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लाल किले िी प्ाचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने कदया ‘पंच प्ण’
िा मंत्र, 2047 ति कििकसत भारत िे कनमामाण िा संिलप
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ଜୀବନ ପଥଜୀବନ ପଥ

ଲାଲ୍ କଲି୍ଲା ପ୍ାଚୀରରୁ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କ ‘ପାଞ୍ଚ ପ୍ଣ’ର 
ମନ୍ତ, 2047 ସଦୁ୍ା ବକିଶତି ଭାରତ ନମିତ୍ତାଣର ସଂକଳ୍ପ। 
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ନବଜାଗରଣର ଅମତୃକାଳ
କ�ଲାଭିଡ୍�ରଲାଳଭିତକର76ତମସ୍ଲାଧୀନତଲାଦବିସଅବସରକରପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀନକରନ୍ଦ୍ର
କମଲାଦୀ,ଲଲାଲ୍�ଲି୍ଲାପ୍ରଲାଚୀରକରତ୍ରିଙ୍ଲାଉକତେଲାଳନ�ରିକଦଶବଲାସୀଙ୍କଆଗକର

ଭଲାରତ�ୁବ�ିଶତିରଲାଷ୍ଟ୍ରଭଲାକବନମି୍ଲାଣ�ରିବଲାଲଲାଗିଅମୃତଯଲାତ୍ଲାରସଂ�ଳ୍ପରଖିଛନ୍।ି

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଦିବସ ଅବସରରର ଆର�ୱାଜତି 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଦଖବିୱା ଲୱାଗି QR 
ରକୱାଡ୍ ସ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ। 
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25 ବର୍ଘମଧ୍ୟରର ରଦଶକକୁ ଏକ ବକିଶତି ରୱାଷ୍ଟ୍ର ଭୱାରବ ଗଢ ିରତୱାଳବିୱାର ସଂକଳ୍ପ ରଦୱାହରୱାଇଥିରଲ। 14-30
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13ଟି ଭାରାରର ଉପଲବ୍ଧ 
ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରକୁ 
ପଢିବାଲାଗି କ୍କ୍ି  କରନ୍ତୁ। 

ନୁ୍ୟଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର ପରୁୁଣା 
ସଂଖ୍ୟା ପଢିବାଲାଗି କ୍କ୍ି  କରନ୍ତୁ: 

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

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

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ

ସମାଚାର
ସମ୍ାଦକ
ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର
ପ୍ରମଖୁ ମହୱାନିରଦ୍୍ଯଶକ,
ପତ୍ର ସଚୂନୱା କୱାର୍ଯ୍ୟୱାଳ�,
ନୂଆଦିଲ୍ୀ

ସିନୟିର ଡିଜାଇନର
ଶ୍ୟୱାମଶଙ୍କର ତିୱୱାରୀ
ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁମୱାର ଶମ୍ଯୱା 

ଡିଜାଇନର
ଦିବ୍ୟୱା ତଲ୍ ୱୱାର, ଅଭ� ଗପୁ୍ୱା

ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଉପରଦଷ୍ା ସମ୍ାଦକ
ବିରଭୱାର ଶମ୍ଯୱା

ସହାୟକ ଉପରଦଷ୍ା ସମ୍ାଦକ
ଅଖରିଳଶ କୁମୱାର 
ଚନ୍ଦନକୁମୱାର ରଚୌଧରୀ

ବରିଷ୍ଠ ଉପରଦଷ୍ା ସମ୍ାଦକ
ସର୍ୱାଷ କୁମୱାର

ଭାରା ସମ୍ାଦକ
ସମିୁତ କୁମୱାର (ଇଂରୱାଜୀ),  
ଜ�ପ୍ରକୱାଶ ଗପୁ୍ୱା (ଇଂରୱାଜୀ),
ଅନିଲ ପରେଲ (ଗଜୁରୱାେି), 
ନଦୀମ ଅହମ୍ମଦ (ଉଦୁ୍୍ଯ),
ରପୌଲମୀ ରକି୍ତ (ବୱାଂଲୱା),
ହରିହର ପଣ୍ୱା (ଓଡିଆ) 
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13ଟି ଭାରାରର ଉପଲବ୍ଧ 
ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରକୁ 
ପଢିବାଲାଗି କ୍କ୍ି  କରନ୍ତୁ। 

ନୁ୍ୟଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର ପରୁୁଣା 
ସଂଖ୍ୟା ପଢିବାଲାଗି କ୍କ୍ି  କରନ୍ତୁ: 

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

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

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ

ସମାଚାର
ମଖୁ୍ୟ ସମ୍ାଦକ
ସରତ୍ୟନ୍ଦ୍ର ପ୍କାଶ
ପ୍ରମଖୁ ମହୱାନିରଦ୍୍ଯଶକ,
ପତ୍ର ସଚୂନୱା କୱାର୍ଯ୍ୟୱାଳ�,
ନୂଆଦିଲ୍ୀ

ସିନୟିର ଡିଜାଇନର
ଶ୍ୟୱାମଶଙ୍କର ତିୱୱାରୀ
ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁମୱାର ଶମ୍ଯୱା 

ଡିଜାଇନର
ଦିବ୍ୟୱା ତଲ୍ ୱୱାର, ଅଭ� ଗପୁ୍ୱା

ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଉପରଦଷ୍ା ସମ୍ାଦକ
ବିରଭୱାର ଶମ୍ଯୱା

ସହାୟକ ଉପରଦଷ୍ା ସମ୍ାଦକ
ଅଖରିଳଶ କୁମୱାର 
ଚନ୍ଦନକୁମୱାର ରଚୌଧରୀ

ବରିଷ୍ଠ ଉପରଦଷ୍ା ସମ୍ାଦକ
ସର୍ୱାଷ କୁମୱାର

ଭାରା ସମ୍ାଦକ
ସମିୁତ କୁମୱାର (ଇଂରୱାଜୀ),  
ଜ�ପ୍ରକୱାଶ ଗପୁ୍ୱା (ଇଂରୱାଜୀ),
ଅନିଲ ପରେଲ (ଗଜୁରୱାେି), 
ନଦୀମ ଅହମ୍ମଦ (ଉଦୁ୍୍ଯ),
ରପୌଲମୀ ରକି୍ତ (ବୱାଂଲୱା),
ହରିହର ପଣ୍ୱା (ଓଡିଆ) 

ବରତ୍ତ: 3  ସଂଖ୍ୟା: 5 | 1-15 ରସର୍ଟେମ୍ବର, 2022
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ସୱାଦର ନମସ୍ୱାର। 

ରଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75ବର୍ଘ ପୂତେପି ରହୱାଇ 76 ବର୍ଘରର ପଦୱାପ୍ଘଣ କରଛି।ି ଏହ ି ଅବସରରର ଲୱାଲ୍ କଲି୍ୱାଠକୁ  
ଆରମ୍ଭ କର ିରଦଶର ରକୱାରଣ ଅନକୁରକୱାରଣ ରଯଉଁଭଳ ିଭୱାରବ ତ୍ରିଙ୍ୱା ଫରଫର ରହୱାଇ ଉଡ଼ ିଆମ ପରଚି�, 
ସମ୍ୱାନ ଓ ରଗୌରବର ଗୱାଥୱା ବ�ୱାନ କରକୁ ଥିଲୱା ତୱାହୱା 75 ବର୍ଘ ପୂରବ୍ଘ ରଯରତରବରଳ ପ୍ଥମଥର ପୱାଇଁ ତ୍ରିଙ୍ୱା 
ଉରତେୱାଳନ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା ରସରତରବଳର ଉତ୍ୱାହ ଓ ଉଦ୍ୀପନୱାକକୁ ଅନକୁଭବ କରୱାଉଥିଲୱା।  ନବମଥର ପୱାଇଁ 
ଏଥର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଜୱାତ ିଉରଦ୍ଶ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଦବିସ ଅବସରରର ଲୱାଲ୍ କଲି୍ୱାର ପ୍ୱାଚୀରରକୁ  
ରଦଶବୱାସୀଙ୍କୁ  ସରମବେୱାଧିତ କରଥିିରଲ। ଏଥିରର ଭୱାରତର ବକିୱାଶ ଯୱାତ୍ୱା ବରି� ତ ସୱାମିଲ୍  ଥିଲୱା ତୱା’ ସହ 
ଭବରି୍ତରର ଏକ ବକିଶତି ଭୱାରତବର୍ଘ ଗଠନ ଲୱାଗି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହଥିିଲୱା। ଏମିତ ିଏକ ଆତ୍ମନଭି୍ଘର ଭୱାରତର 
ସ୍ପ୍ନ ରଯଉଁଥିରର ରଦଶର ଜନଗଣଙ୍ ଭୱାଗିଦୱାରୀ ଥିବ, ଆତ୍ମୀ�ତୱା ଥିବ, ଶୱାନ୍,ି ଭୱାଇଚୱାରୱାର ବୱାତେ୍ଘୱାଥିବ ଏବଂ 
ବଶି୍ୱ ପଟଳରର ଅନ୍କକୁ ଅଭିଭୂତ କରବିୱାର ଇଚ୍ୱାଶକି୍ ଅନ୍ନପିହତି ଥିବ। ଏହପିର ିମଜଭକୁ ତ ସଂକଳ୍ପ ସହ  ରୱାଷ୍ଟ୍ର 
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍ଘ ପୂତେପି ଅବସରରର ଆସନ୍ୱା 25 ବର୍ଘ ପୱାଇଁ ଯୱାତ୍ୱା ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି 

ଅମତୃ ଯୱାତ୍ୱାରକୁ  ଆତ୍ମନଭି୍ଘରତୱା ଯୱାଏ ରଯଉଁ ବୱାତେ୍ଘୱା ଲୱାଲ୍ କଲି୍ୱାରକୁ  ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ଆମକକୁ ରଦଇଛନ୍ ିତୱାହୱା  ଏଥରର 
କଭରରଟେୱାର ିଭୱାରବ ସ୍ୱାନୀତ ରହୱାଇଛ।ି ଏହୱାସହ ରହଛି ିରୱାଷ୍ଟ୍ରପତ ିର୍ରୌପଦୀ ମକୁମକୁ୍ଘଙ୍ ରୱାଷ୍ଟ୍ର ଉରଦ୍ଶ୍ରର ପ୍ଥମ 
ସରମବେୱାଧନ। ବଶି୍ୱରର ଚୱାଲିଥିବୱା ଆଥପିକ ମୱାନ୍ୱାବସ୍ୱା ଭିତରର କଭିଳ ି ଭୱାରବ ବଭିିନ୍ନ ଏରଜନ୍ସୀ ଭୱାରତର ଅଥ୍ଘ 
ବ୍ବସ୍ୱା ଅତକୁ ଟ ରହଥିିବୱା ରନଇ ରରିପୱାଟ୍ଘ ପ୍କୱାଶ କରଛିନ୍ ିତୱାହୱାକକୁ ବ ିଏଥର ସଂଖ୍ୱାରର ପ୍ମକୁଖ ଭୱାରବ ବର୍୍ଘନୱା 
କରୱାଯୱାଇଛ।ି ବ୍କି୍ତ୍ୱ ଶଙୃ୍ଖଳୱାରର ପରମବୀର ବରିଜତୱା ରମଜର ରୱାମୱାସ୍ୱାମୀ ପରରମଶ୍ୱରନ୍ ଙ୍ ବୀରତୱାର କୱାହୱାଣ, 
ଫ୍ୱାଗ୍ ଶପି୍  ରଯୱାଜନୱାରର ଏଥର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ମତ୍୍ସମ୍ଦ ରଯୱାଜନୱା, ଏବଂ କୃରକଙ୍ ଉତ୍ ଥୱାନ ସଂଲଗ୍ନ ପିଏମ୍  
କସିୱାନ ମୱାନ୍ ଧନ, କୃରକ ଏବଂ ରଛୱାଟ ବ୍ବସୱା�ୀଙ୍ ଲୱାଗି ରପନ୍ ସନ୍  ରଯୱାଜନୱା ଏହ ିସଂଖ୍ୱାରର ସୱାମିଲ୍  ରହଛି।ି 

ରଦଶର ମହୱାନ ଶକି୍ଷୱାବତି୍  ଡ. ସବ୍ଘପଲ୍ୀ ରୱାଧୱାକୃଷ୍ଣନ୍ ଙ୍ ଜନ୍ମଦନି 5 ରସରପଟେମବେରକକୁ ସୱାରୱା ଭୱାରତ ଶକି୍ଷକ 
ଦବିସଭୱାରବ ପୱାଳନ କରକୁ ଛ,ି ଯିଏ ଜରଣ ରୱାଜରନତୱା ଅରପରକ୍ଷ ନଜିକକୁ ଶକି୍ଷକ ଭୱାରବ ପରଚି� ରଦଉଥିରଲ। 
ଏହ ିପଷୃ୍ଠଭୂମିରର ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀ� ଶକି୍ଷୱାନୀତ ିଏବଂ ଶକି୍ଷୱା ରକ୍ଷତ୍ରର ଭୱାରତକକୁ ବଶି୍ୱର ହବ୍  ଭୱାରବ ଗଢ ିରତୱାଳବିୱା ଲୱାଗି 
ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍ ସରମବେୱାଧନକକୁ ଆଧୱାର କର ିଏକ ବରିଶର ଆରଲଖ ବ ିସୱାମିଲ୍  ରହଛି।ି କ୍ୀଡ଼ୱା 
ରକ୍ଷତ୍ରର କଭିଳ ିଭୱାରତ ନଜିର ବଜି� ପତୱାକୱା ଉଡ଼ୱାଇଛ,ି ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ବ ଶଙୃ୍ଖଳୱାରର ମହୱାନୱା�କଙ୍ କୱାହୱାଣୀ 
ସହ  75 ବର୍ଘର ବକିୱାଶ ଗୱାଥୱା କହବିୱା ଶଙୃ୍ଖଳୱା ମଧ୍ୟ ଏହ ିସଂଖ୍ୱାରର ରହଛି।ି 

ଭୱାରତ ନଜିର ବକିୱାଶ ଯୱାତ୍ୱାରର ପ୍ତ ିଦନି ନୂଆ କତିେପିମୱାନ ସ୍ୱାପନୱା କରକୁ ଛ ିଏବଂ 2047ରର ରଯରତରବରଳ 
ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଶତବୱାରପିକୀ ପୱାଳନ ରହବ ରସରତରବରଳ ‘ସବ୍ କୱା ପ୍�ୱାସ’ରକୁ  ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିବୱା ଅମତୃଯୱାତ୍ୱା, 
ଅମତୃ ସଂକଳ୍ପଦ୍ୱାରୱା ନୂଆ ଭୱାରତର ସୱାକ୍ଷୀ ରହବ। 

ସମ୍ାଦକଙ୍କ କଲମରୁ... 

ଓଡଆି,ହଦିେୀ,ଇଂରଲାଜୀଏବଂଅନୟେ10�ିଭଲାଷଲାକରଲପଲବ୍ଧଏହି
ପତ୍�ିଲାପଢବିଲା/ଡଲାଉନ୍କଲଲାଡ୍�ରିବଲାପଲାଇଁ�୍କି୍�ରନୁ୍:
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx (ସକତୟେନ୍ଦ୍ରପ୍ର�ଲାଶ)
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କମଲାକତଏପତ୍�ିଲାବହୁତଭଲଲଲାକଗ
ରଦଶହତି ଏବଂ ଭୱାରତ ସରକୱାରଙ୍ ଦ୍ୱାରୱା ବଭିିନ୍ନ ରଲୱାକ କଲ୍ୱାଣ 
ରଯୱାଜନୱାଗକୁଡ଼କିର ସଚୂନୱା ଏହ ିପତ୍କିୱାରର ପ୍କୱାଶତି ରହଉଛ।ି ‘ନକୁ ୍ ଇଣି୍ଆ 
ସମୱାଚୱାର’ ରମୱାରତ ରବଶ୍  ପସନ୍। ଏହ ିପତ୍ିକିୱାରର ଅରନକ ଗକୁଡ଼ଏି ଜ୍ୱାନ ବର୍୍ଘକ 
ଏବଂ ଉପୱାରଦ� ସଚୂନୱା ରରିପୱାଟ୍ଘ ଆକୱାରରର ପ୍କୱାଶତି ରହଉଛ।ି 
nlgurjar@gmail.com

ଆପଣଙ୍କ ଚଠି ି
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ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଭାବେ ବ୍ରୌପଦୀ ମମୁୁମୁଙ୍କ ନେିମୁାଚନ ଭାରତର େକିାଶ ଯାତ୍ା ଆଗବର ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷି୍ କରିଛ,ି 

ଯାହା ବକେଳ ମହଳିା ସଶକ୍ୀକରଣ ପାଇଁ ନୁବହଁ, େରଂ ସବ୍ କା ସାଥ, ସବ୍ କା େକିାଶ ସବ୍ କା େଶି୍ାସ ଓ ସେ୍ା 

ପ୍ରୟାସ ମନ୍ତ୍ରବର ଦୀକି୍ତ ‘ନୂଆ ଭାରତ’ବର ମହଳିାଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱବର େକିାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଦଉଛ।ି 

‘ପ୍ରତଡିମରୂ୍ତ୍ତି’‘ପ୍ରତଡିମରୂ୍ତ୍ତି’
ନାରୀଶକ୍ଡି  ନନତୃତ୍ୱର

ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ-ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତତ୍ତବୟୁ 

ସମାଚାର
ବରତ୍ତ: 3  ସଂଖୟୁା: 04 (ନଡିଃଶଳ୍୍କ)

16-31 ଅଗଷ୍ଟ, 2022 

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

ସ୍ତନ୍ତତଲାକସନଲାନୀଙ୍କବୀରଗଲାଥଲାପଢି
କରଲାମଲାଞ୍ତିକହଲି
‘ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ବରକୁ  ସ୍ର୍ପିମ ଭୱାରତ ଆଡ଼କକୁ’ 
ଶୀର୍ଘକ କଭରରଟେୱାର ିପଢ ିରବଶ୍  ଭଲ ଲୱାଗିଲୱା। 
ଏହୱାଛଡ଼ୱା ନକୁ ୍ ଇଣି୍ଆ ସମୱାଚୱାରର ଅଗଟେ 
1-15 ସଂଖ୍ୱାରର ପ୍କୱାଶତି ଅନ୍ ରଟେୱାରୀସବକୁ 
ବ ିରବଶ୍  ତଥ୍ପୂର୍୍ଘ ଥିଲୱା। ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ 
ମରହୱାତ୍ବରର ଏଥର ପ୍କୱାଶତି ସ୍ତନ୍ତତୱା 
ରସନୱାନୀଙ୍ ରଶୌଯ୍ଘ୍ଗୱାଥୱା ପଢ ିଆନନ୍ତି ରହଲି। 
anuragmishrabhu@gmail.com

ପଢବିଲା�ୁଭଲଲଲାଗୁଛିନୁୟେଇଣି୍ଆସମଲାଚଲାର
ଅଗଟେ 1-15 ସଂଖ୍ୱାର ନକୁ ୍ ଇଣି୍ଆସମୱାଚୱାର 
ପଢଲିି। ଏହୱାର କଭରରପଜ୍  ଏବଂ କଭରରଟେୱାର ି
ଉଭ� ବହକୁତ ଭଲ ଲୱାଗିଲୱା। ରବଶ୍  ତଥ୍ପୂର୍୍ଘ ବ ି
ଥିଲୱା। ସବକୁଥର ପର ିଏଥର ବ ିଅମତୃ ମରହୱାତ୍ବ 
ଶଙୃ୍ଖଳୱାରର ପ୍କୱାଶତି କୱାହୱାଣୀ ଉତ୍କୁକତୱା ସଟିୃେ 
କରଥିିଲୱା। ଏହ ିଶଙୃ୍ଖଳୱାରର କୱାହୱାଣୀଗକୁଡ଼କି ବହକୁତ 
ଭଲ ଭୱାରବ ରଲଖୱା ଯୱାଇଛ ିଯୱାହୱା ସରଳ ଏବଂ 
ମନ ଭିତରର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ପନ୍ନ କରକୁ ଛ।ି 
abhaychaudhary.clinic@
gmail.com

ଏ�ସମୂ୍ର୍ଣ୍ପତ୍�ିଲାକହଉଛିନୁୟେଇଣି୍ଆସମଲାଚଲାର
‘ନକୁ ୍ ଇଣି୍ଆ ସମୱାଚୱାର’ ଏକ ସମୂ୍ର୍୍ଘ ପତ୍କିୱା। ଏଥିରର ଭୱାରତ ସରକୱାରଙ୍ ଦ୍ୱାରୱା ରଲୱାକହତିରର ପ୍ଣ�ନ କରୱାଯୱାଉଥିବୱା 
ବଭିିନ୍ନ ରଯୱାଜନୱା ବରି�ରର ଆବଶ୍କ ତଥ୍ ମିରଳ। ଏହୱା ସହ ଆମ ବୀର ରସନୱାନୀଙ୍ ବୱାବଦରର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍କ 
ବର୍୍ଘନୱା ରଦଖିବୱାକକୁ ମିରଳ। ଏହ ିପତ୍କିୱାରର ସରକୱାର ରନଉଥିବୱା ନଷି୍ପତେ ିବ ିରବଶ୍  ପୱାଠକୀ� ରଣୈଳୀରର ରଲଖୱାଯୱାଉଛ,ି 
ଯୱାହୱା ଆକର୍ଘଣର ରକନ୍ଦ୍ରବନି୍କୁ  ପୱାଲଟକୁ ଛ।ି 
snehasurabhi5@gmail.com

ନଶିି୍ତଭଲାକବଭଲାରତଦୁନଆିରଶୀଷ୍କରରହବି
ଭୱାରତ ସରକୱାର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରର 130 ରକୱାଟ ିରଦଶବୱାସୀଙ୍କୁ ସୱାଙ୍ରର ରନଇ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75ତମ 
ବର୍ଘକକୁ ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ବର ବର୍ଘ ଭୱାରବ ପୱାଳନ କରରିଲ। ଆସନ୍ୱା 25 ବର୍ଘରର ଭୱାରତକକୁ ପ୍ତଟି ିରକ୍ଷତ୍ରର ଶୀର୍ଘତ୍ୱ ରଦବୱା ଲକ୍ଷ୍ରର  
ସରକୱାର ଏହୱାକକୁ ଅମତୃ କୱାଳ ରବୱାଲି ରରୱାରଣୱା କରଛିନ୍।ି ଏଥିଲୱାଗି ‘ଅମତୃ ଯୱାତ୍ୱା’ ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଛ।ି ନକୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମୱାଚୱାରର 
ଅଗଟେ  1-15 ସଂଖ୍ୱା ପଢ ିଏ ବରି�ରର ଅରନକ ସଚୂନୱା ପୱାଇଲି। ରଯଉଁ ଭୱାରବ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ, ନୂଆ ପଦରକ୍ଷପ, ନୂଆ 
କୱାଯ୍୍ଘ କ୍ମ ଏବଂ ପଦରକ୍ଷପକକୁ ପ୍ତଦି୍ନ୍ଦତିୱାମଳୂକ ମରନୱାଭୱାବରର ହୱାତକକୁ ରନକୁଛନ୍ ିଏବଂ ରସସବକୁକକୁ ରଯୱାଜନୱାର ଆକୱାର ରଦଉଛନ୍ ିତୱାହୱା 
ନଶିି୍ତଭୱାରବ ଭୱାରତକକୁ ଏହୱାର ଶତବୱାରପିକୀରର ଶୀର୍ଘକକୁ ରନଇଯିବ।  shaktisinghadv@gmail.com

ଆମକୁ ଫରଲା କରନ୍ତୁ @NISPIBIndia

ଚଠି ିପଠାଇବାର ଠକିଣା: ରୁମ ୍ ନଂ: -278,  ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଞ୍ଚାର ବୁ୍ୟରରା, ସଚୂନା ଭବନ, 
ନୂଆଦଲି୍ୀ,- 110003। ଇରମଲ: response-nis@pib.gov.in
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ପିଏମ ୍ଜ ିଦଶିାରର 5.24 ରକାଟିଙୁ୍କ 
ତାଲିମ, ଲକ୍୍ୟଠାରୁ ଅଧକି ନାମାଙ୍କନ 

ଡଜିଟିୱାଲ ଅଥ୍ଘନୀତ ିଆଡ଼କକୁ ଅଗ୍ରସର ଭୱାରତର ପଦରକ୍ଷପକକୁ ମଜବକୁତ 
କରବିୱା ପୱାଇ ଁ ମୱାର୍୍ଘ 2023 ସକୁର୍ୱା ‘ପିଏମଜ ି ଦଶିୱା’ ଅଧୀନରର  
ରଦଶର 6 ରକୱାଟ ି ଗ୍ରୱାମୀଣ ପରବିୱାର ମଧ୍ୟରକୁ  ପ୍ତ ି ପରବିୱାରରର 
ଅତ ି କମରର ଜରଣ ବ୍କି୍ଙ୍କୁ ଡଜିଟିୱାଲ ସୱାକ୍ଷର କରବିୱା ଲକ୍ଷ୍ 

ଧୱାଯ୍୍ଘ  କରୱାଯୱାଇଛ।ି ଏହୱା ଅଧୀନରର, ଜକୁଲୱାଇ 22, 
2022 ପଯ୍୍ଘ ନ୍ 6.15 ରକୱାଟରିକୁ  ଅଧିକ ପ୍ୱାଥ୍ଘୀ ନୱାମ 
ରଲଖୱାଇଛନ୍।ି ରକବଳ ଏତକି ି ନକୁରହ,ଁ 5.24 ରକୱାଟ ି
ପ୍ୱାଥ୍ଘୀଙ୍କୁ  ତୱାଲିମ ଦଆିଯୱାଇଛ ି ଏବଂ 3.89 ରକୱାଟ ି
ପ୍ୱାଥ୍ଘୀଙ୍କୁ  ଉପଯକୁକ୍ ପ୍ମୱାଣପତ୍ ଦଆିଯୱାଇଛ।ି ଏହ ିସଚୂନୱା 

ରୱାଜ୍ସଭୱାରର ଇରଲରକଟେ ୱ୍ାନକି୍ସ ଏବଂ ସଚୂନୱା ପ୍ଯକୁକି୍ବଦି୍ୱା ମନ୍ତୀ 
ରୱାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖର ପ୍ଦୱାନ କରଛିନ୍।ି ଭୱାରତର ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଚଳରର 
ଡଜିଟିୱାଲ ସୱାକ୍ଷରତୱା ପ୍ଣ�ନ କରବିୱା ପୱାଇ ଁ ପ୍ଧୱାନ ମନ୍ତ ଗ୍ରୱାମୀଣ 
ଡଜିଟିୱାଲ୍ ସୱାକ୍ଷରତୱା ଅଭିଯୱାନ (ପିଏମ୍  ଦଶିୱା) କକୁ ରଫବୃଆରୀ 2017 
ରର ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ୱାବରିନଟ୍ ଅନକୁରମୱାଦନ କରଛି।ି

75 ବର୍ଘର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପରର 76 ତମ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଦବିସ ଅବସରରର, 
ସହର ରହଉ ବୱା ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଚଳ ସବକୁ ଜୱାଗୱାରର ତ୍ରିଙ୍ୱା ଉଡ଼କୁଥିବୱା 
ରଦଖୱାଯୱାଇଥିଲୱା।  ଏହପିର ି ଅରନକ ରରର ରଗୱାଟଏି ନକୁରହ ଁ ଅରନକ 
ତ୍ରିଙ୍ୱା ଉଡ଼କୁଥିବୱା ରଦଖିବୱାକକୁ ମଳିଥିିଲୱା। ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ବର 
ଅଂଶ ଭୱାବରର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍ ଆହବେୱାନକ୍ରମ ଅଗଟେ 

13-15 ମଧ୍ୟରର 'ହର ରର ତ୍ରିଙ୍ୱା' ଅଭିଯୱାନରର 
6ରକୱାଟ ି 10ଲକ୍ଷ ରଲୱାକ harghartiranga.
com ରର ତ୍ରିକୱାଣ ସହତି ରସଲଫି ଅପରଲୱାଡ୍ 
କରଛିନ୍।ି ରକବଳ ଏତକି ିନକୁରହ,ଁ 5 ରକୱାଟରିକୁ  ଅଧିକ 
ରଲୱାକ ରେବସୱାଇଟରର ଡଜିଟିୱାଲ ପତୱାକୱା ଉରତେୱାଳନ 

କରଛିନ୍।ି ଗହୃମନ୍ତୀ ଅମତି ଶୱାହୱା, ସଚନି ରତନ୍କୁଲକର, ଅମତିୱାଭ ବର୍ନ 
ଏବଂ ରଜନୀକୱାନ୍ ଏବଂ ରସୱାନକୁ  ସକୁଦଙ୍ ପର ିରସଲିବ୍ଟିମିୱାରନ ଭୱାରତ 
ତଥୱା ପ୍ରତ୍କ ଭୱାରତୀ�ଙ୍ ପୱାଇ ଁଗବ୍ଘର ପ୍ତୀକ ଥିବୱା ତ୍ରିଙ୍ୱା ସହତି 
ରସଲଫି ଅପରଲୱାଡ୍ କରଥିିବୱାରବରଳ ରଛୱାଟ ପିଲୱାମୱାନଙ୍ର ରସଲଫି 
ମଧ୍ୟ ଅପରଲୱାଡ୍ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା।

ଭାରତର ‘ରତଜସ ୍’ କଣିବିାକୁ 
ଚାହୁଛଁନ୍ ିଅରନକ ରଦଶ 

1965 ଇରଣ୍ୱା-ପୱାକ୍  ଯକୁର୍ ସମ�ରର ପୱାକସି୍ତୱାନ ଏ�ୱାରରଫୱାସ୍ଘର 
ଅଚୱାନକ ଆକ୍ମଣ ଦ୍ୱାରୱା ଆମର ଅରନକ ଫୱାଇଟର ରଜଟ୍  ଧରୱାଶୱା�ୀ 
ରହୱାଇଯୱାଇଥିରଲ। ଖୱାଲି ରସତକି ି ନକୁରହ,ଁ ରସ ସମ�ରର ଯକୁର୍ ବମିୱାନରର 
ଜପିିଏସ୍  ଏବଂ ରୱାଡୱାର୍  ଲୱାଗି ପୱାରକୁ  ନଥିବୱାରକୁ  ସ୍ବେୱାର୍୍ଘନ ଲିଡର େଲିି�ମ ଗ୍ରୀନ 
ଭୱାରତ ବଦଳରର ପୱାକସି୍ତୱାନରର ଅବତରଣ କରଥିିରଲ। ଏହୱା ରସହ ିସମ�ର 
କଥୱା ଥିଲୱା ରଯରତରବରଳ ଭୱାରତ ଅନ୍ ରଦଶରକୁ  ଫୱାଇଟର ରଜଟ୍  କଣିକୁଥିଲୱା। 
ଏରବ କନି୍କୁ  ସମ� ବଦଳଛି।ି ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍ ଦଗି୍ ଦଶ୍ଘନରର 
ଭୱାରତ ଏରବ ପ୍ତରିକ୍ଷର ରକ୍ଷତ୍ରର ଆତ୍ମନଭି୍ଘର ରହବୱାକକୁ ରଚଟେୱା କରକୁ ଛ।ି 
ଏରବ ବରିଦଶର 25ଟ ି ରଦଶକକୁ ଭୱାରତର ପ୍ତରିକ୍ଷୱା ଉପକରଣ ରପ୍ୱାନୀ 
କରକୁ ଛ।ି ଭୱାରତର ସ୍ରଦଶୀ ଜ୍ୱାନ ରକୌଶଳରର ନମିପିତ ରତଜସ୍   ଯକୁର୍ ବମିୱାନର 

ଚୱାହଦିୱା ଏରବ ସୱାରୱା ବଶି୍ୱରର ରହଛି।ି ଏଥିରର ବଡ଼ ବଡ଼ ରଦଶ ବ ିଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକ୍। 
ଆରମରକିୱାଠକୁ  ଆରମ୍ଭ କର ି ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ, ଇରଣ୍ୱାରନସଆି, ଫିଲିପୱାଇନ୍ସ ଭଳ ି
ଛଅଟ ିରଦଶ ଏରବ ରତଜସ୍  ବମିୱାନ କଣିିବୱାକକୁ  ଆଗ୍ରହ ରପୱାରଣ କରଛିନ୍।ି 
ଅପରପରକ୍ଷ ମୱାରଲସଆି ଏରବ ଏହ ି ବମିୱାନ କଣିିବୱା ପ୍କି୍�ୱାରର ରହଛି।ି 
ଭୱାରତ ମୱାରଲସଆିକକୁ 18ଟ ି ରତଜସ୍  ବମିୱାନ ବକିି୍ ପୱାଇ ଁ ପ୍ସ୍ତକୁତ ରହଉଛ।ି 
ରଲୱାକସଭୱାରର ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ଶ୍ନର ଉତେର ରଦଇ ପ୍ତରିକ୍ଷୱା ରୱାଜ୍ମନ୍ତୀ 
ଅଜ� ଭଟ୍ଟ ଏହ ି ସଚୂନୱା ରଦଇଛନ୍।ି ଏହ ି ଅନକୁସୱାରର ଆରଜ୍ଘଣ୍ଟନିୱା ଏବଂ 
ମଶିର ବ ି ଏହ ି ବମିୱାନ କଣିିବୱାକକୁ ଆଗ୍ରହଂ ରଦଖୱାଇଛନ୍।ି ଏଠୱାରର ସଚୂନୱା 
ଦଆିଯୱାଇପୱାରର ରଯ, ଭୱାରତୀ� ବୱା�କୁରସନୱା 83ଟ ିରତଜସ୍  ପୱାଇ ଁଆରମ୍ଭରକୁ  
ହନି୍କୁସ୍ତୱାନ ଏରରୱାନଟକି୍ସ ଲିମରିଟଡ୍  ସହ ଚକୁ କି୍ କରଛିନ୍।ି 

6 ରକାଟିରୁ ଅଧକି ରଲାକଙ୍କ ତ୍ରିଙ୍ା 
ସହତି ରସଲଫି ଅପରଲାଡ୍

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର 
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ବଶି୍ୱର ସ୍ୱଳ୍ପ ରଦଶଙ୍କ ଭିତରର ଭାରତର 
ନଜିସ୍ୱ ରଡାପିଂ ବରିରାଧୀ ଆଇନ 

ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ସରକୱାରଙ୍ ପ୍ୱାଥମକିତୱା ମଧ୍ୟରର ରଖଳ 
ଏବଂ ରଖଳୱାଳ ି ରହଆିସଛିନ୍।ି ରଖଳଗକୁଡ଼କି ପୱାଇ ଁ ଦୃଢ ଭିତେଭୂିମଠିୱାରକୁ  
ଆରମ୍ଭ କର ି ବଶି୍ୱସ୍ତରୀ� ସକୁବଧିୱା ଏବଂ ରଖଳୱାଳଙି୍ ପଯ୍୍ଘ ନ୍ ପ୍ଶକି୍ଷଣ 
ରହତକୁ  ରଟୱାକଓି ଅଲିମ୍କି୍ସ ଓ କମନରେଲଥ୍ ରଗମ୍ସ ପଯ୍୍ଘ ନ୍ ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱ 
ରଫୱାରମରର ଭୱାରତର ଉତ୍କୃ ଟେ ପ୍ଦଶ୍ଘନ ଆକୱାରରର ସୱାମ୍ନୱାକକୁ ଆସଛି।ି 
ଏହ ିଦଗିରର ଆଗକକୁ ଯୱାଇ ବତେ୍ଘମୱାନ ଭୱାରତ ନଜିର ଆଣ୍ଟ-ିରଡୱାପିଂ ବଲି୍ 
2021କକୁ ଅନକୁରମୱାଦନ କରଛି।ି କ୍ୀଡ଼ୱା ଓ ଯକୁବ ବ୍ୱାପୱାର ମନ୍ତୀଭୱାରବ 
ଅନକୁରୱାଗ ଠୱାକକୁରଙ୍ ଦ୍ୱାରୱା ସଂସଦରର ଏହୱା ପ୍ଥମ ବଲି୍ ଥିଲୱା। ଏହୱା 
ରକବଳ ରଖଳ ଏବଂ ରଖଳୱାଳଙି୍କୁ  ସୱାହୱାଯ୍ କରବି ନୱାହିଁ, ବରଂ ଏହୱା 
ଆତ୍ମନଭି୍ଘରଶୀଳ ଭୱାରତକକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବକୁତ କରବି। ଏହୱାର ସବକୁଠକୁ  ବଡ଼ 
ସକୁବଧିୱା ରହଉଛ ିରଖଳୱାଳଙି୍ ରଡୱାପିଂ ରଟଟେ ପୱାଇ ଁଭୱାରତକକୁ ଅନ୍ ରକୌଣସ ି
ରଦଶ ଉପରର ନଭି୍ଘର କରବିୱାକକୁ ପଡବି ନୱାହିଁ। ଏହୱାପୂବ୍ଘରକୁ , ନମକୁନୱାକକୁ ଅନ୍ 
ରଦଶକକୁ ରଡୱାପ୍ ପରୀକ୍ଷୱା ପୱାଇ ଁପଠୱାଯୱାଉଥିଲୱା, ରଯଉଁଠୱାରର ନମକୁନୱା ସହତି 
ଟୱାମ୍ରଂି ରହବୱାର ସମ୍ଭୱାବନୱା ବ ିଥିଲୱା। ଏଭଳ ିପରସିି୍ତରିର ରଦଶରର ଏହ ି
ଆଇନର କୱାଯ୍୍ଘ କୱାରୀ ରହବୱା ସହତି ବତେ୍ଘମୱାନ ଏହ ିପରୀକ୍ଷୱା ଭୱାରତରର 
ସମ୍ଭବ ରହବ ଏବଂ ଏଥିଲୱାଗି ଖର୍୍ଘ ରହଉଥିବୱା ଅଥ୍ଘ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚ� ରହବ। 
ରଡୱାପିଂ ବରିରୱାଧୀ ଆଇନ ପ୍ଣ�ନ ରହବୱା ସହତି ଭୱାରତ ଆରମରକିୱା, 
ଚୀନ୍, ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ଏବଂ ଜୱାପୱାନ ଭଳ ିରଦଶଭୱାରବ ଭୱାରତ ନଜି ପରଚି� 
ସଟିୃେ କରଛି।ି 

ଆମର ଯକୁବକମୱାରନ ବତେ୍ଘମୱାନ  ଶକିି୍ଷତ ରହବୱା ସହ ରକୌଶଳ ସମ୍ନ୍ନ ରହବୱା 
ଉଚତି୍।  ଉତେମ ବ୍ବହୱାର ସୱାଙ୍କକୁ ଆତ୍ମବଶି୍ୱୱାସୀ ବ ି ରହବୱା ଆବଶ୍କ ... 
ଭୱାରତ ବତେ୍ଘମୱାନ ଏହ ିଦଗିରର ଗତ ିକରକୁ ଛ।ି ଶକି୍ଷୱା ରକ୍ଷତ୍ରର ଉନ୍ନତ ିଆଣିବୱା 
ପୱାଇ ଁ ନୂତନ ଜୱାତୀ� ଶକି୍ଷୱା ନୀତ ି 2020 ମସହିୱାରର ଆସଛି।ି ଏହୱାପୂବ୍ଘରକୁ  
2014 ରକୁ  ଶକି୍ଷୱା ରକ୍ଷତ୍ରର ସଂସ୍ୱାର ପୱାଇ ଁ ଅଭିଯୱାନ ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିଲୱା। 
ରସହ ି ଅନକୁସୱାରର ଗତ ଆଠ ବର୍ଘ ମଧ୍ୟରର ବଶି୍ୱବଦି୍ୱାଳ�ଠୱାରକୁ  କରଲଜ 
ଏବଂ ବଦି୍ୱାଳ� ପଯ୍୍ଘ ନ୍ ଭିତେଭୂିମ ି ମଜବକୁତ କରବିୱା ଲୱାଗି ଅରନକ କୱାଯ୍୍ଘ  
କରୱାଯୱାଇଛ।ି 7 ଟ ି ନୂତନ ଆଇଆଇଏମ୍, 7 ଟ ି ନୂତନ ଆଇଆଇଟ ି ସହ 
ରସବୱାରରଥିବୱା ରମଡକିୱାଲ୍ କରଲଜରର ପ୍ୱା� ଦକୁଇଗକୁଣ ସଟି୍ ବୃର୍,ି 8 ବର୍ଘରର 
320 ଟ ିନୂତନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୱାଳ� ସହତି ଏମ୍ସ  ସହତି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଉର୍ଶକି୍ଷୱାର 

ସମଗ୍ର ଭିତେଭୂିମକିକୁ ମଜବକୁତ କରବିୱାକକୁ ଉଦ୍ମ କରଛିନ୍।ି ବତେ୍ଘମୱାନ ଏହୱାର 
ସକୁଫଳ ମଳିବିୱା ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଛ।ି  ପୱାଇ କ୍ୱାକ୍ୱାରରଲି ସମିଣ୍ସ୍ (QS) ବଶି୍ୱ 
ମୱାନ୍ତୱାରର 2023 ମସହିୱାରର ଭୱାରତର 41 ଟ ିଅନକୁଷ୍ଠୱାନ ବଶି୍ୱର 1422 
ଶୀର୍ଘ ବଶି୍ୱବଦି୍ୱାଳ� ମଧ୍ୟରର ରହଛି।ି ଏଥିମଧ୍ୟରକୁ  7 ଟ ିଅନକୁଷ୍ଠୱାନ ପ୍ଥମଥର 
ପୱାଇ ଁଏହ ିତୱାଲିକୱାରର ସ୍ୱାନ ପୱାଇଛନ୍।ି 2014ରର ଭୱାରତରକୁ  ରକବଳ 12 
ଟ ିଅନକୁଷ୍ଠୱାନ ଏହ ିତୱାଲିକୱାରର ଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକ୍ ରହୱାଇଥିରଲ। ଚଳତି ବର୍ଘ ଇଣି୍ଆନ୍ 
ଇନଟିେଚକୁ ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ସୱାଇନ୍ସ ରଦଶର ଶୀର୍ଘ ପ୍ତଷି୍ଠୱାନ ପୱାଲଟଛି।ି ପୂବ୍ଘ ବର୍ଘ 
ତକୁ ଳନୱାରର ଏହୱାର ବଶି୍ୱସ୍ତରୀ� ମୱାନ୍ତୱା 31 ସ୍ୱାନ ବୃର୍ ିପୱାଇଛ।ି ଏହୱା ପରର 
ଆଇଆଇଟ ି ବରମବେ ଏବଂ ଆଇଆଇଟ ି ଦଲି୍ୀ  ନଜିକକୁ ବଶି୍ୱର ରରେଷ୍ଠ 200 
ପ୍ତଷି୍ଠୱାନ ମଧ୍ୟରର ସ୍ୱାନୀତ କରଛିନ୍।ି 

କୁ୍ୟଏସ ୍ ବଶି୍ୱ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ର଼୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ ରର ପ୍ଥମଥରପାଇ ଁଭାରତର 42 ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ 

ଲୱାଲ୍ କଲି୍ୱା ପ୍ୱାଚୀରରକୁ  ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଜ� ଯବୱାନ, 
ଜ� କସିୱାନ, ଜ� ବଜି୍ୱାନ ସହ ଜ� ଆବଷି୍ୱାରର ରସ୍ୱାଗୱାନ 
ରଦଇଛନ୍।ି ମୱାତ୍ ରଦଶର ଅନକୁସନ୍ୱାନକୱାରୀ ଏବଂ ଉଦ୍ୱାବକମୱାରନ 
ପ୍ୱାରଟଣ୍ଟ ବୱାବଦରର ଆବଶ୍କ ଜ୍ୱାନ ରଖିରଲ ହିଁ ଯୱାଇ ରଦଶ 
ରସଥିରର ଲୱାଭିବୱାନ ରହୱାଇପୱାରବି। ଏହ ିକୱାରଣରକୁ  ଡରିସମବେର 8, 
2021 ରର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ବ ଅଧୀନରରଭୱାରତ ସରକୱାରଙ୍ 
ପକ୍ଷରକୁ   ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିବୱା ଜୱାତୀ� ରବୌର୍କି ସମ୍ତେ ିସରଚତନତୱା 
ମିଶନ (NIPAM) ଅଧୀନରର 10 ଲକ୍ଷ ଛୱାତ୍ଛୱାତ୍ୀଙ୍କୁ  
ପ୍ୱାରଟଣ୍ଟ ସମବେନ୍ୀ� ସରଚତନତୱା ଏବଂ ପ୍ଶକି୍ଷଣ ରଦବୱାକକୁ 
ଲକ୍ଷ୍ ଧୱାଯ୍ଘ୍ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। 31 ଜକୁଲୱାଇରର ଅଥ୍ଘୱାତ୍  15 ଦନି 
ପୂବ୍ଘରକୁ  ଏହୱାକକୁ ହୱାସଲ କରବିୱା ରବୌର୍କି ସମ୍ତେ ିରକ୍ଷତ୍ରର ବଶି୍ୱର 
ଅଗ୍ରଣୀ ଭୱାବରର ଭୱାରତକକୁ ପ୍ତଷି୍ଠତି କରବିୱାରର ଭୱାରତର ଏକ 
ଦୃଢ ପଦରକ୍ଷପ ଭୱାବରର ରଦଖୱାଯୱାଇପୱାରର। ରବୌର୍କି ରବୌର୍କି 
ସମ୍ତେ ି କୱାଯ୍ଘ୍ୱାଳ�, ପ୍ୱାରଟଣ୍ଟସ୍, ଡଜିୱାଇନର୍ ଏବଂ ରରେଡ୍  ମୱାକ୍ଘ 
ଏବଂ କରଣ୍ଟୱ୍ାଲ୍ ରଜରନରୱାଲ୍ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ବୱାଣିଜ୍ ଏବଂ ଶଳି୍ପ 
ମନ୍ତଣୱାଳ� ଏହ ିକୱାଯ୍ଘ୍କ୍ମ କୱାଯ୍ଘ୍କୱାରୀ କରକୁ ଛନ୍।ି ଏଥିରର 28 
ଟ ିରୱାଜ୍ ଏବଂ 7 ଟ ିରକନ୍ଦ୍ରଶୱାସତି ଅଞ୍ଚଳର 3662 ଟ ିଶକି୍ଷୱାନକୁଷ୍ଠୱାନ 
ଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକ୍ ରହୱାଇଛନ୍।ି ରଦଶକକୁ ଆତ୍ମନଭି୍ଘରଶୀଳ ରଖିବୱା ପୱାଇଁ 
ଆବଷି୍ୱାର ସହତି ରପରଟଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍କ।  n

ଲକ୍୍ୟଠାରୁ 10 ଲକ୍ ଛାତ୍ଙୁ୍କ 
ପ୍ୟାରଟଣ୍ଟ୍  ତାଲିମ

ସଂକି୍ପ୍ତ ସମାଚାର 
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‘ଶକି୍କଙ୍କ କାମ ରହଉଛ ି
ପିଢି ଗଢିବା, ପିଢି ବଢାଇବା’ 
‘‘ଶକି୍�ସଏିନୁକହଁଯିଏଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀଙ୍କମଣୁ୍କରଜବରଦସ୍ତଥୟେପୂରଲାଏ,ବରଂଶକି୍କହଉଛନ୍ିକସମଲାକନ
କଯଉଁମକନଆସନ୍ଲା�ଲାଲିରଆହ୍ଲାନଗୁଡ�ିଅନୁସଲାକରକସମଲାନଙୁ୍କପ୍ରସୁ୍ତ�ରଲାଏ’’-ଏହଲାକହଉଛିଭଲାରତର
ଦ୍ତିୀୟରଲାଷ୍ଟ୍ରପତିଡଲା.ସବ୍ପଲ୍ୀରଲାଧଲା�ୃଷ୍ଣନଙ୍କମତ,ଯିଏଜକଣରଲାଜକନତଲାବଲାରଲାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କଅକପକ୍ଲାଜକଣ
ସଶୁକି୍�ଭଲାକବପରିଚତିଏବଂତଲାଙ୍କଜନ୍ମଦନି�ୁସମଗ୍ରଭଲାରତବଷ୍କରଶକି୍�ଦବିସଭଲାକବପଲାଳନ�ରଲାଯଲାଏ।
ଆଜିକଦଶର15.09ଲକ୍ବଦିୟେଲାଳୟକର97ଲକ୍ଶକି୍�ଙ୍କନକିଦ୍୍ଶକର26.44କ�ଲା�ରୁିଅଧି�ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀଙ୍କ
ଭବଷିୟେତପଲାଇଁନଜିରମଳୂଦୁଆପ�ଲାଉଛନ୍।ିଭଲାରତରଭବଷିୟେତଏହିଛଲାତ୍ମଲାନଙ୍କଉପକରନଭି୍ରଶୀଳ।କତଣୁ
କସମଲାନଙୁ୍କଭବଷିୟେତରଆହ୍ଲାନଗୁଡ�ୁିସମ୍ଲାଳବିଲାଲଲାଗିପ୍ରସୁ୍ତ�ରିବଲାକହଉଛିଶକି୍�ମଲାନଙ୍କରଦଲାୟିତ୍ୱ।ନୂତନ
ଜଲାତୀୟଶକି୍ଲାନୀତଠିଲାରୁଆରମ୍�ରିକ�ନ୍ଦ୍ରସର�ଲାରଅକନ��ଲାଯ୍ୟେକ୍ରମହଲାତ�ୁକନଇଛନ୍ିଯଲାହଲାମଲାଧ୍ୟମକର

ଶକି୍�ମଲାନଙୁ୍କତଲାଲିମକଦବଲାରଏ�ନୂଆପରମ୍ରଲାଆରମ୍କହଲାଇଛ।ିପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀନକରନ୍ଦ୍ରକମଲାଦୀନକିଜତଲାଙ୍କର
ବଭିିନ୍ନଭଲାଷଣକରଶକି୍�ମଲାନଙ୍କରଏହିଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଭୂମି�ଲାଉପକରକଜଲାରକଦଇଛନ୍।ିକ�ବଳଏତ�ିିନୁକହଁ,କସ
ନକିଜପରୀକ୍ଲାକପଚଚ୍ଚ୍ଲାଠଲାରୁଆରମ୍�ରିବଭିିନ୍ନ�ଲାଯ୍ୟେକ୍ରମମଲାଧ୍ୟମକରଛଲାତ୍ଓଶକି୍�ମଲାନଙ୍କସହନରିନ୍ର

ସମ୍�୍ରକ୍ଲା�ରୁଛନ୍।ିଏଥରଶକି୍�ଦବିସବକିଶଷଅବସରକର,ଶକି୍�ଙ୍କପ୍ରତିତଲାଙ୍କର�ଛିିଆହ୍ଲାନଏବଂଅନଞ
ପଲାଇଁଉଦଲାହରଣସଲାଜଥିିବଲାଏମିତି�ଛିିଶକି୍�ଙ୍କସମ୍ନ୍ଧକର...

ଭୱାରତର ପୂବ୍ଘତନ ରୱାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ସବ୍ଘପଲ୍ୀ ରୱାଧୱାକୃଷ୍ଣନଙ୍ 
ଜନ୍ମଦନି ଅଥ୍ଘୱାତ୍  ରସରପଟେମବେର 5 ତୱାରଖିକକୁ ରଦଶ ଶକି୍ଷକ 
ଦବିସ ଭୱାରବ ପୱାଳନ କରଥିୱାଏ। ରସ ଜୀବନରର 

ଅରନକ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପୂର୍୍ଘ ପଦବୀ  ପୱାପ୍ କରଥିିରଲ, ରହରଲ ନଜିକକୁ ସବ୍ଘଦୱା 
ଜରଣ ଶକି୍ଷକ ଭୱାବରର ବଞ୍ଚବିୱାକକୁ ରଚଟେୱା କରଥିିରଲ।  ରକବଳ ଏତକି ି
ନକୁରହଁ, ରସ ସବ୍ଘଦୱା କହକୁଥିରଲ, ‘‘ଭଲ ଶକି୍ଷକ  ସଏି ଯୱାହୱା ଭିତରର 
ଥିବୱା ଛୱାତ୍ଟ ିରକରବ ମରର ନୱାହିଁ’’।  ଶକି୍ଷକ ରକରବ ବ�ସ ଦ୍ୱାରୱା 
ବନ୍ୱା ନକୁହଁନ୍,ି ଶକି୍ଷକ  ରକରବ ଅବସର ନଏି ନୱାହିଁ। ଶକି୍ଷକଙ୍ ପ୍ତ ି
ଛୱାତ୍ଙ୍ ସମ୍ୱାନ, ଶକି୍ଷୱାପ୍ତ ିଶକି୍ଷକଙ୍ ସମପ୍ଘଣ ଏବଂ ଛୱାତ୍ ଓ ଶକି୍ଷକଙ୍ 
ମଧ୍ୟରର ଭୱାବନୱାତ୍ମକ ସମ୍କ୍ଘ, ରକବଳ ଜ୍ୱାନର ରସବୱା କରର ନୱାହିଁ 

ବରଂ ବଞ୍ଚବିୱାର କଳୱା ଶଖିୱାଇଥୱାଏ ଏବଂ ସ୍ପ୍ନକକୁ ଗକୁନ୍ବିୱା ଶଖିୱାଇଥୱାଏ।    
ଏହୱା ଆମ ଶୱାସ୍ତ୍ରରର କକୁହୱାଯୱାଇଛ ି-  ‘‘ ଦୃଟେଟ୍ୱାରନ୍ୱା ରନୈବ ଦୃଟେଟଃତ୍ଭିକୁ ବନ 
ଜଠରର, ସଦ୍ ଗକୁରରଟଃୌ ଜ୍ୱାରନୱା ଦୱାତକୁ ଟଃ’’। ଅଥ୍ଘୱାତ୍ ସମଗ୍ର ବ୍ହ୍ୱାଣ୍ରର 
ଗକୁରକୁ ଙ୍ ସହ ରକହ ିସମକକ୍ଷ ନକୁହନ୍।ି ଜରଣ ଗକୁରକୁ  ଯୱାହୱା କରପିୱାରରିବ, 
ତୱାହୱା  ଅନ୍ କରପିୱାରରିବ ନୱାହିଁ। ଆମର ଶକି୍ଷକମୱାରନ ରସମୱାନଙ୍ର 
କୱାଯ୍ଘ୍କକୁ ରକବଳ ବୃତେ ି ଭୱାବରର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ ି ନୱାହିଁ, ରସମୱାନଙ୍ 
ପୱାଇଁ ଶକି୍ଷୱାଦୱାନ ରହଉଛ ି ଏକ ମୱାନବୀ� ସରମବେଦନୱା, ଏକ ପବତି୍ 
ଏବଂ ରନୈତକି କତେ୍ଘବ୍। ରସଥିପୱାଇଁ ଆମର ଶକି୍ଷକ ଏବଂ ଛୱାତ୍ମୱାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟରର ପ୍ରଫସନୱାଲ୍  ସମ୍କ୍ଘ ନକୁରହଁ ବରଂ ପୱାରବିୱାରକି ସମ୍କ୍ଘ 
ଗଢଉିଠଥିୱାଏ। ଏହ ି ସମ୍କ୍ଘ ସୱାରୱା ଜୀବନ ପୱାଇଁ ରହୱାଇଥୱାଏ। 

ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକି୍କ ଦବିସ ବରିଶର 
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ରସଥିପୱାଇଁ  ଆଜ ି ରଦଶ ନଜି ଯକୁବୱାବଗ୍ଘଙ୍ ଶକି୍ଷୱା ଉରଦ୍ଶ୍ରର 
ରନଉଥିବୱା ପ୍ତଟି ିପଦରକ୍ଷପର ଚୱାବକିୱାଠ ିଶକି୍ଷକଙ୍ ହୱାତରର ନ୍ସ୍ତ 
କରଛି।ି ଶକି୍ଷକ ଦବିସରର ମକୁଁ ରଦଶର ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷକଙ୍କୁ  ପ୍ଣୱାମ କରକୁ ଛ ି
ଏବଂ ରସମୱାରନ ପିଢ ିଗଢନ୍କୁ  ଓ ପିଢ ିବଢୱାନ୍କୁ - ଏହୱା ତୱାଙ୍ଠକୁ  ଆଶୱା 
କରର। ଆସନ୍କୁ  ଆରମସବକୁ ମିଳମିିଶ ିଏ କୱାମ କରବିୱା। 

ନୂତନଶକି୍ଲାନୀତରିସବୁଭଲାଗକରଶକି୍�ଙ୍କସକି୍ରୟଭୂମି�ଲା
ରଯ ରକୌଣସ ି ଛୱାତ୍ର ଶକି୍ଷୱା ରକ୍ଷତ୍ରର ତୱାହୱାଙ୍ ଶକି୍ଷକଙ୍ ବଡ଼ 
ରପ୍ରଣୱା ରହଥିୱାଏ। ଆମର ଏହୱା କହକୁଯୱାଏ ‘ଗକୁରରୌ ନ ପ୍ୱାପ୍ରତ 
�ନ୍ନ୍ନୱାନ୍ତ୍ୱାପ ତହି ିଲଭ୍ରତ। ଗକୁରକୁ ପ୍ସୱାଦୱାତ ସବ୍ଘତକୁ  ପ୍ୱାରପ୍ନୱାତ୍ୈବ ନ 

ସଂଶ�ଟଃ। ଅଥ୍ଘୱାତ୍  ଯୱାହୱା ଗକୁରକୁ ଙ୍ଠୱାରକୁ  ପ୍ୱାପ୍ ରହୱାଇ 
ନପୱାରର ତୱାହୱା ଆଉ ରକଉଁଠ ିବ ିପ୍ୱାପ୍ ରହବ ନୱାହିଁ। 

ସଂରକ୍ଷପରର କହରିଲ-ଏମିତ ି କଛି ି ନୱାହିଁ ଯୱାହୱା 
ଜରଣ ଭଲ ଗକୁରକୁ  ମିଳବିୱା ପରର ବ ିଦକୁଲ୍ଘଭ ରହବ। 

ଏଥିପୱାଇଁ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀ� ଶକି୍ଷୱାନୀତ ିତଆିରରିକୁ  ପ୍ଣ�ନ 
ଯୱାଏ ପ୍ତଟି ି ପଯ୍ଘ୍ୱା�ରର ଶକି୍ଷକଙ୍ ଭୱାଗିଦୱାରୀକକୁ 

ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ଦଆିଯୱାଇଛ।ି  
ଏହ ିଦଗିରର ସରକୱାରଙ୍ ନଷି୍ଠୱା-2.0  ଏବଂ 'ନଷି୍ଠୱା 3.0' କୱାଯ୍ଘ୍କ୍ମ 

ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପୂର୍୍ଘ ଭୂମିକୱା ଗ୍ରହଣ କରବି। ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷକଙ୍ ଶକି୍ଷୱା ରକ୍ଷତ୍ରର 
ବପିକୁଳ ଅଭିଜ୍ତୱା ରହଛି,ି ରତଣକୁ ଯଦ ିଆପଣ ରଚଟେୱା କରନ୍ ିରତରବ 
ଆପଣଙ୍ର ଉଦ୍ମ ରଦଶକକୁ ବହକୁତ ଆଗକକୁ ରନଇଯିବ।  ମକୁଁ ଭୱାରବ  
ଏହ ିସମ�ରର ଆରମ ରଯଉଁଠ ିବ ିଅଛକୁ ରଯଉଁ ଭୂମିକୱା ନବି୍ଘୱାହ କରକୁ ଛକୁ , 
ଆରମ ରସୌଭୱାଗ୍ଶୱାଳୀ, କୱାରଣ ଆରମ ଏହ ିଅବଧିରର ଏରତ ବଡ଼ 
ପରବିତେ୍ଘନର ସୱାକ୍ଷୀ ରହବୱା ସହ ଏହ ିପରବିତେ୍ଘନରର ସକି୍� ଭୂମିକୱା 
ନବି୍ଘୱାହ କରକୁ ଛକୁ। ଆପଣଙ୍ ଜୀବନରର ଏହୱା ଏକ ସ୍ର୍ପିମ ଅବସର 
ସଅଟିେ କରଛି ି ରଯ, ଆପଣ ରଦଶର ଭବରି୍ତ ନମି୍ଘୱାଣ କରରିବ। 
ଭବରି୍ତର ରୂପରରଖକକୁ ଆପଣ ହୱାତରର ଆଙି୍ରବ। ରମୱାରତ 
ପୂରୱା ବଶି୍ୱୱାସ ରଯ,  ଆସନ୍ୱା ସମ�ରର ରଯରତରବରଳ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀ� 
ଶକି୍ଷୱା ନୀତରି ରଗୱାଟଏି ପରର ରଗୱାଟଏି ପରକିଳ୍ପନୱା ବୱାସ୍ତବ ରୂପ 
ରନବ, ଆମ ;ଦଶ ଏକ ନୂଆ ଯକୁଗକକୁ ସମ୍କୁଖୀନ ରହବ। ଆରମ 
ଆମର ଯକୁବକମୱାନଙ୍କୁ  ଏକ ଆଧକୁନକି ଏବଂ ଜୱାତୀ� ଶକି୍ଷୱା ବ୍ବସ୍ୱା 
ସହତି ସହତି ରଯମିତ ି ରଯୱାଡ଼ ିଚୱାଲିବୱା ରଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ 
ସଂକଳ୍ପଗକୁଡ଼କିକୁ ସୱାକୱାର କର ିଚୱାଲିବ। 

ବମିଲାନକଯକତଉନ୍ନତକହଉନଲା�ଲାହିଁ�,ିପଲାଇଲଟ୍ହିଁତଲାହଲା�ୁ
ଉଡଲାଇଥଲାଆନ୍ି
ରଦଶର ଶକି୍ଷକମୱାରନ ରହଉଛନ୍ ିରୱାଷ୍ଟ୍ରୀ� ଶକି୍ଷୱା ନୀତରି ମୱାଗ୍ଘଦଶ୍ଘକ।  
ନୂତନ ରଶୈଳୀରର ପୱାଠ ପଢବିୱା ରହଉ ବୱା ପରୀକ୍ଷୱା ରଦବୱା, ଛୱାତ୍ଙ୍କୁ  
ରସଥିଲୱାଗି ପ୍ସ୍ତକୁତ କରବିୱା ଏବଂ ତୱାଙ୍କୁ  ଉଚତି ମୱାଗ୍ଘ ରଦଖୱାଇବୱା 
ରହଉଛ ିଶକି୍ଷକଙ୍ ଦୱା�ିତ୍ୱ। କୱାରଣ,  ରଯମିତ ିବମିୱାନ ରଯରତ ଉନ୍ନତ 
ରହରଲ ବ ି ପୱାଇଲଟ୍ ହିଁ ତୱାହୱାକକୁ ଉଡ଼ୱାଇଥୱାଆନ୍,ି ଠକି୍  ରସମିତ ି
ଶକି୍ଷକମୱାନଙ୍କୁ  ମଧ୍ୟ ଅରନକ କଛି ି ନୂଆ ଶଖିିବୱାକକୁ ରହବ ଆଉ କଛି ି
ପକୁରକୁ ଣୱା ରଶୈଳୀକକୁ ତ୍ୱାଗ କରବିୱାକକୁ ରହବ।   

ପିଲଲାମଲାନଙ୍କମଧ୍ୟକରକ�ୌଣସିକଭଦଭଲାବରହବିଲାଅନୁଚତି୍
ବୱାସ୍ତବରର, ଯଦ ି ମକୁଁ ନଜିକକୁ ଯଦ ି ଜରଣ ଶକି୍ଷକ ଭୱାବରର ରଦରଖ, 
ରତରବ ପିଲୱାମୱାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର ରକୌଣସ ି ରଭଦଭୱାବ ରହବିୱା ଉଚତି୍ 
ନକୁରହଁ। ସମସ୍ତ ଛୱାତ୍ଙ୍ ଭିତରର ସକୁଗକୁଣ ଓ ଦକୁଗକୁ୍ଘଣ ରହଛି।ି  ଶକି୍ଷକଙ୍ 
କୱାମ ରହଉଛ ିଛୱାତ୍ର ଭଲ ଗକୁଣ ସବକୁକକୁ ବକୁଝବିୱା, ତୱାହୱାର ଉରନ୍ମୱାଚନ 
କରବିୱା।  ରସ ଯୱାହୱା ରହଉନୱା କୱାହିଁକ ି ତୱାଙ୍ ଜୀବନକକୁ ସକୁରଯୱାଗ 
ଦଅିନ୍କୁ । ଶକି୍ଷକ ରକବଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଲୱାଙ୍ ଉପରର ଧ୍ୟୱାନ ରଦରଲ ଚଳବି 
ନୱାହିଁ, ରରର ;ଯମିତ ିପିତୱାମୱାତୱାମୱାରନ ରସମୱାନଙ୍ର ସମସ୍ତ ପିଲୱାଙ୍କୁ  
ସମୱାନଭୱାରବ ଧ୍ୟୱାନ ଦଅିନ୍,ି ରସହଭିଳ ିଶକି୍ଷକଙ୍ ପୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ରକୌଣସ ି
ଛୱାତ୍ ଆଗ, ପଛ ବୱା ଉପର ତଳ ନକୁହନ୍,ି ସମସ୍ତଙ୍ ପୱାଖରର କଛି ିନୱା 
କଛି ିଭଲ ଗକୁଣ ରହଛି ିଆଉ ଏହୱାକକୁ ରଖୱାଜ ିକୱାଢବିୱାକକୁ ରହବ।  ଶକି୍ଷକ 
ରରେଣୀରର ସବକୁ ପିଲୱାଙ୍ ବକୁଝଲିୱା ଭଳ ି ବୱାକ୍ ପ୍ର�ୱାଗ କରନ୍ଳି 
ସମସ୍ତଙ୍କୁ  ସମୱାନ ଭୱାରବ ପ୍ସ୍କୁଟତି କରବିୱାକକୁ ରଚଟେୱା କରଥିୱାଆନ୍।ି   

ଜୀବନଯାତ୍ାରର ରକୌଣସି ନା ରକୌଣସି 
ଶକି୍କ ମରନପଡ଼ନ୍ି
ଆରମ ରଯରତରବରଳ ଆମ ସଫଳତୱା ତଥୱା ଜୀବନ 
ଯୱାତ୍ୱାର ଫଦ୍୍ଘକକୁ ଓଲଟୱାଉ ଏହୱାର ପ୍ତଟି ିପଷୃ୍ଠୱାରର ରକୌଣସ ି
ନୱା ରକୌଣସ ି ଶକି୍ଷକଙ୍କୁ  ନଶିି୍ତ ମରନ ପକୱାଇଥୱାଉ। 
କରରୱାନୱା ସମ�ରର ଆମ ଶକି୍ଷକଙ୍ ସୱାମ୍ନୱାରର 
ପରବିତେ୍ଘନର ଆହବେୱାନ ଆସଥିିଲୱା, ରହରଲ ଶକି୍ଷକମୱାରନ 
ଏହୱାକକୁ ରଯରକବଳ ସ୍ୀକୱାର କରଲ ତୱାହୱା ନକୁରହଁ, ବରଂ 
ଏହୱାକକୁ ଏକ ସକୁରଯୱାଗରର ପରଣିତ କରଥିିରଲ। ପଢୱାଇବୱା 
ପ୍କି୍�ୱାରର ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜ ି କପିର ି ଅଧିକରକୁ  ଅଧିକ 
ପରମିୱାଣରର ଉପରଯୱାଗ ରହୱାଇପୱାରବି, ନୂଆ ପ୍କି୍�ୱାକକୁ 
ରକମିତ ିଆପଣୱାଯିବ, ଛୱାତ୍ଙ୍କୁ  କପିର ିସହୱା�ତୱା କରୱାଯିବ 
ଏସବକୁକକୁ ଆମ ଶକି୍ଷକମୱାରନ ସହଜରର ଗ୍ରହଣ କର ି
ତୱାହୱାକକୁ ଛୱାତ୍ଛୱାତ୍ୀଙ୍କୁ  ମଧ୍ୟ ଶଖିୱାଇଛନ୍।ି ରଯଉଁଭଳ ିଭୱାରବ 
ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀ� ଶକି୍ଷୱା ନୀତରିର ଏକ ବଡ଼ ପରବିତେ୍ଘନ ରହବୱାକକୁ 
ଯୱାଉଛ,ିତୱାହୱାକକୁ ଆକଳନ କରରିଲ ରମୱାର ଯରଥଟେ ବଶି୍ୱୱାସ 
ରଯ, ଶକି୍ଷକମୱାରନ ଏହୱାର ଫୱାଇଦୱାକକୁ ଛୱାତ୍ଙ୍ ନକିଟରର 
ପହଞ୍ଚୱାଇବୱାରର ବରିଶର ଭୂମିକୱା ଗ୍ରହଣ କରରିବ। 

ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକି୍କ ଦବିସ ବରିଶର 
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2015 ମସହିୱାରର ରୱାଜସ୍ୱାନସି୍ତ ଝକୁ ଞ୍କୁନକୁ  ଜଲି୍ୱାର ଏକ ରଛୱାଟ ସହର ସକୁରଜଗଡର 
ଶୱାସ୍ତ୍ରୀ� ଉର୍ତର ବଦି୍ୱାଳ�ରର କ୍ୀଡ଼ୱା ଶକି୍ଷକ ଭୱାରବ ରଯୱାଗ ରଦଇଥିବୱା ଜ� ସଂି, 
ପିଲୱାମୱାନଙ୍କୁ   ସ୍କୁଲ୍ ରର ଭଲ ରଖଳ ଉପକରଣ ମିଳବି, ରଖଳ ପ୍ଶକି୍ଷଣ ପୱାଇଁ ବୱାହୱାରକକୁ 
ଯିବୱାକକୁ ନପଡ଼ବି, ରସଥିଲୱାଗି  ବଭିିନ୍ନ ସରକୱାରୀ ରଯୱାଜନୱା ସୱାହୱାଯ୍ରରରସଠୱାରର ଏକ 
ଟେୱାଡ�ିମ୍  ପ୍ସ୍ତକୁତ ିପୱାଇ ଁରଯୱାଜନୱା କରରିଲ। ଆଉ ଏହୱା ଏରବ ଏକ ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀ�ସ୍ତରରର 
ଟେୱାଡ�ିମ ରହବୱାକକୁ ଯୱାଉଛ।ି ଏହ ିଟେୱାଡ�ିମ୍ ରର ଏକ ଆଥରଲଟକି୍ ରେୱାକ୍, ଫଡ୍୍ ଲୱାଇଟ୍  
ସଂଯକୁକ୍ 4ଟ ିଭଲିବଲ୍ ରକୱାଟ୍ଘ ନମି୍ଘୱାଣ କରୱାଯୱାଇଛ।ି ତୱାଲିମ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ 
କରୱାଯିବୱା ଦ୍ୱାରୱା ଆଜ ିପିଲୱାମୱାରନ ଭଲ ତୱାଲିମ ରନଉଛନ୍।ି ଫଳସ୍ରୂପ, ସକୁରଜଗଡ଼ର 
ଅରନକ ପିଲୱା କ୍ୀଡ଼ୱା ପ୍ତରିଯୱାଗିତୱାରର ଜୱାତୀ� ସ୍ତରକକୁ ଆସଛିନ୍।ି

ସରକାରୀ ରଯାଜନା - ସ୍ାନୀୟ 
ସହରଯାଗରର ଷ୍ାଡିୟମ ୍ପ୍ସୁ୍ତ 

ଜୟସଂି
ଝୁଞ୍ନୁୁ,ରଲାଜସ୍ଲାନ

ଗକୁଜକୁରୱାଟର ରୱାଜରକୱାଟରର ଥିବୱା ବରିନୱାବୱା ଭରବ ବଦି୍ୱାଳ�ର ପ୍ଧୱାନଶକି୍ଷକ 
ବନୀତୱା ଦ�ୱାଭୱାଇ ରୱାରଠୱାର ତୱାଙ୍ ଛୱାତ୍ମୱାନଙ୍କୁ  ଶକି୍ଷୱା ରଦବୱା ସହତି ପରରିବଶକକୁ 
ସମରୃ୍ କରବିୱାପୱାଇଁ କୱାଯ୍ଘ୍ କରକୁ ଛନ୍।ି ଛତଶିଗଡ଼ର ବସ୍ତରରର ଥିବୱା ଏକଲବ୍ 
ମରଡଲ ରରସରିଡନ୍ସଆିଲ୍ ସ୍କୁଲର ଇଂରୱାଜୀ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରମୱାଦ କକୁମୱାର ଶକୁକ୍ୱା 
ଆଦବିୱାସୀ ପିଲୱାମୱାନଙ୍କୁ  ଇଂରୱାଜୀରର ସକ୍ଷମ କରଛିନ୍।ି ନୱାଗୱାଲୱାଣ୍ର ଜୱାଖମୱା 
ଗ୍ରୱାମରର ଥିବୱା ସରକୱାରୀ ମିଡଲି୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ଧୱାନ ଶକି୍ଷକ ସି୍ରଦସକୁନୱାଓ ଜୱାଓ 
ପିଲୱାମୱାନଙ୍କୁ  ରରରରର ବକୁଲି ଶକି୍ଷୱାର  ମହତ୍ତ୍ୱ ବକୁଝୱାଉଛନ୍।ି ପିଲୱାମୱାନଙ୍କୁ  ଶକି୍ଷୱା 
ରଦବୱା ପୱାଇଁ ଆଟ୍ଘ ଇଣ୍ଟରିଗ୍ରରଟଡ୍ ପଠନ ରଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରୱାଯୱାଇଛ।ି ବଦି୍ୱାଳ�ର 
କୱାନ୍ ଏବଂ ରରେଣୀଗହୃ ମଧ୍ୟ ଏକ ପକୁସ୍ତକ ପର ିତଆିର ିରହୱାଇଛ।ି n

ପରିରବଶକୁ ଭଲପାଇବା, 
ରଖଳଣା ମାଧ୍ୟମରର ବଜି୍ାନ ଶକି୍ା 

ବନୀତଲାଦୟଲାଭଲାଇ
ରଲାଜକ�ଲା�,ଗୁଜୁରଲା�

ମହୱାରୱାଷ୍ଟ୍ରର ଗଢଚରିରୱାଲି ଜଲି୍ୱାର ଏକ ରଛୱାଟ ଗୱା ଁଆସୱାର ଅଲିସ୍ତି ଜଲି୍ୱା ପ୍ୱାଥମିକ 
ବଦି୍ୱାଳ�ର ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷ�ିତ୍ୀ ଖକୁସପିଦ କକୁତକୁ ବକୁଦ୍ନି ରଶଖ ଏହ ିସଜୃନଶୀଳତୱା ଦ୍ୱାରୱା ଏହ ି
ଆଦବିୱାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲୱାମୱାନଙ୍କୁ ମକୁଖ୍ ର୍ୱାତ ସହତି ରଯୱାଡବିୱାକକୁ ରଚଟେୱା କରକୁ ଛନ୍।ି 
ସୀମୱାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରର  ଭୱାରୱା ଏକ ଚ୍ୱାରଲଞ୍ ରହୱାଇ ରହଥିିଲୱା।  ଏହୱାକକୁ ଦୂର କରବିୱା 
ଲୱାଗି ଖକୁରସଦି୍ କକୁତକୁ ବକୁଦ୍ନି ରଶଖ୍ ‘ରମ ଁଭି ରରିପୱାଟ୍ଘର’ ନୱାମକ କୱାଯ୍୍ଘ କ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରଲ।  
ଏହ ିକୱାଯ୍୍ଘ କ୍ମରର ପିଲୱାମୱାନଙ୍ର ଆତ୍ମବଶି୍ୱୱାସ ବଢୱାଇବୱାକକୁ ପିଲୱାମୱାନଙ୍ ବରି�ରର 
ଅରନକ ଭିଡଓି ପ୍ସ୍ତକୁତ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। ରଶଖ କହଛିନ୍ ିରଯ ଦକୁନଆିରର ଓଲିଉଡ, 
ଭୱାରତରର ବଲିଉଡ ଅଛ,ି ରତରବ ଜଲିଉଡ ରମୱା ସ୍କୁଲରର ଥିଲୱା। ଜଲିଉଡ୍ ମୱାରନ- 
ଜ�ଫକୁଲ୍  ଲଣ୍ଘତଣିଂ ଇନ୍  ଚୱାଇଲ୍ଡହକୁଡ୍ । 

‘ରମୈ ଁଭି ରିରପାଟତ୍ତର’ ଦ୍ାରା 
ଭାରା ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜର ଟୁର

ଖରୁସଦି୍�ୁତୁବୁଦ୍ନିକଶଖ
ଗଢଚକିରଲାଲି-ମହଲାରଲାଷ୍ଟ୍ର

ପକୁଡକୁ ରଚରୀର ମୱାନୱାରପଟରର ଥିବୱା ସରକୱାରୀ ମିଡଲି୍ ସ୍କୁଲର ଶକି୍ଷକ ଜ�ସକୁନ୍ର 
ଭି ବଜି୍ୱାନ ବରି�କକୁ  ରବଶ ଭଲ ପୱାଆନ୍।ି ଛୱାତ୍ମୱାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର ନୂତନ ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା 
ଏବଂ ନୂତନ ଆବଷି୍ୱାରର ମୱାନସକିତୱା ବକିୱାଶ କରବିୱା ତୱାଙ୍ର ଲକ୍ଷ୍। ରତଣକୁ ରସ 
ଛୱାତ୍ମୱାନଙ୍କୁ  ନୂତନ ଚନି୍ୱାଧୱାରୱା ଏବଂ ରପ୍ୱାରଜକଟେରର କୱାଯ୍ଘ୍ କରବିୱାକକୁ ଉତ୍ୱାହତି 
କରନ୍।ି  ଜ�ସକୁନ୍ର ଭି କକୁହନ୍-ି ରଦଶ ପୱାଇଁ ଭବରି୍ତର ରବୈଜ୍ୱାନକିମୱାନଙ୍କୁ  
ପ୍ସ୍ତକୁତ କରବିୱା ରମୱାର ଲକ୍ଷ୍। ଏଥିପୱାଇଁ ପିଲୱାମୱାନଙ୍ଭିତରର ବଜି୍ୱାନ ପ୍ତ ିଆଗ୍ରହ 
ସଟିୃେ କରବିୱା ଆବଶ୍କ। ତୱାଙ୍ର ରକରତକ ଛୱାତ୍ ଜୱାତୀ� ସ୍ତରର ଇନସ୍ୱା�ୱାର 
ମୱାନକ ପକୁରସ୍ୱାରରର ମଧ୍ୟ ପୱାଇଛନ୍।ି 

ନୂତନ ଚନି୍ାଧାରା ଏବଂ ନୂତନ 
ଆବଷି୍ାରର ପରମ୍ରା ବକିାଶ 
ରହଉଛି

ଜୟସଦୁେରଭି
ମନଲାକ�ଲା�-ପୁଡୁକଚରୀ

ଅଧ୍ୟୟନ ସହତି ରଯାଡି଼ରହବାକୁ 
ଶକି୍କମାନଙ୍କର ନଜିସ୍ୱ “ଜଲିଉଡ”

ଶକି୍��ଏିଆଜୀବନଜ୍ଲାନଆହରଣଓବତିରଣକରସମୃ୍କ୍ଥଲାଏ।କସ�ଯ୍ୟେନବୃିତେକହଲାଇପଲାକର�ନୁି୍ଶକି୍ଲାଠୁକ�କବଦୂକରଇଯଲାଏନଲାହିଁ।�ଲାରଣ
ଅଧ୍ୟୟନଠଲାରୁଆରମ୍�ରି�ୟେଲାରିୟରଯଲାଏସବୁଜଲାଗଲାକରଜକଣଶକି୍�,ଜକଣଗଲାଇଡ୍ଙ୍କଆବଶୟେ�ପଡଥିଲାଏ।ଗୁରୁ�ୂଳପରମ୍ରଲାଭଳି�ଛିି

ଶକି୍�କ�ବଳପଲାଠପଢଲାକରସୀମିତନରହିପିଲଲାମଲାନଙୁ୍କଭବଷିୟେତରଆହ୍ଲାନଗୁଡ�ିସହଲକଢଇ�ରିବଲାଏବଂକସଥିକରବଜିୟପଲାଇବଲା�ୁପ୍ରସୁ୍ତ
�ରୁଥିବଲାକବକଳଆଉ�ଛିିଶକି୍�ପରିକବଶ,କଖଳ,ଏବଂକଦୈନଦେନିଆବଶୟେ�ତଲା�ୁକଯଲାଡିନଜିନଜିଜଲିଉଡ୍ଟେଲାଇଲ୍ଅଥ୍ଲାତ୍ଜୟଫୁଲ୍ଲର୍ଣମିଂ
ଇନ୍ଚଲାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ଦ୍ଲାରଲାଭବଷିୟେତରବୃକ୍�ୁବଢଲାଉଛନ୍।ିଏମିତି�ଛିିଶକି୍�କଯଉଁମଲାକନନଜିରପଲାରଦଶମିତଲାଲଲାଗିରଲାଷ୍ଟ୍ରୀୟପୁରସ୍ଲାରକରସମ୍ଲାନତି

କହଲାଇଛନ୍ିକସମଲାନଙ୍କଭିତରୁ�ଛିିଶକି୍�ଙ୍କସହଆପଣଙୁ୍କଏହିପବତି୍ଶକି୍�ଦବିସକରପରିଚତି�ରଲାଉଛୁ..

ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକି୍କ ଦବିସ ବରିଶର 
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ଅଶୀ ଦଶକର କଥୱା। ରେୀଲଙ୍ୱାରର ଚୱାଲିଥିବୱା ଗୃହଯକୁର୍ 
ପରସିି୍ତକିକୁ ଶୱାନ୍ କର ି ରସଠୱାରର ଆଇନ ଶଙୃ୍ଖଳୱା ସ୍ୱାପନ 
କୱାଇଁ ରେୀଲଙ୍ୱା ସହ ରହୱାଇଥିବୱା ଚକୁ କି୍ ଅନକୁସୱାରର ଭୱାରତୀ� 

ରସନୱା ରଯୱାଗ ରଦଇଥିରଲ। ରେୀଲଙ୍ୱା ଭିତରର ଭୱାରତୀ� ରସୈନକିଙ୍ 
ଦ୍ୱାରୱା ଚଳୱାଯୱାଇଥିବୱା ଏହ ି ଅଭିଯୱାନ ‘ ଅପରରସନ୍  ପବନ’ ନୱାଁରର 
କରଚିତି। ଏହୱା 1987 ରକୁ  1990 ଯୱାଏ ଚୱାଲିଥିଲୱା। ଏହ ିସମ�ରର 
ପ୍ତଟି ି ରସୈନକି ମତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ଘ ଭୂମିକୱା ନବି୍ଘୱାହ କରଥିିରଲ। କନି୍କୁ  ରଯଉଁ 
ବୀର ରସୈନକିଙ୍ ଅବଦୱାନ ଅନ୍ମୱାନଙ୍ଠକୁ  ଅଲଗୱା ଥିଲୱା ରସ 
ରହଉଛନ୍ ିରମଜର ରୱାମୱାସ୍ୱାମୀ ପରରମଶ୍ୱରନ୍ । ଏହ ିସମ�ରର ତୱାଙ୍ 
ବୀରଗୱାଥୱାରର ସମରସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭୀତ ରହୱାଇଥିରଲ। ଆଉ ତୱାଙ୍କୁ  ସମ୍ୱାନତି 
କରବିୱା ତଥୱା ଅନ୍ମୱାନଙ୍କୁ  ତୱାଙ୍ ଉତ୍ଗ୍ଘୀକୃତ ମରନୱାଭୱାବ ପ୍ତ ିଆକରପିତ 
କରବିୱା ଲୱାଗି ‘ପରମବୀର ଚକ୍’ରର ସମ୍ୱାନତି କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା।

ରମଜର ରୱାମୱାସ୍ୱାମୀ ପରରମଶ୍ୱରନ୍  13 ରସରପଟେମବେର, 1946କକୁ 
ମହୱାରୱାଷ୍ଟ୍ରରର ଜନ୍ମ  ରହୱାଇଥିରଲ। 1968ରର ବଜି୍ୱାନରର ସ୍ୱାତେକ 
ହୱାସଲ କରବିୱା ପରର ପରରମଶ୍ୱରନ୍  ନଜକକୁ ନରିଜ ରସନୱା ପୱାଇଁ 
ପ୍ସ୍ତକୁତ କରଥିିରଲ। ଏପର ି କକୁହୱାଯୱାଏ ରଯ,  1971 ପୱାକସି୍ତୱାନ 
ବପିକ୍ଷରର ଭୱାରତ ଲଢଥିିବୱା ଯକୁର୍ ଏବଂ ରସଥିରର ରଦଶ ମୱାତୃକୱା 
ପୱାଇଁ ବଳଦିୱାନ ରଦଇଥିବୱା ରସୈନକିଙ୍ ଜୀବନୀରର ରସ ଖକୁବ୍  ପ୍ଭୱାବତି 
ଥିରଲ। 1971lର ରସ ଅଫିସସ୍ଘ ରରେନଂି ଏକୱାରଡମୀ ( ଓଟଏି) ରର 
ରଯୱାଗରଦବୱା ଲୱାଗି ସଫଳ ରହୱାଇଥିରଲ। lସଠୱାରକୁ  ପୱାସ୍  କରବିୱା ପରର 
16 ଜକୁନ୍ , 1972ରର ରସ 15 ମହୱାର ରରଜରିମଣ୍ଟରର ଅଫିସର ଭୱାରବ 
ରଯୱାଗ ରଦଇଥିରଲ। ତୱାଙ୍କୁ   ରଯରତରବରଳ ରଯଉଁ ଦୱା�ିତ୍ୱ ମିଳକୁଥିଲୱା ରସ 
ତୱାହୱାକକୁ ରବଶ୍  ମନ ପ୍ୱାଣ ସହକୱାରର ନବି୍ଘୱାହ କରକୁ ଥିରଲ। ମିରଜରୱାମ ଓ 
ତ୍ପିକୁରୱାରର ଉଗ୍ରବୱାଦୀଙ୍ ବରିକୁ ର୍ରର ରହୱାଇଥିବୱା କୱାଯ୍ଘ୍ୱାନକୁଷ୍ଠୱାନ ରବରଳ 

ତୱାଙ୍ ସକି୍� ଭୂମିକୱା ରବଶ୍  ପ୍ଶଂସନୀ� ଥିଲୱା। ତୱାଙ୍ କୱାଯ୍ଘ୍ରଶୈଳୀରର 
ସମରସ୍ତ ପ୍ସନ୍ନ ଥିରଲ। ରସ ବରଷି୍ଠ ଅଧିକୱାରୀଙ୍ ଭିତରର ତ ପି୍�ପୱାତ୍ 
ଥିରଲ କନଷି୍ଠଙ୍ ଭିତରର ବ ିରଲୱାକପି୍� ଥିରଲ। ରସ୍ହରର ତୱାଙ୍କୁ  ସମରସ୍ତ 
ରପରୀ ସୱାରହବ ରବୱାଲି କହକୁଥିରଲ। ଭୱାରତୀ� ରସନୱା ତରଫରକୁ  ରସ 
ରେୀଲଙ୍ୱା ଯୱାଇ ରସଠୱାରର ଅପରରସନ୍  ପବନ ଦ୍ୱାରୱା ଶୱାନ୍ ିପ୍ତଷି୍ଠୱା ପଇଁ 
ଲୱାଗିଥିରଲ। 25 ନରଭମବେର 1987 କନି୍କୁ  ତୱାଙ୍ ପୱାଇଁ ଏକ ଦକୁଦପିନ ଥିଲୱା। 
ଏହଦିନି ‘ଅପରରସନ୍  ପବନ’ ଅଧୀନରର ଏକ ସର୍୍ଘ ଅପରରସନ୍ ରକୁ  
ରଫରକୁ ଥିବୱାରବରଳ ତୱାଙ୍ ଉପରକକୁ ଆତଙ୍ବୱାଦୀମୱାରନ ଅଚୱାନକ 
ଆକ୍ମଣ କରଥିିରଲ। 

କନି୍କୁ  ନଜିର ଅସୀମ ରଧୈଯ୍ଘ୍ ଓ ସୱାହସ ବଳରର ରସ ଆତଙ୍ବୱାଦୀଙ୍ 
ପଛପଟକୁ  ରରରିରଲ ଏବଂ ତୱାଙ୍ ଉପରକକୁ ପୱାଲଟୱା ଆକୟ୍ରମଣ କରିରଲ। 
ଏହୱା ରଦଖି ଆତଙ୍ବୱାଦୀ ବରିଶର ସ୍ତବ୍ଧ ରହୱାଇଗରଲ। ସୱାମ୍ନୱାସୱାମ୍ନି 
ଲରଢଇରବରଳ ଜରଣ ଆତଙ୍ବୱାଦୀଙ୍ ଗକୁଳ ି ତୱାଙ୍ ଛୱାତରିର ବୱାଜଲିୱା। 
ତଥୱାପି ନଡର ରହୱାଇ ପରରମଶ୍ୱରନ୍  ରସହ ିଆତଙ୍ବୱାଦୀ ପୱାଖକକୁ ଯୱାଇ 
ତୱା’ଠକୁ  ରୱାଇଫଲ୍  ଛଡ଼ୱାଇ ଆଣି ତୱାଙ୍କୁ  ଗକୁଳ ି ମୱାର ି ମତୃକୁ ୍ ରଦଇଥିରଲ। 
ଏହ ି ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ୱାରର ବ ି ରସ ନଜି ଦଳକକୁ ଆକ୍ମଣର ଆରଦଶ 
ରଦଉଥିରଲ। ଆଉ ନଜି ରଶର ନଟିଃଶ୍ୱୱାସ ଯୱାଏ ସୱାଥିମୱାନଙ୍କୁ  ପ୍ଭୱାବତି କର ି
ଚୱାଲିଥିରଲ। ତୱାଙ୍ର ଏହ ିବୀରତୱା ରହତକୁ  ରସହ ିରଟଣୱାରର ପୱାଞ୍ଚ ଜଣ 
ଆତଙ୍ବୱାଦୀଙ୍ ମତୃକୁ ୍ ରହୱାଇଥିଲୱା। ଆଉ ବପିକୁଳ ପରମିୱାଣରର ରଗୱାଳୱା 
ବୱାରକୁ ଦ ଜବତ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। ରମଜର ରୱାମସ୍ୱାମୀ ପରରମଶ୍ୱରନ୍  
ନଜିର ଅସୱାଧୱାରଣ ରଶୌଯ୍ଘ୍ ଏବଂ ପ୍ଭୱାବଶୱାଳୀ ରନତୃତ୍ୱ ପ୍ଦଶ୍ଘନ 
କର ିରଦଶ ପୱାଇଁ ନଜିର ସରବ୍ଘୱାର୍ ବଳଦିୱାନ ରଦଇଥିରଲ। ରସଥିଲୱାଗି 
ରମଜର ରୱାମସ୍ୱାମୀ ପରରମଶ୍ୱରନ୍ ଙ୍କୁମରରୱାଣତେର ପରମବୀର ଚକ୍ରର 
ସମ୍ୱାନତି କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। n

ଛାତରିର ଗଳିୁ ଖାଇ ମଧ୍ୟ 
ଯିଏ ଅତୁଟ ରହଥିରିଲ 
ଭଲାରତୀୟକସୈନ�ିଙ୍କବୀରଗଲାଥଲାକ�ବଳଏହଲାରକଦଶଭିତକରବଲା
କଦଶରସୀମଲାକରକଦଖିବଲା�ୁମିକଳତଲାହଲାନୁକହଁ,ବରଂଜଲାତସିଂଘର
ଶଲାନ୍ିକସନଲାକହଉବଲାବକିଦଶରଅନୟେକ�ୌଣସିମିଶନକରନଯୁିକ୍
କହଲାଇଥିବଲାଭଲାରତୀୟକସୈନ�ିଙ୍କସଲାହସଓକଶୌଯ୍ୟେପଲାଇଁକଦଶଗବ୍
ଅନୁଭବ�କର।ଏମିତିଜକଣଅନନୟେପରମବୀରକହଉଛନ୍ିକମଜର
ରଲାମଲାସ୍ମୀପରକମଶ୍ୱରନ୍,ଯିଏଶ୍ୀଲଙ୍କଲାକରଅପକରସନ୍ଚଲାଲିଥିବଲା
କବକଳନଜିଛଲାତକିରଗୁଳିଖଲାଇମଧ୍ୟଲକ୍ୟେପଥରୁବଚୁିୟେତନକହଲାଇ
ଲକ୍ୟେହଲାସଲ�ରିଥିକଲ।

ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ ରମଜର ରାମସ୍ୱାମୀ ପରରମଶ୍ୱରନ୍  

ଜନ୍ମ: 13 ରସର୍ଟେମ୍ବର 1946 ମତୁୃ୍ୟ: 25 ନରଭମ୍ବର 1987
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ଭୱାରତୀ� ରଲୱାକତନ୍ତରର ରୱାଜ୍ପୱାଳଙ୍କୁ  ରୱାଜ୍ର ସରବ୍ଘୱାର୍ 
ସୱାମବେିଧୱାନକି ମକୁଖ୍ ଭୱାରବ ଗ୍ରହଣ କରୱାଯୱାଏ। କନି୍କୁ  
ଏହ ି ପଦବୀଟ ି ଏକ ନୱାମମୱାତ୍ ଓ ଆଳଙ୍ରକି ପଦବୀ 

ରବୱାଲି କକୁହୱାଯୱାଇଥୱାଏ। ରହରଲ ଭୱାରତୀ� ରୱାଜନୀତକି ଇତହିୱାସରର  
ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଏମିତ ି ଜରଣ ରୱାଜ୍ପୱାଳ ଯୱାହୱାଙ୍ ନୱାଁ ଏସବକୁଠକୁ  
ଉର୍ଦ୍ଘରର। ପଶି୍ମବଙ୍ ରୱାଜ୍ପୱାଳ ଭୱାରବ ରସ ରୱାଜ୍ର ପ୍ତଟି ିପ୍ସଙ୍ରର 
ନଜିକକୁ ସୱାମିଲ୍  କରଥିିରଲ। ରୱାଜଭବନର ଚୱାରକିୱାନ୍ ଭିତରର ନରହ ି
ରସ ରଲୱାକଙ୍ ସହ ମିଶୱାଇବୱାକକୁ ପସନ୍ କରକୁ ଥିରଲ। ରୱାଜ୍ ହତିରର 
ସରକୱାରଙ୍କୁ  କୱାମ କରବିୱାକକୁ ସରକୱାରଙ୍କୁ  ଅରନକ ପରୱାମଶ୍ଘ ରଦଉଥିରଲ। 
ରସତକି ିନକୁରହଁ, ରୱାଜ୍ପୱାଳ ଥିବୱା ସମ�ରର ପଶି୍ମବଙ୍କକୁ ବକୁଝବିୱା ଏବଂ 
ଏହୱାର ରୱାଜନୀତକି ଓ ଐତହିୱାସକି ପଷୃ୍ଠଭୂମିରର ପୱାରଦଶପିତୱା ଲୱାଗି ରସ 
ପ୍ୱା� ଏକ ହଜୱାରରକୁ  ଅଧିକ ପକୁସ୍ତକ ପଢଥିିରଲ। 

ରଲାଜସ୍ଲାନରଏ��ୃଷ�ପରିବଲାରକରଜନ୍ମ
18 ରମ 1951 ଦନି ଉପରୱାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍ ଜନ୍ମ  
ରୱାଜସ୍ୱାନର ଝକୁ ଞ୍କୁନକୁ  ଜଲି୍ୱାର କଠିୱାନୱାରର ରହୱାଇଥିଲୱା। ରସହ ିକଠିୱାନୱାର  
ପ୍ୱାଥମିକ ବଦି୍ୱାଳ�ରର ତୱାଙ୍ର ପ୍ୱାଥମିକ ଶକି୍ଷୱା (1 ରକୁ 5) ଯୱାଏ ସମ୍ନ୍ନ 
ରହୱାଇଥିଲୱା। ଏହୱାପରର ରଷ୍ଠ ରରେଣୀ ପଢବିୱା ଲୱାଗି ରସ ଗୱାଁରକୁ  ତନି-ିଚୱାର ି

କରିଲୱାମିଟର ଦୂର ଧରରନୱା ମିଡଲି୍  ସ୍କୁଲରର ନୱାମ ରଲଖୱାଇଥିରଲ। 
ଗୱାଁର ସବକୁ ପିଲୱାଙ୍ ପର ିରସ ଚୱାଲି ଚୱାଲି ସ୍କୁଲ୍  ଯୱାଉଥିରଲ। 1962ରର 
ରସ ରସୈନକି ସ୍କୁଲ୍ ରକୁ  ସଫଳତୱା ପୂବ୍ଘକ ପୱାସ୍  ରହୱାଇଥିରଲ। ରୱାଜସ୍ୱାନ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୱାଳ�ସହ ଅନକୁବନ୍ତି ମହୱାରୱାଜୱା କରଲଜରକୁ  ରସ ଫିଜକି୍ସରର 
ସ୍ୱାତକ  ହୱାସଲ କରଥିିରଲ। 

ସଭିିଲ୍ସଭମିସ୍ଛଲାଡିଓ�ଲିଲାତ�ୁିକପସଲା�ରିଥିକଲ
ଦ୍ୱାଦଶ ପରର ଉପ ରୱାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଧନଖଡ଼ଙ୍ ପୱାଇଁ ଆଇଆଇଟ ି ଏବଂ 
ଏନ୍ ଡଏି ରୱାସ୍ତୱା ଉନ୍ମଲୁକ୍ ଥିଲୱା। ଏଥିପୱାଇଁ ଚ�ନ ବ ିରଶର ରହୱାଇଥିଲୱା। 
କନି୍କୁ  ରସ ରସଥିରର ରଯୱାଗ ନରଦଇ ସ୍ୱାତେକ ଅଧ୍ୟ�ନ କରଥିିରଲ। 
ଏହୱାପରର  ଭୱାରତ ପ୍ଶୱାସନକି ରସବୱା ପୱାଇଁ ବ ି ରଯୱାଗ୍ ବରିବଚତି 
ରହୱାଇଥିରଲ କନି୍କୁ  ଆଇଏଏସ୍  ରହବୱା ଅରପକ୍ଷୱା ରସ ବୱାଛଥିିରଲ ଓକଲିୱାତ ି
ଦକୁନଆି। ଏଣକୁ ଆଇନ ଅଧ୍ୟ�ନ କରଥିିରଲ। ରୱାଜସ୍ୱାନ ହୱାଇରକୱାଟ୍ଘରର 
ଏହୱାପରର ଓକଲିୱାତ ିରପସୱା ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। 1987ରର ସବ୍ଘ କନଷି୍ଠ 
ସଭୱାପତ ି ଭୱାରବ ରୱାଜସ୍ୱାନ ବୱାର୍  ଆରସୱାସଏିସନ୍ ର ସଭୱାପତ ି ଭୱାରବ 
ବ ିବଛୱାଯୱାଇଥିରଲ। ଏହୱାର ଏକବର୍ଘ ପରର 1988ରର ରସ ରୱାଜସ୍ୱାନ 
ବୱାର୍  କୱାଉନ୍ ସଲି୍ ର ସଦସ୍ ରହୱାଇଥିରଲ। ସକୁପି୍ମ୍ ରକୱାଟ;ରର ମଧ୍ୟ 
ଓକଲି ଭୱାରବ ରସ କଯ୍ଘ୍ କରଛିନ୍।ି ରସ ରୱାଜସ୍ୱାନ ଅଲମ୍କି ସଂର ଏବଂ 

25ଜୁଲଲାଇ2022।କଦଶର
ସକବ୍ଲାଚ୍ଚସଲାମ୍ିଧଲାନ�ିପଦବୀକର
ଅଧିଷ୍ତିକହକଲଓଡଶିଲାର
ଏ�ଆଦବିଲାସୀଗଲାଁକରଜନ୍ମତି
କ୍ରୌପଦୀମମୁୁ୍।ସଲାରଲାକଦଶ
ଓବଶି୍ୱଏହଲା�ୁକଦଖିଭଲାରତର
କଲଲା�ତନ୍ତ�ୁପ୍ରଶଂସଲା�ରୁଛ।ି
ଆଉଏହଲାରପ୍ରଲାୟ16ଦନିପକର
ଏହିପ୍ରଶଂସଲାକରକଯଲାଡିକହଲାଇଛି
ଆଉଏ�ଫଦ୍୍।ଦ୍ତିୀୟସକବ୍ଲାଚ୍ଚ
ସଲାମ୍ିଧଲାନ�ିପଦବୀକରଅଧିଷ୍ତି
କହଲାଇଛନ୍ିରଲାଜସ୍ଲାନରଏ��ୃଷ�
ପରିବଲାରକରଲଲାଳତିପଲାଳତି
ଜଗଦୀପଧନଖଡ...।

ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼

ଜରଣ ଚାରୀ ପଅୁରୁ ଭାରତର 
ଦ୍ତିୀୟ ସରବତ୍ତାଚ୍ଚ ନାଗରିକଯାଏ ଯାତ୍ା 

ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିନବିତ୍ତାଚନ 
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ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିରଭଙି୍କଆ ନାଇଡୁ଼ଙୁ୍କ  ବଦିାୟ ସମ୍ବଦ୍ତ୍ତନା  

ରୱାଜସ୍ୱାନ ରଟନସି ସଂରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ ିରହଛିନ୍।ି 

କଲଲା�ସଭଲାରସଦସୟେଭଲାକବସକ୍ରିୟରଲାଜନୀତକିରପ୍ରକବଶ
ଉପରୱାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଧନଖଡ଼ 1989lର ଝକୁ ଞ୍କୁନକୁ  ରଲୱାକସଭୱା ଆସନ ପୱାଇଁ 
ଲଢ ି ରସଥିରର ବଜି� ରହୱାଇଥିରଲ। 1990 ରକୁ  1993 ଯୱାଏ ରସ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସୀରକୱାରଙ୍ ସଂସଦୀ� ବ୍ୱାପର ବଭିୱାଗ ରୱାଜ୍ମନ୍ତୀ ଭୱାରବ ବ ି
ଦୱା�ିତ୍ୱ ତକୁ ଲୱାଇଥିରଲ।  ପରବତେ୍ଘୀ ସମ�ରର ରସ ରୱାଜସ୍ୱାନର ଅଜମୀର 
ଜଲି୍ୱା କସିନ୍ ଗଡ଼ ବଧିୱାନସଭୱା ମଣ୍ଳୀରର ନବି୍ଘୱାଚତି ରହୱାଇ ବଧିୱା�କ 
ରହୱାଇଥିରଲ। ତୱାଙ୍ ପୱାଖରର ପ୍ଶୱାସନକି କୱାଯ୍ଘ୍ର ଏକ ଲମବେୱା ଅନକୁଭବ 
ରହଛି।ି  2019lସ ପଶି୍ମବଙ୍ର ରୱାଜ୍ପୱାଳ ଭୱାରବ ଦୱା�ିତ୍ୱ ରନଇଥିରଲ। 
ଗତ 11 ଅଗଟେରର ତୱାଙ୍କୁ  ରୱାଷ୍ଟ୍ରପତ ିରଦୌପଦୀ ମକୁମକୁ୍ଘ ପଦ ଓ ରଗୱାପନୀ�ତୱାର 
ଶପଥ ପୱାଠ କରୱାଇ ଉପରୱାଷ୍ଟ୍ରପଦବୀରର ଅଧିଷ୍ଠତି କରଛିନ୍।ି  n

ରଭଙ୍�ୱା ନୱାଇଡକୁ  11 ଅଗଟେ 2017ରର ଭୱାରତର 13 ତମ 
ଉପରୱାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଭୱାବରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରଥିିରଲ। ନକିଟରର ତୱାଙ୍ର 
କୱାଯ୍ଘ୍କୱାଳ ପୂରଣ ରହବୱାରକୁ  ତୱାଙ୍କୁ  ବଧିିବର୍ ଭୱାରବ ବଦିୱା� ସମବେର୍୍ଘନୱା 
ଅପ୍ଘଣ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। ତୱାଙ୍ର ଏହ ି 5 ବର୍ଘର ପୂର୍୍ଘ କୱାଯ୍ଘ୍କଳ 
ଅରନକ ସଫଳତୱାକକୁ ବ�ୱାନ କରର। ତୱାଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୱାରର ବସଥିିବୱା 
13ଟ ିଅଧିରବଶନ ବସଥିିଲୱା।  ଏହ ିସମ�ରର ରୱାଜ୍ସଭୱାର ସୱାମଗି୍ରକ 
ଉତ୍ପୱାଦନ ପ୍ଥମ ପୱାଞ୍ଚଟ ି ଅଧିରବଶନରର ପୂବ୍ଘ ଅରପକ୍ଷୱା 42.77 
ପ୍ତଶିତ ବଢଥିିବୱା ରବରଳ  ପରବତେ୍ଘୀ ଆଠଟ ି ଅଧିରବଶନରର 
ଉତ୍ପୱାଦକତୱା 82.34 ପ୍ତଶିତକକୁ ବୃର୍ ିପୱାଇଥିଲୱା। ତୱାଙ୍ କୱାଯ୍ଘ୍କୱାଳରର 
ମୱାତୃଭୱାରୱା ତଥୱା ଭୱାରତୀ� ସଂସ୍ତୃରି ପ୍ଚୱାର ପ୍ସୱାର ପୱାଇଁ ଦୃଢ 
ସମଥ୍ଘନ ସଟିୃେ ରହୱାଇଥିଲୱା, ଫଳରର ଉପର ସଦନର କୱାଯୃ୍ଘଧୱାରୱାରର 
ଭୱାରତୀ� ଭୱାରୱାର ବ୍ବହୱାରରର ଉରଲ୍ଖନୀ� ବୃର୍ ି ରଟଥିିଲୱା। 
1952 ପରର ପ୍ଥମ ଥରପୱାଇଁ ରୱାଜ୍ସଭୱାରର ରଡୱାଙି୍୍, ରକୱାଙ୍ଣୀ, 
କଶ୍ମୀରୀ ଏବଂ ସନ୍ୱାଳୀ ଭୱାରୱା ବ୍ବହୃତ ରହୱାଇଥିଲୱା ଏବଂ ଏକକୱାଳୀନ 
ଅନକୁବୱାଦ ସକୁବଧିୱା ମଧ୍ୟ ରୱାଜ୍ସଭୱା ସଚବିୱାଳ� ଦ୍ୱାରୱା ପ୍ଦୱାନ 
କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। ରସହଭିଳ ିଆସୱାମ, ରବୱାରଡୱା, ଗକୁଜକୁରୱାଟୀ, ରମୈଥିଲି, 
ମଣିପକୁରୀ ଏବଂ ରନପୱାଳୀ ଭୱାରୱା ଦୀର୍ଘଦନି ପରର ରୱାଜ୍ସଭୱାରର 

ବ୍ବହୃତ ରହୱାଇଥିଲୱା। ରଯରତରବରଳ ରକୱାଭିଡ୍ 19 ମହୱାମୱାରୀ 
ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱରର ଜୀବନକକୁ ଅଡକୁ ଆରର ପକୱାଇଥିଲୱା, ସଂସଦର କୱାଯ୍ଘ୍କକୁ 
ସକୁଗମ ଓ ନଶିି୍ତ କରବିୱା ପୱାଇଁ ବଦିୱା�ୀ ଉପରୱାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ନୱାଇଡକୁ ଙ୍ 
ରନତୃତ୍ୱରର ଅରନକ ନୂତନ ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯୱାଇଥିଲୱା। ସଂସଦୀ� 
କମିଟରି ରରିପୱାଟ୍ଘର ଭଚକୁ ୍ଘଆଲ୍ ଉପସ୍ୱାପନୱା ଏଥିରକୁ  ରଗୱାଟଏି। 
ଭୱାରତୀ� ମଲୂ୍ରବୱାଧ ସହତି ଦୃଢ ଭୱାବରର ଜଡ଼ତି ଥିବୱାରକୁ  ରସ 
ଅରନକ ଔପନରିବଶକି ଅଭ୍ୱାସକକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ କରରିଦଇଥିରଲ, 
ରଯପରକି ି 'ମକୁଁ ସଦନର ପଟ୍ଟନଳରର ରଖିବୱାକକୁ ନରିବଦନ କରକୁ ଛ’ିକକୁ 
ବଦଳୱାଇ  ‘ମକୁଁ ଦସ୍ତୱାବଜିକକୁ ସଭୱା ରଟବଲରର ରଖକୁଛ ିବୱା ଏହୱା କହବିୱାକକୁ 
ଠଆି ରହୱାଇଛ…ି  ଆଦି ି ଲୱାଗକୁ କରଥିିରଲ। ରସହପିର ି ଭୱାରତୀ� 
ରଲୱାକତୱାନ୍ତକି ପରମ୍ରୱାକକୁ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ରଦଇ ‘ମହୱାମହୀମ’ ବଦଳରର 
‘ମୱାନନୀ� ଉପରୱାଷ୍ଟ୍ରପତ’ି ଉପରଯୱାଗ କରଥିିରଲ।   ତୱାଙ୍ର ଏହ ି
ଗକୁଣଗକୁଡ଼କିକୁ ମରନ ପକୱାଇ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଅଗଟେ 8 ରର 
ଅନକୁଷ୍ଠତି ବଦିୱା� ସମୱାରରୱାହକକୁ ସରମବେୱାଧିତ କର ିକହଛିନ୍ ିରଯ ‘‘ଆରମ 
ସବକୁରବରଳ ତୱାଙ୍ ଆଶୱା ପୂରଣ କରବିୱାକକୁ ରଚଟେୱା କରବିୱା ଉଚତି, ଯୱାହୱା 
ରସ ସମସ୍ତ ସୱାଂସଦଙ୍ଠୱାରକୁ  ଚୱାହକୁ ଁଥିରଲ’’।

ଆରମ ସବୁରବରଳ ତାଙ୍କ ଆଶାକ ୁପରୂଣ କରିବା ଲାଗି ରଚଷ୍ା କରିବା 
ଜରୁରୀ, ଯାହା ରସ ସବୁ ସାଂସଦଙ୍କଠୁ ଚାହୁଥଁରିଲ: ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ରମାଦୀ 

ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙୁ୍କ ସବୁ ଦଳ ବହୁମତରର ନବିତ୍ତାଚତି 
କରିଛନ୍।ି ତାଙୁ୍କ ରମାର ଶରୁଭଚ୍ା। ରମାର ବଶି୍ୱାସ ରସ 
ଜରଣ ଉତ୍କୃଷ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିରହରବ। ଆମ ରଦଶକୁ 
ତାଙ୍କ ବୁଦି୍ ଓ ଜ୍ାନରୁ ବରିଶର ଲାଭ ମିଳିବ। ରଯଉ ଁ
ସମୟରର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମତୃ ମରହାତ୍ସବ 

ପାଳନ କରୁଛ,ି ରସରତରବରଳ ଆମକୁ ଜରଣ କୃରକଙ୍କ 
ପତୁ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଭାରବ ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ ଗବତ୍ତର ବରିୟ, 

ଯାହାଙ୍କ ପାଖରର ଉତ୍କୃଷ୍ ଆଇନ ଜ୍ାନ ଓ ରବୌଦି୍କ 
ରକୌଶଳ ରହଛି।ି 

-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ

ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିନବିତ୍ତାଚନ 
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ସ୍ଲାଧୀନତଲାସଂଗ୍ରଲାମୀଙୁ୍କସଲାଦରପ୍ରଣଲାମ
ଛ’ସ୍ତରୀ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଦବିସର ଅବ୍ବହତି ପୂବ୍ଘରକୁ  ରଦଶରର ଏବଂ ରଦଶ 
ବୱାହୱାରର ରହକୁଥିବୱା ସମସ୍ତ ଭୱାରତୀ�ଙ୍କୁ  ରମୱାର ହୱାଦ୍ପିକ ଅଭିନନ୍ନ ଜଣୱାଉଛ।ି 
ଏହ ି ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପୂର୍୍ଘ ଅବସରରର ଆପଣମୱାନଙ୍କୁ  ସରମବେୱାଧିତ କର ି ମକୁଁ ଅତ୍ନ୍ 
ଆନନ୍ତି । ଭୱାରତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରୱାଷ୍ଟ୍ରଭୱାରବ ୭୫ ବର୍ଘ ପୂରଣ କରକୁ ଛ ି। ଅଗଟେ 
୧୪ ତୱାରଖି “ରଦଶ ବଭିୱାଜନ ବଭିୀରକିୱା ସ୍ମରଣ ଦବିସ” ଭୱାରବ ପୱାଳତି 
ରହଉଛ ି । ସୱାମୱାଜକି ସଦଭୱାବର ରପ୍ୱାତ୍ୱାହନ, ଏକତୱା ରକ୍ଷୱା ଓ ଜନତୱାଙ୍ 
ସଶକ୍ୀକରଣ ପ୍କି୍�ୱାକକୁ ତ୍ୱରୱାନବେତି କରବିୱା ଏହ ିଦବିସ ପୱାଳନର ଉରଦ୍ଶ୍ । 
ଆସନ୍ୱା କୱାଲିର ଦନିଟରିର ଆରମ ଉପନରିବଶବୱାଦୀ ଶୱାସନର ଶଙୃ୍ଖଳରକୁ  ମକୁକ୍ 
ରହୱାଇ ଆମ ଭୱାଗ୍ର ପକୁନନମି୍ଘୱାଣ ନଷି୍ପତେ ିରନଇଥିଲକୁ  । ଆରମ ସମରସ୍ତ ରସହ ି
ମହୱାନ ଦବିସଟକିକୁ ପୱାଳନ କରବିୱା ରବରଳ ସ୍ୱାଧୀନ ଭୱାରତ ପୱାଇଁ ଅତକୁ ଳନୀ� 
ତ୍ୱାଗ ସ୍ୀକୱାର କରଥିିବୱା ଏବଂ ପ୍ୱାଣବଳୀ ରଦଇଥିବୱା ଅଗଣିତ ନରନୱାରୀଙ୍ 
ନକିଟରର ନତମସ୍ତକ । ରସମୱାନଙ୍ ପୱାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭୱାରତରର ବଞ୍ଚବିୱାକକୁ ଆଜ ି
ଆରମ ସମଥ୍ଘ ରହୱାଇଛକୁ ।

କଲଲା�ତନ୍ତରମଳୂଦୁଆଲଗଲାତଲାରଗଭୀରଓମଜଭୁତକହଲାଇଚଲାଲିଛି
ଭୱାରତ ରଯରତରବରଳ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଲୱାଭ କଲୱା, ରସରତରବରଳ ଅରନକ 
ଆନ୍ଜ୍ଘୱାତକିସ୍ତରର ରନତୱା ଓ ବରିଶରଜ୍ ଭୱାରତରର ଗଣତୱାନ୍ତକି ସରକୱାରର 
ସଫଳତୱା ରରନ ିସରନ୍ହ ପ୍କଟ କରଥିିରଲ । ଏଥିପୱାଇଁ ରସମୱାରନ ଅରନକ 

ଭାରତୀୟତାର ଉତ୍ସବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ଗତ ି

କ�ୌଣସିରଲାଷ୍ଟ୍ର,ବକିଶଷ�ରିଭଲାରତଭଳିକଦଶ,
ଯଲାହଲାପଲାଖକରଅକନ�ସମୃଦ୍ଧସିମ୍ନ୍ନଇତହିଲାସସଲାକ୍ୀ
କହଲାଇରହଛିିତଲାହଲାବଗିତ75ବଷ୍ରସ୍ଲାଧୀନତଲା
ମଧ୍ୟକରଅକନ�ଉତ୍ଥଲାନପତନକଦଖିଛ।ି76ତମ
ସ୍ଲାଧୀନତଲାଦବିସରଅବୟେବହତିପୂବ୍ରୁକଦଶବଲାସୀଙୁ୍କ

ରଲାଷ୍ଟ୍ରପତିଭଲାକବପ୍ରଥମ�ରିସକମ୍ଲାଧନ�ରି
ରଲାଷ୍ଟ୍ରପତିକ୍ରୌପଦୀମମୁୁ୍ଭଲାରତରବ�ିଲାଶଯଲାତ୍ଲା�ୁ
ସମ୍ଖୁ�ୁଆଣିଛନ୍।ିଏହଲାସହସ୍ଲାଧୀନତଲାର100
ବଷ୍କରନୂଆଭଲାରତକ�ମିତିକହବ,କସକନଇ

ସଂ�ଳ୍ପ�ୁମଧ୍ୟମକନପ�ଲାଇଥିକଲ।ଆଦବିଲାସୀବଗ୍ରୁ
କଦଶରସକବ୍ଲାଚ୍ଚସଲାମ୍ିଧଲାନ�ିପଦବୀକରପହଞ୍ଥିିବଲା

ପ୍ରଥମମହଳିଲାଭଲାକବରଲାଷ୍ଟ୍ରପତିମମୁୁ୍�ହଥିିକଲ,
‘କଯକତକବକଳଆକମସ୍ଲାଧୀନତଲାଦବିସପଲାଳନ�ରୁ,
କସକତକବକଳଆକମଭଲାରତୀୟତଲାରଉତ୍ବପଲାଳନ
�ରିଥଲାଉ’।ପଢନୁ୍ତଲାଙ୍କସକମ୍ଲାଧନର�ଛିିଅଂଶ:

ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ସରମ୍ବାଧନ
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କୱାରଣ ରଦଖିଥିରଲ ଯୱାହୱା ରସମୱାନଙ୍ ସଂଶ� ବଢୱାଇଥିଲୱା । ରସହ ି
ସମ�ରର ଗଣତନ୍ତ ରକବଳ ଆଥପିକ ଦୃଟିେରକୁ  ଅଗ୍ରସର ରଦଶମୱାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର 
ସୀମିତ ଥିଲୱା । ଭୱାରତ ଦୀର୍ଘକୱାଳର ବରିଦଶୀ ଶୱାସନରର ରଶୱାରତି ରହୱାଇ 
ଦୱାର୍ିର୍ ଓ ଅଶକି୍ଷୱା ମଧ୍ୟରର ବକୁଡ ିରହଥିିଲୱା । ଆରମ ଭୱାରତବୱାସୀ ରସହ ି
ସଂଶ�ବୱାଦୀଙ୍କୁ  ଭକୁ ଲ ପ୍ମୱାଣିତ କରପିୱାରଥିିଲକୁ  । ଭୱାରତ ମୱାଟରିର ଗଣତନ୍ତ 
ରକବଳ ରଚର ମୱାଡ ିନୱାହିଁ, ଏହୱା ମଧ୍ୟ ସମରୃ୍ ରହୱାଇଛ ି।

କଲଲା�ତନ୍ତରବଲାସ୍ବକ୍ମତଲାସହପରିଚୟ
ବଶି୍ୱର ଅରନକ ସକୁପ୍ତଷି୍ଠତି ଗଣତୱାନ୍ତକି ରୱାଷ୍ଟ୍ରରର ମହଳିୱାମୱାରନ ରଭୱାଟ 
ରଦବୱାର ଅଧିକୱାର ପୱାଇବୱାକକୁ ଦୀର୍ଘକୱାଳ ପଯ୍ଘ୍ନ୍ ଲରଢଇ କରଥିିରଲ । 
ଭୱାରତ, କନି୍କୁ  ଏହୱାର ସୱାଧୱାରଣତନ୍ତ ଗଠନ କୱାଳରକୁ  ସୱାବ୍ଘଜନୀନ ସୱାବୱାଳକ 
ରଭୱାଟ ଅଧିକୱାର ବ୍ବସ୍ୱା ପ୍ବତେ୍ଘନ କର ି ପକୁରକୁ ରଙ୍ ସହତି ମହଳିୱାଙ୍କୁ  
ମତଦୱାନର ଅଧିକୱାର ପ୍ଦୱାନ କରଥିିଲୱା । ଅତଏବ ଆଧକୁନକି ଭୱାରତର 
ନମି୍ଘୱାତୱାମୱାରନ ରଦଶର ପ୍ରତ୍କ ସୱାବୱାଳକ ନୱାଗରକିଙ୍କୁ  ରୱାଷ୍ଟ୍ର ନମି୍ଘୱାଣର 
ସମି୍ଳତି ପ୍କି୍�ୱାରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରବିୱାକକୁ ସକୁରଯୱାଗ ପ୍ଦୱାନ କରଥିିରଲ । 

ସ୍ଲାଧୀନତଲାରଅମୃତମକହଲାତ୍ବକଲଲା�ଙୁ୍କସମପମିତ
ଦୱାଣି୍ଯୱାତ୍ୱାର ସୃ୍ମତକିକୁ ପକୁନଟଃ ଜୱାଗରତି କରବିୱା ପୱାଇଁ୨୦୨୧ ମୱାର୍୍ଘରର ଆରମ 
“ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ବ” ପୱାଳନ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲକୁ  । ଏପର ିଏକ 
ଉତ୍ବ ଆର�ୱାଜନ କର ିବଶି୍ୱ ମୱାନଚତି୍ରର ସ୍ୱାନ ପୱାଇଥିବୱା ଆମର ଏକ 
ଯକୁଗୱାନ୍କୱାରୀ ରଟଣୱା ଓ ସଂଗ୍ରୱାମକକୁ ସ୍ମରଣ କରବିୱା ସହତି ଆରମ ଏହୱା 
ସହତି ଜଡ଼ତି ମକୁକି୍ସଂଗ୍ରୱାମୀ ଓ ରନତୱାଙ୍କୁ  ରେର୍ୱାଞ୍ଳ ିଜଣୱାଇଛକୁ । ଏହ ିଉତ୍ବ 
ଭୱାରତର ଜନତୱାଙ୍ ପୱାଇଁ ଉତ୍ଗ୍ଘୀକୃତ ।

15ନକଭମ୍ର‘ଜନଜଲାତୀୟକଗୌରବଦବିସ’
ଅରନକ ମହୱାନ ମକୁକି୍ସଂଗ୍ରୱାମୀ ନଜିର ଦୱା�ିତ୍ୱ ସଫଳତୱାର ସହ ନବି୍ଘୱାହ କର ି
ନୂତନ ପିଢକିକୁ ଜୱାଗରଣର ଆରଲୱାକବତେପିକୱା ରଦଖୱାଇଛନ୍ ି। ରସମୱାରନ ରଯଉଁ 
ବୀରତ୍ୱ ପ୍ଦଶ୍ଘନ କରଥିିରଲ ତୱାହୱାର ରଲସମୱାତ୍ ଚହି୍ନ ଛୱାଡଯିୱାଇନଥିରଲ । 
ଏହ ି ପ୍କି୍�ୱାରର ଅରନକ ବୀର, ମକୁକି୍ସଂଗ୍ରୱାମୀ ବସୃି୍ମତ ରହୱାଇଯୱାଇଛନ୍।ି 
ଅତଏବ ନରଭମବେର ୧୫କକୁ “ଜନଜୱାତୀ� ରଗୌରବ ଦବିସ” ଭୱାରବ 
ପୱାଳନ କରବିୱାକକୁ ସରକୱାର ଗତବର୍ଘ ରଯଉଁ ନଷି୍ପତେ ିଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ ିତୱାହୱା 
ସ୍ୱାଗତରଯୱାଗ୍ । ଆମର ଆଦବିୱାସୀ ବୀର ମକୁକି୍ସଂଗ୍ରୱାମୀମୱାରନ ରକବଳ 
ସ୍ୱାନୀ� ବୱା ଆଞ୍ଚଳକି ସ୍ତରରର ପ୍ସରି୍ ନକୁହଁନ୍,ି ରସମୱାରନ ସମଗ୍ର ରଦଶକକୁ 
ଅନକୁରପ୍ରତି କରନ୍ ି।

ଅକନ�ବ�ିଶତିକଦଶଅକପକ୍ଲାଆମରସଫଳତଲାଅଧି�
ଆରମ ନଜି ରଦଶରର କରରୱାନୱା ମହୱାମୱାରୀ ଟକିୱା ତଆିର ି କର ି ମୱାନବ 
ଇତହିୱାସର ସବ୍ଘବୃହତ ମୱାଗଣୱା ଟକିୱାଦୱାନ ଅଭିଯୱାନ ଆରମ୍ଭ କରଛିକୁ। ଟକିୱା 
ପ୍ଦୱାନ ରକ୍ଷତ୍ରର ଗତ ମୱାସରର ଆରମ ୨୦୦ ରକୱାଟ ିସଂଖ୍ୱା ଅତକି୍ମ 

କରଛିକୁ  । ମହୱାମୱାରୀ ମକୁକୱାବଲିୱାରର ଆମର ସଫଳତୱା ଅରନକ ବକିଶତି 
ରଦଶଙ୍ଠୱାରକୁ  ଅଧିକ ଭଲ ରହଛି ି।  ରଯରତରବରଳ ମହୱାମୱାରୀ କରରୱାନୱା 
ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍ଟ ଭିତରର ସୱାରୱା ରଦଶ ସମସ୍ୱା ସହ ସଂଗ୍ରୱାମ କରକୁ ଥିଲୱା, 
ରସରତରବରଳ ଭୱାରତ ନଜିକକୁ ସମ୍ଭୱାଳଥିିଲୱା, ଆଉ ଏରବ ଦରୁତଗତରିର ଆଗକକୁ 
ବଢକୁଛ।ି ଏରବ ଭୱାରତ ବଶି୍ୱର ସବକୁଠୱାରକୁ  ଦରୁତଗତରିର ପ୍ଗତ ିକରକୁ ଥିବୱା ପ୍ମକୁଖ 
ଅଥ୍ଘ ବ୍ବସ୍ୱାଗକୁଡ଼କି ଭିତରକୁ  ରଗୱାଟଏି ଭୱାରବ ପରଗିଣିତ ରହଉଛ।ି 

ମଳୂ�ତେ୍ବୟେବଲାବଦକରଜଲାଣନୁ୍
ଏହସିବକୁ ରଯୱାଜନୱା ଓ ଅନ୍ୱାନ୍ ଅନକୁ ରୂପ କୱାଯ୍ଘ୍କ୍ମ ମୱାଧ୍ୟମରର ନଦି୍ପିଟେ 
ଭୱାରବ ଗରବିଙ୍ ସହତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ  ରମୌଳକି ସକୁବଧିୱାସକୁରଯୱାଗ ରଯୱାଗୱାଇ 
ରଦବୱାକକୁ ଲକ୍ଷ୍ ରଖି ସରକୱାର କୱାମ କରକୁ ଛନ୍ ି। ଦର୍ିର, ବଞ୍ଚତି, ଅବରହଳତି 
ଓ ଅଭୱାବୀ ରଲୱାକଙ୍ ପ୍ତ ି ଏରବ ଅଧିକ ସହୱାନକୁ ଭୂତ ି ଓ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ପ୍ଦୱାନ 
କରୱାଯୱାଉଛ ି । ଆମର ରକରତକ ଜୱାତୀ� ମଲୂ୍ରବୱାଧକକୁ ସମବେିଧୱାନରର 
ସ୍ୱାନତି କରୱାଯୱାଇ ତୱାହୱାକକୁ ନୱାଗରକିଙ୍ ରମୌଳକି କତେ୍ଘବ୍ ବଗ୍ଘରର ଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକ୍ 
କରୱାଯୱାଇଛ ି । ମକୁଁ ସବକୁ  ନୱାଗରକିଙ୍କୁ  ଅନକୁରରୱାଧ କରକୁ ଛ ି ରସମୱାରନ ନଜିର 
ରମୌଳକି କତେ୍ଘବ୍ ବରି�ରର ଅବଗତ ରହୱାଇ ତୱାହୱାକକୁ ଅକ୍ଷରର ଅକ୍ଷରର 

ପୱାଳନ କରନ୍କୁ  । ଏହୱା ଦ୍ୱାରୱା ଆମ ରଦଶ ନୂଆ ଶଖିର ଛକୁଇଁପୱାରବି ।

ବଲାଧଲାବଘି୍ନ�ୁଅତକି୍ରମ�ରିଆଗ�ୁବଢୁଛନ୍ିମହଳିଲା
ମହଳିୱାମୱାରନ ଅରନକ ପ୍ତବିନ୍କ ଓ ଅନ୍ ବଶି୍ୱୱାସକକୁ ଅତକି୍ମ କର ି ଆଜ ି
ଆଗକକୁ ଅଗ୍ରସର ରହଉଛନ୍।ି ସୱାମୱାଜକି ଓ ରୱାଜନୀତକି ପ୍କି୍�ୱାରର 
ରସମୱାନଙ୍ କ୍ମବର୍ପିଷ୍ଣକୁ  ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନରି୍୍ଘୱା�କ ସୱାବ୍ସ୍ତ ରହବ । ତୃଣମଳୂ 
ସ୍ତରରର ପଞ୍ଚୱା�ତରିୱାଜ ଅନକୁଷ୍ଠୱାନରର ଏରବ ଆମ ରଦଶରର ଚଉଦ ଲକ୍ଷରକୁ  
ଅଧିକ ନବି୍ଘୱାଚତି ମହଳିୱା ପ୍ତନିଧିି ରହଛିନ୍ ି । ଆମ ଝଅିମୱାରନ ରଦଶର 
ସବକୁଠକୁ  ବଡ଼ ଆଶୱା । ରସମୱାନଙ୍କୁ  ଉପଯକୁକ୍ ସକୁରଯୱାଗ ମିଳରିଲ ରସମୱାରନ 
ରଦଶ ପୱାଇଁ ସଫଳତୱା ଆଣକୁଛନ୍।ି ଲଢକୁଆ ଯକୁର୍ ବମିୱାନର ପୱାଇଲଟ 
ରହବୱାଠୱାରକୁ  ମହୱାକୱାଶ ବଜି୍ୱାନୀ ରହବୱା ପଯ୍ଘ୍ନ୍ ଆମ ଝଅିମୱାରନ ସଫଳତୱାର 
ନୂଆ ଶୀଖର ଛକୁଇଁଛନ୍ ି।

ମଲାତୃଭୂମିପଲାଇଁସବୁ�ଛିିଅପ୍ଣ�ରିବଲାରସଙ୍କଳ୍ପ
ଆଜ ି ରଯରତରବରଳ ଆମ ପରରିବଶ ନୂଆ ନୂଆ ଆହବେନରସମ୍କୁଖୀନ 
ରହଉଛ,ି ରସରତରବରଳ ଭୱାରତର ରସୌନ୍ଯ୍ଘ୍ ସହ ଜଡ଼ତି ବରି�ଗକୁଡ଼କିର 
ସଂରକ୍ଷଣ କରବିୱା ଆବଶ୍କ। ଜଳ, ମତୃେକିୱା ଓ ରଜୈବ ବବିଧିତୱାର ସଂରକ୍ଷଣ 
ଆମ ପିଲୱାମୱାନଙ୍ ପୱାଇଁ ଆମର ଏକ ଦୱା�ୀତ୍ୱ । ଆମ ପୱାଖରର ଯୱାହୱାବ ିକଛି ି
ଅଛ ିତୱାହୱା ମୱାତୃଭୂମିର ଦୱାନ। ଏଣକୁ ଆରମ ନଜି ରଦଶର ସକୁରକ୍ଷୱା, ପ୍ଗତ ିଓ 
ସମରୃ୍ ିପୱାଇଁ ନଜିର ସବକୁ କଛି ିଅପ୍ଘଣକରବିୱାର ସଂକଳ୍ପ ରନବୱା ଆବଶ୍କ।n 

ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ଶକି୍ା ଏବଂ ଅଥତ୍ତବ୍ୟବସ୍ା ଏବଂ 
ଏହାସହ ରଯାଡ଼ା ରହାଇଥବିା ରକ୍ତ୍ରର 
ରଯଉ ଁଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରଦଖବିାକୁ 
ମିଳୁଛ,ି. ତା’ ମଳୂରର ସଶୁାସନ ରହଛି।ି 

ଆମର ସଙ୍କଳ୍ପ ରହଉଛ ି2047 
ଭିତରର ଆମପାଇ ଁଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ାମୀମାରନ ରଦଖଥିବିା ସ୍ୱ୍୍ନକୁ ପରୂ୍ତ୍ତ 
ରୂରପ ସାକାର କରିବା। 

ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ସରମ୍ବାଧନ
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କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥ ରହଉଛ ିଜୀବନ ପଥ 
ଅମତୃକୱାଳର ସଂକଳ୍ପ

ଏହାଦ୍ାରା ବକିଶତି 
ରଦଶ ରହବ ଭାରତ 



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ସସସ୍ଟେମ୍ବର, 2022 15



16 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର |  1-15 ସସସ୍ଟେମ୍ବର, 2022

ଭଲାରତସ୍ଲାଧୀନତଲାର75ବଷ୍ପୂତେମିକହବଲାରଅମୃତ
ମକହଲାତ୍ଵକରଆକୟଲାଜତିଭବୟେସମଲାକରଲାହ�ୁପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀ
ନକରନ୍ଦ୍ରକମଲାଦୀ,ଲଲାଲ୍�ଲି୍ଲାରପ୍ରଲାଚୀରରୁକଯକତକବକଳ
କଦଶବଲାସୀଙ୍କଉକଦ୍ଶୟେକରନବମଥରପଲାଇଁସକମ୍ଲାଧନ
�ରିକଲ,କସକତକବକଳତଲାଙ୍କଅଭିଭଲାଷଣକରକଦଶର

ବ�ିଲାଶଯଲାତ୍ଲାତସ୍ଭଲାବ�ିଭଲାକବରହଥିିଲଲା,ତଲାସହକଦଶର
ସଲାମହୂ�ିକଚତନଲାରପୁନଜ୍ଲାଗରଣଶକି୍ବିଅନ୍ନମିହତି
ଥିଲଲା।କଦଶ�ୁଏ�ବ�ିଶତିରଲାଷ୍ଟ୍ରଭଲାକବନମି୍ଲାଣ

�ରିବଲାରଦୃଢଇଚ୍ଛଲାଶକି୍ସହମନ-ମସି୍ଷ୍କସ୍ରକର75
ବଷ୍ରଯଲାତ୍ଲା�ୁଆଗ�ୁକନବଲା�ୁଆହ୍ଲାନକଦଇଥିକଲ।ଏହଲା
ସହଏହିଅମୃତ�ଲାଳକର‘ପଞ୍ପ୍ରଣ’ଦ୍ଲାରଲାଏମିତିବ�ିଶତି
ରଲାଷ୍ଟ୍ରନମି୍ଲାଣରସଂ�ଳ୍ପକଦଲାହରଲାଇଥିକଲ,କଯଉଁଠିପ୍ରତ�ିି
କଲଲା�ରମଙ୍ଳକହବ,ଦଲାସତ୍ୱମକନଲାଭଲାବରୁମକିୁ୍କହବ।
ଆମପରମ୍ରଲା,ଐତହିୟେ�ୁକନଇଗବ୍�ରୁଥିବଲାପ୍ରତ�ିି
ଭଲାରତୀୟଙ୍କ�ତେ୍ବୟେପଥହିଁଜୀବନପଥକହବଏବଂ

ଏ�ତଲାଦ୍ଲାରଲାକହବନୂଆଭଲାରତରନମି୍ଲାଣ।
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ଭୱାରତ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75ବର୍ଘ  ଅଥ୍ଘ ରହଉଛ ିସ୍ୱାଧୀନତୱାର 
ଅମତୃ, ନୂଆ ବଚିୱାରର ଅମତୃ, ଆତ୍ମ ନଭି୍ଘରତୱାର 
ଅମତୃ ଏବଂ ଭୱାରତକକୁ ବକିଶତି ରୱାଷ୍ଟ୍ର ଭୱାରବ ପରଣିତ 

କରବିୱା ପୱାଇଁ ସଂକଳ୍ପର ଅମତୃ। ଏହ ି15 ଅଗଟେଦନି ରଯରତବରଳ 
ଭୱାରତ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍ଘ ପୂରଣ କର ି76 ବର୍ଘରର ପ୍ରବଶ 
କରଲିୱା, ରସରତରବରଳ ଲୱାଲ୍  କଲି୍ୱାର ପ୍ୱାଚୀର ରହଉ ବୱା ରଦଶର 
ରକୱାଣ ଅନକୁରକୱାଣ ସବକୁଠ ି ରଯଉଁଭଳ ି ଭୱାରବ ଲହରୱା�ିତ ତ୍ରିଙ୍ୱା 
ଉଡ଼କୁଥିଲୱା, ତୱାହୱା ନୱାଗରକିଙ୍ ରଦଶରପ୍ମକକୁ ରସହ ି ଭୱାବନୱା ସହ 
ରଯୱାଡ଼ଥିିଲୱା ଯୱାହୱା ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମ ସମ�ରର ରଦଶବୱାସୀଙ୍ 
ମନରର ରଦଖିବୱାକକୁ ମିଳଥିିଲୱା। ରଦଶର ପ୍ତଟି ିରକୱାଣରର ଉଡ଼କୁଥିବୱା 
ତ୍ରିଙ୍ୱା ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ବର ଅଲିଭୱା ଛୱାପ ଛୱାଡ଼ଥିିଲୱା। ଏହୱା ଥିଲୱା 
ଭୱାରତର ଐତହିୱାସକି ଯୱାତ୍ୱାରର ଏକ ପୂଣ୍ ତଥିି, ଏକ ନୂଆ ରୱାସ୍ତୱା, 
ଏକ ନୂଆ ସଙ୍ଳ୍ପ ଏବଂ ନୂଆ ସୱାମଥ୍ଘ୍ ସହ ପୱାଦରର ପୱାଦ ମିଳୱାଇ 
ଆଗକକୁ ବଢବିୱାର ସକୁରଯୱାଗ। 

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପରବତେ୍ଘୀ ଏହ ି 75 ବର୍ଘ ଭିତରର ଭୱାରତ ଅରନକ 
ଆହବେୱାନର ସମ୍କୁଖୀନ ରହୱାଇଛ।ି 75 ବର୍ଘର ଏହ ିଇତହିୱାସରର ଅରନକ 
ଆଶୱା, ଆକୱାଂକ୍ଷୱା, ଉତ୍ ଥୱାନ-ପତନ ଭିତରର ସମସ୍ତଙ୍ ପ୍�ୱାସ ଦ୍ୱାରୱା 
ରୱାଷ୍ଟ୍ର ତୱା’ର ଯୱାତ୍ୱାରର ଅରନକ ସଫଳତୱା ରଯୱାଡ଼ଛି।ି  2014ରର 
ରଯରତରବରଳ ଭୱାରତବୱାସୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭୱାରତରର ଜନ୍ମତି ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମୱାଦୀଙ୍କୁ  ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ଭୱାରବ ରଦଶର ଦୱା�ିତ୍ୱ ଅପ୍ଘଣ କରଥିିରଲ, 
ରସରତରବଳଠକୁ  ରସ ଲୱାଲକଲି୍ୱାର ପ୍ୱାଚୀର ରହଉ ବୱା ରଦଶର ରକୱାଣ 
ଅନକୁରକୱାଣରର ରଦଶ ଭିତରର ଥିବୱା ନୀତଗିତ- ଆଥପିକ ପୱାଥ୍ଘକ୍କକୁ ଦୂର 
କରବିୱା ପୱାଇଁ ନଷି୍ପତେ ିରନବୱା ସହ  ରଦଶର ସବ୍ଘୱାଙ୍ୀନ ବକିୱାଶ ଲୱାଗି 
ଦୃଢ ଇଚ୍ୱାଶକି୍ ପ୍ଦଶ୍ଘନ କରଆିସଛିନ୍।ି  ନଜି ଜୀବନର ଦୀର୍ଘସମ� 
ରସ ସମୱାଜ ଭିତରର ଗରବିରକୁ  ଅତଗିରବି ରଲୱାକଙ୍ ରସବୱାରର 
ଉତ୍ଗ୍ଘ କରଛିନ୍।ି  ଦଳତି, ନରିଫେସତି, ବଞ୍ଚତି, ପୀଡ଼ତି ହକୁଅନ୍କୁ  ବୱା 
ଆଦବିୱାସୀ, ମହଳିୱା, ଯକୁବକ, କୃରକ, ଦବି୍ୱାଙ୍ ହକୁଅନ୍କୁ  ଅବୱା ପକୁଣି ପୂବ୍ଘ 
ରହଉ ବୱା ପଶି୍ମ, ଉତେର ବୱା ଦକି୍ଷଣ, ସମକୁ୍ର ତଟବତେ୍ଘୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହଉ 
ବୱା ହମିୱାଳ�ର କନ୍ର, ସବକୁସ୍ୱାନରର ମହୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ୀଙ୍ର ରଯଉଁ ସ୍ପ୍ନ 
ଥିଲୱା- ସବ୍ଘ ରଶର ରଲୱାକ ବୱାବଦରର ଚନି୍ୱା କରବିୱା, ତୱାକକୁ ସମଥ୍ଘ 
କରବିୱା, ତୱାହୱାକକୁ ସୱାକୱାର କରବିୱାଲୱାଗି ନଜିକକୁ ସମପପିତ କରଥିିରଲ। 
ଏହ ି 8 ବର୍ଘ ସମ�ରର ଦୀର୍ଘକୱାଳୀନ ଚନି୍ୱା ଏବଂ ସକୁଶୱାସନର 
ପରଣିୱାମ ରହତକୁ  ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅରନକ ଦଶନ୍ରି ଅନକୁଭବକକୁ ସୱାଙ୍ରର 
ରନଇ ରଯରତରବରଳ ଭୱାରତ ନଜିର ଅମତୃ କୱାଳରର ପୱାଦ ରଖକୁଛ,ି 
ରସରତରବରଳ ଏମିତ ିସୱାମଥ୍ଘ୍ ନଜି ଭିତରର ରଦଖକୁଛ ିରଯଉଁଥିପୱାଇଁ 
ମନରର ଗବ୍ଘ ରହବୱା ସ୍ଭୱାବକି। ରଯଉଁପ୍କୱାରର ରଦଶର ରକୱାଟ ି
ରକୱାଟ ି ଜନଗଣ ଶୱାସନ ପ୍କି୍�ୱା ସହ ରଯୱାଡ଼ ି ରହୱାଇଛନ୍ ି ଆଉ 
ସୱାମହୂକି ରଚତନୱାର ପକୁନଜ୍ଘୱାଗରଣ ରହୱାଇଛ,ି ତଦ୍ୱାରୱା ଭୱାରତ ଏରବ 
ବକିୱାଶଶୀଳରକୁ  ବକିଶତି ରୱାଟେ ଭୱାରବ ନଜିକକୁ ସ୍ୱାପିତ କରବିୱା ଆଡ଼କକୁ 
ଅଗ୍ରସର ରହୱାଇଛ।ି ଅମତୃକୱାଳରର ବକିୱାଶଯୱାତ୍ୱାରର ଭୱାରତକକୁ 
ବକିଶତି କରବିୱା ପୱାଇଁ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଲୱାଲ୍ କଲି୍ୱାରକୁ  
ଆହବେୱାନ ରଦଇଛନ୍.ି..
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n  ପରୱାଧୀନତୱାର ସମୂ୍ର୍୍ଘ କୱାଳଖଣ୍ ସଂରର୍ଘରର, ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପୱାଇଁ 
ଲରଢଇରର ବତିଛି ି। ଭୱାରତର ରକୌଣସ ିରଗୱାଟଏି ରକୱାଣ, 
ପରୱାଧୀନତୱାର ରକୌଣସ ିରଗୱାଟଏି ମକୁହୂତେ୍ଘ ଏ ସଂରର୍ଘରକୁ  ବୱାଦ୍  
ପଡ଼ନିଥିଲୱା। ରଦଶର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମୀମୱାରନ ଏଥିପୱାଇଁ ନଜି 
ଜୀବନକକୁ ସମପପି ରଦଇଥିରଲ, ଅରନକ ଯୱାତନୱା ରଭୱାଗିଥିରଲ, 
ଅରନକ ଆହୂତ ିରଦଇଥିରଲ ।  ଆଜରିସହ ିମହୱାପକୁରକୁ ରଙ୍କୁ  ପ୍ଣୱାମ 
କରବିୱାର ଅବସର ଆସଛି ି।

n  ଆରମ ସବକୁ ରଦଶବୱାସୀ ପୂଜ୍ ବୱାପକୁ, ରନତୱାଜୀ ସକୁଭୱାର ଚନ୍ଦ୍ର 
ରବୱାର, ବୱାବୱା ସୱାରହବ ଆରମବେଦକର, ବୀର ସୱାଭରକରଙ୍ ପ୍ତ ି
କୃତଜ୍, ରଯଉଁମୱାରନ କତେ୍ଘବ୍ ପଥରର ନଜି ଜୀବନକକୁ ସମପପି 
ରଦଇଥିରଲ । କତେ୍ଘବ୍ ପଥ ହିଁ ରସମୱାନଙ୍ର ଜୀବନ ପଥ ଥିଲୱା ।

n  ମଙ୍ଲ ପୱାରଣ୍, ତୱାତ୍ୱା ରଟୱାରପ, ଭଗତ ସଂି, ସକୁଖରଦବ, ରୱାଜଗକୁରକୁ , 
ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖର ଆଜୱାଦ, ଅଶଫୱାକ ଉଲ୍ୱା ଖୱାଁ, ରୱାମପ୍ସୱାଦ ବସିମିଲ 
ଏବଂ ଏପର ିଅଗଣିତ କ୍ୱାନ୍ ିବୀରମୱାରନ ବ୍ଟିଶି ଶୱାସନର 
ମଳୂଦକୁଆକକୁ ରଦୱାହଲୱାଇ ରଦଇଥିରଲ । ରଦଶ ଏମୱାନଙ୍ ପ୍ତ ି
କୃତଜ୍। ରୱାଣୀ ଲକ୍ଷୀବୱାଇ, ଝଲକୱାରୀ ବୱାଇ, ଦକୁଗ୍ଘୱା ଭୱାବ,ି ରୱାଣୀ 
ରଚନ୍ନମ୍ୱା, ରବଗମ ହଜରତ ମହଲ, ରଭଲକୁ  ନୱାର୍�ିୱାର ପ୍ମକୁଖ 
ବୀରୱାଙ୍ନୱାମୱାନଙ୍ ପ୍ତ ିମଧ୍ୟ ଆଜ ିରୱାଷ୍ଟ୍ର କୃତଜ୍ତୱା ବ୍କ୍ କରକୁ ଛ ି।

n  ଭୱାରତର ନୱାରୀ ଶକି୍ଙ୍ ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୱାଗ ଏବଂ ବଳଦିୱାନକକୁ 
ମରନପକୱାଇ  ଆଜ ିଭୱାରତ ଗବ୍ଘ ଅନକୁଭବ କରର। ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପୱାଇଁ 
ଲଢଥିିବୱା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପରର ରୱାଷ୍ଟ୍ର ନମି୍ଘୱାଣରର ରଯୱାଗଦୱାନ 
ରଦଇଥିବୱା ଡକଟେର ରୱାରଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ସୱାଦ, ରନହରକୁ  ଜୀ, ସଦ୍୍ଘୱାର ବଲ୍ଭ 
ଭୱାଇ ପରଟଲ, ଶ୍ୱାମୱା ପ୍ସୱାଦ ମକୁଖୱାଜ୍ଘୀ, ଲୱାଲ ବୱାହୱାଦୂର ଶୱାସ୍ତ୍ରୀ, 
ଦୀନଦ�ୱାଲ ଉପୱାଧ୍ୟୱା�, ଜ�ପ୍କୱାଶ ନୱାରୱା�ଣ, ରୱାମ ମରନୱାହର 
ରଲୱାହ�ିୱା, ଆଚୱାଯ୍ଘ୍ ବରିନୱାବୱା ଭୱାରବ, ନୱାନୱାଜୀ ରଦଶମକୁଖ, 
ସକୁବ୍ମଣ୍ମ ଭୱାରତୀଙ୍ ଭଳ ିଅଗଣିତ ମହୱାପକୁରକୁ ରମୱାନଙ୍କୁ  ଆଜ ି
ପ୍ଣୱାମ କରବିୱାର ଅବସର ।

ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକଙୁ୍କ ପ୍ଣାମ...
ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀନକରନ୍ଦ୍ରକମଲାଦୀକସହିମହଲାନଜନନଲାୟ�ଙୁ୍କସ୍ମରଣ�ରି
କଦଶରକସହିସଲାମଥ୍ୟେ�ୁଅନୁଭବ�ରଲାଇଥିକଲ,କଯଉଁମଲାକନକ�କବ
ସଯୂ୍ୟେଅସ୍ହୁଏନଲାହିଁକବଲାଲି�ହୁଥିବଲାଇଂକରଜସର�ଲାରଙ୍କବରୁିଦ୍ଧକର
ରଲାଷ୍ଟ୍ର�ୁଏ�ଲାଠି�ରିଥିକଲ।

ଏହା ରଦଶର ରସୌଭାଗ୍ୟରଯ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମର ଏକ ରୂପ 
ଏମିତ ିବ ିଥଲିା ରଯଉଥଁରିର 
ନାରାୟଣ ଗରୁୁ, ସ୍ୱାମୀ ବରିବକାନନ୍ଦ, 
ମହରଷି ଅରରାବନି୍ଦ, ଗରୁୁରଦବ 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି 
ଅରନକ ମହାପରୁୁର, ଭାରତର 
ରକାଣ ଅନୁରକାଣରର ରଦଶରପ୍ମକୁ 
ଜାଗ୍ତ କରିଥରିଲ। 
- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
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ରଲାକତନ୍ତର ଜନନୀ 
ଭାରତର ଦୁମୂତ୍ତଲ୍ୟ ସାମଥତ୍ତ୍ୟ 
ଇଂକରଜ�ହିଯଲାଇଥିକଲ,ଆକମଗଲଲାପକରକଦଶତୁମରଭଲାଙି୍ଯିବ,
କ�କବଭଲାବିନଥିକଲକଯ,ଭଲାରତରଦକିନକଦଶରସବୁଠଲାରୁବଡ
କଲଲା�ତନ୍ତଭଲାକବପ୍ରସୁ୍�ତିକହବ।ସବ୍�ଲାପ୍ରୟଲାସଦ୍ଲାରଲାଏହଲାସମଥ୍
କହଲଲାଓତଲାହଲାକହଲଲାଭଲାରତରଦୁମୂ୍ଲୟେସଲାମଥ୍ୟେ..।

ଆତଙ୍କବଲାଦକଦଶକରଅକନ�ଆହ୍ଲାନଠଆି
�ରିଥିଲଲା।ଅକନ�ନକିଦ୍ଲାଷନଲାଗରି�ଙୁ୍କ
କସମଲାକନମୃତୁୟେକଦଇଥିକଲ।ଛଲାୟଲାଯୁଦ୍ଧ
ଚଲାଲିଥିଲଲା।ପ୍ରଲା�ୃତ�ିବପିତିେବିଆସଥୁିଲଲା।
ସଫଳତଲା-ବଫିଳତଲା,ଆଶଲା-ନରିଲାଶଲାଏମିତି
ଅକନ�ପ୍ରତବିନ୍ଧ�ଆସଛି।ି�ନୁି୍ଏସବୁ
ପ୍ରତବିନ୍ଧ��ୁପଲାର�ରିଭଲାରତଅଗ୍ରସର
କହଲାଇଚଲାଲିଲଲା।

ଜଙ୍ଲରର ବାସ କରୁଥବିା ଆମର 
ଆଦବିାସୀ ସମାଜକୁ ବ ିରଗୌରବମୟ 
କରିବାକୁ ଆରମ ଭୁଲି ନାହୁ।ଁ ବସିତ୍ତାମଣୁ୍ା, 
ସିଦୁ୍-କାହୁ୍, ଅଲୁ୍ରୀ ସୀତାରାମ ରାଜ,ୁ 
ରଗାବନି୍ଦ ଗରୁୁଙ୍କ ଭଳି ଅଗଣତି 
ରଦଶରପ୍ମୀ ରଯଉମଁାରନ ସ୍ୱାଧୀନତାର 
ବହ୍ ିଜଳାଇ ସଦୂୁର ଜଙ୍ଲରର ବ ି
ରଲାକଙୁ୍କ ମାତୃଭୂମି ପାଇ ଁଜୀଈବଁା ଓ 
ମରିବାର ରପ୍ରଣା ରଦଉଥରିଲ। 
- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ। 

n  ଆଜ ିଆରମ ରଯରତରବରଳ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ବ 
ପୱାଳନ କରକୁ ଛକୁ , ବଗିତ 75 ବର୍ଘରର ରଦଶ ପୱାଇଁ ପ୍ୱାଣବଳୀ 
ରଦଇଥିବୱା ରଦଶର ସକୁରକ୍ଷୱା କରକୁ ଥିବୱା, ରଦଶର ସଂକଳ୍ପକକୁ ପୂରୱା 
କରକୁ ଥିବୱା ରସ ରସୈନ୍ ବୱାହନିୀର ରକୌଣସ ିରସୈନକି ହକୁଅନ୍କୁ  ବୱା 
ପକୁଲିସ କମ୍ଘୀ, ବକୁ୍ରରୱାକ୍ୱାଟ, ଜନପ୍ତନିଧିି, ସ୍ୱାନୀ� ଶୱାସନ ସଂସ୍ୱାର 
ଶୱାସକ ପ୍ଶୱାସକ, ରୱାଜ୍ର ଶୱାସକ ପ୍ଶୱାସକ, ରକନ୍ଦ୍ରର ଶୱାସକ 
ପ୍ଶୱାସକ ହକୁଅନ୍କୁ … 75ବର୍ଘରର ଏସମସ୍ତଙ୍ ରଯୱାଗଦୱାନକକୁ ସ୍ମରଣ 
କରବିୱାର ଆଜ ିଏକ ସକୁରଯୱାଗ ସଟିୃେ ରହୱାଇଛ।ି ଏହ ିଅବସରରର 
ରସହ ିରକୱାଟ ିରକୱାଟ ିନୱାଗରକିଙ୍କୁ  ବ ିପ୍ଣୱାମ କରବିୱାର ସମ�, 
ରଯଉଁମୱାରନ ସମସ୍ତ କଠନି ପରସି୍ିତକିକୁ ଅତକି୍ମ କର ି ନଜି ସକ୍ଷମ 
ମକୁତୱାବକ ରଦଶ ପୱାଇଁ ଯୱାହୱା କରବିୱା କଥୱା ତୱାହୱା କରଛିନ୍।ି 

n  ଶହ ଶହ ବର୍ଘର ପରୱାଧୀନତୱା, ଭୱାରତର ମନ, ମୱାନବକି 
ଭୱାବନୱାକକୁ ଗଭୀର ଭୱାରବ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ କରଥିିଲୱା, ଗମ୍ଭୀର ଆରୱାତ 
ରଦଇଥିଲୱା । କନି୍କୁ  ଏହୱା ଭିତରର ଏକ ଜଦି୍ , ଉତ୍ୱାହ, ଦୃଢସଂକଳ୍ପ, 
ଆଗକକୁ ବଢବିୱାର ରପ୍ରଣୱା ରହଥିିଲୱା । ଏହ ିକୱାରଣରକୁ  ଅଭୱାବ 
ମଧ୍ୟରର, ଉପହୱାସ ମଧ୍ୟରର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମର ଅନ୍ମି 
ପଯ୍ଘ୍ୱା�ରର ରଦଶକକୁ ଭ�ଭୀତ କରୱାଇବୱାର ପ୍�ୱାସ ମଧ୍ୟରର, 
ନରିୱାଶ, ହତୱାଶ କରବିୱା ଲୱାଗି ଉଦ୍ମ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା । 

n  କକୁହୱାଗଲୱା ଯଦ ିସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆସବି ତୱା’ରହରଲ ରଦଶ ବଭିୱାଜନ 
ରହୱାଇଯିବ, ଖଣ୍ ଖଣ୍ ରହୱାଇଯିବ । ରଲୱାକମୱାରନ ପରସ୍ର 
ବରିରୱାଧରର ଲଢ ିମରଯିିରବ । କଛି ିବଞ୍ଚ ିରହବି ନୱାହିଁ । ଭୱାରତ 
ଅନ୍କୱାର ଯକୁଗକକୁ ଚୱାଲିଯିବ । ଏମିତ ିରକରତ କ’ଣ ଆଶଙ୍ୱା 
ବ୍କ୍ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା । କନି୍କୁ  ରସମୱାରନ ଜୱାଣିନଥିରଲ ରଯ ଏହୱା 
ରହଉଛ ିହନି୍କୁସ୍ତୱାନର ମୱାଟ ି। ଏ ମୱାଟରି ରଯଉଁ ସୱାମଥ୍ଘ୍ ରହଛି ି
ତୱାହୱା ଶୱାସକମୱାନଙ୍ ସୱାମଥ୍ଘ୍ ଉପରର ମଧ୍ୟ ପ୍ଭୱାବ ବସି୍ତୱାର କର ି
ରହଥିୱାଏ । ଶହ ଶହ ବର୍ଘ ଧର ିଏହ ିସୱାମଥ୍ଘ୍ ଭୱାରତ ମୱାଟରିର 
ବଞ୍ଚ ିରହଛି ି। 
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n  ମକୁଁ ଆଜ ିରଦଶର ସବକୁଠକୁ  ବଡ଼ ରସୌଭୱାଗ୍କକୁ ରଦଖିପୱାରକୁ ଛ ି। 
ଭୱାରତର ଜନମନ ଆକୱାଂକ୍ଷୱାରର ଭରୱା । ଆକୱାଂକ୍ଷୀ ସମୱାଜ 
ରକୌଣସ ିରଦଶ ପୱାଇଁ ବହକୁତ ବଡ଼ ସମ୍ତେ ି। ମକୁଁ ଗବପିତ ରଯ 
ଆଜ ିହନି୍କୁସ୍ତୱାନର ପ୍ରତ୍କ ରକୱାଣରର, ସମୱାଜର ପ୍ରତ୍କ 
ବଗ୍ଘରର, ପ୍ରତ୍କ ଅଞ୍ଚଳରର, ଆକୱାଂକ୍ଷୱା ଶୀର୍ଘ ସ୍ୱାନରର 
ରହଛି ି। 

n  ରଦଶର ପ୍ତଟି ିନୱାଗରକି ପରସି୍ତିକିକୁ ବଦଳୱାଇବୱାକକୁ ଚୱାହୱାନ୍।ି 
ପରବିତେପିତ ପରସି୍ିତ ିରଦଖିବୱାକକୁ ଚୱାହୱାନ୍।ି କନି୍କୁ  ଅରପକ୍ଷୱା 
କରବିୱାକକୁ ରସମୱାରନ ପ୍ସ୍ତକୁତ ନକୁହନ୍।ି ନଜି ଆଖି ଆଗରର 
ପରସି୍ିତରି ପରବିତେ୍ଘନ ରଦଖିବୱାକକୁ ଚୱାହୱାନ୍।ି କତେ୍ଘବ୍ ସହ 
ଲୱାଗି ରହବିୱାକକୁ ପସନ୍ କରନ୍।ି ରସ ପ୍ଗତ ିଚୱାହକୁ ଁଛ।ି 75ବର୍ଘ 
ରହଲୱା ରସମୱାରନ ଯୱାହୱା ସ୍ସସ୍ଵପ୍ନ ରଦଖିଛନ୍ ିତୱାହୱାକକୁ ନଜି 
ଆଖି ସୱାମ୍ନୱାରର ପୂରଣ କରବିୱାକକୁ ଚୱାହୱାନ୍।ି 

n  ରଯରତରବରଳ ସମୱାଜ ଆକୱାଂକ୍ଷୀ ରହୱାଇଯୱାଏ 
ରସରତରବରଳ ସରକୱାରଙ୍କୁ  ବ ିଖଣ୍ୱାଧୱାରରର ଚୱାଲିବୱାକକୁ 
ପଡ଼ଥିୱାଏ। ସରକୱାରଙ୍କୁ  ମଧ୍ୟ ସମ� ସହ ରଦୌଡ଼ବିୱାକକୁ 
ପଡ଼ଥିୱାଏ ଏବଂ ରମୱାର ବଶି୍ୱୱାସ ରହଛି ିରଯ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର 
ହକୁଅନ୍କୁ , ରୱାଜ୍ ସରକୱାର ହକୁଅନ୍କୁ , ସ୍ୱାନୀ� ପ୍ଶୱାସନ ରହଉ, 
ରଯରକୌଣସ ିପ୍କୱାରର ଶୱାସନ ବ୍ବସ୍ୱା ରହଉ ନୱା କୱାହିଁକ,ି 
ସମସ୍ତଙ୍କୁ  ଏ ଆକୱାଂକ୍ଷୀ ସମୱାଜର ଆବଶ୍କତୱା ପୂରଣ 
କରବିୱାକକୁ ପଡ଼ବି, ରସମୱାନଙ୍ ଆକୱାଂକ୍ଷୱା ପୂରଣ ପୱାଇଁ 
ଆରମ ଅଧିକ ଦନି ପଯ୍ଘ୍ନ୍ ଅରପକ୍ଷୱା କରପିୱାରବିୱା ନୱାହିଁ । 
ରସଥିପୱାଇଁ ଅମତୃ କୱାଳର ପ୍ଥମ ପ୍ଭୱାତ ଆମ ପୱାଇଁ ରସହ ି
ଆକୱାଂକ୍ଷୀ ସମୱାଜର ଆକୱାଂକ୍ଷୱାକକୁ ପୂରଣ କରବିୱା ଲୱାଗି ବହକୁତ 
ବଡ଼ ସକୁବର୍୍ଘ ଅବସର ରନଇ ଆସଛି ି।

ଭରତର ଜନଗଣ- 
ଆକାଂକି୍ତ ଜନଗଣ 
ଭଲାରତରଜନଗଣଜଲାଗୃତଏବଂନଜିଆ�ଲାଂକ୍ଲା�ୁପୂରଣ�ରିବଲା�ୁତତ୍ର।
କସମଲାକନଆହ୍ଲାନରମ�ୁଲାବଲିଲା�ରିବଲାବିଜଲାଣନ୍ିଆଉନୂଆସମଲାଧଲାନ
ସୃଟିେ�ରିବଲାବ।ିଅମୃତ�ଲାଳରସ�ଲାଳଆ�ଲାଂକ୍ୀସମଲାଜପଲାଇଁସ୍ର୍ଣମିମ
ଅବସରକନଇଆସଛି।ି

ଏରବ ରଯରହତୁ ରାଜନୀତକି ସି୍ରତା 
ରହଛି,ି ନୀତଗିଡିୁ଼କ ଗତମିାନ ଅଛ,ି 
ନଷି୍ପରି୍ ଦ୍ରୁତ ଗତରିର ନଆିଯାଇପାରୁଛ,ି 
ସବତ୍ତବ୍ୟାପୀ, ସବତ୍ତସମାରବଶୀ, 
ବକିାଶ ପାଇ ଁସବୁ ବଗତ୍ତ ଭାଗିଦାର 
ରହାଇପାରୁଛନ୍।ି ଆରମ ସବ୍ କା ସାଥ, 
ସବ୍ କା ବକିାଶ ମନ୍ତ ରନଇ ଚାଲୁଥଲୁି କନି୍ତୁ 
ରଦଖ ୁରଦଖ ୁରଦଶବାସୀ ସବ୍ କା ବଶି୍ୱାସ 
ଏବଂ ସବ୍ କା ପ୍ୟାସ ଦ୍ାରା ଏଥରିର ନୂଆ 
ଉତ୍ସାହ ଆସିଛ।ି 

- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
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ସାମହୂକି ଶକି୍ଦ୍ାରା ବଶି୍ୱର 
ଆଶା ପାଲଟିଛ ିଭାରତ 
ଭଲାରତକରନୂଆକଚତନଲାରପୁନଜ୍ଲାଗରଣଖଲାଲିଭଲାରତପଲାଇନୁକହଁ
ସଲାରଲାବଶି୍ୱପଲାଇଁଆଶଲାଓଆ�ଲାଂକ୍ଲାକହଲାଇଠଆିକହଲାଇଛ,ି�ଲାରଣନୀତରି
ସଲାମଥ୍ୟେଓତଲା’ପ୍ରତିଭରସଲାଭଲାରତହିଁବଢଲାଇଛ।ି

130କ�ଲା�ିକଦଶବଲାସୀଅକନ�
ଦଶନ୍ଧିପକରସ୍ରିସର�ଲାରରମହତ୍ତ୍ୱ
�’ଣତଲାହଲାଉପଲବ୍ଧି�ରିଛନ୍।ି
ରଲାଜକନୈତ�ିସ୍ିରତଲାରମହତ୍ତ୍ୱ�’ଣ
କହଲାଇପଲାକର,ରଲାଜନୀତ�ିସ୍ିରତଲା
ଦୁନଆି�ୁ�ିପ୍ର�ଲାରଶକି୍କଦଖଲାଇ
ପଲାକର।

ରଯମିତ ିପନୁଜତ୍ତାଗରଣ, ରସମିତ ି
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏରତ ଦଶନ୍ ିପରର 
ଭାରତକୁ ରଦଖବିାର ନଜର 
ବଶି୍ୱସ୍ରରର ବଦଳିଛ।ି ବଶି୍ୱ ଭାରତ 
ଆଡ଼କୁ ଗବତ୍ତରର ରଦଖଛୁ।ି ଅରପକ୍ା 
କରୁଛ।ି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭାରତ 
ମାଟିରର ସାରା ବଶି୍ୱ ରଖାଜଛୁ।ି 
ବଶି୍ୱରର ଏହ ିଏହ ିପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର 
75 ବରତ୍ତ ଯାତ୍ା ତଥା ଅନୁଭବର 
ପରିଣାମ ରହାଇଛ।ି 
- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 

n  ବଗିତ ଦନିରର ଆରମ ସମରସ୍ତ ଆଉ ଏକ ଶକି୍କକୁ ରଦଖିଛକୁ, ଅନକୁଭବ 
କରଛିକୁ; ତୱାହୱା ରହଉଛ ିଭୱାରତର ସୱାମହୂକି ରଚତନୱାର ପକୁନଜ୍ଘୱାଗରଣ  
ଏକ ସୱାମହୂକି ରଚତନୱାର ପକୁନଜ୍ଘୱାଗରଣ ଫଳରର ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଏରତ 
ସଂରର୍ଘ ପରର ରଯଉଁ ଅମତୃ ବୱାହୱାରଥିିଲୱା, ତୱାହୱା ଏରବ ସରଜଇ 
ରହଉଛ,ି ସଂକଳତି ରହଉଛ ି। ସଂକଳ୍ପ ପରବିତେପିତ ରହଉଛ,ି ପକୁରକୁ ରୱାଥ୍ଘର 
ପରୱାକୱାଷ୍ଠୱା ରଯୱାଡ଼ ିରହଉଛ ିଏବଂ ସରି୍ରି ମୱାଗ୍ଘ ରଦଖୱାଯୱାଉଛ ି। 

n ରଚତନୱାର ଜୱାଗରଣ, ଏହ ିପକୁନଜ୍ଘୱାଗରଣ, ଏହୱା ହିଁ ଆମର ସବକୁଠକୁ  
ବଡ଼ ସମ୍ତେ ି। ଆଉ ଏହ ିପକୁନଜ୍ଘୱାଗରଣ ରଦଶରର ଏକ ଅଦୂ୍ତ 
ଉତ୍ୱାହ ସଟିୃେ କରଛି ି। ରଦଖନ୍କୁ , ୧୦ ଅଗଟେ ପଯ୍୍ଘ ନ୍ ରକହ ିହକୁଏତ’ 
ଏ ଶକି୍କକୁ ଅନକୁଭବ କର ିପୱାରନିଥିରଲ । କନି୍କୁ  କଛି ିଗତ ତନି ିଦନି 
ମଧ୍ୟରର ରଯପର ିଭୱାରବ ତ୍ରିଙ୍ୱା ପତୱାକୱା ଧର ିସୱାରୱା ରଦଶ ତରିଙ୍ୱା 
ଯୱାତ୍ୱାରର ବୱାହୱାରଲିୱା ତୱାହୱା ରଦଖିବୱା ଅଭୂତପବୂ୍ଘ । ଏହୱା ପକୁନରଚ୍ଘତନୱା, 
ପକୁନଜ୍ଘୱାଗରଣର ସମ� ।  

n  ରଯରତରବରଳ ଜନତୱା କଫକୁ ୍୍ଘ  ପୱାଇ ଁସୱାରୱା ଭୱାରତର ରକୱାଣ 
ଅନକୁରକୱାଣରକୁ  ରଲୱାରକ ସମଥ୍ଘନ ଜଣୱାଇରଲ,  ରସରତରବରଳ ଏହ ି
ରଚତନୱା ଅନକୁଭୂତ ରହୱାଇଥୱାଏ। ରଦଶ ରଯରତରବରଳ ତୱାଳ,ି ଥୱାଳ ି
ବଜୱାଇ କରରୱାନୱା ରଯୱାର୍ୱାଙ୍ ସହତି କୱାନ୍ରର କୱାନ୍ ମଶିୱାଇ ଛଡି଼ୱା 
ରହୱାଇଯୱାଇଥୱାଏ ରସରତରବରଳ ଏ ରଚତନୱାର ଅନକୁଭବ ରହୱାଇଥୱାଏ । 
ଦୀପ ଜଳୱାଇ କରରୱାନୱା ରଯୱାର୍ୱାଙ୍କୁ  ଶକୁଭକୱାମନୱା ଜଣୱାଇବୱା ଲୱାଗି ରଦଶ 
ରଯରତରବରଳ ଆରଗଇ ଆରସ, ରସରତରବରଳ ଏହ ିରଚତନୱାର 
ଅନକୁଭୂତ ିରହୱାଇଥୱାଏ । 

n  ରଯରତରବରଳ ସୱାରୱା ରଦଶ କରୱାନୱା ବପିଦକକୁ ମକୁକୱାବଲିୱା କରବିୱା ପୱାଇଁ 
ଟକିୱା ରନବୱା ନୱା ନୱାହିଁ, ଟକିୱା କୱାମ କରବି କ ିନୱାହରି୍୍ଘ ରସ ବରି�ରର 
ଚନି୍ୱା କରକୁ ଥିଲୱା, ରସରତରବରଳ ରମୱା ରଦଶର ଭୱାଇ ଭଉଣିମୱାରନ ଗୱାଁ 
ଗହଳରକୁ  ଆରମ୍ଭ କର ିସହର ଯୱାଏ ଦକୁଇ ଶହ ରକୱାଟ ିରଡୱାଜ୍  ଟକିୱା ରନଇ 
ସୱାରୱା ବଶି୍ୱକକୁ ଚମକୱାଇ ରଦଇଥିରଲ। ଏହୱାହିଁ ରଚତନୱା, ଏହୱାହିଁ ସୱାମଥ୍୍ଘ  
ଯୱାହୱା ଆଜ ିରଦଶକକୁ ନୂଆ ଶକି୍ ଓ ସୱାମଥ୍୍ଘ  ରଦଇଛ।ି 
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n  ସଂରୀ� ଢୱାଞ୍ଚୱାକକୁ ସମ୍ୱାନ ଜଣୱାଇ ଆରମ ଏହୀ ଅମତୃକୱାଳରର 
କୱାନ୍ର କୱାନ୍ ମିଳୱାଇ ସ୍ପ୍ନକକୁ ସୱାକୱାର କରବିୱା ଲୱାଗି ଅଗ୍ରସର 
ରହବୱା। କୱାଯ୍ଘ୍କ୍ମ ଭିନ୍ନ ରହୱାଇପୱାରର, କୱାଯ୍ଘ୍ ରଶୈଳୀ ବ ିଭିନ୍ନ 
ରହୱାଇପୱାରର, କନି୍କୁ  ସଂକଳ୍ପ ଭିନ୍ନ ରହୱାଇପୱାରବି ନୱାହିଁ, ରୱାଷ୍ଟ୍ର 
ପୱାଇଁ ସ୍ପ୍ନ ଅଲଗୱା ରହୱାଇ ନପୱାରର। 

n  ରଯରତରବରଳ ମକୁଁ ଗକୁଜରୱାଟର ମକୁଖ୍ମନ୍ତୀ ଥିଲି, ରକନ୍ଦ୍ରରର 
ଆମ ବଚିୱାରର ସରକୱାର ନଥିରଲ। କନି୍କୁ  ମକୁଁ ରଗୱାଟଏି ମନ୍ତ 
ରନଇ ଶୱାସନ ଆଗକକୁ ବଢୱାଉଥିଲୱା ତୱାହୱା ରହଲୱା ଭୱାରତର 
ବକିୱାଶରର ଗକୁଜରୱାଟର ବକିୱାଶ। ଆରମ ରଯଉଁଠ ିବ ିଥୱାଉନୱା 
କୱାହିଁକ ିଭୱାରତର ବକିୱାଶ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍ ମସି୍ତଷ୍ରର ରହବିୱା 
ଆବଶ୍କ।

n  ରଦଶର ଏମିତ ିଅରନକ ରୱାଜ୍ ରହଛି ିରଯଉଁମୱାରନ ରଦଶର 
ବକିୱାଶ, ରଦଶକକୁ ଏହ ିସ୍ୱାନରର ପହଞ୍ଚୱାଇବୱା ପୱାଇଁ କଠନି 
ପରରିେମ କରଛିନ୍।ି ଅନ୍ମୱାନଙ୍ ପୱାଇଁ ଅରନକ ଅନକୁକରଣୀ� 
କୱାଯ୍ଘ୍ ବ ିକରଛିନ୍।ି ଏହୱା ଆମ ସଂରବୱାଦକକୁ ଶକି୍ ରଦଇଛ।ି 
ଏରବ ସମ� ସହରଯୱାଗୀ ସଂରବୱାଦରକୁ  ଆଗକକୁ ବଢଛି।ି ଏରବ 
ସହରଯୱାଗୀ ପ୍ତରିଯୱାଗୀତୱାମଳୂକ ସଂରବୱାଦର ଆବଶ୍କତୱା 
ରହଛି।ି 

n  ସବକୁ ରୱାଜ୍କକୁ ଏହୱା ଅନକୁଭବ ରହବୱା ଜରକୁ ରୀ ରଯ, ଅନ୍ ରୱାଜ୍ 
ତୱାଙ୍ଠକୁ  ଆଗକୁଆ ଚୱାଲକୁ ଛ।ି ମକୁଁ ଏରତ ପରରିେମ କରବି ିରଯ ମକୁଁ 
ତୱା’ଠକୁ  ଆଗକକୁ ଯୱାଇପୱାରବି।ି ରସ ଦଶଟ ିଭଲ କୱାମ କରଛି ିମକୁଁ 
ପନ୍ରଟୱା ଭଲ କୱାମ କରବି।ି ସଏି ତନିବିର୍ଘରର କୱାମକକୁ ସମ୍ନ୍ନ 
କରଲିୱା ମକୁଁ ଦ’ି ବର୍ଘରର ତୱାହୱାକର ିରଦଖୱାଇବ।ି ସରକୱାରଙ୍ 
ସମସ୍ତ ଅଙ୍ରର ଏହପିର ିପ୍ତଦି୍ନ୍ଦତିୱା ବୱାତୱାବରଣ ରହବିୱା 
ଆବଶ୍କ, ଯୱାହୱା ଆମକକୁ  ବକିୱାଶର ନୂଆ ଶଖିରରର ପହଞ୍ଚବିୱା 
ଲୱାଗି ରପ୍ରଣୱା ରଦବ। 

ସହରଯାଗୀ ସଂଘବାଦ, ନୂଆ 
ଭାରତର ପରିଚୟ 
ରଲାଷ୍ଟ୍ରରପ୍ରଗତିପଲାଇଁକ�ନ୍ଦ୍ରଓରଲାଜୟେମିଳମିିଶି�ଲାମ�ରିବଲାଜରୁରୀ।ଅମୃତ
�ଲାଳକରବ�ିଲାଶତିଭଲାରତତଆିରିପଲାଇଁସଂ�ଳ୍ପତିରଲାଷ୍ଟ୍ରପଲାଇଁସଂଘୀୟ
ବୟେବସ୍ଲା�ୁସମ୍ଲାନଜଣଲାଇବଲାସହସଲାଙ୍କରକନଇଚଲାଲିବଲାନୂଆଭଲାରତର
ଆଧଲାରଶୀଳଲାକହଲାଇପଲାକର।

75 ବରତ୍ତର କାଳଖଣ୍ରର ରଯତକି ି
ବ ିପ୍ଶସି୍ ଥାଉନା କାହିକଁ,ି ରଯରତ 
ଆହା୍ନ, ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଉନା କାହିକଁ,ି 
ଏସବୁକୁ ଅତକି୍ରମ କରି ଆରମ 
ଅମତୃକାଳରର ପ୍ରବଶ କରୁଛ।ୁ 
ଆସନ୍ା 25ରତ୍ତ ଆମ ରଦଶ ପାଇ ଁଅତ୍ୟନ୍ 
ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଅରଟ। ଆରମ ଏହ ିପଞ୍ଚ 
ପ୍ଣକୁ ରନଇ ସବୁ ସ୍ୱ୍୍ନ ପରୂା କରିବାର 
ଦାୟିତ୍ୱ ଉଠାଇ ଚାଲିବା। 

- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 

ଆକମକଯଉଁଭଲାବକରସଂ�ଳ୍ପରସହ
ଅଗ୍ରସରକହଉଛୁତଲାହଲା�ୁସଲାରଲାଦୁନଆି
କଦଖଛୁ,ିଆଉକଶଷକରବଶି୍ୱବିଆମଠୁ
ଅକନ�ଆଶଲା�ରୁଛ।ି

ଆଶଲାଗୁଡ�ୁିପୂରଣ�ରିବଲାରସଲାମଥ୍ୟେ
କ�ଉଁଠିଲୁଚଛିିତଲାହଲା�ୁକସକଦଖଛୁ।ିମୁଁ
ଏହଲା�ୁତ୍ଶିକି୍ଭଲାକବକଦଖଛୁ।ି
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ପଞ୍ଚ ପ୍ଣ: 25 ବରତ୍ତର ଯାତ୍ା 
ପାଇ ଁଅମତୃ ମନ୍ତ
ଏକବକଯକତକବକଳକଦଶସଂ�ଳ୍ପତି,ବଡସଂ�ଳ୍ପକନଇ�ରିହିଁଚଲାଲିବ।
ଏତ�ିକିବକଳଲଲାଲ୍�ଲି୍ଲାପ୍ରଲାଚୀରରୁଅମୃତ�ଲାଳକରପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀକମଲାଦୀ
କଦଇଛନ୍ି‘ପଞ୍ପ୍ରଣ’ରମନ୍ତ।

ପ୍ଥମ ପ୍ଣ:  

ଏରବ ରଦଶ ବଡ଼ ସଙ୍କଳ୍ପ ରନଇ ଆଗକୁ 
ଚାଲିବ। ଆପଣଙୁ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହତି 
ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ରସହ ିବଡ଼ ସଙ୍କଳ୍ପ 
ରହଉଛ ିଏକ ବକିଶତି ଭାରତ, ଏରବ ଏହାଠୁ 
କଛି ିକମ ୍ରହବା ଉଚତ୍ି ନୁରହ।ଁ

ପଞ୍ଚମ ପ୍ଣ ରହଉଛ ିନାଗରିକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, 
ରଯଉଥଁରିର ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ନାହାନଁ୍,ି 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଅଲଗା ନୁହନ୍,ି ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ଜରଣ 
ଜରଣ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ନ୍ନ ନାଗରିକ।  ଆମର ଆଗାମୀ 
25 ବରତ୍ତର ସ୍ୱ୍୍ନକ ୁପରୂଣ କରିବା ପାଇ ଁଏହା ଏକ 
ବରିାଟ ପ୍ତବିଦ୍ତା।

ତକିନଲା�ିଶକି୍�ୁମୁଁକଦଖିପଲାରୁଛ।ି
ଆଉଏହିତ୍ଶିକି୍କହଉଛ,ି
ଆ�ଲାଂକ୍ଲା,ପୁନଜ୍ଲାଗରଣଏବଂ
ବଶି୍ୱରଆମଠୁଆଶଲା।ଆଉଏହଲା�ୁ
ପୂରଲା�ରିବଲାଏବଂବଶି୍ୱଲାସଆଣିବଲା
ଲଲାଗିକମଲାକଦଶବଲାସୀଙ୍କବହୁତ
ବଡଭୂମି�ଲାରହଛି।ି

दसूरा प्रण

ଯଦ ିଆମ ମନ ବା ଅଭ୍ୟାସର ରକୌଣସି ବ ିରକାଣରର ଦାସତ୍ୱ ଲୁଚ ିରହଛି ିତ ତାହାକୁ ବଞ୍ଚବିାକୁ ରଦବା 
ନାହି।ଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରହ ବରତ୍ତ ରହଲା ଏହ ିଦାସତ୍ୱ ଆମକୁ ଶତ ପ୍ତଶିତ ବାନ୍ ିରଖଆିସିଛ,ି ଆମକୁ ଆମର 
ଚନି୍ାଧାରାକୁ ବକିୃତ କରିଛ।ି ଦାସତ୍ୱର ରଛାଟରୁ ଅତ ିରଛାଟିଆ ଉପାଦାନ ଯଦ ିଆମର ନଜରକୁ ରକରବ 
ରକଉଠଁ ିଆସଛୁ,ି ଆମ ଆଖ ପାଖରର ବ ିରକରବ ଯଦ ିଦଶିଛୁ ିଆମକୁ ତାହା ହଟାଇବାକୁ ରହବ ଏବଂ 
ରସଥରୁି ମକିୁ୍ ପାଇବାକୁ ପଡି଼ବ। 

ଦ୍ତିୀୟ ପ୍ଣ

ଆମର ଐତହି୍ୟ ଦ୍ାରା ଆରମ ଗବଷିତ ରହବା ଉଚତି 
କାରଣ ଏହ ିଐତହି୍ୟ ହି ଁଭାରତକ ୁଏକ ସବୁର୍ତ୍ତ ଯଗୁ 

ରଦଇଥଲିା। ପଣୁ ିଏହ ିଐତହି୍ୟ ସମୟ ଅନୁକଳୂ 
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖଛି।ିଏହା ଐତହି୍ୟ 

ଯାହା କାଳଖଣ୍ରର ଅରନକ କସଟି ପଥରରର ପରୀକି୍ତ 
ରହାଇଛ।ି ଏହା ନୂତନତ୍ୱକ ୁଆଦର କରର। ଏଣ ୁଆରମ 
ଆମ ଐତହି୍ୟକ ୁରନଇ ଗବତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର।   

ତୃତୀୟ ପ୍ଣ

130 ରକାଟି ରଦଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରଯରତରବରଳ 
ଶ୍ରଦ୍ା ଓ ସଂହତରି କଥା ଉରଠ, ରସରତରବରଳ ଏକତା 
ଶକି୍ ରହାଇଯାଏ। ‘ଏକ ଭାରତ –ରଶ୍ରଷ୍ଠ ଭାରତ’  
ସ୍ୱ୍୍ନକ ୁକରୂଣ କରିବାଲାଗି ଆମର ଚତୁଥତ୍ତ ସଂକଳ୍ପ। ଚତୁଥତ୍ତ ପଣ

ପଞ୍ଚମ ପ୍ଣ
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n  ଆଜ ିଅମତୃକୱାଳର ପ୍ଥମ ସକୱାଳ ଆଉ ଆମକକୁ ଆସନ୍ୱା ପଚଶି 
ବର୍ଘରର ବକିଶତି ଭୱାରତ ନମି୍ଘୱାଣ କରବିୱାକକୁ ରହବ। ରମୱା ସୱାମ୍ନୱାରର 
ଏରବ ବସଥିିବୱା 20-22-25 ବର୍ଘର ଯକୁବକମୱାନଙ୍କୁ  କହବିୱାକକୁ ଚୱାରହଁ, 
ରଦଶ ରଯରତରବରଳ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଶତବୱାରପିକୀ ପୱାଳନ କରକୁ ଥିବ, 
ରସରତରବରଳ ଆପଣଙ୍କୁ 50-55 ବର୍ଘର ରହୱାଇଥିବ। ଅଥ୍ଘୱାତ୍  ଏହୱା 
ରହଉଛ ିଏକ ସ୍ର୍ପିମ ସମ�। ଆପଣଙ୍ ଜୀବନର 25-30 ବର୍ଘ 
ଭିତରର ଆପଣଙ୍ ଆଗରର ଭୱାରତର ସ୍ପ୍ନକକୁ ପୂରଣ କରବିୱାର 
ପଯ୍ଘ୍ୱାପ୍ ସକୁରଯୱାଗ ରହଛି।ି ଆପଣ ସଙ୍ଳ୍ପ ରନଇ ରମୱା ସରଙ୍ 
ଚୱାଲନ୍କୁ । ଆରମସବକୁ ପୂରୱା ଶକି୍ରମନଧ୍ୟୱାନ ରଦଇ ଲୱାଗିଯିବୱା, ମହୱା 
ସଂକଳ୍ପ ରନବୱା- ରମୱା ରଦଶ ବକିଶତି ରଦଶ ରହବ, ବକିୱାଶର ସବକୁ 
ମୱାପଦଣ୍ରର ଆରମ ମୱାନବରକୈନ୍ଦ୍ରକି ବ୍ବସ୍ୱାକକୁ ବକିୱାଶ କରବିୱା, ସବକୁର ି
ରକନ୍ଦ୍ରରର ମୱାନବ ରହରବ, ମୱାନବଙ୍ ଆଶୱା ଓ ଆକୱାଂକ୍ଷୱା ରହବ। 
ଆରମସବକୁ ଜୱାଣକୁ ରଯ, ଭୱାରତ ରଯରତବରଳ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ନଏି ତୱାହୱାକକୁ 
କର ିରଦଖୱାଏ। 

n  ମକୁଁ ରଯରତରବରଳ ସ୍ଚ୍ତୱା ପୱାଇଁ ଆହବେୱାନ  କରଥିିଲି ରମୱାର ପ୍ଥମ 
ଭୱାରଣୱାରର, ସୱାରୱା ରଦଶ ରସଥିରର ଆରଗଇ ଚୱାଲିଥିଲୱା । ସ୍ଚ୍ତୱା 
ଆହକୁର ିଆଗକକୁ ବଢଲିୱା ଏବଂ ଅସ୍ଚ୍ତୱା ପ୍ତ ିଏକ ରଣୃୱାଭୱାବ ସଟିୃେ 
ରହଲୱା । ଏହୱା ରହଉଛ ିଆମ ରଦଶର ସୱାମଥ୍ଘ୍ । ରମୱା ରଦଶ ଏମିତ ି 
ସୱାମଥ୍ଘ୍ ବଳରର ୨୦୦ ରକୱାଟ ିରଡୱାଜ୍  ଟକିୱାକରଣକକୁ ସମୂ୍ର୍୍ଘ 
କରପିୱାରଛି ି। ସୱାରୱା ବଶି୍ୱ ରଯରତରବରଳ ଦ୍ନ୍ଦରର ପଡ଼ଥିଲୱା ରମୱା 
ରଦଶ ରସରତରବରଳ ନରି୍୍ଘୱାରତି ସମ�ସୀମୱା ମଧ୍ୟରର ଏହ ିସଫଳତୱା 
ହୱାସଲ କରଥିିଲୱା । ସବକୁ ପକୁରକୁ ଣୱା ରରକଡ୍ଘକକୁ ଭୱାଙି୍ ଦକୁନଆି ଆଗରର 
ଉଦୱାହରଣ ରହଲୱା।  ରମୱା ରଦଶ ଏହୱା ହିଁ କରପିୱାରବି । ଆରମ ଭୱାବ ି
ରନଇଥିଲକୁ  ରଯ, ଆମଦୱାନୀକରକୁ ଥିବୱା ରତଲରର ହିଁ ରଦଶ ନଭି୍ଘରଶୀଳ 
ରହବ। ରହରଲ ନଜି ରଦଶରର ରତଲ କପିର ିଉତ୍ପୱାଦନ କରବିକୁ , ୧୦ 
ପ୍ତଶିତ ଇଥୱାନଲ ମିରେଣ କଭିଳ ିକରବିକୁ  ତୱାହୱା ଆରମ ଚନି୍ୱା କଲକୁ , 
ସଙ୍ଳ୍ପ ରନଲକୁ । ଆଉ ନରି୍୍ଘୱାରତି ସମ� ପୂବ୍ଘରକୁ  ୧୦ ପ୍ତଶିତ ଇଥୱାନଲ 
ମିରେଣ କର ିରଦଶ ଏହ ିସ୍ପ୍ନକକୁ ପୂରଣ କରପିୱାରଲିୱା ।

ବକିଶତି ରଦଶ ଭାରବ 
ଭାରତର ଉଦୟ ରହବ
ବପିଯ୍ୟେୟ�ୁସକୁଯଲାଗକରପରିଣତ�ରିଭଲାରତ�ୁନୂତନପଥକଦଖଲାଇବଲା�ୁ
ଇଚ୍ଛଲାଶକି୍ରଖିଥିବଲାପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀକମଲାଦୀ2047ସଦୁ୍ଧଲାଭଲାରତ�ୁଏ�
ବ�ିଶତିକଦଶଭଲାକବପରିଗଣିତ�ରିବଲାଲଲାଗିଲଲାଲ୍�ଲି୍ଲାରପ୍ରଲାଚୀରରୁ
କଦଶବଲାସୀଙୁ୍କସ୍ପଟେବଲାତେ୍ଲାକଦଇଛନ୍।ି

ରମାର ଅଭିଜ୍ତା, ଅନୁଭବ କହୁଛ ିରଯ, 
ଯଦ ିଆରମ ଥରର ସଂକଳ୍ପ ରନଇ ନଦି୍ତ୍ତାରିତ 
ଲକ୍୍ୟପଥରର ଆଗକ ୁବଢ ୁତାହାକ ୁନଶି୍ଚୟ 
ହାସଲ କରିଥାଉ। ନବୀକରଣ ରଯାଗ୍ୟ ଶକି୍ର 
ଲକ୍୍ୟ ରହଉ ବା ରଦଶରର ନୂଆ ରମଡିକାଲ୍  
କରଲଜ ନମିତ୍ତାଣ ଅଥବା ଡାକ୍ର ସଷିୃ୍, ସବୁ 
ରକ୍ତ୍ରର ଆରମ ନଦି୍ତ୍ତାରିତ ଲକ୍୍ୟ ହାସଲ 
କରୁଛ।ୁ ରସଥଲିାଗି ମ ୁ ଁକହୁଛ,ି ଆସନ୍ା 25 
ବରତ୍ତ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ରନଇ ଆଗକ ୁବଢିବା, ଏହା 
ଆମର ପ୍ଣ ରହବା ଉଚତି। 
- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ
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ଭାରତର ସମଦୃ୍ ଐତହି୍ୟ 
ଆମର ରଗୌରବ
ଭଲାରତଆଗକରଏ�ସମୃଦ୍ଧଶଲାଳୀ,କଗୌରବମୟଐତହିୟେରହଛି।ିଆସନ୍ଲା
ବଷ୍ଗୁଡ�ିକରବ�ିଲାଶଯଲାତ୍ଲାବିକସମିତିକଗୌରବପୂର୍ଣ୍କହବ।ଆଜିଭଲାରତ
ସଲାରଲାବଶି୍ୱ�ୁନଜିରକଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଐତହିୟେବଲାବଦକରପରିଚତି�ରୁଛିଏବଂ
ଗବ୍ଅନୁଭବ�ରୁଛ।ି

ଏକବଆମରଶକି୍କଦଖନୁ୍।ଆକମକହଉଛି
କସହଭିଳିକଲଲା�କଯଉଁମଲାକନପ୍ର�ୃତି
ସକଙ୍ବଞ୍ବିଲାଜଲାଣନ୍।ିପ୍ର�ୃତ�ୁିଭଲ
ପଲାଇବଲାଜଲାଣନ୍।ି

ଆମରପଲାଖକରଐତହିୟେରହଛି,ିକଗ୍ଲାବଲାଲ୍
ୱଲାମମିଂସମଲାଧଲାନରରଲାସ୍ଲାବିଆମପଲାଖକର
ରହଛି।ିଏହଲାଆମରପୂବ୍ପୁରୁଷଙ୍କପ୍ରଦତେ।

ଆରମ ସାରା ବଶି୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ବରିୟରର ଚନି୍ା 
କରିଥାଉ । ଆରମ ଜଗତକଲ୍ୟାଣ ମାଧ୍ୟମରର 
ଜନକଲ୍ୟାଣ ପଥର ଯାତ୍ୀ । ଜନକଲ୍ୟାଣ ମାଧ୍ୟମରର 
ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ମାଗତ୍ତରର ଯିବା ଲାଗି ଆରମ 
ସବତ୍ତଦା ପ୍ୟାସରତ । ସାରା ଦୁନଆିର ମଙ୍ଳ ଚନି୍ା 
କଲାରବରଳ, ଆରମ କହୁ – ‘ସରବତ୍ତ ଭବନ୍ତୁ ସଖୁନିଃ । 
ସରବତ୍ତ ସନ୍ତୁ ନରିାମୟାଃ’ । ସମସ୍ଙ୍କ ସଖୁ ଓ ସମସ୍ଙ୍କ 
ଆରରାଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ଆମର ପରମ୍ରା । 
ରସଥପିାଇ ଁଆରମ ସମ୍ାନର ସହତି ଏହ ିପରମ୍ରାକୁ 
ରନଇ ଗବତ୍ତ କରିବା ଉଚତ୍ି  । ଏହ ିପ୍ଣ ରହଉଛ ିଆମ 
ଶକି୍ ଆସନ୍ା 25 ବରତ୍ତର ସ୍ୱ୍୍ନ ପରୂଣ ପାଇ ଁଜରୁରୀ।

- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ. ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ

n  ଆମ ଐତହି୍, ଆମ ପରମ୍ରୱାକକୁ ରନଇ ଆରମ ଗବ୍ଘ 
କରବିୱା ଉଚତି ।  ଆରମ ନଜି ମୱାଟ ିସହ ରଯୱାଡ଼ ି
ରହୱାଇପୱାରରିଲ ଅଧିକ ଉର୍କକୁ ଉଡ଼ପିୱାରବିୱା, ଶଖିର 
ଛକୁଇଁ ପୱାରରିଲ ଯୱାଇ ଆରମ ସୱାରୱା ବଶି୍ୱ ପୱାଇଁ 
ସମୱାଧୱାନ ରଖୱାଜପିୱାରବିୱା । ଆରମ ରଦଖିଛକୁ ରଯ 
ଆରମ ନଜି ପରମ୍ରୱାକକୁ ରନଇ ଗବ୍ଘ କରଲ ସୱାରୱା ବଶି୍ୱ 
ପୱାଇଁ ତୱାହୱା ଅନକୁକରଣୀ� ରହୱାଇଥୱାଏ। 

n  ଆଜ ିସୱାରୱା ଦକୁନଆିରର ସୱାମଗି୍ରକ ସ୍ୱାସ୍୍ରସବୱାକକୁ 
ରନଇ ଚର୍୍ଘୱା ରହଉଛ,ି କନି୍କୁ  ସୱାମଗି୍ରକ ସ୍ୱାସ୍୍ରସବୱାକକୁ 
ରନଇ ଚର୍୍ଘୱା ରହରଲ ଭୱାରତର ରଯୱାଗ, ଆ�କୁରବ୍ଘଦ 
ଏବଂ ସୱାମଗି୍ରକ ଜୀବନରଶୈଳୀ କଥୱା ଉଠଥିୱାଏ । 
ଆମର ଏହ ିଐତହି୍କକୁ ଆରମ ଆଜ ିଦକୁନଆିକକୁ 
ରଦଇଛକୁ। ଆଉ ଦକୁନଆି ଆଜ ିଏଥିରର ପ୍ଭୱାବତି। 

n  ଆରମ ରଯରତରବରଳ ଲୱାଇଫଟେୱାଇଲ କଥୱା 
ଆରଲୱାଚନୱା କରଥିୱାଉ, ପରରିବଶ ଅନକୁ କୂଳ 
ଜୀବନରଶୈଳୀ ବୱା ଏନଭୱାଇରନରମଣ୍ଟ ରରେଣ୍ଲି 
ଲୱାଇଫଟେୱାଇଲ୍  କଥୱା କହଥିୱାଉ, ତୱା’କକୁ ଦକୁନଆି ଗ୍ରହଣ 
କରଥିୱାଏ । ଆରମ ରଯଉଁ ଲୱାଇଫ ମିଶନ କଥୱା 
କହଛିକୁ , ସୱାରୱା ଦକୁନଆି ରସଥିପ୍ତ ିଧ୍ୟୱାନ ରଦଇଛ ି। ଆମ 
ପୱାଖରର ସୱାମଥ୍ଘ୍ ରହଛି ି।  ବଡ଼ ଧୱାନ, ରମୱାଟୱା ଧୱାନ, 
ମିରଲଟ୍ , ଆମ ରଦଶରର ତ’ ସବକୁ ରରର ଏ ଜନିରି 
ମିଳବି । ଏହୱା ହିଁ ଆମର ପରମ୍ରୱା, ଆମ ଐତହି୍। 
ଆମର ରଛୱାଟ ରଛୱାଟ ଚୱାରୀଙ୍ ପରରିେମ । ରଛୱାଟ 
ରଛୱାଟ ଖଣ୍ ଜମିରର ସକୁନୱାର ଫସଲ ଫଳୱାଇବୱା ପ୍ତ ି
ରସମୱାନଙ୍ ଧ୍ୟୱାନ ଆଜ ିକୃର ିରକ୍ଷତ୍ରର ଭୱାରତକକୁ 
ଅଗ୍ରଣୀ କରଛି ି।
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n ପକୁଅ-ଝିଅ ସମୱାନ ରହରଲ ରରର ହିଁ ଏକତୱାର ମୂଳଦକୁଆ 
ପଡ଼ଥିୱାଏ । ଯଦ ିପକୁଅ-ଝିଅ ଏକ ସମୱାନ ରହରବ ନୱାହିଁ 
ତୱା’ରହରଲ ଏକତୱାର ମନ୍ତରର ବୱାନ୍ ିରହୱାଇପୱାରିରବ 
ନୱାହିଁ । ଲିଙ୍ଗତ ସମୱାନତୱା ଆମ ଏକତୱାର ପ୍ଥମ 
ସତେ୍ଘ । ଏକତୱା କଥୱା କହରିଲ, ଆମ ପୱାଖରର ରଗୱାଟଏି 
ମୱାପଦଣ୍ ରହବିୱା ଉଚତି୍  । ରସହ ିମୱାପଦଣ୍ ରହଉଛ ି
ଇଣି୍ଆ ଫଟେ୍ଘ । ମକୁଁ ଯୱାହୱା ବ ିଚନି୍ୱା କରକୁ ଛ,ି ଯୱାହୱା ବ ି
କହକୁଛ ିତୱାହୱା ଇଣି୍ଆ ଫଟେ୍ଘ ଅନକୁ କୂଳ ରହବୱା ଉଚତି୍  । 

n ଆମକକୁ ଏକତୱାରର ବୱାନ୍କୁଥିବୱା ମନ୍ତକକୁ ଆରମ ଧର ି
ରଖିବୱା ଉଚତି୍  । ରମୱାର ସମୂ୍ର୍୍ଘ ବଶି୍ୱୱାସ ରହଛି ିରଯ 
ଆରମ ସମୱାଜରକୁ  ଉର୍ନୀଚ, ରମୱାର ରତୱାର ରଭଦଭୱାବକକୁ 
ଦୂରରଇବୱାରର ସକ୍ଷମ ରହୱାଇପୱାରିବକୁ  । ଆରମ ରେରମବ 
ଜ�ରତ କଥୱା କହଥିୱାଉ, ରତଣକୁ ରେମିକମୱାନଙ୍କୁ  ସମ୍ୱାନ 
ଜଣୱାଇବୱା ଆମର ସ୍ଭୱାବ ରହବୱା ଉଚତି୍  ।

n ମକୁଁ ଲୱାଲକିଲୱାରକୁ  ରମୱା ମନରର ଥିବୱା ଏକ ପୀଡ଼ୱା 
ବରି�ରର କହବିୱାକକୁ  ଚୱାହକୁ ଁଛ,ି ଏ ଯନ୍ତଣୱା ବରି�ରର 
ନକହରିଲ ମକୁଁ ରହ ିପୱାରିବ ିନୱାହିଁ ।  ମକୁଁ ଜୱାଣକୁଛ ି
ରବୱାଧହକୁଏ ଏ ବରି� ଲୱାଲ୍ କିଲ୍ୱାରକୁ  କହବିୱା ବରି� 
ନକୁ ୱାହଁ। କିନ୍କୁ  ରମୱା ମନରର ଥିବୱା ଯନ୍ତଣୱା ମକୁଁ କୱାହୱା 
ଆଗରର କହବି ି। ରଦଶବୱାସୀଙ୍ ଆଗରର କହବି ିନୱାହିଁ 
ତ’ କୱାହୱାକକୁ  କହବି ି। ଏ କଥୱାଟ ିରହଉଛ ିରକୌଣସି ନୱା 
ରକୌଣସି କୱାରଣରକୁ  ଆମ ଭିତରର ଏକ ବକୃିତ ିସୃଟିେ 
ରହୱାଇଛ,ି ଆମର କଥୱା କହବିୱାରର, ବ୍ବହୱାରରର କିଛ ି
ଶବ୍ଦରର ଆରମ ନୱାରୀର ଅପମୱାନ କରକୁ ଛକୁ । 

ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ଥମ ଭାବନା 
ସରବତ୍ତାପରି
ଭଲାରତପ୍ରଥମ-ସକଦୈବପ୍ରଥମରଭଲାବନଲାଜନଗଣକରବୟେଲାପ୍ତକହଲାଇଛ।ି
�ନୁି୍ସମଲାଜକର�ଛିିବ�ୃିତିବିରହଛି,ିଏହଲା�ୁପୂର�ରିବଲା�ୁପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀ
କମଲାଦୀଲଲାଲ୍�ଲି୍ଲାରୁଆହ୍ଲାନକଦଇଛନ୍।ି

ଏକତବଡକଦଶରବବିଧିତଲା�ୁକନଇ
ଆକମଉତ୍ବପଲାଳନ�ରିବଲାଉଚତି୍।
ଅକନ�ପନ୍ଥ,ପରମ୍ରଲାଆମରଗବ୍ଓ
କଗୌରବ।

କ�ହିକଛଲା�,କ�ହିବଡନୁହନ୍,ିସମକସ୍
ସମଲାନ।କ�ହିକମଲାରନୁକହଁ,କ�ହିପର
ନୁକହଁ,ସମକସ୍ଆପଣଲାର।ଏ�ତଲାପଲାଇଁ
ଏହିଭଲାବନଲାଅତୟେନ୍ଜରୁରି।

ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରର, ଆମ ବ୍ୟବହାରରର, 
ଆମ ଶବ୍ଦରର, ଆରମ ନାରୀଙୁ୍କ ଅପମାନତି 
କରୁଛ ୁ। ଆରମ କ’ଣ ସ୍ୱଭାବରର, 
ସଂସ୍ାରରର, ରଦୈନନ୍ଦନି ଜୀବନରର 
ନାରୀଙୁ୍କ ଅପମାନତି କରୁଥବିା ପ୍ରତ୍ୟକ 
କଥାରୁ ମକିୁ୍ ପାଇ ଁସଂକଳ୍ପ ରନଇପାରିବା 
ନାହି।ଁ ନାରୀଙ୍କ ରଗୌରବ ରଦଶର 
ସ୍ୱ୍୍ନକୁ ପରୂଣ କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ 
ପଞିୁ୍ଜ ରହବାକୁ ଯାଉଛ ି। ଏ ସାମଥତ୍ତ୍ୟ ମ ୁ ଁ
ରଦଖପିାରୁଛ ି। ରସଥପିାଇ ଁଏ କଥାକୁ ରନଇ 
ମୁ ଁଆଗ୍ହୀ ।
- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ. ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ
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କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥ ହି ଁ
ଜୀବନପଥ 
�ତେ୍ବୟେରୁକ�ୌଣସିନଲାଗରି�ବଡନୁକହଁ।କଯକତକବକଳସବୁନଲାଗରି�
ନଜି�ତେ୍ବୟେନବି୍ଲାହ�ରିବ,କସକତବକଳନଜିଜୀବନରଲକ୍ୟେ�ୁସଦି୍ଧି
ସମୟପୂବ୍ରୁହଲାସଲ�ରିପଲାରିବ।

ଆମର ସାମହୂକି ଶକି୍କ ୁଆରମ ରଦଖଛି।ୁ 
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମତୃ ମରହାତ୍ସବ ରଯଉପଁ୍କାରର 
ପାଳନ କରାଗଲା, ରଯଉ ଁପ୍କାରର ଆଜ ି
ପ୍ରତ୍ୟକ ଜଲି୍ଲାରର 75ଟି ଅମତୃ ସରରାବର 
ତଆିରି ପାଇ ଁଅଭିଯାନ ଚାଲୁଛ,ି ଗା ଁଗାରୁଁ 
ରଲାକ ରଯାଡି଼ ରହଉଛନ୍,ି ରସବା କାଯତ୍ତ୍ୟ 
କରୁଛନ୍-ି ରସସବୁ ରଗାଟିଏ ରଗାଟିଏ 
ଉଦାହରଣ। ରସଥଲିାଗି ସ୍ୱଚ୍ତା ଅଭିଯାନ 
ରହଉ ବା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ, ସବୁ ରକ୍ତ୍ରର 
ରଦଶ ପରୂା ଶକି୍ର ସହ ଅଗ୍ସର ରହଉଛ।ି 

- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ। 

n ବଶି୍ୱରର ରଯଉଁସବକୁ  ରଦଶ ବକିଶିତ ରହୱାଇଛନ୍,ି 
କିଛ ିସଫଳତୱା ହୱାସଲ କରିଛନ୍ ିରସମୱାରନ ରକବଳ 
ନୱାଗରିକଙ୍ ଅନକୁଶୱାସିତ ଜୀବନ ଏବଂ କତେ୍ଘବ୍ ପ୍ତ ି
ସମପ୍ଘଣ କୱାରଣରକୁ  ପୱାଇଛନ୍।ି ବ୍କି୍ଗତ ଜୀବନ 
ରହଉ, ସମୱାଜ ରହଉ, ପରିବୱାର, ରୱାଷ୍ଟ୍ର ରହଉ ସବକୁ 
ରକ୍ଷତ୍ରର ସଫଳତୱା ପୱାଇଁ ଏହୱା ହିଁ ରମୌଳକି ମୱାଗ୍ଘ, 
ଏହୱା ହିଁ ମୂଳ ସଂକଳ୍ପଶକି୍ ।

n ରସଥିପୱାଇଁ ଆମକକୁ କତେ୍ଘବ୍ ମୱାଗ୍ଘ ଉପରର ବଳ 
ରଦବୱାକକୁ ରହବ  । ୨୪ ରଣ୍ଟୱା ବଦିକୁ ୍ତ ଶକି୍ 
ରଯୱାଗୱାଇ ରଦବୱା ପୱାଇଁ ରଚଟେୱା କରିବୱା ପ୍ଶୱାସନର 
କୱାଯ୍ଘ୍ । କିନ୍କୁ  ରକରତ ଅଧିକ ବଦିକୁ ୍ତ ଶକି୍ 
ସଞ୍ଚ� କରି ରହବ ତୱାହୱା ସୱାଧୱାରଣ ନୱାଗରିକଙ୍ 
କତେ୍ଘବ୍। ପ୍ରତ୍କ ଚୱାର ଜମିକକୁ ପୱାଣି ପହଞ୍ଚୱାଇବୱା 
ସରକୱାରଙ୍ ଦୱା�ିତ୍ୱ, ସରକୱାର ଏଥିପୱାଇଁ ପ୍�ୱାସ 
କରିବୱା ଉଚତି୍  । କିନ୍କୁ  ‘per drop more 
crop’ (ପ୍ତ ିବକୁନ୍ୱାରର ଅଧିକ ଅମଳ), ଜଳ 
ସଂରକ୍ଷଣର ଏହ ିସ୍ର ପ୍ତଟି ିରକ୍ଷତ୍ରକୁ  ଆସିବୱା 
ଉଚତି୍  । ରକମିକୱାଲ ମକୁକ୍ ଚୱାର, ରଜୈବକି କୃରି, 
ପ୍ୱାକୃତକି କୃରି ଆମର କତେ୍ଘବ୍ ।

n ପକୁଲିସ ହକୁଅନ୍କୁ , ନୱାଗରିକ ହକୁଅନ୍କୁ , ଶୱାସକ କିମବେୱା 
ପ୍ଶୱାସକ ହକୁଅନ୍କୁ , ନୱାଗରିକ କତେ୍ଘବ୍ ଠୱାରକୁ  ରକହ ି
ମକୁକ୍ ନକୁହନ୍ ି। ସମରସ୍ତ ଯଦ ିନଜି ନୱାଗରିକ କତେ୍ଘବ୍ 
ପୱାଳନ କରିରବ, ତୱା’ରହରଲ ରମୱାର ସମୂ୍ର୍୍ଘ ବଶି୍ୱୱାସ 
ରହଛି ିରଯ ଆରମ ନରି୍୍ଘୱାରିତ ସମ� ପୂବ୍ଘରକୁ  ସିର୍ ି
ପ୍ୱାପ୍ କରିପୱାରିବୱା ।
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n  ଆଜ ିରଯରତରବରଳ ପରବିୱାରବୱାଦ, ପି୍�ୱାପ୍ୀତ ିରତୱାରଣ 
କଥୱା କହକୁଛ ିରସରତରବରଳ ରଲୱାକମୱାରନ ଭୱାବକୁଥିରବ ରଯ ମକୁଁ 
ରକବଳ ରୱାଜନୀତ ିକଥୱା କହକୁଛ ି। ଆରଦୌ ନକୁରହଁ, ଦକୁଭ୍ଘୱାଗ୍ର 
ବରି� ରୱାଜନୀତ ିରକ୍ଷତ୍ର ଏହ ିସମସ୍ୱା ଭୱାରତର ପ୍ରତ୍କ 
ସଂସ୍ୱାରର ନଜିର ପ୍ଭୱାବ ବସି୍ତୱାର କର ିରନଇଛ ି।

n  ରମୱା ରଦଶର ନବଯକୁବକମୱାରନ ! ଆପଣଙ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ 
ଭବରି୍ତ ପୱାଇଁ,  ସ୍ପ୍ନ ପୂରଣ କରବିୱା ଲୱାଗି ପରବିୱାରବୱାଦ 
ବରିରୱାଧୀ ଲରଢଇରର ମକୁଁ ଆପଣ ମୱାନଙ୍ର ସହରଯୱାଗ 
ଚୱାହକୁ ଁଛ ି। 

n  ସମ୍ପ୍ରତ ିକ୍ୀଡ଼ୱା ରକ୍ଷତ୍ରର ଭୱାରତ ଅରନକ ଉପଲବ୍ଧ ିହୱାସଲ 
କରକୁ ଛ ି। ପୂବ୍ଘରକୁ  ଏଭଳ ିରଦଖିବୱାକକୁ ମିଳକୁନଥିଲୱା । ଭୱାରତରର 
ପୂବ୍ଘରକୁ  ପ୍ତଭିୱାର ରକୌଣସ ିଅଭୱାବ ନଥିଲୱା । ଭୱାରତର ଯକୁବକ 
ଯକୁବତୀମୱାନଙ୍ ନକିଟରର କ୍ୀଡ଼ୱା ରକ୍ଷତ୍ରର ବଶି୍ୱସ୍ତରୀ� 
ସଫଳତୱା ହୱାସଲ କରବିୱାର ସମ୍ଭୱାବନୱା ପୂର ିରହଥିିଲୱା । 
କନି୍କୁ  କ୍ୀଡ଼ୱାବତି୍  ଚ�ନରର ପରବିୱାରବୱାଦ ଚୱାରନଲ ରଦଇ 
ରସମୱାନଙ୍କୁ  ଅତକି୍ମ କରବିୱାକକୁ ପଡ଼କୁଥିଲୱା । ଏହ ିକୱାରଣରକୁ  
ରକରତକଙ୍ ଚ�ନ ତ’ ସହଜରର ରହୱାଇଯୱାଉଥିଲୱା, କନି୍କୁ  
ହୱାର ଜତି୍  ସହ ରସମୱାନଙ୍ର ରକୌଣସ ିସମ୍କ୍ଘ ନଥିଲୱା । କନି୍କୁ  
କ୍ୀଡ଼ୱାବତି୍  ଚ�ନରର ରଯରତରବରଳ ପୱାରଦଶପିତୱା ଆସଲିୱା, 
ରଯୱାଗ୍ତୱା ଆଧୱାରରର ରଖଳୱାଳୀମୱାନଙ୍କୁ  ଚ�ନ କରୱାଗଲୱା, 
ରଖଳ ପଡ଼ଆିରର ରସମୱାନଙ୍ ସୱାମଥ୍ଘ୍କକୁ ଉପଯକୁକ୍ ସମ୍ୱାନ 
ମିଳଲିୱା, ରଦଖନ୍କୁ  ବଶି୍ୱ ରଖଳ ଜଗତରର ଭୱାରତର ତ୍ରିଙ୍ୱା 
ଶଖିରରର ଉଡ଼କୁଛ ି। କ୍ୀଡ଼ୱା ମଞ୍ଚରର ଭୱାରତର ରୱାଷ୍ଟ୍ରଗୱାନ 
ବୱାଜକୁଛ ି।

n  ଗବ୍ଘ ହକୁଏ ଏବଂ ପରବିୱାରବୱାଦରକୁ  ମକୁକି୍ ମିରଳ, 
ପରବିୱାରବୱାଦରକୁ  ରଯରତରବରଳ ମକୁକି୍ ମିରଳ ରସରତରବରଳ 
ଫଳୱାଫଳବ ିରସମିତ ିମିରଳ। 

ଭ୍ରଷ୍ାଚାର ଓ 
ପରିବାରବାଦରୁ ମକିୁ୍ 
ରଲାଜନୀତିକହଉବଲାପ୍ରଶଲାସନଅଥବଲାକ�ୌଣସିସଂସ୍ଲା,କଯଲାଗୟେତଲା�ୁ
କ�ଲାଣକଠସଲା�ରିଭ୍ରଟେଲାଚଲାରଏବଂପରିବଲାରବଲାଦନଜିରପ୍ରଭଲାବବସି୍ଲାର
�ରିକଲସମସୟେଲାରସମଲାଧଲାନକହଲାଇପଲାରିବନଲାହିଁ।ଏଣୁପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀଏହି
ବ�ୃିତରୁିମକିୁ୍ପଲାଇଁକଦକଲମନ୍ତ....

କଦଶସଲାମ୍ଲାକରଦୁଇ�ିବଡଆହ୍ଲାନରହଛି।ି
ପ୍ରଥମ�ିକହଲଲାଭ୍ରଟେଲାଚଲାରଏବଂଦ୍ତିୀୟ�ି
ପରିବଲାରବଲାଦ।

ଭ୍ରଟେଲାଚଲାରକଦଶ�ୁମଲାନସ�ିଭଲାକବ
ବ�ିଳଲାଙ୍�ରିକଦଉଛ।ିଏହଲାବରୁିଦ୍ଧକର
କଦଶ�ୁଳଢବିଲା�ୁପଡବି।ଆମକଚଟେଲା
ରହବିକଯ,କଯଉଁମଲାକନକଦଶ�ୁଲୁ�ଛିନ୍,ି
କସମଲାନଙୁ୍କକଲଉ�ବିଲା�ୁବିକହବ।

ଆରମ କ’ଣ ସ୍ୱଭାବରର, ସଂସ୍ାରରର, 
ଆମ ରଦୈନନ୍ଦନି ଜୀବନରର ନାରୀକୁ 
ଅପମାନତି କରୁଥବିା ପ୍ତଟିି କଥାରୁ 
ମକିୁ୍ ପାଇ ଁସଂକଳ୍ପ ରନଇପାରିବା? 
ନାରୀର ରଗୌରବ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱ୍୍ନକୁ 
ପରୂଣ କରିବାରର ବହୁତ ବଡ଼ ପଞିୁ୍ଜ 
ରହବାକୁ ଯାଉଛ।ି ଏହ ିସାମଥତ୍ତ୍ୟ ମ ୁ ଁ
ରଦଖପିାରୁଛ।ି ଆଉ ରସଥଲିାଗି ମ ୁ ଁ
ରସହ ିଏ କଥାରର ରଜାର ଦଏି। 

- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ।  
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ଆତ୍ମନଭିତ୍ତରତା: 
ଜନଗଣଙ୍କ ମନ୍ତ
ଭଲାରତ�ୁବ�ିଶତିରଲାଷ୍ଟ୍ରଭଲାକବନମି୍ଲାଣ�ରିବଲାରସଂ�ଳ୍ପକର
ଆତ୍ମନଭି୍ରତଲାରଏ�ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଭୂମି�ଲାରହଛି,ିଯଲାହଲାଏକବଜନଗଣଙ୍କ
ଆକଦେଲାଳନଭଲାକବପରିଚତିକହଲାଇଛ।ି

ଆମ�ୁଆତ୍ମନଭି୍ରକହବଲା�ୁପଡବି,ଆମ
ଶକି୍କକ୍ତ୍କର,କସୌରଶକି୍,ପବନଶକି୍,
ନବୀ�ରଣଶକି୍କକ୍ତ୍କର।ଆମ�ୁଏହି
କକ୍ତ୍ଗୁଡ�ୁିଆଗ�ୁକନବଲା�ୁକହବ।

ଆପଣକଦଖନୁ୍ପିଏଲ୍ଆଇସି୍ମ୍,ଏ�
ଲକ୍କ�ଲା�ି�ଙ୍କଲା,ବଶି୍ୱରବଭିିନ୍ନକ�ଲାଣରୁ
କଲଲାକ�ଏକବଭଲାରତକରନଜିଭଲାଗୟେ
ନରିିଖିବଲା�ୁଆସଛୁନ୍।ି

ଆଜି ପ୍ାକୃତକି ଚାର ବ ିଆତ୍ମନଭିତ୍ତରତାର 
ଏକ ମାଗତ୍ତ ରହାଇଛ।ି ଆଜ ିରଦଶରର 
ନାରନା ଫଟଷିଲାଇଜସତ୍ତ କାରଖାନା 
ନୂତନ ଆଶା ରନଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛ।ି 
କନି୍ତୁ ପ୍ାକୃତକି ଚାର, ରକମିକାଲ୍  ଫି୍ 
ଚାର ଆତ୍ମନଭିତ୍ତର ଭାରତକୁ ଶକି୍ 
ରଦଇପାରର। ଆଜ ିନଯିକିୁ୍ ରକ୍ତ୍ରର 
ଗ୍ୀନ୍  ଜବ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ଦନିକୁ ଦନି ବଢଛୁ।ି 
ଭାରତ ନୀତଗିତଭାରବ ମହାକାଶ 
ରକ୍ତ୍କୁ ବ ିଉନ୍ମମୁକ୍ କରିଛ।ି 

- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 

n  ଆଜ ିମହରପି ଅରବନି୍ଙ୍ ଜ�ନ୍ୀ । ମକୁ ଁରସହ ିମହୱାପକୁରକୁ ରଙ୍ ପୱାଦପଦ୍ମରର 
ପ୍ଣୱାମ କରକୁ ଛ ି। ରସ କହଥିିରଲ ସ୍ରଦଶୀରକୁ  ସ୍ରୂପ, ସ୍ରୱାଜରକୁ  ସକୁରୱାଜ୍ । 
ଏହୱା ଥିଲୱା ତୱାଙ୍ର ମନ୍ତ । ଏରବ ଆମକକୁ ଭୱାବବିୱାକକୁ ରହବ ରଯ ଆଉ ରକରତ 
ଦନି ପଯ୍୍ଘ ନ୍ ଆରମ ବଶି୍ୱର ରଲୱାକମୱାନଙ୍ ଉପରର ନଭି୍ଘରଶୀଳ ରହବିୱା ।  
ଆରମ ହିଁ ଆମର ରପଟ ଭରବିୱା, ରଦଶ ରଯରତରବରଳ ଏ ସଂକଳ୍ପ ରନଲୱା, 
ଏହୱାକକୁ ବୱାସ୍ତବ କର ିରଦଶ ରଦଖୱାଇ ରଦଲୱା । ଥରର ଆରମ ସଂକଳ୍ପ ରନରଲ 
ତୱାହୱାକକୁ ପରୂଣ କରଥିୱାଉ । ରତଣକୁ ଆତ୍ମନଭି୍ଘର ଭୱାରତ ପ୍ରତ୍କ ନୱାଗରକି, 
ପ୍ରତ୍କ ସରକୱାର, ସମୱାଜର ସବକୁ ବଗ୍ଘର ଦୱା�ିତ୍ୱ ରହବୱା ଉଚତି୍  । ଏହ ି
ଆତ୍ମନଭି୍ଘର ଭୱାରତ ସରକୱାରୀ ଏରଜଣ୍ୱା, ସରକୱାରୀ କୱାଯ୍୍ଘ କ୍ମ ନକୁରହ ଁ। ଏହୱା 
ସମୱାଜର ଜନ ଆରନ୍ୱାଳନ ଆରମ ଏହୱାକକୁ ଆରଗଇ ରନବୱା ଉଚତି୍  ।

n  ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ୭୫ ବର୍ଘ ପରର ଲୱାଲ କଲିୱାରର ତରିଙ୍ୱାକକୁ ରଯଉଁ 
ରତୱାପ ସଲୱାମୀ ଦଆିଗଲୱା ରସହ ିକୱାମ ପ୍ଥମ ଥର ପୱାଇଁ ରମଡ ଇନ୍  
ଇଣି୍ଆ, ଭୱାରତ ନମିପିତ ରତୱାପ ମୱାଧ୍ୟମରର କରୱାଯୱାଇଛ ି। ଏମତି ିରକଉଁ 
ଭୱାରତବସୀଥିବ ଯୱାହୱାଙ୍କୁ  ଏ କଥୱା ନୂଆ ରପରଣୱା ଆଉ ଶକି୍ ନ ରଦବ! 

n  ରମୱାର ଆତ୍ମନଭି୍ଘର ଭୱାରତ ସଂକଳ୍ପକକୁ ପରୂଣ କରବିୱା ଲୱାଗି ନଜି କୱାନ୍ରର 
ଦୱା�ିତ୍ୱ ଉଠୱାଇଛନ୍ ି। ଯବୱାନମୱାରନ ନରି୍୍ଘୱାରଣ କରଲ ରଯ ରସମୱାରନ 
ବ୍ବହୱାର କରକୁ ଥିବୱା ୩୦୦ ସୱାମଗ୍ରୀ ବରିଦଶରକୁ  ମଗୱାଇରବ ନୱାହିଁ, ଏହୱାର 
ଏକ ତୱାଲିକୱା ପ୍ସ୍ତକୁତ କରଲ । ଆମ ରଦଶର ଏ ସଂକଳ୍ପ ରଛୱାଟ ନକୁରହ ଁ।

n  ରଦଶରର ରଯରତରବରଳ ସ୍ରଦଶୀ ରଚତନୱା ଜୱାଗ୍ରତ ରହଲୱା, ଶତୱାଧିକ 
ପରବିୱାରର ପିଲୱା, ୫ ବର୍ଘ, ୭ ବର୍ଘର ପିଲୱା ବରିଦଶୀ ରଖଳଣୱାରର ରଖଳରିବ 
ନୱାହିଁ ରବୱାଲି କହରିଦରଲ । ଏହ ିସଂକଳ୍ପଦ୍ୱାରୱା ତୱାଙ୍ ରକ୍ରର ଆତ୍ମନଭି୍ଘର 
ଭୱାରତ ରଦୌଉଡ଼ବି।  

n  ଆଜ ିଇରଲରକଟେ ୱ୍ାନକି ସୱାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପୱାଦନ ରହଉ, ରମୱାବୱାଇଲ ରଫୱାନ 
ରମନକୁରଫକ୍ଚରଂି ରହଉ, ସବକୁ ରକ୍ଷତ୍ରର ଆଜ ିରଦଶ ପ୍ଗତ ିହୱାସଲ କରକୁ ଛ ି 
ଆମ ବ୍ରହ୍ୱାସ ବରିଦଶକକୁ ଗରଲ ସବକୁ ଭୱାରତବୱାସୀଙ୍ ଛୱାତ ିକକୁରଢେରମୱାଟ 
ରହୱାଇଯୱାଉଛ ି। ଆମ ରମରରେୱା ରକୱାଚ, ଆମର ବରନ୍ ଭୱାରତ ରରେନ ବଶି୍ୱ 
ପୱାଇ ଁଆକର୍ଘଣ ପୱାଲଟକୁ ଛ ି।



30 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର |  1-15 ସସସ୍ଟେମ୍ବର, 2022

n  ଆମ ପୱାଖରର ୭୫ ବର୍ଘର ଅନକୁଭବ ରହଛି,ି ଆରମ ୭୫ 
ବର୍ଘ ମଧ୍ୟରର ଅରନକ ସିର୍ ିହୱାସଲ କରଛିକୁ  । ଆରମ ୭୫ 
ବର୍ଘର ଅନକୁ ଭୂତରିର ନୂଆ ସ୍ପ୍ନ ସୱାଇତଛିକୁ , ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ 
ରନଇଛକୁ । କନି୍କୁ  ଅମତୃ କୱାଳ ପୱାଇଁ ଆମର ମୱାନବ ସମବେଳକକୁ 
ସବ୍ଘୱାଧିକ ଉପରଯୱାଗ କଭିଳ ିକରୱାଯିବ? ଆମ ପ୍ୱାକୃତକି 
ସମ୍ଦର ସରବ୍ଘୱାତେମ ବନିରିଯୱାଗ କଭିଳ ିରହୱାଇପୱାରବି? ଏ 
ଲକ୍ଷ୍କକୁ ରନଇ ଆମକକୁ ଆଗକକୁ  ଚୱାଲିବୱାକକୁ ରହବ।  

n  ଆଜ ିନ୍ୱା�ୱାଳ�ରର ରଦଖନ୍କୁ , ଓକଲି ଭୱାରବ କୱାମ 
କରକୁ ଥିବୱା ଆମର ନୱାରୀଶକି୍ମୱାରନ କଭିଳ ିସୱାମଥ୍ଘ୍ର 
ପରଚି� ରଦଉଛନ୍ ି। ଆପଣ ଗ୍ରୱାମୀଣ ରକ୍ଷତ୍ରର ଜନ 
ପ୍ତନିଧିିମୱାନଙ୍କୁ  ରଦଖନ୍କୁ  । ଆମର ନୱାରୀ ଶକି୍ କଭିଳ ି
ସମପପିତ ମରନୱାଭୱାବ ରନଇ ନଜି ଗୱାଁର ସମସ୍ୱା ସମୱାଧୱାନ 
କରବିୱାକକୁ ଚୱାହକୁ ଁଛନ୍ ି। ଆଜ ିଜ୍ୱାନର ରକ୍ଷତ୍କକୁ ରଦଖନ୍କୁ , 
ବଜି୍ୱାନର ରକ୍ଷତ୍କକୁ ରଦଖନ୍କୁ , ଆମ ନୱାରୀ ଶକି୍ ସବକୁ 
ରକ୍ଷତ୍ରର ଅଗ୍ରଣୀ ଥିବୱା ରଦଖୱାଯୱାଉଛ ି।

n  ପକୁଲିସ ବୱାହନିୀକକୁ ରଦଖନ୍କୁ , ଆମ ନୱାରୀ ଶକି୍ ରଲୱାକମୱାନଙ୍କୁ  
ସକୁରକ୍ଷୱା ରଦବୱାର ଦୱା�ିତ୍ୱ କୱାନ୍ରର ଉଠୱାଇଛନ୍ ି। ଜୀବନର 
ପ୍ରତ୍କ ରକ୍ଷତ୍ରର, ରଖଳ-କକୁଦର ପଡ଼ଆି ରହଉ କମିବେୱା 
ଯକୁର୍ ଭୂମି ରହଉ, ଭୱାରତର ନୱାରୀ ଶକି୍ ଏକ ନୂଆ ସୱାମଥ୍ଘ୍, 
ନୂଆ ବଶି୍ୱୱାସକକୁ ରନଇ ଆଗକକୁ ବଢକୁଅଛ ି। ଭୱାରତର 
ଏହ ି୭୫ ବର୍ଘର ଯୱାତ୍ୱାରର ନୱାରୀ ଶକି୍ ଉରଲ୍ଖନୀ� 
ରଯୱାଗଦୱାନ ରଦଇଛନ୍ ି। ଏହୱା ଠୱାରକୁ  ଅରନକ ଗକୁଣ ଅଧିକ 
ରଯୱାଗଦୱାନ ଆଗୱାମୀ ୨୫ ବର୍ଘ ପଯ୍ଘ୍ନ୍ ନୱାରୀ ଶକି୍ଙ୍ 
ଠୱାରକୁ  ରଦଶକକୁ ମିଳବି ରବୱାଲି ମକୁଁ ଆଶୱାବୱାଦୀ ରହଛି ି।  n

ଅମତୃକାଳରର ଭାରତର 
ନାରୀଶକି୍
ଭଲାରତରଅମୃତଯଲାତ୍ଲାପ୍ରତବିଷ୍ନୂଆସଂ�ଳ୍ପ�ୁହଲାସଲ�ରିବଲାଲଲାଗି
ଅଗ୍ରସର।�ନୁି୍ଆକମକ�ମିତିଏହଲା�ୁହଲାସଲ�ରିବଲାପଲାଇଁଯଲାତ୍ଲା�ରିବଲା
କସଥିଲଲାଗିପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀଲଲାଲ୍�ଲି୍ଲାପ୍ରଲାଚୀରରୁଆମ�ୁଜଣଲାଇଛନ୍।ି

ଆକମଏଥିକରକଯତ�ିିଧ୍ୟଲାନକଦବଲା,
କଯକତଅଧି�ଆକମଆମଝଅିଙୁ୍କସକୁଯଲାଗ
କଦବଲା,କଯକତସବୁଧିଲାଝଅିମଲାନଙ୍କପଲାଇଁ
ଉପଲବ୍ଧ�ରଲାଇବଲା,ଆପଣକଦଖିକବତଲାହଲା
ଆମ�ୁବହୁତ�ଛିିପ୍ରତୟେଲାବତେ୍ନକରକଦବ।
ତଲାହଲାକଦଶ�ୁଶଖିର�ୁକନଇଯିବ।

ଏହ ିଅମତୃକାଳର ସ୍ୱ୍୍ନକୁ ପରୂା 
କରିବାଲାଗି ରଯଉ ଁପରିଶ୍ରମ 
କରିବାକୁ ରହବ, ଯଦ ିରସଥରିର 
ଆମ ନାରୀଶକି୍ଙ୍କ ଶ୍ରମ ରଯାଡି଼ 
ରହାଇଯାଏ, ଆମ ଲକ୍୍ୟ ହାସଲର 
ସମୟସୀମା ବ ିକମ ୍ ରହାଇଯିବ। 
ଆମ ସ୍ୱ୍୍ନ ଆହୁରି ଗତଶିୀଳ ରହବ, 
ଓଜସ୍ୱୀ ରହବ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ 
ରହବ। 
- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ
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କ୍ୟାବରିନଟ୍  ନଷି୍ପରି୍ 

n ନଷି୍ପତିେ:‘ସମସ୍ଙ୍କପଲାଇଁଆବଲାସ’ମିଶନ�ୁଆଉପଲାକଦଆଗ�ୁକନବଲା�ୁ
ଯଲାଇ ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀ ଆବଲାସ କଯଲାଜନଲା  (ସହରୀ) ଯଲାହଲା ସମସ୍ଙୁ୍କ
ପକ୍ଲାଘରକଯଲାଗଲାଇବଲାଲଲାଗିପ୍ରତଶିରୁତବିଦ୍ଧ,କସହିକଯଲାଜନଲା�ୁ31
ଡକିସମ୍ର2024ଯଲାଏଜଲାରିରଖିବଲାଲଲାଗିମଞ୍ରୁୀକଦଇଛନ୍।ି

n ପ୍ଭୱାବ: ବଭିିନ୍ନ ରୱାଜ୍ ଦ୍ୱାରୱା ନମି୍ଘୱାଣ ଏବଂ  ମଞ୍କୁରୀପ୍ୱାପ୍ ଗହୃଗକୁଡ଼କିର 
ଚୱାହଦିୱାକକୁ ଦୃଟିେରର ରଖି ସରକୱାର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ଆବୱାସ ରଯୱାଜନୱା  
(ସହରୀ)କକୁ ଡରିସମବେର 31, 2024 ପଯ୍ଘ୍ନ୍ ବୃର୍ ିକରବିୱାକକୁ ନଷି୍ପତେ ି
ରନଇଛନ୍।ି ଏହ ି ରଯୱାଜନୱାର ଉରଦ୍ଶ୍ ରହଉଛ ି ସମସ୍ତ ରଯୱାଗ୍ 
ସହରୀ ହତିୱାଧିକୱାରୀଙ୍କୁ  ପକ୍ୱା ରର ରଯୱାଗୱାଇବୱା। ମୱାର୍୍ଘ 31, 2022 
ସକୁର୍ୱା ଅନକୁରମୱାଦତି 122.69 ଲକ୍ଷ ରର ନମି୍ଘୱାଣ କୱାଯ୍ଘ୍ ରଶର 
କରବିୱାକକୁ ଆଥପିକ ସହୱା�ତୱା ପ୍ଦୱାନ କରୱାଯୱାଉଛ।ି ରଦଶର ସହରୱାଞ୍ଚଳ 
ତଥୱା ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଚଳରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ  ପକ୍ୱା ରର ରଯୱାଗୱାଇବୱା ପୱାଇଁ ଆରମ୍ଭ 
ରହୱାଇଥିବୱା ପିଏମ୍ ଏେୱାଇର ଅଗ୍ରଗତ ିଏପଯ୍ଘ୍ନ୍ ବହକୁତ ଭଲ ରହୱାଇଛ।ି 
'ସମସ୍ତଙ୍ ପୱାଇଁ ଗହୃ' ରଯୱାଗୱାଇବୱା ଲୱାଗି ଏହ ି ଅଭିଯୱାନ ଜକୁନ୍ 
2015ରର ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିଲୱା।

n ନଷି୍ପତିେ-ଭଲାରତଅକଷ୍ଟ୍ରଲିଆଦୁଇକଦଶଏ�ତ୍ଫିଲ୍ମନମି୍ଲାଣ�ରିବଲା
କକ୍ତ୍କରଥିବଲାସମସ୍ପ୍ରତବିନ୍ଧ�ଦୂରକହଲାଇଛ।ିକ�ନ୍ଦ୍ର�ୟେଲାବକିନ�ର
କବୈଠ�କର ଦୁଇ କଦଶ ମଧ୍ୟକର ଅଡଓି ଭିଜୁଆଲ୍ କ�ଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ
ସମ୍ନ୍ଧତିଚୁକି୍ନଲାମଲା�ୁଅନୁକମଲାଦନ�ରଲାଯଲାଇଛ।ି

n ପ୍ରଭଲାବ: ଏଣିକ ି ଭୱାରତ ଏବଂ ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ଏକୱାଠ ି ଚଳର୍ତି୍ ନମି୍ଘୱାଣ 
କରପିୱାରରିବ। ଏରନଇ  ଦକୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ରକୱା ପ୍ଡକ୍ସନ ସମବେନ୍ତି 

ଚକୁ କି୍କକୁ କ୍ୱାବରିନଟ୍  ଅନକୁରମୱାଦନ କରଛିନ୍।ି ଏହୱାପରର ଭୱାରତ-
ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ମଧ୍ୟରର ମିଳତି ଫିଲ୍ମ ନମି୍ଘୱାଣ କରପିୱାରରିବ। ଭୱାରତ 
ଏପଯ୍ଘ୍ନ୍ 15ଟ ି ରଦଶ ସହତି ଏଭଳ ି ଚକୁ କି୍ନୱାମୱା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଛି।ି 
ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ସହ ଚକୁ କି୍ ପରର ଭୱାରତରର ଶକୁଟଂି ଏବଂ ଚଳର୍ତି୍ 
ଉତ୍ପୱାଦନ ରକ୍ଷତ୍ରର ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆର ସହରଯୱାଗ ବୃର୍ ିପୱାଇବ। ଏହପିର ି
ଚକୁ କି୍ନୱାମୱା ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ଶକୁଟଂି ଠୱାରକୁ  ଆରମ୍ଭ କର ିପ୍ଡକ୍ସନ ପଯ୍ଘ୍ନ୍ 
ପରସ୍ରର ସକୁବଧିୱା ଉପଲବ୍ଧ କରୱାଏ। ଚକୁ କି୍ନୱାମୱାଦ୍ୱାରୱା ରବସରକୱାରୀ, 
ଅର୍୍ଘ-ସରକୱାରୀ, ସରକୱାରୀ ଏରଜନ୍ସମିୱାରନ ଚଳର୍ତି୍ ପ୍ଡକ୍ସନ ପୱାଇଁ 
ଅନକୁବନ୍ତି ରହୱାଇପୱାରନ୍।ି ନକିଟ ଅତୀତରର ଭୱାରତୀ� ଚଳର୍ତି୍ର 
ଶକୁଟଂି ପୱାଇଁ ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ଏକ ଆଦଶ୍ଘ ଗନ୍ବ୍ସ୍ଳ ଭୱାବରର ଗଣୱାଯୱାଉଛ।ି 

n ନଷି୍ପତିେ-ୟୁନଭିସ୍ଲାଲଡଲା�ୟୁନଅିନରସମ୍ିଧଲାନକରଏ�ଲାଦଶଅତରିିକ୍
କପ୍ରଲାକ�ଲା�ଲରଅନୁକମଲାଦନ�ୁ�ୟେଲାବକିନ�ଙ୍କମଞ୍ରୁୀ।

n ପ୍ରଭଲାବ: ଏହ ିମଞ୍କୁରୀ, ଡୱାକ ବଭିୱାଗକକୁ  ରୱାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍ ଦ୍ୱାରୱା ସ୍ୱାକ୍ଷରତି 
ପ୍ପତ୍ (Instrument of Ratification)ପ୍ୱାପି୍ ଓ ଏହୱାକକୁ 
ଇଣ୍ଟରନୱାସନୱାଲ୍  ବକୁ୍ରରୱା ଅଫ୍  �କୁନଭିସ୍ଘୱାଲ୍  ରପୱାଟେୱାଲ୍  �କୁନ�ିନ୍ ରର 
ଜମୱା ଲୱାଗି କ୍ଷମତୱା ପ୍ଦୱାନ କରକୁ ଛ।ି କ୍ୱାବରିନଟର ଏହ ି ନଷି୍ପତେ ି
ରଗ୍ୱାବୱାଲ ଡୱାକ �କୁନଅିନର ଧୱାରୱା 25 ଏବଂ 30 ରର ବର୍ପିତ 
ଦୱା�ିତ୍ୱଗକୁଡ଼କି ପୂରଣ କରବି, ଯୱାହୱା �କୁନ�ିନର କଂରଗ୍ରସରର ସଦସ୍ 
ରୱାଷ୍ଟ୍ରଙ୍ ଦ୍ୱାରୱା ପୱାରତି ସମବେିଧୱାନରର ସଂରଶୱାଧନକକୁ  ସଦସ୍ ରୱାଷ୍ଟ୍ରଙ୍ 
ଦ୍ୱାରୱା ପୱାରତି କରବିୱା ପୱାଇଁ ବ୍ବସ୍ୱା ଉରଲ୍ଖ କରର।  �କୁନଭିସ୍ଘୱାଲ୍ 
ଡୱାକ �କୁନଅିନ୍ ରହଉଛ ି ଆନ୍ଜ୍ଘୱାତୀ� ଡୱାକ ବନିମି�ର ନ�ିମୱାବଳୀ 
ସହତି ଜଡ଼ତି ଏକ ସଂଗଠନ। n

ପିଏମ ୍ ଆବାସ ରଯାଜନା (ସହରୀ) ଏରବ 
2024 ଯାଏ ରହବି ଜାରି 

ସମସ୍ଙ୍କପଲାଇଁପକ୍ଲାଘରବୟେବସ୍ଲା�ରିବଲାଲଲାଗିଭଲାରତସର�ଲାରପ୍ରତଶୃିତବିଦ୍ଧରହଛିନ୍।ିଏହଲାସହଭଲାରତ�ୁସବୁକକ୍ତ୍କର
ଅଗ୍ରଣୀ�ରିବଲାଲଲାଗିପ୍ରୟଲାସ�ରୁଛନ୍।ିସର�ଲାରଙ୍କଏହିନଷି୍ଲାଓପ୍ରୟଲାସନ�ି�କରପୁଣିଥକରପ୍ରତଫିଳତିକହଲାଇଥିଲଲା,

କଯକତକବକଳପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀଙ୍କଅଧ୍ୟକ୍ତଲାକରବସଥିିବଲାକ�ନ୍ଦ୍ରସର�ଲାରଙ୍କ�ୟେଲାବକିନଟ୍ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀଆବଲାସକଯଲାଜନଲା(ସହରୀ)
�ୁ2024ଯଲାଏସମ୍ପ୍ରସଲାରିତ�ରିବଲାଏବଂଅକଷ୍ଟ୍ରଲିଆସହମିଶିଅକଷ୍ଟ୍ରଲିଆସହମିଶିଫିଲ୍ମନମି୍ଲାଣ�ରିବଲାପଲାଇଁଦୁଇକଦଶ

ମଧ୍ୟକରଅଡଓିଭିଜୁଆଲ୍କ�ଲା-ପ୍ରଡକ୍ସନପଲାଇଁଅନୁମତିକଦଇଛନ୍।ି



32 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର |  1-15 ସସସ୍ଟେମ୍ବର, 2022

ସବ୍ଘମଙ୍ଳ ଭୱାବନୱା ରକବଳ ଗକୁଜରୱାଟକକୁ ନକୁରହଁ, ବରଂ 
ସୱାରୱା ବଶି୍ୱ ଏବଂ ରୱାଷ୍ଟ୍ରର ବକିୱାଶରର ସୱାରଥୀ ଭୂମିକୱା 
ରନଉଛ।ି ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ବ ଅବସରରର ମଣିର ସହ 

ପ୍ୱାଣୀମୱାନଙ୍ କଲ୍ୱାଣ ଏବଂ ମହଳିୱାଙ୍ ସ୍ଲମବେନ ଲୱାଗି ସ୍ତନ୍ତ 
ରକନ୍ଦ୍ର ନମି୍ଘୱାଣ କରବିୱା ଗକୁଜରୱାଟର ବୱାଲସୱାଡ୍  ରକ୍ଷତ୍ ପୱାଇଁ କଛି ି
କମ୍  ବରଦୱାନ ନକୁରହଁ! ଅଗଟେ ପ୍ଥମ ସପ୍ୱାହରର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ରରମୱାଦୀ ବୱାଲ୍ ସୱାଦ୍ ଠୱାରର ରେୀମଦ୍  ରୱାଜଚନ୍ଦ୍ର ହସ୍ ପିଟୱାଲ୍ ର 
ଉଦ୍ ରୱାଟନ କରଥିିରଲ। ଏହୱା ଏକ 250 ଶଯ୍ୱାଯକୁକ୍ ଅତ୍ୱାଧକୁନକି 

ହସ୍ ପିଟୱାଲ୍  ରଯଉଁଥିରର ଅତ୍ୱାଧକୁନକି ସକୁବଧିୱା ଉପଲବ୍ଧ 
କରୱାଯୱାଇଛ,ି ଯୱାହୱା ଗକୁଜରୱାଟ ରଲୱାକଙ୍କୁ  ବଶି୍ୱସ୍ତରୀ� ଚକିତି୍ୱା 
ସକୁବଧିୱା ପ୍ଦୱାନ କରବି। ଏହୱାସହ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରେୀମଦ୍  ରୱାଜଚନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ୱାଣୀ ଚକିତି୍ୱାଳ� ଲୱାଗି ଶଳିୱାନ୍ୱାସ କରଥିିରଲ। ହସ୍ ପିଟୱାଲ୍ ରର 
ଚକିତି୍ୱା ସକୁବଧିୱା ପ୍ଦୱାନ କରବିୱା ଲୱାଗି ପଅତ୍ୱାଧକୁନକି ସକୁବଧିୱା 
ସହ ପୱାରମ୍ରକି ଚକିତି୍ୱା ସକୁବଧିୱା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ ଧ କରୱାଯୱାଇଛ।ି 
ପରର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ଏଠୱାରର ରେୀମଦ୍  ରୱାଜଚନ୍ଦ୍ର ରସଣ୍ଟର ଅଫ୍  
ଏକ୍ସରଲନ୍ସ ଫର େିରମନ ପୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶଳିୱାନ୍ୱାସ କରଥିିରଲ। 

ଆମରଶଲାସ୍ତ୍ରମଲାନଙ୍କକର�ୁହଲାଯଲାଇଛିଯଲାହଲାଙ୍କଗୁଣଧମ୍,�ତେ୍ବୟେଜୀବୀତରହଥିଲାଏ,କସଅମରରହଥିଲାଏ।ଯଲାହଲାଙ୍କ�ଲାମ
ଅମରକହଲାଇଥଲାଏକସଯୁଗପକରଯୁଗ,ପିଢିପକରପିଢିସମଲାଜରକସବଲା�ରିଥଲାଏ।ଏହିଚନି୍ଲାଧଲାରଲା�ୁକନଇମଲାନବତ୍ତ୍ୱ
ପ୍ରତିସମପମିତଏ�ସକୁନଲିପ୍ରତଛିବ�ୁିଅଗଟେ4ତଲାରିଖକରଗୁଜରଲା�ରବଲସଲାଦ୍କରକଦଖିବଲା�ୁମିଳଥିିଲଲା,କଯଉଁଠଲାକର
ଏ�ସକଙ୍ତକିନଲା�ିବକିଶଷପ୍ର�ଳ୍ପଉଦଘଲା�ନକହଲାଇଥିଲଲା।ଶ୍ୀମଦ୍ରଲାଜଚନ୍ଦ୍ରମିଶନଏଠଲାକର500ଗଲାଁକଲଲା�ଙ୍କଲଲାଗି
ଏ�ଆକରଲାଗୟେମଦେରି(ହସ୍ପି�ଲାଲ୍)ନମି୍ଲାଣ�ରିଛନ୍।ିଏହଲାସହପ୍ରଲାଣୀମଲାନଙ୍କଚ�ିତି୍ଲାଲଲାଗିଏ�ସ୍ତନ୍ତହସ୍ପି�ଲାଲ୍

ସଲାଙ୍�ୁମହଳିଲାମଲାନଙୁ୍କସ୍ଲାବଲମ୍ୀ�ରିବଲାଲଲାଗିମଧ୍ୟବକିଶଷକ�ନ୍ଦ୍ରରନମି୍ଲାଣ�ରଲାଯଲାଉଛ।ିଏଥିରୁହସ୍ପି�ଲାଲ୍ରଉଦ୍ଘଲା�ନ
�ରିବଲାସହଅନୟେଦୁଇକ�ନ୍ଦ୍ରଲଲାଗିପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀନକରନ୍ଦ୍ରକମଲାଦୀଶଳିଲାନୟେଲାସ�ରିଛନ୍।ି

ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଓ ସାମାଜକି ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଗଜୁରାଟ 
ଇତହିାସରର ରଯାଡି଼ରହଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ 

ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଜୁରାଟକୁ ନୂଆ ଉପହାର 
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ଏଠୱାରର ମରନୱାରଞ୍ନ ସକୁବଧିୱା, ଆତ୍ମ ବକିୱାଶ ପୱାଇଁ ଦକ୍ଷତୱା 
ତୱାଲିମ ରକନ୍ଦ୍ର, ବରିେୱାମ ରକ୍ଷତ୍ ଆଦରି ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛ।ି 
ଏହୱା 700ରକୁ  ଅଧିକ ଆଦବିୱାସୀ ମହଳୱାଙ୍କୁ  ରରୱାଜଗୱାର ପ୍ଦୱାନ 
କରବିୱା ସହ ଅନ୍ ବଗ୍ଘର ରଲୱାକଙ୍କୁ  ମଧ୍ୟ ଜୀବୀକୱା ପ୍ଦୱାନ 
କରବି। 

ଏହ ି ତରିନୱାଟ ି କୱାଯ୍ଘ୍କ୍ମରର ରଯୱାଗ ରଦଇ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ରୱାଜଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନକକୁ ପ୍ଶଂସୱା କରଥିିରଲ ଏବଂ 
କହଥିିରଲ, ଗକୁଜରୱାଟର ଗ୍ରୱାମୀଣ ଆରରୱାଗ୍ ରକ୍ଷତ୍ରର  କୱାମ 
କରକୁ ଥିବୱା ରୱାଜଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନର ଗରବିଙ୍ ରସବୱା ପ୍ତ ିପ୍ତବିର୍ତୱା 
ଏହ ି ନୂଆ ହସ୍ ପିଟୱାଲ୍ ର ଶକି୍ ରହବ। ରସ ରେୀମଦ୍  ରୱାଜଚନ୍ଦ୍ର   
ହସ୍ ପିଟୱାଲ୍ କକୁ ଆରରୱାଗ୍ର ଏମିତ ିଏକ ମନ୍ରି ଭୱାରବ ତକୁ ଳନୱା 
କରଥିିରଲ, ଯୱାହୱା ଅମତୃକୱାଳରର ସ୍ସ୍ ଭୱାରତ ମିଶନକକୁ ଶକି୍ 

ରଦବୱା ଏବଂ ସବ୍ କୱା ପ୍ୱା�ସ ମନ୍ତକକୁ ସଶକ୍ କରବି। ଏତକି ିନକୁରହଁ, 
ମହଳିୱାଙ୍ ପୱାଇଁ ତଆିର ି ରହଉଥିବୱା ବଶିଟିେ ରକନ୍ଦ୍ର ଆଦବିୱାସୀ 
ମୱା’-ଭଉଣୀଙ୍ ଲୱାଗି ଜୀବନକକୁ ଅଧିକ ସମରୃ୍ କରବିୱା ଏବଂ 
ତୱାଙ୍ ଶକି୍କକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରବିୱା ଲୱାଗି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ଘ ପଦରକ୍ଷପ 
ରବୱାଲି ରସ କହଥିିରଲ। ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍ କହବିୱା କଥୱା ରଯ, ନୱାରୀ 
ଶକି୍କକୁ ଏହ ିଅମତୃକୱାଳରର ରୱାଷ୍ଟ୍ରଶକି୍ ଭୱାରବ ରୂପୱାନ୍ର କରବିୱା 
ସମସ୍ତଙ୍ କତେ୍ଘବ୍। ତୱାଙ୍ ଅନକୁସୱାରର, ‘ରଦଶର ନୱାରୀଶକି୍ଙ୍କୁ  ଏହ ି
ଆଜୱାଦୀର ଅମତୃକୱାଳରର ରୱାଷ୍ଟ୍ରଶକି୍ ଭୱାରବ ସମସ୍ତଙ୍ ସୱାମ୍ନୱାକକୁ 
ଆଣିବୱା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍ ଦୱା�ିତ୍ୱ। ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଆଜ ି ଝଅି 
ଓ ଭଉଣିଙ୍କୁ  ସୱାମ୍ନୱାକକୁ ଆଣିବୱା ଲୱାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ତବିନ୍କକକୁ ଦୂର 
କରବିୱାରର ଲୱାଗିଛନ୍,ି ରଯଉଁଗକୁଡ଼କି ତୱାଙ୍କୁ  ଆଗକକୁ ଯିବୱାରର 
ବୱାଧକ ସୱାଜକୁଛନ୍।ି n

ତନି ିପ୍କଳ୍ପର ବରିଶରତ୍ୱ 

ଶ୍ରୀମଦ୍ ରାଜଚନ୍ଦ୍ର ରସଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସରଲନ୍ସ ଫର ୱରିମନ୍ 
ଗ୍ରୱାମୀଣ ମହଳିୱାମୱାନଙ୍କୁ  ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସଶକ୍ କରବିୱା ପୱାଇଁ ଏହ ିବଶିୱାଳ ଉତ୍ପୱାଦନ �କୁନଟି୍  ନମି୍ଘୱାଣ ରହବ। ଏହୱାର ନମି୍ଘୱାଣ ବ୍� ଆନକୁମୱାନକି 40 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ରହବ। 
ଗ୍ରୱାମୱାଞ୍ଚଳର ମହଳିୱାମୱାନଙ୍କୁ  ଶୱାରୀରକି, ଭୱାବପ୍ବଣ ଏବଂ ଆଥପିକ ଦୃଟିେରକୁ  ଆତ୍ମନଭି୍ଘରଶୀଳ କରବିୱାପୱାଇଁ ଏହ ିରକନ୍ଦ୍ରରର ଅରନକ କୱାଯ୍ଘ୍କ୍ମ ହୱାତକକୁ ନଆିଯିବ। ଏଠୱାରର 

100 ରକୁ  ଅଧିକ ଉତ୍ପୱାଦ ଅତ୍ୱାଧକୁନକି ରମସନି୍ ଦ୍ୱାରୱା ଉତ୍ପୱାଦତି ରହବ। ଏହୱାସହ ଏଠୱାରର ମହଳିୱାଙ୍ ଆଥପିକ ସ୍ୱାବଲମବେୀ କରବିୱାପୱାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରର ଧନ୍ୱାମଳୂକ 
ତୱାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦଆିଯିବ। କମ୍କୁ୍ଟର ତୱାଲିମ, ଉର୍ଶକି୍ଷୱା ପୱାଇଁ ଆଥପିକ ସହୱା�ତୱା, ସରିଲଇ କ୍ୱାସ୍, ସ୍ଚ୍ତୱା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍୍ ସରଚତନତୱା, ରଯୱାଗ, ମୱାଶ୍ଘଲ ଆଟ୍ଘ, କୃର ିରକ୍ଷତ୍ରର 

ଉନ୍ନତ ିପୱାଇଁ ତୱାଲିମ ଇତ୍ୱାଦ ିଏଠୱାରର ପ୍ଦୱାନ କରୱାଯିବ। 

ଦକି୍ଷଣ ଗକୁଜକୁରୱାଟରର ରେୀମଦ୍  ରୱାଜଚନ୍ଦ୍ରଙ୍ ରପ୍ରଣୱା ଏବଂ ଗକୁରକୁ ରଦବ ରେୀ 
ରୱାରକଶ ଜୀଙ୍ର ମୱାଗ୍ଘଦଶ୍ଘନରର 500 ରକୁ  ଅଧିକ ଗୱାଁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 
ଗ୍ରୱାମବୱାସୀଙ୍ ଚକିତି୍ୱା ଲୱାଗି   11 ଏକର ଜମି ଉପରର ନମିପିତ 250 ଶଯ୍ୱା 
ବଶିଟିେ ଡୱାକ୍ରଖୱାନୱା ଏକ ସ୍ୱାସ୍୍ ମନ୍ରି, ରଟକୁ ର୍ର୍ଘୱାରର ବଭିିନ୍ନ ରରୱାଗର ଉପଚୱାର 
ଲୱାଗି ସକୁବଧିୱା ଉପଲବ୍ଧ। ଏହ ିପ୍କଳ୍ପ ବୱାବଦରର ପ୍ୱା� 200 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ଟଙ୍ୱା 
ଖର୍୍ଘ ରହୱାଇଛ।ି  ହୃଦ୍ ରରୱାଗ, ଅରସ୍ତ୍ରୱାପଚୱାର, କଡିନୀ, ସ୍ୱା�କୁବଜି୍ୱାନ, କକ୍ଘଟ, 
ଆଇସ�ିକୁ, ପ୍ସତୂ,ି ଶଶିକୁ, ଜରକୁ ରୀକୱାଳୀନ ରସବୱା ବଭିୱାଗ, ଏମଆରଆଇ, 
ରସୱାରନୱାଗ୍ରୱାଫି, ଫିଜଓିରଥରୱାପି, ଆକ୍ୱା ରଥରୱାପି, ରରୱାରବୱାଟକି୍ସ ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜ ି
ସହ ଦବି୍ୱାଙ୍ ପିଲୱାମୱାନଙ୍କୁ  ଆରମ୍ଭରକୁ  ଠକିଣୱା ଉପଚୱାର ରଦବୱା ଲୱାଗି ବ୍ବସ୍ୱା 
ଏଠୱାରର କରୱାଯୱାଇଛ।ି  ରେୀମଦ୍ ରୱାଜଚନ୍ଦ୍ର ଡୱାକ୍ରଖୱାନୱା ମଧ୍ୟ ଅରନକ 
ଆନ୍ଜ୍ଘୱାତୀ� ପ୍ତଷି୍ଠୱାନ ସହତି ଜଡ଼ତି। 

ଦକୁବ୍ଘଳ, ଆହତ ତଥୱା ରରୱାଗଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ୱାଣୀଙ୍ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୱାଇବୱା ପୱାଇଁ ରେୀମଦ୍ 
ରୱାଜଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ୱାଣୀ ଚକିତି୍ୱାଳ� ନମିପିତ।  150 େୱାଡ୍ଘ କ୍ଷମତୱା ବଶିଟିେ ଏହ ି
ହସ୍ ପିଟୱାଲ୍  ପଶକୁମୱାନଙ୍ ପୱାଇଁ ଏକ ନଆିରୱା ଏବଂ ଅନନ୍ ଡୱାକ୍ରଖୱାନୱା ରହବ। 
ପ୍ୱା� 70 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ବ୍�ରର ଏହୱା ନମି୍ଘୱାଣ ରହବ। ବଶି୍ୱସ୍ତରୀ� ଯନ୍ତପୱାତ,ି 
ଅତ୍ୱାଧକୁନକି ସକୁବଧିୱା ଏବଂ କକୁଶଳୀ ଡୱାକ୍ରଙ୍ ଏକଦଳ ଏଠୱାରର ରହଛି।ି  
ପକ୍ଷୀଠୱାରକୁ  ଆରମ୍ଭ କର ିହୱାତୀ ପଯ୍ଘ୍ନ୍ ବଭିିନ୍ନ ପ୍କୱାରର ପଶକୁମୱାନଙ୍ ଚକିତି୍ୱା 
ପୱାଇଁ ଏହୱା ଏକ ସକୁଦକ୍ଷ ଡୱାକ୍ରଖୱାନୱା, ରଯଉଁଥିରର ଡୱାଏଲିସସି୍, ଏରଣ୍ୱାରସ୍ୱାପି, 
ରଲଜର ରଥରୱାପି, ବ୍ଡ ବ୍ୱାଙ୍ ମଧ୍ୟ ରହବି। ଏହ ିଡୱାକ୍ରଖୱାନୱା ରକବଳ ଏହ ି
ଜୀବମୱାନଙ୍ର ଦକୁ ଟଃଖକକୁ ହ୍ୱାସ କରବି ନୱାହିଁ, ବରଂ ରସମୱାନଙ୍କୁ  ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ଦୱାନ କରବି। 

ଶ୍ରୀମଦ୍  ରାଜଚନ୍ଦ୍ର ହସ ୍ପିଟାଲ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରାଜଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ାଣୀ ଚକିତି୍ସାଳୟ

ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଜୁରାଟକୁ ନୂଆ ଉପହାର 
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ରଯଉଁଠ ି ଧୱାନ ଏବଂ ଗହମ ରବଶୀ ଉତ୍ପୱାଦନ 
ରହୱାଇଥୱାଏ ରସଠୱାରର କକୁଟୱା, ନଡ଼ୱା ବ ି
ରବଶୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ରହୱାଇଥୱାଏ। ଆଉ ଏହୱାକକୁ 

ଚୱାରୀମୱାରନ ପୱାରମ୍ରକି ଭୱାରବ ଜଳୱାଉ ଥିବୱାରକୁ  ତୱାହୱା ପରରିବଶ 
ଉପରର ପ୍ଭୱାବ ପକୱାଇଥୱାଏ। ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଏହ ି
ସମସ୍ୱାର ସ୍ୱା�ୀ ସମୱାଧୱାନ ପୱାଇଁ ହର�ୱାଣୱାର ପୱାନଥିଠୱାରର 
ଏକ ଅତ୍ୱାଧକୁନକି ଦ୍ତିୀ� ପିଢରି ଇଥୱାନଲ୍  ଉତ୍ପୱାଦନ ପ୍ୱାଣ୍ଟକକୁ 
ଉଦ୍ ରୱାଟନ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ପ୍ୱାରଣ୍ଟରର ନଡ଼ୱା, କକୁଟୱାର ସକୁ 
ବନିରିଯୱାଗ କରୱାଯିବୱା ସହ ରସଥିରକୁ  ଇଥୱାନଲ୍  ଉତ୍ପୱାଦନ ପୱାଇଁ 
ବ୍ବସ୍ୱା ରହୱାଇଛ।ି ବଶି୍ୱ ରଜୈବ ଇନ୍ନ ଦବିସ ଅବସରରର 

ଏହ ି 2 ଜ ି ଇଥୱାନଲ୍  ପ୍ୱାଣ୍ଟକକୁ ରୱାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ତ ି ସମପପିତ କରବିୱା 
ଅବସରରର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ କହଛିନ୍,ି ‘ପୱାନପିଥରର ସ୍ୱାପିତ ଏହ ି
ରଜୈବକି ଇନ୍ନ ପ୍ୱାଣ୍ଟରର କକୁଟୱା, ନଡ଼ୱାକକୁ  ନଜଳୱାଇ ବ୍ବହୱାର 
କରୱାଯୱାଇପୱାରବି। ଏହୱାଦ୍ୱାରୱା ରଯଉଁ ନଡ଼ୱା, କକୁଟୱା କୱାଠ ିକୃରକଙ୍ 
ପୱାଇଁ ରବୱାଝ ଥିଲୱା, ଚନି୍ୱାର କୱାରଣ ଥିଲୱା ଏରବ ତୱାହୱା ଆ�ର 
ମୱାଧ୍ୟମ ସୱାଜବି। ପରରିବଶର ସକୁରକ୍ଷୱାରର କୃରକଙ୍ ରଯୱାଗଦୱାନ 
ଆହକୁର ିବଢବି ଏବଂ ରଦଶକକୁ ଏକ ରବୈକଳ୍ପକି ଇନ୍ନ ବ ିମିଳବି।’’ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାରଙ୍ ପ୍ୱାଥମିକତୱାରର  କୃରକଙ୍ ଆ� ବଢବିୱା 
ସହତି ରପରରେୱାଲ୍ , ଡରିଜଲ୍ , ଗ୍ସର ବତକଳ୍ପ ପ୍ସ୍ତକୁତ ିବ ିସୱାମିଲ୍  
ରହଛି।ି ଆଉ ଏହ ି ପ୍ୱାଣ୍ଟ ରସହ ି ପ୍ତବିର୍ତୱାକକୁ ଦଶ୍ଘୱାଇଥୱାଏ। 

ପ୍ର�ୃତିଆମ�ୁଜୀବନକଦଇଥଲାଏଆଉଶକି୍ଆମ�ୁଚଳଚଞ୍ଳରକଖ।ପ୍ର�ୃତରିପୂଜଲା�ରୁଥିବଲାଆମକଦଶ
ପଲାଇଁବଲାକୟଲାଫୁଏଲକହଉଛିପ୍ର�ୃତରିରକ୍ଲା�ରିବଲାଲଲାଗିଏ�ଉତ୍କୃ ଟେସମଲାଧଲାନ।ଆମପଲାଇଁକଜୈବଇନ୍ଧନର
ଅଥ୍କହଉଛିସବୁଜୀମଲାଆଣୁଥିବଲାଇନ୍ଧନ।ପରିକବଶରସରୁକ୍ଲା�ରୁଥିବଲାଇନ୍ଧନ।କଜୈବ�ିଇନ୍ଧନପ୍ଲାଣ୍ଦ୍ଲାରଲାନଲା
କ�ବଳପ୍ରଦୂଷଣ�ମ୍କହଲାଇଥଲାଏବରଂପରିକବଶରକ୍ଲାକର�ୃଷ�ଙ୍କକଯଲାଗଦଲାନଆହୁରିବଢଥିଲାଏ,ତଲାସହ
କଦଶ�ୁଏ�କବୈ�ଳ୍ପ�ିଇନ୍ଧନବିମିଳଥିଲାଏ।କଜୈବଇନ୍ଧନ�ୁକପ୍ରଲାତ୍ଲାହନକଦବଲାରଏହିଶୃଙ୍ଖଳଲାକରପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀ
ନକରନ୍ଦ୍ରକମଲାଦୀଅଗଟେ10ବଶି୍ୱକଜୈବ�ିଇନ୍ଧନଦବିସଅବସରକରହରୟଲାଣଲାରପଲାନପିଥଠଲାକରଦ୍ତିୀୟପିଢି

(2ଜ)ିଇଥଲାନଲପ୍ଲାଣ୍�ୁରଲାଷ୍ଟ୍ରପଲାଇଁସମପମିତ�ରିଛନ୍।ି

ସ୍ୱଚ୍ ପରିରବଶ, ସମଦୃ୍ କୃରକ, 
ରଜୈବ ଇନ୍ନ ଉନ୍ନତ ସମାଧାନ 

ପାନିପଥରର 2 ଜି ଇଥାନଲ କାରଖାନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମପଷିତ 
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ଖୱାଲି ରସତକି ିନକୁରହଁ, ଏହ ିପ୍ୱାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରୱା ଦଲି୍ୀ-ଏନ୍ ସଆିର୍  ଏବଂ 
ପୂରୱା ହର�ୱାଣୱାରର ପ୍ଦୂରଣ କମ୍  କରବିୱାରର ସହୱା�କ ରହବ। 
ବୱାସ୍ତବରର ଶକି୍ର ସତତ ଆବଶ୍କତୱା ଭୱାରତ ଭଳ ି ରଦଶ 
ପୱାଇଁ ବହକୁତ ଜରକୁ ରୀ। ଏହ ିରକ୍ଷତ୍ରର ଆତ୍ମ ନଭି୍ଘର ରହବୱା ଲୱାଗି 
ବଗିତ କଛି ିବର୍ଘ ରହଲୱା ବରିଶର ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯୱାଇଛ।ି ଏହ ି
ପ୍ୱାଣ୍ଟର ରଲୱାକୱାପ୍ଘଣ ରଦଶରର ରଜୈବ ଇନ୍ନର ଉତ୍ପୱାଦନ ଏବଂ 
ଉପରଯୱାଗକକୁ ରପ୍ୱାତ୍ୱାହନ ରଦବୱା ଲୱାଗି ସରକୱାର ରନଉଥିବୱା 
ପଦରକ୍ଷପ ଗକୁଡ଼କି ଭିତରକୁ  ରଗୱାଟଏି। ଏହୱା ଶକି୍ ରକ୍ଷତ୍କକୁ ଅଧିକ 
ସକୁଲଭ, କକୁଶଳ ଏବଂ ନରିନ୍ର କରବିୱା ଲୱାଗି ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍ 
ପ୍ୱା�ସର ଅନକୁ ରୂପ। 

କଜୈବଇନ୍ଧନଦବିସ
ପ୍ତବିର୍ଘ 10 ଅଗଟେକକୁ ବଶି୍ୱ ରଜୈବ ଇନ୍ନ ଦବିସ ଭୱାରବ 
ପୱାଳନ କରୱାଯୱାଏ। ଅଣପୱାରମ୍ରକି ଇନ୍ନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୱାବଦରର 
ସରଚତନତୱା ସୃଟିେପୱାଇଁ ଏହ ିଅବସରରର ଉଦ୍ମ କରୱାଯୱାଇଥୱାଏ। 
ଅଣ ପୱାରମ୍ରକି ଶକି୍ କପିର ି ପୱାରମ୍ରକି ଶକି୍ର ବକିଳ୍ପ 
ରହୱାଇପୱାରର ତୱାହୱାକକୁ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ରଦଇଥୱାଏ। ଏହ ି ଦନିଟକିକୁ ସୱାର୍  
ରକୁ ଡଲ୍ ଫ ଡରିଜଲ୍ ଙ୍ ସମ୍ୱାନୱାରଥ୍ଘ ବଶି୍ୱବ୍ୱାପୀ ପୱାଳନ କରୱାଯୱାଏ। 
ରସ ଡରିଜଲ୍  ଇଞି୍ନ୍ ର ଆବଷି୍ୱାରକ ଥିରଲ। ଏହୱାହ ରସ ଜୀବୱାଶ୍ମ 
ଇନ୍ନର ବକିଳ୍ପ ଭୱାରବ ବନସ୍ତ ିରତଲର ପ୍ର�ୱାଗ ସମ୍ଭୱାବନୱାକକୁ 
ପ୍ଥରମ ବ୍କ୍ କରଥିିରଲ। n

ବରତ୍ତକ ୁ3 ଲକ୍ ଟନ୍  ହ୍ାସ ରହଲା ଅଙ୍ାରକାମ୍ଳ
n  2ଜ ିର ଅଥ୍ଘ ରହଉଛ ି 2nd Generation 

ଅଥ୍ଘୱାତ୍  ଦ୍ତିୀ� ପିଢ।ି ଏହ ି2ଜ ିଇଥୱାନଲ କୱାରଖୱାନୱା 
ଆନକୁମୱାନକି 900 ରକୱାଟରିକୁ  ଅଧିକ ମଲୂ୍ରର 
ଇଣି୍ଆନ୍ ଅଏଲ୍ କରପ୍ଘୱାରରସନ୍ ଲିମିରଟଡ୍ ଦ୍ୱାରୱା 
ନମି୍ଘୱାଣ କରୱାଯୱାଇଛ।ି

n  ଅତ୍ୱାଧକୁନକି ସ୍ରଦଶୀ ପ୍ଯକୁକି୍ବଦି୍ୱାକକୁ ଆଧୱାର କର ି
ଏହ ିପ୍କଳ୍ପ ବୱାରପିକ ପ୍ୱା� 30 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଇଥୱାନଲ 
ଉତ୍ପୱାଦନ ପୱାଇଁ ପ୍ୱା� ଦକୁଇ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଧୱାନ ନଡ଼ୱା 
(ପରୱାଲି) ବ୍ବହୱାର କର ି‘ବଜ୍ଘ୍ରକୁ  ଧନ’ ଉତ୍ପୱାଦନ 
ପୱାଇଁ ଭୱାରତର ପ୍�ୱାସରର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୱା� 
ସଚୂତି କରଛି।ି  

n  କୃର ିଫସଲର ଅବଶଟିେୱାଂଶ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳର ଏକ 
ଲକ୍ଷରକୁ  ଅଧିକ ଚୱାରୀଙ୍ଠୱାରକୁ  ସଧିୱାସଳଖ ମିଳବି। 
ଏହୱା କୃରକମୱାନଙ୍କୁ  ସଶକ୍ କରବି ଏବଂ ରସମୱାନଙ୍କୁ  
ଅତରିକି୍ ଆ� କରବିୱାର ସକୁରଯୱାଗ ରଦବ।

n  ଏହ ିପ୍କଳ୍ପ ଏହ ିକୱାରଖୱାନୱାର କୱାଯ୍ଘ୍ରର ଜଡ଼ତି 
ରଲୱାକଙ୍କୁ  ପ୍ତ୍କ୍ଷ ନଯିକୁକି୍ ପ୍ଦୱାନ କରବି ଏବଂ ଧୱାନ 
ନଡ଼ୱା କୱାଟବିୱା, ପରଚିୱାଳନୱା, ସଂରକ୍ଷଣ ଇତ୍ୱାଦ ି
ରଯୱାଗୱାଣ ଶଙୃ୍ଖଳରର ପରରୱାକ୍ଷ ନଯିକୁକି୍ ସଟିୃେ କରବି।

n  ନଡ଼ୱା ଜଳବିୱାରର ହ୍ୱାସ ମୱାଧ୍ୟମରର, ଏହ ିପ୍କଳ୍ପ 
ବୱାରପିକ ପ୍ୱା� ତନି ିଲକ୍ଷ ଟନ୍ କୱାବ୍ଘନ ଡୱାଇଅକ୍ସୱାଇଡ୍ 
ନଗି୍ଘମନ ସହତି ଗ୍ରୀନ୍ ହୱାଉସ୍ ଗ୍ୱାସ୍ ପରମିୱାଣ ହ୍ୱାସ 
କରବିୱାରର ସହୱା�କ ରହବ, ଯୱାହୱା ରଦଶରକୁ  ପ୍ୱା� 
63,000 କୱାର୍ ହଟୱାଇବୱା ସହତି ସମୱାନ ରବୱାଲି 
ବରିବଚନୱା କରୱାଯୱାଏ ।

ଚାରୀଙୁ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ
n  ରପରରେୱାଲରର ଇଥୱାନଲ ମିରେଣ କର ିଗତ 7-8 ବର୍ଘ ମଧ୍ୟରର ପ୍ୱା� 

50 ହଜୱାର ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱାକକୁ ବରିଦଶ ଯିବୱାରର ରରୱାକୱାଯୱାଇପୱାରଛି।ି  
ଇଥୱାନଲ ମିରେଣ ରହତକୁ  ପ୍ୱା� ସମୱାନ ପରମିୱାଣର ଟଙ୍ୱା ଆମ ରଦଶର 
ଚୱାରୀଙ୍ ନକିଟକକୁ ଯୱାଇଛ।ି

n 8 ବର୍ଘ ପୂରବ୍ଘ ରଦଶରର ରକବଳ 400 ନ�ିକୁତ ଲିଟର ଇଥୱାନଲ 
ଉତ୍ପୱାଦତି ରହଉଥିଲୱା। ବତେ୍ଘମୱାନ ଏହ ିଉତ୍ପୱାଦନ ପ୍ୱା� 400 ରକୱାଟ ି
ଲିଟରରର ପହଞ୍ଚଛି।ି ଏହ ିକୱାରଣରକୁ  କୃରକ ଏବଂ ଆଖକୁ ଚୱାରୀମୱାରନ 
ବହକୁ  ଉପକୃତ ରହୱାଇଛନ୍।ି

n  ପୱାଇପରକୁ  ଗ୍ୱାସ ସଂରଯୱାଗ ସଂଖ୍ୱା 1 ରକୱାଟ ିଛକୁଇଁଛ।ି  ଆସନ୍ୱା କଛି ି
ବର୍ଘ ମଧ୍ୟରର ରଦଶର 75 ପ୍ତଶିତରକୁ  ଅଧିକ ପରବିୱାରକକୁ ପୱାଇପ୍ 
ଦ୍ସସ୍ଵୱାରୱା ଗ୍ୱାସ୍ ସଂରଯୱାଗ ରକ୍ଷତ୍ରର ରଦଶ କୱାଯ୍ଘ୍ କରକୁ ଛ।ି 
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ଭୱାରତ କହରିଲ ରକବଳ ଦଲି୍ୀ ନକୁରହଁ, ଏଥିରର ସବକୁ ରୱାଜ୍, 
ସବକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ଶୱାସତି ଅଞ୍ଚଳ ବ ି ଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକ୍। ସହରଯୱାଗୀ 
ସଂରବୱାଦର ଚନି୍ୱାଧୱାରୱାକକୁ ବଳଷି୍ଠ କରଥିିବୱା ଭୱାରତ 

ବଶି୍ୱ ସୱାମ୍ନୱାରର ଅରନକ ଉଦୱାହରଣ ସଟିୃେକର ିପ୍ଶଂସତି ବ ି ରହୱାଇଛ।ି 
ରକୱାଭିଡ୍  ମହୱାମୱାରୀ ସମ�ରର ଏହୱାର ଉଦୱାହରଣ ରଦଖିବୱାକକୁ 
ମିଳଥିିଲୱା। ଏରବ ଭୱାରତ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 75 ବର୍ଘ ପୂତେପି କରଛି।ି 
ଆଗକକୁ  ରଦଶକକୁ ଏକ ବକିଶତି ରୱାଷ୍ଟ୍ର ଭୱାରବ ଗଢ ି ରତୱାଳବିୱାକକୁ ଦୃଢ 
ସଂକଳ୍ପ ବ ିଗ୍ରହଣ କରଛି।ି ସବକୁରକ୍ଷତ୍ରର ଉତ୍ର୍ଘ ହୱାସଲ ପୱାଇଁ ସୱାରୱା 
ରଦଶ ଆସନ୍ୱା 25 ବର୍ଘକକୁ ଅମତୃକୱାଳ ଭୱାରବ  ଗ୍ରହଣ କରଛି।ି ଏହ ି
ସମ�ରର ରୱାଜ୍ଗକୁଡ଼କି ଉତ୍ୱାହୀ, ନମନୀ�, ଆତ୍ମନଭି୍ଘର ରହବୱା ସହ  

ସମବୱା� ଭିତେଭୂିମି ଓ ଆଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରୱା ‘ଆତ୍ମନଭି୍ଘର’ ରହବୱା ବ ିଆବଶ୍କ। 
ଏହୱାହିଁ ଆତ୍ମନଭି୍ଘର ଭୱାରତର ମଳୂଦକୁଆ। ଏକ ଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକି୍ ଭୱାରତ ନମି୍ଘୱାଣ  
ରୱାସ୍ତୱାରର ନତି ିଆର�ୱାଗଙ୍ ଗଭର୍ପିଂ କୱାଉନ୍ସଲିଙ୍ ସପ୍ମ ରବୈଠକ ଅଗଟେ 
7 ଦନି ରହୱାଇଥିଲୱା।  ଚଳତି ବର୍ଘ, ପରଚିୱାଳନୱା ପରରିଦ ରବୈଠକରର 
୪ଟ ି ପ୍ମକୁଖ ବରି� ଉପରର ଆରଲୱାଚନୱା କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। ଫସଲ 
ବବିଧିକରଣ ଏବଂ ଡୱାଲି, ରତୈଳବୀଜ ଏବଂ ଅନ୍ କୃର-ିଉତ୍ପୱାଦ ରକ୍ଷତ୍ରର 
ଆତ୍ମନଭି୍ଘରଶୀଳତୱା ହୱାସଲ, ବଦି୍ୱାଳ� ଶକି୍ଷୱା ରକ୍ଷତ୍ରର ଜୱାତୀ� ଶକି୍ଷୱା 
ନୀତ ି(ଏନଇପି)ର କୱାଯ୍ଘ୍କୱାରତିୱା, ଉର୍ ଶକି୍ଷୱା ରକ୍ଷତ୍ରର ଜୱାତୀ� ଶକି୍ଷୱା 
ନୀତରି କୱାଯ୍ଘ୍କୱାରତିୱା ଏବଂ ସହରୱାଞ୍ଚଳ ପ୍ଶୱାସନ ।

ଏହ ି ଅବସରରର ସରମବେୱାଧନ କର ି ପ୍ଦୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ, 

ବକିାଶ ଯାତ୍ାକୁ ସାଥତ୍ତକ କରୁଛ ି
ସମବାୟ ଓ ସବ୍ କା ପ୍ୟାସ

କ�ୌଣସିବିକଦଶରପ୍ରଗତରିଆଧଲାରକହଉଛିକ�ନ୍ଦ୍ରଓରଲାଜୟେଙ୍କସହଭଲାଗୀତଲାକର�ଲାଯ୍ୟେ�ୁରୂପଲାୟନ�ରିବଲାଏବଂମିଳମିିଶିଆଗ�ୁ
ବଢବିଲା।ଏହିଢଲାଞ୍ଲାକରଭଲାରତରବ�ିଲାଶ�ୁଆଗ�ୁବଢଲାଇବଲାକରନଷି୍ଲାଓପ୍ରତବିଦ୍ଧତଲାଗ୍ରହଣ�ରିଥିବଲାକ�ନ୍ଦ୍ରସର�ଲାରସଂଘୀୟବୟେବସ୍ଲା�ୁ
ସମ୍ଲାନକଦଇଜଲି୍ଲାସ୍ରଯଲାଏବ�ିଲାଶ�ୁଆଗ�ୁକନଇଛନ୍।ିଏହଲାରସଫୁଳସଲାରଲାବଶି୍ୱକରକ�ଲାଭିଡ୍ସମୟକରମଧ୍ୟକଦଖିବଲା�ୁମିଳଥିିଲଲା
ଆଉବଶି୍ୱବିଏହଲା�ୁଯକଥଟେପ୍ରଶଂସଲା�ରିଥିଲଲା।ସବ୍�ଲାପ୍ରୟଲାସଏବଂସହକଯଲାଗୀସଂଘୀୟବୟେବସ୍ଲାଏକବନୂଆଭଲାରତରବ�ିଲାଶ�ୁ
ତ୍ୱରଲାନ୍ତି�ରୁଛ।ିଏହିଶୃଙ୍ଖଳଲାକରଅଗଟେ7ତଲାରିଖନତିିଆକୟଲାଗଙ୍କଗଭର୍ଣମିଂ�ଲାଉନ୍ଲିକବୈଠ�କରପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀନକରନ୍ଦ୍ରକମଲାଦୀ3�-ି
କରେଡ୍(ବୟେବସଲାୟ),�ୁରିଜମି୍(ପଯ୍ୟେ�ନ)ଏବଂକ�କ�୍ଲାକଲଲାଜି(କବୈଷୟି�ଜ୍ଲାନ)�ୁକପ୍ରଲାତ୍ଲାହନକଦବଲାଉପକରଗୁରୁତ୍ୱକଦଇଥିକଲ।

ରାଷ୍ଟ୍ର ନତି ିଆରୟାଗଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗଭର୍ଷିଂ କାଉନ୍ସଲ୍ି  ରବୈଠକ 
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ସଂରୀ� ଢୱାଞ୍ଚୱାରର ରୱାଜ୍ଗକୁଡ଼କିର ସୱାମକୁହକି ପ୍ରଚଟେୱା ଭୱାରତର ଶକି୍କକୁ 
ଏରତ ପରମିୱାଣରର ବଢୱାଇଛ,ି ଯୱାହୱା ରକୱାଭିଡ୍  ଭଳ ି ଏକ ରବୈଶ୍ୱକ ି
ମହୱାମୱାରୀକକୁ ସଫଳତୱାର ସହ ମକୁକୱାବଲିୱା କରପିୱାରଛି।ି ରସ କହଥିିରଲ 
ରଯ, ଏହ ିକ୍ମରର ପ୍ତଟି ିରୱାଜ୍ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପୂର୍୍ଘ ଭୂମିକୱା ନବି୍ଘୱାହ କର ିନଜି 
ସୱାମଥ୍ଘ୍ ଅନକୁସୱାରର ରକୱାଭିଡ୍  19କକୁ ମକୁକୱାବଲିୱା କରଥିିରଲ। ଏହୱାହିଁ 
ଭରତକକୁ ବଶି୍ୱଶକି୍ ଭୱାରବ ସ୍ୱାପନ କରବିୱାରର ସହୱା�କ ରହୱାଇଥିଲୱା, 
ଯୱାହୱା ସବକୁରବରଳ ରଗୱାଟଏି  ବକିୱାଶନ୍ମଲୁଖୀ ରଦଖ ରଦଖିଥୱାଏ। ଏଥିପୱାଇଁ 
ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରୱାଜ୍ଗକୁଡ଼କିର ଉଦ୍ମକକୁ ପ୍ଶଂସୱା କରଥିିରଲ ରଯଉଁଥିରର 
ରସମୱାରନ ତୃଣମଳୂସ୍ତରରର ଥିବୱା ରଲୱାକଙ୍ ପୱାଖରର ରସବୱା ପହଞ୍ଚୱାଇବୱା 
ଲୱାଗି ଉଦ୍ମ କରଥିିରଲ, ଅଥ୍ଘୱାତ୍  ସରକୱାରୀ ସକୁବଧିୱା ସକୁରଯୱାଗକକୁ ସବ୍ଘନମି୍ନ 
ସ୍ତରର ରଲୱାକ ପୱାଖରର ପହଞ୍ଚୱାଇଥିରଲ। 

ଆତ୍ମନଭି୍ଘର ଭୱାରତ ଗଠନ ଉରଦ୍ଶ୍ରର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ 3T ଅଥ୍ଘୱାତ୍  
ରରେଡ୍ , ଟକୁ ରଜିମି୍  ଳବଂ ରଟରକ୍ନୱାରଲୱାଜକିକୁ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ରଦଛିନ୍।ି ପଥୃିବୀର 
ରଯରକୌଣସ ିରକୱାଣରର ଥିବୱା ଭୱାରତୀ� ମିଶନକକୁ ଏହକି୍ମରର ସହୱା�କ 
ରହବୱା ଲୱାଗି ରଚଟେୱା କରଛିନ୍।ି ରସ କହଥିିରଲ ରଯ, ରୱାଜ୍ଗକୁଡ଼କି 
ଆମଦୱାନୀକକୁ କମ୍  କରବିୱା ଏବଂ ରପ୍ୱାନୀ ଉପରର ଧ୍ୟୱାନ ରଦବୱା ଲୱାଗି 
ରସ ରୱାଜ୍ଗକୁଡ଼କିକୁ ପରୱାମଶ୍ଘ ରଦଇଥିରଲ। ଏଥିରନଇ ରୱାଜ୍ଗକୁଡ଼କି 
ଉପଯକୁକ୍ ଉପୱା� ରଖୱାଜବିୱା ଏବଂ ତୱାକକୁ ପ୍ଣ�ନ କରବିୱା ଆବଶ୍କ 
ରବୱାଲି ରସ କହଥିିରଲ। ଏଥିଲୱାଗି ରସ କହଥିିରଲ ରଯ ‘ରଭୱାକୱାଲ୍  ଫର 
ରଲୱାକଲ୍ ’ ବୱା ସ୍ୱାନୀ� ଉତ୍ପୱାଦ ପୱାଇଁ ଯକୁକି୍ ବୱାଢବିୱା ରକୌଣସ ିରୱାଜନୀତକି 
ଏରଜଣ୍ୱା ବୱା ରସ୍ୱାଗୱାନ୍  ନକୁରହଁ, ବରଂ ଏହୱା ପ୍ତଟି ି ଭୱାରତବୱାସୀଙ୍ 
ପୱାଇଁ ଏକ ସୱାଧୱାରଣ ନରି୍୍ଘୱାରଣ। ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ ଏହୱାକକୁ ଜୱାତୀ� 
ସ୍ତରରର ପ୍ୱାଥମିକତୱା ରବୱାଲି  ବର୍୍ଘନୱା କରଥିିରଲ। ଅଥ୍ଘୱାତ୍  ଆଜ ିଯଦ ି
ଆରମ ଏହ ି ମଞି୍ ଲଗୱାଇବୱା ରତରବ ତୱାହୱା ନଶିି୍ତଭୱାରବ 2047 
ରବଳକକୁ ଫଳରଦବ। 

ରକୱାଭିଡ୍  ପରର ଏହୱା ଏହଉଛ ିପ୍ତମ ଗଭର୍ପିଂ କୱାଉନ୍ସଲି୍   ରବୈଠକ। 
ଏହ ିରବୈଠକର ଏରଜଣ୍ୱା ତଥୱା  ଜୱାତୀ� ସ୍ତରରର ଥିବୱା ପ୍ସଙ୍ଗକୁଡ଼କିକୁ ଏହ ି
ରବୈଠକରର ଆରଲୱାଚନୱା କରବିୱା ଲୱାଗି ସ୍ିର କରବିୱାକକୁ ରବୈଠକ ପୂବ୍ଘରକୁ  
ମୱାସୱାଧିକ କୱାଳ ବଭିିନ୍ନ ରୱାଜ୍ଗକୁଡ଼କି ସହ  ଆରଲୱାଚନୱା ରହୱାଇଥିଲୱା। 
75 ବର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଇତହିୱାସରର ପ୍ଥମଥର ପୱାଇଁ ପ୍ତ ିରୱାଜ୍ ଓ 
ରକନ୍ଦ୍ର ଶୱାସତି ଅଞ୍ଚଳର ମକୁଖ୍ସଚବିମୱାରନ ଏହ ି ରବୈଠକରର ରଯୱାଗ 
ରଦଇ ଜୱାତୀ� ସ୍ତରରର ଏହ ି ପ୍ସଙ୍ଗକୁଡ଼କି ବରି�ରର ଆରଲୱାଚନୱା 
କରଥିିରଲ। ତନି ିଦନି ଧର ିଏହ ିରବୈଠକ ଅନକୁଷ୍ଠତି ରହୱାଇଥିଲୱା। 
4ପ୍ରସଙ୍କରଗଭର୍ଣମିଂ�ଲାଉନ୍ଲି୍ଆକଲଲାଚନଲା
1.ଫସଲ ବବିଧି�ରଣ ଏବଂ ଡଲାଲି, କତୈଳବୀଜ ଏବଂ ଅନୟେ �ୃଷ-ି
ଉତ୍ଲାଦକକ୍ତ୍କରଆତ୍ମନଭି୍ରଶୀଳତଲାହଲାସଲ,

2.ବଦିୟେଲାଳୟ ଶକି୍ଲା କକ୍ତ୍କର ଜଲାତୀୟ ଶକି୍ଲା ନୀତି (ଏନଇପି)ର
�ଲାଯ୍ୟେ�ଲାରିତଲା,

3.ଉଚ୍ଚଶକି୍ଲାକକ୍ତ୍କରଜଲାତୀୟଶକି୍ଲାନୀତରି�ଲାଯ୍ୟେ�ଲାରିତଲାଏବଂ

4.ସହରଲାଞ୍ଳପ୍ରଶଲାସନ

ଦଶ୍ଘୱାଯୱାଇଥିବୱା ପ୍ତଟି ି ପ୍ସଙ୍କକୁ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ରଦଇଛନ୍।ି 
ଭୱାରତକକୁ ଆତ୍ମ ନଭି୍ଘର କରବିୱା ପୱାଇଁ ଅତ୍ୱାଧକୁନକି କୃର,ି ପ୍ୱାଣୀ ପୱାଳନ ଓ 

ଖୱାଦ୍ ପ୍କି୍�ୱାକରର ଯରଥଟେ ଆବଶ୍କତୱା ରହଥିିବୱା ରସ କହଛିନ୍।ି ରସ 
କହଛିନ୍ ିରଯ, ଜୀବନରଣୈଳୀକକୁ ସହଜ କର,ି ସ୍ଚ୍ ରସବୱା ଉପଲବ୍ଧ ିଏବଂ 
ସହରୱାଞ୍ଚଳ ରଲୱାକଙ୍ ଜୀବନଧୱାନରଣ ମୱାରନ ଗକୁଣୱାତ୍ମକ ବକିୱାଶ ଦ୍ୱାରୱା  
ଭୱାରତରରର ଦରୁତ ସହରୱା�ନ ଏକ ଅଭିରୱାପ ବଦଳରର ଆଶୀବ୍ଘୱାଦ ଓ 
ସକୁରଯୱାଗରର ଭରୱା ରହବ। ପିଏମ୍  ରମୱାଦୀ ଏହ ିଅବସରରର 2023ରର 
ଭୱାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୱାରର ଆର�ୱାଜନ ରହବୱାକକୁ ଥିବୱା  ଜ ି 20 ରବୈଠକ 
ବୱାବଦରର ସଚୂନୱା ରଦଇ କରଥିିରଲ ରଯ, ଏହୱା ଦଲି୍ୀରର ସୀମିତ ନ 
ରହ ିସବକୁ ରୱାଜ୍ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ଶୱାସତି ଅଞ୍ଚଳକକୁ ଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକ୍ କରକୁ ଛ।ି ଅଥ୍ଘୱାତ୍  
ଭୱାରତ ରକବଳ ଦଲି୍ୀରର ସୀମିତ ନକୁରହଁ। 

ଜ-ି20 ରବୈଠକ ବୱାବଦରର ବ୍ୱାପକ ଅଭିଯୱାନ  ଆରମ୍ଭ ରହବୱା 
ଆବଶ୍କ। ଏହୱା ଆମକକୁ ଭୱାରତରର ଉତ୍କୃ ଟେ ପ୍ତଭିୱା ବୱାଛବିୱାରର 
ସହୱା�କ ରହବ। ଏହ ି ଅବସରରର ପ୍ତ ି ରୱାଜ୍ର ମକୁଖ୍ମନ୍ତୀ ଓ 
ଲକୁ ୍ଟନୱାଣ୍ଟ ଗଭର୍୍ଘର ରସମୱାନଙ୍ ରୱାଜ୍ ତଥୱା ରକନ୍ଦ୍ର ଶୱାସତି ଅଞ୍ଚଳର 
ବଭିିନ୍ନ ପ୍ସଙ୍ ବୱାବଦରର ଉରଲ୍ଖ କରଥିିରଲ।  ଏହ ି ଚୱାର ି ପ୍ମକୁଖ 
ଏରଜଣ୍ୱାକକୁ ଧ୍ୟୱାନରର ରଖି ରସମୱାରନ ପ୍ୱାଥମିକତୱା, ପରଣିତ ିଓ ଆହବେୱାନ 
ସମ୍କ୍ଘରର ନଜି ମତ ରଖିଥିରଲ। n

ରକୱାଭିଡ୍  ଭଳ ିରବୈଶ୍ୱକି ମହୱାମୱାରୀ ସହ ଲଢବିୱା ଲୱାଗି ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ସବ୍ କୱା 
ସୱାଥ୍  ମନ୍ତକକୁ ଗ୍ରହଣ କରଥିିରଲ, ଯୱାହୱା ରୱାଜ୍- ରକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରର ଉତ୍କୃ ଟେ 
ସମ୍କ୍ଘର ନଦିଶ୍ଘନ ରହବୱା ସହ ଭୱାରତୀ� ଗଣତନ୍ତରର ସଂରୀ� ବ୍ବସ୍ୱାର 
ଗକୁରକୁ ତ୍ୱକକୁ ଆହକୁର ିବଢୱାଇଥିଲୱା। ରକୱାଭିଡ୍  ସମ�ରର ପରସି୍ିତରି ମକୁକୱାବଲିୱା 
ପୱାଇଁ ରକବଳ ରୱାଜ୍ଗକୁଡ଼କି ମକୁଖ୍ମନ୍ତୀଙ୍ ସହ ପରୱାମଶ୍ଘ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା 
ତୱାହୱା ନକୁରହଁ, ବରଂ ଲକ୍ ଡୱାଉନ୍ କକୁ କପିର ି କୱାଯ୍ଘ୍ୱାନବେ�ନ କରୱାଯିବ ରସ 
ବୱାବଦରର ମଧ୍ୟ ରୱାଜ୍ଗକୁଡ଼କିର ପରୱାମଶ୍ଘ ଓ ବ୍ୱାପକ ଅନକୁଶୀଳନ ପରର 
ନଷି୍ପତେ ିନଆିଯୱାଇଥିଲୱା। ଆହକୁରମିଧ୍ୟ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ ମୱାର୍୍ଘ 19, 2020 
ରର ରକୱାଭିଡ୍  ସଂକ୍ମଣ ଶଙୃ୍ଖଳକକୁ ଭୱାଙି୍ବ ପୱାଇଁ ପ୍ଥମଥର ପୱାଇଁ ତୱାଙ୍ର 
ରଦଶ ପୱାଇଁ ସରମବେୱାଧନ କୱାଯ୍ଘ୍କ୍ମରର ଜନତୱା କଫକୁ ୍ଘ୍ ରରୱାରଣୱା କରଥିିରଲ, 
ଯୱାହୱା ସଧିୱାସଳଖ ଲକ୍ ଡୱାଉନ୍  ନଥିଲୱା। ପ୍ଥରମ ମକୁଖ୍ମନ୍ତୀମୱାନଙ୍ 
ସହ କଥୱାବୱାତେ୍ଘୱା, ପରଦନି ଫୱାମ୍ଘୱାସକ୍ୁ ଟକିୱାଲ୍ ଶଳି୍ପର ବଶିଟିେ ବ୍କି୍ଙ୍ ସହ 
ଆରଲୱାଚନୱା କରବିୱାପରର ଯକୁର୍କୱାଳୀନ ଭିତେରିର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ କଳୱା 
ବଜୱାରୀ ବନ୍ କରବିୱାକକୁ ନରିଦ୍୍ଘଶ ରଦଇଥିରଲ। ଏହୱା ସହତି  ଭବରି୍ତର 
ଆବଶ୍କତୱାକକୁ ତକୁ ଲୱାଇବୱା ଲୱାଗି  14 ହଜୱାର ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ମଲୂ୍ର ଦକୁଇଟ ି
ପ୍କଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମଞ୍କୁର କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। ତୱା’ପରର ରମଡକିୱାଲ୍ ରଗୱାଷ୍ଠୀ, ଆ�କୁର 
ଡୱାକ୍ର, ଶଳି୍ପ, ରବୈଦକୁ ୍ତକି ଗଣମୱାଧ୍ୟମ, ପି୍ଣ୍ଟ ମିଡଆି, ସୱାମୱାଜକି ସଂଗଠନ, 
ରରଡଓି ଆରରଜ, ସମସ୍ତ ରୱାଜରନୈତକି ଦଳର ରନତୱା, ଗ୍ରୱାମ ସରପଞ୍ଚ, 
ରଦଶର କ୍ୀଡ଼ୱାବତି୍ ଏବଂ ଏ ରକ୍ଷତ୍ରର ସକି୍� ଭୱାରବ ରଯୱାଗଦୱାନ କରକୁ ଥିବୱା 
ସମସ୍ତଙ୍ ସହ ସଧିୱାସଳଖ ରଯୱାଗୱାରଯୱାଗ କରଥିିରଲ। ଏହ ିସମସ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ 
ମୱାଧ୍ୟମରର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍ ଦୃଟିେରକୱାଣ ଥିଲୱା, ରଲୱାକଙ୍କୁ  ଏକ ସକରୱାତ୍ମକ 
ବୱାତେ୍ଘୱା ପଠୱାଇବୱା ଏବଂ ନରିୱାଶୱା କମିବେୱା ଆତଙ୍କକୁ ଦୂର କରବିୱା। ଏସବକୁ ଉପରର 
ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍ ନରିବଦନ ଥିଲୱା ରଯ ରଲୱାକଙ୍କୁ  ଚୱାକରିରିକୁ  ବରଖୱାସ୍ତ କରୱାଯିବୱା 
ଉଚତି ନକୁରହଁ ଏବଂ ଏଠୱାରର କୱାଯ୍ଘ୍ କରକୁ ଥିବୱା ରଲୱାକଙ୍କୁ  ସକୁରକ୍ଷୱା ପରରିବଶ 
ପ୍ଦୱାନ କରବିୱା। 

ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ା : ଆରଲାଚନା 
ଏବଂ ସମନୟ୍

ରାଷ୍ଟ୍ର ନତି ିଆରୟାଗଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗଭର୍ଷିଂ କାଉନ୍ସଲ୍ି  ରବୈଠକ 
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ଅଥତ୍ତନୀତକି ମାନ୍ଦାବସ୍ା ଭିତରର ସାରା 
ବଶି୍ୱ, ମଜଭୁତରିର ବଢଛୁ ିଆମ ରଦଶ 
କ�ଲାଭିଡ୍ମହଲାମଲାରୀସଙ୍କ�ସହଋଷୟୁକକ୍ରନ୍ଯୁଦ୍ଧପରିସ୍ିତିକହତୁସଲାରଲାବଶି୍ୱରଅଥ୍ନୀତି
ଏକବମଲାଦେଲାବସ୍ଲାକରରହଛି।ିଚଲାରିଆକଡମ୍ୁରଲାସ୍ୀତ,ିମହଙ୍ଲାମଲାଡକଗଲା�ଏିକଗଲା�ଏିଆହ୍ଲାନ
କହଲାଇଠଆିକହଲାଇଛ।ିକହକଲଭଲାରତୀୟଅଥ୍ବୟେବସ୍ଲାଏହିଆହ୍ଲାନ�ୁମ�ୁଲାବଲିଲା�ରି

ଶକ୍ଭଲାକବଆଗ�ୁବଢୁଛ।ିବ୍ ମୁମ୍ବଗ୍ରସଦୟେତମସକବ୍କ୍ଣଅନୁସଲାକରଭଲାରତରଅକନ�
କଦଶରଅଥ୍ବୟେବସ୍ଲାମଲାଦେଲାକହବଲାଆଶଙ୍କଲାଥିବଲାକବକଳକ�ବଳଭଲାରତଏମିତିଏ�କଦଶ

କଯଉଁଠଲାକରଏହଲାରପ୍ରଭଲାବଏଯଲାଏପଡନିଲାହିଁ।

ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ରହଉଛନ୍ ି ଜରଣ ଭିନ୍ନ 
ଚନି୍କ। ଗତ ଆଠ ବର୍ଘ ମଧ୍ୟରର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ 
ଏଭଳ ିଅରନକ ପରବିତେ୍ଘନ ଆଣିଛନ୍ ିଯୱାହୱା ପୂବ୍ଘରକୁ  ରକହ ି

ରକରବ କଳ୍ପନୱା ବ ିକର ିନଥିରଲ। ଏପରକି ିରକହ ିଏଗକୁଡ଼କି ପ୍ତ ି
ଧ୍ୟୱାନ ରଦଇ ନ ଥିରଲ।  ପୂବ୍ଘରକୁ  ଅରନକ ଅଥ୍ଘରନୈତକି ପଦରକ୍ଷପ 
ରକବଳ ବୱାଧ୍ୟବୱାଧକତୱାରର ନଆିଯୱାଇଥିଲୱା। 2014 ପରଠୱାରକୁ  
ପ୍ଥମଥର ପୱାଇଁ ଦୀର୍ଘକୱାଳୀନ ଲୱାଭ ଉପରର ଦୃଟିେରଖି ପଦରକ୍ଷପ 
ନଆିଯୱାଉଛ।ି 

ବ୍ବସୱା�ରର ସହଜ ଆଣିବୱା ତଥୱା ପରରିବଶକକୁ ଅନକୁ କୂଳ 
କରବିୱା ପୱାଇଁ  ଏହ ି ସମ�ରର ଅରନକ ପଦରକ୍ଷପ ହୱାତକକୁ 
ନଆିଯୱାଇଛ।ି  କ୍ଷକୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶଳି୍ପଗକୁଡ଼କିକୁ ନଜରରର ରଖି ବ୍ୱାଙ୍୍ପ୍ୀ 
ରକୱାଡ୍ ରର ସଂରଶୱାଧନ କରୱାଯୱାଇଛ।ି ଏହୱାଦ୍ୱାରୱା ନୂଆ ନରିବଶ 
ଆକର୍ଘଣ ସୱାଙ୍କକୁ ଅଥ୍ଘନୀତକିକୁ ସକୁଦୃଢ କରବିୱାକକୁ ରଚଟେୱାକରଯୱାଇଛ।ି 
ଏହୱାର ସକୁଫଳ ରକୱାଭିଡ ପରର ବ ି ରଦଖିବୱାକକୁ ମିଳଥିିଲୱା। ରଯଉଁ 
ଅଥ୍ଘନୀତ ି ରକୱାଭିଡ୍  ସମ�ରର ଏକ ନକୱାରୱାତ୍ମକ ସ୍ତରକକୁ ଖସ ି
ଆସଥିିଲୱା ତୱାହୱା ଦକୁଇଟ ି ରତ୍ୈମୱାସକି ପରର ପକୁଣିଥରର ତ୍ୱରୱାନବେତି 
ରହୱାଇ ସ୍ୱାଭୱାବକି ଅବସ୍ୱାକକୁ ଆସଥିିଲୱା। ଭୱାରତର ଏହ ିସଫଳତୱାକକୁ 
ଦକୁନଆିର ପ୍ରତ୍କ ରରଟଂି ଏରଜନ୍ସ ିପ୍ଶଂସୱା କରଛିନ୍।ି 

ସବ୍ଘରଶର ବ୍ ଲୁମବଗ୍ଘ ସରଭ୍ଘରର ଭୱାରତୀ� ଅଥ୍ଘନୀତରି ସ୍ିରତୱା 
ଉପରର ଆରଲୱାକପୱାତ କରୱାଯୱାଇଛ।ି ସରବ୍ଘକ୍ଷଣ ଅନକୁଯୱା�ୀ ଆସନ୍ୱା 
ଏକ ବର୍ଘ ମଧ୍ୟରର ବଶି୍ୱର ଅରନକ ରଦଶ  ଆସନ୍ୱା ଏକବର୍ଘ ଭିତରର 
ମୱାନ୍ୱାବସ୍ୱାର ସମ୍କୁଖୀନ ରହବୱାକକୁ ଯୱାଉଛନ୍।ି ଏସୀ� ରଦଶ ସରମତ 
ବଶି୍ୱର ପ୍ମକୁଖ ଅଥ୍ଘନୀତ ି ଏହ ି ସମସ୍ୱାର ସମ୍କୁଖୀନ ରହଉଛନ୍।ି 
କରରୱାନୱା ଅବଧିର ଲକ୍ ଡୱାଉନ ଏବଂ ରକୁ ର-�କୁରକ୍ନ ଯକୁର୍ ପରସି୍ତି ି
�କୁରରୱାପୀ� ରଦଶମୱାନଙ୍ ସହତି ଆରମରକିୱା, ଜୱାପୱାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ 
ଭଳ ି ରଦଶରର ମୱାନ୍ୱାବସ୍ୱାର ଆଶଙ୍ୱାକକୁ ଶକ୍ କରଛି।ି କନି୍କୁ  ଏହୱା 
ଉରଲ୍ଖରଯୱାଗ୍ ରଯ ଭୱାରତ ଏହ ି ମୱାନ୍ୱାବସ୍ୱା ବପିଦରକୁ  ଦୂରରର 
ରହଛି।ି 

ବ୍ ଲୁମବଗ୍ଘ ସରବ୍ଘକ୍ଷଣ ଅନକୁଯୱା�ୀ ଭୱାରତ ରହଉଛ ି ଏକମୱାତ୍ 
ରଦଶ ରଯଉଁଠୱାରର ମୱାନ୍ୱାବସ୍ୱା ପଡ଼ବିୱାର ଆଶଙ୍ୱା ଶୂନ ରହଛି।ି 
ଏହ ି ସରବ୍ଘକ୍ଷଣରର କକୁହୱାଯୱାଇଛ ି ଏସୀ� ରଦଶଗକୁଡ଼ତିକରର 
ମୱାନ୍ୱାବସ୍ୱାରର ପ୍ରବଶ କରବିୱା ରହବୱାର ଆଶଙ୍ୱା 20-25 
ପ୍ତଶିତ, ଆରମରକିୀ� ରଦଶଗକୁଡ଼କି ପୱାଇଁ 40 ପ୍ତଶିତ ଏବଂ 
�କୁରରୱାପରର 50-55 ପ୍ତଶିତ ରହଛି।ି ରରିପୱାଟ୍ଘ ଅନକୁଯୱା�ୀ, 
ରେୀଲଙ୍ୱାରର ଆସନ୍ୱା ବର୍ଘ ଅଥ୍ଘନୀତକି ମୱାନ୍ୱାବସ୍ୱା ଆସବିୱା ଆଶଙ୍ୱା 
85 ପ୍ତଶିତ ରହଛି।ି 

ଅଥତ୍ତନୀତି ଶକି୍ଶାଳୀ ସ୍ାନରର ଭାରତ
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ଜୁନ୍ ମଲାସକର କ�ଲାର କସ�୍ଟର ଉତ୍ଲାଦନକର ଦୃଟେଲାନ୍ମଳୂ�
ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ଭୱାରତର ଆଠଟ ି ରକୱାର ରସକଟେର ଉତ୍ପୱାଦନ ପୂବ୍ଘ ବର୍ଘର ସମୱାନ 
ସମ� ଅବଧିଠୱାରକୁ  12.7% ବୃର୍ ିପୱାଇଛ।ି  ବଗିତବର୍ଘ ଏହୱା 9.4% 
ଥିଲୱା। ଏହ ିଆଠଟ ିମଳୂରକ୍ଷତ୍ ମଧ୍ୟରର ରକୱାଇଲୱା, ଅରଶୱାଧିତ ରତୈଳ, 
ପ୍ୱାକୃତକି ଗ୍ୱାସ, ବରିଶୱାଧନୱାଗୱାର ଉତ୍ପୱାଦ, ସୱାର, ଇସ୍ୱାତ, ସରିମଣ୍ଟ 
ଏବଂ ବଦିକୁ ୍ତ୍ ଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକ୍। ଇରଣ୍କ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଷି୍ଟ୍ରଆଲ୍ ପ୍ଡକ୍ସନ୍ (IIP)
ରର ଆଠଟ ିମଳୂ ରକ୍ଷତ୍ର ଅଂଶଧନ 40.27 ପ୍ତଶିତ। ସରକୱାରୀ 
ତଥ୍ ଅନକୁଯୱା�ୀ, ଚଳତି ବର୍ଘ ଜକୁନ୍ ମୱାସରର ରକୱାଇଲୱା ଉତ୍ପୱାଦନରର 
31.1 ପ୍ତଶିତ, ବଦିକୁ ୍ତ୍ ଉତ୍ପୱାଦନରର 15.5 ପ୍ତଶିତ, ସରିମଣ୍ଟ 
ଉତ୍ପୱାଦନରର 19.4 ପ୍ତଶିତ, ବରିଶୱାଧନୱାଗୱାରରର 15.1 
ପ୍ତଶିତ, ସୱାର ଉତ୍ପୱାଦନରର 8.2 ପ୍ତଶିତ, ସୱାର ଉତ୍ପୱାଦନରର 
3.3 ପ୍ତଶିତ ବୃର୍ ିରଟଛି।ି ଇସ୍ୱାତ ଉତ୍ପୱାଦନ ଏବଂ ପ୍ୱାକୃତକି ଗ୍ୱାସ 
ଉତ୍ପୱାଦନରର 1.2 ପ୍ତଶିତ ବୃର୍ ିରରକଡ଼୍ଘ କରୱାଯୱାଇଛ।ି

ଆକମରି�ୀୟଡଲଲାରତୁଳନଲାକର�ଙ୍କଲାବଢୁଛି
ଋର-�କୁରକ୍ନ ଯକୁର୍ ରହତକୁ  ସୱାରୱା ବଶି୍ୱର ବଜୱାର ମକୁ୍ରୱାସ୍ୀତରି 
ସମ୍କୁଖୀନ ରହଉଛ।ି ଅପରପରକ୍ଷ ଆରମରକିୱାର ରସଣ୍ଟୱ୍ାଲ 
ରଫରଡରୱାଲ ବ୍ୱାଙ୍ ଦ୍ୱାରୱା  କଛିଦିନି ପୂବ୍ଘରକୁ  ପଲିସ ି ସକୁଧ ହୱାର 
ବୃର୍ ି ରହବୱାଦ୍ୱାରୱା ଏହୱାର ପ୍ଭୱାବ ସୱାରୱା ବଶି୍ୱର ମକୁ୍ରୱା ଉପରର 
ପ୍ଭୱାବ ପକୱାଇଛ,ି ଏଥିରର ଭୱାରତୀ� ମକୁ୍ରୱା ବ ିଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକ୍। ଡଲୱାର 
ତକୁ ଳନୱାରର 80 ଟଙ୍ୱାକକୁ ହ୍ୱାସ ପୱାଇଥିବୱା ଭୱାରତୀ� ମକୁ୍ରୱା, ଅଗଟେ 9 
ସକୁର୍ୱା 79.64ଟଙ୍ୱାରର ପହଞ୍ଚଛି।ି ଅଥ୍ଘମନ୍ତୀ ନମି୍ଘଳୱା ସୀତୱାରମଣଙ୍ 
ଅନକୁଯୱା�ୀ, “ସରକୱାର ପରସି୍ିତ ିଉପରର ନଜର ରଖିଛନ୍।ି ରଜିଭ୍ଘ 
ବ୍ୱାଙ୍ ଟଙ୍ୱାର ବନିମି� ମଲୂ୍ ଉପରର ଅତ ିନଜର ରଖିଛ।ି କନି୍କୁ  
ଟଙ୍ୱା ଅନ୍ ମକୁ୍ରୱା ଅରପକ୍ଷୱା ଡଲୱାର ତକୁ ଳନୱାରର ଅଧିକ ରହୱାଇଛ ି
ରବୱାଲି ରସ କହଛିନ୍।ି

ଡଲଲାରତୁଳନଲାକରଅନୟେମ୍ୁରଲାଗୁଡ�ିରଅବସ୍ଲା
2022 ମସହିୱାରର ଡଲୱାର ତକୁ ଳନୱାରର ଟଙ୍ୱା 7 ପ୍ତଶିତ ହ୍ୱାସ 
ପୱାଇଛ।ି ଜୱାପୱାନର ର�ନ୍, �କୁରରୱାପର �କୁରରୱା ଏବଂ ସି୍ରଡନର 
ରକ୍ୱାନୱା ଚଳତି ବର୍ଘ ଡଲୱାର ତକୁ ଳନୱାରର ହୱାରୱାହୱାର ି10 ପ୍ତଶିତ 
ହ୍ୱାସ ପୱାଇଛ।ି ଉରଲ୍ଖରଯୱାଗ୍, ଏହ ିମକୁ୍ରୱାଗକୁଡ଼କି ତକୁ ଳନୱାରର ଟଙ୍ୱା 
ମଜବକୁତ ରହୱାଇଛ।ି ଡଲୱାର ତକୁ ଳନୱାରର �କୁରରୱା ଭଲ ପ୍ଦଶ୍ଘନ 
କରକୁ ନୱାହିଁ। ଜକୁଲୱାଇରର ଡଲୱାର ତକୁ ଳନୱାରର �କୁରରୱାରର ଦକୁଇଥର 
ହ୍ୱାସ ରଟଛି।ି ଜକୁଲୱାଇ 2021ରର, ରଗୱାଟଏି ଡଲୱାର 0.84 �କୁରରୱା 
ସହତି ସମୱାନ ଥିଲୱା। ଅଗଟେ 9 ସକୁର୍ୱା ଏହୱା 0.98 �କୁରରୱା ରହୱାଇଛ।ି 
ଆରମରକିୀ� ଡଲୱାର ତକୁ ଳନୱାରର ଜୱାପୱାନର ର�ନ୍ ମଧ୍ୟ ମଲୂ୍ 
ହ୍ୱାସ କରକୁ ଛ।ି ଜକୁନ୍ 22, 2022 ରର, ର�ନ୍ ପ୍ତ ି ଡଲୱାର ପିଛ ି
ଏରତ କମିଛ ି ରଯ, ତୱାହୱା ବଗିତ 24 ବର୍ଘର ରରକଡ୍ଘ ଭୱାଙି୍ଛ।ି 
ଏହୱା ସବ୍ଘନମି୍ନ 136.45 କକୁ ଖସ ିଆସଛି।ି ର�ନର ମଲୂ୍ ଜକୁଲୱାଇ 
2021 ରର ପ୍ୱା� 109.98 ଥିଲୱା, ଜକୁଲୱାଇ 2022 ରର ଏହୱା 
138.80 ର�ନକକୁ ଖସ ିଆସଥିିଲୱା। n

ଭାରତୀୟ ଉତ୍ାଦ ରପ୍ତାନରିର 
23.52 ପ୍ତଶିତ ବୃଦି୍,   ସମଦୁାୟ 
ମଲୂ୍ୟ 40.13 ବଲିିୟନ ଡଲାର୍ 

ରମଡ୍  ଇନ ଇଣି୍ଆ ପ୍ଡକଟେ 
ରପ୍ତାନୀରର 17 ପ୍ତଶିତ ବୃଦି୍ 

2022-23 ଆଥପିକ ବର୍ଘର ଜକୁନ୍ ମୱାସରର, ବୱାଣିଜ୍ ରପ୍ୱାନୀ 
23.52 ପ୍ତଶିତ ବୃର୍ ିରହୱାଇ 40.13 ବଲିି�ନ ଡଲୱାରରର 
ପହଞ୍ଚଛି।ି ଚଳତି ଆଥପିକବର୍ଘର ପ୍ଥମ ରତ୍ୈମୱାସକି ଅଥ୍ଘୱାତ୍  
ଏପି୍ଲ୍-ଜକୁନ ମଧ୍ୟରର ରପ୍ନୀ ପରମିୱାଣ ସମକୁଦୱା� 24.51 

ପ୍ତଶିତ ବୃର୍ ିପୱାଇଁ 118.96 ବଲିି�ନ ଡଲୱାରରର ପହଞ୍ଚଛି।ି

ଜକୁନ୍ 2022ରର ରମଡ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ପ୍ଡକଟେ ରପ୍ୱାନୀରର 
ଭୱାରତ ଏକ ରରକଡ୍ଘ ସଟିୃେ କରଛି।ି ଜକୁନ୍ 2021ରର ରପ୍ୱାନୀ 
32.5 ବଲିି�ନ ଡଲୱାର୍ ରହୱାଇଥିବୱାରବରଳ, ଜକୁନ୍ 2022ରର 

37.9 ବଲିି�ନ ଡଲୱାର୍ ରରକଡ୍ଘ କରୱାଯୱାଇଛ।ି ଜକୁନ୍ 
2022ରର ରପ୍ୱାନୀ ପୱାଇଁ ଏହ ିସଂଖ୍ୱା 

ରଗୱାଟଏି ମୱାସରର ସବ୍ଘୱାଧିକ ଅରଟ। ଏହୱା ରଗୱାଟଏି ବର୍ଘରର 
ଏହୱା 17 ପ୍ତଶିତ ବୃର୍।ି

ଅଥତ୍ତନୀତି ଶକି୍ଶାଳୀ ସ୍ାନରର ଭାରତ
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ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ାଦନ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ାଦନ 
ରକ୍ତ୍ରର ଦ୍ରୁତ ପ୍ଗତିରକ୍ତ୍ରର ଦ୍ରୁତ ପ୍ଗତି

ନୀଳ ବି୍ ବ୍... 

ନୀଳବପି୍ଳବଆରମ୍�ରିବଲାରସମୟଆସଛି,ିଯଲାହଲାଅକଶଲା�ଚକ୍ରରନୀଳରଙ୍ଦ୍ଲାରଲାଅନୁପ୍ରଲାଣୀତ।କଦଶରବ�ିଲାଶଦ୍ଲାରଲା
ପ୍ରଭଲାବତିକହଲାଇନଥିବଲାମତ୍ୟେକକ୍ତ୍ବଷିୟକରପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀନକରନ୍ଦ୍ରକମଲାଦୀଏହିମନ୍ବୟେକଦଇଛନ୍।ିକଯକତକବକଳପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀ
ନକରନ୍ଦ୍ରକମଲାଦୀ2014କରଦଲାୟିତ୍ୱଗ୍ରହଣ�କଲ,କସକତକବକଳକସ�ୃଷ�ଙ୍କଆୟ�ୁଦ୍ଗୁିଣିତ�ରିବଲା�ୁପ୍ରତଶିରୁତିକଦଇଥିକଲ।
କଶ୍ୱତବପି୍ଳବପକରପ୍ରଥମଥରପଲାଇଁସବୁଜଏବଂନୀଳବପି୍ଳବ�ୁମଧ୍ୟଏହକି୍ରମକରଧ୍ୟଲାନଦଆିଯଲାଇଥିଲଲା।ସ୍ଲାଧୀନତଲାପରଠଲାରୁ
ମତ୍ୟେଶଳି୍ପକରସବ୍ବୃହତପୁଞି୍ବନିକିଯଲାଗକହଲାଇଥିବଲାପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀମତ୍ୟେସମ୍ଦଲାକଯଲାଜନଲା(ପିଏମ୍ଏସ୍ୱଲାଇ)କହଉଛିସ୍ଲାଧୀନତଲା
ପକରମତ୍ୟେଚଲାଷତଥଲାଉତ୍ଲାଦନକକ୍ତ୍କରସବୁଠଲାରୁବଡପୁଞି୍ନକିବଶକହଲାଇଥିବଲାପ୍ର�ଳ୍ପ।କସକପ୍ଟମ୍ର10,2020କରଏହି
କଯଲାଜନଲାରୂପଲାୟନ�ରଲାଯଲାଇଥିଲଲା।ଜଡିପିିକରଏହିକକ୍ତ୍ରଅବଦଲାନବୃଦ୍ଧିପଲାଉଛିଏବଂପିଏମ୍ଏସ୍ୱଲାଇଆରମ୍କହବଲାପରଠଲାରୁ

ଏହିକକ୍ତ୍ଉପକରନଭି୍ରଶୀଳଥିବଲା2.8କ�ଲା�ରୁିଅଧି�କଲଲା�ଙ୍କରଜୀବନଯଲାପନକରବୃଦ୍ଧିଆସଛି।ି

ଭୱାରତରର ମତ୍୍ ଉରଦ୍ୱାଗର ପ୍ଚକୁ ର ଲୱାଭ ସମ୍ଭୱାବନୱା ଅଛ।ି 
ଆରମ ରହଉଛକୁ ବଶି୍ୱର ସବ୍ଘବୃହତ ଚଙି୍କୁଡ଼ ିଉତ୍ପୱାଦନକୱାରୀ ଏବଂ 

ବଶି୍ୱର ଦ୍ତିୀ� ବୃହତେମ ମୱାଛ ଉତ୍ପୱାଦନକୱାରୀ ରୱାଷ୍ଟ୍ର।  ମତ୍୍ଜୀବୀଙ୍ 
ଆ�କକୁ ଦ୍ଗିକୁଣିତ କରବିୱା ଲକ୍ଷ୍ରର 2015 ରର ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିବୱା 
ବ୍ ଲୁ ରରିଭୱାଲକୁ ୍ସନ୍ ରଯୱାଜନୱା ଏବଂ 20500 ରକୱାଟ ି ଟଙ୍ୱା ବରଜରରେ 
2020 ରର ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିବୱା  ଅନ୍ ଏକ ରଯୱାଜନୱା ବତେ୍ଘମୱାନ ତୱାହୱାର 
ଫଳୱାଫଳ ରଦଖୱାଉଛ।ି ମତ୍୍ ଉତ୍ପୱାଦନ ଦରୁତ ଗତରିର ବୃର୍ ି ପୱାଉଛ।ି 
ନୂତନ ରକୌଶଳ ଏବଂ ପର୍ତ ି ରଯପରକି ି ଆରଏଏସ, ବୱାର�ୱାଫ୍କ୍, 
ଏବଂ ରକଜ୍ କଲ୍ ଚର ପ୍ଭୃତ ିମୱାଛ ଉତ୍ପୱାଦନ ବୃର୍ ିକରକୁ ଛ।ି ପ୍ଥମଥର 
ପୱାଇଁ ମତ୍୍ ଚୱାରୀ ଏବଂ ବ୍ବସୱା�ୀମୱାରନ ବୀମୱା ଦ୍ୱାରୱା ଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକ୍ 
ରହୱାଇଛନ୍।ି ରଦଶରର ପ୍ଥମଥର ପୱାଇଁ ମତ୍୍ଜୀବୀଙ୍ ଜୱାହୱାଜଗକୁଡକିକୁ 
ବ ିବୀମୱାଭକୁ କ୍ କରୱାଯୱାଉଛ ିଏବଂ ରଙ୍ୀନ ମୱାଛ ଚୱାର ଏବଂ  ସୱାମକୁ୍ିରକ 
ଦଳ ଉତ୍ପୱାଦନ ମୱାଧ୍ୟମରର ମହଳିୱାମୱାନଙ୍କୁ  ସଶକ୍ କରୱାଯୱାଉଛ।ି

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପରର ରଯରକ୍ଷତ୍କକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟୱାନ ଦଆିଯୱାଇ ନଥିଲୱା 
ରସଥିରର ମତ୍୍ ଉତ୍ପୱାଦନ ଓ ପୱାଳନ ରକ୍ଷତ୍ ସୱାମିଲ୍ । ହସିୱାବରକୁ  
ଜଣୱାଯୱାଇଛ ି ରଯ, ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଠୱାରକୁ  2014 ପଯ୍ଘ୍ନ୍ ଏହ ି ରକ୍ଷତ୍ରର 

ସବ୍ଘୱାଧିକ 36682 ରକୱାଟ ି ଟଙ୍ୱା ବନିରିଯୱାଗ କରୱାଯୱାଇଛ।ି ରହରଲ 
ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍ କୱାଯ୍ଘ୍ଭୱାର ଗ୍ରହଣ ପରର ଅଥ୍ଘୱାତ୍   
2014 ରକୁ  2024-25 ପଯ୍ଘ୍ନ୍ ରମୱାଟ 30,572 ରକୱାଟ ି ଟଙ୍ୱା 
ନରିବଶର ଲକ୍ଷ୍ ରଖୱାଯୱାଇଛ।ି ଏହ ି ରକ୍ଷତ୍ରର 30,572 ରକୱାଟ ି
ବନିରିଯୱାଗ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା, ରଯଉଁଥିରର ପିଏମ୍ଏମ୍ ଏସ୍ େୱାଇ, ବ୍ ଲୁ 
ରରିଭୱାଲକୁ ୍ସନ୍ ସି୍ମ୍ ଏବଂ ମତ୍୍ ଭିତେଭୂିମି ବକିୱାଶ ପୱାଣ୍ ି ଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକ୍। 
ଏଥିପୱାଇଁ କୱାଯ୍ଘ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ବରଜଟ୍ ମଧ୍ୟରର ଗତ ିକରକୁ ଛ।ି 2025 
ସକୁର୍ୱା 55 ଲକ୍ଷ ରଲୱାକଙ୍ ପୱାଇଁ ନୂତନ ନଯିକୁକି୍ ସଟିୃେ କରବିୱାକକୁ 
ପିଏମ୍ଏମ୍ ଏସ୍ େୱାଇ ଲକ୍ଷ୍ ସ୍ିର କରଛି।ି

ଭୱାରତରର ମତ୍୍ ଏବଂ ଜଳଚର ପୱାଇଁ ଆବଶ୍କ ସ୍ଳ ଥିବୱାରକୁ  
ସୱାମକୁ୍ିରକ ଖୱାଦ୍ ରପ୍ୱାନ ି 2020-21 ରର 1.15 ନ�ିକୁତ ରମରେକି୍ 
ଟନ୍ ରକୁ  2021-22 ରର 1.51 ନ�ିକୁତ ରମରେକି୍ ଟନ୍ କକୁ ବୃର୍ ିପୱାଇଛ।ି 
ଭୱାରତ ବଶି୍ୱର 112 ରଦଶକକୁ ସୱାମକୁ୍ିରକ ଖୱାଦ୍ ରପ୍ୱାନ ିକରର ଏବଂ 
ବଶି୍ୱର ଚତକୁ ଥ୍ଘ ବୃହତେମ ସୱାମକୁ୍ିରକ ରପ୍ୱାନକୱାରୀ ରଦଶ ଅରଟ। ମିଳତି 
ଜୱାତସିଂରର ସୱାଧୱାରଣ ସଭୱା 2022 ବର୍ଘକକୁ କକୁ "ଅନ୍ଜ୍ଘୱାତୀ� 
ଆଟପିସନୱାଲ ଫିସରଜି୍  ଆଣ୍ ଅକ୍ଵୱା କଲ୍ ଚର’’ ଭୱାରବ ରରୱାରଣୱା କରଛି।ି

ଫ୍ାଗ ୍ଶପି ୍ ପିଏମ ମତ୍ସ୍ୟସମ୍ଦ ରଯାଜନା



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ସସସ୍ଟେମ୍ବର, 2022 41

10,225 
ଲକ୍ଷ ରହକଟେର ରପୱାଖରରିର 
ଜଳକୃର ି

6.77 
ଲକ୍ଷ ମୱାତ୍୍ଜୀବୀ ପରବିୱାରଙ୍କୁ  
ସହୱା�ତୱା

3102
ରରିଟଲ୍  ମୱାଛ ବଜୱାର ଏବଂ 
କଓିସ୍ ଆରମ୍ଭ 

3230
ଡଙ୍ୱା ବଦଳୱାଯୱାଇଛ ି

1270
ରଙ୍ୀନ ମୱାଛ ଚୱାର �କୁନଟି୍  
ଆରମ୍ଭ 

273
ଗଭୀର ଜଳରକୁ  ମୱାଛଧରୱା 
ଜୱାହୱାଜ ସଂଖ୍ୱା ବୃର୍ ି

16 
ରଲୱାକ ଏଯୱାଏ ପ୍ତ୍କ୍ଷ ବୱା 
ପରୱାକ୍ଷ ଭୱାରବ ଲୱାଭୱାନବେତି

720
କୃର ିଉତ୍ପୱାଦନ ସଂଗଠନ 
ତଆିର ି

40.65  
ଲକ୍ଷ ମୱାଛ ଚୱାରୀଙ୍କୁ  ପ୍ଶକି୍ଷଣ

7268 
ରକୱାଟରିକୁ  ଅଧିକ ପ୍ସ୍ତୱାବ 8  
ଅଗଟେ2022 ଯୱାଏ ମଞ୍କୁର। 

ପିଏମ ୍ଏସଏ୍ସ ୍ୱାଇରର 
କ’ଣ ରହାଇଛ ି

ଏହ ିରଯାଜନାରର ବଡ଼ ଲକ୍୍ୟସବୁ  
2024-2025 ସଦୁ୍ା ସମାପ୍ତ ରହବ

ଏରବଯାଏ ରହାଇଛ ିହାସଲ 

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପାଳି

ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ରକ୍ତ୍କୁ ସନ୍ ରାଇଜ୍  ରସକଟେର ମାନ୍ୟତା 

n ମତ୍୍ ଉତ୍ପୱାଦନ 2018-2019ରର 13.75 
ନ�ିକୁତ ରମରେକି୍ ଟନ୍ ରକୁ  2024-2025ରର 
22 ମିଲି�ନ୍ ରମରେକି୍ ଟନ୍  ବୃର୍ ିକରବିୱା

n ବୱାରପିକ ମୱାଛ ଉତ୍ପୱାଦନକକୁ 9 ପ୍ତଶିତ ବୃର୍ ି
କରବିୱା

n 2018-2019 ରର ମୱାଛ ରପ୍ୱାନରିକୁ  ଆ� 
46,589 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ଥିଲୱା। ଯୱାହୱାକ ି
2024-2025ରର 1 ଲକ୍ଷ ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱାକକୁ 
ବୃର୍ ିକରୱାଯୱାଇଥିଲୱା।

n ଅଥ୍ଘୱାତ୍ ଆ�କକୁ ଦ୍ଗିକୁଣିତ କରବିୱା
n ମୱାଛ ପରବତେ୍ଘୀ ଉତ୍ପୱାଦନ କ୍ଷତ ି20-25 

ପ୍ତଶିତରକୁ  10 ପ୍ତଶିତକକୁ ହ୍ୱାସ କରବିୱା 
n ମକୁଣ୍ପିଛୱା ମୱାଛ ଖୱାଇବୱା 5 କରିଲୱାଗ୍ରୱାମରକୁ  

12 କରିଲୱାଗ୍ରୱାମକକୁ ବୃର୍ ିକରବିୱା। 

ପିଏମଏ୍ମ ୍ଏସ ୍ୱାଇ ମାଧ୍ୟମରର 
ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବକିାର ସରୁକ୍ା

n 34ଟ ିରୱାଜ୍ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ରଶୱାସତି ଅଞ୍ଚଳକକୁ ଏହ ିରଯୱାଜନୱାରର 
ଅନ୍ଭୂ୍ଘକ୍ କରୱାଯୱାଇଛ।ି ମତ୍୍ଜୀବୀଙ୍କୁ  ମୱାନ୍ୱା ଋତକୁ ରର ସବ୍ଘୱାଧିକ 
3 ମୱାସ ପୱାଇଁ  1500 ଟଙ୍ୱା ସହୱା�ତୱା ଦଆିଯୱାଏ। ଗତ ଦକୁଇ 
ବର୍ଘ ମଧ୍ୟରର 8.12 ଲକ୍ଷ ମତ୍୍ଜୀବୀଙ୍କୁ  ସହୱା�ତୱା ପ୍ଦୱାନ 
ରହୱାଇଛ।ି 

n ଏକ ହଜୱାରରକୁ  ଅଧିକ ବୱାର�ୱାରଫ୍ୱାକ �କୁନଟି୍ ଏବଂ 1500 ରକୁ  
ଅଧିକ ରସିକକୁ ୍ଘ୍ରଲରଟୱାରୀ ଆକ୍ୱାକଲ୍ଚର ପ୍ଣୱାଳୀ ଅନକୁରମୱାଦତି 
ରହୱାଇଛ।ି ପ୍ଥମଥର ପୱାଇଁ ମତ୍୍ ଚୱାରୀଙ୍କୁ  କସିୱାନ ରକ୍ଡଟି୍ 
କୱାଡ୍ଘ ଦଆିଯୱାଉଛ।ି ଏପଯ୍ଘ୍ନ୍ ପ୍ୱା� 88 ହଜୱାର କସିୱାନ କୱାଡ୍ଘ 
ଜୱାର ିକରୱାଯୱାଇଛ ିଏବଂ 1060 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ମଲୂ୍ର ଋଣ 
ଅନକୁରମୱାଦନ କରୱାଯୱାଇଛ।ି

n 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୱା ଯୱାଏ ଗରୁପ୍ ବୀମୱା କଭରରଜ, ଦକୁଇ ବର୍ଘରର ଥରର 
27.51 ଲକ୍ଷ ମତ୍୍ଜୀବୀ ବୀମୱାଭକୁ କ୍। 16 ଲକ୍ଷରକୁ  ଅଧିକ ମତ୍୍ 
ଚୱାରୀ କମିବେୱା ମତ୍୍ଜୀବୀ ପ୍ତ୍କ୍ଷ କମିବେୱା ପରରୱାକ୍ଷ ଭୱାବରର 
ଉପକୃତ ରହୱାଇଥିରଲ। ଏପି୍ଲ୍, 2020ରକୁ  ମୱାର୍୍ଘ 2022 
ପଯ୍ଘ୍ନ୍ 34,700 ମହଳିୱା ହତିୱାଧିକୱାରୀଙ୍ ପୱାଇଁ ପ୍ୱା� 1120 
ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱାର  ବଣ୍ଟନ କରୱାଯୱାଇଛ।ି 

ରଦଶରର ବଢଛୁ ିମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ାଦନ 
2016-2017  114.31 ଲକ୍ ଟନ୍  

2017-2018  127.04 ଲକ୍ ଟନ୍  

2018-2019  135.73 ଲକ୍ ଟନ୍  

2019-2020  141.64 ଲକ୍ ଟନ୍  

2020-2021  147.25 ଲକ୍ ଟନ୍  

2021-2022 161.87 ଅନ୍ରୀମ

2020-2021ରର ରକୱାଭିଡ-19  ମହୱାମୱାରୀ ରହତକୁ  
ବଶି୍ୱସ୍ତରରର  ମତ୍୍ ରପ୍ୱାନୀ ହ୍ୱାସ ରଟଥିିଲୱା । ରସରବଠୱାରକୁ  

2021-2022ରର ରପ୍ୱାନୀ 57, 586 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ରହୱାଇଛ।ି 
ଯୱାହୱାକ ି2020-2021 ରର 43,721 ରକୱାଟ ିଟଙ୍ୱା ଥିଲୱା।

ରଦଶର ପ୍ରତ୍ୟକ ଭାଗରର ରହଉଥବିା 
ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାରବାରକୁ 
ଧ୍ୟାନରର ରଖ ିରଦଶରର ପ୍ଥମଥର 
ପାଇ ଁଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ରଯାଜନା 

କାଯତ୍ତ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛ।ି ସ୍ୱାଧୀନତା 
ପରର ଏହରିକ୍ତ୍ରର ରଯତକି ିନରିବଶ 
ରହାଇଛ ିତାହାର ଅରନକଗଣୁା ଅଧକି 
ନରିବଶ   ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ଦ 
ରଯାଜନାଦ୍ାରା କରାଯାଉଛ।ି ମିଳିତ 

ଭାରବ ରସମାରନ ବ୍ଲୁ ରିରଭାଲୁ୍ୟସନ୍  
ଚଳାଉଛନ୍।ି ଏହ ିପ୍ୟାସର ଫଳ 

ସ୍ୱରୂପ ରଦଶରର ମାଛ ଉତ୍ାଦନର 
ସମସ୍ ରରକଡତ୍ତ ଭାଙି୍ଯାଇଛ।ି 

-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ।

...ଯଲାହଲାଫଳକରଜନସଲାଧଲାରଣଏବଂମତ୍ୟେଜୀବୀମଲାକନଉଚତିମଲୂୟେବଷିୟକରସଚୂନଲାପଲାଇପଲାରିକବ..ଜଲାତୀୟମତ୍ୟେ
ବ�ିଲାଶକବଲାଡ୍,2018କରମତ୍ୟେବଜଲାରମଲୂୟେସଚୂନଲାପ୍ରଦଲାନବୟେବସ୍ଲାଆରମ୍�ରିଛି|ଏଥିକର88�ିଅନ୍ଜ୍ଲାତୀୟ
କହଲାଲକସଲବଜଲାରରୁମଲାଛଏବଂବଲାଣିଜୟିେ�ଦୃଟିେରୁଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣତଥଲାଆଭୟେନ୍ରୀଣମଲାଛରଦରକପଲା�୍ଲାଲ୍କରରିଅଲ�ଲାଇମ୍
ଭିତିେକରଅପ୍କଲଲାଡ୍କହଲାଇଥଲାଏ।n

ଫ୍ାଗ ୍ଶପି ୍ ପିଏମ ମତ୍ସ୍ୟସମ୍ଦ ରଯାଜନା
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ଚାରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସ୍ୱରରାଜଗରୀଙ୍କ 
ପାଇ ଁସରୁକି୍ତ ଭବରି୍ୟତର ଗ୍ୟାରରଣି୍ଟ 

ବ�ିଲାଶକସକତକବକଳସମ୍ବକଯକତକବକଳକଦଶରସବୁନଲାଗରି�ଙ୍କସହତଲାଙ୍କର�ଲାଲିବିସରୁକି୍ତକହବ।ଏହି
ବଚିଲାର�ୁଆଧଲାର�ରିକ�ନ୍ଦ୍ରସର�ଲାରସମସ୍ଜରୁରୀକଲଲା�ଙୁ୍କସଲାମଲାଜ�ିସରୁକ୍ଲାସହଭବଷିୟେତକରଆଥମି�ରୂକପ
ଆତ୍ମନଭି୍ରତଲାପ୍ରଦଲାନ�ରିବଲା�ୁପ୍ରୟଲାସ�ରଲାଯଲାଉଛ।ିଏହପିରିପ୍ରୟଲାସପୂବ୍ରୁକ�କବକହଲାଇନଥିଲଲା।ଏହିଜରୁରୀ
ତଥଲାସକମ୍ଦନଶୀଳବଗ୍କରରହଛିନ୍ିଚଲାଷୀ,କବପଲାରୀଓସ୍କରଲାଜଗଲାରୀସମ୍ପ୍ରଦଲାୟ,ଯଲାହଲାଙୁ୍କକଗଲା�ଏିନଦି୍ମିଟେ
ବୟସପକରଆଥମି�ଅନଶିି୍ତତଲାକଘରିରହୁଥିଲଲା।ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀ�ସିଲାନମଲାନଧନକଯଲାଜନଲାଏବଂକବପଲାରୀଓ
ସ୍କରଲାଜଗଲାରୀଙ୍କପଲାଇଁରଲାଷ୍ଟ୍ରୀୟକପନ୍ସନ୍କଯଲାଜନଲାଜରିଆକରତଲାଙୁ୍କମିଳପିଲାରିଛିଭବଷିୟେତପଲାଇଁସୁରକ୍ଲା।12

କସକପ୍ଟମ୍ର2019�ୁଆରମ୍�ରଲାଯଲାଇଥିବଲାଏହିଦୁଇକଯଲାଜନଲାଏବଷ୍ନଜିସଫଳତଲାରତୃତୀୟବଷ୍ପୂରଣ�ରୁଛ.ି.

ଚୱାରୀ ହକୁଅନ୍କୁ  କ ିବ୍ବସୱା�ୀ ତଥୱା ସମୱାଜର ବଭିିନ୍ନ ବଗ୍ଘର 
ରଲୱାକଙ୍ ପୱାଇଁ ସରକୱାର ସୱାଧୱାରଣତଟଃ ରଯୱାଜନୱା 
ପ୍ସ୍ତକୁତ କରଥିୱାଆନ୍।ି ଏହ ି ରଯୱାଜନୱାଗକୁଡ଼କି ରସମୱାନଙ୍ର 

ବତେ୍ଘମୱାନର ଉନ୍ନତ ିପୱାଇଁ କୱାଯ୍ଘ୍ କରନ୍।ି କନି୍କୁ  ରଗୱାଟଏି ବ�ସ ପରର 
ରଯରତରବରଳ ରସମୱାରନ କଠନି ପରରିେମ କରବିୱା ସ୍ିତରିର ନଥୱାଆନ୍,ି  
ରସମୱାରନ ଅଥ୍ଘରନୈତକି ଅନଶିି୍ତତୱା ଭିତରର ଅଟକ ି ଯୱାଆନ୍।ି ଏହ ି
କୱାରଣ ରହଉଛ ି ଏହ ି କୃରକ, ବ୍ବସୱା�ୀ ଏବଂ ଆତ୍ମନଯିକୁକ୍ ବ୍କି୍ଙ୍ 
ଅନଶିି୍ତ ଭବରି୍ତ, ଯୱାହୱା ଆଥପିକ ଦୃଟିେରକୁ  ନରିୱାପଦ ନକୁରହଁ। ରସମୱାନଙ୍ 
ମନରର ଆତ୍ମବଶି୍ୱୱାସ ଜୱାଗତ କରବିୱା ଏବଂ ଭବରି୍ତର ଆଥପିକ 
ଅନଶିି୍ତତୱାକକୁ ଦୂର କରବିୱା ଲୱାଗି  ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍ 
ଦ୍ୱାରୱା 12 ରସରପଟେମବେର 2019ରର ରୱାଞ୍ଚଠିୱାରର  ଶକୁଭୱାରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିଲୱା 
ଏହ ି ଅଭିନବ ରଯୱାଜନୱା। ଏହ ି ଦନି ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ 5 
ରକୱାଟ ି କ୍ଷକୁ୍ର ଓ ସୀମୱାନ୍ ଚୱାରୀଙ୍ ଜୀବନକକୁ ସକୁରକି୍ଷତ ରଖିବୱା ପୱାଇଁ 
ତଥୱା 60 ବର୍ଘ ବ�ସରର ଏହପିର ିଚୱାରୀଙ୍କୁ  ମୱାସକକୁ ସବ୍ଘନମି୍ନ 3000 

ଟଙ୍ୱା ରପନ୍ ସନ୍  ରଯୱାଗୱାଇବୱା ପୱାଇଁ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ କସିୱାନ୍ ମୱାନ୍ନ 
ରଯୱାଜନୱା ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ରସହଦିନି ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ବ୍ବସୱା�ୀ 
ତଥୱା ସ୍ରରୱାଜଗୱାରୀଙ୍ ପୱାଇଁ ଜୱାତୀ� ରପନ୍ସନ୍ ସି୍ମ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିରଲ, ଯୱାହୱାବଳରର 60 ବର୍ଘ ବ�ସ ହୱାସଲ କରବିୱା ସମ�ରର 
କ୍ଷକୁ୍ର ବ୍ବସୱା�ୀ ତଥୱା ସ୍ରରୱାଜଗୱାରୀ ବ୍କି୍ଙ୍କୁ  ମୱାସକକୁ ସବ୍ଘନମି୍ନ 3000 
ଟଙ୍ୱା ରପନ୍ସନ୍ ପୱାଇପୱାରରିବ। ଏହ ିରଯୱାଜନୱାର ଲୱାଭ ଉଠୱାଇ ପ୍ୱା� 3 
ରକୱାଟ ିରଛୱାଟ ବ୍ବସୱା�ୀ ଉପକୃତ ରହରବ। ରସମୱାନଙ୍ ଉରଲ୍ଖନୀ� 
ଅବଦୱାନକକୁ ଦୃଟିେରର ରଖି ବ୍ବସୱା�ୀ ତଥୱା ସ୍ରରୱାଜଗୱାରୀ ବ୍କି୍ଙ୍ 
ପୱାଇଁ ସରକୱାର ଜୱାତୀ� ରପନ୍ସନ୍ ରଯୱାଜନୱାକକୁ ଅନକୁରମୱାଦନ କରଛିନ୍।ି

ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀ�ଷିଲାନମଲାନଧନକଯଲାଜନଲା
n ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ କସିୱାନ ମୱାନଧନ ରଯୱାଜନୱା ରସବେଚ୍ୱାକୃତ ଏବଂ ଅବଦୱାନ 

ଆଧୱାରତି। 60 ବର୍ଘ ବ�ସ ପରର ଚୱାରୀଙ୍କୁ  ମୱାସକକୁ 3000 ଟଙ୍ୱା 
ରପନ୍ସନ୍ ପ୍ଦୱାନ ପୱାଇଁ ଏଥିରର ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଛ।ି ଏଥିପୱାଇଁ 

ରାଷ୍ଟ୍ର ସରୁକି୍ତ ଭବରି୍ୟତ 
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ରଦଶର ସକୁରକି୍ଷତ ଭବରି୍ତ ପୱାଇଁ କୃରକମୱାନଙ୍କୁ  
ମୱାସକକୁ 55 ରକୁ  200 ଟଙ୍ୱା ରଯୱାଗଦୱାନ କରବିୱାକକୁ 
ପଡ଼ବି। ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ଚୱାରୀ ଦ୍ୱାରୱା ଦଆିଯୱାଉଥିବୱା 
ରୱାଶ ି ସହତି ସମୱାନ ପରମିୱାଣରର ସହରଯୱାଗ 
କରିରବ। ଏହ ି ରଯୱାଜନୱାରର ରଯୱାଗରଦବୱା 
ସମ�ରର ରସମୱାନଙ୍ ବ�ସ ଆଧୱାରରର ଏହ ି
ରୱାଶ ିସ୍ିର କରୱାଯୱାଇଛ।ି

n ରଗୱାଟଏି ପରବିୱାରରର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହ ି
ରଯୱାଜନୱାର ପଥୃକ ହତିୱାଧିକୱାରୀ ରହୱାଇପୱାରରିବ।  
ଲୱାଇଫ୍ ଇନସକୁ୍ରୱାନ୍ସ କରପ୍ଘୱାରରସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆକକୁ 
ରପନ୍ସନ୍ ପୱାଣ୍ରି ଫଣ୍ ମ୍ୱାରନଜର ଭୱାବରର ନଯିକୁକ୍ 
କରୱାଯୱାଇଛ।ି ରପନ୍ସନ୍ ରଦ� ପୱାଇଁ ନଗିମ ଦୱା�ୀ 
ରହବି। ଅବଦୱାନକୱାରୀଙ୍ ମତୃକୁ ୍ ରହରଲ ତୱାଙ୍ 
ଜୀବନସୱାଥି ଅବଶଟିେ ଅବଦୱାନ ରଦଇ ଏହ ିରଯୱାଜନୱା 
ଜୱାର ିରଖିପୱାରରିବ ଏବଂ ରପନ୍ସନ୍ ପୱାଇପୱାରରିବ।

n ଯଦ ି ପତ-ିପତ୍ୀ ଏହ ି ରଯୱାଜନୱା ସହତି ଜୱାର ି
ରଖିବୱାକକୁ ଇଚ୍ୱା କରନ୍ ି ନୱାହିଁ, ରତରବ ସକୁଧ ସହତି  
ତୱାଙ୍କୁ  ରମୱାଟ ଅବଦୱାନ ରୱାଶ ିପ୍ଦୱାନ କରୱାଯିବ।  ଯଦ ି
ପତ ିବୱା ପତ୍ୀ ନଥିରବ ରତରବ ନୱାମୱାଙ୍ନକୱାରୀଙ୍କୁ  
ସକୁଧ ସହତି ଅବଦୱାନ ରୱାଶ ିପ୍ଦୱାନ କରୱାଯିବ।

n ଯଦ ି ହତିୱାଧିକୱାରୀ ଅତ ି କମରର 5 ବର୍ଘ ପୱାଇଁ 
ନ�ିମିତ ଅବଦୱାନ ଦଅିନ୍ ି ଏବଂ ଏହୱା ପରର 
ରଯୱାଜନୱାରକୁ  ଓହରବିୱାକକୁ ଚୱାହୱାଁନ୍,ି ରତରବ ବ୍ୱାଙ୍ର 
ସଞ୍ଚ� ଆକୱାଉଣ୍ଟ ଅନକୁସୱାରର ସକୁଧ ହସିୱାବ କର ି
ଏଲ୍ ଆଇସ ିସକୁଧ ସହତି ଜମୱାରୱାଶ ିପ୍ଦୱାନ କରବି।

n ସୱାଧୱାରଣ ରସବୱା ରକନ୍ଦ୍ର ମୱାଧ୍ୟମରର ଏହ ି
ରଯୱାଜନୱା ପୱାଇଁ ପଞ୍ୀକରଣ କରୱାଯୱାଇପୱାରବି। 
ଏହ ି ପଞ୍ୀକରଣ ସମୂ୍ର୍୍ଘ ମୱାଗଣୱା। ଏହ ି ରସବୱା 
ରକନ୍ଦ୍ରଗକୁଡ଼କିକୁ ସରକୱାର ପଞ୍ୀକରଣ ପୱାଇଁ 30 
ଟଙ୍ୱା ପ୍ଦୱାନ କରକୁ ଛନ୍।ି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନଜିକକୁ 
ପଞ୍ୀକୃତ କରପିୱାରରିବ ଏବଂ ଏଥିପୱାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 
maandhan.in ସି୍ମ୍ ର ଅଫିସଆିଲ୍ 
ରେବସୱାଇଟ୍ ବ୍ୱାଉଜ୍  କରବିୱାକକୁ ପଡବି |

n ଅଭିରଯୱାଗର ସମୱାଧୱାନ ପୱାଇଁ ଏକ ଅଭିରଯୱାଗ 
ସମୱାଧୱାନ ବ୍ବସ୍ୱା ମଧ୍ୟ ସଟିୃେ କରୱାଯୱାଇଛ,ି 
ରଯଉଁଥିରର ଏଲ୍ ଆଇସ,ି ବ୍ୱାଙ୍ ଏବଂ ସରକୱାରଙ୍ 
ପ୍ତନିଧିିମୱାରନ ଜଡ଼ତି ଅଛନ୍।ି କସିୱାନ ରପନସନ 
ରଯୱାଜନୱା ପୱାଇଁ ଆଧୱାର କୱାଡ଼୍ଘ, ବ�ସ ପ୍ମୱାଣପତ୍, 
ଆ� ପ୍ମୱାଣପତ୍ ଏବଂ ବ୍ୱାଙ୍ ଆକୱାଉଣ୍ଟ ଥିବୱା 
ଆବଶ୍କ।  n

n ଏହ ି ରପନ୍ସନ୍ ରଯୱାଜନୱା ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍ ଦ୍ତିୀ� 
କୱାଯ୍ଘ୍କୱାଳର ସରବ୍ଘୱାର୍ ପ୍ୱାଥମିକତୱା ମଧ୍ୟରକୁ  ଅନ୍ତମ। ଏହ ି
ରଯୱାଜନୱା ରସହ ିବ୍ବସୱା�ୀ ଏବଂ ସ୍ରରୱାଜଗୱାରୀଙ୍ ପୱାଇଁ, ଯୱାହୱାଙ୍ 
ବୱାରପିକ କୱାରବୱାର 1.5 ରକୱାଟରିକୁ  ଅଧିକ  ରହଉ ନଥିବ। 

n ରଦଶରର ଥିବୱା 3.50 ଲକ୍ଷ ସୱାଧୱାରଣ ରସବୱା ରକନ୍ଦ୍ର ମୱାଧ୍ୟମରର 
ଆଶୱା�ୀ ଚୱାରୀ ଓ ସ୍ରରୱାଜଗୱାରୀ ଏହ ି ରଯୱାଜନୱା ପୱାଇଁ ନଜି 
ନୱାମରଙ୍ନ କରପୱାରରିବ। ରଯୱାଗ୍ ବ୍ବସୱା�ୀମୱାରନ ମଧ୍ୟ 
ରସମୱାନଙ୍ର ନକିଟତମ ସଏିସ୍ ସ ିପରଦିଶ୍ଘନ କର ିଏହ ିରଯୱାଜନୱା 
ଅଧୀନରର ନୱାମ ରଲଖୱାଇ ପୱାରରିବ। ଏହୱା ବ୍ତୀତ www.
maandhan.in/ vyapari ରପୱାଟ୍ଘୱାଲରର ମଧ୍ୟ ପଞି୍କରଣ 
ସକୁବଧିୱା ଉପଲବ୍ଧ। 

n ପଞି୍କରଣ ପୱାଇଁ ହତିୱାଧିକୱାରୀଙ୍ର ଆଧୱାର କୱାଡ୍ଘ ଏବଂ ବ୍ୱାଙ୍ 
ଆକୱାଉଣ୍ଟ ଥିବୱା ଆବଶ୍କ। ହତିୱାଧିକୱାରୀଙ୍ ବ�ସ 18 ରକୁ  40 
ବର୍ଘ ମଧ୍ୟରର ରହବୱା ଉଚତି ଏବଂ  ସମୱାରନ ଆ�କର ପ୍ଦୱାନକୱାରୀ 
ରହବୱା ଉଚତି ନକୁରହଁ। ଏହ ି ରଯୱାଜନୱା ଅଧୀନରର ହତିୱାଧିକୱାରୀଙ୍ 
ନୱାମରଲଖୱା ବନିୱାମୂଲ୍ରର  ଆତ୍ମ ରରୱାରିତ ପ୍ମୱାଣପତ୍ ଉପରର 
ଆଧୱାରତି  ରହବ। 

n ଏହୱା 18 ରକୁ  40 ବର୍ଘ ବ�ସର ବ୍ବସୱା�ୀମୱାନଙ୍ ପୱାଇଁ 
ଏକ ରସବେଚ୍ୱାକୃତ ଏବଂ ସହରଯୱାଗୀ ରପନ୍ସନ୍ ସି୍ମ୍।  ଏଥିରର 
ହତିୱାଧିକୱାରୀଙ୍ 60 ବର୍ଘ ବ�ସରର ସବ୍ଘନମି୍ନ ମୱାସକି 3000 ଟଙ୍ୱା 
ରପନ୍ସନ୍ ପ୍ଦୱାନ କରବିୱାର ବ୍ବସ୍ୱା ରହଛି।ି

n ଏହ ି ରଯୱାଜନୱା ଅଧୀନରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ମୱାସକି ଅବଦୱାନର 
50% ଏବଂ ଅବଶଟିେ 50% ହତିୱାଧିକୱାରୀଙ୍ ଦ୍ୱାରୱା ରଯୱାଗଦୱାନ 
କରିରବ। ମୱାସକି ଅବଦୱାନ କମ୍ ରଖୱାଯୱାଇଛ।ି ଉଦୱାହରଣ ସ୍ରୂପ, 
29 ବର୍ଘ ବ�ସର ଜରଣ ହତିୱାଧିକୱାରୀଙ୍କୁ  ମୱାସକକୁ ମୱାତ୍ 100 ଟଙ୍ୱା 
ଅବଦୱାନ ରଦବୱାକକୁ ପଡ଼ବି।

ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସ୍ୱରରାଜଗାରୀଙ୍କ 
ପାଇ ଁଜାତୀୟ ରପନସନ ରଯାଜନା

19,15,168

51,227
ହତିୱାଧିକୱାରୀ ଅଛନ୍ ିପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ 
କସିୱାନ ମୱାନଧନ ରଯୱାଜନୱାରର 

ରୱାଷ୍ଟ୍ରୀ� ରପନ୍ସନ୍ 
ରଯୱାଜନୱାରର ବ୍ବସୱା�ୀ ଓ 
ସ୍ରରୱାଜଗୱାରକୱାରୀଙ୍ ପୱାଇଁ 
(ସଂଖ୍ୱା: 10 ଅଗଟେ 2022 ଯୱାଏ)

କ୍ଦୁ୍ର ଚାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁଲାଭ
n ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ କସିୱାନ୍ ମୱାନଧନ 

ରଯୱାଜନୱାର ଲୱାଭ 18 ରକୁ  40 ବର୍ଘ 
ମଧ୍ୟରର ଥିବୱା କ୍ଷକୁ୍ର ଓ ସୀମୱାନ୍ 
ଚୱାରୀଙ୍ ଦ୍ୱାରୱା ନଆିଯୱାଇପୱାରବି।  

n ଯୱାହୱାଙ୍ ପୱାଖରର 2 ରହକଟେର କମିବେୱା 
ତୱା’ଠୱାରକୁ  କମ୍ ଚୱାରଜମି  ଥିବ। 

ରାଷ୍ଟ୍ର ସରୁକି୍ତ ଭବରି୍ୟତ 
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‘‘ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ଜରଣ  କମ୍ଘଠ କୱାଯ୍ଘ୍କତେ୍ଘୱାଙ୍ ଭଳ ି
କଠନି ପରରିେମ କରନ୍,ି ଜରଣ ରଟେଟ୍ସମ୍ୱାନଙ୍ ଭଳ ିରଦଶର 
ରଗୌରବ ବଢୱାନ୍।ି  ଜରଣ ଟମି୍  ଲିଡର ଭଳ ିପୂରୱା ରଦଶର 

ରନତୃତ୍ୱ ନଅିନ୍।ି ଜରଣ ଉତ୍ୱାହୀ ରୱାଜରନତୱାଙ୍ ପର ି ସରମବେଦନଶୀଳ 
ନଷି୍ପତେ ିନଅିନ୍,ି ନଭି୍ଘୀକ କମୱାଣ୍ରଙ୍ ପର ିରଦଶର ପ୍ତରିକ୍ଷୱା ରକ୍ଷତ୍ରର 
ଦୃଢ ରହୱାଇ ଠଆି ହକୁଅନ୍।ି ଦୀପଶଖିୱା ଭଳ ିରସ ସବ୍ଘଦୱା ଉର୍ଦ୍ଘ ଦଶିୱାରର ହ ି
ଚନି୍ୱା କରନ୍।ି’’ ରଯରତରବରଳ ରକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତୀ ଅମିତ ଶୱାହୱା ଓଡଶିୱାର 
ରୱାଜଧୱାନୀ ଭକୁ ବରନଶ୍ୱରରର 'ରମୱାଦୀ @ 20: ର୍ମି୍ସ ମିଟ୍ ରଡଲିଭର'ି 
ପକୁସ୍ତକକକୁ ଉରନ୍ମୱାଚନ କରବିୱାରବରଳ ଏହୱା କହଥିିରଲ, ରସରତରବରଳ ରସ 
ସ୍ଟେ ଭୱାରବ ଇଙି୍ତ କରଥିିରଲ, ରୱାଷ୍ଟ୍ରର ରସବୱା ଯୱାତ୍ୱାରର ଏହ ିସ୍ତରରର 
ପହଞ୍ଚଥିିବୱା ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀଙ୍ ସୱାବ୍ଘଜନୀକ ଜୀବନ ଯୱାତ୍ୱାରର 
ଅରନକ ଉତ୍ ଥୱାନ ପତନ ଆସଛି,ି କନି୍କୁ  ରସ ରକରବ ରସଠ ିଅଟକ ିନୱାହୱାନ୍।ି 
ଏହୱାର କୱାରଣ ରହଉଛ ିରସ ରୱାଜନୀତରି ପୱାଠକକୁ ରୱାଷ୍ଟ୍ରନୀତରିର ବଦଳୱାଇ 
ତୱାହୱାକକୁ ଜୀବନର ମନ୍ତ କରଛିନ୍।ି ଏହୱା ସହ ରସ ଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକି୍ ବକିୱାଶର ନୂଆ 

ପରଭିୱାରୱା ପ୍ସ୍ତକୁତ କରଛିନ୍।ି ନୱା ଅଟକବିୱା, ନୱା ଥକବିୱା, ନୱା ରହବିୱା ବରଂ 
ଅକ୍ୱାନ୍ ପରରିେମ ଦ୍ୱାରୱା ଆଗକକୁ ବଢଚିୱାଲିବୱା। ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ ସ୍ରି କରବିୱା 
ଏବଂ ରଶର ମୱାଇଲ୍ ପଯ୍ଘ୍ନ୍ ପହଞ୍ଚ ିବକିୱାଶର ଏକ ସଶକ୍ ଗୱାଥୱା ରଲଖିବୱା 
ଏହୱା ହିଁ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀଙ୍ ରନତୃତ୍ୱର ସ୍ତନ୍ତ ପରଚି�, ଯୱାହୱାଙ୍ ନଜି 
ପରବିୱାର ଏରବ ବ ିସୱାଧୱାରଣ ଜୀବନଯୱାପନ କରକୁ ଛନ୍ ିକୱାରଣ ତୱାଙ୍ ପୱାଇଁ 
130 ରକୱାଟରିକୁ  ଅଧିକ ରଦଶବୱାସୀ ରହଉଛନ୍ ି ତୱାଙ୍ ପରବିୱାର।

ଏହ ିପକୁସ୍ତକରର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀଙ୍ ବ୍କି୍ତ୍ୱର ଅରନକ ଦଗି ରହଛି,ି 
ରଯଉଁଥିରର ତୱାଙ୍କୁ  ଜରଣ ସରମବେଦନଶୀଳ ରନତୱା, ସୱାମୱାଜକି ସଂସ୍ୱାରକ 
ତଥୱା ପ୍ଶୱାସକ ଯିଏ ସମୱାଜର ସମସ୍ୱାକକୁ ମଳୂରକୁ  ଦୂରକରନ୍ ିଏବଂ ରସହ ି
ରନତୱା ଯିଏ ମଳୂକକୁ ଦୃଢ କର ିବସି୍ତୱାର କରନ୍ ି ରସହ ିବ୍କ୍ତତି୍ୱ ଭୱାରବ 
ବର୍୍ଘନୱା କରୱାଯୱାଇଛ।ି ଏହ ି  ଉରନ୍ମୱାଚନ କୱାଯ୍ଘ୍କ୍ମରର ରଯୱାଗ ରଦଇ 
ରକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତୀ କହଛିନ୍,ି “ରମୱାଦୀ @ 20 ପକୁସ୍ତକ ପିଏମ ରମୱାଦୀଙ୍ 
ବହକୁମକୁଖୀ ବ୍କି୍ତ୍ୱର ଅରନକ ଦଗିକକୁ ଉପସ୍ୱାପନ କରଛି।ି  ରସ କହଛିନ୍ ି
ରଯ, ତୱାଙ୍ ପର ିଜରଣ ମହୱାନ ବ୍କି୍ତ୍ୱ ରକୌଣସ ିଏକ ବହରିର ରହପିୱାରବି 

ପଲାଞ୍ଦଶ�ରୁଅଧି�ସମୟସଲାବ୍ଜନୀ�ଜୀବନ�ଲାଳଏବଂ
20ବଷ୍ରୁଅଧି�ସମୟନଷି୍ଲାରସହକସବ�ଭଲାକବରଲାଷ୍ଟ୍ର
ଓସମଲାଜ�ୁନୂଆଦଗିକଦଖଲାଇଆଗ�ୁକନବଲାରଇଚ୍ଛଲାଶକି୍
ରଖଥୁିବଲାକନତୃତ୍ୱଙୁ୍କସବ୍ଦଲାଜନ-ଗଣଙ୍କସମ୍ଲାନ,ଶୁକଭଚ୍ଛଲାଓ
କନେହପ୍ରଲାପ୍ତକହଲାଇଥଲାଏ।ଏମିତିଜକଣବୟେକି୍ତ୍ୱଭଲାକବନୂଆ
ଭଲାରତରପରିଚୟସଲାଜଥିିବଲାପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀନକରନ୍ଦ୍ରକମଲାଦୀଙ୍କ
କସବଲାଯଲାତ୍ଲା�ୁଆଧଲାର�ରିପ୍ର�ଲାଶତିପୁସ୍�‘କମଲାଦୀ
@20’:ଡ୍ମି୍ଗ୍ମିଟ୍କଡଲିଭରୀ’ରଓଡଶିଲାଚଲାପ୍ଟରଉକନ୍ମଲାଚନ
(8ଅଗଟେ)�ୁକ�ନ୍ଦ୍ରଗୃହମନ୍ତୀଅମିତଶଲାହତଲାଙ୍କବୟେକି୍ତ୍ୱ
ବଲାବଦକର�ହଛିନ୍,ି‘କଯକତକବକଳଜକଣବୟେକି୍ନଜି
ପରିବଲା�ୁଭୁଲଲାଇ,ଜୀବନରପ୍ରତ�ିିକ୍ଣଓଶରୀରରପ୍ରତ�ିି
�ଣ130କ�ଲା�ିଭଲାରତବଲାସୀଙ୍କ�ଲୟେଲାଣପଲାଇଁସମପମିତ
�ରିପଲାକର,କସକତକବକଳନକରନ୍ଦ୍ରକମଲାଦୀନଲାଁରବୟେକି୍ସୃଟିେ
କହଲାଇପଲାକର’।

ପିଏମ ୍ ରମାଦୀ: 
ରାଜନୀତ ିଓ 
ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତରି 
ଆଦଶତ୍ତ

ରାଷ୍ଟ୍ର ରମାଦୀ @ 20 ଓଡି଼ଶା ଚା୍ଟେର 



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ସସସ୍ଟେମ୍ବର, 2022 45

ନୱାହିଁ।  ଏହୱା ଆମ ରଦର ରସୌଭୱାଗ୍ ରଯ, ପିଏମ୍  ରମୱାଦୀ ଆମର ରନତୱା 
ଏବଂ ଭୱାରତର ରନତୃତ୍ୱ ରନଉଛନ୍।ି ରସ କହଥିିରଲ, ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ 
ସବକୁରବରଳ, କହନ୍ ି‘ରମୱାରତ କରଠୱାର ପରରିେମରର ରକରବ କ୍ୱାନ୍ ଲୱାରଗ 
ନୱାହିଁ, ବରଂ ଏହୱାଦ୍ୱାରୱା ରକୌଣସ ିକରବି ରଲୱାକର ମକୁହଁରର ରଯରତରବରବ 
ହସ ରଚନୱାଏ ଫକୁଟଉିରଠ ତୱାହୱା ରମୱାରତ ଅତ୍ନ୍ ସରନ୍ୱାର ପ୍ଦୱାନ 
କରଥିୱାଏ।  ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ ଜରଣ ଅତ ି ସରମବେଦନଶୀଳ ବ୍କି୍, 
ଯିଏ ରଦଶର ଦଳତି, ଗରବି, ଆଦବିୱାସୀ ଏବଂ ପଛକୁଆ ବଗ୍ଘର ରଲୱାକଙ୍ 
ପୱାଇଁ ଅପୱାର ସରମବେଦନଶୀଳତୱା ରଖିନ୍।ି ପ୍ରତ୍କ ନଷି୍ପତେ ିରନବୱାରବରଳ, 
ଆରନ୍ୱାଦ� ଏବଂ ଗରବି କଲ୍ୱାଣ ଅନକୁଯୱା�ୀ ସବ୍ଘଦୱା ପ୍ଥରମ ଗରବିଙ୍ 
ବରି�ରର ଚନି୍ୱା କରନ୍।ି 
n ପକୁସ୍ତକ ଉରନ୍ମୱାଚନ ସମୱାରରୱାହରର ରକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତୀ ଅମିତ ଶୱାହୱା 

ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀଙ୍ ବ୍କି୍ତ୍ୱ ବରି�ରର ଯୱାହୱା  କହଛିନ୍ ିତୱାହୱାର 
କଛି ିଝଲକ: 

n ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀଙ୍ ବ୍ତୀତ ମକୁଁ ରମୱା ଜୀବନରର ଏପର ିସରଳ 
ଜୀବନଯୱାପନ କରକୁ ଥିବୱା ଆଉ ରକୌଣସ ିରୱାଜରନତୱାଙ୍କୁ  ରଦଖି ନୱାହିଁ।

n ସମଥ୍ଘ ରୱାମଦୱାସଜୀଙ୍ ’ଉପରଭୱାଗ ଶୂନ୍ ସ୍ୱାମୀ’ କଳ୍ପନୱାକକୁ  
ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ ଏହ ି ଯକୁଗରର ସତ୍ରର ପରଣିତ କରଛିନ୍।ି 
ରସଥିଲୱାଗି  ରଲୱାକମୱାରନ ତୱାଙ୍କୁ  ବହକୁତ ସମ୍ୱାନ କରନ୍।ି

n ଜରଣ ରଟେଟସମ୍ୱାନ ଭୱାବରର ଆରମ ତୱାଙ୍ର ପ୍ୱାରସି୍ ଚକୁ କି୍ନୱାମୱା 
ଏବଂ ସୱାରୱା ବଶି୍ୱରର ରଯୱାଗ ଦବିସ ପୱାଳନ କରବିୱାର ନଷି୍ପତେ ିରଦଖିଛକୁ।

n ଏହୱା ସ୍ଟେ କହଛି ିରଯ, ରଯରତରବରଳ ଭୱାରତର ରନତୱା ଆତ୍ମବଶି୍ୱୱାସ 
ସହକୱାରର ବଶି୍ୱ ଦୃଟିେରକୱାଣରର ନଜିର ବଚିୱାରକକୁ ରଖନ୍,ି 
ରସରତରବରଳ ତୱାହୱା ସବ୍ଘ ବୃହତ ରଦଶର ରନତୱାଙ୍ ଭଳ ିସ୍ୱାଭୱାବକି ଓ 
ଗ୍ରହଣୀ� ରହୱାଇଥୱାଏ। 

n ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ ଏପର ିଜରଣ ଆଦଶ୍ଘବୱାଦୀ ରନତୱା ଯିଏ ରଦଶର 
ହତି ଏବଂ ଗବ୍ଘ ବ୍ତୀତ ଅନ୍ ରକୌଣସ ି ବରି�ରର ଚନି୍ୱା କରନ୍ ି
ନୱାହିଁ। ତୱାଙ୍ର ସବକୁଠୱାରକୁ  ବଡ଼ ଅବଦୱାନ ରହଉଛ ିରଯ ରସ ରଲୱାକତନ୍ତର 
ଜଡ଼କକୁ ପୱାତୱାଳରକୁ  ମଜଭକୁ ତ ିକରବିୱା ପୱାଇଁ କୱାଯ୍ଘ୍ କରଛିନ୍।ି

n ଯଦ ିଜରଣ ରମୱାଦୀ @ 20 କକୁ ବକୁଝବିୱାକକୁ ଚୱାହୱାଁନ୍,ି ରତରବ ବଗିତ 
ତରିଶି ବର୍ଘର ଜରଣ କୱାଯ୍ଘ୍କତେ୍ଘୱା, ସ୍�ଂରସବକ ଏବଂ ସୱାମୱାଜ ରସବକ 
ଭୱାବରର ପିଏମ ରମୱାଦୀଙ୍ ଯୱାତ୍ୱାକକୁ ରଦଖିବୱା ଏବଂ ବକୁଝବିୱା ଅତ୍ନ୍ 
ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପୂର୍୍ଘ।

n ପିଏମ୍  ରମୱାଦ ି 30 ବର୍ଘ ଧର ି ଗକୁଜରୱାଟ ଏବଂ ରଦଶର ପ୍ରତ୍କ 
ଅଞ୍ଚଳ ପରଦିଶନ କରଛିନ୍।ି ସମୱାଜର ସମସ୍ୱାକକୁ ବକୁଝଛିନ୍ ି ଏବଂ 
ରସଗକୁଡ଼କିର ସମୱାଧୱାନ ବରି�ରର ଚନି୍ୱା କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ସମ�ରର 
ରସ ବ୍କ ରଲୱାକମୱାନଙ୍କୁ  ପରଖିଛନ୍ ିମଧ୍ୟ। ବପିଯ୍ଘ୍�କକୁ ସକୁରଯୱାଗରର 
ପରଣିତ କରବିୱାର କ୍ଷମତୱା ଶଖିିଛନ୍।ି 

n ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ ଜରଣ ଦୂରଦୃଟିେ ସମ୍ନ୍ନ ରନତୱା, ଯିଏ ରକରବ 
ଖଣ୍ ଖଣ୍ ଭୱାବନ୍ ିନୱାହିଁ କନି୍କୁ  ପକୁରୱା ଭୱାବନ୍,ି ଦୂରଯୱାଏ ଭୱାବନ୍ ିଏବଂ 
ଯୱାହୱା ଭୱାବନ୍ ିତୱାହୱା ପୂରଣ କରନ୍ ି।

n ରମୱାଦୀ ମଧ୍ୟ ତକୁ ଟିେକରଣ ରୱାଜନୀତକିକୁ ସମୱାପ୍ କରଛିନ୍,ି ଆଜ ି

ରଦଶର ରକୱାଟ ି ରକୱାଟ ି ଗରବିଙ୍ ପୱାଇଁ କରୱାଯୱାଇଥିବୱା ରଯୱାଜନୱାର 
ହତିୱାଧିକୱାରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର ରକୌଣସ ି ରଭଦଭୱାବ ରହଥିିବୱାର ରକହ ି
ଅଭିରଯୱାଗ କରପିୱାରରିବ ନୱାହିଁ, ସମରସ୍ତ ସମୱାନ ସକୁବଧିୱା ପୱାଇଛନ୍।ି

n ଏ�ୱାର ଷ୍ଟ୍ରୱାଇକ୍ ଏବଂ ସଜପିକୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରୱାଇକ୍ ଦ୍ୱାରୱା ସକୁରକ୍ଷୱା ନୱାମରର 
ଶତରୁ ରରର ପ୍ରବଶ କର ି ଦଣ୍ ରଦବୱାକକୁ ଭୱାରତ ଆଜ ି ସୱାହସ 
କରଛି।ି ଲୱାଲ ବୱାହୱାଦୂର ଶୱାସ୍ତ୍ରୀଙ୍ ପରର ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ରହଉଛନ୍ ି
ପ୍ଥମ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ, ଯୱାହୱାଙ୍ ପ୍ରତ୍କ ଶବ୍ଦ ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍ ଦ୍ୱାରୱା 
ସମ୍ୱାନର ସହ ବରିବଚନୱା କରୱାଯୱାଇଛ।ି

n ପିଏମ ରମୱାଦୀ ଯୱାହୱା ବ ି ରଯୱାଜନୱା ଆଣିଛନ୍,ି  ରସଥିରର 
ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବହକୁତ ରହଛି।ି ଜନସୱାଧୱାରଣଙ୍ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହତକୁ  ରସଗକୁଡ଼କି ବରିଶର ସଫଳତୱା ପୱାଇଛନ୍।ି 

n ସମଗ୍ର ରଦଶ ଏହୱା କହକୁଥିଲୱା ରଯ, ରଯପଯ୍ଘ୍ନ୍ ଧୱାରୱା 370 ଲୱାଗକୁ 
ରହଛି ିରସପଯ୍ଘ୍ନ୍ କଶ୍ମୀର ଭୱାରତ ସହ ସମୂ୍ର୍୍ଘ ଭୱାରବ ରଯୱାଡ଼ ିରହୱାଇ 
ରହବିୱା ସମ୍ଭବ ନକୁରହଁ। 5 ଅଗଟେ 2019 ଦନି ସକୱାରଳ ଏଥିଲୱାଗି ନଷି୍ପତେ ି
ନଆିଯୱାଇଥିଲୱା ଏବଂ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରର 
ଧୱାରୱା 370 ଏବଂ 35A କକୁ  ରସଠୱାରର ରଦ୍ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା।

n ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ‘ଅମତୃ ମରହୱାତ୍ବ’କକୁ ଏକ ପବ୍ଘରର 
ପରଣିତ କରଥିିରଲ ଏବଂ ଆଜ ିପ୍ରତ୍କ ପିଲୱା ନଜି ହୱାତରର ତ୍ରିଙ୍ୱା 
ଧର ି ବକୁଲକୁ ଛନ୍,ି ଯୱାହୱା ରସମୱାନଙ୍ ମନରର ରଦଶରପ୍ମର ଭୱାବନୱା 
ଜୱାଗ୍ରତ କରକୁ ଛ।ି 

n ଜରଣ ରନତୃତ୍ୱ ଭିତରର ଏହ ିଦୃଟିେରକୱାଣ ଏବଂ ନଷି୍ଠୱା  ରସରତରବରଳ 
ଆସଥିୱାଏ, ରଯରତରବରଳ ତୱାଙ୍ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍କ ମକୁହୂତେ୍ଘ ଏବଂ 
ତୱାଙ୍ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍କ କଣିକୱା ରକବଳ ଭୱାରତ ପୱାଇଁ ଉତ୍ଗ୍ଘୀକୃତ 
ହକୁଏ।  ଏହ ି ସମ�ରର ଆରମ ସମରସ୍ତ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀଙ୍ 
ରୂପରର ଏପର ିଜରଣ ଉତ୍ଗ୍ଘୀକୃତ ରନତୱା ପୱାଇଛକୁ। n

ରାଷ୍ଟ୍ର ରମାଦୀ @ 20 ଓଡି଼ଶା ଚା୍ଟେର 
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ସ୍ୱର୍ଷିମ 
ଇତହିାସ 

ରଟାରକ୍ୟାଠୁ 
ବମଷିଂହମ ୍ ଯାଏ 

ରୱାଜ୍ରଗୱାଷ୍ଠୀ କ୍ୀଡ଼ୱାର 19ଟ ିରଖଳରର, ଭୱାରତୀ� ଦଳର 215 ରଖଳୱାଳ ି
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରବିୱାକକୁ ଯୱାଇଥିରଲ। ଏଥର ଶକୁଟଂି ଏବଂ ତୀରନ୍ୱାଜକକୁ 
ଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକ୍ ନକର ିରସମୱାରନ 22 ଟ ିସ୍ର୍୍ଘ ସରମତ ରମୱାଟ୍  61 ଟ ିପଦକ 

ଜତିଛିନ୍।ି ମିଳତି ଭୱାରବ, ଲନ୍ ବଲ୍, ରେପିଲ୍ ଜମ୍, ବ୍ୱାଡମଣି୍ଟନ୍ ପକୁରକୁ ର ଡବଲ୍ସରର 
ସକୁବର୍୍ଘ ଇତହିୱାସ ସଟିୃେ କରଛିନ୍।ି ସ୍ବେୱାସ୍ ସଙି୍ଲ୍ସରର ପ୍ଥମଥର ପୱାଇଁ ଭୱାରତୀ� ଦଳ 
ପଦକ ଆଣିଛ।ି 44 ବର୍ଘ ପରର ଲମ୍ଫ ଜମ୍ରର ପଦକ, 10,000 ମଟିର ଚୱାଲିବୱାରର 
ପ୍ଥମ ଭୱାରତୀ� ମହଳିୱାଙ୍କୁ  ପଦକ, ପକୁରକୁ ର ଟିେପଲ୍ ରଚଜ୍ ରର ରକନଆିର ପ୍ୱାଧୱାନ୍ 
ଭୱାଙି୍ଥିବୱା ପକୁରକୁ ର ଦଳ ଏବଂ ଜୱାରଭଲିନ୍ ର୍ୱାରର ପଦକ ଜତିଥିିବୱା ପ୍ଥମ ଭୱାରତୀ� 
ମହଳିୱା ନୂତନ କତିେପିମୱାନ ସ୍ୱାପନ କରଛିନ୍।ି  ପଦକ ବରି�ରର କହବିୱାକକୁ ଗରଲ 
ପକୁରକୁ ରମୱାରନ 13 ଟ ିସ୍ର୍୍ଘ ସହତି ସମକୁଦୱା� 35 ଟ ିପଦକ ଜତିଛିନ୍,ି ମହଳିୱାମୱାରନ 
23 ଟ ିପଦକ ଜତିଛିନ୍,ି 8 ଟ ିସ୍ର୍୍ଘ ଏବଂ  ମରିିେତ ପ୍ତରିଯୱାଗିତୱାରର ରଗୱାଟଏି ସ୍ର୍୍ଘ  
ପଦକ ସହତି ରମୱାଟ 3 ପଦକ ରଖଳୱାଳ ିଜତିଛିନ୍।ି 

‘‘କ�ମିତିକଖଳବିଲା�ୁଅଛ,ିତଲାହଲାଆପଣଙୁ୍କ
କବଶ୍ଭଲଜଣଲା।ତଲାହଲାରଏକ୍ସପ�୍ଆପଣ।
ମୁଁଖଲାଲିଏତ�ିି�ହବିିକଯ,ମନଲଗଲାଇ
କଖଳକିବ,ପୂରଲାଶକି୍ସହକଖଳକିବଆଉ
ବନିଲାକ�ୌଣସିକ�ନ୍ସନ୍କରକଖଳକିବ।

ଆପଣଖଲାଲିଆପଣଙ୍କସବ୍କଶ୍ଷ୍ପ୍ରଦଶ୍ନ
ପଲାଇଁଧ୍ୟଲାନଦଅିନୁ୍।ବଲା�ିଚନି୍ଲାକଦଶ�ରିବ।’’
ବମମିଂହଲାମ୍ଯିବଲାପୂବ୍ରୁପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀକମଲାଦୀଙ୍କ

ପକ୍ରୁମିଳଥିିବଲାଏହିଉତ୍ଲାହବଦ୍ଧ୍�ବଲାତେ୍ଲା
ଆଉକଖକଲଲାଇଣି୍ଆଦ୍ଲାରଲା�ଲାକଗ୍�ଅଲମ୍କି୍ସ

କପଲାଡୟିମ୍(�ପ୍ସ)ରୁମିଳଥିିବଲାସହକଯଲାଗର
ପ୍ରଭଲାବରଲାଜୟେକଗଲାଷ୍ୀକ୍ରୀଡଲା-2022କର

କଦଖିବଲା�ୁମିଳଥିିଲଲା।�ପ୍ସକ�ଲାର୍ଗରୁପ୍ରପ୍ରଲାୟ
କଦଢଦଜ୍ନକଖଳଲାଳିଏବଂଦୁଇହ�ି�ମି୍
କମଡଲାଲ୍ଜତିିଇତହିଲାସରଚନଲା�ରିଛନ୍।ି

ସ୍କ୍ାସ, ଲମ୍ବକୁଦ, ଚାଲିବା ଏବଂ  
ପରୁୁର ଷି୍ପଲ୍  ରଚଜ୍ ରର ରରକଡ଼ତ୍ତ

ଶଟିୁଂ ଓ ତୀରନ୍ଦାଜ ବନିା 22 ସ୍ୱର୍ତ୍ତ  
ସହତି 61 ପଦକ ହାସଲ । 

ସ୍ୱର୍ତ୍ତ   ସ୍ୱର୍ତ୍ତ   

2222
ରରୌପ୍ୟ  ରରୌପ୍ୟ  

1616
କାଂସ୍ୟକାଂସ୍ୟ

2323

ରଖଳ ଦୁନଆି ରାଜ୍ୟରଗାଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା 2022
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ଅଜଣଲାକଖଳ'ଲନ୍ବଲ'୍କରଭଲାରତ�ୁଦୁଇପଦ�
କମନରେଲଥ ରଗମ୍ସରର ଭୱାରତୀ�ଙ୍ ପୱାଇଁ ଦରିନ ଅଜଣୱା ଥିବୱା 'ଲନ୍ 
ବଲ୍'ରର ଏହୱାର ରଖଳୱାଳ ିସ୍ର୍୍ଘ ପଦକ ଜତିଛିନ୍।ି ମହଳିୱାଦଳକକୁ ଏହ ିସଫଳତୱା 
ମଳିଥିିବୱାରବରଳ ପକୁରକୁ ରଦଳ ରରୌପ୍ ହୱାସଲ କରଛିନ୍।ି ଏହ ିଚମତ୍ୱାରୀ ପ୍ଦଶ୍ଘନ 
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଯ୍୍ଘ  କରବିୱା ସହ ରଖଳ ପ୍ତ ି ଭୱାରତୀ�ଙ୍ ରକୁ ଚ ି ଓ ଆଗ୍ରହ 
ବଢୱାଇଛ।ି ମହଳିୱା ଦଳର ସଦସ୍ ଭୱାରବ ଲଭଲି ରଚୌରବ, ପିଙି୍, ରୂପୱା ରୱାନୀ 
ଏବଂ ନ�ନ ରମୱାନ ିସୱାଇକଆି ସୱାମଲି୍  ଥିରଲ। ରସମୱାରନ ସ୍ର୍୍ଘ ପଦକ ଜତିରିଲ 
ତ ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରଲଖିରଲ - 'ବମପିଂହୱାମରର ଐତହିୱାସକି ବଜି�! ଦଳ ଅପୱାର 
ନପିକୁଣତୱା ପ୍ଦଶ୍ଘନ କରଛି ିଏବଂ ରସମୱାନଙ୍ର ସଫଳତୱା ଅରନକ ଭୱାରତୀ�ଙ୍କୁ  
ଲନ୍ ବଲ୍ ରଖଳବିୱାକକୁ ରପ୍ରଣୱା ରଯୱାଗୱାଇବ। 1930 ମସହିୱାରକୁ  କମନରେଲଥ 
ରଗମ୍ସର ଏକ ସୱାମିଲ୍  ଥିବୱା ଏହ ିଲନ୍ ବଲ୍ କ୍ୀଡ଼ୱାରର ପକୁରକୁ ର ଦଳ ରରୌପ୍ ପଦକ 
ଜତିଥିିଲୱା। ଦଳର ସଦସ୍ମୱାରନ ରହରଲ ନବନୀତ ସଂି, ଚନ୍ନ କକୁମୱାର ସଂି, 
ସକୁନୀଲ ବୱାହୱାଦୂର ଏବଂ ଦୀରନଶ କକୁମୱାର।

10ହଜଲାରମ�ିରଚଲାଲିବଲାକରପ୍ରଥମପଦ�
�କୁପି ନବିୱାସୀ ପି୍�ଙ୍ୱା ରଗୱାସ୍ୱାମୀ 10,000 ମିଟର ପଦଯୱାତ୍ୱାରର ରରୌପ୍ 
ପଦକ ଜତି ିନଜି ନୱାମରର ରରକଡ଼୍ଘ ଅଜ୍ଘନ କରଛିନ୍।ି ରସ ଚୱାଲିବୱାରର ପଦକ 
ଜତିଥିିବୱା ପ୍ଥମ ଭୱାରତୀ� ମହଳିୱା ରହୱାଇଛନ୍।ି ପି୍�ଙ୍ୱାଙ୍ ପିତୱା ମଦନପୱାଲ 
ରଗୱାସ୍ୱାମୀ �କୁପି ରରୱାଡରେଜ୍ ରର କଣ୍କଟେର ଥିରଲ। ରଯରତରବରଳ ତୱାଙ୍କୁ 14 ବର୍ଘ 
ରହୱାଇଥିଲୱା, ତୱାଙ୍ ପିତୱା ହଠୱାତ୍ ଚୱାକରିୀ ହରୱାଇବୱା ପରର ପରବିୱାରର ଆଥପିକ 
ଅବସ୍ୱା ଖରୱାପ ରହୱାଇଯୱାଇଥିଲୱା। 2018 ରର, ରଯରତରବରଳ ରସ ରଖଳ 
ରକୱାଟୱା ରହତକୁ  ରରଳବୱାଇରର ଚୱାକରି ିପୱାଇରଲ, ତୱାଙ୍ ଉତ୍ୱାହ ବଢ ିଯୱାଇଥିଲୱା  
ଏବଂ ରସ ନଜିକକୁ ପ୍ତପିୱାଦତି କରବିୱା ଲୱାଗି ଅଧିକ ପରରିେମ କରଥିିରଲ। ରସ 
ପବୂ୍ଘରକୁ  ଅଲିମ୍କି୍ସରର ପ୍ତନିଧିିତ୍ୱ କରଥିିରଲ ମଧ୍ୟ ପଦକ ପୱାଇନଥିରଲ।

ରେପିଲଜମ୍କରଭଲାରତ�ୁ
ପ୍ରଥମସ୍ର୍ଣ୍ପଦ�

କମନରେଲଥ ରଗମ୍ସର ରେପିଲ ଜମ୍ 
ଇରଭଣ୍ଟସ୍ ରର ସ୍ର୍୍ଘ ପଦକ ଜତିଥିିବୱା 

ରକରଳର ଆଲରଡୱାସ ପୱାଲ  ଏରକ୍ଷତ୍ରର 
ପ୍ଥମ ଭୱାରତୀ� ରହୱାଇଛନ୍।ି ରସ ଜରଣ 
ରନୌରସନୱା ରସୈନକି। ଫୱାଇନୱାଲରର ରସ 

ତୱାଙ୍ର ତୃତୀ� ପ୍�ୱାସରର 17.03 
ମଟିରର ସରବ୍ଘୱାତେମ ଦୂରତୱା ଅତକି୍ମ 

କରଥିିରଲ। ରସହଭିଳ ିପ୍ତରିଯୱାଗୀତୱାରର 
ଅବଦକୁଲ୍ୱା ଅବକୁବୱାକର 17.02 ମଟିର 
ଦୂରତୱା ଅତକି୍ମ କର ିରରୌପ୍ ପଦକ 

ହୱାସଲ କରଛିନ୍।ି 

44ବଷ୍ପକରଲଙ୍ଗ୍ 
ଜମ୍କରପଦ�
ମକୁରଲୀ ରେୀଶଙ୍ର 44 ବର୍ଘ ପରର 
8.08 ମିଟର ଲମ୍ଫ ରଦଇ ଭୱାରତକକୁ 
ଲମବେ କକୁଦ ( ଲଙ୍ସ୍   ଜମ୍)ରର ପଦକ  
ରଦଇ ଏକ ନୂତନ ଇତହିୱାସ ସଟିୃେ 
କରଛିନ୍।ି ଏହୱାପୂବ୍ଘରକୁ  1978 ରର 
ସକୁରରଶ ବୱାବକୁ କମନରେଲଥ ରଗମ୍ସରର  
ଏହ ିକ୍ୀଡ଼ୱା ପୱାଇ ଁରବ୍ୱାଞ୍ ପଦକ 
ଜତିଥିିରଲ। ଟପ୍ ସ ରଯୱାଜନୱାର ରକୱାର୍  
ଗରୁପ୍  ସଦସ୍ ମକୁଲପି ଶଙ୍ର ରଦଶପୱାଇଁ 
ଅଲିମ୍କି୍ ପଦକ ଜତିବିୱାର ସ୍ପ୍ନ 
ରଦଖନ୍।ି

ଟିେପଲ୍କଚଜ୍3000ମ�ିରକରପ୍ରଥମଥରପଦ�
ଆମପି ମ୍ୱାନ୍ ଅବନିୱାଶ ସୱାବରଲ ପକୁରକୁ ରଙ୍ ଟିେପଲ୍ ରଚଜ୍  ପ୍ତରିଯୱାଗୀତୱାରର ରକନଆିର 
ପ୍ଭୱାବକକୁ ସମୱାପ୍ କରଛିନ୍।ି ଟପସ୍  ରକୱାର୍  ଗରୁପ୍  ସଦସ୍ ରକୁ �ୱା ଅବନିୱାଶ ସୱାବରଲ 
କମନରେଲଥ ରଗମ୍ସରର ଏହ ିରଖଳ ପୱାଇ ଁରରୌପ୍ ପଦକ ଜତିଥିିବୱାରର ପ୍ଥମ 
ଭୱାରତୀ�। 1998 ମସହିୱାରକୁ  କ୍ମୱାଗତଭୱାରବ 3000 ମଟିର ଟିେପଲ୍ ରଚଜ୍  
ଇରଭଣ୍ଟରର ତରିନୱାଟ ିପଦକ ଜତିଥିିବୱା ରକନଆିର ରଖଳୱାଳଙି୍କୁ  ହରୱାଇବୱା ଦ୍ୱାରୱା ରଦଶ 
ପୱାଇ ଁରଗୌରବର ରରକଡ଼୍ଘ ସଟିୃେ କରଛିନ୍ ିସୱାବ୍ ରଲ। 
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ରୱାଜ୍ରଗୱାଷ୍ଠୀ କ୍ୀଡ଼ୱା ପୱାଇ ଁ ଭୱାରତୀ� ଦଳ ପଠୱାଇବୱାରବରଳ 
ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୱାଦୀ ରସମୱାନଙ୍କୁ ପ୍ତଶିତୃ ିରଦଇଥିରଲ ରଯ 
ଜତିବିୱା ପରର ରସମୱାରନ ଏକୱାଠ ିବଜି� ଉତ୍ବ ପୱାଳନ କରରିବ। 
ଏହକି୍ମରର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ରମୱାଦୀ କମିବେୱା ରସ 13 ଅଗଟେରର ତୱାଙ୍ 
ବୱାସଭବନରର ରଖଳୱାଳଙି୍କୁ  ରଭଟଥିିରଲ ରଯଉଁଥିରର ରସ କହଥିିରଲ 
ରଯ ଏହୱା ଆମ ପୱାଇ ଁ ଗବ୍ଘ ଓ ରଗୌରବର ବରି� ରଯ ଆମ 
ରଖଳୱାଳଙି୍ ଚମତ୍ୱାର ପରରିେମ ରହତକୁ  ରଦଶ ଏକ ରପ୍ରଣୱାଦୱା�କ 
ସଫଳତୱା ସହତି ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃକୱାଳକକୁ ପ୍ରବଶ କରକୁ ଛ।ି 
କମନରେଲଥ ରଗମ୍ସର ଚମତ୍ୱାର ପ୍ଦଶ୍ଘନ ଉପରର ପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ 
କହଛିନ୍ ିରଯ ପଦକ ସଂଖ୍ୱା ସମୂ୍ର୍୍ଘ କୱାହୱାଣୀକକୁ ପ୍ତଫିଳତି କରର 
ନୱାହିଁ, କୱାରଣ ଅରନକ ପଦକ ଏକ ସଂକୀର୍୍ଘ ବ୍ବଧୱାନରର ଆରମ 
ହରୱାଇଛକୁ, ଯୱାହୱାକକୁ  ଖକୁବ୍  ଶୀଘ୍ର ରଖଳୱାଳମିୱାରନ ଅନ୍ ଇରଭଣ୍ଟରର 
ହୱାସଲ କରବିୱାକକୁ ସକ୍ଷମ ରହରବ।" ଗତଥର ତକୁ ଳନୱାରର 4 ଟ ିନୂଆ 
ରଖଳରର ଜତିବିୱା ପୱାଇ ଁଭୱାରତ ଏକ ନୂଆ ଉପୱା� ପୱାଇଛ।ି ଏହ ି
ପ୍ଦଶ୍ଘନ ସହତି ରଦଶରର ନୂତନ କ୍ୀଡ଼ୱା ପ୍ତ ିଯକୁବପିଢଙି୍ ଆଗ୍ରହ 
ଯରଥଟେ ବୃର୍ ିପୱାଇବ। ରଖରଲୱା ଇଣି୍ଆ ଏବଂ ଟପ୍ର ସକରୱାତ୍ମକ 
ପ୍ଭୱାବକକୁ ରନଇ ଖକୁସ ିବ୍କ୍ କର ିପିଏମ ରମୱାଦୀ ରଖଳୱାଳମିୱାନଙ୍କୁ  
ଆଗୱାମୀ ଏସଆିନ ରଗମ୍ସ ଏବଂ ଅଲିମ୍କି୍ସ ପୱାଇ ଁ ଭଲ ପ୍ସ୍ତକୁତ ି
କରବିୱାକକୁ ଅନକୁରରୱାଧ କରଛିନ୍।ି

ଏବଂ ପିଏମ ରମାଦୀ ପରୂଣ କରଲ 
ନଜି ପ୍ତଶିରୁତ ି

ଯାହାଙ୍କ ସଂଗ୍ାମ ରପ୍ରଣା ଦଏି 
ଅଚନି୍ା ଭାରରାରର୍ାଳନର 74 କରିଲାଗ୍ାମ ବଗତ୍ତରର ସ୍ୱର୍ତ୍ତ ପଦକ

ଟପ୍ର ବକିୱାଶ ରଗୱାଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ ରକୁ �ୱା ଅଚନି୍ୱା ରଶୌଲି 
ଭୱାରରୱାରତେୱାଳନରର ସ୍ର୍୍ଘ ପଦକ ଜତିଛିନ୍।ି ତୱାଙ୍ ଜୀବନସଂଗ୍ରୱାମ 
ରଖଳୱାଳମିୱାନଙ୍କୁ ରପ୍ରଣୱା ରଯୱାଗୱାଇବ। 2013 ରର ପିତୱାଙ୍ର 
ରଦହୱାନ୍ ରହୱାଇଥିଲୱା। ଆଥପିକ ସଙ୍ଟ ଏରତ ଥିଲୱା ରଯ 
ରସରତରବରଳ ପିତୱାଙ୍ ଅନ୍ମି ସତ୍ୱାର ଲୱାଗି ଆବଶ୍କ ରୀତନିୀତ ି
ପୱାଇ ଁତୱାଙ୍ ପୱାଖରର ଟଙ୍ୱା ନଥିଲୱା।

ହାଜଷିନ୍ଦର ରକୌର, ଭାରରାରର୍ାଳନର 71 କରିଲାଗ୍ାମ ବଗତ୍ତରର 
ର୍ାଞ୍ଜ 
ହରଜନି୍ରଙ୍ ପରବିୱାର ରଗୱାଟଏି ରକୱାଠରୀ ରରର ରକୁ ହନ୍।ି 
ରରର 6 ଟ ିମଇସଁ ିବ ିରହନ୍।ି ହରଜନି୍ର ନରିଜ  ପଶକୁଙ୍ ପୱାଇଁ 
ଚୱାରୱା କୱାଟକୁ ଥିବୱା ରମସନି୍ ଚଳୱାନ୍।ି  ପ୍ୱାରମ୍ଭରର, ଅଭ୍ୱାସ ଏବଂ 
ପ୍ତରିଯୱାଗିତୱା ପୱାଇ ଁ   ଗୱଁା ରଲୱାକଙ୍ଠକୁ  ଋଣ ରନଇଥିରଲ ଏବଂ 
ପରର ବ୍ୱାଙ୍ରକୁ  50 ହଜୱାର ଟଙ୍ୱା ଋଣ ରନଇଥିରଲ।  2017 ରର 

ହରଜନ୍ର ରୱାଜ୍ ଚୱାମ୍�ିନ ରହୱାଇଥିରଲ।

ସଂଘରତ୍ତ ରାସ୍ାରର ସାଗରଙ୍କ ରପାଡିୟମକୁ ଯାତ୍ା
ସୱାଗରଙ୍ ପିତୱା ଜରଣ ଭୱାଗ ଚୱାରୀ। କରରୱାନୱା ଅବଧିରର ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ଅଭ୍ୱାସ ଜୱାର ିରହଲିୱା। 92 କରିଲୱାଗ୍ରୱାମ ବକ୍ସଂି ବଗ୍ଘରର ଜତିଥିିବୱା 
ରରୌପ୍ ପଦକ ରହଉଛ ିତୱାଙ୍ର ଏବଂ ତୱାଙ୍ ପରବିୱାରର ସଂରର୍ଘର 
ଫଳୱାଫଳ। n

16 ବରତ୍ତ ପରର ରପାଡିୟମରର ମହଳିା ହକ ିଦଳ 
ଭୱାରତୀ� ମହଳିୱା ହକ ି ଦଳ ରଟୱାରକ୍ୱା ଅଲିମ୍କି୍ସ 2020ରର ରବ୍ୱାଞ୍ସ୍  ପଦକ 
ପୱାଇବୱାରକୁ  ନକିଟରକୁ  ବତେପି ଯୱାଇଥିବୱା ଭୱାରତ କମନରେଲଥ ରଗମ୍ସ 2022ରର 
ପଦକ ଜତିଛି।ି ମହଳିୱା ହକ ିଦଳ 2002 ରର ରବ୍ୱାଞ୍ ଏବଂ 2006 ରର ରରୌପ୍ 
ଜତିବିୱା ପରଠୱାରକୁ  ରକରବ କମନରେଲଥ ରଗମ୍ସରର ଭଲ ପ୍ଦଶ୍ଘନ କରନିଥିଲୱା। 
ବରିଶର କଥୱା ରହଉଛ ିରସମିଫୱାଇନୱାଲରର ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ବପିକ୍ଷ ମ୍ୱାଚର ରପନୱାଲଟେି 
ସକୁଟଆଉଟରର କଛି ିରସରକଣ୍ ପୱାଇ ଁରଡ଼ ିବନ୍ ରହୱାଇଯିବୱା କୱାରଣରକୁ  ଭୱାରତକକୁ 
ପରୱାଜ�  ସହବିୱାକକୁ ପଡ଼ଥିିଲୱା। 

ଜାରଭଲିନ୍ ର୍ା (ମହଳିା): ପ୍ଥମ ଥର ପାଇ ଁ
ରଖାଲିଲା ଖାତା
ଭୱାରତର 88 ବର୍ଘର କମନରେଲଥ ରଗମ୍ସ ଇତହିୱାସରର ଜୱାରଭଲିନ୍ ର୍ୱାରର 
ପଦକ ଜତିବିୱା ରକ୍ଷତ୍ରର ଅନ୍ନକୁ ରୱାନୀ ରହଉଛନ୍ ିପ୍ଥମ ଭୱାରତୀ� ମହଳିୱା। ଅନ୍ନକୁଙ୍ 
ପିତୱା ଅମରପୱାଲ ସଂି ଜରଣ କୃରକ, ନଜି ଝଅିର ସ୍ପ୍ନକକୁ ସୱାକୱାର କରବିୱା ପୱାଇଁ 
ରସ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୱା ଋଣ ରନଇ ଏକ ଜୱାରଭଲିନ୍  କଣିିଥିରଲ। ପ୍ୱାରମି୍ଭକ ଦନିରର 
ଅଭ୍ୱାସ ପୱାଇ ଁରସ ଚୱାନ୍ୱା ଟଙ୍ୱାରକୁ  ଅନ୍ନକୁଙ୍ ପୱାଇ ଁରଜୱାତୱା ମଧ୍ୟ କଣିୱାଥିରଲ। ଗୱଁା 
ରକ୍ଷତରର ରସ ଆଖକୁ ବୱାଡ଼ରିର ବଚ୍୍ଘୱା ତଆିର ି କର ି ଅଭ୍ୱାସ କରକୁ ଥିରଲ। ତୱାଙ୍ 
ଭୱାଇମୱାରନ ଆଥରଲଟ୍ ଥିରଲ ରଯଉଁମୱାରନ ରସମୱାନଙ୍ର ରଖଳ ଛୱାଡ଼ ିଅନ୍ନକୁଙ୍କୁ  
ଆଗକକୁ ରନବୱା ଲକ୍ଷ୍ରର ରପ୍ରତି ରହୱାଇଥିରଲ। 

ଆମ ଉପରର ଏକ ରଖଳ 
ଇରକାସିଷ୍ମ ୍ ନମିତ୍ତାଣର ଦାୟିତ୍ୱ 
ରହଛି,ି ଯାହା ବଶି୍ୱସ୍ରରର ଉତ୍କୃଷ୍ 
ରହାଇଥବି, ଅନ୍ଭୁତ୍ତକି୍ ରହବା 
ସହ ବବିଧି ଓ ଗତଶିୀଳ ରହବା 
ବ ିଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ରସଥରିର 
ରକୌଣସି ବ ିପ୍ତଭିା ପଛରର 
ପଡି଼ବା ଅନୁଚତି। 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
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ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆରନ୍ୱାଳନର ଆଉ ଜରଣ  ସ୍ମରଣୀ� ବ୍କି୍ତ୍ୱ 
ରହଉଛନ୍ ିବ.ିଓ. ଚଦିୱାମବେରମ୍ ପିଲ୍ୱାଇ, ଯୱାହୱାଙ୍ ରୱାଜନୀତକି 
ଗକୁରକୁ ଥିରଲ ବୱାଲ ଙ୍ୱାଧର ତଲିକ। ରସ 5 ରସରପଟେମବେର 

1872ରର ତୱାମିଲନୱାଡକୁ ଠୱାରର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରଥିିରଲ।  ରସ ଭୱାରତୀ� 
ସୌସ୍େୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମ ଇତହିୱାସରର ‘ବ.ିଓ.ସ'ି 

ଏବଂ 'କୱାପୱାରଲୱାଟଆି 

ତୱାମିଲୱାନ୍' ଭୱାବରର ଜଣୱାଶକୁଣୱା ଥିରଲ। 1905 ରର ବଙ୍ଭଙ୍ ପରର 
ରସ ରୱାଜନୀତରିର ପ୍ରବଶ କରଥିିରଲ। ରସ ବୱାଲ ଗଙ୍ୱାଧର ତଲିକ 
ଏବଂ ଲୱାଲୱା ଲଜପତ ରୱା�ଙ୍ ଦ୍ୱାରୱା ଆରମ୍ଭ ରହୱାଇଥିବୱା ସ୍ରଦଶୀ 
ଆରନ୍ୱାଳନର ରଶରଭୱାଗରର ରଯୱାଗ ରଦଇଥିରଲ। ରସ ରୱାମକୃଷ୍ଣ 
ମିଶନ ପ୍ତ ି ମଧ୍ୟ ଆକରପିତ ରହୱାଇଥିରଲ। ଚଦିୱାମବେରମ୍ ପିଲ୍ୱାଇ 
‘ସ୍ରଦଶୀ ପ୍ଚୱାର ସଭୱା' ଗଠନ କର ିଏହୱାକକୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରର ବସି୍ତୱାର 
କରବିୱା ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ରସ ବକୁଣୱାକୱାର ଏବଂ କୱାରଗିରମୱାନଙ୍ 

ପୱାଇଁ ମୱାର୍ୱାସ 

ରହାଇଗଲା ଯାହାଙ୍କ ସଙ୍କଳ୍ପ ଶକି୍ରହାଇଗଲା ଯାହାଙ୍କ ସଙ୍କଳ୍ପ ଶକି୍

ତାଙ୍କ ଭିତରର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ନଶିାକୁ ଭାଙି୍ବା 
ପାଇ,ଁ ରତଲ ଘଣାରର ରଯାଚାଯାଇଥରିଲ 

ବ.ିଓ. ଚଦିାମ୍ବରମ ୍ପିଲ୍ାଇ
ଜନ୍ମ: 5 ରସର୍ଟେମ୍ବର 1872, ମତୁୃ୍ୟ: 18 ନରଭମ୍ବର 1936 

ଭଲାରତରଇତହିଲାସକରସ୍ଲାଧୀନତଲାସଂଗ୍ରମଲାର�ଲାହଲାଣୀସବୁକବକଳଆମପଲାଇଁଆଗ୍ରହଓକପ୍ରରଣଲାରଉତ୍କହଲାଇରହବି।ଏହି
�ଲାହଲାଣୀକରକଦଶରସ୍ଲାଧୀନତଲାପଲାଇଁବଳଦିଲାନକଦଇଥିବଲାସମସ୍ସ୍ଲାଧୀନତଲାସଂଗ୍ରମୀଙ୍କ�ଲାହଲାଣୀ,ସବ୍ଦଲାକଦଶକସବଲାପଲାଇଁ
ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳତିକହଲାଇଅନୟେ�ୁଆ�ଷମିତ�ରୁଥିବ।�ଲାରଣକସମଲାକନଇଂକରଜଙ୍କକବଡରୁିଭଲାରତମଲାତଲା�ୁମ�ୁୁଳଲାଇବଲାଲଲାଗିନଜିର
ସବ୍ସ୍ତୟେଲାଗ�ରିଥିକଲଏପରି�ିନଜିରଜୀବନବିକଦବଲା�ୁପଛଲାଇନଥିକଲ।ଏଣୁଏପରିସଂଗ୍ରଲାମୀଙୁ୍କ�ଏିବଲାଭୁଲଲାଇପଲାରିବ।
ସ୍ଲାଧୀନତଲାରଅମୃତମକହଲାତ୍ବଶୃଙ୍ଖଳଲାକରଆକମକଦଶରଏପରିସପୁୁତ୍ଓସ�ୁନୟେଲାଙୁ୍କସ୍ମରଣ�ରିଥଲାଉ,ଯଲାହଲାଙ୍କଉତ୍ଲାହଓ
ଉତ୍ଗ୍ଆଜରିଦୁନଆିକରସବୁଠଲାରୁଅଧି�ପ୍ରଲାସଙି୍�କହବଲାସହଆମ�ୁ�ତେ୍ବୟେପଥକରଅଡିରହବିଲା�ୁକପ୍ରରିତ�ରିଥଲାଏ....।

ଅନ୍ୟପାଇ ଁରପ୍ରଣା ଅନ୍ୟପାଇ ଁରପ୍ରଣା 
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AMRIT 

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀମାରନ 
ଭାରତ ପାଇ ଁରଦଖଥିରିଲ 
ସ୍ୱ୍୍ନ, ଏରବ ରହଉଛ ିସାକାର 
ଦଲାଣି୍ଯଲାତ୍ଲାରଶତବଲାଷମି�ୀକରକଯକତକବକଳସ୍ଲାଧୀନତଲାରଅମୃତ
ମକହଲାତ୍ବ12ମଲାଚ୍ଚ୍2021କରଆରମ୍କହଲାଇଥିଲଲା,ତଲାହଲାକବଶ୍
ଅମୃତଥିଲଲା।ଏହିଅମୃତମକହଲାତ୍ବକରକଦଶର130କ�ଲା�ି
କଦଶବଲାସୀସ୍ତଃସଲାମିଲ୍କହଲାଇଥିକଲ।କଯକତକବକଳକଦଶର
କ�ଲା�ିକ�ଲା�ିକଲଲା�କଗଲା�ଏିପ୍ରଲାଣଓକଗଲା�ଏିପ୍ରଣକରକ�ୌଣସି
ସଂ�ଳ୍ପନଅିନ୍ିତଲାହଲା�ୁସଲା�ଲାର�ରିକଦଖଲାନ୍।ିକସହିଅନୁସଲାକର
ଆଧୁନ�ିଭଲାରତରସ୍ପତମିଲାନଙ୍କଦ୍ଲାରଲାପ୍ରଦଶମିତଦଗିକରପ୍ରକତୟେ�
କଦଶବଲାସୀଲମ୍ଫକଦଇଥିକଲ।ଆସନୁ୍75ବଷ୍ରସ୍ଲାଧୀନତଲାର
ଯଲାତ୍ଲାକ�ମିତିଥିଲଲାକସସମ୍�୍କରଜଲାଣିବଲା..।

ଇଂକରଜମଲାକନ�ହଥିିକଲକଯଆକମଚଲାଲିଯିବଲାପକର
ଭଲାରତଭଲାଙି୍ଯିବ,�ନୁି୍କସକବଲାଧହୁଏଭଲାବିନଥିକଲକଯ
ବଶି୍ୱରସବ୍ବୃହତଗଣତନ୍ତଭଲାବକରଭଲାରତନଜି�ୁପ୍ରତଷି୍ତି
�ରିପଲାରିବ।
n ଭଲାରତଆଜିଦୁନଆିରସବୁଠଲାରୁଜୀବନ୍ଗଣତନ୍ତ
n 1951କରକଭଲାଟ୍ପ୍ରତଶିତ46%ଥିଲଲା,2019କର
ଏହଲା67%�ୁବୃଦ୍ଧିପଲାଇଛି|

ଭାରତର ଜୀବନ୍ ଗଣତନ୍ତ

ମତଦାନ ରକନ୍ଦ୍ରଗଡିୁ଼କର 
ସଂଖ୍ୟା (ଲକ୍ରର)

ରଲାକସଭା ସାଧାରଣ 
ନବିତ୍ତାଚନରର ମତଦାନର ପ୍ତଶିତ

ପ୍ରତି ତିନିଜଣରୁ ଦୁଇଜଣ ରଭୱାେ୍  ଦିଅ୍ି

ପଞି୍�ୃତକଭଲାଟ୍ଦଲାତଲା(କ�ଲା�କିର) ସମଦୁଲାୟଜନସଂଖୟେଲା(କ�ଲା�କିର) ପଞି୍�ୃତଜନସଂଖୟେଲାରପ୍ରତଶିତ

n ଆଜି91.2କ�ଲା�ିକଯଲାଗୟେକଭଲା�ରଙ୍କସହଭଲାରତକହଉଛିବଶି୍ୱରସବ୍ବୃହତଗଣତନ୍ତ।
n ସମଦୁଲାୟଜନସଂଖୟେଲାସଂପ�୍କରଭଲାରତରନବି୍ଲାଚନଆକୟଲାଗଙ୍କଦ୍ଲାରଲାପଞି୍�ୃତକଭଲା�ରଙ୍କ
ସଂଖୟେଲାବଢୁଛ।ି

n ମତଦଲାନକ�ନ୍ଦ୍ରସଂଖୟେଲାକର5ଗୁଣବୃଦ୍ଧି

ଉତ୍:ଭଲାରତରନବି୍ଲାଚନଆକୟଲାଗ
2021କରକ�ଲାଭିଡ୍କହତୁଜନଗଣନଲାବଦେଥିଲଲା,ଏକବବିତଲାହଲାବଲା�ିରହଛି।ି

ଚମକ ିଚାଲିଛ ିଗଣତନ୍ତ

ଏରଗ୍ରୱା ଇଣି୍ଆନ୍ ରସୱାସୱାଇଟ ି ଲିମିରଟଡ୍ ପ୍ତଷି୍ଠୱା କରଥିିରଲ। 
ରକବଳ ଏତକି ିନକୁରହଁ, ରସ 'ପଇସୱା ଫଣ୍' ନୱାମକ ଏକ ସ୍ରଦଶୀ 
ବ୍ୱାଙ୍ ଏବଂ ସ୍ରଦଶୀ ଟିେମ୍  ନୱାଭିରଗସନ୍ କମ୍ୱାନୀ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିରଲ, ରଯଉଁ କୱାରଣରକୁ  ବ୍ଟିଶିମୱାରନ ତୱାଙ୍ ଉପରର ଆରକ୍ୱାଶ 
ରଖିବୱା ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ପରର ରସ ସକୁବ୍ମଣ୍ମ ଭୱାରତୀଙ୍ ସହ 
ରଯୱାଗୱାରଯୱାଗ କରଥିିରଲ। ଚଦିୱାମବେରମ୍ ପିଲ୍ୱାଇ ମହୱାତ୍ମୱା ଗୱାନ୍ୀଙ୍ 
ଆହବେୱାନରର ଚମ୍ରନ୍ ସତ୍ଗ୍ରୱାହ (1917) ପୂବ୍ଘରକୁ  ତୱାମିଲନୱାଡକୁ ରର 
ରେମିକ ରରେଣୀର ପ୍ସଙ୍ ଉଠୱାଇଥିରଲ। ଚଦିୱାମବେରମ୍ ପିଲ୍ୱାଇ ଅନ୍ 
ରନତୱାଙ୍ ସହ ବପିିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପୱାଲଙ୍କୁ  ରଜଲରକୁ  ମକୁକ୍ କରବିୱା ଏବଂ 
ସ୍ରୱାଜ ପତୱାକୱା ଉରତେୱାଳନ କରବିୱା ପୱାଇଁ ମୱାର୍୍ଘ 9, 1908 ରର 
ଏକ ବଶିୱାଳ ରଶୱାଭୱାଯୱାତ୍ୱା କରବିୱାକକୁ ନଷି୍ପତେ ିରନଇଥିରଲ। ପିଲ୍ୱାଇଙ୍ 
ଆହବେୱାନରର ବବି୍ତ ରହୱାଇ ଇଂରରଜମୱାରନ ତୱାଙ୍କୁ  ରଜଲରର 
ରଖିଥିରଲ ଏବଂ ତୱାଙ୍କୁ  ବହକୁ  ନଯି୍ଘୱାତନୱା ରଦଇଥିରଲ।  ତୱାଙ୍କୁ  

ଖଣିକୱାମରର ଖୱାଦୱାନରର ଲଗୱାଯୱାଇଥିଲୱା। ଏହୱା ମଧ୍ୟ କକୁହୱାଯୱାଏ 
ରଯ ତୱାକକୁ ଇଂରରଜମୱାରନ ରତଲ ରଣୱାରର ରଗୱାରକୁ  ଯୱାଗୱାରର 
ତୱାଙ୍କୁ  ରଯୱାଚଥିିରଲ।  ରଲଖୱାରଲଖିରର   ପିଲ୍ୱାଇଙ୍ର ଅରନକ ରକୁ ଚ ି
ରହଥିିଲୱା। ରସ ରମ�ୱାରୱାମ (1914), ରମ�ୱାର�ିକୁ (1915), 
ଆରନ୍ୱାରଲୱାଜ ି (1915), ଆତ୍ମଜୀବନୀ (1946) ସହତି ଅରନକ  
ପକୁସ୍ତକ ରଚନୱା କରଥିିରଲ। ଚଦିୱାମବେରମ୍ ପିଲ୍ୱାଇଙ୍ର 18 ନରଭମବେର 
1936 ରର ମତୃକୁ ୍ ରହୱାଇଥିଲୱା। 5 ରସରପଟେମବେର 2021ରର ତୱାଙ୍ 
ଜନ୍ମ ବୱାରପିକୀରର ତୱାଙ୍କୁ  ରେର୍ୱାଞ୍ଳ ିଅପ୍ଘଣ କର ିପ୍ଧୱାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମୱାଦୀ କହଥିିରଲ ରଯ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆରନ୍ୱାଳନରର ତୱାଙ୍ର 
ଅରନକ ଅବଦୱାନ ରହଥିିଲୱା। ରସ ଏକ ଆତ୍ମନଭି୍ଘରଶୀଳ ଭୱାରତର 
କଳ୍ପନୱା ମଧ୍ୟ କରଥିିରଲ ଏବଂ ଏଥିପୱାଇଁ ବନ୍ର ଏବଂ ପରବିହନ 
ରକ୍ଷତ୍ରର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପୂର୍୍ଘ ଉଦ୍ମ କରଥିିରଲ। ରସ ଆମ ପୱାଇଁ ବରିଶର 
ରପ୍ରଣୱା ଉତ୍ ରବୱାଲି ରସ କହଛିନ୍।ି

ଅମତୃ ମରହାତ୍ସବରାଷ୍ଟ୍ର
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ରଦଶକକୁ ଦୱାସତ୍ୱ ରବଡ଼ରିକୁ  ମକୁକ୍ କରବିୱାପୱାଇଁ 
ରୱାଜସ୍ୱାନର ପକୁଅ ଅଜକୁ ୍ଘନ ଲୱାଲ ରସଠୀ 
ରଲୱାକମୱାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର ନୂତନ ଉତ୍ୱାହ ସଟିୃେ 
କରଥିିରଲ ଏବଂ ବପି୍ଳବର ବହ୍ନ ିଜଳୱାଇଥିରଲ। 
ରୱାଜସ୍ୱାନରର 'ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ପିତୱା' ଭୱାବରର 
ଜଣୱାଶକୁଣୱା ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମୀ ତଥୱା 
ଶକି୍ଷକ ଅଜକୁ ୍ଘନଲୱାଲ ରସଠୀ 9 ରସରପଟେମବେର 
1880ରର ରୱାଜସ୍ୱାନର ଜ�ପକୁର ସହରରର 
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରଥିିରଲ। 1912 ମସହିୱାରର 
ଦଲି୍ୀର ଚୱାନ୍ନୀ ରଚୌକଠୱାରର ତତ୍ କୱାଳୀନ 
ଗଭର୍୍ଘର ରଜରନରୱାଲ ଲଡ୍ଘ ହୱାଡପିଙ୍ଙ୍ 
ରଶୱାଭୱାଯୱାତ୍ୱାକକୁ ରବୱାମୱା ଫିଙି୍ ପଣ୍ କରବିୱାକକୁ ରଯୱାଜନୱା କରଥିିରଲ। 
ରସ ରଦଶରର ସଶସ୍ତ୍ର ବପି୍ଳବ କରବିୱାକକୁ ଚୱାହକୁଥଁିବୱା ରୱାସରବରହରୀ 
ରବୱାର, ସଚୀନ୍ଦ୍ରନୱାଥ ସୱାନ�ୱାଲ ଏବଂ ଆମୀରଚୱାନ୍ଙ୍ ପର ି ବପି୍ଳବୀଙ୍ 
ସହ ସମ୍କ୍ଘରର ଥିରଲ। ତୱାଙ୍କୁ  ରୱାଜସ୍ୱାନରର ସଶସ୍ତ୍ର ବପି୍ଳବର ଦୱା�ିତ୍ୱ 
ରୱାସରବରହରୀ ରବୱାର ପ୍ଦୱାନ କରଥିିରଲ। ଯକୁବକମୱାନଙ୍ ପି୍�ପୱାତ୍ 
ଥିବୱା ଅଜକୁ ୍ଘନ ଲୱାଲ ରସଠୀ ତୱାଙ୍ର ଉତ୍ୱାହପରୂ୍୍ଘ ଭୱାରଣରର ବପି୍ଳବୀମୱାନଙ୍କୁ  
ଉତ୍ୱାହତି କରକୁ ଥିରଲ। ରସଠୀ ଇରନ୍ୱାରରର କଲ୍ୱାଣମଲ ମହୱାବଦି୍ୱାଳ�ର 
ପ୍ଧୱାନ ଶକି୍ଷକ ଭୱାବରର କୱାଯ୍୍ଘ  କରକୁ ଥିବୱାରବରଳ ଇଂରରଜମୱାରନ ତୱାଙ୍କୁ  
ଗିରଫ କରଥିିରଲ।  ଏହୱାପରର ତୱାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଘ ଅଥ୍ଘୱାତ୍ 1922 ପଯ୍୍ଘ ନ୍ 
ରଜଲ୍ ରର ରଖୱାଯୱାଇଥିଲୱା। ରଜଲରକୁ  ମକୁକକୁଳବିୱା ପରର ଅଜକୁ ୍ଘନ ଲୱାଲ 
ରସଠୀଙ୍ କୱାଯ୍୍ଘ ରକ୍ଷତ୍ ଅଜରମରକକୁ ଚୱାଲିଗଲୱା। କକୁହୱାଯୱାଏ ରଯ ପ୍ସରି୍ 
ବପି୍ଳବୀ ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖର ଆଜୱାଦ ଏବଂ ତୱାଙ୍ ଦଳର ସଦସ୍ ତୱାଙ୍ ନକିଟକକୁ 
ମୱାଗ୍ଘଦଶ୍ଘନ ପୱାଇ ଁ ଆସକୁଥିରଲ। ରସ ମରିଟ ରଡ଼ଯନ୍ତରର ଅଭିଯକୁକ୍ 
ରଶୌକତ ଉସମୱାନ ି ଏବଂ କୱାରକୱାର ି ମୱାମଲୱାର ଅଭିଯକୁକ୍ ଆସଫୱାକ 
ଉଲୱା ଖୱାନଙ୍କୁ ତୱାଙ୍ ରରର ଆରେ� ରଦଇଥିରଲ। ଏହୱା ମଧ୍ୟ କକୁହୱାଯୱାଏ 
ରଯ ରେୀ ରସଠୀ ଏପର ିଜରଣ ବ୍କି୍ଥିୱାରଲ, ଯିଏକ ିକରଲକଟେର ପଦବୀକକୁ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ତ୍ୱାଖ୍ୱାନ କରଥିିରଲ। ରସ ବଶି୍ୱୱାସ କରକୁ ଥିରଲ ରଯ ଯଦ ିବ୍ଟିଶି 
ପ୍ଶୱାସନ ଅଧୀନରର କୱାମ କରରିବ, ରତରବ ରଦଶର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପୱାଇଁ 
କଏି କୱାମ କରବି? 1923 ମସହିୱାରର, ରସଠୀଙ୍ ପକୁଅ ପ୍କୱାଶ ଏକ 
ଗକୁରକୁ ତର ରରୱାଗ ପଡ଼ରିଲ। ଏଣକୁ ତୱାଙ୍କୁ  ଶୀଘ୍ର ରଯୱାଧପକୁର ଆସବିୱା ପୱାଇଁ 
ରସ ଏକ ରଟଲିଗ୍ରୱାମ ପୱାଇରଲ। ଏହ ି ରଟଲିଗ୍ରୱାମ ସହତି ତୱାଙ୍କୁ  ଅନ୍ 
ଏକ ରଟଲିଗ୍ରୱାମ ବ ିମିଳଥିିଲୱା, ତୱାହୱା ଥିଲୱା ରଦଶ ପୱାଇ ଁପରବତେ୍ଘୀ କୱାଯ୍୍ଘ  
ନରି୍୍ଘୱାରଣ ଲୱାଗି ବରମବେ ଡୱାକରୱା।  ପକୁଅ ରସ୍ହ ଅରପକ୍ଷୱା ରସ ରଦଶ ରସବୱାକକୁ 
ବୱାଛ ିରରକକୁ ଯୱାଇ ନଥରଲ ଏବଂ ରସ ବରମବେକକୁ ଚୱାଲିଗରଲ। ଅଜକୁ ୍ଘନଲୱାଲ 
ରସଠୀଙ୍ ଜୀବନ ସବ୍ଘଦୱା ଭବରି୍ତ ପିଢକିକୁ ରପ୍ରଣୱା ରଯୱାଗୱାଇବ। 23 
ଡରିସମବେର 1941 ରର ତୱାଙ୍ର ରଦହୱାନ୍ ରହୱାଇଥିଲୱା।

ଜନ୍ମ: 9 ରସର୍ଟେମ୍ବର 1880 
ମତୁୃ୍ୟ: 23 ଡିରସମ୍ବର 1941

ଅଜୁତ୍ତନଲାଲ ରସଠୀ: ଯିଏ ଗଭର୍ତ୍ତର 
ରଜରନରାଲ୍  ଲଡତ୍ତ ହାଡ଼ଷିଂଙ୍କ ଉପରକୁ 

ରବାମା ଫିଙି୍ବାର ରଯାଜନା କରିଥରିଲ

n ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀନକରନ୍ଦ୍ରକମଲାଦୀଅମୃତମକହଲାତ୍ବପଲାଳନ
ପଲାଇଁଗଠତିଜଲାତୀୟ�ମି�ରିତୃତୀୟକବୈଠ��ୁସକମ୍ଲାଧିତ
�ରିଛନ୍।ି

n ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀନକରନ୍ଦ୍ରକମଲାଦୀତଲାଙ୍କଅଭିଭଲାଷଣକର�ହଛିନ୍ି
କଯଅମୃତମକହଲାତ୍ବ,କଦଶକରକଦଶଭକି୍ରବଲାତଲାବରଣ
ସୃଟିେ�ରିଛିଏବଂରଲାଷ୍ଟ୍ରନମି୍ଲାଣସହତିଆମରଯୁବପିଢଙୁି୍କ
କଯଲାଡବିଲାକରବକିଶଷସହଲାୟ�କହଲାଇଛ।ି

n ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀକମଲାଦୀ�ହଛିନ୍ିକଯଅମୃତମକହଲାତ୍ବ
ଯୁବପିଢଙି୍କପଲାଇଁଏ�ବଳଦିଲାନପବ୍,କଯଉଁମଲାନଙ୍କବଳଦିଲାନ
କସମଲାନଙୁ୍କସବ୍ଦଲାନଜିଲକ୍ୟେକରଅତୁ�ରହବିଲା�ୁକପ୍ରଲାତ୍ଲାହତି
�ରିବ।ଆଜରିଯୁବ��ଲାଲିରକନତଲାକହକବ।

n ରଲାଷ୍ଟ୍ରୀୟ�ମି�ରିପ୍ରଥମକବୈଠ�12ମଲାଚ୍ଚ୍2021କର
ଅମୃତମକହଲାତ୍ବଆରମ୍କହବଲାରଅବୟେବହତିପୂବ୍ରୁ8ମଲାଚ୍ଚ୍
2021କରଅନୁଷ୍ତିକହଲାଇଥିଲଲା।ଏହିସଭଲାକରଜଲାତୀୟ
�ମି�ରିବଭିିନ୍ନସଦସୟେଅଂଶଗ୍ରହଣ�ରିଥିକଲ,କଯଉଁଥିକର
କଲଲା�ସଭଲାବଲାଚସ୍ପତ,ିରଲାଜୟେପଲାଳ,କ�ନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ,ମଖୁୟେମନ୍ତୀ,
ରଲାଜକନୈତ�ିକନତଲା,ଅଧି�ଲାରୀ,ଗଣମଲାଧ୍ୟମବୟେକି୍,ଧଲାମମି�
କନତଲା,�ଳଲା�ଲାର,ଚଳଚ୍ଚତି୍ବୟେକି୍ତ୍ୱଏବଂବଭିିନ୍ନବଗ୍ରବୟେକି୍
କଯଲାଗକଦଇଥିକଲ।

n ବତେ୍ମଲାନପଯ୍ୟେନ୍କଦଶକରଅମୃତମକହଲାତ୍ବପଲାଳନ
ଲଲାଗି60ହଜଲାରରୁଅଧି��ଲାଯ୍ୟେକ୍ରମସଫଳତଲାରସହତି
ଆକୟଲାଜନ�ରଲାଯଲାଇଛ।ିଏବଂଅମୃତମକହଲାତ୍ବ�ଲାଯ୍ୟେକ୍ରମ
ଜଲାତୀୟସ୍ରରୁରଲାଜୟେ,ଜଲି୍ଲାତଥଲାପ୍ରକତୟେ�କ�ଲାଣ
ଅନୁକ�ଲାଣକରପହଞ୍ଛି।ି

ଅମତୃ କାଳ ରହଉଛ ି ଅମତୃ କାଳ ରହଉଛ ି 
ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଦି୍ର ସମୟ ...ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଦି୍ର ସମୟ ...
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ରନତୱାଜୀ ସକୁଭୱାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବୱାରଙ୍ 
ରେବଲ୍  ଶକୁଟର ଭୱାବରର ଜଣୱାଶକୁଣୱା, 
ତୱାଙ୍ ବଡ଼ଭୱାଇ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରବୱାର 
ଅହଂିସୱାରର ବଶି୍ୱୱାସ କରକୁ ଥିରଲ।  
ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରବୱାରଙ୍ଠୱାରକୁ  ହିଁ 
ରନତୱାଜୀ ରଦଶ ମୱାତୃକୱାର ରସବୱା 
କରବିୱା ତଥୱା ମୱାତୃଭୂମକିକୁ  ଇଂରରଜଙ୍ 
କବଳରକୁ  ମକୁକି୍ କରବିୱା ଲୱାଗି ମଳୂ ମନ୍ତ 
ମଳିଥିିଲୱା। ଆଇସଏିସ୍ ପରୀକ୍ଷୱାରର 
ଉତେୀର୍୍ଘ ରହୱାଇ ମଧ୍ୟ ରଯରତରବରଳ 
ସକୁଭୱାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବୱାର ରସଥିରକୁ  
ଇସ୍ତଫୱା ରଦଇଥିରଲ, ରସରତରବରଳ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରବୱାର ତୱାଙ୍ ନଷି୍ପତେକିକୁ 
ସମଥ୍ଘନ କରଥିିରଲ। ରସ ଭୱାରତୀ� ଜୱାତୀ�ତୱାବୱାଦ ଆରନ୍ୱାଳନର ଜରଣ 
ଅନନ୍ ରଯୱାର୍ୱା ଥିରଲ ଯିଏ ରଦଶର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପୱାଇଁ ନରିନ୍ର ପରରିେମ 
କରଥିିରଲ। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ରବୱାର 6 ରସରପଟେମବେର 1889ରର ଓଡଶିୱାର 
କଟକଠୱାରର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରଥିିରଲ। 1911 ମସହିୱାରର ରସ ତୱାଙ୍ର 
ଆଇନ ଅଧ୍ୟ�ନ ସମୱାପ୍ କର ିଇଂଲଣ୍ ଯୱାଇଥିରଲ। ନୃରପନ୍ଦ୍ର ନୱାଥ ସକି୍ଘରଙ୍ 
ମୱାଗ୍ଘଦଶ୍ଘନରର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଜରଣ ବୱାରଟିେର ଭୱାବରର ସକୁନୱାମ ଅଜ୍ଘନ କର ି
ଭୱାରତକକୁ ରଫର ି ଥିରଲ ଏବଂ ଏଠୱାରର ଓକଲିୱାତ ି ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। 
ରହରଲ ପରର ରସ ଓକଲିୱାତ ି ଛୱାଡ଼ ି ଆଇନ ଅମୱାନ୍ ଆରନ୍ୱାଳନରର 
ରଯୱାଗ ରଦଇଥିରଲ। ଭୱାରତର ତତ୍ୱାଳୀନ ଗହୃ ବଭିୱାଗର ରରିପୱାଟ୍ଘରର 
ତୱାଙ୍କୁ  "ତୱାଙ୍ ଭୱାଇ ସକୁଭୱାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବୱାରଙ୍ ଶକି୍ ଏବଂ କଲିକତୱାରର ଆଇନ 
ଅମୱାନ୍ ଆରନ୍ୱାଳନର ପକୁଷ୍ଠରପୱାରକ ରବୱାଲି ବର୍୍ଘନୱା କରୱାଯୱାଇଛ।ି ଶରତ 
ଚନ୍ଦ୍ର ରବୱାର ମଧ୍ୟ ସୱାମବେୱାଦକିତୱାରର ସହରଯୱାଗ କରଥିିରଲ। ରସ 1929 
ମସହିୱାରର 'ଓରଏିଣ୍ଟ ରପ୍ସ୍ ଏରଜନ୍ସ'ି ନୱାମକ ଏକ ସମବେୱାଦ ଏରଜନ୍ସ ିପ୍ତଷି୍ଠୱା 
କରବିୱା ସହ 1940 ଦଶକରର ରସ "ଦ ିରନସନ" ଖବରକୱାଗଜ ପ୍କୱାଶନ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। କଛିବିର୍ଘ ପରର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ରବୱାର ରୱାଜନୀତରିର 
ପ୍ରବଶ କରଥିିରଲ। ରସ ବଶି୍ୱୱାସ କରକୁ ଥିରଲ ରଯ ଏପର ିକଛି ିନୱାହିଁ, ଯୱାହୱା 
ରନୈତକିତୱା ଦୃଟିେରକୁ  ଭକୁ ଲ ଏବଂ ରୱାଜରନୈତକି ଭୱାରବ ଠକି୍  ରହୱାଇପୱାରବି।  
ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ରବୱାର ରହଉଛନ୍ ିପ୍ଥମ ବ୍କି୍ ଯିଏକ ିବଙ୍ଳୱା ଏବଂ ପଞ୍ୱାବର 
ବଭିୱାଜନକକୁ ବରିରୱାଧ କରଥିିରଲ। ଏହ ିପ୍ସଙ୍ରର ରସ ଜୱାନକୁଆରୀ 1947 
ରର କଂରଗ୍ରସ ଛୱାଡ ିରଫବୃଆରୀ 1947ରର ବରିରୱାଧ ପ୍ଦଶ୍ଘନ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିରଲ। 15 ଅଗଟେ 1947 ରର ଭୱାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ରହବୱା ମୱାରତ୍ 
ସରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରବୱାର ଭୱାରତ, ପୱାକସି୍ୱାନ, ରନପୱାଳ, ବମ୍ଘୱା ଏବଂ ରେୀଲଙ୍ୱାର 
ଆଞ୍ଚଳକି ସଂଗଠନକକୁ ସମଥ୍ଘନ କରଥିିରଲ। ରସ ଦକି୍ଷଣ ପୂବ୍ଘ ଏସୀ� 
ରଦଶଗକୁଡ଼କିର ଏକତୱାକକୁ ସମଥ୍ଘକ ମଧ୍ୟ ଥିରଲ। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ରବୱାର ଜରଣ 
ପ୍କୃତ ଜୱାତୀ�ତୱାବୱାଦୀ  ରନତୱାଥିରଲ। ରସ ବଭିିନ୍ନ ଉପୱା�ରର ରଶରଯୱାଏ 
ବଭିୱାଜନକକୁ ବରିରୱାଧ କରଥିିରଲ।  20 ରଫବୃଆରୀ 1950 ରର ତୱାଙ୍ର 
ରଦହୱାନ୍ ରହୱାଇଥିଲୱା।n

ଭୱାରତର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ରୱାମରର 
ଜରଣ ପ୍ସରି୍ ବପି୍ଳବୀ ତଥୱା 
ସମୱାଜବଜି୍ୱାନୀ ଥିରଲ ଭକୁ ରପନ୍ଦ୍ରନୱାଥ 
ଦତେ। ରସ 4 ରସରପଟେମବେର 1880 
ରର ରକୱାଲକୱାତୱାଠୱାରର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ 
କରଥିିରଲ। ସ୍ୱାମୀ ବରିବକୱାନନ୍ଙ୍ 
ସୱାନ ଭୱାଇ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ୱା ସମୱାଜଙ୍ 
ଅନକୁଗୱାମୀ ଥିରଲ ଭକୁ ରପନ୍ଦ୍ର । ବ୍ୱାରହ୍ୱା 
ସମୱାଜ ରସମୱାନଙ୍ର ଧୱାମପିକ 
ଏବଂ ସୱାମୱାଜକି ବଶି୍ୱୱାସରର ଏକ 
ଜୱାତବିହିୀନ ସମୱାଜ ପ୍ତଷି୍ଠୱା,  ଏକତୱା 
ରକ୍ଷୱା, ଏବଂ ଅନ୍ବଶି୍ୱୱାସ ବରିକୁ ର୍ରର ବରି୍ରୱାହ ଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକ୍ ଥିଲୱା। ଯକୁବୱାବସ୍ୱାରର 
ଭକୁ ରପନ୍ଦ୍ରନୱାଥ ଦତେ 1902 ମସହିୱାରର ବଙ୍ଳୱାର ବପି୍ଳବୀ ରସୱାସୱାଇଟରିର 
ରଯୱାଗ ରଦଇ ବ୍ଟିଶି ଶୱାସନ ବରିକୁ ର୍ରର ଲଢଥିିରଲ। ଏହ ିସମ�ରର ରସ 
ରେୀଅରରୱାବନି୍ ଏବଂ ବରନି୍ଦ୍ର ରରୱାରଙ୍ ରନଷି୍ଠ ସହରଯୱାଗୀ ପୱାଲଟଥିିରଲ। 
1906 ମସହିୱାରର, ରସ ବଙ୍ଳୱା ଖବରକୱାଗଜ ଯକୁଗୱାନ୍ରର ସମ୍ୱାଦକ 
ରହୱାଇଥିରଲ, ଯୱାହୱା ବଙ୍ଳୱାର ରବୈପ୍ଳବକି ସମୱାଜର ମକୁଖପତ୍ ଥିଲୱା। 1907 
ମସହିୱାରର, ରଦଶର୍ରୱାହ ଅଭିରଯୱାଗରର ତୱାଙ୍କୁ ବ୍ଟିଶି ରପୱାଲିସ ଗିରଫ 
କର ି ଏକବର୍ଘ ପୱାଇ ଁ ରଜଲକକୁ ପଠୱାଇ ରଦଇଥିଲୱା। ଜକୁଲୱାଇ 1908ରର, 
ରଜଲରକୁ  ମକୁକ୍ ରହବୱାର କଛିଦିନି ପରର ଭକୁ ରପନ୍ଦ୍ରନୱାଥ ଅଧ୍ୟ�ନ ପୱାଇଁ 
ଆରମରକିୱା ଯୱାଇଥିରଲ।  କନି୍କୁ  ରସ ରସଠୱାରର ଚକୁ ପ୍ ରହ ି ପୱାରନିଥିରଲ 
ଏବଂ ଜୱାତୀ� ସ୍ୱାଥ୍ଘରର ଭୱାରତର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପୱାଇଁ କୱାଯ୍୍ଘ  କରକୁ ଥିବୱା ଗୱାଦର 
ପୱାଟପିରର ରଯୱାଗ ରଦଇଥିରଲ। ପ୍ଥମ ବଶି୍ୱଯକୁର୍ ସମ�ରର ଭକୁ ରପନ୍ଦ୍ରନୱାଥ 
ଜମ୍ଘୱାନୀ ଯୱାଇଥିରଲ ଏବଂ ରସଠୱାରର ରସ ଭୱାରତର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ପୱାଇଁ 
ରବୈପ୍ଳବକି ତଥୱା ରୱାଜରନୈତକି କୱାଯ୍୍ଘ କଳୱାପରର ସକି୍� ରହୱାଇଥିରଲ। 
1916 ମସହିୱାରର ରସ ବଲପିନରର ଇଣି୍ଆନ୍  ଇଣି୍ରପରଣ୍ନ୍ସ କମଟିରି  
ରସରକ୍ଟୱାରୀ ରହୱାଇଥିରଲ। 1921 ମସହିୱାରର ଭକୁ ରପନ୍ଦ୍ରନୱାଥ ଦତେ ମରସ୍ୱା 
ଯୱାଇଥିରଲ ଏବଂ ପରର ରସଠୱାରକୁ  ଭୱାରତ ରଫରଥିିରଲ। 1930 ମସହିୱାରର 
କରୱାଚରିର ଆର�ୱାଜତି ରହୱାଇଥିବୱା ଭୱାରତୀ� ଜୱାତୀ� କଂରଗ୍ରସର ବୱାରପିକ 
ସମି୍ଳନୀରର ରସ ଭୱାରତୀ� କୃରକଙ୍ ପୱାଇଁ ଏକ ରମୌଳକି ଅଧିକୱାର 
ପ୍ସ୍ତୱାବ ରଦଇଥିରଲ, ଯୱାହୱାକକୁ ପରର କଂରଗ୍ରସ କମଟି ିଗ୍ରହଣ କରଥିିରଲ। 
ରୱାଜରନୈତକି କୱାଯ୍୍ଘ କଳୱାପର ସକି୍� ସଦସ୍ ରହୱାଇଥିବୱାରକୁ  ଭକୁ ରପନ୍ଦ୍ରନୱାଥଙ୍କୁ  
ବ୍ଟିଶି ରପୱାଲିସ ଅରନକ ଥର ଗିରଫ କରଥିିଲୱା। ଭକୁ ରପନ୍ଦ୍ରନୱାଥ ଦତେ ମଧ୍ୟ 
ସୱାମୱାଜକି ଉନ୍ନତ ିପୱାଇ ଁକୱାଯ୍୍ଘ  କରଥିିରଲ। ରସ ଜରଣ ରଲଖକ ମଧ୍ୟ ଥିରଲ। 
ରସ ଭୱାରତୀ� ସମୱାଜ ଏବଂ ସଂସ୍ତୃ ିଉପରର ଅରନକ ପକୁସ୍ତକ ରଲଖିଥିରଲ। 
ରସ ତୱାଙ୍ ବଡ଼ଭୱାଇ ସ୍ୱାମୀ ବରିବକୱାନନ୍ଙ୍ ବୱାବଦରର ଏକ ପକୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ 
ରଲଖିଥିରଲ ଯୱାହୱା ବହକୁତ ରଲୱାକପି୍� ରହୱାଇଥିଲୱା।  ରସ 25 ଡରିସମବେର 
1961 ରର ରଶର ନଶି୍ୱୱାସ ତ୍ୱାଗ କରଥିିରଲ।

ରନତାଜୀ ସଭୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ରବାରଙ୍କ ଶକି୍ 
ଥରିଲ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରବାର

ଭୂରପନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦର୍: ସ୍ୱାମୀ 
ବରିବକାନନ୍ଦଙ୍କ ସାନଭାଇ ଯିଏ 

ବରିଦଶରର ବପି୍ଳବର ମଶାଲ ଧରିଥରିଲ

ଅମତୃ ମରହାତ୍ସବରାଷ୍ଟ୍ର

ଜନ୍ମ: 4 ରସର୍ଟେମ୍ବର 1880 
ମତୁୃ୍ୟ: 25 ଡିରସମ୍ବର 1961

ଜନ୍ମ : 6 ରସର୍ଟେମ୍ବର, 1889, 
ମତୁୃ୍ୟ : 20 ରଫବୃୟାରୀ 1950
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ମିଡିଆ କର୍ତ୍ତର 



ଗରୁୁ ରକା ଶରି ରଖରିୟ, ଚଲିରୟ ଆଜ୍ା ମାହଂି।
କରହଂ କବୀର ତା ଦାସ ରକା,  ତନିରିଲାକର ଭୟ ନାହଂି। 

ଗରୁୁଙ୍କ ସମୱାନ ରକହ ିନୱାହି ଁ

ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀନକରନ୍ଦ୍ରକମଲାଦୀକଯଉଁବୟବୃଦ୍ଧଙ୍କସଲାମ୍ଲାକରହଲାତକଯଲାଡ,ି
ପ୍ରଣଲାମ�ରିଆଶୀବ୍ଲାଦକନଉଛନ୍,ିକସଆଉକ�ହିନୁହନ୍ିବରଂ
ପିଲଲାକବକଳତଲାଙୁ୍କଜ୍ଲାନରପଲାଠପଢଲାଇଥିବଲାଶକି୍�ଜଗଦୀଶନଲାୟ�।
ଏମିତିପ୍ରଥମଥରନୁକହଁକଯ,ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀନକରନ୍ଦ୍ରକମଲାଦୀତଲାଙ୍କଶକି୍�ଙୁ୍କ
ପ୍ରଥମଥରପଲାଇଁକଭ�ିତଲାଙୁ୍କପ୍ରଣଲାମଜଣଲାଇଛନ୍,ିବରଂକଯକତକବକଳ
କସମଖୁୟେମନ୍ତୀଥିକଲ,କସକତକବକଳନଜିଶକି୍�ଙୁ୍କସମ୍ଲାନକଦବଲାଲଲାଗି
ଏ�ସ୍ତନ୍ତ�ଲାଯ୍ୟେକ୍ରମଆକୟଲାଜନ�ରିଥିକଲ,କଯଉଁଥିକରସକତଇଶିଜଣ
ଶକି୍�ଙୁ୍କସମ୍ଲାନତି�ରଲାଯଲାଇଥିଲଲା।ଗୁଜରଲା�ରତତ୍�ଲାଳୀନରଲାଜୟେପଲାଳ
ପଣି୍ତନବଲ�କିଶଲାରଶମ୍ଲା�ହଥିିକଲ,‘ଏମିତି�ଲାଯ୍ୟେକ୍ରମସଲାରଲାକଦଶକର
ମୁଁକ�କବକଦଖିଛିନଲାଶୁଣିଛ’ି।

ଜରଣ ଶକି୍କ କହନ୍,ି ‘ମ ୁ ଁବି୍ ବ୍ର ମଞି୍ଜ 
ବୁଣଛୁ।ି ରସହ ିସମୟରର ଆରମ କଳ୍ପନା 

କରିପାରିବାନ ିରଯ ଶକି୍କଙ୍କ ଶକି୍ ରକରତ! 
କନି୍ତୁ ନଶିି୍ଚତଭାରବ ନଜି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ 

କରି ଆନନ୍ଦପ୍ାପି୍ତ କରିଥାଆନ୍।ି
- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
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