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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ...
ସାଦର ନମସ୍କାର

ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା।
2022 ବର୍ଷ କେବଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁ ହେ, ଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଏହା ଏକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହିବର୍ଷ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏମି ତି କିଛି ଜିନିଷ
ନୂ ଆ ଭାରତର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଯାହା ସହ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହି ଆସି ଛି। ସେମି ତି କିଛି ପ୍ରତୀକ
ହେଉଛି ଜାତିର ପି ତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚରଖା ଏବଂ ଲୁ ଣ। ସେ ଏ ଦୁ ଇଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତୀକ
କରିଥ ିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏପରି ଏକ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି
ଯେ ସେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ପକ୍ଷୀ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ପ୍ରଗତିର ଏକ ନୂ ତନ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ରାସ୍ତା ସରି
ନାହି।ଁ ଏବେ ଦେଶକୁ ଅନେକ ମାଇଲ୍ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅଛି, କିଛି ପକେଟ୍ ବଦଳରେ ବିକାଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଲାଗୁଛି ଯେମି ତି ଏହି ଯାତ୍ରା ଏକ ଅମୃତ ଯାତ୍ରା । ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା
ପାଇ ଁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିବା ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ହେଉ ଅଥବା ସମାଜର ଶେଷ ଭାଗରେ
ବସି ଥ ିବା ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବିକାଶର ସମସ୍ତ ସୁଯ�ୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତ ଏକ
ଦୃ ଢ଼ ମୂଳଦୁ ଆ ଉପରେ ଠିଆ ହ�ୋଇପାରିଛି। ଏହି ଅମୃତବେଳାରେ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ
ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ନୁ ହେ, ଁ ଏଠି ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସୀମି ତ କରିବା ନୁ ହେ, ଁ ବରଂ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗ,
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର, ସବୁ ଗା,ଁ ସହରର କ�ୋଣ ଅନୁ କ�ୋଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ବିଗତ କିଛିବର୍ଷର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର
ଭାରତର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ତାହାକୁ ସାକାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଛି। ଏହି ନୂ ତନ ବର୍ଷର
ବିଶେଷାଙ୍କର କଭରଷ୍ଟୋରିରେ ଅମୃତ କାଳରେ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବାର ରୂପରେଖ
କ’ଣ ହେବ ତାହାକୁ ଆଧାର କରିଛି।
ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରମବୀର ନାଏବ ସୁବେଦାର ବାନା ସି ଂଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ, ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ
ଧାରାବାହିକରେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ, ଭାରତର ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ପ୍ରଗତି,
ଦିବ୍ୟ - ଭବ୍ୟ କାଶୀ କରିଡର, ଦେହରାଡୁ ନ୍ -ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଗତି
ଏବଂ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 50 ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଉଭୟ ଡ�ୋଜ ଟିକା ପ୍ରଦାନ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କ�ୋଭି ଡ୍ ପ୍ରୋଟ�ୋକଲ୍ ଅନୁ ସରଣ କରୁଥାଆନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଠିକଣାରେ ପଠାନ୍ତୁ:

R
ଠିକଣା:
ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ,
ସୂଚନାଭନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003
ଇମେଲ୍ : response-nis@pib.gov.in
(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)
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ଚିଠି ବାକ୍ସ
ଆରମ୍ଭରୁ ମୁ ଁ 'ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର' ପତ୍ରିକାର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ। ମୁ ଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ପତ୍ରିକାରେ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ
ଯ�ୋଜନା, ରୂପାୟନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏକ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ
ଦଆ
ି ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଥର ପରି, ଏଥର ମଧ୍ୟ କଭର ଷ୍ଟୋରି ‘ମାନବତାକୁ ରକ୍ଷା
କରିବାକୁ ଭାରତ ହେଲା ଅଗ୍ରଦୂ ତ’ ବେଶ୍ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ବାବା
କେଦାରଙ୍କ ସହରର ନବୀକରଣ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ
ବଷ
ି ୟରେ ସୂଚନା ବାବା କେଦାରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେଲା।
ନରେଶ କାନୁ ନଗ�ୋ
kanungo.naresh@gmail.com

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ମାଗାଜନ
ି ଏକ
ବହୁ ତ ଭଲ ପତ୍କ
ରି ା। ମୁ ଁନୟ
ି ମିତ ଏହି
ପତ୍କ
ରି ା ଅଧ୍ୟୟନ କରେ । ମୁ ଁଏହାକୁ
ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତ୍କ
ରି ା ବ�ୋଲି ପବଚ
ି ାର
କରେ। ଏହି ପତ୍କ
ରି ା ସରକାରଙ୍କ ବଭ
ି ି ନ୍ନ
ଯ�ୋଜନା, ଦେଶ ତଥା ବଶ୍ୱ
ି ବଷ
ି ୟରେ
ନୂ ଆ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ
ମହାନ ସମ୍ପାଦନା ପାଇ ଁଅନେକ
ଧନ୍ୟବାଦ।
-ମୁକେଶ କୁମାର କୃଷିବର୍ମା
mukesh123idea@gmail.com

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

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

response-nis@pib.gov.in

ମୁ ଏକ
ଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରେ ଯେଉଠାରେ
ଁ
ସ�ୋସିଆଲ
ମିଡଆ
ି ବହୁ ତ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ । ତେବେ ସ�ୋସିଆଲ ମିଡଆ
ି ରେ
କ�ୌଣସି ପ୍ରକୃତ ସୂଚନା ନାହି।ଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ
ଅନେକଥର ଦେଶ ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସରକାର
କରୁଥ ିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣା ପଡନ
଼ି ାହି।ଁ
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ
କରାଇବା ଏବଂ ବିକାଶର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଣାଇବା ପାଇ ଁନ୍ୟୁ
ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ଏକ ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ।
-ସତୀଶ ତ୍ୟାଗୀ କାକ୍ରା,
tyagisk67@gmail.com
ଇ-ମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ସଂଖ୍ୟା 1 ରୁ
15 ଡିସେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଥ ିଲି । ଏଥର ସଂଖ୍ୟାରେ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖବର ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳଲ
ି ା। ଗ�ୋଆରେ ଶେଷ
ହ�ୋଇଥ ିବା 52 ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହ�ୋତ୍ସବ, ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର
ଲ�ୋକାର୍ପଣ ଏବଂ କ�ୋଭି ଡ -19 ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ସଫଳ
ଲଢ଼େଇ, ରାଜଗ�ୋପାଳାଚାରୀ, ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ
ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲେଖ୍ୟ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି
କରିଥ ିଲା। ପତ୍ରିକାର କଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ଭବଷ
ି ୍ୟତରେ
ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖ ିବୁ ବ�ୋଲି
ଆଶା।
shrigopal6@gmail.com
ମୁ ଁ ଅନଲାଇନରେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପଢ଼ୁଛି।
ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ବହୁ ତ
ଭଲ ସୂଚନା ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ପତ୍ରିକା ପଢ଼ି ମ�ୋର
ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବୁ ଝବ
ି ା ଶକ୍ତି ବିକାଶ ହେଉଛି।
ହନୱନ୍ତ ସିଂ ରାଠ�ୋର୍
hanwantsinghrathore0@gmail.com
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ପରମବୀର ବାନା ସି ଂ

ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ଯାହାଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଦୁ ନଆ
ି ର
ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ’କାୟଦ ପ�ୋଷ୍ଟ’ କୁ
‘ବାନା ପ�ୋଷ୍ଟ’ରେ ବଦଳାଇଥିଲା
ଜନ ୍ମ: 6 ଜାନୁ ୟାରୀ 1949
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987 ମସିହାର କଥା। ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ�ୈନ୍ୟ ସି ଆଚିନ୍
ଗ୍ଲାସି ଅରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ�ୋଷ୍ଟକୁ ଦଖଲ
କରିନେଲେ। ଚାରିଆଡ଼ ତୁ ଷାର ଆବୃ ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଭୂପୃଷର
୍ଠ ୁ
ପ୍ରାୟ 21 ହଜାର ଫୁ ଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହେଲେ ଭାରତର ସାମରିକ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନେକ ରହିଥ ିଲା। ଏଇଠି ରହିଲେ
ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଆମ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ
ନଜର ରଖ ିପାରିବା ସହଜ ଥ ିଲା। ଆକାରରେ ଛ�ୋଟ ହେଲେ ବି ଏହି
ପ�ୋଷ୍ଟଟିକୁ ପାକ୍ବାହିନୀଠୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବା ଆମ ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥ ିଲା।
ଏଣୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଲେ ବରଫ ବାହାଡ଼ରେ
ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସହଜ ନୁ ହେ।ଁ କିନ୍ତୁ କଳେ ବଳେ କ�ୌଶଳେ
ମାତୃ ଭୂମି ପାଇ ଁ ଏହାକୁ ପାକ୍ ସ�ୈନ୍ୟଙ୍କଠୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ପଣ କଲେ
ଭାରତୀୟ ସେନା। ଏଥ ିଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରାଗଲା। ଆଉ
ଏହାର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଲେ ନାୟକ ସୁବେଦାର ବାନା ସି ଂହ। ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ସେ
ଏହି ଦଳର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେବେ ବ�ୋଲି କହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଆଉ ତାହା ହି ଁ
ହେଲା।
ସି ଆଚିନ୍ର ଭୟଙ୍କର ଜଳବାୟୁ ସହିତ ପ୍ରବଳ ତୁ ଷାରପାତ, ମାଇନସ୍
40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇ ଁସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼
ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ନାଏବ ସୁବେଦାର ବାନା ସି ଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ
ଦଳ ବିଲକୁଲ୍ ଦୃ ଶ୍ୟମାନ ହେଉ ନଥ ିବା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଦେଇ
457 ମି ଟର ଉଚ୍ଚ ତୁ ଷାରାଚ୍ଛନ୍ନ କାନ୍ଥକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ
ଝଡ଼ତ�ୋଫାନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଆଗରେ ସେ ଝଡ଼
ବି ହାର ମାନିଲା। ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଦଳର
ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଗର୍ତ୍ତର ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହା ଏକ ବିଚଳିତ ହେବା ଭଳି ଘଟଣା
ଥ ିଲା। ହେଲେ ଏହି କାଣ୍ଡରେ ବିଚଳିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧା
ପାଇଥାଆନ୍ତା। ବିପଦ ଆହୁ ରି ବଢ଼ିଥାଆନ୍ତା। ଏଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା
ପାଇ ଁ ସେହି ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ପି ଠି ଉପରେ ସାମାନ,
ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଯ�ୋତା ଆଉ ହାତରେ ବରଫ ହାଣିବା ଲାଗି କୁରାଢ଼ି
ଧରି ରାସ୍ତା କାଟି ଚାଲିଲେ। ଭ�ୋର ପ୍ରାୟ 5ଟା ବେଳକୁ ବାନା ସି ଂହ ନିଜ
ସାଥ ିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଆଉ
ଅଳ୍ପ ଦୂ ରରେ ଥ ିଲେ। ସେଇଠୁ ହାତରେ ବ�ୋମା ଫିଙ୍ଗି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ବଙ୍କର
ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତା’ ପରେ ସଜାଗ ହ�ୋଇ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଗୁଳି ଫୁ ଟିଲା।
ଆଉ ମସି ନ୍ ଗନ୍  ଏବଂ ଗ୍ରେନେଡ୍  ଧରି ବରଫ ମଧ୍ୟରେ ଏପଟ ସେପଟ
ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ

4

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜାନୁ ଆରୀ, 2022

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଥମ ଦିୱାଲି ରେ ସି ଆଚିନରେ
ପହଞ୍ଚିଥଲେ
ି

ସି ଆଚେନ୍ ର ଏହି ଆଉଟପ�ୋଷ୍ଟରେ ରହୁ ଥ ିବା ଆମର
ହିର�ୋମାନେ, ନର୍ଥପ�ୋଲ ଇଗ୍ଲୁରେ ଏସ୍କିମ�ୋମାନଙ୍କ ପରି ବାସ
କରନ୍ତି। ଆଖ ି ପାଇଲା ଯାଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ଖାଲି ବରଫ।
ଚାରିଆଡ଼େ ନିର୍ଜନ। ଏହିଭଳି ଏକ ପରିବେଶରେ ଆମ ବୀର
ସ�ୈନିକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦାୟି ତ୍ୱରେ ଥ ିବା ଚ�ୌକିର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି।
ବରଫରେ ଘେରା ହ�ୋଇଥ ିବା ଏହି ଭୂମିର ନାମ ସି ଆଚୀନ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ଗ�ୋଲାପର ସମ୍ଭାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ
ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇ ଁ ସି ଆଚିନ୍ରେ
ପହଞ୍ଚିଥ ିଲେ ମ�ୋଦୀ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲାପରେ ସେ କହିଥ ିଲେ,
ଏଠାରେ ଯଦି କିଏ ଏହି ବରଫ ଗ୍ଲାସି ୟରକୁ ନ ଦେଖ ିବ, ମାଇନସ୍
30-40 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମ ଯବାନ ମାନେ କେମି ତି ମାତୃ ଭୂମିର ରକ୍ଷା
ପାଇ ଁ ନିୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ନ ଦେଖ ିବ ତେବେ ତ ସେ କବେ
ଅନୁ ଭବ କରିବ ନାହି ଁଯେ, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁ ଛି, କେତେ ଦୁ ର୍ଗମ
ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କୁରୁଛି।
ସ�ୈନ୍ୟଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉମାନେ
ଁ
ବଞ୍ଚିଲେ
ସେମାନେ ଆଗ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରିଲେ।
ସେଇଠୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ କବ୍ ଜା କାୟଦା ପ�ୋଷ୍ଟରୁ ଛିନ୍ନ ହେଲା। ଆଉ ଭାରତ
ଦଖଲରେ ଏହା ଆସିଗଲା। ଏହି ବୀରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ
ସକରାର ପରମବୀର ଚକ୍ର ଉପାଧ ିରେ ଭୂଷି ତ କରିଥ ିଲେ। ଆଉ ଏହି ତାଙ୍କ
ନା ଁ ଅନୁ ସାରେ ପ�ୋଷ୍ଟ ‘ବାନା ପ�ୋଷ୍ଟ’ ନାମରେ ପରିଚିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ପରମବୀର ବାନା ସି ଂହଙ୍କ ସେନା ବାହିନୀରେ ଯ�ୋଗ ଦେବା କାହାଣୀ
ବି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ତଙ୍କ ଜନ୍ମ 1949 ମସିହା 6 ଜାନୁ ୟାରୀରେ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ତାଙ୍କ ପି ତାଙ୍କ ନାମ ଥ ିଲା ଅମର ସି ଂହ, ଜଣେ ଚାଷୀ ଥ ିଲେ କିନ୍ତୁ
ସ�ୈନିକମାନଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରୁଥ ିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବି
ସେନା ବାହିନୀରେ ଥ ିଲେ। ସେ ଚାହୁ ଥଁ ିଲେ ବାନା ସି ଂ ବି ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି
ହେଉ, ଦେଶର ସେବା କରୁ। ତାହା ହି
ଁ ହେଲା।
ଁ
6 ଜାନୁ ୟାରୀ 1969 ତାଙ୍କୁ
ଯେବେ 20 ବର୍ଷ ବୟସ ହ�ୋଇଥ ିଲା, ସେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥ ିଲେ ତାଙ୍କୁ
ମି ଳିଥ ିଲା ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇ ଁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। ବ�ୋଧ ହୁ ଏ ଏହାଠୁ
ବଡ଼ ଜନ୍ମଦିନ ଉପହାର ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆଉ କ’ଣ ହ�ୋଇପାରିଥାଆନ୍ତା! n

मीडिया कॉर्नर
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି: ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ

ହିନ୍ଦ୍ର ନାୟକ

କଥା 1977-78 ମସିହାର। ଏନ୍ ଡଏ
ି ଲି ଖତ
ି ପରୀକ୍ଷା ପରେ
ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇ ଁଜଣେ ଯୁବକ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରିଗେଡିୟରଙ୍କ
ପାଖରେ। ବ୍ରିଗେଡିୟର ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଲେ ଯଦି ତୁ ମକୁ 4-5
ଦିନ ଯାଏ ଟ୍ରେକିଙ୍ଗ୍ରେ ଯିବାକୁ ହେବ ତେବେ ପାଖରେ କେଉ ଁ
ସାମଗ୍ରୀକୁ ରଖିବାକୁ ଆଗ ଚାହିବ?
ଁ ଟ୍ରେକିଙ୍ଗ୍ରେ ବହୁ ତ ରୁଚି
ରଖୁଥବ
ି ା ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ଦିଆସିଲି।
ବ୍ରିଗେଡିୟର ଆହୁ ରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବାଛିବା
ପାଇ ଁରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ହଟିଲେ ନାହି।ଁ
ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସେନା ବାହିନୀ ଲାଗି ଚୟନ କରାଗଲା।
ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ପାଲଟିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ଅଫ୍ 
ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ୍ ବିପିନ୍ରାୱତ୍ ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାୟନ କରି ବାରେ
ଅଟଳ ଥିବା ବିପିନ୍ରାୱତ୍ ଭାରତର ସାମରି କ ଇତିହାସରେ
ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିର୍ତ୍ତି ରଖିଯାଇଛନ୍।ତି ମିଆମାର
ଁ
ସୀମାରେ ପଶି
ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଶିବର
ି କୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ବା ହେଉ ବା ବାଲାକ�ୋଟ୍ 
ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସବୁଥରି େ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସ୍ମରଣୀୟ।
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993 ମସିହାର ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। 5/11 ଗ�ୋରଖା
ରାଇଫଲ୍ସରେ ମେଜର ପଦବୀରେ ବିପିନ୍ ରାୱତ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସାଥ ି ଯବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ କଶ୍ମୀରର ଉରି ଅଞ୍ଚଳ
ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥ ିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଅଚାନକ ଗୁଳବ
ି ର୍ଷଣ
ହେଲା। ଏହି ଗୁଳିରୁ ଗ�ୋଟିଏ ଗୁଳି ଆସି ବିପିନ ରାୱତ୍ ଙ୍କ ଗ�ୋଡ଼ରେ ବାଜଲ
ି ା।
ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହି ଅସମୟରେ ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ ଗୁଳି ଆସି ତାଙ୍କ
ହାତରେ ବାଜିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ମେଜର ରାୱତ୍ ଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ
ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଗଲା। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଶରୀରରେ ହ�ୋଇଥ ିବା ଆଘାତ ତାଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଗୁରୁତ୍ ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥ ିଲା, ହେଲେ ସେ ଭାବୁ ଥ ିଲେ ଏହି ଘଟଣା ଯ�ୋଗୁ ତାଙ୍କୁ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିନୟ
ି ର କମାଣ୍ଡୋ କ�ୋର୍ସରେ ସାମିଲ୍ ହେବାରୁ ର�ୋକି ଦଆ
ି ଯିବନତ
ି ?
କିଛଦିନ ସେ ଆଶା ବାଡ଼ିରେ ଚାଲି ବା ପରେ ପୁଣଥ
ି ରେ ଠିକ୍ ହ�ୋଇ ସେନା
ବାହିନୀକୁ ଫେରି ଆସିଥ ିଲେ। ବିପିନ୍ ରାୱତ୍ ଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଥ ିବା ଏମିତି
ଆକସ୍ମିକ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ବାବଦରେ କଥା ହେବାବେଳେ ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ ଦନ
ି ର ଘଟଣା
ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହା ଥ ିଲା 2015 ଫେବୃ ୟାରୀ 3 ତାରିଖ। ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ
ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଦାୟି ତ୍ୱରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି। ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣଲ ଏବଂ ଦୁ ଇ ପାଇଲଟଙ୍କ
ସଙ୍ଗେ ସକାଳ 9.30 ମିନଟ
ି ରେ ଦିମାପୁରରୁ ହେଲି କପ୍ଟର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ
କରିଲେ। ଭୂପୃଷର
୍ଠ ୁ 20 ଫୁ ଟ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲି କପ୍ଟରରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍ 
କରିଗଲା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ବିମାନ ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଏଥ ିରେ ଥ ିବା ସମସ୍ତେ
ଆଘାତ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍  ପୁଣଥ
ି ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ବିପିନଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରି
ନଥ ିଲା। ହେଲେ 2021 ମସିହାର ଡିସେମ୍ବର8 ତାରିଖ କିଛି ଅଲଗା ଲେଖ ିବାକୁ
ଥ ିଲା। ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଥର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ୍  ଦେଇଥ ିବା ବିପିନ ରାୱତ ଏଥର କବଳତ
ି
ହ�ୋଇଗଲେ। ତାମିଲ୍ନାଡ଼ୁର କୁର୍ନୁଲ୍ ଠାରେ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଦୁ ର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସିଡଏ
ି ସ୍ ଜେନେରାଲ୍  ରାୱତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧୁମିତା ରାୱତଙ୍କ
ି ାରଣ କରି11
ସମେତ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଜେନେରାଲ ରାୱତଙ୍କ ସ୍ମୃତଚ
ଡିସେମ୍ବରରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବଳରାମପୁରରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଥ ିଲେ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସିଡଏ
ି ସ୍ଜେନେରାଲ୍ ୍
ରାୱତ୍ ଙ୍କ ବିୟ�ୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତ ପ୍ରେମୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇ ଏକ
ଁ
ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଜେନେରାଲ୍  ବିପିନ୍ ରାୱତ୍  ଦେଶର ସେନାକୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର କରିବା
ପାଇ ଁଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେଥ ିରେ ସାରା ଦେଶ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି’। n

ସି ଡିଏସ୍ଜେନେରାଲ୍ ବିପିନ ରାୱତ (1958-2021)

ଏହି ଅପରେସନ୍ ପାଇ ଁସେ
ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବେ

n

n

ଜୁନ୍2015। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମିଆମାର
ଁ ୍ ସୀମାରୁ ଆସି
ମଣିପରର
ୁ େ ଥ ିବା ଆମ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ।
ଏଥ ିରେ 18 ଜଣ ବୀର ଯବାନ ସହିଦ ହେଲେ। ସାରା ଦେଶରେ
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଉଦ୍ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା।
ସଂଯ�ୋଗବଶତଃ ଏହି ସମୟରେ 21 ପାରା ଥାର୍ଡ଼ କର୍ପସ୍ର
କମାଣ୍ଡର ଥ ିଲେ। ତାଙ୍କରି ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏକ ପାରା କମାଣ୍ଡୋ ଟିମ୍
ଭାରତର ସୀମା ଡେଇ ଁମିଆମାର
ଁ ୍ ଭି ତରେ ପଶି ସେଠାରେ ଥ ିବା
60 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ
ଧ୍ୱଂସ କରି ଫେରିଲେ।
ଆଉ ଏକ ଘଟଣାରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜବାବ
ଦେଇଥ ିଲେ। ଏ ଥ ିଲା ଉରି ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ
ହ�ୋଇଥ ିବା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ, ଜେନେରାଲ୍ ବପ
ି ିନ୍
ରାୱତ୍ ଙ୍କ ଭାଷାରେ। 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ଘଟଣା। ଭରତୀୟ
ସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧ ିକୃତ କଶ୍ମୀରରେ ରାତି
ଅଧ ିଆ ଅପରେସନ୍ କରିଲେ। ଏଥ ିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ
କିଛି ପାକ୍ସ�ୈନକ
ି ମଧ୍ୟ ନିହତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ।

ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ୍ ଜଣେ ଅତୁ ଳନୀୟ
ସ�ୈନକ
ି ଏବଂ ସଚ୍ଚା ଦେଶଭକ୍ତ। ସେନାର
ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମିକା ଥିଲା। ରଣନୀତିକ ବ୍ୟାପାରରେ ତାଙ୍କ
ଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ତାଙ୍କ
ବିୟ�ୋଗରେ ମୁ ଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ। ଭାରତ
ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ କେବେ ଭୁଲି ବ ନାହି।ଁ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜାନୁ ଆରୀ, 2022
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33 ମାସ Vs 43 ବର୍ଷ

ବନାରସରେ
ନୂ ଆ ସକାଳ

କାଶୀ-ବିଶ୍ୱନାଥ କରି ଡରର ଲ�ୋକାର୍ପଣ ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣବ
ି ା
ଲାଗି କ୍ୟୁଆର୍କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ।
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ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜାନୁ ଆରୀ, 2022

ଜାତୀୟ

କାଶୀ ଏବଂ ସର୍ଜୁ ଯ�ୋଜନା

ଭି ତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ହେଉ କିମ୍ବା ଦେଶର ସାଂସ୍ କୃତିକ ଗର୍ବକୁ ଏକ ନୂ ତନ ତଥା ଆଧୁନକ
ି ରୂପ ଦେବା ହେଉ
ସରକାର କ�ୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅବହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୪ ପରେ ଦେଶ ଶାସନକୁ ହାତକୁ
ନେଇଥିବା ମ�ୋଦୀ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧାରୁ ଅଟକିବା ବା ଲଟକିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନାହି।ଁ
ଏହିକ୍ରମରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦୁ ଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସର୍ଜୁ
କେନାଲ୍ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହାର ମୂଳଦୁ ଆ 1978ରେ ପଡ଼ିଥଲା
ି , କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ 2017ରେ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରି ଡର, ଯାହାର ମୂଳଦୁ ଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019ରେ ପଡ଼ିଥଲା
ି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ମାତ୍ର 33 ମାସ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସର୍ଜୁ କେନାଲ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରି ଥବ
ି ାବେଳେ
ଡିସେମ୍ବର 13ରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରି ଡରକୁ ଦେଶ ପାଇ ଁଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଥଲେ
ି ।

ଏ

ମିତି ଏକ ସମୟ ଥ ିଲା ଯେତେବେଳେ ଲ�ୋକେ କହୁ ଥ ିଲେ
ବାରାଣାସୀରେ କଛ
ି ି ହ�ୋଇପାରିବ ନାହି।ଁ ଏମିତି କହିବାର
କାରଣ ବି ଥ ିଲା। କାରଣ ପ୍ରତି ପାଦରେ ବିର�ୋଧ। ଏମିତି
ଥ ିଲା ଲ�ୋକେ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବର�ୋଧ କରି ରହିଥ ିଲେ। ସେହି
ସ୍ଥାନଗୁଡକ
଼ି ରେ ଗ�ୋଟିଏ ଲ�ୋକ ଚାଲିକରି ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ହେଉ ନଥ ିଲା।
କାଶୀ ବଶ୍ୱ
ି ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖ ିଲେ ଠକ
ି ୍ ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଥ ିଲା।
ଲାଗୁଥ ିଲା ଯେମିତି ଏହା କ�ୌଣସି ମହୁ ମାଛି ବସା। ଏଠି ସେଠି ବେଆଇନ
ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ଦେଖ ିବାକୁ ମିଳଥ
ୁ ିଲା। କନ୍ତୁ
ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କାଶୀ ବଶ୍ୱ
ି ନାଥ କରିଡରର ସଂରଚନା କଲେ। ଆଉ
ଏସବୁ ଅବର�ୋଧ, ବବ
ି ାଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଏମିତି ଭବେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରିଲେ ଯେମିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସଂଜ୍ଞା ବି ବଦଳିଗଲା। 13 ଡିସେମ୍ବର ଦିନ
ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ
କରିଡରକୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରିଥ ିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବାରାଣାସୀ ପ୍ରତି
ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତଫ
ି ଳତ
ି ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଭାବହ
ି ଳ
୍ୱ ହ�ୋଇ ସେ
କହିଥ ିଲେ, “ମୁ ଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣଛ
ି ି, ଯେତେବେଳେ କ�ୌଣସି ବି ଶୁଭକାମ
ହୁ ଏ, ବାବାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତ ଦ�ୈବୀ ଶକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହୁ ଅନ୍ତି। ଆଜି
ବାବାଙ୍କ ଦରବାରରେ ମ�ୋତେ ସେହିଭଳି ଅନୁ ଭବ ହେଉଛି। ଏମିତି
ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡର କ�ୋଣ ଅନୁ କ�ୋଣରୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏଠାରେ
ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ମାୟା କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହି ଁ ଜଣା।
ବଶ୍ୱ
ି ନାଥ ଧାମକୁ ନୂ ଆ ରୁପ ଦେବା ଲାଗି ଯେଉ ଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣାଯାଇଛି
ତାହାକୁ ଠକ
ି ଣା ସମୟରେ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା କ୍ଷେତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ
ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଜି ଭଗବାନ ଶବ
ି ଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦନ
ି । ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ
2078, ଦଶମୀ ତଥ
ି ି ଏକ ନୂ ତନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। "

କାଶୀ, କିଛି ଶବ୍ଦର ବିଷୟ ନୁ ହେ,ଁ ଏହା
ଭାବନା ଓ ସମ୍ବେଦନାର ସୃଷ୍ଟି।
କାଶୀ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଠିଁ ଜାଗୃତି ହି ଁ
ଜୀବନ।
କାଶୀ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଠିଁ ମୃତ୍ୟୁ
ମଙ୍ଗଳମୟ।
କାଶୀ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଠିଁ ସତ୍ୟ ସଂସ୍କାର
ରୂପ ନିଏ।
କାଶୀ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଠିଁ ପ୍ରେମ ହି ଁ
ପରମ୍ପରା ହ�ୋଇଥାଏ।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଶୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବା ସହ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବରେ ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ
ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦ�ୋହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣର କିଛି
ଅଂଶ:
କାଶୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପ୍ରଣାମ
ଆମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ କାଶୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକ୍ଷଣି
ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇଯାଏ | ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଓ ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ଅଲ�ୌକକ
ି ଦବ
ି ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଂରଚନା କରାଏ। ଯାହା
ଆମ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ।
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ସନାତନ ପରମ୍ପରାର ଅନୁ ସରଣ
ବଶ୍ୱ
ି ନାଥ ଧାମର ଏହି ନୂ ତନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କେବଳ ଏକ ମହାନ କ�ୋଠା
ନୁ ହେ, ଁ ଏହା ଆମ ଭାରତର ସନାତନ ସଂସ୍ କୃତିର ପ୍ରତୀକ! ଏହା ଆମର
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ! ଏହା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତା, ପରମ୍ପରାର
ପ୍ରତୀକ! ଗତଶ
ି ୀଳ ଭାରତର ଶକ୍ତି।
ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଧୁନକ
ି ତାର ମିଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଥ ିବା ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ରର ଆୟତନ ମାତ୍ର ତିନି ହଜାର
ବର୍ଗଫୁ ଟ ଥ ିଲା ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଏହା ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗଫୁ ଟକୁ ବିସ୍ତୃ ତ।
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ 50 ରୁ 75 ହଜାର ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ
ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଆସିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମାତା ଗଙ୍ଗାରେ ପବିତ୍ର ବୁ ଡ଼
ପକାଇ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ବଶ୍ୱ
ି ନାଥ ଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା

ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ

ଆଜି ମୁ ଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମି କ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ
ଚାହେ, ଁ ଯେଉମାନେ
ଁ
ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣରେ ନିଜର ଶ୍ରମ ଦାନ
କରିଛନ୍ତି। କର�ୋନା ପରି କଠ�ୋର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଠାରେ
କାମ ବନ୍ଦ କରି ନଥ ିଲେ।

ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁନୂ ତନ ସୁବଧ
ି ା
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

କ୍ୟାପସନ୍ - କାଶୀ କରିଡର ନିର୍ମାଣରେ ନିୟ�ୋଜିତ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥ ିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନୂ ଆ କ୍ୟାମ୍ପସର ସି ଡ଼ିରେ
ବସି ଥ ିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ 10 ମି ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ
ଫୁ ଲ ପକାଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥ ିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପାହାଚ ଉପରେ ବସି ଥ ିଲେ। ସେ
ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଥ ିବା ଶ୍ରମି କଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପଚାରିଥ ିଲେ।
ଏହା ପରେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଫଟ�ୋ ଉଠାଇଥଲେ
ି ।
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କାଶୀ ବଶ୍ୱ
ି ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ
ସିଧାସଳଖ ସଂଯୁକ୍ତ । ଏବେ ଜଳାସେନ୍ ଘାଟ, ମାଣକ
ି ର୍ଣ୍ଣିକା
ଏବଂ ଲଲିତା ଘାଟରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପରେ ଭକ୍ତମାନେ
ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ।
ବାବାଙ୍କ ଧାମର 3 ଟି ଯାତ୍ରୀ ସୁବଧ
ି ା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଏବଂ
ଲଗେଜ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ ିବା ସୁବଧ
ି ା ପାଇବେ।
କଳା ଏବଂ ସଂସ୍ କୃତିର ସହର କାଶୀ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ସାଂସ୍ କୃତକ
ି କେନ୍ଦ୍ର ହ�ୋଇପାରିଛି। ଏହାର ଦୁ ଇ ମହଲା
କ�ୋଠା ସାଂସ୍ କୃତକ
ି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇ ଁଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ବଶ୍ୱ
ି ନାଥ ଧାମ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥ ିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଯ�ୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବ�ୈଦକ
ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠା
କରାଯାଇଛି।
ବଶ୍ୱ
ି ନାଥ ଧାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥ ିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଧାର୍ମି ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇ ଁଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଛି।
ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦସେବନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠା
କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ 150 ଭକ୍ତ ଏକାଠି ବସି ବାବା
ବଶ୍ୱ
ି ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ।
କାଶୀ ଧାମରେ ମ�ୋକ୍ଷ ମିଳେ ବ�ୋଲି ସନାତନ ଧର୍ମରେ
ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବଶ୍ୱ
ି ନାଥ ଧାମରେ ମୁମକ୍
ୁ ଷୁ ଭବନ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ପାଦ ଦୂ ରରେ ରହିଛି
ମହାସ୍ମଶାନ ମାଣକ
ି ର୍ଣ୍ଣିକା।
ବଶ୍ୱ
ି ନାଥ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇ ଁ4 ଟି ବୃ ହତ୍ ଫାଟକ
ତଆ
ି ରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ କେବଳ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ
ରାସ୍ତା ଥ ିଲା ।
ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁହାଇ-ଟେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି।
ସମଗ୍ର ଧାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟଭ
ି ି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି|
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚକ
ି ିତ୍ସା ସୁବଧ
ି ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାମରେ
ଆମ୍ଲାନ୍ସ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।
ବୁ
ଏକ ଜଲ୍
ି ଲା-ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ହସ୍ତଶଳ୍ପ
ି ସାମଗ୍ରୀ ଦ�ୋକାନ
ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କ�ୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ମହାଦେବଙ୍କ
ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ବେଲପତ୍ର, ପାରିଜାତ, ଅଶ�ୋକା ଗଛ ଏବଂ
ବଭ
ି ି ନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁ ଲ ଧାମ ପରିସରରେ ଲଗାଯାଉଛି।

ଧାମରେ ଦବ
ି ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୃ ଦ୍ଧଙ୍କ ଯା’ଆସ ପାଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଧାମରେ ରେମ୍ପ ଏବଂ ଏସ୍କାଲେଟରର
ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ।

କରି ଦର୍ଶନ ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁମୂଳଦୁ ଆ
କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମର ଉଦଘାଟନ ଭାରତକୁ ଏକ ନର୍
ି ଣ୍ଣାୟକ ଦିଗ
ଦେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଏହି
କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟର, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ। ଯଦି ତୁ ମର
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ପ୍ରାୟ 244 ବର୍ଷ ପରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ
ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା

n

n

n

n

1194 ରୁ 1669 ମସିହା ଭି ତରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକଥର ଆକ୍ରମଣ ହ�ୋଇଛି।
1777 ରୁ 1780 ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ବାଈ ହ�ୋଲକର ଶ୍ର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର
ନବୀକରଣ କରିଥ ିଲେ।

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ300 ରୁ
ଅଧିକ କ�ୋଠା କିଣାଯାଇଥିଲା

ଏହା ପରେ, 54 ହଜାର ବର୍ଗ ମି ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପି ଥ ିବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମର ମୂଳଦୁ ଆ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥ ିଲା।
ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ମୂଳ ରୂପକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖ ି ଏହାକୁ 5 ଲକ୍ଷ 27 ହଜାର ବର୍ଗଫୁ ଟରୁ ଅଧ ିକ
ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। 800 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମରେ
ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇ ଁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଛି।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଥ ିଲା, ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଦ ରଖ ିବାକୁ ମଧ୍ୟ
ସ୍ଥାନ ନଥ ିଲା କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବ ନାହି।ଁ ଏବେ 2 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଠିଆ ହ�ୋଇ ଉପାସନା କରିପାରିବେ।

ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଦୃ ଢ଼ ତେବେ କଛ
ି ି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁ ହେ ଁ।
ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁପ୍ରତିବଦ୍ଧ
ଆଜିର ଭାରତ ହଜିଯାଇଥ ିବା ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବତ
ି କରିବାକୁ
ଚାହୁ ଛଁ ି। ଏଠି କାଶୀରେ ତ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି।
ମୁ ଁ ଖୁସି ଯେ କାଶୀରୁ ଚ�ୋରି ହ�ୋଇଥ ିବା ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ

ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆୟତନ
ପୂର୍ବରୁ 3000 ବର୍ଗଫୁ ଟ ଥ ିଲା। ପ୍ରାୟ
400 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମନ୍ଦିର
ଚାରିପାଖରେ 300 ରୁ ଅଧ ିକ କ�ୋଠା
କ୍ରୟ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହା ପରେ 5
ଲକ୍ଷ ବର୍ଗଫୁ ଟରୁ ଅଧ ିକ ଜମିରେ ପ୍ରାୟ
400 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇଥ ିଲା। କିଣାଯାଇଥ ିବା
କ�ୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାବେଳେ ସେଠାରୁ
40ରୁ ଅଧ ିକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରର ସନ୍ଧାନ
ମି ଳିଥ ିଲା। ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ
ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନବୀକରଣ
କରାଯଇଛି।

ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ କାଶୀରେ ପୁଣଥ
ି ରେ ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠିତ
ହ�ୋଇଛି।
ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇ ଁସଂକଳ୍ପ
ମୁ ତୁଁ ମ ପାଇ ନୁ
ଁ ହେ, ଁ ବରଂ ଆମ ଦେଶ ପାଇ ତିନ�ୋଟି
ଁ
ସଂକଳ୍ପ ଚାହୁ ଛଁ ି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇ ଁନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ।
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9

43 ବର୍ଷ ପରେ ସର୍ଜୁ କେନାଲ
ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ସର୍ଜୁ କେନାଲ
ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର
ମୁଖ୍ୟ କେନାଲସବୁ

ଉ

ସର୍ଜୁ ମେନ୍ କେନାଲ

63 କି.ମି
43 କି.ମି

ସର୍ଜୁ ଲି ଙ୍କ୍ କେନାଲ

ରାପ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ

125 କି.ମି
21 କି.ମି
ରାପ୍ତି ଲି ଙ୍କ୍ କେନାଲ

ତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସର୍ଜୁ କେନାଲ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ 1978 ମସିହାରେ
ବହରାଇଚପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିଲା | କନ୍ତୁ
ି ବିଳମ୍ବ ହେତୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର
କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ 52% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ
ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥ ିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି
ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବଶିଷ୍ଟ 48 ପ୍ରତଶ
ି ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା ପୁଣି ତାହା ମାତ୍ର ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ | ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ବଳରାମପୁରଠାରେ ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏହାର
ମୂଲ୍ୟ 100 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଥ ିଲା। ଏବେ ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ
ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇ ଁ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧ ିକ ଅର୍ଥ
ଦେଇଛି। ‘ସରକାରୀ ମାଲ୍ ..’ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଶର ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶରେ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ଥ ିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହି ଁସର୍ଜୁ କେନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଝୁ ଲାଇ ରଖ ିଥ ିଲା।‘‘

9 ଟି ଜିଲ୍ଲାର 29 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ

n

n

6 ହଜାର 623 କିଲ�ୋମିଟର କେନାଲର ଏକ
ନେଟୱର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନେଟୱର୍କ
ନିକଟତର ଗା ଁସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି।
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର 9ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି ନଦୀକୁ
ସଂଯ�ୋଗ କରେ।
ଘାଗରାଠାରୁ ସର୍ଜୁ, ସର୍ଜୁରୁ ରାପ୍ତି , ରାପ୍ତିରୁ
ବାଣ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ବାଣଗଙ୍ଗାଠାରୁ ର�ୋହିଣୀ
ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନେଟ୍ ୱର୍କରେ ସଂଯ�ୋଗ
ସ୍ଥାପିତ ହ�ୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସଂଯୁକ୍ତ
ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ନଦୀରୁ ଜଳ ଜଳସେଚନ ପାଇ ଁ
କେନାଲକୁ ଛାଡି ଦିଆଯିବ। 2012ରେ ଏହାକୁ
ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
10
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n

n

n

କେନାଲର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ସାରୁ ନଦୀ ଉପରେ
ବହରାଇଚର ସର୍ଜୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ।

ବହରାଇଚ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର, ବସ୍ତି, ସନ୍ଥକବୀର
ନଗର, ଗ�ୋରଖପୁର, ଶ୍ରାବସ୍ତି, ଗ�ୋଣ୍ଡା,
ବଳରାମପୁର ଏବଂ ମହରାଗଞ୍ଜର 6,200
ଗାରଁ 29 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଚାଷୀ ଏଥ ିରେ
ଉପକୃତ ହେବେ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 14 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ
ଜଳସେଚନ କରିବ। ପ୍ରକଳ୍ପର ଲମ ୍ବ 318
କିଲ�ୋମିଟର ଥ ିବାବେଳେ ଏହାର 6 ହଜାର
590 କିଲ�ୋମିଟର ଯାଏ ଏହାର ଲିଙ୍କେଜ୍
ରହିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ
ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି କ୍ୟୁଆର୍
କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ।

ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ
ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ
n

n

n

n

n

n

20 ଅକ୍ଟୋବର - କୁଶୀନଗର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ବମ
ି ାନବନ୍ଦରର ଉଦ୍ ଘାଟନ। ଏହା ବ�ୌଦ୍ଧ
ସର୍କିଟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସାଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ବଞ୍ଚଳର
ବକ
ି ାଶ ପାଇ ଁଏକ ନୂ ତନ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି।
25 ଅକ୍ଟୋବର - ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର ସମେତ
9 ଟି ନୂ ତନ ମେଡକ
ି ାଲ୍ କଲେଜର
ଉଦଘାଟନ। ଏହି କାରଣରୁ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଚକ
ି ିତ୍ସା ପାଇ ଁବାହାରକୁ ଯିବାକୁ
ପଡବ
ି ନାହି।ଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା
(PMASBY) ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହ�ୋଇଛି।
16 ନଭେମ୍ବର - ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର
ଉଦଘାଟନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ନୂ ତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ ସହିତ
ଆର୍ଥିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
କରିବ। |
7 ଡିସେମ୍ବର - ଗ�ୋରଖପୁରରେ AIIMS
ଏବଂ ସାର କାରଖାନା ଆରମ୍ଭ। ଏଣକ
ି ି
ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଲ�ୋକମାନେ ଦଲ୍
ି ଲୀ କମ
ି ବା୍
ଲକ୍ଷ୍ନୗକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହି।ଁ ପୁଣି ନୂ ତନ
ସାର କାରଖାନା ହେତୁ କୃଷକମାନେ ନୂ ତନ
ଶକ୍ତି ପାଇବେ |
11 ଡିସେମ୍ବର – ସର୍ଜୁ କେନାଲ ଜାତୀୟ
ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ। 9ଟି ଜଲ୍
ି ଲାର 29
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଚାଷୀ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ
ପାଇବେ।
13 ଡିସେମ୍ବର: ବାରଣାସୀରେ ସ୍ୱପ୍ନର
ପ୍ରକଳ୍ପ କାଶୀ-ବଶ୍ୱ
ି ନାଥ କରିଡରର ପ୍ରଥମ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରିଥ ିଲେ। n
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ପ୍ରଗତି ପଥରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ
ମିଳୁଛି ନୂ ଆ ପରି ଚୟ

ଯେଉ ଁପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁଆମେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁ ତାହାକୁ ରୂପାୟନ କରି ଉଦ୍ ଘାଟନ ବି କରି ଥାଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଶବ୍ଦର ଯଥାର୍ଥତା ପରି ବର୍ତ୍ତିତ ଭାରତର ରୂପରେଖକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯେଉଥି
ଁ ରେ ବଳମ୍ବ ହେବା, ପ୍ରକଳ୍ପ
ବଦଳିଯିବା ବା ଅଧାରେ ଅଟକିବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ନାହି।ଁ ନିକଟରେ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରି ଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ
ପାଇ ଁଯେଉ ଁତିନି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ ଘାଟନ କରି ଲେ ସେଥିରୁ ଦୁ ଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁସେ ଜୁଲାଇ 22, 2016ରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ବି
କରି ଥଲେ
ି । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଏହି ଉଦ୍ ଘାଟନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥବ
ି ା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ, ସାରକାରଖାନା ଭଳି
ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ନୂ ଆ ଏମ୍ସ ଉଦ୍ ଘାଟନ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ଓ ଚିକତ୍ସାକ୍ଷେତ୍ର
ି
କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବ।

ଆ

ତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଭୂମିକା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ତାଳ ଦେଇ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର
ରାସ୍ତାରେ ବେଶ୍ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଯେଉ ଁଅଞ୍ଚଳଗୁଡକ
଼ି
ରାଜନୀତକ
ି ଅବହେଳାର ଶିକାର ହ�ୋଇ ଅନୁ ନ୍ନତ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ସେଠାରେ
ଆଜି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ବକ
ି ାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ଯେଉ ଁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମ�ୌଳିକ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା ଆଜି ସେ
ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାରେ ଯ�ୋଡ଼ି ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ୍
କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ଉଦ୍ ଘାଟନର15 ଦିନ ଭି ତରେ
ଏଠାରେ ତନ
ି ି ଦଶକ ହେଲା ବନ୍ଦ ହ�ୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସାର କାରଖାନାକୁ
ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇ ନୂ ତନ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଏଠାରେ
ନୂ ଆ ଏମ୍ସ୍ ଖୋଲିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ପଡ଼�ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ
ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ବିଗୁଲ୍ବଜାଇଛି।
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଦିନେ ସମସ୍ତ ମ�ୌଳିକ ସେବାରୁ ଦୂ ରରେ ଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ
ଅନେକ ସଂକ୍ରାମକ ର�ୋଗ ଯେମିତି ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ବା
ମେନଞ୍
ି ଜାଇଟିସ୍ ଭଳି ର�ୋଗ ଜୀବନକୁ ଦୁ ର୍ବିସହ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ

ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ
ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଣ କରିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଏକ ଅଭିଯାନ
ଭାବେ ଚଳାଇଲେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ ସଂଯ�ୋଗ
ସ୍ଥାପନ କରିଲେ। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ଯାଏ ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିଲା। ପ୍ରତି ଘରେ
ନଳ ଯ�ୋଗେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଇ ଁ ପହଞ୍ଚାଇଇବା ଲାଗି ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ
ଏବଂ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ
ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ସଂକ୍ରାମକ
ର�ୋଗକୁ ର�ୋକିବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ହର ଘର
ଦସ୍ତକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ନିରନ୍ତର
ପଦକ୍ଷେପ ଅନେକ ସଫଳତା ଆଣିଲା। ସେଥିଲାଗି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଜାପାନଜ
ି ୍
ଏନ୍ ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ଜ୍ବର ଏବେ ବିରଳ ହ�ୋଇପାରିଛି। ଏହି ହେତୁ
ମୃତ୍ୟହାର 95%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଦେଶର
ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ- ସୁରକ୍ଷିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମ
ନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ଶକ୍ତି ମିଳଛ
ୁ ି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ
ଶୁଣବ
ି ାକୁ କ୍ୟୁଆର୍କ�ୋଡ୍ 
ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜାନୁ ଆରୀ, 2022
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ଗ�ୋରଖପୁର AIIMS: ଚିକତ୍ସା
ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ରାସ୍ତା |
ଗ�ୋରଖପୁରରେ ଏମ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ
n

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ଜଟିଳ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇ ଁ 2014ଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛି। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର
ପଥରେ ଅଛି। ଦେଶରେ ନୂ ତନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା କ�ୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ନୂ ତନ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ଇ-ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 16ଟି ନୂ ତନ AIIMS ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି। ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ,
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲଥ୍ ମି ଶନ୍ ଭଳି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦୁ ଇଟି AIIMS ଉଦ୍ ଘାଟନ
କରାଯାଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ ଦିଲ୍ଲୀର AIIMS
ଯିବାକୁ ପଡୁ ଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ AIIMS ଗ�ୋରଖପୁରକୁ
ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକିନୁହେ, ଁ ପଡ଼�ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳର
ଲ�ୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ଉଚ୍ଚଧରଣର ଶିକାର ପାଇ ଁ ଆସି ଛନ୍ତି।

ICMR ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ସହାୟତା
n

n

ନୂ ତନ ଭବନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା
ରହିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଅଣ-ସଂକ୍ରାମକ
ର�ୋଗର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ
ନୂ ତନ ଉପାୟ ବାହାରିବ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା
ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଜାପାନିଜ୍ ଏନସେଫାଲାଇଟିସ,୍ ଆକ୍ୟୁଟ୍
ଏନସେଫାଲାଇଟିସ ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମକୁ ନିରୁପଣ ଓ
ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜାନୁ ଆରୀ, 2022
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ଏଥ ିରେ 750 ଶଯ୍ୟା ବିଶ ିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନା, 18ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ,
17ଟି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲି ଟି ବିଭାଗ ଏବଂ 14ଟି ଅପରେସନ୍
ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଅଛି। ଆୟୁଷ ବ ୍ଲକ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ନର୍ସିଂ
କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ହ�ୋଇଛି।
ସି ଟି ସ୍କାନ୍ , ଏମଆରଆଇ, ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ସୁବିଧା ସହିତ
ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ର�ୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଓ ନିଦାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ
ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାର 25ରୁ ଅଧ ିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ MBBSରେ 125
ଟି ସି ଟ୍ ଅଛି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ
ପର�ୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ବୃ ଦ୍ଧି ସହିତ
ଶିଳ୍ପକୁ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି।

କ�ୌଣସି ବି ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶସ୍ତା, ସୁଲଭ
ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ବିଶେଷ ଜରୁରୀ ହ�ୋଇଥାଏ। ନହେଲେ
ମୁ ଁବି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଚିକତ୍ସା
ି ପାଇ ଁଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବା, ଜମି ବାଡ଼ି ବନ୍ଧକ ରଖିବା,
ହାଉଧାରୀ ନେବା ଆଦି ଅନେକ ଦେଖିଛ।ି ଏଣୁ ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ନାଗରି କ ସେ
କ�ୌଣସି କ�ୋଣରେ ଥାଉ ଅଥବା ଦଳିତ, ଶ�ୋଷିତ, ବଞ୍ଚିତ, ପୀଡ଼ିତ ଅଥବା
ଯେକ�ୌଣସି ବର୍ଗର ହ�ୋଇଥାଉ ନା କାହିକିଁ ମୁ ଁତାଙ୍କୁ ଏହି ପରି ସ୍ଥିତର
ି ୁ ବାହାରକୁ
ଆଣିବା ଲାଗି ଜୀବନ ଲଗାଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ICMR: ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଓ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
କ�ୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଆମକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ
ଏପରି ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିର�ୋଧ କରିବାର ଆହୱା୍ ନ ମଧ୍ୟ। ଏହିକ୍ରମରେ
ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୁମିକୁ ମଜଭୁତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ
ପୂରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗ�ୋରଖପୁରଠାରେ ନୂ ଆକରି ଖ�ୋଲି ଥ ିବା
ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆଧୁନକ
ି
ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଉଦ୍ ଘାଟନ ହ�ୋଇଥିବା ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରାମକ ର�ୋଗଗୁଡକ
଼ି ବାବଦରେ ଗବେଷଣା କରିବା
ସହ ଏହାର ଚକ
ି ିତ୍ସା ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉ
ବା ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲ�ୋସିସ,୍ ଏଚ୍ ଆଇଭି , କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଲେପ୍ରୋସୀ ର�ୋଗ
ବାବଦରେ ଗବେଷଣା କରି ଏହା ନୂ ଆ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ ବ�ୋଲି ଆଶା
କରାଯାଉଛି। ଏହାବାଦ୍  ରକ୍ତଚାପ ମଧୁମେହ, ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ପରି ର�ୋଗ
12
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1000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 112 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ
ଗ�ୋରଖପୁର AIIMS ଗୁଣାତ୍ମକ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ
ମଜଭୁତ କରିବ।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗବେଷଣା ହେବ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି
ପାଥ�ୋଲ�ୋଜି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା କାରଣରୁ ଏବେ ଆଉ ସାମ୍ପଲ୍ କୁ
ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହି।ଁ ଗ�ୋରଖପୁରର ବାବା ରାଘବ
ଦାସ ମେଡିକାଲ୍  କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ୯ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରି
ଖ�ୋଲା ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା
ଜାପାନଜ
ି ୍ ଏନ୍ ସେଫାଲାଇଟିସ,୍ ଭୂତାଣୁ ଓ ଜର୍ମ ଜନତ
ି ର�ୋଗ ବାବଦରେ
ଗବେଷଣା କରି ଏହାର ଚକ
ି ିତ୍ସା ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବ। ଏହି ହେତୁ ବଡ଼ ସହରକୁ
ଆଉ ର�ୋଗ ସାମ୍ପଲ୍ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହି।ଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର
ି ିତ୍ସା ସୁବଧ
ି ା
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚତ
ି ସମୟରେ ଚକ
ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରିବ। ଲ�ୋକଙ୍କ ବହୁ ତ ଦିନର ଦାବିକୁ ଅନୁ ଭବ କରି
ଏହି କ�ୋଠାକୁ ବହୁ ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିଛି। n

ଜାତୀୟ

ଅପ୍ନା
ୟୁ ରି ଆ

ଗ�ୋରଖପୁର ସାର କାରଖାନା
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କୃଷିର ଆଧାର

ଗଲା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହ�ୋଇ ପଡର
଼ି ହିଥବ
ି ା
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଗ�ୋରଖପୁର ସାର କାରଖାନା
ଏବେ ଏକ ନୂ ଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସମୟ
ଭି ତରେ ଏହି ସରକାରଖାନାରେ ନବଜୀବନ ସଂଚାର
ହେବାରୁ 10 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ।

ଅ

ଗ�ୋରଖପୁରକୁ ଉପହାର

ନ୍ନଦାତା, ଯାହାଙ୍କ କଠନ
ି ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଏ ଦେଶର ଗର୍ବ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ କୃଷି ବିକାଶ ଏବଂ
କୃଷକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସର୍ବଦା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇ ଆସିଛି। ବର୍ଷ
ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ବିହନ, କୃଷି ବୀମା, ବଜାର ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ
ଅନେକ ଯ�ୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା
ସମ୍ପନ୍ନ ବିହନ ନମ
ି ୍ବ ଆବୃ ତ ୟୁରିଆ, ମୃତ୍ତି କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ମାଇକ୍ରୋ
ଜଳସେଚନ, ସାର ସବସିଡି ବୃ ଦ୍ଧି ଭଳି ବଭ
ି ି ନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ
କୃଷକଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ଲାଭ ନଶ୍
ି ଚି ତ କରାଯାଇ ପାରିଛି। ଆମ ଦେଶରେ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ। ଏହି କୃଷକଙ୍କ
ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧିରେ ଦେଶର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
| ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ବନ୍ଦ ସାର କାରଖାନାଗୁଡକ
଼ି ର ନବୀକରଣ ଏବଂ
କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି
କ୍ରମରେ, 2016 ରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି
ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଥ ିବା ତିନ�ୋଟି ସାର କାରଖାନା (ଗ�ୋରଖପର୍, ବର�ୌନି,
ସିନ୍ଦ୍ରି)କୁ ପୁଣଥ
ି ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ
ଏବଂ ରସାୟାନ ଲିମିଟେଡ୍ (HURL) ଗଠନ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ ପାଇ ଁ ଏକ ବଡ ନଷ୍ପ
ି ତ୍ତି ନଆ
ି ଯାଇଥ ିଲା। ଏଥ ିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
ଗ�ୋରଖପୁର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାହା 30 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥ ିଲା
ତାହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଏହି କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେବା ଯ�ୋଗୁ ଁ
ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସୁବଧ
ି ାରେ ପଡ଼ୁଥ ିଲେ। ପୁଣି ଏଠାରେ
କାମ କରୁଥ ିବା ଅନେକ ଚାକିରି ହରାଇଥ ିଲେ। ଏହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର
କରୁଥ ିବା ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ପଡଲ
଼ି ା। ଏହି କାରଣରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ
ର�ୋଜଗାର ହରାଇଥ ିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯ�ୋଗାଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ
ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଫଳରେ କଛ
ି ି ଦଲାଲ ଲାଭ ଉଠାଉଥ ିଲେ। ୟୁରିଆର
ହ�ୋର୍ଡିଂ ଏବଂ କଳା ବଜାରି ହେଲା। n

ଗ�ୋରଖପୁରର ସାର କାରଖାନା,
ବିକାଶର ଅନେକ ରାସ୍ତା:
n

n

n

ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି
ଏବଂ ୟୁ ରି ଆର ଚାହିଦା-ଯ�ୋଗାଣ ବ୍ୟବଧାନକୁ
ଦୂ ର କରି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ରାସାୟନିକ ସାରର ସହଜ
ଉପଲବ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ହ�ୋଇଛି।
ପ୍ରାୟ 8600 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ
କାରଖାନା ୟୁ ରି ଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବ। କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା 20
ହଜାର ନୂ ତନ ନିଯକ୍ତି
ୁ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଲ�ୋକମାନେ ଦକ୍ଷତା ତାଲି ମ ମାଧ୍ୟମରେ
ର�ୋଜଗାର ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ସ୍ଥାନୀୟ
ପାରମ୍ପରି କ ଶିଳ୍ପକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ୟୁ ରି ଆ
ଆମଦାନୀରେ ହ୍ରାସ ହେଲେ ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା
ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ପଶ୍ଚି ମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୟୁ ରି ଆର
କମ୍ ପରି ବହନ ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରି ବ।

30

ବର୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ପଡଥ
଼ି ିବା ଏହି କାରଖାନା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ବକ
ି ାଶ
ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି ହେବ।
ପ୍ରତିଦନ
ି

3850

2200

ମେଟ୍କ
ରି ୍ ଟନ୍ ତରଳ ଆମ�ୋନଆ
ି
ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ।
ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ।
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ନୂ ଆ ଭାରତର

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସକାଳ

ଆସନ୍ତା 25 ବର୍ଷ ସମୟ ହେଉଛି ଅମୃତକାଳ।
ଏହି ସମୟ ଆମ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଅଭି ଳାଷ
ତଥା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରି ବା ଲାଗି ସବୁଠାରୁ
ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ହେଲେ ଆମକୁ ଏତେ ଲମ୍ବା
ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବାକୁ ନାହି।ଁ ଆମକୁ
ଏବେଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ବାକୁ ହେବ। କାରଣ
ଏହି ଅମୃତ କାଳର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣ ଆମ ପାଇ ଁ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ଦେଶକୁ ବଦଳାଇବାକୁ
ହେବ, ନାଗରି କ ଭାବେ ଆମକୁ ବି ବଦଳିବାକୁ
ହେବ, ଏହି ବଦଳୁଥବ
ି ା ପରି ସ୍ଥିତି ସହ ନିଜକୁ
ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ହେବ।
14

- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶ ଅବସରରେ ଗତବର୍ଷ ଆମେ ଅମୃତ
ମହ�ୋତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଥଲ
ି ୁ । ଆଉ 25 ବର୍ଷପରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ
ପାଳନ କରି ବ। ଏହି ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମିରେ 2022 ବର୍ଷଟି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କରଣ ଏହି
ଅମୃତ କାଳ ଏକ ନୂ ଆ ଭାରତର ଭି ତ୍ତିଭୂମି ପକାଇବା ଲାଗି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯ�ୋଗ।
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରି ବେଶ ଭି ତରେ ଏ ଦେଶ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂ ଆ ପ୍ରତିଷଠା୍ ଅର୍ଜନ କରୁଛି।
ଆଜି –କାଲି ବ�ୋଲି କହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବିଳମ୍ବ କରି ବାର ଦିନ ଆଉ ନାହି।ଁ ଲ�ୋକଙ୍କ
ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରି ବା ପାଇ ଁବେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲି ଛି
ଭାରତ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତକୁ ବାସ୍ତବ
ରୂପ ଦେଇ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାର ପ୍ରୟାସରେ ରହିଛ।ି ଅମୃତ କାଳର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2047ରେ ଭାରତ ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କର
ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ।
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09

ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତି
ପ୍ରତି

ଗାଡ଼ି ରପ୍ତାନୀ
ହେଉଛି

ମିନଟ
ି ୍ ରେ ଭାରତ

197

ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ନିଯକ୍ତି
ୁ ମିଳୁଛି

ଆଜି ମାତ୍ର ଗ�ୋଟିଏ ମିନଟ
ି ୍ ସମୟ
ଭି ତରେ ଭାରତ ଅନେକ କିର୍ତ୍ତି ମାନ ସ୍ଥାପନ
କରି ପାରୁଛି। ଏହାସହ ନିରନ୍ତର ଭାବେ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ଭାରତ। ଏହା
ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି।

50

7.74

ଲକ୍ଷ ଡଲାର ମାଲ
ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି

ବାହାନ ନିର୍ମାଣ
ହେଉଛି

5275

କ�ୋଭି ଡ୍
ଭାକ୍ସିନ୍ ଡ�ୋଜ୍
ପ୍ରଦାନ

16
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2

ଲକ୍ଷ ଡଲାର
ବିଦେଶୀ ନିବେଶ

1300
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ 
ୟୁ ଜର

609

ମ�ୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ 
ନିର୍ମାଣ

ମ�ୋ
ସଂ
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ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ

ପ୍ରଥମ ଥର
1020

14

ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଆୟୁ ଷ୍ମାନ
ଭାରତ ଲାଭ

9.5

କ�ୋଟି ଜିଡିପି

ମହିଳା 1000
ପୁରୁଷଙ୍କ
ତୁ ଳନାରେ

800

ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ସହ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି
2014ରେ 10ମ ସ୍ଥାନରେ ଥ ିବାବେଳେ ଏବେ ଷଷ୍ଠ
ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହ�ୋଇଛି।

ଅଟ�ୋମ�ୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଭାରତ 2014ରେ 7ମ
ସ୍ଥାନରେ ଥ ିବା ବେଳେ ଏବେ ମେକ୍ସିକ�ୋକୁ ଛାଡ଼ି ଷଷ୍ଠ
ସ୍ଥାନରେ
ଭି ଏତନାମ, କ�ୋରିଆ, ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ
ଭାରତ ଦୁ ନିଆର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଭି ତରୁ
ଗ�ୋଟିଏ ହ�ୋଇପାରିଛି।

15

କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ୟୁ ପିଆଇ
କାରବାର

2200
ମ�ୋବାଇଲ୍ 
ସଂଯ�ୋଗ

ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବଢ଼ୁଛି ମେକ୍ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦା
ଉଜ୍ଜଳା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପକ୍କା ଘର ଭଳି ଯ�ୋଜନା
ଗରିବଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ

400

ବିଲିୟନ ଡଲାର
ରପ୍ତାନୀ ପାର କରିବା
ଲକ୍ଷ୍ୟ
ପଶ୍ଚି ମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁ ଳନାରେ ନୂ ଆ
ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଦାୟି ତ୍ୱ ବେଶ୍
ଅଧ ିକ। ୱର୍ଲଡ୍ ଗିଭି ଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ
ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ବଢ଼ିଛି।
2014ରେ ଏହି ସ୍ଥାନ 69ଥ ିବା ବଳେ
ଏବେ 14ରେ ପହଞ୍ଚିଛି
ଇସ୍ପାତ ରାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ
2014ରେ ଚତୁ ର୍ଥ ଥ ିବା ବେଳେ ଏବେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି

10

ଶୀର୍ଷ ଦେଶ ଭି ତରେ
ଭାରତ ରହିଛି କୃଷି
ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଇନ�ୋଭେସନ୍ ରାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ରେ ଭାରତର
ସ୍ଥାନ 2014ରେ 76 ଥ ିବାବେଳେ ଏବେ
46 ହ�ୋଇଛି
ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍2013ରେ
ଭାରତର ସ୍ଥାନ 65ରୁ ଏବେ 34
ହ�ୋଇଛି
ବିଶ୍ୱରେ ସ�ୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଭାରତର ସ୍ଥାନ 2010ରେ 10ମ
ଥ ିବାବେଳେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି
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ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ

ସ୍ୱା

ଧୀନତାର ୭୫ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି
ଅବସରରେ ଆମେ ଯେଉ ଆଜାଦୀ
ଁ
କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ
ତାହା ଆମ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ଏକ
ଫର୍ଦ୍ଦ ମାତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁ ହେ।ଁ 2014ରୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା, ଅମୃତ କାଳ ପାଇ ଁ ଏକ
ମଜଭୁତ ନିଅ ଁପକାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଭବିଷ୍ୟତର
ଭାରତ ପାଇ ଁ ନୂ ଆ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ
କରିବା ପାଇ ଁ ଏବେକା ଭାରତ ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ରହିଛି।
ଆମଭି ତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ’ଉତ୍ସବେନ
ବିନା ୟସ୍ମାତ୍  ସ୍ଥାପନମ୍ ନିଷ୍କଳମ୍ ଭବେତ୍ ’। ଅର୍ଥାତ୍ 
କ�ୌଣସି ବି ସଙ୍କଳ୍ପ ଉତ୍ସବ ବିନା ନିଷ୍ଫଳ ହ�ୋଇଥାଏ।
ସଙ୍କଳ୍ପ ନୂ ଆ ଭାରତ ପାଇ ଁ ହେଉ ବା ଅମୃତ
କାଳରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁରେ ପରିଣତ କରିବା
ହେଉ, ଯେବେ ତାହା ଉତ୍ସବ ରୂପ ନେଇଯାଏ
ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ତାହାକୁ
ସାକର କରିବା ଲାଗି ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମ
ଭି ତରେ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବା
ଶକ୍ତି । ଯେଉମାନେ
ଁ
ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ
ପୂରଣ କରି ଏହି ଅମୃତ କାଳରେ ଦେଶକୁ
ବିଶ୍ୱଗୁରୁରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
ଆମ ଦେଶରେ ଦୁ ନିଆର ସବୁ ଠାରୁ ଅଧ ିକ ଯୁବକ
ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ହାରାହାରି ବୟସ ୨୯
ବର୍ଷ। ଏହି ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ
ବିବେକାନନ୍ଦ। ଯିଏ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା
କହୁ ଥ ିଲେ। ସେ ନିଜ ଆଖ ି ଆଗରେ ଭାରତମାତାର
ଭବ୍ୟତାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥ ିଲେ। ସେ କହୁ ଥ ିଲେ ଯେ
ଯାଏ ଆଖ ି ପାଉଛି ଅତୀତକୁ ଦେଖ। ସେଠାରେ
ଝରିଥ ିବା ଝରଣାର ଜଳକୁ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କର
ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଭାରତକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧ ିକ
ସଶକ୍ତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମହାନ କର।
ସ୍ୱାଧୀନ
ଭାରତରେ
ଜନ ୍ମ ହ�ୋଇଥ ିବା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଯେତେବେଳେ
ସ୍ୱାମୀ
ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇ ଁ
ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇ ଦେଶକୁ ଏକ ନୂ ଆ ଦିଗ ଦର୍ଶନ
କରରାଇବାର ବ�ୋଝ ଉଠାଇ କହିଥ ିଲେ, ଏବେ
ଦେଶ ଆଉ ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲି ପାରିବ ନାହି।ଁ
ଅଧା ଭଙ୍ଗା, ଅଧା ଗଢ଼ା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ିପାରିବ ନାହି।ଁ
ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ କାମ କରି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହ�ୋଇପାରିବ
ନାହି।ଁ ବରଂ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଅଛି ସେଥ ିଲାଗି
ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି
ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଟିର
ଭାବନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା
ସେ ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇପାରୁଛି ଏବଂ ତାହାର ସଫଳତା
ବି ପାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିଭବଶଳୀ କରିବାର ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଯାହାର ନା ଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମୃତ କାଳ।
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ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା
ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ 2018ବର୍ଷ
ପାଇ ଁ ‘ଚମ୍ପିୟାନ୍  ଅଫ୍  ଦି’ ଆର୍ଥ’ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଣ
ପାରମ୍ପରି କ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିନଯ�ୋ
ି ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ନେତୃ ତ୍ୱକୁ ଏହା
ଏକ ନୂ ଆ ପରି ଚୟ ତଥା ସ୍ୱିକୃତୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଥଲା
ି । ଭାରତର ବିକାଶକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ
କରି ବା ତଥା ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁଶକ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ନିର୍ବାହ କରେ। ଏଣୁ ତ�ୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲ�ୋକାଲ୍ ଫର ଭ�ୋକାଲ୍ କୁ ସୁଦୃଢ଼
କରି ବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଧାରାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ପରି ଚାଳନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି।

ଅମୃତ ବର୍ଷ

ଭାରତ ଅଣ ଜୀବାସ୍ମ ଉତ୍ସରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତି
ଉତ୍ପାଦନ ଟାର୍ଗେଟ୍ କୁ ହାସଲ କରି ପାରି ଛ।ି

ଭାରତ ଆଜି ଶକ୍ତି
ଆମଦାନୀ ପାଇ ଁବର୍ଷକୁ
12 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି

ଭାରତ ନିଜର ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି
ଆବଶ୍ୟକତାର 85 ପ୍ରତିଶତ
ଆମଦାନୀ କରୁଛି।

ପ୍ରାକୃତକ
ି ବାଷ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଧା ବିଦେଶୀ ଆମଦାନୀରୁ
ଆସୁଛ।ି ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର 16 ପ୍ରତିଶତ ଆମ ଦେଶରେ ରହୁ ଥଲେ
ି
ମଧ୍ୟ
ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାତ୍ର 6 ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତି ଉପଯ�ୋଗ କରୁଛୁ। ଖାଲି ସେତିକି
ନୁ ହେ ଁମାତ୍ର 5 ପ୍ରତିଶତ ଅଙ୍ଗାରକ ନିର୍ଗତ କରୁଛୁ।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ
n

n

n

n

ଶକ୍ତି ନିରାପତ୍ତା ପାଇ ଁ ଆମର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ, ଉପଲବ୍ଧି,
ପ୍ରବେଶ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟତା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ,
ଯାହା ସବୁ ବର୍ଗ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ
କରାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛି।
ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି, CNG, PNG ନେଟୱାର୍କ, 20 ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍
ମିଶ୍ରଣ, ବ�ୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା ରେଳବାଇକୁ ଶୂନକାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ୟ
2023 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ରେଳ ମାର୍ଗର 100% ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ
2022 ସୁଦ୍ଧା 175 GW ନବୀକରଣ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା 450
GW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଭାରତ ନିଜର ଅତୁ ଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ
ଅନୁ ସରଣ କରୁଛି। ଏଥ ିମଧ୍ୟରୁ 100 GWର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ
ଭାରତ ହାସଲ କରିସାରିଛି।

କଭର ଷ୍ଟୋରି

ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ

ଇତିହାସର ଲ�ୋକତାନ୍ତ୍ରିକରଣ
ଚରଖା ଓ ଲୁ ଣ ଭଳି ମାହାନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ
ବିଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ ସାଜୁଛନ୍ତି

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଟି ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହି ଆସିଛ।ି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବଣମଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳବ
ି ା
କଥା ସେମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳନ
ି ାହି।ଁ ଏହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଜ
ଧି ୀଙ୍କ ଚରଖା
ଓ ଲୁ ଣ ଭଳି ‘ଆଜାଦୀକା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ’ ସମାର�ୋହ ଆରମ୍ଭରୁ
ହି ଏହି
ଁ ଭଳି ଅନେକ ହଜିଲା ନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତଚ
ି ାରଣ କରି ଇତିହାସର
ଲ�ୋକତାନ୍ତକ
୍ରି ରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ:

ଅମୃତ ବର୍ଷ
n

n

n

n

n

n

ବିଶେଷ ଦିନ ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜନଭାଗିଦାରୀ
ଅବସରରେ ପରିଣତ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150 ତମ ଜନ ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ସହିତ
ଯ�ୋଡ଼ି ଦେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖ ିବା ପାଇ ଁ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ
ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ
ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷକୁ ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ନାମ ଦିଆଯାଇ ଏକ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମି ଟି ଗଠନ କରି ପାଳନ କରାଯାଇଥ ିଲା

n

n

n

ଯୁବକମାନେ ହଜିଲା ନାୟକମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଲେଖ ିବା ପାଇ ଁ
ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ 125ତମ
ଜନ ୍ମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ଏକ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥ ିଲା।
ପ୍ରତିବର୍ଷ 15 ନଭେମ୍ବରରେ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ ୍ମ ବାର୍ଷିକୀକୁ
ଆଦିବାସୀ ଗ�ୌରବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ ପାଇ ଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି।
ସୁହେଲଦେବ, ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସି ଂଙ୍କ ପରି ଅନେକ ମହାନ
ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ନୂ ତନ
ପଠନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ।

ବିକଶିତ ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏମି ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି
ଯେତେବେଳେ ଗ�ୋଟିଏ ଜାତି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇ ଁଆତ୍ମ
ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବଳିଦାନର ପରମ୍ପରାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ
କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗ�ୌରବ
ଜାଗ୍ରତ ହ�ୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷକୁ ଉଚିତ ସୁଯ�ୋଗରେ
ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଠାରେ
ଁ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରୂପ ନେଉଛି। ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସୁଯ�ୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନୂ ଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ଧୀ ଚରଖା ଏବଂ ଲୁ ଣକୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତୀକ କରିଥ ିଲେ,

n

n

1947 ବର୍ଷ ଭଳ,ି 2022 ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷକୁ ଏକ ଆଧାର
ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ନୂ ତନ
ସଂକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ସଫଳ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ହଟାଇବାରେ ସୀମିତ
ନୁ ହେ, ଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦାସତ୍ୱର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥ ିଲା।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେହି ସମସ୍ତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଣବ
ି ା
ପାଇ ଁଏକ ପଦକ୍ଷେପ ।
ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ�ୋଣ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀର ଅବଦାନକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣବ
ି ାକୁ
ହେବ। ଏମିତି ଅନେକ ଲ�ୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ଅବଦାନ ମହାନ
ରହିଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବଚ
ି ାରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ତାହାକୁ
ଦେଶର ବକ
ି ାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ୍କରାଇବା।
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭକ୍ତି ଯୁଗରେ ରହିଛି। ଭକ୍ତି
ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବାରେ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ
ପ୍ରେରଣାକୁ ଆଧାର କରି ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି 'ଭ�ୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲ�ୋକାଲ୍ '।
ଦେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ
75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ବର୍ଷର ଆଧାର କରାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ 2047
ସୁଦ୍ଧା ନୂ ତନ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇ ଁପ୍ରେରଣା ମିଳବ
ି ।

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଦେବାକୁ ଯାଇ ତ�ୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସ୍ଥାନୀୟକରଣକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି।
ସେହିଭଳି ନୂ ତନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150 ତମ
ଜନ ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ହେଉ
ବା ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ ୍ମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ଜନଜାତି ଗ�ୌରବ
ଦିବସଭାବେ ପାଳନ କରିବା ହେଉ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷଚନ୍ଦ୍ର
ବେଷଙ୍କ 125ତମ ଜନ ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ, ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ
ଧାରାବାହିକୀରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜର ବୀରତା ଓ
ସାହସି କତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥ ିବା ହଜିଲା ନାୟକମାନଙ୍କ
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କଭର ଷ୍ଟୋରି

ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସମୃଦ୍ଧି

ଆଡ଼କୁ ଭାରତ

ସବୁ ଗରି ବଙ୍କ ନିକଟରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବଧ
ି ା
ପହଞ୍ଚାଇବା ଧାରା ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି ହ�ୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ
କ�ୋଭି ଡ୍ଭଳି ମାହାମାରୀ ଦେଇଥିବା ଆହୱା୍ ନକୁ
ମୁକାବିଲା କରି ବାକୁ ଯାଇ ଭାରତ ଏମିତି ଚିକତ୍ସା
ି
ଭି ତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଯେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ
ଏଭଳି ମହାମାରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶ ମୁକାବିଲା କରି ପାରି ବ।

ଅମୃତ ବର୍ଷ

137%

ବୃଦ୍ଧି ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜେଟରେ
2.40 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ମଞ୍ଜୁର

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଇଡି
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ଏହି ମିଶନରେ ସବୁ
ନାଗରି କଙ୍କୁ ଚିକତ୍ସା
ି ରେକର୍ଡ ସମ୍ବଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଇଡି ମିଳବ
ି ।

କିର୍ତ୍ତି ମାନ

ବେମାରି ର
ପ୍ରତିଶେଧକ ଭାବେ
ନିଃଶୁଳ୍କ ଟିକା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଉଛି

କ�ୋଭି ଡ୍ଟିକାକରଣ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ�ୈଷୟି କ କିର୍ତ୍ତୀମାନ
ସ୍ଥାପନ। ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାଚକ୍ର
ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ ଜନ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଯ�ୋଜନା (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯ�ୋଜନା), ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ
କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଜେନେରି କ ଔଷଧ ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଔଷଧ ପରି ଯ�ୋଜନା, ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ
ଡିଜଟ
ି ାଲ ମିଶନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ମିଶନ ଇତ୍ୟାଦି ଯ�ୋଜନା
ଦେଖିଲା ଭଳି ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି।।

କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏବଂ ଏବେ ଅମୃତ କାଳର ସଂକଳ୍ପ
ନେବା, ସବୁ କିଛି ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ। ଏସବୁ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ହେଉଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେହି ମାହାନାୟକଙ୍କ ସହ ବୀର
ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଲ�ୋକଙ୍କ
20

ନିଃଶୁଳ୍କ ଟିକା
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ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ବଳିଦାନ ଯ�ୋଗୁ ଭାରତର
କ�ୋଣ ଅନୁ କ�ୋଣରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହ୍ନି ଜଳିଥ ିଲା।
ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ, ଦେଶର ପ୍ରତି କ�ୋଣରେ ସେ
ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚି ମ ହେଉ ବା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷି ଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା

କଭର ଷ୍ଟୋରି

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ

1.5
736

ଅମୃତ ବର୍ଷ

100

ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହ�ୋଇଛି
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ।

କ�ୋଟି ଟିକା

ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶ ୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଶ ୁ ଚିକିତ୍ସା ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର
n

602

ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ 
କେୟାର ୟୁ ନିଟ୍
ଆରମ୍ଭ ହେବ

ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ

n

n

n

n

n

ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ
ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ
ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ହେବ

n

କ�ୋଭି ଡ୍ରୁ ମି ଳିଥ ିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି
ସରକାର ସଂକ୍ରାମକ ର�ୋଗର ଚିହ୍ନଟ ଓ
ପ୍ରତିକାର ପାଇ ଁ ମଜଭୁତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରିବେ।

n

ଗାଠୁଁ ନେଇକରି ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ
ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ହେବ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା
ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।

n

ବେମାରୀର ଚିକିତ୍ସା ବଦଳରେ ପ୍ରତିକାର
ପାଇ ଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏଥ ିଲାଗି
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆୟୁଷ ମି ଶନକୁ ଅଧ ିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଦିଆଯିବ। ଚିକିତ୍ସା ଓ ତାଲି ମ ବ୍ୟତୀତ
ନୂ ଆ ଆୟୁଷ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ
ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସାଧନ
ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

n

n

n

ଭାରତର ନୂ ଆ ରେକର୍ଡ। ବିଶ୍ୱର
ଦ୍ରୁତତମ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ
ଭାବେ ମାତ୍ର 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 100
କ�ୋଟି ଟିକା ପ୍ରଦାନ

କ�ୋୱନ
ି ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ବଶ୍ୱ
ି ର ସର୍ବବୃ ହତ ଡଜ
ି ଟ
ି ାଲ ଟିକାଦାନ
ଅଭିଯାନରେ 86 କ�ୋଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହ�ୋଇଥ ିଲା
17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021ଦନ
ି , ସାରା ବଶ୍ୱ
ି ରେ ଭାରତ ମାତ୍ର ଗ�ୋଟିଏ
ଦନ
ି ରେ 25 ନୟ
ି ୁ ତ ଟିକାର ପ୍ରଦାନ ଦଆ
ି ଯାଇଥ ିଲା
138 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଟକ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଚଳତ
ି ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଟକ
ି ାକରଣ ହେବା ସହିତ ଭବଷ
ି ୍ୟତ ପାଇ ଁଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ
ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ
ଆରମ୍ଭରୁ 85 ଦନ
ି ମଧ୍ୟରେ 10 କ�ୋଟି ଟିକାପାନ ତୁ ଳନାରେ ଦେଶ
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ 15 ଦନ
ି ଭିତରେ 10 କ�ୋଟି ଟିକାପାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ
ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି।
ଭାରତରେ COVIDର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଆସିବାର 11 ମାସ ମଧ୍ୟରେ
ଦୁ ଇଟି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକା - କ�ୋଭିଶଲ
ି ୍ଡ ଏବଂ କାଭାକ୍ସିନ୍
ଅନୁ ମ�ୋଦତ
ି
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କ�ୋଭିଡ ଟିକା ବତ
ି ରଣ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରାଯାଇଥ ିଲା।
ଟିକା ବଣ୍ଟନ ପାଇ ଁପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।
ଆଇସିଏମଆର ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ମଣପ
ି ର
ୁ , ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ
ନିକ�ୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଟିକା ବତ
ି ରଣ ପାଇ ଁ'ଆଇ-ଡ୍ରୋନ୍' ଲଞ୍ଚ
କରିଛି
ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିଯାନରେ ଡାକଘର, ବଦ
ି ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଇତ୍ୟାଦି
ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସହାୟତା

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ:
n

n

n

କ�ୋଭି ଡ ବିର�ୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇ ଁଦେଶର ସମସ୍ତ
ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକାପ୍ରଦାନ କରାଯିବ
ଏକ ନୂ ତନ ଟିକା ମଧ୍ୟ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର
ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ
ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁଡ୍ରୋନର ବ୍ୟବହାର ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ

ଆନ୍ଦୋଳନର ବହ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରି ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ମନରେ
ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇ ଁ ଆମ ସାଧୁ-ସନ୍ଥ-ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ
ନିରନ୍ତର ଭୂମି କା ଥ ିଲା। ଅତୀତରେ ଚ�ୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ରାମ
କୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶଙ୍କର ଦେବଙ୍କପରି ସାଧୁମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ତ୍ୱାରାନ୍ତ
ୱି
କରାଯାଇପାରିବ। ଟିକାକରଣରେ ନୂ ତନ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଉଛି।
n

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପୁନର୍ବାର ନଜ
ି ର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି
ଏବଂ ‘ହର ଘର ଦସ୍ତକ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁଅତୁ ଳନୀୟ ଉତ୍ସାହ
ଦେଇଛି।

ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥ ିଲା। ପଶ୍ଚି ମରେ
ମୀରାବାଇ, ଏକନାଥ, ତୁ କାରାମ, ରାମଦାସ, ନରସି ମେହେଟ୍ଟା
ହୁ ଅନ୍ତୁ ଅବା ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ଥ ରାମାନନ୍ଦ, କବୀରଦାସ, ଗ�ୋସ୍ୱାମୀ
ତୁ ଲସୀଦାସ, ସୁରଦାସ, ଗୁରୁ ନାନକଦେବ, ସନ୍ଥ ରାଇଦାସ,
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜାନୁ ଆରୀ, 2022
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ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ

ଭାକ୍ସିନ୍ ମ�ୈତ୍ରୀ: ଦୁ ନଆ
ି ପାଇ ଁ
ଭାରତର ସଂଜୀବନୀ

ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ
138 କ�ୋଟି ଟିକାପାନ ଭାରତରେ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଦକ୍ଷି ଣରେ
ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ,
ନିମବାର୍କା
୍ ଚାର୍ଯ୍ୟ,
ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁ ଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଲ�ୋକଙ୍କ
ମନରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶ ପ୍ରେମକୁ
ଉତ୍ସାହିତ କରିଥ ିଲେ। ଭକ୍ତଯୁଗର ଏହି ସମୟରେ
ମଲି କ୍ ମହମ୍ମଦ ଜୟସି , ରସଖାନ୍ , କେଶବଦାସ,
ବିଦ୍ୟାପତି ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର
ସୃଷ୍ଟିବଳରେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା
ପାଇ ଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥ ିଲେ। ଏହା ସେତେବେଳେ
ସମାଜରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମି କ ଚେତନାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ
କରିଥ ିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଚେତନା
1857ର ବିପ୍ଳବକୁ ଜନ ୍ମ ଦେଇଥ ିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମି
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଥ ିଲା।
ଏବେ ପୁଣଥ
ି ରେ ଦେଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମି କ ଚେତନାକୁ
ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଯେଉ ପ୍ରୟାସ
ଁ
ହେଉଛି ସେଥ ିରେ
ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନର୍ଗଠନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୁଳଦୂ ଆ ପଡ଼ୁଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ସମୟ
ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ନିଜକୁ ପୁଣଥ
ି ରେ
ନୂ ଆ ପ୍ରକାରେ ଗଢ଼ି ତ�ୋଳିଥାଏ। ସେଥ ିପାଇ ଁ ନୂ ଆ
ସଙ୍କଳ୍ପ ନିଏ, ତାହାକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ
ବି କରେ। 2022 ହେଉଛି ସେହି ବର୍ଷ। ଆଜାଦୀର
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବର ଆୟ�ୋଜନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥ ିଲା
ଦେଶର 75 ବର୍ଷର ସଫଳତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ
ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ�ୋ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 25 ବର୍ଷ
ପାଇ ଁ ଏକ ର�ୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା। 2022
ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଇ ଁ ନୂ ତନ
ସଂକଳ୍ପ ନେବାରେ ଆଧାର ହେବ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସମୃଦ୍ଧିର ନୂ ତନ ଶିଖର ଆର�ୋହଣ କରିବା। ଏମି ତି
ଏକ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯେଉଠାରେ
ଁ
ମି ଳିଥ ିବା
ସୁବିଧା ଆଧାରରେ ଗା ଁ ଓ ସହର ଭି ତରେ ବିଭେଦ
ସୃଷ୍ଟି ନହେଉ। ଏକ ଏମି ତି ଭାରତର ନିର୍ମାଣ
ହେଉଛି ଯେଉଠାରେ
ଁ
ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ
ଜୀବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିନା କାରଣରେ ପ୍ରବେଶ
ନକରୁ। ଏକ ଏମି ତି ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଦୁ ନିଆର ପ୍ରତିଟି କ�ୋଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭିତ୍ତିଭୂମି
ଥ ିବ।

ନବନିର୍ମାଣ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତ
ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ହେଉ ଅବା
ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାରେ
ଁ
ହି ଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ

22
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ଅମୃତ ବର୍ଷ
n

n

n

୨୦ ଜାନୁ ୟାରୀ ୨୦୨୧ରେ ଭାକ୍ସିନ୍ 
ମ�ୈତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ
ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଭାକ୍ସିନ୍ ପଠାଇବା
ଆରମ୍ଭ ହେଲା
14 ଅକ୍ଟୋବର 2021ରେ ଭାକ୍ସିନ୍ 
ମ�ୈତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁଣଥ
ି ରେ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେପାଳ, ମ୍ୟାଁମାର,
ଇରାନ୍ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଭୃତି
ଦେଶକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏ ଁ
ଟିକାପାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିଲା।
ଏବେ 96 ଦେଶଙ୍କୁ ମେଡ୍ ଇନ୍ 
ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ

n

n

n

500

କ�ୋଟି ଟିକାପାନ
ଆସନ୍ତା ଦିନଗୁଡକ
଼ି ରେ
ଭାରତ ଉପଲବ୍ ଧ
କରାଇବ

ମେକ୍ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକା ପାଇ ଁଦୁ ନଆ
ି ର ଭରସା ଭାରତ ପ୍ରତି ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଛି। ଡବ୍ ଲୁଏଚ୍ ଓ ସମେତ 125 ଦେଶ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକାର
ପରାକ୍ରମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ଲ�ୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଓ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସଙ୍ଗେ ଭାରତ ବିଦେଶକୁ ଟିକା
ରପ୍ତାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ଦେଶଗୁଡକ
଼ି ୁ ମାନବକ
ି
ସହାୟତା ରୂପେ ଟିକା ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛି।
ନୂ ଆ କ�ୋଭି ଡ୍ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆସିବା ପରେ ଆଫ୍ରି କୀୟ ଦେଶଗୁଡକ
଼ି ୁ
ଭାରତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥ ିଲା। ଏହାକୁ ଆହୁ ରି ମଜଭୁତ
କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନବିକତା ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା
ନେଇପାରିବ।

କଭର ଷ୍ଟୋରି

ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ

ସମାଜର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଏ
ବିକାଶ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ
ଗଲା ସାତ ବର୍ଷ ଭି ତରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିବା ଯ�ୋଜନାସବୁର କ�ୋଟି
କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ଫାଇଦା ପାଇଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜଳାଠୁ ନେଇ ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଆଜି ସବୁ ଗରି ବ ପରି ବାର
ଜାଣିଛନ୍।ତି ଏବେ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
଼ି ର ଗତିଶୀଳ ହେବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ପାରୁଛନ୍।ତି
ଆଗ ତୁ ଳନାରେ ଏବେ ଭାରତ ବେଶ୍ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ଏହି ଗତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ
ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
଼ି ୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ

ଅମୃତ ବର୍ଷ

80

02

କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ପରି ବାରକୁ ପକ୍କା
ଘର

n

n

n

କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
କ�ୋଭି ଡ୍ସମୟରେ
ମାଗଣା ରାସନ୍ 

10

କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଘରେ ଶୌଚାଳୟ
ନିର୍ମାଣ

43

କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଜନଧନ ଖାତା ଦ୍ୱାରା
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା

8 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ପରିବାରଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ସଂଯ�ୋଗ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ କଭରେଜ୍99.6 ପ୍ରତିଶତ ପହଞ୍ଚିଛି। 2300 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ�ୋଇ କରାଯାଇଥ ିବା ସ୍ୱନିଧ ି ଯ�ୋଜନାରେ 23 ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧ ିକଙ୍କୁ ଫାଇଦା
11.4 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏବେଯାଏ 1.6 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରୁ
ଅଧ ିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ମାନ ନିଧ ି ବଣ୍ଟନ। 50 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବଧ
ି ା- ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ।

ଶତପ୍ରତିଶତ
ପରି ବାରଙ୍କ ପାଖରେ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ

ଅମୃତ ଯାତ୍ରାରେ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବର୍ଷ ଭି ତରେ
ଶତ ପ୍ରତିଶତ
ଗାରେ
ଁ ପକ୍କା ସଡ଼କ

ଉଜ୍ଜଳା 2.0 ଦ୍ୱାରା
ଶତପ୍ରତିଶତ ଯ�ୋଗ୍ୟ
ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ପାଖରେ
ଗ୍ୟାସ୍ସଂଯ�ୋଗ

ଶତ ପ୍ରତିଶତ
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ
ପାଖରେ ଆୟୁ ଷ୍ମାନ
ଭାରତ କାର୍ଡ଼

ସରକାରଙ୍କ ବୀମା
ଯ�ୋଜନା, ପେନ୍ ସନ୍ 
ଯ�ୋଜନା, ଆବାସ
ଯ�ୋଜନାରେ
ଦେଶର ସବୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ
ନାଗରି କଙ୍କୁ ସାମିଲ୍

ସ୍ୱନିଧ ି ଯ�ୋଜନାରେ
ସବୁ ବୁଲାବିକାଳିଙ୍କୁ
ନିଜର ଜୀବୀକା
ସହ ଯ�ୋଡ଼ିହେବାର
ସୁଯ�ୋଗ

ଜଳଜୀବନ ମିଶନରେ କେବଳ ଦୁ ଇବର୍ଷରେ 5 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ
ପରିବାରଙ୍କୁ ପାଇପ୍ଯ�ୋଗେ ଜଳ ସୁବଧ
ି ା।

ର�ୋଜଗାର ଉତ୍ସ ଯ�ୋଗାଇବା, ଯୁବ ଶକ୍ତି କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ସହିତ
ଯ�ୋଡ଼ିବା ଅବା ପୁଣି ଦେଶର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ମହିଳାବର୍ଗଙ୍କୁ ବିକାଶ
ସ୍ରୋତରେ ସାମି ଲ୍କରିବା ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରାଥମି କତା ଭି ତରେ ରହିଛି।
ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥ ିବା ଏହି ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ
ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ପ୍ରଗତି
ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଭାରତ
ବିକାଶର ଏପରି ଉପକରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେ, ଦେଶ
ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ହେଉ
ବା ବିଜଳ
ୁ ି, ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ
ଲଗାଇବା, ଟିକସ ପାରଦର୍ଶିତା, ଜିଏସ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଗ�ୋଟିଏ ଦେଶ-

2024 ଯାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଲାଗି
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ର ମଞ୍ଜୁରୀ
ଗ�ୋଟିଏ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି, ସ୍କି ଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ,
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଷୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ
ଅଥବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ପାରିଛି,
ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇ ପାରି ନଥ ିଲା।
ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥ ିବା ଦେଶ ଆଗରେ
ଏପରିକି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ କ�ୋଭି ଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଏକ ଆହୱାନ
୍
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କଭର ଷ୍ଟୋରି

ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ

ଅସୀମ
ସମ୍ଭାବନା

ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁଠାରୁ
ଯୁବବହୁ ଳ ଦେଶ ହେଉଛି
ଭାରତ
ଭାରତ ହେଉଛି ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ
ଯୁବକ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଉ ଏହାର
ଜନ ସଂଖ୍ୟାହି ଁଏହାର ସମ୍ପଦ। ପଶ୍ଚି ମ
ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ
ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।
ନୂ ଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଭି ତରେ କିଛି କରି ବାର
ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ନୂ ଆ ଭାରତର
ଆଧାରଶୀଳା। ଏହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବର୍ଷର ସଙ୍କଳ୍ପକୁ
ହାସଲ କରି ବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ।

50,000

ଭାରତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କହିଲେ କା ଁ ଭା ଁ ଶୁଣବ
ି ାକୁ
ମିଳଥ
ୁ ଲା
ି
ହେଲେ ବିଗତ ସାତ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ଦେଶରେ 50 ହଜାରରୁ
ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସୃଷ୍ଟି କରି ବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି

ଅମୃତ ବର୍ଷ

50
n

n

n

n

n

ଲ�ୋକଙ୍କ ହାରାହାରି
ବୟସ 29 ବର୍ଷ
ରୁ କମ୍ଭାରତର
ଜନସଂଖ୍ୟା 25
ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ

ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ଚାକିରୀ ଖ�ୋଜୁଥ ିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବଦଳରେ
ଚାକିରୀ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପରେ ବନ
ି ିଯ�ୋଗ କ୍ରମାଗତ
ଭାବରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
ଭାରତ ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଆରମ୍ଭରୁ ୟୁନକ
ି ର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରୁଛି, ଯାହାର
ମୂଲ୍ୟ 1 ବଲ
ି ି ୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧ ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 7 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ
ଭାରତରେ 1-2 ଟି ୟୁନକ
ି ର୍ଣ୍ଣ ଥ ିଲା, କନ୍ତୁ
ି ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 70 ଅତକ୍ର
ି ମ
କରିଛି ।
କେବଳ କ�ୋଭିଡ୍ସମୟର ଶେଷ 10 ମାସରେ, ପ୍ରତି 10 ଦନ
ି ରେ ଏକ ନୂ ତନ
ୟୁନକ
ି ର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି।
ଟ�ୋକଓ
ି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 2 ର�ୌପ୍ୟ ଏବଂ 4ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ
ଜତ
ି ଛ
ି ି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳଙ୍କ
ି ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ
ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ 5ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 8
ର�ୌପ୍ୟ ଏବଂ 6 ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜତ
ି ି 24 ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି।

ଭାବେ ଆକସ୍ମିକ ଉଦୟ ହ�ୋଇଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ବହୁ ତ
ସଂଯମ, ଧ�ୈର୍ୟ୍ଯ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆହୱାନର
ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ହେଲା।
୍
ପୁଣି ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍କୁ ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ହ�ୋଇ ଦେଶବାସୀ ସବୁ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କାମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ
ପାଇ ଁ ଉଦାହରଣ ହ�ୋଇ ରହିବ। ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ, ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ
ନିଷ ୍ଠାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଭାରତ ଟିକା ପାଇ ଁ ବିଦେଶର
କ�ୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହି।ଁ
ଅତୀତରେ ଏମି ତି ସମୟ ଥ ିଲା ଆମେ ବିଦେଶ ଉପରେ ସବୁ
ଟିକା ପାଇ ଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥ ିଲୁ । କ�ୋୱିନ୍ ଭଳି ଅନ୍  ଲାଇନ୍ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡିଜିଟାଲ୍  ଟିକାକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍  ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
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ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା
35 ବର୍ଷରୁ କମ୍

ଆଇଡଆ
ି - ଇନ�ୋଭେସନ୍ , ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ
ସଂକଳ୍ପ, ଏହା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ପାଇ ଁଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତା’ଛଡ଼ା ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ
ପରିଚୟ

ପିଏମ୍ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ , ଅପ୍ସ୍କିଲ୍ ଏବଂ
ରି ସ୍କିଲ୍ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯୁବା ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମ
ନିର୍ଭର

24

65

ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ
ଭାରତ ଯେଉପରି
ଁ ଭାବେ 80 କ�ୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ
ମାସ ମାସ ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇଦେଇ
ଗରିବଙ୍କୁ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରିଲା ତାହା ଆଜିବି ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର
ବିଷୟ ହ�ୋଇ ରହିଛି।

2047ର ଭାରତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର
ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥ ିବା ଅନେକ ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ ଆଜି କ�ୋଟି କ�ୋଟି
ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉଜ୍ଜଳା ଠାରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ
ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯ�ୋଜନା ବାବଦରେ ସାରା ଦେଶର
ଲ�ୋକ ଅବଗତ। ଆଜି ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଗତି
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ବହୁ ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉନାହି।ଁ ଦେଶକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା
ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଭାରତ 'ଅମୃତ

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ
ଭାରତୀୟ ରେଳ କ�ୌଶଳ ଅଟଳ ଟିଙ୍କରି ଂ ଲାବ୍ 
ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା
ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଏବେ

50,000 9000
ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ
କରାଯିବ। କ�ୌଶଳ
ବିକାଶକୁ ପ�ୋତ୍ସାହନ ଦେଇ
2024ଯାଏ।

ସ୍ କୁଲଯାଏ ପହଞ୍ଚିଲାଣି।
ଏବେ ଏହାକୁ 10 ହଜାରରୁ
ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଏ
ପହଞ୍ଚାଯିବ।

ମାଗଣା କ�ୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା
45ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ
ସଶକ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍।ତି ଏହାକୁ
ଶତ ପ୍ରତିଶତ କରାଯିବ।
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n
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ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହାକାଥନ୍ ରେ
ହଜାର ହଜାର ଆଇଡିଆ

1000000
ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର, 7 ହଜାରରୁ
ଅଧିକ ସଂସ୍ଥାନରୁ 6 ହଜାର
ଆଇଡିଆ ଆସିଥାଏ। ଏହାକୁ
ଅଧିକ ଗତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ
କରାଯିବ।

ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସର୍ବଶେଷ୍ଠ ହେବ ଭାରତ
2028 ସୁଦ୍ଧା ଅଲି ମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି
ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଦେଶ ତାଲି କାରେ
ସ୍ଥାନିତ କରି ବା । 2021-25 ସୁଦ୍ଧା କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇ ଁ
8750 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା

2028 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ�ୋଡ଼ିୟମଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ।ି ନୂ ତନ ଶକ୍
ି ଷା ନୀତିରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଅତିରିକ୍ତ
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅଂଶ କରାଯାଇଥ ିଲ। ପ୍ରତଭ
ି ା, ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଏବଂ
କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇ ଁଚାଲୁ ଥ ିବା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏହି ଦଶନ୍ଧିରେ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି ଏବଂ ବିସ୍ତାର ହେବ ।
ନୂ ତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁ ଯାୟୀ, 2025 ସୁଦ୍ଧା ଅତି କମରେ 50% ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କ�ୌଶଳ ଯ�ୋଗାଇବା
ପାଇ ଁଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କ�ୌଶଳ ଉଚ୍ଚଶକ୍
ି ଷା
ସ୍ତରକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ।

ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ । ଇନ�ୋଭେସନ୍ ଦ୍ୱାରା
ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନୂ ତନ ସୁଯ�ୋଗ।
କାଳ'ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 100% ଗାକୁଁ ରାସ୍ତା, 100%
ପରିବାରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, 100% ହିତାଧ ିକାରୀଙ୍କର
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ, 100% ଯ�ୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳା
ସଂଯ�ୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ବୀମା ଯ�ୋଜନା ହେଉ, ପେନ ୍ସନ୍
ସ୍କି ମ୍ ଅବା ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ସବୁ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନା ଯେମି ତି
ଯ�ୋଗ୍ୟ ହିତାଧ ିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ
ଅବା ରେଳଧାରଣା କଡ଼ରେ ବସି ଜୀବୀକା ନିର୍ବାହ କରୁଥ ିବା
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଯେପରି ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯ�ୋଡ଼ିହେବ ସେ
ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇ ସାରିଛି। ଦେଶ ଆଜି ଜଳଜୀବନ
ମି ଶନ ଜରିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ଦୁ ଇ-ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ

ଏହି ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା 5 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପାଇପ୍
ଯ�ୋଗେ ଜଳ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଛି।
ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ନିକଟରେ ପୁଷ୍ଟି ପହଞ୍ଚାଇବା ବି
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମି କତା ହ�ୋଇଛି। ଗରିବ ମହିଳା, ବାଳକବାଳିକାଙ୍କ କୁପ�ୋଷଣ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି।
ଏହାକୁ ଦେଖ ି ସରକାର ପ୍ରତିଟି ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ
ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟି ବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 2024ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମି ଳଥ
ୁ ିବା ଚାଉଳକୁ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ କରିବା
ପାଇ ଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶର
୍ ୁ ତି ଦେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 75,000 ରୁ
ଅଧ ିକ ୍ୱେଲ୍ ନେସ୍କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ ୍ଲକ୍
ସ୍ତରରେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଲ୍ୟାବ ନେଟୱର୍କ
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛ। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦେଶର ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ
ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଅମ୍ଳଜାନ ଅମଳକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ବିକାଶ
ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥ ିବା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବେ
ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲି ବାକୁ ଅଛି। ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ
ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଚିନ୍ତା ସହ ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟ
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କଭର ଷ୍ଟୋରି

ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ

ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ
କରାଯାଇଛି। ଏବେ ନିକଟରେ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲ୍  ଇଣ୍ଡିଆ କ�ୋଟାରେ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ
ପାଇ ଆରକ୍ଷଣ
ଁ
ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓବିସି
ବର୍ଗରେ କେଉମାନେ
ଁ
ଆସିବେ ସେ ନେଇ ତାଲି କା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବାର ଅଧ ିକାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା
ଲାଗି ସଂସଦରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି।

ସର୍ବାଙ୍ଗୀନବିକାଶ

ସର୍ବସମାବେଶୀ-ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ

ସମାଜର କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅଞ୍ଚଳ ଅଥବା ବର୍ଗ
ଯେମି ତି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଛରେ ନପଡ଼ନ୍ତୁ
ସେଥ ିଲାଗି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ବିକାଶ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ହେବା
ଉଚିତ। ଗଲା ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଏଥ ିଲାଗି ପ୍ରୟାସ
ହେଉଛି। ଦେଶର ପଛୁଆ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଗକୁ
ଆଣିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତ କଥା
କୁହନ୍ତୁ ବା ପୂର୍ବୋତ୍ତର, ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା
ପାହାଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଣି ଜମ୍ମ ୁ କଶ୍ମୀର
ହେଉ ବା ଲଦାଖ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଶ ବିକାଶର
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ଜମ୍ମ ୁ କଶ୍ମୀରରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟ�ୋଗ ଗଠନ
କରାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ
ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଚାଲି ଛି। ଲଦାଖରେ ବିକାଶର
ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାୟସ
ଜାରି ରହିଛି। ଗ�ୋଟିଏପଟେ ଲଦାଖରେ ଆଧୁନିକ
ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତ ଅନ୍ୟ ପଟେ ସି ନ୍ଧୁ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଲଦାଖ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର
ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ଦଶକରେ ଭାରତ
ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନିଜର ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗକୁ
ନେଉଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ
କରି ଏଠାରେ ଥ ିବା ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖ�ୋଜିବାକୁ
ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଦେଶର ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର
ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇ ଁ ଉଦ୍ୟମ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ଦେଶର 110ରୁ
ଅଧ ିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,
ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ସଡ଼କ, ର�ୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ
ପ୍ରାଥମି କତା
ଦିଆଯାଉଛି।
ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଏହି
ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନତ
୍ବି ହେଉଛି।
ଦୁ ନିଆରେ ଅର୍ଥନୀତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାବେଳେ
ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏବଂ ସମାଜବାଦ ଉପରେ ଅନେକ
ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଭାରତ
ସମବାୟବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତୀକରଣ ପାଇ ଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
26
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ଅମୃତ ବର୍ଷ
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜାତୀୟ ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ପରି ଯ�ୋଜନା

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ଏବଂ
ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ

107

37

100%

13,394

ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ପରିମି ତ ଏହି
ଯ�ୋଜନାରେ ରେଳ, ରାସ୍ତା, ଶିପିଂ,
ଏୟାରପ�ୋର୍ଟ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଓ୍ବେ
ଭଳି ଅନ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ସାମି ଲ

ବୃ ଦ୍ଧି ସହ ୭ ବର୍ଷରେ ରାଜପଥ
ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ

ପଶ୍ଚି ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର
ଭ�ୋପାଳ-ଇଟାରସି ତୃ ତୀୟ
ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବାରଖଡା-ବୁ ଦ୍ନି
(26.50 କିଲ�ୋମିଟର) ମଧ୍ୟରେ
ତୃ ତୀୟ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ପାଇ ଁପ୍ରମୁଖ
ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି।
ଭାରତ ଗ�ୌରବ ଟ୍ରେନ୍ 
ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ
ବାହାର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦେଶର
ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍ କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ
ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ
କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତି-ଶକ୍ତି ଜାତୀୟ
ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଅଧୀନରେ

କିମି ପ୍ରତିଦିନ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ
କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି
ଭାରତ

କିଲ�ୋମି ଟର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ
କ�ୋଭି ଡ୍କାଳରେ ୨୦୨୦-୨୧
ଅର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ
ହ�ୋଇଛି ।

ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ
ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ଲାଟ୍ଫର୍ମକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ବଭ
ି ି ନ୍ନ
ପ୍ରକଳ୍ପର ବାବଦରେ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତି
ଓ ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ
କରାଯାଇଛି
ଗତି ଶକ୍ତି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଭିତ୍ତିଭୂମି
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ନୂ ତନ ଦିଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରୁଛି।
ଶହେ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧ ିକ
ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତଶ
ି କ୍ତି
ନ୍ୟାସନାଲ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ,
ଯୁବକଙ୍କ ପାଇ ଁନୂ ତନ ନିଯୁକ୍ତି
ସୁଯ�ୋଗ ଆଣିଛି।

ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ ଗତିଶୀଳ ଯ�ୋଜନା
ଦ୍ୱାରା ଲଟକିବା, ଅଟକିବା ଏବଂ ଭଟକିବା
ସମସ୍ୟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଛି ଭାରତ।

କଭର ଷ୍ଟୋରି

ଇନ୍ ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର
ବଦଳିବ ଦେଶର ଛବି

ଇନ୍ ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା କେବଳ କ�ୌଣସି
ଦେଶକୁ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରେରି ତ କରେ ତାହା ନୁ ହେ ଁବରଂ
ର�ୋଜଗାରର ସୁଯ�ୋଗ ବି ସୃଷ୍ଟି କରି ଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେ ଁ
ଆଧୁନକ
ି ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଆଧୁନକ
ି ଇନ୍ ଫ୍ରାଷ୍ଟକ୍ଚର ଉପରେ ହି ଁ
ନିର୍ଭର କରି ଥାଏ। ତା’ ସହ ଏହା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଓ
ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରି ଥାଏ।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ଗତିଶକ୍ତି ଯ�ୋଜନା

ନୂ ଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ 
ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷରେ ରେଳବାଇ
ଚଳାଇବ

କୁ ଛୁଇବଁ 2024-25ରେ
ଏୟାରପ�ୋର୍ଟ, ହେଲି ପ�ୋର୍ଟ, ୱାଟର
ଏର�ୋଡ୍ରମ୍ସର
୍ ସଂଖ୍ୟା

75
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ସଡ଼କ ପରି ବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନୂ ଆ ବାହାନ
ସ୍କ୍ରାପିଂ ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ
ଅଧିସଚ
ୂ ନା ଜାରି କରି ଛନ୍ତି। ଏହା ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୨ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।

ଗ୍ରାମ-କୃଷକ-ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ନେଟୱାର୍କର ଶକ୍ତି ଗ୍ରାମଗୁଡିକରେ ପହଞ୍ଚୁଛି।
8 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ମହିଳା ଗାରେ
ଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସହିତ
ଜଡ଼ିତ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଲ�ୋକାଲ୍ ପାଇ ଁ ଭ�ୋକାଲ୍
ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ତାଳ ଦେଉଛି ସେତେବଳେ ମାଲି କାନା ଯ�ୋଜନା
ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଶର 80 ପ୍ରତିଶତରୁ
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ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ

111
02

ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇନ୍ ଫ୍ରାଷ୍ଟକ୍ଚର
ପାଇପଲାଇନ୍ 7400ଯ�ୋଜନାକୁ
ରୂପରେଖ ଦେବ
ଲକ୍ଷ କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବି ବ
ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟ,
2024-25 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା

ଦେଶର ଅନ୍ୟ 19ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ
ଅବତରଣର ସୁବଧ
ି ା ବିକଶିତ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ
ରାଜସ୍ଥାନର ଫାଲ�ୋଦି-ଜ�ୈସଲମେର ରାସ୍ତା ଏବଂ
ବାରମର୍-ଜ�ୈସଲମେର୍ ରାସ୍ତା, ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗରେ
ଖଡ଼ଗପୁର-ବାଲେଶ୍ୱର ଖଡ଼ଗପୁର-କେନ୍ଦୁଝର ରାସ୍ତା
ଏବଂ ତାମିଲ୍ନାଡ଼ୁ ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୁଡୁଚେରୀ
ରାସ୍ତାର ପାନାଗଡ଼ ଅନ୍ୟତମ। ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ର
ପ୍ରଦେଶର ନେଲ�ୋର-ଓଙ୍ଗଲେ ରାସ୍ତା ଏବଂ
ଓଙ୍ଗଲେ- ଚିଲାକାଲୁ ରୀପେଟ ରାସ୍ତା, ହରି ୟାଣାର
ମଣ୍ଡି ଦବୱାଲି ରୁ ଓଢାନ୍ ରାସ୍ତା, ପଞ୍ଜାବର ଭୁଜ୍ନଲି ଆ ରାସ୍ତାର ସଙ୍ଗରୁର, ଗୁଜରାଟର ସୁରଟବର�ୋଦା ରାସ୍ତା, ଜମ୍ମ-ୁ କଶ୍ମୀରର ବାଣିହାଲ୍ ଶ୍ରୀନଗର ରାସ୍ତା, ଆସାମ୍ଲେହ-ନିୟ�ୋମା ଅଞ୍ଚଳ,
ଜ�ୋହରାତ୍ ବାରାଘାଟ ର�ୋଡ୍ , ହସିମାରା ତେଜପୁର
ରାସ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ।

ଅଧ ିକ କୃଷକ, ଯେଉମାନଙ୍କର
ଁ
ଦୁ ଇ ହେକ୍ଟରରୁ କମ୍ ଜମି ଅଛି
ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ସାରେ ବିଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ
ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ନଥ ିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଏହିପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ
ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ ି କୃଷି ସଂସ୍କାର ନିଆଯାଉଛି।
ନୂ ତନ ପିଢ଼ିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇ ଁ ସମନତ
୍ୱି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିଶକ୍ତି ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ଦୁ ନିଆରେ ପ୍ରଗତିର ମୂଳଦୁ ଆ ଆଧୁନିକ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜାନୁ ଆରୀ, 2022
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ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନ୍ନ
ଯ�ୋଜନାରେ 80 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ।
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯାହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ
ଶ୍ରେଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ
ପୂରଣ କରେ। ଏହାକୁ ବୁ ଝି ଜଳ, ଭୂମି , ଆକାଶ,
ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦେଶ ଅସାଧାରଣ ବେଗରେ
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ନୂ ତନ ଜଳପଥ ସୃଷ୍ଟି କରି
ଜଳପଥରେ ନୂ ତନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିମାନ
ଦ୍ୱାରା ସଂଯ�ୋଗ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶରେ ବହୁ ତ
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲି ଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟ
ବହୁ ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଆପଣାଉଛି।

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ-ପୂର୍ବ
ଆଲ�ୋକ

ଭାରତରେ

ପ�ୋଷଣ ଅଭିଯାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅପପୁଷ୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ
ଘ�ୋଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥ ିଲେ। ଆଉ ପ�ୋଷଣ 2.0 ଯ�ୋଜନାରେ ଏହି
ଅଭିଯାନକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ
ଯ�ୋଜନାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥ ିବା ଚାଉଳକୁ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ କରି ବଣ୍ଟନ
କରିବାକୁ ଯ�ୋଜନା ରଖ ିଛନ୍ତି।

ଅମୃତବର୍ଷ
ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନଦ୍ୱାରା ଯ�ୋଗ୍ୟ
ନାଗରି କଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଥାନ୍।ତି

ବିକାଶର

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତ ପାଇ ଁ ଏକ
ନୂ ତନ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଲ�ୋକଙ୍କ
ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମି କୁ ବି ଯ�ୋଡ଼ୁଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ରେଳ ସେବା ସହିତ
ସଂଯ�ୋଗ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ
ଯାଉଛି। ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପଲି ସି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସହ
ଆଜି ବାଂଲାଦେଶ, ମି ଆମାର
ଁ
ଏବଂ ଦକ୍ଷି ଣ-ପୂର୍ବ
ଏସି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଡ଼ୁଛି। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ
କରାଯାଇଥ ିବା ପ୍ରୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ
ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ପାଇ ଁ ତଥା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ
ନିର୍ମାଣ ଉତ୍ସାହକୁ ବହୁ ଗଣ
ୁ ତ
ି କରିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ,
କ୍ରୀଡ଼ା, ଜ�ୈବିକ ଚାଷ, ହର୍ବାଲ ଔଷଧ ତିଆରି
ପାଇ ଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହାକୁ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ
କରି ଅମୃତ କାଳର କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସାକାର
କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ସୁଶାସନର ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟ
କ�ୋଭି ଡ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥ ିବା ନୂ ତନ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ
ଅବସ୍ଥାରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା
ପାଇ ଁଦେଶ ଏକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଇନସେଣ୍ଟି ଭ୍ (PLI)
ଘ�ୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆସି ଥ ିବା ଏକ ଉଦାହରଣ ଯ�ୋଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି
ଦେଶର ବ�ୈଦ୍ୟୁତିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର। ସାତ ବର୍ଷ
ପୂର୍ବେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 800 କ�ୋଟି ଆମେରିକୀୟ
ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ମ�ୋବାଇଲ୍ ଫ�ୋନ୍ ଦେଶକୁ
ଆମଦାନୀ କରୁଥ ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆମଦାନୀ
କମି ନି ବରଂ ରପ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ୍ 
ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଆମ ଦେଶ ଏବେ ବର୍ଷକୁ 300
କ�ୋଟି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ମ�ୋବାଇଲ୍ ଫ�ୋନ୍ ଅନ୍ୟ
28

ଉତ୍ତମ ପୁଷ୍ଟି- ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ
ଚାଉଳ

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜାନୁ ଆରୀ, 2022

ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା
ଯ�ୋଗାଇଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ କ�ୋଭି ଡ ସମୟରେ
ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କିମ୍ବା
ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯାହା
ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ
ପୁଷ୍ଟିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରି ବେ।
n

n

ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ଁବଶ୍ୱ
ି ଖାଦ୍ୟ ଦବ
ି ସ 2020 ଅବସରରେ 17 ଏବଂ 2021
ରେ 35 ଜବ
ୖ -ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କସ
ି ମର ବିହନ ଦେଶ ପାଇ ଁଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥ ିଲା |
ଉନ୍ନତ କସ
ି ମର ବିହନ ପ୍ରଚଳନ ସହିତ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭିଯାନକୁ ମଜବୁ ତ କରିବା
ପାଇ ଁକୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୍ୟା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ
n

n

n

ବଭ
ି ି ନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ଯାୟୀ ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଯେଉ ଁଚାଉଳ ଦେଇଥାଏ ତାହା
ପୁଷ୍ଟିକର କରିବା ପାଇ ଁବ�ୋଲି ସରକାର ନଷ୍ପ
ି ତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
2024 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ
ଚାଉଳ ଯ�ୋଗାଇ ଦଆ
ି ଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବମାନେ ପୁଷ୍ଟିକର ଚାଉଳ
ପାଇପାରିବେ।
ରାସନ ଦ�ୋକାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଚାଉଳ ହେଉ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭ�ୋଜନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ଦଆ
ି ଯାଉଥ ିବା ଚାଉଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିବା
ଚାଉଳର 2024 ସୁଦ୍ଧା ପୁଷ୍ଟିକର ହେବ।

ମିଶନ ପ�ୋଷଣ 2.0

କଭର ଷ୍ଟୋରି

ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ ମିଶନ୍ ପ�ୋଷଣ 2.0
ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ�ୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ
ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭି ଯାନ ଚଳାଇବେ।

କଭର ଷ୍ଟୋରି

ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ମନ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମ
ନିର୍ଭରତା ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସହ ଆଜି ଭାରତରେ 'ଭ�ୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲ�ୋକାଲ୍ ' ଏବଂ 'ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଅଭି ଯାନକୁ
ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଇପାରି ବ। ଏଥି ସହିତ, ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ
ସାମଗ୍ରୀକୁ ବହୁ ପରି ମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇପାରି ବ। ଅପରପକ୍ଷେ ଏଠାର ଯୁବାବର୍ଗ ଚାକିରି ନଖ�ୋଜି ଅନ୍ୟ ପାଇ ଁ
ଚାକିରି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରି ବେ। ଭାରତ ସରକାର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଏକ ନୂ ତନ ଦିଗ ଦେବା ପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ
ନେଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂ ତନ ଭାରତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହ�ୋଇପାରି ବ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିପାରି ବ।

ଅମୃତବର୍ଷ
n

n

n

n

n
n

ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇ ଁଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ
ଆଇଟି ହାର୍ଡୱେର୍, ଅଟ�ୋମ�ୋବାଇଲ୍ , ମ�ୋବାଇଲ୍ , ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ,
ଇଭି ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 13ଟି ଚିହ୍ନିତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ1.97 କ�ୋଟି ମଞ୍ଜୁର
କରାଯାଇଛି।
ଅଗଷ୍ଟ 2020 ତୁ ଳନାରେ ଅଗଷ୍ଟ 2021ରେ ମ�ୋଟ ରପ୍ତାନିରେ
33ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧ ିକ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି
2013-2014 ମସିହାରେ, ଯେଉଠାରେ
ଁ
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଣ୍ଟନ 21,934
କ�ୋଟି ଥ ିଲା, 2021-2022 ମସିହାରେ ତାହା 5.5 ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ
1,23,018 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥ ିଲା
କ�ୋଭି ଡ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତରେ PPE କିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ଥ ିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ବୃ ହତ୍ତମ PPE କିଟ୍ ଉତ୍ପାଦକ ହ�ୋଇପାରିଛି।
2019-20ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ଆନୁ ମାନିକ 2 ବିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଛି।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ର�ୋଜଗାର ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ
ଲ�ୋକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,500 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଲାଭ
ପାଇଛନ୍ତି।

ପିଏଲ୍ ଆଇ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଲି ଙ୍କ୍ଡ
ଇନ୍ ସେନ୍ ଟିଭ୍ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନୁ ଫ୍ୟାକ୍ଚରି ଂ କ୍ଷେତ୍ର
ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି ଉତ୍ପାଦନ ବି
ବଢ଼ିଛି।
ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନ କରୁଛି। ଏହା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭାରତର
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର କରିବା ପାଇ ଁ ଏକ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟିର ପରିଣାମ ।
ବଜେଟ୍ ଘ�ୋଷଣା ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ ଆଗକୁ
ନେବାକୁ ଯାଇ 13ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯ�ୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହ�ୋଇଛି। ଆଜି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଏବଂ ଦେଶର
ଛ�ୋଟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ନୂ ତନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କ�ୌଣସି
ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ପାଇ ଁ ରାଜନ�ୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର
ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଯେ ଭାରତରେ

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ
n

n

n

ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ସର୍ବନମ
ି ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ 5ବର୍ଷରେ 500
ବଲ
ି ି ୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧ ିକ ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପରିମଳ, ଜଳ, ବଦ
ି ୍ୟୁତ୍ ସହିତ ବଦ
ି ୍ୟାଳୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି
ଯ�ୋଗାଣ। ର�ୋଜଗାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତଥା ଜୀବୀକା ସୁଯ�ୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୁବକମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହ�ୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ
ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହ�ୋଇପାରନ୍ତି।

ରାଜନ�ୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନାହି।ଁ ଭାରତ ଏଠାରେ
ଉତ୍ତମ ଶାସନର ଏକ ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖୁଛି ବ�ୋଲି ଆଜି ବିଶ୍ୱ
ମଧ୍ୟ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ହ�ୋଇଛି। ଦୁ ନିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିରାପତ୍ତାର
ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତ ଆଜି ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସାରା ଦୁ ନିଆ ପାଇ ଁ ଏକ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ତଥା ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ
ଆବାଜ। ଶକ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେଉଛି ନୂ ତନ ଭାରତ ପାଇ ଁ
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି ସ୍ୱାଧୀନତାର 100
ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇ ଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ
ର�ୋଡମ୍ୟାପ କରିବା ସହ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତ୍ତିକ
ଅର୍ଥନୀତି, CNG, PNG ନେଟୱାର୍କ, 20 ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍
ମିଶ୍ରଣ, ବ�ୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ରେଳବାଇରେ 100
ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଶୂନ କାର୍ବନ
ନିର୍ଗମନ କ୍ଷେତ୍ର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥ ିବା ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭାରତ
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କଭର ଷ୍ଟୋରି

ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ

ଆଗୁଆ ରହିଛି।

ଯୁବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ସଙ୍କଳ୍ପର ବାହକ
ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁ ଠାରୁ ଅଧ ିକ ଯୁବ ସମ୍ପଦଭରା
ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର 65% ହେଉଛନ୍ତି
35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଯୁବକ। ସେହିପରି 50%
ହେଉଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯୁବାବର୍ଗ। ଏମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି
ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇ ଁ ସମର୍ପତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ
କହନ୍ତି ‘ ମୁ ଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ନୁ ହେ।ଁ ମୁ ଁ କର୍ମ ଫଳରେ
ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମ�ୋ ବିଶ୍ୱାସ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି।
ଦେଶର ଭଉଣୀ, ଝିଅ, ଚାଷୀ, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଙ୍କ ଉପରେ
ମ�ୋର ଦୃ ଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ‘can do’ ବା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ
କରିପାରୁଥ ିବା ପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁ ହେ।’ଁ
ଏକ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇ ଁ କ୍ଷମତା
କରୁଛି। ଆଜି ଭାରତ ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ 
ସମାଧାନ କରୁଛି ଯେଉଥଁ ିପାଇ ଁ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପିଢ଼ି
ପରେ ପିଢ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥ ିଲା। ସମ୍ବିଧାନର
୩୭୦ ଅନୁ ଚ୍ଛେଦକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ହେଉ ବା
ଦେଶରେ ଟିକସ ସଂସ୍କାର ହେଉ, ସେନା ପାଇ ଁ ୱନ୍ 
ରାଙ୍କ୍-ୱନ୍  ପେନ ୍ସନ୍  ଲାଗୁ, ରାମ ଜନ ୍ମଭୂମି ବିବାଦର
ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଆଜି ଦେଶ କିଛି ବର୍ଷ ଭି ତରେ
ଦେଖ ିପାରିଛି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଅମୃତ କାଳ ଯାତ୍ରାସ୍ୱଧୀନତାର
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇ ଁ ନୂ ତନ ଗାଥା ରଚନା କରୁଛି। ଏହି
ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇ ଁ ଏକତା
ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକୁ ଭାରତ ନା ଁ ଦେଇଛି- ‘ସବ୍ କା
ପ୍ରୟାସ’। n
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ
କବି ହୃ ଦୟରେ ନୂ ଆ ଭାରତର ଛବି

व ोजोसाम न मे शु ्किलोंकाअं बार ह ,ै
व ोजोसाम न मे शु ्किलोंकाअं बार ह ,ै
उसीसेत ोम रे हे ौसलोंकीम ीन ार ह ,ै
उसीसेत ोम रे हे ौसलोंकीम ीन ार ह ।ै
च नु ौति य ोंकोद ख
े कर घ बर ान ाकैसा,
इन्ह ींम तें ोछि पीसं भ ाव न ाअपार ह ।ै
च नु ौति य ोंकोद ख
े कर ,घ बर ान ाकैसा
इन्ह ींम तें ोछि पीसं भ ाव न ाअपार ह ।ै
विकासकेय ज्ञम पें रि श्रम कीम ह कह ,ै
यहती मो ां भ रा त क
ीअन
ा
ुपम श्रृं गारह ै।
विकासकेय ज्ञम ें,प रि श्रम कीम ह कह ,ै
यहती मो ां भ रा त क
ीअन
ा
ुपम श्रृं गारह ै।
गर बीअम
- री बन नें ए हि ं द कभी ुजाए ं
गर बीअम
- री बन नें ए हि ं द कभी ुजाए ं
बद लत भे ार त कीय ह ीत ोप क
ु ार ह ।ै
द श
े प ह ले भ ी च लाऔर आग े भ ी बढ़ा।
अबन् इंयू डि य ाद ौड़न को
े बेत ाबह ,ै
द ौड़न हा ती न्
ो इंयू डि य क
ा सर
ा ोकार ह ै।

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା

ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି

କ�ୋଭି ଡ୍ଛାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା
ଭରତର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇ ଁନଭେମ୍ବର ମାସ ଏକ ଭଲ ଖବର ନେଇ
ଆସି ଛ।ି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏହିବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଜିଡିପି
ବିକାଶ ହାର ୮.୪ ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ ହେବା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ
କରି ଥବ
ି ାବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 1.31 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥଲା
ି । ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏପରି ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହାର
ଦୁ ନଆ
ି ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହାବାଦ୍ 
ଯେଉ ଁଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ହ�ୋଇଛି ତାହା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ
ରହିଛ।ି

ସା

ତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥଲେ
ି
ସେତେବେଳେ
ଜିଡିପି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବେଶ୍ ଦୁ ର୍ବଳ ହ�ୋଇ
ଯାଇଥଲ
ି ା। ଦରଦାମ୍ ବଢ଼ୁଥଲ
ି ା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ
ସ୍ଥିର ଥଲ
ି ା। ଦେଶ ବିକାଶ ଆଶାରେ ଥଲ
ି ା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ
ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ନୂ ଆ ମ�ୋଡ଼ ଦେବା ପାଇ ଁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଆଗରେ ଥଲ
ି ା। ହେଲେ ଏକକ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କର୍ପୋରେଟ୍
ଟି କସ ହ୍ରାସ, ଏମଏସଏମଇ, ଆଇବିସି କ�ୋଡକୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଭୃତି
ଐତିହାସି କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରାଯାଇଥଲ
ି ା କିନ୍ତୁ କ�ୋଭିଡ ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍
ତ୍ରୖମାସି କରେ ଅର୍ଥନୀତି 24.4% ତଳକୁ ଖସିଗଲା, ଲ�ୋକମାନେ
କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥଲେ
ି ।
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗଡ
ୁ ିକର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, କ�ୋଭିଡ ତାଲାବନ୍ଦୀ
ଉଠିଲା ପରେ। ଅର୍ଥାତ୍  ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର 2020
ତ୍ରୈମାସି କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଜିଡିପି ପୁନର୍ବାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ
ହ�ୋଇଥଲ
ି ା, ସକରାତ୍ମକ ଆକଳନକୁ ଫେରିଲା। ପରେ ଦେଶ
ପୁଣଥ
ି ରେ କ�ୋଭି ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗର ଭୟାବହତା ଦେଖବ
ି ା

ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ଦୃ ଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯ�ୋଗୁ ଁ ହି ଁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପୁଣି ଥରେ
ଚଞ୍ଚଳ ହ�ୋଇପାରିଥଲ
ି ା। ଏହାପରେ ଯେଉ ଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ଏଜେନ ୍ସୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିମଗ
୍ନ ାମୀ ବ�ୋଲି
ଦର୍ଶାଉଥଲେ
ି
ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣଥ
ି ରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକଳନ
ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥଲ
ି ା। 30 ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ
ଅନୁ ଯାୟୀ, 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସି କରେ
ଜିଡିପି 8.4% ହ�ୋଇଛି। ଏହା କେବଳ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ
ଉଚ୍ଚ ଜିଡିପି ହାସଲ ନୁ ହେ,ଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇ ଁ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଥଁ ରି େ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି - ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସି କରେ
ଜିଡିପି ଆକଳନର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶତ
ି ଏକ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର
ରିପ�ୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥଲ
ି ା ଯେ ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣ ଏବଂ
ଉତ୍ସବର ଋତୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ତ୍ୱରାନୱିତ
୍ କରିବ ଏବଂ
ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାହିଦା-ଯ�ୋଗାଣ ବ୍ୟବଧାନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ
ଅଧକ
ି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସି କର
ତଥ୍ୟ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ଆକଳନକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ
କରିଛି।
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ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା

ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର 8 କ�ୋର୍ସେକ୍ଟର ଭି ତରୁ 5ଟିରେ ସକାରାତ୍ମକ ହାର ଏବଂ 3ଟିରେ ସୁଧାର

20.1%

ଲଗାତାର ଚତୁ ର୍ଥ
କ୍ଵାର୍ଟରରେ ସକାରାତ୍ମକ
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା

-7.3%
ଜୁଲାଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର
(2020-21)

8.4%

0.4% 1.6%

ଅକ୍ଟୋବରଡିସେମ୍ବର
(2020-21)

ଜାନୁ ୟାରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ
(2020-21)

ଏପ୍ରିଲ୍ -ଜୁନ୍
(2021-22)

ଜୁଲାଇସେପ୍ଟେମ୍ବର
(2021-22)

ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ

2019-20

2021-22

କୃଷି

378602

407641+

ଖନନ

64905

70022+

ମ୍ୟାନୁ ଫ୍ୟାକ୍ଚରି ଂ

564742

586775+

ୟୁ ଟିଲିଟି ସର୍ଭିସେସ୍	

77469

86330+

କନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ 	

241188

240528-

ଟ୍ରେଡ୍ , ହ�ୋଟେଲ, ପରି ବହନ

638065

579113-

ଫାଇନାନ୍ସ, ରି ୟଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ 	

862867

845468-

ଲ�ୋକସେବା, ରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 443615

472861+

ଦୁ ନଆ
ି ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଆମେ
n

n

2021-22 ର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ
ରେକର୍ଡ ହ�ୋଇଥ ିବା ଏହି ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହାର ଆଶାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏହା
ଆମର ଅର୍ଥନୀତି କର�ୋନା ମୁକ୍ତ ହେବାର ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। କାରଣ
କର�ୋନା କାଳରେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଥ ିଲା ତା’ଠାରୁ ଅର୍ଥନୀତି ଯଥେଷ୍ଟ
ଭଲ ହ�ୋଇପାରିଛି। 2019ରେ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର 35.61 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଥ ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 35.71 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହ�ୋଇଛି।
ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧ ିକ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି 15.4% ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5.5%, ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 7.5% କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ
4.5% ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହ�ୋଇଛି।

ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଔପଚାରି କତା ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲି କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ�ୌପଚାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଅସଂଗଠିତ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନୁ ଷ ୍ଠାନିକ ହେବା ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରିଛି। ଆଜି,
ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନ�ୌପଚାରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶ 2020-21ରେ
15ରୁ 20 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, 2017-18ରେ 52.4 ପ୍ରତିଶତ
ଥିଲା। ଏସବିଆଇ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁ ଯାୟୀ, 2011-12ରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ
ଆନୁ ଷ ୍ଠାନିକ କରିବା ପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତିଶୀଳ ହ�ୋଇଛି। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ 2016
ପରଠାରୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନର ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି ଧାରା ଏବଂ ଗିଗ୍ ଇକ�ୋନ�ୋମିର
ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରୀକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। n
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2020-21ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଳକ୍ଡାଉନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ
କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ ିକ ପ୍ରଭାବତ
ି ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଫଳରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଆକାର
50.3% ହ୍ରାସ ପାଇ 1.30 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଥ
ଚି ିଲା। ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ
ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ଼
କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏହା ପ୍ରି-କ�ୋଭିଡ୍
ସ୍ତରଠାରୁ ମାତ୍ର 660କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପଛରେ ଅଛି।
ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବଶ୍ୱ
ି ରେ
ଦ୍ରୁତତମ ହ�ୋଇଛି। ଗତ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବଶ୍ୱ
ି ର ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ, ଆମେରିକା
(4.9%), ଚୀନ୍ (4.9%), ଜାପାନ (1.4%) ଇତ୍ୟାଦିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କମ୍
ରହିଛି। ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ସ୍ଥାନରେ ତୁ ର୍କୀ (6.9%) ରହିଛି।

ଆରବିଆଇ ଏବଂ ଏସ୍ବଆ
ି ଇ
ଅନୁ ମାନଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହାର

ଭାରତର ରି ଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁ ଯାୟୀ
ଜିଡିପି ଅଭି ବୃଦ୍ଧି 7.9% ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା
କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଜିଡିପି ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହାର
8.1% ହ�ୋଇପାରେ ବ�ୋଲି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକଳନ
କରି ଥଲା
ି । କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜିଡିପି ଅଭି ବୃଦ୍ଧି
ହାର ଏହି ଆକଳନଠାରୁ ବହୁ ତ ଆଗରେ ଅଛି।

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଗା-ଗରି
ଁ
ବ-ଚାଷୀ ଏବଂ ବ�ୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସରକାର ବଢ଼ାଇଲେ ସହାୟତାର ହାତ
ଗା-ଗରି
ଁ
ବ-ଚାଷୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାକୁ ସରକାର ଏକ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଗାର
ଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ପକ୍କା ଘର ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇ ଁଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି
କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ କେନ୍ -ବେଟୱା ଲି ଙ୍କ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁ ମ�ୋଦନ କ୍ରମେ ସରକାର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନୂ ଆ ମ�ୋଡ଼
ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେ,ଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ ଉତ୍ପାଦରେ
ବ୍ୟବହୃ ତ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ଏଣିକି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି- 2,17,257 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଚ୍ଚ
2021ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନା-ଗ୍ରାମୀଣ (PMAY-G) ଜାରି ରଖିବାକୁ
କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ଛି । ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ
'ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗୃହ' ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବ।
ପ୍ରଭାବ: ମ�ୌଳିକ ସୁବିଧା ସହିତ 'ପକ୍କା ଘର' ନିର୍ମାଣ
ପାଇ ଁ 155.75ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 'ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଗୃହ' ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯିବ। ନଭେମ୍ବର 29, 2021 ସୁଦ୍ଧା,
PMAY-G ଅଧୀନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥ ିବା 2.95 କ�ୋଟି
ଘର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟରୁ 1.65 କ�ୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି
। 15 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 2.02 କ�ୋଟି
ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବ�ୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ
2.95 କ�ୋଟି ଘରର ସାମଗ୍ରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ
2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଜାରି ରଖ ିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: କେନ୍ -ବେଟୱା ନଦୀର ସଂଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ
44,605 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 8 ବର୍ଷରେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ପ୍ରଭାବ: ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 103 ମେଗାୱାଟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍
ଏବଂ 27 ମେଗାୱାଟ ସ�ୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଏହି
ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇ ଁ କେନ୍ -ବେଟୱା ଲିଙ୍କ୍
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଥରିଟି (KBLPA) ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା
ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତ୍ରପୁର, ପନ୍ନା,

ଏବଂ ଟିକାମଗଡର ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ତଥା କମ୍ଜଳ ଅଞ୍ଚଳରେ
10.62 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା
ଯ�ୋଗାଇବ। କେନାଲ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 62 ଲକ୍ଷ
ଲ�ୋକ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବୃ ଦ୍ଧି
ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନ�ୈତିକ
ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ବିସ୍ଥାପନକୁ ର�ୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ
ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରିକ
ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେବ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ମେଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ
ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ଯେଉଥି
ଁ ପାଇ ଁ 76,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଭାବ: ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ,୍ ଯାହା ଆଜିର ଯୁଗରେ
ସ୍ମାର୍ଟଫ�ୋନ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବ�ୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତାହା
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହ�ୋଇପାରିବ। ଆଗାମୀ
6 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇ ଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଇକ�ୋସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଦେଶରେ
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସର ଡିଜାଇନ୍ , ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ , ପ୍ୟାକେଜିଂ,
ପରୀକ୍ଷଣ, ବିକଶତ
ି ହ�ୋଇପାରିବ। ଏଥ ିପାଇ ଁ 76 ହଜାର
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯ�ୋଗ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତକୁ
ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହବ୍ କରିବା ପାଇ ଁ PLI ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
2.3 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଏହାକୁ
ମିଶନ ମ�ୋଡରେ ଚଳାଇବା ପାଇ ଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର
ମିଶନ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସି ଞ୍ଚନ ଯ�ୋଜନାକୁ 2021
ମସି ହାରୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବାକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ।
ପ୍ରଭାବ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚନ ଯ�ୋଜନା ଦେଶର 22
ଲକ୍ଷ କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ନ
ତ୍ତ ଆଣବ
ି , ଯେଉଥଁ ରି େ
2.5 ଲକ୍ଷ ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ ଜାତି ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ ଜନଜାତି
କୃଷକ ସାମିଲ। n
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ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେବଭୂମି ଯାତ୍ରା
ଏବେ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାରେ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତକାଳରେ ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ଗତି ନା ଅଟକିବ, ନା ଧିମା ହେବ ବରଂ, ଆହୁ ରି ଅଧିକ
ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସଙ୍କଳ୍ପ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏକ ନୂ ଆ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ
ପରି ବହନ ଇନ୍ ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ
ଡେରାଡୁ ନ୍ ମଧ୍ୟରେ 210 କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କରି ଡର ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଅଧା ସମୟରେ ହ�ୋଇପାରି ବ।

ପି

ଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବିତୁଥ ିଲା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ବିକାଶ
ଏକ ମରୀଚିକା ସଦୃ ଶ ଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ସମୟ
ନାହି।ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ
ତାଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ପାହାଡ଼ି ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଏବେ
ଅଧ ିକ ସହଜ ହ�ୋଇପାରିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମି ଳଥ
ୁ ିବା ସାମଗ୍ରୀ
ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନକୁ ଅଧ ିକ
ଉନ୍ନତ କରିପାରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁ ସାରେ ଏହି
ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ କୃତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଗଡ଼ ନୁ ହେ, ଁ
ବରଂ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦୁ ର୍ଗ ସଦୃ ଶ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁ ନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ
ସମେତ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି
ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପରିବହନ
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ସୁବିଧା ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡେରାଡୁ ନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂ ରତା ହ୍ରାସ
ପାଇବ। ଆପଣ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡେରାଡୁ ନରେ
ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଳାନ୍ୟାସ ହ�ୋଇଥ ିବା ଏହି
ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 12,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ଏସି ଆର
ଦୀର୍ଘତମ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କରିଡର ଦେଇ ଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁ ନ୍
ଅର୍ଥନ�ୈତିକ କରିଡରର ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟ 210 କିଲ�ୋମି ଟର, ଯାହା ଉତ୍ତର
ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗାଜିଆବାଦ, ବାଗପାଟ, ଶାମଲି , ମୁଜାଫରଗାନାର,
ସାହାରନପୁର ଏବଂ ଡେରାଡୁ ନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 2023
ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର
ଅକ୍ଷରଧାମରୁ ଡେରାଡୁ ନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅର୍ଥନ�ୈତିକ କରିଡର
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତଥା ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହି
କରିଡରରୁ 51 କିଲ�ୋମି ଟର ଲିଙ୍କ୍ ରାସ୍ତା ହରିଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯ�ୋଗ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ
ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି QR କ�ୋଡ୍ 
ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।

ଜାତୀୟ

ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁ ନ୍ କରି ଡର

ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଲ�ୋକାର୍ପଣ
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଡେରାଡୁ ନରେ ପ୍ରାୟ 18,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ ହେବାକୁ ଥ ିବା ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପପାଇ ଁମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଛନ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 11ଟି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଥ ିରେ
ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁ ନ୍ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି କରିଡର (ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପେରିଫେରାଲ୍
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଜଙ୍କସନରୁ ଡେରାଡୁ ନ୍ ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏଥ ିପାଇ ଁ8300 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଡେରାଡୁ ନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ ଛଅ ଘଣ୍ଟାରୁ
ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ।

ସୁରକ୍ଷି ତ ସଂଯ�ୋଗ ସହିତ
ସାତ�ୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ ଘାଟିତ
n

n

ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଗତି ପାଇ ଁଏଥ ିରେ ଏସିଆର ସର୍ବବୃ ହତ
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର (12 କିଲ�ୋମିଟର) ନିର୍ମାଣ ହେବ
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ଡେରାଡୁ ନର ଡାଟ କାଳୀ ମଣ୍ଡପ
ନିକଟରେ 340 ମିଟର ଲମ୍ବ ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ
ଗଣେଶପୁର-ଡେରାଡୁ ନ୍ ଖଣ୍ଡରେ, ଯେପରି ଗାଡ଼ି ସହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଧକ୍କା
ହେବ ନାହି ଁସେଥ ିପାଇ ଁଅନେକ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି।

n

n

ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁ ନ୍ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି କରିଡରରେ ପ୍ରତି 500 ମିଟର
ବ୍ୟବଧାନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ 400ରୁ ଅଧ ିକ ଜଳ
ରିଚାର୍ଜ ପଏଣ୍ଟ
ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁ ନ୍ ଅର୍ଥନୖତକ
ି କରିଡରରୁ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ,
ସାହାରନପୁରର ହଲଗ�ୋଆରୁ ହରିଦ୍ୱାରର ଭଦ୍ରାବାଦ ଯାଏ ସଂଯ�ୋଗ
କରୁଥ ିବା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏଥ ିପାଇ ଁ 2000 କ�ୋଟି ରୁ
ଅଧ ିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
1600 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମନ�ୋହରପୁରରୁ କାଙ୍ଗ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିଦ୍ୱାର
ରିଙ୍ଗ ର�ୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହରିଦ୍ୱାର ସହରର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ରୁ
ବିଶେଷ କରି ଭାରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ରେ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ
କୁମାଓନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ।
ପ୍ରାୟ 1700 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥ ିବା ଡେରାଡୁ ନ୍ ପ�ୋଣ୍ଟାସାହିବ (ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ) ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ
କରିବ ଏବଂ ଦୁ ଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଯାତାୟାତ ପାଇ ଁସୁଯ�ୋଗ
ଦେବ।

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବଲ
ି ା
କରିବା ଏବଂ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧ ିକ ନିରାପଦ କରିବା ଉପରେ
ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସାତ�ୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ମଧ୍ୟ ଦେବପ୍ରୟାଗରୁ ଶ୍ରୀକ�ୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀରୁ
କ�ୋଡୟ
ି ାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NH-58 ରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର
ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥ ିଲେ।
1700 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ବ୍ୟୟରେ ଯମୁନା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ 120
ମେଗାୱାଟ ବ୍ୟାସୀ ଜଳ ବଦ
ି ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଡେରାଡୁ ନରେ ହିମାଳୟ
ସଂସ୍ କୃତି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥ ିଲା।
ହିମାଳୟ ସଂସ୍ କୃତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, 800
ସିଟ୍ ବଶ
ି ିଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ଅଡିଟ�ୋରିୟମ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ
ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ। ଏସବୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସାଂସ୍ କୃତକ
ି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ
ଯ�ୋଗଦେବା ପାଇ ଁଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍ କୃତକ
ି
ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରସାର କରିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଡେରାଡୁ ନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଅତର ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ
ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀ (ସୁଗନ୍ତ
ଧି ଚାରା ପାଇ)ଁ ର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।

ହେବ, ହାଲୁ କା ଯାନ ମଧ୍ୟ ପାର ହେବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦଆ
ି ଯିବ।
n

n

ଏହି ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡେରାଡୁ ନର ପିଲାମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇ ଁରାସ୍ତାକୁ
ସୁରକ୍ଷିତ କରି ସହରକୁ ଶଶ
ି ୁ ଉପଯ�ୋଗୀ କରିବା ପାଇ ଁଡେହରାଡୁ ନ୍
ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଥ ିଲେ।
700 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସେ ଡେରାଡୁ ନରେ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ,
ରାସ୍ତା ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ ସମନ୍
୍ବ ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଥ ିଲେ।

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁ ଲା ନିକଟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ।
ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁ ଲା 1929 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା କନ୍ତୁ
ି କମ୍
ଭାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ମାଣ
ହେବାକୁ ଥ ିବା ଏହି ବ୍ରିଜରେ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଗ୍ଲାସ ୍ ଡେକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଚ
ି ାରକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ସ୍ମାର୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହରଗୁଡକ
ି ର
ବକ
ି ାଶ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁଶ୍ରୀ ବଦ୍ନ
ରି ାଥ ଧାମ ଏବଂ
ଗାଙ୍ଗୋତ୍ରୀ-ଯମୁନ�ୋତ୍ରୀ ଧାମରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବକ
ି ାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁଭିତ୍ତି
ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ହରିଦ୍ୱାରରେ 500 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାରୁ ଅଧ ିକ ବ୍ୟୟରେ ଏକ ନୂ ତନ ମେଡକ
ି ାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ
କରାଯିବ।

କରିବ, ଯାହା 2095 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏହା
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜୀବନକୁ ଅତି ସହଜ
କରିବ। ଏହି କରିଡରର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ-ମିରଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ
ଅକ୍ଷରଧାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇ ବାଗପାଟ ନିକଟ ଇପି ଏ ଜଙ୍କସନରେ
ଶେଷ ହେବ। ତା’ପରେ 32 କି.ମି . ଏଥ ିମଧ୍ୟରୁ 18 କିଲ�ୋମି ଟର ଉଚ୍ଚ
ରାସ୍ତା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍କ, ଖଜୁରୀ ଖାସ୍ ଏବଂ ମାଣ୍ଡୋଲା ଦେଇ ଯିବ। EPE

କ୍ରସି ଂ ପରେ ଏହା ଏକ 118 କିଲ�ୋମି ଟର ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଗ ହେବ।
ରାଜପଥରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇ ଁ ସମୁଦାୟ 7 ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏବଂ
62 ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏହି କରିଡର ନିର୍ମାଣ
ସହିତ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ବ୍ୟବସାୟି କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ
ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂ ଆ ଦିଶା
ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। n

n

n
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ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

କ�ୋଭି ଡ୍19 ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ

ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ
କରି ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ

କର�ୋନା ଭୂତାଣୁର ଯେକ�ୌଣସି ଭାରି ଆଣ୍ଟ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇ ଁ ହେଲେ ସବୁ ଠାରୁ
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଥା ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର
ହେଉଛି ଟିକାକରଣ। ଯେଉମାନେ
ଁ
ଉଭୟ
ଡ�ୋଜ୍ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭି ତରେ
ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିବା ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏହିପରି ଭାରି ଆଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା
ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଏଣୁ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ଲ�ୋକଙ୍କ ଦୁ ଆର ମୁହରେ
ଁ ପହଞ୍ଚି
ଯେଉମାନେ
ଁ
ଟିକା ନେଇ ନାହାନ୍ତି ବା ଯାହାଙ୍କ
ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ ଡ�ୋଜ୍ବାକି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକା
ଦେବା ଲାଗି ହର୍ଘର ଦସ୍ତକ, ହର୍ଘର ଟିକା
ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍।ତି ଏହା ସରକାରଙ୍କ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ଏ
ଭି ତରେ ବିଶ୍ୱରେ ଓମି କ୍ରନ୍ ଭାରି ଆଣ୍ଟର ଦ୍ରୁତ
ଗତିରେ ସଂକ୍ରମି ତ ହେଉଛି। ପରି ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଦେଖି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣକୁ
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନହାନ୍ତି ବରଂ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରେସି ଂ,
ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ସହ ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍।ତି
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ରା

ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାରରେ ଚାଷ କରୁଥିବା
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ # ହର୍ଘର ଦସ୍ତକ ଅଭି ଯାନର
ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି।

ଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାର୍ ଜିଲ୍ଲା: ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ
କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥ ିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ
ସେହି ମହିଳାମାନେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ
ଅଭିଯାନରୁ ବାଦ ନପଡ଼ିବେ ସେଥ ିଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା
ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୁଘରୀ,
ମାଣ୍ଡଲା ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟିକା
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥ ିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା
ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବନାହି ଁ କି କ�ୌଣସି
ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକାକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହି।ଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ
COVID-19 ଟିକାକରଣକୁ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି
କରିବାଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା
ହେଉନା କାହିକିଁ , ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକାକରଣର
ଗତି ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହି, ଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି କ�ୋଭି ଡ
ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଭାରତରେ ଚାଲି ଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା
କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ ରହିବେ ନାହି ଁ କି ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ର ଭଙ୍ଗ
ହେବ ନାହି।ଁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଭେମ୍ବର
3ରୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ହର ଘର ଦସ୍ତକ’ ଅଭିଯାନ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ନୂ ଆ ଭାରତର ବିଜୟ ରେକର୍ଡ

55%

86%

138

ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ
ଭାବେ ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ

ରୁ ଅଧିକ ଯ�ୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ
ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଉଭୟ ଡ�ୋଜ୍
ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକା
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯାହା
ପୃଥବ
ି ୀରେ ସର୍ବାଧିକ

ରୁ ଅଧିକ ଯ�ୋଗ୍ୟ
ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମ ଡ�ୋଜ୍
ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

100%

ଟିକାଦାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଛି

ଭାକ୍ସିନ୍ ମ�ୈତ୍ରୀ – ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ 
ଜାନୁ ୟାରୀ 20, 2021ରେ ଭାକ୍ସିନ୍  ମ�ୈତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ
ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଟିକା ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥ ିଲା।
କିଛିଦିନ ଏଥ ିରେ ବିରାମ ଆସି ବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 14, 2021କୁ
ଏହା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ଦେଶ
ପଡ଼�ୋଶୀ ନେପାଳ, ମ୍ୟାନ୍ ମାର, ଇରାନ୍  ଓ ବଂଲାଦେଶକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦
ଲକ୍ଷ ଟିକା ପ୍ରାଦାନ କରିଛି। ଏବେ ‘ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ୯୬ଟି ଦେଶକୁ
ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଛି।

ଭୟଙ୍କର କ�ୋଭି ଡ୍ପରି ସ୍ଥିତର
ି େ ମଧ୍ୟ ଦେଶ
100 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ କ�ୋଭି ଡ ଟିକା ପ୍ରଦାନ
କରି ବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଆମେ 150 କ�ୋଟି ଟିକାଦାନ ସଂଖ୍ୟା
ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛୁ। ନୂ ତନ ଭାରି ଆଣ୍ଟର
ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଇଛି।
ଏହି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ
ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା।

- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

କ�ୋଭି ଡ୍19 ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ

ଆରମ୍ଭ କରିଥ ିଲେ ଯେଉଥଁ ିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ଘର ହେଉ
ବା ଚାଷଜମି ଅଥବା କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥ ିଲେ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥ ିଲା ଟିକାକରଣରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହି ଏବଂ
ଁ
100%
ଟିକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହ�ୋଇପାରିବ। ଏହି କମ୍ ସମୟ
ଭି ତରେ ଦେଶର 86 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡ�ୋଜ
ପ୍ରଦାନ ହ�ୋଇପାରିଛି। ଭାରତର ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆଜି ବିଶ୍ୱ
ପାଇ ଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେ, ଁ ଭାରତର
ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି
ଏବଂ ଭାରତରେ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧ ିକ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଟିକାଦାନ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି କରାଯିବା ସହ ମାଗଣା COVID ଟିକାଦାନ
ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉ ଁ ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା
କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ସେଠାରେ ତୁ ରନ୍ତ ଟିକା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଡ୍ରୋନ୍ 
ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିପର
ୁ , ନାଗାଲାଣ୍ଡ
ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକ�ୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକା
ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଆଇସି ଏମଆର 'ଆଇ-ଡ୍ରୋନ୍ ' ବ୍ୟବହାର
କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଯଦି ଭାରତର
ଲ�ୋକମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁ ହେ'।ଁ 'ସାବକା ସାଥ, ସବ୍ କା ବିକାଶ'ର ମନ୍ତ୍ର
ଅନୁ ସରଣ କରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ
ଏହାର 100 ପ୍ରତିଶତ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ବିପଦକୁ ଟଳିନାହି,ଁ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ
ଭାରତରେ ଚାଲି ଥ ିବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ କ�ୋଭି ଡ ଟିକାକରଣ
ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 138କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଟିକା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି। କ�ୋଭି ଡକୁ ର�ୋକିବା ପାଇ ଁ କେବଳ ଦୁ ଇଟି ଉପାୟ
ଅଛି। ଗ�ୋଟିଏ ଟିକାକରଣ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସୁରକ୍ଷି ତ ଆଚରଣ।
ଆମକୁ ମନେ ରଖ ିବାକୁ ହେବ ଯେ କ�ୋଭି ଡ ବିପଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ
ହ�ୋଇନାହି।ଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିକାକରଣ ସହିତ ପ୍ରତିଷେଧକ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହ
କ�ୋଭି ଡ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଅନୁ ସରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ନିରୀକ୍ଷଣ ବଢ଼ାଅ: WHO
ବିଶ ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) କହିଛି ଯେ କ�ୋଭି ଡର ନୂ ତନ
ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମି କ୍ରନ୍ 63ଟି ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଏହାର
ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧ ିକ। WHO
ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ନୂ ତନ ଭରିଆଣ୍ଟ କାହିକିଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର
ବିସ୍ତାର ହେଉଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହ�ୋଇନାହି।ଁ ଗତ 24
ନଭେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷି ଣ ଆଫ୍ରି କାରେ କର�ୋନାର ଓମି କ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ
ଚିହ୍ନଟ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏହି ସମୟଠୁ ଭାରତ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି
ଉପରେ ନଜର ରଖ ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ନିୟମି ତ ତଦାରଖ
କରୁଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷି ଣ ପୂର୍ବ ଏସି ଆ WHOର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ.
ପୁନମ୍ ଖେତ୍ରପାଲଙ୍କ ମତରେ ଗ�ୋଟିଏ ନୂ ଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆସି ବ
ଅର୍ଥ ନୁ ହେ ଯେ,
ଁ
ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁ ରି ଖରାପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ
ଯେ, ଏସବୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭି ତରକୁ ଆସିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ
ମହାମାରୀ ଏବେ ବି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ୍।
ଏଥ ିସହିତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁ ତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। n
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ସବୁଘରେ ବିଜଳ
ୁ ି
ଜୀବନରେ ଚମକ
କ�ୌଣସି ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଏହା ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାଧନ ଏବଂ ଏହାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଥାଏ।
ଭାରତ ପରି ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରର 20 ପ୍ରତିଶତ ଆଲ�ୋକୀକରଣ ପାଇ ଁବ୍ୟବହୃ ତ ହୁ ଏ। ଦିନେ ସମୟ ଥିଲା
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆଲ�ୋକୀକରଣ ପାଇ ଁଲ�ୋକେ ପାରମ୍ପରି କ ବଲ୍ ବ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଜଳ
ୁ ି ଖର୍ଚ୍ଚ ତ
ବଢ଼ୁଥିଲା ତା ’ସହ ବିଜଳ
ୁ ି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ହେତୁ ପରି ବେଶ ଉପରେ ତାହାର
କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥଲା
ି । ଏଥିପାଇ ଁବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତାକରି , ବଜାରରେ ଏଲଇଡି ବଲ୍ ବ ବିକ୍ରି ପାଇ ଁପରି ବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା।
ହେଲେ ଏହି ବଲ୍ ବ ମହଙ୍ଗା ହେଲେ ତ ଲ�ୋକ କିଣପ
ି ାରି ବେ ନାହି କି
ଁ ସାଧାରଣରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରି ବ
ନାହି,ଁ ଏଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ5 ଜାନୁ ୟାରୀ 2015 ରେ ଉଜାଲା ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଯାହା
ମାଧ୍ୟମରେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ଏଲ୍ ଇଡି ବଲ୍ ବ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 37 କ�ୋଟି
ଏଲଇଡି ବଲ୍ ବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପ୍ରତି ଘର ହ�ୋଇଛି ଆଲ�ୋକିତ।

ତେ

ଲଙ୍କାନାର ସି କନ୍ଦରାବାଦସ୍ଥିତ ଏକ ଅନାଥ
ଆଶ୍ରମରେ ରହୁ ଥ ିବା 15 ବର୍ଷୀୟା ମର୍ସି ସୁଜାନ୍
ଜଣେ ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ପ୍ରତିଭା। ସେ ପି ଆନ�ୋ ବଜାଇବା
ଏବଂ କରାଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ
ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ
ବିଷୟ । ସେ କହନ୍ତି, “ନୂ ତନ ଏଲଇଡିରେ ପୁରୁଣା ବଲ୍ ବ ଅପେକ୍ଷା
ଅଧ ିକ ଆଲୁ ଅ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ
ମୁ ଁ ପୁରୁଣା ବଲ୍ ବରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ପଢ଼ୁଥ ିଲି , କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁ ଁ
ନୂ ତନ ବଲ୍ ବରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରୁଛି।” ହରିୟାଣାର
ସ�ୋନିପତ୍  ଦେଇ ଯାଉଥ ିବା ରାଜପଥରେ A1 ଢାବାର ମାଲି କ
ଦେବଦତ୍ତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଢାବାରେ ଲାଗିଥ ିବା ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ କୁ
ବଦଳାଇ ଏଲ୍ ଇଡି ବଲ୍ ବ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବିଜଳ
ୁ ି
ବିଲ୍, ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 45 ହଜାରରୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ଖସି
ଆସି ଛି। ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲ�ୋକିତ ଢାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ
ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଉଭୟ ମର୍ସି ଓ ଦେବଦତ୍ତ ସେହି ଲ�ୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ
ସାମି ଲ୍ ଯାହାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ UJALA ସ୍କି ମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
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ଶସ୍ତା ଏଲଇଡି ବଲ୍ ବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଉଜାଲା (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All
(UJALA)) ଯ�ୋଜନା, 5 ଜାନୁ ୟାରୀ 2022ରେ 7 ବର୍ଷ ପୂରଣ
କରିବ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଘରକୁ ଆଲ�ୋକିତ କରିବା ଲାଗି
ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଭି ତରୁ ଏହା ଗ�ୋଟିଏ।
କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେ, ଁ ଉଜାଲା ଯ�ୋଗୁ ଁଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁ ନିଆର
ସବୁ ଠୁ ବଡ ଏଲଇଡି ବଜାରରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି। ଜୁଲାଇ
19ରେ ସରକାର ବଣ୍ଟନ କରିଥ ିବା ଏଲଇଡି ବଲ୍ ବ ସଂଖ୍ୟା 13.3
କ�ୋଟି ଥ ିବାବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 177% ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇ 36.78 କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ
ଥ ିବା ଏନର୍ଜି ଏଫିସି ଏନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଲି ମିଟେଡ୍ PSUର ମି ଳିତ
ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। UJALA
ଯ�ୋଜନା ଏଲଇଡି ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରଭାବାଳୀ ଅବଦାନ ପାଇ ଁ
'ଦକ୍ଷି ଣ ଏସି ଆ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରିମେଣ୍ଟ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ଆୱାର୍ଡ -2017,
'ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସଲି ଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇଟିଙ୍ଗ୍' ପୁରସ୍କାର ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ
ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ଫ୍ ଲାଗଶ
୍ ପ
ି ୍ ଯ�ୋଜନା

ଉଜାଲାରେ ଘର ହେଉଛି ଆଲ�ୋକିତ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଜାଲା ଯ�ୋଜନା ରୂପରେ ନୂ ତନ ଆରମ୍ଭ
n

n

n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଜାଲା ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁ ଠାରୁ ଶସ୍ତା ଏଲଇଡି
ବଲ୍ ବ ଭାରତରେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯାଉଛି।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ପରିବାରକୁ 3 ରୁ 4ଟି ବଲ୍ ବ ଦିଆଯାଉଛି।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 15 ରୁ 20 କ�ୋଟି
ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ 60 କ�ୋଟି ସବସିଡିଯୁକ୍ତ
ଏଲଇଡି ବଲ୍ ବ ଉପଲବ୍ ଧ କରାଯାଇଛି।
2014ରେ ଗ�ୋଟିଏ ଏଲ୍ ଇଡି ବଲ୍ ବ ପ୍ରାୟ 310
ଟଙ୍କା ଥ ିବାବେଳେ ତାହା ଏବେ 70 ଟଙ୍କାକୁ
ଖସି ଆସିଛି।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ପାଇ ଁକେନ୍ଦ୍ର କିମବା୍ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ�ୌଣସି ସବସିଡି
ନଆ
ି ଯାଉ ନାହି।ଁ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଯାହା
ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହା ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ସେବା
ଲିମିଟେଡ୍ (EESL) ବହନ କରୁଛି । କାର୍ବନ
ଟ୍ରେଡଂି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯ�ୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ
ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରି ଚୟ
ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି: ବାର୍ଷିକ ଘର�ୋଇ
ବିଲ୍ ପ୍ରାୟ 15 ପ୍ରତଶ
ି ତ ହ୍ରାସ ପାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ
ବାର୍ଷିକ 1600 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବଦ
ି ୍ୟୁତ୍ ବଲ
ି ରେ
ସଞ୍ଚୟ କରେ।
ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଉତ୍ପାଦନ - ଭାରତ ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ
ବିଶ୍ୱର ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ବୃ ହତ୍ତମ ଏଲଇଡି ବଜାର,

ଯାହାକି ବାର୍ଷିକ 2140 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା।
ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯ�ୋଗଦାନ - ଦୁ ର୍ଲଭ
ଶକ୍ତି ସମଳ
୍ବ ର ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର
ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନକୁ 3 ବଲ
ି ି ୟନ ଟନ୍ ହ୍ରାସ
କରିବ, ଯାହା ପ୍ରତବ
ି ର୍ଷ 2.7 ମିଲିୟନ୍ କାର୍
ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ସହିତ ସମାନ।

ଏଲଇଡି କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ସଞ୍ଚୟ କରାଏ
n

n

n

n

ଲାଇଟ୍ ଏମି ଟିଙ୍ଗ୍ ଡାୟ�ୋଡ ଥ ିବା 7
ୱାଟ୍ ବଲ୍ ବରୁ ମି ଳିଥ ିବା ଆଲୁ ଅ 14
ୱାଟ CFL ଏବଂ 60 ୱାଟ ICL ସହ
ସମାନ।
ଏଲଇଡି ବଲ୍ ବ ICL ତୁ ଳନାରେ
90% ଶକ୍ତି ଏବଂ CFL ତୁ ଳନାରେ
50% ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ।
140 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ,
ଏଲଇଡି ବଲ୍ ବ 1 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍
ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ CFL
ଦ୍ୱାରା 2 ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ICLରେ 9
ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ।
140 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର ପାଇ,ଁ ଏକ
ଏଲଇଡି ବଲ୍ ବ 4 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର
ବିଜଳ
ୁ ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥ ିବାବେଳେ CFL 8
ଟଙ୍କା ଏବଂ ICL ସମାନ ସମୟ ପାଇ ଁ
36 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ n

ବିଜଳ
ୁ ି ସଞ୍ଚୟ

4800

କ�ୋଟି ୟୁ ନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ
ବିଜଳ
ୁ ି ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି,
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉଜାଲା
ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ

19,110
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ
ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବେ
ହେଉଛି ସଞ୍ଚୟ

9,565

ମେଗାୱାଟରୁ ଅଧିକ
ବିଜଳ
ୁ ି ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଲା,
ପ୍ରତିତବର୍ଷ ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଲାଗି

ତ୍ୱରି ତ ଅଗ୍ରଗତି
n

ବର୍ଷକୁ 3,86,98,387 ଟନ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର
ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଲା । 1.10 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍
ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି। 72 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଟ୍ୟୁବ୍
ଲାଇଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। 23 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ପଙ୍ଖା
ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥ ିଲା।

ଦେଶ ପାଇ ଁଏକ ଏମିତି ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା
ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଜଳ
ୁ ି ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ, ଆଲୁ ଅ
ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ପକେଟ୍ ରୁ ବି କମ୍ଖର୍ଚ୍ଚ
ହେବ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ହି ଁଉଜାଲା
ଯ�ୋଜନା ଜନ୍ମ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏଲଇଡି ଉତ୍ପାଦନକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା ପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ
ନିଆଯାଇଥିଲା। ନୀତି ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଫଳରେ ବଲ୍ ବର ମୂଲ୍ୟ କମିଲା ଏବଂ
ଲ�ୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଫାଇଦା
ଜାଣିଲେ, ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିଲା।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ଯେଉମାନେ
ଁ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହ୍ନି ଜଳାଇ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଲାଗି ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଥଲେ
ି

ଭାରତର ଗ�ୌରବମୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱର ମହାନ ବିପବ
୍ଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ବର୍ଗ ଓ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲ�ୋକ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁ ସାରେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି । ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନର ପରି ଣାମ
ସ୍ୱରୂପ ଆମେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଭାବେ ଦେଖିବାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଲୁ । ଆଜି ଏହି
ଦିନକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମହାନ ଦିନଟିର ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ତଥା ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଜୀବନ ଝାସ
ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଲାଗି ଆମେ ଆଜାଦୀକା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହିକ୍ରମରେ
‘ନ୍ୟୁଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର’ରେ ଲଗାତାର ଦେଶର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ତାଜା କରି ବା ଲାଗି ଏକ ବିଶେଷ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରକାଶନ
ଜାରି ରହିଛ।ି ଏଥର ସଂଖ୍ୟାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଭାଇ ଦେଶାଇ , ତିଲକା ମାଞ୍ଝି , ଡା. ସଇଫୁ ଦ୍ଦିନ୍କିଚଲୁ , ବିଷ୍ଣୁ
ଦାମ�ୋଦର ଚିତଲେଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯେଉମାନେ
ଁ
କେବଳ ଇଂରେଜଙ୍କ ତାଡ଼ନାର ଶିକାର ହ�ୋଇଥିଲେ ତାହା ନୁ ହେ,ଁ ଏମିତି
ଆଦର୍ଶ ଆମ ଆଗରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ସର୍ବଦା ଅନୁ କରଣୀୟ..।
40

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜାନୁ ଆରୀ, 2022

ଜାତୀୟ

ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହଯ�ୋଗୀ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ
ମହାଦେବ ଭାଇ ଦେଶାଇଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଜନ୍ମ - 1 ଜାନୁ ଆରୀ 1892 - 15 ଅଗଷ୍ଟ 1942

ଜା

ତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ଅଗଷ୍ଟ 1942 ରେ ମୁମବା୍ ଇରେ ନଜ
ି ର ଐତିହାସିକ
ସଚିବ ଥ ିଲେ ମହାଦେବ ଭାଇ ଦେଶାଇ,
ଭାଷଣରେ ' Do or Die ' ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥ ିଲେ
କନ୍ତୁ
ି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ବୟସର
। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ସକାଳେ ଇଂରେଜମାନେ
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥ ିଲା। ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁ ହିଙ୍କ
ଁ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ , ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ଆଦିଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ମଧୁର ଥ ିଲା।
ଗିରଫ କରି ପୁନେର ଆଗା ଖାନ ପ୍ୟାଲେସରେ
ଏହି କାରଣରୁ କେହି କେହି ମହାଦେବ ଦେଶାଇଙ୍କୁ
ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥ ିଲେ। ଏହି ଜେଲରେ ଅଗଷ୍ଟ
ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଛାୟା ବ�ୋଲି କହନ୍ତି।
15 ରେ ହୃ ଦଘାତରେ ମହାଦେବ ଦେଶାଇଙ୍କର
ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ପାଇ ଁ ଏତେ ସଜାଗ ଥ ିଲେ
ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ
ସେ କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ
କହିଥ ିଲେ ଯେ ସେ 50 ବର୍ଷର ଜୀବନରେ 100
ବ�ୋଲି ବି କହୁ ଥ ିଲେ। ଏକଧାରାରେ ସେ ମହାତ୍ମା
ବର୍ଷର କାମ କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା
ସ୍ନାତକ
ପରେ
ସେ
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାଇପିଷ୍ଟ , ଅନୁ ବାଦକ , ପରାମର୍ଶଦାତା,
ଅନୁ ଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସମାଧ ି ଆଗା ଖାନଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ
ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ
କ୍ୟୁରିଅର୍, ଟ୍ରବଲସୁଟର୍ ବ�ୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଏହାର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ
କରି ଥଲେ
ି
ଏବଂ
ସେ ଜଣେ ର�ୋଷେଇଆ ମଧ୍ୟ ଥ ିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ
ଯେତେବେଳେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥ ିଲା,
ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତିରେ
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଚୁ ଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମାଧ ି ମଧ୍ୟ ମହାଦେବ
ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗ
କରୁଥ ିଲେ। ଦେଶାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ
ଦେଶାଇଙ୍କ ସମାଧ ି ନକ
ି ଟରେ ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ଦେଇଥିଲେ |
ହେତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କସ୍ତୁରବା
ଜାନୁ ଆରୀ 1 , 1892 ରେ ସୁରତର ଏକ ଗ୍ରାମରେ
ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଥ ିଲେ।
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥ ିବା ମହାଦେବ ଦେଶାଇ,
1917 ମସିହାରେ ଦେଶାଇଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ 'ମାଇ ଏକ୍ସପେରୀମେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ' ର
ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁ ବାଦ କରିଥ ିଲେ । ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡାଏରୀ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଭି ତରେ ଥ ିବା ଲୁ କ୍କାୟିତ ଗୁଣଗୁଡକ
଼ି ୁ ଚିହ୍ନିଥ ିଲେ।
ଲେଖୁଥ ିଲେ। ଏହି ଡାଏରୀରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର
ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରିଥ ିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତ୍ୟାଦି ବଷ
ି ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବବ
ି ରଣୀ ମିଳଥ
ି ିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ
ସେହିଦିନଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍  1917ରୁ ହିଗାନ୍ଧି
ଁ ଜୀଙ୍କ ସହ ଦେଶାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ
ଚରିତ୍ର , ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦର୍ଶନକୁ ବୁ ଝବ
ି ା ପାଇ ଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି
ବଢ଼ିଥ ିଲା। ଆଉ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1942 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶାଇଙ୍କ ଶେଷ
ଡାଏରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ।
ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ନିରନ୍ତର ରହିଥ ିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 8

ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ
ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ତିଲକା ମାଞ୍ଝି
ଜନ୍ମ : 11 ଫେବୃଆରୀ 1750, ଶହୀଦ : 13 ଜାନୁ ଆରୀ 1785

ଜା

ନୁ ୟାରୀ 13, 1784 ରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘ�ୋଡ଼ା
ଚଢ଼ି ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀକ୍ଷକ କ୍ଭ
ଲି ଲାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସି ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ, ତତ୍ କ୍ଷଣାତ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ
ବଷ
ି ାକ୍ତ ତୀର ଚଳାଇଲେ। ସେଇଠି ଟଳପ
ି ଡଥ
଼ି ିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଂରେଜ ଅଧ ିକାରୀ। ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ
ହେଉଛନ୍ତି ବିହାର ଭାଗଲପୁର ଜଲ୍
ି ଲା ସୁଲତାନଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ତିଲକପୁର ଗା ଁ ବାସିନ୍ଦା ତିଲ୍କା ମାଞ୍ଝି ।
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରମାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ବ�ୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହି।ଁ ଯେତେବେଳେ
ଇଂରେଜଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଠାରେ କେହି ପାଟି ଖ�ୋଲୁ ନଥ ିଲେ ସେତେବେଳେ ତିଲକା ମାଞ୍ଝି ଙ୍କ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନଜ
ି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ସାହସ ଯ�ୋଗାଇଥ ିଲା। ଆଉ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥ ିଲା ଜନ ବିଦ୍ରୋହ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କଳ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଥରେ
ରାତି ସମୟରେ ତଲ
ି କା ମାଞ୍ଝି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଛ
ି ି ବପ
ି ବ
୍ଲ ୀ ବନ୍ଧୁ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥ ିଲେ,

ପାହାଡ଼ି ଭାଷାରେ
ତିଲକାର ଅର୍ଥ
ହେଉଛି ରାଗି ଏବଂ
ଲାଲ୍ ଆଖିବାଲା
ଚେହେରା
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ଜାତୀୟ

ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ଆଉ ଏହି ସମୟରେ
ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ
କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହି ଅକସ୍ମାତ ଅତର୍କିତ
ଆକ୍ରମଣରେ ଯଦଓ
ି ମାଞ୍ଝି ଖସି ପଳାଇବାରେ
ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥ ିଲେ କନ୍ତୁ
ି ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କର
ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥ ିଲା। ଏହାର କଛ
ି ିବର୍ଷ ପରେ 13
ଜାନୁ ୟାରୀ 1785ଦନ
ି , ବ୍ରିଟିଶ ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ତଲ
ି କାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଘ�ୋଡ଼ା
ପଛରେ ବାନ୍ଧି ଭାଗଲପୁରଯାଏ ଟାଣଟ
ି ାଣି
ନେଇଥ ିଲେ। ଘ�ୋଡ଼ା ପଛରେ ଘ�ୋସାରି
ହ�ୋଇ ଅନେକ ମାଇଲ୍  ଏପରି ଟଣାହେବା
ପରେ ବି ବଞ୍ଥ
ଚି ିବା ଦେଖ ି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ହ�ୋଇଗଲେ । ହେଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ
ତାଙ୍କୁ ଭଗଲପୁର ଛକଠାରେ ଥ ିବା ଏକ ବିରାଟ
ବରଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ହସି ହସି ସେ ବି
ବରଗଛର ଫାଶରେ ଝୁ ଲିଗଲେ। ପରେ ଏହି
ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ
ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଆଉ ଲ�ୋକଗୀତରେ
ଗାଇଲେ ‘ହାସୀ
ଁ ହାସୀ,
ଁ
ଚଢ଼ଗ�ୋ ଫାଶୀ’।
11 ଫେବୃ ଆରୀ 1750 ରେ ଜନ୍ମ ତଲ
ି କା
ଜଣେ ପାହାଡ଼ି ଯୁବକ ଥ ିଲେ। ତାଙ୍କ ନା ଁ ଥ ିଲା
ଜବରା ପାହାଡଆ
଼ି । କନ୍ତୁ
ି ଦିନେ ତାଙ୍କ ଲାଲ୍ 
ଆଖ ି ଓ ବଳଷ
ି ୍ଠ ଚେହେରା ଦେଖ ି ଇଂରେଜ
ଅଧ ିକାରୀ ଭୟଭୀତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ
ନା ଁ ଦେଇଥ ିଲେ ତଲ
ି ୍ କା। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ
ତଲ
ି ୍ କା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲାଲ୍  ଆଖ ିରେ
କ୍ରୋଧ ିତ ଚେହେରା। 1771 ରୁ 1784 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବ୍ରିଟଶ
ି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ 13 ବର୍ଷ ଧରି
ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥ ିଲେ। ଏହି ସମୟରେ
ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମହାଜନ ଓ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ନଦ
ି
ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥ ିଲେ। ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା
ଡାକରା ଦଆ
ି ଯାଇଥ ିବା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହରେ
ବି ସେ ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇଥ ିଲେ।
ତାଙ୍କ
ନାରେ
ଁ
ଭାଗଲପୁରରେ ତଲ
ି କା ଭାଗଲପୁର
ବଶ୍ୱ
ି ବଦ
ି ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ଏହା
ସହିତ ତାଙ୍କ ବୀରତାର ଗାଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ବଙ୍ଗୀୟ ଲେଖକ ମହାସ୍ୱେତା ଦେବୀ ବଙ୍ଗଳା
ଭାଷାରେ ' ଶାଲଗିରିର୍ ଡାକେ’ ଉପନ୍ୟାସ
ରଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମରେ ଆଦବ
ି ାସୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥ ିଲା। ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ଝାସ ଦେଇଥ ିବା ବୀର ସହୀଦମାନଙ୍କୁ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ପ୍ରତବ
ି ର୍ଷ ୧୫
ନଭେମ୍ବରକୁ ଜନଜାତୀୟ ଗ�ୌରବ ଦସ
ି ଭାବେ
ପଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
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ପୃଥକ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନକୁ ବିର�ୋଧ କରୁଥିଲେ
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଡ. ସଇଫୁ ଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ
ଜନ୍ମ : 15 ଜାନୁ ଆରୀ 1888, ମୃତ୍ୟୁ : 9 ଅକ୍ଟୋବର 1963

ଯିନାମ ଶୁଣଛି ନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଥ ିବେ ଯେ,
ଏ ଅମୃତସରର ଜଲି ଆନୱାଲା ବାଗ

ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଠାରେ
ଁ
ବ୍ରିଟିଶ
ଅଧ ିକାରୀ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ
ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହ�ୋଇଥ ିବା ଶହ ଶହ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥ ିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ
ଏକ ହଜାର ଲ�ୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥ ିବାବେଳେ
ଅନେକ ଲ�ୋକ ଆହତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ସେଦିନ
ଜାଲି ଆନୱାଲା ବାଗରେ ଏକାଠି ହ�ୋଇଥ ିବା
ଜନତା କାହା ପାଇ ଁ ନୁ ହେ ଁ ବରଂ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ
15 ଜାନୁ ୟାରୀ 1888ରେ
ନେତା ଡ. ସଇଫୁ ଦ୍ଦିନ୍ କିଚ୍ଲୁଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀକୁ
ଅମୃତସରରେ ଜନ୍ମ
ବିର�ୋଧ
କରି
ଏକାଠି
ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ହ�ୋଇଥିବେ ଡ. କିଚ୍ଲୁ
ଯେତେବେଳେ 1919 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ
କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ
ସରକାର ର�ୋୱଲେଟ୍ ଆକ୍ଟ ପାସ କଲେ, ଡ.
ସ୍ନାତକ ଏବଂ ଜର୍ମାନ୍
କିଚ୍ଲୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିର�ୋଧରେ ଦୃ ଢ଼ ସ୍ୱର
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିଏଚ୍ ଡି
ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥ ିଲେ। ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ଆଇନ
ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୱାରେଣ୍ଟ
ହାସଲ କରି ଥଲେ
ି ।
ବିନା ଗିରଫ କରିପାରିବା ନେଇ ନିୟମ ଥ ିଲା।
ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ
ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିର�ୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ
ଅହିଂସା ସତ୍ୟଗ୍ରାହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କିଚ୍ଲୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରିଥ ିଲେ।
ଏହା କିଚ୍ଲୁଙ୍କ ଡାକରାର ପ୍ରଭାବ ଥ ିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 1919 ରେ ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ
ସଭାରେ ପ୍ରାୟ 30,000 ଲ�ୋକ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଷଣ
ଦେଇଥ ିଲେ। ଏହା ପରେ ଡ କିଚ୍ଲୁ ଏବଂ ଡ. ସତ୍ୟପାଲ 9 ଅପ୍ରେଲ 1919ରେ ଏକ
ସରକାରୀ ବିର�ୋଧୀ ଶ�ୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଥ ିଲେ। ଅମୃତସରରେ ଏହି ଶ�ୋଭାଯାତ୍ରା
ଯଥେଷ୍ଟ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥ ିଲା। ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାର ଏହା ଦେଖ ି ଭୟଭୀତ ହେଲେ।
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। 15
ଜାନୁ ଆରୀ 1888 ରେ ଅମୃତସରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥ ିବା ଡ. ସଇଫୁ ଦ୍ଦିନ କଚ
ି ଲୁ
କେମ ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ଜର୍ମାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିଏଚଡି କରିଥ ିଲେ।
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଥ ିବା କିଚଲୁ ଖ�ୋଲାଖ�ୋଲି
ଭାବେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅସହଯ�ୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥ ିଲେ ଏବଂ ଖ ିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା
ଗ୍ରହଣ କରିଥ ିଲେ। ସେ ଏପରି ଜଣେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତା ଥ ିଲେ ଯିଏକି ମୁସଲିମ୍
ଲିଗର ପୃଥକ ପାକିସ୍ତାନର ଦାବିକୁ ତୀବ୍ର ବିର�ୋଧ କରିଥ ିଲେ। 1947 ମସିହାରେ ଦେଶ
ବିଭାଜନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ମତ ରଖ ିଥ ିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେ, ଁ ସେ ଦଲ୍
ି ଲୀର ଜାମିଆ
ମିଲିଆ ଇସଲାମିଆର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାତା ଥ ିଲେ। ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠିତ ଯୁବା
ଭାରତ ସଭା ପଛରେ ସେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥ ିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ
କିଚଲୁ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ସ�ୋଭି ଏତ୍ -ଭାରତ ସମ୍ପର୍କର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ
କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖ ିଥ ିଲେ। ସେ 1952 ମସିହାରେ ଲେନିନ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥ ିବା ପ୍ରଥମ
ଭାରତୀୟ। ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଜଲି ଆନୱାଲା ବାଗ
ସ୍ମାରକୀର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି।

ଜାତୀୟ

ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା
ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ
ବିଷ୍ଣୁ ଦାମ�ୋଦର ଚିତଲେ
ଜନ୍ମ : ଜାନୁ ଆରୀ 4, 1906, ମୃତ୍ୟୁ – 1961

ବିକ�ୋଲହାପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥ ିଲେ । ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ତଥା

ଷ୍ଣୁ ଦାମ�ୋଦର ଚିତ୍ତେଲ 4 ଜାନୁ ଆରୀ , 1906 ରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର

ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତା ଭାବେ ସେ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥ ିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ୍
ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦୃ ଢ଼ ବିର�ୋଧୀ ଥ ିବା ଚତ
ି ଲେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ
ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥ ିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ସେ କୃଷକ
ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ
ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ ିଲେ।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ
ଆହୱା୍ ନ
ଦଆ
ି ଯାଇଥ ିବା
ଲବଣ ସତ୍ୟଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ
ସେ ଭାଗ ନେଇଥ ିଲେ।
ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭାଇ
ଚତ
ି ଲେ ନାମରେ ପରିଚତ
ି
ଥ ିଲେ। 1929 ମସିହାରେ
ପୁଣେରୁ
ଭାଇ ଚତ
ି ଲେ,
ବଏ
ି
ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ
ହ�ୋଇଥ ିଲେ। କନ୍ତୁ
ି ଭାରତକୁ
ବିଷ୍ଣୁ ଦାମ�ୋଦର ଚିତଲେ
ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇ ଁ ଚାଲିଥ ିବା
ମାକ୍ସବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ
ଜାତୀୟ
ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ
ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟି ପର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ
ହେତୁ ସେ ଏମଏ ପରୀକ୍ଷାରେ
ବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି
ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ
ହ�ୋଇପାରି
ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ
ନାହିନଥ
ଁ ିଲେ।
ବଷ୍
ି ଣୁ
ନଥିଲେ।
ଦାମ�ୋଦର ଚତ
ି ଲେ ଏପରି
ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥ ିଲେ,
ଯିଏ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା
ଆକୃଷ୍ଟ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ବି ଥ ିଲେ। ହେଲେ
ସେ ଦଳର ନୀତକ
ି ୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁ ସରଣ କରିନଥ ିଲେ। ଯେତେବେଳେ
ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନୀତକ
ି ୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିପରୀତ ବ�ୋଲି
ଦେଖ ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଭୟରେ ଏହାକୁ ଖ�ୋଲାଖ�ୋଲି ବିର�ୋଧ
କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ 1942 ର
ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିର�ୋଧ କରିଥ ିଲେ, ଭାଇ ଚିତଲେ ତାହାକୁ
ସମର୍ଥନ କରିଥ ିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି
ଦେଇଥ ିଲା। କନ୍ତୁ
ି ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆଖ ିରେ
ରଖ ି 1951 ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ନଆ
ି ଯାଇଥ ିଲା। ଚୀନ୍
ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ପୁଣଥ
ି ରେ ଭାରତୀୟ
କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଦର୍ଶଗତ ପମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହ�ୋଇଥ ିଲା। କେବଳ
ଏତକ
ି ି ନୁ ହେ, ଁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ
ସେ ଗ�ୋଆ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଥ ିଲେ।n

ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ଏମି
ତतି ପ୍ରତି
आजादी
के अमृ
महोत्सवଧ୍ୱकीନୀତ
देश भर मेंହ�ୋଇଛି
गूंज

ଆଜାଦୀ
ଅମୃ
कौशल विकास,କା
उद्यमिता
औरତ
इलेक्ମହ�ୋତ୍ସବ
ट् रॉनिक्स और सूचना

·

प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 29 नवंबर, 2021
ଦକ୍ଷତା ବକ
ି ାଶ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକ୍ସ
ି ଏବଂ ସୂଚନା
कोପ୍ରଯୁ
सप्
त
ाह
भर
चलने
वाले
कार्य
क्र
म
‘आजादी
डिजिटल
କ୍ତିବଦ
ି ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 29 ନଭେମ୍ବରका2021
ରେ
महोत्सव’
काବ୍ୟାପୀ
शुभारंभକାର୍ଯ
किया।
प्रत्କାयेकଡଜିदिन
इलेମହ�ୋତ୍ସବ'
क्ट्रॉनिक्स
ଏକ ସପ୍ତାହ
୍ୟକ୍ରମइसका
'ଆଜାଦୀ
ଟ
ି ାଲ୍
ଆରମ୍ଭ
ିଲେ । ଏହି ଉତ୍ସବର
ି ଦନ
ି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ
କ୍ସ
ି
और
सूचକରିଥ
ना प्रौद्योगिकी
मंत्रालयପ୍ରତ୍ୟେକଟ
(एमईआईटीवाई)
के एक
ଏବଂ
ସୂ
ଚ
ନା
ପ୍ରଯୁ
କ୍
ତି
ବ
ଦ
ି
୍ୟା
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର
ଏକ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଲକ୍ଷ୍ୟ
ପାଇ
ଁ
लक्ष्य को समर्पित रहा।

n

ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥ ିଲା |

ଡିସେମ୍ବର 4, 2021ଦନ
संस्कृति राज्य मंିत्रीଆଜାଦୀକା
मीनाक्षी लेଡखଜି ीଟି नेାଲ4ମହ�ୋତ୍ସବ
दिसंबर,2021 को
ଅବସରରେ ସଂସ୍ କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖୀ ଅନନ୍ତ ଗ�ୋପାଳ
स्वच्छ
भारत लोगो
केତି लिए
आजादी
का डिजिटल
ଖସବଦାରଙ୍କୁ
ସମ୍ମାନ
କରିଛନ୍ତି।
ସ୍ୱଚ୍ଛଭାରତ
ଅଭିଯାନमहोत्सव
ଲ�ୋଗ�ୋके
दौरान
त ତାଙ୍କୁ
गोपालଶୁଭେଚ୍ଛା
खसबरदार
सम्मानित
किया। उन्हों
ଚିତ୍ରଣअनं
ଲାଗି
ଜ୍ଞାପନ को
କରାଯାଇଛ
ି। ସେହିପରି
ସେ ने
'100
କ�ୋଟ
ି
ଟ
କ
ି
ାକରଣ
ଲ�ୋଗ�ୋ
'
ପାଇ
ଁ
ୟାସ
ି
ନ
ହାର�ୋନ
‘100 करोड़ टीकाकरण लोगो' के लिए यासीन हारून सुदेसरा,
ସୁଦେସରା,के
' ଲ�ୋକପାଲ
' ବାଉलोगो'
ଶଁ ମିଶके
ନ लिए
‘लोकपाल'
लिए प्रशांत' ପାଇ
मिश्राଁପ୍ରଶାନ୍ତ
, ‘बांसମିଶ୍ର,मिशन
ଲ�ୋଗ�ୋ ' ପାଇ ଁସାଇ ରାମ ଗ�ୌଡ଼ ଏଦଜ
ି ୀ, ଏବଂ ' ଡଜ
ି ଟ
ି ାଲ
साईଇଣ୍ଡିଆ
राम 'गौड़
एदिजी और ‘डिजिटल इंडिया' के लोगो के लिए
ଲ�ୋଗ�ୋ ପାଇ ଁରାଣା ଭ�ୌମିକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥ ିଲେ ।

n

·

राणा
भौमिक की सराहना की।
କ�ୋଭିଡ- 19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଉଲ୍ଳେଖନୀୟ ସହଯ�ୋଗ

n

ଲାଗି ସଂସ୍ କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖୀ ମାୟାଗା ଁ ସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
कोविड-19
महामारी के दौरान भी मायगॉव में सक्रिय रूप
ସମ୍ମାନ
ତ
ି କରିଥ ିଲେ।

·

सेଆଜାଦୀ
योगदानକାदेଅମୃ
ने ତवाले
मायगॉव ପ୍ରମୁ
‘साथी'
(सहयोगियों
) को भी
ମହ�ୋତ୍ସବ'ର
ଖ ଉତ୍ସବର
ଅଂଶ ଭାବରେ
ଭାରତ
ସରକାର
6
ଡିସେମ୍ବର
,
2021
ରେ
ମହାପରାୟଣ
संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सम्मानित किया। ଦବି ସ

n

ଆୟ�ୋଜନ କରିଥ ିଲେ।

ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ'ର
ଭାବରେ ବके
ଦ
ି ୍ୟୁତ
· ଆଜାଦୀ
भारतକାसरकार
ने ‘आजादीଅଂଶବିଶେଷ
का अमृत महोत्सव’
प्रमुख
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର
ଅଙ୍ଗ
ଭାବେ
REC
Ltd.,
ପକ୍ଷର
ୁ
ସ୍ୱା
ଧ
ୀନତାର
75
समारोह के हिस्से के रूप में 6 दिसंबर, 2021 को महापरिनिर्वाण
ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଆସାମର କାମରୂରେ ‘ବଜ
ି ଳ
ୁ ି
दिवस
का आयोजन किया।
ଉତ୍ସବ’ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥ ିଲା।

n

BRO ମ�ୋଟରସାଇକେଲ ଅଭିଯାନ ‘ଇଣ୍ଡିଆ @ 75’ ଭାରତର
अमृକରିत महोत्सव'
के भाग
के रूप
में-ଏବଂ
आजादी
ଚାରି‘आजादी
କ�ୋଣକୁ का
ଯାତ୍ରା
ଜାତୀୟ ଏକତା
, ରାଷ୍ଟ୍ର
ନିର୍ମାଣ
केସଡକ
75 वर्ष
मनाने केବାର୍ତ୍ତା
लिए,ପ୍ରଚାର
विद्युतକରିमंत्ଆଜାଦୀ
रालय केକାअंतर्गत
ସୁରका
କ୍ଷା जश्न
ସଚେତନତାର
ଅମୃ
ତ
ମହ�ୋତ୍ସବ
ପାଳନ
କରିଥ
ିଲେ।
ଏହି
ଅଭିଯାନକୁ
आने वाली एक सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनପ୍ରତିରକ୍ଷା
ी आरईसी
ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜନାଥ
ସ
ି
ଂ
14
ଅକ୍ଟୋବର
2021
ଦ
ନ
ି
ଦ
ଲ୍
ି
ଲୀର
ୁ
ପତାକା
लिमिटेड ने असम के कामरूप जिले के सोनापुर गांव और
ଦେଖାଇ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରିଥ ିଲେ।

n

·

आस-पास के गांवों में ‘बिजली उत्सव' का आयोजन किया।

n

·

ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ
ନିକ�ୋବର ଆଦବ
ି ାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲ�ୋକେ ବେଶ୍ଉତ୍ସାହର ସହ
बीआरओ
अभियान
राष्ट्रीय
ନଜ
ି ର ସଂସ୍ କୃତି ଓमोटरसाइकिल
ଗ�ୌରବକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିଥIndia@75
ିଲେ। କରିଥ ିଲେ।

एकता,
राष्ट्र निर्माण और सड़क सुरक्षा जागरूकता का संदेश
ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର
फैସରକାର
लाते हुए ବାରାଣାସୀରେ
भारत के चारों ପୁकोनों
यात्राଏବଂ
कर आजादी
का अमृत
ଷ୍ଟିକରकीଖାଦ୍ୟ
ଫର୍ଟିଫାଏଡ୍
महोत्सव
रहाମହିଳାମାନଙ୍କୁ
है। इस अभियान
माननीय
ଚାଉଳ ବमना
ଷ
ି ୟରେ
ଅବଗତको
କରାଇଥ
ିଲେ। रक्षा मंत्री
nराजनाथ
ह ने 14 ବଣ୍ଟନ
अक्टूबବरଭି 2021
कोମହିଳା
दिल्लीଓसेଶଶିरवाना
किया
ଖାଦ୍ୟ ଓसिंସାଧାରଣ
ାଗ ରାଜ୍ୟ
ୁ ବକ
ି ାଶ
ବ
ଭ
ି
ାଗମାନଙ୍କ
ସହଯ�ୋଗରେ
ଏକ
ସଚେତନତା
କାର୍ଯ
୍ୟ
କ୍ରମ
था।
n

ଆୟ�ୋଜନ କରିଥ ିଲେ। ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବର ଏକ
ଅଂଶ ଭାବରେ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଦବ
ି ାସୀ ବ୍ୟାପାର
· ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
आजादी का
अमृत महोत्सव के तहत
अंडି मान
और निकोबार
ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବକ
ି ାଶ ପ୍ରତଷ
୍ଠାନ ଏବଂ
द्वीपନୂ ଆ
समूଦଲ୍
हି ଲୀର
के आदिवासी
समुदायों
का अमृସମ୍ମିଳନୀ
त महोत्सव
ବଜ୍
ି ଞାନ ଭବନରେ
ଏକनेଦआजादी
ନ
ି କ
ି ଆ
ି ଜାତୀୟ
କରିଥ ିଲେ।
केଆୟ�ୋଜନ
प्रतिष्ठित सप्ताह
के दौरान आदिवासी लोगों,
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ଜାତୀୟ

ଋଷ-ଭାରତ ସମ୍ମେଳନ

ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କକୁ
ମିଳିଲା ଏକ ନୂ ତନ ଦିଗ

28
n

n

n

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ
ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର କରି ବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା,
ସେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଭରସାଯ�ୋଗ୍ୟ ସହଯ�ୋଗୀ ଭାବେ
ଋଷକୁ ପାଇଲା। ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ
ଏହି ବନ୍ଧୁତା ଆହୁ ରି ଗଭୀର ହ�ୋଇଛି। ଋଷ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ
ସମ୍ପର୍କ କେଉ ଁପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଭ୍ଲାଡମ
ି ିର ପୁଟିନଙ୍କ 6 ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରୁ ବୁଝହେ
ି ବ,
କାରଣ କ�ୋଭି ଡ୍ପରି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରି ଥଲେ
ି ।

ଡି

ସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଦଲ୍
ି ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଭ୍ଲାଡମ
ି ିର ପୁଟନ
ି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ
ଦୁ ଇ ଦେଶର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଏକ ନୂ ତନ ଦିଗ ଦେଇଥ ିଲେ, ସେତେବେଳେ
ସମଗ୍ର ବଶ୍ୱ
ି ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଜି -20 ଶଖ
ି ର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇ ଁ
ପୁଟନ
ି ର�ୋମକୁ ଯାଇ ନଥ ିଲେ। ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ
ଉପରେ COP-26 ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗ ଦେଇନଥ ିଲ। ନକ
ି ଟରେ
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଥ ିଲା ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥ ିଲା କନ୍ତୁ
ି
ପୁଟନ
ି ସେଠାକୁ ଯାଇ ନଥ ିଲେ, ହେଲେ ଏକବଂି ଶତମ ଭାରତ-ଋଷ ଶଖ
ି ର
ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସି ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥ ିଲେ ଏବଂ ସେଥ ିପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ବଶ୍ୱ
ି ରେ ଅନେକ
ପରିବର୍ନ
ତ୍ତ ଆସିଛି। ବଭ
ି ିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଜଓ
ି ପଲିଟକ୍ସ
ି ରେ ପରିବର୍ନ
ତ୍ତ ଆସିଛି
କନ୍ତୁ
ି ଏହି ସମସ୍ତ ବାଧା ବଘ୍ନ
ି ଓ ପରିବର୍ନ
ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ- ଋଷ ମଧ୍ୟରେ
ଯେଉ ଁ ବନ୍ଧୁତା ରହିଥ ିଲା ତାହା ନିରନ୍ତର ରହିଛି। ଦୁ ଇ ଦେଶ କେବଳ
ପରସ୍ପର ସହ ସହଯ�ୋଗ କରିନାହାନ୍ତି,
ଁ ପରସ୍ପରର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା
ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର
ଏହା ଏକ ନଆ
ି ରା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ ମଡେଲ। n

44

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ଜାନୁ ଆରୀ, 2022

n

n

n

n

n

ଚୁ କ୍ତି ନାମା
ଉପରେ ମ�ୋହର

ଉଭୟ ଦେଶ ଦ୍ପ
ୱି ାକ୍ଷିକ ବନ
ି ିଯ�ୋଗକୁ 50 ବଲ
ି ି ୟନ ଡଲାରକୁ
ବୃ ଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ 2025 ସୁଦ୍ଧା 30 ବଲ
ି ି ୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧ ିକ
ବାଣଜ
ି ୍ୟ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ 28
ଟି ଚୁ କ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହ�ୋଇଛି।
ସାମରିକ ସହଯ�ୋଗ, ଶକ୍ତି ସହଭାଗୀତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗୀତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁ ଇ ଦେଶ ଅନେକ
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ମିଳତ
ି ବବ
ି ୃ ତ୍ତି ଜାରି
କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର
ସହଭାଗୀତା ବ�ୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ବ�ୈଦେଶକ
ି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଋଷର ବ�ୈଦେଶକ
ି ମନ୍ତ୍ରୀ ସର�ୋଜ
ଲାଭ୍ରୋଫ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସର�ୋଜ ଶ�ୋଗୁଙ୍କ ସହ 2 + 2
ଆଲ�ୋଚନା ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇଛି।
ବ�ୈଠକ ପରେ ବ�ୈଦେଶକ
ି ସଚବ
ି ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା
କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ 28 ଟି ଚୁ କ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
ହ�ୋଇଛି। ଚୁ କ୍ତିନାମା ବାଣଜ
ି ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ବ�ୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍,
ଆକାଉଣ୍ଟାନ ୍ସୀ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଦ୍ପ
ୱି ାକ୍ଷିକ
ବାଣଜ
ି ୍ୟ ଏବଂ ଆଲ�ୋଚନାରେ ବନ
ି ିଯ�ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ
ଦଆ
ି ଯାଇଥ ିଲା।
ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ପରିବହନ କରିଡରର
ଯ�ୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥ ି ସହିତ
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଚେନ୍ନାଇକୁ ଋଷର ଭ୍ଲାଡିଭ�ୋସ୍ତକ୍ ସହିତ
ସଂଯ�ୋଗ କରୁଥ ିବା ସାମୁଦ୍କ
ରି କରିଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି
କରିବାକୁ ସହମତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଏବଂ ବ�ୈଷୟିକ
ସହଯ�ୋଗ ଚୁ କ୍ତିନାମାକୁ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନଷ୍ପ
ି ତ୍ତି
ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଅଂଶୀଦାର ସାମରିକ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ
ଗବେଷଣା ବକ
ି ାଶ ଉପରେ ଏକ ଚୁ କ୍ତିନାମା ହ�ୋଇଛି।
ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇ ଁରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଋଷର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଋଷ ଚୁ କ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇ ଁଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜମି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଦ�ୌ
ଅନୁ ମତି ଦଆ
ି ଯାଇପାରିବ ନାହି ଁବ�ୋଲି ଉଭୟ ଦେଶ ସହମତ
ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ମିଳତ
ି ବବ
ି ୃ ତ୍ତିରେ ଅଲ-କାଏଦା, ଆଇଏସଆଇଏସ
ଏବଂ ଲସ୍କର-ଇ-ତ�ୋଏବା ଭଳି ସଂଗଠନ ବିର�ୋଧରେ ମିଳତ
ି
କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦୁ ଇ ଦେଶ ପ୍ରତଶ
ି ର
୍ ୁ ତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ
ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି QR କ�ୋଡ୍ 
ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।

ମିଡିଆ କର୍ଣ୍ଣର
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12 ଜାନୁ ୟାରୀ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବା ଦିବସ
ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ

ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ
ଭାରତକୁ ଏକ
ସାଂସ୍ କୃତିକ ଚେତନାର
ଦେଶ ଭାବେ
ଦେଖିଥଲେ
ି , ଯାହା
ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି
ଆମ ଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ
ଜୀବନ୍ତ ରହି ଆସି ଛ।ି
ଏମିତି ଏକ ଭାରତ
ଯାହା ଅନେକ କଠ�ୋର
ପରି ସ୍ଥିତ,ି ବିପରୀତ
ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ
ଆହୱା୍ ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଜଭୁତ
ହ�ୋଇ ଠିଆ ହେବାର
ଶକ୍ତି ରଖିଛ।ି ସେ
ଭାରତକୁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ
କରି ବାକୁ ଚାହୁ ଥି
ଁ ଲେ।
ଜାଗୃତ କରି ବାକୁ
ଚାହୁ ଥି
ଁ ଲେ।
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