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ଅତୁ ଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ

ଭାରତ ପ୍ରଥମ

ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଭି ତ୍ତିଭୂମି, ଉନ୍ନତ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣଦ୍ୱାରା
ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ
ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ସାଜିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମୁହକ
ି
ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିଛି ନୂ ଆ ସମ୍ଭାବନା।
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ମନ୍ କୀ ବାତ୍ 

ମ�ୋଦୀ 2.0 ( 31ତମ ଅଧ୍ୟାୟ 26 ଡିସେମ୍ବର 2021)

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ମନ୍ତ୍ର
ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କର, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ଆଉ ତାହାକୁ
ସାକାର କରି ବାକୁ କଠ�ୋର ପରି ଶ୍ରମ କର
ନୂ ଆବର୍ଷରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି , ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥା, କିଛି ଭଲ କରି ବାକୁ ତଥା ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାନ୍ତି।
ଏଭଳି ପରି ସ୍ଥିତରେ
ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 2021 ବର୍ଷର ଶେଷ 'ମନ କୀ ବାତ' ମାଧ୍ୟମରେ ବିଗତ ସାତ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା
କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି , ସମାଜ ତଥା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି ତାହା କହିବା ସହ, ଆଗକୁ ଆହୁ ରି ଭଲ କରି ବା ପାଇ ଁପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମଞ୍ଚ ଏବେ ପ୍ରତିଟି ଲ�ୋକଙ୍କ ଶକ୍ତି ଭାବେ ପରି ଗଣିତ ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି
ଗତବର୍ଷର ଶେଷ 'ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ’ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ’ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ କୃତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ପ୍ରଭୃତି ଅଭି ଯାନ ଆମକୁ କିଛି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରି ବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରି ବା
ଲାଗି ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛି। ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାର କିୟଦଂଶ:
n

n

n

କ�ୋଭି ଡ ଏବଂ ଜନଶକ୍ତି : ଆମର ବିଶାଳ ଜନଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବିଗତ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଥ ିବା ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ସହିତ
ଲଢ଼ିପାରି ଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଟିକାକରଣ ସହ ଭାରତର ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁ ଳନା କରୁ, ତାହା ଅନେକ ଅଭୂତପୂର୍ବ
ଉପଲବ୍ଧିସବୁ କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଦେଉଛି।
ସତର୍କତା: ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ ିବାକୁ ହେବ ଯେ କର�ୋନାର ଏକ ନୂ ତନ ଭାରି ଆଣ୍ଟ ଆମ ଦୁ ଆର ମୁହରେ
ଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏଭଳି
ପରି ସ୍ଥିତିରେ, ନିଜର ସଚେତନତା, ଅନୁ ଶାସନ ହି ଁଏହି ଭାରି ଆଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ। ଆମର ସାମୂହକ
ି ଶକ୍ତି କ�ୋଭି ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବ,
ଏହି ଦାୟି ତ୍ୱବ�ୋଧ ସହ ଆମକୁ 2022 ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାକୁ ପଡିବ।

ଗ୍ରୁପ ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ବରୁଣ ସି ଂ: ନିକଟରେ ତାମିଲନାଡୁ ରେ ଘଟିଥ ିବା ବିମାନ ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ୍ ବିପିନ

ରାୱତଙ୍କ ସମେତ ଆମେ ଅନେକ ବୀରଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ। ଗ୍ରୁପ ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ବରୁଣ ସି ଂ ମଧ୍ୟ ଏଥ ିରେ ଥ ିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ
ଶିକ୍ଷୟି ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖ ି ତାଙ୍କ ବିଫଳତା ଏବଂ ନିଜ ଭି ତରେ ଥ ିବା ଦୁ ର୍ବଳତାକୁ କିପରି ଦକ୍ଷତାରେ ପରି ଣତ କରି ଥଲେ
ି ସେ ବିଷୟରେ
କହିଥ ିଲେ।

n

n

n

n

n

n

ପରୀକ୍ଷା ଆଲ�ୋଚନା: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ବା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର ଚାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ
ଆଲ�ୋଚନା କରେ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁ ଁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା କରି ବାକୁ ଯ�ୋଜନା କରୁଛି। 9 ରୁ 12 ଶ୍ରେଣୀର
ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭି ଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତା ମଧ୍ୟ ଆୟ�ୋଜନ ହେବ।
ବହି ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ: ବହି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହି, ଁ ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱର ବିକାଶ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର
ସ୍କ୍ରିନଟାଇମ୍ବଢଛ
଼ୁ ି ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ କିପରି ଅଧ ିକରୁ ଅଧ ିକ ସମୟ ବହି ପଢ଼ାରେ ବିତାଇବାକୁ ହେବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମି ଳିମିଶ ି
ପ୍ରୟାସ କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍ କୃତି: ଆଜି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇ ଁ ବିଶ୍ୱରେ ଆଗ୍ରହ ବଢଛ
଼ୁ ି। ଯଦି ଆମେ ପଣ କରି ବା, ତେବେ ସାରା
ଦେଶରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କଳାର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରି ବା, ଏହାକୁ ସଜାଇବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ବାର ଉତ୍ସାହ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର
ରୂପ ନେଇପାରେ।
ପକ୍ଷୀ ସଂରକ୍ଷଣ: ଅରୁଣାଚଳପ୍ରଦେଶର ଜଙ୍ଗଲରେ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସକୁ ସୁଧାରି ବା ପାଇ ଁ ଏୟାରଗନ୍ ସରେଣ୍ଡର ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭି ଯାନରେ ସାମି ଲ ହ�ୋଇ 1600 ରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକ ନିଜ ପାଖରେ ଥ ିବା ବନ୍ଧୁ କ ସମର୍ପଣ କରି ଛନ୍ତି।
ସ୍ୱଚ୍ଛତାରୁ ନୂ ଆ ରାସ୍ତା: ଅନୁ ଷଠା୍ ନ ହେଉ ବା ସରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରୟାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ରହିଛି। ଡାକ ବିଭାଗ ଜଙ୍କୟାର୍ଡକୁ
ଏକ କାଫେରି ଆ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପରି ଣତ କରାଯାଇଛି। ପରି ବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଥ ିବା ସ୍ଥାନକୁ ସୁସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରି ଣତ କରି ଛି।
ଏନସି ସି କ୍ୟାଡେଟମାନେ ଏକ ଅଭି ଯାନରେ ପୁନିତ ସାଗରରରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହଟାଇଛନ୍ତି। ସାଫ୍ -ୱାଟର ନାମରେ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।
ସଂକଳ୍ପ: ଦେଶକୁ ବିକାଶର ନୂ ତନ ଶୀର୍ଷକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯ�ୋଗ କରି ବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ମନ୍ତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦ�ୋହରାଇବା- ଆମେ ବଡ଼ ଭାବିବୁ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ିବୁ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ସାକାର
କରି ବା ପାଇ ଁ କଠିନ ପରି ଶ୍ରମ କରି ବୁ।
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ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ଶୁଣବ
ି ା
ଲାଗି କ୍ୟୁଆର୍କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ।

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

ସମାଚାର

ଭି ତର ପୃଷଠାରେ
୍
...
ସାମୁହକ
ି ବିକାଶ ପାଇ ଁପର୍ଯ୍ୟଟନ

ବର୍ଷ 2, ସଂଖ୍ୟା 14 16-31 ଜାନୁ ଆରୀ, 2022
ସମ୍ପାଦକ
ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର
ପ୍ରମୁଖ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,
ପତ୍ର ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ବରି ଷ ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର
ବରି ଷ ୍ଠ ସହାୟକ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ବିଭ�ୋର ଶର୍ମା
ସହାୟକ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ଚନ୍ଦନକୁମାର ଚ�ୌଧରୀ
ଭାଷା ସମ୍ପାଦକ
ସୁମିତ କୁମାର (ଇଂରାଜୀ), ଅନିଲ ପଟେଲ
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ବର୍ଷ:

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ ..
ସାଦର ନମସ୍କାର।
ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ଯ�ୋଗ, ଦର୍ଶନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ସଂସ୍ କୃତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷି ତ ହେଉଛି । ନବପି ଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି
ମ�ୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯ�ୋଡ଼ିହେବାପାଇ ଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ଭାରତ ପାଇ ଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ
ସୁଯ�ୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁଣି ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରି ଣତ କିରିବା ତଥା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମୂଳବିନ୍ଦୁ
ଭାବେ ପରି ଗଣିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନେତୃ ତ୍ୱ କେବଳ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବରେ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱକୁ
ଆକର୍ଷି ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆଧୁନିକ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ବିକାଶ ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ�ୌରବର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଦୃଢ଼
ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ଅର୍ଜୁଛି।
ଉଡାନ ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଯ�ୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ହେଉ ବା ସଡ଼କ ପଥର ବିକାଶ
ପାଇ ଁ ନିର୍ମାଣ ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନତ
ୱି ୍ କରି ବା ହେଉ ଅଥବା ପ୍ରସାଦ, ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ, ଭଳି ଯ�ୋଜନା, ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳର ବିକାଶ,
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରଗତି ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନୂ ଆ ଦିଗ ଦେଉଛି। ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ବଢ଼ିଛି। 2013 ମସି ହାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଏହି ସୂଚକାଙ୍କରେ 65ତମ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ
କରି ଥ ିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା 34 ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହ�ୋଇଛି। ପ୍ରଗତିର ଏହି ଧାରା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧ ିକ ତ୍ୱରାନତ
ୱି ୍
ହେଉଛି।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ବିକାଶ, ଇ-ଭି ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମର ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ
ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲ�ୋକେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆଧାର କରି ନିଜକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। କନେକ୍ଟିଭିଟି-ହସ୍ପିଟାଲି ଟିଫାସି ଲିଟି ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିର ସୂଚକ ପାଲଟିଛି। ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ବର୍ଷ
ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବନାସବୁ ଏଥର କଭର୍ ଷ୍ଟୋରି ରେ ସ୍ଥାନୀତ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯ�ୋଜନା - ବେଟି ବାଚାଓ-ବେଟି ପଢ଼ାଓର ବାର୍ଷି କୀ ଅବସରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ
ଜାଣିପାରି ବେ ଯେ ଏହି ଯ�ୋଜନା କିପରି ଲି ଙ୍ଗଗତ ଅନୁ ପାତରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ
ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଗତିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କିପରି ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନେଉଛି ଏବଂ
ଯୁବ ସ୍ୱପ୍ନଗଡ
ୁ ିକ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ନୂ ତନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇବେ।
ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏଥର ରହିଛି ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲ ଜେନେରାଲ କେ.ଏମ୍କାରି ଆପ୍ପାଙ୍କ ବୀରତାର କାହାଣୀ। ସେହିପରି ଅମୃତ
ମହ�ୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ୍ଫୌଜର ବୀର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀସବୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଠକ ରୁଚିକୁ
ଆହୁ ରି ବଢ଼ାଇବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷ ଭୂମି କା ରହିଛି। ବିଗତବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀ ଏଥ ିଲାଗି ଭାରତବର୍ଷର ଭି ତ୍ତି ଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଧାରି ବା ଲାଗି ଅନେକ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି, ଏସବୁ ର ବିସ୍ତୃ ତ
ବିବରଣୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ମି ଳିବ।
କ�ୋଭି ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 15-18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଛନ୍ତି।
ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂ ତନ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ସାମୂହକ
ି ଶକ୍ତି ବିକାଶକୁ ଏକ ନୂ ତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯି ବ। କିନ୍ତୁ ଏଥ ିପାଇ ଁ
ଆପଣ ସମସ୍ତେ କ�ୋଭି ଡ ପ୍ରୋଟ�ୋକଲ୍ ଅନୁ ସରଣ କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ।

R
ଠିକଣା:
ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ,
ସୂଚନାଭବନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003
ଇମେଲ୍ : response-nis@pib.gov.in
(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)
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ବର୍ଷ: 2 ସଂଖ୍ୟା: 12

ନ୍ ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ତୁ ରଣ
ଃଶ୍ଳ୍କ ବଡିର
ନଡିସଂକଳ୍ପ

ସି ଦ୍ି

ସ୍ୱପ ୍ନ

ସୟାକୟାର
ସ�ଲୟା

ସଂକଳ୍ପର୍
ସଡି ଦ୍ଧଡି

ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ
ଡି ୟା ଲୟାଗଡି ଟଡିକୟାକରଣର
େଡିତବ
ଅବୟା ସକୟାଭଡି ଡ୍ ଯ୍ଦ୍ଧକ୍
ଦଡିଗସର ଆଗକ୍
ି ୟା ସ�ୟାରଣୟାଗ୍ଡଡିକ ସ�ଉ
ସ�ୟାଇଥବ
୍ ଡିକ୍ ସୟାକୟାର କରଡି ବୟା, ସବ୍
ସୟାଧୟାରଣ ବସେଟସର
ବୟା ସଂକଳ୍ପଗଡ
ଡି 2021 ବର୍ଷସର ନଡିଆଯୟାଇଥି
ପୟାଦ।
ବଡିଶୟାଳ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅବୟା ପ୍ଣ
ବଢ୍ଛଡି ନୂ ଆ ଭୟାରତର
ସମ୍ବର, 2021
| 16-31 ଡଡିସ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପତ୍ରିକାରେ ‘ମାନବିକତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଭାରତ ହେଲା
ଅଗ୍ରଦୂ ତ’ ପଢ଼ି ଲାଗି ଲା ଯେ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପତ୍ରିକା
ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହା ଉପଯ�ୋଗୀ। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ବିଷୟରେ
ଯେଉସବୁ
ଁ ସୂଚନା ଏଥ ିରେ ରହିଛି ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନିଜର ହକ୍ଅନୁ ସାରେ
ସୁବିଧାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ସୁଯ�ୋଗ ଦେଉଛି।
dpmeena1969@gmail.com।

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମଚାର ପତ୍ରିକାରେ ସମସ୍ତ
ସମସାମୟି କ ଖବର ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷିତ
ମହିଳା-ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି କଥା କହନ୍ତୁ କି ପ୍ରତିରକ୍ଷା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ନୂ ତନ
ଉଡ଼ାଣ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ
ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ, ଦେଶର ପ୍ରଗତିକୁ ମି ଳିଲା
ଗତିଶକ୍ତି ଅଥବା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଙ୍କୁ
ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥ ିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାସବୁ
ଏଥ ିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ମି ଳଛ
ୁ ି। ଏଥ ିପାଇ ଁ ସମସ୍ତ
ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମ�ୋର ଅଭି ନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା।
ଡ. ଟି.ଏସ୍ ବାୱାଲ୍
tsbawal4@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

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁ ଁ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନା,
ବିସ୍ମୃତ ନାୟକ ଏବଂ ଦେଶରେ ଘଟୁ ଥ ିବା ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ପାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ପାଇ ଁ
ମୁ ଁ ଏହି ପତ୍ରିକାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।
dbrajput8484@gmail.com
ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ରିକା ଅନେକ ପରି ମାଣରେ ସୂଚନା ଉପାଦେୟୀ
ଏବଂ ଉପଯ�ୋଗୀ। ଆମେ ଏହାକୁ ନିୟମି ତ ପଢଛ
଼ୁ ୁ।
ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଖବରକାଗଜ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥାଏ,
ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରଗତିର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜୀବନ୍ତ
ରଖ ିବାରେ ସହାୟକ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି
ସମସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପତ୍ରିକା ହେବାର କାରଣ।
ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାନ�ୋଲି ଆ
pknanoliya@gmail.com
ଡିସେମ୍ବର 16 ରୁ 20 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପଢ଼ି ଭାରତ
ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରି ଚାଳିତ
ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଲି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ସେବା, ଟିକାକରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁ
ପ୍ରଣୟନ ହେଉଥ ିବା ଯ�ୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ ୍ୱୟନ ସମ୍ପର୍କରେ
ରି ପ�ୋର୍ଟ ଦେବା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଜଳଜୀବନ
ମି ଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶଦ୍ଧ
ୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଇବା,
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ତଥା ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯି ବା ବିଷୟ ଏଥ ିରୁ ଜାଣିଲି। ଏ
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମି ଲ୍ଥ ିବା ଧୂଆମୁ
ଁ କ୍ତ ର�ୋଷେଇ ଘର, ଜାତୀୟ
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମି ଶନରୁ ସବୁ ଜ ଶକ୍ତି ର ପରି ଚୟ ପ୍ରଭୃତି
ବିଷୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏଥ ିଲାଗି ମୁ ଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏବଂ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୂରା ଟିମଙ୍କୁ
୍ ଅଭି ନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।
pawan kumar vishnoi
pawankumarbishnoi251 @ gmail.com
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ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ଭୁଟାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ସହ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦିତ
ନେତାଙ୍କ ତାଲି କା ଶୀର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
ପ୍ର
ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କର�ୋନା ସଙ୍କଟ
ସମୟରେ ଯେଉଭାବେ
ଁ
ନିଜର ନେତୃ ତ୍ୱ ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ
ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ସମ୍ମାନ କରୁଛି।
ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼�ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରି କ ପୁରସ୍କାର
‘ନାଗଦଗ ପେଲଜୀ ଖ�ୋର୍ଲୋ’ରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଛି।
ଭୁଟାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋତେୟ ଶେରି ଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଧୁ ତା ପ୍ରତିପାଦନ
କରି ଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ।
ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇ ଁ ଭୁଟାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଟଟ
୍ୱି କରି କହିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ
ଭୁଟାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ! ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଉଷ୍ମ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ମୁ ଁ ଗଭୀର
ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଭୁଟାନର ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମ�ୋର ଆନ୍ତରି କ ଧନ୍ୟବାଦ
ଜଣାଉଛି।' ଭୁଟାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରି କ ସମ୍ମାନ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 2021ର ମ�ୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ତାଲି କାରେ
ଆମେରି କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜ�ୋ ବିଡେନ ଏବଂ ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର
ପୁଟିନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନର ବଜାର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କମ୍ପାନୀ

YouGov ବିଶ୍ୱର 38 ଟି ଦେଶରେ 42 ହଜାର ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ସାମି ଲ କରି ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ଥ ିଲା। ଏଥ ିରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 8 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ଆମେରି କାର ଡାଟା ରି ସର୍ଚ୍ଚ ଏଜେନ ୍ସି ମର୍ଣ୍ଣିଂ
କନ ୍ସଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥ ିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ତଥା ଶୀର୍ଷ ନେତା
ଭାବରେ ମନ�ୋନୀତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ 2016ରେ ସାଉଦି ଆରବ, 2018ରେ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ୟୁଏଇ, ଋଷ, ମାଲଦ୍ୱୀପ,
2019ରେ ବହାରି ନ, 2020ରେ ଆମେରି କାର ଲେଜିଅନ
ଅଫ୍ ମେରି ଟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ
ଏତିକି ନୁ ହେ, ଁ 2018ରେ ସି ଓଲ ପି ସ୍ କଲ୍ଚର ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ ସି ଓଲ
ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର, ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ ଚାମ୍ପିଅନ ୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ, 2019ରେ
ଫିଲି ପ କ�ୋଟଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର, ବିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲି ଣ୍ଡା ଗେଟ ୍ସ
ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଗ�ୋଲ୍ କିପର ପୁରସ୍କାର, 2021ରେ କେମ ୍ବ୍ରିଜ
ଏନର୍ଜି ରି ସର୍ଚ୍ଚ ଆସ�ୋସି ଏସନର ପରି ବେଶ ନେତା ପୁରସ୍କାର ବି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

କିଷାନ୍ ରେଳ: ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା
ସହ ବଢ଼ାଇଲା ରେଳବାଇର ଆୟ

ଏ

ହା ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
କିଷାନ ରେଳ 22ଟି ଡବାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାରରୁ ଆସାମର
ବାହେଟାକୁ ପି ଆଜ ପଠାଯାଇଥ ିଲା। ମାଲ ପରି ବହନ ଦରକୁ ହିସାବ
କଲେ 22ଟି ଡବାର ଭଡ଼ା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ କିଷାନ ରେଳ ଅଧୀନରେ
ଉପଲବ୍ଧ 50% ସବସି ଡି ହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ
ପଡ଼ିଥ ିଲା। ଅଲୱାରରେ କୃଷକମାନେ ପି ଆଜ ମୂଲ୍ୟ କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ପି ଛା
20ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଥ ିବାବେଳେ ଆସାମରେ ସେମାନେ କିଲ�ୋଗ୍ରାମ
ପି ଛା ଅଧ ିକ 6-8 ଟଙ୍କା ଅଧ ିକରେ ପାଇଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ
ଏହା ହେଉଛି ନୂ ଆ ଭାରତର ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପରି ବହନ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ
ହ�ୋଇଯାଉଥ ିବା ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ଭଲ
ବଜାର ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇ ଁ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ ପ୍ରଥମ କିଷାନ ରେଳ
ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା। ନଭେମ୍ବର 28 ଭି ତରେ 1642ଟି
କିଷାନ୍ ରେଳ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚଳାଚଳ କରାଯାଇଛି। ରେଳବାଇ
ଏଥ ିରୁ ପ୍ରାୟ 220 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ଛି। ଶୀତକାଳୀନ ଅଧ ିବେଶନ
ମଧ୍ୟରେ ଲ�ୋକସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବ�ୈଷ୍ଣବ
କହିଛନ୍ତି, “ପନିପରି ବା, ଫଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହ�ୋଇଯାଉଥ ିବା ଦ୍ରବ୍ୟ
ପରି ବହନ ପାଇ ଁସମ୍ଭାବ୍ୟ ସର୍କିଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷକ ଏବଂ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର
ଚାହିଦା ଉପରେ ଆଧାରି ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସଂଲଗ୍ନ
କଣ୍ଟେନରରେ ପନିପରି ବା, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ପରି ବହନ ହେଉଥ ିବାବେଳେ
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କ୍ଷୀର ପରି ବହନ ପାଇ ମଧ୍ୟ
ଁ
ସେହିପରି ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ କିଷାନ ରେଳ ବହୁ ତ ଭଲ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ
ହେବା ସହ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷର ଅପଚୟକୁ ବହୁ
ପରି ମାଣରେ ହ୍ରାସ କରି ଛି। ”

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ
ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱର
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ସେତୁ କୁତୁବ୍
ମିନାରଠୁ ଦୁ ଇଗୁଣ ଉଚ୍ଚ

ପରେ ବିକାଶର ମାପକାଠିରେ ଭାରତର ଅନେକ
ସ୍ୱା ଧୀନତା
ରାଜ୍ୟ ପଛରେ ରହିଯାଇଥ ିଲ, ବିଶେଷକରି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ

ଘେରା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକ ଥ ିବାବେଳେ ତାହା ହେଉନଥ ିଲା।
ହେଲେ 2014 ପରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନୂ ତନ ରେକର୍ଡ ସଂଯ�ୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ମୂଳରେ
ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଏହି
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ଭାରତର ବିକାଶ ଇଞ୍ଜି ନ ଭାବରେ
ବିବେଚନା କରେ। ସି କ୍କିମ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଉ ବା ଆସାମର
ସେତୁ କିମବା୍ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବିଛାଯି ବାକୁ ଥ ିବା
ରେଳ ଓ ସଡ଼କପଥ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ�ୌଣସି
ସୁଯ�ୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରି ବାକୁ ଚାହୁ ନାହା
ଁ
ନ୍ତିଁ । ଏହି ଧାରାରେ,
ମଣିପର
ୁ ର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲକୁ ବ୍ରଡ ଗେଜ ରେଳଲାଇନ୍ 
ସଂଯ�ୋଗ କରି ବା ପାଇ ଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ବ୍ରିଜ
ତିଆରି ଚାଲି ଛି। 111 କିଲ�ୋମି ଟର ଲମ୍ବା ଜିରିବାମ-ଇମ୍ଫାଲ
ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏହା ନ�ୋନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଇକ�ୋ ସେନଟ
ସି ୍ ିଭ୍ ଜ�ୋନ୍  ପରି ଧ ିରେ
ଆସୁଥ ିବାରୁ ଏହି ସେତୁ କୁ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରତିର�ୋଧକ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ରି କ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 8.5 ମାପ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଭୂକମ୍ପନକୁ ସହ୍ୟ
କରି ପାରି ବ। ଡିସେମ୍ବର 2023 ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ।
ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା 111 କିଲ�ୋମି ଟର ଦୂ ରତା ପ୍ରାୟ 2.5
ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରିବମ୍ ଏବଂ ଇମ୍ଫାଲ୍
ମଧ୍ୟରେ ଦୂ ରତା 220 କିମି। ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାକୁ 10 ରୁ
12 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ବ୍ରିଜ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ହ�ୋଇଗଲେ 111 କିଲ�ୋମି ଟର
ଦୂ ରତା ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ବ୍ରିଜର
୍ ଉଚ୍ଚତା
141 ମି ଟର ହେବ, ଯାହା କୁତୁବ ମି ନାରର ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ ପ୍ରାୟ
ଦୁ ଇଗୁଣ ଅଧ ିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁ ନିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେତୁ ୟୁର�ୋପର
ମ�ୋଣ୍ଟେନେଗ୍ରୋରେ ଅଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 139 ମି ଟର।

ଅନ୍ତୋଦୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ମାଧ୍ୟମରେ ଗା ଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର

ଭା

ରତର ନାମ ଦୁ ନିଆର ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଗଣାଯାଏ,
ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଅଧ ିକାଂଶ କ�ୋଟିପତି ବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ, ଏଠାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସହର ବଢଛ
଼ୁ ି ଆଉ ଗା ଁ
ସଂଖଞା କମି ବାରେ ଲାଗି ଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଗ୍ରାମଗୁଡିକରେ
ର�ୋଜଗାରର ଅଭାବ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ଦୀନଦୟାଲ
ଅନ୍ତୋଦୟ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମି ଶନ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗ୍ରାମ
ଉଦ୍ୟୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। 2016ରେ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥ ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ 1 ଲକ୍ଷ
78 ହଜାରରୁ ଅଧ ିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପକୁ ସହାୟତା କରାଯାଇଛି। ଦୀନ
ଦୟାଲ ଅନ୍ତୋଦୟ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମି ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା
ଦିନଠାରୁ 2021 ଡିସେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 73.5 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ ମ�ୋଟ 8.04 କ�ୋଟି ମହିଳା ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏହି
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନଭେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ
27.38 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀକୁ 62,848 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମି ଶନରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ପାଇ ଁ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ।

ଖଦୀ ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ , ଆମେରି କୀୟ
ଫ୍ୟାଶନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ‘ପାଟାଗ�ୋନିଆ’ ଦ୍ୱାରା
ହେବ ଖଦୀ ଡେନିମ ୍ ବ୍ୟବହାର

ବ

ର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁ ହେ, ଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ
ଭାରତର ଖଦୀ ଫ୍ୟାଶନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଲ�ୋକଙ୍କ
ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନିଜେ ଭାରତୀୟ
ଖଦୀ କିପରି ମେକ୍ସିକ�ୋରେ 'ଓହାକା ଖଦୀ' ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ଚହଳ
ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରି କାର
ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ଫ୍ୟାଶନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଟାଗ�ୋନିଆ ଏହାର ପ�ୋଷାକରେ ଖଦୀ
ଡେନିମ ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବ ବ�ୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ
ନିକଟରେ ଗୁଜରାଟରୁ ପ୍ରାୟ 30000 ମି ଟର ଖଦୀ ଡେନିମ ୍ କପଡା
1.08 କ�ୋଟିରେ କିଣଛ
ି ି। ଡେନିମ ୍ ହେଉଛି ବେଶ ଟାଣ, ଶକ୍ତି ଶାଳୀ
100% ସୂତା କପଡ଼ା। ପାଟାଗ�ୋନିଆ ଦ୍ୱାରା ଖଦୀ ଡେନିମ ୍ କିଣବ
ି ା
ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ 1.80 ଲକ୍ଷ ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦୀ କାରି ଗରମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ 27,720 ଦିନ କାମ ମି ଳିଛି। n
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ସୁବଧ
ି ା ଏବଂ ବିକାଶର
ନୂ ଆ ମୂଳଦୁ ଆ
ଇତିହାସ ପୃଷଠାରେ
୍
ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଦେଶର
ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ପୁନରୁଦ୍ଧାରଠାରୁ ନୂ ତନ ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର
ସାକ୍ଷୀ ହ�ୋଇନାହି,ଁ ବରଂ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ
ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛ।ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍,ତି ‘ଯଦି ସମଗ୍ର
ୟୁ ପି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ତେବେ ତ ଯାଇ
ସାରା ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢବ
଼ି ‘। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ�ୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ
ଅର୍ଥାତ୍ ଶାହାଜାହାନପୁରରେ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର
ମୂଳଦୁ ଆ ପାକାଇଥିବାବେଳେ ବାରାଣସୀରେ
କୃଷକ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସଡ଼କ
ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଉଦ୍ ଘାଟନ କରି ଛନ୍।ତି କାନପୁରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥବ
ି ାବେଳେ
ଆଇଆଇଟିର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାର�ୋହରେ
ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନରେ
ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ଆହୱା୍ ନ ଦେଇଥିଲେ ...

ଏ

କବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, କ�ୌଣସି ଦେଶର
ବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଲାଗି ସେଠାର ଉନ୍ନତ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ତଥା ହାଇସ୍ପୀଡ୍  କନେକ୍ଟିଭିଟି
ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ
ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଶୀଘ୍ର
ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ କମେ ସେତେବେଳେ
ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼େ। ସେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ହୁ ଏ, ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଆଉ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତରେ
ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହୁ ଏ। ସେଥପ
ି ାଇ ଁ ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଏବଂ ଆନୁ ଷଙ୍ଗି କ
ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହାଇସ୍ପୀଡ୍ 
ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଭେମର
୍ବ
15ରେ ପୁର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେକୁ ଉଦଘାଟନ
କରି ଥଲେ
ି
ଏବଂ ଏହାର ଏକ ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 
ଡିସେମ୍ବର 18ରେ 594 କିଲ�ୋମି ଟର ଲମ୍ବା ଗଙ୍ଗା

6
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ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ୧୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ

n

n

n

ଅମର�ୋହ

ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର
ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ବିକାଶ ସହିତ କୃଷି , ବାଣିଜ୍ୟ,
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ରାଜଧାନୀ ସହିତ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍,
ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରି ଏକ
ଶିଳ୍ପ କରି ଡର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବ।

ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଥଲେ
ି । ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ
ରାଜ୍ୟପାଇ ଁ ହାଇସ୍ପୀଡ୍ ସଂଯ�ୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନସଂଖ୍ୟା
ତଥା ଅଞ୍ଚଳ ଦୃଷ୍ଟି ରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆକାର ବିଶାଳ।

ହରଦଇ

କନ�ୌଜ

ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚି ମ
ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରୁଥ ିବା ଦୀର୍ଘତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ
ହେବ।
ବାୟୁସେନା ବିମାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ
ଅବତରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବା ପାଇ ଁ ଶାହାଜାହାନପୁରର ଏହି
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ 3.5 କିଲ�ୋମି ଟର ଲମ୍ବା ରନୱେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ
କରାଯି ବ। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ କରି ଡର ମଧ୍ୟ
ନିର୍ମାଣ କରି ବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।

ବଦାୟୁ ଁ

ଫରୁଖାବାଦ୍ 

ଲକ୍ଷ୍ନୗ

ରାୟବରେଲି

ପ୍ରତାପଗଡ଼
ପ୍ରୟାଗରାଜ

36,200

n

ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ବିକାଶପାଇ ଁ
ନୂ ତନ ର�ୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍

ମିରଟ

ଏହା ଉପରେ ଯାନବାହାନ ସର୍ବାଧ ିକ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 120
କିଲ�ୋମି ଟର ଯାଏ ଚଳାଚଳ କରି ପାରି ବ। ମି ରଟ, ହାପୁର,
ବୁ ଲନ୍ଦଶାହର, ଆମ୍ରୋହା, ସମ୍ୱାଲ, ବାଦାଉନ୍ , ଶାହାଜାହାନପୁର,
ହାର୍ଡୋଇ, ଉନ୍ନାଓ, ରାୟବରେଲି , ପ୍ରତାପଗଡ଼ୁ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜ
ଦେଇ ଏହି ସଡ଼କ ଯି ବ।

କ�ୋଟି ଟଙ୍କା

n

ଏହି ଛଅ ଲେନ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ 36,200 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ
ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମି ତ ହେବ। ମି ରଟର ବିଜ�ୌଲୀ ଗାଠାର
ଁ ୁ ଆରମ୍ଭ
କରି ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ପ୍ରୟାଗରର ଜୁଦାପୁର ଦାଂଡୁ ଗାକୁଁ ଯି ବ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ 8 ଲେନିଂ କରାଯାଇପାରି ବ।

ଖର୍ଚ୍ଚ:

n

ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ
519 ଗାକୁଁ
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ

ମିରଟ

15 କିମି

ଶାହଜାହାନ୍ ପର
ୁ
40 କିମି

ହାପୁର

33 କିମି

ହରଦ�ୋଇ

99 କିମି

ବୁଲନ୍ଦ ସହର

11 କିମି

ଜନ୍ନାବ

105 କିମି

ଅମର�ୋହ

26 କିମି

ରାୟବରେଲୀ

77 କିମି

ସମ୍ଭଲ

39 କିମି

ପ୍ରତାପଗଡ଼

41 କିମି

ବଦାୟୁ ଂ

92 କିମି

ପ୍ରୟାଗରାଜ

16 କିମି

ଏହାର ଗ�ୋଟି ଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଦୂ ରତା ପ୍ରାୟ ଏକ
ହଜାର କିଲ�ୋମି ଟର। ୟୁପି ର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯ�ୋଗ
କରି ବାକୁ ଥବ
ି ା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ କେବଳ
ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ୟୁପି କୁ ନିକଟତର କରି ବ ନାହି,ଁ ଏହା
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ଜାତୀୟ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ବିକାଶର ଉପହାର

ବାରାଣସୀକୁ ଆଧୁନକ
ି ରୂପ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ
n

n

n

07 107

କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ
ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ତିବ୍ଦତୀୟ
ଅନୁ ଷଠା୍ ନ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଇ ସେଠାରେ
ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା

କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ
ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସେଣ୍ଟର ଫର
ଟିଚର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର
ଇଣ୍ଟର ୟୁ ନିଭର୍ସିଟି

20 1.70

ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିବାସୀଙ୍କୁ
ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା
ବାସଗୃହ ଅଧିକାର
ପତ୍ର ‘ଘର�ୌନୀ’ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି।

ଲକ୍ଷ ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଖାତାରେ ପ୍ରାୟ 35କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଜମା। ଏହା ବ�ୋନସ
ଆକାରରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ 
ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସମୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ବ।
ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ ହୁ ଏ, ସୁବିଧା ବଢ଼େ, ଉତ୍ସଗୁଡିକ
ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃ ତ ହୁ ଏ। ଏହା ହି ଁ ଏହିଭଳି ଭି ତ୍ତି ଭୂମି
ବିକାଶର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହିକ୍ରମରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ
ହେଉ କିମବା୍ ଦିଲ୍ଲୀ-ମି ରଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ, କୁଶନ
ି ଗର
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଲ
ପରି ବହନ କରି ଡରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏହିପରି ଅନେକ
8

n
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n

n

ବିଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 23
ଡିସେମ୍ବରରେ ଦ୍ୱିତୀୟଥର ପାଇ ଁ ବାରାଣସୀରେ ପହଞ୍ଚିଥ ିଲେ।
ସାଙ୍ଗରେ ଥ ିଲା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାଇ ଁ ଅନେକ ଉପହାରର
ସମ୍ଭାର। ପୂର୍ବ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କାଶୀ-ବିଶ୍ୱନାଥ
କରି ଡରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଦଘାଟନ କରି ଥ ିଲେ। ଏହାସହ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍ୱସ୍ଥ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ସହ ବାରାଣସୀର ବିକାଶ
ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ ଘାଟନା କରି ଥ ିଲେ।
ଏଥର ପ୍ରାୟ 1500 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 22 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର
ଉଦଘାଟନ କରି ବା ସହ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ
ପ୍ରାଧ ିକରଣ ଫୁ ଡ୍ ପାର୍କ, କରଖ ିଆନ୍ , ବାରାଣସୀରେ ବନାରସ ଦୁ ଗ୍ଧ
କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଥ ିଲେ। 30 ଏକର ଜମି ରେ ନିର୍ମାଣ
ହେବାକୁ ଥ ିବା ଏହି ପାର୍କଲାଗି ପ୍ରାୟ 475 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ
ହେବ। ଏଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 5 ଲକ୍ଷ ଲି ଟର ଦୁ ଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇ ଁ
ସୁବିଧା ମି ଳିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଚୟୁ ଏବଂ ଆଇଟିଆଇ କର�ୋଣ୍ଡିରେ ଆବାସି କ
ଫ୍ ଲାଟ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଲାଗି ହଷ୍ଟେଲ, ନର୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ
ପଣ୍ଡିତ ମଦନ ମ�ୋହନ ମାଲବୀୟ କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 130 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଭଦ୍ରାସି ରେ 50ଟି ଶଯ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ
ି
ଏକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ AYUSH ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପାଇ ଁ AYUSH ମି ଶନ୍
ଅନ୍ତର୍ଗତ ପି ଣ୍ଡ୍ରା ତହସି ଲର ସରକାରୀ ହ�ୋମି ଓପାଥ ିକ୍ ମେଡିକାଲ୍
କଲେଜ୍ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଯାଇଥ ିଲା।
ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏବଂ ଭଦ�ୋହି ଅଭି ମଖେ
ୁ ଯାଉଥ ିବା ରାସ୍ତାର
ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇ ଁ 4 ରୁ 6 ଲେନ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଦୁ ଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପର
ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରବିଦାସ ଜୀ ମନ୍ଦିର, ସନ୍ଥ
ଗ�ୋବର୍ଦ୍ଧନ ସହ ବାରାଣାସୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥ ିଲା।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାଉଳ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନର ବାରାଣସୀସ୍ଥି ତ
ଦକ୍ଷିଣ ଏସି ଆ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସ୍ପୀଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସୁବିଧା,
ପାୟକପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରେଫରେନ ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ
ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀ ଏବଂ ପି ଣ୍ଡରା ତହସି ଲର ଅଧ ିବକ୍ତା ଭବନର
ଲ�ୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଥ ିଲା।

ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ଜନସେବା ପାଇ ଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ, ଗ�ୋରଖପୁର ଲି ଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ, ପ୍ରୟାଗରାଜ
ଲି ଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁ ନ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ, ନ�ୋଏଡା
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ଦିଲ୍ଲୀ-ମି ରଟ ରାପି ଡ ହାଇସ୍ପୀଡ
କରି ଡର ଭଳି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛି । ଯେ
କ�ୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରର ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ରେ ବିନିଯ�ୋଗ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ନିଯକ୍
ୁ ତି ସଷ୍
ୃ ଟି କରେ ନାହି,ଁ ବରଂ ଘର�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣବ
ି ାକୁ
କ୍ୟୁଆର୍କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ 
କରନ୍ତୁ।

ଜାତୀୟ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ବିକାଶର ଉପହାର

କାନପୁରକୁ ମେଟ୍ରୋ ଉପହାର
କାନପୁର, ଏକଦା ବିଶ୍ୱରେ 'ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ଇଷ୍ଟ' ତଥା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ପରି ଗଣିତ ହେଉଥିଲା।
ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ସମୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ କାନପୁରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ମଇଳା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଯ�ୋଗର ଅଭାବ ଭଳି
ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥଲ
ି ା। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂ ର କରି ବା ତଥା ସହରୀ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀ ଆହୱା୍ ନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିକ୍ରମରେ ଏଠାରେ 11,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 32 କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବା ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ଏହି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ
’ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ନେଇ କାନପୁରବାସୀଙ୍କ ଅଭି ଯ�ୋଗ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସିଛ।ି ଏଥିରେ ଅନେକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହ�ୋଇଛି ଆଉ
ଅନେକ ଅର୍ଥ ବି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 9 କିଲ�ୋମିଟର ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ଅଭି ଯ�ୋଗର
ଅନ୍ତ ହ�ୋଇଛି। କର�ୋନା ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।”

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ
ଅଧିକ ମେଟ୍ରୋ
n

n

n

2014 ପୂର୍ବରୁ, ୟୁପି ରେ ମେଟ୍ରୋ ମାର୍ଗର ମ�ୋଟ ଲମ୍ବ 9
କିଲ�ୋମି ଟର ଥ ିଲା। 2014 ରୁ 2017 ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ମେଟ୍ରୋ
ଲମ୍ବ ସମୁଦାୟ 18 କିଲ�ୋମି ଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଯଦି କାନପୁର
ମେଟ୍ରୋକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ତେବେ ୟୁପି ରେ ମେଟ୍ରୋର ଲମ୍ବ
ବର୍ତ୍ତମାନ 90 କିଲ�ୋମି ଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଛି।

ବୀନା-ପଙ୍କି ପାଇପଲାଇନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱରା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ
n

n

କାନପୁର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେବା
ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି
ଯେଉଠାରେ
ଁ
ସର୍ବାଧ ିକ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରୁଛି।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ନଭେମ୍ବର 15,
2019ରେ ଏହି ପ୍ରାଥମି କ କରି ଡରରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଦୁ ଇ ବର୍ଷ 43 ଦିନରେ ଏହା ଯାତ୍ରୀ ସେବା
ଯ�ୋଗାଇପାରୁଛି।

ସକ୍ଷମ କରି ଥାଏ। ଯଦି ଦୃଢ଼ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶର
ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡିକୁ ହଟାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପଥରେ ଆଗକୁ
ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଜି
ଭାରତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖରି େ ରଖ ି ମଲ୍ଟି ପରପଜ୍ଏବଂ ମଲ୍ଟିମ�ୋଡାଲ ସଂଯ�ୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି । ଏହି ଆଧାରରେ

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀନା-ପଙ୍କି ମଲ୍ଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପର
ଉଦଘାଟନ କରି ଛନ୍ତି। ଏହି 356 କିଲ�ୋମି ଟର ପ୍ରକଳ୍ପର
କ୍ଷମତା ବାର୍ଷି କ ପ୍ରାୟ 34.5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବୀନା ରି ଫାଇନାରୀଠାରୁ କାନପୁରର ପଙ୍କି
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 1,500 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ
ନିର୍ମି ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଏହି ପାଇପଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ
ବୀନା ରି ଫାଇନାରୀରୁ ସି ଧାସଳଖ ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ୍ଉତ୍ପାଦ
ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପାରି ବେ।
ପୂର୍ବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ବିହାର ଏବଂ
ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ। ପାଇପଲାଇନ
ମାଧ୍ୟମରେ ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ ପରି ବହନ ପରି ବେଶକୁ ମଧ୍ୟ
ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରି ବ।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥବ
ି ା ସଡକପଥସବୁ
କେବଳ ଗ�ୋଟି ଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ
କରି ବ ନାହି,ଁ ବରଂ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଯ�ୋଗୁ ଁ ପରି ବେଶର କ୍ଷତିକୁ
ର�ୋକିବ। ମେଟ୍ରୋ, ବିମାନବନ୍ଦର, ଜଳପଥ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା
କରି ଡର ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟି କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ପାଇବ ଏବଂ ନୂ ତନ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସଷ୍
ୃ ଟି ହେବ। n
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣବ
ି ାକୁ
କ୍ୟୁଆର୍କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ 
କରନ୍ତୁ।
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n

ଜାତୀୟ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ବିକାଶର ଉପହାର

2047ରେ ଭାରତ କିପରି ହେବ,
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହାର ଡ�ୋର

IIT କାନପୁରର 54 ତମ
ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାର�ୋହ

ଏହି ଅମୃତ ଯାତ୍ରାରେ 2047ର ଭାରତ ପାଇ ଁଯୁବକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଗତ 7 ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଏବଂ ନବସୃଜନ-ଆଧାରି ତ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇକ�ୋସି ଷ୍ଟମର ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ଯାଏ
ସଫଳତା ଏହାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁ ଷଠା୍ ନ ଆଇଆଇଟି କାନପୁରର 54 ତମ
ସମାର�ୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ଏହି ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହ�ୋଇଥିଲେ।
n

n

ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି 75ତମ ବର୍ଷରେ, ଆମ
ପାଖରେ 75ରୁ ଅଧ ିକ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ, 50,000 ରୁ
ଅଧ ିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରହିଛି। ଏଥ ିମଧ୍ୟରୁ 10,000ଟି
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପଟ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି
ହ�ୋଇଛି। ଭାରତ ଦୁ ନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃ ହତ୍ତମ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହବ୍ ଭାବରେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି ଏବଂ
ଆଇଆଇଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି
ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରି ଛି। ନିକଟରେ
ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର
ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ
ଭାରତ ତୃ ତୀୟ ବୃ ହତ୍ତମ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ
ହ�ୋଇପାରି ଛି।
ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍
ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ଦେଶ ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ୍
ମି ଶନ୍ ଏବଂ ପି ଏମ୍ ରି ସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲ�ୋସି ପ ୍
ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ନୂ ତନ ରାସ୍ତା
ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ସହାୟତାରେ
ଅଧ ିକ ଚ୍ୟାଲଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାଲାଗି
ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଉଛି। ଇଜ୍ଅଫ୍ 
ଡୁ ଇଙ୍ଗ୍ବିଜନେ
୍ ସ୍ଉନ୍ନତ ହ�ୋଇଛି। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ନୀତିଗଡ଼ି
ୁ କୁ ହଟାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ
ଭତରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି।
10
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ନୂ ଆ ଭାରତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇ ଁ ଆହୱା୍ ନ
n

n

ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବର ଏହି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ
ଆଇଆଇଟି ଛାତ୍ର ଭାବେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟି ତ୍ୱ
ହେଉଛି 2047ରେ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ବା। ଆସନ୍ତା 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ବହକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ମେ
ତୁ ମର ଜୀବନର 50 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ବ, ସେହି ସମୟର ଭାରତ କ’ଣ ହେବ,
ଏଥ ିପାଇ ଁ ତୁ ମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ହି ଁକାମ କରି ବାକୁ ପଡିବ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଶ ପ୍ରତି କେବଳ ଦାୟତ୍ୱ ନୁ ହେ, ଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଆମର ଅନେକ
ପି ଢ଼ି ଦେଖ ିଆସି ଛନ୍ତି, ଆଜି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଗଡ଼ି
ୁ କୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରି ଣତ କରି ବା ପାଇ,ଁ
ଏକ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଗଠନ କରି ବା ପାଇ,ଁ ଆପଣ ସେହି ସୁବିଧାସବୁ ପାଇଛନ୍ତି।

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇ ଁଅଧୀର ହୁ ଅନ୍ତୁ

ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଧୀର ହେବା ଉଚିତ୍।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଆମେ
କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବୁ ନାହି।ଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥଲେ
ି
- ଯଦି
ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନୁ ହନ୍ତିଁ , ତେବେ ଆମ ଦେଶ କିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି ବ, ଏହା
କିପରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ? ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତାର
100 ବର୍ଷ ପାଳନ କରି ବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସଫଳତାରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ
ପରି ଶ୍ରମର ଝାଳ ସଫଳତାର ବାସ୍ନା ଭାବେ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଶ୍ରମକୁ
ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଏହା କରି ପାରି ବେ ମୁ ଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ
ଶୁଣବ
ି ାକୁ କ୍ୟୁଆର୍କ�ୋଡ୍ 
ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ।

ଜାତୀୟ

ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ (ସଂଶ�ୋଧନ) ବିଲ୍

ନିର୍ବାଚନ ସୁଧାର ପାଇ ଁପଦକ୍ଷେପ
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ�ୋଗସ୍ ଭ�ୋଟିଂ କିମ୍ବା ନକଲି ଭ�ୋଟର
ପରି ଚୟ ପତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥବେ
ି ଏବଂ ଶୁଣଥ
ି ବେ
ି । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇ ଁସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ
(ସଂଶ�ୋଧନ) ବିଲ୍ 2021 ପାସ୍ କରି ଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭ�ୋଟର କାର୍ଡକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ସଂଯ�ୋଗ
କରାଯାଇପାରି ବ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷଠିତ
୍ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁ ରି ମଜଭୁତ
କରି ବାରେ ସହାୟକ ହେବ।

ଲ�ୋ

କସଭା ହେଉ ବା ବିଧାନସଭା କିମବା୍
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସମାନ ଭ�ୋଟର ତାଲି କା ବ୍ୟବହାର
କରାଯି ବା ଉଚିତ। ହେଲେ ଆଜି ଏ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇ ଁ
ଅଲଗା ଅଲଗା ଭ�ୋଟର ତାଲି କା ରହିଛି। ଆମେ କାହିକିଁ
ଏଥ ିଲାଗି ଅଲଗା ବ୍ୟୟ କରି ବା? ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି
ଅଲଗା ଅଲଗା ବୟସ ଥ ିଲା ଏବେ ତ ସବୁ ଥ ିପାଇ ଁ ୧୮
ବର୍ଷକୁ ଭ�ୋଟ୍  ଦେବା ବୟସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଏଣୁ ଏବେ ଆଉ ଅଲଗା ଭ�ୋଟର ତାଲି କାର କ�ୌଣସି
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହି।”
ଁ
ଗତ ବର୍ଷ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ
ଅଫିସରଙ୍କ ଏକ ବ�ୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର
ପାଇ ଁ ଏକ ସଙ୍କେତ ଥ ିଲା। ଏହି ସଙ୍କେତକୁ ଆଧାର
କରି , ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧ ିବେଶନ
ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ (ସଂଶ�ୋଧନ) ବିଲ୍, 2021କୁ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ମଧ୍ୟ
ଭ�ୋଟର ପରି ଚୟ ପତ୍ରକୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ଲି ଙ୍କ୍
କରି ବା ପାଇ ଁ ବାଟ ଖ�ୋଲି ଛି। ଭାରତ ପରି ଏକ ବିଶାଳ
ଦେଶରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ
ମି ଥ୍ୟା ଭ�ୋଟର ପରି ଚୟ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରତିର�ୋଧ କରି ବ ନାହି, ଁ
ବରଂ ଏହା ନକଲି ଭ�ୋଟିଂକୁ ମଧ୍ୟ ର�ୋକିବ। ନକଲି
ଭ�ୋଟର ID ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇ ଁ
ବ୍ୟବହୃ ତ ହୁ ଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି
ନକଲି ଆଇଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମ�ୋବାଇଲ୍ ସଂଯ�ୋଗ
ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ରେସନ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଉଛି।
ଏଥ ିସହ ଅନେକ ଅତିରିକ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବି ବେଆଇନ
ଭାବେ ନିଆଯାଉଛି। ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏସବୁ
ଜଣାପଡ଼ିଯି ବ। ନିର୍ବାଚନରେ ରି ଗିଂ ପାଇ ଁ କମ୍ ପରି ସର
ରହିବ। ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକ�ୋଣରୁ ଏହି ବିଲ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ଏହି ସଂଶ�ୋଧନ
ଆଧାରରେ ଆପଣ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଭ�ୋଟର ତାଲି କାରେ
ନାମ ସଂଯ�ୋଗ ବା ସଂଶ�ୋଧନ ପାଇ ଁ ସୁଯ�ୋଗ ପାଇବେ
ପୂର୍ବରୁ ଏଥ ିପାଇ ଁ ମାତ୍ର ଥରେ ସୁଯ�ୋଗ ମି ଳଥ
ୁ ିଲା। n

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
n

•ଭ�ୋଟର ID ସହିତ ଆଧାର ସହିତ ଲି ଙ୍କ୍ କରି ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ,

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁ ହେ।ଁ ଲ�ୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମକୁ ବର୍ଷକୁ ଚାରି ଥର
ଭ�ୋଟର ତାଲି କାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇବେ। 1
ଜାନୁ ଆରୀ (ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଅଛି), ଏପ୍ରିଲ୍ 1, ଜୁଲାଇ 1 ଏବଂ
ଅକ୍ଟୋବର 1।

n

•ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ହ�ୋଇଛି। ଏଣିକି ୱାଇଫ୍ 

ବା “ପତ୍ନୀ” ଶବ୍ଦର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ସ୍ପାଉଜ୍ବ୍ୟବହାର କରାଯି ବ। ମହିଳା
ସ�ୈନିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମି ଳିବ ସର୍ଭସ୍ଭ�ୋଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା।

n

•ନିର୍ବାଚନ ଆୟ�ୋଗ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭ�ୋଟ୍

ଗଣନା, ଭ�ୋଟିଂ
ମେସି ନ୍ ଏବଂ ଭ�ୋଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇ ଁ ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରି ପାରି ବେ।

ଭ�ୋଟର IDକୁ ଆଧାର ସହିତ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣର ଲାଭ
ଜାଲି ବା ଫର୍ଜି ଭ�ୋଟିଂ ର�ୋକିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରି ବ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ
ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ଏକାଧିକ ନାମ ସଂଯ�ୋଗକୁ ର�ୋକିବ। ନିର୍ବାଚନ
ଡାଟାବେସ୍ ମଜବୁତ ହେବ। ବିଦେଶର ଭ�ୋଟରମାନେ ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ
ଭ�ୋଟ୍ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ।

ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହି ଁ
n

• ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଲି ଙ୍କିଙ୍ଗ୍:

n

• ଭ�ୋଟ୍

ଆଧାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଡାଟାବେସ୍ ମଧ୍ୟରେ
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଯ�ୋଗ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁ ହେ, ଁ କିନ୍ତୁ ଫର୍ଜି ଭ�ୋଟ୍ 
ର�ୋକିବାରେ ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଦେବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର କ�ୌଣସି ବିପଦ ନାହି:ଁ
ଭ�ୋଟର ତାଲି କାରେ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁ କ�ୌଣସି ଆବେଦନ
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେବ ନାହି ଁଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କିମବା୍ ସୂଚନା
ଦେବାରେ କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ଭ�ୋଟର ତାଲି କାରୁ କ�ୌଣସି
ନାମ ହଟାଯି ବ ନାହି।ଁ
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ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ
କନ୍ୟା ସାଜୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଦୂ ତ
ଭା

କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ବ�ୋଲି ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ 1961ରୁ 2011 ଯାଏ ଭାରତର
ଜନଗଣନାରେ ପୁଅଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ ଝିଅଙ୍କ ଅନୁ ପାତ
ସବୁବେଳେ କମ୍ରହୁ ଥବ
ି ା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା।
ଏପିକି କିଛି ରାଜ୍ୟର ତ’ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ମା’ ପେଟରେ
ହି ଁମାରି ଦେବାର ଘୃଣ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଥଲ
ି ା। ଏହି
କୁସଂସ୍କାରକୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇ ଁ
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଳିଷ ୍ଠ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକ
ରହୁ ଥଲ
ି ା। ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜାନୁ ୟାରୀ 2015
ମସି ହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ‘ବେଟି ବଚାଓ-ବେଟି ପଢ଼ାଓ’ ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ
କରି ଥଲେ
ି । 7 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାର ସଫଳତା ମିଳିଛ।ି
ନିକଟରେ ଶେଷ ହ�ୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ପରି ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁ ସାରେ ପ୍ରତି 1000ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ
1020 ମହିଳା ଥିବା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି।
12
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ରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ
କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ଏବଂ ଏହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
ପାଇ ଁ ହାତ ଯ�ୋଡ଼ୁଛି। କନ୍ୟାସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନିଜ
ପରି ବାରର ଗର୍ବ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ମାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ
କରନ୍ତୁ। ପୁଅ ଓ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଏମି ତି ଦୁ ଇଟି
ଅଙ୍ଗ ଯାହାଙ୍କ ଭି ତରୁ ଗ�ୋଟିଏ ବିନା ଜୀବନର ଶୀଖରତା
ଲାଭ କରି ବା ସମ୍ଭବପର ହୁ ଏ ନାହି।ଁ ଏଣୁ ଶିଖରରେ
ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ
ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମି ଳିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଠିକ୍ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଏହି କିଛି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହରି ୟାଣାର ପାନିପଥ ଜିଲ୍ଲାରୁ 'ବେଟି
ବାଚାଓ-ବେଟି ପଢ଼ାଓ' ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।
ସେତେବେଳେ ଏହା ଦେଶରେ ଏକ ନୂ ଆ ସକାଳର
ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ ମକ୍ତ
ୁ କରି ଥଲ
ି ା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ
ନାହି।ଁ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତୃ ତ୍ୱଙ୍କ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପଛରେ
କ�ୌଣସି ରାଜନୀତିକ ଅଙ୍କ କଷା ଅଥବା ଲାଭ କ୍ଷତିର
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ଏମିତି ହ�ୋଇଥିଲା ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭ
n

n

n

1961 ମସି ହାରେ ଶିଶ ୁ ଲାଙ୍ଗାନୁ ପାତ (0ରୁ 6 ବର୍ଷ) 1000
ପୁଅ ପ୍ରତିବଦଳରେ 976 ବାଳିକା ଥ ିଲେ ଏବଂ 2011 ରେ
ଏହା 918 କୁ ଖସି ଆସି ଥ ିଲା। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଥ ିଲା
ଭାରତର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତ ସାମାଜିକ-ସାଂସ୍ କୃତିକ
କୁସଂସ୍କାର, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଭେଦଭାବ ରହିଥ ିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ
ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ହତ୍ୟା କରି ବା, କ୍ଷୀରର ଏକ ହାଣ୍ଡିରେ ବୁ ଡ଼ାଇ
ଦିଆଯି ବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥ ିବା ଖବର
ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥ ିଲା।
ଗର୍ଭଧାରଣର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶିଶ ୁ ଲି ଙ୍ଗାନୁ ପାତରେ ହ୍ରାସକୁ
ଦୃଷ୍ଟି ରେ ରଖ ି ହରି ୟାଣାର ପାନିପଥଠାରେ 'ବେଟି ବାଚାଓ
-ବେଟି ପଢ଼ାଓ‘ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ବାବେଳେ ସୁକନ୍ୟା
ସମୃଦ୍ଧି ଆକାଉଣ୍ଟ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଦ୍ୱାରା ଜାନୁ ୟାରୀ
22, 2015 ରେ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିଲା।
ବେଟି ବାଚାଓ-ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯ�ୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି
ମହିଳା ଗର୍ଭପାତକୁ ର�ୋକିବା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ କରି ବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଗାଇବା ଏବଂ

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଲି ଙ୍ଗ ନିରୁପଣ ର�ୋକିବା

କନ୍ୟାସନ୍ତାନର ଜୀବନ ଏବଂ
ନିରାପତ୍ତା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା

ଲ�ୋକଙ୍କ ମାନସି କତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି
ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍କି ମ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଝିଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ
ବିବାହ।
n

n

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ PC ଏବଂ PNDT ଆଇନର
କଠ�ୋର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଏବଂ
ପ୍ରଚାର ଅଭି ଯାନ। ଏଥ ିରେ ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାଲି ମ,
ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ସଚେତନତା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର
ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କମ୍ ଶିଶ ୁ ଲି ଙ୍ଗାନୁ ପାତ
ଥ ିବା 100ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ପାଇଲଟ୍
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଏହା ପରେ ଏହାକୁ
61 ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥ ିଲା।
161 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପରେ, ଏହା ଅନ୍ୟ 244
ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ଦେଶର 95 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧ ିକ
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମହିଳା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୌଚାଳୟ ଅଭାବ ହେତୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବା
ବନ୍ଦ ହ�ୋଇପାରି ଛି।

ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢଛ
଼ୁ ି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯ�ୋଜନା
ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଆପଣ ଯେକ�ୌଣସି ଡାକଘର କିମବା୍
ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଝିଅ ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁକନ୍ୟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖ�ୋଲି ପାରି ବେ। ଏହାର
ସର୍ବନିମ ୍ନ ମାସି କ ପରି ମାଣ 250 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧ ିକ ବାର୍ଷି କ ଜମା ସୀମା
ହେଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ। ଏହା ଉପରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସୁଧ 8.40% ହାରରେ ଗଣନା
କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ସୁକନ୍ୟା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାସି କ 10 ହଜାର
ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏକବିଂଶ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ପାଇବେ। ଖାତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥ ିରେ ଜମା ହ�ୋଇଥ ିବା ରାଶି ଟିକସ
ଛାଡ଼ ଅଧୀନରେ ଆସି ଥାଏ। ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅର 18 ବର୍ଷ ବୟସ
ହୁ ଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଶିର 50% ଉଠାଇପାରି ବେ ଏବଂ ଝିଅର ବିବାହ
ସମୟରେ ବାକି 50% ମଧ୍ୟ ଉଠାଇପାରି ବେ।
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କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଶିକ୍ଷା
ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନିଜେ
'ବେଟି ବାଚାଓ-ବେଟି ପଢ଼ାଓ' ଅଭି ଯାନକୁ
#selfiewithdaughter ଏବଂ
#bharatkilaxmi ଦ୍ୱାରା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି
ଦିଗରେ ଏକ ନୂ ଆ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି।

ହିସାବ ନଥଲ
ି ା କିନ୍ତୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ�ୋଣରେ ଥବ
ି ା ପୁରୁଷ
କ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଲି ଙ୍ଗଗତ ସାମ୍ୟ ପ୍ରତିଷଠା୍
ପାଇ ଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥଲ
ି ା। ଏହାର ପରି ଣାମ ଆଜି ଦେଖବ
ି ାକୁ
ମି ଳିଛି। ନିକଟରେ ଜାରି ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଜାତୀୟ ପରି ବାର
ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ଝିଅଙ୍କ ଅନୁ ପାତ ଦେଶରେ ପୁଅଙ୍କ
ତୁ ଳନାରେ ଅଧକ
ି ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରତି 1000 ଜଣ ପୁଅଙ୍କ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣବ
ି ାକୁ
କ୍ୟୁଆର୍କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ 
କରନ୍ତୁ।
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ଫ୍ଲାଗ୍ଶପ
ି ୍ ଯ�ୋଜନା

ବେଟି ବଚାଓ- ବେଟି ପଢ଼ାଓ

ସଶକ୍ତ ମହିଳା, ସଶକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର
ମା, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗ�ୋଟିଏ ପରି ବାରକୁ ନୁ ହେ ଁବରଂ ଗ�ୋଟିଏ ପିଢ଼ି ଉପରେ
ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଗ�ୋଟିଏ ଝିଅର ସମ୍ଭାବନା, ତା’ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା କେବଳ ପରି ବାକୁ ନୁ ହେ,ଁ
ସମାଜ ତଥା ଜାତିର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଏହି ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।
ଗତ ଡିସେମ୍ବର 21ରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1000
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଗ�ୋଟିଏ
ଝିଅର ଜନ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା’ ଜୀବନଚକ୍ରର ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଶକ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁଯ�ୋଜନା
ଏବଂ ଅଭି ଯାନ ଜାରି ରଖିଛ।ୁ "

n

n

n

ମାତୃ ତ୍ୱ ଛୁଟି ଛଅ ମାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା
ମା’ମାନେ ପ୍ରସବ ପରେ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା
ନକରି ନିଜ ସନ୍ତାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯତ୍ନ ନେଇପାରି ବେ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗରି ବ ପରି ବାରରେ ଚିନ୍ତାର
ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହ�ୋଇ ଆସି ଛି। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ
ମହିଳାଙ୍କ ଟିକାକରଣ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ ଏବଂ
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ
ଦିଆଯାଇଛି |
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5000
ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ
ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇପାରି ବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା
2 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ସ୍ କୁଲ୍ କଲେଜ ପରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରି ଅର୍ ତଥା
ବିବାହ ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁବିଧା
ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇ ଁ ସର୍ବାଧ ିକ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମି ଶନ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ
ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ, ଉଜ୍ଜଳା ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
ଗରି ବ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ ସୁବିଧା ଏବଂ
ଘରେ ଟ୍ୟାପ ଜଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ
ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।

ତୁ ଳନାରେ ଦେଶରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1020 ହ�ୋଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଲି ଙ୍ଗ ଅନୁ ପାତ 991 ଥଲ
ି ା। ଅର୍ଥାତ୍  ପ୍ରତି
1000 ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ ଦେଶରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥଲ
ି ା
991। ସହରରେ ତ ଏହି ଅନୁ ପାତ ଆହୁ ରି ଦୟନୀୟ ଥଲ
ି ା।
ଏହା ସେତେବେଳେ 985 ଥଲ
ି ା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେ ଁ
ଜନ ୍ମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲି ଙ୍ଗ ଅନୁ ପାତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି
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ଘଟିଛି। 2015-16ରେ ଯେଉଠାରେ
ଁ
ପ୍ରତି ଏକ ହଜାର ପୁଅଙ୍କ
ତୁ ଳନାରେ 919 ଝିଅଙ୍କ ଜନ ୍ମ ହେଉଥଲ
ି ା ଏବେ ତାହା 929
ହ�ୋଇପାରି ଛି।
ଡିସେମ୍ବର
21
ତାରି ଖରେ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର
ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ଆୟ�ୋଜିତ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,

ଫ୍ଲାଗ୍ଶପ
ି ୍ ଯ�ୋଜନା

n

n

n

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନେ 5
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇ ସର୍ବାଧ ିକ
ମହିଳା ଉପକୃତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଉଥ ିବା
ଘରଗୁଡିକ ପ୍ରାଥମି କତା ଭି ତ୍ତି ରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ
ରହୁ ଛି। ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା ଗାର
ଁ ଗରି ବ ପରି ବାରର ନୂ ତନ
ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ଅନୁ ମ�ୋଦିତ ମ�ୋଟ ଋଣର ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ
ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦୀନ ଦୟାଲ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଦେଶର
ଗ୍ରାମୀଣ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି।
2014ର ପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ମି ଶନ ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଇଥ ିବା
ସହାୟତା ପ୍ରାୟ 13 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେଉଠାରେ
ଁ
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବିନା କ�ୌଣସି
ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମି ଳଥ
ୁ ିଲା ଏବେ

ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜନପ
୍ମ ର୍ବ
ୂ ରୁ ମା’ ପେଟରେ ମାରି ଦେବା ଠିକ୍
ନୁ ହେ।ଁ ସେଥପ
ି ାଇ ଁ ଆମେ ‘ବେଟି ବଚାଓ- ବେଟି ପଢ଼ାଓ’
ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ସଚେତନତା
ସଷ୍
ୃ ଟି ଉଦ୍ୟମ ହ�ୋଇଛି। ଆଜି ଏହାର ପରି ଣାମ ହେଉଛି
ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଆମେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନେ

ବେଟି ବଚାଓ- ବେଟି ପଢ଼ାଓ

ତାହା ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି ହ�ୋଇ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ�ୋଇଛି।
n

n

n

କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସରକାର ମାଗଣା ରାସନ
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଥ ିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ସି ଫ୍ଟରେ
କାମ କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ କରି ବା ପାଇ ଁ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ
କରାଯାଇଥ ିଲା। ମହିଳାମାନେ ଖଣିରେ କାମ କରି ବା ପାଇ ଁ
ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ସ�ୈନିକ
ସ୍ କୁଲର ଦ୍ୱାର ଖ�ୋଲି ଛନ୍ତି। ବଳାତ୍କାର ଭଳି ଜଘନ୍ୟ
ଅପରାଧର ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପାଇ ଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ
700 ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କ�ୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷଠା୍ ହ�ୋଇଛି। ମୁସଲମାନ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରି ବା ପାଇ ଁ ଟ୍ରିପଲ
ତାଲାକ ଉଚ୍ଛେଦ ହ�ୋଇଛି। ଏଥ ିପାଇ ଁ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରାଯାଇଛି।
ଲ�ୋକସଭାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧାଦେଶ (ସଂଶ�ୋଧନ)
ବିଲ୍-2021 ପାରି ତ ହ�ୋଇଛି। ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ବିବାହ
ବୟସକୁ 18 ରୁ 21 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମି ଟି ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି।

ଠିକଣା ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପାରି ବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧାରୁ
ପାଠପଢ଼ା ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହି।ଁ ସୁକନ୍ୟା
ସମୃଦ୍ଧି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 2.5 କ�ୋଟି ବାଳିକାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟ ଖ�ୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଜମା ରାଶି
ଉପରେ ସୁଧହାରକୁ ଅଧକ
ି ରଖାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରେ ବଡ଼
ହେଲେ ପି ଲାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରି ପାରି ବେ।n
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ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନର
କେନ୍ଦ୍ର ସାଜୁଛି ଭାରତ

ଅନେକ ବିବିଧତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ
କିଛି ଦିନ ବିତାନ୍ତୁ ଭାରତରେ
ଧାର୍ମିକ କାରଣରୁ ହେଉ, ଅବା ଆନନ୍ଦ, ଉନ୍ମାଦନା, ତଲ୍ଲୀନ ହେବାର ଅନୁ ଭୂତି ଅଥବା ପୁଣି ଚିକତ୍ସା
ି କି
ଉପଚାର କାରଣରୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂ ଆ ଉନ୍ମେଷ, ନୂ ଆ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ଥାଏ।
ଯେ କ�ୌଣସି ଦେଶ ପାଇ ଁଏହା ଗର୍ବ ଏବଂ ଗ�ୌରବର ପ୍ରତୀକ। ଏହିକ୍ରମରେ ଦେଶର କ୍ଷମତାକୁ ଜାଗ୍ରତ
କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିଲାଗି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଭି ତ୍ତିଭୂମି ଜରୁରୀ; ଏହା
ରେଳ, ସଡ଼କ, ଆକାଶମାର୍ଗ, ଜଳପଥ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ -ମ�ୋବାଇଲ୍ ସଂଯ�ୋଗ ଭଳି ଆଧୁନକ
ି
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଅଥବା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାପଦ ରହିବା ଲାଗି ଚିକତ୍ସା
ି ଓ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ର- ହ�ୋଟେଲ୍ 
ଓ ହସ୍ପିଟାଲ। ତା’ ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ର ଉପଯ�ୋଗ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ପରି ବେଶ ସୃଷ୍ଟି
କରି ଥାଏ। ସାମୟି କ ହେଲେ ବି ଏହି କ�ୋଭି ଡ୍ସମୟରେ ଟିକାକରଣ ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ
ଗତିଶୀଳ କରି ବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ସାଜେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହେଉଛି ଏକ ଦ୍ରୁତଗତିରେ
ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟି କ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ଭାରତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖିଦୃଶଆ
ି ଅଗ୍ରଗତି କରି ଛ।ି ନିଜର
ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜ ନାକୁଁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ଛ।ି ଜାନୁ ୟାରୀ 25 ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି: ଯେଉଠିଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବେ
ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲି ଛି , ଯେଉଠିଁ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛ,ି ସେହି ଭାରତକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
କେହି ଅଟକାଇପାରି ବେ ନାହି।ଁ
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ଉଡ଼ାନ୍ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିଜୟୱାଡ଼ାଠୁ
କଡ଼ପ୍ପା ଯାତ୍ରାକୁ ମାତ୍ର ଏକ ଘଣ୍ଟାରେ ସମାପ୍ତ
କରି ପାରୁଥିବା ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ କୁହନ୍ତି,
‘ପୂର୍ବରୁ ପରି ବାର ସହିତ କଡ଼ପ୍ପାଠାରୁ
ବିଜୟୱାଡା ଯାତ୍ରା କରି ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ
କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥ ିଲା। ଏଥ ିପାଇ ଁ ରାସ୍ତାରେ
8 ରୁ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଯାଉଥ ିଲା, କିନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଡାନ୍ ଦ୍ୱାରା ବିମାନ
ଯାତ୍ରା କରି ପାରୁଛୁ। ପୁଣି ମ�ୋ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ
ସହ କନକ ଦୁ ର୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବା
ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଚିରେ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଛି।
ଏପରି ଚମତ୍କାର ପଦକ୍ଷେପ ପାଇ ଁ
ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।’

ଭାରତର
ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ଏହାର
ପରି ଚୟ। ଏହା ହେଉଛି ହଜାର
ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥବ
ି ା ଆମ ଗର୍ବ
ଓ ଗ�ୌରବର କାହାଣୀ। ଏହା ହି ଦୁ
ଁ ନଆ
ି ପାଇ ଁ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଦେବା
ଆବଶ୍ୟକ ନାହି।ଁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହାକୁ ଆମ
ପାଇ ଁଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି । କେବଳ ଏସବୁକୁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଭାରତର
ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରି ବେ ନାହି।ଁ
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
18

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ଜାନୁ ଆରୀ, 2022

ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ସ୍ପେନର
ମାଡ୍ରିଡଠାରେ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ
ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂଗଠନର
24ତମ ସାଧାରଣ ସଭାରେ
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପ�ୋଚମପଲ୍ଲୀ
ଗ୍ରାମକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ
କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହି ପୁରସ୍କାର
2 ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥ ିଲା। ପ�ୋଚମପଲ୍ଲୀର
ଅନନ୍ୟ ବୁ ଣା ଶୈଳୀ ଏବଂ
ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ’ଲ�ୋକାଲ ଫର
ଭ�ୋକାଲ୍ ’ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ ଵାରା ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତ ପରି କଳ୍ପନାର ଏକ ଅଂଶ
ଭାବେ ବିଶେଷ ପରି ଚୟ ମି ଳିଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ଦିବସ ସମାର�ୋହ ଏହି ଗ୍ରାମରେ
ଜାନୁ ଆରୀ 25 ଦିନ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି
ହେବ।
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ଡିସେମ୍ବର 2021 ଆରମ୍ଭରେ, ଆମେରି କାର
ଚିକାଗ�ୋରୁ 69 ବର୍ଷୀୟ ୱ�ୋଲ୍ଟର ସାଇମନ୍
ମିଲିଓ, ଏବଂ 80 ବର୍ଷୀୟ ଜନ୍ , ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ର
କ�ୋଭି ଡ୍ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ
18ଦିନଆ
ି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭି ସା ନେଇ ଭାରତ
ଗସ୍ତ କରି ଥଲେ
ି । ସେମାନେ ଭାରତକୁ
ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ନିରାପଦ
ସ୍ଥାନ କହିବା ସହ ଭାରତର ଟିକାକରଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଥଲେ
ି । ଏହି
ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି,
"ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇ କ�ୌଣସି
ଁ
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ନୁ ହେ,ଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଲ ସ୍ଥିତରେ
ି
ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ
ଦୁ ଃସାହସି କ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାର ସୁଯ�ୋଗ
ମିଳିବ।" କ�ୋଭି ଡ କାଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା ପାଇ ଁ 5 ଲକ୍ଷ ମାଗଣା
ଭି ସା ଯ�ୋଗାଇଥିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ
ଉଦ୍ୟମର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ୱ�ୋଲଟର
ଏବଂ ଜନ୍ ଭାରତ ଆସି ଥଲେ
ି
ଏବଂ
ସେମାନେ ଏଠାର ପରି ବେଶକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ
କରି ଥଲେ
ି
ଯେ ଫେରି ଲା ପରେ ସେମାନେ
ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପରି ଦର୍ଶନ
କରି ବାକୁ ନିବେଦନ କରି ବାକୁ ପଛାଇ
ନଥିଲେ।

ଅ

ନୁ ଭବରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମି ଳେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ
ଅନୁ ଭବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ
ଆଧୁନିକତା ମି ଶଯ
ି ାଏ, ସେତେବେଳେ କିଭଳି
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାହା ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ଶିଳ୍ପରୁ ହି ଁ ଅନୁ ମାନ କରି ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ
ତିନ�ୋଟିଯାକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁ ଭୂତି ବିବରଣୀ
ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯଦି ସରକାର ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା, ପରି ବେଶ, ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ
ଉପଲବ୍ଧ କରି ବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଛି କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାର ଯଦି
ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଭାରତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ଓ ଏହାର
ଗ�ୌରବମୟ ଇତିହାସ ପାଇ ସାରା
ଁ
ବିଶ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ
ପାଲଟିବ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି
କ�ୋଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଥ ିଲା। ଅବଶ୍ୟ, 'ନ୍ୟୁ ନର୍ମାଲ'ରେ ଭାରତର
ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣ ଦ୍ୱାରା ନୂ ଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରି ଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଥନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକରାତ୍ମକ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆଧୁନିକ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ଏବଂ
ସମାବେଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହି
ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥି ତିରେ ବିଶ୍ୱର 160ରୁ ଅଧ ିକ ଦେଶର ନାଗରି କଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଇ-ଭି ସା ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏକ ନୂ ତନ
ମ�ୋଡ଼ ନେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ ୍ସି ଅନୁ ଯାୟୀ, 2009ରୁ 2013
ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ 62ରୁ 65 ମଧ୍ୟରେ
ଥ ିଲା, ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 34 ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ
ହ�ୋଇପାରି ଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟି ରୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି କେବଳ
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କଭର ଷ୍ଟୋରି ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବିକାଶ ପର୍ବ

ବିଶ୍ୱର 7ତମ ବୃ ହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହ�ୋଇଛି ତା ନୁ ହେ, ଁ
ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ତୃ ତୀୟ
ବୃ ହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିଭାବେ ପରି ଗଣିତ ହେଉଛି। ଏଭଳି
ସ୍ଥି ତିରେ କେୱଡ଼ିଆ, ଯେଉଠିଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଛି ତାହା ଏକ ଉଚିତ ଉଦାହରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ
ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ବାବଦୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ଏହି ସ୍ଥାନ
ଏକ ଉତ୍ କୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ହ�ୋଇପାରି ଛି। (ବାକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ)
ବିଶ୍ୱାସ-ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ-ଅଧ୍ୟୟନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହେଉ କିମବା୍
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ-ସୁସ୍ଥତା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସାଂସ୍ କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଥବା
ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଇକ�ୋ-ଟୁ ରି ଜମ
ି ,୍ ଯୁବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ,
ବ୍ୟବସାୟି କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭି ତ୍ତି କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇ ଁ
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ
ପାଲଟିଛି। କ�ୋଭି ଡ ସମୟରେ ନିଛାଟିଆ ପଡ଼ିଥ ିବା
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ଟିକାକରଣ ଏବଂ ମହାମାରୀ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯ�ୋଗୁ ଁ
ପୁଣଥ
ି ରେ ଜନଗହଳିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥ ିବା ଦେଖ ିବାକୁ ମି ଳିଛି।
ଏହି ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ-ସାମାଜିକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ
ପ୍ରାଥମି କତା ଦେଇଥ ିବାରୁ ତାହାର ପରି ଣାମ ଦେଖ ିବାକୁ
ମି ଳିଛି। ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଭି ସା ଏବଂ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 100% ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି
ସହିତ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିତାଧ ିକାରୀଙ୍କୁ
10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ
ନେଇଥ ିଲେ। ପଞ୍ଜୀକୃତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗାଇଡ୍ ମାନଙ୍କୁ 1
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିଲା।
ଏବେ କ�ୋଭି ଡର ନୂ ତନ ଭାରି ଆଣ୍ଟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ,
ମାଗଣା ଭି ସା ଅବଧ ି ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା
କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବାର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି।
ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
ତାରକା ଭାବରେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି। ଏହାର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼
କାରଣ ହେଉଛି ଇ-ଭି ସା, ଉନ୍ନତ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ, ଉଡାନ୍
ଭଳି ଯ�ୋଜନା, ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ
ଆଧୁନିକ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ
ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭଳି। ସେ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ
ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଲାଗି 2017 ମସି ହାରେ
କର୍ପୋରେଟ ୍ମାନଙ୍କୁ ଆହୱାନ
୍ ଦେଇଥ ିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି କର୍ପୋରେଟ୍
ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାୟି ତ୍ୱ ତୁ ଲାଇବା ଲାଗି ଆଗକୁ
ଆସି ଲେ। ଆଉ ଆଜି ତାହାର ଫଳ ଆମ ସାମ୍ନାରେ
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ଭାରତ ପାଖରେ
ଏହାର ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛ।ି
ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ଏସବୁ
ଆମର ପରି ଚୟ ହ�ୋଇ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପରି ଗଣିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଦେବାକୁ ନାହି,ଁ
ଆ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯାହା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି
ତାହାକୁ କେବଳ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା
ହେଲେ କେହି ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ
ଅଟକାଇପାରି ବେ ନାହି।ଁ
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଇ-ଭି ସା ସୁବଧ
ି ା ଅଧିକ
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି
n

n

ନଭେମ୍ବର 2014ରେ, ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭାରତ
ଭ୍ରମଣ ସୁବିଧା କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାର 44 ଟି ଦେଶର
ନାଗରି କଙ୍କ ପାଇ ଁ ଇ-ଭି ସା ଘ�ୋଷଣା କରି ଥ ିଲେ।
ଏହି ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ 165 ଦେଶର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସେବା
ଯ�ୋଗାଉଛି। ଦେଶର 25ଟି ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ 5ଟି
ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦରରେ ଇ-ଭି ସା ଉପଲବ୍ଧ।
ଏକ ବର୍ଷି ଆ ଇ-ଟୁ ରି ଷ୍ଟ ଭି ସା ବ୍ୟତୀତ ଏକାଧ ିକ ପ୍ରବେଶ
ସୁବିଧା ଥ ିବା 5 ବର୍ଷି ଆ ଇ-ଟୁ ରି ଷ୍ଟ ଭି ସା ପ୍ରଚଳନ
କରାଯାଇଛି। ଏଥ ିସହ, ଦ୍ୱେତ ପ୍ରବେଶ ସୁବିଧା ଥ ିବା
ଏକ ମାସି କିଆ ଇ-ଟୁ ରି ଷ୍ଟ ଭି ସା ଏବଂ ସରକାରୀ ଓ
ସରକାରୀ ଘର�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ
ଇ-କନଫରେନ ୍ସ ଭି ସା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥ ିସହ
ଭି ସା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି।

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି

ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଲଗାତାର ଉଦ୍ୟମ ଯ�ୋଗୁ ଁଗ୍ଲୋବାଲ୍
ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟୁ ରି ଜମ
ି ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟତା କ୍ରମାଗତ
ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଫ�ୋରମ୍ (WEF) ରି ପ�ୋର୍ଟରେ
140ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 34 ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
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କେବାଡ଼ିୟା

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ର

n

n

ଗୁଜର
ୁ ାଟରେ କେବାଡ଼ିୟା ଏକ ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଛ�ୋଟ ଗା ଁଥିଲା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ
ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁଠାରୁ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ସ୍ଥଳୀରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍
ୟୁ ନିଟି, କେବାଡ଼ିୟା ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ
ହ�ୋଇଛି। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲି ବର୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଏହା
ଏବେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି।
ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବାର 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ
ଅଫ୍ ୟୁ ନିଟି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ
ଆକର୍ଷିତ କରି ଛ।ି କ�ୋଭି ଡ୍ ସମୟରେ
ବନ୍ଦ ହ�ୋଇ ପୁଣି ଖ�ୋଲି ବା ପରେ ଏହା
ଅଧିକ ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି। ଥରେ
ସଂଯ�ୋଗୀକରଣରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ପରେ ଏହା
ଅନୁ ମାନ କରାଯାଏ ଯେ କେବାଡ଼ିୟା ପ୍ରତିଦନ
ି
ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ବ।

n

n

n

ଏକ ଯ�ୋଜନାବଦ୍ଧ ଢଙ୍ଗରେ କେବାଡ଼ିୟାର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପରି ବେଶଗତ ବିକାଶ
ହେବା ସହ ଏହା ପରି ବେଶର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ବ�ୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁ ନଥ ିଲା। ପାରମ୍ପରି କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଅନୁ ଶୀଳନ
କଲେ ଏକ ଏକ ମରି ଚୀକା ଥ ିଲା। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ କ�ୌଣସି ସଡ଼କ
ସଂଯ�ୋଗ ନଥ ିଲା, କିମବା୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଲ�ୋକ, ରେଳ ଚଳାଚଳ ନଥ ିଲା ଏପରି କି
ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ଲାଗି କ�ୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥ ିଲା।
ଏବେ ଏଠାରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ସମେତ ସର୍ଦ୍ଦାର ସର�ୋବର, ବିଶାଳ ସର୍ଦ୍ଦାର
ପଟେଲ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ, ଆର�ୋଗ୍ୟ ବନ, ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ପାର୍କ
ପ୍ରମୃତି ଅନେକ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛ। ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବଗି ଚା, ଏକତା କ୍ରୁଜ୍ ଏବଂ ଜଳ
କ୍ରୀଡା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏଭଳି ବିକାଶ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଆଦିବାସୀ ପି ଲାମାନେ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଉଛନ୍ତି
ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସି ନ୍ଦା ନୂ ତନ ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକତା
ମଲରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇ ଁ ନୂ ତନ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି।
ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମଗୁଡିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ପାଇ ଁ ପ୍ରାୟ 200 ରୁମ୍ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଉଛି।
କେବାଡ଼ିୟା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥ ିବା ଆଦିବାସୀ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏବଂ ଭ୍ୟୁଇଙ୍ଗ୍
ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏପରି ଭାବରେ ନିର୍ମି ତ ହ�ୋଇଛି ଯେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ଝଲକ
ସେଠାରୁ ଦେଖ ିହେବ |
ସେହିଭଳି ଗୁଜର
ୁ ାଟର କୁଚ୍, ଯାହା ଏକଦା ଜନଶୂନ୍ୟ ହ�ୋଇପଡିଥ ିଲା, ତାହା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି।
କୁଚ୍ ଫେଷ୍ଟି ଭାଲ୍ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷି ତ କରି ଥାଏ। ରନ୍
ଉତ୍ସବ ସମୟରେ, ଆନୁ ମାନିକ 4 ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ଧଳା ମରୁଭୂମି
ଏବଂ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଉପଭ�ୋଗ କରନ୍ତି।

ଦୃଶ୍ୟମାନ। 29ଟି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଜି କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ର
ଉଦ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ହେବା ଲାଗି ଚୁ କ୍ତି ବଦ୍ଧ ହ�ୋଇଛି।
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ
ହେଲାଣି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ
ଅନେକଥର ଭାରତୀୟ ମୂଳବଂଶଜଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧ ିତ କରି ଛନ୍ତି
ଏବଂ ଅନ୍ତତପକ୍ଷେ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଣ- ଭାରତୀୟ

ପରି ବାରକୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭାରତ ଆସି ବାକୁ ପ୍ରେରଣା
ଯ�ୋଗାଇବାକୁ ଆହୱାନ
୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ
କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହ�ୋଇପାରି ବ। କ�ୋଭି ଡ ଯୁଗରେ ସୁରକ୍ଷା
ଚକ୍ରକୁ ମଜବୁ ତ କରି ବାବେଳେ ଭାରତ ଯେଉ ଁ ବେଗରେ
କାମ କରି ଛି, ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଏହାର ସୁଯ�ୋଗ
ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ଜାନୁ ଆରୀ, 2022 21
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ଲାଗି 20ରୁ ଅଧ ିକ ଦୂ ତାବାସରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧ ିକାରୀ
ନିଯକ୍ତ
ୁ କରି ଛନ୍ତି। ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ବର୍ଷରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ମାନକ ଅନୁ ଯାୟୀ 75ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ପାଇ ଁ
ସରକାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି। ଘର�ୋଇ
ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ
ମନ କୀ ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷକୁ ଅତିକମ୍ରେ
15ଟି ସ୍ଥାନ ପରି ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖ ି
ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଲେଖକଙ୍କୁ
ନିବେଦନ କରି ଥ ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ,
ଲ�ୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପି ଜେ ଅବଦୁ ଲ କଲାମଙ୍କ ପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି
ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଥ ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ
ଭାରତକୁ ଦେଖ ିବା, ବୁ ଝବ
ି ା ଏବଂ ଏହାପାଇ ଁ ବଞ୍ଚିବା ଓ
ମରି ବାକୁ ନୂ ଆ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ। ଏଭଳି ପରି ସ୍ଥିତିରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 'ଏକ ଭରତ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଭାରତ' ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଭାରତର ବିବିଧତାକୁ ଏକତ୍ର
କରି ଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ
ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ରଖ ି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳପ୍ରଦ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି
ପାଇବାରେ ଲାଗି ଛି।

ଉନ୍ନତ ଭି ତ୍ତିଭୂମି କାରଣରୁ ବଢଛ
଼ୁ ି ପର୍ଯ୍ୟଟନ
କ୍ଷେତ୍ର
ଉନ୍ନତ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ଏବଂ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ
କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବାଧ ିକ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରି ଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି
ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଥଁ ିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ର�ୋଜଗାରର
ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି। ସର୍ବନିମ ୍ନ ବିନିଯ�ୋଗ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବାଧ ିକ ଆୟ ସମ୍ଭବ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା
ସହିତ ଦେଶ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇ ଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ
କରି ବାକୁ
ଅନେକ ଯ�ୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛି।
ଯେତେବେଳେ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ସଂଯ�ୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୁ ଏ,
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମାନ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି ହ�ୋଇଥାଏ।
ହେଲି କପ୍ଟର ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବାପରେ ମାତା
ବ�ୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ କିମବା୍ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ନ�ୋଏଡା
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସମାନ
କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ କିଛିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ନିଆଯାଇଥ ିବା ପଦକ୍ଷେପସବୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର
ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି। ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ବିକାଶ
ହେତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷି ତ
କରି ବାରେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନ�ୋଟି ରାଜ୍ୟଭି ତରେ
ଅନ୍ୟତମ ହ�ୋଇପାରି ଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ
ସୁବିଧା ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଧୁନିକ ସଂଯ�ୋଗର
ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଯ�ୋଧ୍ୟା
22
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ହାଇସ୍ପୀଡ୍ କନେକ୍ଟିଭି ଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପର୍ଯ୍ୟଟନଲାଗି ଜରୁରୀ ହାଇସ୍ପୀଡ୍ କନେକ୍ଭ
ଟି ି ଟ.ି .। ଆଉ ଏହି ଦିଗରେ ଭାରତ
7 ବର୍ଷରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଅନେକ କାମ କରି ଛି। ସେ ସଡ଼କ ପଥ କଥା କହନ୍ତୁ
କି ରେଳପଥ ଅବା ପୁଣି ଆକାଶମାର୍ଗ ସଂଯ�ୋଗ ପାଇ ଁଭି ତ୍ତି ଭୂମି ବିକାଶ ହେତୁ
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁବଧ
ି ାରେ ଏବଂ କମ୍ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସ୍ଥାନରେ
ପହଞ୍ପ
ଚି ାରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ବି ମୁସ୍କିଲ୍ଥ ିଲା।

13,394 1,37,625

କିଲ�ୋମିଟର ବ୍ୟାପିଲାଣି ରାଜପଥ। 2014
କିଲ�ୋମିଟର ସଡ଼କପଥ ନିର୍ମାଣ, 2020ଯାଏ ଦେଶରେ ରାଜପଥ 91,287 କିମି
21ରେ କ�ୋଭି ଡ୍ପରି ସ୍ଥିତର
ି େ ମଧ୍ୟ।
ଥ ିଲା ।

75

ବନ୍ଦେଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲି ବାକୁ ଅଛି
ଆସନ୍ତା ଦୁ ଇ ବର୍ଷରେ ।

111
02

37

କିଲ�ୋମି ଟର ପ୍ରତିଦିନ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ
କରି ବିଶ୍ୱରେ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି ଭାରତ।

ହେଉଛି ଭାରତରେ ଜଳପଥ ସଂଖ୍ୟା।
2014 ଯାଏ ଏହା 5 ଥ ିଲା

ଲକ୍ଷ କିମି ଯାଏ ଲମ୍ବିବ ଏନ୍ ଏଚ୍ ଏଆଇ
ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହେଉଥ ିବା ଜାତୀୟ
ରାଜପଥ 2024-25 ଭି ତରେ।

220

ହ�ୋଇଯିବ ବିମାନବନ୍ଦର/ସାମୁଦ୍ରିକ
ବିମାନବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା। 2024-25 ସୁଦ୍ଧା
ଏଠାରୁ ଉଡ଼ାଣ।

ପ୍ୟାଲେସ୍ଅନ୍ ହଲ
ୱି ୍ ୍ସ ପରେ ଏବେ ମହାରାଜା ଏକ୍ସେପ୍ରେସ୍, ରାମାୟଣ ସର୍କିଟ ଭଳି ବିଷୟ
ଆଧାରି ତ ଟ୍ରେନ୍ ପରି ଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ବନାରସ୍ସହ ଏବଂ
ଦ୍ତ
ୱି ୀୟରେ କଟ୍ରାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହ ଯ�ୋଡ଼ିବା ଲାଗି ଚଲାଯାଉଛି।

ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ କୁଶନ
ି ଗର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଘର�ୋଇ
ତଥା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯ�ୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ
ହେବ। ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ଉପରେ ସଂଯ�ୋଗର ସକରାତ୍ମକ
ପ୍ରଭାବ କ�ୋଭି ଡ ସମୟରେ ଅନୁ ଭୂତ ହ�ୋଇଛି ।
ସଡ଼କ ହେଉ କି ରେଳ, ଏୟାର କନେକ୍ଟିଭିଟି କିମବା୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍
ସଂଯ�ୋଗ; ଏସବୁ ଆଜି ଦେଶପାଇ ଁ ପ୍ରାଥମି କତା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଧ୍ୟ
ଏହିପରି ଦୃଢ଼ ସଂଯ�ୋଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ପାଇଥାଏ। ଫଳ ଏବଂ

କଭର ଷ୍ଟୋରି ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବିକାଶ ପର୍ବ

ଉଡାନ୍ ଦ୍ୱାରା
ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
n

n

n

ଏମି ତି ଏକ ସମୟ ଥ ିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତର
କେବଳ କିଛି ମନ�ୋନୀତ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ
ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥ ିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତ ଭଳି
ବିଭିନ୍ନତାସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ବା
ଦିଗରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। |

n

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ଅବହେଳିତ ହ�ୋଇ
ପଡ଼ିଥ ିଲା। ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବା ଏବଂ
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଉଡାନ୍ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିମାନ ସେବା
ଦ୍ୱାରା ଯ�ୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଗୁ
ଁ ଡ଼ିକୁ
ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେବଳ ଯାତାୟାତ ଅସୁବିଧା ଯ�ୋଗୁ ଯାଇପାରୁ
ନଥ ିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ
କରି ବାଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନଗୁଡିକର ଦୂ ରତାକୁ
ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରି ଛି।

ପନିପରି ବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥ ିବା କୃଷକମାନେ ଏହାର ଲାଭ
ବି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମଗୁଡିକରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରବେଶ
ଦ୍ୱାରା ହିମାଚଳର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ କୃତି
ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ନୂ ତନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶକୁ
ନେଇପାରି ବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା ପାଇ ଁ

n

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହାମ୍ପି ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। 2019ରେ 52 ଟି
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧ ିକାର
କରି ଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥ ିରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଥ ିଲାଯେ, ଏହି
ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର।
ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ ି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର UDAN
ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବେଲାରୀ ଏବଂ
ବିଦାନଗର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯ�ୋଡ଼ାଯାଇପାରି ଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ
ବିଦ୍ୟାନଗର ବିମାନବନ୍ଦରଠାରୁ ହାମ୍ପି ମାତ୍ର 40 କିଲ�ୋମି ଟର
ଦୂ ରରେ । ସି କ୍କିମର ପାକିଓଙ୍ଗ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆଉ
ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ।
UDAN ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ଯାୟୀ, ତୃ ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
29ଟି ନୂ ତନ ବିମାନ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଚତୁ ର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
34ଟି ନୂ ତନ ବିମାନ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପନ୍ତନଗର, ପି ଥ�ୋରାଗଡ,
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶନ
ି ଗର କିମବା୍ ଅରୁଣାଚଳର ପାସି ଘାଟ
କିମବା୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ନୁଲ ପ୍ରଭୃତି ଉଡାନ୍ ଯ�ୋଗୁ ସହଜରେ
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।

ଭାରତରେ 71ଟି ଲାଇଟହାଉସ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଥ ିଏଟର,
କାଫେରି ଆ, ଶିଶ ୁ ପାର୍କ, ଇକ�ୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କୁଟୀରଗୁଡ଼ିକ
ଏହି ସବୁ ଲାଇଟହାଉସରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। 2023
ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ମନ�ୋନୀତ ବନ୍ଦରଗୁଡିକରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
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କଭର ଷ୍ଟୋରି ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବିକାଶ ପର୍ବ

ସାମୁଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଛି।
ଗ�ୋଆରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁ ରି ଆକର୍ଷଣୀୟ
କରି ବା ପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇ ଁ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ
ଭି ତ୍ତି ଭୂମି କୁ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି କରାଯାଇଛି। 'ମ�ୋପା'ରେ ନିର୍ମି ତ
ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ବିମାନବନ୍ଦର ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ
ସେବା ଯ�ୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଛି। ଏହି ବିମାନ
ବନ୍ଦରକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରି ବା ପାଇ ଁ ପ୍ରାୟ 12,000 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 6 ଲେନ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଆଧୁନିକ ସଂଯ�ୋଗ
ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ଗତ କିଛିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ�ୋଆରେ ବିଶେଷ
ବିନିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଛି।
ସେହିଭଳି, 2014ରେ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର
ବିକାଶ ପାଇ ଁ 'PRASAD ସ୍କି ମ୍' (ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପୁନଃ
ନବୀକରଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୃଦ୍ଧି) ଡ୍ରାଇଭ୍ ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରାୟ
40ଟି ବଡ଼ ତୀର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଶରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି,
ଯେଉଥଁ ିରୁ 15 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇସାରି ଲାଣି।
ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ PRASAD ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
100 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ମୂଲ୍ୟର 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛି । ଗୁଜରାଟର ସ�ୋମନାଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ତଥା ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରି ବା
ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ
ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି , ଗ�ୋଟିଏ
ସ୍ଥାନ ଦେଖ ିବାକୁ ଆସି ଥ ିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ
ସ୍ଥାନକୁ ଆକର୍ଷି ତ କରି ବା। ସେହିଭଳି, ଦେଶରେ 19ଟି
ଆଇକନିକ୍ ଟୁ ରି ଷ୍ଟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି
ଏବଂ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗାମୀ
ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ନୂ ତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ବ।
15ଟି ଥ ିମ୍ ସର୍କିଟର 76ଟି ସେକ୍ଟରକୁ ନେଇ ସରକାର
900ରୁ ଅଧ ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ସେଥ ିମଧ୍ୟରୁ 35ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ 15
ଟି ସ୍ଥାନରେ 80 ପ୍ରତିଶତ କାମ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା ପାଇ ଁ
ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି 7 ବର୍ଷଭିତରେ ଅନେକ ନୀତିଗତ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ଦେଶ ପାଇ ଁ ଲାଭଦାୟକ
ହେଉଛି। ଦେଶକୁ ଆସି ବା ପରେ ଇ-ଭି ସା ଏବଂ
ଭି ସା ପ୍ରଦାନ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯି ବା
ସହ ଭି ସା ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତିଥ୍ୟ ପାଇ ଁ ଜିଏସ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ
କରାଯାଇଛି। ଦୁ ଃସାହସି କ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ ି ଦେଶ
ଟ୍ରେକିଂ ପାଇ ଁ 120ଟି ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଖ�ୋଲି ଛି। ବିଭିନ୍ନ
ତାଲି ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗାଇଡ ୍ମାନଙ୍କୁ ତାଲି ମ
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ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଢ଼ିଲେ
ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଗରି ବ
ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ, କାରଣ
ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥବ
ି ା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ
ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। 2014ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ
ଭାରତୀୟଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାରୁ ଆୟ ହ�ୋଇଥିଲା। 201819 ରେ ଏହି ଆୟ ବଢ଼ି 2 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରେ
ପହଞ୍ଚିଛି।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନୂ ତନ ସ୍ଥାନରେ
କ�ୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହି।ଁ ଭାରତ
ପରି ଦର୍ଶନ କରୁଥ ିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ�ୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି
ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ନାପସନ୍ଦକୁ ମ୍ୟାପ୍ କରି ଭାରତ କ୍ରମାଗତ
ଭାବରେ ନୂ ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ,
ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଗାଇଡର ସୁବିଧା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ
ସାଙ୍କତିକ ଭାଷା ଚିହ୍ନିତ କରି ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂ ଆ
ଶିଖର ହାସଲ କରୁଛି।
ସାଂସ୍ କୃତିକ-ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ: ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର
ବାହକ
ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ଯ�ୋଗ, ଦର୍ଶନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ସଂସ୍ କୃତି
ପ୍ରତି ଆକର୍ଷି ତ ହେଉଛି। ନୂ ତନ ପି ଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ
ସହ ସଂଯ�ୋଗ ହେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢଛ
଼ୁ ି। ସେଥ ିପାଇ ଁ ଆଜି
ସାଂସ୍ କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ଏବଂ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟାପକ ହ�ୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବନାଗୁଡିକୁ
ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାପାଇ ଁ ଦେଶ କେବଳ ଆଧୁନିକ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି
କରୁନାହି ଁବରଂ ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ଗ�ୌରବକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରୁଛି।
ରାମାୟଣ ସର୍କିଟ ପରି ଭ୍ରମଣ କରି ବାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ମହିମା
ବିଷୟରେ ଏକ ଧାରଣା ବିକଶିତ ହ�ୋଇପାରି ବ। ସେହିପରି
ବ�ୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ବ�ୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ
ପରି ଦର୍ଶନ କରି ବାକୁ ସୁଯ�ୋଗ ମି ଳିବ। ଅଯ�ୋଧ୍ୟାର ବିକାଶ
ଏହାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ମାର୍ଟ

କଭର ଷ୍ଟୋରି ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବିକାଶ ପର୍ବ

ସାଂସ୍ କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
କାଶୀ-ବିଶ୍ୱନାଥ କରି ଡର

800

କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥ
କରି ଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା।
5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗଫୁ ଟରେ ନିର୍ମିତ କରି ଡରର
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଦଘାଟନ ହ�ୋଇଛି।
ଅନ୍ୟ 43ଟି ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କାଶୀକୁ ମିଳିଛି
ଭବ୍ୟ ରୂପ

ସ�ୋମନାଥ ମନ୍ଦିର

03

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର
ଉଦଘାଟନ ଅଗଷ୍ଟ
2021ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା।

ରାମ ମନ୍ଦିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ
ଅଗଷ୍ଟ 2020 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
ରାମ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଥଲେ
ି ।
ଏହା 2025 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବ�ୋଲି
ଆଶା କରାଯାଉଛି।

କେଦାରନାଥ ଧାମ

ଦେଶର ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ନିଜେ 5 ଥର କେଦାରନାଥ
ଯାଇଛନ୍ତି। 2013ରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶାଳ
ରୂପକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାଧି, ଶିବ ଉଦ୍ୟାନ, ବାସୁକୀ
ତାଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛ।ି

ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ
ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍ କୃତିକ, ଐତିହାସିକ,
ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତକ
ି ଐତିହ୍ୟରେ
ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଏବଂ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୃଷ୍ଟି
ପାଇ ଁବିପଳ
ୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି
ଆଧାରରେ 2015 ସ୍ୱଦେଶୀ ଦର୍ଶନ
ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭାରତରେ 15 ଟି
ଥିମ ୍ ସର୍କିଟ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି।

ଶୀତଳନାଥ ମନ୍ଦିର
କାଶ୍ମୀରରେ 31 ବର୍ଷ
ପରେ, ଫେବୃଆରୀ
2021ରେ ଖ�ୋଲାଯାଇଥିବା
ଶୀତଲନାଥ ମନ୍ଦିର ଚହଳ
ସୃଷ୍ଟି କରି ଥଲ
ି ା । ଧାରା
370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ଏହାର ପୁନର୍ଜୀବନ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି ।

ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବିବଧ
ି ତା
ରକ୍ଷା ପାଇ ଁପଦକ୍ଷେପ

ବ�ୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟ n ରାମାୟଣ ସର୍କିଟ n କୃଷ୍ଣ ସର୍କିଟ n ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସର୍କିଟ n ହିମାଳୟ
ସର୍କିଟ n କ�ୋଷ୍ଟାଲ ସର୍କିଟ n ମରୁଭୂମି ସର୍କିଟ n ଆଦିବାସୀ ସର୍କିଟ n ଇକ�ୋ ସର୍କିଟ
n ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସର୍କିଟ n ଗ୍ରାମୀଣ ସର୍କିଟ n ଐତିହ୍ୟ ସର୍କିଟ n ତିର୍ଥଙ୍କର ସର୍କିଟ n ସୁଫି ସର୍କିଟ
n

ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ସର୍କିଟଗୁଡିକର ବିକାଶ ପାଇ ଁପ୍ରାୟ 5700
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମ�ୋଟ 78ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 2020
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରୁ 4200 କ�ୋଟିଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହ�ୋଇଛି।
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କଭର ଷ୍ଟୋରି ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବିକାଶ ପର୍ବ

ସି ଟି ଭାବରେ ପରି ଗଣିତ କରି ବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ କିଛିବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
କରି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇତିହାସ, ବିଶ୍ୱାସ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା,
ସଂସ୍ କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ
ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅପାର ରହିଆସି ଛି।
ଏଣୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଜନ ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉ କିମବା୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର
ବୃନ୍ଦାବନ, ଭଗବାନ ବୁ ଦ୍ଧଙ୍କ ସାରନାଥ କିମବା୍ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ,
ସନ୍ଥ କବୀରର ମଘର ଧାମ କିମବା୍ ବାରାଣସୀରେ ସନ୍ଥ
ରବିଦାସଙ୍କ ଜନ ୍ମସ୍ଥାନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛି। ଭଗବାନ ରାମ,
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବୁ ଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ରାମାୟଣ ସର୍କିଟ,
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସର୍କିଟ ଏବଂ ବ�ୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି।
ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭାରତରେ ଚାରି ଧାମ ଯାତ୍ରା ମହତ୍ତ୍ୱ
ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲି ଙ୍ଗ, ଶକ୍ତି ପୀଠ
ଏବଂ ଅଷ୍ଟବିନୟାକ ପରି ଦର୍ଶନ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରି ଜୀବନରେ
ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ବି ଅଧ ିକ; ଏହା ଏକ
ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରା ଯାହା ଭାରତକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରେ ଏବଂ
ଆଲ�ୋକିତ କରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ରଖ ି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର
କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରର
ବିକାଶ, ଏକ ନୂ ତନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାର
ବିକାଶ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ
କରି ବ। ଚାରି ଧାମ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ�ୋରସ�ୋରରେ
ଚାଲି ଛ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଦାରନାଥକୁ ନେବାପାଇ ଁ
ଏକ କେବୁ ଲ କାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ଏହା
ବ୍ୟତୀତ, ପବିତ୍ର ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବଙ୍କ ସୁବିଧାଜନକ ପ୍ରବେଶ
ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ର�ୋପୱେ କାମ ଚାଲି ଛି। ଋଷି କେଶ ଏବଂ
କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରେଳ ଲି ଙ୍କ୍ ପ୍ରତିଷଠା୍ ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ
କରାଯାଉଛି।
ଗୁଜରାଟ ସ�ୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସମୁଦ୍ରଦର୍ଶନ ପଥ ସହ
ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ସପି ଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେବାଦ୍ୱାରା
ତାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏବେ ହଟ ୍ସ୍ପଟ ଭାବେ ପରି ଗଣିତ
ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ସହ ନୂ ତନ
ଆଶା ଏବଂ ର�ୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି। ‘ଆଜାଦୀ
କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ’ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ
ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସଂସ୍ କୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇ ଁ 10ଟି ଆଦିବାସୀ
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥ ିଲା। ରାଞ୍ଚିରେ ମହାନ୍ ବିର୍ସା
ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିକଟରେ
ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟର ରାଜପି ପଲା୍ , ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର
ଲମ୍ବସିଙ୍ଗି , ଛତିଶଗଡର ରାୟପୁର, କେରଳର କ�ୋଜିକ�ୋଡ,
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ା, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ
ଏବଂ ମଣିପର
ୁ ର ତାମେଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହିପରି
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯି ବ।
26
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କର�ୋନା ପରେ
ତ ଏହା ଆହୁ ରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ହ�ୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଯେତେ ଟିକା
ଲାଗିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେଠାକୁ ସେତିକି ଅଧିକ ଯିବାକୁ
ପସନ୍ଦ କରି ବେ। ଆଉ ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶହି ଁ
ଆଗୁଆ ହେବ। ଆମ ଦେଶର ହିମାଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସିକ୍ମ
କି ,୍ ଗ�ୋଆ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକ�ୋବର ପ୍ରଭୃତି
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠାରେ
ବହୁ ତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାରି
ମୂଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ
ସୃଷ୍ଟି କରି ବା।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟଗୁଡ଼ିକ ନୂ ଆ ପି ଢ଼ିକୁ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ,
ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟରେ କେବଳ ସୂଚନା ଦେବ ତାହା ନୁ ହେ, ଁ ବରଂ
ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରାଇବ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର
ବାହାରାଇଚ ୍ଠାରେ ମହାରାଜା ସୁହେଲଦେବଙ୍କ ଏକ 40ଫୁ ଟ ଉଚ୍ଚର
ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବାବଦରେ
ପରି ଚିତ କରାଇବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା
ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ। ଏହି ସମସ୍ତ
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ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ: ଭାରତର
19 ଅନନ୍ୟ ପରି ଚୟ
n

n

କ�ୌଣସି ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଏହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରି ଚୟ
ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ
ଏହିପରି 19ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଅତି ବିଶଷ୍ଟ
ି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ
ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯ�ୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀର କୁତୁବ ମି ନାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର
ଅଜନ୍ତା-ଏଲ�ୋରା ଗୁମ୍ଫାସବୁ ଏହି 19 ଅତିବିଶଷ୍ଟ
ି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ
ଭି ତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ। ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯି ବା ଆସି ବା ପାଇ ଁ ଉନ୍ନତ
ସଂଯ�ୋଗ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ
ଏବଂ ଅଭି ଜ୍ଞତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଢଙ୍ଗରେ
ଯ�ୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ
ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତଥା ଘର�ୋଇ ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ
ଯ�ୋଜନା ରହିଛି।

ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ବାହରାଇଚର ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି
ଆଣିବ ତା ନୁ ହେ, ଁ ବରଂ ଏଠାକୁ ଆସୁଥ ିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବ।

ମେଡିକାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନୂ ଆ ଦିଗ
କେତେକ ଲ�ୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇ ପଚାରନ୍ତି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କ’ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି?
ହେଲେ ଦେଶର ଏକୀଭୂତ, ଦୃଢ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭି ତ୍ତି ଭୂମି

କ�ୋଭି ଡ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବାଧିକ
ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥିବାରୁ,
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଇଡଙ୍କ
ଯାଏ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିଲା।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥ ିବାରୁ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂଯ�ୋଗ ରହିଛ।
ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା FICCI ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥ ିବା ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ
ଅନୁ ଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ପର୍ଯ୍ୟଟନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର
ଅବଦାନ 20%ରୁ ଅଧ ିକ ରହିଛି। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ
ହେଉଛି ଆମେରି କା ଏବଂ ୟୁର�ୋପ ତୁ ଳନାରେ ଭାରତରେ
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାସେବା 50% କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମି ଳେ।
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ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ ି ଭାରତ ସରକାର ଦେଶରେ
ସ୍ୱାସ୍ଥସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଥ୍ଟେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଚାହିଛନ୍ତି
ଁ ।
ସେଥ ିଲାଗି କ�ୋଭି ଡଥ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବର ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ
2014 ମସି ହାରୁ ଦେଶରେ ମେଡିକାଲ୍ ଟୁ ରି ଜମ
ି ୍ 350
ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2014ରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ 1.23
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହ�ୋଇଥ ିବା ବେଳେ 2019ରେ
ଏହି ଆୟ 2.10 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥ ିବା
ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧ ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ଥ ିବା
ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୁଯ�ୋଗ ରହିଛି। ଆତିଥ୍ୟ
ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଏକ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରି ବ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଷୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ତିନ�ୋଟି ପ୍ରମୁଖ
ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ଗ�ୋଟିଏ। ମେଡିକାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନର
ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ର�ୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଉପଚାରକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା। ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ପାରମ୍ପରି କ ଔଷଧ
ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର। ଆୟୁର୍ବେଦ
ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମଗ୍ର ଇକ�ୋସି ଷ୍ଟମର ବିସ୍ତାର ଦେଶରେ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ସରଳ
ଭାବରେ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ କଳ୍ପନା କରି ବା, ଯେପରି କି
କେରଳର ସବୁ ଜ ପରି ବେଶରେ ନିଜକୁ ଡିଟକ୍ସ କରି ବା
ଅଥବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କ�ୌଣସି ପର୍ବତ ଉପରେ ବାତାୟନ
ମଧ୍ୟରେ ବା ସୁନ୍ଦର ନଦୀ କୂଳରେ ଯ�ୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରି ବା
ଅଥବା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ସବୁ ଜ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରି ବା
ଏକ ଭି ନ୍ନ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ୍ ଟୁ ରି ଜମ
ି ୍ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁ ଏ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ
ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପଘେରରେ ରଖୁଛି, ତେବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଯେ,
ଭାରତର କାଳଜୟୀ ସଂସ୍ କୃତିକୁ ଆପଣାଇବାର ସମୟ
ଆସି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର
କିମବା୍ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ବାକୁ ଚାହୁ ଛନ୍ତି
ଁ
ତେବେ ଭାରତ
ଆସନ୍ତୁ।’ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ
ଯାଇ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆୟୁଷ ମି ଶନ ସ୍ଥାପନା କରି ଛି।
ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ
ହି ଁ ବିଶ୍ୱସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ପାରମ୍ପରି କ ଚିକିତ୍ସା ରଣନୀତି
2014-2023କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ
ଏହିକ୍ରମରେ ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରି କ ଔଷଧ ପାଇ ଁ ଏକ
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ବାକୁ ଘ�ୋଷଣା କରି ଛି।
ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବା
ପାଇ ଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ
ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକାକରଣ ହାର
ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଘର�ୋଇ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ
ଦେଶକୁ ଆସି ବା ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର
ନିଜର ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଜଡ଼ିତ
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ପ୍ରସାଦ ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
ଭି ତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ
n

n

n

ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କାୟାକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଡ୍ରାଇଭ୍
(PRASHAD) ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା
2014-15 ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିବା ଏକ ଜାତୀୟ
ମି ଶନ୍ । ଏହି ଯ�ୋଜନା 100% କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭି ଜ୍ଞତାକୁ ସମୃଦ୍ଧ
କରି ବା ପାଇ ଁ ସାରା ଦେଶରେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନଗୁଡିକର ଚିହ୍ନଟ
ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ମୂଳ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ପରି ବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ପାଇ ଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନଗୁଡିକର ସ୍ଥାୟୀ ଓ
ସମନତ
୍ୱି ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମି କତା ପ୍ରଦାନ କରି ବା ।
ସଡ଼କ, ରେଳ, ଜଳଯାତ୍ରା ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଟର୍ମିନାଲ୍ ,
ମ�ୋବାଇଲ୍ -ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯ�ୋଗ, ଶୌଚାଳୟ,
ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବଜାର, ଏଟିଏମ୍, ମନି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କାଉଣ୍ଟର
ପରି ମ�ୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ
କରାଯାଉଛି।

27

ଟି ରାଜ୍ୟ / କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ
ଅଞ୍ଚଳର 57ଟି ସ୍ଥଳ
ସାମିଲ୍

24ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1160 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 36ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।
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2016 ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମେଡିକାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇ ଁଭାରତ
ଆସି ଥବ
ି ା ଲ�ୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

4.27
2016

4.49

6.41

6.97

2019

2017
ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷରେ.

137 ପର୍ବତ ଶିଖରରେ
ଟ୍ରେକିଂ ଉନ୍କ୍ତ
ମୁ

2018

*କ�ୋଭି ଡ୍ଲକ୍ଡାଉନ୍ 

1.83
2020*

ବଢଥ
ି ା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଜାରରେ ଭାରତର ଭୂମିକା
଼ୁ ବ
ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ପରି ଷଦର ଏକ ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ, କ�ୋଭି ଡ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଜାର ବାର୍ଷି କ 3.5% ହାରରେ ବଢଥ
଼ୁ ିଲା। ବିଶ୍ୱର GDPରେ ଏହାର ଅବଦାନ
ହେଉଛି 8.9 ଟ୍ରିଲି ୟନ ଡଲାର ଏବଂ ଏଥ ିରେ 330 ନିୟୁତ ଲ�ୋକ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତରେ 87.5 ନିୟୁତ ଲ�ୋକ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଜିଡିପିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର
ଅବଦାନ 194 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥ ିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ମହାମାରୀଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ଥ ିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
କ�ୋଭି ଡରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇ ଁସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ
ମ�ୌଳିକ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ଯ�ୋଗାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ସ୍ୱଚ୍ଛତାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନୂ ଆ ରାସ୍ତା
ଆପଣଙ୍କ ମନେଥାଇପାରେ, 2014 ପୂର୍ବରୁ, ଆମ
ସହରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ
ଆଲ�ୋଚନା ହି ଁ ଶୁଣବ
ି ାକୁ ମି ଳଥ
ୁ ିଲା। ମଇଳା ସହରକୁ
ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଂଗ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥ ିଲା।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା କେବଳ ସହରଗୁଡ଼ିକର ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ

ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟ୍ରେକିଂ
ପାଇ ଁ ପର୍ବତାର�ୋହୀ ଭି ସା ପାଇବାକୁ ଚାହୁ ଥଁ ିବା
ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଲାଗି 137 ପର୍ବତ ଶିଖର
ଖ�ୋଲି ଥ ିଲେ। ଏହି ଶିଖର ଜାମ୍ମ ୁ କାଶ୍ମୀର,
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସି କ୍କିମରେ
ଅବସ୍ଥି ତ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସର୍ବାଧ ିକ 51ଟି ଶିଖର ଖ�ୋଲା ଯାଇଥ ିଲା।
ଜାମ୍ମ ୁ କାଶ୍ମୀରର 15 ଟି ପର୍ବତ ଶିଖର ମଧ୍ୟ
ଏହି ତାଲି କାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି। ଦେଶରେ
ଦୁ ଃସାହସି କ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା ପାଇ ଁ
ଏହା ଏକ ଐତିହାସି କ ପଦକ୍ଷେପ ଥ ିଲା।

ବା ଏଠାକୁ ଆସୁଥ ିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ନକରାତ୍ମକ
ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥ ିଲା ତା ନୁ ହେ, ଁ ବରଂ ଏହା ସହରବାସୀଙ୍କ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥ ିଲା। ଏହି
ପ୍ରକାର ପରି ବେଶରରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇ ଦେଶ
ଁ
ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଭାରତ ମି ଶନ୍ ଏବଂ AMRUT ମି ଶନ୍ ଅଧୀନରେ ବିଶାଳ
ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ
60ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଘର�ୋଇ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ 6ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧ ିକ କମ୍ୟୁନିଟି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 7ବର୍ଷ
ପୂର୍ବେ ଯେଉଠାରେ
ଁ
କେବଳ 18ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ
ହ�ୋଇପାରୁଥ ିଲା, ତାହା ଆଜି 70 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ 2.0 ଅଧୀନରେ ସହରରେ
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'ଐତିହ୍ୟକୁ
ପ�ୋଷ୍ୟ’ ଏକ
ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27, 2017ରେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ଦିବସ ଅବସରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
"ଐତିହ୍ୟକୁ ପ�ୋଷ୍ୟ" ( ଆଡପ୍ଟ ଏ ହେରି ଟେଜ୍)
ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲା ।
ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ
ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ
ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥ ିବା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ
ବିବିଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷି ତ
କରି ବା ଏହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖ ିଛି। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ
ସ୍ମାରକୀଗୁଡିକର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 95ଟି ସ୍ମାରକୀ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି। ଘର�ୋଇ ନିବେଶକମାନେ
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ଏହି ସାଇଟଗୁଡିକ ପାଇ ଁ
ମ�ୌଳିକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରି ବେ।
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 29 ଟି ବୁ ଝାମଣା
(ଏମଓୟୁ) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହ�ୋଇଛି।

'ଦେଖ�ୋ ଅପ୍ନା ଦେଶ’ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁତି

ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛି। ଏବେ
ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରି ଦର୍ଶକ କାଶ୍ମୀରର ଚମତ୍କାର ଉପତ୍ୟକା ହେଉ
କିମବା୍ ଦାର୍ଜିଲି ଂ-ଆସାମର ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ଚା’ ବଗି ଚାରେ ଥରେ ହେଲେ ବି ଆତ୍ମବିଭ�ୋର
ହେବାକୁ ଚାହେ।ଁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରି ଦର୍ଶନ କରି ବାକୁ ଏକ ପ୍ରବଳ
ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏହିକ୍ରମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରି ପବିତ୍ର
ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସରକାର 'ଦେଖ�ୋ ଅପ୍ନା ଦେଶ'
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି। ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭ୍ରମଣ
କରି ବାକୁ ତଥା ଦେଶର ବିବିଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ପରି ଦର୍ଶନ କରାଇବାକୁ ଏହା ଏକ
ପ୍ରୟାସ। ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହଟସ୍ପଟରେ ଘର�ୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ
ସହ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ବିକାଶକୁ ସୁଗମ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏଥ ିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା
n

n

n
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ଘର�ୋଇ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପାଇ,ଁ
ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା, ସପ୍ତାହରେ ସାତ
ଦିନ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସମେତ 12 ଟି ଭାଷାରେ ଟ�ୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର
1800111363 ଏବଂ ସର୍ଟ କ�ୋଡ୍ 1363 ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ତଥା ସାହାଯ୍ୟ
କରି ବା ପାଇ ଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୱେବସାଇଟରେ ଏକ ଲାଇଭ ଚାଟ୍
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ।
ଅତୁ ଲ୍ୟ ଭାରତ ୱେବସାଇଟରେ ଗୁଗଲ
ୁ ୍ 360 ଡିଗ୍ରୀ ୱାକଥ୍ରୁ ବ୍ୟବହାର
କରି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଫର୍ମରେ ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ
ସୂଚନା ଆକ୍ସେସ୍ ହ�ୋଇପାରେ, ତା’ବାଦ୍ ଟୁ ର୍ ଅପରେଟର, ହ�ୋଟେଲ,
ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଇନକ୍ରିଡିବଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପରି ଚାଳନା କରି ବା ପାଇ ଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ
COVID-19 କକ୍ଷ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯାଇଥ ିଲା | 'ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'
ପ�ୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କ�ୋଭି ଡ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଅଟକି ରହିଥ ିବା
ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିଲା ।

କଭର ଷ୍ଟୋରି ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବିକାଶ ପର୍ବ

ଠିଆ ହ�ୋଇଥ ିବା ଅଳିଆ ପର୍ବତକୁ ହଟାଇବା ପାଇ ଁ ଏକ
ଅଭି ଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ସହରଗୁଡ଼ିକର ସୗନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ
ବଢ଼ାଇବାରେ ଏଲଇଡି ଆଲ�ୋକ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା
ଗ୍ରହଣ କରି ଛି।
ସରକାର ଏକ ଅଭି ଯାନ ଅଧୀନରେ ଦେଶର 90ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧ ିକ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟକୁ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା
ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ତମ ବର୍ଷରେ ଦେଶ
'ସାବକା ସାଥ୍, ସବକା ବିକାଶ ଏବଂ ସାବକା ବିଶ୍ୱାସ' ସହ
'ସବକା ପ୍ରାର୍ଥନା' ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଆହୱାନ
୍ ଦେଇଛି। ସବ ୍କା ପ୍ରାୟସ
ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ରକ୍ଷା କରି ବାର ଭାବନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା
ପାଇ ଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାରୁ ସୁଖ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଗୁଜର
ୁ ାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଇ ପ୍ରଗତି ପାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନର
ଁ
ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି
ଚେଷ୍ଟା କରି ଥ ିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ମଳ ଗୁଜର
ୁ ାଟ
ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ ଯାହା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ପରି ଣତ ହେଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ପାଇଥ ିଲା।
ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି , ବିଶ୍ୱର ପରି ଚୟ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ
ଟେକୁଛି ଭାରତ
ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହେଉଛି ଦୁ ଇଟି ବିଷୟ ଯାହା
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ କୃତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପରି ଚୟ ସହିତ
ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଭାରତର ସାଂସ୍ କୃତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ
ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ରଖ ିବା ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା
କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଐତିହାସି କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହବ୍ ଭାବରେ ବିକଶିତ
ହ�ୋଇଛି। ଐତିହାସି କ ଢାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ
ତାସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଉଛି। କ�ୋଲକାତା,
ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମବା୍ ଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ବାରାଣସୀରେ ଐତିହ୍ୟ
ସ୍ଥଳରେ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ନୂ ତନ ଆକୃତି
ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଧାରାରେ ନୂ ତନ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ,
ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ନାଟକ ଏବଂ ସଂଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇ ଁ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ଅନୁ ଯାୟୀ ପାଞ୍ଚଟି
ମଡେଲ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରି ବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କ�ୋଲକାତାର
ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏହି ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ
ଶ୍ରୀନଗରର ସଂଗ୍ରହାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ କରାଯାଉଛି।
ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10 ଟି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ
ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ମି ଳିଛି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର
ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଐତିହ୍ୟର
ସୁରକ୍ଷା,
ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ
ଏବଂ
ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇ ଁ କେବଳ ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ତା’
ନୁ ହେ, ଁ ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ଏବଂ ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ

ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକାଶ କରାଯି ବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ
ଦୃଷ୍ଟି ରେ ରଖ ି ଡିମଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ସହିତ ଏକ
"ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେରି ଟେଜ୍ କନ ୍ଜରର୍ଭେସନ୍ "
ପ୍ରତିଷଠା୍ ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା ଚାଲି ଛି। ଗୁଜର
ୁ ାଟର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଢ�ୋଲାଭି ରାର ଐତିହାସି କ ସୁରକ୍ଷା
ତଥା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କଥା କହନ୍ତୁ କିମବା୍ ବର୍ତ୍ତମାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର
ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରି ବା ସହିତ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ତଥା ସମନତ
୍ୱି ବିକାଶ
ସବୁ କିଛି ପାଇ ଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅତୁ ଳନୀୟ।
ସର୍କିଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ
ୁ ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡିକୁ ସଂଯ�ୋଗ
କରୁଥ ିବାବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପରି
ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ କୃତିକୁ ବଖାଣିଥାଏ। ବିଶ୍ୱରେ
ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପି ତ କରି ବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର
ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଉପଲବ୍ଧ
ପରି ସଂଖ୍ୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। 1976 ରୁ 2014, ପ୍ରାୟ 38 ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶରୁ ମାତ୍ର 13ଟି ଚ�ୋରି ହ�ୋଇଥ ିବା ଐତିହ୍ୟ
ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥ ିଲା; କିନ୍ତୁ 2014ରୁ 2021, ଏହି 7
ବର୍ଷ ଭି ତରେ 41ଟି ଚ�ୋରି ହ�ୋଇଥ ିବା ଐତିହ୍ୟକୁ ଭାରତ
ଫେରାଇ ଅଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛି।
ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ, କ�ୋଭି ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ବ ସ୍ତରକୁ ଫେରି ଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା 5 ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାଗଣା
ଭି ସା ପ୍ରଦାନ ସହିତ, ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣ, ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ତଥା ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିର ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବହାର
ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ପାଇ ଁନୂ ଆ ପରି ଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି। ଅବଶ୍ୟ,
ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ
ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମି ଳିତ ପ୍ରୟାସ
ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ହେଲେ ଏକ ଭାରତ- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହ�ୋଇପାରି ବ। n
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ଜାତୀୟ
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ବିଳମ୍ବ ନୁ ହେ ଁ

ଏବେ କେବଳ ବିକାଶ

ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା

ଅତୀତରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁଶିଳାନ୍ୟାସ
ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କାମ ଶେଷ ହେଉନଥିଲା।
କ�ୌଣସି ଗ�ୋଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁ ହେ,ଁ ସମଗ୍ର
ଦେଶରେ ଏପରି ପରି ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଏହାର ଅନେକ
ଉଦାହରଣ ରହିଛ।ି କେରଳର କ�ୋଲାମ ବାଇପାସ୍
ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କହନ୍ତୁ, ଏହା ବିଗତ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଲା
ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇ ଁଅପେକ୍ଷା କରି ଥଲ
ି ା। ଠିକ୍ସେହିପରି
ଆସାମର ବଗିବଲ
ି ୍ ବ୍ଜ
ରି ୍ ହେଉ ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ
ଚାଳିଶି ବରଧ
୍ଷ ରି ବିଳମ୍ବି ତ ହ�ୋଇ ପଡ଼ିରହିଥବ
ି ା ସର୍ଜୁ
କେନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତିନି ଦଶନ୍ଧି
ବିଳମ୍ବି ତ ରେଣୁକାଜୀ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପସବୁ ଏହାର ଗ�ୋଟିଏ
ଗ�ୋଟିଏ ନମୁନା। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଛନ୍ତି ଯେ ମନ�ୋବଳ ଦୃ ଢ଼ ଥିଲେ
ଲକ୍ଷ୍ୟସାଧନ କଷ୍ଟ ହୁ ଏ ନାହି।ଁ ୪୦ ବର୍ଷ ହେଲା ନୂ ତନ
ଜୀବନସନ୍ଧାନ ଖ�ୋଜୁଥବ
ି ା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସର୍ଜୁ କେନାଲ
ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଗତ ୪ ବର୍ଷରେ 48 ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ଶେଷ ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି ଠିକ୍ସେହିପରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର
ରେଣୁକାଜୀ ଡ୍ୟାମ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି
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ଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଳମ୍ବିତ ହ�ୋଇଥ ିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ
କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇ ନଥାଏ, ବରଂ ଲ�ୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ
ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଧୂଳିସାତ କରି ଦିଏ। ଡିସେମ୍ବର 27 ରେ,
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡିରେ 11,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ଚାରି ଟି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲ�ୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମୟରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଅଲଗା
ଅଲଗା ବିଚାରଧାରା ରହିଛି। ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଲ�ୋକେ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଭାବେ ଦୁ ଇଟି ବିଚାରଧାରାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗ�ୋଟିଏ ବିଳମ୍ବର ଆଉ
ଗ�ୋଟିଏ ବିକାଶର। ବିଳମ୍ବିତ ବିଚାରଧାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥ ିବା
ଲ�ୋକେ କେବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁ ଥ ିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ପରବାହ୍ 
କରନ୍ତି ନାହି।ଁ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି କଥା କହନ୍ତୁ କି ମ�ୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେବାର
ବିଷୟରେ ଏହି ବିଳମ୍ବିତ ବିଚାରଧାରାର ଲ�ୋକେ କେବେ ହିମାଚଳ
ଲ�ୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନାହାନ୍ତି। ସେଥ ିଲାଗି ଅଟଳ ଟନେଲ୍ 
କାମରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ସେହିପରି ରେଣୁକାଜୀ
ପ୍ରକଳ୍ପ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧ ିକ ସମୟ ବଳମ୍ବିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା’’।

ଦଶନ୍ଧିର ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତ ହେଲା
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପାଣିପାଇପ୍ ସଂଯ�ୋଗର ଉଦାହରଣ ଦେଇ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣବ
ି ାକୁ କ୍ୟୁଆର୍
କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।

ଜାତୀୟ

ହିମାଚଳରେ ବିକାଶ

ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ
2030 ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର 40% ଶକ୍ତି ଅଣ-ଜୀବାଶ୍ମ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବା ପାଇ ଁଭାରତ 2016ରେ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥଲ
ି ା। ଏବେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏହା ଗର୍ବିତ କରୁଛି ଯେ, ବିଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେହି ଏହି
ଁ
ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ପୂରଣ ହ�ୋଇ ସାରି ଛ।ି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉ ଁଲକ୍ଷ୍ୟ 2030 ପାଇ ଁଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାହା 2021ରେ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି ଏହା ହି ଆଜି
ଁ
ଭାରତର କାମ କରି ବାର ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି।

ହିମାଚଳ ପାଇ ଁଉପହାର
ରେଣୁକାଜୀ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡ୍ୟାମ୍
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରୁ ନଥ ିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସଂଘୀୟ ସହଯ�ୋଗ
ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସମ୍ଭବ
ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିମାଚଳର ଏହି ସ୍ୱପକ
୍ନ ୁ
ସାକାର କରି ବା ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଛଅଟି ରାଜ୍ୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ,
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରି ୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସହ
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ସହମତିକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥ ିଲା। ଏହି
40 ମେଗାୱାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ପ୍ରାୟ 7000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବ�ୋଲି
ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇ ଁ ବି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କାରଣ
ଏଥ ିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 500 ନିୟୁତ ଘନ ମିଟର ଜଳ ପାଇବ।

ଲୁ ହରି ହାଇଡ୍ରୋଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ଏହି 210 ମେଗାୱାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ
ପାଇ ଁ ପ୍ରାୟ 1800 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ
750 ମି ଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି
ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଏହି ନୂ ତନ ଏବଂ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଗ୍ରୀଡ୍ ଆଖପାଖ
ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ
ହେବ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧିରେ, ହିମାଚଳର ମାତ୍ର
7 ଲକ୍ଷ ପରି ବାର ପାଖରେ ପାଇପ୍ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଥ ିଲା। ମାତ୍ର
ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ କର�ୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ
7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ନୂ ତନ ପରି ବାରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପ୍ ପାଣି
ପହଞ୍ଚିପାରି ଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ର�ୋଷେଇ
ପାଇ ଁ କାଠ ଆଣିବାରେ ଅନେକ ସମୟ ବିତାଉଥ ିଲେ। ଆଜି
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ପହଞ୍ଚିପାରି ଛି। ଉନ୍ନତ ଶୌଚାଳୟ
ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁ ତ ଆରାମ ମି ଳଛ
ୁ ି। ୱାନ୍ ରାଙ୍କ୍
ୱାନ୍ ପେନ ୍ସନ୍ ଉପରେ ଦଶନ୍ଧି ବିଳମ୍ବିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମବା୍ ସେନାକୁ
ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୁ ଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯ�ୋଗାଇବା,
ଶୀତଦିନେ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରି ବା ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ
ନେବା କିମବା୍ ଯାତାୟାତ ପାଇ ଁ ଉନ୍ନତ ସଂଯ�ୋଗ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ହିମାଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି
ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

ସାବରା-କୁଡୁ ହାଇଡ୍ରୋଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ

111 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ 2080 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ ହ�ୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ 380 ନିୟୁତ ୟୁନିଟରୁ ଅଧ ିକ ବିଜଳ
ୁ ି
ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରି ବ ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 120 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାରୁ ଅଧ ିକ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ବ।

ଧଉଳାସି ଦ୍ଧ ହାଇଡ୍ରୋଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ହମି ରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ହେଉଛି
ପ୍ରଥମ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ
କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି 66 ମେଗାୱାଟ
ଜଳବିଜଳ
ୁ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇ 680
ଁ
କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ 300 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ।

ଏକ ଫାର୍ମା ହବ୍ ଭାବରେ ହିମାଚଳକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା
ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାର୍ମା
ହବ୍ । ଆଜି ଯଦି ଭାରତକୁ ଦୁ ନିଆର ଫାର୍ମାସୀ କୁହାଯାଉଛି
ତେବେ ଏହା ପଛରେ ହିମାଚଳର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି।
ବିଶ୍ୱରେ କର�ୋନା ବିସ୍ତାର ସମୟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ୟ
ରାଜ୍ୟ ନୁ ହେ, ଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଥ ିଲା। ଫାର୍ମା
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀ ସହ ଆମ ସରକାର ଆୟୁଷ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ
ଚିକିତ୍ସାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଦେବଭୂମି ହିମାଚଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ପାଇଥ ିବା ବରଦାନକୁ ସଂରକ୍ଷଣ
କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ
ଶିଳ୍ରେ ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ କୃଷି -ଜ�ୈବିକ କୃଷି ତଥା ଫାର୍ମା ବ୍ୟବସାୟ
ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। n
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣବ
ି ାକୁ
କ୍ୟୁଆର୍କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ
କରନ୍ତୁ।

1976ରୁ ଅଟକିଥବ
ି ା, ଭଟକିଥବ
ି ା ଆଉ ଲଟକିଥବ
ି ା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ହେଉଛି ସାକାର

ଦେବଭୂମିକୁ ସାମଗ୍ରିକ

ବିକାଶର ଉପହାର

ବିକାଶକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ସି ଦ୍ଧ କରି ବା ଲାଗି ପଣ କରି ଥବ
ି ା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର
ପରି ଣାମ ସ୍ୱରୂପ 6 ରାଜ୍ୟକୁ ଜଳସେଚନ ଯ�ୋଗାଇବାକୁ ଥିବା ଲଖୱାଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
1976 ମସି ହାରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ରୂପାୟନ ହେବାର ବାଟ ଖ�ୋଜୁଥଲ
ି ା। 2021ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଏହାକୁ ସାକାର କରି ବାକୁ ପଣ କରି ଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୩୦ ଡିସେମ୍ବରକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ,
ଆବାସ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପାନୀୟଜଳ ଯ�ୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରି ସାମଗ୍ରିକ
ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ରଚାରଣ କରି ଛନ୍ତି।

ଲ

ଖୱାଡ଼ ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରଥମେ 1976ରେ ପରି କଳ୍ପିତ
ହ�ୋଇଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି
ରୂପାୟନ ହ�ୋଇପାରୁ ନଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ 30 ଡିସେମ୍ବର
2021ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ନୂ ଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ପ୍ରାୟ 5747
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମାଣ କରି ବାକୁ
ଭି ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ 34,000 ହେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ଜମି କୁ ଜଳସେଚନ
କରି ବ। 300 ମେଗାୱାଟ ଜଳଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରି ୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଛଅଟି ରାଜ୍ୟକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ
ହ�ୋଇପାରି ବ। ଲଖୱାଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ�ୌଣସି ଐହାସି କ ସ୍ଥାନ
ପରି ଦର୍ଶନ କରୁ, ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏତିକି ବର୍ଷ
ପୁରୁଣା। ଏହାର କ�ୋଠା ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମି ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ଠିକ୍ ସେହିପରି କ�ୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ
ସେମି ତି ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏତେ ଦଶନ୍ଦଇ ହେଲା
ସେମି ତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କିବାକୁ
ମୁଳଦୂ ଆ ପଡ଼ିଥ ିବା ଲଖୱାଡ଼ା ଜଳ ବିଜଳ
ୁ ି ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ
34
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ସମାନ କଥା ଶୁଣବ
ି ାକୁ ମି ଳେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଥମେ 1976ରେ
ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥ ିଲା। ହେଲେ ଗତ 46 ବର୍ଷଧରି
ଏ ବାବଦରେ କ�ୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥ ିଲା। ଆଜି ଆମ
ସରକାର ଏଥ ିପାଇ ଁ ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଛନ୍ତି।”
ଲଖୱାଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯ�ୋଗଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 8,700
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁ ଆ
ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଅଗମ୍ୟ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ
ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରାଯାଇପାରି ବ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ବାସ୍ତବ ହେବା ସହ କ�ୈଳାସ
ମାନସର�ୋବର ଯାତ୍ରା ପାଇ ସଡ଼କ
ଁ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ହ�ୋଇପାରି ବ।
ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଢାଞ୍ଚାଗତ
ବିକାଶ କରି ବାକୁ ଯାଇ ଉଦମ୍ ସି ଂ ନାଗରରେ ଏମ୍ସ ଋଷି କେଶ
ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ପି ଥ�ୋରାଗଡ଼ରେ ଜଗଜ୍ଜୀବନରାମ
ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ୍  କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ
କରି ଥ ିଲେ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା
ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇ ଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଦୁ ଇଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯଥାକ୍ରମେ 500 କ�ୋଟି ଏବଂ 450 କ�ୋଟି
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ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଅନେକ ନଦୀର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି। ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାପରେ ଏଠାର
ଜନତା ଆଉ ଦୁ ଇଟି ଧାରା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଗ�ୋଟିଏ ବିଳମ୍ବର ଧାରା ଆଉ
ଗ�ୋଟିଏ ବିକାଶର ଧାରା। ଗ�ୋଟିଏ ଧାରା ପାହାଡ଼ି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବିକାଶ ସ୍ରୋତରୁ ବଞ୍ଚିତ
କରି ଥବ
ି ା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ପାହାଡ଼ି ଲ�ୋକଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ଦିନରାତି ଏକ କରି ଦେଇଛି।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢଥ
ି ା ଜଳ ବିଜଳ
ୁ ି କେନ୍ଦ୍ର, ଔଦ୍ୟଗିକ କ୍ଷମତା ଏହି ଦଶନ୍ଧିକୁ
଼ୁ ବ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦଶନ୍ଧିରେ ପରି ଣତ କରି ବ। -ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା:
ଏମ୍ସ ଋଷିକେଶ
ସାଟେଲାଇଟ୍ 
କେନ୍ଦ୍ର,
ଜଗଜ୍ଜୀବନରାମ
ମେଡିକାଲ୍ 
କଲେଜ

ଜଳସେଚନ: ଲଖୱାଡ଼
ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଛଅ ରାଜ୍ୟ ହେବେ
ଉପକୃତ

ଏହି ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲ�ୋକାର୍ପଣ
n

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ
ଚାରି ଥାକିଆ
ଲାଭ

ଅନେକ
ସଡ଼କପଥ
ଯ�ୋଡ଼ାଯିବ।
ଖର୍ଚ୍ଚ
8700
କ�ୋଟି

ଶିଳ୍ପ, ପରି ମଳ, ବାସଗୃହ ଭଳି
ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ ଘାଟନ

5,747
4,002
1250
627
455

n

n

99 କିଲ�ୋମି ଟର ଲମ୍ବା କୁମାଓନ୍ ଗରୱାଲ୍ ରାସ୍ତା ନଗି ନାରୁ କାଶୀପୁର
ସଂଯ�ୋଗ କରି ବ।
284 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମି ତ 32
କିଲ�ୋମି ଟର ଟନକପୁର-ପି ଥ�ୋରମଡ଼
ସବୁ ସମୟ ରାସ୍ତା ସମସ୍ତ।

କ�ୋଟି ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ
ସଡ଼କ ଯ�ୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର
133 ମାର୍ଗ।
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏମ୍ସ
ସାଟେଲାଇଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ।

n

ତିଲନ୍ ଠାରୁ ଚୁ ଇରାନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 233
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସବୁ ସମୟ ସଡ଼କ
ପ୍ରକଳ୍ପ।
50 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ UJVNର 5
ମେଗାୱାଟ ସୁରିଙ୍ଗଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ।
50 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନାମାମି
ଗଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମନଗରନ�ୈନିତାଲରେ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ

ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁଶିଳାନ୍ୟାସ

କ�ୋଟି ବ୍ୟୟରେ 300 ମେଗାୱାଟ
ଲଖୱାଡ଼ ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ପ୍ରକଳ୍ପ

କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 13ଟି
ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ
73ଟି ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ।

n

267 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଟନକପୁରପି ଥ�ୋରାଗଡ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବେଲଖେତ
-ଚମ୍ପୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସମୟ ରାସ୍ତା |

n

କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 85.30
କିଲ�ୋମିଟର ମ�ୋରାଡାବାଦ କାଶିପର
ୁ
ଫ�ୋର୍ ଲେନ୍ ର�ୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ।

n

n

n

n

n

450 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ଯ�ୋଜନରେ ତିଆରି
ହେବ 151 ମି ସିଂ ପ�ୋଲ

n

n

455 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇ ଁ ପି ଥ�ୋରାଗଡ଼
ମେଡିକାଲ କଲେଜ
205 କ�ୋଟି ବ୍ୟୟରେ ସବୁ ସମୟ
ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
199 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାଇ ଁ
ନାମାମି ଗଙ୍ଗେ ଅଧୀନରେ ନଅଟି
ଏସଟିପି
171 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 1251
ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର

ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମି ତ ହେଉଛି। ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ସୁବିଧା
କେବଳ କୁମାଓନ୍ ଏବଂ ତେରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ ନୁ ହେ ଁ
ବରଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ
ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଶିପର
ୁ ର ଆର�ୋମା
ପାର୍କର ମୂଳଦୁ ଆ, ସୀତାରଗଞ୍ଜର ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାର୍କ ଏବଂ
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସି କ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ
ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଥ ିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 17,500 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର
23ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି। ଏଥ ିରେ ସଡ଼କ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ
ପ୍ରକଳ୍ପ, ପି ଥ�ୋରାଗଡରେ ଏକ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ

n

n

35 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କାଶିପର
ୁ
ସି ଡକୁଲରେ ଆର�ୋମା ପାର୍କ।
78 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନ�ୈନିତାଲ
ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱିରେଜ ସି ଷ୍ଟମର ଯ�ୋଜନାକୁ
ମଜବୁ ତ କରି ବା
66 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ
ସୀତାରଗଞ୍ଜର ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍
ପାର୍କ।
58 କ�ୋଟି ବ୍ୟୟରେ ମାଡକ�ୋଟା ଠାରୁ
ହାଲଡୱାନି ରାସ୍ତା, 54 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟରେ କିଚ୍ଛାରୁ ପନ୍ତ ନଗର ରାସ୍ତା

53 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଖତିମା
ବାଇପାସ୍ । ନେପାଳ ସହିତ ସଂଯ�ୋଗ
ପାଇ ଁ 177 କ�ୋଟି ଏସୀୟ ରାଜପଥ।

ନ�ୈନିତାଲରେ ସ୍ୱେରେଜ୍ ନେଟୱାର୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ
6 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମ�ୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ
3,400 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଗରୱାଲ୍ , କୁମାଓନ୍
ଏବଂ ଟେରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ସଂଯ�ୋଗକୁ ଉନ୍ନତ କରି ବ
ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସଂଯ�ୋଗ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟି କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ
ରଣନୀତିକ ସମ୍ପର୍କ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ଏଥ ି ସହିତ, ପି ଥ�ୋରାଗଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଋଷି କଶେରେ
ଏମ୍ସର ସାଟେଲାଇଟ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ରେ ଉନ୍ନତି
ଆଣିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ବ। n
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ଜାତୀୟ

କ�ୋଭି ଡ୍-19 ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ

କ�ୋଭି ଡ୍ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଦୁ ଇ ଟିକା

15 ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର
କିଶ�ୋରଙ୍କୁ ଟିକା କବଚ

ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉପ୍ରକାର
ଁ
କ�ୋଭି ଡ୍ ନୂ ଆ ଭାରି ଆଣ୍ଟ
ଓମି କ୍ରନ୍ ର ସଂକ୍ରମଣ ବଢଛ
଼ୁ ି ତାହାକୁ ମୁକାବିଲା
କରି ବା ପାଇ ଁ ଭାରତ ସରକାର ନା କେବଳ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହିଛନ୍ତି ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସତର୍କ
ବି ରହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁ ନାଗରି କ ଯେମି ତି
ଟିକା କବଚ ଲାଭ କରି ବେ ସେଥିଲାଗି ତତ୍ପର
ହ�ୋଇଛନ୍ତି ସରକାର।କେହି ଯେମି ତି ଟିକାକରଣରୁ
ବାଦ୍ ନପଡ଼ିବେ ସେଥିଲାଗି ଡ�ୋର-ଟୁ -ଟ�ୋର
ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରାଯି ବା
ସହ ୧୫ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସର କିଶ�ୋରଙ୍କ
ଲାଗି ଟିକାକରଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
25 ଜାନୁ ୟାରୀରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ
ସାମ୍ବାଧନ କରି ବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜାନୁ ୟାରୀ
3ତାରି ଖଠାରୁ 15 ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର
କିଶ�ୋରମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।
ଏହା ସହ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂବରି ଷ ୍ଠ ନାଗରି କଙ୍କୁ
ଅତିରିକ୍ତ କ�ୋଭି ଡ୍ ଡ�ୋଜ୍ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି। ଆହୁ ରିମଧ୍ୟ ଦୁ ଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିକାକୁ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ଛନ୍ତି
ଭାରତ ସରକାର।

କ�ୋ

ଭି ଡ୍ ନୂ ଆ ଭାରି ଆଣ୍ଟ ଓମି କ୍ରନ୍ ଯ�ୋଗୁ
ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ
ସଂକ୍ରମଣ
ବଢଛ
଼ୁ ି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲ�ୋକ
ଓମି କ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମି ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ
ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଯେମି ତି ଅଧକ
ି ପ୍ରଭାବିତ ନ କରି ବ ସେଥଲ
ି ାଗି
ସରକାର କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ପରି ସ୍ଥିତି ଅନୁ ସାରେ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତିକୁ ଅପ୍ଡେଟ୍  କରି ଚାଲି ଛନ୍ତି। ଉପଲବ୍ଧ ଅଭି ଜ୍ଞତାକୁ
ଆଧାର କଲେ କେବଳ ଦୁ ଇଟି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କ�ୋଭି ଡକୁ
ଏଡାଯାଇପାରି ବ - ଗ�ୋଟିଏ ହେଲା ଟିକାକରଣ ଏବଂ
ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଉଚିତ କ�ୋଭି ଡ ପ୍ରୋଟ�ୋକଲ ଅନୁ ସରଣ।
ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକର ସହଯ�ୋଗରେ ଆବଶ୍ୟକ
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ସଙ୍କଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷଠା୍ ର ସଂଗମ... ରାଜସ୍ଥାନର ବାଡ଼ମେର
ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନକୁ ଯାଉଥ ିବା ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ।

ଜାତୀୟ

କ�ୋଭି ଡ୍-19 ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ

କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଇବ ଦଳ
ଯେଉ ଁଅଞ୍ଚଳର ଲ�ୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ର�ୋଗ ପ୍ରତିଶେଧକ
ଶକ୍ତି କମ୍ରହିଛି ଏବଂ ର�ୋଗାକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ,
ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଖ ପାଖରେ ଚିକତ୍ସା
ି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ନାହି,ଁ ସେଠାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ
ଦଳ ପଠାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର ଚତୁ ର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଏକ
ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ�ୈଠକରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି
ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲ�ୋଚନାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କ�ୋଭି ଡ୍ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକତ୍ସା
ି ଉପରେ
ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରି ଥଲେ
ି । ର�ୋଗ ସଂକ୍ରମଣକୁ ର�ୋକିବା
ଲାଗି ସେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂକୁ ପ୍ରାଥମିକତା
ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ଯେଉଠାରେ
ଁ
ପ୍ରତିର�ୋଧକ ହାର କମ୍ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ
ବଢଛ
଼ୁ ି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦୂ ର କରି ବା ଲାଗି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ପଠାଇବା ଉଚିତ୍। ଏଥିସହ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଆଲ�ୋଚନାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ଉପରେ
ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରି ଛନ୍।ତି ଏହି ବ�ୈଠକରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ, ଦ୍ୱି ଡବଲି ଂ ରେଟ୍ ଏବଂ
ନୂ ତନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଲଷ୍ଟର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରି ବା ସହ
ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋଦୀ ତାଙ୍କ
ଅଭି ଭାଷଣରେ
ତିନ�ୋଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି -

ଜାନୁ ଆରୀ
3 ରୁ 15
ରୁ 18 ବର୍ଷର
କିଶ�ୋରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଟିକାକରଣ

ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ ନାମା ଜାରି କରି ସରକାର ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ
ଅନୁ ର�ୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ଡିସେମର
୍ବ 25 ରାତିରେ
ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ବୋଧତ
ି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ତିନ�ୋଟି
ପ୍ରମୁଖ ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି: ଜାନୁ ୟାରୀ 3 ତାରି ଖରୁ ଦେଶର 15
ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର କିଶ�ୋରମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯି ବ।
ଜାନୁ ଆରୀ 10ରୁ ସମ୍ମଖ
ୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶେଧକ ଟିକା
ଡ�ୋଜ୍ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘ�ୋଷଣା
କରି ଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 10 ନିୟୁତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଟିକା
ଦିଆଯି ବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେ ଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ
60 ବର୍ଷରୁ ଅଧକ
ି ବୟସର ଅନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାନୁ ଆରୀ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ

ମହାମାରୀ କ�ୋଭି ଡ ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଶେଷ
ହ�ୋଇନାହି।ଁ ପୂର୍ବର ଅନୁ ଭୂତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥି ତ ପରି ସ୍ଥିତିକୁ
ନଜରରେ ରଖ ିଆମକୁ କ�ୋଭି ଡ ନିର�ୋଧ ଆଚରଣକୁ
ଅନୁ ସରଣ କରି ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ
ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁ ସରଣ କରି ବା
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀକୁ ର�ୋକିବା
ଲାଗି ଏହା ହି ଁସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରି ଗଣିତ।
ଯେତେବେଳେ ନୂ ଆ ଭାରି ଆଣ୍ଟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି
ସେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବଦା ମାସ୍କ ପରି ଧାନ କରି ବା
ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧ�ୋଇବା
ଭୁଲି ବା ଉଚିତ ନୁ ହେ।ଁ ହ ଁଆମେ ଆମ ଭି ତରେ ସତର୍କ
ଭାବ ଜାତ କରି ବା ଦରକାର। ତା’ ସହ ପ୍ରତିଶେଧକ
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଦେ ପାଦେ ଅନୁ ସରଣ କରି ବା
ଅବାଶ୍ୟକ।

ଜାନୁ ଆରୀ
10 ରୁ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ
ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ
ପାଇ ଁଆଉ ଏକ ଡ�ୋଜ୍
ପ୍ରତିଶେଧକ ଟିକା

ଜାନୁ ଆରୀ
10 ରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ
ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ 60
ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଅତିରିକ୍ତ ଡ�ୋଜ୍
ପ୍ରତିଶେଧକ ଟିକା

ମାସରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦିଆଯି ବ ବ�ୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
କିଶ�ୋରମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରି ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ
ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବା ସହିତ ସ୍ କୁଲ
ବୟସର ପି ଲାମାନଙ୍କର ପି ତାମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ ବେଗକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ
କରି ବ। ଜାନୁ ୟାରୀ 16, 2021ରେ ଭାରତ ଏହାର ବିଶାଳ
ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରି ବା ଆରମ୍ଭ କରି ଥଲ
ି ା ଏବଂ
ଏହା ଦେଶର ନାଗରି କଙ୍କ ମି ଳିତ ପ୍ରୟାସର ଫଳାଫଳ ହେତୁ
148 କ�ୋଟି ଟିକା ଡ�ୋଜ ପ୍ରଦାନର ଅସାଧାରଣ ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭାରତ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରି ଛି। କେବଳ
ସେତିକି ନୁ ହେ,ଁ ଭାରତର 61% ରୁ ଅଧକ
ି ବୟସ୍କ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
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COVID ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇ ପାଇ ଁଦେଶର ପ୍ରସ୍ତୁ ତି
n
n

n

n

n
n

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 18 ଲକ୍ଷ ଆଇସ�ୋଲେସନ୍  ଶଯ୍ୟା ଅଛି
ସେଠାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂଯୁକ୍ତ ଶଯ୍ୟା ଅଛି , ସମୁଦାୟ
1,40,000 ଆଇସି ୟୁ ଶଯ୍ୟା ରହିଛି।
ଆଇସି ୟୁ ଏବଂ ଆଇସି ୟୁ ନଥ ିବା ଶଯ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁ ଏ, ତେବେ
90,000 ଶଯ୍ୟା ପି ଲାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରହିଛି।
ସାରା ଦେଶରେ 3000 ରୁ ଅଧ ିକ ଅମ୍ଳଜାନ କାରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ଅଛି ।
ସାରା ଦେଶରେ 4 ଲକ୍ଷ ଅମ୍ଳଜାନ ସି ଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧର ବଫର୍ ଡ�ୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ
ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ

ନାଜାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ - ଦେଶ ଏକ ନାସାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍
ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ DNA ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିକାଶ କରି ବ

କ�ୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭୟ, ଗୁଜବ ବା
ଅପପ୍ରଚାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ର�ୋକିବା ଲାଗି ମୁ ଁ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରୁଛି। ଆମ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଓ ସହଯ�ୋଗ ହେତୁ
ଆମେ ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟିକାକରଣ
ଅଭି ଯାନକୁ ଚଳାଇପାରି ଛ।ୁ ଆଗକୁ ଆମେ
ଏହାକୁ ଆହୁ ରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆମ ଦେଶକୁ କର�ୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା
ଲାଗି ଅଧିକ ଶକ୍ତ କରି ବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ
ଯ�ୋଗଦାନ ଆବଶ୍ୟକ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ର: ଓମିକ୍ରନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାଲାଗି ରାଜ୍ୟମାନେ ଆପଣାନ୍ତୁ 5 ପାଦୀ ରଣନୀତି
n

n

n

n

n

ବିଶେଷକରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ରଖ ି ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ
କରନ୍ତୁ, ସମାବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାନ୍ତୁ । କର�ୋନା ମାମଲା
ବଢ଼ିଲେ ତୁ ରନ୍ତ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବଫର୍ ଜ�ୋନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।
ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ପାଇ ଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍।
ଆଇସି ଏମଆର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁ ଯାୟୀ
ପରୀକ୍ଷା କରାଯି ବା ଉଚିତ। ଦୁ ଆର ଦୁ ଆର ବୁ ଲି ସଂକ୍ରମି ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ
ସହ ଏବଂ RTPCR ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯି ବା ଉଚିତ।
ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଶଯ୍ୟା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକରଣ
ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍। ଅମ୍ଳଜାନର ଏକ ବଫର୍ ଷ୍ଟକ୍ ସୃଷ୍ଟି
କରାଯି ବା ଉଚିତ। 30 ଦିନ ପାଇ ଁ ଔଷଧ ଉପରେ ଷ୍ଟକ୍ କରନ୍ତୁ ।
ନିରନ୍ତର ସୂଚନା ଦିଆଯି ବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୁଜବ ବିସ୍ତାର
ହେବନି, ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ଦ�ୈନିକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ୍ କରି ବା ଉଚିତ୍
ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ 100% ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍। ସମସ୍ତ
ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଉଭୟ ଡ�ୋଜ ଦିଆଯି ବା ନିଶ୍ଚିତ କରି ବାକୁ ଘରକୁ ଘର
ବୁ ଲିବା ଅଭି ଯାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ।

ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରି ସାରି ଛି। ସେହିଭଳି, ପ୍ରାୟ 90% ବୟସ୍କକୁ
ଟିକାର ଅତିକମ୍ରେ ଗ�ୋଟିଏ ଡ�ୋଜ୍ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରି ଛି।
ଅନେକ ରାଜ୍ୟ, ବିଶେଷକରି ଗ�ୋଆ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ
ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନା ଥବ
ି ା ରାଜ୍ୟରେ
ସମସ୍ତ ଯ�ୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଅତିକମ୍ରେ ଗ�ୋଟିଏ ଡ�ୋଜ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି।
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ
ଯେଉଠିଁ 100% ଯ�ୋଗ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି।

'ହର୍ ଘର୍ ଦସ୍ତକ' ଦ୍ୱାରା ଟିକାକରଣ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି
"ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି ତ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ" ଏହି
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ି ସରକାର 100% ଟିକାକରଣ ହାସଲ କରି ବାକୁ
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କ�ୋଭି ଡ୍ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ୍ରିଶକ୍ତି

ଆଉ ଦୁ ଇଟି କ�ୋଭି ଡ୍ ଟିକା ଏବଂ ଏକ ନୂ ତନ ଔଷଧ ଆସିବା
ପାଇ ଁରାସ୍ତା ସଫା କରାଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍
ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଁ'ସେରମ୍
ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଟିକା କ�ୋଭ�ୋଭାକ୍ସ ଏବଂ ବାୟ�ୋଲ�ୋଜିକାଲ
ଇ-ଟିକା 'କର୍ବେଭ୍ୟାକ୍ସ'କୁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ,
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରି ସ୍ଥିତର
ି େ କ�ୋଭି ଡ ବଟିକା 'ମମ�ୋଲନୁ ପିରାଭି ର'ର
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଔଷଧ ସେହି
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇ ଁଦିଆଯାଇପାରେ, ଯେଉମାନଙ୍କର
ଁ
ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ
ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧ ିକ ଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭୀୟଙ୍କ
ଅନୁ ଯାୟୀ, ଭାରତରେ କ�ୋଭ�ୋଭାକ୍ସ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯିବ।
ଅପରପକ୍ଷେ, 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଡ�ୋଜ୍ଗ୍ରହଣ
ପାଇ ଁଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହି।ଁ

ତତ୍ପରତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ
ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘର ଘର ବୁ ଲି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଖ�ୋଜି ଖ�ୋଜି
ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥଲ
ି ାଗି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ‘ହର୍
ଘର୍ ଦସ୍ତକ’ ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ୟମ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ କ�ୋଭି ଡ -19 ଟିକା ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ବାରେ
ସଫଳ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଟିକାକରଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି। ଏହି
ଅଭି ଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଯବାନ, କୃଷକ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ
ଭି ନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି,
ଯ�ୋଗ୍ୟଙ୍କ ପାଇ ଁ COVID-19 ଟୀକାକରଣ ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ
କରି ବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖଛ
ି ନ୍ତି। n
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅଭି ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ାକୁ
QR କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍
କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରାକୃତକ
ି ଚାଷ

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଖତ,
ସୁରକ୍ଷିତ ବିହନ, ଆଉ ହସୁଥବ
ି ା ଫସଲ

ମାତା ଭୂମି: ପୁତ୍ର ଅହଂ ପୃଥବ
ି ୍ୟାଃ !!! ଅର୍ଥାତ୍ , ପୃଥବ
ି ୀ ଆମର ମାତା ଏବଂ ଆମେମାନେ ତାହାର ପୁତ୍ର। ମା’ ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପବିତ୍ର
ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତକ
ି ତଥା ଜ�ୈବକ
ି କୃଷି, ଯେଉଥି
ଁ ରେ ମାତା ପୃଥବ
ି ୀର କ�ୋଳରେ ମିଳଥ
ୁ ବ
ି ା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ କ୍ଷେତ ପାଇ ଁ
ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ନା କ�ୌଣସି ରସାୟନ ଥାଏ ନା କ�ୌଣସି ବାହାର ପଦାର୍ଥ। ଏହାର ବ୍ୟବହାରରେ ଫସଲ ହୁ ଏ ସୁରକ୍ଷିତ
ଏବଂ ଆୟ ହୁ ଏ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ। ଏହାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜ�ୈବକ
ି କୃଷିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଆଉ ଦେଶର 80 କ�ୋଟି
କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ବ�ୈପ୍ଳବିକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ।

ହି

ମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଶିମଲାସ୍ଥିତ ଲାଫୁ ଘାଟିରେ ରହନ୍ତି ସେଓ
ଚାଷୀ ସତ୍ୟାଦେବୀ। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଶହ ସେଓ ଚାରା ସେ
ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ
କୁହନ୍ତି, “ମୁ ଁପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ମି ଳୁଥ ିବା ବିଭିନ୍ନ ରସାୟି କ ସ୍ପ୍ରେ ଆଣି
ଗଛରେ ପକାଉଥ ିଲି । ହେଲେ ଏବେ ତାହା ନୁ ହେ, ଁ ପ୍ରକୃତିକ ସ୍ପ୍ରେ
ପକାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେଉଛି ତା ସଙ୍ଗେ ଫସଲ ଭଲ
ହେଉଛି’।
ସେହିଭଳି ଆଉଜଣେ ଚାଷୀ ମନ�ୋଜ ଶର୍ମା କହନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ
ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଜମି ଅଧ ିକ ଉର୍ବର ହ�ୋଇଯାଇଛି।
ର�ୋହତକ (ହରି ୟାଣା)ର ଫୁ ଲକୁମାର କୁହନ୍ତି, ମୁ ଁ ପ୍ରାକୃତିକ
ଚାଷ କରେ ଏବଂ ଗ�ୋଟିଏ କ୍ଷେତରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଫସଲ
ଲଗାଏ। ସେହିଭଳି ଗୁଜରାଟର ଖେଡା ନିବାସୀ ଘନଶ୍ୟାମ ଭାଇ
ଭି ଥାଲଭାଇ ପଟେଲ ପୂର୍ବରୁ ରାସାୟନିକ ଚାଷ କରୁଥ ିଲେ,
ଯେଉଥଁ ିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧ ିକ ଏବଂ ଲାଭ କମ୍ ଥ ିଲା। ଏଥ ି ସହିତ ଜମି
ଏବଂ ପରି ବେଶ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥ ିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ
ଚାଷ ଆଡକୁ ଗଲେ। ପଟେଲଙ୍କ ପରି ହିତେଶ ଜମନାଦାସ
ଗୁଜର
ୁ ାଟର କୁଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, “ଆମେ 105
ଏକରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ କରୁ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମ ଆଖପାଖର
ଲ�ୋକମାନେ ଏବଂ କୃଷକମାନେ ଆମଠାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଖତ ନେବା
ପାଇ ଁ ଆସନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି।”
ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହରଁ ୁ ଏପରି କାହାଣୀସବୁ ଚା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ଥ ିବା
ବ�ୈପବ
୍ଲି ିକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ କଥା ବଖାଣୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ

ଆମକୁ ଆମ ଚାଷ ଜମିସବୁକୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରୀ ଲ୍ୟାବ
ନୁ ହେ,ଁ ପ୍ରକୃତର
ି ପ୍ରୟ�ୋଗଶାଳାକୁ ଆଣିବାକୁ
ହେବ। ଏଥିଲାଗି ଆମକୁ କେବଳ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ
ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳକୁ ମନେ ପକାଇବା ତଥା ଶିଖବ
ି ାକୁ
ହେବ। ଖାଲି ସେତିକନ
ି ୁ ହେ,ଁ ସମୟ ସହ ତାଳ
ଦେଇ ସେହି ପଦ୍ଧତିକୁ ବିକଶିତ କରି ବାକୁ ହେବ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଓ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା
ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନକୁ ନୂ ଆ ବିଜ୍ଞାନର ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ
ତାହାକୁ ଲ�ୋକାଦୃ ତ କରି ବାକୁ ହେବ। ଏହା
ହେଲେ ଭାରତର କୃଷକ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ
‘ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫର ଏନ୍ ଭିରନ୍ ମେଣ୍ଟ’ର
ବିଶ୍ୱ ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇପାରି ବେ। ଏହି ଅମୃତ
ମହ�ୋତ୍ସବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଅତି କମରେ
ଗ�ୋଟିଏ ଗା ଁପ୍ରାକୃତକ
ି ଚାଷ ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ିହେଉ,
ଆମେ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରି ପାରି ବା।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ଜାତୀୟ

ପ୍ରାକୃତକ
ି ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

ପ୍ରାକୃତକ
ି ଚାଷ

ପାରମ୍ପରି କ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଧରାପୃଷ ୍ଠ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ
ରହିବ। ଏଣୁ ପ୍ରାକୃତକ
ି ଚାଷ କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।

ପ୍ରାକୃତକ
ି ଚାଷ
ଚାଷ ପାଇ ଁ ଚାଷୀର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍କରି ବା ତଥା
ପାରମ୍ପରି କ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣାଇ
ଜମି ର ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରଖ ିବା ସହ ଭଲ
ଅମଳ ପାଇବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଜିର�ୋ ବଜେଟ୍ 
ବା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥ ିରେ
ଦେଶୀ ଗାଈର ଗ�ୋବର ଏବଂ ଗ�ୋମୂତ୍ର ଏକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଥ ିରୁ କୃଷି
ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ କାରକ ମି ଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟ
ପାରମ୍ପରି କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି କି ବାୟ�ୋମାସ
ସହିତ ମାଟିରେ ଓଦା ଘାସ ପକାଇବା ବା
ମାଟିକୁ ପୂରା ବର୍ଷ ସବୁ ଜ ଘାସରେ ଢାଙ୍କି କରି
ରଖ ିବା। ଏପରି କି କମ୍ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ଥ ିବା
ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିଭଳି ପରମ୍ପରାକୁ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଏ ଯାହା ନିରନ୍ତର ଉତ୍ପାଦକୁ ନିଶ୍ଚିତ
କରି ଥାଏ।

ଲାଭ

ଜୀବାମୃତ
ପ୍ରକୃତକ
ି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ
ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚାଷ
ପ୍ରଣାଳୀ। 10 କିଲ�ୋଗ୍ରାମ
ଗ�ୋବର ସହ ଗ�ୋମୂତ୍ର,
ଅଟା, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ବେସନକୁ
ମିଶାଇ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରାଯାଇଥାଏ।

ଜୀବାମୃତ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବେ: 10

କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଦେଶୀ ଗାଈ ଗ�ୋବର, 8-10
ଲି ଟର ଦେଶୀ ଗ�ୋମୁତ୍ର, 1.5 ରୁ 2 କିଲ�ୋଗ୍ରାମ
ଗୁଡ଼, 1.5 ରୁ 2 କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବେସନ, 180
ଲି ଟର ପାଣି, ଗଛ ମୂଳର ମୁଠାଏ ମାଟି ଏହି
ଜୀବାମତ
ୃ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ ହ�ୋଇଥାଏ।
ପ୍ରଥମେ ଗୁଡ଼, ବେସନ ଏବଂ ଗ�ୋବରକୁ ପାଣି ବା
ଗ�ୋମୂତ୍ରରେ ମିଶାଇ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ
ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଗ�ୋଟିଏ ଡ୍ରମ୍ରେ ଢାଳି କାଠ ଦ୍ୱାରା
ଗ�ୋଳାଇ ମିଶ୍ରଣକୁ ଆହୁ ରି ସରଳ କରି ଦଅ
ି ନ୍ତୁ।
ଠିକଣା ଭାବେ ମିଶଗ
ି ଲା ପରେ ଏହାକୁ ଦୁ ଇତିନି
ଦିନ ଗଛ ମୂଳ ଛାଇରେ ଘ�ୋଡ଼ାଇ ରଖ ିବାକୁ
ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦନ
ି କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ
ଭୁଲି ବେ ନାହି।ଁ ଆଉ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ତାହାକୁ ପୁଣି
ଘ�ୋଡ଼ାଇ ରଖ ିଦେବେ।

ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଯେତେବେଳେ ସି ଞ୍ଚନ ସମୟରେ କ୍ଷେତରେ ପକାଯାଏ, ତେବେ ଜମିରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ଢେରଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ମାସକୁ ଦୁ ଇଥର ଏହି ଜୀବାମୃତକୁ ପ୍ରୟ�ୋଗ କରି ବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ପ୍ରତିଏକରକୁ ଦୁ ଇଶହ ଲି ଟର ହିସାବରେ ଏହାର ସି ଞ୍ଚନ କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ
ଭାବେ ପରି ଚତ
ି ଜିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜମିରେ ବଢ଼ନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେ ଁପ୍ରାକୃତକ
ି କୃଷି ଭୂମିରୁ କମ୍ଜଳ
ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ସମେତ ସହଯ�ୋଗୀ
ଫସଲ ବି ଅମଳ କରାଯାଇପାରି ବ।

ଫଳ ଗଛରେ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟ�ୋଗ

ଘନଜୀବାମୃତ

ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ସମୟରେ ଫଳ ଗଛ ନିକଟରେ
ପଡ଼ିଥ ିବା ଛାଇ ନିକଟରେ ପ୍ରତି ଗଛରେ 2 ରୁ 5
ଲି ଟର ଜୀବାମୃତ ମାସକୁ ଥରେ କିମବା୍ ଦୁ ଇଥର
ଢାଳିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ମାଟିକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଥାଏ
ଏବଂ ଭଲ ଫସଲ ଦେଇଥାଏ।

ଏହା ଜୀବାମୃତର ଶୁଖ ିଲା ରୂପ, ଯାହା ଫସଲ ବୁ ଣବ
ି ା ପୂର୍ବରୁ
ମାଟିରେ ମି ଶାଯାଇଥାଏ। 200 କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଘସି ରେ 20 ଲି ଟର
ସତେଜ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଜୀବାମୃତ ମି ଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁ ଇ ଦିନ
ଛାଇରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଭଲ ଭାବେ
ମି ଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଘନଜୀବାମୃତ, ଯାହା ଏକ
ଏକରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରି ବ।

କେତେ ଲାଭବାନ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଦେଶର
କୃଷକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସାୟନିକ ସାର ଚାଷ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାକୃତିକ
ଚାଷକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଦେଶକୁ ନୂ ତନ ଶକ୍ତି ଯ�ୋଗାଉଛି।
16 ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦିଙ୍କ ଆହୱା୍ ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ସଵ
୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ରହିଥ ିଲା। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ କୃଷକ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ

କୃଷି କୁ ଆପଣାଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ
ଏହାରି ଭି ତରେ ଗୁଜରାଟର ଡାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ଏହା ଭି ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ
ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି କୁଥ ିବା ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରି ଛି। ଏହାକୁ
ଦେଖ ି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଅନେକ ଗା ଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଏହିମାନ୍ୟତା
ହାସଲ ଲାଗି ଆଗଭର ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଫଳରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ
ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି। n
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ବୀଜାମୃତ
ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆଧାର ହେଉଛି ବୀଜାମୃତ,
ଯାହା ବିହନକୁ ର�ୋଗମୁକ୍ତ କରି ଥାଏ। ହାର ଅଙ୍କୁର କ୍ଷମତା
ବଢ଼ାଇଥାଏ। 20 ଲି ଟର ପାଣିରେ 5 କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଗ�ୋବର,
5 ଲି ଟର ଗ�ୋମୂତ୍ର, 50 ଗ୍ରାମ ଚୂ ନ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ମାଟି ମି ଶାଇ
ବୀଜାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଏ | ଏହାକୁ ଗ�ୋଟିଏ ରାତି ରଖ ିବା
ପରେ, ଏଥ ିରେ 10 କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ବିହନ ଶ�ୋଧ କରାଯାଇଥାଏ।
ପରଦିନ ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇଯାଏ।

ଆଚ୍ଛାଦନ
ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷର ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥ ିରେ
ସମଗ୍ର ଚାଷ ଜମକେୁ ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ
ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆବରଣ ମାଟିରେ
ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖେ। ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ପୃଥ ିବୀ କୀଟମାନଙ୍କର
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଶେଷରେ ଜମି ର କାର୍ବନ
ନିର୍ଗମନକୁ ର�ୋକିବାରେ ସହାୟକ ହୁ ଏ ଏବଂ ଜମି ର ଉର୍ବରତା
ବଢ଼ାଇଥାଏ।

ପ୍ରାକୃତକ
ି ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଅମୃତବର୍ଷର ନବବର୍ଷରେ
କୃଷକଙ୍କୁ ଉପହାର
2022 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, କୃଷକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କିଷାନ୍ ସାମ୍ମାନ ନିଧର
ି ଦଶମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
କୃଷକମାନଙ୍କୁ 1.80 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସି ଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ
ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ବବୃହତ ସହାୟତା
ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି ଜାନୁ ଆରୀ 1 ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ସି ଧାସଳଖ 10 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 20 ହଜାର କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, 141 କ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଇକ୍ୱିଟି ଅନୁ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଏହି
ଅବସରରେ 351 କୃଷକ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗଠନ (FPO)
କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସି ଧାସଳଖ 1.25
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରି ବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କିଷାନ ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ଯାୟୀ, ଯ�ୋଗ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ
ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, 4 ମାସର
ବ୍ୟବଧାନରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ କିସ୍ତି ଆକାରରେ
ବର୍ଷକୁ ତିନଥ
ି ର ଏହି ରାଶି ସି ଧାସଳଖ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି ।

ଭାଫସା
ଏହି ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାଫସା ନିର୍ମାଣ ହ�ୋଇଥାଏ।
ଯେଉଥଁ ିରେ ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବାୟୁର ସନ୍ତୁଳନ
ବଜାୟ ରହିଥାଏ |

ଅଗ୍ନି ଅସ୍ତ୍ର
ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ କେବଳ ଜମି ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ
ବଢ଼ାଇ ନଥାଏ, ବରଂ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ର�ୋଗ ପ୍ରତିର�ୋଧ
ପାଇ ଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥାଏ। ଫସଲ ଉପରେ
କୀଟପତଙ୍ଗ, ପ�ୋକ ଆକ୍ରମଣକୁ ର�ୋକିବା ପାଇ ଁ ସହାୟକ
ହ�ୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଆଧାର କରି
କୃଷକଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ତିଆରି କୀଟନାଶକ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଅସ୍ତ୍ର।
5 କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ନିମ ୍ବ କିମବା୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ର,
ଯାହା ଗାଈ ଖାଆନ୍ତି ନାହି, ଁ 20 ଲି ଟର ଦେଶୀ ଗ�ୋମୁତ୍ର,
500 ଗ୍ରାମ ତମାଖୁ ପାଉଡର, 500 ଗ୍ରାମ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, 50
ଗ୍ରାମ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କମ୍ ନିଆରେ
ଁ ଫୁ ଟାଯାଏ ଏବଂ ଦୁ ଇ ଦିନ
ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମି ଶ୍ରଣର 6 ଲି ଟର 200 ଲି ଟର ପାଣିରେ
ମି ଶାଇ ଏକ ଏକର ଜମି ରେ ସି ଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ।

ନୂ ଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେଶର
ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କଥାହେବା ମ�ୋ ପାଇ ଁ
ଗ�ୌରବର ବିଷୟ। ଦେଶର କ�ୋଟି
କ�ୋଟି କୃଷକ ପରି ବାର, ବିଶେଷକରି କ୍ଷୁଦ୍ର
କୃଷକ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କିଷାନ୍ ସାମ୍ମାନ
ନିଧର
ି ଦଶମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
20,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅଭି ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ାକୁ QR
କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।
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ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରୁ ୟୁ ନିକର୍ଣ୍ଣ....

ସମ୍ଭାବନାର ଆକାଶରେ

ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଣ
ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 65% ହେଉଛନ୍ତି
35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯୁବାବର୍ଗ। ଏହାକୁ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ
ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ବ�ୋଲି କହିପାରି ବେ। ନିଜର ଆଶା ଓ
ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରି ବା ଲାଗି ସେମାନେ କଠିନ
ପରି ଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2015ରେ ଲାଲ୍ କଲ୍
ି ଲାର
ପ୍ରାଚୀରରୁ 'ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘ�ୋଷଣା
କରି ଛନ୍ତି। ଜାନୁ ଆରୀ 16ରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଫ୍ଲାଗସି ପ ୍
ଯ�ୋଜନାକୁ ରୂପାୟନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ’ମ�ୋର
ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଏ ଦେଶର ଯୁବକ ଚାକିରି ଖ�ୋଜୁଥବ
ି ା
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ହୁ ଅନ୍ତୁ, ବରଂ ସେ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନକାରୀ
ହେଉ।" ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଇଣ୍ଡିଆର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମାତ୍ର ୭
ବର୍ଷରେ 75 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନିର୍ମାଣ ହ�ୋଇଛି
ଆଉ ସେଥିରୁ 75ରୁ ଅଧିକ ୟୁ ନିକର୍ଣ୍ଣ ବି ନିଜ ସଫଳତାର
କାହାଣୀ ଲେଖି ଯ�ୋଜନାକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରି ଛନ୍ତି।

ମ

ହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ନିବାସୀ ମୟୂର ପାଟିଲ
2011ରେ ତାଙ୍କ ମ�ୋଟରସାଇକେଲର
ମାଇଲେଜ
ବୃଦ୍ଧି
କରି ବାର
ଉପାୟ
ଖ�ୋଜୁଥ ିଲେ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଯାହାକି
2017-18ବେଳକୁ ସେ ଏଥ ିରେ ସଫଳ ବି
ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ନିଜଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର
କରି ବାଦ୍ୱାରା ଯାନବାହାନରୁ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ 40 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
ପାଇଥ ିଲା। 2021ରେ ସେ ଏହି ଜ୍ଞାନ କ�ୌଶଳକୁ ପେଟେଣ୍ଟ
କରି ଥ ିଲେ। ଅଟଳ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଅନୁ ଦାନ ପାଇବା ପରେ ସେ ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମି ଶ ି
ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିବାସୀ
ଅଙ୍ଗଦ ସି ଂ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରି ବାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଥ ିଲେ।
ପରି ବହନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇ ଁ ସେ ଏକ ଅଭି ନବ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ
କରି ଥ ିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇ
ତାଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯ�ୋଗଦେବା ପାଇ ଁ ଚାକିରି
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ଆଜି ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକ�ୌଣସି
ପରି ବାର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ କେତେ ସମ୍ପନ୍ନ,
ପଢ଼ାଲେଖା ପରି ବାର ହ�ୋଇଥାଉନା କାହିକିଁ
ସେଠାରେ କ�ୌଣସି ଯୁବକକୁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ
କ’ଣ କରି ବୁ ବ�ୋଲି ପଚାରି ବେ ତେବେ ସେ
ପରି ବାରର ପରମ୍ପରାକୁ ପଛରେ ପକାଇ କହୁ ଛ,ି
ମୁ ଁଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କରି ବ।ି ଅର୍ଥାତ୍ ନୂ ଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ
ଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ ସେ ଉତ୍ସାହୀ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ।
ସେଥିପାଇ ଁଆଜି ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ସହରରେ ବି
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ନୂ ଆ ପରମ୍ପରା ପାଲଟିଲାଣି। ଆଉ
ମୁ ଁଏଥିରେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁଛି।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଜାତୀୟ

ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା
n

n

n

n

ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅନେକ ଲାଭ

ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଷଷ୍ଠ
ବାର୍ଷି କୀ ପାଳନ କରି ବା ଅବସରରେ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (DPIIT) ବିଭାଗ
ଜାନୁ ୟାରୀ 2022ରେ ଏକ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
“ସେଲି ବ୍ରେଟିଂ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ଇକ�ୋସି ଷ୍ଟମ୍”
ଆୟ�ୋଜନ କରୁଛି ।

n

n

ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 623 ଜିଲ୍ଲାକୁ
ବିସ୍ତାର କରି ଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି କମରେ ଗ�ୋଟିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍
କାର୍ଯ୍ୟକରୁଛି।

n

ଷ୍ଟାର୍ଟଅପରେ ନେତୃ ତ୍ୱ ପଦବୀରେ
ଜଣେ ମହିଳା

ଅନୁ ଦାନ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ- ଯ�ୋଗ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇ ଁ ଆୟକର ଏବଂ
କ୍ୟାପି ଟାଲ୍ ଗେନ୍ ଟିକସରେ ରି ହାତି; ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକ�ୋସି ଷ୍ଟମ୍ରେ ଅଧ ିକ
ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ବାକୁ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯ�ୋଜନା।
ଇନକ୍ୟୁବେସନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି- ଏକାଡେମି ଆ ସହଭାଗୀତା - ଏକାଧ ିକ
ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଏବଂ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ଲ୍ୟାବ, ଇଭେଣ୍ଟ, ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତା
ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ।
n

ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଘେରରେ ୟୁ ନିକର୍ଣ୍ଣ
'ୟୁ ନିକର୍ଣ୍ଣ' ହେଉଛି ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅତି କମରେ 1
ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ ହଜାର କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ। 2015
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ନଅ କିମ୍ବା ଦଶଟି ୟୁ ନିକର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଜି
ଭାରତରେ 75 ରୁ ଅଧିକ ୟୁ ନିଅନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି।

ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ, ପ୍ରୟ�ୋଗ
ବିକାଶ, ଆଇଟି ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହାୟତା
ସେବାରେ ସର୍ବାଧ ିକ ସଂଖ୍ୟକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଛି ।

60,704
45%

ସରଳ ତଥା ସହଜ ଉପଯ�ୋଗ - ସହଜ ଅନୁ ମ�ୋଦନ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ
ବନ୍ଦ କରି ବା ପାଇ ଁ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଇନଗତ ସହାୟତା, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ
ଆବେଦନର ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକିଂ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀ
ୱେବସାଇଟ୍ ।

ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇ ଁଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଲାଭ
ସ୍ୱଳ୍ପ ଋଣ ସହାୟତା n ପାଣ୍ଠିକୁ ସହଜ ପ୍ରବେଶ n ଅନ୍ୟ
ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବ�ୈଠକ n କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ସୁବଧ
ି ା

ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 808
ଦିନରେ 10,000 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 20162017ରେ ଯ�ୋଜନାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ, 743
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥ ିଲା । କେବଳ 20202021 ମସି ହାରେ, 16,000ରୁ ଅଧ ିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍
ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି।

DPIIT ଦ୍ୱାରା
ମାନ୍ୟାତାପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍

ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ପ୍ରତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ହାରାହାରି 11 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପ୍ରଦାନ
କରି ବା ହେତୁ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ 48,093 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ 5,49,842
ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି। 2020-2021ରେ ସ୍ୱୀକୃତପ୍ରା
ି ପ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରାୟ 1.7 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି।

ଛାଡିଥ ିଲେ। ଅତୀତ ତୁ ଳନାରେ, ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ମନ�ୋଭାବରେ
ଏକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆସି ଛି କାରଣ ଚାକିରି ଖ�ୋଜିବା ଉପରେ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପରି ବର୍ତ୍ତେ ଅନୁ କୂଳ ବ୍ୟବସାୟି କ ଅବସ୍ଥା ହେତୁ
ବ୍ୟବସାୟି କ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏକ ସୁଯ�ୋଗ
ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି ।
ନିୟମି ତ ଚାକିରିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଅଧ ିକ ସୁରକ୍ଷା
ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦରମା ଅଛି । ହେଲେ ଆଜି ଯଦି କେହି ଜଣେ
ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ବାକୁ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ
ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ରେୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ପଦକ୍ଷେପ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଏମି ତିଏକ ନୂ ଆ ପରି ବେଶ ସଷ୍
ୃ ଟି ହ�ୋଇଛି ।
ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ
ନୂ ତନ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରି ବା। ଆଜିର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡିକ
ପ୍ରାୟତଃ ନୂ ଆ ଉତ୍ପାଦ କିମବା୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ୟମ
କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ନିଜେ କିମବା୍
ଦୁ ଇ-ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହଯ�ୋଗରେ ଏହିପରି କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ

କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ବିଭାଗ (DIPP) ଅନୁ ଯାୟୀ, “ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଉଛି ଏକ କମ୍ପାନୀ
ଯାହା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହାର କାରବାର 25 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ
ହେଉ ନାହି।ଁ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ନୂ ତନ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ,
ବାଣିଜ୍ୟିକରଣ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭି ତ୍ତି କ ସେବା କିମବା୍ ବୗଦ୍ଧିକ
ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡି ଆ
ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସମେତ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ
ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ
କରୁଛନ୍ତି। ଆଶାୟୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଏହି ସୁଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ
ପଞ୍ଜୀକୃତ ହ�ୋଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚିନ୍ତାଧାରା
ବାଣ୍ଟିପାରନ୍ତି କିମବା୍ www. startupindia.gov ସାଇଟରେ
ସେମାନଙ୍କର
ପ୍ରଶଗ
୍ନ ଡ
ୁ ିକ
ସମାଧାନ
ହ�ୋଇପାରନ୍ତି।
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସାୟି କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ
ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ। n
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ଜାତୀୟ

ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ବିଶେଷ

ଦେଶ ପାଇ ଁବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା

ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ୍ଫୌଜର
ସି ପାହୀ
ନେତାଜୀ ସୁଭାଷଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ ଗ�ୋଟିଏ ଡାକରା
‘ତୁ ମେ ମ�ୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁ ଁ ତୁ ମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି’ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଦୂ ଆ ଉନ୍ମାଦନା ଭରି ଥଲ
ି ା।
ସ୍ୱାଧୀନତାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଥଲ
ି ା। ସେ
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏମିତି ଜଣେ ସୁପତ୍ର
ୁ
ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ୍ଫୌଜ ଗଠନ
ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଭାରତ ପାଇ ଁଇଂରେଜଙ୍କ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ଇଂରେଜଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରି ଦେଇଥିଲା।
2018ରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର 75
ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହ�ୋଇଥିଲା ସେତବେଳେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଲାଲ୍ କଲ୍
ି ଲାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା
ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ସେହିପରି 2021 ଜାନୁ ୟାରୀ 23
ତାରି ଖରେ ନେତାଜୀଙ୍କ 125ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ
ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତଚ
ି ାରଣ ପାଇ ଁଏକ
ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ସମାର�ୋହର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି
ଏବଂ
ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ‘ପରାକ୍ରମ ଦିବସ’ ଭାବେ ପାଳନ
କରି ବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
44
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ଜାନୁ ୟାରୀ 1897ରେ ଓଡିଶାର କଟକଠାରେ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷ
ତାଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗୁଆ ଚିନ୍ତା କରୁଥ ିଲେ
ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ୱାରା ସେ କେବଳ ଇଂରଜମାନଙ୍କ ଦାସତ୍ୱରୁ
ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ନୁ ହେ, ଁ ବରଂ ମୂଳଦୁ ଆକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସେ ଦେଶକୁ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବାକୁ ଚାହୁ ଥଁ ିଲେ। ସେ ଦେଶର ସବୁ ଠୁ ବଡ
ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ, ନିରକ୍ଷରତା, ର�ୋଗ, ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ
ଉତ୍ପାଦନର ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଥ ିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର
ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଥ ିଲା। ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମୁଦ୍ରା, ନିଜସ୍ୱ ଡାକ ଟିକଟ,
ନିଜସ୍ୱ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ନିଜର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥ ିଲା। ନେତାଜୀ
ଏମି ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥ ିଲେ ଯି ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଜାତି, ଧର୍ମ,
ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା, ଆଞ୍ଚଳିକତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭାଙ୍ଗି ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ
ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ ିଲେ।
ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ିଥ ିଲେ। ଏହାର
ଉଦାହରଣ ପଞ୍ଜାବର ଜେନେରାଲ ଶାହନାୱାଜ ଖାନ, କର୍ଣ୍ଣେଲ
ପ୍ରେମ କୁମାର ସେହଗାଲ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ଗୁବରାଖ ସି ଂ ଧ ିଲନଙ୍କ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖ ିବାକୁ ମି ଳେ।

ଜାତୀୟ

ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

କ୍ୟାପଟେନ ଅବ୍ବାସ ଅଲ୍ଲୀ

ଯିଏ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଉପନିବେଶର
ମୂଳଦୁ ଆକୁ ଦ�ୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ
ଜନ୍ମ: 3 ଜାନୁ ଆରୀ 1920, ମୃତ୍ୟୁ: 11 ଅକ୍ଟୋବର 2014

ଉ

ଆଜାଦହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଏହି ସ�ୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଥ ିବା
ମାମଲା ଯେତେବେଳେ କ�ୋର୍ଟରେ ବିଚାର ପାଇ ଁ ଆସି ଥ ିଲା
ସେତେବଳେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟି କତା ଆଧାରରେ ଅକଳି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କର୍ଣ୍ଣେଲ
ଧ ିଲନ ଏବଂ ମୁସଲ
୍ ି ମ୍ ଲି ଗ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜେନେରାଲ୍  ସାହାନାୱାଜ୍
ଖାନ୍ ଙ୍କ ମାମଲାପାଇ ଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ
ଇଂରେଜ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଥ ିଲେ। ଇଂରେଜଙ୍କ
ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀଙ୍କ
ମନ�ୋବଳକୁ ପାଇ ଁ ଆହୁ ରି ଦୃଢ଼ କରି ଥ ିଲା। ସେହିସମୟରେ ଏକ
ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେଶର କ�ୋଣେ ଅନୁ କ�ୋଣେ ଗୁଞ୍ଜରି ତ ହେଲା ତାହା ଥ ିଲା:
‘ଲାଲ୍  କିଲ୍ଲା ସେ ଆଇ ଆୱାଜ୍ ସେହଗଲ, ଧୀଲନ୍  ସାହେନାୱାଜ୍’।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ନେତାଜୀ ଉପାଧ ିରେ ଭୂଷି ତ ହ�ୋଇଥ ିବା
ସୁଭାଷଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥ ିବା ଡାକରା ‘ଜୟ ହିନ୍ଦ’ ଆଜି
ଭାରତର ଜାତୀୟ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଭାବେ ପରି ଗଣିତ ହେଉଛି। ଆଜାଦୀ କା
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷ ଏବଂ
ତାଙ୍କ ସହଯ�ୋଗୀ ସି ପାହୀଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍  ଅବ୍ବାସ୍ ଅଲ୍ଲୀ, ରାସ ବିହାରୀ
ବ�ୋଷ, ଗୁରବକ୍ସ ସି ଂହ ଧୀଲନ୍ , କର୍ଣ୍ଣେଲ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କ କାହାଣୀ।
ଯେଉମାନେ
ଁ
କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଉପନିବେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥ ିଲେ ତା
ନୁ ହେ, ଁ ବରଂ ନେତାଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଦେଶ ପାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ
ବଳିଦାନ କରି ଥ ିଲେ।

ତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୁ ଲନ୍ଦଶର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମୁସଲ
୍ ି ମ୍ ରାଜପୁତ୍
ପରି ବାରରେ 3 ଜାନୁ ଆରୀ 1920 ଦିନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଅବ୍ବାସ ଅଲ୍ଲୀ।
ପିଲାଟିଦନ
ି ରୁ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ୍ ଉପନିବେଶବାଦ ବିର�ୋଧୀ ଆଦର୍ଶରେ ସେ
ଅନୁ ପ୍ରାଣୀତ। ତାଙ୍କ ବାପା ରୁସ୍ତମ ଅଲି ଖାନଙ୍କୁ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ
ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ୧୧ ବର୍ଷ ବ୍ରସ ହ�ୋଇଥ ିଲା
ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଅଧ ିକାରୀମାନେ ସହିଦ-ଏ ଆଜମ୍ଭଗତ ସିଂହଙ୍କୁ
ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁ ଲାଇ ଦେଇଥ ିଲେ। 23 ମାର୍ ଚ୍ଚ 1931ର ଏହି ଘଟଣା
ସେତେବଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଲ�ୋଡ଼ନ ସଷ୍
ୃ ଟି କରି ଥ ିଲା। ତଥାପି ସେ
ଦେଶ ପାଇ ଁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆୟ�ୋଜିତ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଭାଗ
ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଭାଗବତ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯ�ୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରତିଷଠିତ
୍ ନ�ୌଜୱାନ ଭାରତ ସଭାରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ। ପରେ, ଆଲି ଗଡ
ମୁସଲି ମ ୟୁନିଭରସିଟର
ି େ ପଢବ
଼ି ା ସମୟରେ ସେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁ ଡେଣ୍ଟ
ଫେଡେରସେନର ସଦସ୍ୟ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ଏବଂ 1939 ମସିହାରେ ସେ
ବିଦ୍ରୋହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ।
କ୍ୟାପଟେନ ଅବ୍ବାସ ଅଲ୍ଲୀବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ସ�ୈନ୍ୟବାହିନୀର ଜଣେ କମିଶନ ଅଫିସର
ଥ ିଲେ ଏବଂ 1940 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାପାନ ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇ ଁ
ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥ ିଲା। ଯେତେବେଳେ ନେତାଜୀ
ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷ 1944 ମସିହାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବର ତୂ ରୀ
ବଜାଇଲେ, କ୍ୟାପଟେନ ଅବ୍ବାସ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ସେନାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ
ଫୌଜରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ। ପରେ ସେ ମିଆମାରରେ
ଁ
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନର
ରାଖାଇନ୍ ପ୍ରଦେଶର ଆରାକାନରେ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ସ�ୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ
କରି ଥ ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାପାନୀମାନେ ମିଳତ
ି ବାହିନୀରେ
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ, ଅବ୍ବାସ ଅଲି ଙ୍କ ସହ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର 60
ହଜାରରୁ ଅଧ ିକ ସ�ୈନକ
ି ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହାପରେ ଅବ୍ବାସ
ଅଲି ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତିନଜ
ି ଣ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମୁଲତାନ ଦୁ ର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଥ ିଲା।
ସେମାନଙ୍କୁ କ�ୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଅବ୍ବାସ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ�ୋର୍ଟ
ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ 1946 ରେ ତାଙ୍କୁ ମତ
ୃ ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ
ଦିଆଯାଇଥ ିଲା। ଫାଶୀଖୁଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କାଗରରେ ଥ ିବା ସମୟରେ
15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ରୁ ମୁକ୍ତ
କରାଯାଇଥ ିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେ
ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂ ତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରି ବାରେ
ନିୟ�ୋଜିତ ହେଲେ। 1967 ମସିହାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନରେ ସେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ ଅବଦାନ ରଖ ିଥ ିଲେ।
ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରି ସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ
ରଖାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ 15 ମାସ ଜେଲରେ ରହିଥ ିଲେ।
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ଜାତୀୟ

ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ରାସ ବିହାରୀ ବ�ୋଷ

ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର
ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷଠା୍ ତା
ଜନ୍ମ: 25 ମେ 1886, ମୃତ୍ୟୁ: 21 ଜାନୁ ଆରୀ 1945

ଯେ

ଦୁ ଇଜଣଯାକ
ବ�ୋଷ ଥିଲେ,
ବଙ୍ଗୀୟ ଆଉ
ବିପବ
୍ଲ ୀ, ସେମାନେ
ପରସ୍ପକୁ ସମ୍ମାନ
କରୁଥିଲେ।

ଗୁରୁବକ୍ସ ସି ଂ ଧିଲନ୍
ଜନ୍ମ: 25 ମେ 1886
ମୃତ୍ୟୁ: 21 ଜାନୁ ଆରୀ 1945

ତେବେଳେ ନେତାଜୀ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଜର୍ମାନୀ ଗଲେ, ରାସବିହାରୀ
ବ�ୋଷ ଅନୁ ଭବ କଲେ ଯେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା
ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ଆଉ କେହି ଗତିଶୀଳ କରି ପାରି ବେ ନାହି।ଁ ଏଭଳି
ପରି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥଲେ
ି
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷ 20 ଜୁନ୍ 1943ରେ
ଟ�ୋକିଓରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାସବିହାରୀ ବ�ୋଷ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି
ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କଥା ହ�ୋଇଥଲେ
ି
ଏବଂ ଦେଶକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ
କରି ବାକୁ ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥଲେ
ି । ନେତାଜୀଙ୍କଠାରୁ ରାସବିହାରୀଙ୍କ
ବହୁ ତ ଆଶା ଥଲ
ି ା। ବାସ୍ତବରେ, ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମାନତା
ଥଲ
ି ା। ଉଭୟ ବ�ୋଷ, ବଙ୍ଗୀୟ, ବିପ୍ଳବୀ ତଥା ପରସ୍ପରର ପ୍ରଶଂସକ
ଥଲେ
ି । ଏଭଳି ପରି ସ୍ଥିତିରେ, ରାସବିହାରୀ ବ�ୋଷ ସି ଙ୍ଗାପୁରରେ
ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କମାଣକୁ ଜୁଲାଇ 5ରେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର
କରି ଥଲେ
ି
ଏବଂ ନିଜକୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭୂମି କାରେ ସୀମି ତ ରଖଥ
ି ଲେ
ି ।
ରାସବିହାରୀ ଯଥା ସମ୍ଭବ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଥଲେ
ି ।
ରାସବିହାରୀ ବ�ୋଷ 25 ମେ 1886 ରେ ବଙ୍ଗଳାର ବର୍ଦ୍ଧମାନ
ଜିଲ୍ଲାର ସୁଭଲଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜନଗ୍ର
୍ମ ହଣ କରି ଥଲେ
ି । ତାଙ୍କ ସ୍ଲ
କୁ ଦିନରୁ
ସେ ବ�ୈପ୍ଳବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷି ତ ହ�ୋଇଥଲେ
ି
ଏବଂ ଅଳ୍ପ
ବୟସରେ ସେ ବ�ୋମା ତିଆରି କରି ବା ବି ଶିଖଥ
ି ଲେ
ି । ବାଙ୍କି ମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ

ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଲକ୍ଷ
ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଥଲେ
ି
ଗୁରୁବକ୍ସ ସି ଂ ଧିଲନ୍ ଙ୍କୁ ଦେଶସେବା
ପି
ପାଇ ଁପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ
ଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢଥ
଼ୁ ିଲେ।
ବିଚକ୍ଷଣ ବୁ ଦ୍ଧି ବି ଥ ିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ
ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବା ପାଇ ଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ
ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥ ିଲେ। ଏହାପରେ
ସେ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି। 1933 ମସି ହାରେ
ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ।
14 ତମ ପଞ୍ଜାବ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ମନ�ୋନୀତ
ହେବା ଏବଂ ତାଲି ମ ପାଇବା ପରେ, ସେ 1941
ମସି ହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବା ପାଇ ଁ
ମାଲେସି ଆ ଯାଇଥ ିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର
ମ�ୋଡ଼ ବଦଳାଇଲା ଯେତେବେଳେ ଜାପାନ ସେନା
ତାଙ୍କୁ 1942 ମସି ହାରେ ଯୁଦ୍ଧର ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ
କଲେ । ଜେଲରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜର
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କରାଯାଇଥିଲା।

ମତ ବଦଳାଇ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇ ଁ ଯୁଦ୍ଧ
କରି ବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥ ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ
ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଥ ିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଭାଷ
ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ
ଯ�ୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ପାଇ ଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଣ
କରି ଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଜଣେ ସ�ୈନିକ
ଭାବରେ ଧ ିଲନ ବହୁ ତ ସାହସି କତା ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ରିଟିଶ
ସ�ୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରି ଥ ିଲେ। ଅବଶ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧରେ

ଜାତୀୟ

କର୍ଣ୍ଣେଲ ନିଜାମୁଦ୍ଦି ନ

ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର 5 ରେଜିମେଣ୍ଟ

ନେତାଜୀଙ୍କ
'ଡ୍ରାଇଭର' ଏବଂ
ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ

ସୁଭାଷ ବ୍ରିଗେଡ- ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଶାହନାୱାଜ ଖାନ
ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ୍ - ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇନାୟତ କିୟାନୀ
ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ୍ - ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଗୁଲଜାରା ସି ଂ
ନେହରୁ ବ୍ରିଗେଡ୍ - ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଲେ.ଟି. କର୍ଣ୍ଣେଲ ଗୁରୁବକ୍ସ
ସି ଂ ଧିଲନ୍ 
ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ରେଜିମେଣ୍ଟ - ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ କ୍ୟାପଟେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ସେହଗାଲ, ଏହା ଏକ ମହିଳା ବ୍ରିଗେଡ୍ ଥିଲା
ଉପନ୍ୟାସ ‘ଆନନ୍ଦ ମଠ’ ତାଙ୍କୁ ବିପବ
୍ଲ ଆଡ଼କୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣୀତ
କରି ଥଲ
ି ା। ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ
ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରି ମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ
ହ�ୋଇଥଲେ
ି । ମୁଜାଫରପୁରରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କିଙ୍ଗସଫ�ୋର୍ଡଙ୍କୁ
ହତ୍ୟା କରି ବା ପାଇ ଁ ଖୁଦିରାମ ବ�ୋଷ ଏବଂ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲା ଚାକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ବ୍ୟବହୃତ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ବ�ୋମାଟି ରାଶ ବେହେରା ବ�ୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ନିର୍ମି ତ ବ�ୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେ,ଁ ସେ
1912 ମସି ହାରେ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ
ଭାଇସ୍ରାୟ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଙ୍ଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଜନା
କରି ଥଲେ
ି
କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ବିଫଳ ହ�ୋଇଥଲେ
ି । କିନ୍ତୁ
ଗଦର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ବିଶେଷ ସକ୍ରିୟ ହ�ୋଇଥଲେ
ି । ଭାରତକୁ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ଲାଗି ସେ ଜାପାନ୍ ଯାଇ ସେଠାରେ ସରକାରଙ୍କୁ
ସହାୟତା ଲାଗି ମନାଇ ଥଲେ
ି । ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ଜାପାନୀ
ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରି ଥଲେ
ି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାପାନ
ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱି ତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ‘ଅର୍ଡ଼ରଅଫ୍ ଦି’
ରାଇଜିଂ ସନ୍ ’ ଉପାଧରି େ ଭୂଷି ତ କରି ଥଲେ
ି । ଦେଶ ମାତୃକାପ୍ରତି
ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପି ଢ଼ିବ୍ୟାପୀ ଅନୁ ପ୍ରାଣୀତ କରୁଥବ
ି ।

ଜାପାନୀମାନଙ୍କ ପରାଜୟ ହେତୁ , ଧ ିଲନ୍ ଙ୍କ ସମେତ ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର
ଅନେକ ସ�ୈନିକଙ୍କୁ 1945 ମସି ହାରେ ଗି ରଫ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହାପରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଲ୍ କିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦୀ ରଖାଯାଇ ଟ୍ରାଏଲ୍  କରାଯାଇଥ ିଲା। ଦେଶର
ଅନେକ ପ୍ରତିଷତ
୍ଠି ଓକିଲ ଧ ିଲନ୍ ଙ୍କ ମାମଲାକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇ ଆଗେଇ
ଁ
ଆସି ଥ ିଲେ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇ କ�ୋର୍ଟରେ
ଁ
ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦ�ୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ
କରି ବା ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହ�ୋଇଗଲା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ
ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ବା ପାଇ ଁ ନେତାଜୀ ଯାହା
କଳ୍ପନା କରି ଥ ିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗି ଲା ଏବଂ ଦୂ ରଦୂ ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥ ିବା
ଲ�ୋକମାନେ ଲାଲ୍ ଦୁ ର୍ଗ ବାହାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଲାଗି ଲେ। ଏଭଳି
ପରି ସ୍ଥିତିରେ ଇଂରେଜମାନେ ବୁ ଝପ
ି ାରି ଲେ ଯେ ଯଦି ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ,
ତେବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆ ଁ ଜଳିବ। ଏଭଳି ପରି ସ୍ଥିତିରେ
ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଗୁରୁବାକ୍ସ ସି ଂ ଧ ିଲନ୍ ଙ୍କ ସମେତ ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସମସ୍ତ
ସ�ୈନିକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ଭେମ୍ବର 5, 1945 ରୁ ଡିସେମ୍ବର
31, 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 57 ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଥ ିବା ଏହି ମକଦ୍ଦମା ସେତେବେଳେ
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମ�ୋଡ଼ ବଦଳାଇଲା। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଭାରତୀୟ ଏକତାକୁ ମଜବୁ ତ କରି ବାକୁ ଏହି ମାମଲା ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
1998ରେ ଭାରତ ସରକାର ଗୁରୁବକ୍ସ ସି ଂ ଧ ିଲନଙ୍କୁ ଦେଶ ପାଇ ଁ ସେବା
କରି ଥ ିବାରୁ 'ପଦ ୍ମ ଭୂଷଣ' ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଥ ିଲେ।

ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ଏ

ହା 9 ମେ 2014 ମସିହା କଥା। ସେଦିନ ବାରାଣସୀଠାରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ତତ୍ କାଳୀନ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇ ଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଲେ। ଲ�ୋକେ
ହତ୍ ବାକ୍ ହେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ କଏ ଥ ିରେ ଗାଣନ୍ତି? ସେ
ହେଉଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ ଆଜାଦ୍  ହିନ୍ଦ୍ ଫୌଜର
ଜର୍ଣ୍ଣେଲ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ। ସେ ନେତାଜୀ ଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ହେବା ସହ ତାଙ୍କ
ବଡି ଗାର୍ଡ଼ ଥ ିଲେ। 11ଟି ଭାଷାରେ କଥା ହେବା ସେ ଜାଣିବା ସହ
ଜଣେ ମହାନ ଶୁଟର ଥ ିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ
ଥରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥ ିଲେ।
ବାସ୍ତବରେ, ନେତାଜୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ
ହ�ୋଇଥ ିଲା ଏବଂ ସେହିଠାରେ ହି ଆଜାଦ
ଁ
ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ତାଙ୍କ ନିଯକ୍
ୁ ତି
ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର
ଯେତେବଳେ
ଆଜାମଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଧକୱା
ସି ଂଙ୍ଗାପୁରରେ ଆଜାଦ୍ 
ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବା
ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନିଯକ୍
ୁ ତି
କର୍ଣ୍ଣେଲ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ସୁଭାଷ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲି ଥଲ
ି ା
ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ଣ୍ଣେଲ
ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ନାମ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ
ନିଜାମୁଦ୍ଦି ନ୍ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ସେ ବର୍ମାରେ ତାଙ୍କ କାର
ଭେଟିଥଲେ
ି ।
ଚଳାଉଥ ିଲେ। ନେତାଜୀଙ୍କ
ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ
ଥ ିଲା। 2015 ମସିହାରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ ନାତୁ ଣୀ ରାଜଶ୍ରୀ
ଚ�ୌଧୁରୀ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇ ଁ ଆଜମଗଡ ଯାଇଥ ିଲେ।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ସେନାରେ ଜଣେ ପାରାଟ୍ରୁପର
ଥ ିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥ ିବା ତାଙ୍କ ମାଡ୍ରାସୀ ଏବଂ କଶ୍ମୀରୀ ସ�ୈନକ
ି
ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମିଶ ି ସେ ସେନା ଛାଡିଥ ିଲେ ଓ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ
ସହ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା
ବେଳେ ସେ ସେଦିନର କଥା ମନେ ପକାଉଥ ିଲେ ଆଉ କହୁ ଥ ିଲେ
କିପରି ନେତାଜୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇ ଁସେ ତାଙ୍କ ପିଠର
ି େ ତିନଟ
ି ି ଗୁଳି
ଖାଇଥ ିଲେ। ସେ କହୁ ଥଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ
କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥ ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କ
ପିଠର
ି େ ତିନଟ
ି ି ଗୁଳି ବାଜିଥ ିଲା ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡକର
୍ଟ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଢ଼ାଯାଇଥ ିଲା। ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଫେବୃଆରୀ
2017ରେ ଆଜାମଡ଼ର ମୁବାରକପୁରରେ ମତ
ୃ ୍ୟୁ ବରଣ କରି ଥ ିଲେ,
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 117 ବର୍ଷ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ତାଙ୍କ ମତ
ୃ ୍ୟୁକୁ ନେଇ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦୁ ଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ବା ସହ ତାଙ୍କ ସହ
ହ�ୋଇଥ ିବା ସାକ୍ଷାତକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। n
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ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ଫିଲ୍ ଡ୍ ମାର୍ଶଲ୍ କାରି ଆପ୍ପା

ଏପରି କି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ବି ତାଙ୍କୁ
ସାଲ୍ୟୁଟ୍  କରୁଥିଲେ
ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ। କିନ୍ତୁ
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ କେବଳ ଦୁ ଇ ଜଣ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ
ହି ଁଏହି ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସୁଯ�ୋଗ ମିଳିପାରି ଛ।ି
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ୍ କ�ୋଡାଣ୍ଡେରା
ମଦାପ୍ପା କାରି ଆପ୍ପା। ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ
15 ଜାନୁ ୟାରୀ 1949ରେ ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି । ତେଣୁ ଏହି
ଦିନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 'ସେନା ଦିବସ' ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।

ସା

ହସି କତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁ ଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ରୁ ଭାରତୀୟ
ସେନା ଦୁ ନିଆର ଯେକ�ୌଣସି ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ
ସ�ୈନ୍ୟବାହିନୀ
ଭି ତରେ ଗଣାଯାଏ। ତେଣୁ
ସମୟାନୁ ସାରେ ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥ ିବା ଜେନେରାଲମାନଙ୍କୁ
ଏହି ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଏ। ଏସବୁ ରେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ କେ.ଏମ କାରି ଆପ୍ପା, ଯି ଏକି
ଆଜି କେବଳ ତାଙ୍କ ଅନୁ ଶାସନ ପାଇ ଁ ନୁ ହେ, ଁ ତାଙ୍କର ବୀରତା,
ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ଦେଶଭକ୍ତି ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ। 1922 ମସି ହାରେ
ସ୍ଥାୟୀ କମି ଶନ ସହିତ ସେନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟ ନାଣ୍ଟ ଭାବରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ ିବା କାରି ଆପ୍ପା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରାଲ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଡ
ମାର୍ଶଲ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଜେନେରାଲ ସାମ
ମାନେକ୍ସାଙ୍କୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ମି ଳିଥ ିଲା। 28 ଜାନୁ ୟାରୀ 1899
ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୁର୍ଗସ୍ଥି ତ ଶନିର୍ଭସର୍ଥୀ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ
ତାଙ୍କର ଜନ ୍ମ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲ କାରି ଆପା ମାତ୍ର 20
ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ।
ତାଙ୍କ ପି ତା କ�ୋଡାଣ୍ଡେରା ମାଡିକେରି ରେ ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧ ିକାରୀ
ଥ ିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏପରି କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି,
ଯେଉଥଁ ିରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ ନୁ ହେ, ଁ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିର୍ଭୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଷୟ
ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଲେହ୍ କୁ ଭାରତର ଏକ ଅଂଶରେ ପରି ଣତ କରି ବାରେ
ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ନଭେମ୍ବର 1947ରେ, କାରି ଆପ୍ପାଙ୍କୁ ରାଞ୍ଚିରେ ସେନାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ
କମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯକ୍ତ
ୁ କରାଯାଇଥ ିଲା। ମାତ୍ର ଦୁ ଇମାସ
ମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀରର ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ନାଣ୍ଟ
ଜେନେରାଲ ଡଡଲି ରସେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ
ପଞ୍ଜାବର ଜିଓସି -ଇନ୍ -ଚିଫ୍ କରାଯାଇଥ ିଲା। ତାଙ୍କ ଯ�ୋଜନା
ଅନୁ ଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରଥମେ ନ�ୋଶେରା ଏବଂ ଝଙ୍ଗରକୁ
କବ୍ ଜା କରି ଥ ିଲା। ଆଉ ପରେ ଜ�ୋଜିଲା, ଡ୍ରାସ୍ ଏବଂ କାର୍ଗିଲକୁ
ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଠୁ ଅକ୍ତି ଆର କରି ଥ ିଲେ।
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ଜନ୍ମ: 28 ଜାନୁ ଆରୀ 1899, ମୃତ୍ୟୁ: 15 ମେ 1993

ପୁଅକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ
1965 ମସି ହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ
ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ଥ ିଲା। ଜେନେରାଲ କାରି ଆପ୍ପା ସେତେବେଳେ
ଅବସର ନେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମର୍କରାସ୍ଥି ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁ ଥ ିଲେ।
ଏତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନନ୍ଦା କାରି ଆପ୍ପା ଭାରତୀୟ
ବାୟୁସେନାରେ ଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ନାଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ
ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟାର୍ଗେଟରେ ବ�ୋମା ପକାଇବା ପାଇ ଁ ଫ୍ ଲାଇଟ୍
ଲେଫ୍ଟ ନାଣ୍ଟ ନନ୍ଦା କାରି ଆପ୍ପା ଏକ ମି ଶନ ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇଥ ିଲେ।
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଟାକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ
ନନ୍ଦାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥ ିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଜେନେରାଲ
କାରି ଆପାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନ ତତ୍ କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଆୟୁବ ଖାନ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥ ିଲେ। ସେ ଜେନେରାଲ
କାରି ଆପ୍ପାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥ ିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଚାହାନ୍ତିଁ ତେବେ
ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରି ବ। କାରି ଆପ୍ପା ଭଦ୍ର ଭାବରେ
ମନା କରି କହିଥ ିଲେ, ଯେ ନନ୍ଦୁ ମ�ୋର ନୁ ହେ, ଁ ବରଂ ଦେଶର
ପୁଅ। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବ୍ୟବହାର
କରାଯି ବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଶୁଣି ପାକିସ୍ତାନୀ ସ�ୈନିକମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର
ରଖ ିଥ ିଲେ।
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ କାରି ଆପ୍ପା
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାକୁ ଯାଇ ଭାରତୀୟ ସ�ୈନିକଙ୍କ ମନ�ୋବଳ
ବଢ଼ାଇଥ ିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସୀମା ପାର କରି 'ନ�ୋ ମ୍ୟାନ୍
ଲ୍ୟାଣ୍ଡ'ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଥ ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ି ପାକିସ୍ତାନୀ କମାଣ୍ଡର
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍
ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯି ବ। ଏହା ଶୁଣି କେହି ଭାରତୀୟ ସୀମାରୁ ପାଟି
କରି କହିଥ ିଲେ ଯେ ୟେ ହେଉଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ୍ କାରି ଆପ୍ପା।
ଏହା ଶୁଣି ପାକିସ୍ତାନୀ ସ�ୈନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓହ୍ଲାଇଲେ।
ଜେନେରାଲ କାରି ଆପ୍ପା 1953ରେ ସେନାରୁ ଅବସର
ନେଇଥ ିଲେ। ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ 1956 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲି ଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହାଇ କମି ଶନର ଭାବରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥ ିଲେ। n
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ସହିଦ ଦିବସ
30 ଜାନୁ ଆରୀ

ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ
ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ

ପୂଣ୍ୟତିଥ ି ଅବସରରେ କ�ୋଟି କ�ୋଟି ପ୍ରଣାମ

ମହାନ ବାପୁଙ୍କ ପୂଣ୍ୟତିଥରେ
ି
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶ ଲକ୍ଷ
ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣୀତ କରି ଛ।ି ସହିଦ ଦିବସ ଅବସରରେ
ଆମେ ସେହି ମହାନ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ,
ଯେଉମାନେ
ଁ
ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ
ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଥଲେ
ି ।

Editor
Published & Printed by:
Jaideep Bhatnagar,
S a t y e n d r a P r a k a s h , P r i n c i p a l Director
Principal
Director
General,
B O C 16-31,
o n b e h a l2021
f of Bureau of
New
India
SamacharGeneral,
October
Press Information Bureau, New Delhi
Outreach and Communication

50

50

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ଜାନୁ ଆରୀ, 2022

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

Printed at Infinity Advertising
services Pvt.Ltd. FBD-One
Corporate Park, 10th floor, New
Delhi-Faridabad border,
NH-1,Faridabad-121003

Odia
Vol. 2 Issue 14

ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

