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ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ�ୌର ଦିବସ

ଭବିଷ୍ୟତର ସବୁଠୁ

ଭରସାଯ�ୋଗ୍ୟ ସାଥି

ସୂର୍ଯ୍ୟ

ସାରା ଦୁ ନଆ
ି ରେ ମାନବସମାଜ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ବର୍ଷ ତମାମ ଉପଯ�ୋଗ କରୁଛି, ସେତିକି ଶକ୍ତି ଗ�ୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ଯ୍ୟ
ୂ ପୃ ଥିବୀକୁ ଦାନ
କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନବଜାତିର ଅସ୍ତି ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ
ସ�ୌରଶକ୍ତି ବିଶେଷ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ମନେହୁ ଏ। ବିଗତବର୍ଷ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋଠାରେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲି ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ବିଶ୍ୱକୁ ‘ଏକ ସର୍ଯ୍ୟ
ୂ -ଏକ ବିଶ୍ୱ- ଏକ ଗ୍ରୀଡ୍’ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବଦଳୁ ଥିବା ସମୟରେ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା।
ସ�ୌରଶକ୍ତି ର ଉପଯ�ୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ସବୁ ବର୍ଷ ମେ’ 3 ତାରିଖକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସର୍ଯ୍ୟ
ୂ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ କେବଳ ନିଜର ସ�ୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁ ନଆ
ି ର ତମାମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ
ଏକମାତ୍ର ଦେଶଭାବେ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି ତାହାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ କରୁଛି।
n

n

n

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ�ୌର ଆଲାଏନ୍ସ

30 ନଭେମ୍ବର 2015ରେ ପ୍ୟାରିସରେ ଆୟ�ୋଜିତ 'ମିଳତ
ି
ଜାତିସଂଘ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ଫ୍ରେମୱର୍କ'ର 21 ତମ
ବ�ୈଠକରେ ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ�ୌର ମିଳତ
ି ମଞ୍ଚ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ 'ଗୁରୁଗ୍ରାମ' (ହରିୟାଣା)
ରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ଅବସରରେ ଆମେରିକା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ�ୌର
ଆଲାଇନ୍ସର 101 ତମ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଭାବେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥିଲା।
ସମ୍ପ୍ରତି ନେପାଳ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହ�ୋଇଛି।
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ଜାତୀୟ ସ�ୌର ମିଶନ-2010 ଅଧୀନରେ
2022 ସୁଦ୍ଧା 20 ଗିଗାୱାଟ ସ�ୌର ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା
ହାସଲ କରିବାକୁ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
ସ୍ୱରୂପ 2015 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ସଂଶ�ୋଧନ
କରି 100 ଗିଗାୱାଟ ସ�ୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2030
ସୁଦ୍ଧା 280 ଗିଗାୱାଟ ସ�ୌର ଶକ୍ତି ଅମଳ କରିବା।
ସ�ୌରଶକ୍ତି ଅମଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ
ଯ�ୋଗଦାନ ଛାତ ଉପର ସ�ୌରଶକ୍ତି (40
ପ୍ରତିଶତ) ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ସ�ୋଲାର ପାର୍କରୁ
40 ପ୍ରତିଶତ ହ�ୋଇଥାଏ। 2030 ସଦ୍
ୁ ଧା
280 ଗିଗାୱାଟ ସ�ୌର ଅମଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି
9,500 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ 'ଉତ୍ପାଦନ ସଂଯୁକ୍ତ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ' (ପିଏଲ୍ଆଇ) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ସମ
ୁ ମହାଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ
ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ସ�ୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରି
କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ କରିବା ଲାଗି
ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ଗ�ୋଟିଏ ସ�ୌର
ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛ।ି

ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତିକି ସଫଳତା
ହାସଲ କରୁଛି, ଆମର ଆଶା-ଆକାଂକ୍ଷା ସେତିକି ବଢଛ
଼ୁ ।ି
ସେହିପରି ମାଣରେ ଶକ୍ତି ବା ବିଜଳ
ୁ ି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲି ଛ।ି
ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରର ଭାରତ ପାଇ ଁବିଜଳ
ୁ ି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ସ�ୌରଶକ୍ତି ଆମକୁ
ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଭାରତରେ ଏହି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ
ଲାଗି ଆମ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛ।ି -ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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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
ଚନ୍ଦନକୁମାର ଚ�ୌଧରୀ
ଭାଷା ସମ୍ପାଦକ
ସୁମିତ କୁମାର (ଇଂରାଜୀ), ଅନିଲ ପଟେଲ
(ଗୁଜରାଟି), ନଦୀମ ଅହମ୍ମଦ (ଉର୍ଦ୍ଦୁ),
ସ�ୋନିତ କୁମାର ଗ�ୋସ୍ୱାମୀ (ଅହମୀୟା),
ବିନୟା ପି .ଏସ୍(ମାଲୟାଲାମ), ପ�ୌଲମୀ
ରକ୍ଷି ତ (ବାଂଲା),
ହରି ହର ପଣ୍ଡା (ଓଡ଼ିଆ)
ସି ନୟ
ି ର ଡିଜାଇନର
ଶ୍ୟାମଶଙ୍କର ତିୱାରୀ
ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁମାର ଶର୍ମା
ଡିଜାଇନର
ଦିବ୍ୟା ତଲ୍ ୱାର, ଅଭୟ ଗୁପ୍ତା

କଭରଷ୍ଟୋରି

ଲ�ୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଦ୍ୱାରା ‘ସୁରକ୍ଷିତ-ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ’ ଭାରତରେ ଏମିତ ି
ବ୍ୟବସ୍ଥାସବୁ ବୁ ଣାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅଧିକ ସହଜ...। 14-28

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ: ଆମ
ଐତିହ୍ୟର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିବମ
ି ୍ବ

ସମାଚାର ସାର | 4-5
ସଂସ୍କୃତର କର୍ମଯ�ୋଗୀ
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାରତରତ୍ନ ପାଣ୍ଡୁ ରଙ୍ଗ ବାମନ କାଣେଙ୍କ କାହାଣୀ । 6

ଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଚାଉଳ ଦ୍ୱାରା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ ହେବ ପ�ୋଷଣ
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବ�ୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 7

‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର’ ମୁଳଦୂ ଆରେ ହେଉଛି ନୂ ଆ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଯାତ୍ରାର ଦୁ ଇବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି । 8-11

ଆଫସ୍ପାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା ତିନ ି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଉଦ୍ଘଟନ | 32-33

13ଟି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରକୁ
ପଢ଼ିବାଲାଗି କ୍କ
ଲି ୍କରନ୍ତୁ।

ଆଜାଦୀକା ଅମୃ ତ ମହ�ୋତ୍ସବ
ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ
ସ�ୋପାନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଦେଶର ଅଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କମୁଛ।ି 12-13

ସାମାଜିକ ଚେତନାର ପ୍ରସାରରେ ଆସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍କାର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ବି ସୃଷ୍ଟିକରେ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରୁ
ନଥିଲୁ ଆଜି ଦେଶ, ସେଗୁଡକ
଼ି ୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଛି। କଥାରେ ଅଛି:
କ୍ଷଣଶଃ କଣଶଶ୍ଚୈବ, ବିଦ୍ୟାମ୍ ଅର୍ଥଂ ଚ ସାଧ୍ୟେତ୍।
କ୍ଷଣେ ନଷ୍ଟେ କୃ ତ�ୋ ବିଦ୍ୟା, କଣେ ନଷ୍ଟେ କୃ ତ�ୋ ଧନମ୍।।
ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମକୁ କିଛ ି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ ସମୟର ସବୁ କ୍ଷଣ ବା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା
ଜରୁରୀ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମକୁ ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ ସବୁ କଣିକା (ପଦାର୍ଥ), ସଂସାଧନ
(ଉତ୍ସ)ର ସମୁଚତ
ି ଉପଯ�ୋଗ କରିବାକୁ ହ�ୋଇଥାଏ। କାରଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବି ଉଭେଇଯାଏ। ଆଉ
କଣ (କଣିକା) ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ପ୍ରଗତିର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁ ଝବ
ି ା ଜରୁରୀ ଯେ,
ଯଦି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛ ି ତେବେ ପ୍ରତିଟ ି କ୍ଷଣ,
ପ୍ରତିଟ ି ଉତ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହାହିଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ମନ୍ତ୍ର। ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ଗ�ୌରବ
ଏହି ଉଦାହରଣରୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁ ଝହ
ି ୁ ଏ- ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବ୍ରିଟେନ୍ର ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ
କରିବା ସମୟରେ ମହାରାଣୀ ଭାବବିହ୍ବଳ ହ�ୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ରୁମାଲ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହା ଖଦୀରେ ତିଆରି ଏକ ରୁମାଲ
ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ବାହାଘରବେଳେ ଉପହାର ଭାବେ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହାର ବାର୍ତ୍ତାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଆପଣ ଶାସନରେ ସେ ରହନ୍ତୁ ବା ନରହନ୍ତୁ , କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସବୁ ବେଳେ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ
ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିନ୍ୟାସ ହେବା ଜରୁରୀ ଯାହା ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାସ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରଳ
ଏବଂ ସହଜ କରୁଥିବ। ଗତ କିଛବ
ି ର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରୂପ ଦେବା ପଛରେ ଥିବା
ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ନୂ ତନ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରୁଛି। ଉଜ୍ଜଳା, ମୁଦ୍ରା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇ ନାମ, ପେନ୍ସନ୍ ସୁରକ୍ଷା,
ଉସ୍ତାଦ୍-ହୁ ନର, ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଭଳି ଅନେକ ଯ�ୋଜନା
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବୀକାକୁ ସରଳ କରିପାରିଛ।ି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡକ
଼ି ୁ ଏକାଠି କରି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ହ�ୋଇଛି ଏଥରର କଭର୍ ଷ୍ଟୋରି।
ଚଳିତ ମେ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଦେଇଥିବା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଆହ୍ୱାନକୁ ଦୁ ଇବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତରେ
ି ,
ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଦିଗରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତି, ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୍ୟା ଦିବସ (ମେ 11) ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ପାଇଁ
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିର ଅବଦାନ, କ�ୋଭିଡ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଫଳତା ଆଡକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ପାଦ ପ୍ରଭୃତିକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗଭାବେ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛ ି ସଂସ୍କୃତକୁ ଏକ ନୂ ତନ ଦିଗ ଦେଇଥିବା ଡକ୍ଟର ପାଣ୍ଡୁ ରଙ୍ଗ ବମନ
କାଣେଙ୍କ ଜୀବନୀ। ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବୀରଗାଥାକୁ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି।
ପୁନଶ୍ଚ : ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆତ୍ମଗ�ୌରବ ହିଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣା। ଏସବୁ କୁ ସଶକ୍ତ
କରିବାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ।
ନିରାପଦରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲେଖୁଥାଆନ୍ତୁ ।

ଅପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ response-nis@pib.gov.in ଠିକଣାରେ ପଠାନ୍ତୁ ।

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

ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାର ସଚ
ୂ ନା ପ୍ରଶଂସନୀୟ

ଭଷାେତ

ଁ ବୁକ୍ବକ୍େ
ତୁ ମପଷାଇ,ସ

ବିଶ୍ୱ
‘ଅପକ୍େସନ୍ ଗଙ୍ଷା’।ସଷାେଷା
କ୍ଷାକଷାେୀମିଶନସଷାଜିଛି
ୁ ସମୟକ୍େଜୀବନେ
ି କୁଭଷାେତବଷାର୍୍ଯଷାମଧ୍ୟ
ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯଦ୍ଧ
ୂ ଦୁ ନଆ
ି ମିଶନମଷାଧ୍ୟମକ୍େପେଷା
।
୍ଯ ଷାଦଷାକ୍େସଷାକ୍ୀକ୍�ଷାଇଛ
େସୁେକ୍ି ତ…।
କ୍
ଡି
ସଙ୍କଟଘ
ତ୍ିେଙ୍ଷାେଶକ୍ିଓମଯ୍

ି
ି
ଟ
ଁ କ୍ସପ୍ରତ
ି �ୁ ନଷାକଷା�ିକି
ଁ ି ବେ
ଟିଏକ୍ଯଉଠ
କ୍ଦଇଛି କ୍ଯ,ଭଷାେତୀୟ
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ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାମଳ
ୂ କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ
ଉପଯ�ୋଗୀ

ନମସ୍ତେ, ମ�ୋ ନାଁ ବିବ ି ବାଘାସିଆ। ମୁଁ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ କୃ ଷି ଓ ସହରୀ ବିକାଶ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାୱରକୁ ଣ୍ଡଳା/ଲିଲିଆ ବିଧାୟକଭାବେ ଜନସେବାରେ
ସମ୍ପୃକ୍ତ। ମ�ୋତେ ‘ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର’ ପତ୍ରିକାର ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ମିଳୁଛ।ି ଏହା ପଢ଼ି
ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛ ି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।
ଗଲା ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୀଳଭଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ସାଇକିୟାନୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ
ଏବଂ ଏମ୍ଏ ଆୟଙ୍ଗରଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କାହାଣୀ ପଢ଼ିଲି। ଏହିଭଳି
କାହାଣୀସବୁ କୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତଚ
ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ନିକଟରେ କୃ ତଜ୍ଞ।
vaghasiyavv@gmail.com

ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା
ପଢ଼ିଲି। ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାପାଇଁ ଏହି
ପତ୍ରିକା ବିଶେଷ ଉପଯ�ୋଗୀ ହ�ୋଇଛି। ସମୟକ୍ରମରେ
ଏହାର ପ୍ରତିଟ ି ସଂଖ୍ୟା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି। ଆଗକୁ
ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଭଲ ରହିବ ବ�ୋଲି ଆଶା। ସୂଚନାଭିତ୍କ
ତି
ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡକ
଼ି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପତ୍ରିକାରେ
ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡକ
଼ି ମ�ୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଉପଯ�ୋଗୀ ହ�ୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ
ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
ମ�ୋହିତ ସ�ୋନି
sonimohit895@gmail.com

ସଚ
ୂ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ସୂଚନାରେ ଭରା 'ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର'ର
ନୂ ତନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଏହି ପତ୍ରିକାରୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର
ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଉଛୁ । ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ
ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡକ
଼ି ଭାରତର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗତିର କାହାଣୀ
ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ମୁଁ ବହୁ ତ ଖୁସ।ି
ମୁକେଶ କୁ ମାର, କୃ ଷବ
ି ର୍ମା
mukesh123idea@gmail.com

ସଂଗ୍ରହଯ�ୋଗ୍ୟ ପତ୍ରିକା
ଏହି ପତ୍ରିକାର ଏକ ପୁରୁଣା ଅଙ୍କ ମ�ୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ନୂ ଆ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା
ପଅ୍ରତିଟ ି ଖବର ସୂଚନାରେ ଭରପୂର ହେବା ସହ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହ�ୋଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ପ୍ରତିଟ ି
ସଂଖ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ ଯ�ୋଗ୍ୟ।
ajsalempur123@gmail.com

ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ
କେଉଁ ଆଲେଖକୁ କିପରି ଭାବେ ସଜା ଯାଇପାରିବ, କେମିତ ି ତାହାକୁ ତଥ୍ୟସହ ଯ�ୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ ସବୁ କଛ
ି ି ଏହି ପତ୍ରିକାରୁ ଶିଖିବାକୁ
ମିଳେ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପତ୍ରିକା। 1 ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ 15 ଏପ୍ରିଲ 2022 ଯାଏ ଏହି ପତ୍ରିକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ଏଥିରେ
ୟୁ କ୍ରେନ୍ରେ ଫଶିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ମିଶନ ଗଙ୍ଗା, ରେଳବାଇରେ
ନୂ ଆ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିର ପ୍ରୟ�ୋଗ ତଥା ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ‘କବଚ’ର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ପଢ଼ିଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଗ�ୌରବ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହ�ୋଇନଥିଲା, ସେଥିରେ କାହାର ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ।
-ଶ୍ରୀଗ�ୋପାଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, shrigopal6@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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ଭାରତର କୃଷି ରପ୍ତାନି 50 ବିଲିୟନ ଡଲାର
ଅତିକ୍ରମ, ଏହା ହେଉଛି ଏଯାଏ ସର୍ବାଧିକ
ରପ୍ତାନକ
ି ୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତଥା କୃ ଷକଙ୍କ
କୃ ଷିସ୍ୱାର୍ଥରେ
ଲଗାତାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦ୍ୱାରା,

କ�ୋଭିଡ -19 ମହାମାରୀ ପରି ଦୁ ର୍ଦ୍ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 202122 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର କୃ ଷି ରପ୍ତାନ ି 50.21
ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଛଚି ।ି ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ
କି 20 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ଏହି ରପ୍ତାନରେ
ି
ଉଭୟ
ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ କୃ ଷଜ
ି ାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବାଣିଜ ୍ୟିକ
ସୂଚନା ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମହାନିର୍ଦେଶକଙ୍କ ଅନୁ ଯାୟୀ,
ଚାଉଳ ରପ୍ତାନରେ
ି ଐତିହାସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରି ଭାରତ ବିଶ୍ୱ
ବଜାରର ପ୍ରାୟ 50% ଦଖଲ କରିଛ।ି 2021-22 ମସିହାରେ ଚାଉଳ
ରପ୍ତାନ ି 9.65 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିବା ବେଳେ ଗହମ ରପ୍ତାନ ି 2.19
ବିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଛ।ି ଗହମ ରପ୍ତାନରେ
ି ଦେଶ 273% ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ହାସଲ କରିଛ।ି ଏହା ଏକ ଅଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ରେକର୍ଡ଼। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃ ଷଜ
ି ାତ ଦ୍ରବ୍ୟ

ମଧ୍ୟରେ ଚିନ ି ରପ୍ତାନ ି 4.6 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଛଚି ି
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶସ୍ୟରେ 1.08 ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର
ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନ ି ହ�ୋଇଛି। ଚାଉଳ-ଗହମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନରେ
ି
ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ,
ବିହାର, ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ,
ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି କୃ ଷକମାନେ
ଉପକୃ ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡଶ
଼ି ା,
ତାମିଲନାଡୁ , କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଭଳି
ଉପକୂ ଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ର କୃ ଷକମାନେ 7.71 ବିଲିୟନ ଡଲାର
ମୂଲ୍ୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନ ି କରିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ
ମସଲା ରପ୍ତାନ ି 4 ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ
ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ର କଫି ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି କଫି ରପ୍ତାନ ି
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 1 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛ।ି

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ: ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ

ପ୍ର

ତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଦେଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଭାରତ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
7 ଏପ୍ରିଲରେ 101 ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ
ପାଇଛି, ଯାହାର ଆମଦାନୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଷଦ୍ଧ
ି ରହିବ। ଏଗୁଡକ
଼ି
କେବଳ ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ। ଆମଦାନୀ କରିବା
ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ
ବିକଶିତ ହେବ। ଏହାପୂର୍ବରୁ, 2020 ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
ଦୁ ଇଟି ତାଲିକା ଜାରିକରି 209 ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ / ସିଷ୍ଟମ
ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି | ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ଅଗଷ୍ଟ 2020
ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ମେ 2021 ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା।
ସୂଚନାଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ ଅସ୍ତ୍ର
କ୍ରୟକାରୀଙ୍କ ପରି ରହିଆସିଛ।ି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ' ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନରେ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅନୁ ଯାୟୀ, “ଏହି ତିନ�ୋଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବା
ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛ ି ଯେ ଘର�ୋଇ ଶିଳ୍ପର ଦକ୍ଷତା
ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା
ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ଉପକରଣ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ
4
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ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରେ
ନୂ ତନ ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରି ଏହା ସ୍ୱଦେଶୀ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ
ବିକାଶ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲି ଆ ମଧ୍ୟରେ
ଐତିହାସି କ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁ କ୍ତି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ

ଭା

ରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଦୁ ଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ
ତଥା କ୍ୱାଡ ସଂଗଠନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଭାରତଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଦୃ ଢ଼ ବାଣିଜ ୍ୟିକ ଚୁ କ୍ତିରେ ଆବଦ୍ଧ।
ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ସହଯ�ୋଗ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ
ଚୁ କ୍ତି- ଦୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁ କ୍ତିନାମା ' ଇଣ୍ଡ-ଅସ
ଇସିଟଏ
ି ’ଏପ୍ରିଲ2 ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହ�ୋଇଥିଲା | ଏହି ଚୁ କ୍ତିନାମା
ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହ�ୋଇଥିଲା
ଯେତେବେଳେ ଦୁ ଇ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର
କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଦୁ ଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କଟ
ମ�ୋରିସନ୍ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଫେବୃ ଆରୀରେ ଦୁ ଇ
ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହ�ୋଇଥିବା ଆଲ�ୋଚନାରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଚୁ କ୍ତି
ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ ବ�ୋଲି ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି
ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁ କ୍ତି (FTA), ଯାହା ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ
ସମୟପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିକଶିତ ଦେଶ ସହିତ ଭାରତ ସ୍ୱାକ୍ଷର
କରିଛ।ି ଏହି ଚୁ କ୍ତିନାମାକୁ ଐତିହାସିକ ବ�ୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
ଇଣ୍ଡ-ଅସ ଇସିଟଏ
ି ଚୁ କ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ଦୁ ଇ ଦେଶ
ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
ଏହି ଚୁ କ୍ତିନାମା ଅନୁ ଯାୟୀ, ଚମଡ଼ା, ବସ୍ତ୍ର, ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ
ଅଳଙ୍କାର ଭଳି 96 ପ୍ରତିଶତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ଭାରତକୁ ଡ୍ୟୁଟିମକ୍ତ
ି ା ଯ�ୋଗାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ
ୁ ସୁବଧ
ଗ�ୋୟଲଙ୍କ ଅନୁ ଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁ କ୍ତି ଦ୍ୱାରା
ଦ୍ପ
ୱି ାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର 27 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ବଢ଼ି 4550 ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ପହଞ୍ବ
ଚି ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଭାରତ: ଦୁ ନଆ
ି ର ଦ୍ରୁତ ଅଭି ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ
ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗ�ୋଟିଏ

କ�ୋ

ଭିଡ ମହାମାରୀ ଏବଂ ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ
ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଦୃ ଢ଼ ରହିଛ।ି ଗ୍ଲୋବାଲ କନ୍ସଲ୍ଟିଂ
ଫାର୍ମ କେପିଏମଜି କହିଛ ି ଯେ 2022 ମସିହାରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀର
ଦ୍ରୁ ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। 2021-22 ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 9.2 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 2022-23
ରେ 7.7 ପ୍ରତିଶତ ହ�ୋଇପାର। କେପିଏମଜି କହିଛ ି ଯେ ଭାରତ
ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୀତି ଆର୍ଥିକ ଗତିକୁ ନିରନ୍ତର କରିବ।
ଭିତ୍ଭ
ତି ୂ ମିକୁ ମଜବୁ ତ କରିବା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଉଥିବା
ନିବେଶ କେବଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ
ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। କେପିଏମଜି ଅନୁ ଯାୟୀ,
କର�ୋନା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହାର ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଛି। ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସାମ୍ନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଚାହିଦା
ବୃ ଦ୍ଧି ହେତୁ ମ�ୋବିଲିଟ ି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ସିଧାସଳଖ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ, ବିଦ୍ୟୁତ୍
ଚାହିଦା ଏକ ବୃ ଦ୍ଧି ପଞ୍ଜି କରଣ କରୁଛି | ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା
‘ଫି କ’ି କହିଛ ି ଯେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜିଡପ
ି ି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର
7.4% ହ�ୋଇପାରେ |

ପ୍ରଥମଥର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡ଼ିଲା
ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ�ୋର୍ନିୟର

ଯ�ୋ

ଗାଯ�ୋଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ
ଉଡ଼ାଣ ଯ�ୋଜନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛ।ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
ସଫଳତାର ଏକ ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯ�ୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ
ଚଳାଚଳ ଆଲାଏନ୍ସ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଡ�ୋର୍ନିୟର
ବିମାନକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। 12 ଏପ୍ରିଲରେ
ଦିବଗଡ ଏବଂ ପାସିଘାଟ ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଡ�ୋର୍ନିୟର୍ 228
ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସତର ସିଟ୍ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଡ�ୋର୍ନିୟର୍
-228 ବିମାନ ଦିନରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଏହି ହାଲୁ କା
ପରିବହନ ବିମାନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଆଞ୍ଚଳିକ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେଁ, ଏହି ବିମାନଟି ପାର୍ବତ୍ୟ
ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରନୱେରେ ଅବତରଣ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ କରିବାରେ
ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ। n
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ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ଡା. ପାଣ୍ଡୁ ରଙ୍ଗ ବାମନ କାଣେ

ସଂସ୍ କୃତ
କର୍ମଯ�ୋଗୀ
ଜନ୍ମ: 7 ମେ 1880, ମୃତ୍ୟୁ: 18 ଏପ୍ରିଲ1972

ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନଙ୍କରେ, ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନେଇ ଏମିତ ି ଅନେକ ମନିଷୀ ସୃ ଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛନ୍ତି
ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଖାଲି ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ସାଜିନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବାରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି। ବ�ୈଦକ
ି ଭାଷା ଭାବେ ଆଜି ଯଦି ସଂସ୍କୃତକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାଷାମାନଙ୍କ ଜନନୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି,
ତେବେ ତା ପଛରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ଯେଉଁ କିଛ ି ହାତଗଣତି ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଅତୁ ଳନୀୟ
ଅବଦାନ ରହିଛ ି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମହାନ ସଂସ୍କୃତ ବିଶା ରଦ ହେଉଛନ୍ତି ଡ. ପାଣ୍ଡୁ ରଙ୍ଗ ବାମନ କାଣେ..।

ଅ

ଧ୍ୟୟନର କସଟି ପଥରରେ ନିଜକୁ କସଟି ଅନ୍ୟପାଇଁ ଉଦାହରଣ
ସାଜିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତ୍ୱ
ତି ଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ ବାମନ
କାଣେ। ଆଧୁନକ
ି ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ପାଣ୍ତ
ଡି ୍ୟ ବିରଳ। କାଣେଙ୍କ
ଜନ୍ମ 7 ମେ 1880ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିପ୍ଲୁ ନ୍ଗାଁରେ ଏକ
ସରଳ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ରୁଢ଼ିବାଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ହ�ୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ବାମନ
ଶଙ୍କର ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ। କାଣେ ଏସ୍ପଜ
ି ି ସ୍ଲ୍
କୁ ରୁ ହାଇସ୍ଲ୍
କୁ  ପାସ୍ କରିଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ପୂରା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ 23 ଥିଲା । ସେ 1897 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ୍
ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛଅବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ
ବିଏ, ଏମ୍ଏ, ଏଲ୍ଏଲ୍ବ,ି ଏଲ୍ଏଲ୍ଏମ୍ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥିଲେ। ସେ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି
ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଦ�ୋନ୍ନତିରେ
ଭେଦଭାବ ଦେଖାଗଲା, ସେ ସରକାରୀ ସେବାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ
ସେ ବମ୍ବେ ହାଇକ�ୋର୍ଟରେ ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ‘ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର
ଇତିହାସ’ ନାମକ ବିଶ୍ୱପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତ।ି ଏଥିଲାଗି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ
ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମିଳଛି ।ି ଏଠାରେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଇନ। ସେ
ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି
ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ ଦୁ ଇ ହଜାର ଚାରି ଶହ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ
ନାଗରିକ ନିୟମର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ନ
ଣ୍ଣ ା କରେ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଏକ ଅତୁ ଳନୀୟ
କୃତ।ି କାରଣ କାଣେ ଏଠାରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବର୍ନ
ଣ୍ଣ ା କରୁଥିବା
ନିୟମଗୁଡକ
଼ି ର ଗଭୀର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍।ତି ହଁ, ଏହି ପୁସ୍ତକ ସୃଷ୍ଟି ପଛର କାହାଣୀ
ମଧ୍ୟ କିଛ ି କମ୍କ�ୌତୁ ହଳପ୍ରଦ ନୁ ହେଁ!
କାଣେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଇତିହାସ ଲେଖିବେ।
ସେ ସଂସ୍ତକୃ ରେ 'ବ୍ୟବହାରମ୍ୟୁଖ' ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଥିଲେ।
ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ସରିବା ପରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ପାଠକକଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ
ପରିଚୟ ଦେବେ। ଏଥିଲାଗି ସେ ଧର୍ମାସ୍ତରର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ ଏଥିରେ
ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏଥିଲାଗି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ବିଭନ୍ନ
ି ଆଡ଼ୁ
ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିପଡଲ଼ି େ। ଆଉ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ପୃଷ୍ଠା ପରେ
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ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟି ଚାଲିଲା। ଏମିତ ି ଲେଖିବାବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ଭାରତୀ
ଧର୍ମ ଇତିହାସରେ ଏକ କାଳଜୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ଦେଖିବା
ବେଳକୁ ତାହା ଏକ ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ହ�ୋଇ ସାରିଲାଣି। ‘ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଇତିହାସ’ ପୁସ୍ତକର
ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 1930 ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାଶ ବର୍ଷ
ବୟସ ହ�ୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ପରେ

ପୁଣଥ
ି ରେ ସ୍ୱୟଂ ସଂସ୍ କୃତ ଏବଂ ମରାଠୀରେ ଲେଖିଥିଲେ।। ‘ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଇତିହାସ’
ଗ�ୋଟିକ ପରେ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହ�ୋଇଚାଲିଲା । 1962 ରେ ଏହାର ପଞ୍ଚମ
ଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 82 ବର୍ଷ ବୟସ ହ�ୋଇଥିଲା।
ପ୍ରାୟ 6500 ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନେକ କୃତ ି ମଧ୍ୟ
ପ୍ରକାଶିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ରାମଚରିତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଦମର
୍ବ ୀ, ହରଚ
୍ଷ ରିତା,
ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଆଧୁନକ
ି ଆଇନ ଏବଂ ସଂସ୍ କୃତ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଇତିହାସ ପ୍ରଭୃତି
ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଏବଂ ଅତୁ ଳନୀୟ କୃତ।ି ତାଙ୍କ ରଚିତ ‘ଜ୍ଞାନ କ�ୋଷ’ ଇଂରାଜୀ,
ସଂସ୍ କୃତ ଏବଂ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ 20000ରୁ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଜ୍ୟୋତିଷ
ଶାସ୍ତ୍ର, ଗଣିତ ଓ ଫଳିତ, ସାଂଖ୍ୟ, ଯ�ୋଗତନ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ମୀମାଂସା ଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି
ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛ ି କୃତ।ି କାଣେଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଧାର କରି
ଆଜି ଅନେକ ଶାସନର ବିତର୍କରେ ନିଜକୁ ଦୃ ଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍।ତି
ତାଙ୍କର ଆଭିମଖ
ି ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ
ୁ ୍ୟ ଉଦାରବାଦୀ, ସମାଲ�ୋଚକ ଏବଂ ଆଧୁନକ
କରୁଥିଲେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ନିୟମ ସ୍ଥାୟୀ ନୁ ହେଁ। ସେ ସର୍ବଦା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ବିଧବାଙ୍କ ଲଣ୍ଡା
ହେବା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଥାକୁ ବିର�ୋଧ କରୁଥିଲେ।

ଡକ୍ଟର କାଣେ ସଂସ୍କୃତର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁମବା୍ ଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁ ଳପତି
ତଥା 1953 ରୁ 1959 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ମନ�ୋନୀତ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।
ପ୍ୟାରିସ, ଇସ୍ତାନବୁ ଲ ଏବଂ କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଭାରତର
ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତାଙ୍କୁ 1956 ମସିହାରେ
'ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଇତିହାସ' ପାଇଁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 'ମହାମ�ୋପାଧ୍ୟାୟ' ଆଖ୍ୟାରେ ଏବଂ 1963 ମସିହାରେ
'ଭାରତରତ୍ନ' ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନତ
ି କରିଥିଲେ। n

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଚାଉଳରେ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ ହେବ ପ�ୋଷଣ,
ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଅଭି ଯାନ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଁ, ଗରିବଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହି ପ୍ରତିଶୃତସ
ି ମ୍ପନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ 2024
ଯାଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନକୁ ସ୍ୱିକୃତୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳା,
ଶିଶୁ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା’ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପ�ୋଷଣ ପାଇବା ସହଜ ହ�ୋଇପାରିବ। ଏହାସହ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ
ଅଭିଯାନକୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026 ଯାଏ ବୃ ଦ୍ଧି ଓ ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ୍ମିଶନକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2023ଯାଏ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ
ଅନୁ ମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁ ଇ ଯ�ୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନର ଆର୍ଥକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

n

n

n

n

n

n

ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବନେ
ି ଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା,
ସମନ୍ତ
ୱି ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ�ୋଷଣ, ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣପିଏମ୍ ପ�ୋଷଣ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣମଳ
ୂ କ
ଯ�ୋଜନାରେ ଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନକୁ ଅନୁମ�ୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଭାବ: ଜୁ ନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
ଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଚାଉଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ବହନ
କରିବେ, ଯାହାର ଆନୁ ମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2700 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।
ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା’ମାନେ ଏଥିରୁ
ଉପକୃ ତ ହେବେ। ଯ�ୋଗାଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 88.65 ଲକ୍ଷ
ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଦୁ ର୍ଗଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ କ୍ରୟ ହ�ୋଇସାରିଛ।ି
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ
ପାଇଁ 5,911 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସଂଶ�ୋଧିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମ
ସ୍ୱରାଜ ଅଭିଯାନକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ
କ୍ୟାବନେ
ି ଟ୍ ଅନୁମ�ୋଦନ କରିଛ।ି
ପ୍ରଭାବ: ଏହା 2.78 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନକୁ
ଏସ୍ଡଜ
ି ି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଏକକାଳୀନ, ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମାନତା ଏବଂ
ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେବା ବିତରଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ହାସଲରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା
ଲାଗି 5,911 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବନେ
ି ଟ୍ ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ମିଶନକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ
2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ପ୍ରଭାବ: ଆଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ମିଶନ୍ 10,000 ଆଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ
ଲ୍ୟାବ୍, 101 ଆଟଳ ଇନକ୍ୟୁବେସନ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ 50 ଟି
ଅଟଳ କମ୍ୟୁନିଟ ି ଇନ�ୋଭେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ରଖିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ 200
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଉପର�ୋକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଗଠନ ଏବଂ
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ 2,000 କ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ମ�ୋଟ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
n

n

ନିଷ୍ପତ୍ତି: କ�ୋଇଲା ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ
1957ର କ�ୋଇଲା ସେକ୍ଟର ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିଗ୍ରହଣ
ହ�ୋଇଥିବା ଜମିର ବ୍ୟବହାରକୁ କ୍ୟାବନେ
ି ଟ୍ ନୀତିଗତ ଅନୁମ�ୋଦନ
କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଭାବ: ଯେଉଁ ଜମିରେ କ�ୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ହ�ୋଇଛି ସେହି
ସ୍ଥାନଗୁଡକ
ି ୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଖଣି ଖନନ
ହ�ୋଇନଥିବା ଜମିଗୁଡକ
ି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ଏଥିସହ କ�ୋଇଲା
ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ଭିତ୍ଭ
ତି ୂ ମି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ଏବଂ ପର�ୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ରର
ବିନଯ�
ି ୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। n
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ମେ’ 2022

7

ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତ

ସଫଳତାର 2 ବର୍ଷ

ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ତାର ମୂଳଦୁ ଆ ଉପରେ

ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ନୂ ଆ ଭାରତ
କ�ୋଭିଡ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭରେ, ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା ଭାରତ ସେତେବେଳେ
ଏହି ‘ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସୁଯ�ୋଗ‘ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରତାର ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଲା। 12 ମଇ 2020ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ‘ଭ�ୋକାଲ୍ଫର ଲ�ୋକାଲ' ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଭାରତ ଏବଂ
ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା। ସେ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ଭାରତର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ତମ୍ଭ - ଅର୍ଥନୀତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରଣାଳୀ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଚାହିଦା ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି କୃ ଷି ପାଇଁ
ଯ�ୋଗାଣ ଶୃ ଙ୍ଖଳା ସଂସ୍କାର, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସରଳ ତଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନ, ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଦୃ ଢ଼ ଆର୍ଥିକ
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆଣିଲେ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଘ�ୋଷିତ ଅର୍ଥନ
ନ�ୈତକ
ି ପ୍ୟାକେଜ କେବଳ ଦୁ ର୍ଦ୍ଦିନରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ତାହା ନୁ ହେଁ, ବରଂ ଏହି ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ
ନୂତନ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଛି…।

କ�ୋ

ଭିଡ ପରି ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ମହାମାରୀ
ସମୟ;ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେତୁ ଘରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲୁ ,
ସେତେବେଳେ ଦୁ ଇ ଶବ୍ଦର ଏକ ମନ୍ତ୍ର ସାରା ଦେଶରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ
ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା, ଆଉୁ ତାହା ହେଲା ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’।
ସଙ୍କଟରେ ଫଶିଥିବା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଅବା ଘରେ ବନ୍ଦ ଥିବା
ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଥବା ଏ ଅଜଣା ମାହାମାରୀର ଭୟ.. ଏସବୁ
ଭିତରେ ଏହି ଦୁ ଇ ଶବ୍ଦ ଏକ ନୂ ଆ ଉନ୍ମାଦନା ଆଣିଥିଲା। 12 ମଇ
2020ରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାବେଳେ ଯେତେବେଳେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ଅଭିଯାନର
ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଘ�ୋଷଣା କରିବା ସହ ଏଥିଲାଗି 20 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ,
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ସେତେବେଳେ କେତେକେଙ୍କ ମନରେ ଏନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲେ
ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ସବୁ ସଙ୍କଟ ଓ ସଂଶୟକୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲା। ପରଦିନ
ଅର୍ଥାତ୍ମେ 13ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏହାର ବ୍ ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ
ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେହି ଭାବି ନଥିଲେ
ଯେ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା' ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶବ୍ଦ ହ�ୋଇ
ଅକ୍ସଫ�ୋର୍ଡ ଅଭିଧାନରେ ସାମିଲ୍ ହେବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷର
ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ଖ�ୋଜାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ହେବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିର ଏହି ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟିକୁ ସାକାର
କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏହାପରେ ଏକଜୁ ଟ ହ�ୋଇଥିଲେ।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ରାସ୍ତାରେ, ଆଜି ଏକ ନୂ ତନ ଭାରତର
ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଭାରତ ସାମୂହକ
ି ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ ି । ଏହି
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ଏହିପରି ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଅଭି ଯାନ...

ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗକୁ ନଜର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାରିବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ୟାକେଜ୍
1,92,800 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ- 1.0 		
11,02,650 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ୟାକେଜ୍
ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନା 82,911 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ- 2.0 		
73,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଅର୍ଜୁନ ନିର୍ମଳ ଭରତ ଅଭିଯାନ 3.0 		
2,65,080 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘ�ୋଷଣା ପ୍ୟାକେଜ୍	
12,71,200 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା୍

ମ�ୋଟ 29,87,641 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା

କ�ୋଭିଡ କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତା ନୁ ହେ,ଁ
ଦେର ଅର୍ଥନୀତିକ ପ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହ�ୋଇଥିଲା। ଆଉ
ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ ‘ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା
ସୀତାରମଣ ମେ 13 ରୁ 17 ମଇ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ଦେଶ ସମ୍ଖ
ି ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ମୁ ରେ 20.97 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବିଶଷ୍ଟ
ଭାରତ’ ପ୍ୟାକେଜ 1.0 ର ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ବ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ
ଲୁ ରଖିଥିଲେ। 12 ଅକ୍ଟୋବର
2020 ରେ ପୁଣଥରେ
ି
73 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ୍- 2.0 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 12, 2020 ରେ 2 ଲକ୍ଷ
65 ହଜାର 80 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ପ୍ୟାକେଜ୍ 3.0
ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ। ।

ଟିପ୍ପଣୀ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଥମେ 3 ମାସ
ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପରେ ଏହାର ସମୟସୀମାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିବା ଲାଗି କ୍ୟାବିନେଟ୍
ଏହାର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରିଛ।ି 80 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା
ରାସନ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ
6 ମାସରେ ଅତିରକ୍ତ
ି 80 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।

କାରଣରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ ମ୍ୟାନୁ ଫ୍ୟାକ୍ଚରଂି ପାୱାରହାଉସ୍
ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସକରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା

60ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଏବଂ
ଦୂ ତାବାସରେ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତ କର୍ନର

ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଲ�ୋକସଭାରେ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ଚଉଦ ଜିଆଇଏସ୍ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ
ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ 63ଟି ଭାରତୀୟ
ମିଶନ ଏବଂ ଦୂ ତାବାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ
ସ୍ଥାପିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କର୍ନରରେ ଏସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଫେବୃ ୟାରୀ
2022 ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 40ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ
କରାଯାଇଛି।
ହେଉଛି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହ�ୋଇପାରିଛ।ି
ଭାରତରେ ମ୍ୟାନୁ ଫ୍ୟାକ୍ଚରଂି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ
ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଥିବା ନୀତି ନିୟମ ତଥା କଂପ୍ଲାୟାନ୍ସସବୁ ସ୍ପୀଡ୍
ବ୍ରେକର ଭଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର
ସରକାର କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ 25,000ରୁ ଅଧିକ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ମେ’ 2022
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ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ତା ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଭାରତ

ପିପିଇ କିଟ୍ଏବଂ N-95 କ୍ଷେତ୍ରରେ 48 ଟି ଦେଶକୁ
ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଭାରତ

କ�ୋଭିଡ୍ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତରେ କାଁ ଭାଁ ପିପିଇ କିଟ୍ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା।
ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିଭର ପ୍ୟାକେଜ୍ଅଧୀନରେ ଭାରତର
ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହତ
ି ହ�ୋଇ ଏପାଇ ଭାବେ
ଗୁଣାତ୍ମକ ପିପିଇ କିଟ୍ଉତ୍ପାଦନ କରିଲେ ଯେ ତାହା ଭାରତକୁ ଦୁ ନଆ
ି ର
ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ବଡ଼ ପିପିଇ କିଟ୍ଉତ୍ପାଦନକାରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା।
ଏବେ କେବଳ ଚୀନ୍ ଭାରତଠାରୁ ଏ କ୍ଷେତରେ ଗେୁଆ ରହିଛ।ି
ଲ�ୋକସଭାରେ ବୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁ ଯାୟୀ,
ଏପ୍ରିଲ-ଡିସେମର
୍ବ , 2020 ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 6 କ�ୋଟି ପିପିଇ କିଟ୍
ଏବଂ 15 କ�ୋଟି N-95 ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶରେ,
1100 ନିର୍ମାତା ପିପିଇ କିଟ୍ଏବଂ 200-ନିର୍ମାତା N-95 ମାସ୍କ ପାଇଁ
ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପିପିଇ କିଟ୍ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଦ�ୈନକ
ି
4.5 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଛଚି ି ଏବଂ N-95 ମାସ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଦିନକୁ
32 ଲକ୍ଷ ହ�ୋଇଛି। ଦେଶର ଏହି ନୂ ତନ ଶିଳ୍ପଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ହାରାହାରି
ବଜାର 7000 କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ଛଚି ।ି କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ
ପିପିଇ କିଟ୍ଏବଂ N-95 ମାସ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନୁ ଷ୍ଠାନକ
ି ଭାବରେ
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର 48 ଟି ଦେଶକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛ।ି

ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣର ଜିଏସ୍ଟ ି ସଂଗ୍ରହ

ଜାନୁ ୟାରୀ 2022ରେ 1.42 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟ ି ସଂଗ୍ରହ ରେକର୍ଡ
ହ�ୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ୍, 2021 ରେ ଜିଏସ୍ଟ ି ସଂଗ୍ରହ 1, 40,986 କ�ୋଟି ଥିଲା
ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ଏକ ରେକର୍ଡ। ଜାନୁ ୟାରୀ 2022ରେ ଚତୁ ର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଜିଏସ୍ଟ ି
ସଂଗ୍ରହ ପରିମାଣ 1.30 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛ।ି ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ର ରାଜସ୍ୱ
ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ତୁ ଳନାରେ 15% ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ
2020 ବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ 46% ଅଧିକ ରହିଛ।ି ଜିଏସ୍ଟ ି ସଂଗ୍ରହ ଦେଶରେ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଉଥିବା ଅର୍ଥନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରତିଫଳତ
ି କରୁଛି।

ଆମର ଜିଡପ
ି ି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଏହି ସମୟରେ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଦ୍ରୁ ତତମ

କର�ୋନା ମହାମାରୀ ଦୁ ର୍ଦ୍ଦିନରେ ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହ�ୋଇଥିବା କଠ�ୋର ଲକ୍ଡାଉନ୍
ହେତୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଜିଡପ
ି ି -23.9% କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଅରନ
୍ଥ ୀତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଉଦ୍ୟମ ହେତୁ ଏସବୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜିଡପ
ି ି
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 2020-2021 ର ତୃ ତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ 0.4% ରେ ପହଞ୍ଥି
ଚି ଲା। 20202021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜିଡପ
ି ି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅସ୍ଥାୟୀଭାବେ 7.2 ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ବ�ୋଲି
ଅନୁ ମାନ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର-ଡିସେମର
୍ବ 2021 ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର ଜିଡପ
ି ି ହାର
5.4% ରେ ପହଞ୍ଛଚି ।ି ଏହା ଦୁ ନଆ
ି ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶଠୁ ଅଧିକ। 2021-2022 ପାଇଁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 9.2 ପ୍ରତିଶତରେ ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।

ରେକର୍ଡ ପରି ମାଣରେ ଏଫ୍ ଡିଆଇ ଦ୍ୱାରା ବଢଛ
଼ୁ ି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଭରସା
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବେଶକ ଅନୁ କୂଳ ଏଫଡିଆଇ ନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ
ସମୁଦାୟର ବଢ଼ୁଥିବା ଭରସା ହେତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଫଡିଆଇ ପ୍ରବାହ
ନୂ ତନ ରେକର୍ଡ ଶୀର୍ଷତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଛି। 2014-15 ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ
ଏଫଡିଆଇ 45.14 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଥିବାବେଳେ ଏବଂ
ସେହି ଦିନଠାରୁ ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଞ୍ଜିକୃ ତ ହ�ୋଇଛି। ଭାରତ 2020-21
ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ 81.97 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ଅସ୍ଥାୟୀ)
ର ବାର୍ଷିକ ଏଫଡିଆଇ ହ�ୋଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ

10% ଅଧିକ। ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧିରେ 41.37 ବିଲିୟନ ଡଲାର
ତୁ ଳନାରେ 2021-22 ର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସରେ ଏଫଡିଆଇ ପ୍ରବାହ
4% ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ 42.86 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଛ
ଚି ।ି ଗତ ସାତଟି
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ (2014-21) ଭାରତରେ 440.27 ବିଲିୟନ ଡଲାର
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ�ୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ( ଏଫ୍ଡଆ
ି ଇ) ହ�ୋଇଛି, ଯାହା ଗତ
21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ମ�ୋଟ ଏଫଡିଆଇ( 763.83 ବିଲିୟନ
ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର)ର 58 ପ୍ରତିଶତ।

କଂପ୍ଲାୟାନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଲାଇସେନ୍ସଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱୟଂ
ନବୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେଁ ଭାରତ
ସରକାର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଲଗାତାର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଫଳସ୍ୱସ୍ବରୂପ ଆଜି ତାହାର
ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛ।ି ମ�ୋଟାମ�ୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ
ଇଲେକ୍ଟ ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଏଲ୍ଆଇୁ ପ୍ରଭାବରେ
ଉତ୍ପାଦନ ଡିସେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ

କରିଛ।ି 14 ଟି ସେକ୍ଟରରେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ପିଏଲ୍ଆଇ ଯ�ୋଜନା
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛ।ି
'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ'ର ଏକ ଝଲକ ଏଥର ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ
ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଛ
ି ।ି ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ଏବଂ 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ବଜେଟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ଶିଳ୍ପ
ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’
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ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁରପ୍ତାନି 400 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ
2021-2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବାଣିଜ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ନୂ ତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ।ି ଏହି ଗ�ୋଟିଏ
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, 417.8 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରପ୍ତାନି ହ�ୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ ଡାଟା
ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁ ନଥିବା ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରୁ ରପ୍ତାନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ନାହିଁ। ଯଦି ସେହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯ�ୋଗ କରାଯାଏ,
ତେବେ ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ 418 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚି ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଏହି
12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରପ୍ତାନି 30 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହ�ୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ 40.38 ବିଲିୟନ
ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପରିମାଣର ରପ୍ତନି ହ�ୋଇଥିଲା ଯାହା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2021ର 35.26 ବିଲିୟନ ଡଲାର ରପ୍ତନୀ
ତୁ ଳନାରେ 14.53 ପ୍ରତିଶତଅଧିକ। ସେହିପରି ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ହ�ୋଇଥିବା 21.49 ବିଲିୟନ ଡଲାର
ରପ୍ତାନୀ ତୁ ଳନାରେ 87.89 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।

ମ�ୋବାଇଲ୍ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍
ତିଆରିରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ - 2 ଟ୍ଲ
ରି ି ୟନ୍ ଡଲାର୍
n

n

2027 ସୁଦ୍ଧା ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ 2 ଟ୍ରିଲିୟନ
ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଏଜେନ୍ସି ସ୍ଥାପିତ ହ�ୋଇଛି।

n

ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମିଶନ ଓ
କମ�ୋଡିଟ ି ବ�ୋର୍ଡ ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା ଦ୍ୱାରା
ଚଳିତ ଅର୍ଥକ ବର୍ଷ(2021-2022)ରେ
ରପ୍ତାନି ରେକର୍ଡ଼ 417 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଛୁ ଇବ
ଁ ା
ପରେ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି ହ�ୋଇଥିବା 50 ଟି ଦେଶ
ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର।

2014-2015 ରେ ମ�ୋବାଇଲ୍ ଫ�ୋନ୍
ଉତ୍ପାଦନ ସଂଖ୍ୟା 6 କ�ୋଟି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ
19 ହଜାର କ�ୋଟି ଥିଲା ଯାହା 20202021ରେ 30 କ�ୋଟି ସେଟ୍ ଏବଂ
2.20 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।
2014 ରେ, ସେଲୁ ଲାର୍ ଫ�ୋନ୍ ଏବଂ
ପାର୍ଟସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କେବଳ ଦୁ ଇଟି
ଦେଶରେ କାରଖାନା ଥିଲା, 2021 ରେ
ଏହା 200 କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଦେଶରେ ବଢଛ
଼ୁ ି ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର
ନଭେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ଚୀନ୍, ଜାପାନ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁ ର୍ଥ
ବୃ ହତ୍ତମ ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଗଚ୍ଛିତ କରିଥିବା ଦେଶ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି

477.8
2019-20

577.0
2020-21

633.6

ବଢଛ
଼ୁ ି ଆଇଆଇପି
n

ଖ�ୋଲି ଲା ନୂ ତନ
ଚାକିରିର ସୁଯ�ୋଗ
n

n

2021-22*

ବିଲିୟନ ଡଲାର (ଡିସେମ୍ବର 31, 2021)
n

14 ମ୍ୟାନ୍ୟୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଏଲ୍ଆଇର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଅନୁ ଭୁତ ହ�ୋଇଛି।
ସେଥିରେ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃ ଷ୍ଟିର କ୍ଷମତା ରହିଛ।ି ଆସନ୍ତା 5
ବର୍ଷରେ 30 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛ।ି
ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବା ସହ ଦୁ ନଆ
ି ଆଗରେ
ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ
ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ, କେବଳ ଏକ ବଜାର
ହ�ୋଇ ରହିଗଲେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଆମ ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କ
ଆଗରେ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏପରି କ�ୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହା ଭାରତର ଯୁବକମାନେ
ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 100ତମ ବର୍ଷରେ

ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ସୂଚକାଙ୍କ (IIP) ଏପ୍ରିଲ୍ନଭେମ୍ବର, 2021ରେ 17.4 ପ୍ରତିଶତ
(ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ) ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ୍ନଭେମ୍ବର, 2020 ରେ ଏହା (-) 15.3
ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ୍3.0
ଅଧୀନରେଆତ୍ମନିର୍ଭର ର�ୋଜଗାର ଯ�ୋଜନାର
ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 1 ଅକ୍ଟୋବର
2020ରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଥମ 10 ମାସର ଇପିଏଫ୍ଓ ତଥ୍ୟ
ଅନୁ ଯାୟୀ, ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 32.9
ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି
ଯ�ୋଜନା 58.5 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉପକୃ ତ
କରିବ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
22,810 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଚଳିତ
ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ବିଷୟରେ ସରକାର ଏହି
ଯ�ୋଜନା ପାଇଁ 6400 କ�ୋଟି ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ
ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ, 2047 ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷତ୍ୱ ଲାଭ
କରିଥିବ, ତାହା କେବଳ ଆଜିର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା
ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ନୂ ତନ ଭାରତ ଗଠନରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ
ରଖିବା। ଆସନ୍ତା 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କ କଠିନ
ପରିଶ୍ରମ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିବ, ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ
ଗଠନ କରିବ। - ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ n
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ପୂର୍ବୋତ୍ତରରେ ନୂ ଆ ସକାଳ

ତିନି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ
ଆଫ୍ ସ୍ପା ପରି ସରରୁ ବାଦ୍ 
ପିଏମ୍ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦୂ ରଦର୍ଶୀ ନେତୃ ତ୍ୱ
ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଯାଇଥିବା
ପଦକ୍ଷେପ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ସୁଧାରି ପାରି ଛ।ି
ଏହାସହ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରି ଛ।ି
ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ଦେଖିଲେ 2014 ତୁ ଳନାରେ 2021
ବର୍ଷରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କୀ ଘଟଣାରେ 74%
ହ୍ରାସ ପରି ଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ସମୟରେ
ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟାରେ 60% ଏବଂ
ନାଗରି କଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ 84% ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ଼
କରାଯାଇଛି।
-ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପରିଣାମ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛ।ି
ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିକାଶ ଓ ମୁଖ୍ୟଧାରାରୁ ଉପେକ୍ଷିତ ଥିବା ପୂର୍ବୋତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଶାନ୍ତି, ସମୃ ଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିକାଶର
ଧାରା ଏକ ନୂଆ ଯୁଗକୁ ବୟାନ କରୁଛି। ପର୍ବେତ୍ତ
ର ବିକାଶରେ ବାଧା ଆଣୁଥିବା ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣର ଏକ ନୂଆ
ୂ
ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଲେ। ଫଳରେ ବିଦ୍ରୋହ କମ୍ହେଲା ଆଉ ଆାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ
ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆସାମ ଏବଂ ମଣିପୁରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାଏବଂ ପୁଲିସ ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସ�ୈନ୍ୟବଳ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ
(AFSPA)କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି..।

ଉ

ତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଗ୍ରବାଦ ଏବଂ ଅବହେଳାର
କବଳରୁ ମୁକୁଳୁଛ।ି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାରତର ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜି ନ୍
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତ�ୋଳିବା ଲାଗି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ
ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍।ତି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଏଠା ଲ�ୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ
ପୂରଣ କରିବା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥା
ଅଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କମ୍ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍।ତି ଏହିକ୍ରମରେ,
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଆସାମ ଏବଂ ମଣିପର
ୁ ର ବିଭିନ୍ନ
ସ୍ଥାନରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଅଧିନିୟମ (AFSPA)କୁ ଉଠାଇ
12

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 1-15 ମେ’ 2022

ବିଶଙ୍ଖ
ୃ ଳିତ ଅଞ୍ଚଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମାଇବାଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍।ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଉଗ୍ରବାଦକୁ ଦୂ ରକରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତରପୂର୍ବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଆଣିବାପାଇଁ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ତଥା ବୁ ଝାମଣା
ସଫଳ ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ଅନୁ ସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସହ ନିରନ୍ତର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଅଧିକାଂଶ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଦଳ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଦେଶର
ସମ୍ଧ
ବି ାନ ତଥା ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିବା
ସହ ଦେଶ ଗଠନରେ ନିୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମସ୍ତ ଲ�ୋକ
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2015ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରୁ AFSPA ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା
n

n

n

n

n

ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତ
ଥି ରେ
ି ଉନ୍ନତି ହେତୁ , 2015ରେ ତ୍ପ
ରି ର
ୁ ାରୁ ଏବଂ
2018ରେ ମେଘାଳୟରୁ AFSPA ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ହଟାଇ
ସମ୍ର୍
ଣ୍ଣ ାବେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1990ରୁ ସମଗ୍ର
ପୂ ଭ
ଆସାମରେ ଆଫସ୍ପା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ଧରି ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ହେତୁ
ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତ
ଥି ରେ
ି ସୁଧାର ଆସିଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ
1, 2022ରୁ ଆସାମର 23 ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ଭାବେ
ଏବଂ 1 ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଂଶିକଭାବେ AFSPA ହଟାଇ
ଦିଆଯାଇଛି।
2004 ମସିହାରୁ ସମଗ୍ର ମଣିପର
ୁ ରେ AFSPA ବିଜ୍ଞପ୍ତି
(ଇମ୍ଫାଲ୍ ମ୍ୟୁନିସପ
ି ାଲିଟ ି କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟତୀତ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ରହିଥିଲା। 1 ଏପ୍ରିଲ 2022 ଠାରୁ, 6 ଟି ଜିଲ୍ଲାର 15 ଟି
ପ�ୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
1995 ମସିହାରୁ ସମଗ୍ର ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ AFSPA ବିଜ୍ଞପ୍ତି
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ AFSPA ହଟାଇବା
ପାଇଁ ଗଠିତ ଏକ କମିଟର
ି ସୁପାରିଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍।ତି ନାଗାଲାଣ୍ଡର 7 ଟି ଜିଲ୍ଲାର 15 ଟି
ପ�ୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ AFSPA ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ 1 ଏପ୍ରିଲ 2022
ରୁ ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।

ସମାଧାନ ହେଉଛି ସୀମା ବିବାଦ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଯେଉଁ ପୂର୍ବୋତ୍ତରକୁ
ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଏବେ
ବିବାଦମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନମାନେ
ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ ନେତୃ ତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ
କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେଥିବା
ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ
ନିଆଯାଉଛି। ଗଲା ୫୦ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସାମ ଓ
ମେଘାଳୟ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ସୀମା ବିବାଦର
ସମାଧାନ ଲାଗି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ
ରାଜି ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଏଂ ମେଘାଳୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ�ୋନରାଡ
ସାଙ୍ଗମା ସୀମାକଚ ଭିତ୍କ
ତି ରି ବିବାଦ ଥିବା ୧୨ ଜିଲ୍ଲାରୁ
୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ
ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ
ଅମିତ ଶାହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 2015ରେ, 3 ଟି ଜିଲ୍ଲା ,
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଆସାମ ସଂଲଗ୍ନ 20 କିଲ�ୋମିଟର
ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 9 ଟି ଜିଲ୍ଲାର 16 ଟି ପ�ୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଫ୍ସ୍ପା ଲାଗୁ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଧୀରେଧୀରେ
କମ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 3 ଜିଲ୍ଲା ଆଉ 1 ଜିଲ୍ଲାର 2
ଥାନାରେ ଆଫ୍ସ୍ପା ଲାଗୁ ରହିଛ।ି

ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ହ�ୋଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । 2019 ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ, 6900 ରୁ ଅଧିକ
ବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବାବେଳେ 4800 ରୁ ଅଧିକ
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆନିର୍ଦ୍ଧାରତ
ି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ,
ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା।

ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର

ତ୍ପ
ରି ର
ୁ ାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ
ଆଣିବା ପାଇଁ NLFT (SD) ଚୁ କ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହ�ୋଇଥିଲା ।
ଏହି ଚୁ କ୍ତି ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଶସ୍ତ୍ର କ୍ୟାଡର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
କରିଥିଲେ। ତ୍ପ
ରି ର
ତି ର୍
ୁ ାକୁ ଏକ ଶାନ୍ପ
ୂ ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଏହା
ଅନେକ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଆସାମରେ 27 ଜାନୁ ୟାରୀ
2020ରେ ଏକ ନୂ ତନ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ 5 ଦଶନ୍ଧି
ପୁରୁଣା ବ�ୋଡ�ୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ଏକ
ଐତିହାସିକ ଚୁ କ୍ତି ସ୍ୱକ୍ଷର ହ�ୋଇଥିଲା। ଆଜି ବ�ୋଡ�ୋଲାଣ୍ଡ ଏକ ଶାନ୍ତିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ

ଅଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର

ଅଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି
ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ
ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି
ସ�ୈନ୍ୟବଳଙ୍କ ଉପଯ�ୋଗ
କରିବା ଜରୁରୀ ହ�ୋଇଥାଏ।
ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନର
ଧାରା ୩ ଅନୁ ସାରେ
କ�ୌଣସି ବି ଅଞ୍ଚଳକୁ
ଧାର୍ମିକ, ଜାତିଗତ, ଆଞ୍ଚଳିକ,
ଧର୍ମ ବା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତିରେ
ବିବାଦ କାରଣରୁ ଅଶାନ୍ତ
କ୍ଷେତ୍ର ବ�ୋଲି ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇପାରିବ।

ପୂର୍ବୋତ୍ତରରେ ଘଟିଥବ
ି ା ବିଦ୍ରୋହ
574
824
2014

2015

484
2016

308
2017

252
2018

187*

223
2019

2021

163

2020

ସଂଖ୍ୟା 15 ନଭେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ *

ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଜଣାଯାଉଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି
କରିଛ।ି ଏଥି ସହିତ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 04, 2021ରେ କର୍ବି-ଆଙ୍ଗ୍ଲୋଙ୍ଗ ଚୁ କ୍ତି
ଫଳରେ ଆସାମର କର୍ବି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ
ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁ କ୍ତିରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସଶସ୍ତ୍ର କ୍ୟାଡର
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। 23 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବ୍ରୁ -ରିଆଙ୍ଗ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ
ସଙ୍କଟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଚୁ କ୍ତିନାମା 16 ଜାନୁ ୟାରୀ 2020ରେ
ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହା ଅଧୀନରେ 37,000 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ
ବିସ୍ଥାପିତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ତ୍ରିପର
ୁ ାରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ
ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଯାତନାର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 2022 ରେ
ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟର ସୀମାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଚୁ କ୍ତି ହ�ୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ
ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଏଜେଣ୍ଡା ଏବଂ ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପଲିସର
ି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ
ଗଢ଼ି ତ�ୋଳିବାର ସଂକଳ୍ପ ଏଠାରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଫଳରେ
ବିଦ୍ରୋହ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ସହ ଏଠାରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣରେ
ବିକାଶ ହେଉଛି। ଏହା ବିକାଶର ଭିତ୍ଭ
ତି ୂ ମିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛ।ି n
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ସୁ

ଶାସନରୁ
ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର

ନୂ ଆ ରାସ୍ତା

କ�ୌଣସି ବି ନାଗରିକର ଜୀବନରେ ତିନ�ୋଟି ଜିନଷ
ି ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ,
ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମିନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ବିଚାରଧାରା
ଦ୍ୱାରା ଦେଶକୁ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆଜି ଦେଶ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସମୃ ଦ୍ଧ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ହେଉଛି।
ଏଠାରେ ଜନହିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପ୍ରତିଟ ି ଯ�ୋଜନା ସମାଜର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଲ�ୋକଙ୍କ ସକ୍ରିୟ
ଭାଗିଦାରୀଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ ଗଠନ ହ�ୋଇ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସରଳ ହେବା ସହ
ଜୀବନଧାରଣର ମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛ।ି ଏଥିଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରର ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିବା
ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ଏମିତ ି ବାତାବରଣ ସୃ ଷ୍ଟି କରିଛ ି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଟିଏ ଚାକିରି ପାଇଁ ହାତ
ନପତାଇ ନିଜେ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନକାରୀ ହ�ୋଇପାରୁଛି ଆଉ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଉଛି।
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ଉ

ତ୍ତରପ୍ରଦେଶ
ନ�ୋଏଡା
ଅଞ୍ଚଳର ଅଙ୍କିତ ସବୁ ବେଳେ କିଛ ି
ବଡ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ।
ଅଙ୍କିତଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱପକ
୍ନ ୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣ୍ଆ
ଡି ଦ୍ୱାରା
ଏକ ନୂ ଆ ଉଡ଼ାଣ ମିଳଲା
ି । ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ସେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ କାର୍ଟ୍ରିଜଗୁଡକ
ି ର
ପୁନଃବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଙ୍କିତ କୁ ହନ୍ତି,
“ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା
ପାଇଁ ଆଗରୁ କରିପାରି ନ ଥିଲୁ , ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ
ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏତାହା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରୁଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ କରି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରୁଛି।
’ ସେହିଭଳି ସମିନା ୟାସିମ ଏକ ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ୟୁ ନଟ୍
ି
ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ
ସେ ହାତରେ ଏମ୍ବ୍ରୋଡ�ୋରୀ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ
ସେ ବହୁ ତ କମ୍ ର�ୋଜଗାର କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଜି
ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ଇଣ୍ଡିଆର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ
ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ମେସିନ୍ କିଣଛ
ି ନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର
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କଭର ଷ୍ଟୋରି

ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ

2014ରୁ 8 ବର୍ଷ ଭି ତରେ ବିକାଶ
ବ୍ୟୟ ଭାବେରେ ପ୍ରାୟ 91 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ�ୋଇଛି। 2004-14
ଭି ତରେ ମାତ୍ର 49.2 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାତୀ ରାହୁ ଲ ଧୁଣ୍ଡଲେ
ଏକ ଶସ୍ୟ ଫି ଲଟର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏବେ କୃ ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ଶସ୍ୟ କିଣି ଏହାକୁ ଫି ଲର
୍ଟ
କରିବେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି।
କେବଳ ଅଙ୍କିତ, ସାମିନା ଅଥବା ସ୍ୱତୀ ନୁ ହନ୍,ତି ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ
ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସାକାର ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ
ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ
ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଶେଷକରି ମହିଳା, ଏସସି, ଏସଟି ବର୍ଗର
ଯୁବାପିଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପକ
୍ନ ୁ ସାକାର କରିବାରେ ଯେଉଁ
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା, ତାହା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ
ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କି ମ୍ ଦ୍ୱାରା ଦୂ ର ହ�ୋଇପାରିଛ।ି
କ�ୌଣସି ବି ଆରମ୍ଭର ନିଜର ଏକ ଇତିହାସ ରହିଥାଏ। ଜଣେ
ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ ଏବେ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ କରିଥିବା ପୁଷ୍ପା
ବାନ୍ସୋଡେଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତ ି ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛ।ି ସେ କୁ ହନ୍ତି, “ମୁଁ
ମ�ୋର ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ
ଚାହୁ ଥି
ଁ ଲା। ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ମୁଁ ମୁଦ୍ରା
ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଋଣ ପାଇଲି। ଏଥିରେ କମ୍ ସୁଧ ଓ ଅଧିକ ଲାଭ
ରହିଛ।ି ଆଜି ମ�ୋର ନିଜସ୍ୱ କାରଖାନା ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କରିଛ ି
ମ�ୋ ପିଢ଼ିରେ କେହି କରିନାହାଁନ୍।ତି ଏହା କହି ନାଭି ମୁମବା୍ ଇରେ ରହୁ ଥିବା
ପୁଷ୍ପା ଆଜି ତାଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ
ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍।ତି ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ପାଇଁ 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା
ଯ�ୋଜନା'ହିଁ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷକରି
ଦେଶର ମହିଳା ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି
। ପଞ୍ଜାବର ଦ�ୌଲତାବାଦର ଦୀୟା ରାନୀ କୁ ହନ୍,ତି “ପୂର୍ବରୁ ମ�ୋର କମ୍
କାମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରା ଋଣ ନେଲାପରେ ଏକ ବୁ ଟକ୍
ି ଖ�ୋଲିଲେ। ଆଜି
ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ମ�ୋତେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳଛ
ି ।ି ମ�ୋ ହାତ ଧରିବା
ପରି ସରକାର ମ�ୋତେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍।ତି ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଜଣେ
ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା, ଯିଏ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି।
ସେ କୁ ହନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସହଜରେ ମେସିନ୍ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇ
ପାରୁଛି। ଏହାସହ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କୁ ଜୀବୀକା ଯ�ୋଗାଇବାରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରୁଛି। ଯଦି ମ�ୋର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସମାଜ
ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାନ୍ନା ଅଞ୍ଚଳର ତସ୍ମିନ୍
ଉସମାନି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଋଣରେ
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ଆମେ କିଛି ଲ�ୋକ ବା
କ�ୌଣସି ବର୍ଗ ପାଇ ଁସି ମୀତ
ବିକାଶ କଥା କହୁ ନାହୁ ଁ
ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିକାଶ
ଲାଗି ସଂକଳ୍ପ କରି ଛ।ୁ ମ�ୋ
ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛିସବ୍କା ସାଥ, ସବ୍ କା ବିକାଶ,
ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସବ୍ କା
ପ୍ରୟାସ। ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ବିକାଶ
ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ମ�ୋ
ସରକାରର ପ୍ରତିଟି ନୀତି ଓ
ଯ�ୋଜନାର ଆଧାର।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

କଭର ଷ୍ଟୋରି

ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ

କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଯ�ୋଡ଼ା ଏମିତି ବିଶାଳ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଥଲ
ି ା
ଯାହାଙ୍କୁ କେବେ ଋଣ ଦେବାର ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ରାସ୍ତାକଡ଼ ହୁ ଅନ୍ତୁ କି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ
ଫେରି କରୁଥିବା ସେଥିଲାଗି ଏମିତି ଅନେକ ସାଥି ଯେଉମାନେ
ଁ
ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହ ପରି ବାରର
ଭରଣପ�ୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରଥମଥର ଲାଗି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୃଷକ,
ଶ୍ରମିକ, ଛ�ୋଟ ଦ�ୋକାନୀ, ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଲାଗି 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପେନ୍ସନ୍
ଓ ବୀମା ଯ�ୋଜନା ସରକାର ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଣୟନ କରି ଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂ ଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ
ସୁରକ୍ଷାର ଏହି କବଚସବୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହେବ। - ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍।ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିଲାଗି କୃ ତଜ୍ଞତା
ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଆଗ୍ରା ର ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପନିପରିବା ବିକ୍ରେତା ଥିଲେ। ପ୍ରୀତି
କୁ ହନ୍ତି, “ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟରେ 500-500 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଆସିବା ଆମକୁ ବହୁ ତ
ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପରିବାର
ଅସୁବଧ
ି ାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା, ସେମାନେ ସ୍ୱନିଧି ଯ�ୋଜନା ବିଷୟରେ
ଶୁପଚରାପଚରି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସପ
ି ାଲିଟ ି
କର୍ପୋରେସନ୍ କୁ ଗଲୁ , ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲୁ
ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଲେ। 10 ହଜାର
ଟଙ୍କାର ଋଣ ଏତେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବ�ୋଲି ସେମାନେ

ଚିନ୍ତା କରି ନଥିଲେ। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଉପଯ�ୋଗ କରି ସେ ଫଳ
ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଇଠ
କରିସାରିଛନ୍ତି। ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବଦଳରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ
ବାର୍ଷିକ 1200 ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶ୍ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଏହିସବୁ
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛ।ି "
ରାଜସ୍ଥାନର ନାଗ�ୌର ଜିଲ୍ଲା ଯ�ୋଗରାମ ଘରଘର ବୁ ଲି ର�ୋଷେଇ
କାମ କରନ୍ତି। ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ଏବଂ
ଜୀବନ ଚଳିବାର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯ�ୋଗରାମ ଜାଣିବାକୁ
ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 3 ମାସର ଝିଅ ବେଦିକାଙ୍କ ହୃ ଦୟରେ ଏକ ଛିଦ୍ର
ଅଛି। ଏହା ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥା କଷ୍ଟଦାୟକ
ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। କେମିତ ି ଚିକତ୍ସା
ି ହେବ, କେଉଁଠୁ ପଇସା ଯ�ୋଗାଡ଼
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କଭରଷ୍ଟୋରି

ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ

ପିଏମ୍ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ
ଯ�ୋଜନାକୁ ଆନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ମୁଦ୍ରାକ�ୋଷର ପ୍ରଶଂସା
ଦେଶର 80 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନିଃଶଳ୍କ
ୁ ରାସନ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଥିବା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନାକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ରା
ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍।ତି ଏହା କିପରି ଭାବେ ଗରିବଙ୍କୁ ସହାୟକ
ହ�ୋଇଛି ତାହା ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ସଦ୍ୟତମ ରିପ�ୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ
ପାଇଛି। ରିପ�ୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2019ରେ ଭାରତର ଅତ୍ୟଧିକ
ଗରିବ ସ୍ତର ୧ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ହ�ୋଇଥିଲା। ୨୦୨୦ରେ ମଧ୍ୟ ସେହି
ସ୍ତରରେ ରହିଛ।ି ‘ମହାମାରୀ, ଗରିବୀ ଏବଂ ଅସମାନତା: ଭାରତର
ପ୍ରମାଣ’ ରିପ�ୋର୍ଟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କର�ୋନା ଏବଂ ବିପତ୍ତି
କାଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବୀ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସ୍ତରରେ କିଛ ି ପରିବର୍ନ
ତ୍ତ ହ�ୋଇ ନାହିଁ। ମହାମାରୀ ପର୍ବ
ୂ
ବର୍ଷ 2019 ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସ୍ତର 0.8ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଆଉ
ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସର
ୁ କ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଭାବରେ ସେହିସ୍ତରରେ ସୀମିତ
ରହିଛ।ି

ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନା

କ�ୋଭିଡ୍ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ 2020lର ଏହି ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିଲା।
ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନାରେ ସବୁ ଗରିବଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ କିଲ�ୋ ଅତିରକ୍ତ
ି ଗହମ
ବା ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଦାୟ ଦଶ କିଲ�ୋ
ଗହମ ବା ଚାଉଳ ମିଳୁଛ।ି ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ 1କିଲ�ୋ ଡାଲି ବି
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯ�ୋଜନା କେବଳ ତିନ ି ମାସ ପାଇଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ
ପରବର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି 5 ମାସ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।
ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ ସେପ୍ଟେମର
୍ବ ମାସ
2022 ଯାଏ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।

ହେବ ସେହିଚନ୍
ି ତାରେ ସେ ଅନେକ ଜାଗା ଚକ୍କର ମାରିଲେ। ହେଲେ
ସବୁ ଠାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ କିଛ ି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆୟୁ ଷ୍ମାନ କାର୍ଡ
ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର
ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା ପାଇପାରିବ
ବ�ୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ଯ�ୋଗରାମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇ କାର୍ଡ ତିଆରି
କଲେ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ବେଦିକାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ମାଗଣାରେ
କରାଇପାରିଲେ। ବେଦିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯ�ୋଗାରାମ
କୁ ହନ୍ତି, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ! ସେ ଆମ ଭଳି
ଅଭାବୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍।ତି ଯଦି ଏହା
ହ�ୋଇନଥାନ୍ତା, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ କ’ଣ ହ�ୋଇଥାନ୍ତା!
ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ରାସ୍ତା କେବଳ କିଛ ି ହାତଗଣତି ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
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ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ ଯ�ୋଗାଇବାରେ ସୀମିତ ନୁ ହେଁ, ବରଂ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରପାଇଁ
ସମାଜରେ ଏପରି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଠାରେ କ�ୌଣସି
ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ନାହିଁ ।
କାରଣ ଯଦି ସେ ନିଜର ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବଲାଗି
ଚିନ୍ତାରେ ବୁ ଡବ
଼ି ତବେ କ�ୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ତଥା ଦେଶ କଥା
ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବହୁ ଦୂ ରରେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ
ଜୀବନଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। 2014 ରେ
ଲାଲ୍କିଲ୍ଲାର ପ୍ରଚୀରରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ
ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେଉ ଅବା କ�ୋଭିଡ୍ କାଳରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା
ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ

କଭର ଷ୍ଟୋରି

ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ

ଜୀବନକୁ ସହଜ କରି ବା
ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର

ଆଧାରଶିଳା
ନିୟମ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ କରି ଯେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବାକୁ
ଚାହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍
ହାଉସିଂ, ଉଜ୍ଜଳା ଯ�ୋଜନା, ଜଳଜୀବନ ମିଶନ, ଆୟୁଷ୍ମାନ
ଭାରତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଭଳି ଯ�ୋଜନାସବୁ ଇଜ୍
ଅଫ୍ ଲି ଭିଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି।

n

ସ୍ୱନିଧ ି ଯ�ୋଜନା
n

360 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
41% ମହିଳା, 51% ଓବିସି ଏବଂ 22%
ଏସସିଏସ୍ଟ ି ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି।

2.52
1.22

n

n

କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନା (ଗ୍ରାମୀଣ) ଅଧୀନରେ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଇଛି।
କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନା (ସହରୀ) ଅଧୀନରେ ମଞ୍ଜୁର
କରାଯାଇଛି।

ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ। ଉଜ୍ଜଳା, ଆବାସ, ଶୌଚାଳୟ,
ହରଘର ନଲ୍ସେ ଜଲ, ସଙ୍କଟ କାଳରେ ପ୍ରତି ଗରିବଙ୍କୁ ମାଣା ରାସନ୍,
ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପ�ୋର୍ଟେବିଲିଟ,ି ଆୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଭଳି ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା 5
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଭୃତି ସୁବଧ
ି ା ବିଷୟରେ
ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉସ୍ତାଦ୍, ଦକ୍ଷତା, କ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଭଳି ଅନେକ
ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କିମବା୍ କୃ ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଇ-ନାମ୍ ଭଳି ଯ�ୋଜନା ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ର�ୋଜଗାର ବୃ ଦ୍ଧିର
ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏପରି
ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ଦେଉଛନ୍,ତି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମ�ୌଳିକ
ସୁବଧ
ି ା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସୁଯ�ୋଗ
ମିଳୁଛ।ି ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମାଜ ଏବଂ ଜାତିର ପ୍ରଗତିରେ

n

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା 17.9 କ�ୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗ�ୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମାଗଣା ଚିକତ୍ସା
ି ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ବୀମା ଯ�ୋଜନା। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 3.28 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ
ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯ�ୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ 46.7
ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା।
ଦେଶରେ 1.17 ଲକ୍ଷ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ମିଲିୟନ୍ ଲ�ୋକ ଇ-ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା
ଟେଲି-ପରାମର୍ଶ ସୁବଧ
ି ା ପାଇଛନ୍ତି।
8600 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଶର 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଶସ୍ତାରେ ଔଷଧ ଯ�ୋଗାଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଧନ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 45 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖ�ୋଲାଯାଇଛି। ଏହାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ 55%
ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା । ଏହି ଜନ ଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1.66 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଜମା ହ�ୋଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା (ସହରୀ) ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 58 ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧିକ ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଆବାସ ଯ�ୋଜନା (ଗ୍ରାମୀଣ) ଅଧୀନରେ 1.95 କ�ୋଟି ଘରକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ସହଯ�ୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର
ଆମେଥୀ ହିତାଧିକାରୀ ଲଲିତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ।
ସେ କୁ ହନ୍ତି, “ଆମେ ଏତେ ଗରିବ ଥିଲୁ ଯେ, ର�ୋଷେଇ ପାଇଁ କାଠ
ଆଣିବା ବି କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜଲା ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳୁଥିବାରୁ
ଏବେ ଘରର ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ କରିବାକୁ
ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍।ତି "
ଖ�ୋର୍ଦ୍ଧାର ମମତା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଲା ଅଧୀନରେ ଏଲପିଜ ି ସଂଯ�ୋଗ
ପାଇ ବହୁ ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବ�ୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଲା,
ଯାହା କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଜୀବନକୁ ନୂ ଆ ଆଶା ଦେଇଛି।
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ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ

ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
5 ଏପ୍ରିଲ 2016

ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତି କରଣରୁ
ର�ୋଜଗାର ସୃଜନ
ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ଭାରତ ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏହାସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ
ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଆଶା, ଅପେକ୍ଷା ବି ବଢ଼ୁଛ।ି ସେମାନେ ନିଜର ଗ�ୋଟିଏ
ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ
ହେବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏମିତ ି ଲ�ୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା
ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ।

1.34 07

ବର୍ଷଯାଏ ଋଣର ସହଜ
ରିପେମେଣ୍ଟ ସୁବଧ
ି ା, ଯ�ୋଜନାକୁ
2025ଯାଏ ବଢ଼ାଗଲା।

ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍
ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଇଦା ଏବେ
ଯାଏ।

n

n

ରୁ ଅଧିକ ଖାତାଧାରକ
ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ,
22 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା

ଗ୍ରୀନ୍ ଫି ଲ୍ଡ ପରିଯ�ୋଜନାର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷରୁ 1 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଯାଏ ଋଣ । 30,160 କ�ୋଟିଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ମଞ୍ର
ଜୁ ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଓ ସୁଲଭ ଋଣ ସୁବଧ
ି ା- ଋଣ ମାର୍ଜିନରେ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ। ଆଗରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଏବେ 15 ପ୍ରତିଶତ
ହ�ୋଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବାପୁଙ୍କ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଦେଶକୁ ନୂ ତନ ଦିଗ ଦେବା ପାଇଁ ନୂ ତନ
ରୁ ି ଦେଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ,
ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ତ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଇଣ୍ଆ
ଡି , ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା, ଉସ୍ତାଦ୍, ହୁ ନାର
ଏବଂ ଇ-ନାମ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡକ
଼ି ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନୂ ତନ ସ୍କ୍ରି ପ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍।ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ କୁ ଶଳୀ ମହିଳା ଏବଂ
ଯୁବକ କିମବା୍ ଘର�ୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟ�ୋଜିତ ମହିଳା, ରାସ୍ତାଘାଟର
ଶ୍ରମିକ, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସହିତ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛ।ି

ବାପୁଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ସାକାର
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ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିଭାଷାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ରହିଛ ି ତାହା ହେଲା
ଜନତା ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁ ସାରେ ସରକାର ବାଛିବେ ଏବଂ ସରକାର
ଲ�ୋକଙ୍କ ଅଭିଳାସା, ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃ ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ
କରିଥିଲେ। ଲ�ୋକମାନେ କେଉଁ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ
ନିରର
୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁ ହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଉଚିତ୍ ବ�ୋଲି
ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିରର
୍ଭ ଶୀଳ
ନଥିଲା। ସେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ
ଏବଂ ନିଜଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ
କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ମଧ୍ୟ ଘର�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଯ�ୋଗ ସହ ଯ�ୋଡ଼ିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ

କଭର ଷ୍ଟୋରି

ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ

ଇ-ନାମ
14 ଏପ୍ରିଲ୍ 2016

ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର-ଏକ ବଜାରର
ଅବତାରଣା କରୁଛି
ଇ-ନାମ୍
ଇ-ନାମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କୃ ଷକଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ
ତାଙ୍କ କୃ ଷି ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିବାର ଧାରାକୁ ବଦଳାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ
କୃ ଷକଙ୍କୁ ବିନା କ�ୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ନିବେଶ ବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁ ସାରେ
ଲାଭ ମିଳପ
ି ାରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ର�ୋଜଗାର ବଢ଼ୁଛ।ି ଏହା ସହିତ କୃ ଷି
ଉତ୍ପାଦର ମଲ
ୂ ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେଦେଶ ସାରା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର-ଏକ ବଜାରରର
ଅବତାରଣା ହ�ୋଇପାରୁଛି। ।

1,000

ମଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ ହ�ୋଇଛି
ଇନାମ୍ ଦ୍ୱାରା 21
ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ
ଅଞ୍ଚଳରେ।

2,21,191

ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ
17306313 କୃ ଷକ
21 ରାଜ୍ୟରୁ ଯ�ୋଡ଼ି
ହ�ୋଇଛନ୍ତି।

1,03,156

କମିଶନ ଏଜେଣ୍ଟ (
ସିଏ), 2083 କୃ ଷକ
ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ବି
ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଛନ୍ତି।

ଇ-ନାମ ପ୍ରକଳ୍ପ କୃ ଷକଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା
ସହ ସମୃ ଦ୍ଧି ଆଣିବ।

ସଂଖ୍ୟା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ଯାଏ।

ଉପରେ ନିରର
୍ଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ କରିବା
ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍।ତି ଆଜି ଭାରତ ସମ୍ଖ
ମୁ ୀନ ହେଉଥିବା
ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଜ
ଧି ୀଙ୍କ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ଏକ ଉତ୍ତମ
ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛ।ି ଗାନ୍ଜ
ଧି ୀଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଅନୁ ସାରେ ଭାରତର ଆତ୍ମା
ଗାଁରେ ରହିଛ।ି ଏବଂ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଯ�ୋଜନା
ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ସଂକଳ୍ପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଜ
ଧି ୀ ସମାଜରେ ଠିଆ ହ�ୋଇଥିବା ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ
ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କହିଥିଲେ, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ବାପୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଜ୍ଜଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା, ଜନ ଧନ
ଯ�ୋଜନା, ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଭଳି
ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍।ତି କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେଁ, ବାପୁ

ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା
ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଆଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଧାର,
ଡିବଟ
ି ,ି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବିଏମ୍ଏମ୍ ଆପ୍, ଡିଜଲ
ି କର୍ ଇତ୍ୟାଦି
ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଯ�ୋଜନାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଯେ
ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲ�ୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉପରେ
ଏହାର ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛ।ି ଏହା ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ
ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସଶକ୍ତିକରଣର ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମଗରିବ-ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳତା ଏକ ନୂ ତନ ଦିଗ ପାଇଛି,ଯେମିତ ି ବିକାଶର ମଡେଲ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁ ଥି
ଁ ଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
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ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ

ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ

ଜନସୁରକ୍ଷାରୁ ଜୀବନରକ୍ଷା
ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର
ସବୁ ଲ�ୋକଙ୍କ ମନରେ ଆକସ୍ମିକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତକ
ି ୁ ନେଇ ଅନେକ ଚିନ୍ତା
ରହିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବ ବି ରହିଥାଏ। ଏମିତ ି
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯ�ୋଜାନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯ�ୋଜନା ଏବଂ
ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ବର୍ଷକୁ 12ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମରେ 2
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା
ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ରାୟ 27 କ�ୋଟି 68
ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯ�ୋଜନା
କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ
ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯ�ୋଜନା
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତି ତିନ ି
ମାସରେ।

3.88

ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯ�ୋଜନା

ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯ�ୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯ�ୋଜନା,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ତିନ ି ବର୍ଷରେ 20 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦେଶ ଯାହା ହାସଲ କରିଛ ି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଉତ୍ତରଟି
ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜି ଯାହା ହାସଲ କରିଛ ି ତାହା କେବଳ
ଗ�ୋଟିଏ ପାହାଚ ହ�ୋଇପାରେ, ଏକ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ ଭାରତ ଗଠନ
ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଜାରି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ରହିଛ।ି
ଗତ କିଛବ
ି ର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଯଉଁଭଳି
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି
ତା ଦ୍ୱାରାଲ�ୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ
ଅଭିଯାନକୁ ଜନସାଧରଣ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭିଯାନରେ ପରିଣତ
କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ
ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କ�ୌଣସି ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
କରିନାହାଁନ୍,ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରେରଣାର କାରଣ ପାଲଟିଯାଇଛି।
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ଆଜି ନୂ ତନ ଭାରତରେ ଯୁବକ କିମବା୍ ମହିଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟ
ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ନୀତି ଯ�ୋଗୁଁ
ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି।

ଆଶ୍ରା ନୁହେଁ, ଅଧିକାର ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ କ�ୌଣସି ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳତା ଏହାର
ମନ�ୋଭାବ ଉପରେ ନିରର
୍ଭ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନୀତି ଗରିବଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଉପରେ
ନିରର
୍ଭ ଶୀଳ ନହ�ୋଇ ଅଧିକାର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଇଥାନ୍ତି।
ତେଣୁ, ଲ�ୋକପ୍ରିୟତାର 'ସର୍ଟ-କଟ୍' ଗ୍ରହଣ କରିବା
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ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା
ଏପ୍ରି ଲ୍ 8, 2015

ସ୍ୱର�ୋଜଗାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂ ତନ
ଉଡ଼ାଣ ଦେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା
ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ, ବ୍ୟବସାୟ, ବା
ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ କୃ ଷକ୍ଷେ
ି ତ୍ରଲାଗି
ପିଏମ୍ ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନାରେ ଶିଶୁ, କିଶ�ୋର ଏବଂ ତରୁଣ ତିନ ି
ଶ୍ରେଣୀରେ ଯଥାକ୍ରମେ 50 ହଜାର, 50 ହଜାରରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲ�ୋକମାନେ ଏହାର ସୁଯ�ୋଗ ନେଉଛନ୍ତି,
ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବକ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛ।ି

18.60 8.10

ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଋଣ
34.41 କ�ୋଟିରୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ 18
ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ଯାଏ ଋଣ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି।

ପରିବର୍ତ୍ତେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ସହାୟକ ହେଲାଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରଛ
ି ନ୍।ତି ଏହିକ୍ରମରେ
ଏପରି ସାଧନ, ସଂସାଧନ ଏବଂ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରଛ
ି ନ୍ତି, ଯାହା
ଗରିବ ଓ ବଞ୍ଚିତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି।
ଗରିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରବ
ି ା ସହ ନିଜ ପରିବାର
ଭରଣପ�ୋଷଣ କରବ
ି ା ଲାଗି ସକ୍ଷମ ହେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରୁଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ପ୍ରତଟ
ି ି ଗରବ
ି ପରବ
ି ାର ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା
ରହିଛ ି ଋଣ ଓ ବୀମା ଲାଗି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନ�ତ
ୈ କ
ି ମାଧ୍ୟମ
ରହିଛ।ି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ କୁ ଶଳୀ କରିବା ଲାଗି
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସୁଯ�ୋଗ ରହଛ
ି ।ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା, ବିଦ୍ୟୁତ୍,

ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ
ସବୁ ଦାୟ ରାଶିର 68 ପ୍ରତିଶତ
ବା 23.27 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଋ
ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଏମିତି ହେଉଛି ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ
ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନାରେ ଏସସ,ି ଏସଟ ି ଏବଂ ଓବସ
ି ି ବର୍ଗର 34.41 କ�ୋଟ ି
ଆକାଉଣ୍ଟରେ 18.60 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟ ି ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଛ।ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ପ୍ରତଷ୍
ି ଠା ପାଇଁ ଏସସ,ି
ଏସଟ ି ହତ
ି ାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5.3 ହଜାର କ�ୋଟ ି ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ। ପ୍ରାୟ 79
ହଜାର ମାନୁ ଆଲ୍ସ୍କାଭେଞ୍ଜରଙ୍କୁ 27.8 ହଜାର କ�ୋଟ ି ସାହାଯ୍ୟ। ନବସୃଜନ
ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆମ୍ବେଦକର ସାମାଜକ
ି ଇନ�ୋଭେସନ୍ମଶ
ି ନ୍ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା।
ପିଏମ୍ଦକ୍ଷ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା 2.7 ଏସ୍ସି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍ପ ପ୍ରଶକ୍ଷ
ି ଣ ସହ
ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ପାଣ୍ର
ଠି ୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ 450 କ�ୋଟ ି ସହାୟତା। ଉଜ୍ଜଲାରେ
3.1 କ�ୋଟ ି ସଂଯ�ୋଗ, PM ଆବାସ ଯ�ୋଜନାରେ 1.31 କ�ୋଟ ି ପକ୍କା ଘର
ଏହ ି ବଞ୍ଚିତ ଗ�ୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି
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ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ

ଉଜ୍ଜଳା ଯ�ୋଜନା
1 May 2016

ଚୁ ଲି ଫୁ ଙ୍କି ବାରୁ ମୁକ୍ତି,
ହସ ଫୁ ଟିଲା ମୁହରେ
ଁ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ, ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ଉଜ୍ଜଳା ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
ଧୂଆଁମକ୍ତ
ୁ ର�ୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ଭାରତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନା
ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛ।ି ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି
କର�ୋନା ଅବଧିରେ ତିନମ
ି ାସ ପାଇଁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଯ�ୋଗାଣ ମୁସ୍କିଲ୍
ସମୟରେ ଏହି ପରିବାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା।

ଉଜ୍ଜଳା 1.0
ସାରା ଦେଶରେ ଉଜ୍ଜଳା
1.0 ଅଧୀନରେ 8 କ�ୋଟି
ଏଲପିଜ ି ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଉଜ୍ଜଳା 2.0
ଗରିବ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ବିନା
କ�ୌଣସି ବନ୍ଧକରେ 1 କ�ୋଟି LPG ସଂଯ�ୋଗ
ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2020ୁ ଉଜ୍ଜଳା
2.0 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

ଉଜ୍ଜଳା 2.0 ଅଧୀନରେ, ଜାନୁ ଆରୀ 27, 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 99.14 ଲକ୍ଷ
ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ, 60 ଲକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ସଂଯ�ୋଗ
ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତି ଆଧାରରେ ଯ�ୋଜନାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି।

ସଡ଼କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବଧ
ି ା ରହଛ
ି ।ି ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଇଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଲପିଜ ି ଚୁ ଲା ସହ ଏଲପିଜ ି ସଂଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛ।ି
ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ ଗରବ
ି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ
ପଟେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜକ
ି ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚି ତ କରାଯାଉଛି।
କିସାନ ସାମ୍ମାନ ନିଧି, ମୁଦ୍ରା ଋଣ, ଏମ୍ଏ
ଜି ନ୍ଆରଜଏ
ି , ସୁରକ୍ଷା ବୀମା
ଯ�ୋଜନା, ସାଧାରଣ ବତ
ି ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାର ସବସଡ
ି ,ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆବାସ ଯ�ୋଜନା, ଏସସ-ି ଏସଟ-ି ଓବସ
ି ି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ
ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସବସିଡ,ି ଅଙ୍ଗନୱାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାଳନ, ପୁଷ୍କ
ଟି ର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଆତ୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ
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ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏମଏସଏମଇକୁ ଶସ୍ତା ଋଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ
ଅଧୀନରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି।
ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ,
ଏମ୍ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି ହ�ୋଇପାରୁଛ।ି
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ବର୍ଷରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
଼ି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଭାବେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି।

ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା ହେଲା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ

ସମାଜର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିବାର ସୁଯ�ୋଗ
ପାଇବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ସେ ଟିକଏ
ି ସୁବଧ
ି ା ମଧ୍ୟ ପାଏ, ତେବେ ସେ
ତା’ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରି ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢପ
଼ି ାରବ
ି ।

କଭର ଷ୍ଟୋରି

ଜଳ-ଜଙ୍ଗଲରେ

ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ

ଅଞ୍ଚଳର 15 ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ
ପାନୀୟଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ମହିଳାମାନେ
କରୁଛନ୍ତି। 43 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ
ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳା ସଂଗଠନର
ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।

ଏହି ମହାନ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଶୁଭରମ୍ଭଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଏପ୍ରିଲ 2016ରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା
ଏହି ଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ହିଁ ପରଚ
ି ାଳତ
ି ହ�ୋଇ ଆସୁଛ।ି ଏହି ଯ�ୋଜନା
ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛ।ି ମହଳ
ି ା ଶକ୍ତି ଏବଂ
ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ବିଭାଗକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରବ
ି ାରେ ଏହା ଏକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରଛ
ି ।ି ଏହ ି ଯ�ୋଜନାରେ, 81 ପ୍ରତିଶତରୁ
ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହଳ
ି ା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
1.34 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ଏହ ି ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍।ତି ଏହା ମହିଳା,
ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି ଏବଂ ଅନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗ
ୂ ତ
ୂ ତ
ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥନ�ତ
ୈ କ
ି ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ର�ୋଜଗାରର ଏକ

ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ

ମ

ଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସିବାନୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ
ବହୁ ଳ ଗାଁ ଘଂସ�ୌର ବିକାଶ ଖଣ୍ଡରେ ଜଳସଖି
ହ�ୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ
ନିଜ ପାଇଁ
ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ନୂ ଆ ପରିଭାଷା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର
15 ଗାଁ ପାଇଁ 12 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଝୁ ରକି
ସମୂହ ଜଳ ପ୍ରଦାୟ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଜଳ କର ଅସୁଲ ନହ�ୋଇପାରିବାରୁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍
ପଇଠ ହ�ୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ଫଳରେ ଯ�ୋଜନାର ସୁଫଳ
ମିଳପ
ି ାରୁ ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆଜୀବୀକା ମିଶରେ
ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ଜଳକର
ଅସୁଲ ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଲେ। ଜାନୁ ୟାରୀ 2021
ରୁ ଫେବୃ ଆରୀ 2022 ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 13 ମାସ
ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ 11 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ
କରି ପଞ୍ଚାୟତ, ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କମିଟ ି ଆକାଉଣ୍ଟରେ
ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଜଳକର ଆଦାୟ କରିବାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ
କମିଶନ ଆକାରରେ ପ୍ରାୟ 1.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି। ସଫଳତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର
ତିନିରୁ ଚାରିଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗ�ୋଟିଏ
ଲେଖାଏଁ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଜଳକର
ଆଦାୟ ସହ ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯ�ୋଗରେ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଏବଂ
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ମନିଟରିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ
ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା
ପାଇଁ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯ�ୋଗ
ନଥିବା ପାଇପ୍ ଲାଇନକୁ ଯିଏ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ତା’
ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଝୁ ରକି ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି।
ଏପ୍ରିଲ୍ 2015ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା
ମାଧ୍ୟମରେ 34.41 କ�ୋଟି ଋଣ ସ୍ୱିକୃ ତ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ମଞ୍ଜୁରିପ୍ରାପ୍ତ ଋଣ ପାଇଁ 18.60 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଶି
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ନେଉଥିବା 70
ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀ ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ,
50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି, ଅନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତ,ି ପଛୁ ଆ
ୂ ତ
ୂ ତ
ବର୍ଗ ଏବଂ ବଞ୍ଚିତ ସମାଜରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଷ
ି ାନ
ଯ�ୋଜନା ସହାୟତାରେ ପ୍ରାୟ 11 କ�ୋଟି କୃ ଷକଙ୍କ ପରବ
ି ାରର
ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1 ଲକ୍ଷ 82 ହଜାର କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା
କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ�ୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ତ
ଥି ିରେ 1.29 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟ ି
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ଉସ୍ତାଦ୍ /ହୁ ନର
ମଇ 14, 2015

ଉସ୍ତାଦ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ
ହେଉଛି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପୀ ଓ
କାରି ଗରୀ
ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁବର୍ଗର ଐତିହ୍ୟ କାରିକରୀକୁ ସରକ୍ଷଣ କରିବା ତଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଦେବାଲାଗି ଭାରତ ସରକାର ଉସ୍ତାଦ ( ଅପ୍ଗ୍ରେ ଡିଙ୍ଗ୍ ସ୍କି ଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍
ଟ୍ରାଡସ
ି ନାଲ୍ ଆର୍ଟସ୍/କ୍ରାଟଫ୍ସ୍ ଫର ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ) ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଣୟନ
କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଷ୍ଟର କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି

ଟ୍ରେନର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି 24
ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ 33%
ସିଟ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ।

ହୁ ନର ହାଟ
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କାରିଗର,
କାରିଗର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ
ସହ ଜଡ଼ିତ ଲ�ୋକମାନେ
ଉପକୃ ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
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2016-2017ରୁ ଉସ୍ତାଦ୍ ଅଧୀନରେ ହୁ ନର ହାଟ ମଧ୍ୟ ଆୟ�ୋଜିତ
ହେଉଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା କୁ ଟୀରଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ
କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିବାର ସୁଯ�ୋଗ ଦିଆଯାଉଛି।

ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ହ�ୋଇଛି। କ�ୋଭିଡ ଅବଧିରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ
ରାସ୍ତାକଡ଼ର ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା
ଏବଂ 29 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରିଟଭେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,244.24
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ ସରିଛ।ି ଆଜି ହାରାହାରି ପ୍ରତି ମାସରେ
ୟୁ ପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ 4 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ କାରବାର ହେଉଛି
ଏବଂ ରୁପେ କାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 60 କ�ୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛ।ି ମାର୍ଚ୍ଚ
2022 ରେ, ୟୁ ପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ 9,60,581 ଟଙ୍କା କାରବାର
ହ�ୋଇଛି। ଆଧାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯିବା, ଇଣ୍ଡିଆ
ପ�ୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟସ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧାରଣ
ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଦୂ ର ଦୂ ରାନ୍ତରେ ଆର୍ଥିକ ସେବା ସୁରୁଖୁର
ହ�ୋଇପାରିଛ।ି
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ-ଧନ ଯ�ୋଜନା ସଞ୍ଚୟର ଏକ ନୂ ତନ ଉପାୟ
ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଛି। ଯେଉଁ ଲ�ୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂ ରରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ
ନାଁରେ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ରୁପେ ଡେବିଟ୍
କାର୍ଡ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଜନାର
ସୁବଧ
ି ା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଧନୀକମାନଙ୍କ ପରି, ବର୍ତ୍ତମାନ
ଗରିବମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁପେ କାର୍ଡ ଆକାରରେ ଡେବିଟ୍-କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ
ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ
ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଗାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ଆଧାର
ଏମିତ ି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ନୀତିର
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ଶ୍ରମ କଲ୍ୟାଣ

ନୂ ଆ ଶ୍ରମ କ�ୋଡ୍
ଏବଂ ଇ-ଶ୍ରମ
ପ�ୋର୍ଟାଲ
ଶ୍ରମିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପୁଞ୍ଜି, ଯାହାଙ୍କ ଅବଦାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଲେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଏହି ହିତରେ ପ୍ରଥମରୁ କ�ୌଣସି ଠ�ୋସ୍
ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ତ ହ�ୋଇଥିଲା ହେଲେ
ସେଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ, ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଟିଏ ଏଥିରେ ବୁ ଢଆ
଼ି ଣି
ଜାଲ ଭଳି ଫଶି ଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ହିଁ ଥିଲେ।
n

n

ପରିସର ଏବଂ ଫାଇଦା କେବଳ କିଛ ି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ
ସିମୀତ ଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଅନେକ ଯ�ୋଜନା, ଯାହା ସଫଳ
ହେବା କଥା ତାହା ବି ସଫଳ ହ�ୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ସମାଜର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଶ୍ରେଣୀକୁ
ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଦୀନ ଦୟାଲ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଭୃତି ଏହାର
ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଏହିଭଳି ଯ�ୋଜନାସବୁ ଆଜି
ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବ�ୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛ।ି ଗତ
6-7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଆନ୍ଦୋଳନ
ସକ୍ରିୟ ହ�ୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏସ୍ଏଚଜି ସଂଖ୍ୟାରେ 3 ଗୁଣରୁ
ଅଧିକ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛ।ି ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ପଞ୍ଜିକୃତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 8

ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର 73 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଚାରେଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଶଷ୍ଟ
ି
ନୂ ଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ତଥା ଉପହାର ଦେବା
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚାର�ୋଟି କ�ୋଡରେ ସମସ୍ତ 29 ଟି ପୁରୁଣା
ଶ୍ରମ ନିୟମ ରହିଛ।ି
ଅଣ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା
ଯ�ୋଜନା ଲାଭ ମିଳୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମଥର ଲାଗି ଦେଶରେ ଇ-ଶ୍ରମ
ପ�ୋଟାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା
ପରେ ଏବେଯାଏ 38 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ
ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଜାନଗୁଡକ
଼ି ର ଲାଭ ମିଳପ
ି ାରୁଛି।

କ�ୋଟି ଭଉଣୀ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କାରଣ,
ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶରେ ସେତିକି
ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଯେତିକି ଉଚିତ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବିନା କ�ୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ 10
ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦେଶରେ 44 କ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ଜନ ଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖ�ୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ଖାତାଗୁଡକ
଼ି ରୁ
ପ୍ରାୟ 55 ପ୍ରତିଶତ ଆମ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅଟେ ।
ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହଜାର ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହ�ୋଇଛି।
ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମା’ ଭଉଣିମାନେ ର�ୋଷେଇ
ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଳକୁ ଥିବା କିଛ ି ପଇସାକୁ ସେଇ ଚାଉଳ ବା ଡାଲି ଡିବ୍ବାରେ
ରଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସେ ସମୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛ,ି ଆଉ ସେଇଠି ଜମାରଖୁଛନ୍ତି। n
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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଦିବସ

ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ସହାୟତାରେ
ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ପହଞ୍ଚ
ରାଜନୀତି ହେଉ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି, ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିକୁ କିପରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ହିତରେ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କଠୁ ଭଲା ଆଉ କିଏ ଭଲ ଭାବେ
ଜାଣିପାରିବ। 2014ରେ ଦେଶର ଶାସନକୁ ହାତକୁ ନେବାଦିନଠାରୁ ହିଁ ସେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ
ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ସନ
ି ଚି ତ
ୁ ଶ୍
କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନାର ସୁଫଳକୁ ସମାଜର ଶେଷ ଲ�ୋକଟି ପାଖରେ
ପହଞ୍ଚାଇବା। ମେ’ 11 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଦିବସ ଅବସରରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତ ି ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି
ସହାୟତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଭାରତ…।
'JAM' ଟ୍ନ
ରି ଟ
ି ି ଅର୍ଥାତ୍ବିକାଶର ନୂଆ ପାହାଚ
ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ କ�ୋଣସି ନା କ�ୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆର୍ଥିକ
କାରବାର ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଛନ୍।ତି ଛାତ୍ର, ମହିଳା, ଗରିବ, କୃ ଷକ,
ପ୍ରାଣୀପାଳକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଛ�ୋଟ ଦ�ୋକାନୀ ସମସ୍ତେ ଋଣ ଏବଂ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍।ତି ଏଥିପାଇଁ
ପ୍ରଥମେ ଆଧାରକୁ ନୀତିଗତ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ
'JAM' ଅର୍ଥାତ୍ ଜନଧନ-ଆଧାର-ମ�ୋବାଇଲ ଟ୍ରିନିଟ ି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର(ଡିବଟ
ି )ି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ସହଜ
କରାଯାଇପାରିଛ।ି
ର�ୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ଲାଗି 1 ଜାନୁ ୟାରୀ 2015ରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସବସିଡି
DBTL ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହା 'PAHAL' ନାମରେ ପରିଚତ
ି ।
ଗିନଜ୍
ି ବୁ କ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଥିବା ଏହି ସ୍କି ମ୍
4.11 କ�ୋଟି ନକଲି ଏବଂ ନିଷ୍କୟ
୍ରି ସଂଯ�ୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା।
ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ଯାଏ ଏହି ବବାଦରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ 72.9
ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ବେନିଫିଟ
ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ 53 ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 313 ଟି ଯ�ୋଜନାକୁ
ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ 2014-2015 ରୁ 20212022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 21.87 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା
ଦେଉଥିବା 'ଜାମ' ଟ୍ରିନିଟ ି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି 2,22,968 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ଲିକେଜ୍ ର�ୋକାଯାଇପାରିଛ।ି ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି
ସରକାର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ପରିଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି,
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାସ କିମବା୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହୁ ଥିବା
ଟଙ୍କା ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରୁଛନ୍।ତି ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଡ଼ା ଏହି ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
଼ି
ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଲାଭର ପରିମାଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ
ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବା ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ସୁଶାସନର ଗ�ୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ
ହ�ୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେ ସବ୍ସଡ
ି ି ହେଉ ବା ନଳ ସଂଯ�ୋଗ ଅଥବା
ସରକାରୀ ଭିତ୍ଭ
ତି ୂ ମି ଆଧାର ବା ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଦ୍ୱାରା
ମନିଟରିଂ କରାଯାଇ ତାହାର ପାରଦର୍ଶିତା ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଛି।
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁ ଶ
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ସହ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୀତି ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା
ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଠକଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ପ�ୋପାଡପ
଼ି ାରିଛ।ି ଏବେ ଲାଭ ପାଇବା
ପାଇଁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ
28
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UPI ଏକ ପସନ୍ଦିତ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି।
UPI ଦ୍ୱାରା କାରବାର 2022 ମସିହାରେ 1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ
କରିଛ।ି
ସିଙ୍ଗାପୁର, ଭୁଟାନ ଏବଂ ନେପାଳଦ୍ୱାରା ଭାରତର UPI ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ରୁପେ କାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଛ,ି ସିଙ୍ଗାପୁର,
ଭୁଟାନ ଏବଂ ୟୁ ଏଇ ପରେ ଏହା ଚତୁ ର୍ଥ ଦେଶ ହ�ୋଇଛି।
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ 77 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କଙ୍କୁ ୱାନ ନେସନ୍-ୱନ୍
ରାସନ୍ଲାଭ
ଦେଶରେ ମାତ୍ର 60 କ�ୋଟି ସ୍ମାର୍ଟଫ�ୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ 55
କ�ୋଟି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍କାରବାର।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ 44.95 କ�ୋଟି ଜନ ଧନ ଯ�ୋଜନା
ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରୁପେ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ବୀମା କଭର
ପାଇଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯ�ୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଡ୍ୟାଶବ�ୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରତିଦନ
ି ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି।

ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶର ଅଙ୍ଗ ଭାବେ
ସାମିଲ୍ ହ�ୋଇ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ତ
ଷି ଭାବୁ ଛନ୍।ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ମାର୍କେଟ
ପ୍ଲେସ୍(GeM) ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ କ୍ରୟରେ ଦୁ ର୍ନୀତିକୁ ର�ୋକାଯାଇପାରିଛ।ି
ଏହାସହ ଏହି ମାର୍କେଟପ୍ଲେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଯେକ�ୌଣସି କ�ୋଣରେ
ବସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ସାରେ
ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ଦେଇପାରୁଛନ୍।ତି ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଦ୍ୱାରା
ଏଠାରେ ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର କାରକବାର
ହ�ୋଇପାରିଛ।ି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳପ
ି ାରିଛ।ି
ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ଲାଗି ସ୍ଥର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟତୀତ ସାଧାରଣ ଫୋନ୍ର
କାରବାର ପାଇଁ ଭୀମ୍ ଭଳି ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏବେ
35 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍।ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, ‘ଏମ୍- ଗଭର୍ନାନ୍ସ ସଶକ୍ତ ସୁଶାସନ ହ�ୋଇଥାଏ। n

ରାଷ୍ଟ୍ର

ଉମିଆ ମାତା ମନ୍ଦିର ସମାର�ୋହ

ସାମାଜିକ ଚେତନାର ପ୍ରସାରରେ
ଆସ୍ଥାସ୍ଥଳର ବଢଥ
ି ା ଭୂମିକା
଼ୁ ବ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ଥା ସହ ସାମାଜିକ ଚେତନାର ବିକାଶରେ ଅନେକ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଆନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଜୁ ନାଗଡ଼ର ଗାଥିଲାସ୍ଥିତ ଉମିଆ ମାତା ମନ୍ଦିରର 14ତମ ସ୍ଥାପନା ଦିବସରେ
ଯ�ୋଗଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାବେଳେ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 75ଟି ଅମୃ ତ ସର�ୋବର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ
ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବା ସହ ପ�ୋଖରି ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ବିକାଶ ବି ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିବ।

ଏ

ମିତ ି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବଳେ ଗୁଜରାଟର ଲ�ୋକେ
ଅତିଶୟ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ଖ
ମୁ ୀନ ହେଉଥିଲେ। ମରୁଡ଼ି
ସର୍ବାଦା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ
ସ୍ଥାନରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଅଭିଯାନ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ‘ପର ଡ୍ରପ୍ ମ�ୋର କ୍ରପ୍’, ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍
ଯ�ୋଜନାସବୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଯ�ୋଜନାର ସଫଳତାକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୁ ନାଗଡ଼ର
ଗାଥିଲାଠାରେ ଉମିଆ ମାତା ମନ୍ର
ଦି 14ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ
ଯ�ୋଗଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 75ଟି ଅମୃତ
ସର�ୋବର ନିର୍ମାଣ କରିବାପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ:
‘ହଜାର ହଜାରସଂଖ୍ୟାରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଗୁଜରାଟ
ପାଇଁ ଏହା କ�ୌଣସି ବଡ଼ କାମ ନୁ ହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୟାସର ବହୁ ତ ବଡ଼
ପ୍ରଭାବ ପଡବ
଼ି ’। ଏହାସହ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ପରିଣତ କରିବା ସହ ଜନଶକ୍ତିକୁ ଉପଯ�ୋଗ କରି 15 ଅଗଷ୍ଟ 2023
ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ସେ ଜ�ୋର ଦେଇଥିଲେ।
ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଚାଷକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଉପାୟ ଆପଣାଇ
ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ: ‘ଯେହେତୁ

କଡ଼ୱା ପାଟିଦାରଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉମିଆ
ମାତା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ 2008ରେ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ
କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ।
2008ରେ ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଧାର କରି ମନ୍ର
ଦି
ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସାମାଜିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମାଗଣାରେ
ମ�ୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍ଏବଂ ଆର୍ଥିକସ୍ତରରେ ଦୁ ର୍ବଳ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ
ମାଗଣାରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଉମିଆ ମାତାଙ୍କୁ କଡ଼ୱା ପଟିଦାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟବ କୁ ଳଦେବୀ ବା ଇଷ୍ଟଦେବୀ
ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂଇଁ ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକେନ୍ଦ୍ର
ତ ହ�ୋଇଛି ତା’ ସହ ଏକ ସାମାଜିକ ଚେତନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ
ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛ।ି ଏଠାରେ 60ରୁ ଅଧିକ କ�ୋଠରି ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ
ଗୁଡଏ
଼ି ମ୍ୟାରେଜ୍ହଲ୍ଏବଂ ଭ�ୋଜନାଳୟ ଖ�ୋଲା ଯାଇଛି।

ଆମେ ମା’କୁ କ�ୌଣସି ବି ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଦେଇ ନଥାଉ
ଠିକ୍ସେହିଭଳି ଆମ ଜମିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର
କରିବା ଉଚିତ ନୁ ହେଁ। ଧରଣୀ ମା’କୁ ରାସାୟନିକ ସାର କବଳରୁ ରକ୍ଷା
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।’ n
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ଦେଓଘର ର�ୋପ୍ୱେ ଦୁ ର୍ଘଟଣା

ଦେଓଘର ର�ୋପ୍ୱେ ଦୁ ର୍ଘଟଣା

ସବୁ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଠିଆ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଯବାନ

ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡରେ ପାହାଡ଼ ଖସିବା ହେଉ ବା କେରଳ ଓ ବିହାରରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ପୁଣି କଶ୍ମୀରର ଝେଲମ ନଦୀ ପାଣିରେ ଫଶିଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଯବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହ�ୋଇ ରହିଛ।ି ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସଥି
ି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଥାଏ ତାହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାପାଇଁ ସେନାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ।
ୁ ବା ପ୍ରାକୃ ତକ
ତାଙ୍କ ସାହସ, ତାଲି ମ ଓ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଦ୍ୱାରା ଲ�ୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ ବଢ଼େ। ଏହିପରି ଏକ ସାହସିକତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଥି
ି ଲା
ଝାରଖଣ୍ଡର ଦେଓଘରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ର�ୋପ୍ଓୱେରେ
୍
ଟ୍ରଲି ଅଟକିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଲ�ୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ
ହେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଠିଆ ହେଲେ ଆମ ଆଇଟିବପ
ି ି ଓ ସେନାର ସଜାଗ ଯବାନମାନେ। ଲଗାତାର 45 ଘଣ୍ଟା
ବିନା ଥକାପଣ, ବିନା କ�ୌଣସି ବାଧାରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଫଶିଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ…

ତ୍ରି

କୂ ଟ ପାହାଡ଼ ଦେଓଘରର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତଥା
ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ଏଠାରେ ଲ�ୋକମାନେ ର�ୋପଓ୍ୱେ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ
ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇଥାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ଏହି ର�ୋପୱେର ତାର ହୁ କରୁ
ଖସିଗଲା ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ର�ୋପୱେ ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଟ୍ରଲିଗଡ
଼ି
ୁ କ
ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଲଟକି ରହିଲା। 48 ଜଣ ଲ�ୋକ ଏଥିରେ ଫଶି
ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ 46 ଜଣ ଲ�ୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହ�ୋଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣାଟି ଏପ୍ରିଲ 10, ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଘଟିଥିଲା । ଦୁ ର୍ଘଟଣା
ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାବେଳେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଥିଲେ ’’ୟୁନଫ
ି ର୍ମ ଉପରେ ଲ�ୋକଙ୍କ
ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛ।ି ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁ ଃଖରେ ଥିବା ଲ�ୋକମାନେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍,ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ
ନିରାପଦରେ ରହିଛ,ି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂ ତନ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହୁ ଏ।’
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡକ
ି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବଳ
ହେଉଛି ଏକ ଦକ୍ଷ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟରୁ
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1500 ଫୁ ଟ ଉଚ୍ଚ, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ
ମଧ୍ୟରେ ଅପରେସନ୍ ଚାଲି ଥଲ
ି ା 45 ଘଣ୍ଟା
ପ୍ରାୟ 1500 ଫୁ ଟ ଉଚ୍ଚତାରେ 18 ଟି ଟ୍ରଲି ର�ୋପୱେରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା
। ର�ୋପୱେ ପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଇଥିବାରୁ
ସେଠାକୁ ପହଞ୍ବ
ଚି ା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ତ
ଥି ରେ
ି ବାୟୁସେନା, ଆଇଟିବପ
ି ି
ଏବଂ ଏନଡିଆରଏଫକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଡକା ଯାଇଥିଲା। ବାୟୁସେନାର ଏମ୍ଆଇ
-17 ଏବଂ ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟରର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରୋନଦ୍ୱାରା
ଟ୍ରଲିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେତୁ ଏହି
ମିଶନ୍ ଆଗରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ପୁଣି ଏ ଭିତରେ ରାତି ହେବା ଯ�ୋଗୁଁ
ଅପରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବି ପଡଥି
଼ି ଲା। କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପରିସ୍ତ
ଥି ି ସତ୍ତ୍ୱେ 45 ଘଣ୍ଟା
ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇବା ପରେ ଯବାନମାନେ ଅତି ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ 10
ଟି କେବୁ ଲ୍ କାରରୁ 35 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ରାଷ୍ଟ୍ର

ନିରାପଦକୁ ଆଣିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ନିକଟରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
କରିବା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହ�ୋଇଥିଲେ। ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର
ଡିଜପ
ି ି ଏବଂ ଗ�ୋଦଡା ସାଂସଦ ନିଶକ
ି ାନ୍ତ ଦୁ ବେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ
ହ�ୋଇଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଏନ୍ଡଆ
ି ର୍ଏଫ୍ରେ ଏସ୍ଆଇ
ଭାନେ ନିଯକ୍ତ
ୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହଥିଲେ, ଯେ, ସେ
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଓଗଡର ଏସଡିଏମଙ୍କଠୁ ସୂଚନା ପାଇବାପରେ
ତୁ ରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଟ୍ରଲିଗଡ
ି ବହୁ ତ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ
ୁ କ
ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିତରଣ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଟ୍ରଲି ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍
ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବାୟୁସେନା
ଦଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମିଳତ
ି ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର
କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍
ୱାଇକେ କନ୍ଦଲକର ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବାୟୁସେନାର
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ
ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କ୍ୟାବ ନିକଟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଲଟଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସାଂଘାତିକ କେବୁ ଲ କାର ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାରେ ଗରୁଡ଼ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସର�ୋଜ ପଙ୍କଜ କୁ ମାର ରାଣା କହିଥିଲେ।

ଦେଓଘର ର�ୋପ୍ୱେ ଦୁ ର୍ଘଟଣା

ପ୍ରଥମେ ସଂକଟରେ ଥିବା ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା
ବ�ୋଲି ସେ କହିଛନ୍।ତି ବାୟୁସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସକୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍।ତି ଆଇଟିବପ
ି ିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା,
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନ�ୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନରେ
ଆଇଟିବପ
ି ି ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ ବର୍ନ
ଣ୍ଣ ା କରିଥିଲେ।
ପାରସ୍ପରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ଦଳର
ଧ�ୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଧ�ୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ
ଦୃ ଢ଼ ମନ�ୋବଳ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡକ
଼ି ପୂରଣ ହେଲେ ହିଁ ସଫଳତା
ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦୁ ର୍ଘଟଣା ପରେ ଦେଓଘରର ଦାମ�ୋଦର ରଜ୍ଜୁ ମାର୍ଗ,
ପାନ୍ନାଲାଲ ଯ�ୋଶୀ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର
କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟ�ୋଜିତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ସେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା
ଆମର ସଂସ୍ତ
କୃ ି ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର
ସାହସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ଦେଓଘର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତଥା ଡେପୁଟ ି କମିଶନର ମଞ୍ଜୁନାଥ
ଭଜନତରୀ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସହଯ�ୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ,
ଦୁ ର୍ଘଟଣାର ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା
ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିପରି ଦୁ ର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ ଏବଂ
ସେଗୁଡକ
ି ର ଯେପରି ପୁନରାବୃ ତ୍ତି ନହୁ ଏ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ
ପଡବ
଼ି । n
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ

ଆମ ଐତିହ୍ୟର
ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିବମ୍ବ
ି
କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଛ
ଁ ନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଇତିହାସ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ନିଜ ଦେଶ ବାବଦରେ ଯେତେ
ଅଧିକ ଜାଣିବେ, ବୁଝବେ
ି , ସେତିକି ଅଧିକ ଠିକଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ବାବଦରେ ନୂଆ ପିଢକ
଼ି ୁ ଅବଗତ କରିବାବେଳେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ, ଜାଗୃ ତ ତଥା ବିଶ୍ୱାସରେ ଭରା ଏକ
ନୂଆ ଭାରତରର ଉଦୟକୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍।ତି ଏହିକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ 14 ଏପ୍ରିଲ୍ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଲ�ୋକାର୍ପଣ
କରିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଦେଶ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛ,ି ସେଠାରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚିତ
ସରକାରଙ୍କ ଯ�ୋଗଦାନ ରହିଛ।ି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହ�ୋଇଥିବା ଶାସନର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିବମ
ି ’୍ବ ’।

ଇ

ତିହାସ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା
ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ କବି ରାମଧାରୀ ସିଂ
ଦିନକର ଲେଖିଛନ୍ତି – ‘‘ପ୍ରୟଦର୍ଶନ ଇତିହାସ କଣ୍ଠମେ,
ଆଜ୍ଧ୍ୱନୀତ ହ�ୋ କାବ୍ୟ ବନେ। ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ କି ଚିତ୍ରପଟି ପର, ଭୂତକାଳ
କା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନେ।।’’ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସାଂସ୍ତ
କୃ କ
ି ଚେତନାରେ ଯେଉଁ
ଗ�ୌରବଶାଳୀ ଇତିହାସ ସମାହିତ, ତାହା କାବ୍ୟ ହ�ୋଇ ଆମ କାନରେ
ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉ। ଏ ଦେଶର ସମ୍ପନ୍ନ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର
ବାତାବରଣରେ ବି ଅବତାରଣ କରିପାରିବା। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା
ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କୁ ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିବା,
ନିଜ ଐତିହ୍ୟକୁ ବୁ ଝବ
ି ା ଏବଂ ତାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ି
ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଏଦିଗରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ
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କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରୁ ଚ�ୋରି ହ�ୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ କଳାକୃ ତ ି ଫେରାଇ
ଆଣିବା ହେଉ, ପୁରୁଣା ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହେଉ କିମବା୍ ନୂ ତନ
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଗତ 7-8 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏ
ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମିଶନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛ।ି
ନୂ ଆ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଏବଂ ଭିତ୍ଭ
ତି ୂ ମିକୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଉଦ୍ଘାନ
କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଭାରତର ବିକାଶ ଛବିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ଗ�ୋଟିଏ
ପଟେ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ଧ
ବି ାନ ଗଠନ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ବର୍ନ
ଣ୍ଣ ା
କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ତ
ଥି ି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱ କିପରି ଭାରତକୁ ନୂ ଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି,
ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ଧ
ବି ାନିକ, ସଂସଦୀୟ

ରାଷ୍ଟ୍ର

ସଂଗ୍ରହାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ...
n

n

n

n

ତିନ୍ମୁର୍ତ୍ତି ଭବନର ବକ
୍ଲ 1କୁ ନବନିର୍ମିତ
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭବନର ବକ
୍ଲ 2 ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ା
ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ଓ ନୂ ଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଏକ ସହଜ ମିଶ୍ରଣ ହ�ୋଇଛି। ଏହି ଦୁ ଇ
କ�ୋଠାରଆୟତନ 15,600 ବର୍ଗ ମିଟରରୁ
ଅଧିକ।
ପ୍ରାୟ 4000 ହଜାର ଲ�ୋକଙ୍କ ଭ୍ରମଣ
ପାଇଁ 43 ଟି ଗ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛ।ି 14ଜଣ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା
ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଜିନଷ
ି ଗୁଡକ
ି ୁ ଏହି
ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥନୀତ କରାଯାଇଛି।
ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଲ�ୋଗ�ୋ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର
ଓ ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମଚକ୍ର। ଏହା
ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାତକୁ ପ୍ରତବିମତ
୍ବି କରୁଛି।
ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରିୟାଲିଟ ି ଏବଂ ର�ୋବଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
ଭାରତର ଦ୍ରୁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚିତ୍ର ଏଠାରେ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳବ
ି । ଅର୍ଥାତ୍ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ

108

ବିଶ୍ୱକୁ ଭରତର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରୟିୟାକୁ ଦର୍ଶାଇବ।
n

n

n

n

ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ସହିତ ସେଲଫି ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସଂଳାପର ବି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛ ି ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟରେ କ�ୌଣସି ଗଛ କଟାଯାଇ
ନାହିଁ କିମବା୍ ଅପସାରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ,
ଦୂ ରଦର୍ଶନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଭାଗ, ସଂସଦ ଟିଭି,
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ମିଡଆ
ି ହାଉସ୍
(ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ), ବିଦେଶୀ ସମ୍ବାଦ
ଏଜେନ୍ସିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି।
ଏଠାରେ ଅଭିଲେଖାଗାରର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର
କରାଯିବା ସହ କିଛ ି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନଷ
ି ,
ଉପହାର, ସ୍ମାରକପତ୍ର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ
ବିଷୟଗତ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

ସଂଗ୍ରହାଳୟର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ 2014 ରୁ ଆଜି
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯ�ୋଗରେ ସମ୍ପାଦନ ହ�ୋଇଛି।
ଏଥିରୁ 50 ଟି ସଂଗ୍ରହାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି।

ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଅବଦାନ ଅତୁ ଳନୀୟ ରହି ଆସିଛ।ି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ହେଉଛି
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ
ଦେଶ ଯେଉଁ ଅତୁ ଳନୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହ�ୋଇଛି ସେସବୁ କୁ ଏଠାରେ
ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ,
ବିଚାର, ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖ�ୋଲିବା ସଦୃ ଶ ହେବ। ଏଠାକୁ ଆସି
ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳବ
ି , ଯେଉଁ ତଥ୍ୟବାବଦରେ ସେମାନେ
ପରିଚତ
ି ହେବେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ�ୌଣସି ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନେବାରେ ସହାୟତା କରିବ।
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ
ଇତିହାସର ମହାନତା, ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧି କାଳ ସହ ଆମେ ଅବଗତ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ

ଏହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଯୁବାପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଭାରତର ତୁ ଙ୍ଗ ନେତୃ ତ୍ୱଙ୍କ
ବାବଦରେ ଜଣାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ
ଦେଶ ପାଇଁ ହ�ୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ
ବାବଦରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିପାରିବ।
ଏହାସହ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣର ପୂରା
ଯାତ୍ରାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ
ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ
ବିଷୟ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ
କ�ୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ତାହାକୁ
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ
ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି।
ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ ସହମତି
ବା ଅସହମତି ହ�ୋଇପାରେ,
ଭି ନ୍ନଭି ନ୍ନ ରାଜନୀତିକ ଧାରା
ହ�ୋଇପାରେ; ହେଲେ
ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ
ଗ�ୋଟିଏ ହ�ୋଇଥାଏ ତାହା
ହେଲା: ଦେଶର ବିକାଶ। ଏହି
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଆଗାମୀ ପିଢକ
଼ି ୁ
ପ୍ରେରି ତ କରି ବ। ଆମର
ଯୁବାବର୍ଗ ଜାଣିପାରି ବେ ଯେ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକଳ
ୂ ପରି ସ୍ଥିତରେ
ି
ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ
କିପରି ଦେଶ ଅଗ୍ରଗତିର
ସାରଥି ହ�ୋଇଥିଲେ ଆଉ ନୂ ଆ
ଭାରତର ନିର୍ମାଣରେ ନିଜର
ଯ�ୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

ମ�ୋତେ ଏ ବିଷୟ ଭାବିଲେ ଗର୍ବ ଲାଗେ। ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବଦରେ ବିଶ୍ୱ ଠିକଣାଭାବେ ପରିଚତ
ି ହେବା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍।ଣ୍ଣ
ଆଜି ଯେତେତବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ନୂ ଆ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି,
ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଭାତରକୁ ଅନେକ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ନଜରରେ ଦେଖୁଛ,ି
ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ବି ନୂ ଆ ଶିଖର ପାଇବାପାଇଁ ପ୍ରତିଟ ି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ।
ଆମ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାଏକ ଗ�ୌରବଭରା କାହାଣୀ
ଯେ, ଆମର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ
ଆସିଥିଲେ। ଦେଶକୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି ଯେ, ଭାରତର ଲ�ୋକତାନ୍ତକ
୍ରି
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଲ�ୋକଟିଏ ବି ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ଅଧିକାର
କରିପାରେ। n
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ଭାରତ-ଆମେରି
भारत-जापान କା 2+2 ସମ୍ମି ଳନୀ

ବିଶ୍ୱ
विश्व

ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରି କା

ସମ୍ପର୍କର ନୂ ଆ ଦଶକ
ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ଏବଂ ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭିତରେ
ସମ୍ପର୍କଯେ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଛି । ଏ ଦୁ ଇ ଦେଶ ଏକାଠି ଶକ୍ତି , ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି,
ମହାକାଶ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯ�ୋଗ କରିବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃ ଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଭାଗିଦାରୀର ଶ୍ରେୟ 2018 ହ�ୋଇଥିବା 2+2
ବ�ୈଠକକୁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ନିକଟରେ ଦୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର 2+2 କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆୟାଜିତ ହ�ୋଇଛି।..।

ଭା

ରତର ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଇତିହାସ ଅନେକ
ବିଷୟରେ ଏକାଭଳି ପରିଦଶ୍ୟ ହୁ ଏ। ଦୁ ଇ ଦେଶ
ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ
କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଗଣତାନ୍ତକ
୍ରି ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି।
1990 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ନୂ ଆ
କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲା ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଲା
ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁ ଇ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ
ହେଲା। ପୁଣି 2014ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସରକାରକୁ ଆସିବା
ପରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଗ୍ରଗତି
ପରିଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଛି। 2018 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ
2 + 2 ବ�ୈଠକ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବ�ୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର
ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନେ ଏହି ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ବ�ୈଠକରେ ଯ�ୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ
ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନକରିବା ସହ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି
34
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ବାଟ ସ୍ଥିର କରିଥାଆନ୍ତି। 11 ଏପ୍ରିଲରେ ଆମେରିକାରେ ଆୟ�ୋଜିତ
ଏହି ପରି ଏକ ବ�ୈଠକରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ
ଏବଂ ବ�ୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆମେରିକାର
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଓଲିଉଡ ଜେ। ଅଷ୍ଟିନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନି
ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଲ�ୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏବଂ
ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟ�ୋଜିତ
ହ�ୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକାର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜ�ୋ ବିଡେନ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।

ଆଲ�ୋଚନାରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି

ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ 2 + 2 କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଉଭୟ ଦେଶର
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବ�ୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ
ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

ବିଶ୍ୱ
विश्व

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେରି କା-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଯେଉଠିଁ
ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା କିଛଦ
ି ଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ କଳ୍ପନା ବି
କରାଯାଇପାରୁନଥିଲା।
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ପରସ୍ପରର ସ୍ୱଭାବିକ ସହଯ�ୋଗୀ। ଏ ଦୁ ଇ ଦେଶ
ମଧ୍ୟରେ ବିଗତ କିଛ ି ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବଡ଼
ି ତା
ଆସିଛ ି ତାହା କିଛ ି ଦଶନ୍ ଧି ପୂର୍ବରୁ କଳ୍ପନା ବି କରାଯାଇପାରୁ ନଥିଲା।
ଆଜି ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଚିନ୍ତା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଘାରିଛ ି ସେତେବେଳେ
ମଧ୍ୟ ଦୁ ଇ ଦେଶ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରହୁ ଛ।ି କିଛ ି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ,
20,000 ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ୟୁକ୍ରେନରେ ଫଶି ରହିଥିଲେ। ବହୁ
ପରିଶ୍ରମ ପରେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ବାହାର କରିବାରେ
ସକ୍ଷମ ହେଲୁ , ତଥାପି ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ମୁଁ ଉଭୟ ୟୁକ୍ରେନ
ଏବଂ ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଫ�ୋନରେ ଅନେକ ଥର କଥା ହ�ୋଇଛି। ମୁଁ
କେବଳ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହିଁ, ବରଂ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ
ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟନ
ି ଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲ�ୋଚନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ
ଦେଇଛି।
ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ- Democracies can Deliver। ଭାରତ-ଆମେରିକା ଭିତରେ
ସମ୍ପର୍କର ଦୃ ଢ଼ତା ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ୍ କୁ ସାର୍ଥକ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ।

ଆଲ�ୋଚନା ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ୟୁକ୍ରେନ ସମେତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିକାଶ
ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ
ସେମାନଙ୍କର ସହଯ�ୋଗର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେନ
ଅବନତି ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିସ୍ତ
ଥି ର
ି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାରସ୍ପରିକ
ପ୍ରୟାସର ସମୀକ୍ଷା କରି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି
ସମୟରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଇବର ସ୍ପେସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେକ�ୌଣସି
ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଆଲ�ୋଚନାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ
ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ନିୟମ ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ
ତଦଜନିତ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ
ପାଳନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦ�ୋହରାଇଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ
ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

ଭାରତ-ଆମେରି
भारत-जापान କା 2+2 ସମ୍ମି ଳନୀ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଡେନ କହିଥଲେ
ି
- ଭାରତ
ସହିତ ପାରସ୍ପରି କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
କରି ବାକୁ ପ୍ରତିଶର
୍ ୁ ତିବଦ୍ଧ
ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସବୁ ବେଳେ ଖୁସି ଆଣେ। ମେ 24 ରେ
ଜାପାନରେ ଆୟ�ୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାକ୍ଷାତ
କରିବରକୁ ଉତ୍ସୁକ ରହିଛ।ି ଆମେ ଦୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି
ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗିତାକୁ ମଜବୁ ତ କରିବା ଏବଂ ଦୁ ଇ ଦେଶ
ମଧ୍ୟରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ
ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ଉଦୀୟମାନ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ 'ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାର୍ଟନରସିପ୍' ବହନ କରନ୍।ତି ରୁଷ
ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରଭାବକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସେନେଇ
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ପରସ୍ପର ସହ ଆଲ�ୋଚନା ଜାରି ରଖିବେ।
ମୁଁ ୟୁକ୍ରେନବାସୀଙ୍କୁ ଭାରତର ମାନବିକ ସମର୍ଥନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ
ଚାହେଁ। ଦୁ ଇଦେଶର ଲ�ୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ପାରିବାରିକ
ବନ୍ଧୁ ତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ ହେଉଛି ଆମ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତାର
କାରଣ। କ�ୋଭିଡ-19 ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆହ୍ୱାନ,
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ
ଚିନ୍ତା ରହିଛ।ି ଏହା ସହ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭିତରେ ମଜଭୁତ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛ।ି

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି- “ଏକ ଦଶନ୍ ଧି ମଧ୍ୟରେ
ଆମେରିକାରୁ 20 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଛ।ି ଆମେ ଚହୁ ଛ
ଁ ୁ ଭାରତର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଆ
ଡି ରେ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଯ�ୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କ�ୋଭିଡ
ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ଭିତରେ ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଛି। ଏହା ଆମର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।’
ଏହି ସମୟରେ ବ�ୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର
କହିଛନ୍ତି, “2 + 2 କଥାବାର୍ତ୍ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର
ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁ ରି ମଜବୁ ତ କରିବା। ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ
ଆମର ସହଭାଗୀତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶବିଶେଷ। ଗତ ଏକ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ‘କ୍ୱାଡ୍’ ବହୁ ତ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରି ନୂ ତନ ଶିଖର ଲାଭ କରୁଛି। ” n
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ବଶ୍ୱ

ଭାରତ-ନେପାଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା

ଭାରତ-ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କ

ସମ୍ପର୍କରେ ନୂ ଆ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ
ନେପାଳ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗଯୁଗର ସମ୍ପର୍କ ରହି ଆସିଛ।ି ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତକ
ି , ଧାର୍ମିକ ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ
ସମ୍ପର୍କ ସହ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁ ଇ ଦେଶ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହିତ ଏହାକୁ ମାଟି-ରକ୍ତର
ସମ୍ପର୍କ ବ�ୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆହୁ ରି ବଢ଼ିଥିବା ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନେପାଳର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ତିନ ି ଦିବସୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ..।

ଯେ

ତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ
ପ୍ରଥମଥର ଶାସନ ସମ୍ଭାଳିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 2014ରେ
ସେତେବେଳେ ନିଜର ବ�ୈଦେଶିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ
‘ପଡ଼�ୋଶୀ ପ୍ରଥମ’ ବିଚାରକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହିକ୍ରମରେ
ପଡ଼�ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ବୃ ଦ୍ଧି ଲାଗି ଯେତେବେଳେ
ଉପମହାଦେଶୀୟ ଦେଶଗୁଡକ
଼ି ୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ
ନେପାଳ ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି 2019ରେ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଶପଥଗ୍ରହଣ ସମାର�ୋହରେ ନେପାଳର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତଗସ୍ତ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁ ରି ମଜଭୁତି ଆଡ଼କୁ
ନେଇଥିଲା। 2015 ରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାରତ
ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ହେଉ ବା କ�ୋଭିଡ୍ ସମୟରେ
ନିଜେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ତ
ଥି ରେ
ି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନେପାଳକୁ ଟିକା ଯ�ୋଗାଇବା
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ହେଉ ଅଥବା ନିକଟରେ ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ
ଛଅଜଣ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ହେଉ
ସବୁ ବିଷମ ପରିସ୍ତ
ଥି ରେ
ି
ପଡ଼�ୋଶୀ ନେପାଳ ସହ ଠିଆ ହ�ୋଇଛି
ଭାରତ। ଭାରତ ନେପାଳର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାର
ହେବାସହ ନିବେଶର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ। ଏପ୍ରିଲ୍ 2 ତାରିଖରେ
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସ୍ରେ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେର
ବାହାଦୂ ର ଦେଓବା ଏବଂ ଭାରତର ପଅଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହ�ୋଇଥିଲା। ଭାରତ-ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିକଶିତ
କରିବାରେ ଦେଓବାଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛ ି ଏବଂ ନେପାଳରେ
ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାରତ ଦୃ ଢ଼ ସାଥି ହ�ୋଇଛି
।ଶେର ବାହାଦୂ ର ଦେଓବା ଭାରତର ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏହା ପଞ୍ଚମ ଯାତ୍ରା।

ବଶ୍ୱ

ଭାରତ-ନେପାଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା

ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କ, ଆମମାନଙ୍କ ପାରି ବାରି କ
ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଳି। ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟକ�ୌଣସି କ�ୋଣରେ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହି।ଁ ଆମ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍ କୃତି, ଆଦାନ
ପ୍ରଦାନର ସମ୍ପର୍କ କାହି କେଉ
ଁ
ଁକାଳରୁ ଏକାଠି ବଢ଼ିଚାଲି ଛ।ି
ଅନାଦିକାଳରୁ ଆମେ ପରସ୍ପରରର ସୁଖଦୁ ଃଖର ସାଥି
ରହିଆସିଛ।ୁ -ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନେପାଳ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଅତୁ ଟ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମୁ ଁହୃ ଦୟରୁ
ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ମ�ୋର ଏଇ ଗସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ
ଆହୁ ରି ମଜଭୁତ କରି ବ। ଭାରତ ସହ ନେପାଳର ସମ୍ପର୍କ
‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍’ଣ୍ଣ ।
ଶେର ବାହାଦୁ ର ଦେଓବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ , ନେପାଳ

ଅନେକ ପୁରୁଣା ବାରାଣସୀ ଏବଂ ନେପାଳ
ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ

ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେର ବାହାଦୂ ର ଦେଓବା
ନିଜ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କାଶି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ସେଠାରେ କାଳ ଭ�ୈରବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ
କାଶି ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା
କରିଥିଲେ। କାଶୀ ଯାତା ସମୟରେ ସେ ଲଳିତା
ଘାଟରେ ଥିବା ପଶୁପତିନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସେଠାରେ
ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ
ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଅଭେିଶେକ
ଓ ଆରତୀ କରିଥିଲେ। କାଶୀରେ ସେ ନେପାଳୀ
ମନ୍ଦିର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଜୀେର୍ଣେ୍ଣାଦ୍ୱାର ପାଇଁ
ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ।

ନେପାଳରେ ରୁପେ ପ୍ରଚଳନ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାର ଉଦ୍ଘାଟନ
n

n

n

n

ଦୁ ଇ ନେତା ମିଳତ
ି ଭାବେ ଭାରତର ଅନୁ ଦାନ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ଜୟନଗର
( ଭାରତ) ଏବଂ କୁ ର୍ଥା ( ନେପାଳ) ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରାବୀହୀ ରେଳସେବା ଉଦ୍ଘାଟନ
କରିଛନ୍ତି।
ଦୁ ଇ ନେତା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ନିର୍ମିତ ନେପାଳର ସ�ୋଲୁ
କରିଡର 132କେଭି ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମଶ
ି ନ ଲାଇନ୍ ଆଉ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ଉଦ୍ଘାନ
କରିଥିଲେ।
ନେପାଳ ସ�ୋଲାର ଆଲିଆନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ୍ ହେଲା।

ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ
n

ଲଗାତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା

ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ମେ’ 2019କୁ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦ୍ୱିତୀୟଥର ଲାଗି ସରକାର ଗଠନ
କରି ଶପଥ ନେବା ସହ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଗଠନ କରିଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସସବରେ ନେପାଳ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଶେଷଥର ପାଇଁ 2018ରେ
ନେପାଳଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ
କାଠମାଣ୍ଡୁ ଠାରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଚତୁ ର୍ଥ ବିମ୍ଟେକ୍
ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯ�ୋଗଦେଇଥିଲେ। ନେପାଳର ସଂସଦରେ
ଆସ୍ଥା ଭ�ୋଟ ଜିତବ
ି ା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ନ�ୋପ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏବଂ ନେପାଳର ପଅଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେର ବାହାଦୂ ର
ଦେଓବା ମିଳତ
ି ଭାବରେ ନେପାଳରେ ରୁପେ କାର୍ଡ଼ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍।ତି

n

n

n

n

ଦୁ ଇ ଦେଶ ରେଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତା ଲାଗି ଚାର�ୋଟି ଚୁ କ୍ତି
ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଲେ।
କଥାବାର୍ତ୍ତାବେଳେ ଦୁ ଇ ଦେଶ ପଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପରିଯ�ୋଜନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ସାଧନ କରାଯିବ।
ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେପାଳରେ ଜଳବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁ ରି
ଅଧିକ ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ସହମତି।
ଦୁ ଇଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୀମାପର ସମ୍ପର୍କକୁ
ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାଲାଗି ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜୟନଗର-କୁ ର୍ଥା
ଳେଲାଇନ୍ର ଆରମ୍ଭ ଏହାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ।
ନେପାଳରେ ରୁପେ କାର୍ଡ ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକ ସମ୍ପର୍କରେ
ଏକ ନୂ ଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନ୍ୟ ପରିଯ�ୋଜନା ଯେମିତ ି ନେପାଳ
ପୁଲିସ ଏକାଡେମୀ, ନେପାଳଗଞ୍ଜରେ ସମନ୍ତ
ୱି ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ, ରାମାୟଣ ସର୍କିଟ
ଆଦି ଦୁ ଇ ଦେଶକୁ ଆହୁ ରି ନିକଟତର କରିବ। n
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କ�ୋଭି ଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ଟିକାକରଣ 185 କ�ୋଟି ପାର

କ�ୋଭି ଡ୍
ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଭାରତର ବିଜୟ
ଯାତ୍ରା
ଯଦିଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କ�ୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଅଭୂତପର୍ବ
ି
ୁ ାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତରେ
ୂ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମକ
କ�ୌଣସି ହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ରୂପରେ କ�ୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ର�ୋକିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ଟିକାକରଣ ଗତିକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରିବା ସହ 18ବରର
୍ଷ ୁ ଅଧିକ ଆୟୁଧାରୀଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡ�ୋଜ୍ ଦେବା
ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଖ�ୋଜିଛନ୍।ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଇରସ୍ର ବଦଳୁଥିବା ରୂପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ଆହୁରି ଶକ୍ତ ହେବ ଏବଂ
କ�ୋଭିଡ୍ ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତ ଲଗାତାର ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ..।

ସ

ମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କ�ୋଭି ଡ ମାମଲା ପୁଣିଥରେ
ବଢ଼ୁଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ପରିସ୍ଥିତ ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ
ରହିଛ।ି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡକ
ି ୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟାଯାଉଛି
ଏବଂ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରାଯାଉଛି। ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ,
ଦେଶବ୍ୟାପୀ କ�ୋଭି ଡ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 18 ଏପ୍ରିଲ
ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 186.54 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି।
12-14 ବର୍ଷ ବୟସର 2.43 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ କିଶ�ୋରଙ୍କୁ
କ�ୋଭି ଡ -19 ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡ�ୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 12-14
ବର୍ଷ ବୟସର କିଶ�ୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ�ୋଭି ଡ୍-19 ଟିକାକରଣ
ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2022ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 15
ରୁ 17 ବର୍ଷ ବୟସର 4.04 କ�ୋଟି କିଶ�ୋରଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ
କରାଯାଇଛି ଏବଂ 5.78 କ�ୋଟି କିଶ�ୋରଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ଡ�ୋଜ
ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ�ୋଭି ଡ -19 ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ
କରାଇବା ପାଇଁ 21 ଜୁ ନ୍ 2021ରୁ ନୂ ତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା
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ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନର ଗତି ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ
କ�ୋଭି ଡ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 18 ଏପ୍ରିଲରେ 11,542 ରେକର୍ଡ
ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2,183ଟି ନୂ ଆ
ମାମଲା ରୁଜୁ ହ�ୋଇଥିଲା। ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 0.03 ପ୍ରତିଶତରେ
ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ହାର 98.76 ପ୍ରତିଶତରେ
ରହିଥିଲା।

ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ କର�ୋନା ମାମଲା ବୃ ଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ
ରହିବାକୁ କହିଛନ୍।ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ
ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମିଜ�ୋରାମକୁ
ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚିଠିରେ କୁ ହାଯାଇଛି ଯେ
କର�ୋନାର ନୂ ତନ ସଂକ୍ରମଣ ବୃ ଦ୍ଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର
ରଖାଯି ବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିର�ୋଧକ
କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯି ବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ,

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

କ�ୋଭି ଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଜୟଯାତ୍ରା

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା, ମାଗଣା ଟିକା
n

n

n

n

ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ
ଅଭିଯାନ। ଆତ୍ମ ନିରର
୍ଭ ଭାକ୍ସିନ୍- ତିନ�ୋଟି ମେଡ୍
ଇନ୍ ଇଣ୍ଆ
ଡି ଟିକା। କ�ୋୱିନ୍ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଲଭ ପଞ୍ଜିକରଣ।
ସାରା ଦେଶରେ 4143 ନୂ ଆ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ
ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏମର୍ଜେନ୍ସୀ ରେସ୍ପନ୍ସ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଧୀନରେ 631
ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଡଆ
ି ଟ୍ରିକ୍ କେୟାର ୟୁନଟ୍
ି
ଭାରତର ପ୍ରତିଟ ି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବଧ
ି ା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ହେଉଛି ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ
ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ( PM-ABHIM) ଦ୍ୱାରା
6418012କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ର
ଜୁ । ( 12
ମେ 2022 ଯାଏ ତଥ୍ୟ) ।

185 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭାକ୍ସିନ୍
ଡ�ୋଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ବା
ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯ�ୋଗ
ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପରି ଛ।ି
ତଥାପି କର�ୋନା ଭାଇରସ୍
ଏଯାଏ ଆମଠୁ ଦୂ ର
ହ�ୋଇନାହି।ଁ ଏହା ବାରମ୍ବାର
ଭି ନ୍ନ ରୂପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛ।ି
ଅବଶ୍ୟ କିଛଦ
ି ନ
ି ଲାଗି ଏହା
ଶିଥଳ
ି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ
ଜଣାନାହି ଁଯେ କେଉ ଁରୂପରେ
ଏହା ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ କରି ବ।
ଏଥିପାଇ ଁପୂରା ସାବଧାନ
ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

କ�ୋଭି ଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ

କ�ୋଭି ଡ୍-19, ଏକ୍ସଇ ପ୍ରକାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପୁଛ।ି ଏହି
ସଂକ୍ରମଣ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ। ଏପରି
ପରିସ୍ଥିତରେ
ି , ସାବଧାନ ହେବା ଏବଂ କ�ୋଭି ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
ଅନୁ ସରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ବ�ୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ
କୁ ହାଯାଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର୍ ଡ�ୋଜ୍

ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ତଥା କ�ୋଭି ଡଥ ଭୂତାଣୁର
ଯେକ�ୌଣସି ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବଲାଗି ସରକାର ଅଠର
ବର୍ଷରୁ ଅଧିକସମସ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ପାଇଁ କ�ୋଭି ଡ୍ ଟିକାକରଣର
ବୁ ଷ୍ଟର ଡ�ୋଜ୍ ଟିକା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍।ତି ଘର�ୋଇ ସ୍ତରରେ 18+
ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିଶେଧକ କ�ୋଭି ଡ୍ ଟିକାର ଡ�ୋଜ୍ ଦେବା
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ
ଅଧିକ ଏବଂ ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଡ�ୋଜ୍ ପରେ 9 ମାସ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି
ସେମାନେ ଏହି ବୁ ଷ୍ଟର ଟିକା ପାଇଁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ବ�ୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ପକ୍ଷରୁ କୁ ହାଯାଇଛି। ଏହି ସୁବଧ
ି ା ସମସ୍ତ ଘର�ୋଇ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ
ଉପଲବ୍ଧ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 60ରୁ
ଅଧିକବୟସର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଟିକାକେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ
ମାଗଣା ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛ।ି ଏହାସହ ପ୍ରଥମ
ଏବଂ ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଡ�ୋଜ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛ।ି
ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର
ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର
ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଏକ ବ�ୈଠକ 1ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ହ�ୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁ ଯାୟୀ ଘର�ୋଇ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
଼ି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟିକାକରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡକ
ି ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
କରିବେ। ଦେଶରେ 18 ବର୍ଷରୁ 59 ବର୍ଷ ବୟସର ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଟିକାକରଣର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କ�ୋଭି ଡ୍-19 ଟିକାକରଣର ମ�ୋଟ
9,674 ଟି ପ୍ରତିଶେଧକ ଡ�ୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

କ�ୋଭି ଡ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର

କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁ ସାରେ ସୁପ୍ରି ମକ�ୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ,
ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଦ୍ୱାରା ଘ�ୋଷିତ
କ�ୋଭି ଡ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଲାଗି ସମୟ
ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁ ସାରେ, କ�ୋଭି ଡ ପୀଡିତଙ୍କୁ
କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ରୁ 60 ଦିନ ଯାଏ
ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପୂର୍ବରୁ କ�ୋଭି ଡ
ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥିବା ର�ୋଗୀଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ଏହାସହ ନିର୍ଦ୍ଦଶେ ଅନୁ ସାରେ ଆଗକୁ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ 90
ଦିନର ସମୟସୀମା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନରେ ଆସୁଥିବା
ଜାଲି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । n
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1857ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ

ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋଚନା କରୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1857ର ସେହି ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ
ମନେ ପକାଉ । ଏହା ଏମିତ ି ଏକ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା ବା ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ
ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାଣବଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଆହୂତ ି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଏହା
ଏମିତ ି ଏକ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଭାରତ ପର୍ବ
ୂ ରୁ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲା। ପ୍ରୟ ଶହେ ବର୍ଷ ପର
ୂ ୁ ଣା କମ୍ପାନୀ ଶାସନକୁ ଏହା ଦ�ୋହଲାଇ
ଦେଇଥିଲା। କାରଣ 10 ମେ1857ରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଏହି ବହ୍ନି ମିରଟରୁ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସବୁ ବନ୍ଧନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ
ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରତିଟ ି ଭାରତୀୟ ଏକାଠି ହ�ୋଇଥିଲେ ଲଢ଼ିବାକୁ , ଦେଶପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାକୁ ..।

ପ୍ର

ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହନ୍ତି, “ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର
ଇତିହାସକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା
ତଥା ଇତିହାସର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହ�ୋଇ ରହିଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ମନେ ରଖେନାହିଁ, ସେ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁ ହେଁ।” 200 ବର୍ଷରୁ
ଅଧିକ ସମୟର ଦାସତ୍ୱ କାଳରେ, ଭାରତର ଇତିହାସକୁ କେତେ ଯେ
ବିକୃତ କରାଯାଇଛି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ହେଲେ ତାହାକୁ ସଂଗଠିତ
ଭାବେ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପରେ ସଜାଇବାପାଇଁ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ
କ�ୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ହ�ୋଇ ନାହିଁ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି
1857ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ଇତିହାସରେ ଏହାକୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ
ଭାବେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର 52 ବର୍ଷ ପରେ, 1909
ମସିହାରେ, ବିନାୟକ ଦାମ�ୋଦର ସାବରକର ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍
ୱାର୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ’ରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ
ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ବୀର ସାବରକର ନଥାଆନ୍ତେ,
ତେବେ 1857ର ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନଥାଆନ୍ତା। ଏହାକୁ
ବି ଆମେ ଇଂରେଜଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣରେ ଦେଖୁଥାଆନ୍ତେ।’
1857ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ସଶସ୍ତ୍ର
ବିପ୍ଳବ ଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବିପ୍ଲବ ଆଉ ଏତେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ପୂର୍ବରୁ
କେବେ ହ�ୋଇ ନଥିଲା। ପଦ୍ମ ଓ ରୁଟି ଏହାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ
31 ମଇ 1857କୁ ବିପ୍ଳବର ଦିନ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ
ଏହାର ଏକ�ୋଇଶି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ମେ’ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହିଦନ
ି ମିରଟ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟରେ ସିପାହୀମାନେ
ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଚର୍ବି କାର୍ଟ୍ରିଜ ବ୍ୟବହାର
କରିବାକୁ ମନା କରିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ସ�ୈନକ
ି ମାନଙ୍କୁ କ�ୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲ
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କରି ଜେଲରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରି
ନଥିଲେ ସିପାହୀ। ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆଉ 85 ସ�ୈନକ
ି ଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଲେ।
ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଇଂରେଜ ଅଫି ସରଙ୍କୁ
ଗ�ୋଟିକ ପରେ ଗ�ୋଟିଏ ହତ୍ୟା କରିଲେ ଭାରତୀୟ ସ�ୈନକ
ି । ସମସ୍ତେ
ଏକ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକାଠି ହ�ୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମଖେ
ୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ସେଠାରେ ଥିବା ମ�ୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୂ ର ଶାହା ଜାଫରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ
ନେତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରି ସମସ୍ତେ ବ୍ରିଟଶ
ି ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ
ଓହ୍ଲାଇଲେ। ମିରଟ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା
ମାତ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲ�ୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯ�ୋଗ
ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏତେ
ବଡ଼ ପ୍ରତିର�ୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଲା। ପେଶୱା ନାନା ସାହିବ,
ତାତ୍ୟା ଟ�ୋପେ, ରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ, ବାବୁ କୁ ଁୱର ସିଂ, ଅଜିମଲ୍
ୁ ଲା ଖାନ,
ବେଗମ୍ ହଜରତ ମହଲଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିପ୍ଳବୀ ଏହି ସଂଗ୍ରାମର
ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ଭାବରେ ଉଭା ହ�ୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିପ୍ଳବର ନିଆଁକୁ
ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦୁ ଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ
ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପ୍ଲବ ଭାରତରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନର
ଯବନିକା ଆଣିଥିଲା। ଏହି ବିପ୍ଳବ ଭାରତରେ ଏକ ନୂ ତନ ଯୁଗର ଜନ୍ମ
ଦେଲା। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ, ସାମାଜିକ
ଏବଂ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ବିପ୍ଳବ ଏକ ସାଧାରଣ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନଥିଲା କି
ଏହା କ�ୌଣସି ତାତ୍କାଳୀକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା। ବରଂ
ଭରତ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ହ�ୋଇଥିବା ଏକ ସୁଚନ୍
ି ତ
ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 90
ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ ।
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ମିରଟର, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା,
ତାହା ଏହି 85 ସାହସୀ ସହିଦଙ୍କ ସ୍ମୃତ ି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି
। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନିଜେ ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁ ଆରୀରେ ସେଠାକୁ
ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ
ଏହିସହୀଦସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
1857 ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମର 165ତମ ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ
ଅମୃ ତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଶୃ ଙ୍ଖଳାରେ ଏଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ତାତ୍ୟା
ଟ�ୋପେ, ଈଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ପାଣ୍ଡେ, ଦୁ ଇ ଭାଇ- ନୀଲାମ୍ବର ଏବଂ ପିତାମ୍ବର
ଓ ପିୟାଲି ବରୁଆଙ୍କ ବଳିଦାନର ଗାଥା…।

ଗରି ଲା ଯୁଦ୍ଧର ମହାନାୟକ ତାତ୍ୟା
1857 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଗଲ
ୁ ବଜାଇଥିବା
ବଡ ନାଁ ଭିତରେ ତାତ୍ୟା ଟ�ୋପେ ଜଣେ। ସେ କେବଳ 1857
ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇ ଥିଲେ ତା
ନୁ ହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ
କରିଥିଲେ। ଦାସତ୍ୱକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ
କରିଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସେ ‘ସ୍ୱାଧୀନତା କ’ଣ ଏବଂ ଏହା ହାସଲ
କରିବା କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଜଣାଇଥିଲେ। 16 ଫେବୃ ଆରୀ
1814ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ତାତ୍ୟା ଟ�ୋପେଙ୍କ ପ୍ରକୃ ତ
ନାମ ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ ରାଓ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୟେଭାଲା
ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହ�ୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପେଶୱା
ବାଜିରାଓ ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ପୁଣେ ଛାଡ଼ି କାନପୁର ନିକଟ ବିଥର
ୁ କୁ ଗଲେ, ପୁଣେର
ଅନେକ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଥି
ଚି ଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ପାଣ୍ଡୁରାଙ୍ଗଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପାଣ୍ଡୁରାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର
ଏବଂ ଗଙ୍ଗଧରଙ୍କ ସହ ବିଥର
ୁ କୁ ଆସିଥିଲେ। ବିଥର
ୁ ରେ, ତାତ୍ୟା ଟ�ୋପେ ନାନା
ସାହେବ ଏବଂ ମ�ୋର�ୋପନ୍ତ ତାମ୍ବେ (ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ପିତା)ଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ
ଆସିଲେ। ସେ ନାନା ସାହେବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ଦେୱାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେନାଙ୍କ
ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ସ�ୈନକ
ି ମାନେ
ଝାନସୀକୁ ଘେରିଗଲେ, ନାନା ସାହେବ ତାତ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ସେନା
ପଠାଇଲେ। ବିଷ୍ଣୁଭଟ ଗ�ୋଡସେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃ ତାନ୍ତ 'ମାଝା ପ୍ରବାସ'ରେ
ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାତ୍ୟା ଟ�ୋପେଙ୍କ ସ�ୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାତ୍ୟା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତପ
ି ାରିନଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ପେଶୱା ଝାନସୀକୁ ଧରି ରଖିବାରେ କରିବାରେ ବିଫଳ
ହେଲେ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କୁ ଝାନସୀ ଛାଡବ
଼ି ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି
ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। କାନପୁର, ଚାରଖରୀ, ଝାନସୀ ଏବଂ କ�ୋଚ ଯୁଦ୍ଧରେ କମାଣ
ତାତ୍ୟା ଟ�ୋପେଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ଦୁ ର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନେ ଚାରଖରୀ
ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପରାସ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲେ। ତାତ୍ୟା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ
ଗ୍ୱାଲିଅରରେ ସଫଳତା ପାଇଲେ। ଗ୍ୱାଲିଅର ଦୁ ର୍ଗକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ବ୍ଟ
ରି ଶ୍
ି ସ�ୈନ୍ୟ ଅଧିକ ଉଗ୍ର ହ�ୋଇ ପୁଣଥ
ି ରେ ଗ୍ୱାଲିୟର ଉପରେ
ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ। ଯେଉଁଠି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟଶ୍
ି ଫୌଜ ନାନା ସାହେବଙ୍କ ପୁତୁରା ରାଓ ସାହେବ
ଏବଂ ତାତ୍ୟା ଟୋପେଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି
ରଖିଥିଲେ। ତାତ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହାପରେ ଅନେକ ବୀରଗାଥା
ଲେଖି ହ�ୋଇ ଚାଲିଲା। ଗ�ୋଟିଏ ପରେ ଗ�ୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ
ବ୍ରିଟଶ୍
ି ସ�ୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇ ଚାଲିଲେ ତାତ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ
ଦେଶର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦମନ ହ�ୋଇ ସାରିଥିଲା, ତାତ୍ୟା
ଅଳ୍ପ କିଛ ି ସ�ୈନ୍ୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପରେ
ଏମିତ ି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ�ୌଶଳକୁ ସେ ଆପଣାଇଥିଲେ ଯାହା ଆଜିବ ି
ସ୍ୱାଧୀନତାବେଳେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ କଥା କହିବାବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ
ଆସୁଛ।ି ଏହା ଥିଲା ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୟଙ୍କର ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି
ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅସମ୍ଭବ ପାହାଡ଼,
ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ, ଉପତ୍ୟକା ଭିତରେ ତାତ୍ୟା ଟ�ୋପେ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଗ�ୋଡ଼ାଇ
ଗ�ୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଖବର କେହି ପାଉ ନଥିଲେ।
କୁ ହାଯାଏ ଯେ ଶିବପୁରୀ ନିକଟ ନରୱାରର ରାଜା ମାନସିଂ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ମାନଙ୍କ
ନିକଟରେ ତାତ୍ୟାଙ୍କ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। 7 ଏପ୍ରିଲ 1859ର
କଥା- ତତ୍ୟା ଶ�ୋଇଥାଆନ୍ତି, ଇଂରେଜ ସ�ୈନ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ।
କୁ ହାଯାଏ ରଣଖ�ୋର ତାତ୍ୟାଙ୍କୁ ଚେଇଁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ଧରିବା ସମ୍ଭବ
ନଥିଲା। ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଲାଗି ସେ ଧରାପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥିଲେ।
15 ଏପ୍ରିଲ 1859ରେ ଶିବପୁରୀରେ ତାଙ୍କର କ�ୋର୍ଟ ମାର୍ଶାଲ୍ ହ�ୋଇଥିଲା।
ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଶିବପୁରୀ ଦୁ ର୍ଗରେ ତିନଦ
ି ନ
ି
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। 18 ଏପ୍ରିଲ, ଅପରାହ୍ନ 4 ଟା ସମୟରେ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି
କମ୍ପାନୀର ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ତାତ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର
ଲ�ୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ
ି ଖ�ୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୁ ହାଯାଏ
ଯେ ତାତ୍ୟା ଫାଶୀ ସ୍ଥଳକୁ ଚଢ଼ିବାପରେ ସ୍ୱୟଂ ଫାଶୀ ଆଣି ନିଜ ଗଳାରେ
ପିନ୍ଥି
ଧି ଲେ। ହେଲେ ଏହି ଫାଶିକୁ ନେଇ ଲ�ୋକକଥା ଭିନ୍ନ ରହିଛ।ି ସେହି
ଲ�ୋକକଥାକୁ ଆଧାରରେ ତାତ୍ୟାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କେବେ ଧରିପାରି ନଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କାହାକୁ ଧରି ଫାଶି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ହେଉ ପଛେ ସେ
ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରମାର ଜଣେ ଚିରସ୍ମଣୀୟ ବୀର। ଆଉ
ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବୀରତା ଇଂରେଜଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଦେଇଥିଲା।
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ଊଦା ଦେବୀ, ଯିଏ 1857 ସଂଗ୍ରାମରେ 30ରୁ ଅଧିକ
ଇଂରେଜ ସ�ୈନକ
ି ଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ମାରି ଥଲେ
ି

ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀଙ୍କ ପରି ଊଦା ଦେବୀ, ଜଣେ ମହାନାୟିକା ଯିଏ 1857
ସଂଗ୍ରାମରେ ବ୍ରିଟଶ
ି ମାନଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁ ର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ,
ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗଭାବକୁ ଆମେ ସେତିକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା
ଦେଇପାରିନାହୁ ଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଞ୍ଚଳର ଉଜରିଆଁ ଗାଁରେ ଏକ
ଗରିବ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହ�ୋଇଥିଲା। ପିଲାଟିବେଳରୁ ସେ ଇଂରେଜ
ଶାସନର ବିର�ୋଧୀ ଥିଲେ। ଏଣୁ ସବୁ ବେଳେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନସିକତାରେ
ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। 1856 ମସିହାରେ, ଇଂରେଜମାନେ ଅୱଧର
ନବାବ, ୱାଜିଦ୍ ଅଲି ଶାହାଙ୍କୁ କ�ୋଲକାତା ନିର୍ବାସନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ
ପତ୍ନୀ ହଜରତ ମହଲଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଦେଇଥିଲେ। କୁ ହାଯାଏ ଯେ ଊଦା
ଦେବୀ ବେଗମ୍ ହଜରତ ମହଲଙ୍କୁ ବ୍ରିଟଶ
ି ମାନଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ
ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦେବାକୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ
ବେଗମ୍ ତାଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବାକୁ
କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଊଦା ଦେବୀ ଆବଧ ସେନାର ଜଣେ
ସ�ୈନକ
ି ମକ୍କା ପାସିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 10 ଜୁ ନ୍ 1857ରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୗର
ଚିନହଟ ସହର ନିକଟ ଇସମାଇଲଗଞ୍ଜରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସେନା
ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ବେଳେ ମକ୍କା ପାସି ଶହୀଦ ହ�ୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ
ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ସାହସ ନ ହରାଇ ମକ୍କା ପାସିଙ୍କ
ସହିଦକୁ ପ୍ରେରଣାଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବ ଉପରେ
ଶହୀଦ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ�ୋଧ ସେ ନେଇଥିଲେ ବ�ୋଲି କେହି କେହି
କହନ୍ତି। 16 ନଭେମ୍ବର 1857ରେ, ଏକ ବିରାଟ ବ୍ରିଟଶ
ି ସ�ୈନ୍ୟବାହିନୀ
ଲକ୍ଷ୍ନୗର ସିକନ୍ଦରବାଗକୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 2 ହଜାର
ଭାରତୀୟ ସ�ୈନକ
ି ସିକନ୍ଦରବାଗରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଊଦା ଦେବୀ
ତାଙ୍କ ସ�ୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସ�ୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପ�ୋଷାକ ପିନ୍ ଧି ସେ ନିଜେ ଦୁ ଇ ହାତରେ
ପିସ୍ତଲ ଏବଂ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଧରି ଏକ ପିପଳ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ସେଠାରୁ
ସେ ପତ୍ର ଗହଳିରେ ରହି ଇଂରେଜ ସ�ୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ
କଲେ। ଶେଷ ଗୁଳଯ
ି ାଏ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ସ�ୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କଲେ।
ଆଉ ସିକନ୍ଦରାବାଗରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯ�ୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। କୁ ହାଯାଏ ଯେ
ଊଦା ଦେବୀ ସ୍ନାଇପର ପରି ଆକ୍ରମଣ କରି 32 ଜଣ ବ୍ରିଟଶ
ି ସ�ୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ତ
ଥି ି ଏମିତ ି ହ�ୋଇଥିଲା ଯେ ତାସ୍ ପରି ଗ�ୋଟିଏ ପରେ

ଗ�ୋଟିଏ ସ�ୈନ୍ୟ ଟଳିପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏହାଦେଖି ବ୍ରିଟଶ୍
ି ସ�ୈନ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ
ଯେ, କେହିଜଣେ ଗଛ ଉପରୁ ଗୁଳି ଚଳାଉଛି। ଆଉ ପରେ ସେମାନେ
ସେହି ଗଛକୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ। ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବଳେ
ଊଦା ଦେବୀଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳବ
ି ାଜିଲା ଓ ସେ ଟଳିପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ
ଗଛ ଉପରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ ଦେହକୁ ଆଣି ସାଞ୍ଜୁ ଖ�ୋଲିଲେ ଦେଖିଲେ ପୁରୁଷଙ୍କ
ବେଶରେ ମହିଳାଜଣେ ଗୁଳି ଚଳାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁ ଇ ହାତରେ ଦୁ ଇଟି
ବନ୍ଧୁ କ ଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଏପରି ସାହସ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କ�ୌଶଳ ଦେଖି
ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ ବି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। କୁ ହାଯାଏ ଯେ ସେତେବଳେ
ବ୍ରିଟଶ୍
ି ଜେନେରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟ�ୋପି ଉତାରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଖାଲି
ସେତିକି ନୁ ହେଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ବ୍ରିଟଶ୍
ି ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା।
ଆଜି ବି ଊଦା ଦେବୀଙ୍କ ବୀରତା ଓ ସହିଦକୁ ନେଇ ଲ�ୋକେ ମନେ ପକାନ୍ତି,
ଲ�ୋକଗୀତ ଗାଇ ସେହି ଭାବନାକୁ ଯୁବାପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦୟ କରିବାକୁ
ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଊଦା ଦେବୀଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ମାତୃ ଭୂମି ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ
ମନ�ୋଭାବ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ
ଏକ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ମଧ୍ୟ 19 ନଭେମ୍ବର 2021
ରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରକ୍ଷା ସମର୍ପଣ ପର୍ବ ପାଳନ ସମୟରେ ବୀରଙ୍ଗନା ଊଦା ଦେବୀଙ୍କ
ବୀରତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ।

1857 ସଂଗ୍ରାମ ବେଳେ ଆସାମରେ ବିଦ୍ରୋହର
ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ପିଆଲି ବରୁଆ
1857 ମସିହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ
ପିଆଲି ବାରୁଆ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଣିରାମ ଦେୱାନଙ୍କ
ସହ ମିଶି ବ୍ରିଟଶ
ି ଶାସନର ମୂଳଦୁ ଆ ଦ�ୋହଲାଇବାକୁ
ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥିଲେ। ପିଆଲି ବାରୁଆ ଜଣେ ସରଳ
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା
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ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଆସାମର ନେତା ପିଆଲି ବାରୁଆ ଏକ
ସ୍ୱାଧୀନ ଆସାମ ପାଇଁ ବ୍ରିଟଶ
ି ଶାସକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ
ଭାବରେ ଆସାମରେ ବ୍ରିଟଶ
ି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ
ଯ�ୋଜନା କରିଥିଲେ। 1857ର ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ
ସେ ବ୍ରିଟଶ
ି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ
ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ

ନୀଳାମ୍ବର ଓ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ଗରି ଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୟଭୀତ
ହ�ୋଇଥିଲେ ଇଂରେଜ
1857 ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କେବଳ , ମିରଟ ବା ଝାନ୍ସୀରେ ସୀମିତ
ରହିନଥିଲା,ଭାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତ ି ଏପରି
ହ�ୋଇଥିଲା ଯେ, ଦେଶର ପ୍ରତିଟ ି କ�ୋଣରେ ଦେଶୀୟ ଜମିଦାରମାନେ
ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗ�ୋଟିଏ ଥିଲା ତାହା ହେଲା
ଇଂରେଜଙ୍କ କବଳରୁ ଦେଶମାତୃ କାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଓ
ସାହସିକତାରେ ଅନେକ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ
ଥିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ସହିଦ ନୀଳାମ୍ବର ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର। ପାଲାମୁ
ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଦୁ ଇ ଭାଇ ଇଂରେଜଙ୍କ ଶାସନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିର�ୋଧ କରି
ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହ୍ନି ଜଳିଲା
ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେରବାର ଓ ଭ�ୋଗତା ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି
ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜାଗିରଦାର ବି ତାଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଲେ। ବାବୁ
କୁ ଅଁର ସିଂହ ବି ଲଗାତାର ତାଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଲେ। ଆଉ ଇଂରେଜଙ୍କ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଲା ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁ ଚି ଇଂରେଜଙ୍କ
ସେନାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ସେନାର ଅନେକ କ୍ଷତି
ହେଲା। ପରିସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ କମିଶନର ଡାଲ୍ଟନ୍ 1858
ଜାନୁ ୟାରୀରେ ପଲାମୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ବଳିଷ୍ଠ ଇଂରେଜ ସେନା ବି
ଆସିଥିଲେ। ଘ�ୋମାଘ�ୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତଥାପି ଦୁ ଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରିବା
ଇଂରେଜଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଡାଲ୍ଟନ୍ ଅନେକ
କ�ୌଶଳ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ମାମଲା ଚାଲିଲା। ଆଉ 35ବର୍ଷ
ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶି ଆଦେଶ ଦେଲେ। 1859 ମସିହାରେ ଏ ଦୁ ଇ
ଭାଇଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ
ି ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଲଟକାଇ ଫାଶି
ଦିଆଗଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମନ�ୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବା। ହେଲେ
ଆଜିବ ି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି। ନୀଳାମ୍ବର ଓ
ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ଗାଁ ଚେମ�ୋଠାରେ ଆଜିବ ି ସେହି ଗଛ ଠିଆ ହ�ୋଇଛି ଯାହାର
ଛାଇତଳେ ବସି ଉଭୟ ଭାଇ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଥିଲେ।

କୁ ହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରିଟଶ
ି ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1857ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର
ଏଇ ମହାନ ବୀର ଦୁ ଇ ଭାଇ, ନୀଳାମ୍ବର- ପୀତାମ୍ବର କେବଳ ପାଲାମୁ
ନୁ ହେଁ, ବରଂ ଆରା, ଭ�ୋଜପୁର, ସୁରଗୁଜା, ରାଞ୍ଚି, ଲ�ୋହର୍ଡାଗା, ଗୁମଲା
ଏବଂ ଚତରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଜନଜାତୀୟ ଗ�ୌରବ ଦିବସ ଅବସରରେ ନଭେମ୍ବର
15, 2021 ଦିନ ରାଞ୍ଚିଠାରେ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ସ୍ମୃତ ି ଉଦ୍ୟାନ ତଥା
ଫ୍ରି ଡମ୍ ଫାଇଟର୍ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ
ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସହ ନୀଲାମ୍ବର-ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ
ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇଛି।

ପିୟାଲି ବରୁଆ ଥିଲେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ
ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଶ୍ଚି ତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ମଞ୍ଜୁର ନଥିଲା
ଆସାମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟଶ
ି ଶାସନକୁ ପ୍ରତିର�ୋଧ କରିବାକୁ ନିବେଦନ
କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କ�ୋଲକାତାରେ
ରହୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ମଣିରାମ ଦେୱାନ, ପିଆଲି ବାରୁଆଙ୍କ
ସହ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ରହି ବିଦ୍ରୋହର ସମସ୍ତ ଯ�ୋଜନା ତିଆରି
କରୁଥିଲେ। କିଛ ି ବଡ଼ ଯ�ୋଜନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା
ସମୟରେ ତାହାର ଖବର ବ୍ରିଟଶ
ି ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ଆଉ
ଇଂରେଜ ପୁଲିସ କଲିକତାରେ ମଣିରାମ ଦେୱାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା
ସହ ପିଆଲି ବାରୁଆଙ୍କୁ ଜ�ୋରହାଟରେ ଗିରଫ କରିନେଇଥିଲେ।
ଫଳରେ ସେ ଯ�ୋଜନାଟି ପଣ୍ଡ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ

ଦେଶଦ୍ରୋହ ଆର�ୋପ ଲଗାଯାଇଥିଲା। 26 ଫେବୃ ଆରୀ 1858ରେ
ଜ�ୋରହାଟଠାରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବିପ୍ଳବର ଏହି କର୍ଣ୍ଣଧାରଙ୍କ ସ୍ମୃତକ
ି ୁ କିନ୍ତୁ ଆଜିବ ି ଆସାମବାସୀ ସ୍ମରଣ
କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 26 ଫେବୃ ଆରୀ ଦିନ ଏକାଠି
ହୁ ଅନ୍ତି। ଆଉ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ସହିଦମାନଙ୍କୁ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ବ୍ରିଟଶ
ି ଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ତଥା ଦେଶର
ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବଳିଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଗ�ୌହାଟୀରେ
ଉଭୟ ମଣିରାମ ଦେୱାନ ଏବଂ ପିଆଲି ବାରୁଆଙ୍କ ପ୍ରତିମର୍ତ
ୂ ୍ତି ସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଛି। n
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ରାଷ୍ଟ୍ର

ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଧାମରେ ପିଏମ୍

ଭାରତ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିଛି
ମା’ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଦେ

ଶର କ�ୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭ�ୋକରେ ଶ�ୋଇବାକୁ ନଦେବା ପାଇଁ
ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। କ�ୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ
ସରକାର 80 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ
ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଜାରି ରଖିଛନ୍।ତି
କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେଁ, ଅନ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ
ବୁ ଝବ
ି ା ଲାଗି ନିକଟ ଅତୀତର ଏକ ଘଟଣା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡବ
଼ି ।
ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଭାରତ କାନାଡ଼ାରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଏକ ଭବ୍ୟମୂର୍ତକ
୍ତି ୁ
କାଶୀ ଫେରାଇ ଆଣିଛ।ି ଆମ ସଂସ୍କୃତର
ି ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରତୀକ
ବିଗତ କିଛବ
ି ର୍ଷ ହେଲା ବିଦେଶରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଧାରା ଚାଲିଛ।ି
ଗୁଜୁରାଟର ଅଦାଲଜରେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଟ୍ରଷ୍ଟର ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା
କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି
ଯେ ଯଦି ଡବ୍ଲୁଟିଏଚଓ ନିୟମକୁ କ�ୋହଳ କରାଯାଏ ତେବେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ
ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପଠାଇବାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆଜି ଭାରତ
କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛ!ି ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଅନୁ ଗ୍ରହରେ
ଭାରତୀୟ କୃ ଷକମାନେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନପର୍
ୂ ଣ୍ଣା ଟ୍ରଷ୍ଟର ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ରହିଛ ି ଅନେକ
ସବ
ି ା
ୁ ଧ

ଆମ ସଂସ୍କୃତରେ
ି ଭ�ୋଜନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ
ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।
ମା’ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭାରତୀୟ କୃ ଷକ
ଅନେକ କାଳରୁ ଦୁ ନଆ
ି ର ଲ�ୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କଥା
ବୁ ଝି ଆସୁଛ।ି ସେତିକି ନୁହେଁ କ�ୋଭିଡ୍ ଭଳି ବିଶ୍ୱ
ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମା‘ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କୃ ପାରୁ
ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ର�ୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଏବଂ
ଗ�ୋକିଲା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଛୁ।
ଗୁଜରାଟର ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଧାମ ଦିବ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି
ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ଆସିଛ।ି ଆଉ ଏବେ ଏହି ତ ତତ୍ତ୍ସ୍ୱକୁ
ଆହୁ ରୁ ବିସ୍ତୃତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଏହି
ଧାମ..।
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ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ 600 ଛାତ୍ରଙ୍କପାଇଁ ରହିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପାନ
ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି 150 ରୁମ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବଧ
ି ା ମଧ୍ୟରେ ଜିପିଏସ୍ସି,
ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ,
କ୍ରୀଡ଼ା କକ୍ଷ, ଟିଭି ରୁମ୍, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବଧ
ି ା ଇତ୍ୟାଦି
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛ।ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ ସାହାୟକ ଟ୍ରଷ୍ଟର ହିରାମଣି
ଆର�ୋଗ୍ୟଧାମର ଭୂମି ପଜ
ୂ ନ

ଜନ ସାହାୟକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହିରାମଣି ଆର�ୋଗ୍ୟ ଧାମର ବିକାଶ କରିବ। ଏଥିରେ
ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା, ଏକ ସମୟରେ 14 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡାୟଲିସସ୍
ି
ବ୍ୟବସ୍ଥା, 24 ଘଣ୍ଟା ରକ୍ତ ଯ�ୋଗାଣ ସହିତ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦିନରାତି ମେଡିକାଲ
ଷ୍ଟୋର୍, ଆଧୁନକ
ି ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ
ଶ୍ରେଣୀୟ ଉପକରଣ ରହିବ। ଆୟୁର୍ବେଦ, ହ�ୋମିଓପାଥି, ଆକ୍ୟୁପେଙ୍କଟର୍,
ଯ�ୋଗ ଥେରାପି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଆଧୁନକ
ି ସୁବଧ
ି ା ସହିତ ଏଠାରେ ଡେ
କେୟାର ସେଣ୍ଟର ବି ଖ�ୋଲାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକତ୍ସା
ି ତାଲିମ, ଟେକ୍ନିସଆ
ି ନ
ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ତାଲିମ ପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
50 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେବ । n

ମିଡିଆ କର୍ଣ୍ଣର
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ଆମ ସଂସ୍ କୃତିକ
ଐତିହ୍ୟ

ବିଶ୍ୱ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀ ଦିବସ (14 ମେ)
ପ୍ରକୃ ତକ
ି ସମ୍ପଦରେ ଭରା ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ। ଏହାର ଅନୁ କୂଳ ଜଳବାୟୁ , ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସୁବସ୍
ି ତୃ ତ
ନଦ ନଦୀ, ହ୍ରଦସବୁ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆସୁଛ।ି କିନ୍ତୁ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ
ଅନେକ ପ୍ରଜାତି କ୍ରମଶଃ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେେ
ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀ
ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଙ୍ଗ। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ’ ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାରରେ
ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବର୍ଷ ଥିମ୍ ରହିଛ ି to Focus on Light Pollution ( ପ୍ରକାଶ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ
ସୁରକ୍ଷା)। ସାମ୍ଭର ହ୍ରଦ, ଜିମ୍ କର୍ବେଟ, ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟ�ୋ ଡାଇଭର୍ସିଟି ପାର୍କ, ଭରତପୁର, ପୁଲିକଟ ହ୍ରଦ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ,
କ�ୋଲେରୁ ହ୍ରଦ, ଭରତପୁରର କେବଳାଦେବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ଭାରତରେ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ
ଅଭୟାରଣ୍ୟ।

Editor
Jaideep Bhatnagar,
Principal Director General,
Press Information
New Delhi|
ନ୍ ୟୁ Bureau,
ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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‘ଅତିଥ ି ଦେବ�ୋଭବଃ’ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଭାବେ
ଗ୍ରହଣ କରୁ। ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଶ-ଦେଶ ଭି ତରେ ସମ୍ପର୍କ ଯ�ୋଡ଼ନ୍ତି
ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ବିନା
ପାସପ�ୋର୍ଟ ଆଉ ଭି ସାରେ ଅନେକ ଦେଶ ବୁଲନ୍ତି, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଓ
ସମୃଦ୍ଧିର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ
ଦାୟି ତ୍ୱ। -ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

