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ସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା

ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି

ନୂ ଆ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୃଦ୍ଧିର ଆଧାର ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା
ଏବଂ ଲ�ୈ ଙ୍ଗିକ ନ୍ୟାୟ ତଥା ସମାନତା ପ୍ରଦାନ।
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ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ୨.୦ ୨୯ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧

"୧୦୦ କ�ୋଟି ଟିକା ପାନ ପ୍ରଦାନ
ପରେ ନୂ ଆ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ସହ
ଆଗକୁ ବଢଛ
଼ୁ ି ଭାରତ"
କ�ୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୦୦ କ�ୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରି ବା ବିଷୟ ଭାରତ ପାଇ ଁଏକ ଉଲ୍ଳେଖନୀୟ ଘଟଣା।
ଏନେଇ ବଶ୍ୱ
ି ରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛ।ି ଏଣ ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କୀ ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ବିଷୟ ସାମିଲ୍ ହେବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ
ଥିଲା। ‘ସବ୍ କା ପ୍ରୟାସ’କପ
ି ରି ସଫଳତାର ମାଧ୍ୟମ ହ�ୋଇପାରିଲା ସେ ବିଷୟକୁ କହିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକା ଦେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହ�ୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ସଂଗ୍ରାମୀ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି
ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯ�ୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆହବା୍ ନ
ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା କର୍ମୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ
ରାଷ୍ଟ୍ର ସର
ୁ କ୍ଷାରେ ନାରୀଶକ୍ତିଙ୍କ ଯ�ୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏହି ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ର କିଛି ଅଂଶ।
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ଟିକା: ୧୦୦ କ�ୋଟି ଟିକାକରଣ ପରେ ଦେଶ ଆଜି ନୂ ଆ ଉତ୍ସାହ, ନୂ ଆ ଶକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ବଢଛ
଼ୁ ି। ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ସଫଳତା, ଭାରତର ସାମର୍ଥ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।
ପାରମ୍ପରି କ ଚିକତ୍
ି ସାର ବ�ୈଶ୍ୱିକ କେନ୍ଦ୍ର: ପାରମ୍ପରି କ ଔଷଧ ପାଇ ଁ ଉନ୍ନତ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହିତ
ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ରୀକରଣ, ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ଆମ ଦେଶ ଏକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯ�ୋଗ ଏବଂ ଆୟୁଷକୁ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ କରି ବା ପାଇ ଁ WHO ସହିତ ଘନିଷ ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା।
WHO ଭାରତରେ ପାରମ୍ପାରି କ ଔଷଧ ପାଇ ଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରି ବ |
ଅଟଳ ପ୍ରେରଣା: 1977 ମସି ହାରେ ଅଟଳଜୀ ହିନ୍ଦୀରେ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘକୁ ସମ୍ବୋଧ ିତ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଥ ିଲେ। ଅଟଳଜୀ
କହିଥ ିଲେ- “ଏଠାରେ ମୁ ଁ ଦେଶର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହି, ଁ ବରଂ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ମ�ୋ
ପାଇ ଁ ଅଧ ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆମର ସଫଳତା ଏବଂ ବିଫଳତାକୁ ମାପି ବା ପାଇ ଁ ଏକମାତ୍ର ମାପଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମେ ସମଗ୍ର ମାନବ
ସମାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶଙ୍କୁ
ୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା। ” ଅଟଳ ଜୀଙ୍କର ଏହି
ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ଆମକୁ ଦିଗଦର୍ଶ
୍ ନ କରାଉଛି।
ସଶକ୍ତ ମହିଳା: ହଂସା ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେନନଙ୍କ ପରି ମହିଳାମାନେ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଲ�ୈ ଙ୍ଗିକ ସମାନତା ଏବଂ ମହିଳା
ସଶକ୍ତିକରଣର ସଂକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିଲେ। 1953 ମସି ହାରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପ୍ରଥମ
ମହିଳା ସଭାପତି ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ପ�ୋଲି ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି ହ�ୋଇଛି। 2014 ରେ,
ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 1.05 ଲକ୍ଷ ଥ ିଲା, 2020 ରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା 2.15 ଲକ୍ଷକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ଝିଅ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଯୁଦ୍ଧ
ଲଢ଼ିବା ପାଇ ଁ କଠ�ୋର ତାଲି ମରେ ନିୟ�ୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଖୁବ ଶିଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର କ�ୋବ୍ରା ବାଟାଲି ଅନର ସାମି ଲ୍ କରାଯି ବ।
ନୂ ତନ ଡ୍ରୋନ୍ ନୀତି: COVID-19 ଟିକା ଯ�ୋଗାଣ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂ ତନ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛ।
ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବଂ ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୀଘ୍ର ପରି ବହନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ
ପରି ସ୍ଥିତିରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ନଜର ରଖ ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିର ବ୍ୟବହାର ସାହାଯ୍ୟ କରି ବ। ନୂ ତନ ଡ୍ରୋନ୍ ନୀତି ଘ�ୋଣ�ୋ ପରେ, ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଘର�ୋଇ ନିବେଶକମାନେ ଅନେକ
ଡ୍ରୋନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି।
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବରେ ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପ: ସଂଗୀତ, କଳା ଏବଂ ଗୀତକୁ ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ପାଳନ ସହ ଯ�ୋଡ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଅକ୍ଟୋବର 31 ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରୁ ତିନ�ୋଟି ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେଶଭକ୍ତି ଗୀତ
ଉପରେ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତା, ରଙ୍ଗୋଲି କଳା ଉପରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତା ଏବଂ କଳାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଦେଶଭକ୍ତି କବିତା
(ଲ�ୋରି ) ଲେଖ ିବା ପାଇ ଁ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତା।
ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଶୁଣବ
ି ା
ଲାଗି QR କ�ୋଡ୍ scan କରନ୍ତୁ
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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

ସମାଚାର

ଭି ତର ପୃଷଠା୍ ରେ
ସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି

ବର୍ଷ 2, ସଂଖ୍ୟା 10 16-30 ନଭେମ୍ବର, 2021
ସମ୍ପାଦକ
ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର
ପ୍ରମୁଖ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,
ପତ୍ର ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ବରି ଷ ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର
ବରି ଷ ୍ଠ ସହାୟକ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ବିଭ�ୋର ଶର୍ମା
ସହାୟକ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ଚନ୍ଦନକୁମାର ଚ�ୌଧରୀ

କଭର
ଷ୍ଟୋରି

ତିନ୍ ତଲାକ୍ ସମେତ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥ ିବା ହିଂସା ର�ୋକିବା ଲାଗି କଠ�ୋର ନିୟମ
ପ୍ରଣୟନ କରି ‘ସୁରକ୍ଷି ତ ମହିଳା, ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର’ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଭାରତ । ପୃଷଠା୍ 10-19

ଭାଷା ସମ୍ପାଦକ
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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ..
ସାଦର ନମସ୍କାର

ମହିଳା- ଯିଏ ଶକ୍ତି ବି ଆଉ ସଶକ୍ତ ବି। ସେ ଭାରତର ନାରୀ, ନା ଅଧିକ
ନା କମ୍, ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନତାର ଅଧିକାରୀ’
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବିନା କ�ୌଣସି ସଂସ୍ କୃତିର ଅଗ୍ରଗତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ | ଆଜିର ନୂ ଆ ଭାରତ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ
ନୁ ହେ, ଁ ବରଂ ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱର ବିକାଶ ବିଷୟକୁ ଆଲ�ୋଚନା କରୁଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଆମ
ଦେଶର ମହିଳାମାନେ କେଉ ଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ନାହାନ୍ତି। ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ରି ପ�ୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯଦି ମହିଳାମାନେ
ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମାନ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଭାରତର ଜିଡିପି 27 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ ଏଥ ିପାଇ ଁ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷି ତ ପରି ବେଶ ଯ�ୋଗାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନର
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁ ଝଛ
ି ନ୍ତି ଏବଂ ତିନ୍ ତାଲାକ ଭଳି କୁପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଛନ୍ତି। ଗତ
କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସମାଜରେ ନୁ ହେ ଁପରି ବାର ଭି ତରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଦୂ ର
କରି ବା ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ଭି ତରେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ଛି।
ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧ ିକାଂଶ ଯ�ୋଜନାର ହିତାଧ ିକାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳା ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ
ବିକାଶ ଏବେ ନୀତିଗତଭାବେ ପ୍ରାଥମି କତା ପାଇଛି।
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ ିକାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇ ଁ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିବର୍ଷ 25
ନଭେମ୍ବରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ହିଂସା ନିରାକରଣ ଦିବସ ପାଳନ କରି ଥାଏ। ଏହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହିଳା ଶକ୍ତି
ପାଇ ଁ ନୂ ତନ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥ ିବା ନୂ ତନ ସୁଯ�ୋଗ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପରି ବେଶ ଯ�ୋଗାଉଛି, ତାହାକୁ
ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇଛି ଏଥରର କଭର ଷ୍ଟୋରି । ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସଭ୍ୟ ସମାଜର
ଆଚରଣ ବି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ଥାଏ। ଏଥ ିରେ ‘ସବ୍ କା ପ୍ରୟାସ’ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଗତିର ଆଧାର ହେଉଛି।
ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଭାରତ ୧୦୦ କ�ୋଟି ଟିକା ପ୍ରଦାନକରି ନୂ ଆ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରି ଛି। ନୂ ତନ
ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ନୂ ତନ ଶକ୍ତି ବଳେ ଆଗକୁ ବଢଛ
଼ୁ ି ନୂ ଆ ଭାରତ। କ�ୋଭି ଡ୍ ମହାମାରୀରୁ ସାଧାରଣ ନାଗରି କଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବାରେ ଟିକାକରଣର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଗତି ପରି ବାର, ସମାଜସହ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକ ନିରାପଦ ପରି ବେଶ
ଯ�ୋଗାଇଛି। ଏଥ ିରେ ମହିଳା ଶକ୍ତି ର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନାରୀଶକ୍ତି ର ବିକାଶ ଲାଗି ଶିକ୍ଷାର ମହାନତା
ବାବଦରେ ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବା ରାଓ ଫୁ ଲେଙ୍କଠୁ ବେଶୀ କିଏ ବା କହିପାରି ବ? ନଭେମ୍ବର 28ରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷି କୀ
ଅବସରରେ ବିେଶଷ ଉପସ୍ଥାପନା ପଢ଼ିବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା କିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘର ଯ�ୋଗାଇବା ସହିତ ମାଲି କାନା ଅଧ ିକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି
ଏବଂ ଏହାକୁ ଏହିସଂଖ୍ୟାରେ ଫ୍ ଲାଗସି ପ ୍ ସ୍କି ମ୍ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ହେବା ସହିତ ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସ ଏବଂ ସମ୍ବି ଧାନ ତିଆରି କରି ବାରେ ସହଯ�ୋଗ
କରି ଥ ିବା ମହିୟଷୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏହି ସମୟର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ।
କ�ୋଭି ଡ୍ ବିର�ୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟ�ୋକଲ୍ ଅନୁ ସରଣ କରୁଥାଆନ୍ତୁ।

R

ଠିକଣା:
ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ,
ସୂଚନାଭନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003
ଇମେଲ୍ : response-nis@pib.gov.in
(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)
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ଚିଠି ବାକ୍ସ...
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଲା | କଭର୍ ଷ୍ଟୋରି ଭାବେ
ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟଟି ପୂରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ପାଇ ଁ ଅର୍ଥପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି।
ଏହା ସହ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଶ ଭି ତରେ ତଥା ବାହାରେ ସଫଳତା ବିଷୟରେ
ସୂଚନା ସହିତ, ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଦୁ ନିଆ, ଖାଦ୍ୟ ଯ�ୋଜନା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ,
ଶିକ୍ଷା-ସମ୍ମାନ-ସୁରକ୍ଷା, ଟେଲି ଭିଜନର ଇତିହାସ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜନ ୍ମ
ହ�ୋଇଥ ିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏବଂ ଗତିଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷ
ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ପରି ପର୍
ୂ ଣ୍ଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ
ହ�ୋଇଥ ିବାରୁ ପଢ଼ିଲେ ଅନେକ ଲାଭ ମି ଳଛ
ୁ ି।
ଭଗବତୀ ପ୍ରସାଦ ଗେହଲ�ୋଟ୍
gehlotbp@gmail.com

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା
ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଥ ିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ହେଉଛି
ସର୍ବୋତ୍ତମ ପତ୍ରିକା। ଯେତେବେଳେ
ବି ମୁ ଁ ଏହି ପତ୍ରିକା ପାଇଥାଏ, ମୁ ଁ
ବହୁ ତ ଖୁସି ଅନୁ ଭବ କରେ। ମ�ୋ
ପରି ବାରରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପତ୍ରିକା
ପଢ଼ି ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ
ପଠାଉଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ
ଦେଶରେ ଘଟୁ ଥ ିବା ସମସ୍ତ ବିକାଶ
ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହ�ୋଇପାରି ବେ।
ପାବନୀ ଗ�ୋୟଲ
paavnigoyal04@gmail.
com

ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପଠାନ୍ତୁ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଠିକଣା
ଏବଂ ଇ-ମେଲ:

Room No–278, Bureau of Outreach
and Communication, 2nd Floor,
Soochna Bhawan,
New Delhi -110003

response-nis@pib.gov.in

ମୁ ଁ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କଲି ,
ଯାହା ମ�ୋତେ ଭାରତରେ ଘଟୁ ଥ ିବା ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ
କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲା | ଏହି ସୂଚନା
ସ�ୋସି ଆଲ ମି ଡିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହି ଁ| ସରକାର ପ୍ରାୟ 100
କ�ୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରି ଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇ ଁ ମୁ ଁ
ଗର୍ବିତ। ଏହି ପତ୍ରିକା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ବିସ୍ତୃ ତ ସୂଚନା
ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଏ | ମୁ ଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବାକୁ
ଭଲ ପାଏ।
perialwar.bhaskaran@gmail.com
ମୁ ଁ ନାଗରି କ ସେବା ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ
ଖବର ପଢଛ
଼ୁ ି। ମ�ୋର ପ୍ରସ୍ତୁ ତିରେ ଏହା ମ�ୋତେ ବହୁ ତ
ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନା ଉପରେ
ଉପଯ�ୋଗୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏହି ପତ୍ରିକା। ଏଥରର
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବୁ ଝବ
ି ା ସହଜ ହ�ୋଇଥ ିଲା
ଜେ ପାଲାନିଭି
jpalanivel102@gmail.com

ମୁ ଁ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ | ଏହା
ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯ�ୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ
ମୁ ଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ମୁ ଁ ଦେଶର
କାହାଣୀ ପଢ଼ି ଗର୍ବିତ ଅନୁ ଭବ କରୁଛି | ଅଗଣିତ
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ବୃ ଥା ହେବ ନାହି।ଁ
ସୁନୀଲ ଚିଲୱାଲ
iamchilwal@gmail.com
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ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ପରି ବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ହେତୁ ନଷ୍ଟ ହେବ
ନାହି ଁକୃଷି ଉତ୍ପାଦ, କୃଷି ଉଡ଼ାନ୍ 2.0 ଆରମ୍ଭ
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022 ସୁଦ୍ଧା କୃଷକଙ୍କ ଆୟକୁ ଦ୍ଗ
ୱି ଣ
ୁ ତ
ି କରି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେଅନେକ ନୂ ତନ ଯ�ୋଜନା ରୂପାୟନ କିଛନ୍ତି।
ଭି ତ୍ତିଭୂମି ଠାରୁ ପରି ବହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାସବୁ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
ସାମିଲ୍। ଦିନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଚାଷଜମିରୁ ବଜାରକୁ
ବିକ୍ରିପାଇ ଁ ଆଣିବା ଲାଗି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବଡ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରି ବାକୁ
ପଡୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିସାନ ରେଳ’ ଦ୍ୱାରା ଏହି
ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥ ିଲା। ଯ�ୋଜନାର
ସଫଳତା ତଥା ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ
ଦେଖି ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର କୃଷି ଉଡ଼ାନ୍ ଯ�ୋଜନା
ଘ�ୋଷଣା କରି ବା ସହ କୃଷିଜାତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ପରି ବହନ ଲାଗି
ବିମାନ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାଜାହାଜ
ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରି ବହନ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆହୁ ରି ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ବା ଲାଗି କୃଷି
ଉଡ଼ାନ୍-2.0 ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ,
ଉଡ଼ାଣ ନେଉଥିବା ବିମାନର ସମୁଦାୟ ଶୁଳ୍କଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଓଜରରେ
ଯଦି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଓଜନ 50ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା ତେବେ

ସେହି ବିମାନକୁ ଭାରତର ବଛା ବଛା କେତେକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପାର୍କିଂ
ଚାର୍ଜ ଏବଂ 'ଟର୍ମିନାଲ ନେଭି ଗେସନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ' ଚାର୍ଜ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମୁକ୍ତ
କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ଉଡ଼ାନ 2.0 ରେ,ପରି ବହନ ହେୁ ଥ ିବା
କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଓଜନ ସମୁଦାୟ ଓଜନର 50 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ହେଲେ
ବି ବଛା ବଛା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ଦେୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ କରାଯିବ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ପରି ବହନ ଖର୍ ଚ୍ଚ ଆହୁ ରି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବେସାମରି କ ବିମାନ
ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଆ
ଧି ଙ୍କ ଅନୁ ଯାୟୀ, କୃଷି ଉଡ଼ାନ୍
2.0 ରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 53 ଟି ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିପାଇ ଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ
ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 8 ଟି ଘର�ୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ
ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ବାକୁ ଯ�ୋଜନା କରାଯାଇଛି | ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ
ଆକାଶମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଭି ତରେ ବେବିକର୍ଣ୍ଣ ପରି ବହନ ପାଇ ଁ ଅମୃତସରଦବାଇରୁ, ଲୁ ଚି ପରି ବହନ ପାଇ ଦରଭଙ୍ଗା
ଁ
ରୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ବିମାନବନ୍ଦର
ଏବଂ ଜ�ୈବକ
ି ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ଁ ସିକ୍କିମରୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବ
ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇବା ପାଇ ଁ ଚେନ୍ନାଇ, ବିଶାଖାପାଟନମ୍
ଏବଂ କ�ୋଲକାତା ଠାରୁ ସରକାର ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରି ବେ। ଡାଲି ,
ଫଳ ଏବଂ ପନିପରି ବା ପାଇ ଁପରୀକ୍ଷା ଉଡ଼ାଣ ହଂକଂକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟି କ
ବିମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ୟୁ ପିଏସ୍ସି: ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ- EWS
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇ ଁମାଗଣା ହେଲ୍ପଲାଇନ

ଇ-ଶ୍ରମ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ 4 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜି କରଣ, 50 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା

କେ

ନ୍ଦ୍ର ଲ�ୋକସେବା ଆୟ�ୋଗ (ୟୁପି ଏସସି ) ପକ୍ଷରୁ
ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ ଜାତି (ଏସସି ), ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ ଜନଜାତି
(ଏସଟି), ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ଦୁ ର୍ବଳ
ବିଭାଗ (EWS) ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆସୁଥ ିବା ସରକାରୀ ଚାକିରିର
ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥ ିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଘ�ୋଷଣା
କରି ଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯ�ୋଗଦେବା
ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଥ ିବା କିମ୍ବା ଆବେଦନ କରୁଥ ିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ
ସାହାଯ୍ୟ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏକ ଟ�ୋଲ୍ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ�ୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି –
1800118711। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେକ
କ�ୌଣସି ସମସ୍ୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ସହାୟତା ପାଇପାରି ବେ।
ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ତମ ବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥ ିବା
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିବା ଏହି
ହେଲ୍ପଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ ଜାତି (ଏସସି ), ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ
ଜନଜାତି (ଏସଟି), ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ଦୁ ର୍ବଳ
ବିଭାଗ (EWS) ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବର୍ଗ ଯେକ�ୌଣସି UPSC
ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ ନିଜର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋଚନା
କରି ପାରି ବେ।
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ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିବା ଇ-ଶ୍ରମ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ 4 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ
ପଞ୍ଜିକୃତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 50.02%
ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଏବଂ 49.98% ପୁରୁଷ। ସର୍ବାଧିକ ପଞ୍ଜିକରଣ
ଓଡିଶାରୁ ହ�ୋଇଛି। ଏହା ପଛକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ,
ବିହାର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରହିଛନ୍ତି। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁ ଯାୟୀ,
ଭାରତରେ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 38 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ।
କିନ୍ତୁ ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ, ସୂଚନା
ଅଭାବରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ
ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଣ ସଂଗଠିତ କର୍ମଚରୀମାନେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ଏବଂ
ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଜନାସବୁ ରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ
ଲାଗି ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 26 ଅଗଷ୍ଟରେ ଇ-ଶ୍ରମ
ପ�ୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ। ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇ,ଁ ଜଣେ
ଇ-ଶ୍ରମର ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର
କରି ପାରି ବେ। ଯଦି କ�ୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଇ-ଶ୍ରମ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ
ପଞ୍ଜିକୃତ ହ�ୋଇ ଦୁ ର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁ ଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା
ସ୍ଥାୟୀ ଅକ୍ଷମତା ଉପରେ 2.0 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଅକ୍ଷମତା ଉପରେ
1.0 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ହେବେ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂ ତନ ଉଡ଼ାଣ : ଗ�ୋଟିଏ ତ�ୈମାସି କରେ ପ୍ରଥମ
ଥର ପାଇ ଁ10 ବିଲିୟନ ଡଲାର ସହିତ ୟୁ ନିକର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲବରେ 33 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ

ଲି ଭ�ୋକାଲ୍ ... ଏଗୁଡିକ କିଛି ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାର

ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେକ୍ ଇନ୍ ୱାର୍ଲ,୍ଡ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ସ୍ଥାନୀୟ ପାଇ ଁ

ବିକାଶର ନୂ ତନ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛି। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭି ଯାନ ହେଉଛି ... ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।
ଆତ୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ସଂକଳ୍ପକୁ ଏକ ନୂ ଆ ଦିଗ ଦେବା ଲାଗି ଜାନୁ ଆରୀ 2016ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିବା
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନ ସଫଳତାର ନୂ ଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି | ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଟର ହାଉସ୍
କୁପର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ ଘର�ୋଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ 2021 ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷର ତୃ ତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 347 ଘର�ୋଇ କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ 10.9 ବିଲିୟନ ଡଲାର୍
ପାଣ୍ଠି କାରବାର କରି ଛନ୍ତି। ଯେ କ�ୌଣସି ତ୍ରୈମାସି କରେ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବ ବୃ ହତ ପାଣ୍ଠି।
କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେ, ଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରୁ 33 ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲବରେ ଯ�ୋଗ
ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବିଲିୟନ
ଡଲାର। 10 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧ ିକ ମୂଲ୍ୟର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡେକାକର୍ଣ୍ଣସ ୍ କୁହାଯାଏ |
ଯେଉଠାରେ
ଁ
100 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁଥ ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନଙ୍କୁ ହେକ୍ଟୋକର୍ଣ୍ଣ
କୁହାଯାଏ | ଆଜି ଦେଶରେ ମ�ୋଟ 66 ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା
ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି | ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 3.3 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇଛନ୍ତି।

ରି ଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ରୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମ ୁ ଓ
କଶ୍ମୀରର 7 ଟି ସେକ୍ଟରରେ ବିନିଯ�ୋଗ କରି ବ ଦୁ ବାଇ
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020-21 ବର୍ଷରେ 81 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧ ିକ ବିଦେଶୀ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯ�ୋଗ ସହିତ ଭାରତ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂ ତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ମ ୁ ଓ
କଶ୍ମୀର, ଯାହାକୁ ପୃଥ ିବୀର ସ୍ୱର୍ଗ ବ�ୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଠାରେ ବିଦେଶୀ
ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯ�ୋଗର ଏକ ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ଦୁ ବାଇ
ସରକାର ଜାମ୍ମ ୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯ�ୋଗ କରି ବାକୁ ଆଗେଇ
ଆସି ଛନ୍ତି।
ରି ଅଲ୍
ଇଷ୍ଟେଟ୍ , ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍
ପାର୍କ,
ଆଇଟି
ଟାୱାର,
ଘର�ୋଇ
ଡାକ୍ତରଖାନା
ଭଳି
ସମସ୍ତ ବିକାଶମୂଳକ
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ଦୁ ବାଇ
ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏକ
ବୁ ଝାମଣା ପତ୍ର (ଏମଓୟୁ) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହ�ୋଇଛି। ଏହି ଏମଓୟୁ ସହିତ
ଜାମ୍ମ ୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ନିବେଶ କରି ବାକୁ ବିଶ୍ୱର ନିବେଶକମାନେ
ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଧାରା 370 ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯ�ୋଗ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ
ପୀୟୁଷ ଗ�ୋୟଲଙ୍କ କହିବାନୁ ସାରେ, ଏହି ଏମଓୟୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ
ପାଇ ଁ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ହେବ। ଭାରତ ଯେପରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିରେ
ପରି ଣତ ହେଉଛି, ଜାମ୍ମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମି କା ରହିଛି।

ବର୍ଷ

2011-14
2015
2018
2019
2020
2021

ୟୁ ନିକର୍ଣ୍ଣ	
ସଂଖ୍ୟା

1
4
8
9
10
33*

5000 କିଲ�ୋମିଟର ଦୂ ରତା ବିଶିଷ୍ଟ
ଅଗ୍ନି-2 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

ବା

ଲେଷ୍ଟିକ୍ ରେଞ୍ଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ନିରନ୍ତର ପରୀକ୍ଷଣ
ପରେ, ଦେଶର ସବୁ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର
କୁହାଯାଉଥ ିବା ଅଗ୍ନି -5 କୁ 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସଫଳତାର
ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଞ୍ଚ ହଜାର
କିଲ�ୋମି ଟର ଦୂ ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟକୁ ସକ୍ଷମ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ପ୍ରଥମ
ଥର ପାଇ ଓଡି
ଁ ଶାର ଅବଦୁ ଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ
ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଛି। ଅଗ୍ନି -5 ର ଏହା ହେଉଛି
ଅଷ୍ଟମ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା । ଏହା
ସହ ଭାରତ ଏଭଳି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର
ବିକଶିତ କରି ବାରେ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ
ଦେଶ ହ�ୋଇପାରି ଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ
କେବଳ ଆମେରି କା,ଋଷ, ଫ୍ରାନ ୍ସ
ଏବଂ ଚୀନରେ ଏହିପରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଥ ିଲା। ଅଗ୍ନି -5ର ଲମ୍ବ
17.5 ମି ଟର ଏବଂ ବ୍ୟାସ ଦୁ ଇ ମି ଟର ଅର୍ଥାତ୍ 6.7 ଫୁ ଟ |
ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗ�ୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ 8.16 କିଲ�ୋମି ଟର
ଦୂ ରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପାରି ବ | ଏହା ଏକକାଳୀନ ଦେଢ଼ ଟନ୍
ପରମାଣୁ ୱାରହେଡ୍ ବହନ କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏସବୁ ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଯେ, ମାତ୍ର 20 ମି ନିଟରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର କିଲ�ୋମି ଟର ଦୂ ରତା
ଅତିକ୍ରମ କରି ଶତ୍ରୁ ମନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପାରେ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ
ସଡ଼କପଥରେ କ�ୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରି ବ।n
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ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଗ�ୋବିନ୍ଦ ରାଓ ଫୁଲେ

ଯିଏ କୁ ସଂସ୍କାର ଦୂ ରକରି
ବଞ୍ଚିତ ମହିଳାଙ୍କୁ
ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଆଣିଥଲେ
ି

ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ ଦାସ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା
ହେଉଛି ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଅଧ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବଶ୍ୱ
ି ର
ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହ�ୋଇଛ।ି ହେଲେ
ରାଜା ରାମମ�ୋହନ ରୟ, ଇଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ପେରିୟର୍,
ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକଙ୍କ ଭଳି କିଛି ମହାନ ଜନନେତା ସମାଜର
ବିପରୀତ ଧାରାରେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ସେଥିରେ ଅନେକ ସଫଳତା
ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଭି ତରେ ଆଉଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି
ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଗ�ୋବିନ୍ଦରାଓ ଫୁଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜ୍ୟୋତବ
ି ା ଭାବେ
ଜାଣୁ। ସେ କେବଳ ଯେ, ସମାଜରୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ବାଲ୍ୟ ବବ
ି ାହ ଭଳି
କୁ-ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଥଲେ
ି
ତା ନୁହେ,ଁ ସେ ମଧ୍ୟ
ଦେଶରେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷାର ଜନକଭାବେ ବି ପରିଚତ
ି ।

ଜନ୍ମ: 11 ଏପ୍ରିଲ 1827| ମୃତ୍ୟୁ: 28 ନଭେମ୍ବର 1890

ପ୍ରା

ୟ 150 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ରାଣୀ
ଭି କ୍ଟୋରି ଆଙ୍କ ନାତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଲାଗି ପୁଣେରେ ଏକ ଭବ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟ�ୋଜନ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥ ିଲେ। ବେଶ ପ�ୋଷାକ,
ଚାକଚକ୍ୟ, ହୀରା ମ�ୋତି ଖଚିତ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡନ ହ�ୋଇ ସବୁ
ଲ�ୋକ ଏମିତି ସଜଧଜ ହ�ୋଇ ସେଠାକୁ ଆସିଥ ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ
ଦେଖ ିଲେ ଲାଗୁଥ ିଲା ଯେମିତି ଜଣେ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ
ପଛରେ ପକାଇବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜଣେ
ଲ�ୋକ କୃଷକ ଭଳି ବେଶ ପ�ୋଷାକରେ ସେହି ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଆନ୍ତି।
ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବା ବେଳେ ସେ କହିଲେ
ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିତ ହୀରାମ�ୋତି ଖଚିତ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥ ିବା
ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନଧ
ି ିତ୍ୱ କରନ୍ତି ନାହି।ଁ କାରଣ
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦ�ୈନନ୍ଦିନର ରୁଟିର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ,. ବରଂ ତାଙ୍କ
ପାଇ ପଇସା
ଁ
ଆଗରେ ଭତ ରୁଟିର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ
ଏବଂ ମହାରାଣୀ ଭାରତର ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅସଲ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁ ଛନ୍ତତି
ଁ
ତେବେ ଆଖପାଖରେ ଥ ିବା ଗା ଁ ବା ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଥରେ ପରି ଦର୍ଶନ
କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଥ ିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶଲେ
ି ଜାଣିପାରି ବେ ଯେ,
ସେଠାର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଅଛୁଆ ଁ ବ�ୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ
ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ତ ଅଲଗା କଥା ହାତରୁ ପାଣି ପିଇବା ଖାଦ୍ୟ
ଖାଇଲେ ଏହି ଚାକଚକ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଲ�ୋକେ ନିଜକୁ ଅପବିତ୍ର ବ�ୋଲି
ମନେ କରନ୍ତି। ମ�ୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ, ମ�ୋ କଥାକୁ ଆପଣ
ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ
ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ବା ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରି ବେ।
ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇଗଲେ। ଚାରି ଆଡ଼ ନୀରବ
ହ�ୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନା ଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଲେ।
ଁ
ଆପଣ ବି
ଚାହୁ ଥଁ ିବେ ଏହି ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କ ବାବଦରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି
6
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ମହାନ ସାମାଜକ
ି ସଂସ୍କାରକ,
ଚନ୍ତ
ି କ, ଦାର୍ଶନକ
ି ତଥା ଲେଖକ
ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତବ
ି ା ଫୁଲେଙ୍କୁ
କ�ୋଟି କ�ୋଟି ପ୍ରଣାମ | ସେ ସାରା
ଜୀବନ ମହିଳାଙ୍କ ଶକ୍
ି ଷା ଏବଂ
ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇ ଁପ୍ରତବ
ି ଦ୍ଧ
ରହିଥିଲେ । ସାମାଜକ
ି ସଂସ୍କାର
ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନଷ
ି ଠା୍ ଆଗାମୀ ପିଢକ
଼ି ୁ
ପ୍ରେରଣା ଯ�ୋଗାଇବ |
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଗ�ୋବିନ୍ଦରାଓ ଫୁ ଲେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜ୍ୟୋତିବା 11
ଏପ୍ରିଲ 1827 ରେ ପୁଣେରେ 'ଗଜରା’ ତିଆରି କରୁଥ ିବା ଏକ ମାଳି
ପରି ବାରରେ ତାଙ୍କ ଜନ ୍ମ। ସେଥ ିପାଇ ଁ ତାଙ୍କ ନା ଁ ସହ 'ଫୁ ଲେ' ଯ�ୋଡ଼ା
ହ�ୋଇଥ ିଲା। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଭାରତ
ଗତି କରୁଥ ିଲା ଯେଉଠିଁ ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଅତିଷ ୍ଠ ହ�ୋଇ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭି ତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥ ିଲା ଏବଂ
ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଭଳି କୁ ପ୍ରଥାକୁ ଦୂ ର
କରି ବା ପାଇ ଁ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଉଥ ିଲା। ଏହି ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ
ଜ୍ୟୋତିବାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ମରାଠୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ
ଲ�ୋକେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଲେ ନାହି ଁ ।ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ
କହିଲେ- ପୁଅ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହି।ଁ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ
ବାପା ଜ୍ୟୋତିବାଙ୍କୁ ସ୍ କୁଲ୍ ରୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟନ
ପାଇ ଁ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ଥ ିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ କଟକଣା
ଭି ତରେ 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜ୍ୟୋତିବା ଇଂରାଜୀରୁ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ
ମାନ୍ୟତା ସମାପ୍ତ କରି ଥ ିଲେ। ସେ 1840 ମସିହାରେ ସାବିତ୍ରୀ ବାଇଙ୍କୁ
ବିବାହ କରି ଥ ିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସାବିତ୍ରୀ ବାଈ, ଯିଏ ୧୮୪୮
ମସିହାରେ ଜ୍ୟୋତିବାଙ୍କ ସହ ମିଶ ି ପୁଣେରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇ ଏକ
ଁ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖ�ୋଲି ଥ ିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଦେଶର
ପ୍ରଥମ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହାକି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱାରା ଖ�ୋଲା
ଯାଇଥ ିଲା। ସ୍ କୁଲ୍ ସିନା ଖ�ୋଲି ଥ ିଲା ହେଲେ ପଢ଼ାଇବାକୁ କେହି ମହିଳା
ନ ମିଳବ
ି ାରୁ ଜ୍ୟୋତିବା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ
ଏବଂ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ |
ଜଣେ ମହିଳା କିପରି ଶିକ୍ଷକ ହ�ୋଇ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ
କରି ପାରନ୍ତି ସେ ନେଇ ଏକ ଆଲ�ୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ଏହାଫଳରେ ଜ୍ୟୋତିବା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡବ
଼ି ାକୁ
ପଡିଥ ିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯ�ୋଗୁ ଁ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯାଇଥ ିଲା। ହେଲେ ଉଭୟ ହାର ମାନିନଥ ିଲେ।
1849 ମସିହାରେ ଜୁନାଗଞ୍ଜ ପେଠ ଏବଂ 1851 ମସିହାରେ ବୁ ଧୱାର
ପେଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁ ଇଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖ�ୋଲି ଥ ିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥ ିଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା
ପାଇ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ 18 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଖ�ୋଲାଯାଇଥ ିଲା। ସତୀ ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ତଥା ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହର
ସେ ଜଣେ ଦୃ ଢ଼ ସମର୍ଥକ ଥ ିଲେ। ସେ ପୁଣେରେ ଏକ ବିଧବା ଆଶ୍ରମ
ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରି ଥ ିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ବାଈ ଏହାର ପରି ଚାଳକ ଥ ିଲେ। ବାଲ୍ୟ
ବିବାହକୁ ଜ୍ୟୋତିବାଙ୍କ ବିର�ୋଧ ଉଚିତ ବ�ୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି 1872
ମସିହାରେ ବ୍ଟ
ରି ିଶ ଶାସକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଭାରତରେ ନେଟିଭ୍
ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକା ବିବାହ
ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥ ିଲେ। 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1873 ରେ
ଜ୍ୟୋତିବା ସତ୍ୟଶ�ୋଧକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରି ଥ ିଲେ। ଏହି ସମାଜର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥ ିଲା ସମାଜରେ ମହିଳା, ପଛୁଆ ଜାତିର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ
ପ୍ରଦାନ କରି ବା। ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁ ଲେ ଏହି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି
ଥ ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁ ଲେ ମହିଳା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ
ଥ ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ୧୮୭୬ ମସିହାରେ ପୁଣେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲି ଟିର
ସଦସ୍ୟ ହ�ୋଇଥ ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ 36 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର
ସଦସ୍ୟ ଥ ିଲେ ଯିଏ ଭି କେର�ୋ ଲର୍ଡ ଲି ଟନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ବାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ
ବିର�ୋଧ କରି ଥ ିଲେ। ସେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖ ି ଜନସଚେତନତା
କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥ ିଲେ। ସେ ଭି ତରେ 'ଗୁଲାମଗିରି', 'ତୃ ତୀୟ ରତ୍ନ', 'ଛତ୍ରପତି
ଶିବାଜୀ', 'ରାଜେ ଭ�ୋସଲେକ�ୋ ପକଡ଼�ୋ', 'କିଶାନ୍ କା କ�ୋଡ଼ା, ଏବଂ
'ଦି କ�ୈଫିୟତ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅନ୍ ଟଚେବଲ୍ ସ’୍ ଅନ୍ୟତମ। 28 ନଭେମ୍ବର

ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଗ�ୋବିନ୍ଦ ରାଓ ଫୁଲେ

ବେଟି ବଚାଓ, ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଭଳି
ନାରୀ ସଶକ୍ତି କରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇ ଁ
ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବା ଦେଢ଼ଶହ ବର୍ଷ
ପୂର୍ବେ ଆହବା୍ ନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ
କହୁଥିଲେ ଅଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସମାଜରେ
ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ।
1890 ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ଜ୍ୟୋତିବା ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଥ ିଲେ। ୧୫୦ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ
ଶିକ୍ଷାର ଯେଉ ଁ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳଦୁ ଆ ସେ ପକାଇଥ ିଲେ ସେଥ ିରୁ
ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ଦେଶରେ
ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାରଣ ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପାୟନ ହ�ୋଇଛି।।
ସେ କହିଥ ିଲେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧ ମତବାଦର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଶିକ୍ଷା।
ସେ ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ବିପବ
୍ଲ ୀ।
ସେ ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଗଠନର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇ ଁ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ ିଲେ । ସେ ସର୍ବଦା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପମାନଜନକ
ଜୀବନଯାପନରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇ ଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଥ ିଲେ
ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସବୁ ଠାରୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟ ଥ ିଲା।n
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ଦେଶ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା

7 ଗ�ୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନା
ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର

ନୂ ଆ ଉଡ଼ାଣ

ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ଥବ
ି ା ଦେଶର ଗ�ୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବେଶ୍ ଶ�ୋଚନୀୟ ହ�ୋଇପଡ଼ିଥଲେ
ି । କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି
କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକର ଯ�ୋଗାଦାନକୁ ଅତୁ ଟ ରଖିବା ତଥା ଭାରତକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏଥିଲାଗି ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ
ମହ�ୋତ୍ସବ ବର୍ଷରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁ ଷଠା୍ ନଗୁଡ଼ିକରେ ନବଜୀବନ ସଂଚାର ହ�ୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ପ୍ରମୁଖ
ରପ୍ତାନକାରୀ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରି ଚତ
ି କରାଇବ।

ଦେ

ଶର ଏହି ଗ�ୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନା ବା ଅର୍ଡିନାନ ୍ସ
ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ଦୁ ଇ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବି ଅଧ ିକ
ପୁରୁଣା। ସେତେବେଳେ ଏହି କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ
ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ଅନୁ ଷ ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥ ିଲା | ସାରା ବିଶ୍ୱ
ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
ଏହି କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇ ଁ ଯେଉ ଁ ପଦକ୍ଷେପ
ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥ ିଲା ସେଥ ିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥ ିଲା।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜର ସାମରି କ ଆବଶ୍ୟକତା
ପୂରଣ କରି ବାକୁ ଭାରତ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବାକୁ
ବାଧ୍ୟହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସାମରି କ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ଚାହୁ ଥଁ ିବା
ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେନାବାହିନୀ ପାଇ ଁ ଅବାଶ୍ୟକ ପାଇ ଁ
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗ�ୋଳା ଯ�ୋଗାଣ ଲାଗି ଏକ ଅଭି ନବ ତଥା
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ଦଶହରା ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 7 ଟି ନୂ ତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀକୁ
ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
ଅବସ୍ଥି ତ 41ଟି ଗ�ୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାର ବ୍ୟାପକ ନବୀକରଣ
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ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇ ଁଭାରତ ନୂ ଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନେଉଛି। ଆମର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମନ୍ତ୍ର ଏକ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ପାଇ ଁସଂକଳ୍ପକୁ
ଦୃ ଢ଼ କରୁଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ,
ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସାମରି କ ଶକ୍ତି
କରି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ।ି ଏହି 7 ଟି ନୂ ତନ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ସାମରି କ ଶକ୍ତିର
ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର ହେବେ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ
ଶୁଣବ
ି ାକୁ QR କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ 
କରନ୍ତୁ

ଦେଶ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା

ଏମିତି ବଦଳିବ ଚିତ୍ର
ଏହି ମନ୍ତ୍ରି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ନଜର ରଖିବେ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ
ମନ୍ତ୍ରୀଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ
ନଜର ରଖ ିବେ। n ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, n ନିର୍ମଳା
ସୀତାରମଣ, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, n କିରେନ ରି ଜଜ
ି ,ୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ
n
ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, କେନ୍ଦ୍ର ପରି ବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ
ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶ୍ରମ ନିଯକ୍
ୁ ତି ମନ୍ତ୍ରୀ
n ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସି ଂ, PMO ରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହେଉଛି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ ସାମରି କ ଶକ୍ତିରେ
ପରି ଣତ କରି ବା ଏବଂ ଏକ ଆଧୁନକ
ି ସାମରି କ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ
କରି ବା। ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶ 'ମେକ୍ ଇନ୍
ଇଣ୍ଡିଆ' ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରି ଛି । ଅନେକ
ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗତ
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି 325 ପ୍ରତିଶତରୁ
ଅଧିକ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବଦଳୁଥ ିବା ସମୟ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଅର୍ଡନାନ୍ସ
କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା
16 ଜୁନ୍ 2021 ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା
ଅର୍ଡନାନନ୍ସ କାରଖାନା ବ�ୋର୍ଡକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ସହ 7 ଟି ନୂ ତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଠନ କରି ବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଡନାନ୍ସ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ
କର୍ପୋରେଟରେ ପରି ଣତ କରି ବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ
ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖ ିବେ। ଏହି ସାତଟି କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ
କରି ବାରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ନୂ ତନ ସୁଯ�ୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବାକୁ
ସରକାର ଅର୍ଡନାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରୀ ବ�ୋର୍ଡର 65,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଚୁ କ୍ତିନାମାକୁ
ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡକ
ି ୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏପରି 100
ରୁ ଅଧିକ ଉପକରଣର ଏକ ତାଲି କା ପ୍ରକାଶ କରି ଥ ିଲା, ଯାହା ଆଉ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ
ହେବ ନାହି।ଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ପରି ଣତ ହେବ
ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ |
ସ୍ୱାୟତତା ସହ ଦକ୍ଷତା ରାସ୍ତାରେ
ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁ ତିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ଏକ
ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ସରକାର ଅର୍ଡନାନ୍ସ କାରଖାନା ବ�ୋର୍ଡକୁ ସରକାରୀ
ବିଭାଗରୁ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ପରି ଣତ
କରି ବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ୱାଧୀନତା
ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରି ବ ଏବଂ ନୂ ତନ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ
ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇ ଁ ପଥ ପରି ଷ୍କାର କରି ବ |

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ରପ୍ତାନିରୁ
ରାଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ

11000 28000
କ�ୋଟି ରାଜସ୍ୱ, 2020-21

ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଥିବା ସାତଟି ନୂ ତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ
ରହିଛି : ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲି ମିଟେଡ୍ (AMIL) ଆର୍ମଡ ଭେଇକିଲ୍
ନିଗମ ଲି ମିଟେଡ୍ (ଅବନୀ); ଉନ୍ନତ ଆଡ୍ଭାନ୍ସଡ ୱିପନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୟୁପ୍ମେଣ୍ଟ
ଇଣ୍ଡିଆ (AWE India); ଟ୍ ରୁପ୍ କମ୍ଫର୍ଟସ ଲି ମିଟେଡ୍ (TCL); ଯନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ
ଲି ମିଟେଡ୍ (YIL); ଇଣ୍ଡିଆ ଅପ୍ଟେଲ ଲି ମିଟେଡ୍ (IOL) ଏବଂ ଗ୍ଲାଇଡର୍ସ
ଇଣ୍ଡିଆ ଲି ମିଟେଡ୍ (GIL)।

କ�ୋଟି ଆନୁ ମାନିକ ରାଜସ୍ୱ,
2024-25 ସୁଦ୍ଧା

ତଥା ଆଧୁନୀକିକରଣ କରାଯାଇ ଏହି ୭ଟି କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯି ବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ ିକ
ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତା ମୂଳକ କରାଯି ବା ସହ ନୂ ତନ
ଆହବାନ
୍ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବାକୁ ଯ�ୋଜନା କରାଯାଇଛି। n
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କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମାନ ଭାଗି ଦାରି
ହେଲେ ଭାରତର ଜିଡିପିରେ 27% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପୁଣି
ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ଭାଗି ଦାରି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହାର
1.5% ବଢ଼ିପାରି ବ। ଏହି ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରିପଲ୍ ତାଲାକ୍ ଭଳି କୁ-ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ
କରି ବା ସହ ମହିଳାଙ୍କପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ଅପରାଧକୁ
ର�ୋକିବା ଲାଗି କଡ଼ା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା
ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ହ�ୋଇପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ
ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶର ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର
ପ୍ରମୁଖ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର
ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇ ଁମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିବର୍ଷ
25 ନଭେମ୍ବରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ହେଉଥିବା ହିଂସା ବିର�ୋଧୀ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି।
ଏହି ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମିରେ, ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ପାଇ ଁକେଉ ଁ
ଯ�ୋଜନାରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି ନୂ ଆ ଭାରତ।

ଦେ

ଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇର କଥା- 30 ନଭେମ୍ବର
2019 ରେ, ଜନ୍ନତ ବେଗମ୍ ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ
ହବା୍ ଟଆ
୍ସ ପ୍ରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲେ। ଏହି ମେସେଜ୍ଟି
ପଢ଼ିଲାପରେ ଜନ୍ନତ ବେଗମ୍ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଏଥରେ
ି
ଟ୍ରିପଲ୍ ତାଲାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ନତ୍ ସେହି
ସମୟରେ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥଲେ
ି । ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲ�ୋକେ ତାଙ୍କୁ ଏହାପୂର୍ବରୁ
ଯ�ୌତୁ କ ନାରେ
ଁ
ଅନେକ ହଇରାଣ ବି କରି ଥଲେ
ି । ତଥାପି ସେ ଅସହାୟ ଥଲେ
ି ,
ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଆହୁ ରି ଅସହାୟ କରି ଦେଲା। ଠିକ୍ ସେମି ତି ଆଉ
ଏକ ଘଟଣା ଘଟି ଲା ଡି ସେମ୍ବର 2020ରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯଶପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ
ମମତାଜ୍ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ବ୍ୟବହାର କରି ଛାଡପତ୍ର ତାଙ୍କ
ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥଲେ
ି । କାରଣ ଥଲ
ି ା ସେଇ ଯ�ୌତୁ କ। ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା
ସହିଲା ପରେ ବି ଶଶୂର ଘରର ଯ�ୌତୁ କ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରି ପାରି ନଥବ
ି ାରୁ ତାଙ୍କୁ
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥଲେ
ି ।
ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2019 ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରିପଲ୍ ତାଲାକର ଏମି ତି ଅନେକ
ଉଦାହରଣ ଶୁଣିଥବେ
ି । ସେଥରେ
ି
ଇନ୍ଦୋରର ଶାହା ବାନ�ୋଙ୍କ ଉପରେ ବିତି ଥବ
ି ା
ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରି ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଶାହ ବାନ�ୋ ଅବା ଜନ୍ନତ ଭ�ୋଗି ଥବ
ି ା
ଅତ୍ୟାଚାରର ସମୟ ଏବେ ଆଉ ନାହି।ଁ ଏବେ ପୀଡ଼ିତା ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ୍ବିରୁଦ୍ଧରେ
କ�ୋର୍ଟରେ ଅପି ଲ୍ କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା ଅଭି ଯଯ�ୋଗ
ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମମତାଜ୍ ନୂ ତନ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ
ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରି ଛନ୍ତି। ଜନ୍ନତ୍ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା
ଯି ଏକି ଅଗଷ୍ଟ 1, 2019ରେ ଏହି ଐତିହାସି କ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ
ତୁ ରନ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ 2ତାରି ଖଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ
କରି ଥଲେ
ି । ଉଭୟ ମାମଲାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗି ରଫ କରାଯାଇଛି । ଶାହବାନ�ୋଙ୍କ
ପାଇ ଁ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥଲ
ି ା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ
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2014ମସିହାରେ ମହିଳା ପୁଲିସଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା 1ଲକ୍ଷ 5 ହଜାର ଥିଲା,
ଏବେ 2020ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2ଲକ୍ଷ
15ହଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସେମାନଙ୍କର ଅଧକା
ି ର ପାଉଛନ୍ତି। ନୂ ଆ ଆଇନ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ମାତ୍ର ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଟ୍ରିପଲ ତାଲାକ ମାମଲାରେ 80 ରୁ 82 ପ୍ରତିଶତ
ହ୍ରାସ ଘଟି ଛି, ଯାହା ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ
ଏବଂ ନିରାପତ୍ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରୁଥବ
ି ା
ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି । । ଅଗଷ୍ଟ 1, 2019 ରେ ଏହି ନିୟମ
ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 63,000 ରୁ
ଅଧକ
ି ଟ୍ରିପଲ ତାଲାକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା
ଆଉ ଏବେ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ମାମଲା
ସଂଖ୍ୟା 221 କୁ ଖସି ଛି। ସେହିପରି ବିହାରରେ
କେବଳ 49 ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହ�ୋଇଛି । ଆଇନ
ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ 38,617 ଟ୍ରିପଲ
ତାଲାକ ମାମଲା ରହିଥଲ
ି ା।
ସେ ଝିଅ ହେଉ କି ଯୁବତୀ, ମହିଳା କିମ୍ବା ବୁ ଢ଼ି
ମା, ଯଦି ସେମାନେ ପରି ସ୍ଥିତି ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବା
ପାଇ ଁ ଆଗକୁ ଆସି ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଗତ
କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାଙ୍ଗିବା
ପାଇ ଁ ନିଆଯାଇଥବ
ି ା ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ
ଯ�ୋଗୁ ଁ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି
ହେଉଥବ
ି ା
ହିଂସା
ମାମଲାରେ
ଆଇନଗତ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ କଠ�ୋର ଏବଂ ତ୍ୱରି ତ ହ�ୋଇଛି
ଯେ ବଳାତ୍କାର ଭଳି ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତାମାନେ
ଅନେକ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ବା ପରି ବର୍ତ୍ତେ ଏବେ
ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ,
24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସି ବା ଆରମ୍ଭ
ହେଲାଣି। ଜୟପୁରର ଏକ ପ�ୋକସ�ୋ କ�ୋର୍ଟ
ନିକଟରେ ଜଣେ 10 ବର୍ଷ ବୟସ୍କାଙ୍କୁ ହ�ୋଇଥବ
ି ା
ବଳାତ୍କାର ଅଭି ଯ�ୋଗରେ ମାତ୍ର 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସରକାର ସାମାଜିକ
ଦୁ ଷ୍କର୍ମକୁ କଠ�ୋର ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁ ହେ,ଁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି କଠ�ୋର ପଦକ୍ଷେପସବୁ
ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧକ
ି କ୍ଷମତାପନ୍ନ କରି ଛି। ମହିଳାକ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶର ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ସହିତ ସରକାର ମହିଳା
ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇ ଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା
ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ରୀଡା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟୋଗ,
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ସଶକ୍ତ ଭାରତ ପାଇ ଁ
ମହିଳାଶକ୍ତି ର ସୁରକ୍ଷା
ଗ�ୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗ�ୋଟିଏ
ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର 112:
35 ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହେଲା

ସମାଧାନ:
ଫେବୃ ଆରୀ 2021 ସୁଦ୍ଧା 11 କ�ୋଟିରୁ
ଅଧ ିକ ଫୋନ କଲ୍ ସମାଧାନ, ପ୍ରାୟ
1 ମି ଲିୟନ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ 47% ମହିଳା।

ଡିଏନ୍ ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ ୟୁ ନିଟ୍:
ମ�ୋଟ 190 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 20 ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ
କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର DNA ବିଶ୍ଳେଷଣ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ
ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇ ଁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ।

ୱାନ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର୍:
ସରକାରୀ, ଘର�ୋଇ, ପରି ବାର, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ
ହିଂସାର ଶିକାର ହ�ୋଇଥ ିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବା ପାଇ ଁ
ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ ିବା 701 ୱାନ-ଷ୍ଟପ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଥଁ ିରେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମି ଳିଛି ସହାୟତା

ଟ୍ରିପଲ୍ ତାଲାକ୍ ରଦ୍ଦ:
19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018ରୁ ପ୍ରଣୟନ
କରାଯାଇଥ ିବା ମୁସଲି ମ ୍ ମହିଳା
(ବିବାହ ଅଧ ିକାର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧ ିକାର)
ଆଇନ 2019ରେ ଲାଗୁ ହେଲା।
ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁସଲି ମ ମହିଳାଙ୍କର
ଗରି ମା ଓ ସୁରକ୍ଷା ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ।

କଭର୍ ଷ୍ଟୋରି :
ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ

କଠ�ୋର ଆଇନଗତ
ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥ ିବା ଅପରାଧକୁ ହ୍ରାସ
କରି ବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ଅପରାଧ
ଆଇନ (ସଂଶ�ୋଧନ) ଅଧ ିନିୟମ 2018

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ�ୋର୍ଟ:

ଯ�ୌନ ଅପରାଧ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ବିଚାର
ପାଇ ଁ 1023 ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ�ୋର୍ଟର ପ୍ରତିଷ ୍ଠା। କ�ୋଭି ଡ
ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ POCSO
ସହ ଜଡିତ 49 ହଜାରରୁ ଅଧ ିକ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାର
ସମାଧାନ ।

ଶି’ (She):
ଯ�ୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମାମଲା ଅଭି ଯ�ୋଗ ଏବଂ ତଦାରଖ
ପାଇ ଁ 2017 ମସି ହାରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ପ୍ରାରମ୍ଭ।

ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ:
ସମାଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭି ଯାନ ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ
ପଢ଼ୁଥ ିବା ୬ଷ୍ଠରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କ�ୌଶଳ ଶିକ୍ଷା।

ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା
ଆଥଲେଟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଅଲମ୍ପିକ୍ସ- 2008 ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା 25 ଥ ିଲା, 2012 ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 23
କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥ ିଲା | କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ 2016 ରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 54
ଥ ିବାବେଳେ ଏହା 2020 ରେ 57 କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।

“ଏକ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ତଥା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ
ପ୍ରଥା ଆଜି ଇତିହାସରେ କବର ପାଇଲା!
ସଂସଦରେ ପାରି ତ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିପଲ୍
ତଲାକ୍ ରଦ୍ଦ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ମୁସଲମାନ
ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହ�ୋଇଥିବା
ଐତିହାସି କ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରାୟଶ୍ଚି ତ
ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି ଲୈଙ୍ଗିକ ନ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବିଜୟ ଏବଂ ଏହି
ଆଇନ ସମାଜରେ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
କରି ବ। ଭାରତ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ। ଆଜି ସେହି
ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅସାଧାରଣ
ସାହସକୁ ଅଭି ବାଦନ ଜଣାଇବା ପାଇ ଁଏକ
ଉତ୍ତମ ଅବସର, ଯେଉମାନେ
ଁ
ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ
ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯାତନାର ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ୍ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା
ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ ମଜବୁତ ହେବ
ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସମାଜରେ ସେହି ଗରି ମା
ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଯାହାର ସେମାନେ ହକ୍ଦାର।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

(ଲ�ୋକସଭାରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ତାଲାକ ବିଲ୍ ପାରି ତ
ହେବା ପରେ)

ଦେଶର ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ
ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱ
ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ
ପାଇ ଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା
କ୍ରୀଡା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟୋଗ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଦେଶର ଝିଅମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ପାଇ ଁ
ସ୍ଥାନ ଜାହିର କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି
ରି ପ�ୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମାନ
ସ୍ତରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗି ଦାରୀ ରହିଲେ ଭାରତର
ଜିଡିପି 27% ବଢ଼ିପାରି ବ।
ଯଦି 50 ପ୍ରତିଶତ
କୁଶଳୀ ମହିଳା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯ�ୋଗ ଦିଅନ୍ତି , ତେବେ
ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 1.5 ପ୍ରତିଶତରୁ 9 ପ୍ରତିଶତକୁ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ସମାନ ସୁଯ�ୋଗ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ
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କଭର୍ ଷ୍ଟୋରି :
ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ

ଅନେକ ଝିଅ ସବୁଠାରୁ
କଠିନ ତାଲିମ ନେଇ କୋବ୍ରା
ବାଟାଲିୟନରେ ସାମିଲ୍ ନେବାକୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।

ନିରାପଦ ପରି ବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ରମାଗତ
ଭାବରେ ନୂ ଆ ଓ ସମୟ�ୋପ�ୋଯ�ୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପସବୁ ଗ୍ରହଣ
କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରୟାସର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଆଜି
ପୀଡ଼ିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇ କ�ୋର୍ଟ
ଁ
ନିକଟକୁ ଆସି ବା ସହଜ ହ�ୋଇଛି ।
ରାଜପଥରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପରେଡ୍ ପାଇ ଁ ନେତୃ ତ୍ୱ
ନେବା କଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରାଫାଲେ
ଉଡ଼ାଇବା ଅଥବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ନା-ସାମ୍ନି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା
କିମ୍ବା କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଦେଶ ପାଇ ଁ ବିଜୟ ଆଣିବା ହେଉ
ବା ଦେଶକୁ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ଶକ୍ତି ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ
ଯେ କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମି ଳାଇ ଚାଲୁ ଛନ୍ତି
ତାହା ନୁ ହେ,ଁ ସେମାନେ ଆହୁ ରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଦେଶର
ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଅଦ୍ଭୁତ
ଶକ୍ତିକୁ ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରମାଣିତ କରି ଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି
ସୁଯ�ୋଗ ମି ଳେ ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ ଘର ନୁ ହେ ଁ ବରଂ
ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ଗ�ୌରବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବି ନି ର୍ମାଣ କରି ପାରନ୍ତି ।

ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ସର
ୁ କ୍ଷିତ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଫଳତା:
n

n

n

14

ଭାରତୀୟ ନ�ୌ ସେନାରେ ମହିଳା
ପାଇଲଟଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି
ଯୁଦ୍ଧ-ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନରେ ୩ ମହିଳା
ପାଇଲଟ ସାମି ଲ୍
ସ୍ଥାୟୀ ଆୟ�ୋଗ ପାଇ ଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ଏକାଡେମୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ମହିଳା
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ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ
ସାକାର କରି ବାରେ ଅନେକ ବାଧା ଆସୁଥଲ
ି ା। ଅନେକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ରହିଥଲ
ି ା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧକା
ି ଂଶ
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉନ୍ ମକ୍ତ
ୁ ହ�ୋଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ
ହ�ୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟାର ଯେକ�ୌଣସି ସମୟରେ
ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରି ବେ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର
କିଛି ହାତଗଣତି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଅଫିସକୁ ଯାଉଥବ
ି ା ମହିଳାଙ୍କୁ ବେତନ ସହିତ 26 ସପ୍ତାହ ଛୁଟି
ନେବାର ଆଇନଗତ ଅଧକା
ି ର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାଫଳରେ
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ମାତୃ ତ୍ୱ ଛୁଟି ପାପାଇବେ
ସେ ସେତେବେଳେ ନବଜାତ ଶିଶର
ୁ ଅଧକା
ି ରକୁ ସୁରକ୍ଷି ତ
କରି ବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେ,ଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ
ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି । ଦେଶର 700 ରୁ ଅଧକ
ି ଜିଲ୍ଲାରେ ୱାନ୍ 
ଷ୍ଟପ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଖ�ୋଲାଯାଇଛି , ଯେଉଠାରେ
ଁ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ
ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ସହିତ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା, ମାନସି କ-ସାମାଜିକ
ପରାମର୍ଶ, ଆଇନ ସହାୟତା ସହ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ
ଦିଆଯାଉଛି । ମହିଳାଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଅପରାଧର
ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପାଇ ଁ ସାରା ଦେଶରେ 650 ରୁ ଅଧକ
ି ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କ�ୋର୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ବଳାତ୍କାର ଭଳି ଜଘନ୍ୟ
ଅପରାଧ ପାଇ ଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗର୍ଭଧାରଣ
ଆଇନର ସଂଶ�ୋଧନ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭପାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି । ନିରାପଦ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଗର୍ଭପାତ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଥବ
ି ା ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ
କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହଇରାଣରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ପି ଲାମାନଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଅପରାଧ ଯାଞ୍ଚ ପାଇ ଁ
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ କୁ ଅଧକ
ି କଠ�ୋର କରାଯାଇଛି ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମାଜରେ ଚାଲି ଥବ
ି ା ଅନ୍ୟାୟକୁ
ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହ�ୋଇଛି । ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମୁସଲମାନ
ମହିଳାମାନେ ଟ୍ରିପଲ୍  ତାଲାକ ବିର�ୋଧରେ ଆଇନ ଦାବି

ସୁସ୍ଥ ମହିଳା

ସୁରକ୍ଷାର ଆଧାର
27 फीसदी और विकास दर
27 फीसदी और विकास दर
27 फीसदी और विकास दर

ଅପପୁଷ୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଗଲା ୪
ବର୍ଷରେ ୧୧ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଏହି ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ମିଶନ
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ଓ ମାତୃ ତ୍ୱ ବନ୍ଦନା ପରି ଯ�ୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି।
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କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆବଣ୍ଟନ ହ�ୋଇଛି। ଗଲା ୪
ବର୍ଷରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ।

ପ�ୋଷଣ ଅଭିଯାନର
ସଫଳତାକୁ ନିରନ୍ତର
କରି ବା ଲାଗି ପ�ୋଷଣ
2.0 ଆରମ୍ଭ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା
ଯ�ୋଜନାରେ ସୁସ୍ଥ
ମାତୃ ତ୍ୱ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ
ହ�ୋଇଛି।

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତା
ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥ ିବା
ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସି ଧାସଳଖ
୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ( ତିନ�ୋଟି କିସ୍ତିରେ)
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ଜାନୁ ୟାରୀ 2021 ଯାଏ 1.83 କ�ୋଟି ଗର୍ଭବତୀ
ମହିଳା ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମହିଳା ଶକ୍ତି
n

n

n

n

n

n

ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନାରେ
ନାରୀଶକ୍ତି ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ସ୍ଥାପନ
କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରାୟ ଅଧା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ମହିଳା
ଉଦ୍ୟୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏଥ ିରୁ
ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସି ତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଅତିକମ୍ରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିର୍ଦେଶକ
ଅଛନ୍ତି।
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା
ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ମି ଳଛ
ୁ ି।
ଏଥ ିରୁ ୯୦ ହଜାରରୁ ଅଧ ିକ
ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି 20 ହଜାର କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାରୁ ଅଧ ିକ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର
କରାଯାଇଛି
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ 83% ଋଣ
ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି
ମାର୍ଜିନ୍ ମନୀକୁ 25% ରୁ 15% କୁ
କମାଇ ଋଣକୁ ସୁଲଭ କରାଯାଇଛି

କରି ଆସୁଥଲେ
ି । ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ବିର�ୋଧରେ ଏକ ଆଇନ
ପ୍ରଣୟନ କରି ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର
ଅଧକା
ି ର ଦିଆଯାଇଛି । ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହଜ୍
ସମୟରେ ବାଧ୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ଉଦାହରଣ।

ଲ�ୈ ଙ୍ଗିକ ସମାନତାକୁ ମଜବୁତ କରେ ଟ୍ରି ପଲ୍ 
ତଲାକ୍ ଆଇନ
ସରକାର କେବଳ ଶାସନ କରି ବା ପାଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଁ
ନୁ ହନ୍ତିଁ , ଲକ୍ଷ
ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆଶାର ପ୍ରତିନିଧତ୍ୱ
ି କରନ୍ତି ।
ଯେଉମାନେ
ଁ
ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନେଲି କରି ବା ଲାଗି
ଅନେକ ସ୍ୱପଧ
୍ନ ରି ବାହାରି ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୁରକ୍ଷି ତ
ରଖବ
ି ା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ସରକାର। ଏଥପ
ି ାଇ ଁ
ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଠ�ୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ
ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶ ଓ ସାଧାରଣଜନତାଙ୍କ ଲାଗି
ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତର ନିଅ ଁପକାଇଥାଏ। 30 ଜୁଲାଇ 2019
ବି ଏମି ତି ଏକ ଐତିହାସି କ ଦିନ ଥଲ
ି ା ଯେତେବେଳେ
ତାଲାକ-ଇ-ବିଦ୍ଦତକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ବିଲ୍କୁ ସଂସଦରେ ମଞ୍ର
ଜୁ ି ମି ଳିଥଲ
ି ା। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ
ମୁସଲମାନ ମହିଳାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରି ଛି। ଏମି ତି ଏକ
ଚିନ୍ତାଧାରା ଦିନକରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହ�ୋଇନାହି ଁ ବରଂ ଏହାର
ମୂଳଦୁ ଆ ପଡ଼ିଥଲ
ି ା ୧୯୮୫ ମସି ହାରେ ଯେତେବେଳେ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶାହ ବାନ�ୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହ�ୋଇ
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କଭର୍ ଷ୍ଟୋରି :
ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ

ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ୍: ହ୍ରାସ
ପାଉଛି ମାମଲା
ପାକିସ୍ତାନ, ମିଶର, ସି ରିୟା, ଇରାକ,
ମାଲେସି ଆ ଭଳି ଅନେକ ଇସ୍ଲାମିକ
ଦେଶ ତିନ୍ ତଲାକ୍ ପ୍ରଥାକୁ ଅନେକ
ବର୍ଷ ହେଲା ରଦ୍ଦ କରି ଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରି ମ୍କ�ୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ଁ ଆବେଦନ
ନେଇଥଲେ
ି । ସୁପ୍ରି ମ୍କ�ୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି
ବିଚ୍ଛେଦ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଶାହ ବାନ�ୋଙ୍କ ଲାଗି ଭରଣପ�ୋଣ
ଆଦେଶ ଦେଇଥଲେ
ି
। କିନ୍ତୁ ତତ୍ କାଳୀନ ସରକାର ତାହାକୁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ନଥଲେ
ି । ଏହି
ମାମଲାର 33 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ଥବ
ି ା ନୂ ତନ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା
ଶାହ ବାନ�ୋଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମୁସଲ୍ ମାନ ମହିଳା ଆଜି
ନିଜକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ
ଥର ପାଇ ଁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧକା
ି ର
ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ ୍ନ ଉଠେ ଯେ, ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ
ପୂର୍ବରୁ କାହିକିଁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥଲ
ି ା?
ଏମି ତି ପରି ସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଉପୁଜିଥଲ
ି ା ସେତେବେଳେ
ସରକାର ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ବଦଳରେ ସଂସଦ
ମାଧ୍ୟମରେ କ�ୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦେଶକୁ ବର୍ଜନ କରି ବାକୁ କାହିକିଁ
ଆଗଭର ହ�ୋଇଥଲେ
ି । ଯଦି ଆମେ ଦେଶରେ ସତୀପ୍ରଥାକୁ
ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପାରି ଲୁ , ଭୃଣ ହତ୍ୟାକୁ ବେଆଇନ୍  ଘ�ୋଷଣା
କରି ପାରି ଲୁ , ଆମେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର
ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଲୁ, ଯଦି ଆମେ ଯ�ୌତୁ କ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଦୃ ଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରି ଲୁ ତେବେ ଟ୍ରିପଲ୍  ତାଲାକ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର କାହିକିଁ ଉଠାଉ ନଥଲ
ି ୁ ? ଟ୍ରିପଲ ତାଲାକକୁ
ରଦ୍ଦ କରି ବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନିଜର
ମତାମତ ରଖ ି କହିଛନ୍ତି, "ଭ�ୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହି।ଁ ମୁ ଁ ଦଳ ପାଇ ଁ ସରକାର ଚଳାଉ
ନାହି,ଁ ବରଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁ ସରକାର ଚଳାଉଛି ।
ଟ୍ରିପଲ ତାଲାକ ଆଇନକୁ ମୁ ଁ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ବିଷୟ ଭାବେ
ନୁ ହେ ଁ ବରଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ବ�ୋଲି
ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ମୁସଲି ମ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଟ୍ରିପଲ ତାଲାକ୍
ଆଇନଗତ ଭାବେ ଅସି ଦ୍ଧ। ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଥଲ
ି ାଗି
ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ବିଧବା
ପୁନର୍ବିବିବାହ, ସତୀ ପ୍ରଥା, ଯ�ୌତୁ କ ପ୍ରଥା
ପ୍ରଭୃତି ହିନ୍ଦୁ
ପ୍ରଥା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥଲ
ି ା, ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକୁ
ହଟାଯାଇପାରି ଲା। ଟ୍ରିପଲ୍  ତଲାକ ବି ଲ�ୈ ଙ୍ଗିକ ସମାନତା,
ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରୁଥଲ
ି ା। ଭାରତ ଏହି
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ପରି ସଂଖ୍ୟାନ 1985-2019

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ

2019-20

ତେଲେଙ୍ଗାନା-ଆନ୍ଧ୍ର

63,400 281

41,382 203

ହରି ୟାଣା

କେରଳ

29,201 26
ରାଜସ୍ଥାନ

33,112 83
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ

22,801 32
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର

39,200 102

23,233 19
ଆସାମ

19,008 17
ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ

51,800 201
ବିହାର

21,200 26

“ପରି ବାରବାଦ, ଜାତିବାଦ ଏବଂ ତୁ ଷ୍ଟି କରଣ ଏହି
ତିନ�ୋଟି ଜିନିଷ ଅତୀତରେ ଦେଶର ଅନେକ
କ୍ଷତି କରି ଛ।ି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଟ୍ରିପଲ୍ କଲାକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ୍
ଅଣାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବେ
ଧୀରେଧୀରେ ଠିକଣା ରାସ୍ତା ପାଉତିବା ଅନୁଭବ
ହେଉଛି। ଏହି ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ
ରାଜା ରାମମ�ୋହନ ରାୟ, ବୀର ସଭରକର,
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି, ଡା. ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ
ସମେତ ଅନେକ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକଙ୍କ ହାତ
ରହିଛି। ଏହି ଲ�ୋକମାନେ ଦେଶରୁ କୁପ୍ରଥାକୁ ଦୂ ର
କରି ବାରେ ନିଜର ମହାନ ଯ�ୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଆଗକୁ ଯେବେ ଏପରି ସମାଜ ସଂସ୍କାରକଙ୍କ ନା ଁ
ନିଆଯିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନା ଁବି ଉଲ୍ଲେଖ ହେବ।
ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ

କଭର୍ ଷ୍ଟୋରି :
ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ

ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକର ଅଭି ଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ମହିଳା
ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁ ଏ ତାହା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ
ହେବାର ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦୃ ଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ର ଆଧାର । ସେ କୁହନ୍ତି,
“ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ବା ବେଳେ ତାହାକୁ
ଅଧା ପନ୍ତରି ଆ ଛାଡ଼ିବା ଅନୁ ଚିତ। ସମସ୍ୟା ଆସି ବ, କିନ୍ତୁ
କ୍ଷଣିକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇ ଁ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତେବେ ଦେଶ
ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହି।ଁ ଆମକୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ଖ�ୋଜି ସେଠୁ
ଦୂ ର କରି ବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବାକୁ ପଡିବ’’। ଏହିଭଳି ଏକ
ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭି ତରୁ ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ୍ଭଳି
କୁ-ପ୍ରଥାକୁ ଦୂ ର କରି ବା ଲାଗି ଦୃ ଢ଼ ଆଇନ ଲାଗୁ କରି ବା।
ଆଜି ତାହାର ସଫଳତା ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ ଭ�ୋଗ
କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକର ଅଭି ଶାପରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ
ଅଟନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ ଭୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ
ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ଯେକ�ୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନେ
ଟ୍ରିପଲ ତାଲାକର ଶିକାର ହ�ୋଇପାରନ୍ତି ବ�ୋଲି ତାଙ୍କ
ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଥ ିଲା। ଏହି ଅସୁରକ୍ଷି ତ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ
ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରି ଦେଇଥ ିଲା। ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ୍ଉଚ୍ଛେଦ
କରି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ନଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ
ଦୃ ଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯ�ୋଗୁ ଁ ସଫଳତା ହାସଲ ହ�ୋଇପାରି ଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମି ତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ସମୟ ସହିତ
ସମାଜ ନ ବଦଳେ, ତେବେ ଏହା ଏକ ମଇଳା ଗାଡ଼ିଆ ପରି
ହ�ୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ବଦଳୁଥ ିବା ସମାଜ
ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ପବିତ୍ର ପ୍ରବାହିତ ହ�ୋଇଥାଏ’’।

ମତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହାର ସବୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଠିକଣା
ଭାବେ ସମାନତା ମି ଳୁ’’।

ମହିଳା ସର
ୁ କ୍ଷା ମଜବୁତ ହେଲା

ସେହି ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଯେଉଠାରେ
ଁ
ମହିଳାଙ୍କୁ
ସମ୍ମାନ ମି ଳେ। ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର
ଅଧକା
ି ରକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରି ବେ ଏବଂ
ସେମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ଥିର କରି ପାରି ବେ। ଶିକ୍ଷା ନିଜ
ଭି ତରେ ର�ୋଜଗାର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନ�ୋବୃ ତ୍ତି ଆଣିଥାଏ।
ଫଳରେ ଅର୍ଥନୖତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମି ଳିଥାଏ। ଏହି ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମି ରେ,
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉ ଁ କାରଣରୁ ମହିଳାମାନେ
ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମି ଳାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥବ
ି ା ଅପରାଧ
ପାଇ ଁ କଠ�ୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ବ�ୋଲି ଦାବି
କରାଯାଇଆସୁଥଲ
ି ା। ଏଥପ
ି ାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ

ଶାହବାନ�ୋ ମାମଲାରୁ ଶାୟରା ବାନ�ୋ
ମାମଲା ଯାଏ କ’ଣ ରହିଛି ପ୍ରଭେଦ

କ’ଣ ଥ ିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ	

ଶାହବାନ�ୋ ମାମଲା

ଶାୟରା ବାନ�ୋ ମାମଲା

ତିନ୍ ତଲାକ୍ ପରେ

ତଲାକ୍ ଏ ବିଦ୍ଦତ୍

ମି ଳଥ
ୁ ିଲା କମ୍
ଭରଣପ�ୋଷଣ
ସୁପ୍ରି ମକ�ୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହେଲା

1981

2016

କେବେ ରାୟ ଆସି ଲା	

1985

2017

ରାୟ କ’ଣ ଥ ିଲା	

ତିନ୍ ତଲାକ ପରେ

ତିନ୍ ତଲାକ୍

ବି ମହିଳାଙ୍କୁ ମି ଳିବ

ଅସାମ୍ବି ଧାନିକ

ଭରଣପ�ୋଷଣ
ଶୀର୍ଷସ୍ତରରେ ଭୂମି କା	

ଆଇନ ତିଆରି କରି ନୂ ଆ ଆଇନ କରି
ରାୟ ବଦଳାଗଲା	

ହକ୍ ପ୍ରଦାନ

ଦଣ୍ଡବିଧାନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରି ଛନ୍ତି । 12
ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍
ବାଳିକାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡ 10 ବର୍ଷ ଥଲ
ି ା
ଯାହାକି ଏବେ 20 ବର୍ଷକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ
ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇ ଁ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ
ଏବଂ ବିଚାର ଶେଷ କରି ବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଫଳରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରି ବାର ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧମକାଇ
ଭୟଭୀତ ଆଶଙ୍କା ର�ୋକାଯାଇପାରି ବ।
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସାର ଶିକାର ହ�ୋଇଥବ
ି ା
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 181
ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମେଟ୍ରୋ ଓ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଥବ
ି ା ବିଭିନ୍ନ
ସରକାରୀ ଏବଂ ଘର�ୋଇ କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
ପାଇ ଁ 'ଶି-ବକ୍ସ' ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇଛି । ଘର�ୋଇ ହିଂସା ଭଳି
ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଗଠନ
କରାଯାଇଛି । ଦେଶରେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କ�ୋର୍ଟ, ମହିଳା ହେଲ୍ପ
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କଭର୍ ଷ୍ଟୋରି :
ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ

ଫଳରେ ସକ୍ଷମ
ରହିଲେ ମହିଳା ଶକ୍ତି
ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସିଗୁଡ଼ିକରେ
ଜିପିଏସ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ
ବଟନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଡେସ୍କ ଏବଂ ହିମତ୍ ଆପ୍ ନିର୍ଭୟ ପାଣ୍ ଠି ସହାୟତାରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ପୁଲିସ ଏବଂ
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଭି ତରେ ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ଗ�ୋଟି ଏ ଗ�ୋଟି ଏ
ସେତୁ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବ। ବାଳିକା, ଶିଶ ୁ ଏବଂ
ମହିଳାଙ୍କ ଚାଲାଣ ର�ୋକିବା ପାଇ ଁ ସଂସଦରେ ବିଲ୍
ଆଗତ କରାଯାଇଛି । ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥବ
ି ା
ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି
ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ଅଧୀନରେ ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରମ, ଗଣଦୁ ଷ୍କର୍ମ, ଯ�ୌନ
ଶ�ୋଷଣ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ବାରଣ
କରାଯି ବା ସହ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇଛି ।
କେବଳ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ନୁ ହେ,ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ ପାଇ ଁ ମି ଶନ୍ ମ�ୋଡରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ନି ର୍ମାଣ ହେଉ
କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୱାସ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲି କାନା ହସ୍ତାନ୍ତର ଅଥବା ମୁଦ୍ରା
ଋଣ ଯ�ୋଜନାରେ 70 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ହିତାଧକା
ି ରୀ
ଚିହ୍ନଟ, ଉଜ୍ଜଳା ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଏଲପି ଜି
ସଂଯ�ୋଗ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପସବୁ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ମି ଳିଛି
ଅଧକ
ି ସମ୍ମାନ।
ଅଣ କଶ୍ର
ମି ୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ବା ହେତୁ ଜମ୍ମ ୁ
କଶ୍ମୀରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପି ଲାମାନଙ୍କୁ
ତାଙ୍କ ପ�ୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥଲ
ି ା। କିନ୍ତୁ
ଧାରା 370 ଏବଂ 35A ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ, ଏହି
ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଆଇନକୁ ଏନ୍ ଆର୍ଇ ବିବାହ ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦ କରି ବା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଠ�ୋର କରାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା-କ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ
ଏବେକାର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂ ଆ ସଂଜ୍ଞା
ନିରୁପଣ କରୁଛି ।
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇ,ଁ ଶାରଦା ଆଇନ- 1978ରେ
ସଂଶ�ୋଧନ କରି ବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ
ଟାସ୍କଫ�ୋର୍ସ ଗଠନ କରି ଛନ୍ତି। ବିବାହର ସର୍ବନିମ ୍ନ ବୟସ
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ମହିଳାଙ୍କୁ କ�ୋଭି ଡ୍ ସମୟରେ
ବିଶେଷ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର
କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ୍ -ଜୁନ୍୨୦୨୦
ଭି ତରେ ୨୦ କ�ୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କା
ଖାତାରେ ସି ଧାସଳଖ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ।

14

କ�ୋଟି ରିଫିଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗରିବ
କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନାରେ ମାଗଣା ପ୍ରଦାନ

20

ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଋଣ ସହାୟତା। ୧୦
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯାଏ ସ୍ୱୟଂ
ସହାୟତା ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ
ଶୂନ୍ୟ ଋଣ ପ୍ରଦାନ

କଭର୍ ଷ୍ଟୋରି :
ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ

ନାରୀତୁ ନାରାୟଣୀ
ତୁ ମଠୁ ହି ଁସାମର୍ଥ୍ୟ, ତୁମେହି ଁରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତି ,
ତୁ ମ ବିନା ସବୁ କଥା ଅଧୁରା, ଅଧା ଗଢ଼ା ପଙ୍କ୍ତି ।।
ଘର, ବିଜଳ
ୁ ି ଶୌଚାଳୟ, ପାଣି ଏଲ୍ ପିଜି କଲା
ସଶକ୍ତ ,
ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ�ୋଷଣ-କ�ୌଶଳ ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ
ସାହସରେ ଦୁ ନଆ
ି ହେଲା ନତ।।
ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଉ ବା ରଣଭୂମି ଅବା ପୁଣି
ବିଜ୍ଞାନ ବା ତକନିକୀର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ,
ସବୁଠି ତୁମେ ନାୟି କା, ସୁଯ�ୋଗ ମିଳିଲେ ତୁମେ
ପୁଣି ଚାମ୍ପିୟାନର ମନ୍ତ୍ର କୁହ।।
ନା କାହାଠୁ କମ୍ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଅଗ୍ରଣୀ,
ଅଭି ମାନୀନୀ ତୁମେ ନାରୀ ନୁହେ ଁନାରାୟଣୀ ।।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସୁବଧ
ି ା, ସଶକ୍ତି କରଣ ସହ ଏବେ
ମିଳୁଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା,
ଦେଶ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର, ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ସାକାର
ଯେବେ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ ଅଧା ଜନତା ।।
ଅନନ୍ତ ଆକାଶେ ପୂରା ଉଡ଼ିବାରେ ଲୁ ଚିଛି ସବୁ
ଖୁସିର ଚାବି
ତୁ ଖାଲି ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖ, ତ�ୋ ପାଦତଳେ
ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ହ�ୋଇଛି ଆଜି।।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସଂସ୍ କୃତି, ସମ୍ମାନ ଶକ୍ତି ସବୁକଛ
ି ି ଆଜି
ତ�ୋ’ଠି ପୁଣି
ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ନାରୀ ତୁ ହେଉଛୁ
ନାରାୟଣୀ।।।

ପିଏମ୍ଆବାସ ଯ�ୋଜନାରେ
ସଂଯୁକ୍ତ ରୂପେ ମହିଳାଙ୍କ ନାରେ
ଁ
ଆବାସ ପ୍ରଦାନର ଅଭିଯାନ
ଆରମ୍ଭ।
ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ବା ହେଉଛି ଏହି ଟାସ୍କଫ�ୋର୍ସର ମୁଖ୍ୟ
ଦାୟି ତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ପାଇ ଁ
ସର୍ବନିମ ୍ନ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ରହିଛି। ହିଂସାର ଶିକାର
ହ�ୋଇଥବ
ି ା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରି ଲିଫ୍ ଯ�ୋଗାଇବା
ପାଇ ଁ ସରକାର ନି କଟରେ ନୂ ଆ ଗର୍ଭପାତ ଆଇନକୁ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ଛନ୍ତି, ଯେଉଥଁ ରେ
ି
ଗର୍ଭପାତ ପାଇ ଁ
ଭ୍ରୁଣର ସମୟ ସୀମା 20 ସପ୍ତାହରୁ 24 ସପ୍ତାହକୁ
ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ମାତୃ ତ୍ୱ ଛୁଟିର ସୀମା ମଧ୍ୟ 12
ରୁ 26 ସପ୍ତାହକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସାମାଜିକ
ପ୍ରତିବନ୍ଧକସବୁ କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର
ପାଇ ଁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀରରୁ
ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡର ସହଜ
ତଥା ଶସ୍ତା ଉପଲବ୍ ଧ ି ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ
କରି ଛନ୍ତି ।
ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ।
ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣରୁ
ସଶକ୍ତ ଓ ନିଷ ୍ଠାପନ୍ନ
ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭି ତରେ ନିରାପତ୍ତା
ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସେମାନଙ୍କର ଚତୁ ରତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରି ବା ଲାଗି ସେମାନେ ସକ୍ଷମ। ବାଳି କା କିମ୍ବା
ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ ବିବେଚନା କରୁଥବ
ି ା ପାରମ୍ପରି କ
ମତବାଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇ ଁ ନିଆଯାଇଥବ
ି ା ପ୍ରୟାସ
ହେତୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଏଭଳି
ପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଭି ତରେ ଏକତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଜାଗ୍ରତ
ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳରେ ଆମେ ମହିଳା ଏବଂ
ବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥବ
ି ା ହିଂସା ଏବଂ ଅପରାଧକୁ
ସମାପ୍ତ କରି ପାରି ବୁ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ର
ଠି ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ,
ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗି ଦାରି ପୁରୁଷଙ୍କ
ସହ ସମାନ ହୁ ଏ ତେବେ ଭାରତର ଜିଡିପି 27
ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁଣି ଯଦି 50
ପ୍ରତିଶତ କୁଶଳୀ ମହିଳା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯ�ୋଗ
ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 1.5
ପ୍ରତିଶତରୁ 9 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। n
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ସପ୍ତମ ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସ
ସମ୍ବି ଧାନର ମୂଳଦୁ ଆରେ

ନାରୀ ସଶକ୍ତି କରଣର
ସ୍ୱର
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ଭାରତ

ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶକୁ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରି ଣତ କରି ବା
ଯାତ୍ରାରେ ଏପରି ଅନେକ ତାରି ଖ ଅଛି, ଯାହା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ହେଲେ ଇତିହାସ ପୃଷଠା୍ ରେ
26 ଜାନୁ ୟାରୀ 1950 , ଯେଉଦିଁ ନ ଆମକୁ ଆମେ ଶାସନ କରି ବାର ଏକ ସମ୍ବି ଧାନ
ପ୍ରଣୟନ କରିଲୁ ତାହାକୁ ମନେ ରଖି ଅନ୍ୟ ବିଶେଷ ମୁହୂ ର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ଭୁଲିଯାଇଛୁ
ପ୍ରାୟ। ଏହିପରି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂଣ୍ଣ ତାରି ଖଗୁଡ଼ିକ ଭି ତରେ ରହିଛି 26 ନଭେମ୍ବର 1949
ଦିନଟି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନର କଠିନ ତର୍ଜମା, ତର୍କ ବିତର୍କ ପରେ ଆମର
ସମ୍ବି ଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହିଦିନ ନିଜପାଇ ଁସମ୍ବି ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବାର ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।
ଅର୍ଥାତ୍ ୨୬ ଜାନୁ ୟାରୀର ମୂଳଦୁ ଆ ଏଇଠୁ ତ ପଡ଼ିଥଲ
ି ା। ଏହି ଐତିହାସି କ ଦିନଟି କିନ୍ତୁ
୨୦୧୫ ମସିହାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରି ଥଲ
ି ା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଏହାକୁ ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରି ବା ଆରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି । ଚଳିତବର୍ଷ ଆମେ
ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସର ୭ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଭଳି ମୁହୂ ର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ବି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଣୁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ
ଆମେ ଭାରତର ସମ୍ବି ଧାନ ସଭାରେ ଦେଶର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇ ଯୁ୍ତି
ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଥବ
ି ା ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଛ।ୁ

26

ନଭେମ୍ବର 2015 ରେ ଲ�ୋକସଭାରେ ସମ୍ବି ଧାନର
ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କ
ଅଭି ଭାଷଣରେ କହିଥ ିଲେ, “ସରକାରଙ୍କର କେବଳ ଗ�ୋଟିଏ
ଧର୍ମ ଅଛି – ତାହା ହେଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତ। ସରକାରଙ୍କର କେବଳ
ଗ�ୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି - ଭାରତର ସମ୍ବି ଧାନ। ଆଉ ସେଇ ସମ୍ବି ଧାନ ଅନୁ ଯାୟୀ
ଦେଶ ଚାଲି ବ। ସମ୍ବି ଧାନ ଅନୁ ସାରେ ଦେଶ ଚାଲି ବା ଉଚିତ। ଆଉ ସମ୍ବି ଧାନ
ବଳରେ ହି ଁ ଦେଶ ବଳୀୟାନ ହ�ୋଇପାରି ବ’। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଏହି କିଛି ଶବ୍ଦ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଭାରତର ସମ୍ବି ଧାନ ହେଉଛି
ସରକାରଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଦିଁ ନ ସମ୍ବି ଧାନକୁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର
ଶାସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ସେହି ଦିନକୁ ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସ ପାଳନ
କରି ବା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରି ବାର ଅର୍ଥ ନୁ ହେ ଁଯେ 26
ନଭେମ୍ବରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ 26 ଜାନୁ ଆରୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ କରି ବା, ବରଂ
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଯେଉ ଁ ପିଢଙ୍କ
଼ି
ହାତରେ ଦେଶର ଶାସନ ରହିବ ସମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଜାଣିବେ, ବୁ ଝବେ
ି ,
ଶିଖ ିବେ ଏବଂ ନୂ ା ଭାରତର ନିର୍ମାଣରେ ନିଜର ଯ�ୋଗଦାନ କରି ବେ।
ଏହା ନୁ ହେ ଁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି ଦିନଟିକୁ
ଗରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବି ପାଳନ କରି ବା ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଗୁଜର
ୁ ାଟର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥ ିବାବେଳେ 2009 ମସିହାରେ ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରି ବା
ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହ�ୋଇଥ ିଲେ
ସେତେବେଳେ ସେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 125 ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ
ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେ ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରି ବା ଆରମ୍ଭ
କରି ବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯ�ୋଗାଇଥ ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବି ଧାନ ଗଠନ
ହେଲା, ବିଶ୍ୱର ବହୁ ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କ�ୌଣସି ମ�ୌଳିକ ଅଧ ିକାର
ମଧ୍ୟ ନଥ ିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସମ୍ବି ଧାନ ତିଆରି ପାଇ ଗଠନ
ଁ
ହ�ୋଇଥ ିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ସମ୍ବି ଧାନ ସଭାରେ 15 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଥ ିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବରେ, ଏଥର ଏପରି କଛ
ି ି ମହୀୟଷି ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ,
ଯେଉମାନେ
ଁ
କେବଳ ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ସମୟରେ କରି ବାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ
କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧ ିକାର ଓ ଯ�ୋଗଦାନକୁ ପ୍ରତିପାଦନ
କରି ଥ ିଲେ।

ସମ୍ବି ଧାନ ସଭାରେ ଥିବା
ମହିୟଷୀ ମହିଳାମାନେ
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା
ନିର୍ବାଚନରେ 15 ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ
ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ବି ଧାନ ତିଆରି
କରି ବାରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ନେଇଥିଲେ। ସେହି ମହିଳାମାନେ
ହେଉଛନ୍ତି
ଆନି ମାସ୍କାରାଇନ୍
ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ
କମଲା ଚ�ୌଧୁରୀ

ହାନସା ଜିଭରାଜ ମେହେଟ୍ଟା
ସର�ୋଜିନୀ ନାଇଡୁ
ସୁଚେଟା କ୍ରିପ୍ଲାନି

ବେଗମ୍ ଆୟାଜ୍ ରସୁଲ୍

ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କ�ୌର
ପୁର୍ଣ୍ଣମା ବାନାର୍ଜୀ
ରେନୁ କା କିରଣ

ଆମ୍ମ ୁ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍

ଦୁର୍ଗାବାଇ ଦେଶମୁଖ
ଲୀଲା ରାୟ

ମାଳତୀ ଚ�ୌଧୁରୀ

ଦକ୍ଷାଣି ବେଲାଉଧନ
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ଭାରତ

ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କ�ୌରଙ୍କ
ଉଦ୍ୟମରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥଲ
ି ା ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସ

ସମ୍ବି ଧାନ ସଭାରେ ମହିଳା
ଅଧିକାରକୁ ଦୃ ଢ଼ କରି ଥଲେ
ି
ଅମ୍ମ ୁ
ଜନ୍ମ - 22 ଏପ୍ରିଲ 1894, ମୃତ୍ୟୁ - 4 ଜୁଲାଇ 1978

ଜନ୍ମ - 2 ଫେବୃଆରୀ 1887, ମୃତ୍ୟୁ - 6 ଫେବୃଆରୀ 1964

କ

ପୁରଥାଲାର ରାଜା ହରନାମ୍ ସିଂହଙ୍କ ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ୍କୌର 1918
ମସିହାରେ ଅକ୍ସଫ�ୋର୍ଡରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଶେଷକରି ଭାରତ ଫେରି ଲେ। ଏହାପରେ
ସେ ମନ ସ୍ଥିର କରି ଲେ ଯେ, ସେ ରାଜନୀତିରେ ହି ରହି
ଁ ବେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା
ଚାହୁ ଁ ନଥିଲେ ଯେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ
ଝିଅକୁ କେବେ ବି ଅଟକାଇ ନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ
ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଚିବ ଭାବେ
ନିଯକ୍ତ
ୁ ହେଲେ। ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ
ସଚିବ ଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜଣେ ଦୃ ଢ଼ ସମର୍ଥକ ହ�ୋଇ ସେ 'ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ'
ଏବଂ 'ଭାରତ ଛାଡ' ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ଟାଇମ୍ ମାଗାଜିନ୍
ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଥର
ତତ୍କାଳୀନ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗିରଫ ବି
ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ
ହ�ୋଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 2, 1889
କ�ୌରଙ୍କୁ 2020 ବର୍ଷ
ରେ ଜନ୍ମ ହ�ୋଇଥିବା ଅମୃତ କ�ୌର
ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ କୁ ସଂସ୍କାର
ପାଇ ଁ'100 ୱିମେନ୍
ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଲଢ଼େଇ କରି ଥ ିଲେ।
ଅଫ୍ ଦ’ଇୟର’
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ଏବଂ
ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ସେ ସ୍ କୁଲରେ
ତାଲିକାରେ
ଖେଳକୁଦ ପାଇ ଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ା
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଥଲେ
ି
ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଗଠନ କରି ଲେ। କେବଳ ଏତିକି
ନୁ ହେ, ଁ ସେ ପର୍ଦାପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବଂ ଦେବଦାସୀ ଭଳି କୁପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ
ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଥ ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ସମ୍ବି ଧାନସଭା ଗଠନ
ହେଲା, ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କ�ୌର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଏଥ ିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ଥ ିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାବେ ନିଯକ୍ତ
ୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହି ପଦବୀରେ 10 ବର୍ଷ ରହିଥ ିଲେ। ସେ
AIIMS ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ପାଇ ଁ କଠିନ ଚେଷ୍ଟା କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ,
ଆମେରି କା ପରି ଅନେକ ଦେଶରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇ ଶେଷରେ ଦେଶର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇ ଁବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଥ ିଲେ | ସେ ମଧ୍ୟ ଶିମଲାଠାରେ ଥିବା
ତାଙ୍କ ପ�ୈତୃକ ମହଲ କୁ AIIMS ପାଇ ଁ ଦାନ କରି ଥ ିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କ�ୌରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ
ପଥ ଅନୁ ସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ AIIMS ସ୍ଥାପନ କରି ଛନ୍ତି
ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରି ବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍।ତି ଏହା ସହିତ
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଭଳି ଯ�ୋଜନା ମଧ୍ୟ ନାଗରି କଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସଫଳତାର ସହ
ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲି ଛ।ି
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ସ

ମ୍ବି ଧାନସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ�ୈଠକରେ ଯ�ୋଗଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବିତର୍କରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆମୁ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍
ମହିଳା ଅଧ ିକାର, ସେମାନଙ୍କର ସମାନତା ଏବଂ ଲ�ୈ ଙ୍ଗିକ ନ୍ୟାୟର
ଜଣେ ବଳିଷ ୍ଠ ସପକ୍ଷବଦୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣାଥ ିଲେ। ସେ ସମ୍ବି ଧାନ ସଭାର
ଏପରି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥ ିଲେ ଯିଏ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇ ଁ ସମାନ ଆଇନଗତ
ଅଧ ିକାର ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସହିତ
ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡତ
଼ି କରି ଥ ିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବି ଧାନ
ସଭାରେ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଉଥ ିଲା, ଆମୁ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ କହୁ ଥ ିଲେ ଯେ
ବାହାର ଲ�ୋକମାନେ କହୁ ଛନ୍ତି,
ଅମ୍ମ ୁ ସ୍ୱାମୀନାଥନ
ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବି ଧାନରେ
ଅଧ ିକାର ଦିଆଯାଉ ନାହି, ଁ କିନ୍ତୁ
ନିଜେ କେବେ ସ୍ କୁଲ୍
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରି ବା
ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ପାଇ ଁ
ନିଜେ ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛନ୍ତି,
ମହିଳା ଶିକ୍ଷାର
ଯେଉଥଁ ିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ
ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇବାରେ ସୁଯ�ୋଗ ଓ ଅଧ ିକାର ଦିଆଯାଇଛି।
ବେଶ୍ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ। 22 ଏପ୍ରିଲ 1894 ରେ କେରଳର
ପାଲଘାଟରେ
ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ
କରି ଥ ିବା ଅମୁ ସ୍ୱାମୀନାଥନ 1946
ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସ ନିର୍ବାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମିଳତ
ି ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅମୁଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁ ଗାମୀ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ଏବଂ ଭାରତ
ମାତାକୁ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଚାଲି ଥ ିବା ସଂଗ୍ରାମରେ
ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରହୁ ଥ ିଲେ। ସେ 1952 ରେ ଲ�ୋକସଭା ଏବଂ 1954
ରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚତ
ି ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କୁହାଯାଏ ଯେ,
ସେ ନିଜେ କେବେ ସ୍ କୁଲ ଯାଇ ନଥ ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେ
ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁ ଭବ କରି ଥ ିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖ ିଥ ିଲେ। ଆଜି ଅମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବାଟରେ ଭାରତ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧ ିକାର ଦେବା
ପାଇ ଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଟି ବଞ୍ଚାଅ-ବେଟି ପଢ଼ାଅ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସ (1960–65) ଏବଂ ସେନ୍ସର
ବ�ୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। 4 ଜୁଲାଇ 1978 ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ
ହ�ୋଇଥ ିଲା।

ଭାରତ

ସମ୍ବି ଧାନସଭାରେ ଲୀଲା ରାୟଙ୍କ
ଭୂମିକା ଥିଲା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଜନ୍ମ: 2 ଅକ୍ଟୋବର 1900, ମୃତ୍ୟୁ: 11 ଜୁନ୍ 1970

ମ

ହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଯ�ୋଗଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ
ଅଧ ିକାର ପାଇ ଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇ ଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥ ିବା ଲୀଲା ରାୟ
ମହିଳା ଅଧ ିକାରର ଜଣେ ମହାନ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଥ ିଲେ। ଭାରତୀୟ
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସାହସୀ ସ�ୈନିକ ଲୀଲ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1900
ରେ ଆସାମରେ ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ। ସେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କର
ଘନିଷ ୍ଠ ସହଯ�ୋଗୀ ଥ ିଲେ। ତାଙ୍କ ଅସଲ ନାମ ଲୀଲା ନାଗ ଥ ିଲା
କିନ୍ତୁ ଅନୀଲ ରୟଙ୍କ ସହ ବିବାହ ହେତୁ ସେ ଲୀଲା ରାୟ ନାମରେ
ଜଣାଶୁଣା। ପି ଲାଦିନରୁ ମେଧାବୀ ଥ ିବା ଲୀଲା ରାୟ 1923 ମସି ହାରେ
ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏମଏ
1931 ମସିହାରେ,
ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଥ ିଲେ। ସେ
ଲୀଲା ରାୟ କେବଳ
ଚାହୁ ଁ ନଥ ିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମରେ
ମହିଳାମାନେ
ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି
କାରଣରୁ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନା
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
କରାଯାଉଥିବା
କରି ବା ପାଇ ଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା
କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଥ ିରେ 'ଜୟଶ୍ରୀ' ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ
ସଫଳ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ସେ
କରିଥଲେ
ି ।
ସଶସ୍ତ୍ର
ବିପ୍ଳବରେ
ବିଶ୍ୱାସ
କରି ବ�ୋମା ତିଆରି କରି ବା
ଜାଣିଥ ିଲେ ବ�ୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ଯେଉଥଁ ିପାଇ ଁ ତାଙ୍କୁ
୬ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ଦଣ୍ଡ ମି ଳିଥ ିଲା। ସେ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ
ସମ୍ବି ଧାନ ସଭାକୁ ବଛା ହ�ୋଇଥ ିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଭାଜନକୁ ବିର�ୋଧ କରି
ସମ୍ବି ଧାନସଭା ତ୍ୟାଗ କରି ଥ ିଲେ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଁ ସେ
ଢାକାରେ ଏକ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲି ମ ଓ କ�ୌଶଳ ଶିଖ ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଥ ିଲେ। କେବଳ
ସେତିକି ନୁ ହେ, ଁ ଝିଅମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ବା ପାଇ ଁ ମାର୍ଶଲ ଆର୍ଟ
ଶିଖ ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଅନେକ
ଁ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନୁ ଷ ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରି ଥ ିଲେ।
ଲୀଲା ରାୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାରା ସାମାଜିକ ତଥା ରାଜନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ନିୟ�ୋଜିତ ଥ ିଲେ କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତଥା ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅବଦାନ ରଖ ିଥ ିଲେ।
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ସମ୍ବି ଧାନ ସଭାର ସଦସ୍ୟ କମଳା
ଅନେକଥର ଜେଲ୍ ଭ�ୋଗି ଛନ୍ତି
ଜନ୍ମ: 22 ଫେବୃଆରୀ 1908, ମୃତ୍ୟୁ: 15 ଅକ୍ଟୋବର 1970

ସଂଗ୍ରାମ ସମୟର ମହିଳା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ବିଷୟରେ
ସ୍ୱାଧୀନତା
ଆଲ�ୋଚନା କରି ବାବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା

ଜାତୀୟତାବାଦୀ ମହିଳା କମଳା ଚ�ୌଧୁରୀଙ୍କ ନା ଁ ଆମ ଆଖ ି ଆଗକେୁ
ସହଜରେ ଚାଲି ଆସେ। 22 ଫେବୃ ଆରୀ 1908 ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୗ ଏକ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରି ବାରରେ ଜନ ୍ମ ହ�ୋଇଥ ିବା କମଳା ଏପରି ଜଣେ ଲେଖକ
ଥ ିଲେ ଯି ଏ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଥ ିଲେ।
କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେ, ଁ ସେ ସାମାଜିକ-ରାଜନ�ୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍ କୃତିକ
କମଳା ଚ�ୌଧୁରୀ ସ୍ତରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର
ଉନ୍ନତି ପାଇ ମଧ୍ୟ
ଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଥ ିଲେ। ତା
ସାହିତ୍ୟ
ଛଡ଼ା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ କମଳା।
ଏହିସମୟରେ ସେ ଜବାହରଲାଲ
ରହିବା ସହିତ
ନେହେରୁ, ସୁଚେତା କ୍ରିପ୍ଲାନିଙ୍କ ପରି
ସ୍ୱାଧୀନତା
ରାଜନେତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଥ ିଲେ
ସଂଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁ ପ୍ରାଣୀତ
ହ�ୋଇ ଅନେକ ଥର ଜେଲ ଯାଇଥ ିଲେ।
ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ
ଥ ିଲ। 1930ରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ
ସଂଗଠିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଚରଖା କମି ଟି ଗଠନ କରି ଥ ିଲେ। ସେ ଅଲ
ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥ ିଲେ। ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ପାଇ ଁ
ଗଠିତ ହ�ୋଇଥ ିବା ସମ୍ବି ଧାନସଭାରେ ଦେଶର 15 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ କମଳା ଥ ିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଜୀବନସାରା ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତି
ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଥ ିଲେ। କେବଳ
ଏତିକି ନୁ ହେ, ଁ ସେ ସାମାଜିକ-ରାଜନ�ୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍ କୃତିକ ସ୍ତରରେ
ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇ ଁ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ
କରି ଥ ିଲେ। ସେ 1962 ମସି ହାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସଂସଦୀୟ
ଆସନ ହାପୁଡ଼ରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। 15
ଅକ୍ଟୋବର 1970 ରେ କମଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
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ଭାରତ
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ଦଳିତଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ପାଇ ଁସାରା ଜୀନ
ସମର୍ପିତ ଥିଲେ ମାଳତୀ ଚ�ୌଧୁରୀ
ଜନ୍ମ: 26 ଜୁଲାଇ 1904, ମୃତ୍ୟୁ: 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 1998

ଆନ୍ଦୋଳନର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ
ସ୍ୱାଧୀନତା
କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟ ଚ ମାଳତୀ ଚ�ୌଧୁରୀ କେବଳ ଭାରତୀୟ

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ତା ନୁ ହେ, ଁ
ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ ଜାତି, ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଓ
ଦଳିତ ବର୍ଗଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁ ଜୀବନସାରା ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖ ିଥ ିଲେ।
26 ଜୁଲାଇ 1904 ରେ ଜନ ୍ମ ହ�ୋଇଥ ିବା ମାଳତୀ ଚ�ୌଧୁରୀ ୧୬
ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଯାଇଥ ିଲେ।
ସେଠାରେ 1921 ମସି ହାରେ ତାଙ୍କୁ
ମାଳତୀ ଚ�ୌଧୁରୀ ବିଶ୍ୱ-ଭାରତୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥ ିଲା।
ମାଳତୀ ଚ�ୌଧୁରୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ
ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗରେ
ଆଦର୍ଶରେ ସଦା ଅନୁ ପ୍ରାଣୀତ ଥ ିଲେ।
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ
ତାଙ୍କରି ଡାକରାରେ ସେ ଲବଣ
ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ ଏବଂ
କରିଥଲେ
ି
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ନିଜର
ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ
ଦୃ ଢ଼ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଥ ିଲେ। ସେ
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚ�ୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ
ବାଂଲାଦେଶରେ
ଜେଲ ଯାଇଥ ିଲେ। ନବକୃଷ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଆସଛ
ୁ ି|
ସମୟରେ
ଓଡିଶାର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ମାଳତୀଙ୍କ
ନିଷ ୍ଠା,
ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଅତୁ ଳନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଦେଖ ି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ
'ତୁ ଫାନି' ନାମ ଦେଇଥ ିଲେ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ
ତାଙ୍କୁ ମୀନୁ ବ�ୋଲି ଡାକୁଥ ିଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ
ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଥର ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ
କଂଗ୍ରେସରେ ଯ�ୋଗଦେବା ପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ସମାଜବାଦୀ କର୍ମ
ସଂଘର ସ୍ଥାପନା କରି ଥ ିଲେ। ଏତିକି ନୁ ହେ ସେ
ଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବହେଳିତ
ସମୁଦାୟଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଲାଗି ବାଜିରାଓ ଛାତ୍ର ସଂଘଠନ ଭଳି ଅନେକ
ସଂସ୍ଥାର ସଂସ୍ଥାପକ ଥ ିଲେ। 1948 ରେ ମାଳତୀ ସମ୍ବି ଧାନସଭାର
ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ
ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ
ରହିଆସି ଥ ିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରି ସ୍ଥିତି
ଘ�ୋଷଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅସନ୍ତୋଷର ସକ୍ରିୟ ସ୍ୱର
ସୃଷ୍ଟି କରି ଥ ିଲେ। 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 1998 ରେ 93 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର
ଦେହାନ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
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ଭାରତୀୟ ସମ୍ବି ଧାନର 60ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ବର୍ଷ
ଅର୍ଥାତ 2010ରେ ଗୁଜର
ୁ ାଟର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏକ ହାତୀ ଉପରେ ସମ୍ବି ଧାନ ପୁସ୍ତିକାର
ଏକ ନକଲ ନେଇ ଏକ ଶ�ୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଥଲେ
ି । ଏହି
ଶ�ୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହାତୀ ଆଗରେ
ଚାଲୁଥିଲେ।

ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସ: ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇ ଁ
ପଦକ୍ଷେପ |
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସମୟରେ ସମ୍ବି ଧାନର
ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।
ସମୟ
ସମୟରେ ନାଗରି କ ତଥା ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ ିକାର
ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଦାୟୀ ରହିବାକୁ ଆହବା୍ ନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସମ୍ବି ଧାନର ମହାନତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଭାଷଣର କିଛି ଉଦ୍ଧୃତି
n ସମ୍ବି ଧାନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ - ଯଦି ନାଗରି କ,
ଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇ କ�ୌଣସି
ଁ
ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ତାହା ହେଲା ସମ୍ବି ଧାନ ।
n ସମ୍ବି ଧାନର
ପରିବ୍ୟାପ୍ତି- ଆମ ସମ୍ବି ଧାନର ପରି ଚୟ
ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ସମାନତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି
ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ସେ ଗରି ବ କିମ୍ବା ଦଳିତ ହୁ ଅନ୍ତୁ, ପଛୁଆ
କିମ୍ବା ନିଷ୍ପେସିତ, ଆଦିବାସୀ କିମ୍ବା ମହିଳା, ସମସ୍ତଙ୍କର
ମ�ୌଳିକ ଅଧ ିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ସମ୍ବି ଧାନ।
n କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରେରଣା - ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାବେଳେ
ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ବା ଅନୁ ଚତ
ି ।
ଆମର ସମ୍ବି ଧାନ ଆମ ସହିତ ଭାରତର ଲ�ୋକମାନଙ୍କଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ। ଆମେ ଭାରତର ଲ�ୋକମାନେ ହି ଁ ଏହାର ଶକ୍ତି। ମୁ ଁ
ଯିଏ ବି ହେଉନା କହିକିଁ ମୁ ସମାଜ
ଁ
ପାଇ,ଁ ମୁ ଦେଶ
ଁ
ପାଇ।ଁ ଏହି
କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଭାବନା ଆମର ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ହେଉ। n

ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ୧୮ତମ ଭାରତ ଆସି ଆନ୍ ସମ୍ମେଳନ

ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷରେ ଆସି ଆନ ଦେଶମାନଙ୍କ
ସହିତ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱର ପର୍ବ ପାଳନ କରି ବ ଭାରତ
ଭାରତ ସର୍ବଦା ହିନ୍ଦ୍-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ମୁକ୍ତ, ସମାବେଶୀ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ସାମୁଦ୍କ
ରି ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇ ଁ
ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆସୁଛ।ି ଭାରତ ଏବଂ ଆସି ଆନ୍ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ଦେଇଆସୁଥବ
ି ା ଭାରତ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃ ଢ଼ କରି ବା ଲାଗି ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତି
ଘ�ୋଷଣା କରି ଛ।ି ଭାରତ-ଆସି ଆନ୍ 18 ତମ ଶିଖର ସମ୍ମି ଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାରତ ପାଇ ଁଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ�ୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି। ସେହିପରି 16ତମ
ପୂର୍ବ ଏସି ଆ ଶିଖର ସମ୍ମି ଳନୀରେ ବହୁପକ୍ଷିକ, ନିୟମ ଆଧାରି ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ
ଏବଂ ସବୁ ଦେଶର ସାର୍ବଭ�ୌମତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ।

ବି

ଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ହିନ୍ଦ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର
ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ-ସାମରି କ ସ୍ଥି ରତା, ଭାରତ
ଏବଂ ଆସି ଆନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମରି କ
ସହଯ�ୋଗର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତ
ଆସି ଆନ୍ ଦେଶଗୁଡିକ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସମ୍ପର୍କକୁ
ମଜବୁ ତ କରି ଚାଲି ଛି। 70 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଜନସଂଖ୍ୟା
ଏବଂ 250 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଜିଡିପି ବିଶଷ୍ଟ
ି ଦକ୍ଷି ଣ-ପୂର୍ବ
ଏସି ଆର 10 ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ଏହି ସଙ୍ଗଠନ ‘ଆସି ଆନ୍ ’
କେବଳ ଭାରତ ପାଇ ଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ହେ, ଁ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏହା ଭାରତର ଦୃ ଢ଼ ଉପସ୍ଥି ତି
ଜାହିର କରି ବା ସହ ଏହାର ରଣନୀତି ଓ ସହଯ�ୋଗୀ
ମନ�ୋବୃ ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। 2022 ମସି ହାରେ,
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ବ,
ସେତେବେଳେ ଭାରତ-ଆସି ଆନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ 30 ବର୍ଷ
ପୂରଣ କରି ବ। 28 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସି ଆନ ଦେଶମାନଙ୍କ
ସହ ଆୟ�ୋଜିତ ଶିଖର ସମ୍ମି ଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଭାରତ-ଆସି ଆନ ବନ୍ଧୁ ତା
ବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ବାକୁ ଘ�ୋଷଣା କରି ଥ ିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣରେ କହିଥ ିଲେ,
“ଭାରତ ଏବଂ ଅସି ଆନ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ହଜାର
ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଏଥ ିରେ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି।
ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆମର ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ, ପରମ୍ପରା,
ଭାଷା, ପାଠ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଂସ୍ କୃତି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ
ସବୁ ଠାରେ ଦୃ ଶ୍ୟମାନ। ସେଥ ିପାଇ ଁ ଆସି ଆନ୍ର ଏକତା
ଭାରତର ପ୍ରାଥମି କତା ରହିଆସି ଛି।" ଏହାର ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ
ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 27ରେ ପୂର୍ବ ଏସି ଆ ସମ୍ମି ଳନୀକୁ
ସମ୍ବୋଧ ିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଥ ିଲେ
ଯେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ, ଖ�ୋଲା ଏବଂ ସମାବେଶୀ ହିନ୍ଦପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଆସି ଆନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟତା ଉପରେ
ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଆଗଭର ହ�ୋଇଛି। n

ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆନ୍ ଦେଶ ବ�ୈଠକ ଆୟ�ୋଜନ
କରି ଥଲ
ି ା
ଆସି ଆନ୍ ତଥା ଦକ୍ଷି ଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ
ୁ ିକର ଆସ�ୋସି ଏସନ୍ ହେଉଛି
10 ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶର ଏକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ। 1967 ମସି ହାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସି ଆ,
ମାଲେସି ଆ, ଫିଲି ପାଇନ୍ସ, ସି ଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂଗଠନ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିଲା | ପରେ ବୃ ନେଇ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଲାଓସ୍, ମି ଆମାର
ଁ
ଏବଂ ଭି ଏତନାମ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ
ASEANର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ରହିଛି। ଏହି
ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ସହିତ ଉଭୟ ଖ�ୋଲା, ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ
ଧାରଣା ଉପରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ଅଟନ୍ତି। ଲୁ କ୍ ଇଷ୍ଟ ନୀତି ଅନୁ ଯାୟୀ ଭାରତ
ଆସି ଆନ୍ ଦେଶଗୁଡିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଥ ିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତି ସହିତ ପାରସ୍ପରି କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃ ସଂଚାରଣ
କରି ଛନ୍ତି। 2017ରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥ ି ଭାବରେ ସମସ୍ତ
ASEAN ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂ ଆ ଖ ିଅ ବୁ ଣଥ
ି ିଲେ। ଏହା
ସହିତ ଭାରତ 2019 ରେ ହିନ୍ଦ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି
ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ନୂ ତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଆସି ଆନ୍ ଦକ୍ଷି ଣ ପୂର୍ବ
ଏସି ଆର 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶଙ୍କର ଏକ ସଙ୍ଗଠନ ହ�ୋଇଥ ିବାବେଳେ ପୂର୍ବ
ଏସି ଆ ଶିଖର ସମ୍ମି ଳନୀ ହେଉଛି ହିନ୍ଦ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ବିଶଷ୍ଟ
ି
ନେତାଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥ ିବା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ�ୋରମ୍। ଏଥ ିରେ 10
ଟି ଆସି ଆନ୍ ଦେଶ ସଦସ୍ୟ ରହିବା ସହ ବ୍ୟ ଭାରତ, ଚୀନ୍ , ଜାପାନ, ଦକ୍ଷି ଣ
କ�ୋରି ଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲି ଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆମେରି କା ଏବଂ ଋଷ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
| 2005 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏହା ପୂର୍ବ ଏସି ଆର ସାମରି କ ଏବଂ
ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ ବିକାଶରେ ଏହା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସି ଛି।
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ଜାତୀୟ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିକାଶ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ
ଉଡ଼ାନ୍ ର ଡବଲ୍ ଡ�ୋଜ୍
ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସର୍ବଦା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରାଥମିକତା
ଲାଭ କରି ଆସି ଛ।ି 2014 ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସି ବା ପରଠାରୁ ସେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚକ�ୋଟୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରି
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିକାଶ ପାଇ ଁବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରି ଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
ଅକ୍ଟୋବର 20ରେ କୁଶୀନଗରଠାରେ ନୂ ତନ 'ରନୱେ' ପ୍ରଦାନ କରି ବା ସହ ଏଠାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ପାଇ ଁପଥ
ଉନ୍ ମ ୁକ୍ତ କରି ଥଲେ
ି । ଏହାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ, ସେ ସି ଦ୍ଧାର୍ଥ ନଗରରୁ ନଅଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଉଦଘାଟନ କରି ବା
ସହ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି। ପୂରା ଦେଶରେ ବ୍ଲକଠୁ ସହର ଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଯ�ୋଜନାକୁ ବାରାଣାସୀରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି ।।

ସ

ର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ଯେକ�ୌଣସି
ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ। ସାଧାରଣ
ଲ�ୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସ୍ୱରୁପ
ଏହିକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଯେଉ ଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ନେବା ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି ତାହା କ�ୋଭି ଡ୍ ପରି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନା ସ୍ଥଗି ତ
ହେଲା ନା ବନ୍ଦ ହେଲା, ବରଂ ଏହି ସମୟରେ ଅଧ ିକ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି ହ�ୋଇ
ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲି ଲା। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଶର ଭି ତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଲାଗି
ନିଆଯାଇଥ ିବା ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ନୂ ଆ ଗତିଶକ୍ତି ଯାଜନା ହେଉ ଯାହା ପାଇ ଁ
୧୦୭ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବରାଦ ହେଉ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନୂ ଆ ଜୀବନ ସଂଚାର ଲାଗି ବଜେଟରେ 137 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ହେଉ
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
କୁହନ୍ତି, “ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଏମି ତି ସମୟ
ଥ ିଲା ଯେଉଠିଁ ଦେଶର ସବୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପି ଲାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ
ପଢ଼ିବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ 90,000 ସି ଟ୍ ରହିଥ ିଲା। ହେଲେ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 60,000 ରୁ ଅଧ ିକ ନୂ ତନ ସି ଟ୍ ଯ�ୋଡିଛୁ। ମୁ ଁ ଚାହୁ ଛିଁ
ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଉ। ”
26
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ଆସନ୍ତା ୧୦-୧୨ ବର୍ଷ ଭି ତରେ ଦେଶ
ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ।ି
ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୦ ବର୍ଷ ଭି ତରେ ଭାରତରୁ
ଯେତିକି ଛାତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ସ୍ନାତକ ପାଇଥିଲେ
ତାହାଠୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।
ଯେଉ ଁପ୍ରକାରେ ୟୁ ପିରେ ନୂ ଆନୂ ଆ
ମେଡିକାଲ କଲେଜସବୁ ଖ�ୋଲୁଛି ତାହାର
ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଶରେ ଡାକ୍ତରୀ
ସିଟ୍ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ
ପଡ଼ୁଛ।ି ସିଟ୍ଅଧିକ ହେବା ହେତୁ ଏବେ
ଗରି ବ ମାତା-ପିତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି
ନିଜର ଡାକ୍ତର ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ
କରି ପାରିବେ।
– ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ଫେବୃ ଆରୀ 1, 2021ରେ ଉପସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଥ ିବା ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ
ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ବାବଦରେ ଘ�ୋଷଣା
କରି ଥ ିଲେ। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଦେଶର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭି ତ୍ତିଭୂମି କୁ ଦୃ ଢ଼ କରି ବା ଲାଗି ଧ୍ୟାନ
ଦିଆଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
ଭି ତ୍ତିଭୂମି ପାଇ 64,180
ଁ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 25 ରେ ବାରାଣାସୀରୁ
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ
ଅନୁ ଯାୟୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନଥ ିଲା। ଆମର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥ ିବା ଅଭାବ
ହେତୁ ଗରି ବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତବର୍ଗ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ
ରହୁ ଥ ିଲେ। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ତ୍ରୁଟିର ସମାଧାନ ଅଟେ। ଆମେ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ କ�ୌଣସି ମହାମାରୀର
ମୁକାବିଲା କରି ବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଏବଂ ସକ୍ଷମ ହେବା
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍ୱସ୍ଥ ଭରତ:
ବ୍ଲକଠୁ ସହର ଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ
ବଦଳାଇବାର ଆୟମାରମ୍ଭ

5000 ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍
ପାଇ ଁର�ୋଜଗାର ସୁଯ�ୋଗ

ମିତ୍ର
ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱା
ମେଡିକାଲ
କଲେଜ

28 ଟି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସବୁ ଠାରୁ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପଛୁଆ ରହିଥ ିଲା | ସି ଦ୍ଧାର୍ଥନଗରରେ
ନୂ ଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ବା
ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
କହିଛନ୍ତି, “ଆସ୍ଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ସାମାଜିକ
ଜୀବନରେ ୟୁପି ଓ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ
ରହିଛି। ଏହି ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ାଯାଏ।
ଯେଉ ଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ପୂର୍ବ ସରକାରମାନେ
ର�ୋଗରେ ସଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଥ ିଲେ, ସେହି
କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ମେଡିକାଲ୍ ହବ୍
ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଏହି ଭୂଇ ଁ ଦେଶକୁ
ର�ୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବା ଲାଗି ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି
କରି ବ ଏବଂ ସାରା ଦେଶକୁ ଏହା ଡାକ୍ତର
ଯ�ୋଗାଇବ। ଯେଉ ଁ ପୂର୍ବଞ୍ଚଳର ଛବିକୁ ଅତୀତର
ସରକାରମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ�ୋଚନୀୟ କରି ଥ ିଲେ
ଯେଉ ଁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ଅତୀତରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ ୍ବର ପାଇ ଁ
ବଦନାମ କରାଯାଇଥ ିଲା ସେହି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ସେହି
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସାରା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ
ନୂ ଆ ରଶ୍ମୀ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି।

9 ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 2500 ଶଯ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ

ଲ�ୋ

ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ହେବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ
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ଲାଗି ଏହି ଯ�ୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗାର
ଁ ୁ ବ ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା, ଆଞ୍ଚଳିକ
ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନେଟୱାର୍କକୁ ମଜବୁ ତ
କରି ବା। ମି ଶନର ତିନ�ୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ନିଦାନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା
ପାଇ ଁ ବିସ୍ତୃ ତ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଜଡିତ | ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ବିକାଶ ଯ�ୋଜାନା ଅଧୀନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ସହିତ
ର�ୋଗର ଚିହ୍ନଟ ମାଗଣା ହେବ। ଯଦି ର�ୋଗ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁ ଏ,
ତା’ହେଲେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। 600 ରୁ ଅଧ ିକ
ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁତର ର�ୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ 35,000 ରୁ ଅଧ ିକ ନୂ ତନ ଶଯ୍ୟା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେବ। ଅବଶିଷ୍ଟ 125 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଫରାଲ୍ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯି ବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟି ର�ୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇ ଁ ପରୀକ୍ଷା ନେଟୱାର୍କ
ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ମି ଶନ ଅଧୀନରେ ର�ୋଗର ନିରାକରଣ ଏବଂ ମନିଟରି ଂ
ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରାଯି ବ। 730 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମନତ
୍ୱି
ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲ୍ୟାବ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରାଯି ବ। ତୃ ତୀୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ମହାମାରୀ
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଏହା
ଅଧୀନରେ ଚିକିତ୍ସାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଟିଳ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଇକ�ୋସି ଷ୍ଟମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ବିକଶିତ ହେବ। ”
ବାରାଣସୀରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍ୱସ୍ଥ ଭାରତ
ଉଦ୍ ଘାଟନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ
ଶଣ
ୁ ବ
ି ା ଲାଗି QR କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ।
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602 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ୟୁ ନିଟ୍
n
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ଶାଖା ଏବଂ 20 ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀରି କ୍ଷଣ ୟୁନିଟ୍କୁ
ମଜବୁ ତ କରାଯି ବ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀଗୁଡ଼ିକୁ
ସଂଯ�ୋଗ କରି ବା ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ
ଅଞ୍ଚଳରେ ସମନତ
୍ୱି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ପ�ୋର୍ଟାଲର ବିସ୍ତାର। 17 ଟି
ନୂ ତନ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ 32 ବିମାନବନ୍ଦର, 11 ଟି
ସମୁଦ୍ରିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ 7 ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରସି ଂରେ ଥ ିବା 33 ଟି
ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍କୁ ମଜବୁ ତ କରି ବା |

ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନରେ ଥ ିବା 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ 17,788 ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇ ଁ ସହାୟତା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ
11,024 ସହରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ହେବ
ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକୀକୃତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀ
ଏବଂ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନରେ ଥ ିବା 11 ଟି ରାଜ୍ୟର 3382 ଟି ବ୍ଲକରେ
ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା। ଦେଶର 602 ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 12ଟି
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଷ ୍ଠାନରେ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ କେନ୍ଦ୍ର
ପ୍ରତିଷ ୍ଠା।
ଜାତୀୟ ର�ୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର (NCDC) ର ପାଞ୍ଚଟି ଆଞ୍ଚଳିକ

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍ୱସ୍ଥ ଭରତ
ଯ�ୋଜନାର ଫାଇଦା
ବ ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା, ଆଞ୍ଚଳିକ
ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ
ଆଇଟି ଆଧାରି ତ ର�ୋଗ
ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାଶ
ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀଗୁଡିକର
ଏକ ନେଟୱାର୍କ ବିକଶିତ ହେବ।
ର�ୋଗର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ, ପରୀକ୍ଷା,
ପ୍ରତିର�ୋଧ ଏବଂ ର�ୋଗ
ସଂକ୍ରମଣକୁ ମୁକାବିଲା
କରି ବା ପାଇ ଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁ ତ
କରାଯି ବ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ନୀତି (NHP), 2017 ର
ସୁପାରି ଶ ଅନୁ ଯାୟୀ 2025
ସୁଦ୍ଧା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଜିଡିପିର
1.15% ରୁ 2.5% କୁ ବୃ ଦ୍ଧି
କରି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

15 ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଦୁ ଇଟି
ମ�ୋବାଇଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇ ଁ ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ହେବ।

ର�ୋଗ
ନିରାକରଣ ଏବଂ
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ
ଯ�ୋଜନା ଯେମି ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ
ଅଭି ଯାନ, ଯ�ୋଗ, ଗର୍ଭବତୀ
ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କର ଠିକ୍
ସମୟରେ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାକୁ
କପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର
ଗୁଣବତ୍ତା ବିକାଶ

ବାରାଣାସୀକୁ
5,200 CRORE
ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ
28

n
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ସୁସ୍ଥ ଭାରତ
ପାଇ ଁ
୪ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ରଣନୀତି

୬୦୨ ଜିଲ୍ଲାରେ
କ୍ରିଟିକାଲ
କେୟାର
ୟୁନଟ
ି ୍

ସମାଜର
ବର୍ଗର ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ସୁଲଭ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ

ମି ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷଙ୍କୁ ଦେଶର
ଆଦିବାସୀ ତଥା ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ବିସ୍ତାର କରି ବା

ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ସ୍ୱସ୍ଥ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ୍ ଆରମ୍ଭ
କରି ଥ ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାରଣାସୀକୁ 5,200 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ
ମଞ୍ଜୁର କରି ଥ ିଲେ। ଭି ତ୍ତିଭୂମି , ପର୍ଯ୍ୟଟନ, କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାୟ 28 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଥ ିରେ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୗ ଠାରୁ ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ବ |
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ୯ ମେଡିକାଲ୍ 
କଲେଜ୍ଉଦ୍ ଘାଟନୀ ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣ
ଶୁଣବ
ି ାକୁ QR କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ।

ଜାତୀୟ

ବ�ୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟ:
ସ୍ୱପ୍ନର ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିକାଶ

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିକାଶରୁ ବଞ୍ଚିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ନୂ ଆ ପରି ଚୟ ସଉଟୁଁ ଛି। କେନ୍ଦ୍ର
ତଥା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜି ନ୍ ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟର
ଗ�ୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶର
୍ ୁ ତିବଦ୍ଧ। ସେହି ପ୍ରତିଶର
୍ ୁ ତିର ଏମିତି ଏକ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ରେକର୍ଡ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
ବ�ୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥବ
ି ା କୁଶନ
ି ଗର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ଶୁଭାରମ୍ଭ।

ଭ

ବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଭି
ଁ ତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା
ମଧ୍ୟରୁ ଗ�ୋଟିଏ। ଏହିକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦେଶରେ
ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ
ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଏବଂ ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ବା ତଥା
ଏଥ ିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରି ବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଜାଦୀର
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହିପରି ଯ�ୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ
ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ ୍ବୟ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି କରି ବ।
ଏହି ଧାରାରେ ଦେଶର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଗତବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଗତି ଲାଭ
କରି ପାରି ଛି। ପରି ସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖ ିଲେ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ କେବଳ
74ଟି ବିମାନବନ୍ଦର ରହିଥ ିଲା। ହେଲେ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 62 ଟି ନୂ ତନ
ବିମାନବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛି। UDAN ସ୍କିମ ୍ ଅନୁ ସାରେ ଟାୟର- 3
ସହରରେ ରହୁ ଥ ିବା ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶକୁ ଉଡ଼ିବା
ସମ୍ଭବ କରି ପାରି ଛି। ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି
ପ୍ରୟାସରୁ ଉପକୃତ ହ�ୋଇଛି। UDAN ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଗ୍ରା, ହିଣ୍ଡନ୍ ,
କାନପୁର, ବରେଲି ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବିମାନବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇସାରି ଛି
| କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଲି ଗଡ, ଚିତ୍ରାକ�ୋଟ, ମ�ୋରାଦାବାଦ, ମୟୂରପୁର
ଏବଂ ଶ୍ରାବଷ୍ଟିରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ବିମାନବନ୍ଦର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ବିମାନ ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଡ଼କ, ରେଳ
ଏବଂ ବିମାନ ସଂଯ�ୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବ�ୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇ ଁ
କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଅଂଶ
ଭାବରେ, କୁଶୀନଗରର ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଭଗବାନ ବୁ ଦ୍ଧଙ୍କର 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ
ପରି ନର୍ବା
ି ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଥ ିଲେ। ଏହା ସହିତ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ବ�ୌଦ୍ଧ ତଥା
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରୁ
ସିଧାସଳଖ କୁଶନ
ି ଗର ଯାତ୍ରା କରି ପାରି ବେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ
ବ�ୌଦ୍ଧ ଅନୁ ଗାମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଯ�ୋଗ ଅଭାବରୁ କୁଶନ
ି ଗରରେ ପହଞ୍ଚିବା
ପାଇ ଁ ସର୍କିଟ ମାର୍ଗ ନେବାକୁ ପଡୁ ଥ ିଲା। କୁଶନ
ି ଗର ବିମାନ ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ କୁଶୀନଗରର ମହାପରି ନର୍ବା
ି ଣ ମନ୍ଦିର ତଥା
ସାରନାଥ, ଶ୍ରାବସ୍ତୀ, ସାଙ୍କି ସା ଏବଂ ଲୁ ମ୍ବି ନି ଭଳି ବ�ୌଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରି ଦର୍ଶନ
କରି ବା ସହଜ ହେବ। n

n

n

n

n

n

n

କୁଶନ
ି ଗର ବିମାନବନ୍ଦରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇ ଁ
3,600 ବର୍ଗ ମି ଟରର ନୂ ତନ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲଡିଂ ନିର୍ମାଣ। ମାତ୍ର ୫
ମାସର ରେକର୍ଡ଼ କାଳ ଭି ତରେଏହି ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପନ୍ନ।
ଏହି ଟର୍ମିନାଲ୍ ଏକ ସମୟରେ 300 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରି ଚାଳନା
କରି ବାର କ୍ଷମତା ରଖ ିଛି । ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେ
ଏୟାରବସ୍ -321 ଏବଂ ବ�ୋଇଙ୍ଗ -737 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିମାନ
ପରି ଚାଳନା କରି ବାରେ ସକ୍ଷମ
କୁଶନ
ି ଗର ବିମାନବନ୍ଦରର ବିକାଶ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ
ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବନି ବରଂ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର 2
କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ସହ ଯ�ୋଡ଼ି
ହେବାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇବେ।
ଏଠାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ରାସ୍ତା ଖ�ୋଲି ବ ଏବଂ
ଅର୍ଥନ�ୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ବ। ନିଯକ୍
ୁ ତି ଏବଂ
ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବ। ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ
ରପ୍ତାନି ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ବ।
କୁଶନ
ି ଗର ବିମାନବନ୍ଦର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 28ଠାରୁ 5
କିଲ�ୋମି ଟର ଦୂ ରରେ ଅବସ୍ଥି ତ। ନିକଟସ୍ଥ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ
ପାଦରୁନା ଠାରୁ ବିମାନବନ୍ଦରର ଦୂ ରତା 18 କିଲ�ୋମି ଟର। ଅର୍ଥାତ୍
ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଏକ
ନୂ ତନ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ହେବାର ଏକ
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷି ଣ ଏସି ଆ
ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସି ଧାସଳଖ ଆକାଶାର୍ଗରେ ଯ�ୋଡ଼ିହେବ।
ଲୁ ମ୍ବି ନି, ସାରନାଥ ଏବଂ ଗୟା ଠାରେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସମେତ ବ�ୌଦ୍ଧ
ସର୍କିଟର ବିକାଶ । ଉଭୟ ଘର�ୋଇ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃ ଦ୍ଧି ହେବ। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ
ସ୍ଥାପନ ସମେତ 12 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶୀନଗରଠାରେ ବିଭିନ୍ନ
ଯ�ୋଜନା ଉଦ୍ ଘାଟନ ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ାକୁ QR
କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ।
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କ�ୋଭି ଡ୍ ସହ ଯୁଦ୍ଧ

କଚ୍ଛପ ଗତି ନୁହେ,ଁ ରକେଟ୍
ବେଗରେ ଟିକାକରଣ

ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମାଗଣା ଟିକାଦାନ ସହ ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ
ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ ପ୍ରବାଦ ଅଛି କଚ୍ଛପ ଗତି। ଏହି ପ୍ରବାଦଟିଟିକୁ ମନ୍ଥର ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଳସୁଆ
ସରକାର ପାଇ ଁଲ�ୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଭାରତର ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏମିତି ବେଗରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛି ଯେ, ତାହା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାର ଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଲ�ୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ
ବଦଳାଇଦେଇଛି। ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଟିକା ତିଆରି କରି ବାକୁ 9-10 ବର୍ଷ ଲାଗୁଥଲ
ି ା, ଭାରତ ମାତ୍ର ନଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ
ଦୁ ଇଟି ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା ବିକଶିତ କରି ଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 କ�ୋଟି ଟିକାକରଣର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛ।ି ଏପରି ସଫଳତା
ପଛର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଛି ଭାରତ ଏବଂ
ଏବେ ଏହାର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଯିଏ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ କରି ବା ଲାଗି ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାର ଆହବା୍ ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ଲାଗି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ।
କୃତମ୍ ମେ ଦକ୍ଷିଣେ ହସ୍ତେ, ଜୟ�ୋ ମେ ସବ୍ୟ ଅହିତଃ।
ଅଥର୍ବବେଦର ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି - ମ�ୋର ଡାହାଣ
ହାତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ମ�ୋ ବାମ ହାତରେ ବିଜୟ। 22
ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧ ିତ କରି ବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କ�ୋଭି ଡ ଆରମ୍ଭରୁ
100କ�ୋଟି ଟିକା ପାନ ଯାଏ ଭାରତର ଯାତ୍ରା ତଥା ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ
ପ୍ରାପ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସଫଳତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିଲେ। ସେ କହିଥ ିଲେ,
ଆଜି ଅନେକ ଲ�ୋକ ଭାରତର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶ୍ୱର
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ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ତୁ ଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉ ଁ ଗତି ସହିତ ଭାରତ
100 କ�ୋଟିର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଛି, ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ।
କିନ୍ତୁ, ଏବାବଦରେ ବିଷା୍ଳଷଣ କରି ବା ସମୟରେ ଗ�ୋଟିଏ କଥାକୁ
ଆମେ ସବୁ ବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଉ ଯେ, ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଅଭି ଯାନ
କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା?
ବାସ୍ତବରେ, ବିଶ୍ୱର କିଛି ବଡ଼ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ନେଇ ଗବେଷଣା ଓ
ବିକଶିତ କରି ଥାଆନ୍ତି। ଇତିହାସ ସେମାନଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ସ୍ୱୀକାର
କରେ। ଭାରତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହି
ଆସୁଥ ିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଟିକାକୁ କିଣି ନିଜ ଦେଶର

100 କ�ୋଟି ଟିକାକରଣ ବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନକୁ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି
QR କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼
ମହାମାରୀକୁ ମକ
ୁ ାବିଲା କରିବାରେ
ଭାରତର ପ୍ରତବ
ି ଦ୍ଧତା ଏବଂ
ଟିକାକରଣକୁ ସାରା ବଶ୍ୱ
ି ପ୍ରଶଂସା
କରୁଛି।
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଉଥ ିଲା। ଏହି କାରଣରୁ, ଯେତେବେଳେ 100
ବର୍ଷର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ମହାମାରୀ ଆସି ଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ
ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାରତ କ’ଣ ଏହି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀର
ମୁକାବିଲା କରି ବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ? ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଏତେ ଟିକା କିଣବ
ି ା
ପାଇ ଁଭାରତ କେଉଠୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇବ? ଭାରତ କେବେ ଟିକା ପାଇବ?
ଭାରତର ଲ�ୋକମାନେ ଏହି ଟିକା ପାଇବେ କି ନାହି?ଁ ମହାମାରୀ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଭାରତ ଯଥେଷ୍ଟ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରି ବାକୁ
ସକ୍ଷମ ହେବ କି? ଏମି ତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥ ିଲା କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର 21
ରେ, ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 100 କ�ୋଟି ଟିକା ପାନ ସହିତ ଜବାବ
ରଖ ି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୁହ ବନ୍ଦ
ଁ
କରି ବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି। 100
କ�ୋଟି ଟିକା ପାନ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ମାଗଣା, କେବଳ ଏହା କ�ୌଣସି
ସ୍ଲୋଗାନ ନୁ ହେ, ଁ ବରଂବାସ୍ତବତାରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି। ଏହା
ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି। ଏହି ସଫଳତା
ହେଉଛି ଇତିହାସର ଆଉ ଏକ ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି
ନୂ ତନ ଭାରତର ଚିତ୍ର ଯାହା କଠିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥି ର ଏବଂ ତହାକୁ ହାସଲ
କରି ବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ନୂ ତନ
ଭାରତର ଚିତ୍ର ଯାହା ଏହାର ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ପାଇ ଁ କଠିନ ପରି ଶ୍ରମ
କରି ବାକୁ ପଛାଉ ନାହି।ଁ 100 କ�ୋଟି ଟିକାକରଣର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ
ଏପରି ହେବ ଯେ, ଭାରତକୁ ଏେବ ସାରା ବିଶ୍ୱ କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ ିକ ନିରାପଦ ବ�ୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ବ।
ଟିକାକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ଗତି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଅ୍ୟ
ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ତୁ ଳନା କଲେ ଭାରତର ଗତି ଯଥେଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ବ�ୋଲି
ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ୟୁର�ୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ , ଆରବ ଲି ଗ,୍ ନାଟ�ୋ, ଜି -7,
ଆସି ଆନ୍ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦ�ୈନିକ ହାରାହାରି ଠାରୁ ଭାରତ
ବହୁ ତ ଆଗରେ ରହିଛି। ଆଜି ଭାରତ ଦିନକୁ 1 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ
ଟିକା ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖ ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଠିକା
ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଜାପାନକୁ 8 ଦିନ, ଆମେରି କାକୁ 11 ଦିନ, ଜର୍ମାନୀକୁ
45 ଦିନ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ 104 ଦିନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 124 ଦିନ
ଲାଗୁଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ,
ହରି ୟାଣା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଠାରୁ ଅଧ ିକ
ସଂଖ୍ୟାରେ ଟିକାକରଣ କରି ଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ହେତୁ ଆଜି ଭାରତ
ବିଶ୍ୱରେ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠାରୁ ଆଗୁଆ ରହିଛି।

କ�ୋଭି ଡ୍ ସହ ଯୁଦ୍ଧ

ଟିକା ନିର୍ମାତାଙ୍କ
ମୂଳ ଭୂମିକା
ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅହେତୁ କ
ସଫଳତା ପଛରେ ଟିକା ନିର୍ମାତାଙ୍କର
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ରହିଛି। ଆମେ ଏହାକୁ
ଅଣଦେଖା କରି ପାରି ବା ନାହି।ଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱକୁ
ବଖାଣିବାକୁ ଯାଇ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରି ଖ
ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନିଜ
ବାସଭବନରେ ୭ ଟିକା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହ
କଥା ହେବାବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଟିକାକରଣ
ଅଭି ଯାନର ସଫଳତା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ
ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛି’’।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମି ତି ଜରୁରୀ ପରି ସ୍ଥିତିର
ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁ ଏକାଠି କାମ କରି ବା ଲାଗି
ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ସି ରମ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ର ସି ଇଓ
ଆଦର ପୁନାୱାଲା କହିଛନ୍ତି, କ�ୋଭି ଡ୍ ୧୯
ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ୧୦୦ କ�ୋଟି
ଟିକାପାନ ପ୍ରଦାନ ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଉଲ୍ଳେଖନୀୟ
ସଫଳତା। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ଏବଂ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଛି।
ସରକାରଙ୍କ ସହ ଅତି ନିକଟତର ଭାବେ
ଟିକାକମ୍ପାନୀମାନେ କାମ କରି ଥ ିବାରୁ ଆମେ
ଏହି ସଫଳତା ପାଇପାରି ଛୁ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ

ଯେତେବେଳେ ବିହାରର ବନ୍ୟା ପରି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ
ଟିକା ଭର୍ତ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇ ବନ୍ୟାପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଟିକା ଲଗାଇବାର ଦୃ ଶ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ିଲା ସେତେବଳେ ସମଗ୍ର
ବିଶ୍ୱାସୀ ଚକିତ ରହିଗଲେ। ଏହାକର�ୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ଲଢ଼େିଇ

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ନଭେମ୍ବର, 2021 31

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

କ�ୋଭି ଡ୍ ସହ ଯୁଦ୍ଧ

୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧ ଦନ
ି ଟି
ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହ�ୋଇ
ରହିବ। ଏହି ସଫଳତା ଭାରତ
ତଥା ଏହାର ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ପ୍ରାପ୍ୟ। ବଶ୍ୱ
ି ସ୍ତରରେ ଭାରତର
ଶକ୍ତି ତଥା ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
ସଫଳତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ
ବଜ୍
ି ଞାନ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ
ସର୍ବୋପରି ୧୩୦ କ�ୋଟି ଜନତାଙ୍କ
ସମ୍ମିଳତ
ି ବଜ
ି ୟରେ ସାକ୍ଷୀ
ହ�ୋଇଛ।ୁ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ନିଷ ୍ଠାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥ ିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେ, ଁ
ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହେତୁ ଦୁ ର୍ଗମ, ପାହାଡ଼, ଆଦିବାସୀ
ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ଭାଷା-ଧର୍ମର ବିବିଧତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏହି
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦେବା ଲାଗି ଚାଲି ଥ ିବା ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ
ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତ ପାଇ ଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନୂ ଆ କିର୍ତ୍ତି ମାନ
ସ୍ଥାପନ କରି ଲା।
ବିଭିନ୍ନତାରେ ଭରା ଆମ ଦେଶର କଠିନ ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ ପରି ସ୍ଥିତି
ଭି ତରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଆଲ�ୋଚନା ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ବୃ ହତ
ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନରେ ସଫଳତାର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ଏହା
ମଧ୍ୟ କ�ୋଭି ଡ୍ ପରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ
ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି।
100 କ�ୋଟି ଟୀକାକରଣର ଐତିହାସି କ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୂଳରେ
ଭାରତର ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ
ଉଦ୍ୟମ ଅତୁ ଳନୀୟ। ସେମାନଙ୍କ ହେତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସମ୍ଭବ
ହ�ୋଇପାରି ଛି। ସେଥ ିପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ନିଜେ ଦିଲ୍ଲୀର
ରାମ ମନ�ୋହର ଲ�ୋହିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ 100 କ�ୋଟି ଟିକାପାନର
ଐତିହାସି କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥ ିଲେ
ଏବଂ ତାଙ୍କ 'ମନ କି ବାତ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହିପରି ଅନେକ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ବିଷୟକୁ ରେଡିଓରେ କହିଥ ିଲ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବାଗେଶ୍ୱର
ଜିଲ୍ଲାର ଚାନି କ�ୋରାଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ କର୍ଯ୍ୟକରୁଥ ିବା ଏଏନ୍ ଏମ୍
ପୁଣମ୍ ନ�ୌଟିଆଲ୍ ଟିକାକରଣ ସମୟରେ ଆସି ଥ ିବା ଆହବାନଗୁ
୍ ଡ଼ିକ
ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥ ିଲେ। ହି ଆହବାନଗୁ
ଡ
଼ିକୁ
ସଫଳତାର
ସହ
୍
ମୁକାବିଲା କରି ବା ହେତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡ�ୋଜ ଟିକା ଅର୍ଥାତ୍
୧୦୦% ପ୍ରଥମ ଡ�ୋଜ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ
କିର୍ତ୍ତି ମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ଛି। ପୁଣମ୍ କହିଛନ୍ତି- “ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷା
ହେତୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯାଏ। ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁଅନେକ ଥର ନଦୀ
ପାର ହେବାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ପଡିଥ ିଲା । ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଦିନ 8 ରୁ
10 କିଲ�ୋମି ଟର ତାଙ୍କୁ ଚାଲି ବାକୁ ପଡିଛି। ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ,
ଆମେ ସ୍ଥି ର କରି ଥ ିଲୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁ ହେ।ଁ
ଘର ଘର ବୁ ଲି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଠାବ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି।
ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଏଥ ିପାଇ ଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ପଡିଥ ିଲା, କିନ୍ତୁ
ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି ବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛି। ଏକ
ବିଶେଷ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆହ ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖ ିଛନ୍ତି
- “ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କେତେକ ବଛା ବଛା ଦେଶ ନିଜସ୍ୱ ଟିକା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 180ରୁ ଅଧ ିକ ଦେଶ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକରି ଥ ିବା
ଏହି ସୀମି ତ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି କି
ଡଜନଠୁ ବି ଅଧ ିକ ଦେଶ ଏବେତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧି ପାଇ ଁ
ଅପେକ୍ଷା କରି ଥ ିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏହାର ୧୦୦ କ�ୋଟି ଟିକା ପାନ
ପ୍ରଦାନ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଛି।
ଭାରତୀୟ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରେୟ
ଦିଆଯି ବା ଉଚିତ, ଯେଉମାନେ
ଁ
ଏହି ଆହ ୍ୱାନକୁ ସଫଳତାର ସହ
ସମ୍ପନ୍ନ କରି ବା ପାଇ ଁ କ�ୌଣସି ରାସ୍ତା ଛାଡି ନାହାନ୍ତିଁ । ତାଙ୍କର

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ଦୁ ନଆ
ି କଲା ପ୍ରଶଂସା
ଏହି ଐତିହାସି କ ସଫଳତା ଲାଗି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ
ଦେଶ ମାଳଦ୍ୱୀପଠାରୁଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଏବଂ ଆମେରି କାଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯାଏ ଭାରତକୁ
ଅଭି ବାଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର
ମହାନିର୍ଦେଶକ ଟେଡ୍ରସ୍ ଆଧାନମ୍ ଘେବ୍ରେୟସସ୍
କହିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତ ଏହାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜନତାଙ୍କୁ
ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁଠୁ ରକ୍ଷା କରି ବା ସହ ଟିକାକରଣର
ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପାରି ଛ’ି । ଏହି ଅବସରରେ
ପ୍ରଧନେମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ଅଭି ବାଦନ ଜଣାଇ
ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଫତାଲି ବେନେଟ୍ କହିଛନ୍ତି
’ଏହି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଟିକା ଆମକୁ କର�ୋନା
ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତବ
ି ାରେ ସହାୟକ
ହେବ’। ଆମେରି କା କହିଛି ‘ଏହା ଭାରତର ମିଳିତ
ଉଦ୍ୟମର ଏକ ଐତିହାସି କ ବିଜୟ। କର�ୋନା
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତବ
ି ା ଲାଗି ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମିକା’।

୧୦୨ କ�ୋଟି ପାନ ଟିକାକରଣ ସମ୍ପନ୍ନ,
୨୩୮ ଦିନ ପରେ ସର୍ବନିମ ୍ନ ସଂକ୍ରମଣ
ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରି ଖ ଦିନ ଦେଶରେ ୧୨, ୨୩୮ ଜଣ ନୂ ଆ
କର�ୋନା ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହି ମାସରେ ଯେତିକି
ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ସେ ଭତରେ ଏହା ହେଉଛି ଦ�ୈନିକ
ଚିହ୍ନଟର ସବୁ ଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଏପରି କି ଗଲା ୨୩୮ ଦିନ ଭି ତରେ
ଏହା ହେଉଛି କର�ୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନିତ ହ�ୋଇଥ ିବା ସଂଖ୍ୟାରେ
ସର୍ବନିମ।୍ନ କର�ୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥ ିବା ର�ୋଗୀଙ୍କ ହାର ଏବେ
୯୮.୧୯%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମାନ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬
ତାରି ଖରେ ଦେଶ ୧୦୨ କ�ୋଟି ଟିକାପରଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଛନ୍ତି।

ଭାରତର
ଟିକାକରଣ

ଏବେ ଭାରତରେ
କ�ୋଭି ଡ୍ରି କଭରି
ହାର ୯୮.୨୦%

106.31

କ�ୋଟି

ଟପିଲା

ଦେଶରେ ମ�ୋଟ୍ ପଜିଡିଟିଭ୍
ଭି ତରୁ ୦.୪୬ % ସକ୍ରିୟ, ଏହା
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ ଠାରୁ ସର୍ବନିମ ୍ନ
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କ�ୋଭି ଡ୍ ସହ ଯୁଦ୍ଧ

ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁ ତିରେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର
ହେବା ପରେ ଏବେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର
ସର୍ବବୃ ହତ ଟିକା ନିର୍ମାତା ଭାବେ
ପରିଚୟ ହାସଲ କରି ଛି
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କଠିନ ପରି ଶ୍ରମ ହେତୁ ଟିକା
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ' ହ�ୋଇପାରି ଛି। ଭାରତ
ପରି ଏକ ବୃ ହତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ
ି ଦେଶରେ କେବଳ
ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁ ହେ, ଁ ଆମପାଇ ଁ ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ
ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥ ିବା
ଆହ ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ କଳ୍ପନାରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗେ। ହାଇଦଆବାଦର
ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁ ତସ୍ଥଳୀରୁ ଟିକା ଯାଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟର
ହବ୍ ରୁ ଏହା ଜିଲ୍ଲା ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଏଥ ିଲାଗି
ହଜାର ହଜାର ଥର ଟ୍ରେନ୍ ବିମାନରେ ଟିକା କଣ୍ଟେନରକୁ
ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ପରି ବହନ ସମୟରେ ଏହି
ଟିକାକୁ ସୁରକ୍ଷି ତ ରଖ ିବା ପାଇ,ଁ କଣ୍ଟେନରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଏକ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରି ସର ମଧ୍ୟରେ ରଖ ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥ ିଲାଗି
କେନ୍ଦ୍ରୀୟସ୍ତରରେ ତଦାରଖ କରାଯାଏ। ଏଥ ିପାଇ ଁ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧ ିକ ଶୀତଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥ ିଲ।
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ
ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥ ିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର
ଅଭି ଯାନକୁ ଭଲ ସଂଯ�ୋଜନା କରି ପାରି ବେ ଏବଂ ଟିକା ପୂର୍ବ
ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ତାରି ଖରେ ସଫଳତାର ସହିତ ପହଞ୍ଚିପାରି ବେ।
ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ
ଭାବରେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ
ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ବ�ୈଷୟି କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ�ୋୱିନ ଦ୍ୱାରା ପରି ଚାଳନା
କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନକୁ ଟଆକ୍
କରି ବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜୟ ରଖ ିବା ସହଜ ହ�ୋଇପାରି ଥ ିଲା।
ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଛି ଯେ ଜଣେ ଗରି ବ
ଶ୍ରମି କ ଯଦି ନିଜ ଗାରେ
ଁ ପ୍ରଥମ ପାନ ଟିକା ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ�ୋନ ଟିକା ସେ କାମ କରୁଥ ିବା ସହରରେ ନେବା
ବେଳେ ଯେମି ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହି ଁ ଓ ଟିକା ଦ୍ୱୟ
ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବଧାନ ରହିପାରି ବ।
ଆଜି ଯଦି ଟିକାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉ ଁ ବେଗ ଭରତ
ଆପଣାଇଛି ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନୂ ତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ
କରି ଛି, ତେବେ ତାହା ହଉଛି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତିଭୂମି କୁ
ମଜବୁ ତ କରି ବା ପାଇ ଁନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏଭଳି
ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁ ଭାରତ ଆଗକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛି, ତାହା ନୂ ଆ
ଭାରତର ଦକ୍ଷତା, ନିଷ ୍ଠା, କ�ୌଶଳ ଏବଂ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସର
ପ୍ରତିତଫଳନ। n
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ଦେଶ

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜମୁ-କଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ

ଆତଙ୍କକୁ ଜବାବ
ସମ୍ବି ଧାନର ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ କଶ୍ମୀର ଘାଟୀର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁବିକାଶର ରାସ୍ତା ଖ�ୋଲିଛି।
ଧରାପୃଷର
୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗ ବ�ୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ବିକାଶର ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ
ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ୩୧ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ । ଯେଉ ଁକଶ୍ମୀରରେ ପଡ଼�ୋଶୀ ଦେଶର ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯ�ୋଗୁ ଆତଙ୍କବାଦ
ବଢ଼ିଥଲ
ି ା ଆଜି ସେହି କଶ୍ମୀରରେ ବିକାଶର ନୂ ଆ ସ�ୋପାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛ।ି ନିଜର କଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ସମୟରେ
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଯେ ଏଠାରେ କେବଳ ବିକାଶ ମୂଳକ ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରି ଥଲେ
ି
ତା ନୁହେ,ଁ ବରଂ
ଦେଶର ଏହି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭୂମିରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହିଦ
ହ�ୋଇଥିବା ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ପରି ବାର ସହ ମିଶବ
ି ା ସହ ସେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ପୁଣି
ମଞ୍ଚରୁ ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ କାଚକୁ ହଟାଇ କହିଥିଲେ-ମୁ ଁ ଘାଟୀର ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ତା ସ୍ଥାପନ କରି ବାକୁ ଆସି ଛ.ି ..।

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚରୁ ବୁଲେଟ୍ପ୍ରୁ ଫ୍ ସୁରକ୍ଷା
ହଟାଇ କହିଲେ- ଲ�ୋକମାନେ ଭୟ
ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ

ଶ୍ରୀନଗରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧ ିତ କରି ବାପୂର୍ବରୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ
ଅମିତ ଶାହ ବୁ ଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସୁରକ୍ଷା କାଚକୁ ହଟାଇ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ
ବୁ ଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ବ
ଧି ା ଜରୁରୀ ନା କ�ୌଣସି ସୁରକ୍ଷାର
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଏବେ ଖ�ୋଲା ଖ�ୋଲି ଲ�ୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଘାଟୀର ଲ�ୋକେ ବି ତାଙ୍କ ମନରୁ ଡର ଦୂ ର କରି ଦଅ
ି ନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ
ସମ୍ବୋଧନରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ନୁ ହନ୍ଁ ତି,
ବରଂ ଉପତ୍ୟକାର ଲ�ୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବେ। ଆଉ ଉପତ୍ୟକାର
ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରି ବେ।

ଯଦି କ�ୌଣସି କ୍ଷେ ତ୍ରରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରି ବାକୁ ହୁ ଏ, ତେବେ
ସେଥ ିରେ ଯୁବକମାନେ ହି ଁପରି ବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ହ�ୋଇପାରି ବେ।
ଏହିଧାରାରେ ଜାମ୍ମ ୁ କାଶ୍ମୀରଠୁ କ’ଣ ବା ଆଉ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ
ହ�ୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା
ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ, ଯାହାଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍।
ଏହି ଭୂଇରଁ ୁ ଆଗେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଏବଂ ହିଂସା, ମାରପିଟ୍
ଖବର ଆସୁଥ ିଲା, ଆଜି ତାହା ନାହି।ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଜାମ୍ମ ୁ କାଶ୍ମୀରର ଯୁବକମାନେ ବିକାଶ,
ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ର�ୋଜଗାର ବିଷୟରେ କହୁ ଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଜାମ୍ମ ୁ
କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା
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କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରି ବର୍ତ୍ତନର ପବନକୁ କେହି ର�ୋକି ପାରି ବେ
ନାହି।ଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡକ
ି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏହି ଯୁବ ଶକ୍ତି କିପରି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ
ଭରସା ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ ସହ ଯ�ୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମ ୁ
କାଶ୍ମୀରର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ଦୂ ତ ସାଜିଛନ୍ତି।
ଏଣୁ କଶ୍ମୀରର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରି ବାକୁ କେହି କେବେ ସମର୍ଥ ହେବେ
ନାହି।ଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରର ମ�ୋଦୀ ସରକାର ଚାହୁ ଛନ୍ତି
ଁ ଯେ କଶ୍ମୀରର
ଯୁବକମାନେ ବହି ଉଠାନ୍ତୁ, ପଥର ନୁ ହେ।ଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ
ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ନୁ ହେ ଁଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ।
ସେଇଥ ିପାଇ ଁ କିଛିଦନ
ି ପୂର୍ବରୁ ଧାରା 370କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି
ଜାମ୍ମ ୁ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ ିକାର ଦିଆଯାଇଛି।

ଦେଶ

ସହିଦଙ୍କ ପରି ବାରଠୁ ସ�ୈନିକଙ୍କ ଯାଏ,
ଗ�ୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା - ପରି ବର୍ତ୍ତନର ପବନକୁ
କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହି ଁ
n

n

n

n

n

n

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜାମ୍ମରେ
ୁ
ଭାରତ ସୀମାରେ ଥ ିବା ଶେଷ ଗା ଁ ମାକୱାଲକୁ
ଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁ ଝଥ
ି ିଲେ। ବିଏସ୍ଏଫ୍
ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥ ିଲେ।
ଜାମ୍ମର
ୁ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଡିଗିୟାନା ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ସୁଖ
ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇ ଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଥ ିଲେ।
ପଞ୍ଚାୟତ ସହାୟକ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇ ଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଥ ିବା
ଚତୁ ର୍ଥଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧ ି ଏବଂ ତେଜସ୍ୱନୀ ଯ�ୋଜନାର
ହିତାଧ ିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ପତ୍ର ଏବଂ OTFD ପାଇ ଁ 500 ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଜମ୍ମରେ
ୁ
ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧ ିତ ଦେବା ସହ ବିକାଶମୂଳକ
ଯ�ୋଜନାର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମରେ
ୁ
ଆଇଆଇଟିର ନୂ ତନ
କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। 210 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମି ତ
ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସହିତ ଭଲ ହଷ୍ଟେଲ, ଜିମ,୍
ଇନଡ�ୋର ଭଳି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭଳି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି |
ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ୁଥ ିବାବେଳେ ସହିଦ ହ�ୋଇଥ ିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ
ପରି ବାର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାରେ ନିହତ ସାଧାରଣ ନାଗରି କଙ୍କ
ପରି ବାରକୁ ଭେଟିଥ ିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀନଗରରୁ ସାରଜାହ୍ ଅଭି ମଖେ
ୁ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ ବି କରି ଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀନଗରରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ�ୋଲି ସ ବାହିନୀ, ପ�ୋଲି ସ
ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନର
୍ସି ବରି ଷ ୍ଠ ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବ�ୈଠକ
ଡକାଇଥ ିଲେ। ଶହୀଦ ଜେ ଆଣ୍ଡ କେ ପ�ୋଲି ସର ଯବାନ ପରଭେଜ
ଅହମ୍ମଦ ଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀନଗରରେ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସହ
ସେ ସୁଫି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନର ପାଇ ଁ ବ୍ୟାପକ
ଆଲ�ୋଚନା କରି ଥ ିଲେ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର
ଭି ତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧ ିତ
କରି ଥ ିଲେ। ପୁଲୱାମା ଶହୀଦ ମେମ�ୋରି ଆଲ ପରି ଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ
ସାହସୀ ସହିଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଚାରା ର�ୋପଣ କରି ଥ ିଲେ।

ଏହାପରେ ଏବେ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ
ସେଠାରେ କେହି ଅନ୍ୟାୟ କରି ପାରି ବେ ନାହି ଁ| ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ
ଜାମ୍ମ ୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବିକାଶର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବି ଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା,
ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପଥ ଅନୁ ସରଣ କରି ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜମୁ-କଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ

ବିକାଶକୁ
ନୂ ଆ ଗତି
n

n

n

n

n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଜାମ୍ମ ୁ କାଶ୍ମୀରରେ 12,000
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହ�ୋଇଛି।
2022 ସୁଦ୍ଧା 51 ହଜାର କ�ୋଟି ନିବେଶ
ହେବାକୁ ଅଛି।
ଶ୍ରୀନଗରରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମେଟ୍ରୋ ଆରମ୍ଭ
ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ 700 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ନିବେଶ ସହିତ ଜାମ୍ମ ୁ ବିମାନବନ୍ଦରର
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ବିକାଶ କରାଯି ବ।
ଶ୍ରୀନଗରରେ 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ
ି
ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 115 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି।
ହନ୍ଦୱାରା ମେଡିକାଲ କଲେଜର କାମ
ଶେଷ ହ�ୋଇଛି। 4000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ମୂଲ୍ୟ ନିବେଶରେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
1.31 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜାମ୍ମ ୁ କାଶ୍ମୀର
ପରି ଦର୍ଶନ କରି ଥ ିଲେ, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା
ପରଠାରୁ ସର୍ବାଧ ିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ |
ନୂ ତନ ହେଲି କପ୍ଟର ନୀତି ଅନୁ ଯାୟୀ
ଜାମ୍ମ ୁ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ
ହେଲି ପ୍ୟାଡ ତିଆରି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।
ଶ୍ରୀନଗର-ସାରଜାହ୍ ମଧ୍ୟରେ ସି ଧାସଳଖ
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ବିକଶିତ ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେ ଁ
ଏହି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଦ୍ୱାରା 11 ବର୍ଷ
ପରେ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନବନ୍ଦର ପୁଣି ଏକ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ମାନ୍ୟତା
ପାଇବ |

ଭାରତ ଗଠନରେ ନିଜର ଅବଦାନ ରଖ ିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା
ମିଳଛ
ି ି। ଆଜି ଜାମ୍ମ ୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂ ତନ ଯୁଗ
ଆରମ୍ଭ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଥ ିବା ଲ�ୋକଙ୍କ
ଜୀବନରେ ସକରାତ୍ମକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ହ�ୋଇଛି। n
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ଦେଶ

ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା

ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ

ନିଜର ଛାତ

ଘରର ଚାବି ସମ୍ମାନ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ, ନୂ ତନ ପରି ଚୟ ଏବଂ ବଢଥ
ି ା ସମ୍ଭାବନା ପାଇ ଁ
଼ୁ ବ
ଦ୍ୱାର ଖ�ୋଲିଥାଏ | ଦେଶବସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଚାବିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ 2015 ମସିହାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କିଥଲେ
ି । ଫଳରେ ଆଜି 3 କ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏକ ପକ୍କା ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରି ବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବରେ ଏହାଠାରୁ ଭଲ
ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ କ’ଣ ହ�ୋଇପାରେ...।

ଆ

ଗ୍ରାର ବିମଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛାଳଛପର, ଭଙ୍ଗା
ଘରେ ରହୁ ଥ ିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନାର ହିତାଧ ିକାରୀ ଭାବେ ଏକ ପକ୍କା ଘର
ନିର୍ମାଣ କରି ଛନ୍ତି। ବିମଳେଶ କୁହନ୍ତି, “ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ
ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଥ ିଲେ ମୁ ଁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁ ଭବ କରୁଥ ିଲି ।
କଳ୍ପନା କରି ବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥ ିଲା ଯେ କେବେ ନିଜର ଏକ
ପକ୍କା ଘର ହେବ! ହେଲେ ପି ଏମ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ମ�ୋର
ନିଜର ଘର କରି ବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର
ଲଲି ତପୁରରେ ରହୁ ଥ ିବା ବବିତାଙ୍କ କାହାଣୀ ବିମଲେଶଙ୍କ
ଭଳି। ଚାଳଛପର ଘରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଗଳିବା କାରଣରୁ
ର�ୋଷେଇ କରି ବା ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥ ିଲା ଏବଂ ଅନେକ
ପ�ୋକଜ�ୋକ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତୁଥ ିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା
ତାଙ୍କର ସେଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କେବଳ ସ୍ମୃତି ହ�ୋଇ ରହିଛି।
ଜମ୍ମର
ୁ ବୁ ଆ ଦିତ୍ତା, କାନପୁରର ରାମଜଙ୍କି ପାଲ ଏବଂ ଓଡିଶାର
ବାଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 80 ବର୍ଷୀୟ ଶଶି ବାରି କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆବାସ ଯ�ୋଜନାର ହିତାଧକା
ି ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜଣେ। ଶଶି
36
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ମ�ୋର ଯେଉ ଁସାଥୀମାନେ
ବସ୍ତି ଭିତରେ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ
ବତ
ି ାଉଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ
ନଜ
ି ର ଛାତ ନଥିଲାଏମିତି ତନ
ି ିକ�ୋଟି
ପରିବାରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି କରିବାର
ସୁଯ�ୋଗ ମିଳଛ
ି ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନାରେ ଯେଉ ଁ୩ କ�ୋଟି ଘର
ତଆ
ି ରି ହେଉଛ-ି ସେସବୁର ମୂଲ୍ୟ
ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଲ�ୋକମାନେ ଲକ୍ଷପତି
ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଦେଶ

ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା

ଏହିସବୁ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା-ସହରାଞ୍ଚଳ (
ପିଏମ୍ଏୱାଇ-ୟୁ ) ଅର୍ଥାତ୍ ସହରୀ ମଧ୍ୟମବର୍ଗଙ୍କୁ ଉପହାର
ଏହି ଯ�ୋଜନା ୨୫ ଜୁନ୍ ୨୦୧୫ରେ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ୪ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ରହିଛି।

01
02
03
04

ଯ�ୋଗ୍ୟତା ମାପଦଣ୍ଡ
n

ଇନ୍ ସି ଟୁ ରି -ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ (
ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଆର୍): ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତି ବସି ନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି
ଲାଗି ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲର
୍ଡ ସହାୟତାରେ
ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି।

n

ଦୁ ର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଲାଗି ଋଣ ସଂଯ�ୋଗ ସହ
ସହଜରେ ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଘର�ୋଇ-ସରକାରୀ ସହଭାଗୀତାରେ ଘର
n

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥ ିବା ସବସି ଡି
ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଋଣ ସଂଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ
କେମିତି କରିବେ
ଆବେଦନ

ଅର୍ଥନୀତିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ( ଇଡବ୍ ଲୁ ଏସ୍): ଯେଉ ଁ ପରି ବାରର
ବାର୍ଷି କ ର�ୋଜଗାରର ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ଏବଂ ଘରର
ଆାକର ୩୦ ବର୍ଗ ମି ଟର ଯାଏ ସେହିମାନେ ଏହି ବର୍ଗରେ
ଯ�ୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରି ବେ।
ନିମ ୍ନ ଆୟକାରୀ ବର୍ଗ ( ଏଲ୍ ଆଇଜି): ଯେଉ ଁ ପରି ବାରର
ବାର୍ଷି କ ଆୟ ୩ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭି ତରେସେମାନଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ବର୍ଗ ( ଏମ୍ଆଇଜି) ଭାବେ ଗଣନା
କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଗରେ ହିତାଧ ିକାରୀଙ୍କ ବାର୍ଷି କ ଆୟ ୧୨
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ସେମାନେ ଘର କିଣବ
ି ା, ତିଆରି କରି ବା
ଅଥବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି ବା ପାଇ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ଋଣରେ ୨.୩୫
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସବ୍ ସିଡି ପାଇପାରି ବେ।
ଏମ୍ଆଇଜି ୨: ଏହି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯାହାଙ୍କ ବାର୍ଷି କ
ଆୟ ୧୮ ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ହ�ୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ
କରାଯାଇଥ ିବା ଋଣ ଉପରେ ୨.୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସବ୍ ସିଡି
ମି ଳିବ।

https://pmaymis.gov.in/ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଇଚ୍ ଛୁକ ଆବେଦନକର୍ତ୍ତା
ଆବେଦନ କରି ପାରିବେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବା ନିକଟସ୍ଥ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ୨୫ ଟଙ୍କା
ଦେୟ ଦେଇ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଫଟ�ୋ ସହାୟତାରେ ଆବେଦନ କରି ପାରିବେ।
ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ନା ଁଦେଲେ ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଯ�ୋଗ୍ୟ ବା ଅଯ�ୋଗ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ।

ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ସଫଳତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ

1.14
88.64
113179

କ�ୋଟି ଘର
ଅନୁ ମ�ୋଦିତ
ଘରର ନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ଛି

51.8
7.52

ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଘର
ତିଆରି ଶେଷ
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ସମୁଦାୟ ନିବେଶ

କ�ୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
(୨୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧ ଯାଏ ତଥ୍ୟ)

କୁହନ୍ତି, “ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପକ୍କା ଘରେ ରହୁ ଛୁ। ଆମ ଭଳି
ଗରି ବ ପରି ବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଥ ିବାରୁ
ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଘରର ମାଲି କ।
ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶରେ ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବା
ପାଇ ଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲି ଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି 10-15 ବର୍ଷରେ ଏପରି

ଯ�ୋଜନାର ଖାଲି ନା ଁ ବଦଳିଲା ସି ନା କିଛି ଫଳ ମି ଳୁ ନଥ ିଲା।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହ�ୋଇପାରୁନଥ ିଲା।ଏହି
ଯ�ୋଜନାଗୁଡିକ 2014ରେ ସି ଏଜି ରି ପ�ୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ
ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଥ ିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥ ିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ
ନିଜ ପାଇ ଁ ଘରଟିଏ କରି ବା କାଠିକର ପାଠ ଥ ିଲା। ସେଥ ିପାଇ ଁ
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ଦେଶ

ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ( ପିଏମ୍ଏୱାଇ –ଜି)ର
ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରକାର ନିଜେ ଗରି ବଙ୍କ ପାଖରେ
n

n

n

ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୀତିକ ଏବଂ ଜାତିଗତ
ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ଯେଉମାନେ
ଁ
ଗୃହହୀନ ବା ଗ�ୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁ ଇ
ବଖରି ଆ ଝାଟିମାଟି ଚାଳ ଛପର ଘରେ
ରହୁ ଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧ ିକାର
ଭି ତ୍ତିରେ ସହାୟତା।
ଘର ତିଆରି ପାଇ ଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଚିହ୍ନିତ ହିତାଧ ିକାରୀଙ୍କୁ ୧ଲକ୍ଷରୁ୨୦
ହଜାର ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧ଲକ୍ଷ
୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି
ଆବେଦନ ଏବଂ ସହାତା ସମୟରେ
ଘରର ଫଟ�ୋକୁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗି ଂ କରାଯି ବ।

ଅନୁ ମୋଦନର ୭ ଦିନ ଭି ତରେ ପ୍ରଥମ
କିସ୍ତି ସହାୟତା, ୧୨ ମାସ ଭି ତରେ ନିର୍ମାଣ
ଶେଷ।
n

n

ହିତାଧ ିକାରୀ ଚୟନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର
ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଘର ପ୍ରଦାନ ଯାଏ ସମୁଦାୟ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ଉପାୟରେ ଶେଷ ହେବ।
ପୂର୍ବରୁ ଗରି ବ ଲ�ୋକଟିକୁ ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇ
ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ
ପଡ଼ୁଥ ିଲା ଏବେ ସରକର ଜରୁରୀ
ଲ�ୋକଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।

20891387 220101.23 16202194 27271133 22007799
କ�ୋଟି ଘର ଅନୁମ�ୋଦିତ

ପଞ୍ଜି କୃତ
କ�ୋଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ରୁ ଅଧିକ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରର ଟାର୍ଗେଟ
ପ୍ରଦାନ
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧ ଯାଏ ମିଳିଥବ
ି ା ତଥ୍ୟ

ସୁଲଭ ଭଡା ଘର ଯ�ୋଜନା
(ଆଇଆଏଚ୍ ଏସ୍)
ଏହି ଯ�ୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନା- ସହରୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ
ଯ�ୋଜନା। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 30
ବର୍ଗ ମି ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ�ୋଟିଏ ବେଡ୍ ରୁମ୍,
10 ବର୍ଗ ମି ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡର୍ମିଟରି ଏବଂ
60 ବର୍ଗ ମି ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LIG ଦୁ ଇଟି
ବେଡରୁମ୍ ସେଟ୍ ସରକାରୀ ଖାଲି ସ୍ଥାନ
କିମ୍ବା ପି ପିପି ମଡେଲରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍
ବିଲର
୍ଡ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କୁ
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ଏପରି ଭଡ଼ା
ଘର ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇ ଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଦରକୁ
ଦେଖ ି ସହରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅପରେଟର
କିମ୍ବା ଅନୁ ଷ ୍ଠାନ ନିଜେ ଭଡ଼ା ସ୍ଥିର
କରି ବେ।

ସାବକା ସାଥ- ସବ୍ କା ବିକାଶ- ସାବକା ବିଶ୍ୱାସ ସହ ସବ୍ କା
ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ।
n

n

n

n

ଘର କେବଳ କିଛି କାନ୍ଥ ଏବଂ ଛାତରେ ତିଆରି ହୁ ଏ ନାହି।ଁ ଏଥ ିରେ
ଚଳିବା ଲାଗି କିଛି ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯ�ୋଜନା
ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ
ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଘର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ
ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏଣୁ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମିଶନ
ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି।
MNREGA ଅଧୀନରେ 90/95 ଶ୍ରମ ଦିନର ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଅଛି। ଏହାର ପରି ମାଣ ପ୍ରାୟ 18,000 ଟଙ୍କା

ଦିଆଯାଇଛି। ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ
ମାନଙ୍କୁ ତାଲି ମ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇ ଁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ ପାଇ ଁଉଜ୍ଜଳ ରାସ୍ତା
କେବଳ ବିଧବା, ଅବିବାହିତ ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦ ହ�ୋଇଥ ିବା ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ
ବ୍ୟତୀତ ନୂ ଆ ଘରକୁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ମି ଳିତ ଭାବରେ
ନାମି ତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା-ଗ୍ରାମୀଣ
ଅଧୀନରେ, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ମ�ୋଟ ଗୃହର 68 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମୀଣ
ମହିଳାଙ୍କ ଏକକ ଭାବେ କିମ୍ବା ଯ�ୌଥ ଭାବେ ଅନୁ ମ�ୋଦିତ ହ�ୋଇଛି।

ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଉଜାଲା ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଉଛି। ଉଜ୍ଜଳା ଯ�ୋଜନା ମଧ୍ୟମରେ
ହିତାଧ ିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯ�ୋଗ ହେଉଛି।
ଏହି ଯ�ୋଜନାର ମ�ୋଟ ମୂଲ୍ୟକୁ 60:40 ଅନୁ ପାତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏବଂ
ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ପାଇ ଁ ଏହି ପରି ମାଣ 90:10 ଅନୁ ପାତରେ ବାଣ୍ଟି

ଜୁନ୍ 25, 2015 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନାକୁ ଏକ
ନୂ ତନ ରୂପରେ ଅଣାଯାଇଥ ିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନା-ସହରୀ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତଅୀ
ଆବାସ ଯ�ୋଜନା-ଗ୍ରାମୀଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଦ୍ୱୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି- 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ
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2.95 କ�ୋଟି ଘର ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 1.12 କ�ୋଟି ଘର
ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ
ଏକ ଆହ ୍ୱାନ ଥ ିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆହ ୍ୱାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ
ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି ବା ଆଜି ପ୍ରାଥମି କତା ଏବଂ
ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟି ତ୍ୱର ସଙ୍କେତ।n

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବ ଗତିଶକ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ସବୁ ଯ�ୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରି ତ କରି ଥାଆନ୍ତି।
ଏହା ପୁଣଥ
ି ାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଛି ଗତିଶକ୍ତି ଯ�ୋଜନାରେ। କାଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ରେ ମ�ୋଦୀ
ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରି ଖରେଘ�ୋଷଣା କରି ଥଲେ
ି । ଆଉ ଏହାର ୭ ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯ�ୋଜନାକୁ ଅନୁମ�ୋଦନ କରି ତାହାକୁ ରୂପାୟନ କରି ଥଲେ
ି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି
ସରକାର ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବା ପାଇ ଁପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପିଏମ୍
ଗତିଶକ୍ତି ଯ�ୋଜନା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ, କୃଷକ, ଶିଳ୍ପ, ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖି ବହୁମୁଖୀୟ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ବି କରି ବା ପାଇ ଁଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଅର୍ଥନୀତିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ପିଏମ୍
ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ଯ�ୋଜନାକୁ ଅନୁମ�ୋଦନ କରି ଦେଶରେ
ଏହାର ଦ୍ରୁତ ରୂପାୟନ ପାଇ ଁରାସ୍ତା ଉନ୍କ୍ତ
ମୁ କରି ଛନ୍ତି।

ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତଥା ସେଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବା ପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିଶକ୍ତି ଏନଏମପି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛି।
n

n

n

n

n

n

n

n

ପ୍ରଭାବ: ଅକ୍ଟୋବର 13, 2021ରେ ମଲ୍ଟି ମ�ୋଡାଲ୍ ସଂଯ�ୋଗ
ସ୍ଥାପନା ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିଶକ୍ତି
ଏନଏମପି ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ। ଏହାର ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ
କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁ ମ�ୋଦନ ହେବାରୁ ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରି ତା
ପାଇ ଁ ରାସ୍ତା ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି ହେଲା।

ଏହା ପରି ବହନ ଜନିତ ଖର୍ଚ ହ୍ରାସ କରି ବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବ।
ଏହା ଗ୍ରାହକ, କୃଷକ, ଯୁବକ ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟ�ୋଜିତ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅଧ ିକ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ଫାଇଦା ଆଣିବ |
ଏହି ଅନୁ ମ�ୋଦନ ସହିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିଶକ୍ତି ର କାର୍ଯ୍ୟକାରି ତା
ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି ହେବ ଏବଂ ତାସହିତ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସଂଚାର
ଯ�ୋଜନା ବି ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ରୂପାୟନ ହେବ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭ�ୋଗୀଙ୍କ
ପାଇ ଁଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗାଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନ୍ ସନ୍ ଭ�ୋଗୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗ
ଭତ୍ତାର ଅତିରିକ୍ତ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମ�ୋଦନ କରି ଛନ୍ତି, ଯାହା

ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଭି ତ୍ତିଭୂମି କୁ ଅତୁ ଳନୀୟ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ତିନି
ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପି ଏମ ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନର
ମନିଟରି ଂ କରାଯି ବ।
ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗ�ୋଟିଏ ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମି କୁ ଆଣିବ ଏବଂ
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆସୁଥ ିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂ ର କରି ବ।
ଏହା ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବୋତ୍ କୃଷ୍ଟ ଉପଯ�ୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି
ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବ।
18 ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ମଲ୍ଟି ମ�ୋଡାଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ
ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରି ବେ। ପି ଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ର ତଦାରଖ ଏକ ତିନି
ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରାଯି ବ। ଏହାର ଶୀର୍ଷରେ କ୍ୟାବିନେଟ
ସଚିବଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏକ ସଶକ୍ତିକରଣ ସଚିବ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ (EGoS)
କାର୍ଯ୍ୟକରି ବ।
ବିଭାଗୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂ ର କରି ମଲ୍ଟି ମ�ୋଡାଲ୍ କନେକ୍ଟିଭି ଟି
ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ମାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ ଆସୁଥ ିବା

ପିଛିଲା ଭାବେ 01.07.2021 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
n

n

ପ୍ରଭାବ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ଅତିରିକ୍ତ
କିସ୍ତି ଏବଂ ପେନସନଭ�ୋଗୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ
ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ ସନ୍ ଭ�ୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ।
ପାଉଥ ିବା ମହଙ୍ଗାଭତ୍ତା ଯାହା ବେସି କ୍ ଦରମାର 28
ପ୍ରତିଶତଥ ିଲା ତାହାକୁ 31 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ଅତିରିକ୍ତ କିସ୍ତି ଜୁଲାଇ 1, 2021 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଏହାଦ୍ୱାରା 47.14 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ
68.62 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭ�ୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। n
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୬୭ତମ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର

ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଦାଦା
ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର

ପରେ ବନ୍ଧୁ ଓ
ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା
ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ

ଡ ଦକ୍ଷି ଣ ଭାରତ
ଯତେବେଳେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ ଭେଙ୍କି ୟା ନାଇ ଼ୁ
ତା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ
ସି ନେମାର ବହୁ ପରି ଚିତ ତଥା ବରି ଷ ୍ଠ ଅଭି ନେ
ଲେ ସେତେବେଳେ
କରି
ନ
ପ୍ରଦା
ସ୍କର
ର
ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରତାଳି
ତାଙ୍କ
ଉଠି
ୁ
ର
ସ୍ଥାନ
ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥ ି ନିଜ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ
ପ୍ରଦାନ କରି ଥ ିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ
ସି ନେ ନିର୍ମାତା
ଜଣାଇବା ସହ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତଥା
ିଲେ।
ଥ
କରି
ଉତ୍ସର୍ଗ
ସ୍କାର
ର
ବାଲଚନ୍ଦରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପୁ

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ ଭେଙ୍କି ୟା ନାଇଡ଼ୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ଦିନ ୬୭ତମ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ
ପୁରସ୍କାର ସହ ସମ୍ମାନଜନକ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରି ଥଲେ
ି ।
ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ଏନେଇ ଏକ ଉତ୍ସବର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ ତାରି ଖରେ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଚାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୯ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ
ଏହି ପୁରସ୍କାର ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ମନ�ୋଜ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ଧନୁଷଙ୍କୁ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର
ଅଭି ନେତା ମନ�ୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ
ଫିଲ୍ମ ‘ଭ�ୋନ୍ସଲେ’ରେ ନିଖଣ
ୁ ଅଭି ନୟ ଲାଗି
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭି ନେତା ପୁରସ୍କାର ମି ଳିଥ ିଲା। ତାଙ୍କ
ସହ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଜ୍ୟୋଇ ଁ ତଥା ଅଭି ନେତା
ଧନୁ ଷଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ‘ଅସୁରନ୍ ’ ପାଇ ଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଅଭି ନେତା ପୁରସ୍କାର ମି ଳିଥ ିଲା।

ବି ପ୍ରାକ୍: କେଶରୀ’ ଫିଲର
୍ମ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ
ତେରୀ ମିଟ୍ଟି.. ଲାଗି ଗାୟକ ବି ପ୍ରାକ୍ଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଗାୟକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ଏହି ବର୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ଗାୟି କା
ଭାବେ ଶିବାନୀ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ‘ବର୍ଦୋ’ ଗୀତ ପାଇ ଁ
ପୁରସ୍ କୃତ କରାଯାଇଛି।
ଶ୍ରେଷ ୍ଠ ଫିଲ୍ମ: ସୁଶାନ୍ତ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ
ଭୂମିକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହିନ୍ଦି ଫିଲ ୍ମ ‘ଛିଛ�ୋରେ’,
ତାମିଲ୍ ଫିଲ ୍ମ ଅସୁରନ୍ ଏବଂ ମରାଠୀ ଫିଲ ୍ମ
‘ବର୍ଦୋ’କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ ୍ମ ଭାବେ ସମ୍ମାନୀତ
କରାଯାଇଛି।
ବଜ
ି ୟ ସେତୁପତ:ି ତାମିଲ୍ ଫିଲ ୍ମ ‘ସୁପର ଡିଲକ୍ସ’
ଲାଗି ଅଭି ନେତା ବିଜୟ ସେତୁ ପତିଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ
ସପ�ୋର୍ଟିଂ ଅକ୍ଟର ଭାବେ ପୁରସ୍ କୃତ କରାଯାଇଛି।
ପଲ୍ଲବୀ ଜ�ୋଶୀ: ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସପ�ୋର୍ଟିଂ ମହିଳା
ଅକ୍ଟର ଭାବେ ପଲ୍ଲବୀ ଜ�ୋଶୀଙ୍କୁ ଫିଲ ୍ମ ‘ତାସ୍କେଣ୍ଟ
ଫାଇଲ୍ସ’ ଲାଗି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

40

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ନଭେମ୍ବର, 2021

କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ
ପୁରସ୍କାର
ଅଭି ନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ
‘ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା’ ଏବଂ ‘ପଙ୍ଗା’ରେ ନିଖଣ
ୁ
ଅଭି ନୟ ଲାଗି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭି ନେତ୍ରୀ
ପୁରସ୍କାର ମି ଳିଛି। କଙ୍ଗନା ଏହି
ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରି ବା ଲାଗି ମଞ୍ଚ
ଉପରକୁ ଏକ ଭାରତୀୟ ଶାଢ଼ି ପି ନ୍ଧି
ଆସି ଥ ିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଚତୁ ର୍ଥ
ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର।
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ପାକ୍ଷି କ

ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅତୁ ଳନୀୟ ସଫଳତା
CR

CR

CR

CR

ଭାରତର ସଫଳ ଯାତ୍ରା

100 CRORE
ଟି କ ା କ ର ଣ

ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ପ୍ରୟାସ

ଇତିହାସ ରଚୁ ଛି ଦେଶ

୧୦୦ କ�ୋଟି ଟିକାଦାନ ଖାଲି ଗ�ୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେ,ଁ ଏହା ଦେଶର
ଶକ୍ତି କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବା ସହ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂ ଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯ�ୋଡ଼ିଛ।ି
ଏହା ନୂ ଆ ଭାରତର ପ୍ରତିଛବି, ଯାହା ଜାଣିଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଟିଳ ହେଲେ
ବି ତାହାକୁ କିପରି ସଫଳତାର ସହ ହସଲ କରାଯାଇପାରି ବ। ଏହା
ହେଉଛି ସେହି ନୂ ଆ ଭାରତର ଚିତ୍ର, ଯାହା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ
ନିଜେ ବାହାର କରି ବାକୁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଥାଏ।
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