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ମନ୍ କୀ ବାତ୍

ମ�ୋଦୀ 2.0 ( 36 ତମ ଏପିସ�ୋଡ୍ , ମେ’ 29, 2022)

ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଦୁ ନଆ
ି କହୁ ଛି
ନ୍ୟୁ-ଇଣ୍ଡିଆର କଥା
ବିଗତ 8 ବରର୍ଷ େ ଭାରତର ସମ୍ଭାବନା ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଓ ସମ୍ଭାବନାର ଉଡ଼ାଣ େନଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢଙ୍କ
଼ି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛ ି
ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନବଚିନ୍ତନକୁ ଅଫୁ ରନ୍ତ ସୁଯ�ୋଗ ବି ମିଳୁଛ।ି ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଦେଶରେ ଷ୍ଟାରଅ
୍ଟ ପ୍ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିଚାଲି ଛ;ି ଖାଲି ସେତିକି
ନୁ ହେ,ଁ ଷ୍ଟାରଅ
୍ଟ ପ୍ଗୁଡକ
଼ି ଏପରି ବ୍ୟବସାୟକୁ ମଜଭୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ୟୁନକ
ି ର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ବି ନେଲେଣି। ‘ଏକ ଭାରତ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’
ମନ୍ତ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ଭାବନାରେ ବାନ୍ ଧି ‘ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ’ ବିଚାରଧାରାକୁ ଶକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁ ଛି
ଆଉ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛ ି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ। ସରକାରଗଠନର ୮ ବର୍ଷ ପର୍ତ
ୂ ୍ତିର ଅବ୍ୟବହିତ ପର୍ବର
ୂ ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଏ ବିଷୟକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ବେଶ୍ଗର୍ବର ସହ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ନିଜର ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ମନ୍କୀ ବାତ୍’
ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ, ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସେବାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରକ୍ଷା ଲାଗି
ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ମନ୍କୀ ବାତ୍ର କିୟଦଂଶ:
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ୟୁ ନକ
ି ର୍ଣ୍ଣରେ ଶତକ: କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ପରି ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛ।ି ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାରଣ ଚଳିତ ମାସରେ
ଭାରତରେ ୟୁ ନ ିକର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା100ରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି ଏହି ୟୁ ନ ିକର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 25 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ଏକ ୟୁ ନ ିକର୍ଣ୍ଣର
ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଢ଼େ ସାତ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍। ଗତ ବର୍ଷ 44ଟି ୟୁ ନ ିକର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିଲେ। ଏଇ 3-4 ମାସରେ ଆହୁ ରି 14ଟି
ୟୁ ନ ିକର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।ମ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଠିକଣା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ: ଜଣେ ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନୂ ତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇପାରେ । ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରୀଧର
ଭେମ୍ବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମଦନ ପାଡ଼ାକି ‘ୱାନ ବ୍ରିଜ’ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର 75ଟି ଜିଲ୍ଲାର 9
ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ।ି ଗ୍ରାମୀଣ, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ମୀରା ଶେନୟ ବଜାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦକ୍ଷତା
ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି।
ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ : ଥାନଜାଭୁର ଗୁଦଆ
ି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ମହିଳା ସେଲ୍ ଫ୍
ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ କିଓସ୍କ ଖ�ୋଲୁ ଛନ୍ତି । ଏଭିତରେ 22 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେଣି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ SHଜିs ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ।
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ : କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମାର୍ଗ ଅନୁ ସରଣ କରି ଆମେ ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶକୁ ସଶକ୍ତ କରିପାରିବା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାମ ଭୁପାଲ
ରେଡ୍ଡୀ ତାଙ୍କର ପୁରା ପେନ୍ସନକୁ ଗାଁଝଅ
ି ଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉାଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯ�ୋଜନାକୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୟୁ ପିର ଶ୍ୟାମ ସିଂ ତାଙ୍କ
ଗ୍ରାମରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇପଲାଇନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସେବା : ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ' ଚାର୍ ଧାମ'ରେ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛ ି ଆଉ ଏଥିରେ ସାରା ଦେଶ ସାମିଲ୍ହ�ୋଇଛି। ଲ�ୋକମାନେ
'ଚାର୍ ଧାମ ଯାତ୍ରା'ର ସୁଖଦ ଅନୁ ଭୂତି ବି ବାଣ୍ଟୁ ଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଦାରନାଥରେ କିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂ ଷିତ ହ�ୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ
ଭକ୍ତମାନେ ଦୁ ଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ�ୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଜମା ହ�ୋଇ ରହିବା ବା ଗଦା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ କଥା ନୁ ହେଁ। ଏଭଳି
ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମଇଳା ଚିତ୍ର କିଛି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛ।ି ଆଉ ଯାତ୍ରାପଥକୁ କେହି ଜଣେ ସଫା କରୁଥିବାର ଦୃ ଶ୍ୟ ବି ସ�ୋଶାଲ୍ମିଡଆ
ି ରେ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳଛ
ି ।ି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଟିମ୍ସହ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥ ସେବା ବିନା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା
ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ଏଣୁ ଅନେକ ଲ�ୋକ ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ୍ହେଉଛନ୍ତି।
ଜାପାନରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ:ି ଜପାନ ଓ ଭାରତ ଭିତରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତ ିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛ।ି ଏଠାର ହିର�ୋସି କ�ୋଇକେଙ୍କ କଥା
କହୁ ଛ ି ଯିଏ ମହାଭାରତକୁ ନଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭାଷାରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ସସ
ୁ ୀ ଏବଂ କେଞ୍ଜି ୟ�ୋଶୀ
ରାମାୟଣକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ଜାପାନିଜ୍ଆନିମେସନ୍ଫି ଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେଁ ଏହି ଫି ଲ୍ମ 4Kରେ ନିର୍ମାଣ ହ�ୋଇଛି।

ମନ୍କୀ ବାତ୍ପୂରା ଶୁଣିବାକୁ କ୍ୟୁଆର୍
କ�ୋଡ୍ସ୍କାନ୍କରନ୍ତୁ ।

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

ସମାଚାର

ଭି ତର ପୃଷଠାରେ
୍
...

ଦେଶ ପାଇ ଁସୁନାମ, ଦୁ ନଆ
ି ରେ ବଢଛ
଼ୁ ି ସମ୍ମାନ।
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ସମ୍ପାଦକ
ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର
ପ୍ରମୁଖ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,
ପତ୍ର ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ବରି ଷ ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର
ବରି ଷ ୍ଠ ସହାୟକ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ବିଭ�ୋର ଶର୍ମା
ସହାୟକ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ଅଖ ିଳେଶ କୁମାର
ଚନ୍ଦନକୁମାର ଚ�ୌଧରୀ
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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ...
ସାଦର ନମସ୍କାର।
ବସୁଧ�ୈବ କୁ ଟୁମ୍ବକମ୍।
ଅର୍ଥାତ୍ ପୂରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭାରତ ସରକାର ନିଜ ବିଦେଶ ନୀତିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରାଗତ
ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂ ଆ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ ହେଉ ବା ସାମରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ହେଉ ଅବା ପୁଣି ବିଦେଶରେ ରହୁ ଥିବା
ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେ,ଉ ସବୁ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ହ�ୋଇଛି ମୂଳ ଆଧାର।
ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ଭାରତର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ, ଯିଏ
ନିଜର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ‘ଭାରତ ପ୍ରଥମ’ ଭାବନାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶଙ୍କ ସହ
ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜଭୁତ କରିବାପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦୁ ନଆ
ି ର ବିଭିନ୍ନ କ�ୋଣରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମୂଳବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ
ମାଟି ସହ ଯ�ୋଡ଼ିବାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ବିଦେଶରେ ରହୁ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏହି ମହାନ ମାଟି
ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁ ଭବ ହେଉଥାଏ ତେବେ ତାହାରି ମୂଳରେ ରହିଛ ି ଦେଶର ‘କମ୍ୟୁନିଟ ି କନେକ୍ଟ’ ନୀତି। ମାଡିସନ୍
ସ୍କୋୟାରରେ ହାଉଡ଼ି ମ�ୋଦୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜର୍ମାନୀ, ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ନିକଟରେ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶ�ୋଦ୍ଭବଙ୍କ ସହ ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମୂଳ ଦେଶ ସହ ଯ�ୋଡ଼ି
ହେବାର ଅଦ୍ଭୁ ତ ଅବସର ଓ ଗ�ୌରବ ଆଣି ଦେଇଛି। ଆଜି ଭାରତର ବିକାଶ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁ ନଆ
ି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର
ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଦେଖୁଛ।ି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପିସ୍ ବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁ ନଆ
ି ଭାରତଠୁ ଅନେକ ଆଶା
ରଖୁଛ।ି ଏହି କଥାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଏଥରର କଭରଷ୍ଟୋରି।
ଅନ୍ତୋଦୟ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ସମାଜର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ
ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ତତ୍ପରତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ପ୍ରତିଫଳିତ ହ�ୋଇଛି। ଆସନ୍ତା କାଲିର ଭାରତ ପାଇଁ ମୁଳଦୂ ଆ ରଖୁଥିବା 5ଜି ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ନିର୍ମାଣ ଟେକ୍ନିକକୁ ନେଇ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଭିତ୍ତିକରି ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏହି
ସଂଖ୍ୟାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାସହ କ�ୋଭିଡ୍ ଭଳି ଦୁ ଃସ୍ଥିତ ିରେ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟକୁ
ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଗଢ଼ିତ�ୋଳିବା ଲାଗି ‘ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଚିଲ୍ଡ୍ ରେନ୍’ ଯ�ୋଜନା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯ�ୋଗଦାନ ଦେଉଛି ତାହା ବି
ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିବ।
ଆପଣ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ିରେ ଯ�ୋଗର ବହୁ ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ରହିଛ।ି ଅଷ୍ଟମ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗଦିବସ ଅବସରରେ 2014ରୁ ଆଜି ଯାଏ ଯ�ୋଗର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛ।ି
ଏହାସହ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆୟୁ ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସ�ୋନେୱାଲଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଲେଖ ମଧ୍ୟ
ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇବେ।
ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଉଥାଆନ୍ତୁ ।

ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍,ଦି ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 10ଟି ଭାଷାରେ ଲପଲବ୍ଧ ଏହି
ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବା/ଡାଉନ୍ଲ�ୋଡ୍କରିବାପାଇଁ କ୍କ୍
ଲି କରନ୍ତୁ :
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)

ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି
ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 75 ଜଳାଶୟ ବିକାଶ କଥା ଶୁଣି ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଂଚାର
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ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକ। ଗାଁରେ ରୁହେ । ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ
ପ�ୋଖରି ତିଆରି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 20 ବର୍ଷର ଅଭ୍ୟାସ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛ।ି
ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସୁନ୍ଦର ପ�ୋଖରୀ ଏବଂ
ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକର ଦୂ ରାବସ୍ଥା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁ ଃଖ ଲାଗୁଛ।ି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 75 ଟି
ପ�ୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଜଳାଶୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯ�ୋଜନା
ଶୁଣିବା ପରେ ବହୁ ତ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ�ୋଖରୀଗୁଡ଼ିକକୁ ମଇଳାମୁକ୍ତ
କରିବା, ଡ୍ରେନକୁ ସଫା କରିବା ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ସାରେ ଜଳ
ପରିଚାଳନା କରିବାଲାଗି ମ�ୋର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଲଗାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହ�ୋଇପାରିବି।
agopal.g@gmail.com

ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁ ତରି େ ସହାୟକ ହେଉଛି 'ନ୍ୟୁ
ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର' ପତ୍ରିକା

ଏଥି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ
ଖ�ୋରାକି ଦେଉଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଏବଂ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାଏକ
ଉପଯ�ୋଗୀ ପତ୍ରିକା। ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ
ଆଠ ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା
ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ବାବଦୀୟ ବିବରଣୀ ଅନନ୍ୟ ଓ
ଉପାଦେୟ।
- ରିମ୍ ପି ସିଂହ
rimpeesingh05@gmail.com

ର�ୋଚକ ଓ ତଥ୍ୟପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ସଚ
ୂ ନା

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ମେ’ 16 ରୁ 31 ସଂଖ୍ୟା
ଯଥେଷ୍ଟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ବାସ୍ତବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ 8 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବିଷୟରେ
ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଉପଯ�ୋଗୀ ମଧ୍ୟ।
କୃ ଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ
ହ�ୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜା ରାମମ�ୋହନ ରୟଙ୍କ
ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ।
ଅଭୟ ଚ�ୌଧୁରୀ
abhaychaudhary.clinic@gmail.
com

ଦେବୀ ଅହିଲ୍ୟା ବାଈ ହ�ୋଲକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୂତନ ସଚ
ୂ ନା

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମମାଚାର ଏହି ନୂ ତନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦେବୀ ଅହିଲିୟା ବାଈ ହ�ୋଲକରଙ୍କ ବାବଦୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ
ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଥିର ଅନେକ ସୂଚନା ମିଳଛ
ି ।ି ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବରେ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଲ�ୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ
ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ବି ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କଭର୍ ଷ୍ଟୋରିର ଉପସ୍ଥାପନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛ।ି
-ସୁରଭି ସ୍ନେହା snehasurabhi5@gmail.com

'ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ
ୂ ନା

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପତ୍ରିକାର 21 ତମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଛି। ସଂଖ୍ୟାଟିର ପରିପାଟି ଓ ବିଷୟସଜ୍ଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ
ସମ୍ପାଦକୀୟ ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ର ଦେବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ନୂ ଆ ଯ�ୋଜନା ସବୁ କିପରି ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛ ି ସେ ବାବଦରେ ବୁ ଝାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିବା
ଇରେଜଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଦେଶୀୟ ପ୍ରଜାର ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ପୁଣି ଉଷାଦେବୀ, ନୀଳାମ୍ବର
ପୀତାମ୍ବର, ଯ�ୋଦ୍ଧା ପାୟଲି ବରୁଆଙ୍କ ଭଳି ସ୍ମୃତପ
ି ଟ୍ଟଳରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ନାଁଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏକ ସୁନ୍ଦର
ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।
ମୁକେଶ କୁ ମାର ଋଷି ଭର୍ମା mukesh123idea@gmail.com

ଚିଠି ପଠାଇବାର ଠିକଣା: ରୁମ୍ନଂ: -278, ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ୍ ଆଉଟ୍ ରିଚ୍ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିସେନ
ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,- 110003। ଇମେଲ: response-nis@pib.gov.in
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ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭାରତୀୟ
କାରି ଗରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଝଲକ

ସୁଯ�ୋଗ ବାଟ ଦେଖାଏ
'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ
ସରକାର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଗ�ୋଟିଏପଟେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ର�ୋଜଗାରର ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ ପଟେ,
ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ବଜାର
ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗର ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ କିପରି
ଜାତୀୟସ୍ତରରର ବଜାର ଲାଭ କରିପାରିବ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା
କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର
“ସୁଯ�ୋଗ” ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର
ମହିଳାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ପାଦ ତଥା ସାମଗ୍ରୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ
ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଫଳରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଦ୍ରବ୍ୟର
ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିବ। ପ୍ୟାକେଜ୍ ହ�ୋଇଥିବା
ପାମ୍ପଡ଼, ଆଚାର ବାଉଁଶ ଭିତ୍ତିକ ସାମଗ୍ରୀ, ହାତ ତିଆରି ଲେଡିଜ୍
ବ୍ୟାଗ୍, ବ�ୋତଲ, ଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଟ୍, ଚିତ୍ରକଳା, ପାରମ୍ପାରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ,
ପ୍ରାକୃ ତ ିକ ରଙ୍ଗ, ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ଡିଜାଇନ୍
ସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ବୁ ଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଦ�ୋକାନରେ ଉପଲବ୍ଧ
ହେବ। ଏହିକ୍ରମରେ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ
ଏସ୍ଏଚଜି ଆଉଟଲେଟ୍ ଖ�ୋଲିଛ।ି ଅଗରତାଲା, ଡେରାଡୁନ୍,
କୁ ଶୀନଗର, ଉଦୟପୁର, ଅମୃତସର, ରାଞ୍ଚି, ଇନ୍ଦୋର, ସୁରଟ,
ମଦୁ ରାଇ, ଭ�ୋପାଳ, ଏବଂ ବେଲାଗାଭି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏନେଇ
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛ।ି
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ଲ�ୋକଙ୍କ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର
ପାଇ ଁଆବେଦନ ଖ�ୋଲା,
15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା
ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ
ଲ�ୋକଙ୍କ ପଦ୍ମ ଭାବେ ପରଚ
ି ତ
ି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆବେଦନ
ଖ�ୋଲାଯାଇଛ।ି ଯେକ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିଲାଗି ଆବେଦନ
କରପ
ି ାରିବ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ
ଭାବେ ଏହା ପରଚ
ି ତ
ି ଥିଲା ହେଲେ 2014 ପରେ
ଏ ପୁରସ୍କାର ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ
ହ�ୋଇପାରଛ
ି ।ି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିପରି
ସମାଜରସାଧାରଣ ଲ�ୋକଟଏ
ି ନଜ
ି ର ବିଚକ୍ଷଣ ସେବା ଓ
ପ୍ରତଭ
ି ା ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କରକମଳରୁ ଭବ୍ୟ ପରିବେଶରେ
ସମଗ୍ର ଦେଶର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗହଣରେ ପଦ୍ମ
ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛ।ି ଏହା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇଛ ି କେବଳ
ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ନ
ତ୍ତ ହେତୁ । ଏବେକାର
ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେକ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆବେଦନ କରପ
ି ାରିବ।
ଆସନ୍ତା ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଘ�ୋଷଣା ହେବାକୁ
ଥିବା ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ଏବେ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ
କରାଯାଇଛ।ି ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 15, 2022ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ
ପୁରସ୍କାର ପ�ୋର୍ଟାଲ https://awards. ଜo
ି v.in କୁ
ଯାଇ ଆପଣ ଆବେଦନ କରପ
ି ାରିବେ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ପ୍ରଗତି ବ�ୈଠକ: ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା

14 ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 60 ହଜାର କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 8 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା
ଏବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପଡ଼ିରହୁ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ
ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯାଏ। କାରଣ ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଗତି
ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସନ୍ (PRAଜିATI) ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ବ�ୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ନିକଟରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 14
ରାଜ୍ୟରେ
ଚାଲୁ ଥିବା 59,900
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି
ବାବଦରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା
ପ୍ରଗତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର 40 ତମ ବ�ୈଠକ।
ମେ’ 25 ତାରିଖରେ ଏହା ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଏଜେନ୍ସୀଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରିଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ 14.82 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 311ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 39 ତମ
ବ�ୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

2020 ମସି ହାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସଡ଼କ ଦୁ ର୍ଘଟଣା

ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ 18.46% ଏବଂ
ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 12% ହ୍ରାସ
କଠ�ୋର ମ�ୋଟର ଯାନ ନିୟମ ହେଉ କିମ୍ବା ସଡ଼କ ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ
ଚିକିତ୍ସା ହେଉ, 2025 ସୁଦ୍ଧା ସଡ଼କ ଦୁ ର୍ଘଟଣାକୁ 50% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ
ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ
ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରିବହନ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ୱିଙ୍ଗଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ 'ଭାରତ -2020 ସଡ଼କ
ଦୁ ର୍ଘଟଣା' ରିପ�ୋର୍ଟରେ ଏହି ପ୍ରୟାସର
ସୁଫଳ ମିଳଛ
ି ।ି ରିପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ,
2019 ବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ 2020ରେ
ସଡ଼କ ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ
ଘଟିଛ।ି 2019 ତୁ ଳନାରେ 2020 ରେ
ମ�ୋଟ ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ ହାରାହାରି 18.46
ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛ।ି ଏଥିସହିତ
ଏହି ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା
ଲ�ୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 12.84 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛ।ି ସେହିଭଳି ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ
22.84 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ହ�ୋଇଛି। 2020 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ମ�ୋଟ 3,66,138 ସଡ଼କ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ଘଟିଥଲା।

ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଆପର ନୂ ଆ
ସଂସ୍କରଣ: ଏବେ ଡାଟା ଫ�ୋନରେ
ବି ଦେଖାଯାଇପାରି ବ
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜଟ
ି ାଲ ମିଶନ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ 'ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଆକାଉଣ୍ଟ' (ABHA ) ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପର ଏକ
ନୂ ତନ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚନ ହ�ୋଇଛି। ପୁନଃ ଡଜ
ି ାଇନ୍
ହ�ୋଇଥିବା ଏହି ABHA ଆପରେ ଏକ ନୂ ତନ
ଉପଭ�ୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବ�ୈଶଷ୍
ି ଟ୍ୟ
ଯ�ୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପଭ�ୋକ୍ତା ଯେକ�ୌଣସି
ସମୟରେ ଏବଂ ଯେ କ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନଙ୍କର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦେଇଥାଏ।
ନାଗରିକମାନେ ଆପର ଏହି ନୂ ତନ ସଂସ୍କରଣ
ବ୍ୟବହାର କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ରେକର୍ଡକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗି ସେଭ୍ କରିପାରିବେ।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହି ଡେଟାକୁ
ଆପଣ ଅନ୍ୟସଙ୍ଗେ ଶେୟର ବି କରିପାରିବେ। ଏବେ
ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ
ନୂ ଆସଂସ୍କରଣକୁ ସହଜରେ ଅପ୍ଡେଟ୍କରିପାରିବେ।

ଇ-ଶ୍ରମ ପ�ୋର୍ଟାଲ
ପଞ୍ଜି କରଣରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ
ଦେଶରେ ଅଣସଂଗଠିତ ସେକ୍ଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ
ପଞ୍ଜିକୃ ତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ
କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଇ-ଶ୍ରମ
ପ�ୋର୍ଟାଲରେ 27 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ
ପଞ୍ଜିକୃ ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ କୃ ଷି
କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ
ପଞ୍ଜିକରଣର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏ
କ୍ଷେତ୍ରର ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏହା ପରେ ତ ଘର�ୋଇ
କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ତୃ ତୀୟ ସ୍ଥାନରେ
ରହିଛ।ି ପଞ୍ଜି ରଣ କରିବା ପରେ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 2
ଲକ୍ଷ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ପଞ୍ଜିକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ହ�ୋଇଥାଏ।
Https://reଜିi ster.eshram.ଜିo v.
in/#/user/self ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ
ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ। n
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ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ମିଲ୍ଖା ସି ଂହ

ଫ୍ ଲାଇଂ ଶିଖ ୍ ମିଲ୍ଖା ସି ଂହ

ଯିଏ ଦ�ୌଡ଼ୁ ନଥିଲେ, ଉଡ଼ୁଥିଲେ
ବିଭାଜନର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଯାହାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ଥ ତଳେ
ଲୁ ଚି ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଲ୍ଖା ସିଂହ। ପେଟ ପାଇଁ ସେ
ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି।
ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯ�ୋଗ ମିଳଲ
ି ା ଭାରତରକୁ ବିଶ୍ୱ ମହଲରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଛକୁ ନ ଅନାଇ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି.. ଆଉ େଦୗଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି
କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସେ ଦ�ୌଡ଼ୁ ନଥିଲେ ବରଂ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ...
ଜନ୍ମ: 20 ନଭେମ୍ବର 1929 | ମୃ ତ୍ୟୁ: 18 ଜୁ ନ 2021

ମି

ଲଖା ସଂି ହ ହେଉଛନ୍ତି ଏମତ
ି ି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯିଏ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ
ଅଧିକୁ ସମୟଧରି ପଡଆ
଼ି ରେ ନଜ
ି ର ପ୍ରଭାବ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିପାରିଥିଲେ।
1956 ମେଲବର୍ଣ୍ଣ, 1960 ର�ୋମ୍ ଏବଂ 1964ରେ ଆୟ�ୋଜିତ
ଟ�ୋକିୟ�ୋ ଅଲମ୍ପିକରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରତନ
ି ଧି
ି ତ୍ୱ କରଥି
ି ଲେ। 20ନଭେମ୍ବର
1929କୁ ଗ�ୋବିନ୍ଦପୁରା (ଏବେକାର ପାକିସ୍ତାନ)ରେ ଜନ୍ମିତ ମଲ୍
ି ଖ
 ା ସିଂହଙ୍କ
ଖେଳସହ ପରଚ
ି ୟ ସେତେବେଳେ ହ�ୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନରେ
ପୀଡତ
଼ି ହ�ୋଇ ସେ ଭାରତ ଆସଥି
ି ଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ୍
ହ�ୋଇଥିଲେ।
ସେନାରେ ସାମଲ୍
ି ହେବା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅକସ୍ମାତ ଥିଲା। କୁ ହାଯାଏ ଗ�ୋଟିଏ
ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ସେ ସେନାବାହନ
ି ୀର ଦ�ୌଡ଼ରେ ସାମଲ୍
ି ହ�ୋଇଥିଲେ। ଆଉ
ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଦ�ୌଡ଼ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତା। ନଜ
ି କୁ ଏପରି
ତାଲିମ କରଥି
ି ଲେ ଯେମତ
ି ି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପରିଚୟ
ମଳ
ି ିବ। ତାହାହିଁ ହ�ୋଇଥିଲା ଚାରଶ
ି ହ ସ�ୈନ ିକଙ୍କୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସ
କଣ୍ଟ୍ରି ଦ�ୌଡ଼ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାରେ। ଏଥିରେ ମଲ୍
ି ଖ
 ା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କଲେ। ଏହି
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲା। ପରେ
ସେନା ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତ ି
ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଲ
ଚି ା 1956 ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଅଲମ୍ପିକ। ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେମିତ ି
କିଛ ି ବଡ଼ ଅନୁ ଭବ ନଥିଲା, ତଥାପି ଭାରତର ପ୍ରତନ
ି ଧି
ି ତ୍ୱ କରଥି
ି ଲେ। ଅବଶ୍ୟ
ବିଶେଷ କିଛ ି ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ମଳ
ି ି ନଥିଲା ହେଲେ ସେ ହାର ମାନ ି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ
କଠନ
ି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଳ
ି ଥି
ି ଲା 1958 କମନ୍ଓ୍ୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ। ସେଇଠୁ
ଆରମ୍ଭ ଏଠାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜତ
ି ଥି
ି ଲେ। ମଲ୍
ି ଖ
 ାଙ୍କ ଏହ ି ରେକର୍ଡ ଆଗାମୀ 56
ବର୍ଷ ଯାଏ ସେମତ
ି ି ରହଲ
ି ା। 2014 ମସହ
ି ାକୁ ବିକାଶ ଗ�ୌଡ଼ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରଥି
ି ଲେ। 1960 ମସହ
ି ାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆୟ�ୋଜତ
ି ଭାରତପାକ୍ ଆଥଲେଟକ୍
ି ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାରେ ଭାଗନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ
ନମ
ି ନ୍ତ୍ରଣ ଆସଲ
ି ା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଟ�ୋକିୟ�ୋ ଅଲମ୍କ୍ସ
ପି ରେ ସେଠାକାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଧାବକ ଅବ୍ଦୁଲ୍ ଖାଲିକଙ୍କୁ 200ମଟ
ି ର ଦ�ୌଡ଼ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାରେ ମିଲ୍ଖା
6
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ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାରେ ତାଙ୍କ ଭାଗନେବା ଅନେକଙ୍କ
ପାଇଁ ଉତକଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ହେଲେ ମିଲ୍ଖା ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ
ମନା କରିଦେଲେ। କାରଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅତୀତ। ବିଭାଜନ ବେଳେ
ଅନେକ କଠିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଇଠି କଟିଥିଲା ଆଉ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ
ମନେପକାଇବାକୁ ଚାହୁ ଁ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହରୁ ତାଙ୍କୁ
ଏ ବାବଦରେ ବୁ ଝାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ।
ଏଠି ପୁଣିଥରେ ମିଲ୍ଖା ତାଙ୍କ ଯାଦୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଆଉ ଖାଲିଙ୍କୁ
ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାର ପଦକ ପିନ୍ଧାଇବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫି ଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ୍ ଆୟୁବ ଖାଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ‘ଆଜି ଆପଣ ଦ�ୌଡ଼ୁ
ନଥିଲେ ବରଂ ଉଡ଼ୁଥିଲେ’। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ‘ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଶିଖ୍’ ଉପାଧି ଦେଉଛ।ି
1960ରେ ର�ୋମରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ 400 ମିଟର ଦ�ୌଡ଼ର ତାଙ୍କୁ
ପଦକ ଦାବିଦାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। 45.73ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ
ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରେକର୍ଡ଼
ଥିଲା। ଆଉ ଯାହା 40 ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଯାଏ କାଏମ ରହିଥିଲା।
1964 ଟ�ୋକିୟ�ୋ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଥିଲା ମିଲ୍ଖାଙ୍କ ଶେଷ ଅଲମ୍ପିକ୍। ଅବସର
ନେବା ପୂର୍ବରୁ 4x400 ମିଟର ରିଲେରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲ
ସେ। ଏହାର ଅନେକବର୍ଷ ପରେ ପରେ, ମିଲ୍ଖା ସିଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସ�ୋନଆ
ି
ସାନୱାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ତଥା 2013ରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ
'ଦ ରେସ୍ ଅଫ୍ ମ�ୋ ଲାଇଫ୍'ରେ ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଓ ସ୍ତ
ମୃ ି
ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବାୟ�ୋପିକ୍ "ଭାଗ ମଲ୍
ି ଖା
ଭାଗ" ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହ�ୋଇଥିଲା। କ�ୋଭିଡ -19 ମହାମାରୀ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଖରାପ ହେତୁ 18 ଜୁ ନ୍ 2021ରେ ଏହି ମହାନ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥିଲା, ସେତେବଳେ ଟ�ୋକିଓ ଅଲିମ୍କ୍ସ
ପି ଆରମ୍ଭ
ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କ ମନ
କୀ ବାତ୍ 'ମନ୍ କି ବାତ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଲ୍ଖା ସିଂହଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। n

ଦେଶ

ଯ�ୋଗ ଦିବସ

ଅଷ୍ଟମ ଯ�ୋଗ ଦିବସ

ମାନବତ୍ୱକୁ ଭାରତର
ଅତୁ ଲ୍ୟ ବରଦାନ
ଗୀତାରେ କୁ ହାଯାଇଛି:
ତଂ ବିଦ୍ୱତ ଦୁ ଃଖ ସଂୟ�ୋଗ, ବିୟ�ୋଗଂ ଯ�ୋଗସଞ୍ଜୀତମ୍
ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଦୁ ଃଖକୁ ବିୟ�ୋଗ କରିଥାଏ ତାହାକୁ
ଯ�ୋଗ କହନ୍ତି। ଯ�ୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଭାରତରେ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଟେକ୍ନିକ୍, ଯାହାକୁ
କେହିବ ି ମାଗଣାରେ ଉପଯ�ୋଗ କରିପାରିେବ।
ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନରେ ଯ�ୋଗର ଅତ୍ୟଧିକ
ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛ।ି 2014ରୁ ଯ�ୋଗ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ପରିଚତ
ି ହ�ୋଇଛି ଯେ, ପୃ ଥିବୀର
ପ୍ରତିଟ ି କ�ୋଣରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ
ଏହା ଭାରତର ସଫ୍ଟ ପାୱାର ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛ।ି
ଏହା ଜନସାଧରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃ ଶ,
ଯାହା ଭାରତ ଦୁ ନଆ
ି କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛ।ି ଯେତେବେଳେ
21 ଜୁ ନ୍ ଦିନ 70ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି
ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ମାନବତ୍ୱକୁ ମିଳଥି
ି ବା ଏହି
ବରଦାନକୁ ଆହୁ ରି ପ୍ରସାର କରିବା..।

କେ

ବଳ ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ
ନୁ ହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଭାରତ
ନିଜର ସଫ୍ଟ ପାୱାର ‘ଯ�ୋଗ’ ସହିତ ସାରା ଦୁ ନଆ
ି କୁ ପରିଚତ
ି
କରାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଭାରତ ଯେତେବେଳେ 21 ଜୁ ନକୁ
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟସ୍ତରରେ ଯ�ୋଗଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର
ଏଥିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବାସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏହାକୁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟସ୍ତରରେ
ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସଂସ୍କୃତ ି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ କହିପାରିବେ।
ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗ ବିଶ୍ୱରେ ଲ�ୋକପ୍ରି ୟ ଥିଲା,
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ଯ�ୋଗ ଦିବସ

ଦେଶ

2022 ର ବିଷୟବସ୍ତୁ- ମାନବତ୍ୱ ପାଇ ଁଯ�ୋଗ

2015
ବିଷୟବସ୍ତୁ : ସଦ୍ଭାବ-ଶାନ୍ତି
ପାଇଁ ଯ�ୋଗ

ନୂ ଆଦଲ୍
ି ଲୀର ରାଜପଥରେ
ହ�ୋଇଥିଲା ଆୟ�ୋଜନ। 84
ଦେଶର ପ୍ରତିନଧି
ି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ।
ଦୁ ଇଟ ି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ।

2016

2017

ବିଷୟବସ୍ତୁ : ଯୁବକଙ୍କୁ
ସଂଯ�ୋଗ

ବିଷୟବସ୍ତୁ : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ
ଯ�ୋଗ

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଔପଚାରିକ
ଆୟ�ୋଜନ। 30 ହଜାର
ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ 150ଭିନ୍ନକ୍ଷମ
ସାମଲ
ି ।

ଲକ୍ଷ୍ନୗଠାରେ 51 ହଜାର ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀଙ୍କ
ସହ ପାଳନ। ଜୀବନଶୈଳୀରେ
ଯ�ୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ପିଏମ୍
ମ�ୋଦୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ।

2018
ବିଷୟବସ୍ତୁ : ଶାନ୍ତି ପାଇଁ
ଯ�ୋଗ

ଡେରାଡୁ ନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ିରେ ପ୍ରାୟ 50
ହଜାର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସହ
ପାଳନ ହ�ୋଇଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଠଟି କଥାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯ�ୋଗ
01

ଯ�ୋଗ କ�ୌଣସି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ନୁ ହେ।ଁ ଏହା ହ�ୋଇଥିଲେ ସର୍କସରେ
କାମ କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଯ�ୋଗୀ କୁ ହାଯାଆନ୍ତା। ଯେମତ
ି ି
କ�ୌଣସି ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବପ ରୟ
ି ାଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ହ�ୋଇଥାଏ ଠକ୍
ି ସେମତ
ି ି ଆସନ କ�ୌଣସି ଯ�ୋଗାବସ୍ଥାର ଉଚିତ
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ପରେ ଏ ଯାତ୍ରା ବଡ଼ ଲମ୍ବା ହ�ୋଇଥାଏ। ଏଣୁ
ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଚହ୍ି ନିବା ଆବଶ୍ୟକ ହ�ୋଇଥାଏ।

02

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ’ଣ ହେବ, କେଉଁଠି ରହିବ, କ’ଣ କରିବ? ଏ
ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଆନ୍ତି ,ବଂ
ଉପାସନା କରନ୍।ତି ଯ�ୋଗ କିନ୍ତୁଏସବୁ କହେନାହିଁ। ଯ�ୋଗ କହେ
ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ କିପରି ସହଜ ଏବଂ ନିର�ୋଗ ରହିବ। ଏଣୁ
ହା କ�ୌଣସି ଧର୍ମ ସମନ୍
୍ବ ଧୀୟ ରୀତ ି ନୀତ ି ନୁ ହେ।ଁ ଜୀବୀତାବସ୍ଥାରେ
ମନରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ମଳ
ି ିବ, ଶରୀର କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିବ,
ସମାଜରେ କିପରି ,କତା ବଜାୟ ରହିବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଯ�ୋଗ। ଯ�ୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା
ପରଲ�ୋକର ବିଜ୍ଞାନ ନଚହେଁ ଏବହା ଇହଲ�ୋକର ବିଜ୍ଞାନ।

ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ଯ�ୋଗକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ
ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ, ଏହା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଲା।
ଯ�ୋଗ ଏବେ ବିଶ୍ୱର କ�ୋଣ-ଅନୁ କ�ୋଣେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି ଏପରି କ�ୌଣସି
ଦେଶ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଯ�ୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟ�ୋଜନ
କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯ�ୋଗପ୍ରତି ଲ�ୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି,
8
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ଲୁ ଣ ସବୁ ଠାରୁ ଶସ୍ତା, ସବୁ ଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତଥାପି ଆମ
ଖାଦ୍ୟରେ ଯଦି ଲୁ ଣ ନରହେ, ତାହା ଯେ ଖାଲି ସ୍ୱାଦକୁ ଖରାପ
କରେ ତା ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଲୁ ଣ
ଟିକିଏ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଶରୀରର ଗଠନରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ
କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଲୁ ଣର ସ୍ଥାନ
ଯେମିତ ି ଆମେ ଯ�ୋଗ ପାଇଁ ସେତିକି ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଣୁ
ଆମକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଯ�ୋଗ କରିବାର କ�ୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା
ନାହିଁ।

04

ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବା ତ
ଦୁ ନଆ
ି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ କେବେ ହେଳା କରିବ ନାହିଁ।
ଯଦି କ�ୌଣସି ପରିବାରର ଲ�ୋକେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ବେଳେ ନୀଚ୍ଚ
ଦେଖାଉଥିବେ ଏବଂ ସମାଜଠୁ ତାର ସମ୍ମାନ ଆଶା କରୁଥିବେ
ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତ ି ଆମକୁ ଆମକୁ ଆମ
ମଜଭୁତ ଐତିହ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।

ସଚେତନତା ବଢ଼ିଛି। ଯଦି ଯ�ୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ
ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁ ତ ତଥ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ। ଏହା ଦୁ ନଆ
ି କୁ
ଅସୁସ୍ଥତାଠାରୁ ସୁସ୍ଥତାର ପଥ ଦେଖାଇଛି।
ଆମର ଋଷିମୁନମ
ି ାନେ ଯ�ୋଗକୁ ‘ସମ୍ୱମ ଯ�ୋଗ ଉଚ୍ୟତେ’ ବ�ୋଲି
ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ସୁଖ ହଉ ବା ଦୁ ଃଖ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ

ଦେଶ

2019

2020

ବିଷୟବସ୍ତୁ - ପରିବେଶ
ପାଇଁ ଯ�ୋଗ

21 ଜୁ ନ୍ 2019ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ରାଞ୍ଠ
ଚି ାରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସହ
ଯ�ୋଗଦିବସ ପାଳନ କରଥି
ି ଲେ।

ବିଷୟବସ୍ତୁ : ଘରେ ଯ�ୋଗ,
ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଯ�ୋଗ

21 ଜୁ ନ 2020ରେ ବ�ୈଶ୍ୱିକ
ମାହାମାରୀର ଭୟ ଭିତରେ ଯ�ୋଗ
ଦିବସକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ
ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।

2021
ବିଷୟବସ୍ତୁ : ନିର�ୋଗ ପାଇଁ
ଯ�ୋଗ

କ�ୋଭିଡ୍ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ
ସମୟରେ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ ଆୟ�ୋଜନ।
ଲ�ୋକମାନେ ଘରେ ଥାଇ ଭାଗ
ନେଇଥିଲେ।
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ଥକିଯାଇଥିବା ମନ ବା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଶରୀରରେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଜ୍ଜା ଯାଇପାରିବନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହୁ ଛୁ, ଏହ ି ଚାରି ଜିନ ିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ
ହେ- ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟଜଳ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ସାରେ ପ�ୋଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି, ପରିବେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ବାୟୁଚଳାଚଳ, ପରିଶ୍ରମୀ ଜୀବନ। ଏଣୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ 4 ପ ହେଲା ‘ପାଣି’,
ପବନ’, ‘ପ�ୋଷଣ’ ଏବଂ ‘ପରିଶ୍ରମ’।
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ପିଲା ହୁ ଅନ୍ତୁ, ବୁ ଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯ�ୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁ ଅନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ଏକ ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ଘରେ ସଞ୍ଚାର ହୁ ଏ। ଅନ୍ୟଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ
ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା ବନ୍ଧନକୁ ଆହୁ ରି ଶକ୍ତ ବନାଏ। ଅନ୍ୟଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା
ଭାବପ୍ରବଣତା ସଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
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ମହାନ ତାମଲ
ି ସାଧୁ ଶ୍ରୀ ଥିରୁବଲାଭର୍ କହନ୍ତି – ଯଦ ି କ�ୌଣସି ର�ୋଗ ଅଛି ତେବେ ଏହାର
ତୁ ରନ୍ତ ନଦ
ି ାନ କର। ତାହାର ମୂଳକୁ ଯାଇ ର�ୋଗର କାରଣ କ’ଣ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ
ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ସୁନ ିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯ�ୋଗ ଆମକୁ ଏହ ି ରାସ୍ତା ଦେଖଇଥାଏ। ଆଜି ମେଡିକାଲ୍
ସାଇନ୍ସ ବି ,ହାକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରଛ
ି ।ି ଚିକିତ୍ସା ସହ ହଲ
ି ିଂ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି।
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ଜଣେ ଟାଇପିଷ୍ଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଏବଂ ସତ
ି ାର ବାଦକ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରି
ର�ୋଜଗାର କରନ୍।ତି ଯଦ ି ଆପଣ ଏହ ି ବର୍ଗର କ�ୌଣସି 50 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷର ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଦେଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଏ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛ?ି ମୁହରେ
ଁ ଆଉ ସେ ତେଜ
ନଥାଏ।, ଯଦ ି ଆପଣ ଜଣେ ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ସୀତାର ବାଦକକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ
ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂ ତନ ଚେତନା ଅନୁ ଭବ ହୁ ଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି
ବଜାଉଥିଲେ, ସେ ଯ�ୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଘୁଞ୍ଚାଉଥିଲେ,
ସେ ଏକ କାମ କରୁଥିଲେ ।

ସମାନ ଭାବ ପ�ୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସଂଯମ ରହିବାକୁ ସେମାନେ
ଜୀବନଯାପନର ମାପକାଠି ଭାବେ ଯ�ୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
ନିକଟରେ ଦୁ ନଆ
ି ଦେଖିଥିବା ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ କର�ୋନା ବେଳେ
ଯ�ୋଗ ଅନେକ କାମରେ ଆସିଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଭାରତ
ସହ ମିଶି ମ�ୋବାଇଲ୍ ଯ�ୋଗର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ

ଯ�ୋଗ ଦିବସ

ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଏବେ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଡ଼କୁ
ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଛି
ଯ�ୋଗ। ସମୟଥିଲା
ଯେତେବେଳେ
ହିମାଳୟର ଗୁମ୍ଫା
ଭି ତରେ ଋଷିମନ
ୁ ମ
ି ାନେ
ସାଧନା କରୁଥିଲେ।
ଯୁଗ ବଦଳିଲା, ସମୟ
ବଦଳିଲା ଆଉ ଆଜି
ଯ�ୋଗ ଜନଗଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗ
ହ�ୋଇ ଉଭା ହ�ୋଇଛି।
ଯ�ୋଗ ହେଉଛି ତାହା
ଯାହା ଶରୀର, ମନ ଓ
ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ଯ�ୋଡ଼ିଥାଏ।
ଆଜି ଏହା ବିଶ୍ୱକୁ
ଯ�ୋଡ଼ିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ‘ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ , ଗତିଶୀଳ ରହନ୍ତୁ ’ ଆଧାରରେ
2030 ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ବଭ�ୌମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଭରେଜ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଦେଶର ନେତୃ ତ୍ୱଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣ ଯ�ୋଗର ମାଷ୍ଟର
ନ ବନନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯ�ୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ । ଯୁଆଡ଼େବି
ଯାଉଛନ୍ତି ଯ�ୋଗକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ । କାରଣ ମାଗଣାରେ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ଜୁନ୍ 2022
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ଯ�ୋଗ ଦିବସ

ଦେଶ

75 ଐତିହାସି କ ସ୍ଥାନରେ ଯ�ୋଗଦିବସ
ଚଳିତବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ।
ଜୁ ନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଏହି ଆୟ�ୋଜନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମଇଶୂରଠାରେ
ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଯ�ୋଗ କରିବେ।
ଏହା ସହ ଭାରତ ବାହାରେ 70ଟି ଭାରତୀୟ ଦୂ ତାବାସ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ
ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ହ�ୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଶ ଜାପାନରୁ
ଏହି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସମାପନ ହେବ।

କ�ୋଭି ଡ୍ ସମୟରେ ଆୟୁ ଷ ଓ
ଯ�ୋଗ ଦେଖାଇଲା ରାସ୍ତା
n

n

କ• େନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଞ୍ଜିବନୀ ମ�ୋବାଇଲ୍
ଆପ୍ଲିକେସନରେ 1.35 କ�ୋଟ ି ନାଗରିକଙ୍କ
ଆୟୁଷକୁ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ
ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରଛ
ି ନ୍।ତି ଏଥିରେ 7.24
ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କ ସାମ୍ପଲ୍କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ
ଜଣାପଡଛ
଼ି ି ଯେ, 8.15ପ୍ରତଶ
ି ତ ଲ�ୋକ କ�ୋଭିଡ୍
19କୁ ପ୍ରତିର�ୋଧ କରିବା ପାଇ: ଆୟୁଷ
ଉପାୟକୁ ଅବଲମନ
୍ବ କରଥି
ି ଲେ। ଯେଉଁଥିରୁ
ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତଶ
ି ତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହନ୍,ତି ଆୟୁଷ
ପରାମର୍ଶକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରଣ
ି ତ କରି ସେମାନେ
ଲାଭ ପାଇଛନ୍।ତି
କ• େନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାକୃ ତ ିକ ଚିକିତ୍ସା ପରିଷଦ
ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯ�ୋଗର ପ୍ରଭାବକୁ
ଭିତ୍ତିକରି ଏକ ଅନୁ ଶୀଳନ କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିରେ
ଏକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସଛ
ି ି ଯେ, ‘ଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା
ବିଭିନ୍ନ ର�ୋଗରେ ପୀଡତ
଼ି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ର�ୋଗରୁ
ମୁକ୍ତି ମଳ
ି ିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ
ସୁଧାର ଆସଛ
ି ।ି

ଯ�ୋଗ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇ ଁପଦକ୍ଷେପ

n

n

n

ଯ�ୋ
• ଗ ଓ ପ୍ରାକୃ ତିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅବାଶ୍ୟକ ନୀତିଗତ
ପରାମର୍ଶ ଦେବାଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଏବଂ
ପ୍ରାକୃ ତ ିକ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ବ�ୋର୍ଡ଼
(ଏନବିପିଡୱି ାଇଏନ୍) ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ୨୦୧୬ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ
ପରାମଶ; ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଠିତ।
ଯ�ୋ
• ଗକୁ ପେଶା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ
ପ୍ରମାରପତ୍ର ଏବଂ ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୂ ମାନ୍ୟତା
ଦେବା ଲାଗି ଏକ ଯ�ୋଗ ପ୍ରମାଣନ
(ୱାଇସିବି) ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯ�ୋଗ
ପ୍ରଶକ୍ଷ
ି କ ଓ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ।
ଆ
• ୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୨୦୨୧ରେ ଯ�ୋଗ
ଲ�ୋକେଟର ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ସଂସ୍କରଣ
ନମସ୍ତେ ଯ�ୋଗ ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମାର ଶକ୍ତି ଯ�ୋଗରୁ ମିଳିଥାଏ। ଯ�ୋଗ ଆମକୁ ଚାପମୁକ୍ତ
ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା, ଅବସାଦକୁ ଦୂ ର କରି
ଆମ ଆଗରେ ଏକ ସୃଜନଶୀଳତାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହି
କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ରମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱଧରନ ସରକାର
ଭାରତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିରାମୟକୁ ପ୍ରାଧରାନ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୁ ଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେଁ,
ଆୟୁ ଷ ଆଧାରିତ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆପଣାଇବା ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ରହି ଆସିଛ ି
ଯେ, ଏମିତ ି ଅନେକ ଯ�ୋଗମୁଦ୍ରା ରହିଛ ି ଯାହା ଦୀର୍ଘଦିନର ର�ୋଗରୁ
ମଧ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ସହ ର�ୋଗ ପ୍ରତିର�ୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧିରେ
10
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ଯ�ୋଗଦିବସକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶାଳ ଆକାରରରେ
ପାଳନ କରିବା ଲାଗି କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। 100
ଦିନ, 75ଦିନ, 50 ଦିନ 25 ଦିନ ଏପରି କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ୍
ହ�ୋଇଛି। ଦେଶରେ ଏହାକୁ ଚମକପ୍ରଦ କରିବାଲାଗି ସରକାରଙ୍କ
ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର 75ଟି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯ�ୋଗଦିବସ ପାଳନ
କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତକୁ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ 5141 ଯ�ୋଗକେନ୍ଦ୍ର
1625 ଯ�ୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଞ୍ଜିକୃ ତ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
n

ଦେ
• ଶରେ 451ଟି ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ
ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛ।ି ଏଥିରୁ 65ଟ ି
ସରକାରୀ ହ�ୋଇଥିବାବେଳ 20 ସରକାରୀ
ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ 366ଟି ଘର�ୋଇ
କଲେଜ। ଦେଶରେ 69ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ରହିଛ ି ଯିଏ ଏହି କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ
ଆଫି ଲିଏସନ୍ ଦେଇଥାଆନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା
ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜୟପୁରଠାରେ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ସଂସ୍ଥାନ ନାମରେ ଏକ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛ।ି
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ
ସରକାର ନିଜନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୁଷ
ମନ୍ତଣାଳୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି।

ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆଧୁନ ିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ
ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ବି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛ ି ଯେ, ନିୟମିତ
ଯ�ୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀରରେ ହର୍ମୋହନ ଭାରସାମ୍ୟ
ରକ୍ଷା ହ�ୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ମସ୍ତି ଷ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ହୁ ଏ।
‘‘ଲ�ୋକାଃ ସମସ୍ତାଃ ସୁଖିନ�ୋ ଭବନ୍ତୁ ’, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ
ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ରହନ୍ତୁ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳୁ। ସବୁ
ଲ�ୋକ ସୁଖି ରହନ୍ତୁ । ଏହି କାମନା ସହ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିର�ୋଗ
ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଯାଗ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ
ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟତ୍ୱ।
ଆସନ୍ତୁ , ନିଜର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁ ଝି ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା।n

ଦେଶ

ଯ�ୋଗ ଦିବସ

ଯ�ୋଗଦ୍ୱାରା ନିର�ୋଗ ବିଶ୍ୱର
ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଛି ଭାରତ

ପ୍ର

ସର୍ବାନନ୍ଦ ସ�ୋଣ�ୋୱାଲ

ଆୟୁ ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତ ସରକାର

ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାଗିଦାରୀ,
192ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସାମିଲ

ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ଓ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର
ପରିଣାମ ହେତୁ ଆଜି ସାରା ଦୁ ନଆ
ି ଭାରତକୁ ଯ�ୋଗଗୁରୁ ରୂପେ
ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 192ଟ ି ଦେଶ
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗଦିବସକୁ କ�ୌଣସିନା କ�ୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍।ତି
ଯ�ୋଗର ପ୍ରଭାବ ଏବେ କ�ୌଣସି ଦେଶ ବା ସମୟ ସୀମାଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ
ନୁ ହେ।ଁ ଏପରି ଆଗ୍ରହ ଓ ବିଶ୍ୱ ମନ�ୋଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଏବର୍ଷ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ‘ମାନବତା ପାଇଁ
ଯ�ୋଗ’ ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଥର
ସୂର୍ଯୋଦୟ ସହ ଯ�ୋଗ ଅଭ୍ୟାସ-ଗାର୍ଡ଼ିଅନ ରିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହେବ
ଏବଂ ଏହାକୁ ଡିଡି ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଲିଭିଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲାଇଭ
ପ୍ରସାର କରାଯିବ। ଭାରତର ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତ ିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସାରା
ଦୁ ନଆ
ି ରେ ପରିଚତ
ି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ଯାଇଥିବା 75ଟ ି
ସ୍ଥାନରେ 21 ଜୁ ନ୍ କୁ ଯ�ୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଅନୁ ସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ବାଛି ସେଠାରେ
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗଦିବସ ପାଳିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଖାଲି ର�ୋଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ
ବରଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ର ପାଇଁ ଯ�ୋଗ ଏବଂ ଯ�ୋଗ ଆଧାରତ
ି
ଜୀବନ ଣ�ୈଳୀକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବିଷୟକୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ
ଅଳ୍ପ ବହୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିଲେଣି। ନିଜ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁ ସାରେ ଯ�ୋଗ
ଆଧାରିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ
ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏବର୍ଷ ମାନବତା ପାଇଁ ଯ�ୋଗ ବିଷୟକୁ
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସର ଥିମ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟ
ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯେ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତ ଏକ ସଫ୍ଟ ପାୱାର
ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିର�ୋଗ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ବାଟ କଢ଼ାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2014ରେ ନିଆଯାଇଥିବାପ
ଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାସଂଘ ( ୟୁଏନ୍ଓ) 21 ଜୁ ନ୍ କୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଯାଗଦିବସ ଭାବେ ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଶ୍ୱର
175ଟି ଦେଶ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। 21 ଜୁ ନ, 2015କୁ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଯ�ୋଗଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। । 1 ଡିସେମ୍ବର 2016ର ୟୁନେସ୍କା
ଦ୍ୱାରା ଯ�ୋଗ ମାନବତାର ସାଂସ୍କୃତ ିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମଲ୍
ି
ହେଲା। ଏହାପରେ ଆଜି ଯ�ୋଗ ବାସ୍ତବରେ ଜନଗଣଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଭାବେ
ପରିଗଣିତ ହ�ୋଇଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗଦିବସ ଯେତିକି ପୁରୁଣା ହେଉଛ ି
ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେତିକି ବୃ ଦ୍ଧି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 192ଟ ି ଦେଶ
ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଏବଂ ପ�ୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 170ରୁ
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ଦେଶ

ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାପରେ ଏହା
ଅଧିକ ଦେଶରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
କୁ ହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, 2014ରେ ହ�ୋଇଥିବା ଯ�ୋଗ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ
ଏପରିକି କ�ୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗ ପାଇଁ ଆଦର ବଢ଼ିବାରେ
ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛ।ି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗଦିବସ 2014
ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପର�ୋକ୍ଷ ଭାବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ
ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ 2015 ପରେ ହ�ୋଇଥିବା ସମୁଦାୟ ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ
ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ବ�ୋଲି ସାମଲ
ି ହ�ୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ
କ୍ଊିନ ିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶନରେ ଅନେକ ଗୁଣା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛ।ି
ଦିବସ- 2021 ରେ ପ୍ରାୟ 15 କ�ୋଟର
ି ୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ
କ୍ନ
ଲି ିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶରେ ଏହା 6 ଗୁଣା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥିବାବେଳେ
ପର�ୋକ୍ଷ ଭାବେ ସମାବେଶରେ ସାମଲ୍
ି ହ�ୋଇଥିଲେ। ଏଥର ଏକା
ମ�ୋଟ୍ ପ୍ରକାଶନରେ 11 ଗୁଣା ବୃ ଦ୍ଧି ହ�ୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣତ
ି
ସଙ୍ଗେ 25 କ�ୋଟ ି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯ�ୋଗ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛ।ି
ହେଉଛି ଯେ, ବଢ଼ୁଥିବା ମେଡିକାଲ୍ ପେଶାଧାରୀମାନେ ନିଜ ଚିକିତ୍ସା
ପ୍ରଥମ ଯ�ୋଗ ଦିବସରେ ହିଁ ଦୁ ଇଟ ି ଗିନଜ୍
ି ବୁ କ୍ ଅଫ୍ ୱଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯ�ୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଯ�ୋଗ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି
ସ୍ଥାପନା ହ�ୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛ ି କ�ୌଣସି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ସମୟ ଓ ପ୍ରୟାସ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ 84 ଦେଶ ସାମଲ୍
ି ହେବା
ସାରା ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଯ�ୋଗର ବଢ଼ୁଥିବା ଲ�ୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଏହ ି
ଏବଂ ଅନ୍ୟଟ ି ହେଲା ଏକ ସଙ୍ଗେ ଏପରି କ�ୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
କଥାରୁ ବି ଅନୁ ମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ, ଭରତର ପ୍ରଥମ ଯ�ୋଗ
35,985ରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ସଂଖ୍ୟାରେ ତିନଗ
ି ଣ
ଚଳିତବର୍ଷ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଯ�ୋଗଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ । ଏହା ପୂରା
ୁ ା ବୃ ଦ୍ଧି ହ�ୋଇଛ।ି
ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, 30,000 କଲେଜ ଏବଂ
ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ କୁ ାହାଯାଇପାରିବ ଯେ, ଏବର୍ଷ ଅନ୍ୟବରଗ
୍ଷ ଡ
ୁ ଼ିକ
ସିବିଏସ୍ଇ ସହିତ ଅନୁ ବନ୍ଧିତ ପ୍ରାୟ 24 ହଜାର
ତୁ ଳନାରେ ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ,
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଧାରଣ ଯ�ୋଗ ପ୍ରୋଟ�ୋକଲ୍
ଭବ୍ୟତା ଏବଂ ଦୁ ନଆ
ି ର ଅଧିକ ଦେଶର
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁ ଇ ଲକ୍ଷରୁ
ଭାଗିଦାରୀରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହା
ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଓ
ସ୍ୱୟଂ ଏକ ରେକର୍ଡ଼ ହେବ। ଏଥର ପ୍ରାୟ
ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ନିୟମିତ ଯ�ୋଗ ଅଭ୍ୟାସ
170 ଦେଶରେ ଯ�ୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ।
ବାବଦରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। 1.25
ଏବଂ ଏହାର ଆକରଣ
୍ଷ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ରଂି
ଭାରତ
ଯାହା
ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ର ସମନ୍
୍ବ ଧୀୟ
ହେବ। ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ରଂି ଅଧୀନରେ ବିଶ୍ୱରେ
ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ
ସୂର୍ଯୋଦୟର ଦେଶ ଭାବେ ପରଚ
ି ତ
ି
ହାସଲ କରି ପାରି ଛି
ଭିତରେ ଏକତା ଭାବନା ଆଣିବା ପାଇଁ
ଜାପାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦଦୟ ସହତ
ି
ବିଶ୍ୱରେ ଯ�ୋଗକୁ ସଫ୍ଟ ପାୱାର
ସ୍କୁଲସ୍ତରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଅଲମ୍ଆ
ପି ଡ୍
ସାଧାରଣ ଯ�ୋଗ ପ୍ରୋଟ�ୋକଲ ସହ ଯ�ୋଗ
ଭାବେ
ପରି
ଚ
ୟ
ଦେଇଛି
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଅଭ୍ୟାସ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାପରେ
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସର ଆଉ ଏକ
ସୂର୍ଯ୍ୟାଦୟ ସହ ଦୁ ନଆ
ି ର ଅନ୍ୟଦେଶମାନେ
ଯ�ୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣା
ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଜୀବନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଡଡ
ି ି ଇଣ୍ଡିଆରେ
ଏବଂ କ୍ନ
ଲି କ
ି ାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲରେ
ଏବଂ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଏହାର ସଧ
ି ା ପ୍ରସାରଣ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ
ଅନେକଗୁ
ଣ
ା
ବୃ
ଦ୍ଧି
ଯ�ୋଗ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସାମିଲ୍ କରିବା। ସୁସ୍ଥ
ଦେଶରୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି
ଜୀବନଣ�ୈଳୀକୁ ଆପଣାଇବାରେ ବହୁ ତ ବଡ଼
ରହିବ।
ସଂଖ୍ୟାରେ ଯ�ୋଗ ମୁହାଁ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ
ଏହାକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରଣ
ି ତ
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ଅବସାଦରୁ ମୁକ୍ତି, ମନକୁ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ
କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କ�ୌଣସି ମଉକା ହାତରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୂତ
ପାଇଁ ଯ�ୋଗ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି।
ନୁ ହନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଯ�ୋଗର ପ୍ରଚାର ଓ ବିକାଶ ପାଶ
ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଶର ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ର, ସବୁ ଠାରୁ ଦୂ ର
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୁ ଇଟ ି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଅଞ୍ଚଳ, ସବୁ ଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ରସ୍ଥଳୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ, ପ୍ରଭୃତିରେ
ଗ�ୋଟିଏ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କାର ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି
ଯ�ୋଗ ଅଭଞାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଭହାମାରୀ ପରସ୍
ି ତ
ଥି ିରେ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରର ପୁରସ୍କାର। ଯ�ୋଗାସନକୁ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାସମ୍ପନ୍ନ
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ କ�ୋଭିଡ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଯ�ୋଗାସନ,
କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବେ ବି ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛ।ି ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ଅଭ୍ୟାସକୁ
ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ
ଆହୁ ରି ପ୍ରସାର ମଳ
ି ିବା ସହ ଯ�ୋଗର ଲାଭବାବଦରେ ସଚତନତା ବୃ ଦ୍ଧି
ଦିବସକୁ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି କ୍ରାନ୍ତି ସହ ଯ�ୋଡ଼ିକାବୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛ।ି
ମିଳଛ
ି ।ି
ଯେଉଁଥିରେ ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆଧାରିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେମିତ ି ନମସ୍ତେ
ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଆଧୁନ ିକ ନଷ୍କ
ି ରଗ
୍ଷ ଡ
ୁ ଼ିକ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍
ଯ�ୋଗ, ୱାଇ ବ୍ରେକ୍, ଡବ୍ଏଚ୍ଓ
–ଏମ୍ ଯ�ୋଗ ଏବଂ ଯ�ୋଗ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍
କାଉନ୍ସିଲ୍ ଫର ଯ�ୋଗ ଆଣ୍ଡ ନେଚର�ୋପାଥି ( ସସ
ି ଆ
ି ର୍ୱାଇଏନ୍)
ଲୁ
ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ୍ ରହିଛ।ି n
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶତ
ି ସୂକାଙ୍କ ପତ୍ରିକାରେ 113 ରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ
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ରାଷ୍ଟ୍ର

ପିଏମ୍ କେୟାର ଫର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍

ପିଏମ୍ କେୟାର ଫର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍

ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ
ବିଶ୍ୱାସରେ ଭରା ଏକ ପ୍ରୟାସ
ନିକଟ ଅତୀତରେ କ�ୋଭିଡ୍ ପରା
ି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଭାରତ ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ି ନଥିଲା।
ୂ ଦୁ ନଆ
ଦେଶ କିନ୍ତୁ ଏକଜୁ ଟ୍ ହ�ୋଇ ଗ�ୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ମହାମାରୀକୁ ସାମ୍ନା କରିଲା। ହେଲେ ଦୁ ର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ, ଅନେକ ଲ�ୋକ ଏହି
ବେମାରୀର ଜାଲରେ ଛନ୍ ଦି ହେଲେ ଓ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲେ। ଯିଏ ଛାଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଗଲା ତାଙ୍କ
ପରିବାର ଏବଂ ଏକୁ ଟଆ
ି ହ�ୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଛୁ ଆପିଲା, ଯାହାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ। ଏହିକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ
ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମେ’ ୨୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫର୍ ଚିଲ୍ଡ୍ ରେନ୍ ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଭଳି
ମା’ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଘ�ୋଷଣାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ମେ’ ୩୦ରେ ଏଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ
ପାଣ୍ଠି ଜାରି ହେଲା। ଆଶା ଯେ ଅସୀମ କ୍ଷମତାରେ ଭରା ଏହି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାରେ ଗଢ଼ିଉଠୁ ।

କ�ୋ

ଭିଡ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି
ହ�ୋଇଥିବା 'ପିଏମ କେୟାର ଫଣ୍ଡ' ମାଧ୍ୟମରେ
କେବଳ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବିକାଶ, ଅମ୍ଳଜାନ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଏବଂ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିବେଶ ହେଉ ନାହିଁ,
ବରଂ ଏହି ଦୁ ର୍ଦ୍ଦିନରେ 4000ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଏମ କେୟାର
ଫର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍’ ସ୍କି ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ
କରିବାଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁ ହେଁ,
କ�ୋଭିଡ କାରଣରୁ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ହରାଇଥିବା
ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଛି। ମେ 30 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପରି ଚିହ୍ତ
ନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି
ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମହାମାରୀର ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପ୍ରଭାବର
ସମ୍ମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ
ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ମମତାର ବିକଳ୍ପ
ବ�ୋଲି କିଛି ନାହିଁ। “ପିଏମ କେୟାର ଫର୍ ଚିଲ୍ଡ୍ ରେନ୍ ଏହି କଥାକୁ
ଦ�ୋହରାଉଛି ଯେ, ପ୍ରତିଟ ି ଦେଶବାସୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ
ଅଛନ୍ତି। ମ�ୋତେ ଏହା ଜାଣି ଖୁସି ଲାଗୁଛ ି ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କ
ନିରନ୍ତର ପାଠପଢ଼ା ଲାଗି ତାଙ୍କ ଆଖପାଖର ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କ
ନାମ ଲେଖା ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ
ବହିଖାତା, ସେମାନଙ୍କ ୟୁ ନଫ
ି ର୍ମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ
କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ନବାକୁ ହେଲେ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡ
ଏଥିରେ ସହଯ�ୋଗ କରିବ। ଦ�ୈନନ୍ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗି
ଅନ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 4,000 ଟଙ୍କା
ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରି ବା ପ୍ରୟାସ
କ�ୋଭିଡ କାଳରେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ
ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଜୁ କେସନ୍ ଲ�ୋନ୍
ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପିଏମ୍
କେୟର୍ସ ଫଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଲାଯିବ। ପ୍ରାଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ
ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଆୟୁ ଅନୁ ସାରେ ନିବେଶ କରାଯିବ,
ଫଳରେ ସେମ�ୋନେ ଯେତେବେଳେ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସର
ହ�ୋଇଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ�ୋଇଯାଇଥିବ।
ଏହାସହ ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ
ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ଯ�ୋଜନା ଆକାରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର
ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଦଶମ ପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଛାଡ଼ୁଥିବା
ପିଲାଙ୍କ କ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଲାଗି ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା
ସହ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦେଶ ଅନୁ ସାରେ ପଚାଶ ହଜାର
ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି।
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ରାଷ୍ଟ୍ର

ପିଏମ୍ କେୟାର ଫର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ଦ୍ୱାରା 4,345 ଶିଶଙ୍କ
ୁ ଯତ୍ନ
n

n

n

n

n

n

ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗତ ଏକବର୍ଷ ହେଲା
4,345ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ
ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏହି କ�ୋଭିଡରେ ହରାଇଛନ୍ତି।
କ�ୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫର ଚିଲ୍ଡ୍ ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି
ଯ�ୋଜନାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ
ହ�ୋପଜତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାଙ୍କର ଜଣେ ବି
ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ସଂସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ
ରଖାଯାଇଛି।
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଟିକାକରଣ, ପ�ୋଷଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ
କରାଯାଉଛି। ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କାଯାଏ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି
ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ସହ ରହିବା, ଖାଇବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରାଯାଉଛି। ଏହାବାଦ୍ ଯେତେବେଳେ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଛୁ ଟ ି ରହୁ ଛ ି
ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଛି।
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାନଙ୍କ ସହ
ମିଶି ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯ�ୋଗ କରୁଛି।
ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ�ୈନନ୍ଦିର ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି
ପ୍ରତିମାସ ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।

‘ସମ୍ବାଦ’ ସେବା ଆରମ୍ଭ

ବିଗତବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯ�ୋଜନା

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବନାତ୍ମକ ସହଯ�ୋଗ ଏବଂ ମାନସିକ
ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିଲାଗି ପରିବାରର ବଡ଼
ଲ�ୋକତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଣ ଦେଖା କରି
ନାହାନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଏକ ବିଶେଷ ‘ସମ୍ବାଦ’ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
‘ସମ୍ବାଦ ହେଲପଲାଇନ୍’ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ
ବିଜ୍ଞାନର ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡ କ�ୋଭିଡ୍
କାଳରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ନିର୍ମାଣ, ଭେଣ୍ଟିଲେଣ୍ଟର କିଣିବା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ
ସ୍ଥାପନାରେ ବିଶେଷ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛ।ି ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିଛ।ି

ସରକାର ଏହି ଯ�ୋଜନା ଗତବର୍ଷ ମେ’29କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
11 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2020 ରୁ 28 ଫେବୃ ୟାରୀ, 2022 ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀ
ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପିତାମାତା, ଆଇନଗତ ଅଭିଭାବକ, ଦତ୍ତ ମାତା ପିତା
ଅଥବା ମାତା ବା ପିତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହିବି ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା
ପିଲାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣ ଲାଗି
pmcaresforchildren.in ନାମରେ ଏକ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ ଏକ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସହଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ
କରିଥାଏ। n

ପିଏମ୍ କେୟର୍ସ ଫର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହେଉଛି କ�ୋଭି ଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ
ହରାଇଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ପିଲାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂ ର କରି ବାଲାଗି ଏକ ଛ�ୋଟ
ପ୍ରୟାସ। ପିଏମ୍ କେୟର୍ସ ଫର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ଦେଶବାସୀ ପୂରା
ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। -ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ
ଶୁଣିବାଲାଗି କ୍ୟୁଆର୍
କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଦେଶ

କ�ୋଭି ଡ୍ ସହ ଲଢ଼େଇ

କ�ୋଭି ଡ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ମଜଭୁତ ‘ଆଶା’
10ଲକ୍ଷ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଲା ଡବ୍ଏଚ୍ଓ
ଲୁ
ନମସ୍କାର! ମୁଁ.. ଆଶା କର୍ମୀ। ଆପଙ୍କ ଜ୍ୱର କେମିତ ି ଅଛି?
ଆପଣ ଠିକଣା ସମୟରେ ଔଷଧ ନେଉଛନ୍ତି ତ?

କ�ୋଭିଢ୍ ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁ ଲି ଦୁ ଆର ବଡ଼େଇ ବା ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା
ଆମକୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ।
ଏହା ଦେଶର ସେହି ଦଶଲକ୍ଷ ଆଶା ର୍କମୀଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣଙ୍କର
ହ�ୋଇଥାଇପାରେ ଯିଏ ନିରାପଦ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଶୁର
ପ�ୋଷଣ, ମା’ ଓ ଶିଶୁର ଠିକଣା ସମୟରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ତତ୍ପର
ଥାଆନ୍ତି। 2020ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ କ�ୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର
ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ଆଶା କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ
ଗହଳରେ ‘ଆଶା ଦିଦ’ି ଭାବେ ପରିଚତ
ି ସେମାନେ ଘର ଘର ବୁ ଲି
ଲ�ୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ରାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବୁ ଝିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ରଖିବା, ଔଷଧ ବିତରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବା୍ୟକ
ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଉ ବିଶେଷକରି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି
କରିବା ଦିଗରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ
କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ମାଗଣା ଟିକାକରଣକୁ ଘରେ
ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଥିଲା। ଏହାରି ଫଳ ସ୍ୱରୂପ 31 ମେ’ ଭିତରେ 193 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
କ�ୋଭିହ୍ ଟିକା ଡ�ୋଜ୍ ପ୍ରଦାନକରି ଭାରତ ପୂରା ଦୁ ନଆ
ି କୁ ରାସ୍ତା
ଦେଖାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସଂଗଠନ ଭାରତର ଦଶ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍
ହେଲଥ ଲିଡର୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନତ
ି କରିଛନ୍ତି। n

ମ�ୋତେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ଯେ, ଆମ
ଦେଶର ସମସ୍ତ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡବ୍ଏଚ୍
ଲୁ ଓ ମହାନିର୍ଦେଶକ
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଲ୍ ଥ ଲି ଡର୍ସ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ
କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏଥିଲାଗି ବଧେଇ।
ସେମାନେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ କରି ବାରେ ସବୁଠାରୁ
ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଦୃ ଢ଼ ସଂକଳ୍ପ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଜାରି ରହିଛି ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ
ଏବେ ଯାଏ ଟିକାକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ
ଯ�ୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ 1 ଜୁ ନରୁ ସବୁ ଘରେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ
2.0’ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। 31 ମେ ଯାଏ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ
କ�ୋଭିଡ୍ 19 ଟିକାକରଣ କଭରେଜ୍ 193.45 କ�ୋଟି ପାର
କରିଛ।ି 12-14 ବର୍ଷର 3.39 କ�ୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକାର ପ୍ରଥମ
ଡ�ୋଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 31 ମେ’ ଯାଏ ଭାରତରେ ସକ୍ରିୟ
କ�ୋଭିଡ୍ ରାଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 17883 ଥିବାବେଳେ ଏହାର 24ଘଣ୍ଟା
ଭିତରେ 2338 ଜଣ ନୂ ଆ ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ର�ୋଗୀଙ୍କ ହାର 98.74 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛ ି
ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ସକ୍ରିୟ ର�ୋଗୀଙ୍କ ହାର 0.61 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛ ି ।

ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ‘ଆଶା’

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ‘ଆଶା ଦିଦ’ି । ସେମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବି
ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ହ�ୋଇଥାଆନ୍ତି। କ�ୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ତାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ଥିଲା ଏହି କର୍ମୀମାନେ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଘର ଘର ବୁ ଲି ର�ୋଗୀଙ୍କ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ତଥା ଚିହ୍ନଟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ।
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ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତ

ଦେଶରେ ସୁନାମ,

ବିଦେଶରେ ବଢଛ
଼ୁ ି ସମ୍ମାନ
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କଭର ଷ୍ଟୋରି

ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତ

‘ପଡ଼�ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଦୁ ନଆ
ି ର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ତମାମ
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମଞ୍ଚରେ ଲଗାତାର ମଜଭୁତ ଭୂମିକାରେ ନଜର
ଆସୁଛି ‘ନୂ ଆ ଭାରତ’’।

ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଦୁ ନଆ
ି ର କେଉଁଠବ
ି ି ରହୁ ନା କାହିଁକ,ି ତାହାର
ଭାରତୀୟତା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା, ତିଳେମାତ୍ର କମ୍ହ�ୋଇ
ନଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଯେକ�ୌଣସି କ�ୋଣରେ
ଥିବା ପ୍ରତିଟ ି ଭାରତୀୟ ଜଣେ ଜଣେ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ’ ହ�ୋଇଥାଏ।
ଆଉ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ବିକାଶ
କରିବାର ସୁଯ�ୋଗ ମିଳେ ତ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି
ଭାବନା ବିଶ୍ୱ ମାନବତା ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟକୁ ମୁକାବିଲା
କରିବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନିକଟରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ୟୁ ର�ୋପ ଏବଂ ଏହାପରେ ଜାପାନ
ଗସ୍ତ ହେଉ ବା ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା, ସମୟରେ
‘ଭାରତ ମାତା କୀ ଜୟ’ ସ୍ଲୋଗାନ ଆମର ‘ବସୁଧ�ୈବ
କୁ ଟୁମ୍ବକମ୍’ର ଭାବନାକୁ ଶକ୍ତ କରିବା ସହ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା
ଶକ୍ତି କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଥିବା
‘ଭାରତ କାହିଁକ’ି ଆଜି ‘ଭାରତ କାହିଁକି ନୁ ହେଁ’ରେ ପରିଣତ
ହ�ୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ରାହା ମିଳଛ
ି ।ି
ଏହାସହ ଦୁ ନଆ
ି ର ବିଭିନ୍ନ କ�ୋଣରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ
ଏକ ସତ୍ର
ୂ ରେ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାତୃଭୂମିର ଗ�ୌରବକୁ
ଅନୁ ଭବ କରାଇବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହ�ୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ
ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଭାରତ ଦେଖୁଛ ି ତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ପଟ୍ଟଳରେ
ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତୃତ୍ୱର ଭୂମିକା ନେବା ପାଇଁ
ଦେଶ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।
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ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତ

ଆମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଶକ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲୁ , ଯେଉଁଠି ଆମେ
ବସିଥିବା ବସ୍ରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଦେଖି କେହି ଆମକୁ
ଅଟକାଉ ନଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ
ୟୁ କ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସେଠାରୁ ଆମକୁ
ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଆନ୍ତି।
ଏୟାରପ�ୋର୍ଟଯାଏ ଆମକୁ ଆଣିବାଲାଗି ବସ୍ରେ ଭାରତର
ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପତାକା ଦେଖିଲାପରେ
ସେଠାକାର ସେନା ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ପାଇଁ ଆମକୁ ର�ୋକୁ
ନଥିଲା। ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ମଲ
ୂ ୍ୟ କ’ଣ ତାହା ଆମେ ୟୁ କ୍ରେନ୍ରୁ
ଜାଣିପାରିଲୁ। ସେଠାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର
ଢାଲ ହ�ୋଇଥିଲା। .... ‘ଆମେ ଡରିଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭାରତ
ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫେରିପାରିଲୁ। ଏହି ଘଟଣାରୁ
ଆମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ମଲ
ୂ ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ
ଭାରତ ସରକାର ଆମର ବିଶେଷ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥିଲେ।
ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସବୁ ବହୁ ତ
ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ ଭେରିଫାଏ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହେଉନଥିଲା।
ଋଷ୍-ୟୁ କ୍ରେନ୍ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସିମ୍ଳା ପହଞ୍ଚିଥିବା କାଶୀଶ ଶର୍ମା
ଏବଂ ଓସିମା ହୁ ଅନ୍ତୁ ବା ଆଗ୍ରାର ସାକ୍ଷୀ ସିଂହ ଅଥବା ହେମନ୍ତଙ୍କ
ଭଳି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ୟୁ କ୍ରେନ୍ରେ ଫଶିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା
ଲାଗି ଚଳାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ୍ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଫେରି ଆସିଥିବା
ଭାରତୀୟଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ନୁ ହେଁ, ବରଂ
ରାଷ୍ଟ୍ରର ବଢ଼ୁଥିବା ଗ�ୌରବର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ।

ଛଅ ବର୍ଷର ନିରୀହ ଶିଶୁ ସ�ୋନୁ , ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ
ଅପହରଣ କରାଯାଇ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସେଠାରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ନିୟ�ୋଜିତ କରାଯିବା
ସହ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ
ମ�ୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ
ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ତ ମ�ୋତେ ବହୁ ତ ଖୁସି
ହ�ୋଇଥିଲା କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମ�ୋତେ ପରିବାରସହ
ମିଶବ
ି ାର ସୁଯ�ୋଗ ମିଳଥି
ି ଲା।

ଜଣେ ମା’ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଶିଶୁ ବାପାଙ୍କୁ ଖ�ୋଜିବାକୁ
ଯାଉଛି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଚାହୁ ଁଛ।ି ନିଜ ପତିଙ୍କୁ
ଖ�ୋଜି ଖ�ୋଜି ଗୁରୁପ୍ରୀତ କ�ୌରବି ଏମିତ ି ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଜର୍ମାନୀ
ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଛୁ ଆର ଜୀବନ
ବି ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଟାଣି ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଉତ୍କଟ
ପରିସ୍ଥିତରି େ ସେ କେବେ ଭାରତ ଫେରିପାରିବେ ବ�ୋଲି ଆଉ
ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜର୍ମାନୀର ଶରଣାର୍ଥୀ
କ୍ୟାମ୍ପରୁ ସକୁ ଶଳ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେ କହନ୍ତି, ‘
ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଦେଶମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ
ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ, ତ ମୁଁ ବହୁ ତ ଖୁସି ହ�ୋଇଗଲି । ଲାଗିଲା
ମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ମ�ୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗ�ୋଡ଼ ଧରି
ପକାଇବି।

ଏମିତ ି ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛ ି ସୁଶୀଳା କପୁରଙ୍କର। ସେ ଦୁ ବାଇର ଏକ ଶପିଂ କମ୍ପାନୀରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ ସେ ଏମିତ ି
ଏକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରି ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ୍ଥିଲା। ସେ କହନ୍ତି, ‘ଆମକୁ ଓମାନ୍ରୁ ଡିଜେଲ୍ନେଇ ଦୁ ବାଇରେ

ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଥାଏ। ଏମିତ ି ସାତ ଆଠଦିନ ଚାଲୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ଆମ ଜାହାଜ ପାଖକୁ ଆଉ ଏକ ଜାହାଜ ଆସି ଅଚାନକ
ଆମଉପରକୁ ଗୁଳବ
ି ର୍ଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆମ ହାତ ଗ�ୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। କାନପଟ୍ଟିରେ ବନ୍ଧୁ କ ଲଗାଇ ଆମକୁ ଇରାନ
ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମକୁ ଦୁ ଇବର୍ଷ ଜେଲ୍ଦଣ୍ଡ ସହ ଜ�ୋରିମାନା ହ�ୋଇଛି। ତାହା ପୁଣି
2.9 ମିଲିୟନ୍ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ପ୍ରାୟ 19 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା। ସ୍ମଗଲି ଂ ଭଳି ମିଥ୍ୟା ଆର�ୋପ ଆମ ନାଁରେ ଥିଲା। ଏଭଳି
ଜ�ୋରିମାନା ରାଶି ଓ ଦଣ୍ଡକୁ ଦେଖଇ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଘରକୁ ଫେରିବ ି ବ�ୋଲି ଭାବି ନଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟ ଭାରତର
ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଇରାନ ବିଦେଶମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସାମ୍ନାରେ ଏହି କଥାକୁ ଉଠାଇଲେ। ପରେ ଯାଇ ମ�ୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳଲ
ି ା ଓ ମୁଁ ଭାରତ ଫେରିପାଇଲି ।
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ଆପଣଙ୍କ ପିଢ଼ି ଏକପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟବାନ
ଯେ, ତାକୁ ପୂର୍ବଭଳି ଡିଫେନ୍ ସିଭ୍ଓ
ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମନ�ୋବିଜ୍ଞାନର ଲ�ୋକସାନୀ
ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଦେଶରେ ଯଦି ଏହିଭଳି
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆସି ଛି ତେବେ ଏହାର
ପ୍ରଥମ ହକ୍ଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ,
ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ
ଉଦାହରଣ ଭାବେ କହୁ ଛି ଯେଉ ଁଯେଉ ଁ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପାଦ ରଖିବାକୁ
ବି ସାହସ କରୁ ନଥିଲା ଆଜି ସେ ହି
କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତାନ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲି ଡର
ହେବାରେ ଲାଗି ଛ।ି
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହି କାହାଣୀ ଏମିତ ି ଜଣେ ଝିଅର ଯିଏ ପିଲାବେଳେ
ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଏକ ଏମିତ ି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ସେଠାରୁ
ଫେରିବା ତା ପାଇଁ କଠିନ ଥିଲା। ସେ କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ
ମାଗିପାରୁ ନଥିଲେ କାରଣ ନାଁ ସେ କହିପାରୁଥିଲେ ନା
ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତା, ଯାହାଙ୍କୁ ସକୁ ଶଳ
ଭାରତ ଅଣାଯାଇପାରିଥିଲା। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ସେ
କହନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁ ତ ଛ�ୋଟ ଥିବାବେଳେ ଭୁଲ୍ଟ୍ରେନ୍ଧରି
ପାକିସ୍ତାନ ପହଞ୍ଚିଗଲି । ସେଠାରୁ ଫେରିବା ଆଉ ହ�ୋଇପାରିଲା
ନାହିଁ। ସବୁ ବେଳେ ମା’-ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେପଡ଼ୁଥିଲା।

ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁ ଥିଲି । 14ବର୍ଷଯାଏ ମା’-ବାପାଙ୍କଠୁ
ଦୂରରେ ରହିଲି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ମିଡଆ
ି
ଦ୍ୱାରା ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ
ବିଦେଶମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଅନେକ
ପ୍ରୟାସପରେ ମୁଁ ଭାରତ ଫେରିପାରିଲି। ଭାରତ ଯେଉଁ
ଭଳିଭାବେ ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ ପ୍ରଗତି କରୁଛି, ସେଥିଲାଗି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭାରମାତା
କୀ ଜୟ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍।’’
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ନି

କଟରେ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ୟୁ କ୍ରେନ୍ରୁ 23000
ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଦୃ ଶ୍ୟରେ
ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛ।ି ଏହି ସମୟରେ
ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଆଣିବା ଲାଗି
ଅନେକଥର ଯୁଦ୍ଧକୁ ର�ୋକାଯାଇଥିଲା।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସକୁ ଶଳ
ଫେରିପାରିଥିଲେ। ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତିର ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯାହା
ବିଦେଶରେ ରହୁ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶର ନେତୃ ତ୍ୱକୁ ଅନୁ ଭବ କରିବା
ପାଇଁ ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ
ଓ ନେତୃ ତ୍ୱଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପ୍ରତିଛବି ଏବେ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ନାହିଁ।
ଏଥିରେ କ�ୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଏହା ଏବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ
ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ କେଭିଡ୍ ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ
ଏହି ଦେଶ 150ଟି ଅନ୍ୟ ଦେଶଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ�ୋଭିଡ୍
ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼ିବା ଲାଗି ସାହାସ ଦେଇଥିଲା। କ�ୋଭିଡ୍ ପରେ ଏହି
ସମୟରେ ଭାରତଠୁ ଅନେକ ଆଶା କରୁଛି ବିଶ୍ୱ। ଏହି କାରଣରୁ ଜି- 20
ବ�ୈଠକରୁ ଆରମ୍ଭକରି ବ୍ରିକ୍ଯାଏ, କ୍ୱାଡ୍ଠ
 ୁ ନେଇ ଏସିଇଓ ସମ୍ମିଳନୀ (ସାଂଘାଇ
ସହଯ�ୋଗ ସଂଗଠନ) ଯାଏ ଏବଂ ଆସିଆନ୍ଠୁ ନେଇ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇକ�ୋନ�ୋମିକ
ଫୋରମ୍ଏବଂ କେପ୍- -26 ଯାଏ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫୋରମ୍ରେ ଭାରତର
ପ୍ରତିଧ୍ୱନୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛ।ି ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା
ପାଇଁ ଗ�ୌରବ ହାସଲ କରି ଭାରତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛ ି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ
ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ। ବିଶ୍ୱର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେବା କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଭାରତ ଏବେ
ନିଜର ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କରିବାପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହ�ୋଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଭିଜନ ଅନୁ ସାରେ ଏକ ଏମିତ ି ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ହେଉ
ଯାହା ସଶକ୍ତ, ଆଧୁନ ିକ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହ ବିଶ୍ୱରେ ମାନବିକତାର
ବନ୍ଧୁ ହ�ୋଇଥିବ।
କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ମାନବତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ଭାରତର ଏହି
ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାର ବିଦେଶ ନୀତି ଓ ରାଜନୀତିକ ପହଞ୍ଚକୁ ବିଶେଷ
ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରାଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂ ଆ ପ୍ରାଣ ଉଜାଗର କରିବା,
ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣିଥରେ କ୍ରିୟାନ୍ତ
ୱି କରିବା ତଥା ବିଦେଶରେ ରହୁ ଥିବା
ଭାରତୀୟ ମୂଳବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ଏହାର ବିଦେଶ ନୀତିର
ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ। ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ
ବିଶ୍ୱରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ତ ଦୁ ନଆ
ି ର ବିଭିନ୍ନ କ�ୋଣରେ ଥିବା ଭରତୀୟଙ୍କୁ
ତାଙ୍କ ଦେଶର ବିକାଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରିବା ଦରକାର।
2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ
ସେତେବେଳେ ଭାରତର ବ�ୈଦେଶିକ ନୀତି କୂ ଟନୀତି, ବିଦେଶ ଗସ୍ତ, ଏବଂ
କିଛି ଔପଚାରିକ ଚୁ କ୍ତିନାମାରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୀତିରୁ
‘ସାଧାରଣ ଜନତା’ ଗାୟବ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନୀତି ଦେଶ ପାଇଁ ହେଉଛି
ବା ବିଦେଶ ପାଇଁ ତାହା ଲ�ୋକ କ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ବିଚାରକୁ
ଆଧାର କରି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ।
ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାବେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ
କରାଗଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା
ପଠାଗଲା ଯେ, ‘ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଥିବା
ଭାରତୀୟ ଦୂ ତାବାସ’। ଏହା କରିବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ
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କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସହାୟତା
ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ବିଦେଶରେ ଏପରି କିଛି ହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟ ି ଭାରି ଏକୁ ଟଆ
ି ଅନୁ ଭବ
କରେ। ହେଲେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦୂ ତାବାସ ଦୁ ନଆ
ି ର ପ୍ରତିଟ ି ଭାରତୀୟଙ୍କ
ପାଇଁ ନିଜର ପରିବାର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।

‘ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ’ର ନୂଆ ପରିଚୟ

65 ଘଣ୍ଟାର ୟୁ ର�ୋପ ଗସ୍ତ ସମୟରେ 8 ବିଶ୍ୱନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ,
25 ବ�ୈଠକ ଆଉ 40 ଘଣ୍ଟାର ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ 23 ବ�ୈଠକ, 34
ଉଦ୍ୟୋଗପତି-ସିଇଓଙ୍କ ସହ ବ�ୈଠକ...। ଏହା ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
କାହାଣୀ ଓ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ଯିଏ ନିଜେ କେବେ ଅଟକିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନ ି
କି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକିବା ଚିନ୍ତାଧାରରାରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ।
ନିକଟରେ ୟୁ ର�ୋପ ମହାଦେଶର ତିନ�ୋଟି ଦେଶକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିବା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତବହୁ ଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାରି
ହ�ୋଇପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ନେତୃ ତ୍ୱଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ
ପୂରା ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବ, ସେତେବେଳେ
ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସାରା
ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ହ�ୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ରହୁ ଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ�ୌଣସି ଏକ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବି ଅଧିକ
ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ମାଟିସହ ଯ�ୋଡ଼ି ରଖିବା ଲାଗି ଅନେକ
ଯ�ୋଜନା ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ରହିଛ ି ପ୍ରବାସୀ ଓ ମୂଳ
ଭାରତୀୟ ବଂଶଧରଙ୍କ ଲାଗି ‘ଭାରତକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ’, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ
କେନ୍ଦ୍ର, ଛାତ୍ର ପଞ୍ଜିକରଣ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କଲାରଶିପ୍, ପ୍ରବାସୀ
ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳି ଡଜନରୁ ଅଧିକ
ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯଦି କ�ୌଣସି ବିଦେଶରେ ରହୁ ଥିବା
ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ କ�ୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସେ ତେବେ ତତ୍କାଳ ଭିତ୍ତିରେ
ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି।
ନିକଟରେ ୟୁ କ୍ରେନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ
ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ହେଉ ବା ଉଦ୍ଧାର ଅପରେସନ୍
ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉ,
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୂ ଟନୀତିକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ
ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି। ନିକଟରେ ୟୁ ର�ୋପ
ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶଜଙ୍କୁ ଉଦ୍ବ�ୋଧନ
ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଦୁ ନଆ
ି ର
ଯେକୗଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବି ନିଜର କର୍ମଭୂମିକୁ ସବୁ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଇଥାଏ। ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକରେ। ଅନେକଥର ମ�ୋର
ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱନେତାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୁ ଏ ସେମାନେ ସେଠାରେ
ଥିବା ଭାରତୀୟ ମୂଳବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବାବଦରେ ନିଜ ଉପଲବ୍ଧି କହନ୍ତି ଆଉ
ତାହା ଶୁଣି ମ�ୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଅନୁ ଭବ ହୁ ଏ। ସେମାନେ ଭାରତୀୟ
ଲ�ୋକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି
ନାହିଁ’। ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ବଢ଼ିଛି ଯେ, ଏବେ ଭାରତ
କହୁ ଛ ି ତ ପୂରା ଦୁ ନଆ
ି ଶୁଣୁଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ଆଜି
ଦୁ ନଆ
ି ର ଅଗ୍ରଣୀ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମୂଳ
ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନଜରରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

‘ଭାରତ ପ୍ରଥମ’ ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଆଧାର କରିଛ ି ବିଦେଶ ନୀତି
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ଆଜି ଭାରତର ବିକାଶ
ସଂକଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱ ନିଜର
ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରପ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ
ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଶାନ୍ତିହେଉ ବା
ବୈଶ୍ୱିକ ଆହୱା୍ ନ ସହ
ଯ�ୋଡ଼ା ସମସ୍ୟାର
ସମାଧାନ ପାଇ ଁବିଶ୍ୱ
ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼
ଭରସାର ସହ ଦେଖୁଛ।ି
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
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190

ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତ

ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାଠୁ ଅଧିକ
ଭାରତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି

ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତ ି 190 ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଜନସଂଖାରୁ ବି ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି
ଦୁ ନଆ
ି ର ବିଭିନ୍ନ କ�ୋଣରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶଧର ଅର୍ଥାତ୍ପିଆଇଓ
ଏନ୍ଆର୍ଆଇଙ୍କ ମିଳତ
ି ସଂଖ୍ୟା।
n

n

n

n

ହ�ୋଲି ସି’ ହେଉ ବା ଭାଟିକାନ ସିଟ;ି ପାକିସ୍ତାନ, ସାନ୍ ମାରିନ�ୋ
ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା (ପିଆଇଓ) କିମ୍ବା ପ୍ରବାସୀ
ଭାରତୀୟ (ଏନ୍ଆରଆଇ) ମାନେ 200 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ
ବାସ କରନ୍ତି।
ଡିସେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ବ�ୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର
ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ, 1.87 କ�ୋଟି ପିଆଇଓ ଏବଂ 1.35 କ�ୋଟି
ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ସମେତ ଭାରତର ମ�ୋଟ 3.22 କ�ୋଟି ଲ�ୋକ
ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି।
ବ�ୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ, 13 ଲକ୍ଷ
ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ବିଦେଶରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ‘ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସନ କେନ୍ଦ୍ର’
ବିଦେଶରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛାତ୍ର ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରିଛ।ି ସର୍ବାଧିକ 4.65 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ
ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମହାଦ୍ୱୀପରେ 202ଟି
ଭାରତୀୟ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି,
ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଦୂ ତାବାସ, ଉଚ୍ଚାୟ�ୋଗ,
ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନ, ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନଧ
ି ମ
ି ଣ୍ଡଳ ଏବଂ
ସହାୟକ ଉଚ୍ଚାୟୁ କ୍ତ ଅଥବା ପ୍ରତିନଧ
ି ି
କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ସାମିଲ। ବିଦେଶ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ
2014 ପରେ 22ଟି ନୂ ଆ
ରାଜନୀତିକ ମିଶନ୍ ସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଛି।
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ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତ

ବିଶ୍ୱରେ ବଢଛ
଼ୁ ି ଭାରତର ସମ୍ମାନ
ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମୁଦ ଅବ୍ବାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର 'ଗ୍ରାଣ୍ଡ କଲର'ର
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ
ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ସେରାୱିକ୍ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏନର୍ଜି
ଏବଂ ପରିବେଶ ଲି ଡରଶିପ୍ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ 'ଲେଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ମେରିଟ୍
ଆୱାର୍ଡ' ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
ସେବା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏହି
ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ୟୁ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ପୁରସ୍କାର 'ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଜାଏଡ୍' ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ବିଲ୍ଏବଂ ମିଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ
ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ‘ଗ୍ଲୋବାଲ୍
ଗ�ୋଲ୍କିପର’ ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ସିଓଲ୍ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାରରେ
ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।

ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର। ସେ
ଏ ଭିତରେ ଷାଠିଏରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ
ସେ ଯାଇଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ମିଶାଯାଏ, ତାହା 100ରୁ ଅଧିକ ହେବ।
ଏହିକ୍ରମରେ ସେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ବହୁ ବାର ବି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାବେ ନିଜର 8 ବର୍ଷର ସମୟକାଳ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ପଟ୍ଟଳରେ ଭାରତର
ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନୂ ଆ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସଫଳ
କୂ ଟନୀତି ବଳରେ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଋଷକୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସକ
କରିବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦ ଚଳାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟସ୍ତରରେ ଘେରି
ନିଜର କୂ ଟନୀତିକ ସଫଳତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। 17 ବର୍ଷ ପରେ ନେପାଳ, 28
ବର୍ଷ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, 31 ବର୍ଷ ପରେ ଫି ଜ,ି 34 ସିସଲ
ି ୍ସ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ
ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଶ୍ରେୟ
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ବହାରେନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର 'ବହରାଇନ୍
ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ସା ଫ୍ରଣ୍ଟକ୍ଲାସ୍' ସହିତ ସମ୍ମାନିତ |
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଗାଜି ଆମୀର ଅମାନୁ ଲ୍ଲା ଖାନ ସମ୍ମାନ
ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ 'ରାଜା
ଅବଦୁ ଲ ଅଜିଜ' ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।
ମାଲଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ 'ନିଶାନ
ଇଜଜୁ ଦ୍ଦିନର ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ୟୁଇଶ୍ଡ ରୁଲ୍' ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିଲା।
2018ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ମିଳତ
ି
ଜାତିସଂଘର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର, ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଥ
ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା |
ପିପ୍ୟୁଲ୍, ପ୍ରଫି ଟ୍ଓ ପ୍ଲାନେଟ୍ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ
ଫି ଲିପ କ�ୋଟଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।
ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟନ
ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ଋଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର – ‘ସେଣ୍ଟ
ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଦି ଏପ�ୋଷ୍ଟଲ’ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି।

557 ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସେଥିରୁ
177 ଭାରତୀୟ ମିଶନ ସହ ସଂପୃକ୍ତ

36

93

ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଶର
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ

ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ
ସେବା
କେନ୍ଦ୍ର

428

ଡାକଘର
ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ
ସେବାକେନ୍ଦ୍ର
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ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତ

ଏଫ୍ ଡିଆଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର

81.97

74.39

62.00
60.97

60.22

55.56

45.15

ନିବେଶ ଆକରଣ
୍ଷ ଲାଗି ଇଜ୍ଅଫ୍ଡୁ ଇଙ୍ଗ୍ବିଜ୍ନେସ୍ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟୋଗଙ୍କୁ କିଛ ି ବିଶେଷ ସୁବଧ
ି ା ଦିଆଯିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ
(ଏଫ୍ଡଆ
ି ଇ) ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଏବଂ ଉଦାର କରାଯାଇଛି। କ�ୋଲଇଲା ଖନନ, ଡିଜଟା
ି ଲ୍ମିଡଆ
ି , ସିଙ୍ଗି ଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଖୁଚରା ବ୍ୟବସାୟ, ସିଭିଲ୍
ଆଭିଏସନ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ୍, ଦୂରସଞ୍ଚାର ଏବଂ ବୀମା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଲଗାତାର
ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହିପରି ସଂସ୍କାରସବୁ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟକରି ନିବେଶ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।

440.26

ରାଶି ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ। ଉତ୍ସ: ଭାରତୀୟ ରି ଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର
ନିବେଶ ଆସିଛ,ି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ
2014-15ରୁ 2020-21
ମଧ୍ୟରେ।

ଚତୁ ର୍ଥ ବୃହତ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର
2021-22
2019-20

478

634
ଅରବ ଡଲାର

ଅରବ ଡଲାର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ
କମାଣ ସମ୍ଭାଳିଲେ, ପ୍ରଥମ ବିଦେଶଗସ୍ତ ଆକାରରେ ଭୂଟାନ ଯାଇଥିଲେ।
ସେଠାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଭୂଟାନ ଏବଂ ଭୂଟାନ୍ପାଇଁ ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ
ଜାହିର କରି ଅତୁ ଟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁ ରି ନିବିଡ଼ କରାଇଥିଲେ। ଭୂଟାନ ସଂସଦ
ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂଟାନବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଭୂଟାନଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁ ରି ଘନିଷ୍ଠ ହେବ। ସେହିଭଳି ନିଜର ନ�ୋପଳ ଗସ୍ତ
ସମୟରେ ସେ ଦୁ ଇଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂ ଆ ଦିଶା ଦେଖାଇଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ ଜନକପୁରସ୍ଥିତ ସୀତା ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ତଥା ଜାନକୀ ମନ୍ଦିରରେ
ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତ ିକ
ଐତିହ୍ୟର ନିବିଡ଼ତାକୁ ଆହୁ ରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବି ହୃ ଦୟ ଜିତଛ
ି ନ୍ତି। ଆଜି ଦୁ ଇ ଦେଶ

ଦେଶରେ ଲଗାତାର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ବଢ଼ିବାରେ
ଲାଗିଛ।ି ନଭେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ଚୀନ, ଜାପାନ ଓ
ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରେ ଭାରତ ଚତୁ ର୍ଥ ଦେଶ ଭାବେ ସବୁ ଠାରୁ
ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି।
ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତ,ି ରାଜନ�ୈତ ିକ ସାମରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ନୂ ଆ
ଶିଖର ମିଳଛ
ି ।ି ଆର୍ଥିକ ସଂକଟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସହାୟତାର ହାତ
ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ହିଁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଗିତବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ
ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ଦୁ ଇଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ମଧୁର
ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁ ରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରିଥିଲେ। ଦୁ ଇ ଦେଶ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟରେ
ବୁ ଝାମଣା ହ�ୋଇଥିଲା। ଦୁ ଇଦେଶ ଭତରେ ସମ୍ପର୍କ ଶକ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,
ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏତିକି ନୁ ହେଁ, ପଡ଼�ୋଶୀ
ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ପଦକ୍ଷେପ ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁ ର�ୋପରେ ବି ସମ୍ପର୍କ ସୁଢ଼ଢ଼
ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ କୂ ଟନୀତିକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ମୁସ୍ଲିମ୍
ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ବି ଉନ୍ନତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ଆପଣଙ୍କ
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ମନେଥିବ, ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏମିରେଟ୍ର କ୍ରାଉନ ପ୍ରି ନ୍ସ ମହମ୍ମଦ
ବିନ୍ଜାୟଦ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର ବଡ଼ଭାଇ ବ�ୋଲି
ଆଖ୍ୟା ଦେବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ‘ଅର୍ଡର
ଅଫ୍ଜାୟଦ୍’ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେଁ ୟୁ ଏଇକୁ
ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ବ�ୋଲି ବି କହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ
ଆବୁ ଧାବିରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାବେଳେ ସେଠାରେ
ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମିରରୁ ଧାରା 370ଉଚ୍ଛେଦ କ’ଣ ପାଇଁ ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ
କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରୂପେ କାର୍ଡ଼ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ କୂ ଟନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା
ମେଲେସିଆ, ତୁ ର୍କୀ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ, ନାଇଜେରିଆ,
ଅଲଜରିଆ, କୁ ଏତ, କାଜାଗିସ୍ତାନ, କତାର, ମିଶର, ବାହାରିନ୍,
ଟ୍ୟୁନିସଆ
ି , ଉଜ୍ବେକିସ୍ତାନ, ତୁ ର୍କମେନିସ୍ତାନ, ଏବଂ ଜ�ୋର୍ଡ଼ାନ୍
ଭଳି ଅନ୍ୟ ଇସ୍ଲାମିକ୍ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ମଜଭୁତ
ହ�ୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହ ଭାରତର
ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ୍ରୁ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର
ନେଇ ବୁ ଝାମଣା ଭାରତ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛ।ି
ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସହ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁ ର�ୋପୀୟ
ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହ�ୋଇଛି। ଋଷ-ୟୁ କ୍ରେନ୍ ସଙ୍କଟ
ଭିତରେ ରାଇସିନା ଡାଏଲଗ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ
ୟୁ ର�ୋପୀୟ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ୱାଡେର ଲେୟେନ
କହିଥିଲେ, ଆସନ୍ତା ସମୟ ଭାରତର ବ�ୋଲି କହିବା ବେଳେ
ତାହା ଦୁ ଇ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁ ରି ମଜଭୁତ କରୁଛି।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେଁ, ଏହି ଗସ୍ତବେଳେ ଭାରତ-ୟୁ ର�ୋପୀୟ
ସଂଘର ମିଳତ
ି
ସହଯ�ୋଗରେ ଭାରତ-ୟୁ ର�ୋପୀୟ
ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ପରିଷଦ ବି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏମିତ ି
ଏକ ରଣନୀତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି
ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସୁଥିବା ଆହ୍ୱାନକୁ ମିଳତ
ି ଭାବେ
ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମଥା ପାଇଁ ଭାରତ କ�ୌଣସି
ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଏପରି ଚୁ କ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛ।ି ଆମେରିକା
ପରେ ଭରତ ସହ ଏପରି କ�ୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରଇଛି
ୟୁ ର�ୋପୀୟ ସଂଘ। ଏଥିରୁ ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ତାହା
ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛ।ି
ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତି ଆମେରିକା ସହ ପୁରୁଣା କୂ ଟନ�ୈତ ିକରଣନୀତିକ ସମ୍ପର୍କର ଧାରାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସର୍ବାଧିକ ଥର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୂ ଟନ�ୈତ ିକ
ପଦକ୍ଷେପର ଅନେକ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଛ
ି ।ି ଏହାଦ୍ୱାରା
ଭାରତ ଏବେ ନାଟ�ୋ ସଦସ୍ୟଙ୍କଭଳି ଆମେରିକାର ସହାୟତା
ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏହାର ପ୍ରତିନଧି
ି ସଭାରେ ଉଭୟ ଦଳ
ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟସହ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ
ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଅବାଶ୍ୟକ ବିଧେୟକକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁକ୍ଆ
ଲି ର ସପ୍ଲାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଏନ୍ଏସ୍ଜ ି ଏବଂ ଏମ୍ଟସ
ି ଆ
ି ର୍
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛ।ି ଭାରତ
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରିଜମ୍
ି  ( ଏମ୍ଟସ
ି ଆ
ି ର)
ସାମିଲ ହ�ୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ
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ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ
ନିଆଯାଇଥିବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ପଦକ୍ଷେପ
n

n

n

n

n

n

n

ବିଦେଶରେ ରହୁ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେ କ�ୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ
ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମିଶନ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଓପନ୍ହାଉସ୍
ଆୟ�ୋଜନ କରିଥାଆନ୍ତି।
ଓପନ୍ ହାଉସରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରରେ
କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ
କରାଯାଇଥାଏ।
ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପୂର୍ବ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଟ୍ରେନଂି
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିଲାଗି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ମାନୁ ଆଲ୍
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ବୀମା ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବୀମା ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ମଦଦ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ୟୁନିଟ ି ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ
(ଆଇସିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍), ଇ-ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ
ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର. ରିସ୍ତା ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏନଆରଆଇ ମାନଙ୍କୁ
ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯ�ୋଗର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ନଭେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2.78 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ
ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ ସହାୟତା କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମଦଦ ପ�ୋର୍ଟାଲ ଫେବୃ ଆରୀ
2015ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜୁ ଲାଇ 2016ରେ
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଲାଗି ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ
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ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ
କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିର ବିନଯ
ି �ୋଗ ପ୍ରବାସୀ
ଭାରତୀୟଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ
କରାଯାଉଛି। ବିଦେଶରେ ଫଶିଥବ
ି ା
ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବା ଏବଂ
ନିଜ େଦଶ ଯାଏ ଯାତ୍ରାପାଇ ଁଖର୍ଚ୍ଚ
ସେହି ପାଣ୍ଠିରୁ ତୁ ଲାଯାଉଛି।

ମଶ
ି ାଇ ଦଆ
ି ଯାଇଛ।ି ପିଆଇଓ ଏବଂ ଓସଆ
ି ଇ ଯ�ୋଜନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା,
ଯାହାର ବିବରଣୀ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରି ଦୁ ଇଟିକୁ
ଏକାଠିକରି ଏକ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛ।ି
n

n

n

n

ଡିସେମର
୍ବ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25.10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଓସଆ
ି ଇ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛ।ି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହତ
ି ଉତ୍ତମ ସଂଯ�ୋଗ ପାଇଁ
ରସ୍
ି ତା ନାମକ ଏକ ନୂ ତନ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ ଉନ୍ମୋଚତ
ି ହ�ୋଇଛ।ି ଏହ ି ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ ସହିତ,
କଠନ
ି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ
ହେବ। ଏହ ି ପ�ୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିସ୍ତାରତ
ି
ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଭାରତ ସରକାର କ�ୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଦେଶରେ ଫଶି
ରହଥି
ି ବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍କସ ଆରାଇଭାଲ ଡାଟାବେସ୍ ଫର୍
ଏମ୍ୟ
ପ୍ଲ ମେଣ୍ଟ୍ ସପ�ୋର୍ଟ (ସ୍ୱଦେଶ) ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରଥି
ି ଲେ। ଏହ ି ଡାଟାବେସର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛ ି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମଶ
ି ନକୁ ଫେରଥି
ି ବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ
ଚତ୍ର
ି ଣ କରିବା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ
ସହତ
ି ଯ�ୋଡ଼ିବା।
ସ୍ୱଦେଶ ଅଧୀନରେ ନଯ
ି କ୍
ୁ ତିଦାତାଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ସ୍କିଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ମ୍ୟାପିଂ (ଆସେମ୍) ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅପଲ�ୋଡ୍
କରିବା ସହତ
ି ଡାଟାବେସ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଫେବୃ ଆରୀ 28,
2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 33,957 ରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ଚାକିରୀ ସହାୟତା (ସ୍ୱଦେଶ)
ସ୍କିଲ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍କସ୍ ଆରାଇଭାଲ ଡାଟାବେସରେ ପଞ୍ଜିକୃ ତ
ହ�ୋଇଛନ୍।ତି
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଭିଯ�ୋଗ କଲ୍, ୱାକିନ୍, ଇମେଲ୍, ସ�ୋସଆ
ି ଲ୍ ମିଡଆ
ି
ଏବଂ ହେଲ୍ପଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ।ି
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ଆଣବିକ ଅସ୍ତଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ଏବଂ ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲେ
ଆମେରିକାଠାରୁ ପ୍ରି ଡେଟର ଡ୍ରୋନ୍ କିଣିପାରିବ। ଭାରତଜାପାନ, ଭାରତ-ଜର୍ମାନୀ, ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା
ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦୁ ଇ ଦେଶ ସହ ଅଣ ସାମରିକ ପରମାଣୁ
ସହଯ�ୋଗ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଏବଂ
ଗ�ୋପନୀୟ ସ�ୈନ୍ୟ ସୂଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ
ସମେତ ଅନେକ ବିଷୟରେ ମଜଭୁତ ନିଅଁ ପଡ଼ିଛ।ି କ୍ୱାଡରେ
ସାମିଲ୍ ହେବାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ
ଆହୁ ରି ମଜଭୁତ ହ�ୋଇଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁ ଇ ଦେଶ
ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟପାର ଚୁ କ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦ୍ୱା ସମ୍ପର୍କ ଆହୁ ରି ପ୍ରଗାଢ଼
ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ଜାପାନରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଚତୁ ର୍ଥ କ୍ୱାଡ଼ ବ�ୈଠକରେ
ସଦସ୍ୟରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କ�ୋଭିଡ୍ଠ
 ାରୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
ଭାରତର ପଦେକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ଏହା ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇଛି ଯେଉଁଠି ଭାରତ
ଉଭୟ ଋଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ
କରିପାରିଛ।ି ୟୁ କ୍ରେନ୍ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ
ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ଆପଣାଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦୁ ନଆ
ି ରେ
ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହ�ୋଇଛି।
ନିକଟରେ ଆମେରିକାରେ
ଆୟ�ୋଜିତ 2+2 ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ରାୟସିନା ଡାଏଲଗ୍ରେ
ବ�ୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଋଷ ମାମଲାରେ ମନ୍ତବ୍ୟ
ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହ�ୋଇଥିଲା। ନୂ ଆ ଭାରତରର
ବିଦେଶ ନୀତିର ଦୃ ଢ଼ତା ଏବଂ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଭୂମିକାସନ୍ଦର୍ଭରେ
ପୂର୍ବତନ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଅନୁ ଶୀଳନ
ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ଓହରିବା
ପରେ ସେ ଭାରତର ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି,
ମୁଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। .. ଯେଉଁଭଳି ବିଦେଶ ନୀତି
ତାଙ୍କର... ତାହା ସବୁ ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହି ଆସିଛ.ି . ଏବଂ
ତାଙ୍କ ଲ�ୋକଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଥରେ କାମ କରି ଆସିଛ।ି ସେମାନେ ନିଜ
ବିଦେଶନୀତିର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି’।
ଏହାକୁ ଦେଖି ଯେ କେହି କହିବ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମୋଦୀଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁ ତ କ୍ଷମତା ହିଁ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ନିଜର ସମକକ୍ଷଙ୍କ ସହ
ତାଳ ଦେଇ ଭାରତର ବ�ୈଶ୍ୱିକ ନେତୃ ତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି।
ପୁଞ୍ଜିନ ିବେଶର କଥା ହେଉ ବା ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦର ରପ୍ତାନୀ
ଅଥବା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯ�ୋଗଦାନ ପ୍ରଭୃତି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ।ି ଅନେକ
ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୁହର ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ
କରିବାସହ, ଏହା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ
ସଦସ୍ୟ ହ�ୋଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ
ବ�ୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ରହିଛ।ି ଏସ୍ସଓ
ି (ସାଙ୍ଘାଇ କ�ୋପରେସନ୍
ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍)ର ବି ସଦସ୍ୟ ହେବା ସହ ଏବେ ନିକଟରେ
କ୍ୱାଡ୍ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛ।ି ବ୍ରିକ୍ସ୍ (ବ୍ରାଜଲ୍
ି ,
ଋଷ, ଇଣ୍ଡିଆ ଚୀନ ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରି କା) ସହଗଠନର ଏହା
ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଛ ି । ସବୁ ବେଳେ ଭାରତ ବସୁଧ�ୈବ କୁ ଟୁମ୍ବକମ୍
କଥା କହେ। ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ବି ବିଶ୍ୱ
ମାନବତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ
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ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଶିଖର ଲାଭକରି
ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଭାରତ

ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ�ୌର
ସଂଗଠନ( ଆଇଏସ୍ଏ)ର
ଆରମ୍ଭ
ସ�ୌର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର
ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାପାଇଁ ଏହା
ଏକ ପଦେକ୍ଷେପ, ଯାହାର ନେତୃ ତ୍ୱ
ନେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏହା
ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାର
ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭାରତରେ ରହିଛ।ି ଏ
ଭିତରେ 103ଟି ଦେଶ ଏହାର ସଦସ୍ୟ
ହ�ୋଇସାରିଛନ୍ତି।

ଅଗଷ୍ଟ 2021ରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭାରତ, ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା
ପରି ଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କରିଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି।

ସୁଯେଗରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେକ୍ ଫର ଦି ୱର୍ଲ୍ଡର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ
କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁ ସାରେ ଭାରତରେ ସେହିସବୁ ବସ୍ତୁ ତ ନିର୍ମାଣ ହେଉ
ଯାହାକୁ ଆମେ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଆମଦାନୀ କରୁ।

ମେଡିସନ୍ ସ୍କୋୟାରରୁ ବର୍ଲିନ ଏବଂ ଟ�ୋକିଓ ଯାଏ ପ୍ରବାସୀ
ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଯ�ୋଡ଼ିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା

ବିଶ୍ୱର 200 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ 13.5 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ
ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମୂଳ ଭାରତୀୟ ବଂଶ�ୋଦ୍ଭବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯ�ୋଡ଼ନ୍ତି,
ତେବେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କ�ୋଣରେ ପ୍ରାୟ 322 ନିୟୁତ ଭାରତୀୟ ବସବାସ
କରନ୍ତି। ଦୁ ନଆ
ି ର ଯେକ�ୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ

26

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ଜୁନ୍ 2022

ଭାରତର ସଭ୍ୟତା, ଏହାର ସଂସ୍କୃତର
ି ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଟିଏ ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ
ପ୍ରତୀକ। ଭାରତୀୟ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ,
କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଭାବନ-ଯାହା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଭାରତରୁ ନେଇ
ଯାଇଥିଲେ, ତାହା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ହୃ ଦୟରେ ସେମିତ ି ଜୀବନ୍ତ ରହିଆସିଛ।ି
ଟ୍ଟ
ୱି ରଠାରୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓମାନେ
କେବଳ ଭାରତୀୟ ନୁ ହଁନ୍,ତି ବରଂ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡିକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ
ଭାରତୀୟ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଶର
ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ମୂଳ ସହ ଯ�ୋଡ଼ିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ।
2014 ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଆମେରିକାର ମ୍ୟାଡିସନ୍
ସ୍କୋୟାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଡନୀରେ ଥିବା ଅଲିମ୍କ୍
ପି ପାର୍କ, ଜର୍ମାନୀ

କଭର ଷ୍ଟୋରି

ଭାରତ ଯ�ୋଗର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ପରିଚୟ ଦେଇଛି।
ବିଶ୍ୱରେ 21 ଜୁ ନ୍କୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି।
ସଂଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମହାସଂଘର 193 ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରୁ 177 ସଦସ୍ୟ ଦେଶ
21 ଜୁ ନ୍କୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ
ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ।
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ପି ସମିତି ଆଇସିସିର ବ�ୈଠକ
ବର୍ଷ ପରେ ଅଲମ୍କ
ପାଇ ଁଭାରତକୁ ବଛାଯାଇଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘର�ୋଇ ବିକାଶ ପାଇଁ କୂ ଟନୀତିର
ପ୍ରେ୍ ରାଗ କରାଯାଉ ନଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ତରଫରୁ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ନ୍
ଲି ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍କି ଲ୍ଇଣ୍ଡିଆ, ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟଜ୍
ି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ପାଇଁ କୂ ଟନୀତିର
ପ୍ରୟ�ୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ‘ଡିପ୍ଲୋମାସୀ ଅଫ୍ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ’
ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ମଙ୍ଗଳଯାନ ଦ୍ୱାରା
ନିଜର ପ୍ରଥମ
ପ୍ରୟାସରେ ମଙ୍ଗଳଗ୍ରହର
କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ
କରିପାରିଥିବା ଭାରତ
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର।

ଏବଂ ଜାପାନଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ
ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯ�ୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ
ଦେଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ହ�ୋଟେଲ ବାହାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଜୟଗାନ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଭଳି ଦୃ ଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ
ମିଳୁଛ,ି ଯାହା 2014 ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତି ଦୁ ଇ ବର୍ଷରେ
ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହେଉଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନୂ ତନ
ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ
ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁ ତ କରିବାର
ଏହି ନୂ ତନ ଶକ୍ତିରେ, ଭାରତ କେବଳ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଘର ନୁ ହେଁ,
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ସଂଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ
ସୁରକ୍ଷା ପରି ଷଦରେ ସ୍ଥାୟୀ
ସଦସ୍ୟତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

ବିସ୍ତାରିତ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ
ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
ସରକାର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗରେ
ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘରେ
ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ତଃ ସରକାରୀ ବାର୍ତ୍ତା (IଜିN) ରେ
ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜି -4 (ଭାରତ,
ବ୍ରାଜିଲ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଜାପାନ) ଏବଂ L-69
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ (ଏସିଆ, ଆଫ୍ରି କା, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର
ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡିକର କ୍ରସ୍-ଆଞ୍ଚଳିକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ) ସଦସ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କାରଆଧାରିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଚାଲିଥିବା 2020
ନିର୍ବାଚନରେ 193 ଟି ଭ�ୋଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 184 ଟି
ଭୋଟ୍ଲାଭ କରି 2021-2022 ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମ
ଥର ପାଇଁ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର
ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମନ�ୋନୀତ
ହ�ୋଇଛି। ଅନେକ ଦେଶ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର
ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦେୀ ସ୍ଥା୍ରୀସଦସ୍ୟତା
ଲାଗି ଭାରତର ଦାବିକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିୟ ସ୍ତରରେ ସହମତି
ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ବରଂ, ଏହି 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନ
ଏବଂ ଏଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ନୀତିରେ ସଂସ୍କାର
ଆଣିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜିନ ିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ
ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ କହନ୍ତି, ‘ଆମେ ବ୍ରେନ ଡ୍ରେନକୁ ବ୍ରେନ୍ ଗେନ୍ରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ ।
ବିଦେଶୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତ ିକ ସଫ୍ଟ ପାୱାର
ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ହେବା ସହ ଦେଶର ଜିଡପ
ି ିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ମାଇଗ୍ରେସଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଫ୍’
ରିପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଦେଶରେ ର�ୋଜଗାର କରି
ନିଜ ଦେଶକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ରିପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ,
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2021 ମସିହାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ 87
ବିଲିୟନ ଡଲାର ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ
ତୁ ଳନାରେ 4.6% ଅଧିକ। ଏଥିରୁ ସର୍ବାଧିକ 20
ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକାରେଚଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଛି।

ନୂଆ ବିଶ୍ୱବସ୍ଥାରେ ଭାରତ

କ�ୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ
ନୂ ତନ ରୂପ ନେଉଛି, ତେଣୁ ଭାରତର ସ୍ଥିତ ି ମଧ୍ୟ
ସମାନ ଅନୁ ପାତରେ ବଦଳୁ ଛ ି ପାଉଛି। ନିକଟରେ
ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବ୍ରିଟଶ
ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବ�ୋରିସ୍ ଜନସନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନ�ୈତ ିକ ଅଭିବୃ ଦ୍ର
ଧି
ଏକ ନୂ ତନ ଅକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି,
ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
କ�ୋଭିଡ କାରଣରୁ ଅନେକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି
ଦୁ ର୍ବଳ ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁ ତ
ଅଭିବୃ ଦ୍ଶ
ଧି ୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି। ଏହି
କାରଣରୁ ଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁ ରି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ
ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତା ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ
ତୁ ଲାଉଛି। କ�ୋଭିଡ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ
ବିଶ୍ୱର 150ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ,
ଟିକା ଯ�ୋଗାଣ, ୟୁ କ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେତୁ
ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଗହମ ଯ�ୋଗାଣ, ସଂଘର୍ଷ
କରୁଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ
ଯ�ୋଗାଇବା, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ
ଆଗକୁ ଆସୁଛ,ି ଏହି ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣ ଭାରତକୁ
ଏକ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ତ
ଠି କରିବାକୁ
ଯାଉଛି। ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ
ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ
ଚାହୁ ଁଛ।ି ଆଉ ଏହାକୁ ଶୁଣାଇବା ଲାଗି ରାଇସିନା
ଡାଏଲଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ହେବ। ଅନେକ
ସମୟରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟସ୍ତରରେ ନିଜର ଦୁ ଇପଦ କଥା
ବିଶ୍ୱପଟ୍ଟଳରେ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ
କରିଛ।ି

ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛ ି ସମ୍ମାନ

ଭାରତୀୟ ହେବାର ଗର୍ବ ଆହୁ ରି ବଢ଼ିଯାଏ
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଯାଏ। ଯେବେ
ବିଦେଶରେ ଯ�ୋଗ ଶିବିର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଉଛି,
ଯେତେବେଳେ
ଭାରତ
ଏକସଙ୍ଗେ
104
ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପଠାଉଛି, ଯେତେବେଳେ
ମେକ୍ଇନ୍ଇଣ୍ଡିଆର ଆହ୍ୱାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ
ହେଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ବି ଭାରତ
28
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ଆମେରିକା, ମେଡିସନ୍
ସ୍କୋୟାର ଗାର୍ଡ଼େନ18 ହଜାରରୁ ଅଧିକ
ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ
ସମ୍ବୋଧନ

ମୁଁ ପିଆଇଓ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଭାରତର ଆଜୀବନ
ଭିସା ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ଦେଇଥିଲି । ଗ�ୋଟିଏ
ମାସ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ପର
ୂ ଣ ବି ହ�ୋଇଛି।
ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ନିଜର କରିବା ଲାଗି ଭାରତ
ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛ।ି ଭାରତର ସବୁ ଠାରୁ ପୁରୁଣା
ସଂସ୍କୃତର
ି ସବୁ ଠାରୁ ଯୁବକ ଦେଶ। ଏହା ବହୁ ତ
ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଏକ ଦେଶ। ଆମେ
ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନୁ ଆଁଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ( ମେଡିସନ୍
ସ୍କୋୟାର)

17 ନଭେମ୍ବର 2014: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲି ଆର ସି ଡ୍ନୀସ୍ଥିତ ଆଲ୍ ଫୋନ୍ସ
ଏରି ନାରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟଙ୍କ ବ�ୈଠକୁ ସମ୍ବୋଧନ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ସିଡ୍ନୀର ଅଲଫୋନ୍ସ ଏରିନାଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତୀୟ
ସମୁଦାୟର ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଅଲଫୋନ୍ସ ଏରିନାରେ 16ହଜାର
ଲ�ୋକଙ୍କ ବସିବା ବଦଳରେ 23 ହଜାର ଲ�ୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଥି
ି ଲା।

ଆମକୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧାନତା ପାଇ ଁଲଢ଼ିବାକୁ ସୁଯ�ୋଗ ମିଳି
ନଥିଲା। ଆମେ ଭାରତ ପାଇ ଁନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପାରି ଲୁ ନାହି।ଁ
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତ ପାଇ ଁଅନେକ କିଛି କରି ପାରି ବା।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ( ସି ଡ୍ନୀ)

14 ନଭେମ୍ବର 2015: ଲଣ୍ଡନର ୱେମ୍ବଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପ୍ରାୟ
60 ହଜାର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ
ବିବଧ
ି ତା ହେଉଛି ଭାରତର
ବିଶେଷତ୍ୱ, ଗ�ୌରବ ଓ ଶକ୍ତି ,
ଯାହା ଆପଣ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ବା
ସମାଚାର ପତ୍ରିକାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ତାହା ଏହାଠୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ
ବଡ଼ ଓ ମହାନ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019

କଭର ଷ୍ଟୋରି

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ
‘ହାଉଡ଼ି ମ�ୋଦୀ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ପ୍ରାୟ 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଯ�ୋଗ
ଦେଇଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତ

ବିଦେଶରୁ ଦେଶକୁ
ଅର୍ଥ ପଠାଇବାରେ
ଭାରତୀୟ ଆଗୁଆ
ଭାରତ ଆଜି ଆହ୍ୱାନକୁ ଟାଳୁ ନାହିଁ ବରଂ ଟକରାଉଛି।
ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା ତମାମ ଘଟଣାକୁ ଆଜି ଭାରତ
ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଏବେ ଭାରତ ପାଞ୍ଚ
ଟ୍ରିଲି ୟନ ଡଲାର ବିଶଷ୍ଟ
ି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃ ଷ୍ଟି ଲାଗି
ଅଣ୍ଟା ଭିଡଛ
଼ି ।ି ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ
ଏକ୍ସପ�ୋର୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ପୂରା ଧ୍ୟାନର ସହ
ନିବେଶ ଏବଂ ବିକାଶର ଅନୁ କୂଳ ବାତାବରଣ ତିଆରି
କରି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ହାଉଡ଼ି ମ�ୋଦୀ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ

2 ମେ 2022: ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲି ନସ୍ଥିତ ଏଟରଏମ୍
ପ�ୋଷ୍ଟଡେମରଠାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ
ଏୟାରପ�ୋର୍ଟରେ ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜ�ୋର୍ଦାର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦୂ ରଦୂ ରାନ୍ତରୁ
ଭାରତୀୟମାନେ ଏକାଠି ହ�ୋଇଥିଲେ।
ଆଜି ମୁ ଁ ନା ମ�ୋ କଥା କହିବାକୁ ଆସି ଛି ନା ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ
କଥା। ମ�ୋ ମନ କହୁ ଛି ଆଜି ପୂରା ଶହେ କ�ୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ
କଥା ମନ ଖ�ୋଲି କହିବ।ି ଯେବେ ମୁ ଁ ଶହେ କ�ୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ
କଥା କହୁ ଛି ତ ସେଥିରେ ସେହି ଲ�ୋକମାନେ ବି ସାମିଲ୍
ଯେଉମାନେ
ଁ
ଏଠାରେ ରହୁ ଛନ୍ତି। ଏକ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ
ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢଛ
଼ୁ ।ି ଆଜି ଭାରତ ଜାଣିଛି ଆମକୁ
କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଅଛି, କେମିତି ଯିବାକୁ ଅଛି ଆଉ କେବେ ଯାଏ
ଯିବାକୁ ଅଛି।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିଶ୍ୱ୍ୟାଙ୍କର ‘ମାଇଗ୍ରେସନ୍ଏଣ୍ଡ
ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଫ୍’ ରିପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ
ବିଦେଶରେ କାମ କରି ନିଜ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥ
ପଠାଇବାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସବୁ ଠାରୁ
ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। 2021 ମସିହାରେ ପ୍ରବାସୀ
ଭାରତୀୟମାନେ 87 ଅରବ ଆମେରିକୀୟ
ଡଲାର ସ୍ୱଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ 20
ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ଆମେରିକାର
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ତରଫରୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଲାଗି
କରିଥିବା ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମଳ
ୂ
ଅର୍ଥାତ୍ଭାରତ ପାଇଁ ସହଯ�ୋଗ ଏବଂ ଗର୍ବ
ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛ।ି ରିପ�ୋର୍ଟରେ
2022ରେ ଏହି ରାଶି 89.6 ଅରବ
ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପହଞ୍ଚିବା ଅନୁ ମାନ
କରାଯାଉଛି।

8 ବର୍ଷରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ
ଆର୍ଥିକ ଭାଗି ଦାରୀ
ବର୍ଷ
2014
2015
2016
2017
2018 
2019
2020
2021

ଧନରାଶି
70.4
68.9
62.7
68.9
79.4
83.3
83.1
87.0

(ଧନରାଶି ପରି ମାଣ ଅରବ ଡଲାରରେ)

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ଜୁନ୍ 2022 29

କଭର ଷ୍ଟୋରି

ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତ

ଭାରତ ଏକ ଭାଗିଦାରୀ
ଭୂମିକାରେ ମରିସସ୍ରେ
ପ୍ରାୟ 3571 କ�ୋଟି,
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 1708
କ�ୋଟି, ନେପାଳରେ 891
କ�ୋଟି, ଏବଂ ମିୟାଁମାରରେ
967 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁ ଦାନ
ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଳାଇଛି।

ପ୍ରତିଭାର ପଳାୟନ ( ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ) ଦେଶ ପାଇ ଁଲ�ୋକସାନୀ
ବ�ୋଲି ଗଣାଯାଏ। କାରଣ ଭାରତୀୟମାନେ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଓ
ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ବିଦେଶ ପଳାଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ�ୋ ପାଇ ଁଓ ମ�ୋ
ସରକାର ପାଇ ଁଏହା ପ୍ରତିଭାର ପଳାୟନ ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ପ୍ରତିଭାକୁ
ପାଇବା ( ବ୍ରେନ୍ ଗେନ୍ ) ହ�ୋଇଥାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ବିକାଶ
ପ୍ରକ୍ରିୟ
ି ାରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରି ଥାଆନ୍ତି।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଓ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛ,ି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଟ ି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବ
ଲାଗୁଛ।ି ଆଉ ଏହି ଗର୍ବର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ହିଁ
ଯାଉଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ହେବାରେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛ,ି ଯାହାର ଝଲକ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିଟ ି ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସହ
କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ସଫଳତାକୁ
ନେଇ ତାଳି ଏମିତ ି ବାଜୁ ନ,ି ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ନୂ ଆ ଭରତ ଏବେ
ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛି; ଇନ�ୋଭେଟ୍ କରୁଛି,
ଇନ୍କ୍ୟୁବେଟ୍ କରୁଛି, ଯେମିତ ି ଶସ୍ତାରେ ଭାରତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡେଟା ବିତରଣ
କରୁଛି ତାହା ଦେଖି ଦୁ ନଆ
ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। 2021ରେ ରିଅଲଟାଇମ୍
ପେମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଯେତିକି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ନେଣଦେଣ ହ�ୋଇଛି
ସେଥିରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ଭାରତର ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛ।ି କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ
ସ୍ଥନୀୟ ପ୍ରଶାସନର 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସେବା ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନରେ
ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ୍
ଟ୍ରାନ୍ସଫର (ଡିବିଟି) ମାଧ୍ୟମରେ 22ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃ ତୀୟ ବୃ ହତ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଇକ�ୋସିଷ୍ଟମ୍। 2014ରେ ଏଠି
କେବଳ 200-400ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତରେ 68 ହଜାରରୁ
ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଗ�ୌରବ ବଢ଼ୁଛି। ଦେଶରୁ ଏବେ ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣର
ରପ୍ତାନି ହେଉଛି। କିଛିଦନ
ି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 400 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ରପ୍ତାନି
କରିଥିଲା। 2021 ମସିହାରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଭାବରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ 50
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ରପ୍ତାନି ହ�ୋଇଛି। ବଡ ବଡ଼ ଦେଶମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ
ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତ
ତି ରହିଥିବାବେଳେ ଭାରତର କୃ ଷକ ବିଶ୍ୱକୁ ଖାଦ୍ୟ
ଯ�ୋଗାଇବାରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି।

ନୂଆଭାରତ, ଉନ୍ନତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ

ଭାରତର ଅମୃତ ସଂକଳ୍ପ କେବଳ ନିଜ ଦେଶର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁ ହେଁ,
ଏହି ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯ�ୋଡ଼ୁଛ।ି ଆଜି
ଯେତେବେଳେ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ
ଏହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଗତିର ନୂ ତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟିକରୁଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ
ଭାରତ ଯ�ୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏହା
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରେ। ଜଳବାୟୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର
ମାନବିକତାକୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ କରୁଛି। ଭାରତର ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ନେବା
ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଉଚିତ ସମୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କୁ ହନ୍ତି, “ଆମର
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କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁ ହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବିକତାର
କଲ୍ୟାଣ ଭାରତର ପ୍ରଗତିରେ ରହିଛ,ି ଦୁ ନଆ
ି କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏଥିରେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଭାରତୀୟ ମୂଳବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିଶାଳ
ଭୂମିକା ରହିଛ।ି ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବର ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ପ୍ରୟାସକୁ ,
ଭାରତର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବା ଉଚିତ୍, ଏହା
ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ୍! ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ଆଦର୍ଶଗୁଡିକ
ଅନୁ ସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ନୂ ତନ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଏବଂ
ଏକ ଉନ୍ନତ ଜଗତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବୁ ।
ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇ ସଫଳତା
ହାସଲ ହୁ ଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଶ ନୂ ତନ ଶିଖର ଲାଭ କରେ। ଏକ
ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଡାଟା ବ୍ୟବହାରରେ ଭାରତ ପଛୁ ଆ
ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ମାତ୍ର 5-6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତ ି ବଦଳି ଯାଇଛି
ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଶସ୍ତା ଡେଟା ଆମଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ
ଭାରତର ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ଦୁ ନଆ
ି ର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ପ
ଧି ାଇଥାଏ। ଦୁ ନଆ
ି ର ଫାର୍ମାସୀ
ହ�ୋଇ ଦୁ ର୍ଦ୍ଦିନରେ ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ବିଶ୍ୱର
ଅନେକ ଦେଶକୁ ଜରୁରୀ ଔଷଧ ପଠାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ
ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରି ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ହେବାପରେ ପୂରା ବିଶ୍ୱକୁ
ସହୃ ଦ୍ରୟରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇବାରୁ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରମୁଖ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରିଛ।ି ଆଜି ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ
ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁ ହେଁ, ବରଂ ଏହାର ସୁବିଧା ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ବାଣ୍ଟୁ ଛ।ି
ଭାରତ ପାଖରେ ସ୍କେଲ୍ ଓ ସ୍ପୀଡ୍ ରହିଛ ି ସେଥିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ମିଶାଇ
ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ୱ ଯ�ୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି
ଭାରତ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତର ଲ�ୋକମାନେ ଏକପ୍ରାଣ ଓ ହୃ ଦୟରେ
ଠିଆ ହୁ ଅନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଏକଜୁ ଟ ହୁ ଅନ୍ତି। ଭାରତୀୟତା ସାବକା ସାଥ,
ସବ୍କା ବିକାଶ, ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାବକା ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ
ଏହା ସମୃଦ୍ର
ଧି କାରଣ ହ�ୋଇଥାଏ। 'ବସୁଧ�ୈବ କୁ ଟୁମ୍ବକମ୍' ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ
ହେଉଛି ଗ�ୋଟିଏ ପରିବାର ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେବା,
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇବା ସହ ଓ ସମ୍ପର୍କର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର
ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣକୁ ଆଧାର କରି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।
ନିଶ୍ଚିତଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱ ଆକାଶରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଦିପ୍ତୀମାନ। ଏସିଆର ଶତାବ୍ଦୀ କୁ ହାଯାଉଥିବା ଏକ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଭାରତର
ଶତାବ୍ଦୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାଲାଗି ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶରେ ରହୁ ଥିବା ପ୍ରତିଟ ି
ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି। n

କଭର ଷ୍ଟୋରି

ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତ

ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତର ଛବି
ଜାପାନ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଆତ୍ମୀୟତାରେ ଭରା। ଏଥିରେ
ଆଧ୍ୟାତ୍କ
ମି ତା, ସହଯ�ୋଗ ରହିଛ।ି ମେ’ 23-24ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ-ଜାପାନ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁ ରି ଗଭୀର
ହ�ୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କର 40 ଘଣ୍ଟା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 23 ଟି
ସଭାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କ୍ୱାଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବ�ୈଠକରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇ 34
ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଓ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ ଏବଂ ଜାପାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁ ମଓ
ି କିଶଡ
ି ାଙ୍କ ସହ ଦ୍ପ
ୱି ାକ୍ଷିକ ଆଲ�ୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

କ୍ୱାଡ: ଏକାଧିକ ଚୁ କ୍ତି ନାମା

ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତା ଭାରତ ଆସନ୍ତୁ, ଭାରତସହ ଯ�ୋଡ଼ିହୁ ଅନ୍ତୁ
ଏକ ମୁକ୍ତ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କ୍ୱାଡ୍ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ଏକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହଛି ।ି ମେ 24 ରେ କ୍ୱାଡ ଗ୍ରୁପର ଚତୁ ର୍ଥ ତଥା ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ�ୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଫୁ ମଓ
ି କିଶଡ
ି ା, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଜ�ୋ ବିଡେନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନୀ ଆଲବାନେସ ଉପସ୍ତ
ଥି ଥିଲେ। ବ�ୈଠକର ଉଦଘାଟନୀ
ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହଛି ନ୍,ତି “ଏତେ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
କ୍ୱାଡ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ମହତ୍ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରଛ
ି ।ି ଆଜ ି କ୍ୱାଡର
ପରସ
ି ର ବ୍ୟାପକ ହେବାସହ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହ�ୋଇପାରଛ
ି ।ି ” ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ରଶାନ୍ତ
ମହାସାଗରରେ ବେଆଇନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ର�ୋକିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଡ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ
ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ନିର୍ମାଣ କରିବେ।
କ୍ୱାଡ୍ବ�ୈଠକରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଚାର�ୋଟ ି ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଫେଲ�ୋସପ୍
ି ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଜାପାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତଥିବା
ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ
ଉଭୟ ଦେଶର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ
ଚିକାଗ�ୋ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜାପାନ ଗସ୍ତ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ
ଟାଗ�ୋର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବୁ ଦ୍ଧଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଟ�ୋକିଓରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ବା ଦୁ ଃସାହସ, ଜାପାନ
ପାଇଁ ତ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଆସନ୍ତୁ,
ଭାରତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ , ଭାରତ ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହୁ ଅନ୍ତୁ , ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ମୁଁ
ଜାପାନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏସବୁ ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହେବାକୁ
ଅନୁ ର�ୋଧ କରିବି।
ସମୃଦ୍ଧି ପାଇ ଁଇଣ୍ଡୋ-ପାସି ଫିକ୍ ଇକ�ୋନ�ୋମିକ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ
ସହିତ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସି ଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ
ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଇକ�ୋନ�ୋମିକ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର ପ୍ରସ୍ପରିଟ ି (ଆଇପିଇଏଫ୍)
ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ
ମୁକ୍ତ କରିବା। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ
ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜାପାନ,
ରିପବ୍କ୍
ଲି କ�ୋରିଆ, ମାଲେସିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫି ଲିପାଇନ୍ସ, ସିଙ୍ଗାପୁର,
ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁ ରି 12 ଟି ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ନେପାଳ ଭୂମିରୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ
ପୂରା ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି
କ୍ୟୁଆର୍କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।

ନେପାଳ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏବଂ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶେର ବାହାଦୂ ର ଦେଉବା ଲୁ ମ୍ବାନୀଠାରେ ବ�ୈାଦ୍ଧ ସଂସ୍ତ
କୃ ି ଏବଂ ଐତହ
ି ୍ୟର ବିକାଶ
ଲାଗି ଭାରତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଛନ୍।ତି ନୂ ଆଦଲ୍
ି ଲୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ବ�ୌଦ୍ଧ ସଂଘ (ଆଇବିସ)ି ଦ୍ୱାରା ଏହ ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଦୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ
ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁ କ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରତ
ି ହ�ୋଇଛ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କର 7
ଘଣ୍ଆ
ଟି ଗସ୍ତ ସମୟରେ 2566ତମ ବୁ ଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଲୁ ମ୍ବାନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ
କରି ସାଂସ୍ତ
କୃ ିକ ସମ୍ପର୍କ, ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବୁ ଦ୍ଧଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଥି
ଟି ଲେ।
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ଦେଶ

5ଜି ଓ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା

ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଦ୍ୱାରା ବିକାଶର
ସମ୍ଭାବନା ପାଇ ଁନୂ ଆ ଦ୍ୱାର
ଇଜ୍ଅଫ୍ଡୁ ଇଙ୍ଗ୍ବିଜ୍ନେସଠୁ ନେଇ ଇଜ୍ଅଫ ଲି ଭିଂ ଏବଂ
ଶାସନରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବା ଲାଗି ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିର
ବହୁ ଳ ବ୍ୟବହାର ବିଗତ ଆଠବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଦେଶ
ଦେଖିଛି। ସେଥିଲାଗି ସ୍ୱଦେଶୀ 4 ଜି ପରେ ଏବେ ଦେଶ 5ଜି
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏଯାଏ
ଅସ୍ପର୍ଶ ରହିଥିବା ଡ୍ରୋନ୍କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାପାଇଁ
ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ମେ’ 17 ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ 5ଜି ଟେଷ୍ଟ ବେଡ୍ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ତ
ମେ’19 ତାରିଖରେ ସଚ
ୱି ୀ ବ�ୈଷ୍ଣବ
ୂ ନା ଓ ଟେଲକମ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ନ
ପ୍ରଥମ 5ଜି ଭିଡଓି କଲ କରି ଦେଶରେ ସଚ
ୂ ନା କ୍ରାନ୍ତିର ଏକ
ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମେ 27ରେ ଭାରତର
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ମହ�ୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଳ
ୂ ଦୁ ଆ ପକାଇଥିଲେ।
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1995 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ମ�ୋବାଇଲ୍ ସେବା
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମ�ୋବାଇଲ୍ କଲ୍ ଦର ପ୍ରତି ମିନଟ
ି କୁ 25
ଟଙ୍କା ଥିଲା। 1ଜି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ମ�ୋବାଇଲ୍ସେବାଦ୍ୱାରା ବିନା
ତାରରେ ପ୍ରଥମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ
ଶବ୍ଦ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ 2ଜି ବେଳକୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ରହିଲା
ନାହିଁ। ମ�ୌଳିକ ଡେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯେମିତ ି ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ସେବା ଭଳି ଫି ଚର
ଫୋନ୍ରେ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିଳ। ତା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 3ଜି ସେବା। ଏହି
ସେବାଦ୍ୱାରା ଭିଡଓ
ି ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୱେବସାଇଟରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା
ସମ୍ଭବ ହେଲା। 4ଜି ସେବା ଏହିସବୁ ସୁବିଧାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରିଥିଲା
ଏବେ ଏହା କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ନୁ ହେଁ, ବରଂ
ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି। ସମୟ ଅନୁ ସାରେ ଆବଶ୍ୟକ
ସୁବିଧା ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରୁଛି। ଏହା କେବଳ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରୁନି
ବରଂ, ଚାଷ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଏହା ଉପରେ
ନିର୍ଭରଶୀଳ ହ�ୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏହି ସେବାକୁ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଛ।ି ଜନ ଧନ, ଆଧାର, ମ�ୋବାଇଲର
ଟ୍ରିନଟ
ି ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ
ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆଧାରରେ
ଗରିବ ପରିବାରର ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରୁଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂରା
ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି
କ୍ୟୁଆର୍କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।
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ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ 5ଜି ଟେଷ୍ଟ୍ ବେଡ୍ 
ଏହା ଏକ 5ଜି ପ୍ରୋଟ�ୋଟାଇପ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଟେଷ୍ଟ ବେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଲି କମ୍
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡକ
ି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ
ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦର ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ
କରାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ
ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବନାହିଁ।
ପ୍ରାୟ 220 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି
ଟେଷ୍ଟବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୁବଧ
ି ା
5 ଟି ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ,
ଆଠଟି ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା 5ଜି ଟେଷ୍ଟବେଡକୁ ଏକ
ବହୁ -ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ସହଯ�ୋଗୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ
ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 5ଜି
ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ରହିବ।

ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କଲା ଏହାର ନିଜସ୍ୱ 5ଜିଆଇ ପ୍ଲାଟ୍ଫର୍ମ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି, “ଦେଶର 5ଜି ମାନକ ଭାବରେ
5ଜିIକୁ ଯେମିତ ି ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିଛ,ି ତାହା ଦେଶ ପାଇଁ ଗ�ୌରବର କଥା।
ଏହା ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 5ଜି ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
ଯେଉଁ 5ଜିI କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଭାରତର ମାନକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଆଇଆଇଟ ି
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ମିଳତ
ି ଭାବେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନେଟୱାର୍କ
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ୟୁନଟ୍
ି ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ମ�ୋଦତ
ି
କରାଯାଇଛି। ଏହା କମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ ୍ରମ୍ ଉପରେ କାମ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ, ଦେଶର
ଏକ ବୃ ହତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍।ତି ଏପରି
ପରିସ୍ତ
ଥି ିରେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ନେଟୱାର୍କ ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇଁ
ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। 5ଜିI ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ।

ଦେଶର ପ୍ରତିଟ ି ଗରିବ ଲ�ୋକ ପାଖରେ ମ�ୋବାଇଲ୍ ପହଞ୍ଚୁ ସେଥିଲାଗି
ଦେଶରେ ମ�ୋବାଇଲ୍ ଫ�ୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମ�ୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁ ନଟ୍
ି ସଂଖ୍ୟା 2 ରୁ 200
କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇପାରିଛ।ି ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ ମ�ୋବାଇଲ୍
ଫ�ୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି। ମ�ୋବାଇଲ୍ ସଂଯ�ୋଗ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯେ ଦେଶରେ କଲ୍ଦର ଏବଂ ଡାଟା
ମହଙ୍ଗା ନହେଉ। ସେଥିଲାଗି ଟେଲିକମ୍ ବଜାରରେ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ
ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି ଫ�ୋନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦୁ ନଆ
ି ରେ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭାବନାର ନୂ ଆ ଦ୍ୱାର ଖ�ୋଲିଛ।ି
କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଦେଶରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ
ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଛି। ଦେଶର ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଖ�ୋଲିଛ ି କମନ୍
ଫାସିଲିଟ ି ସେଣ୍ଟର। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖ�ୋଲିଥିବା ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ
କମନ୍ଫାସିଲିଟ ି ସେଣ୍ଟର କେବଳ ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଉଛି ତା
ନୁ ହେଁ, ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବିକାର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ
ଦେଶମାନଙ୍କଭିତରେ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହ�ୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଡେଟା ମୂଲ୍ୟ

5ଜିଦ୍ୱାରା ସୁବଧ
ି ା ବି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ର�ୋଜଗାରର ନୂ ଆ
ସୁଯ�ୋଗ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନୁ ମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ,
ଆସନ୍ତା ଦେଢ଼ ଦଶକରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ
5ଜିର ଅବଦାନ 450 ବିଲିୟନ ଡଲାର ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 
ଏହା କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଗତି ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ପ୍ରଗତି
ଓ ର�ୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିର ଗତିକୁ ବି ବଢ଼ାଇବ। ତେଣୁ 5ଜି
ସେବା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ସେଥିପାଇ ଁଉଭୟ
ସରକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପଜଗତ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରି ବା
ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦଶକର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆମେ 6ଜି ସେବା
ଆରମ୍ଭ କରି ବା ପାଇ ଁକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କମ୍ରହିଛ।ି ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେଁ ଏଠାରେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସମେତ ଟେଲିକମ୍
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଭ�ୋକ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 1
ଜିବି ଡେଟା ପାଇଁ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛ।ି ଏଠାରେ
ମୁଣ୍ଡପିଛା ହାରାହାରି ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣ ହେଉଛି 14.3 ଜିବି।
ଏଥି ସହିତ, ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 79 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ। 2014
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6.1 କ�ୋଟି ଥିଲା। 4ଜି ପରେ, ଏବେ 5ଜି
ସେବାର ସମୟ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏହି
ଦିଗରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଭାରତ ସ୍ୱଦେଶୀ 5ଜି
ଟେଷ୍ଟାବଡ୍ (ବାକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ) ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟ�ୋରୀ
ଅଥରିଟ ି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (TRAI)ର ର�ୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ଆୟ�ୋଜିତ
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ
କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ
କନେକ୍ଟିଭିଟର
ି ଶକ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ଗତିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତେଣୁ
କନେକ୍ଟିଭିଟ ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଆଧୁନ ିକୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ
କହିଛନ୍ତି ଯେ 5ଜି ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଇଜ୍ଅଫ ଲିଭିଂ,
ଇଜ୍ଅଫ୍ଡୁ ଇଙ୍ଗ୍ବିଜ୍ନେସ୍ରେ ଅନେକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ।
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ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିରୁ ବିକାଶ

ଦେଶ

ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର
ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁ ମୁଳଦୂଆ

ଏବେ ଡ୍ରୋନ୍ଖାଲି ପ୍ରତର
ି କ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପକରଣ ହ�ୋଇ ରହ ି ନାହିଁ,
ବରଂ ଏକ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଉପକରଣ ଭାବେ ପରଚ
ି ୟ
ସୃଷ୍ଟି କରଛ
ି ।ି ଏହାର ଉପଯ�ୋଗ ଶାସନ, କୃ ଷି, ରସଦ ଯ�ୋଗାଣ
ପାଇଁ ଉପଯ�ୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରୋନ୍ଟଏ
ି ପାଇଁ ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ
ଭାବେ ଭାରତ ବିଦେଶର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା।
ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବୃ ଦ୍ଧି ଲାଗି
ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛ।ି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହଛି ି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଡ୍ରୋନ୍
ହବ୍ଭାବେ ବିକଶତ
ି କରିବା। ଡ୍ରୋନନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଏଲ୍ଆଇ
ଭଳି ଯ�ୋଜନା ଭାରତର ଏହଲ
ି କ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଲାଗି ନୂ ଆ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ
କରଛ
ି ।ି ମେ’ 27ରେ ନୂ ଆଦଲ୍
ି ଲୀର ପ୍ରଗତ ି ମଇଦାନଠାରେ ଭାରତର
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ମହ�ୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ମହ�ୋତ୍ସବରେ
ଖ�ୋଦ୍ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ରୋନ୍ଉଡ଼ାଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥି
ି ଲେ, ‘ମ�ୋର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛ ି ଭାରତର
ସବୁ ହାତରେ ଗ�ୋଟଏ
ି ଲେଖାଏଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ହେଉ, ସବୁ ବିଲରେ
ଡ୍ରୋନ୍ହେଉ ଏବଂ ସବୁ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଏବେ ସହରରେ
ନୁ ହେଁ ଗାଁ, ଦୂ ର ଦୂ ରାନ୍ତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ବସତ ି ସବୁ ଜାଗାରେ
ଡ୍ରୋନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଉପଯ�ୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମଳ
ି ୁ ଛ।ି
ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତରେ ଯେଉ ଁ
ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ଅଦ୍ଭୁଦ। ଏ ଯେଉ ଁଶକ୍ତି
ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ଭାରତରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭିସ୍ଏବଂ
ଡ୍ରୋନ୍ ଆଧାରି ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀର ଲମ୍ବ ଡିଆର
ଁ ଏକ ଉଦାହରଣ।
ଏହା ଭାରତରେ ର�ୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଉଦୀୟମାନ
ବିଶାଳ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ , ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରାନ୍ତିର
ଆଧାର ହେଉଛି ଡ୍ରୋନ
n

n

n

ପିଏମ୍ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନାରେ ଡ୍ରୋନ୍ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର
କରି ପ୍ରଥମଥର ଦେଶର ଗାଁ ଗାଁର ସମ୍ପତ୍ତିବାଡ଼ିର ମ୍ୟାପିଂ
କରାଯାଉଛି। କେଦାରନାଥରେ ଯେତେବେଳେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ରୋନ
ସହାୟତାରେ ତାହାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ କ�ୋଭିଡ୍ସମୟରେ ଡ୍ରୋନଦ୍ୱାରା ଟିକା ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା।
ସେହିପରି କୃ ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁ ରଆ
ି ଛିଞ୍ ଚିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା।
ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ ଦ୍ୱାରା ବିହନବୁ ଣା ଯାଇଥିଲା।
ଏହିବର୍ଷ ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ଦିନ 1000 ଡ୍ରୋନ ସହାୟତାରେ
10 ମିନଟ୍
ି ଯାଏ ଆକାଶ ଚମକି ଥିଲା। ଆଉ ଲଏହିଭଳି ଶ�ୋ
ଆୟ�ୋଜନ କରିବାରେ ଭାରତ ଚତୁ ର୍ଥ ଦେଶ ଥିଲା। ଭାରତରେ
ଏବେ କେବଳ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ, ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ
ସିକ୍ୟୁରିଟ ି ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ଆମଦାନୀ ଅନୁ ମତି ରହିଛ।ି n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂରା
ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି
କ୍ୟୁଆର୍କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।

କ୍ୟାବିନେଟ୍ନିଷ୍ପତ୍ତି

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜ�ୈବ ଇନ୍ଧନ ନୀତିରେ ସଂଶ�ୋଧାନ, ବିନବେ
ି ଶ
ପାଇ ଁସୁପାରି ଶ କରି ପାରି ବେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବ�ୋର୍ଡ଼
ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ବହୁ ତ ଜରୁରୀ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅର୍ଥାତ୍2047 ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପଦ୍ୱାରା ଜ�ୈବ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଏହାର ଉପଯ�ୋଗ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା
ମେକ୍ଇନ୍ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି କ୍ୟାବିନେଟ୍ସରକାରୀ
ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡକ
଼ି ର ନିର୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜିବିନବେ
ି ଶ, ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ତଥା ସଂଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡକ
଼ି ୁ ବନ୍ଦ କରିବା ତଥା
ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବା ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି..।

n

n

n

ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଜାତୀୟ ଜ�ୈବ ଇନ୍ଧନ ନୀତି -2013ରେ ଅନେକ
ସଂଶ�ୋଧନ ସହିତ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ,
2025-26 ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ
ମିଶ୍ରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛ।ି ପୂର୍ବରୁ
ଏହା 2030 ଥିଲା।
ପ୍ରଭାବ: ଜାତୀୟ ଜ�ୈବ-ଇନ୍ଧନ ନୀତିରେ ଅନୁ ମ�ୋଦିତ ପ୍ରମୁଖ
ସଂଶ�ୋଧନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କ�ୌଶଳର ବିକାଶ ପାଇଁ
ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସହାୟତା ବୃ ଦ୍ଧି କରିବ। ଏଥି ସହିତ, ଜ�ୈବ
ଇନ୍ଧନର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଦ୍ରବ୍ୟର
ଆମଦାନୀକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି
ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜ�ୈବ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଅନେକ ଫି ଡଷ୍ଟକ୍
ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ଭାରତକୁ ପ୍ରେରଣା ଯ�ୋଗାଇବ ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ
"ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନ" ହେବାନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ହ�ୋଲଡିଂ ଏବଂ ମୂଳ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବ�ୋର୍ଡକୁ ବିନିଯ�ୋଗ (ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍

ଡିସ୍ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରୟ) କିମ୍ବା
ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ତଥା ୟୁ ନଟ
ି ଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଦ
ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ମିଳତ
ି ଉଦ୍ୟୋଗରେ
ଅଂଶଧନ ସୁପାରିଶ କରିବା ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ତନ୍ତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ
କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଧିକାର
ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି।
n

ପ୍ରଭାବ: ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହ�ୋଲଡିଂ
ପିଏସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବ�ୋର୍ଡକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱରଧୀନତା
ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ମିଳତ
ି
ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବିନିଯ�ୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ
ସୁପାରିଶ କରି ପିଏସ୍ୟୁର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବିକାଶ କରିବା।
ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏହିପରି ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ୟୁ ନଟ୍
ି
ଏବଂ ଜେଭିଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏହା ସେମାନଙ୍କ ନିବେଶକୁ
ମ�ୋନେଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ଏହି
କାରଣରୁ, ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି
ପାଇବେ। n
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ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମିଳନୀ

ଦେଶ

100%

ଲାଭ-ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ

ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନାଗଡ଼ିକୁ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗରିବଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏହି ସରକାର ଅମୃ ତ କାଳରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ହକ୍ଦାରଙ୍କ ଯାଏ
ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେବା, ସୁଶାସନ ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଥିବା ସରକାର ଲଗାତାର
ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁ ରି ଦ୍ରୁ ତଗତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଶକ୍ତି , ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ 130 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କ
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂଆ ଭାରତରେ ସାକାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ..

ଆ

ସନ୍ତୁ ଏକ ନୂ ତନ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରିବା… ଏମିତ ି ଏକ ଭାରତ
ଯାହାର ପରିଚୟ ଆଧୁନ ିକତା ହ�ୋଇଥିବ। ଏକ ଭାରତ ଯାହା ଦେଶର
ତଥା ବିଶ୍ୱର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବ। ଏମିତ ି ଏକ ଭାରତ ଯାହା
ଲ�ୋକାଲ୍ ପାଇଁ ଭ�ୋକାଲ୍ ହ�ୋଇଥିବ। ଏକ ଭାରତ ଯାହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହ�ୋଇଥିବ।"
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଶମ
ି ଲାରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି କଥା ନୂ ତନ ଭାରତର
ସଂକଳ୍ପ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଅମୃତମହ�ୋତ୍ସବ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଏକ ଡଜନରୁ
ଅଧିକ ଯ�ୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ
କହିଥିଲେ, “ମ�ୋ ଜୀବନ 130 କ�ୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ। ଆମ
ସରକାରର ଆଠ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାପରେ, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ
ମ�ୋ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ଗରିବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ 'ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମର୍ପିତ
ରହିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ
11 କ�ୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଏକାଦଶତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର
କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 11 କିସ୍ତିରେ କୃ ଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହ�ୋଇଛି।
କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ
କ�ୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯ�ୋଜନାର
ଲାଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ପହଞ୍ଚାଇବା। ସେ
ଶିମଲାର ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ନିଜର ଶପଥକୁ ଦ�ୋହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଯ�ୋଜନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ
ନିଜକୁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇ ରହିଥିବା ଅନୁ ଭବ କରୁଛ।ି
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି , ‘‘ଭାରତର ଲ�ୋକଙ୍କ
ସାମର୍ଥ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ କ�ୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁ ହେ।ଁ ଆଜ ି ଭାରତ
ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁ ତ ଅଭିବୃ ଦ୍ଶ
ଧି ୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସେ
କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି 3 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗରିବଙ୍କୁ ଘର ମିଳଛ
ି ,ି 25 କ�ୋଟର
ିୁ
ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ବୀମା ଏବଂ 45 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ
ଜନଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ଭାରତ ଏକ ଦୀର୍ଘ
ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛ,ି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏଲପିଜ ି ଅଛି, ଆୟୁଷ୍ମାନ
ଭାରତ ଅଧୀନରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରହିଛ।ି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ
ମଜବୁ ତ କରାଯାଇଛି, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ କନେକ୍ଟିଭିଟ ି ରହିଛ।ି ମ�ୋଟ
ଉପରେ, ଭାରତ ଆଜି ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।
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ଦେଶ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା

ହିତାଧିକାରୀ

ଦିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର ନଥିବାରୁ ଗରିବ ପରିବାରଟିଏ ଖରାବର୍ଷାକୁ
ସହୁ ଥିଲା। ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳା ଦୂ ର ଦୂ ରାନ୍ତ ଯାଉଥିଲେ। 2014ରେ ଯେତେବେଳେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ପଅଥମେ ଏହିସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରତି ଗରିବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଜର ଛାତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ
ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେଁ ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ
ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାରିମାମ୍ରୟ ଜୀବନ ମିଳପ
ି ାରୁଛି।

2.55

କ�ୋଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 59
ଲକ୍ଷ ସହରାଞ୍ଚଳରେ

ୱାନ ନେସନ୍ - ୱାନ ରାସନ୍ 
କ�ୋଭିଡ୍କାଳରେ ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର
କ�ୌଣସି ବି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ
ଦ�ୋକାନରୁ ରାସନ ନେବା ପାଇଁ
କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ ଏହି
ଯ�ୋଜନା। ଆଜି ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
77 କ�ୋଟି ରାସନ୍କାର୍ଡ଼ଧାରୀ
ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ବିହାରର ସମସ୍ତି ପର
ୁ ବାସି ନ୍ଦା ପଙ୍କଜ ରାନୀ, ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷହେଲା
ତ୍ରିପୁରାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି
ପାଇପ୍ସଂଯ�ୋଗ ସାଙ୍ଗକୁ ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ଯ�ୋଜନାରେ ବିଜଳ
ୁ ି ସଂଯ�ୋଗ
କରାଯାଇଛି। ରାସନ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବେ ୱନ ନେସନ୍ -ୱନ୍ 
ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି ଏବେ ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପୁରାରୁ ହି ଁ
ରାସନ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି।

ସବୁ ଗା ଁ ଯାଏ ବିଜଳ
ୁ ି
ସ୍ୱାଧୀନତାର ସତୁ ରୀ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଗାଁ
ବିଜୁ ଳି ଦେଖି ନଥିଲା 2014 ପରେ ସେହି
ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜୁ ଳି ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ଆଜି 18ହଜାର ଗାଁରେ
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଳି ସଂଯ�ୋଗ
ପହଞ୍ଚିପାରିଛ।ି
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ଆଗରୁ ଆମ ପାଖରେ କଚ୍ଚାଘରଟିଏ
ଥିଲା। ଅଗଣା ନଥିଲା କି ପାଇଖାନା
ନଥିଲା। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଅନେକ
ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ନିଜର ପକ୍କା
ଘର ମିଳଛ
ି ,ି ଶୌଚାଳୟବି ହ�ୋଇଛି।
ମୁ ଁବହୁ ତ ଖୁସି। ପୁଣି ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ
ଗ୍ରହଣ କରି ବାରେ ମ�ୋତେ କ�ୌଣସି
ସମସ୍ୟା ଭ�ୋଗି ବାକୁ ପଡ଼ି ନାହି।ଁ ଟିଭିରୁ
ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି , ମ୍ୟୁନିସିପାଲି ଟି ମ�ୋ
ଜମି ଦେଖିଲେ ଆଉ ପରେ ମ�ୋତେ
ସହାୟତା ମିଳଲ
ି ା। -ତାଶୀ ତୁ ଣ୍ଡୁପ,
ପୂର୍ବତନ ସ�ୈନକ
ି , ଲଦାଖ

ପିଏମ୍ଉଜ୍ଜଳା
ବଞ୍ଚିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସମାଜର ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ
ସାମିଲ୍କରିବା ତଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମ�ୌଳିକ
ଜୀବନ ଯାପନର ମାଧ୍ୟମ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି
ପିଲମ୍ଉଜ୍ଜଳା ଯ�ୋଜନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଃଶୁଳ୍କ ଗ୍ୟାସ୍
ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।

9.22

କ�ୋଟି କନେକ୍ସନ୍ 
ଦିଆଯାଇଛି ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ

ଘର ମିଳିଲା, ପ୍ରଥମେ ଝାଟିମାଟିର
ଘର ଥିଲା। ଏବେ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ
ବି ଅଛି। ଏବେ ତାଲା ପକାଇ
କୁଆଡ଼େ ଯାଇବି ପାରୁଛୁ। ଝିଅ
ସ୍ନାତକ ଆଉ ପୁଅ ଇଣ୍ଟର ପଢଛ
଼ୁ ।ି
ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ତଳ
କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢଛ
ି ା
଼ୁ ନ୍ତି। ଏବେ ସୁବଧ
ହେବାରୁ ଯଲ୍ଦି ଖାଇବା ତିଆରି କରି
ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ କୁଲ୍ ପଠାଇପାରୁଛି।
ଲଳିତା ଦେବୀ, ବାଙ୍କା, ବିହାର

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତ ିରେ ଏକ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛ।ି
ଲାଲ୍କିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଆହ୍ୱାନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ପରିଣତ ହେବାପରେ ଏହା ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ହ�ୋଇଗଲା। ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ
ଆଜି ଦେଶ ଖ�ୋଲାରେ ଶୌଚମୁକ୍ତ ଦେଶ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି । 11.58 କ�ୋଟି
ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମିଳଛ
ି ି ସ୍ୱାଧୀନତା।
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ଦେଶ

ପିଏମ୍ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ
ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନା

କୃଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ସରକାର ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତାର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର
କରିବାବେଳେ କୃ ଷକ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯ�ୋଗ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯ�ୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କିସାନ୍ ସମ୍ମାନ
ନିଧି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ସମ୍ମାନ ନିଧି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି।

2020 ରେ ଯେତେବେଳେ କ�ୋଭିଡ୍
ମହାମାରୀ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବୀକା ଛଡ଼ାଇ
ନେଲା ସେତେବେଳେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା
ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳକୁ
ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ବି ପ୍ରଶଂସା
କରାଯାଇଛି।

12.5 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷରେ 2,000
ଟଙ୍କାର ତିନ�ୋଟ ି କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ
ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। 11ଟି
କିସ୍ତିରେ 2 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

3.40

ସରକାରଙ୍କଠୁ ସୁବଧ
ି ା ମିଳିଲା
ଆଉ କିଛି ପଇସା ଶ୍ରମ ଲାଗି
ସଞ୍ଚୟ କରି ଥଲ
ି ି , ସବୁ ମିଶାଇ
ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ଛ।ି ପଇସା
ପାଇବା ପାଇ ଁକ�ୌଣସି ଅସୁବଧ
ି ା
ହ�ୋଇନାହି।ଁ ମୁ ଁ ଚାଷ ବି କରୁଛି।
ଏବେ ରସୁଣ ଚାଲି ଛ,ି ପୁଣି ମଟର
ଲଗାଇବି। ମ�ୋତେ ଦୁ ଇ-ଦୁ ଇ
ହଜାର କରି 6000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛ।ି

ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରୁ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ

1,003

ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ଟନ୍ ଶସ୍ୟର
ନିଃଶୁଳ୍କ ବିତରଣ

ସ୍ୱନିଧ ି ଯ�ୋଜନା
ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଆହ୍ୱାନର
ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଉଠା ଦ�ୋକାନୀ,
ରାସ୍ତାକଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ସ୍ୱନିଧି ଯ�ୋଜନା ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପରି ବର୍ଗର
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସହାୟତା
ଋଣ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ 32
ଲକ୍ଷ ଉଠାଦ�ୋକାନୀ ଉପକୃ ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହକାରେ
ଜୀବୀକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି।

-ରମା ଦେବୀ, ସି ରମ�ୌର,
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ
ଅର୍ଥନ�ୈତ ିକ-ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ୍ରମରେ
ଦେଶରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯ�ୋଜନା
ହେଉଛ ି ଜଳଜୀବନ ମିଶନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ କଷ୍ଟ
ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇପ ଯ�ୋଗେ ତାଙ୍କ
ଘରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି। କ�ୋଟି କ�ୋଟି ପରିବାରଙ୍କ
ଜୀବନଧାରଣରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛ।ି
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ 9.6 କ�ୋଟି ଘରକୁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍
ଯ�ୋଗେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି। 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି
ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 3.2 କ�ୋଟି ଥିଲା।

ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାଲିକାନା ଅଧିକାର
ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ
ନିଆଯାଇଛି। ମେ 1, 2022 ସୁଦ୍ଧା 1.35
ଲକ୍ଷ ଗାଁରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ
ହ�ୋଇଥିଲା। 31 ହଜାର ଗାଁରେ 36 ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।

ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ
ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରତ
ି କରିବାକୁ ଯାଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଭଳି
ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯ�ୋଜନା ବି ଆରମ୍ଭ କରଛ
ି ନ୍।ତି ଏହ ି ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା 10 କ�ୋଟ ି
ପରିବାର ବର୍ଷକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଲାଭ କରପ
ି ାରିବେ।

38

କ�ୋଟି ପରି ବାରଙ୍କୁ ଏହି
ଯ�ୋଜନାରେ ମି ଳିଛି ପ୍ରଥମଥର
ପାଇ ଁମାଗଣା ଚିକତ୍ସା
ି ।

3.44

18

କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଆୟୁ ଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ
କରାଯାଇଛି।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ଜୁନ୍ 2022

ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗାରେ
ଁ କ�ୌଣସି ସୁବଧ
ି ା ନଥିଲା, ତେଣୁ ବହୁ ତ
କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ଏନେଇ ବହୁ ତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ
ପଡ଼ୁଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାରୁ ମାଗଣାରେ
ଚିକତ୍ସା
ି ଏବଂ ଔଷଧ ମିଳିପାରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା’ ବି ସୁସ୍ଥ
ରହୁ ଛ।ି ଏହାସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ହ�ୋଇଛି। ଏଥିପାଇ ଁ
ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। - ସନ୍ତୋଷୀ, କଲବର୍ଗୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ

ଦେଶ

ପିଏମ୍ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା
ର�ୋଜଗାର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରିବା ପାଇଁ ପରଚ
ି ାଳତ
ି ହେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା
ଯ�ୋଜନା ଦେଶରେ 35 କ�ୋଟ ି ଲ�ୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ।ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3
କ�ୋଟର
ି ୁ ଅଧିକ ଋଣ ଏହ ି ଯ�ୋଜନାରେ ମଞ୍ର
ଜୁ ହ�ୋଇଛ।ି 50 ହଜାରରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକ
ବିହୀନ ଋଣ ଏହ ି ଯ�ୋଜନାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ।ି

ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରି ବା କାମ ଏକ
ଛ�ୋଟ କାମ ଥିଲା। 7.20 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିଲା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ
ଏକ ଛ�ୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲୁ,
ଯେତେବେଳେ ମୁ ଁ ଋଣ ପାଇଥିଲି,
ମୁ ଁ ମ�ୋର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇଲି ।
ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ର�ୋଜଗାର
ଦେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 12
ଜଣଙ୍କୁ ର�ୋଜଗାର ଦେଉଛୁ।
ପେମେଣ୍ଟ ବି ଡିଜିଟାଲ୍ କରୁଛୁ।
କର�ୋନା କାଳରେ ଯାହାର
ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତାକୁ ଶସ୍ୟ ଦେଲୁ ।
ମ�ୋର ଆୟ ଅଧିକ ଏଣୁ ମୁ ଁ ଆୟୁ ଷ୍ମାନ
କାର୍ଡ଼ କରି ନାହି।ଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉମାନେ
ଁ
ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସହାୟତା କରି ଲି।
- ଅରବିନ୍ଦ, ମେହସାଣା ଗୁଜର
ୁ ାଟ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ�ୋଷଣ ଅଭି ଯାନ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜଳ ମିଶନ୍ ସହିତ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର
ଦୁ ର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା
ଥିଲା। ଏହି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର
2017 ରେ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯ�ୋଜନା ଏବଂ
2018ରେ ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ
କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 6 ହଜାର
ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ପ�ୋଷଣ ଅଭିଯାନର ମ�ୋଟ ହିତାଧିକାରୀ
ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11 କ�ୋଟି।

ଜନଔଷଧୀ ଯ�ୋଜନା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ
ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସହ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା
ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଦରରେ ଔଷଧ ଯ�ୋଗାଇ
ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଜନଔଷଧି ଯ�ୋଜନା
ମାଧ୍ୟମରେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ
ଲ�ୋକମାନେ 5360 କ�ୋଟ ି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ
କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର
ଦେଶରେ 8700 ରୁ ଅଧିକ ଜନଔଷଧୀ
କେନ୍ଦ୍ର ଖ�ୋଲାଯାଇଛ।ି n

ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମିଳନୀ

ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଶମ
ି ଲାରେ ଆୟ�ୋଜତ
ି ହ�ୋଇଥିବା 'ଗାରିବ
କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମେଳନ' କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 8 ବର୍ଷ
ପୂରଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନଆ
ି ରା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏହା ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ,
ଜଲ୍
ି ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କୃ ଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ
ଆୟ�ୋଜତ
ି ହ�ୋଇଥିଲା । ଦେଶର 1500
ସ୍ଥାନରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ଏକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥି
ି ଲେ। ସରକାରଙ୍କଦ୍ୱାରା
ପରଚ
ି ାଳତ
ି ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ବିଷୟରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ମତାମତ ପାଇବାକୁ ଏକ
ପ୍ରୟାସରେ, ଏହ ି ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଶର ନିର୍ବାଚିତ ଜନ
ପ୍ରତନ
ି ଧି
ି ଙ୍କ ପାଇଁ ସଧ
ି ାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରିବାର ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ପାଲଟିଛ।ି
ଏହ ି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର
ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ତଥା ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ
ଜନ ପ୍ରତନ
ି ଧି
ି ମାନେ ସମ
ି ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହ ି
ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 9
ଟ ି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ସହ ଜଡତ
଼ି ପ୍ରାୟ ଏକ
ଡଜନ ଯ�ୋଜନାର ହତ
ି ାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସଧ
ି ାସଳଖ
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରଥି
ି ଲେ।

କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ଏବଂ
ଜୀବନ ବୀମା ସୁବଧ
ି ା ମିଳିଛ।ି 60
ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କ�ୋଟି କ�ୋଟି
ଲ�ୋକ ଏକ ସ୍ଥିର ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଛନ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ପକ୍କା
ଘର, ଶୌଚାଳୟ, ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯ�ୋଗ,
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯ�ୋଗ, ଜଳ ସଂଯ�ୋଗ,
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍, ଏହିପରି ଅନେକ
ସୁବଧ
ି ା ପାଇ ଁ ଚକ୍କର କାଟି ଗରି ବଙ୍କ
ଜୀବନ ବିତଯ
ି ାଇଥାଆନ୍ତା। ହେଲେ
ଆମ ସରକାର ଏହି ସବୁ ପରି ସ୍ଥିତକ
ି ୁ
ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ମ�ୋର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି
ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇ ଁ
ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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‘ସମବାୟରୁ ସମୃଦ୍ଧି’ ଏବଂ
‘ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ’ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତରି େ ସର୍ବଦା ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସହଯ�ୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଆସିଛ।ି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
଼ି ର ଗଠନ
ଏହି ବିଚାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଗୁଜୁରାଟ ହେଉଛି ଏମିତ ି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ସମବାୟ ସମିତ ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଆଦର୍ଶ ବ�ୋଲି
ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 84,000 ସମବାୟ ସମିତ ି ସହିତ ପ୍ରାୟ 231 ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତରି େ
ଯେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ମେ’ 28ରେ ଗୁଜରାଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣିଥରେ 'ସମବାୟ ସମିତର
ି ୁ ସମୃ ଦ୍'ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,
କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କଲ�ୋଲରେ ଇଫ୍କ�ୋର ନୂତନ ନାନ�ୋ ଲି କ୍ଡ୍
ୱି ୟୁ ରିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟର
ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜକ�ୋଟରେ ଥିବା କେଡିପି ମଲ୍ଟି ସ୍ପେସିଆଲି ଟ ି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଆ

ତ୍ମନିର୍ଭରତା ଭାରତର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ
କରପ
ି ାରୁଛ।ି ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ଏକ ଭଲ ମଡେଲ ହେଉଛି
ସମବାୟ। ‘ସମବାୟରୁ ସମୃଦ୍’ଧି ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କେବଳ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମବାୟ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଠନ କରଛ
ି ନ୍ତି ତା ନୁ ହେ,ଁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି
କରିବା ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ହାତରେ , ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ
କରିଛନ୍ତି। ସମବାୟର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଲ�ୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ।
ଏହାସହ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହଯ�ୋଗ, ସାମୁହ ିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ
ସଂଗଠନର ସାମର୍ୟ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଏହା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର
ଅମୃତକାଳରେ ଭାରତର ସଫଳତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି।
ସମବାୟ ସମତ
ି ର
ି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ
ମଜବୁ ତ କରିବାର ଅନେକ ମଡେଲ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଜୁରାଟର ଅମୁଲ
ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଲିଜ୍ଜତ ପାପାଡ଼ର ସଫଳତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସବୁ ବେଳେ
ଆସିଥାଏ। ଅମୁଲ ଏବେ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସେହିପରି
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ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନ�ୋଭାବରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଲିଜ୍ଜତ
ପାମ୍ପଡ଼ ଏବେ ଏକ ମଲ୍ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ମହଳ
ି ାଗୃହ
ଉଦ୍ୟୋଗ ଲିଜ୍ଜତ ପାମ୍ପଡ଼ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜସୱନ୍ତୀ ବେନ୍। ସମ୍ପ୍ରତ ି
ମୁମବା୍ ଇରେ ରହୁ ଥିବା ଜସୱନ୍ତୀ ବେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନତ
ି
କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର,
ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଜୁରାଟର ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଆସିଛ।ି ଆଜ ି ଭାରତ
ଏକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଏଠାରେ
ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦୁ ଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତ ି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ଭାରତର କ୍ଷୁଦ୍ର କୃ ଷକ, ଭୂମିହୀନ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ
ଏକ ବଡ଼ ସହାୟତା। ସମବାୟ ସମିତ ି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବା
ବ୍ୟତୀତ ସମବାୟ ସମିତଗ
ି ଡ
ୁ ଼ିକର ଶକ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଏହାକୁ
କୃ ଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ସହିତ ସମାନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ
ପୂରା ଶୁଣବ
ି ାକୁ କ୍ୟୁଆର୍
କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ।
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ଗୁଜରାଟରେ ସଂସ୍କାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଉପଲବ୍ ଧ ି ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କଥା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଗୁଜରାଟର ରାଜକ�ୋଟଠାରେ ନୂ ତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ
ମାତୁ ଶ୍ରୀ କେଡପ
ି ି ମଲ୍ଟି ସ୍ପେସଆ
ି ଲିଟ ି ହସ୍ପିଟାଲ ପରଦ
ି ର୍ଶନ କରଛ
ି ନ୍।ତି କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ଶାସନକୁ 8 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାର ଦୁ ଇଦନ
ି ପୂର୍ବରୁ ଆୟ�ୋଜିତ ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଗୁଜୁରାଟର ଜମ,ି ସଂସ୍ତ
କୃ ି ଏବଂ ଏଠାର
ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରଥି
ି ଲେ। ଏହ ି ଆଧା ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାଣ ଜଣାଇବା
ବେଳେ ସେ କହଥି
ି ଲେ, ଆଜ ି ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟର ମାଟିକୁ ଆସଛ
ି ିତ
ମୁଣ୍ଡ ନୁ ଆଇ
ଁ ଗୁଜରାଟ ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମ�ୋତେ
ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍,ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମାଜରେ
ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ଶଖ
ି ାଇଛନ୍।ତି ତାହାକୁ ଆରଧାର କରି ବିଗତ ଆଠବର୍ଷ
ହେଲା ମାତୃ ଭୂମର
ି ସେବା କରିବାରେ ମୁଁ କ�ୌଣସି ଅବସର ଛାଡ଼ି ନାହିଁ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଠ ବରର
୍ଷ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
କହଛି ନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱଦେଶୀ ପନ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅରନ
୍ଥ ୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ
ଜାତର
ି ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରଛ
ି ନ୍ତି ସେହ ି ରାସ୍ତାରେ
ଚାଲି ସରକାର 3 କ�ୋଟର
ି ୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର, 10 କ�ୋଟର
ିୁ
ଅଧିକ ପରିବାର ଖ�ୋଲା ଶୌଚରୁ ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍,ତି 9 କ�ୋଟର
ି ୁ ଅଧିକ ମହିଳା
ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ ପାଇଛନ୍,ତି 2.5 କ�ୋଟର
ି ୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ବିଜୁ ଳି ଏବଂ
6 କ�ୋଟର
ି ୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ପାଇପ ଜଳ ସଂଯ�ୋଗ ମଳ
ି ଛ
ି ।ି 50 କ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ହତ
ି ାଧିକାରୀ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପାଇଛନ୍ତି।
ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆକଳନ ନୁ ହେଁ ବରଂ ଗରିବଙ୍କ ସମ୍ମାନ ତଥା ଦେଶର ସେବା
ପ୍ରତ ି ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରମାଣ। 2001 ରେ, ଯେତେବେଳେ
ଗୁଜୁରାଟର ଲ�ୋକମାନେ ସୁଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ
କେବଳ 9 ଟ ି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଥିଲା, ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ 30 ଟ ି ମେଡିକାଲ କଲେଜ
ରହଛି ।ି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁଜରାଟର ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଲ୍
ି ଲାରେ ମୁଁ ଗ�ୋଟିଏ
ଲେଖାଏଁ ମେଡିକାଲ୍କଲେଜ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁ ଛ
ଁ ।ି ଆମେ ନୟ
ି ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
କରଛ
ି ୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ମେଡିକାଲ୍ଓ ଇଞ୍ଜିନୟ
ି ରଂି ଛାତ୍ରମାନେ
ସେମାନଙ୍କ ମାତୃ ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ।”

ପୂଜ୍ୟ ବାପୁ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ
ପଟେଲଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିର ସଂସ୍କାର ମ�ୋତେ
ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା, ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷ
ଭି ତରେ ଭୁଲ୍ ରେ ବି ଏମିତି କିଛି ହ�ୋଇନାହି ଁ
ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଦେଶର କ�ୌଣସି
ନାଗରି କଙ୍କୁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ନୁ ଆଇବାକୁ
ଁ
ପଡ଼ିବ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାପାଇ ଁଏକ ପଦକ୍ଷେପ ...
ସାର ବ୍ୟବହାରରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃ ହତ୍ତମ ଉପଭ�ୋକ୍ତା
ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱରେ ତୃ ତୀୟ
ସ୍ଥାନରେ ରହିଛ।ି 7-8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ୟୁ ରଆ
ି ପାଇଁ କୃ ଷକଙ୍କ ଲମ୍ବା
ଧାଡ଼ି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରୁ ପୁଲିସର ବାଡ଼ି ଖାଇବା ଆଦି
ଦେଖିବାକୁ ମିଳଥି
ି ଲା। ଆମେ ଆମର ସାର ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ
ଚତୁ ର୍ଥାଂଶ ଆମଦାନୀ କରୁ। ପଟାସ ଏବଂ ଫସଫେଟ୍ ପ୍ରାୟ
100% ବିଦେଶରୁ ଆଣିଥାଉ। ଗତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାରରେ
1 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା
ଭାରତର ଚାଷୀମାନେ କ�ୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ
ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସହାୟତା ଚଳିତବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ହେବ। ଏହି ସାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ନାନ�ୋ-ତରଳ ୟୁ ରଆ
ି ଆଡକୁ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଏହାର

ଅଧା ଲିଟର ବ�ୋତଲ ଗ�ୋଟିଏ ଅଖା ୟୁ ରଆ
ି ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ
ପୂରଣ କରିପାରେ। ଗୁଜରାଟର କାଲ�ୋଲରେ ଥିବା ଇଫ୍କ�ୋଠାରେ
ଏକ ନାନ�ୋ ଲିକ୍ଡ୍
ୱି ୟୁ ରଆ
ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ 175 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି କାରଖାନାର
ଉଦଘାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ନାନ�ୋ ୟୁ ରଆ
ି
ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ବଜାରରୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ସହଜ ହେବ।
କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସହାୟତା।” ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ
ପ୍ରତିଦନ
ି 500 ମିଲି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ବ�ୋତଲ ଉତ୍ପାଦନ
ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁ ରି 8 ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା
ୟୁ ରଆ
ି ଉପରେ ବିଦେଶୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ
ଦେଶରେ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଏହି କ�ୌଶଳରେ ଅନ୍ୟ
ନାନ�ୋ-ସାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। n
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ରାଷ୍ଟ୍ର:

ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଉପହାର

ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ 8ବର୍ଷ ଭି ତରେ ଏକ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ

ଭି ତ୍ତି ଭୂମି କେବଳ ସଂଖ୍ୟା
ନୁ ହେ ଁଦେଶ ବିକାଶର ଆଧାର
ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଷୟରେ ଭାରତର ମତିଗତି ଓ ରୂପାୟନ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ କଥାରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଜଣାପଡ଼େ । ସେଥିଲାଗି ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଚାଲି ଛ।ି ଏବେ
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅର୍ଥ ଖାଲି ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପାଣିକୁ ବୁ ଝାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଜି ଭାରତ ଗାସ୍ପାଇପ ଲାଇନ୍
ବିଛାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ହାଇସ୍ପୀଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ପହଞ୍ଚାବା ପ୍ରଭୃତି ସାମିଲ୍ ହ�ୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ
ଆଧୁନକ
ି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣର ଏହି ଶୃ ଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଚେନ୍ନାଇରେ 31, 530 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ମଲ
ୂ ୍ୟର 11ଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ତଥା ଲ�ୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି…।
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ
ପୂରା ଶୁଣବ
ି ାକୁ କ୍ୟୁଆର୍
କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ।

ରାଷ୍ଟ୍ର:

ଭି

ତ୍ତିଭୂମି କେବଳ ପୁଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ଅଧିକ ଅର୍ଜନ କରିବାର
ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁ ହେଁ। qୁଣି ଏହା କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁ ହେଁ,
ବରଂ ଲ�ୋକଙ୍କ ବିଷୟ ଆଧାରିତ। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନ
ଢଙ୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ, ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସେବା
ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବିଷୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡିଛ ି
ଯେ ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚେନ୍ନାଇର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ବାଙ୍ଗାଲ�ୋରଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ
ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ହାସଲ’’। ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ
ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ, 'ସର୍ବଜନ ହିତାୟ ଏବଂ ସର୍ବାଜନ ସୁଖାୟ'ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ଭିତ୍ତିକ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏଥିଲାଗି ପାଇଁ ସରକାର
ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଜନାଗୁଡିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେକ�ୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର
କଥା କହନ୍ତି- ଶୌଚାଳୟ, ଆବାସ, ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତି ... ଆମେ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବ,
ସେତେବେଳେ କେହି ବାହାରେ ରହିବାର କ�ୌଣସି କାରଣ ରହିବ
ନାହିଁ।”

5 ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ, 6 ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ 5 ଟି ରେଳ
ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ପାଇଁ ମଳ
ୂ ଦୁ ଆ

2960 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 75 କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବ ମଦୁ ରାଇ-ଟେନି (ରେଳ
ଗେଜ୍ କନଭର୍ସନ୍) ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନକୁ
ସହଜ କରିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ କରିବ। ତାମ୍ବରମ୍ଚେଙ୍ଗଲପାଟ୍ଟୁ ମଧ୍ୟରେ 30 କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବା ତୃ ତୀୟ ରେଳ ଲାଇନ
ଅଧିକ ଆନ୍ତଃସହର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଚଳାଚଳରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଇଟିବି
ପିଏନଏମଟି ପ୍ରାକୃ ତ ିକ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନର 115 କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବ
ଏନ�ୋର-ଚେଙ୍ଗଲପାଟ୍ଟୁ ଏବଂ 271 କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବା ତିରୁଭାଲୁ ରବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ ଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ସମେତ
ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରାକୃ ତ ିକ ଗ୍ୟାସ
ଯ�ୋଗାଣରେ ସହଜ ହେବ। ସହରୀ ଗୃହ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଇଟ୍
ହାଉସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚେନ୍ନାଇର 1152 ଘର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ମଧ୍ୟ 28,540 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ
ମୂଲ୍ୟରେ ଛଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 188 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତି
ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚେନ୍ନାଇ ଏଗମ�ୋର,
ରମେଶ୍ୱରାମ, ମଦୁ ରାଇ, କାଟପାଡି ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ମାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ
ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରାୟ 1430 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ମଲ୍ଟି ମ�ୋଡାଲ୍
ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଥିଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ
ଏବଂ ସହଜ ମାଲ ପରିବହନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ
ହ�ୋଇପାରିବ। n

ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଉପହାର

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ କୁଲ୍ ଅଫ୍ ବିଜ୍ନେସ୍ର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାର�ୋହ

ଭାଗି ଦାରୀରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ୍ :
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ଯ�ୋଡ଼ନ୍ତୁ
“ଯେଉଁ ରୂପରେ ଭାରତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରରେ ଅନେକ ନୀତି
କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନର
ବିଷୟ ପାଲଟିଛ।ି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତୀୟ ସମାଧାନ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ
ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଦେଖୁ। ତେଣୁ, ଆଜି ଏହି ଶୁଭ
ଅବସରରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ
ଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ନ୍ତୁ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ବିଜିନେସର 20 ବର୍ଷ
ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏବଂ ପିଜପ
ି ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସମାର�ୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦେଶ ହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଏହି
ବିଜ୍ନେସ୍ ଲିଡର୍ସଙ୍କ ସହଯ�ୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ,
'ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ନ୍ତୁ । ଆପଣ
ଯାହା ଶୁଖଛ
ୁ ନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଶ ହିତରେ କେମିତ ି ଆପଣାଯିବ ତାହାକୁ
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ’। ଦେଶରେ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ବିଜ୍ନେସ୍, ଦେଢ଼ ହଜାରରୁ
ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଆଇନ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ନିୟମକୁ ରଦ୍ଦ
କରିବା, ଦେଶରେ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଜିଏସ୍ଟ ି
ଭଳି ପାରଦର୍ଶୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମ�ୋବୃ ତ୍ତି ଏବଂ
ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ନୂ ଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପଲିସ,ି ଡ୍ରୋନ
ପଲିସ,ି ନେସ୍ନାଲ୍ଏଜୁ କେସନ୍ ପଲିସି ଭଳି ନୀତିଗତ ସଂସ୍କାର ସାଙ୍ଗରେ
ଦେଶର ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଦେଶ ବିକାଶରେ ଲଗାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ରହିଛ।ି ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଦେଶର ଶକ୍ତି ଭାବେ ବିଚାର
କରି ସରକାର ନିରନ୍ତର ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିକାଲ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଡ଼କୁ ଆଡ଼କୁ
ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଗତ ଆଠବର୍ଷରେ ଦେଶ
ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛି, ତଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛ।ି
ଏବେ ବ୍ୟୁର�ୋକ୍ରାସୀ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲାଗୁ କରିବାରେ ସହାୟକ
ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫଳାଫଳ ବହୁ ତ ସନ୍ତୋଷଜନକ
ରହିଛ।ି ଏହି ଆଠବର୍ଷରେ ସବୁ ଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଜନଭାଗିଦାରୀ
ଦେଇଛି। ଦେଶର ଲ�ୋକେ ଖ�ୋଦ୍ ଆଗକୁ ଆସି ସଂସ୍କାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି
କରିଛନ୍ତି।ଯେବେ ଜନତା ସହଯ�ୋଗ କରନ୍ତି, ଫଳାଫଳ ଯଲଦି ମିଳିଥାଏ।
ଅର୍ଥାତ୍ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ରିଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟୁର�ୋକ୍ରାସୀ
ପରଫର୍ମ କରୁଛି, ଆଉ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହଯ�ୋଗରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ହେଉଛି।
ଏହା ଡାଇନାମିକ୍ସ ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚର ବିଷୟ।
ଦେଶର ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାନ ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦୁ ନଆ
ି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା
ଜରୁରୀ।
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ଖେଳ ଜଗତ

ଭାରତର ପତାକା

ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଭାରତର ବଢଛ
଼ୁ ି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ହେଉ କି ରପ୍ତାନି, ମେଡିକାଲି କ୍ଷେତ୍ର ଅବା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୀତି… ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନକୁ
ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛ।ି ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛ।ି କିଛଟା
ି ଖେଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାରତ
ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖେଳରେ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ନିଜ ପ୍ରଭାବକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଦିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେବଳ ‘ଘର
ଭିତରର ବାଘ’ ବୋଲି କହୁ ଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ମଞ୍ଚରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରୁଛି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 73ବର୍ଷର ଥ�ୋମାସ୍କପ୍ଇତିହାସରେ କପ୍ଜିତ ି ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିଥିବାବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ 25 ବର୍ଷୀୟ ନିଖାତ୍ଜରୀନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି ଆବେଗ ଦେଶ ବିକାଶରେ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖ�ୋଲି ବ।

ଜୁ

ନ୍ 25, 1979 ରେ, ଭାରତର ଯୁବ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲର୍ଡସରେ
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜତ
ି ି ଇତହ
ି ାସ ସୃଷ୍ଟି କରଥି
ି ଲା।
ଏହ ି ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କାରଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର କ�ୌଣସି
ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାରତରୁ ଏପରି ବିଜୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସେତେବେଳେ କଳ୍ପନା ବି
କରିନଥିଲେ। ଟୁ ର୍ନାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଅଣ୍ଡରଡଗ୍
ଭାବରେ ପରଗ
ି ଣତ
ି ହ�ୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଭାରତ ଜତ
ି ଛ
ି ି ଏବଂ ସେହ ି ଦନ
ି ଠାରୁ
କ୍ରିକେଟ୍ ପଡଆ
଼ି ରେ ନଜ
ି ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛ।ି କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟତୀତ
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ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛ,ି
ଯେଉଁଗଡ
ି ଯାଇନଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା, ଭାରତ
ୁ ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆ
ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ ି | ମେ ମାସରେ
ଏହାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମଳ
ି ଥି
ି ଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ
ଦଳ ଥ�ୋମାସ୍ କପ୍ ଜତ
ି ି ଦେଶ ପାଇଁ ନୂ ଆ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରଥି
ି ଲା କାରଣ
73 ବର୍ଷ aଧ୍ୟରେ ଭାରତ କେବେ ଏହ ି ବିଜୟ ଲାଭ କରି ନଥିଲା।
ଏଥି ସହତ
ି , ମେ 1 ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଜଲ
ି ର କାକ୍ସିଆସ୍ ଡ�ୋ ସୁଲରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ
ପୂରା ଶୁଣବ
ି ାକୁ କ୍ୟୁଆର୍
କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ।

ଖେଳ ଜଗତ

ଭାରତର ପତାକା

ପି ନ୍
ମହିଳା ବକ୍ସିଂର ନୂ ଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ଅ

ଆୟ�ୋଜତ
ି ବଧିର ଅଲିମ୍କ୍ସ
ପି ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳମ
ି ାନେ ମ�ୋଟ 16ଟ ି
ପଦକ ଜତ
ି ି ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ପଦକ ହାସଲ କରଛ
ି ନ୍।ତି ଏଥିରେ 8 ଟ ି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ,
1 ଟି ସିଲଭର ଏବଂ 7 ଟ ି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ସେହଭ
ି ଳି ମେ 19 ରେ
ଭାରତର ନଖ
ି ତ ଜରନ
ି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜତ
ି ଥି
ି ବାବେଳେ ତୁ ର୍କୀରେ ଆୟ�ୋଜତ
ି ବିଶ୍ୱ
ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ଅ
ପି ନସପ
ି ରେ ମନୀଷା ମ�ୌନ ଏବଂ ପରବୀନ ହୁ ଡା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ
ହାସଲ କରଛ
ି ନ୍।ତି

"ସେମାନେ ମ�ୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଭାବରେ କିପରି ହରାଇଲେ? ମୁଁ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବି।"
ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ନିଖତ ଜରିନ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବକ୍ସିଂ
ରିଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ତ କଷ୍ଟ
ଭ�ୋଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏ ବିଷୟକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ଭାବାବେଗର
ସହ ଅନେକଥର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଖି ତଳେ ଏକ
ଅନ୍ଧାର ବୃ ତ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ନାକରୁ ରକ୍ତ ଆସୁଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆହତ ନିଖତଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ
ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ଆସିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଖତ
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରାଜୟକୁ ହାଲୁ କା ଭାବେ
ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ବ�ୋଧହୁ ଏ, ତାଙ୍କର ଏହ ି
ମନ�ୋଭାବ ତାଙ୍କୁ ମେ 20, 2022 ରେ ତୁ ର୍କୀର
ଇସ୍ତାନବୁ ଲରେ ଆୟ�ୋଜିତ ମହିଳା ବକ୍ସିଂ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
ପଦକ ଜିତ ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ନିଖତଙ୍କ ଏହି ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ
ଭାରତର ବକ୍ସିଂ ଜଗତର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କରିଛ।ି ଜେନି
ଆରଏଲ, ଏବଂ ଲେକ୍ କେ.ସି. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନିଜେ
ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଥ�ୋମାସ୍ କପ୍ ବିଜୟ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା

ଥ�ୋମାସ କପ୍ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଇଣ୍ଡୋନେସଆ
ି କୁ ଭାରତ ପରାସ୍ତ କରଛ
ି ି |
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ�ୋଜତ
ି ଥ�ୋମାସ୍ କପ୍ ଟୁ ର୍ନାମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଛଅଟ ି ଦେଶ
ଟାଇଟଲ୍ ଜତ
ି ଛ
ି ନ୍।ତି ହେଲେ 14 ଥର କପ୍ ଜତ
ି ଥି
ି ବା ଇଣ୍ଡୋନେସଆ
ି କୁ
ସବୁ ଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। 1982 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା
ଆରମ୍ଭ କରନ
ି ଥିବା ଚୀନ୍ 10 ଟ ି ଟାଇଟଲ୍ ଜତ
ି ଛ
ି ।ି ମାଲେସଆ
ି
ପାଞ୍ଚଥର
ଟାଇଟଲ୍ ଜତ
ି ଛ
ି ।ି ଡେନମାର୍କ, ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଟାଇଟଲ
ଜିତଛ
ି ନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟର କିଛ ି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଖେଳାଳଙ୍
ି କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ 22 ମଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ବାସଭବନରେ ବିଜେତା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟ�ୋଜନ କରଥି
ି ଲେ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ
କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହଛି ନ୍,ତି “ଏହ ି ଦଳ ଥ�ୋମାସ କପ ଜତ
ି ିବା
ସହ ଦେଶରେ ବହୁ ଶକ୍ତି ଯ�ୋଗାଇଛ।ି ସାତ ଦଶନ୍ର
ଧି ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷରେ
ଅନ୍ତ ହ�ୋଇଛ ି | ଯିଏ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବୁ ଝନ୍ତି ସେ ନଶ୍ଚ
ି ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ
ଦେଖିଥିବେ, ଏହ ି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣମାନେ ପୂରଣ କରଛ
ି ନ୍।ତି ଏହପ
ି ରି ସଫଳତା
ଦେଶର ସମଗ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ଇକ�ୋସିଷ୍ଟମକୁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ
ଯ�ୋଗାଇବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଜୟ ଏପରି କିଛ ି କରଛ
ି ,ି ଯାହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ
ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରପ
ି ାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଭାରତ
ପଛରେ ରହପ
ି ାରିବ ନାହିଁ । ତୁ ମର ବିଜୟ ଅନେକ ପିଢ଼ିକୁ କ୍ରୀଡା ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯ�ୋଗାଉଛ।ି "ଉବର କପରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ
ପ୍ରବେଶ କରଥି
ି ବା ମହଳ
ି ା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହଛି ନ୍,ତି " ଆମ ମହଳ
ି ା
ଦଳ ଏହାର ଉତ୍କରତ
୍ଷ ାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣତ
ି କରଛ
ି ;ି ଏହା କେବଳ ସମୟର
କଥା, ଯଦ ି ଏଥର ନୁ ହେ,ଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜତ
ି ିବୁ । "

ବଧିର ଅଲମ୍ପିକ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ବଧିର ଅଲିମ୍କ୍ସ
ପି ରେ ଭାରତ 16ଟ ି ପଦକ ଜତ
ି ି ପଦକ ତାଲିକାରେ ନବମ
ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରଛ
ି ।ି ଧନୁ ଷ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, 10 ମଟ
ି ର ଏୟାର ରାଇଫଲରେ
ଅଭିନାଭ ଦେଶୱାଲ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ମଶ୍
ି ତ
ରି ଦଳ ଇଭେଣ୍ଟ, ଧନୁ ଷ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏବଂ
10 ମଟ
ି ର ଏୟାର ରାଇଫଲରେ ପ୍ରିୟାଶା ଦେଶମୁଖ, ଏବଂ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ
ସଙ୍ଗ
ି ଲ୍ସରେ ଜେରଲିନ ଜୟରାଚଗାନ, ମହଳ
ି ା ଗଲ୍ଫରେ ଡିକ୍ସା ଡାଗର, ଏବଂ
ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ମଶ୍
ି ତ
ରି ଶର୍ମା କୁ ସ୍ତିରେ ସୁମତ
ି ଦହୟ
ି ା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜତ
ି ଥି
ି ଲେ। ପ୍ରୀତ ି
ଶେଖର ଏବଂ ଧନଞ୍ଜୟ ଦୁ ବେ ର�ୌପ୍ୟ ଜତ
ି ଥି
ି ବାବେଳେ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସାଇନ,ି
ବେଦିକା ଶର୍ମା, ପ୍ରୀତ ି ଶେଖର, ଜାଫ୍ରି ନ୍ ଶେଖ, ବିରେନ୍ଦ୍ର ସଂି ଏବଂ ଅମତ
ି
କୃ ଷ୍ଣ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜତ
ି ଛ
ି ନ୍।ତି ବଧିର ଅଲିମ୍କ୍ସ
ପି ରେ ଭାରତର ଶେଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ
1993 ରେ ହ�ୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳମ
ି ାନେ ମ�ୋଟ
ସାତ�ୋଟ ି ପଦକ ଜତ
ି ଥି
ି ଲେ। ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟ ି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୁ ଇଟ ି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ମେ 21ରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏହ ି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହଛି ନ୍,ତି “ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଉନ୍ନତ ି କରନ୍,ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା
କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ବାହାରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ଦେଶର ସଂସ୍ତ
କୃ ିକୁ ପ୍ରତଫ
ି ଳତ
ି
କରିଥାଏ, ତତ୍ ସହତ
ି ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତ ି ସମସ୍ତ
ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଭାବନା ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସେଥିପାଇଁ
ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନ୍ୟ
ଖେଳାଳିଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ ବହୁ ତ ଅଧିକ। ଏହ ି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।
ଏହ ି ବିଚାରଧାରା ଆମ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂ ତନ ରାସ୍ତା ଖ�ୋଲିବ ଏବଂ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ସୁଟର
ଧନୁ ଷ କହଛି ନ୍ତି ଯେ 'ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ' ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଆଥଲେଟ୍
କିମ୍ବା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ।ି n
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ଫ୍ ଲାଗ୍ଶପ
ି ୍ ଯ�ୋଜନା ପିଏମ୍ସ୍ୱନିଧ ି

ଉଠାଦ�ୋକାନୀଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରଥମ ଯ�ୋଜନା

ଶସ୍ତା ଋଣରୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ
ସ୍ୱାଭି ମାନର ଯାତ୍ରା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁ କୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି
ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତି ବିକାଶର ସ୍ୱରୂପ ହ�ୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମାଜର ଶେଷ ସୀମାରେ ଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ମଧ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 'ସାବକା ସାଥ୍-ସବ୍କା ବିକାଶ, ସାବକା ବିଶ୍ୱାସ,
ସାବକା ପ୍ରୟାସ'କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୍ୟାକୁ
ଉପଯ�ୋଗ କରି ବଞ୍ତ
ଚି ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ଯ�ୋଜନା ହେଉଛି ପିଏମ୍
ସ୍ୱନିଧି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି।

ଆ

ମ ଦେଶରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ଉଠାଦ�ୋକାନୀଙ୍କ
ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇନଥିଲା।
ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ
ସେମାନେ ମହାଜନ ଓ ସାହୁ କାରଙ୍କଠୁ ହାତ ଉଧାରୀ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ
ର�ୋଜଗାରର ଅଧା ଟଙ୍କା ଶୁଝିବାରେ ଯାଉଥିଲା। ଜୁ ନ୍ 2020ରେ,
ସରକାର ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି
ଲ�ୋକମାନେ ନୂ ତନ ଭାବରେ, ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ
ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସହଜ ପୁଞ୍ଜି ପାଇପାରିବେ। ବହୁ ସୁଧ
ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ, ସାହୁ କାରଙ୍କଠୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଦେଶର ଛ�ୋଟ ଏବଂ ବଡ ସହରରେ 32 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ
ଉଠା ଦ�ୋକାନୀ, ସାହି ଗଳି କନ୍ଦିର ଫେରିବାଲାଙ୍କୁ ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 11.45 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ
ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଋଣଣ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ
ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କା କିସ୍ତିରେ ଫେରସ୍ତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀସମୟରେ 20
ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଇବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ
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କିସ୍ତି ଋଣ ପାଇଥିବା ସାଢ଼େ ତିନ ି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ ଅଛନ୍ତି।
ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଏହି ଋଣ ସହାୟତା କମ୍
ସୁଧରେ ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିଜ କାରବାର ନଗଦରେ
ଯେ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁ ହେଁ, ସେମାନେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ କାରବାରକୁ ବି
ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ପେମେଣ୍ଟ ଏକ କ୍ରାନ୍ତି
ଆଣିଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି,
“ଆମର ଉଠା ଦ�ୋକାନୀମାନେ ବିନା ସୁଧରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏତେ
ବଡ ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବହୁ ତ
ଭଲଭାବେ ଉପଯ�ୋଗ କରିବେ, ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେମାନେ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାସମ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ
କରିବେ। ସେମାନେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ
ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଭଲ ସେବା ଯ�ୋଗାଇବେ। "
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅର୍ଥନ�ୈତ ିକ
ବ୍ୟାପାର ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟ ି 27 ଏପ୍ରି ଲ 2022ରେ କ�ୌଣସି
ବନ୍ଧକ ନ ଥାଇ ଡିସେମ୍ବର 2024 ଯାଏ ଉଠାଦ�ୋକାନୀଙ୍କୁ ଶସ୍ତା
ଋଣ ଯ�ୋଜନାକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରିଛ।ି ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା

ଫ୍ ଲାଗ୍ଶପ
ି ୍ ଯ�ୋଜନା ପିଏମ୍ସ୍ୱନିଧ ି

ସ୍ୱନିଧର
ି ୁ ସମୃଦ୍ଧି
n

n

n

n

n

କ�ୋଭିଡ -19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିବା
ଉଠାଦ�ୋକାନୀ ଓ ବୁ ଲା ବିକାଳିଙ୍କୁ ନିଜ କାରବାର ଆରମ୍ଭ
କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧ ଓ ସହଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିମକ୍ତ
ୁ ଋଣ
ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ହେଉଛି ପିଏମ୍ସ୍ୱନିଧି ଯ�ୋଜନାର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦିଆଯାଏ। ଏହି
ଋଣର ଠିକଣା ସମୟରେ ପରିଶ�ୋଧ ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ
20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ତୃ ତୀୟ କିସ୍ତିରେ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା
ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ବାର୍ଷିକ 7% ହାରରେ ସୁଧ ସବସିଡି
ଆକାରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ।
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ କାରବାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ମାସକୁ 100
ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ 1200 ଟଙ୍କା
ଦିଆଯାଏ।
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in ଏହି
ଯ�ୋଜନାର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ସହ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ
କରାଯାଇପାରିବ।

ଅଧୀନରେ 5000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ସମୁଦାୟ
ପରିମାଣ 8,100 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହ�ୋଇଛି। ଏବେ ବୁ ଲା ବିକାଳିମାନେ
ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ୱର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବି ଲାଭ
କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହ�ୋଇପାରିବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ
1.2 କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।
ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯ�ୋଜନା ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସରଳ ହ�ୋଇଛି।
ଅର୍ଥାତ୍ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ ସୁବିଧା ପାଇବା ଲାଗି ବଡ଼ ବଡ଼ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ
ହେବକୁ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ସେମାନେ ସାଧାରଣ
ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟୁନିସପ
ି ାଲିଟ ି ଠାରେ ପଇଠ କରି
ଋଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣାଇ
ଏବଂ ଠିକଣା ସମୟରେ କିସ୍ତି ଦେଇ 7 ପ୍ରତିଶତ ଯାଏ ସୁଧରେ ରିହାତି
ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବାଦ ‘ସ୍ୱନିଧିରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଯ�ୋଜନାକୁ ସରକାରଙ୍କ 8ଟି
ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯ�ୋଜନା ସହ ଯ�ୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛ ି ରାସ୍ତା
କଡ଼ର ବିକାଳିଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ
ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକାଳି ଏବଂ ଉଠାଦ�ୋକାନୀ କ�ୌଣସି ଯ�ୋଜନା ସହ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଯ�ୋଜନା।
ଲ�ୋକଙ୍କ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରତା
ଏବଂ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ ଲାଗି ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯ�ୋଜନା
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯ�ୋଜନା ।

ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କହୁ ଛନ୍ତି
ଏହା ଅସମୟରେ
ସହାୟତା

ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମର ଆର୍ଥିକ
ସ୍ଥିତି ଦୁ ର୍ବଳ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ମ�ୋ ସ୍ୱାମୀ
ଜଣେ କାର୍ମେକାନିକ୍, ଆମ ପାଖରେ
କିଛି ସଞ୍ଚୟ ନଥିଲା। ସୂଚନା ମିଳିବାରୁ
ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରି ଲି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ
ମ�ୋତେ କଲ୍ ଆସି ଲା, ସାଇନ୍ କରି ବା
ପାଇ।ଁ ଆଉ ପରେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର
ଋଣ ମିଳିଲା। ମୁ ଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଝି
ଦେଇଛି। ଏବେ 20 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଋଣ
ମିଳିଛ।ି ଡିଜଟ
ି ାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛି
ତ କ୍ୟୁଆର୍କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି ଲ�ୋକେ
ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସି ଧା ଖାତାରେ
ପହଞ୍ଚୁଛି।
-ନାଜମୀନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ

ମୁ ଁ ଲି ଆ, ଚଣା, ଚିନାବାଦାମ ଠେଲାରେ
ବିକ୍କ
ରି ରେ। 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ
ମିଳିବାରୁ ଦେଢ଼ଗୁଣା ଲି ଆ, ଚଣା,
ଚିନାବାଦାମ କିଣି ରଖିଦେଲି । ଆଗରୁ
ବାରମ୍ବାର କିଣବ
ି ା ଲାଗି ବଜାର ଯିବାକୁ
ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଏକାଥରରେ ସାମଗ୍ରୀ
କିଣପ
ି ାରୁଛି। ଆଉ ସବୁଦନ
ି ବଦଳରେ
ସପ୍ତାହକୁ ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ ବଜାର ଯାଉଛି।
-ବିଜୟ ବାହାଦୂ ର, ଲକ୍ଷ୍ନୗ
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ଏଇଭଳି ଭାବେ ବଢଛ
଼ୁ ି ଯ�ୋଜନା
n

n

n

n

n

n

2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 113.6 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଆବଣ୍ଟିତ ହ�ୋଇଛି, 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 200
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହ�ୋଇଛି, ଯାହା ସଂଶ�ୋଧିତ
ଆକଳନରେ 300 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
2022-2023 ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 150 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ପ୍ରାବଧାନ, ଯଦିଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂଶ�ୋଧିତ
ଆକଳନରେ ବଜେଟ୍ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଜାରି ରଖିବାକୁ
କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁ ମ�ୋଦନ। ସୁଲଭ ଋଣ ପରିମାଣ
ବର୍ତ୍ତମାନ 8100 କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛ,ି ଯାହା ପ୍ରାୟ 1.2
କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଉପକୃ ତ କରିବ।
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଏପ୍ରି ଲ୍ 25, 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 31.9 ଲକ୍ଷ
ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ 2931 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ମୂଲ୍ୟର
29.6 ଲକ୍ଷ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ରାସ୍ତାକଡ଼ର ବିକ୍ରେତାମାନେ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରର ଗୁରୁତ୍ୱ
ବଢ଼ାଇଥାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମାନଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ
ରହିଥାଏ। ମାଇକ୍ରୋ ଇକ�ୋନ�ୋମୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ
ବହୁ ତ ବଡ଼ ଯ�ୋଗଦାନ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପେକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଏବେ ପିଏମ୍ସ୍ୱନିଧ ି
ଯ�ୋଜନା ଏମିତି ଉପେକ୍ଷିତ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବୁଲା ବିକାଳିଙ୍କ
ପାଇ ଁଆଶାର କିରଣ ନେଇ ଆସିଛ।ି ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ
ଋଣ ମିଳଛ
ୁ ,ି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ହିଷ୍ଟ୍ରୀ ବି ତିଆରି ହେଉଛି,
ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ନେଣ ଦେଣ
କରୁଛନ୍ତି। -ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

'ସ୍ୱନିଧର
ି ୁ ସମୃଦ୍ଧି’ ରେ ଏହି 8 ଟି
ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ

ହିତାଧିକାରୀ ବୁ ଲା ବିକାଳିମାନେ 13.5 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ କାରବାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ 10 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ-ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି।

n

ସୁଧ ସବସିଡି ହିସାବରେ 51 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିଲା।

n
n

'ସ୍ୱନିଧର
ି ୁ ସମୃଦ୍ଧି’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଦ୍ୱାରା ଶେଷ
ଲ�ୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଲାଭ
n

n

n

n

n

n

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ପିଏମ୍ସ୍ୱନିଧି ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ
ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 8ଟି କଲ୍ୟାଣକାରୀ
ଯ�ୋଜନାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯ�ୋଗ୍ୟତା ଆକଳନ କରାଯାଏ
ଏବଂ ଯ�ୋଗ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନ�ୈତ ିକ ପ୍ରୋଫାଇଲିଙ୍ଗ୍
କରାଯାଇଥାଏ।

n

n
n

ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯ�ୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି
ବୀମା ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 16 ଲକ୍ଷ ବୀମା ସୁବିଧା ଏବଂ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯ�ୋଗୀ ମାନଧନ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
2.7 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ସହ 22.5 ଲକ୍ଷ ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ମ�ୋଦନ
କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରାୟ 35 ଲକ୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ଗୃହ ଓ ନଗର ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାନୁ ୟାରୀ 4,
2021 ରେ 125 ମନ�ୋନୀତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା
(ULBs) ରେ ପିଏମ୍ସ୍ସ୍ଵନିଧି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
‘ସ୍ୱନିଧିରୁ ସମୃଦ୍’ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି
‘ସ୍ୱନିଧିରୁ ସମୃଦ୍’ଧି ଯ�ୋଜନା ରାସ୍ତାକଡ଼ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ
ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନ�ୈତ ିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯ�ୋଜନା
ପିଏମ୍ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯ�ୋଜନା
ଗୃହ ଓ ଅନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଅଧିନିୟମ ଦ୍ୱାରା
ପଞ୍ଜିକରଣ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯ�ୋଗୀ ମାନଧନ ଯ�ୋଜନା
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ (ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ)
ଲାଭ- ଗ�ୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯ�ୋଜନା

n

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଫଳତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି 2022-23
ମସିହାରେ 20 ଲକ୍ଷ ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ମ�ୋଦନ ସହିତ 28 ଲକ୍ଷ
ଫୁ ଟ୍ପାଥ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ ଦେଶର ଅତିରିକ୍ତ 126 ଟି
ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। n

ରାଷ୍ଟ୍ର:

ଯୁବା ଶିବର
ି

ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ନୂ ଆ ‘ଆଶା’
କ�ୋଭିଡ ମହାମାରୀର ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଟିକା ଓ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଯ�ୋଗାଣ
ଶୃ ଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ଆଶା ସହ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଂର୍ଘର୍ଷକାଳରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂମିକା ତୁ ଲାଇବା
ଯାଏ, ଭାରତ ଆଜି ଦୁ ନଆ
ି ଆଗରେ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛ।ି ଏତିକି ନୁ ହେଁ, ଆଜି ଜନ ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼ିବା ସହ
ସରକାରଙ୍କ କାମ କରିବା ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଦଳିଯାଇଛି। ସଫ୍ଟୱେରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାଏ, ଭାରତ
ପ୍ରତିଟ ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତତ୍ପର ଦେଶ ଭାବେ ଉଦୟ ହ�ୋଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁଠି ବି ଆହ୍ୱାନ ରହିଛ,ି ସେଠି ଅନେକ
ଆଶା ସହ ଭାରତ ଠିଆ ହ�ୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଠି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭାରତ କରୁଛି..।

ଭା

ରତ ଆଜ ି ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ତତ୍ପର ଦେଶ ଭାବେ
ଉଦୟ ହେଉଛି ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ସଫଳତା ଆମ
ଯୁବକମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନୂ ଆ ଭାରତର ନିର୍ମାଣରେ ଯୁବକଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ�ୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସେ ସମାଜର
ପ୍ରତ ି ବର୍ଗରେ ନର
ି ନ୍ତର ଭାବେ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଇଥାଆନ୍।ତି ଗୁଜରାଟର ବଡ଼ଦ�ୋରାରେ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ
ମନ୍ର
ଦି ଦ୍ୱାରା ଆୟ�ୋଜତ
ି ଯୁବ ଶିବିରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀ କହଛ
ି ନ୍,ତି “ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମ�ୋର ଯୁବ ସାଥିମାନେ ଏହି ଶିବିର
ଶେଷ ହେବାପରେ ଏକ ନୂ ତନ ଶକ୍ତି ଅନୁ ଭବ କରିବେ। ଏକ ନୂ ତନ
ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ନୂ ତନ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାରଣ ଅନୁ ଭବ କରିବ।’’ ଆଜି
ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ର
ଦି ଦ୍ୱାରା ଆୟ�ୋଜିତ ଏହି ଶିବିର କେବଳ
ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ‘ସଂସ୍କାର’ ଆଣୁଛ ି ତା ନୁ ହେଁ, ଏହା
ଏହା ସମାଜରେ ଅସ୍ମିତା, ଗ�ୌରବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ପାଇଁ
ଏକ ପବିତ୍ର ତଥା ନ�ୈସର୍ଗିକ ଅଭିଯାନ ବି ହ�ୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ବିଚାରରେ ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ସାମୁହ ିକ ସଙ୍କଳ୍ପ କରାଯାଉ
ଏବଂ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସାମୁହ ିକ ପ୍ରୟାସ ବି କରାଯାଉ।
ଏମିତ ିରେ ଏହପ୍ର
ି କାର ଶିବିରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ
ନୂ ଆ ଭରତର ନିର୍ମାଣ ହେଉ। ଏମିତ ି ଏକ ନୂ ଆ ଭାରତ ଯାହା
ନୂ ଆ ବିଚାର ସହ, ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ପୂରାତନ ସଂସ୍କୃତ ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ
ନେଇ ଚାଲିବ। ପୂରା ମାନବଜାତିକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା
ଭାମ ନଜ
ି ର ଉତ୍ଥାନ କରିବ। ଏହାସହ ଆମର ଉତ୍ଥାନ ଅନ୍ୟର
କଲ୍ୟାଣର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ନୂ ଆ ଆଶା ସାଜୁ । n

ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସେବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର
ନିର୍ମାଣରେ ନିୟ�ୋଜିତ କରି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ମେ’19ରେ ଭିଡଓି କନଫରେନ୍ସିଂ
ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼�ୋଦରାର କରେଲିବାଗ୍ଠାରେ ଆୟ�ୋଜିତ 'ଯୁବ
ଶିବିର'କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର,
କୁ ଣ୍ଡଳଧାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର କରେଲିବାଗ,
ବଡ଼�ୋଦରରା ମିଳତ
ି ଭାବେ ଏହି ଶିବିରର ଆୟ�ୋଜନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଶିବିରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ
ସେବା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଜଡ଼ିତ କରିବା ଏବଂ 'ଏକ ଭରତ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଭାରତ', 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ', 'ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ' ଇତ୍ୟାଦି ପଦକ୍ଷେପ
ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂ ତନ ଭାରତ ଗଠନରେ ଭାଗିଦାର
କରିବା।

ଆମପାଇ ଁସଂସ୍କାରର ଅର୍ଥ ହେଲା- ଶିକ୍ଷା, ସେବା ଓ
ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା! ଆମପାଇ ଁସଂସ୍କାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛିସମର୍ପଣ, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ! ଆମେ ନିଜର
ଉତ୍ ଥାନ କରି ବା, ଏହି ଉତ୍ ଥାନ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ
ହେଉ। ଆମେ ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇବା,
ଁ ଆଉ
ଆମର ସଫଳତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ
ପୂରା ଶୁଣବ
ି ାକୁ କ୍ୟୁଆର୍
କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ।
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ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥାର 47 ବର୍ଷ

ରାଷ୍ଟ୍ର

ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧକୁ ମନେପକାଇ ଦିଏ ଏହି ଦିନ

ଆଉକେବେ େହବନି ଏମିତି
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରି ସ୍ଥିତର
ି ପୁନରାବୃତ୍ତି
1975 ମସିହା ଜୁ ନ୍ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଦିନଟି କଥା ମନେପଡ଼ିଲେ ରୁମ
ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। 26 ସକାଳ ପାହିଲାବେଳକୁ ଏ ଦେଶର ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେମିତ ି
ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି। କଥା କହିବାକୁ ଡର, ଆଉ କହିଲେ ଜେଲର ଚାରି କାନ୍ଥ…। ତଥାପି 47 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର
ଏହି କଳା ଇତିହାସ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତ କରିଛ।ି ଏହା ଆମର, ପ୍ରତିଟ ି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଙ୍କଳ୍ପବ�ୋଧ,
ସମର୍ପଣର ନିଦର୍ଶନ। ଆଜି ସେ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତକ
ି ୁ ମନେପକାଇ କାହାକୁ ହୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁ ହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ମଜଭୁତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ , ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ… ।

ଏ

କବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀକୁ ସାମ୍ନା
କରଛ
ି ।ି ଏହ ି ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଶରେ
କଠ�ୋର ଲକ୍ଡାଉନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା
ସାଧାରଣ ଜନତା ଘରୁ ବାହାରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା।
ଯଦଓି ଆଜ ି ସେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆବାଳ ବୃ ଦ୍ଧବନୀତା ଏହାକୁ ତାଙ୍କ
ମୃତ୍ୟୁଯାଏ ମନେରଖିଥିବେ। ହେଲେ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର
ଇତହ
ି ାସରେ ଏମତ
ି ି ଏକ ଲକ୍ଡାଉନ ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତାଲା
ପକାଇଥିଲା, ଯାହା ଲ�ୋକଙ୍କ ମ�ୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ମାସ ମାସଧରି
ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା? ହଁ ପୁଣି ଏହା କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ
ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା, ବା କ�ୌଣସି ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ
ସେଥିରେ କ�ୌଣସି ନେଣ ଦେଣ ନଥିଲା ବରଂ କିଛି ରାଜନୀତିକ
ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷାଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ହେଲେ ସାରା ଦେଶର ଜନତା
ଏଥିରେ ଉତ୍ପୀଡତ
଼ି ହ�ୋଇଥିଲେ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ମଳ
ି ିବା ପରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇ
ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ହେଲା। ଆମେ ଆମ ଶାସନ ଚଳାଇବାକୁ
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ନଷ୍ପ
ି ତ୍ତି ନେଲୁ ଏବଂ ଭ�ୋଟ୍ ପ୍ରଥାକୁ ଆପଣାଇ ଆମ ପ୍ରତନ
ି ଧି
ି ବାଛିଲୁ।
ହେଲେ ଏହ ି ସମୟରେ ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଲ�ୋକଙ୍କ
ମ�ୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଲ
ି ା। ଏହାର କାରଣ
ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାକୁ
ଉଜାଗର ରଖିବା ଏବଂ ଏଥିଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ଉପରେ
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ। ଏହ ି କାରଣରୁ ଲ�ୋକଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର
ଅସନ୍ତୋଷ ହ�ୋଇଥିଲା ଆଉ 1951-52ରେ ହିଁ ସଂସଦରେ ସମ୍ଧ
ବି ାନ
ସଂଶ�ୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସଲ
ି ା। ଏହ ି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଥିଲା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର
ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୀମତ
ି କରିବା। ବିସ୍ତୃତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଡ. ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ
ମୁଖାର୍ଜୀ ଲ�ୋକଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ
କରିଲେ ଏବଂ ସଂସଦରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ହ�ୋଇଥିଲେ। ପୁଣି 197577 ଯାଏ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରିକ ଇତହ
ି ାସରେ କଳାବାଦଲ ଘ�ୋଡ଼ାଇ
ଦଆ
ି ଗଲା। କିଛ ି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ�ୋଟ ି କ�ୋଟ ି ଭାରତୀୟଙ୍କ
ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ତ
ଥି ି କହ ି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା।

ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନିରନ୍ତର ସଚେତନତା

ରାଷ୍ଟ୍ର

ଜରୁରୀକାଳର ସେହି ଦୁ ର୍ଦ୍ଦି ନକୁ
କେବେ ବି ଭୁଲାଯାଇପାରି ବ ନାହି।ଁ
1975ରୁ1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକାଳ
ଅନୁ ଷଠା୍ ନଗୁଡ଼ିକର ସୁନୟ�ୋ
ି
ଜିତ
ବିନାଶର ସାକ୍ଷୀ ହ�ୋଇ ରହିବ।
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତର ଲ�ୋକତାନ୍ତ୍ରିକ
ଭାବନାକୁ ମଜଭୁତ କରି ବାପାଇ ଁ
ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରି ବା ଏବଂ ଆମ
ସମ୍ବି ଧାନରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମୂଲ୍ୟବାଧକୁ
ରକ୍ଷା କରି ବା ପାଇ ଁସଂକଳ୍ପ ନେବା।
ଆମେ ସେହି ମହାନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ
କରି ବା ଯେଉମାନେ
ଁ
ଜରୁରୀକାଳକୁ
ବିର�ୋଧକରି ଭାରତୀୟ ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ରକୁ
ରକ୍ଷା କରି ଥଲେ
ି ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ଗଣତନ୍ତ୍ର ଖାଲି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ଏକ ସଂସ୍କାର
ମଧ୍ୟ। ଏଥିପ୍ରତ ି ନର
ି ନ୍ତର ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହ ି କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ
ସମୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା କଥା ଓ ସମୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ
କରିବା ଜରୁରୀ ହ�ୋଇପଡ଼େ। 1975 ମସହ
ି ା ଜୁ ନ୍ ମାସ 25 ତାରିଖ
ରାତର
ି କଥା ଇଏ। ପ୍ରତଟ
ି ି ଦେଶପ୍ରେମୀ ତଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରପ୍ରେମୀ ଏହାକୁ
ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେହ ି ରାତ ି ପରେ ଯେମତ
ି ି ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଗ�ୋଟିଏ
ଜେଲ୍ ଖାନାରେ ପରଣ
ି ତ ହ�ୋଇଗଲା। ଯୁଆଡ଼େ ଯିଏ ଅଧିକାରର କଥା
କହଲ
ି ା ତାହାକୁ ବିର�ୋଧ ସ୍ୱର କହ ି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରଦ
ି ଆ
ି ଗଲା।
ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ଜେଲ୍ରେ କଏଦ
ହେଲେ। ମଡ
ି ଆ
ି କଥା ନକହିଲେ ଭଲ। ଏମତ
ି ି ପରସ୍
ି ତ
ଥି ି ହେଲା ଯେ,
ମଡ
ି ଆ
ି ଅଫିସରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ତୁ ଲାଇଲେ।
ଚାରଆ
ି ଡ଼େ ଭୟ, ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଲା।
କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲିବା ଉଚତ
ି ନୁ ହେଁ ଯେ ଏ ଦେଶର ଶକ୍ତି ହେଉଛି
ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ର, ଯାହା କିଛ ି ନେତା ନୁ ହେଁ ବରଂ ପ୍ରତଟ
ି ି ଲ�ୋକ ଭିତରେ
ଅନ୍ତର୍ନିହତ
ି । ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଶ ଏମତ
ି ି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ
ହ�ୋଇଛ ି ସେତେବେଳେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା ତାହାର ଜବାବ
ଦେଇଛନ୍।ତି ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରସ୍
ି ତ
ଥି ି ଘ�ୋଷଣା
କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ବିର�ୋଧ କେବଳ ରାଜନୀତିକ ନେତାଙ୍କ
ଭିତରେ ବା ଜେଲ୍ରେ ସୀମତ
ି ହ�ୋଇ ରହଲ
ି ା ନାହିଁ, ବରଂ ଗଳି କନ୍ଦି,
ସହର ମଫସଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମଳ
ି ଲ
ି ା। ଏହା ଥିଲା ଲ�ୋକଙ୍କ
ଆକ୍ରୋଶର ପ୍ରତଫ
ି ଳନ। ଏହା ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପ୍ରୟାସର
ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଯେମତ
ି ି ଦନ
ି -ରାତ ି ଖାଇବାକୁ ମଳ
ି ୁ ଥିବା ଲ�ୋକଟ ି ଭ�ୋକ କ’ଣ
ଜାଣପ
ି ାରେନ ି ହେଲେ ଭ�ୋକିଲା ଥିବା ଲ�ୋକଟ ି ଭ�ୋକ କ’ଣ ଅନୁ ଭବ
କରପ
ି ାରେ ଠକ୍
ି ସମତ
ି ି ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଠର�ୋଧ କରିବାକୁ
ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଭାରତର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏକାଠି ହେଲେ। କାରଣ
ଭାରତର ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଧ
ବି ାନ କେବଳ ଆଇନ, କାନୁ ନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର
ସଂଯାଗ ନୁ ହେଁ ବରଂ ଏହା ତାହାର ସଂସ୍ତ
କୃ ,ି ଐତହ
ି ୍ୟ ପରଚ
ି ୟ ମଧ୍ୟ।
ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀଧରି ଭାରତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା
ତାହାକୁ ପୁଣି ଛନ୍ନ
ି କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ
ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତଟ
ି ି ଭାରତୀୟ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଲେ
ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ପାର୍ଟି ଆଉ ଲ�ୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା
ପାଇଲା ନାହିଁ। 1977 ରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା
ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଦେଖାଇଦେଲା ତାହାର ଶକ୍ତି। ଧନୀଠୁ ଗରିବ
ସମସ୍ତେ ଏହ ି ନିର୍ବାଚନରେ ଏକାଠି ହ�ୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
କଲେ। ଏହା ନଜ
ି ହକ୍, ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କ ରାୟ
ଥିଲା।

ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୂଆ ଶକ୍ତି

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରସ୍
ି ତ
ଥି ର
ି କଷ୍ଟ, ଯିଏ ତାହାକୁ ଭ�ୋଗିଛ ି ସେ ଜାଣଛ
ି ।ି ଆଜି
ଖବରକାଗଜରେ ଆପଣ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖୁଛନ୍,ତି ଟ୍ଟ
ୱି ର ସ�ୋଶାଲ୍ ମଡ
ି ଆ
ି ରେ
ମନ ଇଚ୍ଛା ସମାଲ�ୋଚନା ଳେଖୁଛନ୍।ତି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା
ହ�ୋଇପାରୁଛନ୍,ତି ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ ଶକ୍ତି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମକୁ ମିଳଛ
ି ି
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ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥାର 47 ବର୍ଷ

ସମ୍ବି ଧାନ ସଂଶ�ୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଗାଇବା ହେଲା ଅସମ୍ଭବ
ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବିଧାନର ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମ�ୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ସରକାର ଠିକ୍
କରିଥିଲେ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ, ଜରୁରୀ କାଳୀନ
ପରିସ୍ଥିତ ିରେ ଯେଉଁ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା
ସେଥିରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ କରି ଏପରି ପ୍ରାବଧରାନ
ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଆମ ମ�ୌଳିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ
ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ହନନ କରୁଥିଲା। 44ତମ ସଶ�ୋଧନରେ ତାହାକୁ
ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଶ�ୋଧନରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବି କେବେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତ ି
ଲାଗୁ ହେବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କ ମ�ୌଳିକ ଅଧିକାର

ଉପରେ ହନନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନୁ ଛେଦ 20 ଏବଂ
21 ରେ ଏହି ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଯେ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଙ୍କ
ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତ ି
ଘ�ୋଷଣା କରିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି
କରାଗଲଶ ଯେ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତ ିକୁ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ
ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବେ
ମ�ୋରାରଜୀ ସରକାର ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶରେ
1975 ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତ ି ଆଉ କେବେ ଲାଗି
ପାରିବନାହିଁ।

କେଉଁଠୁ? ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାର ଭୁକ୍ତ ଭ�ୋଗୀ ଥିଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
ଦେଶର ସମ୍ଧ
ବି ାନ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏମିତ ି ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିଲେ ଯେମତ
ି ି
ଆଉ କେହ ି ଜରୁରୀ ପରସ୍
ି ତ
ଥି ି ଲାଗୁ ନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଶକ୍ତି, ସାହସ
ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବିର�ୋଧ କରୁଥିବା ସ୍ୱରରୁ ମଳ
ି ଛ
ି ।ି
ଏହିକ୍ରମରେ ସତଚାଳଶ
ି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସେହି ପରିସ୍ତ
ଥି ି ଏବଂ ସେହ ି
ଲ�ୋକନାୟକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଜରୁରୀ ଯେଉଁମାନେ
ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ର ତ ି ସଦ�ୈବ ଜାଗ୍ରତ ରହି ପରପିଢ଼ିକୁ ଏକ ଭୟମୁକ୍ତ, ସ୍ୱାଧୀନ
ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦାନ ତଥା ସମ୍ଧ
ବି ାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ପଣ ନେଇଥିଲେ।
ଦେଶରେ ସଶକ୍ତ ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ରର ଭାବନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରି ବିଗତ
ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱଧୀନ ସରକାର ଏହା
ଦେଖାଇଛନ୍।ତି କାରଣ ଏହାଙ୍କ ନୀତି ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତାଧାରା
ଅନ୍ତର୍ନିହତ
ି । ଏହ ି ବରଗ
୍ଷ ଡ
ୁ ଼ିକରେ ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ଅଧିକ ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଥି
ି ବା
ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗରିବ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଲାଗି ଶହ ଶହ
ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରି ସମାଜର ସବୁ ଠାରୁ ନିଷ୍ପେସିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ
ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଆଣାଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା। ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତଟ
ି ି
ଅଙ୍ଗ ପରସ୍ପରର ସହଯ�ୋଗ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁ ଳନରେ ପରିଚାଳତ
ି

ହେଉଛ।ି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛ ି ସେଠାରେ ପୂରା
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସହ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଉଚତ
ି ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା
ସହତ
ି ମଡ
ି ଆ
ି କୁ ମଧ୍ୟ ନଜ
ି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଉଛ।ି ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର, ସମ୍ଧ
ବି ାନ ସଭାରେ ନିଜର
ଶେଷ ଭାଷଣରେ ରାଜନୀତିକ ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ର ସହ ସାମାଜିକ ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ରର
ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ବାବା ସାହେବଙ୍କ ହ ି ବିଚାରକୁ ଅନୁ ରୂପ ଭାବେ
ପାଳନ କରି ଆଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍।ତି ଭାରତର ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଏତେ
ଗଭୀର ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହିବି ଦେଶର ଲ�ୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ
ସହ ଖେଳ ଖେଳି ଜରୁରୀକଳୀନ ପରସ୍
ି ତ
ଥି ି ସଅଷ୍ଟି କରିବାର ସାହସ
କରପ
ି ାରିବେ ନାହିଁ।
ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଭାରତର କ�ୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗରିକର
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରସ୍
ି ତ
ଥି ିରେ ହିଁ
ଦଆ
ି ଯାଇପାରେ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକଶକ୍ତିର ସେହ ି ପରଚ
ି ୟ, ବାରମ୍ବାର ଦେଶ
ମନେପକାଇବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ଜନଗଣଙ୍କ ଶର
ି ା ପ୍ରଶର
ି ାରେ ପ୍ରବାହିତ
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ ଆଜ ି ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାର ଅଙ୍ଗ
ହ�ୋଇଛ।ି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରସ୍
ି ତ
ଥି ି ଆମକୁ ଆମର ସେହ ି ଐତିହାସିକ
ଧାରା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁ ରି ଶକ୍ତି କରିବା ଲାଗି ବଳ ଯ�ୋଗାଉଛି। n
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ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ଗ�ୋଆ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ

ଗ�ୋଆର ପ୍ରଥମ
ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ
ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳଲ
ି ା ସତ କିନ୍ତୁ ଏମିତ ି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିଲା ଯାହା ଭାରତର
ଅଙ୍ଗ ହ�ୋଇ ବି ନଥିଲା। ସେଥିରୁ ଗ�ୋଆ ଗ�ୋଟିଏ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଏଠାରେ ଅନେକ ବର୍ଷଧରି
ବିଦେଶୀ ଶାସନର କର୍ତ୍ତୃତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିଲା। ଏହି ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟରୁ ପର୍ତ୍ତୃଗୀଜଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଲାଗି ଭାରତକୁ ଆହୁ ରି ୧୪
ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଏମିତ ି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତ ି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଗ�ୋଆରୁ
ହଟିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ନାହାନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟତମ ପୁର�ୋଧା ତଥା ସମାଜବାଦୀ
ବିଚାରଧାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ରାମ ମନ�ୋହର ଲ�ୋହିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଏହା 18 ଜୁ ନ୍
1946 ମସିହା କଥା, ରାମମନ�ୋହରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ�ୋଆବାସୀ ଏକାଠି ହେଲେ।
ଆଉ ଶେଷରେ 1961ରେ ଗ�ୋଆ ମୁକ୍ତି ହ�ୋଇ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ୍ ହ�ୋଇଥିଲା..।
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ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ଗ�ୋ
ଦେଶ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା
ପାଇସାରି ଥଲ
ି ା। ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନିଜ
ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ବାର
ସୁଯ�ୋଗ ମିଳିସାରି ଥଲ
ି ା। ତାଙ୍କ
ପାଖରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର
କରି ବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା
ବି ଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା
ଆଣିଥବ
ି ା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ
କେବେ ଏ ଭୂଖଣ୍ଡର ଗ�ୋଟିଏ
ଅଂଶକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡରେ
କ୍ଷମତା ପାଇ ଁଲଢ଼ି ନଥିଲେ।
ପଦ, ପ୍ରତିଷଠା୍ ସବୁ ତ୍ୟାଗକରି
ଅନେକ ସଂଗ୍ରମୀ ଗ�ୋଆର
ମୁକ୍ତି ପାଇ ଁସଙ୍ଘର୍ଷ ଓ ବଳିଦାନର
ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିଥଲେ
ି । ଗ�ୋଆର
ଲ�ୋକମାନେ ବି ମୁକ୍ତି ଓ ସ୍ୱରାଜ
ପାଇ ଁକେବେବି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ
ପ୍ରଶମିତ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ।
ସେମାନେ ଭାରତ ଇତିହାସର
ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସମୟଯାଏ ନିଜ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରି
ରଖିଥଲେ
ି ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ଆ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସର ଏମିତ ି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହା
ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହ�ୋଇ ରହିବ। ପ୍ରାୟ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି
ଚାଲିଥିବା ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ବୀର ଭାରତୀୟ
ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସେନାବାହିନୀ
ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମିଶ୍ରଣ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୁ ଆ
ପକାଇଥିଲେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରାମମନ�ୋହର ଲ�ୋହିଆ। ଆଜି
ଛଅସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ କଥା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଥାଏ।
ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଶାସନ ଆମକୁ ଦେଇ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗ�ୋଆ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବଳେ ଗ�ୋଆ
ଇଂରେଜ ନୁ ହେଁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲା। ଭାରତର ହ�ୋଇ
ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାରତର ନଥିଲା। ଏଣୁ ଶ୍ରୀ ଲ�ୋହିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏହାର ମୁକ୍ତି
ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ। 18 ଜୁ ନ 1946ରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ
ଗ�ୋଆର ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆୟ�ୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଜନ
ସଚେତନତା ବୃ ଦ୍ଧି ହେଲା। ଲ�ୋକେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରେରିତ
ହ�ୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ
କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବି ସାମିଲ୍ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଜାଦ ଗ�ୋମନ୍ତକ ଦଳ ଗଠନ କରି
ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାୟ ୧୪ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ହେଲେ ସେଦିନ
ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସଫଳତା ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ
ସ�ୈନ ିକ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା। ଏହା ଡିସେମ୍ବର ୧୮-୧୯ ତାରିଖ 1961 କଥା।
ଭାରତ ସରକାର ଅପରେସନ୍ ‘ବିଜୟ’ ଘ�ୋଷଣା କରି ଗ�ୋଆକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲଚ
କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଲେ। ଏହିପ୍ରକାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସଂଗ୍ରାମର 76
ବର୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାପ୍ରାପ୍ତିର 61ତମ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି ଗ�ୋଆ। 1946
ରୁ 1961 ଯାଏ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସଂଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଲାଗି ଗ�ୋଆର
ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ସରକାର ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତ ି
ଏପରି ହ�ୋଇଥିଲା ଯେ ଜେଲ୍ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଫ୍ରି କା ନେଇ ଅଙ୍ଗୋଲା ଜେଲରେ
ରଖିଥିଲେ।
ସେ ଲୁ ଇସ୍ ଡି ମେନେଜି ବ୍ରାଗାନଜା, ଟ୍ରଷ୍ଟାଭ୍ ବ୍ରାଗାନ୍ଜା, ଦେ କୁ ନ୍ହା, ଜୁ ଲିଓ
ମେନେଜିସ୍, କିମ୍ବା ପୁର�ୋଷେତ୍ତମ କାକ�ୋଦକର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭେମ୍ବ୍ରେ ଙ୍କ ଭଳି
ଯ�ୋଦ୍ଧା ହୁ ଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାଲା ରାୟା ମାପାରୀଙ୍କ ପରି ଯୁବକ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ
ବଳିଦାନ ଦେଇ ଅମର ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ
ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନେ ଭ�ୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହାର
ତୁ ଳନା ନାହିଁ। ହେଲେ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଶମିତ ହେବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ।
‘ଆଜାଦ ଗ�ୋମନ୍ତକ ଦଳ’ ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଥିବା କେତେ ଯେ ନେତା
ଗ�ୋଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ତାହାର ହିସାବ
ନାହିଁ। ପ୍ରଭାକର ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବ�ୈଦ୍ୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଲାଭାଣ୍ଡେ, ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ ଯ�ୋଶୀ,
ନାନା କାଜେରେକର, ସୁଧୀର ଫାଡକେ ଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ଗ�ୋଆ, ଡାମନ,
ଡିୟୁ, ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ସହ ଶକ୍ତି ବି ଦେଇଥିଲେ।
ଆଜାଦୀ କା ଅମୃ ତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଶୃ ଙ୍ଖଳାରେ ଏଥର ଗ�ୋଆ ମୁକ୍ତି
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯ�ୋଡ଼ା କିଛ ି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ କାହାଣୀ..
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ମଧୁ ଲି ମୟେ: ଗ�ୋଆମୁକ୍ତି
ସଂଗ୍ରାମରେ ଯାହାଙ୍କର
ରହିଥଲ
ି ା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ଜନ୍ମ: 1 ମେ’ 1922, ମୃତ୍ୟୁ : 8 ଜାନୁ ୟାରୀ1995

ଗ�ୋଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନଜ
ି
ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରଥି
ି ବା ରାମ
ମନ�ୋହର ଲ�ୋହଆ
ି ଙ୍କ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ
ଅନୁ ଗାମୀ ଥିଲେ ମଧୁ ଲିମୟେ। ସେ
ସମୟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଉପନିବେଶ
ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗ�ୋଆରେ ବିଦ୍ରୋହ
କରି ତାଙ୍କୁ ପାଖପାଖି 2 ବର୍ଷ 1955 ରୁ
1957 ଯାଏ ଜେଲ୍ ଭ�ୋଗ କରିବାକୁ ପଡଥି
଼ି ଲା।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେଠାରେ 1 ମଇ 1922 ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରଥି
ି ବା
ମଧୁ ଲିମୟେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯିଏ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ
ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ପରେ ଗ�ୋଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକ
ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରଥି
ି ଲେ। ମଧୁ ଲିମୟେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ମାଟ୍ରିକ୍
ପାସ୍ କରସ
ି ାରଥି
ି ଲେ। ସ୍ଲ୍
ି ାରେ
କୁ ପଢ଼ାପରେ ସେ 1937 ମସହ
ପୁଣେର ଫର୍ଗୁସନ୍ କଲେଜରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ
ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବା ଆରମ୍ଭ
କରଥି
ି ଲେ। ବ୍ରିଟଶ
ି ଶାସନ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରଥି
ି ବାରୁ ସେ ଅକ୍ଟୋବର
1940 ରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ। 'ଭାରତ ଛାଡ଼
ଆନ୍ଦୋଳନ' ସମୟରେ ଲିମୟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲେ
କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 1943ରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଗାରରେ ରହଥି
ି ଲେ। ଏହାପରେ, ଜାତୀୟ
ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ସମାଜବାଦୀ ଚନ୍
ି ତାଧାରା ପ୍ରତ ି ଆକର୍ଷିତ ହ�ୋଇ ସେ
1950 ଦଶକରେ ଗ�ୋଆ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା
ଡକ୍ଟର ରାମ ମନ�ୋହର ଲ�ୋହଆ
ି ଙ୍କଦ୍ୱାରା 1946 ମସହ
ି ାରେ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦର କଠ�ୋର ସମାଲ�ୋଚକ ମଧୁ ଲିମୟେ
ଜୁ ଲାଇ 1955ରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସତ୍ୟଗ୍ରାହର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।
ଏହ ି ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ପ�ୋଲିସ୍ ସତ୍ୟଗ୍ରାହୀ ଉପରେ
ଆକ୍ରମଣ କରଥି
ି ଲା। ପ�ୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମଧୁ ଲିମୟେଙ୍କୁ ଅତ ି ନିର୍ମମଭାବେ
ମାରଥି
ି ଲେ ଏବଂ ନଅ ମାସ ଧରି ପ�ୋଲିସ ହେପାଜତରେ ରଖିଥିଲେ।
ଡିସେମର
୍ବ 1955 ରେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ସାମରିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତାଙ୍କୁ କଠ�ୋର
କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରଥି
ି ଲେ, କିନ୍ତୁ ମଧୁ ଲିମୟେ ନଜ
ି କୁ ରକ୍ଷା କରିବା
ପାଇଁ ଏହ ି ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ଅପିଲ୍ କରଥି
ି ଲେ ନା ଆବେଦନ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ�ୋଆ ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡ ଭ�ୋଗୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ
ଲେଖିଥିଲେ, ’ ଗାନ୍ଜ
ଧି ୀ ମ�ୋ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ
କରଛ
ି ନ୍,ତି କିପରି ମ�ୋ ଅନୁ ଭବ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆକାର
ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ଅନୁ ଭବ କରୁଛ’ି । ଜନ ସତ୍ୟଗ୍ରାହ ପରେ ଭାରତ
ସରକାର ଗ�ୋଆରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ
ହ�ୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହପ
ି ରି ଭାବେ ଗ�ୋଆକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ
କରାଯାଇଥିଲା।
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ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଜେଲ୍ ରେ 14ବର୍ଷ
ବନ୍ଦୀଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ
ମ�ୋହନ ରାଣାଡ଼େ
ଜନ୍ମ: 25ଡିସେମ୍ବର 1930, ମୃତ୍ୟୁ : 25 ଜୁନ୍2019

ଏକଦା ସ୍ୱାଧୀନ ଗ�ୋଆ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ
କରୁଥିବା ଅନେକ ଲ�ୋକ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ
କିଲେ ଯେ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରି ଆନ୍ଦୋଳନ
ଦ୍ୱାରା ଗ�ୋଆ ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇପାରିବ
ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ତ
ଥି ିରେ ସେମାନେ
ବିକଳ୍ପ ପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାହା
ଥିଲା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଥ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିନୟକ ଦାମ�ୋଦର ସାବରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ ମ�ୋହନ ରାଣାଡ଼େ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଚରମପନ୍ଥୀ
ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗୁପ୍ତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଉଗ୍ରହେଲା। 1950 ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜଣେ ମରାଠୀ ଶିକ୍ଷକଭାବେ
ପରିଚତ
ି ରାଣାଡ଼େଙ୍କ ଏହି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଡାକରାରେ ଅନେକ ଜାଗ୍ରତ
ହେଲେ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ। ଜୁ ଲାଇ 28,
1954ରେ, ନାଗର ହାଭେଲି ଉପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକ୍ରମଣ
କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଦାଦ୍ରା
ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲିଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପରେ ଗ�ୋଆରେ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂ ତନ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା
ଆସିଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ 15, 1954ରେ ଶତାଧିକ ଲ�ୋକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍
ଅଧୀନ ଗ�ୋଆ ସୀମାଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସରକାର
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ
କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲ�ୋକେ ତାହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ। ଜାନୁ ଆରୀ
1, 1955ରେ ବନସ୍ତରୀମ ପ�ୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ହେଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ଭାବେ ଅଭିହତ
ି କରି
ରାଣାଡ଼େଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଲା। ତାଙ୍କୁ 26 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ
ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ଏକାନ୍ତବାସ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା।
ଦଣ୍ଡ ଭ�ୋଗିବାପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜଧାନୀ ଲିସବନ୍ ନିକଟ
କ୍ୟାକ୍ସିୟସ୍ ଦୁ ର୍ଗକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ
ନେତା ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ
କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ପ�ୋପଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ
14 ବର୍ଷକାରାଦଣ୍ଡ ପରେ ତାଙ୍କୁ 25 ଜାନୁ ୟାରୀ 1969 ରେ ମୁକ୍ତ
କରାଯାଇଥିଲା। ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ରାଣାଡେ ପୁଣେରେ ରହିଥିଲେ।
ତଥାପି, ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁ ଇଥର ଗ�ୋଆ ଆସୁଥିଲେ। ଥରେ ଜୁ ନ୍
18ଦିନ, ଯାହା କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟ ି
ଡିସେମ୍ବର 19 ଦିନ ଯାହା ଗ�ୋଆ ମୁକ୍ତି ଦିବସଭାବେ ପାଳନ
କରାଯାଏ। ମ�ୋହନ ରାଣାଡ଼େ 2001ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ 2006 ରେ
ସାଙ୍ଗଲି ଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନତ
ି ହ�ୋଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ
ପାଇଁ ସେ 1986ରେ ଗ�ୋଆ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
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ରାଷ୍ଟ୍ର

ଜଣେ ସଚ୍ଚା କ�ୋଙ୍କଣି ନାୟକ:
ପୁରୁଷ�ୋତ୍ତମ କାକ�ୋଦକର
ଜନ୍ମ: 18 ମେ 1913, ମୃତ୍ୟୁ : 2 ମେ’ 1998

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ‘ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ’
ଏବଂ 'ଭାରତ ଛାଡ଼' ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରଥି
ି ବା
ପୁରୁଷ�ୋତ୍ତମ
କାକ�ୋଦକରଙ୍କ
ନାମ ଗ�ୋଆ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ
ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ରହଛ
ି ।ି 18
ମଇ 1913 ରେ ଗ�ୋଆରେ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କାକ�ୋଦକର 1943 ମସହ
ି ାରେ 'ଗ�ୋଆ
ସେବା ସଂଗଠନ' ପ୍ରତଷ୍
ି ଠା କରି ଗ�ୋଆବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଏକ ନୂ ତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରଥି
ି ଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ
କଲେ।। ପୁରୁଷ�ୋତ୍ତମ କାକ�ୋଦକର, ବସନ୍ତ କାରେଙ୍କ ସହ ମଶ
ି ି
ଜୁ ନ୍ 1946ରେ ଜୁ ଲିଆଓ ମେନେଜେସଙ୍କ ଘରେ ଡକ୍ଟର ରାମ
ମନ�ୋହର ଲ�ୋହିଆଙ୍କୁ ଭେଟଥି
ି ଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଲ�ୋହୟ
ି ାଙ୍କୁ
ଗ�ୋଆର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଜୁ ନ୍
18ରେ ହ�ୋଇଥିବା ଏହ ି ବ�ୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ
ଆଲ�ୋଚନା ହ�ୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା
ଗ�ୋଆର ସ୍ୱାଧୀନତା। କୁ ହାୖ ଯାଏ ଏଠାରେ ଗ�ୋଆ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର
ମଞ୍ଜି ବୁ ଣା ଯାଇଥିଲା। ଗ�ୋଆ ମୁକ୍ତିପାଇଁ ହାଇପରାକ୍ଟିଭିଟ ି
ହେତୁ ତାଙ୍କୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 1946ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପ�ୋଲିସ ଗିରଫ
କରିଥିଲା ଏବଂ 27 ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 1946ରେ ତାଙ୍କୁ କ�ୋର୍ଟ
ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଷ�ୋତ୍ତମ କାକ�ୋଦକର, ଯିଏ
ସେଠାରେ 'ଭାଉ' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ସକ୍ରିୟତା କାରଣରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ନିର୍ବାସନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି
ସେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ନିର୍ବାସନରେ ରହଥି
ି ଲେ। ଶେଷରେ, ତାଙ୍କୁ
1956 ମସିହାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗ�ୋଆ ମୁକ୍ତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହାର
ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଲ�ୋଚନା ହ�ୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ
ଏହାକୁ ବିର�ୋଧ କରଥି
ି ଲେ। ଶେଷରେ, 1967 ମସହ
ି ାରେ
ଗ�ୋଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନମତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରଥି
ି ଲେ।
ଏହାପରେ ଗ�ୋଆ ଏକ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ହେଲା। 1984ରେ
ପ୍ରତିଷ୍ତ
ଠି ଗ�ୋଆ କ�ୋଙ୍କଣୀ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରତଷ୍
ି ଠାତା ସଭାପତ ି
ଭାବେ ପୁରୁଷ�ୋତ୍ତମ କାକ�ୋଦର
୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରଥି
ି ଲେ। ଲ�ୋକସଭା
ଓ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ପୁରୁଷ�ୋତ୍ତମ କାକ�ୋଦକରଙ୍କ ପୁଅ
ହେଉଛନ୍ତି ଅନିଲ କାକ�ୋଦକର, ଯିଏକି ଭାରତର ପରମାଣୁ
ଶକ୍ତି ଆୟ�ୋଗର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହଆ
ି ସଛ
ି ନ୍।ତି ପୁରୁଷ�ୋତ୍ତମ
କାକ�ୋଦକର 2 ମଇ 1998 ରେ 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରଥି
ି ଲେ।
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ବାଲା ରାୟା ମାପାରୀ: ଗ�ୋଆ
ମୁକ୍ତି ପାଇ ଁସହିଦ ହ�ୋଇଥିବା
ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି
ଜନ୍ମ: 8 ଜାନୁ ୟାରୀ 1929, ମୃତ୍ୟୁ : 15 ଫେବୃୟାରୀ 1955

ଆଜାଦ ଗ�ୋମନ୍ତକ ଦଳର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପରଚ
ି ତ
ି
ବାଲା ରାୟା ମାପାରୀ ଗ�ୋଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟତମ
ନାୟକ ଥିଲେ ଯିଏ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜରୁ ଗ�ୋଆର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନଜ
ି
ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରଥି
ି ଲେ। ଗ�ୋଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର
ପ୍ରତଷ୍
ି ଠାତା ଭାବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପରଚ
ି ତ
ି ହୁ ଅନ୍।ତି ପିଲାଟଦ
ି ନ
ି ରୁ
ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତ ି ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ। 8 ଜାନୁ ଆରୀ 1929ରେ
ଗ�ୋଆର ବାରଡେଜ୍ ତାଲୁ କର ଆସ�ୋନ�ୋରାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ
କରଥି
ି ବା ବାଲା ରାୟା ମାପାରୀ ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗଠନ ଆଜାଦ
ଗ�ୋମାନ୍ତକ ଦଲର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗ�ୋଆକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଥିଲା।
ଏଭଳି ପରସ୍
ି ତ
ଥି ିରେ ଥରେ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଆସ�ୋନ�ୋରା ପ�ୋଲିସ
ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରଥି
ି ଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଲା ରାୟା
ମାପାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମଲ
ି ହ�ୋଇଥିଲେ। ବିପ୍ଳବୀମାନେ ସେଠାରେ
ପ�ୋଲିସକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁଳିଗ�ୋଳା
ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ପ�ୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ହ�ୋଇଥିବା
ଏହ ି ଆକ୍ରମଣରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ପ�ୋଲିସ୍ ବାଲା ରାୟା ମାପାରଙ୍
ି କୁ
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯକ୍ତ
ୁ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରିଲେ। ମାପାରୀଙ୍କ ପିଛା
କରିଲେ। ଶେଷରେ, ଫେବୃ ଆରୀ 1955ରେ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ
ପ୍ରମାଣ ଯ�ୋଗାଡ଼ କରି ପୁଲିସ ଗିରଫ କରଥି
ି ଲା। ଗିରଫ
ସମୟରେ ମାପାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦଆ
ି ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସେ
ଥାନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରଥି
ି ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ
ବିଷୟରେ କ�ୌଣସି ଗ�ୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ପ�ୋଲିସକୁ ଦେବାକୁ ମନା
କରିଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନର
ି ନ୍ତର
ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା ପୁଲିସ। ଆଉ
ଶେଷରେ ଏହ ି ନିର୍ଯାତନା ସହନ
ି ପାରି 15 ଫେବୃ ଆରୀ 1955
ରେ ସେ ସହଦ
ି ହ�ୋଇଥିଲେ। ଗ�ୋଆ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ପ୍ରାୟ 68 ଜଣ ସହଦ
ି ହ�ୋଇଥିଲେ ବ�ୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଏହ ି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାପାରି ପ୍ରଥମ ସହଦ
ି ଥିଲେ। ପୁଣି
ସହଦ
ି ଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଆଜ ି ମଧ୍ୟ ଗ�ୋଆ
ମୁକ୍ତି ଇତହ
ି ାସରେ ବାଲା ରାୟା ମାପାରଙ୍
ି କୁ ଲ�ୋକେ ଗର୍ବରସହ
ସ୍ମରଣ କରନ୍।ତି ଡିସେମର
୍ବ 19, 2021ରେ ଗ�ୋଆ ମୁକ୍ତି ଦିବସ
ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବାଲା ରାୟା
ମାପାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କହଥି
ି ଲେ ଯେ ବାଲା ରାୟା ମାପାରିଙ୍କ
ପରି କେତେ ଯେ ଯୁବକ ବଳଦ
ି ାନ ଦେଇଛନ୍,ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହଛ
ି ନ୍ତି
କିନ୍ତୁ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଥମିକାବୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। n

ମିଡିଆ କର୍ଣ୍ଣର
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ଡା. କେଶବ ବଲି ୟାନ ହେଡଗେୱାର

ଯି ଏ ସବୁ ବେଳେ କହୁ ଥ ିଲେ

ଦେଶ ପାଇ ଁ
ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ
ଜୁନ 21 ପୂଣ୍ୟତିଥ ି ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ଡାକ୍ତର ହେଡଗେୱାର କହୁ ଥିଲେ ‘ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶକ୍ତି
ସହ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିବାରେ ଲ�ୋକଙ୍କ
ଭାବନା, ସମର୍ଥନ ଓ ଅପିଲ୍ ବହୁ ତ ଜରୁରୀ ହ�ୋଇଥାଏ’।
ଲ�ୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁ ଝୁଥିବା ଡା. ହେଡଗେୱାରଙ୍କ
ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଲ�ୋକ 21 ଜୁ ଲାଇ 1930
ଦିନ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯ�ୋଗଦେଇ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୟବତମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୁସଦଠାରେ ‘ଜଙ୍ଗଲ
ଅମାନ୍ୟ’ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ି
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ କମିଟ ି
ପାରିତ କରିଛ।ି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହେଡଗେୱାରଙ୍କ
ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଭାଗିଦାରୀ ବିଷୟକୁ ଅବତାରଣା କରାଯିବ।
g

g

g

ଡାକ୍ତରବାବୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କିଛ ି ନା କିଛ ି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରି ଅନେକ ବାଟ
ଆପଣାଇଥିଲେ। କେବେ ତିଲକଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ
ସହ। କେବେ ସୁଭାଷ ତ କେବେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକ୍ତର ହେଡଗେୱାର ସତ୍ୟକୁ ଖ�ୋଜି
କିଛ ି ପରିଣାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅବିରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
ଡାକ୍ତରବାବୁ ଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାଳ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲାଗି ରହିବା ପ୍ରୟାସରେ
କଟିଥିଲା। ଦେଶକୁ ପରାଧୀନ କରିଥିବା ଇଂରେଜଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଯେମିତ ି ତାଙ୍କ
ଜୀବନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହ�ୋଇ ସାରିଥିଲା।
ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ। ସମାଜକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ
ସମାଜର ପ୍ରତିଟ ି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ପରମାତ୍ମା ହ�ୋଇଥିଲାଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କଭଳି
ଭାରତମାତା ହିଁ ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥିଲେ।

Editor
Jaideep Bhatnagar,
Principal Director General,
Press Information
New Delhi|
ନ୍ ୟୁ Bureau,
ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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