔରଧ ଲଦଇ ନଥୋଉ 
ଠକି୍  ଲସେଭିଳ ିଆମ ଜମଲିର ଅନୋବଶ୍ୟକ ରୋସୋୟନକି ସୋର ବ୍ୟବେୋର 
କରବିୋ ଉଚତି ନୁଲେଁ। ଧରଣୀ ମୋ’କୁ ରୋସୋୟନକି ସୋର କବଳରୁ ରକ୍ୋ 
କରବିୋ ଆବଶ୍ୟକ।’ n

କଡ଼ୱା ପାଟଦିାରଙ୍ ଇଟେତଦବୀ ତହଉଛନ୍ ିଉମିଆ 
ମାତା 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ 2008ଲର ମନ୍ରିର ଉଦ୍ ଘୋଟନ 
କରଥିିଲ�। ଲସଲତଲବଲଳ ଲସ ଗୁଜରୋଟର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଥିଲ�। 
2008ଲର ତୋଙ୍କଦ୍ୋରୋ ଦଆିଯୋଇଥିବୋ ପ୍ରସ୍ୋବକୁ ଆଧୋର କର ିମନ୍ରି 
ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସୋମୋଜକି ଓ ସ୍ୋସ୍୍ୟ ସମନ୍୍ୀୟ କୋଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ, ମୋଗଣୋଲର 
ଲମୋତଆିବନୁି୍ ଅପଲରସନ୍  ଏବଂ ଆଥ୍ତିକସ୍ରଲର ଦୁବ୍ଭଳ ଲ�ୋକଙ୍କ ପୋଇଁ 
ମୋଗଣୋଲର ଆୟୁଲବ୍ଭଦକି ଔରଧ ବତିରଣ ଆରମ୍ଭ କରୋଯୋଇଥି�ୋ। 
ଉମିଆ ମୋତୋଙୁ୍କ କଡୱୋ ପଟଦିୋର ସମ୍ପ୍ରଦୋୟବ କୁଳଲଦବୀ ବୋ ଇଷ୍ଟଲଦବୀ 
ଭୋଲବ ଗ୍ରେଣ କରୋଯୋଏ। ଏେ ିପବତି୍ ଭୂଇ ଁଲଗୋଟଏି ପଲଟ ଶ୍ରର୍ୋଲକନ୍ଦ୍ର 
ତ ଲେୋଇଛ ିତୋ’ ସେ ଏକ ସୋମୋଜକି ଲଚତନୋ ଓ ପଯ୍ଭ୍ୟଟନ ଲକନ୍ଦ୍ର ଭୋଲବ 
ବ ିମଣୁ୍ ଲଟକଛି।ି ଏଠୋଲର 60ରୁ ଅଧିକ ଲକୋଠର ିସୋଙ୍ଗକୁ ଅଲନକ 
ଗୁଡଏି ମ୍ୟୋଲରଜ୍  େଲ୍  ଏବଂ ଲଭୋଜନୋଳୟ ଲଖୋ�ୋ ଯୋଇଛ।ି 

ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ତକନ୍ଦ୍ରଗକୁଡ଼କି ଆସ୍ା ସହ ସାମାଜକି ତଚତନାର ବକିାଶତର ଅତନକ ସହାୟକ ତହାଇଥାଆନ୍।ି ଏହ ିକାରଣରକୁ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନତରନ୍ଦ୍ର ତମାଦୀ ରାମନବମୀ ଅବସରତର ଜକୁନାଗଡ଼ର ଗାଥିଲାସ୍ତି ଉମିଆ ମାତା ମନ୍ରିର 14ତମ ସ୍ାପନା ଦବିସତର 

ତୋଗତଦଇ ଉପସି୍ତ ଜନତାକକୁ ସତମ୍ାଧନ କରିବାତବତଳ ଗକୁଜରାଟର ପ୍ରତ ିଜଲି୍ାତର 75ଟ ିଅମୃତ ସତରାବର ନମି୍ଭାଣ କରିବାକକୁ 
ଆହ୍ାନ ତଦଇଥିତଲ। ଏହାଦ୍ାରା ଜଳ ସଂରଷେଣ ତହବା ସହ ତପାଖରି ଦ୍ାରା ଗାଁର ବକିାଶ ବ ିସମ୍ଭବ ତହାଇପାରିବ। 

ଉମିଆ ମୱାତୱା ମନ୍ରି ସମୱାମରୱାହରୱାଷ୍ଟ୍
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ସବୁ ବପିତି୍ ସମୟମର ଠଆି 
ମହୱାଇଛନ୍ତ ିଆମ େବୱାନ 

ଉର୍ରଖଣ୍ତର ପାହାଡ଼ ଖସବିା ତହଉ ବା ତକରଳ ଓ ବହିାରତର ପ୍ରବଳ ବନ୍ା ପକୁଣି କଶୀ୍ରର ତଝଲମ ନଦୀ ପାଣିତର ଫଶଥିିବା ତଲାକଙ୍କୁ  
ଉଦ୍ାର କରବିା, ସବକୁ ତଷେତ୍ରତର ଆମ େବାନଙ୍ କାେ୍୍ଭ  ଅତ୍ନ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ତହାଇ ରହଛି।ି ରାରତ ରଳ ିଏକ ବଶିାଳ ତଦଶ, ତେଉଁଠାତର 

ବରିିନ୍ନ ସମୟତର ଆସକୁଥିବା ପ୍ରାକୃତକି ବପିେ୍୍ଭ ୟ ଆସଥିାଏ ତାହାକକୁ ମକୁକାବଲିା କରିବାପାଇଁ ତସନାର ପ୍ରସ୍କୁତ ିଓ କାେ୍୍ଭ  ନହିାତ ିଜରକୁ ରୀ। 
ତାଙ୍ ସାହସ, ତାଲିମ ଓ ତଟତକ୍ନାତଲାଜ ିଦ୍ାରା ତଲାକଙ୍ ବଶି୍ୱସ ବତଢ। ଏହପିର ିଏକ ସାହସକିତାର ଉଦାହରଣ ତଦଖିବାକକୁ ମିଳଥିିଲା 

ଝାରଖଣ୍ର ତଦଓଘରତର, ତେଉଁଠାତର ତରାପ୍ ଓତ୍ୱତର ଟ୍ଲି ଅଟକେିିବା ଦ୍ାରା ତଲାକମାତନ ନଜି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକକୁ ବ୍ାକକୁଳ 
ତହଉଥିତଲ। ତସହ ିସମୟତର ତଦବଦୂତ ସାଜ ିଠଆି ତହତଲ ଆମ ଆଇଟବିପିି ଓ ତସନାର ସଜାଗ େବାନମାତନ।  ଲଗାତାର 45 ଘଣ୍ା 

ବନିା ଥକାପଣ, ବନିା ତକୌଣସ ିବାଧାତର ତସମାତନ ନଜି ଜୀବନକକୁ  ବାଜ ିଲଗାଇ ଫଶଥିିବା ତଲାକଙ୍କୁ ଉଦ୍ାର କରଥିିତଲ… 

ତ୍ିକୂଟ ପୋେୋଡ ଲଦଓଘରର ଏକ ଆକର୍ଭଣୀୟ ପଯ୍ଭ୍ୟଟନ ତଥୋ 
ତୀଥ୍ଭସ୍ଳ। ଏଠୋଲର ଲ�ୋକମୋଲନ ଲରୋପଓଲ୍ୱ ଦ୍ୋରୋ ଉର୍ 
ପୋେୋଡକୁ ଯୋଇଥୋଆନ୍।ି ଲସଦନି ଏେ ିଲରୋପଲୱର ତୋର େୁକରୁ 
ଖସଗି�ୋ ଆଉ ଏେୋଦ୍ୋରୋ  ଲରୋପଲୱ ସେ ସଂ�ଗ୍ନ ଟ୍ର�ିଗୁଡକି 

ଜଙ୍ଗ� ମଧ୍ୟଲର �ଟକ ି ରେ�ିୋ।  48 ଜଣ ଲ�ୋକ ଏଥିଲର ଫଶ ି
ରେଥିିଲ�, ଲଯଉଁଥିରୁ 46 ଜଣ ଲ�ୋକ ସରୁକି୍ତ ଉର୍ୋର ଲେୋଇଥିଲ�। 
ଏେ ିଘଟଣୋଟ ିଏପି୍ର� 10, ରୋମ ନବମୀ ଦନି ଘଟଥିି�ୋ । ଦୁଘ୍ଭଟଣୋ 
ପଲର ଉର୍ୋର କୋଯ୍ଭ୍ୟଲର ସମ୍କୃ୍ ସରୁକ୍ୋକମ୍ଭୀଙ୍କ ସେ କଥୋବୋତ୍୍ଭୋଲବଲଳ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ କେଥିିଲ� ’’ୟୁନଫିମ୍ଭ ଉପଲର ଲ�ୋକଙ୍କ 
ବଶି୍ୱୋସ ରେଛି।ି ଲଯଲତଲବଲଳ ବ ି ଦୁଃଖଲର ଥିବୋ ଲ�ୋକମୋଲନ 
ଆପଣଙୁ୍କ ଲଦଖନ୍,ି ଲସମୋଲନ ବଶି୍ୱୋସ କରନ୍ ିଲଯ ଲସମୋନଙ୍କ ଜୀବନ 
ନରିୋପଦଲର ରେଛି,ି ଲସମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ନୂତନ ଆଶୋ ଜୋଗ୍ରତ େୁଏ।’ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏେ ି ଶବ୍ଗୁଡକି ଦଶ୍ଭୋଉଛ ି ଲଯ ଆମର ସରୁକ୍ୋ ବଳ 
ଲେଉଛ ି ଏକ ଦକ୍ ଶକି୍, ଯୋେୋ ଲଦଶବୋସୀଙୁ୍କ ପ୍ରଲତ୍ୟକ ସଙ୍କଟରୁ 

ମଦଓଘର ମରୱାପ ୍ମେ ଦୁଘ୍ଷଟଣୱା ରୱାଷ୍ଟ୍

ମଦଓଘର ମରୱାପ ୍ମେ ଦୁଘ୍ଷଟଣୱା

1500 ଫୁଟ ଉର୍, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ 
ମଧ୍ୟମର ଅପମରସନ୍ ଚୱାଲିଥଲିୱା 45 ଘଣ୍ୱା 
ପ୍ରୋୟ 1500 ଫୁଟ ଉର୍ତୋଲର 18 ଟ ିଟ୍ର�ି ଲରୋପଲୱଲର ଅଟକ ିରେଥିି�ୋ 
। ଲରୋପଲୱ ପୋେୋଡ ଦ୍ୋରୋ ଲଘର ିରେଥିିବୋ ଘଞ୍ ଜଙ୍ଗ� ଲଦଇ ଯୋଇଥିବୋରୁ 
ଲସଠୋକୁ ପେଞ୍ବିୋ କଷ୍ଟକର ଥି�ୋ।  ଏଭଳ ିପରସି୍ତିଲିର ବୋୟୁଲସନୋ, ଆଇଟବିପିି 
ଏବଂ ଏନଡଆିରଏଫକୁ ଉର୍ୋର ପୋଇ ଁଡକୋ ଯୋଇଥି�ୋ। ବୋୟୁଲସନୋର ଏମ୍ ଆଇ 
-17 ଏବଂ  ଚତିୋ ଲେ�ିକପ୍ଟରର ସୋେୋଯ୍ୟ ନଆିଯୋଇଥି�ୋ। ଲଡ୍ରୋନଦ୍ୋରୋ 
ଟ୍ର�ିଲର ଫସ ିରେଥିିବୋ ଲ�ୋକଙୁ୍କ ଖୋଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ପେଞ୍ୋଇବୋ ପୋଇ ଁବ୍ୟବସ୍ୋ 
କରୋଯୋଇଥି�ୋ।  ଉର୍ତୋ ଏବଂ  ପୋେୋଡ ମଝଲିର ପ୍ରବଳ ପବନ ଲେତୁ ଏେ ି
ମଶିନ୍ ଆଗଲର ଅଲନକ ଆେୋ୍ନ ଥି�ୋ। ପଣିୁ ଏ ଭିତଲର ରୋତ ିଲେବୋ ଲଯୋଗଁୁ 
ଅପଲରସନକୁ ବନ୍ କରବିୋକୁ ବ ିପଡଥିି�ୋ।  କଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ପରସି୍ତି ିସଲତ୍ତ୍ୱ 45 ଘଣ୍ଟୋ 
ଅପଲରସନ୍ ଚଳୋଇବୋ ପଲର ଯବୋନମୋଲନ ଅତ ିସଂକଟୋପନ୍ନ ଅବସ୍ୋଲର 10 
ଟ ିଲକବୁଲ୍ କୋରରୁ 35 ଜଣ ଯୋତ୍ୀଙୁ୍କ ସ୍ୋନୋନ୍ର କରୋଯୋଇଥି�ୋ। 
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ନରିୋପଦକୁ ଆଣିବୋର କ୍ମତୋ ରଲଖ। ନକିଟଲର ଆଲୟୋଜତି ଏକ 
କୋଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମଲର ପ୍ରଥଲମ ଗେୃମନ୍ତୀ ଅମିତ ଶୋେ  ଯବୋନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସୋ 
କରବିୋ ସେ କଥୋବୋତ୍୍ଭୋ କୋଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲ�।  ଏେୋପଲର  
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ସଧିୋସଳଖ ଯବୋନମୋନଙ୍କ ସେ କଥୋ ଲେୋଇଥିଲ�। ଏେ ି
କୋଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମଲର ଲସନୋ ମଖୁ୍ୟ, ସରୁକ୍ୋ ବୋେନିୀର ମଖୁ୍ୟ, ଝୋଡଖଣ୍ର 
ଡଜିପିି ଏବଂ ଲଗୋଦଡୋ ସୋଂସଦ ନଶିକିୋନ୍ ଦୁଲବ ମଧ୍ୟ ସୋମି� 
ଲେୋଇଥିଲ�। କଥୋବୋତ୍୍ଭୋ ସମୟଲର, ଏନ୍ ଡଆିର୍ ଏଫ୍ ଲର ଏସ୍ ଆଇ 
ଭୋଲନ ନଯୁିକ୍ ଓମ୍  ପ୍ରକୋଶ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙୁ୍କ କେଥିଲ�, ଲଯ, ଲସ 
ଘଟଣୋ ସମ୍କ୍ଭଲର ଲଦଓଗଡର ଏସଡଏିମଙ୍କଠୁ ସଚୂନୋ ପୋଇବୋପଲର 
ତୁରନ୍ ଲସଠୋଲର ପେଞ୍ଥିିଲ�। ଟ୍ର�ିଗୁଡକି ବେୁତ ଉର୍ ଉର୍ତୋଲର 
ଅଟକ ିରେଥିି�ୋ, ଲତଣୁ ସବ୍ଭପ୍ରଥଲମ ଜଳ, ଖୋଦ୍ୟ ଇତ୍ୟୋଦ ିବତିରଣ 
କୋଯ୍ଭ୍ୟକୁ ପ୍ରୋଧୋନ୍ୟ ଦଆିଗ�ୋ। ରକ୍ଣୋଲବକ୍ଣ ଟ୍ର�ି ଏବଂ ଲଡ୍ରୋନ୍ 
ସୋେୋଯ୍ୟଲର ଏେ ିକୋଯ୍ଭ୍ୟ କରୋଯୋଇଥି�ୋ । ଏେୋ ପଲର ବୋୟୁଲସନୋ 
ଦଳ ଲସଠୋଲର ପେଞ୍ଥିିଲ� ଏବଂ ପଲର ମଳିତି ଭୋଲବ ଉର୍ୋର 
କୋଯ୍ଭ୍ୟ କରୋଯୋଇଥି�ୋ। ଭୋରତୀୟ ବୋୟୁଲସନୋର ଗରୁପ୍ କ୍ୟୋପଲଟନ୍ 
ୱୋଇଲକ କନ୍�କର ମଧ୍ୟ ଏେ ି ସଙ୍କଟ ସମୟଲର ବୋୟୁଲସନୋର 
କୋଯ୍ଭ୍ୟକଳୋପ ବରିୟଲର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙୁ୍କ ସଚୂନୋ ଲଦଇଥିଲ�। ଲସ 
ଫଲୋଇଙ୍ଗ କ୍ୟୋବ ନକିଟଲର ଲେ�ିକପ୍ଟର ପୋଇ�ଟଙ୍କ ଦକ୍ତୋ ବରିୟଲର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙୁ୍କ କେଥିିଲ�। ସୋଂଘୋତକି ଲକବୁ� କୋର ଦୁଘ୍ଭଟଣୋଲର 
ଯୋତ୍ୀମୋନଙୁ୍କ ଥଇଥୋନ କରବିୋଲର ଗରୁଡ କମୋଲଣ୍ୋଙ୍କ ଭୂମକିୋକୁ 
ଭୋରତୀୟ ବୋୟୁଲସନୋ ସଲରୋଜ ପଙ୍କଜ କୁମୋର ରୋଣୋ କେଥିିଲ�। 

ପ୍ରଥଲମ ସଂକଟଲର ଥିବୋ ଶଶି ୁଓ ମେଳିୋଙୁ୍କ ଉର୍ୋର କରୋଯୋଇଥି�ୋ 
ଲବୋ�ି ଲସ କେଛିନ୍।ି ବୋୟୁଲସନୋ କମ୍ଭଚୋରୀଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସୋେସକୁ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ପ୍ରଶଂସୋ କରଛିନ୍।ି ଆଇଟବିପିିର ପ୍ରୋରମି୍ଭକ ସଫଳତୋ, 
ଯୋତ୍ୀମୋନଙ୍କ ମଲନୋବଳକୁ ବଢ଼ୋଇଥି�ୋ। ଏେ ି ଅପଲରସନଲର 
ଆଇଟବିପିି ସବ୍-ଇନ୍ସଲପକ୍ଟର ଅନନ୍ ପୋଲଣ୍ ବର୍୍ଭନୋ କରଥିିଲ�। 
ପୋରସ୍ପରକି କଥୋବୋତ୍୍ଭୋ ସମୟଲର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ସମଗ୍ର ଦଳର 
ଲଧୈଯ୍ଭ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସୋ କରଥିିଲ� ଏବଂ କେଥିିଲ� ଲଯ ଲଧୈଯ୍ଭ୍ୟ ଏବଂ 
ଦୃଢ଼ ମଲନୋବଳ ସେତି ଚ୍ୟୋଲ�ଞ୍ଗୁଡକି ପରୂଣ ଲେଲ� େିଁ ସଫଳତୋ 
ଆସଥିୋଏ। ଏେ ିଦୁଘ୍ଭଟଣୋ ପଲର ଲଦଓଘରର ଦୋଲମୋଦର ରଜୁ୍ଜ ମୋଗ୍ଭ, 
ପୋନ୍ନୋ�ୋ� ଲଯୋଶୀ ଅଲନକ ଯୋତ୍ୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ୋ କରଥିିଲ�। ଉର୍ୋର 
କୋଯ୍ଭ୍ୟଲର ନଲିୟୋଜତି ସୋଧୋରଣ ନୋଗରକିଙ୍କ ଭୂମକିୋ ବରିୟଲର ଲସ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙୁ୍କ ସଚୂନୋ ଲଦଇଥିଲ�। ଅନ୍ୟମୋନଙୁ୍କ ସୋେୋଯ୍ୟ କରବିୋ 
ଆମର ସଂସ୍ତୃ ିଲବୋ�ି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଲସମୋନଙୁ୍କ କେଥିିଲ�। ତୋଙ୍କର 
ସୋେସ ଏବଂ ଦକ୍ତୋକୁ ମଧ୍ୟ ଲସ ପ୍ରଶଂସୋ କରଥିିଲ�। 

ଲଦଓଘର ଜଲି୍ୋ ମୋଜଲିଷ୍ଟ୍ରଟ ତଥୋ ଲଡପଟୁ ିକମିଶନର ମଞ୍ନୁୋଥ 
ଭଜନତରୀ ଏେ ି ଅଭିଯୋନଲର ସ୍ୋନୀୟ ସେଲଯୋଗ ସମ୍କ୍ଭଲର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙୁ୍କ ସଚୂନୋ ଲଦଇଥିଲ�। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ କେଥିିଲ�, 
ଦୁଘ୍ଭଟଣୋର ସମୂ୍ର୍୍ଭ ବବିରଣୀ ପ୍ରସୁ୍ତ କରୋଯିବୋ ଉଚତି ଯୋେୋ 
ଦ୍ୋରୋ ଭବରି୍ୟତଲର ଏେପିର ି ଦୁଘ୍ଭଟଣୋକୁ ଏଡୋଯୋଇପୋରବି ଏବଂ 
ଲସଗୁଡକିର ଲଯପର ିପନୁରୋବୃତ୍ ିନେୁଏ ଲସଥିପୋଇ ଁଧ୍ୟୋନ ଲଦବୋକୁ 
ପଡବି। n

ମଦଓଘର ମରୱାପ ୍ମେ ଦୁଘ୍ଷଟଣୱା ରୱାଷ୍ଟ୍
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ଇତେିୋସ ଆଉ ବତ୍୍ଭମୋନରୁ ଭବରି୍ୟତକୁ ନମି୍ଭୋଣ କରବିୋ 
ରୋସ୍ୋଲର ଚୋ�ିବୋକୁ ଲନଇ ଜୋତୀୟ କବ ି ରୋମଧୋରୀ ସଂି 
ଦନିକର ଲ�ଖିଛନ୍ ି – ‘‘ପ୍ରୟଦଶ୍ଭନ ଇତହିାସ କଣ୍ତମ, 

ଆଜ୍  ଧ୍ୱନୀତ ତହା କାବ୍ ବତନ। ବର୍୍ଭମାନ କ ିଚତି୍ରପଟ ିପର, ରୂତକାଳ 
କା ସମ୍ଭାବ୍ ବତନ।।’’ ଅଥ୍ଭୋତ୍  ଆମର ସୋଂସ୍ତୃକି ଲଚତନୋଲର ଲଯଉଁ 
ଲଗୌରବଶୋଳୀ ଇତେିୋସ ସମୋେତି, ତୋେୋ କୋବ୍ୟ ଲେୋଇ ଆମ କୋନଲର 
ଗୁଞ୍ରତି ଲେଉ। ଏ ଲଦଶର ସମ୍ନ୍ନ ଇତେିୋସକୁ ଆଲମ ବତ୍୍ଭମୋନର 
ବୋତୋବରଣଲର ବ ିଅବତୋରଣ କରପିୋରବିୋ। ଲଦଶର ଭବରି୍ୟତ ତଥୋ 
ଯୁବୋବଗ୍ଭଙୁ୍କ ଆମ ସମରୃ୍ ଇତେିୋସ ବୋବଦଲର ଅବଗତ କରବିୋ, 
ନଜି ଐତେି୍ୟକୁ ବୁଝବିୋ ଏବଂ ତୋେୋକୁ ଭବରି୍ୟତର ପ୍ରଲତ୍ୟକ ପିଢ଼ ି
ପୋଖଲର ପେଞ୍ୋଇବୋ ଲେଉଛ ିପ୍ରଲତ୍ୟକ ରୋଷ୍ଟ୍ରର ଦୋୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀଙ୍କ ଲନତୃତ୍ୱୋଧୀନ ସରକୋର ଏଦଗିଲର ନରିନ୍ର କୋଯ୍ଭ୍ୟ 

କରୁଛନ୍।ି ଲଦଶରୁ ଲଚୋର ିଲେୋଇଥିବୋ ମତୂ୍୍ତି ଏବଂ କଳୋକୃତ ିଲଫରୋଇ 
ଆଣିବୋ ଲେଉ, ପୁରୁଣୋ ସଂଗ୍ରେୋଳୟର ପୁନଃନମି୍ଭୋଣ ଲେଉ କମିୋ୍ ନୂତନ 
ସଂଗ୍ରେୋଳୟ ନମି୍ଭୋଣ ଲେଉ, ଗତ 7-8 ବର୍ଭ ଧର ିକ୍ରମୋଗତ ଭୋବଲର ଏ 
ଦଗିଲର ନରିନ୍ର ପ୍ରଲଚଷ୍ଟୋ ମଶିନ ଭିତ୍ଲିର ଚୋ�ିଛ।ି 

ନୂଆ ଲଟଲକନୋଲ�ୋଜ ିଏବଂ ଭିତ୍ଭୂିମକୁି ଆଧୋର କର ିଗଢ଼ୋ ଯୋଇଥିବୋ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ରେୋଳୟକୁ ଲଯଉଁପର ି ଭୋଲବ ଶ୍ରୀ ଲମୋଦୀ ଉଦ୍ ଘୋନ 
କରଛିନ୍,ି ତୋେୋ ଭୋରତର ବକିୋଶ ଛବକୁି ବ୍ୟୋଖ୍ୟୋ କରୁଛ।ି  ଲଗୋଟଏି 
ପଲଟ ଏଠୋଲର ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିସମ୍ଧିୋନ ଗଠନ 
ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍, ପ୍ରଲତ୍ୟକ ମେତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ବରିୟକୁ ଏେ ିସଂଗ୍ରେୋଳୟଲର ବର୍୍ଭନୋ 
କରୋଯୋଇଛ।ି ଅନ୍ୟପଲଟ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରତକୂିଳ ପରସି୍ତି ି ସଲତ୍ତ୍ୱ ଆମ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀମୋନଙ୍କ ଲନତୃତ୍ୱ କପିର ିଭୋରତକୁ ନୂଆ ରୋସ୍ୋ ଲଦଖୋଇଛ,ି 
ତୋେୋ ମଧ୍ୟ ଏଠୋଲର ବର୍୍ଭନୋ କରୋଯୋଇଛ।ି ସୋମ୍ଧିୋନକି, ସଂସଦୀୟ 

କଥାତର ଅଛ,ି େଦ ିନଜି ରବରି୍ତକକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାକକୁ ଚାହକୁ ଛଁନ୍ ିତତତବ ପ୍ରଥତମ ନଜିର ଇତହିାସ ପଢନ୍କୁ । ନଜି ତଦଶ ବାବଦତର ତେତତ 
ଅଧିକ ଜାଣିତବ, ବକୁଝତିବ, ତସତକି ିଅଧିକ ଠକିଣା ନଷି୍ପରି୍ ତନବାତର ସଷେମ ତହତବ। ନୂଆ ଚନି୍ାଧାରାକକୁ ତପ୍ରାତ୍ାହନ ତଦଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନତରନ୍ଦ୍ର ତମାଦୀ, ଆମର ସ୍ର୍ଟିମ ଇତହିାସ ବାବଦତର ନୂଆ ପିଢକିକୁ ଅବଗତ କରିବାତବତଳ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ, ଜାଗୃତ ତଥା ବଶି୍ୱାସତର ରରା ଏକ 
ନୂଆ ରାରତରର ଉଦୟକକୁ ଆବାହନ କରଛିନ୍।ି ଏହକି୍ରମତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ତମାଦୀ 14 ଏପି୍ରଲ୍  ଦନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ହାଳୟର ତଲାକାପ୍ଭଣ 

କରିବା ଅବସରତର କହଛିନ୍ ି‘‘ତଦଶ ଆଜ ିତେଉଁ ଶଖିରତର ପହଞ୍ଚଛି,ି ତସଠାତର ତାକକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାତର ସ୍ାଧୀନ ରାରତର ପ୍ରତତ୍କ ନବି୍ଭାଚତି 
ସରକାରଙ୍ ତୋଗଦାନ ରହଛି।ି ଏହ ିସଂଗ୍ହାଳୟ ପ୍ରତତ୍କ ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା ତହାଇଥିବା ଶାସନର ଜୀବନ୍ ପ୍ରତବିମି’୍’।  

ଆମ ଐତହି୍ର 
ଜରୀବନ୍ତ ପ୍ରତବିମି୍ବ

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତରୀ ସଂଗ୍ହୱାଳୟରୱାଷ୍ଟ୍
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ଗଣତନ୍ତର �କ୍୍ୟ ପରୂଣ କରବିୋଲର ଲଦଶର ପ୍ରଲତ୍ୟକ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଅବଦୋନ ଅତୁଳନୀୟ ରେ ିଆସଛି।ି  ଲସମୋନଙୁ୍କ ମଲନ ରଖିବୋ ଲେଉଛ ି
ସ୍ୋଧୀନ ଭୋରତର ଯୋତ୍ୋକୁ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରବିୋ।  ବଭିିନ୍ନ ସମୟଲର 
ଲଦଶ ଲଯଉଁ ଅତୁଳନୀୟ ମେୂୁତ୍୍ଭର ସୋକ୍ୀ ଲେୋଇଛ ିଲସସବୁକୁ ଏଠୋଲର 
ଦଶ୍ଭୋଯୋଇଛ।ି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ରେୋଳୟ ଆସନ୍ୋ ପିଢ଼ ି ପୋଇ ଁ ଜ୍ୋନ, 
ବଚିୋର, ଅଭିଜ୍ତୋ ପୋଇ ଁଦ୍ୋର ଲଖୋ�ିବୋ ସଦୃଶ ଲେବ। ଏଠୋକୁ ଆସ ି
ଆଗନୁ୍କଙୁ୍କ ଲଯଉଁ ଜ୍ୋନ ମଳିବି, ଲଯଉଁ ତଥ୍ୟବୋବଦଲର ଲସମୋଲନ 
ପରଚିତି ଲେଲବ ତୋେୋ ତୋଙୁ୍କ ଭବରି୍ୟତଲର ଲକୌଣସ ିଯୁକି୍ ସଙ୍ଗତ ନଷି୍ପତ୍ ି
ଲନବୋଲର ସେୋୟତୋ କରବି।  

 ଏେ ିଅବସରଲର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ କେଛିନ୍,ି ଭୋରତ 
ଇତେିୋସର ମେୋନତୋ, ଭୋରତର ସମରୃ୍ ିକୋଳ ସେ ଆଲମ ଅବଗତ। 

ଲମୋଲତ ଏ ବରିୟ ଭୋବଲି� ଗବ୍ଭ �ୋଲଗ। ଭୋରତର ଐତେି୍ୟ ଏବଂ 
ବତ୍୍ଭମୋନ ବୋବଦଲର ବଶି୍ୱ ଠକିଣୋଭୋଲବ ପରଚିତି ଲେବୋ ବ ିଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ। 
ଆଜ ି ଲଯଲତତଲବଲଳ ବଶି୍ୱଲର ନୂଆ ସମୀକରଣ ସଷିୃ୍ଟ ଲେଉଛ,ି 
ଆଉ ବଶି୍ୱ ଭୋତରକୁ ଅଲନକ ଆଶୋ ଓ ବଶି୍ୱୋସର ନଜରଲର ଲଦଖଛୁ,ି 
ଲସଲତଲବଲଳ ଭୋରତକୁ ବ ିନୂଆ ଶଖିର ପୋଇବୋପୋଇ ଁପ୍ରତଟି ିମେୂୁତ୍୍ଭଲର 
ଲଚଷ୍ଟୋ କରବିୋକୁ ଲେବ। 

ଆମ ଭୋରତବୋସୀଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଏେୋଏକ ଲଗୌରବଭରୋ କୋେୋଣୀ 
ଲଯ, ଆମର ଅଧିକୋଂଶ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଅତ୍ୟନ୍ ସୋଧୋରଣ ପରବିୋରରୁ 
ଆସଥିିଲ�।  ଲଦଶକୁ  ଏେୋ ବଶି୍ୱୋସ ଲଦଉଛ ିଲଯ, ଭୋରତର ଲ�ୋକତୋନ୍ତକି 
ବ୍ୟବସ୍ୋଲର ସୋଧୋରଣ ପରବିୋରର ଲ�ୋକଟଏି ବ ିଶୀର୍ଭସ୍ୋନ ଅଧିକୋର 
କରପିୋଲର।  n

ବଚିୱାରଧୱାରୱାକ ୁମନଇ ସହମତ ି
ବୱା ଅସହମତ ିମହୱାଇପୱାମର, 
ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ରୱାଜନରୀତକି ଧୱାରୱା 
ମହୱାଇପୱାମର; ମହମଲ 
ମଲୱାକତନ୍ତମର ସମସ୍ଙ୍କ କୱାେ୍୍ଷ  
ମଗୱାଟିଏ ମହୱାଇଥୱାଏ ତୱାହୱା 
ମହଲୱା: ମଦଶର ବକିୱାଶ। ଏହ ି
ସଂଗ୍ହୱାଳୟ ଆଗୱାମରୀ ପିଢିକୁ 
ମପ୍ରରିତ କରିବ। ଆମର 
େବୁୱାବଗ୍ଷ ଜୱାଣପିୱାରିମବ ମେ  
ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରତକିଳୂ ପରିସି୍ତମିର 
ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତରୀମୱାମନ 
କପିରି ମଦଶ ଅଗ୍ଗତରି 
ସୱାରଥ ିମହୱାଇଥମିଲ ଆଉ ନୂଆ 
ଭୱାରତର ନମି୍ଷୱାଣମର ନଜିର 
ମେୱାଗଦୱାନ ମଦଇଥମିଲ। 
ନମରନ୍ଦ୍ର ମମୱାଦରୀ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତରୀ। 

ଏହା ତହଉଛ ିଉତଦେଶ୍
ଯୁବୋପିଢ଼ଙୁି୍କ ଭୋରତର ତୁଙ୍ଗ ଲନତୃତ୍ୱଙ୍କ 
ବୋବଦଲର ଜଣୋଇବୋ। ଏେୋଦ୍ୋରୋ 
ତୋଙ୍କ ପୋଖଲର ବଭିିନ୍ନ ସମୟଲର 
ଲଦଶ ପୋଇଁ ଲେୋଇଥିବୋ ବଭିିନ୍ନ କୋଯ୍ଭ୍ୟ 
ବୋବଦଲର ସଚୂନୋ ପେଞ୍ପିୋରବି। 
ଏେୋସେ ସମ୍ିଧୋନ ନମି୍ଭୋଣର ପୂରୋ 
ଯୋତ୍ୋକୁ ଲସମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଏଠୋଲର 
ଉପସ୍ୋପନ କରୋଯୋଇଛ।ି ଲଯଉଁ 
ବରିୟ ବୋବଦଲର ତୋଙ୍କ ପୋଖଲର 
ଲକୌଣସ ିସଚୂନୋ ନୋେିଁ ତୋେୋକୁ 
ଲଟଲକନୋଲ�ୋଜ ିମୋଧ୍ୟମଲର ତୋଙ୍କ 
ପୋଖଲର ପେଞ୍ୋଯୋଇଛ।ି 

ସଂଗ୍ହୱାଳୟର ମଖୁ୍ ଆକର୍ଷଣ ...

ସଂଗ୍ହାଳୟର ନମି୍ଭାଣ ଏବଂ ପକୁନଃ ନମି୍ଭାଣ 2014 ରକୁ  ଆଜ ି
ପେ୍ଭ୍ନ୍ ତକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ସହତୋଗତର ସମ୍ପାଦନ ତହାଇଛ।ି 
ଏଥିରକୁ  50 ଟ ିସଂଗ୍ହାଳୟ କାେ୍ଭ୍ ତଶର ତହାଇଛ।ି 108

n  ତନି୍  ମତୁ୍୍ତି ଭବନର ବଲକ 1କୁ ନବନମି୍ତିତ 
ସଂଗ୍ରେୋଳୟ ଭବନର ବଲକ 2 ସେତି ଲଯୋଡୋ 
ଯୋଇଛ।ି ଏଥିଲର ପରୁୁଣୋ ଓ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ୋର 
ଏକ ସେଜ ମଶି୍ରଣ ଲେୋଇଛ।ି ଏେ ିଦୁଇ 
ଲକୋଠୋରଆୟତନ  15,600 ବଗ୍ଭ ମଟିରରୁ 
ଅଧିକ।

n  ପ୍ରୋୟ 4000 େଜୋର ଲ�ୋକଙ୍କ ଭ୍ରମଣ 
ପୋଇଁ 43 ଟ ିଗ୍ୟୋଲ�ରୀ ରେଛି।ି 14ଜଣ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ବରିୟଲର ସଚୂନୋ ଲଦବୋ 
ପୋଇ ଁଲପ୍ରରଣୋଦୋୟକ ଜନିରିଗୁଡକୁି ଏେ ି
ସଂଗ୍ରେୋଳୟଲର ସ୍ନୀତ କରୋଯୋଇଛ।ି 

n  ସଂଗ୍ରେୋଳୟର ଲ�ୋଲଗୋ ଲେଉଛ ିରୋଷ୍ଟ୍ର 
ଓ ଲ�ୋକତନ୍ତର ପ୍ରତୀକ ଧମ୍ଭଚକ୍ର। ଏେୋ 
ଭୋରତୀୟଙ୍କ େୋତକୁ ପ୍ରତବମି୍ତି କରୁଛ।ି 

n ଭଚୁ୍ଭଆଲ୍ ରୟିୋ�ିଟ ିଏବଂ ଲରୋବଟ୍ ମୋଧ୍ୟମଲର 
ଭୋରତର ଦରୁତ ପରବିତ୍୍ଭନଶୀଳ ଚତି୍ ଏଠୋଲର 
ଲଦଖିବୋକୁ ମିଳବି।  ଅଥ୍ଭୋତ୍  ଏେ ିସଂଗ୍ରେୋଳୟ 

ବଶି୍ୱକୁ ଭରତର ବକିୋଶ ପ୍ରକ୍ରୟିୟୋକୁ ଦଶ୍ଭୋଇବ। 
n  ସଂଗ୍ରେୋଳୟଲର ଲସେ ିପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀମୋନଙ୍କ 

ସେତି ଲସ�ଫି ଏବଂ ଭଚୁ୍ଭଆଲ୍ ସଂଳୋପର ବ ି 
ବ୍ୟବସ୍ୋ ରେଛି ି।

n  ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟଲର ଲକୌଣସ ିଗଛ କଟୋଯୋଇ 
ନୋେିଁ କମ୍ିୋ ଅପସୋରଣ କରୋଯୋଇ ନୋେିଁ। 

n  ଏେ ିପ୍ରଦଶ୍ଭନୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସୋର ଭୋରତୀ, 
ଦୂରଦଶ୍ଭନ, ଚଳର୍ତି୍ ବଭିୋଗ, ସଂସଦ ଟଭିି, 
ପ୍ରତରିକ୍ୋ ମନ୍ତଣୋଳୟ, ମଡିଆି େୋଉସ୍ 
(ଭୋରତୀୟ ଏବଂ ବଲିଦଶୀ), ବଲିଦଶୀ ସମ୍ୋଦ 
ଏଲଜନ୍ସରୁି ସଂଗ୍ରେ କରୋଯୋଇଛ।ି

n  ଏଠୋଲର ଅଭିଲ�ଖୋଗୋରର ଉଚତି ବ୍ୟବେୋର 
କରୋଯିବୋ ସେ କଛି ିବ୍ୟକି୍ଗତ ଜନିରି, 
ଉପେୋର, ସ୍ୋରକପତ୍, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ବକ୍ବ୍ୟ 
ଏବଂ ଲସମୋନଙ୍କ ଜୀବନର ବଭିିନ୍ନ ଦଗିକୁ 
ବରିୟଗତ ଢଙ୍ଗଲର ଉପସ୍ୋପନ କରୋଯୋଇଛ।ି 

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତରୀ ସଂଗ୍ହୱାଳୟରୱାଷ୍ଟ୍
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ଭୋରତର ଓ ଯୁକ୍ରୋଷ୍ଟ୍ର ଆଲମରକିୋର ଇତେିୋସ ଅଲନକ 
ବରିୟଲର ଏକୋଭଳ ି ପରଦିଶ୍ୟ େୁଏ। ଦୁଇ ଲଦଶ 
ଔପନଲିବଶକି ଶୋସନ ବରୁିର୍ଲର �ଢ଼ ିସ୍ୋଧୀନତୋ େୋସ� 

କରଛିନ୍ ି ଏବଂ ଏେୋପଲର ଗଣତୋନ୍ତକି ପରମ୍ରୋକୁ ଆପଣୋଇଛନ୍।ି 
1990 ଦଶକଲର ଲଯଲତଲବଲଳ ଭୋରତର ଅଥ୍ଭନୀତ ି ନୂଆ 
କଡ ଲ�ଉଟୋଇ�ୋ ଏବଂ ଅଲନକ ଲକ୍ତ୍ଲର ସଂସ୍ୋର ଆଣି�ୋ 
ଲସଲତଲବଲଳ ଏ ଦୁଇ ଲଦଶ ଭିତଲର ସମ୍କ୍ଭର ଲସତୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ 
ଲେ�ୋ। ପଣିୁ 2014ଲର ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ସରକୋରକୁ ଆସବିୋ 
ପଲର ଭୋରତ-ଆଲମରକିୋ ଭିତଲର ସମ୍କ୍ଭଲର ଅଭୂତପବୂ୍ଭ ଅଗ୍ରଗତ ି
ପର�ିକି୍ତ ଲେୋଇଛ।ି 2018 ଲର ଆରମ୍ଭ ଲେ�ୋ ଦୁଇ ଲଦଶ ମଧ୍ୟଲର 
2 + 2  ଲବୈଠକ। ପ୍ରତରିକ୍ୋ ଏବଂ ଲବୈଲଦଶକି ବ୍ୟୋପୋର ବଭିୋଗର 
ପ୍ରତନିଧିିମୋଲନ ଏେ ି ଶୀର୍ଭସ୍ରୀୟ ଲବୈଠକଲର ଲଯୋଗଲଦଇ ବଭିିନ୍ନ 
ସମସ୍ୟୋକୁ ସମୋଧୋନକରବିୋ ସେ ଆେୋ୍ନକୁ ମକୁୋବ�ିୋ କରବିୋ �ୋଗି 

ବୋଟ ସ୍ରି କରଥିୋଆନ୍।ି 11 ଏପି୍ର�ଲର ଆଲମରକିୋଲର ଆଲୟୋଜତି 
ଏେ ିପର ିଏକ ଲବୈଠକଲର ଭୋରତର ପ୍ରତରିକ୍ୋ ମନ୍ତୀ ରୋଜନୋଥ ସଂି 
ଏବଂ ଲବୈଲଦଶକି ବ୍ୟୋପୋର ମନ୍ତୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସେ ଆଲମରକିୋର 
ପ୍ରତରିକ୍ୋ ସଚବି ଓ�ିଉଡ ଲଜ। ଅଷି୍ଟନ ଏବଂ ରୋଜ୍ୟ ସଚବି ଆଲଣ୍ଟୋନ ି
ବଲଲିଙ୍କନ୍  ଲଯୋଗ ଲଦଇଥିଲ�। ଆଲ�ୋଚନୋ ପବୂ୍ଭରୁ ଭୋରତ ଏବଂ 
ଆଲମରକିୋ ମଧ୍ୟଲର ଏକ ଭଚୁ୍ଭଆଲ୍ ଶଖିର ସମି୍ଳନୀ ଆଲୟୋଜତି 
ଲେୋଇଥି�ୋ, ଯୋେୋକୁ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ଏବଂ ଆଲମରକିୋର 
ରୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିଲଜୋ ବଲିଡନ ସଲମୋ୍ଧିତ କରଥିିଲ�।
ଆତଲାଚନାତର ଅତନକ ପ୍ରସଙ୍ତର ସହମତି
ଭୋରତ ଏବଂ ଆଲମରକିୋ ମଧ୍ୟଲର 2 + 2 କଥୋବୋତ୍୍ଭୋଲର ଉଭୟ ଲଦଶର 
ପ୍ରତରିକ୍ୋ ମନ୍ତୀ ଏବଂ ଲବୈଲଦଶକି ମନ୍ତୀମୋଲନ ଅଲନକ ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଲର ଆଲ�ୋଚନୋ କରଥିିଲ�। ଏଥିଲର ରୁର ଏବଂ ୟୁଲକ୍ରନ 
ମଧ୍ୟଲର ଚୋ�ିଥିବୋ ଯୁର୍ ବରିୟଲର ମଧ୍ୟ ଆଲ�ୋଚନୋ କରୋଯୋଇଥି�ୋ। 

ସମ୍କ୍ଷର ନୂଆ ଦଶକ 
ଭୱାରତ ଏବଂ ଆମମରିକୱା

ଦକୁନଆିର ସବକୁଠାରକୁ  ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ ରାରତ ଏବଂ ଦକୁନଆିର ସବକୁଠାରକୁ  ପକୁରକୁ ଣା ତଲାକତନ୍ତ େକୁକ୍ରାଷ୍ଟ ଆତମରିକା ରିତତର 
ସମ୍ପକ୍ଭତେ ଆଜ ିବଶି୍ୱତର ଅତ୍ନ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ଭ ସାବ୍ସ୍ ତହାଇଛ ି। ଏ ଦକୁଇ ତଦଶ ଏକାଠ ିଶକି୍, ସ୍ାସ୍୍, ତଟତକ୍ନାତଲାଜ,ି 
ମହାକାଶ ଏବଂ ପ୍ରତରିଷୋ ରଳ ିଗକୁରକୁ ତ୍ୱପୂର୍୍ଭ ତଷେତ୍ରତର ପରସ୍ରକକୁ ସହତୋଗ କରିବା ସହ  ଆତଙ୍ବାଦ ବରିକୁ ଦ୍ତର 

ତେଉଁରଳ ିରାତବ ଲଢକୁଛନ୍ ିତାହା ଏକ ନୂଆ ଇତହିାସ ସୃଟିେ କରକୁ ଛ।ି ଏହ ିରାଗିଦାରୀର ତଶ୍ୟ 2018 ତହାଇଥିବା  2+2 
ତବୈଠକକକୁ ହିଁ ୋଇଥାଏ। ନକିଟତର ଦକୁଇ ତଦଶ ମଧ୍ୟତର ଲଗାତାର   2+2 କଥାବାର୍୍ଭା  ଆୟାଜତି ତହାଇଛ।ି..। 

भारत-जापान विशि ଭୱାରତ-ଆମମରିକୱା 2+2 ସମି୍ଳନରୀବଶି୍ୱ
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ଆଲ�ୋଚନୋ ସମୟଲର ଉଭୟ ପକ୍ ୟୁଲକ୍ରନ ସଲମତ ସୋମ୍ପ୍ରତକି ବକିୋଶ 
ଉପଲର ଆଲ�ୋଚନୋ କରଥିିଲ� ଏବଂ ଭୋରତ-ପ୍ରଶୋନ୍ ମେୋସୋଗରଲର 
ଲସମୋନଙ୍କର ସେଲଯୋଗର ସମୀକ୍ୋ ମଧ୍ୟ କରଥିିଲ�। ୟୁଲକ୍ରନ 
ଅବନତ ିଓ ସମ୍କୃ୍ ପରସିି୍ତରି ମକୁୋବ�ିୋ ପୋଇ ଁମନ୍ତୀମୋଲନ ପୋରସ୍ପରକି 
ପ୍ରୟୋସର ସମୀକ୍ୋ କର ିଯୁର୍ ବନ୍ କରବିୋକୁ ଆେୋ୍ନ ଲଦଇଛନ୍।ି ଏେ ି
ସମୟଲର ସୋଇବର ସରୁକ୍ୋ ଏବଂ ସୋଇବର ଲସ୍ପସ ଉପଲର ମଧ୍ୟ 
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିଯୋଇଥି�ୋ। ଏେୋ ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ତୀମୋଲନ ଲଯଲକୌଣସ ି
ପ୍ରକୋର ଆତଙ୍କବୋଦକୁ ନନି୍ୋ କରଥିିଲ�। ଆଲ�ୋଚନୋଲର ମନ୍ତୀମୋଲନ 
ଦକି୍ଣ ଚୀନ୍ ସୋଗରଲର ନୟିମ ଆଧୋରତି ବ୍ୟବସ୍ୋର ଉଲ୍ଂଘନ ଏବଂ 
ତଦଜନତି ଆେୋ୍ନକୁ ମକୁୋବ�ିୋ କରବିୋଲବଲଳ ଆନ୍ଜ୍ଭୋତୀୟ ନୟିମ 
ପୋଳନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଲଦୋେରୋଇଥିଲ�। ଆଫଗୋନସି୍ୋନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ 
ଆଲ�ୋଚନୋ କରୋଯୋଇଥି�ୋ। 

ପ୍ରତରିକ୍ୋ ମନ୍ତୀ ରୋଜନୋଥ ସଂି କେଛିନ୍-ି “ଏକ ଦଶନ୍ ି ମଧ୍ୟଲର 
ଆଲମରକିୋରୁ 20 ବ�ିିୟନ ଡ�ୋରରୁ ଅଧିକ ପରମିୋଣର ପ୍ରତରିକ୍ୋ 
ସୋମଗ୍ରୀ ଆସଛି।ି ଆଲମ ଚେଁୁଛୁ ଭୋରତର ଲମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆଲର 
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଲମରକିୀୟ କମ୍ୋନୀ ଲଯୋଗ ଦଅିନୁ୍।  ଲକୋଭିଡ 
ମେୋମୋରୀ ସଲତ୍ତ୍ୱ ଭୋରତ-ଆଲମରକିୋ ଭିତଲର ସୋମରକି ସମ୍କ୍ଭ ବୃର୍ ି
ପୋଇଛ।ି   ଏେୋ ଆମର ବଢୁ଼ଥିବୋ ପ୍ରତରିକ୍ୋ ସମନ୍୍କୁ ପ୍ରତଫିଳତି କରୁଛ।ି’

ଏେ ି ସମୟଲର ଲବୈଲଦଶକି ବ୍ୟୋପୋର ମନ୍ତୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର 
କେଛିନ୍,ି “2 + 2 କଥୋବୋତ୍୍ଭୋର ମଳୂ ଉଲଦେଶ୍ୟ ଲେଉଛ ି ଆମର 
ସେଭୋଗିତୋକୁ ଆେୁର ିମଜବୁତ କରବିୋ। ଇଲଣ୍ୋ-ପୋସଫିିକ୍ ଅଞ୍ଳ ମଧ୍ୟ 
ଆମର ସେଭୋଗୀତୋର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ଅଂଶବଲିଶର।  ଗତ ଏକ ବର୍ଭ 
ମଧ୍ୟଲର ଆଲମ �କ୍୍ୟ କରଛୁି ଲଯ ‘କ୍ୋଡ୍’ ବେୁତ ଦରୁତ ଗତଲିର କୋଯ୍ଭ୍ୟ 
କର ିନୂତନ ଶଖିର �ୋଭ କରୁଛ।ି ” n

ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମମୱାଦରୀ କହଛିନ୍ତ ି- 
ଆମମରିକୱା-ଭୱାରତ ସମ୍କ୍ଷ ଆଜ ିମେଉଠଁ ି
ପହଞ୍ଚଛି ିତୱାହୱା କଛିଦିଶନ୍ ିପବୂ୍ଷରୁ କଳ୍ପନୱା ବ ି
କରୱାେୱାଇପୱାରୁନଥଲିୱା। ଆପଣଙୁ୍କ ସୋକ୍ୋତ କରବିୋ ସବୁଲବଲଳ ଖସୁ ିଆଲଣ।  ଲମ 24 ଲର 

ଜୋପୋନଲର ଆଲୟୋଜନ ଲେବୋକୁ ଥିବୋ କ୍ୋଡ୍ ସମି୍ଳନୀଲର ସୋକ୍ୋତ 
କରବିରକୁ ଉତୁ୍ସକ ରେଛି।ି ଆଲମ ଦୁଇ ଲଦଶ ମଧ୍ୟଲର ଅଥ୍ଭଲନୈତକି 
ଏବଂ ପ୍ରତରିକ୍ୋ ସେଭୋଗିତୋକୁ ମଜବୁତ କରବିୋ ଏବଂ ଦୁଇ ଲଦଶ 
ମଧ୍ୟଲର ଲ�ୋକମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ସମ୍କ୍ଭକୁ ଲପ୍ରୋତ୍ସୋେତି କରବିୋ ପୋଇଁ 
ଆଲମ ପ୍ରତବିର୍। ଆଲମରକିୋ ଏବଂ ଭୋରତ ଏକ ଉଦୀୟମୋନ 
ଶକି୍ଶୋଳୀ 'ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରତରିକ୍ୋ ପୋଟ୍ଭନରସପି୍' ବେନ କରନ୍।ି ରୁର 
ଯୁର୍ର ଅସ୍ରିତୋ ପ୍ରଭୋବକୁ କପିର ି ପରଚିୋଳନୋ କରୋଯିବ ଲସଲନଇ 
ଭୋରତ ଏବଂ ଆଲମରକିୋ ପରସ୍ପର ସେ ଆଲ�ୋଚନୋ ଜୋର ିରଖିଲବ। 
ମୁ ଁ ୟୁଲକ୍ରନବୋସୀଙୁ୍କ ଭୋରତର ମୋନବକି ସମଥ୍ଭନକୁ ସ୍ୋଗତ କରବିୋକୁ 
ଚୋଲେଁ।  ଦୁଇଲଦଶର ଲ�ୋକଙ୍କ ଭିତଲର ଘନଷି୍ ସମ୍କ୍ଭ, ପୋରବିୋରକି 
ବନୁ୍ତୋ ଏବଂ ପୋରସ୍ପରକି ମ�ୂ୍ୟଲବୋଧ ଲେଉଛ ିଆମ ଘନଷି୍ ବନୁ୍ତୋର 
କୋରଣ। ଲକୋଭିଡ-19 ଦ୍ୋରୋ ସଷିୃ୍ଟ ଲେୋଇଥିବୋ ବଶି୍ୱସ୍ରୀୟ ଆେୋ୍ନ, 
ସ୍ୋସ୍୍ୟ ସରୁକ୍ୋ ଏବଂ ଜଳବୋୟୁ ସଙ୍କଟ ବରିୟଲର ଆମର ନଜିସ୍ 
ଚନି୍ୋ ରେଛି।ି  ଏେୋ ସେ ଭୋରତ ଏବଂ ଆଲମରକିୋ ଭିତଲର ମଜଭୁତ 
ପ୍ରତରିକ୍ୋ ସମ୍କ୍ଭ ରେଛି।ି 

ରୱାଷ୍ଟ୍ପତ ିବମିଡନ କହଥିମିଲ - ଭୱାରତ 
ସହତି ପୱାରସ୍ରିକ ସମ୍କ୍ଷକୁ ମପ୍ରୱାତ୍ୱାହତି 
କରିବୱାକୁ ପ୍ରତଶିରୁ୍ତବିଦ୍

ଭୋରତ ଏବଂ ଆଲମରକିୋ ପରସ୍ପରର ସ୍ଭୋବକି ସେଲଯୋଗୀ। ଏ ଦୁଇ ଲଦଶ 
ମଧ୍ୟଲର ବଗିତ କଛି ିବର୍ଭ ଲେ�ୋ ଲଯଉଁଭଳ ିଭୋଲବ ସମ୍କ୍ଭଲର ନବିଡିତୋ 
ଆସଛି ି ତୋେୋ କଛି ି ଦଶନ୍ ି ପୂବ୍ଭରୁ କଳ୍ପନୋ ବ ି କରୋଯୋଇପୋରୁ ନଥି�ୋ। 
ଆଜ ିଲଯଲତଲବଲଳ ୟୁଲକ୍ରନ୍ ଚନି୍ୋ ସୋରୋ ବଶି୍ୱକୁ ଘୋରଛି ିଲସଲତଲବଲଳ 
ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଲଦଶ ଭିତଲର କଥୋବୋତ୍୍ଭୋ ଜୋର ିରେୁଛ।ି  କଛି ିସପ୍ୋେ ପବୂ୍ଭରୁ, 
20,000 ରୁ ଅଧିକ ଭୋରତୀୟ ୟୁଲକ୍ରନଲର ଫଶ ି ରେଥିିଲ�। ବେୁ 
ପରଶି୍ରମ ପଲର, ଆଲମ ଲସମୋନଙୁ୍କ ନରିୋପଦଲର ବୋେୋର କରବିୋଲର 
ସକ୍ମ ଲେ�ୁ, ତଥୋପି ଜଲଣ ଛୋତ୍ ପ୍ରୋଣ େରୋଇଲ�। ମୁ ଁଉଭୟ ୟୁଲକ୍ରନ 
ଏବଂ ଋରର ରୋଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ସେ ଲଫୋନଲର ଅଲନକ ଥର କଥୋ ଲେୋଇଛ।ି ମୁଁ 
ଲକବଳ ଶୋନ୍ ିପୋଇ ଁଆଲବଦନ କରନିୋେିଁ, ବରଂ ୟୁଲକ୍ରନର ରୋଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ 
ସେ ରୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିପଟୁନିଙୁ୍କ ସଧିୋସଳଖ ଆଲ�ୋଚନୋ କରବିୋକୁ ମଧ୍ୟ ପରୋମଶ୍ଭ 
ଲଦଇଛ।ି 

ନଜି ନଜି କୋଯ୍ଭ୍ୟକୋଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକ ମେତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ଭ ଲସଲୋଗୋନ ଲଦଇଥିଲ�- 
- Democracies can Deliver। ଭୋରତ-ଆଲମରକିୋ ଭିତଲର 
ସମ୍କ୍ଭର ଦୃଢ଼ତୋ ଏେ ିଲସଲୋଗୋନ୍ କୁ ସୋଥ୍ଭକ କରବିୋର ସଲବ୍ଭୋତ୍ମ ଉପୋୟ।    

भारत-जापान विशि ଭୱାରତ-ଆମମରିକୱା 2+2 ସମି୍ଳନରୀବଶି୍ୱ
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ଲଯଲତଲବଲଳ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଭୋଲବ 
ପ୍ରଥମଥର ଶୋସନ ସମ୍ଭୋଳଲି�, ଅଥ୍ଭୋତ୍ 2014ଲର 
ଲସଲତଲବଲଳ ନଜିର ଲବୈଲଦଶକି ଚନି୍ୋଧୋରୋଲର 

‘ପଲଡୋଶୀ ପ୍ରଥମ’ ବଚିୋରକୁ ଉଲଲ୍ଖ କରଥିିଲ�। ଏେକି୍ରମଲର 
ପଲଡୋଶୀ ଲଦଶମୋନଙ୍କ ସଲଙ୍ଗ ସମ୍କ୍ଭ ବୃର୍ ି �ୋଗି ଲଯଲତଲବଲଳ 
ଉପମେୋଲଦଶୀୟ ଲଦଶଗୁଡକୁି ନରି୍୍ଭୋରଣ ଲେ�ୋ ଲସଲତଲବଲଳ 
ଲନପୋଳ ପ୍ରଥମ ତୋ�ିକୋଲର ରେଥିି�ୋ। ଲସେପିର ି 2019ଲର ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଲମୋଦୀଙ୍କ ଶପଥଗ୍ରେଣ ସମୋଲରୋେଲର ଲନପୋଳର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଭୋରତଗସ୍ ଏେ ି ସମ୍କ୍ଭକୁ ଆେୁର ି ମଜଭୁତ ି ଆଡକୁ 
ଲନଇଥି�ୋ। 2015 ଲର ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ ଏବଂ ଲସଥିଲର ଭୋରତ 
ତୋତ୍କ୍ଷଣିକ ସେୋୟତୋ ଉପ�ବ୍ଧ କରୋଇବୋ ଲେଉ ବୋ ଲକୋଭିଡ୍ ସମୟଲର 
ନଲିଜ କଷ୍ଟକର ପରସି୍ତିଲିର ଥୋଇ ମଧ୍ୟ ଲନପୋଳକୁ ଟକିୋ ଲଯୋଗୋଇବୋ 

ଲେଉ ଅଥବୋ ନକିଟଲର ଋର-ୟୁଲକ୍ରନ୍ ଯୁର୍ ସମୟଲର ୟୁଲକ୍ରନରୁ  
ଛଅଜଣ ଲନପୋଳୀ ଛୋତ୍ଙୁ୍କ ୟୁଲକ୍ରନରୁ  ସରୁକି୍ତ ଉର୍ୋର କରବିୋ ଲେଉ 
ସବୁ ବରିମ ପରସିି୍ତଲିର ପଲଡୋଶୀ ଲନପୋଳ ସେ ଠଆି ଲେୋଇଛ ି
ଭୋରତ। ଭୋରତ ଲନପୋଳର ସବୁଠୋରୁ ବଡ ବ୍ୟବସୋୟିକ ଭୋଗିଦୋର 
ଲେବୋସେ ନଲିବଶର ସବୁଠୋରୁ ବଡ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ। ଏପି୍ରଲ୍ 2  ତୋରଖିଲର 
ନୂଆଦଲି୍ୀସ୍ତି େୋଇଦ୍ୋବୋଦ େୋଉଲ୍ ଲନପୋଳର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଲଶର 
ବୋେୋଦୂର ଲଦଓବୋ ଏବଂ ଭୋରତର ପଅଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀଙ୍କ 
ଭିତଲର କଥୋବୋତ୍୍ଭୋ ଲେୋଇଥି�ୋ। ଭୋରତ-ଲନପୋଳ ସମ୍କ୍ଭକୁ ବକିଶତି 
କରବିୋଲର ଲଦଓବୋଙ୍କ ଭୂମକିୋ ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ରେଛି ିଏବଂ ଲନପୋଳଲର 
ଶୋନ୍,ି ପ୍ରଗତ ି ଓ ବକିୋଶ ପ୍ରକି୍ରୟୋଲର ଭୋରତ ଦୃଢ଼ ସୋଥି ଲେୋଇଛ ି
।ଲଶର ବୋେୋଦୂର ଲଦଓବୋ ଭୋରତର ପରୁୁଣୋ ମିତ୍ ରେ ିଆସଛିନ୍ ିଏବଂ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଭୋଲବ ତୋଙ୍କର ଏେୋ ପଞ୍ମ ଯୋତ୍ୋ। 

ସମ୍କ୍ଷମର ନୂଆ ମୱାଧେୁ୍୍ଷ
ତନପାଳ ଏବଂ ରାରତ ମଧ୍ୟତର େକୁଗେକୁଗର ସମ୍ପକ୍ଭ ରହ ିଆସଛି।ି ଐତହିାସକି, ସାଂସ୍ତୃକି, ଧାମଟିକ ତରୌତଗାଳକି 

ସମ୍ପକ୍ଭ ସହ ଆଥଟିକ ସ୍ରତର ମଧ୍ୟ ଦକୁଇ ତଦଶ ଗରୀର ସମ୍ପକ୍ଭ ପାଳନ କରକୁ ଛନ୍।ି ତକହ ିତକହତି ଏହାକକୁ ମାଟ-ିରକ୍ର 
ସମ୍ପକ୍ଭ ତବାଲି ଗ୍ହଣ କରକୁ ଛନ୍।ି ଏହ ିସମ୍ପକ୍ଭର ମାଧକୁେ୍ଭ୍ ଆହକୁରି ବଢଥିିବା ଅନକୁରବ ତହଲା ତେତତତବତଳ ତନପାଳର 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଏକ ତନି ିଦବିସୀୟ ୋତ୍ରାତର ରାରତ ଆସଥିିତଲ..। 

ଭୱାରତ-ମନପୱାଳ ସମ୍କ୍ଷ

ଭୱାରତ-ମନପୱାଳ କଥୱାବୱାତ୍୍ଷୱା ବଶ୍ୱ
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ତନପାଳତର ରକୁ ତପ ପ୍ରଚଳନ, ୋତ୍ରୀବାହୀ ତଟ୍ନ୍ ତସବାର ଉଦ୍ାଟନ
n ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ଏବଂ ଲନପୋଳର ପଅଧୋନମନ୍ତୀ ଲଶର ବୋେୋଦୂର 

ଲଦଓବୋ ମଳିତି ଭୋବଲର ଲନପୋଳଲର ରୁଲପ କୋଡ୍ଭ ଲସବୋ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 
n ଦୁଇ ଲନତୋ ମଳିତି ଭୋଲବ ଭୋରତର ଅନୁଦୋନ ସେୋୟତୋଲର ନମି୍ତିତ ଜୟନଗର 

( ଭୋରତ) ଏବଂ କୁଥ୍ଭୋ ( ଲନପୋଳ) ମଧ୍ୟଲର ଯୋତ୍ୋବୀେୀ ଲରଳଲସବୋ ଉଦ୍ୋଟନ 
କରଛିନ୍।ି 

n ଦୁଇ ଲନତୋ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ଲକ୍ରଡଟି୍ �ୋଇଲନ୍ର ନମି୍ତିତ ଲନପୋଳର ଲସୋ�ୁ 
କରଡିର 132ଲକଭି ପୋୱୋର ଟ୍ରୋନ୍ସମଶିନ �ୋଇନ୍ ଆଉ ସଲବ୍ଟେସନ୍ ଉଦ୍ୋନ 
କରଥିିଲ�। 

n ଲନପୋଳ ଲସୋ�ୋର ଆ�ିଆନ୍ସଲର ମଧ୍ୟ ବଧିିବର୍ ଭୋଲବ ସୋମଲି୍ ଲେ�ୋ। 

ଦରୁତଗତତିର ଅଗ୍ସର ପାଇଁ ଆହ୍ାନ
n ଦୁଇ ଲଦଶ ଲରଳ ଏବଂ ଶକି୍ ଲକ୍ତ୍ଲର ସେଭୋଗିତୋ �ୋଗି ଚୋଲରୋଟ ି ଚୁକି୍ 

ସ୍ୋକ୍ର କରଲି�। 
n କଥୋବୋତ୍୍ଭୋଲବଲଳ ଦୁଇ ଲଦଶ ପଲଞ୍ଶ୍ୱର ପରଲିଯୋଜନୋର ବକିୋଶ ପୋଇ ଁଗୁରୁତ୍ୱ 

ଲଦଇଛନ୍।ି ଏେ ିପରଲିଯୋଜନୋ ଦ୍ୋରୋ ସମ୍କୃ୍ ଲକ୍ତ୍ର ବକିୋଶ ସୋଧନ କରୋଯିବ। 
n ଭୋରତୀୟ କମ୍ୋନୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଲନପୋଳଲର ଜଳବଜୁିଳ ିଉତ୍ୋଦନ ଲକ୍ତ୍ଲର ଆେୁର ି

ଅଧିକ ଭୋଗିଦୋରୀ ପୋଇ ଁସେମତ।ି
n ଦୁଇଲଦଶର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ବ୍ୟବସୋୟ ଏବଂ ସବୁପ୍ରକୋର ସୀମୋପର ସମ୍କ୍ଭକୁ 

ପ୍ରୋଥମକିତୋ ଲଦବୋ�ୋଗି ସେମତ ି ପ୍ରକୋଶ କରଛିନ୍।ି ଜୟନଗର-କୁଥ୍ଭୋ 
ଲଳ�ୋଇନ୍ର ଆରମ୍ଭ ଏେୋର ଏକ ଅଂଶବଲିଶର। 

n ଲନପୋଳଲର ରୁଲପ କୋଡ୍ଭ ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ଦ୍ୋରୋ ଆମ ଅଥ୍ଭନୀତକି ସମ୍କ୍ଭଲର 
ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟୋୟ ଆରମ୍ଭ ଲେବ। ଅନ୍ୟ ପରଲିଯୋଜନୋ ଲଯମତି ି ଲନପୋଳ 
ପ�ିୁସ ଏକୋଲଡମୀ,  ଲନପୋଳଗଞ୍ଲର ସମନ୍ତି ଲଚଲକପୋଷ୍ଟ, ରୋମୋୟଣ ସକ୍ତିଟ 
ଆଦ ିଦୁଇ ଲଦଶକୁ ଆେୁର ିନକିଟତର କରବି। n

ଅତନକ ପକୁରକୁ ଣା ବାରାଣସୀ ଏବଂ ତନପାଳ 
ରିତତର ସମ୍ପକ୍ଭ 
ଲନପୋଳ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଲଶର ବୋେୋଦୂର ଲଦଓବୋ 
ନଜି ଭୋରତ ଗସ୍ ସମୟଲର କୋଶ ିଯୋତ୍ୋ କରଥିିଲ�। 
ଲସଠୋଲର କୋଳ ଲଭୈରବଙୁ୍କ ଦଶ୍ଭନ କରବିୋ ପଲର 
କୋଶ ିବଶି୍ୱନୋଥ ମନ୍ରି ଯୋଇ ଲସଠୋଲର ପୂଜୋର୍୍ଭନୋ 
କରଥିିଲ�। କୋଶୀ ଯୋତୋ ସମୟଲର ଲସ �ଳତିୋ 
ଘୋଟଲର ଥିବୋ ପଶୁପତନିୋଥ ମନ୍ରି ଯୋଇ ଲସଠୋଲର 
ଲନପୋଳ ସରକୋରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ସଂରକି୍ତ ଏବଂ ପରଚିୋଳତି 
ମନ୍ରିଲର ବଲିଶର ପୂଜୋର୍୍ଭନୋ କରବିୋ ସେ ଅଲଭିଲଶକ 
ଓ ଆରତୀ କରଥିିଲ�। କୋଶୀଲର ଲସ ଲନପୋଳୀ 
ମନ୍ରି ସେ ସମ୍କୃ୍ ବୃର୍ୋଶ୍ରମର ଜୀଲଲଣ୍ଭ୍ଣୋଦ୍ୋର ପୋଇଁ 
ଶଳିୋନ୍ୟୋସ କରଥିିଲ�। 
ଲଗାତାର କଥାବାର୍୍ଭା
ଭୋରତ ଓ ଲନପୋଳ ମଧ୍ୟଲର ଶୀର୍ଭସ୍ରୀୟ କଥୋବୋତ୍୍ଭୋ 
ଲମ’ 2019କୁ ଲେୋଇଥି�ୋ। ଏେ ିସମୟଲର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ଦ୍ତିୀୟଥର �ୋଗି ସରକୋର ଗଠନ 
କର ିଶପଥ ଲନବୋ ସେ ମନ୍ତମିଣ୍ଳର ଗଠନ କରଥିିଲ�। 
ଲସଲତଲବଲଳ ଏେ ିଶପଥ ଗ୍ରେଣ ଉତ୍ସସବଲର ଲନପୋଳ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଲକପି ଶମ୍ଭୋ ଓ�ି ଲଯୋଗ ଲଦଇଥିଲ�। 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ  ଲମୋଦୀ ଲଶରଥର ପୋଇଁ 2018ଲର 
ଲନପୋଳଗସ୍ଲର ଆସଥିିଲ�। ଲସଲତଲବଲଳ 
କୋଠମୋଣୁ୍ଠୋଲର ଆଲୟୋଜତି ଚତୁଥ୍ଭ ବଲିମ୍ଟକ୍ 
ସମି୍ଳନୀଲର ଲଯୋଗଲଦଇଥିଲ�। ଲନପୋଳର ସଂସଦଲର 
ଆସ୍ୋ ଲଭୋଟ ଜତିବିୋ ପଲର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଲମୋଦୀ ଲନୋପ 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙୁ୍କ ଅଭିବୋଦନ ଜଣୋଇଥିଲ�। 

ଭୱାରତ ଏବଂ ମନପୱାଳ ସମ୍କ୍ଷ, ଆମମୱାନଙ୍କ ପୱାରିବୱାରିକ 
ସମ୍ବନ୍ ଭଳି। ଏପରି ସମ୍କ୍ଷ ବଶି୍ୱର ଅନ୍ମକୌଣସି ମକୱାଣମର 
ମଦଖବିୱାକ ୁମିମଳନୱାହି।ଁ ଆମ ସଭ୍ତୱା, ସଂସ୍ତୃ,ି ଆଦୱାନ 
ପ୍ରଦୱାନର ସମ୍କ୍ଷ କୱାହି ଁମକଉ ଁକୱାଳରୁ ଏକୱାଠ ିବଢିଚୱାଲିଛ।ି 
ଅନୱାଦକିୱାଳରୁ ଆମମ ପରସ୍ରରର ସଖୁଦୁଃଖର ସୱାଥ ି
ରହଆିସିଛ।ୁ  -ନମରନ୍ଦ୍ର ମମୱାଦରୀ ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତରୀ 

ମନପୱାଳ ପ୍ରତ ିଆପଣଙ୍କ ଅତୁଟ ମନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ୱାକ ୁମ ୁ ଁହୃଦୟରୁ 
ପ୍ରଶଂସୱା କରୁଛ।ି ମମୱାର ଏଇ ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭୱାବନୱାକୁ 
ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବ। ଭୱାରତ ସହ ମନପୱାଳର ସମ୍କ୍ଷ 
‘ଅତ୍ନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ’।  
ମଶର ବୱାହୱାଦୁର ମଦଓବୱା, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତରୀ , ମନପୱାଳ

ଭୱାରତ-ମନପୱାଳ କଥୱାବୱାତ୍୍ଷୱା ବଶ୍ୱ
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ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱଲର ଲକୋଭିଡ ମୋମ�ୋ ପୁଣିଥଲର 
ବଢୁ଼ଥିବୋଲବଲଳ ଭୋରତଲର ପରିସ୍ିତ ି ନୟିନ୍ତଣଲର 
ରେଛି।ି ପ୍ରତବିନ୍କଗୁଡକୁି ଧୀଲର ଧୀଲର େଟୋଯୋଉଛ ି

ଏବଂ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେଜ କରୋଯୋଉଛ।ି ଆେୁରି ମଧ୍ୟ, 
ଲଦଶବ୍ୟୋପୀ ଲକୋଭିଡ ଟକିୋକରଣ କୋଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମଲର 18 ଏପି୍ର� 
ସୁର୍ୋ ଭୋରତଲର 186.54 ଲକୋଟରୁି ଅଧିକ ଟକିୋ ଦଆିଯୋଇଛ।ି 
12-14 ବର୍ଭ ବୟସର 2.43 ଲକୋଟରୁି ଅଧିକ କିଲଶୋରଙୁ୍କ 
ଲକୋଭିଡ -19 ଟକିୋର ପ୍ରଥମ ଲଡୋଜ୍ ଦଆିଯୋଇଛ।ି 12-14 
ବର୍ଭ ବୟସର କିଲଶୋରମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଲକୋଭିଡ୍-19 ଟକିୋକରଣ 
ମୋର୍୍ଭ 16, 2022ଲର ଆରମ୍ଭ ଲେୋଇଥି�ୋ। ଲସେପିରି 15 
ରୁ 17 ବର୍ଭ ବୟସର 4.04 ଲକୋଟ ି କିଲଶୋରଙୁ୍କ ଟକିୋକରଣ 
କରୋଯୋଇଛ ିଏବଂ 5.78 ଲକୋଟ ିକିଲଶୋରଙୁ୍କ ଲଗୋଟଏି ଲଡୋଜ 
ଟକିୋ ଦଆିଯୋଇଛ।ି ସମସ୍ଙ୍କ ପୋଇଁ ଲକୋଭିଡ -19 ଟକିୋ ଉପ�ବ୍ଧ 
କରୋଇବୋ ପୋଇଁ 21 ଜୁନ୍ 2021ରୁ ନୂତନ ପଯ୍ଭ୍ୟୋୟ ଆରମ୍ଭ 
ଲେୋଇଥି�ୋ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟକିୋ ଉପ�ବ୍ଧ ଲେବୋ ଦ୍ୋରୋ 

ଟକିୋକରଣ ଅଭିଯୋନର ଗତ ିତ୍ୱରୋନ୍ତି କରୋଯୋଇଛ।ି ଭୋରତଲର 
ଲକୋଭିଡ ସକି୍ରୟ ମୋମ�ୋ 18 ଏପି୍ର�ଲର 11,542 ଲରକଡ୍ଭ 
ଲେୋଇଥିବୋଲବଲଳ ଏେୋର 24 ଘଣ୍ଟୋ ମଧ୍ୟଲର 2,183ଟ ିନୂଆ 
ମୋମ�ୋ ରୁଜୁ ଲେୋଇଥି�ୋ। ସକି୍ରୟ ମୋମ�ୋ 0.03 ପ୍ରତଶିତଲର 
ଲରକଡ୍ଭ କରୋଯୋଇଥି�ୋ ଏବଂ ସୁସ୍ତୋ େୋର 98.76 ପ୍ରତଶିତଲର 
ରେଥିି�ୋ।

ସତକ୍ଭତା ଅବଲମ୍ନ କରିବାକକୁ  ତକନ୍ଦ୍ରର ନତିଦେ୍ଭଶ 
ଲଦଶର ପୋଞ୍ଟ ିରୋଜ୍ୟଲର କଲରୋନୋ ମୋମ�ୋ ବୃର୍ି ଲନଇ ଲକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋର ଉଲଦ୍ବଗ ପ୍ରକୋଶ କରିଛନ୍ ି ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତ ି ସତକ୍ଭ 
ରେବିୋକୁ କେଛିନ୍।ି ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ସ୍ୋସ୍୍ୟ ମନ୍ତଣୋଳୟ ପକ୍ରୁ 
ଦଲି୍ୀ, େରିୟୋଣୋ, ଲକରଳ, ମେୋରୋଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମିଲଜୋରୋମକୁ 
ଏଲନଇ ଚଠିି ଲ�ଖୋଯୋଇଛ।ି ଏେ ି ଚଠିିଲର କୁେୋଯୋଇଛ ି ଲଯ 
କଲରୋନୋର ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ବୃର୍ି ଉପଲର କଡୋ ନଜର 
ରଖୋଯିବୋ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଲଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତଲିରୋଧକ 
କୋଯ୍ଭ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ ଗ୍ରେଣ କରୋଯିବୋ ଉଚତି। ଏେ ି ସମୟଲର, 

େଦଓି ମାର୍୍ଭ ମାସତର ତକାରିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଅରୂତପବୂ୍ଭ ହ୍ାସ ପାଇଥିଲା କନି୍କୁ  ତକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମକୁକାବଲିା ପ୍ରସ୍କୁତତିର 
ତକୌଣସ ିତହଳା ପ୍ରଦଶ୍ଭନ କରିନଥିତଲ। ଦନିକକୁ ଦନି ନୂଆ ରୂପତର ତକାରିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକକୁ ତରାକବିା ଲାଗି ତକନ୍ଦ୍ର 

ସରକାର ଟକିାକରଣ ଗତକିକୁ ଆହକୁର ିତ୍ୱରାନ୍ତି କରବିା ସହ 18ବର୍ଭରକୁ  ଅଧିକ ଆୟକୁଧାରୀଙ୍କୁ  ବକୁଟେର ତଡାଜ୍ ତଦବା 
ପାଇଁ ବକିଳ୍ପ ତଖାଜଛିନ୍।ି ଏହାଦ୍ାରା ରାଇରସ୍ର ବଦଳକୁଥିବା ରୂପ ବରିକୁ ଦ୍ତର ଆମର ପ୍ରସ୍କୁତ ିଆହକୁର ିଶକ୍ ତହବ ଏବଂ 

ତକାରିଡ୍ ବତିରାଧୀ ଲତଢଇତର ରାରତ ଲଗାତାର ବଜିୟ ଲାର କରିବ..। 

ଟିକୱାକରଣ 185 ମକୱାଟି ପୱାର 

ମକୱାଭିଡ୍ 
ବରୁିଦ୍ମର 

ଭୱାରତର ବଜିୟ 
େୱାତ୍ରୱା

ମକୱାଭିଡ୍ ବରୁିଦ୍ମର େଦୁ୍ସ୍ୱାସ୍୍
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ଲକୋଭିଡ୍-19, ଏକ୍ସଇ ପ୍ରକୋର ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱଲର ବ୍ୟୋପୁଛ।ି ଏେ ି
ସଂକ୍ରମଣ ଭୋରତଲର ଏପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ ଲଦଖୋଯୋଇନୋେିଁ। ଏପର ି
ପରିସି୍ତଲିର, ସୋବଧୋନ ଲେବୋ ଏବଂ ଲକୋଭିଡ ନଲିଦେ୍ଭଶୋବଳୀ 
ଅନୁସରଣ କରିବୋ ଜରୁରୀ ଲବୋ�ି ସ୍ୋସ୍୍ୟ ମନ୍ତଣୋଳୟ ପକ୍ରୁ 
କୁେୋଯୋଇଛ।ି 

ବର୍୍ଭମାନ ସବକୁ  ବୟସ୍ଙ୍କୁ   ବକୁଟେର୍ ତଡାଜ୍ 
ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତେିତ କରିବୋ ତଥୋ ଲକୋଭିଡଥ ଭୂତୋଣୁର 
ଲଯଲକୌଣସି ଭୋରିଆଣ୍ଟକୁ ମୁକୋବ�ିୋ କରିବ�ୋଗି ସରକୋର ଅଠର 
ବର୍ଭରୁ ଅଧିକସମସ୍ ବୟସ୍ଙୁ୍କ ପୋଇଁ ଲକୋଭିଡ୍ ଟକିୋକରଣର 
ବୁଷ୍ଟର ଲଡୋଜ୍ ଟକିୋ ଉନ୍ମକୁକ୍ କରିଛନ୍।ି ଘଲରୋଇ ସ୍ରଲର 18+ 
ଜନସଂଖ୍ୟୋକୁ ପ୍ରତଲିଶଧକ ଲକୋଭିଡ୍ ଟକିୋର ଲଡୋଜ୍ ଲଦବୋ 
ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଆରମ୍ଭ ଲେୋଇଛ।ି   ଲଯଉଁମୋନଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଭରୁ 
ଅଧିକ ଏବଂ ଦ୍ତିୀୟ ଲଡୋଜ୍ ପଲର 9 ମୋସ ପୂରଣ କରିଛନ୍ ି
ଲସମୋଲନ ଏେ ି ବୁଷ୍ଟର ଟକିୋ ପୋଇଁ ଲଯୋଗ୍ୟ ଲବୋ�ି ମନ୍ତଣୋଳୟ 
ପକ୍ରୁ କୁେୋଯୋଇଛ।ି ଏେ ିସୁବଧିୋ ସମସ୍ ଘଲରୋଇ ଟକିୋ ଲକନ୍ଦ୍ରଲର 
ଉପ�ବ୍ଧ। ସ୍ୋସ୍୍ୟ କମ୍ଭଚୋରୀ, ଫ୍ରଣ୍ଟ�ୋଇନ କମ୍ଭଚୋରୀ ଏବଂ 60ରୁ 
ଅଧିକବୟସର ଜନସଂଖ୍ୟୋ ପୋଇଁ ସରକୋରୀ ଟକିୋଲକନ୍ଦ୍ର ମୋଧ୍ୟମଲର 
ମୋଗଣୋ ଟକିୋକରଣ କୋଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ  ଜୋରି ରେଛି।ି ଏେୋସେ ପ୍ରଥମ 
ଏବଂ ଦ୍ତିୀୟ ଲଡୋଜ ପୋଇଁ ଟକିୋକରଣ କୋଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମ ଜୋରି ରେଛି।ି   
ଏଲନଇ  ଲକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋସ୍୍ୟ ଓ ପରିବୋର କ�୍ୟୋଣ ମନ୍ତଣୋଳୟର 
ସଚବିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତୋଲର ରୋଜ୍ୟ ତଥୋ ଲକନ୍ଦ୍ରଶୋସିତ ଅଞ୍ଳର 
ସମସ୍ ସ୍ୋସ୍୍ୟ ସଚବିଙ୍କ ଏକ ଲବୈଠକ 1ଏପି୍ର�ଲର ଅନୁଷ୍ିତ 
ଲେୋଇଥି�ୋ। ଲକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋସ୍୍ୟ ଏବଂ ପରିବୋର କ�୍ୟୋଣ ମନ୍ତଣୋଳୟ 
ଦ୍ୋରୋ ଜୋରି କରୋଯୋଇଥିବୋ ନଲିଦେ୍ଭଶୋବଳୀ ଅନୁଯୋୟୀ  ଘଲରୋଇ 
ଅନୁଷ୍ୋନଗୁଡକି ସମ୍ୃକ୍ ଟକିୋକରଣ ସ୍ୋନଗୁଡକିର ରକ୍ଣୋଲବକ୍ଣ 
କରିଲବ। ଲଦଶଲର 18 ବର୍ଭରୁ 59 ବର୍ଭ ବୟସର ଲ�ୋକଙୁ୍କ 
ଟକିୋକରଣର ପ୍ରଥମ ଦନିଲର ଲକୋଭିଡ୍-19 ଟକିୋକରଣର ଲମୋଟ 
9,674 ଟ ିପ୍ରତଲିଶଧକ ଲଡୋଜ୍ ଦଆିଯୋଇଥି�ୋ। 

ତକାରିଡ୍ ଷେତପୂିରଣ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ସମୟସୀମା ସ୍ିର 
ଲକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋସ୍୍ୟ ମନ୍ତଣୋଳୟ ଅନୁସୋଲର ସୁପି୍ରମଲକୋଟ୍ଭଙ୍କ ପକ୍ରୁ, 
ଜୋତୀୟ ବପିଯ୍ଭ୍ୟୟ ପରିଚୋଳନୋ ଟ୍ରିବୁ୍ୟନୋ�ଦ୍ୋରୋ ଲଘୋରିତ 
ଲକୋଭିଡ କ୍ତପୂିରଣ ପୋଇଁ ଆଲବଦନ କରିବୋ �ୋଗି ସମୟ 
ସ୍ିର କରୋଯୋଇଛ।ି ମନ୍ତଣୋଳୟ ଅନୁସୋଲର, ଲକୋଭିଡ ପୀଡତିଙୁ୍କ 
କ୍ତପୂିରଣ ପୋଇଁ ଆଲବଦନ କରିବୋକୁ ମୋର୍୍ଭ 24 ରୁ 60 ଦନି ଯୋଏ 
ସମୟ ଦଆିଯୋଇଛ।ି  ଏେୋ 20 ମୋର୍୍ଭ 2022 ପୂବ୍ଭରୁ ଲକୋଭିଡ 
ସଂକ୍ରମଣ ଲେତୁ ମୃତୁ୍ୟ ଲେୋଇଥିବୋ ଲରୋଗୀଙ୍କ �ୋଗି ଉଦେିଷ୍ଟ।  
ଏେୋସେ ନଦିେ୍ଭଲଶ ଅନୁସୋଲର ଆଗକୁ ଏପରି ମୃତୁ୍ୟ ପୋଇଁ  90 
ଦନିର ସମୟସୀମୋ ପ୍ରଦୋନ କରିବୋକୁ ପ୍ରୋବଧୋନ କରୋଯୋଇଛ।ି    
ମନ୍ତଣଳୟ ଏେୋ ମଧ୍ୟ କେଛିନ୍ ି ଲଯ, ଆଲବଦନଲର ଆସୁଥିବୋ 
ଜୋ�ି ଦସ୍ୋବଜିକୁ ଯୋଞ୍ କରିବୋ ବ୍ୟବସ୍ୋ ମଧ୍ୟ କରୋଯୋଇଛ ି। n

n  ଦୁନଆିର ସବୁଠୋରୁ ବଡ ଏବଂ ମୋଗଣୋ ଟକିୋକରଣ 
ଅଭିଯୋନ। ଆତ୍ମ ନଭି୍ଭର ଭୋକ୍ସନି୍- ତଲିନୋଟ ିଲମଡ୍ 
ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ଟକିୋ। ଲକୋୱନି୍ ଡଜିଟିୋଲ୍ ପଲୋଟଫମ୍ଭ 
ମୋଧ୍ୟମଲର ସ�ୁଭ ପଞି୍କରଣ। 

n ସୋରୋ ଲଦଶଲର 4143 ନୂଆ ଅକ୍ସଲିଜନ୍ ଉତ୍ୋଦନ  
ବ୍ୟବସ୍ୋ 

n  ଏମଲଜ୍ଭନ୍ସୀ ଲରସ୍ପନ୍ସ ପ୍ୟୋଲକଜ୍ ଅଧୀନଲର 631 
ଜଲି୍ୋଲର ପିଡଆିଟ୍ରକି୍ ଲକୟୋର ୟୁନଟି୍ 

n  ଭୋରତର ପ୍ରତଟି ିଜଲି୍ୋ ସ୍ୋସ୍୍ୟ ସବୁଧିୋ ଲକ୍ତ୍ଲର 
ଲେଉଛ ି ଆତ୍ମନଭି୍ଭର- ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଆୟୁର୍ମୋନ 
ଭୋରତ ସ୍ୋସ୍୍ୟ ମଶିନ ( PM-ABHIM) ଦ୍ୋରୋ 
6418012ଲକୋଟ ିଟଙ୍କୋ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ରୁ। ( 12  
ଲମ 2022 ଯୋଏ ତଥ୍ୟ) । 

ସମସ୍ଙୁ୍କ ଟିକୱା, ମୱାଗଣୱା ଟିକୱା
ମକୱାଭିଡ୍ ବରୁିଦ୍ମର ଭୱାରତର ଜୟେୱାତ୍ରୱା

185 ମକୱାଟିରୁ ଅଧକି ଭୱାକ୍ସନ୍ି 
ମଡୱାଜ୍ ପ୍ରଦୱାନ କରିବୱା 
ଆପଣମୱାନଙ୍କ ସହମେୱାଗ 
ଦ୍ୱାରୱା ସମ୍ଭବ ମହୱାଇପରିଛ।ି 
ତଥୱାପି କମରୱାନୱା ଭୱାଇରସ ୍
ଏେୱାଏ ଆମଠୁ ଦୂର 
ମହୱାଇନୱାହି।ଁ ଏହୱା ବୱାରମ୍ବୱାର 
ଭିନ୍ନ ରୂପମର ସୱାମ୍ନୱାକୁ ଆସଛୁ।ି 
ଅବଶ୍ କଛିଦିନି ଲୱାଗି ଏହୱା 
ଶଥିଳି ପଡିଛ ିକନି୍ତୁ କୱାହୱାକୁ 
ଜଣୱାନୱାହି ଁମେ ମକଉ ଁରୂପମର 
ଏହୱା ପଣୁ ିସଂକ୍ରମଣ କରିବ। 
ଏଥପିୱାଇ ଁପରୂୱା ସୱାବଧୱାନ 
ରହବିୱା ଆବଶ୍କ। 
ନମରନ୍ଦ୍ର ମମୱାଦରୀ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତରୀ। 

ମକୱାଭିଡ୍ ବରୁିଦ୍ମର େଦୁ୍ସ୍ୱାସ୍୍



ଭୱାରତ ସ୍ୱାଧରୀନତୱା ଆମନ୍ୱାଳନର ପ୍ରଥମ ପୱାହୱାଚ 
ଆତମ ତେତତତବତଳ ରାରତର ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମ ବରିୟତର ଆତଲାଚନା କରକୁ , ସବ୍ଭପ୍ରଥତମ 1857ର ତସହ ିସଂଗ୍ାମ ଓ ସଂଗ୍ାମୀଙ୍କୁ  

ମତନ ପକାଉ । ଏହା ଏମତି ିଏକ ସଂଗ୍ାମ ଥିଲା ତେଉଁଠାତର ଜାତ,ି ଧମ୍ଭ, ରାରା ବା ଅଞ୍ଚଳ ନବିଟିତଶରତର ସମତସ୍ ନଜି ମାତୃରୂମିକକୁ 
ବତିଦଶୀ ଶକି୍ କବଳରକୁ  ରଷୋ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାଣବଦ୍ ସଂଗ୍ାମ କରଥିିତଲ। ଆଉ ତଦଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଆହୂତ ିତଦବାକକୁ ପ୍ରସ୍କୁତ ଥିତଲ। ଏହା 
ଏମତି ିଏକ ସଂଗ୍ାମ ଥିଲା ୋହାକକୁ ରାରତ ପବୂ୍ଭରକୁ  ତକତବ ତଦଖି ନଥିଲା।  ପ୍ରୟ ଶତହ ବର୍ଭ ପରୂକୁ ଣା କମ୍ପାନୀ ଶାସନକକୁ ଏହା ତଦାହଲାଇ 
ତଦଇଥିଲା।  କାରଣ 10 ତମ1857ତର ତେତତତବତଳ ସ୍ତନ୍ତତାର ଏହ ିବହ୍ ିମରିଟରକୁ  ଜଳବିା ଆରମ୍ଭ ତହଲା, ସବକୁ ବନ୍ଧନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳକକୁ 

ରାଙି୍ ପ୍ରତଟି ିରାରତୀୟ ଏକାଠ ିତହାଇଥିତଲ ଲଢବିାକକୁ, ତଦଶପାଇଁ ସ୍ାଧୀନତା ଆଣିବାକକୁ..। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନତରନ୍ଦ୍ର ତମାଦୀ କହନ୍,ି “ଲଯଉଁ ରୋଷ୍ଟ୍ର ଏେୋର 
ଇତେିୋସକୁ ସମ୍ୋନ କଲର ନୋେିଁ ଏବଂ ଏେୋକୁ ପ୍ରତଷି୍ୋ କରଥିିବୋ 
ତଥୋ ଇତେିୋସର ଅବଚି୍ଛନି୍ନ ଅଙ୍ଗ ଲେୋଇ ରେଥିିବୋ ଲ�ୋକମୋନଙୁ୍କ 

ମଲନ ରଲଖନୋେିଁ, ଲସ ଜୋତରି ଭବରି୍ୟତ ସରୁକି୍ତ ନୁଲେଁ।” 200 ବର୍ଭରୁ 
ଅଧିକ ସମୟର ଦୋସତ୍ୱ କୋଳଲର, ଭୋରତର ଇତେିୋସକୁ ଲକଲତ ଲଯ 
ବକୃିତ କରୋଯୋଇଛ ି ତୋେୋର େସିୋବ ନୋେିଁ। ଲେଲ� ତୋେୋକୁ ସଂଗଠତି 
ଭୋଲବ ଐତେିୋସକି ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପଲର ସଜୋଇବୋପୋଇଁ ବ ି ସ୍ୋଧୀନତୋ ପଲର 
ଲକୌଣସ ି ଉଦ୍ୟମ ଲେୋଇ ନୋେିଁ। ଏେୋର  ଜ୍ୱଳନ୍ ଉଦୋେରଣ ଲେଉଛ ି  
1857ର ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମ। ଇତେିୋସଲର ଏେୋକୁ ସପିୋେୀ ବଲିଦ୍ୋେ 
ଭୋଲବ ନୋମକରଣ କରୋଯୋଇଛ।ି   କନୁି୍ ଏେୋର 52 ବର୍ଭ ପଲର, 1909 
ମସେିୋଲର, ବନିୋୟକ ଦୋଲମୋଦର ସୋବରକର ତୋଙ୍କ ପୁସ୍କ 'ଇଣି୍ଆନ୍ 
ୱୋର୍ ଅଫ୍ ଡଲିଫନ୍ସ’ଲର ଏେୋକୁ ପ୍ରଥମ ଭୋରତୀୟ ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମ 
ଭୋଲବ ବର୍୍ଭନୋ କରଛିନ୍।ି ଏକ କୋଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମଲର ଏେ ିବରିୟଲର ସଚୂନୋ ଲଦଇ 
ଗେୃମନ୍ତୀ ଅମିତ ଶୋେୋ କେଛିନ୍,ି "ଯଦ ି ବୀର ସୋବରକର ନଥୋଆଲନ୍, 
ଲତଲବ  1857ର ବପି୍ଳବ ମଧ୍ୟ ଇତେିୋସ ପଷୃ୍ୋଲର ନଥୋଆନ୍ୋ।  ଏେୋକୁ 
ବ ିଆଲମ ଇଂଲରଜଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟଲକୋଣଲର ଲଦଖଥୁୋଆଲନ୍।’

1857ର ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମ ଭୋରତ ଇତେିୋସଲର ପ୍ରଥମ ସଶସ୍ତ୍ର 
ବପି୍ଳବ ଥି�ୋ। ଏଲତ ବଡ ବପିଲବ ଆଉ ଏଲତ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭୋଗିଦୋରୀ ପୂବ୍ଭରୁ 
ଲକଲବ ଲେୋଇ ନଥି�ୋ। ପଦ୍ମ ଓ ରୁଟ ିଏେୋର ପ୍ରତୀକ ଥି�ୋ। ବୋସ୍ବଲର  
31 ମଇ 1857କୁ ବପି୍ଳବର ଦନି ଭୋବଲର ସ୍ିର କରୋଯୋଇଥି�ୋ। କନୁି୍ 
ଏେୋର ଏଲକୋଇଶ ିଦନି ପୂବ୍ଭରୁ ଅଥ୍ଭୋତ୍ 10 ଲମ’ଲର ଆଲନ୍ୋଳନ ଆରମ୍ଭ 
ଲେୋଇଯୋଇଥି�ୋ। ଏେଦିନି ମିରଟ କ୍ୟୋଣ୍ଟନଲମଣ୍ଟଲର ସପିୋେୀମୋଲନ 
ଆଲନ୍ୋଳନ ଡୋକରୋ ଲଦଲ�। ଲସଲତଲବଲଳ ଚବ୍ତି କୋଟ୍ର୍ତିଜ ବ୍ୟବେୋର 
କରବିୋକୁ ମନୋ କରଥିିବୋରୁ ଭୋରତୀୟ ଲସୈନକିମୋନଙୁ୍କ ଲକୋଟ୍ଭ ମୋଶ୍ଭ� 

କର ିଲଜ�ଲର ରଖିବୋକୁ ନଲିଦେ୍ଭଶ ଦଆିଯୋଇଥି�ୋ। ଏେୋକୁ ସେ୍ୟ କରପିୋର ି
ନଥିଲ� ସପିୋେୀ। ଲଜଲ୍ ଭୋଙି୍ଗଲ�। ଆଉ 85 ଲସୈନକିଙୁ୍କ ମକୁ୍ କରଲି�। 
ଲସଲତଲବଲଳ କ୍ୟୋଣ୍ଟନଲମଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଆସଥୁିବୋ ଇଂଲରଜ ଅଫିସରଙୁ୍କ 
ଲଗୋଟକି ପଲର ଲଗୋଟଏି େତ୍ୟୋ କରଲି� ଭୋରତୀୟ ଲସୈନକି।  ସମଲସ୍ 
ଏକ ଗୋଁ ନକିଟଲର ଏକୋଠ ିଲେୋଇ ଦଲି୍ୀ ଅଭିମଲୁଖ ଯୋତ୍ୋ ଆରମ୍ଭ କଲ�। 
ଲସଠୋଲର ଥିବୋ ଲମୋଗ� ସମ୍ୋଟ ବୋେୋଦୂର ଶୋେୋ ଜୋଫରଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ 
ଲନତୋ ଭୋବଲର ବଲିବଚନୋ କର ିସମଲସ୍ ବ୍ଟିଶିଙ୍କ ବରୁିର୍ଲର �ଲଢ଼ଇକୁ 
ଓହ୍ୋଇଲ�। ମିରଟ ଏବଂ ଦଲି୍ୀର ବପି୍ଳବ ବରିୟଲର ସଚୂନୋ ପୋଇବୋ 
ମୋଲତ୍ ଧୀଲର ଧୀଲର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଳର ଲ�ୋକମୋଲନ ମଧ୍ୟ ଏଥିଲର ଲଯୋଗ 
ଲଦଇଥିଲ� ଏବଂ ଇଂଲରଜମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଥମଥର ପୋଇଁ ଭୋରତଲର ଏଲତ 
ବଡ ପ୍ରତଲିରୋଧର ସମ୍ଖୁୀନ ଲେବୋକୁ ପଡ�ିୋ। ଲପଶୱୋ ନୋନୋ ସୋେବି, 
ତୋତ୍ୟୋ ଲଟୋଲପ, ରୋନୀ �କ୍ଷ୍ମୀବୋଈ, ବୋବୁ କୁଁୱର ସଂି, ଅଜମିଲୁ୍ୋ ଖୋନ, 
ଲବଗମ୍ େଜରତ ମେ�ଙ୍କ ସଲମତ ଅଲନକ ବପି୍ଳବୀ ଏେ ି ସଂଗ୍ରୋମର 
ପ୍ରମଖୁ ଲଚଲେରୋ ଭୋବଲର ଉଭୋ ଲେୋଇଥିଲ�। ଏେ ି ବପି୍ଳବର ନଆିଁକୁ 
ଦମନ କରବିୋ ପୋଇଁ ଇଂଲରଜମୋନଙୁ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଭରୁ ଅଧିକ ସମୟ 
�ୋଗିଥି�ୋ। କନୁି୍ ଏେ ିବପିଲବ ଭୋରତଲର ଇଷ୍ଟ ଇଣି୍ଆ କମ୍ୋନୀ ଶୋସନର 
ଯବନକିୋ ଆଣିଥି�ୋ। ଏେ ିବପି୍ଳବ ଭୋରତଲର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଜନ୍ମ 
ଲଦ�ୋ।  ଏେ ି ବଲିଦ୍ୋେ ଭୋରତୀୟ ରୋଜନୀତ,ି ପ୍ରଶୋସନ, ସୋମୋଜକି 
ଏବଂ ଅଥ୍ଭଲନୈତକି ବ୍ୟବସ୍ୋ ଏବଂ ଜୋତୀୟ ଆତ୍ମୋକୁ ପ୍ରଭୋବତି କରଥିି�ୋ। 
ବୋସ୍ବଲର, ଏେ ି ବପି୍ଳବ ଏକ ସୋଧୋରଣ ସପିୋେୀ ବଲିଦ୍ୋେ ନଥି�ୋ କ ି
ଏେୋ ଲକୌଣସ ି ତୋତ୍ୋଳୀକ ନଷି୍ପତ୍ ି ଉପଲର ଆଧୋରତି ନଥି�ୋ। ବରଂ 
ଭରତ ମୋତୋଙୁ୍କ ସ୍ୋଧୀନ କରବିୋ ପୋଇଁ ଆମର ପୂବ୍ଭପୁରୁରମୋନଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ 
ଲେୋଇଥିବୋ ଏକ ସଚୁନି୍ତି ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମ ଥି�ୋ, ଲଯଉଁଥିପୋଇଁ 90 
ବର୍ଭ ପଲର ସ୍ୋଧୀନତୋ ପୋଇ�ୁ। 

1857ର ସ୍ୱାଧରୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମ 

ଅମତୃ ମମହୱାତ୍ବରୱାଷ୍ଟ୍

40 ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମୱାଚୱାର | 1-15 ମମ’ 2022 



1857 ମସେିୋଲର ଲଦଶଲର ସ୍ୋଧୀନତୋର ବଗୁି� ବଜୋଇଥିବୋ 
ବଡ ନୋଁ ଭିତଲର ତୋତ୍ୟୋ ଲଟୋଲପ ଜଲଣ।  ଲସ ଲକବଳ 1857 
ମସେିୋଲର ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମର ମଳୂଦୁଆ ପକୋଇ ଥିଲ� ତୋ 
ନୁଲେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଲଦଶଲର ସ୍ୋଧୀନତୋର ଲଚତନୋ ଜୋଗ୍ରତ 
କରଥିିଲ�। ଦୋସତ୍ୱକୁ ଲସମୋନଙ୍କର ଭୋଗ୍ୟ ଭୋବଲର ଗ୍ରେଣ 
କରଥିିବୋ ଲ�ୋକଙୁ୍କ ଲସ ‘ସ୍ୋଧୀନତୋ କ’ଣ ଏବଂ ଏେୋ େୋସ� 
କରବିୋ ଲକଲତ ମେତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ତୋେୋ ଜଣୋଇଥିଲ�।  16 ଲଫବୃଆରୀ 
1814ଲର ଜନ୍ମଗ୍ରେଣ କରଥିିବୋ  ତୋତ୍ୟୋ ଲଟୋଲପଙ୍କ ପ୍ରକୃତ 
ନୋମ ଥି�ୋ ରୋମଚନ୍ଦ୍ର ପୋଣୁ୍ରଙ୍ଗ ରୋଓ।  ମେୋରୋଷ୍ଟ୍ରର ଲୟଭୋ�ୋ 
ଗୋଁଲର ତୋଙ୍କ ଜନ୍ମ ଲେୋଇଥି�ୋ। ଲଯଲତଲବଲଳ ଲପଶୱୋ 
ବୋଜରିୋଓ ଦ୍ତିୀୟ ପଲୁଣ ଛୋଡ ି କୋନପରୁ ନକିଟ ବଥୁିରକୁ ଗଲ�, ପୁଲଣର 
ଅଲନକ ପରବିୋର ତୋଙ୍କ ସେ ଲସଠୋଲର ପେଞ୍ଥିିଲ�। ଲସମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର 
ପୋଣୁ୍ରୋଙ୍ଗଙ୍କ ପରବିୋର ମଧ୍ୟ ଥି�ୋ। ପୋଣୁ୍ରୋଙ୍ଗ ତୋଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ପଅୁ ରୋମଚନ୍ଦ୍ର 
ଏବଂ ଗଙ୍ଗଧରଙ୍କ ସେ ବଥୁିରକୁ ଆସଥିିଲ�। ବଥୁିରଲର, ତୋତ୍ୟୋ ଲଟୋଲପ ନୋନୋ 
ସୋଲେବ ଏବଂ ଲମୋଲରୋପନ୍ ତୋଲମ ୍(ରୋଣୀ �କ୍ଷ୍ମୀବୋଇଙ୍କ ପିତୋ)ଙ୍କ ସଂସ୍ପଶ୍ଭଲର 
ଆସଲି�।  ଲସ ନୋନୋ ସୋଲେବଙ୍କ ବନୁ୍, ଲଦୱୋନ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଏବଂ ଲସନୋଙ୍କ 
ମଖୁ୍ୟ ଭୋବଲର କୋଯ୍ଭ୍ୟ କରଥିିଲ�। ଲଯଲତଲବଲଳ ବ୍ଟିଶି ଲସୈନକିମୋଲନ 
ଝୋନସୀକୁ ଲଘରଗିଲ�, ନୋନୋ ସୋଲେବ ତୋତ୍ୟୋଙ୍କ ଲନତୃତ୍ୱଲର ଲସନୋ 
ପଠୋଇଲ�। ବଷୁି୍ଭଟ ଲଗୋଡଲସ ତୋଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତୋନ୍ 'ମୋଝୋ ପ୍ରବୋସ'ଲର 
ଲ�ଖିଛନ୍ ି ଲଯ ଏେ ି ଯୁର୍ଲର ତୋତ୍ୟୋ ଲଟୋଲପଙ୍କ ଲସୈନ୍ୟବୋେନିୀ ଅତ୍ୟନ୍ 
ସୋେସର ସେତି �ଢ଼ଥିିଲ�, କନୁି୍ ତୋତ୍ୟୋ ଏେ ି ଯୁର୍ଲର ଜତିପିୋରନିଥିଲ�। 
ଲଯଲତଲବଲଳ ଲପଶୱୋ ଝୋନସୀକୁ ଧର ି ରଖିବୋଲର କରବିୋଲର ବଫିଳ 
ଲେଲ�, ରୋଣୀ �କ୍ଷ୍ମୀବୋଈଙୁ୍କ ଝୋନସୀ ଛୋଡବିୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଲକୌଣସ ି
ବକିଳ୍ପ ନଥି�ୋ। କୋନପରୁ, ଚୋରଖରୀ, ଝୋନସୀ ଏବଂ ଲକୋଚ ଯୁର୍ଲର କମୋଣ 
ତୋତ୍ୟୋ ଲଟୋଲପଙ୍କ େୋତଲର ଥି�ୋ। ଦୁଭ୍ଭୋଗ୍ୟବଶତଃ  ଲସମୋଲନ ଚୋରଖରୀ 
ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ ସ୍ୋନଲର ପରୋସ୍ ଲେୋଇଥିଲ�। ତୋତ୍ୟୋ ଏବଂ �କ୍ଷ୍ମୀବୋଈ 
ଗ୍ୋ�ିଅରଲର ସଫଳତୋ ପୋଇଲ�। ଗ୍ୋ�ିଅର ଦୁଗ୍ଭକୁ ଦଖ� କରଥିିଲ�। 
ଏେୋପଲର ବ୍ଟିଶି୍ ଲସୈନ୍ୟ ଅଧିକ ଉଗ୍ର ଲେୋଇ ପୁଣିଥଲର ଗ୍ୋ�ିୟର ଉପଲର 
ଆକ୍ରମଣ କରଲି�। ଲଯଉଁଠ ି ରୋଣୀ �କ୍ଷ୍ମୀବୋଈ ବୀରଗତ ିପ୍ରୋପ୍ ଲେୋଇଥିଲ�। 

କନୁି୍ ବ୍ଟିଶି୍ ଲଫୌଜ ନୋନୋ ସୋଲେବଙ୍କ ପତୁୁରୋ ରୋଓ ସୋଲେବ 
ଏବଂ ତୋତ୍ୟୋ ଲଟୋଲପଙୁ୍କ ଧରପିୋରଲି� ନୋେିଁ। ଉଭୟ ଯୁର୍ ଜୋର ି
ରଖିଥିଲ�। ତୋତ୍ୟୋଙ୍କ ଜୀବନଲର ଏେୋପଲର ଅଲନକ ବୀରଗୋଥୋ 
ଲ�ଖି ଲେୋଇ ଚୋ�ି�ୋ। ଲଗୋଟଏି ପଲର ଲଗୋଟଏି ଯୁର୍ଲର 
ବ୍ଟିଶି୍ ଲସୈନ୍ୟଙୁ୍କ ପୋଣି ପିଆଇ ଚୋ�ିଲ� ତୋତ୍ୟୋ। ଲଯଲତଲବଲଳ 
ଲଦଶର ସବୁ ପ୍ରୋନ୍ଲର ଯୁର୍ ଦମନ ଲେୋଇ ସୋରଥିି�ୋ, ତୋତ୍ୟୋ 
ଅଳ୍ପ କଛି ିଲସୈନ୍ୟଙ୍କ ସେୋୟତୋଲର ଯୁର୍ ଜୋର ିରଖିଥିଲ�। ପଲର 
ଏମିତ ିଏକ ଯୁର୍ ଲକୌଶଳକୁ ଲସ ଆପଣୋଇଥିଲ� ଯୋେୋ ଆଜବି ି
ସ୍ୋଧୀନତୋଲବଲଳ କ୍ରୋନ୍କିୋରୀଙ୍କ କଥୋ କେବିୋଲବଲଳ ସୋମନୋକୁ 
ଆସଛୁ।ି   ଏେୋ ଥି�ୋ ଶତରୁ ବରୁିର୍ଲର ଭୟଙ୍କର ଗର�ିୋ ଯୁର୍।  ଏେ ି

ଗର�ିୋ ଯୁର୍ ସମୟଲର ମଧ୍ୟପ୍ରଲଦଶ ଏବଂ ରୋଜସ୍ୋନଲର ଅସମ୍ଭବ ପୋେୋଡ, 
ଜଙ୍ଗ� ନଦୀ, ଉପତ୍ୟକୋ ଭିତଲର ତୋତ୍ୟୋ ଲଟୋଲପ ଇଂଲରଜଙୁ୍କ ଲଗୋଡୋଇ 
ଲଗୋଡୋଇ ଆକ୍ରମଣ କରଥିିଲ�।  ଲେଲ� ତୋଙ୍କ ଖବର ଲକେ ିପୋଉ ନଥିଲ�। 
କୁେୋଯୋଏ ଲଯ ଶବିପରୁୀ ନକିଟ ନରୱୋରର ରୋଜୋ ମୋନସଂି ବ୍ଟିଶିମୋନଙ୍କ 
ନକିଟଲର ତୋତ୍ୟୋଙ୍କ ବୋବଦଲର ସଚୂନୋ ଲଦଇଥିଲ�। 7 ଏପି୍ର� 1859ର 
କଥୋ- ତତ୍ୟୋ ଲଶୋଇଥୋଆନ୍,ି ଇଂଲରଜ ଲସୈନ୍ୟ ଆସ ିତୋଙୁ୍କ ଗିରଫ କରଥିିଲ�। 
କୁେୋଯୋଏ ରଣଲଖୋର ତୋତ୍ୟୋଙୁ୍କ ଲଚଇଥଁିବୋ ଅବସ୍ୋଲର ଲକେ ିଧରବିୋ ସମ୍ଭବ 
ନଥି�ୋ। ଲେଲ� ବଶି୍ୱୋସଘୋତକତୋ �ୋଗି ଲସ ଧରୋପଡବିୋକୁ ବୋଧ୍ୟ ଲେୋଇଥିଲ�। 
15 ଏପି୍ର� 1859ଲର ଶବିପୁରୀଲର ତୋଙ୍କର ଲକୋଟ୍ଭ ମୋଶ୍ଭୋଲ୍ ଲେୋଇଥି�ୋ। 
ଲସଠୋଲର ତୋଙୁ୍କ ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ ଦଆିଯୋଇଥି�ୋ। ତୋଙୁ୍କ ଶବିପରୁୀ ଦୁଗ୍ଭଲର ତନିଦିନି 
ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ ରଖୋଯୋଇଥି�ୋ। 18 ଏପି୍ର�, ଅପରୋହ୍ନ 4 ଟୋ ସମୟଲର ବ୍ଟିଶି 
କମ୍ୋନୀର ସରୁକ୍ୋ ଅଧୀନଲର ତୋତ୍ୟୋଙୁ୍କ ଅଣୋଯୋଇଥି�ୋ ଏବଂ େଜୋର େଜୋର 
ଲ�ୋକଙ୍କ ଉପସ୍ତିଲିର ଲଖୋ�ୋ ପଡଆିଲର ଫୋଶୀ ଦଆିଯୋଇଥି�ୋ। କୁେୋଯୋଏ 
ଲଯ ତୋତ୍ୟୋ ଫୋଶୀ ସ୍ଳକୁ ଚଢ଼ବିୋପଲର ସ୍ୟଂ ଫୋଶୀ ଆଣି ନଜି ଗଳୋଲର 
ପିନ୍ଥିିଲ�। ଲେଲ� ଏେ ି ଫୋଶକୁି ଲନଇ ଲ�ୋକକଥୋ ଭିନ୍ନ ରେଛି।ି ଲସେ ି
ଲ�ୋକକଥୋକୁ ଆଧୋରଲର ତୋତ୍ୟୋଙୁ୍କ ଇଂଲରଜ ଲକଲବ ଧରପିୋର ି ନଥିଲ�। 
ତୋଙ୍କ ସ୍ୋନଲର ଆଉ କୋେୋକୁ ଧର ିଫୋଶ ିଲଦଇଥିଲ�, ଯୋେୋ ଲେଉ ପଲଛ ଲସ 
ଥିଲ� ଭୋରତୀୟ ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରମୋର ଜଲଣ  ଚରିସ୍ଣୀୟ ବୀର।   ଆଉ 
ତୋଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସୋେସ ଓ ବୀରତୋ ଇଂଲରଜଙ୍କ ନଦି େଜୋଇଲଦଇଥି�ୋ। 

ଗରିଲୱା େଦୁ୍ର ମହୱାନୱାୟକ ତୱାତ୍ୱା

ମିରଟର, ଲଯଉଁଠୋଲର ଏେ ିସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମ ଆରମ୍ଭ ଲେୋଇଥି�ୋ, 
ତୋେୋ ଏେ ି85 ସୋେସୀ ସେଦିଙ୍କ ସୃ୍ତ ି  ମୋଧ୍ୟମଲର ସଂରକି୍ତ କରୋଯୋଇଛ ି
। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ନଲିଜ ଚଳତିବର୍ଭ ଜୋନୁଆରୀଲର ଲସଠୋକୁ 
ଯୋଇଥିଲ�। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ଦ୍ତିୀୟ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଯିଏ 
ଏେସିେୀଦସ୍ଳଲର ପେଞ୍ ି ବଳଦିୋନ ଲଦଇଥିବୋ ସଂଗ୍ରୋମୀଙୁ୍କ ଶ୍ରର୍ୋଞ୍ଳ ି

ଅପ୍ଭଣ କରଥିିଲ�। 
1857 ରାରତୀୟ ସଂଗ୍ାମର 165ତମ ବର୍ଭ ପୂରଣ ଅବସରତର 

ଅମୃତ ମତହାତ୍ବ ଶୃଙ୍ଖଳାତର ଏଥର ପଢନ୍କୁ  ସଂଗ୍ାମ ସହ ଜଡ଼ତି ତାତ୍ା 
ତଟାତପ, ଈଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ପାତଣ୍,  ଦକୁଇ ରାଇ- ନୀଲାମ୍ର ଏବଂ ପିତାମ୍ର 
ଓ ପିୟାଲି ବରକୁ ଆଙ୍ ବଳଦିାନର ଗାଥା…। 

ଅମତୃ ମମହୱାତ୍ବରୱାଷ୍ଟ୍
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ଝୋନ୍ସୀର ରୋଣୀଙ୍କ ପର ି ଊଦୋ ଲଦବୀ, ଜଲଣ ମେୋନୋୟିକୋ ଯିଏ 1857 
ସଂଗ୍ରୋମଲର ବ୍ଟିଶିମୋନଙ୍କ ନଦି େଜୋଇ ଲଦଇଥିଲ�। କନୁି୍ ଦୁଭ୍ଭୋଗ୍ୟ ଲଯ, 
ତୋଙ୍କ ନଷି୍ୋ, ଲଦଶଲପ୍ରମ ଓ ଉତ୍ସଗ୍ଭଭୋବକୁ ଆଲମ ଲସତକି ି ମଯ୍ଭ୍ୟୋଦୋ 
ଲଦଇପୋରନିୋେଁୁ।  ଉତ୍ରପ୍ରଲଦଶର �ଲକ୍ନୌ ଅଞ୍ଳର ଉଜରଆିଁ ଗୋଁଲର ଏକ 
ଗରବି ପରବିୋରଲର ତୋଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲେୋଇଥି�ୋ। ପି�ୋଟଲିବଳରୁ ଲସ ଇଂଲରଜ 
ଶୋସନର ବଲିରୋଧୀ ଥିଲ�। ଏଣୁ ସବୁଲବଲଳ ସଂଗ୍ରୋମୀ ମୋନସକିତୋଲର 
ତୋଙୁ୍କ ଲଦଖିବୋକୁ ମିଳୁଥି�ୋ।  1856 ମସେିୋଲର, ଇଂଲରଜମୋଲନ ଅୱଧର 
ନବୋବ, ୱୋଜଦି୍ ଅ�ି ଶୋେୋଙୁ୍କ ଲକୋ�କୋତୋ ନବି୍ଭୋସନ କରଲିଦଲ� ଏବଂ ତୋଙ୍କ 
ପତ୍ନୀ େଜରତ ମେ�ଙ୍କ େୋତଲର ଶୋସନ ଲଦଇଥିଲ�।  କୁେୋଯୋଏ ଲଯ ଊଦୋ 
ଲଦବୀ ଲବଗମ୍ େଜରତ ମେ�ଙୁ୍କ ବ୍ଟିଶିମୋନଙ୍କ ବଲିରୋଧଲର ଯୁର୍ଲର 
ଭୋଗ ଲନବୋକୁ ଅନୁମତ ି ଲଦବୋକୁ ଅନୁଲରୋଧ କରଥିିଲ�। ଏେୋପଲର 
ଲବଗମ୍ ତୋଙୁ୍କ ମେଳିୋମୋନଙ୍କର ଏକ ତୋ�ିମପ୍ରୋପ୍ ଦଳ ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିୋକୁ 
କେଥିିଲ�। ଏେ ି ସମୟ ମଧ୍ୟଲର ଊଦୋ ଲଦବୀ ଆବଧ ଲସନୋର ଜଲଣ 
ଲସୈନକି ମକ୍କୋ ପୋସଙୁି୍କ ବବିୋେ କରଥିିଲ�। 10 ଜୁନ୍ 1857ଲର, �କ୍ନୌର 
ଚନିେଟ ସେର ନକିଟ ଇସମୋଇ�ଗଞ୍ଲର ଇଷ୍ଟ ଇଣି୍ଆ କମ୍ୋନୀର ଲସନୋ 
ସେତି �ଲଢ଼ଇ କରବିୋ ଲବଲଳ ମକ୍କୋ ପୋସ ିଶେୀଦ ଲେୋଇଥିଲ�। ସ୍ୋମୀଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟ ତୋଙୁ୍କ ବ୍ୟଥିତ କରଥିି�ୋ। ଲେଲ� ଲସ ସୋେସ ନ େରୋଇ ମକ୍କୋ ପୋସଙି୍କ 
ସେଦିକୁ ଲପ୍ରରଣୋଭୋଲବ ଗ୍ରେଣ କଲ�। ଏପରକି ି ସ୍ୋମୀଙ୍କ ଶବ ଉପଲର 
ଶେୀଦ ଲେବୋ ପୋଇଁ ପ୍ରତଲିଶୋଧ ଲସ ଲନଇଥିଲ� ଲବୋ�ି ଲକେ ି ଲକେ ି
କେନ୍।ି  16 ନଲଭମ୍ର 1857ଲର, ଏକ ବରିୋଟ ବ୍ଟିଶି  ଲସୈନ୍ୟବୋେନିୀ 
�କ୍ନୌର ସକିନ୍ରବୋଗକୁ ଲଘର ିରେଥିିଲ�, ଲସଲତଲବଲଳ ପ୍ରୋୟ 2 େଜୋର 
ଭୋରତୀୟ ଲସୈନକି ସକିନ୍ରବୋଗଲର ଆଶ୍ରୟ ଲନଇଥିଲ�। ଊଦୋ ଲଦବୀ 
ତୋଙ୍କ ଲସୈନ୍ୟମୋନଙୁ୍କ ଇଂଲରଜ ଲସୈନ୍ୟଙ୍କ ସେ �ଲଢ଼ଇ ପୋଇଁ ନଲିଦେ୍ଭଶ 
ଲଦଇଥିଲ�। ଏଥିସେତି, ପୁରୁରଙ୍କ ଲପୋରୋକ ପିନ୍ ିଲସ ନଲିଜ ଦୁଇ େୋତଲର 
ପିସ୍� ଏବଂ କୋଟ୍ର୍ତିଜ୍ ଧର ିଏକ ପିପଳ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ଗିଲ�। ଲସଠୋରୁ 
ଲସ ପତ୍ ଗେଳଲିର ରେ ି ଇଂଲରଜ ଲସୈନ୍ୟଙୁ୍କ ଟୋଲଗ୍ଭଟ କରବିୋ ଆରମ୍ଭ 
କଲ�। ଲଶର ଗୁଳଯିୋଏ ଲସମୋଲନ ଇଂଲରଜ ଲସୈନ୍ୟଙୁ୍କ ମକୁୋବ�ିୋ କଲ�। 
ଆଉ ସକିନ୍ରୋବୋଗଲର ପେଞ୍ବିୋର ସଲୁଯୋଗ ଲଦଲ� ନୋେିଁ।   କୁେୋଯୋଏ ଲଯ 
ଊଦୋ ଲଦବୀ ସ୍ୋଇପର ପର ିଆକ୍ରମଣ କର ି32 ଜଣ ବ୍ଟିଶି ଲସୈନ୍ୟଙୁ୍କ େତ୍ୟୋ 
କରଥିିଲ�। ପରସି୍ତି ି ଏମିତ ି ଲେୋଇଥି�ୋ ଲଯ ତୋସ୍ ପର ି ଲଗୋଟଏି ପଲର 

ଲଗୋଟଏି ଲସୈନ୍ୟ ଟଳପିଡୁଥିଲ�। ଏେୋଲଦଖି ବ୍ଟିଶି୍ ଲସୈନ୍ୟ ଜୋଣିପୋରଲି� 
ଲଯ, ଲକେଜିଲଣ ଗଛ ଉପରୁ ଗୁଳ ି ଚଳୋଉଛ।ି ଆଉ ପଲର ଲସମୋଲନ 
ଲସେ ି ଗଛକୁ ନଲିକ୍ପ କର ି ଗୁଳ ି ଚଳୋଇଲ�। ଗଛରୁ ଓହ୍ୋଇଥିବୋ ବଲଳ 
ଊଦୋ ଲଦବୀଙ୍କ ଲଦେଲର ଗୁଳବିୋଜ�ିୋ ଓ ଲସ ଟଳପିଡଲି�। ଲଯଲତଲବଲଳ 
ଗଛ ଉପରୁ ତୋଙ୍କ ମତୃ ଲଦେକୁ ଆଣି ସୋଞ୍ ୁଲଖୋ�ିଲ� ଲଦଖିଲ� ପୁରୁରଙ୍କ 
ଲବଶଲର ମେଳିୋଜଲଣ ଗୁଳ ି ଚଳୋଉଥିଲ�। ତୋଙ୍କର ଦୁଇ େୋତଲର ଦୁଇଟ ି
ବନୁ୍କ ଥି�ୋ। ଜଲଣ ମେଳିୋଙ୍କ ଏପର ି ସୋେସ ଓ ଯୁର୍ ଲକୌଶଳ ଲଦଖି 
ଇଂଲରଜ ଅଧିକୋରୀ ବ ିସ୍ମ୍ଭୀଭୂତ ଲେଲ�।  କୁେୋଯୋଏ ଲଯ ଲସଲତବଲଳ 
ବ୍ଟିଶି୍ ଲଜଲନରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ତୋଙ୍କ ଲଟୋପି ଉତୋର ିସମ୍ୋନ ଜଣୋଇଥିଲ�। ଖୋ�ି 
ଲସତକି ିନୁଲେଁ ତୋଙ୍କ ବରିୟ ବ୍ଟିଶି୍ ଖବରକୋଗଜଲର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୋଶତି ଲେ�ୋ। 
ଆଜ ିବ ିଊଦୋ ଲଦବୀଙ୍କ ବୀରତୋ ଓ  ସେଦିକୁ ଲନଇ ଲ�ୋଲକ ମଲନ ପକୋନ୍,ି 
ଲ�ୋକଗୀତ ଗୋଇ ଲସେ ିଭୋବନୋକୁ ଯୁବୋପିଢ଼ଙି୍କ ଭିତଲର ଉଦୟ କରବିୋକୁ 
ଲଚଷ୍ଟୋ କରନ୍।ି  ଊଦୋ  ଲଦବୀଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ମୋତୃଭୂମି ପ୍ରତ ିଉତ୍ସଗ୍ଭୀକୃତ 
ମଲନୋଭୋବ ଯୁବକମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଏକ ଲପ୍ରରଣୋ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଲଦଶ ପୋଇଁ 
ଏକ ଉଦୋେରଣ। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ମଧ୍ୟ 19 ନଲଭମ୍ର 2021 
ଲର ରୋଷ୍ଟ୍ର ରକ୍ୋ ସମପ୍ଭଣ ପବ୍ଭ ପୋଳନ ସମୟଲର ବୀରଙ୍ଗନୋ ଊଦୋ ଲଦବୀଙ୍କ 
ବୀରତ୍ୱକୁ ମଲନ ପକୋଇଥିଲ�। 

ଊଦୱା ମଦବରୀ, େିଏ 1857  ସଂଗ୍ୱାମମର 30ରୁ ଅଧକି 
ଇଂମରଜ ମସୈନକିଙୁ୍କ ଏକୁଟିଆ ମୱାରିଥମିଲ

1857 ସଂଗ୍ୱାମ ମବମଳ ଆସୱାମମର ବମିଦ୍ୱାହର 
ମନତୃତ୍ୱ ମନଉଥମିଲ ପିଆଲି ବରୁଆ

1857 ମସେିୋ ଭୋରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମଲର 
ପିଆ�ି ବୋରୁଆ ସକି୍ରୟ ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରଥିିଲ�। ଲସ 
ଅନ୍ୟ ଜଲଣ ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମୀ ମଣିରୋମ ଲଦୱୋନଙ୍କ 
ସେ ମିଶ ିବ୍ଟିଶି ଶୋସନର ମଳୂଦୁଆ ଲଦୋେ�ୋଇବୋକୁ 
ସକ୍ମ ଲେୋଇଥିଲ�। ପିଆ�ି ବୋରୁଆ ଜଲଣ ସରଳ 
ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱର ଅଧିକୋରୀ ଥିଲ�, ଯିଏ ପୋଶ୍ୋତ୍ୟ ପ୍ରଭୋବକୁ 
ଲକୌଣସ ି ପ୍ରକୋଲର ଗ୍ରେଣ କରୁନଥିଲ�। ସ୍ୋଧୀନତୋ 

ସଂଗ୍ରୋମୀ ତଥୋ ଆସୋମର ଲନତୋ ପିଆ�ି ବୋରୁଆ ଏକ 
ସ୍ୋଧୀନ ଆସୋମ ପୋଇଁ ବ୍ଟିଶି ଶୋସକମୋନଙ୍କ ବରୁିର୍ଲର 
ବପି୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲ�। ଲସ ମଖୁ୍ୟ ଲ�ଫ୍ଟନୋଣ୍ଟ 
ଭୋବଲର ଆସୋମଲର ବ୍ଟିଶିମୋନଙ୍କ ବରୁିର୍ଲର ସମସ୍ 
ଲଯୋଜନୋ କରଥିିଲ�। 1857ର ସଂଗ୍ରୋମ ସମୟଲର  
ଲସ ବ୍ଟିଶିମୋନଙ୍କ ବରୁିର୍ଲର ବଲିଦ୍ୋେ ସଷିୃ୍ଟ କରବିୋଲର 
ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକୋ ଗ୍ରେଣ କରଥିିଲ�। ଏଥିପୋଇଁ ଲସ 
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1857 ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମ ଲକବଳ , ମିରଟ ବୋ ଝୋନ୍ସୀଲର ସୀମିତ 
ରେନିଥି�ୋ,ଭୋର ଲଦଶବ୍ୟୋପୀ ଏେୋ ବ୍ୟୋପିଥି�ୋ।  ପରସି୍ିତ ି ଏପର ି
ଲେୋଇଥି�ୋ ଲଯ, ଲଦଶର ପ୍ରତଟି ି ଲକୋଣଲର ଲଦଶୀୟ ଜମିଦୋରମୋଲନ 
ବଲିଦ୍ୋେୀଙୁ୍କ ସମଥ୍ଭନ କରଥିିଲ�। ଉଲଦେଶ୍ୟ ଲଗୋଟଏି ଥି�ୋ ତୋେୋ ଲେ�ୋ 
ଇଂଲରଜଙ୍କ କବଳରୁ ଲଦଶମୋତୃକୋକୁ ରକ୍ୋ କରବିୋ। ଲସେ ି ବଶି୍ୱୋସ ଓ 
ସୋେସକିତୋଲର ଅଲନକ ବଳଦିୋନ ଲଦଇଥିଲ�। ଲସମୋନଙ୍କ ଭିତଲର 
ଥିଲ� ଝୋଡଖଣ୍ର ପ୍ରଥମ ସେଦି ନୀଳୋମ୍ର ଏବଂ ପୀତୋମ୍ର। ପୋ�ୋମ ୁ
ଅଞ୍ଳର ଏେ ି ଦୁଇ ଭୋଇ ଇଂଲରଜଙ୍କ ଶୋସନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ ବଲିରୋଧ କର ି
ଆସଥୁିଲ�। ଆଉ ଲଯଲତଲବଲଳ ଲଦଶଲର ସ୍ୋଧୀନତୋର ବହ୍ନ ି ଜଳ�ିୋ 
ଲସମୋଲନ ସ୍ୋନୀୟ ଲଖରବୋର ଓ ଲଭୋଗତୋ ଜନଜୋତଙୁି୍କ ଏକୋଠ ି କର ି
ଲନତୃତ୍ୱ ଲନଲ�। ସ୍ୋନୀୟ ଜୋଗିରଦୋର ବ ିତୋଙୁ୍କ ସେୋୟକ ଲେଲ�। ବୋବୁ 
କୁଅଁର ସଂିେ ବ ି �ଗୋତୋର ତୋଙୁ୍କ ସେୋୟକ ଲେଲ�। ଆଉ ଇଂଲରଜଙ୍କ 
ବରୁିର୍ଲର ଚୋ�ି�ୋ ଗର�ିୋ ଯୁର୍। ପୋେୋଡ, ଜଙ୍ଗ� ଭିତଲର �ୁଚ ିଇଂଲରଜଙ୍କ 
ଲସନୋକୁ ଆକ୍ରମଣ କରଲି�। ଏେୋଦ୍ୋରୋ ଇଂଲରଜ ଲସନୋର ଅଲନକ କ୍ତ ି
ଲେ�ୋ। ପରସି୍ିତକୁି ଆୟତ୍ କରବିୋ ପୋଇଁ ସ୍ୟଂ କମିଶନର ଡୋ�୍ଟନ୍ 1858 
ଜୋନୁୟୋରୀଲର ପ�ୋମ ୁଆସଲି�। ତୋଙ୍କ ସେ ବଳଷି୍ ଇଂଲରଜ ଲସନୋ ବ ି
ଆସଥିିଲ�। ଲଘୋମୋଲଘୋଟ ଯୁର୍ ଲେ�ୋ। ତଥୋପି ଦୁଇ ଭୋଇଙୁ୍କ ଧରବିୋ 
ଇଂଲରଜଙ୍କ ପକ୍ଲର ସମ୍ଭବ ଲେ�ୋ ନୋେିଁ। ଲଶରଲର ଡୋ�୍ଟନ୍ ଅଲନକ 
ଲକୌଶଳ �ଗୋଇ ତୋଙୁ୍କ ଧରଲି�। ମୋମ�ୋ ଚୋ�ି�ୋ। ଆଉ 35ବର୍ଭ 
ବୟସଲର ତୋଙୁ୍କ ଫୋଶ ି ଆଲଦଶ ଲଦଲ�। 1859 ମସେିୋଲର ଏ ଦୁଇ 
ଭୋଇଙୁ୍କ ସବ୍ଭସୋଧରଣଙ୍କ ଉପସ୍ତିଲିର ଏକ ଆମ୍ ଗଛଲର �ଟକୋଇ ଫୋଶ ି
ଦଆିଗ�ୋ। ଉଲଦେଶ୍ୟ ଥି�ୋ ଆଦବିୋସୀଙ୍କ ମଲନୋବଳ ଭୋଙି୍ଗବୋ। ଲେଲ�  
ଆଜବି ିଏେ ିଅଞ୍ଳ ତୋଙୁ୍କ ମଲନ ପକୋଉଛ,ି ଶ୍ରର୍ୋ କରୁଛ।ି ନୀଳୋମ୍ର ଓ 
ପୀତୋମ୍ରଙ୍କ ଗୋଁ ଲଚଲମୋଠୋଲର ଆଜବି ିଲସେ ିଗଛ ଠଆି ଲେୋଇଛ ିଯୋେୋର 
ଛୋଇତଲଳ ବସ ିଉଭୟ ଭୋଇ ସଂଗ୍ରୋମ ପୋଇଁ ରଣନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଥିଲ�। 

ପିୟୱାଲି ବରୁଆ ଥମିଲ ଜମଣ ଅସୱାଧୱାରଣ ବ୍କି୍ତ୍ୱର ଅଧକିୱାରରୀ 
ଥମିଲ େୱାହୱାଙୁ୍କ ମକୌଣସି ପ୍ରକୱାର  ପୱାଶି୍ତ୍ ପ୍ରଭୱାବ ମଞ୍ରୁ ନଥଲିୱା

ନରୀଳୱାମ୍ବର ଓ ପରୀତୱାମ୍ବରଙ୍କ ଗରିଲୱା େଦୁ୍ମର ଭୟଭରୀତ 
ମହୱାଇଥମିଲ ଇଂମରଜ

କୁେୋଯୋଏ ଲଯ ବ୍ଟିଶି ଶୋସନ ବରୁିର୍ଲର 1857ର ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମର 
ଏଇ ମେୋନ ବୀର ଦୁଇ ଭୋଇ, ନୀଳୋମ୍ର- ପୀତୋମ୍ର ଲକବଳ ପୋ�ୋମ ୁ
ନୁଲେଁ, ବରଂ ଆରୋ, ଲଭୋଜପୁର, ସରୁଗୁଜୋ, ରୋଞ୍,ି ଲ�ୋେଡ୍ଭୋଗୋ, ଗୁମ�ୋ 
ଏବଂ ଚତରୋ ଅଞ୍ଳଲର ସଂଗ୍ରୋମର ଲନତୃତ୍ୱ ଲନଇଥିଲ�। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ ଜନଜୋତୀୟ ଲଗୌରବ ଦବିସ ଅବସରଲର ନଲଭମ୍ର 
15, 2021 ଦନି ରୋଞ୍ଠିୋଲର ଭଗବୋନ ବସି୍ଭୋ ମଣୁ୍ୋ ସୃ୍ତ ିଉଦ୍ୟୋନ ତଥୋ 
ଫି୍ରଡମ୍ ଫୋଇଟର୍ ସଂଗ୍ରେୋଳୟର ଉଦଘୋଟନ କରଥିିଲ�। ଏଠୋଲର 
ଅନ୍ୟ ଆଦବିୋସୀ ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମୀଙ୍କ ସେ ନୀ�ୋମ୍ର-ପୀତୋମ୍ରଙ୍କ 
ବରିୟଲର ସଚୂନୋ ପ୍ରଦଶ୍ତିତ ଲେୋଇଛ।ି  

ଆସୋମର ଯୁବକମୋନଙୁ୍କ ବ୍ଟିଶି ଶୋସନକୁ ପ୍ରତଲିରୋଧ କରବିୋକୁ ନଲିବଦନ 
କରଥିିଲ� ଏବଂ ଏକ ବପି୍ଳବୀ ଦଳ ଗଠନ କରଥିିଲ�। ଲକୋ�କୋତୋଲର 
ରେୁଥିଲ� ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରୋମୀ ମଣିରୋମ ଲଦୱୋନ, ପିଆ�ି ବୋରୁଆଙ୍କ 
ସେ ନରିନ୍ର ସମ୍କ୍ଭଲର ରେ ି ବଲିଦ୍ୋେର ସମସ୍ ଲଯୋଜନୋ ତଆିର ି
କରୁଥିଲ�।  କଛି ି ବଡ ଲଯୋଜନୋକୁ ସୋକୋର କରବିୋ ପୋଇଁ �ୋଗିଥିବୋ 
ସମୟଲର ତୋେୋର ଖବର ବ୍ଟିଶିଙ୍କ ପୋଖଲର ପେଞ୍ଯିୋଇଥି�ୋ। ଆଉ 
ଇଂଲରଜ ପୁ�ିସ କ�ିକତୋଲର ମଣିରୋମ ଲଦୱୋନଙୁ୍କ ଗିରଫ କରବିୋ 
ସେ ପିଆ�ି ବୋରୁଆଙୁ୍କ ଲଜୋରେୋଟଲର ଗିରଫ କରଲିନଇଥିଲ�। 
ଫଳଲର ଲସ ଲଯୋଜନୋଟ ି ପଣ୍ ଲେୋଇଯୋଇଥି�ୋ। ଲସମୋନଙ୍କ ଉପଲର 

ଲଦଶଲଦ୍ୋେ ଆଲରୋପ �ଗୋଯୋଇଥି�ୋ।  26 ଲଫବୃଆରୀ 1858ଲର 
ଲଜୋରେୋଟଠୋଲର ସବ୍ଭସୋଧୋରଣଲର ତୋଙୁ୍କ ଫୋଶୀ ଦଆିଯୋଇଥି�ୋ। 
ବପି୍ଳବର ଏେ ି କର୍୍ଭଧୋରଙ୍କ ସୃ୍ତକୁି କନୁି୍ ଆଜବି ି ଆସୋମବୋସୀ ସ୍ରଣ 
କରନ୍।ି ତୋଙ୍କ ଉଲଦେଶ୍ୟଲର  ପ୍ରତବିର୍ଭ 26 ଲଫବୃଆରୀ ଦନି ଏକୋଠ ି
େୁଅନ୍।ି ଆଉ ସମଗ୍ର ଲଦଶର ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମୀ ତଥୋ ସେଦିମୋନଙୁ୍କ 
ଶ୍ରର୍ୋଞ୍ଳ ିଅପ୍ଭଣ କରନ୍।ି ବ୍ଟିଶିଙ୍କ ବଲିରୋଧଲର �ଲଢ଼ଇ ତଥୋ ଲଦଶର 
ସ୍ୋଧୀନତୋ ପୋଇଁ ବଳଦିୋନକୁ ସମ୍ୋନ ଜଣୋଇବୋ �ୋଗି ଲଗୌେୋଟୀଲର 
ଉଭୟ ମଣିରୋମ ଲଦୱୋନ ଏବଂ ପିଆ�ି ବୋରୁଆଙ୍କ ପ୍ରତମିତୂ୍୍ତି ସ୍ୋପନ 
କରୋଯୋଇଛ।ି n
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ଭୱାରତ ଉପମର ସବ୍ଷଦୱା ରହଛି ି
ମୱା’ ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଷୱାଙ୍କ ଆଶରୀବ୍ଷୱାଦ 

ଲଦଶର ଲକୌଣସ ିନୋଗରକିଙୁ୍କ ଲଭୋକଲର ଲଶୋଇବୋକୁ ନଲଦବୋ ପୋଇ ଁ
ଭୋରତ ସରକୋର ପ୍ରତବିର୍। ଲକୋଭିଡ ମେୋମୋରୀ ସମୟଲର 

ସରକୋର 80 ଲକୋଟରୁି ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କ ପୋଇ ଁ ମୋଗଣୋ ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ 
ସନୁଶିି୍ତ କରଥିିଲ� ଏବଂ ଏେୋପଲର ମଧ୍ୟ ଏେ ିଲଯୋଜନୋ ଜୋର ିରଖିଛନ୍।ି 
ଲକବଳ ଏତକି ିନୁଲେଁ, ଅନ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ନପୂର୍୍ଭୋ ପ୍ରତ ିଭୋରତର ପ୍ରତବିର୍ତୋକୁ 
ବୁଝବିୋ �ୋଗି ନକିଟ ଅତୀତର ଏକ ଘଟଣୋ ଉପଲର ଧ୍ୟୋନ ଲଦବୋକୁ ପଡବି। 
ଏେ ି ଘଟଣୋକ୍ରମଲର ଭୋରତ କୋନୋଡୋରୁ ଅନ୍ନପୂର୍୍ଭୋଙ୍କ ଏକ ଭବ୍ୟମତୂ୍୍ତିକୁ  
କୋଶୀ ଲଫରୋଇ ଆଣିଛ।ି ଆମ ସଂସ୍ତୃରି ଏେପିର ି ଅଲନକ ପ୍ରତୀକ 
ବଗିତ କଛିବିର୍ଭ ଲେ�ୋ ବଲିଦଶରୁ ଲଫରୋଇ ଆଣିବୋ ଧୋରୋ ଚୋ�ିଛ।ି 
ଗୁଜୁରୋଟର ଅଦୋ�ଜଲର ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍୍ଭୋ ଟ୍ରଷ୍ଟର େଲଷ୍ଟ� ଏବଂ ଶକି୍ୋ 
କଲମ୍ଲକ୍ସର ଉଦଘୋଟନୀ ଉତ୍ସବଲର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମୋଦୀ କେଛିନ୍ ି
ଲଯ ଯଦ ିଡବଲ କୁଟଏିଚଓ ନୟିମକୁ ଲକୋେଳ କରୋଯୋଏ ଲତଲବ  ଭୋରତ ଅନ୍ୟ 
ଲଦଶକୁ ଖୋଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପଠୋଇବୋର ଏକ ପ୍ରସ୍ୋବ ଉପସ୍ୋପନ କରପିୋରବି। 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏେ ିବବୃିତ୍ ିଦଶ୍ଭୋଉଛ ିଲଯ ଖୋଦ୍ୟ ଉତ୍ୋଦନଲର ଆଜ ିଭୋରତ 
ଲକଉଁଠୋଲର ପେଞ୍ଛି!ି ଆେୁର ି ମଧ୍ୟ, ମୋତୋ ଅନ୍ନପୂର୍୍ଭୋଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରେଲର 
ଭୋରତୀୟ କୃରକମୋଲନ ବଶି୍ୱବୋସୀଙ୍କ ଧ୍ୟୋନ ରଖଛୁନ୍।ି 

ଶ୍ୀ ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଭା ଟ୍ଟେର ହତଟେଲ ଏବଂ ଶଷିୋ କତମ୍ପକ୍୍ସତର ରହଛି ିଅତନକ 
ସକୁବଧିା 
େଲଷ୍ଟ� ଏବଂ ଶକି୍ୋ କଲମ୍ଲକ୍ସଲର 600 ଛୋତ୍ଙ୍କପୋଇ ଁରେବିୋ ଏବଂ ଖୋଦ୍ୟପୋନ 
ଇତ୍ୟୋଦ ି �ୋଗି 150 ରୁମ୍ ଅଛ।ି ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ସବୁଧିୋ ମଧ୍ୟଲର ଜପିିଏସ୍ସ,ି 
ୟୁପିଏସସ ିପରୀକ୍ୋ ପୋଇ ଁତୋ�ିମ ଲକନ୍ଦ୍ର, ଇ-�ୋଇଲବ୍ରୀ, ସମି୍ଳନୀ କକ୍, 
କ୍ରୀଡୋ କକ୍, ଟଭିି ରୁମ୍, ଛୋତ୍ମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁପ୍ରୋଥମକି ସ୍ୋସ୍୍ୟ ସବୁଧିୋ ଇତ୍ୟୋଦ ି
ଅନ୍ଭୁ୍ଭକ୍ ରେଛି।ି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନତରନ୍ଦ୍ର ତମାଦୀଙ୍ ଦ୍ାରା ଜନ ସାହାୟକ ଟ୍ଟେର ହରିାମଣି 
ଆତରାଗ୍ଧାମର ରୂମ ିପଜୂନ 
ଜନ ସୋେୋୟକ ଟ୍ରଷ୍ଟ େରିୋମଣି ଆଲରୋଗ୍ୟ ଧୋମର ବକିୋଶ କରବି। ଏଥିଲର 
ଅତ୍ୟୋଧୁନକି ଚକିତି୍ସୋ ସବୁଧିୋ, ଏକ ସମୟଲର 14 ଜଣଙ୍କ ପୋଇଁ ଡୋୟ�ିସସି୍ 
ବ୍ୟବସ୍ୋ, 24 ଘଣ୍ଟୋ ରକ୍ ଲଯୋଗୋଣ ସେତି ବଲଡ ବ୍ୟୋଙ୍କ, ଦନିରୋତ ିଲମଡକିୋ� 
ଲଷ୍ଟୋର୍, ଆଧୁନକି ପରୀକ୍ଣ �ୋଲବୋଲରଲଟୋରୀ ଏବଂ ସ୍ୋସ୍୍ୟ ଯୋଞ୍ ପୋଇ ଁଶୀର୍ଭ 
ଲଶ୍ରଣୀୟ ଉପକରଣ ରେବି। ଆୟୁଲବ୍ଭଦ, ଲେୋମଓିପୋଥି, ଆକୁ୍ୟଲପଙ୍କଟର୍, 
ଲଯୋଗ ଲଥରୋପି ଇତ୍ୟୋଦ ି ପୋଇ ଁ ଆଧୁନକି ସବୁଧିୋ ସେତି ଏଠୋଲର ଲଡ 
ଲକୟୋର ଲସଣ୍ଟର ବ ିଲଖୋ�ୋଯିବ। ପ୍ରୋଥମକି ଚକିତି୍ସୋ ତୋ�ିମ, ଲଟକନସିଆିନ 
ଲଟ୍ରନଂି ଏବଂ ଡୋକ୍ର ତୋ�ିମ ପୋଇ ଁସବୁଧିୋ ମଧ୍ୟ ଏଠୋଲର ଉପ�ବ୍ଧ ଲେବ।  
50 ଲକୋଟ ିଟଙ୍କୋ ବ୍ୟୟଲର ଏେ ିକଲମ୍ଲକ୍ସ  ନମି୍ଭୋଣ ଲେବ । n

ଆମ ସଂସ୍ତୃତିର ତରାଜନ, ସ୍ାସ୍୍ ଓ ଶଷିୋକକୁ 
ସବକୁଠାରକୁ  ଅଧିକ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାୋଇଥାଏ। 
ମା’ ଅନ୍ନପୂର୍୍ଭାଙ୍  ଆଶୀବ୍ଭାଦରକୁ  ରାରତୀୟ କୃରକ 
ଅତନକ କାଳରକୁ  ଦକୁନଆିର ତଲାକଙ୍ ଖାଦ୍ କଥା 
ବକୁଝ ିଆସକୁଛ।ି ତସତକି ିନକୁତହଁ ତକାରିଡ୍ ରଳ ିବଶି୍ୱ 
ମହାମାରୀ ସମୟତର ମା‘ ଅନ୍ନପୂର୍୍ଭାଙ୍ କୃପାରକୁ  
ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ତରାଗ ପାଇଁ ଔରଧ ଏବଂ 
ତଗାକଲିା ପାଇଁ ଖାଦ୍ ବ୍ବସ୍ା କରିପାରିଛକୁ। 
ଗକୁଜରାଟର ଶ୍ୀ ଅନ୍ନପୂର୍୍ଭା ଧାମ ଦବି୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି 
ଏବଂ ସାମାଜକି କାେ୍ଭ୍ତର ଅତନକ ଦନି ଧରି 
ସମୃ୍ପକ୍ ରହ ିଆସଛି।ି ଆଉ ଏତବ ଏହ ିତ ତର୍୍ସସ୍ୱକକୁ 
ଆହକୁରକୁ  ବସୃି୍ତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ତନଇଛ ିଏହ ି
ଧାମ..। 

ଶ୍ରରୀ ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଷୱାଧୱାମମର ପିଏମ ୍ରୱାଷ୍ଟ୍
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ବଶି୍ୱ ପ୍ରବୱାସରୀ ପଷେରୀ ଦବିସ (14 ମମ)

ଆମ ସଂସ୍ତୃକି ଆମ ସଂସ୍ତୃକି 
ଐତହି୍ ଐତହି୍ 

‘ଅତଥି ିମଦମବୱାଭବଃ’ ମନ୍ତକୁ ଆମମ ଆମ ସମଦୃ୍ ପରମ୍ରୱା ଭୱାମବ 
ଗ୍ହଣ କରୁ। ପ୍ରବୱାସରୀ ପଷେରୀମୱାମନ ମଦଶ-ମଦଶ ଭିତମର ସମ୍କ୍ଷ ମେୱାଡନ୍ତ ି
ଆଉ ଆମମ ମସମୱାନଙୁ୍କ ସବ୍ଷଦୱା ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଏହ ିପଷେରୀମୱାମନ ବନିୱା 
ପୱାସମପୱାଟ୍ଷ ଆଉ ଭିସୱାମର ଅମନକ ମଦଶ ବୁଲନ୍ତ,ି ଆଉ ଶୱାନ୍ତ ିଓ 
ସମଦିୃ୍ର ବୱାତ୍୍ଷୱା ବହନ କରନ୍ତ।ି ଏଣ ୁଏମୱାନଙ୍କ ସରୁଷେୱା ଆମ ସମସ୍ଙ୍କ 
ଦୱାୟିତ୍ୱ। -ନମରନ୍ଦ୍ର ମମୱାଦରୀ, ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତରୀ। 

ପ୍ରକୃତକି ସମ୍ପଦତର ରରା ରାରତ ଏକ ବଶିାଳ ତଦଶ। ଏହାର ଅନକୁ କୂଳ ଜଳବାୟକୁ, ଘନ ଜଙ୍ଲ  ଏବଂ ସକୁବସୃି୍ତ 
ନଦ ନଦୀ, ହ୍ଦସବକୁ ବର୍ଭବର୍ଭ ଧରି ବତିଦଶୀ ପଷେୀଙ୍କୁ  ଆକରଟିତ କରି ଆସକୁଛ।ି କନି୍କୁ  ଏହ ିପଷେୀମାନଙ୍ ରିତରକୁ  
ଅତନକ ପ୍ରଜାତ ିକ୍ରମଶଃ ବଲିକୁ ପ୍ତ ତହତଲଣି। ତସମାନଙ୍ ସଂରଷେଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟୀୟ ଓ ଆନ୍ଜ୍ଭାତକି ସ୍ରତରତ 

ଅତନକ କାେ୍ଭ୍କ୍ରମ ହାତକକୁ ନଆିୋଉଛ।ି ପଷେୀଙ୍ ପାଇଁ ବଶି୍ୱସ୍ରତର ପାଳନ କରାୋଉଥିବା ବଶି୍ୱ ପ୍ରବାସୀ ପଷେୀ 
ଦବିସ ମଧ୍ୟ ଏହ ିକାେ୍ଭ୍କ୍ରମର ଏକ ଅଙ୍। ଏହା ପ୍ରତବିର୍ଭ ତମ’ ଆଉ ଅତକ୍ଟାବର ମାସର ଦ୍ତିୀୟ ଶନବିାରତର 

ପାଳନ କରାୋଇଥାଏ। ଏବର୍ଭ ଥିମ୍ ରହଛି ିto Focus on Light Pollution ( ପ୍ରକାଶ୍ ପ୍ରଦୂରଣରକୁ  
ସକୁରଷୋ)। ସାମ୍ଭର ହ୍ଦ, ଜମି୍ କତବ୍ଭଟ, ଦଲି୍ୀ ବାତୟା ଡାଇରସଟିଟ ିପାକ୍ଭ, ରରତପକୁର, ପକୁଲିକଟ ହ୍ଦ, ଚଲିିକା ହ୍ଦ, 

ତକାତଲରକୁ  ହ୍ଦ, ରରତପକୁରର ତକବଳାତଦବ ରାଷ୍ଟୀୟ ଉଦ୍ାନ ପ୍ରରୃତ ିତହଉଛ ିରାରତତର ପ୍ରବାସୀ ପଷେୀଙ୍ 
ଅରୟାରଣ୍। 

MAY 01-15, 2022
DELODI/2020/78831

ପୱାଷିେକ

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆନୁ୍ ଇଣି୍ଆ

ସମୱାଚୱାରସମୱାଚୱାର

Published & Printed by:  
Satyendra Prakash ,  Pr incipal Director 
General,  BOC on behalf  of  Bureau of 

Outreach and Communicat ion

Printed at Inf ini ty Advert is ing 
services Pvt.Ltd. FBD-One 
Corporate Park, 10th f loor,     

New Delhi-Faridabad border,   
NH-1,Faridabad-121003

Published from:   
Room No–278, Bureau of Outreach and 

Communication, 2nd Floor, Soochna 
Bhawan, New Delhi -110003

Editor
Jaideep Bhatnagar,  

Principal Director General,  
Press Information Bureau, New Delhi O

di
a 

Vo
l. 

2
Is

su
e 

21

RNI Registered No DELODI/2020/78831, Delhi Postal License 
No DL(S)-1/3542/2020-22, WPP NO U (S)-90/2020-22, posting at 
BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 26-30 advance 
Fortnightly (Publishing Date 20 April, 2022  Pages - 48)




