
କ�ୋଭିଡର ଏହି ସଙ୍କଟପରୂ୍ଣ୍ଣ ସମୟକର, ଡୋକ୍ତରମୋକେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 
କଲୋ�ଙ୍କ ଜୀବେଦୋତୋ ସୋଜିଛନ୍।ି ଜୋତୀୟ ଡୋକ୍ତର ଦିବସ ଉପଲକକ୍ଷ 

କଦଶ ଡୋକ୍ତରମୋେଙ୍କ ପ୍ରତ ିେିଜର �ୃତଜ୍ଞତୋ ବ୍ୟକ୍ତ �ରୁଛ।ି

କବୈକଦ୍ୟୋ େୋରୋୟକ�ୋ ହରିଃ

ସମୋଚୋର
େୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆବରଣ୍ଣ 2, ସଂଖ୍ୟୋ 1 ଜଲୁୋଇ  1-15, 2021

େଃିଶଳୁ୍କ ବତିର� ଲୋଗି ଉଦି୍ଷ୍ଟ



ଡ. ଶ୍ୟାମୟା ପ୍ରସୟାଦ ମଖୁୟାରଜ୍ୀଙ୍କ ହୃଦୟର ଅତି ନିକଟରର ଥଲିୟା, ଭୟାରତର ଏକତୟା ଓ ଅଖଣ୍ଡତୟାକୁ ସନିୁଶି୍ତ
 କରିବୟା। ଏହ ିଲକ୍୍ ପୟାଇ ଁରସ ମୟାତ୍ର 52 ବର ୍ବୟସରର ନିରର ପ୍ରୟାଣବଳଜୀ ରଦଇଥରିଲ। ସଦ୍ୟାବ ଓ 
ଭୟାଇଚୟାରୟାର ଭୟାବନୟା ରନଇ ଆସନ୍ତୁ ଭୟାରତର ପ୍ରଗତି ପୟାଇ ଁଏକ ମନପ୍ରୟାଣ ରହଇ କୟାର୍୍  କରିବୟା।

-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ

ଏ� ରୋଷ୍ଟଟ୍ର-ଏ� ସମି୍ଧୋେ
ଏ� ପ୍ରତୀ�ର ପ୍ରକ�ତୋ

ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଭୟାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୟାସ୍ତବ ରୂପ ରଦବୟା ଲୟାଗି ଡ. ଶ୍ୟାମୟା ପ୍ରସୟାଦ ମଖୁୟାରଜ୍ୀ ଏକ ରୟାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ସମ୍ିଧୟାନ ଓ ଏକ ପ୍ରତଜୀକର ର୍ଲୟାଗୟାନ୍ 
ରଦଇଥରିଲ। ମୟାତ୍ର 33 ବର ୍ବୟସରର ଡ. ମଖୁୟାରଜ୍ୀଙୁ୍କ କଲିକତୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭୟାରବ ନିରକୁ୍ତ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା। ରସ 

ସ୍ୱୟାଧଜୀନ ଭୟାରତର ପ୍ରଥମ ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିରନଟର ସଦସ୍ ରହୟାଇଥରିଲ। 1953 ମସିହୟାରର ଧୟାରୟା 370କୁ ବିରରୟାଧ କରି ରସ କଶଜ୍ୀର ଗସ୍ତ 
କରିଥରିଲ, ରସରତରବରଳ ଉପତ୍କୟାରର ପ୍ରରବଶ କରିବୟା ଲୟାଗି ଅନୁମତିର ଆବଶ୍କତୟା ପଡ଼ୁଥଲିୟା। ରସଠୟାରର ତୟାଙ୍କର ସରଦେହରନକ 
ଅବସ୍ୟାରର ମତୁୃ୍ ଘଟିଥଲିୟା। ଏହି ଘଟଣୟାର 66 ବର ୍ପରର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀଙ୍କ ରନତୃତ୍ୟାଧଜୀନ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର 2019ରର 
ଡ. ମଖୁୟାରଜ୍ୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୟାକୟାର କରି ରମ ୁଓ କଶଜ୍ୀର ଉପରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ ପୟାହ୍ୟା ଉରଛେଦ କରିଥରିଲ। ରୁଲୟାଇ 6 ତୟାରିଖରର ଶ୍ୟାମୟା ପ୍ରସୟାଦ 

ମଖୁୟାରଜ୍ୀଙ୍କ 121ତମ ରନ ୍ବୟାରଷିକଜୀରର ତୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାଞ୍ଜଳି…
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ବର ୍2, ସଂଖ୍ୟା 1 ରଲୁୟାଇ   1-15, 2021

ପ୍ର�ୋଶତି ଓ ମଦୂ୍ତି
ସକତ୍ୟନ୍ଦ୍ର ପ୍ର�ୋଶ,

ପ୍ରମଖୁ ମହୋେକିଦ୍ଣ୍ଣଶ�
ବଓିସି

ବୁ୍ୟକରୋ ଅଫ ଆଉଟରିଚ୍ ଆଣ୍ 
�ମ୍ୁୟେ�ିକସେ

Printed at

ସମ୍ୋଦ�
ରୟଦଜୀପ ଭଟନୟାଗର

ପ୍ରମଖୁ ମହୟାନିରଦ୍ଶ୍କ, ପିଆଇବି, 
ନୂଆଦିଲ୍ଜୀ

ଉପକଦଷ୍ଟୋ ସମ୍ୋଦ�
ସର୍ୟାର କୁମୟାର

ଅଳଙ୍କର�
ରବଜୀନ୍ଦ୍ର କୁମୟାର ଶମୟ୍ା

କ�ୋଗୋକ�ୋଗ ଠ�ି�ୋ ଓ 
ଇ-କମଲ :

ରୁମ େମ୍ର-278, ବୁ୍ୟକରୋ ଅଫ ଆଉଟରିଚ୍ 
ଆଣ୍ �ମ୍ୁୟେକି�ସେ, ଦ୍ତିୀୟ ମହଲୋ
ସଚୂେୋ ଭବେ, େୂଆଦଲି୍ୀ-110003

କଦଶର ଆର୍ଥି�
ଏ�ତ୍ୀ�ର�

ଏ� ରୋଷ୍ଟଟ୍ର-ଏ� ଟି�ସ

ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙ୍କ ସହତି ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀଙ୍କ ଆକଲୋଚେୋ

ପ୍ରଚ୍ଛଦ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଭିତର ପଷୃୋ୍ ଗଡ଼ିୁ�କର

ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀଙ୍କ ପୟାଇ ଁଏକ ଭଚୁଆ୍ଲ କୟାର୍୍ କ୍ରମରର ଅଚୟାନକ
ରରୟାଗ ରଦରଲ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ

ଜଏିସଟି�ୁ ଇତମିଧ୍ୟକର 4 
ବରଣ୍ଣ ପରୂ� କହୋଇସୋରିଲୋ� ି
�ୋହୋ� ିକଦଶର ଅର୍ଣ୍ଣବ୍ୟବସ୍ୋ�ୁ 
ଏ�ତ୍ୀ�ର� �ରିଛି

ପୋଠ�ଙ୍କ
ପୋଇ ଁ

ରୟାତଜୀୟ ଡୟାକ୍ତର ଦିବସ : କରରୟାନୟା ମହୟାମୟାରଜୀ ସମୟରର ଡୟାକ୍ତରମୟାରନ 
ଲକ୍ ଲକ୍ ରଲୟାକଙ୍କ ରଜୀବନ ରକ୍ୟାକୟାରଜୀ ସୟାରଛି୍ି

ମର୍ଣ୍ଣ୍ୟକର କଦବଦୂତ   

ଏମିତ ିଜକ� ଜେକେତୋ �ିଏ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ଅକପକ୍ଷୋ ଡୋକ୍ତର କବୋଲି ସକମ୍ୋଧେ 

ଶ�ୁବିୋ�ୁ ଭଲ ପୋଉର୍କିଲ। 
ପଷୃୋ୍ 09

ପଷୃୟ୍ା 10-12

ପଷୃୋ୍ 26-31

ପଷୃୋ୍ 40

ପଷୃୋ୍ 06-08

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସମୋଚୋର 

�କରୋେୋ ବକିରୋଧୀ ଲକେଇ

ପ୍ରମଖୁ କ�ୋଜେୋ 

�୍ୟୋବକିେଟ େଷି୍ପରି୍

ଆଜୋଦୀ �ୋ ଅମତୃ ମକହୋତ୍ସବ 

ଜ7ି, ସିଏସଆଇଆର, ପରିକବଶ ଦବିସ

କଟୋ�ଓି ଅଲିମ୍କି୍ସ  

ଅବଦୁଲ ହମିଦ୍ : ଅସଲ ଉର୍ର �ଦୁ୍ଧର େୋୟ�

ସ�ୋରୋତ୍ମ� ଆଭିମଖୁ୍ୟ

ପଷୃୋ୍ 04-05

ପଷୃୋ୍ 18-19

ପଷୃୋ୍ 20-23

ପଷୃୋ୍ 24-25

ପଷୃୋ୍ 32-33

ପଷୃୋ୍ 34-35

ପଷୃୋ୍ 36-37

ପଷୃୋ୍ 38

ପଷୃୋ୍ 39

ପରଜୀକ୍ୟା, ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ୟା ସହତି ଦ୍ରୁତଗତିରର 
ଟିକୟାକରଣର ପ୍ରଭୟାବ 

ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ

କୃରକଙ୍କ ହତିରର ଏମଏସପି ବୃଦି୍ଧ, ରରଳବୟାଇରର ‘ସବସ୍ୟାଧୟାରଣଙ୍କ 
ନିରୟାପତ୍ୟା’ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୟା ଲୟାଗି ଅତ୍ୟାଧନିୁକ ବ୍ବସ୍ୟା

ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟାରୁ ସୟାଧୟାରଣତନ୍ତ ପର୍୍ ୍ ପ୍ରମଖୁ ମହଳିୟାମୟାନଙ୍କ 
କୟାହୟାଣଜୀ

‘ଏକ ପଥୃବିଜୀ’, ‘ଏକ ସ୍ୱୟାସ୍୍’ ମନ୍ତ

ରଟୟାକିଓ ପୟାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତି : ବିଶ୍ୱର ସବବୃ୍ହତ କ୍ରଜୀଡ଼ୟା
ମହୟାକୁମ୍ଭ ପୟାଇ ଁଭୟାରତଜୀୟ କ୍ରଜୀଡ଼ୟାବିତଙ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତି

“ରଦୁ୍ଧ ରକବଳ ଅସ୍ତ୍ରରର ରତିୟାରୟାଏ ନୟାହି ଁ, ବରଂ ରଦଶପୟାଇ ଁ
ପ୍ରୟାଣବଳଜୀ ରଦବୟାର ସୟାହସର ଆବଶ୍କତୟା ରହଥିୟାଏ।” 

ମହତ ପ୍ରୟୟାସ ସହତି
ଉଦ୍ମଜୀ ମହଳିୟା

ପ୍ରଶ୍ନ
ଭୋଗ 

େୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ

ସମୋଚୋର

Infinity Advertising services Pvt.Ltd. 
FBD-One Corporate Park, 10th floor,   
New Delhi-Faridabad border, NH-1, 

Faridabad-121003

RNI No. : DELODI/2020/78831 
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ସମ୍ୋଦ�ଙ୍କ �ଲମରୁ
ସୟାଦର ନମସ୍ୟାର,

ବ୍ୟାପକ ସହନଶଜୀଳତୟା ଓ ରଧୈର୍୍ ର ସହତି ଭୟାରତ ରକୟାଭିଡ ମହୟାମୟାରଜୀର ଦି୍ତଜୀୟ ଲହରଜୀକୁ ମକୁୟାବିଲୟା କରିଚୟାଲିଛି। 
ବିଗତ ମୟାସ ଗଡ଼ିୁକରର ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇଥବିୟା କରରୟାନୟା ସଂକ୍ରମଣ ଏରବ ଧଜୀରର ଧଜୀରର ହ୍ୟାସ ପୟାଇବୟା ଅତି ଉତ୍ୟାହରନକ। 
ତ୍ରିତ ପ୍ରତିକୟାରମଳୂକ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବୟା ସକୟାରଶ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍କ ଅବିରୟାମ ପ୍ରୟୟାସ କୟାରଣରୁ ଏହୟା ସମ୍ଭବ 
ରହୟାଇପୟାରିଛି। ପବୂରୁ୍ କରରୟାନୟାର ଦି୍ତଜୀୟ ଲହରଜୀ ପୟାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ରୟାର୍ ସରକୟାରମୟାନଙୁ୍କ ସତକ ୍କରୟାଇ 
ରଦଇଥରିଲ, କିନ୍ତୁ ରରରତରବରଳ ଦି୍ତଜୀୟ ଲହରଜୀ ଆସି କରରୟାନୟା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇଲୟା, ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ରଦଶ 
ଭିତରର ଏବଂ ବିରଦଶରର ଥବିୟା ଉତ୍ରୁ ରଥୟାସମ୍ଭବ ତୁର୍ ଅକି୍ରରନ, ଔରଧ ରରୟାଗୟାଇ ରଦବୟାରର ରକୌଣସି ରହଳୟା 
କରଲ ନୟାହି।ଁ ରରକଡ ୍ସମୟ ମଧ୍ୟରର ସ୍ୱୟାସ୍୍ ସବିୁଧୟାଗଡ଼ିୁକୁ ତୁର୍ ବୃଦି୍ଧ କରୟାଗଲୟା।

ମହୟାମୟାରଜୀ ଅଧକି ଭୟୟାନକ ରୂପରର ଆସିବ ରବୟାଲି ପବୂୟ୍ାନୁମୟାନ କରି, ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ଟିକୟାକରଣ ନଜୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ 
କରିଥରିଲ। ଟିକୟା ଉତ୍ୟାଦନ ଠୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରରୟାଗୟାଣ ସହତି ବୟାଧୟାମକୁ୍ତ ଟିକୟାକରଣ ଅଭିରୟାନ ପୟାଇ ଁସରକୟାର 
ସମଗ୍ର ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ନିର ନିୟନ୍ତଣକୁ ରନଇଛ୍ି। ସରକୟାର 18 ବରରୁ୍ ଅଧକି ସମସ୍ତ ନୟାଗରିକମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁମୟାଗଣୟା 
ଟିକୟାକରଣ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୟା ସହତି ପରଜୀକ୍ୟାର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୟାଇଛ୍ି। 80 ରକୟାଟି ନୟାଗରିକମୟାନଙୁ୍କ ମୟାଗଣୟାରର 
ରୟାସନ ରରୟାଗୟାଇ ରଦବୟା ନିମର୍ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ଅନ୍ନ ରରୟାରନୟାକୁ ଦଜୀପୟାବଳି ପର୍୍ ୍ ବଢ଼ୟାଇ ଦିଆରୟାଇଛି।

ରଦଶର ସମି୍ଳିତ ସୟାମଥ୍୍  ଏବଂ ସମଖୁ ରରୟାଦ୍ଧୟାମୟାନଙ୍କର ରସବୟା ଭୟାବନୟା କୟାରଣରୁ ଆରମ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସି୍ତିରୁ 
ବତ୍ମ୍ୟାନ ବୟାହୟାରିବୟାକୁ ରୟାଉଛୁ।  ରବୈଜ୍ୟାନିକ, ଡୟାକ୍ତର, ନସ,୍ ସମଖୁ ଭୟାଗରର ରହ ିକୟାର୍୍  କରୁଥବିୟା ରରୟାଦ୍ଧୟାମୟାରନ 
କରରୟାନୟାର ଦି୍ତଜୀୟ ଲହରଜୀ ବିରରୟାଧରର ମକୁୟାବିଲୟା କରିବୟାରର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକୟା ଗ୍ରହଣ କରିଛ୍ି। କରରୟାନୟା ରରୟାଗଜୀଙୁ୍କ 
ନୂଆ ରଜୀବନ ରଦଉଥବିୟା ଡୟାକ୍ତରମୟାରନ ପଥୃବିଜୀରର ରକୌଣସି ରଦବଦୂତ ଠୟାରୁ କମ ୍ନୁହ୍ି। ଏଥପିୟାଇ ଁସୟାରୟା ରଦଶ 
ରସମୟାନଙ୍କ ନିକଟରର ସବଦ୍ୟା ଋଣଜୀ ରହୟାଇ ରହବି।  ରଲୁୟାଇ 1 ତୟାରିଖରର ଆରମ ରୟାତଜୀୟ ଡୟାକ୍ତର ଦିବସ ପୟାଳନ 
କରିବୟାକୁ ରୟାଉଥବିୟାରୁ, ମହୟାମୟାରଜୀରୁ ରଦଶକୁ ରକ୍ୟା କରିବୟା ଲୟାଗି ନିର ରଜୀବନକୁ ବୟାର ିଲଗୟାଉଥବିୟା ଡୟାକ୍ତର ଓ ସମଖୁ 
ରରୟାଦ୍ଧୟାମୟାନଙ୍କ କୟାହୟାଣଜୀକୁ ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣର ପ୍ରଛେଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୟାରବ ସ୍ୟାନିତ କରୟାରୟାଇଛି।

ରଲୁୟାଇ 1 ତୟାରିଖ ଅତ୍୍ ଗରୁୁତ୍ପର୍ୂ୍ କୟାରଣ 2017ରର ଏହ ି ଦିନ ସଫଳତୟାପବୂକ୍ ରଏିସଟିକୁ କୟାର୍୍ କୟାରଜୀ 
କରୟାରୟାଇ ରଦଶର ଆଥଷିକ ଏକତ୍ରଜୀକରଣ ରହୟାଇଥଲିୟା। ରଏିସଟି ନିରର ଚୟାରି ବରର୍ ରୟାତ୍ରୟା ସମ୍ର୍ୂ୍ କରିବୟା ଅବସରରର 
ଆରମ ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣରର ଏହୟା ଉପରର ଦୃଷି୍ପୟାତ କରିଛୁ। ଭୟାରତର ଆଥଷିକ ଭୟାଗ୍କୁ ରୂପ ରଦଉଥବିୟା ଡିରଟିୟାଲ 
ଇଣି୍ଡଆ ମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସଂସ୍ରଣରର ବିସୃ୍ତତ ଭୟାରବ ସ୍ୟାନିତ କରୟାରୟାଇଛି।

ଏହୟାବ୍ତଜୀତ, ମଖୁ୍ମନ୍ତଜୀ ଏବଂ ଭୟାରତ ରତ୍ନ ବିରରତୟା ଡ. ବିଧୟାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟାୟ ଏବଂ ପରମ ବଜୀର ଚକ୍ର ବିରରତୟା 
ଅବଦୁଲ ହମିଦଙ୍କ କୟାହୟାଣଜୀ ରଦଶ ପୟାଇ ଁନିଃସ୍ୱୟାଥପ୍ର ରସବୟା କରିବୟା ଲୟାଗି ପୟାଠକମୟାନଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରୟାଣତି କରିବ।

ଅମତୃ ମରହୟାତ୍ବର ଭୟାଗରର ଭୟାରତର ଦୁଇ ରଣ ମହୟିସଜୀ ମହଳିୟା-ହଂସୟା ରମହଟୟା ଓ ଦୁଗୟ୍ାବତଜୀ ରଦଶମଖୁଙ୍କ 
ରଜୀବନଜୀ ଉପରର ଆରଲୟାକପୟାତ କରୟାରୟାଇଛି ରରଉମଁୟାରନ ଭୟାରତର ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟା ସଂଗ୍ରୟାମ ଏବଂ ଏହୟାପରର 
ସୟାଧୟାରଣତନ୍ତର ସଫଳତୟା ଦିଗରର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥରିଲ।

ରକୟାଭିଡ ନିୟମ ପୟାଳନ କରି ସରୁକି୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରର ମତୟାମତ ଆମକୁ ରଲଖନ୍ତୁ।
ଠକିଣୟା:  ରୁମ ନମର୍-278, ବୁ୍ରରୟା ଅଫ ଆଉଟରିଚ୍ 
  ଆଣ୍ଡ କମୁ୍ ନିରକସନ, ଦି୍ତଜୀୟ ମହଲୟା
  ସଚୂନୟା ଭବନ, ନୂଆଦିଲ୍ଜୀ-110003
ଇ-ରମଲ: response-nis@pib.gov.in

(ଜୟଦୀପ ଭଟେୋଗର)
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ଚଠି ିବୋକ୍ସ

COVID PANDEMIC HAS TAUGHT US THAT IN ANY KIND OF DISASTER NATURE 

IS OUR ONLY MEANS OF PROTECTION. NATURE GIVES US EVERYTHING, SO 

WE SHOULD ALSO LEARN TO RECIPROCATE

ENVIRONMENTAL PROTECTION 

ESSENTIAL FOR SURVIVAL

FOR FREE DISTRIBUTIONJune 1-15, 2021

Volume 1, Issue 23

Send your suggestions
Communication Address  

& E-mail:
Room No–278, Bureau of Outreach 

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

  response-nis@pib.gov.in

ଆରମ ଏହୟା ରୟାଣ ିଗବଷିତ ରର ଅଙ୍ଗୟାରକୟାମ ୍ଳ ହ୍ୟାସ କରିବୟା ଲୟାଗି 
ଆମ ରଦଶର ପ୍ରୟୟାସକୁ ସୟାରୟା ଦୁନିଆରର ପ୍ରଶଂସୟା କରୟାରୟାଉଛି 
ଏବଂ ଭୟାରତ ବତ୍ମ୍ୟାନ ଏ ରକ୍ତ୍ରରର ରନତୃତ୍ ରନଉଛି। ଆଗୟାମଜୀ 
ଦିନରର ଏହ ିପତି୍ରକୟା ଅଧକି ରଲୟାକପି୍ରୟ ରହବ ରବୟାଲି ଆଶୟା।

ତୋପସ �ମୁୋର ସରୁ
Tapas.sur@gmail.com

ସରକୟାରଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା କରୟାରୟାଉଥବିୟା କୟାର୍୍  ସମ୍କର୍ର 
ପୟାଠକମୟାନଙୁ୍କ ସଦ୍ତମ ସଚୂନୟା ପ୍ରଦୟାନ କରିବୟା ଏବଂ ରସମୟାନଙୁ୍କ 
ସରଚତନ କରିବୟା ରକ୍ତ୍ରରର ଏନଆଇଏସ ଅତ୍୍ ଗରୁୁତ୍ପର୍ୂ୍ 
ଭୂମିକୟା ନିବୟ୍ାହ କରୁଛି। ଆହୁରି, ଏହୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନଜୀୟ ରର 
ଆପଣମୟାରନ ରବୁପିଢ଼ିଙୁ୍କ ରସମୟାନଙ୍କ ପୟାଠ୍ବିରୟ ବୟାହୟାରର 
ରହଥିବିୟା ବିରୟରର ଶକି୍ୟାଦୟାନ କରୁଛ୍ି। ଅଧକିୟାଂଶ ରଲୟାକଙ୍କ 
ନିକଟରର ଇଣ୍ଟରରନଟ ସବିୁଧୟା ନୟାହି ଁ, ରତଣ ୁଏହୟା ରମୟାର ପରୟାମଶ ୍
ରର ଏହ ିଡିରଟିୟାଲ ପତି୍ରକୟାର ଏକ ଡୟାଉନରଲୟାଡ୍ ଲିଙ୍କ ଦିଆରୟାଉ 
ରୟାହୟାଫଳରର ଏହୟାକୁ ଅଫଲୟାଇନ ଭୟାରବ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିରହବ।

ଅକଙ୍କଶ �ମୁୋର ଶମଣ୍ଣୋ
ankesh.sharma@gov.in

ଏହୟା ଏକ ବିରଳ ପତି୍ରକୟା, ରୟାହୟାକି ରମୟାଦଜୀ ସରକୟାରଙ୍କର 
ନଜୀତି ଓ କୟାର୍୍ କ୍ରମ ସମ୍କର୍ର ସଚୂନୟା ରନଇ ଆସିଥୟାଏ। ଏହୟା 
ରକରଳବୟାସଜୀଙୁ୍କ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍କ ପ୍ରୟୟାସ ସମ୍କର୍ର ଅବଗତ 
କରୟାଇବୟାରର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ ରୟାହୟାକି ରୟାର୍ର 
ଅଧକିୟାଂଶ ରଲୟାକମୟାରନ ରୟାଣ୍ି ନୟାହି।ଁ ଏହୟାକୁ ପ୍ରକୟାଶତି କରିବୟା 
ରୟାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି ପ୍ରୟୟାସରର ଆରମ ସମ୍ର୍ୂ୍ ଭୟାରବ ଏହୟାକୁ 
ସମଥନ୍ କରୁଛୁ।

Prkutty33@gmail.com

ପରିରବଶ ଓ ଏହୟାର ସଂରକ୍ଣ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ୟାପନ କରିବୟା 
ଲୟାଗି ଆପଣଙୁ୍କ ସଲୟାମ।୍ ରକୟାଭିଡ-19 ବିପଦରୁ ରକ୍ୟା ପୟାଇବୟା, 
ଏମଏସଏମଇକୁ ରପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ପୟାଇ ଁ ପ୍ରୟୟାସ ଏବଂ ଶଶି ୁ ଶ୍ରମିକ 
ପ୍ରଥୟା ନିୟନ୍ତଣ ପୟାଇ ଁନିଆରୟାଇଥବିୟା ପଦରକ୍ପ ସଂକ୍ରୟା୍ରର ସ୍ତମ୍ଭ 
ଖବ୍ୁ ଭଲ ରହୟାଇଥଲିୟା।

ଚନ୍ଦ୍ର�ୋନ୍ ପ୍ରଧୋେ
Chandrakantapradhan2014@gmail.com

ମୁ ଁତୟାମିଲନୟାଡ଼ୁରୁ ଆନଦେ। ଆରମ କିଛି ସୟାଙ୍ଗମୟାରନ 
ମିଶ ି ସରକୟାରଜୀ ଚୟାକିରି ସନ୍ୟାନରର ରହଛୁି। ରତଣ ୁ
ଆରମ ନିୟମିତ ଭୟାରବ ଏନଆଇଏସ ପତି୍ରକୟା ପଢ଼ଛୁୁ। 
ଏହୟା ବୟାସ୍ତବରର ଏକ ମହତ ପ୍ରୟୟାସ। ଏନଆଇଏସ 
ପତି୍ରକୟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଲୁ ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଅତି 
ରଲୟାକପି୍ରୟ। ସମସ୍ୟା ରହଉଛି ଏହ ିପିଡିଏଫ ଫମୟ୍ାଟ୍ 
ପଢ଼ିବୟା ସହର ରହଉନୟାହି।ଁ ରତଣ ୁ ଦୟୟାକରି ଏକ 
ହୟାଡକ୍ପି ପଠୟାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହୟା ଆମକୁ ସହୟାୟକ ରହବ।

ଆେନ୍ଦ
avinashianands@gmail.com
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େକବୋକ୍ମେର ଭୋରତର ଅଭିବୃଦି୍ଧ�ୁ ଆକଗଇ କେଇର୍ବିୋରୁ 
�କରୋେୋ ସମୟକର 20 ହଜୋର ଷ୍ଟୋଟଣ୍ଣ-ଅପ୍ସ ଆରମ୍ଭ କହୋଇଛ ି

ସ୍ୱୟାମଜୀ ବିରବକୟାନଦେ କହିଥରିଲ, “ରବୁ ଓ ଆଧନିୁକ ପିଢ଼ି 
ଉପରର ରମୟାର ବିଶ୍ୱୟାସ ରହିଛି। ରସମୟାରନ ସିଂହ ଭଳି 

ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମୟାଧୟାନ କରିରବ।” ତୟାଙ୍କର ଏହି ଉକି୍ତ 
ନୂତନ ଭୟାରତରର ବୟାସ୍ତବ ରୂପ ରନଇଥବିୟା ଭଳି ପ୍ରତଜୀୟମୟାନ 
ରହଉଛି କୟାରଣ ରକୟାଭିଡ ମହୟାମୟାରଜୀ ସମୟରର ଅଥବ୍୍ବସ୍ୟା 
ପନୁରୁଦ୍ଧୟାର ଦିଗରର ଅଗ୍ରସର ରହଉଛି।  ରକୟାଭିଡ ମହୟାମୟାରଜୀ 
ସମୟରର ରଦଶର ରବୁପିଢ଼ିମୟାରନ ଇତିହୟାସ ରଚିଛ୍ି। ଏପି୍ରଲ 
1, 2020 ପରଠୟାରୁ ବତ୍ମ୍ୟାନ ସଦୁ୍ଧୟା 20,000 ଷ୍ୟାଟଅ୍ପ୍ସକୁ ଶଳି୍ପ 
ଓ ଅ୍ରଜୀଣ ବୟାଣରି୍ (ଡିପିଆଇଆଇଟି) ପକ୍ରୁ ମୟାନ୍ତୟା 
ପ୍ରଦୟାନ କରୟାରୟାଇଛି। ଉରଲ୍ଖରରୟାଗ୍ ରର, ଗତ 180 ଦିନ 
ମଧ୍ୟରର 10,000 ଷ୍ୟାଟଅ୍ପ୍ସ ରରୟାଗ କରୟାରୟାଇଛି। ବତ୍ମ୍ୟାନ 
ସଦୁ୍ଧୟା, ଡିପିଆଇଆଇଟି ଦ୍ୟାରୟା 50,000 ଷ୍ୟାଟଅ୍ପ୍ସକୁ ମଞ୍ଜରିୁ 
ମିଳିଛି। ବିଗତ ଆଥଷିକ ବରର୍ର ଏହି ମଞ୍ଜରିୁପ୍ରୟାପ୍ତ ଷ୍ୟାଟ-୍
ଅପ୍ସଗଡ଼ିୁକ 1.7 ଲକ୍ ନିରକିୁ୍ତ ସରୁରୟାଗ ସଷିୃ୍ କରିଛ୍ି। 

ଭୟାରତକୁ ନରବୟାରନର୍ ରନତୃତ୍ ଭୟାରବ ପ୍ରତିଷ୍ିତ କରିବୟାରର 
ଷ୍ୟାଟଅ୍ପ ୍ ଗଡ଼ିୁକ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକୟା ଗ୍ରହଣ କରିଛ୍ି। ବତ୍ମ୍ୟାନ 
623ଟି ରିଲ୍ୟାରର ମଞ୍ଜରିୁପ୍ରୟାପ୍ତ ଷ୍ୟାଟଅ୍ପ୍ସ ରହିଛ୍ି। ପ୍ରରତ୍କ 
ରୟାର୍ରର ଅତିକମରର ରଗୟାଟିଏ ଷ୍ୟାଟଅ୍ପ ରହିଛି। ଗରୁରୟାଟ, 
ଉତ୍ରପ୍ରରଦଶ, କର୍୍ୟାଟକ, ଦିଲ୍ଜୀ, ମହୟାରୟାଷ୍ଟ୍ରରର ସବୁଠୁ ଅଧକି 
ସଂଖ୍କ ଷ୍ୟାଟଅ୍ପ୍ସ ରହିଛି। ଖୟାଦ୍ ପ୍ରକି୍ରୟୟାକରଣ, ଆପଲିରକସନ 
ବିକୟାଶ, ଆଇଟି ପରୟାମଶ ୍ ରସବୟା ଏବଂ ବ୍ବସୟାୟିକ 
ସହୟାୟତୟା ରକ୍ତ୍ରରର ସବୟ୍ାଧକି ସଂଖ୍କ ଷ୍ୟାଟଅ୍ପ୍ସ ରହିଛ୍ି। 
ମହିଳୟାମୟାରନ ପୟାଖୟାପୟାଖ ି 45 ପ୍ରତିଶତ ଷ୍ୟାଟଅ୍ପ୍ସର ରନତୃତ୍ 
ରନଉଛ୍ି। ରଦଶରର ଷ୍ୟାଟଅ୍ପ୍ସ ଇରକୟାସିଷ୍ମଗଡ଼ିୁକୁ ବିକଶତି 
ରହବୟା ଲୟାଗି ରପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ରଦବୟା ନିମର୍ 10,000 ରକୟାଟି 
ଟଙ୍କୟାର ବ୍ୟବରୟାଦ ସହିତ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡଡ୍ସ ରରୟାରନୟା ଏବଂ 
ନିକଟରର 945 ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟାର ଷ୍ୟାଟଅ୍ପ ଇଣି୍ଡଆ ସିଡ୍ ଫଣ୍ଡ 
ରରୟାରନୟା (ଏସଆଇଏସଏଫଏସ)ର ଶଭୁୟାରମ୍ଭ କରୟାରୟାଇଛି।

30 ବରଣ୍ଣରୁ �ମ ୍ବୟସ୍କ କଲଖ�ଙ୍କ 
ପୋଇ ଁ‘�ବୁୋ’ କ�ୋଜେୋ ଉକ୍ମେୋଚେ

‘ପୋ୍ଷି୍ଟ� ହ୍ୟୋ�ୋର୍େ 2021’ର 
ଶଭୁୋରମ୍ଭ �ରିକବ ସର�ୋର

ଭୟାରତଜୀୟ ଐତିହ୍, ସଂସ୍ତୃି ଓ ଜ୍ୟାନର ପ୍ରସୟାର ଲକ୍୍ 
ରନଇ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ ‘ରବୁ, ଉଦଜୀୟମୟାନ 

ଓ ବହୁମଖୁଜୀ ରଲଖକ’ ବୟା ‘ୟଙ୍ଗ, ଅପକମିଂ ଆଣ୍ଡ ଭସୟ୍ାଟୟାଇଲ୍ 
ଅଥର’ (ରବୁୟା) ରରୟାରନୟାର ଶଭୁୟାରମ୍ଭ କରିଛ୍ି। ଆରୟାଦଜୀ କୟା 
ଅମତୃ ମରହୟାତ୍ବ ସମୟାରରୟାହର ଅଂଶବିରଶର ଭୟାରବ ଏହୟାର 
ଶଭୁୟାରମ୍ଭ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା। ଶକି୍ୟା ମନ୍ତଣୟାଳୟ ଅଧଜୀନ ରୟାତଜୀୟ 
ପସୁ୍ତକ ଟ୍ରଷ୍ ପର୍୍ ୟାୟକ୍ରରମ ଏହ ି
ରରୟାରନୟାର କୟାର୍୍ କୟାରିତୟା ସନିୁଶି୍ତ 
କରିବ। ଏକ ଭୟାରତ ରଶ୍ରଷ ୍ଭୟାରତ 
ଅ୍ଗତ୍ ସଂସ୍ତୃି ଓ ସୟାହତି୍ର 
ବିନିମୟକୁ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୟା ଲୟାଗି  
ଏହ ିପସୁ୍ତକଗଡ଼ିୁକୁ ଅନ୍ ଭୟାରତଜୀୟ 
ଭୟାରୟାରର ଅନୁବୟାଦ କରୟାରିବ। ଭବିର୍ତର ରମୟାଟ 75 ରଣ ରବୁ 
ଓ ବହୁମଖୁଜୀ ରଲଖକମୟାନଙୁ୍କ ରଲୁୟାଇ 31 ତୟାରିଖରର ଅନୁଷ୍ିତ 
ରହବୟାକୁ ଥବିୟା ଏକ ପ୍ରତିରରୟାଗିତୟା ମୟାଧ୍ୟମରର ଚୟନ କରୟାରିବ। 
ଏହୟାର ବିରରତୟାମୟାନଙ୍କ ନୟାମ ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟା ଦିବସ ଉପଲରକ୍ 
ରଘୟାରଣୟା କରୟାରିବ। ବିଶଷି୍ ରଲଖକ ଓ ପ୍ରଶକି୍କମୟାନଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା 
ଏହସିବୁ ରବୁ ରଲଖକମୟାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଦିଆରିବ। ରବୁୟା ଦିବସ 
ବୟା ରୟାତଜୀୟ ରବୁ ଦିବସ ଉପଲରକ୍ 12 ରୟାନୁଆରଜୀ 2022ରର 
ପ୍ରକୟାଶତି ପସୁ୍ତକଗଡ଼ିୁକ ଉରନୟ୍ାଚନ କରୟାରିବ।

ଭୟାରତକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁର ୍ ପ ଲୟାଷି୍କ୍ ମକୁ୍ତ କରିବୟା ଲୟାଗି 
ରକନ୍ଦ୍ର ପରିରବଶ, ରଙ୍ଗଲ ଓ ରଳବୟାୟୁ ପରିବତ୍ନ୍ 

ମନ୍ତଣୟାଳୟ ପକ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୟାରୟାଉଛି। 
ବତ୍ମ୍ୟାନ ବିରଦଶରୁ ଭୟାରତକୁ ଆସଥୁବିୟା ପ ଲୟାଷି୍କ ବର୍୍ କୁ 
ନିରିଦ୍ଧ କରୟାରୟାଇଛି। ଆହୁରି, ସିଙ୍ଗଲ-ୟୁର ପ ଲୟାଷି୍କକୁ ନିରିଦ୍ଧ 
କରୟାରୟାଇଛି ଏବଂ ଏହୟାର ଉପରରୟାଗ ବଦେ କରିବୟା ଲୟାଗି 
ରୟାର୍ଗଡ଼ିୁକୁ ଆବଶ୍କ ମୟାଗଦ୍ଶଷିକୟା ଦିଆରୟାଇଛି। ସରକୟାର 

ପ ଲୟାଷି୍କ ବର୍୍  ପରିଚୟାଳନୟା ନିୟମ 
ବିଜ୍ପିତ କରିଛ୍ି ରୟାହୟା ଅଧଜୀନରର 
40 ମୟାଇକ୍ରନ ରମୟାରଟଇରୁ କମ 
ପ ଲୟାଷି୍କକୁ ବ୍ବହୟାର କରୟାରୟାଇପୟାରିବ 
ନୟାହି।ଁ ସବଭ୍ୟାରତଜୀୟ ଅଭିରୟାନର 
ଅଂଶବିରଶର ଭୟାରବ ରନ ସରଚତନତୟା 

ସଷିୃ୍ ଲୟାଗି ନୂଆ ନୂଆ କୟାର୍୍ କ୍ରମ ହୟାତକୁ ନିଆରୟାଉଛି। 
କରଲର ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀଙୁ୍କ ରନଇ ଏକ ପ ଲୟାଷି୍କ ହ୍ୟାକୟାଥନ-2021 
ଆରୟୟାରନ କରୟାରିବ ରୟାହୟାଫଳରର ରସମୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଏହ ି
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରନଇ ନରବୟାରନର୍କୁ ରପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ଦିଆରୟାଇପୟାରିବ। 
ଏହୟାର ଉରଦ୍ଶ୍ ରହଉଛି ପ ଲୟାଷି୍କ ବର୍୍  ଫିଙି୍ଗବୟାକୁ ବଦେ 
କରିବୟା ଏବଂ ଏହୟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବୟା ଲୟାଗି ନୂଆ ମୟାଗକୁ୍ 
ରପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ରଦବୟା। ଉରଲ୍ଖରରୟାଗ୍ ରର ଏଥରୁି କିପରି ନୂଆ 
ନୂଆ ରିନିର ତିଆରି କରୟାରୟାଇପୟାରିବ ରସ ଦିଗରର ଏହୟା 
ଗରବରଣୟାକୁ ରପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ରଦବ। ଏହି ହ୍ୟାକୟାଥନ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଲ 
ୟୁର୍ ପ ଲୟାଷି୍କର ବିକଳ୍ପ ସନ୍ୟାନ ଦିଗରର ପ୍ରୟୟାସ କରିବ।

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସମୋଚୋର
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ରବ ିଋତୁକର େୂଆ କର�ଡଣ୍ଣ :  ଚଳିତ ଋତୁକର ଏମଏସପିକର ଗହମ କ୍ରୟ 
ସବଣ୍ଣ�ୋଳୀେ କର�ଡଣ୍ଣ ସ୍ତରକର ପହଞ୍ଲିୋ; ସକବଣ୍ଣୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକର �ୃରି ରପ୍ତୋେି

ବଗିତ 5 ବରଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷୋ କକ୍ଷତ୍କର
ମହଳିୋଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହ� 18% ବେିଛି

ରକୟାଭିଡ ମହୟାମୟାରଜୀର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭୟାବ ସର୍ୱେ 
କୃରି ରକ୍ତ୍ରର ପ୍ରଦଶନ୍ ଉତ୍ୟାହରନକ ରହିଛି। 

ରଗୟାଟିଏ ପରଟ ଭୟାରତର କୃରି ରପ୍ତୟାନି ସରବୟ୍ାଚ୍ଚ ସ୍ତରରର 
ପହଞ୍ଚିଥବିୟା ରବରଳ ଅନ୍ପରଟ ରଦଶରର ସବନି୍ମ ୍ନ ସହୟାୟକ 
ମଲୂ୍(ଏମଏସପି)ରର ଗହମ ଓ ଧୟାନ କ୍ରୟରର ଏକ ନୂଆ 
ରରକଡ ୍ ହୟାସଲ କରୟାରୟାଇପୟାରିଛି। ଚଳିତ ବିପଣନ ଋତୁ 
ଏପି୍ରଲ ଠୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ରହୟାଇଥବିୟା ରବରଳ ଏ ପର୍୍ ୍, ରରକଡ ୍
418 ଲକ୍ ଟନ୍ ଗହମ କ୍ରୟ କରୟାରୟାଇସୟାରିଛି, ଏଥପିୟାଇ ଁ
82,648 ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ଖଚ୍ଚ ୍ କରୟାରୟାଇଛି। ଏହି ଶସ୍ 
ସଂଗ୍ରହ ଅଭିରୟାନ କୟାରଣରୁ ପ୍ରୟାୟ 46 ଲକ୍ ଚୟାରଜୀ ଲୟାଭବୟାନ 
ରହୟାଇଛ୍ି। ସ୍ୱଛେତୟା ସନିୁଶି୍ତ କରିବୟାର ଲକ୍୍ ରନଇ ଚୟାରଜୀଙ୍କ 
ଆକୟାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧୟାସଳଖ ଟଙ୍କୟା ପ୍ରଦୟାନ କରୟାରୟାଉଛି। ଉତ୍ର 
ପ୍ରରଦଶ, ବିହୟାର, ହିମୟାଚଳ ପ୍ରରଦଶ, ରୟାରସ୍ୟାନ ଓ ଗରୁରୟାଟ 
ସରମତ ରମ ୁଓ କଶଜ୍ୀରରର ବତ୍ମ୍ୟାନ ସଦୁ୍ଧୟା ଗହମ ବିକି୍ର ରୟାରି 

ରହିଥବିୟାରୁ ଏହି ପରିମୟାଣ ଆହୁରି ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇବ ରବୟାଲି ଆଶୟା 
କରୟାରୟାଉଛି। ବିଗତ ବର ୍ଏମଏସପି ଦରରର 373.22 ରମଟି୍ରକ 
ଟନ୍ ଗହମ କିଣୟାରୟାଇଥଲିୟା। ଅନ୍ପକ୍ରର ରୁନ 8 ତୟାରିଖ 
ସଦୁ୍ଧୟା, ଧୟାନ କ୍ରୟ ପରିମୟାଣ 816 ଲକ୍ ରମଟି୍ରକ ଟନକୁ ଅତିକ୍ରମ 
କରିଛି। ଏଥରିର ଖରିଫ ସରମତ ରବି ଋତୁରର ପୟାଖୟାପୟାଖ ି
109 ଲକ୍ ରମଟି୍ରକ ଟନ୍ ଧୟାନ ସୟାମିଲ ରହିଛି। ଖରିଫ 
ଋତୁରର ଧୟାନ ଚୟାରଜୀମୟାନଙୁ୍କ 1 ଲକ୍ 54 ହରୟାର ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟାରୁ 
ଅଧକି ପଇଠ କରୟାରୟାଇଛି। ରକୟାଭିଡ ମହୟାମୟାରଜୀ ମଧ୍ୟରର, 
ଭୟାରତର କୃରିରୟାତ ରପ୍ତୟାନି ପରିମୟାଣ 2020-21 ବର୍ରର 
41 ବିଲିୟନ ଆରମରିକଜୀୟ ଡଲୟାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିରୟାଇଛି। 
ପବୂ ୍ବର୍ ତୁଳନୟାରର ଏହୟା 17.34 ପ୍ରତିଶତ ଅଧକି। 2017-
18 ବର୍ରର କୃରିରୟାତ ରପ୍ତୟାନି ପରିମୟାଣ 38.43 ବିଲିୟନ 
ଡଲୟାର ଥବିୟା ରବରଳ 2018-19ରର 38.74 ବିଲିୟନ ଏବଂ 
2019-20ରର 35.16 ବିଲିୟନ ଡଲୟାର ଥଲିୟା।

“ଶିକ୍ୟା ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭୟାବନୟା ପୟାଇ ଁ ମୟାଗ ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ 
କରିଥୟାଏ।” ରଦି ଆରମ ବିଗତ 5 ବର ୍ମଧ୍ୟରର 

ଭୟାରତରର ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ୟାର ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ରଦଖବିୟା, 
ଏହୟା ବୟାସ୍ତବରର ସତ୍ ରବୟାଲି ପ୍ରମୟାଣତି ରହୟାଇଥୟାଏ। 
ଶକି୍ୟା ମନ୍ତଣୟାଳୟ ପକ୍ରୁ ରୁନ 10 ତୟାରିଖରର ରୟାରି 
କରୟାରୟାଇଥବିୟା ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ୟା ସରବକ୍୍ଣ ରିରପୟାଟ ୍2019-
20 ଅନୁରୟାୟଜୀ, ରଦଶରର ପିଏଚଡି ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା 2020 ବରର୍ର 2.03 ଲକ୍କୁ ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇଛି। 
2015 ବରର୍ର ଏହୟା 1.17 ଲକ୍ ଥଲିୟା।  ରଦଶରର 
ପିଏଚଡି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥବିୟା ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
ବ୍ୟାପକ ଭୟାରବ ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇଛି। ଆହୁରି ଉରଲ୍ଖନଜୀୟ 
ରହଉଛି, ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ୟା ନୟାମରଲଖୟାରର ମହିଳୟାମୟାନଙ୍କର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇଛି। 2019-20 ଶକି୍ୟା 
ବରର୍ର ରମୟାଟ 3.85 ରକୟାଟି ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀ ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ୟାରର 
ନୟାମ ରଲଖୟାଇଥରିଲ। 2015ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରର 
ନୟାମରଲଖୟା 11.4 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇଛି, ଅନ୍ପରଟ 
ଏହି ଅବଧରିର ଝିଅମୟାନଙ୍କ ନୟାମରଲଖୟାରର 18.2 
ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ ରଦଖବିୟାକୁ ମିଳିଛି। ବିଗତ ରଗୟାଟିଏ 
ବର ୍ ମଧ୍ୟରର, ଉଚ୍ଚଶକି୍ୟାରର ମହିଳୟାମୟାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
7,50,097 ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇଛି।

କଦଶର ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷୋ କକ୍ଷତ୍କର ବ୍ୟୋପ� ପ୍ରଗତି
l ରଦଶରର 14,16,299 ରଣ ଶକି୍କ ଥବିୟା ରବରଳ ଏମୟାନଙ୍କ 

ମଧ୍ୟରୁ 57.8 ପ୍ରତିଶତ ପରୁୁର ଓ 42.2 ପ୍ରତିଶତ ମହଳିୟା 
ଅଛ୍ି।

l 16ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମହଳିୟାମୟାନଙୁ୍କ ଶକି୍ୟାଦୟାନ ରକ୍ତ୍ରରର 
ଅଗ୍ରଣଜୀ ରହଛି୍ି, ଏଗଡ଼ିୁକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୟ୍ାଧକି 3ଟି 
ରୟାରସ୍ୟାନରର ରହଛିି।

l 60.53 ପ୍ରତିଶତ କରଲର ଗ୍ରୟାମୟାଞ୍ଚଳରର ପ୍ରତିଷୟ୍ା 
କରୟାରୟାଇଛି।

l ପିଏଚଡିରର ସବୟ୍ାଧକି ବିଜ୍ୟାନ ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀ ରହଥିବିୟା ରବରଳ 
ଏହୟା ପଛକୁ ଇଞି୍ଜନିୟରିଂ ଓ ରଟର୍୍ନୟାରଲୟାର ିରହଛି୍ି।

l ସ୍ୟାରତୟାରକୟାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପୟାଇ ଁସୟାମୟାରକି ବିଜ୍ୟାନ ପ୍ରଥମ 
ଓ ମ୍ୟାରନରରମଣ୍ଟ ଦି୍ତଜୀୟ ସବୟ୍ାଧକି ପସଦେରରୟାଗ୍ ବିରୟ 
ରହୟାଇପୟାରିଛି।   
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ଏହ ିଆରଲୟାଚନୟା ସମୟରର ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀମୟାରନ ରସମୟାନଙ୍କର ଚି୍ୟା 
ଓ ମତୟାମତ ରଖୟାଲୟାରଖୟାଲି ଭୟାରବ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀଙୁ୍କ ରଣୟାଇଥରିଲ। 
ଏହୟାର ପ୍ରତୁ୍ତ୍ରରର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ରସମୟାନଙ୍କ ସହତି ପରଜୀକ୍ୟା, 

ରକୟାଭିଡ ସମୟରର ସତକ ୍ରହବିୟା ଓ ରସମୟାନଙ୍କର ଭବିର୍ତ ରନଇ କଥୟା 
ରହୟାଇଥରିଲ। ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀ ଓ ରସମୟାନଙ୍କ ଅଭିଭୟାବକମୟାରନ ନୃତ୍, ୟୁଟୁ୍ବ୍ 
ମୁ୍ ରକି୍ ଚ୍ୟାରନଲ୍, ବ୍ୟାୟୟାମ ଠୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୟାରନଜୀତି ପର୍୍ ୍ ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଉତ୍ର ରଦଇଥରିଲ। ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ରସମୟାନଙୁ୍କ ପରୟାମଶ ୍ରଦଇ 
କହଥିରିଲ ରର ପରଜୀକ୍ୟା ବୟାତିଲ୍ ରହୟାଇଥବିୟାରୁ ରସମୟାନଙୁ୍କ ମିଳିଥବିୟା 
ସମୟର ରସମୟାରନ ସଦୁପରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରଦଶ ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟାର 75 
ବର ୍ପତୂ୍ଷି ଉପରର ଗରବରଣୟା କରି ପ୍ରବନ୍ ରଲଖନ୍ତୁ ରୟାହୟାକି ବିରଶର କରି 
ରସମୟାନଙ୍କ ରଲି୍ୟା ସହ ରଡ଼ିତ ରହୟାଇଥବି । ଏହୟାର କଜୀୟଦଂଶ :

�ବୁପିେି ରୋଷ୍ଟଟ୍ର�ୁ ବଶିୋଳ
ଉଚ୍ଚତୋ�ୁ କେଇ�ିକବ

ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ େକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ
ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙ୍କ ସହ ଆକଲୋଚେୋ ସମୟକର

ରକୟାଭିଡ ମହୟାମୟାରଜୀ ସମୟରର ପିଲୟାମୟାନଙ୍କ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ପ୍ରତି ଚି୍ୟାବ୍କ୍ତ କରି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ସିବିଏସଇ ଦ୍ୟାଦଶ ରଶ୍ରଣଜୀ ପରଜୀକ୍ୟାକୁ 
ବୟାତିଲ୍ କରିବୟା ନିମର୍ ଏକ ସରମଦ୍ନଶଜୀଳ ଓ ସହୟାନୁଭୂତିପର୍ୂ୍ ନିର୍୍ୟ ରନଇଥରିଲ। ଦଶମ ରଶ୍ରଣଜୀ ରବୟାଡ ୍ପରଜୀକ୍ୟା ପବୂରୁ୍ ବୟାତିଲ୍ 

କରୟାରୟାଇଥଲିୟା। ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ରରଣ ଅଭିଭୟାବକ ଭୂମିକୟାରର ଅବତଜୀର୍୍ ରହୟାଇ ନିରର ଏହ ିସଚୂନୟାକୁ ପ୍ରସୟାରିତ କରିବୟାର ଦୟାୟିତ୍ 
ରନଇଥରିଲ ରୟାହୟାକି ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀ ଓ ରସମୟାନଙ୍କ ଅଭିଭୟାବକଙ୍କ ପୟାଇ ଁଆଶ୍ୱସି୍ତ ଆଣଥିଲିୟା। ଏହ ିନିଷ୍ପତି୍ ପରର, ରନୁ 3 ତୟାରିଖରର, 

ଶକି୍ୟା ମନ୍ତଣୟାଳୟ ପକ୍ରୁ ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀ ଓ ରସମୟାନଙ୍କ ଅଭିଭୟାବକମୟାନଙୁ୍କ ରନଇ ଏକ ଭଚୁଆ୍ଲ ଆରଲୟାଚନୟା ଅଧରିବଶନ ଆରୟୟାରନ 
କରୟାରୟାଇଥଲିୟା, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ଅଚୟାନକ ଏହ ିଆରଲୟାଚନୟାରର ସୟାମିଲ ରହୟାଇଥରିଲ। ତୟାଙ୍କର ଏହ ିଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏକ ସଖୁଦ ଆଶ୍ର୍୍  

ଥଲିୟା। ଏହୟାପରର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ସିଧୟାସଳଖ ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀଙ୍କ ସହତି ଆରଲୟାଚନୟା କରିଥରିଲ।

ଭୟାରତର ରବୁପିଢ଼ି ଅତ୍୍ ସକୟାରୟାତ୍ମକ 
ତଥୟା ବୟାସ୍ତବବୟାଦଜୀ। ନକୟାରୟାତ୍ମକ ଚି୍ୟା 

କରିବୟା ପରିବରତ୍,୍ ଆପଣମୟାରନ ସମସ୍ତ 
କଷ୍ ଓ ଆହୟ୍ାନକୁ ନିରର ସୟାମଥ୍୍ ରର 

ପରିଣତ କରି ରଦଇଥୟା୍ି। ଆମ ରଦଶର 
ରବୁପିଢ଼ିଙ୍କର ଏହୟା ରହଉଛି ବିରଶରତ୍। 
ଗହୃ ସଙ୍ଗରରୟାଧରର ଥବିୟା ସମୟରର 

ଆପଣମୟାରନ ରରଉ ଁନରବୟାରନର୍ 
ରଦଖୟାଇଛ୍ି ଓ ନୂତନ ଶକି୍ୟା ଲୟାଭ 

କରିଛ୍ି ତୟାହୟା ଆପଣମୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱୟାସର ସଞ୍ଚୟାର କରିଛି।

-ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ
       ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ  

ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ : ମୁ ଁ ହଠୟାତ୍ ସୟାମିଲ ରହୟାଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମୟାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ବ୍ୟାଘୟାତ ସଷିୃ୍ କରିବୟା ଲୟାଗି ମୁ ଁଚୟାହୁନଁୟାହି ଁକୟାରଣ ଆପଣମୟାରନ ଅତି 
ଖସିୁ ମନରର ଅଛ୍ି ଏବଂ ମୁ ଁରଦଖବିୟାକୁ ପୟାଉଛି ରର ପରଜୀକ୍ୟାର ରକୌଣସି ଚୟାପ 
ନୟାହି।ଁ ରତଣ,ୁ ଆପଣମୟାରନ ସମରସ୍ତ କିପରି ଅଛ୍ି? ଆପଣମୟାନଙ୍କ ମନରର 
ପରଜୀକ୍ୟାର ଚୟାପ ରହଛିି କି?
ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀ : ହ ଁସୟାର୍ ନିଶି୍ତ?

ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙ୍କ ସହତି ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀଙ୍କ ବୋର୍ଣ୍ଣୋଳୋପ
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ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ : ତୟା’ରହରଲ ରମୟା ପସୁ୍ତକର ରକୌଣସି 
ଉପରରୟାଗ ନୟାହି ଁ କୟାରଣ ମୟାନସିକ ଚୟାପ ଦୂର କରିବୟା ଲୟାଗି ମୁ ଁ
ଏକରୟାମ ୱୟାରିଅର ପସୁ୍ତକ ରଚନୟା କରିଛି। ତୟା’ରହରଲ କୟାହିକିଁ 
ଆପଣମୟାରନ ଚୟାପରର ରହୁଛ୍ି?
ଛୋତ୍ : ସୟାର୍, ଆପଣ ସବୁଦିନ ପ୍ରସୁ୍ତତି କରୁଥରିଲ ରକୌଣସି ପ୍ରକୟାରର 
ଚୟାପ ନଥୟାଏ।
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ରମୟାଦଜୀ : ରତଣ,ୁ ଏରବ କୟାହିକିଁ ଚୟାପ ରହଛିି ?
ଛୋତ୍ : ରସପରି ରକୌଣସି ଚୟାପ ନୟାହି।ଁ ପିଲୟାମୟାନଙ୍କର ସ୍ୱୟାସ୍୍ 
ଗରୁୁତ୍ପର୍ୂ୍। ଏପରି ଏକ ମହତ ନିର୍୍ୟ ପୟାଇ ଁ ଆରମ ସବୁରବରଳ 
ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରର ଋଣଜୀ ରହୟାଇ ରହବୁି।
ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ : ହରିତଶ୍ୱର ଶମୟ୍ା ରଜୀ ! ତୟା’ରହରଲ ଆପଣ 
ପଞ୍ଚକୁଲୟାରର ରୁହ୍ି? ମୁ ଁରସଠୟାରର ରସ ୍୍ଟର 7 ରର ବହୁ ବର ୍ଧରି ରହଛିି।
ଛୋତ୍ : ସୟାର୍, ବହୁ ରଲୟାକ ଆପଣଙୁ୍କ ସମଥନ୍ କର୍ି ଏବଂ ଆପଣଙୁ୍କ 
ପଣୁଥିରର ଏଠୟାରର ରଦଖବିୟା ଲୟାଗି ଚୟାହୟା୍ି।
ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ : ରମୟାରତ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦଶମ ରଶ୍ରଣଜୀରର 
ଟପ୍ପର ରହୟାଇଥରିଲ। ପଣୁଥିରର ଦ୍ୟାଦଶ ରଶ୍ରଣଜୀରର ଟପ୍ପର ରହବୟାକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତି କରିଥରିଲ। ଏରବ ପରଜୀକ୍ୟା ରହବ ନୟାହି ଁ, ରତଣ ୁକ’ଣ ରହବ?
ଛୋତ୍ : ଆଶୟା ରହଥିଲିୟା। କିନ୍ତୁ ମୁ ଁଏହ ିନିଷ୍ପତି୍କୁ ସମଥନ୍ କରୁଛି, କୟାରଣ 
ପରଜୀକ୍ୟା ପୟାଇ ଁଚୟାପ ବୃଦି୍ଧ ପୟାଉଥଲିୟା ଏବଂ ଆରମ ରୟାଣପିୟାରିଥଲୁି ରର 
ଏହୟା ନିରୟାପଦ ନୁରହ।ଁ ଆପଣ ଏକ ମହତ ନିର୍୍ୟ ରନଇଛ୍ି। ମୁ ଁ
ବିଶ୍ୱୟାସ କରର ରର ରରଉମଁୟାରନ ଟପ୍ପର କିମୟ୍ା ରରଉମଁୟାରନ ସମ୍ର୍ୂ୍ 
ପ୍ରୟୟାସ କରିଥରିଲ, ରସମୟାନଙ୍କର ପ୍ରୟୟାସ ରକରବବି ବ୍ଥ ୍ରିବ ନୟାହି ଁ
ଏବଂ ଜ୍ୟାନ ସବୁରବରଳ ଆମ ସହତି ରହଥିୟାଏ। ଏବଂ ରରଉମଁୟାରନ 
ସି୍ର ଭୟାରବ ପ୍ରସୁ୍ତତି କରିଥୟା୍ି ରସମୟାରନ ବ୍ବସ୍ୟା ରୟାହୟା ରହଉ 
ସବୁରବରଳ ଟପ୍ପର ରହୟାଇ ରହରିବ।
ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ: ଠକ୍ି ଅଛି ପିଲୟାମୟାରନ, ରରରତରବରଳ କିଛି ରଲୟାକ 
ନିରକୁ ସୟାହସଜୀ ରବୟାଲି ଭୟାବ୍ି ଏବଂ ନିୟମ ପୟାଳନ କରିରବ ନୟାହି ଁରବୟାଲି 
ଅଡ଼ି ବସ୍ି। ରସମୟାନଙ୍କ ସମ୍କର୍ର ଆପଣମୟାନଙ୍କର ଅନୁଭବ କ’ଣ?
ଛୋତ୍ : ସୟାର୍, ଆପଣଙୁ୍କ ନିୟମ ପୟାଳନ କରିବୟାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ 
ଏରବ ରୟାହୟା କହରିଲ, କିଛି ରଲୟାକ ମୟାସ୍ ପିନୁ୍ନୟାହୟା୍ି ଏବଂ 

ରକୟାଭିଡ ନିୟମ ପୟାଳନ କରୁନୟାହୟା୍ି, ଏହୟା ଅତ୍୍ ନିରୟାଶୟାରନକ, 
କୟାରଣ ଆମ ସରକୟାର ଓ ଅ୍ରୟ୍ାତଜୀୟ ସଂଗଠନଗଡ଼ିୁକ ମହୟାମୟାରଜୀ 
ସମ୍କର୍ର ବ୍ୟାପକ ସରଚତନତୟା ସଷିୃ୍ କରୁଛ୍ି। ରରରତରବରଳ 
ରଲୟାକମୟାରନ ଏହୟାକୁ ବୁଝପିୟାର୍ି ନୟାହି ଁ ତୟାହୟା ରୟାଣରିଲ ଦୁଃଖ 
ରହୟାଇଥୟାଏ। ଲକଡୟାଉନ ଉରଛେଦ ରହୟାଇଥବିୟା ସମୟରର ଆରମ 
ଆମ ଅଞ୍ଚଳରର ଏକ ସରଚତନତୟା ଅଭିରୟାନ କରିଥଲୁି। ଆରମ ଏକ 
ପଥପ୍ରୟା୍ ନୟାଟକ ଆରୟୟାରନ କରିଥଲୁି, ରଲୟାକମୟାନଙୁ୍କ ରକୟାଭିଡ 
ନିୟମ ସମ୍କର୍ର ସରଚତନ କରିଥଲୁି। ସୟାମୟାରକି ଦୂରତୟା ବରୟାୟ 
ରଖବିୟା, ମୟାସ୍ ପିନି୍ବୟା ଓ ନିୟମିତ ଭୟାରବ ହୟାତ ରଧୟାଇବୟା ଆଦି ନିୟମ 
ପୟାଳନ କରିବୟା ନିମର୍ ରସମୟାନଙୁ୍କ ସରଚତନ କରିଥଲୁି।
ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ :  ଆରଠିୟାରୁ ରଗୟାଟିଏ ଦିନ ପବୂରୁ୍, ରନୁ 1 
ତୟାରିଖରର ଆପଣମୟାରନ ସମରସ୍ତ ପରଜୀକ୍ୟାରର ବସିବୟା ଲୟାଗି ଭୟାବି 
ରନଇଥରିଲ ଏବଂ ରସହ ିଅନୁରୟାୟଜୀ ସଠକି ସମୟ ନିଘଣ୍୍ଟ ଓ ରରୟାରନୟା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଥରିଲ। ଏରବ ପରଜୀକ୍ୟା ରହବ ନୟାହି ଁ, ରତଣ ୁ କିଛି ସମୟ 
ମିଳିରୟାଇଛି। ଆପଣମୟାରନ ରସହ ିସମୟକୁ କିଭଳି ଉପରରୟାଗ କରିରବ?
ଛୋତ୍ : ସୟାର, ମୁ ଁଆପଣଙୁ୍କ ରଗୟାଟିଏ କଥୟା କହବିୟାକୁ ଚୟାହୁଛିଁ, ରରମିତି 
ଆପଣ କହରିଲ ଏହ ି ନିଷ୍ପତି୍ ନିଆରିବୟା ପବୂରୁ୍ ରଣଙ୍କ ମଣୁ୍ଡରର 
ଅରନକଗଡ଼ିୁଏ ରରୟାରନୟା ଚୟାଲିଥଲିୟା। ମୁ ଁଆପଣଙୁ୍କ ଏକରୟାମ ୱୟାରିଅର 
ସମ୍କର୍ର ସବୁକିଛି କହବିୟାକୁ ଚୟାହୁଛିଁ। ମୁ ଁଦଶମ ରଶ୍ରଣଜୀରର ପଢ଼ଥୁବିୟା 
ସମୟରର, ଥରର ରକୟାଲକୟାତୟାରୁ ରଗୌହୟାଟଜୀ ରୟାଉଥଲିି, ଏହ ି
ସମୟରର ମୁ ଁବିମୟାନବଦେରରର ଆପଣଙ୍କ ପସୁ୍ତକ ରଦଖଲିି। ରମୟାର 
ଦଶମ ରଶ୍ରଣଜୀ ପରଜୀକ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ରହବୟାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବୟାକିଥଲିୟା, ରତଣ ୁ
ତୁର୍ ମୁ ଁରସହ ିପସୁ୍ତକ କିଣରିନଲି। ଏହୟା ରହଉଛି ରମୟାର ବ୍କି୍ତଗତ 
ଅନୁଭୂତି ରର ମୁ ଁ ରସହ ିପସୁ୍ତକକୁ ସବୁଦିନ ରଗୟାଟିଏ ମୟାସ ପର୍୍ ୍ 
ପଢ଼ିଲି। ସୟାର, ଆପଣ ରଗୟାଟିଏ ପରୟାମଶ ୍ରଦଇ ପସୁ୍ତକର ଆରମ୍ଭ 
କରିଛ୍ି, ରରଣ ଛୟାତ୍ର ପରଜୀକ୍ୟାକୁ ଏକ ପୟାବଣ୍ ଭୟାରବ ଗ୍ରହଣ କରିବୟା 
ଉଚିତ୍। ରତଣ ୁସୟାର, ପୟାବଣ୍ ପୟାଇ ଁଭୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲୟା ରକଉଠୁଁ? 
ଆରମ ରରରତରବରଳ ପୟାବଣ୍ ପୟାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତି କରିଥୟାଉ, ଆରମ ନିରର 
ସଫଳତୟା ପୟାଇ ଁଆଶୟା କରିଥୟାଉ। ଆପଣ ରରୟାଗର ମହୟାମନ୍ତ ସହତି 
ପସୁ୍ତକ ସମୟାପ୍ତ କରିଛ୍ି। ଏହ ିଦୁଇଟି କଥୟା ରମୟାର ସ୍ମରଣ ରହଛିି।
ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ: କିନ୍ତୁ ରମୟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ର ରହଗିଲୟା। ରସଠୟାରର 

ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ: ତୟା’ରହରଲ ପରଜୀକ୍ୟାର ଚି୍ୟା 
ଆପଣମୟାନଙ୍କ ମନରୁ ରୟାଉନୟାହି ଁ? ଆପଣମୟାରନ ଏରବ 
ଘରର ଅଛ୍ି, ଆପଣମୟାନଙ୍କର ମୟାତୟାପିତୟା ଏରବ ସବୁକିଛି 
ଶଣୁଥୁରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଝଅି ଏରବ ମକିୁ୍ତ ପୟାଇସୟାରିଛି 
(ପରଜୀକ୍ୟା ରଞ୍ଜୟାଳରୁ)

ଅଭିଭୋବ� : ସୟାର୍, ଏହୟା ଏକ ଭଲ ନିଷ୍ପତି୍, କୟାରଣ 
ସୟାରୟା ରଦଶରର ପରିସି୍ତି ଅତ୍୍ ଖରୟାପ ଅଛି। ଏହୟା 
ଭଲ ରହଲୟା ରର ପିଲୟାମୟାରନ ଏରବ ପରଜୀକ୍ୟାର ଚୟାପରୁ 
ମକିୁ୍ତ ପୟାଇଛ୍ି ଏବଂ ରସମୟାରନ ନିର କ୍ୟାରିଅର ପୟାଇ ଁ
ଭଲ ଭୟାରବ ପ୍ରସୁ୍ତତି କରିପୟାରିରବ।

ବିଗତ ଚୟାରିରୁ ପୟାଞ୍ଚ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରର ଏହୟା ବିରୟରର 
ରକହ ିଶଣୁନିଥରିଲ, କିନ୍ତୁ ଏହୟା ଆମ ରଜୀବନକୟାଳ 
ମଧ୍ୟରର ଘଟିଛି। ଏହୟା ସର୍ୱେ ଆରମ ଏହୟାକୁ ପରୟାସ୍ତ 
କରିବୁ, ଏହ ିସଙ୍କଟରୁ ମକିୁ୍ତପୟାଇବୁ ଏବଂ ରଦଶକୁ ଏକ 
ନୂତନ ଉତ୍ୟାହର ସହତି ଆରଗଇ ରନବୁ, ରସଥପିୟାଇ ଁ
ପ୍ରରତ୍କ ଭୟାରତଜୀୟଙ୍କ ମନରର ରରଥଷ୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱୟାସ 
ରହଛିି। ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମିଳିମିଶ ିଆଗକୁ ବଢ଼ିବୟାକୁ 
ପଡ଼ିବ। ରମୟାର ବିଶ୍ୱୟାସ ରହଛିି ରର ଆପଣମୟାରନ ରରଉ ଁ
ଆରଡ଼ ରିରବ, ଆପଣମୟାରନ ମିଳିତ ଭୟାରବ ଆରଗଇରବ 
ଏବଂ ରଦଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତୟାକୁ ରନଇରିରବ।
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ରରଣ ରବୁତୟାରକୟା ଅଛ୍ି ରିଏ ହୟାତ ଉଠୟାଉଛ୍ି ରରମିତି ରସ 
ସରୁରୟାଗ (କଥୟା କହବିୟାର) ପୟାଇନୟାହୟା୍ି। ଆପଣଙ୍କ ଶଭୁ ନୟାମ କ’ଣ?
ଛୋତ୍ : ସୟାର୍, ରମୟା ନୟା ଚଦେନ ରହଗରଡ଼। ମୁ ଁଭୟାବୁଛି ରର ରମୟା ରଜୀବନର 
ସବୁ ପରଜୀକ୍ୟା ଏଇଠ ିସରିରୟାଉନୟାହି।ଁ ଭବିର୍ତରର ଅରନକଗଡ଼ିୁଏ 
ପରଜୀକ୍ୟା ଆସିବ। ଆମକୁ ସସୁ୍ ରହବିୟାକୁ ରହବ ଫଳରର ଆରମ 
ଭବିର୍ତର ପରଜୀକ୍ୟା ପୟାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ରହୟାଇପୟାରିବୟା।
ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ : ଠକ୍ି ଅଛି। ତୟା’ରହରଲ ଆପଣ ପରଜୀକ୍ୟାର 
ଚୟାପରୁ ମକିୁ୍ତ ପୟାଇଛ୍ି, ଆପଣ ରକମିତି ନିରର ସମୟ ବିତୟାଇରବ? 
ରଲୁୟାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ରହଉଥବିୟା ଆଇପିଏଲ କିମୟ୍ା ଚୟାମ୍ଅିନ ୍ସ ଲିଗ 
ଫୟାଇନୟାଲ୍ସ କିମୟ୍ା ରରେଞ୍ଚ ଓପନ କିମୟ୍ା ଅଲିମ୍କି୍ ? ଭୟାରତରୁ 
ରକଉମଁୟାରନ ଅଲିମି୍କ୍ରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛ୍ି, ରସମୟାନଙ୍କର 
ମଳୂଦୁଆ କ’ଣ ? କିମୟ୍ା ରନ୍ୁ 21 ତୟାରିଖରର ଆରମ୍ଭ ରହଉଥବିୟା 
ରରୟାଗଦିବସ ବିରୟରର ଆପଣ ଭୟାବୁଛ୍ି କି?
ଛୟାତ୍ର : ସବୁକିଛି, ସୟାର।
ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ : ଚରମୟା ପିନି୍ଥବିୟା ରସହ ିଝଅି ରଣଙ୍କ କିଛି 
କହବିୟାକୁ ଚୟାହୁଛଁ୍ି ରରପରି ରସ ଦଜୀଘ ୍ ସମୟ ଧରି ସରୁରୟାଗକୁ 
ଅରପକ୍ୟା କରି ରହଛି୍ି।
ଛୋତ୍ୀ : ଆପଣ ଆମର ପରଜୀକ୍ୟା ବୟାତିଲ୍ କରି ରଦଇଥବିୟା ରରଉ ଁ
ମହୂୁତ୍ର୍ର ମୁ ଁରୟାଣଲିି, ମୁ ଁଅତି ଆନଦେତି ରହୟାଇଥଲିି କୟାରଣ ଏହୟା 
ଚୟାପ ଦୂର କରିଥଲିୟା। କିନ୍ତୁ ଏରବ ଆରମ ରୟାଣଛୁି ରର ଆମକୁ 
ପ୍ରତିରରୟାଗିତୟାମଳୂକ ପରଜୀକ୍ୟା ପୟାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତି କରିବୟାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବୂରୁ୍ 
ଆରମ ରବୟାଡ ୍ ପରଜୀକ୍ୟା ପୟାଇ ଁ ପ୍ରଥରମ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଥଲୁି ଏବଂ 
ତୟା’ପରର ପ୍ରତିରରୟାଗିତୟାମଳୂକ ପରଜୀକ୍ୟା ପୟାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତି କରୁଥଲୁି। ଏରବ 
ଆମ ପୟାଖରର ରରଥଷ୍ ସମୟ ରହଛିି, ଆରମ ପ୍ରତିରରୟାଗିତୟାମଳୂକ 
ପରଜୀକ୍ୟା ପୟାଇ ଁଅତି ଭଲ ଭୟାରବ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହୟାଇପୟାରିବୁ।
ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ : ଆପଣଙ୍କ ପରିବୟାର ରଲୟାକ ଆପଣଙ୍କର 
କଥୟା ଶଣୁଛୁ୍ି। ରଦି ମୁ ଁ ରସମୟାନଙୁ୍କ ପଚୟାରର ତୟା’ରହରଲ ଆପଣ 
ଧରୟାପଡ଼ିରିରବ।
ଛୋତ୍ୀ : ନୟା ସୟାର୍, ମୁ ଁ ଓ ରମୟାର ଭୟାଇ ପ୍ରତିଦିନ 30 ମିନିଟ୍ ପୟାଇ ଁ
ରରୟାଗ କରିଥୟାଉ। ରମୟା ମନକୁ ସରତର ରଖବିୟା ପୟାଇ ଁ ମୁ ଁ ତୟାବଲୟା 
ବରୟାଇଥୟାଏ। ମୁ ଁବରର ୍ରହବ ଏହୟା ଶଖିଛିୁ।
ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ : ଆଙୁ୍ଗଠ ିଉଠୟାଇଥବିୟା ରସହ ିଝଅି ରଣଙ୍କ। ହ ଁ, 

ରମୟାରତ କୁହ।
ଛୋତ୍ୀ : ମୁ ଁରୟାରସ୍ୟାନ, ରୟପରୁ ସି୍ତ ଦିଲ୍ଜୀ ପବ ଲକ୍ି ସ୍ଲୁର ରରଣ ଦ୍ୟାଦଶ 
ରଶ୍ରଣଜୀର ଛୟାତ୍ରଜୀ। ରମୟାର ନୟାମ ରନ୍ନତ ସୟାକ୍ଜୀ। ରବୟାଡ ୍ପରଜୀକ୍ୟା ପୟାଇ ଁ
ଆପଣଙ୍କର ନିର୍୍ୟକୁ ମୁ ଁ ସ୍ୱୟାଗତ କରୁଛି। ବତ୍ମ୍ୟାନର ପରିସି୍ତିକୁ 
ଦୃଷି୍ରର ରଖ ିଏହ ିନିଷ୍ପତି୍ ସମ୍ର୍ୂ୍ ଭୟାରବ ଉଚିତ୍, କୟାରଣ ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀଙ୍କ 
ସରୁକ୍ୟା ଓ କଲ୍ୟାଣ ସରବୟ୍ାପରି। ଆମର ସିବିଏସଇ ପ୍ରତି ସମ୍ର୍ୂ୍ ବିଶ୍ୱୟାସ 
ରହଛିି ରର ରସମୟାନଙ୍କର ମଲୂ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଆମ ହତିରର ରହବ।
ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ : ସ୍ଟ୍ରନିକୁ ସବୁ ଅଭିଭୟାବକମୟାରନ ଆସନ୍ତୁ। 
ଆପଣମୟାରନ ସତ କହରିଲ ରମୟା ପୟାଇ ଁଅଧକି ସହର ରହବ। ରମୟା 
ଆଗରର ରରଣ ରବୁତୟାରକୟାଙୁ୍କ ମୁ ଁ ରଦଖପିୟାରୁଛି। ଧଳୟା ରଙ୍ଗ ସଟ ୍
ପିନି୍ଥବିୟା ରସହ ିଭଦ୍ର ବ୍କି୍ତ ରଣଙ୍କ କିଛି କହବିୟାକୁ ଚୟାହୁଛଁ୍ି।
ଛୋତ୍ : ରମୟାର ମୟା’ ଏଠୟାରର ନୟାହୟା୍ି। ରରରତରବରଳ ଆରମ ଏକୟାଠ ି
ବସିଥୟାଉ, ରସ ରମୟାରତ ବ୍ସ୍ତ ନରହବୟାକୁ କୁହ୍ି, କୟାରଣ ପରଜୀକ୍ୟା 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍କର୍ର ବୁଝବିୟା ଲୟାଗି ରମୟାଦଜୀରଜୀ ଅଛ୍ି।
ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ : ଏରବ, ମୁ ଁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପରଜୀକ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ 
ବୟାହୟାରକୁ ଆସିବୟା ଲୟାଗି କହଲିି। ଆରମ ଆଉ କିଛି ବିରୟରର କଥୟା 
ରହୟାଇପୟାରିବୟା କି?
ଅଭିଭୋବ� : ନିଶି୍ତ, ସୟାର୍। ମୁ ଁନିଶି୍ତ ଭୟାରବ କହବିି, ମୁ ଁଶୟାହରୁଖ ୍
ଖୟାଙୁଁ୍କ ରଭଟି ମଧ୍ୟ ରସତିକି ଆନଦେତି ଅନୁଭବ କରିନଥୟା୍ି, ରରତିକି 
ଆପଣଙ୍କ ସହ ସୟାକ୍ୟାତ ରହବୟା ପରର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ରମୟାର ସ୍ୱପ୍ନ 
ସୟାକୟାର ରହୟାଇଛି। ଆପଣ ରଶ୍ରଷ।୍
ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ : ଚଳିତ ବର ୍ଆମ ରଦଶ ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟାର 75 
ବର ୍ ପରୂଣ କରିବୟାକୁ ରୟାଉଛି। ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟା ସଂଗ୍ରୟାମ ସମୟରର 
ଆପଣଙ୍କ ରଲି୍ୟାରର କ’ଣ ରହୟାଇଥଲିୟା ରସ ସମ୍କର୍ର ଆପଣ ଏକ 
ପ୍ରବନ୍ ରଲଖପିୟାରିରବ କି?
ଛୋତ୍ : ହ ଁସୟାର୍, ବୟାସ୍ତବରର, ଆରମ ରଲଖପିୟାରିବୁ।
ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀ ଓ ରସମୟାନଙ୍କ ଅଭିଭୟାବକମୟାନଙୁ୍କ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ: 
ଆପଣମୟାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ତୟା ଆପଣମୟାନଙ୍କର ଭବିର୍ତକୁ ସମଦୃ୍ଧ 
କରିବ। ନିର ଅଞ୍ଚଳର ରଲୟାକମୟାନଙ୍କର ପଞ୍ଜଜୀକରଣ କରୟାଇ ନିଅନ୍ତୁ 
ଏବଂ କରରୟାନୟା ଟିକୟା ଉପଲବ୍ଧ ରହରଲ ରସମୟାରନ ଟିକୟା ରନରବ। 
ଆପଣଙ୍କର କୟାର୍୍ ର ଏକ ଅଂଶବିରଶର ଭୟାରବ ରସବୟାକୁ ସୟାମିଲ 
କରନ୍ତୁ।  

ଚଳିତ ବର ୍ଆମ ରଦଶ ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟାର 75 ବର ୍ପରୂଣ କରିବୟାକୁ 
ରୟାଉଛି। ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟା ସଂଗ୍ରୟାମ ସମୟରର ଆପଣଙ୍କ ରଲି୍ୟାରର କ’ଣ 
ରହୟାଇଥଲିୟା ରସ ସମ୍କର୍ର ଆପଣ ଏକ ପ୍ରବନ୍ ରଲଖପିୟାରିରବ 
କି? ପରିରବଶ ପୟାଇ ଁକିଛି କରନ୍ତୁ, କୟାରଣ ପଥୃବିଜୀ ଓ ପ୍ରକୃତିର 
ସରୁକ୍ୟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୟାୟିତ୍। ରସହପିରି ଅ୍ରୟ୍ାତଜୀୟ ରରୟାଗ 
ଦିବସ ଆସଛିୁ। ଏହ ିଉପଲରକ୍ ରରୟାଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର 
ପରିବୟାର ସହତି ଏହୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।  ଆଗକୁ ଅରନକଗଡ଼ିୁଏ 
ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଅଲିମି୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆସଛିୁ, ଆପଣମୟାରନ ରୟାଣବିୟା ଉଚିତ୍ 
ରର ଆମ ରଦଶରୁ ରକଉମଁୟାରନ ଅଲିମି୍କ୍ରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛ୍ି।

ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କମୋଦୀ: ଆମ ରଦଶରର 
କୁହୟାରୟାଏ ରର ସ୍ୱୟାସ୍୍ ରହଉଛି ସମ୍ଦ। 
ଶୟାରଜୀରିକ ସସୁ୍ତୟା ପୟାଇ ଁଆପଣ କ’ଣ କର୍ି? 
ଆପଣ ରକରତ ସମୟ ଅତିବୟାହତି କର୍ି ଏବଂ 
ଆପଣ କ’ଣ କର୍ି?

ଛୋତ୍ : ସୟାର, ମୁ ଁରମୟାର ସୟାନ ଭୟାଇ ସହତି 
ପ୍ରତିଦିନ ସକୟାରଳ ରରୟାଗ ଏବଂ ଅନ୍ ବ୍ୟାୟୟାମ 
30 ମିନିଟ୍ ପୟାଇ ଁକରିଥୟାଏ।

ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙ୍କ ସହତି ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀଙ୍କ ବୋର୍ଣ୍ଣୋଳୋପ

ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀଙ୍କ ସମ୍ର୍ୂ୍ ଭୟାରଣ ଶଣୁବିୟା ଲୟାଗି 
କୁ୍ଆର ରକୟାଡ ସ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ।
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“ରରଉଠଁ ିଚିକିତ୍ୟାର କଳୟା ପ୍ରତି ସମ୍ୟାନ ଥୟାଏ, ରସଠୟାରର ମୟାନବତୟା ପ୍ରତି 
ଭଲପୟାଇବୟା ରହଥିୟାଏ।” ଚିକିତ୍ୟାର ରନକ ଭୟାରବ ପରିଚିତ ହରିପ୍ପୟାରକ୍ରଟ ୍ସଙ୍କର 

ଏହ ିଉକି୍ତ ବିଧୟାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟାୟଙ୍କ ଉଦୟାର ବ୍କି୍ତତ୍କୁ ଉପରକୁ୍ତ ଭୟାରବ ବର୍୍ନୟା 
କରିଥୟାଏ। ମଖୁ୍ମନ୍ତଜୀ ଭଳି ସବୁଠୟାରୁ କ୍ମତୟାଶୟାଳଜୀ ସୟାମ ୍ିଧୟାନିକ ପଦବଜୀ 

ଅଳଙୃ୍କତ କରିଥରିଲ ମଧ୍ୟ ରସ ନିରକୁ ଡୟାକ୍ତର ଭୟାରବ ପରିଚୟ ରଦବୟା ଲୟାଗି 
ଅଧକି ପସଦେ କରୁଥରିଲ। ରସ ଇଣି୍ଡଆନ ରମଡ଼ିକୟାଲ ଆରସୟାସିଏସନର 

ପ୍ରତିଷୟ୍ାତୟା ଥରିଲ ଏବଂ ପରବତ୍ଜ୍ୀ ସମୟରର ଏହୟାର ସଭୟାପତି ରହୟାଇଥରିଲ। 
ରୟାୟ ସୟାଧୟାରଣତଃ କହୁଥରିଲ-“ନୟାଗରିକମୟାରନ ଶୟାରଜୀରିକ ଓ ମୟାନସିକ 
ସସୁ୍ତୟା ଲୟାଭ କରଲ ରଦଶ ବୟାସ୍ତବ ସ୍ୱରୟାର ହୟାସଲ କରିପୟାରିବ। ଚିକିତ୍ୟା 

ରକ୍ତ୍ରକୁ ତୟାଙ୍କର ବଳିଷ ୍ରରୟାଗଦୟାନ ନିମର୍, ତୟାଙ୍କର ରନବ୍ୟାରଷିକଜୀ ରଲୁୟାଇ 1 
ତୟାରିଖକୁ ରୟାତଜୀୟ ଡୟାକ୍ତର ଦିବସ ଭୟାରବ ପୟାଳନ କରୟାରୟାଇଥୟାଏ।

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଅକପକ୍ଷୋ ଡୋକ୍ତର କବୋଲି 
ସକମ୍ୋଧେ�ୁ ଭଲ ପୋଉର୍ବିୋ ଜକ� ଜେକେତୋ

ରୟାୟଙ୍କ ରନ ୍ରଲୁୟାଇ 1, 1882ରର ପୟାଟନୟା ନିକଟବତ୍ଜ୍ୀ 
ବୟାଙ୍କଜୀପରୁରର ରହୟାଇଥଲିୟା। ରସ 1897ରର ପୟାଟନୟା 
କରଲରିଏଟ୍ ସ୍ଲୁରୁ ମୟାଟି୍ରକ୍ ପୟାସ ୍ କରିବୟା ପରର 

ରକୟାଲକୟାତୟାର ରପ୍ରସିରଡନ ୍ସ ି କରଲରରୁ ଅଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଉତ୍ଜୀର୍୍ 
ରହୟାଇଥରିଲ। ଗଣତି ସମ୍ୟାନ ସହତି ରସ ପୟାଟନୟା କରଲରରୁ 
ସ୍ୟାତକ ରଶ୍ରଣଜୀରର ଉତ୍ଜୀର୍୍ ରହୟାଇଥରିଲ। କରଲର ଶକି୍ୟା ସମୟାପ୍ତ 
କରିବୟା ପରର ରସ ରବଙ୍ଗଲ ଇଞି୍ଜନିୟରିଂ କରଲର ୍ଓ କଲିକତୟା 
ରମଡ଼ିକୟାଲ କରଲରରର ନୟାମ ରଲଖୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁ ଆରବଦନ 
କରିଥରିଲ। ରସ ଉଭୟ ଶକି୍ୟାନୁଷୟ୍ାନ ତୟାଙୁ୍କ ଚୟନ କରିଥରିଲ କିନ୍ତୁ 
ରସ ଡୟାକ୍ତରଜୀ ପଢ଼ିବୟା ଲୟାଗି ପସଦେ କରିଥରିଲ। 1901ରର ରସ 
ପୟାଠପଢ଼ିବୟା ପୟାଇ ଁ କଲିକତୟା ରୟାଇଥରିଲ। ଠକ୍ି ଏହ ି ସମୟରର 
ତୟାଙ୍କ ପିତୟା ଚୟାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥରିଲ, ରତଣ ୁ ରସ 
ଆଥଷିକ ସମସ୍ୟାର ସମଖୁଜୀନ 
ରହୟାଇଥରିଲ, ଏପରିକି ବହ ି କିଣ ି
ପଢ଼ିବୟା ଲୟାଗି ତୟାଙ୍କ ପୟାଖରର 
ରରଥଷ୍ ଟଙ୍କୟା ନଥଲିୟା। ରସ ଡୟାକ୍ତରଜୀ 
ପଢ଼ଥୁବିୟା ସମୟରର ବ୍ଟିିଶମୟାରନ 
ବଙ୍ଗ ବିଭୟାରନ କରିଥରିଲ। 
ବଙ୍ଗର ବିଭୟାରନ ତୟାଙୁ୍କ ଅରନକ 
ରନ୍ତଣୟା ରଦଇଥଲିୟା। ଏଥରିର ଅସନ୍ତୁଷ୍ ରୟାୟ ପୟାଠପଢ଼ୟା ଛୟାଡ଼ି 
ଆରଦେୟାଳନରର ଝୟାସ ରଦବୟାକୁ ଭୟାବିଥରିଲ। କିନ୍ତୁ ରଶରରର ରସ 
ନିରର ଡୟାକ୍ତରଜୀ ପୟାଠପଢ଼ୟା ରୟାରି ରଖବିୟା ନିମର୍ ନିଷ୍ପତି୍ ରନରଲ 
କୟାରଣ ଏହୟା ମୟାଧ୍ୟମରର ରସ ଆହୁରି ଭଲ ଭୟାରବ ରୟାଷ୍ଟ୍ରର ରସବୟା 
କରିପୟାରିରବ। 1909ରର ମୟାତ୍ର 1200 ଟଙ୍କୟା ରନଇ ଶ୍ରଜୀ ରୟାୟ 
ବି୍ରଟନ୍ ଅଭିମରୁଖ ରୟାତ୍ରୟା କରିଥରିଲ। ରସଣ୍ଟ ବୟାରଥୟ୍ାରଲୟାମିଓ 
ହସି୍ଟୟାଲରୁ ଡୟାକ୍ତରଜୀ ସ୍ୟାରତୟାରକୟାତ୍ର ଶକି୍ୟା ଲୟାଭ କରିବୟା ପୟାଇ ଁ
ତୟାଙ୍କର ଅଭିଳୟାର ଥଲିୟା।

କରଲରର ଡିନ୍ ରକୌଣସି ଏସଜୀୟ ଛୟାତ୍ରଙୁ୍କ ନୟାମରଲଖୟା ପୟାଇ ଁ
ଅନୁମତି ରଦବୟା ଲୟାଗି କୁଣ୍ୟାରବୟାଧ କରିଥରିଲ ଏହ ି କୟାରଣରୁ 
ତୟାଙ୍କର ଆରବଦନ ବୟାରମୟ୍ାର ନୟାକଚ ରହୟାଇରୟାଉଥଲିୟା। କିନ୍ତୁ 
ରୟାୟ ଥରିଲ ନରଛୟାଡ଼ବନ୍ୟା। 30 ଥର ଆରବଦନ କରିବୟା ପରର 
ରଶରରର ତୟାଙୁ୍କ ନୟାମ ରଲଖୟା ପୟାଇ ଁ ସରୁରୟାଗ ମିଳିଥଲିୟା। ରସ 

ମୟାତ୍ର ଅରଢ଼ଇ ବରରୁ୍ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରର ଏମ.ଆର.ସି.ପି 
ଏବଂ ଏଫ.ଆର.ସି.ଏସ ପୟାଠପଢ଼ୟା ସଫଳତୟା ପବୂକ୍ ସମ୍ର୍ୂ୍ 
କରିଥରିଲ ରୟାହୟାକି ରସରତରବରଳ ଏକ ରରକଡ ୍ସମୟ ଥଲିୟା। 
ରସ ରୟାଦବପରୁ ଟି.ବି. ହସି୍ଟୟାଲ, ଚିତ୍ରଞ୍ଜନ ରସବୟା ସଦନ, 
କମଳୟା ରନହରୁ ହସି୍ଟୟାଲ, ଭିର୍୍ଟୟାରିଆ ଇନଷି୍ଚୁ୍ସନ ଏବଂ 
ଚିତ୍ରଞ୍ଜନ କ୍ୟାନ ୍ସର ହସି୍ଟୟାଲ ଆଦି ପ୍ରତିଷୟ୍ା କରିଥରିଲ। ରସ 
1923ରର ରୟାତଜୀୟ ରୟାରନଜୀତିରର ରରୟାଗ ରଦଇଥରିଲ ଏବଂ 
ରରଣ ସ୍ୱୟାଧଜୀନ ପ୍ରୟାଥଜ୍ୀ ଭୟାରବ ବିଶଷି୍ ରୟାରରନତୟା ସରୁରନ୍ଦ୍ର 
ନୟାଥ ବୟାନୟାରଜ୍ୀଙୁ୍କ ବୟାରୟାକରପୟାର ଆସନରୁ ପରୟାସ୍ତ କରିଥରିଲ। 
1928ରର ତୟାଙୁ୍କ ଅଖଳି ଭୟାରତଜୀୟ କଂରଗ୍ରସ ସମିତିର ସଦସ୍ 
କରୟାରୟାଇଥଲିୟା। ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା ଆରମ୍ଭ କରୟାରୟାଇଥବିୟା 
ଅସହରରୟାଗ ଆରଦେୟାଳନକୁ ଶ୍ରଜୀ ରୟାୟ ସଫଳତୟାପବୂକ୍ ବଙ୍ଗରର 

ପରିଚୟାଳନୟା କରିଥରିଲ। 1933ରର 
ରସ ପଶି୍ମବଙ୍ଗର ରମୟର ଭୟାରବ 
ନିବୟ୍ାଚିତ ରହୟାଇଥରିଲ।

ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟା ପରର କଂରଗ୍ରସ ଦଳ 
ପକ୍ରୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତଜୀ ଭୟାରବ ରୟାୟଙ୍କ 
ନୟାମ ପ୍ରସ୍ତୟାବ ଦିଆରୟାଇଥଲିୟା କିନ୍ତୁ 
ରସ ନିରକୁ ଡୟାକ୍ତରଜୀ ରପସୟାରର 

ନିରୟୟାରତି କରିବୟା ଲୟାଗି ଚୟାହୁଥଁରିଲ। ରତରବ ମହୟାତ୍ମୟା ଗୟାନ୍ଜୀଙ୍କ 
ପରୟାମଶକ୍୍ରରମ ରସ ମଖୁ୍ମନ୍ତଜୀ ରହବୟାକୁ ରୟାର ି ରହୟାଇଥରିଲ। 
ରସ ଦଜୀଘ ୍14 ବର ୍ଧରି 1948ରୁ 1962 ପର୍୍ ୍ ପଶି୍ମବଙ୍ଗର 
ମଖୁ୍ମନ୍ତଜୀ ରହୟାଇ ରହଥିରିଲ। କିନ୍ତୁ ଡୟାକ୍ତରଜୀ ରପସୟା ତୟାଙୁ୍କ ଆନଦେ 
ରଦଉଥଲିୟା ଏବଂ ରସ ରକରବବି ରରୟାଗଜୀ ଚିକିତ୍ୟା ବଦେ କରିନଥରିଲ। 
ରସ ପଶି୍ମବଙ୍ଗରର 5ଟି ନୂଆ ସହର –ଦୁଗୟ୍ାପରୁ, କଲ୍ୟାଣଜୀ, 
ବିଧୟାନନଗର, ଅରଶୟାକ ନଗର ଓ ହୟାବରୟା ପ୍ରତିଷୟ୍ା କରିଥରିଲ। 
ରୟାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମୟାର ପ୍ରତି ବଳିଷ ୍ରରୟାଗଦୟାନ ନିମର୍ ତୟାଙୁ୍କ 1961ରର 
“ଭୟାରତ ରତ୍ନ” ଉପୟାଧରିର ଭୂରିତ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା। 1962 ରଲୁୟାଇ 
1 ତୟାରିଖରର ତୟାଙ୍କର ରଦହୟା୍ ରହୟାଇଥଲିୟା। ରତରବ ମତୁୃ୍ 
ପବୂରୁ୍, ରସ ନିର ଘରକୁ ଏକ ନସଷିଂ ରହୟାମ ପରିଚୟାଳନୟା ପୟାଇ ଁ
ଦୟାନ କରି ରଦଇଥରିଲ, ରୟାହୟାକି ତୟାଙ୍କର ମୟାତୟା ଅରଘୟାରକୟାମିନଜୀ 
ରଦବଜୀଙ୍କ ନୟାମରର ନୟାମିତ ରହୟାଇଥଲିୟା।  

ରୟାର୍ର ବ୍ୟାପକ ବିକୟାଶ କରିଥବିୟାରୁ 
ତୟାଙୁ୍କ ପଶି୍ମବଙ୍ଗର ସ୍ପତି ଭୟାରବ 

ବିରବଚନୟା କରୟାରୟାଇଥୟାଏ।

ବ୍କି୍ତତ୍ବିଧୟାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟାୟ



ରଶ୍ରଷ ୍ଚିକିତ୍କ ରସ ରିଏ ସହୃଦୟରର ରରୟାଗଜୀର ରତ୍ନ ନିଏ । ରସ ରକୌଣସି ପଇସୟା ବୟା 
ସ୍ୱତନ୍ତ କୟାମନୟା ରନଇ ଏ କୟାର୍୍  କରି ନ ଥୟାଏ । କରରୟାନୟା ରବୈଶ୍ୱକି ମହୟାମୟାରଜୀ କୟାଳରର 
ଚିକିତ୍କମୟାରନ ରରପରି ନିର ରଜୀବନକୁ ବୟାର ି ରଖ ି ରରୟାଗଜୀର ରଜୀବନ ବଞ୍ଚୟାଉଛ୍ି ତୟାହୟା 
ରଦଖରିଲ ଶହ ଶହ ବର ୍ପବୂର୍ ଆଚୟାର୍୍  ଚରକଙ୍କ ଏହ ିର୍ୟାକ ରବଶ ୍ରରୁଗୟାପରରୟାଗଜୀ ।

ଧରିତ୍ୀର 
କଦବଦୂତ
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ଭଗବୟାନ ମଣିରକୁ ରଜୀବନ ଥରର ରଦଇଥୟା୍ି, ରହରଲ 
ରରରତରବରଳ ତୟା’ର ରଜୀବନ ବିପଦୟାପନ୍ନ ଥୟାଏ 
ଡୟାକ୍ତରମୟାରନ ହି ଁବୟାରମୟ୍ାର ନୂଆ ରଜୀବନ ରଦଇଥୟା୍ି। 
ରରରତରବରଳ ଆରମ ସୟାମୟାରିକ ଦୂରତ୍ ରକ୍ୟା କରି 
କରରୟାନୟା ମହୟାମୟାରଜୀ କବଳରୁ ନିରକୁ ରକ୍ୟା କରୁଛୁ, 
ରସରତରବରଳ ରସମୟାରନ ରଦଶ ରସବୟାରର ଲୟାଗି ରହ ି
ନିରକୁ ପି୍ରୟରନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରରଇ ରହି ରରୟାଗଜୀମୟାନଙ୍କ 
ରଜୀବନ ରକ୍ୟା କରୁଥୟା୍ି । ରଦଶ ଏହି କରଠୟାର ସଂଗ୍ରୟାମରର 
ବିରୟଜୀ ରହବୟାକୁ ଅଙ୍ଗଜୀକୟାରବଦ୍ଧ ରହୟାଇଥବିୟାରବରଳ ପିପିଇ 
କିଟ୍ ମଧ୍ୟରର ରହି ନିର୍ର ରସବୟା କରୁଥବିୟା ଡୟାକ୍ତର, 
ବିଜ୍ୟାନଜୀ, ନସ୍,  ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଷ୍ୟାଫ, ସରଫଇ କମ୍ଚୟାରଜୀ ଓ 
ଅନ୍ୟାନ୍ କରରୟାନୟା ରରୟାଦ୍ଧୟାଙ୍କ ନିକଟରର ବିରଶର ଋଣଜୀ ।

ଲର୍ଷ୍ନୌର କିଙ୍୍ଗ ରର ୍ରମଡିକୟାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରର କୟାର୍୍ ରତ ୪୧ ବରଜ୍ୀୟ 
ଡୟାକ୍ତର ସମିୁତ ରୁଙ୍ଗଟୟା ରଦଢବର ୍ ରହଲୟା କରରୟାନୟା ରରୟାଗଜୀଙ୍କ ରସବୟା 
କରିଆସଛୁ୍ି । ରବୈଶ୍ୱକି ମହୟାମୟାରଜୀର ଦି୍ତଜୀୟ ଲହର କୟାଳରର ରସ 

ସଂକ୍ରମିତ ରହୟାଇଥରିଲ ରହ ଁ ମୟାତ୍ର ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରର କରରୟାନୟା ରନରଗଟିଭ ରହୟାଇ 
ରସ ପଣୁ ି କୟାମକୁ ରଫରିରଲ । ତୟାଙ୍କ ଆଗରର ରଟିଳ ସମସ୍ୟା ଉପନଜୀତ ରହଲୟା 
ରରରତରବରଳ ତୟାଙ୍କ ଡୟାକ୍ତର ପତ୍ନଜୀ କରରୟାନୟା ପରଟିିଭ ଚିହ୍ନଟ ରହରଲ । ସମିୁତ ନିରର 
ରରୟାରରଇ କରିପୟାରିରଲ ନୟାହି ଁ କି ଏଥପିୟାଇ ଁରକୌଣସି ପରିଚୟାରକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କୟାମରର 
ଲଗୟାଇ ପୟାରିରଲ ନୟାହି ଁ । ତୟାଙ୍କ ବୟସ୍ ପିତୟାମୟାତୟାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ନିର ଗ୍ରୟାମରୁ ଘରକୁ 
ଆଣବିୟା ବିପଦମକୁ୍ତ ନ ଥଲିୟା । “ମୁ ଁରସ ସମସ୍ୟାକୁ ଶବ୍ଦରର ବର୍୍ନୟା କରିପୟାରୁନୟାହି ଁ।”  
ପରିବୟାର ସଦସ୍ମୟାରନ ଚୟାପରର ଥରିଲ । ରଦଶ ଏକ ଅକଥନଜୀୟ ଦୁଦ୍ଶ୍ୟା ମଧ୍ୟରର 
ଗତି କରୁଥବିୟାରୁ “ମୁ ଁରଦଶର ରଲୟାକମୟାନଙୁ୍କ ରମୟା ପୟାରୁ ପର୍୍ ୍ ସୟାହୟାର୍ କରିବୟାକୁ 
ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ୟା ରନଲି” ରବୟାଲି କହଛି୍ି । ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନି୍ ଏରଣ୍ଡୟାରସ୍ୟାପିଠୟାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କରି ଅନ୍ ରରରକୌଣସି ରରୟାଗଜୀରସବୟା ଏକ ଦୂରୁହ ବ୍ୟାପୟାର କହ୍ି ରପଟ ରରୟାଗ 
ବିରଶରଜ୍ ଡୟାକ୍ତର ସମିୁତ । 

କରରୟାନୟା ରସବୟାରର ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନି୍ ରସବୟା କରୁଥବିୟା ଡୟାକ୍ତରମୟାନଙ୍କ କୟାହୟାଣଜୀ 
ଖବ୍ୁ କଷ୍କର । ୪୭ବର୍ଜୀୟ  ଅରୟ କୁମୟାର ରରଣ ସଂକ୍ରମଣ ତତ୍ବିଦ୍ ଡୟାକ୍ତର ରର 
କି ଦିଲ୍ଜୀ ରପୌର ନିଗମ ରନସ୍ୱୟାସ୍୍ ବିଭୟାଗରର କୟାର୍୍ କର୍ି  । ତୟାଙ୍କର ଡୁ୍ଟି 
ଥଲିୟା ଆ୍୍ରୟାତିକ ବିମୟାନବଦେରରର ବିରଦଶୟାଗତ ରୟାତ୍ରଜୀଙ୍କ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ପରଜୀକ୍ୟା । ତୟାଙ୍କ 
କହିବୟାନୁସୟାରର “ପିପିଇ କିଟ୍ ପରିଧୟାନ ରସରତରବରଳ ନୂଆ ଥଲିୟା । ଏହୟା ଏକ 
ଅଦୂ୍ତପବୂ ୍ ଶ୍ୱୟାସରୁଦ୍ଧରନିତ ଅବସ୍ୟା । ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନି୍ ରଶୌଚୟାଳୟ ରିବୟା ମଧ୍ୟ 
ଥଲିୟା ମସିୁ୍ଲ । ରସଥପିୟାଇ ଁ ଆବଶ୍କ ପୟାଣି ପିଇବୟା ମଧ୍ୟ କମୟାଇ ରଦଇଥଲୁି। 
”ରରରତରବରଳ ରସ ଘରକୁ ରଫର୍ି ତୟାଙ୍କର ସବୁ ରପୟାରୟାକ ରସ ଗୟାଧଆୁଘରର 
ରଗୟାରଟ କଣରର ପକୟାଇ ଦିଅ୍ି । ପ୍ରଥରମ ତୟାଙ୍କର ସବୁ ଲୁଗୟାପଟୟା ପଟୟାସିୟମ 
ପରମୟାଙ୍ଗୟାରନଟ୍ ରର ଧଆୁ ରହବୟା ପରର ପଣୁ ି ଗରମପୟାଣ ି ଓ ଆଣି୍ଟରସପଟିକରର 
ଧଆୁ ହୁଏ । ଡ ୍୍ଟର କୁମୟାର ରସଠୟାରୁ ରଫରି ତୟାଙ୍କ ନିୟମିତ କୟାର୍୍  କୁଷ ୍ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ 
ଚମର୍ରୟାଗଜୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ୟା କରୁଛ୍ି ।
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ତୟାଙ୍କର ତଜୀକ୍ତ ଅଭିଜ୍ତୟାର ଅବତୟାରଣୟା କରି ଡ୍୍ଟର କୁମୟାର 
କହ୍ି ରର, ଏପି୍ରଲ ୧୭ ତୟାରିଖ ଦିନ କରରୟାନୟା ପରଟିିଭ 
ସଂକ୍ରମିତ ରହରଲ । ରସଦିନ ପଣୁ ି ଥଲିୟା ତୟାଙ୍କ ରନଦି୍ନ। 
ତୟାଙ୍କ ପିଲୟାମୟାରନ ଉତ୍ବ ପୟାଳନର ସମସ୍ତ ଆରୟୟାରନ 
ମଧ୍ୟ କରିଥରିଲ । ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ପରିବୟାର ମଧ୍ୟରର ଆତଙ୍କ 
ରଖଳିଗଲୟା କୟାରଣ ଡ୍୍ଟର କୁମୟାରଙ୍କର ହୃଦରରୟାଗ ମଧ୍ୟ 
ଥଲିୟା । ଅଳ୍ପ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରର ପରୁୟା ପରିବୟାର ସଂକ୍ରମିତ 
ରହୟାଇପଡିରଲ । ମୟାତ୍ର ଅସଜୀମ ରଧୈର୍୍  ଓ ସକୟାରୟାତ୍ମକ 
ମରନୟାଭୟାବ ରରୟାଗୁ ଁରସ ମହୟାମୟାରଜୀରର ବତ୍ଷିଗରଲ ।

ଡୟାକ୍ତରମୟାନଙ୍କର ବୃତି୍ଗତ ଆହୟ୍ାନ ରକୌଣସି ମୟାତ୍ରୟାରର 
ସଜୀମୟାରର ରଦୁ୍ଧରତ ରସୈନିକଙ୍କ ତୁଳନୟାରର କମ ୍ ନୁରହ।ଁ 
ରସୈନିକ ରରପରି ରଦୁ୍ଧୟାସ୍ତ୍ର ଧରି  ରଦୁ୍ଧ କୟାଳରର ରଦଶକୁ ରକ୍ୟା 
କରର ରସହିପରି ଡୟାକ୍ତରମୟାରନ ମଧ୍ୟ ରଟିଳ ପରିସି୍ତିର 
ମକୁୟାବିଲୟା କରିଛ୍ି । ଡୟାକ୍ତର ପ୍ରଶୟା୍ ରଚୌଧରୁଜୀ ଦିଲ୍ଜୀର 
ଏକ ଘରରୟାଇ ଚିକିତ୍ୟାଳୟରର ସ୍ୟାୟୁରରୟାଗ ବିରଶରଜ୍ 
ଭୟାରବ କୟାର୍୍ ରତ । ରବୈଶ୍ୱକି ମହୟାମୟାରଜୀର ଦି୍ତଜୀୟ 
ଲହରରବରଳ ରରଣ ରକୟାଭିଡ ରରୟାଗଜୀ ସକୟାରଳ ଛୟାତ 
ଉପରର ଗଛରର ପୟାଣ ିରଦଉଥବିୟାରବରଳ ଛୟାତରୁ ତଳକୁ 
ଖସିପଡିରଲ ଓ ତୟାଙ୍କର ଅରସ୍ତ୍ରୟାପଚୟାର ଆବଶ୍କ ରହଲୟା। 
ଚିକିତ୍ୟାକୟାରଜୀ ଦଳଙ୍କ ନିମର୍ ଏହୟା କମ ୍ ଆହୟ୍ାନମଳୂକ 
ନ ଥଲିୟା । ରସମୟାରନ ମଧ୍ୟ ସମରସ୍ତ ସଂକ୍ରମିତ ରହବୟାର 
ସମ୍ଭୟାବନୟା ଥଲିୟା । ମୟାତ୍ର ଡୟାକ୍ତର ରଚୌଧରୁଜୀ ଅରସ୍ତ୍ରୟାପଚୟାର 
କରିବୟାକୁ ସି୍ର କରଲ । ଗତ ଦୁଇମୟାସ ମଧ୍ୟରର ରସ 
ଅରନକ ସ୍ୟାୟବିକ ଅରସ୍ତ୍ରୟାପଚୟାର କରିବୟା ସହ ରକୟାଭିଡ 
ରରୟାଗଜୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ୟା କରୁଥରିଲ । “ଡୟାକ୍ତରମୟାରନ ଏଭଳି 
ପରିସି୍ତିରର ରସମୟାନଙ୍କ ଦୟାୟିତ୍ ତୁଲୟାଇବୟା ସହ ନିଭୟ୍ 
ରହିବୟା ଦରକୟାର” ରବୟାଲି ରସ କହ୍ି ।

ଏହପିରି ଅରନକ କୟାହୟାଣଜୀ ଗଣମୟାଧ୍ୟମ ଦ୍ୟାରୟା 

କରରୟାନୟାର ଦି୍ତଜୀୟ ଲହର କୟାଳରର ସଶସ୍ତ୍ର ରସନୟା 
ରସମୟାନଙ୍କ ଅସଜୀମ ସୟାହସ ପ୍ରଦଶନ୍ କରିଛ୍ି । ଭୟାରତଜୀୟ 
ବୟାୟୁରସନୟାର ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପରଟନ ଏ. ରକ ପଟ୍ଟନୟାୟକ 
ରଦଶକୁ ରଟିଳ ପରିସି୍ତିରର ରସବୟା ରରୟାଗୟାଇଥବିୟାରୁ 
ନିରକୁ ଭୟାଗ୍ବୟାନ ମଣବିୟା ସହ ଏହୟାକୁ ରଜୀବନର ସଫଳତୟା 
ଭୟାରବ ବିରବଚନୟା କର୍ି । ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପରଟନ ପଟ୍ଟନୟାୟକ 
ରର କି ଏପି୍ରଲ ମୟାସରର ଅମ୍ଳରୟାନ ପରିବହନରର ନିରକୁ୍ତ 
ରହୟାଇଥରିଲ, ରସ ନିରବଛେନି୍ନଭୟାରବ ରଦଶ ଓ ରଦଶ ବୟାହୟାରକୁ 
ବିମୟାନ ଚୟାଳନୟା କରି ରୟାଉଥରିଲ । ରସ ୧୬୦ ବିରଦଶ ରୟାତ୍ରୟା 
କରି  ତିନିହରୟାରରୁ ଉର୍ଦ ୍ଘଣ୍ଟୟା ବିମୟାନ ଉଡୟାଣ କରିଥରିଲ । 
ରରଉଠଁୟାକୁ ଅମ୍ଳରୟାନ ଦୁଇ-ତିନି ଦିନରର ପହଞ୍ଚବିୟା କଥୟା ତୟାହୟା 
ଦୁଇ-ତିନି ଘଣ୍ଟୟାରର ପହଞ୍ଚୟାରୟାଉଥଲିୟା । ମହୟାମୟାରଜୀ ବିରୁଦ୍ଧ 
ସଂଗ୍ରୟାମରର ସଶସ୍ତ୍ରରସନୟା ସମସ୍ତ ଶୟାଖୟାର ମହନଜୀୟ କୟାର୍୍  
ଉପରର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ଶ୍ରଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ ସ୍ୱତନ୍ତ ଭୟାରବ 
ଅବତୟାରଣୟା କରିଥରିଲ । 

ଅକହୋରୋତ୍ କସବୋକର ଗ୍ରୁପ 
�୍ୟୋପକଟେ ପଟ୍ଟେୋୟ�

�ର୍ଣ୍ଣବ୍ୟ ସମ୍ୋଦେ �ୋଳକର ଡୋକ୍ତର ଓ 
େସଣ୍ଣମୋକେ ପିପିଇ �ଟ୍ି ଓ ଅେ୍ୟୋେ୍ୟ 
ସରୁକି୍ଷତ କପୋରୋ� ୮ ରୁ ୧୦ଘଣ୍ୋ 
ଧରି ପରିଧୋେ �ରିର୍ୋନ୍ ିଓ ଏପରି� ି
କସମୋକେ ପୋ� ିମଧ୍ୟ ପିଇପୋରନ୍ ିେୋହି ଁ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ �ୋହୋ�ୀ ରୟାତଜୀୟ ଚିକିତ୍କ ଦିବସ
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ରଲୟାକରଲୟାଚନକୁ ଅଣୟାରୟାଇଛି । ଡୟାକ୍ତର, ନସ ୍ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ 
କରରୟାନୟା ରରୟାଦ୍ଧୟା ରରପରି ଦିନରୟାତି ନିର ରଜୀବନକୁ ଭ୍ରୃ କ୍ଷେପ 
ନ କରି ରସମୟାନଙ୍କ କତ୍ବ୍୍ ସମ୍ୟାଦନ କରିଚୟାଲିଛ୍ି। 
ନିକଟରର ଏପି୍ରଲ ୨୮ ତୟାରିଖ ଦିନ ଡ୍୍ଟର ରସୟାହଲି 
ସୟାମୟାରକି ଗଣମୟାଧ୍ୟମରର ଟ ୍ିଟରରର ତୟାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଫରଟୟା 
ରସୟୟାର କରିଥରିଲ । ପ୍ରଥମ ଫରଟୟାରର ରସ ପିପିଇ କିଟ୍ 
ପିନି୍ଥବିୟାରବରଳ, ଦି୍ତଜୀୟ ଫରଟୟାରର ରସ ତୟାହୟା  ରଖୟାଲିବୟା 
ଓ ରଖୟାଲିବୟା ପରର ରସ ରକମିତି ଝୟାଳରର ବୁଡିଥରିଲ ତୟା’ର 
ଦୃଶ୍ ଥଲିୟା । ରସ ରଲଖଛି୍ି “ଗବଷିତ ରର  ମୁ ଁରଦଶ ପୟାଇ ଁ
କିଛି କରୁଛି । ଡୟାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱୟାସ୍୍କମଜ୍ୀମୟାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁ ଁ
କହୁଛିି ରର ଆରମ ନିର ପରିବୟାରଠୟାରୁ ଦୂରରର ରହ ିମଧ୍ୟ 
କଠନି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ରକରତରବରଳ ଆରମ ରକୟାଭିଡ୍ 
ରରୟାଗଜୀଙ୍କ ଠୟାରୁ ପୟାରଦ ଦୂରରର ତ ରକରତରବରଳ 
ଗରୁୁତର  ବୟସ୍ ରକୟାଭିଡ୍ ରରୟାଗଜୀଙ୍କ ଇରଞ୍ଚ ପୟାଖରର । 
ମୁ ଁସମସ୍ତଙୁ୍କ ବିନମ୍ର ନିରବଦନ କରୁଛି ରର ପ୍ରରତ୍କ ନିଶି୍ତ 
ଭୟାରବ ଟିକୟା ଲଗୟାନ୍ତୁ ଏରବ ତୟାହୟା ହି ଁଏକମୟାତ୍ର ସମୟାଧୟାନ । 
ନିରୟାପଦ ରୁହନ୍ତୁ ।”

ରସହପିରି ଇରଦେୟାରର ଶ୍ରଜୀ ଅରବିଦେ ରମଡିକୟାଲ କରଲରର 
ଡୟାକ୍ତର ରବି ରଡୟାଶଜୀ କରରୟାନୟା ଡୟାକ୍ତର ଓ ରରୟାଦ୍ଧୟାମୟାନଙ୍କ 
କୟାହୟାଣଜୀ ଉପରର କହଛି୍ି “ଆଠରୁ ଦଶଘଂଟୟା ରହବିୟାକୁ 
ରହରଲ ପିପିଇ କିଟ୍ ପରିଧୟାନ ନିମର୍ ଅସଜୀମ ରଧୈର୍୍  ଓ 
ବଳ  ଆବଶ୍କ । ପିପିଇ କିଟ୍ ସହତି ଆରମ ରଦଢ ରକରରୁି 
ଅଧକି ସୟାମଗ୍ରଜୀ ପରିଧୟାନ କରିଥୟାଉ। ରସଥମିଧ୍ୟରର ରହଡ୍ 
ଗିଅର, ମହୁଢଁୟାଲ, ଗ ଲୟାସ, ଏନ -୯୫ ମୟାସ୍, ଅଲଗୟା ସରଷିକୟାଲ 
ମଖୁୟା, ଦୁଇହଳ ରଗଲୟାବସ, ଆଣ୍ଠୁ ପର୍୍ ୍ ରମୟାରୟା,  ରରୟାତୟା 
କଭର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ ସରୁକ୍ୟା ଉପକରଣ ୮ ରୁ ଦଶଘଂଟୟା 
ପର୍୍ ୍ ପିନି୍ବୟାକୁ ହୁଏ । ଡୟାକ୍ତରମୟାନଙ୍କର ରସବୟା ଓ 
ଶଙୃ୍ଖଳିତ ମରନୟାଭୟାବ ଉପରର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ଶ୍ରଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମୟାଦଜୀ କହଛି୍ି ରର “ରବରଳ ରବରଳ ଆରମ ଅନୁଭବ କରୁୁ 
ରର ମଖୁୟା ଆମକୁ ଆଡୁଆ କରୁଛି । ଅନ୍ମୟାନଙ୍କ ସହ କଥୟା 
ରହଲୟାରବରଳ, ନିହୟାତି ଦରକୟାର ଥରିଲ ମଧ୍ୟ ଆରମ ମଖୁୟା 
ବୟାହୟାର କରିରଦଉ। ମୁ ଁଆପଣମୟାନଙୁ୍କ ନିରବଦନ କରୁଛି କି 
ରରରତରବରଳ ଆପଣମୟାନଙୁ୍କ ମଖୁୟା ଅଡୁଆ ଲୟାଗିବ ଏବଂ 
ତୟାକୁ ବୟାହୟାର କରିବୟାକୁ ମରନ କରିରବ, ମହୂୁତ୍କ୍ ପୟାଇ ଁ
ଡୟାକ୍ତର ଓ କରରୟାନୟା ରରୟାଦ୍ଧୟାଙ୍କ ବିରୟରର ଟିରକ ଭୟାବନ୍ତୁତ 
ରଦଖ ି। ରସ ରକମିତି ଘଣ୍ଟୟା ଘଣ୍ଟୟା ଧରି ଆମମୟାନଙ୍କ ରଜୀବନ 
ବଞ୍ଚୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁମଖୁୟା ପିନ୍ ିରହଛି୍ି । ଆଠ-ଦଶଘଣ୍ଟୟା ଧରି 
ମଖୁୟା ପରିଧୟାନ କରିବୟା ରରୟାଗୁ ଁ ରସମୟାନଙ୍କର କ’ଣ ଅସବିୁଧୟା 
ରହଉନୟାହି ଁ ।” ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀଙ୍କ ଭୟାରୟାରର ରଦଶ ଆମର 
ଡୟାକ୍ତର, ନସ,୍ ପୟାରୟା ରମଡିକୟାଲ ଷ୍ୟାଫ, ଆଶୟା-ଏଏନ୍ ଏମ ୍
କମଜ୍ୀ ଓ ପରିମଳ ରକ୍ୟା କମଚ୍ୟାରଜୀମୟାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଓ 
ଉତ୍ଗଜ୍ୀକୃତ ଭୟାବକୁ ରଦଖ ିଆସଛିୁ । ଏହପିରି ଅରନକ ରଲୟାକ 
ସମଖୁରର ରହ ିକରରୟାନୟା ଲରଢ଼ଇରର ସୟାମିଲ ରହୟାଇଛ୍ି 
ଓ ରସମୟାରନ ରହଉଛ୍ି ସମୟାରର ପ୍ରକୃତ ହରିରୟା ।

ଏମିତି ଅରନକ କୟାହୟାଣଜୀ ରହଛିି ରରଉଥଁରିର କି 

କ�ୋଭିଡ କବୈଶ୍�ି ମହୋମୋରୀର
ଦୁଇଟି ଲହରକର ୧୪ଶହରୁ
ଅଧ�ି ଡୋକ୍ତର କସମୋେଙ୍କ
ଜୀବେ ଉତ୍ସଗଣ୍ଣ �ରିଛନ୍ ି।

ପରିବୋର�ୁ ପ୍ରବର୍ଣ୍ଣୋଇବୋ ର୍ଲିୋ 
ଭୋବେୋଙ୍କ ପୋଇ ଁଖବ୍ୁ ମସିୁ୍କଲ
ସିଷ୍ର ଭୟାବନୟା ଧବୃ ରିଏ କି ରୟାୟପରୁର ବି.ଆର 
ଆରମଦ୍କର କରଲର ହସ ୍ପିଟୟାଲର କୟାର୍୍ ରତ କହ୍ି ରର 
୧୪ଦିନ ରକୟାଭିଡ ଡୁ୍ଟି ପରର ରସମୟାରନ ୧୪ ଦିନ ବିଶ୍ରୟାମ 
କରୁଥରିଲ ଓ ପଣୁ ିଦୁଇମୟାସ ପରର ତୟାଙୁ୍କ ରସହଭିଳି ଡୁ୍ଟି 
ଦିଆରୟାଉଥଲିୟା। ରରରତରବରଳ ରସ ତୟାଙ୍କ ଡୁ୍ଟି ବିରୟ 
ପ୍ରଥରମ ଘରର କହରିଲ ସମରସ୍ତ ଭୟଭଜୀତ ରହୟାଇପଡିଥରିଲ। 
“ରରରତରବରଳ ମୁ ଁପ୍ରଥରମ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନି୍ଲି ତୟାହୟା 
ଖବୁ ଅଶ୍ୱସି୍ତକର ଥଲିୟା । ରସରତରବରଳ ଦୁଇମୟାସ ଭିତରର 
ମୁ ଁସ୍ୱତନ୍ତ ରତ୍ନ ପ୍ରରକୟାଷ(୍ଆଇସିୟୁ) ୱୟାଡ ୍ଓ ସଙ୍ଗରରୟାଧ 
ରକନ୍ଦ୍ରରର ଡୁ୍ଟି କରୁଥଲିି ।” ରସ କହ୍ି ରରରତରବରଳ ରସ 
ରରଣ ରକୟାଭିଡ ରରୟାଗଜୀ ପୟାଖକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପୟାଇ ଁଗରଲ 
ରସରତରବରଳ ରରୟାଗଜୀ ରଣକ ଖବ୍ୁ ନଭସ୍ ଲୟାଗଥୁଲିୟା । ରସ 
ତୟାଙୁ୍କ ଶୟା୍ କରିବୟାକୁ ରଚଷ୍ୟା କରଲ । ତୟାଙୁ୍କ “ମୁ ଁକହଲିି କିଛି 
ବ୍ସ୍ତ ନ ରହୟାଇ ରକୟାଭିଡ ନିୟମୟାବଳଜୀ ପୟାଳନ କର ସବୁ ଠକ୍ି 
ରହୟାଇରିବ” ।
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ଡୟାକ୍ତରମୟାରନ ରସମୟାରନ ପରିବୟାରକୁ ଦୂରଛଡୟା ରହୟାଇ ରଦଖଛି୍ି 
ତ ଆଉ କିଏ ନିର କୟାରରର ରୟାତ୍ରଜୀରୟାପନ କରୁଛି। ଡୟାକ୍ତର ଦମ୍ତି 
ରଗୟାଟିଏ ଫଲ ୟାଟ୍ ରର ରହ ିମଧ୍ୟ ଅଲଗୟା ଅଲଗୟା ରହୁଛ୍ି । ମୟାତ୍ର 
ରସମୟାରନ ନିର ନିର ଦୟାୟିତ୍ ଉତ୍ଗଜ୍ୀକୃତ ରହୟାଇ ତୁଲୟାଉଛ୍ି। 
ଅଧକିୟାଂଶ ସମୟରର କରରୟାନୟା ରରୟାଗଜୀମୟାନଙ୍କ ସଂସ୍ଶର୍ର 

ଡୟାକ୍ତର ଓ ନସଙ୍୍କ ଭଳି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚୟାଳକ ଓ ରଟ ୍୍ନସିିଆନମୟାରନ 
ମଧ୍ୟ ରଟିଳ ପରିସି୍ତିରର ଈଶ୍ୱର ରପ୍ରରିତ ରଦବଦୂତଙ୍କ ପରି କୟାର୍୍  
ତୁଲୟାଇଛ୍ି । ରରରତରବରଳ ରରଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚୟାଳକ ରରୟାଗଜୀଙୁ୍କ 
ଧରି ହସି୍ଟୟାଲରର ପହଞ୍ଚଥିୟାଏ ରସରତରବରଳ ରରୟାଗଜୀ ପୟାଇ ଁରସ 
ରଦବଦୂତ ଭଳି ପ୍ରତଜୀୟମୟାନ ହୁଏ । ରସହପିରି ରରଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 
ଚୟାଳକ ରହଉଛ୍ି ରପ୍ରମ ବମୟ୍ା । ରଫୟାନ ପୟାଇବୟା ମୟାରତ୍ର ରସ 
ରରୟାଗଜୀକୁ ଆଣବିୟାକୁ ହୟାରର ରହୟାଇରୟାଆ୍ି । ରସ କହଛି୍ି ରର ତୟାଙ୍କ 
ମୟାଆ ତୟାଙ୍କ ପୟାଇ ଁଖବୁ ବ୍ସ୍ତ ଥବିୟା ସହ ତୟାଙୁ୍କ ଚୟାକିରି ଛୟାଡିରଦବୟା 
ପୟାଇ ଁକହରିଲ । “ମୁ ଁତୟାଙୁ୍କ କହଲିି ରଦି ମୁ ଁଚୟାକିରି ଛୟାଡିଦିଏ, ରତରବ 
କିଏ ରରୟାଗଜୀଙୁ୍କ ନବୟା ଆଣବିୟା କରିବ । ଅରନକ ଡରିମରି ଚୟାକିରି 
ଛୟାଡିରଦଉଛ୍ି । ରହରଲ ମୁ ଁଚୟାକିରି ଛୟାଡିବ ନୟାହି ଁ।” ରପ୍ରମ ବମୟ୍ାଙ୍କ 
ଭଳି ଏମିତି ହରୟାର ହରୟାର ବ୍କି୍ତ ଅଛ୍ି ରରଉମଁୟାରନ  ଅନ୍ର 
ମଙ୍ଗଳ ପୟାଇ ଁନିର ରଜୀବନବିପନ୍ନ କରିଛ୍ି ।

କ�କତକବକଳ ଡୋକ୍ତର ଓ 
ସ୍ୋସ୍୍ୟ�ମଣ୍ଣୀମୋେଙ୍କ ଉପକର ଆକ୍ରମ� 
ଘଟ�ୋ ସୋମ୍ନୋ� ୁଆସିଲୋ କସକତକବକଳ 
କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ୋର କସମୋେଙ୍କ େରିୋପର୍ୋ 
ପୋଇ ଁ�ଡୋ ଆଇେ �କଲ ।

କ�ୋଭିଡ କ�ୋଦ୍ଧୋଙ୍କ 
େମିକନ୍ ପଦକକ୍ଷପ

୫୦ଲକ୍ 
ଟଙ୍କୟାର ବଜୀମୟା 

ସବୁଧିୟା 

ରମଡିକୟାଲ ଶକି୍ୟାନବଜୀର ଓ 
ଏମବିବିଏସ ରଶରବର ୍ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀଙୁ୍କ 

ମଧ୍ୟ ରକୟାଭିଡ ଡୁ୍ଟି ।
 

ଅଧ୍ୟୟାରଦଶ ରରିଆରର 
ଡୟାକ୍ତରଙ୍କ ସରୁକ୍ୟା

ଆଇେଗତ 
ସରୁକ୍ଷୋ

କ�କତକବକଳ ଆମ୍ଲୁୋ୍ ୍ସ 
ଚୋଳ� କପ୍ରମର ମୋ’ ତୋ�ୁ 
ଚୋ�ରିି ଛୋଡିବୋ�ୁ �ହକିଲ - 

ଶରହ ଦିନ ରକୟାଭିଡ ଡୁ୍ଟି କରିଥବିୟା 
ବ୍କି୍ତଙୁ୍କ ସ୍ୟାୟଜୀ ଚୟାକିରି ପୟାଇ ଁଅଗ୍ରୟାଧକିୟାର । 

ଶରହଦିନ  ଡୁ୍ଟି କରିଥରିଲ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ 
ରକୟାଭିଡ ରୟାତଜୀୟ ରସବୟା ସମ୍ୟାନ ।

National doctors day

ଆସଥୁବିୟାରୁ ଶହ ଶହ ଡୟାକ୍ତର, ନସ ୍ ଓ ପୟାରୟାରମଡିକୟାଲ 
କମଚ୍ୟାରଜୀ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ରହଉଛ୍ି । ରନୁ ୧୫ ତୟାରିଖ ସଦୁ୍ଧୟା 
ଭୟାରତଜୀୟ ରମଡିକୟାଲ  ସଂଘ ପକ୍ରୁ ପ୍ରକୟାଶତି ତଥ୍ ଅନୁସୟାରର 
ରଦଶବ୍ୟାପଜୀ ୭୩୦ ରଣ ଡୟାକ୍ତର କରରୟାନୟା ରରୟାଗୁ ଁ ଦି୍ତଜୀୟ 
ଲହର କୟାଳରର ମତୁୃ୍ମଖୁରର ପଡିଛ୍ି। ଆଇଏମଏ ରକୟାଭିଡ 
ନଥ ିଅନୁସୟାରର ମହୟାମୟାରଜୀର ପ୍ରଥମ ଲହର କୟାଳରର ୭୪୧ ରଣ 
ଡୟାକ୍ତର ପ୍ରୟାଣ ହରୟାଇଛ୍ି ।
ଡୋକ୍ତର ଓ କ�ୋଦ୍ଧୋଙ୍କ ସରୁକ୍ଷୋ

ଡୟାକ୍ତରମୟାନଙ୍କ ନିରବଛେିନ୍ନ  ଅଧ୍ୟବସୟାୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ 
କରରୟାନୟା ରରୟାଦ୍ଧୟାଙ୍କ ମହୟାନ ଅବଦୟାନ ଏରବ ମଧ୍ୟ ରନମୟାନସରର  
ପ୍ରତିବିମ ୍ିତ ରହଉଛି ।

ରଜୀବନକୁ ବୟାର ି ଲଗୟାଇ କରରୟାନୟା ରରୟାଦ୍ଧୟାମୟାରନ ଅତ୍୍ 
ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସି୍ତି ମଧ୍ୟରର କୟାର୍୍  କରୁଛ୍ି । ରସମୟାନଙ୍କ 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ �ୋହୋ�ୀ ରୟାତଜୀୟ ଚିକିତ୍କ ଦିବସ
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ପରିବୟାର ରରପରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରହରିବ ରସଥପିୟାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର 
ଅରନକ ପଦରକ୍ପ ରନଇଛ୍ି । ରରରତରବରଳ କରରୟାନୟା 
ରବୈଶ୍ୱକି ମହୟାମୟାରଜୀ ରଘୟାରିତ ରହଲୟା ସ୍ୱୟାସ୍୍ ରକ୍ତ୍ରରର ନିରୟୟାରତି 
ପ୍ରରତ୍କ କରରୟାନୟା ରରୟାଦ୍ଧୟାଙ୍କ ନିମର୍ ୫୦ଲକ୍ ଟଙ୍କୟାର ବଜୀମୟା 
ବ୍ବସ୍ୟା କରଲ । ସ୍ୱୟାସ୍୍ କମଚ୍ୟାରଜୀଙ୍କ ସରୁକ୍ୟା ପୟାଇ ଁସରକୟାର 
ସଂକ୍ରୟାମକ ରରୟାଗ ଆଇନ ୧୮୯୭ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟୟାରଦଶ ବଳରର 
ପରିବତ୍ନ୍ କରଲ । ଏହୟାଛଡୟା ରକୟାଭିଡ ଦୟାୟିତ୍ ତୁଲୟାଉଥବିୟା 
ସ୍ୱୟାସ୍୍ କମଜ୍ୀଙୁ୍କ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ନିରକିୁ୍ତରର ଅଗ୍ରୟାଧକିୟାର ଓ ଶରହ ଦିନ 
ରକୟାଭିଡ ଡୁ୍ଟି ସୟାରିଥବିୟା  ବ୍କି୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀଙ୍କ ସମ୍ୟାରନକ 
ରକୟାଭିଡ ରୟାତଜୀୟ ରସବୟା ସମ୍ୟାନ’ ପ୍ରଦୟାନ ପୟାଇ ଁନିଷ୍ପତି ରହଲୟା ।

ମୟାତ୍ର ରକରତକ ଚି୍ୟା ବଢୟାଇବୟା ଭଳି ଘଟଣୟା 
ରଲୟାକରଲୟାଚନକୁ ଆସିଛି ରୟାହୟାକି ମୟାନବତୟାକୁ ବ୍ଥତି କରିଛି। 
ଚିକିତ୍ୟାକୟାଳରର ମତୁୃ୍କୁ ରକନ୍ଦ୍ରକରି   ରକରତକ ରରୟାଗଜୀ 
ଡୟାକ୍ତରମୟାନଙ୍କ ଉପରର ହଂିସୟାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ  କରିବୟା ନରରି 
ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ପରିସି୍ତିର ଗରୁୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରି ସରକୟାର 

ବୟାଧ୍ୟ ରହୟାଇ ଅଧ୍ୟୟାରଦଶ ବଳରର ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ 
କରଲ । ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁସୟାରର ସ୍ୱୟାସ୍୍ କମଚ୍ୟାରଜୀଙୁ୍କ ଏପରି 
ହଂିସୟାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥବିୟା ବ୍କି୍ତଙୁ୍କ ତିନିରୁ ପୟାଞ୍ଚ ମୟାସ 
କୟାରୟାବୟାସ ଓ ୫୦ହରୟାରରୁ ଦୁଇଲକ୍ ଟଙ୍କୟା ପର୍୍ ୍ ରରିମୟାନୟା 
ବ୍ବସ୍ୟା କରୟାରୟାଇଛି । ଏହ ି ଅପରୟାଧ ରୟାମିନ ବିହଜୀନ ମଧ୍ୟ 
କରୟାରୟାଇଛି । ଡୟାକ୍ତରମୟାନଙ୍କ ସମ୍ର୍ୂ୍ ନିରୟାପତୟା ପୟାଇ ଁ ରଦି 
ରକୌଣସି ଡୟାକ୍ତରଙ୍କ କୟାର ବୟା ୍ଲିନ୍ି କ ନଷ୍ କରୟାରୟାଏ, ରତରବ 
ଅପରୟାଧଜୀ ନିକଟରର କ୍ତିର ଦୁଇଗଣୁ ଭରଣୟା କରିବୟା ପୟାଇ ଁ
ଆଇନର ବ୍ବସ୍ୟା କରୟାରୟାଇଛି । 

ଏହୟାଛଡୟା ମୟାମଲୟାର ତଦ୍ ରରଣ ବରିଷ ୍ଇନ ୍ସରପ୍୍ଟର 
୩୦ଦିନରର ସୟାରିବୟା ସହ ଅଦୟାଲତ ବର୍କ ମଧ୍ୟରର 
ତୟାଙ୍କ ଆଇନଗତ ପ୍ରକି୍ରୟୟା ରଶର କରିବୟା ପୟାଇ ଁ ବ୍ବସ୍ୟା 
ରହିଛି।ଗରୁୁତର ଅପରୟାଧ ରକ୍ତ୍ରରର ଅପରୟାଧଜୀକୁ 
ଛଅମୟାସରୁ ସୟାତବର୍ ପର୍୍୍ ରରଲଦଣ୍ଡ ବ୍ବସ୍ୟା ମଧ୍ୟ 
ଆଇନରର ରଖୟାରୟାଇଛି ।

କ�ୋଭିଡ ଭିରି୍ଭୂମି ସମ୍ପ୍ରସୋର�

ଦିନକୁ ୧୫ ଲକ୍ରୁ 
ଅଧକି ନମନୁୟା 

ପରଜୀକ୍ୟା । 

ମୟାଚ୍ଚ ୍୨୦୨୦ରର 
ରଦୈନିକ ଏନ-୯୫ ମୟାସ୍ 
ଉତ୍ୟାଦନ ୩, ୩୫ଲକ୍ 
ଥବିୟାରବରଳ ଏରବ ଏହୟା 
ରଦୈନିକ ୧.୨୬ରକୟାଟି  ।

ରକୟାଭିଡ୍ ଶର୍ୟା 
ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚଥିଲିୟା 

୧୮.୫୨ ଲକ୍

୨୦୨୦ରର 
୧.୮୬ଲକ୍ 
ପିପିଇ କିଟ୍ 
ରଦୈନିକ ଉପଲବ୍ଧ 
ରହଉଥବିୟାରବରଳ 
ଏରବ ୮୪.୬ଲକ୍

୧୪.୮୮ଲକ୍ ସଙ୍ଗରରୟାଧ  
ଶର୍ୟା ଥବିୟାରବରଳ 

ମୟାଚ୍ଚ ୍୨୦୨୦ରର ଥଲିୟା 
୧୦,୧୮୦ ।

ମୟାଚ୍ଚ ୍୨୦୨୦ରର 
୨୧୬୮ଟି ଆଇସିୟୁ 
ଶର୍ୟା ଥବିୟାରବରଳ 
ଏରବ ୮୧, ୦୦୦ 

ଶର୍ୟା।

ଆଗରୁ ମୟାତ୍ର
ରଗୟାଟିଏ ପରଜୀକ୍ୟାଗୟାର 

ଥବିୟାରବରଳ ଏରବ 
ଏହୟା ୨୬୪୯ରୁ
ମଧ୍ୟ ଅଧକି । 

୪୪୦୦ ରକୟାଭିଡ୍ 
ସଧୁୟାର ରକନ୍ଦ୍ରରର 

ଉପଲବ୍ଧ ୭୦,୦୦୦ 
ସଙ୍ଗରରୟାଧ ଶର୍ୟା 

ଇ- ସଞ୍ଜଜୀବନଜୀ ରରିଆରର 
୬୦ଲକ୍ରୁ ଉର୍ଦ ୍ବ୍କି୍ତଙୁ୍କ 

ପରୟାମଶ ୍ 
ପବୂରୁ୍ ରରମଡିସିଭର ଭୟାଏଲର 
ଉତ୍ୟାଦନ ୩୭ ଲକ୍ ଥବିୟାରବରଳ 

ଏରବ ୧.୨୦ ରକୟାଟିକୁ ବୃଦି୍ଧ । 

ଦିନକୁ ୪.୫ଲକ୍ ପିପିଇ
କିଟ୍  ଉତ୍ୟାଦନ ।ଆଗରୁ 
ଏହୟାର ଉତ୍ୟାଦନ ରହଉ
ନ ଥଲିୟା । ପିପିଇ
କିଟ  ପୟାଇ ଁ୧୧୦ଟି
ରଦଶଜୀୟ କମ୍ୟାନଜୀ
ଚିହ୍ନଟ ।
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କ�ୋଭିଡ �ୋଳକର ସ୍ୋସ୍୍ୟ ଭିରି୍ଭୂମିର ବ�ିୋଶ
ରରରକୌଣସି ବିପତି୍ର ସଠକ୍ି ମକୁୟାବିଲୟା ନିମର୍ ଭିତି୍ଭୂମି 

ଏକ ଗରୁୁତ୍ପର୍ୂ୍ ଭୂମିକୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥୟାଏ । ରବୈଶ୍ୱକି ମହୟାମୟାରଜୀର 
ପ୍ରୟାଥମିକ ଅବସ୍ୟାରର ଅରନକ ରଦଶ  ରରରତରବରଳ କରରୟାନୟା 
ମହୟାମୟାରଜୀ ଦ୍ୟାରୟା ଆକ୍ରୟା୍ ରହୟାଇଥରିଲ ଭୟାରତ ଓ ଏହୟାକୁ ପ୍ରଥରମ 
ପ୍ରଥରମ ରରୟାକିବୟାରର ସକ୍ମ ରହୟାଇଥଲିୟା । ରଦଶକୁ ଆସଥୁବିୟା 
ବିରଦଶୟାଗତ ରୟାତ୍ରଜୀମୟାନଙୁ୍କ ତଜୀକ୍ଷ୍ମ ନରରରର ରଖୟାଗଲୟା । ମୟାତ୍ର 
ମହୟାମୟାରଜୀ ରରରତରବରଳ ରଦଶରର ବ୍ୟାପିବୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୟା 
ରସରତରବରଳ ରଦଶର ସ୍ୱୟାସ୍୍ ଭିତି୍ଭୂମିକୁ ମରବୁତ କରିବୟାର 
ଆବଶ୍କତୟା ଉପରୁଲିୟା । ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ତ୍ରିତ ପଦରକ୍ପ ସ୍ୱରୂପ 
ରଦଶବ୍ୟାପଜୀ ତୟାଲୟାବଦେ ରଘୟାରଣୟା କରିବୟା ସହ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ଭିତି୍ଭୂମି 
ବିକଶତି କରିବୟାକୁ ଲୟାଗିପଡିରଲ । ଖବ୍ୁ କମ ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରର 
ରଦଶରର ଛଅଶହ ରକୟାଭିଡ ସ୍ୱତନ୍ତ ଶର୍ୟା ସଷିୃ୍ ରହଲୟା । ବତ୍ମ୍ୟାନ 

ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀଙ୍କ 
ସ୍ତରକର େରିବଚ୍ଛନି୍ନ 
ତଦୋରଖ 

ଅମ୍ଳଜୋେ ଉତ୍ୋଦେକର ୧୦ ଗ�ୁ ବୃଦି୍ଧ 

 ରମ ୨୩, ୨୦୨୧ ସଦୁ୍ଧୟା ରଦଶରର 
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୟାନକୁ ୧୫ହରୟାର ରମଟି୍ରକ 
ଟନ ଅମ୍ଳରୟାନ ସିଲିଣ୍ଡର ୨୩୪ଟି 
ଅକି୍ରରନ ଏକ୍ରପ୍ରସ ଦ୍ୟାରୟା 
ପଠୟାରୟାଇଛି ।

 ପିଏମ ୍ ରକୟୟାର ଫଣ୍ଡ ସୟାହୟାର୍ରର 
୧୦୫୧ଟି ପିଏସ ୍ଏ ଅମ୍ଳରୟାନ ପ ଲୟାଣ୍ଟ ସ୍ୟାପନ 

 ଅମ୍ଳରୟାନ ରରୟାଗୟାଣ ତ୍ରୟାନ ୍ତି କରିବୟା 
ପୟାଇ ଁ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ରକୟୟାର ପୟାଣ୍ରୁି 
୨୦୦ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ଉଠୟାରୟାଇଛି । 

 ୩୧ଟି ରୟାର୍ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରଶୟାସିତ 
ଅଞ୍ଚଳରର ରମଡିକୟାଲ ଭିତି୍ଭୂମି 
ମରବୁତ କରିବୟା ପୟାଇ ଁ ୮୬ଟି 
ପ୍ରତିଷୟ୍ାନ।

 ରମ ୨୦୨୧ରର ଟ୍ୟାଙ୍କର କ୍ମତୟା 
ପହଞ୍ଚଥିଲିୟା ୨୩,୦୫୬ରର । 
୨୦୨୦ ମୟାଚ୍ଚ ୍ ସଦୁ୍ଧୟା ଏହୟା ଥଲିୟା 
୧୨,୪୮୦ରମଟି୍ରକ ଟନ୍ ।

 ୨୦୧୯ ରର ୯୦୦ 
ରମଟି୍ରକ ଟନ୍ ଥବିୟାରବରଳ ତରଳ 

ରମଡିକୟାଲ ଅମ୍ଳରୟାନ ଦିନକୁ 
୯୩୦୦ ରମଟି୍ରକ ଟନକୁ ବୃଦି୍ଧ  ।

 ମୟାଚ୍ଚ ୍୨୦୨୦ରର 
ଅମ୍ଳରୟାନ ଟ୍ୟାଙ୍କର ୧୦୪୦ 

ଥବିୟାରବରଳ ଏହୟା ୧୬୮୧କୁ ବୃଦି୍ଧ।

 ରମ ୨୦୨୧ ସଦୁ୍ଧୟା 
ଟ୍ୟାଙ୍କର କ୍ମତୟା ୨୩, ୦୫୬ 

ରମଟି୍ରକ ଟନ୍  ବୃଦି୍ଧ । ଏହୟା ମୟାଚ୍ଚ ୍
୨୦୨୦ରର ୧୨, ୪୮୦ ରମଟି୍ରକ 

ଟନ୍ ଥଲିୟା ।

 କ୍ରୟାରୟୟାରରନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର 
ସଂଖ୍ୟା ୯୦୧ରର ପହଞ୍ଚଛିି । ୨୦୨୦ 

ମୟାଚ୍ଚର୍ର ଏହୟା ଥଲିୟା ୬୦୯ ।

 ରମଡିକୟାଲ ଅମ୍ଳରୟାନ 
ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ରହଲୟା ୧୧. ୧୯ 

ଲକ୍ । ମୟାଚ୍ଚ ୍୨୦୨୦ ସୁ ୍ଦ୍ଧୟା ଏହୟା 
ଥଲିୟା ୪. ୩୫ ଲକ୍ ।

ଟିକୟାର ଟୟାସ୍ରଫୟାସ୍
ଏପି୍ରଲ ୨୦୨୦ ଗଠତି 

ରୟାନୁୟୟାରଜୀ ୨୦୨୧ରର 
ଟିକୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ

ଭୟାରତରର ତିଆରି ଦୁଇଟି ଟିକୟା
୯ ମୟାସ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରସୁ୍ତତ  

ଉତ୍ମ ପରିଚୟାଳନୟା ଦୃଷି୍ରୁ 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀଙ୍କର ମଖୁ୍ମନ୍ତଜୀମୟାନଙ୍କ 
ସହ ୧୪ଟି ରବୈଠକ  ।

ରନସୟାଧୟାରଣଙ୍କ ଆଶ୍ୱସି୍ତ ପୟାଇ ଁ
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀଙ୍କ ରଦଶକୁ ଦଶଥର 
ସମମ୍ାଧନ। 

ରକୟାଭିଡ୍ ପରିଚୟାଳନୟା ରନଇ ୨୪ଟି 
ମନି୍ତମଣ୍ଡଳଜୀୟ ରବୈଠକ ।

ରୟାର୍ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟାସ୍୍ ମନ୍ତଣୟାଳୟ 
ମଧ୍ୟରର ୯୭ ରବୈଠକ । 

ରଦଶରର  ୧୯ ଲକ୍ ରକୟାଭିଡ ଶର୍ୟା ରହଛିି । ୨୦୨୦ ମୟାଚ୍ଚର୍ର 
ରଦଶରର ମୟାତ୍ର ଦଶହରୟାର ସଙ୍ଗରରୟାଧ ଶର୍ୟା ଥବିୟାରବରଳ ଏପି୍ରଲ 
୨୦୨୧ ସଦୁ୍ଧୟା ଏହୟା ୧୪.୮୮ ଲକ୍କୁ ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇଛି ।

ରସହପିରି ଗତବର ୍ମୟାଚ୍ଚ ୍ମୟାସରର ୨୧୬୮ ସ୍ୱତନ୍ତ ରତ୍ନ ପ୍ରରକୟାଷ ୍

ସ୍ୋସ୍୍ୟ ବକଜଟ୍ ଚଳିତବରଣ୍ଣ ଶତ�ଡୋ 
୧୩୭ ଭୋଗ ବୃଦି୍ଧ ପୋଇ ୨.୨୩ ଲକ୍ଷ 
କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ କହୋଇଛ ି। 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ �ୋହୋ�ୀ ରୟାତଜୀୟ ଚିକିତ୍କ ଦିବସ
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(ଆଇସିୟୁ) ରହଥିବିୟାରବରଳ ଚଳିତବର ୍ ଏପି୍ରଲ ସଦୁ୍ଧୟା ଏହୟା 
୮୧,୦୦୦ କୁ ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇଛି । ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ମଧ୍ୟ ପରଜୀକ୍ୟା, ପରଜୀକ୍ୟା 
ଉପକରଣ, ଭଚୁଆ୍ଲ ପ ଲୟାଟଫମ,୍ ଟିକୟା ଗରବରଣୟା, ପିପିଇ କିଟ୍ , 
ଏନ -୯୫ ମୟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆହରଣ ପୟାଇ ଁ୧୫ ହରୟାର ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା 
ବ୍ବସ୍ୟା କରଲ । ଭୟାରତ ମହୟାମୟାରଜୀ ଆରମ୍ଭରର ରରରତରବରଳ 
ପିପିଇ କିଟ୍ ନିମର୍ ଅନ୍ ରୟାଷ୍ଟ୍ର ଉପରର ନିଭର୍ କରୁଥଲିୟା, ଏହୟା 
ଅନ୍ ରଦଶକୁ ଏହୟାର ରପ୍ତୟାନଜୀ କରିବୟାରର ଲୟାଗିଲୟା। ଏଥପିୟାଇ ଁ
ସରକୟାର ୧୧୦ ଟି ରଦଶଜୀୟ ଉତ୍ୟାଦନକୟାରଜୀଙୁ୍କ ଚିହ୍ନଟ ରହରଲ  । 
ରନୁ ୫, ୨୦୨୧ ସଦୁ୍ଧୟା କରରୟାନୟା ଭୂତୟାଣ ୁମକୁୟାବିଲୟା ପୟାଇ ଁରଦଶରର 
୧୨୬୮ ସରକୟାରଜୀ ଓ ୧୩୫୬ ଘରରୟାଇ ପରଜୀକ୍ୟାଗୟାର  ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ଅଛି। ରଦଶରର କରରୟାନୟା ସଂକ୍ରମଣର ପରଜୀକ୍ୟା ଓ ନମନୁୟା ସଂଗ୍ରହ 
ପୟାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ରମୟାନ ପ୍ରତିଷୟ୍ା ରହୟାଇଛି । 

କବୈଶ୍�ି ମହୋମୋରୀ�ୁ ପ୍ରତହିତ �ରିବୋ ପୋଇ ଁ ସୋତଟି 
ପଦକକ୍ଷପ 

ରରରତରବରଳ ମହୟାମୟାରଜୀ ପୟାଇ ଁରକୌଣସି ଔରଧ ଓ ଆରରୟାଗ୍ 
ବୟାଟ ନ ଥଲିୟା ବିଶ୍ୱର ରନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷି୍ରୁ ଦି୍ତଜୀୟ ବୃହତ ରଦଶ 
ପୟାଇ ଁ ଏହୟା ଥଲିୟା ମସ୍ତବଡ ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜ । ମୟାତ୍ର ସମସ୍ତ କଠନି 
ପରିସି୍ତିର ମକୁୟାବିଲୟାରର ଧରୂଦେର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ଶ୍ରଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମୟାଦଜୀ ରକୟାଭିଡ-୧୯ର ମକୁୟାବିଲୟା ନିମର୍ ସୟାତଟି ସରୁକ୍ୟା 
ପଦରକ୍ପ ସନିୁଶି୍ତ କରଲ । ରସଗଡିୁକ ରହଲୟା ବୟସ୍ଙ୍କ ସରୁକ୍ୟା, 
ସୟାମୟାରକି ଦୂରତୟାର କଡୟାକଡି ପୟାଳନ, ଆୟୁର ରରିଆରର ରରୟାଗ 
ପ୍ରତିରରୟାଧକ ଶକି୍ତ ବୃଦି୍ଧର ମୟାଗଦ୍ଶଷିକୟା, ପ୍ରରତ୍କ ରମୟାବୟାଇଲ 
ରଫୟାନରର ଆରରୟାଗ୍ ରସତୁ ଆପ ୍, ରଧୈର୍୍ , ଗରିବ ଓ ଅସହୟାୟଙୁ୍କ 
ସୟାହୟାର୍ ସରବୟ୍ାପରି କରରୟାନୟା ରରୟାଦ୍ଧୟାଙୁ୍କ ସମ୍ୟାନ ।   

ମୟା’ ଆମକୁ ଥରର ରନଦ୍ିଏ । ରହରଲ ଡୟାକ୍ତର ଆମକୁ ଅରନକ ଥର ରଜୀବନ ଦିଅ୍ି । 
ରଟିଳ ପରିସି୍ତିରର ହସି୍ଟୟାଲରର ରଶ୍ୱତବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ଡୟାକ୍ତର ଓ ନସ ୍ମୟାରନ ଭଗବୟାନ 
ସଦୃଶ । ଏମୟାରନ ନିର ରଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଆମକୁ ବଞ୍ଚୟା୍ି । ଡୟାକ୍ତର ଆମର ରଜୀବନ 

ବଞ୍ଚୟାଉଥବିୟାରୁ ଆରମ ରସମୟାନଙ୍କ ଋଣ ରକରବ ବି ପରିରଶୟାଧ କରିପୟାରିବୟା ନୟାହି ଁ। 
ରରଉମଁୟାରନ ରଦଶର ରସବୟା କରୁଛ୍ି ରସମୟାନଙୁ୍କ ସବସ୍ୟାଧୟାରଣରର ପ୍ରତି ମହୂୁତ୍ର୍ର 

ସମ୍ୟାନ କରିବୟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୟାୟିତ୍ 
-େକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ, ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ

୪୦୦ ଭୂତପବୂ ୍ଏଏମ ୍ସି / ଏସଏସ ୍
ସି ରମଡିକୟାଲ ଅଫିସର ରରଉମଁୟାରନ 

୨୦୧୭ରୁ ୨୦୨୧ମଧ୍ୟରର ଅବସର 
ଗ୍ରହଣ କରିଥରିବ ରସମୟାନଙୁ୍କ ୧୧ 
ମୟାସ ନିମର୍ ଚୁକି୍ତଭିତି୍କ ନିରକିୁ୍ତ 
ଦିଆରିବ । ସଟସ୍ଭଷିସ କମିଶନ 

ଡୟାକ୍ତରମୟାନଙ୍କର ଡିରସମର୍ ୩୧, 
୨୦୨୧ରର ଚୟାକିରି ଅବଧ ିବୃଦି୍ଧ 

କରୟାରୟାଇଛି । 

ପବୂଣ୍ଣତେ କସେୋ 
�ମଣ୍ଣଚୋରୀଙ୍କ ଭୂମି�ୋ

ଟି�ୋ ଉପଲବ୍ଧତୋର ସମ୍ପ୍ରସୋର�

ଭବରି୍ୟତକର ଏ� େରିୋପଦ ଓ ସସୁ୍ 
ଭୋରତ ଗଠେ ପୋଇ ଁପଦକକ୍ଷପ

୧୨ଟି ଘରରୟାଇ ସରକୟାରଜୀ 
ଉରଦ୍ୟାଗ ଟିକୟା ଉତ୍ୟାଦନ 
ନିମର୍ ଚିହ୍ନଟ ।

ସିରମ ଇନ୍ ଷି୍ଚୁ୍ଟକୁ ୩୦୦୦ ରକୟାଟି ଓ 
ଭୟାରତ ବୟାରୟୟାରଟକକୁ ୧୫ ଶହ ରକୟାଟି 
ଏହପିରି ରମୟାଟ ୪୫୦୦ ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା 
ଟିକୟା ଉତ୍ୟାଦନ ପୟାଇ ଁଦିଆରୟାଇଛି ।

n  ରମ ୨୬ ତୟାରିଖ ସଦୁ୍ଧୟା ୨୦ ରକୟାଟି 
ରଲୟାକଙୁ୍କ ଟିକୟା ପ୍ରଦୟାନରର 
ଭୟାରତ ଦି୍ତଜୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ରଦଶ  

12 Rs 
450

0 

n  ସମଖୁ ରରୟାଦ୍ଧୟାଙ୍କଠୟାରୁ ପର୍୍ ୟାୟକ୍ରରମ 
ଟିକୟାକରଣ ଅଭିରୟାନ ଆରମ୍ଭ ରହୟାଇଛି। 
ପ୍ରଥରମ ଏହୟା ୪୫ବରରୁ୍ ଉର୍ଦ ୍ ବ୍କି୍ତଙ୍କ 
ନିମର୍ ସମ୍ପ୍ରସୟାରିତ ରହୟାଇଥବିୟାରବରଳ ପରର 
୧୮ରୁ ୪୫ବର ୍ପୟାଇ ଁସମ୍ପ୍ରସୟାରିତ ରହୟାଇଛି । 

n  ରରଉ ଁ ପିଲୟାମୟାରନ ରକୟାଭିଡ 
ରରୟାଗୁ ଁ ମୟା’-ବୟାପୟାଙୁ୍କ ହରୟାଇଛ୍ି 
ରସମୟାନଙ୍କ ନୟାମରର ୧୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କୟା 
ଫିକ୍ଡ ଡିରପୟାରଟି । ରସମୟାନଙୁ୍କ 
୧୮ ବର ୍ ରହରଲ ରସମୟାରନ ଏହ ି
ଅଥ ୍ପୟାଇରବ ।

n  ଏହ ି ପିଲୟାମୟାନଙ୍କ ନିମର୍ 
ବିଦ୍ୟାଳୟରର ମକୁ୍ତ ଶକି୍ୟା ଓ ଉଚ୍ଚ 
ଶକି୍ୟା ନିମର୍ ଆଥଷିକ ସହୟାୟତୟା ।

n  ଆୟୁଷୟ୍ାନ ଭୟାରତ ରରୟାରନୟାରର 
ନିଃଶଳୁ୍କ ଚିକିତ୍ୟା ପୟାଇ ଁ ପୟାଞ୍ଚ ଲକ୍ 
ଟଙ୍କୟାର ସହୟାୟତୟା । ଏହୟାର ପି୍ରମିୟମ ୍
ପିଏମ ୍-ରକୟୟାର ଫଣ୍ଡ ବହନ କରିବ ।

n  ୨୦୧୪ଠୟାରୁ ୧୮୪ଟି ନୂତନ ରମଡିକୟାଲ କରଲର 
ନିମୟ୍ାଣଧଜୀନ ଅଛି । ଏଥପିୟାଇ ଁ ଗତ ସୟାତବର ୍
ମଧ୍ୟରର ୩୦ ହରୟାର ଅତିରିକ୍ତ ରମଡିକୟାଲ ସିଟ୍ 
ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇଛି । ୨୦୧୪ ସଦୁ୍ଧୟା ରକବଳ ୫୦ 
ହରୟାର ସିଟ୍ ଥଲିୟା ।

n  ଉଭୟ ଗ୍ରୟାମ ଓ ସହରୟାଞ୍ଚଳରର  ସ୍ୱୟାସ୍୍ ଓ 
ସଧୁୟାରରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୟାପନ ନିମର୍ ରହବ ଅଧକି 
ପଞିୁ୍ଜନିରବଶ ।

n  ଭବିର୍ତରର ରରରକୌଣସି ରବୈଶ୍ୱକି ମହୟାମୟାରଜୀର 
ମକୁୟାବିଲୟା ନିମର୍ ରଦଶର ସମସ୍ତ ରଲି୍ୟା ଚିକିତ୍ୟାଳୟରର 
ସଂକ୍ରୟାମକ ରରୟାଗ ପ୍ରରକୟାଷ ୍ରଖୟାଲୟା ରହବ ।

n  ରବୈଶ୍ୱକି ମହୟାମୟାରଜୀ ପରିଚୟାଳନୟା ନିମର୍ ସମସ୍ତ ରଲି୍ୟା 
ଓ ବ ଲକସ୍ତରଜୀୟ ଲ୍ୟାବ ରନଟୱୟାକକୁ୍ ସମନ ୍ତି କରୟାରିବ।

୨୦୧୪କର ମୋତ୍ ସୋତଟି ଏମ୍ସ  
ର୍ବିୋକବକଳ ଏକବ ୨୨ଟି 

ପିଲୋମୋେଙ୍କ େମିକନ୍ ପିଏମ ୍କ�ୟୋର 
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�କରୋେୋ ବକିରୋଧକର ଲକେଇ 

ପରଜୀକ୍ୟା, ଚିହ୍ନଟ ଓ ଉପଚୟାର ସହ ଟିକୟାକରଣ 

କ�ୋଭିଡର ଦ୍ତିୀୟ ଲହରକର 
ମୋମଲୋର ଦ୍ରୁତ ହ୍ୋସ

ପରୁୟାଣ କରହ ରର “ ବିପର୍୍ ୟ ରରରତ ଆସିରଲ ମଧ୍ୟ ବିରରତୟା ରକରବ ପଛଘଞୁ୍ଚୟା ଦିଏ ନୟାହି ଁ, 
ବରଂ ପରିସି୍ତିର ମକୁୟାବିଲୟା ନିମର୍ ଆଗକୁ ମୟାଡିଚୟାରଲ ।” ଭୟାରତ ମଧ୍ୟ ରକୟାଭିଡ ବିରୁଦ୍ଧ 
ସଂଗ୍ରୟାମରର ରସ ନଜୀତି ଅବଲମନ୍ କରିଛି । ଏହୟା ଭୟାରତଜୀୟ ଦୃଢ଼ ଇଛେୟା ଶକି୍ତର ଏକ ଦୃଷ୍ୟା୍ 
ରୟାହୟାଦ୍ୟାରୟା ଆରମ କରରୟାନୟା ଭଳି ରବୈଶ୍ୱକି ମହୟାମୟାରଜୀ ବିରୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରୟାମରର ରମୌଳିକ ମନ୍ତ, 
ପରଜୀକ୍ୟା, ଚିହ୍ନଟ ଓ ଉପଚୟାରକୁ ରନଇ ନିରକୁ ମରବୁତ୍ କରି ଗଢି ରତୟାଳିଛୁ । ପବୂରୁ୍ ଦିନକୁ 

ଚୟାରିଲକ୍ ମୟାମଲୟା ସୟାମ ୍ନୟାକୁ ଆସଥୁବିୟାରବରଳ, ଏରବ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୬୦ହରୟାରକୁ ଖସି ଆସିଛି। 
ସକି୍ରୟ ମୟାମଲୟା ମଧ୍ୟ ନଅ ଲକ୍କୁ ହ୍ୟାସ ପୟାଇଛି ।

ମୟାଚ୍ଚ ୍ ୧୭ ତୟାରିଖ ଦିନ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତଜୀମୟାନଙ୍କ ସହ ରବୈଠକ 
କୟାଳରର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ଶ୍ରଜୀ 

ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠୁ  କରରୟାନୟାକୁ 
ପ୍ରତିହତ କରିବୟା ପୟାଇ ଁ ତିରନୟାଟି ବିରୟ 
ଉପରର ଗରୁୁତ୍ ଆରରୟାପ କରିଥରିଲ । 
ରସଗଡିୁକ ରହଲୟା ଆରଟିପିସିଆର ପରଜୀକ୍ୟା 
ଉପରର ପ୍ରୟାଧୟାନ୍, ଅଣ ୁ ଆବଦ୍ଧୟାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି 
କଡୟାକଡି ନିୟମ ଓ ରକୟାଭିଡ ଭିତି୍ଭୂମି ସହ 
ଟିକୟାକରଣକୁ ଅଧକି ବ୍ୟାପକ କରିବୟା  ।

ବିଶ୍ୱୟାସ ନ ରହରଲ ମଧ୍ୟ ସତ୍ ରର ଗରୁରୟାଟ 
ଦି୍ତଜୀୟ ଲହରରର ରଗୟାଟିଏ ଦିନ ତୟାଲୟାବଦେ 
ନ କରି ମଧ୍ୟ ପରିସି୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତଣରର 
ରଖପିୟାରିଛି । ଗରୁରୟାଟରର ସପ୍ତୟାହ୍ 
ସରକୟାରଜୀ କୟାର୍୍ ୟାଳୟ ବଦେ ରହୁଥବିୟାରବରଳ, 
ରବସରକୟାରଜୀ କୟାର୍୍ ୟାଳୟଗଡିୁକୁ ସ୍ୱୟାଧଜୀନ 
ଭୟାରବ ନିଷ୍ପତି୍ ରନବୟାକୁ ଛୟାଡି ଦିଆ 
ରହୟାଇଥଲିୟା । ରୟାତ୍ରଜୀକୟାଳଜୀନ କଫ୍ୁ୍ 
ସହ ଅଣଆୁବଦ୍ଧୟାଞ୍ଚଳ ବ୍ବସ୍ୟା କଡୟାକଡି 
ତଦୟାରଖ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା। ପରଜୀକ୍ୟାକୁ 
ଦ୍ରୁତତର କରୟାରିବୟା ସହ ଟିକୟାକୟାରଣକୁ 
ପ୍ରୟାଧୟାନ୍ ଦିଆରୟାଇଥଲିୟା । ଫଳସ୍ୱରୂପ 
ରନୁ ୧୫ତୟାରିଖକୁ ରୟାର୍ର ସକି୍ରୟ ମୟାମଲୟା 
୧୦ହରୟାରରୁ କମ ୍କୁ ହ୍ୟାସ ପୟାଇଥଲିୟା ।

ରଦଶରର ରନୁ ୭ ସଦୁ୍ଧୟା ସଂକ୍ରମିତ ମୟାମଲୟା ଏକ ଲକ୍ ତଳକୁ 
ଖସିଥବିୟାରବରଳ ରନୁ ୧୫ ତୟାରିଖ ସଦୁ୍ଧୟା ୬୦ ହରୟାର ପହଞ୍ଚଛିି 
 ଆରମ ରଦି ରଦଶରର ରଦୈନିକ 

ସଂକ୍ରମଣ  ସଂଖ୍ୟା ଉପରର 
ଆରଲୟାଚନୟା କରୁ ରତରବ ରନୁ ୭ 
ତୟାରିଖ ସଦୁ୍ଧୟା ଏକ ଲକ୍ରୁ ଅଧକି ସକି୍ରୟ 
ରରୟାଗଜୀ ବୟାହୟାରିଥରିଲ । ରନୁ ୧୧ରର 
ଏହୟା ଏକ ଲକ୍ରୁ ହ୍ୟାସ ପୟାଇ ଁ ୬୭ 
ଦିନ ପରର ୯୫ ହରୟାର ୧୦୧ ରର  
ପହଞ୍ଚଥିଲିୟା  । ଏହୟା ସବୁଠୟାରୁ ଅଧକି 
ଥବିୟା ରମ ୮ ତୟାରିଖ ୩.୯ ଲକ୍ର ପ୍ରୟାୟ 
ଏକ ଚତୁଥୟ୍ାଂଶ ।  

  ରନୁ ୮ ରର ପରଟିିଭ ହୟାର ୪. ୬୬ 
ପ୍ରତିଶତ ଥବିୟାରବରଳ, ରନୁ ୧୬ ତୟାରିଖ 
ରବଳକୁ ଏହୟା ୩.୪୮ ପ୍ରତିଶତକୁ 
ହ୍ୟାସ ପୟାଇଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ସଂଗଠନ 
ଅନୁସୟାରର ରଦି ୧୪ ଦିନ ଧରି ରଦଶର 
ସଂକ୍ରମଣ ଶତକଡୟା ୫ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ୍
ରରହ ରତରବ ରକୟାଭିଡ ନିୟନ୍ତଣରର 
ଥବିୟା ଧରିବୟାକୁ ରହବ । ରଦଶରର 
୨୦ଟି ରୟାର୍ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରଶୟାସିତ ଅଞ୍ଚଳରର 
ପରଟିିଭ ହୟାର ଶତକଡୟା ପୟାଞ୍ଚଭୟାଗରୁ 
କମ ୍ରହଛିି ।

ରଦଶରର ସସୁ୍ତୟା ହୟାର 
ଶତକଡୟା ୯୫.୬୪ଭୟାଗରର 

ପହଞ୍ଚଛିି। ଏଥସିହ 
ମତୁୃ୍ହୟାର ମଧ୍ୟ ୧.୨୮ 

ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସିଆସିଛି। 
ରଦଶରର ରମୟାଟ 

ମୟାମଲୟାର ମୟାତ୍ର ଶତକଡୟା 
୩.୦୯ ପ୍ରତିଶତ ସକି୍ରୟ 

ରରୟାଗଜୀ ଅଛ୍ି । 
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େୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ତୁଳେୋକର ଅଧ�ି କରୋଗୀ ସସୁ୍ କହଉଛନ୍ି
ନୂତନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ତୁଳନୟାରର ଅଧକି ରରୟାଗଜୀ ଆରରୟାଗ୍ ଲୟାଭ କରୁଛ୍ି । ରନୁ ୮ରୁ ୧୫ତୟାରିଖ ମଧ୍ୟରର ଭୟାରତରର ସଂକ୍ରମିତ 
କରରୟାନୟା ରରୟାଗଜୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମୟାଗତ ଅଷ୍ମଦିନ ପୟାଇ ଁଏକଲକ୍ ତରଳ ରହଛିି । ପ୍ରଥମ ଲହର ତୁଳନୟାରର ଦି୍ତଜୀୟ ଲହରରର 

ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତଗତିରର ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇ ପରର ହ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପୟାଇଛି । ସୟାପ୍ତୟାହକି ପରଟିିଭ ହୟାର ୪. ୩୯ ପ୍ରତିଶତ ତଳକୁ ରହଛିି ।
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 ଟି�ୋ�ର� ଅଭି�ୋେ�ୁ ଦ୍ରୁତ �ରିବୋ ପୋଇ ଁରୋଜ୍ୟଗଡିୁ�ୁ ମୋଗ�ୋ ଟି�ୋ 
 ପରୀକ୍ଷୋ କକ୍ଷତ୍କର ମଧ୍ୟ କର�ଡଣ୍ଣ 
ରଦଶ ନିରବଛେିନ୍ନ ଭୟାରବ ରଦୈନିକ ନମନୁୟା ପରଜୀକ୍ଣ ହୟାର 
ବୃଦି୍ଧ କରି ଚୟାଲିଛି । କରରୟାନୟା ସଂକ୍ରମଣ ଶଜୀରର୍ର ଥବିୟା 
ରବରଳ ରରତିକି ପରଜୀକ୍ୟା ରହଉଥଲିୟା, ଏରବ ତୟା’ ଠୟାରୁ 
ଅଧକି ରହଉଛି । ବତ୍ମ୍ୟାନ ରଦଶର ୨୬ଶହରୁ ଅଧକି 
ପରଜୀକ୍ୟାଗୟାରରର ରକୟାଭିଡ ପରଜୀକ୍ୟା ରହଉଛି । 
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 ଭୟାରତ କରରୟାନୟା ବିରୁଦ୍ଧରର ବିଶ୍ୱର ସବବୃ୍ହତ ଟିକୟାକରଣ 
ଅଭିରୟାନ ରୟାରି ରଖଛିି । ରନୁ ୧୫ତୟାରିଖ ସଦୁ୍ଧୟା ରଦଶରର 
୨୫ରକୟାଟି ୯୦ଲକ୍  ରଲୟାକ ଟିକୟା ରନଇରସୟାରିଛ୍ି । ରନୁ ୧୫ 
ତୟାରିଖ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରୟାୟ ୨୯ ରକୟାଟି ରଲୟାକ ନୟାମ ପଞ୍ଜଜୀକରଣ 
କରିଥରିଲ ।ରସମୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ୧୮ରୁ ୪୪ବର ୍ ମଧ୍ୟରର 
୧୨ ରକୟାଟି ୨୪ ଲକ୍ ଥବିୟାରବରଳ ୪୫ରୁ ଅଧକି ବୟସର 
୧୬ରକୟାଟି ୬୮ଲକ୍ ରଲୟାକ ଅଛ୍ି ।  

  ଟିକୟାକରଣକୁ ଅଧକି ତ୍ରୟାନ ୍ତି କରିବୟା ପୟାଇ ଁପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ଶ୍ରଜୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ ନିରର ରନୁ ୭ତୟାରିଖ ଦିନ ନୂତନ ଟିକୟା ନଜୀତି 
ରଘୟାରଣୟା କରିଛ୍ି ।  ରସହ ିଅନୁସୟାରର ୧୮ବରରୁ୍ ଅଧକି ପ୍ରତି 
ରୟାର୍ରର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ନିଶଳୁ୍କ ଟିକୟା ପ୍ରଦୟାନର ଲକ୍୍ ରହଛିି ।

 ସରକୟାର ନିଶଳୁ୍କ ରମୟାଟ ଟିକୟାର ଶତକଡୟା ୭୫ଭୟାଗ 
ରୟାର୍ଗଡିୁକୁ ପ୍ରଦୟାନ କରୁଛ୍ି । ଘରରୟାଇ ହସି୍ଟୟାଲଗଡିୁକ 
ଶତକଡୟା ୨୫ଭୟାଗ ଟିକୟା ପୟାଇଛ୍ି । ରତରବ ଘରରୟାଇ 
ହସି୍ଟୟାଲଗଡିୁକ ପ୍ରତି ଟିକୟା ବୟାବଦ ରଲୟାକମୟାନଙ୍କଠୟାରୁ ରସବୟା 
ରଦୟ ବୟାବଦକୁ ୧୫୦ଟଙ୍କୟା ରଲଖୟାଏ ଁଆଦୟାୟ କରିପୟାରିରବ। 
ଅନ୍ପକ୍ରର ରଏିସ ୍ଟି ପରିରଦ ରକୟାଭିଡ-ରମଡିକୟାଲ 
ରନ୍ତୟାଂଶ ଓ ଔରଧପତ୍ର ଉପରର ବସୁ୍ତ ଓ ରସବୟାକର (ରଏିସ ୍ଟି) 
ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାସ କରିଛ୍ି ।



ଏ� େୂଆ ବପି୍ଳବର ସତୂ୍ପୋତ
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀଙ୍କ ତୁଳନୟାରର ଆରମ ଡିରଟିୟାଲ 

ରଟର୍୍ନୟାରଲୟାରରି ଗରୁୁତ୍ ଅଧକି ବୁଝଥିୟାଉ । ରସ 
ରହଉ ରୟାରନଜୀତି ବୟା କୁଟନଜୀତି ସବୁଥରିର ଏହୟା 

ରଜୀବନକୁ ସଗୁମ କରିଥୟାଏ । ୨୦୧୪ରର  ରଦଶର 
ଶୟାସନ ଭୟାର ଗ୍ରହଣ କରିବୟା ପରର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ 

ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ ରଲୁୟାଇ ପହଲିୟା ୨୦୧୫ ମସିହୟାରର  
ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ ଅଭିରୟାନର ଶଭୁୟାରମ୍ଭ କରଲ। 

ଅଥନ୍ଜୀତକି ୁରଜୀବନ ସହ ରରୟାଡିବୟାକୁ ଏହୟା 
କରୟାରୟାଇଥଲିୟା । କିଏ ରୟାଣଥିଲିୟା ରର ରକୟାଭିଡ 

ଭଳି ରଟିଳ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଓ ଡିରଟିୟାଇରରସନ 
ରଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସ୍ୱୟାଭୟାବିକ କରିବ ।

କରରୟାନୟା ମହୟାମୟାରଜୀ କୟାଳରର ଡିରଟିୟାଲ ପ୍ରରକିୁ୍ତଜ୍ୟାନ ଆମକୁ 
ସହରରୟାଗ, ସଂରରୟାଗ, ଆରୟାମ ଓ ସୟାନ୍ତ୍ୱନୟା ରଦଇଛି। ଡିରଟିୟାଲ 
ମୟାଧ୍ୟମରର ଆରମ କୟାମ କରିବୟା ସହତି ନିରର ପି୍ରୟରନମୟାନଙ୍କ 
ସହ କଥୟାବୟାତ୍ୟ୍ା ରହବୟା ଓ  ଅନ୍କୁ ସୟାହୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିପୟାରୁଛୁ । 
ଭୟାରତଜୀୟ ସୟାବର୍ନଜୀନ ଏବଂ ଅନନ୍ ବୟାରୟୟାରମଟି୍ରକ ଡିରଟିୟାଲ 
ପରିଚୟ ପଦ୍ଧତି ଆଧୟାର ଗରିବ ରଲୟାକଙୁ୍କ ସମରୟ୍ୟାଚିତ ଆଥଷିକ 

ସହୟାୟତୟା ପ୍ରଦୟାନ କରିପୟାରୁଛି । ଆରମ ଭୟାରତରର ଦୁଇଟି 
ସବସ୍ୟାଧୟାରଣ ଡିରଟିୟାଲ ଶକି୍ୟା କୟାର୍୍ କ୍ରମ ସ୍ୱୟମ ୍ଓ ଦଜୀକ୍ୟା 
କୟାର୍୍ କୟାରଜୀ କରିଛୁ ଖବ୍ୁ କମ ୍ସମୟରର ମଧ୍ୟରର  ।  ଏହୟା 

ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀଙୁ୍କ ରବଶ ୍ସହୟାୟକ ରହୟାଇଛି । 

- ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ

ଡିଜଟିୋଲ ଇଣି୍ଆ
ପ୍ରମଖୁ କ�ୋଜେୋ  ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ

େୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର      ଜଲୁୋଇ 1-15, 202120



େୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର      ଜଲୁୋଇ 1-15, 2021 21

ଏହୟା ଶକି୍ୟା ରକ୍ତ୍ର ରହୟାଇଥୟାଉ ଅବୟା ରକୌଣସି ଆଥଷିକ ରଦଣରନଣ, 
ରପନସନରଭୟାଗଜୀଙ୍କ ନିମର୍ ଲୟାଇଫ୍  ସୟାଟଷିଫିରକଟ୍  ରପୈଠ 
ଅଥବୟା ସରକୟାରଜୀ ରରୟାରନୟା ନିମର୍ ଆରବଦନ ପତ୍ର ଦୟାଖଲ 

କୟାର୍୍ , ଡିରଟିୟାଇରରନସ ୍ ଏରବ ସବୁଥପିୟାଇ ଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍କ ଏବଂ 
ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ଧୟାରୟାରର ପରିଣତ ରହୟାଇଛି।  ରସମୟାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ 
ସୟାକୟାର କରିବୟା ନିମର୍ ରଲୟାକମୟାନଙୁ୍କ ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ ନୂତନ ପକ୍ 
ପ୍ରଦୟାନ କରିଛି । ରକରଳର ଏର୍୍ୟାକୁଲମ ୍ ରରଳ ରଷ୍ସନରର ରରଣ 
କୁଲି ଭୟାରବ କୟାର୍୍  କରୁଥବିୟା ଶ୍ରଜୀନୟାଥ ଏହୟାର ଏକ ରଜୀବ୍ ଉଦୟାହରଣ 
ରୟାହୟା ରଜୀବନରର ଏଭଳି ନୂତନ ପରିବତ୍ନ୍ ଡିରଟିୟାଲ କୟାରବୟାର ଦ୍ୟାରୟା 
ସମ୍ଭବପର ରହୟାଇପୟାରିଛି। ନିରର ରଦୈନଦେନି କୁଲି କୟାର୍୍  କରିବୟା ସହତି 
ରରଣ ସରକୟାରଜୀ କମଚ୍ୟାରଜୀ ରହବ ରବୟାଲି ଶ୍ରଜୀନୟାଥର ବହୁଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ 
ଥଲିୟା । ରତରବ ତୟା’ର ଆଥଷିକ ଦୁରବସ୍ୟା ରରୟାଗ ୁରସ ‘ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ’ 
ଅଭିରୟାନ ମୟାଧ୍ୟମରର ରରଳ ରଷ୍ସନ୍ ରର ସ୍ୟାପିତ ରହୟାଇଥବିୟା ୱୟାଇ ଫୟାଇ 
ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ହି ଁଉପରରୟାଗ କରିଆସଥୁଲିୟା । ରତଣ ୁରସ ନିରର ପଢ଼ୟା କୟାର୍୍  
ଡିରଟିୟାଲ ସବିୁଧୟା ମୟାଧ୍ୟମରର ପୟାଇପୟାରୁଥଲିୟା । ଏରବ ଶ୍ରଜୀନୟାଥ ରକରଳ 
ରଲୟାକରସବୟା ଆରୟୟାଗ ପରଜୀକ୍ୟାରର କୃତକୟାର୍୍  ରହୟାଇଛି ଏବଂ ତୟା’ର 
ରଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ସୟାକୟାର ରହୟାଇପୟାରିଛି ।

ରୟାରସ୍ୟାନର ଅଲୱୟାର ରଲି୍ୟାର ରସ୍ହଲତୟା ରରୟାଗଜୀ ରକବଳ 
ଡିରଟିୟାଲ କୟାରବୟାର ଆରମ୍ଭ କରିନୟାହୟା୍ି, ଅପରନ୍ତୁ ରସ ପ୍ରୟାୟ ୧୬୦୦ 
ପରିବୟାରଙ୍କ ରଜୀବନରର ମଧ୍ୟ ସଂପର୍ୂ୍ ପରିବତ୍ନ୍ ଘଟୟାଇବୟାରର ସକ୍ମ 
ରହୟାଇପୟାରିଛ୍ି। ଏଥପିୟାଇ ଁ ରସ ୨୦୦ ମହଳିୟାଙୁ୍କ ରନଇ ଗଠତି ଏକ 
ରଗୟାଷଜ୍ୀଙୁ୍କ ତୟାଲିମ ପ୍ରଦୟାନ କରିଛ୍ି । ଦ୍ୟାଦଶ ରଶ୍ରଣଜୀ ପର୍୍ ୍ ପୟାଠ 
ପଢ଼ିଥବିୟା ଲରମୟ୍ାଦର ମୟାଝଜୀ ରକୌଣସିଠୟାରର କିଛି ରହରଲ ଚୟାକିରଜୀ ଖରଣ୍ଡ 
ପୟାଇପୟାରୁନଥରିଲ । ଦିରନ ରସ ୟୁ ଟୁ୍ବ୍  ମୟାଧ୍ୟମରର ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ 
ଅଭିରୟାନ କଥୟା ରୟାଣବିୟାକୁ ପୟାଇରଲ । ଏହୟା ପରର ରସ ତୟାଙ୍କର କମନ୍  
ସଭଷିସ ରସଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରଲ । ଆର ି ଲରମୟ୍ାଦର ମୟାଝଜୀ ରକବଳ 
ନିରକୁ ଆତ୍ମନିଭର୍ଶଜୀଳ କରୟାଇ ପୟାରିନୟାହୟା୍ି, ଅପରନ୍ତୁ ରସ ଏରବ 
ଅନ୍ମୟାନଙୁ୍କ ପୟାଇ ଁ କମନି୍ରକିୁ୍ତ ସୃଷିୃ୍କୟାରଜୀ ପୟାଲଟିଛ୍ି ଏବଂ ତୟାଙ୍କ 
ରସଣ୍ଟରରର ତିନିରଣ ରଲୟାକ କୟାର୍୍  କରୁଛ୍ି ।

ଏହୟା ରକବଳ ମୟାତ୍ର ରକରତୟାଟି କୟାହୟାଣଜୀ ରୟାହୟା ସଫଳତୟା ହୟାସଲ 
କରିଥବିୟା ବ୍କି୍ତବିରଶରଙ୍କ ସଂପକର୍ର ଅରନକ କିଛି ବଖୟାରଣ ତଥୟା 
ନୂତନ ଭୟାରତରର କିଭଳି ଭୟାରବ ଡିରଟିୟାଲ ପ୍ରରକିୁ୍ତର ପ୍ରସୟାର ଘଟିଚୟାଲିଛି 
ତୟାହୟା ସଚୂୟାଏ। କଥୟାରର ଅଛି, ‘ରରଉଠଁୟାରର ଇଛେୟା ଅଛି, ରସଠୟାରର 
ଉପୟାୟ ମଧ୍ୟ ରହଛିି’ । ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ ରଗୁରର ତୟାହୟା ସତ୍ ରବୟାଲି 
ପ୍ରମୟାଣତି ରହୟାଇଛି । ଡିରଟିୟାଲ ଶକି୍ତ ରହଉଛି ସମୟର ଆହୟ୍ାନ ଓ 
ଆବଶ୍କତୟା । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ଶ୍ରଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ କହଥିରିଲ, ‘ଏମ- 
ଗଭର୍୍ୟାନ ୍ସ ମୟାଧ୍ୟମରର କିମୟ୍ା ରମୟାବୟାଇଲ୍  ଗଭର୍୍ୟାନ ୍ସ ରରିଆରର, ରଣକର 
ରମୟାବୟାଇଲ୍ ରର ସରକୟାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥୟା ରୟାଣରିହବ ।” ରକବଳ 
ଗତ ଛଅ ବର ୍ ମଧ୍ୟରର, ଭୟାରତରର ଇଣ୍ଟରରନଟ୍  ବ୍ବହୟାରକୟାରଜୀଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଗଣୁରୁ ଅଧକି ରହୟାଇଛି । ୨୦୧୪ ମସିହୟା ପୟାଖୟାପୟାଖ ିଏହ ି
ସଂଖ୍ୟା ୩୦ରୁ ୩୫ ରକୟାଟି ମଧ୍ୟରର ଥଲିୟା ରୟାହୟାକି ଏରବ ୭୦ ରକୟାଟିକୁ 
ଟପିସୟାରିଛି । ରଦ୍ପି ରବତୟାର ଡୟାଟୟା ବ୍ବହୟାର ୨୦୧୫ ମସିହୟାରୁ 
୨୦୨୦ ମସିହୟା ମଧ୍ୟରର ୫୬ ଗଣୁ ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇଛି, ରବିି ପିଛୟା ମଲୂ୍ ୯୬ 
ପ୍ରତିଶତ ହ୍ୟାସ ପୟାଇଛି। ଭୟାରତର ସ୍ମୟାଟ ୍ରଫୟାନ୍  ବରୟାର ଆରମରିକୟାକୁ 
ସଦୁ୍ଧୟା ପଛରର ପକୟାଇ ରଦଇଛି । ଇଣ୍ଟରରନଟ ଏହୟା ସନିୁଶି୍ତ କରିଛି ରର 
ଏରବ ଆଉ ଧନଜୀ ଓ ଗରିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରକୌଣସି ପୟାଥକ୍୍ ନୟାହି ଁ। ରଦି 
ରରଣ ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ ଅଭିରୟାନର ମହ୍ୱେକୁ ଉତ୍ମ ରୂରପ ହୃଦୟଙ୍ଗମ 
କରର, ରତରବ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍କର ଏହ ି ଫଲୟାଗସିପ ୍ କୟାର୍୍ କ୍ରମର 
ତିନିରଗୟାଟି ମଖୁ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ରହଥିବିୟାର ରରରକହ ିରୟାଣପିୟାରିରବ । ପ୍ରଥମ, 
ଡିରଟିୟାଲ ପ୍ରରକିୁ୍ତର ଗରୁୁତ୍ ସମ୍କର୍ର ରଦଶର ପ୍ରରତ୍କ ନୟାଗରିକଙୁ୍କ 
ସରଚତନ କରୟାଇବୟା; ଦି୍ତଜୀୟ, ରନସୟାଧୟାରଣଙୁ୍କ ଡିରଟିୟାଲ ଗଭର୍୍ୟାନ ୍ସ 
ରରୟାଗୟାଇ ରଦବୟା; ଏବଂ ତୃତଜୀୟ, ଡିରଟିୟାଲ ଦୃଷି୍ରୁ ପ୍ରରତ୍କ ନୟାଗରିକଙୁ୍କ 

ବ୍ଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହୟାଇରୱ: 
ବ୍ଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହୟାଇରୱ 
ସହତି ଗ୍ରୟାମ ଓ 
ସହରମୟାନଙୁ୍କ 
ସଂରରୟାଗ 
କରୟାରୟାଉଛି।
ରନସୟାଧୟାରଣ 
ଇଣ୍ଟରରନଟ ଉପଲବ୍ଧ 
କୟାର୍୍ କ୍ରମ: ରନସୟାଧୟାରଣ 
ଇଣ୍ଟରରନଟ୍  ସବୁିଧୟା 
କୟାର୍୍ କ୍ରମ ମୟାଧ୍ୟମରର 
ଇଣ୍ଟରରନଟ୍  ରସବୟା 
ରରୟାଗୟାଇ ଦିଆରୟାଉଛି ।
ଇ-କ୍ରୟା୍ି: ଏହୟା 
ଅଧଜୀନରର, 
ଇରଲର୍୍ଟଟ୍ରୟାନିକ୍  
ଉପୟାୟରର 
ରଲୟାକମୟାନଙୁ୍କ ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରକୟାର ରସବୟା ରରୟାଗୟାଇ 
ଦିଆରୟାଉଛି ।

ଇରଲର୍୍ଟଟ୍ରୟାନିକ୍  
ପ୍ରଡକ୍ନ: ଭୟାରତରର 
ଇରଲର୍୍ଟଟ୍ରୟାନିକ୍  
ରନ୍ତୟାଂଶ ଆମଦୟାନଜୀ 
ନିଭର୍ଶଜୀଳତୟାକୁ ହ୍ୟାସ 
କରିବୟା ସକୟାରଶ ସରକୟାର 
ଲକ୍୍ ରଖଛି୍ି ।

ଅଲଷି ହୟାରଭଷ୍୍ କୟାର୍୍ କ୍ରମ: 
ଏହୟା ରଦଶର ସ୍ଲୁ ଓ 
କରଲରରର ଅଧ୍ୟୟନରତ 
ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରଜୀମୟାନଙ୍କ 
ଉପସ୍ୟାନ ସହ ସଂରରୟାଗ 
କରୟାରୟାଇଛି ।

କମନି୍ରକିୁ୍ତ ପୟାଇ ଁ
ଆଇଟି: ସଚୂନୟା ପ୍ରରକିୁ୍ତ 
ଆଧୟାରିତ କୟାର୍୍  ଏବଂ 
ପ୍ରକି୍ରୟୟା ରରିଆରର 
ଅଧକିରୁ ଅଧକି 
କମନି୍ରକିୁ୍ତ ସରୁରୟାଗ ସଷିୃ୍ 
କରୟାରୟାଉଛି ।

ସମସ୍ତଙ୍କ ପୟାଇ ଁସଚୂନୟା: 
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସକଳ ପ୍ରକୟାର 
ତଥ୍ ଓ ସଚୂନୟା ରରୟାଗୟାଇ 
ଦିଆରୟାଉଛି ।

ଇ –ଗଭର୍୍ୟାନ ୍ସ: ଏହୟା 
ଅଧଜୀନରର, ପ୍ରରକିୁ୍ତ 
ମୟାଧ୍ୟମରର ଗଭର୍୍ୟାନ ୍ସ ଏବଂ 
ପ୍ରଶୟାସନିକ କୟାର୍୍ କୁ ଉନ୍ନତ 
କରୟାରୟାଉଛି`।

ରଟଲିରଫୟାନ୍  ରସବୟା: 
ରଦଶର ସମସ୍ତ 
ନୟାଗରିକଙ୍କ ନିମର୍ 
ରଟଲିରଫୟାନ୍  ପହଞ୍ଚ 
ସବୁିଧୟା ସନିୁଶି୍ତ 
କରିବୟା
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ଏହ ିେଅକଗୋଟି କକ୍ଷତ୍କର ଡିଜଟିୋଲ ଇଣି୍ଆ 
ବକିଶରଭୋକବ ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦୋେ �କର:
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ସଶକ୍ତ କରିବୟା ।
ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ ଅଭିରୟାନ ଚି୍ୟାଧୟାରୟା ପଛରର ଥବିୟା ଅସଲ ଉରଦ୍ଶ୍ଟି 

ରହଲୟା ସମସ୍ତ ପ୍ରକୟାର ରସବୟାକୁ ଡିରଟିୟାଇର ୍ କରିବୟା ଏବଂ ରଲୟାକମୟାନଙୁ୍କ 
ଡିରଟିୟାଲ ସୟାକ୍ର କରୟାଇବୟା ।

ରସହଭିଳି ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ ଅଭିରୟାନ ପଷୃଭୂ୍ମିରର ଥବିୟା ବୃହତ୍ର 
ଆଭିମଖୁ୍ଟି ରହଲୟା ଭୟାରତକୁ ଏକ ଡିରଟିୟାଲ ଅଥନ୍ଜୀତିରର ପରିଣତ 
କରିବୟା ତଥୟା ରନସୟାଧୟାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୟାର ଆବଶ୍କତୟା ଓ ସମସ୍ୟାର 
ଅନଲୟାଇନ୍  ସମୟାଧୟାନ ପନ୍ୟା ବୟାହୟାର କରିବୟା । ଏହ ିଅଭିରୟାନର ପ୍ରମଖୁ ରକ୍ତ୍ରଟି 
ଥଲିୟା ‘ଇର ୍ ଅଫ୍  ଡୁଇଂ ବିରରିନସ ୍’ ଏବଂ ‘ଆଟଷିଫିସିଆଲ୍  ଇରଣ୍ଟଲିରରନ ୍ସ’ । 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ଏହ ି ଦିଗରର ନିରବଛେନି୍ନ ଭୟାରବ କୟାର୍୍  ରୟାରି ରଖଛି୍ି । 
ଇତି ମଧ୍ୟରର ରୟାଷ୍ଟ୍ରଜୀୟ ନିରୟାପତ୍ୟା ପ୍ରତି ବିପଦ ସଷିୃ୍ କରିବୟାର ଆଶଙ୍କୟା ଥବିୟା 
ଅରନକ ବିରଦଶଜୀ ଆପ ୍କୁ ସରକୟାର ନିରିଦ୍ଧ କରିଛ୍ି । ରତଣ ୁଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ 
କୟାର୍୍ କ୍ରମ ଅଧଜୀନରର ଆତ୍ମନିଭର୍ ଭୟାରତ ଆପ ୍ ଅଭିନବତ୍ ଚୟାରଲଞ୍ଜର 
ଶଭୁୟାରମ୍ଭ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା ରଦ୍ୟାରୟା ଭୟାରତଜୀୟ ଆଇଟି ପ୍ରରଫସନୟାଲମୟାନଙ୍କ 
ଆଶୟା ଆକୟାଂକ୍ୟାକୁ ନୂତନ ପକ୍ ପ୍ରଦୟାନ କରୟାରୟାଇଛି ରବୟାଲି କୁହୟାରୟାଇପୟାରର । 
ଏରବସଦୁ୍ଧୟା ଏଥରୁି ଅତ୍୍ ସକୟାରୟାତ୍ମକ ସଫୁଳ ମିଳିପୟାରିଛି ।

ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ କୟାର୍୍ କ୍ରମକୁ ଧନ୍ବୟାଦ ରର ଏହୟା ଦ୍ୟାରୟା ରଦଶର 
ବିକୟାଶ ପ୍ରକି୍ରୟୟାକୁ ଏକ ମୟାନବବୟାଦଜୀ ଆଭିମଖୁ୍ ପ୍ରଦୟାନ କରୟାରୟାଇପୟାରିଛି। 
ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ମୟାତ୍ରୟାରର ପ୍ରରକିୁ୍ତର ଉପରରୟାଗ କରୟାରିବୟା ଦ୍ୟାରୟା ତୟାହୟା 
ରଦଶର ସୟାଧୟାରଣ ରନତୟାଙ୍କ ରଜୀବନରର ପ୍ରଭୂତ ସକୟାରୟାତ୍ମକ ପରିବତ୍ନ୍ 
ଘଟୟାଇପୟାରିଛି। ଆର ିମୟାନବଜୀୟ ମର୍୍ ୟାଦୟା ଚି୍ୟାଧୟାରୟା ଅବିଛେନି୍ନ ଭୟାରବ ପ୍ରରକିୁ୍ତ 
ସହତି ରରୟାଡ଼ି ରହୟାଇରୟାଇଛି । ରଗୟାଟିଏ ମୟାତ୍ର ବଟନ୍  ୍ ଲକ୍ି  କରି ରଦଶର ରକୟାଟି 
ରକୟାଟି କୃରକଙ୍କ ରମୟାଖୟାତୟାରର ରସମୟାନଙ୍କର ଆଥଷିକ ସହୟାୟତୟା ରୟାଶ ିପହଞ୍ଚୟା 
ରୟାଇପୟାରୁଛି । ପ୍ରରକିୁ୍ତର ପ୍ରରୟୟାଗ ରରୟାଗ ୁହି ଁକରରୟାନୟା ମହୟାମୟାରଜୀ କୟାଳରର 
ଏବଂ ଲକ୍  ଡୟାଉନ୍  ରଘୟାରଣୟା ରହୟାଇଥବିୟା ସମୟରର ରଦଶର ରକୟାଟି ରକୟାଟି 
ଗରିବ ରଲୟାକଙ୍କ ନିକଟରର ତୁର୍ ଆଥଷିକ ସହୟାୟତୟା ପହଞ୍ଚପିୟାରିଛି । ଅଧନୁୟା 
ରଦଶର ରକୌଣସି ଏକ ପୟାବତ୍୍ୟାଞ୍ଚଳର ଅଖ୍ୟାତ ଗୟାରଁର ବୟାସ କରୁଥବିୟା ରରଣ 
ମୟା’ ତୟା’ର ନବରୟାତକର ନିରୟାପତ୍ୟା ନିମର୍ ଅଧକିତର ସରୁକ୍ୟା ପୟାଇପୟାରୁଛି। 
ଦୂର ଦୂରୟା୍ ଗ୍ରୟାମରର ବସବୟାସ କରୁଥବିୟା ଶଶିମୁୟାରନ ଶକି୍ୟାଲୟାଭର ଉତ୍ମ 
ସବିୁଧୟା ହୟାସଲ କରିପୟାରୁଛ୍ି । ରରଣ କ୍ଦୁ୍ର ଚୟାରଜୀ ଏରବ ନିରର କୃରି 
ଉତ୍ୟାଦନକୁ ରନଇ ଅଧକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱୟାସର ସହ ରଜୀବନ ବଞ୍ଚଛିୁ ଏବଂ ବରୟାରରର 
ନିରର ଉତ୍ୟାଦିତ ଦ୍ରବ୍ର ଉତ୍ମ ମଲୂ୍ ପୟାଇପୟାରୁଛି।

ରକବଳ ରସତିକି ନୁରହ ଁ, ମୟାତ୍ର ରକରତ ମୟାସ ମଧ୍ୟରର ରଦଶରର ଲକ୍ ଲକ୍ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ରମୟାଖୟାତୟା ରଖୟାଲୟାରିବୟା ଦ୍ୟାରୟା ଗରିବ ରଲୟାକମୟାନଙୁ୍କ ରସମୟାନଙ୍କର 
ସବିୁଧୟା ରୟାଶ ିସିଧୟାସଳଖ ରସମୟାନଙ୍କର ରମୟାଖୟାତୟାରର ରପୈଠ ରହୟାଇପୟାରୁଛି । 
ରସମୟାନଙ୍କର ଆଥଷିକ ଆବଶ୍କତୟା ପରୂଣ ନିମର୍ ରସମୟାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ ପୟାଣ୍ ି
ରରୟାଗୟାଇ ଦିଆରୟାଉଛି । ରସହଭିଳି ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ କୟାର୍୍ କ୍ରମ ରରୟାଗ ୁହି ଁ
ଗରିବ ରଲୟାକଙୁ୍କ ବଜୀମୟା ରୟାଶ ିଏବଂ ବରୟୟାବୃଦ୍ଧମୟାନଙୁ୍କ ରସମୟାନଙ୍କର ରପନସନ୍  
ଅଥ ୍ତୁର୍ ପହଞ୍ଚୟାରିବୟା ସମ୍ଭବପର ରହୟାଇପୟାରିଛି । ଅଧକିନ୍ତୁ, ସଚୂନୟା, ଶକି୍ୟା, 
ଆତ୍ମ ରତ୍ନ, ଆଥଷିକ ସମୟାରରୟାରନ, କ୍ଦୁ୍ର ଓ ଗ୍ରୟାମ୍ ଶଳି୍ପସଂସ୍ୟା, ପ୍ରୟାକୃତିକ ସମ୍ଦର 
ସଂରକ୍ଣ, ସ୍ୱଛେ ଶକି୍ତ ଭଳି ଅରନକ ରକ୍ତ୍ରରର ବିବିଧ ତଥୟା ନୂତନ ସରୁରୟାଗମୟାନ 
ସଷିୃ୍ ରହୟାଇଛି । ଗଭର୍୍ୟାନ ୍ସ ରକ୍ତ୍ରରର ମଧ୍ୟ ଏହୟା ଆମଳୂଚୂଳ ପରିବତ୍ନ୍ ଘଟୟାଇଛି 
ରୟାହୟାକି ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ ଅଭିରୟାନ ଦ୍ୟାରୟା ଅଧକି ସ୍ୱଛେ, ପୟାରଦଶଜ୍ୀ, ଉତ୍ରଦୟାୟଜୀ, 
ସହରଲଭ୍ ଓ ସହଭୟାଗଜୀ ରହୟାଇପୟାରିଛି । ରତଣ ୁଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ ସରୁରୟାଗର 
ଏକ ବିଶୟାଳ ସୟାଇବର ଦୁନିଆ ସଷିୃ୍ କରିଛି ରରଉଥଁରିର ରସବୟା ନିମର୍ ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରକୟାର ସଂସୟାଧନର ସରୁରୟାଗ ସଷିୃ୍ ଠୟାରୁ ରନଇ, ନୟାନୟା ପ୍ରକୟାର ସୟାମଗ୍ରଜୀ 
ଉତ୍ୟାଦନ, ମୟାନବ ସମଳ୍ର ବିକୟାଶ, ନୟାଗରିକମୟାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ କରିବୟା ସକୟାରଶ 
ସରକୟାରଙୁ୍କ ଆବଶ୍କ ସହୟାୟତୟା ଓ ସରୁରୟାଗ ପ୍ରଦୟାନ ତଥୟା ଡିରଟିୟାଲ ସୟାକ୍ରତୟା 
ବୃଦି୍ଧର ସରୁରୟାଗ  ଭରି ରହଛିି । ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ ଭୟାରତର ରବୁବଗଙ୍୍କ ପୟାଇ ଁ
ଏକ ମହୟାନ ଆଶଜୀବୟ୍ାଦରର ପରିଣତ ରହୟାଇଛି ଓ ରସମୟାନଙୁ୍କ କମନି୍ରକିୁ୍ତ ଠୟାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରି ରସମୟାନଙ୍କ ଉପୟାରନ୍ ବୃଦି୍ଧରର ସହୟାୟକ ରହୟାଇପୟାରିଛି । 

ଡିଜଟିୋଲ ଆତ୍ମେଭିଣ୍ଣରଶୀଳତୋ 
ଦଗିକର ଅଗ୍ରସର ...
ଆକମ କ�କତକବକଳ ଆତ୍ମେିଭଣ୍ଣର ଭୋରତ �ର୍ୋ 
�ହୁ, ଏହୋ କ�ବଳ ଆର୍ଥି� ଆତ୍ମେିଭଣ୍ଣରଶୀଳତୋ�ୁ 
ସଚୂୀତ �କରେୋହି ଁ। ଭୋରତ�ୁ ସୋମଗି୍ର� ଭୋକବ 
ଆତ୍ମେିଭର ଦିଗକର ଆକଗଇ କେବୋ ଦିଗକର 

ଡିଜିଟୋଲ ଆତ୍ମେିଭଣ୍ଣରଶୀଳତୋର ଏ� ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ 
ଭୂମି�ୋ ଓ ଅବଦୋେ ରହିଛି ।

ବ୍ୟୋଙ୍୍କ  କସବୋ ଏକବ କଫସ ୍କଲସ ୍, 
�ଣ୍ୋକ୍ଟକଲସ ୍ ଏବଂ େଗଦ 
�ୋରବୋରବହିୀେ କହୋଇପୋରିଛ ି। 
ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ମୋଧ୍ୟମକର ଏହୋ 
ଅକହୋରୋତ୍ କସବୋ �ୋ�ଣ୍ଣ୍ୟକର 
ପରି�ତ କହୋଇଛ ି। ଭୀମ ୍ ଆପ ୍ 
ସହ ୧୭୦ରୁ ଅଧ�ି ବ୍ୟୋଙ୍୍କ �ୁ 
ସଂକ�ୋଗ �ରୋ�ୋଇଛ ିଏବଂ ଏହୋ 
ଆର୍ଥି� �ୋରବୋର କକ୍ଷତ୍କର ଏ� 
େୂତେ କର�ଡଣ୍ଣ ସଷିୃ୍ଟ �ରିଛ ି। 

ରୁକପ �ୋଡ଼ଣ୍ଣ ଏକବ ଗରିବ, 
�ରୃ�, ମଧ୍ୟ ବଗଣ୍ଣ ତର୍ୋ ସମୋଜର 
ସବୁ ବଗଣ୍ଣର କଲୋ�ମୋେଙ୍କର 
ସବୁଠୋରୁ ପି୍ରୟ �ୋଡ଼ଣ୍ଣ କହୋଇଛ।ି 
ଡିବଟିି, ଜେ ଧେ ଆଧୋର- 
କମୋବୋଇଲ୍  ମୋଧ୍ୟମକର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 
ହତିୋଧ�ିୋରୀମୋେଙୁ୍କ ସହୋୟତୋ 
କ�ୋଗୋଇକଦବୋ ସମ୍ଭବପର 
କହୋଇପୋରିଛ ି। ୨୦୨୦ ମସିହୋକର 
ଭୋରତ ଡିଜଟିୋଲ �ୋରବୋରକର 
ସୋରୋ ବଶି୍କର ପ୍ରର୍ମ ରୋଷ୍ଟଟ୍ରକର 
ପରି�ତ କହୋଇଛ ି।

ପ୍ରମଖୁ କ�ୋଜେୋ  ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ

ଭୟାରତ ଏରବ ୧ ଟି୍ରଲିଅନ୍  
ଡଲୟାର ଡିରଟିୟାଲ ଅଥନ୍ଜୀତି 
ଦିଗରର ଅଗ୍ରସର ରହଉଛି ।

ଭୋରତ ସର�ୋରଙ୍କ ଡିଜଟିୋଲ 
ଇଣି୍ଆ କ�ୋଜେୋ ମୋଧ୍ୟମକର 
କଦଶର ଦୁଗଣ୍ଣମତମ ଗ୍ରୋମକର ସଦୁ୍ଧୋ 
ଇଣ୍ରକେଟ୍  ସବୁଧିୋ ପହଞ୍ପିୋରିଛ।ି 
ଗ�ମୋଧ୍ୟମର ରିକପୋଟଣ୍ଣ ଅେୁସୋକର, 
ଚୀେ୍  ଏବଂ କେପୋଳ ସୀମୋ 
େ�ିଟବର୍ଣ୍ଣୀ ପିକର୍ୋରଗଡ଼ ଅଞ୍ଳ�ୁ 
ଏପ�ଣ୍ଣ୍ୟନ୍ କ�ୌ�ସି ପ୍ର�ୋର 
କଟଲିକଫୋେ୍  �ମି୍ୋ ଇଣ୍ରକେଟ 
କସବୋ ପହଞ୍ ିପୋରିେର୍ଲିୋ । ଭିସୋଟ୍  
ମୋଧ୍ୟମକର ଏକବ କସହ ିକକ୍ଷତ୍ 
ଡିଜଟିୋଲ ଦୁେଆି ସହ ସଂ�କୁ୍ତ 
କହୋଇପୋରିଛ ି।

୨୦୨୫ ମସିହୋ ସଦୁ୍ଧୋ 
କଦଶକର ୫.୫ରୁ ୬ କ�ୋଟି 
�ମଣ୍ଣେ�ିକିୁ୍ତ ସକୁ�ୋଗ ସଷିୃ୍ଟ 

କହବୋର ସକୁ�ୋଗ ରହଛି ି।

2039 
ରସବୟା ଓ  ବିଲ୍  ରପରମଣ୍ଟ ସବୁିଧୟା ଏରବ 

‘ଉମଙ୍୍ଗ ’ ଆପ ୍ରର ୧୩ଟି ଭୟାରୟାରର ଉପଲବ୍ଧ । 
ଏଥରିର ୨୫ ରକୟାଟି ପଞ୍ଜଜୀକୃତ ବ୍ବହୟାରକୟାରଜୀ 
ରହଛି୍ି ଏବଂ ରସଥରୁି ୩.୭୫ ରକୟାଟିରୁ ଅଧକି 

ଡୟାଉନରଲୟାଡ ରହଉଛି ।
ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ରୟାର୍ମୟାନଙ୍କର ଅନ୍ ସମସ୍ତ ରସବୟାକୁ 

ଏହ ିପ ଲୟାଟଫମର୍ର ସୟାମିଲ କରିବୟା ନିମର୍ 
ପ୍ରୟୟାସ ରୟାରି ରହଛିି ।
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କ�ୋଭିଡ଼ ମହୋମୋରୀ �ୋଳକର ଡିଜଟିୋଲ ଇଣି୍ଆ 
େବିଣ୍ଣୋହ �ରିର୍ବିୋ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଭୂମି�ୋ
ଆରି ଆରରୟାଗ୍ ରସତୁ ଆପ ୍ ସଂପକର୍ର ରଦଶର ସମସ୍ତ ନୟାଗରିକ ଅବଗତ 
ରହୟାଇପୟାରିଛ୍ି ଏବଂ ରଟଲି ରମଡିସିନ୍  ରସବୟା ଇ- ସଞି୍ଜବନଜୀ ମଧ୍ୟ ଡିରିଟୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ 
କୟାରକ୍୍ରମ ରରୟାଗ ୁହି ଁସମ୍ଭବପର ରହୟାଇପୟାରିଛି । ଆରରୟାଗ୍ ରସତୁ ଏରବ ବିଶ୍ୱର 
ସବବୃ୍ହତ୍  କଣ୍ଟୟା୍୍ଟ ରଟ୍ରସିଂ ଡୟାଉନରଲୟାଡ଼୍  ଆପ ୍ରର ପରିଣତ ରହୟାଇଛି । ରସହିଭଳି 
ଘରର ରହି ରରୟାଗଜୀମୟାନଙୁ୍କ ଚିକିତ୍ୟା ଉପସମ ରରୟାଗୟାଇ ରଦବୟାରର ଇ- ସଞି୍ଜବନଜୀ 
ଆପ ୍ ରରଥଷ୍ ଉପକୟାରଜୀ ସୟାବ୍ସ୍ତ ରହୟାଇଛି । ବିରଶର କରି ମୟାଇଗଁଭ୍  ରୱବ୍  ସୟାଇଟ୍  
ରରଉଥଁପିୟାଇ ଁଗ୍ରୟାଫିକ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କୟାର୍୍ କ୍ରମ ମୟାଧ୍ୟମରର କରରୟାନୟା ମହୟାମୟାରଜୀ 
ସମୟରର ବିରଶର ସରଚତନତୟା ଅଭିରୟାନ ଆରମ୍ଭ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା ତୟାହୟା ମଧ୍ୟ ଡିରିଟୟାଲ 
ଇଣି୍ଡଆ ଅଧଜୀନରର ହି ଁକି୍ରୟୟାନ ୍ିତ କରୟାରୟାଇଛି । 

ଡିଜଟିୋଲ ଗ୍ରୋମ
ଏହ ି କୟାର୍୍ କ୍ରମ ମୟାଧ୍ୟମରର ରଦଶର ଏକ 
ଲକ୍ ଗ୍ରୟାମକୁ ଡିରଟିୟାଲ ଗ୍ରୟାମରର ପରିଣତ 
କରୟାରୟାଉଛି ରରଉଠଁୟାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୟାର 
ଆଧନିୁକ ସବୁିଧୟା ସରୁରୟାଗ ଉପଲବ୍ଧ ରହବ । 
ଏହସିବୁ ଗ୍ରୟାମମୟାନଙ୍କରର ଏଟିଏମ ୍, ଇଣ୍ଟରରନଟ୍ , 
ରଦୟାକୟାନମୟାନଙ୍କରର ରଡବିଟ୍  କୟାଡ଼ର୍ର 
ରଦଣରନଣର ସବୁିଧୟା ଏବଂ ଡିରଟିୟାଲ ୱୟାରଲଟ୍  
ଉପଲବ୍ଧ କରୟାରିବ । ଏଥପିୟାଇ ଁ ସରକୟାର 
ରସଠୟାରର ମିନି ବ୍ୟାଙ୍୍କ , ମିନି ଏଟିଏମ ୍, ରହୟାରଟଲ୍  
ବୁକିଂ, ରମୟାବୟାଇଲ୍  ରଫୟାନ୍  ଏବଂ ଡିଟିଏଚ ରିଚୟାର,୍ 
ରମୟାବୟାଇଲ୍  ୱୟାଇ ଫୟାଇ, ହଟ୍  ସ୍ଟ୍  ଇତ୍ୟାଦି 
ରସହସିବୁ ଗ୍ରୟାମମୟାନଙୁ୍କ ରରୟାଗୟାଇ ରଦଉଛ୍ି ।
ଡିଜ ିକସବ�:
ଡିର ି ରସବକ ରହଉଛି ଏକ ଅନଲୟାଇନ୍  
ରସ୍ୱଛେୟାରସବଜୀ ପ ଲୟାଟଫମ ୍ ରୟାହୟାକି ରଦଶର 
ନୟାଗରିକମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ । ଏହ ିପ ଲୟାଟଫମ ୍
ରରିଆରର ସରକୟାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭୟାଗ ଓ ଏରରନ ୍ସ ି
ରସ୍ୱଛେୟାରସବଜୀମୟାନଙୁ୍କ କମନି୍ରକିୁ୍ତ ରରୟାଗୟାଇ 
ରଦଇଥୟା୍ି ଏବଂ ରଲୟାକମୟାରନ ରସମୟାନଙ୍କ 
ଠୟାରର ଥବିୟା ରକୌଶଳ ଓ ଆଗ୍ରହ ଅନୁସୟାରର 
ରସହସିବୁ କମସ୍ଂସ୍ୟାନକୁ ଚୟନ କରିଥୟା୍ି ।

  ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ଡିରଟିୟାଲ ସୟାକ୍ରତୟା 
ଅଭିରୟାନ ମୟାଧ୍ୟମରର ରଦଶର ଛଅ ରକୟାଟି 
ରଲୟାକଙୁ୍କ ଡିରଟିୟାଲ ସୟାକ୍ର କରୟାରୟାଇଛି। 
ଏହୟା ଅଧଜୀନରର, ଅଙ୍ଗନୱୟାଡ଼ି ଓ ଆଶୟା 
କମଜ୍ୀମୟାନଙୁ୍କ ସୟାଧୟାରଣ ପ୍ରରକିୁ୍ତରନିତ 
ଜ୍ୟାନ ସଚୂନୟା ଓ ତୟାଲିମ ପ୍ରଦୟାନ କରୟାରିବୟା 
ସହତି ସମସ୍ତ ରୟାର୍/ ରକନ୍ଦ୍ରଶୟାସିତ 
ରକ୍ତ୍ରର ଅଧସି୍ୱଜୀକୃତ ପଡ଼ି ଡ଼ିଲରମୟାନଙୁ୍କ 
ଏଭଳି ଡିରଟିୟାଲ କୟାରବୟାର ରନିତ ସଚୂନୟା 
ରରୟାଗୟାଇ ଦିଆରୟାଉଛି । ଏହୟା ଫଳରର 
‘ପୟାରମ୍ରିକ ଅଥନ୍ଜୀତି’ ଠୟାରୁ ‘ଡିରଟିୟାଲ 

ଅଥନ୍ଜୀତି’କୁ ପରିବତ୍ନ୍ର ପ୍ରକି୍ରୟୟା ତ୍ରୟାନ ୍ତି 
ରହୟାଇପୟାରିବ । 

  ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ କୟାର୍୍ କ୍ରମ ଅଧଜୀନରର 
ସୃ ୍ଷି୍ କରୟାରୟାଇଥବିୟା ମୟାଇ ଁଗଭ୍  ରମୟାବୟାଇଲ୍  
ଆପ ୍ ମୟାଧ୍ୟମରର ରଲୟାକମୟାରନ ପରସ୍ର 
ମଧ୍ୟରର ରସମୟାନଙ୍କର ମତୟାମତ ବିନିମୟ 
କରିବୟାର ସରୁରୟାଗ ସଷିୃ୍ କରୟାରୟାଇଛି। ଏହୟା 
ଦ୍ୟାରୟା ରସମୟାରନ ସମୟାର ତଥୟା ରଦଶର ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ସମସ୍ୟାବଳଜୀମୟାନଙ୍କ ଉପରର 
ନିରର ସ୍ୱୟାଧଜୀନ ମତ ରପୟାରଣ କରିପୟାରୁଛ୍ି।

  ଡିରଟିୟାଲ ଇଣି୍ଡଆ କୟାର୍୍ କ୍ରମ ରଦଶର 
ନୟାଗରିକମୟାନଙ୍କ ଉପରର ଅରନକ ସକୟାରୟାତ୍ମକ 
ପ୍ରଭୟାବ ପକୟାଇଛି । ଆଧୟାର, ପ୍ରତ୍କ୍ ସବିୁଧୟା 
ହସ୍ତୟା୍ରଣ ରରୟାରନୟା, ସୟାଧୟାରଣ ସବିୁଧୟା 
ରକନ୍ଦ୍ର, ଡିରଲିକର୍ , ରମୟାବୟାଇଲ୍  ଆଧୟାରିତ 
ଉମଙ୍ଗ ରସବୟା, ମୟାଇ ଁଗଭ୍ , ଆୟୁଷୟ୍ାନ ଭୟାରତ, 
ଇ- ହସପିଟୟାଲ, ପିଏମ- କିରୟାନ, ଇ- ନୟାମ ୍, 
ମତିୃ୍କୟା ସ୍ୱୟାସ୍୍ କୟାଡ଼,୍ ସ୍ୱୟମ ୍  ପ୍ରଭୟା ରୟାଷ୍ଟ୍ରଜୀୟ 
ବୃତି୍ ରପୟାଟୟ୍ାଲ, ଇ- ପୟାଠଶୟାଳୟା ଇତ୍ୟାଦି 
ମୟାଧ୍ୟମରର ଏହସିବୁ ସବିୁଧୟା ରଦଶର ସୟାଧୟାରଣ 
ନୟାଗରିକ ପୟାଇ ପୟାରୁଛ୍ି ।

  ଆଣ୍ଡୟାମୟାନ ଓ ନିରକୟାବର ଦ୍ଜୀପପଂୁରକୁ 
ସମଦୁ୍ରତଳ ଅପ୍ଟିକୟାଲ୍  ଫୟାଇବର ରକବଲ 
ସଂରରୟାଗ ଉପଲବ୍ଧ କରୟାରିବୟା ଫଳରର 
ରସଠୟାରର ୪ର ି ରମୟାବୟାଇଲ୍  ରସବୟା, ରଟଲି 
ଶକି୍ୟା, ରଟଲି- ସ୍ୱୟାସ୍୍, ଇ- ଗଭର୍୍ୟାନ ୍ସ ଏବଂ 
ଦ୍ଜୀପ ପର୍୍ ଟନ ରସବୟାକୁ ଅଧକି ରପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ 
ମିଳିପୟାରିବ । ଏହ ିଦିଗରର ସରକୟାର ୧୨୨୪ 
ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟ କରିଛ୍ି ।

  ଏହୟା ବ୍ତଜୀତ ଅରନକ ସରକୟାରଜୀ ରସବୟା 
ରଥୟା, ସୟାଟଷିଫିରକଟ୍ , ଲୟାଇରସନ ୍ସ, ଆଧୟାର 
କୟାଡ଼,୍ ପୟାସରପୟାଟ,୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ , ରପନସନ୍  
ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ରସବୟା ଏରବ ରଦଶର ୩.୭୪ 
ଲକ୍ ସୟାଧୟାରଣ ସବୁିଧୟା ରକନ୍ଦ୍ର (ସିଏସଇ) 
ମୟାଧ୍ୟମରର ରରୟାଗୟାଇ ଦିଆରୟାଉଛି ।

ରୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ଡିଜଟିୋଲ
ସ୍ୋସ୍୍ୟ ମିଶେ: 
ରୟାଷ୍ଟ୍ରଜୀୟ ଡିରଟିୟାଲ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ମିଶନ୍  ଅଧଜୀନରର, 
ପ୍ରରତ୍କ ଭୟାରତଜୀୟଙୁ୍କ ସ୍ୱୟାସ୍୍ କୟାଡ ୍ରରୟାଗୟାଇ 
ଦିଆରୟାଇଛି । ଏହ ିସ୍ୱୟାସ୍୍ କୟାଡର୍ର ରରୟାଗଜୀଙ୍କ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରକୟାର ସ୍ୱୟାସ୍୍ ସଚୂନୟା ରଥୟା ରଟଷ୍ଟ୍  
ରିରପୟାଟ,୍ ରରୟାଗ, ଡୟାକ୍ତରଙ୍କ ନୟାମ, ଔରଧ 
ରସବନର ଚିଠୟା ଇତ୍ୟାଦି ରହଛିି ।

ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଳକର ଅପ୍ଟି�ୋଲ୍  
ଫୋଇବର କେଟୱୋ�ଣ୍ଣ: 
ଏହ ିରରୟାରନୟା ମୟାଧ୍ୟମରର ରଦଶର ଛଅ 
ଲକ୍ ଗ୍ରୟାମକୁ ୧୦୦୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରର ଅପ୍ଟିକୟାଲ 
ଫୟାଇବର ସହତି ସଂରରୟାଗ କରିବୟାର ଏକ 
ଲକ୍୍ ଧୟାର୍୍  କରୟାରୟାଇଛି । ୨୦୧୪ ମସିହୟା 
ପବୂରୁ୍ ରଦଶର ମୟାତ୍ର ୫୯ଟି ଗ୍ରୟାମ ପଞ୍ଚୟାୟତକୁ 
ଅପ୍ଟିକୟାଲ୍  ଫୟାଇବର ରରୟାରଗ ସଂରରୟାଗ 
କରୟାରୟାଇଥଲିୟା । କିନ୍ତୁ ଏରବସଦୁ୍ଧୟା ରଦଶର 
୧.୫୮ ଲକ୍ ଗ୍ରୟାମକୁ ଅପ୍ଟିକୟାଲ ସଂରରୟାଗ 
ମୟାଧ୍ୟମରର ରରୟାଡ଼ୟାରୟାଇସୟାରିଛି । 

େୂତେ ସୋଇବର       
େରିୋପର୍ୋ େୀତ:ି
ରଦଶରର ଏକ ନୂତନ ସୟାଇବର ନିରୟାପତ୍ୟା 
ନଜୀତି ଚିଠୟା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୟାରୟାଇଛି । ବୟାହୟାରୁ ଥବିୟା 
ସୟାଇବର ବିପଦ ପ୍ରତି ଭୟାରତ ସଦୟାସବଦ୍ୟା 
ସରୟାଗ ରହଛିି ଏବଂ ତଦନୁସୟାରର ଏଭଳି 
ନୂତନ ବ୍ବସ୍ୟାର ବିକୟାଶ ଘଟୟାରୟାଉଛି । ନିକଟ 
ଭବିର୍ତରର ଏହ ିନୂତନ ସୟାଇବର ନିରୟାପତ୍ୟା 
ନଜୀତି ରଦଶରର ପ୍ରବତ୍ଷିତ ରହବୟାକୁ ରୟାଉଛି ।

ଲୋକ୍ଷୋଦ୍ୀପ�ୁ ଇଣ୍ରକେଟ୍  
ସଂକ�ୋଗୀ�ର�:
ଲୟାକ୍ୟାଦ୍ଜୀପକୁ ଏକ ସବରମରିନ୍  ଅପ୍ଟିକୟାଲ୍  
ଫୟାଇବର ରକବଲ ରରୟାରଗ ସଂରରୟାଗ 
କରୟାରିବ । ଆମ ରଦଶରର ପ୍ରୟାୟ 
୧୩୦୦ରୁ ଅଧକି ଦ୍ଜୀପ ରହଛିି । ରସହସିବୁ 
ଦ୍ଜୀପମୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଛୟା ବଛୟା କିଛି ଦ୍ଜୀପରର 
ରସମୟାନଙ୍କର ରଭୌରଗୟାଳିକ ଅବସି୍ତିକୁ 
ବିଚୟାରକୁ ରନଇ ତଥୟା ରଦଶର ବିକୟାଶ 
ପ୍ରକି୍ରୟୟାରର ରସମୟାନଙ୍କର ଗରୁୁତ୍ ଆଧୟାରରର 
ଏକ ନୂତନ ବିକୟାଶ ରରୟାରନୟା ଆରମ୍ଭ 
କରୟାରିବୟା ଦିଗରର କୟାର୍୍  ରୟାରି ରହଛିି ।

େୂତେ ପଦକକ୍ଷପ
ପରିବର୍ଣ୍ଣେ ଦଗିକର
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େଷି୍ପରି୍ -୧

�ୃର�ଙ୍କ ହତି ପୋଇ ଁଏମଏସପି ବୃଦି୍ଧ, ‘ଜେସୋଧୋର�ଙ୍କ 
େରିୋପର୍ୋ’ ସେୁଶିି୍ତ�ର� ସ�ୋକଶ କରଳବୋଇକର 

ଅତ୍ୟୋଧେୁ�ି ବ୍ୟବସ୍ୋ ପ୍ରଚଳେ

�୍ୟୋବକିେଟ୍  େଷି୍ପରି୍

ଚଳିତ ବର ୍ଖରିଫ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ରହବୟା ପବୂରୁ୍ ସବନି୍ମ ୍ନ ସହୟାୟକ ମଲୂ୍ (ଏମଏସପି) ବୃଦି୍ଧ କରୟାରିବୟା ରହଉ ଅଥବୟା 
କୃରକମୟାନଙ୍କ ହତି ସୟାଧନ ନିମର୍ ୟୁରିଆ ସୟାରର ରରୟାଗୟାଣକୁ ତ୍ରୟାନ ୍ତି କରିବୟା ରହଉ, ଅଥବୟା ରଦଶର ରରଳ 

ବ୍ବସ୍ୟାରର ଅତ୍ୟାଧନିୁକ ରରୟାଗୟାରରୟାଗ ବ୍ବସ୍ୟା ଖଞ୍ଜୟାରୟାଇ ସୟାମ ୍ନୟାସୟାମ ୍ନି ଧକ୍ୟା ଓ ରରଳ ଦୁଘଟ୍ଣୟାକୁ ରରୟାକିବୟା ବୟା ମରଡଲ 
ରଟନୟାନ ୍ସ ିଆଇନ ମୟାଧ୍ୟମରର ସ୍ୟାନ ସଂରକ୍ଣ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୟା ରହଉ, ଏହସିବୁ ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ଆହରଣ କରିବୟା ସକୟାରଶ 

ରୟାର୍ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରଶୟାସିତ ରକ୍ତ୍ରମୟାନଙୁ୍କ ପରୟାମଶ ୍ଦିଆରୟାଇଛି । ରଦଶର ନୟାଗରିକମୟାନଙ୍କ ସବୁିଧୟା ନିମର୍ ନିକଟରର ରକନ୍ଦ୍ର 
କ୍ୟାବିରନଟ୍  ତୟା’ର ରବୈଠକରର ଅରନକ ଗରୁୁତ୍ପର୍ୂ୍ ନିଷ୍ପତି୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।

କୃରକମୟାନଙୁ୍କ ରସମୟାନଙ୍କର ଉତ୍ୟାଦିତ ଦ୍ରବ୍ର ଉପରକୁ୍ତ 
ମଲୂ୍ ପ୍ରଦୟାନ ସନୁଶି୍ତ କରିବୟା ଏବଂ ରସମୟାନଙ୍କର 
ଉପୟାରନ୍ ବୃଦି୍ଧ ନିମର୍ ସରକୟାର ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥଷିକ 
ବରର୍ ଖରିଫ ଶସ୍ ନିମର୍ ସବନି୍ମ ୍ନ ସହୟାୟକ ମଲୂ୍ 
(ଏମଏସପି) ବୃଦି୍ଧ କରିଛ୍ି ।
ପ୍ରଭୟାବ: ରରରହତୁ  ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ସବନି୍ମ ୍ନ ସହୟାୟକ 
ମଲୂ୍ରର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ ଘଟୟାଇଛ୍ି,ଏହୟା ଦ୍ୟାରୟା 
କୃରକମୟାନଙୁ୍କ ରସମୟାରନ ନିର ଶସ୍ ଉତ୍ୟାଦନ ପୟାଇ ଁ
କରିଥବିୟା ବ୍ୟର ୫ରୁ ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍୍ ୍ ଅଧକି ମଲୂ୍ 
ପ୍ରଦୟାନ ସନିୁଶି୍ତ ରହୟାଇପୟାରିବ । ଗତ ବର ୍ତୁଳନୟାରର, 
ତିଳର ସବନି୍ମ ୍ନ ସହୟାୟକ ମଲୂ୍ରର କି୍ଣ୍ଟୟାଲ ପିଛୟା ୪୫୨ 
ଟଙ୍କୟା ସବୟ୍ାଧକି ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇ ଁସପୁୟାରିଶ କରୟାରୟାଇଥବିୟାରବରଳ 
ହରଡ଼ ଓ ବିରି ଉପରର କି୍ଣ୍ଟୟାଲ ପିଛି ୩୦୦ ଟଙ୍କୟା 
ବଢ଼ୟାଇବୟାକୁ ସପୁୟାରିଶ ରହୟାଇଥଲିୟା। ଚିନୟାବୟାଦୟାମ ଓ 
ନୟାଇରରସିଡ଼୍  ରକ୍ତ୍ରରର ଏହ ିଏମଏସପି କି୍ଣ୍ଟୟାଲ ପିଛୟା 
ପବୂବ୍ର ୍ତୁଳନୟାରର ରଥୟାକ୍ରରମ ୨୭୫ ଟଙ୍କୟାରୁ ୨୩୫ ଟଙ୍କୟା 
ବଢ଼ୟାରିବୟାକୁ ସପୁୟାରିଶ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା । ଶସ୍ ବିବିଧତୟା 
ନିମର୍ ବଦ୍ଧଷିତ ମଲୂ୍ରର ଏଭଳି ରବୈରମ୍ ରଖୟାରୟାଇଥଲିୟା। 
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େଷି୍ପରି୍- ୨

ନିଷ୍ପତି୍: ସରକୟାର ମରଡଲ ଭଡ଼ୟାଟିଆ ଆଇନ (ଏମଟିଏ)କୁ ସ୍ୱଜୀକୃତି ପ୍ରଦୟାନ କରିଛ୍ି ରୟାହୟାକି ଘରଭଡ଼ୟାରର 
ରନଉଥବିୟା ଭଡ଼ୟାଟିମୟାନଙୁ୍କ ଏକ ରପୟାରଣଜୀୟ ଓ ସମୟାରବଶଜୀ ଘରଭଡ଼ୟାର ସରୁରୟାଗ ପ୍ରଦୟାନ କରିବ । ଏହୟାକୁ 
ଗ୍ରହଣ କରିବୟା ନିମର୍ ସମସ୍ତ ରୟାର୍ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରଶୟାସିତ ରକ୍ତ୍ରମୟାନଙୁ୍କ ଏହୟାର ପ୍ରସୟାରଣ କରୟାରିବ ।

 ପ୍ରଭୋବ: ଏହ ି ଆଇେ�ୁ କଦଶର ସମସ୍ତ ରୋଜ୍ୟ ଏବଂ 
କ�ନ୍ଦ୍ରଶୋସିତ ଅଞ୍ଳମୋେଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ପ୍ରସୋର� �ରୋ�ିବ 
�ଦ୍ୋରୋ େୂତେ ଆଇେ ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରୋ�ିବ �ମି୍ୋ ବର୍ଣ୍ଣମୋେ 
ପ୍ରଚଳିତ ଆଇେକର ସଂକଶୋଧେ �ରୋ�ିବ ।.

 ଘରଟିଏ ଭଡ଼ୟା ରନଲୟାରବରଳ ଏହୟାକୁ ସୟାରୟା ରଦଶରର କିଭଳି 
ଭୟାରବ ଆଇନର ମୟାନ୍ତୟା ପ୍ରଦୟାନ କରୟାରୟାଇପୟାରିବ ଏବଂ 
ତଦ୍ୟାରୟା ଏହ ି ଦିଗରର ଅଧକି ବିକୟାଶର ମୟାଗ ୍ ଉରନୟ୍ାଚନ 
କରୟାରୟାଇରହବୟା ରସଥପିୟାଇ ଁପ୍ରୟୟାସ କରୟାରୟାଇଛି ।

 ଏହୟା ବୟାସଗହୃହଜୀନତୟା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମୟାଧୟାନ କରିପୟାରିବ 
ଏବଂ ରଦଶର ପ୍ରରତ୍କ ବଗର୍ ରଲୟାକମୟାନଙ୍କ ନିମର୍ ଭଡ଼ୟା 
ଘର ଉପଲବ୍ଧ କରୟାଇପୟାରିବ ।

 ଏହୟା ମୟାଧ୍ୟମରର, ଘରଭଡ଼ୟା ବରୟାରରର ଘରରୟାଇ ଉରଦ୍୍ୟାଗର 
ବିରରଶ ପ୍ରରବଶ ସମ୍ଭବପର ରହବ ଏବଂ ରସମୟାନଙ୍କ ବ୍ବସୟାୟ 
ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇବ । ଫଳରର ବୟାସଗହୃର ରରଉ ଁ ଉତ୍କଟ ଅଭୟାବ 
ରଦଖୟାରଦଉଛି ତୟାହୟା ସମୟାଧୟାନ ରହୟାଇପୟାରିବ । 

�୍ୟୋବକିେଟ୍  େଷି୍ପରି୍

େଷି୍ପରି୍- ୩ 

େଷି୍ପରି୍- ୪

େଷି୍ପରି୍: ୟୁରିଆ ସୋର ଉତ୍ୋଦେକର କଦଶ� ୁଆତ୍ମେଭିଣ୍ଣରଶୀଳ 
�ରୋଇବୋ ଉକଦ୍ଶ୍ୟକର କତଲଙ୍ଗୋେୋର ରୋମଗଣୁ୍ମ ୍ 
ରୋସୋୟେ�ି ସୋର ଓ ରସୋୟେ ଲିମିକଟଡ଼ (ଆରଏଫସିଏଲ) 
ପୋଇ ଁକ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ୋର େୂତେ େକିବଶ େୀତ ି୨୦୧୨ର ଅବଧ�ିୁ 
ବେୋଇବୋ ପ୍ରସ୍ତୋବ�ୁ ସର�ୋର ମଞ୍ରୁୀ ପ୍ରଦୋେ �ରିଛନ୍ ି।
ପ୍ରଭୋବ: ୨୦୧୪ ମସିହୟାରର ରକନ୍ଦ୍ରରର ନୂତନ ସରକୟାର ଅବସ୍ୟାପିତ ରହବୟା 
ପରର ଏକ ନୂତନ ନିରବଶ ନଜୀତି ଅନୁସତୃ ରହୟାଇଥଲିୟା ରୟାହୟା ମୟାଧ୍ୟମରର 
୨୦୧୯ ମସିହୟା ସଦୁ୍ଧୟା ରଦଶରର ରରଉସଁବୁ କୟାରଖୟାନୟାମୟାନ ଆରମ୍ଭ 
ରହବୟାର ଥଲିୟା ରସମୟାନଙୁ୍କ ରପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ସବସିଡ଼ି ରରୟାଗୟାଇ ଦିଆରିବ 
ରବୟାଲି ସରକୟାର ନିଷ୍ପତି୍ କରିଥରିଲ । କିନ୍ତୁ ୨୦୧୯ ମସିହୟା ପରର ରରଉ ଁ
ସବୁ  କୟାରଖୟାନୟା ସ୍ୟାପନ କରୟାରିବ ରସସବୁ ପୟାଇ ଁରକୌଣସି ରପ୍ରୟାତ୍ୟାହନର 
ବ୍ବସ୍ୟା ନଥଲିୟା । ଏରବ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ସିଦ୍ଧୟା୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛ୍ିରର 
ୟୁରିଆ ରକ୍ତ୍ରରର ରଦଶକୁ ଆତ୍ମନିଭର୍ଶଜୀଳ କରିବୟା ନିମର୍ ୨୦୨୧ 
ମସିହୟାରର ରରଉ ଁକୟାରଖୟାନୟାସବୁ ଆରମ୍ଭ ରହୟାଇଛି ରସଗଡ଼ିୁକ ପୟାଇ ଁମଧ୍ୟ 
ଏଭଳି ରପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ସହୟାୟତୟା ସବିୁଧୟା ରରୟାଗୟାଇ ଦିଆରିବ ।

 ଏହ ିକୟାରଖୟାନୟାରୁ ବରକୁ୍ ନିରସ୍ୱ ଭୟାରବ ୧୨ ଲକ୍ ୭୦ ହରୟାର 
ରମଟି୍ରକ ଟନ୍  ୟୁରିଆ ସୟାର ଉତ୍ୟାଦନ କରୟାରିବ। ଏହୟା ଫଳରର 
ବିରଦଶରୁ ଆମଦୟାନଜୀ କରୟାରୟାଉଥବିୟା ୟୁରିଆ ସୟାର ଉପରର 
ନିଭର୍ଶଜୀଳତୟା ହ୍ୟାସ ପୟାଇବ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଭର୍ ଭୟାରତ ଦିଗରର 
ଏହୟା ଆଉ ଏକ ଆଗଆୁ ପଦରକ୍ପ ରହବ। ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ଏହ ି
ରରୟାରନୟାର ପରିସରକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବୟାକୁ ଚୟାହୁଛଁ୍ି 
ରଦ୍ୟାରୟା ରଦଶର ଚୟାହଦିୟା ମତୁୟାବକ ୟୁରିଆ ସୟାର ରଦଶରର ହି ଁ
ଉତ୍ୟାଦିତ ରହୟାଇପୟାରିବ।

 ରୟାମଗଣୁ୍ଡମ ୍ ସୟାର ଓ ରସୟାୟନ ଲିମିରଟଡ (ଆରଏଫସିଏଲ) 
ଏକ ଗ୍ୟାସ ଭିତି୍କ ଗ୍ରଜୀନ ଫିଲ୍ଡ ନିମ- ପ୍ରରଲପରକୁ୍ତ ୟୁରିଆ 
ସୟାର କୟାରଖୟାନୟା ରୟାହୟାକି ୬୧୬୫.୦୬ ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ବ୍ୟରର 
ପନୁରୁଦ୍ଧୟାର କରୟାରୟାଉଛି । ପବୂରୁ୍ ଏହୟା ଭୟାରତଜୀୟ ସୟାର 
ନିଗମର ରୟାମଗଣୁ୍ଡମ ୍ କୟାରଖୟାନୟାର ଏକ ୟୁନିଟ ଭୟାରବ 
ପରିଚୟାଳିତ ରହଉଥଲିୟା ।

 ଏହ ି କୟାରଖୟାନୟାରର ବିଶ୍ୱର ସବୟ୍ାଧନିୁକ ପ୍ରରକିୁ୍ତର ଉପରରୟାଗ 
କରୟାରୟାଇଛି ରଦ୍ୟାରୟା ଏଠୟାରୁ ଉତ୍ୟାଦିତ ୟୁରିଆ ସୟାର 
ରତଲଙ୍ଗୟାନୟା ସରମତ ଦକି୍ଣ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ଭୟାରତର ରୟାର୍ମୟାନଙ୍କ 
ୟୁରିଆ ଚୟାହଦିୟା ପରୂଣ କରିପୟାରିବ ।

 ଏହୟା ଏହି ରକ୍ତ୍ରର ଅଥନ୍ଜୀତିକୁ ସମଦୃ୍ଧ କରିବୟା ସହିତ ରସଠୟାକୟାର 
ଅନ୍ୟାନ୍ ବିକୟାଶ ଭିତି୍ଭୂମି ରଥୟା, ସଡ଼କ, ରରଳପଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ 
ଆନୁସଙି୍ଗକ ଶଳି୍ପ କୟାରଖୟାନୟାଗଡ଼ିୁକର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟୟାଇବ ।

େଷି୍ପରି୍: ଏ� େରିୋପଦ ଓ ସକ୍ରୟି କରଳ ବ୍ୟବସ୍ୋର ବ�ିୋଶ 
ଘଟୋଇବୋ େମିକନ୍, ସର�ୋର ଭୋରତୀୟ କରଳବୋଇ େମିକନ୍ 
୭୦୦ କମଗୋହଜଣ୍ଣ ଫି୍କୱେ୍୍ସ ି ବ୍ୟୋଣ୍ଡ୍ ର ୫ କମଗୋହଜଣ୍ଣ କପେକ୍ଟଟ୍ରମ ୍ 
ଆବଣ୍େ ପୋଇ ଁର୍ବିୋ ପ୍ରସ୍ତୋବ�ୁ ମଞ୍ରୁ �ରିଛନ୍ ି।

 ପ୍ରଭୋବ: ୩୪,୦୦୦ କିରଲୟାମିଟର ରରଳପଥ ଉପରର 
ରଦଶର ରମୟାଟ ରରଳ ପରିବହନର ୯୬% ରଲୟାଡ଼ ପଡ଼ିଥୟାଏ। 
ଏଭଳି ସି୍ତିରର, ରନସୟାଧୟାରଣଙ୍କ ନିରୟାପତ୍ୟା ସନିୁଶି୍ତ କରିବୟା 
ସରକୟାରଙ୍କର ଏକ ଗରୁୁତ୍ପର୍ୂ୍ ଦୟାୟିତ୍ । ଏହୟାକୁ ଦୃଷି୍ରର ରଖ,ି 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର ରସ୍ ୍୍ଟଟ୍ରମ ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରିବୟା ସକୟାରଶ ଏଭଳି 
ରବୈପ୍ଳବିକ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛ୍ି ।

  ଅତ୍ୟୋଧେୁ�ି ବ୍ୟବସ୍ୋ: ବତ୍ମ୍ୟାନ ସଦୁ୍ଧୟା ଭୟାରତଜୀୟ ରରଳବୟାଇ 
୨ର ି ରସ୍ ୍୍ଟଟ୍ରମ ୍ ହି ଁ ବ୍ବହୟାର କରୁଥଲିୟା । କିନ୍ତୁ ଏରବ ରରଳ 
ଚଳୟାଚଳ ଓ ରରୟାଗୟାରରୟାଗ ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ଅଧକି ସରୁକି୍ତ ଓ ନିରୟାପଦ 
କରିବୟା ନିମର୍, ରରଳବୟାଇକୁ ଅଧକି ୪ର ି ରସ୍ ୍୍ଟଟ୍ରମ ୍ ଆବଣ୍ଟନ 
କରୟାରୟାଇଛି । ଏପର୍୍ ୍ ରରଳବୟାଇରର ରକବଳ ଅପ୍ଟିକୟାଲ୍  
ଫୟାଇବର ମୟାଧ୍ୟମର ରରୟାଗୟାରରୟାଗ ବ୍ବସ୍ୟା କୟାର୍୍ କୟାରଜୀ 
କରୟାରୟାଉଥଲିୟା । କିନ୍ତୁ ଏରବ ଅତ୍ୟାଧନିୁକ ରସ୍ ୍୍ଟଟ୍ରମ ୍ ଉପଲବ୍ଧ 
ରହୟାଇଥବିୟା ରରୟାଗ ୁରରଡିଓ ରରୟାଗୟାରରୟାଗ ବ୍ବସ୍ୟା ମୟାଧ୍ୟମରର 
ଓ ରିଅଲ୍  ଟୟାଇମ ୍ ଆଧୟାରରର ଏହୟା କୟାର୍୍ କୟାରଜୀ କରୟାରିବ । 
ଏହ ିବ୍ବସ୍ୟାର ରରଳବୟାଇ ସିଗନୟାଲ ଓ ରରୟାଗୟାରରୟାଗ ବ୍ବସ୍ୟା 
ଉପରର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭୟାବ ପକୟାଇବ ରବୟାଲି ଆଶୟା କରୟାରୟାଉଛି ।

 ସିଧୋସଳଖ କରେେ୍  ଧକ୍ୋ� ୁ କରୋ�ୋ�ୋଇପୋରିବ: ରରଳପଥରର 
ରଟ୍ରନ୍ ଗଡ଼ିୁକର ମହୁୟାମଁହୁି ଁ ଧକ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ୟାଇବୟା ସକୟାରଶ “ରମଡ଼୍  ଇନ୍  
ଇଣି୍ଡଆ”ର ସଂପର୍ୂ୍ ନିରସ୍ୱ ଜ୍ୟାନରକୌଶଳରର ବିକଶତି ରରଳ ଧକ୍ୟା 
ନିରୟାକରଣ ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ସରକୟାର ମଞ୍ଜରୁଜୀ ପ୍ରଦୟାନ କରିଛ୍ି । 
ରରଳରୟାତ୍ରଜୀମୟାନଙ୍କ ନିରୟାପତ୍ୟାକୁ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୟା ସକୟାରଶ ଏଭଳି 
ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ମଞ୍ଜରୁଜୀ ମିଳିଛି ।  ଚୟାରିଟି ଭୟାରତଜୀୟ କମ୍ୟାନଜୀ ଏହ ିରରଳ 
ଧକ୍ୟା ନିରୟାକରଣ ବ୍ବସ୍ୟାର ବିକୟାଶ ଘଟୟାଇଛ୍ି ରୟାହୟାକି ରରଳରୟାତ୍ରଜୀଙୁ୍କ 
ସଂପର୍ୂ୍ ସରୁକ୍ୟା ପ୍ରଦୟାନ କରିବ । “ରମଡ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆ” କୟାର୍୍ କ୍ରମର 
ଏହୟା ଏକ ଅଭିନବ ଉଦୟାହରଣ ଭୟାରବ ବିରବଚନୟା କରୟାରୟାଉଛି । 
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୨୦୧୭ ମସିହୋ ଜେୁ ୩୦ ଏବଂ ଜଲୁୋଇ ୧ ତୋରିଖ ମଧ୍ୟରୋତ୍କର  ବସୁ୍ତ ଓ କସବୋ �ର (ଜଏିସଟି) ବ୍ୟବସ୍ୋ ପ୍ରଚଳେ �ରି କଦଶ 
ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ୋର ଏ� ସମଚୁତି ଉଦୋହର� ପ୍ରଦଶଣ୍ଣେ �ଲୋ । ଦୀଘଣ୍ଣ ୧୭ ବରଣ୍ଣର ଅସଂଖ୍ୟ ଆକଲୋଚେୋ, ବତି�ଣ୍ଣ ଓ ପରୋମଶଣ୍ଣ 
ପକର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ୋ ପରିକଶରକର �ୋ�ଣ୍ଣ୍ୟ�ୋରୀ �ରୋ�ୋଇର୍ଲିୋ । ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ୋ ପ୍ରଚଳିତ କହବୋ ଦେିଠୋରୁ ଜଏିସଟି କଦଶର 
ଅର୍ଣ୍ଣେୀତ�ି ୁଆଗ� ୁଆକଗଇ କେବୋ ଦଗିକର କ�ପରି ଭଗୀରର୍ର ଭୂମି�ୋ ଗ୍ରହ� �ରିଆସିଛ ି। ସର�ୋରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହ� 

�ରୋ�ୋଇର୍ବିୋ ଏହୋ ଏ� ବରିୋଟ ପଦକକ୍ଷପ �ୋହୋ� ିକଦଶ� ୁପ୍ରୋୟ  ୫୦୦ ପ୍ର�ୋରର �ର ଓ ଟି�ସରୁ ମକୁ୍ତ �ରିପୋରିଛ।ି 
ଏହୋ “ ଏ� ରୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏ� ଟି�ସ” ସ୍ପ୍ନ� ୁସୋ�ୋର �ରିଛ ି। �ଦ୍ୟପି ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ୋ ଲୋଗ ୁକହବୋପକର ଗଙ୍ଗୋେଗର ଠୋରୁ 

ଇଟୋେଗର ପ�ଣ୍ଣ୍ୟନ୍, କଲହ ଠୋରୁ ଲୋକ୍ଷୋଦ୍ୀପ ପ�ଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ସୋରୋ କଦଶକର ସମୋେ ଟି�ସ ବ୍ୟବସ୍ୋ ପ୍ରଚଳେ �ରୋ�ୋଇପୋରିଛ ି। 
ବର୍ଣ୍ଣମୋେର କ�ୋଭିଡ଼ କବୈଶ୍�ି ମହୋମୋରୀ �ୋଳକର, େରିବଚି୍ଛନି୍ନ ଭୋକବ ସୋତମୋସ ଧରି ପ୍ରତ ିମୋସକର ଏ� ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ 

ଠୋରୁ ଅଧ�ି ରୋଜସ୍ ସଂଗ୍ରହ �ରୋ�ୋଉଛ ି�ୋହୋ� ିଏହ ିବ୍ୟବସ୍ୋର ସଫଳତୋର �ୋହୋ�ୀ� ୁସଚୂୀତ �କର । 

କଗୋଟିଏ ବସୁ୍ତ କ�କତ ଦୂରକର ର୍ୋଉେୋ �ୋହି�ଁି, ଏହୋ�ୁ ହୋସଲ 
�ରିବୋ କ�କତ �ଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ କହୋଇର୍ୋଉ େୋ �ୋହି�ଁି, ଏହୋ କ�କତ 
ଅପହଞ୍ କହୋଇର୍ୋଉ େୋ �ୋହି�ଁି, �କଠୋର ସୋଧେୋ ଏବଂ �ଠିେ 

ଶ୍ରମ ଦ୍ୋରୋ ହୋସଲ �ରୋ�ିବୋ ସମ୍ଭବପର । ଚୋ��୍ୟଙ୍କର ଏହି ଶବ୍ଦ 
କ�କତୋଟି ଜିଏସଟି�ୁ �ୋ�ଣ୍ଣ୍ୟ�ୋରୀ �ରିବୋ ଦିଗକର ସର�ୋରଙ୍କ 

ଅକ୍ୋନ୍ ଶ୍ରମ ଓ େିଷୋ୍�ୁ ପ୍ରତିପୋଦିତ �କର ।

ବିହୟାରର ରବୈଶୟାଳଜୀ ରଲି୍ୟାର କମରଲଶ କହ୍ି, “ରଏିସଟି 
ବ୍ବସ୍ୟା ଭୟାଟ ଠୟାରୁ ରଢର୍  ଗଣୁରର ଭଲ । ଏରବ 
ରଲୟାକମୟାନଙ୍କ ନିକଟରର ସବୁପ୍ରକୟାର ସୟାମଗ୍ରଜୀ କମ ୍ 

ମଲୂରର ଉପଲବ୍ଧ ରହୟାଇପୟାରୁଛି କୟାରଣ ରସସବୁ ଉପରର 
ବସଥୁବିୟା ଟିକସର ହୟାର କମ ୍ । ଅରନକ କମ୍ୟାନଜୀ ରସମୟାନଙ୍କ 
ଦ୍ୟାରୟା ଉତ୍ୟାଦିତ ସୟାମଗ୍ରଜୀର ମଲୂ୍ ହ୍ୟାସ କରିଛ୍ି । ଅନ୍ 
ପକ୍ରର ସରତୟାର ନୟାମକ ଅନ୍ ରରଣ ବ୍କି୍ତ କହ୍ି, “ ଏରବ 
ରରରତରବରଳ ସୟାରୟା ରଦଶରର ଟିକଟ ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ଏକଜୀକୃତ 
କରୟାରୟାଇଛି, ବିହୟାରର ଉପରଭୟାକ୍ତୟାମୟାରନ ନିର ରୟାର୍ରୁ 
ରସମୟାନଙ୍କର ଆବଶ୍କ ସୟାମଗ୍ରଜୀ କ୍ରୟ କରିପୟାରୁଛ୍ି। 
ଆମମୟାନଙ୍କ ଭଳି ରଦୟାକୟାନଜୀମୟାରନ ମଧ୍ୟ ରଏିସଟି ବ୍ବସ୍ୟାରୁ 
ଉପକୃତ ରହୟାଇପୟାରିଛୁ । ପବୂର୍ର ଅନ୍ ରୟାର୍ମୟାନଙ୍କରୁ ଆରମ 
ରରଉସଁବୁ ସୟାମଗ୍ରଜୀ କିଣଥୁଲୁି ରସସବୁ ଉପରର ଆମକୁ ଭୟାଟ୍  ଛଡ଼ୟା 
ଅତିରିକ୍ତ ୨ ପ୍ରତିଶତ ସିଏସଟି ରଦବୟାକୁ ପଡ଼ୁଥଲିୟା । ଏରବ ରଦଶର 
ରରରକୌଣସି ସ୍ୟାନରୁ ରୟାହୟା କିଛି କିଣ, ସବୁ ସ୍ୟାନରର ତୟାହୟାର ମଲୂ୍ 
ସମୟାନ । ଏସବୁ ଆମମୟାନଙ୍୍କ  ପୟାଇ ଁଲୟାଭପ୍ରଦ ରହୟାଇପୟାରିଛି ।”

ରଏିଟିକୁ ଏରବ ଚୟାରିବରର୍ ପରିୁଛି । ଏହ ି
ଚୟାରିବର ୍ମଧ୍ୟରର, ଆରମ ଏହୟାକୁ ବ୍ବସୟାୟଜୀ 

ତଥୟା ଉପରଭୟାକ୍ତୟାମୟାନଙ୍କ ନିମର୍ ଅଧକି ହତିକର 
ରହବୟା ଦିଗରର ଅରନକ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। 

କ୍ଦୁ୍ର ବ୍ବସୟାୟଜୀମୟାନଙ୍କ ନିମର୍ ତିନିମୟାସିଆ 
ରିଟର୍୍ ଭରଣୟା ରହୟାଇଥୟାଉ ଅବୟା ମୟାସିକିଆ ଟିକସ 
ପ୍ରଦୟାନ କିମୟ୍ା ଇରଲର ୍୍ଟଟ୍ରୟାନିକ ଇନଭଏସ ୍ ବ୍ବସ୍ୟା, 
ଆରମ ଏଥରିର ଅଧକି ଉନ୍ନତି ଆଣବିୟା ଦିଗରର 

ନିରବିଛେନି୍ନ ଭୟାରବ କୟାର୍୍  କରିଆସଛୁୁ ।

-େମିଣ୍ଣଳୋ ସୀତୋରମ�, କ�ନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଣ୍ଣମନ୍ତୀ

କଦଶର ଆର୍ଥି� ଏ�ୀ�ର�
ଏ� ରୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏ� ଟି�ସ
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ପଶି୍ମ ବଙ୍ଗର ରରୟାଶନ ଲୟାଲଙ୍କ କହବିୟା ଅନୁସୟାରର, “ ରଏିସଟି 
ସୟାରୟା ରଦଶର ଟିକସ ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ସଂପର୍ୂ୍ ରୂରପ ବଦଳୟାଇରଦଇଛି । 
ଏହ ିବ୍ବସ୍ୟା ଲୟାଗ ୁକରୟାରିବୟା ସକୟାରଶ ଦଜୀଘ ୍ଦିନରୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥଲିୟା । 
କୟାରଣ ଏକ ଟିକସ ବ୍ବସ୍ୟା ଲୟାଗ ୁରହବୟା ଦ୍ୟାରୟା, ରଲୟାକମୟାରନ ଏରବ 
ବିବିଧ ଟିକସ ରୟାଲରୁ ସଂପର୍ୂ୍ ରୂରପ ମକୁ୍ତ ରହୟାଇପୟାରିଛ୍ି । ଏହୟା 
ବ୍ବସୟାୟିକ କୟାରବୟାରକୁ ମଧ୍ୟ ସଗୁମ କରିପୟାରିଛି ।”

ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶର ନିମୟାଚର ସତ୍ନୟାରୟାୟଣ କହ୍ି ରଏିସଟି 
ରଦଶରର ସ୍ୱଛେତୟା ଆଣଛିି ରଦ୍ୟାରୟା ଅପର ପକ୍ରର ସୟାଧତୁୟାର 
ବୟାତୟାବରଣ ସଷିୃ୍ କରିଛି । ରଏିସଟି ବ୍ବସ୍ୟା ଲୟାଗ ୁ ରହବୟା ପବୂରୁ୍ 
ରରଉ ଁବ୍ବସୟାୟଜୀମୟାରନ ଆମମୟାନଙ୍କ ଠୟାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୟାର ସୟାମଗ୍ରଜୀ 
କ୍ରୟ କରୁଥରିଲ ରସମୟାରନ ନିର ସଂସ୍ୟାକୁ ପଞି୍ଜକୃତ କରିନଥରିଲ। 
ଫଳତଃ, ରସମୟାନଙୁ୍କ ସୟାମଗ୍ରଜୀ ରରୟାଗୟାଣ ପରର ରସମୟାରନ ଏହୟାର ମଲୂ୍ 
ମଧ୍ୟ ରବରଳରବରଳ ରଦଉନଥରିଲ । ଏରବ ସସସ୍ତ ବ୍ବସୟାୟିକ ସଂସ୍ୟା 
ପଞି୍ଜକୃତ ରହୟାଇଛ୍ି ଏବଂ ସବୁ କୟାର୍୍  ଅନଲୟାଇନରର ସଂପୟାଦିତ 
ରହଉଛି ଏବଂ ରସଥରିର ଇ-ରୱ ବିଲ୍  ସୟାମିଲ । ରଏିସଟି ସମଗ୍ର 
ବ୍ବସ୍ୟାଟିକୁ ସରଳ କରିରଦଇଛି ଏବଂ ଦୁନଜ୍ୀତିକୁ ହ୍ୟାସ କରିଛି ।

ଗରୁରୟାଟର ଅହମ୍ଦୟାବୟାଦ ନଗରଜୀର ଦଜୀୱୟାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ବସୟାୟଜୀ 
କହ୍ି ରର ରସମୟାରନ ଏଣକିି ରଦଶରର ରରରକୌଣସି ରୟାର୍ରୁ 
ରସମୟାନଙ୍କର ସୟାମଗ୍ରଜୀ କ୍ରୟ କରିପୟାରୁଛ୍ି । ରଏିସଟି ରସମୟାନଙୁ୍କ 
ବିପଳୁ ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟା ପ୍ରଦୟାନ କରିଛି । ତୟାହୟା ରସମୟାନଙୁ୍କ ନୟାନୟା ପ୍ରକୟାର 
ଫମ ୍ଭରିବୟା ରଞ୍ଜୟାଳରୁ ମଧ୍ୟ ମକୁ୍ତ କରିଛି । ରତଣ ୁବ୍ବସୟାୟଜୀମୟାନଙ୍କ 
ସକୟାରଶ ଏହୟା ପରିବତ୍ନ୍ର ଏକ ବିରୟାଟ ମୟାଗ ୍ଉରନୟ୍ାଚନ କରିଛି ରୟାହୟାକି 
ରକବଳ ରସମୟାନଙ୍କର ବୟାଣରି୍ ବ୍ବସୟାୟକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବୟାରର ସହୟାୟକ 
ରହୟାଇନୟାହି ଁ, ଅପରନ୍ତୁ ଉପରଭୟାକ୍ତୟାଙ୍କ ଠୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାପୟାରଜୀଙ୍କ 
ପର୍୍ ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୟାଇ ଁଉପକୟାରସିଦ୍ଧ ରହୟାଇପୟାରିଛି ।
ଉତ୍ର ପ୍ରରଦଶ ଆଲିଗଡ଼ର ବିରବକ ଦଜୀପଙ୍କର ବିଶ୍ୱୟାସ ରର ଏରବ 
ଆମମୟାନଙୁ୍କ ରକୌଣସି ବୟାଧୟା ବନ୍ନ ବିନୟା ବ୍ବସୟାୟିକ କୟାରବୟାର 
କରିବୟା ନିମର୍ ପର୍୍ ୟାପ୍ତ ସରୁରୟାଗ ମିଳିଛି । ରଏିସଟି ବ୍ବସ୍ୟା ଲୟାଗ ୁ
ରହବୟା ପରଠୟାରୁ ସବୁ ପ୍ରକୟାର ଅସୟାଧତୁୟା ବଦ୍େ  ରହୟାଇରୟାଇଛି। ଭୟାରତଜୀୟ 
ବରୟାରର ଏକଜୀକରଣ ରହବୟା ପରଠୟାରୁ ଏଥରିର ଏକ ସସୁ୍ ପ୍ରତିରରୟାଗଜୀତୟାର 
ବୟାତୟାବରଣ ସଷିୃ୍ ରହୟାଇଛି । ଏହୟାକୁ ଆଗକୁ ଆରଗଇ ରନବୟା ସକୟାରଶ 
ଏରବ ରକହ ିବି ଠରକଇ ଭଳି କୟାର୍୍  କରିପୟାରିରବ ନୟାହି ଁ। 

ରଦଶର ବ୍ବସୟାୟିକ ମହଲରୁ ମିଳଥୁବିୟା ଏଭଳି ମତୟାମତ 
ରଏିସଟିର ସଫଳତୟାର କୟାହୟାଣଜୀକୁ ପ୍ରତିପୟାଦିତ କରର । ରଗୟାଟିଏ 
ପରଟ, ବ୍ବସୟାୟଜୀମୟାରନ ଏହୟାକୁ ବ୍ବସୟାୟ ଅନୁକୂଳ ରବୟାଲି 
କହୁଥବିୟାରବରଳ ଅନ୍ ପକ୍ରର ଉପରଭୟାକ୍ତୟାମୟାରନ ଏରବ ସ୍ୱଳ୍ପ 
ମଲୂ୍ରର ରସମୟାନଙ୍କର ଆକୟାଂକି୍ତ ସୟାମଗ୍ରଜୀ ପୟାଇପୟାରୁଛ୍ି। ରଏିସଟି 

୧୭ ପ୍ର�ୋର ଟି�ସ, ୨୩ ପ୍ର�ୋର କସସ ୍

ଏକବ େୋେୋପ୍ର�ୋର ଫମଣ୍ଣ 
ପରୂ� ଜଞ୍ୋଳରୁ ମକିୁ୍ତ

ଜଏିସଟି ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥି� ବରଣ୍ଣକର କଦଶର 
ଅର୍ଣ୍ଣେୀତ�ିୁ �କରୋେୋ ମହୋମୋରୀଜେତି �ୁପ୍ରଭୋବରୁ 
ସରୁକି୍ଷତ ରଖପିୋରିଛ ି। ଏହ ିବରଣ୍ଣ କମୋଟ ୧୦.୭୧ 
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋର ରୋଜସ୍ ସଂଗହୃୀତ କହୋଇଛ ି
�ୋହୋ� ିଗତ ଆର୍ଥି� ବରଣ୍ଣକର ସଂଗହୃୀତ ରୋଜସ୍ 
ତୁଳେୋକର ୧୨ ପ୍ରତଶିତ ଅଧ�ି ।

ରିଏସଟିର ଅଥ ୍ରହଲୟା- ବସୁ୍ତ ଓ ରସବୟା କର। 
୨୦୧୭ ମସିହୟା ରଲୁୟାଇ ୧ ତୟାରିଖ ଦିନ 
ରରରତରବରଳ ରଦଶରର ରଏିସଟି ବ୍ବସ୍ୟା 

ଲୟାଗ ୁରହଲୟା, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ଶ୍ରଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ ନିରସ୍ୱ 
ଢଙ୍ଗରର ଏହୟାକୁ ଉତ୍ମ ଓ ସରଳ କର (ଗଡ୍ୁ  ଆଣ୍ଡ 
ସିମ୍ଲ ଟ୍ୟାକ୍) ରବୟାଲି ଅଭିହତି କରିଥରିଲ । ରଏିସଟି 
ବ୍ବସ୍ୟା ଲୟାଗ ୁରହବୟା ପବୂରୁ୍ ବ୍ବସୟାୟଜୀମୟାନଙୁ୍କ ବିଭିନ୍ନ 
ରୟାର୍ମୟାନଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ 
ଲୟାଗ ୁ କରୟାରୟାଇଥବିୟା ନୟାନୟା ପ୍ରକୟାର ଟିକସ ରଦବୟାକୁ 
ପଡ଼ୁଥଲିୟା। ଉଦୟାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କୟାରଖୟାନୟାରୁ ରକୌଣସି 
ଉତ୍ୟାଦିତ ସୟାମଗ୍ରଜୀ ବୟାହୟାରିବୟା ମୟାରତ୍ର, ପ୍ରଥରମ ତୟାହୟା 
ଉପରର ଏକ୍ୟାଇର ୍ ଡୁ୍ଟି ଲୟାଗ ୁ କରୟାରୟାଉଥଲିୟା । 
ଅରନକ ସୟାମଗ୍ରଜୀ ଉପରର, ବ୍ବସୟାୟଜୀମୟାନଙୁ୍କ ଅତିରିକ୍ତ 
ଏକ୍ୟାଇର ୍ ଡୁ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରଦବୟାକୁ ପଡ଼ୁଥଲିୟା । ରଦି 
ରକୌଣସି ସୟାମଗ୍ରଜୀ ରସୌଖନ୍ି  ଦ୍ରବ୍ ରବୟାଲି ବିରବଚନୟା 
କରୟାରୟାଉଥଲିୟା ରତରବ ତୟାହୟା ଉପରର ଲକ୍ ରରଜୀ 
ଟିକସ ଧୟାର୍୍  କରୟାରୟାଉଥଲିୟା । ଅଥୟ୍ାତ, ଲକ୍ ରରଜୀ 
ଟିକସ ନୟାମରର ଆଉ ଏକ ରବୟାଝ । ଏହୟା ବ୍ତଜୀତ ରଦି 
ରକୌଣସି ସୟାମଗ୍ରଜୀ ରହରଟଲ କି ରରୟାରସ୍ତୟାରୟା ଁଆଦିରର 
ରରୟାଗୟାଇ ଦିଆଗଲୟା ତୟାହୟା ଉପରର  ଅତିରିକ୍ତ ଭୟାରବ 
ରସବୟା କର ଲୟାଗ ୁ ରହଉଥଲିୟା । ରରରହତୁ ବିଭିନ୍ନ 
ରୟାର୍ ସରକୟାରମୟାରନ ରଗୟାଟିଏ ପ୍ରକୟାର ସୟାମଗ୍ରଜୀ 
ଉପରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୟାରର ଟିକସ ଲୟାଗ ୁ କରୁଥରିଲ, 
ଏହୟାର ମଲୂ୍ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥଲିୟା । ଅଥୟ୍ାତ୍ , ରଗୟାଟିଏ ଦ୍ରବ୍ 
ରରଣ ଉପରଭୟାକ୍ତୟାଙ୍କ ହୟାତରର ଆସି ପହଞ୍ଚବିୟା ପବୂରୁ୍ 
ତୟାହୟା ଉପରର ଅରନକ ପ୍ରକୟାର ଟିକସ ବସିସୟାରିଥୟାଏ ।
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ବ୍ବସ୍ୟା ଚୟାରିବର ୍ପରୂଣ କରିଥବିୟାରବରଳ ଏହୟା ସଂପକର୍ର ଏକ 
ଅ୍ଦୃଷି୍୍ ସମଜୀଚଜୀନ ରହବ । ୨୦୧୭ ମସିହୟା ରଲୁୟାଇ ୧୭ ତୟାରିଖ 
ଦିନ ସଂସଦ ଭବନକୁ ସଦୃୁଶ୍ ଆରଲୟାକମୟାଳୟାରର ସଜି୍ଜତ କରୟାରୟାଇ 
ମଧ୍ୟରୟାତ୍ର ଅଧରିବଶନର ଆରୟୟାରନ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା । ରଲୁୟାଇ ୧ 
ତୟାରିଖ ମଧ୍ୟରୟାତ୍ରରୁ ବସୁ୍ତ ଓ ରସବୟା କର (ରଏିସଟି) ସୟାରୟା ରଦଶରର 
ଲୟାଗ ୁ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା। ଏହୟାକୁ ରଦଶର ଅଥବ୍୍ବସ୍ୟାରର ଏକ 
ରଗୁୟା୍କୟାରଜୀ ପରିବତ୍ନ୍ ଘଟୟାଇବୟାର ସୟାଧନ ରବୟାଲି ବିରବଚନୟା 
କରୟାରୟାଇଥଲିୟା ରୟାହୟାକି ଉପରଭୟାକ୍ତୟାମୟାନଙ୍କ ହତିସୟାଧନ ନିମର୍ 
ଉଦି୍ଷ୍ । ଅଧକିନ୍ତୁ, ଏହୟାକୁ ସୟାମଗ୍ରଜୀର ଉତ୍ୟାଦନ ମଲୂ୍କୁ ହ୍ୟାସ 
କରିବୟା ଓ ଶଳି୍ପସଂସ୍ୟାମୟାନଙ୍କ ନିମର୍ ପରିବହନ ଖଚ୍ଚକ୍ୁ କମୟାଇବୟା 
ନିମର୍ ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନୟା କରୟାରୟାଇଥଲିୟା । ରଦଶକୁ ୧୭ ପ୍ରକୟାର 
ବିଭିନ୍ନ ଟିକସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ ୫୦୦ ପ୍ରକୟାରର ରସସ ୍ ରଞ୍ଜୟାଳରୁ 
ମକୁ୍ତ କରିବୟା ସକୟାରଶ ଉଦି୍ଷ୍ ଥଲିୟା । ସଂସଦର ରକନ୍ଦ୍ରଜୀୟ ହଲରୁ 
ତତ୍କୟାଳଜୀନ ରୟାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମଖୁୟାରଜ୍ୀ ଏବଂ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 

ଲଗୋତୋର ଭୋକବ ଅଷ୍ଟମ ମୋସ ପୋଇ ଁକମ, ୨୦୨୧କର 
ଜଏିସଟି ରୋଜସ୍ ସଂଗ୍ରହ ପରିମୋ� ୧ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି 
ଟଙ୍କୋ ପୋର�ରିଛ ି। �କରୋେୋ ମହୋମୋରୀ �ୋଳକର, 
କମ, ୨୦୨୧କର ଏହୋ ୧,୦୨,୭୦୯ କ�ୋଟି ଟଙ୍କୋ 
କହୋଇଛ ି�ଦ୍ୟପି ୨୦୧୯ ମସିହୋ କମ ମୋସକର ଏହୋ 
୧,୦୦,୨୮୯ କ�ୋଟି ର୍ଲିୋ ।

ରକନ୍ଦ୍ରଜୀୟ ବସୁ୍ତ ଓ ରସବୟା କର (ସିରଏିସଟି)
ଏହୟା ଏକ ପ୍ରକୟାର ଟିକସ ରୟାହୟା ଉଭୟ ବସୁ୍ତ ଓ 
ରସବୟା ପୟାଇ ଁରୟାର୍ ଭିତରର ରରୟାଗୟାଣ ଉପରର 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା ଲୟାଗ ୁକରୟାରୟାଇଥୟାଏ ।

ରୟାର୍ ବସୁ୍ତ ଓ ରସବୟା କର
ରୟାର୍- ରୟାର୍ ମଧ୍ୟରର ଉଭୟ ବସୁ୍ତ ଓ ରସବୟା 
ରରୟାଗୟାଣ କୟାରବୟାର ଉପରର ଏହୟା ରୟାର୍ 
ସରକୟାରଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା ବସୟାରୟାଇଥୟାଏ ।

ରକନ୍ଦ୍ରଶୟାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବସୁ୍ତ ଓ ରସବୟା କର
ରଦି ରକୌଣସି ଏକ ରକନ୍ଦ୍ରଶୟାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ପକ୍ 
(ବ୍ବସୟାୟଜୀ)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରକୌଣସି ପ୍ରକୟାର କୟାରବୟାର 
କରୟାରୟାଏ, ରତରବ ତୟାହୟା ଉପରର ୟୁଟିରଏିସଟି 
ଲୟାଗ ୁ ରହୟାଇଥୟାଏ ଏବଂ ତୟାହୟା ରସହ ି ରକନ୍ଦ୍ରଶୟାସିତ 
ଅଞ୍ଚଳର ଅଂଶ ଭୟାରବ ରଦବୟାକୁ ପଡ଼ିଥୟାଏ ।

ସମନ ୍ତି ବସୁ୍ତ ଓ ରସବୟା କର
ଅ୍ଃ- ରୟାର୍ ବସୁ୍ତ ଓ ରସବୟା କୟାରବୟାର ରକ୍ତ୍ରରର 
ଆଇରଏିସଟି ଟିକସ ଲୟାଗ ୁକରୟାରୟାଇଥୟାଏ । ଏହୟା 
ରହଉଛି ଟିକସରର ଥବିୟା ରୟାର୍ ସରକୟାରଙ୍କ ଭୟାଗ 
(ଏସରଏିସଟି) ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍କ ଅଂଶ 
(ସିରଏିସଟି)ର ମିଶ୍ରଣ।

ପୋଞ୍ ପ୍ର�ୋର ଜିଏସଟି ହୋର ସୋ୍ବର 
ଏ� ପ୍ରଗତଶିୀଳ ବ୍ୟବସ୍ୋ

 ମଲୂ୍ ଏବଂ ସୟାମୟାରକି- ଆଥଷିକ ଢୟାଞ୍ଚୟାକୁ ରଦଖ ିଏହ ି
ଟିକସର ବିଭିନ୍ନ ହୟାର ଧୟାର୍୍  କରୟାରୟାଇଛି । ରଏିସଟି 
ଏକ ପରିବତ୍ନ୍ଶଜୀଳ ହୟାର ଆଧୟାରିତ ବ୍ବସ୍ୟା 
ରୟାହୟା ପରିସି୍ତିକୁ ଦୃଷି୍ରର ରଖ ି ସମୟୟା୍ରର 
ପରିବତ୍ନ୍ କରୟାରୟାଇଥୟାଏ ।

 ରଏିସଟିର ଢୟାଞ୍ଚୟା ରହଲୟା ଅତି ସରଳ । ରଏିସଟି 
ବ୍ବସ୍ୟାରର ପୟାଞ୍ଚପ୍ରକୟାର ହୟାର ରହଛିି; ରଗୟାଟିଏ 
ଟିକସମକୁ୍ତ ୍ ଲୟାବ୍ , ୫% ୍ ଲୟାବ୍ , ୧୨% ୍ ଲୟାବ୍ , ୧୮% 
୍ ଲୟାବ୍  ଏବଂ ୨୮% ୍ ଲୟାବ୍  ।

 ଶକି୍ୟା ଓ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ସଂପକଜ୍ୀତ ଅତ୍ୟାବଶ୍କ ସୟାମଗ୍ରଜୀକୁ 
ଟିକସ ମକୁ୍ତ ରଖୟାରୟାଇଛି । ବସୁ୍ତ ଓ ରସବୟା ରୟାହୟାକି 
ରସୌଖନି ସୟାମଗ୍ରଜୀ ପର୍୍ ୟାୟଭୁକ୍ତ ରସସବୁକୁ ୨୮% 
୍ ଲୟାବ୍ ରର ରଖୟାରୟାଇଛି ।

ଭୋରତକର ପ୍ରଚଳିତ ଚୋରି 
ପ୍ର�ୋର ଜଏିସଟି କହଲୋ:

ଏ� ରୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏ� ଟି�ସ
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ରମୟାଦଜୀ ଏହ ିସୟାମଗି୍ରକ ଟିକସ ବ୍ବସ୍ୟାର ଶଭୁୟାରମ୍ଭ କରିଥରିଲ । 
ରଏିସଟି ବ୍ବସ୍ୟା ପ୍ରଚଳନ ରହବୟା ଦିନଠୟାରୁ ହି ଁ ଏହୟାର ପ୍ରଭୟାବ 
ଦୃଶ୍ ରହୟାଇଥଲିୟା । ଏହୟା ଦ୍ୟାରୟା ଆ୍ଃରୟାର୍ ‘ନୟାକୟା’ (ରଚକ୍  
ପଏଣ୍ଟ୍ ମୟାନ)କୁ ହଟୟାଇ ଦିଆରୟାଇଥଲିୟା । ପ୍ରରବଶ କର ଉରଛେଦ 
ଦ୍ୟାରୟା ଅନ୍ୟାନ୍ ସହରମୟାନଙୁ୍କ ସୟାମଗ୍ରଜୀ ପରିବହନ ସହରସୟାଧ୍ୟ 

ରହୟାଇଛି । ରଏିସଟି ବ୍ବସ୍ୟା ପ୍ରବତ୍ଷିତ ରହବୟା ପବୂରୁ୍ ଅରନକ 
ରୟାର୍ ଅବସର ବିରନୟାଦନ ଟିକସ ଭୟାରବ ୩୫ରୁ ୧୧୦ ପ୍ରତିଶତ 
ପର୍୍ ୍ ଟିକସ ବସୟାଉଥରିଲ ରୟାହୟାକି ଏରବ ରରଥଷ୍ ମୟାତ୍ରୟାରର 
ହ୍ୟାସ ପୟାଇଛି । ପବୂରୁ୍ ୨୩୫ଟି ସୟାମଗ୍ରଜୀ ଉପରର ବସୟାରୟାଉଥବିୟା 
ଟିକସର ହୟାର ୩୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧକି ଥଲିୟା । ରଏିସଟି ରସଥରୁି 

ବରଣ୍ଣ ବରଣ୍ଣର ବଚିୋରବମିରଣ୍ଣ ଓ ଆକଲୋଚେୋ ପକର ୨୦୧୭ ମସିହୋକର ଜଏିସଟି ବ୍ୟବସ୍ୋ ଲୋଗ ୁ�ରୋ�ୋଇଛି
 ତତ୍କୟାଳଜୀନ ଅଟଳ ବିହୟାରଜୀ ବୟାରରପୟଜୀ ରନତୃତ୍ୟାଧଜୀନ 

ସରକୟାର ୨୦୦୦ ମସିହୟାରର ରଦଶରର ଏକ ଏକଜୀକୃତ 
ଟିକସ ବ୍ବସ୍ୟା ପ୍ରଚଳନ କରିବୟା ନିମର୍ ଚି୍ୟା କରିଥରିଲ । 

 ୨୦୦୬ ଏବଂ ୨୦୦୭ ମସିହୟାର ସୟାଧୟାରଣ 
ବରରଟରର ମଧ୍ୟ ରଏିସଟି କଥୟା ତତ୍କୟାଳଜୀନ ଅଥମ୍ନ୍ତଜୀ 
ସଚୂଜୀତ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା । ୨୦୦୭ ମସିହୟାରର ରୟାର୍ 
ଅଥମ୍ନ୍ତଜୀମୟାନଙୁ୍କ ରନଇ ଏକ ରଗୁ ୍ କମିଟି ଗଠନ 
କରୟାରୟାଇଥଲିୟା।

 ୨୦୦୮ ମସିହୟାର ବରରଟ ଅଭିଭୟାରଣରର ୨୦୧୦ 
ମସିହୟା ଏପି୍ରଲ ୧ ତୟାରିଖ ଠୟାରର ସୟାରୟା ଭୟାରତରର 
ରଏିସଟି ପ୍ରବତ୍ନ୍ର ଆବଶ୍କତୟାକୁ ଅଥମ୍ନ୍ତଜୀ ଉରଲ୍ଖ 
କରିଥରିଲ । କିନ୍ତୁ ରସରତରବରଳ ରୟାର୍ ଅଥମ୍ନ୍ତଜୀମୟାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ଏଥପିୟାଇ ଁସହମତି ପ୍ରକୟାଶ ପୟାଇନଥଲିୟା ।

 ୨୦୧୪ ମସିହୟାରର ରକନ୍ଦ୍ରରର ଏକ ନୂତନ ସରକୟାର 
ଦୟାୟିତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବୟା ପରର ରଏିସଟି ବ୍ବସ୍ୟା ପ୍ରବତ୍ନ୍କୁ 
ତ୍ରୟାନ ୍ତି କରିବୟା ନିମର୍ ପଦରକ୍ପ ନିଆରୟାଇଥଲିୟା । 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀଙ୍କ ରନତୃତ୍ରର ତତ୍କୟାଳଜୀନ 
ଅଥମ୍ନ୍ତଜୀ ଅରୁଣ ରରଟଲଜୀ ଏହୟାକୁ ଆରଗଇ ରନବୟା 
ଦିଗରର ଗରୁୁତ୍ପର୍ୂ୍ ଭୂମିକୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥରିଲ ।

 ବସୁ୍ତ ଓ ରସବୟା କର (ରଏିସଟି) ବ୍ବସ୍ୟା ପ୍ରବତ୍ନ୍ 
ନିମର୍ ସରକୟାର ୧୨୨ତମ ସୟାମ ୍ିଧୟାନିକ ସଂରଶୟାଧନ 
ବିଲ୍  ଆଗତ କରିଥରିଲ । ତଦନୁସୟାରର ସମ୍ିଧୟାନର 
ଧୟାରୟା ୨୪୬, ୨୪୮ ଏବଂ ୨୬୮କୁ ସଂରଶୟାଧନ 
କରୟାରୟାଇଥଲିୟା । ୨୦୧୫ ମସିହୟା ରମ ମୟାସରର ଏହ ି
ବିଲ୍  ରଲୟାକସଭୟାରର ଅନୁରମୟାଦନ ଲୟାଭ କରିବୟା ପରର 
୨୦୧୬ ମସିହୟା ଅଗଷ୍ ମୟାସରର ତୟାହୟା ରୟାର୍ସଭୟାରର 
ଗହୃଜୀତ ରହୟାଇଥଲିୟା ଏବଂ ଏହୟାକୁ ରକୌଣସି ବିରରୟାଧଜୀ 
ଦଳ ବିରରୟାଧ କରିନଥରିଲ । ଏହପିରି ଭୟାରବ ୧୦୧ତମ 
ସୟାମ ୍ିଧୟାନିକ ସଂରଶୟାଧନ ପୟାରିତ ରହୟାଇଥଲିୟା ।

 ରରରହତୁ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଭୟ ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରୟାର୍ 
ସରକୟାରମୟାନଙ୍କ କ୍ମତୟା ପରିସରଭୁକ୍ତ, ରତଣ ୁ ଏହୟା 
ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରର ଗହୃଜୀତ ରହବୟା ପରର 
ସଦୁ୍ଧୟା ରଦଶର ଅଦ୍ଧୟ୍ାଧକି ରୟାର୍ ବିଧୟାନସଭୟା ଏହ ି
ବିଲକୁ ସ୍ୱଜୀକୃତି ପ୍ରଦୟାନ କରିବୟା ଆବଶ୍କ ପଡ଼ୁଥଲିୟା । 
ଏବଂ ତଦନୁସୟାରର ତୟାହୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାପ୍ତ ରହୟାଇଥଲିୟା । ଏହ ି
ବିଲ୍ କୁ ସ୍ୱଜୀକୃତି ପ୍ରଦୟାନ କରିବୟାରର ଆସୟାମ ବିଧୟାନସଭୟା 
ଥଲିୟା ରଦଶର ପ୍ରଥମ ବିଧୟାନପୟାଳିକୟା ।

ଜଏିସଟି ବ୍ୟବସ୍ୋ ପ୍ରଚଳେ ପବୂଣ୍ଣରୁ ସୋମି୍ଧୋେ�ି 
ସଂକଶୋଧେର ଆବଶ୍ୟ�ତୋ
ଭୟାରତର ଶୟାସନ ବ୍ବସ୍ୟା ସଂଘଜୀୟ ଧୟାରୟା ଉପରର ଆଧୟାରିତ ରରଉଥଁରିର ଟିକସ 
ବସୟାଇବୟା କ୍ମତୟାକୁ ଉଭୟ ରୟାର୍ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ବଣ୍ଟନ କରୟାରୟାଇଛି। 
ତଦନୁସୟାରର ରକୌଣସି ବ୍କିିରରୟାଗ୍ ବସୁ୍ତ ଉପରର ଟିକସ ବସୟାଇବୟାର ଅଧକିୟାର ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୟାରଙ୍କର ନୟାହି ଁ। ରସହଭିଳି ରକୌଣସି ରସବୟା ଉପରର କର ଧୟାର୍୍  କରିବୟା ମଧ୍ୟ 
ରୟାର୍ମୟାନଙ୍କ ଅଧକିୟାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁରହ ଁ। କିନ୍ତୁ ବସୁ୍ତ ଓ ରସବୟା କର  (ରଏିସଟି)ରର 
ଥବିୟା ବ୍ବସ୍ୟା ଅନୁସୟାରର ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିକି୍ରତ ବସୁ୍ତ ଉପରର ଟିକସ ଅସଲୁ କରିବୟାର 
ଅଧକିୟାର ପ୍ରଦୟାନ କରିବୟାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପର୍୍ ୍ ଏହ ିଅଧକିୟାର ରକବଳ ରୟାର୍ମୟାନଙ୍କ ଠୟାରର 
ହି ଁନିହତି ଥଲିୟା । ଏହୟାତିରିକ୍ତ, ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍କର ରକବଳ ରସବୟା ଉପରର ଟିକସ ବସୟାଇ 
ତୟାହୟା ଅସଲୁ କରିବୟାର କ୍ମତୟା ଥଲିୟା ଏବଂ ଏରବ ରୟାର୍ମୟାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ରସବୟା ଉପରର କର 
ବସୟାଇବୟାର ଅଧକିୟାର ମିଳିବୟାର ଆବଶ୍କତୟା ଅନୁଭୂତ ରହଲୟା । ଏପରି ସ୍ରଳ, ଉଭୟ 
ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ରୟାର୍ ସରକୟାରମୟାରନ ନିର ନିରର ରଏିସଟି ଟିକସ ବସୟାଇ ପୟାରିରବ । ରତଣ ୁ
ଏଭଳି ବ୍ବସ୍ୟା କରିବୟା ହି ଁଏହ ିସୟାମ ୍ିଧୟାନିକ ସଂରଶୟାଧନ ପଛର ମଳୂ ଉରଦ୍ଶ୍ ଥଲିୟା ।
ଭୋରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ୋର ଅେୁପମ ଉଦୋହର� – 
ଜଏିସଟି ପରିରଦ
ରଏିସଟି ସୟାମ ୍ିଧୟାନିକ ସଂରଶୟାଧନ ରଦଶରର ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରର ଏକ ରଏିସଟି ପରିରଦ 
ନୟାମକ ସୟାମ ୍ିଧୟାନିକ ସଂସ୍ୟା ଗଠନ କରିବୟା ନିମର୍ ବୟାଧ୍ୟତୟାମଳୂକ ବ୍ବସ୍ୟା କରିଛି । 
ରଏିସଟି ପରିରଦରର ଉଭୟ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ରୟାର୍ ସରକୟାରମୟାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧତି୍ ରହଛିି 
ଏବଂ ଏହ ିପରିରଦ ସରକୟାରଙୁ୍କ ସମୟୟା୍ରର ତୟାଙ୍କର ପରୟାମଶ ୍ପ୍ରଦୟାନ କରିରବ । 
ଏହ ିପରିରଦରର, ରକନ୍ଦ୍ର ଅଥ ୍ମନ୍ତଜୀଙୁ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ ପଦ ପ୍ରଦୟାନ କରୟାରୟାଇଛି ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର 
ଅଥ ୍ରୟାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତଜୀ ରରଣ ସଦସ୍ ଭୟାରବ ରହଛି୍ି । ରସହଭିଳି ରୟାର୍ ଅଥମ୍ନ୍ତଜୀଗଣ 
କିମୟ୍ା ରୟାର୍ ସରକୟାରଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା ମରନୟାନଜୀତ ଅନ୍ ରକୌଣସି ମନ୍ତଜୀଙୁ୍କ ରୟାର୍ ସରକୟାରଙ୍କ 
ପକ୍ରୁ ପରିରଦରର ସଦସ୍ ରୂରପ ଗ୍ରହଣ କରୟାରୟାଇଛି । ପରିରଦରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାର 
ଏକ ତୃତଜୀୟୟାଂଶ ରଭୟାଟଦୟାନ ଅଧକିୟାର ପୟାଇଥବିୟାରବରଳ ରୟାର୍ମୟାନଙୁ୍କ ଦୁଇ ତୃତଜୀୟୟାଂଶ 
ରଭୟାଟିଂ ଅଧକିୟାର ପ୍ରଦୟାନ କରୟାରୟାଇଛି । ରତଣ ୁତିନି ଚତୁଥୟ୍ାଂଶ ରଭୟାଟ ହୟାସଲ 
କରିଥବିୟା ରରରକୌଣସି ନିଷ୍ପତି୍କୁ ପରିରଦରର ଗହୃଜୀତ କରୟାରୟାଇପୟାରିବ ।



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଜଲ୍ାଇ 1-15, 202130

ଏ� ଜିଏସଟି, ଅକେ� ଉପ�ୋର

୨୨୫ଟି ସୟାମଗ୍ରଜୀ ଉପରର ଟିକସକୁ ୨୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ୟାସ କରିଛି 
ରଦ୍ପି ଅବଶଷି୍ ୧୦ଟି ସୟାମଗ୍ରଜୀ ଉପରର ଟିକସ ହୟାର ୧୮ 
ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ୟାସ ପୟାଇଛି । ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧ ିପୟାଇ ଁସମୟ ସଜୀମୟା (୍ ଲୟାବ୍ )
କୁ ସି୍ର ରଖୟାରୟାଇଥଲିୟା ରଦ୍ୟାରୟା ସୟାମଗ୍ରଜୀର ମଲୂ୍ ହଠୟାତ୍  ବୃଦି୍ଧ 
ପୟାଇପୟାରିବ ନୟାହି ଁରବୟାଲି ବ୍ବସ୍ୟା ରହଛିି । ସୟାଧୟାରଣ ରଲୟାକଙ୍କ 

ଦ୍ୟାରୟା ବ୍ବହୟାର କରୟାରୟାଉଥବିୟା ସୟାମଗ୍ରଜୀଗଡ଼ିୁକୁ ଶନୂ କିମୟ୍ା ୫% 
ଟିକସ ବ୍ୟାରକଟ୍ ରର ରଖୟାରୟାଇଛି । ରିଟର୍୍ ଫୟାଇଲିଂ ଏବଂ ଆୟ 
କର ରିଟଣ୍୍ଟ ରପୈଠକୁ ମଧ୍ୟ ଅନଲୟାଇନରର କରୟାରୟାଉଛି ରଦ୍ୟାରୟା 
ରଦଶରର ପବୂରୁ୍ ପ୍ରଚଳିତ ଥବିୟା ଇନ ୍ସରପ୍୍ଟର ରୟାର ହ୍ୟାସ ପୟାଇଛି। 
ରୟାର୍ମୟାନଙୁ୍କ ଏହ ି ଗ୍ୟାରରଣି୍ଟ ପ୍ରଦୟାନ କରୟାରୟାଇଛି ରର ପ୍ରଥମ 

ଏ��ି ିଉତ୍ୋଦେ ପରିବକର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୁକି୍ତ ଉପକର ଟି�ସ
ଉତ୍ୟାଦନ ଠୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହୟା ଉପରଭୟାକ୍ତୟାଙ୍କ ହୟାତରର 
ପହଞ୍ଚବିୟା ପର୍୍ ୍ ଏହୟା ଉପରର ଟିକସ ବସୟା ପ୍ରକି୍ରୟୟାରର ଅରନକ 
ପର୍୍ ୟାୟ ସୟାମିଲ ଥଲିୟା । ରତରବ ରଏିସଟିର ଏକ ରମୌଳିକ 
ରବୈଶଷି୍୍ ରହଲୟା ସୟାରୟା ରଦଶରର ଏହ ିରଚନ୍ ରର ଏକ ସରଳ ତଥୟା 
ଅବୟାରିତ ଇନପଟ୍ୁ  ରକ୍ରଡ଼ିଟ୍  ପ୍ରବୟାହ ରୟାରି ରଖବିୟା ( ରକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ 
ଉତ୍ୟାଦନ ରହବୟାଠୟାରୁ ରନଇ ତୟାହୟା ବ୍ବହୟାର ରହବୟା ପର୍୍ ୍) । 
‘ଇନପଟ୍ୁ  ରକ୍ରଡ଼ିଟ୍ ’ କହରିଲ ସରଳ ଭୟାରୟାରର ଏହୟା ବୁଝୟାଇଥୟାଏ 
ରର ଆଉଟପଟ୍ୁ  ଉପରର ରକୌଣସି ଟିକସ ରଦବୟାରବରଳ ଇନପଟ୍ୁ  
ଉପରର ଆପଣ ପବୂରୁ୍ ରଦଇଥବିୟା ଟିକସକୁ ଆପଣ କମୟାଇ 
ପୟାରିରବ ଏବଂ ଅବଶଷି୍ ଟିକସ ରଦରବ ।

ଟିକସ ହୟାରରର ରକୌଣସି ରବୈରମ୍ ନୟାହି ଁ
ଏରବ ଭୟାରତ ଏକ ଏକଜୀକୃତ ବରୟାରରର ପରିଣତ ରହୟାଇଛି । 
ପବୂରୁ୍ ଥବିୟା ଆ୍ଃରୟାର୍  ତନଖ ି ଫୟାଟକ ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ଉରଛେଦ 
କରୟାରୟାଇଛି ଏବଂ ଏଥପିୟାଇ ଁ ଦରକୟାର ଥବିୟା ପ୍ରରବଶ କରକୁ ମଧ୍ୟ 
ହଟୟାଇ ଦିଆରୟାଇଛି । ଏହୟା ଦ୍ୟାର ରୟାର୍ମୟାନଙୁ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସୟାମଗ୍ରଜୀ 
ଓ ମୟାଲ ପହଞ୍ଚବିୟା ସହରସୟାଧ୍ୟ ରହୟାଇପୟାରିଛି । ରଏିସଟି ବ୍ବସ୍ୟା 
ପବୂରୁ୍ ଅରନକ ରୟାର୍ ୩୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ରନଇ ୧୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍୍ ୍ 
ମରନୟାରଞ୍ଜନ ରନ ଟିକସ ଲୟାଗ ୁକରୁଥରିଲ ରୟାହୟାକି ନୂତନ ବ୍ବସ୍ୟା 
କୟାର୍୍ କୟାରଜୀ ରହବୟାପରର ଏହୟା ରରଥଷ୍ ହ୍ୟାସ ପୟାଇଛି । ରୟାର୍ମୟାନଙୁ୍କ 
ଏହ ିଗ୍ୟାରରଣି୍ଟ ଦିଆରୟାଇଛି ରର ରସମୟାନଙୁ୍କ ପ୍ରଥମ ପୟାଞ୍ଚବର ୍ପର୍୍ ୍ 
ନିରସ୍ୱ ରୟାରସ୍ୱ ଠୟାରୁ ଅଧକି ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଥ ୍ରରୟାଗୟାଇ ଦିଆରିବ ।

ସୟାରୟା ରଦଶରର ପ୍ରତ୍କ୍ ଭୟାରବ ସବୁ ସ୍ୟାନରର ଏହ ିବସୁ୍ତ ଓ ରସବୟାକର 
ବ୍ବସ୍ୟା ସହରରର ପ୍ରବତ୍ନ୍ କରୟାରିବୟା ସକୟାରଶ ରଏିସଟି ପରିରଦ 
ଗଠନ କରୟାରୟାଇଛି ରୟାହୟାକି ସଂପର୍ୂ୍ ବ୍ବସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତଣ କରୁଛି ।  
୨୦୧୬ ରସରପ୍ଟମର୍ ୨୨ ତୟାରିଖ ଠୟାରୁ ଏହ ିପରିରଦ ଗଠତି ରହବୟା 
ଦିନରୁ ଅଦ୍ୟାବଧ ିଏହୟାର ୪୩ଟି ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ିତ ରହୟାଇସୟାରିଛି ।

ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ରବୟାଝରୁ ମକିୁ୍ତ
ପବୂର୍ ଟିକସ ବ୍ବସ୍ୟା ଅନୁସୟାରର ରଗୟାଟିଏ ସୟାମଗ୍ରଜୀ ଉପରର  ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରକୟାର ଅରନକ ଟିକସ ବସୟା ରୟାଉଥଲିୟା। ଅରନକ ରକ୍ତ୍ରରର, ରରଉ ଁସୟାମଗ୍ରଜୀ 
ଉପରର ପବୂରୁ୍ ଟିକସ ଦିଆ ସରିଛି ତୟାହୟା ଉପରର ସଦୁ୍ଧୟା ପଣୁ ି ଥରର 
ଟିକସ ଧୟାର୍୍  କରୟାରୟାଉଥଲିୟା । ଏପରି ରହବୟାର କୟାରଣଟି ରହଲୟା ଏହୟାରର 
ଅରନକ ସୟାମଗ୍ରଜୀ ଏପରି ଅଛି ରୟାହୟା ଦୁଇ କିମୟ୍ା ତରତୟାଧକି ବଗର୍ର ବଗଜ୍ୀକୃତ 
ରହୟାଇପୟାରିବ । ରଏିସଟିରର ଥବିୟା ଇନପଟ୍ୁ  ରକ୍ରଡିଟ୍  ସିଷ୍ମ ୍ ଏହ ିସମସ୍ୟାକୁ 
ସବୁଦିନ ସକୟାରଶ ସମୟାଧୟାନ କରିରଦଇଛି । ତଦ୍ୟାରୟା ସଲୁଭ ମଲୂ୍ରର 
ରଗୟାଟିଏ ଦ୍ରବ୍ ପରିରଶରରର ଉପରଭୟାକ୍ତୟାଙ୍କ ନିକଟରର ପହଞ୍ଚପିୟାରୁଛି ।

ଉଦୟାହରଣ ସ୍ୱରୂପ - ଆପଣ ରଦି ଚୂଡ଼ୟା୍ କିମୟ୍ା ବୟାସ୍ତବ ଉପରଭୟାକ୍ତୟା 
ନରହୟାଇଥୟା୍ି ଏବଂ ରଏିସଟିର ରରରକୌଣସି ପବୂ ୍ ପର୍୍ ୟାୟରର ଆପଣ 
ଏହୟା ଉପରର ଟିକସ ଭରଣୟା କରିଛ୍ି, ତୟା’ରହରଲ ଆପଣଙ୍କ ରସଥପିୟାଇ ଁ
ରକ୍ରଡ଼ିଟ୍  ମିଳିବ । ଆପଣ ରସହ ିରକ୍ରଡ଼ିଟ୍ କୁ ରଏିସଟି ରପୈଠ କଲୟାରବରଳ 
ସରକୟାରଙୁ୍କ ରଦଖୟାଇ ପୟାରିରବ । ଏହୟାତିରିକ୍ତ, ଆପଣ ଚୟାହିରଁଲ 
ଆପଣଙ୍କର ରସହ ି ରକ୍ରଡ଼ିଟ୍ କୁ ଟ୍ୟାକ୍ ରକ୍ରଡ଼ିଟ୍  ସିଷ୍ମ ରରିଆରର ମଧ୍ୟ 
ଭରଣୟା (ଆଡରଷ୍ଟ୍ ) କରିପୟାରିରବ । ପ୍ରତି ମୟାସରର ରଏିସଟି ରିଟର୍୍ ଫୟାଇଲ୍  
କଲୟାରବରଳ ଏଭଳି ଆଡରଷ୍ କରୟାରୟାଇପୟାରିବ ।

ସଂପର୍ୂ୍ ରୂରପ ଅନଲୟାଇନ୍  ବ୍ବସ୍ୟା
ରଏିସଟି ବ୍ବସ୍ୟା ଅନୁସୟାରର, ଅନଲୟାଇନରର ହି ଁ ଟିକସ ପ୍ରଦୟାନର ସକଳ 
ପ୍ରକୟାର କୟାରବୟାର ସଂପୟାଦନ କରୟାରିବ । ସଂପକୃ୍ତ ପକ୍ ପ୍ରରତ୍କ କୟାରବୟାରର 
ରସିଦକୁ ନିର ପୟାଖରର ରଖରିବ । ନିର ନିରର ରସହ ିରସିଦ ରରିଆରର 
ହି ଁ ରସମୟାରନ ଇନପଟ୍ୁ  ଟ୍ୟାକ୍ ରକ୍ରଡିଟ୍  ସବିୁଧୟା ହୟାସଲ କରିପୟାରିରବ । 
ରଦି ଏଥରିର ସମୟାନତୟା ନଥୟାଏ ରତରବ ଅନଲୟାଇନ୍ ରର ହି ଁ ରକଉଠଁୟାରର 
ତ୍ରୁଟିବିଚୁ୍ତି ରହଛିି ତୟାହୟା ଧରୟାପଡ଼ିରିବ । ପ୍ରରତ୍କ ସ୍ତରରର ରଏିସଟି ରପୈଶ 
ଦୟାୟିତ୍ ସମ୍ୟାଦନ କରୟାରୟାଉଥବିୟା ରରୟାଗ ୁଟିକସ ପ୍ରଦୟାନର ରଚନ୍  ରକଉଠଁୟାରର 
ରହରଲ ତୁଟିରିବ ନୟାହି ଁକୟାରଣ ରକୌଣସି ବ୍ବସୟାୟଜୀ ରକରବ ତୟାଙ୍କର ରକ୍ରଡିଟ୍  
ସବିୁଧୟା ହୟାସଲ ସବିୁଧୟାକୁ ହୟାତଛଡ଼ୟା କରିବୟାକୁ ଚୟାହିରଁବନୟାହି ଁ। 

ଏ� ରୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏ� ଟି�ସ
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ପୟାଞ୍ଚବର ୍ ସକୟାରଶ ରସମୟାରନ ରସମୟାନଙ୍କ ରୟାରସ୍ୱ ଉପରର ୧୪ 
ପ୍ରତିଶତ ଅଧକି ଅଥ ୍ ପୟାଇରବ । ରଏିସଟି ବ୍ବସ୍ୟା ପ୍ରଚଳନ 
ରକବଳ ରଦଶରର ବ୍ବସୟାୟିକ କୟାରବୟାର ବୃଦି୍ଧରର ସହୟାୟକ 
ରହୟାଇନୟାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ରଦଶର ସୟାମଗି୍ରକ ଘରରୟାଇ ଉତ୍ୟାଦ 
(ରିଡିପି) ବୃଦି୍ଧ ସହିତ ମଦୁ୍ରୟାସ୍ଜୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତଣ କରିବୟାରର 

ସହୟାୟକ ରହୟାଇପୟାରିଛି । ରିଏସଟି ରଦଶରର ଏକ ବ୍ବସୟାୟ- 
ଅନୁକୂଳ ବୟାତୟାବରଣ ସଷିୃ୍ କରିଛି । ୨୦୨୫ ମସିହୟା ସଦୁ୍ଧୟା ରଦଶକୁ 
ଏକ ୫ ଟି୍ରଲିୟନ୍  ଡଲୟାର ଅଥନ୍ଜୀତିରର ପରିଣତ କରିବୟା ନିମର୍ 
ଏକ ଉଚ୍ଚୟାକୟାଂକ୍ଜୀ ଲକ୍୍ ରଖୟାରୟାଇଛି ରରଉଥଁରିର ରିଏସଟିର 
ଏକ ଗରୁୁତ୍ପର୍ୂ୍ ଭୂମିକୟା ରହିଛି ।  

ଜଏିସଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁହତି�ର
ରଦଶରର ରଏିସଟି ବ୍ବସ୍ୟା କୟାର୍୍ କୟାରଜୀ ରହବୟା ଫଳରର ଟିକସ ବ୍ବସ୍ୟାରର ସ୍ୱଛେତୟା ଏବଂ 
ଉତ୍ରଦୟାୟିତ୍ ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇଛି । ରଗୟାଟିଏ ପରଟ, ସରକୟାରଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକି୍ରୟୟା 
ଏହୟାଦ୍ୟାର ସହରସୟାଧ୍ୟ ରହୟାଇପୟାରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ ପକ୍ରର ଏହୟା ଉଭୟ ବ୍ବସୟାୟଜୀ ଓ 

ଉପରଭୟାକ୍ତୟାଙ୍କ ପୟାଇ ଁମଧ୍ୟ ଉପକୟାରସିଦ୍ଧ ରବୟାଲି ପ୍ରମୟାଣତି ରହୟାଇଛି।
ଉପରଭୟାକ୍ତୟାଙ୍କ ପୟାଇ ଁସବୁିଧୟା

 ଏହୟା ଦ୍ୟାରୟା ରଗୟାଟିଏ ସୟାମଗ୍ରଜୀ ଉପରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୟାର ଟିକସ 
ବସୟାରିବୟାର ରରଉ ଁ ଧୟାରୟା ପ୍ରଚଳିତ ଥଲିୟା ତୟାହୟାର ଉରଛେଦ 
ଘଟିଛି । ଏବଂ ଟିକସ ବସୟାରୟାଇଥବିୟା ସୟାମଗ୍ରଜୀ ଉପରର ପଣୁ ି
ଥରର ଟିକସ ବସୟାଇବୟା ବ୍ବସ୍ୟା ହଟିବୟା ଦ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ସୟାମଗ୍ରଜୀର 
ମଲୂ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାସ ପୟାଇଛି । ପ୍ରୟାକ୍  ରଏିସଟି ଅବଧ ିତୁଳନୟାରର 
ଏରବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୟାର ସୟାମଗ୍ରଜୀର ମଲୂ୍ ମଧ୍ୟ କମିପୟାରିଛି ।

 ସମସ୍ତ ପ୍ରକୟାର ଅତ୍ୟାବଶ୍କ ସୟାମଗ୍ରଜୀ ଉପରର ଟିକସ ହୟାର 
ଖବ୍ୁ  କମ ୍ ଧୟାର୍୍  କରୟାରୟାଇଛି । ଏହୟା ଫଳରର ସୟାଧୟାରଣ 
ରକ୍ରତୟାଟିଏ ତୟାର ନିତ୍ବ୍ବହୟାର୍୍  ସୟାମଗ୍ରଜୀ ଶସ୍ତୟାରର 
କିଣବିୟାକୁ ସକ୍ମ ରହୟାଇପୟାରିଛି । ଏହୟା ରଦଶର ଗରିବ ତଥୟା 
ମଧ୍ୟମ ଆୟରକୁ୍ତ ବଗଙ୍୍କ ସକୟାରଶ ଆଶ୍ୱସି୍ତ ପହଞ୍ଚୟାଇଛି ।

ବ୍ବସୟାୟଜୀଙ୍କ ପୟାଇ ଁସବୁିଧୟା
 ପବୂରୁ୍ ୧୭ ପ୍ରକୟାର ଟିକସ ବ୍ବସ୍ୟା ଥଲିୟା ରୟାହୟାର ଅଥ ୍ ରହଲୟା 

ଏହୟାରର ଟିକସଦୟାତୟାମୟାନଙୁ୍କ ୧୭ ପ୍ରକୟାରର ରିଟର୍୍ ଦୟାଖଲ ଭଳି ରବୟାଝ 
ମଣୁ୍ଡୟାଇବୟାକୁ ପଡ଼ୁଥଲିୟା ଏବଂ ୧୭ ପ୍ରକୟାର ଆରସସରମଣ୍ଟର ସମଖୁଜୀନ 
ରହବୟାକୁ ପଡ଼ୁଥଲିୟା । ଏହୟା ବ୍ତଜୀତ ରସମୟାନଙୁ୍କ ଅ ୍୍ଟଟ୍ରୟାଇ ଭୟାରବ ପ୍ରରବଶ 
କର ଭଳି ରବୟାଝ ମଣୁ୍ଡୟାଇବୟାକୁ ପଡ଼ିଥଲିୟା। ଏଭଳି କଷ୍ରୁ ଏରବ ରଏିସଟି 
ରସମୟାନଙୁ୍କ ମକୁ୍ତ କରିବୟା ସହ ସବୁ ପ୍ରକୟାର ସ୍ୱୟାଧୟାନତୟା ପ୍ରଦୟାନ କରିଛି ।

 ସମସ୍ତ ପ୍ରକୟାର ନଥକିରଣ ଏବଂ ରିଟର୍୍ ଫୟାଇଲ୍  ଏରବ ଅନଲୟାଇନ 
ରରୟାରଗ ହି ଁସମ୍ୟାଦିତ ରହଉଛି । ରତଣ ୁବ୍ବସୟାୟଜୀମୟାନଙୁ୍କ ରଏିସଟି 
ଟ୍ୟାକ୍ ଅଫିସ ୍କୁ ବୟାରମୟ୍ାର ରଦୌଡ଼ିବୟାର ବୟାଧ୍ୟବୟାଧକତୟାରୁ ମକୁ୍ତ 
କରିପୟାରିଛି । ରସହଭିଳି ଇନପଟ୍ୁ  ରକ୍ରଡିଟ୍  ମୟାଧ୍ୟମରର ରସମୟାରନ 
ନିରର ରିଫଣ୍ଡ୍  ସବିୁଧୟା ପୟାଇବୟା ମଧ୍ୟ ସହରସୟାଧ୍ୟ ରହୟାଇପୟାରିଛି ।

 ରଦଶର ରଏିସଟି ବ୍ବସ୍ୟା ପ୍ରଚଳିତ ରହବୟା ପବୂରୁ୍ ଟିକସ 
ହୟାର ଖବ୍ୁ  ରବଶଜୀ ଥଲିୟା ରରଉ ଁକୟାରଣରୁ ଅରନକ ରଲୟାକ 
ଟିକସ ଫୟାଙୁ୍କଥରିଲ । କିନ୍ତୁ ରଏିସଟି ବ୍ବସ୍ୟା ପ୍ରରତ୍କ 
ବ୍ବସୟାୟଜୀଙ୍କ ପୟାଇ ଁନୟାମ ପଞ୍ଜଜୀକରଣକୁ ବୟାଧ୍ୟତୟାମଳୂକ 
କରିଛି । ରଏିସଟି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ ପବୂକ୍, 
ଟିକସଦୟାତୟାଙୁ୍କ ଏଥରିର ସୟାମିଲ କରିବୟାର ଅବସର ବୃଦି୍ଧ 
ପୟାଇଛି । ରସହସିବୁ ବ୍ବସୟାୟଜୀମୟାନଙୁ୍କ ଏରବ ଟିକସ 
ରଚନ୍ ରର ସୟାମିଲ କରୟାରୟାଇଛି ରରଉମଁୟାରନ କି ପବୂରୁ୍ 
ଏଥରୁି ବୟାଦ୍  ପଡ଼ିଥରିଲ । ଏହୟା ଦ୍ୟାରୟା ରଦଶର ରୟାରସ୍ୱ 
ସଂଗ୍ରହ ମୟାତ୍ରୟାରର ବୃଦି୍ଧ ଘଟିଛି । ରସହଭିଳି ରିଟର୍୍ 
ଦୟାଖଲ କରୁଥବିୟା ଟିକସଦୟାତୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି।

 ଅନଲୟାଇନ୍  ବ୍ବସ୍ୟା ରରିଆରର ରଏିସଟି ରିଟର୍୍ 
ଫୟାଇଲ୍  କଲୟାରବରଳ ପ୍ରରତ୍କ ପର୍୍ ୟାୟରର 
ରସିଦକୁ ମିଳୟାରୟାଇଥୟାଏ । ରରରତରବରଳ ରସିଦରର 
ରକୌଣସି ପ୍ରକୟାର ଅସଙ୍ଗତି ନଥୟାଏ ରସରତରବରଳ ହି ଁ
ବ୍ବସୟାୟଜୀମୟାନଙୁ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ ରକ୍ରଡିଟ୍  ପୟାଇବୟାକୁ ରରୟାଗ୍ 
ବିରବଚନୟା କରୟାରୟାଇଥୟାଏ । ପ୍ରଥମ ପର୍୍ ୟାୟ ଟିକସ 
ରପୈଠ ଏବଂ ପରବତ୍ଜ୍ୀ ଟିକସ ରପୈଠ ମଧ୍ୟରର ଏହୟାକୁ 
ସଦୟାରବରଳ ରମଳୟାରୟାଇଥୟାଏ । ଏହୟା ଦ୍ୟାରୟା ଟିକସ 
ଫୟାଙି୍କକୁ ମଧ୍ୟ ରରୟାକୟାରୟାଇ ପୟାରିଛି ।

 କଳୟାବରୟାରଜୀ ଏବଂ ରଚୟାରୟା କୟାରବୟାରର ସମ୍ଭୟାବନୟା ମଧ୍ୟ 
ଏହୟାଦ୍ୟାରୟା ହ୍ୟାସ ପୟାଇଛି । ବତ୍ମ୍ୟାନ ସୟାରୟା ରଦଶରର 
ରଗୟାଟିଏ ସୟାମଗ୍ରଜୀର ମଲୂ୍ ସବତ୍୍ର ସମୟାନ ରହଛିି ।

 ପ୍ରତିପରୂଣ ରସସନ୍  ଅଥବୟା ରଏିସଟି ରସସ ୍ ପୟାଞ୍ଚ ବର ୍ପୟାଇ ଁ
ପ୍ରବତ୍ନ୍ କରୟାରୟାଇଛି ରଦ୍ୟାରୟା ରଏିସଟି ବ୍ବସ୍ୟା ଲୟାଗ ୁ
କରୟାରିବୟା ଦ୍ୟାରୟା ରୟାର୍ମୟାନଙୁ୍କ ରରଭଳି ରକୌଣସି ପ୍ରକୟାର 
ରୟାରସ୍ୱ ହୟାନିର ସମଖୁଜୀନ ରହବୟାକୁ ନପରଡ଼ ତୟାହୟା ସନିୁଶ୍ତ 
କରୟାରୟାଇଛି । ପୟାନ ମସଲୟା, ତମୟ୍ାଖ ୁକିମୟ୍ା ଏଥରୁି ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ସୟାମଗ୍ରଜୀ, ରକୟାଇଲୟା, ରଲମବୁ୍ପୟାଣ,ି ରମୟାଟର କୟାର ଭଳି 
ସୟାମଗ୍ରଜୀକୁ ରଏିସଟି ରସସ ୍ ଭିତରର ରଖୟାରୟାଇଛି ।

ସର�ୋରଙ୍କ 
ପୋଇ ଁସବୁଧିୋ
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ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟା ସଂଗ୍ରୟାମ କୟାଳରର ଭୟାରତ ମୟାତୟାକୁ ଦୟାସତ୍ର ରବଢିରୁ ମକୁ୍ତ 
କରିବୟାଠୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଆଧନିୁକ ଭୟାରତର ନିମୟ୍ାଣ ପର୍୍ ୍ 
ଏଇ ମୟାଟିର କନ୍ୟାମୟାନଙ୍କର ମହୟାନ୍ ଅବଦୟାନ ରରୟାଗୁ ଁ ଇତିହୟାସ 

ପଷୃୟ୍ାରର ରସମୟାନଙ୍କ ନୟାମ ରଗୁ ରଗୁ ଧରି ଲିପିବଦ୍ଧ ରହୟାଇ ରହବି । ଏହଭିଳି 
ଦୁଇଟି ପ୍ରମଖୁ ନୟାମ ରହଉଛି ହନସୟା ରମହଟ୍ଟୟା ଓ ଦୁଗୟ୍ାବୟାଇ ରଦଶମଖୁ । 
ରୟାତିସଂଘ ଦ୍ୟାରୟା ମୟାନବୟାଧକିୟାରର ସୟାବର୍ନିନ ରଘୟାରଣୟାନୟାମୟାରର ଲିଙ୍ଗଗତ 
ସମୟାନତୟା ପୟାଇ ଁଦୟାବି ଉପସ୍ୟାପନ କରିବୟା ସହ ଭୟାରତର ସମ୍ିଧୟାନ ଚିଠୟା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରିବୟାରର ହନସୟା ରମହଟ୍ଟୟା ଏକ ଗରୁୁତ୍ପର୍ୂ୍ ଭୂମିକୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥବିୟାରବରଳ, 
ଦୁଗୟ୍ାବୟାଇ ରଦଶମଖୁ ଏକ ରସ୍ୱଛେୟାରସବଜୀ ଭୟାରବ ରଦଶମୟାତୃକୟାର ରସବୟା ପୟାଇ ଁ
ନିର ରଜୀବନକୁ ଉତ୍ଗ ୍କରିରଦଇଥରିଲ । 

ହନସୟା ରମହଟ୍ଟୟାଙ୍କ ପ୍ରୟୟାସ ରରୟାଗୁ ଁ ହି ଁ ପରିରଶରରର ରୟାତିସଂଘ 
ପରୁୁରମୟାନଙ୍କ ଅଧକିୟାର ରଘୟାରଣୟାନୟାମୟାକୁ ସୟାବର୍ନଜୀନ ମୟାନବୟାଧକିୟାର 
ରଘୟାରଣୟାନୟାମୟା ଭୟାରବ ସ୍ୱଜୀକୃତି ପ୍ରଦୟାନ କରିଥଲିୟା । ରତଣ ୁ ମୟାନବୟାଧକିୟାର 
ରକ୍ତ୍ରରର ତୟାଙ୍କର ଅବଦୟାନ ପୟାଇ ଁତୟାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳୟା ରବୟାଲି 
କୁହୟାରୟାଏ । ଅନ୍ପକ୍ରର, ଦୁଗୟ୍ାବୟାଇ ତୟାଙ୍କର ଚମତ୍କୟାର ବୟାଗ ୍ିତୟା, ସୟାହସିକ 
ପ୍ରବୃତି ଏବଂ ଦୃଢନିଶି୍ତ ବ୍କି୍ତତ୍ ପୟାଇ ଁରନସୟାଧୟାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ‘ରରୟାନ୍ ଅଫ 
ଆକ’୍ ଭୟାବରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହୟାଇଥରିଲ ଏବଂ ତୟାଙ୍କର ଅବିନୟାଶଜୀ ଅବଦୟାନ ଦ୍ୟାରୟା 
ରକୟାଟି ରକୟାଟି ରଲୟାକଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରୟାଣତି କରିଥରିଲ ।

ସ୍ୋଧୀେତୋଠୋରୁ ସୋଧୋର�ତନ୍ତ ପ�ଣ୍ଣ୍ୟନ୍ 
ପ୍ରମଖୁ ମହଳିୋ ଚରିତ୍ମୋେଙ୍କର ଗୋର୍ୋ

ଭୟାରତର ସୟାହସଜୀ ମହଳିୟାମୟାରନ 
ରକୌଣସି ସମୟରର ରକୌଣସି 
ରକ୍ତ୍ରରର ପରୁୁରମୟାନଙ୍କଠୟାରୁ 
ପଛରର ରହନିୟାହୟା୍ି । ଭୟାରତର 
ଇତିହୟାସ ରସମୟାନଙ୍କ ଅଦମ୍ 
ସୟାହସ, ରଶୌର୍୍  ଏବଂ ସଫଳତୟାରର 
ଋଦି୍ଧମ୍ । ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟା ସଂଗ୍ରୟାମଠୟାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଆଧନିୁକ ଭୟାରତ 
ନିମୟ୍ାଣ ପର୍୍ ୍ ରସମୟାନଙ୍କର 
ଅତୁଳନଜୀୟ ଅବଦୟାନ ରହଆିସିଛି 
ଏବଂ ରଗୁ ରଗୁ ଧରି ରସସବୁ 
ଅବଦୟାନ ସ୍ମରଣଜୀୟ ରହୟାଇ ରହବି ।

ହନସୟା ରମହଟ୍ଟୟା ଦୁଗୟ୍ାବୟାଇ ରଦଶମଖୁ

ଆଜୋଦୀର ଅମତୃ ମକହୋତ୍ସବଜୋତୀୟ ସଂ�ଳ୍ପ
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ସରରୟାରିନଜୀ ନୟାଇଡୁଙ୍କ ଠୟାରୁ ରପ୍ରରଣୟା ପୟାଇ, 
ରଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କୟାଳରର ମହିଳୟା ଆରଦେୟାଳନରର 
ସୟାମିଲ ରହୟାଇଥବିୟା ହନସୟା ରମହଟ୍ଟୟା ରକବଳ 
ଭୟାରତର ରରଣ ସଂସ୍ୟାରକ, ସୟାମୟାରିକ କମଜ୍ୀ, 
ଶକି୍ୟାବିତ୍ , ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟା ସଂଗ୍ରୟାମଜୀ, ନୟାରିବୟାଦଜୀ ଏବଂ 
ରଲଖକ  ନଥରିଲ, ବରଂ ମହୟାତ୍ମୟାଗୟାନ୍ଜୀଙ୍କର ରରଣ 
ପରମ ଶରି୍ ଥରିଲ । ହନସୟା ରଜୀବରୟାର ରମହଟ୍ଟୟା 
୧୮୯୭ ମସିହୟା ରୁଲୟାଇ ୩ ତୟାରିଖରର ସରୁତରର 

ରନଗ୍୍ରହଣ କରିଥରିଲ । ରସ ବରରୟାଦୟା କରଲରରୁ ଦଶ୍ନ ଶୟାସ୍ତ୍ରରର 
ସ୍ୟାତକ ଶକି୍ୟା ସମୟାପ୍ତ କରିବୟା ପରର ସୟାମୟ୍ାଦିକତୟା ଓ ସମୟାରବିଜ୍ୟାନ 
ଅଧ୍ୟୟନ ପୟାଇ ଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ରୟାଇଥରିଲ । ୧୯୩୦ ମସିହୟାରର ରସ 
ରରରତରବରଳ ଗୟାନି୍ରଜୀଙ୍କ ରନତୃତ୍ରର ଚୟାଲିଥବିୟା ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟା 
ସଂଗ୍ରୟାମରର ରରୟାଗ ରଦଇଥରିଲ ରସରତରବରଳ ତୟାଙ୍କ ବ୍କି୍ତତ୍ର 
ବହୁମଖୁଜୀ ଦିଗ ବିରୟରର ରଣୟା ପଡିଥଲିୟା । ସ୍ୱୟାଧଜୀନତୟା ଆରଦେୟାଳନରର 
ସକି୍ରୟ ଭୟାରବ ସୟାମିଲ ରହୟାଇଥବିୟା କୟାରଣରୁ ରସ ୧୯୩୨ ଓ ୧୯୪୦ 

ମସିହୟାରର କୟାରୟାବରଣ କରିଥରିଲ ।
ଏକକ ନୟାଗରିକ ସଂହିତୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର 
ପଣି୍ଡତ ରନହରୁଙ୍କ ସହିତ ତୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 
ଗଭଜୀର ମତପୟାଥ୍କ୍ ଥଲିୟା କୟାରଣ ରସ 
ବିଶ୍ୱୟାସ କରୁଥରିଲ ରର ରୟାତଜୀୟ ସଂହତି ପୟାଇ ଁ
ଏହୟାର ଆବଶ୍କତୟା ରହିଛି । ୧୯୪୭-୪୮ 
ମସିହୟାରର ରସ ରୟାତିସଂଘ ମୟାନବୟାଧକିୟାର 
ଆରୟୟାଗର ଭୟାରତଜୀୟ ପ୍ରତିନିଧ ି ଭୟାବରର 
କୟାର୍୍  କରିଥରିଲ ଏବଂ ମୟାନବୟାଧକିୟାରର 
ଐତିହୟାସିକ ରଘୟାରଣୟାକୁ ଅଧକି ଲିଙ୍ଗଗତ 
ସରମଦ୍ନଶଜୀଳ କରିବୟା ରକ୍ତ୍ରରର ଅମଳିନ 
ଅବଦୟାନ ରଖଥିରିଲ । ହନସୟା ରମହଟ୍ଟୟା 

ମଧ୍ୟ ଭୟାରତର ସମ୍ିଧୟାନ ସଭୟାର ରରଣ ଗରୁୁତ୍ପର୍ୂ୍ ସଦସ୍ ଥରିଲ 
ଏବଂ ୧୯୪୭ ଅଗଷ୍ ୧୪ ତୟାରିଖ ମଧ୍ୟରୟାତି୍ରରର କ୍ମତୟା ହସ୍ତୟା୍ରଣର 
ଐତିହୟାସିକ ଉତ୍ବ ଅବସରରର ଭୟାରତଜୀୟ ମହିଳୟାଙ୍କ ତରଫରୁ 
ରୟାତଜୀୟ ପତୟାକୟା ରଭଟି ରଦବୟାର ରଗୌରବ ଅରନ୍ କରିଥରିଲ। ୨୦୧୮ 
ଡିରସମର୍ ମୟାସରର ରୟାତିସଂଘ ମହୟାସଚିବ ଆଂରଟୟାନିଓ ଗରୁଟରସ 
ମୟାନବୟାଧକିୟାର ରକ୍ତ୍ରକୁ ଉରଲ୍ଖନଜୀୟ ଅବଦୟାନ ପୟାଇ ଁ ହନସୟା 
ରମହଟ୍ଟୟାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସୟା କରିଥରିଲ । ରସ କହିଥରିଲ ରର “ଭୟାରତର 
ହନସୟା ରମହଟ୍ଟୟାଙ୍କ ବିନୟା ଆରମ ହୁଏତ ମୟାନବୟାଧକିୟାର ପରିବରତ୍ ୍
ପରୁୁରମୟାନଙ୍କ ଅଧକିୟାର ଉପରର ସୟାବର୍ନଜୀନ ରଘୟାରଣୟାନୟାମୟା 
ବିରୟରର ଆରଲୟାଚନୟା କରୁଥୟାଆର୍ ।” ରକବଳ ଏତିକି ନୁରହ ଁ, 
ରସ ୧୪ ବର ୍ ପର୍୍ ୍ ଝିଅମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁ ମୟାଗଣୟା ଓ ବୟାଧ୍ୟତୟାମଳୂକ 
ଶକି୍ୟା ପୟାଇ ଁ ରକିୁ୍ତ ବୟାଢୁଥରିଲ, ରୟାହୟାକୁ ହନସୟା ରମହଟ୍ଟୟା କମିଟି 
ସଂସ୍ୟାର କୁହୟାରୟାଏ । ଅନ୍ ରୟାତିରର ବିବୟାହ କରିବୟା ରରୟାଗୁ ଁ ତୟାଙୁ୍କ 
ବିରରୟାଧର ସମଖୁଜୀନ ରହବୟାକୁ ପଡିଥଲିୟା ଏବଂ ରସ ନିର ରୟାତିରୁ 
ବୟାସଦେ ରହୟାଇଥରିଲ । ଅରନକ ଉକ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦୟାନ ପୟାଇ ଁ ୧୯୫୯ 
ମସିହୟାରର ପଦଭୂ୍ରଣରର ସମ୍ୟାନିତ ରହୟାଇଥବିୟା ରମହଟ୍ଟୟାଙ୍କର ୧୯୯୫ 
ଏପି୍ରଲ ୪ ତୟାରିଖରର ପରରଲୟାକ ରହୟାଇଥଲିୟା ।

୧୯୦୯ ମସିହୟାରର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶରର 
ରନଗ୍୍ରହଣ କରିଥବିୟା ଦୁଗୟ୍ାବୟାଇ 
ନିର ପିତୟାଙ୍କ ଦ୍ୟାରୟା ଅନୁପ୍ରୟାଣତି 
ରହୟାଇ ରଶୈଶବ କୟାଳରୁ ମୟାନବ 
ରସବୟା ପ୍ରତି ଆତ୍ରୃ ଷ୍ଟ ରହୟାଇଥରିଲ। 
ରରରତରବରଳ ତୟାଙୁ୍କ ମୟାତ୍ର ଦଶ 
ବର ୍ ବୟସ ରହୟାଇଥଲିୟା, ଦୁଗୟ୍ାବୟାଇ 
କୟାକିନୟାଡୟାଠୟାରର ମହଳିୟାମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁ

ଏକ ହଦିେଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷୟ୍ା କରିଥରିଲ ଏବଂ ଏହୟାକୁ 
କୟାର୍୍ କୟାରଜୀ କରିବୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥରିଲ । ଗରୁୁତ୍ପର୍ୂ୍ କଥୟା 
ରହଉଛି ରର, ନିରର ମହୟାତ୍ମୟାଗୟାନ୍ଜୀ, ପତ୍ନଜୀ କସୁ୍ତରବୟା ଏବଂ 
ସି. ଏଫ୍ . ଆଣ୍ଡ୍ରୁସଙ୍କ ସହ ଏହ ିବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦଶନ୍ରର 
ଆସିଥରିଲ । ରସରତରବରଳ ଦୁଗୟ୍ାବୟାଇଙୁ୍କ ମୟାତ୍ର ୧୬ ବର ୍
ବୟସ ରହୟାଇଥଲିୟା । ଗୟାନି୍ରଜୀଙ୍କ ସଂସ୍ଶର୍ର ଆସିବୟା 
ପରର ରସ ରକବଳ ରର ତୟାଙ୍କ ସମଖୁରର ବିରଦଶଜୀ 
ବସ୍ତ୍ରକୁ ରପୟାଡି ରଦଇନଥରିଲ ବରଂ 
ତୟାଙ୍କର ମଲୂ୍ବୟାନ ଗହଣୟାକୁ 
ଗୟାନି୍ରଜୀଙୁ୍କ ଦୟାନ ରଦବୟା ସହ 
ନିରକୁ ରରଣ ରସ୍ୱଛେୟାରସବଜୀ ଭୟାରବ 
ସମପଷି ରଦଇଥରିଲ । ଦୁଗୟ୍ାବୟାଇଙ୍କ 
ବୟାକ୍ ଚୟାତୁରଜୀ ଖବ୍ୁ ଚମତ୍କୟାର ଥଲିୟା 
ଏବଂ ରଲୟାକମୟାରନ ତୟାଙ୍କର ଏହ ିକଳୟା 
ଦ୍ୟାରୟା ମନ୍ତମଗୁ୍ଧ ରହୟାଇରୟାଉଥରିଲ। 
ତୟାଙ୍କର ସୟାହସିକ ଏବଂ ଦୃଢନିଶି୍ତ 
ବ୍କି୍ତତ୍ କୟାରଣରୁ ରଲୟାକମୟାରନ 
ତୟାଙୁ୍କ ‘ରରୟାନ୍ ଅଫ ଆକ’୍ ଭୟାରବ 
ସରମୟ୍ାଧନ କରୁଥରିଲ । ‘ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ’ କୟାଳରର 
୧୯୩୦ରୁ ୧୯୩୩ ମସିହୟା ମଧ୍ୟରର ରସ ୩ ଥର ରରଲ୍ 
ରୟାଇଥରିଲ । ଭୟାରତର ସମ୍ିଧୟାନ ପ୍ରସୁ୍ତତିରର ତୟାଙ୍କର 
ଅମଲୂ୍ ଅବଦୟାନ ଥଲିୟା । ମହଳିୟାମୟାନଙ୍କ ସୟାମୟାରକି ସି୍ତିରର 
ଉନ୍ନତି ଆଣବିୟା ରକ୍ତ୍ରରର ରସ ସବୁରବରଳ ସକି୍ରୟ ରହଥିରିଲ 
ଏବଂ ଏଥପିୟାଇ ଁରସ ‘ଆନ୍ଧ୍ର ମହଳିୟା ସଭୟା’, ‘ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 
ମହଳିୟା ସଂଘ’, ‘ନୟାରଜୀ ରକ୍ୟା ସମିତି’, ‘ନୟାରଜୀ ନିରକତନ’ 
ସରମତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷୟ୍ାନ ସହ ପ୍ରମଖୁ ଭୟାରବ ସମ୍କୃ୍ତ 
ଥରିଲ । ୧୯୫୩ ମସିହୟାରର  ତତ୍କୟାଳିନ ରକନ୍ଦ୍ର ଅଥମ୍ନ୍ତଜୀ 
ତଥୟା ବିଶଷି୍ ବିଦ୍ୟାନ୍ ଚି୍ୟାମଣ ିରଦଶମଖୁଙୁ୍କ ବିବୟାହ କରିବୟା 
ପରର ରସ ଦୁଗୟ୍ାବୟାଇ ରଦଶମଖୁ ଭୟାରବ ପରିଚିତ ରହରଲ। 
ବିବୟାହ ସମୟରର ରସ ରରୟାରନୟା କମିଶନର ଅନ୍ତମ 
ସଦସ୍ ଥରିଲ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶର ଗ୍ରୟାମୟାଞ୍ଚଳରର ଶକି୍ୟାର 
ପ୍ରସୟାର ପୟାଇ ଁ ତୟାଙ୍କ ‘ରନହରୁ ସୟାକ୍ରତୟା ପରୁସ୍ୟାର’ରର 
ସମ୍ୟାନିତ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା । ୧୯୮୧ ରମ ୯ ତୟାରିଖରର 
୭୧ ବର୍ ବୟସରର ହୟାଇଦ୍ରୟାବୟାଦଠୟାରର ତୟାଙ୍କର 
ପରରଲୟାକ ରହୟାଇଥଲିୟା ।   

ଦୁଗଣ୍ଣୋବୋଇ କଦଶମଖୁ: ସ୍ୋଧୀେତୋ 
ଆକନ୍ଦୋଳେର ପରୁୁଖୋ କେତୋ

ହେସୋ କମହଟ୍ଟୋ: ମୋେବୋଧ�ିୋରର ସୋବଣ୍ଣଜେୀେ 
କଘୋର�ୋେୋମୋ�ୁ ଉମଲେଖନୀୟ ଅବଦୋେ                                                                                 

‘ଲବ� 
ସତ୍ୟୋଗ୍ରହ’ 
�ୋଳକର 
୧୯୩୦ରୁ 
୧୯୩୩ 
ମସିହୋ 
ମଧ୍ୟକର କସ 
୩ ର୍ର କଜଲ୍ 
�ୋଇର୍କିଲ 

୨୦୧୮ ଡିକସମ୍ରକର 
ଜୋତସିଂଘ ମହୋସଚବି 
ଆଂକଟୋେଓି 
ଗକୁଟରସ ୍
‘ମୋେବୋଧ�ିୋର 
କକ୍ଷତ୍�ୁ ଉମଲେଖନୀୟ 
ଅବଦୋେ’ ପୋଇ ଁ
ହେସୋ କମହଟ୍ଟୋଙ୍କର 
ପ୍ରଶଂସୋ �ରିର୍କିଲ 
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ରି-୭ ଭଳି ଗରୁୁତ୍ପର୍ୂ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତରଜୀୟ ମଞ୍ଚରର ଭୟାରତର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠୁ  ଭୂମିକୟା ପରିରପ୍ରକ୍ଜୀରର, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ 
ବିଶ୍ୱ ସମଖୁରର ଆମ ରୟାଷ୍ଟ୍ରର ଆଭିମଖୁ୍ ଉପସ୍ୟାପନ କରିବୟା ସହ ପରିରବଶ ପ୍ରତି ତୟାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତୟା ରଦୟାହରୟାଇଥରିଲ। 

ତୟାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷି୍ ସମ୍ନ୍ନ ଆଭିମଖୁ୍ରୁ ଏକ ନବ ଭୟାରତ ଗଠନର କୟାର୍୍ ଖସଡୟା ରନ ୍ରନଇଛି।  ରି-୭ ଶଖିର 
ସମି୍ଳନଜୀର ଏକ ସପ୍ତୟାହ ପବୂରୁ୍ ଭୟାରତ ୨୦୨୫ ସଦୁ୍ଧୟା ରପରଟ୍ରୟାଲରର ୨୦% ଇଥୟାନଲ ମିଶ୍ରଣ ଲକ୍୍କୁ ଉପସ୍ୟାପିତ 

କରିବୟା ପରିରବଶ ସରୁକ୍ୟା ପ୍ରତି ରଦଶର ପ୍ରତିଶତିୃବଦ୍ଧତୟାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।

‘ଏ� ପରୃ୍ବିୀ’, ‘ଏ� ସ୍ୋସ୍୍ୟ’ ମନ୍ତ

ଏକଛତ୍ରବୟାଦ, ସନ୍ତୟାସବୟାଦ, ହଂିସୟାତ୍ମକ 
ଉଗ୍ରବୟାଦ, ଅପପ୍ରଚୟାର ଏବଂ ଆଥଷିକ 
ଉତ୍ଜୀଡନ ଦ୍ୟାରୟା ସଷିୃ୍ ରହଉଥବିୟା 

ବିଭିନ୍ନ ବିପଦର ମକୁୟାବିଲୟା କରିବୟାରର ସମୟାନ 
ବିଚୟାରଧୟାରୟା ରଖ ି ଭୟାରତ ବିଶ୍ୱର ସବବୃ୍ହତ 
ଗଣତନ୍ତ ଭୟାବରର ଏହ ିଶଖିର ସମି୍ଳନଜୀରର ର-ି୭ 
ଓ ଏହୟାର ଅତିଥ ି ରୟାଷ୍ଟ୍ରମୟାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱୟାଭୟାବିକ 
ଅଂଶଜୀଦୟାର ରୟାଷ୍ଟ୍ର ଭୟାରବ ଉଭୟା ରହୟାଇଛି । ଗତ 
ଦୁଇ ବର ୍ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରଥମ ଥର ପୟାଇ ଁ ରନ୍ୁ ୧୨-
୧୩ ତୟାରିଖରର ବିଶ୍ୱର ୭ଟି ପ୍ରମଖୁ ଆଥଷିକ ଶକି୍ତ 
ରଗୟାଟିଏ ମଞ୍ଚରର ଏକତ୍ରିତ ରହୟାଇଥରିଲ। ବି୍ରଟନ୍ 
ଦ୍ୟାରୟା ଆରୟୟାରତି ଏହ ି ସମି୍ଳନଜୀରର ବିଶ୍ୱର 
୭ଟି ପ୍ରମଖୁ ଆଥଷିକ ଶକି୍ତ - ଆରମରିକୟା, ରୟାପୟାନ, 
କୟାନୟାଡୟା, ରେୟାନସ ୍, ରମୟ୍ାନଜୀ ଓ ଇଟୟାଲଜୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରିଥରିଲ । ର-ି୭ର ଅଧ୍ୟକ୍ତୟା କରୁଥବିୟା 
ବି୍ରଟନ୍ ଭୟାରତ, ଅରଷ୍ଟ୍ରଲିଆ, ଦକି୍ଣ ରକୟାରିଆ 
ଏବଂ ଦକି୍ଣ ଆରିେକୟାକୁ ଏହ ି ଶଖିର ସମି୍ଳନଜୀକୁ 
ଅତିଥ ି ରୟାଷ୍ଟ୍ରଭୟାରବ ନିମନ୍ତଣ କରିଥଲିୟା । ଏହ ି
ଅବସରରର, ଭଚୁଆ୍ଲ ମୟାଧ୍ୟମରର ସମି୍ଳନଜୀକୁ 
ସରମୟ୍ାଧତି କରି ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ ଏକ 
ସୟାମଗି୍ରକ ସମୟାରର ଆଭିମଖୁ୍ ରଖଥୁବିୟା ‘ଏକ 
ପଥୃବିଜୀ, ଏକ ସ୍ୱୟାସ୍୍’ର ମନ୍ତ ପ୍ରଦୟାନ କରିଥରିଲ, 
ରୟାହୟାର ଅଥ ୍ରହଉଛି ଉରଦ୍ୟାଗ, ସଭ୍ ସମୟାର ଓ 
ସରକୟାରଙ୍କ ସମନ ୍ତି ପ୍ରୟୟାସ ।

  ଏକ ପଥୃବିଜୀ – ଏକ ସ୍ୱୟାସ୍୍ର ମନ୍ତ ରଦଇ, ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ ଠକିଣୟା 
ଅରନର୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରରଧକ ପରିଚୟାଳନୟା ପୟାଇ ଁମକୁ୍ତଭୟାରବ ଉପଲବଧ ଡିରଟିୟାଲ 
ଉପକରଣଗଡିୁକର ସଫଳ ବ୍ବହୟାର ବିରୟରର ମଧ୍ୟ ଉରଲ୍ଖ କରିଥରିଲ । 
ଅନ୍ ବିକୟାଶଶଜୀଳ ରୟାଷ୍ଟ୍ରଗଡିୁକ ସହ ଭୟାରତ ନିରର ଅଭିଜ୍ତୟା ଓ ନିପଣୁତୟା 
ବୟାଣି୍ଟବୟାକୁ ଆଗ୍ରହଜୀ ରବୟାଲି ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ଅବଗତ କରୟାଇଥରିଲ ।

  କରରୟାନୟା ପ୍ରତିରରଧକକୁ ପୟାରଟଣ୍ଟ ମକୁ୍ତ କରିବୟା ପୟାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୟାବ ରଦଇ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ 
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ବ୍ବସ୍ୟାରର ଉନ୍ନତି ଆଣବିୟା ସକୟାରଶ ରହଉଥବିୟା ସୟାମହୁିକ ଉଦ୍ମକୁ 
ଭୟାରତ ସମଥନ୍ କରିବ ରବୟାଲି ଅଙ୍ଗଜୀକୟାରବଦ୍ଧ ରହୟାଇଥରିଲ । ରକୟାଭିଡ 
ସମନି୍୍ତ ଜ୍ୟାନରକୌଶଳ ଉପରୁ ଟିଆରଆଇପିଏସ ୍ ଛୟାଡ କରିବୟା ପୟାଇ ଁ ବିଶ୍ୱ 
ବୟାଣରି୍ ସଂଗଠନରର ଭୟାରତ ଓ ଦକି୍ଣ ଆରିେକୟା ରଦଇଥବିୟା ପ୍ରସ୍ତୟାବ ଉପରର 
ରସ ରି-୭ର ସମଥନ୍ ରଲୟାଡିଥରିଲ ।

ଜ-ି୭କର ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀଙ୍କ 
ବୋର୍ଣ୍ଣୋର ପ୍ରମଖୁ ଅଂଶ

ସ୍ୋସ୍୍ୟ ଏବଂ କ�ୋଭିଡ ମହୋମୋରୀ ସମ୍�ଣ୍ଣକର..

ଜି-୭, ସିଏସଆଇଆର, ପରିବକଶ ଦିବସ
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ପରିକବଶ ଦବିସ ପୋଇ ଁେୂତେ ପଦକକ୍ଷପ

  ପଥୃକ ଭୟାରବ ଅସି୍ତତ୍ ବରୟାୟ ରଖବିୟାକୁ 
ଚୟାହୁଥଁବିୟା ରୟାଷ୍ଟ୍ରଗଡିୁକ ପଥୃବିଜୀର ବୟାୟୁମଣ୍ଡଳ, 
ରରୈବ ବିବିଧତୟା ଓ ମହୟାସୟାଗରଗଡିୁକୁ ସରୁକି୍ତ 
ରଖପିୟାରିରବ ନୟାହି ଁ।

  ର-ି୨୦ ରୟାଷ୍ଟ୍ରମୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରକବଳ ଭୟାରତ 
ପ୍ୟାରିସ ରୟାରନିୟାମୟାର ପ୍ରତିଶତୃିଗଡିୁକୁ ପରୂଣ 
କରୁଛି । ଏରବ ଭୟାରତଜୀୟ ରରଳ ବିଭୟାଗ ୨୦୩୦ 
ମସିହୟା ସଦୁ୍ଧୟା ଶନୂ୍-ନିଗମ୍ନ ଲକ୍୍ ହୟାସଲ 
କରିବୟାକୁ ନିଷ୍ପତି ରନଇଛି । 

  ବିପର୍୍ ୟ ସହନଶଜୀଳ ଭିତି୍ଭୂମଜୀ ଏବଂ 
ଅ୍ରୟ୍ାତଜୀୟ ରସୌର ରମଣ୍ଟ ରୁରପ ଭୟାରତ ଦ୍ୟାରୟା 
ଗ୍ରହଣ କରୟାରୟାଇଥବିୟା ଦୁଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରଜୀୟ ପ୍ରମଖୁ 
ପଦରକ୍ପ ଅତ୍୍ ପ୍ରଭୟାବଶୟାଳଜୀ ପ୍ରମୟାଣତି 
ରହଉଛି ।

ପରିକବଶ ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ଧତୋ 
ସମ୍�ଣ୍ଣକର ...

ସୋଇବର ସରୁକ୍ଷୋ ସମ୍�ଣ୍ଣକର...
ମକୁ୍ତ ସମୟାରଗଡିୁକ ଅପପ୍ରଚୟାର ଏବଂ ସୟାଇବର 
ଆକ୍ରମଣର ସହରରର ଶକିୟାର ରହୟାଇଥୟାଆ୍ି । ଏକ 
ମରବୁତ୍ ମଞ୍ଚ ଭୟାବରର ସୟାଇବର ରସ୍ଶ ମୟାଧ୍ୟମରର 
ଗଣତୟାନି୍ତକ ବିଚୟାରଧୟାରୟାର ପରିବ୍ୟାପି୍ତକୁ ସନିୁଶି୍ତ 
କରିବୟାର ଆବଶ୍କତୟା ରହଛିି । ଏଥପିୟାଇ ଁ ପ୍ରରକିୁ୍ତ 
ବିଦ୍ୟା କମ୍ୟାନଜୀ ଓ ସୟାମୟାରକି ଗଣମୟାଧ୍ୟମଗଡିୁକ 
ରସମୟାନଙ୍କ ଉପରଭୟାକ୍ତୟାମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁଏକ ସରୁକି୍ତ 
ସୟାଇବର ପରିରବଶ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୟା ଆବଶ୍କ ।

ଭୟାରତ ରହଉଛି ଏକମୟାତ୍ର ରଦଶ ରୟାହୟା ପ୍ୟାରିସ ରଳବୟାୟୁ ସମି୍ଳନଜୀ ଦ୍ୟାରୟା 
ସି୍ରଜୀକୃତ ପରିରବଶଗତ ଲକ୍୍ ହୟାସଲ କରିଛି । ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ 
ରନ୍ୁ ୧୩ ତୟାରିଖରର ରରରତରବରଳ ର-ି୭ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରଜୀୟ ମଞ୍ଚରର ଏହ ି ବିରୟ 
ରଦୟାହରୟାଇଥରିଲ, ରସରତରବରଳ ସମସ୍ତ ରୟାଷ୍ଟ୍ର ଭୟାରତକୁ ସମଥନ୍ କରିଥରିଲ । 
ଫଳପ୍ରଦ ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସବୁର ପରିରବଶ ପୟାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର ସରକୟାରଙ୍କପ୍ରତିବଦ୍ଧତୟା 
ରରୟାଗୁ ଁଭୟାରତ ଏହ ିଲକ୍୍ ହୟାସଲ କରିପୟାରିଛି । ପରିରବଶ ସଂରକ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 
ଆଉ ଏକ ପୟାଦ ଆଗକୁ ରନଇ ୨୦୩୦ ମସିହୟା ସଦୁ୍ଧୟା ରପରଟ୍ରୟାଲରର ୨୦% ଇଥୟାନଲ 
ମିଶ୍ରଣ ଲକ୍୍ ହୟାସଲ ପୟାଇ ଁ ରରୟାରନୟା ରଖଥିବିୟା ଭୟାରତ ଏହୟାର ୫ ବର ୍ ପବୂରୁ୍ 
ଏହ ିଲକ୍୍ ହୟାସଲ କରିବ ରବୟାଲି ଭୟାରତ ରନ୍ୁ ୫ ତୟାରିଖ ବିଶ୍ୱ ପରିରବଶ ଦିବସ 
ଅବସରରର ରଘୟାରଣୟା କରିଛି । ରଦଶବ୍ୟାପଜୀ ଇଥୟାନଲ ଉତ୍ୟାଦନ ଓ ବିତରଣ 
ପୟାଇ ଁପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ ପରୁଣଠୟାରର ମହତ୍ୟାକୟାଂକ୍ଜୀ ଇ-୧୦୦ ଆଗଆୁ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଶଭୁୟାରମ୍ଭ କରିଛ୍ି । ଇଥୟାନଲର ଗରୁୁତ୍ ଏହ ିକଥୟାରୁ ବୁଝରିହବ ରର ୭-୮ 
ବର ୍ପରୂବ ୍ଏହୟା ସମ୍କର୍ର କ୍ଚିତ୍ ଆରଲୟାଚନୟା ରହଉଥଲିୟା କିନ୍ତୁ ଏରବ ଇଥୟାନଲ 
ଏକବିଂଶ ଶତୟାଦ୍ଜୀର ଭୟାରତ ପୟାଇ ଁଏକ ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରୟାଥମିକତୟା ପୟାଲଟିରୟାଇଛି । ଇନ୍ନ 
ଭୟାବରର ଇଥୟାନଲକୁ ରପ୍ରୟାତ୍ୟାହତି କରିବୟା ପୟାଇ ଁ ନିଆରୟାଇଥବିୟା ପଦରକ୍ପଗଡିୁକ 
ପରିରବଶ ତଥୟା କୃରକମୟାନଙ୍କ ରଜୀବନରର ଉତ୍ମ ପ୍ରଭୟାବ ପକୟାଉଛି । ରକବଳ 
ଗତବର ୍ହି ଁ, ରତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ୟାନିଗଡିୁକ ୨୧,୦୦୦ ରକୟାଟି ଟଙ୍କୟା ମଲୂ୍ର ଇଥୟାନଲ 
କ୍ରୟ କରିଥରିଲ । କୃରକମୟାରନ ଏଥରୁି ସବୁଠୟାରୁ ଅଧକି ଲୟାଭବୟାନ ରହୟାଇଥରିଲ । 
ଭବିର୍ତରର ମଧ୍ୟ ଏହୟା କୃରକମୟାନଙୁ୍କ ରବଶ ଫୟାଇଦୟା ପହଞ୍ଚୟାଇବ ।
ଇନ୍ଧେ ଭୋବକର ଇର୍ୋେଲରୁ ଫୋଇଦୋ
ଅଧକିୟାଂଶ ମୟାତ୍ରୟାରର ବୟାୟୁ ପ୍ରଦୂରଣ ରୟାନବୟାହନରୁ ନିଗତ୍ ଧଆୂ ଁରରୟାଗୁ ଁରହୟାଇଥୟାଏ। 
ଇଥୟାନଲ ମିଶ୍ରତି ଇନ୍ନ ବ୍ବହୟାର କରି କୟାବନ୍ ମରନୟାକସୟାଇଡ ନିଗମ୍ନକୁ ୩୫ 
ପ୍ରତିଶତ ପର୍୍ ୍ ହ୍ୟାସ କରୟାରୟାଇପୟାରିବ । ଏହୟା ମଧ୍ୟ ସଲଫର ଡୟାଇଅକସୟାଇଡ, 
ନୟାଇରଟ୍ରୟାରରନ୍ ଅକ୍ୟାଇଡ୍ ଏବଂ ହୟାଇର୍ୟାକୟାବନ୍ ନିଗମ୍ନକୁ ହ୍ୟାସ କରିଥୟାଏ । 
ଇଥୟାନଲ ପରିରବଶ ଅନୁକୂଳ ରହୟାଇଥବିୟାରୁ ରଜୀବୟାଶ ୍ଇନ୍ନ ଅରପକ୍ୟା ପରିରବଶ 
ପୟାଇ ଁ ଅଧକି ନିରୟାପଦ ଅରଟ । ରସଥପିୟାଇ ଁ ବିଶ୍ୱ ଇଥୟାନଲ ଓ ରରୈବ ଇନ୍ନକୁ 
ଭବିର୍ତର ଇନ୍ନ ରୂରପ ବିରବଚନୟା କରୁଛି ।

୨୦୨୫ ମସିହୋ ସଦୁ୍ଧୋ କପକରେୋଲକର ୨୦% ଇର୍ୋେଲ
ମିଶ୍ର� ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋସଲ ଦଗିକର ଭୋରତ ଅଗ୍ରସର କହଉଛ ି

ଗତ ଶତୟାଦ୍ଜୀର ଅଭିଜ୍ତୟା ରହଉଛି ରରରତରବରଳ ପବୂରୁ୍ ବିଶ୍ୱର 
ଅନ୍ ରକୌଣସି ରୟାଷ୍ଟ୍ର କିଛି ଆବିଷ୍ୟାର କରୁଥଲିୟା, ରସରତରବରଳ 
ଏଥପିୟାଇ ଁଭୟାରତକୁ ବହୁ ବର ୍ପର୍୍ ୍ ଅରପକ୍ୟା କରିବୟାକୁ ପଡୁଥଲିୟା । 
କିନ୍ତୁ ଆର ିମୟାନବ ରୟାତିର ରସବୟା ପୟାଇ ଁଆମ ରଦଶର ରବୈଜ୍ୟାନିକମୟାରନ 
ଅନ୍ ରୟାଷ୍ଟ୍ରମୟାନଙ୍କ ସହ କୟାନ୍ରର କୟାନ୍ ମିଶୟାଇ କୟାର୍୍  କରୁଛ୍ି । 
ଏକ ବର ୍ମଧ୍ୟରର ରମଡ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ କରରୟାନୟା ପ୍ରତିରରଧକ ପ୍ରସୁ୍ତତି 
ରହଉଛି ଏହୟାର ଏକ ଉଦୟାହରଣ। ରନ୍ୁ ୪ ତୟାରିଖରର ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ ରବୈଜ୍ୟାନିକ ଏବଂ ଔରଦ୍ୟାଗିକ ଗରବରଣୟା ପରିରଦ 
(ସିଏସଆଇଆର)ର ଏକ ରବୈଠକରର ରରୟାଗ ରଦଇ ଭୟାରତଜୀୟ 
ରବୈଜ୍ୟାନିକମୟାନଙ୍କ ଉଦ୍ମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସୟା କରିଥରିଲ । ଚଳିତ 
ଦଶନି୍ର ଆବଶ୍କତୟା ସହ ଭବିର୍ତର ଆବଶ୍କତୟା ପରୂଣ 
ପୟାଇ ଁ ରସ ରବୈଜ୍ୟାନିକ ବିଚୟାରଧୟାରୟାର ରପ୍ରୟାତ୍ୟାହନ ସକୟାରଶ ଏକ 
ମହତ୍ପର୍ୂ୍ ବୟାତ୍ୟ୍ା ରଦଇଥରିଲ । ସଫ୍ଟରୱରଠୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ସୟାରଟଲୟାଇଟ ପର୍୍ ୍, ବିକୟାଶକୁ ତ୍ରୟାନ ୍ତି କରିବୟା ପୟାଇ ଁଭୟାରତ 
ଆର ିଅନ୍ ରୟାଷ୍ଟ୍ରମୟାନଙୁ୍କ ସୟାହୟାର୍ କରୁଛି ରବୟାଲି ରସ କହଥିରିଲ। 
ଏଭଳି ଏକ ପରିସି୍ତିରର, ରଦଶର ଲକ୍୍ ମଧ୍ୟ ବତ୍ମ୍ୟାନଠୟାରୁ 

ଭୋରତ ଭବରି୍ୟତ�ୁ ଆଖ ିଆଗକର ରଖ ିଚଳିତ ଦଶନ୍ଧ ିପୋଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ କହଉଛି
ଦୁଇପୟାଦ ଆଗରର ରହବିୟା ଉଚିତ୍ । ଆମକୁ ଚଳିତ ଦଶନ୍ ି ସହ 
ଆଗୟାମଜୀ ଦଶନି୍ର ଆବଶ୍କତୟାକୁ ଆଖ ିଆଗରର ରଖ ିପ୍ରସୁ୍ତତ ରହବୟା 
ପୟାଇ ଁପଡିବ । ଆର ିଭୟାରତ କୃରିଠୟାରୁ ମହୟାକୟାଶ ବିଜ୍ୟାନ, ବିପର୍୍ ୟ 
ପରିଚୟାଳନୟାଠୟାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ୟା ଜ୍ୟାନରକୌଶଳ, ପ୍ରତିରରଧକଠୟାରୁ 
ଭଚୁଆ୍ଲ ବୟାସ୍ତବତୟା, ରରୈବ ପ୍ରରକିୁ୍ତଠୟାରୁ ବ୍ୟାରଟରି ଜ୍ୟାନରକୌଶଳ 
ପର୍୍ ୍ ସବୁ ରକ୍ତ୍ରରର ଆତ୍ମନିଭର୍ଶଜୀଳ ଓ ସଶକ୍ତ ରହବୟାକୁ 
ଚୟାହୁଛିଁ। ଆର ିଭୟାରତ ଦଜୀଘସ୍୍ୟାୟଜୀ ବିକୟାଶ ଓ ସ୍ୱଛେ ଉରୟ୍ା ରକ୍ତ୍ରରର 
ବିଶ୍ୱକୁ ପଥ ପ୍ରଦଶନ୍ କରୁଛି । 

୨୦୧୬ ମସିହୟାରର ରଦଶ ସଗୁନ୍ ଅଭିରୟାନର ଶଭୁୟାରମ୍ଭ 
କରିଥଲିୟା, ଏବଂ ସିଏସଆଇଆର ଏଥରିର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକୟା ଗ୍ରହଣ 
କରିଥଲିୟା । ଆର ିରଦଶର ହରୟାର ହରୟାର କୃରକ ଫୁଲଚୟାର କରି 
ନିରର ଭୟାଗ୍ ବଦଳୟାଉଛ୍ି । ରହଙୁ୍ଗ ଆମଦୟାନଜୀ ପୟାଇ ଁ ଭୟାରତ 
ସବୁରବରଳ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ ରୟାଷ୍ଟ୍ରମୟାନଙ୍କ ଉପରର ନିଭର୍ଶଜୀଳ 
ରହଉଥଲିୟା । କିନ୍ତୁ ଏରବ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ହି ଁରହଙୁ୍ଗ ଉତ୍ୟାଦନ ଆରମ୍ଭ 
ରହୟାଇରୟାଇଛି ।  

ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀଙ୍କ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ 
ଅଭିଭୋର� ଶ�ୁବିୋ ପୋଇ ଁ

କୁୟ୍ଆର କ�ୋଡ୍ ସ୍କୋେ �ରନ୍ତୁ
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କଟୋ�ଓି ପୋଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ
ବଶି୍ର ସବଣ୍ଣବୃହତ କ୍ରୀଡୋ ମକହୋତ୍ସବ ପୋଇ ଁ

ଭୋରତୀୟ କ୍ରୀଡୋବତିମୋକେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କହୋଇ ରହଛିନ୍ି

ଆଧେୁ�ି ଅଲିମ୍କି୍ସର ଜେ� ଭୋକବ ବକିବଚେୋ �ରୋ�ୋଉର୍ବିୋ କପରି ଡି କ�ୋବଟଥିେ �ହରି୍କିଲ କ� ଅଲିମ୍କି୍ସକର ବଜିୟୀ କହବୋ 
ଅକପକ୍ଷୋ ଏର୍କିର ଅଂଶଗ୍ରହ� �ରିବୋ  ଅଧ�ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ । କ୍ରୀଡୋର ଭୋବେୋ�ୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ �ରିବୋ କହଉଛ ିଏହୋର ମଖୁ୍ୟ 
ଉକଦ୍ଶ୍ୟ । କ୍ରୀଡୋବତିମୋେଙୁ୍କ କପ୍ରୋତ୍ସୋହେ କ�ୋଗୋଇକଦବୋ ସହତି କଦଶକର କ୍ରୀଡୋର ବ�ିୋଶ ପୋଇ ଁେଆି�ୋଉର୍ବିୋ ବଭିିନ୍ନ 
ପଦକକ୍ଷପ ଫଳକର ଚଳିତ ର୍ର କଟୋ�ଓି ଅଲିମ୍କି୍ସର ୧୧ଟି କ୍ରୀଡୋ ପ୍ରତକି�ୋଗୀତୋ ପୋଇ ଁ୧୦୦ରୁ ଅଧ�ି କ୍ରୀଡୋବତ୍ି କ�ୋଗ୍ୟ ବକିବଚତି 
କହୋଇଛନ୍ ି। ଆଉ ପ୍ରୋୟ ୨୫ ଜ� କ୍ରୀଡୋବତ୍ି କଟୋ�ଓି ଅଲିମ୍କି୍ସ ପୋଇ ଁକ�ୋଗ୍ୟତୋ ହୋସଲ �ରିବୋର ସମ୍ଭୋବେୋ ର୍ବିୋରୁ ଏହ ିସଂଖ୍ୟୋ 
ଆହୁରି ଅଧ�ି କହବୋ ଆଶୋ �ରୋ�ୋଉଛ ି। ୨୦୧୬ ମସିହୋକର ରିଓ ଡି କଜକେରିଓକର ଅେୁଷ୍ିତ ଗତ ପୋରୋ ଅଲିମ୍କି୍ସକର ସମଦୁୋୟ 
୧୯ ଜ� ଭୋରତୀୟ କ୍ରୀଡୋବତ୍ି ଅଂଶଗ୍ରହ� �ରିର୍ବିୋକବକଳ ଚଳିତ ର୍ର ୨୬ଜ� ପୋରୋ-ଆକର୍କଲଟ କଟୋ�ଓି ଅଲିମ୍କି୍ସ ପୋଇ ଁ
କ�ୋଗ୍ୟତୋ ହୋସଲ �ରିଛନ୍ ିଏବଂ ଆଉ ୧୬ ଜ� ଅଧ�ି କ୍ରୀଡୋବତି କ�ୋଗ୍ୟତୋ ହୋସଲ �ରିବୋ ସମ୍ଭୋବେୋ ରହଛି ି।

ଅଲିମ୍କି୍ ପୟାଇ ଁ ଅବଗଣନୟା ଆରମ୍ଭ ରହୟାଇରୟାଇଥବିୟାରବରଳ ଭୟାରତଜୀୟ 
କ୍ରଜୀଡୟାବିତମୟାରନ ବିଶ୍ୱର ଏହ ିସବବୃ୍ହତ କ୍ରଜୀଡୟା ମରହୟାତ୍ବରର ଭୟାଗ ରନବୟା 
ପୟାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଛ୍ି । ଗତବର ୍ ମୟାଚ୍ଚ ୍ ମୟାସ ପ୍ରୟାରମ୍ଭରର ଭୟଙ୍କର 

କରରୟାନୟା ଭୂତୟାଣ ୁ ରନିତ ମହୟାମୟାରଜୀ ରରୟାଗୁ ଁ ଭୟାରତ ରଦଶବ୍ୟାପଜୀ ଲକଡୟାଉନ୍ 
ରଘୟାରଣୟା କରିଥଲିୟା । କ୍ରଜୀଡୟାବିତମୟାନଙ୍କର ସରୁକ୍ୟା ସନିୁଶି୍ତ କରିବୟା ସକୟାରଶ 
ରଦଶବ୍ୟାପଜୀ ରୟାତଜୀୟ ଶବିିରଗଡିୁକୁ ବୟାତିଲ୍ କରିଦିଆ ରୟାଇଥଲିୟା । ୨୦୨୦ ମସିହୟା 
ମୟାଚ୍ଚ ୍୨୪ ତୟାରିଖରର ରଟୟାକିଓ ଅଲିମ୍କି୍ ଓ ପୟାରୟା ଅଲିମ୍କି୍କୁ ସରକୟାରଜୀ ଭୟାରବ 
ଘଞୁ୍ଚୟାଇ ଦିଆରୟାଇଥଲିୟା । ୧୯୪୦ ଓ ୧୯୪୪ ମସିହୟାରର ଦି୍ତଜୀୟ ବିଶ୍ୱରଦୁ୍ଧ ରରୟାଗୁ ଁ
ଅଲିମି୍କ୍ କ୍ରଜୀଡୟା ବୟାତିଲ ରହବୟା ପରଠୟାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପୟାଇ ଁ ଅଲିମ୍କି୍ ଏହୟାର 
ନିଦ୍ଧୟ୍ାରିତ ବରର୍ର ଆରୟୟାରନ ରହୟାଇ ପୟାରି ନଥଲିୟା । ଏହ ିକ୍ରଜୀଡୟାରର ରରୟାଗରଦବୟା 
ରବଳକୁ ଭୟାରତର କ୍ରଜୀଡୟାବିତମୟାରନ ଉତ୍ରୃ ଷ୍ଟ ଫମର୍ର ଥବିୟାରୁ ଏହୟାର ସ୍ଗନ 
ରସମୟାନଙୁ୍କ ଖବୁ ନିରୟାଶ କରିଥଲିୟା । ଅଲିମ୍କି୍ ପୟାଇ ଁଠକ୍ି ସମୟ ରଲୁୟାଇ-ଅଗଷ୍ 
ସଦୁ୍ଧୟା ରଶ୍ରଷ ୍ଫମ ୍ହୟାସଲ କରିବୟା ପୟାଇ ଁରସମୟାନଙୁ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୟାରୟାଉଥଲିୟା ।
କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ୋର ଅକେ� ପ୍ରମଖୁ େଷି୍ପତ ିଗ୍ରହ� �ରିର୍କିଲ
ମୟାଚ୍ଚ ୍୨୦୨୦ଠୟାରୁ ବତ୍ମ୍ୟାନ ସମୟ ପର୍୍ ୍ର ଅବଧ ିକ୍ରଜୀଡୟାବିତ୍ ଓ ପ୍ରଶୟାସକମୟାନଙ୍କ 
ପୟାଇ ଁ ଖବ୍ୁ ଆହୟ୍ାନପର୍ୂ୍ ଥଲିୟା । ରକୟାଭିଡ୍ -୧୯ର ଅକଳନଜୀୟ ସ୍ୱଭୟାବ ରରୟାଗୁ ଁ
ରଖଳୟାଳିମୟାନଙ୍କ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ବିରୟକୁ ଦୃଷି୍ରର ରଖ ିଶବିିରଗଡିୁକ ରକରବ ପନୁଃ ଆରମ୍ଭ 
କରୟାରିବ ତୟାକୁ ରନଇ ଅରନକ ଆଗ ପଛ ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା ।

କ୍ରଜୀଡୟା ଆମ ରୟାତଜୀୟ ଚରିତ୍ରର ରକନ୍ଦ୍ରରର ରହଛିି 
ଏବଂ ଆମ ରବୁପିଢଜୀ କ୍ରଜୀଡୟାର ଏକ ବୃହତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ 
ସଂସ୍ତୃି ସଷିୃ୍ କରୁଛ୍ି । ଆମ ରବୁ କ୍ରଜୀଡୟାବିତମୟାରନ 
ଅଲିମି୍କ୍ରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥବିୟାରୁ ୧୩୫ ରକୟାଟି 

ଭୟାରତଜୀୟ ରସମୟାନଙୁ୍କ ଶରୁଭଛେୟା ରଣୟାଇଛ୍ି । 
ବିଶ୍ୱସ୍ତରରର ସଫଳ ରହଉଥବିୟା ପ୍ରରତ୍କ କ୍ରଜୀଡୟାବିତ୍ , 

କ୍ରଜୀଡୟାକୁ ଆପଣୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁଚୟାହୁଥଁବିୟା ଆହୁରି 
ହରୟାରରୁ ଅଧକିଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରୟାଣତି କରିରବ । ସବୁ 

ଭୟାରତଜୀୟଙ୍କ ତରଫରୁ ରସମୟାନଙୁ୍କ ଉତ୍ୟାହତି କରିବୟା 
ପୟାଇ ଁଓ ଶରୁଭଛେୟା ରଣୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁମୁ ଁରଲୁୟାଇ ମୟାସରର 
ଭିଡିଓ କନଫରରନସିଂ ମୟାଧ୍ୟମରର ଭୟାରତର ଅଲିମ୍ିକ୍ 

ଦଳ ସହ ସମ୍କର୍ର ରହବିି ।
-ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ େକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ

କଟୋ�ଓି ଅଲିମ୍କି୍ସ ଜଲୁୋଇ ୨୩ - ଅଗଷ୍ଟ ୮, ୨୦୨୧
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କ୍ରଜୀଡୟା ମନ୍ତଣୟାଳୟ ସମଖୁଜୀନ ରହୟାଇଥବିୟା ଅନ୍ ଏକ ପ୍ରମଖୁ 
ଆହୟ୍ାନ ରହଉଛି ରରୈବ ବବଲ୍ସ ବଳୟ ମଧ୍ୟରର ଏକୟାକି 
ରହବିୟାକୁ ବୟାଧ୍ୟ ରହଉଥବିୟା କ୍ରଜୀଡୟାବିତମୟାନଙୁ୍କ ରସମୟାନଙ୍କର 
ସଠକି ମୟାନସିକ ସି୍ତିରର ରଖବିୟା । କ୍ରଜୀଡୟାବିତ୍ ମୟାନଙ୍କ 
ରକୟାଠରଜୀରର ଆବଶ୍କଜୀୟ ଚିକିତ୍ୟା ଉପକରଣ ରହଉ 
ବୟା ରରୁରଜୀକୟାଳଜୀନ ସମୟରର ସ୍ୱୟାସ୍୍ ସବିୁଧୟା, ପ୍ରରତ୍କ 
କ୍ରଜୀଡୟାବିତଙୁ୍କ ରରରତଦୂର ସମ୍ଭବ ସରବୟ୍ାତ୍ମ ରତ୍ନ 
ରରୟାଗୟାଇ ଦିଆରୟାଇଥଲିୟା । ମହୟାମୟାରଜୀ କୟାରଣରୁ 
କ୍ରଜୀଡୟାବିତମୟାନଙ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଣ କୟାର୍୍  ରରପରି ବୟାଧୟାପ୍ରୟାପ୍ତ 
ନରହଉ ତୟାହୟା ସନିୁଶି୍ତ କରିବୟାପୟାଇ ଁ ମନ୍ତଣୟାଳୟ 
ରଥୟାସମ୍ଭବ ରତ୍ନବୟାନ୍ ରହଉଥଲିୟା । ୨୦୨୦ ଲକଡୟାଉନ୍ ସମୟରର 
ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମୟାଦଜୀ ଅରନକ ପ୍ରମଖୁ କ୍ରଜୀଡୟାବିତଙୁ୍କ ରଭଟି 
ପ୍ରଶକି୍ଣ ରୟାରି ରଖବିୟା ଏବଂ ଉତ୍କର ୍ହୟାସଲ କରିବୟା ପୟାଇ ଁରସମୟାନଙୁ୍କ 
ରପ୍ରୟାତ୍ୟାହତି କରିଥରିଲ । କ୍ରଜୀଡୟାବିତମୟାନଙ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଣ ରରପରି ରକୌଣସି 
ଉପୟାୟରର ବୟାଧୟାପ୍ରୟାପ୍ତ ନହୁଏ ତୟାହୟା ସନିୁଶି୍ତ କରିବୟା ପୟାଇ ଁରସମୟାନଙ୍କ 
ଘରକୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍କଜୀୟ ଉପକରଣ ପଠୟାରୟାଇଥଲିୟା ରୟାହୟାଦ୍ୟାରୟା 
ରସମୟାରନ ପ୍ରତିରରୟାଗଜୀତୟା ପୟାଇ ଁ ଆବଶ୍କତୟା ଅନୁରୟାୟଜୀ ଶରଜୀରକୁ 
ଅତିମୟାତ୍ରୟାରର ଉପରକୁ୍ତ ରଖ ି ପୟାରିଥରଲ । ଅଲିମ୍କି୍ ପୟାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ରହଉଥବିୟା କ୍ରଜୀଡୟାବିତମୟାରନ ରସମୟାନଙ୍କ ମଲୂ୍ବୟାନ ତୟାଲିମରୁ ରରପରି 
ବଞ୍ଚତି ନ ହୁଅ୍ି ରସଥପିୟାଇ ଁ ସରକୟାର ସମସ୍ତ ସରୁକ୍ୟା ସତକତ୍ୟାକୁ 
ଦୃଷି୍ରର ରଖ ି ପ୍ରଶକି୍ଣ ରକନ୍ଦ୍ରଗଡିୁକରର ରରୈବ ବବଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ସଷିୃ୍ 
କରିଥରିଲ । କ୍ରଜୀଡୟାବିତମୟାନଙ୍କର ନିଦ୍ଷିଷ୍ ତୟାଲିମ ଆବଶ୍କତୟା ସମ୍କର୍ର 
ପଚୟାରି ବୁଝବିୟା ସହ ରସମୟାନଙ୍କ ମରନୟାବଳ ବୃଦି୍ଧ କରିବୟା ସକୟାରଶ ରବୁ 
ବ୍ୟାପୟାର ଓ କ୍ରଜୀଡୟା ମନ୍ତଜୀ କିରରନ୍ ରିରରି ୁକ୍ରଜୀଡୟାବିତମୟାନଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ 
କନଫରରନସିଂ ମୟାଧ୍ୟମରର ନିର୍ର ସମ୍କର୍ର ଥରିଲ ।

କ୍ରୀଡୋବତିମୋକେ ପ୍ରକତ୍ୟ� କ୍ରୀଡୋକର େରିନ୍ର ଭୋକବ 
ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣେ �ରୁଛନ୍ି
ଚଳିତ ବର ୍ରୟାନୁଆରଜୀ ସଦୁ୍ଧୟା ନିୟମିତ ଭୟାରବ ପ୍ରୟାୟ ସବୁପ୍ରକୟାର କ୍ରଜୀଡୟା 
ପୟାଇ ଁ ପ୍ରତିରରୟାଗଜୀତୟା ଆରମ୍ଭ ରହୟାଇରୟାଇଥଲିୟା, ଏବଂ ଭୟାରତଜୀୟ 
କ୍ରଜୀଡୟାବିତମୟାରନ ନିର୍ର ଭୟାରବ ସମସ୍ତ କ୍ରଜୀଡୟାରର ଉତ୍ମ ପ୍ରଦଶନ୍ 
ରୟାରି ରଖଥିରିଲ । ରସମୟାନଙ୍କର ପ୍ରଦଶନ୍ ଓ ପ୍ରଶକି୍ଣ ରରପରି 
ବୟାଧୟାପ୍ରୟାପ୍ତ ନହୁଏ ତୟାହୟା ସନିୁଶି୍ତ କରିବୟା ପୟାଇ ଁ ସରକୟାର ରରଭଳି 
ସହୟାୟତୟାର ହୟାତ ବଢୟାଇଥରିଲ ଏହୟା ରହଉଛି ତୟାର ଏକ ନିଦଶନ୍ । 
ଏସିଆନ ଚୟାମ୍ଅିନସିପର ଲ୍ନି ଆଣ୍ଡ ରକ ୍ ବଗର୍ର ମଜୀରୟାବୟାଇ ଚୟାନୁ 
ରବ୍ୟାଞ୍ଜ ପଦକ ରତିି ବିଶ୍ୱ ରରକଡ ୍ସ୍ୟାପନ କରିବୟା ରହଉ, ଚୟାରିଟି କୁସି୍ତ 
ପ୍ରତିରରୟାଗଜୀତୟାରର ଭିରନଶ ରଫୟାଗଟ ୪ଟି ପଦକ ରତିିବୟା, ସମସ୍ତ 
ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍୍ୟାରମଣ୍ଟରର ପି.ଭି. ସିନୁ୍ କ୍ରମୟାଗତ ଉତ୍ମ ପ୍ରଦଶନ୍ 
କରିବୟା, ଆମ ବନୁ୍କଚୟାଳକ, ତଜୀରଦେୟାର ଏବଂ ମଷିୁ୍ରରୟାଦ୍ଧୟାମୟାନଙ୍କର 
ପ୍ରଶଂସନଜୀୟ ପ୍ରଦଶନ୍ ଏସବୁର ପ୍ରମୟାଣ । ଆମର ରକରତକ କ୍ରଜୀଡୟାବିତ୍ 
ରକୟାଭିଡ-୧୯ରୁ ମଧ୍ୟ ଆରରୟାଗ୍ ଲୟାଭ କରଛ୍ି ରୟାହୟା ରସମୟାନଙ୍କର 
ଶୟାରିରଜୀକ ରଶୌର୍୍  ଓ ଅପୟାର ମୟାନସିକ ଦୃଢତୟାକୁ ଦଶୟ୍ାଉଛି ।
ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ କ୍ରୀଡୋବତିମୋେଙ୍କର ଟି�ୋ�ର� ସେୁଶିି୍ତ �ରିଛନ୍ି
କରରୟାନୟା ଭୂତୟାଣରୁନିତ ମହୟାମୟାରଜୀ ଆଗରର କ୍ରଜୀଡୟାବିତମୟାନଙୁ୍କ 
ରୟାଗତିଆର ରଖବିୟା ସକୟାରଶ ସରକୟାର ତତ୍ର ରହୟାଇ ରହଆିସିଛ୍ି 
ଏବଂ ରକରବବି ଏ ଦିଗରର ପଛଘଞୁ୍ଚୟା ରଦଇନୟାହୟା୍ି । ଏପି୍ରଲ ମୟାସରର 
ରରରତରବରଳ ମହୟାମୟାରଜୀର ଭୟଙ୍କର ଦି୍ତଜୀୟ ଲହର ରଦଖୟା ରଦଇଥଲିୟା 
ଏବଂ ମୟାମଲୟା ସଂଖ୍ୟା ତଜୀବ୍ ଭୟାରବ ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇବୟାରର ଲୟାଗିଲୟା, ସରକୟାର 
ପରିସି୍ତିକୁ ରନଇ ତୁର୍ ପ୍ରତିକି୍ରୟୟା ପ୍ରଦଶନ୍ କରିବୟା ସହତି କ୍ରଜୀଡୟାବିତ୍ 
ଓ ରସମୟାନଙ୍କ ସଂଘର ସମନୟ୍ରର ଅଲିମ୍କି୍ରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବୟାକୁ 

ରୟାଉଥବିୟା ରଖଳୟାଳିମୟାନଙୁ୍କ ଅତି ପ୍ରୟାଥମିକତୟା ଭିତି୍ରର ଭିସୟା ସବିୁଧୟା 
ପ୍ରଦୟାନ କରିଥରିଲ । ଏହୟାଦ୍ୟାରୟା ସିଧୟାସଳଖ ଅଲିମ୍କି୍ରର ଭୟାଗ ରନବୟା 
ପବୂରୁ୍ ରସମୟାରନ ବିରଦଶ ରୟାତ୍ରୟା କରି ରସଠୟାରର ପ୍ରଶକି୍ଣ ରନବୟା ପୟାଇ ଁ
ସକ୍ମ ରହୟାଇଥରିଲ । ଅଧକିୟାଂଶ ରଦଶ ଭୟାରତକୁ ରଲୟାହତି ତୟାଲିକୟାଭୁକ୍ତ 
କରିଥବିୟାରବରଳ, ଏହ ିକଟକଣୟା ଲୟାଗ ୁରହବୟା ପବୂରୁ୍ ସରକୟାର ବହୁ 
ସଂଖ୍ୟାରର ରଖଳୟାଳିଙୁ୍କ ବିରଦଶ ପଠୟାଇ ରଦଇଥରିଲ । ଏହୟାର ଜ୍ୱଳ୍ 
ଉଦୟାହରଣ ରହଉଛ୍ି ଭୟାରରୟାତଳକ ମଜୀରୟାବୟାଇ ଚୟାନୁ, ଭୟାରତରର 
ଉଡୟାଣ ରଦ୍ ରହବୟାର ଅରନକ ଦିନ ପବୂରୁ୍ ରୟାହୟାଙୁ୍କ ଆରମରିକୟା ପଠୟାଇ 
ଦିଆରୟାଇଥଲିୟା । କ୍ରଜୀଡୟାବିତ୍ ନଜୀରର ରଚୟାପ୍ରୟା ଅନ୍ ଏକ ଉଦୟାହୟାରଣ, 
ରୟାହୟାଙୁ୍କ କ୍ରଜୀଡୟା ମନ୍ତଣୟାଳୟ ଓ ରବୈରଦଶକି ବ୍ୟାପୟାର ମନ୍ତଣୟାଳୟର 
ସମନୟ୍ରର ଭିସୟା ରରୟାଗୟାଇରଦବୟା ସନିୁଶି୍ତ କରିଥଲିୟା ରୟାହୟାଫଳରର 
ରସ ବିରଦଶ ରୟାତ୍ରୟା କରି ଅତି ରରୁରଜୀ ଅ୍ରୟ୍ାତଜୀୟ ପ୍ରତିରରୟାଗଜୀତୟାରର 
ଭୟାଗ ରନଇପୟାରିଥରଲ । ରଟୟାକିଓ ରୟାଉଥବିୟା ସମସ୍ତ କ୍ରଜୀଡୟାବିତଙ୍କ 
ଟିକୟାକରଣ ସନିୁଶି୍ତ କରିବୟା ପୟାଇ ଁ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତଜୀ ମନ୍ତଣୟାଳୟଗଡିୁକୁ 
ଏକରଟୁ ରହୟାଇ କୟାର୍୍  କରିବୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିରଦ୍ଶ୍ ରଦଇଥରିଲ ଏବଂ 
ରଟୟାକିଓ ରୟାତ୍ରୟା କରିବୟାକୁ ଥବିୟା ୯୯ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରଜୀଡୟାବିତ୍ ପ୍ରଥମ ରଡୟାର ୍
ଟିକୟା ରନଇସୟାରିଥବିୟାରବରଳ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରଜୀଡୟାବିତ୍ ଦୁଇଟି ରୟାକ 
ରଡୟାର ୍ ଟିକୟା ରନଇସୟାରିଛ୍ି । କ୍ରଜୀଡୟାବିତ୍ ମୟାନଙ୍କ ଟିକୟାକରଣ ପୟାଇ ଁ
ପ୍ରୟୟାସର ଏକ ଉଦୟାହରଣ ରହଉଛ୍ି କୁସି୍ତରରୟାଦ୍ଧୟା ଭିରନଶ ରଫୟାଗଟ, 
ରୟାହୟାଙୁ୍କ ହରଙ୍ଗରଜୀରର ଟିକୟା ପ୍ରଦୟାନ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା, ଏହୟା ଏପରି 
ଏକ ରଦଶ ରରଉଠଁୟାରର ରକବଳ ସ୍ୟାନଜୀୟ ବୟାସିଦେୟାଙୁ୍କ ଟିକୟା ପ୍ରଦୟାନ 
କରୟାରୟାଇଥୟାଏ । ଏହ ି ପଦରକ୍ପର ଅଥ ୍ ରହଉଛି ଅଲିମି୍କ୍ ଆରମ୍ଭ 
ରହବୟା ରବଳକୁ ସମସ୍ତ ଭୟାରତଜୀୟ କ୍ରଜୀଡୟାବିତମୟାନଙ୍କର କରରୟାନୟା 
ଭୂତୟାଣ ୁସଂକ୍ରମଣ ବିପତି ସୟାମୟାନ୍ରୁ ଶନୂ୍ ରହବି । 
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ଅସଲ ଉର୍ର
�ଦୁ୍ଧର େୋୟ�

୧୯୬୫ ମସିହୟା ରସରପ୍ଟମର୍ ୮ ତୟାରିଖରର ପଞ୍ଜୟାବର ଟର୍୍ 
ଟରନ୍ ରଲି୍ୟାରର ପୟାକିସ୍ତୟାନଜୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ ରରରରିମଣ୍ଟ ଅମତୃସରକୁ 
ଅକି୍ତଆର ରରୟାରନୟା କରି ଅପରରସନ୍ ଗିବ୍ୟାଲତୟା ଆରମ୍ଭ 

କରିରଦଇଥଲିୟା। ୧୯୬୫ ମସିହୟା ଏପି୍ରଲ ମୟାସ ରବଳକୁ ପୟାକିସ୍ତୟାନର 
ଏହ ି ଘଣୃ୍ କୟାର୍୍ କଳୟାପ ଆରମ୍ଭ ରହୟାଇରୟାଇଥଲିୟା, ରରରତରବରଳ 
କି ଅପରରସନ୍ ରଡରଟ ୍ ହକ୍ ଅଧନିରର ଏହୟା ଭୟାରତର ପଶି୍ମ 
ସଜୀମୟା୍ର ରଣ ୍ଅଫ୍ କଛର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରର ନିରର ଅଧକିୟାର 
ସୟାବ୍ସ୍ତ କରିବୟାକୁ ପ୍ରୟୟାସ କରିଥଲିୟା । ଏଥରିର ଅକୃତକୟାର୍୍  ରହବୟା 
ପରର ପୟାକିସ୍ତୟାନ କଶଜ୍ୀର ଓ ପଞ୍ଜୟାବରର ଅଶୟା୍ି ସଷିୃ୍ କରିବୟାର 
ରକୌଶଳ ପ୍ରରୟୟାଗ କରିଥଲିୟା । ଭୟାରତଜୀୟ ରସନୟା ପୟାକିସ୍ତୟାନକୁ ସବୁ 
ପଟରୁ ଉପରକୁ୍ତ ରବୟାବ ରଦଇଥରିଲ । ଅମତୃସରକୁ ଅକି୍ତଆର 
କରିବୟା ଉରଦ୍ଶ୍ରର ପୟାକିସ୍ତୟାନଜୀ ରସୈନ୍ମୟାରନ ରସମୟାନଙ୍କ ପୟାଟନ 
ଟ୍ୟାଙ୍କଗଡିୁକ ସହ ଆଗକୁ ବଢିଥରିଲ । ରସରପ୍ଟମର୍ ୮ ତୟାରିଖରର 
ପୟାକିସ୍ତୟାନ ଏହୟାର ପୟାଟନ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ର୍ୁ୍ ରରରରିମଣ୍ଟ ସହ 
ଅ୍ରୟ୍ାତଜୀୟ ସଜୀମୟାର ୫ କିରଲୟାମିଟର ପର୍୍ ୍ ଅନୁପ୍ରରବଶ କରିଥଲିୟା। 
ଅସଲ ଉତ୍ର ଗୟା ଁଏକ ରଣରକ୍ତ୍ରରର ପରିଣତ ରହୟାଇଥଲିୟା । ୪ଟି 
ହୟାତରବୟାମୟା ଫିଙ୍ଗୟାଳି ଦଳର ରବୟାନମୟାରନ କପୟା ଓ ଆଖ ୁକିଆରିରର 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଥିରିଲ। ପୟାକିସ୍ତୟାନଜୀ ଆଗକୁ ମୟାଡି ମୟାଡି ଆସଥୁବିୟା ପୟାଟନ 
ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗରନ୍ ରସମୟାରନ ଖବୁ ସ୍ଷ୍ ଭୟାରବ ଶଣୁପିୟାରୁଥରିଲ । 
କ୍ୟାଟରମୟାଷ୍ର ଅବଦୁଲ ହମିଦ ରୟାସ୍ତୟାଠୟାରୁ ରକବଳ ୩୦ ମିଟର 
ଦୂରରର ରପି ୍ ଉପରର ଖଞ୍ଜୟାରୟାଇଥବିୟା ତୟାଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ପ ବିହଜୀନ 
ବନୁ୍କ ସହ ଲୁଚି ରହଥିରିଲ । ପ୍ରଥମ ପୟାଟନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତୟାଙ୍କ ଗଳିୁଚୟାଳନୟା 
ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରରବଶ କରିବୟା କ୍ଣ ିରସ ତୟାଙ୍କ ଆରସିଏଲ୍ ବନୁ୍କରୁ 
ଗଳିୁ ଚଳୟାଇଥରିଲ, ରୟାହୟା ରସହ ିଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧ୍ଂସ କରି ରଦଇଥଲିୟା ।

୫୦୦-୬୦୦ ଗର ପର୍୍ ୍ ଲକ୍୍ରଭଦ କ୍ମତୟା ରଖଥିବିୟା 
୧୦୬ ଏମଏମ ଆରସିଏଲ ବନୁ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରର ଏକ ଅତ୍୍ 
ପ୍ରଭୟାବଶୟାଳଜୀ ଅସ୍ତ୍ର । ଆରସିଏଲ ବନୁ୍କର ଆଉ ଏକ ତୃଟି ଥଲିୟା ରର 
ଏହୟାର ପଛପଟରୁ ଅଗ୍ନିସ୍ଠୁରଣ ରହଉଥବିୟାରୁ ଏହୟାର ରଗୟାଳଗଡିୁକ 
ସହରରର ବୟାରି ରହୟାଇ ରୟାଉଥଲିୟା । ଏଥପିୟାଇ ଁଆରସିଏଲରୁ ରଗୟାଳୟା 
ନିରକ୍ପକୁ  ଥରର, ଦୁଇଥର କିମୟ୍ା ସବୟ୍ାଧକି ତିନିଥର ମଧ୍ୟରର ସିମଜୀତ 
ରଖବିୟାକୁ ପଡିଲୟା । କିନ୍ତୁ ଏହୟା ସରତ୍ ହମିଦ୍ ରସହଦିିନ ହି ଁପୟାକିସ୍ତୟାନର 
ଦି୍ତଜୀୟ ପୟାଟନ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ଂସ କରି ରଦଇଥରିଲ । ପୟାକିସ୍ତୟାନଜୀ 
ରବୟାନମୟାରନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଛୟାଡି ପଳୟାୟନ କରିଥରିଲ । କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ 
ପରର ରସମୟାରନ ପଣୁ ିଥରର ଆକ୍ରମଣ କରଲ । ଅବଦୁଲ ହମିଦ୍ ଆଉ 
ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ଂସ କରିରଦରଲ । ବନୁ୍କ ଖଞ୍ଜୟାରୟାଇଥବିୟା 
ରପିରୁ ୪ଟି ପୟାଟନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଧ୍ଂସ କରୟାରୟାଇଥବିୟା ଖବର ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ଆଶ୍ର୍୍ ଚକିତ କରିରଦଇଥଲିୟା । ରସରପ୍ଟମର୍ ୧୦ ତୟାରିଖରର 

ପୟାକିସ୍ତୟାନ ପଣୁ ିଥରର ଆକ୍ରମଣ କଲୟା । ଏଥର ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଆଉ 
ଦୁଇଟି ପୟାକିସ୍ତୟାନି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉଡୟାଇ ରଦଇଥରିଲ । ତୃତଜୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ 
ଲକ୍୍ କରି ରଗୟାଳୟା ପ୍ରରକ୍ପଣ କରିବୟା ରବଳକୁ ତୟାଙ୍କ ରିପ ୍ ଠୟାବ 
ରହୟାଇରୟାଇଥଲିୟା । ଶତୃମୟାରନ ତୟାଙ୍କ ଉପରର ରଗୟାଳୟା ପକୟାଇଥରିଲ 
କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ରସହି ମହୁୁତର୍ର ରସ ମଧ୍ୟ ରଗୟାଳୟା ନିରକ୍ପ କରି ଏହୟାର 
ଠିକଣୟା ରବୟାବ ରଦଇଥରିଲ । ହମିଦ୍ ଶହଜୀଦ ରହୟାଇରୟାଇଥରିଲ 
କିନ୍ତୁ ଏହୟା ପବୂରୁ୍ ରସ ସପ୍ତମ ପୟାକିସ୍ତୟାନଜୀ ପୟାଟନ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧ୍ଂସ 
କରିରଦଇଥରିଲ । ଭୟାରତଜୀୟ ରସନୟା ସମଦୁୟାୟ ୧୦୦ଟି ପୟାକିସ୍ତୟାନି 
ଟ୍ୟାଙ୍କ ଧ୍ଂସ କରିଥଲିୟା । ଏହି ଐତିହୟାସିକ ପରୟାରୟ ରରୟାଗୁ,ଁ 
ରସରପ୍ଟମର୍ ୨୩ ତୟାରିଖରର ପୟାକିସ୍ତୟାନ ରଦୁ୍ଧବିରତି ରଘୟାରଣୟା 
କରିବୟାକୁ ବୟାଧ୍ୟ ରହୟାଇଥଲିୟା । ଅବଦୁଲ ହମିଦଙୁ୍କ ମରରଣୟାତର 
ଭୟାରବ ଭୟାରତର ସରବୟ୍ାଚ୍ଚ ସୟାମୟାରିକ ସମ୍ୟାନ ପରମବଜୀର ଚକ୍ରରର 
ସମ୍ୟାନିତ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା ।

ଉତ୍ରପ୍ରରଦଶର ଘୟାରପିରୁର ଧମପରୁ ଗୟାରଁର ୧୯୩୩ ମସିହୟା 
ରଲୁୟାଇ ୧ ତୟାରିଖରର ହମିଦ ରନଗ୍୍ରହଣ କରିଥରିଲ । ତୟାଙ୍କ ବୟାପୟା 
ରରଣ ଦରଜ୍ୀ ଭୟାରବ କୟାର୍୍  କରୁଥରିଲ । ତୟାଙ୍କ ଘରର ଆଥଷିକ ଅବସ୍ୟା 
ରସରତ ସ୍ୱଛେଳ ନଥଲିୟା । ହମିଦ ପୟାଠପଢୟା ଅରପକ୍ୟା କୁସି୍ତ କରିବୟା ଓ 
ପହରିଁବୟାକୁ ଅଧକି ପସଦେ କରୁଥରିଲ । ୨୦ ବର ୍ବୟସରର ହମିଦ 
ଭୟାରତଜୀୟ ରସନୟାରର ରରୟାଗ ରଦଇଥରିଲ । ୧୯୬୨ ମସିହୟାରର 
ଭୟାରତ-ଚଜୀନ୍ ରଦୁ୍ଧ ସମୟରର ରସ ଏନଇଏଫଏରର ମତୁୟନ 
ଥରିଲ। ରରରତରବରଳ ୧୯୬୫ ରଦୁ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ରହରଲ ରସରତରବରଳ 
ସମୟରର ରସ ଛୁଟିରର ଥରିଲ । ନିରର ରନିିରପତ୍ର ବନ୍ୟାବନି୍ କରୁଥବିୟା 
ସମୟରର ତୟାଙ୍କ ବିଛଣୟାଧୟାରକର ରଗୟାଟିଏ ଦଉଡି ଛିଡି ରୟାଇଥଲିୟା 
ରବୟାଲି କୁହୟାରୟାଏ । ତୟାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରଜୀ ରସଲୁନ୍ ବିବି ଏହୟାକୁ ଏକ ଅଶଭୁ 
ସରଙ୍କତ ଭୟାବି ଅତି କମ ୍ରର ରଗୟାଟିଏ ଦିନ ପରର କୟାର୍୍ ରକ୍ତ୍ରକୁ 
ବୟାହୁଡିବୟା ପୟାଇ ଁ ନିର ସ୍ୱୟାମଜୀଙୁ୍କ ଅନୁରରୟାଧ କରିଥରିଲ । ହମିଦ୍ 
କହଥିରିଲ – ରଦଶ ପୟାଇ ଁମରତ ରରମିତି ରହରଲ ବି ରିବୟାକୁ ପଡିବ । 
ରସ ତୟାଙ୍କ ଭୟାଇଙୁ୍କ ସବୁରବରଳ କହୁଥରିଲ – “ରରଉମଁୟାରନ ରସନୟାରର 
ବଜୀରତୟା ପରୁସ୍ୟାର ପୟାଇଥୟାଆ୍ି ରସମୟାନଙୁ୍କ ପଲଟନ୍ ରର ଖବୁ ସମ୍ୟାନ 
ଦିଆରୟାଇଥୟାଏ, ମୁ ଁମଧ୍ୟ  ଦିରନ ରଦୁ୍ଧରର ନିରର ପରୟାକ୍ରମ ପ୍ରଦଶନ୍ 
କରି ରଶୌର୍୍  ପରୁସ୍ୟାର ହୟାସଲ କରିବି ।”

ଅବଦୁଲ ହମିଦଙ୍କ ଅନୁମୟାନ ସଠକ୍ି ପ୍ରମୟାଣତି ରହଲୟା । ୧୯୬୫ 
ରଦୁ୍ଧରର ତୟାଙୁ୍କ ରଦଶର ସରବୟ୍ାଚ୍ଚ ରଶୌର୍୍  ପରୁସ୍ୟାର ପରମ ବଜୀର 
ଚକ୍ରରର ସମ୍ୟାନିତ କରୟାରୟାଇଥଲିୟା । ତୟାଙ୍କ ରପିକୁ ଏରବ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତନି ଚହି୍ନ 
ଭୟାରବ ରଖୟାରୟାଇଛି । ତୟାଙ୍କ ପ୍ରୟାଣବଳଜୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବୟା ଉରଦ୍ଶ୍ରର 
୨୦୦୦ ମସିହୟାରର ରଗୟାଟିଏ ରପି ୍କୁ ପ୍ରଦଶନ୍ କରୁଥବିୟା ଏକ ଡୟାକଟିକଟ 
ରୟାରି କରୟାରୟାଇଥଲିୟା ।  

“ରଦୁ୍ଧ ରକବଳ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୟାରୟା ରୟ କରୟାରୟାଇନଥୟାଏ, ବରଂ ରଦଶ ପୟାଇ ଁ
ପ୍ରୟାଣବଳଜୀ ରଦବୟାର ସୟାହସ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍କ କରିଥୟାଏ । ”ସୟାହସି 

ଭୟାରତଜୀୟ ରସୈନିକମୟାନଙ୍କ ଆତ୍ମବଳକୁ ସ୍ମରଣ କରିବୟା ପୟାଇ ଁହୁଏତ ସି.କୁ୍.
ଏଚ ଅବଦୁଲ ହମିଦଙ୍କ ବ୍ତଜୀତ ଅନ୍ ରକୌଣସି ଉତ୍ମ ଉଦୟାହରଣ 

ମିଳିବ ନୟାହି ଁ, ରିଏ ୧୯୬୫ ମସିହୟାରର ପଞ୍ଜୟାବର ରଖମକରନ ରସ୍୍ଟରରର 
ଏକୟାକି ୭ଟି ପୟାକିସ୍ତୟାନି ପୟାଟନ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧ୍ଂସ କରିରଦଇଥରିଲ । ଅବଦୁଲ 

ହମିଦ ନିର ବନୁ୍କକୁ ଏକ ରିପ ଉପରର ଖଞି୍ଜ ପୟାକିସ୍ତୟାନଜୀ ରସନୟାର 
ଅନୁପ୍ରରବଶ ଉଦ୍ମକୁ ପଣ୍ଡ କରିରଦଇଥରିଲ ।

ବଜୀରତ୍ପର୍ୂ୍ ଗୟାଥୟା ଅବଦୁଲ ହମିଦ୍ 
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କରରୟାନୟାରର ଗରୁତର ଭୟାରବ ସଂକ୍ରମିତ ରରୟାଗଜୀଙ୍କ ରଜୀବନକୁ ସହର କରିବୟା ପୟାଇ ଁନୂତନ ଅଭିନବତୟା ରହଉ 
କିମୟ୍ା ଦୁଗମ୍ ଅଞ୍ଚଳରର ବୟାସ କରୁଥବିୟା ରଲୟାକଙ୍କ ଘରର ଔରଧ ପହଞ୍ଚୟାଇବୟା ସନିୁଶି୍ତ କରିବୟା ରହଉ ଏହୟା ଏକ 
ବିଶୟାଳ କୟାର୍୍  । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ୟା ମୟାରଝ ଏବଂ ପ୍ରଭୟାସିନଜୀ ବୟାତୟାକର ଅରନକ ଆହୟ୍ାନର ସମଖୁଜୀନ ରହବୟା ସରତ୍ 

ଏହୟାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଅନ୍ମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁଉଦୟାହରଣ ସଷିୃ୍ କରିଛ୍ି...

ପ୍ରଶଂସେୀୟ ପଦକକ୍ଷପରତ ଉଦ୍ୟମୀ ମହଳିୋ

ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଅକ୍ସକିଜେ ସହୋୟତୋକର ର୍ବିୋ 
ଗରୁୁତର କରୋଗୀଙ୍କ ପୋଇ ଁଏ� ଅେେ୍ୟ 
କଶୌଚୋଳୟ େମିଣ୍ଣୋ� �ରିଛନ୍ି

ଓଡିଶୋର ଜକ� ମହଳିୋ ରୋଜ୍ୟର 
ଆଦବିୋସୀ ଅଧ୍ୁୟରିତ ଇଲୋ�ୋକର ଘର�ୁ 
ଘର�ୁ ବୁଲି ଔରଧ ବତିର� �ରୁଛନ୍ ି

ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ ରଭୟାପୟାଳର ଏନଆଇଏଫଟି ଛୟାତ୍ରଜୀ ପ୍ରତଜୀକ୍ୟା 
ମୟାରଝ ଅକି୍ରରନ ସହୟାୟତୟାରର ବଞ୍ଚଥୁବିୟା ଗରୁୁତର 

ଅସସୁ୍ ରକୟାଭିଡ ରରୟାଗଜୀଙ୍କ ପୟାଇ ଁଏକ ଭ୍ୟାମ୍ମୟାଣ ରଶୌଚୟାଳୟ 
ନିମୟ୍ାଣ କରିଛ୍ି । ଘରର କିମୟ୍ା ଡୟାକ୍ତରଖୟାନୟାରର ଶର୍ୟାଶୟାୟଜୀ 
ରରୟାଗଜୀଙ୍କ ପୟାଇ ଁଏହୟା ବିରଶର ଭୟାରବ ଲୟାଭଦୟାୟକ ରହବ । 
କରରୟାନୟାର ଶକିୟାର ରହୟାଇଥବିୟା ନିର ଦୟାଦୟାଙୁ୍କ ଘରର ରଦଖବିୟା 
ପରର ଏଭଳି ରଶୌଚୟାଳୟ ନିମୟ୍ାଣ ପୟାଇ ଁପ୍ରତଜୀକ୍ୟାଙ୍କ ମନରର 
ରପ୍ରରଣୟା ସଷିୃ୍ ରହୟାଇଥଲିୟା । ଆଗୟାମଜୀ ଦିନରର ପ୍ରତଜୀକ୍ୟା 
ଡୟାକ୍ତରଖୟାନୟା ଓ ଅନ୍ ଅଭୟାବି ରଲୟାକଙ୍କ ସହ ରମୟାବୟାଇଲ 
ରଶୌଚୟାଳୟ ନିମୟ୍ାଣର ରବୈରୟିକ ଜ୍ୟାନ ବୟାଣି୍ଟବୟାକୁ ଚୟାହୁଛଁ୍ି। 
ସବୁ ପୟାଶ୍ୱରୁ ୍ଆଛୟାଦିତ ଏହି ରଶୌଚୟାଳୟ ନିମ୍ୟାଣ କରିବୟା 
ପୟାଇ ଁପ୍ରୟାୟ ୨୫ ହରୟାର ଟଙ୍କୟା ଖଚ୍ଚ ୍ରହବ । ପ୍ରତଜୀକ୍ୟା କୁହ୍ି 
ରର, “ଅକି୍ରରନ୍ ସହୟାୟତୟାରର ଥବିୟା ରରୟାଗଜୀମୟାନଙ୍କ 
ପୟାଇ ଁ ମୁ ଁ ଏହି ରଶୌଚୟାଳୟ ତିଆରି କରିଛି କୟାରଣ 
ଏହୟାକୁ ୱୟାଡର୍ର ରଖୟାରୟାଇପୟାରିବ । ଏହି ଭ୍ୟାମ୍ମୟାଣ 
ରଶୌଚୟାଳୟଟି ଏକ ହ ୍ିଲ ରଚୟୟାର ଭଳି ରହୟାଇଛି ଏବଂ 
ଏହୟାକୁ ଅତି ସହରରର ବ୍ବହୟାର କରିରହବ ।”

ଓଡିଶୟାର କନ୍ମୟାଳ ରିଲ୍ୟାର ଦୁଗମ୍ ଅଞ୍ଚଳରର ବସବୟାସ 
କରୁଥବିୟା ଆଦିବୟାସଜୀ ସମ୍ପ୍ରଦୟାୟଙୁ୍କ ଔରଧ ବିତରଣ କରିବୟା 

ଏକ ଅତି ଆହୟ୍ାନପର୍ୂ୍ କୟାର୍୍  । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୟାସିନଜୀ ବୟାତୟାକର 
ନିରର ପ୍ରଗୟାଢ ନିଷୟ୍ା ବଳରର ଏହୟାକୁ ସମ୍ଭବ କରିପୟାରିଛ୍ି। 
ବହୁ ବୟାଧୟାବିଘ୍ନ ଓ ଆହୟ୍ାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରସ ରସହି ଅଞ୍ଚଳର 
ଆଦିବୟାସଜୀ ରଲୟାକମୟାନଙ୍କ ଦ୍ୟାରରଦଶରର ଔରଧ ପହଞ୍ଚୟାଉଛ୍ି। 
ଅପପଷିୁ୍ ମକୁ୍ତ ଗ୍ରୟାମ ପ୍ରକଳ୍ପରର ମଧ୍ୟ ରସ ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକୟା ଗ୍ରହଣ 
କରିଥରିଲ ରୟାହୟାଦ୍ୟାରୟା ୨୧,୦୦୦ରୁ ଅଧକି ଗ୍ରୟାମବୟାସଜୀ ଉପକୃତ 
ରହୟାଇଛ୍ି । ତୟାଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ କୟାର୍୍  ପୟାଇ ଁ ରସ ସ୍ୟାନଜୀୟ 
ରଲୟାକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସୟାର ପୟାତ୍ରଜୀ ପୟାଲଟିଛ୍ି । ରଜୀବିକୟା ସରୁକ୍ୟା 
ମଞ୍ଚର ସ୍ୱୟାସ୍୍ କିଟ୍ ହସ୍ତରକ୍ପ କୟାର୍୍ କ୍ରମ ଅଧନିରର ‘ରହଲଥ 
ଆନିରମଟର’ ଭୟାରବ କୟାର୍୍ ରତ ପ୍ରଭୟାସିନଜୀ ରଲୟାକମୟାନଙୁ୍କ 
ଔରଧ ବିତରଣ କରିବୟା ଏବଂ ରସମୟାନଙ୍କ ରଜୀବନ ଧୟାରଣର 
ମୟାନରର ଉନ୍ନତି ଆଣବିୟା ପୟାଇ ଁଲକ୍୍ ରଖଛି୍ି । ସ୍ୱୟାସ୍୍ ସମସ୍ୟା 
ସମ୍କର୍ର ରଲୟାକମୟାନଙୁ୍କ ଅବଗତ କରୟାଇବୟାର ଏକ ମହୟାନ 
କୟାର୍୍  ରସ ହୟାତକୁ ରନଇଛ୍ି । ଏଥସିହ ଗଭପ୍ୟାତର କୁପ୍ରଭୟାବ 
ସମ୍କର୍ର ରସ ମହିଳୟାମୟାନଙୁ୍କ ସରଚତନ କରୁଛ୍ି । 

ସ�ୋରୋତ୍ମ� ପଦକକ୍ଷପପରିବତ୍ନ୍ଶଜୀଳ ଭୟାରତ



୧. ରୟାତଜୀୟ ଡୟାକ୍ତର ଦିବସ କୟାହୟା ସ୍ମୃତନିକ୍ର ପୟାଳନ 
କରୟାରୟାଇଥୟାଏ?

କ) ଡ୍୍ଟର ସି. ଭି. ରମଣ
ଖ) ଡ୍୍ଟର ରହୟାମି ରୟାହୟାଙ୍ଗଜୀର ଭୟାବୟା
ଗ) ଡ୍୍ଟର ବିଧୟାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟାୟ
ଘ) ଡ୍୍ଟର ଏପିରର ଅବଦୁଲ କୟାଲୟାମ

୨. ଭୟାରତରର ଏରବ ରକରତୟାଟି ସ୍ୱଜୀକୃତିପ୍ରୟାପ୍ତ ଷ୍ୟାଟ ୍
ଅପ ରହଛିି?

କ) ୨୦ ହରୟାର
ଖ) ୩୦ ହରୟାର
ଗ) ୪୦ ହରୟାର
ଘ) ୫୦ ହରୟାର 

୩. ରକୟାଭିଡ ବିରରୟାଧ ିସଂଗ୍ରୟାମରର ନିରୟୟାରତି 
ରହୟାଇଥବିୟା ଅଗ୍ରଣଜୀ ରରୟାଦ୍ଧୟାମୟାନଙ୍କ ପୟାଇ ଁସରକୟାର 
ରକରତ ଟଙ୍କୟାର ବଜୀମୟା ରୟାଶ ିରରୟାଗୟାଇ ରଦଉଛ୍ି?

କ) ୧୫ ଲକ୍
ଖ) ୨୫ ଲକ୍
ଗ) ୪୦ ଲକ୍
ଘ) ୫୦ ଲକ୍

୪ . ୨୦୧୯ ତୁଳନୟାରର ଭୟାରତରର ଅକି୍ରରନ 
ଉତ୍ୟାଦନ ରକରତ ଗଣୁୟା ବୃଦି୍ଧ ପୟାଇଛି?

କ) ୨ ଗଣୁୟା
ଖ) ୫ ଗଣୁୟା
ଗ) ୧୦ ଗଣୁୟା
ଘ) ୨୦ ଗଣୁୟା

୫. ରଦଶର ରକରତୟାଟି ଗ୍ରୟାମକୁ ଡିରଟିୟାଲ ଗ୍ରୟାମରର 
ପରିଣତ କରୟାରୟାଇଛି?

କ) ୧ ଲକ୍
ଖ) ୫୦ ହରୟାର
ଗ) ୨ ଲକ୍
ଘ)  ୭୫ ହରୟାର

୬ . ୧୦୦୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରର ରକରତୟାଟି ଗୟାକଁୁ ଅପ୍ଟିକୟାଲ 
ଫୟାଇବର ଦ୍ୟାରୟା ରରୟାଡିବୟା ପୟାଇ ଁରରୟାରନୟା କରୟାରୟାଇଛି ?

କ) ୬ ଲକ୍ରୁ ଅଧକି
ଖ) ୩ ଲକ୍
ଗ) ୨ ଲକ୍
ଘ) ୫ ଲକ୍

୭ . ଉମଙ୍ଗ ଆପ ୍ରର ରକୟାରତୟାଟି ରସବୟା ଓ ରଦୟ ସବୁିଧୟା 
ଉପଲବଧ ଅଛି?

କ) ୧୯୮୦
ଖ) ୧୭୫୧
ଗ) ୧୪୫୮
ଘ) ୨୦୩୯

୮ . ଚଳିତ ବର ୍ରଲୁୟାଇ ପହଲିୟାକୁ ରଏିସଟିକୁ ରକରତ ବର ୍ରହବ?

କ) ୨
ଖ) ୩
ଗ) ୪
ଘ) ୬

୯ .  ରପରଟ୍ରୟାଲରର ୨୦% ଇଥୟାନଲ ମିଶ୍ରଣ ପୟାଇ ଁ୨୦୩୦ 
ପରିବରତ୍ ୍ରକଉ ଁମସିହୟାକୁ ନୂତନ ଲକ୍୍ ଭୟାରବ ଧୟାର୍୍  
କରୟାରୟାଇଛି?

କ) ୨୦୨୨
ଖ) ୨୦୨୮
ଗ) ୨୦୨୫
ଘ)  ୨୦୨୭

୧୦ . ରଟୟାକିଓ ଅଲିମି୍କ୍ ରକରବଠୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ରହଉଛି?

କ) ରଲୁୟାଇ ୨୩
ଖ) ରଲୁୟାଇ ୩୦
ଗ) ଅଗଷ୍ ୮
ଘ)  ଅଗଷ୍ ୧୫

େୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର      ଜଲୁୋଇ 1-15, 202140

ସଠକି୍ ଉତ୍ର ପୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମୟାଚୟାରର ଏହ ିସଂସ୍ରଣକୁ ପଢନ୍ତୁ..

ଆପଣମୟାରନ ନିରର ଉତ୍ର ଏହି ଇ-ରମଲ ଠିକଣୟାରର ପଠୟାଇପୟାରିରବ:-response-nis@pib.gov.in ।
ସଠିକ୍ ଉତ୍ର ରଦଇଥବିୟା ପ୍ରଥମ ୫ରଣ ପ୍ରତିରରୟାଗଜୀଙ୍କ ନୟାମ ପତି୍ରକୟାର ପରବତ୍ଜ୍ୀ ସଂସ୍ରଣରର ପ୍ରକୟାଶ ପୟାଇବ ।

�ୁଇଜ୍ 
�େଣ୍ଣର



ମିଡିଆ �ର୍ଣ୍ଣର



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଜଲ୍ାଇ 1-15, 202142

ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ପବତି୍ ରର୍ �ୋତ୍ୋ ଅବସରକର କମୋର ହୋଦ୍ଥି� ଶଭୁ�ୋମେୋ।
ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ଓ ଭକି୍ତର ସମୋହୋର ଏହ ି�ୋତ୍ୋ କଦଶବୋସୀଙ୍କ ଜୀବେକର ସଖୁ,

ସମଦିୃ୍ଧ, କସୌଭୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉର୍ମ ସ୍ୋସ୍୍ୟ ଆ�।ୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନୋର୍ !
ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ େକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ

ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ 

ଜଲୁୋଇ 12-20,2021

ରର୍ �ୋତ୍ୋ
नीलाचलननवासाय ननतयाय परमातमने । 
बलभद्रसुभद्राभयाां जगन्ाथाय ते नमः ।।

जगदाननदकनदाय प्रणतात्तहराय च । 
नीलाचलननवासाय जगन्ाथाय ते नमः ।।

ପୋକି୍ଷ�
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