
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମଖୁ୍ାାଂଶ    ପଷୃା୍ ୨୩-୨୬ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମଖୁ୍ାାଂଶ    ପଷୃା୍ ୨୩-୨୬

ମ�ୋଟୋ ଶସ୍ୟମ�ୋଟୋ ଶସ୍ୟ
ମ�ୋଷଣଯକୁ୍ତ ଶସ୍ୟମ�ୋଷଣଯକୁ୍ତ ଶସ୍ୟ

ଭୋରତର ପ୍ରସ୍ୋବ କ୍ରମ�, ସୋରୋ ବଶି୍ୱ ୨୦୨୩ ବଷ୍ଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ �ିମେଟ୍  ଭୋରତର ପ୍ରସ୍ୋବ କ୍ରମ�, ସୋରୋ ବଶି୍ୱ ୨୦୨୩ ବଷ୍ଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ �ିମେଟ୍  
ବଷ୍ଷ ଭୋମବ �ୋଳନ କରୁଛ ିଏବଂ ମ�ୋଟୋ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ୋଦନ ମଷେତ୍ରମର ଅଗ୍ରଣୀ ବଷ୍ଷ ଭୋମବ �ୋଳନ କରୁଛ ିଏବଂ ମ�ୋଟୋ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ୋଦନ ମଷେତ୍ରମର ଅଗ୍ରଣୀ 

ରହଥିବିୋ ଭୋରତ ଏହ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଷ୍ଷମର ସୋରୋ ବଶି୍ୱର ମନତୃତ୍ୱ ମନଉଛ ି।ରହଥିବିୋ ଭୋରତ ଏହ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଷ୍ଷମର ସୋରୋ ବଶି୍ୱର ମନତୃତ୍ୱ ମନଉଛ ି।

ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ �ିମେଟ୍  ବଷ୍ଷ - ୨୦୨୩ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ �ିମେଟ୍  ବଷ୍ଷ - ୨୦୨୩

ସ�ୋଚୋରସ�ୋଚୋର
ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆବଷ୍ଷ 3, ସଂଖ୍ୟୋ 15 ମେବୃଆରୀ 1-15, 2023

ନଃିଶଳୁ୍କ ବତିରଣ େୋଗି ଉଦି୍ଷ୍ଟ



  

ଆ� ଭିତମର ମକୌଣସି ସ୍ୋନମର ମଗୋେୋ�ୀ ଭୋବନୋ ରହବିୋ 
ଉଚତ୍ି  ନୁମହ,ଁ ଏ�ରିକ ିଆ� �ୋନସିକତୋ କମି୍ୋ ଅଭ୍ୟୋସର 
ସବୁଠୁ ଅନ୍ତ�ି ମକୋଣଅନୁମକୋଣମର �ଧ୍ୟ ନୁମହ।ଁ ମସଠୋମର 

ହି ଁଆମ� ଏହୋକୁ ସ�ୋପ୍ତ କରିବୋ ଉଚତ୍ି । ଆମ� ମଗୋେୋ�ୀ 
�ୋନସିକତୋରୁ ସମ୍ପୂର୍୍ଷ ଭୋମବ �କୁ୍ତ ମହବୋ ଆବଶ୍ୟକ।

 -ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ

 ନପୂତନ ଭୋରତର ବମରଟ୍ 
ନଶିି୍ହ୍ନ ମହଉଛ ିମଗୋେୋ�ୀର ପ୍ରତୀକ

ଆଧନୁିକ ଭୋରତର ଇତିହୋସ ଦୁଇ ଶତୋବ୍ୀର ବ୍ଟିିଶ ଉ�ନିମବଶବୋଦ ସହିତ 
ନିବଡ଼ି ଭୋମବ ମଯୋଡ଼ି ମହୋଇରହିଛି । ଔ�ନିମବଶକିତୋର ସବୁ ସ୍ୱରପୂ �କୁ 

� ପୂମଳୋତ୍ୋଟନ କରିବୋ �ୋଧ୍ୟ�ମର ସରକୋର ଭୋରତୀୟ �ରିଚୟକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବୋକୁ 
ପ୍ରୟୋସ କରୁଛନ୍ତି। ନୀତିଗତ �ରିବର୍୍ଷନକୁ �ଧ୍ୟ କୋଯ୍ଷ୍ୟକୋରୀ କରୋଯୋଉଛି। ଶତୋଧକି 

ବ୍ଟିିଶ ଅ�ଳର ଆଇନକୁ ବଦଳୋଇ ଦିଆଯୋଇଛି। ମକନ୍ଦ୍ର ବମରଟର �ରମ୍ରୋ, 
ସ�ୟ ଏବଂ ତୋରିଖ �ଧ୍ୟ ବଦଳିଛି, କୋରଣ ବହୁ ଦଶନ୍ି ଧରି ଏହୋ ବ୍ଟିିଶ ସଂସଦର 

ସ�ୟ ଅନୁସୋମର ଚୋେିଥେିୋ।

କେନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ବକେଟ ଏବାଂ କରଳ ବକେଟେ ୁପଥୃେ ଭାକବ ଉପସ୍ାପନ 
େରିବାର ପରମ୍ପରା ୨୦୧୭-୧୮ ଆଥଥିେ ବର୍ଷ ଠାରୁ ବନ୍ଦ କ�ାଇଯାଇଛି । 
୧୯୨୪ ମସି�ାକର ସାଧାରଣ ଅଥ୍ଷବରାଦରୁ କରଳ ଅଥ୍ଷବରାଦେ ୁଅଲଗା 
େରାଯାଇଥଲିା।

୨୦୧୭କର ବକେଟ ଆଗତ େରିବାର ତାରିଖେ ୁପରିବର୍୍ଷନ େରାଯାଇ 
କେବୃଆରୀ ମାସ କଶର ପରିବକର୍୍ଷ କେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖ 
େରାଯାଇଥଲିା। ପବୂ୍ଷତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବି�ାରୀ ବାେକପୟୀଙ୍କ 
ସରୋର ସମୟକର ବକେଟ୍  ଉପସ୍ାପନ ସମୟେ ୁଅପରାହ ୍ଣ ୫ଟା 
ପରିବକର୍୍ଷ ପବୂ୍ଷାହ୍ନ ୧୧ଟା େରାଯାଇଥଲିା।

ବି୍େକେସ ପରିବକର୍୍ଷ, ସରୋର ୨୦୧୯କର ପାରମ୍ପରିେ ‘‘ବ� ିଖାତା’’ 
େମ୍ଷାଟକର ବକେଟ୍  ଉପସ୍ାପନ େରିଥକିଲ, ଯା�ାେି ୨୦୨୧କର ଡିେଟିାଲ 
ବକେଟକର ପରିବର୍ଥିତ କ�ାଇଥଲିା।

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବକେଟ୍  ୧୮୬୦ ମସି�ାକର ଉପସ୍ାପନ 
େରାଯାଇଥଲିା ଏବାଂ ସ୍ାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବକେଟ୍  ନକଭମ୍ବର 
୨୬, ୧୯୪୭କର କଦଶର ପ୍ରଥମ ଅଥ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରକେ ଶନମଖୁମଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଆଗତ େରାଯାଇଥଲିା।



  

୨୦୨୩ ବର୍ଷ ଭାରତ ପାଇ ଁଏେ କଗୌରବଶାଳୀ ବର୍ଷ ଭାକବ ଉପନୀତ କ�ାଇଛି। େ୨ି୦ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସ�ତି, ଭାରତର ପ୍ରସ୍ାବ କ୍ରକମ ମିଳିତ ୋତିସାଂଘ ଚଳିତ ବର୍ଷେୁ ଅନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ 
ମିକଲଟ୍  ବର୍ଷ ଭାକବ କଘାରଣା େରିଛି     | ୬-୨୧

ସଶକ୍ତ ଯବୁକ, ବକିଶତି ଭୋରତ

ମକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟୋବମିନଟ ନଷି୍ପରି୍

ଭୋରତୀୟ ବଜି୍ୋନ କଂମଗ୍ରସ

�ିଏ� ୍ ଆୟୁଷୋ୍ନ ଭୋରତ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଭିରି୍ଭପୂ �ି �ିଶନ

�ଖୁ୍ୟ ଶୋସନ ସଚବି�ୋନଙ୍କର ରୋତୀୟ ସମି୍ଳନୀ

ନଦୀ ରଳ�ୋଗ୍ଷ, ଭୋରତର ନପୂତନ ସୋ�ଥ୍ଷ୍ୟ

ବମଦେ ଭୋରତ - ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳତୋ ଦଗିମର ଭୋରତର ଯୋତ୍ରୋ

ବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ : ଶମ୍ଭୁ ନାଥ ମଦ                                    | ୪୮

ରନଭୋଗିଦୋରୀ �ୋଧ୍ୟ�ମର ନରିର ରଳ ସଂକଟ ସ�ୋଧୋନ 
କରିବୋ ଦଗିମର କୋଯ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ିଭୋରତ                  | ୩୦-୩୧

୭୪ତ� ସୋଧୋରଣତନ୍ତ୍ର ଦବିସର �ଖୁ୍ୟୋଂଶ               | ୨୩-୨୬

ସଂଷିେପ୍ତ ସ�ୋଚୋର               | ୪-୫

ସ୍ାମୀ ବିକବୋନନ୍ଦଙ୍କ େୟନ୍ତୀ ଉପଲକକ୍ଷ ଆକୟାେତି ‘ଯବୁ ଦିବସ’ 
ସମାକରା�କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦକବାଧନ             | ୨୨

ଭୀମ ୟୁପିଆଇ ଅଥ୍ଷ ୋରବାର କଯାେନା ଏବାଂ ବ�ୁମଖୁ ିସମବାୟ 
ରପ୍ାନି ସମିତି ଗଠନେୁ ମଞ୍ରିୁ                      | ୩୨-୩୩

ଭାରତର କବୈଜ୍ାନିେ ସାମଥ୍୍ଷ ର ଭୂମିୋ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ   | ୩୪-୩୫

…. ଯା�ାେଳକର ଆଗଆୁ କରାଗ ଚିହ୍ନଟ େରାଯିବା ସ�ତି ଚିେିତ୍ାକର 
କେୌଣସି ବିଳମ୍ବ କ�ବ ନା�ି ଁ                            | ୩୬-୩୭

ଟିମ ଇଣି୍ଆ ଭାବନାେୁ ସଦୃୁଢ଼ େରିବା ଲାଗି ଏେ ମଞ୍ଚ    | ୩୮-୩୯

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ରିଭର େ୍ରୁେ ୍ - ଏମଭି ଗଙ୍ା 
ବିଳାସର ଶଭୁାରମ୍ଭ                                             | ୪୦-୪୧

୧୫ ଦିନକର ଦୁଇଟି ବକନ୍ଦ ଭାରତ କରେନ ଚଳାଚଳ       | ୪୨-୪୩

  

ଭିତର �ଷୃୋ୍ମର ନପୂତନ ଭୋରତର ବମରଟ୍ 
ନଶିି୍ହ୍ନ ମହଉଛ ିମଗୋେୋ�ୀର ପ୍ରତୀକ

ବରିଷ ୍ସହୋୟକ ଉ�ମଦଷ୍ଟୋ ସମ୍ୋଦକ
�ବନ କୁ�ୋର

ପ୍ରଚ୍ଛଦ
ପ୍ରସଙ୍ଗ

�ୋତୃଭପୂ �ିର ସରୁଷେୋ ଏବଂ 
ରୋଷ୍ଟଟ୍ର ନ�ି୍ଷୋଣ �ୋଇ ଁ

ସବ୍ଷସ୍ୱ ସ��୍ଷଣ

ପ୍ରବୋସୀ ଭୋରତୀ
ଆ�ର ‘ରୋଷ୍ଟଟ୍ରଦପୂତ’

ସୋରୋ ବଶି୍ୱ
ଆ�ର ସ୍ୱମଦଶ

ଆମର ସ୍ାଧୀନତା ସାଂଗ୍ାମୀମାକନ 
ନିରନ୍ତର ଭାକବ ଆମର ମାତୃଭୂମିେୁ 
ବି୍ଟିଶରମାନଙ୍କ କଗାଲାମୀରୁ ମକୁ୍ତ 
େରିବା ଲାଗି ସାଂଗ୍ାମ େରିଥକିଲ ଏବାଂ 
ନିେର ସବୁ ଦିନ, ସବୁ ମ�ୂୁର୍୍ଷ ଏବାଂ 
େୀବନର ସବୁେିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରେୁ ସମପଥି 
କଦଇଥକିଲ।    | ୪୪-୪୭

ସପ୍ଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ 
ସମି୍ଳନୀକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମାଦୀଙ୍କ ଅଭିଭାରଣ   ୨୭-୨୯

ବଶି୍ୱକୁ ଭୋରତର ଉ�ହୋର…
�ଖୁ୍ୟ ସମ୍ୋଦକ
ସମତ୍ୟନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକୋଶ
ପ୍ର�ଖୁ �ହୋନମିଦ୍୍ଷଶକ, �ତ୍ର ସପୂଚନୋ 
କୋଯ୍ଷ୍ୟୋଳୟ, ନୂଆଦଲି୍ଲୀ

ଭୋଷୋ ସମ୍ୋଦକ
ସ�ୁୀତ କୁ�ୋର (ଇାଂରାେୀ)
ରୟ ପ୍ରକୋଶ ଗପୁ୍ତୋ (ଇାଂରାେୀ)
ନଦୀ� ଅହମ୍ଦ (ଊରୁ୍୍ଷ)
ମ�ୌେ�ୀ ରଷିେତ (ବଙ୍ଳା)

ବରିଷ ୍ଉ�ମଦଷ୍ଟୋ ସମ୍ୋଦକ
ସମନ୍ତୋଷ କୁ�ୋର

ସହୋୟକ ଉ�ମଦଷ୍ଟୋ ସମ୍ୋଦକ
ଅଖମିଳଶ କୁ�ୋର
ଚଦେନ କୁ�ୋର ମଚୌଧରୀ
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ସମସ୍ଙୁ୍କ ଶକୁଭଚ୍ା!

କୋଭିଡ ୧୯ ମ�ାମାରୀ ଆମ ସମସ୍ଙୁ୍କ ସ୍ାସ୍୍ ଏବାଂ କପାରଣ 
ନିରାପର୍ାର ଗରୁୁତ୍ୱ ବିରୟକର କଚତାଇ କଦଇଛି। ଶତାବ୍ୀର 
ସବୁଠୁ ବିପଜ୍ଜନେ ମ�ାମାରୀ ଏବାଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକର କଦଖା 
କଦଇଥବିା ଆକପାସ େଳ� ସମସ୍ଙୁ୍କ ସତେ୍ଷ େରାଇ କଦଇଛି 
କଯ, ଦୁନିଆକର ଏକବ ବି ଖାଦ୍ ସରୁକ୍ଷା ଏେ ପ୍ରମଖୁ ଚିନ୍ତା 
କ�ାଇ ର�ଛିି। ଏଭଳି ଏେ ସମୟକର, ମିକଲଟ୍  ବା ମାଣି୍ଆ 
ୋତୀୟ ଶସ୍ ଦିଗକର ବିଶ୍ୱବ୍ାପୀ ଆରମ୍ଭ କ�ାଇଥବିା 
ଆକନ୍ଦାଳନ ଅତ୍ନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ। ଏସବୁ ଶସ୍ ଚାର େରିବା 
ସ�େ, େଳବାୟୁ ସ�ନଶୀଳ ଏବାଂ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରତିକରାଧ।ି

ମିକଲଟର ଏେ କଗୌରବଶାଳୀ ଇତି�ାସ ର�ିଛି। 
ମାନବ ୋତି ପ୍ରଥକମ ଅମଳ େରିଥବିା ଶସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏ�ା 
ଅନ୍ତମ। ଅତୀତକର ଏ�ା ଏେ ପ୍ରମଖୁ ଖାଦ୍ ଉତ୍ କ�ାଇ 
ର�ିଥଲିା େିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିବା ସ�ିତ ଏ�ା ଧୀକର ଧୀକର 
ଖାଦ୍ ସାରଣୀରୁ ବାଦ୍  ପଡ଼ିଛି। ଏ�ାେୁ ଭବିର୍ତର ଏେ 
ଖାଦ୍ ବିେଳ୍ପ ଭାକବ ଗ୍�ଣ େରିବା ଲାଗି ବର୍୍ଷମାନ ସମୟ 
ଆସିଛି। େୃରି କଯକତକବକଳ ସ୍ାଣ ୁପାଲଟିଯାଇଥାଏ ଏ�ା 
ଆମ ସ୍ାସ୍୍ ଉପକର ପ୍ରଭାବ ପୋଇଥାଏ। େୃରି ଓ ଖାଦ୍ 
ପ୍ରଣାଳୀକର ବିବିଧତା ଆଣବିା ଲାଗି ମିକଲଟ୍  ବିକଶର 
ସ�ାୟେ କ�ାଇପାରିବ।

୨୦୧୮କର ଭାରତ ୋତୀୟ ମିକଲଟ୍  ବର୍ଷ ପାଳନ 
େରିଥଲିା। ସାରା ଭାରତ ଏବାଂ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣକର 
ପଷିୁ୍େର ଖାଦ୍ ପ�ଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି କଦଶ ମିକଲଟ 
ଉପକଯାଗେ ୁ କପ୍ରାତ୍ା�ନ କଦଇ ଆସଛିୁ। କଯାଗ ଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ େରି ମିକଲଟ୍  ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ାବେ ୁ ବିଶ୍ୱ 
ସବୁକବକଳ ସାଦକର ଗ୍�ଣ େରି ଆସିଛି। ଏକବ ଭାରତର 
ପ୍ରସ୍ାବକ୍ରକମ ମିଳିତ ୋତିସାଂଘ ୨୦୨୩ ବର୍ଷେ ୁଅନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ 
ମିକଲଟ୍  ବର୍ଷ ଭାକବ କଘାରଣା େରିଛି। ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ େଥା 
କ�ଉଛି, ମିକଲଟରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ଖାଦ୍ ଏକବ ବିଶ୍ୱସ୍ରକର 
କଲାେପି୍ରୟ କ�ବାକର ଲାଗିଛି। ବାରଥିେ ୧.୮ କୋଟି ଟନରୁ 

ଅଧେି ଉତ୍ାଦନ ସ�ତି ଭାରତ ଏକବ ବିଶ୍ୱ ମିକଲଟ୍  ଉତ୍ାଦନ 
କେନ୍ଦ୍ର ଭାକବ ଉଭା କ�ଉଛି। ସାରା ଏସିଆକର ଉତ୍ାଦିତ 
କ�ଉଥବିା ମିକଲଟର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତକର ଉତ୍ାଦିତ 
କ�ାଇଥାଏ।

ପ୍ରାଚୀନ ୋଳରୁ ବାେରା ଏବାଂ କମାଟା ଶସ୍ ଭାରତର 
େରିୃ, ସାଂସ୍କତିୃ ଓ ସଭ୍ାର ଏେ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଅାଂଶବିକଶର 
ଭାକବ ର�ଆିସିଛି। ଅନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ ମିକଲଟ୍ ବର୍ଷ ଉପଲକକ୍ଷ 
ଆକମ ଏ� ି ପଷିୁ୍େର ଶସ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପକର ଆଧାରିତ 
ଚଳିତ ସାଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ େରିଛୁ। ମିକଲଟ 
ଉପକଯାଗ ଦିଗକର ଏେ ଉନ୍ନତ ଦୃଷି୍କୋଣ ସଷିୃ୍ େରି 
ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ରକର ଏ�ାେ ୁ କନଇ ଏେ ଗଣ ଆକନ୍ଦାଳନ 
ଆରମ୍ଭ େରିବାେ ୁଲକ୍ଷ୍ ରଖଛିି।

ଚଳିତ ସାଂସ୍କରଣର  ବ୍କି୍ତତ୍ୱ ଅଧ୍ୟାୟକର ବିଶଷି୍ 
କବୈଜ୍ାନିେ ଶମଭୁ୍ ନାଥ କଦ’ଙ୍କ ବିରୟକର ସ୍ମ୍ଭ ପ୍ରୋଶ 
ପାଇଛି ଯା�ାଙ୍କ ଉଦ୍ାବନ ଅସାଂଖ୍ େକଲରା କରାଗୀଙ୍କ 
ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା େରିପାରିଥଲିା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର 
ସ୍ସ୍ ଭାରତ କଯାେନା, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ, 
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମଖୁ୍ାାଂଶ, େ-ି୨୦ ସ� େଡ଼ିତ 
ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ, କେନ୍ଦ୍ର େ୍ାବିକନଟର ନିଷ୍ପରି୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରାଷ୍ଟ୍ରେୁ ସମପଥିତ େରିଥବିା ପ୍ରେଳ୍ପ ଓ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ଆଦି 
ବିରୟ ଚଳିତ ସାଂସ୍କରଣକର ସ୍ାନିତ କ�ାଇଛି। ଏ�ା ସ�ତି, 
ଅମତୃ ମକ�ାତ୍ବ ଅଧ୍ୟାୟକର ଆମର ମ�ାନ ସ୍ାଧୀନତା 
ସାଂଗ୍ାମୀମାନଙ୍କର ସା�ସିେତା ୋ�ାଣୀ ସ୍ାନ ପାଇଛି ।

ଆ�କ ୁନରିର �ତୋ�ତ �ଠୋଉଥୋଆନ୍ତୁ

ସମ୍ୋଦକଙ୍କ କେ�ରୁ….

ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ �ିମେଟ୍  ବଷ୍ଷ �ଷିୁ୍ଟକର ଖୋଦ୍ୟ ଏବଂ
ରଳବୋୟୁ ସରୁଷେୋର ବୋର୍୍ଷୋ ମଦଉଛି
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न््ययू इंडि्या समाचार   1-15 जनवरी 2023 5

समाचार-सार

श््वविक महामारी के सकंट से उभरन ेके बाद भारतीय अर््थव्यविस्र्ा तजेी स ेआगे 

बढ़ रही ह।ै ब्रिटेन को पीछे छोड़कर ब्वि्ववि की 5विीं सबस ेबड़ी अर््थव्यविस्र्ा बने 

भारत में सरकार का जीएसटी सगं्रह भी ब्नत नए ररकॉर््ड बना रहा है। चाल ूब्वित्त 

विर््थ में लगातार 9 महीने स ेजीएसटी का सगं्रह 1.40 लाख करोड़ रुपय ेस ेऊपर आ रहा 

ह।ै इतना ही नहीं अप्लै, 2022 स ेनविबंर, 2022 तक के 8 महीन ेमें ही करीब 12 लाख 

करोड़ रुपय ेका जीएसटी सगं्रह हुआ ह ैजो ब्पछल ेविर््थ इसी अविब्ि के मकुाबल ेकरीब 

2.50 लाख करोड़ रुपय ेअब्िक ह।ै

नविबंर, 2022 में 1,45,868 करोड़ रुपय ेएकत्र ब्कया गया ब्जसमें सीजीएसटी 

25,681 करोड़, एसजीएसटी 32,651 करोड़, आईजीएसटी 77,103 करोड़ और 

10,433 करोड़ रुपये उपकर शाब्मल है। इसमें माल के आयात पर एकब्त्रत कर भी 

शाब्मल है। नविबंर का राजस्वि ब्पछल ेसाल इसी अविब्ि में जटुाए गए जीएसटी स े11% 

अब्िक ह।ै

नौ महीन ेस ेलगातार 1.40 लाख करोड़ 

रुपय ेस ेज्ादा जीएसटी सगं्रह

श में ब्नविशे के ब्लए सरकार लालफीताशाही की जगह ‘नशेनल ब्सगं ब्विरं्ो 

ब्सस्टम’ के तौर पर ररे् कारपेट ब्बछा रही ह।ै मके इन इंब्र्या, स्टाट्डअप इबं्र्या 

और उत्पादन-संबद्ध प्ोत्साहन योजना (पीएलआई) को मजबूती दने े और 

व्यापार सुगमता के ब्लए शरुु “नशेनल ब्सगंल ब्विरं्ो ब्सस्टम” केंद्र वि राज्य सरकार से 

मजंरूी ब्दलविाने में ब्नविशेकों के  ब्लए “विन स्टॉप शॉप” की भबू्मका ब्नभा रहा है। केंद्रीय 

विाब्िज्य एवि ंउद्ोग मतं्री पीयूर् गोयल न े5 ब्दसबंर को नई ब्दल्ली में इस प्िाली की 

समीक्ा की ह।ै
एनएसर्ब्ल्यएूस में करीब 76 हजार आविदेन आए र् ेब्जसमें स ेकरीब 48 हजार 

को मजंरूी द ेदी गई है। अभी तक 27 केंद्रीय ब्विभागों और 19 राज्यों को एनएसर्ब्ल्यएूस 

स ेजोड़ा जा चकुा ह,ै बाकी ब्विभागों और राज्यों को भी जोड़ा जा रहा है। विाहन स्क्रैब्पगं 

नीब्त, इर्नेॉल नीब्त, आभूर्िों की हॉलमाब्किंग, पटे्ोब्लयम एवि ं ब्विस्फोटक सरुक्ा 

सगंठन प्मािन और राष्ट्ीय भबू्म बैंक पूरी तरह से शाब्मल ह।ै एनएसर्ब्ल्यूएस एक 

महत्विाकांक्ी पहल ह ैजो दशे में ब्नविशे बढ़ाने और अनपुालन बोझ में कमी लाने के 

ब्लए शरुू ब्कया गया है।

करी स ेसवेिा ब्नविबृ्त के बाद विररष्ठ नागररकों के जीविन के 

इस पड़ावि पर पेंशन ही जीविन यापन और आपात श्स्र्ब्त 

में सहायता का माध्यम होती है। इस अविस्र्ा में नविबंर 

महीने में बैंक या पेंशन जारीकता्थ एजेंसी में जाकर जीविन 

प्मािपत्र जमा करान े का झंझट खत्म करके केंद्र सरकार 

न ेघर बैठे ब्र्ब्जटल जीविन प्माि की जो शरुुआत की र्ी, 

विररष्ठ नागररक उस ेतजेी से अपना रह ेहैं। ब्पछले एक साल में 

ब्र्ब्जटल प्मािपत्र के उपयोकता्थ 72% बढ़ गए हैं।

फेस ररकॉब्निशन तकनीक से लसै ब्र्ब्जटल जीविन प्मािपत्र 

का शभुारभं 2014 में ब्कया गया र्ा। अब उमगं एप, स्र्ानीय 

नागररक सवेिा केंद्र ही नहीं बश्ल्क र्ाब्कये और ग्रामीि र्ाक 

सवेिक के माध्यम स ेभी यह ब्र्ब्जटल जीविन प्माि पेंशनभोगी 

जमा करा सकते हैं। योजना की शुरुआत स े6 ब्दसबंर, 2022 

तक 6.8 करोड़ स ेज्यादा और ब्पछल े60 ब्दन में 5 लाख से 

ज्यादा ब्र्ब्जटल जीविन प्मािपत्र पेंशनभोब्गयों की तरफ से 

जमा कराए जा चकेु हैं।

व्ापार सगुमता के ललए 
“वन स्टॉप शटॉप- नशेनल

 लसंगल ववंडो लसस्म”

नौ

एक साल में 72% बढ़ गए डडजजटल 
जीवन प्रमाणपत्र प्रयोगकताता

	 जीवन	 प्रमाण	 स	े सबंधंित	 अधिक	 जानकारी	

https://jeevanpramaan.gov.in/#home 

स	ेली	जा	सकती	ह।ै

	 Øउमगं	एप	पर	जनरटे	कर	सकत	ेहैं	 धिधजटल	जीवन	

प्रमाणपत्र।

	 Øसत््यापन	के	धलए	UIDAI	स	ेप्रमाधणत	बा्योमेधरिक	

धिवाइज	रखेें।

	 एप	िाउनलोि	करन	ेके	 धलए	9718397183	नबंर	

पर	धमस्ि	कॉल	देें।

विै

दे
सांस््ककृडि्क
डवरासि 

समृद्ध हो रही 

अमृत काल में विकास के साथ विरासत 

को सशक्त करते हुए सांस्ककृवतक स्थलों के 

जीर्णोद्ार, कनेक्क्टिविटिी और संरक्षर् की नई 

सोच के साथ हो रहा नए भारत का उदय...

New India is emerging with new ideas: 
New India is emerging with new ideas: 

restoring, developing and conserving 
restoring, developing and conserving 

cultural sites while empowering heritage 
cultural sites while empowering heritage 

through progress in Amrit Kaal...
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ENRICHINGENRICHING
CULTURALCULTURAL

 HERITAGE HERITAGE

January 1-15, 2023January 1-15, 2023

For free distributionFor free distribution
Volume 3, Issue 13Volume 3, Issue 13

ସାମ୍ପ୍ରତିେ ପ୍ରସଙ୍ ଉପକର ସଠେି ସଚୂନା ମିଳିପାରୁଛି
ଭାରତ ସରୋରଙ୍କ ସଚୂନା ଏବାଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋଶତି ନୁ୍ 
ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ପତ୍ିୋର ମୁ ଁେକଣ ନିୟମିତ ପାଠେ। ପତ୍ିୋର ସଦ୍ତମ 
ସାଂସ୍କରଣ ପଢ଼ିଲି। ଏ� ିପତ୍ିୋ ଅନ୍ ପତ୍ପତି୍ୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ୋରଣ, ଏଥକିର 
ସାମ୍ପ୍ରତିେ ପ୍ରସଙ୍ ଓ ଘଟଣା ସମ୍ପେ୍ଷକର ସଠେି ସଚୂନା ମିଳିପାରୁଛି। ଆ�ୁରି ଏ� ି
ପତ୍ିୋ ଭାରତର ୧୩ଟି ପ୍ରମଖୁ ଭାରାକର ପ୍ରୋଶତି କ�ଉଛି ଏବାଂ ତା�ା ପଣୁ ି
ମାଗଣାକର ମିଳିପାରୁଛି। ପ୍ରତିକଯାଗିତାମଳୂେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତି ସମୟକର 
ପତ୍ିୋଟି ବିକଶର ସ�ାୟେ କ�ାଇପାରୁଛି। ଭାରତର ମ�ାନାୟେମାନଙ୍କର 
ପ୍ରେୃତ ୋ�ାଣୀ ପଢ଼ିବା କମାକତ ବିକଶର ଆନନ୍ଦ କଦଉଛି। ଅମତୃ ମକ�ାତ୍ବ 
ଅଧ୍ୟାୟକର ପ୍ରୋଶତି ସବୁ ସ୍ାଧୀନତା ସାଂଗ୍ାମୀମାନଙ୍କ ୋ�ାଣୀେୁ ସାଂେଳିତ 
େରି ଏେ ପସୁ୍େ ଆୋରକର ପ୍ରୋଶ େରନ୍ତୁ ଯା�ାେଳକର ସମକସ୍ କସମାନଙ୍କ 
ବିରୟକର ୋଣବିାେୁ ପାଇପାରିକବ।

ପି୍ରୟୋଂଶ ୁମଚୌଧରୁୀ
priyanshuchymhp00@gmail.com

ଏ� ିପତ୍ିୋର କପ୍ରମକର ପଡ଼ିଯାଇଛି
ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ପତ୍ିୋ ପଢ଼ିବା କମାକତ 
ସବୁକବକଳ ବିକଶର ଆନନ୍ଦ କଦଇଥାଏ। ମୁ ଁ
ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଏବାଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ
ପଢ଼ିବା ପରଠାରୁ ଏ� ିପତ୍ିୋର କପ୍ରମକର 
ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସଠେି ସମାଚାର ପ୍ରୋଶତି 
କ�ବା ଏବାଂ ଭାରତ ସରୋରଙ୍କ ବିୋଶମଳୂେ 
କଯାେନା ସବୁର ସାଂେଳନ ଏ� ିପତ୍ିୋକର 
ପଢ଼ିବାେୁ ମିଳଛିୁ ।
gurmendra@gmail.com 

ଉପକଯାଗୀ ସଚୂନା ମିଳିଥାଏ
ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ପତ୍ିୋ ଉପକଯାଗୀ ସଚୂନା କଦଇଥାଏ। ଏ� ି ପତ୍ିୋ ପଢ଼ିବା ପକର ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷତ୍କର 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଷରଶୀଳତା ଏବାଂ ପ୍ରଗତି �ାସଲ େରିବା ଦିଗକର େିଭଳି ଅଗ୍ସର କ�ଉଛି ତା�ା ୋଣବିାେୁ ମିଳିପାରୁଛି। ଏଥପିାଇ ଁ
ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପାଦେୀୟ ସ�କଯାଗୀମାକନ ପ୍ରଶାଂସା ପାଇବାର �େଦାର।
dksbdn25@gmail.com

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ପତ୍ିୋ ବିକଶର ଉପକଯାଗୀ ସାବ୍ସ୍ କ�ଉଛି
ମୁ ଁ ନିୟମିତ ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ପତ୍ିୋ ପାଇଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର ଭାରତର ବାସ୍ବ 
ବିୋଶଶୀଳ ଏବାଂ ପରିବର୍୍ଷନୋରୀ ସ୍ରୂପ ଏ� ିପତ୍ିୋକର କଦଖବିାେୁ ମିଳଛିୁ। ଡିକସମ୍ବର ୧ରୁ ୧୫ ସାଂସ୍କରଣକର ପ୍ରୋଶ 
ପାଇଥବିା ଏେ ସ୍ମ୍ଭକର ଦୁନ୍ଷୀତି ବିକରାଧକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ସାଂେଳ୍ପ ଏବାଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରତିେଳିତ କ�ାଇଥଲିା। 
ଅନ୍ପକ୍ଷକର ଏ� ିସାଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱେୁ ମିଶନ ଲାଇେ େରିଆକର ପରିକବଶ-ଅନୁେୂଳ େୀବନକଶୈଳୀ 
ଆପଣାଇବାେୁ ବାର୍୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି।
ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟ� ବତୱୋେ, drgbmdsr@gmail.com

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରେୁ ଆଗ୍�ର ସ� ଅକପକ୍ଷା େରିଥାଏ
ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର ପରବର୍୍ଷୀ ସାଂସ୍କରଣେୁ ମୁ ଁଆଗ୍�ର 
ସ�ତି ଅକପକ୍ଷା େରିଥାଏ। ସଚୂନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ଏ� ିପତ୍ିୋ କମା ପାଖେୁ ପଠାଉଥବିାରୁ ମୁ ଁେୃତଜ୍ତା ବ୍କ୍ତ 
େରୁଛି। ବ୍କି୍ତତ୍ୱ ଅଧ୍ୟାୟକର ପବୂ୍ଷତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ 
ବି�ାରୀ ବାେକପୟୀଙ୍କ ଉପକର ପ୍ରୋଶତି ସ୍ମ୍ଭ କବଶ 
ସଚୂନାପ୍ରଦ କ�ାଇଥଲିା।

ଶ୍ୀ ମଗୋ�ୋଳ ଶ୍ୀବୋସ୍ବ
shrigopal6@gmail.com



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

ସାଂକି୍ଷପ୍ ସମାଚାର

ସରକୋରଙ୍କ �ଷେରୁ ନପୂଆ ଅନେୋଇନ
ମଗ�ିଂ ନୟି�ୋବଳୀ ରୋରି

ଏକବ କଦଶକର ଅନଲାଇନ କଖଳ (କଗମ)୍ ଏେ 
ଶଳି୍ପ ରୂକପ ମଣୁ୍ କଟେିବାକର ଲାଗିଛି ଏବାଂ 

ଏ�ା ଦ୍ରୁତ କବଗକର ବୃଦି୍ଧ ପାଇଚାଲିଛି । ୨୦୨୫- 
୨୦୨୬ ମସି�ା ସଦୁ୍ଧା ଭାରତେୁ ଏେ ରିେଲିଅନ୍ ଡଲାର 
ଅଥ୍ଷନୀତିକର ପରିଣତ େରିବା ଦିଗକର ଏ�ାର ଏେ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିୋ ର�ଛିି । ଏଥ ିନିମକନ୍ତ ଏେ ସଦୃୁଢ଼ 
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ବସ୍ା ସଷିୃ୍ େରିବା ଉକର୍ଶ୍କର ତଥା 
ଶଶି ୁଓ ମ�ଳିାମାନଙ୍କ ସୋକଶ ଏ� ିକଗମିାଂ ବ୍ବସ୍ାେୁ 
ନିରାପଦ େରିବା ଲକ୍ଷ୍କର ଇକଲକକଟଟ୍ରାନିେ୍ ଏବାଂ 
ସଚୂନା ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନା ପ୍ରଯକିୁ୍ତ 
ଅନ୍ତରୀଣ ନିୟମାବଳୀ ୨୦୨୧ର ଚିଠା ସାଂକଶାଧନ 
କଗମିାଂ ସାଂପେ୍ଷକର େନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ 
ସାଂଗ୍� େରିବା ନିମକନ୍ତ ଉରି୍ଷ୍ ।

ଏ ସାଂପେ୍ଷକର ଇକଲକକଟଟ୍ରାନିକ୍ସ ଓ ସଚୂନା ପ୍ରଯକିୁ୍ତ 
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ରାେୀବ ଚନ୍ଦ୍ରକଶଖର େ�ନି୍ତ, ‘ଏଥକିର 
ଥବିା ନିୟମାବଳୀଗଡ଼ିୁେ ଖବ୍ୁ ସରଳ: ଅନଲାଇନ୍ 
କଗମିାଂ ପରିକବଶ େିପରି ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କ�ବ 
ଏବାଂ ୨୦୨୫- ୨୬ ମସି�ା ସଦୁ୍ଧା ଭାରତେୁ ଏେ ରିେଲିଅନ୍ 
ଡଲାର ଡିେଟିାଲ ଅଥ୍ଷନୀତିକର ପରିଣତ େରାଇବାକର 
ମଖୁ୍ ୋରେ ଭୂମିୋ ଗ୍�ଣ େରିବ କସଥବପ୍ରତି ଆକମ 
ଯତ୍ନଶୀଳ କ�ବୁ ।’ ‘ଅନଲାଇନ୍ କଗମିାଂ ଶଳି୍ପକର ଷ୍ାଟ୍ଷ 
ଅପ ମାକନ େିଭଳି ଅଧେିରୁ ଅଧେି ସକି୍ରୟ ଭୂମିୋ ଗ୍�ଣ 
େରିପାରିକବ କସଥପି୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକମ ପରିେଳ୍ପନା େରିବୁ’ 
କବାଲି କସ େ�ଛିନି୍ତ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଶଖର େ�ଛିନି୍ତ 
କଯ ଏ� ିନୀତିେୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ େରାଯିବା ପବୂ୍ଷରୁ 
ଖବ୍ୁ ଶୀଘ୍ର େନସାଧାରଣଙ୍କ ସ�ତି ଆଉ ଏେ ପଯ୍୍ଷ ାୟ 
ବିଚାରବିମର୍ଷ େରାଯିବ ।

n  ଏ�ା ଏେ ସ ୍ବ-ନିୟନ୍ତ୍ରେ ବ୍ବସ୍ା ଯା�ାେ ିଭବିର୍ତକର ଅନଲାଇନ୍ 
କଗମିାଂର େକଟେଟେେ ୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ େରିପାରିବ । କ୍ୟ୍ାରମାନଙୁ୍କ 
ବାଧ୍ୟତାମଳୂେ ଭାକବ ଯାଞ୍ଚ େରିବା ଲାଗି ଏଥକିର ବ୍ବସ୍ା ର�ଛିି ।

n  ଏ�ି ଆଇନ ଅନଲାଇନ କଗମିାଂେୁ �ିାଂସା, ନିଶାମକୁ୍ତ େିମ୍ବା 
କଯୌନଉର୍ୀପେ ବିରୟବସୁ୍ଠାରୁ ମକୁ୍ତ ରଖବିା ସନିୁଶି୍ତ 
େରିବ । ଭାରତକର ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ ନିୟମାବଳୀେୁ ଏ�ା 
ଅନୁପାଳନ େରିବ ।

n  ଭାରତକର କଗମମ୍ଷାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୦ରୁ ୪୫ ପ୍ରତିଶତ କ�ଉଛନି୍ତ 
ମ�ଳିା । କତଣ ୁ ଏଭଳି କଗମିାଂ ବାତାବରଣେ ୁ ନିରାପଦ ରଖବିା 
ଅଧେି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ମକନ�ୁଏ ।

n  କବଟିାଂ ଓ ବାେ ିମରାମରି ବିରୁଦ୍ଧକର ଏ� ିଚିଠା ନିୟମକର ବ୍ାପେ 
ପ୍ରାବଧାନ ର�ଛିି ।

n  କଯଉସଁବୁ ଅନଲାଇନ୍ କଗମ ୍ ବାେମିରାେ ୁ କପ୍ରାତ୍ା�ତି େରିଥାଏ 
କସଭଳି ପରିଣାମ କକ୍ଷତ୍େ ୁବସୁ୍ତଃ ଏଥରୁି ଅପ�ଞ୍ଚ ରଖାଯାଇଛି ।ଚିଠ
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େମ ୁେଶୀ୍ର ଅନନ୍ତନାଗ େଲି୍ା ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ଗଜୁ୍ଜର ଟାଉନର ତିଥାନ 
ଗାରଁ କଲାେମାକନ ଏକବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ ‘�ର 

ଘର ବିେଲୀ କଯାେନା’ ପାଇ ଁତାଙୁ୍କ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶାଂସା େରିଛନି୍ତ । ଏ� ି
ଗ୍ାମର ଅଧବିାସୀମାକନ କସମାନଙ୍କ େୀବନକର ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି 
ବିେଳିୁ ଆକଲାେ କଦଖବିାେ ୁପାଇଛନି୍ତ । ଗ୍ାମବାସୀମାନଙ୍କ େ�ବିା 
ଅନୁସାକର ଏ� ି ଆକଲାେ କେବଳ କସମାନଙ୍କର ନିେ ଘର ପାଇ ଁ
ନୁକ� ଁ, ବରାଂ ଏ�ା କସମାନଙ୍କ େୀବନେ ୁ ବଦଳାଇ କଦବା ନିମକନ୍ତ 
ଉରି୍ଷ୍ । କଯକତକବକଳ ଗାେଁ ୁବିେଳିୁ କଯାଗାଣ ପ୍ରଥମ େରି ଆରମ୍ଭ 
କ�ଲା, କସକତକବକଳ କେବଳ କସଠାୋର ଗ୍ାମବାସୀମାକନ ନୁ�ନି୍ତ, 
ବିେଳିୁ ବିଭାଗର େମ୍ଷଚାରୀମାକନ ସଦୁ୍ଧା ନୂଆ ରୋନ ୍ସେମ୍ଷର ନିେଟକର 
ଖସିୁକର ନାଚେଦୁ େରିଥକିଲ । 

କେନ୍ଦ୍ରକର କଯକତକବକଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ 
କନତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍�ଣ େଲା, କଦଶର ପ୍ରଗତି ନିମକନ୍ତ 

ପ୍ରଥ� ଥର �ୋଇ ଁ‘ହର୍ ଘର୍ ବରିେୀ ମଯୋରନୋ’ମର 
ଝେସିେୋ ର� ୁକଶୀ୍ରର ଗ୍ରୋ�

ପ୍ରତି ଘରେ ୁବିେଳିୁ କଯାଗାଣ ଲାଗି କସ ସାଂେଳ୍ପ ଗ୍�ଣ େରିଥକିଲ । ୨୦୧୫ 
ମସି�ା ଅଗଷ୍ ମାସକର ସରୋର କଘାରଣା େରିଥକିଲ କଯ କଦଶର 
କଯଉସଁବୁ ଗ୍ାମ ପବୂ୍ଷରୁ ଅନ୍ାରକର ର�ଆିସିଥଲିା କସଠାେ ୁ ବିେଳିୁ ଶକି୍ତ 
କଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏକବ କଦଶର ସବୁ ପରିବାରେ ୁବିେଳିୁ ଶକି୍ତ କଯାଗାଇ 
ଦିଆଯିବା ପ୍ରକି୍ରୟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କଯାେନା ଅଧୀନକର ମାତ୍ ୨୦୦ େନସାଂଖ୍ା 
ବିଶଷି୍ ତିଥାନ ଗ୍ାମେ ୁବିେଳିୁ କଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁଇ େଣ ଗ୍ାମବାସୀ 
େେଲୁୁରି୍ନ୍ ଖାନ୍ ଏବାଂ େେର ଖାନଙ୍କ ସ୍ୀୋକରାକି୍ତ ଅନୁସାକର େୀବନକର 
କସମାକନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁବିେଳିୁ ବତୀ କଦଖଥିକିଲ ।

୪



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

ସାଂକି୍ଷପ୍ ସମାଚାର

କେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କ କେମ ୍ଇଣି୍ଆ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମର ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍୍ଷ ାୟ 
ଅଧୀନକର ସାରା କଦଶର ବିଭିନ୍ନ ରାେ୍ ଓ ସଡ଼େ ପରିବ�ନ 

ନିଗମଗଡ଼ିୁେ କମାଟ ୩୫୩୮ କଗାଟି ବସ ୍ େିଣବିା ସୋକଶ ଅଡ୍ଷର 
ଉପସ୍ାପନ େରିଛନି୍ତ, କଯଉଥଁରୁି ୋନୁଆରୀ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ା� 
ସଦୁ୍ଧା ୧୭୧୬ କଗାଟି ବସ ୍ ଏକବ ବିଭିନ୍ନ ରାେ୍ର ସଡ଼େକର ଚଳାଚଳ 
େରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କ ଏ�ି କଯାେନା ଅଧୀନକର କଯଉ ଁବସଗ୍ଡ଼ିୁେ 
ଚଳପ୍ରଚଳ େରୁଛନି୍ତ କସଥରୁି ୋତୀୟ 
ରାେଧାନୀ ଦିଲ୍ୀକର ୩୦୦ଟି ବସ ୍
ଚଳାଚଳ େରୁଛି ।

ଦିଲୀ୍ ପରିବ�ନ ନିଗମ ପାଇ ଁ
୩୦୦ଟି ବସ ୍ କ୍ରୟ େରିବାେୁ କେନ୍ଦ୍ର 
ସରୋର ମାଂେରୁୀ ପ୍ରଦାନ େରିଛନି୍ତ 
ଏବାଂ ୨୦୧୯ ମସି�ା ଅଗଷ୍ ବାସକର 
ଦିଲ୍ୀ କମକରୋ କରଳ ନିଗମ ସ�ତି ସାଂକଯାଗ େରିବା ନିମକନ୍ତ ୧୦୦ଟି 
ଇକଲକଟି୍ରେ୍ ବସ ୍ େିଣବିା ନିମକନ୍ତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ େରିଥକିଲ । କସଥ ି
ମଧ୍ୟରୁ ୨୫୦ଟି ବସ ୍ ଏକବ ସଦୁ୍ଧା କଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି । କେନ୍ଦ୍ର 
ଭାରୀ ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପରୂଣ ନିମକନ୍ତ ଆଉ ୫୦ଟି 
ବସ ୍କଯାଗାଇ କଦଇଛନି୍ତ । ଆଉ ୩୦୦ଟି ବସ ୍ପାଇ ଁକେନ୍ଦ୍ର ସରୋର 
ଡିଟିସିେୁ ୧୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର କପ୍ରାତ୍ା�ନ ରାଶ ିପ୍ରଦାନ େରିକବ ।

କଯକେୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିରାପର୍ା େିମ୍ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସୁ୍ତି ସ�ତି 
କସ� ି କକ୍ଷତ୍ର ସାମାେିେ- ଅଥ୍ଷକନୈତିେ ବିୋଶ ବିକଶର 

େରି ସୀମାବର୍୍ଷୀ କକ୍ଷତ୍ର ବିୋଶ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତିେ ଗରୁୁତ୍ୱ ର�ଛିି । 
କେୌଣସି ଏେ ଦୁଗ୍ଷମ କକ୍ଷତ୍କର ଅବସି୍ତ ଗ୍ାମେୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମାଦୀ ସବ୍ଷକଶର ଲକ୍ଷ୍ କବାଲି ନଭାବି ଏ�ାେୁ ସମଦିୃ୍ଧର ପ୍ରକବଶଦ୍ାର 
ରୂକପ ବିକବଚନା େରିଥାନି୍ତ । କତଣ ୁ ସୀମାନ୍ତବର୍୍ଷୀ କକ୍ଷତ୍କର ଥବିା 
ଗ୍ାମଗଡ଼ିୁେର ବିୋଶ ସବୁିଧା ଉପକର କସ ଗରୁୁତ୍ୱ ଆକରାପ େରନି୍ତ 
। ସୀମାବର୍୍ଷୀ କକ୍ଷତ୍ର ବିୋଶ ପାଇ ଁକେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର 
ଏ�ା ଏେ ନିଚ୍େ ପ୍ରମାଣ କଯ ଗତ ୋନୁଆରୀ ୩ ତରବକ୍ଷ ଦିନ, 
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାେନାଥ ସିାଂ� ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରକଦଶକର ୨୮ କଗାଟି 
ଭିରି୍ଭୂମି ପ୍ରେଳ୍ପେୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉକର୍ଶ୍କର ଉତ୍ଗ୍ଷ େରିଛନି୍ତ । କସଥ ି
ମଧ୍ୟକର ଆଲଙ୍ – ୟିେିକୟାଙ୍୍ ସଡ଼େକର ଥବିା ସିକୟାମ ୍ କପାଲ 
ଅନ୍ତଭୁ୍ଷକ୍ତ । ଏ�ସିବୁ ପ୍ରେଳ୍ପ ଗଡ଼ିୁେର ୋଯ୍୍ଷ   ସୀମା ସଡ଼େ ସାଂଗଠନ 
(ବିଆରଓ) ଦ୍ାର ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ େରାଯାଇଛି । କସଥକିର ଉର୍ର ଓ ଉର୍ର 
ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳ କକ୍ଷତ୍ର ସିକୟାମ ୍ ସକମତ ୨୨କଗାଟି କପାଲ, ସାତଟି 
ସୀମାନ୍ତବର୍୍ଷୀ ରାେ୍ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ କକ୍ଷତ୍ର ସଡ଼େ ଏବାଂ ଅନ୍ାନ୍ 
ତିନିକଗାଟି ପ୍ରେଳ୍ପ ସାମିଲ । ଏଥ ି ସ�ତି ଲଦାଖ ଠାକର ଦୁଇଟି 
ଏବାଂ ମିକୋରାମକର କଗାଟିଏ କଟଲି କମଡ଼ିସିନ୍ କନାଡ୍ ଉକନା୍ଚିତ 
କ�ାଇଛି । ଏ�ସିବୁ କଟଲି କମଡିସିନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉପକରାକ୍ତ କକ୍ଷତ୍ର 
ସ୍ାସ୍୍ ସମ୍ପେ୍ଷୀତ ସେଳ ପ୍ରୋର ଆବଶ୍େତାେୁ ପରୂଣ େରିବା 

କଦଶକର ପ୍ରତ୍କ୍ଷ େର ସାଂଗ୍� ପରିମାଣକର ପ୍ରାୟ 
୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପରିଲକି୍ଷତ କ�ାଇଛି । 

ଭାରତର କମାଟ ପ୍ରତ୍କ୍ଷ େର ଆଦାୟକର ୨୪.୫୮% 
ଅଭିବୃଦି୍ଧ ଘଟି ତା�ା ୨୦୨୨- ୨୦୨୩ ଆଥଥିେ ବର୍ଷକର 
୧୪.୭୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଛିଁ । ୋନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖ 
ସଦୁ୍ଧା ସାଂଗ୍� େରାଯାଇଥବିା ପ୍ରତ୍କ୍ଷ େର ସାଂଗ୍�କର 
ବ୍କି୍ତଗତ ଆୟେର ସାଂଗ୍�ର ବିକଶର ଅବଦାନ ର�ଛିି। 
କେରସ୍ ରାଶେି ୁଯଦି ଏଥରୁି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ କତକବ ଏ� ି
େର ସାଂଗ୍� ପରିମାଣ ୧୨.୩୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଛୁଇଛିଁ ଯା�ାେି 
ବିଗତ ଆଥଥିେ ବର୍ଷ ଏ� ି ସମୟକର ସାଂଗ�ୃୀତ ଟିେସ 
ପରିମାଣ ତୁଳନାକର ୧୯.୫୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧେି ।

କଦଶକର େକପ୍ଷାକରଟ୍ ଟିେସ ସାଂଗ୍�କର ୧୯.୭୨ 
ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ଘଟିଛି ଯଦ୍ପି ବ୍କି୍ତଗତ ଆୟେର 
ଟିେସ ସାଂଗ୍�କର ୩୦.୪୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ ଘଟିଛି । 
ଚଳିତ ବର୍ଷ  ବକେଟକର ଧାଯ୍୍ଷ  େରାଯାଇଥବିା ବ୍କି୍ତଗତ 
ଟିେସ ସାଂଗ୍� ଲକ୍ଷ୍ ପରିମାଣ ଅନୁସାକର ୮୬.୬୮ 
ପ୍ରତିଶତ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବକେଟକର ୧୪.୨୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି 
ଟଙ୍କା ସାଂଗ୍� େରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ ସି୍ର େରାଯାଇଛି ।  

୭୨୪ ମକୋଟି ଟଙ୍କୋର ୨୮ମଗୋଟି ବଆିରଓ ଇନଫ୍ୋ ପ୍ରକଳ୍ପ
ରୋଷ୍ଟଟ୍ର ଉମଦ୍ଶ୍ୟମର ସ��ପିତ

ମେ� ୍ଇଣି୍ଆ ଦ୍ତିୀୟ �ଯ୍ଷ୍ୟୋୟମର 
ମଦଶମର ଗଡ଼ିେୋ ୧୭୦୦ରୁ ଅଧକି ଇ- ବସ୍

ମଦଶମର 
ପ୍ରତ୍ୟଷେ କର 

ସଂଗ୍ରହମର ପ୍ରୋୟ 
୨୫% ଅଭିବୃଦି୍

ଦିଗକର ସ�ାୟେ କ�ବ । ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମକର ଅାଂଶଗ୍�ଣ େରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା 
ମନ୍ତ୍ରୀ ରାେନାଥ ସିାଂ� େ�କିଲ କଯ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ 
କନତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରୋର ସୀମାବର୍୍ଷୀ କକ୍ଷତ୍ର ସାଂକଯାଗୀେରଣ ଏବାଂ 
କସଠାକର ବସବାସ େରୁଥବିା େନସାଧାରଣଙ୍କ ବିୋଶେୁ ସନିୁଶି୍ତ 
େରିବା ଉପକର ଅଗ୍ପ୍ରାଧାନ୍ ଆକରାପ େରନି୍ତ । ଭବିର୍ତର ସମସ୍ 
ପ୍ରୋର ଚାକଲଞ୍େୁ ମେୁାବିଲା େରିବା ନିମକନ୍ତ ଏେ ସଦୃୁଢ଼ ଓ ଆତ୍ମ 
ନିଭ୍ଷରଶୀଳ ‘ନୂତନ ଭାରତ’ ନିମ୍ଷାଣ ନିମକନ୍ତ ସରୋର ଲକ୍ଷ୍ ଧାଯ୍୍ଷ  
େରିଛନି୍ତ । ଭାରତ ସଦାସବ୍ଷଦା ଯଦୁ୍ଧେୁ ବିକରାଧ େରିଆସିଛି, େିନ୍ତୁ 
ଯଦି ଆମ ଉପକର ଯଦୁ୍ଧ ଲଦି ଦିଆଯାଏ କତକବ ଆକମ ଅବଶ୍ ଯଦୁ୍ଧ 
େରିବାେୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ଅଛୁ । ଆକମ ସନିୁଶି୍ତ େରିକଦବାେୁ ଚା�ୁ ଁକଯ ଏକବ 
ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଳ ପ୍ରୋର ବିପଦଠାରୁ ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ ନିରାପଦ ସି୍ତିକର ର�ଛିି ।

୫
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୨୦୨୩ ବର୍ଷଟି ଭାରତ ଇତହିାସରର ଏକ ର�ୌରବମୟ ବର୍ଷ ଭାରବ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହାଇ ରହବି । ଭାରତର 
ପ୍ରୟାସ କ୍ରରମ ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ଚଳତି ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତଜ୍ଷାତୀୟ ମିରଲଟ ବର୍ଷ ରୂରପ ପାଳନ କରିବାକୁ ରଘାରଣା 
କରିଛନି୍ତ । ଭାରତ ଏରବ ଜ-ି୨୦ ଭଳ ିଶକି୍ଶାଳୀ ର�ାଷୀ୍ର ରନତୃତ୍ୱ ରନଉଛି । ରମାଟା ଶସ୍ୟର �ରୁୁତ୍ୱକୁ 
ସ୍ୀକାର ପବୂ୍ଷକ ଏବଂ ରଲାକମାନଙୁ୍ ରପୌଷି୍କ ଆହାର ର�ା�ାଣରର ରନତୃତ୍ୱ ରନଇ ବଶି୍ୱରର ନଜିସ୍ ଓ 
ରବୈଶ୍ୱକି ଚାହଦିା ପରୂଣ ସକାରଶ, ଭାରତ ଚଳତି ବର୍ଷ ନଜିକୁ ବଶି୍ୱ ରନତୃତ୍ୱ ଭାରବ ସପୁ୍ରତଷି ୍ିତ କରୁଛି ।

ବଶି୍ୱକୁ ଭୋରତର 
ଅବଦୋନ

ଆସନ୍ତୁ, ଏହ ିମ�ୋଟୋ ଶସ୍ୟ ରନସୋଧୋରଣଙ୍କ �ୋଇ ଁମକମତ ରରୁରି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ �ିମେଟ୍ ବଷ୍ଷ 
(୨୦୨୩) �ୋଳନର �ହତ୍ତ୍ୱ ସଂ�କ୍ଷମର ଅନୁସନ୍ୋନ କରିବୋ ଯୋହୋ େଳମର ଆମ� ଏକ ନରିୋ�ଦ, 
ମ�ୋଷଣୀୟ ତଥୋ ସସୁ୍ ଭବଷି୍ୟତକୁ ସନୁଶିି୍ତ କରିବୋ ଦଗିମର ରନ ଆମଦେୋଳନ ସଷିୃ୍ଟ କରି�ୋରିବୋ । 

ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ �ିମେଟ୍ ବଷ୍ଷ – ୨୦୨୩

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୋହୋଣୀ ମ�ୌଷି୍ଟକ ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ: ଭୋରତର ମନତୃତ୍ୱ

୬
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ଆେେୁ ପ୍ରାୟ କଦଢ଼ ମାସ ତକଳ ଡିକସମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ ସାଂସଦକର ଏେ ନିଆରା 
କଭାେରି ଆକୟାେନ େରାଯାଇଥଲିା । ଏ� ିକଭାେକିର ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, 
କଲାେସଭା ବାଚସ୍ପତି, ପବୂ୍ଷତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ସାଂସଦର ଉଭୟ ଗ�ୃର କନତୃବୃନ୍ଦ, 

ବିଭିନ୍ନ ରାେକନୈତିେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସାାଂସଦ ଓ ଅନ୍ ଅଧେିାରୀମାକନ କଯାଗ କଦଇଥକିଲ । 
ଏ�ା କଯକେୌଣସି ରାେକନୈତିେ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ଠାରୁ ଅଧେି ଥଲିା େିମ୍ବା ଖାଦ୍ ସମ୍ପେ୍ଷୀତ ସମାକବଶ 
ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥଲିା । ଏ�ା କଲାେମାନଙ୍କ କପୌଷି୍େତା ବୃଦି୍ଧ ଓ ସ୍ାସ୍୍ ସରୁକ୍ଷା ନିମକନ୍ତ ଉରି୍ଷ୍ 
ଥଲିା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ ନିଷ୍ପରି୍ ଏ� ିବିଶ୍ୱାସ ଉପକର ଆଧାରିତ ଥଲିା କଯ ପ୍ରକତ୍େ 
ନାଗରିେଙ୍କ ଖାଦ୍ ଥାଳିକର ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ କପୌଷି୍େ ଖାଦ୍ଶସ୍ ତା’ର ଉଚିତ ଅଧେିାର ଓ ସ୍ାନ 
ପାଇବା ଉଚିତ । ଏ� ିସାାଂକେତିେ ପ୍ରୟାସକର ଶୀର୍ଷ ସ୍ାନୀୟ ନୀତିୋରମାକନ ମଧ୍ୟ ଉପସି୍ତ ଥକିଲ। 
ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମଟି ଏ� ି ଦୃଷି୍ରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଥଲିା, ୋରଣ ବିଶ୍ୱ ଚଳିତ ୨୦୨୩ ମସି�ାେ ୁ ଅନ୍ତ୍ଷୋତୀୟ 
ମିକଲଟ୍ ବର୍ଷ ରୂକପ ପାଳନ େରୁଛି କଯଉଥଁପିାଇ ଁଭାରତ ପ୍ରଥକମ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ େରିଥଲିା ।

ମିକଲଟ୍ ଅଥବା ଲଘଶୁସ୍ ମାନବ ସମାେ ପାଇ ଁପ୍ରେତିୃର ଏେ ମ�ାନ୍ ଅବଦାନ ସଦୃଶ । କତଣ ୁ
୨୦୨୩ ବର୍ଷେ ୁଅନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ ମିକଲଟ୍ ବର୍ଷ ରୂକପ କଘାରଣା େରାଯିବା ସମଗ୍ ମାନବ ସମାେ ନିମକନ୍ତ 
ଏେ ବରଦାନ େ�କିଲ ଅତୁ୍କି୍ତ କ�ବନା�ି ଁ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ ଥାଳିକର ଦୀଘ୍ଷ ଦିନରୁ ଏ� ି
ଶସ୍ ନିେସ୍ ସ୍ାନ ଅଧେିାର େରିଆସିଥଲିା । େିନ୍ତୁ ୧୯୬୦ ଦଶେକର କଯକତକବକଳ କଦଶକର 
ସବୁେ ବିପ୍ଳବର ସତୂ୍ପାତ ଘଟିଥଲିା, ତା�ା ଖାଦ୍ ନିରାପର୍ାେ ୁକପ୍ରାତ୍ା�ନ କଯାଗାଇଲା ଓ ତା�ା 
େଳକର ମିକଲଟ୍ ଭଳି ଲଘଶୁସ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱ ହ୍ାସ ପାଇଥଲିା । ଧୀକର ଧୀକର ଏଥପି୍ରତି କଲାେଙ୍କ ଧ୍ୟାନ 
ମଧ୍ୟ େମିବାକର ଲାଗିଲା ଓ ପରିକଶରକର ତା�ା ଏପରି ଏେ ପଯ୍୍ଷ ାୟକର ପ�ଞ୍ଚଲିା କଯକତକବକଳ 
ଏ�ା କେବଳ ଖାଦ୍ ଥାଳିରୁ �େଗିଲା ନା�ି ଁ, ଅପରପକକ୍ଷ ଏ�ାେ ୁକଲାେମାକନ ନଖାଇବା କଯାଗ ୁ
ଏ�ାର ଉତ୍ାଦନ ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ ପାଇଲା । ସବୁେ ବିପ୍ଳବ ପବୂ୍ଷରୁ ସମସ୍ଙ୍କ ଖାଦ୍ଶସ୍ ମଧ୍ୟକର ଲଘ ୁ
ଖାଦ୍ଶସ୍ର ମାତ୍ା ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଥଲିା । େିନ୍ତୁ ଏ�ାର ପରବର୍୍ଷୀ ବର୍ଷକର କସ� ିପରିମାଣ ହ୍ାସ 
ପାଇ ପ୍ରାୟ ୨୦%େ ୁଖସି ଆସିଥଲିା । ପବୂ୍ଷରୁ କଯଉସଁବୁ େମିକର ଲଘଶୁସ୍ ଚାର େରାଯାଉଥଲିା, 
କସଥକିର ଡାଲିୋତୀୟ ଶସ୍, କତୈଳବୀେ ଏବାଂ ମୋ ଭଳି ବ୍ବସାୟିେ ଶସ୍ ଚାର େରାଗଲା । 
ବ୍ବସାୟିେ େସଲରୁ ଅଧେି ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଏବାଂ କସସବୁର ଉତ୍ାଦନେ ୁସରୋରଙ୍କ ଅକନେ ନୀତି 
ମଧ୍ୟ ସ�ାୟେ କ�ାଇଥାଏ । କସଥ ିମଧ୍ୟକର ସବସିଡ଼ି, ସରୋରଙ୍କ ଦ୍ାରା କସସବୁର ସାଂଗ୍� ଏବାଂ 
ଏ�ାେୁ ସାଧାରଣ ବଟେନ ବ୍ବସ୍ାକର ସାମିଲ େରାଯିବା ଆଦି ସାମିଲ । ଏ�ା ସକ୍ୱେ, କଲାେମାନଙ୍କ 
ଖାଦ୍ ଧାରାକର ପରିବର୍୍ଷନ କଯାଗ ୁକସମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ ଥାଳିକର େ୍ାକଲାରୀଯକୁ୍ତ ସରୁ ଖାଦ୍ଶସ୍ 
ଅଧେି ଓ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ରୂକପ ବିକବଚନା େରାଗଲା । ଲଘ ୁଶସ୍ କଦଶପାଇ ଁେିଛି ନୂଆ େଥା ନୁକ�।ଁ 
ପବୂ୍ଷରୁ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ପରିକବଶକର କଯକତକବକଳ ସବ୍ଷନିମ ୍ନ ସବିୁଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥଲିା, କସକତକବକଳ 
କଛାଟ କଛାଟ ଚାରୀମାକନ ମଧ୍ୟ ନିେ ନିେର ଆବଶ୍େତା ଅନୁସାକର ଏ�ଭିଳି ଲଘଶୁସ୍ ଚାର 
େରୁଥକିଲ । ପରିବାରର ଆବଶ୍େତା ପରୂଣ େରିସାରିବା ପକର ଯା�ାେଛିି ଖାଦ୍ଶସ୍ ବଳୋ 
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୭



ମଗୋଟିଏ ଶତୋବ୍ୀମର ଥମର 
ଅନୁଭପୂ ତ ମବୈଶ୍ୱକି �ହୋ�ୋରୀ 
ମକୋଭିଡ଼ ଏବଂ ବଶି୍ୱବ୍ୟୋ�ୀ 
�ଣୁ୍ ମଟକଥିବିୋ ବବିୋଦ ଏହୋ 
ଦଶ୍ଷୋଇଛ ିମଯ ସ�ଗ୍ର ବଶି୍ୱ 
�ୋଇ ଁଖୋଦ୍ୟ ନରିୋ�ର୍ୋ ଚନି୍ତୋର 
ବଷିୟ �ୋେଟିଛ।ି ଏଭଳି ଏକ 
ସ�ୟମର, �ିମେଟ୍ �ୋଇ ଁ
ମବୈଶ୍ୱକି ସ୍ରମର ଆମଦେୋଳନ 
ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱ�ପୂର୍୍ଷ �ଦମଷେ�, 
କୋରଣ ତୋହୋ ଚୋଷ କରିବୋ 
ସହରସୋଧ୍ୟ, ରଳବୋୟୁ ଅନୁକପୂଳ 
ଏବଂ �ରୁଡ଼ି ସହନଶୀଳ।
-ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ

ର�ୁଥଲିା, ତା�ାେ ୁକସମାକନ ବୋରକର ବିକି୍ର େରୁଥକିଲ । ଲାଭ ଦୃଷି୍ରୁ 
ଧୀକର ଧୀକର େରିୃ ୋଯ୍୍ଷ  ଅଧେି ପ୍ରତିକଯାଗିତାମଳୂେ କ�ାଇଚାଲିଲା। 
କଯକତକବକଳ େରିୃ ଉପାେ୍ଷନର ଏେ ଉତ୍ ଭାକବ ବିକବଚିତ କ�ଲା, 
କସକତକବକଳ େରୃେମାକନ ଧାନ ଓ ଗ�ମ ଚାର ଉପକର ଅଧେି 
ନିଭ୍ଷରଶୀଳ କ�ବାେ ୁ ଲାଗିକଲ । ଭାରତୀୟ େରୃେମାକନ ବର୍୍ଷମାନ 
ପଯ୍୍ଷ ାପ୍ ଖାଦ୍ଶସ୍ ଉତ୍ାଦନ େରୁଛନି୍ତ ଯା�ାେି କସମାକନ କଦଶର 
ଆବଶ୍େତା ପରୂଣ େରିବା ସ�ତି ବଳୋ ଖାଦ୍ଶସ୍େ ୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ 
ଅକନେ ରାଷ୍ଟ୍ରଙୁ୍କ କଯାଗାଇ ଆସଛୁନି୍ତ । ଏକବ କଯକ�ତୁ କଦଶ ଉଭୟ 
ଖାଦ୍ଶସ୍ ଓ ଉଦ୍ାନ େରିୃ କକ୍ଷତ୍କର କନତୃତ୍ୱ ଗ୍�ଣ େରୁଛି କସ� ି
ଦୃଷ୍ରୁ କପୌଷି୍େ ଖାଦ୍ଶସ୍ ଉପକର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରତି େରିବା ଏୋନ୍ତ 
ଆବଶ୍େ । ଆେ ିସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁକପୌଷି୍େ ଆ�ାର େରୁରି କ�ାଇପଡ଼ିଛି । 
କତଣ ୁଏ� ିଦିଗକର ଗଭୀର ତଥା ବ୍ାପେ ଗକବରଣା ଆଶା େରାଯାଉଛି । 
ଗକବରେମାକନ ଏ�ା ଉପକର ଅଧେି ଅନୁଧ୍ୟାନ େରୁଛନି୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ାନକର 
ଏ ସାଂପେ୍ଷକର କଲାେମାନଙୁ୍କ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମକର ସକଚତନ େରାଯାଉଛି 
ଏବାଂ ଉର୍ମ ସ୍ାସ୍୍ ପାଇ ଁଲଘ ୁଶସ୍ ଏୋନ୍ତ ଆବଶ୍େ କବାଲି ମତ ପ୍ରୋଶ 
ପାଉଛି । ଏ� ିପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ମତ କପାରଣ 
େରି େ�ଛିନି୍ତ କଯ ଆକମମାକନ ମିକଲଟ୍ ଉତ୍ାଦନ ଦିଗକର ୋଯ୍୍ଷ  େରିବା 
ଉଚିତ ଏବାଂ କଯାଗ ପରି ମିକଲଟ୍ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବାଂ ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱକର 
କଲାେମାନଙୁ୍କ କପ୍ରାତ୍ା�ତି େରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ� ି ଆହା୍ନ 
ପକର କଦଶକର ମିକଲଟ୍ ଆ�ାର ଓ ଉତ୍ାଦନ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକର ଲାଗିଛି । 

ଏ� ିପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର, ଭାରତ ସରୋର ମିକଲଟର ଗରୁୁତ୍ୱେୁ ସ୍ୀୋର 
େରିବା ସ�ତି କଦଶକର କପୌଷି୍େ ନିରାପର୍ା �ାସଲ େରିବା ଦିଗକର 
ୋଯ୍୍ଷ  େରୁଛନି୍ତ ଏବାଂ ଏ� ିଦିଗକର ଅକନେ ଉପକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ େରିଛନି୍ତ। 
୨୦୧୮ ମସି�ାେ ୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମିକଲଟ୍ ବର୍ଷ ରୂକପ ପାଳନ େରିବା, ମିଳିତ 
ୋତିସାଂଘର ସାଧାରଣ ପରିରଦକର ଅନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ ମିକଲଟ୍ ବର୍ଷ ପାଳନ 
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ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସ�ୋଚୋର         ମେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ାବ ଉପସ୍ାପନ ତଥା ଆ�ୁରି ଅକନେ କଛାଟ ବଡ଼ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ 
େରିବା ଏ�ାର ଉଦା�ରଣ । 
ମକୋଭିଡ୍ �ହୋ�ୋରୀ ଓ ଖୋଦ୍ୟର ଗରୁୁତ୍ୱ

କବୈଶ୍ୱେି ମ�ାମାରୀ କୋଭିଡ ସମସ୍ଙୁ୍କ ଏ�ା ଅନୁଭବ େରାଇଛି କଯ 
ସ୍ାସ୍୍ ଏବାଂ କପୌଷି୍େ ନିରାପର୍ା କେକତ ଗରୁୁତ୍ୱ ବ�ନ େକର । କୋଭିଡ଼, 
ବିବାଦ ଏବାଂ େଳବାୟୁ କ�ଉଛି ତିନିକଗାଟି ‘ସି’ (କୋଭିଡ୍, େନଫି୍କଟ ଏବାଂ 
କ୍ାଇକମଟ୍) । ଏଥରୁି ପ୍ରକତ୍େଟିର ଖାଦ୍ ନିରାପର୍ା ଉପକର କେୌଣସି 
ନା କେୌଣସି ଦୃଷି୍ରୁ ପ୍ରଭାବ ର�ଛିି । ଏଭଳି ସି୍ତିକର ଖାଦ୍ ସାମଗ୍ୀକର 
କପୌଷି୍େତାେୁ ସାମିଲ େରିବା ଯକଥଷ୍ େରୁରି କ�ାଇପଡ଼ିଛି । ଆକମ 
କଯକତକବକଳ ଅନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ ମିକଲଟ୍ ବର୍ଷ ପାଳନ େରୁଛୁ କସକତକବକଳ 
ଘକରାଇ ତଥା କବୈଶ୍ୱେି ସ୍ରକର ଆକମ ମିକଲଟ୍ ଭଳି ଲଘ ୁ ଶସ୍େୁ 
ଅଧେି ମାତ୍ାକର ଆ�ାର ରୂକପ ଗ୍�ଣ େରିବା ଆବଶ୍େ ଯା�ାେି ଆମେୁ 
େମ୍ଷନିଯକିୁ୍ତ ତଥା ଆଥଥିେ ସଦୃୁଢ଼ୀେରଣକର ମଧ୍ୟ ସ�ାୟେ କ�ାଇପାରିବ। 
ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ସାଂସ୍କତିୃ, ୋଯ୍୍ଷ କଶୈଳୀ, ପ୍ରାେୃତିେ ଉତ୍ାଦନ ଏବାଂ 
ପ୍ରେୃତି ଆମମାନଙୁ୍କ ଯା�ାେଛିି କଦଇଛି କସସବୁ ମଣରିେୁ ସସୁ୍ ରଖବିା 
ନିମକନ୍ତ ନିର୍ଥିଷ୍ ଭାକବ ଅଭିକପ୍ରତ । େିନ୍ତୁ ସମୟ ଅତିବା�ତି କ�ାଇ 
ଚାଲିଛି ଏବାଂ ଆଧନିୁେତା ନାମକର, ବ୍ସ୍ବ�ୁଳ େୀବନକଶୈଳୀ ୋରଣରୁ, 

୨୦୨୩ �ସିହୋକ ୁଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ �ିମେଟ୍ ବଷ୍ଷ ରପୂ ମ� 
�ୋଳନ ମଘୋଷଣୋ ନ�ିମନ୍ତ �ିଳିତ ରୋତସିଂଘ ଏବଂ 
ଖୋଦ୍ୟ ଓ କଷିୃ ସଂଗଠନକ ୁଅଭିନଦେନ! �ୁ ଁ�ଧ୍ୟ 

ବଭିିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ରୋଷ୍ଟଟ୍ର�ୋନଙୁ୍କ ସୋଧବୁୋଦ ରଣୋଉଛ ି
ମଯଉ�ଁୋମନ ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ �ିମେଟ୍ ବଷ୍ଷ �ୋଳନ 

ନ�ିମନ୍ତ ଆ�ର ପ୍ରସ୍ୋବକ ୁସ�ଥ୍ଷନ ରଣୋଇଛନ୍ତ ି। 
�ୋନବ ସ�ୋର ଦ୍ୋରୋ ସବ୍ଷ ପ୍ରୋଚୀନ ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ 

ରପୂ ମ� ଚୋଷ କରୋଯୋଇ ଆସଥୁବିୋରୁ �ିମେଟର ଏକ 
ମଗୌରବ�ୟ ଇତହିୋସ ରହଛି ି। ଅତୀତମର ଏହୋ 
ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱ�ପୂର୍୍ଷ ଖୋଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭୋମବ ରହଆିସିଛ ି
କନି୍ତୁ ବର୍୍ଷ�ୋନର ଆବଶ୍ୟକତୋ ମହଉଛ ିଏହୋକୁ 
ଭବଷି୍ୟତର ଖୋଦ୍ୟ ବକିଳ୍ପମର �ରିଣତ କରିବୋ!

-ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ

ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ �ିମେଟ୍ ବଷ୍ଷ: ପ୍ରସ୍ୋବକୁ ୭୨ଟି ରୋଷ୍ଟଟ୍ରର ସ�ଥ୍ଷନ

�ିମେଟ୍ ( ରୱୋର, ବୋରରୋ, ରୋଗି ଭଳି େଘଶୁସ୍ୟ) ମହଉଛ ିସବ୍ଷପ୍ରୋଚୀନ ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ। ଏଭଳି 
ମ�ୋଟୋ ବୋ ବଗଡ଼ୋ ଶସ୍ୟ ଆମ� ଭୋରତମର ସବ୍ଷ ପ୍ରଥମ� ଚୋଷବୋସ କରୁଥେୁି। ଏହୋର ଅମନକ 
ପ୍ର�ୋଣ ଆମ� �ୋଇଛ ୁଯୋହୋ ସ ପୂଚୀତ କମର ମଯ ସିନୁ୍ ସଭ୍ୟତୋ କୋଳମର ମେୋକ�ୋମନ ଏହଭିଳି 
�ିମେଟ୍ ରୋତୀୟ ଶସ୍ୟ ଖୋଉଥମିେ। ମେୋକ�ୋନଙୁ୍କ ମ�ୌଷି୍ଟକ ଖୋଦ୍ୟ ମଯୋଗୋଇବୋମର ଏଭଳି 
ମ�ୋଟୋ ଶସ୍ୟର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ିପ୍ରଦୋନ �ପୂବ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍ୱକୀୟ ଓ ମବୈଶ୍ୱକି ଚୋହଦିୋ ସଷିୃ୍ଟ କରିବୋ 
ସକୋମଶ, ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରୟୋସ କ୍ରମ� ଭୋରତ ସରକୋର �ିଳିତ ରୋତସିଂଘର 
ସୋଧୋରଣ �ରିଷଦମର ୨୦୨୩ �ସିହୋକୁ ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ �ିମେଟ୍ ବଷ୍ଷ ରପୂ ମ� ମଘୋଷଣୋ କରୋଯିବୋ 
ଦଗିମର ଏକ ପ୍ର�ଖୁ ଭପୂ �ିକୋ ଗ୍ରହଣ କରିଥମିେ । ଭୋରତର ଏହ ିପ୍ରସ୍ୋବକୁ ବଶି୍ୱର ୭୨ଟି ରୋଷ୍ଟଟ୍ର 
ସ�ଥ୍ଷନ ରଣୋଇଥମିେ ଏବଂ ୨୦୨୧ �ସିହୋ �ୋର୍୍ଷ �ୋସମର ହି ଁ�ିଳିତ ରୋତସିଂଘ ୨୦୨୩ �ସିହୋକୁ 
ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ �ିମେଟ୍ ବଷ୍ଷ ରପୂ ମ� �ୋଳନ କରିବୋକୁ ମଘୋଷଣୋ କରିଥେିୋ । 

୯

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୋହୋଣୀ ମ�ୌଷି୍ଟକ ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ: ଭୋରତର ମନତୃତ୍ୱ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

n 	ମ�୍ୱେ: ମିକଲଟକର ଅଧେି ମାତ୍ାର କପୌଷି୍େତା ଗଣୁ ଥବିା ଦୃଷି୍ରୁ 
କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର ୨୦୧୮ ମସି�ା ଏପି୍ରଲ୍ ମାସକର ମିକଲଟ୍େୁ ପଷିୁ୍ଯକୁ୍ତ 
ଖାଦ୍ଶସ୍ ଭାକବ ବିଜ୍ପିତ େରିଛନି୍ତ ।

n ସକଚତନତା: କପୌଷି୍େ ଲଘ ୁ ଶସ୍ ଯଥା ରାଗି, କୋୱାର, 
ବାେରା ଏବାଂ ଆ�ୁରି ଅକନେ ପ୍ରୋର କମାଟା ଶସ୍େୁ 
ପ୍ରଦଶ୍ଷନୀ ମାଧ୍ୟମକର ପ୍ରଦଶଥିତ େରି ସରୋର େୃରେମାନଙୁ୍କ 
ସକଚତନ େରାଉଛନି୍ତ ଏବାଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ ନିରାପର୍ା ମିଶନ୍ 
ମାଧ୍ୟମକର କସମାନଙୁ୍କ କପୌଷି୍େ ଖାଦ୍ଶସ୍ ସମ୍ପେ୍ଷକର 
ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ େରୁଛନି୍ତ ।

n 	ଗକବରଣା : ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ:୍ ଗକବରଣା ଓ ବିୋଶ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ସ�ାୟତା 
ମାଧ୍ୟମକର କପୌଷି୍େ ମିକଲଟମାନଙୁ୍କ କଲାେପି୍ରୟ େରାଯାଉଛି । 
ମିକଲଟକର ପ୍ରସୁ୍ତ ଖାଦ୍ପଦାଥ୍ଷ ଓ ଉତ୍ାଦେୁ କଲାେପି୍ରୟ େରିବା 
ସୋକଶ ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ ୍ ଏବାଂ ଅନ୍ ଉକଦ୍ାଗୀମାନଙୁ୍କ ସ�ାୟତା 
କଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

n 	କେୈବ- ସରୁକି୍ଷତ େିସମ: ଆଠ ପ୍ରୋର କେୈବ-ସରୁକି୍ଷତ େିସମ/ 
�ାଇବ୍ଡ୍ି ମିକଲଟେୁ ୨୦୧୮ ମସି�ା ଠାରୁ ୨୦୨୨ ମସି�ା କେବୃଆରୀ 
ମାସ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଚାର େରିବା ସୋକଶ ବଟେନ େରାଯାଇଛି ।

n 	ରପ୍ାନି କପ୍ରାତ୍ା�ନ: କେନ୍ଦ୍ର ବାଣେି୍ ଏବାଂ ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ�ାର 
ସକବ୍ଷାଚ୍ଚ େରିୃ ରପ୍ାନି କପ୍ରାତ୍ା�ନ ସାଂସ୍ା େରିୃ ଏବାଂ ପ୍ରକି୍ରୟାେତୃ 
ଖାଦ୍ ଉତ୍ାଦ ରପ୍ାନି ବିୋଶ ପ୍ରାଧେିରଣ (ଏପିଇଡିଏ) ମାଧ୍ୟମକର 
୨୦୨୨ ମସି�ା ଡିକସମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ଏେ ବ୍ାପେ ରଣନୀତି ପ୍ରସୁ୍ତ 
େରିଛନି୍ତ ଯା�ା ମାଧ୍ୟମକର ବିଶ୍ୱବ୍ାପୀ କପୌଷି୍େ ଖାଦ୍ଶସ୍ର 
ରପ୍ାନି େରାଯାଇପାରିବ ।

n 	ଇ-ୋଟାଲଗ:୍ ଭାରତୀୟ କମାଟା ଖାଦ୍ଶସ୍ ଓ ଉତ୍ାଦେୁ 
କପ୍ରାତ୍ା�ନ କଯାଗାଇ କଦବା ନିମକନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର ପ୍ରକତ୍େ 
ଲକ୍ଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମକନ୍ତ ୩୦କଗାଟି ଇ- ୋଟାଲଗର ବିୋଶ 
ଘଟାଇଛନି୍ତ । କସ�ସିବୁ ୋଟାଲଗକର ବିଭିନ୍ନ େିସମର ଭାରତୀୟ 
କମାଟା ଶସ୍ ଓ ଏ�ାର ଉତ୍ାଦ ରପ୍ାନି ପାଇ ଁଉପଲବ୍ଧ ର�ଛିି । 
ଏ� ିସଚୂୀ ପସିୁ୍ୋକର ସେିର୍ୟ ରପ୍ାନିୋରୀ, ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ,୍ େରୃେ, 
ଉତ୍ାଦେ ସାଂସ୍ା ଏବାଂ ଆମଦାନିୋରୀ/ ଖଚୁୁରା କଚନ୍/ �ାଇପର 
ବୋର ଇତ୍ାଦିର ବିସୃ୍ତ ତାଲିୋ ର�ଛିି । ଏ�ସିବୁ ୋଟାଲଗେୁ 
ବିକଦଶକର ଥବିା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ, ଆମଦାନିୋରୀ, 
ରପ୍ାନିୋରୀ, ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ ୍ ଏବାଂ ଅନ୍ାନ୍ �ତିଧାରେମାନଙୁ୍କ 
କଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

n 	କବୈଶ୍ୱେି ସ�କଯାଗୀ: ଭାରତର ନୀତୀ ଆକୟାଗ ଏ� ିପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର 
ମିଳିତ ୋତିସାଂଘର ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ସ�ତି ୨୦୨୧ ମସି�ା 
ଡିକସମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ ଏେ ଉକର୍ଶେିା ରାେନିାମା ପତ୍ ସ୍ାକ୍ଷର 
େରିଛନି୍ତ । ଏ� ି ସ�କଯାଗ ରାେନିାମା ମିକଲଟ୍ ୋରବାରେୁ 
ଅଗ୍ପ୍ରାଧାନ୍ କଦବା ସ�ତି ଭାରତ ତା’ର ମିକଲଟ୍ ଚାର ସାଂପେ୍ଷୀତ 
ଜ୍ାନେ ୁବିଶ୍ୱବ୍ାପୀ ବିତରଣ େରିବ ଯା�ାେି ଅନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ ମିକଲଟ୍ ବର୍ଷ 
୨୦୨୩ ପାଳନ ଅବସରକର ଅନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସ�ାୟେ କ�ବ ।

n 	ବ୍ାଣି୍ାଂ ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱାକରାପ: କେନ୍ଦ୍ର ବକେଟ୍ ୨୦୨୨-୨୩ ଏ�ା 
ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ େକର କଯ ମିକଲଟର ଅମଳ ପରବର୍୍ଷୀ 
ମଲୂ୍ ସମ୍ବଦ୍ଧ୍ଷନ, ଘକରାଇ ଚା�ଦିା ବୃଦି୍ଧ ଏବାଂ ଏ�ାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏବାଂ 
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ରକର ବ୍ାଣି୍ାଂ ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆକରାପ େରାଯିବ ।

n 	େକପ୍ଷାକରଟ୍ େଗତ ଆଗଭର କ�ବା ଉଚିତ: ୨୦୨୨ ମସି�ା 
କେବୃଆରୀ ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ ଏ ସମ୍ପେ୍ଷୀତ ଆକୟାେତି ଏେ 
ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ଭାରତୀୟ ମିକଲଟ୍ 
ଉତ୍ାଦେ ୁବ୍ାଣି୍ାଂ େରିବା ଏବାଂ ଏ�ାେୁ କପ୍ରାତ୍ା�ନ କଯାଗାଇ କଦବା 
ସୋକଶ ଆହା୍ନ େରାଇଥକିଲ ।

n େ୍ାଟିେନକର ବାଧ୍ୟତାମଳୂେ େରାଯିବା: ସ୍ାସ୍୍ ଉପାକଦୟତା ଦୃଷି୍ରୁ 
ମିକଲରେ ଚା�ଦିା ବୃଦି୍ଧେୁ ଦୃଷି୍କର ରଖ ି କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର ତାଙ୍କର 
ସମସ୍ ବିଭାଗୀୟ ୋଯ୍୍ଷ ାଳୟମାନଙୁ୍କ ନିକଦ୍ଦ୍ଷଶ କଦଇଛନି୍ତ କଯ 
କସମାକନ ନିେ ନିେର େ୍ାଟିେନ୍ ଏବାଂ ଅନ୍ାନ୍ କବୈଠେ କବକଳ 
ଖାଦ୍ ସ�ତି ମିକଲଟ୍େୁ ପ୍ରବର୍୍ଷନ େରନ୍ତୁ ।

n 	କପାରଣ ଅଭିଯାନ: ଶଶିମୁାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର କପୌଷି୍େତା ବୃଦି୍ଧ େରିବା 
ସୋକଶ କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର ରାେ୍ ସରୋରମାନଙୁ୍କ ଅନୁକରାଧ 
େରିଛନି୍ତ କଯ କସମାକନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କପାରଣ କଯାେନା ଅଧୀନକର 
କମାଟା ଖାଦ୍ଶସ୍େ ୁ ସାମିଲ େରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସାଂପେ୍ଷକର 
ପ୍ରୟାସ େରନ୍ତୁ । ଏ�ା ଅଧୀନକର କଯଉସଁବୁ େଲି୍ାଗଡ଼ିୁେ ସାାଂସ୍କତିୃେ 
ଦୃଷି୍ରୁ ଗ୍�ଣୀୟ ଅଭ୍ାସ ରୂକପ ବଗଡ଼ା ଖାଦ୍ଶସ୍େ ୁଆ�ାରକର 
ସାମିଲ େରିଛନି୍ତ କସ�ସିବୁ େଲି୍ାଗଡ଼ିୁେ ୁପ୍ରାଧାନ୍ ଦିଆଯିବ ।

n  ଭାରତ ପାଇ ଁସକୁଯାଗ: ୨୦୨୩ ମସି�ାେୁ ଅନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ ମିକଲଟ୍ 
ବର୍ଷ- ୨୦୨୩ ଭାକବ ପାଳନ େରିବାେୁ କଘାରଣା େରି ମିଳିତ 
ୋତିସାଂଘ ସାଧାରଣ ପରିରଦ ବିଶ୍ୱବ୍ାପୀ କମାଟା ଖାଦ୍ଶସ୍ 
ଚାର େରାଯାଉଥବିା କକ୍ଷତ୍ ବୃଦି୍ଧ ଦିଗକର ୋଯ୍୍ଷ  େରୁଛନି୍ତ। 
କଯକ�ତୁ ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱକର ଭାରତ ଏଭଳି କମାଟା ଶସ୍ 
ଉତ୍ାଦନର ସବ୍ଷବୃ�ତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର, କସ� ିଦୃଷି୍ରୁ ଏ�ାେୁ ଏେ ସକୁଯାଗ 
ରୂକପ ଗ୍�ଣ େରି କସଥରୁି ୋଇଦା �ାସଲ େରିବାେୁ ଭାରତ 
ବ୍ାପେ ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍�ଣ େରିଛି ।

�ିମେଟ୍ ସବ୍ଷମଶ୍ଷ:୍ ମରୋ�ଠୋମର �ିଳିତ ରୋତସିଂଘର 
ଖୋଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ (ଏେଏଓ) �ଷେରୁ ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ 
�ିମେଟ୍ ବଷ୍ଷ- ୨୦୨୩ର ଶଭୁୋରମ୍ଭ କୋଯ୍ଷ୍ୟକ୍ର� ଅନୁଷ୍ିତ 
ମହବୋ ଅବସରମର ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ �ିମେଟକୁ 
ଭବଷି୍ୟତର ଖୋଦ୍ୟ ବକିଳ୍ପମର �ରିଣତ କରିବୋ ସକୋମଶ 
ଆହୋ୍ନ ରଣୋଇଥମିେ । ମସ �ଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥମିେ ମଯ 
ରଳବୋୟୁ �ରିବର୍୍ଷନ କ�ିରି ଭୋମବ ଖୋଦ୍ୟ ଉ�େବ୍ଧତୋକୁ 
ଆକ୍ରୋନ୍ତ କରିଚୋେିଛ ି। ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ କହଥିମିେ, ‘ମ�ୋଟୋ 
ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉ�ମଭୋକ୍ତୋ, କୃଷକ ଏବଂ ରଳବୋୟୁ �ୋଇ ଁ
ସବୁଠୋରୁ ଅନୁକପୂଳ ।’

ମକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଗ୍ରହଣ କରୋଯୋଇଥବିୋ ପ୍ର�ଖୁ �ଦମଷେ��ୋନ

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୋହୋଣୀ ମ�ୌଷି୍ଟକ ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ: ଭୋରତର ମନତୃତ୍ୱ

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସ�ୋଚୋର         ମେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        ୧୦



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

ଅଧେିାାଂଶ ସମୟକର ଆକମ ଅକନେ ଭଲ େଥାେୁ ଭୁଲିଯାଇଥାଉ 
ଏବାଂ ପ୍ରଗତି ନାମକର ଆକମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ େନିିରେୁ େୀବନକର ଗ୍�ଣ 
େରିଥାଉ ।

ପ୍ରଗତି ନିଶି୍ତ ଭାକବ ଆବଶ୍େ, େିନ୍ତୁ ପ୍ରେତିୃ ସ�ତି ଉପଯକୁ୍ତ 
ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାେରି ପ୍ରଗତି େରାଯିବା ଉଚିତ ଯା�ାେ ିକଲାେମାନଙ୍କ 
େୀବନ ଏବାଂ ଏବାଂ କଦଶ ପାଇ ଁଉପୋରସିଦ୍ଧ । ଆେେିାଲି ଆକମ 
ଅକନେ େନିିର ପାଇପାରୁଛୁ ଏବାଂ କସସବୁ ପାଇ ଁଚଢ଼ା ମଲୂ୍ ମଧ୍ୟ 
କଦଉଛୁ । କସଥରୁି ଅକନେ େନିିର ଅଛି ଯା�ାର ବି�ନେ ୁଆକମ କେ� ି
ସଦୁ୍ଧା ସାଇତି ରଖନୁା�ି ଁ। ଏପରିେି େରୃେମାକନ ମଧ୍ୟ କସସବୁ ଚାର 
େରନି୍ତନା�ି ଁ। େିନ୍ତୁ କସସବୁ ପ୍ରାେୃତିେ ଭାକବ ଏବାଂ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁକର 
ସ୍ାଭାବିେ ଭାକବ ଉପେୁଥିାଏ । କଯଉ ଁ କଲାେମାକନ କସସବୁର 
ଦ୍ରବ୍ଗଣୁ ୋଣଛିନି୍ତ, କସସବୁେ ୁ କନଇ ବ୍ବ�ାର େରିଥାନି୍ତ। 
ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତିୃକର ଏ� ିସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା େରିଆସିଛନି୍ତ । ଏ�ା 
ଉକଲ୍ଖକଯାଗ୍ କଯ କୋଭିଡ଼ ବିଶ୍ୱକର କଦଖାକଦଇଥବିା ପ୍ରଥମ 
ମ�ାମାରୀ ନଥଲିା, େିମ୍ବା ଏ�ା କଶର ମ�ାମାରୀ ସଦୁ୍ଧା ନୁକ� ଁ । 
ଯଦି ଭବିର୍ତକର ଆ�ୁରି ଅଧେି ମ�ାମାରୀ ସାଂଘଟିତ �ୁଏ, ତା�ା 
ଅଧେି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ େରିବ ଏବାଂ ମାରେ ସାେବି । େଳ 
ସ୍ରୂପ, ଅନ୍ତେ୍ଷାତିେ ମିକଲଟ୍ ବର୍ଷ ଏ� ି ଦୃଷି୍ରୁ ଅଧେି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 

All millets are 
gluten free. Doctors 

recommend it for 
patients suffering from 

celiac disease

ହୃତପିଣ୍ଡକୁ ସସୁ୍ଥ ରଖବିାରର ସହାୟକ ରହାଇଥାଏ। 
ର�ଉ ଁରଲାକମାରନ ମଧରୁମହ ରରା�ରର ପୀଡ଼ିତ 
ରସମାନଙ୍ ପାଇ ଁଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଭାରବ ଏହା 

ବିରବଚିତ । ରକ୍ ଶକ୍ଷରାର ଅନିୟନି୍ତତ ବୃଦି୍ଧକୁ 
ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ ।

ଏଥରିର ରଲୌହସାର 
ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରର 

ରହଛିି �ାହା 
ଫଳରର ଏହା 

ଶରୀରରର ରକ୍ 
ବୃଦ୍ଧିରର ସହାୟକ 

ରହାଇଥାଏ ।

ନଭ୍ଷସ 
ସିଷ୍ମକୁ ସଦୃୁଢ଼ 

କରିବାରର 
ଏହା ସହାୟକ 
ରହାଇଥାଏ ।

ମାନସିକ ଅବସାଦକୁ ନୟିନ୍ତଣ କରିବା 
ସହତି ଏହା ନମି ୍ନ ରକ୍ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ 

ପ୍ରତହିତ କରିଥାଏ । ର�ଉସଁବୁ ପଦାଥ୍ଷ 
ଶରୀରର କ୍ଷତସିାଧନ କରିଥାଏ ମିରଲଟ 

ଏହା ବରୁିଦ୍ଧରର ସଂଗ୍ାମ କରିଥାଏ । 

ଶରୀରର ହାଡ଼ �ଠନରର 
ସହାୟକ ରହାଇଥାଏ ତଥା 
ଶରୀରରୁ ରକ୍ହୀନତା ଦୂର 
କରିଥାଏ ।

ଫକ୍ସରଟଲ୍ ମିରଲଟ୍: ଏଥରିର ପ�୍ଷ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର କାଲସିଅମ ୍
ଥାଏ �ାହାକ ିହାଡ଼କୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିଥାଏ ଏବଂ ହାଡ଼ରପାରିଆ 
ରରା�ରୁ ଏହା ରଲାକମାନଙୁ୍ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
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ଶରୀରର ରକାରିକାକୁ ନଷ୍ ରହବାରୁ ସରୁକି୍ଷତ 
ରଖଥିାଏ । ରକାରଲାନ୍ କକ୍ଷଟ ଆଶଙ୍ା ଏବଂ 
ହୃର୍ା�ର ମାତ୍ାକୁ ଏହା ହ୍ାସ କରିଥାଏ ।

ଭିଟାମିନ- ଇ ଏଥରିର 
ଅଧକି ମାତ୍ାରର 
ଥାଏ �ାହାକ ି
ଶରୀରର ତନ୍ତୁକୁ 
କ୍ଷତ ିପହଞ୍ାଇବାରୁ 
ସରୁକି୍ଷତ ରଖଥିାଏ ।

PEARL

FOXTAIL MILLET

ମ�ୋଟୋ ଶସ୍ୟ କୋହୋକୁ କହନ୍ତ ି?
n  କମାଟା ଶସ୍ ସାଧାରଣତଃ ଲଘ ୁ ଶସ୍ ବଗ୍ଷକର ଆସିଥାଏ । 

କସ�ସିବୁ ଶସ୍େ ୁକପୌଷି୍େ ଶସ୍ କବାଲି େ�ୁାଯାଇଥାଏ େିମ୍ବା 
ସ୍ଳ୍ପ େଳକର ଉତ୍ାଦିତ କ�ାଇପାରୁଥବିା ଶସ୍ । କସ�ସିବୁ ଶସ୍ 
ମଧ୍ୟକର କୋୱାର, ବାେରା, ରାଗି, େଟୁେୀ, ୋେନୁ, ଚୀନା, ସାଭା, 
କୋକଡ଼ା ଏବାଂ ଅନ୍ାନ୍ ମିକଲଟ୍ ସାମିଲ ।

n  ମିକଲଟ୍ ୋତୀୟ ଶସ୍ ଶଷୁ୍କ ଭୂମିକର ଚାର କ�ାଇଥାଏ । 
କଯଉସଁବୁ ସ୍ାନକର େମ ୍ େଳ ଉପଲବ୍ଧ କସ�ଠିାକର ଏ�ା ଚାର 
େରାଯାଇଥାଏ। କମାଟା ଖାଦ୍ଶସ୍ ଭାରତକର ମଖୁ୍ତଃ କସ�ସିବୁ 
ରାେ୍ମାନଙ୍କକର ଚାର େରାଯାଇଥାଏ କଯଉଠଁାକର ସ୍ଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ 
ଧରଣର ବର୍ଷା (୨୦୦ – ୮୦୦ ମିମି ମଧ୍ୟକର) କ�ାଇଥାଏ ।

n  ମିକଲଟ୍ ଆଫି୍ୋ ଏବାଂ ସବ୍ ସା�ାରା କକ୍ଷତ୍ର କ୍ଷଦୁ୍ର ଏବାଂ 
ଶଷୁ୍କଭୂମି େରୃେମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ଭାକବ ଖଆିଯାଉଥବିା ଖାଦ୍ର 
ଅାଂଶବିକଶର । େିନ୍ତୁ ଏଥରୁି ପ୍ରଚୁର ପଷିୁ୍ ମିଳିଥାଏ ଓ ଏ�ା 
କସଠାୋର େରୃେମାନଙ୍କର େୀବନେୀବିୋର ମଖୁ୍ ଉତ୍ ।

n  ମିକଲଟେୁ ଖାଦ୍, କଗାଖାଦ୍, କେୈବ ଇନ୍ନ ଓ ଆଲକୋ�ଲ ଭାକବ 
ବ୍ବ�ାର େରାଯାଇଥାଏ । କସଇଥପିାଇ ଁମିକଲଟେୁ ସ୍ଳ୍ପ ଖାଦ୍ର 
ଆଖ୍ା ଦିଆଯାଇଛି ୋରଣ ତା�ା ଉପକଭାକ୍ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ କଯତିେି 
ସ�େ େରୃେ ଓ ପ୍ରେତିୃ (ଧରିତ୍ୀ) ପାଇ ଁମଧ୍ୟ କସତିେି �ତିେର ।

ମ�ୋଟୋ ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିଥୋଏ
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ମକନ�ୁଏ ଯା�ାେି ଏଭଳି କବୈଶ୍ୱେି ମ�ାମାରୀର ଖାଦ୍ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଭାବ 
ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତି ଭଳି ୋଯ୍୍ଷ  େରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ େ�କିଲ 
କଯ ମାନବ ସମାେ ଦ୍ାରା ଚାର େରାଯାଇଥବିା ପ୍ରାରମି୍ଭେ େରିୃ ମଧ୍ୟରୁ 
ମିକଲଟ୍ ଅନ୍ତମ । ପଷିୁ୍ର ଏେ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଉତ୍ ଭାକବ ଭବିର୍ତର 
ଖାଦ୍ ବିେଳ୍ପ ରୂକପ ମିକଲଟ୍ ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆକରାପ େରାଯିବା 
ଆବଶ୍େ ।
ମ�ୌଷି୍ଟକ ଶସ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ମକବଳ ବଗଡ଼ୋ ଶସ୍ୟ ନୁମହ ଁ

ମିକଲଟ୍ ପ୍ରାଚୀନ ୋଳରୁ ଏେ ଶସ୍ ଭାକବ ବ୍ାପେ ଭାକବ ସବ୍ଷତ୍ 
ସପୁରିଚିତ । ଆକମମାକନ କଯଉ ଁ ଆଧନିୁେ ଖାଦ୍ଶସ୍ ଖାଉ ତା�ା 
ତୁଳନାକର ଏ�ାର ଏେ ସଦୁୀଘ୍ଷ ଇତି�ାସ ର�ଛିି । ମିକଲଟ୍ ଶସ୍ 
ସିନ୍୍ ସଭ୍ତାକର �ି ଁଆବିଷ୍କତୃ କ�ାଇଥଲିା ଯା�ାେ ିସିନୁ୍ ସଭ୍ତା ସ୍ଳୀ 
ଖନନରୁ ଆବିଷ୍କତୃ କେକତେ ସାମଗ୍ୀରୁ େଣାପଡ଼ିଛି । ପନୁଶ୍ ଭାରତ 
କ�ଉଛି ମିକଲଟ୍ ଶସ୍ ଉତ୍ାଦନକର ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଷବୃ�ତ୍ ଉତ୍ାଦନୋରୀ। 
ଭାରତ ପ୍ରାୟ ୧.୮୦ କୋଟି କମରିେେ୍ ଟନର ମିକଲଟ୍ ଉତ୍ାଦନ େରିଥାଏ 
ଯା�ାେ ି ବିଶ୍ୱକର ଉତ୍ାଦିତ କ�ଉଥବିା କମାଟ୍ ମିକଲଟର ପ୍ରାୟ ୨୦ 
ପ୍ରତିଶତ । ପଥୃବିୀର ୨୦୦ରୁ ଅଧେି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର 
କେୌଣସି ନା କେୌଣସି ପ୍ରୋର ମିକଲଟ୍ ଶସ୍ ଉତ୍ାଦନ େରିଥାନି୍ତ । କସଥ ି
ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ନଅ ପ୍ରୋର କପୌଷି୍େ ମିକଲଟ୍ ଶସ୍ ଉତ୍ାଦନ େରିଥାଏ । 
ଖାଦ୍ ପ୍ରକି୍ରୟାେରଣକର ସଦୁ୍ଧା କପୌଷି୍େ ନିରାପର୍ା ସମାଧାନ ଉପାୟମାନ 

ର�ଛିି । ଉଦା�ରଣ ସ୍ରୂପ, ଗବଡ଼ା ଓ ମିକଲଟ୍ ଶସ୍ର ଅଧେି କପୌଷି୍େ 
କ୍ଷମତା ର�ଛିି । ଏଭଳି ଶସ୍ ମଧ୍ୟ େୃରି- େଳବାୟୁ ସି୍ତି ସ�ନଶୀଳ ।

କତଣ ୁଏ�ାେ ୁ‘ଉଚ୍ଚ ପଷିୁ୍ଯକୁ୍ତ ଓ େଳବାୟୁ ସ�ନଶୀଳ’ ଶସ୍ ଭାକବ 
ନାମିତ େରାଯାଇଛି । ଆକମ ଏକବ ଖାଉଥବିା ଖାଦ୍ଶସ୍ ତୁଳନାକର 
କମାଟା ଓ ବଗଡ଼ା ଶସ୍ ଶରୀର ପାଇ ଁ ଅଧେି �ତିେର ଓ ପଷିୁ୍ 
ପ୍ରଦାନୋରୀ । ଏ�ା ପ୍ରତୀତ, କଯଉ ଁ େରୃେମାକନ ଏ�ାେୁ ଚାର େରନି୍ତ 
କସମାକନ କ୍ଷଦୁ୍ର ଚାରୀ ଏବାଂ କସମାକନ ଏ�ାେ ୁଅଣ େଳକସଚିତ କକ୍ଷତ୍କର 
�ି ଁଚାର େରିଥାନି୍ତ । ଏ�ାେ ୁ ‘କେୈବ େରିୃ” କମାଲି ମଧ୍ୟ େ�ୁାଯାଇଥାଏ । 
ୋରଣ, ଏଥକିର ରାସାୟନିେ ସାର େିମ୍ବା େୀଟନାଶେ କ୍ୱଚିତ୍ ବ୍ବ�ାର 
େରାଯାଇଥାଏ । ଏେଦା ଯା�ାେ ୁ ବଗଡ଼ା ଶସ୍ କବାଲି େ�ୁାଯାଉଥଲିା 
ଏକବ ତା�ାର ପରିଭାରା ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏ�ାେ ୁବର୍୍ଷମାନ ‘ସପୁରେୁଡ୍’ 
କବାଲି ମାନ୍ତା ପ୍ରଦାନ େରାଯାଇଛି । କତଣ ୁ ଏ�ାର ଚା�ଦିା ବୃଦି୍ଧ 
ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆକରାପ େରାଯାଉଛି ଯଦ୍ାରା େରୃେମାନଙୁ୍କ ଏ�ାର 
ଉର୍ର ମଲୂ୍ ଉପଲବ୍ଧ କ�ାଇପାରିବ ।

ମିକଲଟ୍ ଶସ୍ ଏେ ପ୍ରୋର ବିେଳ୍ପ ଖାଦ୍ ଯା�ାେି ସବୁେ 
ପନିପରିବାଯକୁ୍ତ ଖାଦ୍ର ବଦ୍ଧଥିତ ଚା�ିଦାକର ସ�ାୟେ କ�ାଇପାରିବ। 
ମିକଲଟ୍ ଉଭୟ ସ୍ାସ୍୍େର ଖାଦ୍ ଓ ନିରାପଦ ପରିକବଶ ଦିଗକର 
ସ�ାୟେ କ�ାଇଥାଏ । ଏ�ା କ�ଉଛି ମାନବ ସମାେେୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର 
ଏେ ପ୍ରାେୃତିେ ବରଦାନ ।
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ଭାରତୀୟ ମିକଲଟ୍ ଏେ ପଷିୁ୍ଯକୁ୍ତ, ମରୁଡ଼ି ସ�ନଶୀଳ କଗାଷୀ୍ର ଶସ୍ 
ଯା�ାେ ିକଦଶର ବର୍ଷାକି୍ଷ୍ ଶଷୁ୍କ ଏବାଂ ଅଦ୍ଧ୍ଷ ଶଷୁ୍କ କକ୍ଷତ୍ର ଥବିା େମିକର ଚାର 
େରାଯାଇଥାଏ । “କପାଆସିଆ ଉଦି୍ଦ ବିଜ୍ାନ ପରିବାର”କର ଏ�ା ଏେ 
ଅଦ୍ଧ୍ଷ-ବି�ନଯକୁ୍ତ ଘାସ ଭାକବ ପରିଗଣତି କ�ାଇଥାଏ । ଅଥ୍ଷାଭାବକର ଥବିା 
ବଶି୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଗରିବ େୃରେ ଏ�ାେୁ ଖାଦ୍ ଭାକବ ଗ୍�ଣ େରିଥାନି୍ତ 
ଏବାଂ ଗ�ୃପାଳିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏ�ା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ କଯାଗାଇଥାଏ । 
ଭାରତର ପାରିକବଶେି ଓ ଆଥଥିେ ନିରାପର୍ା ଉପକର ଏ�ାର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ପ୍ରଭାବ ର�ଛିି । କତଣ ୁ ମିକଲଟେୁ ‘କମାଟା ଶସ୍’ ଅଥବା ‘ଗରିବ 
କଲାେଙ୍କ ଆ�ାର’ କବାଲି ମଧ୍ୟ େୁ�ାଯାଇଥାଏ । ଭାରତୀୟ ମିକଲଟ୍ 
ଶସ୍ କପ୍ରାଟିନ୍, ଭିଟାମିନ ଓ ଖଣେିସାରକର ଭରପରୂ। ଏଭଳି ଶସ୍ ମଧ୍ୟ 
ଗଲୁ୍କଟନ୍ ମକୁ୍ତ ଓ ‘ଗା୍ଇକସମିେ୍ ଇକଣ୍କ୍ସ’କର ନିମ ୍ନକର ର�ଛିି। କତଣ ୁ
କସଲିଆେ୍ କରାେ ଅଥବା ମଧକୁମ�କର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଗୀମାନଙ୍କ ନିମକନ୍ତ 
ଏ�ା ଏେ �ତିେର ବିେଳ୍ପ ଖାଦ ସଦୃଶ । 

େକରାନା ମ�ାମାରୀ କ୍ଷଦୁ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ ଚାରୀମାନଙୁ୍କ ଏେ ଅତିରିକ୍ତ 
ଉପାେ୍ଷନର ଗରୁୁତ୍ୱ ସମ୍ପେ୍ଷକର କଚତାଇ କଦଇଛି ଏବାଂ କସମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ମିକଲଟ୍ ଶସ୍ କ�ଉଛି କଶ୍ଷ ୍ଉପାୟ । ମିକଲଟ୍ ଏେ େଳବାୟୁ 
ସ�ନଶୀଳ ଶସ୍ ଯା�ାେି ସ୍ଳ୍ପ େଳ ସ�ାୟତାକର ଚାର େରାଯାଇପାକର। 
କସ�ଭିଳି ସ୍ଳ୍ପ ଅଙ୍ାରେ ଉତ୍େ୍ଷନ ଓ ଏପରିେି ମରୁଡ଼ି ସି୍ତିକର ସଦୁ୍ଧା 
ଏ�ାେ ୁଚାର େରାଯାଇପାକର । କତଣ ୁଅନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ ମିକଲଟ୍ ବର୍ଷ ପାଳନ 

ଖାଦ୍ ନିରାପର୍ା ଓ କପୌଷି୍େ ଆ�ାର ପାଇ ଁମିକଲରେ ଅବଦାନ ସମ୍ପେ୍ଷକର 
କଲାେମାନଙ୍କ ସକଚତନତା ବୃଦି୍ଧ େରିବ ତଥା �ତିଧାରେମାନଙୁ୍କ 
ମିକଲଟର ସରୁକ୍ଷା ଓ ଉତ୍ାଦନ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁଅନୁପ୍ରାଣୀତ େରିବ । ଅନୁରୂପ 
ଭାକବ, ଏ� ିଶସ୍ର ଗକବରଣା ଓ ବିୋଶ ନିମକନ୍ତ ଏ�ା ଅନ୍ମାନଙ୍କ 
ଧ୍ୟାନ ଆେର୍ଷଣ େରିବ ଓ ପାୁଂେ ିନିକବଶ ପାଇ ଁକପ୍ରରିତ େରିବ । 
�ିମେଟ୍ ଉତ୍ୋଦନ ମଷେତ୍ରମର ଭୋରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଭପୂ �ିକୋ

ମିକଲଟ୍ ଅଥବା ପଷିୁ୍ଯକୁ୍ତ ଲଘଶୁସ୍େୁ କପ୍ରାତ୍ା�ତି େରିବା ସୋକଶ 
ଭାରତ ସରୋର ଏେ ଉପକ୍ରମର ଶଭୁାରମ୍ଭ େରିଛନି୍ତ । ଏ�ା ଉଭୟ 
କଦଶ ଓ ବିକଦଶ ପାଇ ଁଉରି୍ଷ୍ । ଏ�ାର ସ୍ାଦ �ି ଁଏ�ାର ବିକଶରତା । 
କତଣ ୁକେବଳ ବିକଦଶେ ୁମିକଲଟ୍ ରପ୍ାନୀ େରିବା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ ନୁକ� ଁ, 
ଅପରପକକ୍ଷ, କଲାେମାନଙ୍କର ନିେଟତର କ�ବା ଓ କସମାନଙ୍କ ସ୍ାସ୍୍ର 
ଯତ୍ନ କନବା ମଧ୍ୟ ଏ�ାର ଅଭିପ୍ରାୟ । ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱ କଯକତକବକଳ କୋଭିଡ୍ 
ମ�ାମାରୀର ମେୁାବିଲା େରି ଚାଲିଥଲିା, କସ� ି ସମୟକର ଭାରତ 
ଏଭଳି ଏେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିୋଶ ଘଟାଇଥଲିା । ଭାରତ ସରୋର ଏ� ି
ଉପକ୍ରମେୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକର ପ୍ରସାରିତ େରିବାେୁ ଆଗ୍�ୀ । ସରୋର ଏ� ି
ଦିଗକର ପ୍ରୟାସ ୋରି ରଖଛିନି୍ତ ଯଦ୍ାରା ଭାରତରୁ ପଷିୁ୍ଯକୁ୍ତ ଖାଦ୍ଶସ୍ 
ସବ୍ଷତ୍ ପ�ଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ଏବାଂ ତା�ା ସବୁ ଏକେନ ୍ସ ିଓ ଦୂତାବାସମାନଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଆକୟାେତି ସମସ୍ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମକର ପରିକବରଣ େରାଯିବ । ଏ�ାର 
ବିକଶରତା ସାଂପେ୍ଷକର େନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଅବଗତ େରାଯିବ । ଏ� ିପ୍ରକି୍ରୟା 

୧୩

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୋହୋଣୀ ମ�ୌଷି୍ଟକ ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ: ଭୋରତର ମନତୃତ୍ୱ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ �ିମେଟ୍ ବଷ୍ଷ ଅବସରମର ଭୋରତ
କଭିଳି ଭୋମବ ମବୈଶ୍ୱକି ମନତୃତ୍ବ ମନବ

n 	ଭାରତକର ଉତ୍ାଦିତ ମିକଲଟ୍ ଶସ୍ର ରପ୍ାନି ସୋକଶ ରପ୍ାନିୋରୀ, 
େରୃେ ଏବାଂ ବ୍ବସାୟୀମାନଙ୍କ ଏେତ୍ ଅାଂଶଗ୍�ଣ ନିମକନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର 
ସରୋର ୧୬କଗାଟି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକ୍ସକପା ଏବାଂ କକ୍ରତା- ବିକକ୍ରତା 
କମଳାର ଆକୟାେନ େରିକବ ।

n  କମାଟା ଶସ୍େ ୁକପ୍ରାତ୍ା�ନ କଯାଗାଣ ନିମକନ୍ତ ଭାରତର ସଦୃୁଢ଼ ନୀତି 
ଅନୁସାକର ବିକଦଶକର ଥବିା ଭାରତୀୟ ମିଲରମାନଙ୍କର ସ�କଯାଗ 
ନିଆଯିବ ଏବାଂ ଭାରତୀୟ କମାଟା ଶସ୍ଗଡ଼ିୁେର ବ୍ାଣି୍ାଂ ଏବାଂ ଏ�ାର 
ବିପଣନେ ୁକପ୍ରାତ୍ା�ତି େରାଯିବ । ଆନ୍ତେ୍ଷାତିେ ସ୍ରର କସେ୍ (ରନ୍ନ 
ବିକଶରଜ୍) ତଥା ଡିପାଟ୍ଷକମଟୋଲ୍ କଷ୍ାର୍, ସପୁର ମାକେ୍ଷଟ୍ ଏବାଂ 
�ାଇପର ମାକେ୍ଷଟ୍ ଗଡିୁେ ୁସମ୍ଭାବ୍ କକ୍ରତା ଭାକବ ଚିହ୍ନଟ େରାଯାଇଛି 
ଯା�ା େଳକର ବି୨ବି କବୈଠେର ଆକୟାେନ ଏବାଂ କସମାନଙ୍କ ସ� 
ପ୍ରତ୍କ୍ଷ କଯାଗାକଯାଗ ମଧ୍ୟ େରାଯାଇପାରିବ ।

n  ନିର୍ଥିଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକର ଥବିା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସମାନଙ୍କକର ଅବସ୍ାପିତ 
ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙୁ୍କ ଏବାଂ ସମ୍ଭାବ୍ ଆମଦାନିୋରୀମାନଙୁ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋର 
ମିକଲଟ୍ ଉତ୍ାଦେ ୁପ୍ରଦଶ୍ଷନ େରିବା ସୋକଶ ଆମନ୍ତ୍ରଣ େରାଯିବ । 
କସଥ ି ମଧ୍ୟକର ସ�ସା ଖାଦ୍ ଭାକବ ଗ୍�ଣ େରାଯାଇପାରୁଥବିା 
ଉତ୍ାଦ ସାମିଲ ଏବାଂ ବି୨ବି କବୈଠେକର ମଧ୍ୟ ସ�କଯାଗ େରାଯିବ ।

n  ମିକଲଟେୁ ପ୍ରଚାର େରିବା ସୋକଶ ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍ୋ, ଦୁବାଇ, ୋପାନ, 
ଦକି୍ଷଣ କୋରିଆ, ଇକଣ୍ାକନସିଆ, ସାଉଦି ଆରବ, ସିଡ଼ନୀ, କବଲେୟିମ,୍ 
େମ୍ଷାନୀ, ବି୍କଟନ୍ ଏବାଂ ଯକୁ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆକମରିୋ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସ୍ାନକର 
ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମମାନ ଆକୟାେନ େରିବା ସୋକଶ କଯାଗାକଯାଗ ସ୍ାପନ 
େରାଯାଇଛି । େରିୃ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସାଂପକୃ୍ତ ବିଭାଗମାକନ ଏଥକିର ବିଭିନ୍ନ 

ଭାରତୀୟ �ତିଧାରେମାକନ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଖାଦ୍ ପ୍ରଦଶ୍ଷନୀ, କକ୍ରତା- 
ବିକକ୍ରତା କବୈଠେ ଓ କରାଡ କସା’ଆଦିକର େିଭଳି ଭାକବ ଅାଂଶଗ୍�ଣ 
େରିକବ କସଥପିାଇ ଁସମସ୍ ପ୍ରୋର ବ୍ବସ୍ା େରିକବ ।

n  ଭାରତୀୟ ମିକଲଟେୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର େରିବା ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମର ଅାଂଶବିକଶର 
ସ୍ରୂପ, ‘ଆକପଡା’ ମିକଲଟ୍ ଓ ତା�ାର ମଲୂ୍ଯକୁ୍ତ ଉତ୍ାଦେୁ ଗଳ୍ଫେୁଡ୍ 
୨୦୨୩, େୁକଡକ୍ସ, ସିଓଲ େୁଡ ଆଣ୍ କ�ାକଟଲ କସା’, ସାଉଦି ଆକଗ୍ା 
େୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୋଇନ୍ େୁଡ୍ କସା’, ସିଡନୀ (ଅକଷ୍ଟ୍ରଲିଆ)ର େୁଡ଼୍ ଆଣ୍ 
ବିଭିକରେ ୍କସା, କବଲେଅିମ,୍ ବାକୟାୋେ,୍ େମ୍ଷାନୀ ଏବାଂ ଅନୁଗା େୁଡ଼୍ 
କେୟାର, ସାନଫ୍ାନ ୍ସକିସ୍କାର ଉଇଟେର୍ କେନସୀ କସା ଭଳିକବୈଶ୍ୱେି 
୍ା୍ଟେମ୍ଷକର ପ୍ରଦଶଥିତ େରିବା ନିମକନ୍ତ କଯାେନା ପ୍ରସୁ୍ତ େରିଛି ।

n  କେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କ ମିକଲଟ୍ ରଣନୀତି ଅନୁସାକର, ଲୁଲୁ ଗରୁ୍ପ,୍ 
ୋକରକୋର୍, ଅଲ୍ େେରିା, ଅଲ୍ ମାୟା, ୱାଲମାଟ୍ଷ ଭଳି ପ୍ରମଖୁ 
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖଚୁୁରା ସପୁରମାକେ୍ଷଟ୍ ସ�ତି ସ�କଯାଗ ସ୍ାପନ 
େରାଯିବ ଏବାଂ କସଠାକର ମିକଲଟର ବ୍ାଣି୍ାଂ ଓ ପ୍ରକମାସନ ଲାଗି 
ମିକଲଟ୍ େର୍୍ଷରମାନ ସ୍ାପନ େରାଯିବ ।

n  ‘ଆକପଡା’ ମଧ୍ୟ ନିେର କୱବସାଇଟକର କମାଟା ଶସ୍ ନିମକନ୍ତ 
ଏେ ପଥୃେ୍ କସକ୍ସନ୍ ସଷିୃ୍ େରିଛି ଏବାଂ କଦଶବ୍ାପୀ ଓ 
ରାେ୍ବ୍ାପୀ �ିତଧାରେମାନଙ୍କ ସୋକଶ ସମସ୍ ପ୍ରୋର ସଚୂନା 
ସମ୍ବଳିତ ଇ-ୋଟାଲଗ ୍ଅପ-୍କଲାଡ୍ େରିଛି ।

n  ମିକଲଟ୍ ୋତୀୟ ଶସ୍େୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର େରିବା ନିମକନ୍ତ ସରୋର ଏେ 
ପାଞ୍ଚବରଥିଆ ରଣନୀତିେ କଯାେନା ପ୍ରସୁ୍ତ େରିଛନି୍ତ ଏବାଂ ମିକଲଟ୍ ଉତ୍ାଦେୁ 
ମଲୂ୍ଯକୁ୍ତ ଉତ୍ାଦକର ପରିଣତ େରି ଆନ୍ତେ୍ଷାତିେ ବୋରକର ପ�ଞ୍ଚାଯିବ ।

ବର୍ଷସାରା ୋରି ର�ବି ।
ଏକବ େ-ି୨୦ କଗାଷୀ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା େରୁଥବିା ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ 

ଏେ ବର୍ଷ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଆକୟାେତି କ�ଉଥବିା ସମସ୍ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମକର 
ଅତିଥମିାନଙୁ୍କ ଅନ୍ତତଃ ପକକ୍ଷ ମିକଲଟ୍ରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କଗାଟିଏ କଲଖାଏ ଁ
ଖାଦ୍ ସାମଗ୍ୀ ପରରାଯିବ । େ-ି୨୦ର ପ୍ରାରମି୍ଭେ କବୈଠେ 
ଅବସରକର ବିକଦଶାଗତ ଅତିଥମିାନଙ୍କ ସମଖୁକର କସମାନଙ୍କ 
କମନ୍ କୋସ୍ଷ ଖାଦ୍ ସାମଗ୍ୀ ମଧ୍ୟକର ଅକନେ ମିକଲଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ ଖାଦ୍ 
ପଦାଥ୍ଷ ରଖାଯାଇଥଲିା । ବିଶ୍ୱ ସ୍ରକର ଏକବ ଏଭଳି ବଗଡ଼ା ଶସ୍ରୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତ ଖାଦ୍ ସାମଗ୍ୀ ପାଇ ଁ କଲାେମାନଙ୍କ ଋଚି ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକର 
ଲାଗିଛି । ଅତୀତକର କଯକତକବକଳ କେୌଣସି ବିକଦଶାଗତ ଅତିଥ ି
େିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଖୁ୍ ଭାରତ ଗସ୍କର ଆସଥୁକିଲ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମାଦୀ କସମାନଙୁ୍କ ଏଭଳି କମାଟା ଓ ବଗଡ଼ା ଶସ୍ରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ଖାଦ୍ 
ସାମଗ୍ୀ ପରରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ େରିଆସିଛନି୍ତ । ଅନ୍ାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 
ଆସଥୁବିା ପଯ୍୍ଷ ଟେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଏସବୁ ଖାଦ୍ ପଦାଥ୍ଷ କଲାେପି୍ରୟ 
କ�ବାକର ଲାଗିଛି ।

ଭାରତ ସରୋରଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କପାରଣୀୟ େରିୃ ତଥା ସ୍ଳ୍ପ 
ଖାଦ୍ ଓ ସପୁର େୁଡ୍ ଭାକବ କସସବୁର ଉପାକଦୟତା ଓ ମିକଲଟର 
ଗରୁୁତ୍ୱେ ୁକନଇ କବୈଶ୍ୱେି ସକଚତନତା ବୃଦି୍ଧକର ସ�ାୟେ କ�ବ। ବର୍ଷେୁ 
ପ୍ରାୟ ୧.୮ କୋଟି କମରିେେ୍ ଟନ୍ ମିକଲଟ୍ ଉତ୍ାଦନ େରି ଭାରତ ଏକବ 

ବିଗତ େିଛି ଦିନ ଧରି ବିକଦଶରୁ କଯକେୌଣସି ଅତିଥ ିଏବାଂ 
ରାଷ୍ଟ୍ରମଖୁ୍ ଭାରତ ଆସଛୁନି୍ତ, କସମାନଙୁ୍କ ମିକଲଟରୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କେୌଣସି ନା କେୌଣସି ଖାଦ୍ ପରରିବା ଲାଗି ମୁ ଁ

ପ୍ରୟାସ େରିଆସଛିୁ । କମାର ଅନୁଭୂତି େ�ୁଛି, କସମାକନ 
ଏ�ସିବୁ ଖାଦ୍ ଖବ୍ୁ ପସନ୍ଦ େରୁଛନି୍ତ ଏବାଂ ଆମର 

କମାଟା ଶସ୍ ସାଂପେ୍ଷକର କସମାକନ ଅକନେ ତଥ୍ ମଧ୍ୟ 
ସାଂଗ୍� େରୁଛନି୍ତ। ମୁ ଁକମାର େୃରେଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ 

ନିକବଦନ େରିବି କଯ କସମାକନ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଅଧେିରୁ 
ଅଧେି ମିକଲଟ୍ ଚାର େରନ୍ତୁ ଏବାଂ କସଥରୁି ୋଇଦା 

ଉଠାନ୍ତୁ। ଆେ ିଏ�ଭିଳି ଅକନେ ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ ୍ମାକନ ମଣୁ୍ 
କଟେଛୁନି୍ତ କଯଉମଁାକନ ମିକଲଟ୍ ଉପକର ୋଯ୍୍ଷ  େରୁଛନି୍ତ ।

-ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

୧୪

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୋହୋଣୀ ମ�ୌଷି୍ଟକ ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ: ଭୋରତର ମନତୃତ୍ୱ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

କପାରଣୀୟ େୃରିକର ମିକଲଟର ଭୂମିୋ ଏବାଂ 
ସ୍ାଟ୍ଷ େୁଡ଼୍ ଓ ସପୁର େୁଡ଼୍ �ସିାବକର କସଗଡ଼ିୁେର 
ଉପୋରିତାର ବିକଶର ଭୂମିୋ ସାଂପେ୍ଷକର ଏ� ି
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱବ୍ାପୀ ସକଚତନତା ବୃଦି୍ଧ େରିବ । 
ଏ� ିବିକଶର ବର୍ଷ ମଖୁ୍ତଃ ଚାରିକଗାଟି ସକୁଯାଗ 
କଲାେମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ େରିବ । ପ୍ରଥମ – ଖାଦ୍ 
ନିରାପର୍ା ନିମକନ୍ତ ମିକଲଟର ଅବଦାନ ବୃଦି୍ଧ, ଦି୍ତୀୟ 
– ବିଶ୍ୱବ୍ାପୀ ଏ�ାର ଉତ୍ାଦନ ବୃଦି୍ଧ, ତୃତୀୟ – 
ଏ�ାର ସକି୍ରୟ ପ୍ରକି୍ରୟାେରଣ, ପରିବ�ନ, ଭଣ୍ାରଣ 
ଓ ଉପଭୁକି୍ତେୁ ସନିୁଶି୍ତ େରିବା, ଏବାଂ ଚତ୍ୁଥ୍ଷ – 
�ତିଧାରେମାନଙ୍କ ସ�ଭାଗୀତା ସ�ତି ମିକଲଟର 
କପାରଣୀୟ ଉତ୍ାଦନ ଓ ଗଣୁାତ୍ମେ ମାନ ବୃଦି୍ଧ ।

n 	ମିକଲଟ୍ ସକମତ କପ୍ରାଟିନୁ୍କ୍ତ ଉତ୍ାଦର ରପ୍ାନୀ ସାମଥ୍୍ଷ େ ୁ ବୃଦି୍ଧ 
େରିବା ଏବାଂ ପଷିୁ୍ଯକୁ୍ତ ଶସ୍ର କଯାଗାଣ କକ୍ଷତ୍କର ଥବିା ସେଳ ପ୍ରୋର 
ସମସ୍ାେ ୁଦୂର େରିବା ସୋକଶ କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର ଏେ ‘ପଷିୁ୍ଯକୁ୍ତ ଶସ୍ 
ରପ୍ାନୀ କପ୍ରାତ୍ା�ନ କୋରମ’୍ ଗଠନ େରିଛନି୍ତ ।

n 	ଚାଉଳ ଓ ଗ�ମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ଶସ୍ ତୁଳନାକର ମିକଲଟ୍ 
ଶସ୍ର ଅଧେି କପୌଷି୍େ ଗଣୁ ର�ଛିି । ମିକଲଟ୍ ଶସ୍କର ଅଧେି 
ମାତ୍ାକର ୋଲସିୟମ,୍ କଲୌ�ସାର ର�ଛିି ଏବାଂ ଶଶିମୁାନଙ୍କର ସସୁ୍ 
ଶରୀର ବିୋଶ ନିମକନ୍ତ କଯଉସଁବୁ ପଷିୁ୍ ଆବଶ୍େ ଏ�ା କସମାନଙୁ୍କ 
ତା�ା କଯାଗାଇଥାଏ । କସ�ଭିଳି ଶଶି ୁ ଖାଦ୍ ଓ କପୌଷି୍େ ଆ�ାର 
ଉତ୍ାଦକର ଏକବ ମିକଲଟର ବ୍ବ�ାର ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକର ଲାଗିଛି ।

n 	ଡିେସିିଆଇଏସର ଡାଟା ଅନୁସାକର, ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥଥିେ ବର୍ଷକର 
ଭାରତରୁ ବିକଦଶେ ୁରପ୍ାନି େରାଯାଉଥବିା କମାଟା ଶସ୍ର ପରିମାଣକର 
୮.୦୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପରିଲକି୍ଷତ କ�ାଇଛି । ଏ� ିସମୟକର ବିକଦଶେୁ 
୧୫୯,୩୩୨.୧୬ କମରିେେ୍ ଟନ୍ କମାଟା ଶସ୍ ରପ୍ାନି େରାଯାଇଛି । ଗତ 
ବର୍ଷ କସ� ିଅବଧକିର ବିକଦଶେ ୁରପ୍ାନି େରାଯାଇଥବିା କମାଟା ଶସ୍ର 
ପରିମାଣ ଥଲିା ୧୪୭,୫୦୧.୦୮ କମରିେେ ୍ଟନ୍ ।

n 	କଯଉସଁବୁ ପ୍ରମଖୁ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ୁଭାରତ ତା’ର କମାଟା ଶସ୍ ରପ୍ାନି େରିଥାଏ 
କସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ସାଂଯକୁ୍ତ ଆରବ ଏମିକରଟ ୍ସ, କନପାଳ, ସାଉଦି 
ଆରବ, ଲିବିୟା, ଓମାନ, ଇେି୍ ଟ, ଟୁନିସିଆ, କୟକମନ, ବି୍କଟନ୍ ଏବାଂ 
ଆକମରିୋ ଅନ୍ତମ । ଭାରତରୁ ବିକଦଶେ ୁରପ୍ାନି େରାଯାଉଥବିା 
ପ୍ରମଖୁ କମାଟା ଶସ୍ ମଧ୍ୟକର ବାେରା, ରାଗି, େକନରୀ, କୋୱାର, ଓ 
ବେ ୍ହ ୍ଟ୍ି ଅନ୍ତମ । କଦଶକର ଉତ୍ାଦିତ ୧୬ େିରମର କମାଟା ଶସ୍ 
ମଧ୍ୟ ବିକଦଶେୁ ରପ୍ାନି େରାଯାଇଥାଏ ।  କସସବୁ ମଧ୍ୟକର କୋୱାର, 
ବାେରା, ରାଗି, ୋଙି୍, ଛିନା, କୋକଦା, ସାଭା/ ସାୱା/ ଝାକଙ୍ାରା, େଟୁେୀ, 
େଟୁୁ୍, ଚାଉଳାଇ ଓ ବ୍ାଉନ୍ ଟପ ୍ମିକଲଟ୍ ଅନ୍ତମ ।

n 	ମିକଲଟ୍େୁ ମଲୂ୍ଯକୁ୍ତ େରିବା ଏବାଂ େରୃେମାନଙ୍କ ଉପାେ୍ଷନ ବୃଦି୍ଧ 
ସୋକଶ ‘ଆକପଡା’ ଆଇଆଇଆରଏମ ସ�ତି ଏେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ 

ମିକଲଟ୍ ଶସ୍ ଦୃଷି୍ରୁ କବୈଶ୍ୱେି କପଣ୍ଠସ୍ଳୀକର ପରିଣତ କ�ବାେୁ 
ଯାଉଛି । ଏସିଆରୁ ଉତ୍ାଦିତ କମାଟ୍ ମିକଲଟ୍ ଶସ୍ ପରିମାଣର 
ଶତେଡ଼ା ୮୦ ଭାଗ କେବଳ ଭାରତକର �ି ଁଉତ୍ାଦିତ କ�ାଇଥାଏ । ଏ� ି
ଶସ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ସିନୁ୍ ସଭ୍ତା ସ୍ଳୀରୁ ଆବିଷ୍କତୃ କ�ାଇଥବିା 
ସାମଗ୍ୀରୁ େଣାପକଡ଼ । ଖାଦ୍ ଭାକବ ବ୍ବ�ୃତ କ�ବାକର ପ୍ରଥମ 
େତିପୟ ଉଦି୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଏ�ା ଅନ୍ତମ  ।

ଏ�ା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୧୩୧ କଗାଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକର ଚାର େରାଯାଇଥାଏ 
ଏବାଂ ମିକଲଟ୍ ୋତୀୟ ଶସ୍ ଏସୀୟ ଏବାଂ ଆଫି୍େୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାୟ 
୬୦ କୋଟି କଲାେ ଏ� ିପାରମ୍ପରିେ ଖାଦ୍େ ୁଆ�ାର ରୂକପ ଗ୍�ଣ 
େରିଥାନି୍ତ । ଭାରତର ଉଦ୍ମକର �ି ଁଆନ୍ତେ୍ଷାତିେ ମିକଲଟ୍ ବର୍ଷ ପାଳନ 
େରାଯାଉଛି ଯଦ୍ାରା ଗଣ ସକଚତନତା ସଷିୃ୍ େରାଯାଇପାରିବ ଏବାଂ 
ଭାରତୀୟ ମିକଲଟ୍, ଏଥରୁି ପ୍ରସୁ୍ତ ସସୁ୍ାଦୁ ଖାଦ୍ ଏବାଂ ମଲୂ୍ଯକୁ୍ତ 
ଉତ୍ାଦ କବୈଶ୍ୱେି ସ୍ରକର ଗ୍�ଣୀୟ କ�ାଇପାରିବ । କତଣ ୁ ଚଳିତ 
ବର୍ଷଟି କ�ଉଛି େୀବର୍ଶାକର ଥକର ମାତ୍ ମିଳଥୁବିା ସକୁଯାଗ ଯା�ା 
ମାଧ୍ୟମକର ଏେ ଉର୍ମ ଖାଦ୍ ବ୍ବସ୍ା ସାଂକଯାଗୀେରଣ ସ୍ାପନ 
େରାଯାଇପାରିବ ଏବାଂ ତା�ାରି ମାଧ୍ୟମକର କବୈଶ୍ୱେି ଉତ୍ାଦନ ବୃଦି୍ଧ, 
ସକି୍ରୟ ପ୍ରକି୍ରୟାେରଣ ସନିୁଶି୍ତ େରିବା ଏବାଂ ଏ�ାର ଉପଭୁକି୍ତ, 
ଉର୍ମ େସଲ ବଦଳେ ୁକପ୍ରାତ୍ା�ନ ଓ ଖାଦ୍ ସାମଗ୍ୀର ଏେ ପ୍ରମଖୁ 
ଉପାଦାନ ଭାକବ ମିକଲରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର େରାଯାଇପାରିବ । 

�ିମେଟର ମବୈଶ୍ୱକି ଦୃଶ୍ୟ�ଟ୍ଟ
ମିରଲଟ୍ ଚାର ରକ୍ଷତ୍ ଏବଂ ଉତ୍ାଦନ ଅଞ୍ଳ (୨୦୧୯)

ମଷେତ୍ର ମଷେତ୍ର (େଷେ 
ମହକ୍ଟରମର)

ଉତ୍ୋଦନ
(େଷେ ଟନମର)

ଆଫି୍କୋ  

ଆମ�ରିକୋ               

ଏସିଆ                     

ୟୁମରୋ�                           

ଅମଷ୍ଟଟ୍ରେିଆ ଓ 
ନୁ୍ୟରିେୋଣ୍ 

ଭୋରତ   

ବଶି୍ୱ                                

489 

53 

162

8

6

423 

193 

215

20

12

138

718

173

863

n ଭାରତ  ସମଗ୍ ଏସିଆର ଉତ୍ାଦନର ୧୭୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ (୮୦%) ଏବାଂ ବିଶ୍ୱ 
ଉତ୍ାଦନର ୨୦% ମିକଲଟ୍ ଉତ୍ାଦନ େରିଥାଏ ।)

n କବୈଶ୍ୱେି �ାରା�ାରି ଉତ୍ାଦନ: ୧୨୨୯ େଗି୍ା/କ�କଟର ପିଛା, ଭାରତ 
(୧୨୩୯ େିଗ୍ା)

ସ୍ାକ୍ଷରିତ କ�ାଇଛି । ଆକପଡ଼ା ସମସ୍ ପ୍ରୋର ବଗଡ଼ା ମିକଲଟ୍ ଶସ୍ରୁ 
ସମସ୍ ଆୟୁବଗ୍ଷର କଲାେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋର ଉତ୍ାଦ ପ୍ରସୁ୍ତ 
େରୁଛି। ତା�ା ୫ ଟଙ୍କା ଠାରୁ କନଇ ୧୫ ଟଙ୍କା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଏସିଆର 
ସବ୍ଷବୃ�ତ୍ ବି୨ବି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ ଓ ଆତିଥ୍ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ - ଆ�ାର 
ଖାଦ୍ କମଳାକର ଉପଲବ୍ଧ େରାଯାଇଛି । 
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Ladakh

�ିମେଟ: 
ଏକ ମ�ୌଷି୍ଟକ 

ଶସ୍ୟ

Foxtail Millet

Barnyard Millet

Little Millet

Pearl Millet

Finger Millet

Browntop Millet

Kodo Millet

Proso Millet

Sorghum

ଭୋରତର �ିମେଟ୍ ଉତ୍ୋଦନ ମଷେତ୍ର

Jharkhand

Jammu 
kashmir

Himachal
Pradesh

Uttarakhand

Uttar Pradesh
Bihar

Odisha

Rajasthan

Haryana

Punjab

Gujarat

Madhya Pradesh

Maharashtra

Goa

Telangana

Ch
ha

tti
sg

arh
Sikkim

Tripura
Mizoram

Manipur

Nagaland

Arunachal 
Pradesh

Assam

West
Bengal

Meghalaya

Karnataka
Andhra 
Pradesh

Kerala
Tamil Nadu
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ମ�ୋର ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱୋସ ମଯ ୨୦୨୩ମର 
ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ �ିମେଟ ବଷ୍ଷ ଏକ 
ନରିୋ�ଦ, ମ�ୋଷଣୀୟ ଏବଂ ସସୁ୍ 
ଭବଷି୍ୟତ ଗଠନ ନ�ିମନ୍ତ ଏକ ରନ 
ଆମଦେୋଳନ ସଷିୃ୍ଟ କରିବୋମର ସଷେ� 
ମହବ । ରୋର୍ୟ�ୋମନ �ିମେଟ୍ ଉତ୍ୋଦ 
ଯଥୋ ପ୍ରକ୍ରୟିୋକରଣ, �୍ୟୋମକରଂି, 
�ୋମକ୍ଷଟିଂ, ବ୍ୋଣି୍ଂ ଇତ୍ୟୋଦ ିଦଗିମର 
ମସ�ୋନଙ୍କର ଗମବଷଣୋ କୋଯ୍ଷ୍ୟ ରୋରି 
ରଖବିୋ ଉଚତି ।
-ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ

ଉତ୍ୋଦନ ବୃଦି୍ ନ�ିମନ୍ତ ଦୀଘ୍ଷକୋଳୀନ ରଣନୀତି
କଦଶକର ମିକଲଟ୍ ଓ ଅନ୍ାନ୍ କପୌଷି୍େ ଖାଦ୍ଶସ୍ର 

କଲାେପି୍ରୟତା ବୃଦି୍ଧ ନିମକନ୍ତ ସରୋର ଉଭୟ କଦଶ ଓ ବିକଦଶକର 
ଅକନେ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ଆକୟାେନ େରୁଛନି୍ତ । ଅଧେିନ୍ତୁ, ଭାରତ 
ସରୋରଙ୍କ ସମସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବାଂ ବିଭାଗଗଡ଼ିୁେ େରିୃ ଓ େରୃେ 
େଲ୍ାଣ ବିଭାଗ (ଡଏି ଆଣ୍ଡ୍  ଏଫଡବ୍ ଲୁ) ଏବାଂ େରିୃ ଗକବରଣା ଓ 
ଶକି୍ଷଣ (ଡିଏଆରଇ) ସ�କଯାଗୀତାକର ଏ� ିକପୌଷି୍େ ଶସ୍ର ପ୍ରଚାର 
ଓ ପ୍ରସାର େରିକବ । ଅନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ ମିକଲଟ ବର୍ଷର ୋଯ୍୍ଷ  କଯାେନା 
ଏଭଳି ଶସ୍ର ଉତ୍ାଦନ, ଉପଭୁକି୍ତ, ରପ୍ାନି, ବ୍ାଣି୍ାଂ ଓ ଅନ୍ାନ୍ 
ୋଯ୍୍ଷ  ଉପକର ପ୍ରାଧାନ୍ କଦଉଛି। ମିକଲଟ୍ ଶସ୍େୁ କଲାେପି୍ରୟ 
େରିବା ନିମକନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର ପିଏଲଆଇ ନାମେ ଏେ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ େରିଛନି୍ତ । ମାଚ୍ଚ୍ଷ ୩୧ ତାରିଖ ଦିନ ଖାଦ୍ ପ୍ରକି୍ରୟାେରଣ ଶଳି୍ପ 
ନିମକନ୍ତ ଉତ୍ାଦନ ଆଧାରିତ କପ୍ରାତ୍ା�ନ (ପିଏଲଆଇ) କଯାେନାେୁ 
ସରୋର ମାଂେରୁୀ ପ୍ରଦାନ େରିଛନି୍ତ ଏବାଂ ଏଥପିାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଅାଂଶବିକଶର ସ୍ରୂପ ୧୦,୯୦୦ 
କୋଟି ଟଙ୍କାର କଯାେନା ଅଟେଳ କଘାରଣା େରାଯାଇଛି । ୨୦୨୧-
୨୨ ଠାରୁ ୨୦୨୬-୨୭ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଏ� ି କଯାେନାେୁ 
ୋଯ୍୍ଷ ୋରୀ େରାଯିବ ।

ଏ� ି କଯାେନାର କମୌଳିେ ଉକର୍ଶ୍ ମଧ୍ୟକର କବୈଶ୍ୱେି ଖାଦ୍ 
ଉତ୍ାଦନ ଚାମ୍ପଅିନମାନ ବିୋଶ ଘଟାଇବା ଓ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ 
ବ୍ାଣ୍ଡ୍ଗଡ଼ିୁେ ୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୋରକର ପ୍ରକବଶ ନିମକନ୍ତ କପ୍ରାତ୍ା�ତି 
େରିବା ଅନ୍ତମ । ଏ� ିକଯାେନା ମାଧ୍ୟମକର ନିର୍ଥିଷ୍ ଖାଦ୍ ଉତ୍ାଦ 
ଯା�ାର ସ�ାୟତା ପାଇ ଁମାତ୍ାଧେି ବିୋଶ ସାମଥ୍୍ଷ  ର�ଛିି କସସବୁେୁ 
ଚିହ୍ନଟ େରାଯାଇଛି । ଏ� ି ସବୁ ମିକଲଟ୍ ଆଧାରିତ ଉତ୍ାଦକର 
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ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ ମ�ୌଷି୍ଟକ ଶସ୍ୟ ବଷ୍ଷର ସୋତଟି ସଦୃୁଢ଼ ‘ସ ପୂତ୍ର’

�ିମେଟର ମ�ୌଷି୍ଟକ ଉ�କୋରୀତୋ � ପୂେ୍ୟ
(ପ୍ରତ ି୧୦୦ ଗ୍ରୋ� ୍ଆହୋରମର)

ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ  ମପ୍ରୋଟିନ୍ ଚବପି  କୋମବ୍ଷୋହୋଇମରେଟ୍ ଶକି୍ତ କୋେସିୟ� ୍ ମେୌହସୋର
 (gm) (gm)    (gm) (kg) (mg)  (mg) 

ମରୋୱୋର   10.4 3.1 70.7 349 25 5.4

ବୋରରୋ  11.8 4.8 67.0 361 42 11.0

ରୋଗି  7.7 1.5 72.6 328 350 3.9

କୁମଡ଼ୋ  9.8 1.6 66.6 353 35 1.7

କୁକ ି 8.7 5.3 75.7 340 0.02 2.8

ସନୱୋ 6.93 2.0 80.6 333 23.2 6.9

େକ୍ସମଟେ୍         10.3 3.1 69.9 349 30.1 3.7
�ିମେଟ୍ 

ଉତ୍ସ �ନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ ଓ ବଭିୋଗ

ଡିଏ ଆଣ୍ ଏଫଡବ୍ ଲୁ/ ଡିଏଆରଇ
ସ୍ୱୋଧୀନ �ନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ/ ଏେଏସଏସଏଆଇ        
� ପୂେ୍ୟ ସଂମଯୋଗ

ଖୋଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରୟିୋକରଣ ଶଳି୍ପ ଏବଂ �ଯ୍ଷ୍ୟଟନ 
�ନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ

ବୋଣରି୍ୟ ଏବଂ ଡିଏ ଆଣ୍ଡ୍ ଏଫଡବ୍ ଲୁ

ସ�ସ୍ �ନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ

ବୋଣରି୍ୟ ଏବଂ ମବୈମଦଶକି ବ୍ୟୋ�ୋର �ନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ

ଖୋଦ୍ୟ ଏବଂ ସୋଧୋରଣ ବଣ୍ଟନ ବଭିୋଗ ଏବଂ ଡିଏ ଆଣ୍ଡ୍ ଏଫଡବ୍ ଲୁ

ଉତ୍ୋଦନ/ ଉତ୍ୋଦକିୋ ବୃଦି୍

�ଷିୁ୍ଟ ଓ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଉ�କୋରୀତୋ

ପ୍ରକ୍ରୟିୋକରଣ, ରନ୍ନର ବକିୋଶ

ଉମଦ୍ୟୋଗୀତୋ/ ଷ୍ଟୋଟ୍ଷ ଅ�/୍ ମଗୋଷୀ୍ର ବକିୋଶ

ବ୍ୋଣି୍ଂ, ପ୍ରଚୋର, ପ୍ରସୋର ସମଚତନତୋ

ଆନ୍ତର୍ଷୋତକି ସ୍ରମର ପ୍ରସୋର

�ଖୁ୍ୟ ମ୍ୋତମର �ହଞ୍ୋଇବୋକୁ ବ୍ୋଣି୍ଂ ନ�ିମନ୍ତ �ଦମଷେ�
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ବୋରରୋର ଉ�କୋରିତୋ
‘ସ�େକର ରନ୍ନକଯାଗ୍’ ଅଥବା ‘ଖାଇବାେ ୁସ�େ’ (ଆରଟିସି ଅଥବା 
ଆରଟିଇ) ଖାଦ୍ ସାମିଲ । ଏ� ିୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମଗଡ଼ିୁେ ୁଏବାଂ ଏଭଳି କପୌଷି୍େ 
ଶସ୍ର କଲାେପି୍ରୟତା ବୃଦି୍ଧ ସୋକଶ ୋଯ୍୍ଷ ୋରୀ କ�ଉଥବିା ନୀତିେୁ 
ମନିଟର େରିବା ନିମକନ୍ତ େ୍ାବିକନଟ୍ କସକକ୍ରଟାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର 
ସଚିବମାନଙ୍କର ଏେ େମିଟି ଗଠନ େରାଯାଇଛି । କସ�ଭିଳି ଡିଏ ଆଣ୍ଡ୍ 
ଏଫଡବ୍ ଲୁ ସଚିବ ଏବାଂ ଡିଏଆରଇ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର ଆଉ ଏେ 
କୋର୍ େମିଟି ଗଠନ େରାଯାଇଛି ।

ମିକଲଟେୁ କଲାେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଆଦୃତ େରିବା ସୋକଶ ସରୋର 
ଅକନେ ଗଡ଼ିୁଏ ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍�ଣ େରିଛନି୍ତ । ୨୦୧୮ ମସି�ାକର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ମିକଲଟ୍ ବର୍ଷ ପାଳନ େରାଯାଇଥଲିା ଯା�ାେି ଏଭଳି ଶସ୍ର ଘକରାଇ 
ଏବାଂ କବୈଶ୍ୱେି ଚା�ଦିା ବୃଦି୍ଧ ତଥା କଲାେମାନଙୁ୍କ କପୌଷି୍େ ଆ�ାର 
କଯାଗାଣ ନିମକନ୍ତ ଉରି୍ଷ୍ ଥଲିା । ମିକଲଟର ଥବିା କପୌଷି୍େ ଗଣୁ କଯାଗ ୁ
ସରୋର ୨୦୧୮ ମସି�ା ଅକପ୍ରଲ ମାସକର ଏ�ାେୁ ଶସ୍ (ସିରିଏଲ)
ର ମାନ୍ତା ପ୍ରଦାନ େରିଥକିଲ ଏବାଂ ଏ�ାେୁ କପାରଣ ଅଭିଯାନ 
ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମକର ଅନ୍ତଭୁ୍ଷକ୍ତ େରାଯାଇଛି । ମାକେ୍ଷଟ୍ ଭାଲୁ୍ କଚନକର ପ୍ରାୟ 
୫୦୦ରୁ ଅଧେି ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ ୍ ସକି୍ରୟ ର�ଥିବିାକବକଳ ଆରକେଭିୱାଇ- 
ରଫ୍ାର ମାଧ୍ୟମକର କସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫୦ଟିେୁ ଭାରୀୟ ମିକଲଟ୍ 
ଗକବରଣା ପ୍ରତିଷା୍ନ ନିେ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମକର ସାମିଲ େରିଛନି୍ତ । ୬୬ଟିରୁ 
ଅଧେି ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ୍ସେୁ ୬.୨ କୋଟିରୁ ଅଧେି ରାଶ ିକଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି 
ଏବାଂ ଅନ୍ ୨୫ଟି ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ୍ସେୁ ଭବିର୍ତକର ପାଣ୍ଠ ିକଯାଗାଇ ଦିଆଯିବା 
ନିମକନ୍ତ ମାଂେରୁୀ ପ୍ରଦାନ େରାଯାଇଛି ।

୨୦୨୨ ମସି�ା ଡିକସମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ବୋରେ ୁ ଭାରତୀୟ 
କମାଟା ଖାଦ୍ଶସ୍ ରପ୍ାନି େରିବା ନିମକନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣେି୍ ଓ ଶଳି୍ପ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏେ ବ୍ାପେ ରଣନୀତି ପ୍ରସୁ୍ତ େରାଯାଇଛି । 
େରିୃ ରପ୍ାନି କପ୍ରାତ୍ା�ନ ସାଂସ୍ା, େରିୃ ଓ ପ୍ରକି୍ରୟାେତୃ ଖାଦ୍ ଉତପାଦ 
ରପ୍ାନି ବିୋଶ ପ୍ରାଧେିରଣ (ଏପିଇଡିଏ) ମାଧ୍ୟମକର ଏ� ିରପ୍ାନି ୋଯ୍୍ଷ  
ସାଂପାଦନ େରାଯିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର ଅନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ ମିକଲଟ୍ ବର୍ଷ ପାଳନ 
ନିମକନ୍ତ ଉଭୟ ଘକରାଇ ତଥା ଆନ୍ତେ୍ଷାତିେ ପଯ୍୍ଷ ାୟର ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମମାନ 
ଆକୟାେନ େରୁଛନି୍ତ ଯଦ୍ାରା ମିକଲଟ୍ ଶସ୍ ଓ ଏ�ାର ଉତ୍ାଦେ ୁସମଗ୍ 

n  �ାଇପରଲିପିକଡମିଆର ପରିଚାଳନା ଏବାଂ ନିରାେରଣ 
ଉପକର ବାେରାର ଉପୋରୀ ପ୍ରଭାବ ର�ଛିି ଏବାଂ 
ସିଭିଡି ରିସ୍କେୁ ମଧ୍ୟ ଏ�ା ନିୟନ୍ତୟଣ େରିଥାଏ ।

n  ଶରୀରର ଓେନ ହ୍ାସ, ବିଏମଆଇ ତଥା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ 
େମାଇବାକର ମଧ୍ୟ ଏ�ା ସ�ାୟେ କ�ଉଥବିା 
େଣାପଡ଼ିଛି ।

n  ଭାରତକର ବାେରାେୁ କଲଗକୁମ ସ�ତି ଆ�ାର ରୂକପ 
ଗ୍�ଣ େରାଯାଇଥାଏ ଯା�ାେି ଶରୀରେୁ କପ୍ରାଟିନ୍ 
କଯାଗାଇବାକର ସ�ାୟେ କ�ାଇଥାଏ ଏବାଂ ଆମିକନା 
ଏସିଡ୍ ବୃଦି୍ଧ େରିଥାଏ ତଥା କପ୍ରାଟିନେୁ ସାମଗି୍େ ଭାକବ 
�େମ ପ୍ରକି୍ରୟାକର ମଧ୍ୟ ସ�ାୟତା େରିଥାଏ । 

n  ବାେରା ଭିରି୍େ ମଲୂ୍ଯକୁ୍ତ ଉତ୍ାଦ ରନ୍ନ ପାଇ ଁଅଧେି 
ଉପଯକୁ୍ତ, ଖାଇବା ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ସ�େକର ଉପଲବ୍ଧ ଏବାଂ 
ଏ�ା ସ�ରାଞ୍ଚଳ କଲାେଙ୍କ ପାଇ ଁସ�େକର ମିଳିପାରିବ ।

n  ବାେରାେୁ ଦୁଇଟି ଉକର୍ଶ୍କର ବ୍ବ�ାର 
େରାଯାଇଥାଏ- ଖାଦ୍ ତଥା କଗାଖାଦ୍ ଯଦ୍ାରା 
ଏ�ାେୁ ସେଳତାର ସ� ଚାର େରାଯାଇପାରିବ ।

n  ବାେରା ଚାର ୋବ୍ଷନ୍ େୁଟପି୍ରଟେେୁ ହ୍ାସ େରିବାକର ମଧ୍ୟ 
ସ�ାୟେ କ�ାଇଥାଏ ।

କୋୱାର ବାେରା ରାଗି ସରୁ ବାେରା      

ଭୋରତ ମହଉଛ ିବଶି୍ୱର ଅନ୍ୟତ� ପ୍ର�ଖୁ �ିମେଟ୍ (ବୋରରୋ) ଉତ୍ୋଦନକୋରୀ ରୋଷ୍ଟଟ୍ର । ୨୦୧୫-୧୬ମର ମଦଶମର 
୧.୪୫ ମକୋଟି ଟନ୍ �ିମେଟ୍ ଉତ୍ୋଦନ ମହଉଥବିୋମବମଳ ୨୦୨୦-୨୧ମର ତୋହୋ ୧.୮ ମକୋଟି ଟନ୍କୁ ବୃଦି୍ �ୋଇଛ।ି

ଭୋରତ: ବଗିତ ୧୦ ବଷ୍ଷ ଭିତମର ମଦଶମର ଉତ୍ୋଦତି ବଗଡ଼ୋ ଶସ୍ୟ

(ଲକ୍ଷ ଟନକର ପରିସାଂଖ୍ାନ ପ୍ରଦାନ)

୧୯
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n 		ଭାରତକର ସାଧାରଣ ଭାକବ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ 
ନଅଟିଯାେ ମିକଲଟ୍ ଚାର େରାଯାଇଥାଏ ଏବାଂ ଏ�ା 
କ�ଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଷବୃ�ତ୍ ମିକଲଟ୍ ଉତ୍ାଦନୋରୀ 
ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ପଞ୍ଚମ ବୃ�ତ୍ ମିକଲଟ୍ ରପ୍ାନିୋରୀ କଦଶ। 
ଭାରତର ଅଧେିାାଂଶ ରାେ୍କର କଗାଟିଏ େିମ୍ବା ଏୋଧେି 
ମିକଲଟ୍ ଚାର େରାଯାଇଥାଏ ।

n 		୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ଷକର ଭାରତ ବଗଡ଼ା ଶସ୍ ଉତ୍ାଦନକର 
୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦି୍ଧ �ାସଲ େରିପାରିଛି ।

n 	ଭାରତକର କମାଟା ଓ ବଗଡ଼ା ଶସ୍ ଉତ୍ାଦନୋରୀ 
ରାେ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ରାେସ୍ାନ, ଉର୍ର ପ୍ରକଦଶ, 
�ରିଆନା, ଗେୁରାଟ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଦଶ, ମ�ାରାଷ୍ଟ୍ର, 
େଟେ୍ଷାଟେ, ତାମିଲ ନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରକଦଶ ଏବାଂ 
କତଲଙ୍ାନା ପ୍ରମଖୁ ।

n 	ଖାଦ୍ ନିରାପର୍ା ସମ୍ପେ୍ଷୀତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମିଶନ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ 
ଅଧୀନକର ଏନଏେଏମଏସ – କପାରେେୁ କଦଶର 
୧୪ଟି ରାେ୍ର ୨୧୨ଟି େିଲ୍ାକର ୋଯ୍୍ଷ ୋରୀ 
େରାଯାଉଛି ।

n 		ଭାରତକର ମିକଲଟ୍ ମଲୂ୍ଯକୁ୍ତ କଚନକର ୫୦୦ରୁ 
ଅଧେି ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ ୍ ୋଯ୍୍ଷ ରତ ଅଛନି୍ତ ଏବାଂ ଭାରତୀୟ 
େୃରି ଗକବରଣା ପ୍ରତିଷା୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େୃରି ବିୋଶ 
କଯାେନା- ରଫ୍ାର ଅଧୀନକର ୨୫୦ କଗାଟି ଷ୍ାଟ୍୍ଷଅପ୍ସେୁ 

ସ�ାୟତା କଯାଗାଇ କଦଉଛି ।
n 	 ୨୦୧-୨୨ ଆଥଥିେ ବର୍ଷକର ଭାରତ କମାଟ ୩୪.୩୨ 

ନିୟୁତ ଡଲାର ମଲୂ୍ର କମାଟା ଶସ୍ ଉତ୍ାଦ ବିକଦଶେୁ 
ରପ୍ାନି େରିଛି । ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥଥିେ ବର୍ଷକର ୨୬.୯୭ 
ନିୟୁତ ଡ଼ଲାର ମଲୂ୍ର କମାଟା ଓ ବଗଡ଼ା ଶସ୍ ରପ୍ାନି 
େରାଯାଇଥଲିା ।

n 	 ୨୦୨୦ ପବୂ୍ଷବର୍୍ଷୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକର ସିଏଚିଆରକର 
ନିରବଚ୍ିନ୍ନ ଭାକବ ୩ ପ୍ରତିଶତ �ସିାବକର ଭାରତର 
କମାଟା ଶସ୍ ରପ୍ାନି ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଚାଲିଛି । 

n 	 କମାଟା ଓ ବଗଡ଼ା ଶସ୍ର ସବ୍ଷାଧେି ଉତ୍ାଦନୋରୀ 
ଓ ଉପକଭାକ୍ତା କ�କଲ ଏସିଆ ଓ ଆଫି୍ୋ । ଭାରତ, 
ନାଇେର, ସଦୁାନ ଏବାଂ ନାଇକେରିଆ ଭଳି କଦଶ 
କ�କଲ ପ୍ରମଖୁ ମିକଲଟ୍ ଉତ୍ାଦନୋରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ।

n 	 କସାରଘମ ୍ଏବାଂ କପ୍ରାକସା ମିକଲଟ୍ ଶସ୍ (ସାଧାରଣ 
ମିକଲଟ୍) ଯଥାକ୍ରକମ ବିଶ୍ୱର ୧୧୨ଟି ଏବାଂ୩୫ଟି 
ରାଷ୍ଟ୍ରକର ଚାର େରାଯାଇଥାଏ । କସଥରୁି ୯୦%ରୁ 
ଅଧେି େମିକର କୋୱାର ଓ ବାେରା ଚାର 
େରାଯାଇଥାଏ। ଅବଶଷି୍ ଭୂମିକର ରାଗି (େିଙ୍ର 
ମିକଲଟ୍), ଛିନା (କପ୍ରାକସା ମିକଲଟ୍), େକ୍ସକଟଲ୍ 
ମିକଲଟ୍ (ୋଙ୍ନୀ) ଓ ଅନ୍ାନ ଅଣ- ଏେୀେୃତ ମିକଲଟ୍ 
ଶସ୍ ଚାର େରାଯାଇଥାଏ ।

ଭୋରତମର ଉ�େବ୍ଧ �ିମେଟ୍: ତଥ୍ୟ ଓ �ରିସଂଖ୍ୟୋନ

ଭୋରତମର ଉତ୍ୋଦତି ମହଉଥବିୋ ପ୍ର�ଖୁ �ିମେଟ୍ ମହେୋ ବୋରରୋ 
(୬୦%), ମରୋୱୋର (୨୭%), ରୋଗି (୧୧%) ଏବଂ ସୋନ ବୋରରୋ (୨%)

(୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ଷର ୪ଥ୍ଷ ଆଗଆୁ ଆେଳନ ଅନୁସାକର)

ବୋରରୋମରୋୱୋରରୋଗି ସୋନ ବୋରରୋ

୨୦
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�ିମେଟର କଷି�

ସୋନ �ିମେଟ୍ 

ଦୁଇ କସି�ର 
ଅଣ �ିମେଟ୍    

�େ୍ଷ �ିମେଟ୍  

ମସୋରଘ�୍

େିଙ୍ଗର �ିମେଟ୍  

କନନନକସଟୁମ ୍
ଗା୍ଉେମ ୍ଏଲ

କସାରଘମ ୍ବାଇେଲର୍  

ଏଲିଉସାଇନ୍ 
କୋରାୋନା

ୋକଗାପାଇରମ ୍
ଏସ୍କକୁଲଟେମ୍

ଆମରାନ୍ଥସୁ ୍
ଭିରିଡିସ୍

କସଟାରିଆ ଇଟାଲିେ୍

ଏଚିକନାକକ୍ାଆ 
ଫରୁମେଣ୍ଟାସଆି

ପାସ୍ପାଲମ ୍
କସ୍କଟ୍ରାବିେୁଲାଟମ୍

ପାନିେମ ୍ମିଲିଆସିଅମ ୍
ଏଲ

ପାନିେମ ୍ସମୁାତ୍ାନିେ୍

େକ୍ସମଟେ୍ �ିମେଟ୍  

ବୋର୍୍ଷୟୋଡ୍ଷ �ିମେଟ୍  

ମକୋମଡୋ �ିମେଟ୍   

ମପ୍ରୋମସୋ �ିମେଟ୍   

େିଟେ୍ �ିମେଟ୍      

ବକ୍ ହୁଇଟ୍ (କୁଟୁ୍ଟ)   

ଅ�ରୋନ୍ଥସୁ ୍
(ଚୋଉଳିଆ)   

ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା ଗ୍ହଣ କରା�ାଇଥବିା 
ପ୍ରୟାସ ର�ା� ୁବ�ିତ ବର୍ଷମାନଙ୍ରର ରଦଶରର 
ରମାଟା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ାଦନ ଉରଲେଖନୀୟ ଭାରବ 
ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରସହଭିଳ ି ଚାହଦିା- ର�ା�ାଣ 
ମଧ୍ୟରର ଥବିା ଅସନ୍ତୁଳନ ସି୍ଥତକିୁ ସଧୁାରିବା, 
ବ୍ୟାପକ ରକ୍ଷତ୍ରର କୃରକମାରନ କିଭଳ ିରମାଟା 
ଶସ୍ୟ ଚାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ହୀ ରହବ ରସହ ି
ଦ�ିରର ରସମାନଙୁ୍ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କରିବା, ଏହ ି
ଚାର ଏବଂ ଉତ୍ାଦନ ଲା�ି ଉତ୍ତମ କୃରି ପଦ୍ଧତ ି
ଅବଲମ୍ବନ ନମିରନ୍ତ ବ�ିତ ବର୍ଷରର ସଫଳତାର 
ସହ ପ୍ରୟାସ କରା�ାଇ ଆସଛିୁ । ରମାଟା ଶସ୍ୟ 
ସଂଗ୍ହ ନମିରନ୍ତ ସବ୍ଷନମି ୍ନ ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟରର 
ମଧ୍ୟ ଉରଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।

ବିଶ୍ୱକର ଅଧେି କଲାେପି୍ରୟ େରାଯାଇପାରିବ ଏବାଂ ଏ�ାେ ୁଏେ େନ 
ଆକନ୍ଦାଳନକର ପରିଣତ େରିକ�ବ ।

ଅନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ ମିକଲଟ୍ ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରକର ମିକଟଲ୍ ଉତ୍ାଦନ, 
ଉପଭୁକି୍ତ ଏବାଂ ଚା�ଦିା ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ । ଏ�ା େଳକର ଭାରତ 
ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଷବୃ�ତ୍ ମିକଲଟ୍ ଶସ୍ ରପ୍ାନିୋରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାକବ ମଣୁ୍ 
କଟେିବ ଯା�ାେି ମାନବ ୋତି ନିମକନ୍ତ ଏ�ା ଏେ ବିରାଟ ବରଦାନ 
ସଦୃଶ କ�ବ । ମିକଲଟ୍ ଭଳି ଶସ୍ ଭାରତୀୟ େରିୃ, ସାଂସ୍କତିୃ ଏବାଂ 
ସଭ୍ତାର ଅାଂଶ ବିକଶର ଭାକବ ଦୀଘ୍ଷ ଦିନରୁ ର�ଆିସିଛି । କଦଶର 
ପ୍ରକତ୍େ ଭାଗକର ମିକଲଟେୁ ଖାଦ୍ ଅଥବା ପାନୀୟ ଭାକବ ବ୍ବ�ାର 
େରାଯାଉଥବିାର କଦଖବିାେ ୁ ମିଳିବ । ସାଂସ୍କତିୃ ଭଳି ମିକଲରେ ମଧ୍ୟ 
ଅକନେ େିରମ ର�ଛିି। ଭାରତ କଯକତକବକଳ ଅନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ ମିକଲଟ୍ 
ବର୍ଷ ପାଳନ କଘାରଣା େରିଛି ଏ�ା ସମଗ୍ କଦଶର ଦାୟିତ୍ୱ କଯ ଏ�ାେୁ 
ଏେ ଗଣ ଆକନ୍ଦାଳନକର ପରିଣତ େରାଯିବା ଆବଶ୍େ । 

ମ�ୋଟୋ ଶସ୍ୟର ଉତ୍ୋଦନ
ବୃଦି୍ ଏବଂ ସବ୍ଷନମି ୍ନ

ସହୋୟ� �ପୂେ୍ୟ

୨୧

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୋହୋଣୀ ମ�ୌଷି୍ଟକ ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ: ଭୋରତର ମନତୃତ୍ୱ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

ସଶକ୍ତ ଯବୁକ, ବକିଶତି ଭୋରତ
ଆରି ମଦଶର େଷେ୍ୟ ମହଉଛ ି– ବକିଶତି ଭୋରତ, ସଶକ୍ତ ଭୋରତ! ଏକ ବକିଶତି ଭୋରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୋକୋର କରିବୋ ବନିୋ ଆମ� 

ମକମବ ସି୍ର ମହୋଇ ବସି ରହ�ିୋରିବୋ ନୋହି ଁ। ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୋକୋର କରିବୋ ଦଗିମର – ‘ଯବୁକ’�ୋମନ ହି ଁରୋଷ୍ଟଟ୍ରର ଶକି୍ତ ଏବଂ 
ସ୍ୱୋ�ୀ ବମିବକୋନଦେଙ୍କ ଉଦମଘୋଷଣୋ “ଉରି୍ଷ,୍ ରୋଗ୍ରତ, ପ୍ରୋ�୍ୟଂ ବରୋନ୍ନମିବୋଧତଃ” ମହଉଛ ିଭୋରତର ଯବୁଶକି୍ତର ପ୍ରୋଣ �ନ୍ତ୍ର । 
ଅ�ତୃକୋଳମର ଆ�ର ଦୋୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆ�ର ଆ�ର କର୍୍ଷବ୍ୟ ଉ�ମର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆମରୋ� �ପୂବ୍ଷକ ଆ�କୁ ରୋଷ୍ଟଟ୍ରକୁ ପ୍ରଗତ ି�ଥମର 

ଆଗକୁ ଆମଗଇ ମନବୋକୁ �ଡ଼ିବ । ଭୋରତର ଯବୁଶକି୍ତଙ୍କ �ୋଇ ଁସ୍ୱୋ�ୀ ବମିବକୋନଦେ ମହଉଛନ୍ତ ିଏକ �ହୋନ୍ ମପ୍ରରଣୋ । ରୋନୁଆରୀ 
୧୨ ତୋରିଖ ଦନି ସ୍ୱୋ�ୀ ବମିବକୋନଦେଙ୍କ ରୟନ୍ତୀ ଅବସରମର ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ରୋନୁଆରୀ ୧୨ରୁ ୧୬ ତୋରିଖ �ଯ୍ଷ୍ୟନ୍ତ 

କର୍୍ଷୋଟକର ହୁବେୀଠୋମର ଅନୁଷ୍ିତ ରୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଯବୁ �ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦଘୋଟନ କରିଥମିେ ।

କଯକତକବକଳ ଯବୁେମାନଙ୍କ ଠାକର ଅଧେି ଉତ୍ା� ଓ ଶକି୍ତ ଥାଏ, 
କସକତକବକଳ ଭବିର୍ତ ନିମ୍ଷାଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମ୍ଷାଣ ୋଯ୍୍ଷ  ସ�େକର 
ସମ୍ଭବପର କ�ାଇଥାଏ । କଦଶର ଯବୁକଗାଷୀ୍ଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ େରିବା 

ନିମକନ୍ତ ଏବାଂ କସମାନଙ୍କ ଠାକର ନବସେୃନର ଭାବନା ୋଗ୍ତ େରିବା ସୋକଶ 
ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟାସମାନ ନିରବଚ୍ିନ୍ନ ଭାକବ ଗ୍�ଣ େରାଯାଉଛି । ୨୬ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଯବୁ ମକ�ାତ୍ବେୁ ଉଦ୍ାଟନ େରିବା ଅବସରକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ 
େ�କିଲ କଯ “ଭାରତର ବିୋଶ ନିମକନ୍ତ ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ। 
ଏ� ିବର୍ଷମାନକଙ୍କକର ଭାରତର ଯବୁଶକି୍ତ କଦଶର କନତୃତ୍ୱ ଗ୍�ଣ େରିବ। ଏ� ି
ଯବୁଶକି୍ତଙ୍କ ସାମଥ୍୍ଷ  ଏବାଂ ଆଶା ଆୋାଂକ୍ଷା ଆଧାରକର �ି ଁ ବିେଶତି ଭାରତର 
ଦିଶା ନିଦ୍ଧ୍ଷାରିତ କ�ବ ।” 

୨୬ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯବୁ ମକ�ାତ୍ବର ଶୀର୍ଷେ “ବିେଶତି ଯବୁେ, ବିେଶତି ଭାରତ” 
ରଖାଯାଇଥଲିା ଏବାଂ ଏ�ାର ଉକର୍ଶ୍ କ�ଲା କଦଶର ସମସ୍ ଭାଗର ବିବିଧ ସାଂସ୍କତିୃେୁ 
କଗାଟିଏ ମଞ୍ଚ ଉପକର ଏେେଟୁ େରିବା ଏବାଂ ଏେ ଭାରତ, କଶ୍ଷ ୍ଭାରତର ଭାବନାକର 
ଅାଂଶଗ୍�ଣୋରୀମାନଙୁ୍କ ଏେତି୍ତ େରିବା । ଉଦ ଘାଟନୀ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ଅବସରକର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ନିେର ବକ୍ତବ୍କର ଉକଲ୍ଖ େରିଥକିଲ କଯ, “କଦଶର 
ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକର ଆମର ଯବୁଶକି୍ତ  ପ୍ରଜ୍ା ଓ ସାମଥ୍୍ଷ ର ଅକନେ ଅସମ୍ଭବ ଉଦା�ରଣ 
ଆକମ କଦଖବିାେ ୁ ପାଇଛୁ । ଏପରିେି ଆେ ି କଯକତକବକଳ କବୈଶ୍ୱେି ସ୍ରକର 
କଯକେୌଣସି ପ୍ରତିକଯାଗିତା ଅନୁଷ ୍ିତ କ�ଉଛି, ତା�ା ଗଣତି ଅବା ବିଜ୍ାନକର କ�ଉ, 
କସଥକିର ଭାରତୀୟ ଯବୁକଗାଷୀ୍ର ଶକି୍ତ ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱେୁ ଚେିତ େରିଛି ।” ଆେି ସମଗ୍ 
ବିଶ୍ୱ େ�ୁଛି କଯ ଏ� ିଶତାବ୍ୀ କ�ଉଛି ଭାରତର ଶତାବ୍ୀ। ଏ�ା କ�ଉଛି ଭାରତର 
ଯବୁଶକି୍ତର ଶତାବ୍ୀ! ଏଭଳି ସି୍ତିକର, ଏ�ା େରୁରି କଯ ବର୍୍ଷମାନ ତୁଳନାକର ଆମେ ୁଦଶ 
ପାଦ ଆଗଆୁ ଚିନ୍ତା େରିବାେୁ କ�ବ । ଆମର ଚିନ୍ତନ, ଆମର ଆଭିମଖୁ୍ ଓ ୋଯ୍୍ଷ ପନ୍ା 
ଭବିର୍ତମଖୁୀ କ�ବା ଉଚିତ! ଏ�ା ମଧ୍ୟ େରୁରି କଯ ନିେ ନିେର ଆଶା ଆୋାଂକ୍ଷାେୁ 
ସାୋର େରିବା ନିମକନ୍ତ ଯବୁଶକି୍ତଙୁ୍କ ସୋରାତ୍ମେ ୋଯ୍୍ଷ ପନ୍ା ଆପଣାଇବାେ ୁକ�ବ ଏବାଂ 
ଅନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ତୁଳନାକର ଭାରତେ ୁଆଗେ ୁଆକଗଇ କନବାେୁ ପଡ଼ିବ ।

�ୋଞ୍ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉ�ମର ସୋଧୋରଣ 
ଅଧମିବଶନମର ଆମେୋଚନୋ

ଉତ୍ବ ଅବସରକର ଆକୟାେତି ଯବୁ ସମି୍ଳନୀକର ପାଞ୍ଚଟି 
ମଖୁ୍ ପ୍ରସଙ୍ ଉପକର ସାଧାରଣ ଅଧକିବଶନକର ଆକଲାଚନା 
େରାଯାଇଥଲିା ଯା�ାେ ି େ-ି୨୦ ଏବାଂ ୱାଇ-୨୦ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ 
ସ�ତି ସାଂଶି୍ଷ୍ । ସମି୍ଳନୀକର ରାଠଏିରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱର୍ ବିକଶରଜ୍ଙ୍କ 
ଅାଂଶଗ୍�ଣ କଦଖବିାେ ୁମିଳିଥଲିା । କଯଉସଁବୁ ପ୍ରସଙ୍ ଉପକର 
ସମି୍ଳନୀକର ଆକଲାଚନା େରାଯାଇଥଲିା, କସଗଡ଼ିୁେ କ�ଲା –
n ୋଯ୍୍ଷ , ଶଳି୍ପ, ନବସେୃନ ଏବାଂ ଏେବିାଂଶ ଶତାବ୍ୀର କେୌଶଳର 

ଭବିର୍ତ
n େଳବାୟୁ ପରିବର୍୍ଷନ ଏବାଂ ବିପଯ୍୍ଷ ୟ ଆଶଙ୍କା ହ୍ାସ
n ଶାକି୍ତ ପ୍ରତିଷା୍ ଏବାଂ ସମାଧାନ
n ଏେ ସ�ଭାଗୀ ଭବିର୍ତ – ଗଣତନ୍ତ୍ରକର ଯବୁ ଏବାଂ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି
n ସ୍ାସ୍୍ ଏବାଂ େନ େଲ୍ାଣ

n ଯବୁ ସମି୍ଳନୀ
n ନିେସ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସମର େଳା
n କଯାଗାଥନ୍
n କଲାେନୃତ୍ ଓ ସଙ୍ୀତ
n ସ୍ାଦର ଉତ୍ବ
n ଯବୁ େଳାୋରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଶବିିର
n ଦୁଃସା�ସିେ କ୍ରୀଡ଼ା

୨୬ତ� ରୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଯବୁ �ମହୋତ୍ସବରୋଷ୍ଟଟ୍ର 

ମକ�ାତ୍ବର ପ୍ରମଖୁ ଆେର୍ଷଣ

୨୨



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        ୨୩

ସମ୍ପୂର୍୍ଷ ସୋଧୋରଣତନ୍ତ୍ର 
ଦବିସ �ମରଡ୍  ମଦଖବିୋ 
େୋଗି କୁ୍ୟଆର ମକୋଡ୍  
ସ୍ୋନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଥ� ଥର �ୋଇ,ଁ କର୍୍ଷବ୍ୟ �ଥମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦବିସ �ମରଡ 
ଅନୁଷ୍ିତ ମହୋଇଛ।ି

କର୍୍ଷବ୍ୟ �ଥ : ଭୋରତର କର୍୍ଷବ୍ୟ ଓ ସଂକଳ୍ପର �ଥ

କର୍୍ଷବ୍ୟ �ଥମର



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        ୨୪

କର୍୍ଷବ୍ୟ �ଥମର ବୋୟୁ ମସନୋର ଚ�ତ୍ୋର ପ୍ରଦଶ୍ଷନ

ରୋତୀୟ �ତୋକୋକୁ ଅଭିବୋଦନ ରଣୋଉଛନ୍ତ ି
ରୋଷ୍ଟଟ୍ର�ତ ିମ୍ୌ�ଦୀ ��ୁ ୁ୍ଷ

ରୋତୀୟ �ତୋକୋ ସହତି ରୋତୀୟ
�ଷେୀ �ୟପୂ ର

କର୍୍ଷବ୍ୟ �ଥମର ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ରୋର�ଥ ନୁମହ ଁବରଂ କର୍୍ଷବ୍ୟ �ଥ, ମଯଉଠଁ ିପ୍ରଥ� ଥର 
�ୋଇ ଁ୭୪ତ� ସୋଧୋରଣତନ୍ତ୍ର ଦବିସ �ୋଳିତ ମହୋଇଛ…ି



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        ୨୫

ଭୋରତର ସ�ଦୃ୍ ସୋଂସ୍ତୃକି ଐତହି୍ୟ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        ୨୬

ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙୁ୍କ 
ଅଭିବୋଦନ ରଣୋଉଛନ୍ତ ିଦଶ୍ଷକ

ସୋଧୋରଣତନ୍ତ୍ର ଦବିସ �ମରଡମର ପ୍ରଥ� ଥର �ୋଇ ଁ
ଭୋଗ ମନଇଛ ିଇରପି୍ଟର ଏକ ମସୈନ୍ୟ ଦଳ

ପ୍ରଥ� ଥର �ୋଇ ଁମନୌମସନୋ �ମରଡ୍  ଦଳମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କମେ 
ତନି ିରଣ �ହଳିୋ ଓ ୫ ରଣ �ରୁୁଷ ଅଗ୍ୀବୀର

ଅନ୍ତର୍ଷୋତୀୟ
�ିମେଟ୍  ବଷ୍ଷ ୨୦୨୩

ସୋଧୋରଣତନ୍ତ୍ର ଦବିସମର ନୋମକ୍ଷୋଟିକ୍ସ କମଣ୍ଟଟ୍ରୋେ 
ବୁ୍ୟମରୋର ପ୍ରଥ� ପ୍ରଜ୍ୋ�ନ ମ�ଢ଼

ରୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ସ�ର ସ୍ୋରକୀ ଠୋମର ଶହୀଦ ଯବୋନଙୁ୍କ 
ଶ୍ଦ୍ୋଞ୍ଜଳି ରଣୋଉଛନ୍ତ ିପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ

ମସୌର ଶକି୍ତ ଉ�ମର ଆଧୋରିତ 
ଗରୁରୋଟର ପ୍ରଜ୍ୋ�ନ ମ�ଢ଼ଆସୋ�ର ପ୍ରଜ୍ୋ�ନ ମ�ଢ଼

ଭୋରତର ପ୍ରଥ� ଯୋତ୍ରୀବୋହୀ 
ମରେୋନ ବରୁଣ ପ୍ରଦଶପିତ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସପ୍ଦଶ ସମି୍ଳନୀ ୋନୁଆରୀ ୮ରୁ 
୧୦ ତାରିଖ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରକଦଶର ଇକନ୍ଦାରଠାକର ଅନୁଷ୍ିତ 
କ�ାଇଯାଇଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙୁ୍କ ଏ� ି ସମି୍ଳନୀେୁ 

ସ୍ାଗତ େରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ େ�ଛିନି୍ତ, “ ଆମ ପାଇ ଁ, 
ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱ କ�ଉଛି ଆମ ନିେ କଦଶ” । ଏ� ି କବୈଚାରିେ ଭିରି୍ଭୂମି 
ଉପକର ଆମର ପବୂ୍ଷପରୁୁର ଭାରତର ସାାଂସ୍କତୃିେ ପରିବ୍ାପ୍ୀେୁ ଆୋର 
କଦଇଥକିଲ। ବ�ୁ ଶତାର୍ୀ ପବୂ୍ଷରୁ ଆକମ େଳପଥ କଦଇ ଦରିଆ ପାର 
େରି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ାନକର ପ�ାଂଚିଥଲୁି ଏବାଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣେି୍ର ଏେ 
ମ�ାନ୍ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ େରିଥଲୁି ।

ସମି୍ଳନୀେୁ ସକମ୍ବାଧନ େରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ 
େ�ଛିନି୍ତ “ଗଣତନ୍ତ୍ରର େନନୀ ଭାବକର ଭାରତର ଗବ୍ଷ କସକତକବକଳ 
ବ�ୁ ମାତ୍ାକର ବୃଦି୍ଧ ପାଇଥାଏ, କଯକତକବକଳ ସବୁଠାରୁ ଶାନି୍ତପି୍ରୟ, 
ଗଣତାନି୍ତ୍ରେ ଏବାଂ ଶଙୃ୍ଖଳିତ ନାଗରିେମାନଙ୍କ ବିରୟକର ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ 

କଦଶକର ଆକଲାଚନା େରାଯାଇଥାଏ । କସଥପିାଇ ଁ ମୁ ଁ ପ୍ରବାସୀ 
ଭାରତୀୟମାନଙୁ୍କ ଭାରତର ବ୍ାଣ୍ ଆମ୍ବାସଡର ଭାକବ ବିକବଚନା 
େରିଥାଏ । ବିକଦଶୀ ନାଗରିେମାକନ କଦଶର ପ୍ରେୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଅଟନି୍ତ ।

ସ୍ାସ୍୍, ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ବିଦ୍ା, ମ�ାୋଶ ବିଜ୍ାନ ଏବାଂ ଦକ୍ଷତା ସକମତ 
ଅକନେ କକ୍ଷତ୍କର ଭାରତ କଯଉ ଁ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତି ସ� ଆକଗଇ ଚାଲିଛି, 
ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କକର ଭାରତର ଶକି୍ତ ଆ�ୁରି ଅଧେି ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ େ�ଛିନି୍ତ, ଏ� ି ପ୍ରସଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରତି 
ବିଶ୍ୱର ରୁଚି ଆ�ୁରି ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ । କତଣ ୁ ବାସ୍ବ ସଚୂନା ସମ୍ପେ୍ଷକର 
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କଯତିେି ପ�ାଂଚ ର�ବି କସମାକନ 
ଭାରତର ପରିବ୍ାପି୍ଶୀଳ ସାମଥ୍୍ଷ  ସମ୍ପେ୍ଷକର କସକତ ଅଧେି 
ଆକଲାଚନା େରିବାେୁ ସକ୍ଷମ କ�କବ ।

କୋଭିଡ ମ�ାମାରୀ ସମୟକର, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଷବୃ�ତ 
ଟିୋେରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ େରିଥଲିା, ଅଳ୍ପ ମାସ ମଧ୍ୟକର 

ମଯମତମବମଳ ଭୋରତ ବଶି୍ୱର �ଂଚ� ସବ୍ଷବୃହତ ଏବଂ ଦୃତ ଅଭିବୃଦି୍ଶୀଳ ଅଥ୍ଷନୀତମିର �ରିଣତ ମହେୋ, ଏହୋ ମବୈଶ୍ୱକି �ଞ୍ମର ନରିର 
ଏକ ଦୃଢ �ରିଚୟ ପ୍ରତଷିୋ୍ କେୋ । ପ୍ରୋୟ ୨୦୦ ମଦଶମର ବସବୋସ କରୁଥବିୋ ୩ ମକୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଷ ଭୋରତୀୟ ସ�ଦୁୋୟ ବୋ � ପୂଳ ଭୋରତୀୟ 

ଏବଂ ବମିଦଶୀ ଭୋରତୀୟ ନୋଗରିକଙ୍କ ଉମଲେଖନୀୟ ଭପୂ �ିକୋ ମଯୋଗୁ ଁପ୍ରତୀୟ�ୋନ ମହଉଛ ିମଯ ସମତ ମଯ�ରି ସ�ଗ୍ର ବଶି୍ୱ ଭୋରତ ଉ�ମର 
ବଶି୍ୱୋସ ପ୍ରକଟ କରୁଛ ି। ବଶି୍ୱ �ୋନଚତି୍ରମର, ଅନ୍ୟ ମଦଶମର ବସବୋସ କରୁଥବିୋ ଭୋରତୀୟ�ୋନଙ୍କର ଅମନକ ଛବ ିରହଛି,ି କନି୍ତୁ ମଯମତମବମଳ 

ମସ�ୋମନ ଏକ ସ�ୋନ ବଷିୟବସୁ୍ ଉ�ମର ଚନି୍ତୋଧୋରୋ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତ,ି ମସମତମବମଳ ବସମୁଧୈବ କୁଟୁମ୍କ� ୍ର ଭୋବନୋ ଦୃଶ୍ୟ�ୋନ ମହୋଇଥୋଏ । 
ମସ�ୋମନ ମହଉଛନ୍ତ ି“ମ�କ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ”, “ମଯୋଗ”, ହସ୍ତନ୍ତ ଶଳି୍ପ ଏବଂ ଭୋରତୀୟ ସଂସ୍ତୃରି “ରୋଷ୍ଟଟ୍ରଦପୂତ” ।

ପ୍ରବୋସୀ ଭୋରତୀୟ, ଆ�ର ‘ରୋଷ୍ଟଟ୍ରଦପୂତ’
ସ�ଗ୍ର ବଶି୍ୱ ଆ�ର ସ୍ୱମଦଶ

ରାଷ୍ଟ୍ରସପ୍ତଦଶ ପ୍ରବୋସୀ ଭୋରତୀୟ ଦବିସ ସ�ୋମରୋହ

୨୭
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ମଯମତମବମଳ ବଶି୍ୱ ବମିଦଶମର ଥବିୋ 
ଭୋରତୀୟ �ୋନଙ୍କ ଅବଦୋନ ଆକଳନ 
କମର, ମସମତମବମଳ ଏହୋ ସଷେ� ଓ 

ସବଳ ଭୋରତର ସ୍ୱର �ଧ୍ୟ ଶଣୁ�ିୋମର । 
ବହୁ ଶତୋଦ୍ୀ �ପୂବ୍ଷରୁ ଆମ� ବଶି୍ୱ ବୋଣରି୍ୟର 
ଏକ �ହନୀୟ �ରମ୍ରୋ ଆରମ୍ଭ କରିଥେୁି।  
ବଭିିନ୍ନ ମଦଶ ଓ ବଭିିନ୍ନ ସଭ୍ୟତୋ �ଧ୍ୟମର 
ବ୍ୟୋବସୋୟିକ ସମ୍କ୍ଷ କ�ିରି ସହଭୋଗୀ 

ବକିୋଶର ଦ୍ୋର ଉନ୍ଲୁକ୍ତ କରି�ୋମର” ତୋହୋ 
ଭୋରତ ମଦଖୋଇ�ୋରିଛ ି। 

ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ

n  ପ୍ରଥମ ଅଧକିବଶନ: “ନବସେୃନ ଏବାଂ ନୂତନ 
ପ୍ରଯକିୁ୍ତ କକ୍ଷତ୍କର ପ୍ରବାସୀ ଯବୁେମାନଙ୍କ ଭୂମିୋ” 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଯବୁ ବ୍ାପାର ଏବାଂ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁରାଗ ଠାେୁର ।

n  ଦି୍ତୀୟ ଅଧକିବଶନ: “ଭିେନ ୨୦୪୭” 
ଏବାଂ “ସ୍ର୍ଥିମ ଯଗୁକର ଭାରତୀୟ ସ୍ାସ୍୍ 
କସବା ପରିକବଷ୍ନୀତନ୍ତ୍ରେୁ କପ୍ରାତ୍ା�ନ 
କଯାଗାଇକଦବାକର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ 
ଭୂମିୋ”, ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ାସ୍୍ ଓ ପରିବାର 
େଲ୍ାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ମନସଖୁ ମାଣ୍ଭିୟ, ସ� 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର କବୈକଦଶେି ବ୍ାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 
ଡକଟର ରାେେୁମାର ରଞ୍ନ ସିାଂ� ।

n  ତୃତୀୟ ଅଧକିବଶନ: “ଭାରତର ମଦୁୃ ଶକି୍ତର ସେୁଳ 
�ାସଲ : �ସ୍େଳା, ବ୍ଞ୍ନ ଏବାଂ ସେୃନଶୀଳତା 
ମାଧ୍ୟମକର ସନୁାମ ଅେ୍ଷନ” ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର 
କବୈକଦଶେି ବ୍ାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମିନାକ୍ଷୀ କଲଖ ି।

n  ଚତୁଥ୍ଷ ଅଧକିବଶନ: “ଭାରତୀୟ ଶ୍ମଶକି୍ତ ସମଖୁୀନ 
କ�ଉଥବିା କବୈଶ୍ୱେି ଗତିଶୀଳତା: ପ୍ରବାସୀ 
ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭୂମିୋ” ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ଷା, 
ଦକ୍ଷତା ବିୋଶ ଏବାଂ ଉଦ୍ମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧକମ୍ଷନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରଧାନ ।

n  ପାଂଚମ ଅଧକିବଶନ: “ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମ୍ଷାଣ ପାଇ ଁ
ଏେ ସମାକବଶୀ ଆଭିମଖୁ୍ ଦିଗକର ପ୍ରବାସୀ 
ଉକଦ୍ାଗୀମାନଙ୍କ ସମାଥ୍୍ଷ େୁ ୋଯ୍୍ଷ କର ଲଗାଇବା” 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିମ୍ଷଳା ସୀତାରମଣ । 

ଏହ ି�ୋଂଚଟି ବଷିୟ ଉ�ମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧମିବଶନ

ସ୍କଦଶୀ ଟିୋ ବିେଶତି େରିଥଲିା ଏବାଂ ୨୨୦ କୋଟିରୁ 
ଅଧେି ନିଃଶଳୁ୍କ ଟିୋେରଣ େରି ଏେ କରେଡ୍ଷ ସ୍ାପନ 
େରିପାରିଥଲିା । 

କଯକତକବକଳ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ବଡ ବଡ ଅଥ୍ଷନୀତି ସ� 
ପ୍ରତିକଯାଗୀତା େରୁଛି, କସକତକବକଳ ଏ�ା କବୈଶ୍ୱେି ଅସି୍ରତା 
ଭିତକର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ପାାଂଚଟି ଉଦ୍ ଗମଶୀଳ ଅଥ୍ଷନୀତି ମଧ୍ୟକର ଏେ 
ସ୍ାନ �ାସଲ େରିପାରିଛି । କଯକତକବକଳ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ 
ସବ୍ଷବୃ�ତ ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ ପରିକବଷ୍ନୀତନ୍ତ୍ର  କ�ାଇପାରିଛି, “କମେ 
ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ” ଅଧନିକର କବୈଦୁ୍ତିେ ଉପେରଣ ବିନିମ୍ଷାଣ ଶଳି୍ପ 
ଏ�ାର େତୃ୍ଷତ୍ୱ ୋ�ିର େରିଛି । କଗାଟିଏ ପକଟ ଭାରତ ସବ୍ଷାଧେି 

କ୍ଷପଣାସ୍ତ୍ର ଉତକକ୍ଷପଣ େରି କରେଡ୍ଷ ସଷିୃ୍ େରୁଥବିାକବକଳ ଅନ୍ 
ପକଟ କତେସ ଯଦୁ୍ଧ ୋ�ାେ, ଯଦୁ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବ�ନୋରୀ ଆଇଏନଏସ 
ବିକ୍ରାନ୍ତ ଏବାଂ ଅରି�ନ୍ତ ଭଳି ପରମାଣ ୁ ବୁଡାୋ�ାେ କେବଳ ଭାରତ 
ଦ୍ାରା �ି ଁଏୋେି ନିମ୍ଷାଣ େରାଯିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କମାଦୀ ଦୃକ�ାକି୍ତ 
ପ୍ରୋଶ େରିଛନି୍ତ କଯ ଏସବୁ ମଧ୍ୟକର, ଭାରତ େିପରି ଏସବୁ 
ସେଳତାର ସ� େରିପାରୁଛି କସ ସମ୍ପେ୍ଷକର ୋଣବିା ପାଇ ଁ ସମଗ୍ 
ବିଶ୍ୱର େନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଉତ୍େୁତା ୋଗ୍ତ କ�ବା  ସ୍ାଭାବିେ। 
ଭାରତର କବଗ ଓ ମାତ୍ା କେକତ, ଏବାଂ ଭାରତର ଭବିର୍ତ େ’ଣ? 
ବିଶ୍ୱ ଏ�ା ମଧ୍ୟ ୋଣ ିଚେିତ କଯ ଭାରତ ଏୋେି ଶତେଡା ୪୦ ପ୍ରତିଶତ 
ସମସ୍ ରିଅଲ ଟାଇମ ଡିେିଟାଲ ୋରବାର େରୁଛି ।

୨୮



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

ମଯମତମବମଳ ରମଣ ଭୋରତୀୟ 
ବମିଦଶ ଯୋତ୍ରୋ କମର ଏବଂ ମକୌଣସି 
�ପୂଳ ଭୋରତୀୟଙୁ୍କ ମଭମଟ, ମସ 
ଅନୁଭବ କମର ମଯ ସମତ ମଯ�ିତ ି
ମସ ସମ୍ରୁ୍୍ଷ ଭୋରତକୁ �ୋଇଯୋଇଛ ି।

ରୋଷ୍ଟଟ୍ର�ତ ିମ୍ୌ�ଦୀ ��ୁ ୁ୍ଷଙ୍କର ସରିୁନୋ�     
ରୋଷ୍ଟଟ୍ର�ତଙି୍କ ସହ ସୋଷେୋତ
ୋନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖକର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଦ୍ରୌପଦୀ ମମୁୁ୍ଷ 
ସପ୍ଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମାକରା�କର 
କଯାଗ କଦଇଥକିଲ । କସ ଉଦ୍ ଯାପନୀ ସମାକରା�କର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା େରିବା ସ�ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ାନ 
୨୦୨୩ ପ୍ରଦାନ େରିଥକିଲ ।  ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ 
ସମଦୁାୟର ସଦସ୍ମାନଙୁ୍କ କସମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଓ 
ଭାରତେୁ ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷତ୍କର ଉକଲ୍ଖନୀୟ ଅବଦାନ ଏବାଂ 
ସେଳତାେୁ ସମ୍ାନ ତଥା ମାନ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସ୍ରୂପ ପ୍ରବାସୀ 
ଭାରତୀୟ ସମ୍ାନ ପରୁସ୍କାର ପ୍ରଦାନ େରାଯାଇଥାଏ । 
ଏ� ିଅବସରକର କସ ମଧ୍ୟ ସରିୁନାମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚନ୍ଦ୍ରେିା 
ପ୍ରସାଦ ସକନ୍ତାଖଙୁି୍କ କଭଟିଥକିଲ ।

ପ୍ରବୋସୀ ଭୋରତୀୟ�ୋନଙ୍କ �ଷେରୁ ମପ୍ରରଣ 
କରୋଯୋଉଥବିୋ ଅଥ୍ଷ �ରି�ୋଣମର ୧୨ ପ୍ରତଶିତ ବୃଦି୍
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମି୍ଳନୀକର ଅଥ୍ଷ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀମତି ନିମ୍ଷଳା ସୀତାରମଣ େ�ଥିକିଲ କଯ 
୨୦୨୧ ତୁଳନାକର ୨୦୨୨ ବର୍ଷକର କଦଶେୁ ପ୍ରବାସୀ 
ଭାରତୀୟମାକନ ପଠାଇଥବିା ଅଥ୍ଷ ପରିମାଣକର ୧୨ 
ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ ଘଟିଛି ଏବାଂ ଏ�ାର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ 
ବିଲିୟନ ଆକମରିେୀୟ ଡଲାର କ�ବ । “ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମ୍ଷାଣ 
ପାଇ ଁଏେ ସମାକବଶୀ ଆଭିମଖୁ୍ ଦିଗକର ପ୍ରବାସୀ 
ଉକଦ୍ାଗୀମାନଙ୍କ ସମାଥ୍୍ଷ େ ୁୋଯ୍୍ଷ କର ଲଗାଇବା” 
ବିରୟବସୁ୍ ଉପକର ଅନୁଷ୍ିତ ପଞ୍ଚମ ଅଧକିବଶନକର କେନ୍ଦ୍ର 
ଅଥ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିମ୍ଷଳା ସୀତାରମଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା େରିଥକିଲ ।

ପ୍ରବୋସୀ ଭୋରତୀୟ�ୋନଙ୍କ ସେଳତୋର ଗୋଥୋ େି�ିବଦ୍ କରୋଯିବୋ 
ଆବଶ୍ୟକ

ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମି୍ଳନୀକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ 
େ�ିଥକିଲ କଯ ଭାରତୀୟମାକନ ବିଶ୍ୱର ଅକନେ କଦଶକର ବ�ୁ 
ଶତାର୍ୀ ଧରି ର�ିଆସିଛନି୍ତ । କସ�ିସବୁ କଦଶର ବିୋଶକର 
କସମାନଙ୍କର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଅବଦାନ ର�ିଛି । ଏଭଳି କଲାେମାନଙ୍କ 
େୀବନ, ଆହା୍ନ ଏବାଂ ସେଳତାେୁ କନଇ ଏେ ବିସୃ୍ତ ଦସ୍ାବିେ ପ୍ରସୁ୍ତ 
େରାଯିବା ଆବଶ୍େ । ଅକନେ ବୟସ୍କ ବ୍କି୍ତ କସ�ି ୋଳଖଣ୍ର 
ମଧରୁ ସ୍ମୃତସିବୁକୁ ମକନ ପୋଇକବ । ପ୍ରକତ୍େ କଦଶକର ର�ୁଥବିା 
ଆମ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଇତି�ାସ ଉପକର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ାଳୟଗଡିୁେ 
ମାଧ୍ୟମକର ଦୃଶ୍ - ଶ୍ାବ୍ େିମ୍ବା ଲିଖତି ଦସ୍ାବିେ ପ୍ରସୁ୍ତ େରିବା 
ପାଇ ଁଉଦ୍ମ େରାଯିବା ଆବଶ୍େ ।

କଯକତକବକଳ େକଣ ଭାରତୀୟ ବିକଦଶ ଯାତ୍ା େକର ଏବାଂ 
କେୌଣସି ମଳୂ ଭାରତୀୟଙୁ୍କ କଭକଟ, କସ ଅନୁଭବ େକର କଯ ସକତ 
କଯମିତି କସ ସମ୍ପରୁ୍୍ଷ ଭାରତେୁ ପାଇଯାଇଛି ।
ପ୍ରଭୁ �ହୋକୋଳଙ୍କର ଆଶୀବ୍ଷୋଦ େୋଭ କରନ୍ତୁ

ଏ� ି ସମି୍ଳନୀକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ପ୍ରବାସୀ 
ଭାରତୀୟମାନଙୁ୍କ େ�ଥିକିଲ, ଇକନ୍ଦାର କେବଳ ଏେ ସନୁ୍ଦର ସ�ର 
ନୁକ� ଁ, ବରାଂ ଏ�ା ଐତି�୍େୁ ସରୁକି୍ଷତ ରଖଥିବିା ଏେ ୋଳେୟୀ ଯଗୁ। 
ପ୍ରଭୁ ମ�ାୋଳଙ୍କର ମ�ାକଲାେର ଏେ ଭବ୍ ଏବାଂ ଦିବ୍ ବିସ୍ାରେୁ 
ମଧ୍ୟ ନିେଟସ୍ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସ�ରକର ଆୋର ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥପିାଇ ଁମୁ ଁ
ନିଶି୍ତ ଭାବକର ଚା�ିବଁି କଯ ଆପଣମାକନ କସ� ିସ୍ାନେୁ ଗସ୍ େରନ୍ତୁ, 
ପ୍ରଭୁ ମ�ାୋଳଙ୍କର ଆଶୀବ୍ଷାଦ ଳାଭ େରନ୍ତୁ ଏବାଂ କସ� ି ଅଦୁ୍ତ 
ଅଭିଜ୍ତାର ଅାଂଶ ପାଲଟନ୍ତୁ ।
ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ  ସରିୁନୋ� ରୋଷ୍ଟଟ୍ର�ତଙୁି୍କ ମଭଟିମେ

ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମି୍ଳନୀ ଅବସରକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମାଦୀ ସରିୁନାମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚନ୍ଦ୍ରେିା ପ୍ରସାଦ ସକନ୍ତାଖଙି୍କ ସ� ସାକ୍ଷାତ 
େରିଛନି୍ତ । ଉଭୟ କନତା �ାଇକ୍ାୋବ୍ଷନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, କନୌବାଣେି୍ ସରୁକ୍ଷା, 
ଡିେଟିାଲ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ, ସଚୂନା କଯାଗାକଯାଗ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଏବାଂ କ୍ଷମତା ଭଳି 
ପାରସ୍ପରିେ ସ୍ାଥ୍ଷ କକ୍ଷତ୍କର ସ�କଯାଗେ ୁକନଇ ଆକଲାଚନା େରିଥକିଲ । 
ସରିୁନାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୋନୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଭାରତେୁ 
ସରୋରୀ ଗସ୍କର ଆସିଥକିଲ । ଏ� ି ସମୟକର କବୈଶ୍ୱେି ନିକବଶେ 
ଶଖିର ସମି୍ଳନୀକର କଯାଗ କଦବା ପାଇ ଁକସ ଇକନ୍ଦାର ଯାତ୍ା େରିଥକିଲ 
ଏବାଂ ପକର ଅ�ମଦାବାଦ ଓ ନୂଆଦିଲ୍ୀ ଗସ୍ େରିଥକିଲ ।

ଗଆୁନୋ ରୋଷ୍ଟଟ୍ର�ତଙି୍କ ସହ ସୋଷେୋତ
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଅବସରକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 

କମାଦୀ ଗଆୁନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକଟର ମ�ମ୍ଦ ଇରୋନଙୁ୍କ କଭଟି ଥକିଲ । 
ଉଭୟ କନତା ଶକି୍ତ, ଭିତିଭୂମୀ ବିୋଶ, ଔରଧପତ୍, ସ୍ାସ୍୍ କସବା, ପ୍ରଯକିୁ୍ତ 
ଓ ନବସେୃନ ଏବାଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ପେ୍ଷ ସକମତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ 
ଉପକର ଆକଲାଚନା େରିଥକିଲ । ଗଆୁନା ଓ ଭାରତର କଲାେମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର ୧୮୦ ବର୍ଷ ପରୁୁଣା ବନୁ୍ତ୍ୱ ଓ ସମ୍ପେ୍ଷେୁ ଆ�ୁରି ସଦୃୁ� େରିବା 
ଉପକର ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଥଲିା । ଗଆୁନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୋନୁଆରୀ ୮ 
ତାରିଖରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଭାରତ ଗସ୍କର ଆସିଥକିଲ । 

୨୯

ରାଷ୍ଟ୍ରସପ୍ତଦଶ ପ୍ରବୋସୀ ଭୋରତୀୟ ଦବିସ ସ�ୋମରୋହ
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ଯଦି େଳ ଅଛି, ତା�ାକ�କଲ �ି ଁଭବିର୍ତ ଅଛି । ଏ� ିଉକି୍ତ ବର୍୍ଷମାନର ସରୋରଙ୍କର ନୀତିେୁ ସ୍ପଷ୍ 
େରୁଛି। କଯକତକବକଳ ଭାରତ ଏେ ବିେଶତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବକର ଅମତୃ ଯାତ୍ା ଆଡେୁ ଅଙ୍ୀୋରବଦ୍ଧ ଭାକବ 
ଅଗ୍ସର କ�ଉଛି, େୀବନର କମୌଳିେ ଆବଶ୍େତା ଭାକବ େଳର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆ�ୁରି ଅଧେି ମାତ୍ାକର ବୃଦି୍ଧ 

ପାଉଛି । ‘ୱାଟର ଭିେନ ୨୦୪୭’ ୨୦୪୭ ମସି�ା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଅମତୃ ୋଳ ଯାତ୍ାର ଏେ ଉକଲ୍ଖନୀୟ ଦିଗ । 
େନ ଭାଗିଦାରୀ, କେବଳ େଳର ଚା�ଦିା ଓ କଯାଗାଣ ମଧ୍ୟକର ସିମୀତ ନ ର� ିଏ�ାର ଉପଯକୁ୍ତ

ବ୍ବ�ାର ଏବାଂ େଳର ସାଂରକ୍ଷଣ ଏକବ ସ�କଯାଗ ଏବାଂ ସମନୟ୍ର ବିରୟ ପାଲଟିଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର େଳ ସାଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁଅଟଳ ଭୂତଳ 
େଳ ସାଂରକ୍ଷଣ କଯାେନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ େରିଛନି୍ତ । 
ଏ�ା ଏେ ସକୂ୍ଷ୍ମ ସାଂଚାଳନା ଯା�ାେୁ ସଚୂାରୁ ରୂକପ 
ସମ୍ପାଦନ େରିବାେୁ ପଡିବ । ବା�୍ ପଦାଥ୍ଷ ଦ୍ାରା 

ଆମର ନଦ ନଦୀ ଏବାଂ ଅନ୍ାନ୍ େଳାଶୟ 
କଯପରି ପ୍ରଦୂରିତ ନ କ�ବ ତା�ା ସନିୁଶି୍ତ େରିବା 

ପାଇ ଁଆମେୁ ପ୍ରକତ୍େ ରାେ୍କର ବେ୍୍ଷ ବସୁ୍ 
ପରିଚାଳନା ଓ ନର୍୍ଷମା େଳ ଉପଚାର କନଟୱାେ୍ଷ 

ପ୍ରତିଷା୍ େରିବାେୁ ପଡିବ ।
- ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ୱୋଟର ଭିରନ୍ ୨୦୪୭ରାଷ୍ଟ୍ର

ରନ ଭୋଗିଦୋରୀ �ୋଧ୍ୟ�ମର ଭୋରତ

ଏହୋର ରଳ ସ�ସ୍ୟୋର ସ�ୋଧୋନ
ଦଗିମର କୋଯ୍ଷ୍ୟ କରିଚୋେିଛି

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସ�ୋଚୋର       ୩୦
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ଇଣି୍ଆ @ ୨୦୪୭ର ଅଂଶସ୍ୱରପୂ � ରଳ ସରୁଷେୋର ଆହୋ୍ନଗଡିୁକର 
�କୁୋବେିୋ ନ�ିମନ୍ତ ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୫�ି �ନ୍ତ୍ର

ରୋରମନୈତକି 
ଇଚ୍ଛୋଶକି୍ତ

ରନ ଅଥ୍ଷେଗୋଣ ସହଭୋଗିତୋ ରନ
ଭୋଗିଦୋରୀ

ଦୀଘ୍ଷସ୍ୋୟିତ୍ୱ
�ୋଇ ଁକୋଯ୍ଷ୍ୟ

1 2 3 4 5

ଅମତୃ ସକରାବର ପାଇ ଁ୯୩,୦୦୦ରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱ୍ଷ    
ସ୍ାନ ଚିହ୍ନଟ େରାଯାଇଛି
ୋନୁଆରୀ ୫ ତାରିଖ ସଦୁ୍ଧା ସମଗ୍ କଦଶକର ୯୩,୧୧୨ ଅମତୃ 
ସକରାବର ସ୍ାନ ଚିହ୍ନଟ େରାଯାଇଛି । ୫୪ �ୋରରୁ ଅଧେି 
ହ୍ଦର ନିମ୍ଷାଣ ୋଯ୍୍ଷ  ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କ�ାଇଯାଇଛି, ଏବାଂ ୨୬,୯୨୯ 
ଅମତୃ ସକରାବରର ନିମ୍ଷାଣ ୋଯ୍୍ଷ  ସମ୍ପରୁ୍୍ଷ କ�ାଇସାରିଛି । 
ପ୍ରକତ୍େ େିଲ୍ାକର ୭୫ଟି ଅମତୃ ସକରାବର ନିମ୍ଷାଣ େିମ୍ବା 
ପନୁରୁଦ୍ଧାର େରାଯିବ । ପ୍ରକତ୍େ ଅମତୃ ସକରାବରର କଗାଟିଏ 
ଏେରର ପଷୁ୍କରିଣୀ କକ୍ଷତ୍ ଏବାଂ ୧୦,୦୦୦ େୁ୍ବିେ ମିଟରର 
େଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ର�ିଛି ।

ୱୋଟର ଭିରନ୍ ୨୦୪୭ ରାଷ୍ଟ୍ର

୩୧
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ନିଷ୍ପରି୍ – କେନ୍ଦ୍ର େ୍ାବିକନଟ ଏେ କପ୍ରାତ୍ା�ନ କଯାେନାେୁ ମଞ୍ରୁ େରିବା 
ସ�ତି ‘ରୂକପ କଡବିଟ ୋଡ୍ଷ’ ଏବାଂ ସ୍ଳ୍ପ ମଲୂ୍ର ଭୀମ ୍- ୟୁପିଆଇ 
ୋରବାର (ପିଟୁଏମ)େୁ କପ୍ରାତ୍ା�ନ କଦବାପାଇ ଁ  ୨,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା 
ମଞ୍ରୁ େରିଛନି୍ତ ।
ପ୍ରଭାବ: ଏ� ିକପ୍ରାତ୍ା�ନ କଯାେନା ଏେ ମେବୁତ ଡିେଟିାଲ କଦଣକନଣ 
ପରିକବଷ୍ନୀ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତ େରିବାକର ସ�ାୟେ କ�ବା ସ� ରୂକପ 
କଡବିଟ ୋଡ୍ଷ ଏବାଂ ଭୀମ ୟୁପିଆଇ ଡିେଟିାଲ ୋରବାରେୁ କପ୍ରାତ୍ା�ନ 
କଯାଗାଇ କଦବ । ‘ସବୋ ସାଥ ସବୋ ବିୋଶ’ ଲକ୍ଷ୍ ଅନୁରୂପୀ ଏ� ି
କଯାେନା ୟୁପିଆଇ ଲାଇଟ୍ ଏବାଂ ‘ୟୁପିଆଇ ୧୨୩ କପ’େୁ କପ୍ରାତ୍ା�ତି 
େରିବ । ଏ�ା କଦଶର ପ୍ରକତ୍େ କକ୍ଷତ୍ ଏବାଂ ପ୍ରକତ୍େ ବ୍କି୍ତଙୁ୍କ ଅଧେି 
ପ୍ରମଖୁତାର ସ� ଡିେଟିାଲ ୋରବାର ନିମକନ୍ତ ସକ୍ଷମ େରିବ ।
ନିଷ୍ପରି୍ - ବ�ୁ ରାେ୍ ସମବାୟ ନୀତି, ୨୦୦୨ ଅଧନିକର ଏେ ୋତୀୟ 
ସ୍ରର ବ�ୁ ରାେ୍ ସମବାୟ ରପ୍ାନୀ ସମିତି ପ୍ରତିଷା୍େୁ ଅନୁକମାଦନ 
େରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଭାବ: ସମବାୟ ଗଡିୁେର ସମାକବଶୀ ବିୋଶ ମକଡଲ ମାଧ୍ୟମକର 
‘ସ�ୋର କସ ସମଦିୃ୍ଧ ’ ଲକ୍ଷ୍େୁ �ାସଲ େରିବାକର ଏ�ା ସ�ାୟେ 
କ�ାଇପାରିବ । ବିଶ୍ୱ ବୋରକର ଭାରତୀୟ ସମବାୟଗଡିୁେର ରପ୍ାନୀ 
ସାମଥ୍୍ଷ େୁ ତ୍ୱରାନ ୍ତି େରିବାକର ଏ�ା ସା�ାଯ୍ େରିବ । ବିଭିନ୍ନ ରପ୍ାନୀ 
ଭିତିେ କଯାେନା ଏବାଂ ନୀତିର ଉପୋରିତା ଉପଲବଧ େରାଇବାକର 
ସମବାୟଗଡିୁେୁ ଏ�ା ସ�ାୟତା କଯାଗାଇ କଦବ । ଅଧେି ପରିମାଣର 
ରପ୍ାନୀ ଦ୍ାରା ବସୁ୍ ଓ କସବା େରକର ବୃଦି୍ଧ ଘଟିବ, ଯା�ା ସମବାୟ 
କକ୍ଷତ୍କର ଅଧେି ନିଯକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ େରିବ । ଏ� ିପ୍ରସ୍ାବିତ ସମିତି ରପ୍ାନୀେୁ 
କପ୍ରାତ୍ା�ନ କଯାଗାଇବାକର ଏେ ଛାମଆୁ ସାଂଗଠନ ଭାକବ ୋଯ୍୍ଷ  େରିବ 
ଏବାଂ ସମବାୟ କକ୍ଷତ୍ରୁ ରପ୍ାନୀ ଉପକର ଏ�ା ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ େରିବ। 
ପ୍ରାଥମିେରୁ ୋତୀୟ ସ୍ରର ସମବାୟ ସମିତିଗଡିୁେର ଏ�ାର ସଦସ୍ 
କ�ାଇପାରିକବ ।
ନିଷ୍ପରି୍ – କୋଲୋତା ସି୍ତ ୋତୀୟ ପାନୀୟ େଳ, ପରିମଳ ଏବାଂ ଗଣୁବର୍ା 
କେନ୍ଦ୍ରେୁ ଡକଟର ଶ୍ାମା ପ୍ରସାଦ ମଖୁାେ୍ଷୀ ୋତୀୟ େଳ ଓ ପରିମଳ ପ୍ରତିଷା୍ନ 

କ୍ୟୋବମିନଟ ନଷି୍ପରି୍

ଭୀ� ୍ୟୁ�ିଆଇ କୋରବୋରର ମପ୍ରୋତ୍ସୋହନ
ବହୁ ରୋର୍ୟ ସ�ବୋୟ ରପ୍ତୋନୀ

ସ�ିତ ିଗଠନ ଅନୁମ�ୋଦତି

କଦଶକର ଡିେଟିାଲ ୋରବାର ଦୃତ ଗତିକର ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକର ଲାଗିଛି । କଦଶକର ୨୦୨୨ ଡିକସମ୍ବର ମାସକର ୧୨. ୮ ଲକ୍ଷ 
କୋଟି ଟଙ୍କାର ୟୁପିଆଇ କନଣକଦଣ େରାଯାଇଛି । ଡିେଟିାଲ ୋରବାରର କପ୍ରାତ୍ା�ନ ପାଇ ଁଇତିମଧ୍ୟକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର େ୍ାବିକନଟ ଆଥଥିେ ବ୍ାପାରେୁ କନଇ ଅକନେ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ନିଷ୍ପତି ଗ୍�ଣ େରିଛି । ଏ�ସିବୁ ନିଷ୍ପରି୍ର ୋଯ୍୍ଷ ାନୟ୍ନ 
ସ�ତି ଆଥଥିେ ୋରବାର ଏବାଂ ଡିେଟିାଲ କନଣକଦଣ ଉପକର ବ୍ବ�ାରୋରୀମାନଙୁ୍କ କପ୍ରାତ୍ା�ନ ରାଶ ିମିଳିବ । କଦଶର 
ବିୋଶେୁ ଗତି କଦବା ସାଂକ୍ରାନ୍ତ ଅନ୍ାନ୍ ନିଷ୍ପତି ସକମତ ସ�ୋର କସ ସମଦିୃ୍ଧ ସଙ୍କଳ୍ପେୁ ଦୃ�ତାର ସ� ସାୋର େରୁଥବିା 

ସମବାୟ କକ୍ଷତ୍େୁ କନଇ କେକତେ ନିଷ୍ପରି୍ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥଲିା ।

୩୨



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

ଭାକବ ନାମିତ େରିବା ପ୍ରସ୍ାବର ଅନୁକମାଦନ ।
ପ୍ରଭାବ: ପଶି୍ମବଙ୍, କୋଲୋତା, କୋୋର ଡାଇମଣ୍ �ାବ୍ଷର 
କରାଡକର ୮.୭୨ ଏେର ପରିମିତ ଅାଂଚଳକର ଏ� ିପ୍ରତିଷା୍ନ ପରିବ୍ାପ୍। 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ମାଧ୍ୟମକର ଏ� ିପ୍ରତିଷା୍ନ ସମସ୍ ରାେ୍ ଓ 
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅାଂଚଳ ଗଡିୁେକର େନସ୍ାସ୍୍ ଇଞି୍ନିୟରିାଂ, ପାନୀୟ େଳ, 
ପରିମଳ ଏବାଂ ସ୍ଚ୍ତାର ଉନ୍ନତି ଦିଗକର ୋଯ୍୍ଷ ରତ । କ୍ଷମତା ନିମ୍ଷାଣ 
କକ୍ଷତ୍କର ଏ�ା ଏେ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିଷା୍ନ ଅକଟ ।
ନିଷ୍ପରି୍ – ‘ଦୂରଦଶ୍ଷନ’ ଏବାଂ ‘ଆୋଶବାଣୀ’ର ଆଧନିୁେୀେରଣ ନିମକନ୍ତ 
ପ୍ରସାରଣ ଭିରି୍ଭୂମି ଓ କନଟୱେ୍ଷ ବିୋଶ କଯାେନା ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର 
େ୍ାବିକନଟ ୨୫୩୯ କୋଟି ୯୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ରୁ େରିଛି ।
ପ୍ରଭାବ: ଉଭୟ ଘକରାଇ ଏବାଂ ଆନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ କଶ୍ାତା ଓ ଦଶ୍ଷେଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଉଚ୍ଚ ମାନର ବିରୟବସୁ୍, ବିୋଶ ତଥା ଅଧେିରୁ ଅଧେି ଚାକନଲେୁ ସ୍ାନ 
କଦବା ପାଇ ଁଡିଟିଏଚ ମାଂଚର କ୍ଷମତାର ଉନ୍ନୀତେରଣ ତଥା କଶ୍ାତା ଓ 
ଦଶ୍ଷେଙ୍କ ପାଇ ଁବିବିଧତାପରୂ୍୍ଷ ବିରୟବସୁ୍ର ଉପଲବଧତାେୁ ସନିୁଶି୍ତ 
େରାଯିବ । ଓବି ଭ୍ାନ କ୍ରୟ େରିବା ଏବାଂ ଦୂରଦଶ୍ଷନ ଓ ଆୋଶବାଣୀ 
ରଟୁ୍ଡିଓଗଡିୁେୁ �ାଇ କଡେିକନସନ (ଏଚଡି)େୁ ଡିେଟିାଲ ଉନ୍ନୀତେରଣ 
ଆଦି ମଧ୍ୟ ଏ� ିପ୍ରେଳ୍ପର ଅାଂଶବିକଶର ।
n  କଦଶର ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧେି େନସାଂଖ୍ା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଆୋଶବାଣୀର 

ଏେଏମେୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ େରାଯିବ । ଦୁଗ୍ଷମ, ଆଦିବାସୀ ଅଧୁ୍ ରିତ, 
ଉଗ୍ବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ, ସୀମାବତ୍ଷୀ ଅାଂଚଳ ଏବାଂ ଆୋାଂକ୍ଷୀ 
େଲି୍ାଗଡିୁେକର ବସବାସ େରୁଥବିା କଲାେମାନଙୁ୍କ ୮ ଲକ୍ଷ ଡିଡି 
ନିଃଶଳୁ୍କ ଡିସ ୍ଡିଟିଏଚ କସଟ୍ ଟପ ୍ବକ୍ସ ଆବାଂଟନ େରାଯିବ ।

ନିଷ୍ପରି୍ – ଭାରତେୁ ଉଦଯାନର ଏେ କବୈଶ୍ୱେି କପଣ୍ଠ ଭାକବ ଗ�ି 
କତାଳିବା ପାଇ ଁ ୋତୀୟ ସବୁେ ଉଦଯାନ ମିଶନେୁ ଅନୁକମାଦନ 
େରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଭାବ: ସବୁେ ଉଦଯାନ ମିଶନ ଅଧନିକର ୨୦୩୦ ମସି�ା ସଦୁ୍ଧା ୫ 

ମିଲିଅନ୍ କମରିେେ ଟନର ଉଦଯାନ ଉତ୍ାଦନର ସମ୍ଭାବନା ର�ଛିି । 
୨୦୩୦ ମସି�ା ସଦୁ୍ଧା ୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଞିୁ୍ ନିକବଶ ଏବାଂ ୬ 
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧେି ନିଯକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ କ�ବାର ଆଶା େରାଯାଉଛି । ୨୦୩୦ 
ସଦୁ୍ଧା ବାରଥିେ ଅଙ୍ାରୋମ ୍ବାଷ୍ପର ନିଗ୍ଷମନ ୫୦ ମିଲିଅନ୍ କମରିେେ ଟନ୍ 
ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ହ୍ାସ କ�ବାର ଆଶା େରାଯାଉଛି । 
n  ଏ� ି ମିଶନ୍ ପାଇ ଁ ପ୍ରଥମ ପଯ୍୍ଷ ାୟକର ୧୯ �ୋର ୭୪୪ କୋଟି 

ଟଙ୍କାର ବ୍ବସ୍ା େରାଯାଇଛି, କଯଉଥଁକିର ସ୍ାନ ସମ୍ବନି୍ତ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ 
ବାବଦକର ୧୭ �ୋର ୪୯୦ କୋଟି, ଆଗଆୁ ପ୍ରେଳ୍ପ ପାଇ ଁ୧ ଏ�ାର 
୪୬୬ କୋଟି, ଗକବରଣା ଓ ବିୋଶ ପାଇ ଁ ୪୦୦ କୋଟି ଏବାଂ 
ଅନ୍ାନ୍ ମିଶନ୍ ବାବଦ ଖଚ୍ଚ୍ଷ ପାଇ ଁ୩୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତଭୁ୍ଷକ୍ତ ।

ନିଷ୍ପରି୍  – �ମିାଚଳ ପ୍ରକଦଶକର ୩୮୨ କମଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସନୁ୍ନ ି
ବନ୍ େଳ ବିଦୁ୍ତ ପ୍ରେଳ୍ପ ପାଇ ଁପଞିୁ୍ ନିକବଶର ଅନୁକମାଦନ ।
ପ୍ରଭାବ: ସରୋରୀ ଉକଦ୍ାଗ ସତକଲେ େଳ ବିଦୁ୍ତ ନିଗମ ଦ୍ାରା 
ଏ� ିପ୍ରେଳ୍ପ ନିମ୍ଷାଣ େରାଯିବ । ଏ�ାଦ୍ାରା ରାେ୍କର ପ୍ରାୟ ୪ �ୋର 
ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ଓ ପକରାକ୍ଷ ନିଯକିୁ୍ତ ସକୁଯାଗ ସଷିୃ୍ କ�ବ । ନିମ୍ଷାଣ ବାବଦକର 
୨୬୧୪. ୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟ ଆେଳନ େରାଯାଇଛି ।
ନିଷ୍ପରି୍  – କଗାଆର କମାପା ଗ୍ୀନେିଲ୍ଡ ଆନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରେୁ 
କଗାଆର ପବୂ୍ଷତନ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭୂତପବୂ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା 
ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଗ୍ଷତ ମକନା�ର ପାରିେରଙୁ୍କ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳି ସ୍ରୂପ ‘ମକନା�ର 
ଆନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର – କମାପା, କଗାଆ’ ଭାବକର ପନୁଃନ୍ଷାମିତ 
େରିବା ପ୍ରସ୍ାବର ଅନୁକମାଦନ ।
ପ୍ରଭାବ: କଗାଆର କମାପାସି୍ତ ଏ� ିଗ୍ୀଡେିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଡିକସମ୍ବର 
୨୦୨୨କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଉଦଘାଟିତ 
କ�ାଇଥଲିା । ଏ� ି ପଦକକ୍ଷପ ଦ୍ାରା ଆଧନିୁେ କଗାଆ ଗଠନକର 
ସ୍ଗ୍ଷତ ଡକଟର ମକନା�ର ପାରିେରଙ୍କ ଅବଦାନେୁ ଯଥାଥ୍ଷ ପରିଚୟ 
ମିଳିପାରିବ ।  

ନିଷ୍ପତି – କେନ୍ଦ୍ର େ୍ାବିକନଟ ୧୨,୮୮୨. ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟ ଅଟେଳକର ଉର୍ର 
ପବୂ୍ଷ ଅାଂଚଳ ବିୋଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କଯାେନା ୋରି ରଖବିା ପ୍ରସ୍ାବେୁ 
ଅନୁକମାଦନ େରିଛି । ଏ� ି ବିୋଶ କଯାେନାଗଡିୁେ ପାଂଚଦଶ ଅଥ୍ଷ େମିଶନର 
(୨୦୨୨-୨୩ ରୁ ୨୦୨୫-୨୬)ର ଅବଶଷି୍ ୋଯ୍୍ଷ ୋଳ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ବଳବତର ର�ବି । 
ପ୍ରଭାବ: ଆଠଟି ଉତର ପବୂ୍ଷ ରାେ୍କର ଥବିା ବିୋଶ ବ୍ବଧାନେୁ ଦୂର େରିବାକର 
ଏ�ା ସ�ାୟେ କ�ବ । ଏ�ା େୀବିୋ ନିବ୍ଷା� ଗତିବିଧେିୁ କପ୍ରାତ୍ା�ତି େରିବା ସ�ତି 
ନିଯକିୁ୍ତ ସକୁଯାଗ ବୃଦି୍ଧ େରିବ । କଯାଗାକଯାଗ ଏବାଂ ସାମାେିେ କକ୍ଷତ୍କର ର�ଥିବିା 
ଅଭାବେୁ ଏ�ା ଦୂର େରିବ ।
n 	 ବ୍ୟ ସାଂକ୍ରାନ୍ତ ଆଥଥିେ େମିଟିର ସପୁାରିଶ ଆଧାରକର ଉର୍ର ପବୂ୍ଷ ସ୍ତନ୍ତ୍ର 

ଭିତିଭୂମୀ କଯାେନା ବ୍ୟ ଅଟେଳେୁ ୮୧୩୯. ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖା 
ଯାଇଥବିାକବକଳ ଉର୍ର ପବୂ୍ଷ ପରିରଦର କଯାୋନଗଡିୁେ ପାଇ ଁ ୩୨୦୨.୭ 
କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟ େରାଯିବ । କବାକଡା ଲ୍ାଣ୍ କଟରିକଟାରିଆଲ ୋଉନସିଲ, 
ଦିମା �ାସାଓ ଅକଟାକନାମସ କଟରିକଟାରିଆଲ ୋଉନସିଲ ଏବାଂ େଭଥି 
ଅଙ୍କଲାଙ୍ ଅକଟାକନାମସ କଟରିକଟାରିଆଲ ୋଉନସିଲ ପାଇ ଁ ୧୫୪୦ 
କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପ୍ାକେେର ବ୍ବସ୍ା େରାଯାଇଛି ।
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ଭୋରତର ମବୈଜ୍ୋନକି ଶକି୍ତର
ଭପୂ �ିକୋ ଗରୁୁତ୍ୱ�ପୂର୍୍ଷ

ଭୋରତୀୟ ବଜି୍ୋନ କଂମଗ୍ରସ

କଯକତକବକଳ ବିଜ୍ାନ ପାଇ ଁଭାବାକବଗ ଏବାଂ 
ରାଷ୍ଟ୍ରର େଲ୍ାଣ ପରସ୍ପରର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାକବ 
ଗତି େରନି୍ତ କସକତକବକଳ େଳାେଳ ମଧ୍ୟ 
କବଶ ଦଶ୍ଷନୀୟ କ�ାଇଥାଏ । ଏ�ି ସଙ୍କଳ୍ପର 
ପଳାେଳ କ�ଉଛି କଯ ଭାରତ ବିଜ୍ାନ କକ୍ଷତ୍କର 
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଶଟି କଦଶ ମଧ୍ୟକର ନିେର ସ୍ାନ 
ବୋୟ ରଖପିାରିଛି । ୨୦୧୫ ବର୍ଷ ସଦୁ୍ଧା ଭାରତ 
୧୩୦ଟି କଦଶର କବୈଶ୍ୱେି ନବସେୃନ ତାଲିୋକର 
୮୧ ତମ ସ୍ାନକର ଥବିାକବକଳ ୨୦୨୨ ବର୍ଷକର 
ଏଥକିର ଉନ୍ନତି ଘଟି ୪୪ତମ ସ୍ାନକର ପ�ାଂଚିଛି। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ୋନୁଆରୀ ୩ 
ତାରିଖ ଦିନ ୧୦୮ତମ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ାନ ୋଂକଗ୍ସ 
(ଆଇଏସସି)େୁ ଉଦଘାଟନ େରି େ�ିଥକିଲ କଯ 
ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟକର ଭାରତର ବିୋଶ 
ଗାଥାକର ଏ�ାର କବୈଜ୍ାନିେ ଶକି୍ତ ଏେ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ଭୂମିୋ ଗ୍�ଣ େରିବ ।

ପ୍ରତି ପଯ୍୍ଷ ାୟକର ତଥ୍ ସାଂଗ୍� ଓ ବିକଶ୍ରଣ େରିବା େକଣ 
କବୈଜ୍ାନିେ ପାଇ ଁ ଅତି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ । ଆେିର ଏେବିାଂଶ 
ଶତାର୍ୀର ଭାରତକର, ଆମ ପାଖକର ଦୁଇଟି େିନିର ବିପଳୁ 

ଆୋରକର ମ�େୁଦ ଅଛି । ପ୍ରଥମଟି କ�ଉଛି ତଥ୍ ଏବାଂ ଦି୍ତୀୟଟି 
କ�ଉଛି ପ୍ରଯକିୁ୍ତ। ଭାରତର ବିଜ୍ାନେୁ ନୂତନ ଶଖିରକର ପ�ାଂଚାଇବା 
ପାଇ ଁ ଉଭୟ ନିେଟକର କ୍ଷମତା ର�ିଛି । ଭାରତେୁ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର 
େରିବା ବିଜ୍ାନର ଭୂମିୋ କ�ବା ଉଚିତ୍ । ‘ଭାରତକର ବିଜ୍ାନର 
ବିୋଶ’ – ଏ�ା ଆମ କବୈଜ୍ାନିେ କଗାଷୀ୍ଙ୍କ ମଳୂ କପ୍ରରଣା କ�ବା 
ଉଚିତ୍ । ୋରଣ ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷ ପାଇ ଁଭାରତର ବିୋଶ ଗାଥାକର 
କଦଶର କବୈଜ୍ାନିେ ଶକି୍ତ କବଶ ଗରୁୁତ୍ୱ ବ�ନ େରିବ ।

୧୦୮ତମ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ାନ ୋଂକଗ୍ସେୁ ସକମ୍ବାଧନ େରି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ େ�ଥିକିଲ କଦଶର ଆବଶ୍େତା ପରୂଣ 
ପାଇ ଁଭାରତକର ବିଜ୍ାନର ବିୋଶ, ସମ୍ପରୁ୍୍ଷ କବୈଜ୍ାନିେ ସମଦୁାୟ ପାଇ ଁ
ସମସ୍ କପ୍ରରଣାର ମଳୂ ଉତ୍ କ�ବା ଉଚିତ୍ । ଭାରତକର ବିଜ୍ାନ 
କଦଶେୁ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର େରାଇବା ଉଚିତ୍ । ଆକମ ଏ େଥା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ 
ରଖବିା ଉଚିତ କଯ ଏକବ ବିଶ୍ୱ େନସାଂଖ୍ାର ୧୭ – ୧୮ ପ୍ରତିଶତ େନତା 
ଭାରତକର ବସବାସ େରୁଛନି୍ତ । ଭାରତର ଆବଶ୍େତାେୁ ପରୂଣ 
େରୁଥବିା କବୈଜ୍ାନିେ ୋଯ୍୍ଷ  ବିଶ୍ୱର ୧୭ – ୧୮ ପ୍ରତିଶତ େନସାଂଖ୍ାେୁ 
ଗତିଶୀଳ େରାଇବା ସ�ତି ସମଗ୍ ମାନବ ସମାେେୁ ପ୍ରଭାବିତ େରିବ । 
କସଥପିାଇ ଁଆକମ କସ�ସିବୁ ବିରୟ ଉପକର ୋଯ୍୍ଷ  େରୁ ଯା�ା ଆେ ି

କବୈଜ୍ାନିେ ଶକି୍ତରାଷ୍ଟ୍ର
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ମାନବ ସମାେ ପାଇ ଁଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ାନ 
ୋଂକଗ୍ସର ଧ୍ୟାନକେୈନ୍ଦ୍ରେି ବିରୟବସୁ୍ ‘ ମ�ଳିା ସଶକି୍ତେରଣ ଏବାଂ 
ଦୀଘ୍ଷସ୍ାୟୀ ବିୋଶ ପାଇ ଁବିଜ୍ାନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ’ ଉପକର ଆକଲାେପାତ 
େରିଥଲିା । କେବଳ ଦୀଘ୍ଷସ୍ାୟୀ ବିୋଶ ଦ୍ାରା �ି ଁପଥୃବିୀର ଭବିର୍ତ 
ସରୁକି୍ଷତ କ�ାଇପାରିବ । ୧୦୮ତମ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ାନ ୋଂକଗ୍ସକର 
ଦୀଘ୍ଷସ୍ାୟୀ ବିୋଶର ବିରୟବସୁ୍େୁ ମ�ଳିା ସଶକି୍ତେରଣ ସ� 
କଯାଡାଯାଇଥଲିା । ବାସ୍ବିେ ଦୃଷି୍କୋଣରୁ ବିଚାର େକଲ ଏ� ି
ଦୁଇଟି ବିରୟର ପରସ୍ପର ସ�ିତ ସମ୍ପେ୍ଷ ର�ିଛି । ଆେି କଦଶର 
ବିଚାରଧାରା କେବଳ ଏ�ା ନୁକ� ଁ କଯ ଆକମ ମ�ିଳାମାନଙୁ୍କ 
ବିଜ୍ାନ ମାଧ୍ୟମକର ସଶକ୍ତ େରିବା ଉଚିତ୍ । ବରାଂ ମ�ିଳାମାନଙ୍କ 
କଯାଗଦାନକର ବିଜ୍ାନେୁ ସଶକ୍ତ େରିବା ଏବାଂ ଗକବରଣାେୁ 
ନୂତନ ଗତି ପ୍ରଦାନ େରିବା କ�ଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ  ତାଙ୍କ ଉଦକବାଧନକର େ�ିଥକିଲ, “କ୍ଷଦୁ୍ର 
ଶଳି୍ପକର କଯାଗଦାନ କ�ଉ, େିମ୍ବା ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ େଗତକର କନତୃତ୍ୱର 
େଥା କ�ଉ, ଭାରତର ମ�ଳିାମାକନ ସବୁ ସ୍ାନକର କସମାନଙ୍କର 
ଶକି୍ତ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ େରୁଛନି୍ତ । ଅଧେିରୁ ଅଧେି ସାଂଖ୍ାକର ମ�ଳିାମାନଙ୍କ 
କଯାଗଦାନ ସଚୂାଉଛି କଯ ଆମର ସମାେ ମଧ୍ୟ ଆଗେୁ ବ�ୁଛି ଏବାଂ 
ବିଜ୍ାନର ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ଗତୀ ଘଟୁଛି। ” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ 
କସମି େଣ୍କଟର ଚିପସ ୍କର ନବସେୃନ ପାଇ ଁକବୈଜ୍ାନିେ ସମଦୁାୟେୁ 
ପରାମଶ୍ଷ କଦବା ସ� ଏକବଠାରୁ କସମି େଣ୍କଟରେୁ ଭବିର୍ତ ପାଇ ଁ
ଅନୁେୂଳ ଭାକବ ପ୍ରସୁ୍ତ େରି ରଖବିା ସୋକଶ ଆହା୍ନ କଦଇଥକିଲ । 
ଯଦି କଦଶ ଏ�ସିବୁ କକ୍ଷତ୍କର ପଦକକ୍ଷପମାନ ଗ୍�ଣ େକର କତକବ 
ଶଳି୍ପ ୪.୦ର କନତୃତ୍ୱ କନବା ସ୍ାନକର ଆକମ ପ�ାଂଚିଯିବୁ କବାଲି 
କସ େ�ିଥକିଲ ।  

 ଶଶି ୁବିଜ୍ାନ ୋଂକଗ୍ସ – ୭ 
�ୋରରୁ ଅଧେି ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ 
ଅାଂଶଗ୍�ଣ େରିଥକିଲ ।

 ମ�ଳିା ବିଜ୍ାନ ୋଂକଗ୍ସ 
– ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନରୁ ବ�ୁ 
ସାଂଖ୍ାକର ମ�ଳିା କବୈଜ୍ାନିେ 
କଯାଗ କଦଇଥକିଲ ।

 ବିଜ୍ାନ ଓ ସମାେ – ମ�ଳିା 
ସଶକି୍ତେରଣ ଏବାଂ ସମାେର 
ଦୀଘ୍ଷସ୍ାୟୀ ବିୋଶ ଉପକର 
ଆକଲାେପାତ େରୁଥବିା ଏେ 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ।

 େୃରେ ବିଜ୍ାନ ୋଂକଗ୍ସ – କେୈବ 
ଅଥ୍ଷନୀତିର ଉନ୍ନତି ତଥା େୃରି 
ପ୍ରତି ଯବୁପି�ୀେୁ ଆେୃଷ୍ େରିବା 
ପାଇ ଁଏେ ମାଂଚ ।

 ଆଦିବାସୀ ବିଜ୍ାନ ୋଂକଗ୍ସ – 
ସ୍କଦଶୀ ପରୁାତନ ଜ୍ାନ ବ୍ବସ୍ା 
ଓ ଅଧ୍ୟୟନର କବୈଜ୍ାନିେ 
ପ୍ରଦଶ୍ଷନ ନିମକନ୍ତ ଏେ ମାଂଚ ।

 ବିଜ୍ାନ ପ୍ରଦଶ୍ଷନୀ – ଭାରତର 
ଗବ୍ଷ – ଭାରତ ସକମତ 
ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱକର ବିଜ୍ାନ ଓ ଶଳି୍ପ 
କକ୍ଷତ୍କର ନିେର ଅଲିଭା ସ୍ାକ୍ଷର 
ଛାଡି ଯାଇଥବିା ବ୍କି୍ତବିକଶରଙ୍କ 
େୀବନିେୁ ଅବତାରଣା େରୁଥବିା 
ଏେ ଭବ୍ ପ୍ରଦଶ୍ଷନୀ ।

୧୦୮ତ� ଭୋରତୀୟ 
ବଜି୍ୋନ କଂମଗ୍ରସର 
ପ୍ର�ଖୁ ଆକଷ୍ଷଣ

୧୯୧୪ �ିସହୋମର ପ୍ରଥ� ସମି୍ଳନୀ ଅନୁଷ୍ିତ ମହୋଇଥେିୋ
 ୧୯୧୪ ମସି�ାକର ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ାନ ୋଂକଗ୍ସର ପ୍ରଥମ ଅଧକିବଶନ ଅନୁଷ୍ିତ କ�ାଇଥଲିା। 

ଏ�ାର ୧୦୮ତମ ବାରଥିେ ଅଧକିବଶନ ରାଷ୍ଟ୍ରସନ୍ ତୁୋକଡାେୀ ମ�ାରାେ ନାଗପରୁ 
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ାଳୟକର ଆକୟାେନ େରାଯାଇଥଲିା, ଯା�ା ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ�ାର ଶତବାରଥିେୀ 
ପାଳନ େରୁଛି । ପି . ଏଚ. ଡି ବିଦ୍ାନଙ୍କ କକ୍ଷତ୍କର ଭାରତ ବିଶ୍ୱର କଶ୍ଷ ୍ତିନିଟି କଦଶ ମଧ୍ୟକର 
ର�ଛିି । ଷ୍ାଟ୍ଷ ଅପ ପରିକବଷ୍ନୀ ତନ୍ତ୍ର କକ୍ଷତ୍କର ଆେ ିଭାରତ ବିଶ୍ୱର କଶ୍ଷ ୍କଦଶମାନଙ୍କ 
ଭିତକର ମଧ୍ୟ ନିେେୁ ସ୍ାନିତ େରିପାରିଛି ।

 ବିଜ୍ାନ କେ୍ାତି ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମର ଆକୟାେନ - ଏ� ିସମାକରା�ର ଅବ୍ବ�ତି ପବୂ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ 
ବିଜ୍ାନ ୋଂକଗ୍ସର ପାରମ୍ପରିେ ବିଜ୍ାନ କେ୍ାତି ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ଆକୟାେତି କ�ାଇଥଲିା । ‘ବିଜ୍ାନ 
କେ୍ାତି – ଜ୍ାନ ଶକି୍ଷା’ ଅଲିମ୍ପିେ ମଶାଲ ଆଧାରକର ପରିେଳ୍ପନା େରାଯାଇଥଲିା ।

 ସମାେକର ବିକଶରେରି ଯବୁପ�ୀ ମଧ୍ୟକର କବୈଜ୍ାନିେ ଭାବନା ଭରିବା ପାଇ ଁ ଏ�ା 
ଉତ୍ଗ୍ଷୀେୃତ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ାଳୟ ପରିସରକର ସ୍ାପିତ ଏ�ି ମଶାଲ, ୧୦୮ତମ ଭାରତୀୟ 
ବିଜ୍ାନ ୋଂକଗ୍ସର ଉଦଯାପନ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କ�ଉଥଲିା ।

ବଜି୍ୋନର ଏହ ିସବୁ ପ୍ରୟୋସ ଅମନକ କଛି ି�ରିବର୍୍ଷନ ଆଣ�ିୋମର

କଯକତକବକଳ ଏ�ାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱସ୍ରରୁ ତୃଣମଳୂ ସ୍ରକର ପ�କଞ୍ଚ

କଯକତକବକଳ ଏ�ାର ପରିଧ ିପସୁ୍େରୁ ବା�ାରି ଧରାକର ପ�କଞ୍ଚ

କଯକତକବକଳ ପରିବର୍୍ଷନ ଗକବରଣାରୁ ବାସ୍ବ େୀବନକର ଦୃଶ୍ମାନ �ୁଏ

କଯକତକବକଳ 
ଏ�ା ପରୀକ୍ଷାଗାରରୁ 

ବା�ାରି ଆସି
ଭୂମିକର

ପ�ାଂଚିଥାଏ

କବୈଜ୍ାନିେ ଶକି୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର

୩୫



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

�ିଏ� ଆୟୁଷୋ୍ନ ଭୋରତ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଭିରି୍ଭପୂ �ି �ିଶନ

.. ଯୋହୋ େଳମର ମରୋଗର 
ଶୀଘ୍ର ଚହି୍ନଟ ମହୋଇ�ୋରିବ 

ଏବଂ ଅନୁସନ୍ୋନମର
ବଳିମ୍ ମହବ ନୋହି ଁ

କୋଭିଡ ପ୍ରଥମ ମ�ାମାରୀ ନ ଥଲିା ଏବାଂ ଏ�ା ମଧ୍ୟ 
ଅନି୍ତମ ନୁକ� ଁ। ଯଦି ଭବିର୍ତକର ଆଉ ଏେ ମ�ାମାରୀ 
କଦଖା ଦିଏ, ଏ�ା ଆ�ୁରି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର କ�ାଇପାକର। 

ଭବିର୍ତକର କେୌଣସି ମ�ାମାରୀ ବ୍ାପିକଲ ଏ�ାର 
ସେଳ ପରିଚାଳନା ପାଇ ଁସ୍ାସ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମିେୁ ସଦୃୁ� 

େରିବା ସୋକଶ ୨୦୨୧ କେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖକର କେନ୍ଦ୍ର 
ବକେଟକର ୫ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ୬୪ �ୋର ୧୮୦ କୋଟି 
ଟଙ୍କାର  ପିଏମ ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର ସ୍ସ୍ ଭାରତ କଯାେନା 
କଘାରଣା େରାଯାଇଥଲିା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 

କମାଦୀ ୨୦୨୧ ଅକକଟାବର ୨୫ ତାରିଖକର ଏ�ାେୁ ପିଏମ 
ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ ସ୍ାସ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମି ମିଶନ୍ (ପିଏମ-

ଏବିଏଚଆଇଏମ) ନାମକର ଶଭୁାରମ୍ଭ େରିଥକିଲ, ଯା�ା 
ନିରନ୍ତର ଭାକବ ସ୍ାସ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମିେୁ ସଦୃୁ� େରୁଛି ।

“ସୁନ୍ଦର ସ୍ାସ୍୍ �ି ଁସେଳତା ଓ ସମଦିୃ୍ଧର ଆଧାର ।” େକଣ 
ବ୍କି୍ତ �ୁଅନ୍ତୁ, କଗାଟିଏ ପରିବାର, ଏେ ସମାେ େିମ୍ବା 
 ସମଗ୍ କଦଶ କ�ଉ ସମସ୍ ପ୍ରଗତୀର ମଳୂଦୂଆ ପରୂ୍୍ଷରୂକପ 

ସ୍ାସ୍୍ ଉପକର ନିଭ୍ଷରଶୀଳ। ୨୦୧୪ ପକର ସ୍ାସ୍୍ କକ୍ଷତ୍କର କଯଉ ଁ
ଦୃଷ୍ାନ୍ତମଳୂେ ପରିବର୍୍ଷନ ଆଡେୁ ଦୃ� ଭାବକର ଅଗ୍ସର କ�ବା 
ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କ�ାଇଥଲିା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ 
ଉକି୍ତ ତା�ାର ପ୍ରତୀୋତ୍ମେ ପରିଚାୟେ । ନୂଆ ନୂଆ �ସି୍ପଟାଲ କ�ଉ, 
କମଡିୋଲ େକଲେ େିମ୍ବା ୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧେି ଗରିବ େନତାଙ୍କ 
ନିଃଶଳୁ୍କ ଚିେିତ୍ା କ�ଉ, ଗା ଁଗଣ୍ାରୁ କଛାଟ କଛାଟ ସ�ର ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ 
ସ୍ାସ୍୍ ସବୁିଧାର ପନୁଃନିଦ୍ଧ୍ଷାରଣ ଆରମ୍ଭ କ�ାଇଯାଇଛି । ଏ� ିକ୍ରମକର 
ପ୍ରାଥମିେ, ମାଧ୍ୟମିେ ଏବାଂ ତୃତୀୟ କଶ୍ଣୀ ସ୍ାସ୍୍ କସବା ବ୍ବସ୍ାର 
କ୍ଷମତା ସଷିୃ୍ େରିବା, ବର୍୍ଷମାନର ୋତୀୟ ପ୍ରତିଷା୍ନଗଡିୁେୁ ମେବୁତ 

ଆ� ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ମସବୋ ବ୍ୟବସ୍ୋମର ରହଥିବିୋ ବରିୋଟ 
ବ୍ୟବଧୋନ ଦରି୍ ଏବଂ �ଧ୍ୟବତି ମଶ୍ଣୀ �ଧ୍ୟମର 
ଚକିତି୍ସୋ ସବୁଧିୋ ଉ�େବଧ କରିବୋକୁ ମନଇ ଏକ 

ଚରି ବଦି୍ୟ�ୋନ ସ�ସ୍ୟୋ ସଷିୃ୍ଟ କରିଛ ି। ଆୟୁଷୋ୍ନ 
ଭୋରତ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଭିରି୍ଭପୂ �ି �ିଶନ୍ ମଦଶର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ 
ମସବୋ ବ୍ୟବସ୍ୋମର ଥବିୋ ତୃଟିର ଏକ ସ�ୋଧୋନ 
ଅମଟ । ଆରି ଆ�ର ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ମସବୋ ବ୍ୟବସ୍ୋ 

ପ୍ରସୁ୍ତ ମହୋଇ ଯୋଇଛ,ି ଯୋହୋ େଳମର ଆମ� ମଯ 
ମକୌଣସି ଭବଷି୍ୟତ �ହୋ�ୋରୀର �କୁୋବେିୋ �ୋଇ ଁ

ସଷେ� ଓ ପ୍ରସୁ୍ତ ।
-ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ

ବିଶାଳ ସ୍ାସ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମିରାଷ୍ଟ୍ର

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସ�ୋଚୋର         ମେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        ୩୬



େରିବା ଏବାଂ ନୂଆ େରି କଦଖାକଦଉଥବିା କରାଗଗଡିୁେୁ ଚିହ୍ନଟ 
େରିବା ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆୟଷା୍ନ ଭାରତ ସ୍ାସ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମି 
ମିଶନ୍ ର ଶଭୁାରମ୍ଭ େରାଯାଇଥଲିା । 

େନସ୍ାସ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମିର ପ୍ରସୁ୍ତି ଏବାଂ ୋଯ୍୍ଷ ୋରୀତା ପାଇ ଁଆରମ୍ଭ 
େରାଯାଇଥବିା ସବ୍ଷବୃ�ତ କଦଶ ବ୍ାପୀ କଯାେନା ସ୍ାସ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମିକର 
ର�ଥିବିା ବ୍ବଧାନେ ୁ ଦୂର େରିବା ସ�ତି ନିରୀକ୍ଷଣ, ଏବାଂ ଉଭୟ 
ସ�ର ଓ ଗ୍ାମୀଣ ଇଲାୋକର ଗକବରଣା ଦ୍ାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବାଂ କଗାଷୀ୍େୁ 
ମ�ାମାରୀ ଓ ସ୍ାସ୍୍ ସଙ୍କଟ ସମୟକର ଆତ୍ମନିଭ୍ଷର େରାଇବ । 

ପିଏମ ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ ଭିରି୍ଭୂମି ମିଶନ୍ (ପିଏମ– 
ଏବିଏଚଆଇଏମ) ଅଧନିକର ନୂଆ ନୂଆ କରାଗର ଚିହ୍ନଟ ଓ 
ଚିେିତ୍ା ପାଇ ଁସ୍ାସ୍୍ କସବା ବ୍ବସ୍ାର କ୍ଷମତାେୁ ମେବୁତ େରିବା 
ନିମକନ୍ତ ନୂତନ ପ୍ରତିଷା୍ନମାନ ନିମ୍ଷାଣ େରିବା ପାଇ ଁ କଯାେନା 
ବିେଶତି େରାଯାଉଛି । ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ ସ୍ାସ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମି 
ମିଶନ୍ ୨୦୨୫ – ୨୬ ପାଇ ଁ ଉରି୍ଷ୍, କଯଉଥଁକିର କଦଶର ପ୍ରତି 
କୋଣ ଅନୁକୋଣକର ଚିେିତ୍ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ େରି େଟିଳ ଗକବରଣା 
ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଏେ ପରୂ୍୍ଷାଙ୍ ପରିକବଷ୍ନୀ ତନ୍ତ୍ର ବିେଶତି େରାଯିବ ।  

ବ୍ୟବଧୋନ ଦପୂର �ୋଇ ଁ�ିଶନର ତନିଟିି ଉ�ୋଦୋନ
ମରୋଗ ନରିପୂ �ଣ
ଓ ଚକିତି୍ସୋ �ୋଇ ଁ
ସବୁଧିୋ ସଷିୃ୍ଟ

�ହୋ�ୋରୀ ସମ୍କପିତ 
ଗମବଷଣୋ ପ୍ରତଷିୋ୍ନର 
ସମ୍ପ୍ରସୋରଣ ଓ ସଦୃୁଢୀକରଣ

ମରୋଗ ନରିପୂ �ଣ �ୋଇ ଁ
ଏକ ବଶିୋଳ �ରୀଷେଣ 
ମନଟୱକ୍ଷ

୧ ୩୨

କରାଗ ଚିହ୍ନଟ, ପରୀକ୍ଷା, ପରାମଶ୍ଷ, ଏବାଂ 
ମାଗଣା ଔରଧ ଭଳି କସବା କଯାଗାଇ କଦବା 
ସୋକଶ ଗା ଁଗଣ୍ା ଓ ସ�ରକର ସ୍ାସ୍୍ ଏବାଂ 
ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷା୍ େରାଯାଇଛି। କରାଗ 
ଅଧେି ମାରାତ୍ମେ ଅବସ୍ାେୁ ଗତି େରିବାର 
ସମ୍ଭାବନାେୁ ହ୍ାସ େରାଯାଇ ପାରିଛି । 
େଲି୍ାସ୍ରୀୟ େଟିଳ ଚିେିତ୍ା କେନ୍ଦ୍ର, େଟିଳ 
ଅସସୁ୍ତା ସପୁାରିଶ ସବୁିଧା କେନ୍ଦ୍ର, ଏବାଂ ୨୪ 
ଘଟିେଆ େରୁରୀୋଳୀନ ଅକସ୍ତ୍ରାପଚାର କେନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରତିଷା୍ ପାଇ ଁରାେ୍ଗଡିୁେ ଆଗ୍�ୀ ।

କଦଶର ଭାଇରାଲ ରିସଚ୍ଚ୍ଷ ଏଣ୍ ଡାଇକ୍ାଷି୍େ 
ଲ୍ାବସ (ଡିଆରଡିଏଲ) ଗଡିୁେର 
ଉନ୍ନୀତେରଣ େରାଯାଇଛି । ମ�ାମାରୀ ପାଇ ଁ
ଏେ କେୈବ ସରୁକ୍ଷାଯକୁ୍ତ ସ୍ର-୩ର ପରୀକ୍ଷାଗାର 
ଆବଶ୍େ । ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷାଗାରଗଡିୁେୁ 
ଗକବରଣା କନଟୱେ୍ଷ କେବଳ ଆାଂଚଳିେ ଓ 
ୋତୀୟ ସ୍ରର ନୁକ� ଁବରାଂ ଆନ୍ତେ୍ଷାତୀୟ 
ସ୍ରକର ମଧ୍ୟ ସଦୃୁ� େରାଯିବ ।

ସ୍ାସ୍୍ ଲାକବାକରାକଟାରୀର ଏେ 
କନଟୱେ୍ଷ କରାଗର ପରୀକ୍ଷଣ 
ଓ ତଦାରଖ ପାଇ ଁ ବ�ୁସ୍ରୀୟ 
ପରୀକ୍ଷାଗାର ବିେଶତି େରିବ । 
ଆାଂଚଳିେ ଏବାଂ ୋତୀୟ ସ୍ରର 
ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏ�ାର ଅନ୍ତଭୁ୍ଷକ୍ତ ।

ବିଶ୍ୱ ସ୍ାସ୍୍ ସାଂଗଠନର ଦକି୍ଷଣ ପବୂ୍ଷ ଏସିଆ ପ୍ରାନ୍ତ ପାଇ ଁଏେ 
ଆାଂଚଳିେ ଗକବରଣା ମଞ୍ଚ ତଥା ଏେ ୋତୀୟ ସ୍ାସ୍୍ ପ୍ରତିଷା୍ନ ସ୍ାପନ 
ଦ୍ାରା ବର୍୍ଷମାନର ଏବାଂ ଭବିର୍ତର ମ�ାମାରୀ ଚିହ୍ନଟ, ନିରୂପଣ ଓ 
ପ୍ରସୁ୍ତି ପାଇ ଁକଦଶ ଏ�ାର ସ୍ାସ୍୍ ବ୍ବସ୍ାେୁ ମେବୁତ େରିପାରିବ । 

ଏହଭିଳି ଭୋବମର ମରୋଗ ପ୍ରତମିରୋଧ ଏବଂ 
ନରିପୂ �ଣ ମଷେତ୍ରମର ଆତ୍ମନଭି୍ଷରତୋ ବୃଦି୍ �ୋଇବ

୧୭,୭୮୮

୧୧,୦୨୪

କଦଶକର ୧୭,୭୮୮ ଗ୍ାମୀଣ ସ୍ାସ୍୍ ଓ 
ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷା୍ େରାଯିବ ।

କଦଶବ୍ାପୀ ୧୧,୦୨୪ ସ�ରାାଂଚଳ ସ୍ାସ୍୍ 
ଓ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷା୍ େରାଯିବ

ବିଶାଳ ସ୍ାସ୍୍ ଭିରି୍ଭୂମି ରାଷ୍ଟ୍ର

n  ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧେି େନସାଂଖ୍ା ବିଶଷି୍ ୬୦୨ଟି େଲି୍ାକର 
େଟିଳ ଚିେିତ୍ା �ସପିଟାଲର ବିୋଶ

n  ୭୩୦ଟି େଲି୍ା – ସମନ ୍ତି େନସ୍ାସ୍୍ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବାଂ 
୩୩୮୨ଟି ବେ୍୍ େନସ୍ାସ୍୍ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷା୍ େରାଯିବ । 

n  ଏେ ନୂତନ ୋତୀୟ ଭୂତାଣ ୁବିଜ୍ାନ ପ୍ରତିଷା୍ନର ସ୍ାପନା ।
n  କରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଁ୫ଟି ନୂତନ ଆାଂଚଳିେ ୋତୀୟ 

କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷା୍ ।
n  ୨୦ଟି କମକରୋ ପଲିଟାନ ସ୍ାସ୍୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ାପନା
n  ୯ଟି କେୈବ ସରକ୍ଷା ସ୍ର-୩ ସବୁିଧା କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ାପନା
n  ୧୭ଟି ପ୍ରକବଶ ସ୍ଳୀକର ନୂତନ େନ ସ୍ାସ୍୍ କେନ୍ଦ୍ରର 

ୋଯ୍୍ଷ ୋରିତା
n  ୧୫ଟି ନୂତନ କରାଗ ଆଶ ୁଚିେିତ୍ା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷା୍
n  ଦୁଇଟି େକଟେନର ଆଧାରିତ ଭ୍ାମ୍ମାଣ                

�ସି୍ପଟାଲ ସ୍ାପନା

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସ�ୋଚୋର         ମେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        ୩୭



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

�ଖୁ୍ୟ ଶୋସନ ସଚବିଗଣଙ୍କ ରୋତୀୟ ସମି୍ଳନୀ

ଟି� ୍ଇଣି୍ଆ ଉତ୍ସୋହ ବୃଦି୍ 
�ୋଇ ଁଏକ ବରିୋଟ �ଞ୍

ମଖୁ୍ ଶାସନ ସଚିବ ସମି୍ଳନୀରାଷ୍ଟ୍ର

ଏକ ଉନ୍ନତ ଭୋରତ ନି�୍ଷୋଣ ନି�ମନ୍ତ ସରକୋର ରନସୋଧୋରଣଙ୍କ ରୀବନ�ୋନ ଓ ଭୋରତର ବକିୋଶର 
ରୋସ୍ୋକୁ �ରବୁତ କରିବୋକୁ ଅଙ୍ଗୀକୋରବଦ୍। ମକବଳ ମସଥ�ିୋଇ ଁରୋନୁୟୋରୀ ୫ରୁ ୭ ତୋରିଖ �ଧ୍ୟମର 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ିତ ଦ୍ତିୀୟ �ଖୁ୍ୟ ଶୋସନ ସଚିବ ସମି୍ଳନୀମର ଅଧ୍ୟଷେତୋ କରି ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ 

ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଉନ୍ନତ �ୋନବ ସମ୍ଳ �ରିଚୋଳନୋ ରରିଆମର ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରୋନ୍ିତ କରିବୋ �ୋଇ ଁମକନ୍ଦ୍ର ଓ 
ରୋର୍ୟ �ଧ୍ୟମର ସ�ନୟ୍ ଉ�ମର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆମରୋ� କରିଛନ୍ତି।

ରାେ୍ର ମଖୁ୍ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କ ଦି୍ତୀୟ ୋତୀୟ 
ସମି୍ଳନୀ ନୂଆଦିଲ୍ୀଠାକର ଅନୁଷ୍ିତ କ�ାଇଯାଇଛି। 
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାେ୍ ମଧ୍ୟକର  ବିଭିନ୍ନ େଟିଳ ନୀତିଗତ 

ସମସ୍ାର ସମାଧାନ କନଇ ବାର୍୍ଷା ବିନିମୟ କ�ାଇଛି । 
ଖାଲି ଉଦ୍ମରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ୍ଷେୁ ଉଠି ସମି୍ଳନୀକର ଦୁଇଦିନ ଯାେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସି୍ତ ର�ି ନୂତନ ଭାରତକର େନସାଧାରଣଙ୍କ 
ଆଶା ଆୋାଂକ୍ଷା ପରୂଣ ସମ୍ପେ୍ଷକର ସକବ୍ଷାଚ୍ଚ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସ� 
ଆକଲାଚନା େରିଛନି୍ତ । କଦଶବ୍ାପୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ ଅଧେିାରୀଗଣ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ାରା ଅନୁପ୍ରାଣୀତ କ�ାଇ ନୂତନ 
ଉତ୍ା� ଓ ଶକି୍ତ ସ� େମ୍ଷକକ୍ଷତ୍େୁ କେରିଛନି୍ତ । େୁନ ୨୦, 
୨୦୨୨କର ଧମ୍ଷଶାଳାଠାକର ପ୍ରଥମ ମଖୁ୍ ଶାସନ ସଚିବ ସ୍ରୀୟ 
ସମି୍ଳନୀ ଆକୟାେିତ କ�ାଇଥଲିା ।

ସମି୍ଳନୀକର ମଖୁ୍ ଆକଲାଚନାର ବିରୟ ଥଲିା ଭାରତର 
ପତିଆରା ବୃଦି୍ଧ ପରକପ୍ରକ୍ଷୀକର ଦାୟିତ୍ୱପାଳନ ଆବଶ୍େତା । 

ସମି୍ଳନୀ କ�ଉଛି େନତାଙ୍କ ଆସ୍ାଭାେନ ଓ କସବା ପ୍ରଦାନର 
ଏେ ଉଦା�ାରଣ । ସମି୍ଳନୀକର ଉଭୟ କଭୌତିେ ଓ ସାମାେିେ  
ଭିରି୍ଭୂମି ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆକରାପ େରାଯାଇଥଲିା । କଦଶବ୍ାପୀ 
ଆୋାଂକି୍ଷତ େଲି୍ା ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମର ସେଳତା ପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର 
ସମି୍ଳନୀକର ଆୋାଂକି୍ଷତ ମଣ୍ଳ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ପ୍ରବର୍ଥିତ କ�ାଇଥଲିା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ଆୋାଂକି୍ଷତ େଲି୍ା ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ 
ସେଳତା ଦୃଷି୍ରୁ ମଣ୍ଳ ସ୍ରକର ମଧ୍ୟ ଆୋାଂକି୍ଷତ େଲି୍ା ମକଡଲ 
ଭଳି ଆୋାଂକି୍ଷତ ମଣ୍ନ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ େରାଯିବା ଉଚିତ 
କବାଲି ଉପସି୍ତ ଅଧେିାରୀମାନଙ୍କ ଆଗକର ପ୍ରୋଶ େରିଥକିଲ । କସ 
ମଧ୍ୟ ସମି୍ଳନୀକର ଉପସି୍ତ ଅଧେିାରୀମାନଙୁ୍କ ନିେ ନିେ ରାେ୍କର 
ଆୋାଂକି୍ଷତ ମଣ୍ଳ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ତ୍ୱରାନ ୍ତି େରିବାେ ୁେ�ଥିକିଲ ।  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ପବୂ୍ଷ ସମ୍ଳିନୀରୁ ଏପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ 
ମଖୁ୍ ବିୋଶ େନିତ ସେଳତା କଦଶର େ-ି୨୦କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା, 
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃ�ର୍୍ ଆଥଥିେ ଶକି୍ତ ଭାକବ ଉଭା କ�ବା, ଷ୍ାଟ୍ଷ 

୩୮
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�ଖୁ୍ୟ ଶୋସନ ସଚବି�ୋନଙ୍କ ସମି୍ଳନୀମର ମଯୋଗ ମଦଇଥେିି । ଗରୁୁତ୍ୱ�ପୂର୍୍ଷ ନୀତଗିତ ବଷିୟ ଉ�ମର 
ବୋର୍୍ଷୋ ବନି�ିୟ �ୋଇ ଁଏକ ଅଦ୍ପୂ ତ �ଞ୍ ଓ ଭୋରତକୁ ନପୂତନ ଶଖିରମର �ହଞ୍ୋଇବୋ ନ�ିମନ୍ତ
ଦଳଗତ ଉତ୍ସୋହ ବୃଦି୍ର �ୋଧ୍ୟ� ।
-ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ 

ଏହୋଛଡୋ ଚୋରିଟି ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ବଷିୟମର 
�ଧ୍ୟ ଆମେୋଚନୋ ମହୋଇଥେିୋ  

•	ମଭୋକୋେ େର ମେୋକୋେ 
•	ଆନ୍ତର୍ଷୋତକି �ିମେଟ ବଷ୍ଷ ୨୦୨୩ 
•	ର-ି୨୦ ରୋର୍ୟଗଡିୁକର ଭପୂ �ିକୋ 
•	ନପୂତନ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ବଦି୍ୟୋ 
•	ଆକୋଂଷିେତ �ଣ୍ଳ କୋଯ୍ଷ୍ୟକ୍ର� ଆରମ୍ଭ 

ଗତ ତିନିବର୍ଷ ମଧ୍ୟକର ୧୫୦ଟି କଭୌତିେ 
ଓ ଆଭାସୀ କବୈଠେ ପ୍ରମଖୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, 
ନୀତି ଆକୟାଗ, ରାେ୍ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ 
ଅଞ୍ଚଳ ଏବାଂ ବିରୟଗତ  ବିଶାରଦଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର ସମି୍ଳନୀର ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ନିଦ୍ଧ୍ଷାରଣ 
ପାଇ ଁଅନୁଷ ୍ିତ କ�ାଇଛି । ୨୦୦ରୁ ଅଧେି 
ଏ� ିସମି୍ଳନୀକର  କଯାଗକଦଇଥକିଲ। 
ଏଥକିର କେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କ ବରିଷ ୍
ଅଧେିାରୀ, ଅନ୍ାନ୍ ରାେ୍ ଓ  କେନ୍ଦ୍ର 
ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମଖୁ୍ ଶାସନ ସଚିବ ଓ 
ବିରୟଗତ ଅଭିଜ୍ ବ୍କି୍ତ ଅନ୍ତଭୁ୍ଷକ୍ତ । 

ଅନୁ�ୋଳନ
ହ୍ୋସ

 ଭିରି୍ଭପୂ �ି
ଓ �ଞିୁ୍ଜ 

ବନିମିଯୋଗ

�ହଳିୋ 
ସଶକି୍ତକରଣ

ଏ� ୍ଏସ ୍ଏ� ୍ଇକୁ 
ମପ୍ରୋତ୍ସୋହନ

ମ�ୌଷି୍ଟକତୋ ଓ 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ 

ମକୌଶଳ
ବକିୋଶ

�ଖୁ୍ୟ ଶୋସନ ସଚବି ସମି୍ଳନୀମର ଛଅଟି 
ବଷିୟମର ଆମେୋଚନୋ ମହୋଇଛ ି 

ମଖୁ୍ ଶାସନ ସଚିବ ସମି୍ଳନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର

ଅପ ୍ ଅଭିବୃଦି୍ଧ, ମ�ୋଶ କକ୍ଷତ୍କର ଘକରାଇ କକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରକବଶ, 
ୋତୀୟ ସବୁେ ଉଦ୍ ଯାନ ମିଶନେ ୁଅନୁକମାଦନ ଇତ୍ାଦି ଉପକର 
ଆକଲାେପାତ େରିଥକିଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ 
େ�ଥିକିଲ କଯ “କମାର ଅଭିଭାରଣକର େନସାଧାରଣଙ୍କ େୀବନ 
ମାନର ଉନ୍ନତି ଓ କଦଶର ବିୋଶ ପଥେ ୁମେବୁତ େରିବା ଉପକର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଆକରାପ େରାଯାଇଛି । ସମସ୍ଙ୍କର ଭାରତ ଉପକର 
ଆଖଥିବିାକବକଳ ଆଗାମୀ େିଛି ବର୍ଷର ସାଂଜ୍ା ଆମର କମଧାବୀ 
ଯବୁ ଶକି୍ତ ଦ୍ାରା ନିରୂପିତ କ�ବ ।” ବର୍୍ଷମାନ ଉର୍ମ ପ୍ରଶାସନ 
ପାଇ ଁଆମର ଉଦ୍ମ ଭିରି୍ଭୂମି, ପଞିୁ୍ବିନିକଯାଗ, ନକବାକନର୍ ଓ 
ଅନ୍ତଭୁ୍ଷକ୍ତୀେରଣ ଭଳି ଚାରିଟି ସ୍ମ୍ଭଦ୍ାରା ପରିଚାଳିତ କ�ବ ।
ଏ� ୍ଏସ ୍ଏ� ୍ଇର ମଷେତ୍ରକୁ �ରବୁତ କରିବୋର ଆବଶ୍ୟକତୋ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ େ�ଥିକିଲ କଯ ରାେ୍ଗଡିୁେ 

ଏମ ୍ଏସ ୍ଏମ ୍ଇ ଗଡିୁେୁ ଆନୁଷା୍ନିେ  େରିବା ପାଇ ଁ ଦକ୍ଷତାର 
ସ� ୋଯ୍୍ଷ  େରିବା ଉଚିତ । ଆମର ଏମ ୍ଏସ ୍ଏମ ୍ଇ କକ୍ଷତ୍େୁ 
ନିରବିଚ୍ିନ୍ନ ଭାକବ ମେବୁତ େରିବା ଉପକର ମୁ ଁବିଶ୍ୱାସ େକର । 
�ରୁୁଣୋ ଆଇନଗଡିୁକକୁ ରଦ୍ କରିବୋ ଆବଶ୍ୟକ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ପରୁୁଣା ଆଇନଗଡିୁେୁ 
ରର୍ େରିବା ଉପକର ପ୍ରୋଶ େରିଥକିଲ । କସ େ�ଥିକିଲ କଯ 
କେକତେ ଆଇନ ସ୍ାଧୀନତା ପବୂ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ କ�ାଇ ଆସଛିୁ। 
“ମୁ ଁ ମଖୁ୍ ଶାସନ ସଚିବମାନଙୁ୍କ ଅନାବଶ୍େ ମଳୂ ଦଲିଲ୍ ଓ 
ପରୁୁଣା ଆଇନ ଓ େଟେଣା  ଉଠାଇ କଦବାେୁ େ�ଛିି କବାଲି 
କସ େ�ଥିକିଲ ।” ଭାରତ ଅଭୂତପବୂ୍ଷ ସାଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କଦଇ ଗତି 
େରୁଥବିାକବକଳ ଅତ୍ଧେି େଟେଣା ଓ ଚିନ୍ତା�ୀନ ନିୟମାବଳୀର 
କେୌଣସି ସ୍ାନ ନା�ି ଁ। " 

ତମିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧମିବଶନ
�ଧ୍ୟ ଆମୟୋରତି

•	ବିେଶତି ଭାରତ କଶର ପଯ୍୍ଷ ାୟକର 
ପ�ଞ୍ଚବିା
• ପାଞ୍ଚବର୍ଷକର ବସୁ୍ ଓ କସବାେର (େଏିସ ୍ଟି 
ଶକି୍ଷା ଓ ଅଭିଜ୍ତା )
•	କବୈଶ୍ୱେି ଭୂ-ରାେକନୈତିେ ଆହା୍ନ ଓ 
ଭାରତର ଉର୍ର

୩୯
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ଆମର ଉତ୍ବ ପାଳନ, ଦାନ, ତପସ୍ା ଓ ବିଶ୍ୱାସେୁ କନଇ ସାଂେଳ୍ପ ପରୂଣ େରିବାକର ସାମଥ୍୍ଷ  ଏ�ାର ନିେସ୍ ଗରୁୁତ୍ୱ ବ�ନ 
େରିଥାଏ । ଆମର ନଦୀଗଡିୁେ ଏଥପିାଇ ଁଏେ ବିକଶର ଭୂମିୋ ଗ୍�ଣ େରିଥାନି୍ତ ।  ୋନୁୟାରୀ ୧୩ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ଏମ.ଭି. ଗଙ୍ାବିଳାସ ଯାତ୍ାର ଶଭୁାରମ୍ଭ େରିବା ସ� ବାରଣାସୀକର ଏେ ତେ୍ଲୁ ସ�ର ଉଦ୍ ଘାଟନ େରିଛନି୍ତ। 
ଏଥପିାଇ ଁକନୌପଯ୍୍ଷ ଟନ ଓ ନଦୀ େଳପଥ ବିୋଶର ଏେ ନୂତନ ଯଗୁ ଆରମ୍ଭ କ�ାଇଛି । ଏମ.ଭି. ଗଙ୍ା ବିଳାସ େଳ ଯାତ୍ା 

ଅକନେ ପବୂ୍ଷ ଭାରତ ପଯ୍୍ଷ ଟନସ୍ଳୀର ସି୍ତିକନଇ କବୈଶ୍ୱେି ପଯ୍୍ଷ ଟନ ମାନଚିତ୍କର ସ୍ାନ ପାଇବ ।

ଆମ ପାଇ ଁ ଗଙ୍ା କେବଳ ଏେ ନଦୀ ନୁ� ଁ, ବରାଂ ଏ�ା 
ବ�ୁ ସମୟ ଧରି ମ�ାନ ଭାରତବର୍ଷର ତପସ୍ା ଓ 
ସାଂଯମର ସାକ୍ଷୀ କ�ାଇ ର� ି ଆସିଛି । କଯକତକବକଳ 

କଯଉ ଁପରିସି୍ତି କ�ଉ ନା ୋ�ିେିଁ ମା’ ଗଙ୍ା ସଦାସବ୍ଷଦା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 
ଭାରତୀୟଙ୍କ �ତିସାଧନ େରି ଆସିଛି । “ କଗାକଟ ପକଟ ଆମ 
ନମାମି ଗକଙ୍ େରିଆକର ଗଙ୍ାେୀଙ୍କ ସ୍ଚ୍ତା ପାଇ ଁ ୋମ େଲୁ ଓ 
ଅନ୍ପଟକର ଅଥ୍ଷ ଗଙ୍ା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ େରାଗଲା” କବାଲି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ପତାୋ କଦଖାଇ ବିଶ୍ୱର ଦୀଘ୍ଷତମ ନଦୀ 
େଳ ଯାତ୍ାର ଶଭୁାରମ୍ଭ ଓ ବାରଣାସୀକର ତେ୍ଲୁ ନଗରୀର ଉଦ୍ ଘାଟନ 
ୋଳକର େ�ଥିକିଲ । ଅଥ୍ଷ ଗଙ୍ାର ଉକର୍ଶ୍ କ�ଉଛି ଗଙ୍ାନଦୀେୁ 
କଘରି ର�ଥିବିା ରାେ୍ଗଡିୁେର ଆଥଥିେ ବାତାବରଣ ସଷିୃ୍ ପାଇ ଁଆକମ 
ପଦକକ୍ଷପ କନଇଛୁ । ଗଙ୍ା ବିଳାସ େଳଯାତ୍ା ଅଥ୍ଷ ଗଙ୍ାର ଅଭିଯାନେୁ 
ଅଧେି କପ୍ରରଣା କଦବ । ଉର୍ର ପ୍ରକଦଶ, ବି�ାର, ଆସାମ, ପଶି୍ବବଙ୍ 
ଓ ବାାଂଲାକଦଶ କଦଇ ଗତି େଲାକବକଳ ଏ� ିେଳଯାତ୍ା ସମସ୍  ସମସ୍ 
ସବିୁଧା କଯାଗାଇବ । ଏ� ିନୂତନ େଳ ପଯ୍୍ଷ ଟନ କସ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକର 
ନୂତନ ନିଯକିୁ୍ତ ଓ ଆତ୍ମ ନିଯକିୁ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ସଷିୃ୍ େରିବା ସ� କଯଉ ଁଆକଡ 
ଯିବ ବିୋଶର ନୂତନ ଦିଗ ଉକନା୍ଚନ େରିବ । ବାରଣାସୀରୁ ଦିବ୍ରୁଗଡ  
ଯିବା ରାସ୍ାକର ଏ� ିେଳଯାତ୍ା �ାୋ କଦଇ ଗତି େରିବ ।

“ଏେ ବିାଂଶ ଶତାବ୍ୀର ଏ� ିଯଗୁ କ�ଉଛି ଭାରତର ଭିରି୍ଭୂମି ଓ 

ନଦୀ ରଳ�ଥ:
ଭୋରତର ନପୂତନ ଶକି୍ତ 

ବଶି୍ୱର ଦୀଘ୍ଷତ� ନଦୀ ଯୋତ୍ରୋ: ଏ� ୍.ଭି. ଗଙ୍ଗୋ ବଳିୋସର ଶଭୁୋରମ୍ଭ 

ଗଙ୍ଗୋ ବଳିୋସ ରଳଯୋତ୍ରୋର ମବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ
n  ପଯ୍୍ଷ ଟେମାକନ ଉର୍ର ପ୍ରକଦଶ, ବି�ାର, ଝାଡଖଣ୍, 

ପଶି୍ମବଙ୍, ଆସାମ ଓ ବାାଂଲାକଦଶ କ�ାଇ ଯାତ୍ା     
େରିକବ ।

n  ଏ� ି୫୧ ଦିନ ବ୍ାପି େଳଯାତ୍ା ୨୭ଟି ନଦୀପଥ କଦଇ 
ଯାତ୍ା େରୁଥବିାକବକଳ ବାଟକର ୫୦ଟି ପଯ୍୍ଷ ଟନ ସ୍ଳୀ 
ର�ଛିି। ଏ�ା ମଧ୍ୟକର ବିଶ୍ୱ ଐତି�୍ ସ୍ାନ, ୋତୀୟ ଉଦ୍ାନ, 
ନଦୀଘାଟ, ବଗିଚା ଓ ପ୍ରମଖୁ ନଗରୀ ମାନ ର�ଛିି ।

n  ଆଧନିୁେ ସବୁିଧା ଥବିା ଏ� ିେଳଯାତ୍ା ୩,୨୦୦ େିକଲାମିଟର 
ଅତିକ୍ରମ େରିବ ।

n  ଏ� ିଚିର୍ାେର୍ଷେ ଯାତ୍ାକର ର�ଛିି ୋଶୀରୁ ସାରନାଥ, 
ମାେଲୁୀରୁ ମାୟଙ୍, ସନୁ୍ଦରବନରୁ ୋେରିଙ୍ା ।

n  ଏ� ି୬୨.୫ ମିଟର ଦୀଘ୍ଷ ଓ ୧୨.୮ମିଟର ଓସାର ୋ�ାେକର 
ପଞ୍ଚତାରୋ କ�ାକଟଲ ସବୁିଧାମାନ ର�ଛିି।

n 	୩୬େଣ ପଯ୍୍ଷ ଟେଙୁ୍କ କନବା ଭଳି ଏ� ିୋ�ାେକର ୧୮ଟି 
ବିଳାସପରୂ୍୍ଷ ସଇୁଟ ସ� ଅତ୍ାଧନିୁେ ସବୁିଧା ମାନ ର�ଛିି ।

n  କଫ୍ଞ୍ଚ ବାଲକୋନୀ, କଖାଲା ସ୍ାନ ଯକୁ୍ତ ବାଲକୋନୀ, େମି ୍, 
ପ�ାଘର, ସ୍ପା, କସଲୁନ ଓ ଲାଇକବ୍ରୀ ସବୁିଧା ର�ଛିି ।

n  ସାାଂସ୍କତୃିେ ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ସବୁିଧା ସ� ଅତ୍ାଧନିୁେ େୀବନ 
ରକ୍ଷାୋରୀ ଉପେରଣ ସବୁିଧା ମଧ୍ୟ ର�ଛିି ।

୪୦
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ଅବସ୍ାନ୍ତର  ଯଗୁ କବାଲି ୋଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ୋଳକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ େ�ଥିକିଲ । 
ଏ� ି ଯଗୁକର ଭାରତବାସୀ ଆଧନିୁେ ଭିରି୍ଭୂମିର ଏେ ଛବି କଦଖବିାେୁ 
ପାଇକବ ଯା�ା ପବୂ୍ଷ ୋଳକର େଳ୍ପନା ବା�ାକର ଥଲିା । ନଦୀ େଳ ପଥ 
ଭାରତର ନୂତନ ଶକି୍ତଭାକବ ଉଭା କ�ଉଛି । ଏ�ା କେବଳ ବିକଦଶୀମାନଙୁ୍କ 
ଆେୃଷ ୍େରିବ ନା�ି ଁବରାଂ କଦଶ ବା�ାରେ ୁଯାଇ ନୂତନ ଭ୍ମଣ ଅଭିଜ୍ତା 
ପାଇ ଁଅନୁସନ୍ତୁି୍ କଦଶ ଭିତରର ପଯ୍୍ଷ ଟେମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଉର୍ର-ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳ 
ଆଡେ ୁଆେରଥିତ େରିବ । 

ବୋରଣୋସୀ ଓ ତମ୍ନୁଗରୀର ମବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ 
n  ବିଳାସପରୂ୍୍ଷ ସବୁିଧା ସ� ୨୬୫ଟି େୁଟୀର
n  ଅନଲାଇନ ଓ ଅେଲାଇନ ବୁେିାଂ ସବୁିଧା
n  ବନାରସୀ ପରମ୍ପରାକର ଅତିଥମିାନଙୁ୍କ ଅଭ୍ଥ୍ଷନା
n 	ଆଠଶ� ପଯ୍୍ଷ ଟେ ନିମକନ୍ତ କଯାଗ ଓ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର 
n 	ଉଷ ୍ର�ବିା ପାଇ ଁସାମ�ୁେି ଧନୁୀ ଓ କବା୍ଅର 

ବ୍ବସ୍ା 
n 	ସ୍ତନ୍ତ୍ର କନୌୋ, ପାନୀୟେଳ, ବିଦୁ୍ତ ଓ ସଡେ ଭଳି 

ଅନ୍ାନ୍ ସବୁିଧା 
n  ମଦ ଓ ମାାଂସ ମକୁ୍ତ ପରିସର
n 	ଗଙ୍ା ଆରତୀ ଓ ୋଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦଶ୍ଷନ ସବୁିଧା 
n  କପାରାେ ପରିବର୍୍ଷନ ପ୍ରକୋଷ ୍ଓ ୨୦X୨୦େୁଟ 

ଭାସମାନ ଗାଧଆୁ େୁଣ୍ 

୬୦୦ ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ ବ୍ୟୟମର ବହୁ�ଖୁୀ  ହଳଦଆି ଟ�ପିନୋେ ପ୍ରକଳ୍ପ 
n 	 ଏନ୍ ଡବ୍ ଲୁ-୧, ଭାରତ-ବାାଂଲାକଦଶ କପ୍ରାକଟାେଲ ରାସ୍ା ଓ ଉର୍ର-ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳ 

ସ� ସାଂକଯାଗ
n 	 ସଡେ ଓ କରଳପଥ ଲଗାଲଗି କ�ାଇଥବିାରୁ ପରିବ�ନ ଖଚ୍ଚ୍ଷ ହ୍ାସ 
n 	 ୩.୦୭ ନିୟୁତ ଟନ୍ ବାରଥିେ ସାମଥ୍୍ଷ  

ସୋ�ୁ୍ କି ମକୌଶଳ ବକିୋଶ ମକନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରକଳ୍ପ ବୋବଦ ବ୍ୟୟ: ଛଅ ମକୋଟି 
n 	 ଉର୍ର-ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳ ନିମକନ୍ତ ବ୍ାପେ ସକୁଯାଗ
n 	 ସ୍ାନୀୟ ଯବୁାକଗାଷୀ୍ ନିମକନ୍ତ ଉର୍ମ େମ୍ଷନିଯକିୁ୍ତ 
n 	 ସାମଦୁ୍ରିେ କକ୍ଷତ୍କର ତାଲିମ  

ଉର୍ର ପ୍ରମଦଶମର ମଗୋଷୀ୍ଗତ ମରଟ୍ଟୀ (ସଇଦ୍ �ରୁ, ମଛୋଛକ�ରୁ, 
ର�ୋନଆି, କଂସ�ରୁୀ) 
ପ୍ରେଳ୍ପ ବ୍ୟ: ୧୦କୋଟି 
n 	 କ୍ଷଦୁ୍ର ବ୍ବସାୟୀ, ଚାରୀ ଓ ପଯ୍୍ଷ ଟେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁପରିବ�ନ ଖଚ୍ଚ୍ଷ ହ୍ାସ
n 	 ସ୍ାନୀୟ ଅଧବିାସୀଙ୍କ ନିମକନ୍ତ ନୂତନ େୀବନେୀବିୋ ସକୁଯାଗ 
n 	 େମ୍ଷନିଯକିୁ୍ତ ଓ ପଯ୍୍ଷ ଟନ ବୃଦି୍ଧ

ପାଣ୍ଭୁ  (ମଗୌହୋଟୀ)ଠୋମର ରୋହୋର �ରୋ�ତ ିମକନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍୍ଷ :୨୦୮ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ 
n 	 କୋଲୋତା ପାଇ ଁବିେଳ୍ପ ୋ�ାେ ମରାମତି କେନ୍ଦ୍ର
n 	 ୋ�ାେ ମାଲିେଙ୍କ ନିମକନ୍ତ ଶ୍ମିେ ଓ ଇନ୍ନ ବାବଦ ଖଚ୍ଚ୍ଷ ହ୍ାସ 
n 	 ନିରାପର୍ା ମାନରକ୍ଷା ସ� ୋ�ାେର ଦକ୍ଷତାପରୂ୍୍ଷ ଉପକଯାଗ 
n 	 ଉର୍ର-ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳକର ଶଳି୍ପ ଓ େମ୍ଷନିଯକିୁ୍ତର ଉନ୍ନତ ସକୁଯାଗ 

ବି�ାର (ଦୀଘା, ନାେଟବୀରା, ପାନାପରୁ, ବା�, �ସନପରୁ)କର 
କଗାଷୀ୍ଗତ କେଟ୍ୀ
ପ୍ରେଳ୍ପ ଖଚ୍ଚ୍ଷ:୧୨କୋଟି ଟଙ୍କା 
n 	 ପ୍ରଦୂରଣ ମକୁ୍ତ ଓ େମ ୍ବ୍ୟସାକପକ୍ଷ ପରିବ�ନ ବ୍ବସ୍ା 
n 	 ଭିଡ ହ୍ାସ ଓ ରାେ୍ର ସାମାେିେ ଓ ଆଥଥିେ ବିୋଶ 
n 	 ସିଧାସଳଖ ସ୍ାନୀୟ ବୋର ପ୍ରକବଶ ଓ ପଯ୍୍ଷ ଟନର ବିୋଶ 

ଏ� ୍ଏ� ୍ଟି ପାଣ୍ଭୁ  ଓ ଏନ୍ ଏଚ୍ ୨୭ �ଧ୍ୟମର ସଡକ ସଂମଯୋଗ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍୍ଷ : ୧୮୦ ମକୋଟି ଟଙ୍କୋ 
n 	ରୋେିେ ୋମରୁ ମକିୁ୍ତ 
n 	ଦିନେୁ ୨୦୦ କମରିେେ ଟନ୍ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ପଣ୍ ୋରବାର
n 	ପାଣପିାଗ ନିବଥିକଶରକର ନିବଥିଘ୍ନ ଚଳାଚଳ 

ଏମ.ଭି. ଗଙ୍ା ବିଳାସ ଯାତ୍ା ରାଷ୍ଟ୍ର

୪୧



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

ଦୋସତ୍ୱ �ୋନସିକତୋରୁ ଆତ୍ମନଭି୍ଷର 
ଭୋରତ ଦଗିମର �ରିବର୍୍ଷନକୁ ଦଶ୍ଷୋଉଛ ି

'ବମଦେ ଭୋରତ'
ବକନ୍ଦ ଭାରତ କରେନ, ଦ୍ରୁତ ବିୋଶ ପଥକର 

ଆଗଉଥବିା ଭାରତର ସ୍୍୍ନେୁ ସାୋର େରିବା ପାଇ ଁ
ଗତି ପ୍ରଦାନ େରୁଛି । ଏ�ାେୁ କଦଖ ିସ୍କଦଶୀ ଜ୍ାନ 
କେୌଶଳକର ନିମଥିତ ବକନ୍ଦ ଭାରତ କରେନ କଦଶର 

ମାନଚିତ୍କର ବିସ୍ାର ଲାଭ େରୁଛି । ଭାରତ 
ସରୋର ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚକର ବକନ୍ଦ ଭାରତ େରିଆକର 
ଆଗଆୁ କ�ବାେୁ ନିେେୁ ପ୍ରସୁ୍ତ େରୁଥବିାକବକଳ, 
ଭାରତୀୟ କରଳବାଇ ଏ ଦିଗକର ୋଯ୍୍ଷ  ଆରମ୍ଭ 
େରି କଦଇଛି । ଭାରତୀୟ ବିୋଶେୁ ଦ୍ରୁତ େରିବା 

ପାଇ ଁକଦଶ ଗତ ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟକର ଦୁଇଟି ବକନ୍ଦ 
ଭାରତ କରେନ ପ୍ରଚଳନ େରିଛି । କଦଶର ପ୍ରକତ୍େ 
ଦିଗକର ଗତି େରୁଥବିା ଏ� ିବକନ୍ଦ ଭାରତ କରେନ 

କେବଳ ନବଭାରତର ସାଂେଳ୍ପ ଓ ସାମଥ୍୍ଷ ର ପ୍ରତୀେ 
ନୁ� ଁ, ବରାଂ ଭାରତ ଏେ ଦାସତ୍ୱ ମାନସିେତାରୁ ଆତ୍ମ 

ନିଭ୍ଷରଶୀତଳା ଦିଗକର ଗତି େରୁଛି
ଓ ତା�ା ଏଥକିର ପ୍ରତିେଳିତ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ କଦଶର ଅଷ୍ମ ତଥା ୨୦୨୩ର 
ପ୍ରଥମ ବକନ୍ଦ ଭାରତର ଏକ୍ସକପ୍ରସେୁ ୋନୁୟାରୀ ୧୫ ତାରିଖ 
ଦିନ ପତାୋ କଦଖାଇ ଚଳାଚଳ ଶଭୁାରମ୍ଭ େରାଇଛନି୍ତ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବକନ୍ଦ ଭାରତ ୨.୦କରେନର ଯାତ୍ାରମ୍ଭ ସିେନ୍ଦରାବାଦରୁ 
ବିଶାଖାପାଟଣା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମକର େରିଛନି୍ତ । 
ସିେନ୍ଦରାବାଦରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସାତଶ� େିକଲାମିଟର 
ପ�ଞ୍ଚବିାେ ୁଏ� ିକରେନକର ପ୍ରାୟ ଆଠଘଟୋ ଲାଗିବ ।  ପବୂ୍ଷରୁ ଅନ୍ 
କରେନ ଦ୍ାରା ଏ� ିଦୂରତ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ େରିବାେୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ଘଟୋ ଲାଗଥୁଲିା । 
ଏ� ିକରେନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରକଦଶର ବିଶାଖାପାଟଣା, ରାେମକ�ନ୍ଦ୍ରୀଓ ବିେୟୱାଡା 
ଏବାଂ କତକଲଙ୍ନାର �ମାମ, ୱାରଙ୍ଲ ଓ  ସିେନ୍ଦରବାଦଠାକର 
ଅଟେିବ । ଏସବୁ ସ୍ାନକର କରେନର ର�ଣୀ କଯାଗୁ ଁ ତୀଥ୍ଷଯାତ୍ୀ ଓ 
ପଯ୍୍ଷ ଟେମାକନ ବିକଶର ଭାକବ ଉପେତୃ କ�କବ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ େ�ଛିନି୍ତ କଯ କଯଉ ଁଗତିକର ବକନ୍ଦ ଭାରତ କରେନ 

ବକନ୍ଦ ଭାରତ କରେନର ଆଉ ଏେ ବିକଶରତ୍ୱ 
କ�ଉଛି ଏ�ା ନବ ଭାରତର ସାଂେଳ୍ପ ଓ ସାମଥ୍୍ଷ ର 
ପ୍ରତୀେ । ଏ�ା ଏପରି ଏେ ଭାରତର ପ୍ରତୀେ, ଯା�ା 
ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍୍ଷନର  ରାସ୍ାକର ଆକଗଇଛି । ଏପରି 
ଏେ ଭାରତ କଯ ଏ�ାର ସ୍୍୍ନ  ଓ ଆୋାଂକ୍ଷା କନଇ 
ଅକଧୈଯ୍୍ଷ  କ�ାଇ ଉଠିଛି । ଏପରି ଏେ ଭାରତ 
କଯ ନିେର ଲକ୍ଷ୍ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର �ାସଲ        
େରିବାେୁ ଚା�ୁଛିଁ । 
-ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ବକନ୍ଦ ଭାରତ କରେନରାଷ୍ଟ୍ର

୪୨



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

 ନୂଆଦିଲୀ୍ରୁ ବାରଣାସୀ ମଧ୍ୟକର ପ୍ରଥମ ବକନ୍ଦ ଭାରତ କରେନର 
ଯାତ୍ା କେବୃୟାରୀ ୧୫, ୨୦୧୯ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପତାୋ 
କଦଖାଇ ଶଭୁାରମ୍ଭ େରିଥକିଲ । ଏ�ାେୁ ନୂଆ ଦିଲ୍ୀ ଠାରୁ 
ବାରଣାସୀ ୭୫୭ େିମିେୁ ୋନ୍ ପରୁ ଓ ପ୍ରୟାଗରାେ୍ କଦଇ ଆଠ 
ଘଟୋ ସମୟ କନଇଥାଏ। 

 ଦି୍ତୀୟ ବକନ୍ଦ ଭାରତ କରେନ ଅକକଟାବର ୩, ୨୦୧୯ ଦିନ 
ନୂଆଦିଲ୍ୀଠାରୁ ଶ୍ୀ ମାତା କବୈକଷ୍ାକଦବୀ, େରୋ, କରଳକଷ୍ସନ 
ମଧ୍ୟକର ଯାତ୍ାରମ୍ଭ େରିଥଲିା । ୬୩୫େିକଲାମିଟର ଦୂରତ୍ୱେୁ 
ଏ� ିକରେନ ଆଠ ଘଟୋକର ଅତିକ୍ରମ େରିଥାଏ । ଏ� ିପଥ ଅତିକ୍ରମ 
େରିବାେୁ ଅନ୍ାନ୍ କରେନ ବାରଘଟୋ ସମୟ କନଇଥାନି୍ତ । ଏ� ି
କରେନ ଅମ୍ବାଲା େ୍ାଟେ, ଲୁଧଆିନା ଓ େମମ୍ତୁାୱ ି କଦଇ ଦିଲ୍ୀରୁ 
େରୋ ପ�ଞ୍ଚଥିାଏ । 

 ମମୁ୍ବାଇରୁ ଗାନ୍ୀନଗର ମଧ୍ୟକର ତୃତୀୟ ବକନ୍ଦ ଭାରତ କରେନ 
କସକ୍ଟମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୨ ଦିନ ଗାନ୍ୀନଗରରୁ ଯାତ୍ାରମ୍ଭ େରିଛି। 
ଏ�ା ୫୧୯ େିକଲାମିଟର ଦୂରତ୍ୱ ସାକ� ଛଅ ଘଟୋକର ଅତିକ୍ରମ 
େରିଥାଏ । 

ବମଦେ ଭୋରତ: ମଦଶର ପ୍ରଥ� ମସ�ି-ହୋଇ-ସି୍ପଡ୍  ମରେନ

ଗତି େରୁଛି କସଥରୁି େଣାପଡିଥଲିା କଯ ଗତ େିଛିବର୍ଷ ମଧ୍ୟକର 
ସାତଟି ବକନ୍ଦ ଭାରତ କରେନ କମାଟ ୨୩ଲକ୍ଷ େିକଲାମିଟର 
ଅତିକ୍ରମ େରିଛି । ଏ� ି ଦୂରତ୍ୱ ପଥୃବିୀର ୫୮ଟି ପରିକ୍ରମା ସ� 

ସମାନ । ଏପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଏ� ିସବୁ କରେନକର ୪୦ଲକ୍ଷରୁ ଅଧେି ଯାତ୍ା 
େରିଛନି୍ତ । ଆଗାମୀ ତିନିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରଳବାଇ ୪୦୦ ବକନ୍ଦ ଭାରତ 
କରେନ ଚଳାଇବାେ ୁକଯାେନା େରିଛି ।  

 ଚତୁଥ୍ଷ ବକନ୍ଦ ଭାରତ ଏକ୍ସକପ୍ରସ ଅକକଟାବର ୧୩, 
୨୦୨୨ଦିନ �ିମାଚଳ ପ୍ରକଦଶର ଅମ୍ବ ଆନଦୁରାରୁ 
ନୂଆଦିଲ୍ୀ ମଧ୍ୟକର ଯାତ୍ାରମ୍ଭ େରିଥଲିା । ୪୧୨ 
େିକଲାମିଟର ଦୂରତ୍ୱେୁ ଏ�ି କରେନ ପାଞ୍ଚଘଟୋକର ଅତିକ୍ରମ 
େରିଥାଏ । ଦିଲ୍ୀରୁ ଅମ୍ବ ଅନଦୁରା ଯାତ୍ାପଥକର ଏ� ି
କରେନ ଅମ୍ବାଲା, ଚଣ୍ୀଗଡ, ଆନନ୍ଦପରୁ ସା�ିବ ଏବାଂ ଉନ୍ନା 
�ିମାଚଳଠାକର ଅଟେି ଥାଏ । 

 ପଞ୍ଚମ କଚନ୍ନାଇ-ମ�ଶି୍ୱର ବକନ୍ଦ ଭାରତ କରେନ 
ନକଭମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୨କର ଯାତ୍ାରମ୍ଭ େରିଥଲିା । ଏ�ା 
ଦକି୍ଷଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବକନ୍୍ଦ ଭାରତ କରେନ । ଏ�ା 
୫୦୪ େିକଲାମିଟର ଦୂରତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ସାକ� ଛଅ ଘଟୋକର 
ଅତିକ୍ରମ େରିଥାଏ । ଏ� ିକରେନ ଚାଲିବା ଦ୍ାରା କଚନ୍ନାଇ 
ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳ, କବଙ୍ାଲୁରୁର ସଫଟଓୟାର ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ ୍ଓ ମ�ଶି୍ୱର 
ପଯ୍୍ଷ ଟନସ୍ଳୀେୁ ଯାତାୟତ େରୁଥବିା ଯାତ୍ୀଙ୍କ ନିମକନ୍ତ 
କବଶ ୍ସବୁିଧା କଦଇଥାଏ । 

 ରଷ ୍ ବିଳାସପରୁ-ନାଗପରୁ ବକନ୍ଦ ଭାରତ କରେନ 
ଡିକସମ୍ବର୧୧, ୨୦୨୨ ଦିନ ଯାତ୍ାରମ୍ଭ େରିଥଲିା । ୪୧୧ 
େିକଲାମିଟର ଦୂରତାେ ୁଏ� ିକରେନ ସାକ� ପାଞ୍ଚ ଘଟୋକର 
ଅତିକ୍ରମ େରିଥାଏ । ଆଗରୁ ଏଥପିାଇ ଁ ସାତରୁ ଆଠଘଟୋ 
ସମୟ ଲାଗଥୁଲିା ।

 �ାଓଡାରୁ ନୁ୍ େଳପାଇଗଡିୁ ଯାତ୍ା େରୁଥବିା ସପ୍ମ ବକନ୍ଦ 
ଭାରତ ଏକ୍ସକପ୍ରସ ଡିକସମ୍ବର ୩୦,୨୦୨୨ ଦିନ ଯାତ୍ାରମ୍ଭ 
େରିଥଲିା । ୫୬୪େିକଲାମିଟର ଦୂରତ୍ୱେ ୁ ଏ� ି କରେନ 
ସାକ� ସାତଘଟୋକର ଅତିକ୍ରମ େରିଥାଏ । ୧୬ଟି ଡବାଯକୁ୍ତ 
ଏ� ି କରେନ ମାଲଦା ଟାଉନ, ବାର୍ କସାଇ ଓ େିଶନଗଞ୍ 
କଷ୍ସନକର ଅଟେିଥାଏ ।

ବକନ୍ଦ ଭାରତ କରେନ ରାଷ୍ଟ୍ର

ଗତ ଆଠବଷ୍ଷ �ଧ୍ୟମର ମତମେଙ୍ଗୋନୋମର 
ମରଳବୋଇ କୋଯ୍ଷ୍ୟ

 ୨୦୧୪ ମସି�ା ପବୂ୍ଷ ଆଠବର୍ଷକର କତକଲଙ୍ାନା ନିମକନ୍ତ କରଳବକେଟ 
୨୫୦କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ େମ ୍ ଥବିାକବକଳ, ଗତ ଆଠବର୍ଷ ମଧ୍ୟକର ଏ�ା 
୩୦୦୦କୋଟିେ ୁବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି ।

 ୨୦୧୪ ମସି�ା ପବୂ୍ଷ ଆଠବର୍ଷ ମଧ୍ୟକର କତକଲଙ୍ାନାକର ୧୨୫ େିକଲାମିଟର 
କରଳପଥ ବିଛା ଯାଇଥବିା କବକଳ ଗତ ଆଠବର୍ଷକର ୩୨୫ େିକଲାମିଟର 
କରଳପଥ ୋଯ୍୍ଷ  ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ କ�ାଇଛି । 

 ଗତ ଆଠବର୍ଷ ମଧ୍ୟକର କତଲଙ୍ାନାର ୨୨୫ େିକଲାମିଟର ଅଧେି କରଳପଥ 
ବ�ୁ ରୋେ ବିଶଷି୍ େରାଯାଇଛି। 

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରମଦଶର ମରଳ ବ୍ୟବସ୍ୋ 
ସମ୍ପ୍ରସୋରିତ ମହଉଛ ି

 େିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟକର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରକଦଶକର ୩୫୦ େିକଲାମିଟର 
ନୂତନ କରଳପଥ ନିମଥିତ କ�ାଇଥବିାକବକଳ, ପ୍ରାୟ 
ଆଠଶ� େିକଲାମିଟର ମଲଟି ରୋେିାଂ କଶର କ�ାଇଛି ।

 ପବୂ୍ଷ ସରୋରଙ୍କ ୋଯ୍୍ଷ  ୋଳକର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରକଦଶକର 
୬୦େିକଲାମିଟର କରଳପଥ ବିଦୁ୍ତିେରଣ କ�ାଇଥବିା 
କବକଳ, ବର୍୍ଷମାନ ଏ�ା ବର୍ଷେୁ ୨୨୦ େିକଲାମିଟର 
ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି । 

୪୩



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

ଆ�ର ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋ�ୀ�ୋମନ �ୋତୃଭପୂ �ିକୁ ବ୍ଟିିଶ ଦୋସତ୍ୱରୁ �କୁ୍ତ କରିବୋ �ୋଇ ଁ
ଅକ୍ୋନ୍ତ ସଂଘଷ୍ଷ କରିଥମିେ। ମସ�ୋମନ ନରିର ପ୍ରତଟିି ଦନି, ପ୍ରତ ି�ହୁପୂର୍୍ଷ  ଓ ରୀବନର 
ମଶଷ ରକ୍ତବଦୁିେ �ଧ୍ୟ ମଦଶ �ୋଇ ଁଉତ୍ସଗ୍ଷ କରିଥମିେ। ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋ� ମକବଳ 

ଏକତୋର ରର୍ରମୁର ବୋନ୍ ିରଖବିୋକୁ ଉଦି୍ଷ୍ଟ  ନ ଥେିୋ, ବରଂ ନୋଗରିକ�ୋନଙୁ୍କ 
ଉତ୍ସଗ୍ଷୀ ଭୋବୋ�ନ୍ନ ମହବୋକୁ ଅନୁପ୍ରୋଣତି କରିଥେିୋ ।  ସହୁୋସିନୀ ଗୋଙୁ୍ଗେୀ, ଆବୋସ 
ତୟୋବରୀ, ବ୍ୀଦର୍ �ୋମଣ୍ ଓ ଦୋମ�ୋଦର ସ୍ୱରପୂ � ମଶଠ ପ୍ର�ଖୁ ଏଭଳି ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 
ସଂଗ୍ରୋ�ୀ ଥମିେ ମଯଉ�ଁୋମନ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ �ୋଇ ଁସିଧୋସଳଖ ଇଂମରରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ମର 

ବଭିିନ୍ନ ଆମଦେୋଳନମର ଭୋଗ ମନଇଥମିେ । ସ୍ୱୋଧୀନତୋ �ୋଇ ଁେଢୋଇ କରି 
ମସ�ୋମନ ଅମନକ ଦନି କୋରୋଗୋରମର କଟୋଇଥମିେ । ମସ�ୋମନ �ଧ୍ୟ ମଦଶର 

ସୋ�ଗି୍ରକ ମଚତନୋ ରୋଗ୍ରତ କରିବୋକୁ ଚୋହୁଥଁମିେ ।

�ୋତୃଭପୂ �ି ଓ ମଦଶ ଗଠନ �ୋତୃଭପୂ �ି ଓ ମଦଶ ଗଠନ 
�ୋଇ ଁସବୁ କଛି ିଉତ୍ସଗ୍ଷ�ୋଇ ଁସବୁ କଛି ିଉତ୍ସଗ୍ଷ

ସ୍ାଧୀନତାର ଅମତୃ ମକ�ାତ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର

୪୪



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

ଭୋରତର ସ୍ୱୋଧୀନତୋ �ୋଇ ଁ
ଉତ୍ସଗ୍ଷ କରିଥମିେ ସୋରୋ ରୀବନ 

ସହୁୋସିନୀ ଗୋଙୁ୍ଗେୀ

େନ ୍୩ କେବୃୟାରୀ ୧୯୦୯, ତିକରାଧାନ ୨୩ମାଚ୍ଚ୍ଷ ୧୯୬୫

ଭାରତର ସ୍ାଧୀନତା ପାଇ ଁ ସ୍୍୍ନ କଦଖଥିବିା ସ�ୁାସିନୀ ଗାଙୁ୍ଲୀ ଏଥପିାଇ ଁ ତାଙ୍କ 
ସାରାେୀବନ ସମପଥି କଦଇଥକିଲ। ଅବିଭକ୍ତ ବଙ୍ଳାର ଖଲୁନା େଲି୍ାକର 

କେବୃୟାରୀ ୩.୧୯୦୯ ମସି�ାକର କସ େନଗ୍୍�ଣ େରିଥକିଲ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ 
ଥଲିା ଅବିନାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗାଙୁ୍ଲୀ ଓ ମାଆଙ୍କ ନାମ ସରଳା ସନୁ୍ଦର କଦବୀ । �ାୋର ଇକଡନ 
ବିଦ୍ାଳୟରୁ କସ ୧୯୨୪ ମସି�ାକର ମାରିେେ ପାସ ୍େରିଥକିଲ । ପକର କସ େଲିେତାେ ୁଏେ 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ମେୁ-ବଧୀର ବିଦ୍ାଳୟକର ପାଠ ପ�ାଇବା ପାଇ ଁଆସିକଲ । କସଠାକର ପ୍ରୀତିଲତା 
ୱାକଡଦାର ଓ େମଳା  କଦବୀ ଗପୁ୍ଙ୍କ  ସାଂସ୍ପଶ୍ଷକର ଆସିଥକିଲ । କସମାକନ ତାଙୁ୍କ ଯଗୁାନ୍ତର 
ବି୍ବ୍ୀ ଦଳକର ସାମିଲ କ�ବାେ ୁ ଉତ୍ା�ତି େରିଥକିଲ। ଯଗୁାନ୍ତର କଗାଷୀ୍କର ସାମିଲ 
କ�ବା ପକର କସ ‘ଛାତ୍ୀସାଂଘ’ ନାମେ ଏେ ସାଂଗଠନକର ୋମ େରିବାେୁ ଲାଗିକଲ । 

ଭାରତର ସ୍ାଧୀନତା ପ୍ରତି ସମଭାକବ ସ୍ର ଉର୍ାଳନ େରୁôଥବିା ଓ କସ� ି ଆଦଶ୍ଷ 
ଅନୁସରଣ େରୁଥବିା ବ୍କି୍ତଙ୍କ ସ� ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ�ଲା। ତାଙ୍କ ୋଯ୍୍ଷ େଳାପ ବି୍ଟିଶ 
ସରୋରଙ୍କ ନେରେ ୁଆସିବା ପକର କସମାକନ ତାଙ୍କ ଉପକର ତୀକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷି୍ ରଖକିଲ। ଏ�ା 
ତାଙୁ୍କ େଲିେତା ବା�ାକର ୋଯ୍୍ଷ  େରିବାକର ବାଧା ସଷିୃ୍ େଲା । ଚିାଂଟାଗଙ୍ ବିକଦ୍ରା� ପକର 
ଯଗୁାନ୍ତର କଗାଷୀ୍ର ଅକନେ ସଦସ୍ ଆତ୍ମକଗାପନ େରିବାେୁ ବାଧ୍ୟ କ�କଲ। ଗିରେଦାରୀ 
ଭୟକର ସ�ୁାସିନୀ ଗାଙୁ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ କସକତକବକଳ େରାସୀମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର ଥବିା 
ଚନ୍ଦନନଗରକର ଆଶ୍ୟ କନକଲ। କସଠାକର କସ ବିପ୍ଳବୀ ଶଶୀଧର ଆଚାଯ୍୍ଷ ଙ୍କ 
ମିଛିମିଛିୋ ପତ୍ନୀଭାକବ ର�କିଲ। କସଠାକର ଏେ ବିଦ୍ାଳୟକର ୋଯ୍୍ଷ  େରି କସ 
ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ସ�ୁାସିନୀ ଦିଦିଭାକବ ପରିଚିତ କ�କଲ । ତଥାପି ଇାଂକରେମାକନ 
ତାଙୁ୍କ ନ ଛାଡି ତାଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ନଗର ଘକର ଚ�ାଉ େକଲ । 

ଏ� ି ଚ�ାଉକର େୀବନ କଘାରାଲ ନାମେ ଯଗୁାନ୍ତରର େକନୈେ ସଦସ୍ଙ୍କ ମତୁୃ୍ 
ଘଟିଲା । ସ�ୁାସିନୀ ଗାଙୁ୍ଲୀ, ଶଶୀଧର ଆଚାଯ୍୍ଷ  ଓ ଗକଣର କଘାର ଗିରେ କ�କଲ। 
କସ ଖଡଗପରୁ ନିେଟସ୍ �େିଲୀ ବନ୍ଦୀ ଶବିିରକର ଛଅବର୍ଷ େଟାଇକଲ । ପକର କସ� ି
�େିଲୀ ଅଟେ  ଶବିିର ଖଡଗପରୁ ଆଇଆଇଟିକର ପରିସରକର ପରିଣତ କ�ଲା । 

�େିଲିୀରୁ ଖଲାସ କ�ବା ପକର ମଧ୍ୟ ଗାଙୁ୍ଲୀ କଦଶର ସ୍ାଧୀନତା ସାଂଗ୍ାମ ୋରି 
ରଖକିଲ । କସ ସରୋରୀଭାକବ ଭାରତୀୟ େମୁ୍ ନିଷ୍ ପାଟଥିରକର କଯାଗକଦଇ 
କସଠାକର ୋଯ୍୍ଷ  ୋରି ରଖକିଲ । ଭାରତଛାଡ ଆକନ୍ଦାଳନକର ସକି୍ରୟ ଅାଂଶଗ୍�ଣ 
େରିଥବିା େକଣ ବିପ୍ଳବୀ କ�ମନ୍ତ ତରେଦାରଙୁ୍କ ଆଶ୍ୟ କଦଇଥବିାରୁ ସ�ୁାସିନୀ 
ଗାଙୁ୍ଲୀଙୁ୍କ ପଣୁ ିକେଲଦଣ୍ କ�ଲା । ୋରାଗାରରୁ ମକୁ୍ତ କ�ବା ପକର ଧ୍ୟାନବାଦର ଏେ 
ଆଶ୍ମକର ର�ବିାେୁ ଲାଗିକଲ । ସ୍ାଧୀନତା ପକର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ େୀବନ ସାମାେିେ 
ଓ ଆଧ୍ୟାତି୍ମେ ୋଯ୍୍ଷ କର ନିକବଶ େରିଥକିଲ । ସ�ୁାସିନୀ ଗାଙୁ୍ଲୀଙ୍କ ୨୩ ମାଚ୍ଚ୍ଷ ୧୯୬୫ 
କର ଏେ ସଡେ ଦୁଘ୍ଷଟଣାକର ତିକରାଧାନ ଘଟିଲା ।

ସ୍ାଧୀନତା ପରଠାରୁ ସରୋର ଦୁଗ୍ଧୋତ 
ପଦାଥ୍ଷ କକ୍ଷତ୍କର ସାମଥ୍୍ଷ  ବୃଦି୍ଧ ନିମକନ୍ତ 
ନିରବଚ୍ନି୍ନ ପ୍ରୟାସ େରି ଆସଛୁନି୍ତ । ଆେ ି
ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଚାରୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦି୍ଧ 
କଯାଗୁ ଁ ଏ�ାର ସେଳତା ସମସ୍ଙ୍କ ଆଗକର 
ର�ଛିି । ଆେ ି ବିଶ୍ୱକର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନକର 
ଶତେଡା ଦୁଇ ଭାଗ ବୃଦି୍ଧ କ�ଉଥବିାକବକଳ, 
ଭାରତକର ଏ�ା ଶତେଡା ଛଅଭାଗ ଅଧେି 
କ�ାଇଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ଷଦୁ୍ର ଓ ନାମାମାତ୍ 
ଦୁଗ୍ଧ ଚାରୀଙ୍କ ଅବଦାନ କଯାଗୁ ଁ  ଭାରତକର 
ମଣୁ୍ପିଛା, ଦୁଗ୍ଧ ଉପଲବ୍ଧତା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ାନ୍ 
କଦଶ �ାରା�ାରି ତୁଳନାକର ଅଧେି । ଭାରତ 
ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନକର ବୃ�ର୍ମ । 
ବିଶ୍ୱବ୍ାପୀ ଅନ୍ାନ୍ କଦଶଗଡିୁେକର ଦୁଗ୍ଧ 
ଚାରୀମାକନ କେବଳ ଶତେଡା ୪୦ରୁ ୫୦ ଭାଗ 
ଲାଭ ଦୁଗ୍ଧର୍ଉତ୍ାଦନରୁ ପାଉଥବିାକବକଳ 
ଭାରତକର ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି ଗଡିୁେ 
ଖାଉଟି ମଲୂ୍ର ଶତେଡା ୭୦ଭାଗ ଚାରୀଙ୍କ 
ବ୍ାଙ୍କ ଖାତାକର େମା େରିଥାନି୍ତ । ଏ�ା ଭାରତ 
ପାଇ ଁ ଏେ ବିରାଟ ସେଳତା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର ଭାରତ 
ବସକୁଧୈବ େଟୁୁମ୍ବେମ ୍ ନୀତିକର ଗରିବ 
କଦଶମାନଙୁ୍କ ଦୁଗ୍ଧୋତ ସାମଗ୍ୀ କଦବା ପାଇ ଁ
ଲକ୍ଷ୍ ରଖଛିି । 

ମବୈଶ୍ୱକି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ୋଦନମର 
ଭୋରତ ଏକ ନମ୍ର

କବୈଶ୍ୱେି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନକର ଭାରତର 
ଅବଦାନ ୨୧%

ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନ ୧୯୫୦ -୫୧କର ୧୭ ନିୟୁତ 
ଟନ୍ ଥବିାକବକଳ ୨୦୨୦-୨୧କର ଏ�ା 
୨୦୯.୯୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ କର ପ�ାଂଚିଛି ।

ମଣୁ୍ ପିଛା ଦୁଗ୍ଧ ଉପଲବ୍ ତା ୨୦୨୦-୨୧କର 
ଦିନେ ୁ୪୨୭ ଗ୍ାମ ଥବିାକବକଳ ୧୯୫୦-୫୧ 
କର ଏ�ା ଦିନେ ୁ୧୩୦ଗ୍ାମ ଥଲିା । 
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ववैैश्श्ववववकक ददुगु्ग्धध उउत्त्पपााददनन ममेंें भभााररतत प्रप्रथथमम स्स्थथाानन पपरर

वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान प्रश्वतशत

उत्पादन में मीश्वरि क रन से बढ़कर में मीश्वरि क रन हो गया

में प्रश्वत व्यक्ति दूध की उपलब्धता ग्राम/श्वदन है जो में 
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ଭାରତକର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନ (ନିୟୁତ ଟନ୍ �ସିାବକର)

ସ୍ାଧୀନତାର ଅମତୃ ମକ�ାତ୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ର

୪୫



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

ଦୋଣି୍ଯୋତ୍ରୋର ନୋୟକ
“ମଛୋଟୋ ଗୋନ୍ୀ”ଆବୋସୀ ତୟୋବରୀ 

େନ ୍କେବୃୟାରୀ ୧, ୧୮୫୪, ମତୁୃ୍ େନୁ ୯, ୧୯୩୬

ଏ� ିମ�ାନ୍ ସ୍ାଧୀନତା ସାଂଗ୍ାମୀ ଓ କଦଶ ଭକ୍ତ କେବୃୟାରୀ 
୦୧, ୧୮୫୪କର ଗେୁରାଟର ଭକଦାଦରଠାକର େନଗ୍୍�ଣ 

େରିଥକିଲ। ଆବାସ ତୟାବେୀ ପ�ିବା ପାଇ ଁ ଇାଂଲଣ୍ ଯାଇ 
କସଠାରୁ ଆଇନକର ସ୍ାତେ କ�ାଇ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ାବର୍୍ଷନ 
େରିଥକିଲ ।  କସ ଆଇନ ବ୍ବସାୟ ଆରମ୍ଭ େରିବା ସ� ପକର 
ଉକଦାଦରର ମଖୁ୍ ବିଚାରପତି କ�ାଇଥକିଲ। ୧୯୧୯ମସି�ାକର 
ୋଂକଗ୍ସ ଏେ ତଦନ୍ତୋରୀ େମିଟି ଗଠନ େରିଥକଲ 
ୋଲିୱାନାୱାଲାବାଗ ଗଣ�ତ୍ା ସମ୍ପେ୍ଷକର ତଦନ୍ତ େରିବା ପାଇ ଁ
ଓ ଆବାସ ତୟାବେୀ ଏ�ାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ର�ଥିକିଲ । କସ ଏେ ସମ୍ଭାନ୍ତ 
ପରିବାରରୁ  ୟଆସିଥକିଲ ମଧ୍ୟ ୋଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଗଣ�ତ୍ା 
ତାଙୁ୍କ ଏପରି ବ୍ଥତି େରିଥଲିା କଯ, କସ ତାଙ୍କର ସମସ୍ ବିକଦଶୀ 
କପାରାେେୁ ୋଳି କଦଇଥକିଲ । କସ ମଧ୍ୟ ବି୍ଟିଶ ଦ୍ରବ୍ ବେ୍ଷନ 
େରିବା ସ� ୋତୀୟ ଆକନ୍ଦାଳନକର ଝାସ କଦଇଥକିଲ । 

େୁ�ାଯାଏ କଯ ଆବାସ ତୟାବେୀ ୋତିର ପିତା ମ�ାତ୍ମା 
ଗାନ୍ୀଙ୍କ  ଅତ୍ନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ ଥକିଲ । କସଥପିାଇ ଁକସ ମ�ାତ୍ମା 
ଗାନ୍ୀଙ୍କ ସ� ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ୋଯ୍୍ଷ  େରିଥକିଲ ଓ େନସାଧାରଣ 
ତାଙୁ୍କ କଛାଟା ଗାନ୍ୀ କବାଲି  ଡାେୁଥକିଲ । କସ ମ�ାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍କ 
ବାଣୀ ପ୍ରଚାର େରିବାେୁ ସାଂେଳ୍ପ େରିଥକିଲ । ମ�ାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍କ 
ବାଣୀ ପ୍ରସାର ପାଇ ଁ ସାଂେଳ୍ପ କନଇଥବିାରୁ ଶଗଡ ଗାଡିକର 
ଯାତାୟତ େରିବା ସ� ଖଦୀ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ବିକି୍ର େରୁଥକିଲ । 
ମ�ାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଉପକର ଏକତ ଆସ୍ା ଥଲିା କଯ ଦାଣ୍ୀ 
ଯାତ୍ା ୋଳକର କସ ପଲିୁସ ଦ୍ାରା ଗିରେ କ�କଲ ଯାତ୍ାର 

କନତୃତ୍ୱ କନବାେୁ ୋତିର ପିତା ଆଉ କେ�ି ନୁ� ଁ ଆବାସ 
ତୟାବେୀଙୁ୍କ �ି ଁମକନାନୀତ େରିଥକିଲ । 

ଆବାସ ତୟାବେୀ ଗିରେ କ�ବା ପକର ସତ୍ାଗ୍�ର କନତୃତ୍ୱ 
କଦଶ ପାଇ ଁସକରାେନିୀ ନାଇଡୁଙୁ୍କ ମକନାନୀତ େରାଯାଇଥଲିା। 
ଦାଣ୍ୀଯାତ୍ା  ଲବଣ ସତ୍ାଗ୍�କର ସାଂକି୍ରୟ ଅାଂଶଗ୍�ଣ 
େରି ଆବାସ ତୟାବେୀ ବି୍ଟିଶ ସରୋରଙୁ୍କ କଘାର ବିକରାଧ 
େରିଥକିଲ। କେବଳ କସତିେି ନୁ� ଁଗାନି୍େୀଙ୍କ ଡାେରାକର ଆବାସ 
ତୟାବେୀ ସବୁ  କଛାଟ ବଡ ଆକନ୍ଦାଳନକର ସକି୍ରୟ ଅାଂଶଗ୍�ଣ 
େରିବା ସ� େୀବନର କଶର ମ�ୁର୍୍ଷ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଇାଂକରେ ବିକରାଧୀ 
ସାଂଗ୍ାମୀ ଅବ୍ା�ତ ରଖଥିକିଲ । କସ ମଧ୍ୟ ୧୯୨୮କର ବକର୍୍ଷାଳୀ 
ସତ୍ାଗ୍�କର ସର୍୍ଷାର ବଲ୍ଭଭାଇ ପକଟଲଙୁ୍କ  ସମଥ୍ଷନ 
େରିଥକିଲ। କସ ସବୁକବକଳ �ନୁି୍ଦ ମସୁଲମାନ ଏେତା ସପକ୍ଷକର 
େ�ବିା ସ� ଏେତା ଊକ୍ଷା ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆକରାପ େରୁଥକିଲ। 
ଅଗଷ୍ ୯, ୧୯୩୬କର ଏ� ି ମ�ାନ୍ ସ୍ାଧୀନତା ସାଂଗ୍ାମୀ 
ମକସୌରୀଠାକର କଶର ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ାଗ େରିଥକିଲ । ମ�ାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ 
ତାଙ୍କ ସମ୍ତିୃକର “�ରିେନ” ଖବର ୋଗେକର “ଗେୁରାଟର େଳୁ 
ବୃଦ୍ଧ’ ନାମେ ଏେ କଲଖାକଲଖ ିକସଥକିର ତୟାବେୀଙୁ୍କ ମାନବତାର 
କ୍ୱଚିତ କଦଖାଯାଉଥବିା କସବେଭାକବ ତାଙୁ୍କ ବର୍୍ଷନା େରିଥକିଲ । 

ଦିଲ୍ୀର ସଦ୍ଧ୍ଷାର ପକଟଲ ମାଗ୍ଷ-ମଦର କଟକରସା କି୍ରକସଟେକର 
ଦାଣ୍ୀ ଯାତ୍ା ସ୍ରଣାକଥ୍ଷ ଏଗାରଟି ମରୂ୍ଥି ସ୍ାପନ େରାଯାଇଛି । 
ଏ� ିଏଗାରଟି ମରୂ୍୍ଷ ମଧ୍ୟକର ମ�ାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ, ମାତଙି୍ନୀ �ାେରା, 
ସକରାେନିୀ ନାଇଡୁ ଓ ଆବାସ ତୟାବେୀ ଅଛନି୍ତ ।

ଆବୋସ ତୟୋବରୀ 
ରୋତରି �ିତୋ �ହୋତ୍ମୋ 
ଗୋନ୍ୀଙ୍କ ଖବ୍ୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ 
ଥମିେ । ମସଥ�ିୋଇ ଁମସ 
�ହୋତ୍ମୋଗୋନ୍ୀଙ୍କ ସହତି ବଷ୍ଷ 
ବଷ୍ଷ ଧରି କୋଯ୍ଷ୍ୟ କରିଥମିେ 
ଓ ମେୋକ�ୋମନ ତୋଙୁ୍କ 
ମନେହମର “ମଛୋଟୋ ଗୋନ୍ୀ”           
ମବୋେି ଡୋକୁଥମିେ ।

୪୬

ସ୍ାଧୀନତାର ଅମତୃ ମକ�ାତ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ଫେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

ବ୍ୀଦର୍ �ୋମଣ୍ 

ସାମ୍ବାଦିେତାରୁ ଗଣ ଆକନ୍ଦାଳନ ଆରମ୍ଭ େରିଥବିା ସ୍ାଧୀନତା ସାଂଗ୍ାମୀ ବଦି୍ରଦର୍ 
ପାକଣ୍ ବର୍୍ଷମାନର ଉର୍ରାଖଣ୍ର �ରିଦ୍ାରକର କେବୃୟାରୀ ୧୫, ୧୮୮୨କର 

େନଗ୍୍�ଣ େରିଥକିଲ । ତାଙ୍କର ଅଲକମାଡା ର�ଣ ିୋଳକର କସ କଦଶର ସ୍ାଧୀନତା 
ପାଇ ଁଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିୋ ଗ୍�ଣ େରିବା ସ� ଅକନେବାର ୋରାବରଣ େରିଥକିଲ । 
ତାଙୁ୍କ କଯକତକବକଳ ମାତ୍ ସାତ ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ମାତାପିତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ ଘଟିଥଲିା । କସ ତାଙ୍କର 
ପାଠ କଶର ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ଆଲକମାଡାକର ର�ଥିକିଲ ଓ ୧୯୦୩ ମସି�ାକର କନୈନିତାଲକର 
ଶକି୍ଷେଭାକବ ୋଯ୍୍ଷ କର କଯାଗକଦଇଥକିଲ। ପକର କସ ସାମ୍ବାଦିେତାେ ୁ ବୃରି୍ଭାକବ 
ଗ୍�ଣ େରି ଲିଡର ନାମେ ଖବରୋଗେକର ୧୯୦୩ରୁ ୧୯୧୦ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ ୋଯ୍୍ଷ  
େକଲ। ସ୍ାଧୀନତାର ସାଂଗ୍ାମେୁ ଅବଦାନ  କଦବା ପାଇ ଁକସ ୧୯୧୩କର ଆଲକମାଡା 
ଖବରୋଗେ ପ୍ରତିଷା୍ େକଲ । ମାତ୍ ବି୍ଟିଶ ବିକରାଧୀ ଖବର କଯାଗୁ ଁେର୍୍ଷପକ୍ଷ ଏ�ାର 
ପ୍ରୋଶନ ବଳପବୂ୍ଷେ ବନ୍ଦ େରିକଦକଲ । ଅକକଟାବର ୧୫, ୧୯୧୮କର କସ ‘ଶକି୍ତ’ ନାମେ 
ଏେ ବିପ୍ଳବୀ ଖବର ୋଗେ ପ୍ରୋଶନ ଆରମ୍ଭ େକଲ । 

୧୯୨୧କର ବାକଗଶ୍ୱରକର ର�ୁଥବିା ସାଧାରଣ େମୁାୟୁ ଁକଲାେମାକନ ଏେ େଲିୁ-
କବଗାର (କଗାତି ଶ୍ମିେ) ଅ�ାିଂସା ଆକନ୍ଦାଳନ ଆରମ୍ଭ େକଲ । େଲିୁ-କବଗାର ଥଲିା 
ଏେ ଆଇନ କଯଉଥଁକିର େମୁାୟୁ ଁ ସ୍ାନୀୟ କଲାକେ କସଠାେ ୁ ଆସଥୁବିା ଇାଂକରେ 
ଅଧେିାରୀ, କସୈନିେ, ସକଭ୍ଷୋରୀ ଇତ୍ାଦିଙ୍କ େନିିରପତ୍ ମାଗଣାକର କବା�େିରି 
କନଉଥକିଲ । ଏପରି କଶାରଣମଳୂେ ଅଭ୍ାସ କଲାେଙୁ୍କ ବିନା ମେରୁୀକର କବଠ ି
ଖଟିବାେ ୁ ବାଧ୍ୟ େରୁଥକିଲା । ଗା ଁ ମଖୁଆିଙୁ୍କ ଏେ ନିର୍ଥିଷ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟକର ନିର୍ଥିଷ୍ 
ସାଂଖ୍େ େଲିୁ କଦବାେ ୁପଡୁଥଲିା । ଏେ ଖାତାକର ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କଲଖା 
କ�ଉଥଲିା । ଇାଂକରେମାକନ ସ୍ାନୀୟ ଅଧବିାସୀମାନଙୁ୍କ କଶାରଣ େରୁଥକିଲ । ଏଭଳି 
ଅପମାନ ସଚୂେ ବ୍ବସ୍ା ବିରୁଦ୍ଧକର ଗ୍ାମାବାସୀଗଣ ବିକଦ୍ରା� େରିବାେୁ ଲାଗିକଲ । 
ସରେ ୁ ଓ କଗାମତୀ ନଦୀ ସାଂଗମସ୍ଳକର ଅନୁଷ୍ିତ କ�ଉଥôିବା ଉର୍ରାୟଣୀ ଉତ୍ବ 
ୋନୁୟାରୀ ୧୪, ୧୯୨୧ ଦିନ ଏ� ିେଲିୁ -କବଗାର ଉକଚ୍ଦ ଆକନ୍ଦାଳନ ଆରମ୍ଭ କ�ଲା । 
ସରେ ୁପଡିଆକର ଏେ ସଭା କ�ଲା କଯଉଠଁ ିବଦ୍ରୀଦର୍ ପାକଣ୍ ଶପଥ କନଇ େ�କିଲ 
କଯ ଆମ ଆଉ େୁଲି-ଉର୍ର, େୁଲି ଓ କବଗାର ଓ େଲୁ-ବରଦାସ୍ ସ�ବୁି ନା�ି ଁ। 

ସମକସ୍ କସଠାକର ଏୋଠ ି କ�ବା ସ� ଭାରତ ମାତାଙ୍କ କସା୍ଗାନ କଦକଲ ଓ 
ଗା ଁ ମଖୁଆିମାକନ କବଠ ି ଶ୍ମିେ ତାଲିୋ ଥବିା କଲେରେ ୁ ନଦୀର ସାଂଗମ ସ୍ଳକର 
ବୁଡାଇ କଦକଲ । ଏଥପିାଇ ଁଇାଂକରେମାନଙ୍କ ଉପକର ଚାପ ପଡିଲା ଓ ଏ� ିପରମ୍ପରା 
ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା । ଏ� ିଆକନ୍ଦାଳନର ସେଳତା ପକର ବଦ୍ରୀଦର୍ ପାକଣ୍ଙୁ୍କ ‘େୁମାୟୁ ଁ
କେକଶାରୀ’ ପଦବୀକର ସମ୍ାନୀତ େରାଗଲା । େ�ୁାଯାଏ କଯ ମ�ାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ ଏ� ି
ଆକନ୍ଦାଳନେ ୁବିନା ରକ୍ତର ବିପ୍ଳବ ଆଖ୍ା କଦଇଥକିଲ । ଡିକସମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୧କର 
�ାଲଦ୍ାନୀଠାକର କେକତେ ପ୍ରେଳ୍ପର ଶଳିାନ୍ାସ ଓ ଉଦ୍ ଘାଟନ ୋଳକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ରୀଦର୍ପାକଣ୍ଙୁ୍କ ସ୍ରଣ େରିଥକିଲ । କସ େ�ଥିକିଲ କଯ 
ଭାରତୀୟ ସ୍ାଧୀନତାରକର େମୁାୟୁରଁ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ର�ଛିି । ଏଠାକର ମଧ୍ୟ ପଣି୍ତ 
ବଦ୍ରୀ ପାକଣ୍େୀଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର େଲିୁଙ୍କ କବଠ ିଶ୍ମିେ ପ୍ରଥାର ଉର୍ରାୟଣୀ କମଳାକର 
ପରିସମାପି୍ ଘଟିଲା । ୧୯୫୫କର ବଦ୍ରୀଦର୍ ପାକଣ୍ ଆଲ୍ କମାଡାର ସାଂସଦ ସଦସ୍ 
କ�ାଇଥକିଲ । ୋନୁୟାରୀ ୧୩, ୧୯୬୫କର ତାଙ୍କର ତିକରାଧାନ ଘଟିଥଲିା ।

ମ�ାନ୍ ବିପ୍ଳବୀ ଓ କଦଶଭକ୍ତ ଦାକମାଦର ସ୍ରୂପ 
କଶଠଙ୍କ େନ ୍ କେବୃୟାରୀ ୧୧, ୧୯୦୧ କର 

ଉର୍ରପ୍ରକଦଶର ବକରଲୀ େଲି୍ାକର କ�ାଇଥଲିା । 
କସ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ େୀବନ କଦଶେ ୁସ୍ାଧୀନ େରିବା 
ପାଇ ଁ ଉତ୍ଗ୍ଷ େରି ସ୍ାଧୀନତା ସାଂଗ୍ାମକର ଝାସ 
କଦଇଥକିଲ । କସ ମଳୂରୁ କବୈପ୍ଳବିେ ଆଦଶ୍ଷକର 
ଅନୁପ୍ରାଣୀତ କ�ାଇଥକିଲ । କସ ଆହ୍ାବାଦ 
ପାଠ ପ�ବିାେ ୁ ଯାଇ କସଠାକର ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ 
ସାଂସ୍ପଶ୍ଷକର ଆସିକଲ । ପାଠପ�ା ପକର କସ 
ଚନ୍ଦ୍ରକଶଖର ଆୋଦ୍ ଙ୍କ �ନୁି୍ଦସ୍ାନ ସମାେବାଦୀ 
ରିପବ ୍େିାନ ଦଳକର କଯାଗକଦକଲ । ଦାକମାଦର 
ସ୍ରୂପ କଶଠ୍ ଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏଥରୁି େଣାପକଡ କଯ 
ଏପରିେି ଚନ୍ଦ୍ରକଶଖର ଆୋଦ ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ବ�ୁତ 
ସମ୍ାନ କଦଉଥକିଲ । 

ବିଶ୍ୱାସ େରାଯାଏ କଯ ତାଙ୍କ ନାମ ବନାରସ ଓ 
ୋକୋଡି ରଡଯନ୍ତ୍ର  ମାମଲାକର ମଧ୍ୟ ଆସିବାରୁ କସ 
ବି୍ଟିଶ ସରୋରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଗିରେ କ�ାଇଥକିଲ। 
ମାତ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧକର ଅଭିକଯାଗ ପ୍ରମାଣତି ନ 
କ�ବାରୁ କସ ମକିୁ୍ତ ପାଇଥକିଲ । ପକର କସ 
ୋଂକଗ୍ସକର କଯାଗକଦଇଥକିଲ । େ�ୁାଯାଏ 
କଯ ଦାକମାଦର ସ୍ରୂପ କଶଠ୍ ଙ୍କ ଏେ କଖଳଆୁଡ 
ଶରୀର ଥଲିା । କସଥପିାଇ ଁତାଙୁ୍କ ଇାଂକରେମାନଙ୍କ 
ବିରୁଦ୍ଧକର ପ୍ରାଚୀରପତ୍ ଲଗାଇବା ଦିଆଯାଉଥଲିା । 
ତାଙ୍କର ପତାଳା ଶରୀର କଯାଗୁ ଁଧରା ପଡିବା ଆଗରୁ 
କସ ସ୍ାନ ପରିତ୍ାଗ େରି ପଳାଇ ଯାଉଥକିଲ । କସ 
ମଧ୍ୟ  ଅସ�କଯାଗ ଆକନ୍ଦାଳନକର କଯାଗକଦଇ 
ୋରାବରଣ େରିଥକିଲ । ବିପ୍ଳବୀ କଶଠ୍ ଦାକମାଦର 
ସ୍ରୂପ େକଣ ଅଗ୍ଣୀ ସ୍ାଧୀନତା ସାଂଗ୍ାମୀ ସ� ବାଂଶ 
ବକରଲୀର ସର୍୍ଷାରଭାକବ  ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥକିଲ । 
ସମୟ ଥଲିା କଯକତକବକଳ ବକରଲୀକର କସା୍ଗାନ 
ଗଞୁ୍ରିତ କ�ଉଥଲିା “ ବାଂଶ ବକରଲୀୋ ସର୍୍ଷାର, 
କଶଠ୍ ଦାକମାଦର େନି୍ଦାବାଦ ।” କସ ମିଳିତ 
ପ୍ରକଦଶରୁ  ସମି୍ବଧାନ ସଭାର ସଦସ୍ ଥକିଲ । କସ 
ସଭାକର ସ୍ପଷ୍ବାଦୀ ଭାରଣ କଦଉଥକିଲ । ବିଶ୍ୱାସ 
େରାଯାଏ କଯ ସମି୍ବଧାନ ସଭାକର ତାଙ୍କ ଅବଦାନ 
କବଶ ୍ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଥଲିା ଓ କସ ସମି୍ବଧାନ ଚିଠା ପ୍ରସୁ୍ତ 
କବକଳ ବାବା ସାକ�ବ ଆକମ୍ବଦେରଙୁ୍କ ଅକନେ 
ପ୍ରସ୍ାବମାନ କଦଉଥକିଲ ଓ ପକର ତା�ା ଗ�ୃୀତ 
ମଧ୍ୟ କ�ଉଥଲିା । ସ୍ାଧାନୀତା ପ୍ରାପି୍ ପକର ମଧ୍ୟ କସ 
କଦଶର ପ୍ରଗତି ଓ ବିୋଶ ନିମକନ୍ତ ନିଷା୍ପର ଭାକବ 
ୋଯ୍୍ଷ  େରିଥକିଲ । ୧୯୬୫ ମସି�ାକର ତାଙ୍କର  
କଦ�ାନ୍ତ କ�ାଇଥଲିା ।

ବଂଶ ବମରେୀର ସଦ୍୍ଷୋର ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 
ସଂଗ୍ରୋ�ୀ ଦୋମ�ୋଦର ସ୍ୱରପୂ � ମଶଠ୍ 

 େନ ୍୧୧ କେବୃୟାରୀ ୧୯୦୧, ମତୁୃ୍ ୧୯୬୫
ମସ କୁେି-ବଗୋର �ଦ୍ତ ିଉର୍ରୋୟଣୀ 
ମ�ଳୋମର ସ�ୋପି୍ତ ଘଟୋଇଥମିେ 

େନ ୍୧୫ କେବୃୟାରୀ ୧୮୮୨, ମତୁୃ୍ ୧୩ ୋନୁୟାରୀ ୧୯୬୫  

୪୭

ସ୍ାଧୀନତାର ଅମତୃ ମକ�ାତ୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ର

ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସ�ୋଚୋର         ମେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        



ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସ�ୋଚୋର         ମେବୃଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩        

  

ଓରାଲ ଡି�ାଇକ୍ସନ ସଲୁ୍ସନ (ଓଆରଏସ ୍) ଆେ ି
ଏେ ଖବ୍ୁ  ସାଧାରଣ ଔରଧ ଯା�ା େକଣ ଘକର 
ସ�େକର ପ୍ରସୁ୍ତ େରିପାରିବ । ଓଆରଏସ ୍ପ୍ରସୁ୍ତ ପାଇ ଁ

ଯା�ାଙ୍କ ଗକବରଣା ୋମ କଦଲା, ଆଉ କେ�ି ନୁ�ନିଁ୍ତ, କସ 
ଭାରତୀୟ କବୈଜ୍ାନିେ ଶମଭୁ୍ନାଥ କଦ । କସ ପଶି୍ମବଙ୍ର 
�ୁଗଳିୁ େିଲ୍ାକର କେବୃୟାରୀ ୧, ୨୦୧୫ଦିନ େନଗ୍୍�ଣ 
େରିଥକିଲ । ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନାମ ଦାଶରଥୀ କଦଓ ଓ ମାତା 
ଚିକତ୍ଶ୍ୱରୀ କଦବୀ । ଘରର ଆଥଥିେ ଅବସ୍ା ସ୍ଚ୍ଳ ନ ଥବିାରୁ 
କସ ପ୍ରାଥମିେ ଅବସ୍ାକର ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଁ ବ�ୁତ �ଇରାଣ 
କ�ାଇଥକିଲ । ତଥାପି କସଥକିର ବ୍ଥତି  ନ କ�ାଇ କସ 
ପାଠପ�ା ୋରି ରଖକିଲ । ପକର କସ େଲିେତା କମଡିୋଲ 
େକଲେ ପାଇ ଁ ବଛା କ�କଲ ଓ ତାଙ୍କର ଗକବରଣା ପାଇ ଁ
ଇଚ୍ା କଯାଗୁ ଁପ�ିବା ପାଇ ଁଲଣ୍ନ ଗକଲ । କସଠାରୁ ୧୯୪୯ 
ମସି�ାକର ଭାରତ ପ୍ରତ୍ାବର୍୍ଷନ େରି  େଲିେତାକର ଏେ 
କମଡିୋଲ େକଲେକର ୋମ ଆରମ୍ଭ େକଲ ।  

ବିଶ୍ୱାସ େରାଯାଏ କଯ ପ୍ରଥକମ ୧୮୧୭ ମସି�ାକର ଏ� ି
କରାଗର ପ୍ରାଦୁଭ୍ଷାବ କଯାଗୁ ଁ୧ଲକ୍ଷ ୮୦�ୋର ବ୍କି୍ତଙ୍କ େୀବନ 
�ାନୀ କ�ାଇଥଲିା । ଭାରତ ଓ ଅନ୍ାନ୍ କଦଶକର ଏ�ା 
ପ୍ରାଦୁଭ୍ଷାବ ପଯ୍୍ଷ ାୟକ୍ରକମ କଦଖବିାେୁ ମିଳୁଥଲିା । େକଲରା 
ବ୍ାକକଟରିୟମ ୧୮୮୪ ମସି�ାକର ଆବିଷ୍କତୃ କ�ାଇଥକିଲ ମଧ୍ୟ 

କବୈଜ୍ାନିେଗଣ ଏ�ାର ଉପଯକୁ୍ତ ଉପଚାର ବା�ାର େରି ପାରି 
ନ ଥକିଲ । ଏପରି ଅବସ୍ାଚକ୍ରକର ଶମଭୁ୍ନାଥ କଦ ଏ�ାର 
ଦୂରୀେରଣ ପଦ୍ଧତି ବା�ାର େରିବାେୁ ବଦ୍ଧ ପରିେର କ�କଲ । 

ସ୍ାଧୀନତା ପବୂ୍ଷରୁ କଯଉ ଁଶମ୍ବନୁାଥ କଦ ଭାରତକର ବିଜ୍ାନ 
ଓ କବୈରୟିେ ଜ୍ାନକର ମେବୁତ ମଳୂଦୁଆ ସ୍ାପନ େରିଥକିଲ, 
କସ ତାଙ୍କ ୋମ କଶରକର େକଲରା ଉପକର ଗକବରଣା େକଲ। 
କସ ଆବିଷ୍କାର େକଲ କଯ େକଲରା ବାକକଟରିୟମ କଯାଗୁ ଁ
ବା�ାରୁଥବିା ଟକି୍ସନ ଶରୀରରୁ େଳୀୟ ଅାଂଶ ହ୍ାସ େରି ରକ୍ତେୁ 
ଗା� ବା କମାଟା  େରିକଦଉଛି ଓ କସଥପିାଇ ଁେକଲରା କରାଗୀ 
ମତୁୃ୍ ମଖୁକର ପଡୁଛନି୍ତ । ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ସକ୍ୱେ କସ ତାଙ୍କର ଏ� ି
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଆବିଷ୍କାର େରିପାରିଥକିଲ । ୧୯୫୩ ମସି�ାକର କସ 
ଛାପିଥବିା ଗକବରଣା ପ୍ରସିଦି୍ଧ ଲାଭ େଲା ।  ତାଙ୍କର ଗକବରଣା 
ପକର �ି ଁ ଓଆରଏସ ୍ ଆତ୍ମପ୍ରୋଶ େଲା । ଶମଭୁ୍ନାଥ କଦଙ୍କ 
ଆବିଷ୍କାର କଯାଗୁ ଁ�ି ଁବିଶ୍ୱର ଅସମୁାରୀ କରାଗୀଙ୍କ େୀବନ ବଞ୍ଚା 
ଯାଇପାରିଲା । କସ ତାଙ୍କ ୋଯ୍୍ଷ  ପାଇ ଁ ଆନ୍ତେ୍ଷାତିେ ସ୍ୀେୃତି 
ଲାଭ େରିଥକିଲ । କସ ମଧ୍ୟ କନାକବଲ ପରୁସ୍କାର ପାଇ ଁ
ମକନାନୀତ କ�ାଇଥକିଲ । ଏପି୍ରଲ ୧୫, ୧୯୮୫ ଦିନ ତାଙ୍କର 
ମତୁୃ୍ କ�ାଇଥଲିା । ପ୍ରତିବର୍ଷ କସକ୍ଟମ୍ବର ୨୩ତାରିଖ ଦିନ େନ 
ସକଚତନତା ଓ େକଲରା ନିରାେରଣ ନିମକନ୍ତ ବିଶ୍ୱ େକଲରା 
ଦିବସ ପାଳିତ କ�ାଇଥାଏ ।

ଉର୍ �ତୁୃ୍ୟହୋର ମଯୋଗୁ ଁଏକଦୋ  ହଇରୋକୁ “ବ୍େୁ ମଡଥ”ମବୋେି କୁହୋଯୋଇଥେିୋ । ଏହ ିମରୋଗ ହଠୋତ ସଂକ୍ରୋ�କ ରପୂ � 
ମନବୋ ସହ ଗୋ ଁ�ମର ଗୋ ଁ ଏହୋର କବଳିତ ମହୋଇ �ଡୁଥମିେ । ୧୮୮୪ �ସିହୋମର ରବଟ୍ଷ କଚ୍ ନୋ�କ ମବୈଜ୍ୋନକି 
କମେରୋ ବୀରୋଣ ୁଆବଷି୍ୋର କମେ, �ୋତ୍ର ଏହୋର ଆମରୋଗ୍ୟ �ନ୍ୋ ଆବଷି୍ତୃ ମହୋଇ �ୋରି ନ ଥେିୋ। ଭୋରତୀୟ 

ମବୈଜ୍ୋନକି ଶ�ଭୁ୍ନୋଥ ମଦ ଏହୋ ଗମବଷଣୋମର ଅଗ୍ରଣୀ ରହ ିଏହୋର ଆମରୋଗ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରି�ୋରିଥମିେ । କମେରୋର 
ପ୍ରକୃତ କୋରଣ ବୋହୋର କରି ମସ େଷେ େଷେ ରୀବନ ବଞ୍ୋଇ�ୋରିଥମିେ ।

ତୋଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ 
ଗମବଷଣୋ,
କମେରୋ 
ମରୋଗୀଙ୍କ
ରୀବନ ବଞ୍ୋଇଥେିୋ 

ରନ,୍ ମେବୃୟୋରୀ ୧, ୧୯୧୫

�ତୁୃ୍ୟ ୧୫ ଏପି୍ରେ ୧୯୮୫

୪୮

ଶେ୍ଲୁନଟାଥ ମେବ୍କି୍ତତ୍ୱ



�ିଡିଆ କର୍୍ଷର



      

ପ୍ରତଷିା୍ ଦବିସ ଅବସରରର ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହନିୀ 
ପରିବାରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିରଶର ରଣରନୈତକି �ରୁୁତ୍ୱ 

ବହନ କରୁଥବିା ଏକ ସଂ�ଠନ ଭାରବ ଆମର ତଟରକ୍ଷୀ 
ବାହନିୀରର ରରେଷ ୍ରପସାଦାରମାନଙ୍ର ଏକ ଦଳ ରହଛିି 
ର�ଉମଁାରନ ଆମ ଉପକୂଳକୁ ସକ୍ରୟିତା ପବୂ୍ଷକ ସରୁକି୍ଷତ 

ରଖଛିନି୍ତ ଏବଂ ମାନବୀୟ ସହାୟତାରର ଅଗ୍ଣୀ ରହଛିନି୍ତ।
 -ନମରନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତ୍ରୀ

ବୟ� ରଷେ�

‘‘ବୟମ ରକ୍ଷମ’’ ବାତ୍ତ୍ଷା ରନଇ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ (ଆଇସିଜି) ଆମ ଉପକୂଳକୁ 
ସରୁକ୍ଷା ରଦବା ସହିତ ସାମୁ୍ ିକ ପରିରବଶର ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛି। ନିଃସ୍ାଥ୍ଷ ଭାବନା ରନଇ 

ରାଷ୍ଟ୍ର ରସବାରର ସମପପିତ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ୧ ରଫବୃଆରୀ ୨୦୨୩ରର 
ନିଜର ୪୭ତମ ପ୍ରତିଷା୍ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ �ାଉଛି। ସାମୁ୍ ିକ ମା�୍ଷ ରଦଇ ରଚାରା 

୍ବ୍ୟ କାରବାର ରରାକିବା ରହଉଛି ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ପ୍ରମଖୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ 
ଅନ୍ୟତମ। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ରହଉଛି ଦୁନିଆର ଚତୁଥ୍ଷ ବୃହତ୍ତମ ତଟ ସରୁକ୍ଷା 
ବଳ। ଭାରତର ଉପକୂଳକୁ ସରୁକି୍ଷତ ରଖବିା ଏବଂ ରଦଶର ସାମୁ୍ ିକ ରକ୍ଷତ୍ରର ଆଇନ 

ଲା� ୁକରିବା ରକ୍ଷତ୍ରର ଏହା �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା ନିବ୍ଷାହ କରିଥାଏ। ମାତ୍ ୭ଟି ଭୂମି 
ପା୍ଟଫମ୍ଷକୁ ରନଇ ୧୯୭୮ ମସିହାରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥବିା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ 

ଆଜି ୧୫୮ଟି ଜାହାଜ ଏବଂ ୭୦ଟି ବିମାନ ସହିତ ଏକ ଅଦମ୍ୟ ତଟ ସରୁକ୍ଷା ବଳରର 
ପରଣତି ରହାଇଛି। ୨୦୨୫ ସଦୁ୍ଧା ୨୦୦ଟି ଭୂତଳ ପା୍ଟଫମ୍ଷ ଏବଂ ୮୦ଟି ବିମାନ

ସହିତ ଏହା ନିଜର ସାମଥ୍ଷ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ନିମରନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖଛିି।

ଭୋରତୀୟ ତଟରଷେୀ ବୋହନିୀ ଦବିସ: ମେବୃଆରୀ ୧

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