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ବିକାଶ ଓ ଐତିହ୍୍ୟ
ଏକ ସଙ୍ଗେ

ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍୍ଷକୁ ଅମୃ ତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ
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ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତାରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସାଜିଛ ି ଆଶାର ଆଲୋ�ୋକ।
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ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇ ଁଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ

ଋଣୀ ରହିଥବ
ି ରାଷ୍ଟଟ୍ର...

ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଉଛି ତ୍ର
ରି ଙ୍ଗା। ତିନୋଟି ରଙ୍ଗରେ ସଜ୍ତ
ଜି ଏହି ପତାକା କେବଳ ଭାରତର ଗେଟିଏ ଧ୍ୱଜା
ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ଭାରତର ସମ୍ମାନ, ଶୌର୍୍ୟ୍ଯ୍ ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହା 130 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସାହସ, ଶୌର୍୍ୟ୍ଯ୍ ,
ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ତ୍ର
ରି ଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ସଜାଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍?
ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି
ପିଙ୍ଗଳି ଭେଙ୍କିୟା। । 2 ଅଗଷ୍ଟ 1876 ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୃ ଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍୍ମତ
ମି ପିଙ୍ଗଳି ଭେଙ୍କିୟାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପତାକା
ତିଆରିର ଦାୟିତ୍ୱ ଖୋ�ୋଦ୍ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ ଧି ଦେଇଥିଲା। 1921ରେ ସେ ଏହି ପତାକା ତିଆରି କାର୍୍ୟ୍ଯ୍ ସମାପ୍ତ
କରିଥିଲେ।1931 ମସିହାରେ ଏଥିରେ କିଛ ି ସଂଶୋ�ୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। 22 ଜୁ ଲାଇ 1947 ଦିନ ତ୍ର
ରି ଙ୍ଗାକୁ ଭାରତର
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଏମିତି ଥିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିକାଶର ଯାତ୍ରା
1931

1916

1906
1907

1921

1947

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ବୀର ଏବଂ ଦେଶଭକ୍ତି ର ଭୂମି। ଏଠି ପିଙ୍ଗଳି
ଭେଙ୍କି ୟାଙ୍କ ଭଳି ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍୍ମ ହୋ�ୋଇଛି, ଯିଏ ଦେଶ ପାଇ ଁପତାକା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରି ଛନ୍ତି। ଏହା କନ୍ନେଗଣ୍ଟି ହନୁ ମନ୍ତୁଳ କଣ୍ଟୁ କୁରି, ବିରେସଲି ଙ୍ଗମ ପନ୍ତୁଲୁ ଏବଂ
ପୋ�ୋଟ୍ଟି ଶ୍ରୀରାମୁଲୁଙ୍କ ଭଳି ବୀରଙ୍କ ଜନ୍୍ମଭୂଇ।ଁ -ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ...
ସାଦର ନମସ୍କାର।
“ଉତ୍ସବେନ ବିନା ୟସ୍ମାତ୍ସ୍ଥାପନମ୍ନିଷ୍କଳମ୍ଭବେତ୍”
ଅର୍୍ଥଥାତ୍, କୌ�ୌଣସି ପ୍ରୟାସ ବା କୌ�ୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ବିନା ଉତ୍ସବରେ ସଫଳ ହୁ ଏ ନାହିିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ, ଉତ୍ସବର
ରୂପ ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କୋ�ୋଟି କୋ�ୋଟିଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଯୋ�ୋଡ଼଼ି ହୋ�ୋଇଯାଏ। କୋ�ୋଟି କୋ�ୋଟି ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ
ଏକତ୍ରିତ ହୁ ଏ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଏହି ଜନ ଭାଗିଦାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭିତ୍ତିକରିଛ।ି ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ଏଠି ‘ସବ୍କା
ପ୍ରୟାସ’ ହୋ�ୋଇଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ଭାବନାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ତମ ବର୍୍ଷକୁ ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ନାମରେ
ନାମିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ତଥା ଏକ ସୁବର୍ଣଣ୍ଣ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍୍ନକୁ ସାକାର କରିବା
ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଜଣେ ଶିଶୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ନିଜକୁ ଜଡ଼଼ିତ କରେ,
ତା’ହେଲେ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍୍ଗଗୀକୃ ତ ହେବ। ଭାରତର ନୂ ତନ ପିଢ଼କ
଼ି ୁ ଦେଶ ସହିତ
ଯୋ�ୋଡ଼଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ଉତ୍ସବ ଏକ ସୁବର୍ଣଣ୍ଣ ସୁଯୋ�ୋଗ ପାଲଟିଛ।ି ଏଇ 75 ବର୍୍ଷରେ ଦେଶ ଅନେକ ସଫଳତା
ହାସଲ କରିଛ ି ଏବଂ ଆମେ ଭାରତକୁ ଶୀର୍୍ଷ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋ�ୋଇଛୁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍୍ୟମଦ୍ୱାରା
ଦେଶ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କିର୍ତ୍ତୀମାନ ହାସଲ କରିଛ।ି
ଭାରତ ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍୍ଷକୁ ଅନନ୍୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ଭବିଷ୍୍ୟତ
ପାଇଁ ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପ, କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋ�ୋଗୀତା ସହିତ ଯୋ�ୋଜନାଗୁଡ଼କ
଼ି ୁ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ କରିବାଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ
ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା 25 ବର୍୍ଷ ଅର୍୍ଥଥାତ୍ 2047କୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ
କରିବ ସେତେବେଳକୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍୍ଷରେ ରହିଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 25 ବର୍୍ଷକୁ ଅମୃତକାଳ ନାଁ ଦେଇ
ଅମୃତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ନିଜର ସାମର୍୍ଥ୍୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅଧୀର ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ହେବା
ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ରହିଛ।ି ଆଜି ବିକାଶଯାତ୍ରା କାଲିର ନୂ ଆ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଗୌ�ୌରବଶାଳୀ ପରମ୍ପରା ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ
ଟେକୁ ଛ।ି
ଏହି 15 ଅଗଷ୍ଟରେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ, ଭାରତ କିପରି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବକୁ
ଜନଭାଗିଦାରୀ ଦ୍ୱାରା ଅମୃତ ସଙ୍କଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିଛ,ି ତାହା ଏଥରର କଭରଷ୍ଟୋରି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀତ ହୋ�ୋଇଛି।
ଏହି ସଂଖ୍୍ୟୟାରେ ସାମିଲ୍ରହିଛ ି ରାଷ୍ଟ୍ରକବି ତଥା ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍୍ୟର ମହାନ କଥାକାର ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ବ୍୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର
କାହାଣୀ। ଏହା ସହ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଖ୍୍ୟୟାରେ ପଢ଼଼ିପାରିବେ। ଜମ୍ମୁକଶ୍୍ମମୀରରେ ଧାରା 370 ରଦ୍ଦ ହେବାର ତିନ ି ବର୍୍ଷ ପରେ, ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂ ତନ ସକାଳ,
ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତ ି ଦିବସ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଉତ୍ସର୍୍ଗଗୀକୃ ତ ବିକାଶ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି
ସଂଖ୍୍ୟୟାରେ ସାମିଲ ରହିଛ।ି
ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏକତା, ବିକାଶ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 75 ବର୍୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବା।

ଓଡ଼଼ିଆ, ହିନ୍,ଦି ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଅନ୍୍ୟ 10ଟି ଭାଷାରେ ଲପଲବ୍ଧ ଏହି
ପତ୍ରିକା ପଢ଼଼ିବା/ଡାଉନ୍ଲୋ�ୋଡ୍କରିବାପାଇଁ କ୍୍ଲକ୍
ଲି କରନ୍ତୁ :
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)

ଚିଠବ
ି ାକ୍ସ
ଆମ ଲେଖନୀ କ୍ଷମତା ବିକାଶରେ ଉପଯୋ�ୋଗୀ ନ୍୍ୟୟୁଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପଢ଼଼ୁଛ।ି ପତ୍ରିକାରେ
ଦିଆଯାଉଥିବା ତଥ୍୍ୟ ସରଳ, ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହୁ ଛ।ି ଏହା ଆମର ଲେଖିବା
କ୍ଷମତାର ବିକାଶ କରୁଚି। ଦେଶ ବିକାଶ ଇଞ୍ଜି ନରେ ଉପଯୋ�ୋଗୀ ନବସୃଜନକୁ
ଏହା ବର୍ଣଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଏହି ପତ୍ରିକାରୁ ଦେଶର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ,
ରାଜନୈ�ୈତକ
ି , ଐତିହାସିକ ଏବଂ ବୈ�ୈଦେଶିକ ସମ୍୍ବନ୍ଧର ସମସାମୟିକ ସୂଚନା
ମିଳପ
ି ାରୁଛି।
ହନ୍ୱନ୍ତ ସିଂହ ରାଠୋ�ୋର,
hanwantsinghrathore0@gmail.com

କଭରଷ୍ଟୋରି ର ଚୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ
ଅତ୍୍ୟନ୍ତ ଆକର୍୍ଷଣୀୟ
ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁବବହୁ ଳ ଦେଶ ଭାବେ
ଭରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱ
ଏଠାରେ କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍୍ୟ ଦେଇ
ଏକ ନୂ ଆ ଦିଗ ଉନ୍୍ମମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ
ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରି ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ନିଜର
ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂ ଆ ଦ୍ୱାର ଉନ୍୍ମମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି।
କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ ମିଶନର ସାତବର୍୍ଷ ପୂରା ହେବା
ଅବସରରରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାକୁ ନ୍୍ୟୟୁ
ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ସମ୍ପାଦକୀୟ ଟିମ୍ଏହାର
1-15 ଜୁ ଲାଇ ସଂଖ୍୍ୟୟାରେ ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ
ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। କ୍୍ୟୟାବିନେଟ୍ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭରେ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂ ଆ ସୁଯୋ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟିକୁ
ବର୍ଣଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ, କୋ�ୋଭିଡ୍
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ
ବିକାଶମୂଳକ ଯୋ�ୋଜନାର ସମ୍ଭାର ଏହି ସଂଖ୍୍ୟୟାରେ
ସାମିଲ୍କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୂରା
ସମ୍ପାଦକୀୟ ଟିମ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ।
ଚୌ�ୌଧରୀ ଶକ୍ତି ସିଂହ, ଆଡ୍ଭୋ�ୋକେଟ୍
shaktisinghadv@gmail.com

ପୂରା ପଢ଼଼ିବାକୁ ମନହୁ ଏ
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପଢ଼଼ିବାର
ସୁଯୋ�ୋଗ ମିଳଲ
ି ା। ଏଥିରେ ବହୁ ତ ତଥ୍୍ୟପୂର୍ଣଣ୍ଣ
ସନ୍ଦର୍୍ଭକୁ ସରଳ ଭାବେ ବର୍ଣଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ
ମାଗାଜିନ୍ର େ କୌ�ୌଣସି ବି ଗୋ�ୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଛାଡ଼଼ିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା ହୁ ଏ ନାହିିଁ। ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନ ଅତ୍୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର
ସହ କରାଯାଉଥିବା ଏଥିରୁ ଅନୁ ମାନ କରାଯାଏ।
ମୋ�ୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସବୁ ବର୍୍ଗରୁ ଏହି ପତ୍ରିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା
ମିଳବ
ି । ଦୟାକରି ଏହି ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବେ।
ବିନୟ ଥଟ୍ଟେ,
vinay.thattey@gmail.com

ଭଲ ପତ୍ରିକା ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 1-15 ଜୁ ଲାଇ ସଂଖ୍୍ୟୟା ପାଇଲି।
ଏହା ଏକ ବହୁ ତ ଭଲ ପତ୍ରିକା। ଏହାକୁ ପୂରା ପଢ଼଼ିବାକୁ
ମନ କରେ। ଏହି ସଂଖ୍୍ୟୟାରେ କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଉପରେ
କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଷ୍ଟୋରୀ ବହୁ ତ ଭଲଲାଗିଲା। ଏହାସହ
ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର
ନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀ ପଢ଼଼ି ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ମିଳଲ
ି ା।
ପତ୍ରିକାରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ଇଣ୍ଡିଆଠୁ ନେଇ ଅନ୍୍ୟ ସମସ୍ତ
ରିପୋ�ୋର୍୍ଟ ବହୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା।
ସୁରଭି ସ୍ନେହା,
snehasurabhi5@gmail.com

ଆମକୁ ଫଲୋ�ୋ କରନ୍ତୁ @NISPIBIndia
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ଅ

ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳଣା

ପିଏମ୍ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଆହ୍ୱା୍ୱ ନ
ଆଣିଲା ସଫଳତା,
ଭାରତୀୟ ଖେଳଣାର
ରପ୍ତାନୀ 61 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି

ଗଷ୍ଟ 2020ର କଥା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ
ତାଙ୍କ 'ମନ୍ କୀ ବାତ୍' କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଖେଳଣା ଶିଳ୍ପର ଶିଳ୍ପ ମୂଲ୍୍ୟ
ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ
ଖେଳଣା ଶିଳ୍ପର ଅଂଶ ନଗଣ୍୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ
ବିଶାଳ ଐତିହ୍୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ବିବଧ
ି ତା, ଯୁବ ଜନସଂଖ୍୍ୟୟା ଅଛି,
ସେହି ଦେଶର ଭାଗିଦାରୀ ଏତେ କମ୍। ଏହା ଶୁଣି ଆମକୁ
ଭଲ ଲାଗୁ ନଥିବ। ଆମକୁ ,କାଠି ମିଶି ଆଗକୁ ବଢ଼଼ାଇବାକୁ
ହେବ।’ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିବେଦନ ଖେଳଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳତାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂ ତନ କାହାଣୀ
ଲେଖାହେଲା। ଏକ ମାସର ଟୟକାଥନ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ
ଟୟ ଫେୟାର, 100% ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନଯୋି �ୋଗ
ଅନୁ ମତି, ଖେଳଣା କ୍୍ଲଷ୍ଟର, ବିଦେଶୀ ଖେଳଣା ଆମଦାନୀ
ଉପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଭାରତୀୟ ଖେଳଣାରେ
ନୂ ତନତା ଏବଂ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂ ତନ ପ୍ରାରମ୍ଭ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳଲ
ି ା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼କ
଼ି ର ପ୍ରଭାବ
ବର୍ତତ୍ତମାନ ଦୃ ଶ୍୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଭାରତରେ, ଯେଉଁଠାରେ
2018-19ରେ 371 ନିୟୁତ ଡଲାର ଖେଳଣା ଆମଦାନୀ
ହୋ�ୋଇଥିଲା, 2021-22 ମସିହାରେ ଏହି ଆମଦାନୀ 70
ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 110 ମିଲିୟନ ଡ଼ଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି
ଏହା ସହିତ, 2018-19 ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳଣା ରପ୍ତାନି
202 ନିୟୁତ ଥିଲାବେଳେ ତାହା 61% ବୃ ଦ୍ଧି ହୋ�ୋଇ
2021-22 ରେ 326 ମିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି

ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ ପାଇ ଁଆର୍ଟିଫିସି ଆଲ୍ 
ଇଣ୍ଟେଲି ଜେନ୍୍ସ ସହ ଜଡ଼଼ିତ75 ଟି ଉତ୍ପାଦ

ଭ

ବିଷ୍୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆର୍ଟିଫି ସଆ
ି ଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍୍ସ (ଏଆଇ)
ଆଧାରିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
କରିବ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଟିଫି ସଆ
ି ଲ୍
ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍୍ସକୁ ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରୋ�ୋଡ୍ ମ୍୍ୟୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବାକୁ 2018ରେ ଏଆଇ ଟାସ୍କ ଫୋ�ୋର୍୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ
ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଗଲା, ତା’ପରେ ନୂ ତନତ୍ୱକୁ ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ
ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନଯୋି �ୋଗର ରାସ୍ତା ଖୋ�ୋଲାଲା। ଏହି
କାରଣରୁ, ଗୋ�ୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନିକୁ
ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍୍ୟପକ୍ଷରେ ସେନାର ଅତ୍୍ୟୟାଧୁନକ
ି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର
ଆବଶ୍୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଉଛି। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍୍ଷରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା
4
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ରପ୍ତାନି ସର୍୍ବବାଧିକ 13,000 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛ।ି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ
70% ଅବଦାନ ଘରୋ�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 30% ସରକାରୀ
କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛ।ି ଏହି ପର୍୍ଯ୍ୟୟାୟରେ, ଆର୍ଟିଫି ସଆ
ି ଲ୍ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍୍ସ ସହିତ
ଜଡ଼଼ିତ 75 ଟି ଉତ୍ପାଦ / ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ୍
ି ୍ୟୟାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ
ଜୁ ଲାଇ 11 ରେ ଉନ୍୍ମମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
଼ି ରେ ଏଆଇ
ପ୍୍ଲଲାଟଫର୍୍ମ ଅଟୋ�ୋମେସନ୍; ସ୍ୱାୟତ, ମାନବରହିତ, ରୋ�ୋବୋ�ୋଟିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍;
ବ୍୍ଲକ ଚେନ୍ ଆଧାରିତ ଅଟୋ�ୋମେସନ୍; କମାଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସଂଚାର,
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍୍ସ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ, ସାଇବର
ସୁରକ୍ଷା, ମାନବ ବ୍୍ୟବହାର ସମ୍୍ବନ୍ତ
ଧି ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବୁ ଦ୍ଧିମାନ ମନିଟରିଂ
ସିଷ୍ଟମ୍; ଘାତକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ; ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଯୋ�ୋଗାଣ
ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡ଼଼ିତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୂକ୍ତ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ନୂ ତନ ସଂସଦ ଗୃହର ଛାତ
ଉପରେ ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ
ଅଶୋ�ୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉନ୍ମୋଚିତ

ଭା

ରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହି
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସଂସଦ। ଏହାର ନିର୍୍ମମାଣ ଏକ ନୂ ତନ
ତଥା ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ମୌ�ୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିଫଳନ
ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ଆରମ୍ଭ 11 ଜୁ ଲାଇରେ ଏକ
ନୂ ତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଲାଭ କଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋ�ୋଦୀ ଏହି ନୂ ତନ କୋ�ୋଠାର ଶୀର୍୍ଷରେ ନିର୍ମିତ ଭାରତର ଜାତୀୟ
ପ୍ରତୀକ ଅଶୋ�ୋକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପିତ୍ତଳରେ ନିର୍ମିତ
ଏହି ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନର ଉଚ୍ଚତା 21 ଫୁ ଟ, ଓଜନ 9500 କିଲୋ�ୋଗ୍ରାମ
ଏବଂ ବ୍୍ୟୟାସ 3.3 ରୁ 4.3 ମିଟର। ନୂ ତନ ସଂସଦ ଗୃହ ଏକ ନୂ ତନ
ଭାରତର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରୁଥିବାବେଳେ ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ
ଆମକୁ ଭାରତର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସାର୍୍ବଭୌ�ୌମତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣଣ୍ଣ
ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋ�ୋଗାଇବ।

ଭାରତରେ ମିଠା ବିପ୍ଳବ: ବିଶ୍ୱର ଶେଷ୍୍ଠ 10
ମହୁ ଉତ୍ପାଦକ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଦେଶରେ କୃ ଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ବ୍୍ୟତୀତ ଅନ୍୍ୟୟାନ୍୍ୟ କୃ ଷଜ
ି ାତ ଦ୍ରବ୍୍ୟକୁ ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହିତ
କରାଯାଉଛି। ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋ�ୋଟିଏ। ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ
କରିକୃଷକମାନେ କେବଳ ରୋ�ୋଜଗାର ପାଇନାହାଁନ୍,ତି ବରଂ ସେମାନଙ୍କର
ମହୁ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ, ଦେଶରୁ ଊତ୍ପାଦିତ ପ୍ରାୟ
50 ପ୍ରତିଶତ ମହୁ ପ୍ରତିବର୍୍ଷ ରପ୍ତାନି ହୋ�ୋଇଥାଏ | ଦେଶରେ 'ମିଠା ବିପ୍ଳବ' କୁ
ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଯେ 2013 ରେ,
ଯେଉଁଠାରେ ମହୁ ରପ୍ତାନି 124 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, 2022 ମସିହାରେ ଏହା
309 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ମହୁ ରପ୍ତାନିରେ 149 ପ୍ରତିଶତ
ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଏହା ସ୍ସବ୍୍ୟୟଂ ଏକ ରେକର୍ଡ଼। ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ନବମ
ବୃ ହତ୍ତମ ମହୁ ରପ୍ତାନକାରୀ ଦେଶ।

ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ମାନ୍୍ୟତାରେ ଗୁଜରାଟ-କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ

କି

ଛିବର୍୍ଷ ପୂର୍୍ବବେ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ଭଳି ଶବ୍ଦ ଭାରତରେ ନୂ ଆ ପ୍ରାୟ ଥିଲା। କେହି
ଯେମିତ ି ଏହାକୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ଭାରତ
ଭଳି ଅଭିଯାନ ଦ୍୍ସସ୍ଵାରା ଏହି ଶବ୍ଦ ଏବେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ
ହୋ�ୋଇଛି। ଗତ 8 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ
ଭାରତକୁ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ପରିଚତ
ି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି
73,079 ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ଏବଂ 101 ୟୁ ନକ
ି ର୍୍ନ ସହିତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃ ତୀୟ
ବୃ ହତ୍ତମ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ବ୍୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋ�ୋଇଛି। ରାଜ୍୍ୟଗୁଡକ
ି ରେ
ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ଇକୋ�ୋସିଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 2018ରେ ଏହି ମାନ୍୍ୟତା
ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି, 2021 ରେ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍୍ଶନକାରୀ ରାଜ୍୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼କ
଼ି ର ଏକ

ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ
ରହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁ ଯାୟୀ, ଗୁଜୁରାଟରେ
14,200 ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ଯଥା 6.70 ପ୍ରତିଶତ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ
ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍୍ବ ରାଜ୍୍ୟ ବର୍୍ଗରେ ମେଘାଳୟ ଶୀର୍୍ଷରେ ରହିଛ।ି
ଏହି ମାନ୍୍ୟତା ଅନୁ ଷ୍ଠାନକ
ି ସମର୍୍ଥନ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗର
ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହନ, ବଜାର ପ୍ରବେଶ, ଇନକ୍୍ୟୟୁବେସନରେ ସହଯୋ�ୋଗ, ଆର୍ଥିକ
ସହାୟତା ଏବଂ ପରାମର୍୍ଶଦାତା ଭଳି କାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା।
ଏହି ମାନ୍୍ୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ ତାଲିକା https://www.pib.gov.
in/PressReleasePage.aspx?PRID=1839259 ରେ
ଉପଲବ୍ଧ। n
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ମୈ�ୈଥଲ
ି ି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ

ଯାହାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟଟ୍ରପିତା ’ରାଷ୍ଟଟ୍ରକବି’

ଆଖ୍୍ୟୟା ଦେଇଥିଲେ
ଜନ୍୍ମ: 3 ଅଗଷ୍ଟ1886 | ମୃତ୍୍ୟୟୁ:12 ଡିସେମ୍ବର1964

ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ, ହିନ୍ ଦି ଭାଷା ସାହିତ୍୍ୟର ଏମତିଜଣେ କବି ଯାହାଙ୍କୁ ବାଦ୍ଦେଇ ଏ ଭାଷାକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ!
ଯାହାଙ୍କ କଲମ କେବଳ ଅଭିନବ ଶବ୍ଦର ବର୍୍ଷଷା କରୁ ନଥିଲା ବରଂ ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ, ଚେତନା, ଭାଷା-ସଂସ୍କୃତ ି
ପ୍ରତି ମମତା ଓ କର୍ତତ୍ତବ୍୍ୟର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କରି କବିତାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋ�ୋଇ ଅନେକ ମାତୃଭୂମିକୁ ପରାଧୀନତାରୁ
ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଖୋ�ୋଦ୍ରାଷ୍ଟ୍ରପତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକବି ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ
କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ କବିଙ୍କ 136ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କୋ�ୋଟି ପ୍ରଣାମ..।

ମୈ�ୈ

ଥିଲିଶରଣ ଗୁପ୍ତ, ହିନ୍ଦି ଭାଷା ସାହିତ୍୍ୟର ଏମତିଜଣେ
କବି ଯାହାଙ୍କୁ ବାଦ୍ଦେଇ ଏ ଭାଷାକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ
ନପାରେ! ଯାହାଙ୍କ କଲମ କେବଳ ଅଭିନବ ଶବ୍ଦର
ବର୍୍ଷଷା କରୁ ନଥିଲା ବରଂ ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ, ଚେତନା,
ଭାଷା-ସଂସ୍କୃତ ି ପ୍ରତି ମମତା ଓ କର୍ତତ୍ତବ୍୍ୟର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲା।
ତାଙ୍କରି କବିତାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋ�ୋଇ ଅନେକ ମାତୃ ଭୂମିକୁ ପରାଧୀନତାରୁ
ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଖୋ�ୋଦ୍ରାଷ୍ଟ୍ରପତା
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକବି ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ
କବିଙ୍କ 136ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କୋ�ୋଟି ପ୍ରଣାମ..।
ଝାନ୍୍ସସୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚିରଗାଓଁ, କହିଲେ କୋ�ୋଟି କୋ�ୋଟି ହିନ୍ଦି ସାହିତ୍୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କ
ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼଼ିଯାଏ। ଏହି ମାଟିକୁ ସେମାନେ ତୀର୍୍ଥସ୍ଥାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ
କରନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ମାଟି ହେଉଛି ସେହି ମହାନ ସୁପୁତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍୍ମ ଭୂଇଁ
ଯାହାଙ୍କ ଲେଖନୀ ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର
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ବହ୍ନି ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। 03 ଅଗଷ୍ଟ 1886 ଦିନ ସେ ଜନ୍୍ମ ହୋ�ୋଇଥିଲେ,
ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକବି ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ପରିଚତ
ି
ହୋ�ୋଇଥିଲେ। ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣ ଥିଲେ ପିତା ରାମଚରଣ କନକନେ ଏବଂ
ମାତା କୌ�ୌଶଲ୍୍ୟୟା ବାଈଙ୍କ ତୃ ତୀୟ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କ ପିତା ରାମ ଭକ୍ତ ଓ
କାବ୍୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ପିଲାବେଳୁ ଖେଳକୁ ଦରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା
ହେତୁ ମୈ�ୈଥିଲିଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ ଲାଗୁ ନଥିଲା। ଫଳରେ ସ୍କୁଲ୍
ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦି, ସଂସ୍କୃତ ଓ ଇଂରାଜୀ
ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼଼ାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଏହା ବି କୁ ହାଯାଏ
ଯେ, ପିଲାବେଳେ ମୈ�ୈଥିଲି କହୁ ଥିଲେ, ’ ମୁଁ କାହିିଁକି ପଢ଼଼ିବ।ି ପଢ଼଼ିବା ଲାଗି
ମୁଁ ଜନ୍୍ମ ହୋ�ୋଇନି। ଲୋ�ୋକ ମୋ�ୋତେ ପଢ଼଼ିବେ।’’ ପିଲାବେଳର ଏହି କଥା,
ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲେ ସତରେ ପରିଣତ ହେଲା।

‘ରସିକେନ୍ଦ୍ର’ ରୁ ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ

କଥା ସେଦିନର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜଭାଷା ସାହିତ୍୍ୟ ଜଗତକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ
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କରି ରଖିଥିଲା, ବିଶେଷକରି କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବିଶେଷ ଅନୁ ଭବ
କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଖାଡ଼଼ି ବୋ�ୋଲି ନେତା ପଣ୍ଡିତ ମହାବୀର
ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟ
ଥିଲା ହିନ୍ଦି ଭାଷାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ବହୁ ଳ ବ୍୍ୟବହାର। ମହାବୀର ପ୍ରସାଦ
ସେତେବେଳେ ରେଳବାଇରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପତ୍ରିକାର
ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଏହା ନଗରୀ ପ୍ରଚାରଣୀ ସଭାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା।
ଦିନେ ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ ସମସ୍ତ ସାହସ ଜୁ ଟାଇ ମହାବୀର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ
ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବେଶ୍ଗରମ ମାହୋ�ୋଲରେ ଦୁ ହିଙ୍କ
ିଁ
ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା। ମୈ�ୈଥିଲି କହିଲେ ମୁଁ ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ,
ହିନ୍ଦି ଭାଷାରେ କବିତା ଲେଖେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସରସ୍ୱତୀ ପତ୍ରିକାରେ
ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମହାବୀର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଅନେକ
ଲୋ�ୋକ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏଠାରେ ତାଙ୍କ କବିତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋ�ୋଗ ମିଳେ ନାହିିଁ। ଆପଣ ବ୍ରଜ ଭାଷା ଲେଖନ୍ତୁ ।
ଆମେ ଖାଡ଼଼ି ବୋ�ୋଲିରେ ସନ୍ଦର୍୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ । ଏହି ସମୟରେ ମୈ�ୈଥିଲି
କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକାଶନର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ତେବେ ମୁଁ ଖାଡ଼଼ି
ଭାଷାରେ ବି ଲେଖିବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ�ୋ ଲେଖାଗୁଡ଼କ
଼ି ୁ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ନାଁରେ
ଲେଖି ପଠାଇବି। ଏ ସମ୍ପର୍୍କରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମହାବୀର ପ୍ରସାଦ କହିଲେ,
ଯଦି କବିତା ପ୍ରକାଶଯୋ�ୋଗ୍୍ୟ ହୋ�ୋଇଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଛପିବ। ତାଙ୍କୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ କୂ ହାଗଲା ଯେ, ସେ ଛଦ୍୍ମ ନାମ ନୁ ହେଁ ନିଜ ନାମରେ କବିତା
ପଠାଇବେ। ଏହା ଶୁଣି ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣ ଏକ କବିତା ଲେଖିଲେ। ତା’
ନାଁ ଦେଲେ ‘ହେମନ୍ତ’। ଆଉ ତାକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଛାପିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟରେ।
କବିତାଟି ମହାବୀର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସେ
କିଛ ି ସାମାନ୍୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ତାହାକୁ ଛାପିଥିଲେ। ‘ହେମନ୍ତ’ ପ୍ରକାଶନ
ପରେ ଆଉ ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣଙ୍କୁ ଫୁ ରୁସତ ମିଳଲ
ି ା ନାହିିଁ। ନିୟମିତ ଭାବେ
ତାଙ୍କ ସାହିତ୍୍ୟ କୃ ତୀସବୁ ସରସ୍ୱତୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଧୀରେ
ଧୀରେ ହିନ୍ଦି ପ୍ରତି ନିଜର ସେବାଦ୍ୱାରା ସେ ‘ଦଦ୍ଦା’ ଭାବେ ପରିଚତ
ି
ହେବାରେ ଲାଗିଲେ।

ଦଦ୍ଦାଙ୍କ ହିନ୍ ଦି ସେବା

1905 ରୁ 1925 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡରେ ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣଙ୍କ କବିତା
ସରସ୍ୱତୀରେ ପ୍ରକାଶ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ହେମନ୍ତ ପରେ ଜୟଦ୍ରଥ,
ଭାରତ-ଭାରତୀ, ସାକେତ ଭଳି ଅନେକ କବିତା ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ
ପାଇବା ପୂର୍୍ବରୁ ସରସ୍ୱତୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋ�ୋଇଥିଲା। ମହାବୀର ପ୍ରସାଦ
ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବାବଦରେ ସାକେତର ମୁଖବନ୍ଧରେ
ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେମିତ ି ତୁ ଳସୀ ଦାସ ମାନସ ନାଦ କରିଥାନ୍ତେ
ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମିଳି ନଥାଆନ୍ତା ମହାବୀର ପ୍ରସାଦ? ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟ ି
କବିତା କାଳଜୟୀ। 1910ରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ରଙ୍ଗମେ ଭଙ୍ଗ’ କବିତା ଅନେକ
ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଭରପୂର ଥିଲା । 1921ରେ ମହାବୀର ପ୍ରସାଦ
ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୈ�ୈଥିଲି
ଶରଣ ଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅତ୍୍ୟୟାଚାରୀ ବ୍ରିଟିଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ
କରିଥିଲେ।
ଆମେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ କଥା ଶୁଣୁ ସେତେବେଳେ
ଗୋ�ୋଟିଏ ଅଲଗା ଅନୁ ଭୂତି ଆମ ଦେଶ ଓ ମନଭିତରେ ହୋ�ୋଇଥାଏ। ସେ
ଲେଖିଥିଲେ:

आज की चित्तौड़ का सुन नाम कुछ जादू भरा

ମୈ�ୈଥଲ
ି ି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ

चमक जाती चंचला-सी चित मेें करके त््वरा

ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅନ୍୍ୟ କବିତା ସମାହାରଗୁଡ଼କ
଼ି ଭିତରେ ରଙ୍ଗମେ ଭଙ୍ଗ
ପରେ ଆସିଥିଲା ଜୟଦ୍ରଥ ବଧ। ଏହି କବିତାରେ ସେ 1905 ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଥିଲେ:

वाचक! प्रथम सर््वत्र ही ‘जय जानकी जीवन’ कहो।
फिर पूर््वजोों के शील की शिक्षा तरंगोों मेें बहो।।
दु:ख, शोक, जब जो आ पड़़े, सो धैर््य पूर््वक सब सहो।
होगी सफलता क््योों नहीीं कर्तत्तव््य पथ पर दृढ़ रहो।।
अधिकार खो कर बैठ रहना, यह महा दुष््कर््म है।
न््ययायार््थ अपने बंधु को भी दंड देना धर््म है।।

ଜୟଦ୍ରଥ ବଧ କବିତା ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପରିଚୟ
ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ1914ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଭାରତ-ଭାରତୀ
କବିତା ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନ୍୍ୟତା ଦେଇଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଭାରତୀ ଏତେ ଲୋ�ୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା ଯେ, ଚାହୁ ଁ ଚାହୁ ଁ
ଏ କବିତା ବହି ଶେଷ ହୋ�ୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁ ଇ ମାସ ଭିତରେ ଏହାର
ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶକ ବାଧ୍ୟ ହୋ�ୋଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଆନ୍ଦୋଳନ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼କ
଼ି ରେ ହେଉଥିବା ସକାଳ ପ୍ରାର୍୍ଥନାରେ
ଭାରତଭାରତୀ ଗାନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଗାଁରେ ଅପାଠୁଆ ଲୋ�ୋକେ
ବି ଏହାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଗାଉଥିଲେ। ମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋ�ୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନାଗପୁରରେ
‘ଝଣ୍ଡା ସତ୍୍ୟୟାଗ୍ରହ’ ବ୍୍ୟୟାପିଲା ସେତେବେଳେ ସତ୍୍ୟୟାଗ୍ରହୀ ବିଭିନ୍ନ
ଶୋ�ୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଭାରତ-ଭାରତୀ ଗୀତ ଯେମିତ ି
ଏକ ପ୍ରରିତ ଶକ୍ତି ହୋ�ୋଇଯାଇଥିଲା, ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଦେଖି
ଇଂରେଜ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଏହି ଗୀତ ଗାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ଲଗାଇଲେ। ଯେତେ କପି ଥିଲା ସବୁ କୁ ଜବତ କରିଲେ। ଜଆଜି ଯଦି
ସାହିତ୍୍ୟ ଜଗତରେ ସଂସ୍କାରଜଏବଂ ନବଜାଗରଣର କଥା ଉଠେ ତେବେ
ବାଲ ଭାରତୀ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୋ�ୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋ�ୋକିତ କରେ।
1914 ଶକୁ ନ୍ତଳା ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଏହାର ଦୁ ଇ ବର୍୍ଷ ପରେ ପ୍ରକାଶ
ହୋ�ୋଇଥିଲା କିସାନ୍। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ କୃ ଷକମାନଙ୍କ ଦୁ ର୍ଦ୍ଦିନକୁ ପ୍ରକାଶ
କରିଥିଲେ ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣ। 1933 ମସିହାରେ ସିଦ୍ଧରାଜ, ଦ୍ୱାପର ଭଳି
ଏତିହାସିକ କିମ୍୍ବଦନ୍ତୀଭିତ୍ତିକ କବିତା ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ଖାଲି କବିତା ନୁ ହେଁ ସେ ଲେଖି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଟ ି କାହାଣୀ,
ଉପନ୍୍ୟୟାସ, କବିତା, ନିବନ୍ଧ ପତ୍ର, ଆତ୍ମକଥା, ମହାକାବ୍୍ୟ ଆଜି ଭାରତୀୟ
ସାହିତ୍୍ୟ ଦୁ ନଆ
ି ର ଗୋ�ୋଟିଏ ଗୋ�ୋଟିଏ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋ�ୋଇ ରହିଛ।ି ତାଙ୍କୁ
ଯେତେବେଳେ ପଚାଶ ବର୍୍ଷ ବୟସ ହୋ�ୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଶର
ବିଭିନ୍ନ କୋ�ୋଣ ଅନୁ କୋ�ୋଣରୁ ସାହିତ୍୍ୟପ୍ରେମୀ ବନାରସଠୁ ନେଇ ଚିରଗାଁ
ଯାଏ ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣଙ୍କ ପଚାଶତମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ବିଶେଷ ଆୟୋ�ୋଜନରେ
ପାଳନ କରିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ‘ରାଷ୍ଟ୍ର କବି’ ଉପାଧିରେ
ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର କବି ନାଁରେ
ପରିଚତ
ି ହେଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଶେଷ ନ ହେଉଣୁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି
ଖବର ସାମ୍୍ନନାକୁ ଆସିଲା ତାହା ଥିଲା 1937ରେ ସାକେତ ର ପ୍ରକାଶନ।
ଏଥିପାଇଁ ମୈ�ୈଥିଲି ଶରଣଙ୍କୁ ହିନ୍ଦି ଭାଷାର ସର୍୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାରରେ
ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। n
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ବିଶେଷ ରି ପୋ�ୋର୍୍ଟ ଧାରା 370ରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ତିନବ
ି ର୍୍ଷ

ଜମ୍-କଶ୍୍ମ
-ମୁ କଶ୍୍ମମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ

ବିକାଶ ପାଇ ଁନୂ ଆ ସକାଳର ଉଦୟ

ତିନବ
ି ର୍୍ଷ ପର୍୍ବବେ
ୂ 5 ଅଗଷ୍ଟକୁ
‘ଏକ ଭାରତ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’
ଭାବନା ଆହୁ ରି ମଜଭୁତ ହେଲା,
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶ ଅନ୍୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ
ତୁ ଳନାରେ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ
ପଛରେ ପଡ଼଼ିଥିବା ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀର
ଏବଂ ଲଦାଖରୁ ଧାରା 370କୁ
ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଘୋ�ୋଷଣା କରିଲେ। ବିଗତ
ତିନବ
ି ର୍୍ଷରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଶର
ଅନ୍୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼କ
଼ି ସହ ତାଳ ମିଳାଇ
ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଅର୍୍ଥଥାତ୍
ଜମ୍ମୁ କଶ୍୍ମମୀର ବି ଦେଖୁଛ ି ବିକାଶର
ନୂଆ ସକାଳ...।
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ମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀରରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂ ତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବିକାଶଶାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ଧାରା 370 ଏବଂ 35A ହଟାଇବା ପରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ
ନୂ ତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତିନ ି ବର୍୍ଷ ପୂର୍୍ବବେ, ଅଗଷ୍ଟ 5 ଦିନ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍୍ମମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ
ଦେଶର ଅନ୍୍ୟ ରାଜ୍୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋ�ୋଇଥିଲା ଏହିକ୍ରମରେ 2019ରୁ
ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିଲା ଜମ୍ମୁ କଶ୍୍ମମୀରରେ ନୂ ତନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସୁଯୋ�ୋଗ। 7 ଟି ନୂ ତନ ମେଡିକାଲ
କଲେଜ ଏବଂ 5 ଟି ନୂ ତନ ନର୍୍ସିିଂ କଲେଜକୁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯିବା ସହ ଏଠାରେ ମେଡିକାଲ
ସିଟ୍ ସଂଖ୍୍ୟୟା 500 ରୁ ବଢ଼଼ାଇ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀରରେ ଅନେକ ଜଳ
ବିଦ୍୍ୟୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ଷମ ହୋ�ୋଇଛି। ଏସବୁ ଏଠାରେ ଉଦ୍୍ୟୟୋଗଗୁଡ଼କ
଼ି ୁ ସହାୟକ ହେବା
ସହ ଏଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବ। କୃ ଷର
ି ବିକାଶ ସହିତ ଏଠାକାର ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇବ ଏବଂ ଅର୍୍ଥନୀତି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀର ଦ୍ୱାରା ଗୋ�ୋଟିଏ ନେସନ୍- ୱାନ୍
ରେସନ୍ କାର୍୍ଡ ଯୋ�ୋଜନା କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ ହୋ�ୋଇଛି। ସେହିପରି ଉଜ୍ଜଳା, ଡିବଟ
ି ,ି ସୌ�ୌଭାଗ୍୍ୟ ଏବଂ
ଅନ୍୍ୟୟାନ୍୍ୟ ଯୋ�ୋଜନା ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀରରେ ଶତପ୍ରତିଶତ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ
ଜଣେ ବ୍୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଘଟେ, ତାର ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଆଶା ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି

ବିଶେଷ ରି ପୋ�ୋର୍୍ଟ ଧାରା 370ରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ତିନବ
ି ର୍୍ଷ

ପାଏ ଏବଂ ଏହା ଅର୍୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀ ଏକ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଯୋ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି,
ଯେଉଁଥିରେ 2022 ପୂର୍୍ବରୁ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ପରିବାରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ
ଜଳ ଯୋ�ୋଗାଇବାର ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ଧାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 15,
2022 ସୁଦ୍ଧା ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀର ସରକାର ଏହି ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ
ଯାଉଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ
ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ବ୍୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁ ଷ୍୍ମମାନ ଭାରତ ଯୋ�ୋଜନାର ଲାଭ
ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୱାସ ଯୋ�ୋଜନା- (ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ
ଗ୍ରାମୀଣ) ଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀ ଲୋ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀରରେ ଧାରା 370 ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ କ’ଣ ବଦଳିଛ ି
ତାହାକୁ ବୁ ଝବ
ି ା ଲାଗି ଗତ 70 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶର ଗତି ଏବଂ
ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଏବେକାର ପରିବର୍ତତ୍ତନ ସହ ତୁ ଳନା
କରିବାକୁ ପଡ଼଼ିବ। 70 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍୍ୟର ପ୍ରାୟ 2,20,000
ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ଶୌଚାଳୟ ନ ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁଳି
ଏବଂ ପାନୀୟଜଳ ଭଳି ମୌ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ପହଞ୍ଚିପାରି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ 2-3 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ଏହି
ସମସ୍ତ ସୁବଧ
ି ା ଯୋ�ୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀରର
ଗାଁ ଗାଁ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି ପାହାଡ଼଼ି ଲୋ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଆରକ୍ଷଣର କୌ�ୌଣସି ସୁବଧ
ି ା ନଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ସେମାନେ
ହକ୍ଦାର ହୋ�ୋଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀରର ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଘରେ ବିଜୁଳି
ପହଞ୍ଚୁଛି।
ରାଜ୍୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା
ସମୟରେ କମ୍ ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରାଧାନ୍୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର
ଅର୍୍ଥ ରହିଛ ି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରାଜ୍୍ୟରେ ସମତୁ ଲ କରିବା। ଏଥିଲାଗି
କମ୍ ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ
ବ୍୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦୃ ଶ୍୍ୟ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍୍ମମୀରେ ଏକ ୟୁ ଟ ି କରିଡର
ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ପର୍୍ଯ୍ୟୟାପ୍ତ ମାନବସମ୍୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ
କରାଯାଉଛି। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ଡୋ�ୋଗ୍ରି ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀକୁ
ସରକାରୀ ଭାଷା ମାନ୍୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା କାର୍୍ଯ୍୍ୟକୁ ସହଜ କରିବ।
ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍୍ମମୀରରେ ତିନ ି ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍୍ବବାଚନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଭାବେ
ସମାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅଧିକାର ବ୍୍ୟବହାର
କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍୍ବବାଚନ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀରରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂ ତନ
ଆରମ୍ଭ ବୋ�ୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋ�ୋଇଛି। ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ
ନିରାପତ୍ତା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ ହେତୁ ଏଠାରେ ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍୍ୟୟା ଅନେକ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତତ୍ତମାନ ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟକମାନେ ଏହାର ସୌ�ୌନ୍ଦର୍୍ଯ୍୍ୟ ଓ
ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଉପଭୋ�ୋଗ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅର୍୍ଥଥାତ୍ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟନ
ଶିଳ୍ପ ପୁଣି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋ�ୋଇଛି। ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ସେହି
ସ୍ଥାନଗୁଡ଼କ
଼ି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଯାହା ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ
ହୋ�ୋଇପାରିବ। ବିଦେଶୀ ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ହିମାଳୟର 137
ପର୍୍ବତ ଶିଖର ଉନ୍୍ମକ୍ତ
ମୁ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 15 ଟି ଶିଖର ଜମ୍ମୁକଶ୍୍ମମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଲଦାଖରେ ଏକ ବୌ�ୌଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟୟନ
କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ ସ୍ଥାପନାକୁ ବାସ୍ତବରୂପ
ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁ ତଦିନରୁ ଲଦାଖର ଲୋ�ୋକେ ଏହାକୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର
ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ମାନ୍୍ୟତା ଦେବା ଲାଗି ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଏହା

ଆର୍ଥିକ ପରି ଚାଳନାରେ ଅଭୂତପୂର୍୍ବ ପାରଦର୍ଶିତା
ସମସ୍ତ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ପାଇଁ
ଇ-ଟେଣ୍ଡର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ଜିଓ ଟ୍୍ୟୟାଗିଂ ଏବଂ
100% ସାର୍ଟିଫି କେଟ୍

ଜନତାଙ୍କ ଯୋ�ୋଜନା, ଜନତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସଶକ୍ତିକରଣ ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ,
ଯେଉଁଥିରେ କୌ�ୌଣସି ନାଗରିକ ଯେକୌ�ୌଣସି ଚାଲୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ
ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତମ
ତ୍ତ ାନ ଏହା ଏଥିଲାଗି ପ୍ରାୟ 39 ହଜାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ।

ସୁଶାସନର ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟ
ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀର ଉତ୍ତମ ଶାସନ
ସୂଚକାଙ୍କରେ ଦେଶ ପାଇଁ
ମାନଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛ।ି

50276

ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ 2021-22 ରେ ସମାପ୍ତ
ହୋ�ୋଇଥିବାବେଳେ 2019-20 ରେ
12367 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପୂର୍ଣଣ୍ଣ ହୋ�ୋଇଛି।

ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶାଳ ପରି ବର୍ତତ୍ତନ

3500

ମେଗାୱାଟ ଏବେ ଉତ୍ପାଦନ
ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ତିନ ି
ବର୍୍ଷରେଏହା ଦୁ ଇଗୁଣ ଏବଂ
ଆଗାମୀ 7 ବର୍୍ଷରେ ତିନଗ
ି ଣ
ୁ ା
କରିବାକୁ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ 2019-20ରେ,
1325 କିଲୋ�ୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍୍ମମାଣ
କରାଯାଇଥିଲା। 2021-22ରେ ଏହା
3284 କିଲୋ�ୋମିଟର ହୋ�ୋଇଛି। ଏହି
ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଭ୍୍ୟନ୍ତରୀଣ
ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋ�ୋଗ କରିବା ପାଇଁ 125
ସେତୁ ନିର୍୍ମମାଣ ହେବ।

2019-20 ରେ ନାବାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା
84 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁ ମୋ�ୋଦିତ
ହୋ�ୋଇଥିବାବେଳେ 202122 ମସିହାରେ 400 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ
ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି। 200 ରୁ
ଅଧିକ ସେବା ଅନଲାଇନରେ ଏବଂ
ଏକକ ୱିଣ୍୍ଡଡୋରେ ଉପଲବ୍ଧ।

କୃଷି ଏବଂ କୃଷକର ଆନନ୍ଦ
n

n

କୃ ଷର
ି ୁ ମାସିକ ଆୟ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍୍ୟ ତୃ ତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛ।ି କୃ ଷି ଏବଂ
ସହଯୋ�ୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍୍ଶନକାରୀ ରାଜ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋ�ୋଇପାରିଛ।ି
କଶ୍୍ମମୀରର କେଶର ଜିଆଇ ଟ୍୍ୟୟାଗ୍ ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃ ଦ୍ଧି
କେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛ।ି କିସାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍୍ଡର ଲାଭ
ପରିସର, ପିଏମ କିସାନ ଯୋ�ୋଜନା ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। 4219
ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋ�ୋଟିଏଲେଖାଏ ଧାନ ଥ୍ରେସରକୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି। ଅନ୍୍ୟୟାନ୍୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ କୃ ଷଜ
ି ାତ ଦ୍ରବ୍୍ୟଲାଗି ବିଶ୍ୱବ୍୍ୟୟାପୀ ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହନ
ଦିଆଯାଉଛି।
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ବିଶେଷ ରି ପୋ�ୋର୍୍ଟ ଧାରା 370ରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ତିନବ
ି ର୍୍ଷ

ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପ

ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସମୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ
ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି 7177 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍୍ୟୟ କରାଯାଉଛି।
ଏହାଦ୍ୱାରା 2 ନୂତନ ଏମ୍୍ସ, 10 ଟି ନୂତନ ନର୍୍ସିିଂ କଲେଜ, 2 ଟି ରାଜ୍୍ୟ
କର୍୍କଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, 7 ଟି ନୂତନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, 5 ଟି ନର୍୍ସିିଂ କଲେଜକୁ
ନବୀକରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 274 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶକରାଯାଉଛି।

881

କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍୍ୟୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ
ଭିତ୍ତିଭୂମି ନବୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ମୋ�ୋଟ
14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 132ଟି କାର୍୍ଯ୍୍ୟ
ଶେଷ ହୋ�ୋଇଛି ଏବଂ ବାକି 2022-23
ମସିହାରେ ଶେଷ ହେବ।

ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ,
ଆୟୁ ଷରେ
ନିବେଶ
ନୀତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଦିଆଯାଇଛି।
ନିଶାମୁକ୍ତି ପାଇଁ
ନୀତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ।

202 ରେ ଅମ୍୍ଳଜାନ କାରଖାନାର ସଂଖ୍୍ୟୟା 24 ଥିଲା ଯାହାକି ବର୍ତତ୍ତମାନ
173 କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷମତା 14916 ଏଲ୍ପିଏମ୍ରେ
ଆହୁ ରି 1,20,000ଏଲ୍ପିଏମ୍ଯୋ�ୋଡ଼଼ାଯାଇଛି।
କୋ�ୋଭିଡଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ 418 ରୋ�ୋଗୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପିଏମ୍କେୟାର
ଫଣ୍ଡରୁ ପେନସନ୍ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବା ସହ ଏବଂ 414 ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି।

600

59

ରୁ ଅଧିକ ନିର୍୍ମମାଣ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା
ସମାପ୍ତ ହୋ�ୋଇଛି ‘ସମଗ୍ର ବିଦ୍୍ୟୟାଲୟ ଏବଂ 23
ଶିକ୍ଷା’ ଅଧୀନରେ
ହଷ୍ଟେଲ

38000
ଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତ କରାଯାଇଚି
ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀରରେ

ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମଥର
ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ କାର୍୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସ୍ଥାନାନ୍ତର-ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ
ଅନ୍୍ଲଲାଇନରେ କରାଯାଇଥିଲା।
4000 ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟକୁ ସୌ�ୌରଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା
500 ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟରେ ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ ଲ୍୍ୟୟାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା । 6 ଟି ଏକଲବ୍୍ୟ ମଡେଲ
ଆବାସିକ ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ ସହ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 200 ଟି ସ୍ମାର୍୍ଟ ସ୍କୁଲ।
ଆଇଆଇଟି, ଆଇଆଇଏମ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରେକର୍୍ଡ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋ�ୋଇଛି। ପ୍ରଥମ
ଥର ପାଇଁ 50 ଟି ନୂ ତନ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 25 ହଜାର
ଅତିରକ୍ତ
ି ସିଟ୍ଗୋ�ୋଟିଏ ବର୍୍ଷରେ ଯୋ�ୋଡ଼଼ାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାବିକାଶ ଲାଗି ଉପରେ
ନୂ ତନ ଜାତୀୟ ଜାତୀୟ ନୀତି କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।

ଯେଉଁ ପରିବାର କୋ�ୋଭିଡ୍ଦ୍ୱାରା ନିଜର ରୋ�ୋଜଗାରୀସଦସ୍୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଛି
ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବିଶେଷ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସମାନ ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁଯୋ�ୋଗ
n

n

n

n

5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ 60 ହଜାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋ�ୋଷ୍ଠୀ
ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ।
'ହୌ�ୌଶଲା' ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି।
ପ୍ରଥମ ବ୍୍ୟୟାଚ୍ ପାଇଁ 1.58 କୋ�ୋଟି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋ�ୋଇଛି।
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ , ନୀତିଗତ
ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହନ, ମିଶନ୍ ୟୁ ଥ୍ ଅଧୀନରେ ସହାୟତା, ଇ-କମର୍୍ସ ପ୍୍ଲଲାଟଫର୍୍ମ
ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଇତ୍୍ୟୟାଦି ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୂକ୍ତ।
ଡିଜ ି ପେ ସଖୀ, କୃ ଷ୍ଣ ସଖୀ, ପଶୁ ସାଖୀ, ଉଦ୍୍ୟମୀ ମହିଲା ହାଟ ଭଳି
ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂ ତନ ସୁଯୋ�ୋଗ।

ପୂରଣ ହେବା ସହ ଲଦାଖ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରୁଛି।
ଜନ କଲ୍୍ୟୟାଣରୁ ହିିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍୍ୟୟାଣ ଏହି ନୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତି ତଥା ରଣନୀତି ଆଧାରିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମ୍ମୁକାଶ୍୍ମମୀର-ଲଦାଖରେ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ବିକାଶ ସହିତ ‘ଏକ ଭାରତ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’
ଗଠନର ଚିନ୍ତାଧାରା ସାକାର ହୋ�ୋଇଛି। ତିନ ି ବର୍୍ଷ ପୂର୍୍ବବେ ଅଗଷ୍ଟ 5 ରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
10
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ନିବେଶ ପାଇ ଁଆକର୍୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ର

52000 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ
ପ୍ରସ୍ତାବ। ଯେଉଁଥିରେ 2.37 ଲକ୍ଷ
ନୂ ଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷଷ୍ୟ। ଏଥିରୁ
14500 କୋ�ୋଟି କଶ୍୍ମମୀର ଡିଭିଜନ୍
ପାଇଁ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ
21600 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା।

ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀରରେ ବିଶେଷ
କରି ଉପତ୍୍ୟକାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଏକ
ନୂ ତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିଲା। ଏହାର ସୁଖଦ ଫଳାଫଳ 2024 ବେଳକୁ
ଆହୁ ରି ପ୍ରସ୍ଫୁ ଟତ
ି ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, କାଶ୍୍ମମୀର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ହୃ ଦୟରେ ବାସ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ
କଥା ହୁ ଅନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଯୋ�ୋଜନା ସଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି କି

ବିଶେଷ ରି ପୋ�ୋର୍୍ଟ ଧାରା 370ରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ତିନବ
ି ର୍୍ଷ

ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସମାନତା ଏବଂ ନ୍୍ୟୟାୟ

ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁନୂ ତନ ଉଡ଼଼ାଣ ସୁଯୋ�ୋଗ
n

n

n

ମମକିନ୍, ତେସ୍ୱିନୀ, ରାଇଜ୍ଟୁଗେଦର, ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଆଦି କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା
ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋ�ୋଗ ମିଳଛ
ି ।ି କର୍ପୋରେଟସ୍ତରରେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁଯୋ�ୋଗ
ଖୋ�ୋଲିଛ।ି ଏହି ଯୋ�ୋଜନାରେ 100 ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକଙ୍କୁ ସୁଯୋ�ୋଗ।
ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂ ତନ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ
ରୋ�ୋଜଗାରର ସୁଯୋ�ୋଗ ଦେଇ ସଶକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଯୋ�ୋଗ୍୍ୟ ପ୍ରାର୍୍ଥଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ପ୍ରକ୍ରିୟ ଓ ଢଙ୍ଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆୟୋ�ୋଜନ କରାଯାଉଛି।
17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼଼ାରେ ଯୋ�ୋଡ଼଼ା ଯାଇଛି ଏବଂ 1.26 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ
କୋ�ୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଇନଡୋ�ୋର କ୍ରୀଡା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ରାଜ୍୍ୟର ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ
ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳ ପଡ଼଼ିଆ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍୍ଜଜାତୀୟ ମାନକ ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ
ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ।

ଆମପାଇ ଁଅଗଷ୍ଟ 5 ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଅଟଳ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ- କଶ୍୍ମମୀର
ଏବଂ ଲଦାଖକୁ ଏକ ନୂ ତନ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନିଶ୍ଚିତ
ଭାବେ ଅଟଳ ନିର୍ଣୟ
ଣ୍ଣ । ଅଗଷ୍ଟ 5 ରେ, ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀରରେ ଭାରତର
ସମ୍ବି ଧାନକୁ ପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଆଇନ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ ହୋ�ୋଇଛି। ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 5 ରେ 70 ବର୍୍ଷ ଧରି ଜମ୍ମୁକାଶ୍୍ମମୀର ଏବଂ ଲଦାଖର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼
ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇଛୁ। - ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ
n

n
n

n

n

n

n

n

n

ଅନ୍୍ୟ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆରକ୍ଷଣ
2 ରୁ 4% କୁ ବୃ ଦ୍ଧି। ସୀମାରେ ଥିବା
ଲାଇନ୍ଅଫ କଣ୍ଟେ୍ ରାଲ ନିକଟରେ
ରହୁ ଥିବା ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରକ୍ଷଣ 3 ରୁ
4% କୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।
ସବିସଙ୍କ
ି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆୟ ସୀମା
.5..5 ଲକ୍ଷରୁ 8 ଲକ୍ଷକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ଜନସଂଖ୍୍ୟୟା ଅନୁ ଯାୟୀ ବିଧାନସଭା
ଆସନରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ
ବ୍୍ୟବସ୍ଥା
ଏପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ 5,36,4336 ସ୍ଥାୟୀ
ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି
ଦୁ ଇଟି ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ
ସ୍ଥାନ, 2 ଟି ଆଦିବାସୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା, 15
ଟି ହଷ୍ଟେଲର ନବୀକରଣ, 60 ଟି ଗାଁରେ
ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ।

ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟନକୁ ନୂ ତନ ଡେଣା

ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆଇନ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ 20 ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା
ଯୋ�ୋଜନା ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ ହୋ�ୋଇଛି ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋ�ୋଇ 12,600 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହୋ�ୋଇଛି।
ଜନପ୍ରତିନଧି
ି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା କଭର
ଶାସନକୁ ସଂପୂର୍ଣଣ୍ଣ କାଗଜବିହୀନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। 1000 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ
ଭରତ ନେଟ ସଂଯୋ�ୋଗ
ଜମ୍ମୁ- କଶ୍୍ମମୀର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 150 ବର୍୍ଷ ପୁରୁଣା ଦୁ ର୍୍ବବାର ମୁଭ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ରଦ୍ଦ
କରିଦଆ
ି ଯାଇଛି। ଦୁ ଇଟି ରାଜଧାନୀଥିବାରୁ ଛଅ ମାସକୁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବା ଦର୍୍ବବାର୍
ମୁଭ୍ ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଖର୍ଚଚ୍ଚ ବଢ଼଼ୁଥିଲା।

ନାହିିଁ, ଲୋ�ୋକେ ତାହାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି କି ନା ସେ ସମ୍ପର୍୍କରେ ପଚାରି ବୁ ଝନ୍ତି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ପରିବେଶ ରହିଛ ି ତାହାରି
ଆଧାରରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍୍ମମୀରରେ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍୍ୱୱିତ ହେବା ଉଚିତ, ଆଉ ତାହା
ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ହେଉଛି। ଏଥି ସହିତ ନୂ ତନ ଜମ୍ମୁ -କଶ୍୍ମମୀର ଏବଂ ଲଦାଖର
ଲୋ�ୋକେ ଅତୀତର ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଦୂ ର କରିବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ଭବିଷ୍୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍୍ବରୁ ପୁଲୱାମାରେ

n

ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତତ୍ତନ କରି
ଏହାର ପରିସର ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି।
ପାହାଡ଼଼ି କହୁ ଥିବା ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ 4%, ଏବଂ
ଅର୍୍ଥନୈ�ୈତକ
ି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଦୁ ର୍୍ବଳ ବର୍୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ
10%।

ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରେକର୍୍ଡ ସଂଖ୍୍ୟୟାରେ ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟକ।
ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରୁ ମାର୍ଚଚ୍ଚ 2022 ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ 79
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟକ ଜମ୍ମୁ କଶ୍୍ମମୀର ପରିଦର୍୍ଶନ
କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଡିସେମ୍ର
୍ବ 2021ରେ ଶ୍ରୀନଗର
ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍୍ୟୟା 3.24
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକଥିଲା। 75 ଟି ଅଫବିଟ୍ ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟନ
କେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ହାଉସବୋ�ୋଟ
ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ସୁଫି ସାହିତ୍୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍୍ୟୟାନ୍୍ୟ ଉତ୍ସବର
ଆୟୋ�ୋଜନ କରି ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟନକୁ ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି।

ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତତ୍ତମାନ
2,000 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍୍ୟୟରେ ପୁଲୱାମାରେ ଏମ୍୍ସ ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଉଛି।
ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି ଆଇଆଇଟି, ଏନ୍ଆଇଏଫ୍ଟ ି
ଇତ୍୍ୟୟାଦ ି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 900 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଉଛି। ଏହା
ସହିତଆହୁ ରି ଦୁ ଇଟି ଏମ୍୍ସ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିର୍୍ମମାଣ
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। n
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ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାର ଗସ୍ତ

ନମଃ ଶିବାୟ
ଶ୍ରାବଣର ଅବ୍୍ୟବହିତ ପୂର୍୍ବରୁ ମହାଦେବ ନଗରୀ ଦେବଘରକୁ
ନୂ ତନ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉପହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ 16
ହଜାର କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶରେ ଯାଜନା ଆରମ୍ଭ…

ହାଇସ୍ପୀଡ୍କନେକ୍୍ଟଭ
ଟି ିଟ ି କେବଳ ସହରଗୁଡ଼କ
଼ି ୁ
ଯୋ�ୋଡ଼଼େ ନାହିିଁ ବରଂ ଏହା ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବି
ତ୍ୱରାନ୍୍ୱତ
ୱି କରିଥାଏ। ଏହିକ୍ରମରେ କେବଳ ବଡ଼
ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼କ
଼ି ରେ ସୀମିତ ଥିବା ବିମାନ
ସେବାକୁ ‘ଉଡ଼଼ାନ’ ଯୋ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟମ
ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ସହରଗୁଡ଼କ
଼ି ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର
ପ୍ରୟାସ ହୋ�ୋଇଛି। ପରିବର୍ତତ୍ତନର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା
କେବଳ ଯୋ�ୋଗାଯୋ�ୋଗ ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ
ସୀମିତ ନାହିିଁ ବରଂ ଏହା ସହ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ
କ୍ଷେତ୍ରଗଡ଼଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଭଗବାନ ବୁ ଦ୍ଧଙ୍କ ନଗରୀ କୁ ଶୀନଗର ପରେ
ଏବେ ମହାଦେବ ନଗରୀ ଦେବଘର ଏହାର
ସାକ୍ଷୀ ହୋ�ୋଇଛି।
12
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ଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା
ବୈ�ୈଦ୍୍ୟନାଥ। ଏହି ଧାମକୁ ଆସିବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସରି େ ଅଧୀର
ହୋ�ୋଇଯାଏ। ଭାରତରେ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏହି ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର
ବର୍ତତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ ନୂ ଆ ବିମାନବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ
ସ୍ଥାନ ସହ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ। 12 ଜୁ ଲାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ
ଦେଓଘର ବିମାନବନ୍ଦରର ଉଦଘାଟନ କରିବା ପରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋ�ୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ
କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଦର୍୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି
ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 16,800 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍୍ୟର
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ ସହ ଅନେକ ନୂ ଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଦେଓଘରର ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଶର ଛୋ�ୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସହରକୁ ସଂଯୋ�ୋଗ
କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିବା ଉଡାନ ଯୋ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ 12 ଜୁ ଲାଇରେ ବିମାନ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି। ଏହା
ଝଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃ ତ ହୋ�ୋଇଛି। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ସେହି ଭିଜନରଏକ ଅଙ୍ଗ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋ�ୋଗାଯୋ�ୋଗ ସହ ଆସ୍ଥା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମମ୍ୟ ସହ
ଯୋ�ୋଡ଼଼ା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଯୋ�ୋଜାନା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରର
ଉଦଘାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବାବା ବୈ�ୈଦ୍୍ୟନାଥଙ୍କ
ଆଶୀର୍୍ବବାଦରେ 16,000 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି
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ଦେଓଘରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, 2018ରେ
ପିଏମ ମୋ�ୋଦୀ ବି ଏଥିପାଇ ଁଭି ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ଥଲେ
ି

n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ 25 ମଇ
2018ରେ ଦେଓଘରରେ ବିମାନବନ୍ଦର
ବିକାଶ ପାଇଁ ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଥିଲେ।
ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ 401 କୋ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ବ୍୍ୟୟରେ ନିର୍୍ମମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଓଘର
ବିମାନବନ୍ଦର 657 ଏକର ପରିସରରେ
ବ୍୍ୟୟାପିଛ।ି ଏଥିରେ ରନୱେ ନିର୍୍ମମାଣ ମଧ୍ୟ
ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତ। ଏହାର ଲମ୍୍ବ 2500 ମିଟର ଏବଂ
ଏହା 45 ମିଟର ଚଉଡ଼଼ା। ଏହି ରନୱେ
ଉଭୟ ଏୟାରବସ୍ ଏ 320 ଏବଂ ବୋ�ୋଇଙ୍ଗ
737 ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ
ସକ୍ଷମ।

ସେବାଗୁଡକ
ି ଦେଶକୁ ଉତ୍ସର୍୍ଗ କରିଥିଲେ।
ଦେଓଘରରେ ଥିବା ଏମ୍୍ସ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର
ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ।
n

n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍୍ସ, ଦେଓଘର ରୋ�ୋଗୀ
ଇନ୍ପେସେଣ୍ଟ ବିଭାଗ (ଆଇପିଡ)ି
ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ସହ ଜଡ଼଼ିତ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 10 ହଜାର କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ମୂଲ୍୍ୟର ଅନେକ ସଡ଼କ ଯୋ�ୋଗାଯୋ�ୋଗ
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ 3000 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍୍ୟର ବିଭିନ୍ନ
ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୂଳଦୁ ଆ
ପକାଇବା ସହ କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଦୁ ଇଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗୋ�ୋଡ୍ଡା-ହଂସଡିଆ
ବିଦ୍୍ୟୟୁତୀକରଣ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଗରହୱାମହୁ ରଆ
ି ଦୋ�ୋହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶ
ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍୍ଗଗୀକୃ ତ

ହାୱାଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁ ଥିବା ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁବିମାନ ଯାତ୍ରା
n

n

ଉଡାନ ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଗତ 5-6 ବର୍୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ବିମାନବନ୍ଦର, ହେଲିପୋ�ୋର୍୍ଟ ଏବଂ ୱାଟର
ଏରୋ�ୋଡ୍୍ରରୋମ ମାଧ୍ୟମରେ 70 ରୁ ଅଧିକ ନୂ ତନ
ସ୍ଥାନ ସଂଯୋ�ୋଗ ହୋ�ୋଇଛି।
ଉଡାନ ଯୋ�ୋଜନା ଅନୁ ଯାୟୀ, ଏପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ 1
କୋ�ୋଟି ଯାତ୍ରୀ ବହୁ ତ କମ୍ ମୂଲ୍୍ୟରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା

କରିଛନ୍।ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋ�ୋକ
ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମଥର ବିମାନବନ୍ଦର
ଦେଖିବା ସହ ବିମାନରେ ଚଢ଼଼ିବା ସୁଯୋ�ୋଗ
ପାଇଛନ୍।ତି
n

ଆଜି 400 ରୁ ଅଧିକ ନୂ ତନ ରାସ୍ତାରେ ସାଧାରଣ
ନାଗରିକଙ୍କ ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ସୁବଧ
ି ା ପାଇଛି

ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଆଠ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜପଥ,
ରେଳପଥ, ଆକାଶପଥ, ଜଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ
ସଂଯୋ�ୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ବିହାର
ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃ ତ ହେବେ। ଅର୍୍ଥଥାତ୍

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାର ଗସ୍ତ

... ବିହାର ବିଧାନସଭା ର
ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ ବୋ�ୋଧନ

ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ
ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ
ପହଞ୍ଚିଥଲେ
ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍୍କ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍୍ୟତମ ସୌ�ୌନ୍ଦର୍୍ଯ୍୍ୟ। 12
ଜୁ ଲାଇରେ ବିହାର ବିଧାନସଭାର
ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋ�ୋହର ଉଦ୍ଯାପନର
ସମାରୋ�ୋହରେ ଏହା ଦୃ ଶ୍୍ୟମାନ
ହୋ�ୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଏଠାରେ ସମ୍ବୋଧିତ
କରିଥିଲେ। ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ
ସମ୍୍ବବୋଧନ କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
‘‘ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼କ
଼ି ବାବଦରେ
ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ସେତେବଳେ ଲିଛବି
ଏବଂ ବଜ୍ଜି ଗଣତାନ୍ତଅିକ ପରମ୍ପରାର
ଶିଖରରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର
ଏକ ବଡ଼ ଭୂଭାଗ ସଭ୍୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତ ି
ଆଡ଼କ ନିଜର ପାଦ ପକାଉଥିଲେ
ସେତେବେଳେ ବୈ�ୈଶାଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ
ଲୋ�ୋକତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା।’’ ଲୋ�ୋକତନ୍ତ୍ର
ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟରେ ବିହାର ବିଧାନସଭାର ଶତାବ୍ଦୀ
ସମାରୋ�ୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋ�ୋଦୀ କହିଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦ କିଛ ି ବିହାର
ମାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ
ଯଥେଷ୍ଟ । ବିହାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛ ି
ବି ସ୍ୱୀକାର କରି ନପାରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ
ମଧ୍ୟ ବିହାର ଏହି ମୂଳଦୁ ଆ ଉପରେ ସେମିତ ି
ଦୃ ଢ଼ ହୋ�ୋଇ ଠିଆ ହୋ�ୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଧାନସଭାରେ ଶତାବ୍ଦୀ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ତମ୍ଭର
ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ
ସେ ବିଧାନସଭା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଏବଂ
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଲେ।
ବିହାରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଇତିହାସ ଏବଂ
ବର୍ତତ୍ତମାନର ନାଗରିକ ଗଠନର ବିକାଶ
ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍୍ୟୟାଲେରୀରେ
ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋ�ୋଗାଇବ। ଆଦିବାସୀ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିପରି ଆଧୁନକ
ି ସୁବଧ
ି ା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଗ୍୍ୟ ପରିବର୍ତନ
ତ୍ତ
ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରସାଦ ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ବାବା ବୈ�ୈଦ୍୍ୟନାଥ ଧାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବଧ
ି ାକୁ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। n
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ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ସେମି କଣ୍ଡକ୍୍ଟର ନିର୍୍ମମାଣର
କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଗୁଜରାଟ
‘ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ଇଣ୍ଡିଆ’ ଦ୍ୱାରା ଟେକ୍୍ନନୋଲୋ�ୋଜିର ଠିକଣା
ବ୍୍ୟବହାର କିପରି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ
ବୈ�ୈପ୍୍ଲବକ
ି ସାବ୍୍ୟସ୍ତ ହୋ�ୋଇଛି, ତାହାର ଏକ ପ୍ରକୃ ଷ୍ଟ
ଉଦାହରଣ ସାଜିଛ ି ଭାରତ। ସାତବର୍୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ
ହୋ�ୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ସହ ତାଳ
ଦେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋ�ୋଇଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱର 40 ପ୍ରତିଶତ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
କାରବାର ଆମ ଦେଶରେ ହେଉଛି। ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ଇଣ୍ଡିଆ
ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପାରଦର୍ଶିତା ଆସିଛ ି ତାହା ଗରିବ ଓ
ମଧ୍ୟବିତ୍ତବର୍୍ଗଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ତରରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି
ଦେଇଛି। ଏବେ ଭାରତ ସେମି କଣ୍ଡକ୍୍ଟର ଚିପ୍ନିର୍୍ମମାଣ
ହବ୍ହେବା ଦିଗରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ଶୃ ଙ୍ଖଳାରେ
ଗୁଜରାଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍୍ୟମ।
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧୀନରେ ଜୁ ଲାଇ 4 ତାରିଖରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଗାନ୍ଧିନଗରଠାରେ
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ଇଣ୍ଡିଆ ସପ୍ତାହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ
ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଡି

ଜିଟାଲ୍ କାରବାରରେ ଦ୍ରୁ ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ
ଅର୍୍ଥନୀତିପାଇଁ ନୂ ଆ ଦିଗ ନିର୍ଣଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ଆଜି ସମାଜର
ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ବର୍୍ଗ ମୋ�ୋବାଇଲ୍ ଫୋ�ୋନର ଗୋ�ୋଟିଏ କ୍୍ଲକ୍
ଲି ମାଧ୍ୟମରେ
ସହଜରେ ନେଣ ଦେଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଚର ସିଂ ଜଣେ ବ୍୍ୟବସାୟୀ।
ସେ କୁ ହନ୍,ତି “ଆଜିର ଯୁଗ ହେଉଛି ବଟନ୍ ଯୁଗ। ଆଜି ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ
ଗ୍ରାହକ ପଚାରନ୍-ତି କ୍୍ୟୟୁଆର କୋ�ୋଡ୍ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ପୁଣି ଡିଜଟ
ି ାଲ
ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋ�ୋଲି ଥିବା ସାଧାରଣ
ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼କ
଼ି ସାଧାରଣ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ
ସହଜ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁ ଥିବା
ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋ�ୋଗ ଦେଇଛି। ବିହାରର
ମୁଜାଫରପୁରର ସିଏସସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଋଷି ରାଜ କହନ୍ତି, “ଏଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ଗାଁରେ ଏକ ପରିବର୍ତତ୍ତନ ଆଣିଛ।ି ଏଥିଯୋ�ୋଗୁ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି
ମିଳଛ
ି ଆ
ି ଉ ଗାଁ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଅବାଶ୍୍ୟକ ସେବା ଲାଗି ଆଉ
ବାହାରକୁ ଯିତବାକୁ ହେଉନି। ନିଜ ଘର ପାଖରେ ସେମାନେ ସବୁ କଛ
ି ି
ସରକାରୀ ସୁବଧ
ି ାକୁ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଲୋ�ୋକମାନେ ଏଥିରେ
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ବହୁ ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ” ବାସ୍ତବରେ, ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋ�ୋକଙ୍କ
ଜୀବନରେ ଅନେକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତତ୍ତନ ଆଣିଛ।ି 8-10 ବର୍୍ଷ
ପୂର୍୍ବବେ ଜନ୍୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉ ବା କୌ�ୌଣୗସି ବିଲ୍ ଦାଖଲ, ରାସନ,
ଆଡମିଶନ, ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଏପରିକି ବ୍୍ୟୟାଙ୍କଗୁଡ଼କ
଼ି ର ସେବା ପାଇଁ
ଏକ ଲମ୍୍ବବା ଲାଇନରେ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼଼ୁଥିଲା। ଏବେ
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସବୁ ସମସ୍୍ୟୟାର ସମାଧାନ ହୋ�ୋଇଛି।
ଆଜି ଡିଜଟ
ି ାଲାଇଜେସନ୍ ହେତୁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସଂରକ୍ଷଣ,
ବ୍୍ୟୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଇତ୍୍ୟୟାଦି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ, ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ
ମିଳବ
ି ା ସହ ତାହା ସୁଲଭ ହୋ�ୋଇପାରିଛ।ି
ଗାନ୍ଧିନଗରରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସପ୍ତାହ 2022ର ଉଦଘାଟନ
କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆର
ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଯେଉଁ ଦେଶ
ଟେକ୍୍ନନୋଲୋ�ୋଜିକୁ ନ ଆପଣାଏ ତାକୁ ସମୟ ପଛରେ ଛାଡ଼଼ି ଚାଲି ଯାଏ।
ତୃ ତୀୟ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଭାରତ ଏହାର ଭୁକ୍ତି ହୋ�ୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ
ଆଜି ଆମେ ଗର୍୍ବର ସହିତ କହିପାରିବା ଯେ ଚତୁ ର୍୍ଥ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି

ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

... ସୁରଟରେ ପ୍ରାକୃତକ
ି ଚାଷକୁ
ନେଇ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ

ପୃଥବ
ି ୀ ମାତାର
ସେବାପାଇ ଁପ୍ରାକୃତକ
ି
କୃଷିର ସୁଯାଗ

ଗାନ୍ଧିନଗରରେ ଅନେକ ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପ
ଚିପ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ (ସି 2ଏସ୍)
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ

30ଟି ସଂସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ
ଗୋ�ୋଷ୍ଠୀ ଘୋ�ୋଷଣା ହୋ�ୋଇଛି। ଏହି
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, ଏହି ଗୋ�ୋଷ୍ଠୀକୁ
ସେମିକଣ୍ଡକ୍୍ଟର ଚିପ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସାହାଯ୍୍ୟ କରାଯିବ।

'ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଭାଷିନୀ'ର ଆୟୋ�ୋଜନ
ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ
ପଦକ୍ଷେପ। ‘ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଷିନ’ି
ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋ�ୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ
ଭାଷାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ସେବାକୁ ସହଜ କରିବ।

'ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜେନେସି ସ’୍
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 'ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଜେନେସିସ୍' (ଅଭିନବ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ର
଼ି ସମର୍୍ଥନ) - ଏକ ଜାତୀୟ
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ୍
ି ୍ୟୟାସମ୍ପନ୍ନ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ପ୍୍ଲଲାଟଫର୍୍ମ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାକ୍ଡଟ୍ ଗ୍୍ଲଲୋବାଲ୍ 
'ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାକ୍ ଡଟ୍ଗ୍ଲୋବାଲ୍'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ,
ଯେଉଁଥିରେ ଆଧାର, ୟୁ ପିଆଇ, ଡିଜ ି ଲକର୍,
କୋ�ୋୱିନ୍ ଭ୍୍ୟୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍୍ଲଲାଟଫର୍୍ମ, ସରକାରୀ
ଇ-ମାର୍୍କକେଟପ୍୍ଲଲେସ୍ (ଜିଏମ୍), ଦିଶା ପ୍୍ଲଲାଟଫର୍୍ମ
ଏବଂ ଆୟୁ ଷ୍୍ମମାନ ଭାରତ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ମିଶନ
ଉପଲବ୍ଧ।

‘ମାଇ ସ୍କି ମ’୍ ର ଲୋ�ୋକାର୍୍ପଣ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ '‘ମାଇ ସ୍କି ମ୍’ର ଲୋ�ୋକାର୍୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେବା ଖୋ�ୋଜିବାଲାଗି ଏହା ଏକ ମଞ୍ଚ।, ଯାହା
ସରକାରୀ ଯୋ�ୋଜନା ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ମୋ�ୋ’ ପରି ଚୟ'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 'ମୋ�ୋ ପରିଚୟ' ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି - ଜଣେ ବ୍୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲଗଇନ୍ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଏକକ ସାଇନ୍ଅନ୍ସୁବଧ
ି ା ର ବି ଲୋ�ୋକାର୍୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ନ୍୍ୟୟାସନାଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସାଇନ୍-ଅନ୍
(NSSO) ହେଉଛି ଏକ ୟୁ ଜର୍ ପ୍ରାମାଣିକକ
ି ରଣ ସେବା।

4.0 ରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ମାର୍୍ଗଦର୍୍ଶନ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,
“ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଏକ ବର୍୍ଷ ପୂର୍୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ
ବଦଳୁ ଥିବା ସମୟ ସହିତ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଆସୁଛ।ି ” ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ଭବିଷ୍୍ୟତ ଭାରତ, ଆଧୁନକ
ି ଭାରତ, ସମୃଦ୍ଧ
ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ ଆଡକୁ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ ବଢ଼଼ୁଛ।ି କେବଳ ଏତିକି

ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଚାଷ କେବଳ ଆମର
କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ
କରୁନାହିିଁ ବରଂ ଆମର ମାଟି ଏବଂ
ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି।
ଜୁ ଲାଇ 10ରେ ସୁରଟରେ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି
କୃ ଷି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ
ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସି ପ୍ରାକୃ ତକ
ି
ଚାଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁ ରୋ�ୋଧ
କରିଥିଲେ।
ଗୁଜରାଟର ସୁରଟରେ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି
ଚାଷ ସମ୍୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ
ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଚାଷ ହେଉଛି ପୃଥିବୀମାତାର
ସେବା କରିବା ସଦୃ ଶ। ପ୍ରକୃ ତରେ
ଭାରତ ପ୍ରକୃ ତ ି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ି ଦ୍ୱାରା
ଏକ କୃ ଷି ଭିତ୍ତିକ ଦେଶ ହୋ�ୋଇପାରିଛ ି
ଏବଂ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଚାଷ ସହ ଜଡ଼଼ିତ
ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଆଗାମୀ ବର୍୍ଷରେ
ବହୁ ତ ସଫଳ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ କୁ ହନ୍ତି,
“ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଚାଷ
କରାଯାଏ, ତୁ ତାହା ପୃଥିବୀ ମାତାର
ସେବା ସହ ସମାନ ହୋ�ୋଇଥାଏ।
ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା, ଜମିର ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ଏବଂ
ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରକ୍ଷା ହୁ ଏ। ଯଦି
କିଏ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଚାଷରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି
ସେ ସହଜରେ ଗୋ�ୋମାତାର ସେବା
କରିବାର ସୌ�ୌଭାଗ୍୍ୟ ପାଇଥାଏ।

ନୁ ହେଁ, ଆସନ୍ତା ତିନ-ି ଚାରି ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଇଲେକ୍୍ଟଟ୍୍ରରୋନିକ୍
ଉତ୍ପାଦନକୁ 300 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଭାରତ ବର୍ତତ୍ତମାନ ଏକ ଚିପ୍ ଟେକର୍ ଠାରୁ ଏକ ଚିପ୍ ନିର୍୍ମମାତା ହେବାକୁ
ଚାହୁ ଁଛ।ି ସେମିକଣ୍ଡକ୍୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତରେ ବିନଯୋି �ୋଗ ଦ୍ରୁ ତ
ଗତିରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଛି। n
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ଅମ
ୃତ
ହୋୋତ୍ସବର 75 ସ
ମହ

କଭରଷ୍ଟୋରି

ହ
ପ୍ତା

ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍୍ଷପୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉତ୍ସବର
ରୂପ ଦେଇ ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ
ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ,
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋ�ୋଗୀତାଦ୍ୱାରା
ବର୍ତତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍୍ୟତର ଯୋ�ୋଜନାଗୁଡ଼କ
଼ି ୁ
ଆକାର ମିଳଛ
ି ।ି ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ
ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 100ତମ
ବର୍୍ଷ ପାଳନ କରିବ, ସେତେବେଳେ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଭାରତର
ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ଭାରତର ସ୍ୱପ୍୍ନ ସାକାର
ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ମଳ
ୂ ଦୁ ଆରେ ଠିଆ
ହୋ�ୋଇଥିବା ଏହି ଭବ୍୍ୟ ରୂପରେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ରର
ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ନୁ ହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂଆ ଭାରତ
ନିର୍୍ମମାଣ ପାଇଁ ମାର୍୍ଗ ହୋ�ୋଇଛି।

ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍୍ଷପୂର୍ତ୍ତି
ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
କିପରି ଲୋ�ୋକଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ
ଉତ୍ସବକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତତ୍ତନକରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ
ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍୍ୱତ
ୱି କରିଛନ୍ତି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସମୃ ଦ୍ଧ ଐତିହ୍୍ୟକୁ
ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳଛ
ି ।ି ପୁଣି ’ ସବ୍କା
ପ୍ରୟାସ’ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତର ଆଧାର
ହୋ�ୋଇଛି।

ଛ

ତିଶଗଡ଼ ବିଲାସପୁର ନିକଟ ଲୋ�ୋଖାଣ୍ଡି ଗାଁର
ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ
ଅବସରରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ
ବିକାଶକୁ ନେଇ ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି
କରିଛନ୍ତି। ଟାଙ୍ଗରା ତଥା ଗୋ�ୋଚର ହୋ�ୋଇ ପଡ଼଼ିବଥିବା
ଗାଁର ସରକାରୀ ଜମିରେ ବର୍୍ଷଷାଦନେ
ି ଜଳ ଜମା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ
ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଅଭାବରୁ ଜଳ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଉଥିଲ। ଏହାକୁ
ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗାଁର 410 ମହିଳା ଏକ ‘ଜଳ ସାହେଲୀ
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋ�ୋଷ୍ଠୀ’ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଛଅ ମାସର ନିରନ୍ତର
ଉଦ୍୍ୟମ ବଳରେ ଏହି ଟାଙ୍ଗରା ଜମିରେ ଏକ ପୋ�ୋଖରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
ବର୍ତତ୍ତମାନ ବର୍୍ଷଷା ଜଳ ଏଥିରେ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ଏଥିରେ
ସେମାନେ ମାଛ ସହିତ ବତକ ପାଳୁ ଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆୟ ଆସୁଛ ି ତାହାର
30 ପ୍ରତିଶତ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ସେହିଭଳି, ହରିୟାଣାର ଯମୁନାନଗରର ଲୋ�ୋକେ ସ୍ୱାଧୀନତାର
ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ପଠନ କୌ�ୌଶଳ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ
ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ସକରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ
ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିୟୋ�ୋଜିତ
କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି
ସରକାରୀ ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟଗୁଡ଼କ
଼ି ର ପିଲାମାନେ ବର୍ତତ୍ତମାନ ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ବ୍୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷାଗତ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼଼ି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆଗକୁ
ଯାଇ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଫଳକୁ ଆଖିରେ ରଖି
ସରକାରୀ ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟଗୁଡ଼କ
଼ି ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ
ପଠନ ଦକ୍ଷତା କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, ତୃ ତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ
ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପ୍ରତିଦନ
ି ଏକ ବହି ପଢ଼଼ିବାକୁ ଅଧା
କିମ୍୍ବବା ଏକ ଘଣ୍ଟା ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ
ପଢ଼ନ୍ତି, କିଛ ି ପିଲା କବିତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିଛ ି ପିଲା
କାହାଣୀ କିମ୍୍ବବା ଅନ୍୍ୟୟାନ୍୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ବହି ପଢ଼଼ିବା ପରେ ପିଲାମାନେ
ସକାଳର ପ୍ରାର୍୍ଥନା ସଭାରେ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ କହୁ ଛନ୍ତି। ଏହି
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଏବଂ ପଢ଼଼ିବା
ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ହରିୟାଣା କୁ ରୁକ୍ଷେତ୍ରର କିର୍୍ମମାଚ
ଗ୍ରାମରେ ଅମୃତ ସରୋ�ୋବର ଯୋ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 15.85
ଏକରରେ ଅମୃତ ସରୋ�ୋବର ବିକାଶ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 1
କୋ�ୋଟି 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଅମୃତ ସରୋ�ୋବର
ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଐତିହାସିକ ପୋ�ୋଖରୀଗୁଡ଼କ
଼ି ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର
ଏବଂ ସୌ�ୌନ୍ଦର୍୍ଯ୍୍ୟକରଣ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅମୃତ ସରୋ�ୋବର
ଯୋ�ୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ବୁ ନ୍ଦା ଜଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା
ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ ଏକ ହ୍ରଦ ଭାବରେ
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ଅମ
ୃତ
ହୋୋତ୍ସବର 75 ସ
ମହ

କଭରଷ୍ଟୋରି

ହ
ପ୍ତା

ସେବା, ସମର୍୍ପଣ ଏବଂ ସଙ୍କଳ୍ପର ଅମୃତ
ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ସବୁ ଠାରୁ
ତ୍ୱରାନ୍୍ୱତ
ୱି କୋ�ୋଭିଡ ଟିକାକରଣ
ଅଭିଯାନ
n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ କହନ୍,ତି ଯଦି ଭାରତର ଲୋ�ୋକେ କିଛ ି କରିବା ପାଇଁ
ପଣ କରିନଅ
ି ନ୍ତି ତେବେ କିଛ ି ବି ଅସମ୍ଭବ ରହେ ନାହିିଁ। 200 କୋ�ୋଟି ଟିକା ଡୋ�ୋଜର
ଅସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଦେଶ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ
ସଫଳ ରୂପ ଦେଇ ନାହିିଁ, ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ତମ ବର୍୍ଷକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିପାରିଛ।ି
ଅପରପକ୍ଷେ ବସୁଧୈ�ବ
ୈ କୁ ଟୁମ୍୍ବକମଙ୍କ ଦର୍୍ଶନକୁ ପାଥେୟକରି ଭାରତ ଭାକ୍ସିନ ମୈ�ୈତ୍ରୀ
ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ 240 ନିୟୁତ ଟିକା ଯୋ�ୋଗାଇଛି।
ବିଶ୍ୱର ସର୍୍ବବୃ ହତ ଏବଂ ଦ୍ରୁ ତ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଗୋ�ୋଟିଏ ଦିନରେ 2.5
କୋ�ୋଟି ଟିକା ଡୋ�ୋଜ୍ପ୍ରଦାନ କରି ବିଶ୍ୱରେ ରେକର୍୍ଡ। କୋ�ୋୱିନ୍ଆପରେ 110 କୋ�ୋଟି
ପଞ୍ଜିକରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ସର୍୍ବବୃ ହତ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ସହିତ ଏବେ
200 କୋ�ୋଟି ଡୋ�ୋଜର ଏକ ନୂ ଆ ରେକର୍୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ।ି 18 ବର୍୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ
ବର୍୍ଗରେ 98% ଜନସଂଖ୍୍ୟୟା ପ୍ରଥମ ଡୋ�ୋଜ୍ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 18 ବର୍୍ଷରୁ ଅଧିକ
ବୟସ ବର୍୍ଗରେ 90% ଜନସଂଖ୍୍ୟୟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଡୋ�ୋଜ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ
ଡୋ�ୋଜ୍ 16 ଟି ରାଜ୍୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 100% ହୋ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ
ଡୋ�ୋଜ୍ 11 ଟି ରାଜ୍୍ୟରେ 100% ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ମାତ୍ର
ଦେଢ଼ ବର୍୍ଷ
ସମୟରେ
ଭାରତ
200 କୋ�ୋଟି
ଡୋ�ୋଜ୍
ପ୍ରଦାନର
ରେକର୍୍ଡ
ସୃଷ୍ଟି ।
ବିକଶିତ ହୋ�ୋଇ ଭବିଷ୍୍ୟତ ପିଢ଼କ
଼ି ୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଉପହାର ଦେବ।
ଏହା ସହିତ ଗାଁର ସୌ�ୌନ୍ଦର୍୍ଯ୍୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼଼ିବ। ଜୁ ଲାଇ 1 ରୁ "ଏକକ
ବ୍୍ୟବହାର ପ୍୍ଲଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍୍ୟୟାନ୍" କୁ ସମର୍୍ଥନ କରି ରାଜସ୍ଥାନ ଜିପ୍ କ୍୍ଲବ୍
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବର କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଅମର
ଯୱାନ୍ ଜ୍ୟୋତିଠାରେ ଏକ ଶପଥ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋ�ୋଜନ କରିଥିଲା।
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6.55 କୋ�ୋଟି ନଳ ସଂଯୋ�ୋଗ

ହୋ�ୋଇଛି ଅଗଷ୍ଟ 2019ରୁ ବର୍ତତ୍ତମାନ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଜଳ
ଜୀବନ ମିଶନ୍ ଅଧୀନରେ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋ�ୋଜନା

3 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ସହରାଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରାମୀଣ ଘରକୁ
ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ।

11.5 କୋ�ୋଟି ଶୌଚାଳୟ

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 11.5 କୋ�ୋଟି
ଶୌଚାଳୟ ନିର୍୍ମମାଣ

ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ଇଣ୍ଡିଆ

ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5,300 କୋ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ଋଣ।

12.89 କୋ�ୋଟି

ଲୋ�ୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋ�ୋଜନାର
ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି।

ଏକଲବ୍୍ୟ ଆବାସି କ ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ

2014 ପୂର୍୍ବ ତୁ ଳନାରେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଅଧିକ ଏକଲବ୍୍ୟ
ଆବାସିକ ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ ଅନୁ ମୋ�ୋଦିତ
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କୋ�ୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ
ବ୍୍ୟବସାୟ ବଢ଼଼ାଇବା ଲାଗି
ବିଳଥି
ି ବା ମୁଦ୍ରା ଯୋ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ଋଣ।

ଏଥିରେ ଏକକ ବ୍୍ୟବହୃ ତ ପ୍୍ଲଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍୍ୟବହାରକୁ ନିଜ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ
କରିବା ଏବଂ ପ୍୍ଲଲାଷ୍ଟିକ ବ୍୍ୟୟାଗ ବଦଳରେ ସୂତା ବ୍୍ୟୟାଗ ବ୍୍ୟବହାର
ପାଇଁ ଶପଥ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକକ ବ୍୍ୟବହାର ପ୍୍ଲଲାଷ୍ଟିକ୍
ବର୍୍ଜ୍୍ୟ ଜନିତ ପ୍ରଦୂ ଷଣ କମିପାରିବ। ଏକକ ବ୍୍ୟବହାର ପ୍୍ଲଲାଷ୍ଟିକର ଅର୍୍ଥ
ହେଉଛି ପ୍୍ଲଲାଷ୍ଟିକରେ ନିର୍ମିତ ଏପରି ଜିନଷ
ି , ଯାହାକୁ ଆମେ କେବଳ

ଅମ
ୃତ
ହୋୋତ୍ସବର 75 ସ
ମହ

କଭରଷ୍ଟୋରି

ହ
ପ୍ତା

ଉଡାନ ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
86 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ
ଶସ୍ତା ବିମାନ ଯାତ୍ରାର
ସୁଯୋ�ୋଗ
n

n

n

n

n

n

n
n

n

n

n
n

ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ରା
ି ପ୍ତ ଷ୍ଟାର୍୍ଟ ଅପ୍ ସଂଖ୍୍ୟୟା ହେଉଛି
73,079 ।
ଟୋ�ୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2020 (7 ପଦକ)
ଏବଂ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସ (19 ପଦକ) ସହ
ଏଯାଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍୍ଶନ।
7 ନୂ ତନ ଆଇଆଇଏମ୍2022 ସୁଦ୍ଧା
ସ୍ଥାପନ ହୋ�ୋଇଛି, ମୋ�ୋଟ ସଂଖ୍୍ୟୟା 20।
22 ଏମ୍୍ସ ସହିତ, ଭାରତରେ ଏମ୍୍ସ ସଂଖ୍୍ୟୟା
ଶୀଘ୍ର ତିନଗ
ି ଣ
ୁ ହେବ।
2017-2021 ମଧ୍ୟରେ ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ
ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋ�ୋଇଛି 2.3 ନିୟୁତ
ପ୍ରତ୍୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋ�ୋକ୍ଷ ନିଯକ୍
ୁ ତି।

n

n

n

n

n

ଦେଶରେ 7 ଟି ନୂ ତନ ଆଇଆଇଟି
ଖୋ�ୋଲିଛ,ି ବର୍ତମ
ତ୍ତ ାନ ସମୁଦାୟ 23 ଟି
ଆଇଆଇଟି।

n

320 ନୂ ତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା।

n

1,000 ଖେଲୋ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
କରାଯାଉଛି।
ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 20,522 ରୁ
ଅଧିକ ସରକାରୀ ସେବା।
2014 ରେ ମାତ୍ର 5ଟି ସହରରେ ଥିବା
ମେଟ୍୍ରରୋ ବର୍ତମ
ତ୍ତ ାନ (2022) 27
ସହରକୁ ବୃ ଦ୍ଧି।

n

n

n

4,371 ସହରକୁ ଓଡିଏଫ୍ ସ୍କ
ୱି ୃ ତୀ।
ଅମୃତ ଅଧୀନରେ ସହରୀ ବିକାଶ ପାଇଁ
4268 ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପନ୍ନ।

n
n

2014 ପରେ 3.26 ଲକ୍ଷ କିଲୋ�ୋମିଟର
ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ନିର୍ମିତ।
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଅଧିନିୟମ 2016
ଅନୁ ଯାୟୀ, 111 ଜଳପଥକୁ ଜାତୀୟ
ଜଳପଥ ମାନ୍୍ୟତା
2014 ପରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ
ରାଜପଥ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନରେ 500%
ବୃ ଦ୍ଧି।
ପିଏମ୍ଗତିଶକ୍ତି ମାଷ୍ଟର ପ୍୍ଲଲାନ ସହିତ
ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 100 ଲକ୍ଷ କୋ�ୋଟି
ଟଙ୍କା।
34 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୌ�ୌଣସି ରେଳ
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍୍ୟୟୁ ହୋ�ୋଇନାହିିଁ।
ଦୈ�ୈନକ
ି 37 କିଲୋ�ୋମିଟର ନୂ ଆ ରାଜପଥ
ନିର୍୍ମମାଣ ହେଉଛି।
8,727 ରୁ ଅଧିକ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର
ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷ ଦ୍ୱାରା 5କୋ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ମା’ ଏବଂ ଶିଶଙ୍କୁ
ୁ ଟିକା
22 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ
ଆଇଡି ସୃଷ୍ଟି
2016 ପରଠାରୁ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍୍ମମୀର,
ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍୍ବ ଅଞ୍ଚଳ
ବ୍୍ୟତୀତ ଅନ୍୍ୟ କୌ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ
ଆତଙ୍କବାଦଜନିତ ମୃତ୍୍ୟୟୁ ନାହିିଁ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ 6 ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି
22,500 ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ
ୟୁକ୍ରେନରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଭାରତ

ଥରେ ବ୍୍ୟବହାର କରିପାରିବା କିମ୍୍ବବା ଏହାକୁ ବ୍୍ୟବହାର କରି ଫି ଙ୍ଗି ବା
ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚଥାଏ। ଜୁ ଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ଏହି
ଜିନଷ
ି ତିଆରି, ବିକ୍ରୟ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ
ନିଷେଧାଦେଶ ରହିଛ।ି
ପରିବର୍ତତ୍ତନର ଏମିତ ି ଅନେକ କାହାଣୀ ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବର
ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍୍ଦଦୋଳନରେ ସାଧାରଣ

ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତ
ନେଟ ଅଧୀନରେ 5.67
ଲକ୍ଷ କିଲୋ�ୋମିଟର ଅପ୍୍ଟଟିକାଲ
ଫାଇବର କେବୁ ଲ
ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ମାଷ୍ଟରପ୍୍ଲଲାନ୍
ଦ୍ୱାରା ଇନ୍୍ଫ ୍ରରାଷ୍ଟ୍ରକ୍୍ଚର ପାଇଁ
100 ଲକ୍ଷ କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା।
ଆୟୁ ଷ୍୍ମମାନ ଭାରତ ଅଧୀନରେ
17.9 କୋ�ୋଟି ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ
କାର୍୍ଡ, 22 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ହେଲଥ ଆଇଡି।
45.21 କୋ�ୋଟି ଜନ-ଧନ
ଖାତା ଖୋ�ୋଲାଯାଇଛି ଏବେ
ଯାଏ। 28.61 କୋ�ୋଟି
ଲୋ�ୋକ ପିଏମ୍ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା
ଯୋ�ୋଜନାରେ ସାମିଲ।
11.78 କୋ�ୋଟି ପିଏମ୍
କିସାନ ଲାଭାର୍୍ଥଥୀ, 23
କୋ�ୋଟି ମୃ ତ୍ତିକା କାର୍ଡ଼
ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ପାଇଁ
ଭାରତରେ 2070 ଯାଏ
ଜିରୋ�ୋ ଏମିଶନ ପ୍ରାପ୍ତ
କରିବା ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି।
2014ରୁ ସୌ�ୌରଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ
କ୍ଷମତା 1900% ବଢ଼଼ିଛ।ି
ସୌ�ୌରଶକ୍ତି ଦରରେ 70
ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ହୋ�ୋଇଛି।

ଜନତାଙ୍କର ବହୁ ତ ବଡ଼ ଭୁମିକା ଥିଲା ଏବଂ ସେହିସମୟରେ
ଚରଖା, ଲୁ ଣ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତୀକ ସାଜି ଜନଗଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ
ସହିତ ଯୋ�ୋଡ଼଼ିଥିଲା। ବର୍ତତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷକୁ ଅମୃତ
ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା
ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛ।ି ସେହିଭଳି ଏବେଠାରୁ ଶତବାର୍ଷିକୀ
ବର୍୍ଷ ପାଳନ ବେଳେ ଏକ ନୂ ଆ ଭାରତର ଲକ୍ଷଷ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ
ନ୍୍ୟ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଅଗଷ୍ଟ, 2022
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ଅମ
ୃତ
ହୋୋତ୍ସବର 75 ସ
ମହ

କଭରଷ୍ଟୋରି

ହ
ପ୍ତା

ଅମୃତ ବର୍୍ଷରେ ନୂ ତନ ସଂକଳ୍ପ
ସହିତ ଏକ ନୂ ତନ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିଶକ୍ତି

ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋ�ୋଜନା

ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ସମନ୍୍ୱୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍୍ୟତକୁ
ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଯୋ�ୋଜନା ଅଭାବରୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ
ଏଣିକି ବିଳମ୍୍ବ ହେବ ନାହିିଁ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 16ଟି
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ମାଧ୍ୟମ
ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋ�ୋଗ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ
ତ୍ୱରାନ୍୍ୱୱିତ କରିବା ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି। ଦେଶର
ଯେକୌ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍୍ମମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା
ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କ
଼ି ଏହାର ଅଧୀନରେ ଆସିବ।
ସରକାର 2024-2025 ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ କରିବାକୁ
ଚାହୁ ଁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କ
଼ି ୁ ଏହି ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ମାଷ୍ଟରପ୍୍ଲଲାନରେ 100 ଲକ୍ଷ
କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍୍ୟର ଜାତୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି
ପାଇପଲାଇନ ଯୋ�ୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତ ହୋ�ୋଇଛି।

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭାବନା
ଆଗରେରଖି ଏହି ଯୋ�ୋଜନା 16 ଜୁ ନ୍ 2022 ରେ
ଘୋ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 18 ପ୍ରତିଶତ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍୍ୟୟା
ବିଶଷ୍ଟ
ି ଦେଶର ସେନା ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ହେବା ଉଚିତ,
ତେଣୁ ଏହି ଯୋ�ୋଜନା ଅନୁ ଯାୟୀ, 4 ବର୍୍ଷ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ
ବର୍୍ଷରେ 46,000 ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଯାହା
ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଥିରେ 25 ପ୍ରତିଶତ
ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ଦିଆଯିବ।

ପିଏମ୍ଆୟୁ ଷ୍୍ମମାନ ଭାରତ
ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ମିଶନ

ଶୀର୍୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ସମବାୟ

ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁବର୍ଣଣ୍ଣ ବର୍୍ଷରେ ସମବାୟ ସମିତଗ
ି ୁଡ଼କ
଼ି ୁ ଶୀର୍୍ଷକୁ ଆଣିବା ଲକ୍ଷଷ୍ୟରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଠନ
କରିଥିଲେ। 'ସମବାୟରୁ ସମୃଦ୍ଧି'ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଥେୟ କରି ଗଠିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରକୃ ତ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆଧାରିତ ଆନ୍୍ଦଦୋଳନକୁ ସମପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ।

ଆୟୁ ଷ୍୍ମମାନ ଭାରତ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ମିଶନ

ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ସମ୍୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏଣିକି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଫର୍୍ମମାଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
27 ସେପ୍୍ଟଟେମ୍୍ବର 2021 ରୁ ଏହି ଯୋ�ୋଜନା ସାରା ଦେଶରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ ହୋ�ୋଇଛି । ଆଧାର
କାର୍୍ଡର ପରି ଏହି କାର୍୍ଡରେ ବ୍୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ସମ୍୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ରହିବ ଯାହା ଏକ କ୍୍ଲକ
ଲି ରେ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବ। ଏ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 22 କୋ�ୋଟି ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ଖାତା ଖୋ�ୋଲାଯାଇଛି।

ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜନ ଭାଗିଦାରୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛ।ି ଏହି ଯାତ୍ରା ଏବେ ଆମ
ଶକ୍ତିର ଅମୃତ, ନୂ ତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅମୃତ ନୂ ତନ ସଂକଳ୍ପର ଅମୃତ
ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳତାର ଅମୃତ ହୋ�ୋଇ ଠିଆ ହୋ�ୋଇଛି। ଭାରତ
ଅମୃତ ଏକ ମହାନ ତଥା ଗୌ�ୌରବମୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଦିଗରେ
20
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ବ୍୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା-ରାଜ୍୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତର ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ
ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟସେବା ବ୍୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା
ପାଇଁ ବାରାଣସୀଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ
25 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରେ ଏହି ଯୋ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ
କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋ�ୋଜନାରେ
64 ହଜାର କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଯୋ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ୟୁ ପିର 75 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଟିଳ କେୟାର
ବ୍୍ଲକ ଖୋ�ୋଲାଯିବ।

ବିକାଶର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ଆସନ୍ତା ଦୁ ଇବର୍୍ଷ ଅର୍୍ଥଥାତ୍ 15
ଅଗଷ୍ଟ 2023 ଯାଏ, ଏହି ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଚାଲିବ। ଏକ ଅମୃତ
ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟ ନେଇ 12 ମାର୍ଚଚ୍ଚ 2021ରେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାର ବାର୍ଷିକୀରେ
ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷ ପୂରଣ ହେବା
ଦିନ 75 ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ

ଅମ
ୃତ
ହୋୋତ୍ସବର 75 ସ
ମହ

କଭରଷ୍ଟୋରି

ହ
ପ୍ତା

ସୈ�ୈନକ
ି ସ୍ କୁଲ୍ ରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ
2021-2022 ଶିକ୍ଷାବର୍୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୈ�ୈନକ
ି
ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଆଡମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ସେହିଭଳି, ପ୍ରଥମଥରପାଇଁ ନଭେମ୍୍ବର 2021 ଏନଡିଏ
ପରୀକ୍ଷାରେ ଝିଅମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର
ମହିଳା ବ୍୍ୟୟାଚରେ ହରିୟାଣାର ଶାନନ୍ ଟପ୍ କରିଥିଲେ।

ପିଏମ୍ପୋ�ୋଷଣ ଯୋ�ୋଜନା

ଏହି ଯୋ�ୋଜନାରେ 11.20 ଲକ୍ଷ ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟର 11.80
କୋ�ୋଟି ପିଲା ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେପ୍୍ଟଟେମ୍୍ବର 29, 2021
ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିବା ଏହି ଯୋ�ୋଜନାରେ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ
ଯୋ�ୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋ�ୋଜନାର ବଜେଟ୍
ହେଉଛି 1.30 ଲକ୍ଷ କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା।

ନଦୀ ସଂଯୋ�ୋଗୀକରଣ
ପ୍ରକଳ୍ପ

ନଦୀଗୁଡ଼କ
଼ି ର ସଂଯୋ�ୋଗ ସହିତ ଦେଶର
ମରୁଡ଼଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ
ହେବ ଏବଂ ବନ୍୍ୟୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ପ୍ରକୋ�ୋପ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ 30
ଟି ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା,
ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରଥମ କେନ-ବେଟୱା ଲିଙ୍କ୍
ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରିତା ଡିସେମ୍୍ବର 8,
2021ରେ କ୍୍ୟୟାବନେ
ି ଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ
କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ
ଯୋ�ୋଜନା

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି
ମାଲିକାନାର କୌ�ୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିିଁ,
ସେମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 24, 2021ରୁ ଏହି
ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ କାର୍୍ଡ
ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
1.35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଡ୍୍ରରୋନ୍
ସାହାଯ୍୍ୟରେ ସର୍୍ଭଭେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ଶେଷ ହୋ�ୋଇଛି
ଏବଂ 36 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍୍ଡ
ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।

ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ
ଦେଶର ଡ୍୍ୟୟାମଗୁଡକ
ି ନିରାପଦରେ ରଖିବା,
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍୍ୟ ମଧ୍ୟରେ
ବିବାଦ କମାଇବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା
ଆଇନ, 2021 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍୍ବର 30,
2021 ରୁ ଏହି କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ
ହୋ�ୋଇଛି। ଦେଶରେ 5334 ଟି ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଧ ଏବଂ
411 ଟି ନିର୍୍ମମାଣାଧୀନ ବନ୍ଧ ରହିଛ।ି

ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି

ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ସମନ୍୍ୱୱିତ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ,
ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜୀବନଚକ୍ରର ନିରନ୍ତରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ
କରୁଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼କ
଼ି ୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅଂବ୍ରେଲା
ଯୋ�ୋଜନାରେ ସମ୍୍ବଳ ଏବଂ ସମର୍୍ଥ୍୍ୟ ନାମରେ ଦୁ ଇଟି
ଉପ-ଯୋ�ୋଜନା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋ�ୋଜନା ପାଇଁ
2021-2022 ରୁ 2025-2026 ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ 15,761
କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍୍ୟୟ ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି।

ପିଏଲ୍ ଆଇ
ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ଭାରତ ଲକ୍ଷଷ୍ୟରେ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ
କ୍ଷମତା ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ 2021-2022
ଆର୍ଥିକ ବର୍୍ଷରେ 13 ଟି ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର
ଲାଗି ପିଏଲ୍ଆଇ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭିତ୍ତିକ ନିବେଶ
ଯୋ�ୋଜନାରେ 1.97 ଲକ୍ଷ କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍୍ୟୟ ଘୋ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଛି। ସେପ୍୍ଟଟେମ୍୍ବର 2021 ରେ, ଡ୍୍ରରୋନ୍ ଏବଂ
ଡ୍୍ରରୋନର ଉପାଦାନଗୁଡ଼କ
଼ି ପାଇଁ ପିଏଲ୍ଆଇ ଯୋ�ୋଜନାକୁ
ମଧ୍ୟ ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 14 ଟି
ସେକ୍୍ଟରରେ ପିଏଲଆଇ ହେତୁ 60 ଲକ୍ଷ ନୂ ତନ ନିଯକ୍
ୁ ତି
ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସୁଯାଗ ରହିଛ।ି

ନାନୋ�ୋ ୟୁ ରି ଆ ବିକାଶ

ଇ-ଶ୍ରମ ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ

ନାନୋ�ୋ ୟୁରଆ
ି ବିକାଶ ପାଇଁ ଜୁ ନ୍ 2021 ରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିଲା। ମେ’
2022 ରେ ପ୍ରଥମ ପ୍୍ଲଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦନ
ି 1.5 ଲକ୍ଷ
ବୋ�ୋତଲ ନାନୋ�ୋ ୟୁରଆ
ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋ�ୋଇପାରିବ। ଭବିଷ୍୍ୟତରେ ଆହୁ ରି 8 ଟି ପ୍୍ଲଲାଣ୍ଟ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ୟୁରଆ
ି ପାଇଁ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍୍ଭର କମିବ।

ଦେଶରେ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଏକ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ
ଏହି ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ୍ 26 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିଲା | ବର୍ତତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଏହି
ପ୍ରକାରର କୌ�ୌଣସି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ତଥ୍୍ୟ ନାହିିଁ। ଜୁ ଲାଇ 14, 2022 ପର୍୍ୟ୍ଯ୍ ନ୍ତ, 27.98
କୋ�ୋଟି ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲରେ ପଞ୍ଜିକୃ ତ ହୋ�ୋଇଛନ୍।ତି

130 କୋ�ୋଟି ଦେଶବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବର ବିଭିନ୍ନ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋ�ୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ନିର୍୍ମମାଣରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ
ତୁ ଚ୍ଛ କରିଥିବା ସେହି ନାୟକ ମାନଙ୍କ ସମ୍୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଓ ପ୍ରେରଣା
ନେବାର ସୁଯୋ�ୋଗ ପାଇଥିଳେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଆମ ଇତିହାସ ବହିରେ
ନଥିଲା ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଜ୍ଞାତ ହୋ�ୋଇଥିଲେ। ଏହା ଏପରି

ଏକ ଉତ୍ସବ, ଯାହା ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତତ୍ତରେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ,
ଦେଶ ପାଇଁ କିଛ ି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋ�ୋଗାଇ ଆସିଛ।ି ଆଜାଦୀର
ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଏକ ବର୍୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଯାତ୍ରାରେ ଦୀର୍୍ଘ ପଥ
ଅତିକ୍ରମ କରିଛ।ି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଚସ୍ତରୀ ବର୍୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ
ଆସିଥିବା ଏହି ସମୟ ଏକ ଅମୃତ ଭଳି ଯୁବପିଢ଼଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
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Freedom struggle @75

ହ
ପ୍ତା

ସ୍ୱାଧୀନତାର
ସଂଘର୍୍ଷ

ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କେମିତ ି
ହୋ�ୋଇଥିଲା ସଂଘର୍୍ଷ? ସେହି ହଜିଲା
ନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ
ଦିଆଯାିଛ ି ବା ଇତିହାସରେକୌ�ୌଣସି
ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାି ନାହିିଁ, ସେମିତ ି ନାୟକଙ୍କ
କାହାଣୀକୁ ଖୋ�ୋଜିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ
ପ୍ରେରଣାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରେରିତ
କରିବା।

Actions @75
75ତମ
ବର୍୍ଷରେ ପଦକ୍ଷେପ

ସ୍ୱଚ୍ଚ ଭାରତ, ସ୍ୱସ୍ଥ ଭାରତ,
ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ଭାରତ, ଏକ ଭାରତ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଭାରତ, ଏକ ଦେଶ-ଏକ ରାସନ କାର୍୍ଡ, ଏକ
କୃ ଷି ବଜାର, ସବ୍କା ସାଥ- ସବ୍କା ବିକାଶସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ, କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ, ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ଇଣ୍ଡିଆ, ନୂ ଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଏବଂ
ଜିଏସ୍ଟ ି ଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦିଗ
ଦେଖାଇବା।

Resolve @75
75ତମ
ବର୍୍ଷରେ ସଂକଳ୍ପ

ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ

ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ନୂ ଆ
ସକାଳର ଅନୁ ଭୂତି

ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଚସ୍ତରୀ ବର୍୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ
ବିଗତ ଦୁ ଇବର୍୍ଷକାଳ ଚାଲି ଥିବା ଅମୃ ତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ
ପଚସ୍ତରୀ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ଭିତରେ ପଚାଶ
ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସବ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରନ୍ତରେ
ଆୟୋ�ୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 150ରୁ
ଅଧିକ ଦେଶ ଏବଂ 55ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
75ତମ

ବର୍୍ଷରେ ଉପଲବ୍ଧି

ବିଗତ 75 ବର୍୍ଷହେଲା ବିଭିନ୍ନ
କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତ ି ମହିଳା, ଯୁବକ, ଗାଁ,
ପରିବେଶ, ପ୍ରବାସୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଅର୍୍ଥନୀତି
ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଥିବା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ
ପରିବର୍ତତ୍ତନ ତଥା ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଅମୃତ
ମହୋ�ୋତ୍ସବର ବିଷୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀତ
କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅମୃତ କାଳର ଗତିକୁ
ନୂ ଆ ଶକ୍ତି ମିଳଛ
ି ।ି

Achievements @75
ଏହା ଏମିତ ି ଏକ ଅମୃତ ଯାହା ପ୍ରତିଟ ି ଲୋ�ୋକଙ୍କକୁ ପ୍ରତିଟ ି କ୍ଷଣ
ଦେଶ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଦେଶ ପାଇଁ କିଛ ି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରେରିତ
କରିବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଜନ ଭାଗିଦାରୀ
ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମ ନିର୍୍ଭରତାକୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଗଢ଼଼ି ତୋ�ୋଳିବା ସହ
ଏଥିରେ କଳା, ସଂସ୍କୃତ,ି ଗୀତ, ସଂଗୀତର ଖୁବ୍ଆସର ହୋ�ୋଇଥିଲା।
ଇନୋ�ୋଭେସନ୍ ଚ୍୍ୟୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ, ଅବା ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମୀ, ରଙ୍୍ଗଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋ�ୋଗୀତା, ଶିଶୁ, ଯୁବକଠାରୁ ମହିଳାଙ୍କ
ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଥି
ି ଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଏବଂ ଅମୃତକାଳ
22
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ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ସେହି ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ବାବଦରେ
ପ୍ରଚାର ପ୍ରସରେ କରିବା। ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ସହ
ଯୋ�ୋଡ଼଼ା କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋ�ୋଜନ କରିବା।
ଏଥିରେ ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ଅଣ ସରକାରୀ
ସଂଗଠନଙ୍କ ସହଭାଗୀତା ଦ୍ୱାରା
ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ତିଆରି
କରିବା।

75ତମ ବର୍୍ଷରେ
ବିଚାର

ବସୁଧୈ�ୈବ କୁ ଟୁମ୍୍ବକମ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା,
ଇନୋ�ୋଭେସନ୍, ଶାନ୍ତି- ଏକତା, ଭାରତର
ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ବିକାଶ, ପରିବେଶ, ସତତ ବିକାଶ
ଏବଂ ନ୍୍ୟୟାୟ ଭଳି ବିଚାର ଯାହା ଭାରତକୁ
ଗୋ�ୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଭାନ୍ଧି ରଖେ, ସେସବୁ
ଉପରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିବା।

Ideas @75
ସମ୍୍ବନ୍ଧରେ ଦୃ ଷ୍ଟିକୋ�ୋଣ ଅତ୍୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହି ଉତ୍ଵ ଆରମ୍ଭରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀ ଏପରି ମୁଳଦୂ ଆ ପକାଇଛି ଯାହାଫଳରେ
15 ଅଗଷ୍ଟ 2022କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀରରୁ
ନବମଥର ପାଇଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼଼ାଇବେ ସେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ
ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷୀତ ହୋ�ୋଇ ସାରିଥିବେ। ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ପର୍୍ବରେ
ପରିଣତ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ନାଗରିକ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ
ନେବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ଯାହାଫଳରେ ସାବକା ସାଥ, ସାବକା ବିକାଶ,
ସାବକା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାବକା ପ୍ରୟାସ ମନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋ�ୋଇପାରିଛ।ି
କହିବାକୁ ଗଲେ ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବର ଉତ୍ସାହ ଦେଶର ପ୍ରତିଟ ି ବର୍୍ଗ,

ଅମ
ୃତ
ହୋୋତ୍ସବର 75 ସ
ମହ

କଭରଷ୍ଟୋରି

ହ
ପ୍ତା

ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଆୟୋ�ୋଜନ
ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଥିବା ବିଚାର ଓ ରଣନୀତି
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟ ନାଁ ଭଳି ଅମୃତ। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ସାମୁହକ
ି ଶକ୍ତି
ସାଙ୍ଗକୁ କୌ�ୌଣସି ବି କାର୍୍ଯ୍୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ଲାଗି ଏକାଠି ହେବାର
ଭାବନା ସହ ସାର୍୍ବଜନୀକ, ଘରୋ�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ର, ଏନ୍ଜଓି ଏବଂ ସମାଜର ସବୁ
ବର୍୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ‘ସବ୍କା ପ୍ରୟାସ’ ବିଚାରକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହାର ଯୋ�ୋଜନା ଏବଂ ରଣନୀତି ତିଆରି ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା
ସଂଘର୍୍ଷ, ସଂସ୍କୃତ-ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମମ୍ୟ, ପୋ�ୋଷଣ, ଖେଳ-ଫି ଟନେସ୍, ପରିବେଶ ତଥା
ସତତ ବିକାଶ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା, ଅନ୍ତିମ ବ୍୍ୟକ୍ତିକୁ ଲାଭ,
ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍୍ଚର ବିକାଶ, ସୁଶାସନ, ଖାଦ୍୍ୟ ଓ କୃ ଷ,ି ଇନୋ�ୋଭସେନ୍, ବିଜ୍ଞାନଟେକ୍୍ନନୋଲୋ�ୋଜି ଭଳି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି।

ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବରେ ହୋ�ୋଇଥିବା ବିଶେଷ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ
ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ପାଖରେ
ନେତାଜୀଙ୍କ ହଲୋ�ୋଗ୍ରାମ

ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ମହୋ�ୋତ୍ସବ

ଉପଭୋ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ି ମହୋ�ୋତ୍ସବ

ନବୀକରଣ ଯୋ�ୋଗ୍୍ୟ ଶକ୍ତି,
ପୋ�ୋଷଣ ମାସ, ପୋ�ୋଷଣ ବଗିଚା

ଉମଙ୍ଗ ଉଡ଼଼ାନ-ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀ

ଇନୋ�ୋଭସେନ୍-ହାକାଥନ
ବିଜ୍ଞାନ ସର୍୍ବତ୍ର ପୂଜ୍୍ୟତେ

ଭାରତମ୍
ଧାରା-ବୈ�ୈଦକ
ି ଗଣିତ
ଲାଲ୍କଲ
ି ାରେ ଆୟୋ�ୋଜନ

ପ୍ରତିଟ ି ଲୋ�ୋକ ମନରେ ସହଭାଗୀତାର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଛି।

ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ହେଲା ଅମୃ ତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତରି େ ଏହା କୁ ହାଯାଏ - “ଉତ୍ସବେନ
ବିନା ୟସମାତ ସ୍ଥାପନମ୍ ନିଷ୍ଫଳମ୍ ଭବେତ୍’’। ଏହାର
ଅର୍୍ଥ ହେଉଛି, ବିନା ଉତ୍ସବରେ କୌ�ୌଣସି ପ୍ରୟାସ ବା
କୌ�ୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହୁ ଏ ନାହିିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ
ସଙ୍କଳ୍ପ ଏକ ଉତ୍ସବ ରୂପ ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏବଂ କୋ�ୋଟି ଲୋ�ୋକଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଶକ୍ତି
ଏଥିରେ ଯୋ�ୋଡ଼଼ି ହୋ�ୋଇଯାଏ। ଏହି ଭାବନାରେ 130
କୋ�ୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଯୋ�ୋଡ଼଼ି
ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋ�ୋକଙ୍କ
ଭାଗିଦରେୀ ହିିଁ ଏହି ଉତ୍ସବର ମୂଳ ଭାବନା ହେଲା।
ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଭାବନା, ଏହାର
ତ୍୍ୟୟାଗ, ସମର୍୍ପଣର ସାକ୍ଷାତ ଅନୁ ଭବ ଆଜିକା ପିଢ଼କ
଼ି ୁ
ବି ଅନୁ ଭବ ହେଲା। ଏହା ଏମିତ ି ଏକ ମହୋ�ୋତ୍ସବ
ଯେଉଁଥିରେ ସନାତନ ଭାରତର ଗର୍୍ବ ଓ ଗୌ�ୌରବର
ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଧୁନକ
ି ଭାରତର ଚମକ
ବି ଏଥିରେ ରହିଛ,ି ଋଷିମନ
ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମମ୍ୟର ପ୍ରକାଶ,
ୁ ଙ୍କ
ଭାରତୀୟ ବୈ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛ।ି
ଏହି ଆୟୋ�ୋଜନର ଭବ୍୍ୟତା ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ
ମୂଲ୍୍ୟୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଏହି 75 ସପ୍ତାହ
ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋ�ୋଜିତ ହୋ�ୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 55 ଟି
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥା ବିଭାଗ ଅର୍୍ଥଥାତ୍ସରକାରଙ୍କ ସାମୂହକ
ି
ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମନ୍୍ୱୱିତ ପ୍ରୟାସ ଜନଗଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ
ଯୋ�ୋଡ଼଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋ�ୋଇଛି। ଯଦି ମୋ�ୋଟାମୋ�ୋଟି ଭାବେ
ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଅଧୀନରେ ଘଣ୍ଟା
ପ୍ରତି 4 ଟି କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହେଉଛି। ଅମୃତ ପର୍୍ବକୁ
5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଅଗ୍ରସର ହେବାପାଇଁ ଏକ ବ୍୍ଲ ଲୁ
ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମ (Freedom Struggle@75), 75
ତମ ବର୍୍ଷର ଚିନ୍ତାଧାରା (Ideas @ 75), 75 ତମ
ବର୍୍ଷରେ ସଫଳତା (Achievements@75), 75
ତମ ବର୍୍ଷରେ ପଦକ୍ଷେପ (Actions@75) ଏବଂ
75 ବର୍୍ଷରେ ସମାଧାନ (Resolve@75) ପ୍ରଭୃତି
ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ର ଏହି ସମୟ
ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀ୍ର ଏବଂ ତୃ ତୀ୍ର ଲହଡ଼଼ି କୋ�ୋଭିହ୍ ହେତୁ
ପରିସ୍ଥିତ ି କଠୋ�ୋର ହୋ�ୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ଅନେକ କାର୍୍ଯକ୍ରମକୁ
ହାଇବ୍ରିଡ୍ମୋ�ୋଡ୍ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ନ୍୍ୟ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଅଗଷ୍ଟ, 2022
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କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼଼ିତ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ରେ 75 ସଂଖ୍୍ୟୟା ଏକ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଥଲ
ି ା
n

n

n

ଅକ୍ଟୋବର 5, 2021ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସହର ବିକାଶ ସହ
ଜଡ଼଼ିତ 75ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଯାଇଥିଲା।
ୟୁ ପିର 75ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ, 75 ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ନିଜ
ପକ୍କା ଘରର ଚାବି ପାଇଛନ୍ତି। 75 ଟି ଇଲେକ୍୍ଟ୍ରରିକ୍ ବସ୍ ଫ୍୍ଲଲାଗ୍
କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ସରକାର 75 ଦିନ ଯାଏ 18 ବର୍୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର
ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ କୋ�ୋଭିଡ -19 ର ମାଗଣା ପ୍ରିକସନ୍ଡ଼ୋଜ ସରକାରୀ
ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ

75 ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତ ି
ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଯାହା ସେହି ବିଭୀଷିକାରେ
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ
ସମ୍ମାନଜନକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।

75 ବନ୍ଦେ ଭାରତ
ଟ୍ରେନ୍

ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ
ମହୋ�ୋତ୍ସବରେ 75 ବନ୍ଦେ
ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଶର ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ
କୋ�ୋଣକୁ ସଂଯୋ�ୋଗ କରିବ

75 ଯୁବ ଲେଖକ

ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ
ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ
75 ଜଣ ଯୁବ ଲେଖକ ଚୟନ
କରାଯାଇଥିଲା।

ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦୁ ନଆ
ି
ବହୁ ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛ।ି ନୂ ଆ
ଆବଶ୍୍ୟକତା ଅନୁ ସାରେ ଭାରତର
ପ୍ରତିଟି ନାଗରି କ, ଯୁବକଙ୍କର, ଆଶା ଓ
ଅକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ଛ
଼ୁ ।ି ତାହାକୁ ତାଳ
ଦେଇ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକରି ବା ଆବଶ୍୍ୟକ। ଆଜି
ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ
ବର୍୍ଷରେ ଏକ ନୂ ଆ ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇ
ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ
ଏହି ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼଼ିକୁ ଦିଗଦର୍୍ଶନ ଦେବା
ଆମ ସଂସଦ, ବିଧାନସଭାର ଦାୟି ତ୍ୱ।
ଏଥିପାଇ ଁଆମକୁ ନିଷ୍ଠା୍ଠ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ
ସହକାରେ ଦିନରାତି ପରି ଶ୍ରମ କରି ବା
ଆବଶ୍୍ୟକ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋ�ୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ଲେଖାଗଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା
ସ୍ୱର, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିବା
କବିତାଗୁଡ଼କ
଼ି ର ସଂକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦେ ଭାରତ
ନୃ ତ୍୍ୟ ଉତ୍ସବ, 1857 ର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ସ୍ମରଣ
କରିବା ପାଇଁ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୃତି ଆୟୋ�ୋଜିତ ହୋ�ୋଇଥିଲା।
ଜାତୀୟ ସଂଗୀତର କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ରଙ୍୍ଗଗୋଲି ତିଆରି
କରିବାର କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ଏସବୁ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ କିପରି
ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷରେ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଗଲା
ତାହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏବେ ପ୍ରତିଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ
11-17 ଅଗଷ୍ଟା ଯାଏ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି।

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରେରଣା, ଭବିଷ୍୍ୟତର ନିର୍୍ମମାଣ

ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଇତିହାସ ଗୌ�ୌରବମୟ। ହେଲେ
ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜ୍ୱକୁ ତୁ ଚ୍ଛ କରି ଜନଗଣ ଯେଉଁପରି
ଭାବେ ଇଂରେଜଙ୍କ କବଳରୁ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ଭାଗିଦାର ସାଜିଥିଲେ ସେହି ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃ ତ୍ୱଙ୍କୁ କେଉଁଠି
କେଉଁ ଆମେ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲୁ । ସବୁ ବର୍୍ଗ, ସବୁ
24
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ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ସବୁ ସ୍ଥାନ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତ ହୋ�ୋଇପାରି
ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରିଚ୍ର ମିଳଥି
ି ଲା ସେତିକି ମିଳି
ନଥିଲା ଯେତିକି ମିଳବ
ି ା କଥା। ଏଭଳି ପରିସ୍ତ
ଥି ରି େ
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚରଖା ଏବଂ ଲୁ ଣ ଭଳି ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼କ
଼ି ର
ଉତ୍ତମ ବ୍୍ୟବହାର ଏବଂ ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା
ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ
ହୋ�ୋଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ନାଗରିକ ଏହି ଇତିହାସରୁ
ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରିବେ। ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବ
ଏବଂ ମହାନ ବ୍୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍୍ମ ବାର୍ଷିକୀ କରାଯାଇଥିଲା।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆନ୍୍ଦଦୋଳନକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150 ତମ
ଜନ୍୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ସହିତ ଯୋ�ୋଡ଼଼ି ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ
ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଏକ ଜନ ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିଲା।
ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷର ନାମ ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ
ରଖାଯିବା ସହ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
କମିଟ ି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ଯୁବକମାନେ
ଅନେକ ଅଜ୍ଞାତ ନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ
ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ ହୋ�ୋଇଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗର୍୍ବ ବିର୍୍ସସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ
ଜନ୍୍ମ ବାର୍ଷିକ ଅର୍୍ଥଥାତ୍ 15 ନଭେମ୍୍ବରକୁ ଭାରତ ସରକାର
ଆଦିବାସୀ ଗର୍୍ବ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋ�ୋଷଙ୍କ
125 ତମ ଜନ୍୍ମ ବାର୍ଷିକୀରେ ଏକ ଭବ୍୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ
କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜା ସୁହେଲଦେବ, ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର
ପ୍ରତାପଙ୍କ ପରି ଅନେକ ମହାନ ବ୍୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ
ପକାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ ଇତିହାସରେ ନୂ ଆ ଅଧ୍ୟାୟ
ଯୋ�ୋଡ଼଼ା ହେଲା। ଏହା ପଛରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ
ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛ ି ଯେ 1857 ରୁ 1947 ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ
ସଂଗ୍ରାମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼଼ି ଆଗରେ ପୁନର୍୍ବବାର ଜାଗ୍ରତ ହେବା
ଉଚିତ କାରଣ କେବଳ ଇତିହାସ ଯୁବ ପିଢ଼କ
଼ି ୁ ଏହି ସୂଚନା
ଦେଇପାରିବ ନାହିିଁ, ଏଥିଲାଗି ଜନଜାଗରଣ ଆବଶ୍୍ୟକ।
ଅନେକ ନାୟକ ତଥା ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ
ସାମ୍୍ନନାରେ ଜୀବୀତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ
ଯାଇ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଂଗ୍ରାମ ସହ
ଯୋ�ୋଡ଼଼ିପାରିବେ। ଯଦି ଗୋ�ୋଟିଏ ଶିଶୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର
ଇତିହାସ ସହ ନିଜକୁ ଯୋ�ୋଡ଼଼ିପାରିବ,ତେବେ ତା’ର ପୂରା
ଜୀବନ ଭାରତର ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ସମର୍ପିତ ରହିବ।
ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଭାରତର ନବ ପିଢ଼କ
଼ି ୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ
ଦେଶ ସହ ଯୋ�ୋଡ଼଼ିବାର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସର ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ବାସ୍ତବରେ, ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବର ଆୟୋ�ୋଜନ 75
ବର୍୍ଷର ସଫଳତାକୁ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍୍ନନାରେ ରଖିବା ସହିତ 25

ଭି ଜନ ଦସ୍ତାବିଜ
19 ଫେବୃ ୟାରୀ 2021କୁ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭିଜନ ଦସ୍ତାବିଜ୍
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। 2047lର ଯେତେବେଳେ ଭାରତର
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ
ଭାରତୀ ଆଗରେ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ 25 ଲକ୍ଷଷ୍ୟ କ’ଣ ରହିବ?

75 ବଡ଼ ଇନୋ�ୋଭେସନ୍ 
23 ଫେବୃ ୟାରୀ 2021 ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ
ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ବିଗତ ବର୍୍ଷ
ଭିତରେ ଯେଉଁ 75 ବଡ଼ ଇନୋ�ୋଭେସନ୍, ବଡ଼ ସମାଧାନ ଆଇଆିଟ ି
ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ହୋ�ୋଇଛି ତାହାର ଏକ ସଂକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
ଏହାକୁ ଦେଶରବିଭିନ୍ନ ପ୍ରନ୍ତ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ।

75 ବର୍୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ 12 ଡିସେମ୍୍ବର 2021 ଦିନ
କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ବ୍ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍କ୍ଷେତ୍ର ଦେଶର ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ହାସଲ
କରିବାରେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁ ତ କ୍ଷୀପ୍ରଗତିରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ
କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଭାରତର
ପ୍ରତ୍୍ୟୟୋକ ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ 75 ବର୍୍ଷରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ପଛରେ
ପକାଇ ତା’ର ଦେଢ଼ଗୁଣା, ଦି’ଗୁଣା ସଫଳତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

75 ସ୍ କୁଲ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଖେଳାଳି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଟୋ�ୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ପରେ
ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍୍ବବୋଧନ କରିବା ଅବସରରେ
କହିଥିଲେ, 15 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ଯାଏ 75 ସ୍କୁଲ୍କୁ ଯାଇ ଅପପୁଷ୍ଟି
ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋ�ୋଜନ ଖାଇବାର
ଅବାଶ୍୍ୟକତା ଉପରେ କଥା ହୁ ଅନ୍ତୁ । ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତୁ । ସ୍କୁଲ
ଗସ୍ତ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ନୀରଜ ଚୋ�ୋପ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
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ବର୍୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ରୂପରେଖ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ
କରିବା। ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ 2047ରେ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ
ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କ’ଣ ହେବ, ଏହା ଭାରତକୁ
କେତେ ଦୂ ର ନେଇଯିବ ତାହାର ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛ ି ଏହି
ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ। ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଧାରରେ ଏହି
75 ବର୍୍ଷର ପର୍୍ବ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ
ପାଳନ ପାଇଁ ମାର୍୍ଗ ଦେଖାଇବା ସହ ପ୍ରେରଣାଏବଂ
ପ୍ରୟାସର ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ।

ଆଜିର ବିକାଶ, ଆସନ୍ତା କାଲି ର ଐତିହ୍୍ୟ

75 ଗାକୁଁ ପୋ�ୋଷ୍୍ୟ କରନ୍ତୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମସ୍ତ କୃ ଷି ବୈ�ୈଜ୍ଞାନିକ, ସମସ୍ତ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ସ୍ଥିର
କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। 75 ଟି ଗ୍ରାମକୁ ପୋ�ୋଷ୍୍ୟଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି
ସେମାନଙ୍କ ରୂପାନ୍ତର କରିବାରେ ନେତୃ ତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆହ୍୍ୱୱାନ
ଦେଇଥିଲେ। 75 ଟି ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଭିଯାନ
ଚାଲିପାରିବ। ଏହିପରି ଏକ ଅଭିଯାନ ଦେଶର ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଜିଲ୍ଲାର
ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ସ୍ତରରେ ଚାଲିପାରିବ।

75 ବର୍୍ଷ ଏବଂ ମିଡିଆ
ସଂସଦ ଟିଭିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ଆମର ଅତୀତର ଗର୍୍ବ ଏବଂ ଭବିଷ୍୍ୟତର ସଂକଳ୍ପ ରହିଛ।ି ଏହି ଦୁ ଇଟି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛ।ି ଯେତେବେଳେ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଏ, ଏହା
ଶୀଘ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ । ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ
ମହୋ�ୋତ୍ସବରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍୍ୟମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ
ଏକ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଟିଭି ଚ୍୍ୟୟାନେଲ୍
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ନେଇ 75 ଏପିସୋ�ୋଡ୍ ଯୋ�ୋଜନା କରିପାରିବ,
ଡକ୍୍ୟୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଖବରକାଗଜ ଅମୃତ ପର୍୍ବ ସହିତ
ଜଡ଼଼ିତ ଅନୁ କ୍ରମଣିକା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ମିଡଆ
ି କୁ ଇଜ୍
ପ୍ରତିଯୋ�ୋଗୀତା ଦ୍ୱାରା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋ�ୋଡ଼଼ି ପାରିବ।

75 ବର୍୍ଷ ଏବଂ ରପ୍ତାନି
ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମିଶନ ମୁଖ୍୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍୍ୟ ଓ ବାଣିଜ୍୍ୟ
କ୍ଷେତ୍ରର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋ�ୋଗାଯୋ�ୋଗ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବର୍ତତ୍ତମାନର ରପ୍ତାନିକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍୍ୱୱିତ କରିବାକୁ
ହେବ ଏବଂ ନୂ ତନ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ନୂ ତନ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ମିଶନ ଚାଲୁ ଛି ସେମାନେ
ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷ ଅବସରରେ ରପ୍ତାନୀ ଲାଗି ପାଞ୍ଚଟି ନୂ ତନ
ଗନ୍ତବ୍୍ୟସ୍ଥଳ ଯୋ�ୋଡ଼଼ିବାକୁ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍।
26

ନ୍୍ୟ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଅଗଷ୍ଟ, 2022

ଭାରତର ଇତିହାସ ସମୟ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ, ସୂର୍୍ଯ୍୍ୟ ପରି
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଆକାଶ ପରି ବିସ୍ତୃତ। ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ
ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ, ଶୌର୍୍ଯ୍୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମମ୍ୟ ଏବଂ
କଳାକୃ ତୀରେ ନୈପୂଣ୍୍ୟ ତଥା ଗୌ�ୌରବଶାଳୀ ଭାରତକୁ
ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ବେଡ଼଼ି ପିନ୍ଧାଇଲେ,
ତେବେଳେ ଦେଶ ମାତୃ କା ପାଇଁ ଜୀଉଁଥିବା ପାଗଳ
ଦେଶପ୍ରେମୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହ୍ନି ଜଳାଇଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନନ୍୍ୟ ସତ୍୍ୟୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ
କରିଲେ। ଅଗଣିତ ବଳିଦାନ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ
ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ
ହେଲା ଭାରତର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପର୍୍ବ। ଲୌ�ୌହମାନବ
ଭାବେ ପରିଚତ
ି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ୍
ଭାରତକୁ ଏକତ୍ର କରିଲେ। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ
ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ସାପୁଆ କେଳାଙ୍କ ଦେଶ
ବୋ�ୋଲି କହୁ ଥିଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ
ବଶ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛ।ି ମେକ୍ ଇନ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଟେକ ରଖିଛି।
ଆଜି ପ୍ରତି ଘରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିଛ।ି ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ହାତରେ
ମୋ�ୋବାଇଲ୍ ଫୋ�ୋନ୍, ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ପକେଟରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ପରିଚୟ, ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ,
ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ରୋ�ୋଷେଇ ଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ
ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ସୁବଧ
ି ା ସମ୍ମାନର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ
କରୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଯୋ�ୋଗ ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂସ୍କାର
ପାଲଟିଛ।ି ବସୁଧୈ�ୈବ କୁ ଟୁମ୍୍ବକମ୍ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସାରା
ବିଶ୍ୱ ଏକତ୍ୱ ଭାବନାରେ ଆମ ପରିବାର ହୋ�ୋଇପାରିଛ।ି
ବ୍ରିଟିଶମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ପରେ
ଭାରତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବୋ�ୋଧହୁ ଏ ସେ ଭାବି ନଥିଲେ
ଯେ ଭାରତ ଏକଦା ବିଶ୍ୱର ବୃ ହତ୍ତମ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ
ଗଣତନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଆଜି ଭାରତ

ଅମ
ୃତ
ହୋୋତ୍ସବର 75 ସ
ମହ

କଭରଷ୍ଟୋରି

ହ
ପ୍ତା

ବିଶ୍ୱପାଇ ଁଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି
ଭାରତର ଶତାବ୍ଦୀ। ଆମେ କ୍ରମାଗତ
ଭାବରେ ଏହା ଶୁଣଆ
ି ସୁଛ।ୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ
ଲୋ�ୋକେ ଏହା କହୁ ଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁ ଁ
ଭାରତ ବିଷୟରେ କହିବ,ି ତେବେଏହା
କହିବି ଯେ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀ ଭାରତ ପାଇ ଁ
କର୍ତତ୍ତବ୍୍ୟର ଶତାବ୍ଦୀ ଅଟେ। ଆସନ୍ତା 25
ବର୍୍ଷରେ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମକୁ ନୂ ତନ
ଭାରତର ସୁବର୍ଣଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ
ପଡ଼଼ିବ। ଆମର କର୍ତତ୍ତବ୍୍ୟ ଆମକୁ ଏହି
ଲକ୍ଷଷ୍ୟଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ, ଏହି
25 ବର୍୍ଷ ଦେଶ ପାଇ ଁକର୍ତତ୍ତବ୍୍ୟ ପଥରେ
ଚାଲି ବାର ବର୍୍ଷ। ଏହି 25 ବର୍୍ଷ ହେଉଛି
କର୍ତତ୍ତବ୍୍ୟ ଭାବନାରେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଉତ୍ସର୍୍ଗ
କରି ବାର ସମୟ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଅଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସବୁ ଠାରୁ ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ
ଅର୍୍ଥ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ପରିଚତ
ି । ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ଭାରତ
କୌ�ୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶବ୍ଦ ନୁ ହେଁ, ଏହା 130 କୋ�ୋଟି
ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛ।ି
ଜନ୍୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା, ବିଲ୍ ଦାଖଲ କରିବା,
ରାସନ ପାଇବା, ନାମଲେଖା, ଫଳାଫଳ ଏବଂ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଶରେ କେବଳ 8-10
ବର୍୍ଷ ପୂର୍୍ବବେ ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ ହେଉ ବା ସରକାରୀ ଅଫି ସରେ
ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ଧାଡ଼଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ
ପଡ଼଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କଛ
ି ର
ି ସମାଧାନ ହୋ�ୋଇଛି।
ଟେକ୍ନୋଲୋ�ୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନରେ ସହଜ ଆସିଛ।ି
ଏସବୁ ସବୁ ଧାପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣା
ଯାଇଛି। ଆଜି, ଜନ୍୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିବା ଜୀବନ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ସେବା
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ହୋ�ୋଇପାରିଛ।ି ଆଜି ଭାରତରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ

ଏଥିରେ 75 ନୂ ତନ ଉତ୍ପାଦ ଯୋ�ୋଡ଼ନ୍ତୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବାସୀ
ଭାରତୀୟମାନେ ରାଜ୍୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ଗୋ�ୋଷ୍ଠୀ କରି ସେହି ରାଜ୍୍ୟରୁ
ରପ୍ତାନୀ ବଢ଼଼ାଇବା ଲାଗି ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ସମିଟ୍କରନ୍ତିୁ । ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନିଆଯିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ରାଜ୍୍ୟର 5 କିମ୍୍ବବା 10 ଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ପ୍ରାଥମିକତା ଜିନଷ
ି କୁ ଅତି କମରେ 75 ଟି ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି
କରାଯିବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷରେ ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ
ଆସନ୍ତୁ ନୂ ତନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍୍ବନ କରିବା।

ସଖୀ ଭଉଣୀ ଏବଂ 75 ଘଣ୍ଟା
ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ନାରୀଶକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଏକ ଆଲୋ�ୋଚନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଯେ ଏହା
ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷ, ଆମେ ବର୍୍ଷକୁ ଅତି କମରେ 75 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ
ଗାଁରେ କିଛ ି ପରିମଳ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିବୁ। ଏହି 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍୍ଷ
15 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ସାଖୀ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ ଏପରି
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଜଣେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିପାରିବେ,
ତାଙ୍କ ଗାଁର କୂ ଅ, ପୋ�ୋଖରୀ ମରାମତି କରିପାରିବେ, ସେଗୁଡ଼କ
଼ି ର
ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
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ଅମ
ୃତ
ହୋୋତ୍ସବର 75 ସ
ମହ

କଭରଷ୍ଟୋରି

ହ
ପ୍ତା

ଖେଳଣାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର କାହାଣୀ
24 ଜୁ ନ୍ 2021 ରେ ଟୟକାଥନ୍ କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବରେ ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂ ତନତ୍ୱ
ଆହ୍୍ୱୱାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ, ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ସାହସିକତା,
ନେତୃ ତ୍ୱର ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼଼ିତ କାହାଣୀଗୁଡକ
ି ଖେଳ ଆକାରରେ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ୍।

75 ଟି ଘଟଣା ଖୋ�ୋଜିବା ପାଇ ଁଟାସ୍କ
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର
75 ବର୍୍ଷ ଅବସରରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ
ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ି
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋ�ୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଛାତ୍ରମାନେ
ନିଜ ରାଜ୍୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ଜଡ଼ତ
଼ି 75 ଟି ଘଟଣଣାକୁ
ଖୋ�ୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା କୌ�ୌଣସି ବ୍୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍୍କରେ ହୋ�ୋଇପାରେ,
କୌ�ୌଣସି କ୍ରାନ୍କ
ତି ାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ତ
଼ି ହୋ�ୋଇପାରେ। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼କ
଼ି ୁ ନିଜ
ମାତୃ ଭାଷାରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିପାରିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆହୁ ରି ଭଲ ହେବ।

75 ଟି ଜିଲ୍ଲାର 75 ରୁ ଅଧିକ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର
ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଅବସରରେ ଦେଶର ଅତି
କମରେ 75 ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେବ ଯେଉଁଠାରେ 75 ରୁ ଅଧିକ ଜନଔଷଧି
କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବ।
28
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ଶାସନ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛ।ି ଜନ ଧନମୋ�ୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଆଧାର (ଜାମ ଟ୍ରିନିଟ)ି ତ୍ରିଶକ୍ତି କାରଣରୁ
ଦେଶର ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃ ତ
ହୋ�ୋଇଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ 4.0 ପାଇଁ ଆବଶ୍୍ୟକ କୌ�ୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ପାଇଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ୍ସ୍ତରରୁ ଭବିଷ୍୍ୟତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।
ଆଜି ପ୍ରାୟ 75 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର
ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ ଲ୍୍ୟୟାବରେ ନବସୃଜନ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି।
ନୂ ତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋ�ୋଜିକୁ ମଧ୍ୟ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଅଟଳ ଇନକ୍୍ୟୟୁବେସନ
ସେଣ୍ଟରର ଏକ ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ସେହିଭଳି ପିଏମ ଗ୍ରାମୀଣ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସାଧର ଅଭିଯାନ
ବା ପିଏମ୍-ଦିଶା ଦେଶରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ
ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଅନନ୍୍ୟ
ଅବଦାନକୁ ନେଇ ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବରେ ଅଗଣିତ
ଉଦ୍୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ
ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗୌ�ୌରବ ଏବଂ ଐତିହ୍୍ୟ ପ୍ରଦର୍୍ଶନ
ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
ଗତ ବର୍୍ଷ ନଭେମ୍୍ବର 15 ରେ ବିର୍୍ସସା ମୁଣ୍ଡା ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ
'ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ଗର୍୍ବ ଦିବସ' ଭାବରେ ପାଳନ
କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣୀତ
କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ବର୍୍ଷରେ, ଦେଶର
ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ବ୍୍ୟକ୍ତି 75 ବର୍୍ଷର ସଫଳତା ସହିତ ଜଡ଼଼ିତ
ହେବାର ସୌ�ୌଭାଗ୍୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛବ
ି ର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଭାରତରେ ଆସିଥିବା ବୈ�ୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତତ୍ତନ ଭାରତକୁ
ବିଶ୍ୱ ପ୍୍ଲଲାଟଫର୍୍ମରେ ଆଗୁଆ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋ�ୋଇଛି।
ସବ୍କା ପ୍ରୟାସ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରା ବିକାଶର ପ୍ରତିଟ ି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ରେକର୍ଡ଼ ହାସଲ କରୁଛି ଭାରତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ
ଏବଂ ସଂସ୍କୃତର
ି ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ପ୍ରସାର କରିବାରେ
ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛ।ି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସଫଳତାକୁ
ରାଷ୍ଟର ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିିଁ,
ବରଂ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଗୋ�ୋଟିଏ ଗୋ�ୋଟିଏ ମାଇଲ୍
ଷ୍ଟୋନ୍ କୁ ହାଯାଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଅମୃତ କାଳ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର
ଶତବାର୍ଷିକୀ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଅର୍୍ଥଥାତ୍25 ବର୍୍ଷ ସମୟକୁ ପାଳନ
କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦେଶର ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ
ଆହ୍୍ୱୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ
ବର୍୍ଷରେ ଆମେ ବ୍୍ୟବକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କିଛ ି ନା କିଛ ି
ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼଼ାଇବ।
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ସଂସଦ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ
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ବିଭାଗ ଏକ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକ
ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ ଯାହା ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ।
ଏହା ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବର୍୍ଷ ଏବଂ ଏହି
25 ବର୍୍ଷର ଅମୃତକାଳ ହେଉଛି ଏହି ସଂକଳ୍ପଗୁଡକ
ି
ପୂରଣ କରିବାର ସମୟ। ଆସନ୍ତା 25 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଦୀର୍୍ଘମିଆଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଭାରତ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ
କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ
ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତ୍୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଯେ ଆଜିର ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତାକାଲିର
ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୌ�ୌରବମୟ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍୍ୟ
ହେବ।

ସବ୍କା ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତ ଦିଗରେ
ପଦକ୍ଷେପ

ଆଜିର ଭାରତ - ଏମିତ ି ଘଟେ, ଘଟୁ ଛି, ଘଟୁଥିବ
ମାନସିକତାରୁ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ସାରିଛ।ି ଆଜି
ଭାରତ ଆଇଟି-ଡିଜଟ
ି ାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋ�ୋଜିରେ ପରିଚୟ
ସୃଷ୍ଟି କରିଛ।ି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତଥା ଡାଟା ବ୍୍ୟବହାରରେ
ଏକ ରେକର୍୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଥିବା
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ କାରବାର ମଧ୍ୟରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ କେବଳ
ଭାରତରେ ଘଟୁ ଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନୂ ତନ ଭାରତରେ
ଲୋ�ୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ନୂ ତନ ଟେକ୍ନୋଲୋ�ୋଜି ଗ୍ରହଣ
କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କାହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିବା କିଛ ି ନୂ ଆ କଥା
ନୁ ହେଁ। ଗତ କିଛ ି ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶର ଯାତ୍ରା ଭାରତକୁ
ଏକ ନୂ ତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଆଜିର ଭାରତର
ପରିଚୟ ହେଉଛି - କରିବା, କରିବାକୁ ପଡ଼଼ିବ ଏବଂ ଠିକ୍
ସମୟରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଧାର
କରି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଚାଲିଛ।ି ପ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ
ଆଜି ଅଧୀର,ସ୍ୱପ୍୍ନ ସାକାର ପାଇଁ ଅଧୀର, ସଂକଳ୍ପକୁ
ସିଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ଆଜି ବ୍୍ୟସ୍ତ। ଭାରତ ଆଜି
ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ
କରୁଛି। ଭାରତ 2016 ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ
2030 ସୁଦ୍ଧା ମୋ�ୋଟ ବିଦ୍୍ୟୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର 40
ପ୍ରତିଶତ ଅଣ ଜୀବାଶ୍୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ।
8 ବର୍୍ଷ ପୂର୍୍ବରୁ ଭାରତ ଏହି ଧାର୍୍ଯ୍୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିଛ।ି
ପେଟ୍୍ରରୋଲରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣର ଲକ୍ଷଷ୍ୟ
ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ପାଞ୍ଚ ମାସ ପୂର୍୍ବରୁ ହାସଲ
ହୋ�ୋଇପାରିଛ।ି କୋ�ୋଭିଡ ପରି ବିପର୍୍ଯ୍୍ୟୟର ମୁକାବିଲା
କରିବା ଏବଂ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 200 କୋ�ୋଟି ଡୋ�ୋଜ
ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍୍ୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍୍ଯ୍୍ୟର
ବିଷୟ। ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍୍ୟୟାକ୍ସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ତଥା

75 ମହାପୁରୁଷ -75 ସ୍ଥାନ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼଼ିତ 75 ଜଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ତାଲିକା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ , ସେମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଜାଣନ୍ତୁ , ସେମାନଙ୍କର
ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ବାକ୍୍ୟ କୁ ହନ୍ତୁ , ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋ�ୋଗିତା କରନ୍ତୁ ,
ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟରେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ ସହିତ
ଜଡ଼଼ିତ 75 ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ , ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ
– ବାର୍ଡୋ�ୋଲି କେଉଁଠ,ି ଚମ୍ପାରଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା?

75 ଘଟଣାର ଆଇନଗତ ଯୁଦ୍ଧ
ଆଇନ ପଢ଼଼ାଉଥିବା ସ୍କୁଲ, କଲେଜଗୁଡକ
ି 75 ଟି ଘଟଣା ଖୋ�ୋଜନ୍ତୁ,
ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ହୋ�ୋଇଥିବା ଆଇନଗତ ଯୁଦ୍ଧ
ବାବଦରେ ବର୍ଣଣ୍ଣନା ଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼଼େଇ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ? ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ
ଶାସନର ନ୍୍ୟୟାୟପାଳିକାର ମନୋ�ୋଭାବ କ’ଣ ଥିଲା? ଆପଣ ଏହା
ଉପରେ ଏକ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଫାଇନ୍ଆର୍୍ଟସ ଛାତ୍ରମାନେ
ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼କ
଼ି ଉପରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତୁ , ଗୀତ ଲେଖନ୍ତୁ , ସେହି କବିତା
ଲେଖନ୍ତୁ । ଏସବୁ ପ୍ରଥମରୁ ହାତଲେଖା ହେଉ ପରେ ଏହାକୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ରୂପ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
ଏହି ପ୍ରୟାସ ସେହି ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ-ମହାବିଦ୍୍ୟୟାଳୟର ଐତିହ୍୍ୟ ହୋ�ୋଇଯାଏ।
ଏହା ଏକ ସଂପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଆଦର୍୍ଶଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରେ ଏହା ଉପରେ
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ରାଜ୍୍ୟବ୍୍ୟୟାପୀ, ଦେଶବ୍୍ୟୟାପୀ ପ୍ରତିଯୋ�ୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଆୟୋ�ୋଜିତ
ହୋ�ୋଇପାରିବ।

ନ୍୍ୟ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଅଗଷ୍ଟ, 2022

29

ଅମ
ୃତ
ହୋୋତ୍ସବର 75 ସ
ମହ

କଭରଷ୍ଟୋରି
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75 ଅମୃତ ସରୋ�ୋବର
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ସ୍ମୃତରି େ ଭବିଷ୍୍ୟତ ପିଢ଼କ
଼ି ୁ କିଛ ି ଦେବାର
ସଂକଳ୍ପରେ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 75 ଲେଖାଏଁ ଅମୃତ ସରୋ�ୋବର ନିର୍୍ମମାଣ
କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେଏହି ସରୋ�ୋବର ନୂ ଆ ହେଉ, ବଡ଼ ଆକାରର
ହେଉ ସେଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମ୍ଜ ି ,ନ୍ଆର୍ଇଜିଏ ଟଙ୍କା ବ୍୍ୟବହାର
କରିପାରିବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ
75 ଅମୃତ ସରୋ�ୋଭାର ନିର୍୍ମମାଣ ଆଗାମୀ ପିଢ଼଼ି ପାଇଁ ଅତ୍୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋ�ୋଗୀ
ହେବ। ଆମ ମା’ ପୃଥିବୀ ଏଥିରୁ ବହୁ ତ ଲାଭ ପାଇବ। ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍୍ଥ ଲାଗି
ଏହି ଧରଣୀରୁ ଅନେକ ପାଣି ଶେଷିଛୁ। ଏହାଫଳରେ ପୃଥିବୀ ମାତା ଏବେ
ଶୋ�ୋଷିଲା ହୋ�ୋଇଛି। ଆମର କର୍ତତ୍ତବ୍୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ପୃଥିବୀ ମାତାର ଶେଷ
ଦୂ ର କରିବା। ଆଉ ଏଥିଲାଗି ଅମୃତ ସରୋ�ୋବର ଯୋ�ୋଜନା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ
ହେବ। ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପକୃ ତ କରିବ, ମହିଳାମାନେ ଉପକୃ ତ ହେବେ,
କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେଁ, ଏହା ଏକ ଦୟାଳୁ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ହେବ, ଏହା ପଶୁ ଏବଂ
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ତ ସହାୟକ ହେବ। ଅର୍୍ଥଥାତ୍, ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ
75 ଅମୃତ ସରୋ�ୋବର ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାନବିକତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼
କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ହେବ।

75 ଗୋ�ୋବର୍ଦଦ୍ଧନ ବାୟୋ�ୋ ସି ଏନ୍ ଜି ପ୍୍ଲଲାଣ୍ଟ
ଆସନ୍ତା ଦୁ ଇ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର 75 ଟି ବଡ଼ ପୌ�ୌରସଂସ୍ଥାରେ
ଗୋ�ୋବର୍ଦଦ୍ଧନ ବାୟୋ�ୋ ସିଏନଜି ପ୍୍ଲଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ଚାଲିଛ।ି
ଏହି ଅଭିଯାନ ଭାରତର ସହରଗୁଡ଼କ
଼ି ୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପ୍ରଦୂ ଷଣମୁକ୍ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି
ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍୍ୟ କରିବ।
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ସ୍ୱାଧୀନତାର 100 ବର୍୍ଷରେ
ଯଦି ଆମେ ଭାରତକୁ ଏକ
ନୂ ତନ ଶିଖର ଦେବା ଲାଗି
ଚାହୁ ,ଁ ତେବେ ଏଥିପାଇ ଁକଠିନ
ପରି ଶ୍ରମ କରି ବାକୁ ପଡିବ ...
ଏବଂ ଏହି କଠିନ ପରି ଶ୍ରମ ପାଇ ଁ
କୌ�ୌଣସି ସର୍୍ଟକଟ ନଥାଏ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଶ୍ୱର କୋ�ୋଟି କୋ�ୋଟି ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛ।ି
କୋ�ୋଭିଡ ସମୟରେ ଭାରତ ଗତ ଦୁ ଇ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 80
କୋ�ୋଟି ଗରିବ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍୍ୟ ଶସ୍୍ୟ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ
କରିଛ।ି ଆଜି ଭାରତରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହାରାହାରି
5000 ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ
ହାରାହାରି 500 ରୁ ଅଧିକ ଆଧୁନକ
ି ରେଳ କୋ�ୋଚ
ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ହାରାହାରି ଭାରତ ‘ନଳରୁ
ଜଳ’ ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 18 ଲକ୍ଷ
ପରିବାରକୁ ସଂଯୋ�ୋଗ କରିପାରୁଛି।
ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଏକ ଆଇଡିଆ ସ୍ତରରେ
ଥିଲା, ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋ�ୋକ ଜାଣି ନ ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛବ
ି ର୍୍ଷର ଉଦ୍୍ୟମ ଯୋ�ୋଗୁଁ ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର
ତୃ ତୀୟ ବୃ ହତ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ଇକୋ�ୋସିଷ୍ଟମ୍ ହୋ�ୋଇପାରିଛ।ି
କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେଁ, ଦେଶରେ ପ୍ରତି ଦଶ ଦିନରେ
ଏକ ୟୁ ନକ
ି ର୍୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱର
ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃ ହତ୍ତମ ମୋ�ୋବାଇଲ୍ ଫୋ�ୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ।
ଭାରତର ବାୟୋ�ୋଟେକ୍ ଅର୍୍ଥନୀତି 8 ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ
ଆଜି 6 ଲକ୍ଷ କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛ।ି ପ୍ରାକୃ ତକ
ି
ଚାଷ ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କ
଼ି ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋ�ୋଇଛି,
କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏହା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି। ଜଳବାୟୁ
ପରିବର୍ତତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଉଦ୍୍ୟମ ସହ ଭାରତ
ତାଳ ଦେଉଛି ତାହା ନୁ ହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଯୁବକ
ଇଲେକ୍୍ଟ୍ରରିକ୍ ଯାନ, ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍୍ୟୟାରେ ନିଜକୁ
ବିନଯୋି �ୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ଅନୁ କୂଳ ଆଚରଣ ଏବଂ

ଅମ
ୃତ
ହୋୋତ୍ସବର 75 ସ
ମହ

କଭରଷ୍ଟୋରି

ହ
ପ୍ତା

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ: ବିସ୍ମୃତ ନାୟକଙ୍କ ବାବଦରେ
ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଡିଡିଆର ନିର୍୍ମମାଣ
ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍୍ଦଦୋଳନର ଅଜ୍ଞାତ
ନାୟକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ
ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ
ପ୍ରୟାସ। ଏମାନେ ସେହି ମହାନ ନାୟକ,
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ସ୍ୱାଧୀନତା
ଆନ୍୍ଦଦୋଳନରେ ଅତୁ ଳନୀୟ ରହିଥିଲା ହେଲେ
ଆଜିର ପିଢ଼଼ି ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା।
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟ (DDR)
ହେଉଛି ଲୋ�ୋକ ଏବଂ ସ୍ଥାନଗୁଡକ
ି ର କାହାଣୀ
ଖୋ�ୋଜିବା ଏବଂ ଡକ୍୍ୟୟୁମେଣ୍ଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ
ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ
ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସହାୟତା କରିଥିଲେ।

ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷରେ ‘ପ୍ରତିଘରେ
ତ୍ରିରଙ୍ଗା’

ବନ୍ଦେ ଭାରତମ୍ନୃ ତ୍୍ୟ ମହୋ�ୋତ୍ସବ|

ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ଦେଶର
ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ତଥା
ଜାତୀୟ ଗୌ�ୌରବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ 'ପ୍ରତିଘରେ
ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ଅଭିଯାନ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ
2022 ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ
ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ବ୍୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ
କରିବାର ସୁଯୋ�ୋଗ ପାଇବେ। ସରକାର ଅମୃତ
ପର୍୍ବ ବର୍୍ଷର ଡିସେମ୍୍ବର 30, 2021 ଦିନ ଭାରତୀୟ
ସଂସ୍କୃତ ି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦୁ ଇମାସ ପତାକା ସଂହିତା, 2002 ରେ ସଂଶୋ�ୋଧନ କରିଛନ୍ତି,
ଧରି ପ୍ରତିଯୋ�ୋଗିତା ଚଳାଇ 480 ନୃ ତ୍୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଚୟନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପଲିଷ୍ଟର ବା ମସିନ୍ତିଆରି କପଡ଼଼ାରେ
ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ 2022 ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜ ତିଆରି ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯାଇଛି।

ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ ଉପରେ ପଡ୍ କାଷ୍ଟ ସିରିଜ୍
ଏହି ପଡ୍କାଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେହି ବ୍୍ୟକ୍ତି ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ
କରିଛ,ି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରମାରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୁର୍ଣଣ୍ଣ
ଯୋ�ୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତିତ। ସେଥିରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକଭାବେ ଚଳି
ଆସୁଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀରେ ଜାଗା ମିଳ ି ନଥିଲା।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର
ଅନ୍୍ୟୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଥାମନ ଓ ହୃ ଦୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା
ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଥିବା ଗୀତ ଓ କବିତା ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହିପରି କବିତା ଏବଂ ଗୀତଗୁଡକ
ି
https://amritmahotsav.nic.in/ swatantra-swar.
htm ରେ ପଢ଼଼ିପାରିବେ।
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ମୋ�ୋର ଗା,ଁ ମୋ�ୋର ଐତିହ୍୍ୟ

ହ
ପ୍ତା

ମୋ�ୋ ଗାଁ ମୋ�ୋ ଐତିହ୍୍ୟ ହେଉଛି 'ନ୍୍ୟୟାସନାଲ୍ ମିଶନ୍ ଅନ୍ କଲ୍ଚରାଲ
ମ୍୍ୟୟାପିଂ' (ଏନ୍ଏମ୍ସଏ
ି ମ୍) ର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟ
ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍୍ବଳ ଖୋ�ୋଜିବା
ଏବଂ ତାହାକୁ ରେକର୍୍ଡ କରିବା। 6.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଏହି
ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତକ
ି କୌ�ୌଶଳ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ
ତଥା ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷିତ କୌ�ୌଶଳ ଏବଂ ଐତିହ୍୍ୟର ସୁରକ୍ଷା
କରିବ। ଏହାର ମୌ�ୌଳିକ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ମନୋ�ୋନୀତ
ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏକ 'ଆଭାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ' ସୃଷ୍ଟି କରିବା।

ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ଭାରତର ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁବର୍ଣଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍୍ଥଥାତ୍ 100ତମ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ଭାରତର
ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅଟଳ ହୋ�ୋଇ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼଼ିବ।
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳ ହେବ, ଏହା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂ ଆ ଦିଗ
ଦେଖାଇବ। ଭାରତର ସଫଳତା କେବଳ ଆମର ନୁ ହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ସମଗ୍ର
ମାନବିକତାକୁ ଭରସା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ଆମର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି |

ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ହେବ
ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳ
ସ୍ୱାଧୀନତାର 100 ବର୍୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳ ହେବ, ଏହାର ସଡ଼କ ମାନଚିତ୍ରରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ
ଚାଲିଛ।ି ଦେଶରେ ବୈ�ୈଦ୍୍ୟୟୁତିକ ଯାନ, ଗ୍୍ୟୟାସ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍୍ଥନୀତି, ସିଏନ୍ଜ ି
ଏବଂ ପିଏନ୍ଜର
ି ନେଟୱାର୍୍କ ବୃ ଦ୍ଧି, ଧାର୍୍ଯ୍୍ୟ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ପୂର୍୍ବରୁ ପେଟ୍୍ରରୋଲରେ 20
ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା, 2030 ସୁଦ୍ଧା ରେଳବାଇର
ଶତପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍୍ୟୟୁତିକରଣ ସହିତ ଶୂନ କାର୍୍ବନ ନିର୍୍ଗମନ ହାସଲ କରିବା
ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଂଶବିଶେଷ । ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେରେ
ଭାରତ 450 ଗିଗାୱାଟ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ଧାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିଛ,ି ଯେଉଁଥିରୁ 100 ଗିଗାୱାଟ
ସମୟ ପୂର୍୍ବରୁ ହାସଲ କରାଯାଇଛି। ୱାନ୍ ସନ୍-ୱାନ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ବିଚାର ସହିତ
ଆନ୍ତର୍୍ଜଜାତୀୟ ସୌ�ୌର ଆଲାଇନ୍୍ସରେ ଭାରତ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ହୋ�ୋଇଛି।
ସେହିଭଳି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍୍ରରୋଜେନ୍ ନ୍୍ୟୟାସନାଲ ମିଶନ୍ କେବଳ ଘୋ�ୋଷଣା
କରାଯାଇ ନାହିିଁ ବରଂ ସେହି ଦିଗରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ନି ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇସାରିଛ।ି

ଜୀବନଶୈଳୀ ସାଧାରଣ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛ।ି
ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଗ୍ରାମ ଖୋ�ୋଲା ନିଷ୍କାସନରୁ ମୁକ୍ତ, ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ
ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍୍ୟୟୁତ୍ ପହଞ୍ଚିଛ,ି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଗାଁ ରାସ୍ତାଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ,
99 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରୋ�ୋଷେଇ ଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରନ୍ଧନ ଇନ୍ଧନ ଅଛି,
ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ପରିବାର ବ୍୍ୟୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋ�ୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଗରିବ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା
ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛ।ି
ଅମୃତ କାଳରେ ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତା
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ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 27 ଲକ୍ଷ ଲୋ�ୋକଙ୍କ
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ଅସଂଖ୍୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା
ପାଇଲୁ , ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର
ଖୁସ,ି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କଛ
ି ି ବିପଦରେ ପକାଇଦେଇଥିଲେ। ଏକ କୃ ତଜ୍ଞ
ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ
ବଳିଦାନକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ । ଏଥିପାଇଁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିଲାଗି
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିବା ବ୍୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ�ୋ, ବର୍ଣଣ୍ଣନା ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ରେକର୍୍ଡ
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଜ୍୍ୟୟୋତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପାର୍୍କ, କନ୍ନଟ୍
ପ୍୍ଲଲେସରେ ଜଳୁ ଛ ି । ଏହି ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 27 ଲକ୍ଷ ଲୋ�ୋକ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍୍ୟୟାରେ ଜାତୀୟ
ପତାକା ଉତ୍୍ତତୋଳନ କରି ବାରେ ଗି ନଜ
ି ୍ବୁକ୍
ଅଫ୍ ୱର୍୍ଲ୍୍ଡ ରେକର୍୍ଡ
ଏପ୍ରିଲ୍ 23, 2022କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଅବସରରେ
ବିହାରର ଜଗଦୀଶପୁରସ୍ଥିତ ଦୁ ଲୁର ମୈ�ୈଦାନରେ ବୀର କୁ ନୱର ସିଂ
ବିଜୟୋ�ୋତ୍ସବ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ 78 ହଜାର 220ଟି ଜାତୀୟ ପତାକା
ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଏକାଠିକରି ଗିନଜ
ି ବୁ କ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍୍ଲ୍୍ଡ ରେକର୍୍ଡରେ
ପ୍ରବେଶ କରିଛ।ି ପୂର୍୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏପରି ଏକ ରେକର୍୍ଡ
ସ୍ଥାପନ ହୋ�ୋଇଥିଲା। 2004ରେ ସେତେବେଳେ ଏକ ସମୟରେ
56 ହଜାର ପାକିସ୍ତାନୀ ପତାକା ଉତ୍୍ତତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା।

ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା। ନୂ ତନ ଭାରତକୁ ସେମାନଙ୍କର
ସ୍ୱପ୍୍ନର ଭାରତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ଭାରତ - ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ,
କୃ ଷକ, ଶ୍ରମିକ, ପଛୁ ଆ, ଆଦିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋ�ୋଗ
ଥିବ। ବିଗତ ଆଠ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ପାଇଁ
ନୀତି ଆପଣାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ଣଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରୁଛି। ଅମୃତ
କାଳରେ ଭାରତର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୂକ୍ତି ବିକାଶ। ଅର୍୍ଥଥାତ୍
କୋ�ୋଟି କୋ�ୋଟି ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରା କରିବା ଲାଗି ନିୟୋ�ୋଜିତ।
ଭାରତ ଆଜି ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣଣ୍ଣ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ-ସ୍ଥିର-

ଅମ
ୃତ
ହୋୋତ୍ସବର 75 ସ
ମହ

କଭରଷ୍ଟୋରି

ହ
ପ୍ତା

ସୋ�ୋମନାଥ
ମନ୍ଦିର

ପିଏମ୍ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ
ଥିବା ସୋ�ୋମନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ
ସୋ�ୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର
କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍୍ଶନୀ
କେନ୍ଦ୍ର, ସବୁ ଦ୍ର ଦର୍୍ଶନ ପଥ ଏବଂ
ମା’ ପାର୍୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍୍ମମାଣ
ସାମିଲ୍ରହିଛ।ି

ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଙ୍କ
ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ
ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍୍ମମାଣ
କରାଯାଇଛି, ଯାହାର
ଲୋ�ୋକାର୍୍ପଣ ଜୁ ଲାଇ 12ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ହୋ�ୋଇଥିଲା।

ବାବା
ବୈ�ୈଦ୍୍ୟନାଥ
ମନ୍ଦିର

କେଦାରନାଥ ଧାମ
ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ଅମୃତ
ସଙ୍କଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ନିଜ
କର୍ତତ୍ତବ୍୍ୟରେ, ନିଜ ପରି ଶ୍ରମରେ କେଉଠିଁ ବି
କୌ�ୌଣସି ଅଭାବୁ ରଖିବା଼ ଉଚିତ ନୁ ହେ।ଁ
ଏକ ରାଷ୍ଟଟ୍ରଭାବେ ଆମରି ଏକତା ଆମର
ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଜରୁରୀ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନୂ ତନ ସ୍ୱପ୍୍ନ ଦେଖୁଛ,ି
ନୂ ତନ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼କ
଼ି ୁ କାର୍୍ଯ୍୍ୟରେ ପରିଣତ
କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଏହାର ନୀତି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ
ଆଗାମୀ 25 ବର୍୍ଷ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳ ହେବାଲାଗି ରୋ�ୋଡ୍ ମ୍୍ୟୟାପ୍
ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, "2047 ମସିହାରେ
ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 100 ବର୍୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବ,
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଶକୁ ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁ ଁଛୁ
ସେହି ସ୍ୱପ୍୍ନକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ସାରା ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁ ଥିବ।

ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋ�ୋଇଥିବା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର
ପୁଣିଥରେ ପୁନର୍ବିନ୍୍ୟୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହିକ୍ରମରେ
କେଦାରନାଥ ଧାମର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ତିନ ି ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା
କାନ୍ଥ, ମନ୍ଦିରଯାଏ ପହଞ୍ଚିବଲାଗି ସୁବ୍୍ୟବସ୍ଥିତ ରାସ୍ତା, ଆସ୍ଥା
ପଥ, ମନ୍ଦାକିନ ି ପୋ�ୋଖରି ନିର୍୍ମମାଣ, ହେଲିପ୍୍ୟୟାଡ ନିର୍୍ମମାଣ
ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପୂରା କରାଯାଉଛି, ସେହିକ୍ରମରେ
ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛ।ି

ଚାରି ଧାମ ରାଜମାର୍୍ଗ
ସବୁ ପାଗକୁ ଅନୁ କୂଳ ହେବା ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ରାଜମାର୍୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମନୋ�ୋତ୍ରୀ,
କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥକୁ ଯୋ�ୋଡ଼଼ିବ। ଏହି ରାଜମାର୍୍ଗ
ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋ�ୋିପାରିବ।

ମହାକାଳ କରି ଡର, ଉଜ୍୍ଜେୈନ
ଉଜ୍୍ଜେୈନସ୍ଥିତ ମହାରକାଳ ମନ୍ଦିରର ବିସ୍ତାରୀକରଣ ଠୁ ନେଇ
750 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆନୁ ମାନିକ ଖର୍ଚଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ତିବା
ପ୍ରକଳ୍ପପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛ।ି ସୌ�ୌନ୍ଦର୍୍ଯକରଣ ସହ ମନ୍ଦିର
ପରିସରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ ଆଠଗୁଣା ବଢ଼଼ିବ।

ନ୍୍ୟ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଅଗଷ୍ଟ, 2022

33

ଅମ
ୃତ
ହୋୋତ୍ସବର 75 ସ
ମହ

କଭରଷ୍ଟୋରି
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ବିକଶିତ, ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି
ଦେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମି କ ଐତିହ୍୍ୟ

ରାମ ମନ୍ଦିର
ଅଯୋ�ୋଧ୍ୟା

492 ବର୍୍ଷ ଧରି
ବିବାଦରେଘେରରେ ରହିବା
ପରେ ଆଜି ଅଯୋ�ୋଧ୍ୟାର ରାମ
ଜନ୍୍ମଭୂମିରେ ଭବ୍୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାମ
ନ୍ଦିରର ନିର୍୍ମମାଣ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ଚାଲୁ ଛି,
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମୋ�ୋଦୀ ଶୀଳାନ୍୍ୟୟାସ କରିଛନ୍ତି।

କାଶି ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡର
ବିକାଶ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ଶେଷ
ହୋ�ୋଇଛି। 2017 ଯାଏ
ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁ ତ
ସଂକୀର୍ଣଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ହେଲେ
ଏବେ କାଶୀ ହୋ�ୋଇଛି ଦିବ୍୍ୟ
ଓ ଭବ୍୍ୟ।

କାଶି
ବିଶ୍ୱନାଥ
କରି ଡର

ପୂର୍ଣଣ୍ଣତା ଯାଏ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯୋ�ୋଜନା
ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମକାଳରେ ପୂର୍ଣଣ୍ଣତା ଯାଏ ଯିବାକୁ ହେବ। ଶତପ୍ରତିଶତ ଗା:କୁ ରାସ୍ତା, ସବୁ ପରିବାରଙ୍କ ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସବୁ ଯୋ�ୋଗ୍୍ୟ
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖଷର ଆୟୁ ଷ୍୍ମମାନ ଭାରତ କାର୍୍ଡ, ଶତପ୍ରତିଶତ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍୍ୟୟାସ, ବିଜୁଳି ସଂଯୋ�ୋଗ ପ୍ରଭୃତି ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଗୋ�ୋଟିଏ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି, ଅମୃତକାଳର ଏହା ସମୟ। ଏହା ଶୋ�ୋଇ ରହି ସ୍ୱପ୍୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁ ହେଁ ବରଂ ସଦା ଜାଗ୍ରତ
ରହି ସଂକଳ୍ପ ପୂରା କରିବାର ସମୟ। ଆସନ୍ତା ପଚିଶ ବର୍୍ଷ ପରିଶ୍ରମର ପରାକାଷ୍ଠା, ତ୍୍ୟୟାଗଳ ତପସ୍୍ୟୟାର ପଚିଶ ବର୍୍ଷ ଅଟେ। ଶହ ଶହ ବର୍୍ଷ
ଦାସତ୍ୱରେ ଆମ ସମାଜ ଯାହା ହରାଇଛିଳ ଏହି ପଚିଶ ବର୍୍ଷ ସମୟରେ ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି ଅମୃତ
ମହୋ�ୋତ୍ସବରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଭବିଷ୍୍ୟତ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବା ଆବଶ୍୍ୟକ।

ନୂ ତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନୂ ତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ
ପ୍ରଭୃତି ଏହି ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼କ
଼ି ୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସେହି
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା
ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଭାରତକୁ ସେହି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ
ପ୍ରୟାସ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ରଖି ଅନେକ ବୀର ଫାଶିଖଣ୍ଟ
ୁ ରେ ହସି ହସି
34
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ଝୁ ଲିଥିଲେ, ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ର ଜଳାକୋ�ୋଠରୀରେ ବତାଇଥିଲେ’’।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ କୌ�ୌଣସି ଦେଶର ସମସ୍ତ
ନାଗରିକ, ସବ୍କା ପ୍ରୟାସ ଭାବନାରେ, ଜନଭାଗିଦାରୀ ଭାବନାରେ,
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁ ଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ
ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳଥ
ି ାଏ। ଆଜି ବିଶ୍ୱରା ବଡ଼

ଅମ
ୃତ
ହୋୋତ୍ସବର 75 ସ
ମହ

କଭରଷ୍ଟୋରି

ହ
ପ୍ତା

ଶ୍ରୀ ମହାକାଳୀ ମାତାଜୀ ମନ୍ଦିର,
ପାବାଗଡ଼
ପ୍ରାୟ 500 ବର୍୍ଷ ପୂର୍୍ବବେ, ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ
ମନ୍ଦିରର ଶିଖର ଏବଂ ପତାକା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପାବାଗଡ଼ ପାହାଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର
ଶୀଖରକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ମନ୍ଦିର
ଉପରେ ପତାକା ଉତ୍୍ତତୋଳନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, 'ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମହାକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପତାକା
ଉଡ଼଼ାଯାଇ ନଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଉଡ଼଼ୁଥିବା ପତାକା
କେବଳ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ ନୁ ହେଁ, ଏହା
ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ ଯେ ଶତାବ୍ଦୀ ବିତଯା
ି ଏ, ଯୁଗ ବିତଯା
ି ଏ,
କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଅତୁ ଟ ରହେ।

ଜାତୀୟ ସଂଗୀତର 1.5 କୋ�ୋଟି
ଭି ଡିଓ ଅପଲୋ�ୋଡ୍
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବରେ ଭାରତ ସମେତ
ବିଶ୍ୱରେ ରହୁ ଥିବା 1.5 କୋ�ୋଟି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ
ସଂଗୀତରେ ଭିଡଓ
ି ତିଆରି କରି ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ
ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋ�ୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରିରଙ୍୍ଗଗୋଲି ତିଆରି କରିବା, ଦେଶପ୍ରେମ ଗୀତ
ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋ�ୋଗିତାରେ 5.5 ଲକ୍ଷ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ହୋ�ୋଇଥିଲା।

ବିଦେଶରେ 6 ହଜାରରୁ ଅଧିକ
ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ

ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମିଶନଗୁଡକ
ି ସ୍ୱାଧୀନତାର
ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ଅଧୀନରେ 6 ହଜାରରୁ ଅଧିକ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋ�ୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ
ଭାରତୀୟ, ଭାରତର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର
ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହୋ�ୋଇଥିଲ।|

ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବରେ 75 ଐତିହାସି କ
ସ୍ଥାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋ�ୋଗ ପ୍ରଦର୍୍ଶନ

ଅଷ୍ଟମ ଆନ୍ତର୍୍ଜଜାତୀୟ ଯୋ�ୋଗ ଦିବସରେ ଦେଶର 75ଟି
ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋ�ୋଗ ପ୍ରଦର୍୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଅମୃତ
ମହୋ�ୋତ୍ସବ ବର୍୍ଷରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃ ଦ୍ଧି
ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋ�ୋଡ଼଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ।
ମହୀଶୂରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଏବଂ ଦେଶର
ଅନ୍୍ୟୟାନ୍୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଅବସରରେ
ଯୋ�ୋଗ ପ୍ରଦର୍୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଶକ୍ତିମାନେ ଭାରତ ସହ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଦ ମିଳାଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ
ପ୍ରଗତିର ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛ।ି ଜନଗଣଙ୍କ ସଙ୍କଳ୍ପ ଏବଂ
ଭାଗିଦାରୀ ଆଜି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଶତ ହୋ�ୋଇଛି। ଆଗାମୀ
ପିଢ଼଼ି ପାଇଁ ନୂ ଆ ଭାରତ ନୂ ଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ବିଗତ
ଦଶନ୍ଧିରେ ଦେଶର ପ୍ରତିଟ ି ଜନତା ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସଶକ୍ତ ଶବି
ଦେଶ ଦୁ ନଆ
ି କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତକାଳ
ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 25 ବର୍୍ଷ ପାଇଁ ଆଶା ଆହୁ ରି ବଢ଼଼ିଛ ି କାରଣ ଆଜି
ଭାରତର ପ୍ରତିଟ ି ନାଗରିକ ସ୍ୱୟଂ ଗୋ�ୋଟିଏ ଗୋ�ୋଟିଏ ସଫଳତାର କାହାଣୀ
ପାଲଟିଛ।ି n
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ଅମ
ୃତ
ହୋୋତ୍ସବର 75 ସ
ମହ

କଭରଷ୍ଟୋରି

ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି...

ହ
ପ୍ତା

ଦୀର୍୍ଘ ସମୟର ପରାଧୀନତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ଅନେକ ସଂଘର୍୍ଷ କରିଛ ି ଓ ଶେଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା
ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ।ି ଏହି ସଂଘର୍୍ଷ ପଥରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ଷାକରେ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା
ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଳଦୂଆ କୁ ହାଯାଉଥିବା ତିନୋ�ୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପର୍ଣ
ୂ ଣ୍ଣ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିଲା।
ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ତମ ବର୍୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ କ୍ରାନ୍ର
ତି ମାସ
କୁ ହାଯାଉଥିବା ଅଗଷ୍ଟରେ ସଂଗଠିତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼କ
଼ି ସମ୍ପର୍୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ହୋ�ୋଇପଡ଼଼େ...

ଭାରତ ଛାଡ଼- କର ବା ମର…
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 80 ବର୍୍ଷ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼଼ିବାବେଳେ 8 ଅଗଷ୍ଟ
ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରେ। 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8-9
ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇଂରେଜ ଭାରତ
ଛାଡ଼ ସହ କର ବା ମର ଆହ୍୍ୱୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ଭାରତର
ଜନଗଣଙ୍କ ଡାକରାରେ ପରିଣତ ହୋ�ୋଇଥିଲା। ଏବେକାର ନେତୃ ତ୍ୱ
‘କରିବୁ ଏବଂ କରିକି ରହିବୁ‘ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଜବୁ ତ
ମୂଳଦୁ ଆ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ‘ଭାରତଛାଡ଼’ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅବଶ୍୍ୟ
ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ
ପ୍ରଭାବ ପଡ଼଼ିଥିଲା ଇଂରେଜ ଶାସନ ଉପରେ। ସେଇଥି ପାଇଁ ଏହାକୁ
ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ହୋ�ୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼କ
଼ି ଭିତରେ
ଅନ୍ତିମ ମହାପ୍ରୟାସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହା ସବୁ ଠାରୁ
ବିଶାଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା।

ଅସହଯୋ�ୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ

ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ

ଉପନିବେଶବାଦ ବିରୋ�ୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ
ଏବଂ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ସହଯୋ�ୋଗ ନକରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। 1 ଅଗଷ୍ଟ
1920ରେ ଆନୁ ଷ୍ଠାନକ
ି ଭାବେ ଏହି ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ
ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ କୋ�ୋର୍୍ଟ ବର୍୍ଜନ ସହ ଟିକସ ନ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯଦି
ଅସହଯୋ�ୋଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭାରତ ଏକ ବର୍୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିପାରିବ। ପୂରା ଆନ୍୍ଦଦୋଳନରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ
ଅତ୍୍ୟୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଅହିଂସା ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଘୋ�ୋଷଣା ପରେ 7 ଅଗଷ୍ଟ 1905 ରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ
ହୋ�ୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରୀ ସେବା, ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ, କୋ�ୋର୍୍ଟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ
ସାମଗ୍ରୀକୁ ବର୍୍ଜନ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ଏହା ଏକ ରାଜନୈ�ୈତକ
ି ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ ତଥା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି
ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ ଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ ମୁଖ୍୍ୟତ ତିନ ି ନେତାଙ୍କୁ
ଜନ୍୍ମ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଏବଂ
ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ଏହି ତିନ ି ଜଣ ଲାଲ, ପାଲ ଏବଂ ବାଲ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା।

ଅସହଯୋ�ୋଗ ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ଏବଂ କୋ�ୋର୍୍ଟ ଉପରେ ସର୍୍ବବାଧିକ
ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏକ ସରକାରୀ
ରିପୋ�ୋର୍୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ, 1921 ମସିହାରେ 396 ଟି ଧର୍୍ମଘଟ ହୋ�ୋଇଥିଲା
ଯେଉଁଥିରେ 6 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 70 ଲକ୍ଷ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ
ଦିବସ ବର୍୍ଜନ ହୋ�ୋଇଥିଲା।

1905-1908 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ
ଆମଦାନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱଦେଶୀ
ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲ୍, ସାବୁ ନ୍ ଏବଂ ଦିଆସିଲି କାରଖାନା, ଟାନେରୀ କାରଖାନା,
ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ, ବୀମା କମ୍ପାନୀ, ଦୋ�ୋକାନ ଇତ୍୍ୟୟାଦ ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋ�ୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ
କୁ ଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍୍ଜଜୀବିତ କରିଥିଲା।
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କ୍୍ୟୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଭି ତ୍ତି ଭୂମି, ଶିକ୍ଷା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ
ପାଇ ଁପ୍ରିକସନ୍ ଡୋ�ୋଜ୍

ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ସୁବଧ
ି ା ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍।ତି ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ
ଆଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତମ
୍ରି ଣ୍ଡଳ ତରଙ୍ଗା ହିଲ- ଅମ୍୍ବବାଜି-ଆବୁ ରୋ�ୋଡ୍ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ନିର୍୍ମମାଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରେଳ
ଓ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଡିମ୍ଡ୍ବିଶ୍ୱବିଦ୍୍ୟୟାଳୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍୍ୟୟାଳୟକୁ ଅପ୍ଗ୍ରେଡେସନ୍ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍।ତି
ସେହିପରି 18 ବର୍୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ 75 ଦିନ ଯାଏ ମାଗଣାରେ ପ୍ରିକସନ୍ଡୋ�ୋଜ୍ଦେବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନେଇଛନ୍।ତି ତରଙ୍ଗା ହିଲ-ଅମ୍୍ବବାଜି-ଆବୁ ରୋ�ୋଡ୍ନୂଆ ରେଳଲାଇନ୍ନିର୍୍ମମାଣ ଦ୍ୱାରା ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପର୍୍ୟ୍ଯ୍ ଟନକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳବ
ି ା ସହ ଆନୁ ସଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ...।

n

n

n

n

ପାଠ୍୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇପାରିବ, ଯାହା କେବଳ ଗୁଜୁରାଟର
ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ନୁ ହେଁ, ସାରା ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ
ହେବ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି: 18 ବର୍୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ କୋ�ୋଭି ଡ
ଟିକା ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍୍ୟୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନେଇଛନ୍ତି
ପ୍ରଭାବ: ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତକାଳରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୁ ଲାଇ 15, 2022 ଠାରୁ ଆଗାମୀ 75 ଦିନ
ପାଇଁ ଦେଶରେ 18 ବର୍୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସରକାରୀ
ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ କୋ�ୋଭିଡ୍ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ବର୍ତତ୍ତମାନ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଏହା ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ କର୍୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ
ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଥିଲା। ଏବେ 75 ଦିନ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ
ମାଗଣା ହେବାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବର୍୍ଗ ମାଗଣାରେ ଟିକା ପାଇପାରିବେ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଗୁଜରାଟର ବଡ଼ୋ�ୋଦରାଠାରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ରେଳ
ଏବଂ ପରିବହନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଡିମ୍ଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍୍ୟୟାଳୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍୍ୟୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍୍ୟୟାବିନେଟ୍
ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ କରିଛନ୍।ତି
ପ୍ରଭାବ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍୍ୟୟାଳୟର ମାନ୍୍ୟତା ପାଇ ଏହି
ବିଶ୍ୱବିଦ୍୍ୟୟାଳୟର କ୍ଷମତା ଆହୁ ରି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଶିକ୍ଷା, ତାଲି ମ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ସହିତ ଅଧିକ ନୂ ତନ

n

n

n

ନିଷ୍ପତ୍ତି: ତରଙ୍ଗା ହିଲ୍-ଅମ୍୍ବବାଜୀ-ଆବୁ ରୋ�ୋଡ୍ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନକୁ
କ୍୍ୟୟାବିନେଟ୍ ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ କରିଛନ୍ତି। 2798 କୋ�ୋଟି ମୂଲ୍୍ୟ ବ୍୍ୟୟରେ
4 ବର୍୍ଷ ଭି ତରେ ଏହା ନିର୍୍ମମାଣ ହେବ।
ପ୍ରଭାବ: ଏହି 116.65 କିଲୋ�ୋମିଟର ଲମ୍୍ବବା ରେଳ ଲାଇନ ସ୍ଥାନୀୟ
ମୋ�ୋବିଲିଟ,ି ଉତ୍ପାଦ ପରିବହନ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି, ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟନ ଏବଂ
ସାମାଜିକ-ଅର୍୍ଥନୈ�ୈତକ
ି ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି। ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ
ଗୁଜୁରାଟର ଲୋ�ୋକମାନେ ଉନ୍ନତ ରେଳ ସଂଯୋ�ୋଗ ପାଇବେ, ଧାର୍ମିକ
ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟନ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ। 51 ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍୍ଥ
କେନ୍ଦ୍ର ଅମ୍୍ବବାଜୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହେବ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 2026-27 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍୍ମମାଣ
ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ମ୍୍ୟୟାଡେଜ୍ ସହ ପ୍ରତ୍୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି
ହେବ। ତରଙ୍ଗା ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ଅଜିତନାଥ ଜୈ�ୈନ ମନ୍ଦିର
(24 ପବିତ୍ର ଜୈ�ୈନ ତୀର୍୍ଥଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋ�ୋଟିଏ) ପରିଦର୍୍ଶନ ପାଇଁ
ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଉପକୃ ତ ହେବେ। n
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ...

ଅତୀତ ଏବଂ
ଭବିଷ୍୍ୟତ ପାଇ ଁ
ସମ୍ପର୍୍କର ସେତୁ
ନିଜ ଐତିହ୍୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭବିଷ୍୍ୟତର ପିଢ଼଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ
ଦାୟିତ୍ୱ ହୋ�ୋଇଥାଏ। ଏଥିଲାଗି ଭାରତ ସର୍୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହି ଆସିଛ।ି ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ ପଢ଼଼ିବା
ଏବଂ ଐତିହ୍୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ନୂଆ ଭାରତ ବର୍ତତ୍ତମାନର ପିଢ଼଼ି ଆଗରେ ଆମ ଗୌ�ୌରବଶାଳୀ 75
ବର୍୍ଷର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼଼ି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ଅବସର ସୃ ଷ୍ଟି
କରୁଛି। ବିକାଶ ସାଙ୍ଗରେ ଏତିହ୍୍ୟର ସୁରକ୍ଷକେୁ ପଣ କରିଥିବା ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଗତ ଆଠ ବର୍୍ଷରେ ନା
କେବଳ 100ରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍୍ମମାଣ ବା ପୁଃନିର୍୍ମମାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛ,ି 50ଟି
ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ପିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ 14 ଏପ୍ରିଲ, 2022ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିବା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏକ ଭବ୍୍ୟ ପ୍ରେରଣା ସାଜିବା ସହ ଏକ ମହାନ ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ
ସ୍ଥାପିତ ହୋ�ୋଇଛି।
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ବି

ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ଆମକୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରଣା
ଯୋ�ୋଗାଇବ। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳ୍ରୟ
ଆମ ଭି ତରେ, ଭାରତ ପାଇ ଁ
ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପର ଅଙ୍କୁରୋ�ୋଦ୍ ଗମ
ପାଇ ଁଶକ୍ତି ରଖିଛ।ି ଏହି
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାରତ ପାଇ ଁ
ଯୁବ ପିଢ଼଼ିକୁ କିଛି କରି ବା ଲାଗି
ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଗତ 75 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଅନେକ ଗୌ�ୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ
ହୋ�ୋଇଛି। ଇତିହାସର ଝରକାରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତତ୍ତଗୁଡ଼କ
଼ି ର କୌ�ୌଣସି
ତୁ ଳନା ନାହିିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଆପଣ ଏହିପରି
ଅନେକ ମୁହୂର୍ତତ୍ତର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ବିକାଶ
ପଥରେ ପ୍ରତିଟ ି ନିର୍୍ବବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ ଅବଦାନକୁ ଗୋ�ୋଟି ଗୋ�ୋଟିକରି
ସାମ୍୍ନନାକୁ ଆଣିଛ ି ଏହି ମ୍୍ୟୟୁଜିୟମ୍। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନ୍୍ୟୟୁଏଜ୍ ଟେକ୍୍ନନୋଲୋ�ୋଜିକୁ
ପ୍ରେ୍ ରାଗ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍୍ୟୟା ମାଧ୍ୟମର ଯେକୌ�ୌଣସି ଦର୍୍ଶକ
ମ୍୍ୟୟୁଜିୟମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବାର ସୁଯୋ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋ�ୋଇଛି।
ଟେକ୍୍ନନୋଲୋ�ୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମୟର ନେତୃ ତ୍ୱ, ସେ ସମୟର ଆହ୍୍ୱୱାନ ଏବଂ
ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ତାଙ୍କ କୌ�ୌଶଳକୁ ଭବିଷ୍୍ୟତର ପିଢ଼଼ି ନିକଟରେ
ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍୍ୟମ ହୋ�ୋଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏହା ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ
ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋ�ୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମେତ ଏହି ମ୍୍ୟୟୁଜିୟମ
ଖୋ�ୋଲିବାର ମାତ୍ର ଦୁ ଇମାସ ମଧ୍ୟରେ 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦର୍୍ଶକ ଏଠାରେ
ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ 24 ଏପ୍ରିଲ 2022ରେ ‘ମନ କୀ ବାତ’
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏପରି ଅନେକ
ତଥ୍୍ୟ ରହିଛ ି ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିିଁ। ଏପରିକି ଏହି କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ପଡ଼଼ିଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦିବସ ଅବସରରେ
ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ ସହ ଅତିକମ୍ରେ ନିକଟସ୍ଥ ଯେ
କୌ�ୌଣସି ଗୋ�ୋଟିଏ ମ୍୍ୟୟୁଜିୟମ୍ ପରିଦର୍୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍୍ୱୱାନ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼଼ି
ଏହି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକସବୁ କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ସତ୍୍ୟର ସତ୍୍ୟତା
ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍୍ୱୱାନ ଭିତରେ
ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କିପରି ଦେଶକୁ ଏକ ନୂ ତନ ପଥ ଦେଇଛନ୍ତି
ଏବଂ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼଼େ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ବର୍ଣଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ସର୍୍ବଦା ଭାରତର ଅତୀତ, ଭାରତର ଐତିହ୍୍ୟ ର
ଠିକଣା ଚିତ୍ରଣ ଓ ସଚେତନତା ବାବଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋ�ୋପ କରିଥାଆନ୍ତି। ଏହାର
ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ବର୍ତତ୍ତମାନର ସରକାର ଐତିହ୍୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ, ବିଦେଶରୁ ଐତିହ୍୍ୟ
ଫେରାଇ ଆଣିବା, ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଗୌ�ୌରବମୟ ଐତିହ୍୍ୟ ପ୍ରଦର୍୍ଶନ ପାଇଁ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ
କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍୍ଯ୍ୟୟାୟରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଉଛି। ଜାଲିଆନୱାଲା
ମେମୋ�ୋରିଆଲ, ଆମ୍୍ବବେଦକର ଜାତୀୟ ମେମୋ�ୋରିଆଲ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର
ବୋ�ୋଷ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସେନା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରଭୃତି ଏହାର ଗୋ�ୋଟିଏ ଗୋ�ୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏକ
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛ ି ତାହା ସହ ଭାରତର
ବିବଧ
ି ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁ ଭବ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି କାରଣରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋ�ୋବିନ୍ଦ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ ଭେଙ୍କୟା
ନାଇଡୁ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍୍ୟୟାରେ ମାନ୍୍ୟଗଣ୍୍ୟ ବ୍୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ 50 ହଜାରରୁ
ଅଧିକ ପରିଦର୍୍ଶକ ପ୍ରଥମ ଦୁ ଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି
ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ କେବଳ ମୂଳ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡଓ
ି ବ୍୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା
ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ କୁ ହାଯାଇଥିବା କାହାଣୀର ସତ୍୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ନାହାଁନ୍,ତି
ତେବେ ଏକ ଯୋ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ , ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସହ ଫଟୋ�ୋ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର ମଧ୍ୟ ଭିଡଓ
ି ଉଠାଇ ସ୍ମୃତ ି
ଆକାରରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ।
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ଅତ୍୍ୟୟାଧୁନକ
ି
ଜ୍ଞାନକୌ�ୌଶଳରେ ସଜ୍ଜିତ
n

n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ
ମିଳିବ ଏପରି ଅନୁ ଭବ

ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସହିତ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଅଲି ଟରେ
ି ଫଟୋ�ୋ
ଉଠାଇବାର ସୁଯୋ�ୋଗ ପାଇବ।

ସଂସଦ ସାମ୍୍ନନାରେ ୱାକ୍ୱିଥ ପିଏମ
ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସଂସଦ
ସାମ୍୍ନନାରେ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଅଲି ଟରେ
ି ଚାଲି ବାର
ସୁଯୋ�ୋଗ ପାଇବେ, ଯାହାର ଭିଡଓ
ି ଆପଣ ମଧ୍ୟ
ନେଇପାରିବେ।
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ 15,600
ବର୍୍ଗ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଆୟତନର ଦୁ ଇଟି
ବ୍୍ଲକ୍କୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ
43ଟି ଗ୍୍ୟୟାଲେରୀ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ
ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଦାନର
ବର୍ଣଣ୍ଣନାତ୍ମକ ରେକର୍୍ଡ ଅଛି। ଏକକାଳୀନ
ପ୍ରାୟ 4000 ହଜାର ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ
ଏଠାରେ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା, 18ଶ’ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଶର
ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ,
ସମ୍୍ବବିଧାନ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହାର ଚ୍୍ୟୟାଲେଞ୍ଜ
ତଥା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ଡକ୍୍ଟର ମନମୋ�ୋହନ ସିଂଙ୍କ
ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ 14 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ କରାଯାଇବା
ପ୍ରମୁଖ କାର୍୍ଯ୍୍ୟଗୁଡ଼କ
଼ି ୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଛି।

ଉନ୍ନତ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅତ୍୍ୟୟାଧୁନକ
ି ଜ୍ଞାନକୌ�ୌଶଳର
ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବିକଶିତ ହୋ�ୋଇଛି, ଆପଣ
ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ବୁ ଝବ
ି ା ସହଜ ହେବ। ଏହା
ଏକ ମହାନ ଅନୁ ଭବ ଦେବ।

ପିଏମ୍ଙ୍କ ସହ ଫଟୋ�ୋ ପାଇ ଁପୋ�ୋଜ୍
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ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀରେ ତିନମୁର୍ତ୍ତି ଭବନ ପରିସରରେ
ନିର୍ମିତ ଲକ ଆଇକନିକ୍ ବିଲ୍୍ଡଡିିଂରେ
ଏହି ଆଧୁନକ
ି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନା
କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତର ଅନ୍୍ୟ ଆଧୁନକ
ି
ସଂଗ୍ରହାଳୟଗୁଡ଼କ
଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍୍ୟତମ।

ୟୁ ନିଟି ୱାଲ

ବିବଧ
ି ତା ମଧ୍ୟରେ
ଏକତା ହେଉଛି ଆମର
ଶକ୍ତି । ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍୍ଶନ
କରିବା ଏବଂ ଆମର
ଏକତାକୁ ପାଳନ
କରିବା ପାଇଁ ଏକତା
ପ୍ରାଚୀର ନିକଟରେ
ଥିବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ
ସହ କାନ୍ଧ କାନ୍ଧରେ
ଛିଡା ହୁ ଅନ୍ତୁ ।

ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ପିଏମ୍ସଂଗ୍ରହାଳୟ

ବିରକ୍ତ ହେବେ ନାହି,ଁ ଘଣ୍ଟା
ଘଣ୍ଟା ରହିବେ:
ପିଲାବେଳେ
ଆପଣ
ନିଶ୍ଚୟ
ପିତାମାତାଙ୍କସହ
କିମ୍୍ବବା
ସ୍କୁଲରୁ
ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଯାଇଥିବେ। ହେଲେ
ସେଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା
କଷ୍ଟକର ହୋ�ୋଇପଡ଼଼ିଥିବ।
। କିନ୍ତୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଯଥେଷ୍ଟ ଅଲଗ।। ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ଢଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଇଛି।
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍୍ଶନ କରୁଥିବା ଶିଶୁ
ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଏହାକୁ ଉପଭୋ�ୋଗ
କରିବ। ଅପ୍ରୀତିକର ଅନୁ ଭବ କରିବେ
ନାହିିଁ।
n

ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଲୋ�ୋଗୋ�ୋ ଦେଶ ଏବଂ
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକ ଧର୍୍ମଚକ୍ର ଧରିଥିବା
ଭାରତର ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ କରେ।
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ କୌ�ୌଣସି ଗଛ କଟାଯାଇ
ନାହିିଁ କିମ୍୍ବବା ଅପସାରଣ କରାଯାଇ ନାହିିଁ, ଶକ୍ତି
ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି ବ୍୍ୟବହାର
କରାଯାଇଛି।

ଟାଇମ୍ମସି ନ୍
ପ୍ରିୟ ପିଏମ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ପତ୍ର
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
ଏକ ଶୁଭେଚ୍ଛାମଳ
ୂ କ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ
ପାଇପାରିବେ।

ଭବିଷ୍୍ୟତ ଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ
ଏକ ଭର୍୍ଚଚୁଆଲ୍ ହେଲି କପ୍୍ଟରର ପୋ�ୋଡରେ
ବସିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଉଚ୍ଚତମ ବ୍ରିଜ୍,
ଟନେଲ୍ ଏବଂ ସୌ�ୌର ପାର୍୍କ ସହିତ ଦେଶର
ରୋ�ୋମାଞ୍ଚକ ଭବିଷ ଯାତ୍ରାକୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ
ପ୍୍ରରୋଜେକସନରେ ଅନୁ ଭବ କରିପାରିବ |

ଏକ କଷ୍ଟମ୍-ନିର୍ମିତ ଟାଇମ୍ ମସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତୀତକୁ
ପୁନଃ ଜୀବନ୍ତ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ ଭାଷଣ ଶୁଣନ୍ତୁ
ଆପଣ ଏଠାରେ ଲାଲ୍କଲ୍
ି ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଦେଇଥିବା ସ୍ମରଣୀୟ ଭାଷଣକୁ ଭାଷଣ ଶୁଣିପାରିବେ

କିଡ୍ ୍ସ ଜୋ�ୋନ୍
ଏଠାରେ ଇମର୍ସିଭ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇସ୍ରୋର ମିଶନ୍
ମଙ୍ଗଲୟାନ ଏବଂ ଅନ୍୍ୟ ମିଶନକୁ ଅନୁ ଭବ କରନ୍ତୁ ।
ଆପଣଙ୍କର ସୃ ଷ୍ଟି ହୋ�ୋଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼କ
଼ି ଏକ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ସ୍କ୍ରିନରେ ଲାଇଭ୍ ଯିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ।
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ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ପିଏମ୍ସଂଗ୍ରହାଳୟ

ତଥ୍୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼଼ାଇଥାଏ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଶାସନ-ପ୍ରଶାସନ, ଆହ୍୍ୱୱାନକୁ
ମୁକାବିଲା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ତ ସଚ
ୂ ନା ରହିଛ,ି ଏହା ସହ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ୍୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼଼ିତ ସଚ
ୂ ନା ବି ରହିଛ,ି
ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।
n

n

ଲାଲ ବାହାଦୂ ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱରଙ୍କଘରର ଏକ ଚରଖାକୁ ତାଙ୍କ
ବିବାହରେ ଉପହାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଚରଖା
ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଡାକଘରେ ଥିବା ତାଙ୍କ
ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ବି ରହିଛ ି ଯାହା ତାଙ୍କ ସରଳତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆକୁ
ବୟାନ କରେ।

ଗୁଜରାଟର ଡେପୁଟ ି କଲେକ୍୍ଟର ଭାବରେ ଦୀର୍୍ଘ ବର୍୍ଷ ଧରି କାର୍୍ଯ୍୍ୟ
କରିଥିଲେ।
n

n

ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍୍ଦଦୋଳନରେ ଯୋ�ୋଗଦେବା ପୂର୍୍ବରୁ ମୋ�ୋରଜୀ ଦେଶାଇ

ଚୌ�ୌଧରୀ ଚରଣ ସିଂ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ
ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଜମିଦାରୀ ରଦ୍ଦ ଉପରେ ସେ
ଲେଖିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକକୁ ସାମିଲ୍କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିିଁ ଯେ
ସେ କନ୍୍ୟୟାକୁ ମାରୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ 'ଭାରତ ଯାତ୍ରା' ନାମରେ ଏକ
ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଜାନୁ ୟାରୀ 6 ରୁ 25 ଜୁ ନ୍ 1983 ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ
ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସେ ପ୍ରାୟ 4,260 କିଲୋ�ୋମିଟର ଚାଲିଥିଲେ।

ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟଗୁଡ଼଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ

n

n

n

n

n

n

ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ: କୋ�ୋଲକାତାରେ 1814 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି
ସଂଗ୍ରହାଳୟ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁ ହେଁ ବରଂ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର
ସର୍୍ବ ପୁରାତନ ତଥା ସର୍୍ବବୃ ହତ ସଂଗ୍ରହାଳୟଭାବେ ପରିଚତ
ି । ପୁରାତନ,
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର, ଜୀବାଶ୍୍ମ, କଙ୍କାଳ, ପୁରାତନ ସଂରକ୍ଷିତ ଶବ ଏବଂ
ମୋ�ୋଗଲ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼କ
଼ି ର ଏକ ବିରଳ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ଏହାର ଏକ ଅନନ୍୍ୟ
ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ ଅଛି।

n

n

ଜାତୀୟ ରେଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ତ
ଥି । ଯେଉଁଠାରେ
ଭାରତୀୟ ରେଳର 140 ବର୍୍ଷର ଐତିହ୍୍ୟ ଦେଖିବା ଏବଂ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ
ସୁଯୋ�ୋଗ ମିଳେ। ଏଠାରେ ଜଣେ ମହାରାଜାଙ୍କ ରୋ�ୋଲିଂ ସାଲୁ ନ୍ ସହ
ଫେରିକୁଇନ୍, ବାଷ୍ପୀୟଇଞ୍ଜିନ୍, କୋ�ୋଇଲା ଚାଳିତ ଯାନର ମଡେଲ୍
ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଦୁ ନଆ
ି ର ସର୍୍ବ ପୁରାତନ ଚାଲୁ ଥିବା
ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛ,ି ଯାହାର ଇଞ୍ଜିନ 1855 ରେ ନିର୍ମିତ ହୋ�ୋଇଥିଲା।

n

n

ଆରବିଆଇ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ମୁମ୍୍ବବାଇ: ମୁଦ୍ରା, ଟଙ୍କାର ବିକାଶ କାହାଣୀ
ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ମୁଦ୍ରାଠାରୁ ଆଜି
ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଇ-ମୁଦ୍ରା ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଛ
ି ି ଏଠାରେ ଅଛି ।
ବିରାସତ୍-ଇ-ଖାଲସା: ଶିଖ୍ ଧର୍୍ମ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସହିତ ଜଡ଼ତ
଼ି , ଯାହା
ପଞ୍ଜାବର ଆନନ୍ଦପୁର ସାହିବରେ ଅବସ୍ତ
ଥି । ଶିଖ୍ ଇତିହାସର 500 ବର୍୍ଷ
ଏବଂ ଖାଲସାର 300 ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦଶମ ତଥା ଶେଷ ଗୁରୁ ଗୋ�ୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ
ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏସିଆର ସର୍୍ବବାଧିକ ପରିଦର୍ଶିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ଭାବରେ ରେକର୍୍ଡ ହୋ�ୋଇଛି।
ପତଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଏହି ପତଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେଉଛି
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପତଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଏହା ବିଶ୍ୱରେ
ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ମାନ୍୍ୟତା ପାଇଛି। 26 ଫେବୃ ଆରୀ 1975ରେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ଖୋ�ୋଲା ହୋ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି
ସଂଗ୍ରହାଳୟ, 22 ରୁ 16 ଫୁ ଟର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ପତଙ୍ଗ ବ୍୍ୟତୀତ କେବଳ
ପତଙ୍ଗ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିରଳ ପତଙ୍ଗଗୁଡ଼କ
଼ି ୁ ମଧ୍ୟ
ଦେଖିପାରେ |
ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ: ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମୁମ୍ବା୍ବ ଇର
ଗୁଲଶନ ମହଲ ଭବନରେ ଅବସ୍ତ
ଥି । ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଜାନୁ ଆରୀ
19, 2019 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ।
42
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n

ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ମେମୋ�ୋରିଆଲ୍ ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ତ
ଥି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ
ଦେଇଥିବା ସୈ�ୈନକ
ି ମାନଙ୍କ ସ୍ତ
ତ୍ତ ାନ
ମୃ ରି େ ଏହା ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତମ
ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ।
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ପୋ�ୋଲିସ୍ ମେମୋ�ୋରିଆଲ୍ ରହିଛ।ି ପୋ�ୋଲିସ ଏବଂ
ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋ�ୋର୍୍ସକୁ ଉତ୍ସର୍୍ଗଗୀକୃ ତ ଜାତୀୟ ମେମୋ�ୋରିଆଲ 21
ଅକ୍ଟୋବର, 2018 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ
ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ଦଶନ୍ ଧି ପରେ ଦେଶରେ
କୌ�ୌଣସି ଜାତୀୟ ପୋ�ୋଲିସ ମେମୋ�ୋରିଆଲ ନଥିଲା।
ଜଲିଆନୱାଲା ବାଗ ମେମୋ�ୋରିଆଲ୍: ବର୍ତମ
ତ୍ତ ାନର ସରକାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ
ମେମୋ�ୋରିଆଲ୍ ଗ୍୍ୟୟାଲେରୀର ପୁନଃନିର୍୍ମମାଣ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍।ତି
ବିପ୍ଲୋବି ଭରତ ଗ୍୍ୟୟାଲେରୀ କୋ�ୋଲକାତାରେ ଅଛି। ଆଧୁନକ
ି ଟେକ୍ନୋଲୋ�ୋଜି
ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରତୀକ ଆକର୍୍ଷଣୀୟ କରାଯାଉଛି।
ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅବଦାନ ଜାଣିବାକୁ ଏଠାରେ
ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି।
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିର୍୍ସସା ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ଗୁଜୁରାଟର ନର୍୍ମଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍୍ମମାଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 16ଟି ଗ୍୍ୟୟାଲେରୀରେ
ସମଗ୍ର ଭାରତର ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ ଏ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟ
ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଷ୍ଟାଚ୍୍ୟୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନଟ
ି ି ଠାରୁ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରାୟ 6
କିଲୋ�ୋମିଟର ଦୂ ରରେ ଅବସ୍ତ
ଥି ।

ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ କାହାଣୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ
ମନୋ�ୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ
କରେ।
n

ଭାରତରେ ପୋ�ୋଷାକ ଐତିହ୍୍ୟ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କାଲିକୋ�ୋ
ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରହିଛ।ି 1949 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ତ
ଠି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ
କେବଳ ମୋ�ୋଗଲ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ପୋ�ୋଷାକ ପ୍ରଦର୍୍ଶନ କରେ ନାହିିଁ,
ବରଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା
ଦେଇଥାଏ । n
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ନୂ ଆ ଶିକ୍ଷା, ନୂ ତନ ନୀତି,
ଏକ ନୂ ତନ ଭାରତର ନିର୍୍ମମାଣ
ଯେପରି ଶିଶର
ି ି ହୋ�ୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ସେହିପରି
ୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ମା’ କ୍ଷୀର ସବୁ କଛ
ଶିକ୍ଷା- ଜଣେ ବ୍୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଜନ୍୍ମରୁ ମୃତ୍୍ୟୟୁ ପର୍୍ୟ୍ଯ୍ ନ୍ତ ଏକ ଅର୍୍ଥପର୍ଣ
ୂ ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ
ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍୍ୟୟାବଶ୍୍ୟକ ଉପାଦାନ ହୋ�ୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟ କେବଳ
ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା
ପାଇଁ ଆବଶ୍୍ୟକ ମାନବ ସମ୍୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା
ନୀତିର ମଳ
ୂ ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟ। 29 ଜୁ ଲାଇରେ, ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିର 2 ବର୍୍ଷ ସମାପ୍ତ
ହୋ�ୋଇଛି। ଏହି ଦୁ ଇ ବର୍୍ଷ ଭିତରେ, ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକୌ�ୌଶଳ
ବିକାଶ ଯାଏ ଅନେକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଅନୁ ଶୀଳନ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ବ
଼ି ାରେ ଅଛି। ଏହି ଲକ୍ଷଷ୍ୟ କେମିତ ି ହାସଲ
ହୋ�ୋଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ଆବଶ୍୍ୟକ ଆଲୋ�ୋଚନା ଲାଗି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହ
ଯୋ�ୋଡ଼଼ି ହୋ�ୋଇଥିବା 300ରୁ ଅଧିକ ବିଶଷ୍ଟ
ି ବ୍୍ୟକ୍ତି 7 ରୁ 9 ଜୁ ଲାଇ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ
ଧର୍୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍କ
ମି ତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ନଗରୀ ବାରାଣସୀଠାରେ ସର୍୍ବ
ଭାରତୀୟ ଶିଖା ସମବେଶ ରେ ଯୋ�ୋଗ ଦେଇ ନିଜ ମନ୍ତବ୍୍ୟ
ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ 7 ଜୁ ଲାଇରୁ ଏହି
ମନ୍ଥନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ..

ଆ

ମ ଦେଶରେ କେବେ ପ୍ରତିଭାର ଅଭାବ ରହି ନାହିିଁ। କିନ୍ତୁ
ଦୁ ର୍୍ଭଭାଗ୍୍ୟ ଯେ ପରାଧୀନତା ସମୟରେ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ
ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ
ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ଥିଲା ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସେବକ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି
କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁ ଝପ
ି ାରିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋ�ୋଜିତ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ଏଥିରେ
ସାମାନ୍୍ୟ ପରିବର୍ତତ୍ତନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁ ତ କିଛ ି ପରିବର୍ତତ୍ତନ ସେମିତ ି
ରହିଗଲା। ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ମିଳବ
ି କଥା ତାହା ହୋ�ୋଇପାରିଲା
ନାହିିଁ। 2020ରେ ନୂ ତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଏହି
ବ୍୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତତ୍ତନ ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏକ ନୀତିରେ ଶିକ୍ଷାକୁ
କେବଳ ଚାକିରି ପାଇବା ସୀମିତ ନରଖି ଯୁବପିଢ଼ଙ୍କ
଼ି ଭବିଷ୍୍ୟତ ଗଠନରେ
ସାହାଯ୍୍ୟ କରିବାରେ ନିୟୋ�ୋଜିତ କରାଗଲା। 7 ଜୁ ଲାଇରେ ଅଖିଲ
ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ମୌ�ୌଳିକ ପ୍ରାଥମିକତା
ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ସଂକୀର୍ଣଣ୍ଣ ମନୋ�ୋଭାବପୂର୍ଣଣ୍ଣ ବ୍୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାହାର କରି

ତାହାକୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଧୁନକ
ି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଯୋ�ୋଡ଼଼ିବା। "

ପିଏମ ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଭାଷଣର 6 ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ
1. ଆମେ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଯୁବକ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁ ହେଁ,
ବରଂ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନବ ସମ୍୍ବଳ ଆବଶ୍୍ୟକ
ସେହି ଅନୁ ସାରେ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ
ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ:
2. ଆଜି ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ଦ୍ରୁ ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍୍ଥନୀତି
ମଧ୍ୟରୁ ଗୋ�ୋଟିଏ। ଆଜି ଆମେ ଦୁ ନଆ
ି ର ତୃ ତୀୟ ବୃ ହତ୍ତମ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍
ଇକୋ�ୋସିଷ୍ଟମ୍। ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋ�ୋଜି ପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁଠାରେ
ପୂର୍୍ବରୁ କେବଳ ସରକାର ସବୁ କଛ
ି ି କରୁଥିଲେ, ବର୍ତତ୍ତମାନ ଘରୋ�ୋଇ
ଖେଳାଳିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂ ତନ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି
ହେଉଛି। ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡକ
ି ବନ୍ଦ ହୋ�ୋଇ
ରହୁ ଥିଲା, ଆଜି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡକ
ି ରେ ଝିଅମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର
ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।
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ଦିବ୍୍ୟ, ଭବ୍୍ୟ ଏବଂ ନବ୍୍ୟ କାଶୀ
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କାଶୀରୁ
ଲୋ�ୋକସଭା ନିର୍୍ବବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାଲାଗି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଗୁଜରାଟର ବିକାଶ ମଡେଲ ଆଣିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍କ
ମି , ଧାର୍ମିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତକ
ି ସହର କାଶୀରେ ବିକାଶର
ଏକ ନୂ ତନ ମଡେଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ 'କାଶୀ ମଡେଲ'
କୁ ହାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଧୁନକ
ି ତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ ଏହି ମଡେଲରେ
ଦେଖାଯାଏ। ଦେଶର ମଙ୍ଗ ଧରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମୋ�ୋଦୀ ତାଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କୋ�ୋଟି କୋ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଉପହାର ନେଇ ଆସନ୍ତି। 7 ଜୁ ଲାଇରେ, ସେ ପୁଣିଥରେ କାଶୀକୁ
ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି 1800 କୋ�ୋଟି ଉପହାର ।
କାଶୀ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏପରି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଐତିହ୍୍ୟ ସହିତ
ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ଏଠାରେ ହଜାରହଜାର କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍୍ୟର ଯୋ�ୋଜନା
ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହୋ�ୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ଚାଲିଛ।ି ଜୁ ଲାଇ 7ରେ
ପ୍ରାୟ 1,800 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍୍ୟର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ
ତଥା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ
କାଶୀରେ ଆଧୁନକ
ି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିସ୍ତାର ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷା, କୌ�ୌଶଳ, ପରିବେଶ,
ସ୍ୱଚ୍ଛାତା, ବ୍୍ୟବସାୟ ପାଇ; ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ, ନୂ ଆ
ସଂସ୍ଥାନ ଗଢ଼଼ି ଉଠେ, ଆସ୍ଥା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମମ୍ୟ ସହ ଯୋ�ୋଡ଼଼ା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼କ
଼ି ର
ଦିବ୍୍ୟତାକୁ ଆଧୁନକ
ି ଭବ୍୍ୟତା ସହ ଯୋ�ୋଡ଼଼ା ଯାଏ, ତେବେ ବିକାଶ ପ୍ରଗତିଶୀଳ
ହୋ�ୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗରିବଙ୍କୁ ଘର, ବିଜୁଳ,ି ପାଣିଳ ଶୌଚାଳୟ, ଭଳି
ସୁବଧ
ି ା ମିଳେ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ବ୍୍ୟବସାୟୀ ହୁ ଅନ୍ତୁ ବା ହସ୍ତଶିଳ୍୍ବ ବ୍ରବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭ
ମିଳେ ସେତେବେଳେ ବିକାଶ ସମ୍୍ଦଦେନଶୀଳ ହୋ�ୋଇଥାଏ।

1800 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ
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590 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା,
ଏଥିରେ ବାରାଣସୀ ସ୍ମାର୍୍ଟ ସିଟ ି ଏବଂ ସହରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ
ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତ।
ବାବତପୁର-କାପସେଥୀ-ଭଦୋ�ୋହି ରାସ୍ତାରେ ଚାରି ଲେନ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଓଭର
ବ୍ରିଜ ନିର୍୍ମମାଣ, 7 ପିଏମ୍ଜଏ
ି ସ୍ୱାଇ ରାସ୍ତା ନିର୍୍ମମାଣ ଏବଂ ଧରାସୁନାସିନ୍ଧୁରା ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ
ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସ୍ୱେରେଜ୍ ଏବଂ ଜଳ ଯୋ�ୋଗାଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଡ଼଼ିତ ଅନେକ
ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 1200 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁ ଆ
ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ
ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କ
଼ି ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ
ଯାତାୟାତ ଭାର ହ୍ରାସ କରିବାରେ ବହୁ ଦୂର ଯିବ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟନକୁ ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହିତ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଶ୍ୱ ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗରିବ ସମର୍୍ଥକ ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟନ
ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀ ମଧ୍ୟ ସିଗରାସ୍ଥିତ ସ୍୍ପପୋର୍୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମର
ପୁନଃନିର୍୍ମମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍୍ଯ୍ୟୟାୟର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଥିଲେ।

ବାରାଣସୀକୁ ମିଳିଲା ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ରୋ�ୋଷେଇର ଉପହାର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ତାଙ୍କର ବାରାସୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ରୋ�ୋଷେଇ ବ୍୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ
ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଦେଶର 62 ତମ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ରୋ�ୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ
ଚତୁ ର୍୍ଥ। ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସଂସ୍ଥ, ଏହା ୟୁ ପି ସମେତ ଦେଶର 12 ଟି ରାଜ୍୍ୟରେ ସ୍କୁଲ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋ�ୋଜନ ଯୋ�ୋଗାଇଥାଏ। ଭାରତର ସରକାରୀ ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋ�ୋଜନ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସହଯୋ�ୋଗୀ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର। ସରକାରୀଘରୋ�ୋଇ ସହଯୋ�ୋଗ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁ ଆ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦେଶର 14,702 ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ
17 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଭୋ�ୋଜନ ଯୋ�ୋଗାଇଥାଏ। ଆଜି ବାରାଣସୀରେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ରୋ�ୋଷେଇର
62 ତମ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋ�ୋଲିଛ।ି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ରୋ�ୋଷେଇ ଘରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋ�ୋଜନ
ରାନ୍ଧାଯାଇପାରିବ।

3. ନୂ ତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା
ଏବଂ ପସନ୍ଦ ଅନୁ ଯାୟୀ ଦକ୍ଷ କରିବା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମର
ଯୁବକମାନେ ଦକ୍ଷ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ୍, ଶିକ୍ଷା ନୀତି
ଏଥିପାଇଁ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।
4. ନୂ ତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ପାଇଁ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃ ହତ
ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦେଶରେ ବହୁ
ସଂଖ୍୍ୟକ ନୂ ତନ କଲେଜ ଖୋ�ୋଲୁ ଛି, ନୂ ତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ ଖୋ�ୋଲୁ ଛି,
ନୂ ତନ ଆଇଆଇଟି ଏବଂ ଆଇଆଇଏମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି।
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5. ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ବର୍ତତ୍ତମାନ ମାତୃ ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବାଟ
ଖୋ�ୋଲିଛ।ି ଏହିକ୍ରମରେ ସଂସ୍କୃତପରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼କ
଼ି
ମଧ୍ୟ ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହିତ ହେଉଛି।
6. ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍୍ବଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ଏକ
ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହୋ�ୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର
ଶିକ୍ଷା ବ୍୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆନ୍ତର୍୍ଜଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍୍ୟମ କରୁଛି। n

ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ଅରୁଣ ଜେଟ୍ ଲୀ ସ୍ମାରକୀ ବତ୍କୃତା

ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତି : ବଞ୍ଚିତ ବର୍୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ
ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ବିକାଶର ରାସ୍ତା

ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତି ବିକାଶ କିଛ ି
ନୂଆ କଥା ନୁ ହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍୍ମଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼କ
଼ି ରେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏକାଠି ଚାଲି ବାର
ଭାବନା ବ୍୍ୟକ୍ତ ହୋ�ୋଇଛି। ‘ସର୍୍ବବେ ଭବନ୍ତୁ
ସୁଖିନଃ’ରେ ଏହି କଥା ବେଶ୍ପରିସ୍ଫୁଟତ
ି ।
ଭାରତରେ ଏହି ଆଧାରରେ ଅନେକଥର
ଆର୍ଥିକରୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରୟାସ
ହୋ�ୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ବିଭେଦକୁ
ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ପୂର୍ଣଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ
କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ଓ ଜନହିତକୁ
ଯୋ�ୋଡ଼଼ାଯାଇଛି। ନୂଆ ଭାରତରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତି କୁ
ପୁଣିଥରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋ�ୋଦୀ 8 ଜୁ ଲାଇ ଦିନ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ
ସ୍ମୃତସ
ି ଭାରେ ଦୋ�ୋହରାଇଥିଲେ।

ଅ

ନ୍ତର୍୍ଭଭୂକ୍ତି ବିକାଶର ଅର୍୍ଥ ଏମିତ ି ଏକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଇଙ୍ଗିତ
କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋ�ୋଗ
ରହିଥାଏ। ସରକାରୀ ଯୋ�ୋଜନାର ଲାଭ ସମାଜର ଶେଷ
ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚେ। ସବୁ ବର୍୍ଗକୁ ମୌ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ଯୋ�ୋଗାଇବା,
ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ଗୃହ, ଖାଦ୍୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ତଥା ସମ୍ମାନଜନକ
ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୂକ୍ତ
ବିକାଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏସବୁ ସହିତ ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୂକ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିବେଶ
ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍୍ୟକ, କାରଣ ପରିବେଶ ମୂଲ୍୍ୟରେ
ହେଉଥିବା ବିକାଶ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍୍ବବା ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତି ହୋ�ୋଇ ନପାରେ।
ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୂକ୍ତି ବିନା, ପ୍ରକୃ ତ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁ ହେଁ ଏବଂ ବିକାଶ ବିନା
ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୂକ୍ତିର ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋ�ୋଇପାରିବ ନାହିିଁ। ଅମୃତବର୍୍ଷ ସମୟରେ
ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 100ତମ ବର୍୍ଷରେ ଭାରତ କିପରି
ହେବ ସେ ନେଇ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୂକ୍ତି
ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆହୁ ରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ହୋ�ୋଇଯାଏ। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ
ସ୍ମାରକୀ ବତ୍କୃତାରେ “ ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ ଏବଂ
ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତିକରଣ’ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋ�ୋଦୀ ଗତ ଆଠ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପର ଚିତ୍ରକୁ
ଲୋ�ୋକଙ୍କ ସାମ୍୍ନନାରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଗତ ଆଠ ବର୍୍ଷ
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ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ଅରୁଣ ଜେଟ୍ ଲୀ ସ୍ମାରକୀ ବତ୍କୃତା

ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଛି ଭାରତ
n

45 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଜନ ଧାନ ଖାତା

n

ଗତ ଆଠ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 45 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନ ଧାନ
ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋ�ୋଲିଛ।ି ଏହି ସଂଖ୍୍ୟୟା ଜାପାନ, ଜର୍୍ମମାନୀ, ବ୍ରିଟେନ,
ଇଟାଲୀ, ମେକ୍ସିକୋ�ୋର ମୋ�ୋଟ ଜନସଂଖ୍୍ୟୟା ସହିତ ସମାନ।

209 ନୂ ତନ ମେଡିକାଲ
କଲେଜ

n

n

ଆୟୁ ଷ୍ମା୍ମ ନ ଭାରତ ପରି ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଏତେ
ବଡ଼ ଜନ ସଂଖ୍୍ୟୟାକୁ ମାଗଣା ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା ଯୋ�ୋଗାଇବା ସହ ଦେଶର
ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି। ଗତ 7-8 ବର୍୍ଷରେ,
ପୂର୍୍ବବାପେକ୍ଷା 4 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ବା ପ୍ରାୟ 209 ଟି ନୂ ତନ ମେଡିକାଲ୍
କଲେଜ ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼କ
଼ି ରେ ଆସନ
ସଂଖ୍୍ୟୟା ଦ୍ୱିଗଣ
ି ହୋ�ୋଇଛି।
ୁ ତ

5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ
ମାଗଣା ଚିକତ୍ସା
ି

ଆୟୁ ଷ୍ମା୍ମ ନ ଭାରତ ଅଧୀନରେ 50 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍୍ୟୟା
ପ୍ରତିବର୍୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା ପାଉଛନ୍ତି। ଗତ
4 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାଢ଼଼େ ତିନ ି କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋ�ୋକ ଏହି ଯୋ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କର ମାଗଣା ଚିକତ୍ସା
ି କରାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍୍ଘ ସମୟ
ଧରି ଏହି ଜନ ସଂଖ୍୍ୟୟା ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ସୁବଧ
ି ାଠାରୁ ଦୂ ରରେ ଥିଲା।

ସାରା ଦେଶରେ 3
କୋ�ୋଟି ପକ୍କା ଘର
ଗତ 8 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଗରିବ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ 3 କୋ�ୋଟି ପକ୍କା
ଘର ନିର୍୍ମମାଣ ହୋ�ୋଇଛି। ଦୁ ନଆ
ି ର ଅନେକ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍୍ୟୟା ମଧ୍ୟ
ଏତେ ଅଧିକ ନୁ ହେ।ଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍୍ୟ ଫସଲ
ବର୍ତତ୍ତମାନ କିସାନ ରେଳ ଏବଂ କୃ ଷି ଉଡାନ ଭଳି ଯୋ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହା କୃ ଷକମାନେ କେବେ କଳ୍ପନା କରୁ
ନଥିଲେ।

ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୂକ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାରା ଆପଣାଇଛି,
ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିଛ ି ତାହାର ସମକକ୍ଷ ବିଶ୍ୱର କୌ�ୌଣସି
ଦେଶ ନାହିିଁ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜିର ଭାରତ ଦୃ ଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ
ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 25 ବର୍୍ଷ
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n

n

n

n

n

ବିଗତ ଆଠବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 9 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା
ଗ୍୍ୟୟାସ ସଂଯୋ�ୋଗ ଦେଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍୍ୟୟା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରି କା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ,
ସିଙ୍ଗାପୁର, ନ୍୍ୟୟୁଜିଲ୍୍ୟୟାଣ୍ଡର ମୋ�ୋଟ ଜନସଂଖ୍୍ୟୟାଠାରୁ ଅଧିକ।
ଭାରତର ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର
ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁରେ ରହୁ ଥିବା ଗରିବ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି।
ଭାରତର ଭିମ୍-ୟୁ ପିଆଇ କୋ�ୋଟି କୋ�ୋଟି ଗରିବଙ୍କୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ
ସୁବଧ
ି ା ସହ ସଂଯୋ�ୋଗ କରାଯାଇପାରିଛ।ି
ଭାରତର ସ୍ୱନିଧି ଯୋ�ୋଜନା ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ବ୍୍ୟୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ଆଣିବା ଳାଗି ସୁଯୋ�ୋଗ ଦେଇଛି। ୟେ ସମାଜର ଏମିତ ି ଏକ ଗର୍୍ବ ଯାହାଙ୍କୁ
ଗ୍୍ୟୟାରେଣ୍ଟି ଅଭାବରୁ ପୂର୍୍ବରୁ କେବେ ଏମିତ ି ସୁବଧ
ି ା ପହଞ୍ଚାଯାଇ ନଥିଲା।
ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁ ଆ ଥିବା 100 ଟି ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କରି, ସେଗଡ଼଼ିକୁ
ଅନ୍୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗଡ଼
଼ି ର ସମକକ୍ଷ କରିବା ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଲାଗି
ୁ କ
ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି।
ଉଡାନ ଯୋ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଅନେକ ପତିତ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରୀପ୍କୁ
ପୁନର୍୍ଜଜୀବିତ କରାଯାଇଛି। ନୂ ତନ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍୍ମମାଣ ସହ ବହୁ
ଦୂ ରଦୂ ରାନ୍ତର ଟିୟର-୨ ଏବଂ ଟିୟର-3 ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ
ପରିମାଣରେ ସେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା ର ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ
ଏୟାର ଚପଲ ପିନ୍ଥି
ଧି ବା ବ୍୍ୟକ୍ତି ବର୍ତତ୍ତମାନ ବିମାନରେ ବସିପାରିବେ।
ଭାରତର ନୂ ତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ମାତୃ ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିିଁ, ସେମାନେ ବର୍ତତ୍ତମାନ
ମାତୃ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ।
ଜଳଜୀବନ ମିଶନ୍ ଦେଶର ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଘରକୁ ଟ୍୍ୟୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ
ଯୋ�ୋଗାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମାତ୍ର ତିନ ି ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ମିଶନ
ଦ୍ସ୍ଵାରା 6 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ଜଳ ସଂଯୋ�ୋଗ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୂକ୍ତିକରଣ ଆଜି ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ
କରିଛ।ି
ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଘର ଏବଂ କୋ�ୋଠାର ମ୍୍ୟୟାପିଂ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯୋ�ୋଜନା
ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍୍ୟୟାପକ ହୋ�ୋଇପାରିଛ।ି ବର୍ତତ୍ତମାନ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡ୍୍ରରୋନ୍
ସାହାଯ୍୍ୟରେ ଭାରତର 1.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମରେ ଏହି କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିଛୁ। 80 ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧିକ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ଆମ ସରକାର ଏଭଳି ଦେଢ଼ ହଜାର ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗଡ଼
଼ି
ୁ କ
ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନାବଶ୍୍ୟକ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆସିଛ।ି ଏହା
ମଧ୍ୟ 30 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଏଭଳି ନିୟମକୁ ହ୍ରାସ କରିଛ,ି ଯାହା ବ୍୍ୟବସାୟ
କରିବା ସହଜ ଏବଂ ଜୀବନଯାପନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ପାଇଁ ଏକ ବ୍୍ଲ ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆମର ନୀତି ନିର୍ଣଣ୍ଣୟ ଲୋ�ୋକଙ୍କ
ନାଡ଼଼ିକୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ କରୁଛି। ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋ�ୋକଙ୍କ କଥା
ଶୁଣୁଳ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍୍ୟକତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ
ବୁ ଝୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନୀତିଗୁଡ଼କ
଼ି ୁ ଜନପ୍ରିୟ ଭାବନାର ଚାପରେ
ଆସିବାକୁ ଦେଇ ନାହୁ ଁ। n
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ରାଷ୍ଟଟ୍ର
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ବିକାଶର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ
ଯୋ�ୋଡ଼଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ

କୌଣସି ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ କେବେଳ ଦୁ ଇଟି
ସ୍ଥାନକୁ ଯୋ�ୋଡ଼଼େ ବା ଦୂରତା ହ୍ରାସ କରେ ତା’
ନୁ ହେଁ, ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ବିକାଶ କାହାଣୀ
ଲେଖାଯାଏ। ଏଣୁ କୌ�ୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ
କେବଳ ଯାନବାହାନର ଗତିକୁ ଦ୍ରୁ ତ କରି ନଥାଏ
ବରଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ଗାଡ଼଼ିକୁ ମଧ୍ୟ
ତ୍ୱରାନ୍୍ୱତ
ୱି କରିଥାଏ। ଏଥର ଏମିତ ି ବିକାଶ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍୍ୱକ
ୱି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ
ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦିନେ ପଡ଼଼ିଆ ଜମି,
ଶୁଖିଲା ପୋ�ୋଖରି, ମରୁଡ଼଼ି ପାଇଁ ପରିଚତ
ି ଥିଲା,
ଆଜି କେନ୍- ବେଟ୍ୱା ନଦୀ ସଂଯୋ�ୋଗୀକରଣ
ଯୋ�ୋଜନା ଏହାର ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍୍ନକୁ ସାକାର
କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଗତ 16 ଜୁ ଲାଇରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହିଠାରେ
ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଏହି
ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତ୍ୱରାନ୍୍ୱତ
ୱି
କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଆଜି କୌଣସି
ଅପନ୍ତରା ରାଇଜ ନୁ ହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ବିକାଶ
ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି…।

କୁ

ହାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଦେଇ ବନବାସ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ଯେଉଁ ମାଟି ଅସଂଖ୍୍ୟ ବୀର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍୍ମ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜନ୍୍ମ
ହୋ�ୋଇ ଆଲହା-ଉଦଲ, ମହାରାଜ ଛତ୍ରସାଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌ�ୌରବ
ଆଣିଲେ; ଯେଉଁଠାରେ ଈସୁରୀ ଜନ୍୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କବି ପଦ୍୍ମକର, ତୁ ଲସୀଦାସ, ମୈ�ୈଥିଲି
ଶରଣ ଗୁପ୍ତ, ଡକ୍୍ଟର ହରିସଂି ହ ଗୌ�ୌର ଜନ୍୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେଉଁ ମାଟିର ପୁଅ ମେଜର
ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପରି ହକିର ଯାଦୁ କରମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଗୌ�ୌରବକୁ ଉଜ୍ଜଳ
କରିଥିଲେ, ସେହି ଭୂଇଁ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍୍ଘ ବର୍୍ଷ ହେଲା ପଛୁ ଆ ପଡ଼଼ି ରହିଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହି
ପରିଚୟ ବଦଳୁ ଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯୋ�ୋଗୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଭାରତ
ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରତିଘରେ
ନଳ ଯୋ�ୋଗେ ପିଇବା ପାଣି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିଡର ଏବଂ କେନ-ବେଟୱା ଲିଙ୍କ ପ୍ରଭୃତି
ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁ ମୋ�ୋଦ ଦ୍ୱାରା ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଜୁ ଲାଇ 16ରେ
ଜାଲାଉନର କେଥେରି ଗ୍ରାମରେ ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଆକାରରେ ବିକାଶର ଏକ
ନୂ ତନ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର ଆଶା ଭାବେ ଉଦ୍ରେକ ହୋ�ୋଇଥିବା ଏହି 4
ଲେନ୍ବିଶଷ୍ଟ
ି ରାସ୍ତା ଚିତ୍ରାକୋ�ୋଟ (NH 35), ବୃ ନ୍ଦା, ମହୋ�ୋବା, ହମିରପୁର, ଜାଲାଉନ୍,
ଅରାୟା ଏବଂ ଇଟାୱା ଦେଇ ଯାଉଛି। ଇଟାୱାରେ ଥିବା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ କୁ ଡ୍ରେଲ ନିକଟ
ଲକ୍ଷ୍ନୗ- ଆଗ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋ�ୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ
29 ଫେବୃ ଆରୀ 2020ରେ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଥିଲେ। 28
ମାସର ରେକର୍୍ଡ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋ�ୋଇଥିବା ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ
କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ କହିଥିଲେ, “ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେଦ୍ୱାରା
ଚିତ୍ରକୂ ଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଦୂ ରତା ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ
ଏହାଠୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ କେବଳ ଏଠାରେ ଯାନବାହାନକୁ ଗତି
ଦେବ ନାହିିଁ, ବରଂ ଏହା ସମଗ୍ର ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।
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ୁ ା ଏକ୍ସ
ଯମନ
ପ୍ରେସୱେ

ଦେଶର ସବୁଠା ରୁଅଧିକ 13 ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଥିବା ରାଜ୍୍ୟ- ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ
ଆଗ୍ରା-ଲ

ଆଗ୍ରା

କ୍ ଷ୍ନୗ ଏକ୍ସ
ପ୍ରେସୱେ

ଲକ୍ଷ୍ନୗ

ଇଟାୱା

ବୁନ୍ଦେଖଣ୍ଡ

ପର୍୍ବବାଞ୍ଚ
ୂ
ଳ

ଏକ୍ସପ୍ରେ
ସୱେ

ଏକ୍ସ
ସୱେ

ପ୍ରେ

ଗାଜିପର
ୁ

ଯୋ�ୋଗାଯୋ�ୋଗରେ
ସୁଧାର ସାଙ୍ଗକୁ ଆର୍ଥିକ
ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ଚିତ୍ରକୁଟ

n 296 କିଲୋ�ୋମିଟରର ଚାରି ଲେନ ବିଶଷ୍ଟ
ି
ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ପ୍ରାୟ 14,850 କୋ�ୋଟି
ଟଙ୍କା
ବ୍୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋ�ୋଇଛି। ଫେବୃ ଆରୀ 2020ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଏହାର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା
ଦିନରେ ଏହାକୁ ଛଅ ଲେନ୍ବିଶଷ
ି ତଟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇପାରେ।

ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ
ଆଧୁନକ
ି ସୁବଧ
ି ାରେ ସଜ୍ଜିତ
n

n

n

ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଉଭୟ ପାର୍ଶଶ୍ୱରେ 110 ମିଟର ଚଉଡା
ରାସ୍ତା ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ସୌ�ୌର ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ
ହେବ। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ 13
ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛ।ି

36 ମାସର ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ପୂର୍୍ବରୁ 28 ମାସରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ନିର୍୍ମମାଣ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ସମାପ୍ତ
ହୋ�ୋଇଥିଲା। ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ପାଖରେ ଥିବା ବୃ ନ୍ଦା ଏବଂ ଜାଲାଉନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ
କରିଡର ନିର୍୍ମମାଣ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି।

ସଞ୍ଚାଳିତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ-ୱେ 1225 କିମି

ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ 4 ଟି ରେଳଓଭର ବ୍ରିଜ୍,
19 ଟି ଫ୍୍ଲଲାଏ ଓଭର, 224 ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଇଛି।
4 ଟି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍୍ରରୋଲ ପମ୍ପ ଏବଂ 4 ଟି ସ୍ଥାନରେ
ସର୍୍ବସାଧାରଣ ସୁବଧ
ି ା କେନ୍ଦ୍ର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି । ଏହା
ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭିସ୍ରୋ�ୋଡ୍ମଧ୍ୟ ନିର୍୍ମମାଣ
କରାଯାଇଛି।
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଚାରିପାଖରେ ଘୋ�ୋର ବୃ କ୍ଷରୋ�ୋପଣ କରାଯିବ
ଏବଂ ନିବେଶ ପାର୍୍କ ଏବଂ କାରଖାନା ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯିବ।
ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ସମଗ୍ର ୟୁ ପି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର
ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ତ୍ୱରାନ୍୍ୱୱିତ କରିବ। ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଯାତ୍ରା
କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ଯାତାୟାତ
ବ୍୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼
ସହରର କବ୍ ଜା
ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଲା

ପୂର୍୍ବବାଞ୍ଚଳର ଛବି ପରିବର୍ତତ୍ତନକାରୀ ପୂର୍୍ବବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ହେଉଛି
ରାଜ୍୍ୟର ଦୀର୍୍ଘତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ, ଏହାର ଲମ୍୍ବ 341 କିଲୋ�ୋମିଟର।
n ଆଗ୍ରା-ଲକ୍ଷ୍ନୗ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ 302 କିମି n ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ
165 କି.ମି. n ଦିଲ୍ଲୀ-ମିରଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ 96 କିଲୋ�ୋମିଟର
n ନୋ�ୋଏଡା-ଗ୍ରେଟର ନୋ�ୋଏଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ 25 କି.ମି.

n

1974 କିଲୋ�ୋମିଟର ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ନିର୍୍ମମାଣାଧୀନ
ଗୋ�ୋରଖପୁର ଲିଙ୍କ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ 91 କିମି n ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ
594 କିମି n ଲକ୍ଷ୍ନୗ- କାନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ 63 କିମି n ଗାଜିଆବାଦକାନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ 380 କିମି n ଗୋ�ୋରାଖପୁର-ସିଲିଗଡ଼
ୁ ଼ି
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ 519 କିମି n ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁ ନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ 210 କି.ମି.
n ଗାଜିପର
ୁ - ମାଞ୍ଝିଘାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ 117 କିଲୋ�ୋମିଟର
n

ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆଧୁନକ
ି ପରିବହନରେ କେବଳ ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼କ
଼ି ର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେମିତ ି ମୁମ୍୍ବବାଇ,
ଚେନ୍ନାଇ, କୋ�ୋଲକାତା, ବାଙ୍ଗାଲୋ�ୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିମ୍୍ବବା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାହାକିଛ ି ସୁବଧ
ି ା ରହିବ ତାହା ଅନ୍୍ୟ କେଉଁଠି ହୋ�ୋଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତତ୍ତମାନ ଗତ
ଆଠ ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଚିତ୍ରାକୋ�ୋଟ, ବୃ ନ୍ଦା, ହମିରପୁର, ମହୋ�ୋବା, ଜାଲାଉନ୍, ଅରାୟା ଏବଂ ଇଟାୱା ଦେଇ ଯାଉଥିବାବେଳେ ପୂର୍୍ବବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଲକ୍ଷ୍ନୗ
ଦେଇ ବାରବାଙ୍କି, ଆମେଥୀ, ସୁଲତାନପୁର, ଅଯୋ�ୋଧ୍ୟା, ଆମ୍୍ବବେଦକରନଗର, ଆଜମଗଡ, ମାଉ ଏବଂ ଗାଜିପୁର ଦେଇ ଯାଉଛି। ଗୋ�ୋରଖପୁର ଲିଙ୍କ୍
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଆମ୍୍ବବେଦକର ନଗର, ସନ୍ଥ କବୀରନଗର ଏବଂ ଆଜମଗଡ଼କୁ ସଂଯୋ�ୋଗ କରେ। ନବ ନିର୍ମିତ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ମିରଟ, ହାପୁର,
ବୁ ଲନ୍ଦଶର, ଆମ୍୍ରରୋହା, ବାଦାଉନ୍, ଶାହାଜାହାନପୁର, ହାର୍ଡୋଇ, ଉନ୍ନାଓ, ରାୟବରେଲି, ପ୍ରତାପଗଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ସଂଯୋ�ୋଗ କରିବ।

ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଉଭୟ ପାର୍ଶଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି,
ଷ୍୍ଟଟୋରେଜ୍ ସୁବଧ
ି ା, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁବଧ
ି ା ଏଠାରେ ନିର୍୍ମମାଣ ହେବାକୁ
ଯାଉଛି। ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଯୋ�ୋଗୁଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃ ଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ
ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅତି ସହଜ ହେବ। ଚାଷଜମିରୁ ନୂ ତନ ବଜାରକୁ ପରିବହନ
48
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କରିବା ସହଜ ହେବ। ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିଡର ପାଇଁ ଏହା
ମଧ୍ୟ ବହୁ ତ ସାହାଯ୍୍ୟ କରିବ। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ
କୋ�ୋଣକୁ ବିକାଶ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନୂ ତନ ସୁଯୋ�ୋଗ ସହିତ ସଂଯୋ�ୋଗ
କରିବାକୁ ଯାଉଛି। n

ଫ୍୍ଲ ଗ୍ଶପ
ି ୍

ପିଏମ୍ଦକ୍ଷ ଯୋ�ୋଜନା

ପିଏମ୍ଦକ୍ଷ ଯୋ�ୋଜନା

କୌ�ୌଶଳରୁ ରୋ�ୋଜଗାର ଆଡ଼କୁ...
ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କୌ�ୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳବ
ି ା କଷ୍ଟକର ହୋ�ୋଇଥାଏ। ହେଲେ
କିଛ ି ବୈ�ୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ବା ତାଲି ମ୍ଦ୍
 ୱାରା ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋ�ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ
ପରିବାର ପୋ�ୋଷଣ କରିବା ସହଜ ହୋ�ୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତବର୍୍ଷ 7
ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ‘ପିଏମ୍ଦକ୍ଷ’ ନାମକ ଏକ ଯୋ�ୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
ପଛୁ ଆବର୍୍ଗ, ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା କର୍୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍୍ୟକ ତାଲି ମ
ୂ ତ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ହୋ�ୋଇପାରିବେ। ଏହି
ଯୋ�ୋଜନାଦ୍ୱାରା ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍୍ଷରେ 2.7 ଲକ୍ଷ ଯୁବାଙ୍କୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚିଛି।

କୌ�ୌ

ଶଳ ବିକାଶ ,ଆଜିକା ସମୟରେ ସବୁ ଠାରୁ ଜରୁରୀ ବିଷୟ
ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ କୌ�ୌଶଳ
ବିକାଶ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ ମିଶନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଛି। କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଏମିତ ି ଏକ ଗୋ�ୋଷ୍ଠୀର
କୌ�ୌଶ ବିକାଶ ପାଇଁ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଦକ୍ଷ ଯୋ�ୋଜନା ଏହି ବର୍୍ଗର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସ୍ୱପ୍୍ନକୁ ସାକାର କରିବା
ଲାଗି ବ୍୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ଏହି ବର୍୍ଗର କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାରୋ�ୋଟି ବର୍୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଥମ: ଅପ୍ସ୍କିଲିଂ, ରିସ୍କିଲିଂ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗର, ସଫେଇ

କର୍୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅର୍୍ଥନୀତିକ ଏବଂ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ଏହାଛଡ଼଼ା ତାଙ୍କୁ ମାଟି ପାତ୍ର, ଲୁ ଗୁବୁଣା, କାଠକାମ, ଘରକାମ ଆଦିବ
ବାବଦରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ 32 ରୁ 80 ଘଣ୍ଟା
ଭିତରେ ରହିବ।

ଦ୍ୱିତୀୟ: ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍୍ୟବସ୍ଥାରେ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା, ଆସବାବ

ନିର୍୍ମମାଣ, ଖାଦ୍୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଵରୋ�ୋଜଗାର ପାଇଁ
200 ଘଣ୍ଟାରୁ 600 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 6 ମାସର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା।

ତୃତୀୟ: ଉଦ୍୍ୟମିତା ବିକାଶ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି ଏବଂ
ୂ ତ
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ପିଏମ୍ଦକ୍ଷ ଯୋ�ୋଜନା

ପିଏମ୍ଦକ୍ଷ ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ
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n

n

n
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ପିଏମ୍-ଦକ୍ଷ ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ୍ : ଗୋ�ୋଟିଏ
ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ସୂଚନା

ସାମାଜିକ ନ୍୍ୟୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁ ମାର 7
ଅଗଷ୍ଟ 2021ରେ ‘ପିଏମ୍ଦକ୍ଷ’ ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ୍ଏବଂ ପିଏମ୍ଦକ୍ଷ
ମୋ�ୋବାଇଲ ଆପ୍ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷ ପୋର୍୍ଟଟାଲ୍ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ଓ
କୌ�ୌଶଳସମ୍ପନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀ (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷ) ଯୋ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼କ
଼ି ଲାଗି
ଅନ୍ଲାଇନ୍ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ 18 ରୁ 45 ବର୍୍ଷ ବୟସର ଅଳିଆ ଉଠାଉଥିବା
ବ୍୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଏସ୍ସ,ି ଓବିସ,ି ଓବିସ,ି ଡିଏନ୍ଟ,ି ସ୍ୱଚ୍ଛତା
କର୍୍ମଚାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଆଶାୟୀଙ୍କଠୁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆହ୍୍ୱୱାନ
କରାଯାଉଛି।
ଅପ୍ସ୍କିଲିଂ, ରିସ୍କିଲିଂ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ତାଲିମ, ଦୀର୍୍ଘଘାବଧି ତାଲିମ,
ଏବଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରଶିପ୍ବିକାଶ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ (ଇଡିପି) ପ୍ରଭୃତି
ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କ କୌ�ୌଶଳ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍୍ଥଥୀମାନେ ଏ ସମ୍୍ବନ୍ଧରେ
ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ pmdaksh.dosje.gov.in
ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ୍କୁ କ୍୍ଲକ୍
ଲି କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ସେମାନେ ଗୁଗୁଲ୍
ପ୍୍ଲଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ “PM-DAKSH” ଆପ୍୍ଲଲିକେସନ୍ଡାଉନ୍ଲୋ�ୋଡ୍
କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷ ଯୋ�ୋଜନାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାର ତଥା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍୍ୟ ସଚିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉନ୍ନୟନ
କମିଶନ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି।
ପିଏମ୍ଦକ୍ଷ ଯୋ�ୋଜନାର କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ 2022--23
ବଜେଟ୍ରେ 84.00 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
ସାମାଜିକ ନ୍୍ୟୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋ�ୋକସଭାକୁ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ସେହି 2020-21 ଏବଂ
2021-22 ବଜେଟରେ ଯଥାକ୍ରମେ 64.79 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଏବଂ 74.48 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପିଏମ୍ଦକ୍ଷତା କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ
ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଛି।

ଅନ୍୍ୟ ପଛୁ ଆ ବର୍୍ଗର ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ କୌ�ୌଶଳ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି
ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍୍ୟମିତା ମନୋ�ୋବୃ ତ୍ତି ରହିଛ।ି ଏହି ବର୍୍ଗରେ ତାଲିମ
80 ରୁ 90 ଘଣ୍ଟା ତଥା 10ରୁ 15 ଦିନ ବ୍୍ୟୟାପି ହୋ�ୋଇଥାଏ।

ଚତୁ ର୍୍ଥ: ଦୀର୍୍ଘକାଳୀନ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସେହି
କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼କ
଼ି ରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯାହାଙ୍କ ବଜାରରେ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ
ଥାଏ। ଯେମିତ ି ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ, ପ୍ରାଷ୍ଟିକ ଉଦ୍୍ୟୟୋଗିକ, ପରିଧାନ ଉଦ୍୍ୟୟୋଗ,
ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା ଉଦ୍୍ୟୟୋଗ ପ୍ରଭୃତି। ଏହି କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅବଧି ପାଞ୍ଚ ମାସ
ହୋ�ୋଇଥାଏ ବା ଅଧିକରେ ଏକ ବର୍୍ଷ (1000 ଘଣ୍ଟାର) ହୋ�ୋଇଥାଏ।
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ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି, ପଛୁ ଆ ବର୍୍ଗ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି ସମସ୍ତ ସୂଚନା
ୂ ତ
ଗୋ�ୋଟିଏ ପ୍୍ଲଲାଟ୍ଫ
 ର୍୍ମ ‘ପିଏମ୍ଦକ୍ଷ’ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁ ହେଁ, ଏହି ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ରେ ଏବେ
ଗୋ�ୋଟିଏ ମାତ୍ର କ୍୍ଲକ୍
ଲି କରି ଆଗ୍ରହୀ ବ୍୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଘଟୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ
ଯୋ�ୋଜନା ବାବଦରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ବ୍୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବାବଦରେ ଜରୁରୀ ଡକ୍୍ୟୟୁମେଣ୍ଟ ଅପ୍ଲୋ�ୋଡ୍କରିବାର
ସୁବଧ
ି ା ଏଠାରେ ରହିଛ।ି
ତାଲିମ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତକ
ି ୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଓ ମୁହଁ ସ୍କାନଂି କରି
ଜଣାଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ଫଟୋ�ୋ ଓ ଭିଡଓି ମାଧ୍ୟମରେ ମନିଟରିଂ ସୁବଧ
ି ା।
ଏହି ଯୋ�ୋଜନା ସାମାଜିକ ନ୍୍ୟୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତିନୋ�ୋଟି
ବିଭିାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼କ
଼ି ହେଲା
ନ୍୍ୟୟାସନାଲ୍ସିଡ୍୍ୟୟୁଲ୍୍ଡ କାଷ୍ଟ ଫି ନାନ୍୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ କର୍୍ପପୋରେସନ୍,
ନ୍୍ୟୟାସନାଲ୍ବ୍୍ୟୟାକ୍ୱାର୍ଡ଼ କ୍୍ଲଲାସ୍ ଫି ନାନ୍୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ
କର୍୍ପପୋରେସନ୍, ନ୍୍ୟୟାସନାଲ୍ସଫେଇ କର୍୍ମଚାରୀ ଫି ନାନ୍୍ସ ଆଣ୍ଡ
ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ କର୍୍ପପୋରେସନ୍।

ପିଏମ୍ଦକ୍ଷ ଯୋ�ୋଜନାରୁ ମିଳୁଥବ
ି ା ଫାଇଦା
କାରିଗର: ଏହି କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରୁ ତାଲିମ ପାଇ ନିଜ ଆମଦାନୀକୁ
ବଢ଼଼ାଇ ପାରିବେ।
ମହିଳା: ଆତ୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ
ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହୋ�ୋଇପାରିବେ।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୋ�ୋଷ୍ଠୀର ଯୁବାବର୍୍ଗ: ସେମାନେ ଲମ୍୍ବବା ସମୟଭିତ୍ତିକ
ତାଲିମ ପାଇପାରିବେ। ଏହାସହ ସୁଯୋ�ୋଗ ଥିବା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର
ପାଇଁ ଯୋ�ୋଗ୍୍ୟ ହୋ�ୋଇପାରିବେ, ଯାହାର ଆଧାରରେ ସେମାନେ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ।
ଯୋ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷିଣ ପାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳଥ
ି ାଏ।
ଏହିକ୍ରମରେ ରିସ୍କିଲିଂ ଏବଂ ଅପ୍ ସ୍କି ଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ
ଶିକ୍ଷାନବୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ଅଶି ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ
2500 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ଅବଧି ବିଶଷ୍ଟ
ି
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ନବୀଶଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ 80% ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୈ�ୈନକ
ି
100 ଟଙ୍କା ଉଭୟ ଶର୍୍ଟ ଏବଂ ଲଙ୍ଗଟର୍୍ମ ତାଲିମ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥାଏ। ଉଭୟ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି ବର୍୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ
ୂ ତ
ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରଯାଥାଏ n
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ମୋ�ୋ ବନ୍ଧୁ, ଶିଞ୍୍ଜଜୋ ଆବେ...
ଭାରତର ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ‘ପଦ୍୍ମବଭ
ି ୂ ଷଣ’ ଉପାଧିରେସମ୍ମାନିତ ଜାପାନର ପୂର୍୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କ ଅକାଳ
ବିୟୋ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ଜାପାନ ସହ ପୂରା ବିଶ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ
ସମର୍ପିତ ଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ଶିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଦର୍୍ଶଶାଇ ତାଙ୍କ ପରଲୋ�ୋକର ଠିକ୍ପରଦିନ ଅର୍୍ଥଥାତ୍
ଜୁ ଲାଇ 9 ତାରିଖକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋ�ୋକ ଘୋ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତା, ତାଙ୍କୁ
ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରୁ ଚଳି ଆସିଛ,ି ଆଉ ତାହା ସମୟ କ୍ରମରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋ�ୋଇଥିଲା। ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଶିଞ୍ଜୋ
ଆବେଙ୍କ ନିଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀ ଭାବଗର୍୍ଭକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ଲେଖିଥିବା ବ୍୍ଲଗ୍...।

ଶି

ଞ୍୍ଜଜୋ ଆବେ କେବଳ ଜାପାନର ଜଣେ ମହାନ ବ୍୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ,
ବରଂ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶାଳ ବ୍୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଧାରୀ ମହାନ ବିଶ୍ୱନେତା।
ସେ ଥିଲେ ଭାରତ-ଜାପାନ ବନ୍ଧୁ ତାର ମୁଖ୍୍ୟ ନାୟକ । ଦୁ ଃଖର
ବିଷୟ ଆଜି ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି । ଜାପାନ ସମେତ
ସାରା ବିଶ୍ୱଅକାଳରେ ଜଣେ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ମହାନ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି,
ଆଉ ମୁଁ ମୋ�ୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ହରାଇ ଦେଇଛି… ।
ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ,
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୦୭ରେ ଭେଟିଥିଲି । ପ୍ରଥମ ବୈ�ୈଠକରୁ

ଆମର ବନ୍ଧୁ ତା କାର୍୍ଯ୍ୟୟାଳୟର ପରିସୀମା ବାହାରେ ଏବଂ ସରକାରୀ
ପ୍୍ରରୋଟୋ�ୋକଲର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲା ।
ତାଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତତ୍ତ ମୋ�ୋର ମନେ
ରହିଛ।ି କ୍ୟୋଟୋ�ୋରେ ‘ତୋ�ୋଜି ଟେମ୍ପଲ’ ଗସ୍ତ ହେଉ, ଅଥବା ଶିଙ୍କାସେନରେ
ଆମେ ଉଭୟ ମିଶି ବୁ ଲେଟ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ପୁଣି ଅହମ୍ମଦାବାଦର
ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଗସ୍ତ, କାଶୀରେ ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ
କିମ୍୍ବବା ପୁଣି ଟୋ�ୋକିଓରେ ‘ଚା’ ପାନ ସହ ଲମ୍୍ବବା ବୈ�ୈଠକ’, ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ
ସହ ମୋ�ୋର ସ୍ମରଣୀୟ ସାକ୍ଷାତର ତାଲିକା ଖୁବ୍ ସୁଦୀର୍୍ଘ । ମାଉଣ୍ଟ ଫୁ ଜର
ି
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ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁରମ୍୍ୟ ୟାମାନାଶୀ ପ୍ରିଫେକ୍୍ଚରରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ
ଯିବା ଲାଗି ଏକାକୀ ମୋ�ୋତେ ହିିଁ ସୁଯୋ�ୋଗ ମିଳଥି
ି ଲା । ମୁଁ ଏହି ସମ୍ମାନକୁ
ସବୁ ବେଳେ ନିଜ ହୃ ଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବି। ଶିଞ୍୍ଜଜୋ ଆବେଙ୍କ ସହିତ ମୋ�ୋର
ସମ୍ପର୍୍କ କେବଳ ଔପଚାରିକ ନଥିଲା । ଏପରିକି ୨୦୦୭ରୁ ୨୦୧୨ ମଧ୍ୟରେ
ଏବଂ ନିକଟରେ ୨୦୨୦ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍୍କ ସବୁ ଦନ
ି ଭଳି ମଜବୁ ତ ହୋ�ୋଇ
ରହିଥିଲା ।
ଆବେ ସାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ସାକ୍ଷାତ ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନବର୍ଦଦ୍ଧକ
ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର
ଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ, ଅର୍୍ଥବ୍୍ୟବସ୍ଥା, ସଂସ୍କୃତ,ି ବିଦେଶ ନୀତି ଏବଂ ଅନ୍୍ୟ ସବୁ
ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା । ତାଙ୍କର ପରାମର୍୍ଶ ମୋ�ୋତେ
ଗୁଜରାଟର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ନେଇ ନୂ ତନ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ
ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା । ଜାପାନ ସହ ଗୁଜରାଟର ସୁଦୃଢ଼ ସହଭାଗିତା
ସ୍ଥାପନରେ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସମର୍୍ଥନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା।
ଏହାପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ
ରଣନୈ�ୈତକ
ି ସହଭାଗିତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ସହ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିବା
ପାଇଁ ମୋ�ୋତେ ସୌ�ୌଭାଗ୍୍ୟ ମିଳଥି
ି ଲା । ଏହି ସମୟରେ ଦୁ ଇ ଦେଶର
ସମ୍ପର୍୍କରେ ଅଭୂତପୂର୍୍ବ ପରିବର୍ତତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଥି
ି ଲା । ପୂର୍୍ବରୁ ଦୁ ଇ ଦେଶ
ମଧ୍ୟରେ ଆପୋ�ୋସ ସମ୍ପର୍୍କ କେବଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ
ସୀମିତ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଆବେ ସାନ ଏହାକୁ ବ୍୍ୟୟାପକ ବିସ୍ତାର ଦେବାକୁ
ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ । ଫଳରେ ଦୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିତ ସହ
ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଳମେଳ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ
ନୂ ଆ ବଳ ମିଳଲ
ି ା । ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋ�ୋସ ସମ୍ପର୍୍କ
ସୁଦୃଢ଼ ହେବା କେବଳ ଦୁ ଇ ଦେଶର ଲୋ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁ ହେଁ ବରଂ
ସାରା ବିଶ୍ଵର ହିତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍୍ଯ୍୍ୟ
ହୋ�ୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତ ସହିତ ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ ରାଜିନାମାକୁ
ନେଇ ଦୃ ଢ଼ ସଂକଳ୍ପିତ ଥିଲେ । ଭାରତରେ ହାଇସ୍ପିଡ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ
ହୋ�ୋଇଥିବା ରାଜିନାମାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ସମୟରେ
ଜାପାନ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଭାରତ ସହ ସାଥୀ ହୋ�ୋଇ କିଭଳି ଆଗକୁ
ବଢ଼ିପାରିବ ତାହା ସେ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିଥିଲେ ।
ଭାରତ-ଜାପାନ ସମ୍ପର୍୍କକୁ ମଜବୁ ତ କରିବା ଲାଗି ସେ ଐତିହାସିକ
ଯୋ�ୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ୨୦୨୧ରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍୍ମ ଭୂଷଣ
ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନତ
ି କରାଯାଇଥିଲା।
ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଜଟିଳ ଏବଂ ବହୁ ମଖି
ୁ ପରିବର୍ତତ୍ତନ
ପ୍ରତି ଆବେ ସାନଙ୍କର ଗଭୀର ଧାରଣା ରହିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୂତ
ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ରହିଥିଲା, କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ରାଜନୈ�ୈତକ
ି , ସାମାଜିକ,
ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍୍ଜଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱଘଟଣାକ୍ରମର ପ୍ରଭାବ
ସମ୍ପର୍୍କରେ ପୂର୍୍ବବାନୁ ମାନ କରିପାରୁଥିଲେ । କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବାକୁ
ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍୍କରେ ବୁ ଝାମଣା ହେଉ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା,
ରାଜିନାମା ହେଉ କିମ୍୍ବବା ପୁଣି ନିଜ ଲୋ�ୋକ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ଵକୁ ସାଥୀରେ
ନେଇ ଚାଲିବାର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ବୁ ଦ୍ଧିମତା ଅନ୍୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ
କରୁଥିଲା । ତାଙ୍କର ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନୀତି – ଆବେନୋ�ୋମିକ୍ସ- ଜାପାନର
ଅର୍୍ଥବ୍୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣିଥରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜାପାନର ଲୋ�ୋକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ନବୋ�ୋନ୍୍ମମେଷ ଏବଂ ଉଦ୍୍ୟମିତା ଭାବନାକୁ ନୂ ଆ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲା ।
ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାରା
ବିଶ୍ୱତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ହୋ�ୋଇ ରହିବ । ସେ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ବଦଳୁ ଥିବା
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ପରିସ୍ଥିତକ
ି ୁ କେବଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନିପାରିନଥିଲେ ବରଂ ନିଜେ
ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇ ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୭ରେ
ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ଦେଇଥିବା ନିଜ ଉଦବୋ�ୋଧନରେ ସେ ଭାରତପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭ୍୍ୟୟୁଦୟ ପାଇଁ ଆଧାରଶୀଳା ରଖିଥିଲେ
। ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜନୈ�ୈତକ
ି , ରଣନୈ�ୈତକ
ି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଏହି
କ୍ଷେତ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ଵକୁ ଏକ ନୂ ଆ ଆକାର ଦେଇପାରିବ ସେ
ସମ୍ପର୍୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ।
ଏଥିସହିତ ଏହାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗରେ
ରହିଥିଲେ । ସେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଶାନ୍ତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ
ଭବିଷ୍୍ୟତ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ଦୃ ଷ୍ଟିକୋ�ୋଣ ଆପଣାଇଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ
ତାଙ୍କର ଅତୁ ଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା । ଏହା ଏପରି ମୂଲ୍୍ୟବୋ�ୋଧ ଉପରେ
ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାର୍୍ବଭୌ�ୌମତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ
ସର୍ବୋପରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍୍ଜଜାତୀୟ ଆଇନ-ନିୟମ
ଏବଂ ସମାନତା ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପର୍୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ
ଗୁରୁତ୍୍ବବାରୋ�ୋପ କରାଯାଇଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ଗତିବଧି
ି କୁ ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
କରି ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋ�ୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍୍ୟକ
ସୁଯୋ�ୋଗ ରହିଥିଲା ।
କ୍୍ବବାଡ ହେଉ କିମ୍୍ବବା ଆସିଆନ ନେତୃ ତ୍୍ବବାଧୀନ ମଞ୍ଚ, ଇଣ୍୍ଡଡୋ ପେସିଫିକ
ଓସନ୍୍ସ ଇନିସଏ
ି ଟି ହେଉ କିମ୍୍ବବା ପୁଣି ଏସିଆ-ଆଫ୍ରି କା ଗ୍୍ରରୋଥ କରିଡର
ଅଥବା ବିପର୍୍ଯ୍୍ୟୟ ସହନଶୀଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯୋ�ୋଗଦାନ ଏସବୁ
ସଂଗଠନକୁ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା । ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସେ ଘରୋ�ୋଇ ସମସ୍୍ୟୟା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ଵର ସନ୍ଦେହକୁ ପଛରେ ପକାଇ,
ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଯୋ�ୋଗାଯୋ�ୋଗ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଦୀର୍୍ଘସ୍ଥାୟିତ୍ୱ
ସମେତ ଜାପାନର ରଣନୈ�ୈତକ
ି ସମ୍ପର୍୍କରେ ଆମୂଳଚୁ ଳ ପରିବର୍ତତ୍ତନ ଆଣିବା
ଦିଗରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ କାରଣରୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ
କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ହୋ�ୋଇପାରିଛ ି ଏବଂ ବିଶ୍ୱନିଜ ଭବିଷ୍୍ୟତକୁ ନେଇ
ଅଧିକ ଆଶ୍ଵସ୍ତ ହୋ�ୋଇପାରିଛ ି ।
ଚଳିତ ବର୍୍ଷ ମେ ମାସରେ ମୁଁ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲି, ଏହି ସମୟରେ
ଆବେ ସାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୋ�ୋତେ ସୁଯୋ�ୋଗ ମିଳଥି
ି ଲା। ସେତେବେଳେ
ସେ ଜାପାନ-ଭାରତ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ନିଜ
କାମକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଜ୍ବଳ
ବ୍୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା । ତାଙ୍କର ବାକ୍ପଟୁ ତା ଅତି
ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଭାରତ-ଜପାନ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁ ତ କରିବା ଲାଗି
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଥିଲା । ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଫେରିବା
ପରେ, ତାହା ଆମର ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ବୋ�ୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି।
ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା, ବୁ ଦ୍ଧିମତା, ସହୃ ଦୟତା, ବ୍୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗମ୍ଭୀରତା, ବନ୍ଧୁ ତା
ଓ ମାର୍୍ଗଦର୍୍ଶନ ସବୁ ଦନ
ି ମୋ�ୋ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋ�ୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସେ
ସବୁ ଦନ
ି ମୋ�ୋର ମନେ ରହିବେ ।
ତାଙ୍କ ବିୟୋ�ୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍୍ମମାହତ,
ଯେମିତ ି ଆମ ନିଜ ଲୋ�ୋକ କେହି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଖୋ�ୋଲା
ହୃ ଦୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ
ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷଷ୍ୟରେ ଦୃ ଢ଼ ରହିଥିଲେ – ଅନେକ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ
କରିଚାଲିଥିଲେ । ଦୁ ଃଖର ବିଷୟ, ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ,
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍୍ଶ ସବୁ ଦନ
ି ଆମକୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରୁଥିବ ।
ମୁଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ନିଜ ତରଫରୁ ଜାପାନର ଲୋ�ୋକମାନଙ୍କୁ,
ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଅକୀ ଆବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର
ସମବେଦନା ବ୍୍ୟକ୍ତ କରୁଛି । n

ମିଡିଆ କର୍ଣଣ୍ଣର

DELODI/2020/78831

AUGUST 01-15, 2022

ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

RNI Registered No DELODI/2020/78831, Delhi Postal License
No DL(S)-1/3542/2020-22, WPP NO U (S)-90/2020-22, posting at
BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 26-30 advance
Fortnightly (Publishing Date 19 JULY, 2022 Pages - 56)

ସମାଚାର
ପାକ୍ଷିକ

ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା

ସ୍ମୃତି ଦିବସ
14 ଅଗଷ୍ଟ

ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିଜ ଲୋ�ୋକଙ୍କଠୁ ଅଲଗା
ହେବା। ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍୍ବବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ଆମ ଭିତରେ
ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏହି ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା। ଜଣା ନାହିିଁ
କେତେ ଲୋ�ୋକ ନିଜ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ହେଲେ। କୁ ହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ-ପାକ୍ଅଲଗା
ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦୁ ଇ ପଟୁ ଉଠିଥିବା ହିଂସା ଯୋ�ୋଗୁ
ଅନେକ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପ୍ରାର ଗଲା ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋ�ୋକଙ୍କ
ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନଥିଲା। ଏହି ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀ ପ୍ରତିବର୍୍ଷ 14 ଅଗଷ୍ଟକୁ ବିଭାଜନ
ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃ ତ ି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘୋ�ୋଷଣା
କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ପିଢ଼କ
଼ି ୁ ଏହିଦନ
ି ଭେଦଭାବ, ବିଷାଦ,
ଶତ୍ରୁତାଭଳି ବିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନା, ଏବଂ
ମାନବୀୟ ସମ୍୍ବବେଦନତାକୁ ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରାଏ।
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‘ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକ ସ୍ମୃତି ଦିବସ’ ଆମକୁ ସାମାଜିକ
ଭେଦଭାବ, ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲି ଏକତା, ସାମାଜିକ ସଦ୍ ଭାବ
ଏବଂ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନତାକୁ ମଜଭୁତ କରି ବାର
ଆବଶ୍୍ୟକତାକୁ ମନେପକାଇଦିଏ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

