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ଦୀନ ଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ାଦୟ ନ�ାଜନା – ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ମିଶନ ମହଳିା ଶକି୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ନଦଇଛି । ନଛାଟ 
ନଛାଟ ନ�ାଷୀ୍ର ମହଳିାମାନନ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ନୂତନ ମା�୍ଭନର ଅଗ୍ରସର ନହବାକୁ ନିଷ୍ପତି୍ ନନଇଛ୍ିତ । ନସମାନଙ୍କର 

ସାମର୍୍ଭ  ଓ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତା ନ�ା�,ୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ନ�ାଷୀ୍ମାନନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହାୟକ ନ�ାଷୀ୍ନର ପରିଣତ ନହାଇଛ୍ିତ ।

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ାଷଠ୍ୀ ଗହଗେ 
ରାଷ୍ଟ୍ର ସହାୟକ ଗ�ାଷଠ୍ୀ
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ଗସୌର ଏବଂ ମହାକାଶ ଗଷେତ୍ରଗର 
ୋରତର ଉପେବ୍ଡିକ୍ ଗେଖ ି          

ସାରା େ୍ନଡିଆ ଆଚମ୍ବଡିତ

 ସ�ୂ୍୍ଭ ଗ୍ରାମ : ନମାନେରା ସ�ୂ୍୍ଭ  ଗ୍ରାମର ଅଧକିାଂଶ ଘନର ନଲାକମାନନ ନସୌର ଶକି୍ ବ୍ବହାର କରି ବିଦୁ୍ତ ଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ କନଲଣ।ି 
ଅଧକିାଂଶ ଘରକୁ ଏନବ ମାସିକ ବିଦୁ୍ତ ବିଲ ଆସନୁାହି ଁ, ବରଂ ବିଦୁ୍ତ ଏନବ ନସମାନଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି । ନସଦିନ ଆଉ 
ଦୂର ନୁନହ ଁନ�ନତନବନଳ ସ�ୂ୍୍ଭ  ଗ୍ରାମ �ଠନ ରାରତନର ଏକ �ଣ ଆନ୍ାଳନନର ପରିଣତ ନହବ।

  ଛଟ ପଜୂାର �ରୁୁତ୍ୱ : ଛଟ୍  ପଜୂା ‘ଏକ ରାରତ-ନରେଷ ୍ରାରତ’ର ଏକ ନରେଷ ୍ଉଦାହରଣ। ଏହ ିପଜୂାନର ବ୍ବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ବିରିନ୍ନ 
ସମଦୁାୟଙ୍କ ଦ୍ାରା ମିଳିତ ରାନବ ପ୍ରସୁ୍ତ ନହାଇରାଏ। ଏହ ିପବ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଲୂ୍ ଉପନର �ରୁୁତ୍ୱ ନଦଇରାଏ। 

  ସ�ୂ୍୍ଭ  ଓ ବିଜ୍ାନ : ସାରା ବିିଶ୍ୱ ନସୌର ଶକି୍ ଉପନର ଧ୍ୟାନ ନଦଉରବିା ସମୟନର, ଆମ ନଦଶ ର�ବାନ ସ�ୂ୍୍ଭ ଙୁ୍କ ସବୁନବନଳ ପଜୂା କରି 
ଆସିଛି ଏବଂ ଏହା ଆମ ଜୀବନର ନକନ୍ଦ୍ରନର ରହଛିି । ରାରତ ଆଧନିୁକ ବିଜ୍ାନ ସହତି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ନ�ାଡ଼ୁଛି । ରାରତ ଏନବ 
ନସୌର ଶକି୍ରୁ ସବ୍ଭାଧକି ବିଦୁ୍ତ ଉତ୍ାଦନ କରୁରବିା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ପରି�ଣତି ନହଉଛି ।

 ନସୌର ପମ୍ପ ଏବଂ ଜୀବନ : ନସୌର ଶକି୍କୁ ସମ୍ପରୂ୍୍ଭ ଉପନ�ା� କରିବା ସହତି ରାରତ ନଦଶର �ରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ ବ�୍ଭଙ୍କ ଜୀବନନର 
ପରିବତ୍୍ଭନ ଆଣବିା ଲା�ି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ତାମିଲନାଡ଼ୁ କାଞ୍ପିରୁମର ଜନଣ ଚାଷୀ ରରୁି ନକ. ଆଜିନଲା ଁପିଏମ କିସାନ ନ�ାଜନାର 
ଉପନ�ା� କରି ତାଙ୍କ ଜମିନର ଏକ ନସୌର ପମ୍ପ ସଂନ�ା� କରିଛ୍ିତ, �ାହାଦ୍ାରା ନସ ବିଦୁ୍ତ ଶକି୍ ବାବଦନର ଖର୍୍ଭ ନହବାକୁ ରବିା 
ଟଙ୍କା ସଞ୍ୟ କରିପାରିଛ୍ିତ। ନ�ାଜନାର ଆଉ ଜନଣ ହତିାଧକିାରୀ ରାଜସ୍ାନ ରରତପରୁ କମଲ ମୀନା ତାଙ୍କ ଜମିନର ଏକ ନସୌର 
ପମ୍ପ ଲ�ାଇଛ୍ିତ, �ାହା ତାଙ୍କ ଖର୍୍ଭ ବଞ୍ାଇବା ସହତି ନି�କିୁ୍ ସନୁ�ା� ସଷିୃ୍ କରିଛି ।

  ନସୌର ଶକି୍ ସହ ଅର୍ଭ ସଞ୍ୟ :  ସ�ୂ୍୍ଭ ଙ୍କ ଶକି୍ ବଳନର ଅର୍ଭ ସଞ୍ୟ ନହାଇପାରିବ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ। ଜମମ୍ ୁଓ କଶୀ୍ର 
ରେୀନ�ରର ମଞ୍ରୁ ଅହମ୍ମଦ ଲଢ଼ୱାଲ ଛାତ ଉପନର ଏକ ନସୌର ପା୍ଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷା୍ କରି ନିଜର ଖର୍୍ଭ କମାଇ ପାରିଛ୍ିତ । ଓଡ଼ିଶାର କୁନ୍ନ ି
ନଦଓରୀ ନସୌର ଶକି୍ ପରିଚାଳିତ ନମସିନ ବ୍ବହାର କରି କିରଳି ନରଷମ ବୁଣ ିନହବ ତାହା ଆଦିବାସୀ ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଶଖିାଉଛ୍ିତ । 
ଏହା ବିଦୁ୍ତ ସଞ୍ୟନର ସହାୟକ ନହଉଛି ।

  ମହାକାଶ ନଷେତ୍ର :  ମୁ ଁମହାକାଶ ନଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦଉଛି । କାରଣ ଆମ ନଦଶ ଉରୟ ନସୌର ଏବଂ ମହାକାଶ ନଷେତ୍ରନର ବିନଶଷ 
ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ରାରତର ସଫଳତା ଆଜ ିସାରା ବିିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଛି।  ଘନରାଇ ସଂସ୍ା ପାଇ ଁମହାକାଶ ନଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ମକୁ୍ 
କରା�ିବା କାରଣରୁ ନଦଶର �ବୁକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ନୂଆ ସନୁ�ା� ସଷିୃ୍ ନହାଇଛି । କ୍ାନୟାନଜନିକ ରନକଟ୍  ପ୍ର�କିୁ୍ ବିକାଶ ଏବଂ 
ନନବାନ୍ଷ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇ ଁମା�୍ଭପ୍ରଶସ୍ କରିଛି । ବିଶଵ୍ ବଜାରନର ରାରତ ପ୍ରମଖୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାନବ ଉରା ନହାଇଛି ।

 ପରିନବଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନ : ବତ୍୍ଭମାନ, ନଦଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ପରିନବଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନନଶୈଳୀ ପାଇ ଁବ୍ାପକ ସନଚତନତା ସଷିୃ୍ 
ନହାଇଛି। କର୍୍ଭାଟକ ବାଙ୍ାନଲାରର ସନୁରଶ କୁମାର ୨୦ ବଷ୍ଭ ପବୂ୍ଭରୁ ଚାରାନରାପଣ କରି ସହକାରନ�ର ଜଙ୍ଲର ପନୁରୁଦ୍ଧାର 
କରିଛ୍ିତ । ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନକାଏମ୍ାଟୁର ଅ୍ତ�୍ଭତ ଅନାଇକଟ୍ୀର ଜନଜାତି ମହଳିାମାନଙ୍କର ଏକ ନ�ାଷୀ୍ ୧୦,୦୦୦ ପରିନବଶ ଅନୁକୂଳ 
ନଟରାନକାଟା ଚା’ କପ ତିଆରି କରି ରପ୍ାନି ନିମନ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଛ୍ିତ ।

 ରାରତ ଏବଂ ନଟନକଡ : ଏହା ନହଉଛି ରାରତୀୟ ପ୍ର�କିୁ୍ର ଦଶନି୍। ହ୍ାକାରନ ଜରିଆନର ନଦଶର ସମସ୍ାକୁ ସମାଧାନ କରିବା 
ଲା�ି ନଦଶର �ବୁକମାନନ କା�୍୍ଭ  କରୁଛ୍ିତ । ଚଳିତ ମାସ, ୨୩ଟି ଆଆଇଟି ନସମାନଙ୍କର ନନବାନ୍ଷ୍ ଓ �ନବଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପ୍ରଦଶଶିତ କରିବା ଲା�ି ଏକତି୍ରତ ନହାଇରନିଲ। ଆଇଆଇଟି ରୁବନନଶ୍ୱରର �ନବଷକମାନନ ଏକ ନପାନଟ୍ଭବଲ ନରଣି୍ଟନଲଟର ବିକଶତି 
କରିଛ୍ିତ �ାହାକି ଉପା୍ତ ଅଞ୍ଳନର ଅପରିପକ୍ୱ ଶଶିଙୁ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ାଇବାନର ସହାୟକ ନହାଇପାରିବ । ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ାସ ଏବଂ 
ଆଇଆଇଟି କାନପରୁ ସ୍ୱନଦଶୀ 5ଜ ିନଟଷ୍ନବଡ ବିକଶତି କରିବା ନଷେତ୍ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ନହାଇପାରିଛ୍ିତ ।

ନମାଦୀ ୨.୦ (୪୧ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଅନ୍ଟାବର ୩୦, ୨୦୨୨)ମନ୍  କଠୀ ବାତ୍  ୨.୦

ମନ କୀ ବାତ୍  ଶଣୁବିା ଲା�ି କୁ୍ଆର ନକାଡ୍  ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ 

େ�ବାନ ସରୂ୍ଷୟୁଙ୍୍ ପଜୂା କରାରଡିବାର ପ୍ାଚଠୀନ ପରମ୍ପରା େଶ୍ଷାଉଛଡି ଗର ଆମର ସଂସ୍ କୃତଡି ଓ ବଡିଶ୍ାସ କଡିେଳଡି ୋଗବ 
ପ୍କକୃତଡି ସହ ଗରାଡ଼ଡି ଗହାଇ ରହଡିଛଡି । ନଡିଜର ‘‘ମନ୍  କଠୀ ବାତ୍ ’’ କାର୍ଷୟୁକ୍ରମଗର, ପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେଠୀ ଛଟ ପଜୂା 
େଳଡି ବଡିଶ୍ାସର ମହାନ ପବ୍ଷକ୍ ‘ଏକ ୋରତ-ଗରେଷ ୍ୋରତ’ ସହ ଗରାଡ଼ଡିବା ସହଡିତ ଗସୌର ଶକ୍ଡି  ଗଷେତ୍ରଗର ୋରତର 
ପ୍ୟାସ ଏବଂ �ର୍୍ତ୍ୱ ଉପଗର ଆଗୋକପାତ କରଡିଛନ୍ଡି। ଏହଡି କାର୍ଷୟୁକ୍ରମଗର ଗସ ପରଡିଗବଶ ପାଇ ଁଜଠୀବନ ଗେଇଥବିା 
ଗୋକମାନଙ୍ ବଡିରୟଗର ଉଲ୍ଲେଖ କରଡିବା ସହଡିତ ଗସୌର ଗ୍ାମ ଗମାଗେରାର ଗୋକମାନଙ୍ ସହଡିତ ମତ ବଡିନଡିମୟ 
କରଡିଥଗିେ । ଏଠାଗର ତାଙ୍ ‘‘ମନ କଠୀ ବାତ୍ ’’ କାର୍ଷୟୁକ୍ରମର କଠୀୟେଂଶ େଡିଆ�ୋ:
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୧୩ଟଡି ୋରାଗର ଉପେବ୍ 
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପଢ଼ଡିବା 

ୋ�ଡି କ୍ଡିକ୍  କରନ୍ତୁ

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର
ଆକ୍ଭାଇର୍  ସଂସ୍ରଣ

ପଢ଼ିବା ଲା�ି ୍୍ିକ୍  କରନ୍ତୁ

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

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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ୋରତକ୍ ସଶକ୍ କରଡିଥଗିେ

ସଂଷେଡିପ୍ତ ସମାଚାର             4-5

ବୟୁକ୍ଡିତ୍ୱ : ଡକ୍ଟର େ�ଗିଜ କ୍ରଡିଏନ                       6-7

ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରଡି ୋରତ ମହାନ ପରମ୍ପରା 
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ପି୍ରୟ ପାଠକ,

ନ�ନତନବନଳ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆ�କୁ ବଢ଼ିରାଏ, 
ଏହା ନଦଶର ଲଷେ୍ନର ପରିଣତ ହୁଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଳନର 
ନରାଜ�ାର ସନୁ�ା� ସଷିୃ୍ କରିବା ଜରିଆନର ଦାରିଦ୍୍ 
ଦୂରୀକରଣ ପାଇ ଁ କରା�ାଇରବିା ନ�ାଜନା ଦୀନଦୟାଲ 
ଅନ୍ତ୍ାଦୟ ନ�ାଜନା- ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ 
(ଡିଏୱାଇ-ଏନଆରଏଲଏମ) ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। 
ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଳର ଲଷୋଧକି ପରିବାର ପାଇ ଁ ଆୟ ଏବଂ 
ଜୀବିକାର ଏକ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି । ଏହା ମହଳିା 
ଶକି୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଏବଂ ମା�୍ଭ ପ୍ରଦଶ୍ଭନ କରିଛି । 
ମହଳିା ଓ ଝଅିମାନନ ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି, ପଶପୁାଳନ, ଡିଜଟିାଲ 
ନସବା, ଶଷିୋ, ବ୍ାଙ୍କ ନସବା, ବୀମା ସଂକ୍ା୍ତ ନସବା, 
ମାନକ୍ଭଟିଂ ଏବଂ ନପାଷଣ ସନମତ ବିରିନ୍ନ ନଷେତ୍ରନର 
ପରିଚାଳନାନର ସମ୍ପକୃ୍ ରହୁଛ୍ିତ । ଏହ ି ନଷେତ୍ରନର 
ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ାଦୟ ନ�ାଜନା – ଜାତୀୟ ଜୀବିକା 
ମିଶନ ଏକ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ରୂମିକା ନିବ୍ଭାହ କରୁଛି ।

ନିଜର ସାମର୍୍ଭ  ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କାରଣରୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ନ�ାଷୀ୍ମାନନ ବାସ୍ବନର ରାଷ୍ଟ୍ର ସହାୟକ ନ�ାଷୀ୍ନର 
ପରିଣତ ନହାଇଛ୍ିତ । ନକାରିଡ ରଳି ବିଶ୍ୱ ବିପ�୍୍ଭ ୟ ନହଉ 
କିମ୍ା ତି୍ରରଙ୍ା ଉଡ଼ାଇବାର ସମାନରାହ ନହଉ ଅରବା ପଣୁ ି
ସରକାରୀ ନ�ାଜନାନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହତି ନସ�ଡ଼ିୁକର 
ଅନୁଧ୍ୟାନ ନହଉ ସବୁନଷେତ୍ରନର ନସମାନଙ୍କର ସକି୍ୟ ସମ୍ପକିୃ୍ 
ରହୁଛି । ୮.୬ ନକାଟିରୁ ଅଧକି ମହଳିା ନଦଶର ପ୍ରାୟ ୮୦ 
ଲଷେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ନ�ାଷୀ୍ ସହ ନ�ାଡ଼ି ନହାଇଛ୍ିତ । 
ନସମାନଙ୍କର ଲଷେ୍ ନହଉଛି ନିଜ ସହତି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସହାୟତା 
କରିବା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମତୃ କାଳନର ଏକ ବିକଶତି ଏବଂ 
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରାରତ ନିମ୍ଭାଣ ଲା�ି ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 

ନ�ାଷୀ୍ମାନଙ୍କର ଏହ ିସାମର୍୍ଭ  �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ । ଏରର ଆନମ 
ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲଷେ୍ନର ପରିଣତ ନହାଇରବିା ଜୀବିକା ମିଶନକୁ 
ଆମର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ ରାନବ ସ୍ାନିତ କରିଛୁ ।

ନନରମ୍ର ୨୬, ୨୦୧୫ନର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର 
ନମାଦୀ ଆମ ନଦଶନର ଏକ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ 
କରିରନିଲ । ନଦଶ ସମି୍ଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଦିବସକୁ ‘‘ସମି୍ଧାନ 
ଦିବସ’’ ରାନବ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚଳିତ 
ସଂସ୍ରଣନର ସମି୍ଧାନ ଦିବସ ଉପନର ଆଧାରିତ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙ୍କ ଏକ ସ୍ମ୍ଭ ସ୍ାନିତ 
କରା�ାଇଛି। ଏହା ତାଙ୍କର ରାଷଣକୁ ନନଇ ପ୍ରସୁ୍ତ 
ନହାଇଛି । ବ୍କି୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟାୟନର, ରାଷ୍ଟ୍ର ନଶ୍ୱତ ବିପ୍ଳବର 
ଜନକ ର�ଶିଜ କୁରିଏନଙୁ୍କ ରେଦ୍ଧାଞ୍ଳି ଅପ୍ଭଣ କରୁଛି, �ାହାଙ୍କ 
ପ୍ରୟାସ ବଳନର ରାରତ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନ ନଷେତ୍ରନର ବିଶ୍ୱର 
ନନତୃତ୍ୱ ନନଇପାରିଛି ।

ନିଜ ପାଇ ଁଏକ ଘର ତିଆରି କରିବା ସମସ୍ଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ 
ରାଏ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନା (ସହରାଞ୍ଳ-
ଗ୍ରାମୀଣ) ଏହାକୁ ବାସ୍ବତାନର ପରିଣତ କରିବାନର 
ସହାୟକ ନହାଇଛି । ଆବାସ ଉତ୍ସବ ଉପଲନଷେ ଏହ ି
ନ�ାଜନାର ବଷ୍ଭପତୂ୍ଶି ଏବଂ ଏହାର ସଫଳତା, ଅମତୃ 
ମନହାତ୍ସବ ଅଧ୍ୟାୟନର ମହାନାୟକମାନଙ୍କ ନପ୍ରରଣାଦାୟୀ 
କାହାଣୀ, ରକି୍ ଓ ଶକି୍ର ପବ୍ଭ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ସହତି 
ଚଳିତ ପଷେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମପଶିତ 
ପ୍ରକଳ୍ପ�ଡ଼ିୁକ ଏହ ିସଂସ୍ରଣନର ସାମିଲ କରା�ାଇଛି ।

ସମ୍ପାେକଙ୍ କେମର୍
ରାରତ ବିକାଶ ଓ ପ୍ର�ତି

ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତ

(ସଗତୟୁନ୍ଦ୍ର ପ୍କାଶ)

ହଡିନ୍ଦଠୀ, ଇଂରାଜଠୀ ଏବଂ ଅନୟୁ ୧୧ଟଡି ୋରାଗର ଉପେବ୍ ଏହଡି ପତ୍ରଡିକାକ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ/ଡାଉନଗୋଡ କରନ୍ତୁ।
 https://newindiasamachar.pib.gov.in/



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ନଭେମ୍ବର 16-30, 2022 3

ଗରା�ାଗରା� ଠଡିକଣା: Room No–278, Central Bureau Of Communication, 
2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003.  

e-Mail:  response-nis@pib.gov.in 

ଆମକ୍ @NISPIBIndiaଗର ଫଗୋ କରନ୍ତୁ
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ପି୍ରୟ ସମ୍ପାଦକ,
�ତ କିଛି ଦିନ ନହବ ନମା ଇନମଲନର ମିଳରୁବିା ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା 
ମୁ ଁପଢ଼ି ଆସଛିୁ।
ସଦ୍ତମ ସଂସ୍ରଣ ନବଶ ସଚୂନାଧମ୍ଭୀ ରଲିା ଏବଂ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆମ 
ସ୍ୱନଦଶୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅ୍ତଜ୍ଭାତୀୟ ସ୍ରନର ନପ୍ରାତ୍ସାହତି କରା�ାଉରବିା 
ଜାଣ ିମୁ ଁନ�ୌରବା୍ ୍ତି ନହଲି।  ପବୂ୍ଭରୁ ନଦଶର ନକୌଣସି ସ୍ାନରୁ ଜନିିଷ କିଣବିା 
କଷ୍କର ରଲିା। ନସଠାନର ନକହ ିପରିଚିତ ନଲାକ ନରନିଲ କିମ୍ା ନିନଜ ନସହ ି
ସ୍ାନକୁ �ାଇନରନିଲ ଏହା କରିବା ସମ୍ଭବ ନହଉନରଲିା।
ମୁ ଁପରବତ୍୍ଭୀ ସଂସ୍ରଣ ଅନପଷୋନର ରହଛିି ।

�ଠୀତା ଏସ
geetha.sarma@gmail.com

ମହାଶୟ,
ନମାନତ ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର ଇ-କପି ପଠାଉରବିାରୁ 
ଧନ୍ବାଦ। ନମା ଇନମଲନର ନିୟମିତ ରାନବ ସଫଟ କପି 
ମିଳରୁବିା କାରଣରୁ ମୁ ଁଏହାକୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମନର ପଢ଼ି 
ପାରୁଛି । ଏନବ ମୁ ଁନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ପତ୍ରିକାର କା�ଜ 
କପି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଛିଁ । ନଦଶର ନୂଆ ବିକାଶ, ପ୍ରକଳ୍ପ, 
ଆ�ାମୀ କା�୍୍ଭ କ୍ମ ଆଦି ବିଷୟନର ଜାଣବିା ବାସ୍ବନର 
ନରାଚକ।
ବାସ୍ବନର ଏହା ଏକ ଚମତ୍ାରୀ ଏବଂ ସଚୂନାଧମ୍ଭୀ ପତି୍ରକା!

ସମ୍ମାନର ସହ
ୋରତ ପାଞ୍ାେ
07506358484

ମହାଶୟ,
ଏହ ିପତ୍ରିକା ପାଇ ମୁ ଁଆନ୍ତି। ‘ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ 
ସମାଚାର’ ପତ୍ରିକା ନିୟମିତ ରାନବ ପାଉରବିାରୁ 
ମୁ ଁନବଶ ଖସିୁ ଅଛି । ଏହାର ପ୍ରକାଶନ 
ଉର୍ନକାଟ୍ୀର ଏବଂ ଏରନିର ସ୍ାନିତ ସ୍ମ୍ଭ�ଡ଼ିୁକ 
ନବଶ ସଚୂନାପ୍ରଦ। ଏରନିର ରାରତର ପ୍ର�ତି 
ସମ୍ପକ୍ଭନର ସଚୂନା ରହଛିି, �ାହାକି ଅତି 
ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତୀୟମାନ ନହଉଛି । ଏହାର 
ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଏବଂ ଅମତୃ ଅଧ୍ୟାୟର କାହାଣୀ ନବଶ 
ପ୍ରଶଂସାନ�ା�୍।
ଆନନ୍ଦ ତାରାଚାନ୍ଦ ଶମ୍ଷା
anandzmpress@gmail.com

ମହାଶୟ,
ଏକ ଚମତ୍ାର ସଂସ୍ରଣ, ମହାଶୟ। ବାସ୍ବନର, ରାରତୀୟ ଉତ୍ାଦ ସାରା ବିଶ୍ୱନର ବିକି୍ ନହବା ପ୍ରନତ୍କ ରାରତୀୟଙ୍କ 
ପାଇ ଁଏକ ନ�ୌରବର ବିଷୟ। ରପ୍ାନି ପାଇ ଁଉପ�କୁ୍ �ଣୁବତ୍ାର ଉତ୍ାଦ ପ୍ରସୁ୍ତ କରୁରବିା ସଂଖ୍ାଧକି ନଲାକମାନନ 
ଏହାର ନରେୟ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଦୟାକରି ନମାର ଏକ ସନ୍ହ ନମାଚନ କରନ୍ତୁ। ଏନଆଇଏସର ପ୍ରନତ୍କ ସଂସ୍ରଣ 
ସହତି ଟାସ୍ ବାରନର ଏକ ଲାଉଡସି୍କର ଚିହ୍ନ ରହୁଛି, ଏହା ଅଡିଓ ବାଜିବାକୁ ଦଶ୍ଭାଉଛି। ନତନବ, ମୁ ଁନ�ନତନବନଳ ଏହା 
ଉପନର ୍୍ିକ୍  କରୁଛି, ନକୌଣସି ଅଡିଓ ଶରୁୁନାହି ଁ। ଏହ ିଆଇକନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ସଠକି ମା�୍ଭ କ’ଣ?
ଆପଣଙୁ୍କ ଏବଂ ଏହ ିପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁରବିା ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ସବୁ ସଦସ୍ମାନଙୁ୍କ ଦୀପାବଳିର ଶରୁକାମନା।
ଆପଣଙ୍ର ବଡିଶ୍ସ୍ତ,
ଗଶେଗେ, କଡିଗଶାର ଗକ.
kishor.shevde@gmail.com
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ନଡିରକ୍୍ଡି  ଗମଳା ୧୦ େଷେ ରବ୍କଙ୍୍ ନଡିରକ୍୍ଡି  
ଗେବା ୋ�ଡି ଅେଡିରାନ ଆରମ୍ଭ

ସଡିକ୍ଡିମର ସଡ଼୍ଙ୍ଗ ଗରଳ ଗନଟୱକ୍ଷ ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ େ୍ଃସାହସଡିକ 
ଅନ୍େବଗର ପରଡିପରୂ୍୍ଷ ଗହବ, ୫୮% କାର୍ଷୟୁ ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ

ନୂତନ ରାରତର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରା୍ ୍ତି କରିବା ଲା�ି 
 ସମ୍ପକୃ୍ ରହୁରବିା �ବୁପିଢ଼ିଙୁ୍କ ସବ୍ଭାଧକି ଆତ୍ମନି�କିୁ୍ 

ଏବଂ ନି�କିୁ୍ ସନୁ�ା� ନଦବା ଲା�ି ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର 
ପ୍ରୟାସ କରୁଛ୍ିତ । ଏହ ିଲଷେ୍ ନନଇ, ନୂଆକରି ନି�କିୁ୍ 
ପାଇରବିା ୭୫ ହଜାର ନଲାକଙୁ୍କ ନି�କିୁ୍ପତ୍ର ନଦବା ଲା�ି 
ନଦଶବ୍ାପୀ ଆନୟାଜତି ନି�କିୁ୍ ନମଳାକୁ ଅନ୍ଟାବର 
୨୨ ତାରିଖନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ଉଦଘାଟନ 
କରିରନିଲ। ବାରମାସ ମଧ୍ୟନର ୧୦ଲଷେ ନି�କିୁ୍ ଏ 
ଦି�ନର ଏକ ବିରାଟ ପଦନଷେପ । ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ 
ବଷ୍ଭ ଅବସରନର ଚାଲିରବିା ଅମତୃ ମନହାତ୍ସବ ଦୃଷି୍ରୁ 
ଆ�ାମୀ ୧୨ ମାସ ପ�୍୍ଭ ୍ତ ପ୍ରତିମାସନର ସରକାର 
୭୫ ହଜାର ନି�କିୁ୍ ପ୍ରଦାନ କରିନବ । ବିରିନ୍ନ ଏନଜ୍ ୍ ି
ଜରିଆନର ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତଣାଳୟ ବିରା��ଡ଼ିୁକ 
ଦ୍ାରା ଏହ ି ନି�କିୁ୍ ମିଶନ ନମାଡନର କରା�ାଉଛି। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନମାଦୀ କହଛି୍ିତ, ‘‘ଏକାରରନକ ନି�କିୁ୍ପତ୍ର 
ନଦବାର ପରମ୍ପରା ଆନମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲା�ି 
ନିଷ୍ପତି୍ ନନଇଛୁ �ାହାଫଳନର ପ୍ରକଳ୍ପ�ଡ଼ିୁକୁ ନିଦ୍ଧ୍ଭାରିତ 
ସମୟନର ସମ୍ପରୂ୍୍ଭ କରିବା ଲା�ି ଏକ ସ୍ୱାରାବିକ ପ୍ରକୃତି 

ବିରିନ୍ନ ବିରା� ମଧ୍ୟନର ବିକଶତି ନହାଇପାରିବ। ନବନି�କୁ୍ 
�ବୁବ�୍ଭଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନମାଦୀ ପରାମଶ୍ଭ ନଦଇ କହଛି୍ିତ 
ନ�, ‘‘ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ୀର ରାରତନର ସରକାରୀ ନସବା 
ନହଉଛି ନଲାକମାନଙୁ୍କ ନିଦ୍ଧ୍ଭାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟନର 
ନସବା ନ�ା�ାଇ ନଦବାର ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। କା�୍୍ଭ ାଳୟନର 
ପ୍ରନବଶ କରିବା ସମୟନର ସବୁନବନଳ ନିଜ ‘କତ୍୍ଭବ୍ ପର’ 
ବିଷୟନର ମନନ ରଖବିା ଉଚିତ୍ ।’’

ନଦ ଶ ସ୍ୱାଧୀନ ନହବା ପନର ୨୦୧୪ ମସିହା ପ�୍୍ଭ ୍ତ ଆଠଟି 
ଉତ୍ରପବୂ୍ଭାଞ୍ଳ ରାଜ୍ ବିକାଶ ମା�୍ଭନର ପଛୁଆ ନହାଇ 

ରହରିଲିା। କାରଣ ଏହ ିନଷେତ୍ରକୁ ସଡ଼କ, ନରଳ ଓ ବିମାନ ନ�ା�ାନ�ା� 
ପହଞ୍ାଇବା ଦି�ନର ଅବନହଳା କରା�ାଇରଲିା।  ୨୦୧୪ନର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ନକନ୍ଦ୍ରନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପନର 
ଅଷ୍ଲକ୍ଷୀ ରାନବ ପରିଚିତ ଉତ୍ରପବୂ୍ଭାଞ୍ଳ ରାଜ୍�ଡ଼ିୁକର ବିକାଶ 
ଓ ନ�ା�ାନ�ା� ପ୍ରକଳ୍ପ�ଡ଼ିୁକର କା�୍୍ଭ କୁ ନିନଜ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା 
ଆରମ୍ଭ କରିରନିଲ। ଏନବ ୭ଟି ରାଜ୍କୁ ନରଳ ନ�ା�ାନ�ା� ପହଞ୍ ି
ପାରିଛି। ଅଷ୍ମ ରାଜ୍ ରାନବ ସିକି୍ମନର ୪୫ କିନଲାମିଟର ଲମ୍ 
ଶନିବାକ-ରାଙ୍ନପା ନୂଆ ନରଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଦ୍ରୁତ �ତିନର 
ଜାରି ରହଛିି, ଏହ ି ନରଳମା�୍ଭନର �ାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ପରୂ୍୍ଭ ରାନବ 
ଦୁଃସାହସିକ ଅନୁରବ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହ ି ନୂଆ ନରଳଲାଇନ 
ପଶି୍ମବଙ୍ର ଶନିବାକ ଠାରୁ ସିକି୍ମର ରାଙ୍ନପା ମଧ୍ୟନର ନିମ୍ଭାଣ 
କରା�ାଉଛି। ନରଳ ମା�୍ଭର ୮୬% ସ୍ାନନର ୧୪ଟି ସଡ଼ୁଙ୍ ନିମ୍ଭାଣ 

କରା�ାଉଛି । ୫୮% ସଡ଼ୁଙ୍ ଖନନ କାମ ସମ୍ପରୂ୍୍ଭ ନହାଇସାରିଛି ଏବଂ 
୧୪ଟି ବଡ଼ ନସତୁର ୪୨% କାମ ନଶଷ ନହାଇଛି। ଏହ ିନରଳମା�୍ଭନର 
୫.୩୦ କିନଲାମିଟର ବିଶଷି୍ ଏକ ଲମ୍ା ସଡ଼ୁଙ୍ ରହଛିି ଏବଂ ଏରନିର 
ରବିା ସବୁଠୁ ନଛାଟ ସଡ଼ୁଙ୍ର ଲମ୍ ୫୩୮ ମିଟର। ଶନିବାକ ଏବଂ 
ରାଙ୍ନପା ସନମତ ଏହ ି ପ୍ରସ୍ାବିତ ନରଳଲାଇନନର ୫ଟି ନଷ୍ସନ 
ରହବି। ଚାରିଟି ନଷ୍ସନ ନଖାଲା କ୍ସିଂ ନଷ୍ସନ ନହବାର ପ୍ରସ୍ାବ 
ରହଛିି �ରା, ଶନିବାକ, ରିୟାଙ୍, ନମଲି୍ ଓ ରାଙ୍ାନପା । ଏସବୁ 
ଛଡ଼ା ଏହ ିନରଳ ଲାଇନନର ତିସ୍ା ବଜାର ଠାନର ନ�ାଟିଏ ରୂତଳ 
ରହଣ ିନଷ୍ସନ ରହବି। ପ୍ରସ୍ାବିତ ନରଳଲାଇନ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳନର 
ନ�ା�ାନ�ା�କୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ମାତ୍ର ଦୁଇ 
ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟନର ସମ୍ପରୂ୍୍ଭ �ାତ୍ରା ନଶଷ ନହବ। ଏହାଦା୍ରା ପ�୍୍ଭ ଟନ 
ଏବଂ ସାମାଜକି-ଆରଶିକ ବିକାଶକୁ ବଳ ମିଳିବ । ରଣନନୈତିକ ଦୃଷି୍ରୁ 
ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ କାରଣ ଏନବ ୧୦ ନମ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପର 
ନହଉଛି ସିକି୍ମକୁ ଅନ୍ ରାଜ୍ ସହ ନ�ାଡ଼ୁରବିା ଏକମାତ୍ର ସଡ଼କ ।

ସଂଷିେପ୍ ସମାଚାର
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ରାରତର ନନୌବାଣଜି୍ 
ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଦଶଶିତ 

କରିବ ନଲାରାଲ

ଆତ୍ମନରି୍ଭରଶଲୀଳତା ଦଗିଲ୍ର ଅଗ୍ରସର ଲ୍େଉଛ ିମୋକାଶ 
ଲ୍ଷେତ୍ର: ନୂତନ ରାରତର ସମ୍ାବନା ଲ୍ଦଖଛୁ ିଦୁନଆି

ରାରତର ମହାକାଶ ନଷେତ୍ର ଦ୍ରୁତ �ତିନର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା 
ଦି�ନର ଅଗ୍ରସର ନହଉଛି । ରାରତୀୟ ମହାକାଶ 

�ନବଷଣା ସଂସ୍ା ଇନ୍ା �ତ ଅନ୍ଟାବର ୨୩ ତାରିଖନର 
ବତ୍୍ଭମାନ ସଦୁ୍ଧା ନିମଶିତ ସବୁଠୁ ଓଜନିଆ ରନକଟ ଏଲରିଏମ୩ନର 
୩୬ଟି ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇରଲିା। ବିଶ୍ୱ ନ�ା�ାନ�ା� 
ପାଇ ଁ ଏହସିବୁ ଉପଗ୍ରହକୁ ପରୃବିୀ କଷେପରନର ସ୍ାପିତ କରି 
ଇନ୍ା ଇତିହାସ ରହିଛି। ଏରସିହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମହାକାଶ 
ନଷେତ୍ରନର ରାରତର ସାମର୍୍ଭ କୁ ନଦଖପିାରିଛି । ବତ୍୍ଭମାନ ସଦୁ୍ଧା 
୩୮୧ଟି ବିନଦଶୀ ଉପଗ୍ରହକୁ ଇନ୍ା ପରୃବିୀର କଷେପରନର 
ସ୍ାପିତ କରି ସାରିଲାଣ ି । ଏଲରିଏମ୩ର ଏହା ରଲିା ପ୍ରରମ 
ବାଣଜିି୍କ ପ୍ରନଷେପଣ। ଏହି ରନକଟର ଲମ୍ ୪୩.୫ ମିଟର 
ଏବଂ ଓଜନ ୬୪୪ ଟନ, ଏହା ୮ ହଜାର କିନଲାଗ୍ରାମ ଓଜନ 

ନବାହିବାକୁ ସଷେମ। ପ୍ରରମ ରର ପାଇ ଁ ରାରତର ନୁ୍ ନସ୍ସ 
ଇଣି୍ଆ ଲିମିନଟଡ ଏବଂ ବି୍ନଟନ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ନ�ୌର 
ଉନଦ୍ା� ୱାନ ନୱବ୍  ଜରିଆନର ରାରତୀୟ ରନକଟ୍  
ବ୍ବହାର କରି ମହାକାଶକୁ ଉପଗ୍ରହ ଛଡ଼ା�ାଇଛି । ଏହାକୁ 
ନନଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ଟୁଇଟ୍  କରି କହିରନିଲ, 
‘‘ଆମର ସବୁଠୁ ଓଜନିଆ ରନକଟ ଏଲରିଏମ୩ ଜରିଆନର 
ବିଶ୍ୱ ନ�ା�ାନ�ା� ପାଇ ଁ ୩୬ଟି ୱାନନୱବ ଉପଗ୍ରହ 
ସଫଳତାପବୂ୍ଭକ ୩୬ଟି ୱାନନୱବ ଉପଗ୍ରହ ଛଡ଼ା�ିବାକୁ ନନଇ 
ଏନଏସଆଇଏଲ, ଇନନସ୍ସ ଏବଂ ଇନ୍ାକୁ ଅରିନ୍ନ । 
ଏଲରିଏମ ୩ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଏକ ଅରିନବ ଉଦାହରଣ 
ଏବଂ ଏହା ବିଶ ୍ ବାଣଜିି୍କ ରନକଟ ଉତନଷେପଣ ନସବା 
ବଜାରନର ରାରତର ପ୍ରତିନ୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସାମର୍୍ଭ କୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବ ।  

େ୍ଇଟଡି ନୂଆ ୋରତଠୀୟ ଗବଳାେୂମଡିକ୍ 
ମଡିଳଡିୋ ‘ବ୍ ଲୁ ଫ୍ାଗ’ ମାନୟୁତା, ତାେଡିକାଗର 

୧୨ଟଡି ଗବଳାେୂମଡି ସାମଡିେ
ବ୍ ଲୁଫ୍ା� ନବଳାରୂମି ମାନ୍ତା ପାଇବା ଲା�ି ନବଳାରୂମି ପରିନବଶ 

 ଏବଂ ନସୌ୍�୍ଭ୍ ପରିଚାଳନା ନସବା (ବିଇଏଏମଏସ) 
କା�୍ଭ୍କ୍ମ ଅଧୀନନର ନବଳାରୂମି�ଡ଼ିୁକନର ପ୍ରଦୂଷଣ ମକୁାବିଲା, 
ନସୌ୍�୍ଭ୍କରଣ, ନିରାପତ୍ା, ପରିନବଶ ଶଷିୋ ଓ ସନଚତନତା ଆଦି 
ବିରିନ୍ନ କା�୍୍ଭ କ୍ମ କା�୍୍ଭ କାରୀ କରା�ାଉଛି । ଫଳନର ଆହୁରି ୨ଟି 
ରାରତୀୟ ନବଳାରୂମିକୁ ବ୍ ଲୁ ଫ୍ା� ମାନ୍ତା ମିଳିଛି । ଏନବ ବ୍ ଲୁ ଫ୍ା� 
ମାନ୍ତା ପାଇରବିା ରାରତୀୟ ନବଳାରୂମି�ଡ଼ିୁକର ସଂଖ୍ା ୧୨କୁ ବୃଦି୍ଧ 

ପାଇଛି । ବ୍ ଲୁ ଫ୍ା� ନହଉଛି ଏକ ଅ୍ତଜ୍ଭାତୀୟ 
ପରିନବଶ ମାନ୍ତା �ାହାକି ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ନବଳାରୂମି�ଡ଼ିୁକୁ ଦିଆ�ାଇରାଏ। ନକନ୍ଦ୍ର 
ପରିନବଶ, ଜଙ୍ଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍୍ଭନ 
ମନ୍ତୀ ରୂନପନ୍ଦ୍ର �ାଦବ ଟୁଇଟ୍  କରି କହଛି୍ିତ, 
‘‘�ବ୍ଭର ମହୂୁତ୍୍ଭ! ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙ୍କ 
ନନତୃତ୍ୱନର ଏକ ଦୀଘ୍ଭସ୍ାୟୀ ପରିନବଶ ସଷିୃ୍ 
କରିବା ଦି�ନର ରାରତର ଅବିରୋ୍ତ �ାତ୍ରାନର 
ଏହା ଏକ ଅଂଶବିନଶଷ। ଠୁଣି୍ ନବଳାରୂମି 

ନହଉଛି ଲାଷୋଦ୍ୀପ ଦ୍ୀପସମହୂର ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସରୁମ୍ ନବଳାରୂମି 
ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତମ। ଏଠାକାର ଧଳା ବାଲୁକା ସହତି ଉପକୂଳର ସବୁଜ ନୀଳ 
ଜଳ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ନସୌ୍�୍୍ଭ କୁ ବହୁ�ଣୁତି କରିରାଏ। ଅନ୍ପନଟ ଜଳ 
କ୍ୀଡ଼ା ପାଇ ଁଦ୍ୀପକୁ ଆସରୁବିା କ୍ରୁଜ୍ ପ�୍୍ଭ ଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟନର କଦମତ ସାମଦିୁ୍କ 
ନବଳାରୂମି ବିନଶଷ ନଲାକପି୍ରୟ।

ସଂଷିେପ୍ ସମାଚାର

�ଜୁରାଟର ନଲାରାଲ ହରପ୍ା ସର୍ତାର ଏକ ପ୍ରମଖୁ 
 ସହର ରଲିା। ଏଠାନର ବିଶର୍ ସବ୍ଭପ୍ରାଚୀନ ମନୁଷ୍କୃତ 

ଡକୟାଡ୍ଭ ଆବିଷ୍ତୃ ନହାଇରବିାରୁ ଏହ ିସ୍ାନ ପ୍ରସିଦି୍ଧ ଲାର 
କରିଛି । ରାରତର ଏକ ବିବିଧ ଏବଂ ସମଦୃ୍ଧ ସାମଦୁ୍ିକ 
ଐତିହ୍ ରହଛିି। ନିଜର ଐତିହ୍କୁ ନନଇ �ବ୍ଭ କରିବା ତରା 
ନଦଶର ସଂକଳ୍ପକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବା ଲା�ି ନଲାରାଲ ଠାନର 
ଜାତୀୟ ସାମଦୁ୍ିକ ଐତିହ୍ ପରିସର ନିମ୍ଭାଣ କରା�ାଉଛି। 
ଆନୁମାନିକ ୩,୫୦୦ ନକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟନର ନିମ୍ଭାଣ 
କରା�ାଉରବିା ଏହ ିପରିସରନର ସାମିଲ ରହଛିି ହରପ୍ା 
ସର୍ତାର ସ୍ାପତ୍, ନଲାରାଲର ଷେଦୁ୍ ଆକୃତିମାନ, ଚାରିଟି 
ରମି ପାକ୍ଭ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲମ୍ା ବତୀଘର ସଂଗ୍ରହାଳୟ 
ଏବଂ ୧୪ଟି �୍ାନଲରୀ ରହବି ନ�ଉରଁନିର ହରପ୍ା ଅବଧ ି
ଠାରୁ ବତ୍୍ଭମାନ ପ�୍୍ଭ ୍ତ ରାରତର ସାମଦୁ୍ିକ ଐତିହ୍କୁ 
ପ୍ରଦଶଶିତ କରା�ିବ । ଏଠାନର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପକୂଳ ରାଜ୍ 
ପାରିଲିଅନ ରହଛିି ନ�ଉରଁନିର ରାଜ୍ ଓ ନକନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ 
ଅଂଚଳମାନଙ୍କର ବିବିଧ ସାମଦୁ୍ିକ ଐତିହ୍ ପ୍ରଦଶଶିତ 
ନହବ। ଅନ୍ଟାବର ୧୮ ତାରିଖନର ନିମ୍ଭାଣ କା�୍୍ଭ  ସମୀଷୋ 
କରିବା ପନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ କହରିନିଲ, 
‘‘ଆନମ ଆମ ଐତିହ୍କୁ ସଂରଷିେତ କରି ରଖବିା ସହତି 
ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ରାବନାକୁ ସରୁଷିେତ ରଖରିାଉ। �ତ ଆଠ 
ବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟନର ନିମଶିତ ନହାଇରବିା ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ ସମ୍ପତି୍ 
ରାରତର ବିଶାଳ ଐତିହ୍ର ଏକ ଝଲକ ନଦଇରାଏ।
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ଆପଣଯେଯେଯବଯେସକ୍ାଯେଆପଣଙ୍କହାେଯେଚା’କ୍ପଟଏି
ଧେୁଛନ୍ିକ୍ମିା୍ୋେଯିେକ୍ଷୀେଗ୍ାସଟଏିପିଉଛନ୍,ିୋ’ଯହଯେ
ଆପଣ ଏକ୍ପ୍ରକ୍ାେଯେ ଭାେେଷୀୟ ଆତ୍ମନଭି୍ଭେଶଷୀେୋେ

ସବୁଠୁବଡ଼ଆଯ୍ାେନଦଗିଯେଯୋଗଦାନଯଦଉଛନ୍ି।ଏହିସମବାୟ
ମଯେେେସଫେୋକ୍ାେଣେୁଭାେେଆଜିବଶି୍ୱ ଦୁଗ୍ଧବଜାେଯେ୨୧
ପ୍ରେଶିେ ଅଧିକ୍ାେ ସହେି ଦୁନଆିେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନକ୍ାେଷୀ
ୋଷ୍ଟ୍ରଯେପେଣିେଯହାଇଛି।
ଯଶ୍ୱେବପି୍ଳବେସଫେୋପଛଯେେହଛିିଭଗଗିଜକୁ୍େଏିନଏବଂତ୍ଭୂିବନ
ଦାସଙ୍କଭେିଦୂେଦ୍ରଷ୍ାଙ୍କଯୋଜନା।

ଯକ୍େେେଯକ୍ାଝଯିକ୍ାଡ଼ଜଲି୍ାଯେଜଯଣୋକ୍ତେଙ୍କପଅୁଭାଯବ୧୯୨୧
ମସହିାଯେ ନଯଭମେ୍ ୨୬ ୋେଖିଯେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କ୍େଥିିଯେ ଭଗଗିଜ
କୁ୍େଏିନ। ଯସ ମାଡ୍ାସ ବଶି୍ୱବଦି୍ାେୟେୁ ଯମକ୍ାନକି୍ାେ ଇଞି୍ନଅିେଂିଯେ
ବଇିେଗି୍ରଷୀହାସେକ୍େଥିିଯେ।ଏହାପଯେଯସସେକ୍ାେଷୀଛାତ୍ବୃତ୍ିପାଇ
ଆଯମେକି୍ାେ ମଶିଗିାନ ବଶି୍ୱବଦି୍ାେୟକୁ୍ ସ୍ାେଯକ୍ାତ୍େ ପଢ଼ବିା ୋଗି
ୋଇଥିଯେ।ଛାତ୍ବୃତ୍େିସତ୍୍ଭଅନୁୋୟଷୀ,ଯଦଶକୁ୍ଯଫେବିାପଯେଯସ
ଅେିକ୍ମଯେେନିିବର୍ଭପେ୍୍ଭ ନ୍ଏକ୍ସେକ୍ାେଷୀସଂସ୍ାଯେକ୍ାମକ୍େବିାେ
ଆବଶ୍କ୍ୋ ଥିୋ। ୋଙ୍କେ ଯମକ୍ାନକି୍ାେ ଇଞି୍ନୟିେଂିଯେ ୋଏେଷୀ
ଇଞି୍ନୟିେଂିମଧ୍ୟଏକ୍ବରିୟଥିୋ।ଯସହିସମୟଯେ,ସ୍ାଧଷୀନୋେଠକି୍
ପବୂ୍ଭେୁ୧୯୪୬ଯେ,ସର୍୍ଭାେବଲ୍ଭଭାଇପଯଟେଙ୍କପୋମଶ୍ଭକ୍ରଯମବ୍ଟିଶି
ସେକ୍ାେଙ୍କବଯିୋଧଯେଗୁଜୋଟଯଖଡ଼ାେଦୁଗ୍ଧଚାରଷୀମାଯନଆଯ୍ାେନ
କ୍େୁଥିଯେ।ଯସଯେଯବଯେପେସନନାମଯେଏକ୍କ୍ମ୍ାନଷୀପାଖଯେଯସହି
ଅଞ୍ଚେେୁକ୍ଷୀେକ୍ଣିିବାୋଗିଅଧିକ୍ାେେହଥିିୋ।ଯସଯେଯବଯେଯଖଡ଼ା

ଓଆନ୍ଗୁଜୋଟେକ୍ାଏୋଜଲି୍ାେଅଂଶବଯିଶରଥିୋ।କ୍ମ୍ାନଷୀନଜି
ଇଚ୍ାଧଷୀନ ଦେଯେ କ୍ଷୀେ କ୍ଣୁିଥିୋ ଏବଂ ଦେଦି୍ର ଚାରଷୀମାଯନ ଏହାେ
ଯକ୍ୌଣସିୋଭପାଇପାେୁନଥିଯେ।ସର୍୍ଭାେପଯଟେଚାରଷୀମାନଙୁ୍କଏକ୍
ସମବାୟସମେିିଗଠନକ୍େବିାୋଗିପୋମଶ୍ଭଯଦଯେଏବଂଏକ୍ଦୁଗ୍ଧ
ଉତ୍ାଦନକ୍ାେଖାନାପ୍ରେଷି୍ାକ୍େବିାୋଗିବ୍ଟିଶିସେକ୍ାେଙ୍କଠାେୁଅନୁମେି
ଯୋଡ଼ଯିେ।ସର୍୍ଭାେପଯଟେଯସମାନଙୁ୍କକ୍ହଯିେଯେେଦିଅନୁମେିମିେବି
ନାହିଁୋ’ଯହଯେଯଗାଟଏିବୁ୍ାସଦୁ୍ାକ୍ଷୀେବକିି୍ରକ୍େବିନାହିଁ।ସେକ୍ାେ
ନଇବଁାକୁ୍ବାଧ୍ୟଯହଯେଏବଂଏହପିେିଭାଯବକ୍ାଇୋଜଲି୍ାସମବାୟଦୁଗ୍ଧ
ଉତ୍ାଦନସଂଘଜନ୍ମଯନୋ।ତ୍ଭୁିବନଦାସପଯଟେଏହାେପ୍ରଥମଅଧ୍ୟକ୍
ଭାଯବନେୁିକ୍ତଯହଯେଏବଂଯଦୈନକି୍ହାୋହାେଷୀ୨୫୦େିଟେକ୍ଷୀେଏବଂ
ଦୁଇଟିଗାଁକୁ୍ଯନଇବ୍ବସାୟଆେମ୍ଭଯହୋ।

ଏହି ସମେିି ଗଠନ ଯହବାେ ପ୍ରାେମି୍ଭକ୍ ଅବସ୍ାଯେ େକ୍୍ଟେ ଭଗଗିଜ
କୁ୍େଏିନ, ଆଯମେକି୍ାେୁ ନଜିେ ପାଠପଢ଼ା ସାେି ଯଫେଥିିଯେ ଏବଂ
ଗୁଜୋଟେଆନ୍ଠାଯେଏକ୍ସେକ୍ାେଷୀକି୍ରଯମେଷୀବାେହୁଣଷୀଓପନଷୀେ
ଉତ୍ାଦନଯକ୍ନ୍ଦ୍ରଯେନଜିଚୁକି୍ତଅବଧିସମୟେକ୍ାମକ୍େୁଥିଯେ।ତ୍ଭୁିବନ
ଦାସଙ୍କସହକ୍େଏିନଙ୍କପେଚିୟଯହୋ।ଅଯନକ୍ଥେସାକ୍ାେପଯେ
ଉଭୟ ପେସ୍ପେକୁ୍ ଭେ ଭାଯବ ଜାଣିଯନଯେ। ବଭିିନ୍ନ ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧ
ଉତ୍ାଦନପ୍ରସଙ୍ଗଯେ କୁ୍େଏିନୋଙୁ୍କସାହାେ୍କ୍େୁଥିଯେ।ଏହିସ୍ାନଯେ
କ୍ାମ କ୍େବିାକୁ୍ କୁ୍େଏିନଙୁ୍କ ଭେୋଗୁନଥିୋ। ଅନ୍ ଯକ୍ୌଣସି ସହେକୁ୍
ବଦେିପାଇଁଯସବାେମା୍େସେକ୍ାେଙୁ୍କଅନୁଯୋଧକ୍େିସାେଥିିଯେ।

୧୯୪୯ଯଶରଯବେକୁ୍ସେକ୍ାେୋଙ୍କେଅନୁଯୋଧେଖିଯେଯସ
ଯଖଡ଼ାଛାଡ଼ିଚାେିେିବାକୁ୍ପ୍ରସୁ୍େଯହଉଥିଯେ।ତ୍ଭୁିବନଦାସଯେଯେଯବଯେ

ଜନ୍ମ:୨୬ନଯଭମ୍େ୧୯୨୧;ମେୁୃ୍:୯ଯସଯପ୍ଟମ୍େ୨୦୧୨

ଲ୍ୱେତ ବପି୍ଳବର
ଜନକ
ସ୍ାଧଲୀନତାର ଏେ ିଅମୃତ କାଳଲ୍ର ଲ୍ଦଶ ଆତ୍ମନରି୍ଭରଶଲୀଳତାକୁ 
ଲ୍୍ାତ୍ାେନ ଲ୍ଦବା ସେତି ଏକ ବକିଶତି ରାରତ ପାଇଁ ନଜିର 
ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ କରିବା ଦଗିଲ୍ର ଅଗ୍ରସର ଲ୍େଉଛ ି। ରାରତର ଲ୍ସେ ି
ମୋନ ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱଙୁ୍ ସ୍ମରଣ କରିବା ଲାଗି ଏୋ ଲ୍େଉଛ ିଉପଯୁକ୍ 
ଅବସର ଯିଏକ ିନୂଆ କରି ସ୍ାଧଲୀନ ଲ୍ୋଇଥିବା ରାରତକୁ ଦରୁତ 
୍ଗତ ିଦଗିଲ୍ର ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ଲାଗି ଆତ୍ମନରି୍ଭରଶଲୀଳତାର 
ମାଗ୍ଭ ୍ଦଶ୍ଭନ କରିଥିଲ୍ଲ। ଲ୍ସେ ିବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ ଜଣଙ୍ ଲ୍େଉଛନ୍ରିଗଗିଜ୍  
କୁରିଏନ । ରାରତ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନ ଲ୍ଷେତ୍ରଲ୍ର ଆତ୍ମନରି୍ଭରଶଲୀଳ 
ଲ୍ୋଇପାରିନଥିବା ସମୟଲ୍ର ଲ୍ସ ଲ୍ୱେତ ବପି୍ଳବର ପରକିଳ୍ପନା 
କରଥିିଲ୍ଲ। ଏକଦା ରାରତ ନଜିର ଦୁଗ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକତା ପରୂଣ
କରବିା ଲାଗି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପଲ୍ର ନରି୍ଭର କରୁଥିଲା, ଆଜ ିଏୋ ବୱିେର 
ସବ୍ଭବୃେତ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନକାରଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଲ୍ର ପରଣିତ ଲ୍ୋଇପାରିଛ ି। 
ରଗଗିଜ କୁରଏିନଙ୍ ଚନି୍ାଧାରା କାରଣରୁ ଏୋ ସମ୍ବ ଲ୍ୋଇପାରଛି।ି 
ଲ୍ସ ଗୁଜରାଟର ଏକ ଲ୍ଛାଟ ଜଲିୋ ଲ୍ଖଡ଼ାର ଚାଷଲୀମାନଙୁ୍ ୍ଥଲ୍ମ 
ସ୍ାବଲମଲ୍ୀ କରଥିିଲ୍ଲ ଏବଂ ଏୋପଲ୍ର ଅମଲୁ ରଳ ିଏକ ସମବାୟ 
ସଂଗଠନର ଲ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାେରଣ ସାରା ବୱିେ ସମ୍ଖୁଲ୍ର ରଖିଥିଲ୍ଲ …. 

େକ୍୍ଟେଭଗଗିଜ୍କୁ୍େଏିନବ୍କି୍ତ୍ୱ
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ରାରତଲ୍ର
ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନ

ଏସମ୍କ୍୍ଭଯେଜାଣିବାକୁ୍ପାଇଯେ,ଯସେୁେନ୍ଚାରଷୀମାନଙ୍କସହେିଭଗଗିଜ
କୁ୍େଏିନଙ୍କ ପାଖଯେ ପହଞ୍ଚଯିେ। ଅଯନକ୍ ସମୟ ଧେି ଆଯୋଚନା
ପଯେ,େକ୍୍ଟେକୁ୍େଏିନଯଖଡ଼ାଜଲି୍ାସମବାୟଦୁଗ୍ଧଉତ୍ାଦକ୍ସଂଘଯେ
ଯୋଗ ଯଦବାକୁ୍ୋଜି ଯହାଇଗଯେ।୧ଜାନୁଆେଷୀ୧୯୫୦ଯେ, ଯସ
ପେଚିାେକ୍ଭାଯବଯୋଗଯଦଯେ।ପେଚିାେକ୍ଭାଯବଭଗଗିଜକୁ୍େଏିନଙ୍କ
ଆଗଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ା ଥିୋ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦକ୍ ଚାରଷୀମାନଙ୍କେ
ବଦ୍ଗିେସଂଖ୍ା।ଦନିକୁ୍ଦନିଅଧିକ୍ସଂଖ୍ାଯେଚାରଷୀସଂଘଯେଯୋଗ
ଯଦଉଥିବାକ୍ାେଣେୁଅଧିକ୍ପେମିାଣଯେକ୍ଷୀେଆସଥୁିୋ,କ୍ନୁି୍ଯସହି
ପେମିାଣଯେକ୍ଷୀେଉପଯୋଗଯହଉନଥିୋ।ଯସଯେଯବଯେକୁ୍ୟୁଯୋପ
ଏବଂ ନୁ୍ଜେିାଣ୍ଡଯେ ବେକ୍ା କ୍ଷୀେେୁ କ୍ଷୀେ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସୁ୍େ କ୍ୋେିବା
ଆେମ୍ଭଯହାଇସାେଥିିୋ।ୟୁଯୋପଷୀୟଏବଂନୁ୍ଜେିାଣ୍ଡେଯୋକ୍ମାଯନ
କ୍ହୁଥିଯେଯେଯକ୍ବେଗାଈକ୍ଷୀେେୁଗୁଣ୍ଡଏବଂସଘନବାକ୍ଯଣ୍ଡନ୍ସଡ୍
ଦୁଗ୍ଧଉତ୍ାଦନକ୍ୋୋଇପାେବି।କ୍ନୁି୍କୁ୍େଏିନଏବଂୋଙ୍କେବନୁ୍ଓ
ସହଭାଗଷୀଏଚଏମଦୋୟାମଇରଁିକ୍ଷୀେେୁସି୍ମଦୁଗ୍ଧଏବଂସଘନଦୁଗ୍ଧ
ପ୍ରସୁ୍େକ୍େିସାୋବଶି୍ୱକୁ୍ଆଚମ୍େିକ୍େିଯଦଇଥିଯେ।

କୁ୍େଏିନଙ୍କଆଧୁନକି୍ଶକି୍ାଏବଂଜ୍ାନଯକ୍ୌଶେସହେିଚାରଷୀମାନଙ୍କେ
ପାେମ୍େକି୍ ଯକ୍ୌଶେଏବଂ ପ୍ରଯୟାଗସଦି୍ ଜ୍ାନ ଏହି ଯକ୍ତ୍ଯେ ବପି୍ଳବ
ଆଣିଥିୋ।ବତ୍୍ଭମାନଏହିସମେିିେହୁଣଷୀଏବଂକି୍ରମଠାେୁଆେମ୍ଭକ୍େି
ଯଛନା ଓ ପନଷୀେ ପେ୍୍ଭ ନ୍ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ାେ ଦୁଗ୍ଧଜାେ ଉତ୍ାଦ ଉତ୍ାଦନ
କ୍େୁଛି।୧୯୫୫ମସହିାଯେସମବାୟଦୁଗ୍ଧଉତ୍ାଦନସମେିେିଏକ୍ନାଁ
େଖାେିବାକୁ୍ଯେଯେଯବଯେନଷି୍ପତ୍ିନଆିଗୋ,େକ୍୍ଟେକୁ୍େଏିନଏହାେନାମ
‘ଅମେୁ’(ଆନ୍ମଲି୍କୟୁନଅିନେିମଯିଟେ)େଖିଥିଯେ।୧୯୫୬ମସହିା
ଯବେକୁ୍ଅମେୁଯେଯଦୈନକି୍୧େକ୍େିଟେପେ୍୍ଭ ନ୍ଦୁଗ୍ଧପ୍ରକି୍ରୟାକ୍େଣ

ଯହଉଥିୋ।ଏଯବଗୁଜୋଟେୁଉତ୍ାଦେିଯହଉଥିବାଅମେୁେଉତ୍ାଦଗୁଡ଼କି୍
ଅନ୍ୋଜ୍ଯେମଧ୍ୟବକିି୍ରଯହବାଆେମ୍ଭକ୍ୋ।ଉତ୍ାଦନବୃଦ୍ିପାଇବା
ପଯେ,େକ୍୍ଟେକୁ୍େଏିନଯଖଡ଼ାଠାଯେଏକ୍ଯଗାଖାଦ୍କ୍ାେଖାନାପ୍ରେଷି୍ା
କ୍ଯେ।େତ୍ାେଷୀନପ୍ରଧାନମନ୍ତଷୀୋେବାହାଦୂେଶାସ୍ତଷୀଏହାେଉଦଘାଟନଷୀ
ସମାଯୋହଯେଯୋଗଯଦଇଥିଯେ।ଯଖଡ଼ାଠାଯେଦୁଗ୍ଧଉତ୍ାଦନକ୍ାେଷୀଙ୍କ
ସମଦୃ୍ି ଯଦଖିଯସଆଚମ୍େି ଯହାଇୋଇଥିଯେ।ସାୋ ଯଦଶଯେଯଖଡ଼ା
ମଯେେେସଫେୋକୁ୍କ୍ାେ୍୍ଭ କ୍ାେଷୀକ୍େବିାୋଗିଦଲି୍ଷୀଆସିଯୋଜନା
ପ୍ରସୁ୍େକ୍େବିାୋଗିଯସକୁ୍େଏିନଙୁ୍କଅନୁଯୋଧକ୍େଥିିଯେ।ଏହାପଯେ
୧୯୬୫ମସହିାଯେଜାେଷୀୟ ଦୁଗ୍ଧବକି୍ାଶ ଯବାେ୍ଭ (ଏନେେିବି)ିପ୍ରେଷି୍ା
କ୍ୋୋଇଥିୋ, ୋହାେ କ୍ାେ୍୍ଭ  ଥିୋ ଆନ୍ ମଯେେ ଅନୁେୂପ ସାୋ
ଯଦଶଯେସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧସମେିି ଏବଂସଂଘପ୍ରେଷି୍ା କ୍େବିା। କୁ୍େଏିନ
ଏହି ଯବାେ୍ଭେ ଅଧ୍ୟକ୍ ଯହଯେ। ୧୯୬୯ ମସହିାଯେ ଭାେେ ସେକ୍ାେ
ଯେଯେଯବଯେ ଯଦଶଯେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନ ଉଯଦ୍ାଗେ ବକି୍ାଶ ପାଇଁ
ଅପଯେସନଫଡ୍୍ଯପ୍ରାଗ୍ରାମଯଘାରଣାକ୍ଯେଯସହିସମୟଯେସେକ୍ାେଷୀ
ସମେ୍େସଗୁମବେିେଣପାଇଁଏକ୍ୋଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ଉଯଦ୍ାଗପ୍ରେଷି୍ାକ୍େବିାେ
ଆବଶ୍କ୍ୋ ଯଦଖାଯଦୋ। ଏହପିେି ଭାଯବ ୧୯୭୦ ମସହିାଯେ
ଯଦଶଯେ ଭାେେଷୀୟ ଦୁଗ୍ଧ ନଗିମ (ଆଇେସି)ି ଗଠନ କ୍ୋୋଇଥିୋ।
୧୯୮୭ମସହିା ଅଯକ୍୍ଟାବେମାସଯେ, ଏନେେିବିେି ପନୁଗ୍ଭଠନ ଯହୋ
ଏବଂ ଆଇେସିକୁି୍ ଏଥିଯେ ମଶିାଇ ଦଆିଗୋ। ‘ଅପଯେସନ ଫେ୍’କୁ୍
େଯିନାଟିପେ୍୍ଭ ାୟଯେକ୍ାେ୍୍ଭ କ୍ାେଷୀକ୍ୋୋଇଥିୋ।ପ୍ରଥମପେ୍୍ଭ ାୟଯେ,
େକ୍୍ଟେକୁ୍େଏିନସାୋଯଦଶଯେ୧୩ଟିୋଏେଷୀପ୍ାଣ୍ଟନମି୍ଭାଣକ୍େଥିିଯେ
ଏବଂଯଗାଟଏିଯଗାଖାଦ୍କ୍ାେଖାନାପ୍ରେଷି୍ାକ୍େଥିିଯେ।ଦ୍େିଷୀୟପେ୍୍ଭ ାୟ
୧୯୮୦ମସହିାଯେଆେମ୍ଭଯହାଇ୧୯୯୦ମସହିାପେ୍୍ଭ ନ୍ଚାେିଥିୋ।
ଏହିସମୟମଧ୍ୟଯେ କୁ୍େଏିନସାୋଯଦଶଯେ୧୭୦ଟିୋଏେଷୀ ପ୍ାଣ୍ଟ
ଏବଂ୩୨ଟିଯଗାଖାଦ୍ପ୍ାଣ୍ଟପ୍ରେଷି୍ାକ୍େଥିିଯେ।ଏହାପଯେ‘‘ଅପଯେସନ
ଫଡ୍୍’’େେୃେଷୀୟପେ୍୍ଭ ାୟଆେମ୍ଭଯହାଇଥିୋ।ଏହା୧୯୯୦ମସହିାଯେ
ଆେମ୍ଭଯହାଥିୋ।ଏହିପେ୍୍ଭ ାୟଅଧଷୀନଯେ,ସଠକି୍ଭାଯବପେଚିାେେି
ଯହଉନଥିବା ଦୁଗ୍ଧସମବାୟସମେିଗୁିଡ଼କୁି୍ଚହି୍ନଟକ୍ୋଗୋ।ଯସମାନଙ୍କ
ପାଇଁଏକ୍ଭିନ୍ନପାଣ୍ିବ୍ବସ୍ାକ୍ୋୋଇଯସମାନଙ୍କେସ୍େିଯିେସଧୁାେ
ଆଣିବାଯଚଷ୍ାକ୍ୋଗୋ।ଯୋକ୍ମାନଙୁ୍କସହଜଯେଦୁଗ୍ଧଯୋଗାଇଯଦବା
ୋଗିଯଦଶେବଭିିନ୍ନସ୍ାନଯେଦୁଗ୍ଧଯଭଣି୍ଡଂଯମସନିପ୍ରେଷି୍ାକ୍ୋଗୋ।
ଯଦାକ୍ାନ ପାଖଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଯଣ୍ଟନେ େଖାଗୋ। ୧୯୯୭
ମସହିାଯେ‘‘ଅପଯେସନଫଡ୍୍’’ସମୂ୍ର୍୍ଭଯହୋ।ଏହାଭାେେେ୭୦୦େୁ
ଅଧିକ୍ ସହେଯେ ଉଚେିମେୂ୍ଯେ ଉନ୍ନେମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଣଯେ
ସହାୟକ୍ ଯହୋ।  ଅନ୍ପଯଟ ପଶପୁାେନ ଯକ୍ତ୍ଆୟେଏକ୍ ବୃହେ
ଉତ୍ସପାେଟଗିୋ।ଅପଯେସନଫଡ୍୍ସମୟଯେଭାେେ ଦୁଗ୍ଧନଅିଣ୍ଟଆି
ୋଷ୍ଟ୍ରଭାଯବଯେଉଁପେଚିୟପାଇଥିୋୋହାକୁ୍ଦୂେକ୍େବିାଯେସଫେ
ଯହାଇଥିୋ।ଏଯବସାୋବଶି୍ୱଯେଭାେେସବ୍ଭାଧିକ୍ଦୁଗ୍ଧଉତ୍ାଦନକ୍ାେଷୀ
ୋଷ୍ଟ୍ରମାନ୍ୋପାଇଥିୋ।୧୯୯୮ଯେ,ଭାେେଯହୋବଶି୍ୱେସବ୍ଭାଧିକ୍
ଦୁଗ୍ଧଉତ୍ାଦନକ୍ାେଷୀଯଦଶ।

ୋଙ୍କେଏହିଉପେବ୍ିପାଇଁ,ସାୋଦୁନଆିଭଗଗିଜକୁ୍େଏିନଙୁ୍କଯଶବେେ
କ୍ରାନ୍େିଜନକ୍ଭାଯବଆଖ୍ାଯଦଇଥାଏ।୧୯୫୧ମସହିାଯେବାରଗିକ୍
୧୭ନୟୁିେଟନଦୁଗ୍ଧଉତ୍ାଦନେୁଆେମ୍ଭଯହାଇଥିବାୋତ୍ା୨୦୨୧ଯେ
୨୦୯.୯୬ ନୟୁିେ ଟନଯେ ପହଞ୍ଚି ପାେଛିି । ୧୯୯୯ ମସହିାଯେ
ଭାେେସେକ୍ାେଭଗଗିଜକୁ୍େଏିନଙୁ୍କପଦ୍ମବଭୂିରଣସମ୍ାନଯେଭୂରେି
କ୍େଥିିଯେ। ୋଙୁ୍କ େମନ ମାଗାଯସଯସ ଏବଂ ବଶି୍ୱ ଖାଦ୍ ପୁେସ୍ାେ
ଭେିସମ୍ାନମିେଛିି।ପ୍ରେବିର୍ଭନଯଭମ୍େ୨୬ୋେଖିଯେୋଙ୍କେଜନ୍ମ
ଦନିକୁ୍ଜାେଷୀୟ ଦୁଗ୍ଧଦବିସଭାଯବପାେନକ୍ୋୋଇଥାଏ।ଭାେେେ
ଯଶ୍ୱେ ବପି୍ଳବଯେ ୋଙ୍କେ ଯୋଗଦାନକୁ୍ ସ୍ମେଣ କ୍େବିା ୋଗି ଏହା
କ୍ୋୋଏ।୨୦୧୨ମସହିାଯେ୯୦ବର୍ଭବୟସଯେକୁ୍େଏିନସମସ୍ଙୁ୍କ
ଛାଡ଼ିଆେପାେକୁି୍ଚାେିୋଇଥିଯେ। 
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ବ୍କି୍ତ୍ୱେକ୍୍ଟେଭଗଗିଜ୍କୁ୍େଏିନ



8 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ନଗେମ୍ବର 16-30, 20228

ଯଦଓି ୭୩ ବଷ୍ଭ ପୂବ୍ଭରୁ 
ରାରତଲୀୟ ସମ୍ିଧାନ 
ଗୃେଲୀତ ଲ୍ୋଇଥିଲା, ତଥାପି 
୍ଧାନମନ୍ତଲୀ ନଲ୍ରନ୍ଦ୍ର ଲ୍ମାଦଲୀ 
ଆସବିା ପଲ୍ର ସମ୍ିଧାନ 
ଦବିସ ପାଳତି ଲ୍ୋଇଆସଛୁ।ି 
ନଲ୍ରମ୍ର ୨୬ ତାରିଖଲ୍ର 
ଲ୍ଦଶ ଅଷ୍ଟମ ସମ୍ିଧାନ 
ଦବିସ ପାଳନ କରିବାକୁ 
ଯାଉଥିବାରୁ ଏୋର ମେତ୍ତ୍ୱ 
ଉପଲ୍ର ୍ଧାନମନ୍ତଲୀ ନଲ୍ରନ୍ଦ୍ର 
ଲ୍ମାଦଲୀଙ୍ ଦୃଷି୍ଟଲ୍କାଣ କ’ଣ 
ତାୋ ଆସନୁ୍ ଜାଣିବା, ଯାୋକ ି
ଲ୍ସ ଅଲ୍ନକ କାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ରମଲ୍ର 
ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସାରିଛନ୍ ି।

ଏମିେିଯକ୍ଯେକ୍ଦନିଏବଂମହୂୁତ୍୍ଭଥାଏୋହାଅେଷୀେସହଆମସମ୍କ୍୍ଭକୁ୍ସଦୃୁଢ଼କ୍େଥିାଏ।
ଏକ୍ଉଜ୍ଜ୍ୱେଭବରି୍େଦଗିଯେକ୍ାେ୍ଭ୍କ୍େବିାୋଗିଏହାଆମକୁ୍ଅନୁପ୍ରାଣିେକ୍େଥିାଏ।୨୬
ନଯଭମ୍େଏକ୍ଐେହିାସକି୍ଦନି।୭୩ବର୍ଭପୂବ୍ଭେୁଏହିଦନିଆଯମବଧିିବଦ୍ଭାଯବଆମ

ସମ୍ିଧାନକୁ୍ଗ୍ରହଣକ୍େଥିିେୁ।
ସାେଦଶନ୍ିପୂବ୍ଭେୁସଂସଦେଯକ୍ନ୍ଦ୍ରଷୀୟକ୍କ୍ଯେପବତି୍ସ୍େଗୁଞ୍େେିଯହାଇଉଠଥିିୋ।ସମ୍ିଧାନେ

ପ୍ରଯେ୍କ୍ ଅନୁଯଚ୍ଦକୁ୍ ଯନଇ ପ୍ରବେ ବେିକ୍୍ଭ ଯହାଇଥିୋ। ବେିକ୍୍ଭ, େଥ୍ ଏବଂ ବଚିାେ ବନିମିୟ
ଯହାଇଥିୋ; ବଶି୍ୱାସ, ସ୍ପ୍ନ ଏବଂ ସଂକ୍ଳ୍ପ ସମ୍କ୍୍ଭଯେ ଆଯୋଚନା କ୍ୋୋଇଥିୋ। ଏକ୍ ପ୍ରକ୍ାେଯେ,
ସଂସଦେଏହିଯକ୍ନ୍ଦ୍ରଷୀୟକ୍କ୍ଜ୍ାନେଏକ୍ମହାନକୁ୍ମ୍ଭଥିୋ,ଯେଉଁଠିସାୋଯଦଶେଯୋକ୍ମାନଙ୍କ
ସ୍ପ୍ନକୁ୍ ଶବ୍ଦଯେ େୂପାନ୍େେି କ୍େବିା ୋଗି ଯଚଷ୍ା କ୍ୋୋଇଥିୋ। େକ୍୍ଟେ ୋଯଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, େକ୍୍ଟେ
ଭଷୀମୋଓବାବାସାଯହବଆଯମ୍ଦକ୍େ,ସର୍୍ଭାେବଲ୍ଭଭାଇପଯଟେ,ପଣି୍ଡେଯନହେୁ,ଆଚାେ୍ଭ୍ସକୁ୍ରାନି
ଜଷୀ, ଯମୌୋନାଆଜାଦ, ପୁେୁଯରାତ୍ମ ଦାସ ଟଣ୍ଡନ, ସୁଯଚୋ କି୍ରପାେନିଷୀ, ହଂସା ଯମହଟା, ଏେେି
କି୍ରଷ୍ାସ୍ାମଷୀଆୟେ,ଏନ.ଯଗାପାେସ୍ାମଷୀଆଙ୍ଗେ,ଜନ୍ମାଥାଇଙ୍କଭେିଅଗଣିେମହାନବ୍କି୍ତବଯିଶର
ପ୍ରେ୍କ୍ଏବଂପଯୋକ୍ଭାଯବଯୋଗଦାନଯଦଇଥିଯେଏବଂଆମହାେଯେଏକ୍ମହାନପେମ୍ୋ
ଛାଡ଼ି ୋଇଛନ୍।ି ଭାବନୁ୍ େଦି ଆଜେି ଦନିଯେ ଆମକୁ୍ ସମ୍ିଧାନ େଚନା କ୍େବିା ୋଗି ସୁଯୋଗ
ଦଆିୋଇଥାନ୍ା’ୋ’ଯହଯେକ୍’ଣଯହାଇଥାନ୍ା।ସ୍ାଧଷୀନୋଆଯ୍ାେନେପ୍ରଭାବସଯ୍ୱେୋଷ୍ଟ୍ରଭକି୍ତେ
ଆଯୋକ୍ବତ୍ଗିକ୍ା ଜେି ଉଠଥିିୋ। ଯଦଶ ବଭିାଜନେ ଭୟାବହୋ ମଧ୍ୟଯେ ୋଷ୍ଟ୍ର ହେିକୁ୍ ସଯବ୍ଭାପେି
େଖାୋଇଥିୋ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସମସ୍ଙ୍କେ ହୃଦୟେ ଏକ୍ମାତ୍ ମନ୍ତ ଥିୋ।ଆଜେି ପେଯିପ୍ରକ୍ଷୀଯେ
ଯଦଖିଯେ,ଏଯେବବିଧିୋ,ଏଯେଭାରା,କ୍ଥିେଭାରାଏବଂଯଦଶଷୀୟୋଜ୍ଯେପେପୂିର୍୍ଭଏକ୍ବବିଧି
ୋଷ୍ଟ୍ରପାଇଁସମ୍ିଧାନେଯଗାଟଏିପଷୃ୍ାମଧ୍ୟଯେଖିବାସମ୍ଭବଯହାଇପାେଥିାନ୍ାକ୍ିଯବାେିମୁଁଚନି୍ା
କ୍େୁଛି।ସମ୍ିଧାନଜେଆିଯେନୂଆେଣନଷୀେିପ୍ରସୁ୍େକ୍େବିାଏବଂଆଗକୁ୍ବଢ଼ବିାୋଗିନକ୍ାପ୍ରସୁ୍େ
କ୍େବିାଯେସହାୟୋମିେପିାେଥିାଏ।ମୁଁଯସହିମହାନବ୍କି୍ତତ୍ୱମାନଙୁ୍କପ୍ରଣିପାେକ୍େବିାକୁ୍ଚାହୁଁଛି
ଯେଉଁମାଯନଭିନ୍ନଭିନ୍ନଦୃଷି୍ଯକ୍ାଣସଯ୍ୱେଏକ୍ତ୍େିଯହାଇବସଥିିଯେଏବଂୋଷ୍ଟ୍ରପ୍ରଥମଭାବନାଯନଇ
ଏକ୍ସମ୍ିଧାନେଚନାକ୍େବିାଯେସକ୍ମଯହାଇଥିଯେ।

ଆମସମ୍ିଧାନଯକ୍ବେଯକ୍ଯୋଟିଅନୁଯଚ୍ଦେସମାହାେଠାେୁଉପଯେ।ଆମସମ୍ିଧାନହଜାେ
ହଜାେବର୍ଭପୁେୁଣାପେମ୍ୋେଏକ୍ଆଧୁନକି୍ଅଭିବ୍କି୍ତ।ଏଥିପାଇଁ,ଆମକୁ୍କ୍ାୟମଯନାବାକ୍୍ଯେ

ଆମ ସମ୍ିଧାନ େଜାର େଜାର ବଷ୍ଭ ଧରି ରାରତର
ମୋନ ପରମ୍ପରା ଉପଲ୍ର ଆଧାରିତ

ନଲ୍ରନ୍ଦ୍ର ଲ୍ମାଦଲୀ ୍ଧାନମନ୍ତଲୀ

ସମ୍ିଧାନଦବିସସ୍େନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର



9

ସମ୍ିଧାନକୁ୍ପାେନକ୍େବିାକୁ୍ଯହବ।
ଜନ ପ୍ରେନିଧିି ଭାଯବ ଆଯମ ଯେଯେଯବଯେ ଏହି ସାମ୍ିଧାନକି୍ ବ୍ବସ୍ାକୁ୍ ମାନୁଛୁ,

ଯସଯେଯବଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେ ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କ୍େି ସଂସଦ ପେ୍ଭ୍ନ୍ ଆଯମ ସବୁଯବଯେ
କ୍ାୟମଯନାବାକ୍୍ଯେସମ୍ିଧାନପ୍ରେିସମପଗିେଯହାଇେହବିାଉଚତି୍।ଆମେକ୍ାେ୍ଭ୍ସମ୍ିଧାନ
ଅନୁୋୟଷୀ ଠକି୍ କ୍ମି୍ା ଭୁେ ୋହାେ ମେୂ୍ାଙ୍କନ କ୍େବିା ୋଗି ପ୍ରେି ବର୍ଭ ଆଯମ ସମ୍ିଧାନ
ଦବିସପାେନକ୍େବିାଉଚତି୍।ଯେଣୁସ୍ାଧଷୀନୋପଯେଏବଂ୨୬ଜାନୁଆେଷୀ୧୯୫୦ଯେ
ଯେଯେଯବଯେ ଆମ ସମ୍ିଧାନ କ୍ାେ୍ଭ୍କ୍ାେଷୀ ଯହୋ ଯସହି ସମୟ ଠାେୁ ସମ୍ିଧାନ ଦବିସ
ପାେନ କ୍ୋୋଇଥିଯେ ଭେ ଯହାଇଥାନ୍ା। ୋହାଦ୍ାୋ ଆମେ ପେବତ୍୍ଭଷୀ ପିଢ଼ମିାଯନଆମ
ସମ୍ିଧାନକ୍ଭିେିନମି୍ଭାଣଯହାଇଛ,ିଏହାପଛଯେଯକ୍ଉଁମାଯନଥିଯେ,ଯକ୍ଉଁପେସି୍ିେଯିେଏହା
ପ୍ରସୁ୍େଯହାଇଥିୋ,କ୍ାହିଁକ୍,ି ଯକ୍ଉଁଠାଯେ,କ୍ଭିେିଏବଂକ୍ାହାପାଇଁଆମସମ୍ିଧାନନମି୍ଭାଣ
କ୍ୋୋଇଥିୋୋହାବୁଝବିାଯେସକ୍ମଯହାଇପାେଥିାଯନ୍।େଦିବାରଗିକ୍ଆଧାେଯେଏସବୁ
ପ୍ରସଙ୍ଗପ୍ରେିଧ୍ୟାନଦଆିୋଇଥାନ୍ା,ୋ’ଯହଯେଦୁନଆିଯେଏକ୍ଜଷୀବନ୍ସତ୍ାଏବଂସାମାଜକି୍
ଦସ୍ାବଜିଭାଯବମାନ୍ୋୋଭକ୍େଥିିବାସମ୍ିଧାନ,ଅଯନକ୍ପିଢ଼ିପେ୍ଭ୍ନ୍ଏକ୍ବବିଧିୋଷ୍ଟ୍ରେ
ପେଚିାେନାପାଇଁଏକ୍ଶକି୍ତଶାେଷୀବାହକ୍ସାବ୍ସ୍ଯହାଇପାେଥିାନ୍ା।

କ୍ନୁି୍କ୍ଛିିଯୋକ୍ଏହିସଯୁୋଗକୁ୍ହାେଛଡ଼ାକ୍େଯିଦଯେ।ବାବାସାଯହବଆଯମ୍ଦକ୍େଙ୍କ
୧୨୫େମଜୟନ୍ଷୀଉପେଯକ୍ସମ୍ିଧାନଦବିସପାେନକ୍େବିାଠାେୁଆଉଯକ୍ଉଁପବତି୍ଦନି
ଥାଇପାଯେ? ବାବାସାଯହବଆଯମ୍ଦକ୍େଆମସମସ୍ଙୁ୍କ ଏକ୍ ମହାନ ଉପହାେ ଯଦଇଛନ୍ି
ଏବଂ ଆଯମ ଏହି ସମ୍ିଧାନ ଜେଆିଯେ ୋଙୁ୍କ ସବୁଯବଯେ ମଯନ େଖିବା ଉଚତି୍ ଯହବ ।
ସମ୍ିଧାନପ୍ରଣୟନଯହବାେଯଗାଟଏିଦନିପୂବ୍ଭେୁ୨୫ନଯଭମ୍େ୧୯୪୯ମସହିାଯେନଜିେ
ଉଦୋପନଷୀଅଭିଭାରଣଯେବାବାସାଯହବଆଯମ୍ଦକ୍େୋହାକ୍ହଥିିଯେମୁଁଏଠାଯେୋହା
ଉଯଲ୍ଖକ୍େବିାକୁ୍ଚାହୁଁଛି।ୋଷ୍ଟ୍ରକୁ୍ମଯନପକ୍ାଇଯଦଇବାବାସାଯହବକ୍ହଥିିଯେଯେ,ଭାେେ
ପ୍ରଥମଥେପାଇଁ୧୯୪୭ମସହିାଯେସ୍ାଧଷୀନୋୋଭକ୍େଥିିୋଏବଂଜାନୁଆେଷୀ୨୬ୋେଖି
୧୯୫୦ମସହିାଯେଏକ୍ସାଧାେଣେନ୍ତଯହାଇଥିୋ।କ୍ନୁି୍ସ୍େିିୋହାନୁଯହଁ।ଭାେେପୂବ୍ଭେୁ
ସ୍ାଧଷୀନଥିୋଏବଂଆମଯଦଶଯେଅଯନକ୍ସାଧାେଣେନ୍ତଶାସନଯକ୍ତ୍େହଥିିୋ।ଆଯମ
ଆମସ୍ାଧଷୀନୋହୋଇଥିବାେୁଯସନେିାଶାବ୍କ୍ତକ୍େଥିିଯେଏବଂକ୍ହଥିିଯେଯେଆମେଭୁେ
କ୍ାେଣେୁଯଦଶେସାଧାେଣେନ୍ତସ୍ଭାବଆଯମହୋଇେୁ।

ଏଭେିପେସି୍ିେଯିେ,ବାବାସାଯହବଯଦଶକୁ୍ଯଚୋଇଯଦଇଥିଯେଏବଂପ୍ରଶ୍ନକ୍େଥିିଯେ,
‘‘ଆଯମସ୍ାଧଷୀନୋହାସେକ୍େଛୁି,ଆଯମସାଧାେଣେନ୍ତଯହାଇଛୁ,କ୍ନୁି୍ଆଯମଏହାକୁ୍ବଜାୟ
େଖିପାେବୁିକ୍?ି’’ଆଯମଅେଷୀେେୁଶକି୍ାୋଭକ୍େପିାେବୁିକ୍?ିବାବାସାଯହବଆଜିଥିଯେ,
ସବୁଠୁଯବଶଷୀଖସୁିଯହାଇଥାଯନ୍।କ୍ାେଣବର୍ଭପଯେବର୍ଭବେିେିିବାପଯେଭାେେଯକ୍ବେ
ୋଙ୍କେଏସବୁପ୍ରଶ୍ନେଉତ୍େଯଦଇନାହିଁବେଂନଜିେସ୍ାଧଷୀନୋଓଗଣେନ୍ତକୁ୍ଆହୁେିସଦୃୁଢ଼
କ୍େଛିି।ଯେଣୁ,ସମ୍ିଧାନଦବିସଅବସେଯେ,ମୁଁଗବ୍ଭେସହେିଗେ୭ଦଶିନ୍ିଧେିସମ୍ିଧାନେ
ଭାବନାକୁ୍ସେୁକି୍େେଖିଥିବାବଧିାନପାେକି୍ା,କ୍ାେ୍ଭ୍ପାେକି୍ାଓନ୍ାୟପାେକି୍ାେଯମାେସବୁ
ସହଯୋଗଷୀମାନଙୁ୍କସ୍ମେଣଏବଂକୃ୍େଜ୍ୋଜଣାଉଛ।ିବଯିଶରକ୍େି୧୩୦ଯକ୍ାଟିଭାେେଷୀୟଙୁ୍କ
ମୁଁମଥାପାେିପ୍ରଣାମକ୍େୁଛିଯେଉଁମାଯନଗଣେନ୍ତପ୍ରେିଭାେେେବଶି୍ୱାସକୁ୍ମେନିଯହବାକୁ୍
ଯଦଇନାହାନ୍ି।ଆମେସମ୍ିଧାନସବୁଯବଯେଏକ୍ପବତି୍ଗ୍ରନ୍ଥ,ଏକ୍ମାଗ୍ଭଦଶ୍ଭଷୀଆଯୋକ୍ଭାଯବ
ବଯିବଚେିଯହାଇଥାଏ।୭୩ବର୍ଭେଇେହିାସଯେସମ୍ିଧାନଆମପାଇଁଆନ୍ଓଉଲ୍ାସେ
ମିଶି୍େଭାବନାଯନଇଆସଛିି।ଖସୁେିକ୍ଥାଯହଉଛିସମ୍ିଧାନେଭାବନାମେନିପଡ଼ନିାହିଁ।
େଦଓିଏଭେିପ୍ରୟାସକ୍ୋୋଇଥିୋ,େଥାପିଯଦଶବାସଷୀମିେେିଭାଯବଏହାକୁ୍ବଫିେକ୍େି
ଯଦଇଥିଯେ।ସମ୍ିଧାନକୁ୍ଯନଇଯକ୍ଯବଉପହାସକ୍ୋୋଇନାହିଁ।ଆମସମ୍ିଧାନେସାମଥ୍ଭ୍
କ୍ାେଣେୁଆଯମଏକ୍ଭାେେଯଶ୍ଷ୍ଭାେେଦଗିଯେଅଗ୍ରସେଯହବାକୁ୍ସକ୍ମଯହାଇଛୁ ।
ସମ୍ିଧାନେପେଧିିମଧ୍ୟଯେେହିଆଯମମିେମିିଶିସବୁସଂସ୍ାେକ୍ାେ୍ଭ୍କ୍ାେଷୀକ୍େଛୁି ।ଏହି
ବଶିାେ ଓ ବବିଧି ଭାେେବର୍ଭଯେ, ଏକ୍ ନୂେନଭାେେ, ଏକ୍ ସ୍ର୍ଗିମ, ପ୍ରଗେଶିଷୀେ ଭବରି୍େ
ପାଇଁ,ଯକ୍ବେସମ୍ିଧାନ,ସମ୍ିଧାନେସଷୀମାଏବଂସମ୍ିଧାନେଭାବନାଉପଯେଆଯମନଭି୍ଭେ
କ୍େପିାେବିା ।ଆମସମ୍ିଧାନଆମପାଇଁ ସବୁଠୁବଡ଼ଏବଂସବୁଠୁପବତି୍ପୁସ୍କ୍।ଏପେି
ଏକ୍ପୁସ୍କ୍ଯେଉଁଥିଯେଆମେଜଷୀବନଆମସମାଜ,ଆମପେମ୍ୋ,ଆମବଶି୍ୱାସ,ଆମ

ସମ୍ିଧାନପ୍ରଣୟନଯହବାେଯଗାଟଏି
ଦନିପୂବ୍ଭେୁ୨୫ନଯଭମ୍େ୧୯୪୯
ମସହିାଯେନଜିେଉଦୋପନଷୀ
ଅଭିଭାରଣଯେବାବାସାଯହବ
ଆଯମ୍ଦକ୍େୋହାକ୍ହଥିିଯେମୁଁ
ଏଠାଯେୋହାଉଯଲ୍ଖକ୍େବିାକୁ୍
ଚାହୁଁଛି।ୋଷ୍ଟ୍ରକୁ୍ମଯନପକ୍ାଇଯଦଇ
ବାବାସାଯହବକ୍ହଥିିଯେଯେ,ଭାେେ
ପ୍ରଥମଥେପାଇଁ୧୯୪୭ମସହିାଯେ
ସ୍ାଧଷୀନୋୋଭକ୍େଥିିୋଏବଂ
ଜାନୁଆେଷୀ୨୬ୋେଖି୧୯୫୦
ମସହିାଯେଏକ୍ସାଧାେଣେନ୍ତ
ଯହାଇଥିୋ।କ୍ନୁି୍ସ୍େିିୋହାନୁଯହଁ।
ଭାେେପୂବ୍ଭେୁସ୍ାଧଷୀନଥିୋଏବଂ
ଆମଯଦଶଯେଅଯନକ୍ସାଧାେଣେନ୍ତ
ଶାସନଯକ୍ତ୍େହଥିିୋ।ଆଯମଆମ
ସ୍ାଧଷୀନୋହୋଇଥିବାେୁଯସନେିାଶା
ବ୍କ୍ତକ୍େଥିିଯେଏବଂକ୍ହଥିିଯେ
ଯେଆମେଭୁେକ୍ାେଣେୁଯଦଶେ
ସାଧାେଣେନ୍ତସ୍ଭାବଆଯମହୋଇେୁ।
ଏଭେିପେସି୍ିେଯିେ,ବାବାସାଯହବ
ଯଦଶକୁ୍ଯଚୋଇଯଦଇଥିଯେଏବଂପ୍ରଶ୍ନ
କ୍େଥିିଯେ,‘‘ଆଯମସ୍ାଧଷୀନୋହାସେ
କ୍େଛୁି,ଆଯମସାଧାେଣେନ୍ତଯହାଇଛୁ,
କ୍ନୁି୍ଆଯମଏହାକୁ୍ବଜାୟେଖିପାେବୁି
କ୍?ି’’ଆଯମଅେଷୀେେୁଶକି୍ାୋଭ
କ୍େପିାେବୁିକ୍?ି

ସମ୍ିଧାନଦବିସସ୍େନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର
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ବ୍ବହାେ,ଆମେ ଯନୈେକି୍ୋଆଦି ସାମିେ ଯହାଇ
େହଛିି।ଅନୁେୂପଭାଯବ,ଏଥିଯେଅଯନକ୍ସମସ୍ାେ
ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ େହଅିଛି । ଆମ ସମ୍ିଧାନ ଅେ୍ନ୍
ବସୃି୍େ, କ୍ାେଣ ଆଯମ ଏଥିଯେ ବାହାେ ଆଯୋକ୍
ପାଇଁଆଯମମାଗ୍ଭପ୍ରଶସ୍କ୍େିେଖିଛୁ।ଏଥିସହେି,
ଏହା ଭିେଯେ ଥିବା ଆଯୋକ୍ ମଧ୍ୟଆହୁେି ଜେବିା
ୋଗିସଯୁୋଗେହଛି।ି

୨୦୧୪ଯେ ୋେକ୍ଲି୍ାେ ପ୍ରାଚଷୀେେୁ ମୁଁ ୋହା
କ୍ହଥିିେି, ପୁଣିଥଯେ ଯସହି କ୍ଥା ଯଦାହୋଇବାକୁ୍
ଚାହଁୁଛି ।େଦି ଦୁଇଟିେଯିନାଟି ଶବ୍ଦଯେସମ୍ିଧାନେ
ସାେଯମାଯେକ୍ହବିାକୁ୍ହୁଏୋ’ଯହଯେଏହାଯହବ
‘‘ଭାେେଷୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ାନ ଏବଂ ଭାେେ ପାଇଁ
ଏକ୍ୋ’’। ଆମ ସମ୍ିଧାନ ପ୍ରଯେ୍କ୍ ନାଗେକି୍ଙ୍କ
ସମ୍ାନେ ଗ୍ାଯେଣ୍ଟି ଯଦଇଥାଏ। ଏହା ଭାେେେ
ଏକ୍ୋଓଅଖଣ୍ଡୋକୁ୍ବଜାୟେଖିଛ।ିଆମସମ୍ିଧାନ
ବଶି୍ୱ ଗଣେନ୍ତେ ମାଇେଖଣୁ୍ଟ। ଏହା ଯକ୍ବେ ଆମ
ଅଧିକ୍ାେ ବରିୟଯେ ଆମକୁ୍ ସଯଚେନ କ୍େନିଥାଏ
ବେଂଆମେଦାୟିତ୍ୱସମ୍କ୍୍ଭଯେମଧ୍ୟଅବଗେକ୍ୋଇ
ଯଦଇଥାଏ।ଆମସମ୍ିଧାନବାସ୍ବଯେବଶି୍ୱେସବୁଠୁ
ଧମ୍ଭନେିଯପକ୍ସମ୍ିଧାନ।

ଆମ ଉପେବ୍,ି ଆମ ସ୍ପ୍ନ ଯକ୍ଯେ ବଶିାେ
ଯହାଇପାେବିକ୍ମି୍ାଆଯମଯକ୍ଉଁଆଡ଼କୁ୍ୋଇପାେବିା
ୋହାେଯକ୍ୌଣସିସଷୀମାନାହିଁ।ସମ୍ିଧାନଯେଅଧିକ୍ାେ
ବରିୟଯେ ଉଯଲ୍ଖ କ୍ୋୋଇଛି ଏବଂ ସମ୍ିଧାନ
ପାଇଁ କ୍ତ୍୍ଭବ୍ ନବି୍ଭାହ କ୍େବିାେ ଆବଶ୍କ୍ୋ ଯଦଖାଯଦଇଥାଏ।
ବ୍କି୍ତବଯିଶର, ପେବିାେ ଏବଂ ସମାଜ ଭାଯବଆମସମ୍ିଧାନ, ଯଦଶ
ଏବଂ ନାଗେକି୍ଙ୍କ ସ୍ପ୍ନେ ଆବଶ୍କ୍ୋ ଅନୁୋୟଷୀ ଆମେ କ୍ତ୍୍ଭବ୍
ପାେନ ପ୍ରେି ଗମ୍ଭଷୀେ େହଛୁି କ୍?ି ୋଯଜନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେପେି କ୍ହଥିିଯେ,
ସମି୍େନଷୀଦ୍ାୋସମ୍ିଧାନଯେୋହାଯେଖାୋଇନାହିଁଆଯମୋ’କୁ୍ମଧ୍ୟ
ପ୍ରେଷି୍ାକ୍େବିାଉଚେି,ଏହାମଧ୍ୟଭାେେେଏକ୍ବଯିଶରତ୍ୱ ।ନକି୍ଟ
ଦଶନ୍ଯିେଆଯମଆମଅଧିକ୍ାେଉପଯେଯଜାେଯଦଇଛୁ,ୋହାଉଭୟ
ଜେୁେିଏବଂଠକି୍।ସମାଜଯେଏଭେିବ୍ବସ୍ାପ୍ରେଷି୍ାକ୍ୋୋଇଥିବା
କ୍ାେଣେୁ, ଜନସଂଖ୍ାେ ଏକ୍ ବଶିାେ ଭାଗ ଯସମାନଙ୍କ ଅଧିକ୍ାେେୁ
ବଞ୍ଚେି ଯହାଇଛନ୍ି । ପ୍ରଥଯମ ଯସମାନଙୁ୍କ ନଜିେ ଅଧିକ୍ାେ ବରିୟଯେ
ଅବଗେନକ୍ୋଇବାପେ୍ଭ୍ନ୍ଜନସଂଖ୍ାେଏହିବଶିାେଭାଗନକି୍ଟଯେ
ସମାନୋଓନ୍ାୟେଭାବନାପହଞ୍ଚାଇବାସମ୍ଭବପେନୁଯହଁ।

ଯେଯବବତ୍୍ଭମାନସମୟେଆବଶ୍କ୍ୋଯହଉଛିନାଗେକି୍ଭାଯବ
ଆମେକ୍ତ୍୍ଭବ୍,ଉତ୍େଦାୟିତ୍ୱଏବଂଅଧିକ୍ାେକୁ୍ଆଯମପାେନକ୍େବିା
ଉଚତି୍।ଆଯମଆମକ୍ତ୍୍ଭବ୍ସମ୍ାଦନନକ୍େବିାପେ୍ଭ୍ନ୍ଆମଅଧିକ୍ାେକୁ୍
ସେୁକି୍େେଖିପାେବିାନାହିଁ । ପିୋମାନଙୁ୍କସ୍େୁପଠାଇବାସମୟଯେ
ମାୋପିୋଯସମାନଙ୍କେକ୍ତ୍୍ଭବ୍ସମ୍ାଦନକ୍େଥିାନ୍।ିଯେଯବଯସମାଯନ
ଯେଯେଯବଯେନଜିପିୋକୁ୍ମାେୃଭାରାଶଖିବାୋଗିସଯଚେନଯହବାକୁ୍
କ୍ହଥିାନ୍,ି ଯସମାଯନ ନଜିେ ନାଗେକି୍ କ୍ତ୍୍ଭବ୍ ସମ୍ାଦନ କ୍େଥିାନ୍,ି
ୋଷ୍ଟ୍ରେଯସବାକ୍େଥିାନ୍ି।ଯଗାଟଏିବୁ୍ାଜେସଞ୍ଚୟକ୍ଯେମଧ୍ୟଜଯଣ
ନାଗେକି୍ନଜିେନାଗେକି୍କ୍ତ୍୍ଭବ୍ସମ୍ାଦନକ୍େଥିାଏ।

ଚେେିବର୍ଭଆଯମସ୍ାଧଷୀନୋେ୭୫ବର୍ଭପୂେଣକ୍େୁଛୁ ।ଏହା

ଯହଉଛି ଅମେୃ କ୍ାେ। ପୋଧଷୀନୋ ସମୟଯେ
ଭାେେଷୀୟ ନାଗେକି୍ଙ୍କ ଅଧିକ୍ାେ ପାଇଁ େଯଢ଼ଇ
କ୍େବିା ସ୍ାଭାବକି୍ ଏବଂ ଅେି ଆବଶ୍କ୍ ଥିୋ
କ୍ାେଣବ୍ଟିଶିେମାଯନସକି୍ରୟଭାଯବଯସମାନଙ୍କେ
ଅଧିକ୍ାେକୁ୍ବାଧାପ୍ରାପ୍ତକ୍େବିାକୁ୍ଚାହଁୁଥିଯେ।ମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ଷୀଙ୍କ ସଯମେ ଅନ୍ମାଯନ ସ୍ାଭାବକି୍ ଭାଯବ
ଏହାଚନି୍ାକ୍େୁଥିଯେଯେପ୍ରଯେ୍କ୍ଭାେେଷୀୟଙ୍କେ
ସମାନଅଧିକ୍ାେେହବିା ଉଚେି, ଯେଣୁ ଯସମାଯନ
ସଂଘର୍ଭଜାେିେଖିଥିଯେ।ଯେଯବଏହାମଧ୍ୟସେ୍
ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଷୀ ସବୁଯବଯେ ଯଦଶକୁ୍ କ୍ତ୍୍ଭବ୍
ନବି୍ଭାହପାଇଁପ୍ରସୁ୍େକ୍େୁଥିଯେ ।ସ୍ାଧଷୀନୋପାଇଁ
ସଂଘର୍ଭ ସମୟଯେ ମଧ୍ୟ ଯସ କ୍ତ୍୍ଭବ୍ ସମ୍ାଦନ
ଉପଯେଗୁେୁେବେଯଦଉଥିଯେ।ଯସେଗାୋେଭାଯବ
ସ୍ଚ୍ୋ,ସାବେକ୍ଶକି୍ା,ମହେିାଙ୍କସମ୍ାନ,ମହେିାଙ୍କ
ସଶକି୍ତକ୍େଣ,ଖଦଷୀବ୍ବହାେଏବଂଯଦଶବାସଷୀଙ୍କ
ମଧ୍ୟଯେ ସ୍ଯଦଶଷୀ ଓ ଆତ୍ମନଭି୍ଭେଶଷୀେୋେ ବଷୀଜ
ବପନକ୍େବିାୋଗିଯଚଷ୍ାକ୍େିଆସଥିିଯେ।

କ୍ନୁି୍ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଷୀକ୍ତ୍୍ଭବ୍େଯେଉଁବଷୀଜବପନ
କ୍େଥିିଯେୋହାସ୍ାଧଷୀନୋପଯେଏକ୍ବଟବୃକ୍ଯେ
ପେଣିେ ଯହବାେ ଥିୋ। ଯହଯେ ଦୁଭ୍ଭାଗ୍େ
ବରିୟ, ପ୍ରଶାସନେ ଏଭେି ଏକ୍ ବ୍ବସ୍ା ବକି୍ଶେି
ଯହୋ ଯସଥିଯେ ଯେଯେଦନି ପେ୍୍ଭ ନ୍ ଯସମାଯନ
(ୋଜଯନୈେକି୍ଦେମାଯନ)କ୍ମୋଯେେହଯିେଯକ୍ବେ
ଯୋକ୍ମାନଙ୍କ ଅଧିକ୍ାେ ଉପଯେ ଯଜାେ ଯଦଯେ।

ସବୋଧଷୀନୋପଯେେଦିକ୍ତ୍୍ଭବ୍ସମ୍ାଦନଉପଯେଗୁେୁତ୍ୱଦଆିୋଇଥାନ୍ା
ୋ’ଯହଯେ ଅଧିକ୍ାେ ମଧ୍ୟଆଯପଆଯପ ସେୁକି୍େ ଯହାଇ େହଥିାନ୍ା ।
କ୍ତ୍୍ଭବ୍ ଏକ୍ ଉତ୍େଦାୟିତ୍ୱ ଭାବନା ସଷିୃ୍ କ୍େଥିାଏ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରେି
ଉତ୍େଦାୟଷୀଯହବାୋଗିଅନୁପ୍ରାଣିେକ୍େଥିାଏ।ଅଧିକ୍ାେଯବଯେଯବଯେ
ଏଭେିଏକ୍ମାନସକି୍ୋସଷିୃ୍କ୍େଥିାଏଯେ ‘ମୁଁଯମାଅଧିକ୍ାେପାଇବା
ଉଚତି୍’ଏବଂସମାଜକୁ୍ହାନିପହଞ୍ଚାଇବାୋଗିଏକ୍ଭାବନାସଷିୃ୍କ୍େଥିାଏ।
କ୍ତ୍୍ଭବ୍ଯବାଧେହଯିେଜଯଣସାଧାେଣବ୍କି୍ତମନଯେଏହିଭାବନାସଷିୃ୍
ଯହାଇଥାଏଯେଏହାଯହଉଛିଯମାେଉତ୍େଦାୟିତ୍ୱଏବଂଯମାଯେଏହାକୁ୍
ପେୂଣକ୍େବିାକୁ୍ଯହବ।ମୁଁଯେଯେଯବଯେକ୍ତ୍୍ଭବ୍ସମ୍ାଦନକ୍େଥିାଏ,
ଅନ୍ଜଣଙ୍କେଅଧିକ୍ାେଆଯପଆଯପସେୁକି୍େଯହାଇଥାଏ,ମାନ୍ୋ
ୋଭକ୍େଥିାଏଏବଂସମ୍ାନେିଯହାଇଥାଏ।ଉଭୟକ୍ତ୍୍ଭବ୍ଏବଂଅଧିକ୍ାେ
ଉପଯଭାଗକ୍େବିାଦ୍ାୋଏକ୍ସସୁ୍ସମାଜଗଠନଯହାଥାଏ।

ସ୍ାଧଷୀନୋେ ଏହି ଅମେୃ ମଯହାତ୍ସବ କ୍ାେଯେ ଆଯମ କ୍ତ୍୍ଭବ୍
ସମ୍ାଦନଜେଆିଯେଅଧିକ୍ାେସେୁକ୍ାମାଗ୍ଭଯେଅଗ୍ରସେଯହବାଜେୁେ।ି
କ୍ତ୍୍ଭବ୍ ସମ୍ାଦନେ ମାଗ୍ଭଯେ ହିଁ ଆଯମ ଅଧିକ୍ାେ ସେୁକ୍ା ସନୁଶିି୍େ
କ୍େପିାେବିା ।କ୍ତ୍୍ଭବ୍େମାଗ୍ଭଯେହିଁଆଯମଅନ୍ମାନଙ୍କଅଧିକ୍ାେକୁ୍
ଗ୍ରହଣ କ୍େପିାେବିା ଏବଂ ଉପେୁକ୍ତ ସମ୍ାନ ଯଦଇପାେବିା। ଆଯମ
ସମ୍ିଧାନ ଦବିସ ପାେନ କ୍େବିା ସମୟଯେ, ଏହି ଭାବନା ଯପାରଣ
କ୍େବିାଉଚତି୍ଯେ,ଆଯମଅଧିକ୍ସମପ୍ଭଣଓସେକ୍୍ଭଭାଯବକ୍ତ୍୍ଭବ୍
ସମ୍ାଦନ ମାଗ୍ଭଯେ ଅଗ୍ରସେ ଯହଯେ ସମସ୍ଙ୍କେ ଅଧିକ୍ାେ ସେୁକି୍େ
େହପିାେବି।ଯସହିସ୍ପ୍ନପୂେଣକ୍େବିାଦଗିଯେଆଯମେଯିେଯହଯେ
ଅବଯହୋକ୍େବିାଉଚତି୍ନୁଯହଁ।.  

ଆମର କାଯ୍ଭ୍ୟ ସମ୍ିଧାନ 
ଅନୁଯାୟଲୀ ଠକି୍  କମି୍ା ରୁଲ 
ତାୋର ମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ କରିବା 

ଲାଗି ୍ତ ିବଷ୍ଭ ଆଲ୍ମ 
ସମ୍ିଧାନ ଦବିସ ପାଳନ 

କରିବା ଉଚତି୍  ।

ସ୍ାଧଲୀନତାର ଏେ ିଅମୃତ 
ମଲ୍ୋତ୍ବ କାଳଲ୍ର 

ଆଲ୍ମ କର୍୍ଭବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ 
ଜରିଆଲ୍ର ଅଧିକାର 

ସରୁଷୋ ମାଗ୍ଭଲ୍ର ଅଗ୍ରସର 
ଲ୍େବା ଜରୁରଲୀ ।

ସମ୍ିଧାନଦବିସସ୍େନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର
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ଉତ୍ୋଖଣ୍ଡଯେଚେୁର୍ଗିଗେୁପବ୍ଭେଯଘେିେହଥିିବାମାନା
ଗ୍ରାମକୁ୍ଯଦଶେଯଶରଗ୍ରାମକୁ୍ହାୋଏ।କ୍ନୁି୍ଯଦଶେ
ସଷୀମାଯେଥିବାପ୍ରଯେ୍କ୍ଗ୍ରାମପ୍ରଧାନମନ୍ତଷୀନଯେନ୍ଦ୍ର
ଯମାଦଷୀଙ୍କପାଇଁପ୍ରଥମଗ୍ରାମ।ପୂବ୍ଭେୁ,ଏସବୁସଷୀମାବତ୍୍ଭଷୀ
ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କି୍ଦୁେବସ୍ାମଧ୍ୟଯେେହଥିିୋ,କ୍ନୁି୍ଏଯବଏହି
ଗାଁେଯୋକ୍ମାନଙ୍କଆଶାଆକ୍ାଂକ୍ାପୂେଣୋଗିପ୍ରୟାସ
କ୍ୋୋଉଛି।ଅନୁେୂପଭାଯବସଷୀମାବତ୍୍ଭଷୀଯକ୍ତ୍ଯେଏକ୍
ଉଜ୍ବେେଜଷୀବନୋପନପାଇଁପ୍ରୟାସକ୍ୋୋଉଛ,ିଯେଉଁଠି
ଦରୁେବକି୍ାଶସମ୍ଭବପେଯହାଇପାେବି।ଏହିପ୍ରୟାସେ
ଏକ୍ଅଂଶବଯିଶରସ୍େୂପ,ଅଯକ୍୍ଟାବେ୨୧ୋେଖିଯେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତଷୀନଯେନ୍ଦ୍ରଯମାଦଷୀମାନାଗ୍ରାମଯେ୩୪୦୦
ଯକ୍ାଟିଟଙ୍କାେୁଅଧିକ୍ସଡ଼କ୍ଏବଂଯୋପଯେପ୍ରକ୍ଳ୍ପପାଇଁ
ଶେିାନ୍ାସକ୍େଥିିଯେ।

ଏକ୍ବଂିଶଶୋବ୍ଦଷୀଯେବକି୍ଶିେଭାେେନମି୍ଭାଣେଦୁଇଟିପ୍ରମୁଖ
ସ୍ମ୍ଭ ଯହଉଛି ଆମ ଐେହି୍େ ଯଗୌେବ ବକି୍ାଶ ଏବଂ ଏହି
ବକି୍ାଶ ପାଇଁ େଥାସମ୍ଭବ କ୍ାେ୍ଭ୍ କ୍େିବା । ୋଷ୍ଟ୍ର ଆଜି ଏହି

ଦୁଇଟିସ୍ମ୍ଭକୁ୍ସୁଦୃଢ଼କ୍େୁଛି।ଉତ୍ୋଖଣ୍ଡେଯଶରଗ୍ରାମଭାଯବପେିଚେି
ମାନାଯେବଭିିନ୍ନପ୍ରକ୍ାେବକି୍ାଶମୂେକ୍ପ୍ରକ୍ଳ୍ପେଉଦଘାଟନଅବସେଯେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତଷୀନଯେନ୍ଦ୍ରଯମାଦଷୀକ୍ହଥିିଯେ,‘‘ବିବଶି୍ୱାସେଏହିଯକ୍ନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କି୍
ଯକ୍ବେଏକ୍ଢାଞ୍ଚାନୁଯହଁ,ବେଆମପାଇଁଏକ୍ଜଷୀବନଶକି୍ତ।ଏଗୁଡ଼କି୍
ଏଭେିଶକି୍ତଯକ୍ନ୍ଦ୍ରୋହାଆମକୁ୍ସବୁଠୁକ୍ଷ୍କ୍େପେିସ୍ିେଯିେମଧ୍ୟଜଷୀବନ୍
େଖିଥାଏ। ନାନା ଅବଯହୋ ସଯ୍ୱେ, ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ୍ ଯକ୍ନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କି୍େ
ଗୁେୁତ୍ୱମେନିପଡ଼ନିାହିଁକ୍ିମ୍ା ଯସମାନଙ୍କପ୍ରେିଆମେଭକି୍ତକ୍ମିନାହିଁ।
ଏହିକ୍ାେଣେୁଆଜିକ୍ାଶଷୀ,ଉଯଜ୍ୈନଷୀ,ଅଯୋଧ୍ୟାଏବଂଅନ୍ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ୍
ଯକ୍ନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କି୍ଯସମାନଙ୍କେହୃେଯଗୌେବଏବଂଐେହି୍ଯଫେିପାଇଛନ୍।ି
ଯକ୍ଦାେନାଥ,ବଦି୍ରନାଥଏବଂଯହମକୁ୍ଣ୍ଡସାହବିପ୍ରେୁକି୍ତସହେିଅଯନକ୍
ଯସବାସହଯୋଡ଼ିଯହାଇଛନ୍ି।ଅଯୋଧ୍ୟାୋମମ୍େିଠାେୁଆେମ୍ଭକ୍େି
ଗୁଜୋଟେ ପାବାଗଡ଼ସି୍େ ମା’ କ୍ାେକି୍ା ମ୍େି ଏବଂ ଯଦବଷୀ ବନି୍୍ାଞ୍ଚେ
କ୍େିେେପେ୍ଭ୍ନ୍ଭାେେନଜିେପାେମ୍େିକ୍ଏବଂସାଂସ୍େୃକି୍ମୂେ୍ଯବାଧକୁ୍
ମଜବୁେ କ୍େୁଛି । ବଶି୍ୱାସେ ଏହି ଯକ୍ନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କି୍େ ପୁନେୁଦ୍ାେ କ୍ାେଣେୁ,
ଏସବୁ ଧାମଗିକ୍ ସ୍ାନକୁ୍ େଷୀଥ୍ଭୋତ୍ାଯେ େିବା ସହଜ ଯହଉଛି । ବୟସ୍
ଯୋକ୍ମାଯନମଧ୍ୟବନିାବାଧାଯେଏସବୁସ୍ାନକୁ୍ୋଇପାେୁଛନ୍।ି’’ସ୍ାନଷୀୟ
ଉତ୍ାଦଏବଂସ୍ାନଷୀୟସବେୟଂସହାୟକ୍ଯଗାଷ୍ଷୀଙ୍କପ୍ରୟାସକୁ୍ ଯପ୍ରାତ୍ସାହନ
ଯଦବା ୋଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତଷୀ ନଯେନ୍ଦ୍ର ଯମାଦଷୀ ମଧ୍ୟ ପେ୍ଭ୍ଟନସ୍େଷୀକୁ୍
ୋଉଥିବାଯୋକ୍ମାନଙୁ୍କନଜିୋତ୍ାଖର୍୍ଭେ୫ପ୍ରେଶିେସ୍ାନଷୀୟଉତ୍ାଦ
କ୍ିଣିବାଯେନଯିବଶକ୍େିବାୋଗି ନଯିବଦନକ୍େିଛନ୍ି । ‘‘ଏହା ସ୍ାନଷୀୟ
ଉତ୍ାଦକୁ୍ ଯପ୍ରାତ୍ସାହନଯଦବାସହେିଆପଣଙୁ୍କଅପାେସଯନ୍ାରପ୍ରଦାନ
କ୍େିବ,’’ପ୍ରଧାନମନ୍ତଷୀକ୍ହଥିିଯେ।

 ଯକ୍ଦାେନାଥଠାଯେଯୋପଯେପ୍ରାୟ୯.୭କ୍ଯିୋମିଟେେମ୍ଯହବଏବଂଏହା
ଯଗୌେଷୀକୁ୍ଣ୍ଡକୁ୍ଯକ୍ଦାେନାଥସହଯୋଡ଼ବି,ୋହାକ୍ିଏହି ଦୁଇସ୍ାନମଧ୍ୟଯେ
ବତ୍୍ଭମାନେ୬-୭ଘଣ୍ଟାୋତ୍ାସମୟକୁ୍ମାତ୍୩୦ମିନଟିକୁ୍ହ୍ାସକ୍େବି।

 ଯହମକୁ୍ଣ୍ଡଯୋପଯେଯଗାବି୍ ଘାଟସହେିଯହମକୁ୍ଣ୍ଡସାହବିକୁ୍ଯୋଡ଼ବି।ଏହ
ଯୋପଯେେେମ୍୧୨.୪କ୍ଯିୋମଟିେଏବଂଏହାଯଗାଟଏିଦନିୋଗୁଥିବାୋତ୍ା
ସମୟକୁ୍ମାତ୍୪୫ମନିଟିକୁ୍ହ୍ାସକ୍େବି।ଏହିଯୋପଯେମଧ୍ୟଘାଙ୍ଗେଆିକୁ୍
ସଂଯୋଗକ୍େବି,ୋହାକ୍ିଫ୍ାୋସ୍ଭଜାେଷୀୟଉଦ୍ାନେପ୍ରଯବଶପଥ।

 ପାଖାପାଖି ୨୪୩୦ ଯକ୍ାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟଯେ ନମିଗିେ, ଏହି ଯୋପଯେ
ପେିଯବଶ ଅନୁକୂ୍େ ପେିବହନ ଯସବା ଯୋଗାଇ ଯଦବ । ଏଥିଯେ ୋତ୍ା
କ୍େିବା ନେିାପଦ, ସୁେକି୍େ ଏବଂ ଆୋମଦାୟକ୍ ଯହବ। ଏହା ଧାମଗିକ୍
ପେ୍ଭ୍ଟନକୁ୍ ଯପ୍ରାତ୍ସାହେି କ୍େିବ, ଆଥଗିକ୍ ବକି୍ାଶକୁ୍ ତ୍ୱୋନ୍େି କ୍େିବ ଏବଂ
ଅଯନକ୍ନେୁିକି୍ତସୁଯୋଗସୃଷି୍କ୍େିବ।

 ୧ହଜାେଯକ୍ାଟିଟଙ୍କାେସଡ଼କ୍ପ୍ରଶସି୍କ୍େଣପ୍ରକ୍ଳ୍ପପାଇଁମଧ୍ୟଶେିାନ୍ାସ
କ୍ୋୋଇଛ।ିଦୁଇଟିସଡ଼କ୍ପ୍ରଶସି୍କ୍େଣପ୍ରକ୍ଳ୍ପ–ମାନାେୁମାନାପାସଏବଂ
ଯଜାଶଷୀମଠେୁମାୋେିସଡ଼କ୍ଆମେସଷୀମାବତ୍୍ଭଷୀଯକ୍ତ୍ଯେସବୁଦନିଆିସଡ଼କ୍
ଯୋଗାଯୋଗସୁବଧିାଯୋଗାଇଯଦବାଦଗିଯେଆଉଏକ୍ପଦଯକ୍ପ।

ଉର୍ରାଖଣ୍ଡର ମାନା ଗ୍ରାମଲ୍ର ଅଲ୍ନକ 
ବକିାଶମଳୂକ ୍କଳ୍ପର ଶଳିାନ୍ୟାସ

ସଂସ୍େୃି ରାଷ୍ଟ୍ର

ସାଂସ୍ତୃକି ଲ୍ଗୌରବ 
ସେତି ବକିାଶ
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ପବ୍ଭପବ୍ଭାଣଷୀସବୁଯବଯେଭାେେଷୀୟସଂସ୍େୃିଓସଭ୍ୋଯେଏକ୍ପ୍ରାକୃ୍େକି୍ଉପାଦାନଯହାଇେହଆିସଛି,ିୋହାକୁ୍ଭାେେେ
ଯୋକ୍ମାଯନସଂେକି୍େକ୍େିେଖିଛନ୍ି।ଆଯୋକ୍ଏବଂଆଭାସହେିଦଷୀପାବେେିମହତ୍ୱଜଡ଼େି।ଦଷୀପାବେେିଦଷୀପଭାେେେ

ଆଦଶ୍ଭ,ମୂେ୍ଯବାଧଏବଂଦଶ୍ଭନକୁ୍ପ୍ରେଫିେେିକ୍େଥିାଏ।ଦଷୀପେୁଦଷୀପାବେ,ିଏହାଏକ୍ଭାେେଷୀୟଦଶ୍ଭନ।ଏହାକୁ୍ଦୃଷି୍ଯେେଖି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତଷୀନଯେନ୍ଦ୍ରଯମାଦଷୀଅଯକ୍୍ଟାବେ୨୩ୋେଖିଯେଅଯୋଧ୍ୟାଠାଯେବଶିାେଦଷୀଯପାତ୍ସବେଆଯୟାଜନକ୍େଥିିଯେଏବଂଭକି୍ତଓ

ଶକି୍ତେଭାବନାଯନଇଦଷୀପାବେିପାେନକ୍େଥିିଯେ।ଅଯକ୍୍ଟାବେ୨୪ୋେଖିଯେ,ଯସନଜିେ୨୧ବର୍ଭେଅଭ୍ାସକୁ୍
ଜାେିେଖିକ୍ାଗଗିେଠାଯେଯସନାେବାନଙ୍କସହେିଦଷୀପାବେିପାେଥିିଯେ।

ରକି୍ ଓ ଶକି୍ର ପବ୍ଭ
ଦଲୀପାବଳି

ଆଯୋକ୍ପେପବ୍ଭରାଷ୍ଟ୍ର
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ବାଲାଛାଡିନର ରବିା ଏକ ନସୈନିକ ସ୍ଲୁନର ୨୦୦୧ନର ପ୍ରରମ 
ରର ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙୁ୍କ ସାଷୋତ କରିରନିଲ 
ନମଜର ଅମିତ । ଅନ ଟ୍ାବର ୨୪ ତାରିଖନର ନସ ପଣୁରିନର 
କା�ଶିଲନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙୁ୍କ ସାଷୋତ କରିରନିଲ । ନମଜର 
ଅମିତଙ୍କ ସହ ଏହ ିସାଷୋତ ଅତ୍୍ତ ରାବପ୍ରବଣପରୂ୍୍ଭ ମହୂୁତ୍୍ଭ ରଲିା।

ଆଯମସ୍ାଧଷୀନୋେ୭୫ବର୍ଭପୂେଣକ୍େିଛୁଏବଂସ୍ାଧଷୀନୋେ
ଅମୃେ ମଯହାତ୍ସବ ପାେନ କ୍େୁଛୁ, ଏଭେି ଏକ୍ ସମୟଯେ
ଦଷୀପାବେି ଆସିଥିୋ । ଚେେି ବର୍ଭ, ଅଯୋଧ୍ୟାଯେ

ଦଷୀଯପାତ୍ସବେରଷ୍ସଂସ୍େଣଆଯୟାଜନକ୍ୋୋଇଥିୋ।ପ୍ରଥମଥେ
ପାଇଁଏଥିଯେପ୍ରଧାନମନ୍ତଷୀନଯେନ୍ଦ୍ରଯମାଦଷୀବ୍କି୍ତଗେଭାଯବଅଂଶଗ୍ରହଣ
କ୍େିଥିଯେ। ଦଷୀପାବେି ଦନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତଷୀ ନଯେନ୍ଦ୍ର ଯମାଦଷୀ ଉତ୍େ
ପ୍ରଯଦଶେଅଯୋଧ୍ୟାଗସ୍କ୍େିଥିଯେଏବଂଭଗବାନଶ୍ଷୀୋମେଲ୍ାଙୁ୍କ
ପୂଜାକ୍େିଥିଯେ ।ପଯେଯସଶ୍ଷୀୋମଜନ୍ମଭୂମିେଷୀଥ୍ଭସ୍େଷୀ ଯକ୍ତ୍ଯେ
ନମି୍ଭାଣ କ୍ାେ୍ଭ୍  ଅନୁଧ୍ୟାନ କ୍େିଥିଯେ। ଯସହଦିନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତଷୀ ଯମାଦଷୀ
ଅଯୋଧ୍ୟାଠାଯେଭଗବାନଶ୍ଷୀୋମଙ୍କପ୍ରେମିୂତ୍ଗିଉଯନ୍ମାଚନକ୍େିଥିଯେ
ଏବଂ ସେେୁ ନଦଷୀ େଟେ ନୂଆଘାଟ ଠାଯେଆେେଷୀଯେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କ୍େିଥିଯେ। ଅଯୋଧ୍ୟାଯେପ୍ରଧାନମନ୍ତଷୀ ଯମାଦଷୀ କ୍ହଥିିଯେ, ‘‘ଶ୍ଷୀୋମଙ୍କ
ପ୍ରେମିୂତ୍ଗି ଯେଯେଯବଯେପ୍ରେଷି୍ାଯହୋ,ୋଙ୍କେବଚିାେଓଜ୍ାନଆମ
ଭିେଯେସୁଦୃଢ଼ଯହାଇଥିୋ।ଶ୍ଷୀୋମଙ୍କପ୍ରେମିୂତ୍ଗିସ୍ାପନସହେି,ୋଙ୍କ
ଦବୋୋ ପ୍ରଦଶଗିେ ମାଗ୍ଭ ଆହୁେି ଆଯୋକ୍ିେ ଯହାଇଥିୋ। ଅଯୋଧ୍ୟାେ
ପ୍ରଯେ୍କ୍ଯକ୍ାଣଅନୁଯକ୍ାଣଯେଆଯମୋଙୁ୍କଦଶ୍ଭନକ୍େୁଛୁ।’’ପ୍ରଧାନମନ୍ତଷୀ
ଯହବା ପଯେ ନଯେନ୍ଦ୍ର ଯମାଦଷୀ ସବୁଯବଯେ ଯସନାବାହନିଷୀେ େବାନଙ୍କ
ସହେି ଦଷୀପାବେି ପାେନ କ୍େି ଆସୁଛନ୍ି । ଚେେି ବର୍ଭ ମଧ୍ୟ ଏହି
ପେମ୍ୋକୁ୍ବଜାୟେଖିଯସନାବାହନିଷୀେେବାନଙ୍କସହେିପ୍ରଧାନମନ୍ତଷୀ
ନଜିେ ନବମ ଦଷୀପାବେି ପାେନ କ୍େିଥିଯେ । କ୍ାଗଗିେ ଠାଯେ େବାନ
ମାନଙୁ୍କଅଭିଭାରଣଯଦଇପ୍ରଧାନମନ୍ତଷୀନଯେନ୍ଦ୍ରଯମାଦଷୀକ୍ହଥିିଯେଯେ,
ଭାେେ ସବୁଯବଯେ ବଶି୍ୱ ଶାନ୍ି ସପକ୍ଯେ େହଛିି । ଯସ କ୍ହଥିିଯେ,
‘‘ଆଯମସବୁଯବଯେ େୁଦ୍କୁ୍ବଯିୋଧକ୍େିଆସିଛୁ,କ୍ିନୁ୍ଶକି୍ତନଥିଯେ,
ଶାନ୍ି ପ୍ରେଷି୍ା ସମ୍ଭବ ନୁଯହଁ। ଆମ ଯସନାବାହନିଷୀ ନକି୍ଟଯେ ସାମଥ୍ଭ୍
ସହେି େଣନଷୀେି େହଛିି । େଦି ଆମକୁ୍ ଯକ୍ହି ନାେି ଆଖି ଯଦଖାଇବ

ୋ’ଯହଯେଆମେେନିିଯସନାନକି୍ଟଯେଶେରୁପକ୍ଙୁ୍କଯସମାନଙ୍କ
ନଜିଭାରାଯେଉଚେିଜବାବଯଦବାେସାମଥ୍ଭ୍େହଛି।ି’’ଅଯୋଧ୍ୟା
ଠାଯେଆଯୟାଜେିଦଷୀଯପାତ୍ସବକ୍ାେ୍ଭ୍କ୍ରମଯେ୧୫େକ୍େୁଅଧିକ୍
ଦଷୀପଜୋୋଇଥିୋ।

ଆଯୋକ୍ପେପବ୍ଭ ରାଷ୍ଟ୍ର



14 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ନଗେମ୍ବର 16-30, 202214

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟଡିକା ଗ�ାଷଠ୍ୀ ରାଷ୍ଟ୍ର 
ସହାୟଡିକା ଗ�ାଷଠ୍ୀ ପାେଟଡିଛନ୍ଡି 

ଗ୍ାମଠୀଣ ୋରତଗର ନୂଆ ବଡିପ୍ଳବ 
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ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ାଦୟ ନ�ାଜନା-ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ(ଡିଏୱାଇ-
ଏନ୍ ଆର୍ ଏଲ୍ ଏମ ୍) ରାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଜାତୀୟ କା�୍୍ଭ କ୍ମ । ଏରନିର 

ଗ୍ରାମାଞ୍ଳନର ନୂଆ ନି�କିୁ୍ ଓ ନରାଜ�ାର ସନୁ�ା� ସଷିୃ୍ କରି ଦାରିଦ୍୍ ଦୂରୀକରଣର 
ଲଷେ୍ ରଖା�ାଇଛି । ଏହି କା�୍୍ଭ କ୍ମ ମହିଳା ଶକି୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଓ ଦି� ୍ଦଶ୍ଭନ 

ନଦଇଛି । ରାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇ ଁ ଏହି ମିଶନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ପରିଚାଳିତ । ନସମାନନ ପ୍ରଶଷିିେତ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ନହାଇ ନଛାଟ ନଛାଟ ନ�ାଷୀ୍ନର କାମ 

କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନହଉଛ୍ିତ । ନସମାନଙ୍କ କାମ ଏହି ମିଶନକୁ ନୂଆ ବାଟନର 
ଆନ�ଇ ନନଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକାଶନର ସହାୟକ ନହଉଛି । 
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ପବୂ୍ଭରୁ ନମାର ନକୌଣସି ପରିଚୟ ନ ରଲିା; 
ଏନବ ମୁ ଁକୃଷି ସଖ ିରାନବ ପରିଚିତ । ନମା 
ପାଖକୁ ନଲାନକ ନଜୈବିକ ଚାଷ ସମ୍ପକ୍ଭନର 
ପଚାରିବାକୁ ଆସଛୁ୍ିତ । ଏହ ିଚାଷ ଓ ସାର 
ଆଦି ସମ୍ପକ୍ଭନର ଅନ୍ ରାଜ୍ର ନଲାନକ 
ନଟଲିନଫାନ କରି ନମାଠାରୁ ବୁଝୁଛ୍ିତ  ।

ମଧ୍ୟପ୍ଗେଶର ଚମ୍ପା ସଡିଂହ �େଠୀର ଆତ୍ମ 
ବଡିଶ୍ାସର ସହଡିତ ଏକଥା କହନ୍ଡି । ଗସ ସ୍ୱୟଂ 
ସହାୟଡିକା ଗ�ାଷଠ୍ୀଗର ସାମଡିେ ଗହବା ପଗର 
ତାଙ୍୍ ଏକ ନୂଆ ପରଡିଚୟ ମଡିଳଡିଛଡି । େଠୀନ େୟାେ 
ଅଗନ୍ୟୁାେୟ ଗରାଜନା-ଜାତଠୀୟ ଜଠୀବଡିକା ମଡିଶନ 
ସହାୟତାଗର ତାଙ୍ର ଆୟ ଛ’ର୍ ସାତ�ଣ୍ 
ବେଡିଛଡି ଗବାେଡି ଗସ କହନ୍ଡି । ତାଙ୍୍ ଗରଗତଗବଗଳ 
ମାତ୍ର ୧୧ବର୍ଷ ବୟସ ଗହାଇଥେିା ଗସଗତଗବଗଳ 
ତାଙ୍ ବାପାଙ୍ର ମକୃତ୍ୟୁ ଘଟଡିଥେିା । କମ ୍
ବୟସଗର ତାଙ୍ର ବଡିବାହ ଗହାଇଥେିା। ଅଳ୍ପେଡିନ 
ପଗର ତାଙ୍ ସ୍ୱାମଠୀଙ୍ର ମଧ୍ୟ ମକୃତ୍ୟୁ ଘଟଡିଥେିା । 
ଏହଡି ଘଟଣା ପଗର ଚମ୍ପା ଓ ତାଙ୍ ମା’ଙ୍୍ ଅତୟୁନ୍ 
ଜଟଡିଳ ସମୟ ମଧ୍ୟଗର ବଞ୍ଡିବାକ୍ ପଡଡିଥେିା । 
ଜଠୀବଡିକା ମଡିଶନ ଚମ୍ପାଙ୍ ଜଠୀବନଗର ଏକ ବଡ 
ପରଡିବର୍୍ଷନ ଆଣଡିୋ । 

କକୃରଡି ସଖଠୀୋଗବ ଗସ ତାେଡିମ ଗନଗେ 
ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମଗର ଗସ ନଡିଜର ଗରାଜ�ାର 
ବୋଇଗେ । ଗସ ଇତଡିମଧ୍ୟଗର ବଡିେଡିନ୍ନ ରାଜୟୁର 
୫୦୦ର୍ ଅଧକି ମହଡିଳା ଚାରଠୀଙ୍୍ ତାେଡିମ ପ୍ୋନ 
କରଡିଛନ୍ଡି । ତାଙ୍ର ଗ�ାଟଡିଏ ପ୍ତଡିଷ୍ଡିତ ଗଜୈବଡିକ 
କକୃରଡି ଗୋକାନ ଅଛଡି । ଗଜୈବଡିକ ସାର ଦ୍ାରା ଜମଡିର 
ଉବ୍ଷରତା କଡିପରଡି ବୋଇ ଗହବ ତାହା ତାଙ୍ 
ଗବଉସାର ମନ୍ତ ପାେଟଡିଛଡି ।

ଚମ୍ପା କହନ୍ଡି ପ୍ଥମ ବର୍ଷ ତାଙ୍ର ଆୟ ୪୦-
୫୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ବଡି ଗହାଇ ନ ଥେିା । ଉର୍ମ 
ତାେଡିମ ପ୍ଶଡିଷେଣ ଓ ସଗ୍ରା� ପାଇବା ପଗର 
ଏଗବ ଗସ ବାରଗିକ ଅଗେଇର୍ ତଡିନଡିେଷେ ଟଙ୍ା 
ପର୍ଷୟୁନ୍ ଆୟ କର୍ଛନ୍ଡି । ପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ ରେଠୀ 
ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେଠୀଙ୍ ସହଡିତ କଥାବାର୍୍ଷା ଅବସଗର 
ଚମ୍ପା ଆତ୍ମନଡିେ୍ଷର ୋରତ ସ୍ୱପ୍ନ ପରୂଣ କରଡିବାକ୍ 
ଆଗ୍ହଠୀ ଗବାେଡି କହଡିଛନ୍ଡି ।

ପ୍ତଡିେଡିନ ଶହ ଶହ ସ୍ାନଠୀୟ ଓ ବଡିଗେଶଠୀ 
ତଠୀଥ୍ଷରାତ୍ରଠୀ କାଉେ କାଗଣ୍ାେଡି ତଠୀଥ୍ଷକ୍ ଆସନ୍ଡି। 
ଏହା ରେଠୀ ମାତା  ଗବୈଗ୍ାଗେବଠୀଙ୍ ତଠୀଥ୍ଷ 
ରାତ୍ରାପଥର ପ୍ଥମ ସ୍ାନ । ଏହଡି ମନ୍ଦଡିରଗର ଫ୍େ, 
ଫ୍େମାଳା ଓ ଅନୟୁାନୟୁ ସାମଗ୍ଠୀ େକ୍ମାଗନ 
ଅପ୍ଷଣ କରଡିଥାନ୍ଡି । ଗତଗବ ପଜୂା ପଗର ବଡିସଜ୍ଷନ 
କାମଟଡି ଅତୟୁନ୍ ସମସୟୁା ବହ୍ଳ  । 

ଏେଳଡି ସ୍ଡିତଡିଗର ୧୦ଜଣଡିଆ ଏକ ମହଡିଳା 

୩୪

୭୨୧

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ନ�ାଷୀ୍ର 
ବ୍ାପି ୩୪ଟି

ରାଜ୍ ଓ 
ନକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ 
ଅଞ୍ଳକୁ ଛୁଇଛିଁ

ସାଂ�ଠନିକ କା�୍୍ଭ କ୍ମ ୭୨୧ଟି
  ଜଲି୍ାନର
  ଚାଲିଛି 

ଏନଆରଏଲଏମ ଅଧୀନନର 
୭,୧୫,୩୯୦ ଗ୍ରାମନର  �ଠନ 

କରା�ାଇଛି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ନ�ାଷୀ୍

ଆଜଠୀବଡିକା ମଡିଶନ
ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଡିଶନଗର 
ପରଡିଣତ ଗହାଇଛଡି 

ନଦଶର ୬,୮୬୧ 
ବକ୍ନର ଏହ ି
ନ�ାଜନାର 
କା�୍୍ଭ କ୍ମ ଆରମ୍ଭ 
ନହାଇଛି 

୨,୬୩,୩୫୫ଟି 
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ାୟନର 
କା�୍୍ଭ କାରୀ ନହଉଛି 
ସୟ୍ଂ ସହାୟକ 
ନ�ାଷୀ୍ 
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େଳ ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କଗେ । 
ଆଜଠୀବଡିକା ମଡିଶନଗର ସଂଜଠୀବନଠୀ ସ୍ୱୟଂ 
ସହାୟଡିକା ଗ�ାଷଠ୍ୀର ଏହଡି ମହଡିଳାମାଗନ ପଜୂାଗର 
ବୟୁବହକୃତ ଫ୍େ ଓ ଅନୟୁାନୟୁ ସାମଗ୍ଠୀକ୍ ସଂଗ୍ହ 
କରଡି ତାହାକ୍ ଶଖ୍ାଇ ଗସଥର୍ି  ଧପୂକାଠଡି 
ପ୍ସ୍୍ତତ କରଡିବାକ୍ ୋ�ଡିଗେ । ଏହଡି ଧପୂକାଠଡିକ୍ 
ଜାମର୍ ଅନୟୁାନୟୁ ପ୍ମଖ୍ ମନ୍ଦଡିରଗର ବୟୁବହାର 
କରା�ୋ । କଟରାର ପ୍ଖୟୁାତ ଗବୈଗ୍ାଗେବଠୀ 
ପଠୀଠ ଓ କାଉେ କଗଣ୍ାରଠୀଗର ମଧ୍ୟ ଏହା 
ବୟୁବହକୃତ ଗହୋ। ଏହଡି ସଂଜଠୀବନଠୀ ଗ�ାଷଠ୍ୀର 
ଟଡିମ େଡିଡରଙ୍ ନା ଁଗରଖା ରାଣଠୀ । ତାଙ୍୍ ବୟସ 
୩୧ବର୍ଷ ଏବଂ ଗସ ଉଧମପର୍ ନଡିବାସଠୀ ।

ତାଙ୍ ଗ�ାଷଠ୍ୀର ଅଧକିାଂଶ ସେସୟୁା 
ଗ୍ାମାଞ୍ଳ ବାସଡିନ୍ଦା । ଏହଡି ସେସୟୁାମାନଙ୍୍ 
ଆତ୍ମନଡିେ୍ଷର କରଡିବା ପାଇ ଁ ଗରଖାରାଣଠୀ 
ଗସମାନଙ୍୍ ଗସମାନଙ୍ େଷେତା ଓ ର୍ଚଡି ଅନ୍ସାଗର 
କାମ ଗେଇଛନ୍ଡି । ଗସଥଗିର େଡିଅଙଁ୍ ମନ୍ଦଡିର୍ର 
ଛଡାଫ୍େ ସଂଗ୍ହ, ଅ�ରବତଡି ପ୍ସ୍୍ତତଡି ଓ ବଡିେଡିନ୍ନ 
ମନ୍ଦଡିରଗର ଧପୂକାଠଡି ବଡିକ୍ରଡି ଆେଡି କାମ ଅନୟୁତମ। 
ଗରଖା କହନ୍ଡି ଗର ତାଙ୍ ଗ�ାଷଠ୍ୀର େ୍ଇ ତଡିନଡି 
ଜଣ ମହଡିଳା ପ୍ତଡିେଡିନ କାଉେ କଗଣ୍ାେଡି ମନ୍ଦଡିରକ୍ 
ରାଇ ପଜୂାଗର ବୟୁବହକୃତ ଫ୍େ ଓ ଅନୟୁାନୟୁ ପଜୂା 
ଆବଜ୍ଷନା ସଂଗ୍ହ କରନ୍ଡି । ଗସମାଗନ ପ୍ାୟ 
ଏକ କ୍ଇଣ୍ଟାେ ଓଜନର ଏହଡି ଆବଜ୍ଷନା ସଂଗ୍ହ 
କରଡିଥାନ୍ଡି । ଆଉ େଗଳ  ମହଡିଳା ଗସଥର୍ି କଠଡିନ 
ସାମଗ୍ଠୀ ବାହାର କରଡି ମଉଳା ଫ୍େ ଓ ପାଖଡ୍ା 
�ଡ୍ଡିକ୍ ଖରାଗର ଶଖ୍ାନ୍ଡି । ତାହା େେୋଗବ 
ଶଖ୍ରିଡିବା ପଗର ମହଡିଳା ଗ�ାଷଠ୍ୀର ସେସୟୁମାଗନ 
ମଡିଳଡିତୋଗବ ତାହାକ୍ ଜଣକ ଘଗର �ଣ୍୍ କରଡି 
ଅ�ରବତଡି ତଡିଆରଡି କରନ୍ଡି । ଏହଡି ଅ�ରବତଡିକ୍ 
ଗବୈଗ୍ାଗେବଠୀ ପଠୀଠର ପରଡିଚାଳନା ମଣ୍ଳଠୀ ଓ 
ସ୍ାନଠୀୟ ଗୋଗକ କଡିଣଡିଥାନ୍ଡି । 

ମହାମାରଠୀ ସମୟଗର େକ୍ ଡାଉନ ଜାରଡି 
ଗହବାର୍ ଗୋଗକ ବୟୁାଙ୍ ଗସବା ପାଇବାଗର 
ବଡିଗଶର ଅସବ୍ଡିଧାର ସମଖ୍ଠୀନ ଗହାଇଥଗିେ। 
ଏହଡି ସମୟଗର ବୟୁାଙ୍ ସଖଠୀମାଗନ �ାକଁ୍ �ା ଁ
ରାଇ ଗୋକଙ୍୍ ଆଥଗିକ ଗସବା ଗରା�ାଉଥଗିେ। 
୨୦୨୦ ମାର୍୍ଷର୍ ଗୋଜେତା ରାଣା, ନଠୀେମ ୍
ରାୟ, ସମରଡିନ୍ ଖା,ଁ ମାଳତଠୀ ଗ୍ଡିଆସ ୍, �ାୟତ୍ରଠୀ 
ମାରବଡି ଓ ଗଜୟୁାତଡି ବରକଗଡଙ୍ େଳଡି ବୟୁାଙ୍ 
ସଖଠୀମାଗନ ଗ୍ାମବାସଠୀଙ୍୍ ଗକାଟଡି ଗକାଟଡି ଟଙ୍ାର 
ବୟୁାଙ୍ ଗସବା ଗରା�ାଉଥଗିେ । ଆ�ର୍ ଏହଡି 
ବୟୁାଙ୍ େଡିେଡିମାଗନ ଗକବଳ ବୟୁାଙ୍ କାରବାର 
କାମ ଗ�ାଷଠ୍ୀ�ତ ୋଗବ କର୍ଥଗିେ । ଗସଥର୍ି 
ଗସମାନଙ୍୍ ମାସଡିକ ୧୦୦୦ର୍ ୧୨୦୦ ଟଙ୍ା 
ପର୍ଷୟୁନ୍ ମଡିଳ୍ଥେିା । ଏଗତ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍ାଗର ଚଳଡିବା (*Source: https://nrlm.gov.in/dashboardForOuter.

do?methodName=dashboard, as of 2 November, 2022.) 

୧୬,୮୯,୨୭,୮୫୪

୫,୨୯,୭୪୧

୫,୧୩,୦୫୯ ୧,୨୨,୬୮୨

୮.୬୨ ଗକାଟଡି ପରଡିବାର ସ୍ୱୟଂ 
ସହାୟଡିକା ଗ�ାଷଠ୍ୀ ସହ ସଂରକ୍୍ 

୪,୧୫,୬୨୨
ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତିଷା୍ନକୁ
ନପ୍ରାତ୍ସାହନ

୩୩,୧୬,୩୯୮
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ଙୁ୍କ 
ଏ�ାଏ ରିରଲ ରିଂ  ପାଣ୍ ି
ନ�ା�ାଇ ଦିଆ�ାଇଛି 

୪,୭୫,୨୧୫
ନକାଟି ଟଙ୍କାର ରିରଲ ରିଂ ପାଣ୍ ି
ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛି 

୨୩,୧୭,୫୫୩
ନ�ାଷୀ୍ଙୁ୍କ ନ�ାଷୀ୍ ନିନବଶ

ପାଣ୍ ିନ�ା�ାଇ
ଦିଆ�ାଇଛି ।

୧୫,୦୧୭,୨୮
ନକାଟି ଟଙ୍କା ଏ�ାଏ
ନ�ାଷୀ୍ ନିନବଶ ପାଣ୍ ି
ଆକାରନର  ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଇଛି 

୩,୮୪,୬୬୯
ମହଳିା ନ�ାଷୀ୍ ସମ୍ଳ
ବ୍କି୍ (ସିଆର୍ ପି) ରାନବ 
ନି�କିୁ୍ ପାଇଛ୍ିତ 

ମାସ୍ ନକାରିଡ ସଂକ୍ମଣ 
ସମୟନର ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା 
ନ�ାଷୀ୍ ତିଆରି କରିରନିଲ   

ସରୁଷୋ ଉପକରଣ ଏହ ିମହଳିା
ନ�ାଷୀ୍ ତିଆରି କରିରନିଲ  

ଲିଟର ସାନିଟାଇଜର ନକାରିଡ 
କାଳନର ପ୍ରସୁ୍ତ ନହାଇରଲିା

କମନିୁଟି କିନଚନ ମାଧ୍ୟମନର 
ଖାଦ୍ ନ�ା�ାଇ ଦିଆ�ାଇରଲିା  

Multi-modal Connectivity Cover Storyଜାତୀୟ ଜୀବିକା ମିଶନ
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ପ୍ଚ୍ଛେ କାହାଣଠୀ
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ଗସମାନଙ୍ ପାଇ ଁଅତୟୁନ୍ କଷ୍ ସାଧ୍ୟ ଥେିା । ଏହା ପଗର 
ବୟୁାଙ୍ ମଡିତ୍ର ପଏଣ୍ଟ �ଡ୍ଡିକ୍ ଗସମାନଙ୍ ଘର ଆଖପାଖଗର 
କରାରଡିବାର୍ ଗସମାଗନ ଉପକକୃତ ଗହାଇଥଗିେ ।

ଏ ଗଷେତ୍ରଗର ଗ୍ାମଠୀଣ ବୟୁାଙ୍ର ଆଞ୍ଳଡିକ ଅଫଡି ସ 
ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୟୁାଙ୍ ବଡିଗଶର ସାହାରୟୁ ସହଗରା� 
ଗରା�ାଇଥେିା । ସମ୍ପକୃକ୍ ବୟୁାଙ୍ ସଖଠୀମାନଙ୍୍ େୟୁାପଟପ 
ଓ ଅନୟୁାନୟୁ ସାମଗ୍ଠୀ କଡିଣଡିବାକ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ କଡିସ୍ତଡି  ଓ ସଧ୍ଗର ଋଣ 
ଗରା�ାଣ ବୟୁବସ୍ା ଗହାଇଥେିା । ଏଗବ ବୟୁାଙ୍ ସଖଠୀ 
େଡିେଡିମାଗନ ବୟୁାଙ୍ ପ୍ତଡିନଡିଧେିାଗବ ମାସଡିକ ୬୦୦୦ର୍ 
୭୦୦୦ ଟଙ୍ା ଗରାଜ�ାର କର୍ଛନ୍ଡି । ଏହା ବୟୁତଠୀତ 
ଗସମାଗନ ଚାରବାସ, ପଶପ୍ାଳନ ଓ ଅନୟୁାନୟୁ ଧନ୍ଦା କରଡି 

ନଡିଜର ଆୟ ବୋଉଛନ୍ଡି । 
ଏହଡି ପ୍କ୍ରଡିୟାଗର ମାୋଗେବଠୀ ନାମକ ଜଗଣ ମହଡିଳା ଚାରଠୀ 

ଗକାଟଡିପତଡି ଗହାଇପାରଡିଛନ୍ଡି । ତାଙ୍ ଘର ଗେଓଘରରର 
ସରୱନ ବକ୍ର ଗଖଡୱା �ାଗଁର । ଗସ ମହଡିଳା ସ୍ୱୟଂ 
ସହାୟଡିକା ଗ�ାଷଠ୍ୀର ସହାୟତାଗର ଚାରବାସ ଆରମ୍ଭ 
କରଡିଥଗିେ । ଗସ ୨୦୧୭ଗର ଗଖଡୱା ଆଜଠୀବଡିକା ସଖ ି
ମଣ୍ଳଗର ଗରା�ଗେବା ପବୂ୍ଷର୍ ତାଙ୍ ପରଡିବାରର ଆଥଗିକ 
ସ୍ଡିତଡି ଗଶାଚନଠୀୟ ଥେିା । ତାଙ୍ ସ୍ୱାମଠୀଙ୍ ଗରାଜ�ାରଗର େ୍ଇ 
ପ୍ାଣଠୀ କଗଷ୍ମଗଷ୍ ରହ୍ଥଗିେ । ଗ�ାଷଠ୍ୀର ସହାୟତାଗର 
ମାୋଗେବଠୀ ପରଡିବା  ଚାର ଆରମ୍ଭ କଗେ ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁ
ତାଙ୍୍ ଅଳ୍ପ କଡିଛଡି ଋଣ କରଡିବାକ୍ ପଡଡିଥେିା । ଏଗବ ଗସ 

ମଡିଶନର େଷେୟୁ 

ଅଧକି ପରଡିବାର ପାଇ ଁୋେ

Multi-modal ConnectivityCover Story

ନକନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତଣାଳୟର ଉନର୍ଶ୍ 
ନହଲା ଗ୍ରାମଞ୍ଳ ନଲାକଙ୍କ ଦାରିଦ୍ ୍ୟ ଦୂର କରି 
ନସମାନଙୁ୍କ ଜାତୀୟ ମଖୁ୍ ନ୍ାତନର ସାମିଲ କରିବା। 
ଏରପିାଇ ଁବିରିନ୍ନ ନ�ାଜନା କା�୍୍ଭ କାରୀ ନହଉଛି । 
୨୦୧୧ଜନ୍ୁ ନର ମନ୍ତଣାଳୟ ପଷେରୁ ଜାତୀୟ ଜୀବିକା 
ମିଶନ ନ�ାଜନାର ଆରମ୍ଭ କରା�ାଇରଲିା। ୨୦୧୫ନର 
ଏହାର ନାମକୁ ପରିବତ୍୍ଭନ କରା�ାଇ ଦୀନଦୟାଲ  
ଅନ୍ତ୍ାଦୟ ନ�ାଜନା-ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମିଶନ-
(ଡିଏୱାଇ -ଏନ୍ ଆଇଏଲ୍ ଏମ ୍) ରଖା�ାଇଛି । ରାରତ 
ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ ଉନ୍ନ୍ନ ମନ୍ତଣାଳୟ ପଷେରୁ 
କା�୍୍ଭ କାରୀ ନହଉରବିା ଏହା ଏକ ବୃହତ୍ ଦାରିଦ୍୍ 
ଦୂରୀକରଣ କା�୍୍ଭ କ୍ମ । ଏହ ିନ�ାଜନାନର ସ୍ୱୟଂ 
ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ମାନଙୁ୍କ ବିରିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ନ�ା�ାଇ ନସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ୀ କରା�ାଉଛି । 
ଏହା ମାଧ୍ୟମନର ଗ୍ରାମୀଣ �ରିବମାନନ ଆତ୍ମନି�କିୁ୍ 
ଓ ନରାଜ�ାର ସନୁ�ା� ପାଉଛ୍ିତ । ଏରନିର ଦଷେତା 
ରିତି୍କ କାମ ପାଇ ଁଅଧକି ମଞ୍ରୁୀ ପ୍ରଦାନ କରା�ାଉଛି। 
ନଲାକଙୁ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓ ନରାଜ�ାରୀ କରି ଦାରିଦ୍ ୍ୟ 
ଦୂର କରିବାକୁ ଏହ ିନ�ାଜନାନର ଉଦ୍ମ ଆବ୍ାହତ 
ରହଛିି। �ରିବଙ୍କ ସି୍ତିନର ଉନ୍ନତି ଆଣବିାନର ଏହା 
ବିଶ୍ୱର ବୃହତମ କା�୍୍ଭ କ୍ମ ।

ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନନର ବିପିଏଲ ପରିବାର�ଡିୁକର 
ଆରଶିକ ଉନ୍ନତି ଅଗ୍ରାଧକିାର ପାଇଛି । ୨୦୧୪-୧୫ନର 
ଏହ ିନ�ାଜନାର ସମୀଷୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙ୍କ 
ନନତୃତ୍ୱନର ପରିଚାଳିତ ସରକାର କରିବା ପନର ଏହାର 
ପରିସରକୁ ବୃଦି୍ଧ କରା�ାଇରଲିା। ଏରସିହତି ଏହାର ନାମ 
ପରିବତ୍୍ଭନ କରି ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ାଦୟ ନ�ାଜନା-
ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମିଶନ(ଡିଏୱାଇ-ଏନ୍ ଆର୍ ଏଲ୍ ଏମ ୍) 
ରଖା�ାଇରଲିା । ୨୦୧୧ର ଜନ�ଣନା ତର୍ ଅନୁସାନର 
ନ�ଉ ଁନ�ଉ ଁପରିବାରକୁ ନିର୍ଶିଷ୍ରାନବ ଏକପ୍ରକାର 
ଜାତି, ସାମାଜକି ଓ ଆରଶିକ ସି୍ତିନର ରହ ିବିରିନ୍ନ ସବିୁଧା 
ସନୁ�ା� ଓ ନରାଜ�ାରରୁ ବଂଚିତ ନସମାନଙୁ୍କ ଏହ ି
ନ�ାଜନାର ଲାର ପହଞ୍ାଇବାର ବ୍ବସ୍ ନହାଇରଲିା। 
ନତଣ ୁଏସବୁ ପରିବାର ପାଖନର ବିପିଏଲ୍ କାଡ୍ଭ ରାଉ 
ବା ନ ରାଉ ସରକାରୀ କଳ ନସମାନଙ୍କ ପାଖନର 
ପହଞ୍ ିନସମାନଙୁ୍କ ବିରିନ୍ନ ସବିୁଧା ସନୁ�ା� ଓ ସହାୟତା 
ନ�ା�ାଇ ନଦଇରଲିା । ଏହ ିପ୍ରକି୍ୟା ଦ୍ାରା ମହଳିା 
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ଙ୍କର ସଂଖ୍ା ନବଶ ବେଲିା । 
ତା’ପରଠାରୁ ଏହ ିଅରି�ାନ ନଦଶର ଦରିଦ୍ ଜନତା ଓ 
ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନନର ନବୈପ୍ଳବିକ ପରିବତ୍୍ଭନ ଆଣ ି
ଆନ�ଇ ଚାଲିଛି। ସମ୍ପକୃ୍ ହତିାଧକିାରୀ ପରିବାରର 
ମହଳିା ସଦସ୍ମାନନ ଉତ୍ଟ ଦାରିଦ୍୍ରୁ ଉପରକୁ ଉଠ ି
ନିଜ ଜୀବନ�ାପନ ପ୍ରଣାଳୀନର ଉନ୍ନତି ଆଣଛି୍ିତ ଏବଂ 
ସରକାରୀ ନ�ାଜନାର ଲାର ନସମାନଙ୍କ ଆରଶିକ ସି୍ତି 
ବଦଳାଇ ନଦଇଛି । ଏହ ିମିଶନ ମହଳିା ସଶକି୍କରଣ 
ପାଇ ଁଏକ ବିରାଟ ମଞ୍ ନ�ା�ାଇଛି । 

େଠୀନ େୟାେ ଅଗନ୍ୟୁାେୟ 
ଗରାଜନା- ଜାତଠୀୟ
ଗ୍ାମଠୀଣ ଜଠୀବଡିକା ମଡିଶନ

ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ମିଶନପ୍ଚ୍ଛେ କାହାଣଠୀ



ପରଡିବା ଚାରର୍ ବର୍ଷକ୍ ଏକର୍ ଗେେେଷେ ଟଙ୍ା 
ଆୟ କର୍ଛନ୍ଡି ।

ମାୋଗେବଠୀ ତାଙ୍ ଜମଡିଗର ଗକାବଡି, 
ଟମାଗଟା, େଙ୍ା, କଖାର୍, କାକ୍ଡଡି ସଗମତ 
ଅନୟୁାନୟୁ ପନଡିପରଡିବା ଚାର କର୍ଛନ୍ଡି । ତାଙ୍ର 
ସଫଳତାଗର ଉତ୍ାହଡିତ ଗହାଇ �ାରଁ ଅନୟୁ 
େଡିେଡିମାଗନ ମଧ୍ୟ ପରଡିବା ଚାର କରଡି ୋେବାନ 
ଗହଉଛନ୍ଡି ।

 ମହଡିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟଡିକା ଗ�ାଷଠ୍ୀ 
ସହାୟତାଗର ସମଗ୍ ଗେଶଗର େଷେ 
େଷେ ମହଡିଳା ଆଥଗିକ େକୃଷ୍ଡି ର୍ ସ୍ୱାବେମ୍ବଠୀ 
ଗହାଇପାରଡିଛନ୍ଡି । ଚମ୍ପା, ଗରଖା, ଗୋଜେତା, 
ସମରଡିନ୍ ଓ ମାୋମାଗନ ତାହାର ଗ�ାଟଡିଏ 
ଗ�ାଟଡିଏ  ସଫଳ ଉୋହରଣ ମାତ୍ର । 
ଗସମାଗନ ନାରଠୀଶକ୍ଡି  ପ୍େଶ୍ଷନ କରଡି ନଡିଜର, 
ନଡିଜ ପରଡିବାରର ଏବଂ ଗେଶର ୋ�ୟୁ 
ବେଳାଇବାକ୍ ବଦ୍ଧପରଡିକର ଗହାଇ କାମ 
କର୍ଛନ୍ଡି ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ଗହାଇଛନ୍ଡି ।

ନଦଖା�ାଉଛି ନ� ଏନବ ନଦଶର ବିରିନ୍ନ 
ନଷେତ୍ରନର ମହଳିାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ ବେୁଛି 
ଏବଂ ନସମାନନ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ନହଉଛ୍ିତ । 
ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାରତ ଅରି�ାନର ସଫଳତା ପଛନର 
ମହଳିାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁଠୁ ଅଧକି ରହଛିି । 
କୃଷି, ପଶପୁାଳନ, ଡିଜଟିାଲ ନସବା, ଶଷିୋ, ବ୍ାଙ୍କ 
ନସବା, ବୀମା ଜନିତ ନସବା, ବିପଣନ, ରଣ୍ାରଣ ଓ 
ପଷିୁ୍ସାଧନ ଆଦି କା�୍୍ଭ କ୍ମନର ମହଳିମାନଙ୍କର 
ଅବଦାନ ଉନଲ୍ଖନୀୟ ରହଛିି । ମହଳିା ଓ 
କନ୍ାମାନନ ଏନବ ଅଧକିରୁ ଅଧକି  ପରିଚାଳନା 
ନଷେତ୍ରନର ପ୍ରନବଶ କରି ସଫଳ ନହଉଛ୍ିତ । 
ଏସବୁ ସଫଳତା ପଛନର ରହଛିି ଦୀନଦୟାଲ 
ଅନ୍ତ୍ାଦୟ ନ�ାଜନା- ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା 
ମିଶନର ନପ୍ରାତ୍ସାହନ ଓ ଦି� ୍ଦଶ୍ଭନ । ଏନବ 
ପଶସୁଖୀ, କୃଷିସଖୀ, ବ୍ାଙ୍କସଖୀ ଓ ପଷିୁ୍ସାଧନ 
ସଖମିାନନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳନର ନସମାନଙ୍କ ସଫଳ 
କାମ ପାଇ ଁବିନଶଷ ପରିଚିତ  ଓ ଆଦୃତ । 

ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ 
ଉନଲ୍ଖନୀୟ ନଷେତ୍ର ନ�ଉଠଁ ିମହଳିା ନନତୃତ୍ୱର 
ସଫଳ କାହାଣୀ ପ୍ରଦଶଶିତ । ମାତ୍ର ତିନିବଷ୍ଭ 
ପନର ନଦଶର ବିରିନ୍ନ ରା�ନର ୭ନକାଟି 
ଘରକୁ ପାଇପଜଳ ସଂନ�ା� ସବୁିଧା ନ�ା�ାଇ 
ଦିଆ�ାଇଛି । ଜଳନ�ା�ାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମହଳିାଙ୍କ ଉପନର 
ନ୍ସ୍ କରା�ାଇଛି । ନସମାନନ ଜଳ କମିଟି, 
ଜଳପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା, ଏହାର ରଷେଣାନବଷେଣ, 
ଜଳର ମାନ ପରୀଷୋ ଆଦି କାମନର ନିନୟାଜିତ । 

 ମହଡିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟଡିକା ଗ�ାଷଠ୍ୀର 
ଏହଡି ଶକ୍ଡି  ଆତ୍ମନଡିେ୍ଷର ୋରତ 

ନଡିମ୍ଷାଣଗର ଏକ �ର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ େୂମଡିକା 
ନଡିବ୍ଷାହ କରଡିବାକ୍ ଆଜଡି ୍ତଶିରୁତବିଦ୍ଧ। 
ସ୍ୱାଧଠୀନତାର ଅମକୃତକାଳଗର ଏକ 
ଆତ୍ମନଡିେ୍ଷର ୋରତ ନଡିମ୍ଷାଣଗର 

ଗସମାନଙ୍ େୂମଡିକାର ପଟ୍ାନ୍ର ନାହଡି ଁ।

ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେଠୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ 

Multi-modal Connectivity Cover Story
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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ନଭେମ୍ବର 16-30, 202220

କନରାନା ମହାମାରୀ କାଳନର ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ର 
ସଦସ୍ମାନନ ବିରିନ୍ନ ନଷେତ୍ରନର ଉନଲ୍ଖନୀୟ  କା�୍୍ଭ  କରି ନୂଆ 
ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସଷିୃ୍ କରିରନିଲ । ପ୍ରାୟ ୫. ୬ ନକାଟି ସ୍ୱଂୟ 
ସହାୟିକା ମହଳିା ନ�ାଷୀ୍ ସଦସ୍ାଙୁ୍କ ଚାରିଲଷେ କମନିୁଟି ରିନସାସ୍ଭ 
ପରସନ୍ ନକାରିଡ ଅନୁରୂପ ବ୍ବହାର ସମ୍ପକ୍ଭନର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ 
କରି ନସମାନଙୁ୍କ ନସବା ନ�ା�ାଇ ନଦଇରନିଲ ।

ନକାରିଡ ସମୟନର ୩ଲଷେ ଏସଏଚଜ ିସଦସ୍ା ୧୬ନକାଟିରୁ 
ଅଧକି ମାସ୍, ୫ଲଷେ ଲିଟରରୁ ନବଶ ିସାନିଟାଇଜର ତରା ଏକ ଲଷେ 
ଲିଟରରୁ ଊର୍ଦ୍ଭ ହ୍ାଣ୍ ୱାସ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିରନିଲ । ଏକ ଲଷେରୁ ଅଧକି 
ନ�ାଷୀ୍ ନରାଷଶାଳା  ମାଧ୍ୟମନର ଲଷେ ଲଷେ ନଲାକଙୁ୍କ ରନ୍ାଖାଦ୍ 
ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇରଲିା । ଏହାଛଡା ଉତ୍ାଦକ ଉନଦ୍ା� ଏହ ି
ସମୟନର ୨୫, ୫୦୨ ନମଟି୍କ ଟନ୍ ରୁ ଅଧକି ଫଳ, ଅନ୍ାନ୍ 
କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଭ ସଂଗ୍ରହ କରିରଲିା । 

ସବ୍ ଗ୍ାମଠୀଣ ଘରକ୍ ଛଇ୍ବଁା େଷେୟୁ
ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ାଦୟ ନ�ାଜନା-ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମିଶନ 

୧୦ନକାଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ �ରୀବ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବିକା ଓ ଆୟବୃଦି୍ଧ 

୧୫୦୧.୫୮ ୧୭୯୪୭.୬୩ ୧୯୪୪୯.୨୧

 କ'ଣ  ୨୦୧୨-୧୩ର୍ ୨୦୧୩-୧୪ 
ଆଥଗିକ ବର୍ଷର ପ୍�ତଡି

୨୦୧୪-୧୫ର୍ ୨୦୨୨
ଗସଗପ୍ଟମ୍ବର ରାଏ ପ୍�ତଡି

୨୦୨୨ ଗସଗପ୍ଟମ୍ବରର୍ 
ଏରାଏ ସଫଳତା 

ଏଏଚଜ ିସହତି ସମ୍ପକୃ୍ 
ପରିବାର ସଂଖ୍ା            
(ଲଷେ)ନର 

ଏନ୍ ଆରଏଲଏମ ୍ଏଚଜି 
(ଲଷେନର)

୨୦୨୧-୨୩ନର 
ବଣ୍ଟାଇରବିା ବ୍ାଙ୍କ ଋଣ 
ପରିମାଣ (ନକାଟିନର) 

ଏସ ୍ଏଚଜଙୁି୍କ 
ଦିଆ�ାଇରବିା ସହାୟତା 
ପରିମାଣ (ନକାଟିନର) 

୨୩୬.୩୦

୨୧.୩୧

୨୨୯୪୪.୧୬

୬୨୨.୯୬

୫୭.୮୪

୫୩୧୯୩୬.୧୫

୮୬୧.୫

୭୯.୧୫

୫୫୪୯୫୯.୦୪

ବୋଇବାକୁ ଲଷେ୍ ରଖଛିି । ନଦଶର ୬୮୬୧ ବକ୍ନର ଏହ ି
ନ�ାଜନା କା�୍୍ଭ କାରୀ ନହଉଛି । ୨୦୧୧ରୁ ୨୦୧୪ ମଧ୍ୟର 
ପାଞ୍ ଲଷେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ �ଠନ କରା�ାଇଚି । 
ନତନବ ଏହା ସହତି ସମ୍ପକୃ୍ ପରିବାରଙ୍କ ସଂଖ୍ା ରଲିା ୫୦ରୁ 
୫୨ଲଷେ। ୨୦୧୪ ପନର ଏରନିର ଦ୍ରୁତ ପରିବତ୍୍ଭନ ଆସିଲା । 
ବି�ତ ଆଠବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟନର ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏସଏଚଜ�ିଡିୁକୁ 
ସଶକ୍ କରିବା ପାଇ ଁବିରିନ୍ନ ଉପାୟନର ସାହା�୍ ସହନ�ା� 
କରୁଛ୍ିତ। ଏନବ ଏହ ି ଅରି�ାନ ନଦଶବ୍ାପୀ ୮.୫ ନକାଟିରୁ 
ଅଧକି ମହଳିା ସାମିଲ ନହାଇଛ୍ିତ । ନମାଟାନମାଟି ନଦଖନିଲ 
ଏରନିର ୮.୫ ନକାଟି ପରିବାର ସମ୍ପକୃ୍ ।

 ଏହ ିନ�ାଜନା ପାଇ ଁରବିା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙ୍କ 
ଲଷେ୍ ଓ ଉନର୍ଶ୍  ନହଲା ନଦଶର ପ୍ରନତ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ 
ପରିବାରରୁ ଅତିକମ ୍ନର ଜନଣ  ମହଳିାଙୁ୍କ ଏହ ିଅରି�ାନନର 
ସାମିଲ କରିବା । ନସ ଘରର ମା’, ନବାହୁ , ଝଅି ଓ ରଗି୍ �ିଏ 
ନହଉ ଏରନିର କିଛି ଅସବୁିଧା ନାହି ଁ। ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ାଦୟ 
ନ�ାଜନା-ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନନର ଗ୍ରାମ୍ 
ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତଣାଳୟ ନସନପଟମ୍ର ୭ରୁ ୨୦�ାଏ ନଦଶବ୍ାପୀ 
ପ୍ରଦିନିଆ ଅରି�ାନ ଆରମ୍ଭ କରିରଲିା । ଏହ ି ଅରି�ାନନର 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଳନର ଦରିଦ୍ ଓ ବଞ୍ତି ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଏସ ୍ଏଚଜରି 
ଅ୍ତରୁ୍ଭକ୍ କରିବାକୁ ଏହା ଉରି୍ଷ୍ ରଲିା । ନଦଶର ୩୪ ରାଜ୍ 
ଏବଂ ନକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଳରୁ ଏ ନଷେତ୍ରନର ରଲ ସଫଳତା ମିଳିଛି । 

ପ୍ରନତ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ ସଦସ୍ଙୁ୍କ ଏହ ିଅରି�ାନ 
କାଳନର ଅତି କମ ୍ନର ଜନଣ ବ୍କି୍ଙୁ୍କ ସର୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ 
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୨୦୧୪ ମାର୍୍ଷ ୩୧ସଦ୍୍ଧା ସ୍ୱୟଂ 
ସହାୟଡିକା ଗ�ାଷଠ୍ୀ�ଡ୍ଡିକ 
ଉପଗର ଏନ୍ ପଡିଏ ଥେିା ୯.୫୮
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ଦିଆ�ାଇରଲିା । ଅ�ଷ୍ ୩୧ତାରିଖ ସଦୁ୍ଧା ନଦଶର ୮.୫ନକାଟିରୁ 
ଅଧକି ପରିବାର ଡିଏୱାଇ-ଏନ୍ ଆରଏଲ୍ ଏମ ୍ମାଧ୍ୟମନର ସ୍ୱୟଂ 
ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ ସହତି ସମ୍ପକୃ୍ ନହାଇରନିଲ ।

ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନନର ସରକାର ନ�ା�ାଉ 
ନଦଉରବିା ସହାୟତା ପରିମାଣ ୨୦୧୪ ତୁଳନାନର �ନରଷ୍ 
ବେିଛି । ବିନଶଷକରି �ତ ସାତବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟନର ଏହା ତିନି�ଣୁ 
ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି । ଆ�ରୁ ଏସ ୍ଏ୍ ଚଜମିାନନ ବିନା �୍ାନରଣି୍ଟନର 
ସବ୍ଭାଧକି ୧୦ଲଷେ ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଉରନିଲ । ଏନବ ଏହାକୁ 
୨୦ଲଷେ ଟଙ୍କାକୁ ବୋଇ ଦିଆ�ାଇଛି । ଖାଦ୍ ପ୍ରକି୍ୟାକରଣନର 
ସମ୍ପକୃ୍ ଏସ ୍ଏଚଜି�ଡିୁକ ପାଇ ଁଅନୁଦାନ ପରିମାଣକୁ ୧୦ଲଷେରୁ 
୩ନକାଟି ଟଙ୍କା �ାଏ ବୃଦି୍ଧ କରା�ାଇଛି । ଏହା ଫଳନର 
ନସମାନନ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ାପନ କରିବାନର ସଫଳ ନହଉଛ୍ିତ ।

ମହଡିଳା ସଶକ୍ଡିକରଣର ନୂଆ େକୃଶୟୁପଟ
ମହଳିାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ  ନଷେତ୍ରନର �ତ ଶତାବ୍ୀର ରାରତ 

ଓ ବତ୍୍ଭମାନର ରାରତନର ଏକ ବିରାଟ ପରିବତ୍୍ଭନ ଘଟିଛି । 
ଆଜରି ନୂଆ ରାରତନର ମହଳିା ଶକି୍ର ପତାକା ପଞ୍ାୟତ 
ରବନଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରବନ ପ�୍୍ଭ ୍ତ ଉଡୁଛି । ସମସ୍ ପ୍ରକାର 
ସଂଗ୍ରାମଠାରୁ ସତ୍ାଗ୍ରହ, ମକିୁ୍ ସଂଗ୍ରାମ କାଳର ବିରିନ୍ନ ପ�୍୍ଭ ାୟ 
ପ�୍୍ଭ ୍ତ  ଆମ ଝଅିମାନନ ପ୍ରରମ ସ୍ାନନର ରହ ିଆସିଛ୍ିତ । 
ରାରତ ନ�ନତନବନଳ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମତୃ ମନହାତ୍ସବ ପାଳନ 
କରୁଛି ନସନତନବନଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ର 
ସଦସ୍ମାନଙ୍କ ଚମତ୍ାର କାମ ନଦଖଛିୁ । ନସମାନନ ପ୍ରନତ୍କ 
ପରିବାରନର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡାଇ ନଦଶର ନ�ୌରବ 

ଏହଡି ମଡିଶନର ଆଧାରଶଠୀଳା 
ଗହୋ ଏହାର ଗ�ାଷଠ୍ୀ ପରଡିଚାଳଡିତ 
ଆେଡିମଖ୍ୟୁ । ଏହଡି େକୃଷ୍ଡିଗକାଣ
ମହଡିଳା ସଶକ୍ଡିକରଣ ପାଇ ଁଏକ 
ବଡିରାଟ ମଞ୍ ସକୃଷ୍ଡି  କରଡିଛଡି 

୨୦୨୨ ଗସଗପ୍ଟମ୍ବରର୍ 
ଏରାଏ ସଫଳତା 

ବୋଇଛ୍ିତ । ଏସ ୍ଏଚଜି ଦ୍ାରା ନିମଶିତ ତ୍ରିରଙ୍ାନର ଜାତୀୟ ପବ୍ଭ 
ଓ ନ�ୌରବ ନିହତି । ନକାରିଡ ସଂକଟ କାଳନର ନଲାକମାନନ 
ନିଜ ଘନର ଲକ୍ ଡାଉନ ନ�ା�ୁ ଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୀ ଅବସ୍ାନର 
ରବିା ସମୟନର ନସମାନଙୁ୍କ ସରୁଷିେତ ରଖବିାକୁ ଏସ ୍ଏଚଜ ି
ସଦସ୍ମାନନ ବିରିନ୍ନ କାମ ହାତକୁ ନନଇରନିଲ । ନସମାନନ 
ମାସ୍ ଓ ପିପିଇ କିଟ ୍ବହୁସଂଖ୍ାନର ତିଆରି କରି ଜନକଲ୍ାଣ 
ଉନର୍ଶ୍ନର ତାହାକୁ ବାଣି୍ଟରନିଲ ।

ନୂଆ ଆହା୍ନର ମକୁାବିଲା ପାଇ ଁଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦଶ୍ଭନ ତରା ନିଜର 
ଉଦ୍ମିତା ବଳନର ନାରୀଶକି୍ ନଦଶନର ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ 
ସଷିୃ୍ କରିଛି । ନକବଳ ଲଷେ ଲଷେ ତ୍ରିରଙ୍ା ପତାକା ପ୍ରସୁ୍ତି ନୁନହ ଁ, 
ଜୀବନର ବିରିନ୍ନ ନଷେତ୍ରନର ନସମାନନ ଉନଲ୍ଖନୀୟ ଅବଦାନ 
ରଖ ିନିଜ ସାମର୍୍ଭ  ଓ ପ୍ରତିରାର ପରିଚୟ ନଦଇଛ୍ିତ । ଦଶ ବାର 
ଜଣ ମହଳିା ଏକାଠ ିନହାଇ କିଛି କରିବାକୁ ବାହାର୍ିତ । ଏର ିପାଇ ଁ
ଏଠୁ ନସଠୁ କିଛି ଅର୍ଭ ସଂଗ୍ରହ କରି ନସମାନନ କାମ ଆରମ୍ଭ କର୍ିତ। 
ଏହ ିଉଦ୍ମିତା ବଳନର ସ୍ୱଂୟ ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ଟିଏ ଜ୍ନି୍ଏ। 
ଏହା କ୍ମଶଃ ନିଜର କା�୍୍ଭ  ପରିସର ବୋଏ ଓ ନରାଜ�ାର 
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ବାଟ ଫିଟାଏ । ନକାରିଡ କାଳୀନ ସହାୟତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ତ୍ରିରଙ୍ା ଅରି�ାନ ଓ ଆହୁରି ଅନନକ କାମନର ନସମାନନ 
ସାରର ି ପାଲଟିଛ୍ିତ । ବିରିନ୍ନ ସରକାରୀ ନ�ାଜନାର ସଫଳ 
ରୂପାୟନନର ନଦବଦୂତ ସାଜଛି୍ିତ । ଏହ ି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା 
ନ�ାଷୀ୍ ଏନବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ନର ବାସ୍ବନର 
ପରିଣତ ନହାଇଛ୍ିତ। ଏହାର ସଦସ୍ାମାନଙ୍କ ଦଷେତା ଓ ସିଦ୍ଧା୍ତ 
ହି ଁଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ନର ପରିଣତ କରିଛି । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙ୍କ ରାଷାନର , “ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା 
ନ�ାଷୀ୍ ଏନବ ଜାତୀୟ ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ନର ପରିଣତ ନହାଇ 
ନଦଶକୁ ସହାୟତା ନ�ା�ାଉଛି । ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକାମାନଙ୍କ ଏହ ି
ଶକି୍ ଓ ସାମର୍୍ଭ  ଏନବ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ରାରତ �ଠନ ଦି�ନର 
ଅଙ୍ୀକୃତ । ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମତୃକାଳନର ଏକ ବିକଶତି ରାରତ 
�ଠନ ଦି�ନର ଏମାନନ ଅଗ୍ରସର । 

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟଡିକା ଗ�ାଷଠ୍ୀ
ନସବା-ସଫଳତାର ଆଦଶ୍ଭ:- ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ଙ୍କ 

ନ�ା�ୁ ଁ ବିରିନ୍ନ ନଷେତ୍ରନର ଆସରୁବିା ପରିବତ୍୍ଭନ ଦୃଷି୍ରୁ 
ରାରତ ଏକ ଉତ୍ମ ସମାଜ ନିମ୍ଭାଣ ସହତି ସଦୃୁେ ନହବାନର 
ସଫଳ ନହବ । ଏହ ି ନ�ାଷୀ୍ର ମହଳିାମାନନ ନକାଟି ନକାଟି 
ସଂଖ୍ାନର ନଦଶର ବିବିଧ ବିକାଶ ପ୍ରକି୍ୟାନର ସମ୍ପକୃ୍ । 
ସ୍ୱାସ୍୍, ଶଷିୋ , ପଷିୁ୍ସାଧନ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଷୋ, ଜଳସରୁଷୋ ଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱନରାଜ�ାର ସଷିୃ୍ ପ�୍୍ଭ ୍ତ ସବୁରନିର ଏମାନନ 

ନସବା-ସଫଳତାର  ଏକ ମନଡଲ ବା ଆଦଶ୍ଭ । ଏହ ିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
କା�୍୍ଭ  ସମ୍ପନ୍ନ ସହତି ନସମାନନ ମଧ୍ୟ ନିନଜ ନରାଜ�ାରଷେମ 
ନହାଇ ଆରଶିକ ଦୃଷି୍ରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନହଉଛ୍ିତ । ସ୍ୱୟଂ 
ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ ଓ ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ାଦୟ ନ�ାଜନା 
ଗ୍ରାମୀଣ ରାରତନର ଏକ ନୂଆ କ୍ା୍ିତ ଆଣଛିି । ଏରନିର ମହଳିା 
ସ୍ୱୟଂନସବୀଙ୍କ ରୂମିକା ଅନନ୍ । ବି�ତ ୬-୭ ବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟନର 
ଏସ ୍ଏଚ୍ ଜ ି ସଂଖ୍ା ତିନି�ଣୁ ବେିଛି । ଏହା ଉନଲ୍ଖନୀୟ 
କାରଣ, ଅନନକ ବଷ୍ଭ ଧରି ଏହ ି ରଉଣୀମାନଙ୍କ ଅର୍ଭନୀତିକ 
�ରୁୁତ୍ୱକୁ ଅଗ୍ରାଧକିାର ଦିଆ�ାଉ ନ ରଲିା । ୨୦୧୪ନର ନନରନ୍ଦ୍ର 
ନମାଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରାନବ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନବଳକୁ 
ନଦଶର ନକାଟି ନକାଟି ମହଳିା ରନିଲ �ାହାଙ୍କର ବ୍ାଙ୍କ ଜମା 
ଖାତା ମଧ୍ୟ ନ ରଲିା । ନସମାନନ ବ୍ାଙ୍କ ବ୍ବସ୍ାଠାରୁ ବହୁ 
ଦୂରନର ରନିଲ । ନସରପିାଇ ଁପ୍ରାରମି୍ଭକରାନବ ସରକାର ଜନଧନ 
ଆକାଉଣ୍ଟ ନଖାଲିବା ବ୍ବସ୍ା କନଲ । ଏରପିାଇ ଁଏକ ବିରାଟ 
ଅରି�ାନ ଆରମ୍ଭ କରା�ାଇରଲିା ଓ ଏହା ସଫଳ ନହାଇରଲିା । 
ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଳିାଙ୍କ ପାଇ ଁଜନଧନ ନ�ାଜନାନର ବ୍ାଙ୍କ 
ଆକାଉଣ୍ଟ ନଖାଲିବାର ବ୍ବସ୍ା କରିବା ସହତି ଖାତାଧାରୀଙ୍କ 
ପାଇ ଁବ୍ାଙ୍କ ଋଣ ନ�ା�ାଣ ବ୍ବସ୍ାକୁ ସ�ୁମ କରିଛ୍ିତ ।

ଉନଦ୍ା�ୀମାନନ ବ୍ାଙ୍କ ଋଣ ପରିନଶାଧ କରୁ ନ ରବିାର 
ଅନନକ ରିନପାଟ୍ଭ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ମାତ୍ର ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ 
ନସବୀମାନନ ବ୍ାଙ୍କରୁ  ଋଣ ନନଇ ତାହାକୁ ଠକି୍ ସମୟନର 

ମହିଳାଙ୍କ ଆରଶିକ ସଶକି୍କରଣ ନସମାନଙୁ୍କ ସମାଜନର 
ମ�୍୍ଭ ାଦାପ୍ରଦାନ ସହ ଶକି୍ଶାଳୀ କରିରାଏ । ଆମ ସରକାର ଆମ 
କନ୍ାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସମସ୍ ଦ୍ାର ଉନ୍ମଲୁକ୍ତ କରି ନଦଇଛ୍ିତ । ପବୂ୍ଭରୁ 
ନ�ଉ ଁସବୁ ଦ୍ାର ଝିଅ/ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବ୍ ରଲିା ତାହାକୁ 
ନଖାଲି ଦିଆ�ାଇଛି । 
ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ,  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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ପରିନଶାଧନ କରି ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସଷିୃ୍ 
କରିଛ୍ିତ । ନ�ାଟିଏ ସମୟନର ବ୍ାଙ୍କ ଋଣ ଉପନର 
୯ଶତାଂଶ ସଧୁ ନଦବାକୁ ପଡୁରଲିା । ଏନବ ଏହା ୨. 
୫ ଶତାଂଶକୁ ଖସିଆସିଛି । ନ�ାଟିଏ ଜଲି୍ା ନ�ାଟିଏ 
ଉତ୍ାଦ ନୀତିନର ପ୍ରନତ୍କ ଜଲି୍ାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁକୁ 
ସଂଗ୍ରହ କରି ବୃହତ୍ ବଜାରକୁ ଅଣା�ାଉଛି। 
ଏର ି ପାଇ ଁ ରିତିମତ ଏକ ଅରି�ାନ ଚାଲିଛି । 
ଏହ ି ପ୍ରକି୍ୟାନର ସ୍ୱୟଂସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ମାନନ 
ବିନଶଷ ଉପକୃତ ନହଉଛ୍ିତ । ଅନଲାଇନ ସପିଂର 
ନଲାକପି୍ରୟତାକୁ ଦୃଷି୍ନର ରଖ ିଏସ ୍ଏଚ୍ ଜ ିସାମଗ୍ରୀ 
ସବୁକୁ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଇିଏମ ୍ବା ସରକାରୀ 
ଇ-ମାନକ୍ଭଟ ନପାଟ୍ଭାଲନର ସ୍ୱତନ୍ତ ରାନବ ସ୍ାନିତ 
କରା�ାଇଛି । ଏହ ିନପାଟ୍ଭାଲର ନାମ “ସରସ” । 
ଏହା ମାଧ୍ୟମନର ଏସ ୍ଏଚ୍ ଜମିାନନ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀକୁ 
ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙୁ୍କ ବିକି୍ କରିବାର ସନୁ�ା� 
ପାଇଛ୍ିତ  । 

ଜୀବନ କ୍ମଶଃ ସହଜ ନହଉଛି: ୨୦୧୪ଠାରୁ 
ରାରତ ମହଳିାଙ୍କ ମ�୍୍ଭ ାଦା ବୃଦି୍ଧ ଉପନର �ରୁୁତ୍ୱ 
ନଦଇ କାମ କରି ଆସଛିୁ । ନତଣ ୁ ନସମାନନ 
ସମଖୁୀନ ନହଉରବିା ସମସ୍ାର ସମାଧାନ 
ଅଗ୍ରାଧକିାର ରିତି୍ନର ସରକାର କରୁଛ୍ିତ । 
ନଶୌଚାଳୟ ସବୁିଧାର ଅରାବ, କାଠ ଓ ଘସି ଚୁଲାନର 
ନରାନଷଇ କରିବାନବନଳ ଧଆୂ ଁ ନ�ା�ୁ ଁ ମହଳିାଙ୍କ 
ସ୍ୱାସ୍୍ ଉପନର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରରାବ ପଡିବା, ପିଇବା 
ପାଣ ି ସଂଗ୍ରହ ପାଇ ଁ ଅନନକ ସ୍ାନନର ମହଳିା ଓ 
ଝଅିମାନଙୁ୍କ ଏକାଦିକ୍ନମ ତିନିଚାରି କିନଲାମିଟର 
�ିବା ରଳି ସମସ୍ାର ସମାଧାନ ବାଟ ସରକାର 
ବାହାର କରିଛ୍ିତ । ପ୍ରନତ୍କ ଘନର ନଶୌଚାଳୟ 
ସବୁିଧା, ସବୁ ଘରକୁ ଟ୍ାପ ନ�ାନ� ପାଣ ିନ�ା�ାଣ, 
�୍ାସ ୍ ଚୁଲା ସବୁିଧା ନ�ା�ାଇ ଦିଆ�ାଉଛି।  
ଏରପିାଇ ଁ ନ�ଉସଁବୁ ନ�ାଜନା କା�୍୍ଭ କାରୀ 
ନହଉଛି ତାହା ମଖୁ୍ତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳର ମହଳିାଙ୍କ 
କଲ୍ାଣ ପାଇ ଁ ଉରି୍ଷ୍ । ଏହା ଦ୍ାରା ନସମାନଙ୍କ 
ଜୀବନ ସହଜ ନହଉଛି । ନଦଶନର ଏ�ାଏ ଁ
୧୧ନକାଟିରୁ ଅଧକି ନଶୌଚାଳୟ ନିମଶିତ ନହାଇଛି । 
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ନ�ାଜନାନର ୯ନକାଟି ପରିବାରକୁ �୍ାସ 
ଚୁଲା ନ�ା�ାଇ ଦିଆ�ାଇଛି । ସବୁ ପରିବାରକୁ 
ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳନ�ା�ାଣ କା�୍୍ଭ  �ଦୁ୍ଧକାଳୀନ 
ରିତି୍ନର ଚାଲିଛି । �ର୍ଭଧାରଣ ସମୟନର 
ମହଳିାଙୁ୍କ ସାହା�୍ କରିବାକୁ ମାତୃବ୍ନା ନ�ାଜନା 
କା�୍୍ଭ କାରୀ ନହଉଛି । ଏ�ାର ହଜାର ନକାଟିରୁ 
ଅଧକି ଟଙ୍କା ଏହ ିନ�ାଜନାନର �ର୍ଭବତୀ ମହଳିାଙ୍କ 
ବ୍ାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ସରକାର ପଠାଇଛ୍ିତ । 
ଆୟୁଷା୍ନ ରାରତ ନ�ାଜନାନର �ରିବ ପରିବାରର 
ସଦସ୍ମାନଙୁ୍କ �ରୁୁତର ବ୍ାଧରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟଡିକା ଗ�ାଷଠ୍ୀଙ୍ ଏନ୍ ପଡିଏ 
ହାର ୨୦୧୪ ତ୍ଳନାଗର ୨୦୨୨ 
ଅଗକ୍ଟାବରଗର ୨. ୨୩କ୍
ଖସଡିଆସଡିଛଡି ।
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ବାଷଶିକ ପାଂଚଲଷେ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳଛିୁ । ଏହା 
ଫଳନର ନିଃଶଳୁ୍କ  ଚିକିତ୍ସା ନସବା ପାଇ ଁ ଆମ ରଉଣୀମାନନ 
ବିନଶଷ ଉପକୃତ ନହଉଛ୍ିତ  ।

  ଏନବ ନଦଶ ନବଟି ବଚାଓ, ନବଟି ପୋଓ ଅରି�ାନର 
ସଫଳତା ନଦଖଛିୁ । ନସମାନନ ନ�ପରି ଦାରିଦ୍୍ କାରଣରୁ  
ମଝରୁି ପାଠ ନ ଛାଡ୍ିତ ତାହାର  ପ୍ରତିକାର କରା�ାଇଛି । ସ୍ଲୁନର 
ଝଅିଙ୍କ ପାଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ ନଶୌଚାଳୟ ନିମଶିତ ନହାଇଛି । ନସମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁସାନିଟାରୀ ପ୍ାଡ ବ୍ବସ୍ା କରା�ାଇଛି । ସକୁନ୍ା ସମଦିୃ୍ଧ 
ନ�ାଜନାନର ଝଅିମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ୨.୫ନକାଟି ବ୍ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ 
ସରକାର ନଖାଲିଛ୍ିତ ।

ଜନଧନ ବ୍ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏ ନଦଶନର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସଶକି୍କରଣ ମଖୁ୍ ଉତ୍ସ । ମହିଳାମାନଙୁ୍କ  ଏନବ ସମ୍ପତି୍ର 

ଏହଡି କାର୍ଷୟୁକ୍ରମର ପ୍ମଖ୍ ଉଗଦ୍ଶୟୁ 
ଗହୋ ଗ୍ାମାଞ୍ଳ ଗୋକଙ୍୍ ଆଥଗିକ 
େକୃଷ୍ଡି ର୍ ଆତ୍ମନଡିେ୍ଷରଶଠୀଳ କରଡିବା ।

ମାଲିକାନା ଅଧକିାର ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ 
ନ�ାଜନାନର ନଲାକଙୁ୍କ ମିଳୁରବିା ଘରର ମାଲିକାନା ମହିଳାଙୁ୍କ 
ସିଧାଳଖ ଦିଆ�ାଉଛି ଓ ଏହାର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ନସମାନଙ୍କ 
ନାମନର ରହୁଛି । ଏନବ ନଦଶନର  ୨ନକାଟିରୁ ଅଧକି ମହିଳା 
ନିଜ ଘରର ମାଲିକାନା ସତ୍ୱ ପାଇଛ୍ିତ । ମଦୁ୍ା ନ�ାଜନାନର 
୧୯ଲଷେ ନକାଟି ଟଙ୍କା ନଛାଟନମାଟ ବ୍ବସାୟ ପାଇ ଁ ନ�ା�ାଇ 
ଦିଆ�ାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୭୦ରା� ମହିଳା ଏହି ନ�ାଜନାର ଲାର 
ପାଉଛ୍ିତ । ଘନରାଇ ଅର୍ଭନୀତିକ ନିଷ୍ପତି୍ନର ଏନବ ମହିଳାମାନନ 
ବୃହତ୍ର ରୂମିକା ନିବ୍ଭାହ କରୁଛ୍ିତ । ଏରପିାଇ ଁ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ଧନ୍ବାଦର ପାତ୍ର ।

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟଡିକା ଗ�ାଷଠ୍ୀ ଓ ଏହାର େବଡିରୟୁତ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ବଷ୍ଭ ପତୂ୍ଶି  ଆମକୁ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନନଇ ଆ�କୁ 

ବେିବାନର ସନୁ�ା� ନ�ା�ାଇଛି । ଅତଏବ ମହିଳାଙ୍କ ସମି୍ମଳିତ 
ଶକି୍କୁ ଅଧକି ସଦୃୁେ କରିବାକୁ ନହବ । ସରକାର ନିର୍ତର 
ରାନବ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଲ୍ାଣ ଓ ବିକାଶ ଦି�ନର କାମ କରୁଛ୍ିତ 
। ବିନଶଷକରି ଗ୍ରାମଞ୍ଳର ମହିଳାମାନନ ନିଜ ଘର ପାଖନର 
ରହି କିପରି ସମଦୃ୍ଧ ଓ ସଶକ୍ ନହାଇପାରିନବ ନସରପିାଇ ଁବିରିନ୍ନ 
ନ�ାଜନା କା�୍୍ଭ କାରୀ ନହଉଛି । 

Multi-modal ConnectivityCover Story

ଏନବ ନଦଶର ଆଠ ନକାଟିରୁ ଅଧକି ରଉଣୀ ଏହ ିଅରି�ାନନର 
ସାମିଲ ନହାଇଛ୍ିତ । ଏହାର ଅର୍ଭ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପନର ଆଠନକାଟି 
ପରିବାର ସମ୍ପକୃ୍ ନହାଇଛି । ଆମର ଲଷେ୍ ନହଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଳର 
ପ୍ରନତ୍କ ପରିବାରରୁ ଅତିକମ ୍ନର ଜନଣ ମହଳିା (ନସ ମାଆ ନହଉ 
ବା ଝଅି ବା ନବାହୂ) ଏହ ିଅରି�ାନନର ସାମିଲ ନହବା ଆବଶ୍କ ।
ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ,  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ମିଶନପ୍ଚ୍ଛେ କାହାଣଠୀ
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ଏହି କା�୍୍ଭ ନର ମଖୁ୍ତଃ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା 
ନ�ାଷୀ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧକିାର ଦିଆ�ାଇଛି । କୃଷି ଓ କୃଷିରିତି୍କ ଶଳି୍ପ 
ନଷେତ୍ରନର ଏହି ନ�ାଷୀ୍  ସହାୟତାନର ମହିଳାଙୁ୍କ ବିରିନ୍ନ 
ପ୍ରକାର ସନୁ�ା� ଓ ସବିୁଧା ପ୍ରଦାନ କରା�ାଉଛି। �ାନଁର 
ରଣ୍ାର ନିମ୍ଭାଣ, ନକାଲ ୍ଡନଚନ ସବିୁଧା, କୃଷି �ନ୍ତପାତି ସ୍ାପନ, 
ଷେୀର ଓ ପନିପରିବା ସଂରଷେଣ ବ୍ବସ୍।। ନିମ୍ଭାଣ ପାଇ ଁ
ସ୍ୱୟଂସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍କୁ ଆରଶିକ ଓ ନବୈଷୟିକ ସହାୟତା 
ସରକାର ନ�ା�ାଉଛ୍ିତ। ଏରପିାଇ ଁଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ପାଣ୍ି �ଠନ 
କରା�ାଇଛି । ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିମ 
ଓ ସନଚତନତା ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ ନ�ାଜନାମାନ କା�୍ଭ୍କାରୀ 
କରୁଛ୍ିତ । ଏହି ନ�ାଜନାର ଲାର ଇତିମଧ୍ୟନର ୧. ୨୫ ନକାଟି 
ମହିଳା ଚାଷୀ ପାଉଛ୍ିତ । ନଦଶନର ଅଧକି ନଖଳଣା ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରିବାକୁ ମହିଳାମାନଙୁ୍କ ଏସ ୍ଏଚଜି ମାଧ୍ୟମନର ନପ୍ରାତ୍ସାହିତ 
କରା�ାଉଛି । ନଦଶନର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଳର ମହିଳାମାନନ 
ଏହାଦ୍ାରା ବିନଶଷ ଉପକୃତ ନହଉଛ୍ିତ।

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ର ସାମର୍୍ଭ  �ନରଷ୍ ଅଧକି ଏବଂ 
ନସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅସମୁାରୀ ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି । ଏନବ ଏକକ 
ବ୍ବହୃତ ପା୍ଷି୍କର ଅବସାନ ପାଇ ଁନଦଶନର ଅରି�ାନ ଆରମ୍ଭ 

ନହାଇଛି । ଏରନିର ଏସ ୍ଏଚଜିକୁ ସାମିଲ କରା�ାଇଛି । ନସମାନନ 
ଏହାର ଅପକାରିତା ବିଷୟନର ଜନ ସନଚତନତା ସଷିୃ୍ କରିବା 
ସହତି ବିକଳ୍ପ ବାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ମ କରୁଛ୍ିତ । ପା୍ଷି୍କ 
ବ୍ା� ପରିବନତ୍୍ଭ  ନଝାଟ ଓ ଅନ୍ାନ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁରୁ ସୁ୍ ର 
ସୁ୍ ର ବ୍ା� ଓ ମଣୁା ଏହ ିନ�ାଷୀ୍ ତିଆରି କରୁଛି । 

ଜାତୀୟ ବିକାଶନର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ନ�ାଷୀ୍ ଏକ ମଳୂଦୁଆର 
ରୂମିକା ନିବ୍ଭାହ କରୁଛି । ଏହା ନିଃସନ୍ହନର କୁହା�ାଇପାନର। 
ଏହା ମଧ୍ୟ �ରିବ ମହଳିାଙୁ୍କ ନରାଜ�ାର ସନୁ�ା� ନନଇ ଆତ୍ମ 
ନିର୍ଭରଶୀଳ କରୁଛି । ମହଳିା ଶକି୍ଙୁ୍କ ନ�ନତନବନଳ ସନୁ�ା� 
ମିଳଛିୁ ନସନତନବନଳ ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରି ଏହାର 
ସାମର୍୍ଭ କୁ ଅନୁରବ କରୁଛି । 

ଫଳସ୍ୱରୂପ ମହଳିାମାନନ ଏନବ ସିଆର୍ ପି, ବ୍ାଙ୍କ ସଖୀ, 
ପ୍ରାଣୀ ସଖୀ ଓ କୃଷି ସଖୀ ରଳି ବିରିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଖଣୁତାର ସହ 
ନିବ୍ଭାହ କରିବାନର ସମର୍ଭ ନହଉଛ୍ିତ । ମହଳିାମାନନ ମଧ୍ୟ 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଳନର ଉଦ୍ମିତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ିତ । 
ନସମମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ମଶଃ ସାକାର ନହଉଛି । ନୂଆ ରାରତର 
ନକନ୍ଦ୍ରସ୍ଳନର ରହରିବିା ମହଳିାମାନନ ବାସ୍ବନର ଏକ ବିକାଶର 
ନଖାଲା ଆକାଶନର  ମକୁ୍ରାନବ ଉଡୁଛ୍ିତ । 
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ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମତୃ କାଳନର �ଜୁରାଟର �ାନ୍ୀ ନ�ର 
ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଶରୁାରମ୍ଭ କରିଛି । ରାରତ 
ନିମନ୍ତ ପ୍ରତିରଷୋ ନଷେତ୍ରନର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନହାଇ 

ଆ�କୁ ଅଗ୍ରସର ନହବା ଦି�ନର ପ୍ରରମ ରର ସକାନଶ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ 
ନହାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଏର ି ନିମନ୍ତ ଅନ ଟ୍ାବର ୧୯ ତାରିଖ ଦିନ 
ସଂପରୂ୍୍ଭ ରୂନପ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ାନନକୌଶଳନର ପ୍ରସୁ୍ତ ପ୍ରତିରଷୋ ଏକ୍ସନପାର 
ଶରୁାରମ୍ଭ କରିଛ୍ିତ । �ାନ୍ୀନ�ରର ମହାତ୍ମା ମ୍ରି ସମି୍ମଳନୀ 
କଷେ ଏବଂ ପ୍ରଦଶ୍ଭନୀ ନକନ୍ଦ୍ର ଠାନର ଏହ ି ଏକ୍ସନପାର ଆନୟାଜନ 
କରା�ାଇରଲିା ଏବଂ ଏହାର ଶୀଷ୍ଭକ ରଲିା ‘ନ�ୌରବର ପର’ । 
ଏହ ିକା�୍୍ଭ କ୍ମର ଶରୁାରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନମାଦୀ କହନିଲ 
ନ� “ଏହା ନୂତନ ରାରତ ଏବଂ ଏହାର ଷେମତାକୁ ପ୍ରଦଶଶିତ କରିବ 
�ାହାକି ଆନମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମତୃ କାଳନର ସାକାର କରିବା ନିମନ୍ତ 
ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ନହାଇଛୁ । ଏହ ି ସଂକଳ୍ପନର ଶକି୍, ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, 
ସାହସ ଏବଂ �ବୁନ�ାଷୀ୍ଙ୍କ ସାମର୍୍ଭ  ନିହତି । ଏରନିର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ 
ପାଇ ଁଆଶା ଏବଂ ବନୁ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ ସନୁ�ା� ରରି ରହଛିି ।”
ପ୍ରତିରଷୋ ପ୍ରଦଶ୍ଭନୀ ୨୦୨୨ନର ରାରତର ପ୍ରତିରଷୋ ଶଳି୍ପ ସନମତ 
ପ୍ରାୟ ୧୩୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଭ ସଂସ୍ା ନସମାନଙ୍କର ବିରିନ୍ନ ଉତ୍ାଦନ 
ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦଶ୍ଭନ କରିରନିଲ । ଏହା ବ୍ତୀତ ରାରତୀୟ ପ୍ରତିରଷୋ 
ସଂସ୍ାମାନଙ୍କ ସହତି ସଂଶି୍ଷ୍ ବିରିନ୍ନ �ଗୁ ୍ଉପକ୍ମ, ଅଣ ୁ , ଷେଦୁ୍ ଓ 
ମଧ୍ୟମ ଉନର୍୍ା� ଏବଂ ଷ୍ାଟ୍ଭ ଅପ ୍ସାମିଲ ରନିଲ । ଏହ ିପ୍ରଦଶ୍ଭନୀ 
ଅବସରନର ବିରିନ୍ନ ସଂସ୍ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ୪୫୧ଟିରୁ ଅଧକି 
ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାଷେରିତ ନହାଇରଲିା। ପ୍ରଦଶ୍ଭନୀନର ଉଦ୍ ନବାଧନ 
ନଦଇ ନକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରଷୋ ମନ୍ତୀ ରାଜନାର ସିଂହ କହନିଲ ନ�, “ ନମକ୍ 
ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ଏବଂ ନମକ୍ ଫର୍ ଦ ୱାଲ ୍ଡ୍ଭର ଲଷେ୍ ହାସଲ କରିବା 
ସକାନଶ ଏହ ିପ୍ରଦଶ୍ଭନୀ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିରବିା ପଦନଷେପ�ଡ଼ିୁକ 
ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତମ ।”

ଏହ ି ପ୍ରତିରଷୋ ପ୍ରଦଶ୍ଭନୀ ଅବସରନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ 
ନମାଦୀ ହି୍ ୁସ୍ାନ ଏନରାନଟିକ୍ସ ଲିମିନଟଡ୍ ଦ୍ାରା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରା�ାଇରବିା ତରା ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ାନନକୌଶଳନର ନିମଶିତ ଏକ ଏଚଟିଟି 
– ୪୦ ତାଲିମ ବିମାନକୁ ଉନ୍ା୍ଚନ କରିରନିଲ ତରା ମିଶନ୍ 
ନଡଫ୍ ନସ୍ସ ୍ର ଶରୁାରମ୍ଭ କରିରନିଲ । �ଜୁରାଟନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଦୀଶା ବିମାନ ଘାଟିର ମଧ୍ୟ ରିତି୍ପ୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ କରିରନିଲ। 
ଅ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୀମାନରଖା ଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୩୦ କିନଲାମିଟର ଦୂରତାନର 
ଦୀଶା ଅବସି୍ତ । ଏହ ି ବିମାନ ଘାଟିର ଆବଶ୍କତା ଏବଂ �ରୁୁତ୍ୱ 

ସଂପକ୍ଭନର ଅବତାରଣା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହନିଲ 
ନ�, “ �ଦି ଆମର ସରୁଷୋ ବଳ, ବିନଶଷ 

କରି ଆମର ବିମାନ ବାହନିୀ ଦୀଶାଠାନର 
ଉପସି୍ତ ରହନିବ, ନତନବ ପଶି୍ମ ଦି�ରୁ 
ନକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ମଣ ଉଦ୍ମକୁ 
ନସମାନନ ଉଚିତ ସମୟନର ଠକିଣା 
ମକୁାବିଲା କରିପାରିନବ ।”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନମାଦୀ କହନିଲ 
ନ�, “ ମିଶନ୍ ଡିନଫ୍ ୍ନସ୍ସ ୍” ନକବଳ 
ନବସଜୃନକୁ ନପ୍ରାତ୍ସାହତି ଏବଂ ଆମର 

ସଶସ୍ତ୍ର ନସନାଙୁ୍କ ସଦୃୁଢ଼ କରିବ ନାହି ଁ
ଅପରପନଷେ ଶତ୍ରୁପଷେକୁ ଠକିଣା ଜବାବ 

ନଦବା ନିମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ତରା ଅରିନବ 
ସମାଧାନ ପନ୍ା ନ�ା�ାଇବ । ପ୍ରତିରଷୋ ଏକ୍ସନପା 

ଅବସରନର ରାରତ - ଆଫି୍କା କରାବାତ୍୍ଭା ମଧ୍ୟ 
ଅନୁଷ୍ିତ ନହାଇରଲିା ଏବଂ ଏହାର ଶୀଷ୍ଭକ ରଲିା ‘ରାରତ 
– ଆଫି୍କା: ପ୍ରତିରଷୋ ଓ ନିରାପତ୍ା ସହନ�ା� ଦି�ନର 
ସମ୍ୟ୍ ରଷୋ ସକାନଶ ଏକ ରଣନୀତି ଆହରଣ’ । 

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ନଗେମ୍ବର 16-30, 202226

�ଜ୍ରାଟ ପାେଟଡିୋ 
ବଡିଶ୍ ନଡିଗବଶର 
ଗକନ୍ଦ୍ରବଡିନ୍୍ଦ
�ଜୁରାଟ ସମଗ୍ର ନଦଶନର ଏରଳି ଏକ ରାଜ୍ ନ�ଉଠଁାନର ନିକଟ 
ଅତୀତନର ଏରଳି ଅନନକ ପଦନଷେପ ଗ୍ରହଣ କରା�ାଇଛି �ାହା 
ନକବଳ �ଜୁରାଟକୁ ନଦଶର ସବ୍ଭନରେଷ ୍ସଫୁଳ ପ୍ରଦଶ୍ଭନକାରୀ 
ରାଜ୍ ରାନବ ଉରା କରିନାହି ଁ, ଅପରପନଷେ ନବୈଶ୍ୱକି ସ୍ରନର 
ରାରତର ବ୍ାଣ୍ଡ୍ ମଲୂ୍ ବୃଦି୍ଧ କରିବାନର ମଧ୍ୟ ସହାୟକ 
ନହାଇପାରିଛି । ରାରତର ଷ୍ାଚୁ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ନବୈଶ୍ୱକି ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ �ନବଷଣା ନକନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ପ୍ରରମ ସ୍ାଟ୍ଭ 
ଫିନ୍ ସିଟି, �ିଫଟ ସିଟି ଠାରୁ ରାରତର ପ୍ରରମ ବୁଲିଅନ୍ ଏକ୍ସନଚଞ୍ ୍
ସହତି ନମାନଧରାକୁ ପ୍ରରମ ନସୌର ଗ୍ରାମନର ପରିବତ୍୍ଭନ କରିବା 
ପ�୍୍ଭ ୍ତ, �ଜୁରାଟର ବିକାଶ �ାତ୍ରାନର ଏହରିଳି ଅନନକ 
ମାଇଲ୍ ଖଣୁ୍ଟ ସ୍ାପିତ ନହାଇପାରିଛି । �ାନ୍ୀନ�ର ଠାନର 
ପ୍ରତିରଷୋ ଏକ୍ସନପା ଏବଂ ନକରାଡିଆ ଠାନର ‘ଲାଇଫ୍ ’ ମିଶନ୍ ର 
ଶରୁାରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ଏହ ିବିକାଶ ସହତି 
ଆଉ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ ଉପକ୍ମ ନ�ା� କରିଛ୍ିତ ।

ପ୍ରତିରଷୋ ଏକ୍ସନପା ଏବଂ ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର



ଦି୍ତୀୟ ରାରତ ମହାସା�ର ନଷେତ୍ର+ (ଆଇଓଆର+) ସମି୍ମଳନୀର ମଧ୍ୟ ଏହ ି ଅବସରନର 
ନସଠାନର ଆନୟାଜନ କରା�ାଇରଲିା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନମାଦୀ କହନିଲ ନ�, “ ରାରତ ଠାରୁ 
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ାଶା ନ�ଉରଁଳି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାନର ଲା�ିଛି, ରାରତ ନସସବୁକୁ 
ପରୂଣ କରିବା ଦି�ନର ସଷେମ ନହାଇପାରିବ । ନତଣ ୁଏହ ିପ୍ରତିରଷୋ ଏକ୍ସନପା ମଧ୍ୟ ରାରତ 
ଉପନର ବିଶ୍ୱ ସ୍ାପନ କରିରବିା ଆସ୍ାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ରାନବ ଗ୍ରହଣ କରା�ିବା ଉଚିତ ।”

ନସହରିଳି, ପ୍ରତିରଷୋ ନଷେତ୍ରନର ନଦଶ ରିତରୁ ନ�ଉସଁବୁ ସ୍ୱକୀୟ ଜ୍ାନନକୌଶଳନର 
ନିମଶିତ ସାମରିକ ଉପକରଣ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଆହରଣ କରା�ିବ ତାହାର ଚତୁର୍ଭ ତାଲିକା 
ଏହ ିଏକ୍ସନପା ଅବସରନର ସରକାରଙ୍କ ପଷେରୁ ଜାରି କରା�ାଇରଲିା । ଏହ ିତାଲିକାନର 
ଆଉ ୧୦୧ଟି ପ୍ରତିରଷୋ ସାମଗ୍ରୀ ସାମିଲ କରା�ିବା ପନର ଏନବ ନସହ ିତାଲିକାର ନମାଟ 
ପ୍ରତିରଷୋ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଖ୍ା ୪୧୧କୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି ଏବଂ ନସସବୁ ‘ନମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ’ 
ଉପକ୍ମ ଅଧନିନର ସରକାର କ୍ୟ କରିନବ ।

�ଜୁରାଟ �ସ୍ ଅବସରନର 
୧୫,୬୭୦ ନକାଟି ଟଙ୍କାର ଉପହାର

ରାଜଗକାଟ ଠାଗର ୫୮୬୦ ଗକାଟଡି ଟଙ୍ା 
ମେୂୟୁର ବଡିେଡିନ୍ନ ପ୍କଳ୍ପର ଶେ୍ାରମ୍ଭ

“ବିକଶତି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇ ଁବିକଶତି �ଜୁରାଟ” 
ମନ୍ତ ନନଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନନରନ୍ଦ୍ର 
ନମାଦୀ ଅନ୍ଟାବର ୧୯- ୨୦ ତାରିଖନର 
ଦୁଇଦିନିଆ �ଜୁରାଟ �ସ୍ କରିରନିଲ । ଏହ ି
�ସ୍ କାଳନର ୧୫, ୭୬୦ ନକାଟି ଟଙ୍କାର 
ବିରିନ୍ନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ରିତି୍ ପ୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ 
କରା�ାଇରଲିା ଏବଂ ରାଜନକାଟ, ର୍ାରା 
ତାପୀ, ଜ�ୁା�ଡ଼, ତ୍ରିମ୍ିର- ଆଦଲାଜ ଠାନର 
ଅନ୍ାନ୍ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶରୁାରମ୍ଭ 
କରା�ାଇରଲିା । ଏହ ିକା�୍୍ଭ କ୍ମନର ନିଜର 
ରାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହରିନିଲ ନ�, 
“ନ�ନତନବନଳ ନଦଶର �ରିବ ନଲାକମାନନ 
ସଶକ୍ ନହନବ, ନସମାନନ ଦାରିଦ୍ ୍ୟ ରଳି କଷଣ 
ରିତରୁ ତୁର୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିନବ ।”

�ଜୁରାଟର ରାଜନକାଟଠାନର ୫୮୬୦ 
ନକାଟି ଟଙ୍କାର ବିରିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶଳିାନ୍ାସ 
କରା�ାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ବିକାଶମଳୂକ 
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉନର୍ଶ୍ନର 
ଉତ୍ସ�୍ଭ କରିରନିଲ । ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ୍ନ�ାଜନା 
ଅଧୀନନର ନିମଶିତ ୧୧୪୪ଟି ବାସ�ହୃକୁ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଲାକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ ଉତ୍ସ�୍ଭ 
କରିରନିଲ । ଏହ ିଅବସରନର ନସ ରାରତ 
ସହରାଞ୍ଳ ବାସ�ହୃ ସମି୍ମଳନୀକୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ 
କରିରନିଲ । ନମାରବୀ- ବଲ୍କ ପାଇପ ୍ଲାଇନ୍ 
ମାଧ୍ୟମନର ବ୍ାହ୍ମଣୀ- ୨ ନଦୀବନ୍ରୁ ନମ୍ଭଦା 
ନକନାଲ ପମ୍ପଂି ନଷ୍ସନକୁ ଜଳନ�ା�ାଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନମାଦୀ ଶରୁାରମ୍ଭ 
କରିରନିଲ । ଏହା ବ୍ତୀତ ଜାତୀୟ ରାଜପର 
୨୭ର ରାଜନକାଟ- ନ�ାନଣ୍ଲ୍ - ନଜତପରୁ 
ନସକ୍ସନକୁ ଚାରି ନଲନ୍ ବିଶଷି୍ କରିବା ନିମନ୍ତ 
ଅନ୍ାନ୍ ନକନତ�ଡ଼ିୁଏ କଲ୍ାଣମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆଧାରଶୀଳା ରଖରିନିଲ ।

ଆଠ ବଷ୍ଭ ପବୂ୍ଭ ପ�୍୍ଭ ୍ତ, ରାରତ ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଭବୃହତ୍ ପ୍ରତିରଷୋ 
ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାନବ ସପୁରିଚିତ ରଲିା, କିନ୍ତୁ 

ନମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ଏନବ ଏକ ସଫଳତାର କାହାଣୀନର ପରିଣତ 
ନହବାକୁ �ାଉଛି । ନକନତକ ପ୍ରତିରଷୋ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ାଦନକାରୀ 

କମ୍ପାନୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱନର ନସମାନଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ପ୍ରାଧାନ୍ ଜାହରି 
କରି ବସିରନିଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିରଷୋ ଶଳି୍ପ ନଷେତ୍ରନର ଏହ ିଏକଚାଟିଆ 

ପ୍ରରାବକୁ ରାଙି୍ବାର ସାମର୍୍ଭ  ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି ।
-ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

n  ବି�ତର ୫ ବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟନର ଆମର 
ପ୍ରତିରଷୋ ରପ୍ାନି ପରିମାଣ ୮ 
�ଣୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି । ଆନମ ବିଶ୍ୱର 
୭୫ରୁ ଅଧକି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏନବ 
ପ୍ରତିରଷୋ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉପକରଣ 
ନ�ା�ାଉଛୁ । 

n  ରାରତର ପ୍ରତିରଷୋ ରପ୍ାନିର ମାତ୍ରା 

୨୦୨୧-୨୨ନର ୧.୫୯ ବିଲିଅନ୍ 
ଆନମରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଭାତ୍ , 
୧୩ ହଜାର ନକାଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଛିଁ । 
ଆନମ ଏହ ିରପ୍ାନିକୁ ୫ ବିଲିଅନ 
ଆନମରିକୀୟ ଡଲାର, ଅର୍ଭାତ୍ , 
୪୦ ହଜାର ନକାଟି ଟଙ୍କାନର 
ପହଞ୍ାଇବାର ଲଷେ୍ ରଖଛୁି ।

ପ୍ତଡିରଷୋ ଗଷେତ୍ର ନଡିମଗନ୍ ମାଇେଖଣ୍୍ଟ
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ପ୍ରତିରଷୋ ଏକ୍ସନପା ଏବଂ ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର
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ଏକ ସ�ୂ୍୍ଭ , ଏକ ବିଶ୍ୱ, ଏକ ଗ୍ରୀଡ଼ ନବୈଶ୍ୱକି ଅରି�ାନର ରାରତ ନନତୃତ୍ୱ 
ନନଉଛି । ବିପ�୍୍ଭ ୟ ସହନଶୀଳ ସଂସାଧନ �ଠନ ନିମନ୍ତ ସହନ�ା� ସଷିୃ୍ 
କରିବା ଦି�ନର ପ୍ରମଖୁ ରୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ରାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିନବଶ 
ସରୁଷୋ ନିମନ୍ତ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱନବାଧ ଏବଂ କତ୍୍ଭବ୍ ସଂପକ୍ଭନର 
ସନଚତନ କରାଉଛି । ବତ୍୍ଭମାନ ରାରତ ପରିନବଶ ସରୁଷୋ ଦି�ନର ବିଶ୍ୱ 
ସହ ସହରା�ୀତା ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁଅଧକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକଟ କରିଛି �ାହା ଫଳନର 
ପରିନବଶ ସରୁଷୋ ନିମନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଧକି ସଦୃୁଢ଼ ନହାଇପାରିବ। 
ଏହ ିପ�୍୍ଭ ାୟର ପରବତ୍୍ଭୀ ପଦନଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଅନ ଟ୍ାବର ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ �ଜୁରାଟର ନକରାଡିଆସି୍ତ ଏକତା ନ�ରନର 
ଅବସି୍ତ ଷ୍ାଚୁ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିଠାନର ମିଶନ୍ ଲାଇଫ୍ ର ଶରୁାରମ୍ଭ କରିଛ୍ିତ ।
ନଦଶନର ଅଷେୟ ଶକି୍ ଏବଂ ପରିନବଶ ସରୁଷୋ ଦି�ନର କା�୍୍ଭ  କରିବା 
ନଷେତ୍ରନର �ଜୁରାଟ ନଦଶର ପ୍ରରମ ନକନତନ�ାଟି ରାଜ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
ଅନ୍ତମ । �ଜୁରାଟ ସଦାନବନଳ ଅଗ୍ରଣୀ ଓ ପର ପ୍ରଦଶ୍ଭକ ରୂମିକା ଗ୍ରହଣ 
କରିଆସିଛି, ତାହା ନକନାଲ ଉପନର ନସୌର ପାନନଲ ସ୍ାପନ କରିବା 
ନଷେତ୍ରନର ନହଉ କିମ୍ା ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ନଷେତ୍ରନର ଜଳସ୍ର ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ
ଜଳ ସଂରଷେଣ ଅରି�ାନ ନଷେତ୍ରନର ନହାଇରାଉ । ଏରଳି ସି୍ତିନର ମିଶନ 

ଲାଇଫ୍ �ଜୁରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ ନହାଇରବିା ମିଶନ୍ ଲାଇଫ୍ ପି-୩ ମନଡଲର 
ପରିକଳ୍ପନାକୁ ମଜରୁତ କରିବାନର ସହାୟକ ନହାଇପାରିବ । ଆନମ 
ଅତୀତନର କରିରବିା ନଦାଷତ୍ରୁଟିରୁ ଶଷିୋଲାର କରିବା ଏବଂ ରବିଷ୍ତ ପାଇ ଁ
ପର ଉନ୍ଚ୍ନ କରିବା ଦି�ନର ଏହା ସହାୟକ ନହବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ କହନିଲ ନ�, “ ‘ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ’ର ମନ୍ତ ନହଲା 
‘ପରିନବଶ ସରୁଷୋ ପାଇ ଁଉରି୍ଷ୍ ଜୀବନନଶୈଳୀ’ ।” ମିଶନ୍ ଲାଇଫ୍ ଜଳବାୟୁ 
ପରିବତ୍୍ଭନ ନିମନ୍ତ ଆମର ସଂଗ୍ରାମକୁ �ଣତାନି୍ତକରଣନର ପରିଣତ କନର 
ନ�ଉରଁପିାଇ ଁସମନସ୍ ନିଜ ନିଜର ସାମର୍୍ଭ  ମନତ ସହନ�ା� ଓ ଅବଦାନ 
କରିପାରିନବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନମାଦୀ ଅରବ୍ଭନବଦରୁ ଉଦୃ୍ଧତି ଉପସ୍ାପନ 
କରି କହରିନିଲ ନ� “ମାତା ରୂମିଃ ପନୁତ୍ରାହଂ ପଥୃୀ୍” ଅର୍ଭାତ୍ , ପରୃବିୀ ନହଉଛି 
ଆମର ମାତା ଏବଂ ଆନମ ତାହାର ସ୍ତାନ । ‘ହ୍ାସ, ପନୁଃବ୍ବହାର ଏବଂ 
ପନୁଃଚକ୍ଣ’ ଏବଂ ସକୁ୍ଭଲାର୍ ଅର୍ଭନୀତି ନହଉଛି ରାରତୀୟ ଜୀବନନଶୈଳୀର 
ଅଂଶବିନଶଷ । ମିଶନ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରନତ୍କ ଜୀବନନଶୈଳୀ ପଦ୍ଧତି �ାହାକି 
ପ୍ରକୃତିର ସଂରଷେଣ ନିମନ୍ତ ଉରି୍ଷ୍, �ାହାକି ଆମର ପବୂ୍ଭଜମାନନ 
କା�୍୍ଭ ନଶୈଳୀନର ଆହରଣ କରିରନିଲ ଏବଂ ଆଜସିଦୁ୍ଧା ନସସବୁକୁ ଆନମ 
ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନନଶୈଳୀର ଅଂଶବିନଶଷ ରାନବ ଆପଣାଇ ପାରିବା ।

‘ପରଡିଗବଶ ନଡିମଗନ୍ ଜଠୀବନଗଶୈଳଠୀ’ ମଡିଶନ ୋଇଫ୍ ମନ୍ତ

ଆମର ଜୀବନନଶୈଳୀ ନିମନ୍ତ ଆନମ ବିଶ୍ୱ ପରିନବଶ ସହ୍ କରିବା 
ମାତ୍ରା ଠାରୁ ୧.୬ �ଣୁ ଅଧକି ସମ୍ପଦ ଉପନ�ା� କରୁଛୁ । ଏରଳି 
ମାତ୍ରାତିରିକ୍ ସମ୍ପଦର ଉପନ�ା� ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବ ଜ�ତ ମଧ୍ୟନର 

ବିରାଟ ଅସନ୍ତୁଳନ ସଷିୃ୍ କରିଛି । ରାରତ ନ�ଉ ଁପରିନବଶ ଅନୁକୂଳ 
ସସୁ୍ ନୀତି ଅବଲମ୍ନ କରିଛି ଏବଂ ଅଷେୟ ଶକି୍ ନଷେତ୍ରନର ପଞିୁ୍ 

ନିନବଶ ବୃଦି୍ଧ ସକାନଶ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦଶ୍ଭନ କରୁଛି ନସରନିର 
ମୁ ଁଅତି ମାତ୍ରାନର ଉତ୍ ଫୁଲି୍ତ ।

-ଆନଣ୍ଟାନିଓ �ନୁଟନରସ ୍, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙ୍କ ବକ୍ବ୍ର ଉଦୃ୍ଧତି

“ଲାଇଫ୍ ‘ପରୃବିୀର ଜୀବନନଶୈଳୀ, ପରୃବିୀ ପାଇ ଁ
ଜୀବନନଶୈଳୀ ଏବଂ ପରୃବିୀ ଦ୍ାରା ଜୀବନନଶୈଳୀକୁ ‘ଲାଇଫ୍ ’ 

ଅନୁସରଣ କରିଆସଛିୁ । ଏହା ଆମକୁ ନପ୍ରରଣା ପ୍ରଦାନ 
କରିରାଏ ନ� ପରୃବିୀ ଗ୍ରହର ପରିନବଶ କିପରି ରାନବ 
ସରୁଷିେତ ରହପିାରିବ ନସରପିାଇ ଁଆନମମାନନ ଆମର 
ନଦୈନ୍ନି ଜୀବନନର ନବଶ ୍କିଛି କା�୍୍ଭ  କରିପାରିବା । 

ଜୀବନନଶୈଳୀନର ପରିବତ୍୍ଭନ ଆମ ପରିନବଶକୁ ସରୁଷିେତ 
ରଖବିା ଦି�ନର �ନରଷ୍ ସହାୟକ ନହାଇପାରିବ ।

-ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ପ୍ରତିରଷୋ ଏକ୍ସନପା ଏବଂ ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର
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 �ାହା ସ୍ାନୀୟ ରାନବ ଋତୁ ଅନୁସାନର 
ଉପଲବ୍ଧ ନସହସିବୁ ପନିପରିବା ଓ 
ଖାଦ୍ପଦାର୍ଭ ଖାଆନ୍ତୁ ।

 ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ବାଟ ପାଦନର ଚାଲିବା 
ଅର୍ାସ କରନ୍ତୁ । ଚାହିନଁଲ ଆପଣ 
ସାଇନକଲ ଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିନବ ।

 ଉଚିତ କା�୍୍ଭ ପନ୍ା ଅବଲମ୍ନ କରନ୍ତୁ 
ଏବଂ ଅନ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନସହରିଳି ଉଚିତ 
କା�୍୍ଭ ପନ୍ା ଦାବି କରନ୍ତୁ । �ଦି ଆପଣ 
ନକୌଣସି ଏକ ନସାସାଇଟି ଠାରୁ ନ�ାଟିଏ 
ବାସ�ହୃ କ୍ୟ କରୁଛ୍ିତ, ନତନବ ନସରନିର 
ଜଳଅମଳ ଏବଂ ନସୌର ପାନନଲ ଲା�ିଛି କି 
ନାହି ଁ ତାହା ସନିୁଶି୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ । 

 ସଦାନବନଳ ସଇୁଚ୍ ବ୍୍ କରନ୍ତୁ- ତାହା 
ନ�ାଟିଏ ଇନଲ ଟ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଇୁଚ୍ ନହାଇରାଉ 
କିମ୍ା ଜଳ, �୍ାସ ୍ ଅରବା ନମାଟର �ାନ; 
ନ�ନତନବନଳ ଆବଶ୍କ ନାହି ଁ ନସସବୁ 
ସଇୁଚ୍ �ଡ଼ିୁକୁ ବ୍୍ ରଖନ୍ତୁ ।

 ଅନ୍ମାନଙ୍କ ନିକଟନର ଏହ ି ବାତ୍୍ଭା ପହଞ୍ାନ୍ତୁ 
ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ଙୁ୍କ ଅବ�ତ କରାନ୍ତୁ ନ� 
ନସମାନନ ଏହାକୁ ଏକ ଆନ ା୍ଳନନର ପରିଣତ 
କରନ୍ତୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପରୂଣ ନିମନ୍ତ 
ଆସନ୍ତୁ ସମନସ୍ ଐକ୍ବଦ୍ଧ ନହାଇ କା�୍୍ଭ  କରିବା ।

ତଟଠୀୟ ଚ୍ଛଡିନ୍ନ ସଂଗରା� 
ସତୂ୍ରର ସେ୍କୃଢ଼ଠୀକରଣ

ଉତ୍କର୍ଷ ବଡିେୟୁାଳୟ 
ମଡିଶନର ଶେ୍ାରମ୍ଭ

ତାପଡିର େୟୁାରାଠାଗର ବଡିକାଶମଳୂକ 
ପ୍କଳ୍ପର େଡିର୍ଡିପ୍ସ୍ତର ସ୍ାପନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ଅନ ଟ୍ାବର ୯ 
ତାରିଖ ଦିନ �ଜୁରାଟର ଜନୁା�ଡ଼ ଠାନର 
୩୫୮୦ ନକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ର ବିରିନ୍ନ 
ବିକାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପର ରିତି୍ପ୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ 
କରିଛ୍ିତ । ନସଠାନର ଏକ କାନ�୍ଭା ବ୍ବସ୍ା 
ସ୍ାପନ କରା�ିବ �ାହା ଫଳନର ନସଠାରୁ ତଟକା 
ଫଳ, ପନିପରିବା, ମାଇ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ଉତ୍ାଦ 
ସହଜନର ଦୂରଦୂରା୍ତ ସ୍ାନକୁ ପଠା�ାଇପାରିବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ �ଜୁରାଟର 
ତ୍ରିମ୍ିରସି୍ତ ଆଦାଲାଜଠାନର ଉତ୍ଷ୍ଭ ବିଦ୍ାଳୟ 
ମିଶନର ଶରୁାରମ୍ଭ କରିଛ୍ିତ । ଏହ ିମିଶନ୍ ପାଇ ଁ
ସରକାର ୧୦୦୦୦ ନକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟ କରିନବ। 
ଏହ ି ମିଶନ୍ ଅଧୀନନର ନଦଶନର ୫୦ ହଜାର 
ନୂତନ ନରେଣୀକଷେ ଏବଂ ଏକ ଲଷେରୁ ଅଧକି 
ସ୍ାଟ୍ଭ ନରେଣୀକଷେ ସଷିୃ୍ କରା�ିବ । ଏଠାନର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନମାଟ ୪୨୬୦ ନକାଟି ଟଙ୍କାର 
ବିରିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶରୁାରମ୍ଭ କରିରନିଲ ।

ତାପି ଏବଂ ନମ୍ଭଦା ଜଲି୍ାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ଏକ ଜଳ ନ�ା�ାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ଶରୁାରମ୍ଭ କରିଛ୍ିତ । ସପତୁରା ଠାରୁ ଷ୍ାଚୁ୍ 
ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ପ�୍୍ଭ ୍ତ ସଂନ�ା� କରୁରବିା ଏକ 
ସଡ଼କ ମା�୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଉନ୍ା୍ଚନ 
କରିଛ୍ିତ । ଏହା ବ୍ତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏହ ି
�ସ୍ କାଳନର ନିକଟବତ୍୍ଭୀ ଜନଜାତିବହୁଳ 
ନଷେତ୍ରର ବିକାଶ ନିମନ୍ତ ନମାଟ ୧୯୭୦ ନକାଟି 
ଟଙ୍କାର ନକନତ�ଡ଼ିୁଏ ବିକାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ମଧ୍ୟ ଶରୁାରମ୍ଭ କରା�ାଇଛି । ଏହ ିକା�୍୍ଭ କ୍ମନର 
ଉଦ୍ ନବାଧନ ନଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହନିଲ ନ� 
ଉତ୍ଷ୍ଭ ବିଦ୍ାଳୟ ମିଶନ୍ ଅଧୀନନର ନଦଶର 
ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ଟି ଜନଜାତିବହୁଳ ନଷେତ୍ରନର ଶଷିୋ 
ବ୍ବସ୍ାକୁ ଆଧନିୁକୀକରଣ କରା�ିବ ।  

ମିଶନ୍ ଲାଇଫ୍ ର ତ୍ରି-ସ୍ରୀୟ ରଣନୀତି

ଏହଡି ପାଞ୍ଗ�ାଟଡି ପେଗଷେପ ଦ୍ାରା ଆପଣ 
ନଡିଜର ଜଠୀବନଗଶୈଳଠୀକ୍ ସେ୍କୃଢ଼ କରଡିପାରଡିଗବ

ୋରତର ପରଡିଗବଶ 
ଅନ୍କୂଳ ପ୍ୟାସ

 ରାରତନର ବାଷଶିକ ମଣୁ୍ପିଛା ଅଙ୍ାରକ ଉତ୍ସଜ୍ଭନ 
ମାତ୍ରା ୧.୫ ଟନ୍ ରହଛିି �ଦ୍ପି ବିଶ୍ୱନର ଏହ ି
ମାତ୍ରା ମଣୁ୍ପିଛା ବାଷଶିକ ହାରାହାରି ୪ ଟନ୍ ନବାଲି 
ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

 ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱନର ରାରତ ନହଉଛି ଚତୁର୍ଭ ବୃହତ୍ମ 
ଅଷେୟ ଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ ଉତ୍ସ

 ବାୟୁ ଉତ୍ସରୁ ଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ କରିବାନର ସମଗ୍ର 
ବିଶ୍ୱନର ରାରତ ଚତୁର୍ଭ ସ୍ାନନର ରହଛିି ଏବଂ 
ନସୌର ଶକି୍ରୁ ଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ କରିବା ନଷେତ୍ରନର 
ଏହା ପଞ୍ମ ସ୍ାନ ଅଧକିାର କରିଛି ।

 ବି�ତ ୭- ୮ ବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟନର ରାରତର ଅଷେୟ ଶକି୍ 
ଉତ୍ାଦନ ଷେମତା ୨୯୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି

 ରାରତ ତା’ର ନମାଟ ବିଜଳିୁଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ 
ପରିମାଣନର ଅଣ- ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସରୁ ୪୦ 
ପ୍ରତିଶତ ବିଜଳିୁ ଶକି୍ ନ�ା� କରିବାକୁ ସଷେମ 
ନହାଇପାରିଛି �ାହାକି ନିଦ୍ଧ୍ଭାରିତ ସମୟସୀମା 
ଠାରୁ ୯ ବଷ୍ଭ ପବୂ୍ଭରୁ ହାସଲ କରା�ାଇପାରିଛି ।

 ନପନଟ୍ାଲ୍ ନର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଇରାନନାଲ ମିରେଣ 
ନିମନ୍ତ ରାରତ ଧା�୍୍ଭ  କରିରବିା ଲଷେ୍କୁ ୫ ମାସ 
ପବୂ୍ଭରୁ ହାସଲ କରିପାରିଛି । 

• ଜାତୀୟ ହାଇନଡ୍ାନଜନ୍ ମିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମନର 
ରାରତ ଏକ ପରିନବଶ ଅନୁକୂଳ ଶକି୍ ଉତ୍ସ 
ଦି�ନର ଆ�କୁ ଅଗ୍ରସର ନହଉଛି ।

 ନଦୈନ୍ନି ଜୀବନନର ସରଳ ଅରଚ ଫଳପ୍ରସ ୂ ପରିନବଶ ଅନୁକୂଳ କା�୍ଭପନ୍ା 
ଅବଲମ୍ନ ଅର୍ାସ ଆପଣାଇବାକୁ ସମସ୍ଙୁ୍କ ପ୍ରରାବିତ କରନ୍ତୁ

 ଶଳି୍ପସଂସ୍ା ଏବଂ ବଜାରକୁ ପରିବତ୍ଶିତ ଚାହଦିା ଓ ପରିସି୍ତି ଅନୁସାନର କା�୍୍ଭ  
କରିବାନର ସଷେମ କରାନ୍ତୁ

 ସଫଳ ଓ ନପାଷଣୀୟ ଉପରୁକି୍ ଏବଂ ଉତ୍ାଦନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତିରଷୋ ଏକ୍ସନପା ଏବଂ ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର
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ଆଜ ିରାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅରିବୃଦି୍ଧଶୀଳ ବିମାନ ବ୍ବସ୍ାନର ପରିଣତ 
ନହାଇଛି । �ାତ୍ରୀ ପରିବହନ ଦୃଷି୍ରୁ ଆନମ ବିଶ୍ୱର ନରେଷ ୍ତିନିନ�ାଟି 
ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ନ�ାଟିଏ ନହବା ଦି�ନର ଅଗ୍ରସର ନହଉନଛ । ଆ�ାମୀ 

୪ – ୫ ବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟନର ନଦଶର ଆହୁରି ନକାଟି ନକାଟି ନୂତନ �ାତ୍ରୀ ବିମାନ �ାତ୍ରା 
କରିବାକୁ ସଷେମ ନହାଇପାରିନବ । ଉଡାନ ନ�ାଜନା ନଦଶନର ବିମାନ�ାତ୍ରା ଶଳି୍ପକୁ 
ଏକ ନୂତନ ଶଖିରନର ପହଞ୍ାଇଛି । ଆଶା କରା�ାଉଛି ଆ�ାମୀ ୧-ରୁ ୧୫ ବଷ୍ଭ 
ମଧ୍ୟନର ରାରତ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧକି �ାତ୍ରୀବାହୀ ଏବଂ ପରିବହନ ବିମାନ ଆବଶ୍କ 
କରିବ । ଏରଳି ବିଶାଳ ଚାହଦିାକୁ ପରୂଣ କରିବା ସକାନଶ ରାରତ ତା’ର ନ�ାଜନା 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରିସାରିଛି । ଏହ ି ଦି�ନର ଆ�କୁ ଏକ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ପଦନଷେପ ଗ୍ରହଣ 
ସ୍ୱରୂପ, ଅନ୍ଟାବର ୩୦ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ �ଜୁରାଟର 
ରନଦାଦରାଠାନର ସି- ୨୯୫ ପରିବହନ ବିମାନ ନିମ୍ଭାଣ ନିମନ୍ତ ଏକ ପା୍ଣ୍ଟର 
ଶଳିାନ୍ାସ କରିଛ୍ିତ । ଏହ ିବିମାନ ଉତ୍ାଦନକାରୀ ପା୍ଣ୍ଟ୍ ନଦଶର ପ୍ରରମ ଘନରାଇ 
ନଷେତ୍ରରୁ ବିମାନ ନିମ୍ଭାଣକାରୀ କାରଖାନା ନହବ । ଟାଟା ଆଡରା୍ଡ୍୍ ସିଷ୍ମ ୍
ଲିମିନଟଡ୍ ଏବଂ ନସ୍ନ୍ ର ଏୟାର ବସ ୍ଡିନଫ୍ ୍ଆଣ୍ ନସ୍ସ ୍ର ମିଳିତ ସହନ�ା�ନର 
ଏହ ିପା୍ଣ୍ଟ୍ ନିମଶିତ ନହବ ଏବଂ ଏରନିର ରାରତୀୟ ବାୟୁନସନା ପାଇ ଁ୪୦ଟି ନ�ାଟି 

ସି- ୨୯୫ ବିମାନ ନିମ୍ଭାଣ କରା�ିବ । 
ଏହ ି ରିତି୍ପ୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ କା�୍୍ଭ କ୍ମନର ନିଜର ବକ୍ବ୍ ପ୍ରଦାନ କରି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ଉତ୍ାଦନ ନଷେତ୍ରକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତ 
�ତ ଆଠବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟନର ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଗ୍ରହଣ କରା�ାଇରବିା 
ପଦନଷେପ ସଂପକ୍ଭନର ଅବତାରଣା କରିରନିଲ । ନଦଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ 
କରିବା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିରବିା ଅନନକ �ଡ଼ିୁଏ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ପଦନଷେପ 
ବିଷୟନର ସଚୂନା ନଦଇରନିଲ । ନସ କହରିନିଲ ନ�, “ଇଜ ୍ଅଫ୍ ଡୁଇଂ 
ବିଜନିନସ ୍ଉପନର ରାରତ ବତ୍୍ଭମାନ ନ�ତିକି �ରୁୁତ୍ୱ ନଦଉଛି ପବୂ୍ଭରୁ 
ନକନବ ନସତିକି �ରୁୁତ୍ୱ ଦିଆ�ାଇ ନରଲିା ।” ରେୀ ନମାଦୀ କହନିଲ 
ନ� କନପ୍ଭାନରଟ୍ ଟିକସ ବ୍ବସ୍ାର ସରଳୀକରଣ, ଏହାକୁ ନବୈଶ୍ୱକି 

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ନଗେମ୍ବର 16-30, 202230

ପ୍ଥମ ଥର ପାଇ ଁଗେଶଗର ଏକ ଘଗରାଇ କମ୍ପାନଠୀ 
ପରଡିବହନ ବଡିମାନ ଉତ୍ାେନ କରଡିବ

ଗମକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଗମକ୍ ଫର୍ େଡି ୱାର୍ଲ୍ଷ େଡି�ଗର
ଏକ �ର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ପେଗଷେପ

୨୦୧୪ ମସିହାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ନ�ନତନବନଳ ନମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ଅରି�ାନ ଆରମ୍ଭ କରିରନିଲ ନସନତନବନଳ ଏହାକୁ 
ନନଇ ଅନନକ ନଲାକଙ୍କ ମନନର ନାନା ପ୍ରକାର ସନ୍ହ ଉନଦ୍କ ନହାଇରଲିା । ନସନତନବନଳ ବ୍ାପକ ରାନବ ଏହା କଳ୍ପନା କରା�ାଉରଲିା 

ନ� ରାରତର ଉତ୍ାଦନ ନଷେତ୍ର ଅନ୍ମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦ୍ୱୀ ନହାଇପାରୁନାହି ଁଏବଂ ନଦଶ ନସବା ନଷେତ୍ରନର ଅଧକିତର ଧ୍ୟାନ ନକନ୍ଦ୍ରତି 
କରିବା କରା । କିନ୍ତୁ ନମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ଅରି�ାନ ସହତି ରାରତ ଅଧନୁା ନଦଶନର ନିଜସ୍ୱ ଲଢ଼ଆୁ ବିମାନ, ଟ୍ାଙ୍୍କ ଏବଂ ସବ୍ ନମରିନ୍ ନିମ୍ଭାଣ 
କରିପାରୁଛି । ଏହା ସହତି ‘ନମକ୍ ଫର୍ ଦି ୱାଲ ୍ଡ୍ଭ’ ଦି�ନର ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ନହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ନକବଳ ନସତିକି ନୁନହ ଁ, ଅପର ପନଷେ, 

ଆନମ ପ୍ରତିନଷଧକ ଟିକା, ଅନ୍ାନ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ଅନଟାନମାବାଇଲ୍ ଏବଂ ନମାବାଇଲ୍ ନଫାନ୍ ନଷେତ୍ରନର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ �ତିନର ପ୍ର�ତି କରିଚାଲିଛୁ। 
ଏନବ ନସମିକଣ୍ ଟ୍ର, ନଡ୍ାନ୍ , ଏବଂ ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ ଉତ୍ାଦନର ପାଳି ନ�ଉ ଁନଷେତ୍ର ଉପନର ନ�ତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଆ�ିବା କରା 
ତାହା ଏନବସଦୁ୍ଧା ଦିଆ�ାଇ ନରଲିା । ଏହ ିଦୁବ୍ଭଳତାକୁ ରରଣା କରିବା ସକାନଶ �ତ ନସନପଟମ୍ର ମାସନର �ଜୁରାଟନର ନଦଶର ପ୍ରରମ 
ନସମିକଣ୍ ଟ୍ର ପା୍ଣ୍ଟ୍ ସ୍ାପନ ନିମନ୍ତ ରିତି୍ ପ୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ କରା�ାଇରଲିା ଏବଂ ଏହା ପନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନମାଦୀ �ତ ଅନ ଟ୍ାବର ୩୦ 
ତାରିଖ ଦିନ ରନଦାଦରାଠାନର ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ ଉତ୍ାଦନ ନିମନ୍ତ ଏକ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷା୍ ସକାନଶ ଆଧାରଶଳିା ରଖଛି୍ିତ ।
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ସ୍ରନର ପ୍ରତିନ�ା�ୀ କରିବା, ଅନନକ ନଷେତ୍ରନର ବିନଦଶୀ ପଂୁଜନିିନବଶର ମାତ୍ରାକୁ 
୧୦୦% ପ�୍୍ଭ ୍ତ ବୃଦି୍ଧ କରିବା, ପ୍ରତିରଷୋ, ଖଣ ିଓ ମହାକାଶ ରଳି ନଷେତ୍ରକୁ ଘନରାଇ 
କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ ଉନ୍ମକୁ୍ କରିବା, ୩୩,୦୦୦ କମ୍ପାନୀକୁ ଉନଚ୍ଛଦ କରିବା 
ଏବଂ ଡଜନ ଡଜନ ଜଟିଳ ଟିକସ ଆଇନକୁ ନିଃନଶଷ କରି ତାହା ସ୍ାନନର ବସୁ୍ ଓ 
ନସବା କର ବ୍ବସ୍ା କରା�ିବା ଫଳନର ରାରତନର ଏନବ ଆରଶିକ ସଂସ୍ାରର ଏକ 
ନୂଆ ��ୁ ନଲଖା �ାଇଛି ।

ରାରତନର ଉତ୍ାଦନ ନଷେତ୍ରନର ଘଟୁରବିା ପରିବତ୍୍ଭନ ସଂପକ୍ଭନର ସଚୂନା ନଦଇ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହନିଲ, “ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ନିନବଶ ଅନୁକୂଳ ନୀତିର ସଫୁଳ ସ୍ୱରପ 
ତାହା ପ୍ରତ୍ଷେ ବିନଦଶୀ ପଞିୁ୍ ନିନବଶ (ଏଫଡିଆଇ) ନଷେତ୍ରନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ 
ନହାଇଛି ।” ବି�ତ ଆଠ ବଷ୍ଭ ରିତନର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୧୬୦ଟିରୁ ଅଧକି ରାଷ୍ଟ୍ରର 
କମ୍ପାନୀମାନନ ରାରତନର ପଂୁଜ ିନିନବଶ କରିଛ୍ିତ । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହା�ାଇ ପାରିବନାହି ଁ
ନ� ନକବଳ ନକନତନ�ାଟି ନିର୍ଶିଷ୍ ନଷେତ୍ରକୁ ନସହସିବୁ ବିନଦଶୀ ପଞିୁ୍ନିନବଶ 
ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରବାହ ଘଟିଛି । ଏହାର ବ୍ାପକତା ନଦଶର ଅର୍ଭନୀତିର ୬୦ଟିରୁ ଅଧକି 
ନଷେତ୍ରନର ନହାଇଛି ଏବଂ ତାହା ୩୧ଟି ରାଜ୍ନର ପହଞ୍ଛିି । ନକବଳ ଏନରାନସ୍ସ ୍
ଶଳି୍ପ ନଷେତ୍ରନର ୩ ବିଲିୟନରୁ ଅଧକି ଡଲାର ନିନବଶ କରା�ାଇଛି । ୨୦୦୦ ଠାରୁ 
୨୦୧୪ ମସିହା ମଧ୍ୟନର ନ�ତିକି ପରିମାଣର ପ୍ରତ୍ଷେ ବିନଦଶୀ ପଂୁଜ ି ନିନବଶ 
ନହାଇରଲିା ତାହା ପରଠାରୁ ଅଦ୍ାବଧ ିଏହା ପାଞ୍�ଣୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି । ଅର୍ଭାତ୍ , ପବୂ୍ଭ 
ଚଉଦ ବଷ୍ଭ ରିତନର ନ�ଉ ଁ ପରିମାଣର ଏଫଡିଆଇ ନଦଶକୁ ଆସିରଲିା ବି�ତ 
ଆଠବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟନର ତାହା ପାଞ୍ �ଣୁରୁ ଅଧକି ନହାଇଛି । ଆ�ାମୀ ବଷ୍ଭମାନଙ୍କନର 
ପ୍ରତିରଷୋ ଏବଂ ଏନରାନସ୍ସ ୍ ନଷେତ୍ର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରାରତ ଅରି�ାନର ପ୍ରମଖୁ 
ସ୍ମ୍ଭ ନହବାକୁ �ାଉଛି । ୨୦୨୫ ମସିହା ସଦୁ୍ଧା, ଆନମ ଆମର ପ୍ରତିରଷୋ ଉତ୍ାଦନକୁ 
୨୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧକି ରାନବ ସଂପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ �ାଉଛୁ । ନସହରିଳି 
ଆମର ପ୍ରତିରଷୋ ରପ୍ାନି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ଟପିବାକୁ �ାଉଛି । 
ଏହ ିନଷେତ୍ରକୁ ସହାୟତା ନ�ା�ାଇବା ନିମନ୍ତ ଉତ୍ର ପ୍ରନଦଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁନର 
ପ୍ରତିରଷୋ କରିନଡାରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରା�ାଉଛି ।
ୋରତ ନଡିଦ୍ଗିଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାେଡିକାଗର ଗହବ ସାମଡିେ
ଏହ ି ପା୍ଣ୍ଟ୍ ନିମ୍ଭାଣ କା�୍୍ଭ  ନଶଷ ନହନଲ, ରାରତ ବିଶ୍ୱର କତିପୟ ବିମାନ 
ନିମ୍ଭାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲିକାନର ନିଜର ନାମ ସାମିଲ କରିପାରିବ । �କୁ୍ରାଷ୍ଟ୍ର 
ଆନମରିକା, ବି୍ନଟନ୍ , ରୁଷିଆ, ଫ୍ା୍,୍ ଇଟାଲି, ନସ୍ନ୍ , ୟୁନକ୍ନ୍ , ବ୍ାଜଲି, ଚୀନ୍ ଏବଂ 
ଜାପାନ ରଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏନବ ଏହ ିତାଲିକାନର ସ୍ାନ ପାଇଛ୍ିତ । 
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୨୦୨୧ଗର ଏୟାରବସ ୍ସହଡିତ ରାଜଡିନାମା ସ୍ୱାଷେରଡିତ
୨୦୨୧ ମସିହା ନସନପଟମ୍ର ମାସନର ରାରତ ଏୟାରବସ ୍ଡିନଫ୍ ୍ଆଣ୍ ନସ୍ସ ୍(ଏଡିନସ୍ସ ୍) 
ସହତି ପ୍ରାୟ ୨୧,୦୦୦ ନକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ର ରାଜନିାମା ସ୍ୱାଷେର କରିଛି । ପବୂ୍ଭରୁ ପରୁୁଣା 
ଆନ୍ା- ୭୪୮ ପରିବନତ୍୍ଭ ସି- ୨୯୫ ବିମାନ କିଣବିା ସକାନଶ ଏକ ରାଜନିାମା ସ୍ୱାଷେରିତ 
ନହାଇରଲିା । ନସର ିମଧ୍ୟରୁ ୫୬ଟି ବିମାନ ପାଇ ଁଆନଦଶନାମା ଦିଆ ସରିରଲିା । ନସରରୁି 
୧୬ଟି ବିମାନ ନସ୍ନ୍ ରୁ ଆସିବ ଏବଂ ଅବଶଷି୍ ୪୦ଟି ବିମାନ �ଜୁରାଟର ରନଦାଦରାଠାନର 
ନିମ୍ଭାଣ କରା�ିବ । ଏହ ିବିମାନ�ଡ଼ିୁକ ସମ୍ପରୂ୍୍ଭ ରାନବ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ାନନକୌଶଳନର ନିମଶିତ ନହବ। 
୨୦୨୩ ମସିହା ନସନପଟମ୍ର ଠାରୁ ୨୦୨୫ ମସିହା ଅ�ଷ୍ ମାସ ମଧ୍ୟନର ୧୬ଟି ବିମାନ ନ�ା�ାଇ 
ଦିଆ�ିବ । ନସହରିଳି ସ୍ୱକୀୟ ଜ୍ାନନକୌଶଳନର ନିମଶିତ ନହବାକୁ ରବିା ବିମାନ�ଡ଼ିୁକ ୨୦୨୬ 
ଠାରୁ ୨୦୩୧ ମସିହା ମଧ୍ୟନର ନ�ା�ା�ିବ । ପ୍ରତିରଷୋ ମନ୍ତଣାଳୟ ଅନୁସାନର, ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ 
ମାଧ୍ୟମନର ୨୦୩୧ ମସିହା ସଦୁ୍ଧା ନଦଶର ବାୟୁ ନସନା ୫୬ଟି ବିମାନ ହାସଲ କରିନବ ।

ସ୍ୱଗେଶଠୀ ବୟୁାବସାୟଡିକ ସଂସ୍ାମାଗନ ଗହଗବ ଉପକକୃତ
ନଦଶର ସାତଟି ରାଜ୍ର ୨୫ନ�ାଟି କମ୍ପାନୀ ଏହ ିବିମାନ ନିମ୍ଭାଣ ନିମନ୍ତ ୧୩ ହଜାର 
୪୦୦ �ନ୍ତାଂଶ ଏବଂ ୪୬୦୦ ସବ୍ - ଆନସମ୍ବ୍ି ଉପକରଣ ନ�ା�ାଇନବ। ଏହାତରିିକ୍, 
ରାରତ ଇନଲନ ଟ୍ଟ୍ରନିକ୍ସ ଲିମିନଟଡ୍ ଏବଂ ରାରତ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଲିମିନଟଡ ଦ୍ାରା ବିକାଶ 
ଘଟା�ାଇରବିା ସ୍ୱନଦଶୀ ଜ୍ାନନକୌଶଳନର ନିମଶିତ ଇନଲନ ଟ୍ଟ୍ରା୍କ୍୍ �ଦୁ୍ଧ ସଟ୍ୁ ୫୬ଟି 
�ାକ ବିମାନ ଖଞ୍ା�ିବ । ଏହ ି ପରିନପ୍ରଷେୀନର, ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ରାରତୀୟ ଘନରାଇ 
ଉନର୍୍ା�ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ ଏକ ବରିଳ ସନୁ�ା� ରାନବ ସାବ୍ସ୍ ନହାଇପାରିବ । ପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ ଗରାଜ�ାର ଗମଳା

“ରେଡି ଗେଶ େଡିତର୍ ଏବଂ ବାହାର୍ ଶଡିଳ୍ପ 
ସଂସ୍ାମାଗନ ଆସଡିଗବ, ଗତଗବ ନୂତନ 

କମ୍ଷନଡିରକ୍୍ଡିର ସଗ୍ରା� ଏବଂ ଆତ୍ମ-ନଡିରକ୍୍ଡିର 
ସଗ୍ରା� ସକୃଷ୍ଡି  ଗହାଇପାରଡିବ ।”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ �ଜୁରାଟର ନରାଜ�ାର ନମଳାକୁ 
ଅନ୍ଟାବର ୨୯ ତାରିଖ ଦିନ ରିଡିଓ କନଫନର୍ ୍ଂି ମାଧ୍ୟମନର 
ଶରୁାରମ୍ଭ କରିରନିଲ �ାହା ଫଳନର ଧନନତରାସ ୍ଦିନଠାରୁ 
ଦିଲ୍ୀନର ଆରମ୍ଭ ନହାଇରବିା ଜାତୀୟ ସ୍ରର ‘ନରାଜ�ାର 
ନମଳା’ �ଜୁରାଟନର ପହଞ୍ôଚଛି । �ଜୁରାଟର ପଞ୍ାୟତ 
ନସବା ଚୟନ ନବାଡ୍ଭଠାନର ୫୦୦୦ରୁ ଅଧକି ଏବଂ ନଲାକ 
ରଷେକ ରାନବ ନି�କିୁ୍ ପାଇରବିା ୮୦୦୦ରୁ ଅଧକି ପ୍ରାର୍ଭୀଙୁ୍କ 
ମିଳିରବିା ନି�କିୁ୍ନର ଆନ୍ ପ୍ରକଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହନିଲ 
ନ�, “ଆ�ାମୀ ଦିନନର ନଦଶର ଅନ୍ାନ୍ ରାଜ୍ମାନନ ମଧ୍ୟ 
ଏହରିଳି ନରାଜ�ାର ନମଳାର ଆନୟାଜନ କରିନବ । ନକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି �ଜୁରାଟ ସରକାର 
ଏରଳି ନରାଜ�ାର ନମଳାର ଆନୟାଜନ କରିଛ୍ିତ । ନମାନତ 
ସଚୂୀତ କରା�ାଇଛି ନ� ଏର ି ନିମନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ ରାଜ୍ 
ଆନ�ଇ ଆସିଛ୍ିତ । ଏପରିକି ନକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ନଷେତ୍ରମାନନ ମଧ୍ୟ 
ଏହ ିଉପକ୍ମ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛ୍ିତ ।

ଏରପିାଇ ଁନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତି ବଷ୍ଭ ୧୦ ଲଷେ ନଲାକଙୁ୍କ 
ନରାଜ�ାରଷେମ କରିବା ସକାନଶ ଏକ ଲଷେ୍ ଧା�୍୍ଭ  କରିଛ୍ିତ। 
ନତନବ, ରାଜ୍ମାନନ ନ�ଉ ଁ ମାତ୍ରାନର ଏହ ି କା�୍୍ଭ କ୍ମନର 
ହାତ ମିଳାଇଛ୍ିତ, ନସରରୁି ନମାର ବିଶ୍ୱାସ ନ� ଏହ ିକା�୍୍ଭ କ୍ମ 
ତା’ର ଲଷେ୍କୁ ଟପି�ିବ । ଏହାର ଅର୍ଭ ନହଲା, ନକନ୍ଦ୍ର 
ଓ ରାଜ୍ ସରକାରମାନନ ବତ୍୍ଭମାନ �ବୁ ବ�୍ଭଙୁ୍କ ଶାସନ 
ବ୍ବସ୍ାନର ଏରଳି ରାନବ ସାମିଲ କରୁଛ୍ିତ �ାହା ଫଳନର 
ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧା�୍୍ଭ  କରିରବିା ଲଷେ୍ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ 
ପ୍ରବତ୍୍ଭନ ନହାଇପାରିବ । ଅର୍ଭାତ୍ , ଏହା ପରୂ୍୍ଭ ମାତ୍ରାନର ସଫଳ 
ନହବାକୁ �ାଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ନ�ାଜନାର ସଫୁଳକୁ 
ସମାଜର ନଶଷତମ ବ୍କି୍ଙ୍କ ନିକଟନର ପହଞ୍ାଇପାରିବ । 
ଏହ ି�ବୁ ସ୍ତାନ ଓ ସ୍ତତି�ଣ ନ�ଉମଁାନନ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହର 
ସହ କମ୍ଭଶକି୍ନର ସାମିଲ ନହଉଛ୍ିତ ନସମାନନ ସକଳ 
ପ୍ରକାର କା�୍୍ଭ କୁ ତ୍ୱରା୍ ୍ତି କରିନବ ।
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ରାରତୀୟ ଚି୍ତନ ଏବଂ ଆଶା ଆକାଂଷୋ  ଏକତା ସଦାନବନଳ ନମାହର ରାନବ ରହଆିସିଛି । ରାରତୀୟ 
ମାନସିକତାନର ଏକତାର ରାବନା ଏକ ଅବିନଚ୍ଛଦ୍ ଅଙ୍ ରୂନପ ବିଦ୍ମାନ ରହଛିି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙ୍କ 
ପରିକଳ୍ପନାନର ପ୍ରରାବିତ ନହାଇ ୨୦୧୪ ମସିହାନର ରାରତରତ୍ନ , ନଲୌହମାନବ ‘ସର୍୍ଭାର ବଲ୍ରରାଇ ପନଟଲ’ଙ୍କ 
ଜୟ୍ତୀ ଅର୍ଭାତ୍ , ଅନ ଟ୍ାବର ୩୧ ତାରିଖ ଦିନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ରୂନପ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତ ସିଦ୍ଧା୍ତ 
ଗ୍ରହଣ କରା�ାଇରଲିା । ଏହା ପଛନର ରବିା ଉନର୍ଶ୍ଟି ନହଲା ସମସ୍ଙ୍କ ମନନର ନଦଶର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ତା 
ପ୍ରତି ରାବନାକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବା । ସର୍୍ଭାର ବଲ୍ଳରରାଇ ପନଟଲଙ୍କ ୧୪୭ତମ ଜୟ୍ିତ ଅବସରନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
�ଜୁରାଟର ନକରାଡ଼ିଆଠାନର ରବିା ଷ୍ାଚୁ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ନିକଟନର ନଲୌହମାନଙ୍କ ପ୍ରତି �ରୀର ରେଦ୍ଧାଞ୍ଳି ଜ୍ାପନ 
କରିରନିଲ ଏବଂ ନସଠାନର ଆନୟାଜତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ସମାନରାହନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିରନିଲ ।

ନଲୌ ହମାନବ ‘ସର୍୍ଭାର ବଲ୍ରରାଇ ପନଟଲ’ଙ୍କ ଜୟ୍ତୀ 
ଏବଂ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ’ ନହଉଛି ରାରତର 
ସାଂସ୍ତୃିକ ବିବିଧତାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଏକ ବିରଳ 

ଅବସର । ଏକତା ଆମ ଚି୍ତନ ଓ ଦଶ୍ଭନର ମଳୂ ଆଧାର। ନଦଶର ଏକତା 
ଜଳଜଳ ନହାଇ ଦୃଶ୍ମାନ ନହାଇରାଏ ନ�ନତନବନଳ ନଦଶନର ନକୌଣସି 

ବିପ�୍୍ଭ ୟ ଘଟିରାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ମକୁାବିଲା କରିବା 
ସକାନଶ ଏକଜଟୁ ନହାଇରାଆ୍ିତ । �ଜୁରାଟର ନକରାଡ଼ିଆଠାନର 
ଆନୟାଜତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ୨୦୨୨ ଅବସରନର 

ଉଦ୍ ନବାଧନ ନଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ କହନିଲ, 
“ଐକ୍ବଦ୍ଧତା, ଏହ ିଶଙୃ୍ଖଳା, ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ୀୟ ସ୍ର 

ପ�୍୍ଭ ୍ତ ପ୍ରନତ୍କ ପ�୍୍ଭ ାୟନର ଆବଶ୍କ �ାହାକି ଆନମ ନଦଶର ପ୍ରତି 
ନକାଣ ଅନୁନକାଣନର ଲଷେ୍ କରିପାରୁଛୁ । ଆଜ ିନଦଶର ବିରିନ୍ନ ରା�ନର 
୭୫୦୦୦ ଏକତା ନଦୌଡ଼ର ଆନୟାଜନ କରା�ାଉଛି । ସର୍୍ଭାର ବଲ୍ରରାଇ 
ପନଟଲଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରୁ ନଦଶବାସୀ ଶକି୍ ଆହରଣ କରୁଛ୍ିତ । ଆଜ ିନଦଶର 
ଜନସାଧାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଐକ୍ ଓ ଅଖଣ୍ତାକୁ ବଜାୟ ରଖବିା ନିମନ୍ତ ଶପର 
ଗ୍ରହଣ କରୁଛ୍ିତ ଏବଂ ଏହ ିଅମତୃ କାଳନର ‘ପଞ୍ ପ୍ରଣ’ର ଶପର ନନଉଛ୍ିତ ।
ଆମର ସାଂସ୍ତିୃକ ନବୈରବ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବା ସକାନଶ ଅନନକ 

ଉପାୟ ରହଛିି, କିନ୍ତୁ ନସସବୁ ରିତନର ରବିା ମାନସିକତା ଏକ ଓ 
ଅରିନ୍ନ । ନଦଶର ଏହ ିଐକ୍, ଏହ ିପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ପରସ୍ର ପ୍ରତି 

ମନନର ରବିା ନନେହ, ରାରତର �ରୀର ମଲୂ୍ନବାଧକୁ 
ପ୍ରତିପାଦିତ କନର । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହନିଲ, “ ଆଜ ିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରନର ମୁ ଁ ଆପଣମାନଙୁ୍କ 
ପଣୁ ି ରନର ସର୍୍ଭାର ସାନହବ ଆମମାନଙ୍କ ଉପନର 
ନ�ଉ ଁଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ସ୍ କରିରନିଲ ତାହା ସ୍ରଣ କରାଇ 
ନଦବାକୁ ଚାନହ ଁ । ନଦଶର ଐକ୍ ଓ ଅଖଣ୍ତାକୁ 
ସଦୃୁଢ଼ କରି ରଖବିା ସକାନଶ ନସ ଆମମାନଙ୍କ 
ଉପନର ଦାୟିତ୍ୱ ଅପ୍ଭଣ କରିରନିଲ । ଏହ ିଐକ୍ 

ରାଷ୍ଟ୍ରଠୀୟ ଏକତା େଡିବସ
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ନସତିକିନବନଳ ସଦୃୁଢ଼ ନହାଇପାରିବ ନ�ନତନବନଳ ନଦଶର 
ପ୍ରନତ୍କ ନା�ରିକ ଏହାକୁ ନିଷା୍ ଏବଂ ସମାନ ଦାୟିତ୍ୱନବାଧର 
ସହ ନିବ୍ଭାହ କରିନବ । ଆଜ ିଏହ ିଦାୟିତ୍ୱନବାଧକୁ ସବ୍ଭାନଗ୍ର 
ସ୍ରଣ ପବୂ୍ଭକ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ପରନର ‘ସବ୍ କା ସାର ୍, ସବ୍ କା 
ବିକାଶ, ସବ୍ କା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସବ୍ କା ପ୍ରୟାସ’ ମନ୍ତନର ଆ�କୁ 
ଅଗ୍ରସର ନହବାନର ଲା�ିଛି । ଆଜ ିବାଛବିଚାର ବିହୀନ ନୀତି 
ନ�ା�ୁ ଁ ନଦଶର ପ୍ରନତ୍କ ରା�, ପ୍ରନତ୍କ ଗ୍ରାମ, ପ୍ରନତ୍କ 
ବ�୍ଭ ଏବଂ ନକୌଣସି ନରଦରାବ ପ୍ରଦଶ୍ଭନ ବିନା ପ୍ରନତ୍କ 
ନା�ରିକ ଉପକୃତ ନହାଇପାରୁଛ୍ିତ ।” ନସଠାନର ଆନୟାଜତି 
ପନରଡ଼ନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପବୂ୍ଭରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ 
ନମାଦୀ ସରୁଷୋ ବଳର �ବାନମାନଙୁ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଓ 
ଅଖଣ୍ତା ଶପର ପାଠ କରାଇରନିଲ । 
ଅମ୍ବାଜଠୀର ଜନଜାତଡି ପଡିୋମାନଙ୍ ମୟ୍ୁଜଡିକାେ୍ ବୟୁାଣ୍ଡ୍ 
ଉତ୍ବର ଆକର୍ଷଣ
ନକରାଡିଆଠାନର ଆନୟାଜତି କା�୍୍ଭ କ୍ମର ଏକ ବିନଶଷ 
ଆକଷ୍ଭଣ ରଲିା ଅମ୍ାଜୀଠାରୁ ଆସିରବିା ଜନଜାତି ବ�୍ଭର 
ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ମୁ୍ ଜକିାଲ୍ ବ୍ାଣ୍ଡ୍ ବାଦନ । ଏହ ିବ୍ାଣ୍ଡ୍ ର 
ସଦସ୍ମାନନ ଅମ୍ାଜୀ ମ୍ରି ନିକଟନର ପବୂ୍ଭରୁ ରିଷୋ 
ମା�ି ଜୀବନ ନିବ୍ଭାହ କରୁରନିଲ । �ତ ମାସନର ଅମ୍ାଜୀ 
ମ୍ରି ପରିଦଶ୍ଭନ ନବନଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ 
ନସହସିବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାଦ୍ ବାଦନକୁ ଶଣୁ ି ନସମାନଙୁ୍କ 
ନପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିରନିଲ । ଏହ ିପିଲାମାନନ ଏରଳି ଆକଷ୍ଭଣୀୟ 
ରାନବ ବାଦ୍�ନ୍ତ ବାଦନ କରିବାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ନବଶ ୍
ନପ୍ରରଣାଦାୟୀ । ଏକଦା ନସମାନନ ନିଜର ନପଟପାଟଣା 
ଲା�ି ସଂଘଷ୍ଭ କରୁରନିଲ ଏବଂ ଏନବ ନସମାନଙୁ୍କ ଶଷିୋଲାର 
କରିବାର ସବୁର୍୍ଭ ସନୁ�ା� ମିଳିପାରିଛି । 

ଏକତା ନ�ର : ସମଗ୍ ବଡିଶ୍ ପାଇ ଁ
ଆେଶ୍ଷ ନ�ରଠୀ
ଏକତା ନ�ରୀ ରାରତର ଏକ 
ମନଡଲ ସିଟି ରାନବ ବିକଶତି ନହଉଛି 
�ାହାକି ସମଗ୍ର ନକବଳ ନଦଶନର 
ନୁନହ ଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱନର ଅରୂତପବୂ୍ଭ । 
ନ�ନତନବନଳ ନଦଶନର ପରିନବଶର 
ସରୁଷୋ ନିମନ୍ତ ଏକ ମନଡଲ ସିଟି 
ନିମ୍ଭାଣ ସକାନଶ ଆନଲାଚନା କରା�ିବ 
କିମ୍ା ନ�ନତନବନଳ ଏଲଇଡି ବତୀ 
ଉପନ�ା� �ାହାକି ବିଜଳିୁଶକି୍ର 
ସଞ୍ୟ କରିପାରିବ ନସହ ି ପ୍ରସଙ୍ନର 
ଆନଲାଚନା ନହବ ନସନତନବନଳ 
ପ୍ରରନମ ଏକତା ନ�ର କରା ମନକୁ 
ସ୍ୱତଃ ଆସିବ । ନସୌର ଶକି୍ ଚାଳିତ 
ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବହନ ବ୍ବସ୍ା ଏବଂ 
ନସଠାନର ବସବାସ କରୁରବିା ବିରିନ୍ନ 
ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସରୁଷୋ ନିମନ୍ତ ସକଳ 
ପ୍ରକାର ବ୍ବସ୍ା କରା�ାଇଛି । ଏକତା ମଲ୍ , 
ଏକତା ନସ୍ଭରୀ, ବିଶ୍ୱ ଜଙ୍ଲ ନ�ଉରଁନିର 
ବିବିଧତା ମଧ୍ୟନର ଏକତା, ଏକତା ନନୌକା 
ଏବଂ ଏକତା ନରଳ ନଷ୍ସନ, ଏହସିବୁ ପ୍ରୟାସ 
ଏକ ନପ୍ରରଣା �ାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାକୁ ସଦୃୁଢ଼ 
କରିପାରିବ । ଏନବ ଏହ ିନୀତି ଓ ତ୍ା�କୁ ପ୍ରଦଶଶିତ 
କରିବା ନିମନ୍ତ ଏକତା ନ�ରନର ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ 
ପ୍ରତିଷା୍ କରା�ିବ । 

ଗକୋଡଡିଆଠାଗର ଷ୍ାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟ୍ନଡିଟଡିଠାଗର ସଦ୍୍ଷାର ପଗଟେଙ୍
ପ୍ତଡି ପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେଠୀଙ୍ ରେଦ୍ଧାସମ୍ନ ଅପ୍ଷଣ
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 ଷ୍ାଚୁ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଠାନର ସର୍୍ଭାର ପନଟଲଙ୍କ ପ୍ରତି ରେଦ୍ଧାସମୁନ ଅପ୍ଭଣ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ସମାନରାହନର 
ନ�ା�ଦାନ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ନସଠାନର ସୀମା ସରୁଷୋ ବଳ (ବିଏସଏଫ) ଏବଂ ପାଞ୍ଟି ରାଜ୍ର 
ପଲିୁସ ୍ବଳ ପଷେରୁ ପନରଡ୍ ର ଆନୟାଜନ କରା�ାଇରଲିା । ନସରରୁି ପ୍ରନତ୍କ ପଲିୁସ ବଳ ନ�ାଟିଏ ନଜାନ୍ ରୁ 
ଉତ୍ରାଞ୍ଳ ନଜାନ୍ (ହରିଆନା), ପଶି୍ମାଞ୍ଳ ନଜାନ୍ (ମଧ୍ୟ ପ୍ରନଦଶ), ଦଷିେଣାଞ୍ଳ ନଜାନ୍ (ନତଲଙ୍ାନା), ପବୂ୍ଭାଞ୍ଳ 
ନଜାନ୍ (ଓଡ଼ିଶା) ଏବଂ ଉତ୍ର- ପବୂ୍ଭାଞ୍ଳ ନଜାନ୍ (ତି୍ରପରୁା) ଆନୟାଜତି ପନରଡନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିରନିଲ। ଏମାନଙ୍କ 
ବ୍ତୀତ, ରାଜ୍ନ�ାଷୀ୍ କ୍ୀଡ଼ା ପ୍ରତିନ�ା�ିତା ୨୦୨୨ର ଛଅଜଣ ପଦକ ବିନଜତା ଏହ ି ପନରଡନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରିରନିଲ । ଅରମ୍ଭା ଠାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ୯୭ତମ କମନ୍ ଫାଉନଣ୍ସନ ନକାସ୍ଭର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ ଅଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟ ସନମ୍ାଧତି କରିରନିଲ । ନକରାଡିଆଠାନର ଦୁଇଟି ନୂତନ ଉଦ୍ାନ - ନମଜ ୍ଉଦ୍ାନ ଏବଂ ମିୟାୱାକି ଜଙ୍ଲକୁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜାତି ଉନର୍ଶ୍ନର ଉତ୍ସ�୍ଭ କରିରନିଲ ।

 ତିନି ଏକର ପରିମିତ ରୂମିନର ବିକଶତି କରା�ାଇରବିା ନମଜ ୍ ଉଦ୍ାନ ନଦଶର ସବ୍ଭବୃହତ୍ ନମଜ ୍ ଉଦ୍ାନ । 
ନସଠାକୁ ପ୍ରାୟ ୧.୨ କିନଲାମିଟର ନଦୈଘ୍୍ଭ  ଏକ ସଡ଼କର ବିକାଶ ଘଟା�ାଇଛି । ଏହାକୁ ଏକ ‘ରେୀ�ନ୍ତ’ ଆକୃତିନର 
ବିକଶତି କରା�ାଇଛି । ଏରନିର ନମାଟ ୧.୮ ଲଷେ ଚାରା ନରାପଣ କରା�ାଇଛି ।

 ନସହରିଳି ମିୟାୱାକି ଜଙ୍ଲ ଦୁଇ ଏକର ପରିମିତ ନଷେତ୍ରନର ପ୍ରସୁ୍ତ କରା�ାଇଛି । ଏରନିର ସ୍ୱନଦଶୀ ପ୍ରଜାତିର 
ବିରିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଉଦ୍ାନ, କାଠ ଜଙ୍ଲ, ଫଳ ବ�ିଚା, ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ାନ, ବିରିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବୃଷେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ପରୃକ୍ ମିରେତି ଉଦ୍ାନ ରହଛିି ଏବଂ ନସଠାନର ଏକ ଡିଜଟିାଲ ଓରିଏନଣ୍ଟସନ୍ ନକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ାପନ କରା�ାଇଛି । 
ଜାପାନର ଉଦି୍ଦବିଜ୍ାନୀ ଆକିରା ମିୟାୱାକିଙ୍କ ପ୍ର�କିୁ୍କୁ ଉପନ�ା� କରା�ାଇ ଏହାର ବିକାଶ ଘଟା�ାଇଛି । ଏହ ି
ପଦ୍ଧତିନର ଅଳ୍ପ ସମୟ ରିତନର ଏକ ଘନ ତରା ସ୍ୱନଦଶୀ ବୃଷେର ଜଙ୍ଲ ସଷିୃ୍ କରା�ାଇପାରିବ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ରାଷ୍ଟ୍ର
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ପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ ଆବାସ ଗରାଜନା
କର୍ଛଡି �ାରଡିମାର ଦ୍ାର ଉଗ୍ମାଚନ 
“ଏନବ ଆନମ ଖସିୁନର ପକ୍ା ଘନର ବସବାସ 
କରୁଛୁ। ସରକାରଙୁ୍କ ଏରପିାଇ ଁଧନ୍ବାଦ ନ� 
ଆମମାନଙ୍କ ରଳି �ରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇ ଁ
ନସମାନନ ପକ୍ା ଘର ନ�ା�ାଇ ନଦଇଛ୍ିତ । ଏନବ 
ମୁ ଁନ�ାଟିଏ ପକ୍ା ଘରର ମାଲିକ ରାନବ ନିଜକୁ 
�ବ୍ଭ ଅନୁରବ କନର ।” ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ୀର 
ଜଲି୍ାର ଶା୍ିତ ବାରିକ ଏକ ରଙ୍ା ଦଦରା ଘନର 
ପବୂ୍ଭରୁ ଅବସ୍ାନ କରୁରନିଲ । କନରାନା ମହାମାରୀ 
କାଳନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନା- 
ଗ୍ରାମୀଣନର ନସ ନ�ାଟିଏ ପକ୍ା ଘର ପାଇବା ପନର 
ସନ୍ତାଷ ମନନର ଏହ ିକରା କହଛି୍ିତ । ଜନଣ ଦରିଦ୍ 
ଦିନ ମଜରିୁଆର ସ୍ତାନ ହସିାବନର ପରିବାରର 
ପାଞ୍ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇ ଁନଦୈନିକ ଦାନା ନ�ା�ାଡ଼ କରିବା 
ତାଙ୍କ ପନଷେ କଷ୍କର ନହାଇପଡ଼ୁରଲିା । ଏରଳି 
ଅବସ୍ାନର ତାଙୁ୍କ ୧,୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ର 
ଏକ ଘର ମା�ଣାନର ମିଳିବା ସନତ ନ�ପରି ସ୍ୱପ୍ନ 
ସାକାର ନହବା ସଦୃଶ। ଏରପିାଇ ଁନସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଆବାସ ନ�ାଜନା- ଗ୍ରାମୀଣକୁ ଧନ୍ବାଦ 
ଜଣାଇଛ୍ିତ। ସରକାର ନ�ା�ାଇରବିା ସହାୟତା 
ରାଶନିର ଶଶ ିତାଙ୍କର ଘରଟିକୁ �ରାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପରୂ୍୍ଭ 
କରି ଏନବ ନସରନିର ଅବସ୍ାନ କରୁଛ୍ିତ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନାଫ୍ା�ସଡିପ ୍ଗରାଜନା

ବନ୍ନା ଓରାଓ ଁ, ୫୯, ଝାଡ଼ଖଣ୍ ରାଜ୍ର �ମୁଲା ଜଲି୍ା 
ଅ୍ତ�୍ଭତ ଚାପକା ଗ୍ରାମନର ନ�ାଟିଏ ନକାଠରୀ ବିଶଷି୍ 
ଖଣି୍ଏ କର୍ା ଘନର ବସବାସ କରିଆସରୁଲିା । ବିନଶଷ କରି 
ବଷ୍ଭା ଓ ଶୀତଦିନନ ନସହ ିଘନର ରହବିା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ 
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଅତି ଦୟନୀୟ ରଲିା । ତାଙ୍କ ପାଇ ଁନିଜ 
ହାତରୁ ଖର୍୍ଭ କରି ଖଣି୍ଏ ପକ୍ା ଘର ବନାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନନର 
ସଦୁ୍ଧା କଳ୍ପନା କରିପାରୁ ନରନିଲ । ନତଣ ୁତାଙ୍କ ପିଲାମାନନ 
ବାରମ୍ାର ଅସସୁ୍ ନହଉରନିଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ 
ନ�ାଜନା- ଗ୍ରାମୀଣର ସହାୟତା ଫଳନର ବନ୍ନାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ 
ଏନବ ସତ୍ନର ପରିଣତ ନହାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର 
ଏକ ପକ୍ା ଘନର ସଖୁନର କାଳାତିପାତ କରୁଛ୍ିତ । ବନ୍ନା 
ଏନବ ଏକ ନୂଆ ପକ୍ା ଘନର ନିଜ ପରିବାର ସହ ଅବସ୍ାନ 
କରୁଛ୍ିତ �ାହାକି ନକବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନା– 
ଗ୍ରାମୀଣ ଦ୍ାରା ସମ୍ଭବପର ନହାଇପାରିଛି ଏବଂ ତାହା ତାଙୁ୍କ 
ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହ ଜୀବନ ବଂଚିବାକୁ ସନୁ�ା� ପ୍ରଦାନ 
କରିଛି । ନତଣ ୁ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ମାନଙୁ୍କ ଏହ ି ନ�ାଜନାର 
ସହାୟତା ଅର୍ଭନର �ରାଶୀଘ୍ର ନିଜ ନିଜର ପକ୍ା ଘର ନତାଳା 
ସଂପରୂ୍୍ଭ କରିବାକୁ ନସ ନପ୍ରାତ୍ସାହତି କରୁଛ୍ିତ । 
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ଏହା ଗକବଳ ଓଡ଼ଡିଶାର ଶଶଡି ବାରଡିକ କଡିମ୍ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ର ବନ୍ଧନା ଓରାଓଙଁ୍ 
ସ୍ୱପ୍ନର କାହାଣଠୀ ନ୍ଗହ ଁ । ଏହଡି େଳଡି ଅସଂଖୟୁ ଗୋକ ଗସମାନଙ୍ର 
ନଡିଜସ୍ୱ ପକ୍ା ଘର ନଡିମ୍ଷାଣ କରଡି ଗସଥଗିର ବସବାସ କର୍ଛନ୍ଡି । କାରଣ 
ପବୂ୍ଷର୍ ଗରଉମଁାନଙ୍ ମଣ୍୍ ଉପଗର ପକ୍ା ଘରର ଛାତ ନଥେିା 
କଡିମ୍ବା େଡ଼ାଘଗର ରହଡି ଗସମାଗନ ବାରମ୍ବାର ଘର ବେଳାଇବାକ୍ 
ବାଧ୍ୟ ଗହଉଥଗିେ ଗସମାଗନ ନଡିଜସ୍ୱ ଘରର ମେୂୟୁ ଗକଗତ ତାହା 
ସହଜଗର ଅନ୍ମାନ କରଡିପାରଡିଗବ । ପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେଠୀଙ୍ 
ପ୍ୟାସ କ୍ରଗମ, ସରକାର ପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ ଆବାସ ଗରାଜନାର ଶେ୍ାରମ୍ଭ 
କରଡିଥଗିେ ରାହାକଡି �ରଡିବ ଗୋକମାନଙ୍୍ ଗସମାନଙ୍ର ସ୍ୱପ୍ନର ପକ୍ା 
ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଗେବାପାଇ ଁ ସଷେମ ଗହାଇପାରଡିଛଡି । ୨୦୨୨ ମସଡିହା 
ନଗେମ୍ବର ୨୦ ତାରଡିଖ େଡିନ ପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ ଆବାସ ଗରାଜନା – ଗ୍ାମଠୀଣ 
ତା’ର ରଷ ୍ ବର୍ଷ ପରୂ୍ଗି ପାଳନ କରଡିବାକ୍ ରାଉଛଡି । �ରଡିବମାନଙ୍ 
ନଡିମଗନ୍ ବାସ�କୃହ ଗରା�ାଣ େଡି�ଗର ଏହଡି େଡିନଟଡିକ ୍ବାସ୍ତବଗର ଉତ୍ବ 
ରୂଗପ ପାଳନ କରଡିବାର ଅବସର ...

ସଧୁୀର କୁମାର ନଜୈନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରନଦଶର ସା�ର ଜଲି୍ାର ଅଧବିାସୀ 
�ିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନାନର ନିଜ ପାଇ ଁଘର ଖଣି୍ଏ ପାଇବା 
ପନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଖଣି୍ଏ ନଲଖରିନିଲ । 
ଏହ ିପତ୍ରନର ନସ ଉନଲ୍ଖ କରିରନିଲ ନ� ବାସହୀନ �ରିବ ପରିବାରଙ୍କ 
ସକାନଶ ଏହ ି ନ�ାଜନା ର�ବାନଙ୍କର ଏକ ଆଶୀବ୍ଭାଦ ସ୍ୱରୂପ । ଇତି 

ପବୂ୍ଭରୁ ସଧୁୀର ରଡ଼ାଘନର ରହୁରନିଲ ଏବଂ ୬- ୭ ରର ନିଜର ରଡ଼ାଘର 
ବଦଳାଇରନିଲ । ତାଙ୍କର ଚିଠରି ଉତ୍ର ନଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଲଖରିନିଲ, 
“ତୁମ ମଣୁ୍ ଉପନର ପକ୍ା ଛାତ ଏବଂ ତୁମର ନିଜର ଖଣି୍ଏ ଘର ନହବାର 
ଖସିୁ ବାସ୍ବିକ ଅମଲୂ୍ । ହତିାଧକିାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନନର ଏରଳି ସ୍ରଣୀୟ 
ଖସିୁର ମହୂୁତ୍୍ଭ ହି ଁତାଙୁ୍କ ନପ୍ରରଣା ନ�ା�ାଇଛି ଏବଂ ଅବିରୋ୍ତ ରାନବ ଏହ ି
ନ�ାଜନାକୁ ଜାରି ରଖବିା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ହତି ପାଇ ଁକା�୍୍ଭ  କରିବା ଦି�ନର 
ନପ୍ରାତ୍ସାହତି କରୁଛି । ନ�ନତନବନଳ ଜନଣ ହତିାଧକିାରୀ ନିଜ ବାସ�ହୃର 
ତାଲାଚାବି ପାଉଛ୍ିତ ତାଙୁ୍କ ଆତ୍ମମ�୍୍ଭ ାଦାର ସହ ଜୀବନ ବଞ୍ôଚବାକୁ ପର 
ଉନ୍ମକୁ୍ ନହାଇ�ାଏ ।”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନା – ସହରାଞ୍ଳ (ପିଏମଏୱାଇ –
ସହରାଞ୍ଳ) କା�୍୍ଭ କ୍ମ ୨୦୧୫ ମସିହା ଜନୁ ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ଶରୁାରମ୍ଭ 
କରା�ାଇରଲିା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନା- ଗ୍ରାମାଞ୍ଳର 
ଅୟମାରମ୍ଭ ନହାଇରଲିା ୨୦୧୬ ମସିହା ନନରମ୍ର ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ । 
“ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁବାସ�ହୃ”କୁ ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ସକାନଶ ନକନ୍ଦ୍ର କ୍ାବିନନଟ୍ 
ଏହ ି ନ�ାଜନାର କା�୍୍ଭ ା୍ୟ୍ନ ଅବଧକୁି ୨୦୨୪ ମସିହା ମାର୍୍ଭ ମାସ 
ପ�୍୍ଭ ୍ତ ବଢ଼ାଇ ନଦଇଛ୍ିତ ଏବଂ ଏହ ି ନ�ାଜନାନର ବାସ�ହୃ ନିମ୍ଭାଣ 
ନିମନ୍ତ ୧.୫୬ ନକାଟିର ଅର୍ଭ ନ�ା�ାଇ ଦିଆ�ିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ 
ନ�ାଜନା ( ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଳ) ଅଧୀନନର ନଦଶର ସହରାଞ୍ଳ 
ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳନର ନମାଟ ୩.୭୨ ନକାଟି ବାସ�ହୃ ନିମ୍ଭାଣ କରା�ିବକୁ 

ପା୍ନର ସଫଳତା ପାଇ ଁପାଞ୍ଟଡି ମନ୍ତ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା : ଏରପିାଇ ଁମନ୍ତଟି ନହଲା 
‘ପ୍ରରନମ ନ�ା�୍ ହତିାଧକିାରୀ’ 
ନ�ଉରଁନିର ଜାତି, ଧମ୍ଭ, କିମ୍ା 
ନରାଟ ବ୍ାଙ୍କ ଅରବା ଅନ୍ 
ନକୌଣସି ପ୍ରକାର ସପୁାରିଶ�ତ 
ବାଛବିଚାର ରହବିନାହି।ଁ

ପ୍ରରନମ ବଞ୍ତି: ଏହ ି
ନ�ାଜନାର ସଫୁଳ ପ୍ରରନମ 
ଗ୍ରାମର �ରିବ ନଲାକ 
ନ�ଉମଁାନନ ନିଜସ୍ୱ ଖଣି୍ଏ 
ପକ୍ା ବାସ�ହୃ ନିମ୍ଭାଣ 
କରିବାର ସବୁ ଆଶା ହରାଇ 
ବସିରନିଲ ନସମାନଙ୍କ 
ନିକଟନର ପହଞ୍ା�ାଉଛି ।

ପ୍ର�କିୁ୍�ତ ମନିଟରିଂ: ପ୍ର�କିୁ୍ 
ଉପନ�ା� ଦ୍ାରା ନସହସିବୁ 
ଘର�ଡ଼ିୁକର ନିମ୍ଭାଣ କା�୍୍ଭ  
ମନିଟର କରା�ିବ ।

ମହଳିା ସଶକି୍କରଣ: ଏହ ି
ନ�ାଜନାନର ମହଳିାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି 
ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦଶ୍ଭନ ଏବଂ ନସମାନଙ୍କର 
ଆତ୍ମ ମ�୍୍ଭ ାଦା ରଷୋକୁ ଦିଆ�ିବା 
ନିମନ୍ତ ନସମାନଙୁ୍କ ଘରର ମାଲିକ 
ରାନବ ପ୍ରୟାସ କରା�ାଉଛି ।

ନମୌଳିକ ସବୁିଧାସନୁ�ା� ସାମିଲ: 
ନ�ାଟିଏ ବାସ�ହୃ କହନିଲ 
ନକବଳ ଚାରି କାନ୍ର ସମାହାରକୁ 
ବୁଝାଏନାହି ଁ ଅପର ପନଷେ ଏହାକୁ 
ଏରଳି ଡିଜାଇନ୍ �କୁ୍ କରା�ିବା 
ଆବଶ୍କ �ଦ୍ାରା ନସହ ିଅଞ୍ଳର 
ଆବଶ୍କତା ଏବଂ ନଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ 
ଏହା ପରୂଣ କରୁରବି । ନସରଳି 
ଘନର ସକଳ ପ୍ରକାର ନମୌଳିକ 
ସବୁିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରବିା ଜରୁରି ।

୦୨

୦୧

୦୪

୦୩ ୦୫

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନା ଫ୍ା�ସଡିପ ୍ଗରାଜନା

 ବାସ�ହୃଟିଏ କହିନଲ ନକବଳ ଇଟା ଓ ସିନମଣ୍ଟନର ନିମଶିତ କାନ୍ର 
ସମାହାରକୁ ବୁଝାଏନାହି ଁବରଂ ଆମର ଅନୁରବ ଓ ଆମର ଆଶା 

ଆକାଂଷୋ ଏର ିସହ ସଂଶି୍ଷ୍ ନହାଇରାଏ । “ଘରର ପ୍ରାଚୀର ଆମକୁ 
ନକବଳ ନିରାପତ୍ା ପ୍ରଦାନ କରିନରାଏ ଅପରପନଷେ ଆମ ରିତନର 

ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସଷିୃ୍ କରିରାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଆସ୍ତାକାଲିର 
ନିର୍ଭର ପ୍ରେଶିରୁେ ିମଧ୍ୟ ନଦଇରାଏ ।

-ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
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ସି୍ର କରା�ାଇଛି ଏବଂ ନସରରୁି ପ୍ରାୟ ୩.୫ ନକାଟି ବାସ�ହୃ ଏନବସଦୁ୍ଧା 
ନିମ୍ଭାଣ କରା�ାଇସାରିଛି । ନିମଶିତ ନମାଟ ବାସ�ହୃ ମଧ୍ୟରୁ ୨.୫ ନକାଟି 
ବାସ�ହୃ ନ�ା�୍ ହତିାଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ନ�ା�ାଇ ଦିଆ�ାଇସାରିଛି । 
ଏହସିବୁ ବାସ�ହୃ ନସହରିଳି ହତିାଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ବଣ୍ଟନ କରା�ାଉଛି 
�ାହାଙ୍କର ପବୂ୍ଭରୁ ନକୌଣସି ପ୍ରକାର ପକ୍ା ଘର ନରଲିା । ଅତ୍ାଧନିୁକ 
ପ୍ର�କିୁ୍ର ଉପନ�ା� ଦ୍ାରା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ୍ମାନ ନିମ୍ଭାଣ କରା�ାଉଛି 
ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଏନବସଦୁ୍ଧା ନିମଶିତ ପ୍ରାୟ ୧୧୦୦ ବାସ�ହୃକୁ 
ହତିାଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ଚାବି ପ୍ରଦାନ ପବୂ୍ଭକ ହସ୍ା୍ତର କରିଛ୍ିତ । ନସହସିବୁ 
ବାସ�ହୃ ଅତ୍ାଧନିୁକ ପ୍ର�କିୁ୍ର ଉପନ�ା� ଦ୍ାରା ପ୍ରରନମ ନଚନ୍ନାଇ ଏବଂ 
ଏହାପନର �ଜୁରାଟର ରାଜନକାଟଠାନର ନିମଶିତ ନହାଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନା– ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନନର ବାସ�ହୃ 

ପାଇରବିା ହତିାଧକିାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପନର ଏହାର ପ୍ରରାବ 
ସଂପକ୍ଭନର ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷା୍ନ 
ପଷେରୁ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରା�ାଇରଲିା । ଏହ ି ଅଧ୍ୟୟନର ନି�୍୍ଭ ାସ 
ଅନୁସାନର, ପିଏମଏୱାଇ ଦ୍ାରା ନ�ା�ାଇ ଦିଆ�ାଇରବିା ପକ୍ା 
ବାସ�ହୃ ହତିାଧକିାରୀମାନଙ୍କ ସାମାଜକି – ମନସ୍ାତି୍ତ୍ୱକ ଅବସ୍ା ଉପନର 
ବ୍ାପକ ପ୍ରରାବ ପକାଇଛି । ନସହରିଳି ନସମାନଙ୍କ ସାମାଜକି ସି୍ତି, 
ସ୍ୱାସ୍୍, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସ୍ର, ଏକ ବାସ�ହୃର ମାଲିକ ନହବାର ରାବନା ଓ 
ନିରାପତ୍ା ତରା ଜୀବନର ସାମଗି୍ରକ �ଣୁାତ୍ମକ ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି 
। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନା- ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନନର ଉପଲବ୍ଧ ନମାଟ 
ବାସ�ହୃ ମଧ୍ୟରୁ ୬୮ ପ୍ରତିଶତ ପରିବାର ଦଶ୍ଭାଇରନିଲ ନ� ଜୀବନ ଜୀବିକା 
ନିମନ୍ତ ନସହସିବୁ ଘର ରିତନର ପ�୍୍ଭ ାପ୍ ସ୍ାନ ରହଛିି �ଦ୍ପି ୩୩ 

ପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ ଆବାସ 
ଗରାଜନା – ସହରାଞ୍ଳ

୧୦X
୦୮X
୨୨X

୧୦X

୬୭୪

ପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ ଆବାସ 
ଗରାଜନା(ଗ୍ାମଠୀଣ)
୨୦୧୬ ମସିହାନର ପ୍ରରନମ ଶରୁାରମ୍ଭ ନହାଇରଲିା 
�ାହା ମାଧ୍ୟମନର ଗ୍ରାମାଞ୍ଳନର ବସବାସ କରୁରବିା 
�ରିବ ନଲାକମାନଙୁ୍କ ମା�ଣାନର ପକ୍ା ଘର 
ନ�ା�ାଇ ଦିଆ�ାଉଛି ।

�ତ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଗର ଗ୍ାମଠୀଣ ଆବାସ
ନଡିମ୍ଷାଣକ୍ ଗପ୍ାତ୍ାହନ

ବଷ୍ଭ                    ସଂଖ୍ା
2006-2014  1.8 crore
2014-2022  2.55 crore

ଘରର ଆକାର ୨୦ ବ�୍ଭ 
ମିଟରରୁ(ଆଇଏୱାଇ)ରୁ ୨୫ ବ�୍ଭ ମିଟର 
(ପିଏମଏୱାଇ)କୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି

ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ସହାୟତା ୭୦/ ୭୫ ହଜାର 
(ଆଇଏୱାଇ)ରୁ ୧.୨୦/ ୧.୩୦ ଲଷେ ଟଙ୍କାକୁ 
(ପିଏମଏୱାଇ) ବୃଦି୍ଧ କରା�ାଇଛି ।

ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାରତ ମିଶନ - ଗ୍ରାମୀଣ ମାଧ୍ୟମନର 
ଅତିରିକ୍ ୧୨ ହଜାର ନଶୌଚା�ାର ନିମ୍ଭାଣ 
କରା�ାଇଛି ।

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନା- ସହରାଞ୍ଳ ବିଶ୍ୱର 
ସବ୍ଭବୃହତ୍ ବାସ�ହୃ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତମ ।

 ସହରାଞ୍ଳନର ବସବାସ କରୁରବିା ନଲାକମାନଙ୍କ 
ନିମନ୍ତ ସଲୁର ମଲୂ୍ନର ବାସ�ହୃ ନ�ା�ାଣ ନିମନ୍ତ 
୨୦୧୬ ମସିହାନର ଏହାର ଶରୁାରମ୍ଭ କରା�ାଇରଲିା ।

 ନିମଶିତ ଅବା ନିମ୍ଭାଣାଧୀନ ଏହସିବୁ ବାସ�ହୃ 
ମଧ୍ୟରରୁ ୫୮.୫୯ ଲଷେ ବାସ�ହୃ ଏପ�୍୍ଭ ୍ତ ଆବଣ୍ଟନ 
କରା�ାଇଛି । ନୂତନ ପ୍ର�କିୁ୍ର ଉପନ�ା� ସହ 
ଏରଳି ୧୬ ଲଷେ ବାସ�ହୃ ନିମ୍ଭାଣ କରା�ାଉଛି ।

୨୦୦୪- ୨୦୧୪ ସଫଳତା 
ବନାମ ୨୦୧୫- ୨୦୨୨
୧୩.୪୮ ଲଷେ ରୁ ୧୨୨.୬୯ ଲଷେ ବାସ�ହୃ 
ନିମ୍ଭାଣକୁ ମଂଜରୁୀ ପ୍ରଦାନ �ାହା ଫଳନର 
ସଂଖ୍ ଦୃଷି୍ରୁ ଏରନିର ଦଶ�ଣୁ ବୃଦି୍ଧ ଘଟିଛି ।

ସଂପରୂ୍୍ଭ ରୂନପ ନିମଶିତ ବାସ�ହୃ ସଂଖ୍ାନର 
୭.୫ �ଣୁ ବୃଦି୍ଧ �ାହାକି ୮.୦୪ ଲଷେରୁ 
୬୩.୬୫ ଲଷେ ଛୁଇଛିଁ ।
ବାସ�ହୃ ନିମ୍ଭାଣ ପ୍ରକଳ୍ପନର ନମାଟ ପଂୁଜନିିନବଶ 
ପରିମାଣ ୨୨ �ଣୁ ବଢ଼ିଛି �ାହାକି ୦.୩୮ ଲଷେ 
ନକାଟିରୁ ୮.୩୧ ଲଷେ ନକାଟି ଛୁଇଛିଁ ।

ନକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାସ�ହୃ ସହାୟତା ରାଶ ିଦଶ�ଣୁ 
ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି ଏବଂ ତାହା ୦.୨୦ ଲଷେ ନକାଟିରୁ 
ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ୧.୮୬ ଲଷେ ନକାଟି ନହାଇଛି �ାହା 
ଫଳନର ୨.୪୦ ନକାଟି ନୂତନ କମ୍ଭନି�କିୁ୍ 
ସନୁ�ା� ସଷିୃ୍ ନହାଇପାରିଛି ।

୬୭୪ ନକାଟି ମାନବ ଦିବସ କିମ୍ା ୨.୪୦ 
ନକାଟି କମ୍ଭସଂସ୍ାନ ସଷିୃ୍ ନହାଇପାରିଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନାଫ୍ା�ସଡିପ ୍ଗରାଜନା
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ପ୍ରତିଶତ ସାଧାରଣ ଘନର ଜୀବନଧାରଣ କା�୍୍ଭ କଳାପ 
ନିମନ୍ତ ପରୃକ୍ ସ୍ାନ ରହଛିି । ଏହ ିନ�ାଜନାର ଅଧକିାଂଶ 
ହତିାଧକିାରୀମାନଙ୍କ ବୟସ ୩୦ରୁ ୪୧ ବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟନର ।

ନ�ନତନବନଳ ବାସହୀନ ଅରବା ନ�ଉ ଁ �ରିବ 
ନଲାକମାନନ କର୍ା ଘନର ବସବାସ କରିଆସଛୁ୍ିତ 
ନସମାନଙ୍କ ଏହ ି ବୟସନର ନ�ାଟିଏ ପକ୍ା ଘର ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଏ ନସମାନନ ନିଜର ଅଧକିତର ଧ୍ୟାନ କମ୍ଭସଂସ୍ାନ 
ନ�ା�ାଡ଼ କରିବାନର ହି ଁନଦଇପାର୍ିତ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନାର ୨ ନକାଟି 
ହତିାଧକିାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧକି 
ମହଳିା କିମ୍ା �ଗୁ ୍ରାନବ ଏରଳି ବାସ�ହୃ ପାଇ ଁପଞି୍କୃତ 
ନହାଇଛ୍ିତ। ବାସ�ହୃ ମାଲିକାନା ମାଧ୍ୟମନର ମହଳିା 
ସଶକି୍କରଣ ଫଳନର ପାରିବାରିକ ଆରଶିକ ପ୍ରସଙ୍ନର ନିଷ୍ପତି୍ 
ଗ୍ରହଣ ନଷେତ୍ରନର ମହଳିାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି । 
ନସହରିଳି ନକାଟି ନକାଟି ବାସ�ହୃ ନିମ୍ଭାଣ ନହବା ଫଳନର 
ଏହା ରେମିକ, ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମହାରଣା, ପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ରଙ୍ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 
ଆସବାସପତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁପ�୍୍ଭ ାପ୍ କମ୍ଭନି�କିୁ୍ 
ସଷିୃ୍ କରିଛି । ଅନୁରୂପ ମାତ୍ରାର କମ୍ଭନି�କିୁ୍ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ 
ତତ୍ ସମ୍ପକ୍ଭୀତ ବ୍ବସାୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି ।

ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁବାସ�ହୃ ଉପନର ପ୍ରାଧାନ୍ ଆନରାପ 
କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ କହନିଲ, “ ନଦଶର 
�ରିବ ନଲାକମାନଙୁ୍କ ପକ୍ା ବାସ�ହୃ ନ�ା�ାଣ ନକବଳ 
ଏହ ିସରକାରୀ ନ�ାଜନାର ଅରି�ାନ ନୁନହ ଁ।” ଏହା ଗ୍ରାମ 
ଏବଂ ନସରନିର ବସବାସ କରୁରବିା �ରିବ ନଲାକମାନଙ୍କ 
ଉପନର ଆସ୍ା ସ୍ାପନ କରିବାର ଏକ ଶପର । ଦାରିଦ୍ ୍ୟ 
ବିରୁଦ୍ଧନର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇ ଁସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଏହା 
ପ୍ରରମ ପଦନଷେପ । ଏହ ି ରାବନାକୁ ମନନର ରଖ,ି ଆମ 
ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନାକୁ ଅଗ୍ରାଧକିାର 
ରିତି୍ନର କା�୍୍ଭ କାରୀ କରୁଛି ।

ବଡି�ତ ୨୧ଟଡି ଗରାଜନାର ବଡିଫଳତା ଏକ ସଫଳ 
ଗରାଜନାଗର ପରଡିଣତ ଗହାଇଛଡି ।

ସରକାରୀ ବାସ�ହୃ ନ�ାଜନା ଅଧୀନନର ଇତି 
ପବୂ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ �ହୃ ନିମ୍ଭାଣ କା�୍୍ଭ  କରା�ାଉରଲିା । କିନ୍ତୁ, 
ନସହସିବୁ ନ�ାଜନା ସଂପକ୍ଭନର ନଲାକମାନଙ୍କ ଅନୁରୂତି 
ମିରେତି । ଶଳି୍ପ ରେମିକ ଏବଂ ଆରଶିକ ଦୃଷି୍ରୁ ଦୁବ୍ଭଳ ନରେଣୀର 
ନଲାକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ ସମ୍ ୍ତି ସବସିଡାଇଜଡ୍ ବାସ�ହୃ 
ନ�ାଜନା ନହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପନର ଆରମ୍ଭ ନହାଇରବିା 
ପ୍ରରମ ବାସ�ହୃ କା�୍୍ଭ କ୍ମ (୧୯୫୨) । ଏହା ପନର ପ୍ରତି 
୧୦ରୁ ୧୫ ବଷ୍ଭ ଅ୍ତରନର ଏହ ିନ�ାଜନା ସହତି ଆଉ କିଛି 
ନ�ାଡ଼ି ଦିଆ�ାଉରଲିା, ନାମ ବଦଳାଇ ଦିଆ�ାଊରଲିା, 
ଏବଂ ପିଏମଏୱାଇ ପବୂ୍ଭରୁ ଏହରିଳି ୨୧ଟି ନ�ାଜନା 
ପ୍ରବତ୍ଶିତ ନହାଇରଲିା । କିନ୍ତୁ �ରିବ ନଲାକମାନନ କିପରି 
ବାସ�ହୃ ଖଣି୍ଏ ପାଇ ମ�୍୍ଭ ାଦାର ସହ ଜୀବନ ନିବ୍ଭାହ 
କରିପାରିନବ ନସହ ି ଲଷେ୍ କଦାପି ପରୂଣ ନହାଇପାରି 
ନରଲିା । ୨୦୧୪ ମସିହାନର ନ�ନତନବନଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ନଦଶର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କନଲ, ନସ 
ନୂଆକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନା- ସହରାଞ୍ଳ ଏବଂ 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ ଆରମ୍ଭ କନଲ �ାହାକି ‘ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁବାସ�ହୃ’ 
ଲଷେ୍ ପରୂଣ ନିମନ୍ତ ଅରିନପ୍ରତ ।  

ଏହା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ମହାନ ନସୌରା�୍ ନ� ଆନମ ନଦଶର ୩.୫ 
ନକାଟି ପରିବାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଉପଲବ୍ଧ ି କରିବାକୁ ସଷେମ 

ନହାଇଛୁ। ଆଜ ିଏହା ଏକ ନୂତନ ରାରତ ନ�ଉଠଁାନର �ରିବ ନଲାକମାନନ 
ପବିତ୍ର ଧନନତରାସ ପବ୍ଭ ଅବସରନର ନସମାନଙ୍କର ନୂଆ ଘନର ପାଦ 

ରାପିପାରିଛ୍ିତ। ବାସ�ହୃ ହୀନତାର କଳଷିୁତ ବଳୟକୁ ଆନମ ରାଙି୍ନଦଇଛୁ 
�ାହାକି ନସମାନଙୁ୍କ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଆକ୍ା୍ତ କରି ରଖରିଲିା ।

-ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ମଧ୍ୟ ପ୍ଗେଶଗର ଧନଗତରାସ ୍ଅବସରଗର �କୃହପ୍ଗବଶ

�କୃହ ପ୍ଗବଶମ ୍ଦ୍ାରା ସ୍ୱପ୍ନକ୍ 
ସାକାର କରଡିବାର ନୂତନ ଶକ୍ଡି

�ଦି ବାସ�ହୃ ଖଣି୍ଏ ନାହି ଁ ନତନବ ସବୁ ଦି� ଅସ୍ଷ୍ ଦୃଶ୍ ନହବ । ଜନଣ ବ୍କି୍ର �ହୃ 
ପ୍ରନବଶ ଦିନଟି ଖସିୁର ଏକ ନୂଆ ଫୁଆରା ନନଇ ଆନସ, ମନନର ନୂତନ ଲଷେ୍ ସି୍ର ହୁଏ, 
ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ ଜନ୍ ୍ଏବଂ ସାମର୍ଭର ଏକ ନୂଆ ଦି�୍ତ ଦୃଶ୍ହୁଏ । ନସଇରପିାଇ ଁ, ନ�ନତନବନଳ 
ନଲାକମାନନ ନୂଆ ଘର ଖଣି୍ଏ କିଣରିା୍ିତ, ନସନତନବନଳ ନସମାନନ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା 
ନଦଖପିାରିରା୍ିତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ଅନ୍ଟାବର ୨୨ ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରନଦଶର 
ସତନା ଠାନର ଆନୟାଜତି ଏକ “�ହୃ ପ୍ରନବଶମ ୍” କା�୍୍ଭ କ୍ମନର ନ�ା�ନଦବା ସହତି ୪.୫ 
ଲଷେରୁ ଅଧକି ବାସ�ହୃ ଆବଣ୍ଟନ କରିରନିଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନା- ଗ୍ରାମୀଣ 
ଅଧୀନନର ନସହସିବୁ ବାସ�ହୃ ନିମ୍ଭାଣ କରା�ାଇଛି । ପବିତ୍ର ଧନନତରାସ ଉତ୍ସବ ଅବସରନର 
ହତିାଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ନସମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ନୂତନ �ହୃର ଚାବି ହସ୍ା୍ତରଣ କରା�ାଇରଲିା ।
�ାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ନସହ ିକା�୍୍ଭ କ୍ମ ଅବସରନର କହରିନିଲ, “ପବୂ୍ଭରୁ ନଲାକମାନନ 
ନସମାନଙ୍କର ପରବତ୍୍ଭୀ ପିଢ଼ିକୁ ଏକ ବାସ�ହୃହୀନ ଅବସ୍ା ହସ୍ା୍ତର କରୁରନିଲ �ାହାକୁ ନଦଶର 
ଦୁବ୍ଭଳ ନୀତିର ପରିଣାମ ନବାଲି କୁହା�ାଇପାନର । ନଦଶ ଏନବ ଆମକୁ ସନୁ�ା� ପ୍ରଦାନ କ�ିଛି। 
ଆନମ ନସହ ିବଳୟକୁ ରାଙି୍ଛୁ । ଆମ ସରକାର ନଦଶର ପ୍ରନତ୍କ �ରିବ ପରିବାର ନିକଟନର 
ନ�ରଳି ଏକ ପକ୍ା ବାସ�ହୃ ନହବ ତାହା ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ଦି�ନର ଅନହାରାତ୍ର କା�୍୍ଭ  କରୁଛି । 
ନସଇର ିପାଇ ଁଏନବ ନଦଶନର ଏନତ ଅଧକି ସଂଖ୍କ ବାସ�ହୃ ନିମ୍ଭାଣ କରା�ାଉଛି ।

ମଧ୍ୟ ପ୍ରନଦଶନର ୩୮ ଲଷେ ବାସ�ହୃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନା ଅଧୀନନର ନିମ୍ଭାଣ 
କରା�ିବା ନିମନ୍ତ ମଂଜରୁୀ ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛି । ନସର ିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଲଷେ ବାସ�ହୃ 
ନିମ୍ଭାଣ ନହାଇସାଇଛି । ନ�ନହତୁ ସରକାର �ରିବ ନଲାକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍କତା ସଂପକ୍ଭନର 
ଅବ�ତ ଅଛ୍ିତ, ନସଇରପିାଇ ଁ ନୂତନ ବାସ�ହୃନର ନଶୌଚାଳୟ ସନମତ ବିଜଳିୁ, ଜଳ 
ସଂନ�ା� ଏବଂ �୍ାସ ସଂନ�ା�ର ବ୍ବସ୍ା କରା�ାଇଛି । ଅତୀତର ଅନୁରୂତିରୁ ନଦଶର 
ନନତୃବ�୍ଭ ଜାଣପିାରିଛ୍ିତ ଏବଂ ନା�ରିକମାନଙ୍କ ନମୌଳିକ ଆବଶ୍କତା ପରୂଣ ନିମନ୍ତ କା�୍୍ଭ  
କରୁଛ୍ିତ। ପବୂ୍ଭରୁ ଏନତ ସଂଖ୍କ ନଲାକଙୁ୍କ ନସମାନଙ୍କର ନମୌଳିକ ଆବଶ୍କତା ଠାରୁ ବଞ୍ତି 
ରଖା�ାଇରଲିା ନ� ନସମାନଙୁ୍କ ଆଉ କିଛି ରାବିବାକୁ ଅବସର ସଦୁ୍ଧା ମିଳିପାରୁ ନ ରଲିା । 
“ଆନମ ଏରଳି ଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ନଦଇଛୁ ଏବଂ �ହୃର ସଂପରୂ୍୍ଭ ନିୟନ୍ତଣ ହତିଧାରକ ମାଲିକଙୁ୍କ 
ହି ଁପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ।” ନବାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ କହରିନିଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନା ଏନବ 
ସାମାଜକି ଏବଂ ଆରଶିକ ସଶକି୍କରଣର ଏକ ସାଧନନର ପରିଣତ ନହାଇଛି । ଅଧନୁା ନ�ନହତୁ 
�ରିବ ନଲାକମାନଙ୍କ ନିକଟନର ନମୌଳିକ ସବୁିଧା ସନୁ�ା� ଉପଲବ୍ଧ ନହାଇପାରିଛି, ନସମାନନ 
ନିଜର ଦାରିଦ୍ ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଦି�ନର ପ୍ରୟାସୀ ନହାଇଛ୍ିତ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ନ�ାଜନା ଫ୍ା�ସଡିପ ୍ଗରାଜନା
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ସରକାରଠୀ ବଡିୋ� �ଡ୍ଡିକଗର ୮୮ େଷେର୍ ଅଧକି ଫାଇେ୍ ବଡିୋଗହୋ 

ସରକାରଠୀ ଅଫଡି ସଗର ଥବିା ଫାଇେ�ଡ଼୍ଡିକ ହଟଡିୋ 

୮୮ େଷେ ବ�୍ଷ ଫ୍ଟର୍ ଅଧକି
ସ୍ାନ ଖାେଡି ଗହାଇପାରଡିୋ

ମାମଲା�ଡିୁକ ଦୀଘ୍ଭ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହବିା, 
ଫାଇଲ�ଡିୁକ �ଦାନହାଇ ରହବିା, ଏବଂ 

ନଲାକମାନନ ବାରମ୍ାର ଫାଇଲ କାମନର 
ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଦଉଡିବା; ସରକାରୀ 

କଳର ଏହ ିଧାରଣା ସାଧାରଣତଃ ରାରତୀୟଙ୍କ 
ମନନର ଦୀଘ୍ଭ ସମୟ ଧରି ରହଆିସିରଲିା । 

ନତନବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ନକବଳ 
ନଦଶର ନୁନହ ଁ, ସରକାରୀ କଳର ମଧ୍ୟ ଏହ ି

ରାବମତୂ୍ଶିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇ ଁକା�୍୍ଭ  କରିଛ୍ିତ। 
ଏହ ିକାରଣରୁ �ାନ୍ୀ ଜୟ୍ତୀ ଠାରୁ ଅନ୍ଟାବର 

୩୧ ପ�୍୍ଭ ୍ତ ନଦଶର ସରକାରୀ ବିରା�ନର 
ଅନୁଷ୍ିତ ନହାଇରବିା ସ୍ୱତନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅରି�ାନ ୨.୦ 
ସମୟନର ନକବଳ ୫୪ ଲଷେରୁ ଅଧକି ଫାଇଲର 

ସମୀଷୋ କରା�ାଇ ନାହି ଁ, ବରଂ ଦୀଘ୍ଭଦିନ ଧରି ପଡି 
ରହରିବିା ୪ ଲଷେରୁ ଅଧକି ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାର 

ସମାଧାନ ନହାଇଛି । ୮୮ ଲଷେ ବ�୍ଭଫୁଟରୁ 
ଅଧକି ସ୍ାନ ଖାଲି କରା�ାଇଛି । ଏରସିହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
ଅରି�ାନର ଏକ ଅଂଶ ରାବନର ସରକାର ବିରିନ୍ନ 
ବିରା�ର ଫାଇଲ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ସାମଗ୍ରୀ�ଡିୁକୁ 
ହଟାଇ ୩୬୪.୫୩ ନକାଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛ୍ିତ ।

ସ୍ୱତନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅରି�ାନ ୨.୦ରାଷ୍ଟ୍ର
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ନାଲି-ଫିତା କାରବାର �ାହା 
ଦୀଘ୍ଭ ଦିନ ଧରି ସରକାରୀ 
କା�୍୍ଭ କଳାପ ସହିତ ଜଡିତ 

ରଲିା, ତାହା ବତ୍୍ଭମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର 
ନମାଦୀଙ୍କ ସରକାରନର ଏକ ରୁଲି�ାଇରବିା 
ଶବ୍ ପାଲଟିଛି, ତାହା ବିକାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ନହଉ କିମ୍ା ସରକାରୀ କା�୍୍ଭ ାଳୟନର 
ଗ୍ରହଣ କରା�ାଇରବିା ଅରିନ�ା� କିମ୍ା 
ବିଚାରାଧୀନ ଫାଇଲ�ଡ଼ିୁକ ବିଷୟନର । 
ପ୍ରରମ ରର ପାଇ ଁ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର �ତ 
ବଷ୍ଭ ସରକାରୀ କା�୍୍ଭ ାଳୟନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
ଅରି�ାନ ଆରମ୍ଭ କରିରନିଲ । ଏହି ବଷ୍ଭ 
�ାନ୍ୀ ଜୟ୍ତୀ, ଅନ ଟ୍ାବର ୨ ରୁ ଅନ ଟ୍ାବର 
୩୧ ପ�୍୍ଭ ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅରି�ାନ ୨.୦ 
ଆରମ୍ଭ କରା�ାଇରଲିା । ଏହା ପବୂ୍ଭ ବଷ୍ଭର 
ଅରି�ାନ ତୁଳନାନର ପ୍ରାୟ ୧୫ �ଣୁ ବଡ 
ରଲିା । ନକନ୍ଦ୍ର କାମଶିକ, ସାଧାରଣ ଅରିନ�ା� 
ଏବଂ ନପନସନ୍ ମନ୍ତୀ ଡ ଟ୍ର ଜିନତନ୍ଦ୍ର 
ସିଂହଙ୍କ କହିବାନୁସାନର, ଏହି ଅରି�ାନର 
ଏକ ଅଂଶ ରାବନର ରାରତର ଦୁ�୍ଭମ ଅଞ୍ଳ 
ସନମତ ସଂଲଗ୍, ଅଧନିସ୍ ଏବଂ ଆଞ୍ଳିକ 
କା�୍୍ଭ ାଳୟ�ଡ଼ିୁକ ଉପନର ବିନଶଷ ଧ୍ୟାନ 
ଦିଆ�ାଇରଲିା । ଏହି ସମୟନର ଅରି�ାନର 
ଅଂଶ ରାନବ ୯୯,୬୩୩ ସ୍ାନନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅରି�ାନ ଚଳା�ାଇରଲିା।  ଏହ ି
ସ୍ାନ�ଡିୁକନର ୪,୩୬,୮୫୫ ପଡି ରହିରବିା 
ସାଧାରଣ ଅରିନ�ା� ରବିା ଫାଇଲ�ଡିୁକର 
ମଧ୍ୟ ସମୀଷୋ କରା�ାଇରଲିା ଏବଂ ଏହାର 
ଫଏସଲା ପନର ହଟାଇ ଦିଆ�ାଇରଲିା । 
ଏକ ରିନପାଟ୍ଭ ଅନୁ�ାୟୀ, ନଦଶର ବିରା� 
ଏବଂ ମନ୍ତଣାଳୟନର ନମାଟ ୫୪.୫ ଲଷେ 
ଫାଇଲର ସମୀଷୋ କରା�ାଇଛି। ନକନ୍ଦ୍ର 
ମନ୍ତୀ ଜିନତନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁ�ାୟୀ, 
ଏହି ଅରି�ାନ ସମୟନର ସାଂସଦ ମାନଙ୍କର 
ପାଖାପାଖ ି ୮୭୮୪ ଟି ପ୍ରସ୍ାବ ଏବଂ 
ଅରିନ�ା�ର ସମୀଷୋ କରା�ାଇ ସମାଧାନ 
ନହାଇରଲିା ।

ଏହ ି ଅରି�ାନ ଅଧୀନନର ବିରିନ୍ନ ବିରା� 
ଏବଂ ମନ୍ତଣାଳୟନର ପଡ଼ିରବିା ସ୍ଟ୍ରାପ�ଡିୁକ 
ହଟାଇ ଦିଆ�ାଇଛି । ଏହ ି ସ୍ଟ୍ରାପ ୍ ବିକି୍ କରି 
ସରକାର ୩୬୪.୫୩ ନକାଟି ଟଙ୍କା ଆୟ 

୪,୩୬,୮୫୫
ଟି ସାଧାରଣ ଅରିନ�ା� 

ଫାଇଲ�ଡ଼ିୁକର ସମୀଷୋ ଏବଂ 
ହଟାଇ ଦିଆ�ାଇରଲିା

ଏହଡି ସମୟ 
ମଧ୍ୟଗର 
ଗେଶର 

ବଡିୋ� ଏବଂ 
ମନ୍ତଣାଳୟଗର 

୫୪.୫ େଷେ 
ଫାଇେର 
ସମଠୀଷୋ 

କରାରାଇଥେିା 

ସ୍ୱତନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅରି�ାନ ୨.୦ ରାଷ୍ଟ୍ର

ଏହ ିଅରି�ାନ 

୯୯,୬୩୩ 
ଟି ସ୍ାନନର କରା�ାଇରଲିା 
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କରିଛ୍ିତ । ଜଙ୍କରୁ ଆୟ ନଷେତ୍ରନର ସାମରିକ ବ୍ାପାର ବିରା� 
ଆ�ନର ରହଛିି । ସ୍ଟ୍ରାପ ୍ବିକ୍ୟରୁ ୨୧୨.୭୬ ନକାଟି ଟଙ୍କା ସହତି ଏହା 
ତାଲିକାର ଶୀଷ୍ଭନର ଅଛି, ତା’ ପନର ନକାଇଲା ମନ୍ତଣାଳୟ ୪୮.୫୧ 
ନକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ନରଳ ମନ୍ତଣାଳୟ ୩୩.୦୫ ନକାଟି ଟଙ୍କା । 
ଏହଡି ପରଡି ୋଗବ ଅେଡିରାନ ଚାେଡିଥେିା ...

ସରକାରୀ କା�୍୍ଭ ାଳୟ ସଫା କରିବା ପାଇ ଁଏକ ଆନ୍ାଳନ 
ଆରମ୍ଭ କରି ହଜାର ହଜାର ଅଧକିାରୀ ଏବଂ ନା�ରିକ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଅରି�ାନ ୨.୦ ନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିରନିଲ । ଡାକ ବିରା� 
୨୪୦୦୦ ଡାକ କା�୍୍ଭ ାଳୟନର, ନରଳ ମନ୍ତଣାଳୟ ୯୩୭୪ 
ନରଳ ନଷ୍ସନନର, ପ୍ରତିରଷୋ ବିରା� ୫୯୨୨ ମିଶନ ସାଇଟନର 
ଏବଂ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିରା� ୧୧୫୫୯ ମିଶନ ସାଇଟନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
ଅରି�ାନ ଚଳାଇରନିଲ । ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧକି ଅରି�ାନ ସାଇଟନର 
୧୬ ଟି ମନ୍ତଣାଳୟ କିମ୍ା ବିରା�, ଏବଂ ୧୦୦ ରୁ ଅଧକି ଅରି�ାନ 
ସାଇଟନର ୩୧ ଟି ମନ୍ତଣାଳୟ କିମ୍ା ବିରା� ଦ୍ାରା ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଅରି�ାନ ୨.୦ ଚଳା�ାଇରଲିା । ଏକ ଉତ୍ସ�୍ଭୀକୃତ ନପାଟ୍ଭାଲ୍ , 
www.pgportal.gov.in/scdpm22 ମାଧ୍ୟମନର ପ୍ରତିଦିନ 
ସ୍ୱତନ୍ତ ଅରି�ାନ ୨.୦ ଅଗ୍ର�ତି ଉପନର ନଜର ରଖା�ାଉରଲିା। 
ସମସ୍ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ବିରା�ନର ୨୧୫ ନନାଡାଲ ଅଫିସର 
ଏବଂ ସବ-ନନାଡାଲ ଅଧକିାରୀ ନି�କୁ୍ ନହାଇରନିଲ ।

ପ୍ରତି ସପ୍ାହନର ରାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଚିବମାନନ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଅରି�ାନ ୨.୦ ସମୀଷୋ କରିରନିଲ । ସ୍ୱତନ୍ତ ଅରି�ାନ ୨.୦ ର 
ଅଗ୍ର�ତି ନସାସିଆଲ ମିଡିଆନର ବ୍ାପକ ରାନବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, 

`୩୬୪.୫୩ 
କଳଙ୍ଡି  େ୍ହା ବଡିକ୍ରଡି କରଡି ୩୬୪.୫୩ ଗକାଟଡି 
ଆୟ କରାରାଇଥେିା ।ସାମରଡିକ ବଡିୋ� 

୨୧୨.୭୬ ଗକାଟଡି ଟଙ୍ା ଆୟ ସହଡିତ 
ତାେଡିକାଗର ଶଠୀର୍ଷଗର ଥବିାଗବଗଳ ଏହା 

ପଛକ୍ ଗକାଇୋ ମନ୍ତାଳୟ ୪୮.୫୧ ଗକାଟଡି 
ଟଙ୍ା ଏବଂ ଗରଳ ମନ୍ତାଳୟର ୩୩.୦୫ 

ଗକାଟଡି ଟଙ୍ା ଥେିା । 

ଏହଡି ଅେଡିରାନ କଡିପରଡି ଚାେଡିଥେିା ...

ଡାକ ବଡିୋ� ଗରଳ ମନ୍ତଣାଳୟ
୨୪୦୦୦ ଡାକଘଗର 

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅେଡିରାନ 
ଚଳାଇଥେିା 

୯୩୭୫ ଗରଳ 
ଗଷ୍ସନଗର 

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅେଡିରାନ 
ଚଳାଇଥେିା

ପ୍ତଡିରଷୋ ବଡିୋ� ୫୯୨୨ ମଡିଶନ ସାଇଟ୍ ଗର 
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅେଡିରାନ ଚଳାଇଥବିାଗବଗଳ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର 

ବୟୁାପାର ମନ୍ତଣାଳୟ ୧୧୫୫୯ ମଡିଶନ୍ 
ସାଇଟଗର ଏହା ଚଳାଇଥେିା ।

ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ବିରା� ୬୭,୦୦୦ ରର ଟୁଇଟ୍ କରିଛ୍ିତ । 
ପତ୍ର ସଚୂନା ବୁ୍ନରା ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ବିରା� ପଷେରୁ ୧୨୭ଟି 
ବିବୃତି୍ ଜାରି କରିଛି ।

�ତବର୍ଷ ଚାରଡିଟଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତଡି 
େବନ ଅନ୍ରୂପ ସ୍ାନକ୍ 
ଖାେଡି କରାରାଇଥେିା
�ତ ବଷ୍ଭ ସରକାରୀ କା�୍୍ଭ ାଳୟ �ଡିୁକନର ମଧ୍ୟ 
ସମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅରି�ାନ ଚଳା�ାଇରଲିା । ବିଚାରାଧୀନ 
ଫାଇଲ ଏବଂ ସ୍ଟ୍ରାପ ୍ହଟା�ିବା ପନର ମକୁ୍ ନହାଇରବିା 
ସ୍ାନଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରବନର ଚଟାଣ ନଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ 
ଚାରି �ଣୁ ବଡ଼ ରଲିା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରବନର ଚଟାଣ 
ନଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ ୨ ଲଷେ ବ�୍ଭଫୁଟ, ସମାଧାନ ପନର ୯ ଲଷେ 
ବ�୍ଭଫୁଟରୁ ଅଧକି ସ୍ାନ ଖାଲି ନହାଇରଲିା । ନସହ ି
ସମୟନର ୩ ଲଷେ ୨୮ ହଜାର ସାଧାରଣ ଅରିନ�ା� 
ଉପନର କା�୍୍ଭ  କରିବା ଦ୍ାରା ୩ ଲଷେ ୩ ହଜାର 
ଅରିନ�ା�ର ସମାଧାନ ନହାଇରଲିା । ଏକକାଳୀନ, 
୮୩୪ ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରକି୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ୬୮୫ ଟି ସରଳୀକୃତ 
ନହାଇରଲିା, ନ�ପରି ସାଂସଦଙ୍କ ୧୧୦୫୭ ଟି ଚିଠ ି
ମଧ୍ୟରୁ ୮୨୮୨ ଟିର ସମାଧାନ କରା�ାଇରଲିା ।

ସ୍ୱତନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅରି�ାନ ୨.୦ରାଷ୍ଟ୍ର
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ଇ-ର୍ପଠୀର ଗହାେଗସେ ଶେ୍ାରମ୍ଭ ରାଷ୍ଟ୍ର

ନଦଶର ଡିଜଟିାଲ୍ ଇ ଟଙ୍କା-ଡବ୍ଲୁ୍ ଆରମ୍ଭ ନହବା 
ସହତି ରିଜର୍ଭ ବ୍ାଙ୍କ ଏରଳି ପଦନଷେପ ନନଇରବିା 
ବିଶ୍ୱର ନକନତକ ନକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନ�ାଟିଏ 

ନହାଇପାରିଛି । ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାବନର ଏହା ସରକାରୀ 
ସିକୁ୍ରିଟି ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ବ୍ବହୃତ ନହବ । ଏହ ି ପାଇଲଟ୍ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତାକୁ ଆଧାର କରି ରବିଷ୍ତନର ଅନ୍ାନ୍ ବୃହତ 
ପରିମାଣର କାରବାର ଏବଂ ଆ୍ତ୍ଭଜାତୀୟ ନଦୟ ପାଇ ଁପାଇଲଟ୍ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଆ�ିବ । ନକନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଭମନ୍ତୀ ନିମ୍ଭଳା ସୀତାରମଣ 
ନଫବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖନର ବନଜଟନର ଡିଜଟିାଲ ମଦୁ୍ା ବିଷୟନର 
ଉନଲ୍ଖ କରିରନିଲ । 
ଡିଜଟିାଲ୍ ଇଟଙ୍କା ନହଉଛି ନ�ଦ ମଦୁ୍ା ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ଠାରୁ ରିନ୍ନ 
। ନ�ଦ ମଦୁ୍ାକୁ ସରକାରଙୁ୍କ ଛପାଇବାକୁ  ପଡିବ, ଉପନରାକ୍ାଙୁ୍କ 
ଏହାକୁ ନିଜ ପାଖନର ରଖବିାକୁ ପଡିବ । ନସହରିଳି, ୟୁପିଆଇ 
କାରବାର ପାଇ ଁଏକ ବ୍ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟନର ଟଙ୍କା ରଖବିା ଆବଶ୍କ, 
ନ�ନତନବନଳ ଡିଜଟିାଲ୍ ଇଟଙ୍କା ଛପାଇବାକୁ ପଡିବନାହି ଁ କି 
ଏହା ନଷ୍ ନହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହି ଁ । ଏହା ୱାନଲଟନର �ଚ୍ଛିତ 
ନହାଇପାରିବ । ତରାପି, ଡିଜଟିାଲ୍ ଇଟଙ୍କା ସହତି କାରବାର 
ପାଇ ଁବ୍ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟନର ଜମା କରିବା କିମ୍ା ନ�ଦ ଆକାରନର 
ନଦବାକୁ ପଡିବ ।
ଖଚ୍୍ରା ଇ ଟଙ୍ା ବଛା ବଛା ସ୍ାନଗର ଆରମ୍ଭ କରାରଡିବ
 ଖବ୍ୁ ଶୀଘ୍ର ଖଚୁୁରା ଇଟଙ୍କାର ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ 

ଆରମ୍ଭ ନହବ ନବାଲି ଆରବିଆଇ ନଘାଷଣା କରିଛି । ଗ୍ରାହକ 
ଏବଂ ବ୍ବସାୟୀ ଏବଂ ଉପନରାକ୍ା ନ�ାଷ ୍ିକୁ ନନଇ ବଛା 
ବଛା ସ୍ାନନର ଏହାର ଶରୁାରମ୍ଭ ନହବ ।

 ପାଇକାରଠୀ ଏବଂ ଖଚ୍୍ରା ପାଇ ଁଅେ�ା ଅେ�ା ଇଟଙ୍ା 
 ଆରବିଆଇ ନସଣ୍ଟଟ୍ରାଲ ବ୍ାଙ୍କ ଡିଜଟିାଲ ମଦୁ୍ା (ସିବିଡିସି) 

ଉରୟ ପାଇକାରୀ ଏବଂ ଖଚୁୁରା ପାଇ ଁପରୃକ ମଦୁ୍ା ନହବ । 
ଏହା ବକ୍୍ ନଚନ୍ ଜ୍ାନନକୌଶଳ ଉପନର ଆଧାରିତ । 

 ପାଇକାରୀ ମଦୁ୍ା ବ୍ାଙି୍କଙ୍ ବ୍ବସ୍ା ରଳି ଆରଶିକ ପ୍ରତିଷା୍ନ 
ଦ୍ାରା ବ୍ବହୃତ ନହବ  

 ଖଚୁୁରା ଇ-ଟଙ୍କା ନଦୈନ୍ନି ଆବଶ୍କତା ପାଇ ଁନଲାକମାନନ 
ବ୍ବହାର କରିନବ 

 ନ�ଦ ମଦୁ୍ାକୁ ପନକଟନର ନନାଟ୍ ଆକାରନର 

ରଡିଜେ୍ଷ ବୟୁାଙ୍ ପାଇକାରଠୀ ଇ-ଟଙ୍ାର 
ଶେ୍ାରମ୍ଭ କରଡିଛଡି, ଖଚ୍୍ରା ଖବ୍ଶଠୀଘ୍ର

ବର୍୍ଷମାନ ‘ଇ’ କ୍ ଇ-ୱାଗେଟଗର ରଖନ୍ତୁ 

ରାରତ ନହଉଛି ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତ ଅରିବୃଦି୍ଧଶୀଳ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଭନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତମ । ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ମସିହାନର 
ନଦଶ ୮୮.୪ ବିଲିୟନରୁ ଅଧକି ଡିଜିଟାଲ ନପନମଣ୍ଟ କାରବାର କରିରଲିାନବନଳ ଚଳିତ ଆରଶିକ ବଷ୍ଭର ପ୍ରରମ 

ନତ୍ରୈମାସିକର ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ନ� ରାରତୀୟମାନନ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୨୮.୮ ନକାଟି ଡିଜିଟାଲ 
କାରବାର କରୁଛ୍ିତ । ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଭବ୍ବସ୍ାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇ ଁରିଜର୍ଭ ବ୍ାଙ୍କ ଅଫ୍ 

ଇଣି୍ଆ ନନରମ୍ର ୧ ତାରିଖରୁ ନଦଶର ପ୍ରରମ ଡିଜିଟାଲ ମଦୁ୍ା ନସଣ୍ଟଟ୍ରାଲ ବ୍ାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ମଦୁ୍ା-ନହାଲନସଲ 
(ଇ-େବ୍ ଲ୍ୁ ) ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଇଟଙ୍କା-େବ୍ଳ ଲ୍ୁ େ ଶରୁାରମ୍ଭ କରିଛ୍ିତ ।

ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଭନୀତି ଆ�କୁ �ିବ । ଆରବିଆଇ 
ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତଣ କରିବ । ଆରଶିକ ଜ୍ାନନକୌଶଳ 

ନଷେତ୍ରନର ସନୁ�ା�ର ନୂତନ ଦ୍ାର ନଖାଲିବ । ନ�ଦ 
ମଦୁ୍ଣ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ରାର 

ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ ପାଇବ । 
-ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ରଖା�ାଉରବିାନବନଳ ଇ-ଟଙ୍କା ୱାନଲଟନର ରହବି

ପ୍ାରମ୍ଭଗର, ଏହଡି ବୟୁାଙ୍�ଡ୍ଡିକ ଅନ୍େ୍୍ଷକ୍ ଗହବ 
 ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପନର ନଷ୍ଟ୍ ବ୍ାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ, ବ୍ାଙ୍କ 

ଅଫ୍ ବନରାଦା, ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ, ଏଚଡିଏଫ୍ ସି 
ବ୍ାଙ୍କ, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ାଙ୍କ, ନକାଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ାଙ୍କ, 
ନୟସ ୍ ବ୍ାଙ୍କ, ଆଇଡିଏଫସି ଫାଷ୍ ବ୍ାଙ୍କ ଏବଂ ଏଚଏସବିସି 
ବ୍ାଙ୍କ ଅ୍ତରୁ୍ଭକ୍ ।

ଇ ଟଙ୍ା ର ୋେ
 ଡିଜଟିାଲ୍ ଇଟଙ୍କା ନହଉଛି ନ�ଦ ଟଙ୍କାର ଡିଜଟିାଲ୍ ରୂପ । 
 ଡିଜଟିାଲ୍ ବିପଦମକୁ୍ ଏବଂ ନ�ଦ ମଦୁ୍ା ସହତି ଇଟଙ୍କା 

ବଦଳା�ାଇ ପାରିବ 
 ନ�ଦ ଉପନର ନଶିରରଶୀଳତା ହ୍ାସ ପାଇବ ଏବଂ ନନାଟ୍ 

ଛାପିବା ଖର୍୍ଭ ସଞ୍ୟ ନହବ 
 ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ରୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ନପନମଣ୍ଟ ବ୍ବସ୍ା ସଷିୃ୍ନର 

ମଧ୍ୟ ସବୁିଧା କରିବ 
 ନକଲି ମଦୁ୍ା ସମସ୍ାରୁ ମକିୁ୍ ପାଇବାନର ଏହା ସାହା�୍ 

କରିବ। 
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୯୦ ତମ ଇଣ୍ଟରଗପାେ୍ ସାଧାରଣ ଅଧଗିବଶନଗର ପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ ଗମାେଠୀଙ୍ ଅେଡିୋରଣ

ସମଗ୍ ବଡିଶ୍ର ସଙ୍ଟ ସମୟଗର ଗପାେଡିସ ଗଫାସ୍ଷ ଆ�ଗର 
ରହଡିଛଡି । ମ ୍ ଁରବାନମାନଙ୍୍ ପ୍ଶଂସା କଗର ଗରଉମଁାଗନ 
ନଡିଜ ଜଠୀବନକ୍ ଗୋକଙ୍ ଗସବା ପାଇ ଁଉତ୍�୍ଷ କରଡିଛନ୍ଡି । 

- ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେଠୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ

ସ୍ାନଠୀୟ ଆବଶୟୁକତା ପାଇ ଁ
ସବ୍ଷୋରତଠୀୟ ସହଗରା� ୋ�ଡି ଆହା୍ନ

ଗବେର ଏକ ପେଗର ଏହା କ୍ହାରାଇଛଡି - ଆ 
ଗନ େଦ୍ା, କର୍୍ଷଗବୟୁ ଗୟନ୍ତୁ ବଡିଶ୍ତଃ, ରାହାର 
ଅଥ୍ଷ ଗହଉଛଡି, ସଗବ୍ଷାର୍ମ ଚଡିନ୍ାଧାରା ସବ୍ େଡି�ର୍ 
ଆସଡିବାକ୍ େଡିଅ । ଇଣ୍ଟରଗପାେର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ 
ୋରତଠୀୟ େଶ୍ଷନର ବଡିେଡିନ୍ନ େଡି� ସହଡିତ ଜଡଡିତ। 
ଇଣ୍ଟରଗପାେର ଉଗଦ୍ଶୟୁ ଗହଉଛଡି, ‘ଏକ ସର୍ଷେଡିତ 
ବଡିଶ୍ ପାଇ ଁଗପାେଡିସକ୍ ସଂଗରା� କରଡିବା' । 
ବଡିଶ୍ ଅଗନକ ଆହା୍ନର ସମଖ୍ଠୀନ ଗହଉଥବିାର୍ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେଠୀ ଅଗକ୍ଟାବର ୧୮ 
ଗର ନୂଆଦଲିେଲୀର ପ୍�ତଡି ମଇୋନଗର ୯୦ ତମ 
ଇଣ୍ଟରଗପାେ ସାଧାରଣ ଅଧଗିବଶନକ୍ ସଗମ୍ବାଧତି 
କରଡି ବକୃହତ ଆନ୍ଜ୍ଷାତଠୀୟ ସହଗରା� ମାଧ୍ୟମଗର 
ସ୍ାନଠୀୟ ଆବଶୟୁକତା ପାଇ ଁବଡିଶ୍ ସହଗରା� 
କରଡିବାକ୍ ଆହା୍ନ ଗେଇଛନ୍ଡି ।

ପ୍ରାଚୀନ ରାରତୀୟ ଦାଶ୍ଭନିକ ଚାଣକ୍ଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ଦଶ୍ଭନ ସନବ୍ଭାତ୍ମ ରାବନର 
ବ୍ାଖ୍ା କରା�ାଇଛି । ଆନବିକାଶଙ୍କ ତିନିଟି 

କରା କୁନହ ନ� ଆବ ୍ନଷିେକି ତ୍ରୟୀ ବାତ୍୍ଭାନାଂ ନ�ା�-ନଷେମ 
ସାଧନନା ଦଣ୍ଃ ତସ୍ ନୀତିଃ ଦଣ୍ନୀତିଃ ଅଲବ୍ଧଲାରାର୍ଭା, 
ଲବ୍ଧପରିରଷେଣୀ, ରଷିେତବିବଦ୍ଧ୍ଭନୀ, ବୃଦ୍ଧସ୍ ତୀର୍ଭଷ ୁ
ପ୍ରତିପାଦନି ଚ । ଏହାର ଅର୍ଭ ନହଉଛି, ଆଇନର 
କା�୍୍ଭ କାରିତା ଦ୍ାରା ଏକ ସମାଜର ବସୁ୍ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ 
କଲ୍ାଣ ନିଶି୍ତ ନହାଇଛି । ଚାଣକ୍ଙ୍କ ଅନୁ�ାୟୀ, 
ଆଇନର କା�୍୍ଭ କାରିତା ଆମକୁ ତାହା ହାସଲ କରିବାନର 
ସାହା�୍ କନର �ାହା ଆନମ କରିପାରୁ ନାହୁ ଁ, �ାହା ଅଛି 
ତାହା ରଷୋ କରିବାନର, �ାହା ସଂରଷେଣ କରିଛୁ ତାହା 
ବୃଦି୍ଧ କରିବାନର ଏବଂ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ନ�ା�୍ ବ୍କି୍ଙ୍କ 
ନିକଟନର ପହଞ୍ାଇବାନର ସାହା�୍ କନର ।

ଏହା ଆଇନର କା�୍୍ଭ କାରିତା ପାଇ ଁଏକ ଅ୍ତରୂ୍ଭକ୍ ପନ୍ା। 
ସାରା ବିଶ୍ୱନର ନପାଲିସ ୍ନଫାସ୍ଭ ନକବଳ ନଲାକଙୁ୍କ ସରୁଷୋ 
ନଦଉନାହା୍ିଁତ ବରଂ ସାମାଜକି କଲ୍ାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆ�କୁ 
ବୋଉଛ୍ିତ । ସମାଜନର ନ�ନକୌଣସି ସଙ୍କଟକୁ ନନଇ 
ନସମାନନ ଆ�ନର ଅଛ୍ିତ । ନକାରିଡ୍ -୧୯ ମହାମାରୀ 
ସମୟନର ଏହା ଅଧକି ଦୃଶ୍ମାନ ନହାଇରଲିା । ୯୦ 
ତମ ଇଣ୍ଟରନପାଲ ସାଧାରଣ ଅଧନିବଶନର ଉଦଘାଟନୀ 
ଉତ୍ସବନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ କହଛି୍ିତ, ସାରା 

୯୦ତମ ଇଣ୍ଟରନପାଲ ସାଧାରଣ ଅଧନିବଶନରାଷ୍ଟ୍ର
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ବିଶ୍ୱନର ନପାଲିସବାହନିୀ ଜୀବନକୁ ବିପଦନର ପକାଇ 
ନଲାକଙୁ୍କ ସାହା�୍ କରିରା୍ିତ ।  ନସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନନକ 
ନଲାକଙ୍କର ନସବାନର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସ�୍ଭ କରିରନିଲ। 
ମୁ ଁନସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ଅଟକି �ନଲ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ 
ସରୁଷିେତ ରଖବିାର ଦାୟିତ୍ୱ ନଶଷ ହୁଏ ନାହି ଁ । ମହାମାରୀ 
ସମୟନର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନପାଲ ସପ୍ାହର ସାତ ଦିନ ଚବିଶ 
ଘଣ୍ଟା ନିଜର କତ୍୍ଭବ୍ ପାଳନ କରି ଚାଲିରନିଲ । 

ଆମର ନପାଲିସ ବାହନିୀ ନକବଳ ନଲାକଙୁ୍କ ସରୁଷୋ 
ନଦଉନାହା୍ିତ ବରଂ ଆମର �ଣତନ୍ତର ମଧ୍ୟ ନସବା 
କରୁଛ୍ିତ । �ଦି ଆନମ ରାରତନର ମକୁ୍, ନିରନପଷେ 
ଏବଂ ବ୍ାପକ ନଶିବାଚନ ବ୍ବସ୍ାକୁ ନଦଖବିା, ନତନବ 
ନଦଶନର ୯୦୦ ନିୟୁତ ନ�ା�୍ ନରାଟର ଅଛ୍ିତ । ଏହା 
ଉତ୍ର ଏବଂ ଦଷିେଣ ଆନମରିକୀୟ ମହାନଦଶର ସମଦୁାୟ 
ଜନସଂଖ୍ାର ନିକଟତର । ନିବ୍ଭାଚନନର ସହାୟତା କରିବା 
ପାଇ ଁ ପ୍ରାୟ ୨୩ ଲଷେ ନପାଲିସ କମ୍ଭଚାରୀ ନିନୟାଜିତ 
ନହାଇରା୍ିତ। ରାରତର ବିବିଧତା ଏବଂ �ଣତନ୍ତ ନହଉଛି 
ବିଶ୍ୱପାଇ ଁ ଅନୁକରଣୀୟ ।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନମାଦୀ କହଛି୍ିତ, 
ଆମର ନପାଲିସ ୍ ନଫାସ୍ଭ ନଲାକମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ଏବଂ 
ଅଧକିାରକୁ ସମ୍ମାନ ନଦବାକୁ ସମି୍ଧାନର ପ୍ରତିଜ୍ା ଅନୁସାନର 
କା�୍୍ଭ  କନର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଅରିରାଷଣନର ଅନନକ 
ଆ୍ତ୍ଭଜାତୀୟ ଆହା୍ନ �ରା ଉଗ୍ରବାଦ, ଦୁନ୍ଭୀତି, ନିଶା 
କାରବାର, ଶକିାର ଏବଂ ସଂ�ଠତି ଅପରାଧକୁ ଦଶ୍ଭାଇଛ୍ିତ । 

ନସ କହଛି୍ିତ, ଏହ ି ବିପଦ�ଡିୁକର ବଦଳରୁବିା �ତି 
ପବୂ୍ଭ ଅନପଷୋ ଅଧକି ଦ୍ରୁତ ଅନଟ । ନ�ନତନବନଳ ବିପଦ 
ବିଶ୍ୱସ୍ରୀୟ ହୁଏ, ନସନତନବନଳ ପ୍ରତିକି୍ୟା ନକବଳ ସ୍ାନୀୟ 
ସ୍ରନର ନହାଇପାରିବ ନାହି!ଁ ସମୟ ଆସିଛି ଏହ ିଧମକକୁ 
ପରାସ୍ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ଏକତି୍ରତ ନହବାର ।  ଏକ ନିରାପଦ 
ଏବଂ ସରୁଷିେତ ବିଶ୍ୱ ନହଉଛି ଆମର ସହରା�ୀ ଦାୟିତ୍ୱ। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନମାଦୀ କହଛି୍ିତ, ନପାଲିସ ଏବଂ ଆଇନ 
ଶଙୃ୍ଖଳା କା�୍୍ଭ କାରୀ କରୁରବିା ସଂସ୍ା ମଧ୍ୟନର ସହନ�ା� 
ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ ପ୍ରକି୍ୟା ଏବଂ ନପ୍ରାନଟାକଲ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବାର 
ଆବଶ୍କତା ରହଛିି । ପଳାତକ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇ ଁନରଡ 
କର୍୍ଭର ନନାଟିସକୁ ତ୍ୱରା୍ ୍ତି କରିବାନର ଇଣ୍ଟରନପାଲ 
ସାହା�୍ କରିପାରିବ । ଏହ ିଅବସରନର ନକନ୍ଦ୍ର �ହୃମନ୍ତୀ 
ଅମିତ ଶାହା, ଇଣ୍ଟରନପାଲ ସରାପତି ଅହମ୍ମଦ ନାସିର 
ଅଲ ରାଇସି ଏବଂ ନସନକ୍ନଟରୀ ନଜନନରାଲ ଜନଜ୍ଭନ 
ଷ୍କ୍ ଏବଂ ସିବିଆଇ ନିନର୍୍ଭଶକ ମଧ୍ୟ ଉପସି୍ତ ରନିଲ ।

 ଇଣ୍ଟରନପାଲର ୯୦ ତମ ସାଧାରଣ ଅଧନିବଶନ ୧୮ ରୁ ୨୧ 
ଅନ ଟ୍ାବର ପ�୍୍ଭ ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ୀର ପ୍ର�ତି ମଇଦାନନର ଅନୁଷ୍ିତ 
ନହାଇରଲିା । ଏହ ି ନବୈଠକନର ମନ୍ତୀ, ନପାଲିସ ମଖୁ୍, ଜାତୀୟ 
ନକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୁ୍ନରା ମଖୁ୍ ଏବଂ ବରିଷ ୍ନପାଲିସ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ସନମତ 
୧୯୫ ଇଣ୍ଟରନପାଲ ସଦସ୍ ନଦଶରୁ ଆସିରବିା ପ୍ରତିନିଧମିାନନ 
ଉପସି୍ତ ରନିଲ । ସାଧାରଣ ଅଧନିବଶନ ନହଉଛି ଇଣ୍ଟରନପାଲର 
ସନବ୍ଭାର୍ ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଳୀ ଏବଂ ଏହାର କା�୍୍ଭ କଳାପ ସହତି 
ଜଡିତ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ନିଷ୍ପତି୍ ନନବାକୁ ବଷ୍ଭକୁ ରନର ବସିରାଏ । 

 ପ୍ରାୟ ୨୫ ବଷ୍ଭର ବ୍ବଧାନ ପନର ରାରତନର ଇଣ୍ଟରନପାଲ 
ସାଧାରଣ ଅଧନିବଶନର ନବୈଠକ ଅନୁଷ୍ିତ ନହାଇରଲିା । ନଶଷ 
ରର ପାଇ ଁ୧୯୯୭ ନର ନବୈଠକ ନହାଇରଲିା ।

 ରାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ ତମ ବଷ୍ଭ ଅବସରନର ୨୦୨୨ ମସିହାନର 
ନୂଆଦିଲ୍ୀନର ଇଣ୍ଟରନପାଲ ସାଧାରଣ ଅଧନିବଶନ ଆନୟାଜନ 
କରିବାକୁ ରାରତର ପ୍ରସ୍ାବକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ାନର ସାଧାରଣ ସରାନର 
ଗ୍ରହଣ କରା�ାଇରଲିା । ଏହ ିକା�୍୍ଭ କ୍ମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମମ୍ଖୁନର 
ରାରତର ଆଇନ ଶଙୃ୍ଖଳା ବ୍ବସ୍ାର ସନବ୍ଭାତ୍ମ ଅର୍ାସ ପ୍ରଦଶ୍ଭନ 
କରିବାର ସନୁ�ା� ପ୍ରଦାନ କରିରାଏ ।

 ଏରନିର ଇଣ୍ଟରନପାଲର ୧୯୫ ସଦସ୍ ନଦଶ ନ�ା� ନଦଇରନିଲ। 
ଏରନିର ରାରତ ବିଶ୍ୱ ସମଖୁନର ଆଇନ ଶଙୃ୍ଖଳା ସହ ଜଡିତ 
ସନବ୍ଭାତ୍ମ ଅର୍ାସ ପ୍ରଦଶ୍ଭନ କରିରଲିା ।

 ୯୦ ତମ ଇଣ୍ଟରନପାଲ ସାଧାରଣ ଅଧନିବଶନ ଅବସରନର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ଏକ ସ୍ରଣୀୟ ଡାକ ଟିକସ ଏବଂ 
୧୦୦ ଟଙି୍କଆ ମଦୁ୍ା ଜାରି କରିଛ୍ିତ ।

୧୮ ର୍ ୨୧ ଅଗକ୍ଟାବର ପର୍ଷୟୁନ୍ େଡିଲ୍ଠୀ ଠାଗର ୯୦ତମ 
ଇଣ୍ଟରଗପାେ୍ ସାଧାରଣ ଅଧଗିବଶନ ଅନ୍ଷ୍ଡିତ

ରାରତୀୟ ପଲିୁସ ବାହନିୀ 
୯୦୦ ରୁ ଅଧକି ଜାତୀୟ 
ଏବଂ ୧୦,୦୦୦ ରାଜ୍ 
ଆଇନ କା�୍୍ଭ କାରୀ 
କରୁଛ୍ିତ । ବିରିନ୍ନ ରାଷା 
ଏବଂ ପରମ୍ପରା ରବିା 
ନଦଶନର ଏହା ଅତ୍୍ତ 
କଷ୍କର କା�୍୍ଭ  ।

ଆଇନ୍ �ତ ୋଞ୍ାନର 
ପରିବତ୍୍ଭନ ସନତ୍ୱ 
ଇଣ୍ଟରନପାଲ 
�ତ ୯୯ ବଷ୍ଭ 
ମଧ୍ୟନର ୧୯୫ ଟି 
ନଦଶର ପଲିୁସ 
ସଂ�ଠନ�ଡ଼ିୁକୁ 
ଏକତ୍ର କରିଛି ।

୨୦୨୩ ନର 
ଇଣ୍ଟରନପାଲ୍ ଏହାର 
ପ୍ରତିଷା୍ର ୧୦୦ ବଷ୍ଭ 
ସମାପ୍ କରିବ । 
ନତଣ ୁଉତ୍ସବ ଏବଂ 
ଚି୍ତା କରିବାର ଏହା 
ସନବ୍ଭାତ୍ମ ସମୟ ।

୨୦୨୩ ଗର ଇଣ୍ଟରଗପାେ ତାହାର ପ୍ତଡିଷା୍ର ୧୦୦ ତମ ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରଡିବ

୯୦ତମ ଇଣ୍ଟରନପାଲ ସାଧାରଣ ଅଧନିବଶନ ରାଷ୍ଟ୍ର
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ଚି୍ତନ ଶବିିରରାଷ୍ଟ୍ର

ସମି୍ଧାନର ଆନବ� ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ତରା ରାଜ୍ ପ୍ରତି ଆମର 
କତ୍୍ଭବ୍ ଆବଶ୍କ ନ� ପ୍ରନତ୍କ ରାଜ୍ ପରସ୍ର 
ସହ ସହନ�ା� କରନ୍ତୁ, ପରସ୍ରର ଅନୁରୂତିରୁ ଶଖିନ୍ତୁ 

ଏବଂ ନଦଶର ଉନ୍ନତି ଦି�ନର କା�୍୍ଭ  କରନ୍ତୁ । �ଦିଓ ସମି୍ଧାନ 
ରାଜ୍ମାନଙୁ୍କ ଆଇନ ଶଙୃ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖବିା ପାଇ ଁ ଅଧକିାର 
ନଦଇରାଏ, ତରାପି ନସମାନନ ନଦଶର ଅଖଣ୍ତା ଏବଂ ଏକତା 
ବଜାୟ ରଖବିା ପାଇ ଁଅବିନଚ୍ଛଦ୍ ଅଟ୍ିତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର 
ନମାଦୀ ରାଜ୍ �ହୃମନ୍ତୀମାନଙ୍କ ଚି୍ତନ୍ ଶବିିର (ନବ୍ନ୍ ଷ୍ମଶିଂ 
ଅଧନିବଶନ) ନର କହଛି୍ିତ ନ� ମୁ ଁ ନିଶି୍ତ ନ� �ଦି ଆନମ ଏକ 
ଜାତୀୟ ଦୃଷି୍ନକାଣ ସହତି ଆ�କୁ ବେୁ, ନତନବ ଆମ ସମମ୍ଖୁନର 
ରବିା ପ୍ରନତ୍କ ଆହା୍ନ ନଛାଟ ନହାଇ�ିବ । ପ୍ରନତ୍କ ରାଜ୍ 
ସହନ�ା� କରିବା ଆବଶ୍କ । ନ�ନତନବନଳ ନଦଶର ଶକି୍ ବୃଦି୍ଧ 
ନହବ, ନଦଶର ପ୍ରନତ୍କ ନା�ରିକ ଏବଂ ପରିବାରର ଶକି୍ ମଧ୍ୟ 
ବେବି । ଏହା ଏକ ଉତ୍ମ ଶାସନ, �ାହା ନଦଶର ପ୍ରନତ୍କ ରାଜ୍କୁ 
ସମାଜର ନଶଷ ଧାଡ଼ିନର ଛିଡ଼ା ନହାଇରବିା ନଶଷ ବ୍କି୍ଙୁ୍କ ନିଶି୍ତ 
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଲା� ୁ ନହାଇରବିା 
ଆଇନ ଏବଂ ବ୍ବସ୍ା ସଂସ୍ାର  ନିକଟ ଅତୀତନର ସମଗ୍ର ନଦଶନର 
ଏକ ଶା୍ିତପରୂ୍୍ଭ ପରିନବଶ ସଷିୃ୍ କରିବାନର ସହାୟକ ନହାଇଛି । 
ଏହ ି କା�୍୍ଭ କ୍ମନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ କହଛି୍ିତ ନ� 
ପଞ୍ ପ୍ରାଣ ନଦଶର ପ୍ରନତ୍କ ରାଜ୍ନର ଉତ୍ମ ଶାସନର ନପ୍ରରଣା 
ନହବା ଉଚିତ । ଉତ୍ମ ଆଇନ ଶଙୃ୍ଖଳା ପଞ୍ ପ୍ରାଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ 
ଦୃେ କରିରାଏ ଏବଂ ଉତ୍ମ ଶାସନ ମାଧ୍ୟମନର ରାଜ୍�ଡିୁକର ଶକି୍ 
ବିସ୍ାର କରିବାକୁ ଏକ ସନୁ�ା� ପ୍ରଦାନ କରିରାଏ ।

ଚଡିନ୍ନ ଶଡିବରଗର ଛଅଟଡି ଅଧଗିବଶନଗର ବଡିେଡିନ୍ନ 
ବଡିରୟ ଉପଗର ଆଗୋଚନା କରାରାଇଥେିା;

 ଅନ୍ଟାବର ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ନର ନକନ୍ଦ୍ର �ହୃ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତୀ 
ଅମିତ ଶାହା ରାଜ୍ �ହୃମନ୍ତୀମାନଙ୍କ ଚି୍ତନ ଶବିିର ଅଧ୍ୟଷେତା 
କରିରନିଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ଅନ୍ଟାବର 
୨୮ତାରିଖନର ଚି୍ତନ ଶବିିରନର ଅରିରାଷଣ ରଖରିନିଲ । 
ଚି୍ତନ ଶବିିରର ଛଅଟି ଅଧନିବଶନ ବିରିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍କୁ ଅ୍ତରୁ୍ଭକ୍ 
କରିରଲିା ।  ଦୁଇ ଦିନିଆ ଚି୍ତନ ଶବିରନର �ହୃ ସଚିବ, 

ରାଜ୍ ପଲିୁସ ୍ ମହାନିନର୍୍ଭଶକ, ନକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ନପାଲିସ 
ବାହନିୀ ଏବଂ ନକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନପାଲିସ ସଂ�ଠନ ସମନସ୍ ନ�ା� 
ନଦଇରନିଲ ।

 ଚି୍ତନ ଶବିିରନର ସାଇବର ଅପରାଧ ପରିଚାଳନା ପାଇ ଁଏକ 
ଇନକା-ସିଷ୍ମର ବିକାଶ, ନପାଲିସ ୍ନଫାସ୍ଭର ଆଧନିୁକୀକରଣ, 
ଅପରାଧକି ନ୍ାୟ ବ୍ବସ୍ାନର ଆଇଟିର ବ୍ବହାର ବୃଦି୍ଧ, 
ସୀମା୍ତ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉପକୂଳ ସରୁଷୋ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ 
ଆର୍୍ତରୀଣ ସରୁଷୋ ପ୍ରସଙ୍ ଉପନର ଆନଲାଚନା 
ନହାଇରଲିା ।

 ନଦଶନର ମହଳିାଙ୍କ ସରୁଷୋ ଏବଂ ନସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ନିରାପଦ ପରିନବଶ ସଷିୃ୍ ଉପନର ବିନଶଷ �ରୁୁତ୍ୱ 
ଦିଆ�ାଇରଲିା । ଏହ ି ଶବିିରନର ଉପନରାକ୍ ନଷେତ୍ରନର 
ଜାତୀୟ ନୀତି ନଶିର୍ୟ ଏବଂ ନ�ାଜନା ତରା ସମ୍ୟ୍ ରଷୋ 
କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଷେ୍ ରଖା�ାଇଛି । 

ରାଜୟୁ �କୃହମନ୍ତଠୀମାନଙ୍ର ଚଡିନ୍ନ ଶଡିବଡିର : 
ସଂଘଠୀୟ ସହଗରା�କ୍ ଶକ୍ଡିଶାଳଠୀ କରଡିବା

ନଦଶର ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁମିଳିତ ରାନବ କା�୍୍ଭ  କରିବା ନହଉଛି ସମି୍ଧାନର ଆନବ� ଏବଂ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ।  ଏହ ିପଷୃରୂ୍ମିନର, 
ହରିୟାଣାର ସରୁଜକୁଣ୍ନର ରାଜ୍ �ହୃମନ୍ତୀମାନଙ୍କ ଏକ ଚି୍ତନ ଶବିିର ସହନ�ା� ସଂଘୀୟତା ପ୍ରଦଶ୍ଭନ କରିରଲିା । ଆର୍୍ତରୀଣ 
ସରୁଷୋ ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙ୍କ “ରିଜନ ୨୦୪୭” ଏବଂ ଏକ ବିକଶତି ରାରତ ପାଇ ଁ“ପଞ୍ପ୍ରାଣ” କା�୍୍ଭ କାରୀ କରିବା 

ପାଇ ଁଏକ କା�୍୍ଭ  ନ�ାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବା ଏହ ିଚି୍ତନ ଶବିିରର ଲଷେ୍ ରଲିା । ଉରୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବକ୍ବ୍ନର 
ନଘାଷଣା କରା�ାଇରଲିା । ଅନ ଟ୍ାବର ୨୮ ନର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ ଏହ ିଶବିିରକୁ ସନମ୍ାଧତି କରି ନପାଲିସ ୍ନଫାସ୍ଭର 

ଆଧନିୁକୀକରଣ, ସାଇବର ଅପରାଧ ପରିଚାଳନା, ମହଳିା ସରୁଷୋ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ବିଷୟ ଉପନର ଆନଲାଚନା କରିରନିଲ ।
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ଏକତାର ମନ୍ତ ସହଡିତ

ଗସମାଗନ ‘ଏକ ୋରତ, ଗରେଷ ୍ୋରତ'ର 
ଆଗବ�କ୍ େକୃେ କରଡିଥଗିେ

ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ପାଇ ଁରାରତୀୟମାନନ ଦା୍ତ ଓ ନଖନର ଲେିରନିଲ । ନ�ନତନବନଳ ବି୍ଟିଶ 
ଅତ୍ାଚାର ଏହାର ସୀମା ଅତିକ୍ମ କଲା, ନସନତନବନଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ନପ୍ରମୀମାନନ ବି୍ଟିଶମାନଙୁ୍କ ଏକ 

ଶଷିୋ ନଦବାକୁ ସି୍ର କନଲ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଭ ପାଇ ଁନସମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ବଳିଦାନ ନଦଇ ସ୍ୱାଧୀନତା 
ହାସଲ କନଲ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟନର ସମଗ୍ର ନଦଶ ନଦଶନପ୍ରମନର ପରିପରୂ୍୍ଭ ରଲିା । ସ୍ୱାଧୀନତା 

ସଂଗ୍ରାମୀମାନନ ନଦଶ ପାଇ ଁସବୁକିଛି ବଳିଦାନ ନଦଇ ଏକ ଉଦାହରଣ ସଷିୃ୍ କରିଛ୍ିତ । ନସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ଅନନକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଁଶହୀଦ ନହାଇରନିଲ । ରାରତ 'ଆଜାଦି କା ଅମତୃ ମନହାତ୍ସବ' ପାଳନ 
କରୁଛି �ାହା ଆଜିର ପୀେି ପାଇ ଁ‘ସଂସ୍ାର ଉତ୍ସବ’ ଅନଟ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଏହି ପ�୍୍ଭ ାୟ ନହଉଛି ‘ସଙ୍କଳ୍ପ 
ନସ ସିଦି୍ଧ' ର ଆମର ସ୍ୱପ୍ନର ରାରତକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇ ଁସମୟ । ‘ଆଜାଦି କା ଅମତୃ ମନହାତ୍ସବ'ର 

ସବ୍ଭନଶଷ କ୍ମନର ଜାତୀୟ ବୀରମାନଙ୍କ ବିଷୟନର ପେନ୍ତୁ, ନ�ଉମଁାନନ ଏକତା ମନ୍ତ ସହିତ ‘ଏକ 
ରାରତ, ନରେଷ ୍ରାରତ'ର ଆନବ�କୁ ମଜବୁତ କରିରନିଲ ।
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େ�ତ ସଡିଂହ ତାଙ୍ ଫଗଟାକ୍ ନଡିଜ ପଗକଟଗର ରଖଥ୍ଗିେ
କର୍୍ଷାର ସଡିଂହ ସରୋ...

ପ୍ର ସିଦ୍ଧ ବିପ୍ଳବୀ ର�ତ ସିଂହ ଲଷେ ଲଷେ ରାରତୀୟଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣ୍ିତ କି ର�ତ ସିଂହ 

କାହାକୁ ପଜୂା କରୁରନିଲ? ଏହା ନକବଳ ସମ୍ମାନିତ ନବୈପ୍ଳବିକ 
ବ୍କି୍ତ୍ୱ କତ୍୍ଭାର ସିଂହ ସରରାଙ୍କ ବ୍ତୀତ ଅନ୍ ନକହ ିନୁହ୍ିଁତ 
�ାହାଙ୍କ ଫନଟା ର�ତ ସିଂହ ତାଙ୍କ ପନକଟନର ରଖରିା୍ିତ । 
ନକବଳ ର�ତ ସିଂହ ନୁହ୍ିଁତ ସରରା ଅନ୍ ଅନନକ ସ୍ୱାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ସାହସ ଏବଂ ନପ୍ରରଣାର ଉତ୍ସ ରନିଲ । 
ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ତରା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କତ୍୍ଭାର ସିଂହଙୁ୍କ ୧୯ 
ବଷ୍ଭ ବୟସନର ଫାଶୀ ଦିଆ�ାଇରଲିା । ନସ ୨୪ ମଇ ୧୮୯୬ 
ନର ପଞ୍ାବର ସରରା ଗ୍ରାମନର ଜ୍ଗ୍୍ରହଣ କରିରନିଲ । କତ୍୍ଭାର 
ସିଂହଙ୍କ ଗ୍ରାମ ବାରମ୍ାର ମରୁଡିନର ପ୍ରରାବିତ ନହଉରବିାରୁ 
ନସ ଅଧକି ସନୁ�ା� ନଖାଜବିା ପାଇ ଁ ୧୯୧୨ ମସିହାନର 
ସାନଫ୍ାସିନସ୍ା ଚାଲି �ାଇରନିଲ । ନସ ତାଙ୍କର ଶଷିୋ ନବରକଲି 
ସି୍ତ କାଲଶିଫର୍ଶିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ାଳୟନର ସମାପ୍ କରିବାକୁ 
ଚାହୁରଁନିଲ । ଆନମରିକାନର ଚାଲିରବିା ଜାତି�ତ ବିନଦ୍ଷ ତାଙୁ୍କ 
ଦୁଃଖତି କରିରଲିା । କାଲିଫର୍ଶିଆନର ରାରତୀୟମାନଙ୍କ କଷ୍କୁ 
ନସ ଅନୁରବ କରିରନିଲ । ରାରତନର ବ୍ଟିିଶ ଉପନିନବଶବାଦ 
ବିରୁଦ୍ଧନର ନସ କାଲିଫର୍ଶିଆନର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ 
କରିରନିଲ । ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମନର ରାରତନର ବ୍ଟିିଶ 
ସାମ୍ାଜ୍କୁ ପରାସ୍ କରିବା ଲଷେ୍ନର ୧୯୧୩ ମସିହାନର 
ଓନର�ାଓଁନର ଘଦର ପାଟଶି ସ୍ାପନା କରା�ାଇରଲିା । ଘଦର 
ପାଟଶିର ମଖୁ୍ାଳୟ ସାନ ଫ୍ା୍ ୍ନିସ୍ାନର ରଲିା । ସରରା ସକି୍ୟ 
ରାବନର ଘଦର ପାଟଶିର କା�୍୍ଭ ନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ 

କରିରନିଲ । ନସ ଘଦର ଖବରକା�ଜର ପଞ୍ାବୀ ସଂସ୍ରଣ 
ପ୍ରକାଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିରନିଲ । ଜଲୁାଇ ୧୯୧୪ ନର 
ନ�ନତନବନଳ ପ୍ରରମ ବିଶ୍ୱ�ଦୁ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ନହଲା, ନସନତନବନଳ 
ଘଦର ପାଟଶି କମ୍ଭୀମାନନ ଏହାକୁ ବ୍ଟିିଶ ସାମ୍ାଜ୍ ଉପନର 
ଆକ୍ମଣ କରିବାର ଏକ ସନୁ�ା� ରାବନର ନଦଖନିଲ । ଘଦର 
ପାଟଶି ରାରତୀୟମାନଙୁ୍କ ସଂ�ଠତି କରିବାକୁ ନ�ାଜନା କରିରଲିା। 
୧୯୧୪ ମସିହାନର କତ୍୍ଭାର ସିଂହ ରାରତକୁ ନଫରିରନିଲ। ତାଙ୍କ 
ପ୍ରତ୍ାବତ୍୍ଭନ ସହତି ଘଦର ପାଟଶିର ଅନନକ କମ୍ଭୀ ବି୍ଟିଶମାନଙ୍କ 
ଦ୍ାରା �ିରଫ ନହାଇରନିଲ। କିନ୍ତୁ ଏହା କତ୍୍ଭାର ସିଂହ ଏବଂ 
ରାସ ବିହାରୀ ନବାଷଙ୍କ ପରି ବିପ୍ଳବୀମାନଙୁ୍କ ନିରାଶ କରି 
ନରଲିା, ନ�ଉମଁାନନ ପଞ୍ାବ ମାଟିନର ବି୍ଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧନର 
ନସୈନିକମାନଙୁ୍କ ସଂ�ଠତି କରିରନିଲ । କିନ୍ତୁ ଘଦର ପାଟଶିର 
କମ୍ଭକତ୍୍ଭାଙ୍କ ନ�ାଜନା ସଫଳତାର ସହ କା�୍୍ଭ କାରୀ ନହବା 
ପବୂ୍ଭରୁ ବି୍ଟିଶମାନନ ଏହାର ସରୁାକ ପାଇରନିଲ ଏବଂ କତ୍୍ଭାର 
ସିଂହଙୁ୍କ �ିରଫ କରା�ାଇରଲିା । ଲାନହାର ଷଡ�ନ୍ତ ମାମଲା 
ରାବନର ଜଣାଶଣୁା ଏହ ିବ୍ୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧନର ଏହ ିବିନଦ୍ାହନର 
ସମ୍ପକୃ୍ ରବିା ଅରିନ�ା� ନହାଇରଲିା । କତ୍୍ଭାର ସିଂହ ସରରା 
ନକାଟ୍ଭନର ଷେମା ମା�ି ନରନିଲ ଏବଂ �ବ୍ଭର ସହତି କହରିନିଲ 
ନ� ନମାର ନଲାକମାନଙୁ୍କ ବି୍ଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧନର ଏକଜଟୁ କରିବା 
ନମାର କତ୍୍ଭବ୍। ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ ନଦଶନପ୍ରମ ବିଚାରପତିମାନଙୁ୍କ 
ନକ୍ାଧତି କରିରଲିା । ନନରମ୍ର ୧୬, ୧୯୧୫ ନର, ୧୯ ବଷ୍ଭ ବୟସ୍ 
ସରରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାରୀ ବିଷଣ୍ ୁ�ନଣଶ ପିଙ୍ନଲଙୁ୍କ ଲାନହାର 
ନକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନଜଲନର ଫାଶୀ ଦିଆ�ାଇରଲିା।

ଜ୍ମ: ଗମ ୨୪, ୧୮୯୬, ମକୃତ୍ୟୁ: ନଗେମ୍ବର ୧୬, ୧୯୧୫ 

ଗ୍ାମୟୁ ପରଡିମଳ
ବୟୁବସ୍ାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ 
ଏକ ପରଡିଷ୍ାର ମନ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶରଠୀରଗର ବାସ କଗର । 
ଜଠୀବନଗର ପରଡିଷ୍ାର ଗହବାର ଅଥ୍ଷ ଗହଉଛଡି ଗର ଆଗମ 
ଗରା�ର ଶଡିକାର ଗହବ୍ ନାହଡି,ଁ ରାହା ଆମର ଆଥଗିକ 
ସ୍ଡିତଡିକ୍ ମଧ୍ୟ ମଜବ୍ତ କରଡିବ । ଗଛାଟଡିଆ ସତକ୍ଷତା ସହଡିତ, 
ଆଗମ ବଡ଼ ଗରା�ଠାର୍ େୂରଗର ରହଡିପାରଡିବା । ଆମର 
ଗେୈନନ୍ଦଡିନ କାର୍ଷୟୁଗର ପରଡିଷ୍ାର ପରଡିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅନ୍େୂ୍ଷକ୍ 
କରଡିବାର ଆବଶୟୁକତା ଗେଖ ିୋରତ ସରକାର ୨୦୧୪ 
ଗର ସ୍ୱଚ୍ଛ ୋରତ ମଡିଶନ ଆରମ୍ଭ କରଡିଥଗିେ ।

 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାରତ ମିଶନ-ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନନର ୧୦ ନକାଟିରୁ 
ଅଧକି ନଶୌଚାଳୟ ନଶିମାଣ କରା�ାଇଛି ।

 ଏହ ିମିଶନ ଅଧୀନନର ୬ ଲଷେରୁ ଅଧକି ଗ୍ରାମକୁ   
ନଖାଲାନର ମଳତ୍ା� ମକୁ୍ ନଘାଷଣା କରା�ାଇଛି ।

 ୧୯୮୧ ମସିହାନର ରାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ପରିମଳ 
ଇଲାକା ମାତ୍ର ୧% ରଲିା, �ାହା ୨୦୧୯ ନର 
୧୦୦% କୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇରଲିା ।

 ପରିମଳ ଜନସଂଖ୍ାର ପ୍ରତିଶତକୁ ଦଶ୍ଭାଏ 
ନ�ଉମଁାନଙ୍କ ଘନର ନଶୌଚାଳୟ ଅଛି
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ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମନହାତ୍ସବରାଷ୍ଟ୍ର
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େଠୀନବନ୍୍ଧ ସାର ଗଛାଟ୍ ରାମ

ଶାନ୍ଡି ଗଘାର 

ବି୍ ଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧନର ନିର୍ତର ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇରବିା 
ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦୀନବନୁ୍ ସାର୍ ନଛାଟୁ ରାମ 

କୃଷକଙ୍କ ତ୍ରାଣକତ୍୍ଭା ରାବନର ଜଣାଶଣୁା । ନସ ନନରମ୍ର ୨୪, 
୧୮୮୧ ନର, ବତ୍୍ଭମାନର ହରିୟାଣାର ଝାଜରର ଏକ ନଛାଟ �ା ଁ
�ରହୀ ସମ୍ପଲାନର ଏକ ଅତି ସରଳ ପରିବାରନର ଜ୍ଗ୍୍ରହଣ 
କରିରନିଲ । କୁହା�ାଏ ନ� ରନର ଋଣଦାତା, ୠଣ ନଦବା 
ପରିବନତ୍୍ଭ ନଚୌଧରୁୀ ନଛାଟୁ ରାମଙୁ୍କ ପାଟୱାରୀ ନହବାକୁ 
ପରାମଶ୍ଭ ନଦଇରନିଲ । ନସହି ସମୟନର ଋଣଦାତା ହୁଏତ 
କଳ୍ପନା କରି ନରନିବ ନ� ନସ ପରାମଶ୍ଭ ନଦଇରବିା ବ୍କି୍ 
ଦିନନ ହଜାର ହଜାର ପଟୱାରୀଙ୍କ ରା�୍ ସି୍ର କରିନବ । 
ନକବଳ ନିଜ ଦଷେତାର ଶକି୍ ବଳନର ଳନେଇ କରି ନଚୌଧରୁୀ 
ସାନହବ ପଞ୍ାବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ନହାଇରନିଲ । ୧୯୧୬ 
ମସିହାନର ନରାହତକନର କଂନଗ୍ରସ କମିଟି �ଠନ ନହବା 
ପନର ନଛାଟୁ ରାମ ଏହାର ସରାପତି ନହାଇରନିଲ କିନ୍ତୁ ପନର 
ମହାତ୍ମା �ାନ୍ୀଙ୍କ ସହ ଅସହନ�ା� ଆନ୍ାଳନକୁ ନନଇ 
ମତନରଦ ପନର ନସ ଚାଲି�ାଇରନିଲ । ନସ ୟୁନିଅନିଷ୍ 
ପାଟଶି �ଠନ କରିରନିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ୧୯୩୭ ପ୍ରାନଦଶକି 
ବିଧାନସରା ନଶିବାଚନନର ଜିତିରନିଲ ଏବଂ ନସ ବିକାଶ ଓ 
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତୀ ନହାଇରନିଲ । ଚକ୍ବତ୍୍ଭୀ ରାଜାନ�ାପାଲାଚରୀ 
ତାଙ୍କ ବିଷୟନର କହିରନିଲ ନ� ନଚୌଧରୁୀ ନଛାଟୁରାମ କିରଳି 
ଉର୍ ଲଷେ୍ ସି୍ର କରା�ାଏ ନକବଳ ତାହା ଜାଣିନରନିଲ ବରଂ 
ନସହି ଲଷେ୍ ହାସଲ କରିବାର ମା�୍ଭ ମଧ୍ୟ ଜାଣିରନିଲ । ନସ 
ତାଙ୍କ ସମୟର ଅନ୍ତମ ପ୍ରରାବଶାଳୀ ସଂସ୍ାରକ ରାବନର 
ପରି�ଣିତ ନହାଇରନିଲ । ନସ କୃଷକ, ରେମିକ, ଦଳିତ 
ତରା ଦଳିତଙ୍କ ସ୍ୱର ରନିଲ । ନସ ନଦଶର ବିରାଜନକାରୀ 
ଶକି୍ ବିରୁଦ୍ଧନର ଲେିରନିଲ । ନସ କୃଷକ ଏବଂ ନଛାଟ 
ବ୍ବସାୟୀମାନନ ସମମ୍ଖୁୀନ ନହଉରବିା ସମସ୍ା ଏବଂ 

ଆହା୍ନକୁ ବୁଝିରନିଲ। କୁହା�ାଏ ନ� ପଶି୍ମ ଏବଂ ଉତ୍ର 
ରାରତର ଏକ ବୃହତ ଅଂଶନର ତାଙ୍କର ପ୍ରରାବ ଏନତ 
ବ୍ାପକ ରଲିା ନ� ବି୍ଟିଶ ପ୍ରଶାସକମାନନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କରା 
ଶଣୁିବାକୁ ମନା କରିବା ପବୂ୍ଭରୁ ଶନହ ରର ଚି୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ 
ନହାଇରନିଲ । 

ନକବଳ ଏତିକି ନୁନହ ଁ, ମଳୂ ଚି୍ତାଧାରା ରାକ୍ା ଡ୍ାମ ନଛାଟୁ 
ରାମଙ୍କ ମାନସ ସ୍ତାନ ରଲିା । ନସ ବିଳାସପରୁର ରାଜାଙ୍କ ସହ 
ରାକ୍ା ଡ୍ାମ ପାଇ ଁଏକ ଚୁକି୍ କରିରନିଲ । ପଞ୍ାବ, ହରିୟାଣା 
ଏବଂ ରାଜସ୍ାନର ନଲାକମାନନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ର ଲାର 
ପାଇଛ୍ିତ । ନଛାଟ ରାମଙ୍କ ସହାନୁରୂତିଶୀଳ ମନନାରାବ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପନର 
କୃଷକ ଏବଂ ରେମିକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁଦୃଶ୍ମାନ ନହଉଛି �ାହା 
�ଣୁାତ୍ମକ ମଞି୍ ଏବଂ ବଜାର ସବିୁଧା ନ�ା�ାଇବା ସହିତ ବିରିନ୍ନ 
ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମନର ନସମାନଙ୍କ ସଶକି୍କରଣ ପାଇ ଁ କଠିନ 
ନଚଷ୍ା କରୁଛି । କୃଷକମାନନ ନସମାନଙ୍କ ଉତ୍ାଦର ଉଚିତ 
ମଲୂ୍ ପାଇବାକୁ, ଚାଷୀଙୁ୍କ ପାଣପିା� ଅନିଶି୍ତତାରୁ ରଷୋ 
କରିବାକୁ, ଉନ୍ନତ ବିହନ, ପ�୍୍ଭ ାପ୍ ପରିମାଣର ୟୁରିଆ ଏବଂ 
ଉପ�କୁ୍ ଜଳନସଚନ ବ୍ବସ୍ା ବ୍ତୀତ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍୍ ରଷୋ 
କରିବାନର ସହାୟତା ନ�ା�ାଇବା ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ କରା�ାଉଛି। 
୯ ଅନ ଟ୍ାବର ୨୦୧୮ ନର ହରିୟାନାର ସାମ୍ପଲା ଠାନର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ନଛାଟୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମତୂ୍ଶି 
ଉନ୍ା୍ଚିତ ନହାଇରଲିା । ଏହି ଅବସରନର ନସ କହିରନିଲ 
ନ� ନଚୌଧରୁୀ ନଛାଟୁ ରାମ ନସହି ସାମାଜିକ ସଂସ୍ାରକମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ଜନଣ �ିଏ କି ରାରତର ଏହି ରା�ନର ଉନଲ୍ଖନୀୟ 
ଅବଦାନ ରଖରିନିଲ । ନସ ନଛାଟୁ ରାମଙୁ୍କ ଜନଣ ବ୍କି୍ 
ରାବନର ବର୍୍ଭନା କରିଛ୍ିତ �ିଏ ଦଳିତ ତରା ପଛୁଆବ�୍ଭଙ୍କ 
ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁନିର୍ତର କା�୍୍ଭ  କରିରନିଲ ।

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମନର ନବୈପ୍ଳବିକ ବ୍କି୍ ଶା୍ିତ ନଘାଷ ୨୨ 
ନନରମ୍ର ୧୯୧୬ ନର ପଶି୍ମବଙ୍ର ନକାଲକାତାନର 
ଜ୍ଗ୍୍ରହଣ କରିରନିଲ । ଶା୍ିତଙ୍କ ପିତା ନଦନବନ୍ଦ୍ରନାର 

ନଘାଷ ନକାମିଲାର ରିନ୍ଟାରିଆ କନଲଜନର ଦଶ୍ଭନ ବିରା�ର 
ପ୍ରନଫସର ରନିଲ । ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମିକ ଶଷିୋଲାର ଘନର ନହାଇରଲିା 
ଏବଂ ମାତୃରୂମି ପ୍ରତି ରକି୍ର ଆନବ� ନକବଳ ନସଠାନର ଜାଗ୍ରତ 
ନହାଇରଲିା । ଶା୍ିତ ନଘାଷ ନକାମିଲାନର ଛାତ୍ର ସଂ�ଠନର 
ପ୍ରତିଷା୍ତା ସଦସ୍ ରନିଲ ଏବଂ ନବୈପ୍ଳବିକ ସଂ�ଠନ ��ୁା୍ତର 

ପାଟଶିନର ନ�ା� ନଦଇରନିଲ । ଏହ ିଦଳର ମଳୂ ଉନର୍ଶ୍ ରଲିା 
ନବୈପ୍ଳବିକ କା�୍୍ଭ କଳାପ କରିବା । 
ଏହି ସଂ�ଠନ ଶା୍ିତଙୁ୍କ ଖଣ୍ା ଏବଂ ଲାଠି ବ୍ବହାର ସହିତ 
ବିରିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରନର ତାଲିମ ନଦଇରଲିା ।  ପନର ତାଙୁ୍କ ଏକ 
ସ୍ୱତନ୍ତ ଅରି�ାନ ପାଇ ଁ ମନନାନୀତ କରା�ାଇରଲିା । ୧୫ 
ବଷ୍ଭୀୟା ଶା୍ିତ ନଘାଷ ତାଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଭୀୟ ସନୁୀତି ନଚୌଧରୁୀଙ୍କ 
ସହ ଖ୍ୀଷ୍ମାସ ପବୂ୍ଭରୁ କ୍ାଣି୍ ଏବଂ ଚନକାନଲଟ୍ ନଦବା 
ବାହାନା କରି ୧୪ ଡିନସମ୍ର ୧୯୩୧ ନର ନକାମିଲାର ଜିଲ୍ା 

ଜ୍:୍ ନନରମ୍ର ୨୪, ୧୮୮୧, ମତୁୃ୍: ଜାନୁଆରୀ ୯, ୧୯୪୫ 

ଜ୍:୍ ୨୨ ନନରମ୍ର ୧୯୧୬, ମତୁୃ୍: ୨୮ ମାର୍୍ଭ ୧୯୮୯ 

ବ୍ଡିଟଡିଶମାନଙ୍ ସହଡିତ େଗେଇ କରଡିଥବିା କକୃରକଙ୍ ତ୍ରାଣକର୍୍ଷା 

ଜଗଣ ବଡିପ୍ଳବଠୀ ରଡିଏ କଡି ୧୫ ବର୍ଷ 
ବୟସଗର ଜଗଣ ବ୍ଡିଟଡିଶ ଅଧକିାରଠୀଙ୍୍ �ଳ୍ଡି ଚଳାଇଥଗିେ

ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମନହାତ୍ସବ ରାଷ୍ଟ୍ର
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ମହାତ୍ମା �ାନ୍ୀଙ୍କଙ୍କର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱନର ଅନୁ�ାମୀ ରନିଲ । 
କିନ୍ତୁ ଏହ ି ଅନୁ�ାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ଜନଣ ଧନୀ ମହଳିା 

ରନିଲ �ିଏ ନିଜ ନଦଶ ଛାଡି ସତ୍ ଏବଂ ଅହଂିସା ପର ଅନୁସରଣ 
କରିରନିଲ । ଏହ ିଅନୁ�ାମୀ ମିରାନବନଙ୍କ ବ୍ତୀତ ଆଉ ନକହ ି
ନରନିଲ �ାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ମ୍ାନଡଲିନ୍ ନସଡ୍୍ । ନସ ବି୍ଟିଶ 
ନନୌନସନା ଅଧକିାରୀ ଏଡମଣ୍ ନସଡ୍ଙ୍କ ଝଅି ରନିଲ । ନସ ୨୨ 
ନନରମ୍ର ୧୮୯୨ ନର ବି୍ନଟନନର ଜ୍ଗ୍୍ରହଣ କରିରନିଲ । 
ମହାତ୍ମା �ାନ୍ୀଙ୍କ ଅହଂିସା ନୀତି ଦ୍ାରା ପ୍ରରାବିତ ନହାଇ ନସ 
ରାରତକୁ ତାଙ୍କ ଘର କରିରନିଲ । ମିରାନବନ୍ ମହାତ୍ମା �ାନ୍ୀଙ୍କ 
ନୀତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅଗ୍ର�ତି ପାଇ ଁତାଙ୍କର ସମଗ୍ର 
ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସ�୍ଭ କରିରନିଲ । ନସ ଜନଣ ଇଂରାଜୀ ମହଳିା ରନିଲ, 
�ିଏ ରାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅଂଶ ପାଲଟିରନିଲ । 
ନସ ପ୍ରାୟ ୩୪ ବଷ୍ଭ ରାରତନର ରହିରନିଲ । ମିରାନବନ ୭ 
ନନରମ୍ର ୧୯୨୫ ନର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆସିରନିଲ ନ�ଉଠଁାନର 
ତାଙୁ୍କ ମହାନଦବ ନଦଶାଇ, ବଲ୍ରରାଇ ପନଟଲ ଏବଂ 
ସ୍ୱାମୀ ଆନ୍ ପାନଛାଟି ନନଇରନିଲ । ମହାତ୍ମା �ାନ୍ୀ ତାଙୁ୍କ 
ସାବରମତି ଆରେମନର ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ନଦନଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ 
ନାମ ମିରାନବନ୍ ରଖନିଲ । ନସନବଠାରୁ ମହାତ୍ମା �ାନ୍ୀଙ୍କ 
ଜନଣ ବିଶ୍ୱସ୍ ସହନ�ା�ୀ ରାବନର ନସ ସବ୍ଭଦା ତାଙ୍କ ସହିତ 
ରହିନଲ । କୁହା�ାଏ ନ� ବାପ ୁ ମିରାନବନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଝିଅ 
ନବାଲି ରାବିରନିଲ । ରାରତନର ରହିବାର ପ୍ରାରମି୍ଭକ ବଷ୍ଭନର, 
ମିରାନବନ୍ ହି୍ୀ ଶଖିନିଲ ଏବଂ ରାରତ ଶଖିବିା ଏବଂ ବୁଝିବା 
ପାଇ ଁ�ା ଁ�ସ୍ କରିରନିଲ ।  ଖବ୍ୁ ଶୀଘ୍ର ନସ ମହାତ୍ମା �ାନ୍ୀଙ୍କ 
ଜନଣ ବିଶ୍ୱସ୍ ସହାୟିକା ନହନଲ । ନସ ୧୯୩୧ ମସିହାନର 
ଦି୍ତୀୟ ରାଉଣ୍ ନଟବୁଲ୍ ସମି୍ମଳନୀନର ନ�ା�ନଦବା ପାଇ ଁ
�ାନ୍ୀଙ୍କ ସହ ଲଣ୍ନ �ାଇରନିଲ । ନସ ଲଣ୍ନରୁ ରାରତକୁ 

ନଫରିବା ପନର ଖଦି ନପ୍ରାତ୍ସାହନନର ଜଡିତ ନହାଇରନିଲ ଏବଂ 
ଏରପିାଇ ଁ ସାରା ନଦଶ ୍ମଣ କରିରନିଲ । ମିରାନବନ୍ ଏକ 
ସାଧାରଣ ଲୁ�ା ପିନୁ୍ରନିଲ, ସତୂା କାଟିବା ସହିତ �ାରୁଁ �ାକୁଁ 
�ାତ୍ରା କରିରନିଲ । ନସ ମହାତ୍ମା �ାନ୍ୀଙ୍କ ବାତ୍୍ଭା ଅନୁସରଣ 
କରିବାନର ଲା�ିନଲ ଏବଂ ଅହିଂସାର ବାତ୍୍ଭା ପ୍ରଚାର କରିବାନର 
ସକି୍ୟ ରନିଲ । ନସ ୟଙ୍ ଇଣି୍ଆ ଏବଂ ହରିଜନ ପତି୍ରକା ପାଇ ଁ
ହଜାନର ନଲଖା ନଲଖରିନିଲ । 

ତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନନକ ରର �ିରଫ କରା�ାଇରଲିା ଏବଂ 
ଆଇନ୍  ଅମାନ୍ ଆନ୍ାଳନ ସମୟନର ତାଙୁ୍କ ହାଜତକୁ 
ନିଆ�ାଇରଲିା । ବି୍ଟିଶମାନନ ରାରତନର ରବିାନବନଳ ତାଙ୍କ 
ବିରୁଦ୍ଧନର ୟୁନରାପ ଏବଂ ଆନମରିକାକୁ ସଚୂନା ପଠାଇରବିା 
ଅରିନ�ା� କରିରନିଲ । ରାରତ ଛାଡ ଆନ୍ାଳନ ସମୟନର 
ତାଙୁ୍କ �ିରଫ କରା�ାଇରଲିା । ମିରାନବନ ୯ ଅ�ଷ୍ ୧୯୪୨ 
ରୁ ୬ ମଇ ୧୯୪୪ ପ�୍୍ଭ ୍ତ ପନୁଣର ଆ�ା ଖାନ ପ୍ାନଲସନର 
ମହାତ୍ମା �ାନ୍ୀ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କସୁ୍ରବା �ାନ୍ୀ, ସଚିବ 
ମହାନଦବରାଇ ନଦଶାଇ, ପ୍ାନରଲାଲ ନାୟାର, ସନରାଜିନୀ 
ନାଇଡୁ ଏବଂ ଡ ଟ୍ର ସଶୁୀଲା ନାୟାରଙ୍କ ସହ କାରା�ାରନର 
ରନିଲ । ନସ ୧୯୪୭ ମସିହାନର ଋଷିନକଶ ନିକଟନର ଏକ 
ଆରେମ ପ୍ରତିଷା୍ କରିରନିଲ । ପରବତ୍୍ଭୀ ୧୧ ବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟନର ନସ 
ରାରତର ବିରିନ୍ନ ଅଞ୍ଳକୁ �ାଇ ନ�ାଷ ୍ି ରିତି୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଳାଇ 
ପରିନବଶ ସମସ୍ା ଉପନର କା�୍୍ଭ  କରିରନିଲ । ମିରାନବନ 
୧୮ ଜାନୁୟାରୀ ୧୯୫୯ ନର ଇଂଲଣ୍ ନଫରି �ାଇରନିଲ । 
ନ�ାଟିଏ ବଷ୍ଭ ପନର ନସ ରିଏନାକୁ �ାଇ ଅବଶଷି୍ ଜୀବନ 
ନସଠାନର ରହିନଲ । ୧୯୮୨ ମସିହାନର ରାରତ ସରକାର 
ତାଙୁ୍କ ପଦ ୍ବିରୂଷଣନର ସମ୍ମାନିତ କରିରନିଲ । ମିରାନବନଙ୍କର 
୨୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୮୨ ନର ମତୁୃ୍ ନହାଇରଲିା ।

ମାଜିନଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଚାଲ ୍୍ଭ ଜିଓଫି୍ ବକଲ୍ାଣ୍ ଷି୍ନର୍ଙ୍୍କ ନିକଟକୁ 
�ାଇରନିଲ । ଷି୍ନର୍ ୍କ୍ାଣି୍ ଖାଇ କହିନଲ, ଏ�ଡ଼ିୁକ ସ୍ୱାଦିଷ୍! 
ଏହା ଶଣୁି ଶା୍ିତ ନଘାଷ ଏବଂ ସନୁୀତି ନଚୌଧରୁୀ ଶାଲ୍  ତନଳ 
ଲୁଚାଇ ରହିରବିା ପିସ୍ଲକୁ ବାହାର କରି କହିନଲ, ଆଚ୍ଛା, 
ନକମିତି ଅଛ୍ିତ ରେୀ ମାଜିନଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ? ଏବଂ ଏହା ସହ ନସମାନନ 
ମାଜିନଷ୍ଟ୍ରଟଙ୍କ ଉପରକୁ �ଳିୁ ଚଳାଇନଲ । �ଳିୁ ଚଳାଇବାର 
କିଛି ସମୟ ପନର ମାଜିନଷ୍ଟ୍ରଟଙ୍କ ମତୁୃ୍ ନହାଇରଲିା । ଏହ ି
ଘଟଣା ପନର ଶା୍ିତ ନଘାଷ ଏବଂ ସନୁୀତି ନଚୌଧରୁୀଙୁ୍କ �ିରଫ 
କରା�ାଇ ମାଜିନଷ୍ଟ୍ରଟଙ୍କ ହତ୍ା ମାମଲାନର ନକାଟ୍ଭ ଚାଲାଣ 
କରା�ାଇରଲିା । ନସମାନଙ୍କର �ବୁ ବୟସ ନହତୁ ଉରୟଙୁ୍କ 
ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ନର ଦଣି୍ତ କରା�ାଇ ଖଡ�ପରୁର 
ହିଜଲି ଅଟକ ଶବିିରକୁ ପଠା�ାଇରଲିା । ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସାରୀ 
ସନୁୀତିଙ୍କଠାରୁ ଅଲ�ା ବାରାକନର ରଖା�ାଇରଲିା । ନତନବ 

୧୯୩୯ ମସିହାନର ମହାତ୍ମା �ାନ୍ୀ ଏବଂ ବି୍ଟିଶ ସରକାରଙ୍କ 
ମଧ୍ୟନର ନହାଇରବିା ବୁଝାମଣାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତାଙୁ୍କ ସାତ 
ବଷ୍ଭ କାରାଦଣ୍ ନରା�ିବା ପନର ମକୁ୍ କରା�ାଇରଲିା । 
ମକୁ୍ ନହବା ପନର ନସ ବଙ୍ଳା ମହିଳା କନଲଜନର ନ�ା� 
ନଦଇ ପାଠ ପୋ ସମାପ୍ କରିରନିଲ । ନଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତା 
ପନର ନସ କ୍ମା�ତ ରାବନର ରାଜନନୈତିକ ତରା ସାମାଜିକ 
କା�୍ଭ୍କଳାପନର ଜଡିତ ରନିଲ । ନସ ୧୯୫୨ ରୁ ୧୯୬୨ ପ�୍ଭ୍୍ତ 
ଏବଂ ପଣୁି ରନର ୧୯୬୭ ରୁ ୧୯୬୮ ପ�୍ଭ୍୍ତ ପଶି୍ମବଙ୍ ବିଧାନ 
ପରିଷଦର ସଦସ୍ ରହିରନିଲ । ୧୯୬୨ ରୁ ୧୯୬୪ ପ�୍ଭ୍୍ତ 
ନସ ପଶି୍ମବଙ୍ ବିଧାନସରାର ସଦସ୍ ରନିଲ । ନସ ବଙ୍ଳା 
ରାଷାନର ‘ଅରୁଣ ବାହିନୀ’ ନାମନର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ 
ନଲଖଛି୍ିତ ।  ଶା୍ିତ ନଘାଷ ୨୮ ମାର୍୍ଭ ୧୯୮୯ ନର ମତୁୃ୍ ପ�୍ଭ୍୍ତ 
ନଦଶର ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁକା�୍ଭ୍ ଜାରି ରଖରିନିଲ । 

ମଡିରାଗବନ୍ 

ଜ୍:୍ ୨୨ ନନରମ୍ର ୧୮୯୨, ମତୁୃ୍: ୨୦ ଜଲୁାଇ ୧୯୮୨ 

ମହାତ୍ମା �ାନ୍ଧଠୀଙ୍ର ଜଗଣ ନଡିଷା୍ପର ଅନ୍�ାମଠୀ 
ରଡିଏ ୋରତର ସ୍ୱାଧଠୀନତା ସଂଗ୍ାମଗର ୋ� ଗନଇଥଗିେ

ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମନହାତ୍ସବରାଷ୍ଟ୍ର
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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ନଭେମ୍ବର 16-30, 202250

ଅ୍ତଜ୍ଭାତୀୟ ନସୌର ନମଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁଏକ ମହାନ 
ଆନଲାକବତ୍ଶିକାନର ପରିଣତ ନହାଇଛି । ଆଇଏସଏର 

ମଖୁ୍ାଳୟ ରାରତନର ରହବିାକୁ ନନଇ ମଧ୍ୟ ରାରତବାସୀ 
ଆନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଇଏସଏ ଦି�ନର ଆକଷ୍ଭଣକୁ ଆହୁରି 

ବଢ଼ାଇରାଏ। ମୁ ଁରାବୁଛି ରବିଷ୍ତନର ନ�ନତନବନଳ ଏକବିଂଶ 
ଶତାବ୍ୀନର ପ୍ରତିଷ ୍ିତ ମାନବ କଲ୍ାଣ ପ୍ରତିଷା୍ନ ସମ୍ପକ୍ଭନର 
ଆନଲାଚନା ନହବ, ନସରନିର ଆଇଏସଏର ନାମ ଶୀଷ୍ଭନର 
ରହବି । ଆଇଏସଏ ଜରିଆନର ଆନମ ଜଳବାୟୁ ନ୍ାୟ 

ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ଲା�ି ଏକ ବଡ଼ ପା୍ଟଫମ୍ଭ ପ୍ରତିଷା୍ କରିଛୁ । 
ଆନମ ସମନସ୍ ମିଶ ିଆ�ାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ମାନବତା ସହ         

ଜଡ଼ିତ ଏକ ବିଶାଳ ଉପହାର ନଦଇଛୁ ।
-ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

‘ଏକ ସରୂ୍ଷୟୁ – ଏକ ବଡିଶ୍ – ଏକ ଗ୍ଠୀଡ୍ ’ ସହଡିତ ପରଡିଗବଶ ଅନ୍କଳୂ ‘ଏକ ସରୂ୍ଷୟୁ – ଏକ ବଡିଶ୍ – ଏକ ଗ୍ଠୀଡ୍ ’ ସହଡିତ ପରଡିଗବଶ ଅନ୍କଳୂ 
ଜଠୀବନଗଶୈଳଠୀ ପାଇ ଁପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେଠୀଙ୍ ମନ୍ତ ଆଜଡି ଜଠୀବନଗଶୈଳଠୀ ପାଇ ଁପ୍ଧାନମନ୍ତଠୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାେଠୀଙ୍ ମନ୍ତ ଆଜଡି 

ବଡିଶ୍ସ୍ତରଗର �ଞ୍୍ଜରଡିତ ଗହଉଛଡି । ପରଡିଗବଶ ସର୍ଷୋ ପାଇ ଁତାଙ୍ର ବଡିଶ୍ସ୍ତରଗର �ଞ୍୍ଜରଡିତ ଗହଉଛଡି । ପରଡିଗବଶ ସର୍ଷୋ ପାଇ ଁତାଙ୍ର 
ସଂକଳ୍ପ ଗକବଳ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଗକବଳ ଏକ ୍ତଶିରୁତି୍ତଶିରୁତ ିନ୍ଗହ ଁବରଂ ଏକ ନୂତନ ଚଡିନ୍ାଧାରା।   ନ୍ଗହ ଁବରଂ ଏକ ନୂତନ ଚଡିନ୍ାଧାରା।  

ପୟୁାରଡିସ ଜଳବାୟ୍ ପରଡିବର୍୍ଷନ ସମ୍ମଡିଳନଠୀ ସମୟଗର ଫ୍ା୍୍ସ ସହଡିତ ମଡିଶଡି ପୟୁାରଡିସ ଜଳବାୟ୍ ପରଡିବର୍୍ଷନ ସମ୍ମଡିଳନଠୀ ସମୟଗର ଫ୍ା୍୍ସ ସହଡିତ ମଡିଶଡି 
ୋରତ ୩୦ ନଗେମ୍ବର ୨୦୧୫ଗର ଅନ୍ଜ୍ଷାତଠୀୟ ଗସୌର ଗମଣ୍ଟ ୋରତ ୩୦ ନଗେମ୍ବର ୨୦୧୫ଗର ଅନ୍ଜ୍ଷାତଠୀୟ ଗସୌର ଗମଣ୍ଟ 

ଆକାରଗର ପରଡିଗବଶ ସର୍ଷୋ ପାଇ ଁଏକ ଗବୈଶ୍ଡିକ ପ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ଆକାରଗର ପରଡିଗବଶ ସର୍ଷୋ ପାଇ ଁଏକ ଗବୈଶ୍ଡିକ ପ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ 
କରଡିଥେିା।  ପ୍ଥଗମ ୧୫ଟଡି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଫ୍ମୱାକ୍ଷଗର ସ୍ୱାଷେର କରଡିବା କରଡିଥେିା।  ପ୍ଥଗମ ୧୫ଟଡି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଫ୍ମୱାକ୍ଷଗର ସ୍ୱାଷେର କରଡିବା 
ସହଡିତ ଗମଣ୍ଟର ସେସୟୁ ଗହାଇଥଗିେ । ବର୍୍ଷମାନ ୧୦୯ଟଡି ଗେଶ ସହଡିତ ଗମଣ୍ଟର ସେସୟୁ ଗହାଇଥଗିେ । ବର୍୍ଷମାନ ୧୦୯ଟଡି ଗେଶ 

ସେସୟୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଷେରକାରଠୀ ୋଗବ ଗମଣ୍ଟଗର ସାମଡିେ ଗହାଇଛନ୍ଡି । ସେସୟୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଷେରକାରଠୀ ୋଗବ ଗମଣ୍ଟଗର ସାମଡିେ ଗହାଇଛନ୍ଡି । 
ଏହା ଗହଉଛଡି ପ୍ଥମ ଅନ୍ଜ୍ଷାତଠୀୟ ସଂ�ଠନ, ରାହାର ମଖ୍ୟୁାଳୟ ଏହା ଗହଉଛଡି ପ୍ଥମ ଅନ୍ଜ୍ଷାତଠୀୟ ସଂ�ଠନ, ରାହାର ମଖ୍ୟୁାଳୟ 
ୋରତଗର ପ୍ତଡିଷା୍ କରାରାଇଛଡି । ନଡିକଟଗର ଅନ୍ଷ୍ଡିତ ଏହାର ୋରତଗର ପ୍ତଡିଷା୍ କରାରାଇଛଡି । ନଡିକଟଗର ଅନ୍ଷ୍ଡିତ ଏହାର 

ସାଧାରଣ ପରଡିରେ ଗବୈଠକଗର, ୋରତ ପଣ୍ଡିଥଗର ଏହାର ଅଧ୍ୟଷେତା ସାଧାରଣ ପରଡିରେ ଗବୈଠକଗର, ୋରତ ପଣ୍ଡିଥଗର ଏହାର ଅଧ୍ୟଷେତା 
ହାସେ କରଡିଥବିା ଗବଗଳ ଫ୍ା୍୍ସ ସହ ଅଧ୍ୟଷେ ଗହାଇଥେିା।ହାସେ କରଡିଥବିା ଗବଗଳ ଫ୍ା୍୍ସ ସହ ଅଧ୍ୟଷେ ଗହାଇଥେିା।

ଅନ୍ଜ୍ଷାତଠୀୟ ଗସୌର ଗମଣ୍ଟଅନ୍ଜ୍ଷାତଠୀୟ ଗସୌର ଗମଣ୍ଟ

ୋରତର ଗବୈଶ୍ଡିକ ଚଡିନ୍ାଧାରାର ‘ସାରଥଠୀ’
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