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ଡା. ଶ୍୍ୟୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍୍ଜଜୀ

ଏକ ଦେଶ-ଏକ ସମ୍ବି ଧାନ, ଏକ ପ୍ରଧାନ-ଏକ ନିଶାଣର ପ୍ରଣେତା
ଜୁ ଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ଡ. ଶ୍୍ୟୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍୍ଜଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ 122 ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କୋ�ୋଟିକୋ�ୋଟି ପ୍ରଣାମ।
ଜମ୍ମୁ କଶ୍୍ମମୀରରେ ଧାରା 370 ଲାଗୁକୁ ନେଇ ବିରୋ�ୋଧ କରୁଥିବା
ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ସଂସ୍ଥାପକ ଡ. ଶ୍୍ୟୟାମାପ୍ରସାଦ
ମୁଖାର୍୍ଜଜୀଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହେ। ସେ ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନକୁ
ଭାରତର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ।
ନିଜ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍୍ଶଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ ବି
କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍୍ମମାଣ ପାଇଁ ଆଜୀବନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ଡ.
ମୁଖାର୍୍ଜଜୀ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ବୁ ଦ୍ଜ
ଧି ୀବୀ ଭାବେ ନିଜର ଅଲି ଭା ପାଦଚିହ୍ନ
ଛାଡ଼଼ିଯାଇଛନ୍ତି।

ଭାରତର ଯଶ ଏହାର ରାଜନୀତିକ ସଂସ୍ଥା
ବା ଏହାର ସୈ�ୈନ୍୍ୟବଳ ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହାନତା, ସତ୍୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଚାର,
ଦୁ ଃଖୀରଙ୍କି ଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ଅଭିବ୍୍ୟକ୍ତିକୁ
ସର୍୍ବବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାର
ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରି ତ।
-ଡ. ଶ୍୍ୟୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍୍ଜଜୀ

ଡ. ଶ୍୍ୟୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍୍ଜଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ମୋ�ୋର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣାମ । ଜଣେ
ସଚ୍ଚା ଦେଶଭକ୍ତ ଭାବେ ସେ ଭାରତର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁ କରଣୀୟ ଯୋ�ୋଗଦାନ
ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ଏକତାକୁ ନିରନ୍ତରଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବାଲାଗି ଐତିହାସିକ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅତୁ ଲ୍୍ୟ ବିଚାର ଏବଂ ଆଦର୍୍ଶ ଦେଶର କୋ�ୋଟିକୋ�ୋଟି
ଲୋ�ୋକଙ୍କ ମନରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ଥାଏ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
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ବିକାଶ ଓ ଐତିହ୍୍ୟ ଏକାସାଙ୍ଗରେ

ମହାନ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ତୁ କାରାମ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଳା ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ | 30-31

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋ�ୋଗଦେବାଲାଗି ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋ�ୋଗ
କ୍୍ୟୟାବିନେଟ୍ବୈ�ୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି | 32-33

ଏକ ଦେଶ-ଏକ ଟିକସ

ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ଟ୍୍ୟୟାକ୍ସକୁ ସାତବର୍୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି | 37-38

ମାନବତ୍ୱର ଦେବଦୂ ତ

ଡାକ୍ତର ଦିବସ ଅବସରରେ ଧାରାପୃଷ୍ଠର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ | 39-40
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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ...
ସାଦର ନମସ୍କାର
ମହାଭାରତର ଗୋ�ୋଟିଏ ଶ୍୍ଲଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି:
ବିଶ୍ୱକର୍୍ମ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାବିଶ୍ୱ ସଂଭବଃ।।
ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ କଛ
ି ି ସମ୍ଭବ ହୋ�ୋଇଥାଏ, ସେହି ବିଶ୍ୱକର୍୍ମମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବିଶ୍ୱକର୍୍ମମାଙ୍କ
ନାମକରଣ ଏମିତ ି ହେବାର କାରଣ- ତାଙ୍କ କୌ�ୌଶଳ ବିନା ସମାଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅସମ୍ଭବ। ଦୁ ର୍୍ଭଭାଗ୍୍ୟ ଯେ, କୌ�ୌଶଳ
ବିକାଶର ଏହି ବ୍୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁ ର୍୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛ।ି ଏହାର
ମର୍୍ମକୁ ବୁ ଝ,ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, 2014 ପରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର କରିବାର ସ୍ୱପ୍୍ନ ଦେଖିଲେ ଏବଂହ
ତାହା ଆଜି ପ୍ରତିଟ ି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ବି ହୋ�ୋଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଦୂ ରଦର୍୍ଶଶୀ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ ମିଶନ
ଦେଶର ଯୁବବର୍୍ଗଙ୍କୁ କୁ ଶଳୀ ଓ ସଶକ୍ତ କରିପାରିଛ।ି ଏହି ମିଶନଦ୍ୱାରା ଚାକିରି ଚାହୁ ଁଥିବା ଲୋ�ୋକ ଯେମିତ ି ଚାକିରି
ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନ୍୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ
କୋ�ୋଭିଡ୍ ଭଳି ଏକ ବୈ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀକୁ ଅନ୍୍ୟ ଦେଶ ତୁ ଳନାରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ
ସକ୍ଷମ ହୋ�ୋଇପାରିଛ।ି ଏବେ ବୋ�ୋଧହୁ ଏ କାହାର ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନଥିବ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁଶାସନ ମୂଳରେ
ଟେକ୍୍ନନୋଲୋ�ୋଜି ହିିଁ ରହିଛ।ି ସ୍କି ଲ୍, ରିସ୍କିଲ୍, ଅପ୍ସ୍କିଲ୍ମନ୍ତ୍ରକୁ ଟେକ୍୍ନନୋଲଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାଇ ନୂ ଆ ନୂ ଆ କୌ�ୌଶଳ
ବିକାଶ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢ଼଼ିଛ ି ଭାରତ। କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ ମିଶନ କୋ�ୋଟି କୋ�ୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ କୌ�ୌଶଳ
ସହ ରୋ�ୋଜଗାରର ନୂ ଆ ସୁଯୋ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଗତ ସାତ ବର୍୍ଷରେ ଡ. ଭୀମରାଓ ଆମ୍୍ବବେଦକରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍୍ନକୁ ପୂରଣ
କରୁଛି।
ଭାରତ ପରିବର୍ତତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହାସହ ବୈ�ୈଶ୍ୱିକସ୍ତରରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼଼ୁଛ,ି ଯାହାର ମୂଳରେ ରହିଛ ି
ଦେଶର ଅପାର ଜନଶକ୍ତିଙ୍କ ସମର୍୍ଥନ- ଯେଉଁମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପାଇଁ କିଛ ି ବି କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର
ରହିଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ ହେଉଛି।
କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ ମିଶନର ସାତବର୍୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତର ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଅବତାରଣା କରିଛ ି ଏଥରର
କଭରଷ୍ଟୋରି।
ସେହିପରି ଏକ ଦେଶ-ଏକ ଟିକସ ବ୍୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାକର କରିଥିବା ଜିଏସ୍ଟି ପ୍ରଚଳନର ପାଞ୍ଚବର୍୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାତବର୍୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯୋ�ୋଜନାରେ ପ୍ରଗତି, ବର୍ତତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୈ�ୈତୃକ ଗାଁ
ପାରୋ�ୋଁଁଖକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଥି
ି ବା ସମ୍୍ବବିଧାନ ଓ ସଂସ୍କୃତର
ି
ଅଦ୍ଭୁତ ଝଲକ ବି ଏହି ସଂଖ୍୍ୟୟାର ଆକର୍୍ଷଣ ହୋ�ୋଇଛି। ବ୍୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପୁଅ କ୍୍ୟୟାପ୍୍ଟଟେନ୍
ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଗାଥା, କ୍୍ୟୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋ�ୋଜନା, ଅମୃତ
ମହୋ�ୋତ୍ସବ, କୋ�ୋଭିଡ୍ ଲଢ଼଼େଇ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ଯୋ�ୋଜନାଗୁଡ଼଼ିକର ସମ୍ଭାର ଏଥର
ସଂଖ୍୍ୟୟାରେ ବିଶେଷ ଆକର୍୍ଷଣ ହୋ�ୋଇଛି।
ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମ ଇମେଲ୍: response-nis@pib.gov.inରେ ପଠାଉଥାଆନ୍ତୁ ।

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

(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)

ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି
ଏହି ପତ୍ରିକାରୁ ମିଳୁଛ ି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ସଚ
ୂ ନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଚମତ୍କାରୀ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ
30 ମେ’କୁ 8 ବର୍୍ଷ ପୂରଣ କରିଛ।ି ଏହି ଅବସରରେ, 14 ଟି ସେକ୍୍ଟରରେ ବର୍୍ଗଗୀକୃ ତ
ଶତାଧିକ ଯୋ�ୋଜନାଦ୍ୱାରା ଦେଶ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ସଂଖ୍୍ୟୟାରୁ
ପଢ଼଼ିଲି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି।
ବାସ୍ତବରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼଼ିକ ହେତୁ ଆଜି ଆଜି ଭାରତ ନୂ ତନ ଶିଖରଲାଭ କରିଛ।ି
ଦେଶରେ ରେକର୍୍ଡ ଗତିରେ ଦାରିଦ୍ରର୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। 'ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର'ର ସମ୍ପାଦକୀୟ
ବୋ�ୋର୍୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍୍ଲଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ 1-15 ଜୁ ନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଭର୍ ଷ୍୍ଟଟୋରି ଏବଂ
ଅନ୍୍ୟୟାନ୍୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼଼ିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି।
ଚୌ�ୌଧରୀ ଶକ୍ତି ସିଂହ, ଆଡଭୋ�ୋକେଟ୍
shaktisinghadv@gmail.com |
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ଜାତୀୟତା ଭାବନା
ପତ୍ରିକାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ

ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପଢ଼଼ିଥା।
ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ଆମ ଦେଶର ରାଜନ ରାଜନୈ�ୈତକ
ି ,
ଅର୍୍ଥନୈ�ୈତକ
ି , ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ ଦିଗଗୁଡ଼଼ିକ ସମେତ
ଅନେକ ବିଷୟକୁ ତଥ୍୍ୟ ଓ ସଳର ଭାଷାରେ ବୁ ଝାଇ
ଲେଖିଥାଏ। ଏହା ମନ ଭିତରେ ଜାତୀୟତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି
କରେ। ପ୍ରଚଳିତ ରୁଢ଼଼ିବାଦୀ ବିଚାରଧାରାର ଏହା ଯବନୀକା
ଟାଣିଛ।ି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତତ୍ତବ୍୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏକ
ଅନୁ କ୍ରମଣିକା ଭାବରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରେ।
ହାନଓ୍ୱନ୍ତ ସିଂ ରାଠୋ�ୋର
hanwantsinghrathore0@gmail.com

ଉତ୍କର୍୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣଣ୍ଣ 'ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର'
ପତ୍ରିକା

ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ମେ 1 ରୁ 15 ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ
ସଂଖ୍୍ୟୟା ପଢ଼଼ିଲି। ଉତ୍କର୍୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣଣ୍ଣ ପତ୍ରିକା
ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳତାଠାରୁ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନକୁ ବଢ଼଼ାଇବା
ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବୋ�ୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି । ପତ୍ରିକାର
ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଭାଷାସ୍ତର ଅତ୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।
1857ର ବିଦ୍୍ରରୋହର ବିରଳ ଘଟଣାବଳୀ ପଠନୀୟ
ଏବଂ ସଂଗ୍ରହଯୋ�ୋଗ୍୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଗତି ଶିଖର ଛୁ ଉଁଥିବା
ଯାଉଥିବା ଚିତ୍ର ପଢ଼଼ିବାକୁ ମିଳେ।
ରାମଶଙ୍କର ଗୁପ୍ତା
gahoiakshay@gmail.com

ସବୁବେଳେ ପତ୍ରିକାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ

ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ଏକ ଅତ୍୍ୟନ୍ତ ସୂଚନାଯୋ�ୋଗ୍୍ୟ ପତ୍ରିକା ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ ଯୋ�ୋଜନା ଏବଂ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳେ।
ପତ୍ରିକାରେ ସଂଗୃହତ
ି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଚମତ୍କାର ସମ୍ପାଦନା କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ଅନେକ
ଧନ୍୍ୟବାଦ।
ଅରବିନ୍ଦ ଜିନ୍ଦଲ, arvindjindal63@gmail.com

ପତ୍ରିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକଳନଗୁଡକ
ି ସଠିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ରହିଛ।ି

ମୁଁ ଜୁ ନ୍ 1 ରୁ 15 ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପଢ଼଼ିଲି। ଏହି ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇଛି, ଦେଶ କେତେ ପ୍ରଗତି କରିଛ।ି ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ହାସଲ କରିବାକୁ ସେ
ଛୋ�ୋଟ ଛୋ�ୋଟ ଜିନଷ
ି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ରାଜନେତା ନୁ ହଁନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍୍ୟକ୍ତି । ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମଚାରରେ
ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକଳନଗୁଡ଼଼ିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ।
ଏମ୍ପି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର , chandrasekar@mookambikainfo.com

ଆମକୁ ଫଲୋ�ୋ କରନ୍ତୁ @NISPIBIndia
ଚିଠି ପଠାଇବାର ଠିକଣା: ରୁମ୍ନଂ: -278, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଞ୍ଚାର ବ୍୍ୟୟୁରୋ�ୋ, ସୂଚନା ଭବନ,
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,- 110003। ଇମେଲ: response-nis@pib.gov.in
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ସଂକ୍ଷିପ୍ତ
ସମାଚାର
सार
समाचार

କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଉପହାର

14 ଖରି ଫ ଫସଲର
ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଁ
ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ

105 ଘଣ୍ଟାରେ ନିର୍୍ମମାଣ ହେଲା 75 କିଲୋ�ୋମିଟର
ରାସ୍ତା, ଗିନଜ
ି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍୍ଲ୍୍ଡ ରେକର୍୍ଡରେ ସ୍ଥାନୀତ
“ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେତୁ ନିର୍୍ମମାଣ କରୁ, ଆମେ କେବଳ ସହର ଏବଂ
ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋ�ୋଗ କରୁନାହୁ ଁ , ଆମେ ସଫଳତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ସହ ଉପଲବ୍ଧି, ଆଶା ସହିତ
ସୁଯୋ�ୋଗ ଏବଂ ଖୁସକ
ି ୁ ଯୋ�ୋଡ଼଼ିଥାଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ
ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ
(NHAI) ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏପରି କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିଛ,ି
ଯାହାକୁ ଗିନଜ
ି ବୁ କ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍୍ଲ୍୍ଡ ରେକର୍୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ରେକର୍୍ଡ ଅମରାବତୀ ଠାରୁ ଆକୋ�ୋଲା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ
ସିଙ୍ଗି ଲ୍ ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍୍ମମାଣ ପାଇଁ ହାସଲ କରିଛ।ି ଏହି 75
କିଲୋ�ୋମିଟର ବିଟୁମିନୟ
ି ସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍୍ମମାଣକୁ ମାତ୍ର
105 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନଟରେ
ି
ଶେଷ ହୋ�ୋଇଛି ଅମରାବତୀରୁ
ଆକୋ�ୋଲା ଯାଏ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ -53ର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଭାବେ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ପୂର୍୍ବ କରିଡର, ଯାହା
କୋ�ୋଲକାତା, ରାୟପୁର, ନାଗପୁର ଏବଂ ସୁରଟ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ସଂଯୋ�ୋଗ କରେ।
720 କର୍୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି 75 କିଲୋ�ୋମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି 75
କିଲୋ�ୋମିଟର ସିଙ୍ଗି ଲ ଲେନ୍ବିଟୁମିନୟ
ି ସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାର ମୋ�ୋଟ ଦୈ�ୈର୍୍ଘ୍୍ୟ ହେଉଛି 37.5
କିଲୋ�ୋମିଟର ଯାହା ଦୁ ଇ ଲେନ ବିଶଷ୍ଟ
ି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସହିତ ସମାନ। 3 ଜୁ ନ୍ ଦିନ ପ୍ରାୟ
7 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାର ନିର୍୍ମମାଣ 7 ଜୁ ନ୍ ଅପରାହ୍ନ 5 ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ
ହୋ�ୋଇଥିଲା। ଏହାପୂର୍୍ବରୁ, ଫେବୃ ଆରୀ 2019 ରେ ବିଟୁମିନୟ
ି ସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍୍ମମାଣ ପାଇଁ
କତାରର ଏକ ରାସ୍ତା ଗିନଜ
ି ୱାର୍୍ଲ୍୍ଡ ରେକର୍୍ଡରେ ସାମିଲ୍ହୋ�ୋଇଥିଲା।

ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ଦ୍ଗ
ୱି ଣ
ି କରିବା ଲକ୍ଷଷ୍ୟରେ ଦେଶର
ୁ ତ
କୃ ଷକଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଘୋ�ୋଷଣା କରିଚନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜୁ ନ୍ 8 ତାରିଖରେ ଅର୍୍ଥନୈ�ୈତକ
ି ବ୍୍ୟୟାପାର
ସମ୍ପର୍କିତ କ୍୍ୟୟାବନେଟ
ି
କମିଟର
ି ବୈ�ୈଠକରେ 2022-23
ବର୍୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ସର୍୍ବନିମ୍୍ନ ସହାୟତା
ମୂଲ୍୍ୟ (ଏମଏସପି) ବୃ ଦ୍ଧିକୁ ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ଫଳରେ 14 ଖରିଫ ଫସଲର ଏମଏସପିରେ 4 ରୁ 9
ପ୍ରତିଶତ ଯାଏ ବୃ ଦ୍ଧି ହେବ।
ଫସଲ

2022-23 ପାଇ ଁଏମ୍ଏସ୍ପି ମୂଲ୍୍ୟ
ଟଙ୍କାରେ	

ବୃ ଦ୍ଧି

ଧାନ ( ସାଧାରଣ)

2040

100

ଧାନ ( ଗ୍ରେଡ୍ -ଏ)

2060

100

ଜଅ ( ହାଇବ୍ରିଡ୍)

2970

232

ଜୟ ମାଳଦଣ୍ଡୀ	

2990

232

ବାଜରା

2350

100

ମାଣ୍ଡିଆ

3578

201

ମକା

1962

92

ହରଡ଼

6600

300

ମୁଗ

7755

480

ବିରି

6600

300

ଚିନାବାଦାମ

5850

300

ସୂର୍୍ୟ୍ଯ୍ ମୁଖୀ ମଞ୍ଜି	

6400

385

ସୋ�ୋୟାବିନ୍(ହଳଦିଆ) 4300

350

ରାଶି

7830

523

ରାମତିଳ

7287

357

କପା( ମଧ୍ୟମ)

6080

354

କପା (ଲମ୍୍ବବା)

6380

355

ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତୃ ତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ
ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍୍କର ନିବଡ଼
ି ତା 1971, ମସିହାରୁ
ରହି ଆସିଛ।ି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଦୁ ଇ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍୍କ
ଆଉ ଏକ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହାସଲ କରିଛ।ି ମିଥାଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏହି
ସମ୍ପର୍୍କକୁ ଏକ ନୂ ଆ ମାଇଲ୍ଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସେବା
ଗତବର୍୍ଷ ସେହି ସମୟରେ ଘୋ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ। ନ୍୍ୟୟୁ
ଜଳପାଇଗୁଡ଼-଼ି ଢାକା ଭିତରେ ଏହି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳ ସେବା ଜୁ ନ୍
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ପହିଲାରେ ଭାରତର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈ�ୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ
ରଳମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ନୁ ରୁଲ ଅହମ୍ମଦ ସୁଜାନ୍। ଏହାପୂର୍୍ବରୁ କୋ�ୋଲକତାଢାକା ମୈ�ୈତ୍ରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ କୋ�ୋଲକତା-ଖୁଲଣା ବନ୍ଧନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍
ଚାଲୁ ଥିଲା। ଏବେ ମିଥାଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁ ଇଦିନ ଚାଲି ବ। ଏହା
ବଂଲାଦେଶରୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାରତର ଉତ୍ତରପୂର୍୍ବକୁ ସଂଯୁକ୍ତ
କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ମଧ୍ୟ ବଂଲାଦେଶରୁ ନେପାଳ ଯିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ
ସହାୟକ ହେବ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ନୂ ତନ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆହୁ ରି
ସୁନ୍ଦର ହେବ ସୁରତ ବମ
ି ାନବନ୍ଦର
ପ୍ରତିଷ୍ଠା୍ଠ ନ ଆରମ୍ଭ

ଭାରତର ସର୍୍ବବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍୍ଗର ଲୋ�ୋକଙ୍କ
ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍୍ୟକ। କିନ୍ତୁ
ଆଦିବାସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍୍ୟୟାର ପ୍ରାୟ 9
ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାୟ 15 ପ୍ରତିଶତ ଧାରଣ
କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗତ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ ହୋ�ୋଇଥିବା
ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରିନାହାଁନ୍।ତି ଏପରିକି ଯେଉଁ
ବିକାଶମୂଳକ କାର୍୍ଯ୍୍ୟସବୁ ଆପଣାଯାଇଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ
ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବି ପକାଇଛି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହି ବର୍୍ଗର ବ୍୍ୟୟାପକ
ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ
ଗୌ�ୌରବ ଦିବସ ହେଉ ବା ଏକଲବ୍୍ୟ ସ୍କୁଲ୍, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ କଳା
ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି।
ଜୁ ନ୍ 7 ରେ ବିକାଶ ମୂଳକ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯାଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ
ଅମିତ ଶାହ ଏକ ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଶୈକ୍ଷିକ, ବୈ�ୈଧାନିକ ଏବଂ
ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ
ବ୍୍ୟୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। ଗବେଷଣା
ଓ ତାଲିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍୍ଳଳେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ ପାଇଁ ଏହା
ଗୁଣବତ୍ତାସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ସ୍ଵନାମଧନ୍୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ ସହ
ଅନୁ ବନ୍ଧିତ ହେବ। ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନ୍୍ୟ ଉତ୍କର୍୍ଷ
କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମନିଟରଂି ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର
ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିବ।

ଭାରତରେ ହୀରା ଏବଂ ବୟନ ବ୍୍ୟବସାୟର ହବ୍ ସୁରତ, ପ୍ରତି ଦିନ
ଅନେକ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଦେଶର 16ଟି ସହର
ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋ�ୋଇଥିବା ସୁରତ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍୍ୟୟାକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତତ୍ତମାନ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 353 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍୍ୟୟରେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବଧ
ି ା ସଂଯୋ�ୋଗ କରିବା ସହିତ ମିଳୁଥିବା
ସୁବଧ
ି ାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବିଲ୍୍ଡଡିିଂର
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବ୍୍ୟତୀତ ବିମାନ ପାଇଁ ଥିବା ପାର୍୍କିିଂ ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍୍ୟୟା 18କୁ
ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍୍ବରୁ ପାଞ୍ଚଟି ବିମାନ ପାର୍୍କିିଂ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ପାର୍୍କିିଂକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
କରିବା ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଟ୍୍ୟୟାକ୍ସି ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍୍ମମାଣ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛ।ି
ନୂ ତନ ଅତ୍୍ୟୟାଧୁନକ
ି ବିସ୍ତାରତ
ି ଟର୍ମିନାଲ୍ ବିଲ୍୍ଡଡିିଂରେ 1200 ଘରୋ�ୋଇ
ଏବଂ 600 ଅନ୍ତର୍୍ଜଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି
ନୂ ତନ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବିଲ୍୍ଡଡିିଂର ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷମତା 26 ଲକ୍ଷ ହେବ। ସମସ୍ତ
ଆଧୁନକ
ି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବଧ
ି ା ସହିତ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବିଲ୍୍ଡଡିିଂରେ 20 ଟି ଚେକ୍
ଇନ୍ କାଉଣ୍ଟର, ପାଞ୍ଚଟି ଏରୋ�ୋବ୍ରିଜ୍, ଇନ୍ ଲାଇନ୍ ବ୍୍ୟୟାଗେଜ୍ ହ୍୍ୟୟାଣ୍ଡଲିଂ
ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି କନଭେୟର ବେଲ୍୍ଟ
ରହିବ। ନୂ ତନ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲଡିଂରେ 475ଟି କାର ଠିଆ କରିବା ଲାଗି
ଆବଶ୍୍ୟକ କ୍ଷମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏକ ପାର୍୍କିିଂ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବିମାନ
ବନ୍ଦରର ନୂ ତନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବିଲଡିଂ ଏହି ଶିଳ୍ପ ସହର ସହିତ
ସଂଯୋ�ୋଗକୁ ବଢ଼଼ାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ
ତ୍ୱରାନ୍୍ୱୱିତ ହେବ।

ବର୍ତତ୍ତମାନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସୂଚନା ହିନ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ
1977 ମସିହାରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବୈ�ୈଦେଶିକ ବ୍୍ୟୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ହିନ୍ ଦି ଭାଷାରେ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର
ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଏହିଧାରାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତ କରିଥିଲା
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଜାତିସଂଘରେ ଅଭିଭାଷଣ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍୍ବବୋଧନ ହିନ୍ ଦି ଭାଷାରେ ହିିଁ ଥିଲା। ଏଣୁ ହିନ୍ ଦିରେ ସୂଚନାର
ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭା ହିନ୍,ଦି ଭାଷା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ କରିଛ।ି ଏହି ରିଜୋ�ୋଲ୍୍ୟୟୁସନରେ
କୁ ହାଯାଇଛି ଯେ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍୍ୟକୀୟ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ଏବଂ ସୂଚନା ଏହାର ସରକାରୀ ଭାଷା ବ୍୍ୟତୀତ ହିନ୍ ଦି ପରି ଅନ୍୍ୟ ଭାଷାରେ
ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ବର୍ତତ୍ତମାନ ହିନ୍ ଦିରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ। ପାରିତ ହୋ�ୋଇଥିବା
ରିଜୋ�ୋଲ୍୍ୟୟୁସନରେ, ବଙ୍ଗଳା, ଭାରତରୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। n
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ବ୍୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

କ୍୍ୟୟାପ୍୍ଟଟେନ୍ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରା

ହିମାଚଳର ପୁଅ

କାରଗିଲ୍ ର
‘ସି ଂହ’

ଜନ୍୍ମ: 9 ସେପ୍୍ଟଟେମ୍ବର 1974
ମୃତ୍୍ୟୟୁ: 7 ଜୁଲାଇ 1999

ଜୁନ୍1, 1999। ଲେଫ୍୍ଟନାଣ୍ଟ ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରାଙ୍କୁ କାର୍ଗିଲ୍ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ପଠାଗଲା। ଆଗ୍ରହର ସହମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରା। 20 ଜୁନ୍1999ରେ ଲେଫ୍୍ଟନାଣ୍ଟ ବାତ୍ରା ତାଙ୍କର ସହଯୋ�ୋଗୀଙ୍କ ସହ ଅତ୍୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍୍ଗମ ଶ୍ରୀନଗର-ଲେହ
ରାସ୍ତାର ଠିକ୍ଉପରେ ଥିବା 5140 ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଥି
ି ଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୟ ପାହାନ୍ତା ସାଢ଼଼େ
ତିନଟ
ି ା ହୋ�ୋଇଥାଏ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କବଳରେ ଥିବା ଏହି ଶିଖରକୁ ମୁକ୍ତ କରି ବାତ୍ରା ରେଡିଓ ଜରିଆରେ ଘୋ�ୋଷଣା କଲେ ‘ୟେ ଦିଲ୍
ମାଙ୍ଗେ ମୋ�ୋର୍’ ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରତିଟ ି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନ ଗର୍୍ବରେ କୁଣ୍ଢେମୋ�ୋଟ ହୋ�ୋଇଗଲା। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କୁ କ୍୍ୟୟାପ୍୍ଟଟେନ୍ପାହ୍୍ୟୟା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କାର୍ଗିଲ୍ର ଗର
ୁ ୁ ତ୍ୱପର୍ଣ
ୂ ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚଟି ଶିଖରକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥଲେ। ହେଲେ ବିଧିର
ବିଧାନ ଅଲଗା ଥିଲା, 7 ଜୁଲାଇ 1999ଦିନ ସେହି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ହୋ�ୋଇଥିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ସହୀଦ…।

ପା

ହାଡ଼ ସଂଖ୍୍ୟୟା 5140 ଦଖଲ କରିବା ପରେ କ୍୍ୟୟାପ୍୍ଟଟେନ୍ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ।
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 9 ସେପ୍୍ଟଟେମ୍୍ବର 1974କୁ ଜନ୍୍ମ ନେଇଥିବା
ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ଦିଆଗଲା ପଏଣ୍ଟ
ବିକ୍ରମଙ୍କ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିିଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ
4875କୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଠୁ ଛଡ଼଼ାଇ ନିଜ ଦଖଲକୁ ଆଣିବା।
ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋ�ୋଗ ଦେବାର ସ୍ୱପ୍୍ନ ତାଙ୍କର
ବେଶ୍ଉତ୍ସାହ ସହ ସେ ଏହି ଆହ୍୍ୱୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ
ଉଦ୍ରେକ ହୋ�ୋଇଥିଲା 1985ରେ। ଏହି
ତାଙ୍କ ଶାରିରୀକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥାଏ। ଛାତିରେ
ସମୟରେ ଦୂ ରଦର୍୍ଶନରେ ଏକ ପରମବୀର
ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଖି ଲାଲ୍ ପଡ଼଼ି ଯାଇଥାଏ।
ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ
କହିଥି
ଲେ
,
...
ଚି
ନ୍
ତା
ଚକ୍ର ସିରଏ
ି ଲ୍ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥାଏ।
ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଶନ ପାଇଁ
କରନି, ମୁ ଁ ଜିତିକରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା
ସେଥିରେ ବୀରଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖି ସେ
ବାରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର
ବହୁ ତ ଅନୁ ପ୍ରାଣୀତ ହୋ�ୋଇଥିଲେ। ଏହି
ହେଉଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି
ଉଡ଼଼ାଇ ଆସି ବି ନହେଲେ
କାରଣରୁ ଘରୋ�ୋଇ ଚାକିରକ
ି ୁ ଛାଡ଼଼ି ବିକ୍ରମ
ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଯାଏ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ
ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଘୋ�ୋଡ଼଼ି ହୋ�ୋଇ ଆସି ବ।ି
ବାତ୍ରା ସେନାକୁ ବାଛିଥିଲେ। ସେନାରେ
ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ
କିନ୍ତୁ
ଫେରି
ବ
ି
ନି
ଶ୍ଚ
ୟ…।’
ଭର୍ତ୍ତି ହେବାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ
ମାତୃ ଭୂମି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର
ତାଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଆପଣ
କିଛ ି ସମୟ ପୂର୍୍ବରୁ 16 ଜୁ ନ୍ରେ ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରା
ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ଯୋ�ୋଗ ଦେଲେଣି। ଟିକେ ସାବଧାନ ଥିବେ…।
ମାଟି ଚଟାଣରେ ତାଙ୍କ ଜାଆଁଳା ଭାଇକୁ କିଛ ି ଲେଖିଥିଲେ। ଯାହା ଥିଲା‘
ଏହି ସମୟରେ ବାତ୍ରା କହିଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନି, ମୁଁ ଜିତକର
ି ି ତ୍ରିରଙ୍ଗା
ପ୍ରିୟ କୁ ଶ, ମା’ ଓ ବାପାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବୁ । ଏଠାରେ କିଛ ି ବି ଘଟିପାରେ।’
ଉଡ଼଼ାଇ ଆସିବ ି ନହେଲେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଘୋ�ୋଡ଼଼ି ହୋ�ୋଇ ଆସିବ।ି କିନ୍ତୁ ଫେରିବ ି
ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଧୋ�ୋକାରେ
ନିଶ୍ଚୟ…। ସେ ସମୟରେ ସେନା ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କ ବୀରତା, ସାହସିକତା ଓ
କାର୍ଗିଲ୍ର କିଛ ି ପଏଣ୍ଟକୁ କବ୍ଜାରେ ନେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ
ଶୌର୍୍ଯ୍୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋ�ୋଇ ଏକଦା କହିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଯଦି ଜୀବୀତ
ଏହି ପର୍୍ବତ ଶିଖରଗୁଡ଼଼ିକୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ
ଫେରି ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ଦିନେ ସେନା ବାହିନୀର ପ୍ରମୁଖ ହୋ�ୋଇ
କରିଥିଲା ‘ଅପରେସନ୍ ବିଜୟ’। ଏହି ଅପରେସନ୍ରେ ଚବିଶ ବର୍୍ଷଷୀୟ
ଥାଆନ୍ତେ।’ ସେତେବେଳେ କାରଗିଲ୍ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ କୋ�ୋଡ୍
ଯୁବକ ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍୍ବବାହ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ
ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାହା ଥିଲା ‘ଶେର ଶାହ’ । ଆଉ ପାକିସ୍ତାନରେ
ସମୟରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈ�ୈନକ
ି ଙ୍କୁ ସେ ମୃତ୍୍ୟୟୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ
ଆଜି ବି ଲୋ�ୋକ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନାଁରେ ଜାଣନ୍ତି। ‘କାର୍ଗିଲ୍ର ସିଂହ’ ଭାବେ
ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସାଥିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଦମ୍୍ୟ
ପରିଚତ
ି ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରାଙ୍କ ନାମରେ ପଏଣ୍ଟ 4875କୁ ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରା ଟପ୍
ସାହସ, ଦେଶଭକ୍ତି ଓ ସଫଳତା ଲାଗି ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେନା
ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। n
କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍୍ବବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ପରମ ବୀର ଚକ୍ର (ମରୋ�ୋଣତ୍ତର)ଉପାଧିରେ
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ସମ୍ବି ଧାନ ଏବଂ
ସଂସ୍କାରର ଅପୂର୍୍ବ
ମିଳନ
ଦେଶର ସର୍୍ବବୋଚ୍ଚ ସାମ୍୍ବବିଧାନିକ ପଦବୀ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରପତି’ ପାଇଁ ନିର୍୍ବବାଚନ ଆସନ୍ନ ହୋ�ୋଇଛି। ଆଉ କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ
ଦେଶ ଜଣେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍୍ବବାଚନ ତାରିଖ ଘୋ�ୋଷଣା ପର୍୍ବ
ୂ ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ
ପୈ�ୈତୃକ ଗାଁ ପରୋ�ୋଁଁଖରେ ଏକ ଭବ୍୍ୟ ଦୃ ଶ୍୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଥି
ି ଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋ�ୋକଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଗତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ଏହାଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଜର ଗାଁ। ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ
ମିଳଥି
ି ଲା ସମ୍୍ବବିଧାନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତର
ି ଅପୂର୍୍ବ ମିଳନ। ସମ୍୍ବବିଧାନ ମର୍୍ଯ୍ୟୟାଦା ସହ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କାରର
ଏମିତ ି ବୈ�ୈଶଷ୍ଟ
ି ଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଥି
ି ଲା ଯାହାର ଝଲକ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍୍ବବୋଧନରେ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳଥି
ି ଲା।

ଉ

ତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ନିକଟସ୍ଥ ପରୋ�ୋଁଁଖ ଗାଁ। ଆଜିକୁ 50-55 ବର୍୍ଷ ପୂର୍୍ବବେ ସେଠାକୁ ପ୍ରଥମେ କେହି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟସ୍ତରର
ନେତା ଆସିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ନେତାଙ୍କ ଜିପ୍ ଦେଖି ଆବାଳ ବୃ ଦ୍ଧ ବନୀତା ଆଶ୍ଚର୍୍ଯ୍୍ୟ ହୋ�ୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ମାଟିର
ପୁଅ ରାମ ନାଥ କୋ�ୋବିନ୍ଦ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପୁଣି ତାଙ୍କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି
ଗାଁରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଆଖ ପାଖ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତତ୍ତ ହୋ�ୋଇ ରହିଛ।ି ଆସନ୍ତୁ
ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍୍ବନ୍ଧରେ ଥିବା ଆତ୍ମୀୟତା କିପରି ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ଭାବ ବିଭୋ�ୋର କରିଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିବା…
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ବିଶେଷ

ପରୋ�ୋଁଖରେ
ଁ
ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

'ଦେଶକୁ ନଅ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରଥମଥର
ପାଇ ଁକେହି ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତି ପଦରେ ପହଞ୍ଚିଥଲେ
ି .. ଆଉ ଏହାର ଶ୍ରେୟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀଙ୍କୁ ହି ଁଯାଇଥିଲା।’
• ମୋ�ୋ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷାକରି, ଆପଣ ମୋ�ୋର ପୈ�ୈତୃକ ଗାଁର ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ

ସେବା-ଜନ କଲ୍୍ୟୟାଣର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାର୍୍ଥକ କରିଛନ୍ତି।

n

ଭେଟିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହୃ ଦୟତା ଏବଂ
ଉଦାରତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି।

n

ସମାଜ ଗଠନ ଏବଂ ଗରିବ, ପଛୁ ଆ, ବଞ୍ଚିତ ବର୍୍ଗର ଉନ୍ନତି
ପାଇଁ ବାବାସାହେବ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାରା ସଂଘର୍୍ଷ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଦର୍୍ଶ କିପରି କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ
ହୋ�ୋଇଛି, ତାହା ଆମ ଆଗରେ ଆଦର୍୍ଶ ଓ ଉଦାହରଣ।

• ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣ ଏଇ ରାଜ୍୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଗରିବ

n

ପରିବାରରେ ଜନ୍୍ମତ
ମି ମୋ�ୋ ଭଳି ଜଣେ ବ୍୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ
ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସେହିଦନ
ି ଠାରୁ ସାରା
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍୍ବସମ୍ମତ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠାକୁ
ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋ�ୋଇଥିଲା।

n

• ଏହି ରାଜ୍୍ୟ ଦେଶକୁ ନଅ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ

n

• ମୁଁ ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଭାଗ୍୍ୟ ବୋ�ୋଲି ବିବେଚନା କରେ ଯେ
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• ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃ ଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ,

ନିକଟରେ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା
ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାବେଳେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଲହୁ ଣୀ ଉପରେ ନୁ ହେଁ ବରଂ
ପଥର ଉପରେ ରେଖା ଆଙ୍କି ବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।

n

ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରଳ ଏବଂ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ମାତାର
ସେବା କରିବାର ଅର୍୍ଥକୁ ନୂ ତନ ଦିଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର

• ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ�ୋ ଗାଁକୁ ଆସେ, ମୁଁ ମୋ�ୋ କପାଳରେ ଏହାର

ମାଟି ଲଗାଇଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି
ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ଏବଂ ମାତୃ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖିଛି।

n

କୌ�ୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁ ହେଁ। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋ�ୋକମାନେ
ଗର୍ବିତ ଯେ, ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦାକୁ
ଦେଶ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍୍ବବିଧାନିକ ପଦବୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛ।ି
ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଛି।

• ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ି ଆଧାରିତ ଏକ ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୂକ୍ତ ଏବଂ ସମନ୍୍ୱୱିତ

n

• ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଏହି ଦୃ ଢ଼ତା ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ
ନୂ ତନ ରୂପରେ ଭାରତର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି।

ବିଶେଷ

ପରୋ�ୋଁଖରେ
ଁ
ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

‘କୌ�ୌଣସି ଏକ ଗାରେ
ଁ ଜନ୍୍ମ ହୋ�ୋଇଥିବା ଗରି ବରୁ ଅତିଗରି ବ ଶ୍ରେଣୀର
ବ୍୍ୟକ୍ତି ବି ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ରାଜ୍୍ୟପାଳ-ମୁଖ୍୍ୟମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଅଳଂକୃତ
କରି ପାରେ’
• ଏହି ଗାଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପିଲାଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଏବଂ ବଡ଼ ହେବା ପରେ

କରିଛନ୍ତି।

n

ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଗର୍୍ବ ବୋ�ୋଲି ଅନୁ ଭବ କରିଛ।ି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ
ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ -6 ମାଇଲ ଦୂ ରରେ ଥିବା ଏକ
ଗାଁ ସ୍ଲ୍
଼ି ା ଲାଗି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ
କୁ ରେ ପାଠ ପଢ଼ବ
ଖାଲି ପାଦରେ ସ୍ଲ
କୁ କୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚାଲୁ ନଥିଲେ
ବରଂ ଦଉଡ଼଼ୁଥିଲେ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ଦଉଡ଼଼ୁ ନଥିଲେ ଯେ ତାହା ସ୍ୱାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ
ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପାଦ ହେତୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଜଳି ନଯାଉ ସେଥିଲାଗି ସେ
ଦଉଡ଼଼ୁଥିଲେ।

• ମୁଁ ପରୋ�ୋଁଖରେ
ଁ
ଭାରତୀୟ ଗାଁର ଅନେକ ଆଦର୍୍ଶକୁ ଅନୁ ଭବ କଲି।

• ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅର୍୍ଥନୈ�ୈତକି ଅବସ୍ଥା ଏପରି ନଥିଲା ଯେ ଗାଁର

n

ସମସ୍ତ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆଣିବେ ଓ ତାହାକୁ ବାଣ୍ଟିବେ। ବରଂ ସେ
ସେହି ତୀର୍୍ଥସ୍ଥାନଗୁଡ଼଼ିକରୁ ପଥର କିଛ ି ଆଣି ଏଠାରେ ଏକ ଗଛ ତଳେ
ରଖୁଥିଲେ। ଭାରତର କୋ�ୋଣ ଅନୁ କୋ�ୋଣରୁ ଏହି ପଥର ଆସିଛ,ି ଏହା
ପ୍ରତି ଏକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିର
ଆକାରରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ।

n

n

ଏଠାରେ ସର୍୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଥରୀ ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍୍ବବାଦ ପାଇବାକୁ ସୁଯୋ�ୋଗ
ପାଇଲି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଏହି ଗାଁର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଭାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏହା ସହ
ଏକ ଭରତ- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ବି ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ ଏପରି ଏକ
ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତି ସହିତ ଦେଶପ୍ରେମ ବି ରହିଛ।ି

• ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାକୁ

n

ପ୍ରଶଂସା କରେ । ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ତୀର୍୍ଥଯାତ୍ରା କରି ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରମଣ
ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, କେବେ ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ, କେତେବେଳେ
ଅଯୋ�ୋଧ୍ୟା, କେବେ କାଶୀ, କେବେ ମଥୁରା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସେ ଭ୍ରମଣ

• ପରୋ�ୋଁଖର
ଁ ମାଟିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ମିଳଛ
ି ,ି ତାହା ଆଜି ପୂରା

ଦୁ ନଆ
ି ଦେଖିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛ ି ଗୋ�ୋଟିଏ ପଟେ ସମ୍୍ବବିଧାନ ଓ ଅନ୍୍ୟପଟେ
ସଂସ୍କାର। ପୁଣି ରାଷ୍ଟପ୍ରତି ନିଜ ଗାଁରେ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରୋଟୋ�ୋକଲ୍ରୁ ବାହାରି
ମୋ�ୋତେ ଯେର୍ଉଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୋ�ୋତେ ବିବ୍ରତ କରିଛ।ି

• ସେ ନିଜେ ମୋ�ୋତେ ହେଲିପ୍୍ୟୟାଡରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁ ତ

n

ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁ ଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାର୍୍ଗଦର୍୍ଶନରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରୁଛୁ ,
ତାଙ୍କ ପଦ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀ, ଆପଣ ଆଜି
ମୋ�ୋ ପ୍ରତି ଅନ୍୍ୟୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରରେ ସେ କେବଳ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ
ସମ୍୍ବବିଧାନର ସୀମା ଅନୁ ସରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସଂସ୍କାର ବି
ଆମର ଶକ୍ତି ହୋ�ୋଇଥାଏ। n

ନ୍୍ୟ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | ଜୁଲାଇ 1-15, 2022

9

ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ଉପ୍ର ନିବେଶକ ଶିଖର ସମ୍ମି ଳନୀ

ନୂ ଆ ଉଡ଼଼ାଣ
ନୂ ଆ ସଂକଳ୍ପ

କୋ�ୋଭିଡ୍ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପର
ୂ ା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋ�ୋଇ ଯାଇଥିଲା, ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ
ନେଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ବ
଼ି ା ଲାଗି, ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ହେବା ଲାଗି। ଏହି ସଂକଳ୍ପର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୁପ
ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛ ି ସେସବୁ କୁ ଛୁ ଇବ
ଁ ା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କେବେ କଳ୍ପନା ହୋ�ୋଇ
ନଥିଲା। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରପ୍ତାନୀ 30 ହଜାର କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍କରିଛ,ି ପ୍ରଥମ ଥର
ପାଇଁ 84 ଅରବ ଡଲାର ପ୍ରତ୍୍ୟକ୍ଷ ନିବେଶ, 70 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜି କୃତ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍,
100 ୟୁନିକର୍ଣଙ୍କ
ଣ୍ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା, ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃ ହତ୍ଶକ୍ତିଉପଭୋ�ୋକ୍ତା ଦେଶ, ବିଶ୍ୱର
ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ ବଢ଼଼ୁଥିବା ଅର୍୍ଥବ୍୍ୟବସ୍ଥା... କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ରୋ�ୋକିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ,
ଆହୁରି ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ ଚାଲି ବାର ସମୟ। ସେଥିଲାଗି ଜୁ ନ୍3 ତାରିଖରେ ଲକ୍୍ଷ୍୍ନେୌଠାରେ
ଆୟୋ�ୋଜିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିବେଶକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 3.0ର ପ୍ରଥମ ପର୍୍ଯ୍ୟୟାୟରେ
80 ହଜାର କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍୍ୟୟରେ 1406ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍୍ୟୟାସ କରିବା
ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୋ�ୋହରାଇଥିଲେ।

ଜ

ନସଂଖ୍୍ୟୟା ଦୃ ଷ୍ଟିକୋ�ୋଣରୁ ଦେଶର ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ରାଜ୍୍ୟ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏକ ବିଶାଳ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ଏବଂ
ଗୌ�ୌରବପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରେ। ଉତ୍ତର
ପ୍ରଦେଶରେ ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍- ଓ୍ୱେ, ପୂର୍୍ବବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍-ଓ୍ୱେ,
ଏବଂ ଲକ୍୍ଷ୍୍ନେୌ-ଆଗ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍-ଓ୍ୱ ପୂର୍୍ବରୁ ରହିଛ।ି ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ
ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍- ଓ୍ୱେ ଏ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋ�ୋଇଗଲାଣି।
ବର୍ତତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 9 ଏୟାରପୋ�ୋର୍୍ଟରୁ 5ଟି ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ
ହୋ�ୋଇଗଲାଣି। ଏହାବାଦ୍7 ନୂ ଆ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛ।ି
ଦେଶର ଦୁ ଇ ଡିଫେନ୍୍ସ କରିଡରରୁ ଗୋ�ୋଟିଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ
ରହିଛ।ି ଏହା ବିକାଶର ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟସବୁ ଯାହାପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ
ଲମ୍୍ବବା ସମୟ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସୁଥିଲା। ଜୁ ନ3 ତାରିଖରେ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 3.0ରେ 80 କୋଟିରୁ ଅଧିକ
ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା 1406 ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଶିଳାନ୍୍ୟୟାସ
କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ‘ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ
ଭାରତର ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଭାଗ ଲୋ�ୋକ ରହୁ ଛନ୍ତି। ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ଭାରତର
ଛଅଜଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହେବେ।
ମୋ�ୋ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ଏହି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ
ଭାରତର ବିକାଶା କାହାଣୀକୁ ନୂ ଆ ଦିଗ ଦେବ। n
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ସମ୍୍ବବୋଧନର ସାରାଂଶ
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ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଯେଉଁ ଭରସାର ସାଥିଟିଏ ଖୋ�ୋଜୁ ଛ ି ତାହାର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେବାକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ
ଭାରତ ସକ୍ଷମ। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ବି ଭାରତର ଏହି ସାମର୍୍ଥ୍୍ୟକୁ ଦେଖୁଛ।ି
ଭାରତରେ ଏକ ମଜଭୁତ ମ୍୍ୟୟାନୁଫ୍୍ୟୟାକ୍୍ଚରଂି ଇକୋ�ୋ ସିଷ୍ଟମ, ଏକ ମଜଭୁତ ଏବଂ
ଡାଇଭର୍୍ସ ଭାଲ୍୍ୟୟୁ ଏବଂ ସପ୍୍ଲଲାଇ ଚେନ୍ ବିକଶିତ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋ�ୋଗଦାନ
ଆବଶ୍୍ୟକ। ସରକାର ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ନୀତିରେ
ସୁଧାର ଆଣୁଛନ୍ତି।
ଆମେ ସ୍ଥିର ନୀତି, ଉତ୍ତମ ସଂଯୋ�ୋଗ ଏବଂ ଇଜ୍ଅଫ୍ଡୁ ଇଙ୍ଗ୍ଊପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ
ଦେଇଛୁ । ବିଗତ ଦିନଗୁଡ଼଼ିକରେ ଆମେ ଅନେକ କମ୍ପଲିୟାନ୍୍ସ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଆଇନକୁ
ରଦ୍ଦ କରିଛୁ। ଏକ ଦେଶ-ଏକ ଟିକସ ଅର୍୍ଥଥାତ୍ଜିଏସ୍ଟି, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଗ୍ରୀଡ, ଏକ
ରାଷ୍ଟ ଏକ ମୋ�ୋବିଲିଟ ି କାର୍୍ଡ, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ରାସନ୍ କାର୍୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ପଦକ୍ଷେପ ଆମ
ଶକ୍ତ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିବମ୍୍ବବି
ି ତ କରୁଛି।
ଆମ ଦେଶରେ 2014 ମସିହାରେ କେବଳ ସାଢ଼଼େ 6 କୋ�ୋଟି ବ୍ରଡ୍ ବ୍୍ୟୟାଣ୍ଡ
ସବ୍ସ୍ରାକ୍ ଇବର ଥିଲେ। ଆଜି ଏହାର ସଂଖ୍୍ୟୟା, 78 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ। 2014ରେ
ଦେଶରେ 1 ଜିବ ି ଡେଟା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 200 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼଼ୁଥିଲା। ଆଜି ଏହା
11-12 ଟଙ୍କା ହୋ�ୋଇଛି।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣାଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏମିତ ି
ଶସ୍ତାରେ ଡେଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରୁଛି। 2014ରେ 11 ଲକ୍ଷ କିଲୋ�ୋମିଟର
ଅପ୍୍ଟଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି 28 ଲକ୍ଷ କିଲୋ�ୋମିଟର ପାର
କରିଛ।ି

ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ଗୁଜରାଟ ଗୌ�ୌରବ

ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେତା ଭୂମିକା
ନିର୍୍ବବାହ କରି ବ ଘରୋ�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ର
ମାନବତାର ଭବିଷ୍୍ୟତ ଓ ବିକାଶ ଲାଗି ଆସନ୍ତା
ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁ ଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଠାରୁ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଲା
ମହାକାଶ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର। ଏଣୁ କୌ�ୌଣସି ବିଳମ୍୍ବ
ନକରି ଭାରତକୁ ଏହି ଦୁ ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ
ନିବେଶକ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଦୂରଦୃ ଷ୍ଟିକୁ ବିଚାର କରି ସରକାର
ମହାକାଶର ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋ�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର
ଭାଗିଦାରୀକୁ ବଢ଼଼ାଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରୋର ଭିତ୍ତିଭୂମି
ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କୌ�ୌଶଳ ଯାଏ ଘରୋ�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର
ପହଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁ ନ୍
10 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ର ବୋ�ୋପାଳଠାରେ
INSPACeର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ
ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଜରାଟର
ନବସରୀରେ ଏଏମ୍ନାଇକ ହେଲ୍ଥ କେୟାର
କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ନିରାଲି ମଲ୍୍ଟଟି ହସ୍ପିଟାଲଥ
ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ 3,050 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍୍ୟୟରେ ପରିକଳ୍ପିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ
ଶିଳାନ୍୍ୟୟାସ କରିଥିଲେ।

ଭା

ରତ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଭାବନା ମହଜୁ ଦ ରହିଛ।ି ହେଲେ
ଅନନ୍ତ ଭାବନା କେବେ ସୀମିତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସାକାର
ହୋ�ୋଇପାରିବ ନାହିିଁ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିକାଶ
ପ୍ରାନ୍ତିର ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଆଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବି ଏହି କଥା ଲାଗୁ ହୁ ଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାକୁ
ବିକଶିତ କରି ଦେଶ ହିତରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍୍ୟକ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମର
ଶୁଭାରମ୍ଭ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବୋ�ୋପାଳରେ
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍୍ୟୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରମୋ�ୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥରାଇଜେସନ୍ (
ଇନ୍-ସ୍ପେସ୍/NSPACe) ଅର୍୍ଥଥାତ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାକାଶ ପ୍ରସାର ଏବଂ
ପ୍ରାଧୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏଏହି ଦିଗରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଜୁ ନ୍
10 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ
କହିଥିଲେ, ଆଜି ଏକ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଧୁନକ
ି ଭାରତର ବିକାଶ
ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନୂ ଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋ�ୋଡ଼଼ି ହୋ�ୋଇଛି। ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଜ ତଥା ତ୍ୱରାନ୍୍ୱୱିତ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି
ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜୁ ନ୍ 2020ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍୍ୟୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରି
ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମହାକାଶ ବିଭାଗର ଏକ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୋ�ୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍୍ସସୀ। ବୋ�ୋପାଳରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍୍ଘ ସମୟ ହେଲା
ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଉଦ୍୍ୟୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋ�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେବଳ ଏକ
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ଗୁଜରାଟ ଗୌ�ୌରବ

ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼

ଏକ ସଙ୍ଗେ ରକେଟ୍
ଯୋ�ୋଗେ 104ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ
ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଗୋ�ୋଟିଏ ଥରରେ
ତିନୋ�ୋଟି ଅର୍ବିଟ୍ମିଶନ।

ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଶକ୍ତିକୁ
ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ
ଉପଗ୍ରହ IRNSS-1G
ହାଇସ୍ପୀଡ୍ସଂଚାର ଲାଗି ଭାରତର
ସବୁ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଉପଗ୍ରହ
GSAT11 ଏବଂ GSAT29
ଉତ୍କ୍ଷେପଣ।
ବିଗତ ଆଠ ବର୍୍ଷରେ ରେକର୍୍ଡ
ସଂଖ୍୍ୟକ ମହାକାଶ ମିଶନ ।
2014 ପୂର୍୍ବରୁ ବେଁକୁ ପ୍ରାୟ 1.7
ଟି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିଲା
ଯାହା 2014 ପରେ ବର୍୍ଷକୁ 5.4
ହୋ�ୋଇଛି।

ଦ୍ୱାରା, ଭାରତ ପାଖରେ
ନିଜସ୍ୱ ଉପଗ୍ରହ ନାଭିଗେସନ୍
ବ୍୍ୟବସ୍ଥା
ଏହିଭଳି ମହାକାଶ ଯାନ
ମିଶନରେ 2014 ପୂର୍୍ବରୁ
ପ୍ରତିବର୍୍ଷ 2.15 ମିଶନ
ହେଉଥିଲା ଏବେ 2014
ପରେ ଏହା 5.9 ହୋ�ୋଇଛି
ବିଦେଶୀ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ
2014 ପୂର୍୍ବରୁ ମାତ୍ର 35ଟି
ହୋ�ୋଇଥିଲା। 2014ପରେ
307 ହୋ�ୋଇଛି।

କ’ଣ ରହିଛି ଇନ୍ -ସ୍ପେସ୍ରେ ସୁବଧ
ି ା
ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀର ଯାହା ଆବଶ୍୍ୟକ ତାହାକୁ ଏକ ସହାୟକ ଭାବେ ଇନ୍ସ୍ପେସ୍ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ। କାରଣ ଇନ୍-ସ୍ପେସ୍
ଏକ ପ୍ରମୋ�ୋଟର, ଏନେବ୍୍ଲର, ଅଥରାଇଜର, ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର ଭୂମିକା ନିର୍୍ବବାହ କରିବ। ଇନ୍-ସ୍ପେସ୍ଟେକ୍୍ନନିକାଲ୍
ଲ୍୍ୟୟାବ୍ଏବଂ କ୍୍ଲନ୍
ଲି ରୁମରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ଡିଜାଇନ୍, ଫାବ୍ରିକେସନ୍, ଆସେମ୍୍ବ୍ଲଲିଙ୍ଗ୍, ଏବଂ ଟେଷ୍୍ଟିିଂ ପାଇଁ ଉପକରଣ
ଭାରତୀୟ କ୍୍ମପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏଠାରେ ଆହୁ ରି ଅନେକ ଆଧୁନକ
ି ସୁବଧ
ି ା ଏବଂ ଭିତ୍ଭ
ତି ୂ ମି ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରାଯିବ ଯାହା ସ୍ପେସ୍ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀର କ୍ଷମତା ବଢ଼଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ।

ଘରୋ�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହେ ଯେ,
ଁ
ମହାକାଶ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ନର
ି ନ୍ତର ଜାରି ରହିବ। ବଡ଼ ବଚ
ି ାର
ହି କେବଳ
ଁ
ବଡ଼ ବିଜେତା ହୋ�ୋଇପାରେ। ‘ଇନ୍ -ସ୍ପେସ୍’ରେ
ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଉଦ୍୍ୟୟୋଗ ଦୁ ନଆ
ି ରେ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣବ
ି ାର କ୍ଷମତା
ରହିଛ।ି ଭାରତକୁ ମହାକାଶ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ ଆତ୍ମନର୍
ି ର
୍ଭ
କରିବା ଲାଗି ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ଯେବେ
ମହାକାଶ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ଭାରତୀୟ ଘରୋ�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର
ମଜଭୁତ ସହଯୋ�ୋଗ ମିଳବ
ି , ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ
ଏହାର ଶକ୍ତି କେତେ ବଢ଼ବ
଼ି ! - ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ଆଇଏସ୍ପିଏ
ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ (
ଆଇଏସ୍ପିଏ)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ବାଣିଜ୍୍ୟୟିକ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ
ଆଧାରିତ ଭ୍ରମଣରେ
ଭାରତକୁ ଗ୍୍ଲଲୋବାଲ ଲି ଡର
ଭାବେ ଗଢ଼଼ିତୋ�ୋଳିବା ଦିଗରେ
ଏକ ପଦକ୍ଷେପ।
ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମହାକାଶ
ସଂସ୍କାର କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ
ମିାନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏକ
ପ୍ରମୁଖ ମହାକାଶ ମହାଶକ୍ତି
ଭାବେ ପ୍ରସ୍ଫୁ ଟତ
ି ହେଉଛି।

ମଙ୍ଗ ଳଯ ାନଦ୍ ୱାରା ପ୍ରଥ ମ ପ୍ରୟ ସର େ
ମଙ୍ଗ ଳଗ୍ରହ କକ୍ଷ ପଥ ରେ ପହ ଞ୍ଚିଥି ବା
ପ୍ରଥ ମ ଦେଶ ।

342

ଉପଗ୍ରହ ଏଯାଏ ଲଞ୍ଚ
କରାଯାଇଛି, 34ଟି ଦେଶର।

ବିକ୍ରେତା ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଘରୋ�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ର
କେବଳ ବିକ୍ରେତା ନୁ ହେଁ, ବରଂ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ
ବଡ଼ ବିଜେତା ଭୂମିକା ନିର୍୍ବବାହ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ
ସ୍ତରରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରୁଥିବା ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼଼ିକର ଶକ୍ତି ଏବଂ
ଘରୋ�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍ସାହ ଏକାଠି ହୋ�ୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ
ସମ୍ଭାବନା ବିସ୍ତାର କରିବ। ସରକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିରୋ�ୋଧକଗୁଡ଼଼ିକୁ ହଟାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା
ରହିଛ ି ଯେ, ଭାରତର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇଜ୍
ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ପରିବଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଘରୋ�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର

ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ହେଲ୍ଥ କେୟାର କଂପ୍୍ଲଲେକ୍ସ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ୍ଉଦ୍ଘାଟନ

ଆୟୁ ଷ୍୍ମମାନ ଭାରତ ଯୋ�ୋଜନାଦ୍ୱାରା
ଗୁରୁରାଟରେ 7 ହଜାର କୋ�ୋଟି ସଞ୍ଚୟ
ଗରିବଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଆଧୁନକୀକର
ି
ଣର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍୍ୟକତା ରହିଛ।ି ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଗତ ଆଠ ବର୍୍ଷରେ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର
ଆଣିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟ ହେଉଛି
ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟମବର୍୍ଗଙ୍କୁ ରୋ�ୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚଚ୍ଚ
କମ୍କରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ନୱସାରୀଠାରେ ଏଏମ୍ନାଇକ
ହେଲଥକେୟାର କଂପ୍୍ଲଲେକ୍ସ ଏବଂ ମଲ୍୍ଟଟି ସ୍ପେଶାଲିଟ ି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ
କରିବା ପରେ ଏହା କହିଥିଲେ। ଆୟୁ ଷ୍୍ମମାନ ଭାରତ ଅଧୀନରେ ଗୁଜରାଟରେ
41 ଲକ୍ଷ ରୋ�ୋଗୀଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା ଯୋ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋ�ୋକଙ୍କ 7 ହଜାର କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋ�ୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କହିଛନ୍ତି, ‘ଗୁଜରାଟର ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ଓ ସେବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷଷ୍ୟ
ହୋ�ୋଇ ରହିଛ।ି ଆମ ପାଖରେ ବାପୁଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ରହିଛ ି ,
ଯିଏ ସେବାକୁ ଦେଶର ଶକ୍ତି ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ଏହି ଉତ୍ସାହ
ଆଜି ଶକ୍ତି ହୋ�ୋଇ ଠିଆ ହୋ�ୋଇଛି ।’

ସଂସ୍ଥା ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ସରକାର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ
କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତାକୁ ବୁ ଝଛ
ି ନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଟେକ୍୍ନନୋଲୋ�ୋଜି
ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି।
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ IN-SPACeର ମୁଖ୍୍ୟୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ
ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଘରୋ�ୋଇ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼଼ିକ ସହ 10ଟି
ବୁ ଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମହାକାଶ ଉଦ୍୍ୟୟୋଗର ମୂଲ୍୍ୟ 40 ହଜାର କୋ�ୋଟି
ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର। 2040 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 1 ଲକ୍ଷ କୋ�ୋଟିରେ
ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ।ି ଭାରତ ଏହି ବୈ�ୈଶ୍ୱିକ ଭାଗିଦାରୀରେ
ନିଜର ଯୋ�ୋଗଦାନ ବଢ଼଼ାଇବାକୁ ଚାହୁ ଁଛ।ି IN-SPACe ଏହି

ଗୁଜରାଟ ଗୌ�ୌରବ

ଦୁ ଇ ଦଶକରେ ବିକାଶର ଗୌ�ୌରବଶାଳୀ ପରମ୍ପରା

33 ପ୍ରକଳ୍ପପର ଉଦ୍ ଘାଟନ,
ଶିଳାନ୍୍ୟୟାସ ଏବଂ ଭୂମି ପୂଜା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଗୁଜରାଟର ନୱସରୀର ଆଦିବାସୀ
ଅଧ୍୍ୟୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଖୁଦଓ୍ବେଲ୍ଠାରେ 10 ଜୁ ନ୍ରେ ଆୟୋ�ୋଜିତ
‘ଗୁଜରାଟ ଗୌ�ୌରବ ଅଭିଯାନ’ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ
3050 କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚଚ୍ଚରେ 7 ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଉଦ୍ଘାଟନ
ହୋ�ୋଇଥିବାବେଳେ 12 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍୍ୟୟାସ ଏବଂ 14 ପ୍ରକଳ୍ପ
ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜା ହୋ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ
ପାଣି ସମସ୍୍ୟୟା ସମାଧାନ ସହ ସମ୍ପର୍୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଇଜ୍
ଅଫ୍ଲାଇଫ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋ�ୋଇଛି। ଏହି
ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ଦୁ ଇ ଦଶକରେ
ତ୍ୱରାନ୍୍ୱୱିତ ହୋ�ୋଇଥିବା ଇନ୍କ୍୍ଲସିଲୁ ଭ୍ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ ହୋ�ୋଇଛି ଏବଂ
ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋ�ୋଇଥିବା ଆକାଂକ୍ଷା, ଗୁଜରାଟ ପାଇ ଗର୍୍ବ ହୋ�ୋଇଛି।
ଆଜିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷଣ ଗୁଜରାଟର ସୁରତ, ନୱସରୀ,
ବଲସାଡ଼ ଏବଂ ତାପି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୀବନ ସହଜ ହୋ�ୋଇପାରିବ।

ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। କ୍୍ଟଟୋବର 2021lର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ୍ପେସ୍
ଆସୋ�ୋସିଏସନ୍ର ଲଞ୍ଚ୍ଇଭେଣ୍ଟକୁ ସମ୍୍ବବୋଧିତ କରିବା ଅବସରରେ
ମୋ�ୋଦୀ କହିଥିଲେ, ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋ�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରବେଶ
କ୍ଷେତ୍ରରେ IN-SPACe ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ସିଙ୍ଗି ଲ୍
ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିବ। ଇନ୍-ସ୍ପେସ୍ ଭାରତୀୟ
ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୌ�ୌଶଳକୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋ�ୋଗ ଲାଗି
ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏହା ସ୍ପେସ୍ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀ, ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ଏବଂ ଇସ୍ରୋ
ମଧ୍ୟରେ ଟେକ୍୍ନନୋନାଳୋ�ୋଜି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କାମ କରିବ।
ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ଇସ୍ରୋର ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍୍ଚରକୁ ବ୍୍ୟବହାର
କରିବ। n
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କଭର ଷ୍ଟୋରି କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ, କୁଶଳ ଭାରତ

କୌ�ୌଶଳ

ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ରଭାବେ

ବିକଶିତ ହେଉଛି

ନୂ ଆ ଭାରତ
14
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ଶିକ୍ଷା ହେଉ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ, ଶ୍ରମ ହେଉ ବା ଉଦ୍୍ୟୟୋଗ,
ଗାଁ ହେଉ ବା ସହର, ସରକାର ହେଉ ଅଥବା
କର୍୍ପପୋରେଟ୍ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେକ୍୍ନନୋଲୋ�ୋଜି ଏବଂ
ନୂଆ ନୂଆ କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଗୋ�ୋଟିଏ ଗୋ�ୋଟିଏ
ଅନିର୍୍ବବାର୍୍ଯ୍୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋ�ୋଇ ଯାଇଛି। କୋ�ୋଭିଡ୍ପରେ
ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼଼ି ଯାଇଛି।
ସେଥିଲାଗି ଦୁନିଆର ସବୁ ଠାରୁ ଯୁବକଧାରୀ
ଦେଶ ଭାବେ ପରିଚତ
ି ଭାରତ କୌ�ୌଶଳ କ୍ଷମତା
ବୃ ଦ୍ଧିକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଭାକୁ
ରାଷ୍ଟ୍ରନିର୍୍ମମାଣରେ ଉପଯୋ�ୋଗ କରି ବିକାଶ ଏବଂ
ଉନ୍ନତିର ଦ୍ୱାର ଖୋ�ୋଲୁ ଛନ୍ତି ଯୁବାବର୍୍ଗ। ଏହାସହ
ସ୍କି ଲ୍- ରିସ୍କିଲ୍ଏବଂ ଅପ୍ସ୍କିଲ୍ମନ୍ତଗଦ୍ୱାରା ଦୁର୍୍ବଳ
ବର୍୍ଗର ଯୁବକଙ୍କୁ ନୂଆ କୌ�ୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ
ରୋ�ୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଯାଉଛି। କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ
ମିଶନ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନବସମ୍୍ବଳରେ ପରିଣତ
କରୁଛି। କୌ�ୌଶଳକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଉଛି ଏବଂ
ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରୁଛି।
ଯାହାର ମୁଳଦୂଆ ସାତ ବର୍୍ଷ ପର୍୍ବବେ
ୂ , ପନ୍ଦର
ଜୁ ଲାଇକୁ ବିଶ୍ୱ ଯୁବ କୌ�ୌଶଳ ଦିବସ ଅବସରରେ
ଦୀର୍୍ଘକାଳୀନ ବିଚାରଧାରାରେ ପକାଯାଇଥିଲା...

'ମୋ�ୋ

ବାପାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍୍ୟୟୁ ପରେ ମୋ�ୋ
ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ
ହୋ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଘରେ
ଦୁ ଇ ବଧିର ଭଉଣୀ । ଆମେ ବହୁ ତ ବିବ୍ରତ ହୋ�ୋଇଯାଇଥିଲୁ ।
ଏହିସମୟରେ ମୁଁ ଜନ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି, ଯାହା
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ଦେଇଥାଏ। ସେଠାକୁ
ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଫ୍୍ୟୟାଶନ ଡିଜାଇନିଂରେ ଏକ ପାଠ୍୍ୟକ୍ରମ କଲି।
ବର୍ତତ୍ତମାନ ସମାନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ମୁଁ ବଧିର ଏବଂ
ମୂକମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ
ଏବଂ ମୋ�ୋର ପୁରା ପରିବାର ବହୁ ତ ଖୁସ,ି କାରଣ ଏଠାରେ ମୁଁ
ଭଲ ଦରମା ପାଉଛି ଏବଂ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାର ସୁଯୋ�ୋଗ

ମଧ୍ୟ ପାଇଛି।’’ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍୍ମମୀରର କୁ ପୱାଡ଼଼ାର ନିଲୋ�ୋଫରଙ୍କ ଏହି
ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭାରା ଅଭିବ୍୍ୟକ୍ତି ଦର୍୍ଶଶାଉଛି ଯେ
ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଅଭିଯାନଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂ ଆ ରାସ୍ତା
ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ହରିୟାଣାର ପୂଜାରାଣୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ
ରୋ�ୋଗୀଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ଆବଶ୍୍ୟକ ତାଲିମ ନେଇ ନିଜ
ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍କରିବା ପରେ
ଆଗକୁ କ’ଣ କରିବେ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲେ। ବେଶ୍ ବିବ୍ରତ ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ
ନୂ ତନ ଆଶାର କିରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାଲିମ ନେବାବେଳେ ସେ
ଅନୁ ଭବ କଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛ ି କରିପାରିବେ।
ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗନଗରର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଶର୍୍ମମା କୁ ହନ୍ତି,
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କଭର ଷ୍ଟୋରି କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ, କୁଶଳ ଭାରତ

ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ,
ରି ସ୍କିଲ୍ , ଅପ୍ସ୍କିଲ୍ ର
ମୋ�ୋଦୀ ମନ୍ତ୍ର

ଆଜିର ଯୁବକ, ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍୍ମ ଏକବିଂଶ
ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋ�ୋଇଛି, ଭାରତର
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର 100ତମ ବର୍୍ଷଯାଏ
ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ
ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଏହି ନୂ ଆ ପିଢ଼଼ିର
ଯୁବକଙ୍କ କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ କରି ବା ଏକ
ରା:୍ଟ୍ରୀୟ ଆବଶ୍ରକତା। ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ର
୍ଭ
ଭାରତର ମୁଳଦୂ ଆ ପାଲଟିଛ।ି
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ
“ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ପୂର୍୍ବରୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସ୍ପର୍୍ଶ
କରି ନ ଥିଲି ଏବଂ ମୋ�ୋର କୌ�ୌଶଳ ବିଷୟରେ କିଛ ି ଜାଣି ନ
ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତତ୍ତମାନ ମୋ�ୋର ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କଦ୍ୱାରା କୋ�ୋଭିଡ ଅବଧିରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର
ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋ�ୋଇ ନଥିଲା। କୋ�ୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ
ସବୁ କଛ
ି ି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋ�ୋଇଗଲା ସେତେବଳେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ
କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼଼ିକରେ ତାଲିମ ଏକ ଚ୍୍ୟୟାଲେଞ୍ଜ ହୋ�ୋଇଗଲା। ତା’ପରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ତାଲିମ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ
ତାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିଥିଲା। ନୋ�ୋଇଡ଼଼ାର ଆଇଟିଆଇ
ପଢ଼଼ୁଥିବା କ୍ରିତିକା ଶର୍୍ମମା, ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଚ୍୍ୟୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି
ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଇଟିଆଇ ପଢ଼଼ୁଥିବା 17-18 ଲକ୍ଷ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍
ମଡ୍୍ୟୟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା କୋ�ୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ପାଠ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାର
ସହ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳତାପରି ଭାବନା
କୋ�ୋଟି କୋ�ୋଟି ଯୁବକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁ ଟାଇଛି। ସେମାନେ
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ବର୍ତତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍୍ୟବସାୟ ଓ ବଜାର ଏତେ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ ବଦଳୁ ଛ ି
ଯେ, ନିଜକୁ ତା ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍୍ୟକତା ତଥା
ଆହ୍୍ୱୱାନ ହୋ�ୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଥିପାଇଁ
ଉପାୟ ରହିଛ।ି ଆଉ ଏହି ଉପାୟ ବା ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି- ସ୍କି ଲ୍, ରିସ୍କିଲ୍ ଏବଂ
ଅପ୍ସ୍କିଲ୍। ସ୍କି ଲ୍ର ଅର୍୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କିଛ ି ନୂ ଆ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ,
ଯେମିତ ି ଆପଣ କାଠରୁ କୁ ର୍ସି ତିଆରି କେମିତ ି ହେଉଛି ତାହା ଶିଖନ୍ତୁ ତ
ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ହେଲା। ଆପଣ ସେହି କାଠ ଖଣ୍ଡର ମୂଲ୍୍ୟ ବି
ବଦଳାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ସେମିତ ି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ
ନୂ ଆ ଡିଜାଇନ୍, ନୂ ଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଅର୍୍ଥଥାତ୍ପ୍ରତିଦନ
ି କିଛ ି ନୂ ଆ ଜିନଷ
ି ଯୋ�ୋଡ଼଼ିବାକୁ
ପଡ଼଼େ। ଆଉ କିଛ ି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଶିଖିବାର ଅର୍୍ଥ ହେଉଛି ରିସ୍କିଲ୍। ଆଉ ଏମିତ ି
ଶିଖିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତିଆରିରେ ସୀମିତ ନ ରହି
ଅଫି ସର ସବୁ କଛ
ି ି ଆବଶ୍୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ତଥା ଅଫି ସ ଇଣ୍ଟେରିୟର
କରିବା ଶିଖିଗଲେ ତେବେ ତାହା ହେଲା ଅପ୍ସ୍କିଲ୍। ସ୍କି ଲ୍-ରିସ୍କିଲ୍- ଅପ୍ସ୍କିଲ୍ର
ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବା, ତାହାକୁ ବୁ ଝବ
ି ା ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ
ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁ ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ।

ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ ରୋ�ୋଜଗାରୀ-ସ୍ୱରୋ�ୋଜଗାରୀ
ହୋ�ୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଗତି
ଏବଂ କ୍ରମାଗତଭାବେ ବଦଳୁ ଥିବା ପରିସ୍ତ
ଥି କ
ି ୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି
ଆବଶ୍୍ୟକତା ଅନୁ ସାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣବତ୍ତାସମ୍ପନ୍ନ
ତାଲିମ ଓ କୌ�ୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଭାରତକୁ
ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍୍ନ ନୁ ହେଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ
ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ। ଦେଶକୁ କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶର ରାଜଧାନୀ
କରିବା ଲକ୍ଷଷ୍ୟରେ 7 ବର୍୍ଷ ପୂର୍୍ବବେ ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର
ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଯାଇଥିଲା। ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍କି ଲ୍ ହବ୍ କରିବା
ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟିକୁ ସାକାର କରିବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟରେ ଏହିବର୍୍ଷଗୁଡ଼଼ିକରେ ଅନେକ ଅନନ୍୍ୟ ଉଦ୍୍ୟମ
କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତାକୁ ଏକ ନୂ ତନ ପରିଚୟ ମିଳଛ
ି ।ି
ଆଜି ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ହଜାର କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ
ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 15 ହଜାର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛ,ି ଯେଉଁଠି 37ଟି
କ୍ଷେତ୍ରରେ 300 ରୁ ଅଧିକ ପାଠ୍୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି।
ସ୍କି ଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ଏହିପରି କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ

କଭର ଷ୍ଟୋରି କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ, କୁଶଳ ଭାରତ

କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ ମିଶନକୁ ସର୍୍ବଭାରତୀୟସ୍ତରରେ
ପ୍ରଭାବୀ କରିବା ପାଇଁ 20 ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା ବିଭାଗ
40ରୁ ଅଧିକ କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋ�ୋଜନା ବା
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।

1.42

କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି
କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍୍ୟମିତା
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ

37

5.70

କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ
ମାର୍ଚଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧାବଭ
ି ିନ୍ନ
ଯୋ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ
କରାଯାଇଛି।

1.35 1.08
କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋ�ୋଇଛନ୍ତି।

କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ
ସାର୍ଟିଫି କେଟ୍ପ୍ରଦାନ
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କ୍ଷେତ୍ର କୌ�ୌଶଳ
ପରିଷଦର ଗଠନ

ଲକ୍ଷ ପ୍୍ଲଲେସ୍ମେଣ୍ଟ ହୋ�ୋଇଛି,
ଏବେଯାଏ।

କୌ�ୌଶଳ
ବିକାଶ

ଏବଂ ଉଦ୍୍ୟମି ତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଗୁଡ଼କ
଼ି ର ପ୍ରଗତି

ପ୍ରତିବର୍୍ଷ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ
ଯୁବତୀ ତାଲିମ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋ�ୋଟିଏ ଗୋ�ୋଟିଏ ନୂ ଆ
ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କୌ�ୌଣସି
ନୂ ଆ ବିଷୟ ନୁ ହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ
ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାପୂର୍୍ବରୁ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ବିଷୟଗୁଡ଼଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ
ଥିଲା। ତାଳମେଳ ରକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତା
ବିକାଶର ମହତ୍ୱକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ବୁ ଝଥି
ି ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଏକ ପୃଥକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
କରିଛନ୍ତି। ଏଥିନେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତ୍୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଦକ୍ଷତା
ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେବି କାହା ଉପରେ ନିର୍୍ଭର
କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିିଁ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଖୋ�ୋଜିବା ବଦଳରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କୌ�ୌଶଳରେ ସଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ
ଚାକିରି ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋ�ୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ମହାନ ପଦାର୍୍ଥବିଜ୍ଞାନୀ
ରବର୍୍ଟ ନୋ�ୋଏସ୍ କହିଛନ୍ତି, ‘ନବସୃଜନ ଏବଂ କଳ୍ପନା ହେଉଛି

*ସଂଖ୍୍ୟୟା ମାର୍ଚଚ୍ଚ 2022 ଯାଏ।

ସମ୍ଭାବନାର ଚାବିକାଠି’। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ
କରନ୍ତି, ସମାଜ ଓ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବ,
ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ନୂ ଆ ଉନ୍୍ମମାଦନା ରହିବ। ତେବେ
ଯାଇ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ସେଥିଲାଗି ଆମ ଦେଶର
ଯୁବପିଢ଼଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ସାହସ ଆବଶ୍୍ୟକ, ସେହି ଉନ୍୍ମଦନା
ଓ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ି ଆବଶ୍୍ୟକ’। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅନେକଥର
ବିଫଳତାର ଭୟ ହେତୁ ଲୋ�ୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁ ଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, କୂ ଳରେ ଠିଆ ହୋ�ୋଇଥିବା ବ୍୍ୟକ୍ତି ବୁ ଡ଼଼ି
ଯାଆନ୍ତି ନାହିିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଉଁଥିବା ବ୍୍ୟକ୍ତି ବୁ ଡ଼ନ୍ତି ବି
ଆଉ ଗାଧୋ�ୋଇବାକୁ ଶିଖନ୍ତି ବି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ
କରିବା ସହିତ ନୂ ତନ ସୁଯୋ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୁଦ୍ରା ଯୋ�ୋଜନା
ଭଳି ଅନେକ ଯୋ�ୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି।
ଏବେ ସମୟର ଆବଶ୍୍ୟକତା ହେଉଛି କୌ�ୌଶଳର ଗୁରୁତ୍ୱ
ବଢ଼଼ାଇବା। ରାତାରାତି କୌ�ୌଣସି କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିିଁ,
ହେଲେ ଏକ ସମନ୍୍ୱୱିତ ପ୍ରୟାସ ସଫଳତାକୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ।
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କଭର ଷ୍ଟୋରି କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ, କୁଶଳ ଭାରତ

ଯେବେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଅନୁ ଭବ କରି ଥଲେ
ି
କୌ�ୌଶଳ ମହତ୍ତ୍ୱ
20 ବର୍୍ଷରେ କୌ�ୌଶଳର 20 ଟଙ୍କା

ବର୍ତତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ଙ୍କ
଼ି ସ୍ୱପ୍୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍୍ୟ
କାରଣ ହେଉଛି 2014ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଦୂରଦୃ ଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯୁବପିଢ଼ଙ୍କ
଼ି ପାଇଁ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ।
ଯେକୌ�ୌଣସି ବ୍୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ, ତାହା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଏକ ଅନୁଭବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋ�ୋଇଥାଏ। କୌ�ୌଶଳ
ବିକାଶ ଯୋ�ୋଜନାର ପାଞ୍ଚବର୍୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆୟୋ�ୋଜିତ ଭର୍୍ଚଚୁଆଲ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀ ନିଜ ଅନୁଭବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, ସ୍କି ଲ୍ ର ଶକ୍ତି କ’ଣ ତାହା ଏହା ସହ ଯୋ�ୋଡ଼଼ି ହୋ�ୋଇଥିବା
ସବୁ ବ୍୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜଣା। ଯେବେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଏକ ଆଦିବାସୀ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ରୂପେ କିଛ ି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକରୁଥିଲି ,
ସେତେବେଳର ଅନୁଭୁତି ଇଏ। ଥରେ, ମୋ�ୋତେ ଏକ ସଂସ୍ଥାର କିଛ ି
ଲୋ�ୋକଙ୍କ ସହିତ ଜିପରେ କୌ�ୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼଼ିଲା। କିନ୍ତୁ

ଏହି ଦିଗରେ, ଛୋ�ୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି,
ଅଟଳ ଇନୋ�ୋଭେସନ୍ ମିଶନର ଟିଙ୍କରଂି ଲ୍୍ୟୟାବରୁ ନୂ ତନ ଆପ୍
ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବସୃଜନକୁ ଉତ୍ସାହିତ
କରିବା ପାଇଁ ଅଟଳ ଇନୋ�ୋଭେସନ୍ ମିଶନ୍ ଏକ ଆନ୍୍ଦଦୋଳନରେ
ପରିଣତ ହୋ�ୋଇଛି। ଆଜି ଭାରତରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୌ�ୌଶଳ
ମଧ୍ୟରେ ଦୂ ରତାକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ 15 ଜୁ ଲାଇ 2015
ରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମିଶନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର
ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟ ଥିଲା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସହିତ କୌ�ୌଶଳ ଦକ୍ଷତାର
ସୂତ୍ର ବି ମିଳୁ। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ପିଏମ୍
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋ�ୋଲାଯାଇଛି। ଆଇଟିଆଇ ସଂଖ୍୍ୟୟା
ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୂ ତନ ସିଟ୍ ସଂଯୋ�ୋଗ
କରାଯାଇଛି। ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରାୟ 6 କୋ�ୋଟି ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା
ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିଛ।ି ନୂ ତନ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ନିରନ୍ତର
ଭାବେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛ।ି

ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଆବଶ୍୍ୟକତା

ଏହି ବୈ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀର ଆହ୍୍ୱୱାନ କୌ�ୌଶଳର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ
ବହୁ ଗୁଣିତ କରିଛ।ି ବର୍ତତ୍ତମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ଉତ୍ସବ
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ବାହାରିବା ବେଳେକୁ ଜିପ୍ ଷ୍ଟାର୍୍ଟ ହେଲା ନାହିିଁ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁ ଲାବୁ ଲି
କରି ସମସ୍ତ ଲୋ�ୋକ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଠେଲି ଲେ, କିନ୍ତୁ କାରଟି ଚାଲି ଲା
ନାହିିଁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7-8 ଥିଲା, ଜଣେ ମେକାନିକକୁ ଡକାଗଲା।
ସେ ଆସି କିଛ ି ଏପଟସେପଟ କରି ଏହାକୁ 2 ମିନଟ
ି ରେ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା କେତେ ପଇସା ତ ସେ କହିଲେ 20
ଟଙ୍କା। ସେତେବେଳେ, 20 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ
କହିଲା, 2 ମିନଟ୍
ି କାମ କଲ ସେଥିଲାଗି 20 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛ? ତାଙ୍କର
ଉତ୍ତର ଆଜି ବି ମୋ�ୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ମୋ�ୋ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ସୃ ଷ୍ଟି
କରେ । ସେହି ଅପାଠୁଆ ମେକାନିକ ଜଣକ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ 2 ମିନଟ୍
ି
ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ନେଉ ନାହିିଁ, 20 ବର୍୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ମୋ�ୋ ଶିଖିଥିବା
କୌ�ୌଶଳ, ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା, ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛ।ି ମୁଁ
ବୁ ଝପ
ି ାରୁଛି, ଏହା ହେଉଛି କୌ�ୌଶଳର ଶକ୍ତି । କୌ�ୌଶଳ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ପ୍ରଭାବର ପ୍ରେରକ ହୋ�ୋଇଥାଏ।

ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଅମୃତ ଯାତ୍ରାରେ ଏହାର 100 ବର୍୍ଷ
ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତ ଗଠନପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତରେ
ି
ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ଭିତ୍ଭ
ତି ୂ ମି
ନିର୍୍ମମାଣ ଲାଗି ନୂ ଆପିଢ଼଼ିର ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ
ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ। ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ଆବଶ୍୍ୟକତା। ବିଗତ
ଆଠ ବର୍୍ଷରେ, ଦେଶରେ ଯେଉଁ ନୂ ତନ ଶିକ୍ଷାଗତ, ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ
ସଂଯୋ�ୋଜିତ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଗଢ଼଼ି ଉଠିଛନ୍ତି ସେଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ସ୍କି ଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନକୁ ଏକ ନୂ ତନ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।
ଭାରତର ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ କୌ�ୌଶଳର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ରହି
ଆସିଛ,ି କାରଣ ଯଦି ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌ�ୌଶଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ର-ସମାଜର ଅପ-ସ୍କି ଲିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ହୁ ଏ, ପ୍ରଗତି
ମଧ୍ୟ ହୁ ଏ। ତେଣୁ ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା, ଅକ୍ଷୟ
ତୃ ତୀୟାରେ ଫସଲ ଏବଂ କୃ ଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପୂଜା କରିବା, ଭଗବାନ
ବିଶ୍ୱକର୍୍ମମାଙ୍କ ଉପାସନା ପ୍ରଭୃତି ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼଼ିତ ଲୋ�ୋକଙ୍କ
ପାଇଁ ଗୋ�ୋଟିଏ ଗୋ�ୋଟିଏ ବଡ଼ ପର୍୍ବ। କିନ୍ତୁ ଦାସତ୍ୱର ଦୀର୍୍ଘ ସମୟ
ମଧ୍ୟରେ, କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶର ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷଣିକ
ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେଧୀରେ ଦୁ ର୍୍ବଳ ହୋ�ୋଇ ଗଲା।

ଏମିତ ି ବୁଝନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୌ�ୌଶଳ ମଧ୍ୟରେ
ପାର୍୍ଥକ୍୍ୟ, ତା’ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ
ଦାଦା ଧର୍୍ମମାଧିକାରୀ ଜୀ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯୁବକ ଜଣେ ପରିଚତ
ି
ବ୍୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ | ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ
ଯେ ଧର୍୍ମଧିକାରୀ ଜୀ କିଛ ି ସୁପାରିଶ କରିବା ଉଚିତ୍, ତା’ପରେ ସେ କୌ�ୌଣସି
ସ୍ଥାନରେ କାମ ପାଇବେ। ଦାଦା ଧର୍୍ମମାଧିକାରୀ ଜୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କଣ
ଜାଣ, ତା’ପରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ସ୍ନାତକ ଅଟେ। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ - ତୁମେ
କ’ଣ ଜାଣିଛ? ସେ ପୁଣି କହିଲା - ମୁଁ ସ୍ନାତକ ପାସ୍କରିଛ।ି ତୃତୀୟ ଥର
ପାଇଁ ପଚାରିଲେ - ଭାଇ, ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ପୁଣି କହିଲା - ମୁଁ
ସ୍ନାତକ ଅଟେ। ତା’ପରେ ଧର୍୍ମଧିକାରୀଜୀ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଟାଇପିଂ
ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେ କହିଲା - ନା। ରାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କହିଲା - ନା।
ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କହିଲା - ନା। ଚା ଏବଂ
ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତା’ପରେ ସେ କହିଲା - ନା, ମୁଁ ସ୍ନାତକ
ଅଟେ। ତାହା ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନେକ ଥର ଜ୍ଞାନର ଏପରି
ଭଣ୍ଡାର ଭରିଯାଏ ଯାହା ବ୍୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍୍ୱୱିତ ହୁଏ
ନାହିିଁ । ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋ�ୋଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୌ�ୌଶଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍୍ଥକ୍୍ୟ
ରହିଛ,ି ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେହି ସମୟରେ ବୁ ଝଥି
ି ଲେ।
ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ସାର୍ଟିଫି କେଟ୍ ନା କୌ�ୌଶଳ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ? ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 'କୌ�ୌଶଳ
ବିକାଶ' ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋ�ୋପ କରିଛନ୍ତି।

ଯଦି ଶିକ୍ଷା-ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍୍ବନ୍ଧରେ
ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ସେହି କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ପ୍ରକୃ ତରେ କିପରି
କରାଯିବ ତାହା କୌ�ୌଶଳ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଦେଶର
'ସ୍କି ଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ୍' ଏହି ସତ୍୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆଗକୁ
ବଢ଼଼ୁଛ।ି ଆଜି ଦୁ ନଆ
ି ରେ କୌଶଳର ଚାହିଦା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛ,ି
ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ଯିଏ ଦକ୍ଷତାରେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିବ, ସେ ଅଗ୍ରଗତି
କରିବ। ଏହା ଉଭୟ ବ୍୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍୍ୟ।
ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱପାଇଁ ଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରିବା ହେଉଛି
'କୌ�ୌଶଳ' ରଣନୀତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ବିଶ୍ୱର ଆବଶ୍୍ୟକତା ଆଧାରରେ କୁ ଶଳୀ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ
ମ୍୍ୟୟାପିଂ କରିବାର ଏକ ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ
ଏତିକି ନୁ ହେଁ, ଯଦି ଭାରତ କୋ�ୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ
ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋ�ୋଇଛି, ତେବେ ବିଗତ
ବର୍୍ଷ ଗୁଡ଼଼ିକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋ�ୋଇଥିବା କୁ ଶଳୀ କର୍୍ମଜୀବୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମି
ଏହାର କାରଣ ସାଜିଛ।ି ବର୍ତତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, 34 ବର୍୍ଷ
ପରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ସଂସ୍କାର ଆଣି ବ୍୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ
କୌ�ୌଶଳସମ୍ପନ୍ନ ପାଠ୍୍ୟକ୍ରମଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଜ୍ଞାନ-କୌ�ୌଶଳର

ରୋ�ୋଜଗାର କରି ବା ସହିତ ସର୍୍ବଦା ଶିଖୁଥବ
ି ା
ଜରୁରୀ। ଆଜିର ଦୁ ନଆ
ି ରେ କେବଳ କୁଶଳୀ
ବ୍୍ୟକ୍ତି ହି ଅଗ୍ରଗତି
ଁ
କରି ପାରିବେ। ଏହା
ଉଭୟ ଲୋ�ୋକ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇ ଁପ୍ରଯୁଜ୍୍ୟ,
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏକ କୁଶଳୀ ଏବଂ କୁଶଳୀ
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋ�ୋଗାଇପାରି ବ।
ଏହା ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସ୍କିଲିଂ ରଣନୀତିର
ମୂଳଦୁ ଆ ହେବା ଉଚିତ୍। ହିତାଧିକାରୀମାନେ
କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସ୍କିଲ୍ , ରି -ସ୍କିଲ୍ ଏବଂ
'ଅପସ୍କିଲ୍ ' ହେବା ଆବଶ୍୍ୟକ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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କଭର ଷ୍ଟୋରି କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ, କୁଶଳ ଭାରତ

7 ଦଶକ ବନାମ 8 ବର୍୍ଷ

ଆଇଆଇଟି, ଆଇଆଇଏମ୍ରୁ ନେଇ
ମେଡିକାଲ୍କଲେଜ୍ଯାଏ ବଢ଼଼ୁଛ ି ସଂଖ୍୍ୟୟା
7 ଦଶକ ( 1947-2014)
7ଏମ୍୍ସ

8ବର୍୍ଷ ( 2014ରୁ...)

ମୋ�ୋଟ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା

15 ଏମ୍୍ସ ( ସ୍ଵୀକୃତ/
ସଂଚାଳିତ)

22 ଏମ୍୍ସ

387ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ

219 ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ

606 ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ

82000 ମେଡିକାଲ୍ ସି ଟ୍

66000 ମେଡିକାଲ୍ ସି ଟ୍

1.48 ଲକ୍ଷ ମେଡିକାଲ୍ ସି ଟ୍

16ଆଇଆଇଟି

7 ଆଇଆଇଟି

23 ଆଇଆଇଟି

13ଆଇଆଇଏମ୍

7 ଆଇଆଇଏମ୍

20 ଆଇଆଇଏମ୍

723 ବିଶ୍ୱବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ

320 ବିଶ୍ୱବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ

1043 ବିଶ୍ୱବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ

ଆଇଆଇଟିରେ ବଢ଼ିଲା ସିଟ୍ସଂଖ୍ୟା
ବିଗତ ଆଠ ବର୍୍ଷରେ କୌ�ୌଶଳ ପାଇ: ଇକୋ�ୋ
ସିଷ୍ଟମ୍ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି।

14,747 ସଂସ୍ଥାନ ଖୋଲିଛି। n 4626 ସଂସ୍ଥାନ 2014 ପରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି
n 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍2014 ପରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। n 3397 ବୁଝାମଣା
ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ
n

ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁ ତ ପଦକ୍ଷେପ
ନେଇଛନ୍ତି।
ସ୍କି ଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ
ସଦୃ ଶ ହୋ�ୋଇଛି, ସେମାନେ କେବେ ଏଥିଲାଗି ଶିକ୍ଷା ହାସଲ
କରିନଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ କୌ�ୌଣସି କାରଣ
ବଶତଃ ଅଧାରୁ ସ୍କୁଲ୍ ବା କଲେଜ ଛାଡ଼଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ସ୍କି ଲ୍
ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି
କରିଛ।ି ସ୍କି ଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ ବାହାରେ
ଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ପାରମ୍ପାରିକ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଧନ୍ଦାମଳ
ୂ କ ଯୋ�ୋଗ୍୍ୟତା
ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତଙ୍କୁ ବର୍ତତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହାସଲ କରିବାର
ସୁଯୋ�ୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ
ସଶକ୍ତ କରିପାରିବା ସହ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳ ହୋ�ୋଇପାରୁଛନ୍ତି।
ବାବାସାହେବ ଆମ୍୍ବବେଦକର ଯୁବକ ଏବଂ ଦୁ ର୍୍ବଳ ବର୍୍ଗପାଇଁ
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋ�ୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୌ�ୌଶଳ
ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବାସାହେବଙ୍କ ଏହି ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱପ୍୍ନ
ପୂରଣ କରିବାଲାଗି ଦେଶ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍୍ୟମ କରୁଛି। ଦେଶ
ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେଉଛି ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ଆଦିବାସୀ ସମାଜପାଇଁ
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‘Going Online As Leaders ଅର୍୍ଥଥାତ୍ GOAL
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକରୁଥିବା
ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନବସୃଜନଭିତ୍ତିକ ବଜାର ଅନୁ ଯାୟୀ
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମଦେଇ କରି ଏହି କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ୟୋଗର
ବିକାଶ କରୁଛି।

ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମିଶନ ଜନ ଆନ୍୍ଦଦୋଳନରେ ପରିଣତ

କୌ�ୌଣସି ଦେଶର ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସବୁ ଠାରୁ
ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଦେଶର ଅର୍୍ଥନୈ�ୈତକ
ି ବିକାଶରେ ଏହି ଯୁବକଙ୍କ
ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ। ଆଜି ଭାରତରେ 65 ପ୍ରତିଶତ
ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବାବର୍୍ଗ। ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କୌ�ୌଶଳଭିତ୍ତିକ
ତାଲିମ ଦେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନବ ସମ୍୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିବା
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଜନ ଆନ୍୍ଦଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋ�ୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଦର୍୍ଶନ ଅନୁ ଯାୟୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ
ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋ�ୋଜନାର
ସ୍ୱପ୍୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଅବଧି ଭିତ୍ତିକ
ତାଲିମ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 300ରୁ
ଅଧିକ ବିଷୟ ଉପରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବାର ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ହୋ�ୋଇଥିଲା।

କଭର ଷ୍ଟୋରି କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ, କୁଶଳ ଭାରତ

କୌ�ୌଶଳ ସହ
ଯୋ�ୋଡ଼଼ା ପଦକ୍ଷେପ
n

n

n

n

n

ଏବେ ଯାଏ ଶିଳ୍ପ 4.0 ଅନୁ ସାରେ ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ଭବିଷ୍୍ୟତ
କୌ�ୌଶଳ ପାଇଁ 146 ଭବିଷଞତ କୌ�ୌଶଳ ଯୋ�ୋଗ୍୍ୟତାକୁ
ଅନୁ ମୋ�ୋଦିତ ହୋ�ୋଇଛି | ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ
ଯୋ�ୋଜନା 3.0 ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାର୍ଫ
ଟି ି କେଟ୍ ପ୍ରାର୍୍ଥଥୀଙ୍କୁ
ଚାକିରର
ି ସୁଯୋ�ୋଗ ଖୋ�ୋଜିବା ପାଇଁ ଅସୀମ (ASEEM)
ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି।

ଅମୃତ କାଳ ପାଇ ଁ
କୌ�ୌଶଳ ଦର୍୍ଶନ
ଭାରତ @ 2047 ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ନିତ ି ଆୟୋ�ୋଗ ପାଇଁ ସଶକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ
ସହିତ ଏକ ଭିଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ
ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଯୋ�ୋଗାଯୋ�ୋଗ କରୁଛନ୍।ତି

ପିଏମ କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋ�ୋଜନା 3.0 ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ
ହୋ�ୋଇଥିବା କୋ�ୋଭିଡ ଯୋ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରାସ୍ କୋ�ୋର୍୍ସ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଆବା୍ୟକତାକୁ ଦେଖି 1.24 ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି।
ତାଲିମ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ 22
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍୍ଥଥୀ ଏବେ ଅଛନ୍।ତି ଡିସେମ୍୍ବର
2021 ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରାୟ 4.9 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍୍ଥଥୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି।
9.93 ଲକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ 39,251 କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ
ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀତାକୁ ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବା ଯୋ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 991 ଟି ନୂ ତନ
ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋ�ୋଇଛି ଏବଂ 1071 ଟି ଉଦ୍ୟୋଗର ବିସ୍ତାର
କରାଯାଇଛି।

ଅପାର ସମ୍ଭାବନା
n

ସଫ୍୍ଟ ସ୍କି ଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିବା କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ
କୋ�ୋଟି 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦେଶର ଅଣସଂଗଠିତ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ପରିସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ କରିବା
ପାଇଁ ପାରମ୍ପାରିକ କୌ�ୌଶଳରେ ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଚିହ୍ନିବା
ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି (ଯେପରିକି କାର୍୍ପପେଣ୍ଟର,
ପ୍୍ଲମ୍୍ବର, ପଥର ଖୋ�ୋଦେଇ ଇତ୍୍ୟୟାଦ)ି । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱୀକୃ ତ ି
ଅନୁ ଯାୟୀ, 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍୍ୟୟାଙ୍କନ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ଜେଲଗୁଡକରେ
ି
ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା କରାଯାଇଛି।
ଗତବର୍୍ଷ ଜୁ ନ୍ 18 ରେ, କୋ�ୋଭିଡ୍ ଯୋ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ତାଲିମ ପାଇଁ
6 ଟି ନୂ ତନ କ୍ରାସ୍ କୋ�ୋର୍୍ସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ
1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟକର୍୍ମମୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ଧାର୍୍ଯ୍୍ୟ
କରାଯାଇଛି।
ସୁଦୂର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜନ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ
(JSS) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଗତ କିଛବ
ି ର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, 9
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦେଶରେ ଏଥିପାଇଁ 304ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରୁଛି। ଭାରତ
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ଗିଗ୍ ଏବଂ ୱାର୍୍କର୍୍ସ ବୃ ଦ୍ଧିଲାଗି କୌ�ୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ
ମଡେଲଗୁଡକ
ି ରେ ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେବା ଜରୁରୀ।
ବିଦେଶୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥାପନ ସହ ବିଶ୍ୱର ସର୍୍ବବୋତ୍ତମ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକୁ
ଦୋ�ୋହରାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ସର୍୍ବବୋତ୍ତମ କାର୍୍ଯ୍୍ୟଉପରେ ଧ୍ୟାନ
କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା। 2047 ପାଇଁ ଭବିଷ୍୍ୟତର ନିଯକ୍
ୁ ତିକୁ
ପର୍୍ବବାନୁ
ୂ ମାନକରିବା ତଥା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା।
ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟସେବା, କେୟର-କ୍ଷେତ୍ର, ହାଇ-ଟେକ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ଆଇଟିଆଇଟିଏସ୍, ନିର୍୍ମମାଣ, ଆତିଥ୍୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ୍
ି ୍ୟୟା ଏବଂ ନବସୃଜନ ଭଳି
କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ
ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ।
2047 ପାଇଁ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର
ଆବଶ୍୍ୟକତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ଭାରତ, କାନାଡା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ବ୍ରିଟେନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲି ଆ, ଜର୍୍ମମାନୀ,
ଜାପାନ, ଗଲ୍୍ଫ ଏବଂ ସ୍କାଣ୍ଡିନାଭିୟା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପର୍ଣ
ୂ ଣ୍ଣ ଦେଶ ସହିତ
ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନ୍୍ୟତା ବୋ�ୋର୍୍ଡ ଗଠନ କରିବା ଯାହା କୌ�ୌଶଳ
ଆବଶ୍୍ୟକତା ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାରଦର୍୍ଶଶୀ
ହୋ�ୋଈଥିବ।
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କଭର ଷ୍ଟୋରି କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ, କୁଶଳ ଭାରତ

କୌ�ୌଶଳ ମିଶନ ପାଇ ଁ
ଲଗାତାର ବଢ଼ଛ
଼ୁ ି ବଜେଟ
କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍୍ୱୱିତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯେମିତ ି ବଜେଟ୍ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ବାଧା ଦେବ ନାହିିଁ
ସେଥିଲାଗି ବିଶେଷ ପ୍ରାବଧାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏଥିଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଜେଟ୍
ପ୍ରତିବର୍୍ଷ ବଢ଼଼ିବାରେ ଲାଗିଛ।ି 2022-23ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ
ବଜେଟ୍ରେ କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍୍ୟୟୋଗ ସହିତ ନିରନ୍ତରଭାବେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ
ଜୋ�ୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗୁଡ଼କ
଼ି ହେଲା:
n

n

n
n

n

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୌ�ୌଶଳ ଯୋ�ୋଗ୍୍ୟତା ଢାଞ୍ଚା ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍୍ୟକତା ସହିତ ଯୋ�ୋଡ଼଼ାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ
ଦେଶରେ 750 ଭର୍୍ଚଚୁଆଲ୍ ଏବଂ 75 ସ୍କି ଲିଂ ଇ-ଲ୍୍ୟୟାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ।
କୌ�ୌଶଳ ଏବଂ ଜୀବିକା ପାଇଁ 'ଦେଶ ଷ୍ଟାକ ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ (DESH-Stack
e-portal)' ସ୍ଥାପନ କରି ଅନଲାଇନ୍ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା
ବିକାଶ କରାଯିବ। API ଆଧାରିତ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯିବ।
ଡ୍୍ରରୋନ୍-ଏ-ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଅ
୍ଟ ପକୁ ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ।
ରୋ�ୋଜଗାର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡ୍୍ରରୋନ୍ ଏବଂ ଡ୍୍ରରୋନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 120
କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ PLI ଯୋ�ୋଜନା ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ତିନବ
ି ର୍୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ହଜାର ନିଯକ୍ତି
ୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ନ୍୍ୟୟାସନାଲ ସ୍କି ଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱର କିଛ ି
ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ସହଯୋ�ୋଗରେ ସ୍କି ଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍୍ଟ ବଣ୍ଡ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛ,ି ଯାହା ସ୍କି ଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏପରି ପ୍ରଥମ ବଣ୍ଡ। ଏହି ସହଯୋ�ୋଗରେ ଚାରି ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 50,000 ଯୁବକଙ୍କୁ
ଉପକୃ ତ କରିବା ପାଇଁ 14.4 ମିଲିୟନ ଡଲାରର ଏକ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।

ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍୍ଥନୀତି ଭାବରେ ବିକାଶ କରୁଛି, ଆଉ
ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ତାଳ ଦେବା ଲାଗି ବଜାର ଚାହିଦା ଅନୁ ଯାୟୀ
ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ
ଚାକିରି ଆବଶ୍୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। 2016ରୁ ଆରମ୍ଭ
ହୋ�ୋଇଥିବା ନ୍୍ୟୟାସନାଲ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିଶ୍ସପ୍
ି ପ୍୍ରରୋମୋ�ୋସନ୍ ସ୍କି ମ୍ ପାଇଁ
ଆପ୍ରେଣ୍ଟିଶ୍ସପ୍
ି ଆକ୍୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହିତ କରିବାପାଇଁ, ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ଆକ୍୍ଟରେ
ପରିବର୍ତତ୍ତନ କରି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼଼ିକୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଫେରସ୍ତ
ପାଇଁ ଏକ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ହୋ�ୋଇଛି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହଭାଗୀତାରେ ପ୍ରଥମକରି
ଡବଲ ଏକ ଧନ୍ଦାମଳ
ୂ କ ଶିକ୍ଷା କୋ�ୋର୍୍ସ ଡିଗ୍ରୀ-ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ଶପ୍
ି ସହ ଅନ୍ଜବ୍
ଟ୍ରେନିଂ ସାମିଲ୍ ରହିଛ।ି କୌ�ୌଶଳ ମିଶନ୍ ସମସ୍ତ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ
ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରୋ�ୋଜଗାରର ଦ୍ୱାର ଖୋ�ୋଲିଛ ି
। ପ୍ରାୟ 20 ଟି ଦେଶ ସହଯୋ�ୋଗରେ ଅନେକ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛ।ି
ଏଥିରେ ୟୁ ଏଇ ସହିତ ସ୍କି ଲ୍ ମ୍୍ୟୟାପିଂ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ
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ଜାପାନ ସହିତ ଟିଆଇପିପି ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଦକ୍ଷତା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍୍ଶନ କରୁଛି। ଗତ କିଛ ି
ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୌ�ୌଶଳ ପ୍ରତିଯୋ�ୋଗିତାରେ
29 ରୁ 13 ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛ।ି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶରେ ଆଜି
ଯୁବକମାନଙ୍କ ସାମ୍୍ନନାରେ ନୂ ଆ ସୁଯୋ�ୋଗ ଆସୁଛ।ି ସେମାନଙ୍କୁ
କୌ�ୌଶଳ ସହିତ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍୍ୟକ ଏବଂ ଏହା
ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍୍ନକୁ ନୂ ତନ ଡେଣା ଦେବ । ସ୍କି ଲିଂ-ରିସ୍କିଲିଙ୍ଗ୍ ଅପ୍ ସ୍କି ଲିଂ କରି ବଜାର ଅନୁ ଯାୟୀ ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ କରି ଭାରତର
ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଆହ୍୍ୱୱାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍କି ଲ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ବର୍ତତ୍ତମାନ ନୂ ଆ ଭାରତର ପରିଚୟ ପାଲଟିଛ।ି

ଟେକ୍ନୋଲୋ�ୋଜି ଏବଂ ମ୍୍ୟୟାନେଜମେଣ୍ଟଦ୍ୱାରା କୌ�ୌଶଳକୁ
ନୂତନ ଦିଗ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜନ୍ ସାକାର ହେଉଛି ତ ତାହାର
ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଭୋ�ୋକ୍ତା
ଭାବେ ସୀମିତ ନରଖି ତାଙ୍କୁ ନୂ ଆ ଉଡ଼଼ାଣ ଦେଉଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋ�ୋଜି
ଦୁ ନଆ
ି ରେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ
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ନୂ ଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା
ନୀତିରେ ବି କୌ�ୌଶଳ
n

n

n

ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020 ପାଠ୍୍ୟକ୍ରମର ଭାର ହ୍ରାସ କରି ଛାତ୍ରାଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ଭବିଷ୍୍ୟତ ପାଇଁ ଆବଶ୍୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଏହା
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ
ରଖିଛି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼଼ିତ
ଦେଶର ଅତିକମରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପରାମର୍୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ 'ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା-ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା
ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍୍ୱୱିତ ସ୍କିମ୍' ଅଧୀନରେ ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଧନ୍ଦାମଳ
ୂ କ
ଯୋ�ୋଜନା କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ କରୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର
ଯୋ�ୋଗ୍୍ୟତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଅନୁ ଯାୟୀ ବୃ ତ୍ତି ଚୟନ କରିପାରିବେ।
9 ରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ମାନ୍୍ୟତା ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏଥିରେ 15.63 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍।ତି
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହଯୋ�ୋଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ
ଯୋ�ୋଜନା 3.0 ରେ ପାଇଲଟ ଆଧାରରେ ସ୍କିଲ ହବ ଇନିସଏ
ି ଟିଭ
(SHI) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟ ହେଉଛି ଭିତ୍ଭ
ତି ୂ ମି ସୃଷ୍ଟି
କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍୍ଥନୀତିର ଆବଶ୍୍ୟକତା ଅନୁ ସାରେ ଧନ୍ଦାମଳ
ୂ କ
ତାଲିମର ଆବଶ୍୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା। ସ୍କିଲ୍ ହବ୍ ଗୁଡକ
ି ହେଉଛି
ନୋ�ୋଡାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଯାହା ଶିଳ୍ପ ପରିଦର୍୍ଶନ ଏବଂ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ
ଶ୍ରେଣୀ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପରିଦର୍୍ଶନ ଏବଂ ବ୍୍ୟୟାଗ ରହିତ ଦିବସ ମାଧ୍ୟମରେ
ବିଶ୍ୱବ୍୍ୟୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍୍ଯ୍୍ୟର ପରିଚୟ କରାଇଥାଏ।

ରଖିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏହି ଦଶନ୍ଧିକୁ 'TEKED' ବୋ�ୋଲି
ବର୍ଣଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନ୍୍ୟୟୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟେକ୍ନୋଲୋ�ୋଜିଭିତ୍ତିକ ଏକ ନୂ ତନ
ସଂସ୍କୃତର
ି ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍୍ୟକତା ରହିଛ,ି ଯେଉଁଠାରେ
ନୂ ତନ ଟେକ୍ନୋଲୋ�ୋଜି ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ
ଏବଂ ବଡ଼ ଆହ୍୍ୱୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିଧା ନଥିବ। ଏହାସହ
ଟେକ୍୍ନନୋଲୋ�ୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ଫଲୋ�ୋୟର ନୁ ହେଁ, ଲିଡର
ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ, କାରଣ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପରିବର୍ତତ୍ତତ
ପରିବେଶର ଆବଶ୍୍ୟକତା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍
ଲର୍ଣଣ୍ଣଣିଂ। ତେଣୁ ଭରତ ସ୍କିଲ୍୍ସ, ଇ-ସ୍କି ଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍୍ଲଲାଟଫର୍୍ମ ଭଳି ଅନେକ
ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି
ନୁ ହେଁ, ଆଇଆଇଟି, ଆଇଆଇଏମ୍ ଭଳି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍୍ୟୟୁଟ୍
ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍୍ସ (IIS) ନାମକ ଅତ୍୍ୟୟାଧୁନକ
ି ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଦ୍ୱାରା
ବର୍ତତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋ�ୋଜନା
କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଳଦୁ ଆ ଗାନ୍ଧିନଗର, ମୁମ୍୍ବବାଇରେ ପିପିପି
ମଡେଲ ଆଧାରରେ ପଡ଼଼ିଛ।ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ଜୋ�ୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଫି ନଟେକ୍,

କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ତାଲିମ ପଦକ୍ଷେପ
n

n

n

n

ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 'କୃ ଷି ବିସ୍ତାର ଉପ
ମିଶନ୍' ମାଧ୍ୟମରେ 7 ଦିନର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ
ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳ ସୁଯୋ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା
ପାଇଁ “କୃ ଷି ବିସ୍ତାର ଉପ ମିଶନ୍” ଅଧୀନରେ
“କୃ ଷି କ୍୍ଲନ
ଲି କ୍
ି ଏବଂ କୃ ଷି ବ୍୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର”
(ଏସି ଏବଂ ଏବିସ)ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି।
ଏହି 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୋ�ୋଡାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ
ଇନଷ୍ଟିଚ୍୍ୟୟୁଟ୍ ସାହାଯ୍୍ୟରେ ଆବାସିକ ତାଲିମ
ଦିଆଯାଏ।
କୃ ଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାପାଇଁ
ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍୍ୟ
କରାଯାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ଯୋ�ୋଜନା ମୁଦ୍ରା ଋଣ
ଯୋ�ୋଜନା ସହ ଯୋ�ୋଡ଼଼ାଯାଇଛି।

ସଂଖ୍୍ୟୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ
n

n

10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ‘ ଶିଖ
ଏବଂ ରୋ�ୋଜଗାର କର’, ନଇ ମଞ୍ଜି ଲ,
ଉସ୍ତାଦ୍, ନଇ ରୋ�ୋଶନି ଏବଂ ଗାରିବ
ନୱାଜ ସ୍ୱରୋ�ୋଜଗାର ଭଳି ସ୍କି ମ୍
ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ଏବଂ
ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ 50% ରୁ
ଅଧିକ ମହିଳା।
କୁ ଶଳୀ କାରିଗର ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ
ହୁ ନର ହାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍୍କକେଟ ଏବଂ
ସୁଯୋ�ୋଗ ଯୋ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
8.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାଷ୍ଟର, କାରିଗର
ଏବଂ କାରିଗରଙ୍କୁ 8 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ସାରା ଦେଶରେ 39 ଟି ହୁ ନର ହାଟ
ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋ�ୋଗ ଯୋ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି।
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କଭର ଷ୍ଟୋରି କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ, କୁଶଳ ଭାରତ

ଭାରତ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାରେ ପରିପର୍ଣ
ୂ ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ
କୌ�ୌଶଳ ଶିଖାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହି
ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱବ୍୍ୟୟାଙ୍କ ବି ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍୍ୟ
କରୁଛି। ବିଶ୍ୱବ୍୍ୟୟାଙ୍କ ସହ ମିଶି ସଂକଳ୍ପ ,ବଂ
ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଯିବା ସହ 15ରୁ
ଅଧିକ ଦେଶ ସହ ଏଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର
ସହଯୋ�ୋଗ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛ।ି

ସଂକଳ୍ପ

କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶରେ ଭାରତ ସହ ବିଶ୍ୱବ୍୍ୟୟାଙ୍କ୍
ଏହିକ୍ରମରେ ରାଜ୍୍ୟ-ଜିଲ୍ଲା କମିଟକ
ି ୁ ମଜଭୁତ କରିବା, ଉନ୍ନତ
ବଜାର ସମ୍ପର୍୍କ ସୃ ଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଳ୍ପସଂଖ୍୍ୟକଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ତାଲି ମ
ପ୍ରଦାନ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍

ଫେଲୋ�ୋଶିପ୍

ଉଦ୍୍ୟୟୋଗିକୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ- ଆଇଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ
ଦିଆଯାଉଥିବା କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ ତାଲି ମକୁ ସମୟ
ଅନୁସାରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୁଧାର କରିବା।
ରାଜ୍୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼଼ାଇବା ଲାଗି କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ
ଏବଂ ଉଦ୍୍ୟମିତା ମନ୍ତଣାଳୟ, ଆଇଆଇଏମ୍ବାଙ୍ଗାଲୋ�ୋର
ସହଯୋ�ୋଗରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫେଲୋ�ୋଶିପ୍ଦ୍ୱାରା
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ କୁଶଳୀ କାର୍୍ଯ୍୍ୟବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପଦକ୍ଷେପ।

ଆଜି ଦେଶର ଯୁବକ ହାକାଥନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଟେକ୍୍ନନୋଲୋ�ୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ସମସ୍୍ୟୟା
ପାଇ ଁସମାଧାନ ଖୋ�ୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ ବାହାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶର ଯୁବକ ବଦଳୁଥବ
ି ା
ଚାକିରିକ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍୍ୟକ ଅନୁ ସାରେ ନୂ ଆ ନୂ ଆ କାମ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ କାମ କରୁଛି, ଆହ୍ୱା୍ୱ ନ
ହାତକୁ ନେଉଛି, ସାହସ କରୁଛି ଆଉ ଅନ୍୍ୟକୁ ବି କାମ ଦେଉଛି।

ଆଗ୍ରିଟେକ୍, ମେଡିଟେକ୍ ଏବଂ ସ୍କି ଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଦେଶ ଅଗ୍ରଗତି ନକଲେ ଶିଳ୍ପ 4.0 ସମ୍ଭବ ନୁ ହେଁ। ସେଥିପାଇଁ
ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଟେକ୍୍ନନିକ୍ ପ୍ରଥମ’ ହେଉଛି ତାଙ୍କ
ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଆଦର୍୍ଶର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ସାଧାରଣ
ବଜେଟରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂ ତନ ଏବଂ
ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଘୋ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତ,ି ଡିଗ୍ରୀ
ପାଠ୍୍ୟକ୍ରମରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ଶପ
ି , ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଇଣ୍ଟର୍୍ନଶିପ୍
ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପାଠ୍୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୃତି। ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଦେଶ
ଯିବାକୁ ଚାହୁ ଁଥିବା ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ ପାଠ୍୍ୟକ୍ରମ
ମଧ୍ୟ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ନୂ ଆ ଆପ୍ସ
ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ବର୍ତତ୍ତମାନ ୟୁ ନକ
ି ର୍ଣଣ୍ଣ ହୋ�ୋଇଯାଉଛି ଏବଂ
ବିଶ୍ୱରେ ଇନୋ�ୋଭେସନ୍, ଇନକ୍୍ୟୟୁବେସନ ସହିତ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପର ନୂ ଆ
ସ୍୍ରରୋତକୁ ଭାରତ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା
ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଫଳାଫଳ ଯେ 2014 ପୂର୍୍ବରୁ ଯେଉଁଠାରେ
ଦେଶରେ ହାରାହାରି ଚାରି ହଜାର ପେଟେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା, ବର୍ତତ୍ତମାନ
ଏହାର ସଂଖ୍୍ୟୟା ପ୍ରତିବର୍୍ଷ 15 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହୋ�ୋଇସାରିଛ।ି
ଆଜିର ଦ୍ରୁ ତ ପରିବର୍ତତ୍ତନଶୀଳ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
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-ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୁ ଶଳୀ ଲୋ�ୋକଙ୍କର ଆବଶ୍୍ୟକତା ଅଛି। ବିଶେଷକରି
ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ସେବାରେ ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋ�ୋଇଛି। ଏହା ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ
କରି ବର୍ତତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି
ହେଉଥିବା ଏହି ସୁଯୋ�ୋଗଗୁଡକର
ି ମ୍୍ୟୟାପିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାସ
ହେଉଛି ଭାରତର ଯୁବକମାନେ ଅନ୍୍ୟ ଦେଶର ଆବଶ୍୍ୟକତା
ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। କେଉଁ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ
ସେବାରେ ନୂ ତନ ସୁଯୋ�ୋଗ ଖୋ�ୋଲୁ ଛି , କେଉଁ ଦେଶରେ, କେଉଁ
ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କ’ଣ ଆବଶ୍୍ୟକତା ରହିଛ;ି ବର୍ତତ୍ତମାନ ଭାରତର
ଯୁବକମାନେ ଏହା ସହ ଜଡ଼଼ିତ ସୂଚନା ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ସ୍କି ଲ୍
ମ୍୍ୟୟାପିଙ୍ଗ୍ ହେତୁ , ଏହିପରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ସହଜ
ହେବ। ଏହା ବ୍୍ୟତୀତ ଦେଶରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍କି ଲ୍ ମ୍୍ୟୟାପିଂ ପାଇଁ
ଏକ ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କୁ ଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ
ମ୍୍ୟୟାପିଂ କରିବାରେ ଏହି ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
କରିବ। ଏହା ସହିତ, ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ଗୋ�ୋଟିଏ କ୍୍ଲଲିକରେ କୁ ଶଳୀ
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏଥିରେ,
ବିଶେଷକରି ସେହି ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃ ତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ
ନିକଟରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼଼ି ସହରରୁ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି।

କଭର ଷ୍ଟୋରି କୌ�ୌଶଳ ଭାରତ, କୁଶଳ ଭାରତ

ଏଆଇସି ଟିଇ ସହ ଡିଜିଟାଲ୍ କୌ�ୌଶଳ ନିର୍୍ମମାଣ
n

n

n

କ୍୍ଲଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ବିଗ୍ ଡାଟା, ଡାଟା
ଆନାଲିଟକ୍ସ
ି , ସାଇବର ସିକ୍୍ୟୟୁରଟ
ି ,ି ବ୍୍ଲକ୍
ଚେନ୍, ଡ୍୍ରରୋନ୍ ଏବଂ ରୋ�ୋବୋ�ୋଟିକ୍ସ ଭଳି
ଭବିଷ୍୍ୟତରେ ଉଦୀୟମାନ କୌ�ୌଶଳର
ତାଲିମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୌ�ୌଶଳ
ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳ,ଏଆଇସିଟଇ
ି ସହ
ମିଶି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍କୌ�ୌଶଳ ନିର୍୍ମମାଣ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍।ତି
ତିନ ି ଏବଂ ଛଅ ମାସର ପାଠ୍୍ୟକ୍ରମ
ପରିଚାଳନା କରି, ଏହା ଅଧୀନରେ
1.10 କୋ�ୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ
ଦିଆଯିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର କୌ�ୌଶଳ
ବିକାଶର ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ଗଢ଼଼ି ତୋ�ୋଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଅଭୂତପୂର୍୍ବ ଆହ୍ୱା୍ୱ ନକୁ ସାମ୍୍ନନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି
ପରି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍କିଲିଂ, ରି ସ୍କିଲିଂ, ଅପ୍ସ୍କିଲିଂର ଆବଶ୍୍ୟକତା
ରହିଛି। କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରି ଣତ
କରି ବାକୁ ହେବ। ନୂ ଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ
କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାଲାଗି ହୋ�ୋଇଥିବା
ପ୍ରାୟସ ଏହି ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ହେବ।
- ଧର୍୍ମମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ- ଶିକ୍ଷା, କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଓ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରଶିପ୍

ବୈ�ୈଷୟିକ ତାଲିମ ସହିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ
ଇଣ୍ଟର୍୍ନସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବିଭାଗରେ 10
ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର, ରେଳବାଇରେ 5 ଲକ୍ଷ,
ସହଯୋ�ୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ 1
ଲକ୍ଷ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ
ଇଣ୍ଟର୍୍ନସିପ୍ ସୁବଧ
ି ା ଯୋ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।

ୟୁ ନିସେଫ ସହ ପାସ୍ପୋ�ୋର୍୍ଟ ଟୁ ଅର୍ଣଣ୍ଣଣିଂ
‘ଯୁବାହ କୌ�ୌଶଳ’ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ

ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍୍ୟୟୋଗୀ ମନୋ�ୋବୃ ତ୍,ତି ରୋ�ୋଜଗାର ଏବଂ
ସାମାଜିକ କୌ�ୌଶଳ ଦ୍ୱାରାସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ୟୁନସେ
ି ଫଓ
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍୍ଟ ମିଳତ
ି ଭାବେ ପାସ୍ପୋ�ୋର୍୍ଟ ଟୁ ଅର୍ଣଣ୍ଣଣିଂ ( ପି2ଇ)
ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍,ତି ଯାହାକୁ ଯୁବାହ କୌ�ୌଶଳ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ଇ-ଲର୍ଣଣ୍ଣଣିଂ ସମାଧାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟ ହେଉଛି, ଯୁବକଙ୍କୁ
ନିଃଶୁଳ୍କ, ଚାକରି ସମ୍୍ବନ୍ଧିତ କୌ�ୌଶଳରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ
ଉଦ୍ରେଶଗୀ, ରୋ�ୋଜଗାର ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବର ସୁଯୋ�ୋଗ
ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପି 2 ଇ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର।

ସ୍କି ଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ୍ ପ୍ରତିବର୍୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଜିର ଆବଶ୍୍ୟକତା
ଅନୁ ଯାୟୀ ତାଲିମ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍୍ୟ କରୁଛି । ଦେଶରେ ଏକ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ସ୍କି ଲିଂ ଇକୋ�ୋ-ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା ଅନୁ ଯାୟୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ
ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରି ଏପରି ଏକ ସୁଯୋ�ୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। କାରଣ
ଜଣେ ସଫଳ ବ୍୍ୟକ୍ତି କୌ�ୌଣସି ପଅକାରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ
ଆସୁଥିବା ସୁଯୋ�ୋଗକୁ ହାତଛଡ଼଼ା କରେ ନାହିିଁ। ଦକ୍ଷତା କେବଳ ଜୀବିକା
ଏବଂ ଅର୍୍ଥ ରୋ�ୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ନୁ ହେଁ। ଜୀବନ ଉତ୍ସାହ ଆବଶ୍୍ୟକ।
ଉଦ୍ଦୀପନା ଜରୁରୀ। ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଆବଶ୍୍ୟକ, ଜିଦ୍ ବି ଜରୁରୀ। ଏହା
ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ, ନୂ ଆ ଶେକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରେ। ଯୁବାବସ୍ଥା ହେଉ ବା
ବୃ ଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ଯଦି ଆପଣ ନୂ ଆ ନୂ ଆ କୌ�ୌଶଳ ଶିଖଛ
ୁ ନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନର
ପ୍ରତିଟ ି ଉତ୍ସାହ କମ୍ହେବ ନାହିିଁ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂ ତନ ଭାରତ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂ ତନ ଗତିପଥ
ବାଛିସାରିଛ ି ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ଅତୁ ଟ ରହିବ। କାରଣ ଏହା ଏବେ ଆଉ
ଭାଗ୍୍ୟ ବା କାହା ଭରସାରେ ନୁ ହେଁ, ବରଂ ଅମୃତ କାଳର ସଂକଳ୍ପଦ୍ୱାରା
ବୈ�ୈଶ୍ୱିକ ମାନକ ଅନୁ ରୂପ କୌ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଏବଂ ରୋ�ୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି
ନୀତିରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ଏମିତ ି ଏକ ନୂ ଆ ଭାରତ ଯେଉଁଥିରେ
ସୁଯୋ�ୋଗ ବି ରହିଛ ି ଆଉ ଉଡ଼଼ିବାକୁ ଆକାଶବି ଉନ୍୍ମକ୍ତ
ମୁ ଅଛି। n
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LIFE
ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫର
ଏନ୍ ଭି ରନ୍ ମେଣ୍ଟ

ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ନେତୃ ତ୍ୱ

ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତ କେତେ ଚିନ୍ତ
ତି ,
ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗଲା କିଛବ
ି ର୍୍ଷ ହେଲା ଅନୁଭବ କରିଛ।ି
ଗତବର୍୍ଷ ଗ୍୍ଲଲାସ୍ଗୋ�ୋଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋ�ୋଇଥିବା କୋପ୍- 26
ବେଠକରେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଥି
ି ଲା
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଦେଇଥିବା LiFE ( ଲାଇଫ୍
ଷ୍ଟାଇଲ୍ଫର ଏନ୍ଭିରନ୍ମେଣ୍ଟ) ମନ୍ତ୍ରକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶଂସା
କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ମଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିବା ଏହି
ମନ୍ତ୍ରର ଗୁଞ୍ଜରଣ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି
କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଜୁ ନ୍5 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋ�ୋଦୀ ଦେଶରେ LiFE MOVEMENT ଆରମ୍ଭ
କରିଲେ ତ ଈଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା
‘ ମୃ ତ୍ତିକା ବଞ୍ଚାଅ’ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ
ଭାରତର ମହତତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ ଆଲୋ�ୋଚନା
ହୋ�ୋଇଥିଲା..
26
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ପ୍ର

କୃ ତ,ି ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ପରିବେଶ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋ�ୋଟିଏ
ଗୋ�ୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନୁ ହଁନ୍,ତି ବରଂ ଏହାର ସଂସ୍କୃତ ି ଏବଂ ଧର୍୍ମ
ସହିତ ଜଡ଼଼ିତ ଗୋ�ୋଟିଏ ଗୋ�ୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପାଦାନ। ଏହି
ଉପାଦାନ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମର ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ଆମର
ପୂର୍୍ବଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁ ଳନର
ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତରେ
ି ଆମକୁ
ପରିବେଶ ଅନୁ କୂଳ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅବାଶ୍୍ୟକତା ରହିଛ।ି ଏହାହିିଁ
ଆମକୁ ସଂଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଏ ପରିସ୍ଥିତରେ
ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫର ଏନ୍ଭଭିରନ୍ମେଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର
ସାରା ଦୁ ନଆ
ି କୁ ନୂ ଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ସମର୍୍ଥ। ଭାରତ ଏ
ଦିଗରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଏହାର
ଏଜେନ୍୍ସସୀମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀରେ LiFE ନାମକ ଏକ ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ
କରିଛ।ି ଜୁ ନ୍ 5ରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଭିଡଓ
ି କନଫରେନ୍୍ସ ସିିଂ ଜରିଆରେ 'ପରିବେଶ-ଅନୁ କୁଳ
ଜୀବନଶୖଳୀ ଆନ୍୍ଦଦୋଳନ' ଅର୍୍ଥଥାତ୍ LiFE ଆନ୍୍ଦଦୋଳନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ
କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ‘LiFE Global Call for Ideas
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ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାପାଇ ଁଭାରତର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ
ବିଜୁଳି କ୍ଷମତାକୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ଯାଏ
ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷଷ୍ୟକୁ 9 ବର୍୍ଷ ପୂର୍୍ବରୁ
ହାସଲ କରିପାରିଛ।ି

•n ନିର୍ଦ୍ଧାରତ
ି ସମୟର 9 ବର୍୍ଷ ପୂର୍୍ବରୁ

ଭାରତ କୋ�ୋପ୍ 26 ନିର୍ଦ୍ଧାରତ
ି
ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ହାସଲ। 2014ରେ ସ୍ଥାପିତ
ସୌ�ୌରଶକ୍ତି ଅମଳ କ୍ଷମତା 1900
ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ହୋ�ୋଇଛି।

•n ପେଟ୍ରୋଲରେ 10% ଇଥାନଲ

ଏଲ୍ ଇଡି ବଲ୍ ବ

370
50

ମିଲିୟନ୍ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ
ଏବେଯାଏ ବିତରିତ ହୋ�ୋଇଛି।
ବିଲିୟନ ୟୁ ନଟ୍
ି ବିଜୁଳି ସଞ୍ଚୟ

40

ମିଶ୍ରଣ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ନଭେମ୍୍ବର
2022ରେ

ମିଲିୟନ୍ଟନ୍କାର୍୍ବନ
ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ହ୍ରାସ
ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ

ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋ�ୋଇଛି ଏସୀୟ ସି ଂହ
ସଂଖ୍୍ୟୟାରେ 2010ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ।
33 % ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍୍ୟୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି
2014ରୁ 2018 ମଧ୍ୟରେ।
and Papers’ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ
କୋ�ୋଣ ଅନୁ କୋ�ୋଣରୁ ବ୍୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ ପ୍ରତିନଧି
ି , ଥିଙ୍କଟ୍୍ୟୟାଙ୍କ୍,
ଏନ୍ଜଓି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଏମିତ ି ଜଳବାୟୁ ଅନୁ କୂଳ ବ୍୍ୟବହାର ପରିବର୍ତତ୍ତନ
ସମାଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିସ୍ତାର
କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ମିଶନ ଭାରତ ସରକାର, ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଶ୍ୱ ସଂସାଧନ ସଂସ୍ଥାନ,
ସାମାଜିକ ଏବଂ ବ୍୍ୟବହାର ପରିବର୍ତତ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଲ୍ ଓ ମିଲିଣ୍ଡା
ଗେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳତ
ି ଭାଗିଦାରିରେ ଆରମ୍ଭ କରଯାଇଛି।
ଲାଇଫ୍ ଆମେନ୍ଦାଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ନା କେବଳ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର
ମହତ୍ୱପୁର୍ଣଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧିକୁ କହିଥିଲେ, ବରଂ ଇନୋ�ୋଭେସନ୍ ଏବଂ
ଟେକ୍୍ନନୋଲୋ�ୋଜି ଦ୍ୱାରା ରିୟୁଜ୍, ରିଡ୍୍ୟୟୁସ୍ ଏବଂ ରି ସାଇକ୍୍ଲଲିିଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ଉପରେ ଜୋ�ୋର ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତର ଏକ ଉନ୍ନତ
ପରିବେଶ ଓ ଲୋ�ୋକ କଲ୍୍ୟୟାଣ ଲାଗି କୌ�ୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍୍ଥନ
କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛ।ି ଆମର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍୍ଡ ଆମ କଥା କହେ।
ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛ ି ଯେ, ସାରା ଦୁ ନଆ
ି ଏହି କଥାକୁ ସମର୍୍ଥନ କରୁଛି।
ମୋ�ୋର ବିଶ୍ୱସ ଲାଇଫ୍ ଅଭିଯାନ ଆମକୁ ଆହୁ ରି ଏକତ୍ର କରିବ ତଥା
ଭବିଷ୍୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। n

ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷଷ୍ୟର 5 ମାସ ପୂର୍୍ବରୁ ହାସଲ
ହୋ�ୋଇଛି। ଏଥିରୁ 550 କୋ�ୋଟି ଡଲାରୁ
ଅଧିକ ମୂଲ୍୍ୟର ଅଶୋ�ୋଧିତ ତୈ�ୈଳ
କମ୍ଆମଦାନୀ ହୋ�ୋଇଛି। କାର୍୍ବନ
ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ନିର୍୍ଗମନରେ 2.7 ମିଲିୟନ୍
ଟନ୍ହ୍ରାସ ଆସିଛ।ି କୃ ଷକଙ୍କ ଆୟରେ
ପ୍ରାୟ 5.5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ବୃ ଦ୍ଧି।

288%

•n ଅଣ ଜୀବାଶ୍୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ

ବୃ ଦ୍ଧି ହୋ�ୋଇଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର
କାୟାକଳ୍ପ ଖର୍ଚଚ୍ଚରେ। ରାଜସ୍ଥାନର
ଭାଦଲାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼
ସୌ�ୌର ପାର୍୍କ ଆରମ୍ଭ।

ମୃତ୍ତିକା ବଞ୍ଚାଅ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ

ମାଟିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁପଦକ୍ଷେପ
ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାଟି ଖରାପ ହେବା ନେଇ ବିଗତ କିଛ ି ବର୍୍ଷ ହେଲା
ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛ।ି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ସାରେ ବିଗତ 25
ବର୍୍ଷ ଭିତରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ଅମଳକ୍ଷମ ଭୂମି, ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ପରିଣତ
ହୋ�ୋଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକର
ବ୍୍ୟବହାର ଏବଂ ଗ୍୍ଲଲୋବାଲ୍ ୱାର୍୍ମିିଂ ହେତୁ ମାଟିର ପୋ�ୋଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ
ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶୁଷ୍କ ହୋ�ୋଇଯିବା। ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା
ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଚାଷ, ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ କାର୍୍ଡ, ନିମ୍୍ବଆବୃ ତ
ୟୁରଆ
ି , ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିଞ୍ଚନ, କ୍୍ୟୟାଚ୍ ଦ ରେନ୍, ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅଟଳ ଭୂଜଳ
ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଯୋ�ୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛି। ଜୁ ନ୍5 ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ
ଭବନଠାରେ ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସଡନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋ�ୋଜିତ ମୃତ୍ତିକା ବଞ୍ଚାଅ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍୍ବବୋଧିତ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋ�ୋଦୀ ମୃତ୍ତିକ ସଂକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତର 5 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ
ବାବଦରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖିଛୁ । ପ୍ରଥମେ ମାଟିକୁ ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ କରିବୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ
ଯେଉଁମାଟିରେ ଜୀବ ରହନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଟେକ୍୍ନନୋଲୋ�ୋଜି ଭାଷାରେ
Soil Organic Matterବୋ�ୋଲି କହନ୍ତି ତାହାକୁ କିପରି ସଞ୍ଚୟ
କରିବା। ତୃ ତୀୟରେ ମାଟିର ଆର୍ଦଦ୍ରତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା,
ସେଥିରେ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧି କେମିତ ି ବଢ଼଼ାଇବା। ଚତୁ ର୍୍ଥରେ ଭୂତଳ ଜଳ
ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଯେଉଁ ହାନୀ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଦୂ ର କରିବା
ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ହେବା ଯୋ�ୋଗୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି
ତାହାକୁ କିପରି ରୋ�ୋକିବା।
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ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ଜନସମର୍୍ଥ ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ

ଜନସମର୍୍ଥ ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ

ଋଣ ସଂଲଗ୍ନ ସବୁ ସରକାରୀ
ଯୋ�ୋଜନା ଏବେ ଗୋ�ୋଟିଏ ଜାଗାରେ

ନିଜ ବ୍୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍୍ବବା ଏହା ଅନୁମୋ�ୋଦନ ହେଉ, ଏବେ ସବୁ କଛ
ି ି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ହୋ�ୋଇଯାଇଛି। ଇଜ୍ଅଫ୍
ଲି ଭିଂ ଦିଗରେ ସେବାଗୁଡ଼କ
଼ି ର ଡିଜଟ
ି ାଲି କରଣ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପର୍ଣ
ୂ ଣ୍ଣ ତାହା ଆମେ ବିଗତ 8ବର୍୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ।
ଏହିକ୍ରମରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତତ୍ତମାନ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍୍ଲଲାଟଫର୍୍ମରେ ସମସ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ଯୋ�ୋଜନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା
ଋଣ ଅନ୍୍ୱୱେଷଣକାରୀମାନେ ବିନା କୌ�ୌଣସି ଅସୁବଧ
ି ାରେ ଅନଲାଇନରେ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜନସମର୍୍ଥ
ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ ନାମକ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍୍ଗରେ ଋଣ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋ�ୋଦୀ 6 ଜୁନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ...

ଅ

ର୍୍ଥ ଓ କର୍ପୋରେଟ ବ୍୍ୟୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆଇକନିକ୍
ସପ୍ତାହ ଉତ୍ସବର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଜୁ ନ୍ 6 ରେ 'ଜନ ସମର୍୍ଥ' ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ
ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ 13
ଯୋ�ୋଜନାକୁ ଗୋ�ୋଟିଏ ପ୍୍ଲଲାଟଫର୍୍ମରେ ଆଣିବା ଲାଗି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ
ନିଆଯାଇଛି। ଯାହା ନାଗରିକଙ୍କ ଋଣ ନେବା ସହଜ କରିବ। ଏହି
ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ କେବଳ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବ ନାହିିଁ, ବରଂ
ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍୍ୟ କରିବ। ଏହି
ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଗତ 8 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସଫଳତା ଉପରେ ଏକ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ପ୍ରଦର୍୍ଶନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ
କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ତତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଋଣ ସମ୍୍ବନ୍ଧୀୟ
ଯୋ�ୋଜନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଇଟରେ ନୁ ହେଁ, ବରଂ ଗୋ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ
ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅର୍୍ଥଥାତ୍ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋ�ୋଜିବାକୁ
ପଡିବ ନାହିିଁ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମର୍୍ଥ୍୍ୟ ତଥା ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ
ଜନ ସମର୍୍ଥ ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ ସାଧାରଣ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସେବାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। କାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ
ପହଞ୍ଚିବା, ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ଯୋ�ୋଗ୍୍ୟ ବ୍୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ ସୁବଧ
ି ା ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା
ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ।
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ସମ୍ପ୍ରତି 4 ଟି ଋଣ ବର୍୍ଗରେ 13 ଟି ଯୋ�ୋଜନା ଜନ
ସମର୍୍ଥ ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ
n

n

n

n

n

'ଜନ ସମର୍୍ଥ' ବର୍ତତ୍ତମାନ 4 ଟି ବର୍୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ 13 ଟି ସରକାରୀ ଯୋ�ୋଜନା
ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଉନ୍୍ମକ୍ତ
ମୁ ହୋ�ୋଇଛି। ଏଥିରେ 125 ରୁ
ଅଧିକ ଋଣଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ସାରେ ବାଛିବା ପାଇଁ
ସୁଯୋ�ୋଗ ରହିଛ।ି
ଏହା CBDT, GST, UDAY, NESL, UIDAI, CIBIL ଇତ୍୍ୟୟାଦ ି
ସହିତ ଋଣର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରେ।
'ଜନ ସମାର୍୍ଥ' ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ୍ କୃ ଷ,ି ଜୀବିକା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍୍ୟବସାୟିକ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକଳାପ ବର୍୍ଗ ଅଧୀନରେ ଋଣ ସୁବଧ
ି ା ଯୋ�ୋଗାଇବ।
3 ସରକାରୀ ଯୋ�ୋଜନା ଜନସମର୍୍ଥ ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲରେ ରହିଛ ି ଏବଂ ଏଥିରେ
ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଯୋ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୂକ୍ତ କରାଯିବ। 'ଜନ ସମର୍୍ଥ' ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲ୍
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୋ�ୋଗ୍୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ଇନ୍-ପ୍ରିନ୍୍ସପ
ସି ଲ୍ ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ
ଦେବ ଏବଂ ମନୋ�ୋନୀତ ବ୍୍ୟୟାଙ୍କକୁ ଆବେଦନ ପଠାଇବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ପର୍୍ଯ୍ୟୟାୟରେ
ସର୍୍ବଶେଷ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବ। ଏକାଧିକ ଥର ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ
ଶାଖା ପରିଦର୍୍ଶନ କରିବାର କୌ�ୌଣସି ଆବଶ୍୍ୟକତା ନାହିିଁ।
ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 3 ଟି ଯୋ�ୋଜନା, କୃ ଷି ପାଇଁ 3, ବ୍୍ୟବସାୟିକ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକଳାପ ବର୍୍ଗ ପାଇଁ 6 ଏବଂ ଜୀବିକା ଋଣ ପାଇଁ 1 ଟି ଯୋ�ୋଜନା
ଉପଲବ୍ଧ। n

ବାୟୋ�ୋଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ଏକ୍ସପୋ�ୋ- 2022

ବାୟୋ�ୋଟେକ୍ ହବ୍ ହେବାକୁ ଭାରତର ଲକ୍ଷଷ୍ୟ
ବାୟୋ�ୋଟେକ୍ ହେଉଛି ଏହିପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାର କେବଳ ଜିଡପ
ି ିରେ ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିନଥାଏ ବରଂ ଏହା ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯୋ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟିରେ ବି
ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଫଳାଫଳ ଯେ ବିଗତ 8 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବାୟୋ�ୋଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ର 8 ଗଣ
ୁ
ବୃ ଦ୍ଧି ସହିତ 80 ବିଲିୟନ ଡଲାର ପରିମାଣ ଜୈ�ୈବ ଅର୍୍ଥନୀତି ହେବାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛ।ି ବର୍ତତ୍ତମାନ ନୂତନ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ବ
଼ି ାର
ସମୟ ଆସିଛ ି ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ 9 ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରଥମ ବାୟୋ�ୋଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍୍ଟଅପ୍ ଏକ୍ସପୋ�ୋ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ...।
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ଭିଡଭଳି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ
ବାୟୋ�ୋଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ...
ଉପକରଣ, ମେଡିକାଲ ଉପକରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ
ଭାରତ ବାୟୋ�ୋ-ଟେକ୍ନୋଲୋ�ୋଜି ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 12 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ସହ
ଭିତ୍ଭ
ତି ୂ ମି, ଟିକା ଗବେଷଣା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍୍ନ ଉଠିଥିଲା,
ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଦେଶଗୁଡ଼଼ିକ ଭିତରେ ତୃ ତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର
ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଏପରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯାହା କେହି କଳ୍ପନା
କରିଛ।ି ଭାରତର ବାୟୋ�ୋ-ଇକୋ�ୋନୋ�ୋମି ବର୍୍ଷକୁ ଦୁ ଇ ଅଙ୍କରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଛି
କରିନଥିଲେ। ବାୟୋ�ୋଟେକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍୍ୟୟାନ୍୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ
ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନୋ�ୋଭେସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 46 ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋ�ୋଇଛି।
ସରକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ସମନ୍୍ୱୟ ହେତୁ ଏକ ନୂ ତନ ସଫଳତାର କାହାଣୀ
ଏହା 2021 ମସିହାରେ 81 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି 2025
ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ଏହି ଚିତ୍ର ପଛରେ ରହିଛ ି ବାୟୋ�ୋଟେକ୍
ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 150 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ଛୁ ଇବ
ଁ ା। କୋ�ୋଭିଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ପରି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡକ
ି ଉପରେ ବିଗତ 8 ବର୍୍ଷ ହେଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିରନ୍ତର
ବର୍୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୁ ଇ ଅଙ୍କ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛ।ି ବାୟୋ�ୋଟେକ୍
ଧ୍ୟାନ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଷ୍ଟାର୍ଅ
୍ଟ ପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଟଲ୍ ଇନୋ�ୋଭେସନ୍
ଇନକ୍୍ୟୟୁବେଟରଗୁଡ଼଼ିକର ସଂଖ୍୍ୟୟା ଏବଂ ମୋ�ୋଟ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7 ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଛି। 2014 ରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ଦେଶରେ କେବଳ 6 ଟି ବାୟୋ�ୋମିଶନ୍, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଭଳି ଅଭିଯାନ
ଇନକ୍୍ୟୟୁବେଟର ରହିଥିଲା, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍୍ୟୟା 75 କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ବାୟୋ�ୋଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍୍ୟ କରିଛ।ି ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ
8 ବର୍୍ଷ ପୂର୍୍ବବେ ଆମ ଦେଶରେ 10 ଟି ବାୟୋ�ୋଟେକ୍ ଉତ୍ପାଦ ଥିଲା। ଆଜି
ନୂ ତନ ଦିଗ ଦେଇ ଆଗକୁ ନେବାକୁ , ବାୟୋ�ୋଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଅ
୍ଟ ପ୍ ଏକ୍ସପୋ�ୋ
ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍୍ୟୟା 700 ଅତିକ୍ରମ କରିଛ।ି
9-10 ଜୁ ନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଆୟୋ�ୋଜିତ ହୋ�ୋଇଥିଲା।
ଏହାର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି,
“ଆମର ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୃଜନକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ବାୟୋ�ୋଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଅ୍ଟ ପରେ ନିବେଶ
5343
ଦରବାରରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ( ବିଶ୍ୱସନୀୟତା) ନୂ ଆ ଶିଖର ଛୁ ଇଛ
ଁ ।ି ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଏହି 9 ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି
2021*
ରେପ୍୍ୟୟୁଟେସନ୍ ଏହି ଦଶନ୍ଧିରେ ଭାରତର ବାୟୋ�ୋଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ର, ଭାରତର
2020
ବାୟୋ�ୋ ପ୍ରଫେସନାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ”
ଦେଶରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେତୁ ବାୟୋ�ୋଟେକ୍ନୋଲୋ�ୋଜି ଶିଳ୍ପ
2019
2018
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ସହାୟତା ପରିଷଦ (ବିଆରଏସି) ର ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଥିବା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ
2017
'ଅମୃତ କାଳ' ଅବସରରେ ଦେଶ ନୂ ଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ
ନିବେଶକ
ବର୍୍ଷ
2015 2016
ଦେଶର ବିକାଶରେ ବାୟୋ�ୋଟେକ୍ ଶିଳ୍ପର ଭୂମିକା ଅତ୍୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ।ଣ୍ଣ ’’n
*ଅସ୍ଥାୟୀ
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ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ମହାରାଷ୍ଟଟ୍ର ଗସ୍ତ

ପୁଣେରେ ସନ୍ଥ ତୁ କାରାମ ମନ୍ଦିର, ମୁମ୍ବାଇରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ ଗ୍୍ୟୟାଲେରୀ ଉଦଘାଟନ

ବିକାଶ ଏବଂ ଐତିହ୍୍ୟ
ଯେବେ ହାତ ମି ଳାନ୍ତି

ଗତ 8 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ୍
ି ୍ୟୟା
ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାରତର ବିକାଶର ସାରଥି
ହୋ�ୋଇପାରିଛ।ି ଏହାସହ ଭାରତର ମହାନ
ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତର
ି ସଂରକ୍ଷଣ ବି ଏକ
ସଙ୍ଗେ ଆଗକୁ ବଢ଼଼ୁଛ।ି କେଦାରନାଥଠାରୁ କାଶୀ
ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶ୍ରୀ
ରାମାନୁଜାଚାର୍୍ଯ୍୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ ଏହାର ଗୋ�ୋଟିଏ
ଗୋ�ୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଏହିକ୍ରମରେ ଏବେ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାନ ସନ୍ଥ ତୁ କାରାମ ମହାରାଜଙ୍କ
ଶିଳାମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବି ସାମ୍୍ନନାକୁ ଆସିଛ।ି
ଜୁ ନ୍ 14 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ�ୋଦୀ ଏହାର
ପୁନର୍ବିନ୍୍ୟୟାସ ରୂପକୁ ଉଦଘାଟନ କରି କହିଛନ୍ତି
ଯେ, ଉଭୟ ବିକାଶ ଏବଂ ଐତିହ୍୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯେମିତ ି
ଏକ ସଙ୍ଗେ ଆଗକୁ ବଢ଼଼ିବ ତାହାକୁ ଆମେ
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ।
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ନ୍ଥ ତୁ କାରାମ ୱାରକାରୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ସାଧୁ ତଥା
କବି ଥିଲେ, ଯିଏ ଅଭଙ୍ଗ (ଭକ୍ତି ଗୀତ କୁ ହାଯାଏ) ଭକ୍ତି
କବିତା ଏବଂ କିର୍ତତ୍ତନ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ
ଜନତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ। କୁ ହାଯାଏ ଯେ ଦେହୁ ରେ ରହୁ ଥିବା ସନ୍ଥ
ତୁ କାରାମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍୍ଦଦୋଳନର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଥିଲେ।
କେବଳ ୱାରକାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁ ହେଁ, ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ
ଅତୁ ଳନୀୟ ହୋ�ୋଇ ରହିଛ।ି ତାଙ୍କର ଅଭଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁ ବାଦ
କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ଶିଳା ମନ୍ଦିର ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଇଛି,
ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ
ସନ୍ଥ ତୁ କାରାମଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଥ
ତୁ କାରାମ, ବିଠଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁି ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ
ବୈ�ୈଷ୍ଣବବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ଭକ୍ତିପଦରେ ଲିଖିତ ସନ୍ଥ
ତୁ କାରାମଙ୍କ ଅନେକ ଲେଖା ଆଜିବ ି ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦଏ
ି ।
2002 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ 100
ଟଙ୍କି ଆ ରୌ�ୌପ୍୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଜାରି କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ଉଦଘାଟନ କରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ତମ
ବର୍୍ଷରେ ଦେଶ ଶତପ୍ରତିଶତ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ପଂଢରପୁରରୁ ଚାରଧାମ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ରାମାୟଣ
ସର୍କିଟ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଐତିହ୍୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ
n

n

ପଂଢରପୁର ପାଲ୍କି ମାର୍୍ଗର ଆଧୁନକୀକର
ି
ଣ
କରାଯାଉଛି ତ ଚାରଧାମ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ
ନୂ ତନ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଉଛି।
ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସାଦ ଯୋ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ତୀର୍୍ଥସ୍ଥାନ ଏବଂ ପର୍୍ଯ୍୍ୟଟନ
ସ୍ଥାନଗୁଡକ
ି ବିକାଶ କରାଯାଉଛି।
ଅଯୋ�ୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାମ ମନ୍ଦିର
ମଧ୍ୟ ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଉଛି, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ
ଧାମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନୂ ତନ ରୂପରେ
ଉପସ୍ଥିତ ହୋ�ୋଇଛି ଏବଂ ସୋ�ୋମନାଥରେ

ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ଚାଲିଛ।ି
n

n

ରାମାୟଣରେ ମହାରଥୀ ବାଲ୍୍ମମିକୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ
ସହ ଜଡ଼଼ିତ ସ୍ଥାନଗୁଡକ
ି ୁ ରାମାୟଣ ସର୍କିଟ
ଆକାରରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଆଠ ବର୍୍ଷରେ ବାବା ସାହେବ
ଆମ୍୍ବବେଦକରଙ୍କ ଜୀବନୀ ସହ ଜଡ଼଼ିତ
ସ୍ଥାନଗୁଡ଼଼ିକୁ ପଞ୍ଚତୀର୍୍ଥ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ
ବିକଶିତ ହୋ�ୋଇଛି।

ଜଳ ଭୂଷଣ ଭବନ ଏବଂ ଗ୍୍ୟୟାଲେରୀର ଉଦଘାଟନ
1885 ପରଠାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍୍ୟପାଳଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଭାବେ ପରିଚତ
ି ଥିବା ଜଳଭୂଷଣ ଭବନର
ନବୀକୃ ତ ଅଙ୍ଗକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜଭବନ ପରିସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି
ବିଲ୍୍ଡଡିିଂର ଜୀବନକାଳ ପୂରା ହେବାରୁ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନୂ ତନ କୋ�ୋଠା ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ
ପୁରାତନ କୋ�ୋଠାର ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ଗୁଣ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋ�ୋଇ ରହିଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁମ୍୍ବବାଇରେ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ
ଏକ ଗ୍୍ୟୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ, 2016ରେ, ରାଜ ଭବନରେ ଏକ ବଙ୍କର ମିଳଥି
ି ଲା
ଯାହା ପୂର୍୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳର
ି ଗୁପ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ବ୍୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।
2019 ରେ ବଙ୍କର ପୁନଃ ନିର୍୍ମମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ
ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍କରକୁ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା |

ବାସ୍ତବରେ, ଆଜି ଦେଶରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଯୋ�ୋଜନାଗୁଡକ
ି
ବିଦ୍୍ୟୟୁତ୍, ଜଳ, ଘର ଏବଂ ଚିକତ୍ସା
ି ଭଳି ଜୀବନଯାପନର ମୌ�ୌଳିକ
ଆବଶ୍୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତବ
ି ଦ୍ଧ। ସରକାର ଏସବୁ କୁ
ଯୋ�ୋଗ୍୍ୟ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ
ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆମ ଦେଶ ପରିବେଶ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ
ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଭଅନେଳି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକୃ ତ ି ଓ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି
ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁସ୍ଥ
ଭାରତ ନିର୍୍ମମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ଦେଇଛି। ଏହି ସଂକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ପୂରଣ
କରିବାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ବର୍ତତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଚାଷକୁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆକାରରେ ଆଗେଇ ନେଉଛି ଯାହା
ୱାରକାରୀ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଆଦର୍୍ଶ ସହିତ ଯୋ�ୋଡ଼଼ା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ଅନ୍ତୋଦୟ ସଂକଳ୍ପ ୱାରକାରୀ ସାଧୁ ତୁ କାରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ
ହୋ�ୋଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କର
ଆଦର୍୍ଶ ଅନେକ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋ�ୋଗାଇଥାଏ। ସେମାନେ
ଅନ୍୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଏବଂ ଏକ ଦୟାଳୁ ସମାଜର ବିକାଶ
ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପରି
ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁ କାରାମଙ୍କପରି ସାଧୁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ

ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି
ମଣିଷ ଜନ୍୍ମରେ
ସବୁଠାରୁ ଦୁ ର୍୍ଲଭ
ହେଉଛି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ
ସତ୍ ସଙ୍ଗ। ଥରେ
ସନ୍ଥଙ୍କ କୃପା ଲାଭ
ହୋ�ୋଇଯାଏ ତ ଈଶ୍ୱର
ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି
ଦେହୁ ର ଏହି ପବିତ୍ର
ତୀର୍୍ଥଭୂମିକୁ ଆସି
ମୋ�ୋତେ ଏହି ଅନୁ ଭବ
ହେଉଛି।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ
ବୀର ସବରକରଙ୍କୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ
ହାତକଡ଼଼ିକୁ ବଜାଇ ତୁ କାରାମଙ୍କ ଅଭଙ୍ଗ ଗାଉଥିଲେ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ତୁ କାରାମ
ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଳା ମନ୍ଦିରର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାବାଦ୍ ଜଳ
ଭୂଷଣ ଭବନ ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀ ଗ୍୍ୟୟାଲେରୀର ଉଦଘାଟନ ବି କରିଥିଲେ।
ମୁମ୍୍ବବାଇ ସମାଚରର ଦୁ ଇଶତାବ୍ଦୀ ମହୋ�ୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲେ।

200 ବର୍୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ମୁମ୍୍ବବାଇ ସମାଚାର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍୍ବବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା କୁ ର୍୍ଲଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ
ମୁମ୍୍ବବାଇ ସମାଚାରର ଦ୍ୱିଶତାବ୍ଦୀ ମହୋ�ୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସାପ୍ତାହକ
ି ଭାବରେ ମୁମ୍୍ବବାଇ ସମାଚାରର ମୁଦ୍ରଣ ଫରଦୁ ନ୍ଜୀ
ମରଜ୍ବାନ୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୁ ଲାଇ 1, 1822 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିଲା।
ଏହା 1832 ରେ ଦୈ�ୈନକରେ
ି
ପରିଣତ ହୋ�ୋଇଥିଲା। 200 ବର୍୍ଷ
ଧରି ଏହି ଖବରକାଗଜ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋ�ୋଇଚାଲିଛ।ି
ଏହି ଅନନ୍୍ୟ ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଏକ ଡାକଘର
ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। n
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କ୍୍ୟୟାବିନେଟ୍ନିଷ୍ପତ୍ତି

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ର ନୂ ଆ ସୁଯୋ�ୋଗ ଖୋ�ୋଲିଛି ‘ଅଗ୍ନିପଥ’

ସାମର୍୍ଥ୍୍ୟବାନ ଯୁବକଙ୍କୁ
ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନୂ ଆ ପିଢ଼଼ି
ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତିଟ ି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶର ମଳ
ୂ ଦୁଆ ହୋ�ୋଇଥାଆନ୍ତି। ଯୁବ ମନ ସର୍୍ବଦା ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ପରିପର୍ଣ
ୂ ଣ୍ଣ ହୋ�ୋଇଥାଏ।
ଯୁବଶକ୍ତିର ବିକାଶ ବିନା ଦୁନିଆର କୌ�ୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିିଁ। ପୁଣି ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ଯୁବ ବହୁଳ
ରାଷ୍ଟ୍ର। ଦେଶର ଯବ
ୁ କମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଦୁ ଇଟି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଯି ହେଉଛି 'ଅଗ୍ନିପଥ'
ଯୋ�ୋଜନା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ 4 ବର୍୍ଷ ସେବା କରିବା ଲାଗି ଯୁବକଙ୍କୁ ସୁଯୋ�ୋଗ ମିଳବ
ି । ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସନ୍ତା
ଦେଢ଼ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସକୋ�ୋରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ମିଶନ ମୋ�ୋଡରେ 10 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ନିଯକ୍
ୁ ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା
ଆତ୍ମନିର୍୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଯବ
ୁ ଶକ୍ତି ଭାରତ ନିର୍୍ମମାଣରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତତ୍ତନର କାରକ
ହେବେ...

ଭା

ରତର ଯୁବ ଶକ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, କୁ ଶଳୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ କରିବାଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତତ୍ତମାନ ଏହି ଯୁବ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ନୂ ତନ
ଦିଗ ଦେବା ତଥା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ପରିବର୍ତତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂ ତନ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ
'ଅଗ୍ନିପଥ' ଯୋ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି। ଏହି ଯୋ�ୋଜନାକୁ ଜୁ ନ୍ 14 ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍୍ୟୟାପାର କ୍୍ୟୟାବନେ
ି ଟ୍
କମିଟ ି ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ କରିଛ।ି ଏହି ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 17.5 ବର୍୍ଷରୁ 21 ବର୍୍ଷ ବୟସର
ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 4 ବର୍୍ଷ ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ଯୋ�ୋଗଦେବାର ସୁଯୋ�ୋଗ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ବର୍୍ଷ
ପାଇଁ ଏହି ବୟସ ସୀମାରେ 2 ବର୍୍ଷ କୋ�ୋହଳ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିପଥ ହୋ�ୋଇଛି ଯୁବାବର୍୍ଗଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଠାରୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ହୋ�ୋଜନା।

ଏହି ସୈ�ୈନିକ ହେବେ ଅଗ୍ନିବୀର
n

n

n

ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋ�ୋଜନାରେ ଏବେ ସିପାହୀ ପଦରେ ନୂ ତନ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିବୀର କୁ ହାଯିବ।
ସେମାନେ 4 ବର୍୍ଷ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ସେନାରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋ�ୋଗ ପାଇବେ।
ପୁଣି ଚାରିବଷର୍୍ଶ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 25 ପ୍ରତିଶତଙ୍କୁ
ଦୀର୍୍ଘ ସମୟ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ସେନାରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋ�ୋଗ ଦିଆଯିବ।
ଅର୍୍ଥଥାତ୍ 4 ବର୍୍ଷ ପରେ, ଏହି ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ସଶସ୍ତ୍ର
ବାହିନୀରେ 15 ବର୍୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ଆୟୋ�ୋଗ ପାଇଁ ଯୋ�ୋଗ୍୍ୟ ହେବେ।
ଏହି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍୍ମଚାରୀମାନେ ଚାରି ବର୍୍ଷର ସେବା ପରେ ଏକଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା,
ବୈ�ୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ପୋରେଟ୍
ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଏକ ନୂ ତନ ଚାକିରରେ
ି ସାହାଯ୍୍ୟ କରିବ। ଏହି ଯୋ�ୋଜନା
ଅନ୍ତର୍୍ଗତ ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘୋ�ୋଷଣା କରାଯିବ।

ଯୋ�ୋଗ୍୍ୟତା ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି
n
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ଅଗ୍ନିବୀର ହେବାକୁ , ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ହେବା ଆବଶ୍୍ୟକ। ଦେଶର
ଯେକୌ�ୌଣସି ଯୁବକ ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 17.5 ରୁ 21 ବର୍୍ଷ ମଧ୍ୟରେ,
ସେମାନେ ଏଥିଲାଗି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ବର୍୍ଷ ସର୍୍ବବୋଚ୍ଚ

ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ବୟସ ସୀମାରେ ୨ବର୍୍ଷ କୋ�ୋହଳ କରାଯାଇଛି।
n

n

ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍୍ଗତ, ସେନା, ବାୟୁ ଏବଂ ନୌ�ୌସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ
ଏକ ଅଲ-ଇଣ୍ଡିଆ ମେରିଟ୍-ଆଧାରିତ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁ
ଯୁବକମାନେ ଦଶମ ପରେ ଆଗ୍ନିବୀର ହେବେ, ସେମାନେ ନିଜେ ସେନାଠାରୁ
ଦ୍ୱାଦଶ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବେ।

କ୍୍ୟୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଦେଢ଼ ବର୍୍ଷରେ 10 ଲକ୍ଷ
ଯୁବକଙ୍କୁ ନୂ ତନ ଚାକିରି

ଏହି ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାରିବର୍୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 46,000 ଯୁବକ ଚଳିତ
ବର୍୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ପ୍ରତିବର୍୍ଷ
ଏହିପରି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ।

ଦରମା ଏବଂ ସୁବଧ
ି ା
n

n

n

ପ୍ରଥମ ବର୍୍ଷରେ, ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ମାସିକ 30,000 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳବ
ି , ଯେଉଁଥିରୁ
9 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେବା ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା ହେବ। ସେନା ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର
ଅର୍୍ଥ ଅତିରକ୍ତ
ି ଭାବେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଆଙ୍କକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ
ବର୍୍ଷରେ ମାସକୁ 33,000 ହଜାର, ତୃ ତୀୟ ବର୍୍ଷରେ ମାସକୁ 36,500 ଏବଂ
ଚତୁ ର୍୍ଥ ବର୍୍ଷ ପାଇଁ ମାସକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା
ସହିତ, ରାସନ, ୟୁ ନଫ
ି ର୍୍ମ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ଭତ୍ତା ନିୟମ ଅନୁ ଯାୟୀ ଦିଆଯିବ।
ଚାରି ବର୍୍ଷର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସେବା ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ
11.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଟିକସମୁକ୍ତ ହେବ। ଅଗ୍ନିବୀର
ପେନ୍୍ସନ୍ କିମ୍୍ବବା ଗ୍ରାଚ୍୍ୟୟୁଇଟିର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିିଁ।
ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ 48 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବୀମା କଭର ମିଳବ
ି । ଅତିରକ୍ତ
ି ଏକ୍ସ ଗ୍ରାସିଆ,
ସାମରିକ ସେବା ସମୟରେ ମୃତ୍୍ୟୟୁ ହେଲେ 44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରକ୍ତ
ି ଏକ୍ସଗ୍ରାସହ
ବିକଳାଙ୍ଗ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳବ
ି , ଯାହା ଅଧୀନରେ 75, 50 ଏବଂ 25 ପ୍ରତିଶତ
ଅକ୍ଷମତା ଆଧାରରେ 44, 25 ଏବଂ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ
n

ଏହି ଯୋ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସେନାରୁ ଅବ୍୍ୟୟାହତି ହେବା ପରେ ଅଲଗା
ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ଲାଗି ବ୍୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେନା
ଚାକିରି ସମୟରେ ବୈ�ୈଷୟିକ ତାଲିମ, ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍୍ବବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ
ସୁଯୋ�ୋଗ ଦିଆଯିବ। କର୍ପୋରେଟ୍ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଲାଗି ଏହା
ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍୍ୟ କରିବ।

ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇ ଁଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ
n

n

n

ପ୍ରତିବର୍୍ଷ ପ୍ରାୟ 60 ହଜାର କର୍୍ମଚାରୀ ଭାରତୀୟ ସେନାରୁ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତି।
ଏହି ଖାଲି ପଦବୀରେ ଖୋ�ୋଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେନା 100 ରୁ ଅଧିକ ରାଲିର
ଆୟୋ�ୋଜନ କରିଥାଏ। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଗ୍ନିପଥ ସ୍କି ମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି
କରାଯାଇପାରିବ।
ସେନାରେ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ, ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋ�ୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍୍ୟ
ହେଉଛି ସେନାବାହିନୀରେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରୁଥିବା ସୈ�ୈନକ
ି ମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ
ହ୍ରାସ କରିବା। ବର୍ତତ୍ତମାନ ଜଣେ ସୈ�ୈନକଙ୍କ
ି
ହାରାହାରି ବୟସ 32 ବର୍୍ଷ କିନ୍ତୁ
ନୂ ତନ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଏହା 26 ବର୍୍ଷକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଏକ କଠୋ�ୋର-ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁବକ ଚୟନ
କରାଯିବ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତ ି ଏବଂ ଆବଶ୍୍ୟକତା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ
ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଧିକ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ପ୍ରସ୍ତୁତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ତରରେ ରହିବ।

ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍୍ଥଥୀଙ୍କ
ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ଦେଢ଼ ବର୍୍ଷରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗରେ
ଦଶ ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଅଧୀନରେ କରାଯିବ। ତାହା ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ 1850
ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦନ
ି ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ବିଭାଗ
ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ କର୍୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତ ି ସମୀକ୍ଷା
କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ
ଖାଲିପଡ଼଼ିଥିବା ପଦବୀରେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମିଶନ
ମୋ�ୋଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ନୂ ତନ ଚାକିରଗ
ି ୁଡ଼଼ିକ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼଼ିକ ପାଇଁ
ପୋ�ୋଷ୍ଟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା (ନାଗରିକ), ରେଳବାଇ ଏବଂ
ରାଜସ୍ୱ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋ�ୋଗ୍୍ୟ ଯେ ଗତବର୍୍ଷ
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାଜ୍୍ୟସଭାରେ ଏକ
ପ୍ରଶ୍୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମାର୍ଚଚ୍ଚ 1, 2020
ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗରେ 8.72 ଲକ୍ଷ
ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତରେ
ି
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ
ଯେ ବର୍ତତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍୍ୟୟା ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଥାନ୍ତା, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋ�ୋଦୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ
କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ
ମୋ�ୋଟ 40 ଲକ୍ଷ 4,000 ପଦବୀ ରହିଛ,ି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ
31 ଲକ୍ଷ 32 ହଜାର କର୍୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ। ଏହିପରି,
8.72 ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍୍ୟକତା ଅଛି। n
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ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 7 ବର୍୍ଷ

ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଆତ୍ମନିର୍ର
୍ଭ ଭାରତର

ସାଧନା ଓ ସଂକଳ୍ପ

ଟେକ୍ନୋଲୋ�ୋଜି ଏବଂ ଇନୋ�ୋଭେସନ୍ରୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ଭାରତରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ
ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୈ�ୈଷୟିକ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ, ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ଭାରତର
ସାଧନା ଏବଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସଶକ୍ତ ହେଉଥିବା ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃ ଷ୍ଟି କରିଛ।ି
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍କରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଧାରା ଜୁ ଲାଇ 1, 2015ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିଲା।
ଆଜି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହାଭିଯାନ, ସରକାର ଏବଂ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍୍ୟବଧାନ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ
ବ୍୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁବଧ
ି ା ଓ ସମସ୍୍ୟୟାର ସମାଧାନ କରି ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛି…।
34

ନ୍୍ୟ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | ଜୁଲାଇ 1-15, 2022

ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ଏହି ସଂଖ୍୍ୟୟାରୁ ବୁଝନ୍ତୁ କେତେ
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅର୍୍ଥ ସମୟ,
ଶ୍ରମ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅର୍୍ଥ ଶୀଘ୍ର ଫାଇଦା,
ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଫାଇଦା ହୋ�ୋଇଥାଏ। ଡିଜିଟାଲ୍ 
ଇଣ୍ଡିଆର ଅର୍୍ଥ ସର୍୍ବନିମ୍ ୍ନ ସରକାର,
ସର୍୍ବବାଧିକ ଶାସନ ହୋ�ୋଇଥାଏ। ଡିଜିଟାଲ୍ 
ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇ ଁଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା
ଧାରା ଓ ଗତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଉ

ତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶାହାଜାହାନପୁରରେ ରହୁ ଥିବା ଗୁରୁଦୀପ ସିଂଙ୍କର
ଯେତେବେଳେ କୌ�ୌଣସି ରୋ�ୋଜଗାର ଉତ୍ସ ନଥିଲା ସେ ଏକ
ସିଏସ୍ସି ଖୋ�ୋଲିଲେ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁଦୀପ ବୃ ଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଭାବୀ
ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସେବା ଯୋ�ୋଗାଉଛନ୍।ତି ଗୁରୁଦୀପ କହନ୍,ତି ‘ ମୁଁ ଜଣେ
ସିଏସ୍ସି ଭିଏଲ୍ଇ ହୋ�ୋଇଥିବାରୁ ଗର୍୍ବ ଅନୁ ଭବ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ 20
ଜଣଙ୍କୁ ନିଯକ୍ତି
ୁ ଦେଇଛି।
ଗୁରୁଦୀପଙ୍କଠାରୁ ଟିକଏ
ି ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଲଦାଖର
ଜୋ�ୋନେଡ୍ରୋ ଏମ୍ ସାଙ୍ଗମାଙ୍କର। ସାଙ୍ଗମାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଜୀବନ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବର୍୍ଷକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ବ୍୍ୟୟାଙ୍କକୁ
ଯିବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା। ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ତିନ ି କିଲୋ�ୋମିଟର ଦୂ ରରେ ଥିବାରୁ
ଜୋ�ୋନେଡ୍ରୋଙ୍କୁ ଅସୁବଧ
ି ା ହେୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତତ୍ତମାନ ସେ ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍
ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍।ତି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍୍ବବାର ଧନ୍୍ୟବାଦ ଦେବାସହ ଜୋ�ୋନେଡ୍ରୋ ଉମଙ୍ଗ
ଆପ୍ ଡାଉନଲୋ�ୋଡ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନୁ ମୋ�ୋଦିତ ବାୟୋ�ୋମେଟ୍ରିକ୍
ଉପକରଣ କିଣବ
ି ାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍୍ଶ ଦେଇଛନ୍।ତି
ବିହାରର ଚନ୍ଦନ କୁ ମାର ଜଣେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ, ଯିଏକି
2016ରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ କିଣଥି
ି ବା କାର ପାଇଁ ଋଣ ଚାଲିଥିଲା। ଋଣ
ଶୁଝଥି
ି ଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଋଣ କ୍୍ଲୟ
ଲି ରାନ୍୍ସ ଡକ୍୍ୟୟୁମେଣ୍ଟ ଆସି ନଥିଲା।
ସେତେବଳେ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଏକ ଭଡ଼଼ାଘରେ ସେ କହୁ ଥିଲେ। ଋଣ
ପରିଶୋ�ୋଧ ହେଲାପରେ ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାକୁ ସବୁ ଡକ୍୍ୟୟୁମେଣ୍ଟ
ପଠାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋ�ୋଗୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନଥିବା
ଚନ୍ଦନଙ୍କ ବହୁ ତ କାମରେ ଆସିଥିଲ ଡିଜଲ
ି କର। ସେ ଏବେ
ସେଠାରୁଆବଶ୍୍ୟକ ଡକ୍୍ୟୟୁମେଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ଲୋ�ୋଡ୍କରି ବ୍୍ୟବହାର କରୁଛନ୍।ତି
ଯେତେବେଳେ 2021 ମସିହାରେ କାରଟି ଦୁ ର୍୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋ�ୋଇଥିଲା,
ସେତେବେଳେ ସେ ବୀମା ଦାବି ପାଇଁ ଡିଜଲୋ�ୋକରର
ି
ୁ ଡାଉନଲୋ�ୋଡ୍
ହୋ�ୋଇଥିବା ପଞ୍ଜିକରଣ କାର୍୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ବୀମା
କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏମିତ ି ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛ ି ଯେଉଁଥିରୁ ବୁ ଝହେ
ି ବ ଯେ 1 ଜୁ ଲାଇ
2015 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିବା
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିପରି ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିଛ।ି ସର୍୍ବନିମ୍୍ନ
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ପ୍ରତ୍୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ
ଆର୍ଥିକ ବର୍୍ଷ 2014-2015 ରୁ 2
ଜୁନ, 2022 ଯାଏ ପ୍ରାୟ 2.27
ଲକ୍ଷ କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ୍ଆକାଉଣ୍ଟକୁ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜାମ୍ଟ୍ରିନିଟ ି
ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଜନିତ ପଇସା
ଚୋ�ୋରିକୁ ରୋ�ୋକାଯାଇପାରିଛ।ି
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ଜାନୁ ୟାରୀ 2022 ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ, ସାରା ଦେଶରେ 132 କୋ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଆଧାର ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଇ-ମାର୍୍କକେଟପ୍୍ଲଲେସ୍ (ଜେମ୍) ରେ 25.52 ହଜାର କୋ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ମୂଲ୍୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍୍ଲଲାଟଫର୍୍ମରେ 40
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍୍ୟବସାୟୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ଡିଜ ି ଲକରର 9.23 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋ�ୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ
ଲକରରେ 5.10 ବିଲିୟନ ଡକ୍୍ୟୟୁମେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭରତ
ନେଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ସାରା ଦେଶରେ 1.77 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅପ୍୍ଟଟିକାଲ ଫାଇବର କେବୁ ଲ ଏବଂ ଆନୁ ଷଙ୍ଗିକ
ଉପକରଣ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
2014 ମସିହାରୁ ଇ-ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 5.70
କୋ�ୋଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଗୋ�ୋଟିଏ
ବଜାରର ସଂକଳ୍ପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିବା ଇ-ନାମ୍ ପ୍୍ଲଲାଟଫର୍୍ମରେ
1.73 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକୃ ତ ହୋ�ୋଇଛନ୍ତି।
ଦେଶରେ 45.55 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନ ଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ
ଖୋ�ୋଲାଯାଇଛି। 4.94 ଲକ୍ଷ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର (ସିଏସସି)
ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି ଯାହା ସେବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋ�ୋଗାଉଛି।
ଇଣ୍ଡିଆ ପୋ�ୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ
ଦ୍ୱାରରେ 1.02 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୋ�ୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ
ହୋ�ୋଇଛି। ନ୍୍ୟୟାସନାଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋ�ୋର୍୍ଟଟାଲରେ 8.39 କୋ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି।
ଉମଙ୍ଗ ମୋ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ 20,527 ସେବା ସହିତ 279 ଟି
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ 33 ଟି ରାଜ୍୍ୟ
ଏଜେନ୍୍ସ ସିର 1417ଟି ସେବା ଅନ୍ତର୍୍ଭଭୁକ୍ତ କରେ।
ଇ –ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ପ୍ରମାଣିତ ଦସ୍ତଖତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ଫେବୃ ଆରୀ 2022 ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 29 କୋ�ୋଟି ଇ-ହସ୍ତାକ୍ଷର ଜାରି
କରାଯାଇଛି।
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ଏକୀକୃତ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍( ୟୁ ପିଆଇ)

ରୁପେ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ:

ଏକ ମୋ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍୍ଲଲିକେସନ୍ ଉପରେ ଏହି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍୍ଲଲାଟଫର୍୍ମ
ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଧିକ ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ହୋ�ୋଇପାରିବ। ଫେବୃ ଆରୀ 2022
ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ, 229 ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ ୟୁପିଆଇ ସେବା ଉପଳବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି।

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲୋବାଲ ପେମେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍୍କ। 70 କୋ�ୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର
RuPay କାର୍୍ଡ ଅଛି | ଏହି ସହଜ-ବ୍୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା RuPay ପେମେଣ୍ଟ
ଗେଟୱେ ସିଙ୍ଗାପୁର, ୟୁଏଇ, ଭୁଟାନ, ନେପାଳରେ ଚାଲିଛ।ି

ମୋ�ୋବାଇଲ୍ ହ୍୍ୟୟାଣ୍ଡସେଟ ଉତ୍ପାଦନ:

ଇ-ଜିଲ୍ଲା ମିଶନ୍ ମୋ�ୋଡ୍ ପ୍୍ରରୋଜେକ୍୍ଟ (MMP):

ହ୍୍ୟୟାଣ୍ଡସେଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବର୍ତତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ
ରହିଛ।ି 2014 ରେ, ସେଲୁ ଲାର୍ ଫୋ�ୋନ୍ ଏବଂ ପାର୍୍ଟସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଲାଗି
ଏଠାରେ କେବଳ ଦୁ ଇଟି କାରଖାନା ଥିଲା, ଯାହା 2021 ରେ 200 କୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଛି।

ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋ�ୋଜନା ଏହା ଅଧୀନରେ ରହିଛ।ି
ଦେଶର 709 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 3916 ଟି ଇ-ଜିଲ୍ଲା ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି।

ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇ ଁପଦକ୍ଷେପ
ଡିଜଟ
ି ାଲ ମୁଦ୍ରା: ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍୍ଷର ବଜେଟରେ
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍୍ୟୟାଙ୍କ ଡିଜଟ
ି ାଲ ମୁଦ୍ରା ଅର୍୍ଥଥାତ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ଟଙ୍କା ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଘୋ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଟଙ୍କା, ଯାହା ବର୍ତତ୍ତମାନ ଆମର ଭୌ�ୌତିକ
ମୁଦ୍ରା, ଏହାର ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଫର୍୍ମ ହେବ, ଯାହା
ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ତଦାରଖ ହେବ।
ଇ-ପାସପୋ�ୋର୍୍ଟ ସେବା: ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍୍ଷରେ
ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇ-ପାସପୋ�ୋର୍୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ
ଭାରତ ସରକାର ଘୋ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ
ଇ-ପାସପୋ�ୋର୍୍ଟ ପାଇଁ ଚିପ୍ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ
କରିଛ,ି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଏମ୍୍ବବେଡ୍ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍୍ସ ସି
ଆଇଡେଣ୍ଟିଫି କେସନ୍ (IFID ଚିପ୍) ଅଛି ଏବଂ
ଆଣ୍ଟେନାକୁ ପଛ କଭରରେ ଏକ ଇନଲେଡ୍ ଭାବରେ
ଏମ୍୍ବବେଡ୍ କରାଯାଇଛି।
ଚଳିତ ବର୍୍ଷ 5G ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି: 5G
ପ୍ରୟୋ�ୋଗର ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍୍ଶନ ପାଇଁ 224
କୋ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍୍ୟୟରେ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ 5G ଟେଷ୍ଟ
ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। 5G ସ୍ପେକ୍୍ଟ୍୍ରମର
ନିଲାମକୁ କ୍୍ୟୟାବନେ
ି ଟ୍ ଅନୁ ମୋ�ୋଦନ କରିଛ।ି 2022
ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 5G ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି।

ସରକାର-ସର୍୍ବବାଧିକ ଶାସନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଦେଶରେ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁ ଇଙ୍ଗ୍
ବିଜ୍ନେଇ ଏବଂ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁ ର୍୍ନନୀତିର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା
ପାଇଁ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରୁଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ କହିଛନ୍,ତି “ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରୂପରେ ଦେଶ
ଏକ ନୀରବ ବିପ୍ଳବର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛ।ି ଡିଜଟ
ି ାଲ କାରବାର କୃ ଷକଙ୍କ ଜୀବନରେ
ଅନେକ ଅଦୃ ଶ୍୍ୟ ପରିବର୍ତତ୍ତନ ଆଣିଛ।ି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସଶକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଭାରତକୁ
ଏହି ଦଶନ୍ଧିର 'ଟାକେଡ' ଭାବେ ତିଆରି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍୍ବରୁ
କହୁ ଥଲେ, ଗରିବମାନେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଶସ୍ତା ତଥ୍୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି
ନାହିିଁ, ସେମାନେ ଆଜି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶକ୍ତି ଅନୁ ଭବ କରୁଛନ୍’ତି ’।
ନିତ ି ଆୟୋ�ୋଗଙ୍କ ରିପୋ�ୋର୍୍ଟ ’ ନୂ ଆ ଭାରତ ପାଇଁ ରଣନୀତି @75’ ରେ
ଏହି ସଙ୍କେତ ସାମ୍୍ନନାକୁ ଆସିଛ ି ଯେ, 2022-2023 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ବିଭାଜନକୁ ଶେଷ କରିବାର ଆବଶ୍୍ୟକତା ରହିଛ।ି ଏହି ପରିସ୍ତ
ଥି କ
ି ୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ
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ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ:
ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନବସୃଜନ,
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ଏବଂ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର। ଏହି କାରଣରୁ
ଭାରତ ସରକାର 2015 ରେ ନ୍୍ୟୟାସନାଲ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ମିଶନ
(NSM) ଅଧୀନରେ 2022 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 74 ଟି ଅନୁ ଷ୍ଠାନକୁ ଉଚ୍ଚ
ଗଣନା ସୁବଧ
ି ା ଯୋ�ୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ପରମ ସିଦ୍ଧି ଏଆଇ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦ୍ରୁ ତ ସୁପର
କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯାହା 2015 ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଦୁ ନଆ
ି ର 500
ଟପ୍ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାଲିକାରେ ଏହା 63 ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛ।ି

କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାକ୍ଷରତା ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି
ଜୁ ନ୍ 2015 ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଜାତୀୟ ନମୁନା ସର୍୍ବବେକ୍ଷଣ କାର୍୍ଯ୍ୟୟାଳୟର
71 ତମ ରାଉଣ୍ଡର ରିପୋ�ୋର୍୍ଟରେ ଦର୍୍ଶଶାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 14-29 ବର୍୍ଷ ବୟସର ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ 1000 ଲୋ�ୋକ
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋ�ୋଇଥିଲେ। 75 ତମ ରାଉଣ୍ଡର
ରିପୋ�ୋର୍୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ , ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, 29.4 ପ୍ରତିଶତ
ପୁରୁଷ ଏବଂ 15-29 ବର୍୍ଷ ବୟସର 17.6% ମହିଳା ଏକ
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋ�ୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛ।ି ସମାନ
ବୟସ ବର୍୍ଗରେ 60.6 ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର 50.9
ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋ�ୋଇଥିବା
ଜଣାପଡିଛ।ି

ରଖି ସରକାର 2014ରୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍।ତି
ନ୍୍ୟୟାସନାଲ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ ଏବଂ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ
ନାମକ ଦୁ ଇଟି ଯୋ�ୋଜନା କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ ହୋ�ୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାର୍ଚଚ୍ଚ 31, 2022
ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ 53.67 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଗ୍ରାମୀଣ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନରେ 6 କୋ�ୋଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ
ପରିବାରରେ ଜଣେ ବ୍୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ସାକ୍ଷରତା ଆଣିବାକୁ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋ�ୋଜନାରେ 5.78 କୋ�ୋଟି
ପ୍ରାର୍୍ଥଥୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ 4.90 କୋ�ୋଟି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋ�ୋଇଛନ୍।ତି
ଫେବୃ ଆରୀ 25, 2021ରେ ସରକାର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍୍ୟୟା (ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ
ଗାଇଡଲାଇନ ଏବଂ ଡିଜଟ
ି ାଲ ମିଡଆ
ି ଆଚରଣ ସଂହିତା), ନିୟମ 2021ରେ
ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏବଂ ଡିଜଟ
ି ାଲ ବ୍୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୋ�ୋଲା, ନିରାପଦ,
ନିର୍୍ଭରଯୋ�ୋଗ୍୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା
ଦିଆଯାଇଛି। n

ସଂସ୍କାର

ଜିଏସ୍ଟିକୁ 5 ବର୍୍ଷ

ଗୋ�ୋଟିଏ ଦେଶ
ଗୋ�ୋଟିଏ ଟିକସ

ରା

ଷ୍ଟ୍ର ନିର୍୍ମମାଣର ରାସ୍ତାରେ ଏମିତ ି କିଛ ି ମୁହୂର୍ତତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ
ଯାହା ଆମକୁ ଆମ କାର୍୍ଯ୍୍ୟର ଏକ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ନୂ ଆ ମାର୍୍ଗ ଦେଖାଏ। ସେମିତ ି ଏକ ପ୍ରୟାସ
ହେଉଛି ଜିଏସ୍ଟି ବା ଦ୍ରବ୍୍ୟ ଓ ସେବା କର ବ୍୍ୟବସ୍ଥା। 30 ଜୁ ନ୍ରାତି ତଥା 1
ଜୁ ଲାଇର ପ୍ରଥମ ସକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଣୟନ। ଦେଶରେ
ଚାଲୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର ବ୍୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇ ରାଜ୍୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାରବାର
ଲାଗି ଗୋ�ୋଟିଏ କର ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଗଲା ଆଉ ତାହା ଜିଏସ୍ଟି ଭାବେ
ପରିଚତ
ି ହେଲା। ଦେଶର କାରବାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବ୍୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ନୂ ଆ
ଦିଗ ନିର୍ଣୟ
ଣ୍ଣ କରିଲା। ଦେଶର ଅର୍୍ଥନୀତିକୁ ନୂ ଆ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଇଲା। ଏହି
ବ୍୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା 5 ଶହରୁ ଅଧିକ କର ବ୍୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ
କରାଯାଇ ‘ଏକ ଦେଶ-ଏକ ଟିକସ’ ବ୍୍ୟବସ୍ଥାରେ କଶ୍୍ମମୀରଠାରୁ ପୋ�ୋର୍୍ଟବ୍୍ଲଲେୟାର
ଏବଂ ଗୁଜରାଟଠାରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯାଏ ଲାଗୁ କରାଗଲା।
ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ପୂର୍୍ବରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିକସ
ଦର ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା। ସମାନ ସେବା ବା ଦ୍ରବ୍୍ୟପାଇଁ ରାଜ୍୍ୟଗୁଡ଼଼ିକରେ
ଟିକସ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେୁ ଥିବାରୁ ଦର ବି ଅଲଗା ରହୁ ଥିଲା। ଏଣୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ
ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁ ଥିବା ଲୋ�ୋକେ ଯେଉଁ ରାଜ୍୍ୟରେ ଶସ୍ତାରେ ଜିନଷ
ି ମିଳୁଥିଲା ସେ
ରାଜ୍୍ୟରୁ ମଗାଉଥିଲେ। ପୁଣି ସେତିକି ନୁ ହେ,ଁ ବ୍୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼଼ିକୁ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିକସ ପାଇଁ ଆବଶ୍୍ୟକ କାଗଜ ପତ୍ର ରସିଦ ଦାଖଲ କରିବାକୁ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଫି ସ ଦୌ�ୌଡ଼଼ୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଟିକସ ଫାଙ୍କି ହେବା
ସହ ବ୍୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋ�ୋଟିଏ ଜିନଷ
ି ଲାଗି ଏକାଧିକ ବାର କର
ଦେବାକୁ ପଡ଼଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏସବୁ ଆଉ ନାହିିଁ।
ଆଉ ଏହି ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ବର୍୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ସଏହି ବ୍୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ୨୭ ପ୍ରକାର ଟିକସର ଏକୀକରଣ ହୋ�ୋଇଛି। ପୂରା

ଆଜି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟ ି କୋ�ୋଣରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ
ଚାଲି ଛ।ି ସମସ୍୍ୟୟାର ଗଳି ଭିତରେ ଅନେକ ଦିଗହରା
ହୋ�ୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା 75
ବର୍୍ଷ ଭିତରେସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣଣ୍ଣ ଆନ୍ତର୍୍ଜଜାତକ
ି
ଭୂମିକା ନିର୍୍ବବାହ କରୁଛି। 2014 ପରେ ଆରମ୍ଭ
ହୋ�ୋଇଥିବା ସଂସ୍କାରମଳ
ୂ କ ପଦକ୍ଷେପ ହେତୁ ଏହା
ସମ୍ଭବ ହୋ�ୋଇପାରିଛ।ି ଆଇନ ଏବଂ ଅନୁପାଳନ
ଭିତରେ ଥିବା ବୁ ଢ଼ଆ
଼ି ଣି ବସାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବାରୁ ଆଜି
ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାରର ସୁଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଛ
ି ।ି
ଏମିତ ି ଏକ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଜିଏସ୍ଟ ି ବା ଦ୍ରବ୍୍ୟ ଓ
ସେବା କର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱପ୍୍ନ ଦେଖିଥିଲେ
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା କାର୍୍ଯ୍୍ୟକାରୀ
ହୋ�ୋଇଥିଲା ସତର ବର୍୍ଷ ପରେ, 1 ଜୁଲାଇ
2017ରେ...।

ଭାରତ ଗୋ�ୋଟିଏ ବଜାରରେ ପରିଣତ ହୋ�ୋଇଛି। ଅନ୍ତରାଜ୍୍ୟ ନାକାକୁ ହଟାଇ
ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟକସ ନରହିବାରୁ ସହରକୁ ଜିନଷ
ି ଆସିବା ଓ ବିକ୍ରି ହେବା
ସହଜ ହୋ�ୋଇପାରିଛ।ି ଫଳରେ ସୀମାରେ ରହୁ ଥିବା ଲୋ�ୋକଟି ଭିନ୍ନ ଦର ଆଉ
ସହରରେ ରହୁ ଥିବା ଲୋ�ୋକଟି ଆଉ ଗୋ�ୋଟିଏ ଦର ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିିଁ।
ବିଭନ୍ନ ରାଜ୍୍ୟ ମନୋ�ୋରଞ୍ଜନ ଟିକସ ବାବଦରେ 35% ରୁ 110% ଯାଏ
ଟିକସ ଅସୁଲ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଛ
ି ।ି 235ଟି
ସାମାନ ଉପରେ 31 ପ୍ରତିଶତ ବା ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଦରରେ ଟିକସ ଲାଗୁଥିଲା।
ଏବେ ସେ ଟିକସକୁ ହଟାଇ 10 ସାମାନ ଛାଡ଼଼ି ଅନ୍୍ୟ ସବୁ ଥିରେ ଟିକସ ହାର
28% କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋ�ୋକ ବ୍୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦୈ�ୈନନ୍ନ
ଦି
ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ଦର ଶୂନରୂ 5% ଭତରେ ରଖାଯାଇଛି। ରିଟର୍ଣଣ୍ଣ ଏବେ
ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହୋ�ୋଇଛି। ଆକଳନ ଓ ମୂଲ୍୍ୟୟାୟନ ବି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି।
ଜିଏସ୍ଟି ଭାରତକୁ ଗୋ�ୋଟିଏ କର ବ୍୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାନ୍ଧିବାର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ
ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ଆଜି ନିଜ ଲକ୍ଷଷ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବା ସହ ବ୍୍ୟବସାୟିକ
ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋ�ୋଇପାରିଛ,ି ଦେଶର ଜିଡପ
ି ିକୁ ଏକ ନୂ ଆ ରୂପ ମିଳଛ
ି ।ି
ଏହାର ପରିମଣା ସ୍ୱରୂପ, ଛୋ�ୋଟ ହୁ ଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ବ୍୍ୟବସାୟୀ ଏବେ ସହଜରେ
ବ୍୍ୟବସାୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଜରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକସ ଫାଇଲ୍
କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଜିଏସ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଟିକସ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ସରଳ ହୋ�ୋଇପାରିଛ।ି
ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍୍ୟବସାୟରେ ନୂ ଆ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ ହୋ�ୋଇଛି। ପୁଣି
ବିଦେଶୀ ବ୍୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍୍ୟବସାୟ କରିବା
ଆହୁ ରି ସହଜ ହୋ�ୋଇଯାଇଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସନ୍ତା
ବର୍୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ ପାଳନ
କରୁଛୁ ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍୍ଥନୀତିକ 2025 ସୁଦ୍ଧା 5 ଟଅିଲିୟନ ଅର୍୍ଥନୀତିରେ
ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ରଖୁଛୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଜିଏସ୍ଟି ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ।
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ସଂସ୍କାର

ଜିଏସ୍ଟିକୁ 5 ବର୍୍ଷ

ଅନେକ ଫର୍୍ମ ଦାଖଲର ଯୁଗ ଶେଷ
ଜିଏସ୍ଟର
ି Full Form ହେଉଛି Goods And Services Tax। ଓଡ଼଼ିଆରେ କହିଲେ ଦ୍ରବ୍୍ୟ ଏବଂ
ସେବା କର। 1 ଜୁ ଲାଇ 2017 ରୁ ଲାଗୁ ହୋ�ୋଇଥିବା ଜିଏସ୍ଟକ
ି ୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ Good and
Simple Tax ବୋ�ୋଲି କହିଥିଲେ।
ଫର୍୍ମ ବର୍୍ଗ

ଜିଏସ୍ଟି ପୂର୍୍ବରୁ ( ଭାଟ୍ )

ଜିଏସ୍ଟି ପରେ

ଅନୁ ବନ୍ଧ

317		

0

ଚାଲାଣ

12		

1

ଘୋ�ୋଷଣା

32 		

0

ଫର୍୍ମ	

122		

11

ଟଆନ୍ ଜଟ
ି ୍ ଫର୍୍ମ	

2		

0

ୱର୍୍କଶିଟ୍	

4 		

0

ଇନ୍ ଭଏସ୍ଫର୍୍ମମାଟ	

5		

0

ରେଜିଷ୍ଟର

1		

0

ଯୋ�ୋଗ

495		

12

ଜିଏସ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼଼ିବା ସହ ରି ଟର୍ଣଣ୍ଣ
ଫାଇଲ୍ ସଂଖ୍୍ୟୟା ବଢ଼଼ିଛ।ି କଳାବଜାରୀ ଓ ତସ୍କରୀ
ଆଶଙ୍କା କମ୍ହୋ�ୋଇଛି। ପୂରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ
ସବୁ ବସ୍ତୁ ର ଦର ସମାନ ରହିଛି।

ଉପଭୋ�ୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଲାଭ
ଏକ ରି ପୋ�ୋର୍୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ପରି ବାରର ମାସି କ ଖର୍ଚଚ୍ଚ ଜିଏସ୍ଟି
ଲାଗୁ ହେବାପରେ ପ୍ରାୟ 4 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ବସ୍ତୁ	

ପୂର୍୍ବ ଟିକସ ଦର

ପର ଟିକସ ଦର

ଗୁଣ୍ଡ ଦୁ ଗଧ
୍

6%

5%

ଚା

6%

0

ଗହମ

2.5%

0

ଅଟା

3.5%

0

ସୂର୍୍ୟ୍ଯ୍ ମୁଖୀ ତେଲ

6%

5%

ଚିନି

6%

5%

1,40,885

ଏବେଯାଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ

4 ନାରେ
ଁ ଜିଏସ୍ଟି ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଏସ୍ଟ ି : Central Goods and
Service Tax (CGST)।
ଯଦି ଦୁ ଇ ରାଜ୍୍ୟ ଭିତରେ କୌ�ୌଣସି କାରବାର ହେଉଛି ତ
ରାଜୃ ହିସାବରେ SGST ଦେବାକୁ ହୋ�ୋଇଥାଏ।
ରାଜ୍୍ୟ ଜିଏସ୍ଟ ି : (SGST)| State Goods
and Service Tax
ଭାବେ ପରିଚତ
ି । ଯଦି କୌ�ୌଣସି କାରବାର ଗୋ�ୋଟିଏ
ରାଜ୍୍ୟରେ ଦୁ ଇ ପକ୍ଷରେ ହେଉଛି, ତେବେ SGST
ଦେବାକୁ ପଡ଼଼ିବ।
ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋ�ୋରି ଜିଏସ୍ଟ:ି Union
Territory Goods and Service Tax
ଯଦି କୌ�ୌଣସି କାରବାର ଦୁ ଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ
ଭିତରେ ହେଉଛି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଟିକସ
ଆଧାରରେ UTGST ସଂଗ୍ରହ ହେବ।
ଇଣ୍ଟିକ୍ରେଟେଡ୍ଜିଏସ୍ଟ ି : (IGST)Integrated
Goods and Service Tax
ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପଇଠ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ
ଦୁ ଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିତରେ ହେୁ ଛ ି
ସେଠାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦୁ ଇ ରାଜ୍୍ୟର ଅଂଶ IGST
ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପଇଠ ହେବ। ଏଥିରୁ କେନ୍ଦ୍ର
ରାଜ୍୍ୟର ଭାଗ ଦେଉଛି। n
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ରାଷ୍ଟଟ୍ର

କୋ�ୋଭିଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼଼େଇ

ଡାକ୍ତର ଦିବସ- 1 ଜୁଲାଇ

ମାନବତ୍ତ୍ୱର

ଦେବଦୂ ତ

ଭଗବାନ ଥରେ ଜୀବନ ଦେଇ ଏକ ଜୀବକୁ ପଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍୍ବବାର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ
ଆମେ କୋ�ୋଭିଡ ଭଳି ଏକ ବୈ�ୈଶ୍କ
ୱି ବିପର୍୍ଯ୍୍ୟୟ ହେତୁ ଆମ ଘରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀ ହୋ�ୋଇ ରହିଥିଲୁ , ସେତେବେଳେ
ଡାକ୍ତର ହିିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଠିଆ ହୋ�ୋଇଥିଲେ। ଏକ
ରିପୋ�ୋର୍୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୋ�ୋଭିଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼଼େଇ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 1490 ଡାକ୍ତର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍୍ଗ କରିଥିଲେ,
ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋ�ୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍୍ଷ ଜୁ ଲାଇ 1ରେ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର
ଦିବସରେ ଆସନ୍ତୁ , ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମନବତ୍ୱର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା…

ଡାକ୍ତର ବିଧାନଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପାଳନ
କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଦିନଟି ଆମର ଡାକ୍ତର, ଆମର
ଚିକିତ୍ସକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍୍ଶର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ।
ବିଶେଷକରି , ଆମର ଡାକ୍ତରମାନେ କୋ�ୋଭିଡ ଅବଧିରେ
ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେବା କରି ଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଏକ
ଉଦାହରଣ। 130 କୋ�ୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁ ଁ
ଦେଶର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଧନ୍୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା
ଜଣାଉଛି। - ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

29 ଜାନୁ ୟାରୀ 2020; ପୁଣେସ୍ଥିତ ନ୍୍ୟୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍୍ୟୟୁଟ୍ ଅଫ୍
ଭାଇରୋ�ୋଜିର ଲ୍୍ୟୟାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟା ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ଟିମ୍ ତିନ ି ଜଣଙ୍କ
ନମୁନାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋ�ୋଭିଡ ଭୂତାଣୁ ପାଇଲେ। ଏହି ତିନ ି
ଜଣ କିଛଦ
ି ନ
ି ପୂର୍୍ବରୁ ବୁ ହାନରୁ ଫେରିଥିଲେ। ମାମଲା ଯେତେବେଳେ
ନିଶ୍ଚିତ ହୋ�ୋଇ ସାମ୍୍ନନାକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଲା। ଏହା ଏମିତ ି ଏକ ସଂକ୍ରମଣ ଥିଲା ଯାହାର ଚିକତ୍ସା
ି
ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ
କେବଳ ପୁଣେସ୍ଥିତ ି ନ୍୍ୟୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍୍ୟୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋ�ୋଲୋ�ୋଜି
ପାଖରେ ହିିଁ କୋ�ୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ଥିଲା। ଏହି ଅଜଣା ରୋ�ୋଗର
ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍୍ୟୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଆହୁ ରି ସମସ୍୍ୟୟା ଥିଲା
ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ଭିତ୍ଭ
ତି ୂ ମି ମଧ୍ୟ ରୋ�ୋଗକୁ ନିନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ
ନଥିଲା। ଗୋ�ୋଟେ ନୂ ଆ ଭାଇରସ, ଯାହାସହ ଲଢ଼଼େଇ କରିବାର କୌ�ୌଣସି
ଫର୍୍ମମୁଲା ପୁଣି ଭାଇରସ୍ ଖୁବ୍ ଯଲ୍୍ଦଦି ତାହାର ରୂପ ବଦଳାଉଥିଲା। ଅର୍୍ଥଥାତ୍
ବିପଦ ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଆମ ବୈ�ୈଜ୍ଞାନିକ,
ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାହାର ଚିକତ୍ସା
ି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିବା
ଲାଗି ନିୟମିତ ଉଦ୍୍ୟମ ଚଳାଇଲେ। ଶକ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ
କଡ଼଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଗଲା। ତା’ ସହ ଦିନ ରାତି କୋ�ୋଭିହ୍ସହ ଲଢ଼଼ି ଗୋ�ୋଟିଏ
ଗୋ�ୋଟିଏ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ପଣ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ
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ରାଷ୍ଟଟ୍ର

କୋ�ୋଭିଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼଼େଇ

ଭାରତରେ 195 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଟିକା ଡୋ�ୋଜ
n

n

n

n

ଏହି ଟିକା ପରିମାଣରେ ସମଗ୍ର ଆଫ୍ରିକାକୁ ପ୍ରଥମ
ଡୋ�ୋଜ୍ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋ�ୋଜ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ
ତୃ ତୀୟାଂଶକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ୟୁ ରୋ�ୋପର ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍୍ୟୟାରେ ଉଭୟ
ଡୋ�ୋଜ ପ୍ରୟୋ�ୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 50
ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋ�ୋଜ୍ବି
ଦିଆଯାଇପାରେ।
ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ
ଉଭୟ ଡୋ�ୋଜ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁ ରି
ଟିକା ବଞ୍ଚିବ।
ସମଗ୍ର ଓସେନିଆ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍୍ୟୟୁଜିଲ୍୍ୟୟାଣ୍ଡ ଏବଂ
ଅନ୍୍ୟୟାନ୍୍ୟ ଦେଶ) କୁ 20ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ଟିକା
ଦିଆଯାଇପାରେ।

ଦେଶର 89% ଲୋ�ୋକ ଉଭୟ ଟିକା ପାଇଛନ୍ତି
କୋ�ୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ଅଧୀନରେ 16 ଜୁ ନ୍ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ
ଦେଶରେ 195.67 କୋ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ ଭାରତର 89% ରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋ�ୋକ
ଏହି ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥି ସହିତ, 12 ରୁ 14
ବର୍୍ଷ ବୟସର 75% ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣର
ପ୍ରଥମ ଡୋ�ୋଜ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁ ନ୍ 16 ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ,
58,215 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ରୋ�ୋଗୀ ରହିଥିବାବେଳେ ଗତ
24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 12,213 ନୂ ତନ ସଂକ୍ରମିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ
କରାଯାଇଛି।
ଏସବୁ ଉଦ୍୍ୟମ ଆମ ଦେଶର ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍୍ୟୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁ
ନଥିଲା। ପରିସ୍ତ
ଥି ି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ କଠୋ�ୋର ହେଉଥିଲା। ତଥାପି
କୋ�ୋଭିଡ୍ ସମୟରେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍୍ୟୟାରେ ଭାରତରେ
ସଂକ୍ରମଣ, ମୃତ୍୍ୟୟୁ ହାରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଡ଼଼େବଡ଼ ବିକଶିତ ତଥା
ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ତୁ ଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିଥିଲା। କୌ�ୌଣସି ବି ଗୋ�ୋଟିଏ
ଜୀବନ ଅସମୟରେ ଚାଲିଯିବା, ସେତିକି ଦୁ ଃଖ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ
କୋ�ୋଭିଡ୍ରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଏହାର ବହୁ ତ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ
ଆମର ପରିଶ୍ରମୀ ଡାକ୍ତର, ଆମର ହେ୍ ଥକେୟାର ୱର୍୍କର ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ
ଲାଇନ୍ୱର୍୍କରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ।

ସତର୍୍କତା ଅବଲମ୍୍ବନ କରିବାକୁ ରାଜ୍୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ
ଅଞ୍ଚଳଗଡ
ି ୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ୁ କ
40
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ଏଇଥିପାଇ ଁଭାରତରେ ଜୁଲାଇ 1 କୁ
ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତରଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ
କରାଯାଏ
ଭାରତରେ ଜୁ ଲାଇ 1 କୁ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ
ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେଶର ମହାନ ଡାକ୍ତର
ତଥା ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର ପୂର୍୍ବତନ ମୁଖ୍୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍୍ଟର ବିଧାନ
ଚନ୍ଦ୍ର ରୟଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।
ସେ 1 ଜୁ ଲାଇ 1882 ରେ ପାଟନାରେ ଜନ୍୍ମଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲେ ଏବଂ 1962 ମସିହାରେ 80 ବର୍୍ଷ
ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍୍ୟୟୁ ହୋ�ୋଇଥିଲା। ଦେଶର ହାତ
ଗଣତି ମହାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟଙ୍କୁ
ଗଣାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କ ଅବଦାନ
ଯତେଷ୍ଟ ରହିଥିଲା। ବିଧାନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର
ରୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତଥା ସାମାଜିକ
କର୍୍ମମୀ, ଆନ୍୍ଦଦୋଳନକାରୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ରାଜନେତା ଥିଲେ।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ସକ୍ରିୟ
ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟ
ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋ�ୋଟିଏ ଜିନଷ
ି ବହୁ ତ
ଲୋ�ୋକପ୍ରିୟ ଯେ ସେ ଯାହା ରୋ�ୋଜଗାର କରୁଥିଲେ
ତାହାକୁ ଦାନ କଥିଦେଉଥିଲେ। 1961 ମସିହାରେ
ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ "ଭାରତ
ରତ୍ନ" ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡା ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର
ରୟଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍୍ଥଥେ, 1991 ମସିହାରୁ ଭାରତରେ
ପ୍ରତିବର୍୍ଷ ଜୁ ଲାଇ 1 ରେ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳନ
କରାଯାଉଛି।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କୋ�ୋଭିଡ -19 ସଂକ୍ରମଣର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼଼ୁଥିବା
ମାମଲାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ ସମସ୍ତ
ରାଜ୍୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍୍କ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍।ତି ନୂ ତନ
ମାମଲାଗୁଡ଼଼ିକର ପ୍ରତିରୋ�ୋଧ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ
ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସେ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭୀୟ 13
ଜୁ ନରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ
ଭିଡଓି କନଫରେନ୍୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବୈ�ୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈ�ୈଠକରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 'ହର ଘର ଦସ୍ତାକ
2.0 ଅଭିଯାନ' କୁ ତ୍ୱରାନ୍୍ୱୱିତ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁ ରୋ�ୋଧ
କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତ ି ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁ ଥିବା ଲୋ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକା
ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। n
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ଅନେକତା ଭିତରେ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ଭାରତ
ପାଇ ଁ ଆଣିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା
ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ,ି ଚାଲି ଚଳଣ, ଖାଦ୍୍ୟପେୟକୁ ଆମର
ଦୁର୍୍ବଳତା ବୋ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ
ଯେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ବ୍ରିଟଶ
ି ଶାସନ କବଳରୁ
ମୁକ୍ତି କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଏହା
ଆମର ଦୁର୍୍ବଳତା ନହୋ�ୋଇ ଶକ୍ତି ରେ ପରିଶତ
ହେଲା। ଆମର ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ହିିଁ
ଭାରତ ଗଠନର ମଳ
ୂ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଆଉ ଆଗଙ୍ଗା
ଗୋ�ୋଦାବରୀ, କଚ୍ଛରୁ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗର ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ
ସବୁ ଠି ଗୋ�ୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା ତାହା ହେଲା
‘ଏକ ଭାରତ- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’। ଏଥିରୁ ଜାତ ଚେତନା
ଆମକୁ ଜୀବନ ଦର୍୍ଶନର ମାର୍୍ଗ ଦେଖାଇବା ସହ
ଦେଶ ଗଠନର ମନ୍ତ୍ର ବି ପଢ଼଼ାଇଲା...।

ଆମେ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ
ପାଳନ କରୁଛୁ। ଶହ ଶହ ବର୍୍ଷ ଧରି
ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି ଆମେ
ଯେଉ ଁଲମ୍ବା ଲଢ଼଼େଇ ଲଢ଼଼ିଥଲ
ି ୁ ସେଥିରେ
ବଡ଼ ଶକ୍ତି କ’ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାହା
ହେଲା- କବେ ହାର ସ୍ୱୀକାର କରୁ ନଥିବା
ଆମ ଆଦର୍୍ଶ। ଆମର ତାକତ ହେଉଛି
ନ୍୍ୟସ୍ତସ୍ୱାର୍୍ଥରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ମାନବ ସେବାରେ
ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ବା। ମାନବତା ପାଇ ଁଚିନ୍ତା
କରି ବା ଆଉ ଏଥିପାଇ ଁଜୀବନ ଅତିବାହିତ
କରି ବା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବରେ
ଆମେ ଏହି ଆଦର୍୍ଶକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଅଗ୍ରସର
ହେଉଛୁ। - ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ହାନ ସଂଘର୍୍ଷ ଏବଂ ବଳିଦାନ ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କଲୁ । ଏହି ସଂଘର୍୍ଷ ଓ ସଂଗ୍ରାମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ
ମୋ�ୋଡ଼ ଦେଇଥିବା ତଥା ଦେଶପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍୍ଗ କରିଥିବା ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ଦେବା ଏବଂ ଦେଶର ଗୌ�ୌରବମୟ ଅତୀତକୁ ନବପିଢ଼ଙ୍
଼ି କୁ ପରିଚୟ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ
ମହୋ�ୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ । ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ଅହିଂସା ମାର୍୍ଗକୁ ଆପଣାଇ ମଧ୍ୟ ଉପନିବେଶବାଦରୁ ମୁକ୍ତି
ମିଳପ
ି ାରେ ଏହି ଆଦର୍୍ଶକୁ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ସାବ୍୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଖାଇଥିଲା ଭାରତ। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର 75
ବର୍୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଥିବା ‘ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ’
କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 25,000 ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋ�ୋଜନ କରାଯାଇଛି। ‘ନ୍୍ୟୟୁ
ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର’ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଟସ
ି ଂଖ୍୍ୟୟା ପାଠକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବୀରଗାଥାକୁ
ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ।ି ଏହିକ୍ରମରେ ଏଥର ‘ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ’ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ
ସୁମନ୍ତ ମେହେଟ୍ଟା, ପଞ୍ଜାବର ବୀରାଙ୍ଗନା ସୁଶୀଲା ଚୈ�ୈନ ତ୍ରେହାନ, ପଶ୍ଚି ମ ବଙ୍ଗର ସୁପୁତ୍ର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ
ଚାଟାର୍୍ଜଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼଼ିଶାର ଅଲେଖ ପାତ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋ�ୋଲି ଆଶା...।

ସୁମନ୍ତ ମେହେଟ୍ଟା, ଯାହାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍୍ଭରୁ
ଜନ୍୍ମ ହେବାକୁ ଚାହିଥି
ଁ ଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି
ଜନ୍୍ମ: 1ଜୁ ଲାଇ 1877 | ମୃ ତ୍୍ୟୟୁ: 15 ଡିସେମ୍୍ବର 1968

ଜଣେ ଚିକତ୍ସ
ି କ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚତ
ି ଥିଲେ
ସମନ୍ତ
ୁବ୍ରିଟିଶ୍ମେହେଟ୍ଟା
 ଭାରତରେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼଼ି ଫେରିବା ପରେ ସେ

ଭାବେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ନିର୍୍ବବାହ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଶଷ୍ଠା ଓ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିବାର
ସମନ୍୍ୱୟ ଦେଖି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି କହିଥିଲେ ,’ଆସନ୍ତା ଜନ୍୍ମରେ ସେ ଶାରଦା
ବରୋ�ୋଦା ରାଜ୍୍ୟର ମୁଖ୍୍ୟ ଚିକତ୍ସ
ି କ ନିଯକ୍ତ
ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଗର୍୍ଭରୁ ଜନ୍୍ମ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍’ତି ।
ୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ
ଶାରଦା ମେହେଟ୍ଟା। ଜଣେ ଲେଖକ ତଥା ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିଚତ
ି ି
1928 ମସିହାରେ ସୁମନ୍ତ ମେହେଟ୍ଟା ବାର୍୍ଦଦୋଲି ସତ୍୍ୟଗ୍ରାହରେ
ଥିଲା। ହେଲେ ଶାରଦା ଦେଶ ପାଇଁ କିଛ ି କରିବାକୁ ଚାହୁ ଥି
ଁ ଲେ। କିନ୍ତୁ
ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସତ୍୍ୟୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ
ତାହା ହୋ�ୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଅସ୍ମ
ଥି ଜ୍ଜାର କୌ�ୌଣସି କୋ�ୋଣରେ
ସେ ସରବନ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହିସମୟରେ ତାଙ୍କର
ଏହି ଭାବନା ବି ରହିଥିଲା। ଲୋ�ୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତଥା ରାଜନୀତିକ
ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷମତା ଦେଖି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏବଂ ମହାତ୍ମା
ସ୍ତରରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋ�ୋଇ ଦେଶ ପାଇଁକାର୍୍ଯ୍୍ୟ
ଗାନ୍ଧୀ ବିଶେଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋ�ୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ
କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁ ଥି
ଁ ଲେ, ହେଲେ ତାହା ହୋ�ୋଇପାରୁ
ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍୍ଦଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ
1928 ବାରଦୋ�ୋଲି
ନଥିଲା। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏପରି ମନ ଦେଇ ସୁମନ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲେ
ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକଥର
ସତ୍୍ୟୟାଗ୍ରହରେ
ଚାକିରି କରି ସମାଜ ସେବା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋ�ୋଇପାରୁ
କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଅମାନ୍୍ୟ ଆନ୍୍ଦଦୋଳନରେ
ନାହିିଁ। ଏଣୁ ସେ ଏବଂ ଶାରଦା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ
ଭାଗ
ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୋ�ୋଲିସ ଗିରଫ କରି
ସୁମନ୍ତ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ
ଭେଟିବା ଆସିଲେ। ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତପରେ
ଗୁଜରାଟର ଜାଲଲପୁର ଜେଲରେ ହାଜର କରିଥିଲା।
ଭାଗିଦାରୀ
ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍୍ୟୟାପକ ପରିବର୍ତତ୍ତନ ଆସିଲା।
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍୍ଦଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାରୁ
ଅବି
ସ୍ମ
ରଣୀୟ
ରହିବ।
ଆଉ ସୁମନ୍ତ ଚିକତ୍ସ
ି କରୁ ପରିଣତ ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା
ତାଙ୍କୁ ସାବରମତି, ବିଶାପୁର ଏବଂ ନାଶିକ୍ ଜେଲରେ
ସେନାନୀ ଭାବେ ଏଣୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ସୁମନ୍ତ
5 ବର୍୍ଷ ବିତାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଜଣେ ପରିବେଶବିତ୍
ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ
ତଥା ପ୍ରକୃ ତ ି ଉପାସକ ହୋ�ୋଇ ସେ ଦେଶୀ ଏବଂ
ହୋ�ୋଇଥିଲେ। ପୂର୍୍ବରୁ ୟୁ ରୋ�ୋପ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ମ୍୍ୟୟାଡାମ କାମା,
ଆୟୁ ର୍୍ବବେଦିକ ଚିକତ୍ସା
ି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋ�ୋପ କରିଥିଲେ। ସେ
ଶ୍୍ୟୟାମ ଜୀ କୃ ଷ୍ଣ ବର୍୍ମମା ଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍୍ଜଜୀଙ୍କ ଭଳି ଦେଶ ସେବକଙ୍କୁ
1936 ମସିହାରେ କାଲୋ�ୋଲ ନିକଟସ୍ଥ ସେର୍୍ଥଥା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ
ଭେଟିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ଥି
଼ି ଲା। ଏତିକି
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ କୃ ଷକ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଲ୍୍ୟୟାଣ
ନୁ ହେ,ଁ ରାମକୃ ଷ୍ଣ ପରମହନ୍୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ଧାର୍ମିକ
ତଥା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ,
ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ବି ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ଥି
଼ି ଲା।
ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ଓ ପଦବୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ
ବାସ୍ତବରେ ସୁମନ୍ତ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ନଥିଲେ।
ଉଭୟ ଶାରଦା ଓ ସୁମନ୍ତ ନିଜକୁ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଦୂ ରେଇ ରଖୁଥିଲେ।
କୁ ହାଯାଏ ଜଣେ ପତ୍ନୀ, ମା, ଭଉଣି ଏବଂ ଝିଅ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା
ଏହାପରେ ସାରା ଜବୀନ ଉଭୟଙ୍କର ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ରଚନାତ୍ମକ
ସହ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍୍ମମୀ, ଶିକ୍ଷାବତ୍
ି ଏବଂ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ
କାର୍୍ଯ୍୍ୟରେ ବିତଥି
ି ଲା।
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ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ

ଅଲେଖ ପାତ୍ର: 18 ବର୍୍ଷ ବୟସରୁ ହି ଁ
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ
ଜନ୍୍ମ: 1ଜୁ ଲାଇ 1923, ମୃ ତ୍୍ୟୟୁ: 17 ନଭେମ୍୍ବର 1999

ଅ

ଗଷ୍ଟ ୧୯୪୨ ମସିହା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାରଙ୍କ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ। ସହର
ବଜାର, ପୁର ପଲ୍ଲୀ ସମସ୍ତେ କର ବା ମର ଆହ୍୍ୱୱାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ସାମିଲ୍ହେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଅଲେଖ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମାତ୍ର 18 ଛୁ ଇଁଥାଏ।
ବାରବାଟୀ ପଡ଼ଆ
଼ି ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ
ଭାଷଣକୁ ଶୁଣି ନିଜେ ବି ଉତ୍ସର୍୍ଗଗୀକୃ ତ ହେଲେ ଦେଶ ମାତୃ କାର ସେବା
ପାଇଁ। ଯୋ�ୋଜନା ହେଲା ନିମାପଡ଼଼ା ଥାନା ଆଗରେ ବିକ୍୍ଷଷୋଭ ପ୍ରଦର୍୍ଶନ
ହେବ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ପୁଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍୍ୟକ୍ତ ହୋ�ୋଇ
ଥାନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଘଣ୍ଟାସ୍ଥଳରେ
ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶହୀଦ ହେଲା। ହେଲେ ଅଲେଖ ବର୍ତ୍ତିବାରେ
ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ପୁରୀ ଜେଲ୍ରୁ
ମୁକୁଳବ
ି ା ପରେ ବି ସେ କେବେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ
କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଖସି କଲି କତା ପଳାଇଲେ। ଆଉ
ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିକୁ ଅଜ୍ଞାତ ରଖି।
1921 ମସିହା ଜୁ ଲାଇ ପହିଲାକୁ ଜନ୍୍ମତ
ମି ଅଲେଖ ସର୍୍ବଦା ଦେଶ
ଭକ୍ତି ଓ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋ�ୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଅଜ୍ଞାତ ରହି
ଦେଶ ସେବା କରିବା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୋ�ୋଲକତା
ଆସୁଥିବା ମହାନ ସ୍ୱାଦୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗୋ�ୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଆଚାର୍୍ଯ୍୍ୟ
ହରିହରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଶ ପାଇଁ

ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ଗୋ�ୋପନ ନରଖିପାରି ଟ୍ରେନ୍ରେ ପୁରୀ
ଆସିଲେ। ହେଲେ ଏଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପୁଣି ଗିରଫ
କରିଲେ। ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅଲେଖ ସର୍୍ବଦା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ମାର୍୍ଗରେ ନିଜକୁ ନିୟୋ�ୋଜିତ କରିଥିଲେ। ନିଜେ
ସୁତା କାଟିବା, କପଡ଼଼ା ଧୋ�ୋଇବା, ପାଇଖାନା ସଫା କରିବା ଆଦି କାର୍୍ଯ୍୍ୟ
କରୁଥିଲେ। ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ସେ ଅନେକ ଦିନ ପାଇଁ ଓ୍ୱାର୍ଦ୍ଧା
ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍୍ଗରେ
ରଚନାତ୍ମକ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱରାଜ,
ଗୃହ ଶାସନ ଏବଂ ଅନ୍୍ୟ ସର୍୍ବବୋଦୟ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ
କରିଥିଲେ। ସେଯତେବେଳେ ସେ ଓଡ଼଼ିଶା ଫେରିଲେ ସେତେବେଳଠାରୁ
ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଗଠନ ତଥା ରଚନାତ୍ମକ କାର୍୍ଯ୍୍ୟ
ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍୍ଭର ହେବାକୁ ପ୍ରେରିତ
କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେ
ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନୀତ ହୋ�ୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ଷମତାଠୁ ଦୂ ରରେ
ରହି ସର୍୍ବଦା ଜନ କଲ୍୍ୟୟାଣ କାର୍୍ଯ୍୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋ�ୋଜିତ କରିଥିଲେ।
17 ନଭେମ୍୍ବର 1999 ମସିହାରେ 76 ବର୍୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ନିଧନ
ହୋ�ୋଇଥିଲା।

ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଁଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ
ଚାଟାର୍୍ଜଜୀ ଆପଣାଇଥିଲେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭୂମିକା
ସ୍ୱା

ଜନ୍୍ମ: 1 ଜୁ ଲାଇ 1897, ମୃ ତ୍୍ୟୟୁ: 4 ସେପ୍୍ଟଟେମ୍୍ବର 1957

ଧୀନତା ସଂଗ୍ରମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ବେଶ୍ ପରିଚତ
ି ନାଁ
ହେଲା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଚାଟାର୍୍ଜଜୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରମା ପାଇଁ
ହେଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ଆବଶ୍୍ୟକ ପାଣ୍ଠି ଯୋ�ୋଗାଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ
ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ସେ ମୁଖ୍୍ୟତଃ ବିହାର, ଓଡ଼଼ିଶା ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ
ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏମିତ ି କିଛ ି ବିଶଷ୍ଟ
ି
ବ୍୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋ�ୋଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ହଟାଇବା
ଲାଗି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭୂମିକା ଆପଣାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ
ଭିତରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବାନାର୍୍ଜଜୀ ଏବଂ କାଞ୍ଜି ଲାଲ୍ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍୍ୟତମ।
ଏହିକ୍ରମରେ ସେ ସାମିଲ୍ହୋ�ୋଇଥିଲେ ଯୁଗାନ୍ତର ସଂଗଠନ ସହ। ଦେଶର

ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସଂଗଠନର ଶାଖା ସେ ଖୋ�ୋଲିଥିଲେ। ଏହିସବୁ
ଶାଖାରେ ଇଂରେଜଙ୍କ କବଳରୁ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଲାଗି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ
ରାସ୍ତା ଆପଣାଇବାକୁ ସେ ଆହ୍୍ୱୱାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଇଂରେଜ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସଂଗଠନ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଘୋ�ୋମାଘୋ�ୋଟ ଲଢ଼଼େଇ
ହେଉଥିଲା। ଯୁବ ପିଢ଼ଙ୍
଼ି କୁ ସେ ସଂଗଠନ ସହ ସାମିଲ୍ କରୁଥିଲେ
ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁତୋ�ୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଉଥିଲେ।
ସେତିକି ନୁ ହେଁ ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼଼ିକରେ ଗୋ�ୋପନରେ ବୋ�ୋମା ତିଆରି,
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାଛଡ଼଼ା ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ
କିପରି ମୃତ୍୍ୟୟୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିଲା।
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ଅମୃତ ମହୋ�ୋତ୍ସବ

ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଚାଟାର୍୍ଜଜୀଙ୍କ ନାମ
ଭାରତର ସେହି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ
ଭିତରେ ସାମିଲ୍ ଯେଉମାନେ
ଁ
କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭୂମିକାରେ ନିଜକୁ
ଅବତୀର୍ଣଣ୍ଣ କରାଇ ଇଂରେଜଙ୍କ
ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ।
ଏହାବାଦ୍ ଏହିସଂଗଠନର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍୍ୟମାନେ ଇଂରେଜଙ୍କ
ଚାଟୁକାର ଥିବା ଅଥବା ଦେଶପାଇଁ ଗଦ୍ଦାର ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ
ହତ୍୍ୟୟା କରିବାକୁ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉ ନଥିଲେ। ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର
ହୁ ଗ୍ଲିଠାରେ 1 ଜୁ ଲାଇ 1897ରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ
ଚାଟାର୍୍ଜଜୀଙ୍କ ଜନ୍୍ମ ହୋ�ୋଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ
ମୁଖାର୍୍ଜଜୀଙ୍କ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ପରେ
1907 ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋ�ୋଷଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ
ହୋ�ୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଇଂରେଜଙ୍ ଅଧୀନରୁ ଭାରତର ମୁକ୍ତି
ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଲେ। ଏହା କୁ ହାଯାଏ ଯେ, ଶ୍ରୀ
ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକଳାପ ଜଚଳାଇବା ଲାଗି
ଆବଶ୍୍ୟକ ଅର୍୍ଥ ଯୋ�ୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପରାମଶ; ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ବି କୁ ହାଯାଏ ଯେ, ସେ 1915 ମସିହାରେ 5 ମାସ ପାଇଁ
ବେଶ ବଦଳାଇଏ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁ ଲୁଥିଲେ ନିଜ ପରିଚୟ
ଓ ବେଶ ବଦଳାଇ।
ଇରେଜମାନେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ 10 ହଜାର
ଟଙ୍କା ଘୋ�ୋଷିତ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ନୁ ହେଁ, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ
ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋ�ୋଗିଥିବା ବଙ୍ଗର
ପ୍ରଥମ ମହିଳା ନନିବାଲା ଦେବୀ, ଯିଏ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍୍ଜଜୀଙ୍କର
ସମ୍ପର୍୍କକୀୟ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଅନେକ ପପ୍ରେରଣା
ପାଇଁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ୍ ହୋ�ୋଇଥିଲେ।
ଚନ୍ଦନନଗରଠାରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼଼ା ନେଇ ସେ ସେତେବେଳେ
ଅମରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସମେତ ଯୁଗାନ୍ତରରର ଅନ୍୍ୟ ସହଯୋ�ୋଗୀ
ଗୋ�ୋପାଳ ମୁଖାର୍୍ଜଜୀ, ଶିବ ଭୂଷଣ ଦତ୍ତ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ
ଦେଇଥିଲେ।
1923ରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଚାଟାର୍୍ଜଜୀ କିଛଦ
ି ନ
ି ପାଇଁ ଜେଲ୍
ଭୋ�ୋଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼଼ାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସେପ୍୍ଟଟେମ୍୍ବର 4
ତାରିଖ 1957 ମସିହାରେ 77 ବର୍୍ଷ ବୟସରେ ତଙ୍କର ମୃତ୍୍ୟୟୁ
ହୋ�ୋଇଥିଲା।ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଉତ୍ତରପଡ଼଼ାର ମୁଖ୍୍ୟ
ରାସ୍ତାରେ ଲଗାଯାଇଛି । n
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ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ଯାଏ
ଦେଶର ସେବାରେ
ନିୟୋ�ୋଜିତ ଥିଲେ ସୁଶଳ
ି ା
ଚୈ�ୈନ ତ୍ରେହନ୍ 
ଜନ୍୍ମ: 1 ଜୁ ଲାଇ 1923, ମୃ ତ୍୍ୟୟୁ: 28 ସେପ୍୍ଟଟେମ୍୍ବର 2011

ଦେ

ଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରମରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍୍ଗ କରି ଅନେକ ଯାତନା
ଓ ପୁଲିସ ନିର୍ଯା୍ଯ ତନା ଭୋ�ୋଗ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ
ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶଳ
ି ା ଚୈ�ୈନ୍ତ୍ରେହାନ୍। କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜ
ହକ୍ପାଇଁ ଲଢ଼଼େଇ କରୁଥିଲେ ତା’ ନୁ ହେ,ଁ ସେ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ କିପରି
ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ ସୁଶଳ
ି ା। ସ୍ୱାଧୀନତାପରେ
ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଅତୁ ଟ ରହିଥିଲା। ସେଥିଲଗି କୁ ହାଯାଏ ନିଜର
ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱସ ଥିବା ଯାଏ ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍୍ଥପର ଭାବେ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ
ନିୟୋ�ୋଜିତ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବର ପଠାନକୋ�ୋଟ ଠାରେ 1 ଜୁ ଲାଇ 1923ରେ
ଜନ୍୍ମ ହୋ�ୋଇଥିବା ସୁଶଳ
ି ା ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣିଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଠାରୁ କନିଷ୍ଠ
ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଠିକାଦାର ଥିଲେ ଏବଂ ପଠାନକୋ�ୋଟରେ କଂଗ୍ରେସ
ପାର୍ଟି ସ୍ଥାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ
ସେଠାରେ ଆର୍୍ଯ୍୍ୟ ସଭାଜର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍୍ୟ ଥିଲେ।
ସ୍ୱାଧୀନତା କ’ଣ ଓ କେମିତ ି ହାସଲ ହେବ ସେ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସନ୍ଥ
ଓ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ
ଜାଗ୍ରତ ହୋ�ୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ୍ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ
ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍୍ୟୟୁ ହୋ�ୋଇଗଲା। ଅଚାନକ ଏତେ
ଦୁ ଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ବଦଳରେ ଆହୁ ରି ମଜଭୁତ ହୋ�ୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର
ସାକ୍ଷାତ ହୋ�ୋଇଥିଲା ଶକୁ ନ୍ତଳା ଆଜାଦଙ୍କ ସହ। ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି
ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା ବଢ଼଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ମାତ୍ର ଅଠର ବର୍୍ଷ ବୟସରେ
ଘର ଛାଡ଼଼ି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍୍ଗ ହେଲେ। ସେ ଅଜ୍ଞାତ ରହି ସ୍ୱାଧୀନତା
ଲାଗି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ। କୌ�ୌଣସି ବି ପରିଣାମକୁ ଖାତିର ନକରି ସେ
ଆଗକୁ ବଢ଼଼ୁଥିଲେ। ପୁଲସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତଳନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋ�ୋଜଗାରର ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ
କରାଇବା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷଷ୍ୟ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ସେ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ରୋ�ୋଷେଇ ଏବଂ ସଫେଇ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସାଇକେଲ୍ ଚଳାଇ ଦୂ ର
ଦୂ ରାନ୍ତ ଯାଇ ସେଠାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ
ମହିଳାଙ୍କ ସାଇକେଲ୍ ଚଳାଇବାକୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲା। ଗାଁ ଲୋ�ୋକେ
ଝିଅଙ୍କୁ ଏଥିଲାଗି ହତୋ�ୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଦେଖି ହାର୍
ମାନିବା ଝିଅ ନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ
ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଏକ ବାଳିକା ବିଦ୍୍ୟୟାଳୟ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା
କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଦେଶ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି
ପାଇଲା ପରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏସବୁ ବୁରୁ ମୁକ୍ତି ଜରୁରୀ। ସେଥିଲାଗି ଭାରତର
ସ୍ୱାଧୀନତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 28 ସେପ୍୍ଟଟେମ୍୍ବର2011ଯାଏ ଅର୍୍ଥଥାତ୍ତାଙ୍କ ମୃତ୍୍ୟୟୁ
ଯାଏ ସେ ସାମାଜରୁ କୁ ସଂସ୍କାର ହଟାଇବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋ�ୋଜିତ କରିଥିଲେ।
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ମୁ ଁ ମୋ�ୋ ମା’ର
ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଦେଶର
ସମସ୍ତ ମାତୃ ଶକ୍ତି ର
ତପସ୍୍ୟୟା, ତ୍୍ୟୟାଗ
ଏବଂ ଯୋ�ୋଗଦାନକୁ
ଦେଖିପାରୁଛି।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋ�ୋଦୀ
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ମା’ର ସଂଘର୍୍ଷ, ତା’ର ଆଦର୍୍ଶ, ଜଳ
ସଂରକ୍ଷଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ
ଭଲପାଇବା, ଖରାପ କାମ ନକରିବାର
ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କାମ
କରିବା ଆଉ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର
ପରାମର୍୍ଶକୁ ନେଇ ‘ମା’’ ନାମରେ ଏକ
ବ୍୍ଲଗ୍ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋ�ୋଦୀ। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜଣେ
ଆଦର୍୍ଶ ମା’ ଓ ନାରୀର ସାମର୍୍ଥ୍୍ୟ...।
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍୍ଲଗ୍

ମା’

, ଏହା କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁ ହେଁ । ଏହା
ଜୀବନର ଏମିତ ି ଏକ ଭାବନା ଯେଉଁଥିରେ
ସ୍ନେହ, ଧୈ�ୈର୍୍ଯ୍୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ଏମିତ ି କେତେ
କ’ଣ ସମାହିତ ହୋ�ୋଇ ରହିଛ ି । ଦୁ ନଆ
ି ର
ଯେକୌ�ୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉ, ଯେକୌ�ୌଣସି ଦେଶ ହେଉ, ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ
ସନ୍ତାନର ମନରେ ସବୁ ଠୁ ଅମୂଲ୍୍ୟ ସ୍ନେହ ମା’ ପାଇଁ ଲୁ ଚି ରହିଥାଏ ।
ମା’, କେବଳ ଆମ ଶରୀରକୁ ରୂପ ଦିଏ ନାହିିଁ, ବରଂ ଆମ ମନ, ଆମ
ବ୍୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ନିର୍୍ମମାଣ କରିଥାଏ । ଆଉ ନିଜ
ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏତିକି କରିବା ଲାଗି ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥାଏ,
ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ।
ଆଜି ମୁଁ ନିଜର ଖୁସ,ି ନିଜର ସୌ�ୌଭାଗ୍୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କ
ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଲାଗି ଚାହୁ ଛ
ଁ ି । ମୋ�ୋ ମା’, ହୀରାବା ଆଜି ଜୁ ନ୍ ୧୮
ତାରିଖରେ ନିଜ ଜୀବନର ୧୦୦ତମ ବର୍୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି
। ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଜନ୍୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ବାପା
ଆଜି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୧୦୦ ବର୍୍ଷ ପୂରଣ
ହୋ�ୋଇଥାନ୍ତା । ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ୨୦୨୨ ଏମିତ ି ଏକ ବର୍୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋ�ୋ
ମା’ଙ୍କ ଜନ୍୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍୍ଷ ହିିଁ ମୋ�ୋ
ବାପାଙ୍କ ଜନ୍୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍୍ଷ ପୂରଣ ହୋ�ୋଇଛି ।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୋ�ୋ ପୁତୁରା ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ମା’ଙ୍କର କିଛ ି ଭିଡ଼ଓି
ପଠାଇଛି । ସୋ�ୋସାଇଟିର କିଛ ି ଯୁବକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍,ତି
ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ�ୋ ଚୌ�ୌକି ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି, ଭଜନ କୀର୍ତତ୍ତନ ଚାଲିଛ ି
ଏବଂ ମା’ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି, ଝାଞ୍ଜ ବଜାଉଛନ୍ତି । ମା’
ଆଜି ବି ସେମିତ ି । ଶରୀର ବଳ କମି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମନୋ�ୋବଳ
ସେମିତ ି ଦୃ ଢ଼ ରହିଛ ି ।
ଏମିତ ି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଜନ୍୍ମ ଦିନ ପାଳନ କରିବାର
ପରମ୍ପରା ନାହିିଁ । କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ନୂ ଆ ପିଢ଼ର
ି ପିଲାମାନେ
ରହିଛନ୍,ତି ସେମାନେ ବାପାଙ୍କ ଜନ୍୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଏଥର ୧୦୦ଟି
ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି ମୋ�ୋ ଜୀବନରେ ଯାହାକିଛ ି ଭଲ ଅଛି, ମୋ�ୋ ବ୍୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ
ଯେତିକି ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛ,ି ସେସବୁ ମୁଁ ମୋ�ୋ ବାପା ଓ ମା’ଙ୍କ ଠାରୁ
ହିିଁ ପାଇଛି । ମୁଁ ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ମୋ�ୋର
ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛ ି ।
ମୋ�ୋ ମା’ ଯେତିକି ସାଧାରଣ, ସେତିକି ଅସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ।
ଠିକ୍ ସେମିତ,ି ଯେମିତ ି ସବୁ ଘରେ ମା’ମାନେ ହୋ�ୋଇଥାନ୍ତି । ଆଜି
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ�ୋ ମା’ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛ,ି ଆପଣମାନେ
ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଭାବୁ ଥିବେ, ଆରେ ! ମୋ�ୋ ମା’ ବି ତ’ ଏମିତ ି । ମୋ�ୋ ମା’
ମଧ୍ୟ ଏମିତ ି କରିଥାନ୍ତି । ମୋ�ୋ ଲେଖା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ
ମା’ଙ୍କ କଥା ଭାବୁ ଥିବେ ।
ମା’ର ତପସ୍୍ୟୟା, ତା’ର ସନ୍ତାନକୁ , ଭଲ ମଣିଷ ଭାବେ ଗଢ଼ିଥାଏ
। ମା’ର ମମତା ସନ୍ତାନ ମନରେ ମାନବୀୟ ସମ୍୍ବବେଦନଶୀଳତା ଭରି
ଦେଇଥାଏ । ମା’ ଜଣେ ବ୍୍ୟକ୍ତି ନୁ ହନ୍ତି, ବ୍୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବି ନୁ ହନ୍ତି, ବରଂ ମା’
ଏକ ସ୍ୱରୂପ । କଥାରେ ଅଛି, ଯେମିତ ି ଭକ୍ତ ସେମିତ ି ଭଗବାନ । ଠିକ୍
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ମୁ ଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମା’
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳି କୋ�ୋଟି କୋ�ୋଟି
ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମୋ�ୋତେ
ସେତେବେଳେ ଏମିତି କୌ�ୌଣସି
ବି ଜିନିଷ ଦିଶେନାହି,ଁ ଯାହା ଆମ
ଭାରତର ଭଉଣି ଓ ଝିଅଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଅସମ୍ଭବ ହୋ�ୋଇପାରେ।
ସେମିତ ି ନିଜ ମନର ଭାବନା ଅନୁ ସାରେ, ଆମେ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ
ଅନୁ ଭବ କରିପାରିବା ।
ମେହସାଣା ଜିଲ୍ଲାର ବିସନଗର ଠାରେ ମୋ�ୋ ମା’ଙ୍କ ଜନ୍୍ମ
ହୋ�ୋଇଥିଲା । ବଡ଼ନଗର ଠାରୁ ଏ ସ୍ଥାନ ବେଶୀ ଦୂ ର ନୁ ହେଁ ।
ଦୁ ର୍୍ଭଭାଗ୍୍ୟବଶତଃ, ମା’ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା’ ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ମୋ�ୋ ଆଈଙ୍କ ସ୍ନେହ ମିଳି
ପାରିନଥିଲା। ଗୋ�ୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍୍ବରୁ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀର
ପ୍ରଭାବ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବର୍୍ଷ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା । ସେହି
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ମହାମାରୀ ମୋ�ୋ ମା’ଙ୍କ ଠାରୁ ଆଈଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ।
ମା’ ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନର ଶିଶୁ ହୋ�ୋଇଥିବେ
। ଆଈଙ୍କ ମୁହ,ଁ ତାଙ୍କର କୋ�ୋଳ, ଏସବୁ କିଛ ି କଥା ମା’ଙ୍କର
ମନେ ନାହିିଁ । ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ , ମୋ�ୋ ମା’ଙ୍କ
ପିଲାଦିନ ମା’ର କୋ�ୋଳ ବିନା ବିତଥି
ି ଲା । ସେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ
ପାଖରେ ଅଳି କରିପାରି ନଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପଣତ କାନିରେ ମୁହଁ
ଲୁ ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ । ମା’ଙ୍କ ଭାଗ୍୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଜୁ ଟନ
ି ଥିଲା,
ସେ ସ୍ଲ
କୁ ମାଟି ମାଡ଼ିନଥିଲେ । ଘରେ କେବଳ ଦାରିଦ୍ରର୍ୟ ଓ ଅଭାବ
ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଟିଥିଲା ।
ଆମେ ବର୍ତତ୍ତମାନ ସମୟ ସହିତ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ତୁ ଳନା କରି
ଯଦି ଦେଖିବା ତା’ହେଲେ ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ , ମୋ�ୋ
ମା’ଙ୍କ ପିଲାଦିନ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବିତଥି
ି ଲା । ବୋ�ୋଧହୁ ଏ, ଈଶ୍ୱର
ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏମିତ ି ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଯୋ�ୋଜନା କରିଥିଲେ । ଆଜି
ସେଦିନର ପରିସ୍ତ
ଥି ି ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ, ମା’ କୁ ହନ୍ତି ବୋ�ୋଧେ
ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତ ି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନିଜ ମା’ଙ୍କୁ ହରାଇବା,
ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖି ନପାରିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ବି ସେ ଅନୁ ଭବ
କରିଥାନ୍ତି ।
ପିଲାଦିନର ସଂଘର୍୍ଷ, ମୋ�ୋ ମା’ଙ୍କୁ ବୟସ ଠାରୁ ଖୁବ ଆଗୁଆ ବଡ଼
କରି ଦେଇଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଥିଲେ ଏବଂ
ବାହାଘର ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରର ବଡ଼ବୋ�ୋହୂ ହେଲେ । ପିଲାଦିନେ
ଯେମିତ ି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ,
ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ସବୁ କାମକାର୍୍ଯ୍୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ
କରୁଥିଲେ, ସେମିତ ି ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଶାଶୂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ
ତୁ ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଏମିତ ି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ, ଏତେ ସମସ୍୍ୟୟା
ଭିତରେ, ମା’ ସବୁ ବେଳେ ଶାନ୍ତ ମନରେ, ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ସ୍ଥିତରେ
ି
ପରିବାର କଥା ବୁ ଝୁଥିଲେ ।
ବଡ଼ନଗରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁ ଥିଲୁ ତାହା ଖୁବ୍ ଛୋ�ୋଟ
ଥିଲା । ସେ ଘରେ ଝରକା ସୁଦ୍ଧା ନଥିଲା, ଶୌ�ୌଚାଳୟ କିମ୍୍ବବା ବାଥରୁମ୍
ନଥିଲା । ମୋ�ୋଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଓ ଟାଇଲ
ଛପରରେ ତିଆରି ଗୋ�ୋଟିଏ-ଦେଢ଼ କୋ�ୋଠରୀ ବିଶଷ୍ଟ
ି ସେହି ଢାଞ୍ଚା
ହିିଁ ଆମ ଘର ଥିଲା । ସେହି ଘରେ ମା’-ବାପା, ଆମେ ସମସ୍ତେ
ଭାଇ-ଭଉଣୀ ରହୁ ଥିଲୁ ।
ସେହି ଛୋ�ୋଟ ଘରେ ମା’ଙ୍କ ରୋ�ୋଷେଇ ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ ବାପା
ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ କାଠ ପଟା ସହାୟତାରେ ଏକ ମଞ୍ଚା ଭଳି ଢାଞ୍ଚା
ତିଆରି କରିଥିଲେ । ସେହି ମଞ୍ଚା ହିିଁ ଆମ ଘରର ରୋ�ୋଷେଇ ଘର
ଥିଲା । ମା’ ତା’ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ
ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା’ ଉପରେ ବସି ଖାଉଥିଲୁ ।
ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠି ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ସେଠି ଅଶାନ୍ତି
ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ମୋ�ୋ’ ବାପା-ମା’ଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଭାବ
ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଘରେ କେବେ ବି ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି
ହେବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ । ଦୁ ହେଁ ନିଜ ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ବାଣ୍ଟି
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ମା’ର ତପସ୍୍ୟୟା, ତା’ର ସନ୍ତାନକୁ ଜଣେ
ଠିକଣା ମଣିଷରେ ପରି ଣତ କରେ।
ମାର ମମତା, ତା’ର ସନ୍ତାନକୁ ମାନବୀୟ
ସମ୍ବେଦନାରେ ପରି ପର୍ଣ
ୂ ଣ୍ଣ କରି ଥାଏ।
ନେଇଥିଲେ ।
ପାଗ ଯେମିତ ି ହୋ�ୋଇଥାଉ, ଖରା ହେଉ, ବର୍୍ଷଷା ହେଉ, ବାପା ଭୋ�ୋର
ଚାରିଟାରୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ । ଆଖପାଖର ଲୋ�ୋକମାନେ
ବାପାଙ୍କ ଯିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଠଉରେଇ ପାରୁଥିଲେ ଯେ ୪ଟା
ବାଜିଗଲାଣି, ଦାମୋ�ୋଦର କକା ଯାଉଛନ୍ତି । ଘରୁ ବାହାରି ମନ୍ଦିରକୁ
ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ଚା’ ଦୋ�ୋକାନରେ
ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କର ଦୈ�ୈନନ୍ନ
ଦି କାର୍୍ଯ୍୍ୟ ଥିଲା।
ମା’ ମଧ୍ୟ ସେମିତ ି ସମୟାନୁ ବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୋ�ୋର
୪ଟାରୁ ଉଠିବାର ଅଭ୍୍ୟୟାସ ଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହିିଁ ସେ ସବୁ କାମ
ସାରି ଦେଉଥିଲେ । ଗହମ, ବାଜରା କୁ ଟବ
ି ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଲି,
ଚାଉଳ ବାଛିବା ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ, ସବୁ କାମ ସେ ନିଜେ କରୁଥିଲେ । କାମ
କରୁଥିବା ସମୟରେ ମା’ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଭଜନ କିମ୍୍ବବା ପ୍ରଭାତ
ପ୍ରାର୍୍ଥନା ବୋ�ୋଲୁ ଥିଲେ । ନରସୀ ମେହତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଜନ
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ମା’ ଏକ ବ୍୍ୟକ୍ତି ନୁ ହେ,ଁ ଏକ
ବ୍୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ ନୁ ହେ,ଁ ମା’ ଏକ ସ୍ୱରୂପ
ଅଟେ। ଆମର ଏଠି କହନ୍ତି
ଯେମିତି ଭକ୍ତ ସେମିତି ଭଗବାନ।
– ‘‘ଜଲକମଲ ଛାଣ୍ଡି ଜାନେ ବାଲା, ସ୍ୱାମୀ ଅମାରୋ�ୋ ଜାଗଶେ’’ କୁ
ସେ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଆଉ ଏକ ଶିଶଗ
ୁ ୀତ ଅଛି, ‘‘ଶିବାଜୀ
ନୁ ହାଲରଡୁ ’’, ମା’ ଏ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗୁଣଗ
ୁ ଣ
ୁ ୁ
ହୋ�ୋଇ ଗାଉଥିଲେ ।
ଆମେ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍୍ୟ କରିବୁ
ବୋ�ୋଲି ମା’ କେବେ ବି ଆଶା କରୁନଥିଲେ । ସେ କେବେ ବି ସାହାଯ୍୍ୟ
କରିବା ଲାଗି, କିଛ ି କାମ କରି ଦେବା ଲାଗି ଆମକୁ କହୁ ନଥିଲେ
। ସବୁ ବେଳେ ମା’ଙ୍କୁ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଆମେ ଭାଇଭଉଣୀ
ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁ ଥିଲୁ । ମୋ�ୋର ପୋ�ୋଖରୀରେ
ଗାଧୋ�ୋଇବା, ପୋ�ୋଖରୀରେ ପହଁରବ
ି ାର ଭାରି ସଉକ ଥିଲା, ତେଣୁ
ମୁଁ ଘରର କପଡ଼ା ସବୁ ନେଇ ପୋ�ୋଖରୀରେ ଧୋ�ୋଇବାକୁ ଚାଲି
ଯାଉଥିଲି । କପଡ଼ା ସଫା କାମ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମୋ�ୋ ଖେଳ ମଧ୍ୟ
ହୋ�ୋଇଯାଉଥିଲା ।
ଘର ଖର୍ଚଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅଧିକ କିଛ ି ଟଙ୍କା ଯୋ�ୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ମା’
ଅନ୍୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ବାସନକୁ ସନ ମାଜିବା କାମ କରୁଥିଲେ । ସମୟ
ବାହାର କରି ଚରଖା ଚଲାଉଥିଲେ କାରଣ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛ ି ଟଙ୍କା
ମିଳୁଥିଲା । କପାରୁ ତୁ ଳା ବାହାର କରିବା, ତୂ ଳାରୁ ସୂତା ତିଆରି
କରିବା କାମ, ଏ ସବୁ କଛ
ି ି ମା’ ନିଜେ କରୁଥିଲେ । କପାରେ ଥିବା
କଣ୍ଟା ଆମ ଦେହରେ ଫୋ�ୋଡ଼ି ହୋ�ୋଇଯିବାର ଡର ତାଙ୍କ ମନରେ
ସବୁ ବେଳେ ରହୁ ଥିଲା ।
ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍୍ଭର କରିବା, ନିଜ କାମ
ଅନ୍୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଇବା ସେ କେବେବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ।
ମୋ�ୋର ମନେ ଅଛି, ବଡ଼ନଗରରେ ଥିବା ମାଟି ଘରେ ବର୍୍ଷଷା ଦିନେ
ଭାରି ସମସ୍୍ୟୟା ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍୍ୟୟା ଦୂ ର କରିବା ଲାଗି
ମା’ ସବୁ ବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଜୁ ନ ମାସର ଟାଣ
ଖରାରେ, ଘର ଟାଇଲ ଛପର ସଜାଡ଼ିବା ଲାଗି ମା’ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି
ଯାଉଥିଲେ । ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର
ଏତେ ପୁରୁଣା ହୋ�ୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତାହା ପ୍ରବଳ ବର୍୍ଷଷା ମାଡ଼ ସହି
ପାରୁନଥିଲା ।
ବର୍୍ଷଷା ଦିନେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଚାରି ଆଡ଼ୁ ପାଣି ଗଳୁ ଥିଲା । ଘର
ସାରା ପାଣି ଖେଳିଯିବା, କାନ୍ଥ ନଷ୍ଟ ହୋ�ୋଇଯିବାର ଡରରେ, ମା’ ମାଟି
ଉପରେ ବାସନକୁ ସନ ରଖି ଦେଉଥିଲେ । ଛାତରୁ ଗଳୁ ଥିବା ପାଣି
ସେଥିରେ ଏକତ୍ତ
ରି ହେଉଥିଲା । ସେମିତ ି ପରିସ୍ତ
ଥି ରେ
ି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ମୋ�ୋ
ମା’ଙ୍କୁ ଚିନ୍ତ
ତି ଥିବା କିମ୍୍ବବା ଭାଗ୍୍ୟକୁ ନିନ୍ବ
ଦି ାର କେବେ ଦେଖିନାହିିଁ ।
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ଗରମଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ
ପାଇ ଁଦାନା ଏବଂ ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ
ଭାବେ ରଖନ୍ତି। ବୁଲା କୁକୁରମାନେ
ଯେମିତି ଭୋ�ୋକିଲା ନରହିବେ ତାହାକୁ
ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖନ୍ତି ମା’।
ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣି ଚକିତ ହେବେ ଯେ, ପରେ ସେହି ପାଣିକୁ
ମୋ�ୋ ମା’ ଘର କାମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨-୩ ଦିନ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ବ୍୍ୟବହାର
କରୁଥିଲେ । ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଏହାଠାରୁ ସବୁ ଠୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ
ଆଉ କ’ଣ ହୋ�ୋଇପାରେ ।
ମା’ଙ୍କର ଘର ସଜେଇବା, ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାର ଭାରି
ସଉକ ଥିଲା । ଘର କେମିତ ି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ସଫା ଦେଖାଯିବ,
ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାରା ଦିନ କାମ କରୁଥିଲେ । ଘର ଚଟାଣକୁ ସେ
ଗୋ�ୋବରରେ ଲିପଥି
ୁ ଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ, ଗୋ�ୋବର
ଘସିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଖୁବ
ଧୂଆଁ ବାହାରିଥାଏ । ଝରକା ନଥିବା ସେହି ଘରେ ମା’ ଘସି ଜଳାଇ
ରୋ�ୋଷେଇ କରୁଥିଲେ । ଧୂଆଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲା,
ସେଥିପାଇଁ ଘର କାନ୍ଥ ଖୁବଶୀଘ୍ର କଳା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। କିଛ ି ସପ୍ତାହ
ବ୍୍ୟବଧାନରେ ମା’ ସେହି କାନ୍ଥକୁ ଗୋ�ୋବର ଓ ମାଟିରେ ଲିପି
ଦେଉଥିଲେ । ଫଳରେ ଘର ନୂ ଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ମା’ ମାଟିରେ
ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ରସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସଜେଇ
ରଖୁଥିଲେ । ପୁରୁଣା ଜିନଷ
ି କୁ ରିସାଇକିଲ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍୍ୟୟାସ
ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ରହିଛ,ି ସେଥିରେ ମା’ ମଧ୍ୟ ଚାମ୍ଅ
ପି ନ
ଥିଲେ ।
ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଅଭିନବ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୂତ ଉପାୟ ମୋ�ୋର ମନେ
ଅଛି । ସେ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଣା କାଗଜକୁ ଭିଜାଇ, ସେଥିରେ ତେନ୍ତୁଳି
ମଞ୍ଜିକୁ ବାଟି ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ବିଲକୁ ଲ୍ ଅଠା ଭଳି ।
ପରେ ସେହି ପେଷ୍ଟ ସହାୟତାରେ ସେ କାନ୍ଥରେ କାଚ ଖଣ୍ଡ ଲଗାଇ
ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ବଜାରରୁ କିଛ ି ଜିନଷ
ି କିଣି
ଆଣି ମଧ୍ୟ ସେ କାନ୍ଥ ସଜାଉଥିଲେ ।
ବିଛଣା ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ଭଲ ଭାବେ ବିଛାଇବା ପ୍ରତି ମା’
ସବୁ ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ । ଚାଦରରେ ଗୋ�ୋଟିଏ ଧୂଳକ
ି ଣା
ଦେଖିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ । ସାମାନ୍୍ୟ ଅଡ଼ୁଆ ହୋ�ୋଇଥିବା
ଦେଖିଲେ ସେ ପୁଣି ଚାଦରକୁ ଝାଡ଼ି ବିଛାଉଥିଲେ । ଆମେମାନେ
ମଧ୍ୟ ମା’ଙ୍କ ଏ ଅଭ୍୍ୟୟାସ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲୁ । ଆଜି
ଏତେ ବର୍୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମା’ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁ ଛନ୍,ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ
ବିଛଣା ସାମାନ୍୍ୟ ଅଡ଼ୁଆ ଯେମିତ ି ହୋ�ୋଇନଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ
ଦେଉଛନ୍ତି ।
ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କର ସେହି ପର୍୍ଫଫେକ୍ସନ ଭାବନା ଏତେ ଅଧିକ
ବୟସରେ ଆଜି ବି ଅପରିବର୍ତତ୍ତନୀୟ ହୋ�ୋଇଛି । ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ
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ଏବେ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋ�ୋକମାନେ ରହୁ ଛନ୍ତି, ମୋ�ୋ ପୁତୁରାର
ପରିବାର ରହୁ ଛନ୍,ତି ତଥାପି ନିଜର ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିବା ଲାଗି
ମା’ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ସେ କେତେ ସତର୍୍କ, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ
ଠାରେ ଦେଖିଥାଏ । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁଁ ଯେବେ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଯାଇଥାଏ,
ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଏ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ�ୋତେ ମିଠା ଖୁଆଇ
ଦିଅନ୍ତି । ଯେମିତ ି ସବୁ ମା’, ଛୋ�ୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମୁହଁ
ପୋ�ୋଛି ଦେଇଥାନ୍,ତି ଠିକ୍ ସେମିତ ି ମୋ�ୋ ମା’ ଆଜି ବି ମୋ�ୋତେ କିଛ ି
ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ରୁମାଲରେ ମୋ�ୋର ମୁହଁ ପୋ�ୋଛି ଦିଅନ୍ତି । ସେ ନିଜ
ଶାଢ଼ିରେ ରୁମାଲ କିମ୍୍ବବା ଛୋ�ୋଟ ତଉଲିଆ ଖୋ�ୋସି ରଖିଥାନ୍ତି ।
ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ମା’ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା ଲେଖି ବସିଲେ
ଅନେକ ସମୟ ବିତଯ
ି ିବ । ମା’ଙ୍କର ଆହୁ ରି କିଛ ି ବିଶେଷ ଗୁଣ
ରହିଛ।ି ସଫେଇ କାମ କରୁଥିବା ଲୋ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମା’ ବହୁ ତ
ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ମୋ�ୋର ମନେ ଅଛି, ବଡ଼ନଗରରେ ଆମ ଘର
ପାଖରେ ଥିବା ନଳା ସଫା କରିବା ଲାଗି ଆସୁଥିବା ଲୋ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ମା’ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚା’ ପିଆଇଥାନ୍ତି । ଚା’ ନପିଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ
ଦିଅନ୍ତି ନାହିିଁ । ପରେ ସଫେଇବାଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ
ଯେ କାମ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ହିିଁ ଚା’ ମିଳି ପାରିବ ।
ମା’ଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛ ି ଯାହା ସବୁ ଦନ
ି ମୁଁ ମନେ
ରଖିବି । ଜୀବେ ଦୟା ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋ�ୋଇଥାଏ ।
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ଖରା ଦିନେ ସେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଦାନା ଏବଂ ପାଣି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଥିଲେ । ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ବୁ ଲା କୁ କୁର
ଯେମିତ ି ଭୋ�ୋକରେ ନରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମା’ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ।
ବାପା ଚା’ ଦୋ�ୋକାନରୁ ଆଣୁଥିବା ଲହୁ ଣୀରେ ମା’ ଭଲ ଘିଅ
ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ସେ ଘିଅ କେବଳ ଆମେ ଖାଉନଥିଲୁ । ଆମ
ପଡ଼ାରେ ରହୁ ଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତା’ ଉପରେ ଅଧିକାର
ି , ନିୟମ ଅନୁ ଯାୟୀ, ଗୋ�ୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ
ଥିଲା। ମା’ ସବୁ ଦନ
ଦେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ନୁ ହେ,ଁ ସବୁ ବେଳେ ସେଥିରେ ଘିଅ
ମାରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ।
ଗୋ�ୋଟିଏ ଅନ୍ନ କଣିକା ଯେମିତ ି ନଷ୍ଟ ନହୁ ଏ ସେଥିପ୍ରତି ମା’
ସବୁ ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କାହା ଘରେ ବାହାଘର
କିମ୍୍ବବା କୌ�ୌଣସି ସମାରୋ�ୋହ ହେଲେ ଗଣଭୋ�ୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ଆସୁଥିଲା । ସେଠାକୁ ଯିବା ପୂର୍୍ବରୁ ମା’ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକଥା ମନେ
ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସାମାନ୍୍ୟ ଖାଦ୍୍ୟ ଯେମିତ ି ନଷ୍ଟ ନହୁ ଏ ।
ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତ ି ନିୟମ ଥିଲା, ଯେତିକି ଭୋ�ୋକ ଲାଗୁଛ ି
ସେତିକି ଖାଦ୍୍ୟ ଥାଳିକୁ ନିଅ ।
ମା’ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଖାଇବା ଦରକାର, ସେତିକି ଖାଦ୍୍ୟ
ଥାଳିକୁ ନେଇଥାନ୍ତି । ଏବେ ବି ସେ ନିଜ ଥାଳିରେ ଗୋ�ୋଟିଏ ଅନ୍ନ
କଣିକା ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିିଁ । ନିୟମ ଅନୁ ଯାୟୀ ଖାଇବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ
ଖାଇବା, ଅଧିକ ଚୋ�ୋବାଇ-ଚୋ�ୋବାଇ ଖାଇବା ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ
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ତାଙ୍କର ଅଭ୍୍ୟୟାସ ହୋ�ୋଇ ରହିଛ ି ।
ମା’ ସବୁ ବେଳେ ଅନ୍୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ଦେଖିଲେ ଖୁସି
ହୋ�ୋଇଥାନ୍ତି । ଘରେ ଜାଗା କମ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ହୃ ଦୟ ବହୁ ତ ବଡ଼।
ଆମ ଘର ଠାରୁ କିଛ ି ଦୂ ରରେ ଏକ ଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେଠାରେ ମୋ�ୋ
ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ରହୁ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲା ଅବ୍ବାସ।
ଦିନେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋ�ୋଗ ପରେ ବାପା ଅବ୍ବାସକୁ ଆମ ଘରକୁ
ନେଇ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ଅବ୍ବାସ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ଆମ ଘରେ ରହି
ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି, ମା’ ଅବ୍ବାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ
କରୁଥିଲେ । ଇଦରେ ମା’, ଅବ୍ବାସଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର
ଖାଦ୍୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ପର୍୍ବପର୍୍ବବାଣୀ ସମୟରେ ଆଖପାଖର
ପିଲାମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଖାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ମୋ�ୋ
ମା’ଙ୍କ ହାତର ଖାଦ୍୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ।
ଆମ ଘର ପାଖକୁ କେହି ସାଧୁ-ସନ୍ଥ ଆସିଲେ, ମା’ ସେମାନଙ୍କୁ
ଘରକୁ ଡାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ । ଯିବା ସମୟରେ
ମା’ ନିଜ ପାଇଁ ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ଆମ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍୍ବବାଦ
ମାଗୁଥିଲେ । ସେ କହୁ ଥିଲେ, ‘‘ମୋ�ୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍୍ବବାଦ
ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଅନ୍୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍୍ୟର
ଦୁ ଃଖରେ ଦୁ ଃଖି ହୁ ଅନ୍ତୁ । ମୋ�ୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଓ ସେବା
ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ଆଶୀର୍୍ବବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ।’’
ମୋ�ୋ ଉପରେ ମା’ଙ୍କର ଅତୁ ଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା । ନିଜେ
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ଦେଇଥିବା ସଂସ୍କାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ର୍ଣ
ପୂ ଣ୍ଣ ଭରସା ରହିଥିଲା । ବହୁ
ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଏକ ଘଟଣା ମୋ�ୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛ ି । ସେତେବେଳକୁ
ମୁଁ ସଂଘରେ ରହି ଜନସେବା କାର୍୍ଯ୍୍ୟରେ ନିୟୋ�ୋଜିତ ହୋ�ୋଇସାରିଥିଲି।
ଘର ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ
ଥରେ ମୋ�ୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମା’ଙ୍କୁ ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦର୍୍ଶନ
କରାଇବାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ବଦ୍ରିନାଥରେ ମା’ ଦର୍୍ଶନ କରିବା
ପରେ କେଦାରନାଥରେ ମଧ୍ୟ ଲୋ�ୋକମାନେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ
ମୋ�ୋ ମା’ ଆସୁଛନ୍ତି ।
ସେହି ସମୟରେ ଅଚାନକ ପାଗ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହୋ�ୋଇଗଲା ।
ଏହା ଦେଖି କିଛ ି ଲୋ�ୋକ କେଦାର ଘାଟୀରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଆରମ୍ଭ
କଲେ । ସେମାନେ ନିଜ ସହ କମ୍୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ । ସେମାନେ
ରାସ୍ତାରେ ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଚାଲୁ ଥାନ୍,ତି ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋ�ୋଦୀଙ୍କ ମା’ କି? ଏମିତ ି ପଚାରି ପଚାରି ସେମାନେ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ
ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେମାନେ ମା’ଙ୍କୁ କମ୍୍ବଳ ଦେଲେ, ଚା’ ପିଇବାକୁ
ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ଲୋ�ୋକମାନେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ
ମା’ଙ୍କ ସହ ରହିଲେ। କେଦାରନାଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ
ମା’ଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ବ୍୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ଦେଲେ । ଏହି ଘଟଣାର
ବହୁ ତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ମା’ଙ୍କ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା । ତୀର୍୍ଥ ଯାତ୍ରାରୁ
ଫେରି ମା’ ଯେତେବେଳେ ମୋ�ୋତେ ଭେଟିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ
କହିଥିଲେ ଯେ, ‘‘କିଛ ି ଭଲ କାମ ତ’ ତୁ କରୁଛୁ , ଲୋ�ୋକମାନେ ତତେ
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ମୋ�ୋ ମା’ ଯେତିକି ସାଧାରଣ, ସେତିକି ଅସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ସେମିତି
ସବୁ ମା’ ହୋ�ୋଇଥାଆନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁ ଁ ନିଜ ମା’ ବାବଦରେ
ଲେଖୁଛ,ି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପଢ଼଼ିଲାବେଳେ ବି ଲାଗି ପାରେ ଯେ, ଆରେ
ଇୟେ ତ ମୋ�ୋ ମା’ଙ୍କ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍୍ଥଥାତ୍ ଏହା ପଢ଼଼ିଲାବେଳେ
ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଛବି ଆଙ୍କି ହୋ�ୋଇଯିବ।

ଜାଣିଛନ୍ତି ।’’
ଆଉ ଏବେ, ସେ ଘଟଣାର ଅନେକ ବର୍୍ଷ ବିତଯ
ି ିବା ପରେ, ଆଜି
ଯେତେବେଳେ ଲୋ�ୋକମାନେ ମା’ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରନ୍ତି ଯେ
ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଗର୍୍ବ କରନ୍ତି କି?
ମା’ ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର ଜବାବ ଦେଇଥାନ୍ତି । ମା’ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି
ଯେ, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଗର୍୍ବ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗର୍୍ବ
କରିଥାଏ । ଏମିତରେ
ି ମୋ�ୋର କିଛ ି ନାହିିଁ । ମୁଁ ତ’ ନିମତ୍ତ
ି ମାତ୍ର । ସେ
ତ’ ଭଗବାନଙ୍କର ହୋ�ୋଇଯାଇଛି ।
ଏମିତରେ
ି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ମୋ�ୋ ମା’ କେବେ
ବି କୌ�ୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍୍ବବା ସାର୍୍ବଜନୀନ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ ମୋ�ୋ
ସହ ଯାଇନଥାନ୍ତି । ବର୍ତତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏମିତ ି ଦୁ ଇ ଥର ହୋ�ୋଇଛି
ଯେତେବେଳେ ସେ କୌ�ୌଣସି ସାର୍୍ବଜନୀନ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ ମୋ�ୋ ସହ
ଉପସ୍ତ
ଥି ରହିଛନ୍ତି ।
ଥରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକତା ଯାତ୍ରା ପରେ ଶ୍ରୀନଗର ଲାଲ
ଚୌ�ୌକରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇ ଫେରିଥିଲି, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆୟୋ�ୋଜିତ
ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ ମା’ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ମୋ�ୋତେ
ଟିକା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅତ୍୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣପୂର୍ଣଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତତ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ
ଏକତା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଫଗୱାଡ଼ାରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ହୋ�ୋଇଥିଲା,
ଏଥିରେ କିଛ ି ଲୋ�ୋକ ମୃତ୍୍ୟୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ
ମୋ�ୋତେ ନେଇ ମା’ ବେଶ ଚିନ୍ତ
ତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ
ମୋ�ୋ ପାଖକୁ ଦୁ ଇ ଜଣ ଲୋ�ୋକଙ୍କ ଫୋ�ୋନ ଆସିଥିଲା । ଜଣେ
ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏବଂ ଆଉ ଏକ
ଫୋ�ୋନ୍ ମୋ�ୋ ମା’ଙ୍କର ଥିଲା । ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା
ପାଇଁ ମା’ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋ�ୋଇଥିଲେ ।
ଆଉ ଥରେ ସେ ସାର୍୍ବଜନୀନ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ ମୋ�ୋ ସହ ସାମିଲ
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ହୋ�ୋଇଥିଲେ । ସେ ସମୟ ଥିଲା, ମୁଖ୍୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଯେବେ ମୁଁ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେଲି । ୨୦ ବର୍୍ଷ ତଳେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ସେହି
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋ�ୋହ ଶେଷ ସାର୍୍ବଜନୀନ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା
ଯେତେବେଳେ ମା’ ମୋ�ୋ ସହ ଉପସ୍ତ
ଥି ଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ
କେବେ ବି କୌ�ୌଣସି କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମରେ ମୋ�ୋ ସହ ଆସିନଥିଲେ ।
ମୋ�ୋର ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ୁଛ ି । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି, ମୋ�ୋ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ,
ମୁଁ ମୋ�ୋ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସର୍୍ବସାଧାରଣରେ ସମ୍ମାନତ
ି କରିବ ି । ମୋ�ୋ
ମନରେ ଆଉ ଏକ କଥା ଥିଲା ଯେ ମା’ ତ’ ମୋ�ୋର ସବୁ ଠୁ ବଡ଼
ଶିକ୍ଷକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନତ
ି କରିବା ଉଚିତ୍ । ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ
କୁ ହାଯାଇଛି ଯେ, ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି – ‘ନାସ୍ତି
ମାତୃ ସମୋ�ୋ ଗୁରୁଃ’ । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମା’ଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ
ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ । କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ‘‘ଦେଖ ପୁଅ, ମୁଁ
ତ’ ନିମତ୍ତ
ି ମାତ୍ର । ତୁ ମେ ମୋ�ୋ କୋ�ୋଳରୁ ଜନ୍୍ମ ନେବା, ବିଧିର ବିଧାନ
ଥିଲା । ମୁଁ ନୁ ହେଁ ବରଂ ଭଗବାନ ତୁ ମକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ।’’ ଏକଥା କହି ମା’
ସେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିନଥିଲେ । ମୋ�ୋର ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ମା’ ସେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଦୂ ରରେ ରହିଲେ ।
ହେଲେ ମୋ�ୋର ମନେ ଅଛି, ସେହି ସମାରୋ�ୋହ ପୂର୍୍ବରୁ ସେ
ମୋ�ୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋ�ୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ଆମ ପଡ଼ାରେ
ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଜେଠାଭାଇ ଯୋ�ୋଶୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କେହି
ସେ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବେ ନା ନାହିିଁ? ପିଲାଦିନେ ମୋ�ୋ ପାଠପଢ଼ା,
ମୋ�ୋର ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁଜୀ ଜେଠା ଭାଇ ଯୋ�ୋଶୀ ହିିଁ କରାଇଥିଲେ
। ତାଙ୍କ କଥା ମା’ଙ୍କର ମନେ ଥିଲା, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ
ଏବେ ଯୋ�ୋଶୀ ମହାଶୟ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି । ସେ ନିଜେ
ଆସିଲେ ନାହିିଁ କିନ୍ତୁ ଜେଠାଭାଇ ଯୋ�ୋଶୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡାକିବାକୁ କହିଥିଲେ ।
ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷିତ ହୋ�ୋଇପାରନ୍,ତି
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ସେ କଥା ମୁଁ ସବୁ ବେଳେ ମୋ�ୋ ମା’ଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିଛି । ତାଙ୍କର
ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍,ଟି ମୋ�ୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଚମ୍୍ବବିତ
କରିଥାଏ ।
ନିଜ ନାଗରିକ କର୍ତତ୍ତବ୍୍ୟ ପ୍ରତି ମା’ ସବୁ ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ ସଚେତନ
ରହିଥାନ୍ତି । ଯେବେଠାରୁ ନିର୍୍ବବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋ�ୋଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍୍ଲଲାମେଣ୍ଟ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନିର୍୍ବବାଚନରେ ସେ
ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କିଛଦ
ି ନ
ି ପୂର୍୍ବରୁ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ଗାନ୍ଧୀନଗର ମ୍୍ୟୟୁନିସପ
ି ାଲ କର୍ପୋରେସନ ନିର୍୍ବବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ମା’
ଭୋ�ୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ଅନେକ ଥର ସେ ମୋ�ୋତେ କୁ ହନ୍ତି ଯେ, ଦେଖ ! ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ଆଶୀର୍୍ବବାଦ ତୁ ମ ସହ ରହିଛ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍୍ବବାଦ ତୁ ମ ସହିତ
ଅଛି, ତୁ ମର କେବେ ବି କିଛ ି ହେବ ନାହିିଁ । ସେ କୁ ହନ୍ତି ଯେ, ନିଜ
ଶରୀରକୁ ସବୁ ବେଳେ ଭଲ ରଖିବ, ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ କାରଣ
ଶରୀର ଭଲ ରହିଲେ ତୁ ମେ ଭଲ କାମ ବି କରିପାରିବ ।
ସେତେବେଳେ ମା’ ବହୁ ତ ନିୟମରେ ଚର୍୍ତତୁମାସ କରୁଥିଲେ
। ମା’ଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ନବରାତ୍ରୀ ସମୟରେ ମୋ�ୋର ନିୟମ
କ’ଣ ଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ସେ ନା କହୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ
ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏତେବର୍୍ଷ ଧରି କଠିନ
ନବରାତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଲୁ , ବର୍ତତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଟିକଏ
ି ସହଜ କରିଦେ ।
ମୁଁ ମୋ�ୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ କେବେ କାହା ପାଇଁ
ମା’ଙ୍କଠାରୁ କୌ�ୌଣସି ଅଭିଯୋ�ୋଗ ଶୁଣନ
ି ାହିିଁ । ନା’ ସେ କାହାରି
ନିକଟରେ ଅଭିଯୋ�ୋଗ କରିଥାଆନ୍ତି, ନା କାହାଠାରୁ କିଛ ି ଆଶା
ରଖିଥାନ୍ତି ।
ଆଜି ମଧ୍ୟ ମା’ଙ୍କ ନାମରେ କୌ�ୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିିଁ । ମୁଁ
ତାଙ୍କ ଦେହରେ କେବେ ସୁନା ଟିକେ ଦେଖିନାହିିଁ । ତାଙ୍କୁ ସୁନାଅଳଙ୍କାରର କୌ�ୌଣସି ଲୋ�ୋଭ ନାହିିଁ । ସେ ପୂର୍୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ
ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ
ନିଜ ଛୋ�ୋଟ କୋ�ୋଠରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣଣ୍ଣ ସରଳତାର ସହ ରହୁ ଛନ୍ତି ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମା’ଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛ,ି କିନ୍ତୁ ସେ
ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଠାରୁ ବହୁ ଦୂ ରରେ ରହୁ ଥିଲେ । ଆମ ଘରକୁ ସେ
ସବୁ ବେେଳେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଠାରୁ ଦୂ ରରେ ରଖୁଥିଲେ । ସେ
ଆରମ୍ଭରୁ କବୀର ପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ସମାନ
ପରମ୍ପରା ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କରିଥାଆନ୍ତି । ହଁ, ମାଳା ଜପ
କରିବାର ଅଭ୍୍ୟୟାସ ବର୍ତତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ହୋ�ୋଇଯାଇଛି । ଦିନସାରା
ଭଜନ ଓ ମାଳାଜପ କରିବା ଏତେ ଅଧିକ ହୋ�ୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ
ସେ ଶୋ�ୋଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଆନ୍ତି । ଘରର ଲୋ�ୋକଙ୍କୁ ମାଳା
ଲୁ ଚାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ, ତା’ପରେ ସେ ଶୋ�ୋଇଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଦ
ଆସିଥାଏ ।
ଏତେବର୍୍ଷ ବୟସ ହେବା ସତ୍ୱେ, ମା’ଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ
ବହୁ ତ ଭଲ ଅଛି । ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍୍ବରୁ ଘଟିଥିବା କଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ
ବହୁ ତ ଭଲଭାବରେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି । ଆଜି ବି, ଯେତେବେଳେ
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ମା’ ସହ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ରେ
କଥା ହୁ ଏ ସେତେବେଳେ ସେ
କହେ, ଦେଖ, କେବେ କୌ�ୌଣସି
ଭୁଲ କାମ କରି ବୁନ,ି ମନ୍ଦ
କାମ କରି ବୁନ,ି ଗରି ବଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସବୁବେଳେ କିଛି କରୁଥିବୁ।
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କୌ�ୌଣସି ସମ୍ପର୍୍କକୀୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ
କୁ ହନ୍,ତି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା-ଜେଜେମା’ଙ୍କ ନାମ
ଓ ଅଜା-ଆଈଙ୍କ ନାମ ନେଇ କୁ ହନ୍ତି ଯେ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ମେ ସେମାନଙ୍କ
ଘରୁ ଆସିଛ ।
ଦୁ ନଆ
ି ରେ
ଁ କ’ଣ ଚାଲିଛ,ି ଆଜି ବି ମା’ଙ୍କର ଏହା ଉପରେ ନଜର
ରହିଥାଏ । ନିକଟରେ ମୁଁ ମା’ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ, ଆଜିକାଲି ଟିଭି
କେତେ ଦେଖୁଛ? ମା’କହିଲେ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ
ସବୁ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି
। ହଁ କିଛ ି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକଏ
ି ଶାନ୍ତିରେ କଥା ବୁ ଝାଇ
ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଏ । ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍୍ଯ୍୍ୟ
ହୋ�ୋଇଗଲି ଯେ, ମା’ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଆଉ ଏକ ଜିନଷ
ି ମୋ�ୋର ଆଜି
ମନେ ପଡୁ ଛି । ଏହା ୨୦୧୭ର କଥା । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁ ପି
ନିର୍୍ବବାଚନର ଶେଷ ଦିନରେ କାଶୀରେ ଥିଲି ସେଠାରୁ ମୁଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ
ଯାଇ ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ କାଶୀର ପ୍ରସାଦ ନେଇଯାଇଥିଲି । ମା’ଙ୍କୁ ଭେଟିଲି
ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ�ୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ
ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍୍ଶନ କରିଲ ? ମା’ ପୁରା ନାମ ନେଇଥାଆନ୍ତି-କାଶୀ
ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାଦେବ । ତା’ପରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ମା’ ପଚାରିଥିଲେ
ଯେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ବାଟ
ବର୍ତତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ସେମିତ ି ଅଛି, ଏପରି ଲାଗୁଛ ି ଯେ କାହାର
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ଘରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍୍ମମାଣ ହୋ�ୋଇଛି । ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍୍ଯ୍୍ୟ ହୋ�ୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି
ତୁ ମେ କେବେ ଯାଇଥିଲ କି ? ମା’ କହିଲେ ଯେ ବହୁ ବର୍୍ଷ ପୂର୍୍ବବେ
କରିଥିବା ତୀର୍୍ଥ ଯାତ୍ରାକୁ ସେ ବହୁ ତ ଭଲଭାବରେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ।
ମା’ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସମ୍୍ବବେଦନଶୀଳତା ଅଛି, ସେବାଭାବ
ଅଛି, ସେତିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃ ଷ୍ଟିକୋ�ୋଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛ ି । ମା’ ଛୋ�ୋଟ ଛୋ�ୋଟ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିକତ୍ସା
ି କରିବାର ଅନେକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି
। ବଡନଗର ଘରେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଛି ସକାଳୁ ଆମ ଘରେ ଧାଡି
ଲାଗିଯାଇଥାଏ । ଲୋ�ୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛଅ-ଆଠ ମାସର
ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମା’ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଥାଆନ୍ତି ।
ଚିକତ୍ସା
ି କରିବା ପାଇଁ ମା’ଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ତ ଭଲ
ପାଉଡର ଆବଶ୍୍ୟକତା ପଡିଥାଏ । ଏହି ପାଉଡର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର
ବ୍୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଥିଲା । ମା’ ଆମକୁ ଚୁ ଲିରୁ
ବାହାରୁ ଥିବା ପାଉଁଶ, ଗୋ�ୋଟିଏ ପାତ୍ର ଏବଂ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କପଡା ଦେଇ
ଦେଉଥିଲେ । ତା’ ପରେ ଆମେ ସେହି କପଡାକୁ ସେହି ପାତ୍ରରେ
ମୁହରେ
ଁ ଜୋ�ୋରରେ ବାନ୍ଧିକରି ସେଥିରେ ୫-୬ ଚିମଟ
ୁ ାଏ ପାଉଁଶ ତା’
ଉପରେ ରଖୁଥିଲୁ । ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପାଉଁଶକୁ କପଡା
ଉପରେ ରଖି ଘସୁଥିଲୁ । ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଉଁଶର ଯେଉଁ
ଚିକ୍କଣ ଅଂଶ ପାତ୍ରରେ ତଳେ ଜମା ହୋ�ୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ରଖିଥାଉ।
ମା’ ସର୍୍ବଦା ଆମକୁ କହୁ ଥିଲେ ଯେ “ନିଜ କାମ ଭଲରେ କର ।
ପାଉଁଶର କଠିନ ଗୁଣ୍ଡ ଯୋ�ୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେପରି କୌ�ୌଣସି

ରାଷ୍ଟଟ୍ର

ଅସୁବଧ
ି ା ହେବା ଉଚିତ ନୁ ହେଁ ।”
ସେହିଭଳି ମୋ�ୋର ଆଉ ଗୋ�ୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡୁ ଛି, ଯେଉଁଥିରେ
ମା’ଙ୍କର ମମତା ଏବଂ ବୁ ଝବ
ି ାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା । ବାସ୍ତବରେ
ଥରେ ବାପାଙ୍କୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍୍ଯ୍୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନର୍୍ମଦା ଜୀଙ୍କ କୂ ଳରେ ଥିବା କୌ�ୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ
ଯିବାର ଥିଲା । ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍୍ମ ଦିନ ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ
ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ । ଏହା ପ୍ରାୟ
୩ ରୁ ସାଢେ ୩ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ହୋ�ୋଇଥିବ । ଯେଉଁଠାରୁ ଆମେ ବସ୍ରୁ
ଓହ୍ଲାଇଥିଲୁ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ
ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗରମ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ, ଭୂମିରୁ ଯେପରି ନିଆଁ
ବାହାରିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନର୍୍ମଦା ଜୀଙ୍କ
କୂ ଳରେ ପାଣିରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ । ଏହିପରି ଚାଲିବା
ସହଜ ନ ଥିଲା । କିଛ ି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ
ବହୁ ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋ�ୋଇପଡିଥିଲୁ । ଜୋ�ୋରରେ ଭୋ�ୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ।
ମା’ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ବୁ ଝି ପାରୁଥିଲେ
। ମା’ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ ମଝିରେ ଅଟକି
ରହିବା ପାଇଁ । ମା’ ବାପାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ କୌ�ୌଣସି ଏକ
ସ୍ଥାନରୁ ଗୁଡ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ । ବାପା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଗୁଡ
କିଣି ଆଣିଲେ । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗୁଡ ଖାଇବା
ପରେ ପାଣି ପିଇବା ମାତ୍ରେ ମୋ�ୋ ଶରୀରରେ ଯେପରି ନୂ ଆ ଶକ୍ତି
ଆସିଲା । ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ । ସେହି ଗ୍ରୀଷ୍୍ମରେ ପୂଜା
ପାଇଁ ସେହିଭଳି ବାହାରିବା ମା’ଙ୍କର ସେହି ବୁ ଦ୍ଧିମତା, ବାପା ଗୁଡ
କିଣି ଆଣିବା କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ମୁହୂର୍ତତ୍ତ ମୋ�ୋର ବହୁ ତ
ଭଲଭାବରେ ମନେ ଅଛି ।
ଅନ୍୍ୟମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଭାବନା, ଅନ୍୍ୟମାନଙ୍କ
ଉପରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲଦି ନ ଦେବାର ଭାବନା, ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ
ମା’ଙ୍କଠାରେ ଦେଖିଛି । ବିଶେଷକରି ମୋ�ୋତେ ନେଇ ସେ ବହୁ ତ
ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ ଯମଧ୍ୟ, ସେ ମୋ�ୋର ଏବଂ ମୋ�ୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ
କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଚେରୀ ହେଉନ ଥିଲେ, ମୋ�ୋତେ ସବୁ ବେଳେ
ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍୍ରରୋତ୍ସାହନ ହିିଁ ମିଳଛ
ି ି । ପିଲାଦିନରୁ ସେ ମୋ�ୋ ମନରେ
ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବୃ ତ୍ତି ବଢୁ ଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ । ମୁଁ ସବୁ
ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁ ଥିଲି ।
ମୋ�ୋର ଦୈ�ୈନକ
ି କାର୍୍ଯ୍୍ୟକଳାପ ହେତୁ ,ମୋ�ୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ପରୀକ୍ଷା ଯୋ�ୋଗୁଁ ଅନେକ ଥର ମା’ଙ୍କୁ ମୋ�ୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ବ୍୍ୟବସ୍ଥା
କରିବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁହରେ
ଁ କଦାପି ବିରକ୍ତି ଭାବ
ଆସୁନଥିଲା । ମା’ ଏହାକୁ ବୋ�ୋଝ ବୋ�ୋଲି ଭାବୁ ନ ଥିଲେ । ଯେପରି
ଖାଦ୍୍ୟରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଲୁ ଣ ଛାଡି ଦେଉଥିଲି । ଅନେକ
ଥର ଏପରି ଘଟୁ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା
ଛାଡିଦେଇଥିଲି, କେବଳ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲି । ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ଥିର
କରୁଥିଲି ଯେ, ବର୍ତତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛଅ-ଆଠମାସ ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ମିଠା ଖାଇବି
ନାହିିଁ । ଶୀତ ଦିନରେ ମୁଁ ଖୋ�ୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଶୋ�ୋଉଥିଲି, ଗାଧୋ�ୋଇବା
ପାଇଁ ଏକ ହାଣ୍ଡିରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇ ଗାଧୋ�ୋଉଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜର
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ମା’ କହେ- ନିଜ ଶରୀରକୁ
ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଥବ
ି ୁ। ନିଜକୁ
ଠିକ୍ରଖିବୁ ତ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ,
ସେତେବେଳେ ତୁ ଭଲ କାମ
କରି ପାରି ବୁ।
ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲି । ମା’ ମୋ�ୋର ସମସ୍ତ ଭାବନାକୁ ବୁ ଝପ
ି ାରୁଥିଲେ
। ସେ କେବେ ଜିଦ୍ କରୁ ନ ଥିଲେ । ସେ ଏହା କହୁ ଥିଲେ-ଠିକ୍ ଅଛି,
ଯାହା ତୁ ମର ମନ ଚାହୁ ଛ
ଁ ି କର ।
ମା’ଙ୍କୁ ଅନୁ ଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଯାଉଛି
। ମୋ�ୋର ମନେ ଅଛି, ଥରେ ଆମ ଘର ନିକଟରେ ଗିରି ମହାଦେବ
ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଜୀ ଆସିଥିଲେ । ସେ ନିଜ ହାତରେ ଯଅ
ବୀଜ ବୁ ଣି ତପସ୍୍ୟୟା କରୁଥିଲେ । ମୁଁ ହୃ ଦୟର ସହିତ ତାଙ୍କ ସେବାରେ
ଯୋ�ୋଡି ହୋ�ୋଇଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ ମୋ�ୋ ମାଉସୀଙ୍କର ବିବାହ
ହେଉଥିଲା । ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ମନ ଥିଲା ।
ମାମୁଙ୍କ
ଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲା, ମା’ଙ୍କ ଉଉଣୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଥିଲା,
ତେଣୁ ମା’ ମଧ୍ୟ ବହୁ ତ ଖୁସି ଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍୍ୟସ୍ତ
ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ�ୋ ମା’ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ
ବାହାଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁ ନ
ଁ ାହିିଁ । ଯେତେବେଳେ ମା’ ଏହାର କାରଣ
ପଚାରିଲେ,ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଜୀଙ୍କର କଥା କହିଲି ।
ମା’ଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ଦୁ ଃଖଲାଗିଲା ଯେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ
ବାହାଘରକୁ ଯାଉନାହିିଁ । କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ�ୋ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ।
ସେ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଯେ,ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତ ି ତୋ�ୋର ମନ ଚାହୁ ଛ
ଁ ,ି
ସେମିତ ି ହିିଁ କର । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିପରି ଏକାକୀ
ଘରେ ରହିବ ି ? ମୋ�ୋତେ ଯେପରି କୌ�ୌଣସି ଅସୁବଧ
ି ା ନ ହେବ
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସୁଖିଲା ଖାଦ୍୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି
ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମା’
ବହୁ ତ ଦିନ ପୂର୍୍ବରୁ ବୁ ଝପ
ି ାରିଥିଲେ । ମୁଁ କଥା କଥାରେ ମା’ ଏବଂ
ବାପାଙ୍କୁ କହୁ ଥିଲି ଯେ ମୋ�ୋର ମନ କରୁଛି, ମୁଁ ଟିକଏ
ି ବାହାରକୁ ଯାଇ
ଦେଖିବି ଦୁ ନଆ
ି ଁ କ’ଣ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁ ଥିଲି ଯେ ରାମକୃ ଷ୍ଣ ମିଶନର
ମଠକୁ ଯିବାର ଅଛି । ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କୁ ବହୁ ତ କଥା କହୁ ଥିଲି । ମା’-ବାପା ଏସବୁ ଶୁଣଥି
ୁ ଲେ । ଏଭଳି
କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା ।
ଦିନେ ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋ�ୋର ମା-ବାପାଙ୍କୁ ଘର ଛାଡିବାର ଇଚ୍ଛା
ପ୍ରକଟ କଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍୍ବବାଦ ମାଗିଲି । ମୋ�ୋ କଥା ଶୁଣି
ବାପା ବହୁ ତ ଦୁ ଃଖି ହେଲେ । ସେ ଟିକଏ
ି ବିରକ୍ତ ହୋ�ୋଇ କହିଲେ, ତୋ�ୋ
କଥା ତୁ ହିିଁ ଜାଣୁ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଭଳି ବିନା ଆଶୀର୍୍ବବାଦରେ
ଘର ଛାଡି ଯିବନ
ି ାହିିଁ । ମା’ଙ୍କୁ ମୋ�ୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାଥିଲା । ସେ
ପୁଣି ମୋ�ୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯାହା ତୁ ମ
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ମା’ ଆମ ଭାଇ-ଭଉଣିଙ୍କ ପାଇ ଁଆଶୀର୍୍ବବାଦ
ମାଗୁଥଲ
ି ା। ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ କହୁ ଥଲେ
ି
ଯେ,
ମୋ�ୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍୍ବବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ
ଅନ୍୍ୟର ସୁଖରେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍୍ୟର
ଦୁ ଃଖରେ ଦୁ ଃଖି। ମୋ�ୋ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ
ଭକ୍ତି ଓ ସେବା ଭାବ ଆସୁ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି
ଆଶୀର୍୍ବବାଦ କରନ୍ତୁ।
ମନ ଚାହୁ ଛ
ଁ ,ି ତାହା ହିିଁ କର । ହଁ, ବାପାଙ୍କର ସନ୍ତୁ ଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ
କହିଲେ, ଯଦି ସେ ଚାହିିଁବେ, କାହାକୁ ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ । ଆମର ଜଣେ
ସମ୍ପର୍୍କକୀୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା । ବାପା ମୋ�ୋର
ଜାତକ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ । ଜାତକ ଦେଖିବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ
ଯେ “ଏହାର ମାର୍୍ଗ ଅଲଗା କିଛ ି ଅଛି, ଭଗବାନ ଯାହା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ,
ସେ ସେଠାକୁ ଯିବ ।”
ଏହାର କିଛ ି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲି । ସେତେବେଳେକୁ
ମୋ�ୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଭଲଭାବରେ ବୁ ଝଯ
ି ାଇଥିଲେ । ବାପା ମୋ�ୋତେ
ଆଶୀର୍୍ବବାଦ କଲେ । ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍୍ବରୁ ମା’ ମୋ�ୋତେ ଦହି ଏବଂ
ଗୁଡ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋ�ୋର
ଆଗକୁୁ ଜୀବନ କ’ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମା’ର ମମତା ଯେତେ ମଧ୍ୟ
କଠୋ�ୋର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଠାରୁ
ଦୂ ରକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମା’ର ମନ ତରଳି ଯାଇଥାଏ । ମା’ଙ୍କ
ଆଖିରେ ଲୁ ହ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋ�ୋ ପାଇଁ ବହୁ ତ ଆଶୀର୍୍ବବାଦ ଥିଲା ।
ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରଠାରୁ ଯେଉଁଠାରେ ରହୁ ଥିଲି, ଯେଭଳି
ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ ଥିଲି, ସବୁ ଠାରେ ମା’ଙ୍କ ଆଶୀର୍୍ବବାଦର ଅନୁ ଭୂତି ମୋ�ୋ
ପାଖରେ ରହିଥିଲା । ମା’ ମୋ�ୋ ସହିତ ଗୁଜରାଟୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି
। ଗୁଜରାଟରେ ତୁ ମ ପାଇଁ ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପାଇଁ ତମେ କୁ ହାଯାଇଥାଏ
। ମୁଁ ଯେତେଦିନ ଘରେ ରହିଲି, ମା’ ମୋ�ୋତେ ତୁ କହି କଥା କହୁ ଥିଲେ
। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଛାଡିଲି, ମୋ�ୋର ରାସ୍ତା ବଦଳିଗଲା,
ତା’ପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମା’ ମୋ�ୋତେ ତୁ କହି କଥା କହିନାହାନ୍ତି । ସେ
ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ�ୋତେ ଆପଣ କିମ୍୍ବବା ତମେ କହି କଥା ହୁ ଅନ୍ତି ।
ମୋ�ୋ ମା’ ସବୁ ବେଳେ ମୋ�ୋତେ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଦୃ ଢତାର ସହ
ରହିବା ଓ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୋ�ୋର ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ�ୋର ମୁଖ୍୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସ୍ଥିର ହେଲା
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁଜରାଟରେ ନ ଥିଲି । ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମୁଁ ସିଧା ମା’ଙ୍କୁ
ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି । ଖୁସରେ
ି ପରିପର୍ଣ
ୂ ଣ୍ଣ ମା’ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍୍ନ ଥିଲା ଯେ
କ’ଣ ତୁ ମେ ଏବେ ଏଠାରେ ରହିବ ? ମା’ ମୋ�ୋର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ।
ପୁଣି ମୋ�ୋତେ କହିଲେ- “ ସରକାରରେ ତୁ ମର କାମ ମୁଁ ବୁ ଝପ
ି ାରୁନାହିିଁ,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁ ଛ
ଁ ି ଯେ ତୁ ମେ କେବେ ଲାଞ୍ଚ ନେବ ନାହିିଁ ।”
ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ପରେ ମା’ଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆହୁ ରି କମ୍ ହୋ�ୋଇଯାଇଛି
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। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀନଗରକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମା’ ଙ୍କୁ
ଭେଟିବା ହୋ�ୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛକ୍ଷ
ି ଣ ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ମୋ�ୋ
ମା’ ମନରେ କୌ�ୌଣସି ଅସନ୍୍ତତୋଷ କିମ୍୍ବବା ଦୁ ଃଖର ଭାବନା ମୁଁ ଅନୁ ଭବ
କରିନାହିିଁ । ମା’ଙ୍କ ସ୍ନେହ ମୋ�ୋ ପାଇଁ ସେହିପରି ଅଛି, ମା’ଙ୍କ ଆଶୀର୍୍ବବାଦ
ମୋ�ୋ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଅଛି । ମା’ ମୋ�ୋତେ ପଚାରନ୍ତି - ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭଲ
ଲାଗୁଛ ି ? ମନ ଲାଗୁଛ?ି
ସେ ମୋ�ୋତେ ବାରମ୍୍ବବାର ମନେ ପକାନ୍ତି ଯେ ମୋ�ୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା
କର ନାହିିଁ । ତୁ ମ ଉପରେ ଏକ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛିି । ମା’ଙ୍କ ସହିତ
ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫୋ�ୋନରେ କଥା ହୋ�ୋଇଥାଏ । ସେ ଏହା କହିଥାନ୍ତି
ଯେ, “ଦେଖ, କୌ�ୌଣସି ଭୁଲ କରିବ ନାହିିଁ, ଖରାପ କାମ କରିବ ନାହିିଁ,
ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ।”
ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ମୋ�ୋ ମା’ ଓ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନୁ ଶୀଳନ କରିବ,ି
ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସଚ୍୍ଚଚୋଟତା
ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ । ଦାରିଦ୍ରର୍ୟର ମୁକାବିଲା କରିବା, ପରିସ୍ତ
ଥି ି କିଛ ି ମଧ୍ୟ
ହୋ�ୋଇଥାଉ ନା କାହିକ
ଁ ି ି ମୋ�ୋର ମା-ବାପା କେବେ ବି ସଚ୍୍ଚଚୋଟତାର ପଥ
ଛାଡିନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହ ସାଲିସ କରିନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ
ପାଖରେ ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ସମସ୍୍ୟୟାରୁ ବାହାରିବାର ଗୋ�ୋଟିଏ ହିିଁ ଉପାୟ ଥିଲା
ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ । ଯେପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ ବାପା ଜୀବିତ ଥିଲେ ସେ ଏହି ସବୁ
ଜିନଷ
ି କୁ ଅନୁ ସରଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ କାହା ଉପରେ ବୋ�ୋଝ ହେବା
ଉଚିତ ନୁ ହେଁ । ଆଜି ବି ମୋ�ୋ ମା’ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ବଂଚିଛନ୍ତି ଯେ ଯଥା
ସମ୍ଭବ ନିଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାହା ଉପରେ ବୋ�ୋଝ ନ ହେବା
ପାଇଁ । ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମା’ଙ୍କୁ ଭେଟୁ ଛି ସେ ସବୁ ବେଳେ
କୁ ହନ୍,ତି “ମୁଁ ମରିବା ପର୍୍ଯ୍୍ୟନ୍ତ କାହାର ସେବା ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିିଁ ।
ମୋ�ୋର କେବଳ ଏହିଭଳି ଚାଲିବୁଲି ଆରପାରିକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ।”
ମୁଁ ନିଜ ମା’ଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଶର ସମଗ୍ର ମାତୃ ଶକ୍ତିର
ଦୃ ଢତା, ବଳିଦାନ ଏବଂ ଅବଦାନକୁ ଦେଖିଛି । ଯେତେବେଳେ
ମୁଁ ମୋ�ୋ ମା’ଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି କୋ�ୋଟି କୋ�ୋଟି ମହିଳାଙ୍କର
ସାମର୍୍ଥ୍୍ୟକୁ ଦେଖୁଛ,ି ସେତେବେଳେ ମୋ�ୋତେ ଏପରି କୌ�ୌଣସି ଲକ୍ଷଷ୍ୟ
ଦେଖାଯାଉନାହିିଁ ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ଭାରତର ଭଉଣୀ ଏବଂ
ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ।
ଅଭାବର ପ୍ରତେକ କଥାର ଊର୍ଦଦ୍ଧଧ୍ବରେ ଗୋ�ୋଟିଏ ମା' ର ଗୌ�ୌରବ ଗାଥା
ଥାଏ ।
ସଂଘର୍୍ଷର ପ୍ରତ୍୍ୟୟେକ ମୁହୂର୍ତତ୍ତଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍୍ଧ୍ୱରେ, ଗୋ�ୋଟିଏ ମା’ର
ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ।
ମା’ ତୁ ମକୁ ଜନ୍୍ମ ଦିନର ବହୁ ତ ବହୁ ତ ଶୁଭକାମନା ।
ତୁ ମର ଜନ୍୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ସର୍୍ବସାଧାରଣରେ ତୁ ମ ପାଇଁ ଏତେ କଥା ଲେଖିବାକୁ , ଏତେ କଥା
କହିବାକୁ ମୁଁ ସାହସ କରିପାରି ନଥିଲି ।
ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍୍ବବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ
ରହିଥାଉ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଏହା ହିିଁ ପ୍ରାର୍୍ଥନା ।
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ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ଘୋ�ୋଷଯାତ୍ରା ବା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତ
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ତଥା ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ଭାବେ
ଗଣାଯାଏ। ପର
ୁ ୀରେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ବିଶେଷ ଆୟୋ�ୋଜନ ପ୍ରତିବର୍୍ଷ ହୋ�ୋଇଥାଏ।
ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ତ
ୱି ୀୟା ତିଥିରେ ଏହି ଯାତ୍ରା
ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତିନୋ�ୋଟି ସସ
ଜି ରଥରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମର୍ତ୍ତି
ୁ ଜ୍ତ
ୂ ଅର୍୍ଥଥାତ୍ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ,
ବଳଭଦ୍ର, ଶୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସଦ
ର୍୍ଶନ
ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା
ମନ୍
ର
ଦି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।
ୁ
ଏହି ମନ୍ର
ଦି କୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବା କେହି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍୍ମସ୍ଥାନ ବୋ�ୋଲି କହିଥାଆନ୍ତି।
ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ମାଉସୀଙ୍କ ମନ୍ର
ଦି ଆସେ। ସେଠାରେ ପୋ�ୋଡ଼ପିଠା ଭୋ�ୋଗ ଲାଗି
କରାଯାଇଥାଏ। ନଅଦିନ ପରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମର୍ତ୍ତି
ୂ ତିନ ି ରଥରେ
ବିଜେ କରି ପଣ
ି
ଶ୍ରୀମନ୍
ର
ଦି
ଅଭି
ମ
ଯାତ୍ରା
କରନ୍
।
ତି
ଏହାକ
ୁ
ୁଖେ
ୁ ବାହୁଡ଼଼ା ଯାତ୍ରା
କୁହାଯାଇଥାଏ। ପର
ୁ ୀ ସମେତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଅମୃତସର, ଭୋ�ୋପାଳ, ବନାରସ,
ଲକ୍ଷ୍ନୗ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଆସାମ, ଜମ୍ମୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଦି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି
ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପଣ
ୁ ି ସାନ୍ଫ୍ରାନ୍୍ସ ସିସ୍କୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଢାକା,
ଲଣ୍ଡନ, ଟୋ�ୋକ୍ୟୋ�ୋ ପ୍ରଭୃତି ଆନ୍ତର୍୍ଜଜାତକ
ି ଖ୍୍ୟୟାତସ
ି ମ୍ପନ୍ନ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଦନ
ି
ଭକ୍ତମାନେ ରଥଟାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍ତ
କୃ କ
ି ୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଥାଆନ୍।ତି

