
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 देन े और 

व्यापार सुगमता के ब्लए शरुु “नशेनल ब्सगंल ब्विरं्ो ब्सस्टम” केंद्र वि राज्य सरकार से 
मजंरूी ब्दलविान े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 बठेै 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- नेशनल

 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	है।

	 Øउमगं	एप	पर	जनरेट	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...

ନୂଆ ବଚିାର ସହ ନୂତନ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ନୂଆ ବଚିାର ସହ ନୂତନ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁଦୟ 
ହହଉଛ ିହହଉଛ ି: ଅମତୃ କାଳହର ବକିାଶ ଯାତ୍ା ସହତି : ଅମତୃ କାଳହର ବକିାଶ ଯାତ୍ା ସହତି 

ସାଂସ୍ତୃକି ହଷେତ୍ର ପନ୍ର୍ଦ୍ାର ଓ ସଂରଷେଣ ସାଂସ୍ତୃକି ହଷେତ୍ର ପନ୍ର୍ଦ୍ାର ଓ ସଂରଷେଣ 
ସହମତ ଐତହିୟୁର ସଶକି୍କରଣ ହହଉଛ.ି..ସହମତ ଐତହିୟୁର ସଶକି୍କରଣ ହହଉଛ.ି..

ସମଦୃ୍ ହହଉଛିସମଦୃ୍ ହହଉଛି

ସାଂସ୍ତୃକି ସାଂସ୍ତୃକି 
 ଐତହିୟୁ ଐତହିୟୁ

ବର୍ଷ 3, ସଂଖୟୁା 13ବର୍ଷ 3, ସଂଖୟୁା 13 ଜାନ୍ଆରୀ 1-15, 2023ଜାନ୍ଆରୀ 1-15, 2023
ନଃିଶଳ୍୍କ ବତିରଣ ଲାଗି ଉଦି୍ଷ୍ଟନଃିଶଳ୍୍କ ବତିରଣ ଲାଗି ଉଦି୍ଷ୍ଟ

ସମାଚାରସମାଚାର
ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ



ସ୍ଥଳ ହସନା ଦବିସ : ୧୫ ଜାନ୍ଆରୀ

‘‘ସ୍ଥଳ ସେନା ଦିବେ ଅବେରସର, ବିସେଷ କରି ଆମର ୋହେୀ ଯବାନ, େମ୍ାନସ୍ପଦ ପବୂ୍ବତନ
ସେନା କମ୍ବଚାରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ବଙ୍କକୁ ମକୁ ଁେକୁସେଚ୍ା ଜଣାଉଛି । ୋରତୀୟ ସ୍ଥଳ ସେନା କର୍୍ବବ୍ୟ ପ୍ରତି 
ନିଜର ୋହେ ଓ େମପ୍ବଣ ପାଇ ଁପରିଚିତ । ସଦେର େକୁରକ୍ା ପାଇ ଁୋରତୀୟ ସେନାର ଅମଲୂ୍ୟ ସଯାରଦାନକକୁ 

େବ୍ଦସର ବର୍୍ବନା କରିବା ଅେମ୍ଭବ । ୋରତୀୟ ସେନାର ଯବାନମାସନ କଠନି େୂୋରସର ସେବା ସଯାରାଇ 
ସଦଇଥାନି୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଯ୍ବ୍ୟୟ େସମତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପରି୍ କାଳସର ସଦେବାେୀଙ୍କକୁ େବକୁପ୍ରକାର ମାନବୀୟ 

େହାୟତା ସଯାରାଇ ସଦବାକକୁ େବ୍ବଦା ତତ୍ପର ରହଥିାନି୍ । ୋରା ବିଶ୍ୱସର ଜାରି ରହଥିବିା 
ୋନି୍ ପ୍ରତିଷା୍ ଅେିଯାନସର ନିଜ ସେନାବାହନିୀର ଉସଲେଖନୀୟ ସଯାରଦାନକକୁ ସନଇ ସଦେ ରବବିତ ।’

-ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ୋରତୀୟ ସ୍ଥଳ ସେନା ଅଦମ୍ୟ ୋହେ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ; ମା’ ୋରତୀର ରବ୍ବ ଓ ସରୌରବ। େେସ୍ତ୍ର 
ସେନାବାହନିୀର ନିଃସ୍ାଥ୍ବ ସେବା ଓ େମପ୍ବଣକକୁ ସନଇ ପ୍ରସତ୍ୟକ ୋରତବାେୀ ରବବିତ। ଆମର ସେନାବାହନିୀ ନିଜର 

ୋହେ ଓ ଦକ୍ତା ପାଇ ଁପରିଚିତ। ସଦେକକୁ େକୁରକ୍ା ସଯାରାଇ ସଦବା େହତି ବିପଯ୍ବ୍ୟୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦକୁର୍ବଟଣା 
େମୟସର ମାନବୀୟ େହାୟତା ଜାରି ରଖଥିବିା ସେନାବାହନିୀ ପ୍ରତି ପ୍ରସତ୍ୟକ ନାରରିକଙ୍କ

ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାେ ଓ େରୋ ରହଛିି ।



ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

FOUNDATION OF A NEW INDIA

FOUNDATION OF A NEW INDIA
AMRIT YATRA
AMRIT YATRAAMRIT SPECIAL

100 DECISIONS THAT WILL ACT AS DRIVING FACTORS FOR  

THE NATION'S GROWTH AS IT MARCHES TOWARDS 100TH  

ANNIVERSARY OF THE INDEPENDENCE

For free distribution
September 16-30, 2022

September 16-30, 2022

Volume 3, Issue 6

Volume 3, Issue 11

December 1-15, 2022

December 1-15, 2022For free distribution

THROUGH "MISSION L
THROUGH "MISSION LiiFE," INDIA IS SHOWING THE WORLD A NEW APPROACH TO 

FE," INDIA IS SHOWING THE WORLD A NEW APPROACH TO 

SOLVING THE CHALLENGES POSED BY CLIMATE CHANGE WHILE PRESERVING ITS 

SOLVING THE CHALLENGES POSED BY CLIMATE CHANGE WHILE PRESERVING ITS 

RICH TRADITION OF HARMONY WITH NATURE

RICH TRADITION OF HARMONY WITH NATURE

LIFESTYLELIFESTYLE

ENVIRONMENT-FRIENDLY 

ENVIRONMENT-FRIENDLY 

For free distribution

October 16-31, 2022

Volume 3 Issue 8

INDIAN PRODUCTS 
INDIAN PRODUCTS GOING GLOBAL

GOING GLOBAL
WITH THE ''VOCAL FOR LOCAL'' MANTRA, INDIAN PRODUCTS  

WITH THE ''VOCAL FOR LOCAL'' MANTRA, INDIAN PRODUCTS  

ARE MOVING FROM LOCAL TO GLOBAL

ARE MOVING FROM LOCAL TO GLOBAL
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୧୩ଟି ଭାରାହର ଉପଲବ୍ଧ 
ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ପଢ଼ିବା 

ଲାଗି କ୍କ୍ି  କରନ୍ତୁ

ନକୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ େମାଚାର
ଆକ୍ବାଇେ୍  େଂସ୍କରଣ

ପଢ଼ିବା ଲାରି କ୍ିକ୍  କରନ୍ତୁ

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

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

‘ନକୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ େମାଚାର’ ଉପସର 
ନିୟମିତ େଦ୍ୟତମ ପାଇବା ଲାରି 
ଟକୁ ଇଟରସର @NISPIBIndiaକକୁ 

ଫସଲା କରନ୍ତୁ

ସ୍ାଧୀନତାର ଅମତୃ ମସହାତ୍ସବ 
ଅଧ୍ାୟସର ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେହ ି
ମହାନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀ 
ସଯଉମଁାସନ ୋମହୂକି ପ୍ରୟାେ 
ମାଧ୍ମସର ବିଜୟ ହାେଲ ପାଇ ଁ
ଆମକକୁ େକି୍ା ସଦଇ ଯାଇଛନି୍।
 ୩୬-୩୯

ନୂଆ ବଷ୍ବର ଏହ ିପ୍ରଥମ େଂସ୍କରଣସର, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୋରତ କିେଳି ନିଜର ୋଂସ୍କତୃିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସରୌରବକକୁ ନୂତନ 
ତଥା େବ୍ୟ ସ୍ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରି ଏକ ବିକେତି ରାଷ୍ଟ୍ରସର ପରିଣତ ସହବା ଦିରସର ଅଗ୍ରେର ସହଉଛି....
                ୬-୨୫

ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ସାମହୂକି 
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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମର୍

େମସ୍ତଙ୍କକୁ ନବବଷ୍ବର େକୁସେଚ୍ା !!!

ନୂଆ ବଷ୍ବ ୨୦୨୩ ଆେକୁଛି । ଏହା ସକବଳ 
କ୍ୟାସଲଣ୍ରର ଏକ ତାରିଖ ନକୁସହ।ଁ ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର 
ଜୀବନଯାତ୍ାସର ଏକ ରକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ େନି୍କ୍ଣ। ଅମତୃ 
ମସହାତ୍ସବରକୁ  ଅମତୃ କାଳ ଦିରସର ଯାତ୍ା କରକୁ ଥବିା 
ପରିସପ୍ରକ୍ୀସର ୋରତ ସରୌରବର ଏକ ନୂଆ ରାଥା 
ସଲଖବିାକକୁ ପ୍ରସ୍ତକୁତ ସହଉଛି। େଂକଳ୍ପ େକି୍ର ବଷ୍ବସର 
ପ୍ରସବେ କରକୁ ଥବିାରକୁ  ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ସନଇ ୋରତର 
ଉତ୍ାନ ସହଉଛି। ସଦେର ଐତିହ୍ୟକକୁ ସନଇ ରବ୍ବ 
କରିବା ଲାରି ଲାଲକିଲୋର ପ୍ରାଚୀରରକୁ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ସନଇଥବିା େଂକଳ୍ପ ଏସବ ୋକାର 
ରୂପ ସନବାକକୁ ଯାଉଛି। ୋରତସର, ନୂଆ ନୂଆ 
ବିଚାରର ଉସରେକ ସହଉଛି। ଏକ ବିକେତି ରାଷ୍ଟ୍ରସର 
ପରିଣତ ସହବା ଲାରି ୋରତର ପ୍ରୟାେସର ୋଂସ୍କତୃିକ 
ଐତିହ୍ୟ ଏକ ରକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଉପାଦାନ। ଏହ ିଯାତ୍ା େବ୍ୟ 
ଆକାରସର ଆରମ୍ଭ ସହାଇଛି। ୋଂସ୍କତୃିକ ଐତିହ୍ୟର 
େମଦିୃ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୀବନଯାତ୍ା ପାଲଟିଛି, କାରଣ 
ୋଂସ୍କତୃିକ ବିବିଧତା ସକୌଣେି ସଦେର େଫଳତା 
େଚୂକାଙ୍କ ସହାଇଥାଏ।

ନୂତନ ୋରତର େମଦିୃ୍ େହିତ ନୂଆ ବଷ୍ବ ୨୦୨୩ 
ଆରମ୍ଭ ସହଉଛି। ୋରତ ବର୍୍ବମାନ ଏକ େମଦୃ୍ 
େବିଷ୍ୟତର ରାଥା ସଲଖକୁଛି, ଯାହାକି ନିଜ ୋଂସ୍କତିୃକ 
ଐତିହ୍ୟକକୁ ସନଇ ରବବିତ। ସଦେ ନିଜର ସ୍ର୍ବିମ 
ଇତିହାେସର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ାୟ ସଯାଡ଼ିବା ପାଇ ଁ
ପ୍ରୟାେ ଜାରି ରଖଛିି ।

ବାସ୍ତବ ଅଥ୍ବସର, ବିକାେ ଓ ୋଂସ୍କତୃିକ ଐତିହ୍ୟର 
େଂରକ୍ଣ ପରସ୍ପର େହ ଅଙ୍ଗାଙି୍ଗ ୋସବ ଜଡ଼ିତ । 
ଏହାର ଫଳସ୍ରୂପ, ଅମତୃ କାଳ ଆସ୍ଥା କାଳ ପାଇ ଁମାର୍ବ 
ପ୍ରଦେବିତ କରକୁ ଛି । ଆମ ୋଂସ୍କତୃିକ ଐତିହ୍ୟର େଂରକ୍ଣ, 
ସରାଲାମି ମାନେିକତାରକୁ  ମକୁକ୍ ସହବା, ନାରରିକମାନଙ୍କକୁ 

ସେମାନଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକକୁ ସନଇ ରବ୍ବ ଅନକୁେବ କରାଇବା 
ପାଇ ଁ ସଦେସର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାେ କରାଯାଉଛି। ନୂଆ 
ବଷ୍ବର ବିସେଷ େଂସ୍କରଣସର ଏେବକୁ ପ୍ରୟାେକକୁ ପ୍ରଚ୍ଦ 
ପ୍ରେଙ୍ଗ ୋସବ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏେବକୁ ପ୍ରୟାେ େହତି, 
ନୂତନ ୋରତ ଏସବ ରବ୍ବର େହତି େବିଷ୍ୟତକକୁ ସ୍ାରତ 
କରିବା ଲାରି ପ୍ରସ୍ତକୁତ ରହଛିି। 

ଚଳିତ େଂସ୍କରଣସର, ସଦେର ପ୍ରଥମ ୋରତ ରତ୍ନ 
େରବାନ ଦାେଙ୍କକୁ ଆସମ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି ଅପ୍ବଣ କରକୁ ଛକୁ। 
ଜାନକୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖସର କାେୀଠାସର ସେ ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ 
କରିଥସିଲ। ୋରତ ଆତ୍ମନିେ୍ବରେୀଳତା ଦିରସର 
ଅଗ୍ରେର ସହଉଛି । ଜି-୨୦ ଅଧ୍କ୍ତା ଏହ ିପରିବର୍୍ବନର 
ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ସବୈେଷି୍୍ୟ। ଜ-ି୨୦ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରାଷୀ୍ର ଅଧ୍କ୍ତା 
ପାଇ ଁସଦେସର ଆସୟାଜତି ବିେିନ୍ନ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକକୁ ଚଳିତ 
େଂସ୍କରଣସର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ 
ସରାଆ ରସ୍ତ କରି ଦକୁଇ ରାଜ୍ୟକକୁ ବିେିନ୍ନ ବିକାେମଳୂକ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଟି ସଦଇଛନି୍ ଯାହାକି ଚଳିତ େଂସ୍କରଣସର 
ୋମିଲ କରାଯାଇଛି। ଉଜାଲା ସଯାଜନାସର ସଦେର 
ଆସଲାକୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଫେଲ ବୀମା 
ସଯାଜନାର େଫଳତା ମଧ୍ ଏଥର େଂସ୍କରଣସର 
ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।

ଅମତୃ ମସହାତ୍ସବ ଅଧ୍ାୟସର ମହାନାୟକଙ୍କ ୋହେିକ 
କାହାଣୀ, ସ୍ାମୀ ବିସବକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ୀକକୁ ଜାତୀୟ ଯକୁବ 
ଦିବେ ୋସବ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ଥଳସେନା ଦିବେକକୁ 
ଏଥର େଂସ୍କରଣସର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଆମକକୁ ନିଜର ମତାମତ ପଠାଉଥାଆନ୍ତୁ।

ଅମତୃ କାଳ ବିକାେ ଓ ଐତିହ୍ୟର
ଆସ୍ଥାକାଳ ୋସବ ବିକେତି ସହଉଛି

(ସହତୟୁନ୍ଦ୍ର ପ୍କାଶ)

ହନି୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଓ ଅନୟୁ ୧୧ଟି ଭାରାହର ପତ୍କିା ପଢ଼ନ୍ତୁ/ଡାଉନହଲାଡ୍  କରନ୍ତୁ ।
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DEEN DAYAL ANTYODAYA YOJANA-NATIONAL LIVELIHOOD MISSION IS GIVING WOMEN'S POWER A NEW 

IDENTITY. WOMEN IN SMALL GROUPS ARE DECIDING TO EMBARK ON A NEW PATH OF SELF-RELIANCE.  BECAUSE 

OF THEIR STRENGTH AND DETERMINATION, SELF-HELP GROUPS ARE BECOMING NATION HELP GROUPS

SELF-HELP GROUPS BECOME SELF-HELP GROUPS BECOME 
NATION-HELP GROUPNATION-HELP GROUP

ସ୍ୟଂ େହାୟକ ସରାଷୀ୍ ବିଷୟସର ଜାଣ ିଖକୁେି ଲାରିଲା
ସ୍ୟଂ େହାୟକ ସରାଷୀ୍ େମ୍ପକ୍ବସର ନକୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ େମାଚାରର ନସେମ୍ବର ୧୬-
୩୦ େଂସ୍କରଣସର ପ୍ରକାେ ପାଇଥବିା ସ୍ତମ୍ଭ ସବେ ସରାଚକ ଥଲିା। ଏହ ିସଯାଜନା 
ମହଳିାଙ୍କ ଆଥବିକ ପ୍ରରତି ପାଇ ଁଲାେଜନକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ 
େକୁଦୂରପ୍ରୋରୀ ପ୍ରୋବ େହତି ଏକ ରକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ପଦସକ୍ପ ସନଇଛନି୍ । ବର୍୍ବମାନ 
େକୁଦ୍ା, ୮.୬୨ ସକାଟି ପରିବାର ସ୍ୟଂ େହାୟକ ସରାଷୀ୍ସର ସଯାର ସଦଇଛନି୍। 
ସତସବ, ଯସଥଷ୍ େଚୂନା ମିଳିପାରକୁ ନଥବିା କାରଣରକୁ  ବହକୁ ପରିବାର ଏହା େହ ସଯାଡ଼ି 
ସହାଇପାରିନାହାନି୍। ଏେଳି ପରିସି୍ଥତିସର, ଏହ ିପତ୍କିା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର େବକୁ ପରିବାରକକୁ 
ବିତରଣ ସହବା ଉଚିତ୍  ଯାହାଫଳସର ସେମାସନ ଏେଳି େଚୂନା ପାଇପାରିସବ।
ଆଶାରାମ, ନନ୍ଦକ୍ମାର ଉଧାନ
snudhan200@gmail.com

ପ୍ରତିସଯାରିତାମଳୂକ ପରୀକ୍ା ପାଇ ଁେହାୟକ ସହଉଛି
ନକୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ େମାଚାର ପତ୍ିକାର େଦ୍ୟତମ 
େଂସ୍କରଣ ପାଇଲି । ଏହ ିପତ୍ିକାସର ୋମ୍ପ୍ରତିକ 
ରଟଣାବଳୀ ଓ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ େମ୍ପକ୍ବସର େଚୂନା 
ରହଛିି। ଏହ ିେଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚ୍ଦ ପ୍ରେଙ୍ଗ େହତି 
ଅମତୃ ମସହାତ୍ସବ ଅଧ୍ାୟସର ପ୍ରକାେ ପାଇଥବିା 
ନାୟକମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ପଢ଼ି େଲ ଲାରିଲା। 
ଏଥେିହତି, ପତ୍ିକାସର ପ୍ରକାେ ପାଇଥବିା ଅନ୍ୟ 
ସ୍ତମ୍ଭରକୁଡ଼ିକ ସବେ େକୁଖପାଠ୍ୟ ସହାଇଛି। ଏହ ି
ପତ୍ିକା ପ୍ରତିସଯାରିତାମଳୂକ ପରୀକ୍ା ପାଇ ଁସବେ 
ଲାେଜନକ ସହଉଛି।
ashishprabhatmishra@gmail.com

ଏକ େକୁନ୍ଦର ପତ୍ିକା
ନକୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ େମାଚାର େଳି ପତ୍ିକା ପଢ଼ିବା ସମା ପାଇ ଁସବେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଏଥସିର ପ୍ରକାେ ପାଉଥବିା ଖବର ଏବଂ 
ୋରତ େରକାରଙ୍କ ବିକାେ ସଯାଜନାକକୁ ସନଇ ପ୍ରସ୍ତକୁତ ଅଧ୍ାୟରକୁଡ଼ିକ ବିଷୟସର ଜାଣବିା ବିସେଷ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। 
ସ୍ାଧୀନତାର ଅମତୃ ମସହାତ୍ସବ ଅଧ୍ାୟ ଖକୁବ େଲ ସହଉଛି। ସଦେର ଅପରିଚିତ ନାୟକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଜାଣ ି
ସହଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ତକୁ ଳନାସର ସଦେ ପାଇ ଁଆସମ ସଯଉ ଁସଯାରଦାନ ସଦଉଛକୁ ସେ ବିଷୟସର ୋବିସଲ ଖକୁବ ଦକୁଃଖ 
ଲାରକୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁନକୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ େମାଚାର ପଢ଼ିବା ପସର, ମକୁ ଁଏହ ିପତ୍ିକାର ସମାହସର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି େମ୍ଭବ 
ସହଉଛି, ସ୍ାଧୀନତାର ଅମତୃ ମସହାତ୍ସବ ଅଧ୍ାୟସର ପ୍ରକାେ ପାଇଥବିା ମହାନାୟକମାନଙ୍କର ୋହେିକ କାହାଣୀକକୁ ସନଇ 
ଏକ ପକୁସ୍ତକ େଂକଳନ ପ୍ରସ୍ତକୁତ କରାଯାଉ ଯାହାଫଳସର େମସସ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଅମର ରାଥା ବିଷୟସର ଜାଣପିାରିସବ।
ଗର୍୍ହମନ୍ଦ୍ର
gurmendra@gmail.com
ସମା ମା’ ମଧ୍ ନକୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ େମାଚାର ପତ୍ିକା ପଢ଼ିଥାନି୍
ସମା ନା ଁଏମ. େତୀେ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମକୁ ଁତାମିଲନାଡ଼କୁ ତିରକୁ ଚିରାପଲେୀର ବାେିନ୍ଦା। ନକୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ େମାଚାର ପତ୍ିକା ପଢ଼ିବା 
ସମାସତ ଆନନ୍ଦ ସଦଇଥାଏ। ଏଥସିର ୋରତ େରକାରଙ୍କ ସଯାଜନା ଓ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟସର ଅସନକ େଚୂନା ରହଥିାଏ। 
ସମା ମା’ ମାଧ୍ ଏହ ିପତ୍ିକା ପଢ଼ିଥାନି୍।
ଶ୍ୀ ସତୀଶ ଅରବନି୍ଦ, 
omravindh@gmail.com

ମକୁ ଁନିୟମିତ ନକୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ େମାଚାର ପଢ଼ିଥାଏ
ମକୁ ଁ ଜସଣ ଚାଷୀ। ମକୁ ଁ ନିୟମିତ ୋସବ ନକୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ େମାଚାର 
ପଢ଼ିଥାଏ। େରକାରଙ୍କ ‘‘ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ୋର ବ୍ାଣ୍ ଇଣି୍ଆ’’ 
ଏକ ଚମତ୍ାର ପ୍ରୟାେ। ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାେ ମାର୍ବସର ୋରତର 
ସଯାରାସଯାର େିରି୍େୂମିସର ପ୍ରରତି ବିଷୟସର ପ୍ରଚ୍ଦ ପ୍ରେଙ୍ଗ 
ପଢ଼ିବା ସବେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥଲିା। ଏକ ନୂତନ ୋରତ ନିମ୍ବାଣ 
ଲାରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କ େଂକଳ୍ପ ଏସବ ୋକାର ରୂପ 
ସନଉଛି। ସତଣକୁ, ସଦେର େବକୁ ନାରରିକଙ୍କକୁ ସମାର ଅନକୁସରାଧ 
ସହଉଛି, ‘େବକା ୋଥ େବକା ବିକାେ’ସର କରାଯାଇଥବିା 
ପରିକଳ୍ପନା ଅନକୁଯାୟୀ ବିକାେର ଯାତ୍ାସର ନିଜ ସଦେକକୁ େହାୟତା 
ସଯାରାଇ ସଦବା ଦିରସର େମସସ୍ତ ନିଜର ସଯାରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
akashvermaup50@gmail.com
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ଡିଜ ିଯାତ୍ା ତହିନାଟି ବମିାନ ବନ୍ଦରହର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ:ି
ଆପଣଙ୍କ ମଖ୍ମଣ୍ଳ ହହଉଛ ିଅନ୍ମତ ିପତ୍ 

ସଦେସର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ େିରି୍େୂମିର 
ବିକାେ ପାଇ ଁ େଂକଳ୍ପବଦ୍ତାକକୁ 

ହାେଲ କରିବା ଦିରସର ଆରକକୁ ବଢ଼ିବା 
େହତି ୋରତସର ନୂତନ େିରି୍େୂମି 
ସରକଡ୍ବ େଷିୃ୍ ସହଉଛି । ସଦେ ନୂତନ 
ସରକଡ୍ବ େଷିୃ୍ କରକୁ ଛି- ସଚନାବ ନଦୀ 
ଉପସର ବିଶ୍ୱର େସବ୍ବାଚ୍ଚ ସରଳ ବି୍ଜ ୍
ନିମବିତ ସହାଇଛି, ଯାହା ନଦୀ େଯ୍ୟା ଠାରକୁ  
୨୫୯ ମିଟର ଉଚ୍ଚସର ରହଛିି । ପ୍ରତିଦିନ ୩୭ କିସଲାମିଟର 
ରାଜପଥ ନିମ୍ବାଣ େହତି ୨୫ କିସଲାମିଟରରକୁ  ଅଧକି େିଙ୍ଗଲ୍ ସଲନ୍  
ରାସ୍ତା ୧୮ ରଣ୍ା ମଧ୍ସର ନିମବିତ ସହଉଛି, ଯାହା ରିନିଜ ୍ବକୁକ୍ ଅଫ୍ 
ୱର୍ଲ୍ବ ସରକଡ୍ବସର ପଞି୍ଜକୃତ ସହାଇଛି ।  ଏବଂ ବର୍୍ବମାନ ସଦେ 
ସରାଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭସର ସମସ୍ା ସରଳର ଦୀର୍ବତମ ଡବଲ୍ ସଡକର୍ 

ବି୍ଜ ୍ଏବଂ ରାଜପଥ ଫ୍ାଏଓେର ନିମ୍ବାଣ ପାଇ ଁ
ଏକ ନୂତନ ସରକଡ୍ବ େଷିୃ୍ କରିଛି । ଦୀର୍ବତମ 
ଡବଲ୍ ସଡକର୍ ବି୍ଜ ୍ (୩.୧୪ କିସଲାମିଟର) 
ନିମ୍ବାଣ କରି ରିନିଜ ୍ବକୁକ୍ ଅଫ୍ ୱର୍ଲ୍ବ ସରକଡ୍ବସର 
ଏହାର ନାମ ପଞି୍ଜକୃତ ସହବାର ସରକଡ୍ବ 
ହାେଲ କରିଥବିାରକୁ  ସକନ୍ଦ୍ର େଡକ ପରିବହନ 
ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତୀ ନୀତିନ ରଡକରୀ 
ୋରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧକିରଣ ଏବଂ 

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ାଙ୍କକୁକୁ େକୁସେଚ୍ା ଜ୍ାପନ କରିଛନି୍ । ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ 
ପବୂ୍ବରକୁ  ଏେିଆ ବକୁକ୍ ଏବଂ ଇଣି୍ଆ ବକୁକ୍ ଅଫ୍ ସରକଡ୍ବସର ସ୍ଥାନ 
ପାଇଛି । ସେ କହଛିନି୍ ସଯ ଏହ ିେଳି ବିକାେ କାଯ୍ବ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଦିଆଯାଇଥବିା ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିଅନକୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱ 
ସ୍ତରୀୟ େିରି୍େୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ରକୁଡିକର ନିମ୍ବାଣକକୁ ପରୂଣ କରକୁ ଛି ।

ହଗାଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭହର ହମହ୍ା ହରଳ ଏବଂ ରାଜପର ଫ୍ାଏଓଭର
ଗିନଜ୍ି ବ୍କ୍ ଅଫ୍ ୱର୍ଲ୍ଷ ହରକଡ୍ଷସ

ଡିଜ ିଯାତ୍ାର ମକୁଖ୍ୟ ଆକଷ୍ବଣ
 ଆଇଓଏେ ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପା୍ଟଫମ୍ବସର ଡିଜ ି ଯାତ୍ା 

ଆପ ୍ଉପଲବ୍ଧ ।
 ଏହ ି ସସ୍ଚ୍ାକୃତ େକୁବିଧା ନିମସନ୍ ଡିଜ ି ଯାତ୍ା ଆପ ୍ସର 

ଆଧାର କାଡ୍ବ ଏବଂ ନିଜର ଫସଟାଗ୍ରାଫ୍ ମାଧ୍ମସର 
ଯାଂଚ େହତି ଥସର ମାତ୍ ପଞି୍ଜକରଣ କରିବାର 
ଆବେ୍ୟକତା ରହଛିି ।

 ସରାପନୀୟତା ପାଇ ଁବ୍ୟକି୍ରତ ପରିଚୟ ସଯାର୍ୟ େଚୂନା 
(ପିଆଇଆଇ) ର ସକୌଣେି ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ େଂରକ୍ଣ ନାହି ଁ।

 ୨୪ ରଣ୍ା ମଧ୍ସର େେ୍ବରରକୁ  ତଥ୍ୟ ହସଟଇ ଦିଆଯିବ 
ଏବଂ ଯାତ୍ୀଙ୍କ େକୁରକି୍ତ ୱାସଲଟସର ପରିଚୟ 
ପ୍ରମାଣପତ୍ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ବିବରଣୀ ରଚ୍ିତ ସହବ । 

ସଂଷିେପ୍ତ ସମାଚାର

ଜୀ ବନସର େହଜତା ପାଇ ଁ, ଏକଥା ଆବେ୍ୟକ ସଯ ଆସମ ସଯଉ ଁ
 ପ୍ରକାରର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହା ମଧ୍ ନିବବିଘ୍ନ ସହବା 

ଉଚିତ୍ । ଏହ ିକଥାକକୁ ଦୃଷି୍ସର ରଖ,ି େହଜ ବିମାନ ଯାତ୍ା ଉସର୍େ୍ୟସର 
ଡିସେମ୍ବର ୧ ସର ଡିଜ ିଯାତ୍ା ସକନ୍ଦ୍ର ସବୋମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତୀ 
ସଜ୍ୟାତିରାଦିତ୍ୟ େିନି୍ଆଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା । ବର୍୍ବମାନ 
ଆପଣଙ୍କକୁ ନିଜର ଯାତ୍ା କରିବାର ଅନକୁମତି ପତ୍ ପାଇବାକକୁ ଅଧକି େମୟ 
ଅସପକ୍ା କରିବାକକୁ ପଡିବ ନାହି ଁଏବଂ କାରଜପତ୍ କରିବା ଆବେ୍ୟକତା 
ପଡିବ ନାହି ଁ । ବର୍୍ବମାନ ନୂଆଦିଲେୀ, ବାରାଣେୀ, ଏବଂ ସବଙ୍ଗାଲକୁରକୁ  
ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇ ଁଆରମ୍ଭ ସହାଇଥବିା ଡିଜ ିଯାତ୍ା - ମକୁଖମଣ୍ଳ ଚିହ୍ନଟ 
ପଦ୍ତି (ଏଫ୍ ଟିଆର୍ ) ମାଚ୍ଚ୍ବ ୨୦୨୩ େକୁଦ୍ା ହାଇରୋବାଦ, ସକାଲକାତା, 
ପକୁସନ ଏବଂ ବିଜୟୱାଡା ବିମାନ ବନ୍ଦରସର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । 
ତା’ପସର ଧୀସର ଧୀସର ଏହା େମଗ୍ର ସଦେସର କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ ସହବ। 
ଡିଜ ି ଯାତ୍ା ସହଉଛି ଏକ ବିସକନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ସମାବାଇଲ୍ ୱାସଲଟ୍ -
ଆଧାରିତ ପରିଚୟ ପରିଚାଳନା ପା୍ଟଫମ୍ବ । ଏହ ିକାରଜ ବିହୀନ ଏବଂ 
ସଯାରାସଯାର ବିହୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାସର ଆପଣଙ୍କ ମକୁଖମଣ୍ଳ ହି ଁଆପଣଙ୍କର 
ଯାତ୍ା କରିବାର ଅନକୁମତି ପତ୍ (ସବାଡବିଂ ପାେ ୍) ସହବ । ପ୍ରସବେ ଏବଂ 
େକୁରକ୍ା ଯାଞ୍ଚ େମୟସର ସକବଳ ଆପଣଙ୍କକୁ ମକୁହ ଁସଦଖାଇବାକକୁ ପଡିବ। 
ବର୍୍ବମାନ ଏହା ସକବଳ ରସରାଇ ବିମାନସର ଯାତ୍ୀ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଆରମ୍ଭ ସହାଇଛି । ଡିଜ ିଯାତ୍ାର େକୁୋରମ୍ଭ େହତି ୋରତ ଲଣ୍ନର 
ହସି୍ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଆସମରିକାର ଆଟଲାଣ୍ା ବିମାନ ବନ୍ଦର 
େଳି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ତାଲିକାସର ସଯାଡି ସହାଇ ଯାଇଛି ।

୪



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ବିଶ୍ୱ ସକାେିଡ ମହାମାରୀ ପସର ୋରତୀୟ ଅଥ୍ବନୀତି ଦ୍ରୁତ ରତିସର ବୃଦି୍ ପାଉଛି 
। ବି୍ସଟନ୍ କକୁ ପଛସର ଛାଡି ସଦଇ ବିଶ୍ୱର ୫ମ ବୃହର୍ମ ଅଥ୍ବନୀତି ୋବସର 

ଉୋ ସହାଇଥବିା ୋରତ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ସରକଡ୍ବ େଷିୃ୍ କରକୁ ଛି । ଜିଏେ ୍ଟି େଂଗ୍ରହ 
କରିବା ସକ୍ତ୍ସର ୋରତ ଏକ ସରକଡ୍ବ େଷିୃ୍ କରିଛି । ଚଳିତ ଆଥବିକ ବଷ୍ବସର 
ଜଏିେ ୍ଟି େଂଗ୍ରହ କ୍ରମାରତ ୯ ମାେ ପାଇ ଁ୧.୪୦ ଲକ୍ ସକାଟିରକୁ  ଅଧକି ସହାଇଛି। 
ସକବଳ ଏତିକି ନକୁସହ ଁ, ଏପି୍ରଲ୍ ୨୦୨୨ ରକୁ  ନସେମ୍ବର ୨୦୨୨ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ୮ ମାେ 
ମଧ୍ସର ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ ସକାଟି ଟଙ୍କାର ଜଏିେ ୍ଟି େଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରତ 
ବଷ୍ବ େମାନ େମୟ ତକୁ ଳନାସର ପ୍ରାୟ ୨.୫୦ ଲକ୍ ସକାଟି ଟଙ୍କା ଅଧକି । ନସେମ୍ବର 
୨୦୨୨ସର ୧,୪୫,୮୬୮ ସକାଟି ଟଙ୍କା େଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ସଯଉଥଁସିର େିଜିଏେ ୍ଟି 
୨୫,୬୮୧ ସକାଟି ଟଙ୍କା, ଏେଜଏିେ ୍ଟି ୩୨,୬୫୧ ସକାଟି ଟଙ୍କା, ଆଇଜଏିେ ୍ଟି 
୭୭,୧୦୩ ସକାଟି ଏବଂ ସେେ ୍୧୦,୪୩୩ ସକାଟି ଟଙ୍କାକକୁ ଅନ୍େକୁ ୍ବକ୍ କରାଯାଇଛି। 
ଏଥସିର ୋମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଉପସର େଂରହୃୀତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ ଅନ୍େକୁ ୍ବକ୍ ରହଛିି । 
ରତ ବଷ୍ବ ନସେମ୍ବର ମାେସର େଂରହୃୀତ ଜଏିେ ୍ଟି ତକୁ ଳନାସର େମାନ ଅବଧସିର 
ଚଳିତ ବଷ୍ବ ନସେମ୍ବରସର ଜଏିେ ୍ଟି େଂଗ୍ରହ ୧୧% ଅଧକି ରହଛିି ।

କ୍ରମାଗତ ଭାହବ ନବମ ମାସ ପାଇ ଁ୧.୪୦ ଲଷେ 
ହକାଟିର୍ ଅଧକି ଜଏିସ ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ହହାଇଛି

ସଦେସର ପକୁଞି୍ଜ ବିନିସଯାରକକୁ ବୃଦି୍ କରିବା ପାଇ ଁ େରକାର ନାଲି ଫିତାକକୁ 
ଲାଲ୍ ରାଲିଚାସର ‘ନ୍ୟାେନାଲ େିଙ୍ଗଲ ୱସିଣ୍ା େିଷ୍ମ' ଆକାରସର 

ରୂପାନ୍ର କରକୁ ଛନି୍ । ସମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ, ଷ୍ାଟ୍ବ - ଅପ ୍ଇଣି୍ଆ, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ- 
େଂଯକୁକ୍ ସପ୍ରାତ୍ସାହନ ସଯାଜନା  (ପିଏଲ୍ ଆଇ) େଳି ବିେିନ୍ନ ପଦସକ୍ପ ରକୁଡିକକୁ ଦ୍ରୁତ 
କରିବା ପାଇ ଁ ଏବଂ ବ୍ୟବୋୟକକୁ  େହଜ କରିବା ନିମସନ୍ ସକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ 
େରକାରଙ୍କ ଅନକୁସମାଦନ ପାଇବା ପାଇ ଁନିସବେକ ମାନଙ୍କ ନିମସନ୍ "ନ୍ୟାେନାଲ 
େିଙ୍ଗଲ୍ ୱସିଣ୍ା େିଷ୍ମ ୍’ ଏକ "ୱାନ୍ ଷ୍ପ ୍େପ ୍’ ର େୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।  ସକନ୍ଦ୍ର 
ବାଣଜି୍ୟ ଓ େଳି୍ପ ମନ୍ତୀ ପୀୟକୁ ଷ ସରାୟଲ ଡିସେମ୍ବର ୫ ସର ନୂଆଦିଲେୀ ଠାସର ଏହ ି
ବ୍ୟବସ୍ଥାର େମୀକ୍ା କରିଥସିଲ । ଏନ୍ ଏେ ୍ଡବ୍ଲକୁ୍ୟଏେ ୍ ସର ପ୍ରାୟ ୭୬ ହଜାର 
ଆସବଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥଲିା, ସଯଉଥଁରିକୁ  ପ୍ରାୟ ୪୮ ହଜାର ଆସବଦନକକୁ 
ମଞ୍ଜକୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ୨୭ ଟି ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିୋର ଏବଂ ୧୯ ଟି 
ରାଜ୍ୟ ଏନ୍ ଏେ ୍ଡବ୍ଲକୁ୍ୟଏେ ୍େହତି େଂଯକୁକ୍ ସହାଇଛନି୍, ଅବେଷି୍ ରାଜ୍ୟ ବିୋର 
ରକୁଡିକକୁ ମଧ୍ ଏଥସିର େଂଯକୁକ୍ କରା ଯାଉଛନି୍ । ଯାନ ସ୍କଟ୍ରାପିଂ ନିୟମ, ଇଥାନଲ 
ନୀତି, ଅଳଙ୍କାରର ହଲମାକବିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସପସ୍ାଲିୟମ ୍ଏବଂ ବିସ୍ାରକ େକୁରକ୍ା 
େଂରଠନ ପ୍ରମାଣପତ୍ ଏବଂ ଜାତୀୟ େୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ େମ୍ପରୂ୍୍ବ ୋସବ ଏହାର ପରିେର 
େିତସର ରହଛିି । ସଦେସର ପକୁଞି୍ଜ ବିନିସଯାର ବୃଦି୍ ଏବଂ ଅନକୁପାଳନ ୋରକକୁ ହ୍ାେ 
କରିବା ପାଇ ଁଏନ୍ ଏେ ୍ଡବ୍ଲକୁ୍ୟଏେ ୍ଏକ ଉଚ୍ଚାେିଳାଷୀ ପଦସକ୍ପ । 

ସେ ବାରକୁ  ଅବେର ସନବା ପସର ବରିଷ ୍ନାରରିକ ମାନଙ୍କ 
 ପାଇ ଁସପନ୍ େନ ସହଉଛି ବଂଚିବାର ଏକମାତ୍ ମାଧ୍ମ 

ଏବଂ ଜରକୁ ରୀକାଳୀନ ପରିସି୍ଥତିସର ୋହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ଉପାୟ। 
ନସେମ୍ବର ମାେସର ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସପନ୍ େନ ପ୍ରଦାନକାରୀ 
େଂସ୍ଥାକକୁ ଯାଇ ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ ଦାଖଲ କରିବାସର ଅେକୁବିଧା 
ଦୂର କରିବାକକୁ େରକାରଙ୍କ ପଦସକ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ େଫଳ ସହବାସର 
ଲାରିଛି । କାରଣ ଅଧକିରକୁ  ଅଧକି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକି୍ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ ସହାଇଥବିା ଡିଜଟିାଲ୍ ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକକୁ 
ଗ୍ରହଣ କରକୁ ଛନି୍ । ସରାଟିଏ ବଷ୍ବସର ଡିଜଟିାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ 
ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନଙ୍କ େଂଖ୍ୟା ୭୨% ବୃଦି୍ ପାଇଛି । ମକୁଖମଣ୍ଳ 
ଚିହ୍ନବିା ପ୍ରଯକୁକି୍ ବିଦ୍ୟା େହତି େଜି୍ତ ଡିଜଟିାଲ୍ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ 
୨୦୧୪ସର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା । 
ବର୍୍ବମାନ ସପନ୍ େନ୍ ସୋରୀ ଏବଂ ବରିଷ ୍ ନାରରିକମାସନ 
ଉମଙ୍ଗ ଆପ ୍ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନାରରିକ ସେବା ସକନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ମସର 
ଡିଜଟିାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ ଦାଖଲ କରିବା େହତି ସପାଷ୍ମ୍ୟାନ୍ 
ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ମସର ମଧ୍ ଏହ ି
ଡିଜଟିାଲ୍ ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ ଦାଖଲ କରି ପାରିସବ । ଏହ ି
ସଯାଜନା ଆରମ୍ଭ ସହବା ପର ଠାରକୁ  ୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୨ େକୁଦ୍ା 
୬.୮ ସକାଟିରକୁ  ଅଧକି ଡିଜଟିାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ ଦାଖଲ ସହାଇଛି। 
ରତ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ସର ସପନେନସୋରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ୫ 
ଲକ୍ରକୁ  ଅଧକି ଡିଜଟିାଲ ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ ଦାଖଲ କରା 
ଯାଇଛି । ‘ସରାଟିଏ ସଦାକାନସର େବକୁ କାମ- ବ୍ୟବୋୟ 
କରିବାର କାମକକୁ େହଜ କରିବା ପାଇ ଁଜାତୀୟ େିଙ୍ଗଲ ୱସିଣ୍ା 
ବ୍ୟବସ୍ଥା’ । ସରାଟିଏ ବଷ୍ବସର ଡିଜଟିାଲ ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ 
ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ େଂଖ୍ୟା ୭୨% ବୃଦି୍ ପାଇଛି । 

 ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ େମ୍ବନ୍ୀୟ ଅଧକି େଚୂନା https://
jeevanpramaan.gov.in/#home. ରକୁ  ମିଳିପାରିବ । 

 ଉମଙ୍ଗ ଆପସର ଡିଜଟିାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ୋଟବିଫିସକଟ୍ େଷିୃ୍ 
କରା ଯାଇପାରିବ ।

 ଯାଞ୍ଚ ପାଇ ଁ ୟକୁ ଆଇଡିଏଆଇ ଦ୍ାରା ପ୍ରମାଣତି 
ବାସୟାସମ୍ିକ୍ ଉପକରଣ ରକୁଡିକ ବହନ କରିଥାଏ । 

 ଆପ ୍ ଡାଉନସଲାଡ୍ କରିବାକକୁ ୯୭୧୮୩୯୭୧୮୩ସର 
ଏକ ମିେ ୍କଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ବୟୁବସାୟ କରିବାର ସହଜତା ପାଇ ଁ 
"ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ ୍ସପ ୍ - ଜାତୀୟ (ନୟୁାସନାଲ୍ ) 

ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱହିଣ୍ା ସିଷ୍ଟମ ୍’ 

ଡିଜଟିାଲ ଜୀବତି ପ୍ମାଣପତ୍ ଉପହଭାକ୍ା ମାନଙ୍କ 
ସଂଖୟୁା ଏକ ବର୍ଷହର ୭୨% ବୃଦି୍ ପାଇଛ ି

ସଂଷିେପ୍ତ ସମାଚାର

୫
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ନୂଆ ଭାରତହର
ନୂଆ ଚନି୍ାଧାରାର ଉହ୍ମେର 

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ ବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା
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୨୦୨୩ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଏକ ସମଦୃ୍ ନୂତନ ଭାରତର ଆଗମନ ସହତି ଶଭ୍ାରମ୍ଭ ହହାଇଛ ି। ନଜିର 
ସାଂସ୍ତୃକି ଐତହିୟୁ ପାଇ ଁଗବବିତ ଏକ ନୂତନ ଭାରତ ଏହାର ହଗୌରବମୟ ଇତହିାସକ୍ ଅନ୍କରଣ କର୍ଛ ି

ଯାହା ବତ୍୍ଷମାନ ପାଇ ଁଏକ ଉତ୍ ହପ୍ରକ ଭାବହର କାଯ୍ଷୟୁ କର୍ଛ,ି ହଯଉରଁହିର ଭବରିୟୁତ ପାଇ ଁସମଦୃ୍ ଯାତ୍ା 
ହଲଖା ଯାଉଛ ି। ଲାଲ୍ କଲି୍ଲାର ପ୍ାଚୀର ଉପର୍ ଭାରତର ଐତହିୟୁକ ୍ହନଇ ହଗୌରବା୍୍ତି ଅନ୍ଭବ କରିବା 

ନମିହନ୍ ନହିବଦନ ଭଳି ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତଶି୍ରୁତକୁି ପରୂଣ କରା ଯାଉଛ ିଏବଂ ନୂତନ ଭାରତହର ନୂତନ 
ଚନି୍ାଧାରା ସଷିୃ୍ଟ ହହଉଛ ି। ଏକ ବକିଶତି ରାଷ୍ଟଟ୍ର ହହବାକ ୍ଭାରତର ହଯଉ ଁସଂକଳ୍ପ ରହଛି,ି ହସରହିର ସାଂସ୍ତୃକି 
ଐତହିୟୁ ଏକ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଉପାଦାନ । ଭାରତ ନଜିର ହଗୌରବମୟ ଅତୀତକ ୍ହନଇ ଗବ୍ଷର ସହତି ଭବରିୟୁତକ୍ 
ସାକାର କରିବାର ଆଶାହର ରହଛି ି। ହଯହହତ୍ ହକୌଣସି ରାଷ୍ଟଟ୍ରର ସଫଳତା ଏହାର ସାଂସ୍ତୃକି ଐତହିୟୁହର 

ପରିଲଷିେତ ହହାଇରାଏ, ହତଣ ୍ଆମର ସାଂସ୍ତୃକି ଐତହିୟୁର ସମଦିୃ୍ ହଦଶର ଜୀବନ ହରଖା ହହାଇ ଯାଇଛ ି।
ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରମ ସଂଖୟୁାହର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣବିା କଭିଳି ଭାହବ ଅମତୃ କାଳହର ଏକ ବକିଶତି ଭାରତର 

ସ୍ୱପ୍ନକ୍ ସାକାର କରିବା ପାଇ ଁଭାରତ ନଜିର ସାଂସ୍ତୃକି ଐତହିୟୁ ଏବଂ ଗବ୍ଷକ୍ ହଫରାଇ ଆଣଛ୍ ି।

ୋରତ ହଜି ଯାଇଥବିା େମ୍ାନ ସଫରି 
ପାଇବାକକୁ ସଚଷ୍ା ଜାରି ରଖଛିି । 
ୋଂସ୍କତିୃକ ଐତିହ୍ୟ ସକବଳ ଏକତା 

ନକୁସହ ଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ଏକତା ତଥା ନାରରିକ ମାନଙ୍କର 
କର୍୍ବବ୍ୟର ୋବନାକକୁ ମଧ୍ ସପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରକୁ ଛି । ଏହା 
ସହଉଛି ସେହି ମଜେକୁ ତ େଂସଯାର, ଯାହା ସକବଳ ସଦେକକୁ 
ବାନି୍ ରସଖ ନାହି ଁବରଂ ବିଶ୍ୱକକୁ ୋରତ େହିତ ସଯାଡିଥାଏ। 
ୋଂସ୍କତିୃକ ଐତିହ୍ୟର େଂରକ୍ଣ, ଏବଂ ଆମର ଐତିହ୍ୟ 
ଏବଂ କଳାକୃତିକକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ସଦବା େଳି 
ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ କାଯ୍ବ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କ 
ସନତୃତ୍ୱସର ରତିେୀଳତା ଲାେ କରିଛି । ଅସଯାଧ୍ାସର 
ରାମ ମନ୍ଦିର ନିମ୍ବାଣ, କାେୀସର ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡର, 
ଉଜ୍ୟିନୀସର ମହାକାଳ ସଲାକ କରିଡର, ହିମାଳୟସର 
ସକଦାରନାଥ ଧାମର ବିକାେ, ଚାରି ଧାମ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ବିଶ୍ୱ 
ସ୍ତରୀୟ ରାସ୍ତା, େଖି ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ ସ୍ଥାନ ସଡରା 
ବାବା ନାନକ- କରତାରପକୁର ୋହିବ କରିଡର,  ସଦେର 
ୋଂସ୍କତିୃକ ରବ୍ବକକୁ ପକୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇ ଁ ଏେଳି 

୭

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା
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ଅରଣତି ପଦସକ୍ପ େରକାରଙ୍କ ଅେିଯାନକକୁ ଉତ୍ସାହତି କରକୁ ଛି ।
ୋରତ ମଧ୍ ଏହାର ୋଂସ୍କତିୃକ ଐତିହ୍ୟକକୁ ବିସଦେରକୁ  ସଫରାଇ 

ଆଣକୁଛି । ଆଜି ୋରତ ମଧ୍ ସ୍ସଦେ ଦେ୍ବନ ପାଇ ଁ ୧୫ ଟି ଟକୁ ରିଷ୍ 
େକବିଟ ନିମ୍ବାଣ କରକୁ ଛି । ରାମାୟଣ େକବିଟ, ସବୌଦ୍ େକବିଟ, େକୁଫି 
େକବିଟ ସହଉ, କିମ୍ବା ତୀଥ୍ବଙ୍କର େକବିଟ, ଏକ ବିକେତି ୋରତର ସ୍ପ୍ନକକୁ 
ୋକାର କରିବା ନିମସନ୍ ଆରମ୍ଭ ସହାଇଥବିା ଉଦ୍ୟମସର େଂସ୍କତିୃକକୁ 
ଏକ ରକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ େଂସଯାର କରିବା ସହଉଛି ଏହାର ମକୁଖ୍ୟ ଉସର୍େ୍ୟ। 
ସଦେର ୋଂସ୍କତିୃକ ସ୍ଥାନ ରକୁଡିକ ବିସଦେୀ ପଯ୍ବ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଆକଷ୍ବଣୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିବାକକୁ ଯାଉଛି । ଆଜି ୋରତର ଦେ୍ବନୀୟ 
ସ୍ଥାନ ରକୁଡିକ ୟକୁ ସନସସ୍କାର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ରକୁଡ଼ିକ ମଧ୍ସର ନିଜ ପାଇ ଁ
ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରକୁ ଛନି୍ । େଂଗ୍ରହାଳୟ ରକୁଡ଼ିକ ନିମ୍ବାଣ କରି ୋରତ 
ନିଜର ସରୌରବମୟ ଇତିହାେ େହିତ ପରିଚିତ କରାଇବାକକୁ ସଚଷ୍ା 
କରକୁ ଛି । ସଲାକ ମାନଙ୍କକୁ ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ 
ବିଷୟସର ଅବରତ କରାଇବା ପାଇ ଁ ୋରତ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ 
ରକୁଡିକକୁ ସଲାକସଲାଚନକକୁ ଆଣବିା ନିମସନ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖଛିି । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ େଂଗ୍ରହାଳୟ ସହଉ କିମ୍ବା ସନତାଜୀ େକୁୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସବାଷ 
େଂଗ୍ରହାଳୟ, ଷ୍ାଚକୁ ୍ୟ ଅଫ୍ ୟକୁ ନିଟି ସହଉ କିମ୍ବା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାର 
ସ୍ାରକୀ େଂଗ୍ରହାଳୟର ପକୁନଃ ନିମ୍ବାଣ ସହଉ, ଏେବକୁକକୁ ସନଇ ଏକ 
ନୂତନ ୋରତ ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଉଛି ସଯଉଥଁସିର ନୂତନ ଚିନ୍ାଧାରା 
ଏବଂ ପକୁରକୁ ଣା େଂସ୍କତିୃ ଏକାଠି ହାତସର ହାତ ମିୋଇ ଆରକକୁ ବଢ଼କୁଛନି୍ ।
ଭାରତ ଏକ ହଦଶ ଠାର୍ ଅଧକି ; ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ତୃ ିଏବଂ 
ଏକ ବଚିାର

ୋରତ ପାଇ ଁ ଧମ୍ବର ଅଥ୍ବ ସହଉଛି ନିଜର କର୍୍ବବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର 
ୋମହୂିକ ପ୍ରତିବଦ୍ତା! ଆମର େଂକଳ୍ପ ରକୁଡିକର ଲକ୍୍ୟ ସହଉଛି ବିଶ୍ୱର 
କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର ସେବା । ଏକ ଜାତିର ୋଂସ୍କତିୃକ 
ସରୌରବ ସେସତସବସଳ ବିରାଟ ସହାଇଥାଏ, ସଯସତସବସଳ ବିଶ୍ୱ 
ସ୍ତରସର ତାହା େଫଳ ସହାଇଥାଏ । େଫଳତାର େଖିରସର ପହଂଚିବା 
ପାଇ ଁ ଏହା ମଧ୍ ଆବେ୍ୟକ ସଯ େମ୍ପକୃ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ୋଂସ୍କତିୃକ 
ପରାକାଷା୍କକୁ ସ୍ପେ୍ବ କସର ଏବଂ ନିଜ ପରିଚୟସର ରବ୍ବର େହିତ ମକୁଣ୍ 
ସଟକି ଠିଆ ହକୁଏ । ଆଜାଦୀର ଏହି ଅମତୃ କାଳସର ୋରତ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ 
ପାଇ ଁ ଆହା୍ନ ସଦଇଛି ସଯଉଥଁସିର ‘ଦାେତ୍ୱର ମାନେିକତାରକୁ  ମକୁକି୍' 
ଏବଂ ‘ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ଉପସର ରବ୍ବ' ଅନ୍େକୁ ୍ବକ୍ ।  ଅସଯାଧ୍ାସର ଏସବ 
େବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିମ୍ବାଣ କାଯ୍ବ୍ୟ ସଜାରସୋରସର ଚାଲିଛି । କାେୀ 
ଠାସର ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ ୋରତର ୋଂସ୍କତିୃକ ରାଜଧାନୀର ରବ୍ବକକୁ େକୁଦୃଢ଼ 
କରକୁ ଛି । ସୋମନାଥ ଠାସର ବିକାେ କାଯ୍ବ୍ୟ ନୂତନ ସରକଡ୍ବ େଷିୃ୍ କରକୁ ଛି। 
ଉର୍ରାଖଣ୍ର ସକଦାରନାଥ - ବରିେନାଥ ତୀଥ୍ବସ୍ଥାନସର ବିକାେର ନୂତନ 
ଅଧ୍ାୟ ସଲଖାଯାଉଛି ।

ସ୍ାଧୀନତା ପସର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ,ଁ ଚାର ଧାମ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ମସର 
େବ୍ବକାଳୀନ- ପାଣପିାରସର ଯାତ୍ା କରିସହବା େଳି ରାସ୍ତା ରକୁଡିକ 
ଦ୍ାରା ଚାରି ଧାମ େଂସଯାର ସହବାକକୁ ଯାଉଛି । ସକବଳ ଏତିକି ନକୁସହ ଁ, 
କରତାରପକୁର ୋହିବ କରିଡର ଫଳପ୍ରଦ ସହାଇଛି ଏବଂ ସହମକକୁଣ୍ 
ୋହିବ ସରାପସୱ ଦ୍ାରା େଂଯକୁକ୍ ସହବ । ସେହିେଳି ସ୍ସଦେ ଦେ୍ବନ 

ଆଜ ିପଣ୍ ିରହର, ସ୍ୱାଧୀନତାର 
ଏହ ିଅମତୃ କାଳହର ‘ଅମର 
ଅବନ୍କିା' ଭାରତର ସାଂସ୍ତୃକି 
ଅମରତ୍ୱକ ୍ହ�ାରଣା କର୍ଛ।ି 
ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି 
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ତୃରି ହକନ୍ଦ୍ର 
ବନ୍ି୍ଦ ପାଲଟିରବିା ଉଜ୍ଜୟିନୀ 
ପଣ୍ ିରହର ଭାରତର 
ହଗୌରବର ଏକ ନୂତନ ଯଗ୍ର        
ସତୂ୍ପାତ କର୍ଛ ି।
- ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ,
ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

୮

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ ବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ଏବଂ ପ୍ରୋଦ ସଯାଜନା ୋରା ସଦେସର ଆଧ୍ାତି୍ମକ ସଚତନାର 
ଅସନକ ସକନ୍ଦ୍ରର ସରୌରବକକୁ ସଫରାଇ ଆଣବିାସର େକ୍ମ 
ସହାଇଛି । ନିକଟସର ଅତୀତର ସରୌରବ େହିତ େବିଷ୍ୟତକକୁ 
ସ୍ାରତ କରିବା ନିମସନ୍ େବ୍ୟ ‘ମହାକାଳ ସଲାକ ମଧ୍ 
ଉଦ୍ ରାଟିତ ସହାଇଛି ।

ଯଦି ଆସମ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ରକୁଡିକକୁ ଉର୍ରରକୁ  ଦକି୍ଣ, 
ପବୂ୍ବରକୁ  ପଶି୍ମ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ସଦଖବିା, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକତା, 
ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟକକୁ ସଦଖବିା, ତାହା ସକାଣାକ୍ବସର ଥବିା 
େଯୂ୍ବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହଉ କିମ୍ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏସଲାରାସର ଥବିା 
ସକୈଳାେ ମନ୍ଦିର , ସେେବକୁ ଆମକକୁ ସରୌରବାନ ୍ିତ କରିବା 
େହିତ େମସ୍ତଙ୍କକୁ ବିସ୍ୟାେିେୂତ କରିଥାଏ । ସକାଣାକ୍ବର େଯୂ୍ବ୍ୟ 
ମନ୍ଦିର ପରି ରକୁଜରାଟର ସମାସଧରା େଯୂ୍ବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ ରହିଛି, 
ସଯଉଠଁାସର େଯୂ୍ବ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ େିଧାେଳଖ ରେ୍ବରହୃସର 
ପ୍ରସବେ କରିଥାଏ । ସେହିେଳି ତାମିଲନାଡକୁ ର ତାସଞ୍ଜାର 
ଠାସର ରାଜରାଜ ସଚାଳଙ୍କ ଦ୍ାରା ନିମବିତ ବୃହସଦଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର 
ରହିଛି । କାଂଚିପକୁରମ ୍ସର ବରଦରାଜା ସପରକୁ ମଲ ମନ୍ଦିର, 
ରାସମଶ୍ୱରମ ୍ସର ରାମନାଥ ସ୍ାମୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି । ସବଲକୁରସର 
ଚନ୍ନାସକେବ ମନ୍ଦିର, ମଦକୁରାଇସର ମୀନାକ୍ୀ ମନ୍ଦିର, 
ସତସଲଙ୍ଗାନାସର ରାମପ୍ା ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀନରରସର େଙ୍କରାଚାଯ୍ବ୍ୟ 
ମନ୍ଦିର ଅଛି । ଏହିପରି ଅସନକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହା ଅତକୁ ଳନୀୟ, 
ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅସଟ ଏବଂ ‘ନା େୂସତା ନା େବିଷ୍ୟତି' (ନା ଅତୀତ 
ନା େବିଷ୍ୟତ) ର ଜୀବନ୍ ଉଦାହରଣ ଅସଟ । ଏହି ମନ୍ଦିର 
ରକୁଡ଼ିକର ଆଧ୍ାତି୍ମକ ଏବଂ ୋଂସ୍କତିୃକ ବାର୍୍ବା ରକୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ 
େମାନ ସ୍ପଷ୍ତାର େହିତ େକୁଣବିାକକୁ ମିସଳ । ସଯସତସବସଳ 
ପିଢ଼ି ପସର ପିଢ଼ି ଏହି ଐତିହ୍ୟକକୁ ସଦଖନି୍ ଏବଂ ଏହାର ବାର୍୍ବା 
େକୁଣନି୍, ଏହା ଏକ େେ୍ୟତା ୋବସର ଆମର ନିରନ୍ରତା ଏବଂ 
ଅମରତାର ବାହକ ପାଲଟି ଯାଇଯାଏ । ଏଥରିକୁ  ଜଣା ପଡିଥାଏ 
ସଯ ୋରତ ସକବଳ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନକୁସହ ଁ, େସଙ୍ଗ େସଙ୍ଗ ଏକ 
େଂସ୍କତିୃ ଏବଂ ଏକ ବିଚାର ମଧ୍ ଅସଟ ।
ଦାସତ୍ୱର ସ୍ମୃତରୁି ମକି୍୍ 

ୋରତ ଅସନକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସି୍ଥତିକକୁ ସଦଖଛିି, ପରିସି୍ଥତି ବଦଳିଛି, 
େରକାର ବଦଳିଛନି୍, ୋରତ ସୋଷଣର େକିାର ସହାଇଥଲିା ଏବଂ 
ସଦେର ସ୍ାଧୀନତା ମଧ୍ ଚାଲି ଯାଇଥଲିା । ଇଲତକୁ ତ୍ ମିେଙ୍କ ପରି 
ଆକ୍ରମଣକାରୀମାସନ ଉଜ୍ୟିନୀର ୋବନାକକୁ ମଧ୍ ନଷ୍ କରିବାକକୁ 
ଉଦ୍ୟମ କରିଥସିଲ । କିନ୍ତୁ ୋରତ ନିଜର ବିଶ୍ୱାେର ଏହ ି ସକନ୍ଦ୍ର 
ରକୁଡ଼ିକର େକି୍ ଦ୍ାରା ବାରମ୍ବାର ପକୁନଜ୍ବୀବିତ ସହାଇଛି । ଆଜ ି
ପକୁଣ ିଥସର, ସ୍ାଧୀନତାର ଏହ ିଅମତୃ କାଳସର ‘ଅମର ଅବନ୍ୀକା' 
ୋରତର ୋଂସ୍କତିୃକ ଅମରତାର ରାଥାକକୁ ଉଦ୍ ସରାଷିତ କରକୁ ଛି । 

ଉଜ୍ୟିନୀ, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ବଷ୍ବ ଧରି ୋରତୀୟ 
େଂସ୍କତିୃର ସକନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦକୁ ପାଲଟିଛି, ପକୁଣ ି ଥସର ୋରତର 
ସରୌରବର ନୂତନ ଯକୁରର େତୂ୍ପାତ କରକୁ ଛି । ଏକବିଂେ 
େତାବ୍ଦୀସର ଏକ ବିକେତି ୋରତ ନିମ୍ବାଣର ଦକୁଇଟି ମକୁଖ୍ୟ 

ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି । ପ୍ରଥମତଃ, ଆମର ଐତିହ୍ୟ ପାଇ ଁ ରବ୍ବ, ଏବଂ 
ଦି୍ତୀୟସର ବିକାେ ପାଇ ଁ େମସ୍ତ ପ୍ରକାରର େମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରୟାେ। 
ୋଂସ୍କତିୃକ ସରୌରବ େହିତ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନ ରକୁଡିକର ନିରନ୍ର 
େମୀକ୍ା ଏବଂ େମୟ େୀମା ମଧ୍ସର ବିକାେର ରତି ଏହି ସ୍ଥାନ 
ରକୁଡିକକୁ େହଜସର ଯାତ୍ା େକୁରମ କରିଛି । ସ୍ାଧୀନତାର ୭୫ ବଷ୍ବ 
ପରୂଣ ସହବା ପସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ଲାଲ୍ 
କିଲୋର ପ୍ରାଚୀରରକୁ  ‘ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ'ର  ଆହା୍ନ ସଦଇଥସିଲ, ଯାହା 
ଦାେତ୍ୱର ମାନେିକତାରକୁ  େମ୍ପରୂ୍୍ବ ମକୁକି୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ସ୍ାୋବିକ ୋସବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠକୁ ଛି ସଯ, ସ୍ାଧୀନତାର 
ଏସତ ବଷ୍ବ ପସର ଜସଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କକୁ ଏମିତି କାହିକିଁ 
କହିବାକକୁ ପଡ଼ିଲା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ କହିଛନି୍, 
‘ସ୍ାଧୀନତାର ଏସତ ବଷ୍ବ ପସର ସେଷସର ସମାସତ କାହିକିଁ 
ଏମତି କହିବାକକୁ ପଡିଲା? ଏହା କହିବା କାହିକିଁ ଜରକୁ ରୀ 

ଭାରତ ପାଇ ଁଧମ୍ଷର ଅର୍ଷ ହହଉଛ ି
ଆମର କତ୍୍ଷବୟୁ ଗଡି୍କ ପ୍ତ ିସାମହୂକି 
ପ୍ତବିଦ୍ତା! ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଗଡି୍କର 
ଲଷେୟୁ ହହଉଛ ିବଶି୍ୱ କଲୟୁାଣ ଏବଂ 
ମାନବ ଜାତରି ହସବା ।
- ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

୯
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ଥଲିା? ଏହା ଏଇଥପିାଇ ଁସଯ, ଦାେତ୍ୱର ମାନେିକତା ଆମ 
ସଦେକକୁ ଏମିତି ଜାବକୁଡି ଧରିଛି ସଯ, ଉନ୍ନତି ଉସର୍େ୍ୟସର 
ସହଉଥବିା ପ୍ରସତ୍ୟକ କାଯ୍ବ୍ୟ କିଛି ସଲାକ ମାନଙ୍କକୁ ଅପରାଧ 
େଳି ଲାରକୁଛି । 

ଏଠାସର ପ୍ରରତି ଉସର୍େ୍ୟସର କରାଯାଉଥବିା କାଯ୍ବ୍ୟକକୁ 
ଦାେତ୍ୱର ତରାଜକୁସର ତଉଲା ଯାଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରକୁ  
ଦୀର୍ବ େମୟ ଧରି ଆମର ଆସ୍ଥାର ସ୍ଥଳ ରକୁଡିକର ବିକାେ 
ପ୍ରତି ଆମର ବିକାରପରୂ୍୍ବ ଅନକୁେବ ରହିଥଲିା । ବିସଦେୀ 
େଂସ୍କତିୃ େହିତ ଜଡିତ ସ୍ଥାନ ରକୁଡିକର ପ୍ରେଂୋ କରିବାସର 
ଏହି ସଲାକମାସନ କ୍ାନ୍ ହକୁଅନି୍ ନାହି ଁ ।  କିନ୍ତୁ ୋରତସର 

ଏହି ପ୍ରକାର କାଯ୍ବ୍ୟର ଅବସହଳା କରା ଯାଇଥଲିା । ଏହାର 
ଏକମାତ୍ କାରଣ ଥଲିା - ଆମର େଂସ୍କତିୃ ପ୍ରତି ହୀନମନ୍ୟତା 
, ଆମର ଆସ୍ଥା ସ୍ଥଳ ଉପସର ଅବିଶ୍ୱାେ, ଏବଂ ଆମର ଐତିହ୍ୟ 
େହତି େତ୍ରୁତା ଇତ୍ୟାଦି । ସ୍ାଧୀନତା ପସର ସୋମନାଥ 
ମନ୍ଦିର ନିମ୍ବାଣ େମୟସର କ'ଣ ରଟିଥଲିା ଆସମ େମସସ୍ତ 
ଜାଣସିଛ । ଏହା ପସର, ଆସମ ମଧ୍ ରାମ ମନ୍ଦରି ନିମ୍ବାଣ 
େମୟର ଇତିହାେ ବିଷୟସର େଲ ୋବସର ଅବରତ ଅସଛ। 
"ବାସ୍ତବସର ଦାେତ୍ୱର ମାନେିକତା ଆମର ପବିତ୍ ସ୍ଥଳୀ ରକୁଡିକକୁ 
ଜୀର୍୍ବ େୀର୍୍ବ ଅବସ୍ଥାକକୁ ଆଣ ି ସଦଇଥଲିା । ଆମର ମନ୍ଦିର 
ରକୁଡିକ େହ େହ ବଷ୍ବ ଧରି ପ୍ରତିକୂଳାତ୍ମକ ଜଳବାୟକୁ  ପରିସି୍ଥତିର 

େମକୁଖୀନ ସହାଇଥସିଲ । ଦେନି୍ ଦେନି୍ ଧରି ଆଧ୍ାତି୍ମକ ସକନ୍ଦ୍ର 
ରକୁଡିକର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ରହଲିା ସଯ ଏହ ିସ୍ଥାନ ରକୁଡିକକୁ ପରିଦେ୍ବନ 
କରିବା ଜୀବନର େବକୁଠାରକୁ  କଷ୍ଦାୟକ ଯାତ୍ା ସହାଇଥଲିା ।
ବକିାଶର ନୂତନ ସହ୍ଯାଗ, ନୂତନ ପରିଚୟ 

ବିଶ୍ୱାେର ଏହି ସକନ୍ଦ୍ର ରକୁଡ଼ିକ ସକବଳ ଏକ େଂରଚନା ନକୁହନି୍, 
ବରଂ ୋରତ ପାଇ ଁଏକ ଜୀବନ ସରଖା େଦୃେ, ସେରକୁଡ଼ିକର 'ପ୍ରାଣ 
ବାୟକୁ ' ପରି । ସେରକୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇ ଁଏକ େକି୍ ସକନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ଆମକକୁ 
କଠିନ ପରିସି୍ଥତି ରକୁଡିକସର ମଧ୍ ଜୀବିତ ରଖଥିାଏ। ଏହି ଚିନ୍ାଧାରା 
େହ ରତ କିଛି ବଷ୍ବ ମଧ୍ସର ଏକ ଦୀର୍ବମିଆଦୀ ଆେିମକୁଖ୍ୟ େହିତ 
ପକୁନରକୁ ଦ୍ାରର ପଦସକ୍ପ ନିଆ ଯାଇଛି ।

ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ର ହହବା ବୟୁତୀତ, ଭାରତ
ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା, ଏକ 

ଆଦଶ୍ଷଗତ ପ୍ତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସଂସ୍ତୃିର 
ଏକ ହ୍ାତ । ଭାରତ ଏକ ଚିନ୍ାଧାରା 

- ଯାହା ‘ବସହ୍ଧୈବ କ୍ଟ୍ମ୍ବକମ ୍' 
ବିରୟହର କହିରାଏ । ଭାରତ ଅନୟୁ 

ମାନଙ୍କ ଷେତି ମଲୂୟୁହର ନିଜର ପ୍ଗତିର 
ସ୍ୱପ୍ନ ହଦହଖ ନାହି ଁ। ଭାରତ ନିଜ 

ସହିତ ସମଗ୍ର ମାନବିକତା ଏବଂ ସମଗ୍ର 
ବିଶ୍ୱର କଲୟୁାଣ ପାଇ ଁଇଚ୍ଛା କହର । 
ହସରପିାଇ,ଁ ହଯହତହବହଳ କାନାଡା 
କିମ୍ବା ଅନୟୁ ହକୌଣସି ହଦଶହର ଏକ 

ସନାତନ ମନ୍ଦିର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ତୃିକ୍ 
ଉତ୍ସଗ୍ଷୀକୃତ ହ୍ଏ, ଏହା ହଦଶର 
ମଲୂୟୁହବାଧକ୍ ସମଦୃ୍ କହର । 
- ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

୧୦
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ଫଳ ସ୍ରୂପ, କାେୀ, ଉଜ୍ୟିନୀ, ଅସଯାଧ୍ା ଏବଂ ଏହିପରି 
ଅରଣତି ଉପାେନା ସକନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମହିମାକକୁ ପକୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ 
କରିଥବିାସବସଳ ସକଦାରନାଥ, ବରିେନାଥ ଏବଂ ସହମକକୁଣ୍ 
ୋହିବ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ାକକୁ ବଜାୟ ରଖ ି ସେହି େବକୁ ଧାମବିକ ସ୍ଥଳୀର 
ଆଧକୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ଅସଯାଧ୍ାସର ଏକ ବିୋଳ ରାମ 
ମନ୍ଦିର ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଉଛି । ରକୁଜରାଟର ପାବରଡସର ଥବିା ମା 
କାଳୀକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରକୁ  ସଦବୀ ବିନ୍୍ୟାଞ୍ଚଳଙ୍କ କରିଡର ପଯ୍ବ୍ୟନ୍, 
ୋରତ ନିଜର ୋଂସ୍କତିୃକ ଉତ୍ ଥାନକକୁ ଆହା୍ନ କରକୁ ଛି। ବର୍୍ବମାନ 
ପ୍ରସତ୍ୟକ େକ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହି ବିଶ୍ୱାେର ସକନ୍ଦ୍ରସର ପହଂଚିବା 
େହଜ ସହବାସର ଲାରିଛି ଏବଂ ବିକାେ କରାଯାଉଥବିା େକୁବିଧା 
ବୃଦ୍ ତୀଥ୍ବଯାତ୍ୀ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁେକୁବିଧାଜନକ ଅସଟ । ସେେବକୁ 
ନୂତନ ପିଢ଼ି ପାଇ ଁମଧ୍ ଶ୍ରଦ୍ା ଏବଂ ଆକଷ୍ବଣର ସକନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି 
। ଆଜି େମଗ୍ର ସଦେ ଏହାର ଆଧ୍ାତି୍ମକ ସକନ୍ଦ୍ର ରକୁଡ଼ିକ ପାଇ ଁ
ରବ୍ବର ୋବନାସର ପରିପରୂ୍୍ବ । ଯଦି ଆସମ ସକଦାରନାଥ 
ଧାମର ଉଦାହରଣ ସନବା , ସଯଉ ଁସ୍ଥାନକକୁ ସରାଟିଏ ଋତକୁ ସର 
େବ୍ବାଧକି ୫ ଲକ୍ େକ୍ ଆେକୁଥସିଲ, ରତ ବଷ୍ବସର ଏହ ି େଂଖ୍ୟା 
୫୦ ଲକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଆଧ୍ାତି୍ମକତା େହତି ଜଡିତ ସ୍ଥାନ 
ରକୁଡିକର ବିକାେ ଏବଂ ପକୁନଃ ନିମ୍ବାଣର ସରାଟିଏ ଦିର ସହଉଛି 
ସ୍ଥାନୀୟ ସଲାକମାସନ ସରାଜରାର - ବ୍ୟବୋୟ େକୁସଯାର 
ପାଇଥାନି୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ େହଜ ସହାଇଥାଏ । 
ସଯସତସବସଳ ସରଳ, େଡ଼କ ଏବଂ ସରାପସୱ ପବ୍ବତସର ପହଂଚି 
ଥାଏ, ଏହା ପବ୍ବତ ଉପସର ଜୀବନକକୁ ଆରାମଦାୟକ, େହଜ ଏବଂ 
ଆକଷ୍ବଣୀୟ ସେୌନ୍ଦଯ୍ବ୍ୟ ମଣି୍ତ କରିଥାଏ । ଏହ ି େକୁବିଧା ରକୁଡିକ 
ପବ୍ବତ ଉପସର ପରିବହନ େହତି ପଯ୍ବ୍ୟଟନକକୁ େକୁରମ କରିଥାଏ ।

ନିଶି୍ତ ୋବସର, ଅତୀତର ରବ୍ବ େହିତ େବିଷ୍ୟତକକୁ 
ସ୍ାରତ କରିବାକକୁ ୋରତ ପ୍ରସ୍ତକୁତ, କାରଣ ସଯସତସବସଳ 
ନାରରିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ସର ସଦେ ନିମ୍ବାଣ ଏବଂ ସଦେ ସେବା 
ପାଇ ଁ େଂକଳ୍ପ ରହିଥାଏ,  ସେତିକିସବସଳ ହି ଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାେର 
ପ୍ରକୃତ କ୍ମତାକକୁ ସ୍ପେ୍ବ କରିଥାଏ । ଏମିତି ଏକ େମୟ ଥଲିା, 
ସଯସତସବସଳ ଏଠାକାର େଂସ୍କତିୃ ଏବଂ େେ୍ୟତା ବିଷୟସର 
କଥାବାର୍୍ବା କରିବାକକୁ ମଧ୍ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥଲିା । ଏହ ି
ସଦେସର ରାମଙ୍କ ଅସି୍ତତ୍ୱ ଉପସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥଲିା । ଏହାର 
ଫଳାଫଳ କ'ଣ ସହଲା? ଧାମବିକ ଏବଂ ୋଂସ୍କତିୃକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ 
େହର ରକୁଡିକ ପଛସର ରହିରସଲ । ସଯଉ ଁସ୍ଥାନ ରକୁଡିକକୁ ଆସମ 
ଆମର ପ୍ରତୀକ ୋବସର, ଆମର ଅସି୍ତତ୍ୱ ୋସବ  ବିସବଚନା 
କରକୁ ଥଲିକୁ , ସଯସତସବସଳ ସେରକୁଡିକର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥଲିା, 
ସେସତସବସଳ ସଦେକକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇ ଁ ମସନାବଳ 
ମଧ୍ ୋଙି୍ଗ ଯାଉଥଲିା ।  କିନ୍ତୁ ରତ ଆଠ ବଷ୍ବ ମଧ୍ସର ସଦେ 
ହୀନମନ୍ୟତାର ଏହି େଙୃ୍ଖଳକକୁ ୋଙି୍ଗ ସଦଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱସର େରକାର ୋରତର େମସ୍ତ 
ଧାମବିକ ତୀଥ୍ବସ୍ଥଳୀର ବିକାେ ପାଇ ଁଏକ ୋମଗି୍ରକ ଦୃଷି୍ସକାଣକକୁ 
ୋମନାସର ରଖଛିନି୍ । ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କାେୀ ବିଶ୍ୱନାଥ 

ଠାରକୁ  ଆରମ୍ଭ କରି ସକଦାରନାଥ ଏବଂ ମହାକାଳ ସଲାକ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍, 
ଜୀର୍୍ବେୀର୍୍ବ ଆସ୍ଥାର ସ୍ଥାନ ରକୁଡିକ, ଯାହା ସରାର ଅବସହଳାର େକିାର 
ସହାଇଥଲିା, ସେରକୁଡିକର ମହିମାକକୁ ପକୁନ୍ବଜୀବିତ କରାଯାଇଛି । 
ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାେ କିପରି ୋମଗି୍ରକ ବିକାେର ମାଧ୍ମ ପାଲଟିଛି, 
ଆଜି ସଦେ ସହଉଛି ତାହାର ୋକ୍ୀ । ରାମାୟଣ, େକୁଫି, ତୀଥ୍ବଙ୍କର 
ଏବଂ ସବୌଦ୍ େକବିଟ ପରି ସ୍ଥାନ ରକୁଡ଼ିକ ୋଂସ୍କତିୃକ ସବୈେବର 
ମହିମା ମଣ୍ନ କରକୁ ଛନି୍, ସଯସତସବସଳ କି ୋରତୀୟ େଂସ୍କତିୃ 
ଏବଂ ରୀତିନୀତି ବିଶ୍ୱସର ଝଡ େଷିୃ୍ କରକୁ ଛି ।

ଏହା ଜାତୀୟ ଏକୀକରଣ ହହଉ କମି୍ବା 
ନାଗରିକ କତ୍୍ଷବୟୁର ଭାବନା, ଆମର 
ଏହ ିସାଂସ୍ତୃକି ଐତହିୟୁ ମଧ୍ୟ ଏକ 
ସଂହଯାଗ ଭାବହର କାଯ୍ଷୟୁ କହର । ଏହା 
ହହଉଛ ିଦୃଢ଼ ସଂହଯାଗ ଯାହା ହକବଳ 
ହଦଶ ନ୍ହହ ଁସମଗ୍ର ବଶି୍ୱକ ୍ମଧ୍ୟ ଭାରତ              
ସହତି ହଯାଡିରାଏ ।
- ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ, ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

୧୧

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା
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ବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା

ଅସଯାଧ୍ାସର ରାମ ମନ୍ଦରି ନିମ୍ବାଣ ଏବଂ ବିକାେ ସଯାଜନାସର େକୁସ୍ଥ 
ଜନ େହୋରୀତା ଉପସର ରକୁରକୁ ତ୍ୱ ଆସରାପ କରାଯାଉଛି ଯଦ୍ାରା 
େତାବ୍ଦୀ େତାବ୍ଦୀ ଧରି ପ୍ରତୀକ୍ାର ଅନ୍ ରଟିପାରିଛି । ରାମଜନ ୍ମେୂମି 
ମନ୍ଦିର ନିମ୍ବାଣ ଯାହାକି ଏସବ ଅସଯାଧ୍ାଠାସର ଜାରି ରହଛିି, ତାହା 
ଯକୁର ଯକୁର ଧରି ମାନବତାକକୁ ପଥ ପ୍ରଦେ୍ବନ କରିଆେିଛି । ଏହା 
ସରାଟିଏ ବାର୍୍ବାକକୁ ସ୍ପଷ୍ କରିଛି: ରାମ ମନ୍ଦିର ନିମ୍ବାଣ ସହାଇୋରିବା 
ପସର, ସକବଳ ୋରତର ଜନୋଧାରଣ ନକୁହନି୍, ଅପର ପସକ୍ 
ବିସଦେରକୁ  ସଯଉ ଁସଲାକମାସନ ୋରତ ଭ୍ରମଣସର ଆେିସବ, 
ସେମାସନ ମଧ୍ ନିଃେସନ୍ଦହସର ଅସଯାଧ୍ା ପରିଦେ୍ବନ କରିସବ ।

n  ରାମ ଜନ ୍ମେୂମି ମନ୍ଦିରର ପକୁନଃନିମ୍ବାଣ ପାଇ ଁଦୀର୍ବ ଦିନର 
ଦାବିକକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏସବ ସେଠାସର ଏକ େବ୍ୟ 
ମନ୍ଦିର ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଉଛି ।

n  ଏହାର ଟାଇମ ୍କାପେକୁଲ୍ ମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ େୂମି ତସଳ ୨୦୦୦ 
ଫକୁଟ ରେୀରସର ରଖାଯିବ । ଅସଯାଧ୍ାସର ବିଶ୍ୱ ସଶ୍ରଣୀୟ 
େକୁବିଧାମାନ ନିମବିତ ସହବ ।

ଐତହିୟୁସ୍ଥଳୀଗଡ଼ି୍କର ପନ୍ବବିନୟୁାସ
ୋରତୀୟ ୋଂସ୍କତୃିକ ଐତିହ୍ୟ ୋସବ ନିମବିତ ସହଉଛି

ଅହଯାଧ୍ୟାର ଶ୍ୀରାମ ଜ୍ମେଭୂମିର ପନ୍ଃନମି୍ଷାଣ

୧୨

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ
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n  େମକୁରେ ଦେ୍ବନ ପଥ: ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ “ପ୍ରୋଦ” 
ସଯାଜନା ଅଧୀନସର ଏହା ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 
ଏଥସିର ସୋମନାଥର ପ୍ରାକୃତିକ ସୋୋରାଜ ିପ୍ରତି 
ବିସେଷ ଧ୍ାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହ ି୧.୫ କିସଲାମିଟର 
ଦୀର୍ବ େମକୁରେ ଦେ୍ବନ ପଥ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦରି ଠାରକୁ  
ତ୍ସିବଣୀ େଙ୍ଗମ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ େମକୁରେ କୂସଳ କୂସଳ 
ନିମବିତ ସହାଇଛି ଯାହା ଫଳସର େମକୁରେରକୁ  ଉଠକୁ ଥବିା 
ଉର୍ାଳ ତରଙ୍ଗକକୁ ପ୍ରତିହତ ସହଉଛି ଏବଂ ସେହେିବକୁ 
ସେଉଆେି େରବାନ େଙ୍କରଙ୍କକୁ ଦେ୍ବନ କରିବାକକୁ 
ଆେକୁଥବିା ଶ୍ରଦ୍ାଳକୁମାନଙ୍କକୁ ସଯପରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରକୁ ଛି ।

େତାବ୍ଦୀ େତାବ୍ଦୀ ଧରି ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ମାନବତାର 
ମଲୂ୍ୟସବାଧର ମକୁକୋକ୍ୀ ରୂସପ ଦଣ୍ାୟମାନ ସହାଇ 
ରହଛିି ଏବଂ ତାହା େମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକକୁ ସ୍ରଣ କରାଇ 
ସଦଇଥାଏ ସଯ ଅେତ୍ୟ କଦାପି େତ୍ୟକକୁ ପରାହତ 
କରିପାରିବ ନାହି ଁଏବଂ ଆତଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରସର ଆସ୍ଥାକକୁ 
କଦାପି ନିଃସେଷ କରିସହବନାହି ଁ। ଏହ ିମନ୍ଦରିକକୁ 
ଧ୍ଂେ କରିସଦବା ନିମସନ୍ ଅସନକ ବାର ପ୍ରୟାେ 
କରାଯାଇଥସିଲ େକୁଦ୍ା ଧ୍ଂେ ଉପସର ଆସ୍ଥାର ବିଜୟର 
େଂସକତ ରୂସପ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ସେହେିଳି ମକୁଣ୍ ସଟକି 
ରହଛିି । ବିରତ ବଷ୍ବମାନଙ୍କସର ସେଠାସର ନୂଆ ନୂଆ 
ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ସୋମନାଥ 
ମନ୍ଦିରର େବ୍ୟତା ଓ ଦିବ୍ୟତାକକୁ ବୃଦି୍ କରିବାସର 
େହାୟକ ସହାଇଛି ଏବଂ ତାହା ଅଧକିରକୁ  ଅଧକି ଶ୍ରଦ୍ାଳକୁଙ୍କକୁ 
ଆକଷବିତ କରକୁ ଛି । ଏହା ପଯ୍ବ୍ୟଟନର ପ୍ରରତି ଦୃଷି୍ରକୁ  ନୂଆ 
ନୂଆ ଦିରନ୍ େଷିୃ୍ କରିଛି । 

ଶ୍ୀ ହସାମନାର 
ମନ୍ଦରିର ମରାମତି

ବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା

n  ଗ୍ରୀନଫିର୍ଲ ଟାଉନେିପ ୍: ଆରାମୀ ଦିନସର ସେଠାସର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ଼ ଟାଉନେିପ ୍
ନିମ୍ବାଣ କରାଯିବ ସଯଉଥଁସିର ଶ୍ରଦ୍ାଳକୁମାନଙ୍କ ନିମସନ୍ େକଳ ପ୍ରକାର ରହବିା 
େକୁବିଧା, ଆଶ୍ରମ, ମଠ, ସହାସଟଲ ଏବଂ ବିେିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର େବନମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁସ୍ଥାନ ରହବି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେଠାସର ଏକ ପଯ୍ବ୍ୟଟକ େଚୂନା ସକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ େଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ ନିମ୍ବାଣ କରାଯିବ ।

n  ସନୌ ବିହାର େକୁବିଧା କାଯ୍ବ୍ୟ: େରଜକୁ ନଦୀ ଚତକୁ ଃପାଶ୍ୱସର୍ବ ବିେିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାେ 
ନିମ୍ବାଣ କାଯ୍ବ୍ୟ େମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ବିସେଷ ଧ୍ାନ ଦିଆଯିବ । େରଜକୁ 
ନଦୀସର ସନୌବିହାର ଏକ ନିୟମିତ ସବୈେଷି୍୍ୟ ୋସବ ବିକାେ ରଟାଯିବ ।

n  ସ୍ାଟ୍ବ େିଟି ପରିଚାଳନା: ନରର ବିକାେ କାଯ୍ବ୍ୟସର ଏହା େକୁନିଶି୍ତ କରାଯିବ ସଯ 
ୋଇସକଲ ଚଳାଳି ଓ ପଦଚାରୀମାନଙ୍କ ନିମସନ୍ ସଯପରି ପଯ୍ବ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ େକୁରକି୍ତ 
ରହବି । ସେହେିଳି ଅତ୍ୟାଧକୁନିକ େଙ୍ଗସର ୍ାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା କାଯ୍ବ୍ୟ ମଧ୍ 
େଂପାଦନ କରାଯିବ ଯାହା ସ୍ାଟ୍ବ େିଟି େଂୋଧନକକୁ ମଧ୍ େହାୟକ ସହବ ।

• ଅସଯାଧ୍ାସର ଏକ ମେଜଦ୍ି ନିମ୍ବାଣ କରିବା ଲାରି େରକାରଙ୍କ ତରଫରକୁ  ଉର୍ର 
ପ୍ରସଦେ େକୁନ୍ନ ିସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱାକଫ୍ ସବାଡ୍ବକକୁ ୫ ଏକର େୂମି ସଯାରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

୧୩

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ



ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ଶ୍ୀ ହକଦାରନାର ଧାମର ପନ୍ବବିକାଶ

n 	ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଯ୍ବ୍ୟୟ ପବୂ୍ବରକୁ  େକୁଦ୍ା ମନ୍ଦରି ପରିେର ମଧ୍ସର ଥବିା ୧୦ 
ଫକୁଟର େଂକୀର୍୍ବ କରିସଡାରର ଅସନକ ରର କ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ସହାଇୋରିଥଲିା। 
େମଗ୍ର ପରିେର େିତସର ୩୦ ହଜାର ଟନ୍ ଓଜନର େଗ୍ାବସେଷ ବିକି୍ପ୍ତ 
ୋସବ ପଡ଼ିରହଥିଲିା । ସେହେିବକୁ ବଜ୍ବ୍ୟକକୁ ୮୪୦ ଫକୁ୍ ମନ୍ଦରି କରିସଡାର 
ସଟରାେ ନିମ୍ବାଣସର ଉପସଯାର କରାଯାଇଥଲିା ।

n  ସ୍ଥାନୀୟ ୋସବ ଉପଲବ୍ଧ ୨୦,୦୦୦ ଖଣ୍ ପଥରକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ 
େଳି୍ପୀମାସନ ଏହାକକୁ ନିମ୍ବାଣ କରିଥସିଲ ।

n  ଏହ ିଚକ୍ରାକାର ଆରମନ ପା୍ଜା ଯାହାର ବ୍ୟାୋଦ୍୍ବ ୧୦୪ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ତାହା 
ଦକୁଇଟି ନଦୀର େଂଙ୍ଗମସ୍ଥଳସର ନିମବିତ ସହାଇଛି ଏବଂ ଏଥସିର ୫୧,୦୦ 
ଖଣ୍ ପଥର ବ୍ୟବହୃତ ସହାଇଛି ।

n  ଏହ ିମନ୍ଦରି ପା୍ଜାର ଆକାର ୪,୩୦୪୦ ବର୍ବମିଟର ଏବଂ ତାହା ୧୫,୨୦୦ 
ଖଣ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ୋସବ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ ବ୍ୟବହାର ସହାଇ ନିମ୍ବାଣ 
କରାଯାଇଛି ।

n  ଶ୍ରୀ ସକଦାରନାଥ ଧାମ ସହଉଛି ୋରତର େବକୁଠାରକୁ  ପବିତ୍ 
ତୀଥ୍ବ ନରରୀ ଯାହାକି ହମିାଳୟସର ମନ୍ଦାକିନୀ ଏବଂ 
େରସ୍ତୀ ନଦୀର େଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳସର ଅବସି୍ଥତ ।

n  ୨୦୧୩ ମେିହାସର ସେଠାସର େଂରଟିତ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ 
ବିପଯ୍ବ୍ୟୟସର ଏହ ି ତୀଥ୍ବସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟାପକ ୋସବ କ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ 
ସହାଇଥଲିା ।

n  ମନ୍ଦରିଟି ସକଉଠଁାସର ଲକୁଚି ଯିବାପରି ଲାରକୁଥଲିା କାରଣ 
ପବୂ୍ବରକୁ  ସଯାଜନାରହତି ୋସବ ରହୃମାନ ସେଠାସର ନିମବିତ 
ସହାଇଥଲିା ।

n  ୨୦୧୭ ମେିହାସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ  ସକଦାରନାଥ ଧାମର 
ଆଧ୍ାତି୍ମକ ରରିମା ଓ ଦିବ୍ୟ ଆକାରକକୁ ପକୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା 
ନିମସନ୍ ଶ୍ରୀ ସକଦାରନାଥ ଧାମ ପକୁନଃନିମ୍ବାଣ ସଯାଜନାର 
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଥିସିଲ ।

n  ଏହ ିପରିକଳ୍ପନା ଉପସର ଆଧାର କରି ପାରିସବେକି େନ୍ତୁଳନ 
ରକ୍ା ନିମସନ୍ େମସ୍ତ ହତିଧାରକମାନଙ୍କ େହୋରୀତାସର 
ଏକ ମାଷ୍ର ପା୍ନ୍ର ବିକାେ ରଟାଯାଇଥଲିା ।

n  ଶ୍ରୀ ସକଦାରନାଥ ଧାମ ଯାହାକି ପାଦସର ଚାଲି ଚାଲି ରସଲ 
ସରୌରୀକକୁଣ୍ଠାରକୁ  ୧୬ କିସଲାମିଟର ଦୂରସର ଅବସି୍ଥତ 
ସେଠାସର ଏେଳି ଏକ ବିୋଳ ସଯାଜନା କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ 
କରିବା ଏକ ବିରାଟ ଚାସଲଞ୍ଜ ଥଲିା । କାରଣ ଏଠାକାର 
ପ୍ରତିକୂଳ ପାର, େୂସି୍ଥତି ତଥା ନିମ୍ବାଣ ଉପକରଣକକୁ ସେଠାସର 
ପହଞ୍ଚାଇବା କଷ୍କର ଥଲିା । ସତଣକୁ ପ୍ରଥମ ପଦସକ୍ପ ଥଲିା 
ସେଠାକକୁ ପହଞ୍ଚବିାର ଏକ େଡ଼କ ନିମ୍ବାଣ କରିବା ।

n  ଉେୟ େରସ୍ତୀ ଏବଂ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀସର ବନ୍ୟା ସଯାରକୁ 
ସଧାଇସହାଇ ଆେିଥବିା ମାଟି ଓ ପଥରକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 
ମନ୍ଦରିକକୁ େବିଷ୍ୟତର ବନ୍ୟା ପ୍ରସକାପରକୁ  େକୁରକ୍ା କରିବା 
ନିମସନ୍ ଉେୟ ନଦୀ ଉପସର ବନ୍ୟା ନିସରାଧକ େକୁଦୃଢ଼ 
ପ୍ରାଚୀର ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଇଥଲିା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବିଧ ବନ୍ୟା 
ନିସରାଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥଲିା ।

n  ଚତକୁ ଥ୍ବ କାଯ୍ବ୍ୟ ଥଲିା ଏହ ିତୀଥ୍ବସ୍ଥଳୀର ପଜୂକମାନଙ୍କ ନିମସନ୍ 
ବାେରହୃ ନିମ୍ବାଣ ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଯ୍ବ୍ୟୟ ସବସଳ 
ୋଙି୍ଗରକୁ ଜ ିଯାଇଥଲିା ।

n  ସ୍ଥାନୀୟ ନିମ୍ବାଣ ସେୈଳୀ ଏବଂ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ 
ମନ୍ଦରିର ପଜୂକମାନଙ୍କ ବାେରହୃ ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଇଥଲିା ।

n  ପଞ୍ଚମ କାଯ୍ବ୍ୟ ସ୍ରୂପ ଶ୍ରୀ ଆଦି ରକୁରକୁ  େଙ୍କରାଚାଯ୍ବ୍ୟଙ୍କ େମାଧରି 
ପକୁନଃନିମ୍ବାଣ କାଯ୍ବ୍ୟ େମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥଲିା ଯାହାକି 
ବିପଯ୍ବ୍ୟୟ ସବସଳ କ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ସହାଇଥଲିା । ଏହ ିେମାଧପିୀଠ 
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ପହଞ୍ଚବିା ନିମସନ୍ େକୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ େକୁଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ସର 
ଶ୍ରଦ୍ାଳକୁମାନଙ୍କକୁ ଯିବାର େକୁସଯାର ପ୍ରଦାନ କସର ଏବଂ ଏହା 
ସେମାନଙ୍କକୁ ଏକ ଅପବୂ୍ବ ଅନକୁେବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ପ୍ରତିମା 
ଦେ୍ବନ କରିବା ପସର ଏହ ିପଥସର ଯାତ୍ା କରିବାର ଅନକୁେୂତି 
ଅନନ୍ୟ । ଏହ ିଯାତ୍ା ଉେୟ ଦିରସର ନଭଶ୍ଚୁମବ୍ୀ ପବ୍ବତଚୂଡ଼ା 
ଏବଂ ମସନାରମ ଦୃେ୍ୟରାଜ ିେହତି େମାପ୍ତ ସହାଇଥାଏ ।

n  ଏହେିବକୁ କାଯ୍ବ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, ସେଠାସର ୧୮୫ ସକାଟିର 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିେିନ୍ନ ବିକାେମଳୂକ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମର େଳିାନ୍ୟାେ 

୧୪

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ ବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା



କରାଯାଇଥଲିା । ମନ୍ଦାକିନୀ ଏବଂ େରସ୍ତୀ ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳସର 
ବିୋଳ େଙ୍ଗମ ରାଟ ନିମ୍ବାଣ ଶ୍ରଦ୍ାଳକୁମାନଙ୍କକୁ ସକବଳ ନିରାପଦସର 
ସ୍ାନ କରିବାର େକୁସଯାର ପ୍ରଦାନ କସରନାହି ଁଅପର ପସକ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଧାମବିକ କାଯ୍ବ୍ୟ ଓ ପଜୂାଚ୍ଚ୍ବନାର ମଧ୍ େକୁବିଧା ସଯାରାଇଥାଏ ।

n  ସେହ ି ଧାମଠାସର ଯାତ୍ୀମାନଙ୍କ ନିମସନ୍ ସରାଟିଏ ଯାତ୍ୀ େକୁବିଧା 
ସକନ୍ଦ୍ର, ବଷ୍ବାତି, ରିସରେେସମଣ୍ଟ୍ ରହୃ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକସତରକୁଡ଼ିଏ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଉଛି ।

n  ସେହେିଳି େକି୍ରୟ ତୀଥ୍ବଯାତ୍ା ପରିଚାଳନା ସକ୍ତ୍ େକାସେ ସେଠାସର 
ସରାଟିଏ ପକୁଲିେ ୍ସଷ୍େନ ତଥା କମାଣ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କସଣ୍ଟ୍ରାଲ ସକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ 
ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଉଛି ।

n  ତୀଥ୍ବସ୍ଥଳୀ ନିକଟସର ଏକ ଅତ୍ୟାଧକୁନିକ ହେପିଟାଲ ନିମ୍ବାଣ 
କରାଯାଉଛି ଯଦ୍ାରା ତୀଥ୍ବଯାତ୍ୀମାସନ ଯଦି ସକୌଣେି ପ୍ରକାର 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ େମେ୍ୟାର େମକୁଖୀନ ହକୁଅନି୍ ଅଥବା ପ୍ରତିକୂଳ 
ସେୌସରାଳିକ ସି୍ଥତିସର ସେମାସନ ଅେକୁସ୍ଥ ଅନକୁେବ କରନି୍ ସତସବ 
ସେମାନଙ୍କକୁ ତକୁ ରନ୍ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସଯାରାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ।

n  ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପାତକାଳୀନ ସେବା େକୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ ମକୁତୟନ 
ରହବି ଏବଂ ସେଥ ିମଧ୍ସର ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର ସକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଇସଣ୍ନ ୍େ୍ି 
ସକୟାର ୟକୁ ନିଟ୍ ୋମିଲ ।

n  ଏହ ି ସ୍ଥାନକକୁ ତୀଥ୍ବାଟନ କରିବା େକାସେ ଯାଉଥବିା ଶ୍ରଦ୍ାଳକୁମାନଙ୍କ 
ମନସର ଜାରତିକ ଓ ମାନେିକ େକି୍ ଉସରେକ କରିବା ନିମସନ୍ 
ଏହେିବକୁ ନିମ୍ବାଣ ସଯାଜନା ମାଧ୍ମସର ପ୍ରୟାେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 
ଏଥ ିେହତି ବାହି୍ୟକ େକୁବିଧା େକୁସଯାର ମଧ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି 

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା

n  ସୋମନାଥ ପ୍ରଦେ୍ବନୀ ର୍ୟାସଲରୀ: ଏହ ି
ର୍ୟାସଲରୀ ମନ୍ଦିର ଚତକୁ ଃଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା 
ଉପସର ଆଧାରିତ । ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର େଗ୍ 
ଅବେଷି୍ାଂେକକୁ ଏହି ର୍ୟାସଲରୀସର େଂରକି୍ତ 
କରାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟକଳା, ଏେଳି 
ସ୍ଥାପତ୍ୟକଳାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଚୂନା 
ହନି୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ସବ୍ଲି ଲିପିସର ଉପଲବ୍ଧ 
ଯଦ୍ାରା ପ୍ରସତ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ାଳକୁ ଏହାର ମହାନ୍ ଐତିହ୍ୟ 
େମ୍ପକସର େହଜସର ଅବରତ ସହାଇପାରିସବ ।

n  ପ୍ରାଚୀନ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦରି: ୧୭୮୩ ମେିହାସର 
ଇସନ୍ଦାରର ମରାଠା ରାଣୀ ମାସତା ଶ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟାବାଇ 
ସହାଲକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଏହ ିମନ୍ଦରି ସ୍ଥାପନ 
କରାଯାଇଥଲିା । ଏହ ିଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସେୈବପୀଠ। 
ସୋମନାଥ ମନ୍ଦରି ଆକ୍ରମଣ ସବସଳ ଏହ ି
ମନ୍ଦରିସର ସୋମନାଥ ମହାସଦବଙ୍କ ପଜୂାଚ୍ଚ୍ବନା 
କରାଯାଉଥଲିା। ଏହ ିେଂକୀର୍୍ବ ଉପାେନା ପୀଠ 
େସମତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦରିର ପକୁନବବିନ୍ୟାେ କରାଯାଇଛି 
ଏବଂ ଏହ ିମନ୍ଦରି େହତି ସମାଟ ୧୮୦୦ ବର୍ବ ମିଟର 
ସକ୍ତ୍ ୋମିଲ କରାଯାଇଛି । େମକୁଖ ପ୍ରସବେ ପଥ 
ନିମ୍ବାଣ କରାଯିବା ଦ୍ାରା ଏହ ିମନ୍ଦରିକକୁ ପ୍ରସବେ 
କରିବା ଅଧକି େକୁରମ ସହାଇପାରିଛି ।

n  ଶ୍ରୀ ପାବ୍ବତୀ ମନ୍ଦରିର େଳିାନ୍ୟାେ:  ସୋମନାଥ 
ମନ୍ଦିର ପରିେରସର ଶ୍ରୀ ପାବ୍ବତୀ ମନ୍ଦରିର 
େଳିାନ୍ୟାେ କରାଯାଇଛି । ସୋମନାଥ 
ମହାସଦବଙ୍କ େହତି ମାତା ପାବ୍ବତୀ ମନ୍ଦରି ନିମ୍ବାଣ 
କରିବା ନିମସନ୍ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମନି୍ଦର ୍ଷ୍ଟ୍ ସବାଡ୍ବ 
େଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଥଲିା ।

ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩ ୧୫



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ଭାରତୀୟ କଳାକୃତରି ସ୍ୱହଦଶ ପ୍ତୟୁାବତ୍୍ଷନ

n  ମରୂ୍ବି ଅବସ୍ଥାପନ େହ 
ସକଦାରନାଥର ପକୁନବବିନ୍ୟାେ

n  ୩୦୦୦ ସକାଟି ଟଙ୍କାର ୧୭ ସରାଟି 
େିରି୍େୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ

n  ପ୍ରୋଦ ସଯାଜନା ଅଧୀନସର 

ସକଦାରନାଥ ଧାମର େମନ ୍ତି 
ବିକାେ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ େମ୍ପାଦନ

n  ଚାର ଧାମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନସର 
୮୮୯ କିସଲାମିଟର ସଦୈର୍ବ୍ୟ େଡ଼କ      
ପଥ ନିମ୍ବାଣ

n  ୨୦୧୯ ମେିହା ନସେମ୍ବର୯ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ରକୁରଦାେପକୁରର ସଡରା ବାବା 
ନାନକ ଠାରକୁ  କର୍୍ବାରପକୁର କରିସଡାର ସଚକ୍ ପଏଣ୍ 
ଠାରକୁ  ପ୍ରଥମ ଦଫା େଖି ୍ତୀଥ୍ବଯାତ୍ୀଙ୍କ ଜତ୍ାକକୁ 
ପତାକା ସଦଖାଇ େକୁୋରମ୍ଭ କରିଥସିଲ । ୨୦୧୯ 
ମେିହା ଅସକ୍ଟାବର ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ ସଡରା ବାବା 
ନାନକ େୀମା ନିକଟବର୍୍ବୀ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େୀମାସରଖା 
ନିକଟସର କର୍୍ବାରପକୁର ୋହବ୍ି କରିସଡାର ନିମ୍ବାଣ 
କରିବା ନିମସନ୍ ୋରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ସର ଏକ 
ରାଜନିାମା ସ୍ାକ୍ରିତ ସହାଇଥଲିା ।

n  ସଡରା ବାବା ନାନକ େହତି ଅମତୃେର- 
ରକୁରକୁ ଦାେପକୁର ରାଜମାର୍ବକକୁ େଂସଯାର କରିବା 
େକାସେ ୧୨୦ ସକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟସର ୪.୨ 
କିସଲାମିଟର ସଦୈର୍ବର ଚାରିସଲନ୍ ବିେଷି୍ 
ରାଜପଥ ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଇଥଲିା ।

ଚାର ଧାମ ଯାତ୍ାର ସବ୍ଷାଧକି ଉପହଯାଗ ନମିହନ୍ ପ୍ୟାସ

ଶଖି ଧମ୍ଷର ମହାନ ସଂସ୍ତୃ ିପ୍ତ ିସମ୍ମାନ ପ୍ଦଶ୍ଷନ
n  ୧୫ ଏକର ପରିମିତ େୂମିସର 

ତୀଥ୍ବଯାତ୍ୀମାନଙ୍କ ନିମସନ୍ ଏକ ବିଳାେପରୂ୍୍ବ 
ଯାତ୍ୀ ଟମବିନାଲ ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଇଛି ଏହ ି
ସେୌଧଟି େମ୍ପରୂ୍୍ବ ରୂସପ ବାତାନକୁକୂଳିତ । ଏହ ି
େବନସର ସମାଟ ୫୦ସରାଟି ଇମିସଗ୍ରେନ୍ 
କାଉଣ୍ର ରହଛିି ।

n ମକୁଖ୍ୟ େବନସର ଜନୋଧାରଣଙ୍କ ନିମସନ୍ 
େକଳ ପ୍ରକାର େକୁବିଧା ଯଥା ପ୍ରାଥ୍ବନା କକ୍ ଏବଂ 
ରିସରେେସମଣ୍ କାଉଣ୍ର େଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହଛିି ।

n  ସେଠାସର ନିରାପର୍ା ବ୍ୟବସ୍ଥାକକୁ େକୁଦୃଢ଼ କରିବା 
େକାସେ ଏକ େିେିଟିେି ନିରୀକ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ଏବଂ ଜନ େଚୂନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ ସ୍ଥାପନ 
କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େୀମାସରଖା 
ନିକଟସର ୩୦୦ ଫକୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିେଷି୍ ଏକ 
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ଜ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।

ପବତି୍ ଗର୍୍ମାନଙ୍କ ପ୍ତ ିସମ୍ମାନ ପ୍ଦଶ୍ଷନ
n   ଶ୍ରୀ ରକୁରକୁ  ନାନକ ସଦବଜୀଙ୍କ ୫୫୦ତମ ପ୍ରକାେ ପବ୍ବ ପାଳନ
n   ଶ୍ରୀ ରକୁରକୁ  ସରାବିନ୍ଦ େିଂହଜୀଙ୍କ ୩୫୦ତମ ପ୍ରକାେ ପବ୍ବ ପାଳନ
n  େୀ ରକୁରକୁ  ସତର ୍ବାହାଦକୁରଜୀଙ୍କ ୪୦୦ତମ ପ୍ରକାେ ପବ୍ବ ପାଳନ 

ୋହବିଜାଦ୍ ମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକକୁ ସ୍ରଣ ପବୂ୍ବକ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖକକୁ ବୀର 
ବାଳ ଦିବେ ରୂସପ ପାଳନ କରିବାକକୁ ସରାଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା

n 	୨୦୧୪ ମେିହା ଠାରକୁ  ଆଜ ିେକୁଦ୍ା ସଦେକକୁ ୨୨୮ଟି 
ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ସଫରାଇ ଅଣାଯାଇଛି ଯାହାକି 
ପବୂ୍ବର ୧୩ଟି କଳାକୃତି ତକୁ ଳନାସର ଯସଥଷ୍ ଅଧକି ।

n 	୨୦୧୧ ମେିହାସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କ 
ଆସମରିକା ରସ୍ତ ପସର, ୧୫୭ଟି ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି 
ୋରତକକୁ ସଫରିପାରିଥଲିା ।

n ୨୦୨୨ ମେିହାସର େହ େହ ବଷ୍ବର ପକୁରକୁ ଣା ୨୦ଟି 
ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ େମ୍ବଳିତ କଳାକୃତି ଅସଷ୍ଟ୍ରଲିଆ 
େରକାର ୋରତକକୁ ହସ୍ତାନ୍ର କରିଥସିଲ ।

ଭାରତର ହଗୌରବମୟ       
ଇତହିାସର ସଂରଷେଣ

n  ସଦେର େମସ୍ତ ପବୂ୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ନିମସନ୍ 
ନୂଆଦିଲେୀଠାସର ଉତ୍ସର୍ବୀକୃତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
େଂଗ୍ରହାଳୟର ସଲାକାପ୍ବଣ କରାଯାଇଛି ।

n 	ରାଞ୍ଚିଠାସର େରବାନ ବୀେ୍ବା ମକୁଣ୍ା େଂଗ୍ରହାଳୟ 
ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ସଦେର ଜନଜାତି ସ୍ାଧୀନତା 
େଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କକୁ ପ୍ରଥମ ଥରପାଇ ଁେମ୍ାନ 
ପ୍ରଦେ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 
ସଦେର ଅନ୍ୟ ନଅସରାଟି ସ୍ଥାନସର ଜନଜାତି 
େଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ।

n  ନୂଆଦିଲେୀ ଠାସର େକୁୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସବାଷ 
େଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।

n  ମକୁମ୍ବାଇ ଠାସର ୋରତୀୟ ଜାତୀୟ େିସନମା 
େଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ସହାଇଛି ।

n  ନୂଆଦିଲେୀ ଠାସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି େବନ େଂଗ୍ରହାଳୟ 
ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍ବ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।

n  ୋରତର ମହାନ୍ ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କକୁ 
ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି ଜ୍ାପନ କରାଯାଇଛି ।

n  ସଲୌହମାନବ େର୍୍ବାର ବଲେେୋଇ ପସଟଲଙ୍କ 
ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ନିମସନ୍ ଷ୍ାଚକୁ ୍ୟ ଅଫ୍ 
ୟକୁ ନିଟି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।

n  ରାଜପଥ ଠାସର ସନତାଜୀ େକୁୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସବାଷଙ୍କର 
ପ୍ରତିମରୂ୍ବି ଅନାବରଣ ସହବା େହତି ଦୀର୍ବ ଦିନର 
ଏକ ଦାବୀକକୁ ୋକାର କରାଯାଇ ପାରିଛି ।

n  ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯକୁକ୍ 
ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି ଅପ୍ବଣ ନିମସନ୍ କ୍ରାନି୍ ମନ୍ଦରି େଂଗ୍ରହାଳୟ 
ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।

n  ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାର ସ୍ାରକୀ ପରିେରର 
ପକୁନବବିନ୍ୟାେ କରାଯାଇଛି ।

n  ମହାତ୍ମା ରାନ୍ୀଙ୍କ ୧୫୦ତମ ଜୟନ୍ୀ ପାଳନ 
କରାଯାଇଛି ।

n  ଜନଜାତି ବର୍ବର ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି 
ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ନିମସନ୍ ଜନଜାତି ସରୌରବ 
ଦିବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।
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n 	କାେୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିସଡାରର ପକୁନଃନିମ୍ବାଣ 
କରାଯାଉଛି ଯଦ୍ାରା ଏହା ତୀଥ୍ବଯାତ୍ୀମାନଙ୍କ 
ଯାତାୟାତକକୁ େକୁରମ ସହାଇପାରିବ ।

n 	୩୩୯ ସକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟସର ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପର 
ପ୍ରଥମ ପଯ୍ବ୍ୟାୟ କାଯ୍ବ୍ୟର ବିକାେ ରଟାଯାଉଛି ।

n 	ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପର ନିମ୍ବାଣ କାଳସର, ୪୦ରକୁ  ଅଧକି 
ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଆବିଷ୍ତୃ ସହାଇଛି ।

କାଶୀ ବଶି୍ୱନାର ଧାମର 
ହଗୌରବକ୍ ପନ୍ଃସ୍ଥାପନ 

କରାଯାଉଛି

ବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା

ସ୍ୱହଦଶ ଦଶ୍ଷନ:
ସଂସ୍ତୃ ିପଯ୍ଷୟୁଟନ ପରିହବଶ ସଷିୃ୍ଟ

n 	ସ୍ସଦେ ଦେ୍ବନ ପରିକ୍ରମା ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କର ଏକ ସଯାଜନା 
ଯାହା ୧୦୦% ଆଥବିକ ଅନକୁଦାନ ସଯାରାଇ ସଦଇଥାଏ । 
ପଯ୍ବ୍ୟଟନ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏହ ିସଯାଜନା ଅଧୀନସର  ୫୫୦୦ ସକାଟି 
ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟର ସମାଟ ୭୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକକୁ ୋମିଲ କରିଛି । ଏପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
୭୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ରକୁ  ୫୦ରକୁ  ଅଧକି ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ବ୍ୟ େଂପରୂ୍୍ବ 
ସହାଇୋରିଛି । ପଯ୍ବ୍ୟଟକମାନଙ୍କକୁ ଆକଷବିତ କରିବା େକାସେ 
ଅତ୍ୟାଧକୁନିକ ପ୍ରଯକୁକି୍ସର େଜି୍ତ ପ୍ରୟାେରକୁଡ଼ିକକୁ ଏଥସିର ୋମିଲ 
କରାଯାଇଛି । ସଦେର ୩୧ଟି ରାଜ୍ୟସର ଏବଂ ୧୫ଟି ପ୍ରେଙ୍ଗ 
େକବିଟ୍ ସର ୫୦୦ରକୁ  ଅଧକି ପଯ୍ବ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ନିମବିତ ସହଉଛି ।

n  ଆନନ୍ଦପକୁର ୋହିବ୍ , ଫସତରଡ଼ ୋହିବ, ଚମସକୌର ୋହିବ୍ , 
ଫିସରାଜପକୁର, ଅମତୃେର, ଖଟକାରକାଲାନ, କଲାସନୌର 
ଏବଂ ପାଟିଆଲା ଆଦି ସ୍ଥାନସର ବିକାେମଳୂକ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ 
ଏସବ ଜାରି ରହିଛି । 

n  ରାଜସ୍ଥାନର େମସ୍ତ ଦକୁର୍ବକକୁ ଏକତ୍ େଂସଯାର କରିବା ନିମସନ୍ 
ଏକ େକବିଟ୍ ର ବିକାେ ରଟାଯାଉଛି ।

n  କକୁତକୁ ବ୍ ୋହୀ ଐତିହ୍ୟ ପାକ୍ବ, ସପୈରଡ଼ ମେଜଦ୍ି , ହୟାତ୍ ମେଜଦ୍ି 
ଏବଂ ସରମଣ୍େ ୍ମେଜଦି ନିମନ୍ ଏକ ବିକାେ ସଯାଜନା 
କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ କରିବା େକାସେ ସତଲଙ୍ଗାନା େରକାର ମଂଜକୁରୀ 
ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ । ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଏସବ ଜାରି ରହଛିି ।

ଐତହିୟୁ ସକବିଟ୍ ର ବକିାଶ

n 	ସବୌଦ୍ େକବିଟ୍ 
n 	ତଟୀୟ େକବିଟ୍ 
n 	ମରକୁ  େକବିଟ୍ 
n 	ଇସକା େକବିଟ୍ 
n 	ଲିରାେି େକବିଟ୍ 
n 	ହମିାଳୟ େକବିଟ
n 	କି୍ରଷ୍ା େକବିଟ୍ 
n 	ଉର୍ର ପବୂ୍ବାଞ୍ଚଳ େକବିଟ୍ 

n 	ରାମାୟଣ େକବିଟ୍ 
n 	ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ େକବିଟ୍ 
n 	ଆଧ୍ାତି୍ମକ େକବିଟ୍ 
n 	େକୁଫି େକବିଟ୍ 
n 	ତୀଥ୍ବଙ୍କର େକବିଟ୍ 
n 	ଜନଜାତି େକବିଟ୍ 
n 	ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ େକବିଟ୍ 

ଚହି୍ତି ଶୀର୍ଷକ ସକବିଟ୍ 
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ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟ୍ନଟିି
ୋରତର ଏକୀକରଣର ଅନନ୍ୟ ବିନ୍ାଣୀ େର୍୍ବାର 
ବଲେେୋଇ ପସଟଲଙ୍କର ବିଶ୍ୱର େବ୍ବବୃହତ୍ 
ପ୍ରତିମରୂ୍ବି ରକୁଜରାଟସର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । 
ଏହ ିପ୍ରତିମରୂ୍ବି ୧୮୨ ମିଟର ଉଚ୍ଚ । ୨୦୧୮ ମେିହା 
ଅସକ୍ଟାବର ୩୧ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସମାଦୀ ଏହ ିପ୍ରତିମାକକୁ ଉସନ ୍ମାଚନ କରିଥସିଲ ।

ସନ୍ଥ ତ୍କାରାମ ମନ୍ଦରି
ପକୁସନର ସଦହକୁଠାସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସମାଦୀ ଜରତରକୁରକୁ  ଶ୍ରୀେନ୍ଥ ତକୁକାରାମ 
ମହାରାଜଙ୍କର ମନ୍ଦରିକକୁ ଉଦ୍ାଟନ କରିଛନି୍। 
ଶ୍ରୀେନ୍ଥ ତକୁକାରାମ ମହାରାଜଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ 
ପସର ସେଠାସର ଖଣି୍ଏ ବିୋଳ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍କକୁ 

ପ୍ରତିମା ଏବଂ ପ୍ରତିମରୂ୍ବିସର ୋରତୀୟମାନଙ୍କର ଅପ୍ରତିହତ ଏବଂ ଅେୀମ ଆସ୍ଥା ରହଛିି । ସେଇଥ ିପାଇ ଁମହାନ୍ ବ୍ୟକି୍ ଏବଂ ଧମ୍ବୀୟ ସନତାମାନଙ୍କ 
ପ୍ରତିମରୂ୍ବିମାନ ୋରା ସଦେସର ବିେିନ୍ନ ସ୍ଥାନସର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ପରବର୍୍ବୀ ପିଢ଼ିର ସଲାକମାନଙ୍କକୁ ସଦେର େଂସ୍କତିୃ, ଧମ୍ବ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ 

େମ୍ପକ୍ବସର ଅବରତ କରାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନସର ସଦେର ବିୋଳ ଐତିହ୍ୟକକୁ ସନଇ ରବ୍ବ ଓ ସରୌରବର ୋବନା ଉସରେକ କରିପାରିବ ।

ସାମୟୁର ପ୍ତମିତୂ୍ବି
ହାଇରୋବାଦସର ୧୧େ 
େତାବ୍ଦୀର େକି୍ େନ୍ଥ ଶ୍ରୀ 
ରାମାନକୁଜାଚାଯ୍ବ୍ୟଙ୍କର ୨୧୬ 
ଫକୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିେଷି୍ ଏହ ିବିୋଳ 
ପ୍ରତିମରୂ୍ବି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। 
ଧମ୍ବୀୟ ୋବନା, ଜାତି ଏବଂ ବର୍୍ବ 
ନିବବିସେଷସର ସେ ଜୀବନର 
ପ୍ରସତ୍ୟକ ମାର୍ବସର ୋମ୍ୟତାର 
ବାର୍୍ବା ପ୍ରଚାର କରିଥସିଲ । ଏହ ି
ପ୍ରତିମରୂ୍ବିକକୁ ପଞ୍ଚଧକୁଟକୁ ଠାସର ୨୦୨୨ 
ମେିହା ସଫବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖ 
ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ 
ଅନାବରଣ କରିଛନି୍ ।

େମଦିୃ୍ ସ୍ାରକୀ
ସବଙ୍ଗାଲକୁରକୁ  େହରର ପ୍ରତିଷା୍ତା ନାଦପ୍ରେକୁ  ସକସମ୍ପସରୌଡ଼ାଙ୍କର ୧୦୮ ଫକୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିେଷି୍ 

ଏକ ପ୍ରତିମରୂ୍ବିକକୁ ୨୦୨୨ ମେିହା ନସେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ଅନାବରଣ କରିଥସିଲ ।

କାଟି ଏକ ମନ୍ଦରି ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଇଥଲିା ଏବଂ 
ତାହା ୩୬ଟି େୀଷ୍ବସର ଅବସି୍ଥତ । କିନ୍ତୁ ଏହାକକୁ 
ମନ୍ଦରି ୋସବ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉ ନଥଲିା। 
ସେହ ି ମନ୍ଦରିସର େନ୍ଥ ତକୁକାରାମଙ୍କର ଏକ 
ପ୍ରତିମା ରହଛିି ।

ସହ୍ହଲହଦବ ସ୍ାରକୀ
େକୁସହଲସଦବ ସ୍ାରକୀ ନିମ୍ବାଣ ନିମସନ୍ ଉର୍ର 
ପ୍ରସଦେର ୋରକୁ ଚ ଠାସର ୨୦୨୧ ମେିହା 
ସଫବୃଆରୀ ମାେସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସମାଦୀ େିରି୍ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥସିଲ । 
ୋରତୀୟତାର େକୁରକ୍ା ନିମସନ୍ େକୁସହଲସଦବଙ୍କ 
ଅବଦାନ ଅବିସ୍ରଣୀୟ । ସେହ ିସ୍ାରକୀ ଠାସର 
ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମରୂ୍ବି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।

ବଶି୍ଲାଳ ପ୍ରତମିଲା ବଲାଣୁ୍ଛ ିବଲାର୍ତ୍ଲା

୧୮

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ ବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ଶ୍ୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମହକାଳ 
ମନ୍ଦରି କରିହଡାରର 

ପନ୍ବବିନୟୁାସ
n  ଉଜ୍ୟିନୀ ସି୍ଥତ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ ମନ୍ଦିର 

ସଯଉଠଁାସର େବିଲିଙ୍ଗକକୁ ଦକି୍ଣମକୁଖ ୋସବ ସ୍ଥାପନ 
କରାଯାଇଛି । ଏହି କାରଣରକୁ  “ମହାକାଳ ସଜ୍ୟାତିଲବିଙ୍ଗ” 
ୋରତର ଦ୍ାଦେ ସଜ୍ୟାତିଲବିଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ସର ଏକ 
ବିସେଷ ମାନ୍ୟତା ବହନ କରିଛି ।

n  ମହାକାଳ ସଲାକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନସର ଆଧ୍ାତି୍ମକତାର ଏହ ି
ମହାନ୍ ପୀଠକକୁ େବ୍ବାଧକି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । 
ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପକକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ୨୦୨୨ ମେିହା 
ଅସକ୍ଟାବର ୧ ତାରିଖ ଦିନ େକୁୋରମ୍ଭ କରିଥସିଲ । ୮୫୬ 
ସକାଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟସର ମହାକାଳଙ୍କ ମନ୍ଦରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣକକୁ 
ଦକୁଇଟି ପଯ୍ବ୍ୟାୟସର ବିକେତି କରାଯାଉଛି । ଏହ ିବିକାେ 
କାଯ୍ବ୍ୟ େମାପ୍ତ ସହବାପସର ମହାକାଳଙ୍କ େମଗ୍ର ଉପାେନା 
ସ୍ଥଳୀର ଆକାର ୪୭ ସହକ୍ଟରକକୁ ବୃଦି୍ ପାଇବ ।

n  ପ୍ରଥମ ପଯ୍ବ୍ୟାୟସର ମହାକାଳ ସଲାକର ଆକାର କାେୀ 
ବିଶ୍ୱନାଥ କରିସଡାର ତକୁ ଳନାସର ଚାରି ରକୁଣ ବଡ଼ ସହବ ଏବଂ 
ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍ବ୍ୟାୟ ବିକାେ କାଯ୍ବ୍ୟ େମ୍ପରୂ୍୍ବ ସହବାପସର ଏହା 
ନଅ ରକୁଣ ବଡ଼ ଆକାରସର ପରିଣତ ସହବ । “ମହାକାଳ 
ସଲାକ”ର ବିରାଟ ପ୍ରସବେପଥ ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଉଛି 
ଏବଂ ସେଠାସର ୩୮୪ ମିଟର ସଦୈର୍ବ ଚିତ୍କଳା ଖଚିତ 
ପ୍ରାଚୀର ନିମବିତ ସହାଇଛି । ସେହ ିପ୍ରାଚୀରସର େବିଜୀଙ୍କର 
୨୫ସରାଟି ଆଖ୍ୟାନ ପ୍ରତେବିତ ସହାଇଛି । ସେଠାସର ଏେଳି 
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାେ ରଟାଯାଇଛି ଯାହା ଫଳସର ରଣ୍ାକକୁ ଏହ ି
କରିସଡାର ସଦଇ ୩୦ ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ାଳକୁ େହଜସର ଯାତାୟାତ 
କରିପାରିସବ ଏବଂ ଆବେ୍ୟକ ସହସଲ ୧୦ ଲକ୍ ଶ୍ରଦ୍ାଳକୁ 
ସରାଟିଏ ଦିନସର ଶ୍ରୀ ମହାକାଳଙ୍କ ଦେ୍ବନ କରିପାରିସବ ।

n  ଯାତ୍ା ଓ ପଯ୍ବ୍ୟଟନ ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦତିା େଚୂୀସର ୋରତର ସ୍ଥାନ 
୨୦୧୩ସର ୬୫ ଥବିାସବସଳ ୨୦୧୯ସର ତାହା ୩୪କକୁ ବୃଦି୍ 
ପାଇଛି ।

n  ଆଇକନିକ୍ ପଯ୍ବ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବିକାେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନସର ୧୯ଟି 
ପ୍ରେିଦ୍ ସ୍ଥଳୀକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।

n  ୫ଟି ଉପ- ବର୍ବସର ୧୭୧ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାରରିକମାନଙ୍କକୁ ଇ- େିୋ 
େକୁବିଧା ସଯାରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

n  ପ୍ରୋଦ ସଯାଜନା ଅଧୀନସର, ୨୪ଟି ରାଜ୍ୟସର ୧,୨୧୦ ସକାଟି 
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟସର ୋଂସ୍କତୃିକ ସକନ୍ଦ୍ରର ବିକାେ ରଟାଯାଉଛି ।

ଶ୍ଦ୍ାଳ୍ମାନଙ୍କ ଯାତ୍ାକ୍ ସଗ୍ମ କରିବା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ଚାରି ଧାମ େଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ବାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ 
ପରିକଳ୍ପନା କରିଥସିଲ ଯାହାକି ଉର୍ରାଖଣ୍କକୁ ଚାରି ଧାମ ଯାତ୍ାସର 
ଆେକୁଥବିା ଶ୍ରଦ୍ାଳକୁମାନଙ୍କ ଯାତ୍ାକକୁ ଅଧକି େହଜ ଓ େକୁରମ କରିପାରିବ । 
ଚାରି ଧାମ େଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମସନ୍ ଉର୍ରାଖଣ୍ସର ୫୩ଟି ପ୍ୟାସକଜ ୍ସର 
ସମାଟ ୮୨୫ କିସଲାମିଟର ମାର୍ବକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେଥ ି
ମଧ୍ସର ୬୮୩ କିସଲାମିଟର ସଦୈର୍ବ୍ୟବିେଷି୍ ୪୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକକୁ େରକାର 
ମଞ୍ଜକୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ । ସେଥ ି ମଧ୍ରକୁ  ୨୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନସର 
୨୯୧ କିସଲାମିଟର େଡ଼କ ନିମ୍ବାଣ କାଯ୍ବ୍ୟ େମ୍ପରୂ୍୍ବ ସହାଇୋରିଛି ଏବଂ 
ଅବେଷି୍ ପ୍ରକଳ୍ପରକୁଡ଼ିକର କାଯ୍ବ୍ୟ ବିେିନ୍ନ ପଯ୍ବ୍ୟାୟସର ରହଛିି ।
n  ମରୂ୍ବି ଅବସ୍ଥାପନ, ୩୦୦୦ ସକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟର ୧୭ ସରାଟି େିରି୍େୂମି 

ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ବ୍ୟ େମାଦନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରୋଦ ସଯାଜନା ଅଧୀନସର 
ସକଦାରନାଥ ଧାମର େମନ ୍ତି ବିକାେ କାଯ୍ବ୍ୟ େମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ।

ଐତହିୟୁ ପଯ୍ଷୟୁଟନକ୍
ହପ୍ାତ୍ସାହନ

କଶମେୀରର ଧମ୍ଷପୀଠମାନଙ୍କହର ଔଜ୍ଜ୍ୱଲୟୁର ପ୍ତୟୁାବତ୍୍ଷନ
୨୦୧୯ ମେିହାସର କଶ୍ମୀରରକୁ  େମି୍ବଧାନର ଧାରା ୩୭୦ର ଉସଚ୍ଦ ପସର 
ସେଠାସର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାଯ୍ବ୍ୟକଳାପ ଯସଥଷ୍ ମାତ୍ାସର ହ୍ାେ ପାଇଛି । 
ଇତ୍ୟବେସର, ପରିତ୍ୟକ୍ ଧମ୍ବପୀଠରକୁଡ଼ିକକୁ ପକୁଣ ି ଶ୍ରଦ୍ାଳକୁମାନଙ୍କ ଆତଯାତ 
ବୃଦି୍ ପାଇଛି ଏବଂ ସେହେିବକୁ ପୀଠରକୁଡ଼ିକକୁ ମରାମତି କରାଯାଉଛି । ୩୦୦ 
ବଷ୍ବର ପ୍ରାଚୀନ ରରକୁନାଥ ମନ୍ଦରି, ଡାଲ୍ ସରଟ୍ ନିକଟସର ଥବିା ଏକ ପକୁରକୁ ଣା 
ଚଚ୍ଚ୍ବ ଏବଂ ଶ୍ରୀନରରର ସରାଟିଏ ମେଜଦିକକୁ ସ୍ାଟ୍ବ େିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନସର 
ବିକାେ କାଯ୍ବ୍ୟ େମ୍ପାଦନ ନିମସନ୍ ପ୍ରଥମ ପଯ୍ବ୍ୟାୟର ବିେିନ୍ନ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ 
ମଧ୍ସର ୋମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳସର ରରକୁନାଥ ମନ୍ଦରିର ପବୂ୍ବ 
ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟ ସଫରିପାରିଛି ଏବଂ ତାହା ଏସବ ସକବଳ ଏକ ଉପାେନା ପୀଠ 
ୋସବ ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯକୁବସରାଷୀ୍ଙ୍କକୁ ଐତିହ୍ୟ େମ୍ପକ୍ବସର ଅବରତ କରାଇବା 
ନିମସନ୍ ସେଠାସର ଏକ ପ୍ରଦେ୍ବନୀର ଆସୟାଜନ କରାଯାଇଛି । ସେହେିଳି 
ରକୁଲମାର୍ବଠାସର ଥବିା ଏକ େବି ମନ୍ଦରିର ପକୁନବବିନ୍ୟାେ କାଯ୍ବ୍ୟକକୁ ୨୦୨୧ 
ମେିହା ଜକୁନ୍ ମାେସର ୋରତୀୟ ସେନାବାହନିୀ ପକ୍ରକୁ  ଅତି ଜାକଜମକର 
େହ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା । ଅନନ୍ନାର ଜିଲୋର ମାର୍୍ବଣ୍ େଯୂ୍ବ୍ୟ ମନ୍ଦରି 
ଠାସର ୨୦୨୨ ମେିହା ସମ’ମାେସର ସକସତ ରଣ୍ା ନିମସନ୍ ପଜୂାଚ୍ଚ୍ବନ 
େଂପାଦନ କରାଯାଇଥଲିା । ୨୦୨୧ ମେିହା ସଫବୃଆରୀ ମାେସର ବେନ୍ 
ପଞ୍ଚମୀ ଅବେରସର େୀତଳନାଥ ମନ୍ଦରିସର ମଧ୍ ପଜୂାଚ୍ଚ୍ବନା କରାଯାଇଥଲିା ।  

୧୯

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ବହିଦଶହର ଆଦୃତ ିଲାଭ କର୍ଛ ି
ହଦଶର ସଂସ୍ତୃ,ି ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ହମାଦୀଜୀଙ୍କ ଉପହାରକ୍ ଧନୟୁବାଦ

n  ବାରାଣାେୀର ପ୍ରାଚୀନ ୋଂସ୍କତୃିକ 
ଐତିହ୍ୟକକୁ ମନେରି ଉପସୋର 
କସଲ ରୋନ ୍ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

n  ଆସମରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ବି୍ଟିେ ୍
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ୋବରମତୀ ଆଶ୍ରମସର 
ଅନକୁେବ କସଲ ୋନି୍

n  ଦକି୍ଣ ସକାରିଆର ଫାଷ୍ଟ୍ ସଲଡିଙ୍କ 
ଅସଯାଧ୍ା ପରିଦେ୍ବନ

ହବୈଶ୍ୱକି ସ୍ତରହର ସମ୍ମାନ ବୃଦି୍
n  ୋରତସର ୟକୁ ସନସସ୍କା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ 

ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀର େଂଖ୍ୟା ବୃଦି୍ 
ପାଇଛି। ଏହ ିତାଲିକାସର ଏସବ 
୪୦ଟି ସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ୨୦୧୪ 
ମେିହା ଠାରକୁ  ଏଥସିର ୧୦ଟି ନୂତନ 
ସ୍ଥାନ ୋମିଲ ସହାଇଛି । ସେହେିଳି 
ଅନ୍ୟ ୪୯ଟି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ 
ପ୍ରେଙ୍ଗସର ବିଚାର କରାଯାଉଛି ।

ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀଙ୍କ ସହ ବଶି୍ୱ ହନତୃବଗ୍ଷଙ୍କ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ

n  ଅସଷ୍ଟ୍ରଲିଆସର ପହଞ୍ଚଛିି କାେୀର 
ଲାଲ କସଲଇକରା ଜାହାଜ

n  ଜାପାନସର ପହଞ୍ଚଲିା ଜୟପକୁରସର 
ଚନ୍ଦନ କାଠସର ନିମବିତ ବକୁଦ୍ ପ୍ରତିମା 

n  ରକୁଜରାଟର କଚ୍ ଅଞ୍ଚଳର ସରାରାନ 
ଚିତ୍କଳାର ସଡନମାକ୍ବ ଯାତ୍ା

n  ବିଶ୍ୱର ଅସନକ ସନତାଙ୍କକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ଖଡ଼ି ପଥସର ପ୍ରସ୍ତକୁତ 
େରବଦ୍ ରୀତା ଉପହାର ପ୍ରଦାନ 
କରିଛନି୍ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ସର 
ଆସମରିକାର ପବୂ୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 
ବାରାକ ଓବାମା ଏବଂ ଜାପାନର ପବୂ୍ବତନ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ େିସଞ୍ଜା ଆସବ ୋମିଲ

୨୦

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ ବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା
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ହଦଓ�ର: ବାବା ହବୈଦୟୁନାର 
ଧାମ ପଯ୍ଷୟୁନ୍ ସଂହଯାଗୀକରଣ

ଉତ୍ରାଖଣ୍: ହହମକ୍ଣ୍ 
ସାହବ୍ି ହରାପ ୍- ହୱ

ଧମ୍ଷପୀଠଗଡ଼ି୍କ୍ ଅବାଧ ଓ ନରିନ୍ର ସଂହଯାଗ ସବ୍ଧିା
ବମିାନ ହହଉ କ ିହରାପ ହୱ, ଯାତ୍ା ହହାଇଛ ିସହଜସାଧ୍ୟ

n 	ଯଦ୍ୟପି ସଦେର ୋଧାରଣ ନାରରିକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣକକୁ 
େହଜୋଧ୍ କରିବା ନିମସନ୍ ପଦସକ୍ପମାନ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଉଛି, ତଦ୍ାରା ଜାତୀୟ େମ୍ପଦ େଷିୃ୍ ସହାଇପାରକୁ ଛି 
ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକାେର ନୂଆ ନୂଆ େକୁସଯାରମାନ ମକୁଣ୍ 
ସଟକକୁଛି । ୨୦୨୨ ମେିହା ଜକୁଲାଇ ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ସଦଓରର 
ଠାସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ସମାଟ ୧୬,୮୦୦ 
ସକାଟି ଟଙ୍କାରକୁ  ଅଧକି ମଲୂ୍ୟର ବିେିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ 
ପ୍ରକଳ୍ପର େକୁୋରମ୍ଭ ତଥା େିରି୍ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥସିଲ ।

n 	ବାବା ସବୈଦ୍ୟନାଥ ପୀଠକକୁ େିଧା େଳଖ ବିମାନ ଯାତ୍ା 
େଂସଯାର ପ୍ରଦାନ େକାସେ ସଦଓରର ବିମାନ ବନ୍ଦରର 
େକୁୋରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

n 	ଏହେିବକୁ ପ୍ରକଳ୍ପରକୁଡ଼ିକ ସେଠାକାର େିରି୍େୂମିର ବିକାେ 
ରଟାଇବା େହ େଂସଯାରୀକରଣ େକୁବିଧା ବୃଦି୍ କରିବ 
ଯଦ୍ାରା ପଯ୍ବ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହା ବିସେଷ ୋସବ 
େହାୟକ ସହାଇପାରିବ ।

n 	ଏହ ିଅବେରସର ସଯଉେଁବକୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ାଟନ ସହାଇଥଲିା 
ସେଥ ିମଧ୍ସର ଦକୁଇଟି ବିୋଳ ତୀଥ୍ବମଣ୍ଳୀ େବନ ନିମ୍ବାଣ 
ଯାହାର କ୍ମତା ୨୦୦୦ ତୀଥ୍ବଯାତ୍ୀଙ୍କକୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ 
କରିବ ଏବଂ େବିରଙ୍ଗା ପକୁଷ୍ରିଣୀର ବିକାେ ୋମିଲ । ଏହ ି
ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବା ସବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମକକୁ ଯାଉଥବିା ହଜାର 
ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ାଳକୁଙ୍କ ନିମସନ୍ େହାୟକ ସହାଇପାରିବ ।

n 	ପ୍ରୋଦ ସଯାଜନା ଅଧୀନସର ବାବା ସବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମସର 
ଅତ୍ୟାଧକୁନିକ େକୁବିଧା େକୁସଯାରମାନ େମ୍ପ୍ରୋରଣ କରାଯାଇଛି ।

n 	ଅସକ୍ଟାବର ୧୮ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ 
ସରାବିନ୍ଦରାଟକକୁ ସହମକକୁଣ୍ ୋହବ୍ି େହତି େଂସଯାର କରିବା େକାସେ 
ନୂତନ ସରାପ- ସୱ ପ୍ରକଳ୍ପର େିରି୍ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥସିଲ । ଏହ ି
ସରାପ-ସୱର ସମାଟ ସଦୈର୍ବ୍ୟ ୧୨.୪ କିସଲାମିଟର ଏବଂ ଏହା ସରାଟିଏ 
ଦିନର ଅକ୍ାନ୍ ଯାତ୍ାକକୁ ମାତ୍ ୪୫ ମିନିଟକକୁ ହ୍ାେ କରିବ । ଏହ ିସରାପ ୍
–ସୱ କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ ସହସଲ ସହମକକୁଣ୍ ୋହବ୍ି ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଅତି କଷ୍ 
ସ୍ୀକାର କରି ଚାଲିଚାଲି ଯିବାର େମେ୍ୟା ଦୂର ସହାଇପାରିବ । ଏହ ି
ସରାପ ୍- ସୱ ମଧ୍ ରଙ୍ଗାରିଆକକୁ େଂସଯାର କରିବ ଯାହାକି ଜାତୀୟ 
ଉଦ୍ୟାନର ପକୁଷ୍ପ ଉପତ୍ୟକାର ପ୍ରସବେ ପଥ ୋସବ େକୁପରିଚିତ ।

n 	ଏହା ଏକ ପରିସବେ ଅନକୁକୂଳ ପରିବହନ ତଥା ନିରାପଦ ଯାତ୍ା 
ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହ ି ସରାପ ୍ ସୱ କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ ସହବା ଦ୍ାରା ଧମ୍ବୀୟ 
ପଯ୍ବ୍ୟଟନକକୁ ସପ୍ରାତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଏବଂ ସେହ ିସକ୍ତ୍ର ଆଥବିକ ବିକାେ 
କାଯ୍ବ୍ୟ ତ୍ୱରାନ ୍ତି ସହାଇପାରିବ ।

ଗୀରନାର ହରାପ ୍- ହୱ: ଜୀବନକ୍ କରିଛ ିସହଜସାଧ୍ୟ
n ୨୦୨୦ ମେିହା ଅସକ୍ଟାବର ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 

ସମାଦୀ ରୀରନାର ଠାସର ଏକ ସରାପ ୍- ସୱକକୁ ଉଦ୍ ରାଟନ କରିଥସିଲ। 
ପ୍ରାରମି୍ଭକ ୋସବ ଏଥସିର ୨୫- ୩୦ଟି କ୍ୟାବିନ୍ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ଏବଂ 
ପ୍ରସତ୍ୟକ କ୍ୟାବିନ୍ ସର ଆଠଜଣ ଯାତ୍ୀ ବେିବାର କ୍ମତା ରହଛିି ।

n 	ଏହ ି ସରାପ ୍ –ସୱର ୭.୫ ମିନିଟ୍ ସର ୨- ୩ କିସଲାମିଟର ପଥ 
ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କ୍ମତା ରହଛିି । ରୀରନାର ସରାପ ୍–ସୱକକୁ ତକୁ ରନ୍ 
କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନସର ବ୍ୟାପକ 
ପରିବର୍୍ବନ ଆଣଛିି । କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ ସହବାର ପ୍ରଥମ ମାେସର ଏଥସିର 
ଦକୁଇ ଲକ୍ରକୁ  ଅଧକି ସଲାକ ଏହାକକୁ ଉପସଯାର କରିଛନି୍ ।

୨୧

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା
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n 	ସକନ୍ଦ୍ର େଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାର୍ବ ମନ୍ତୀ ନୀତିନ ରଡ଼କରୀ 
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାର୍ବ ୫୪୭-ଇର େେସନର- ଧସପୱାଡ଼ା- 
ସରାଣ୍ସଖରୀ ସେକ୍ସନର ୨୮ କିସଲାମିଟର ଦୀର୍ବ େଡ଼କକକୁ ୨୦୨୨ 
ମେିହା ଜକୁଲାଇ ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ ନାରପକୁରଠାସର ଉଦ୍ାଟନ କରିଛନି୍। 
ଏହ ିେଡ଼କ ୭୨୦ ସକାଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟସର ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଇଛି ।

n 	ଏହ ିସେକ୍ସନକକୁ ଚାରି ସଲନ୍ ବିେଷି୍ କରାଯିବା ଦ୍ାରା ଧସପୱାଡ଼ାସି୍ଥତ 
େିଠାଲ- ରକୁ କ୍ମିଣୀ ମନ୍ଦରି ଏବଂ ଅଦାୋଠାସର ଅବସି୍ଥତ ପ୍ରେିଦ୍ 
ରସଣେ ମନ୍ଦରିକକୁ ଯାତାୟାତ କରକୁ ଥବିା ତୀଥ୍ବଯାତ୍ୀମାନଙ୍କ େଡ଼କ 
େଂସଯାରୀକରଣ େକୁରମ ସହାଇପାରିଛି ।

n 	ଚନ୍ଦ୍ରୋରା ନଦୀ ଉପସର ନୂତନ ୋସବ ନିମବିତ ଚାରି ସଲନ୍ 
ବିେଷି୍ ସେତକୁ  ଧସପୱାଡ଼ାଠାସର ୍ ାଫିକ୍ ରହଳିକକୁ େହଜ କରିବାସର 
େହାୟକ ସହବ । ଫଳସର ଏହ ି ସକ୍ତ୍ର କୃଷି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ 
ଉତ୍ପାଦକକୁ ବୃହର୍ର ବଜାରସର ପହଞ୍ଚାଇବା େହଜୋଧ୍ ସହବ ।

n 	୨୦୨୧ ମେିହା ନସେମ୍ବର ୮ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସମାଦୀ ପାନ୍ରପକୁରର ୍ାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିକରଣ 
ଉସର୍େ୍ୟସର ବିେିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାର୍ବ ପ୍ରକଳ୍ପର େମ୍ପରୂ୍୍ବ 
ରୂସପ ନିମବିତ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ େଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମାଟ 
୨୨୩ କିସଲାମିଟର ରାଜପଥକକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉସର୍େ୍ୟସର ଉତ୍ସର୍ବ 
କରିଥସିଲ ।

n 	ଏହେିବକୁ ପ୍ରକଳ୍ପରକୁଡ଼ିକ ମଧ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାର୍ବ ୫୬୧ 
-ଏ ର ମାହୱାଦ- ପିଲେୀ- ପାନ୍ରପକୁର ସେକ୍ସନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ରାଜମାର୍ବ ୫୬୧ -ଏ ର କକୁର୍କୁ ୍ବୋଡ଼ି- ପାନ୍ରପକୁର ସେକ୍ସନ, 
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାର୍ବ ୫୬୧ -ଏ ର ପାନ୍ରପକୁର- ୋସଙ୍ଗାଲା 
ସେକ୍ସନ, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାର୍ବ ୫୬୧- ଏ ର ପାନ୍ରପକୁର- 
ମଙ୍ଗଳସବଢ଼ା- ଉମାଡ଼ି ସେକ୍ସନ ଅନ୍େକୁ ୍ବକ୍ ।

n 	ଏହ ି ରାଜମାର୍ବର ଉେୟ ପାଶ୍ୱସର୍ବ “ପାଲଖ”ି ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
ଉତ୍ସର୍ବୀକୃତ ଫକୁଟପାଥ ୍ନିମ୍ବାଣ କରିବା ନିମସନ୍ ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଶ୍ରଦ୍ାଳକୁମାନଙ୍କକୁ ସକୌଣେି ବାଧାବିଘ୍ନ ବିନା 
ଏବଂ ନିରାପଦ ଯାତ୍ା ନିମସନ୍ େକୁସଯାର ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ମହାରାଷ୍ଟଟ୍ରର ଭିଠଲ- ର୍କମେଣିୀ 
ମନ୍ଦରିକ୍ ୪ ହଲନ୍ ବଶିଷି୍ଟ 
ସଡ଼କ ସଂହଯାଗୀକରଣ

ପାନ୍ଧରପର୍-ପାଲଖ ିମାଗ୍ଷ 
ଯାତ୍ାକ୍ କରିଛ ିସହଜସାଧ୍ୟ

n 	ପାବାରଡ଼ର ଆଧ୍ାତି୍ମକତା, ଇତିହାେ, ପ୍ରକୃତି, 
କଳା ଏବଂ େଂସ୍କତିୃ ଅନନ୍ୟ । ସରାଟିଏ ପସଟ, 
ସେଠାସର ମା’ ମହାକାଳୀଙ୍କ େକି୍ପୀଠ ବିଦ୍ୟମାନ, 
ଏବଂ ଅପର ପକ୍ସର, ଏକ ସଜୈନ ମନ୍ଦରିର 
ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ ରହଛିି । ୋରତର ଐତିହାେିକ 
ବିବିଧତା କାରଣରକୁ , ପାବାରଡ଼ େଦାେବ୍ବଦା ଧମ୍ବୀୟ 
େମାନତାର ଏକ ପ୍ରମକୁଖ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ବହନ 
କରିଛି । ପବୂ୍ବରକୁ  ପାବାରଡ଼କକୁ ଯାତ୍ା କରିବା ଏସତ 
ମାତ୍ାସର କଷ୍ୋଧ୍ ଥଲିା ସଯ ଜୀବନସର ଅନ୍ତଃ 
ପସକ୍ ଥସର ମାତାଙ୍କ ଦେ୍ବନ କରିବା ନିମସନ୍ 
େମସସ୍ତ ଜୀବନସର ଆୋ ସପାଷଣ କରକୁ ଥସିଲ। 
ବର୍୍ବମାନ ସେଠାସର ଏେଳି େକୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ସଯ 
ସଯସକୌଣେି ବ୍ୟକି୍ େହଜସର ସେଠାକକୁ ଯାତ୍ା 

କରିପାରକୁ ଛନି୍ ଏବଂ ସଦବ ଦେ୍ବନ କରିପାରକୁ ଛନି୍ ।
n 	 ୨୦୨୨ ମେିହା ଜକୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ପାବାରଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପସର 
ପକୁନବବିନ୍ୟାେ କରାଯାଇଥବିା ଶ୍ରୀ କାଳିକା ମାତା 
ମନ୍ଦରିକକୁ ଉଦ୍ ରାଟନ କରିଥସିଲ । ଏହା ଏହ ି
ସକ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରାଚୀନତମ ମନ୍ଦରି ଏବଂ ସେଠାକକୁ 
ବିପକୁଳ େଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ାଳକୁ ଯାତ୍ା କରିଥାନି୍ । ଦକୁଇଟି 
ପଯ୍ବ୍ୟାୟସର ଏହ ିମନ୍ଦରିର ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଇଛି ।

n 	ଅସପ୍ରଲ ଏବଂ ଜକୁନ୍ ୨୦୨୨ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଦକୁଇ 
ପଯ୍ବ୍ୟାୟସର ଏହାର େକୁୋରମ୍ଭ କରିଥସିଲ । 
ଏଥସିର ମନ୍ଦରିର ଆଧାର ତଥା ତିନି ପଯ୍ବ୍ୟାୟସର 
ଏହାର ‘ପରିେର’, ପଥପାଶ୍ୱର୍ ଆସଲାକ େକୁବିଧା 
ଏବଂ େିେିଟିେି ବ୍ୟବସ୍ଥା ୋମିଲ ।

ଗଜ୍ରାଟର ପାବାଗଡ଼: ବତ୍୍ଷମାନ ଅତୟୁାଧନ୍କି ସବ୍ଧିାଯକ୍୍ 

୨୨

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ ବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

n ୨୦୨୨ ମେିହା ଅସକ୍ଟାବର ୯ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସମାଦୀ ରକୁଜରାଟର ସମାସଧରାଠାସର ଅବସି୍ଥତ େଯୂ୍ବ୍ୟ ମନ୍ଦରିର 
ଠାସର ଐତିହ୍ୟ ଆସଲାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର େକୁୋରମ୍ଭ କରିଥସିଲ । 
ସମାସଧରାର େଯୂ୍ବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରକୁଜରାଟର ମନ୍ଦିର ୋସ୍କଯ୍ବ୍ୟର 
ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରୂସପ େବ୍ବତ୍ େକୁପରିଚିତ । ଖ୍ୀଷ୍ୀୟ 
ଏକାଦେ େତାବ୍ଦୀସର ଏହ ିମନ୍ଦିର ନିମ୍ବାଣ କରାଯାଇଥଲିା ।

n 	ଏହା ବର୍୍ବମାନ େମ୍ପରୂ୍୍ବ ରୂସପ ସେୌରେକି୍ସର ଆସଲାକ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥବିା ୋରତର ପ୍ରଥମ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ । ଏହ ି
ଅବେରସର ସମାସଧରା େଯୂ୍ବ୍ୟ ମନ୍ଦରିର ୩ଡି ସପ୍ରାସଜକ୍ େନ 
ମ୍ୟାପିଂର ମଧ୍ େକୁୋରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା ।

n 	ଓଡିୋର ଐତିହାେିକ ସକାଣାକ୍ବ େଯୂ୍ବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସକାଣାକ୍ବ 
େହରକକୁ େମ୍ପରୂ୍୍ବ ରୂସପ ସେୌରେକି୍ଯକୁକ୍ କରିବା ନିମସନ୍ 
୨୦୨୦ ମେିହା ସମ ମାେସର ୋରତ େରକାର ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ 
କରିଥସିଲ । ଏହି ସଯାଜନାକକୁ ସକାଣାକ୍ବର େମସ୍ତ େକି୍ ଚାହିଦା 
ପରୂଣ ନିମସନ୍ ଉପସଯାର କରାଯିବ ।

n 	ସକାଣାକ୍ବ େଯୂ୍ବ୍ୟ ମନ୍ଦରିକକୁ ‘ସେୌର ନରରୀ’ସର ପରିଣତ କରିବା 
ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାକକୁ ଆସରଇ 
ସନବା ନିମସନ୍ ଏହ ିସଯାଜନାର େକୁୋରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା ।

n 	୨୦୨୧ ମେିହା ଅସକ୍ଟାବର ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ କକୁେୀନରର ଆନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର 
େକୁୋରମ୍ଭ କରିଥସିଲ । ଏହ ିବିମାନ ବନ୍ଦର କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ ସହବା 
ପସର ଏଠାକକୁ ପଯ୍ବ୍ୟଟକଙ୍କ ଆରମନସର ୨୦ ପ୍ରତିେତ ଅେିବୃଦି୍ 
ରଟିବାର ଆୋ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ସଲାକମାନଙ୍କକୁ 
କମ୍ବେଂସ୍ଥାନ ସଯାରାଡ଼ କରିବାସର େହାୟକ ସହାଇପାରିବ ।

n 	କକୁେୀନରର ଏକ ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ସବୌଦ୍ ପଯ୍ବ୍ୟଟନ ସକନ୍ଦ୍ର 
ସଯଉଠଁାସର େରବାନ ସରୌତମ ବକୁଦ୍ ମହାପରିନିବ୍ବାଣ ଲାେ 
କରିଥସିଲ । ଏହା ମଧ୍ ବକୁଦି୍ଷ୍ େକବିଟ୍ ର ଏକ ମକୁଖ୍ୟ ଆକଷ୍ବଣ 
ସକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସବୌଦ୍ େକବିଟ୍ ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମକୁଖ ସକନ୍ଦ୍ରରକୁଡ଼ିକ ସହଲା- 
ଲକୁମି୍ବନୀ, ୋରନାଥ ଏବଂ ରୟା ।

n 	ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର େରବାନ ବକୁଦ୍ଙ୍କ ଜୀବନ େହତି େଂପକୃ୍ 
ପ୍ରମକୁଖ ସବୌଦ୍ସ୍ଥଳୀରକୁଡ଼ିକକୁ ସନଇ ଏକ ବକୁଦି୍ଷ୍ େକବିଟ୍ ର ବିକାେ 
ରଟାଉଛନି୍ । ବକୁଦି୍ଷ୍ େକବିଟ୍ ବିକାେର ପ୍ରମକୁଖ କାଯ୍ବ୍ୟାବଳୀରକୁଡ଼ିକ 
ମଧ୍ସର େଂସଯାରୀକରଣ, େିରି୍େୂମି ଏବଂ ଲଜଷିି୍କ୍ସ, ୋଂସ୍କତିୃକ 
ରସବଷଣା, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ େକି୍ା; ଜନ େସଚତନତା ବୃଦି୍; ଏବଂ 
ସଯାରାସଯାର ଓ ଆଉଟ୍ ରିଚ୍ ଆଦି ୋମିଲ ।

n 	ଏହ ିବିମାନ ବନ୍ଦର କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ ସହବା େହତି ସଦେ େିତରକୁ  
ଏବଂ ବାହାରକୁ  ଅଧକିରକୁ  ଅଧକି େଂଖ୍ୟକ ସବୌଦ୍ ଧମ୍ବାବଲମ୍ବୀ 
ପଯ୍ବ୍ୟଟକ କକୁେୀନରରକକୁ ଆେିବା ଆରମ୍ଭ କରିସବ । ଏହା ସବୌଦ୍ 
େକବିଟ୍ େମ୍ପକ୍ବୀତ ସ୍ଥଳୀରକୁଡ଼ିକର ବିକାେ କାଯ୍ବ୍ୟକକୁ ତ୍ୱରାନ ୍ତି 
କରିବ । ଏହା ଫଳସର ଏସବ ଲକୁମି୍ବନୀ, ସବାଧରୟା, ୋରନାଥ, 
କକୁେୀନରର, ଶ୍ରାବସ୍ତୀ, ରାଜରିର, େଙି୍କୋ ଓ ସବୈୋଳୀକକୁ ଯାତ୍ା 
ଖକୁବ୍ କମ ୍େମୟ ମଧ୍ସର େମ୍ପରୂ୍୍ବ କରାଯାଇପାରିବ ।

n 	ସକନ୍ଦ୍ର ପଯ୍ବ୍ୟଟନ ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରକୁ  ଅତକୁ ଲ୍ୟ ୋରତ 
ସୱବ୍ ୋଇଟ୍ ସର ସବୌଦ୍ ପଯ୍ବ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରକୁଡ଼ିକକୁ ପ୍ରଦେବିତ 
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକକୁ ଏକ େମପବିତ ୋଇଟ୍ www.
indiathelandofbuddha.in ରୂସପ ବିକେତି କରାଯାଇଛି। 
ଏହ ିସୱବ୍ ୋଇଟ୍ ର ଉସର୍େ୍ୟ ସହଲା ୋରତର ପ୍ରମକୁଖ ସବୌଦ୍ 
ଧମ୍ବପୀଠସ୍ଥଳୀରକୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରୋର କରିବା ।

n 	େରବାନ ବକୁଦ୍ଙ୍କର ଜନ ୍ମସ୍ଥଳୀ ଲକୁମି୍ବନୀକକୁ ରସ୍ତ କରିବାସର 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ସହଉଛନି୍ ୋରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ।

ବ୍ଦି୍ଷ୍ଟ୍ ସକବିଟ୍ : ଏହବ
ବମିାନ ମାନଚତି୍ହର

ଆମର ଐତହିୟୁକ୍ ଆହଲାକତି 
କର୍ଛ ିହସୌରଶକି୍

ହମାହଧରା ସଯୂ୍ଷୟୁ ମନ୍ଦରି, ହକାଣାକ୍ଷ ମନ୍ଦରି

୨୩

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା
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ସଦେର ଅେଂଖ୍ୟ ମନ୍ଦରି ସହଉଛି ଆମ େଂସ୍କତିୃ ଓ ଇତିହାେର ରନ୍ାରର। 
ଏହା ଜ୍ାନର ସକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କଳା ଓ କାରିରରୀର ସପ୍ରାତ୍ସାହକ । ବର୍୍ବମାନ 
ସବୈଶ୍ୱକି ପକୁନଃେନ୍ତୁଳନ ସକବଳ ଆମର େଂସ୍କତିୃସର ସଯତିକି ମାତ୍ାସର 
ଅନକୁେୂତ ରାଜନୀତି ଓ ଅଥ୍ବନୀତିସର ମଧ୍ ସେତିକି ମାତ୍ାସର ଦୃେ୍ୟମାନ। 
ବସ୍ତକୁତଃ, ଏକ ରଣତାନି୍ତକ ଓ ବିବିଧ େଂସ୍କତିୃଯକୁକ୍ ବିଶ୍ୱ େଙୃ୍ଖଳାସର 
ୋରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପରୂ୍୍ବ ମାତ୍ାସର ପ୍ରତିଫଳିତ ସହବା ଆବେ୍ୟକ ।
-ଡକ୍ଟର ଏେ ଜୟେଙ୍କର, ସକନ୍ଦ୍ର ସବୈସଦେକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତୀ

ଇତହିାସ ଚକ୍ରର �ରୂ୍୍ଷନ,
ଭାରତ ହଦଖଛ୍ ିଏକ ନୂଆ ସକାଳ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱସର େରକାର 
ୋରତୀୟ ଆସ୍ଥା, େଂସ୍କତିୃ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକକୁ ସକବଳ 
ୋରତସର ସ୍ୀକୃତି ନିମସନ୍ ନକୁସହ ଁ ଅପର ପସକ୍ େମଗ୍ର 

ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସର ମଧ୍ ଆଦୃତି ଲାେ କରିବା ଦିରସର କାଯ୍ବ୍ୟ 
କରକୁ ଛି । ଏହ ିପରିସପ୍ରକ୍ୀସର ମନାମା ଓ ଆବକୁଧାବି ଠାସର େରବାନ 
କୃଷ୍ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ପକୁନଃନିମ୍ବାଣ ନିମସନ୍ ୨୦୧୯ ମେିହାସର 
ବିପକୁଳ ଅଥ୍ବ ମଞ୍ଜକୁର କରାଯାଇଥଲିା ଏବଂ ୨୦୧୮ ମେିହାସର ଆବକୁ 
ଧାବିଠାସର ଏକ ହନି୍ଦକୁ ମନ୍ଦରି ନିମ୍ବାଣ ନିମସନ୍ ସ୍ୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ େିରି୍ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥସିଲ ।

ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ବାରାଣାେୀ ଠାସର ଆସୟାଜତି 
ଏକ ଆସଲାଚନାଚକ୍ରସର ଉଦ୍ ସବାଧନ ସଦଇ ସକନ୍ଦ୍ର ସବୈସଦେକି 
ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତୀ ଏେ ଜୟେଙ୍କର େମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମ୍ବାଣସର 
ମନ୍ଦରିରକୁଡ଼ିକର େୂମିକା େମ୍ପକ୍ବସର ଅବତାରଣା କରିଥସିଲ । ସେ 
କହଥିସିଲ ସଯ, “ଆଜ ିଆମକକୁ ଏକଥା ସ୍ରଣ କରିବାକକୁ ସହବ ସଯ 
ଇତିହାେର ଚକ୍ର ରରିୂବାସର ଲାରିଛି” ଓ ୋରତର ଉଦୟ ସହାଇଛି। 
ଏପରି ଏକ େମୟ ଥଲିା ସଯସତସବସଳ ସଦେର ମନ୍ଦରିରକୁଡ଼ିକ 
ଅବସହଳିତ ଅବସ୍ଥାସର ରହଥିଲିା, ସଯସତସବସଳ େମୟ ଆମ 
ବିରକୁ ଦ୍ସର ଥଲିା । ସେ େମୟ ରତ ସହାଇୋରିଛି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 
ଏସବ ମନ୍ଦରିରକୁଡ଼ିକର େକୁରକ୍ା କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ୋରତୀୟ 
ଆସ୍ଥାକକୁ ମଜେକୁ ତ କରିବା ନିମସନ୍ େରକାର ବଦ୍ପରିକର ।”

ସକନ୍ଦ୍ର ସବୈସଦେକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତୀ ଏେ ଜୟେଙ୍କର ଏକଥା 
ସ୍ପଷ୍ କରିଥସିଲ ସଯ ଆଜ ି ଆସମ ସଯସତସବସଳ ୋରତୀୟ 
େେ୍ୟତାର ପକୁନଃନିମ୍ବାଣ, ପକୁନଃଅବସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପକୁନରକୁ ତ୍ାନ କରକୁ ଛକୁ, 
ସେସତସବସଳ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସକବଳ ୋରତ େିତସର େୀମିତ 
ନକୁସହ ଁ, ବରଂ େମଗ୍ର ବିଶ୍ୱସର ବ୍ୟାପ୍ତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କ 
େରକାର କାସମ୍ବାଡ଼ିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସର ଥବିା ୋରତୀୟ 
ମନ୍ଦରିରକୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଓ େକୁରକ୍ା ନିମସନ୍ କାଯ୍ବ୍ୟ କରକୁ ଛନି୍ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସ୍ଥାରକୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦୀ ପ୍ରରତିର ମକୁକାବିଲା କରିବା 
େକାସେ, ସବୈସଦେକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତୀ କହସିଲ ସଯ ୋରତ ନିଜର 
େଂସ୍କତୃିକକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରୋର ଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବେ୍ୟକ ଏବଂ 
ଅବେଷି୍ ବିଶ୍ୱ ନିକଟସର ପହଞ୍ଚାଇବା ଜରକୁ ରୀ । ନିଜ ସଦେସର 
ଆସମ ଯାହା କରକୁ ନା କାହିକିଁ, ଅବେଷି୍ ବିଶ୍ୱ ନିକଟସର ଏହ ିବାର୍୍ବା 
ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର କର୍୍ବବ୍ୟ ।
ହବୈହଦଶକି ବୟୁାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟହର ଏକ ପରୃକ୍ ବଭିାଗ ସଷିୃ୍ଟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ସନତୃତ୍ୱାଧୀନ େରକାରସର ୋରତର 
ସବୈସଦେକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତଣାଳୟ ଆମର ୋଂସ୍କତିୃକ ଐତିହ୍ୟର 
ପକୁନଃଅବସ୍ଥାପନ, ନବୀକରଣ ଏବଂ େହସଯାର ନିମସନ୍ ଏକ ପଥୃକ୍ 
ବିୋର େଷିୃ୍ କରିଛନି୍ । ସମାଦୀ େରକାରଙ୍କ ୋଂସ୍କତିୃକ କୂଟନୀତି 
େମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମସନ୍ ଆମର ଉନ୍ନତ ପରମ୍ପରାର ନିମ୍ବାଣ, 
ପକୁନଃଜ୍ବାରରଣ ଏବଂ ପକୁନଃେଂସ୍ଥାପନ ଦିରସର ଧ୍ାନ ସକନ୍ଦ୍ରତି କରିଛନି୍ ।

୨୪

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗ ବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା
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ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ବାହନିୀର
ପ୍ତୀକ ଲଚତି ବଡ଼ଫ୍କନ୍ 

ବୀର ସଯାଦ୍ା ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟସର ୋରତୀୟ 
ଇତିହାେ େମଦୃ୍ । ଉତ୍ପୀଡ଼କ ୋେକମାନଙ୍କ ବିରକୁ ଦ୍ସର 
ୋହେିକତା ପ୍ରଦେ୍ବନ ରଟଣାର ମଧ୍ ୋରତ ଇତିହାେସର 
ଅସନକ ସରୌରସବାଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଧ୍ାୟ ରହଛିି । ସେହେିଳି 
ଜସଣ ମହାନ୍ ସଯାଦ୍ା ଥସିଲ ଅସହାମ ସେନାପତି ଲଚିତ 
ବଡ଼ଫକୁକନ ଯିଏ ବିୋଳ ସମାରଲ ବାହନିୀକକୁ ନିଜର େୀମିତ 
େମ୍ବଳ, ୋହେିକତା, ସଦେସପ୍ରମ ଓ ରଣସକୌେଳ ବଳସର 
ପରାସ୍ତ କରିପାରିଥସିଲ ।

ଭାରତର ଅମର ବୀର ଲଚତି ବଡ଼ଫ୍କନ 
ଆୋମର ଅସହାମ ୍ ରାଜ୍ୟର ୋେକଙ୍କର ଜସଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ 
ସେନାପତି ୋସବ ଲଚିତ ବଡ଼ଫକୁକନ େକୁପରିଚିତ ଥସିଲ । 
ସମାରଲ ୋେକ ଔରଙ୍ଗସଜବଙ୍କ ସେନାକକୁ ପରାସ୍ତ କରି 
ସେ ସମାରଲମାନଙ୍କ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଚୁ  ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ାକକୁ ପ୍ରତିହତ 
କରିପାରିଥସିଲ । ୧୬୬୨ ମେିହା ଜାନକୁଆରୀ ମାେସର 
ସଯସତସବସଳ ସମାରଲ ସେନାପତି ମୀର ଜକୁମଲା ବ୍ହ୍ମପକୁତ୍ 
ରାଟି ଉପସର ଆକ୍ରମଣ କସଲ ଏବଂ ନିମ ୍ନ ଆୋମ ଅଞ୍ଚଳକକୁ 
ଅକି୍ଆର କରିସନଇଥସିଲ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତୀମାସନ ରିଲଝରୀ 
ରାଟଠାସର ସମାରଲ ସେମାନଙ୍କ େହ େନି୍ ସ୍ାକ୍ର କରିଥସିଲ। 
କିନ୍ତୁ ଏହାପସର ସମାରଲ ୋେକଙ୍କ ଉପରେବ ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼ନା ବୃଦି୍ 
ପାଇବାସର ଲାରିଲା । ସତଣକୁ ୧୬୭୧ ମେିହାସର େରାଇରାଟ 
ଯକୁଦ୍ସର ସମାରଲ ସେନାଙ୍କ େହ ମକୁକାବିଲା େକାସେ ଲଚିତ 
ବଡ଼ଫକୁକନ ଆୋମ ସେନାଙ୍କକୁ ଆହା୍ନ ଜଣାଇଥସିଲ । ଏହ ି
ଯକୁଦ୍ସର ସମାରଲମାସନ ଆେି ସେନାଙ୍କ ନିକଟସର ଅତ୍ୟନ୍ 
ଲଜ୍ାଜନକ ୋସବ ପରାସ୍ତ ସହବାକକୁ ବାଧ୍ ସହାଇଥସିଲ । 
ଲଚିତ ବଡ଼ଫକୁକନ ଓ ତାଙ୍କ ସେନାଙ୍କ ଏହ ିବୀରତ୍ୱର ମକୁକାବିଲା 
ଆମ ସଦେ ଇତିହାେସର େବକୁଠାରକୁ  ବଳି ଏକ ବଡ଼ ୋମରିକ 
େଫଳତା ଓ ସପ୍ରରଣାଦାୟୀ ରଟଣା ୋସବ େକୁପରିଚିତ ।

୪୦୦ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା

ନସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ ସଦେ ସଯସତସବସଳ 
ଲଚିତ ବଡ଼ଫକୁକନଙ୍କ ୪୦୦ତମ ଜୟନ୍ୀ ପାଳନ 
କରକୁ ଛି, ସେଥପିାଇ ଁ ବଷ୍ବବ୍ୟାପୀ ଆସୟାଜିତ ଉତ୍ସବର 

ଉଦ୍ ଯାପନୀ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର ସଯାରସଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସମାଦୀ ଉପସି୍ଥତ ଜନତାଙ୍କକୁ େସମ୍ବାଧତି କରିଥସିଲ; “... 
ସଯସତସବସଳ ୋରତ ସକୌଣେି ବିପଦ କିମ୍ବା ଦକୁଃେମୟର 
େମକୁଖୀନ ସହାଇଛି, ତାହାର ମକୁକାବିଲା କରିବା ନିମସନ୍ ସକୌଣେି 
ନା ସକୌଣେି “ବିେୂତି” ଧରା ପଷୃସ୍ର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍। 
ସଯସତସବସଳ ଆୋମର ବୀରରାଥା କଥା କକୁହାଯାଇଥାଏ 
େସରଇରାଟ ଯକୁଦ୍ କଥା ଅବେ୍ୟ ସ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। 
ନୂଆଦିଲେୀର ବିଜ୍ାନ େବନ ଠାସର ଆସୟାଜିତ ଲଚିତ 
ବଡ଼ଫକୁକନଙ୍କ ୪୦୦ତମ ଜୟନ୍ୀ େମାସରାହସର ଉଦ୍ ସବାଧନ 
ସଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ କହିସଲ, “ଆସମ ଏେଳି 
ଏକ େମୟସର ବୀର ଲଚିତ ବଡ଼ଫକୁକନଙ୍କ ୪୦୦ତମ ଜୟନ୍ୀ 
ପାଳନର େକୁସଯାର ପାଇଛକୁ ସଯସତସବସଳ େମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର 
ସ୍ାଧୀନତାର ଅମତୃ ମସହାତ୍ସବ ପାଳନ କରକୁ ଛି। ଆଜି ସଦେ 

ନଜର ମହାନ୍ ଐତିହ୍ୟକକୁ ସନଇ ରବ୍ବ ଅନକୁେବ କରକୁ ଛିଏବଂ 
ଦାେତ୍ୱର ମାନେିକତାକକୁ ପଛସର ପକାଇ ସଦଇଛି।” ଆଜ ି
ୋରତ ଉପନିସବେବାଦର େଙୃ୍ଖଳକକୁ ଚ୍ିନ୍ନକରି ଆରକକୁ ଅଗ୍ରେର 
ସହବସର ଲାରିଛି  ଓ ନିଜର ଐତିହ୍ୟକକୁ ପାଳନ କରକୁ ଛି ଏବଂ ରବ୍ବ 
ଓ ସରୌରବର େହ ଅତୀତର ବୀରରାଥାକକୁ ସ୍ରଣ କରକୁ ଛି । ବୀର 
ଲଚିତଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ଆମ ସଦେ େମମ୍କୁଖୀନ ସହଉଥବିା ଅସନକ 
ବିପଦକକୁ ମକୁକାବିଲା କରିବା ନିମସନ୍ ସପ୍ରରଣା ସଯାରାଇବ। 
ବୀର ଲଚିତଙ୍କ ଜୀବନ ସଦେର ସ୍ାଥ୍ବକକୁ ଅଗ୍ରପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସଦବା 
େକାସେ ସପ୍ରରଣା ସଯାରାଇଥାଏ , ସକୌଣେି ବ୍ୟକି୍ରତ ସ୍ାଥ୍ବେିଦି୍ 
ପାଇ ଁନକୁସହ ଁ।” ୋରତ େଦାେବ୍ବଦା ନିଜର େମ୍ପଦ ଓ ୋଂସ୍କତିୃକ 
ସବୈେବକକୁ େମ୍ାନ ଜଣାଇ ଆେିଛି । ଆସମ େଦାସବସଳ ଆମର 
ଆଧ୍ାତି୍ମକ ଓ ୋଂସ୍କତିୃକ ଚିନ୍ାଧାରାକକୁ େକୁରକି୍ତ ରଖ ି ଆେିଛକୁ । 
ଅଧକିରକୁ  ଅଧକି ସଲାକଙ୍କ ନିକଟସର ବୀର ଲଚିତ ବଡ଼ଫକୁକନଙ୍କ 
ବୀରତ୍ୱର ରାଥା ପହଞ୍ଚାଇବା େକାସେ, ତାଙ୍କ ପାଇ ଁଉତ୍ସର୍ବୀକୃତ 
ଏକ େଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକକୁ ମାତ୍ କିଛି ଦିନ ତସଳ ଆୋମ 
େରକାର ସରାଷଣା କରିଛନି୍ ।

୨୫

ପ୍ଚ୍ଛଦ ପ୍ସଙ୍ଗବିକାେ ଓ ପରମ୍ପରା



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ୋରତ ଜ୨ି୦ ଅଧ୍କ୍ ପଦୋର ଗ୍ରହଣ ବିକାେେୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର 
ଏକ ‘ତ୍ୟୀ’ (ଇସଣ୍ାସନେିଆ, ୋରତ ଓ ବ୍ାଜଲି)କକୁ ସନଇ 
ରଠତି ଏବଂ ଏହା ‘ପ୍ରଥସମ ୋରତ’ ମନ୍ତ ଉପସର ଆଧାରିତ। 

ଏହ ି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର ୋରତ ତା’ର ବିପକୁଳ ସକ୍ତ୍ୀୟ ୋମଥ୍ବ୍ୟ, ଐତିହ୍ୟ, 
େଂସ୍କତିୃ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ନରରୀରକୁଡ଼ିକର ବିବିଧ ୋରକକୁ େମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ 
ନିକଟସର ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି । 

ୋରତର ଅଧ୍କ୍ତାସର ଜ-ି୨୦ର ପ୍ରଥମ ସେପ୍ବା ୍ାକ୍ ସବୈଠକ 
ଉଦୟପକୁରଠାସର ଅନକୁଷ ୍ିତ ସହାଇଥଲିା । ସେହେିଳି ଏହାର ଆଥବିକ ପ୍ରେଙ୍ଗ 
ଆସଲାଚନା ସବଙ୍ଗାଲକୁରଠାସର ଆସୟାଜନ କରାଯାଇଥଲିା । ଅପର ପସକ୍ 
ମକୁମ୍ବାଇଠାସର ଅନକୁଷ ୍ିତ ସହାଇଥଲିା ବିକାେ କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ ସରାଷୀ୍ର ସବୈଠକ। 
ଏହେିବକୁ ସବୈଠକମାନଙ୍କସର ବିେିନ୍ନ ପ୍ରକାର େମେ୍ୟାବଳୀ ଓ ୋରତର 
ପ୍ରମକୁଖ ଉଦ୍ ସବର େଂମ୍ପକ୍ବସର ଆସଲାଚନା କରାଯାଇଥଲିା ଏବଂ ଉପସି୍ଥତ 
ପ୍ରତିନିଧମିାସନ ୋରତର ବିବିଧତା, ସ୍ଥାନୀୟ କଳା ସକୌେଳର ୋମଥ୍ବ୍ୟ, 
ଏବଂ େଂସ୍କତିୃର ସକାମଳ େକି୍ େଂପକ୍ବସର ଅବରତ ସହାଇପାରିଥସିଲ। ଏହ ି
ଅବେରସର ସେମାସନ ବିେିନ୍ନ ପଯ୍ବ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ପରିଦେ୍ବନ 
କରିଥସିଲ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଲାକନୃତ୍ୟ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକକୁ ଉପସୋର କରିଥସିଲ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରମକୁଖ େଚିବ ପି ସକ ମିଶ୍ର ଏହ ିକାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର ନିଜର 
ବକ୍ବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହସିଲ ସଯ ନିଜର ପରମ୍ପରା ଓ ୋଂସ୍କତିୃକ 
ଐତିହ୍ୟକକୁ େମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନିକଟସର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏହା ଏକ ବିୋଳ 

ହବୈଶ୍ୱକି ଚାହଲଞ୍ଜ ମଧ୍ୟହର

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ତୃରି ରଙ୍ଗ
ବଶି୍ୱକ୍ କରିଛ ିମଗ୍୍ଧ

ଜ୨ି୦ର ଆସୟାଜନ କରିବା ଅଥ୍ବ ବିଶ୍ୱ ଜଡ଼ିିପିର ୮୩ ପ୍ରତିେତ, 
ବାଣଜି୍ୟ କାରବାରର ୭୫ ପ୍ରତିେତ, ଏବଂ ପଥୃବିୀର ସମାଟ 

ଜନେଂଖ୍ୟାସର ଦକୁଇ- ତୃତୀୟାଂେକକୁ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ କରିବା େସଙ୍ଗ 
େମାନ ଯାହାକି ପ୍ରସତ୍ୟକ ୋରତୀୟଙ୍କ ନିମସନ୍ ରବ୍ବ ଓ 

ସରୌରବ ଅନକୁେବ କରିବାର ଏକ ଅପବୂ୍ବ ଅବେର । ୨୦୨୨ 
ମେିହା ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ଦିନ ୋରତ ଜ୨ି୦ େଂରଠନର 

ଅଧ୍କ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହ ିଦାୟିତ୍ୱ ୨୦୨୩ ମେିହା 
ନସେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ରହବି । ଏହ ିଅବଧ ିମଧ୍ସର 
୩୨ଟି କାଯ୍ବ୍ୟ ବର୍ବସର ସଦେର ବିେିନ୍ନ ସ୍ଥାନସର ପ୍ରାୟ ୨୦୦ଟି 
ସବୈଠକର ଆସୟାଜନ କରାଯିବ । ଡିସେମ୍ବର ୪ରକୁ  ୭ ତାରିଖ 

ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଉଦୟପକୁର ଠାସର ସେପ୍ବା େମି୍ଳନୀ ଆସୟାଜତି 
ସହାଇଥଲିା ଓ ଡିସେମ୍ବର ୧୩ରକୁ  ୧୫ ତାରିଖ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 

ସବଙ୍ଗାଲକୁରକୁ ଠାସର ଆଥବିକ ପ୍ରେଙ୍ଗସର ସବୈଠକର ଆସୟାଜନ 
କରାଯାଇଥଲିା । ଏହ ିଦକୁଇଟିଯାକ ସବୈଠକସର ପ୍ରତିନିଧମିାସନ 

ସଯାରସଦଇ ସବୈଶ୍ୱକି ସ୍ତରସର ଅନକୁେୂତ େମେ୍ୟାବଳୀ 
େଂପକ୍ବସର ବିସୃ୍ତତ ଆସଲାଚନା କରିଥସିଲ । କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର 

ୋରତୀୟ େଂସ୍କତିୃ, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆତିଥ୍ୟର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ 
ତଥା େବ୍ୟ ପ୍ରଦେ୍ବନ ସଦଖବିାକକୁ ମିଳିଥଲିା ।

୨୬

ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଜ୨ି୦ସର ୋରତର ସନତୃତ୍ୱ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ମଞ୍ଚ ଓ ବିରାଟ େକୁସଯାର ।  
ଜ-ି୨୦ େଖିର େମି୍ଳନୀର ଆସୟାଜନ କରିବା ଉେୟ ଐତିହାେିକ 

ଦୃଷି୍ସକାଣରକୁ  ଏବଂ ଆୋ ଆକାଂକ୍ାସର େରପରୂ ଏକ େକୁସଯାର। ୋରତର 
ଜ-ି୨୦ ଅଧ୍କ୍ତାକକୁ େମଥ୍ବନ କରି ଜ-ି୨୦ ସନତୃବର୍ବ ଏକ ବିବୃତିନାମା ଜାରି 
କରିଥସିଲ । ସେଥସିର ସେମାସନ ଦେ୍ବାଇଥସିଲ ସଯ ଏକ ୋନି୍ପରୂ୍୍ବ, େମଦୃ୍ 
ଏବଂ ସପାଷଣୀୟ େବିଷ୍ୟତର ପକୁନର୍ବଠନ ନିମସନ୍ ଜ-ି୭ େଂକଳ୍ପବଦ୍ । 
ସଯସହତକୁ  ଏକ ୋବ୍ବଜନୀନ େବିଷ୍ୟତର େମାଧାନ େତୂ୍ ଉପସର ୋରତ 
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆସରାପ କସର, ଏହାଜ-ି୨୦କକୁ ଜନୋରିଦାରୀ େହ େଂସଯାର 
କରି େମସ୍ତଙ୍କକୁ ଏଥସିର ୋମିଲ କରିବାର େକୁସଯାର ସଯାରାଇବ । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ମଧ୍ େବ୍ବଦଳୀୟ ସବୈଠକସର ଏକ ପରୂ୍୍ବାଙ୍ଗ 
େରକାରର ଏବଂ ପରୂ୍୍ବାଙ୍ଗ ୋମାଜକି ଆେିମକୁଖ୍ୟ ଓ ଜନୋରିଦାରୀର 
ଆବେ୍ୟକତା ଉପସର ରକୁରକୁ ତ୍ୱ ଆସରାପ କରିଥସିଲ । ଏଥ ି େହତି 
ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଉପ ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କ େହ ସହାଇଥବିା 
ସବୈଠକସର ମଧ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଏହ ିପ୍ରେଙ୍ଗ ଉସଲେଖ କରିଥସିଲ ।
ଚାରିଦନି ଧରି ଉଦୟପର୍ଠାହର ହସପ୍ଷା ୍ାକ୍ ହବୈଠକ ଅନ୍ଷ୍ଠିତ

ଡିସେମ୍ବର ୪ରକୁ  ୭ ତାରିଖ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପକୁରଠାସର 
ସେପ୍ବା ୍ାକ୍ ସବୈଠକର ଆସୟାଜନ କରାଯାଇଥଲିା । ବିଶ୍ୱର ଜଟିଳ 
େୂରାଜସନୈତିକ ସି୍ଥତି ମଧ୍ସର ଆମନି୍ତତ ରାଷ୍ଟ୍ରର  ସେପ୍ବାମାସନ ଏବଂ 
େମସ୍ତ ଜ-ି୨୦ େଦେ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧମିାସନ ଏହ ିକାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର ସଯାର 

ସଦଇଥସିଲ । େମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ୋରତର ଅଧ୍କ୍ ସନତୃତ୍ୱକକୁ ପ୍ରଥମରକୁ  ହି ଁ
ଦୃଢ଼ େମଥ୍ବନ ଥଲିା । “ଏକ ବିଶ୍ୱ, ଏକ ପରିବାର, ଏକ େବିଷ୍ୟତ” େୀଷ୍ବକ 
ପ୍ରତି େମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର େବ୍ବେମ୍ତ େମଥ୍ବନ ଜ୍ାପନ କରିଥସିଲ 
ଏବଂ ଦୃସଢ଼ାକି୍ ବ୍ୟକ୍ କରିଥସିଲ ସଯ “ଏହା ବିଶ୍ୱରକୁ  େଂକଟକକୁ ହ୍ାେ 
କରିବା େହତି ପାରସ୍ପରିକ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାେ ବୃଦି୍ସର େହାୟକ ସହବ” । 
ଏହ ିସେପ୍ବା େମି୍ଳନୀ ଅବେରସର ଅସନକ ପ୍ରକାର ସରାଡମ୍ୟାପ ୍ପ୍ରସ୍ତକୁତ 
କରାଯାଇଥଲିା । ପ୍ରଯକୁକି୍ରତ ପରିବର୍୍ବନ, ପରିସବେ ପାଇ ଁେବକୁଜ ବିକାେ 
ଧାରା ଏବଂ ଜୀବନସେୈଳୀ (‘ଲାଇଫ୍ ’), ତ୍ୱରାନ ୍ତି, େମାସବେୀ ଏବଂ 
େହନେୀଳ ବିକାେ, ବହକୁପକି୍ୟବାଦ ଏବଂ ୩ ଏଫ (ଫକୁ ଡ୍ , ଫକୁଏଲ ଏବଂ 
ଫଟବିଲାଇଜର), ମହଳିା-ସନୃତ୍ୱତ୍ୱାଧୀନ ବିକାେ, ପଯ୍ବ୍ୟଟନ ଏଂ େଂସ୍କତିୃ େଳି 
ପ୍ରମକୁଖ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପସର ସବୈଠକସର ବିସୃ୍ତତ ଆସଲାଚନା କରାଯାଇଥଲିା ।
ସେପ୍ବା ୍ାକ୍ ସର ପ୍ରତିନିଧମିାନଙ୍କ ଆରମନ େହ ସେମାନଙ୍କକୁ ରାଜସ୍ଥାନୀ 
ସଲାକ ପରମ୍ପରା ଅନକୁୋସର େବ୍ୟ େମ୍ବଦ୍ନା ଜ୍ାପନ କରାଯାଇଥଲିା। 
ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାସନ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସପାଷାକ ଓ ସକାଟ୍ ପରିଧାନ 
କରି ଅତିଥମିାନଙ୍କକୁ ସ୍ାରତ କରିଥସିଲ । ରାଜସ୍ଥାନୀ ୋଫା େମ୍ପକ୍ବସର 
ଅତିଥମିାନଙ୍କକୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ନିମସନ୍ ସେମାନଙ୍କକୁ ୋଫା ପରିଧାନ 
କରାଯାଇଥଲିା ଏବଂ ସେମାସନ କକୁମ୍ଭଲରଡ଼ ଦକୁର୍ବ ପରିଦେ୍ବନ କରିଥସିଲ । 
ସେଠାସର ସେମାସନ ପଞ୍ଚଦେ େତାବ୍ଦୀସର ନିମବିତ ବିଶ୍ୱର ଦି୍ତୀୟ ବୃହର୍ମ 
ଦକୁର୍ବ ପ୍ରାଚୀର ସଦଖଥିସିଲ । 

ଜ୨ି୦ସର ୋରତର ସନତୃତ୍ୱ ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ୋରତର ଜ-ି୨୦ ଅଧ୍କ୍ତା ଅବଧସିର ଆଥବିକ ଏବଂ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ବ୍ୟାଙ୍୍କ ସଡପକୁଟୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସବୈଠକ ‘ଫାଇନାନ ୍୍ାକ୍ ’ 
ସବଙ୍ଗାଲକୁରକୁ ଠାସର ଡିସେମ୍ବର ୧୩ରକୁ  ୧୫ ତାରିଖ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
ଅନକୁଷ ୍ି ସହାଇଥଲିା ।  ସବୈଶ୍ୱକି ଦୃେ୍ୟପଟ୍ଟସର ବିେିନ୍ନ ଆଥବିକ 
େମେ୍ୟାବଳୀ ପ୍ରେଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିନିଧମିାସନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ରକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ପ୍ରେଙ୍ଗସର ଆସଲାଚନା କରିଥସିଲ । ସେପ୍ବା 
ସବୈଠକସର ରହୃୀତ େିଦ୍ାନ୍ ଓ ସେେବକୁର କାଯ୍ବ୍ୟାନୟ୍ନ 
ନିମସନ୍ ସକଉ ଁେତୂ୍ରକୁ  ଅଥ୍ବ େଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ତାହା ଉପସର 
ମଧ୍ ପ୍ରତିନିଧମିାସନ ବିଚାରବିମେ୍ବ କରିଥସିଲ ।
ୋରତ ପାଇ ଁଜ-ି୨୦  ଅଧ୍କ୍ ପଦୋର ଅତ୍ୟନ୍ ରକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 
କାରଣ ୋରତ ବର୍୍ବମାନ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତର ଆଥବିକ ପ୍ରରତିେୀଳ 
ରାଷ୍ଟ୍ର ୋସବ ଆରକକୁ ଅଗ୍ରେର ସହଉଛି । ଏହ ିସବୈଠକ  ପ୍ରଯକୁକି୍ 
େଳି୍ପର ପ୍ରାଣସକନ୍ଦ୍ର ୋସବ େକୁପରିଚିତ ସବଙ୍ଗାଲକୁରକୁ ଠାସର 
ସକନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ବ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ୋରତୀୟ ରିଜେ୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ପକ୍ରକୁ  ମିଳିତ ୋସବ ଆସୟାଜନ କରାଯାଇଥଲିା । ଆେନ୍ା 
ସଫବୃଆରୀ ମାେସର େଦେ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅଥ୍ବ ମନ୍ତଣାଳୟ 
ଏବଂ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ରେର୍୍ବରମାନଙ୍କର ଅସନକ 
ରକୁଡ଼ିଏ ସବୈଠକ ଆସୟାଜନ କରାଯିବାର କାଯ୍ବ୍ୟେଚୂୀ ପ୍ରସ୍ତକୁତ 
ସହାଇଛି। ସେହେିବକୁ ସବୈଠକସର ଆଥବିକ େମାସଯାଜନ, 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ସକ୍ତ୍ ନିମସନ୍ ଅଥ୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟିକେ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା େଳି ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପସର ଆସଲାଚନା କରାଯିବ ।

୨୭

ହବଙ୍ଗାଲ୍ର୍ଠାହର ପ୍ରମ ଆରବିକ ୍ାକ୍ ହବୈଠକ

ଆରବିକ ୍ାକ୍ ହବୈଠକର ନଯି୍ଷୟୁାସ ହପାରଣୀୟ ଓ 
ସମାହବଶୀ ବକିାଶ ଦଗିହର ସହାୟକ ହହବ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ଏହ ି ଅବେରସର ଆରନ୍ତୁକ ଅତିଥମିାସନ ରାଜସ୍ଥାନର ଚତକୁ ମକୁ୍ବଖୀ ସଜୈନ 
ମନ୍ଦରି ପରିଦେ୍ବନ କରିଥସିଲ । ସେମାନଙ୍କ େମ୍ାନାସଥ୍ବ ରାଜସ୍ଥାନୀ 
ସଲାକନୃତ୍ୟ ପରିସବଷଣ କରାଯାଇଥଲିା । ଜ-ି୨୦ ଅତିଥମିାସନ ଡିଜଟିାଲ 
ସପସମଣ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ମସର େଳି୍ପଗ୍ରାମରକୁ  ବିେିନ୍ନ ୋମଗ୍ରୀମାନ କ୍ରୟ 
କରିଥସିଲ । ଉଦୟପକୁରକକୁ ଏକ ସବୈଶ୍ୱକି ପଯ୍ବ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀସର ପରିଣତ 
କରିବା ନିମସନ୍ ଉେୟ ସକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ େରକାର ମିଳିତ ୋସବ କାଯ୍ବ୍ୟ 
କରକୁ ଛନି୍।
ବକିାଶ କାଯ୍ଷୟୁକାରୀ ହଗାଷ୍ଠୀର ପ୍ରମ ହବୈଠକହର ଏସଡିଜ,ି ଲାଇଫ୍ 
ଏବଂ ବକିାଶ ପାଇ ଁଡାଟା ପ୍ସଙ୍ଗହର ଆହଲାଚନା

ସେପ୍ବା ୍ାକ୍ ବର୍ବସର ଡିସେମ୍ବର ୧୩ରକୁ  ୧୬ ତାରିଖ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ବିକାେ 
କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ ସରାଷୀ୍ ସବୈଠକ ଅନକୁଷ ୍ିତ ସହାଇଥଲିା । ଏହି ସବୈଠକସର 
ସଯାରସଦଇ ୋରତୀୟ ସେପ୍ବା ଅମିତାେ କାନ୍ କହିସଲ ସଯ ଜି-୨୦ 
େଦେ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆୋ ଆକାଂକ୍ା ଏବଂ ‘ସ୍ା୍ବାଲ୍ ୋଉଥ‘ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ 
ଆବେ୍ୟକତାକକୁ ଅଗ୍ରାଧକିାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର 
ପ୍ରତିଫଳିତ ସହାଇଛି । ୋରତ ଏକ େମାସବେୀ, ନିର୍୍ବାୟକ ଏବଂ 
କାଯ୍ବ୍ୟାନୟ୍ନ ଆେିମକୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଜଳବାୟକୁ  ଅନକୁକୂଳ କାଯ୍ବ୍ୟପନ୍ଥା 
ଏବଂ େବକୁଜ ବିକାେ େସମତ ପରିସବେ ପାଇ ଁଜୀବନସେୈଳୀ (ଲାଇଫ୍ ) 
ଉପସର ୋରତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆସରାପ କରକୁ ଛି । ସପାଷଣୀୟ ବିକାେ 
ଲକ୍୍ୟ ଏବଂ ବିକାେ ପାଇ ଁ ଡାଟା ପ୍ରବର୍୍ବନକକୁ ତ୍ୱରାନ ୍ିତ କରାଯିବା 
ଉପସର ଜି-୨୦ େଦେ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ େହିତ ଆସଲାଚନା କରାଯାଇଥଲିା 
।  ୋରତ ମଧ୍ ମହିଳା ସକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାେ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଦିରସର ସନତୃତ୍ୱ 
ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ରମସର େମାସବେୀ ବିକାେ ଏବଂ ୋମହୂିକ 
କାଯ୍ବ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ଉପସର ରକୁରକୁ ତ୍ୱ ଆସରାପ କରକୁ ଛି ।  ଉେୟ ବିକେତି 
ଏବଂ ବିକାେେୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରକୁଡ଼ିକର ନାରରିକମାନଙ୍କ ଜୀବନସେୈଳୀସର 
ପରିବର୍୍ବନ ରଟାଇବା େକାସେ ଉର୍ମ ମାନର ତଥା ରିଅଲ୍ ଟାଇମ ୍ଡାଟା 
ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବାସର ୋରତ େଦାେବ୍ବଦା ବିଶ୍ୱାେୀ ଯଦ୍ାରା ପ୍ରସତ୍ୟକ 

ରାଜସନତା ଏବଂ େରକାରୀ ଅଧକିାରୀଙ୍କକୁ ଜନୋଧାରଣଙ୍କ ନିକଟସର 
ଉର୍ରଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ସବୈଠକ ପସର, ପ୍ରତିନିଧମିାସନ 
କସହ୍ନରୀ ରିରିରକୁମ୍ାକକୁ ବକୁଲି ଯାଇଥସିଲ । 
ଭାରତର ଜ-ି୨୦ ଅଧ୍ୟଷେ ପଦ ସମଗ୍ର ହଦଶର 

େବକୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜସନୈତିକ ଦଳଙ୍କ େହସଯାର କାମନା କରି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ଏକ ସବୈଠକସର ଆସଲାଚନା କରିଥସିଲ। 
ଏହ ି େବ୍ବଦଳୀୟ ସବୈଠକସର ସେ ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଉପ 
ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କ େହତି ଆସଲାଚନା କରିଥସିଲ । ସବୈଠକସର ନିଜର 
ବକ୍ବ୍ୟ ରଖ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହସିଲ ସଯ, ‘ୋରତର ଜ-ି୨୦ ଅଧ୍କ୍ ପଦ 
ଗ୍ରହଣ େମଗ୍ର ସଦେର ଏବଂ ସଦେର ୋମଥ୍ବ୍ୟକକୁ ପ୍ରଦେ୍ବନ କରିବା େକାସେ 
ଏହା ଏକ ଅପବୂ୍ବ େକୁସଯାର । ଜ-ି୨୦ ଅଧ୍କ୍ତା ମାଧ୍ମସର ସଦେ ନିଜର 
ବିେିନ୍ନ ୋରର ବିସେଷତାକକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ 
ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ବିବିଧତାକକୁ ମଧ୍ ଦେ୍ବାଇ ପାରିବ। ସଯଉେଁବକୁ ସ୍ଥାନସର 
ସବୈଠକମାନ ଅନକୁଷ ୍ିତ ସହବ ତାହା ଉପସର ଧ୍ାନ ସକନ୍ଦ୍ରତି କରାଯିବା 
ଉଚିତ । ସେେବକୁକକୁ ବ୍ୟବୋୟ, ନିସବେ ଏବଂ ପଯ୍ବ୍ୟଟନ ଲକ୍୍ୟସ୍ଥଳ ଦୃଷି୍ରକୁ  
ଅଧକି ଆକଷ୍ବଣୀୟ କରାଯିବା ଦରକାର ଯାହାକି ସେଠାକାର ଅଥ୍ବନୀତିକକୁ 
ବୃଦି୍ କରିବା ନିମସନ୍ ୋମଥ୍ବ୍ୟ ବହନ କସର ।
ବହିଦଶୀ ପ୍ତନିଧିମିାନଙ୍କ ଖାଦୟୁ ରାଳିହର ଭାରତର ହମାଟା ଶସୟୁ

୨୦୨୩ ମେିହାକକୁ ଆନ୍ଜ୍ବାତିକ ମିସଲଟ୍ ବଷ୍ବ ୋସବ ପାଳନ 
କରାଯାଉଥବିା ଦୃଷି୍ରକୁ  ୋରତ ସଦେସର ଉପଲବ୍ଧ ବିେିନ୍ନ ପ୍ରକାର 
ଖାଦ୍ୟାନ୍ନକକୁ ବିସଦୋରତ ପ୍ରତିନିଧମିାନଙ୍କକୁ ପରିସବଷଣ କରିଥଲିା । 
ଉଦୟପକୁରର ଜି-୨୦ ସବୈଶ୍ୱକି ସଫାରମର୍ ସେପ୍ବାମାନଙ୍କ ଥାଳିସର 
ବିେିନ୍ନ ସପୌଷି୍କ େେ୍ୟରକୁ  ପ୍ରସ୍ତକୁ ତ ଖାଦ୍ୟ ପରଷା ଯାଇଥଲିା । ରାଜସ୍ଥାନୀ 
ୋହୀ ଥାଳି ବ୍ୟତୀତ ମଖାନା ସମଥ ି ମଟର ମଲାଇ, ଜୱାର ସମଥ ି
ରଟ୍ଟା ତରକାରୀ ଏବଂ ଅଖସରାଟ- ଡିମିରି ପକୁଡିଂସର ଅତିଥମିାନଙ୍କକୁ 
େତ୍ାର କରାଯାଇଥଲିା । 

ଜ-ି୨୦ ସମ୍ପକ୍ଷହର
 ଆନ୍ଜ୍ବାତିକ େହସଯାର ନିମସନ୍ ଜ-ି୨୦ ଏକ ପ୍ରମକୁଖ ସଫାରମ ଯାହା ୟକୁ ସରାପୀୟ େଂର 

େସମତ ୧୯ଟି ସଦେକକୁ ସନଇ ରଠତି ।
 ମିଳିତ ଜାତିେଂର, ବିଶ୍ୱ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ େଂରଠନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣଜି୍ୟ େଂରଠନ େସମତ 

ଅସନକ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ସକ୍ତ୍ୀୟ େଂରଠନ ସ୍ଥାୟୀ ୋସବ ଏଥସିର ୋମିଲ ଏବଂ 
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଂଲାସଦେ େସମତ ଅନ୍ୟ ନଅଟି ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କକୁ ଏହ ିେଂରଠନକକୁ ଆମନ୍ତଣ 
କରାଯାଇଛି ।

 ଜ-ି୨୦ ଅଧ୍କ୍ ୋସବ ୋରତ ମଧ୍ ଏହ ିେଂରଠନକକୁ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସେୌର େଂରଠନ, 
େିଡ଼ିଆରଆଇ, ଏବଂ ଏେୀୟ ବିକାେ ବ୍ୟାଙ୍କକକୁ ଆମନ୍ତଣ ଜଣାଇଛି ।

 ଜ-ି୨୦ େଂରଠନର େଦେ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାସନ ବିଶ୍ୱର ୮୫ ପ୍ରତିେତ ଜଡ଼ିିପି ଏବଂ ୭୫ 
ପ୍ରତିେତରକୁ  ଅଧକି ସବୈଶ୍ୱକି ବାଣଜି୍ୟର ଅଧକିାରୀ । ସେହେିବକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମାଟ 
ଜନେଂଖ୍ୟା ବିଶ୍ୱର େମଗ୍ର ଜନେଂଖ୍ୟାର ଦକୁଇ ତୃତୀୟାଂେ ସବାଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

 ଜ-ି୨୦ର ଦକୁଇଟି େମାନ୍ରାଳ ୍ାକ୍ - ଆଥବିକ ୍ାକ୍ ଏବଂ ସେପ୍ବା ୍ାକ୍ ରହଛିି । େଦେ୍ୟ 
ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅଥ୍ବ ମନ୍ତୀ ଏବଂ ସେହ ିସଦେର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ରେର୍୍ବର ଆଥବିକ ୍ାକ୍ ର 
ସନତୃତ୍ୱ ସନଉଥବିାସବସଳ ସେପ୍ବାମାସନ ସେପ୍ବା ୍ାକ୍ ର ସନତୃତ୍ୱ ସନଉଛନି୍ ।

 ଏହାର ତୃତୀୟ ୋଖାଟି ସହଲା େହସଯାରୀ ସରାଷୀ୍ ଯାହା ଅଣ-େରକାରୀ 
ଅଂେଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କକୁ ସନଇ ରଠତି ଏବଂ ସେମାସନ ନୀତି ନିଦ୍୍ବାରଣ ପ୍ରକି୍ରୟାସର 
େହସଯାର କରିଥାନି୍ । ଚଳିତ ଥର ଏଥସିର ସେହେିଳି ୧୦ଟି ସରାଷୀ୍ ୋମିଲ 
ସହାଇଛନି୍ ଏବଂ ସେଥସିର ୋରତ ଷ୍ାଟ୍ବ ଅପ ୍୨୦ର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛିି ।

 ଜ-ି୨୦ର ସକୌଣେି ସ୍ଥାୟୀ େଚିବାଳୟ ନାହି ଁ। ଏହାର ଅଧ୍କ୍ତାକକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରତ୍ୟୀ 
େହସଯାର କରିଥାନି୍ ସଯଉମଁାସନ କି ପବୂ୍ବତନ, ବର୍୍ବମାନ ଏବଂ ଆରାମୀ ଦିନସର 
ଅଧ୍କ୍ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିସବ । ବର୍୍ବମାନ ଏହ ିରାଷ୍ଟ୍ର ତ୍ୟୀ ସହସଲ ଇସଣ୍ାସନେିଆ, 
ୋରତ ଏବଂ ବ୍ାଜଲି । 

 ବିରତ ୭୫ ବଷ୍ବ ମଧ୍ସର ଏହା ୋରତ ପାଇ ଁେବକୁଠାରକୁ  ବଡ଼ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ଏକ ବଷ୍ବ 
ମଧ୍ସର ସଦେର ୫୦ଟି େହରସର ୨୦୦ଟି ସବୈଠକ ମାଧ୍ମସର େଂପାଦିତ ସହବ ।

୨୮

ରାଷ୍ଟଟ୍ର ଜ୨ି୦ସର ୋରତର ସନତୃତ୍ୱ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

୨୦୧୬ ମେିହାସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଫେଲ ବୀମା ସଯାଜନା 
(ପିଏମଏଫବିୱାଇ)ର େକୁୋରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା ଯାହାକି 

କୃଷକମାନଙ୍କ େମେ୍ୟାର େମାଧାନର ଏକ େରଳ ଉପାୟ । କୃଷକମାସନ 
ଅଥ୍ବ ଅୋବରକୁ  ଫେଲ ବୀମା ପାଇ ଁଅଧକି ହାରସର ପି୍ରମିୟମ ୍ରାେ ି  କିମ୍ବା 
କ୍ୟାପିଂ ସଦବାକକୁ ଅେମଥ୍ବ ଥବିାରକୁ  େମମ୍କୁଖୀନ ସହଉଥବିା େମେ୍ୟା ଏହା 
ଫଳସର େମାଧାନ ସହାଇପାରିଥଲିା । ଏହ ିସଯାଜନା ପ୍ରବର୍୍ବନର ଏସବ 
୬ ବଷ୍ବ ପରୂ୍୍ବ ସହାଇଛି । ଏହ ିଅବଧ ିମଧ୍ସର ସଦେର ୧୧.୭୩ ସକାଟି 
କୃଷି ବୀମା ଆସବଦନକାରୀଙ୍କକୁ ସମାଟ ୧,୨୪, ୨୨୩ ସକାଟି ଟଙ୍କାର 
ବୀମା କ୍ତିପରୂଣ ରାେ ି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହ ି େମୟ ମଧ୍ସର, 
କୃଷକମାନଙ୍କକୁ ମାତ୍ ୨୫, ୧୮୫ ସକାଟି ଟଙ୍କାର ପି୍ରମିୟମ ସଦବାକକୁ 
ପଡ଼ିଥଲିା। ଅଥ୍ବାତ୍ , କୃଷକମାସନ ସେମାନଙ୍କ ବୀମା ରାେରି ପ୍ରାୟ ୫ ରକୁଣ 
ଅଧକି ଅଥ୍ବ (୧୦୦ ଟଙ୍କାର ପ୍ରମିୟମ ୍ସଦଇ ୪୯୩ ଟଙ୍କାର କ୍ତିପରୂଣ 
ରାେ)ି ପାଇଛନି୍ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଫେଲ ବୀମା ସଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ଉସର୍େ୍ୟ 
ଥଲିା କୃଷକମାନଙ୍କକୁ ଏକ େରଳ ଏବଂ େକୁଲେ ମଲୂ୍ୟସର ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥାର 
େକୁସଯାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କକୁ େକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ 
ଆପଦା ଠାରକୁ  ବ୍ୟାପକ ୋସବ େକୁରକ୍ା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାହା 
ପ୍ରାକ୍ - ଚାଷ ପଯ୍ବ୍ୟାୟ ଠାରକୁ  ଅମଳ ପରବର୍୍ବୀ େମୟ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ କେର 
କରକୁ ଥବି । ସେହେିଳି ପଯ୍ବ୍ୟାପ୍ତ କ୍ତିପରୂଣ ରାେ ିପ୍ରଦାନର ମଧ୍ ସେଥସିର 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥବି । ଏହ ିସଯାଜନା ଆବେ୍ୟକତା ଆଧାରିତ ଏବଂ ତାହା େମସ୍ତ 
କୃଷକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହ ି ସଯାଜନା ଅଧୀନସର ଫେଲ ହାନିର 

୭୨ ରଣ୍ା ମଧ୍ସର କରୃ୍୍ବପକ୍ଙ୍କକୁ ଫେଲ ହାନି େମ୍ପକ୍ବସର େହଜସର ଫେଲ 
ବୀମା ଆପ ୍,ନାରରିକ ସେବା ସକନ୍ଦ୍ର ଅଥବା ନିକଟବର୍୍ବୀ କୃଷି ଅଧକିାରୀଙ୍କ 
ମାଧ୍ମସର ଅବରତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହଛିି ।
ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ୨୦୨୦ ମେିହା ଖରିଫ ଋତକୁ ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଫେଲ 
ବୀମା ସଯାଜନାକକୁ ଆହକୁରି ଉନ୍ନତ କରିଛନି୍ । ଏଥସିର ରଟାଯାଇଥବିା 
େବକୁଠାରକୁ  ବଡ଼ ପରିବର୍୍ବନନ ସହଲା ଏହା ସଯ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଏଣକିି 
ଉର୍ର ପବୂ୍ବାଞ୍ଚଳ ସକ୍ତ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କକୁ ୫୦ ପ୍ରତିେତ ପରିବସର୍୍ବ ୯୦ 
ପ୍ରତିେତ କୃଷି ବୀମା େବ୍ େିଡ଼ି ଅଥ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିସବ । ସତଣକୁ ରାଜ୍ୟ 
େରକାରମାନଙ୍କକୁ ମାତ୍ ୧୦ ପ୍ରତିେତ େବେିଡ଼ି ରାେ ିସଦବାକକୁ ସହବ ।
ପାଣପିାଗକ୍ ହନଇ ଏହବ ଆଉ ହକୌଣସି ରିସ୍ ନାହି ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଫେଲ ବୀମା ସଯାଜନା ସଦେର େମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 
ସକନ୍ଦ୍ର ୋେିତ ସକ୍ତ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ ସସ୍ଚ୍ାକୃତ ୋସବ ଉପଲବ୍ଧ । ଏପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
୨୭ଟି ରାଜ୍ୟ/ସକନ୍ଦ୍ରୋେିତ ସକ୍ତ୍ ଏହ ି ସଯାଜନାକକୁ ସରାଟିଏ ଅଥବା 
ଅଧକି ଋତକୁ  ପାଇ ଁ ପ୍ରବର୍୍ବନ କରିଛନି୍ । ଆୋମ, ଛତିେରଡ଼, ସରାଆ, 
ହରିଆନା, ହମିାଚଳ ପ୍ରସଦେ, ଜମକୁ ଓ କଶ୍ମୀର, କର୍୍ବାଟକ, ସକରଳ, 
ପକୁଡ଼କୁସଚରୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, େିକିମ, ତାମିଲ ନାଡ଼କୁ, ତ୍ିପକୁରା, ଉର୍ର ପ୍ରସଦେ, 
ଏବଂ ଉର୍ରାଖଣ୍ ୨୦୨୨- ୨୩ ଆଥବିକ ବଷ୍ବ ନିମସନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଫେଲ 
ବୀମା ସଯାଜନା ପ୍ରବର୍୍ବନ କରିବା େକାସେ ବିଜ୍ପି୍ତ ଜାରି କରିୋରିଛନି୍ । 
େୂସ୍ଖଳନ, ତକୁ ଷାରଝଡ଼, ବନ୍ୟା, ମରକୁ ଡ଼ି, ବାଦଲଫଟା ବଷ୍ବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଯ୍ବ୍ୟୟ କାରଣରକୁ  ଏହା ଫେଲକକୁ ବୀମା ଦ୍ାରା େକୁରକି୍ତ 
ରଖବିାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହଛିି । 

କୃରକମାହନ ପାଇହଲ ପି୍ମିୟମଠାର୍ 
ପ୍ାୟ ୫ଗଣ୍ ଅଧକି ଫାଇଦା

କୃଷକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ୋଧନ ନିମସନ୍ େରକାର ଅସନକ ପ୍ରୟାେ କରିଆେକୁଛନି୍ । ସେଥ ିମଧ୍ସର କୃଷକମାନଙ୍କ ଫେଲର େକୁରକ୍ା 
ଠାରକୁ  ସନଇ ସକୌଣେି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦର ଆେଙ୍କାରକୁ  ସେମାନଙ୍କକୁ ରକ୍ା କରିବା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପାଜ୍ବନକକୁ ଦି୍ରକୁଣତି କରିବା 
ଆଦି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ୋମିଲ । ୨୦୧୬ ମେିହାସର େକୁୋରମ୍ଭ କରାଯାଇଥବିା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଫେଲ ବୀମା ସଯାଜନା (ପିଏମଏଫବିୱାଇ) ଇତି 
ମଧ୍ସର ଜାନକୁଆରୀ ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ଛଅବଷ୍ବ ପରୂଣ କରିଛି । ବକୁଣା ପବୂ୍ବ ପଯ୍ବ୍ୟାୟ ଠାରକୁ  ଆରମ୍ଭ କରି ଅମଳ ପରବର୍୍ବୀ ଅବଧ ିପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
ଏହ ିସଯାଜନା ମାଧ୍ମସର ସେମାନଙ୍କକୁ େକଳ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆେଙ୍କାରକୁ  େକୁରକ୍ା ସଯାରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାକି କୃଷକମାନଙ୍କ ସି୍ଥତିସର 

ଉନ୍ନତି ଆଣଛିି । ଏପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଏହ ିଉପକ୍ରମସର ୩୮ ସକାଟି କୃଷକ ୋମିଲ ସହାଇଛିନ୍ । ଏହ ିସଯାଜନାସର ୧୧.୭୩ ସକାଟି କୃଷକ 
ଆସବଦନକାରୀଙ୍କକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ତିପରୂଣ ରାେ ିସ୍ରୂପ ୧.୨୫ ଲକ୍ ସକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

 ୨୦୧୪ ମେିହା ପସର ଆସମ ସକସତକ 
ପରିବର୍୍ବନ ରଟାଇଥଲିକୁ  । ଫେଲ ବୀମା 

ସଯାଜନାକକୁ େମ୍ପ୍ରୋରଣ କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ାରା 
ଏପରିକି ସଛାଟ ସଛାଟ ଚାଷୀମାସନ େବ୍ବନିମ ୍ନ 
ଅଥ୍ବ ପି୍ରମିୟମ ୍ସଦଇ ସେଥରିକୁ  ବୀମା େକୁବିଧା 
ହାେଲ କରିପାରିସବ । ଏହା ମାଧ୍ମସର 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥବିା କ୍ତିପରୂଣ ଋଣ 

ଛାଡ଼ ମାଧ୍ମସର ମିଳକୁଥବିା ଅଥ୍ବ ପରିମାଣ        
ଠାରକୁ  େକୁଦ୍ା ଅଧକି ।

-ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

୨୯

ଫେଲ ବୀମା ସଯାଜନା
ଫ୍ାଗସିପ ୍
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ଉଜାଲା: ଏକ ଶକି୍
ବପି୍ଳବର ଅୟମାରମ୍ଭ 

େକି୍, କିମ୍ବା ଆସଲାକ, ବିକାେ ସକ୍ତ୍ସର ଯସଥଷ୍ ଅବଦାନ ରଖଥିାଏ । ସେଥପିାଇ ଁବିଦକୁ୍ୟତ ସଯାରାଇବା 
ପାଇ ଁସେୌୋର୍ୟ ସଯାଜନାର ଏକ ଅଂେ ୋବସର େରକାର ଉଜାଲା (େମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁେକୁଲେ ଏଲଇଡି ଦ୍ାରା 
ଉନ୍ନତ ସଜ୍ୟାତି) ମାଧ୍ମସର ସ୍ଳ୍ପ େକି୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଁବ୍ୟବସ୍ଥା କରକୁ ଛନି୍ । ବ୍ୟବୋୟ, େକି୍ା, େକୁରକ୍ା ଏବଂ 

େଂସଯାରୀକରଣସର ଆସଲାକର ରକୁରକୁ ତ୍ୱକକୁ ଦୃଷି୍ସର ରଖ ିପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ଜାନକୁଆରୀ ୫, ୨୦୧୫ 
ସର ଉଜାଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥସିଲ, ଯାହା ଆସଲାକର େକି୍ େଞ୍ଚୟ ମଲୂ୍ୟ ଏବଂ ଏକୀକୃତ ଲାେକକୁ ସ୍ୀକୃତି ସଦଇ 

ଆଠ ବଷ୍ବ ଧରି ଚାଲିଆେକୁଛି । ଏପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ପ୍ରାୟ ୩୭ ସକାଟି ଏଲଇଡି ବଲବ, ଟକୁ ୍ୟବ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ ବଣ୍ନ 
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବଷ୍ବକକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ସକାଟି ଟଙ୍କା େଞ୍ଚୟ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ମିଳିଛି ।

ଏହ ି ଆଠ ବଷ୍ବ ମଧ୍ସର, ବିଶ୍ୱର େବ୍ବବୃହତ ଏଲଇଡି 
ବିତରଣ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା େବକୁଜ ଏବଂ ସ୍ଚ୍ େବିଷ୍ୟତ 
ରଠନ ପାଇ ଁ େକି୍ ଦକ୍ତାକକୁ ସପ୍ରାତ୍ସାହତି କସର, ପ୍ରାୟ 

୩୭ ସକାଟି ଏଲଇଡି, ୭୨ ଲକ୍ ଏଲଇଡି ଟକୁ ୍ୟବଲାଇଟ୍ ଏବଂ 
୨୩.୬୦ ଲକ୍ େକି୍-େଂରକି୍ତ ଫ୍ୟାନ ବିତରଣ କରିଛି । ଆକଳନ 
ଅନକୁଯାୟୀ, ଏହା ବଷ୍ବକକୁ ୪୮.୩୯ ବିଲିୟନ କିସଲାୱାଟ ରଣ୍ା 
(ସକଡବ୍ଲକୁ୍ୟଏଚ୍ ) ବିଦକୁ୍ୟତ େଞ୍ଚୟ କରିଛି ଏବଂ ୯,୭୮୮ ସମରାୱାଟ 
େସବ୍ବାଚ୍ଚ ଚାହଦିା ପରୂଣ କରିଛି । ଅଧକିନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍  ମନ୍ତକକୁ ଅଥ୍ବ 
ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅଥ୍ବାତ୍  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କ ଜୀବନ 
ରକ୍ାକାରୀ ପରିସବେ ସଯାଜନା ମଧ୍ କାବ୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ 
ନବିରମନକକୁ ବଷ୍ବକକୁ ୩.୯୩ ନିୟକୁ ତ ସମ୍ିକ୍ ଟନ୍ ହ୍ାେ କରକୁ ଛି । 

ଏହା ପ୍ରତିବଷ୍ବ ପ୍ରାୟ ୪.୭ ନିୟକୁ ତ କାରକକୁ ରାସ୍ତାରକୁ  ହଟାଇବା େହତି 
େମାନ । 
ଏହ ିକାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ାରା ଦକୁନିଆର େବକୁଠାରକୁ  େସ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଳ୍ପମଲୂ୍ୟ 
ଏଲଇଡି ବଲବରକୁଡିକ ସଲାକଙ୍କ ବିଦକୁ୍ୟତ୍  ବିଲସର ପ୍ରାୟ 
୧୫% ହ୍ାେ ରଟାଇଛି ଏବଂ ୋଧାରଣ ସଲାକଙ୍କକୁ ବାଷବିକ ପ୍ରାୟ 
୧୯,୩୩୨ ସକାଟି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ବିଲ୍ ସର େଞ୍ଚୟ କରାଇ 
ପାରିଛି । ଏହ ି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ େକି୍ ଦକ୍ତା ସେବା ଲିମିସଟଡ୍ 
(ଇଇଏେ ୍ଏଲ୍ ) ଦ୍ାରା କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ ସହଉଛି, ଯାହା ସନେନାଲ 
ସପ୍ରାଗ୍ରାମ ଅନ୍  ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍  ୋସବ କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ ସହଉଛି, ଯାହା 
ସେହ ିଦିନ ଜାନକୁୟାରୀ ୫, ୨୦୧୫ ସର େକୁୋରମ୍ଭ ସହାଇଥଲିା । 
ଏହ ିକାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମର ନାମ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କ ଦ୍ାରା 

ଉଜାଲା ସଯାଜନାଫ୍ାଗସିପ ୍

୩୦



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

‘ପ୍ରକାେ ପଥ‘ ରଖାଯାଇଥଲିା । 
୨୦୧୪-୨୦୧୫ ପବୂ୍ବରକୁ , ପକୁରକୁ ଣା ବଲବର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ 
ବିଦକୁ୍ୟତ୍  ଚାହଦିା ଅଧକି ସହତକୁ  ବିଦକୁ୍ୟତ ବିଲ୍ ଅଧକି ଥଲିା । 
ଖାଲି ସେତିକି ନକୁସହ ଁ, ସଦେ ଏକ େମାଧାନ ଆବେ୍ୟକ କସର 
ଯାହା ବିଦକୁ୍ୟତ୍  ବ୍ୟବହାରକକୁ ହ୍ାେ କରିବ, ଆସଲାକକକୁ ଉନ୍ନତ 
କରିବ ଏବଂ ଖଚ୍ଚ୍ବ ହ୍ାେ କରିବ । ଏହ ିଲକ୍୍ୟ ହାେଲ କରିବାସର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କ ଉଜାଲା ସଯାଜନା େଫଳ 
ସହାଇଛି ।

ହମକ ଇନ୍  ଇଣି୍ଆର ସଫଳତା:
ଶସ୍ତା ହହାଇଛ ିଏଲଇଡି
ବାଷବିକ ୨୧ ବିଲିୟନରକୁ  ଅଧକି ବିକି୍ର େହତି ୋରତ ବିଶ୍ୱର 
େବ୍ବବୃହତ ଏଲଇଡି ବଜାରସର ପରିଣତ ସହାଇଛି । ଏହ ି
ସଯାଜନା ସଯାରକୁ ଁ ୋରତସର ଏଲଇଡି ବଲବର ରସରାଇ 
ଉତ୍ପାଦନ ୧ ଲକ୍ରକୁ  ୪ ସକାଟିକକୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି । ସମକ୍ ଇନ୍ 
ଇଣି୍ଆ ଏଥରିକୁ  ଉପକୃତ ସହାଇଛି, ସଦେସର ଉସଦ୍ୟାରୀମାସନ 
ମଧ୍ ଲାେ ପାଇଛନି୍ । ଏହ ି ସଯାଜନାର ପରିଣାମ ସ୍ରୂପ, 
ସମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଆ ଏଲଇଡି ବଲବର ମଲୂ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯୦% ହ୍ାେ 
ପାଇଛି, ଯାହା ଅଳ୍ପ ବିଦକୁ୍ୟତ ଖଚ୍ଚ୍ବ େହତି ଅଧକି ଆସଲାକ ପ୍ରଦାନ 
କରକୁ ଥବିା ଏହ ିଏଲଇଡି ବଲବକକୁ ୋଧାରଣ ସଲାକଙ୍କ ପାଖସର 
ପହଞ୍ଚାଇଛି । ୨୦୧୫ସର ଏଲଇଡି ବଲବର ମଲୂ୍ୟ ପାଖାପାଖ ି
୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥବିାସବସଳ ୨୦୨୨ସର ସଖାଲା ବଜାରସର ଏହା 
୭୫ ଟଙ୍କାସର ଉପଲବ୍ଧ ସହଉଛି । 

ହଯାଜନା ବସି୍ତାର ପାଇ ଁଚ୍କି୍ନାମା 
 ଉର୍ରପ୍ରସଦେ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିେନ େହତି ଏକ 
ବକୁଝାମଣାପତ୍ ସ୍ାକ୍ରିତ ସହାଇଛି । ଏହ ିରାଜନିାମା ଅନ୍ର୍ବତ 
ସ୍ୟଂ େହାୟକ ସରାଷୀ୍ ମାଧ୍ମସର ଉର୍ରପ୍ରସଦେସର 
ଉଜାଲା ଉପକରଣ ବଣ୍ନ କରାଯିବ ।

 ଜନୋଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଁଉଜାଲାର ଲାେ ଆଣବିା ପାଇ ଁପ୍ରକଳ୍ପର 
ଏକ ଅଂେ ୋବସର ଫ୍ୟାନ୍ , ବଲବ, ଟକୁ ୍ୟବଲାଇଟ୍ , ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ି 
ଲାଇଟ୍ ସ୍ାଟ୍ବ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଦକ୍ ବ୍େସଲେ ୍ ଡିେି 
ଇସଲକ୍ଟଟ୍ରକ୍ି ସମାଟର (ବିଏଲଡିେି) ଫ୍ୟାନ େହତି ବଦଳାଯିବ ।

  କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମର ସନାଡାଲ୍ ଏସଜନ ୍ ିଇଇଏେଏଲ୍  ମଧ୍ ଉଜାଲା 
ଉପକରଣ ବଣ୍ନ ପାଇ ଁ ଡାକ ବିୋର େହ େହୋରୀ 
ସହାଇଛି ଏବଂ ଡାକ ବିୋର ଏହାର ସଦେବ୍ୟାପୀ 
ସନଟୱାକ୍ବକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହା ସଦେର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳସର 
ଏକ େକୁବିଧାଜନକ ଖକୁଚକୁ ରା ବିକ୍ରୟସକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

 େବକୁଜ ଏଲଇଡି ବଲବ େହିତ ଆସଲାକିତ ସହାଇଥବିା 
ଦିଲେୀ-ଚଣି୍ରଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୧ ପରି ଜନବହକୁଳ 
ଅଞ୍ଚଳକକୁ ଆସଲାକିତ କରିବା ପାଇ ଁପରୀକ୍ଣ   ବର୍୍ବମାନ 
ଚାଲିଛି । 

ହକହତକ ସଫଳ କାହାଣୀ

େରକାର ଏଲଇଡି ମଲୂ୍ୟ ହ୍ାେ କରିବା େହ ଗ୍ରାହକଙ୍କ 
ବିଦକୁ୍ୟତ ବିଲ୍ େଞ୍ଚୟ କରି ମାତ୍ ସରାଟିଏ ସଯାଜନାସର 
ଜନୋଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଁଲକ୍ ଲକ୍ ସକାଟି ଟଙ୍କା େଞ୍ଚୟ 
କରିଛନି୍ । ମକୁ ଁଆପଣଙ୍କକୁ େମସ୍ତଙ୍କକୁ ଅନକୁସରାଧ କରକୁ ଛି 

ଏଲଇଡି ବଲବ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, େକି୍ େଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ  
ଏବଂ ଆମ ସଦେକକୁ ୋହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ, ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ

ହରିଆନାର ସୋନିପତସର ଥବିା ଏକ ୋବାର  
ଅନ୍ୟତମ ମାଲିକ ସଦବଦର୍ େମ୍ବା କହଛିନି୍ ସଯ 
ଏଲଇଡି ବଲବ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ାରା େମ୍ପକୁର୍୍ବ ଆସଲାକିତ 
ସହବା େହତି ୋବାକକୁ ଆେକୁଥବିା ଗ୍ରାହକଙ୍କ େଂଖ୍ୟା 
ବୃଦି୍ ପାଇଛି । ସକବଳ ସେତିକି ନକୁସହ ଁ, ୋବାର 
ବିଦକୁ୍ୟତ ବିଲ୍ , ଯାହା ପ୍ରାୟ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥଲିା, 
ତାହା ବର୍୍ବମାନ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଅସଟ ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରସଦେର େିକନ୍ଦରାବାଦର ଜସଣ ଝଅି ମେବି 
େକୁୋନ୍ କକୁହନି୍: ଆସଲାକ ସଯସତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସହବ, 
ଏହାର ପ୍ରୋବ ମଧ୍ ସେସତ ଅଧକି ସହବ । ମେବି 
ବର୍୍ବମାନ ତାଙ୍କ େବିଷ୍ୟତ ବିଷୟସର ଅତ୍ୟନ୍ 
ଆୋବାଦୀ କାରଣ ସେ ଏକ ଏଲଇଡି ବଲବ 
ତସଳ ୪ ରଣ୍ା ପାଠ ପେିପାରିସବ ।

ଲସ୍ଷ୍ନୌର ଅନେକୁଲ କହଛିନି୍ ସଯ ଏଲଇଡି 
ସ୍ଥାପନ ଦ୍ାରା ତାଙ୍କ ବିଦକୁ୍ୟତ ବିଲ୍ ପ୍ରାୟ ୩୦%         
ହ୍ାେ ପାଇଛି ।

ଉଜାଲା ସଯାଜନା ଫ୍ାଗସିପ ୍

୩୧
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ସଯସତସବସଳ ଉର୍ମ ସଯାରାସଯାର ସକବଳ 
ଅଳ୍ପ ସକସତକ େହରସର େୀମିତ 
ଥଲିା, ସେସତସବସଳ ଅେିବୃଦି୍ ମଧ୍ 

ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କସର େୀମିତ ରହିଥଲିା । ଅଥ୍ବାତ ସଦେର 
ବୃହତ ଜନେଂଖ୍ୟା ବିକାେର େମ୍ପରୂ୍୍ବ ଲାେ ପାଇବାକକୁ େକ୍ମ 
ସହାଇନଥଲିା କିମ୍ବା ୋରତର ପ୍ରକୃତ େକି୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ସହାଇପାରି 
ନଥଲିା । ରତ ୮ ବଷ୍ବ ମଧ୍ସର ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଏହି ଚିନ୍ାଧାରା 
ଏବଂ ଆେିମକୁଖ୍ୟସର ପରିବର୍୍ବନ କରିଛନି୍ । ଅଥ୍ବାତ ଯିଏ ପବୂ୍ବରକୁ  
ବଞ୍ଚିତ ସହାଇଥଲିା, େିଏ ଏସବ େରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଅଗ୍ରାଧକିାର 
ପାଇବ, ତାହା ବର୍୍ବମାନ େରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଅସଟ । 
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରସର ୭୫,୦୦୦ ସକାଟି ଟଙ୍କାର େିରି୍ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ 
କରିବା େହ ବିେିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦରାଟନ କରିବା େମୟସର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ କହିଛନି୍, ଆଜି ସଦେସର ପ୍ରଥମ 

ଥର ପାଇ ଁଏକ େରକାର ଅଛି ଯାହା େିରି୍େୂମି ପ୍ରକଳ୍ପକକୁ ମାନବ 
ସ୍ପେ୍ବ ସଦଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆଜି େମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକକୁ ଛକୁଇଛିଁ । 
େମସ୍ତ େିରି୍େୂମି ବିକାେସର ଯାହା ୋଧାରଣ, ତାହା ସହଉଛି 
ମାନବ େସମ୍ବଦନେୀଳତା ଏବଂ େସମ୍ବଦନେୀଳତାର ଉପାଦାନ 
। େିରି୍େୂମି ସକବଳ େଡକ ଏବଂ ଫ୍ାଏଓେରକକୁ ସରାଡାଇ ପାରିବ 
ନାହି ଁ, ଏହାର ବିସ୍ତାର ବହକୁତ ବଡ ଅସଟ । 

ପ୍ରଥମ େଳି୍ପ ବିପ୍ଳବର େକୁସଯାର ସନଇ ନଥବିାରକୁ  ଏବଂ ଦି୍ତୀୟ-
ତୃତୀୟ େଳି୍ପ ବିପ୍ଳବ େମୟସର େକୁସଯାର ହରାଇ ଥବିାରକୁ  ଦକୁଃଖ 
ପ୍ରକାେ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଛିନି୍ ସଯ ସଯସତସବସଳ ଚତକୁ ଥ୍ବ େଳି୍ପ 
ବିପ୍ଳବର େମୟ ଆେିଛି, ସେସତସବସଳ ୋରତ ଏହ ିେକୁସଯାରକକୁ 
ହାତଛଡ଼ା କରିପାରିବ ନାହି ଁ । ସକୌଣେି ସଦେ େଟ୍ବ-କଟ୍ ଦ୍ାରା 
ଚାଲିପାରିବ ନାହି ଁ, ଏକ ଦୀର୍ବସ୍ଥାୟୀ ଦୃଷି୍ସକାଣ େହତି ସ୍ଥାୟୀ 
େମାଧାନ ସଦେର ଅଗ୍ରରତି ପାଇ ଁଅତ୍ୟନ୍ ରକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ।

ଏକ ବକିଶତି ଭାରତ ନବିମାଣ ପାଇ ଁମନ୍ତ୍ର: 
ହଦଶର ସାମଗି୍ରକ ବକିାଶ ପାଇ ଁ

ରାଜୟୁଗଡ଼ି୍କର ବକିାଶ

ସ୍ାଧୀନତାର ଅମତୃ କାଳ େମୟସର ସଦେ ଏକ ବିକେତି ୋରତର ମହାନ େଂକଳ୍ପ ଆଡକକୁ ଅଗ୍ରେର ସହଉଛି । ଏକ 
ବିକେତି ୋରତ ରଠନ କରିବାର ଉପାୟ ସହଉଛି ୋରତର ୋମହୂିକ େକି୍ ହାେଲ କରିବା । େରକାର େବକା ୋଥ-

େବକା ବିଶ୍ୱାେ-େବକା ବିକାେ ଏବଂ େବକା ପ୍ରୟାେ ଉପସର ରକୁରକୁ ତ୍ୱ ସଦଉଛନି୍ ସଯଉଥଁସିର ପ୍ରସତ୍ୟକ ରାଜ୍ୟ ତଥା 
ସଦେର ପ୍ରସତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ ଜଡିତ ଅଛନି୍ । ସଯସତସବସଳ େମସ୍ତଙ୍କର ୋମଥ୍ବ୍ୟ ବୃଦି୍ ପାଇବ, ସେସତସବସଳ ୋରତ 

ବିକେତି ସହବ । ଏକ ବିକେତି ୋରତ ରଠନ କରିବାର ମନ୍ତ ସହଉଛି- ସଦେର ୋମଗି୍ରକ ବିକାେ ପାଇ ଁରାଜ୍ୟରକୁଡ଼ିକର 
ବିକାେ । ଏହି ଦେ୍ବନ େହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ସର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରସ୍ତସର

ଯାଇ ୭୫,୦୦୦ ସକାଟି ଟଙ୍କାର େିରି୍ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥସିଲ ।

୩୨

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକକୁ ଉପହାର ରାଷ୍ଟଟ୍ର
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ମାନବ ସ୍ପଶ୍ଷ ସହତି ଭିତି୍ଭୂମିର ବକିାଶ 
 ୋମାଜକି େିରି୍େୂମି: ପ୍ରସତ୍ୟକ ରରିବ ସଲାକଙ୍କକୁ ୫ ଲକ୍ ଟଙ୍କା 
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ମାରଣା ଚିକିତ୍ସା ସଯାରାଇବା ପାଇ ଁଆୟକୁ ଷ ୍ମାନ ୋରତ 
ସଯାଜନା 

 ୋଂସ୍କତୃିକ େିରି୍େୂମି: କାେୀ, ସକଦାରନାଥ, ଏବଂ ଉଜ୍ୟନୀ 
ଠାରକୁ  ପନ୍ରପକୁର ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଆମର ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାନରକୁଡିକର ବିକାେ । 

 ଆଥବିକ େିରି୍େୂମି: ବ୍ୟାଙ୍୍କ  ବ୍ୟବସ୍ଥା େହତି ୪୫ ସକାଟିରକୁ  ଅଧକି 
ରରିବଙ୍କକୁ େଂସଯାର କରିବାକକୁ ଜନ ଧନ ସଯାଜନା ।

 ସମଡିକାଲ େିରି୍େୂମି: ନାରପକୁର ଏମ ୍େ ପରି ଆଧକୁନିକ 
ଡାକ୍ରଖାନା ସଖାଲିବା ଅେିଯାନ, ପ୍ରସତ୍ୟକ ଜଲିୋସର 
ସମଡିକାଲ କସଲଜ ସଖାଲିବା ଅେିଯାନ ।

ନାଗପର୍ ହମହ୍ାର ଦ୍ତିୀୟ ପଯ୍ଷୟୁାୟ ଭିତି୍ପ୍ସ୍ତର ସ୍ଥାପନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ‘ନାରପକୁର ସମସ୍ା ପ୍ରଥମ ପଯ୍ବ୍ୟାୟ' 
ସଦେକକୁ ଉତ୍ସର୍ବ କରିଛନି୍ । ଖାପି୍ରରକୁ  ଅସଟାସମାଟିେ ସସ୍କାୟାର ଏବଂ 
ପ୍ରଜାପତି ନରରରକୁ  ଖାପି୍ର ସମସ୍ା ସଷ୍େନସର ସଲାକମାନ୍ୟ ନରର 
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଦକୁଇଟି ସମସ୍ା ସରଳର େକୁୋରମ୍ଭ ସହାଇଛି । ନାରପକୁର 
ସମସ୍ାର ପ୍ରଥମ ପଯ୍ବ୍ୟାୟର ମଲୂ୍ୟ ୮୬୫୦ ସକାଟି ଟଙ୍କା ରହଛିି । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନାରପକୁର ସମସ୍ାର ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍ବ୍ୟାୟର େିରି୍ ପ୍ରସ୍ତର 
ମଧ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଥସିଲ । ଦି୍ତୀୟ ପଯ୍ବ୍ୟାୟ ୬୭୦୦ ସକାଟିରକୁ  ଅଧକି 
ମଲୂ୍ୟସର ବିକେତି ସହବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନାରପକୁର ସମସ୍ା ରସ୍ତ 
େମୟସର ଛାତ୍, ଷ୍ାଟ୍ବଅପ ୍ସକ୍ତ୍ର ସଲାକ ଏବଂ ବିେିନ୍ନ ବର୍ବର 
ନାରରିକଙ୍କ େହ ମଧ୍ କଥାବାର୍୍ବା କରିଥସିଲ ।
ରଷ୍ଠ ବହନ୍ଦ ଭାରତ ଏକ୍ସହପ୍ସ ହ୍ନର ଚଳାଚଳ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ନାରପକୁର ଏବଂ ବିଳାେପକୁରକକୁ 
େଂସଯାର କରକୁ ଥବିା ନୂତନ ବସନ୍ଦ ୋରତ ଏକ୍ସସପ୍ରେ ସ୍ନକକୁ 
ପତାକା ସଦଖାଇ େକୁୋରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । ଏହା ସହଉଛି ସଦେର 
ଷଷ ୍ ସ୍ସଦେୀ ବସନ୍ଦ ୋରତ ସ୍ନ । ଏହା େହତି ନାରପକୁର 
ସରଳ ସଷ୍େନ ଏବଂ ଅଜନି ସରଳ ସଷ୍େନର ୯୫୦ ସକାଟି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟସର ପକୁନଃ ନବିମାଣ କାଯ୍ବ୍ୟ ପାଇ ଁ ସେ େିରି୍ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ 
କରିଛନି୍ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ େରକାରୀ ରକ୍ଣାସବକ୍ଣ ଡିସପା, ଅଜନି 
(ନାରପକୁର) ଏବଂ ନାରପକୁର- ଇଟାରେି ତୃତୀୟ ସରଳ ଲାଇନ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ସକାହଲି-ନାରସଖର ସେକ୍ସନକକୁ ସଦେକକୁ ଉତ୍ସର୍ବ କରିଛନି୍। 
ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପରକୁଡିକ ପାଇ ଁପ୍ରାୟ ୫୬୦ ସକାଟି ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚ୍ବ ସହାଇଛି ।
ଦଷେତା ବୃଦି୍ ଏବଂ ଭିତି୍ଭୂମି ସଷିୃ୍ଟ ପାଇ ଁପଦହଷେପ 
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ନ୍ୟାେନାଲ ନାରପକୁରର ଇନଷି୍ଚକୁ ୍ୟଟ୍ 
ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସହଲଥ ୍ (ଏନଆଇଓ) େିରି୍ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନି୍ 
ଯାହା ଏକ ‘ଏକକ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ' ଆେିମକୁଖ୍ୟସର ସଦେସର ଦକ୍ତା ଏବଂ 
େିରି୍େୂମି ନବିମାଣ ଦିରସର ଏକ ରକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ପଦସକ୍ପ । ‘ଏକକ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ' ପଦ୍ତି ସ୍ୀକାର କସର ସଯ ମନକୁଷ୍ୟର ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ପେକୁମାନଙ୍କର 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିସବେ େହତି ସଯାଡିସହାଇ ରହଛିି । ଏଥେିହ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସମାଦୀ ନାରପକୁରସର ନାର ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିବାରଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପର େିରି୍ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନି୍ ସଯଉଥଁସିର ପ୍ରାୟ ୧୯୨୫ 
ସକାଟି ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚ୍ବ ସହବ । 

ନାଗପର୍ହର ମହାରାଷ୍ଟଟ୍ର ସମଦିୃ୍
ରାଜପର ଉଦ�ାଟିତ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ନାରପକୁର ଏବଂ 
େରିିଡିକକୁ େଂସଯାର କରକୁ ଥବିା ନାରପକୁର-ମକୁମ୍ବାଇ 
େକୁପର କମକୁ୍ୟନିସକେନ୍ ଏକ୍ସସପ୍ରେସୱ ପ୍ରକଳ୍ପର ୫୨୦ 
କିସଲାମିଟର ସଦୈର୍ବ୍ୟର େମଦିୃ୍ ମହାମାର୍ବର ପ୍ରଥମ 
ପଯ୍ବ୍ୟାୟର ଉଦରାଟନ କରିଛନି୍ । ସଦେସର ଉନ୍ନତ 
େଂସଯାର ଏବଂ େିରି୍େୂମି ସଯାରାଇବା ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ସମାଦୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷି୍ ହାେଲ କରିବା ପାଇ ଁ ଏହା ଏକ 
ପ୍ରମକୁଖ ପଦସକ୍ପ । ୋରତର ଦୀର୍ବତମ ଏକ୍ସସପ୍ରେସୱ 
ମଧ୍ରକୁ  ଏହ ି ଏକ୍ସସପ୍ରେସୱ ୭୦୧ କିସଲାମିଟର ଲମ୍ବା ।  
ପ୍ରାୟ ୫୫,୦୦୦ ସକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ସହାଇଥବିା 
ଏହ ି ଏକ୍ସସପ୍ରେସୱ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୧୦ ଟି ଜିଲୋ ଏବଂ 
ଅମରାବତୀ, ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଏବଂ ନାେକିର ପ୍ରମକୁଖ 
େହରାଞ୍ଚଳ ସଦଇ ଯିବ । ଏହ ି ଏକ୍ସସପ୍ରେସୱ ବିଦେ୍ବ, 
ମରାଠୱାଡା ଏବଂ ଉର୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର େସମତ ରାଜ୍ୟର 
ପ୍ରାୟ ୨୪ ଟି ଜଲିୋର ପ୍ରରତିସର ୋହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ନାଗପର୍ ଏମ ୍ସ ହଦଶ
ଉହଦ୍ଶୟୁହର ଉତ୍ସଗ୍ଷୀକୃତ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ମଧ୍ ନାରପକୁର ଏମ ୍େକକୁ 
ସଦେ ପାଇ ଁଉତ୍ସର୍ବ କରିଛନି୍ । ସେ ନାରପକୁର ଏମ ୍େ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ମସଡଲକକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ପ୍ରଦେ୍ବନୀ ର୍ୟାସଲରୀ ପରିଦେ୍ବନ 
କରିଥସିଲ । ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ େକୁରକ୍ା ସଯାଜନା 
ଅଧୀନସର ପ୍ରତିଷ୍ିତ ଏହ ିଡାକ୍ରଖାନାର େିରି୍ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଜକୁଲାଇ ୨୦୧୭ 
ସର ସ୍ଥାପନ ସହାଇଥଲିା । ୧୫୭୫ ସକାଟିରକୁ  ଅଧକି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟସର ନବିମିତ ଏହ ିଡାକ୍ରଖାନାସର ଓପିଡି, ଆଇପିଡି 
େସମତ ସରାର ଚିହ୍ନଟ ସେବା, ଅପସରେନ୍ ରହୃ ଏବଂ 
୩୮ ଟି ବିୋରସର ଅତ୍ୟାଧକୁନିକ େକୁବିଧାମାନ ରହଛିି । 
ଏହ ିଡାକ୍ରଖାନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଦେ୍ବ ଅଞ୍ଚଳକକୁ ଆଧକୁନିକ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ େକୁବିଧା ସଯାରାଇବ । ଏଥେିହ, ରଡଚିସରାଲି, 
ସରାଣି୍ଆ, ଏବଂ ସମଲରାଟ ନିକଟ ଆଦିବାେୀ ଅଞ୍ଚଳ 
ପାଇ ଁଏହା ଏକ ଉତ୍ସାହ । 

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକକୁ ଉପହାର ରାଷ୍ଟଟ୍ର

୩୩



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ଆୟକୁ ସବ୍ବଦ ସକବଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁନକୁସହ ଁ; କିପରି ବଞ୍ଚବିାକକୁ ହକୁଏ ଏହା ଆମକକୁ 
େଖିାଏ । ଏହ ିକାରଣରକୁ  ୋରତ ସକବଳ ନିଜର ଐତିହ୍ୟକକୁ େମଦୃ୍ କରିବା 

ପାଇ ଁଏକ ଅଲରା ମନ୍ତଣାଳୟ ରଠନ କରିନାହି ଁ, ବରଂ ଅଲ ଇଣି୍ଆ 
ଇନଷି୍ଚକୁ ୍ୟଟ୍ ଅଫ୍  ଆୟକୁ ସବ୍ବଦ ସଖାଲିବା େହତି ଅସନକ ପଦସକ୍ପ ମଧ୍ 

ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସ୍ା୍ବାଲ୍ ଆୟକୁ ଷ ଇସନାସେେନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଇନସେଷ୍ସମଣ୍ 
େମି୍ଳନୀର େଫଳ େଂରଠନ ତଥା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ତଥା ଏକମାତ୍ ସ୍ା୍ବାଲ୍ 
ସେଣ୍ର ଫର୍ ୍ାଡିେିନାଲ ସମଡିେିନି ପ୍ରତିଷା୍ ଦେ୍ବାଉଛି ସଯ ବିଶ୍ୱ ଆମର 
ପାରମ୍ପାରିକ ଔଷଧକକୁ ସଫରି ଆେକୁଛି । ଅଧକିନ୍ତୁ, ସରାଆସର ଅନକୁଷ ୍ିତ ୯ମ 

ବିଶ୍ୱ ଆୟକୁ ସବ୍ବଦ କଂସଗ୍ରେର ଉଦଯାପନୀ େମାସରାହସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସମାଦୀ ଆୟକୁ ଷର ତିସନାଟି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷା୍ନର ଉଦରାଟନ କରିଛନି୍ ।

ଏହା କକୁହାଯାଇଛି – “ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ପରମାଥ୍ବ ୋଧନମ ୍”  ଅଥ୍ବାତ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ସହଉଛି ଧନ ଏବଂ ପ୍ରରତିର ମାଧ୍ମ । ଏହ ିମନ୍ତ 
ଆମ ବ୍ୟକି୍ରତ ଜୀବନ ପାଇ ଁସଯତିକି ଅଥ୍ବପରୂ୍୍ବ, ଅଥ୍ବନୀତି 

ଦୃଷି୍ସକାଣରକୁ  ଏହା େମାନ ପ୍ରାେଙି୍ଗକ ଅସଟ । ଆୟକୁ ସବ୍ବଦ ଏପରି 
ଏକ ବିଜ୍ାନ, ଯାହାର ଦେ୍ବନ ସହଉଛି- ‘େସବ୍ବ େବନ୍ତୁ େକୁଖୀନଃ, 
େସବ୍ବ େନ୍ତୁ ନିରାମୟା'  ଏହାର ଅଥ୍ବ ସହଉଛି, ‘େମସସ୍ତ ଖକୁେିସର 
ରକୁ ହନ୍ତୁ, େମସସ୍ତ ସରାରରକୁ  ମକୁକ୍ ହକୁଅନ୍ତୁ' । େରୀର ସରାରରକୁ  ମକୁକ୍ 
ସହବା ଉଚିତ ।  ସରାଆସର ଅନକୁଷ ୍ିତ ୯ମ ବିଶ୍ୱ ଆୟକୁ ସବ୍ବଦ 
କଂସଗ୍ରେର ଉଦଯାପନି ଅଧସିବେନସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସମାଦୀ କହଛିନି୍, ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ େମସ୍ତ ପରିବର୍୍ବନ ଏବଂ ଧାରାକକୁ 
ବାହାର କରି ଜୀବନର ଏହ ି ପ୍ରାଚୀନ ଦେ୍ବନକକୁ ସଫରି ଆେକୁଛି। 
ଏହ ି ସଡାସମନସର ୋରତସର କାମ ଆରମ୍ଭ ସହାଇୋରିଛି। 
ସଯସତସବସଳ ମକୁ ଁ ରକୁଜକୁରାଟର ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ ୋବସର କାଯ୍ବ୍ୟ 
କରକୁ ଥଲିି, ସେସତସବସଳ ଆସମ ଆୟକୁ ସବ୍ବଦକକୁ ସପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା 
ପାଇ ଁଅସନକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥଲିକୁ  । ଆସମ ଆୟକୁ ସବ୍ବଦ େହ 
ଜଡିତ ଅନକୁଷା୍ନରକୁଡିକକୁ ସପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିଛକୁ ।

ଆୟକୁ ଷ ଏବଂ ଆୟକୁ ସବ୍ବଦକକୁ ସପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସହତକୁ  ଜାମନରରସର 
ଡବ୍ଲକୁ୍ୟଏଚଓ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ତଥା ଏକମାତ୍ ସ୍ା୍ବାଲ 
ସେଣ୍ର ପ୍ରତିଷା୍ କରିଛି। ସଦେସର ଆୟକୁ ସବ୍ବଦ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ 
ବେିଛି ଏବଂ ଏଥସିର ବିଶ୍ୱାେ ମଧ୍ ବୃଦି୍ ପାଇଛି । ଆଜ ି
ଏମ ୍େ ୋଞ୍ଚାସର ‘ଅଲ୍ ଇଣି୍ଆ ଇନଷି୍ଚକୁ ୍ୟଟ୍ ଅଫ୍ ଆୟକୁ ସବ୍ବଦ' 
ସଖାଲାଯାଇଛି । ଏହି ବଷ୍ବ ସ୍ା୍ବାଲ୍ ଆୟକୁ ଷ ଇସନାସେେନ୍ 
ଏବଂ ଇନସେଷ୍ସମଣ୍ େମି୍ଳନୀ ମଧ୍ େଫଳତାର େହିତ 
ଆସୟାଜିତ ସହାଇଛି, ସଯଉଥଁସିର ଡବ୍ଲକୁ୍ୟଏଚଓ ମଧ୍ 
ୋରତର ଉଦ୍ୟମକକୁ ପ୍ରେଂୋ କରିଛି ।
ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ ଆୟ୍ରର ତହିନାଟି ଜାତୀୟ 
ପ୍ତଷି୍ଠାନର ଉଦ�ାଟନ କରିଛନ୍ି
୧.  ଅଲ ଇଣି୍ଆ ଇନଷି୍ଚକୁ ୍ୟଟ୍ ଅଫ୍ ଆୟକୁ ସବ୍ବଦ (ଏଆଇଆଇଏ) 

ସରାଆ । 
୨. ନ୍ୟାେନାଲ୍ ଇନଷି୍ଚକୁ ୍ୟଟ୍ ଅଫ୍  ୟକୁ ନାନି ସମଡିେିନ୍ 

(ଏନ୍ ଆଇୟକୁ ଏମ) ରାଜଆିବାଦ 

ଆୟ୍ହବ୍ଷଦ
ବଞ୍ବିାର ଉପାୟ

ଶଷିୋ ଦଏି 

 ଏହାର ଅଥ୍ବ- ସଯସତସବସଳ େରୀର େନ୍ତୁଳିତ ହକୁଏ, 
େମସ୍ତ କାଯ୍ବ୍ୟକଳାପ େନ୍ତୁଳିତ ହକୁଏ ଏବଂ ମନ ଖକୁେି ହକୁଏ, 
ସେସତସବସଳ ଜସଣ େମ୍ପରୂ୍୍ବ େକୁସ୍ଥ ଥାଏ । ସେଥପିାଇ ଁ
ଆୟକୁ ସବ୍ବଦ ଚିକିତ୍ସା ବାହାସର ଯାଇ େକୁସ୍ଥତା ବିଷୟସର 

କଥାବାର୍୍ବା କସର । େକୁସ୍ଥତାକକୁ ସପ୍ରାତ୍ସାହତି କସର ।

୩୪

ବିଶ୍ୱ ଆୟକୁ ସବ୍ବଦ କଂସଗ୍ରେରାଷ୍ଟଟ୍ର

େମ ସଦାଷ େମାଗି୍ଶ୍, େମ ଧାତକୁ  ମଳ କି୍ରୟା
ପ୍ରେନ୍ନ ଆସତ୍ମାନ୍ଦ୍ରୟି ମନା: ସ୍ସ୍ଥ ଇତି ଅେିଧୟିସତ ।
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୩.  ନ୍ୟାେନାଲ ଇନଷି୍ଚକୁ ୍ୟଟ୍ ଅଫ୍ ସହାମିଓପାଥ ି      
(ଏନଆଇଏଚ) ଦିଲେୀ  

ଏହ ିତିସନାଟି ଅନକୁଷା୍ନ ମାଧ୍ମସର ରସବଷଣା ଏବଂ ଆନ୍ଜ୍ବାତୀୟ 
େହସଯାର ଆହକୁରି ମଜବକୁତ ସହବ ଏବଂ େକୁଲେ ଆୟକୁ ଷ 
ସେବା େକୁବିଧା ମଧ୍ ସଲାକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉପଲବ୍ଧ ସହବ । ଏହ ି
ଅନକୁଷା୍ନରକୁଡିକ ପ୍ରାୟ ୯୭୦ ସକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟସର ବିକେତି 
ସହାଇଛି, ଏହାର ଆରମ୍ଭ େହତି େଯ୍ୟା େଂଖ୍ୟା ୫୦୦ ବୃଦି୍ ପାଇବ 
ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଅତିରିକ୍ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ନାମ ସଲଖାଇ ପାରିସବ ।

୩୦ ର୍ ଅଧକି ହଦଶ ଆୟ୍ହବ୍ଷଦକ୍ ପାରମ୍ପାରିକ ଔରଧ ପ୍ଣାଳୀ 
ଭାବହର ସ୍ୱୀକୃତ ିହଦଇଛନ୍ ି
 ବର୍୍ବମାନ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ରସବଷଣା ଅଧ୍ୟନରକୁ  

ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସକାେିଡ୍ ଅବଧସିର, ଆମର ଆୟକୁ ଷ 
େମ୍ବନ୍ୀୟ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ନବିରି୍ଷ୍ ରସବଷଣା ଥଲିା । ବର୍୍ବମାନ 
ୋରତ ଏକ ‘ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଷ ରସବଷଣା ସକନ୍ଦ୍ର' େଷିୃ୍ ଦିରସର 
ରତି କରକୁ ଛି ।

ହଗାଆହର ହମାପା ନୂତନ ଆନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ବମିାନ ବନ୍ଦର ହଦଶକ୍ ଉତ୍ସଗ୍ଷ କରାଯାଇଛି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ େିରି୍େୂମି 
ଏବଂ ପରିବହନ େକୁବିଧା ସଯାରାଇବା ପାଇ ଁଏହା ଏକ 
ନିରନ୍ର ପ୍ରୟାେ । ଏହ ିଦିରସର ଆଉ ଏକ ପଦସକ୍ପ 
ସନଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସମାଦୀ ସରାଆସର ସମାପା 
ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ଉଦରାଟନ କରିଛନି୍ ।....

 ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ ଏମଏେଏମଇ ବର୍୍ବମାନ ଆୟକୁ ଷ ସକ୍ତ୍ସର 
େକି୍ରୟ ଅଛନି୍ ।

 ଆଠ ବଷ୍ବ ପସୂବ୍ବ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ସକାଟି ଟଙ୍କା ଥବିା ଆୟକୁ ଷ 
େଳି୍ପ ବର୍୍ବମାନ ୧.୫ ଲକ୍ ସକାଟି ଟଙ୍କାକକୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି । ଏହ ି
ବୃଦି୍ ପ୍ରାୟ ୭ ରକୁଣ ଅସଟ ।

 ସଚରମଳିୂ ଔଷଧ ଏବଂ ମେଲା ପାଇ ଁବର୍୍ବମାନର ବିଶ୍ୱ ବଜାର 
ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାର୍ କିମ୍ବା ୧୦ ଲକ୍ ସକାଟି ଟଙ୍କା 
ସହବ ସବାଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।

ବିମାନ େଂସଯାର, ସମାବାଇଲ୍ େଂସଯାର ଏବଂ ସରଳ 
େଂସଯାରକକୁ ନିରନ୍ର ଉନ୍ନତି କରିବାକକୁ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ପ୍ରତିବଦ୍। 
ଏହ ି ଦେ୍ବନ େହତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ସରାଆସର 
ସମାପା ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ଉଦରାଟନ କରିଥସିଲ, 
ଯାହାର େିରି୍ପ୍ରସ୍ତର ନସେମ୍ବର ୨୦୧୬ ସର ତାଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ସ୍ଥାପିତ ସହାଇଥଲିା । ସରାଆସର ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର 
ଉଦରାଟନୀ ଉତ୍ସବସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ କହଛିନି୍, 
ଏହ ି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ସରାଆବାେୀଙ୍କ ସସ୍ହ ଏବଂ 
ଆେୀବ୍ବାଦ ସଫରାଇବା ସକ୍ତ୍ସର ଏକ ପଦସକ୍ପ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସମାଦୀ ଖକୁେି ବ୍ୟକ୍ କରିଛନି୍ ସଯ 
ବିମାନବନ୍ଦରଟି ସ୍ର୍ବତ ମସନାହର ପାରିକରଙ୍କ ନାମସର 
ନାମିତ ସହାଇଛି । ସରାଆର ବିକାେକକୁ ରତିେୀଳ କରିବାପାଇ ଁ
୨୦୧୪ ମେିହାରକୁ  ରାଜପଥ େହ ଜଡିତ ପ୍ରକଳ୍ପରକୁଡିକସର ୧୦ 
ହଜାର ସକାଟିରକୁ  ଅଧକି ଟଙ୍କା ବିନିସଯାର କରାଯାଇଛି । 
ସରାଆସର ୍ାଫିକ୍ େମେ୍ୟାକକୁ ହ୍ାେ କରିବା ପାଇ ଁ ନିରନ୍ର 
କାଯ୍ବ୍ୟ ମଧ୍ କରାଯାଉଛି। ଆହକୁରି ମଧ୍, ସକାଙ୍କଣ ସରଳବାଇର 
ବିଦକୁ୍ୟତିକରଣ ଦ୍ାରା ସରାଆ ବହକୁ ଉପକୃତ ସହାଇଛି । 

ବଶି୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଭିତି୍ଭୂମି ନମି୍ଷାଣ ପାଇ ଁଆହା୍ନ
 ପ୍ରାୟ ୨,୮୭୦ ସକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟସର ନବିମିତ ଏହ ିବିମାନବନ୍ଦର 

ସ୍ଥାୟୀ େିରି୍େୂମି ବିଷୟବସ୍ତକୁ  ଉପସର ନବିମାଣ ସହାଇଛି ।
 ଏହ ି ବିମାନବନ୍ଦରସର ସେୌର େକି୍ ପା୍ଣ୍, ପରିସବେ ଅନକୁକୂଳ 

ସେୌଧ, ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟାଧକୁନିକ େକୁବିଧା ରହଛିି 
ଏବଂ ଏହାର ରନସୱ ବିଶ୍ୱର ବୃହର୍ମ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବାସର 
େକ୍ମ ଅସଟ ।

 ରତ ୭୦ ବଷ୍ବସର ୭୦ ଟି ବିମାନବନ୍ଦର ତକୁ ଳନାସର ରତ ୮ ବଷ୍ବସର 
୭୨ ଟି ନୂତନ ବିମାନବନ୍ଦର ନବିମାଣ କରାଯାଇଛି ।  ୋରତ ବିଶ୍ୱର 
ତୃତୀୟ ବୃହର୍ମ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବଜାରସର ପରିଣତ ସହାଇଛି ।

 ୨୦୧୫ ସର ୋରତସର ରସରାଇ ପଯ୍ବ୍ୟଟକଙ୍କ େଂଖ୍ୟା ୧୪ ସକାଟି 
ଥଲିାସବସଳ ୨୦୨୧ ସର ଏହା ପ୍ରାୟ ୭୦ ସକାଟିକକୁ ବୃଦି୍ ପାଇଥଲିା ।

୩୫

ବିଶ୍ୱ ଆୟକୁ ସବ୍ବଦ କଂସଗ୍ରେ ରାଷ୍ଟଟ୍ର
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ହଦଶର ମିଳିତ ଶକି୍କ୍ହଦଶର ମିଳିତ ଶକି୍କ୍
ଉପଲବ୍ଧ ିକରିବାଉପଲବ୍ଧ ିକରିବା

ଜାତୀୟ ଗବ୍ଷର ଜାଗରଣ ଜାତୀୟ ଗବ୍ଷର ଜାଗରଣ 

ୋରତସର ଦୀର୍ବ ଉପନିସବେ ୋେନ ମଧ୍ସର ଆମର ସ୍ାଧୀନତା 
େଂଗ୍ରାମୀମାସନ ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମ ପାଇ ଁଯକୁବକ, ମହିଳା ଏବଂ 
ବୃଦ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ସର ବିପ୍ଳବର ନିଆକଁକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥସିଲ । ସଦେକକୁ 
ମକୁକ୍ କରିବା ଲକ୍୍ୟସର ବଷି୍ଚୁ  ରସଣେ ପିଙ୍ଗସଲ ୨୬ ବଷ୍ବ ବୟେସର 
େହୀଦ ସହାଇଥସିଲ । ଅଶ୍ୱନିୀ କକୁମାର ଦର୍ ଅନ୍ୟ ଜସଣ ସ୍ାଧୀନତା 
େଂଗ୍ରାମୀ ଯିଏକି ସ୍ସଦେୀକକୁ େମଥ୍ବନ କରିଥସିଲ ଏବଂ ୋମାଜିକ 
କକୁେଂସ୍କାର ମକୁକାବିଲା କରିଥସିଲ । ଏହି ପ୍ରେଙ୍ଗସର ବଷି୍ଚୁ  ରସଣେ 
ପିଙ୍ଗସଲ, ଅଶ୍ୱନିୀ କକୁମାର, ଡକ୍ଟର ରାଧାବାଇ ଏବଂ ସମୌଲାନା 
ମଜହାରକୁ ଲ ହକଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟସର ପେନ୍ତୁ ...

ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମସହାତ୍ସବ ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩୩୬



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ୋରତୀୟ ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମର ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ବଷି୍ଚୁ  ରସଣେ ପିଙ୍ଗସଲ 
୨୬ ବଷ୍ବ ବୟେସର ମାତୃେୂମି ପାଇ ଁନିଜ ଜୀବନକକୁ ଉତ୍ସର୍ବ କରିଥସିଲ। 

ସେ ୨ ଜାନକୁୟାରୀ ୧୮୮୮ ସର ପକୁସଣ ଜଲିୋର ତାସଲରାଓ ଁଧାମସଧ ଗ୍ରାମସର 
ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥସିଲ । ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସି୍ଥତିସର ସେ ପାଠପୋ େମାପ୍ତ 
କରିବା ପସର ସେ ଇସଲସକ୍ଟଟ୍ରାନିକ୍ ଇଞି୍ଜନିୟରିଂସର ଡିଗ୍ରୀ ହାେଲ କରିବାକକୁ 
ୱାେଂିଟନ୍ ଯାଇଥସିଲ ।

ପିଙ୍ଗସଲ ପିଲାଦିନରକୁ  ସବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରକୃତିର ଥସିଲ । ତାଙ୍କର ଇଞି୍ଜନିୟରିଂ 
ଡିଗ୍ରୀ ସଦେ ପାଇ ଁ ସକୌଣେି ଲାେ ସହବ ନାହି ଁ ସବାଲି ସେ ବିଶ୍ୱାେ 
କରିଥସିଲ । ଏହା ସକବଳ ବି୍ଟିେମାନଙ୍କକୁ ଉପକୃତ କରିବ। ସେ ମାତୃେୂମିର 
ସ୍ାଧୀନତା ପାଇ ଁଲେିବାକକୁ ଅଧକି ଆଗ୍ରହୀ ଥସିଲ । ଆସମରିକାସର ରହିବା 
େମୟସର ସେ ଲାଲା ହରଦୟାଲ, କତ୍ବାର େିଂହ େରୋ ଏବଂ ପଣି୍ତ 
କାଂେୀ ରାମଙ୍କ ପରି ବିପ୍ଳବୀଙ୍କକୁ ସେଟିଥସିଲ। ସେ ଲାଲା ହରଦୟାଲଙ୍କ 
ପରାମେ୍ବ ସନଇ ରାଡର ପାଟବିସର ସଯାର ସଦଇଥସିଲ । ୋରତ ସଫରିବା 
ପସର ସେ ପଞ୍ଜାବସର ସବୈପ୍ଳବିକ କାଯ୍ବ୍ୟକଳାପ େହ ଜଡିତ ସହାଇଥସିଲ। 
ଏହି େମୟସର, ସେ ସକବଳ ରାେ ବିହାରୀ ସବାଷ ଏବଂ େଚିନ୍ଦ୍ରନାଥ 
ୋନ୍ୟାଲଙ୍କ ପରି ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ େହ ରକୁପ୍ତ େମ୍ପକ୍ବ ରକ୍ା କରିନଥସିଲ 
ବରଂ ଖକୁବ୍ େୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ରନିଷ ୍ବିଶ୍ୱାେୀ ସହାଇଥସିଲ । ପାଟବି ପାଇ ଁ
ସବାମା ତିଆରି କରିବା େକାସେ ପିଙ୍ଗସଲ ତାଙ୍କର ଇଞି୍ଜନିୟରିଂ ସକୌେଳ 
ବ୍ୟବହାର କରିଥସିଲ ।

ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯକୁଦ୍ େମୟସର ରାଡର ପାଟବି ବି୍ଟିେମାନଙ୍କ ବିରକୁ ଦ୍ସର 
ଏକ େେସ୍ତ୍ର ବିସରୋହ ସଯାଜନା କରିଥଲିା । ପଞ୍ଜାବ, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ 
ଉର୍ରପ୍ରସଦେସର ବିପ୍ଳବ ପାଇ ଁ େମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥଲିା । 
କିନ୍ତୁ ଦକୁେ୍ବାର୍ୟବେତଃ ବି୍ଟିେମାସନ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ସଯାଜନାରକୁଡ଼ିକର ଏକ 
ଖବର ପାଇରସଲ । ଏହା ପସର ବି୍ଟିେମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ 
ଅେିଯାନସର ପିଙ୍ଗସଲଙ୍କକୁ ମାଚ୍ଚ୍ବ ୨୪, ୧୯୧୫ ସର ସମରଟ କ୍ୟାଣ୍ନସମଣ୍ରକୁ  
ସବାମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ାରକ ୋମଗ୍ରୀ େହତି ରିରଫ କରାଯାଇଥଲିା। 
ଲାସହାର ଷଡଯନ୍ତ ପାଇ ଁପିଙ୍ଗସଲଙ୍କକୁ ସକାଟ୍ବ ଚାଲାଣ କରାଯାଇ ମତୃକୁ ୍ୟଦଣ୍ 
ଦିଆଯାଇଥଲିା । ବଷି୍ଚୁ  ରସଣେ ପିଙ୍ଗସଲ କହଛିନି୍ ସଯ ସଯସତସବସଳ ତାଙ୍କ 
ମା ସଜଲସର ତାଙ୍କକୁ ସଦଖା କରିବାକକୁ ଆେିଥସିଲ, ମା, ସମାର ସେଷ ଇଚ୍ା 
ସହଉଛି ମାତୃେୂମିକକୁ ମକୁକ୍ କରିବା । ସମାସତ ଏହ ିଜନ ୍ମସର ମାତୃେୂମିର ଋଣ 
ପରିସୋଧ କରିବାକକୁ ଦିଅ, ପରବର୍୍ବୀ ଜନ ୍ମସର ମକୁ ଁତକୁ ମ ରେ୍ବରକୁ  ପକୁନବ୍ବାର ଜନ ୍ମ 
ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ତକୁ ମର ଋଣ ପରିସୋଧ କରିବି । ତାଙ୍କକୁ ୧୬ ନସେମ୍ବର 
୧୯୧୫ ସର ଲାସହାର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଜଲସର କତ୍ବାର େିଂହ େରୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 
ପାଞ୍ଚଜଣ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ େହ ଫାେୀ ଦିଆଯାଇଥଲିା ।

ହବାମା ତଆିରି କରିବା ପାଇ ଁ
ତାଙ୍କର ଇଞି୍ଜନୟିରିଂ ଦଷେତା 
ବୟୁବହାର କରିରହିଲ

ବଷୁି୍ ଗଣେଶ୍ ପିଙ୍ଗଲ୍ 

ଜ୍ମେ: ୨ ଜାନ୍ଅ।ରୀ ୧୮୮୮, ମତ୍ୃୟୁ: ୧୬ ନହଭମ୍ବର ୧୯୧୫
୧୮୯୩ ମେିହାସର ଦକି୍ଣ ଆରିେକାସର ସ୍ନରକୁ  
ଓହ୍ାଇବା ପସର ମହାତ୍ମା ରାନ୍ୀ େତ୍ୟଗ୍ରହର ମଳୂଦକୁଆ 
ପକାଇସଲ । ବାପକୁଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ସରଳବାଇ େହତି 
ଏକ ରେୀର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ େମ୍ପକ୍ବ ରହଥିଲିା । 
ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମ େମୟସର ସେ ସ୍ନସର ବହକୁତ 
ଯାତ୍ା କରକୁ ଥସିଲ । ୋରତର ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମସର 
ସରଳ ଏକ ରକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ େୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥବିାସବସଳ 
ଆଜ ିଏହା ଆମ ଜୀବନସର ଏକ ରକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଅଂେ 
ସହାଇପାରିଛି ଏବଂ ଆମର ବିବିଧ େଂସ୍କତୃିକକୁ ସଯାଡିଛି। 
ସକବଳ ୍ାକ୍ େଂଖ୍ୟା କ୍ରମାରତ ୋବସର ବିସ୍ତାର 
ନକୁସହ ଁ, ରତି ମଧ୍ ବେକୁ ଛି ।  ୧୯୫୦-୫୧ ପରଠାରକୁ  ସରଳ 
ଯାତ୍ୀଙ୍କ େଂଖ୍ୟା ଛଅ ରକୁଣରକୁ  ଅଧକି ବୃଦି୍ ସହାଇଛି । 
ଏଥ ିେହତି େିରି୍େୂମି ବିକାେ, ନବେଜୃନ, ସନଟୱାକ୍ବ 
କ୍ମତାର େମ୍ପ୍ରୋରଣ, ମାଲ ପରିବହନ ୍ାଫିକ ଏବଂ 
ସ୍ଚ୍ତା ଦୃଷି୍ରକୁ  ସରଳବାଇ ଅଦ୍କୁ ତପବୂ୍ବ ଅେିବୃଦି୍ ହାେଲ 
କରିବାସର େକ୍ମ ସହାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସମାଦୀଙ୍କ ‘େଂସ୍କାର, ପ୍ରଦେ୍ବନ ଏବଂ ପରିବର୍୍ବନ' ମନ୍ତ 
ଅନକୁଯାୟୀ, ୋରତୀୟ ସରଳ କାଯ୍ବ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା 
ଆଦି େବକୁ ସକ୍ତ୍ସର ପରିବର୍୍ବନ ଆଣଛିି ।

ଭାରତୀୟ ହରଳବାଇହର 
ଯାତ୍ୀ ସଂଖୟୁାହର ବୃଦି୍ 

ବସନ୍ଦ ୋରତ ଏକ୍ସସପ୍ରେ -ଏ ‘ସମକ୍ ଇନ୍ 
ଇଣି୍ଆ'ର େଫଳତାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ; 
ଯାତ୍ୀମାସନ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରମଣ 
ଅେିଜ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତ ସହଉଛନି୍ ।
କବଚ - ସ୍ନ୍ କାଯ୍ବ୍ୟସର େକୁରକ୍ା ବୋଇବା ପାଇ ଁ
ସ୍ସଦେୀ ସ୍ୟଂଚାଳିତ ସ୍ନ୍ େକୁରକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

1950-51 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2019-20
(ଯାତ୍ୀ େଂଖ୍ୟା ସକାଟିସର)

12.84 15.94
24.31

36.13 38.58
48.33

76.51 80.86

ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମସହାତ୍ସବ ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩ ୩୭



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ଜସଣ ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମୀ, େକି୍ାବିତ ତଥା ୋମାଜକି 
େଂସ୍କାରକ ଅଶ୍ୱନିୀ କକୁମାର ଦର୍ ୧୫ ଜାନକୁୟାରୀ ୧୮୫୬ ସର 

ବି୍ଟିେ ୋରତର ବରିେଲ ଜଲିୋସର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥସିଲ ଯାହା 
ବର୍୍ବମାନ ବାଂଲାସଦେର ଏକ ଅଂେ ଅସଟ । ତାଙ୍କ ଜୀବନସର ଏକ 
ମଜାଦାର ଉପନ୍ୟାେ େଂଲଗ୍ ସହାଇଛି ଯାହା ପ୍ରମାଣ କସର ସଯ 
ସେ ସକବଳ େଂକଳ୍ପବଦ୍ ନକୁହନିଁ୍ ବରଂ ନୀତିରତ ମଧ୍ ଥସିଲ। ସେହ ି
େମୟସର ହାଇସ୍କ କୁଲ ପରୀକ୍ାସର ହାଜର ସହବା ପାଇ ଁ େବ୍ବନିମ ୍ନ 
୧୬ ବଷ୍ବ ବୟେ ଆବେ୍ୟକ ଥଲିା । ସେ ମାତ୍ ୧୪ ବଷ୍ବ ବୟେସର 
୧୬ ବଷ୍ବକକୁ ବୟେ ବୃଦି୍ କରି ପରୀକ୍ାସର ସଯାରସଦବା ପାଇ ଁ
ତାଙ୍କ ଆସବଦନକକୁ ଜାଲ୍  କରିଥସିଲ । ସେ ପରୀକ୍ାସର ଉର୍ୀର୍୍ବ 
ସହାଇଥସିଲ କିନ୍ତୁ ଅନକୁତାପ କରି ଅଶ୍ୱନିୀ ଦର୍ ଦକୁଇ ବଷ୍ବ ଧରି 
ଅଧ୍ୟନ ବନ୍ଦ କରି ସେହ ିେକୁ ଲ ପାଇ ଁପ୍ରାୟଶି୍ତ କରିଥସିଲ ।

ଅଶ୍ୱନିୀ କକୁମାର ଦର୍ ଆହ୍ାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରକୁ  ଆଇନସର 
ଡିଗ୍ରୀ ହାେଲ କରିିଥସିଲ । ତତ୍ାଳୀନ କଲିକତାସର ତାଙ୍କର 
ପରବର୍୍ବୀ େକି୍ା େମାପ୍ତ କରିବା ପସର ସେ ଜସଣ େକି୍କ ୋବସର 
ବୃରି୍ରତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥସିଲ । ସେ ତାଙ୍କର ଆଇନ 
ଅେ୍ୟାେ ଆରମ୍ଭ କରିଥସିଲ କିନ୍ତୁ େୀଘ୍ର ସ୍ସଦେୀ ପାଇ ଁ ଏକ 
ଆସନ୍ଦାଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥସିଲ । ଅଶ୍ୱନିୀ କକୁମାର ସ୍ସଦେୀ ରେବ୍ୟ 
େମିତି ପ୍ରତିଷା୍ କରି ସ୍ସଦେୀ ଉତ୍ପାଦକକୁ ସପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା ଏବଂ 
ବିସଦେୀ ୋମଗ୍ରୀକକୁ ବଜ୍ବନ କରିବା ପାଇ ଁ କହଥିସିଲ । ୧୯୦୬ 
ମେିହାସର ସଯସତସବସଳ ଦକୁେବିକ୍ ସଦଖାରଲା, ସେ ଏହ ିେଂସ୍ଥାର 
ସସ୍ଚ୍ାସେବୀମାନଙ୍କ େହାୟତାସର ରିଲିଫ୍ କାଯ୍ବ୍ୟସର ଅଂେଗ୍ରହଣ 
କରିଥସିଲ । ଅବେ୍ୟ, ୧୯୦୮ ମେିହାସର ନବ ରଠତି ପବୂ୍ବ 
ବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆୋମ େରକାର ସ୍ସଦେୀ ବାନ୍ବ େମିତିକକୁ ନିଷିଦ୍ 
କରିଥସିଲ । ଅଶ୍ୱନିୀ କକୁମାର ଦର୍ଙ୍କର ବଙ୍ଗୀୟ ସଲାକଙ୍କ ଉପସର 
ବେକୁ ଥବିା ପ୍ରୋବ ବି୍ଟିେ େରକାର ପାଇ ଁବିରକି୍କର ସହାଇରଲା। 
େରକାର ତାଙ୍କକୁ ବଙ୍ଗଳାରକୁ  ବିତାଡିତ କରି ୧୯୦୮ ମେିହାସର 
ଲସ୍ଷ୍ନୌ ସଜଲସର ରଖଥିସିଲ । ୧୯୧୦ ମେିହାସର ତାଙ୍କକୁ ସଜଲରକୁ  
ମକୁକ୍ କରାଯାଇଥଲିା ।

ସଜଲରକୁ  ବାହାରିବା ପସର ଅଶ୍ୱନିୀ କକୁମାର ଦର୍ ୧୯୨୦ 
ମେିହାସର ବି୍ଟିେ େରକାର ବିସରାଧସର ମହାତ୍ମା ରାନ୍ୀଙ୍କ 
ସନତୃତ୍ୱସର ଚାଲିଥବିା ଏକ ଆସନ୍ଦାଳନକକୁ େମଥ୍ବନ କରିଥସିଲ। 
ତାଙ୍କର ସେଷ ନିଶ୍ୱାେ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ସେ ଜନୋଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଁ
କାଯ୍ବ୍ୟ ଜାରି ରଖଥିସିଲ । ୭ ନସେମ୍ବର ୧୯୨୩ ସର ତାଙ୍କର 
ସଦହାନ୍ ସହାଇଥଲିା ।

ସ୍ୱହଦଶୀ ସାମଗ୍ରୀର
ହପ୍ାତ୍ସାହନ ସ୍ୱହଦଶୀ
ବାନ୍ଧବ ସମିତ ିପ୍ତଷି୍ଠା

ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଁଲହେଇ ସକାହଶ 
ଡକ୍ଟର ରାଧାବାଇ ‘ସତୟୁାଗ୍ରହୀ 
ମହଳିା' ହଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିରହିଲ

ଅଶ୍ୱନିୀ କକୁମାର ଦର୍

ଜ୍ମେ: ୧୫ ଜାନ୍ଆରୀ ୧୮୫୬, ମତ୍ୃୟୁ: ୭ ନହଭମ୍ବର ୧୯୨୩ 

ଜନ ୍ମ: ୧୮୭୫, ମତୃକୁ ୍ୟ: ୨ ଜାନକୁଆରୀ ୧୯୫୦ 

ଜନ ୍ମ: ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୮୬୬, ମତୃକୁ ୍ୟ: ୨ ଜାନକୁଆରୀ ୧୯୩୦ 

ଛତିେରଡର ପ୍ରଥମ ମହଳିା ସ୍ାଧୀନତା 
େଂଗ୍ରାମୀ ୋବସର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥବିା 

ଡକ୍ଟର ରାଧାବାଇ ମହଳିାମାନଙ୍କକୁ ସ୍ାଧୀନତା 
ଆସନ୍ଦାଳନସର ସଯାରସଦବାକକୁ ସପ୍ରରଣା 
ସଦଇଥସିଲ । ୧୮୭୫ ମେିହାସର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 
ନାରପକୁରସର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥବିା ରାଧାବାଇ 
୯ ବଷ୍ବ ବୟେସର ବିଧବା ସହାଇଥସିଲ । ସେ 
ସେବିକା ତାଲିମ ସନବା େହତି ଅଥ୍ବ ସରାଜରାର 
ଏବଂ ବଞ୍ଚବିାପାଇ ଁ ନାରପକୁର ସପୌରପାଳିକାସର 
କାଯ୍ବ୍ୟ କରିଥସିଲ । ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅସନକ 
ସ୍ଥାନସର କାମ କରିଥସିଲ । ୧୯୧୮ ମେିହାସର 
ତାଙ୍କକୁ ରାୟପକୁରକକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥଲିା । ଏହା 
ପସର ସେ ସ୍ଥାୟୀ ୋବସର ତାତ୍ୟାପାରାସର 
ରହବିା ଆରମ୍ଭ କସଲ ।

ୋରତୀୟ ସ୍ାଧୀନତା 
େଂଗ୍ରାମୀ ସମୌଲାନା 

ମଜହରକୁ ଲ ହକ ୨୨ ଡିସେମ୍ବର 
୧୮୬୬ ସର ପାଟନା ଜଲିୋର 
ବରହମପକୁର ଗ୍ରାମସର ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ 
କରିଥସିଲ । ସେ ପାଟନା କସଲଜରକୁ  
ମା୍ିକ୍ ପରୀକ୍ାସର ଉର୍ୀର୍୍ବ 
ସହାଇଥସିଲ । ପସର ସେ ଆଇନ 
େକି୍ା ପାଇ ଁଇଂଲଣ୍ ଯାଇଥସିଲ । ଇଂଲଣ୍ସର ହି ଁସେ ମହାତ୍ମା 
ରାନ୍ୀଙ୍କକୁ ସେଟିଥସିଲ, ଯାହା ପସର ସେମାସନ ଆଜୀବନ ବନ୍କୁ 

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହମୌଲାନା 
ମଜହର୍ଲ ହକ ଜାତୀୟ 
ଏକତାର ପ୍ତୀକ ରହିଲ

୩୮

ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମସହାତ୍ସବ ରାଷ୍ଟଟ୍ର



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ଡକ୍ଟର ରାଧାବାଇ ସକୌଣେି ବିଷୟସର 
ଡକ୍ଟସରଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପିଏଚଡି ହାେଲ 
କରିନାହାନିଁ୍ ।  ତା'ପସର ମଧ୍ ସଲାକମାସନ 
ତାଙ୍କକୁ େମ୍ାନ ଓ େମ୍ାନର େହତି ଡକ୍ଟର 
ରାଧାବାଇ ସବାଲି କହକୁଥସିଲ । ରାୟପକୁରସର 
ଥବିାସବସଳ ଜାତୀୟ ୋବନା ତାଙ୍କ େିତସର 
ଏସତ ତୀବ୍ ସହାଇଥଲିା ସଯ ସେ ଜାତିର 
ପିତା ମହାତ୍ମା ରାନ୍ୀଙ୍କ େମସ୍ତ କାଯ୍ବ୍ୟସର 
ୋର ସନଇଥସିଲ । ସେଠାସର ନିଜର 
ମହଳିାଙ୍କ ଦ୍ାରା ଅନକୁପ୍ରାଣତି ସହାଇ ସ୍ାଧୀନତା 
ଆସନ୍ଦାଳନସର ସଯାରସଦବା ଆରମ୍ଭ 
କରିଥସିଲ । ସେ ସକବଳ ମହଳିାମାନଙ୍କକୁ 
ରରକକୁ ରର ଯାଇ ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମ ପାଇ ଁ
େଂରଠତି କରିନଥସିଲ ବରଂ ସେମାନଙ୍କକୁ ମଧ୍ 
ଆସରଇ ସନଇଥସିଲ । ସ୍ାଧୀନତାର ବାର୍୍ବା 
ବିସ୍ତାର କରିବାକକୁ ସେ ରରକକୁ ରର ଯାଇ ଖଦି 
ସପାଷାକ ବିକି୍ର କରିଥସିଲ ।

ଅେହସଯାର ଆସନ୍ଦାଳନ େମୟସର 
ଡକ୍ଟର ରାଧାବାଇଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସହତକୁ  ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ 
‘େତ୍ୟଗ୍ରାହୀ େଉଣୀ' ରଠନ କରାଯାଇଥଲିା 
ସଯଉଥଁସିର ସରାହନିବାଇ ପରରଣହିା, 
ସକତକୀ ବାଇ, ଫକୁଲକକୁଅରଁ ବାଇ, ପାବ୍ବତୀ 

ବାଇ ଇତ୍ୟାଦି ରହଥିସିଲ । 'େତ୍ୟଗ୍ରହୀ 
େଉଣୀ' ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସହାଇଥଲିା। 
ଏହ ି ସକନ୍ଦ୍ରରକୁଡିକ ମଧ୍ରକୁ  ସରାଟିଏ ଡକ୍ଟର 
ରାଧାବାଇଙ୍କ ରରକୁ  ପରିଚାଳିତ ସହାଇଥଲିା, 
ଯାହା ସେ ନିସଜ ପରିଚାଳନା କରକୁ ଥସିଲ ।

ଡକ୍ଟର ରାଧାବାଇଙ୍କକୁ ୧୩ ଜକୁନ୍ ୧୯୩୭ 
ସର ରିରଫ କରାଯାଇଥଲିା । ରିରଫ ସହବା 
ପସର ତାଙ୍କକୁ ୨୫ ଟଙ୍କା ସଜାରିମାନା େହିତ ୬ 
ମାେ କାରାଦଣ୍ସର ଦଣି୍ତ କରାଯାଇଥଲିା। 
ଏହା େସତ୍ୱ ସେ ଅଟକି ନଥସିଲ ଏବଂ 
ସଦେ ପାଇ ଁ କାଯ୍ବ୍ୟ ଜାରି ରଖଥିସିଲ । ସେ 
ବ୍ୟକି୍ରତ େତ୍ୟଗ୍ରାହସର ମଧ୍ ଅଂେଗ୍ରହଣ 
କରିଥସିଲ, ୋରତ ଛାଡ ଆସନ୍ଦାଳନସର ଏକ 
ସୋୋଯାତ୍ାର ସନତୃତ୍ୱ ସନଇଥସିଲ ଏବଂ 
ରିରଫ ସହାଇ ସକାଟ୍ବ ଚାଲାଣ ସହାଇଥସିଲ। 
ସବେ୍ୟାବୃରି୍ସର ଫେି ରହିଥବିା ମହିଳାଙ୍କ 
ମକୁକି୍ େହିତ ଡକ୍ଟର ରାଧାବାଇ ମଧ୍ ଏେଳି 
ଅସ୍ପୃେ୍ୟତା ବିସରାଧସର ଦୀର୍ବ େଂଗ୍ରାମ 
କରିଥସିଲ । ମଦ ସଦାକାନ ବନ୍ଦ କରିବା 
ପାଇ ଁ ସେ ଧାରଣା ପ୍ରଦେ୍ବନ କରିଥସିଲ । 
ସେ ୨ ଜାନକୁୟାରୀ ୧୯୫୦ ସର ମତୃକୁ ୍ୟ ବରଣ 
କରିଥସିଲ ।

ଡକ୍ଟର ରାଧାବାଈ 
ହକୌଣସି ଡାକ୍ରୀ 
ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ 
କରିନାହାନଁ୍ ି
କ ିହକୌଣସି 
ବରିୟହର ପିଏଚ୍ .
ମାତ୍ ହଲାକମାହନ 
ଡକ୍ଟର ରାଧାବାଇଙ୍୍କ 
ସମ୍ମାନର ସହ ଡକ୍ଟର 
ଭାହବ ସହମ୍ବାଧନ 
କର୍ରହିଲ ।

ସହାଇଥସିଲ । ମଜହାରକୁ ଲ୍ ହକ୍ ୧୮୯୧ ମେିହାସର ୋରତକକୁ 
ସଫରି ଆଇନ ବ୍ୟବୋୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥସିଲ । ଅଳ୍ପ େମୟ 
ମଧ୍ସର ସେ ଜସଣ ବରିଷ ୍ଆଇନ୍ ଜୀବୀ ସହାଇ ପାରିଥସିଲ ।  
କିନ୍ତୁ ୋରତର ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ନିକଟତର 
ଥଲିା । ମହାତ୍ମା ରାନ୍ୀଙ୍କ େହ ତାଙ୍କର ରନିଷତ୍ା ସହତକୁ  ତାଙ୍କ 
ଜୀବନସର ଏକ ଉସଲେଖନୀୟ ପରିବର୍୍ବନ ଆେିଥଲିା । ସେ 
ଆେିଜାତ୍ୟ ଜୀବନ ଛାଡି େରଳତା ଗ୍ରହଣ କରିଥସିଲ ଏବଂ 
ସଦେର ସେବାସର େବକୁକିଛି ତ୍ୟାର କରିଥସିଲ ।

ସ୍ାଧୀନତା ଆସନ୍ଦାଳନ ତୀବ୍ ସହବାପସର ସେ ଧୀସର 
ଧୀସର ଏହ ିଆସନ୍ଦାଳନସର ଜଡିତ ସହସଲ । ସେ ପାଟନାସର 
େଦାକତ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷା୍ କରିଥସିଲ ସଯଉଠଁାସର ବହକୁ ବିେଷି୍ 
ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମ ପାଇ ଁ ରଣନୀତି 
ପ୍ରସ୍ତକୁତ କରିଥସିଲ । ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମ େମୟସର ଜାତୀୟ 
ଏକତା ରଠନ ତଥା ଆସନ୍ଦାଳନର ସରାଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତକୁତ 
କରିବାସର େକି୍ରୟ େୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା ୋରତର ଜସଣ 
ପ୍ରମକୁଖ ସନତା ସମୌଲାନା ମଜହାରକୁ ଲ ହକ ଥସିଲ । ସେ ବି୍ଟିେ 
ୋମ୍ାଜ୍ୟ ବିରକୁ ଦ୍ସର ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମସର ୋର ସନଇଥସିଲ 

ସଯଉ ଁେମୟସର ଏଥସିର ଖକୁବ୍ କମ ୍ସଲାକ ଜଡିତ ଥସିଲ । 
ସେ ୧୯୧୬ ମେିହାସର ବିହାରସର ରହୃ ଆଇନ୍  ଆସନ୍ଦାଳନର 
େୋପତି ମଧ୍ ସହାଇଥସିଲ । ଚମ୍ପାରଣ ଆସନ୍ଦାଳନସର େକି୍ରୟ 
େୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥବିାରକୁ  ତାଙ୍କକୁ ୩ ମାେ ସଜଲ ଦଣ୍ାସଦେ 
ସହାଇଥଲିା ।

ଅେହସଯାର ତଥା ଖଲିାଫତ ଆସନ୍ଦାଳନର ଚିନ୍ାଧାରା 
ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ସଲାକଙ୍କକୁ ବିପ୍ଳବ ପାଇ ଁସପ୍ରରଣା ସଦବା 
ପାଇ ଁ ସମୌଲାନା ମଜହାରକୁ ଲ ହକ ୧୯୨୧ ମେିହାସର ‘ଦି 
ମଦରଲ୍ୟାଣ୍' ନାମକ ଏକ ୋପ୍ତାହିକ ପତ୍ିକା ପ୍ରକାେନ ଆରମ୍ଭ 
କରିଥସିଲ । ବି୍ଟିେ େରକାରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରକୁ ଦ୍ସର 
ସେ ପତ୍ିକାସର ଅସନକ ସଲଖା ସଲଖଥିସିଲ ସଯଉଥଁପିାଇ ଁ
ତାଙ୍କକୁ ମଧ୍ ସକାଟ୍ବ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥଲିା । ପସର ଏହ ି
ଖବରକାରଜ ବନ୍ଦ ସହାଇରଲା । ୋରତର ସ୍ାଧୀନତା 
ଆସନ୍ଦାଳନସର େକି୍ରୟ େୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା େହିତ ସେ ହିନ୍ଦକୁ 
ମକୁେଲିମ ଏକତା, ୋମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ େକି୍ା ସକ୍ତ୍ସର 
ଉସଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖଥିସିଲ । ୨ ଜାନକୁୟାରୀ ୧୯୩୦ 
ସର ତାଙ୍କର ମତୃକୁ ୍ୟ ସହାଇଥଲିା । 

୩୯

ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମସହାତ୍ସବ ରାଷ୍ଟଟ୍ର



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ନିଷ୍ପରି୍:  ସଦେର ୮୧.୩୫ ସକାଟି ହତିାଧକିାରୀମାନଙ୍କକୁ ମାରଣାସର ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ 
ବଣ୍ନ ନିମସନ୍ ପ୍ରଦର୍ ପ୍ରସ୍ତାବକକୁ ସକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିସନଟ୍ ର ଅନକୁସମାଦନ
ପ୍ରୋବ: ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପର୍ା ଆଇନ ଅଧୀନସର ସଦେର 
ରରିବ ଜନୋଧାରଣଙ୍କକୁ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପର୍ା େକୁବିଧା ସଯାରାଇ ସଦବା ନିମସନ୍ 
ଏକ ଐତିହାେିକ ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ ଯାହା ମାଧ୍ମସର ସେମାନଙ୍କକୁ 
େଂପରୂ୍୍ବ ରୂସପ ମାରଣାସର ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ସଯାରାଇ ଦିଆଯିବ । ବର୍୍ବମାନ 
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ସଯଉ ଁ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ରିହାତି ମଲୂ୍ୟସର ସଯାରାଇ ଦିଆଯାଉଥଲିା 
ତାହା ଏସବ ସେମାନଙ୍କକୁ ବିନା ମଲୂ୍ୟସର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
	 ସଦେର ରରିବ ଜନୋଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସହଉଛି େରକାରଙ୍କର 

େବ୍ବାଧକି ପ୍ରାଥମିକତା । ଏହ ିଲକ୍୍ୟ ସନଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଖାଦ୍ୟ 
ନିରାପର୍ା େକୁନିଶି୍ତ କରିବା େକାସେ ୨୦୨୩ ମେିହା ଡିସେମ୍ବର ମାେ 
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପର୍ା ଆଇନ ଅଧୀନସର ମାରଣାସର 
ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ସଯାରାଇ ଦିଆଯିବ ।
	 ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ ଏଥପିାଇ ଁତାଙ୍କର ବସଜଟରକୁ  ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ ସକାଟି 

ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାକକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାର ଅଥ୍ବ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପର୍ା 
େକାସେ ରରିବ ସଲାକମାନଙ୍କକୁ ଆଉ ସକୌଣେି ଅଥ୍ବ ଖଚ୍ଚ୍ବ କରିବାକକୁ 
ପଡ଼ିବ ନାହି।ଁ ଏଥପିାଇ ଁସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ୧୦୦ ପ୍ରତିେତ ବ୍ୟୟ ୋର 
ବହନ କରିସବ ।

ନିଷ୍ପରି୍: ୱାନ୍ ରାଙ୍୍କ , ୱାନ୍ ସପନେନ୍ ଅଧୀନସର େଂସୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକକୁ 
ସକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିସନଟ୍ ର ସମାହର ପ୍ରଦାନ
ପ୍ରୋବ: ସଦେର ପ୍ରତିରକ୍ା ବାହନିୀର କମ୍ବଚାରୀ/ ସପନେନ୍ ସୋରୀ 
ପରିବାରଙ୍କ ନିମସନ୍ ୱାନ୍ ରାଙ୍୍କ ୱାନ୍ ସପନେନ୍ ସଯାଜନା କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ 
କରିବା େକାସେ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଏକ ଐତିହାେିକ ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ 
କରିଥସିଲ ଏବଂ ଏହ ି ମମ୍ବସର ନୀତିରତ ସରାଷଣାପତ୍ ୨୦୧୫ ମେିହା 
ନସେମ୍ବର ୦୭ ତାରିଖ ଦିନ ଜାରି କରାଯାଇଥଲିା ଯାହାକି ୨୦୧୪ ମେିହା 
ଜକୁଲାଇ ୦୧ ତାରିଖ ଠାରକୁ  କାଯ୍ବ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥଲିା । ଏଥସିର େଚୂୀତ 
କରାଯାଇଥଲିା ସଯ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ବସର େବିଷ୍ୟତସର ଏହ ି ସପନେନ୍ 

ବ୍ୟବସ୍ଥାକକୁ େଂସୋଧନ କରାଯିବ। ବିରତ ଆଠ ବଷ୍ବସର ବଷ୍ବ ପିଛା 
୭,୧୨୩ ସକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟୋର ହେିାବସର ଓଆରଓପି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାରକୁ 
କରିବା େକାସେ ୫୭,୦୦୦ ସକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି । ୱାନ୍ ରାଙ୍କ 
ୱାନ୍ ସପନେନ୍ ସଯାଜନାର େଂସୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକକୁ ମଂଜକୁରୀ ଦିଆଯିବା 
ପସର ଏହା ସପନେନ୍ ସୋରୀ ପରିବାରଙ୍କ େସମତ େହଦିଙ୍କ ବିଧବା 
ପତ୍ନୀଙ୍କକୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସହାଇଥବିା ସପନେନ୍ ସୋରୀମାନଙ୍କକୁ ସଯାରାଇ 
ଦିଆଯିବ। ଏହ ି ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କସର, ସଦେର ଯକୁବସରାଷୀ୍ େେସ୍ତ୍ର 
ସେନାସର ସଯାର ସଦବା ଏବଂ ସଦେ ପାଇ ଁ ସେବା କରିବା ନିମସନ୍ 
ଅଧକିରକୁ  ଅଧକି େଂଖ୍ୟାସର ଆକଷବିତ ସହସବ ।
	 ପାରିବାରିକା ସପନେନ୍ ସର େୀର ନାରୀରଣ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ 

ସପନେନସୋରୀମାସନ ଉପକୃତ ସହାଇପାରିସବ।
	 ଏହା ଫଳସର େେସ୍ତ୍ର ସେନାର ୨୫ ଲକ୍ରକୁ  ଅଧକି (୪.୫୨ ଲକ୍ ନୂତନ 

ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ େସମତ) ସପନେନର ଉପକୃତ ସହସବ ।
	 ଏହ ିନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୨୦୧୯ ମେିହା ଜକୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରକୁ            

ଲାରକୁ କରାଯିବ ।
	 ଜକୁଲାଇ ୨୦୧୯ ଠାରକୁ  ଜକୁନ୍ ୨୦୨୦ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ପିଛିଲା ସପନେନ୍ 

ୋସବ ୨୩, ୬୩୮ ସକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା 
ଫଳସର େରକାରଙ୍କ ଉପସର ୮୪୫୦ ସକାଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ 
ସବାଝ ପଡ଼ିବ ।

ନିଷ୍ପରି୍: ୨୦୨୩ ଋତକୁ  େକାସେ ସକାପ୍ରା(ନଡ଼ିଆ)ର ନୂତନ େବ୍ବନିମ ୍ନ େହାୟକ 
ମଲୂ୍ୟ (ଏମଏେପି) ପ୍ରସ୍ତାବକକୁ ମଂଜକୁରୀ ପ୍ରଦାନ
ପ୍ରୋବ: ମିଲ୍ ସଯାର୍ୟ ସକାପ୍ରା େକୁଲେ ହାରାହାରି ମଲୂ୍ୟ କି୍ଣ୍ାଲ ପିଛା 
୧୦,୮୬୦ ଟଙ୍କାସର ଧାଯ୍ବ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ୟପି ସରାଟା ସକାପ୍ରାର 
େବ୍ବନିମ ୍ନ େହାୟକ ମଲୂ୍ୟ ୧୧,୭୫୦ ସକାଟି ଟଙ୍କାସର ସି୍ଥରୀକୃତ ସହାଇଛି ।
	 ମିଲ୍ ସଯାର୍ୟ ସକାପ୍ରାର କି୍ଣ୍ାଲ ପିଛା ମଲୂ୍ୟସର ୨୭୦ ଟଙ୍କା 

ବୃଦି୍ ଏବଂ ବଲ୍ ସକାପ୍ରାର କି୍ଣ୍ାଲ ପିଛା ମଲୂ୍ୟସର ୭୫୦ 
ଟଙ୍କା ବୃଦି୍ ରଟିଛି । 

କୟୁାବହିନଟ୍ ନଷି୍ପତି୍

ହସୈନକି ଏବଂ କୃରକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଷରଷୋ 
ନମିହନ୍ ହକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଐତହିାସିକ ନଷି୍ପତି୍

ହଦଶର ଦ୍ଇଟି ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ସ୍ତମ୍ଭ: ଆମର ସେୈନିକ ଏବଂ କୃଷକ । ଉେୟଙ୍କ ନିମସନ୍ ସ୍ପେ୍ବକାତରତା ତଥା ପ୍ରତିବଦ୍ତା 
ପ୍ରଦେ୍ବନ ପବୂ୍ବକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ସନତୃତ୍ୱାଧୀନ ସକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିସନଟ୍ ରକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛି 

ଯାହାକି ସଦେର ରରିବ ବର୍ବର ସଲାକ ତଥା ସେୈନିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ୋଧନ ନିମସନ୍ ଉରି୍ଷ୍ । 

୪୦



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

େଂେଦର େୀତକାଳୀନ ଅଧସିବେନ ଡିସେମ୍ବର ୭ 
ତାରିଖ ଠାରକୁ  ଡିସେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
ଅନକୁଷ ୍ିତ ସହାଇଥଲିା । ଏହ ିଅଧସିବେନସର  କାଯ୍ବ୍ୟ 

େଫଳତା ଦୃଷି୍ରକୁ  ସଲାକେୋସର ୯୭ ପ୍ରତିେତ େଫଳତା ହାେଲ 
କରାଯାଇଥବିାସବସଳ ରାଜ୍ୟେୋସର ଏହ ିକାଯ୍ବ୍ୟ େଫଳତା ହାର 
୧୦୨ ପ୍ରତିେତ ଥଲିା ସବାଲି ଆକଳକ କରାଯାଇଛି । ରହୃର କାଯ୍ବ୍ୟ 
େଂପକ୍ବସର ସଲାକେୋ ବାଚସ୍ପତି ଓମ ୍ ବିରଳା ଏବଂ ରାଜ୍ୟେୋ 
ଅଧ୍କ୍ ଜରଦୀପ ଧନକଡ଼ ଏ େଂପକ୍ବସର ବିସୃ୍ତତ େଚୂନା ପ୍ରଦାନ 
କରିଛନି୍ । ଏହ ି ଅବଧସିର ସଲାକେୋ ସଚାରା ମାଦକ ରେବ୍ୟ 
କାରବାର ଏବଂ ସକାେିଡ଼ ୧୯ ମହାମାରୀ ପକୁଣ ି ଥସର ନୂଆ କରି 
ମକୁଣ୍ ସଟକକୁଥବିାରକୁ  ଏହା ବିରକୁ ଦ୍ସର େଂଗ୍ରାମ ନିମସନ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ତା 
ପ୍ରକଟ କରିଥଲିା । ଯଦି େଂେଦର ଉେୟ ରହୃର କାଯ୍ବ୍ୟ େଫଳତାକକୁ 
ଏକତ୍ ୋସବ ବିସବଚନା କରାଯାଏ ସତସବ ଏହାର େଫଳତା ହାର 
ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ପ୍ରତିେତ ରହଥିବିାର ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସଲାକେୋସର ଧାରା 
୧୯୩ ଅନକୁୋସର, “ସଦେସର ସଚାରା ମାଦକ ରେବ୍ୟ କାରବାରର 
େମେ୍ୟା ଏବଂ େରକାର ଏଥପିାଇ ଁଗ୍ରହଣ କରିଥବିା ପଦସକ୍ପ” ଏବଂ 
“ ୋରତସର କ୍ରୀଡ଼ାକକୁ ସପ୍ରାତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନର ଆବେ୍ୟକତା ଏବଂ ଏ 
ଦିରସର େରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା ପଦସକ୍ପ” େମ୍ପକ୍ବସର ଆସଲାଚନା 
ଆରମ୍ଭ ସହବା େହ ଏହା େମ୍ପରୂ୍୍ବ ସହାଇଥଲିା । ଉେୟ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପସର 
ଦୀର୍ବ ୧୫ ରଣ୍ାରକୁ  ଅଧକି େମୟ ଧରି ଆସଲାଚନା କରାଯାଇଥଲିା ଏବଂ 
ଏଥସିର େମସ୍ତ ରାଜସନୈତିକ ଦଳର ୧୧୯ ଜଣ େଦେ୍ୟ ଅଂେଗ୍ରହଣ 
କରିଥସିଲ । ରାଜ୍ୟେୋସର ଧାରା ୧୭୬ ଅନକୁୋସର ସ୍ଳ୍ପ େମୟ ପାଇ ଁ
ବିଶ୍ୱ ଉର୍ାପନର ପ୍ରୋବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିମସନ୍ ଆବେ୍ୟକ 
ପଦସକ୍ପ େମ୍ପକ୍ବସର ଆସଲାଚନା ଅନକୁଷ ୍ିତ ସହାଇଥଲିା ।

ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧହିବଶନ ଡିହସମ୍ବର ୭ ତାରିଖହର ଆରମ୍ଭ ହହାଇ ଡିହସମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖ ପଯ୍ଷୟୁନ୍ 
ଚାଲିରଲିା । ଏହ ିସମୟହର କାଯ୍ଷୟୁ ସଫଳତା ଦୃଷି୍ଟର୍ ହଲାକସଭା ୯୭% ସଫଳତା ହାସଲ କରିରବିାହବହଳ 

ରାଜୟୁସଭାର କାଯ୍ଷୟୁ ସଫଳତା ହାର ୧୦୨% ହବାଲି ଜଣାପଡ଼ିଛ ି। ଏହ ିଅଧହିବଶନ କାଳହର ହଲାକସଭାହର ବହ୍ 
ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଆରବିକ ଏବଂ ହବୈଧାନକି କାଯ୍ଷୟୁ ସଂପାଦନ କରାଯାଇଛ ି। ଏହ ିଅଧହିବଶନ କାଳହର ହଲାକସଭାହର 
୯ହଗାଟି ସରକାରୀ ବଲ୍ି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇରଲିା ଏବଂ ସାତଟି ବଲ୍ି ଗହୃହର ଗହୃୀତ ହହାଇରଲିା । ହସହଭିଳି 

ଶୀତ ଅଧହିବଶନ ଅବଧହିର ରାଜୟୁସଭାହର ୯ଟି ବଲ୍ି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇରଲିା ।

ବହଜଟ୍ ଅଧହିବଶନ ଉପ ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତ ିତରା 
ରାଜୟୁସଭାର ଅଧ୍ୟଷେ ରୂହପ କାଯ୍ଷୟୁ କରିବାହର 
ଜଗଦୀପ ଧନକଡଙ୍କର ପ୍ରମ ସଂସଦ ଅଧହିବଶନ 
ହହବ । ଏହା ହଫବୃଆରୀ ୨୦୨୩ହର ଅନ୍ଷ୍ଠତି ହହବ ।

ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧହିବଶନ: ହଲାକସଭାହର କାଯ୍ଷୟୁ 
ସଫଳତା ହାର ୯୭% ଏବଂ ରାଜୟୁସଭାହର ୧୦୨%

ସଂସଦର ଉଭୟ ଗହୃହର ଗହୃତି ପ୍ମଖ୍ ବଲି
େଂେଦର ଉେୟ ରହୃସର ଚଳିତ ଅଧସିବେନ କାଳସର ସମାଟ 
ନଅସରାଟି ବିଲ୍ ରହୃୀତ ସହାଇଥଲିା ଏବଂ ଏହ ି ବିଲ୍ ରକୁଡ଼ିକର 
ନାମ ନିମ ୍ନସର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:

	 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ (େକୁରକ୍ା) େଂସୋଧନ ବିଲ୍ , ୨୦୨୨
	 େକି୍ େଂରକ୍ଣ (େଂସୋଧନ) ବିଲ୍ , ୨୦୨୨
	 ନୂଆ ଦିଲେୀ ଆବବିସ୍େନ୍ ସକନ୍ଦ୍ର (େଂସୋଧନ) ବିଲ୍ , ୨୦୨୨
	 ବିନିସଯାଜନ (େଂଖ୍ୟା. ୪) ବିଲ୍ , ୨୦୨୨
	 ବିନିସଯାଜନ (େଂଖ୍ୟା. ୫) ବିଲ୍ , ୨୦୨୨
	 େମି୍ବଧାନ (ତଫେିଲେକୁ କ୍ ଜାତି ଏବଂ ତଫେିଲେକୁ କ୍ ଜନଜାତି) 

େଙୃ୍ଖଳା (ଦି୍ତୀୟ େଂସୋଧନ) ବିଲ୍ , ୨୦୨୨
	 ୋମକୁରେିକ ତସ୍କରୀ- ନିସରାଧୀ ବିଲ୍ , ୨୦୨୨
	 େମି୍ବଧାନ (ତଫେିଲେକୁ କ୍ ଜନଜାତି) େଙୃ୍ଖଳା (ଦି୍ତୀୟ 

େଂସୋଧନ) ବିଲ୍ , ୨୦୨୨
	 େମି୍ବଧାନ (ତଫେିଲେକୁ କ୍ ଜନଜାତି) େଙୃ୍ଖଳା (ଚତକୁ ଥ୍ବ 

େଂସୋଧନ) ବିଲ୍ , ୨୦୨୨

ସଂସଦର ଉଭୟ ଗହୃର କାଯ୍ଷୟୁ ଅବଧି
ଏହ ି ଅଧସିବେନ କାଳସର, ସଲାକେୋସର ସମୌଖକି ୋସବ ସମାଟ 
୫୬ଟି ତାରକା ଚିହ୍ନତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉର୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲିା । ସେହେିଳି 
ରହୃସର ସମାଟ ୨୭୬୦ ସରାଟି ଅଣତାରକା ଚିହ୍ନତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉର୍ର 
ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥଲିା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଧାରା ୩୭୭ ଅନକୁୋସର 
ଜନସ୍ାଥ୍ବ ଦୃଷି୍ରକୁ  ରକୁରକୁ ତ୍ୱ ବହନ କରକୁ ଥବିା ୨୯୮ ସରାଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ 
କରାଯାଇଥଲିା । ରାଜ୍ୟେୋସର ୮୨ ସରାଟି ତାରକା ଚିହ୍ନତି ପ୍ରଶ୍ନର 
ଉର୍ର ସମୌଖକି ୋସବ ଦିଆଯାଇଥଲିା । ୧୯୨୦ ସରାଟି ଅଣତାରକା 
ଚିହ୍ନତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉର୍ର ରହୃସର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥଲିା । 

୪୧

େଂେଦର େୀତକାଳୀନ ଅଧସିବେନ ରାଷ୍ଟଟ୍ର



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

େଂେଦର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲ୍ ସର ସଦେର ମହାନ୍ 
ଜନସନତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମରୂ୍ବି କିମ୍ବା ଫସଟାଚିତ୍ସର  ସକବଳ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ, ସଲାକେୋର ବାଚସ୍ପତି, ରାଜ୍ୟେୋର 

ଅଧ୍କ୍, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ମାସନ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି ଜ୍ାପନ 
କରିବା କଥା ଆପଣମାସନ େମ୍ଭବତଃ ସଦଖଥିସିବ ଅଥବା େକୁଣଥିସିବ । 
କିନ୍ତୁ ସ୍ାଧୀନତାର ଅମତୃ କାଳସର ଏହ ିପରମ୍ପରାସର ଏକ ନୂଆ କଥା 
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବର୍୍ବମାନ, ପାଲ୍ବାସମଣ୍ େବନସର ଏହେିବକୁ ନମନ 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରକୁ  ସଦେର ଯକୁବସରାଷୀ୍ ଏହେିବକୁ ମହାପକୁରକୁ ଷମାନଙ୍କ ଜୀବନ 
ଓ ଆଦେ୍ବରକୁ  ସପ୍ରରଣା ଲାେ କରିବା ନିମସନ୍ ଆକୃଷ୍ ସହଉଛନି୍। ଏହ ି
ପ୍ରୟାେସର ଏସବ ଆଉ ସରାଟିଏ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସଯାଡ଼ି ସହାଇଛି ଏବଂ 
ସଲାକମାନଙ୍କକୁ େଂେଦ ଅଥବା େରକାରଙ୍କ େହତି ସଯାଡ଼ାଯାଇପାରିଛି। 
ଏହ ି ରଟଣାସର, ସଦେର ବିେିନ୍ନ ୋରର ୭୫ଜଣ ଯକୁବକ ଯକୁବତୀଙ୍କକୁ 
େଂେଦ େବନର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କକ୍ସର ୋରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ 
ବାଜସପୟୀ ଏବଂ ପଣି୍ତ ମଦନ ସମାହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ଜନ ୍ମ ଜୟନ୍ୀ 
ଅବେରସର ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର ୋମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହେିବକୁ 

ଯକୁବ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀରଣ ସକବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ, ସଲାକେୋ 
ବାଚସ୍ପତି ଓମ ୍ବିରଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱଙ୍କକୁ ସେମାନଙ୍କକୁ େମକୁଖସର 
ସଦଖବିା ଲାରି ଉତ୍ଣ୍ା ପ୍ରକାେ କରିନଥସିଲ ଅପର ପସକ୍ ସଦେର 
େଂେଦ େବନ େିତସର ମହାନ୍ ସନତୃବର୍ବଙ୍କ ପ୍ରତିମରୂ୍ବି ଏବଂ ଫସଟାଚିତ୍ 
ସଦଖ ି ମଧ୍ ୋବ ବିହଳ୍ ସହାଇପଡ଼ିଥସିଲ ।  ନିଉ ଇଣି୍ଆ େମାଚାର 
େହତି ୋକ୍ାତକାର ସବସଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ରକୁ  ଅସନକ ଛାତ୍ ଏହ ି
ୋବନା ବ୍ୟକ୍ କରିଛନି୍ । 

ସମାଟ ୧୧ ଜଣ ସନତାଙ୍କର ଜନ ୍ମ ଜୟନ୍ୀକକୁ ନୂତନ ୋସବ ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥବିା ଏହି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର ୋମିଲ କରାଯାଇଥଲିା । “େଂେଦ 
େବନର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କକ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ର ସନତାମାନଙ୍କକୁ ନମନ କରି ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି 
ଜ୍ାପନ କରିବା” େକାସେ ଏହି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। 
ଏହାର ପ୍ରଥମ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୨୨ ମେିହା ଅସକ୍ଟାବର ୨ ତାରିଖ ଦିନ 
ଅନକୁଷ ୍ିତ ସହାଇଥଲିା ସଯସତସବସଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ରାନ୍ୀ ଏବଂ 
ଲାଲ ବାହାଦୂର ୋସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ୀ ଅବେରସର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ାେକୁମନ 
ଜ୍ାନ କରାଯାଇଥଲିା । ଏପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଏହିେଳି ଆଠଟି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଅନକୁଷ ୍ିତ 

ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ହନତୃବଗ୍ଷଙ୍କ ଆଦଶ୍ଷକ୍ 
ଯବ୍ବଗ୍ଷ କର୍ଛନ୍ ିଅନ୍ସରଣ

ବିହାରର ସବୈୋଳୀର ନିୋ କକୁମାରୀ ସହାଇଥାନ୍ତୁ, ଉର୍ର ପ୍ରସଦେର େବିରାଜ େିଂହ ସହାଇଥାନ୍ତୁ, ଅଥବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ର ଲିପି ୋଟେ ୍, 
େଂେଦ େବନସର ୋରତ ରତ୍ନ ପଣି୍ତ ମଦନ ସମାହନ ମାଲବ୍ୟ ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜସପୟୀଙ୍କକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ ୍ମଦିନସର 
ଶ୍ରଦ୍ାେକୁମନ ଅପ୍ବଣ କରିବା ନିମସନ୍ ସଦେର ସେହେିଳି ୭୫ଜଣ ଯକୁବକଯକୁବତୀଙ୍କକୁ େକୁସଯାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲିା । ସଲାକେୋ 

ବାଚସ୍ପତି ଓମ ୍ବିରଳାଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱସର ଏହ ିଅବେରସର ଏକ ଅେିନବ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମର େକୁୋରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା ଯାହାର ଉସର୍େ୍ୟ ସହଉଛି 
ସଦେର ନମନ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର ଯକୁବସରାଷୀ୍ଙ୍କ େହୋରୀତାକକୁ େକୁନିଶି୍ତ କରିବା ଯାହା ଫଳସର ସଦେର ମହାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୀର ଓ ଆଦେ୍ବ 

ପକୁରକୁ ଷମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ େମ୍ପକ୍ବସର ସେମାସନ େସଚତନ ସହାଇପାରିସବ । ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ଏହ ିଉପଲସକ୍ ସଦେର ୭୫ 
ଜଣ ଯକୁବକ ଏବଂ େହ େହ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଦକୁଇଜଣ ୋରତ ରତ୍ନ, ପଣି୍ତ ମଦନ ସମାହନ ମାଲବ୍ୟ ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜସପୟୀଙ୍କ ଜନ ୍ମ 

ଜୟନ୍ୀ ଅବେରସର ସେମାନଙ୍କକୁ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି ଜ୍ାପନ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର ୋମିଲ ସହାଇଥସିଲ । 

ସଂସଦ ଭବନହର ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ହନତୃବଗ୍ଷଙ୍୍କ ଶ୍ଦ୍ାସମ୍ନ           
ଅପ୍ଷଣହର ସାମିଲ ହହହଲ ଯବ୍ବଗ୍ଷ

ଯକୁବ େହୋରୀତାରାଷ୍ଟଟ୍ର

୪୨



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ରାଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ହନତାମାନଙ୍କ ନମନ କାଯ୍ଷୟୁକ୍ରମ ତାଲିକା

ସହାଇୋରିଛି ଏବଂ ପରବର୍୍ବୀ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଜାନକୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖ 
ଦିନ ସନତାଜୀ େକୁୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସବାଷଙ୍କ ଜନ ୍ମ ଜୟନ୍ୀସର ସହବପାଇ ଁ
ସି୍ଥରୀକୃତ ସହାଇଛି ।

ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ଏହେିଳି ଏେ ନମନ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ େଂେଦ 
େବନର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କକ୍ଠାସର ଆସୟାଜିତ ସହାଇଥଲିା । ୋରତରତ୍ନ 
ପଣି୍ତ ମଦନ ସମାହନ ମାଲବ୍ୟ ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜସପୟୀଙ୍କ 
ଜୟନ୍ୀ ଅବେରସର ଏହର ଆସୟାଜନ କରାଯାଇଥଲିା । ସଲାକେୋସର, 
ଉେୟ ସଲାକେୋର ବାଚସ୍ପତି ଓମ ୍ବିରଳା ଏବଂପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର 
ସମାଦୀ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତୀ ଓ ୋଂେଦମାନଙ୍କ େହତି ଏହ ିଦକୁଇ ମହାନ୍ ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱଙ୍କ 
ପ୍ରତି ରେୀର ଶ୍ରଦ୍ାେକୁମନ ଜ୍ାପନ କରିଥସିଲ । ଏହ ିନମନ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର 
୨୩ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସରାଟିଏ ସକନ୍ଦ୍ରୋେିତ ସକ୍ତ୍ରକୁ  ଆେିଥବିା ୭୫ଜଣ 
ପ୍ରତିନିଧ ିୋମିଲ ସହାଇଥସିଲ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ସର ୪୦ ଜଣ ମହଳିା 
ଏବଂ ୩୫ଜଣ ଯକୁବକ ୋମିଲ ସହାଇଥସିଲ । ଏହେିବକୁ ପ୍ରତିନିଧମିାସନ 
ପଣି୍ତ ମଦନ ସମାହନ ମାଲବ୍ୟ ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜସପୟୀଙ୍କ 
ଜୀବନ ଓ ଆଦେ୍ବ େମ୍ପକ୍ବସର ଆସଲାଚନା କରିଥସିଲ । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 
ଦିଲେୀ- ଏନେିଆରର ବିେିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କସଲଜରକୁ  ଆେିଥବିା ୪୦୦ 
ପ୍ରତିନିଧ ିଏହ ିକାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର ୋମିଲ ସହାଇଥସିଲ ।

ଏହ ିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସନତାମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଓ ସପ୍ରରଣାଦାୟୀ ଜୀବନାଦେ୍ବ 

େମ୍ପକ୍ବସର ୨୫ ଜଣରକୁ  ଅଧକି ପ୍ରତିନିଧ ି ନିଜ ବକ୍ବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ 
କରିଥସିଲ। ଏହ ିକାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ େଂେଦ େବନସର ଆସୟାଜତି ସହାଇଥଲିା। 
େଂେଦ େବନ, କର୍୍ବବ୍ୟ ପଥ, ଯକୁଦ୍ ସ୍ାରକୀ, ରାଜ ରାଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିମଳ 
ସକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ େଂଗ୍ରହାଳୟ େଳି ରକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ସ୍ଥାନମାନ 
ଏହେିବକୁ ପ୍ରତିନିଧମିାସନ ବକୁଲି ସଦଖଥିସିଲ । େମଗ୍ର ସଦେରକୁ  ଚୟନ 
କରାଯାଇଥବିା ୭୫ଜଣ ଯକୁବ ପ୍ରତିନିଧ ି େଂେଦ େବନସର ଆସୟାଜତି 
ଏହ ି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର ସଯାରସଦବା ନିମସନ୍ ବିେିନ୍ନ ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ରକୁ  
ଆସୟାଜତି ପ୍ରତିସଯାରିତା ମାଧ୍ମସର ଚୟନ କରାଯାଇଥସିଲ ।

େଂେଦୀୟ ରସବଷଣା ଏବଂ ରଣତନ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷା୍ନ (ପ୍ରାଇଡ୍ ) 
ପକ୍ରକୁ  ମସନାନୀତ ପ୍ରତିନିଧ,ି ୋଂେଦ ଏବଂ ଜିଲୋପାଳମାନଙ୍କ 
ନିକଟକକୁ ଏହ ି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ େଂପକ୍ବସର ଅଧକି ପ୍ରଚାର, ପ୍ରୋର କରିବା 
ଏବଂ ସପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା େକାସେ ପତ୍ ସପ୍ରରଣ କରାଯାଇଥାଏ ।  
େଂେଦ ପକ୍ରକୁ  ଏହ ି ଯକୁବ ପ୍ରତିନିଧମିାନଙ୍କ ଦିଲେୀ ରହଣ ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ 
କରାଯାଇଥାଏ । ଏହ ିମହାନ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମରୂ୍ବି ଓ ଫସଟାଚିତ୍ସର 
ପକୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅପ୍ବଣ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ପସର, ଏହେିବକୁ ଯକୁବ ପ୍ରତିନିଧମିାନଙ୍କକୁ 
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସନତାମାନଙ୍କ ଉପସର ଲିଖତି ପକୁସ୍ତକ, ସପନ୍ ଡ୍ାଇେ୍ ସର ଥବିା 
େମି୍ବଧାନର ହସ୍ତଲିଖତି ଚିତ୍ଥବିା ଏକ କପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜଟିାଲ 
ପକୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲିା ।

େକୁୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସବାଷ  ୨୩ ଜାନକୁଆରି ପଶି୍ମ ବଙ୍ଗ
ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆସମ୍ବଦକର           ୧୪ ଅସପ୍ରଲ               ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
ରକୁରକୁ ସଦବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାସରାର       ସମ ୭                     ପଶି୍ମ ବଙ୍ଗ
ମହାତ୍ମା ରାନ୍ୀ                         ଅସକ୍ଟାବର ୨              ରକୁଜରାଟ
ଲାଲ ବାହାଦୂର ୋସ୍ତ୍ରୀ                  ୨ ଅସକ୍ଟାବର            ଉର୍ର ପ୍ରସଦେ
େର୍୍ବାର ବଲେେୋଇ ପସଟଲ            ୩୧ ଅସକ୍ଟାବର           ରକୁଜରାଟ
ପଣି୍ତ ଜବାହରଲାଲ ସନହରକୁ            ୧୪ ନସେମ୍ବର           ଉର୍ର ପ୍ରସଦେ
ଇନ୍ଦରିା ରାନ୍ୀ                           ୧୯ ନସେମ୍ବର           ଉର୍ର ପ୍ରସଦେ
ଡକ୍ଟର ରାସଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋଦ                  ୩ ଡିସେମ୍ବର             ବିହାର
ପଣି୍ତ ମଦନ ସମାହନ ମାଲବ୍ୟ          ୨୫ ଡିସେମ୍ବର            ଉର୍ର ପ୍ରସଦେ
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜସପୟୀ              ୨୫ ଡିସେମ୍ବର            ଉର୍ର ପ୍ରସଦେ

ଅଟଳଜୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ବାଦିତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାେ 
ଏବଂ ବିେିନ୍ନ ପ୍ରେଙ୍ଗସର ଓଜସି୍ନୀ 
ୋଷଣ ପ୍ରଦାନର ଚାତକୁ ରୀ ତାଙ୍କକୁ 
ଅଦି୍ତୀୟ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ । 
ଅଟଳଜୀଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱରକୁ  ସକାଟି ସକାଟି 
ସଲାକ ଉପକୃତ ସହାଇପାରିଛନି୍ ଏବଂ 
ସଦେକକୁ େକୁଦୃଢ଼ ଓ ବିକେତି କରିବାସର 
ତାହା େହାୟକ ସହାଇଛି । ତାଙ୍କ 
ସନତୃତ୍ୱସର ସଦେ ବିେିନ୍ନ ସକ୍ତ୍ସର 
ଅେୂତପବୂ୍ବ ପ୍ରରତି ହାେଲ କରିଛି ।
-ଓମ ୍ବିରଳା, ସଲାକେୋ ବାଚସ୍ପତି

ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜସପୟୀଜୀ ଜସଣ ମହାନ୍ ଜନନାୟକ 
ଥସିଲ ଯିଏ ସଦେକକୁ ଅେୂତପବୂ୍ବ ସନତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ 
କରିଥସିଲ । ପ୍ରସତ୍ୟକ ୋରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟସର ତାଙ୍କ 
ପାଇ ଁଏକ ବିସେଷ ସ୍ଥାନ ରହଛିି । ପ୍ରସତ୍ୟକ ସକ୍ତ୍ସର 
ୋରତ ଏକ ନୂତନ େୀଷ୍ବ ଅଧକିାର କରିବା ନିମସନ୍ 
ସେ େତତ କାଯ୍ବ୍ୟ କରିଥସିଲ, ତାହା େିରି୍େୂମି, େକି୍ା 
କିମ୍ବା ସଦୈସଦେକି ନୀତି େଳି ସଯଉ ଁସକ୍ତ୍ ସହାଇଥାଉ 
ପସଛ । ସମାର ହୃଦୟର ରେୀରତମ ପ୍ରସଦେରକୁ  ମକୁ ଁ
ଅଟଳଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଥସର ନମନ କରକୁ ଛି ।
-ମନ୍ କୀ ବାତ୍ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର                       
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ମକୁ ଁଜାତୀୟ ସେବା ସଯାଜନା 
(ଏନଏେଏେ)ର ଜସଣ େଦେ୍ୟ । 
ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତକ୍ବ ପ୍ରତିସଯାରିତା 
ପସର େଂେଦ େବନସର ଆସୟାଜତି 
ସହବାକକୁ ଥବିା ଏହ ିକାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର 
ସଯାରସଦବା ନିମସନ୍ ଦିଲେୀରକୁ  ସମାସତ 
ଆମନ୍ତଣ କରାଯାଇଥଲିା । ଏହ ି
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମର ଅଂେବିସେଷ ୋସବ 
ୋମିଲ ସହାଇଥବିାରକୁ  ମକୁ ଁଉତ୍ ଫକୁ ଲିେତ । 
ଏହ ିକାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର ଉେୟ ସଲାକେୋ 
ବାଚସ୍ପତି ଓମ ୍ବିରଳା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ସଯାର ସଦଇଥସିଲ। 
ସେମାସନ ସମା େହ କଥାବାର୍୍ବା 
କରିଥସିଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ େହ ମିେ ିମକୁ ଁ
ଫସଟା ଉଠାଇଥଲିି । 
-ନିୋ କକୁମାର, ସବୈୋଳୀ, ବିହାର

ଏହ ିନମନ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମସର ଅଂେଗ୍ରହଣ 
କରିଥବିାରକୁ  ମକୁ ଁଅତି ମାତ୍ାସର ୋବ ବିହଳ୍ 
ସହାଇପଡ଼ିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ 
ଏବଂ ସଲାକେୋ ବାଚସ୍ପତି ଓମ ୍ବିରଳାଙ୍କକୁ 
େଂେଦ େବନ େିତସର ପାଖରକୁ  ସଦଖବିା 
ସମା ପାଇ ଁଏକ ଅପବୂ୍ବ ଆନନ୍ଦର କଥା । 
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରକୁ  ଆେିଥବିା ପ୍ରତିନିଧମିାନଙ୍କ 
େହତି ୋବ ବିନିମୟ କରିବାର େକୁସଯାର 
ମଧ୍ ସମାସତ ମିଳିଥଲିା ।
-ସେଓରାଜ େିଂହ, ବକୁଲନ୍ଦେହର, 
ଉର୍ର ପ୍ରସଦେ

୪୩

ଯକୁବ େହୋରୀତା ରାଷ୍ଟଟ୍ର



ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର        ଜାନ୍ଆରୀ ୧-୧୫, ୨୦୨୩

ପିତାଙ୍କ କଥାସର ସେ ଏକ େରକାରୀ ଚାକିରିସର ସଯାର 
ସଦଇଥସିଲ । ତାଙ୍କର ଏହି ପରିଶ୍ରମସର ପ୍ରୋବିତ 
ସହାଇ ତାଙ୍କକୁ ମାତ୍ ୪ ବଷ୍ବ ମଧ୍ସର ବି୍ଟିେ େରକାର 

ତହେିଲଦାରରକୁ  ସଡପକୁଟି କସଲକ୍ଟର ୋବସର ନିଯକୁକ୍ କରିଥସିଲ। 
କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସଦହାନ୍ ପସର ସେ ଚାକିରୀ ଛାଡି ସଦେ ସେବାସର 
ନିଜକକୁ େମପବିତ କରିଥସିଲ । ୋହିତ୍ୟ ଓ େକି୍ା ସକ୍ତ୍ସର 
ଅବଦାନ ପାଇ ଁ ଡକ୍ଟର େରବାନ୍ ଦାେଙ୍କକୁ ୧୯୫୫ ମେିହାସର 
ୋରତର େସବ୍ବାଚ୍ଚ ନାରରିକ େମ୍ାନ ୋରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥଲିା । କକୁହାଯାଏ ସଯ ତତ୍ାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର 
ରାସଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋଦ ସପ୍ରାସଟାକଲ ୋଙି୍ଗ ଡକ୍ଟର େରବାନ୍ ଦାେଙ୍କ 
ପାଦ ଛକୁଇ ଁଆେୀବ୍ବାଦ ସନଇଥସିଲ । ସଦେର ଦି୍ତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 
ଏେ ୍ରାଧାକୃଷ୍ନ୍ ଡକ୍ଟର େରବାନ୍ ଦାେଙ୍କକୁ ତାଙ୍କ ରକୁରକୁ  ୋବସର 
ବିସବଚନା କରିଥସିଲ ଏବଂ ପଣି୍ତ ମଦନ ସମାହନ ମାଲବ୍ୟ ମଧ୍ 
ତାଙ୍କ େହିତ ପରାମେ୍ବ କରକୁ ଥସିଲ ।

ବାରାଣାେୀର ଜମିଦାର ପରିବାରସର ୧୨ ଜାନକୁୟାରୀ ୧୮୬୯ 
ସର ଜନ ୍ମ ସହାଇଥବିା ଡକ୍ଟର େରବାନ୍ ଦାେ ୧୨ ବଷ୍ବ ବୟେସର 
ଦେମ ସଶ୍ରଣୀ ଉର୍ୀର୍୍ବ ୋଟବିଫିସକଟ ହାେଲ କରିଥସିଲ ଏବଂ ୧୮ 
ବଷ୍ବ ବୟେସର ସ୍ାକସର୍ାର ଡିଗ୍ରୀ ହାେଲ କରିଥସିଲ । ବହକୁତ କମ ୍
ବୟେସର ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ସେ ହନି୍ଦୀ, େଂସ୍କତୃ, ଆରବିକ, ଉର୍କୁ ୍ବ 
ଏବଂ ପାେ୍ବୀ େକି୍ା କରିଥସିଲ ।  ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମାଧବ ଦାେ 
ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ କିସୋରୀ ସଦବୀ ଥଲିା । ଆନି ସବୋନ୍ଙ୍କ 
ୋଷଣସର ଡକ୍ଟର େରବାନ୍ ଦାେ ଏସତ ପ୍ରୋବିତ ସହାଇଥସିଲ 
ସଯ ସେ ୧୮୯୪ ମେିହାସର ଥଓିସୋଫିକାଲ୍ ସୋୋଇଟିସର 
ସଯାର ସଦଇଥସିଲ । ହୃଦୟସର ଜସଣ େକି୍ାବିତ ଡକ୍ଟର େରବାନ୍ 
ଦାେ ପାଶ୍ାତ୍ୟ ଏବଂ ପବୂ୍ବର େକି୍ା ମଧ୍ସର ଥବିା ବ୍ୟବଧାନକକୁ ଦୂର 

କରିବାକକୁ ଚାହକୁଥଁସିଲ । ସେ ସକବଳ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ହନି୍ଦକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 
ପ୍ରତିଷା୍ ପାଇ ଁଅତକୁ ଳନୀୟ ଅବଦାନ ସଦଇନାହାନିଁ୍ ବରଂ ତାଙ୍କର 
ଦେ୍ବନ ହାେଲ କରିବା ପାଇ ଁଏହାର ଅସବୈତନିକ େଚିବ ୋସବ 
ମଧ୍ ସଯାର ସଦଇଥସିଲ ।

ଅେହସଯାର ଏବଂ ଆଇନ୍  ଅମାନ୍ୟ ଆସନ୍ଦାଳନସର ୋର 
ସନଇ ସେ ସଜଲ ଯାଇଥସିଲ । ଏହ ିେମୟ ମଧ୍ସର ସେ ବାବକୁ 
େବି ପ୍ରୋଦଙ୍କକୁ ସେଟିଥସିଲ ଯାହାଙ୍କ େହ ସେ ପଣି୍ତ ମଦନ 
ସମାହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ଦୂରଦୃଷି୍ ୋକାର କରି ବାରାଣାେୀସର ହନି୍ଦକୁ 
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷା୍ କରିବା େହ କାେୀ ହନି୍ଦକୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପ୍ରତିଷା୍ 
କରିଥସିଲ । ସେ ଏହାର ପ୍ରଥମ କକୁଳପତି ସହାଇଥସିଲ । ଦି୍ତୀୟ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଲାଲ ବାହାଦୂର ୋସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମୀ 
ଚନ୍ଦ୍ରସେଖର ଆଜାଦ ମଧ୍ ବିଦ୍ୟାପୀଠସର ତାଙ୍କର େଷି୍ୟ ଥସିଲ ।

ଡକ୍ଟର େରବାନ୍ ଦାେ ମଧ୍ ଅସନକ ପକୁସ୍ତକ ଅନକୁବାଦ 
କରିଥସିଲ । ତାଙ୍କର େରବତ ରୀତା ଅନକୁବାଦ ଆଜି ବି ବହକୁତ 
ପ୍ରେିଦ୍ । ସେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ େଂସ୍କତୃସର ୩୦ ରକୁ  ଅଧକି ପକୁସ୍ତକ 
ରଚନା କରିଥସିଲ । ୧୯୩୪ ମେିହାସର ସେ ଉର୍ରପ୍ରସଦେ 
ବିଧାନେୋକକୁ ନବିବାଚିତ ସହାଇଥସିଲ । ସ୍ାଧୀନତା ପସର ସେ 
ଜାତୀୟ ସ୍ାଥ୍ବସର ଅକ୍ାନ୍ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖଥିସିଲ । ୧୮ 
ସେସପ୍ଟମ୍ବର ୧୯୫୮ ସର ତାଙ୍କର ସ୍ର୍ବବାେ ସହାଇଥଲିା । ଏକ 
ଧନୀ ପରିବାରସର ଜନ ୍ମ ସହାଇଥସିଲ ମଧ୍ ବ୍ୟାବୋୟିକ ସ୍ାଥ୍ବ 
ତାଙ୍କକୁ ସକସବବି ଆକଷବିତ କରିନଥଲିା । ଏହା ବଦଳସର ସେ 
େକି୍ା ସକ୍ତ୍ସର ୋରତକକୁ ଆତ୍ମନବିେରେୀଳ କରିବା ପାଇ ଁ ନିଜ 
ଜୀବନ ବିତାଇସଲ । ତାଙ୍କର ବିପକୁଳ ଅବଦାନ ସହତକୁ  ଆଜ ି
ସ୍ସଦେୀ େକି୍ା ୋରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟସର ପାଶ୍ାତ୍ୟ େକି୍ା 
େହିତ େମାନ ସ୍ତରସର ଛିଡା ସହାଇଛି । 

ଜନ ୍ମ: ଜାନକୁଆରୀ ୧୨, ୧୮୬୯, ମତୃକୁ ୍ୟ: ସେସପ୍ଟମ୍ବର ୧୮, ୧୯୫୮ 

ୋରତର ଜଣାେକୁଣା େକି୍ାରତ, ଆଧ୍ାତି୍ମକ ଏବଂ ୋଂସ୍କତିୃକ ସକନ୍ଦ୍ର କାେୀ ଅସନକ ପ୍ରେିଦ୍ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ରର ୋସବ ରହିଆେିଛି। 
ଡକ୍ଟର େରବାନ୍ ଦାେ ଏପରି ଜସଣ ମହାନ ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ ଯିଏକି ସଡପକୁଟୀ କସଲକ୍ଟର ଚାକିରି ଛାଡି ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ରାମସର 

ସଯାରସଦବା େହ ୋରତର ସି୍ଥତିକକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇ ଁଲାରିଥସିଲ । ସେ ଉଚ୍ଚେକି୍ାକକୁ ବି୍ଟିେ ପ୍ରୋବରକୁ  ମକୁକ୍ କରିବାକକୁ ଏବଂ 
ୋରତକକୁ ଏହି ସକ୍ତ୍ସର ଆତ୍ମନବିେରେୀଳ କରିବାକକୁ ଚାହକୁଥଁସିଲ । ସେ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟସର ଅସବୈତନିକ 
େଚିବ ୋସବ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥସିଲ ଏବଂ ପସର ପ୍ରତିଷା୍ତା େଦେ୍ୟ ଏବଂ କାେୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପ୍ରଥମ କକୁଳପତି 

ୋସବ େକି୍ା ସକ୍ତ୍ସର ଉସଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖଥିସିଲ । 

ଉଚ୍ଚଶଷିୋହର
ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ହଦଶର 

ପରିକଳ୍ପନା କରିରହିଲ 

୪୪

େରବାନ୍ ଦାେବୟୁକି୍ତ୍ୱ



ମିଡିଆ କର୍୍ଷର



ସ୍ୱାମୀ ବହିବକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ୀସ୍ୱାମୀ ବହିବକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ୀ
ଜାନ୍ଆରୀ ୧୨ : ଜାତୀୟ ଯ୍ବ ଦିବସ

ସ୍ାମୀ ବିସବକାନନ୍ଦଙ୍କ ଚିନ୍ାଧାରା ଓ କାଯ୍ବ୍ୟ ଯକୁବପିଢ଼ିଙ୍କକୁ ଅନକୁପ୍ରାଣତି କରିଥାଏ। ସଦେର ଯକୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ସର ରହଥିବିା 
େମ୍ଭାବନା ଓ ପରିବର୍୍ବନକାରୀ େକି୍ ଉପସର ତାଙ୍କର ଅତକୁ ଟ ବିଶ୍ୱାେ ରହଥିଲିା। ସେ ବିଶ୍ୱାେ କରକୁ ଥସିଲ ସଯ ସଦେର 

ଯକୁବକମାସନ ଆରାମୀ ଦିନସର ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାେକକୁ େଠକି ମାର୍ବ ଓ ୋମଥ୍ବ୍ୟ ସଯାରାଇପାରିସବ। ତାଙ୍କର ଆଦେ୍ବ ଏସବ ବି ରାଷ୍ଟ୍ର 
ସେବା ପାଇ ଁଯକୁବପିଢ଼ିଙ୍କକୁ ଅନକୁପ୍ରାଣତି କରିଥାଏ। ସ୍ାମୀ ବିସବକାନନ୍ଦ ଜାତିପ୍ରଥା, ଅସ୍ପୃେ୍ୟତା ଓ ୋମାଜିକ ସେଦୋବର ଜସଣ 

ଦୃଢ଼ ବିସରାଧୀ ଥସିଲ । ତାଙ୍କ ବିଚାରସର ଆଧ୍ାତି୍ମକତା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଓ ଆଧକୁନିକତାର ଚମତ୍ାର େମନୟ୍ ସଦଖବିାକକୁ ମିଳକୁଥଲିା। 
ସେ ମଧ୍ ୋରା ବିଶ୍ୱକକୁ ୋରତୀୟ େଂସ୍କତୃିର ମଲୂ୍ୟସବାଧ େମ୍ପକ୍ବସର ପରିଚିତ କରାଇଥସିଲ। ସ୍ାମୀ ବିସବକାନନ୍ଦଙ୍କ େଳି 

ମହାନ ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ ଓ େଚ୍ଚା ସଦେସପ୍ରମୀଙ୍କ ଜୟନ୍ୀକକୁ ‘ଜାତୀୟ ଯକୁବ ଦିବେ’ ୋସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।

ସ୍ାମୀ ବିସବକାନନ୍ଦ ୋରତର ସରୌରବୋଳୀ 
ଅତୀତ ଓ େମଦୃ୍ େବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ସର ଏକ ଦୃଢ଼ 
େମ୍ପକ୍ବର ସେତକୁ  ୋସବ ସଦେର ଯକୁବକମାନଙ୍କକୁ 
ସଦଖକୁଥସିଲ। ବିସବକାନନ୍ଦ େବକୁସବସଳ 
କହକୁଥସିଲ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ସର େମସ୍ତ 
େକି୍ େମାହତି ସହାଇ ରହଛିି, ସେହ ିେକି୍କକୁ 
ୋକାର ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାସନ 
େବକୁକିଛି କରିପାରିସବ ସବାଲି ୋବନ୍ତୁ। 
ନିଜ ଉପସର ଅତକୁ ଟ ବିଶ୍ୱାେ ରଖବିା ଏବଂ 
ଅେମ୍ଭବ ଲାରକୁଥବିା କାଯ୍ବ୍ୟକକୁ େମ୍ଭବ କରିବାର 
ବାର୍୍ବା ଆଜ ିବି ସଦେର ଯକୁବକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ପ୍ରାେଙି୍ଗକ ସହାଇ ରହଛିି। େମ୍ପ୍ରତି ସଦେର 
ଯକୁବକମାସନ ଏହ ିବାର୍୍ବାକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା 
େହତି ନିଜ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାେ ରଖ ିଆରକକୁ 
ବଢ଼କୁଥବିା ସଦଖ ିମକୁ ଁଆନନ୍ଦତି।’’ 
-ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

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

ନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆନ୍ୟୁ ଇଣି୍ଆ
ସମାଚାରସମାଚାର
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O
di

a 
Vo

l. 
3

Is
su

e 
13


