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ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଣୟନ
ଦ୍ୱାରା ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ଭି ତରେ ସମାଜର ସମସ୍ତ
ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରି ବା ଲାଗି ହ�ୋଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆଜି
ନୂ ଆ ଭାରତରେ ସଫଳତାର ଅନେକ ଗାଥା ଲେଖିଛ।ି
.. ଆଉ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତର ଯାତ୍ରାରେ ‘ଅମୃତକାଳ’
ସାଜୁଛି ସର୍ବଜନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକାଳ..।
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ମନକୀ ବାତ୍  ମ�ୋଦୀ 2.0 (35ତମ ଅଧ୍ୟାୟ 24 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022)

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେଉଛି ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କ
ପାଇ ଁଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର, ଏହା ଦେଶର
ଅତୁ ଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଡ଼ୁଛି
ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଅପେକ୍ଷା କ’ଣ ଭଲ ସମୟ ହ�ୋଇପାରେ?
ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦୋ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍।ତି ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଅତୁ ଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ
ଯ�ୋଡ଼ୁଛ।ି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏମିତ ି ସଜାଯାଇଛି ଯେମିତ ି ତାହା କାଲି , ଆଜି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ର କଥା କହିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କର ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ମନ କୀ ବାତ'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତଥା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟଗୁଡକ
଼ି ବିଷୟରେ
ଆଲ�ୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ 7 ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ହାଶ୍ଟ୍ୟାଗ୍#MuseumQuiz ବ୍ୟବହାର
କରି ନମ�ୋ ଆପ୍ ଏବଂ ସ�ୋସିଆଲ୍ ମିଡଆ
ି ରେ ସେହି ପ୍ରଶଗ
୍ନ ଡ
଼ି ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ କଥା
ୁ କ
କହିବାବେଳେ ଗର
ି ଗଣିତ ବିଷୟରେ କ�ୋଲକତାର ଗ�ୌରବ ଟେକ୍ରିୱାଲ୍ଙ୍କ ସହ ବି କଥା ହ�ୋଇଥିଲେ।
ୁ ୁଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ସାର୍ଥକ ଏବଂ ବ�ୈଦକ
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#MuseumMemories ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ - ମେ‘18କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦିବସଭାବେ ପାଳନ
କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ମ�ୋର ଯୁବ ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଇଡିଆ ମ�ୋ ମନରେ ଆସୁଛ।ି ତାହା ହେଲା ଆସନ୍ତା
ଛୁ ଟଦ
ି ନ
ି ମାନଙ୍କରେ କାହିଁକି ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କ�ୌଣସି ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁ ଲିବାକୁ ନଯିବେ? ବୁ ଲିଲାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ
ଅନୁ ଭବ ହାଶ୍ଟ୍ୟାଗ୍#MuseumMemoriesରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ 75 ଅମୃ ତ ସର�ୋବର- ଜଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ
ଅମୃତ କାଳର ଏକ ସଂକଳ୍ପ। ସେଥିଲାଗି ଦେଶରେ ପ୍ରତିଟ ି ଜିଲ୍ଲାରେ75ଟି ଲେଖାଏ ଅମୃତ ସର�ୋବର ତିଆରି କରିବା ଯ�ୋଜନା ରହିଛ।ି
ବାଲ୍ମିକୀ ରାମାୟଣରେ ଜଳ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ – ଆପଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପ�ୋଖରୀ, କୂ ଅ ଏବଂ ହ୍ରଦ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ । ଅମୃତ
ସର�ୋବର ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରାଯିବ। ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ
ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲ�ୋକମାନେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ବହୁ ତ ସଚେତନ ଥିଲେ। ଆମକୁ ସମାନ ଦିଗରେ ପୁନର୍ବାର
ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ�ୈଦକ
ି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା - ଗଣିତ ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ କଦାପି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ନୁ ହେଁ, ଏହାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି
ଆମର ବ�ୈଦକ
ି ଗଣିତ। ସମସ୍ତ ପିତାମାତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ�ୈଦକ
ି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କେବଳ
ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଡିଜଟ
ି ାଲ ଅର୍ଥନୀତି ସଂସ୍କୃତ ି - ଡିଜଟ
ି ାଲ ଅର୍ଥନୀତି ହେତୁ ଦେଶରେ ଏକ ନୂ ଆ ସଂସ୍କୃତ ି ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଗଳିକନ୍ଦି
ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଛ�ୋଟବଡ଼ ସବୁ ଦ�ୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ପଇଠ ବେଶ୍ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି। ଖୁଚୁରା ପଇସାର କ�ୌଣସି
ସମସ୍ୟା ରହୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦନ
ି UPI ଦେୟର ଲାଭ ଅନୁ ଭବ ହେଉଛି।
ଜୀବନକୁ ବଦଳାଉଛି ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି - ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜ ି ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଉଛି। ଆମ ଚାରିପାଖରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ
ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଦେଶ ଦୁ ନଆ
ି ଜାଣିପାରୁଛି। ଅନେକ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଏବଂ ସଂଗଠନ ଏହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। |
ଉତ୍ସବ, ସଂଯମ, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସ�ୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ପର୍ବ- ଇଦ୍ଆସୁଛ।ି ଅକ୍ଷୟ ତୃ ତୀୟ ଏବଂ ଭଗବାନ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ବି ପାଳନ
କରାଯିବ। ବ�ୈଶାଖ ବୁ ଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ବି ଆସିବ। ଏ ସବୁ ଉତ୍ସବ ସଂଯମ, ପବିତ୍ରତା, ଦାନ ଏବଂ ସ�ୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ପର୍ବ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ
ସମସ୍ତେ ଖୁବ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ସ�ୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ , ଶୁଭକାମନା।
କର�ୋନାଠୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ - ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କର�ୋନା ବାବଦରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାସ୍କ ପିନ୍ବ
ଧି ା, ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାତ
ଧ�ୋଇବା ସହ ପ୍ରତିର�ୋଧ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପସବୁ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ ।

'ମନ୍ କୀ ବାତ୍' ପୁରା ଶୁଣିବାକୁ କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ।
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ସମ୍ପାଦକ
ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର
ପ୍ରମୁଖ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,
ପତ୍ର ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ବରି ଷ ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
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ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ଜଗତ ହିତରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ। 27-29

ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ

ଡିଜାଇନର
ଦିବ୍ୟା ତଲ୍ ୱାର, ଅଭୟ ଗୁପ୍ତା

ଶିକ୍ଷା ଓ କ�ୌଶଳ ବିକାଶଦ୍ୱାରା ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ସାକାର। 30-34

ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ସାଜୁ ଛ ି ଭାରତ

13ଟି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରକୁ
ପଢ଼ିବାଲାଗି କ୍କ
ଲି ୍କରନ୍ତୁ।
https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx
ନ୍ୟୁଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ପୁରୁଣା
ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବାଲାଗି କ୍କ
ଲି ୍କରନ୍ତୁ:

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx

ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏଥର
ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେହି ମହାନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀ,
ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ ହତିଆର
କରି ଲ�ୋକଙ୍କ ହୃ ଦୟରେ ଜାଳିଥିଲେ
ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ବହ୍ନି। 76-79

‘ଭାରତ ପ୍ରଥମ’ ନୀତି ସହିତ ବିଶ୍ୱର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଛି ଦେଶ। 35-40

ସଶକ୍ତ କୃ ଷକ ସୁଖୀ ଗାଁ

ଗାଁ-ଗରିବ-କୃ ଷକଙ୍କ ଖୁସି ହ�ୋଇଛି ସଂକଳ୍ପ। 41-48

ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଯ�ୋଡ଼ୁଛ ି ରାଷ୍ଟ୍ର
ନୂ ଆ ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ପୂରଣ। 49-55

ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦଶା ଓ ଦିଶାକୁ ନୂ ଆ ଗତିଶକ୍ତି
ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ବଦଳୁ ଛ ି ଦେଶର ଛବି । 56-62

ରାଜମାତାରୁ
ଲ�ୋକମାତା

ଭାରତର ଇତିହାସରେ ରାଜମାତା ଦେବୀ
ଅହଲ୍ୟା ବାଈଙ୍କ ଅବଦାନର ଗାଥା। 80

ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର କାୟାକଳ୍ପ

ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ମନ୍ତ୍ରସହ ଅଗ୍ରସର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର। 63-64

ନୂ ଆ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମିଳୁଛ ି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ଉଡ଼ାଣ।
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ଇଣ୍ଡିଆ ସଙ୍ଗେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯାତ୍ରା। 65-69

ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର

ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହିତରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। 70-75

Published & Printed by Satyendra Prakash, Principal Director General, BOC on behalf of Bureau of Outreach and
Communication Printed at Infinity Advertising services Pvt.Ltd. FBD-One Corporate Park, 10th floor, New Delhi-Faridabad
border, NH-1, Faridabad-121003, Communication Address : Room No–278, Bureau of Outreach and Communication,
2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003. e-Mail: response-nis@pib.gov.in,
RNI
No. : DELODI/2020/78831
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡି
ଆ ସମାଚାର
| 16-31 ମେ’ 2022 1

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ...
ସାଦର ନମସ୍କାର,
ତୁମେ ଉଠ
ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନ
ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣ
ଏହା ହିଁ ସମୟ, ଉଚିତ ସମୟ। ଭାରତର ଏହା ଅମଲ
ୂ ୍ୟ ସମୟ।
ଲାଲ୍କଲ୍
ି ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଆହ୍ୱାନ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ଭାରତର
ବିକାଶଯାତ୍ରାକୁ ଗ�ୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖର ଲାଭ ଲାଗି ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏଥିଲାଗି 2014ରୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ବିଗତ
ଆଠବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିକାଶଯାତ୍ରାର ମୁଳଦୂ ଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଅମୃତ ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଆଧାର ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ
ଭାରତକୁ ନୂ ଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ�ୌଣସି ବି ସଂକଳ୍ପ ବିନା ଉତ୍ସବରେ
ପୂରଣ ହ�ୋଇ ନପାରେ। ଏଣୁ ଅମୃତ କାଳରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ତ
ଠି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆ ହେଲା
ତାହା ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଗଲା ଏବଂ କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଓ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂ ଆ
ନୂ ଆ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ଶକ୍ତି ସାଜିଛନ୍ତି ଏହାର ଯୁବକ ଶକ୍ତି।
କାରଣ ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁବ ବହୁ ଳ ଦେଶ। ଏଠାରେ ହାରାହାରି ଆୟୁ ହେଉଛି 29। ଯୁବକଙ୍କ
ପ୍ରେରଣାସ୍ରୋତ ସାଜିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବକ�ୋନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ
ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମା’ ଭାରତୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ରହୁ ଥିଲା। ସେ କହୁ ଥିଲେ, ‘ଯେତେଯାଏ ସମ୍ଭବ ଅତୀତକୁ ଦେଖ, ପଛରେ ଯେଉଁ କେବେ
ନଶୁଖିଲା ଝରଣା ବ�ୋହୁ ଛ ି ତାହା ଜଳକୁ ଆକଣ୍ଠ ପିଅ, ତାପରେ ଅଗ୍ରସର ହୁ ଅ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ,
ମହାନ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର’।
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହ�ୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଆଧାର କରି
ଭାରତ ନିର୍ମାଣକୁ ଏକ ନୂ ଆଦିଗ ଦେଇଛି। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ, ବିଗତ ଆଠବର୍ଷରେ ଯେତିକି ବି ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଛି
ସବୁ ଥିରେ ‘ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ’ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହ�ୋଇଛି। ଦେଶପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତାହା
ହେଲା- ଏବେ ଦେଶ ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ କି ଅଟକି ଲଟକି ଅଧା ଅଧୁରା ପ୍ରଗତି କରିବ ନାହିଁ। ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ
କାମ କରିଲେ ଦେଶ ଗଢ଼ିହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯାହାବି କରିବାକୁ ଅଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଚାର, ଭାରତର ସାଧାରଣ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବି ବଦଳାଇ ପାରିଛ।ି ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି ଆଉ ଏହାକୁ ସାକାର କରି ସିଦ୍ଧି
ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛି। ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବ�ୈଭବଶାଳୀ କରିବାର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି,
ତାହାକୁ ଅମୃତ କାଳ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଏହି ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ବର୍ଷରେ ସାତଶହରୁ ଅଧିକ ଯ�ୋଜନାଦ୍ୱାରା ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହ�ୋଇଛି
ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ, ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ବିକାଶ ହାସଲ ହ�ୋଇପାରିଛ ି ଏବଂ ଏଥିରେ କିପରି ଦେଶର 130କୋଟି ଜନତା ଦେଶ ପ୍ରତି
ସମର୍ପିତ ହ�ୋଇ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଭାଗୀ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି। ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା
ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଗ�ୌରବ ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଗ�ୌରବଶାଳୀ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ସହଭାଗୀ ହୁ ଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସୁ ଚିନ୍ତିତ ମତା ମତ 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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(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)

ବର୍ଷ: 2 ସଂଖ୍ୟୋ: 20

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ିଆ

ଚିଠବ
ି ାକ୍ସ

16-30 ଏପ୍ରି�, 2022
(ନିଃଶୁଳ୍କ)

ସମୋଚୋେ

ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏହି ପତ୍ରିକା

#ସବ୍ କୋ ପ୍ରୟୋସ

ି ୍ ୍ -ପ୍ରୋଇଣଭଟ୍
ପବକ

ି ୍ ଣସତୁ
ପୋଟ୍ଷନେଶପ

ପ୍ରକ୍ିୟୋଣେ ପଛଣେ
‘ଜଣେ ବି ଣ�ୋକ ବିକୋଶ
ଚୋ�ି ଶତ ପ୍ରତିଶତ
ପଡିନଯୋଉ’ ଏହି ସି ଦ୍ୋନ୍ତଣେ
ୁ
ବୋ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପଗୁଡିକ
ଣ�ୋକଙ୍କ ପୋଖଣେ ପହଞ୍ି
�କ୍୍ୟଣେ ଆେମ୍ଭ
ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଯ୍ଷ୍ୟଣେ େୂପୋନ୍ତେ
ଚନୋ ପେମ୍ପେୋ ନିେନ୍ତେ
ଆଣ�ୋ
ୋ
ବ
ୋଇଥି
କେୋଯ
କେୁଛି।
ଭୋଣବ ସଫଳତୋ ଅଜ୍ଷନ
| 16-30 ଏପ୍ଡି ଲ, 2022
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13ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ "ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର" ପତ୍ରିକାର 16-30 ଏପ୍ରିଲ
ମାସର କଭରଷ୍ଟୋରିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ "ସବକା ସାଥ୍,
ସାବକା ବିକାଶ" କିପରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇ ଲ�ୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁ ଟାଇଛି
ତାହା ପଢ଼ିଲି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ଚ�ୋରି ହ�ୋଇଥିବା
ଐତିହ୍ୟକୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଗ�ୌରବମୟ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳଲ
ି ା।
ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍, "ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିନଧି
ି ଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରୁ ସମୃଦ୍"ଧି ଏବଂ'
ବଜେଟକୁ ଶକ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହି ପତ୍ରିକା ଯଥାସମ୍ଭବ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ୍।
ଚ�ୌଧୁରୀ ଶକ୍ତି ସିଂ shaktisinghadv@gmail.com

ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଉଥିବା ପତ୍ରିକା

‘ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର’ ମ�ୋର ଜ୍ଞାନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି। ମୁଁ
ଜଣେ ରଦ୍ଦି କ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ 1-15 ଅକ୍ଟୋବର ‘ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ
ସମାଚାର’ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲି। ପ୍ରଥମତଃ କଭର ଦେଖି
ମ�ୋ ମନରେ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏହି
ପତ୍ରିକାର ସବୁ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିଲାପରେ ମନ କୁ ଣ୍ଢେମ�ୋଟ
ହ�ୋଇଗଲା। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ
ମ�ୋର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା।
ଅଭିଷେକ କୁ ମାର ଶର୍ମା,
abhisheksharma2412001@gmail.
com

ପତ୍ରିକାକୁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା
କରେ

‘ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର’ ପତ୍ରିକାଟି ଅନେକ
ସୂଚନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପତ୍ରିକା।
ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ରୂପାୟନ
ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏହା ସୂଚନା
ଦେଉଛି। ପତ୍ରିକାରେ ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନା
ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା।
ମୁଁ ପତ୍ରିକାକୁ ସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହେ।
laxmandayatar@yahoo.in

ଛାତ୍ରଙ୍କ ଲାଗି କାମରେ ଆସିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗରୁମନ୍ତ୍ର

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପର୍କିତ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଲି। ଏ ବୟସରେ ତାଙ୍କର
ଫି ଟନେସ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର। ତାଙ୍କର ନମ୍ର ଜୀବନଶୈଳୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ
କ�ୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ଦେଖି ମ�ୋର ହୃ ଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ
ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ଅଜବ ଆକର୍ଷଣ ଥିବା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଦେଇଥିବା ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯ�ୋଗୀ ହେବ। ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ।
ଶ୍ରୀଗ�ୋପାଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
shrigopal6@gmail.com

ସୁଚାରୁରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍

ଭାରତ ପରି ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ
ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ତେବେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁ ଲାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବି, କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟସବୁ କୁ
ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଜି ଦୁ ନଆ
ି ର ମହାନ ଶକ୍ତିମାନେ ଭାରତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଓ ପ୍ରଶଂସା
ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଲେ ଭାରତ ଏକ ସୁପର ପାୱାର ଏବଂ ର�ୋଲ ମଡେଲ ହ�ୋଇପାରିବ। ‘ନ୍ୟୁ
ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର’ ପରି ଏକ ଚମତ୍କାର ପତ୍ରିକା ନିୟମିତ ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଦଳକୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ।
ପି ପ୍ରେମା, prof.prema@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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120 କାରବାର

କ�ୋଟି ୟୁ ପିଆଇ
ଉତ୍ସ: MyGov

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବୋପରି
ସଂକଳ୍ପରେ ସଶକ୍ତ
ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର

‘ଯେବେ ଯ�ୋଜନା ରୂପାୟନ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି ହୁଏ, ଦେଶରେ ପ୍ରଗତି ଆସେ’
ଜଣେ ଯୁଗଦ୍ରଷ୍ଟା ତଥା ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଣେତା ଭାବେ ପରିଚୟ ହାସଲ
କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନିଜର ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେତୁ ‘ନୂଆ
ବିଶ୍ୱାସ ସହ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ’ର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ବଡ଼
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ସଫଳତାପର୍ବ
ୂ କ ପରିଣାମରେ ପହଞ୍ଚାଇବା
ହ�ୋଇଛି ବିଗତ ଆଠବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ମଳ
ୂ ମନ୍ତ୍ର। ଜନଭାଗିଦାରୀ ଓ
ଜନସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଶାସନର ମନ୍ତ୍ରଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସରକାର ପ୍ରତିଟ ି
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ହେବାରେ ସୁଖଦ ଗ�ୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ
ବିଚାରସହ ନୂଆ ଯ�ୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଉ, ବା ପର୍ବ
ୂ ଯ�ୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ହେଉ, ଏପରି ପ୍ରାୟ 700ରୁ ଅଧିକ ଯ�ୋଜନା, ମିଶନ
ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ପ୍ରତିଟ ି ଲ�ୋକର ଜୀବନରେ ସହଜ
ଅନୁ ଭବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷରେ, ଅମୃ ତକାଳକୁ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ସଙ୍ଗେ ଯ�ୋଡ଼ି ନୂଆ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି
ଦେଶର ଅଗଣିତ ଜନଗଣ...।
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ଥ

କିବା, ହାରିବା, ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିବା ବା ଉଦାସ ହ�ୋଇ ବସିବା ଯାହାକୁ ମଞ୍ଜୁର ହୁ ଏନାହିଁ, କଠ�ୋରରୁ ଅଧିକ କଠ�ୋର
ଆହ୍ୱାନକୁ ଯିଏ ସମ୍ମୁଖୀନ ହ�ୋଇପାରେ, ବିପଦ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିର ସୁଯ�ୋଗ ଖ�ୋଜିପାରେ- ସେ ହେଉଛି
ନୂ ଆ ଭାରତର ପରିଚୟ। ଏଠି ଥକିବା, ଅଟକିବା, ଲଟକିବା ନୁ ହେଁ, ବରଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ପ୍ରଗତିର ମାପକାଠି
ହ�ୋଇଥାଏ। ଏପରି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ତାହାର ଫାଇଦାକୁ ସମାଜର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା,
ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ ଦଶକ ପରେ ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇପାରୁ ନଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ହ�ୋଇଛି। ଖାଲି
ସେତିକି ନୁ ହେଁ, ତାହା ସଫଳତାର ନୂ ଆ ଇତିହାସ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସ୍କାର ତଥା ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ହେତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ପୁଣି କେବେ ଏହିପରି ସଂସ୍କାରର ମୁଳଦୂ ଆ ପଡ଼ିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାତ୍ର ଆଠବର୍ଷ
ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଭାରତ ଶାସନର ଡ�ୋରିକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ, ସେବେଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲ�ୋକଙ୍କ
ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଶାସନପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗିଦାର କରାଯାଇ ଦେଶରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶରେ ସାତଶହରୁ ଅଧିକ ଯ�ୋଜନା ସଂଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣକୁ ଆଧାରକରି ନୂ ଆ
ଯ�ୋଜନା ତ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଣା ଯ�ୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
଼ି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଓ
ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି।
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ବିଗତ ଆଠବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ
କରିଛ ି ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ ବିଶ୍ୱନେତା ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ
ଆସିଛ।ି ଋଷ-ୟୁ କ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟରେ ମଧ୍ୟ ‘ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା’ ଭଳି
ମିଶନ ଚଳାଇ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ
ହ�ୋଇଛି ଭାରତ। ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ଆୟ�ୋଜିତ କ�ୋପ-26 ବ�ୈଠକରେ
ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡକ
ି ର ସ୍ୱର ହ�ୋଇ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ, ବିମ୍ଟେକ୍,
ଜି -20 ପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫ�ୋରମରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ
କରିଛ।ି ‘ବସୁଧ�ୈବ କୁ ଟୁମ୍ବକମ’ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଭୂତ ଭାରତ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ
ପଡ଼�ୋଶୀ ତଥା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାରେ ଆଗକୁ
ଆସିଛ।ି କ�ୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମେଡିସନ୍
ି 
ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ,
ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ସମ୍ବଳ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ
ମେଡିସନ୍
ି  କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ଭାରତ। ଗତ କିଛବ
ି ର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତର
ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି, ତେଣୁ
ପ୍ରତିଟ ି ଯ�ୋଜନାରେ ଦେଶର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଏବଂ ରାଜନ�ୈତକ
ି
ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣରୁ ନୁ ହେଁ ବରଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି
ବିକାଶର ଯ�ୋଦ୍ଧା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ “ସାବକା ସାଥ,
ସାବକା ବିକାଶ, ସାବକା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସବ୍କା ପ୍ରୟାସ” ଆହ୍ୱାନ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଦେଶ ତଥା ସମାଜର ବିକାଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହ�ୋଇଛି।
ସମୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାତି, ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ଯ�ୋଜନା
ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଜାତି, ଧର୍ମରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ସମାଜର
ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ଆଖିରେ ରଖି ‘ସର୍ବଜନ ହିତାୟ ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ’
ମନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।
ଆପଣ ମହିଳା, ଶିଶୁଙ୍କ କଥା କୁ ହନ୍ତୁ କି ଯୁବାବର୍ଗ, କୃ ଷକ ହେଉ ବା ଗରିବ,
ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି ବା ଜନଜାତି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହୁ ଅନ୍ତୁ ଅବା ପୁଣି ସଂଖ୍ୟା
ୂ ତ
ଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ- ଏମିତ ି କ�ୌଣସି ବି ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ଯ�ୋଜନା ସହ ଯ�ୋଡ଼ା ଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
଼ି
କଥା କହିବା ତେବେ ସମସ୍ତ ଯ�ୋଜନା ଯେମିତ-ି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କି ମ୍
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍-ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ,
ଉଜ୍ଜଳା, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ୍, କିସାନ୍ ସାମ୍ମାନ ନିଧି, ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା,
ସ୍ୱନିଧି ଯ�ୋଜନା, ‘ୱାନ ନେସନ୍-ୱାନ ରେସନ’ କାର୍ଡ, ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ,
ନୂ ତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏକ ନିଯୁକ୍ତି
ପରୀକ୍ଷା, ମିଶନ୍ କର୍ମଯ�ୋଗୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ପାସପ�ୋର୍ଟ ସେବା, ଶ୍ରମ
ସଂସ୍କାର, ମାଲିକାନା, ପିଏଲ୍ଆଇ, ଭାରତମାଲା ପ୍ରଭୃତି ଯ�ୋଜନାରେ
ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ-ପର�ୋକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହ�ୋଇଥିବା ବର୍ଗ ହେଉ ବା ଅଞ୍ଚସବୁ କୁ ଏବେ
ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗେଇଚାଲିଛ ି ନୂ ଆ ଭାରତ। ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସହ
ଦଳିତ, ପଛୁ ଆ, ଆଦିବାସୀ, ତଥା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ
ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି
ଯେ ସମାଜର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ ବା ବର୍ଗ ଯେମିତ ି
ବାଦ୍ ନପଡ଼ନ୍ତି; କ�ୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତ ି ବାଦ୍ ନପଡ଼ିବ ତାହାକୁ
ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର
ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଦେଶର ପଛୁ ଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡକ
଼ି ୁ ଅଗେକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗତ
ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତ ହେଉ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ବାବା ସାହେବଙ୍କ ବାଚାରଧାରା
ମୂଳରେ ସମାନତା ଅନେକ
ରୂପରେ ନିହତ
ି । ସମ୍ମାନରେ
ସମାନତା, ଆଇନରେ ସମାନତା,
ଅଧିକାରରେ ସମାନତା,
ମାନବୀୟ ଗରି ମାର ସମାନତା,
ସୁଯ�ୋଗର ସମାନତା- ଏମିତି
ଅନେକ ବିଷୟକୁ ବାବା ସାହେବ
ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକଥର
ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା
କରି ଥଲେ
ି
ଯେ, ଭାରତର
ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରମାନେ
ସମ୍ବି ଧାନକୁ ପାଳନ କରି , ବିନା
ଜାତି, ଧର୍ମ ଭେଦଭାବରେ ଶାସନ
ଚଳାଇବେ। ଆଜି ସରକାରଙ୍କ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯ�ୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ
ବିନା କ�ୌଣସି ଭେଦଭାବରେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା ଅଧିକାର
ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଥିବା
ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

କିମ୍ବା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଜାମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ ସମେତ ସମଗ୍ର ହିମାଳୟ
ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂ ଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ
କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ୍ ହ�ୋଇ ନୂ ଆ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ
ସାରଥୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶ
ଅଙ୍କୁର�ୋଦ୍ଗମ ହ�ୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି
କରୁଛି।
ଦେଶର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡକ
଼ି ୁ ପଛୁ ଆ ଜିଲ୍ଲା କହି ବିକାଶର ତଳ
ସ�ୋପାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆମେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡକ
଼ି ର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ
ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଲୁ। ଏହି
ଯ�ୋଜନରେ ଦେଶର 110 ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ�ୋଷଣ,
ସଡ଼କ, ର�ୋଜଗାର ସହ ଯ�ୋଡ଼ା ହ�ୋଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡକ
଼ି ୂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ
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ଆଜି ଭାରତ ପାଖରେ ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଆମକୁ
ଖାଲି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ସହ
ଯ�ୋଡ଼ି ମଜଭୁତ କରି ବାକୁ ହେବ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ
ସେତେବେଳେ ଆସି ବ, ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ
ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗି ଦାରୀ ରହିବ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ( ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବା ଅବସରରେ)

ମ�ୋ ‘ଭରତର ଅବଧାରଣା’ କେବଳ
ସହିଷ୍ଣୁତା ଆଧାର କରି ନାହି,ଁ ବରଂ ଏହା
ବିକାଶର ବିବଧ
ି ତାକୁ ସମନ୍ତ
ୱି ଭାବେ
ବୟାନ କରେ, ଯେଉଥି
ଁ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବ୍ୟକ୍ତି ର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ।
‘ଭାରତର ଅବଧାରଣା’ର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର
ସୃଜନ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା।
ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ’ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ’ର
ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ବିଜୟ କେବଳ ସତ୍ୟର ହି ହ�ୋଇଥାଏ।
ଁ
ମୁ ଁଏମିତି ଏକ ଭାରତ ପାଇ ଁପ୍ରତିବଦ୍ଧ,
ଯେଉଠାରେ
ଁ
କ�ୌଣସି ବର୍ଗ, ଜାତି ବା
ପନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନହ�ୋଇ ନ୍ୟାୟ
ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ା ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କଙ୍କୁ
ତ୍ୱରି ତ ଓ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଏ।
ଏମିତି ଏକ ଭାରତ ଯେଉଠିଁ ଅନ୍ୟାୟ
ଲାଗି କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ନୀତିଗତ ବ�ୈଧତା
ନଥିବ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଗର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡକ
଼ି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡକ
଼ି ସହ
ତାଳକୁ ତାଳ ଦେଇ ଯେମିତ ି ଅଗ୍ରସର ହେବେ ସେଥିଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ
ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥନୀତିରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଓ ସମାଜବାଦକୁ ନେଇ ଅନେକ
ଚର୍ଚ୍ଚା ପୂର୍ବରୁ ହ�ୋଇଛି, ହେଲେ ଭାରତ ‘ସହକାରବାଦ’ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଉଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଗଠନ
କରାଯାଇଛି।
ବାସ୍ତବରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଭାରତ ପରି ଲ�ୋକତାନ୍ତ୍ରିକ
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏମିତ ି ହେବା ଉଚିତ
ଯେଉଥିରେ ସେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାଗ ନେଇପାରିବ ଏବଂ
ନିଜର ବିକାଶକୁ ଅନୁ ଭବ କରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ପାଇଁ
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରାର ପ୍ରୟାସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା
ଲ�ୋକସାମର୍ଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇ ପାରିବେ।
ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହନ୍ତି, ବିଗତ ଆଠବର୍ଷ
ଭିତରେ ଅନେକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ
ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ରାଜନୀତିକ ସ୍ୱଭାବର ନୁ ହେଁ, ବରଂ ଜନନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ
ଦିଏ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଥିବା ଲ�ୋକଟିଏ।
ସାଧାରଣରୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲାଗି
ମ�ୋର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଏହାର ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ।

ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିଦ୍ୱାରା ବଦଳୁ ଛ ି ଭାଗ୍ୟ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
଼ି ର ସଫଳତା ପଛରେ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି
ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ଯ�ୋଜନାରେ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏଥିରୁ ସହଜରେ
ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଯ�ୋଜନା କରାଯାଉଛି ତାହା
ସମାଜର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ
ଓ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ନୂ ଆ ଭାରତର ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ଏପରି ଆୟୁ ଧ
ସାଜିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ସୁଧାର, ବିଜୁଳ,ି ରେଳପଥ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର
ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ, ଟିକସ ପାରଦର୍ଶିତା, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର- ଏକ ଟିକସ, ସ୍କି ଲ୍
ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କୃ ଷକ ଓ ମହିଳାଙ୍କ
ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପଦକ୍ଷେପ , ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଦଶନ୍ଧି ଧରି
ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
଼ି ଏମିତ ି ରୂପରେ ସାକାର ହେଉଛି, ଯାହା
ପୂର୍ବରୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲା। ମାଇନସ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହୁ ଥିବା
ଲଦାଖରେ ନଳରୁ ଜଳ ପାଇବା ହେଉ ଅବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀହେତୁ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭ�ୋଗୁଥିବା ଆସାମରେ ବ�ୋଗିବଲ୍
ି  ବନ୍ଧ
ନିର୍ମାଣ ହେଉ ଅଥବା, ଗାଁଗାଁରେ ର�ୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ, ବିଜୁଳ,ି ସଡ଼କ
ସୁବଧ
ି ାର ବିସ୍ତାର, 11 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଶକୁ
ଖ�ୋଲା ଶୌଚରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, 43 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ

ବର୍ଷ

ଖ�ୋଲି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍  ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ୍ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନଥିଲା, ତାହା ଏବେ
ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି। ଏବେ ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 50
କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା ମାଗଣାରେ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି। 11 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃ ଷକଙ୍କୁ ଦୁ ଇ ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ରାଶି କିସାନ୍ସମ୍ମାନ ନିଧି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଆମ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ହବ୍ରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ
ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି। ଫଳରେ 34ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶ ଏକ ନୂ ଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି
ପାଇଛି। ସବୁ ବେଳେ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଇନ�ୋଭେସନ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାଲାଗି
ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡକ
଼ି ରେ ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡକ
଼ି ୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁ ନକ
ି ର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼କୁ
ମୁହାଁଇବା, ବ୍ରୋଡ�ୋ-ବ୍ରୁ -ରିୟାଙ୍ଗ ଭଳି ଶାନ୍ତି ଚୁ କ୍ତି, ପୂର୍ବୋତ୍ତରରେ ପ୍ରଥମଥର
ପାଇଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଓ ରେଳ ନେଟ୍ୱର୍କ ସଂଯ�ୋଗ କରିବା, ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରରେ
ଧାରା 370 କୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିବା, ଟ୍ରିପଲ୍ତଲାକ୍ର ଅନ୍ତ, ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ
ରକ୍ଷା ସହ ଅଯ�ୋଧ୍ୟାରେ ରାମମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଟ ଉନ୍କ୍ତ
ମୁ କରିବା,
କ�ୋଭିଡ୍ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ
କରି ଏହାକୁ ସାକାର କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ
ପାରମ୍ପରିକ ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂ ଆ ଭାରତ ଗଠନରେ ଭାଗିଦାରୀ କରାଇଛି।

‘ପ୍ରଗତି’ରୁ ବିକାଶର ନୂଆ ରାସ୍ତା
‘ପ୍ରଗତି' ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ପ୍ରକଳ୍ପ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାୟନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏହା କେବଳ
ଦୁ ର୍ନୀତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିନାହିଁ, ବରଂ କୃ ଷକ, ଆଦିବାସୀ, ଗରିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ତ
ୱି ବିକାଶର ସୁଫଳକୁ ଦୂ ରଦୂ ରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ହେବା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେତୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ
ରାଜ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ତଥା ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କ�ୋଟି
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗ�ୋଟିଏ ପରେ ଗ�ୋଟିଏ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ
ଲ�ୋକସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବ�ୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
‘ପ୍ରଗତି’ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋ-ଆକ୍ଟିଭ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଏବଂ ଟାଇମଲି ଇମ୍ପ୍ଲେମେଣ୍ଟେସନ୍
(PRAGATI) ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯ�ୋଗୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଦୁ ଇ ସରକାରଙ୍କ
ପରସ୍ପର ସହଯ�ୋଗ ଫଳରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ପଡ଼ିରହିଥିବା ଅନେକ
ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
଼ି ର
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ନିଜେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 2015ଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସମାନ ବ�ୈଠକ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା
କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 39 ଟି ବ�ୈଠକ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ
14.82 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା 311 ଟି
ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3.41 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର 71
ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ ଅଗେଇ ଚାଲିଛ।ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ସହିତ ତୁ ରନ୍ତ
ଆଲ�ୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରାଯାଉଛି।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

2014ରୁ 8 ବର୍ଷଯାଏ ବିକାଶମୂଳକ
ଯ�ୋଜନା ଲାଗି 91ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ
ହ�ୋଇଛି। 2004ରୁ 2014 ଭି ତରେ 49.2
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ�ୋଇଥିଲା।

ନୂଆ ପରମ୍ପରା ରଚୁ ଛି ଭାରତ
ଆଜି ଦେଶର ରୀତିନୀତି ବଦଳି ଏଠାରେ ନୂ ତନ ପରମ୍ପରା ଉଭା
ହ�ୋଇଛି। ଏହା କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ
ହେତୁ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦ୍ରୁ ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗରିବଙ୍କ
ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ
ଜୀବନଧାରଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଜି ଏକ ବାସ୍ତବତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ କନିଷ୍ଠ
ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। କାରଣ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଦ୍ଧେକଙ୍କ
ହାରାହାରି ବୟସ 27 ବର୍ଷରୁ କମ୍। ଏହି ପିଢ଼ି ପାଖରେ ଅଭିନବ
ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆକାଂକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶକୁ ନୂ ତନ ଶିଖର ଦେବାର ଆଗ୍ରହ
ମଧ୍ୟ ରହିଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନୂ ଆ ଭାରତ ମନ୍ତ୍ର ହେତୁ ବିଶ୍ୱର
ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବଦଳୁ ଛ।ି ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା ଭାରତ କାହିଁକ?
ି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତ ି ବଦଳିଛ;ି ବିଶ୍ୱ କହୁ ଛ ି - ଭାରତ
କାହିଁକି ନୁ ହେଁ? ଏହା ହେଉଛି ନୂ ତନ ଭାରତ ଯାହାକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ, ଯେତେବେଳେ
ଏବେ ଯଦି କ�ୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା ହେଉଛି, ତାହାର
ଫଳାଫଳ କଣ ହେବ ତାହା ଆଗରୁ ଆଲ�ୋଚନା ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ କେଉଁ ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯିବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ
କ’ଣ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଗ୍ରୀମ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜନେତାମାନଙ୍କଠାରୁ
ଅଲଗା କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି
ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଯେ କ�ୌଣସି ଯ�ୋଜନାକୁ ରୂପାୟନ କରିବା
ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅନୁ ଶୀଳନ କରନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁ ଯାୟୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ କରାଯାଇଥିବା
ଯ�ୋଜନା ଶତପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଛି।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯ�ୋଜନାରେ ଭାରତ ଯ�ୋଡ଼ ନୀତି
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ସେ ଦେଶ ନିଜକୁ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ନୂ ତନ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗକୁ
ବଢ଼ିଥାଏ। ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛ।ି ଅର୍ଥାତ୍
ଆମକୁ ନୂ ତନ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ନବନିର୍ମାଣକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମୃତ
ମହ�ୋତ୍ସବ ବର୍ଷରୁ ଅମୃତ କାଳର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ନୂ ଆ ଭାରତ ସୃଷ୍ଟିର ସମୟ।
ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଭାରତକୁ ଏମିତ ି ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରହିଛ ି ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିଟ ି ନାଗରିକ ଗର୍ବ ଅନୁ ଭବ କରିବ। ଏଥିଲାଗି
2014 ମସିହାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ମୂଳଦୁ ଆ
ପଡ଼ିଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନୀତି ଯ�ୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ
ପାରମ୍ପରିକ ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛ।ି ଅଟକିବା, ଲଟକିବା ବା ଭଟକିବା
କାମ ଆଉ ହେଉ ନାହିଁ। ଫାଇଲକୁ ଚାପିଦେବାର ସଂସ୍କୃତ ି ପ୍ରାୟ ଲ�ୋପ
ପାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଟ ି ମିଶନ, ସବୁ ସଙ୍କଳ୍ପକୁ ଲ�ୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।
ଏବେ ଦେଶରେ ଏମିତ ି ଏକ ସରକାର କାମ କରୁଛି, ଯିଏ ସବୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଯ�ୋଡ଼ିବା ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ରହିଛ,ି ଏକ ଭାରତ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କଥା କହୁ ଛ,ି
ଭାରତ ଯ�ୋଡ଼ ପାଇଁ ସଂଳକ୍ପ ନେଉଛି।

ଅମୃ ତ ସଙ୍କଳ୍ପ: ଜନ ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ଜନ ଭାଗିଦାରୀ
ଜନ ଭାଗିଦାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସାବକା ବିଶ୍ୱାସ
ଏବଂ ସାବକା ପ୍ରୟାସର ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ଆଉ ତା’ ପରେ ଗ�ୋଟିଏ ପରେ
ଗ�ୋଟିଏ ଯ�ୋଜନା ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରେରିତ ହ�ୋଇ ଭାରତର ନବନିର୍ମାଣ
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଲାଗିଛ।ି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଏବଂ ଲ�ୋକାଲ୍ ପାଇଁ
ଭ�ୋକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛ ି ଏବଂ ସବୁ ଥିରେ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ
ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
଼ି ୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଛ।ି
ବାସ୍ତବରେ, ପିଏମ
ମ�ୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁ ଝବ
ି ା ହେଉଛି ସବୁ ଠାରୁ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସରକାର ହେଉ ଅବା ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ କ�ୌଣସି
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯ�ୋଗ
କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ ହୁ ଏ,
ସେତେବେଳେ ସେ ଯ�ୋଜନାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବାଲାଗି ରଣନୀତି ଉପରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ
କିଛ ି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କର�ୋନା ବିପତ୍ତି ସମୟରେ
ମଧ୍ୟ ଏମିତ ି ଉଦାହରଣ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ସାରା
ବିଶ୍ୱ ଏହି ମାହାମାରୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଭାରତ ସେତେବେଳେ
ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅଭିଯାନ। ଏହା ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ
କରିଥିଲା। କାରଣ କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟାବହତା ହେତୁ ସେମାନେ ଘରେ
ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଟ ି ଲ�ୋକ ନିଜର ସୀମିତ ସଂସାଧନ
ଭିତରେ ଜୀବନକୁ କେମିତ ି ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିଲାଗି ସୁଯ�ୋଗ
ଖ�ୋଜୁ ଥିଲା। ଭାରତର ସରକାର 25 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା
କରିଲେ ତ 26 ତାରିଖରୁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି 1.7
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଲେ। ଏହା ହିଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୀତି ଏବଂ
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ଆମର ବିଚାରଧାରା ଦେଶ
ହିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ଆମେ ସେଇ
ବିଚାରଧାରାରେ ବଢ଼ିଛ ୁ ଯେଉଠାରେ
ଁ
‘ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ’ ହେଉଛି ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏହା
ଆମର ବିଚାରଧାରା ଯେ, ଆମକୁ
ରାଜନୀତିର ପାଠ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିରେ
ପଢ଼ାଯାଏ। ଆମ ରାଜନୀତିରେ
ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସର୍ବୋପରି । ଆମକୁ
ରାଜନୀତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଭି ତରୁ
କ�ୌଣସି ଗ�ୋଟିକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆମକୁ ସଂସ୍କାର ମିଳଛ
ି ି ଯେ, ଏଥିରୁ
ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିକୁ ବାଛିବା ଏବଂ
ରାଜନୀତି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରଖିବା।
ମ�ୋତେ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଯେ, ଆମ
ବିଚାରଧାରା ‘ସବ୍ କା ସାଥ, ସବ୍ କା
ବିକାଶ, ସବ୍ କା ବିଶ୍ୱାସ, ସବ୍ କା
ବିଶ୍ୱାସ’ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଛ।ି
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବର୍ଷ

ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମ�ୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ଏକ ଉଦାହରଣ।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତର ସୁନେଲି ଚିତ୍ର
ଗତ ଆଠବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଅନେକ ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ
କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି ଉଜ୍ଜଲାଠାରୁ
ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯାଏ ସମସ୍ତ ଯ�ୋଜନା ବାବଦରେ ଆଜି ଦେଶର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲ�ୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
଼ି ରେ
ଖର୍ଚ୍ଚ ଗତି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେଗୁଡକ
଼ି ଠିକଣା ସମୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ବହୁ ତ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ ଆଗକୁ
ବଢ଼ୁଛି। ତଥାପି ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହ�ୋଇ ନାହିଁ। ଦେଶକୁ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ
ହେବ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଭାରତ 'ଅମୃତ କାଳ'ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛ,ି
ଯେଉଁଠାରେ 100% ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, 100% ପରିବାର ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟ, 100% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ, 100%
ଯ�ୋଗ୍ୟ ପରିବାକୁ ଉଜ୍ଜଲା ସଂଯ�ୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛ।ି ସରକାରଙ୍କ ବୀମା
ଯ�ୋଜନା, ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କି ମ୍, ଗୃହ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଭୃତି ସହ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ
ଯେପରି ତାହାର ଫାଇଦା ପାଇବେ ସେଥିନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ
ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଫୁ ଟପାଥରେ ବସି ସାମଗ୍ରୀ ବିକନ୍ତି,
ସେମାନେ ସ୍ୱନିଧି ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ
ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶରେ ‘ସବୁ ଘରେ ଜଳ’ ମିଶନ ପାଇଁ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ
କାମ ଚାଲିଛ।ି ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ବିଗତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 9

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପାଖରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯେଗେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚି
ପାରିଛ।ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 75 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଆଧୁନକ
ି
ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀ ନେଟୱାର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଏଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ ଆଗେଇଚାଲିଛ।ି ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 2014 ପରେ, କେବଳ ଦେଶର
ରାଜନୀତିରେ ନୁ ହେଁ, ଶାସନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଧ୍ୟ
ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛ।ି ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦୃ ଢ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ସେ
ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ
‘ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ’ ହିଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିର ଭାଷାରେ
ରାଜନୀତିର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ
ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଲାଭ କରିଛ।ି ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଏହିଗୁଣ
ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା
କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସିଛ।ି କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର
ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ବଳ ଦେଇ ଆସିଛ।ି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସେହି ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ଅଭିଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ
ଯାହା ନୂଆ ଭାରତର ନିର୍ମାଣରେ ଦେଉଛନ୍ତି ମହତ୍ତ୍ୱପର୍ଣ୍ଣ
ୂ ଯ�ୋଗଦାନ...।n
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର

ନିରାମୟ ଭାରତ

ସଶକ୍ତ ଭାରତ

ସ୍ୱା

ସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସଫଳତା ଏବଂ
ସମୃଦ୍ଧିର ଆଧାର। ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ବା
ପରିବାର; ସମାଜ ଅବା ରାଷ୍ଟ୍ରର
ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳ ଆଧାର ପାଲଟିଥାଏ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
କରାଯାଇଛି। କ�ୋଭିଡ ଭଳି ମହାମାରୀ
ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୃ ଣମୂଳସ୍ତର ସହ ଜଡ଼ିତ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ
ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯାହାର
ସୁଫଳ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛ।ି

ଆରମ୍ଭ

ଅକ୍ଟୋବର 2016

ପରି ବାର ହେଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ସମାଜ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ
କର୍କଟ ର�ୋଗ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା। ଏହା ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ
ଓ ମାନସି କ ସ୍ତରରେ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ଦଏ
ି । ସେଥିଲାଗି
ବିଗତ 7-8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ
ସରକାର ସାତଟି ବିଷୟ ବା ଆପଣ କହିପାରି ବେ
ସପ୍ତଋଷିଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ., ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (ଆସାମରେ 7ଟି କର୍କଟ
ଡାକ୍ତରଖାନାର ଉଦଘାଟନ ସମୟରେ)।

ପ୍ରଗତି

ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଜନଔେଷଧି ପରି ଯ�ୋଜନା ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 8,700

ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଖ�ୋଲାଯାଇଛି । ଲାବ୍ରିଏଜେଣ୍ଟକୁ
ଛାଡ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଔଷସ ସହ 1600 ରୁ ଅଧିକ ଔଷଧ
ଏବଂ 250 ସର୍ଜିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଲ�ୋକଙ୍କ ଔଷଧ କିଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା। ବଜାର ମୂଲ୍ୟର
ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 1.25 କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ପ୍ରତିମାସରେ ଏଠାରୁ
50ରୁ90 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ମୂଲ୍ୟରେ ଜେନେରିକ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଔଷଧ କିଣଛ
ୁ ନ୍ତି। 2018 ରୁ ମାତ୍ର 1ଟଙ୍କାରେ ସାନିଟାରୀ
ଏବଂ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ଯ�ୋଗାଇବା ଏବଂ ର�ୋଜଗାରର ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି
ନ୍ୟାପକିନ୍ ବିକ୍ରି ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।

ଏଠାରେ ମିଳୁଛି 50 ରୁ90 ପ୍ରତିଶତ
ଯାଏ ଶସ୍ତା ଜେନେରି କ ଔଷଧ

କରିବା।
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10,500

ଜନ ଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସାରା
ଦେଶରେ 2025 ସୁଦ୍ଧା
ଖ�ୋଲାଯିବ, ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର
ମାଲି କଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି।

ଆରମ୍ଭ:

23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018

ଏବେ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ
କାରଣରୁ ଅଟକୁନାହି ଁ
କାହାର ଚିକତ୍ସା
ି
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: 10 କ�ୋଟି 74 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର
50 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର
ମାଗଣା ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର
ଏବଂ ଇ-ସଞ୍ଜୀବନୀ ଓପିଡି
ଆରମ୍ଭ

2018 ଏବଂ 2020

ଘର ପାଖରେ ଏବଂ ଘରେ
ବସି ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର
ମାଧ୍ୟମରେ 30 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଟେଲିମେଡିସନ୍
ି ପରାମର୍ଶ।
ଏଠାରୁ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତୁ : esanjeevaniopd.
inକୁ ଲଗ୍ଇନ୍କରି ସବିଶେଷ ସୂଚନା
ପାଇପାରିବେ। 20 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା, 3 ଲକ୍ଷ
16 ହଜାର ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାଉନସେଲିଂ ଏହା
ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

ଆରମ୍ଭ

ଆୟୁଷମା୍ ନ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ଯାୟୀ,
ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା 17.90 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆୟୁଷମା୍ ନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି। 3.28 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ
ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
ଏବେ ପ୍ରାୟ 27,300 ଘର�ୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ
ଡାକ୍ତରଖାନା ସଂଯୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ,
ଏହି ଯ�ୋଜନରେ 141 ପ୍ରକାରର ଏମିତ ି
medical procedures ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ
କରାଯାଇଛି, ଯାହା କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅକ୍ଟୋବର 2019 ରୁ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଯ�ୋଜନାର
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ 46.7 ପ୍ରତିଶତ
ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା।

ପ୍ରଗତି
ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ ଅଧୀନରେ 2018 ରେ
ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିଲା। 29 ଏପ୍ରିଲ 2022 ସୁଦ୍ଧ ଏଭଳି
1.18 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଖ�ୋଲା ଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ
1.02 କ�ୋଟି ନିରାମୟ ଅଧିବେଶନ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ 85.63 କ�ୋଟି ଲ�ୋକ
ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର
2022 ସୁଦ୍ଧା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
଼ି ର ସଂଖ୍ୟା
1.58 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଛି। 2020ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା
ଟେଲି ମେଡିସନ୍
ି ସେବା ଇ-ସଞ୍ଜୀବନୀ ସହିତ
1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର
ସଂଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଛି। ଇ-ସଞ୍ଜୀବନୀ ସାରା
ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 90,000 ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକତ୍ସା
ି
ଯ�ୋଗାଉଛନ୍ତି।

ଜୁଲାଇ, 2014

ଯ�ୋଜନା

ଜାତୀୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ

ସେହି ଔଷଧ, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ- ମଧୁମେହ
ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ ଶସ୍ତା ହେଲା।
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ମଧୁମେହ, ହୃ ଦ୍ର�ୋଗ, କର୍କଟ ଭଳି ର�ୋଗର ମହଙ୍ଗା
ଔଷଧ ହେଉ କି ଏବଂ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିର�ୋପଣର ମୂଲ୍ୟ
ହ୍ରାସ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକତ୍ସା
ି ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା।

ମେଡିକାଲ୍ ଉପକରଣ ପାର୍କ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଜନା
ଅବଧି

2020-2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଚିକତ୍ସା
ି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର
ଉତ୍ପାଦନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି
କରି ବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ଉପକରଣ
ଶିଳ୍ପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଯ�ୋଗ ଏବଂ
ଘର�ୋଇ ବଜାରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚିକତ୍ସା
ି
ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା।
ଭାରତରେ ମେଡିକାଲ୍ ଉପକରଣ ଶିଳ୍ପ
ମୂଲ୍ୟ 5 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ
ଅଧିକ, ଯେଉଁଥିରେ 80-90 ପ୍ରତିଶତ
ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମେଡିକାଲ୍
ଉପକରଣଗୁଡକ
ି ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଏପ୍ରିଲ 2020
ଠାରୁ ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି
ଏବଂ ସୂଚତ
ି କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି 16ଟି
ରାଜ୍ୟରୁ ଆବେଦନ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା
ପାଇଁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି । ଯ�ୋଜନା
2024-2025 ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

400

କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ
ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ପାର୍କ
ପ୍ରମ�ୋସନ ସ୍କି ମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେଉଛି

ପ୍ରଗତି
106 ଆଣ୍ଟି-ଡାଇବେଟିକ ଏବଂ ହୃ ଦ୍ର�ୋଗ
ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହ�ୋଇଛି, ଷ୍ଟେଣ୍ଟସ୍
ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ପ୍ରତିର�ୋପଣ
ମୂଲ୍ୟ, ଅକ୍ସି-ଗ୍ଲୁକ�ୋ- ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମନିଟର,
ନେବୁ ଲାଇଜର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2019ରେ
42 ଟି କର୍କଟ ର�ୋଧକ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି।

8400

କ�ୋଟି ସଞ୍ଚୟ ହ�ୋଇଛି,
ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଔଷଧ ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍
ଉପକରଣ ମଲ
ୂ ୍ୟ ହ୍ରାସ
କରିବା ଦ୍ୱାରା।
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ପ୍ରଗତି

ଏଠାରୁ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତୁ : mera.pmjay.
gov.in ରେ ଯ�ୋଜନା ୱେବସାଇଟ ଏବଂ
ଟ�ୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 14555, 1800-111565ରୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରିବ।

ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଗତି

ପିଏମ୍ଜେଏୱାଇ- ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ

ଯ�ୋଜନା

ଯ�ୋଜନା

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ବର୍ଷ

ଆରମ୍ଭ

25 ଅକ୍ଟୋବର 2021

ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତି ଭୂମିରେ
ସଂସ୍କାର ସମୟ

ଯ�ୋଜନା

ପିଏମ୍ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ମିଶନ

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ଲକଠୁ ନେଇ ଉପରଯାଏ ସମସ୍ତ
ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ।
n

n

ପିଏମ୍ମାତୃ
पीएम
मातृବନ୍ଦନା
वंदना ଯ�ୋଜନା
योजना
ପ୍ରଗତି

n

ଗତବର୍ଷ ବାରାଣସୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି ଯ�ୋଜନାର
ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଥିବା ଯ�ୋଜନା ଭିତରୁ
ଏହା ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି
ସଂସ୍କାର ଯ�ୋଜନା। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 64 ହଜାର କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ।

ଯେଉ
ଁଯ�ୋଜନାସବୁ
योजनाएं
जिन्होंने
ରଚିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
स्वास्थ्य
क्षेत्र मेंକ୍ଷେତ୍ରରେ
लिखी
ପରି ବର୍ତ୍ତन
ନର
परिवर्त
कीକାହାଣୀ
कहानी…

15 ବିଏସ୍ଏଲ୍- 3 ନିଦାନ
ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀ, 33 ର�ୋଗର ଲକ୍ଷଣ
ବିଶ୍ଳେଷଣ-ପୂର୍ବାନୁ ମାନ କ୍ଷମତା ବିକଶିତ
କରିବା।
12କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ କ୍ରିଟିକାଲ୍
କେୟାର ବ୍ଲକ୍ନିର୍ମାଣ। 1800 ଅତିରକ୍ତ
ି
ବେଡ୍। 4 ନୂ ଆ ଭାଇର�ୋଲ�ୋଜି ଆଞ୍ଚଳିକ
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ। 17,788 ଗ୍ରାମୀଣ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖ�ୋଲିବ।

मातृ
वंदन योजना
की शुଆରମ୍ଭ
रूआत2016
2016 मेंମସି
हुईହ।ା 1ମେ’ 1
ମାତୃ ବନ୍ଦନା
ଯ�ୋଜନାର
ତାରି
ଖରେ2017
ହ�ୋଇଥିଲା।
ସବୁ
ୁ ଏହାमेंଦେଶର
जनवरी,
से देश के2017ର
सभी जिलों
यह योजना
ଜିଲ୍ଲାରେ
ଏହାଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ
लागू
है। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
इसके तहतହ�ୋଇଛି
गर्भवती। महिलाओं
की सुरक्षित
ମହି
ଳ
ାଙ୍କ
ସୁ
ରକ୍ଷି
ତ
ଡେଲଇଭରୀ
ଏବଂ
ସ୍ତନ୍ୟପାନ
डिलिवरी कराने और स्तनपान कराने वाली को
କରାଉଥିବା
ପ�ୋଷଣ
ଲାଗି रुपए
5 ହଜାର
अच्छा
पोषणମହି
देनଳे ାଙ୍କ
के लिए
5 हजार
दिएଟଙ୍କା
जा
ସହାୟତା
ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଉଛି
।
ଆଜି
ଦେଶଣ
650
रहे हैं। आज देश के 650 जिलों में इस योजना का
ଜିଲ୍ଲାରେउठाने
ପ୍ରାୟ ଦୁवाली
ଇ କ�ୋଟି
ମହିଳकी
ା ଏହି
फायदा
महिलाओं
संखଯ�ୋଜନାର
्या करीब दो
ଲାଭ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। 2018ରୁ 2020 ଭିତରେ ଏହି
करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2018 से 2020 के मध्य इस
ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା 1.75 କ�ୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମୁଦାୟ
योजना के तहत 1.75 करोड़ पात्र लाभार्थियों को कुल
5931.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
5931.95 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

602

ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରିଟିକାଲ୍କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ୍
ବ୍ଲକ୍ନିର୍ମାଣ ହେବ। ୟୁପିର 75 ଜିଲ୍ଲାରେ
କ୍ରିଟିକାଲ୍କେୟାର ବକ୍
୍ଲ ତିଆରି ହେବ।

ଆରମ୍ଭ

27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021

ଯ�ୋଜନା

ଆୟୁ୍ ଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ହେଲ୍ ଥ ମିଶନ

ଏବେ ସବୁ ନାଗରି କଙ୍କ ପାଇ ଁନିଜସ୍ୱ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରି ଚୟ ପତ୍ର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଗ�ୋଟିଏ
କ୍ଲିକ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା।
ଏମିତ ି ନେବେ ଲାଭ: ଅଫି ସଆ
ି ଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ndhm.gov.in
କୁ କ୍ଲିକ୍କରି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାତା ତିଆରି କରିପାରିବେ।
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ପ୍ରଗତି
15ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ
ଏହା ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ। 6 ରାଜ୍ୟରେ ପଇଲଟ୍
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ଏହାକୁ
ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ ପରି ଏହା
ଏକ ହେଲଥ କାର୍ଡ ହ�ୋଇଥାଏ. ଯେଉଁଥିରେ
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ
ମହଜୁ ଦ ହ�ୋଇଥାଏ।

21,50,71,056
ଲ�ୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାତା
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ସାରେ
ଖ�ୋଲା ଯାଇଛି, 20
ଏପ୍ରିଲ୍2022 ସୁଦ୍ଧା।

ବର୍ଷ

ଜାତୀୟ ପ�ୋଷଣ ଅଭି ଯାନ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ,
2018ରେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯ�ୋଜନାର ନାମ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ମିଶନ୍
ଥିଲା, 2018 ରେ ଏହାର ନାଁ ପ�ୋଷଣ ଅଭିଯାନ
ଦିଆଯାଇ ବହୁ ତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଶିଶୁ ଜନ୍ମ
ହେବାର ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ
ଦିଆଯାଉଛି। ଛଅବର୍ଷ ଯାଏ ପିଲା, ଗର୍ଭବତୀ
ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା
ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପ�ୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାକୁ
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2030 ସୁଦ୍ଧା
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାକୁ ସମାପ୍ତ
କରିବାକୁ ଭାରତ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛ।ି ଏଥିପାଇଁ
ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ଚାଉଳ
ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଟିବି ମୁକ୍ତ ଭାରତ

ଦୁ ନଆ
ି ର ଫାର୍ମାସୀ ଭାରତ

ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ 2030 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ
କରିବାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାବେଳେ ଭାରତ
ଏଥିପାଇଁ 2025 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ।ି ତିନବ
ି ର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ 12,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସହିତ ଏକ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।

n

n

ମ୍ୟାଲେରି ଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତ
ଦେଶରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ ମ�ୋଦୀ
ସରକାର ଜୁ ଲାଇ 2017ରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିବାରଣ
ପାଇଁ National Strategic Plan for
Malaria Elimination 2017-22 ଆରମ୍ଭ
କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ
କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ,
ଛତିଶଗଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦିଆଯାଇଛି। 2016 ରେ, ସରକାର National
Framework for Malaria Elimination
2016-2030 ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

n

ଭାରତ ଜେନେରିକ୍ଔଷଧ
ଉତ୍ପାଦନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଗୁଆ।
ବିଶ୍ୱବଜାରରେ ଭାରତର 20%
ଅଂଶୀଦାର।
12% ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ
2020-21ରେ ଭାରତର
ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଉଦ୍ୟୋଗ 50
ବିଲିୟନ ଡଲାରପାର କରିଛ।ି
200ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ଉଚ୍ଚ
ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ପଠାଉଛି
ଭାରତ।

ଯ�ୋଗ ପାଲଟିଲା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ
ପ୍ରଥମବର୍ଷରେ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲେ,
ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କେବଳ ଦେଶ ନୁ ହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ
ମଧ୍ୟ ରହିଛ।ି ଆୟୁ ଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସକ୍ରିୟତା ହେତୁ ଆଜି ଯ�ୋଗ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ
ହେଉଛି। ନିଜକୁ ଚାପମୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାପାଇଁ
ଦେଶରେ ଯ�ୋଗ କରୁଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ
ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେଁ,
ଯ�ୋଗ ତାଲିମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଅ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି
ହ�ୋଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 177 ଟି ଦେଶରେ ଯ�ୋଗ ଅଭ୍ୟାସ
କରାଯାଉଛି।

ଆରମ୍ଭ

ଯ�ୋଜନା

ମିଶନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷ

ଡିସେମ୍ବର 25, 2014

ପ୍ରଗତି

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4.10 କ�ୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ
କରାଯାଇଛି। ଫେବୃ ଆରୀ 2022ରେ
ଇଣ୍ଟେନସିଫାଏଡ୍ ମିଶନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷ 4.0 ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ବାର୍ଷିକ 3 କ�ୋଟିରୁ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର
ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ 2.6 କ�ୋଟି ଶିଶୁଙ୍କୁ
ପିଲାମାନଙ୍କର 100% ଟିକାକରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ସର୍ବଭାରତୀୟ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ
କେମିତ ି ପାଇବେ ଲାଭ: ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଅଙ୍ଗନୱାଡି
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛ।ି
କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଗଣା ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି।

କେହିବି ମା’ ଅବା ଶିଶ ୁ ଯେମିତି
ଟିକାକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ନହେବେ..

12

ଟି ର�ୋଗ ପାଇଁ ଟିକା
ମିଶନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷରେ
ଦିଆଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ସହି ସଂଖ୍ୟା
7 ଥିଲା।
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗରରେ ହେବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲୋବାଲ୍
ସେଣ୍ଟର ଫର ଟ୍ରାଡସ
ି ନ
ି ାଲ୍ମେଡିସନ
ି

ପାରମ୍ପରି କ ଚିକତ୍ସା
ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁ ନଆ
ି ର

ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଛି ଭାରତ

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ
କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2014ରୁ ଆୟୁର୍ବେଦ, ଯ�ୋଗ ଏବଂ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକତ୍ସା
ି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକୀକୃ ତ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୁଷ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଉଦ୍ୟମ ଯ�ୋଗୁଁ 2015 ରୁ 21
ଜୁ ନକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ
19 ଏପ୍ରିଲରେ ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗରଠାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ
ସହଯ�ୋଗରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଫର ଟ୍ରାଡସ
ି ନାଲ
ମେଡିସନ
ି ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଆମେ ଜୀବନର
ଅମୃତ ଭାବରେ ବୁ ଝୁ। ଚାରି ବେଦ ପରେ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଭାବେ
ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ସେତିକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥାଉ’।

ମେଡିକାଲ୍ ଶିକ୍ଷାର
ରୂପ ପରି ବର୍ତ୍ତନ

n

n

n

8 ବର୍ଷରେ, ଆୟୁଷ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 200କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା ହ�ୋଇଛି 780। 435 ନୂ ତନ ଆୟୁଷ
ଡାକ୍ତରଖାନା ଖ�ୋଲିଛ ି । ଏବେ ଭାରତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 3859।
29951 ଆୟୁର୍ବେଦ, ହ�ୋମିଓପାଥି ଏବଂ ୟୁନାନି ଔଷଧ
ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୁଷ ଡିସପେନସାରୀଗୁଡକ
ି ସାରା ଦେଶରେ
ସକ୍ରିୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର
ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
2022ରେ ଆୟୁଷ ନିରମା୍ ଣ ଉଦ୍ୟୋଗ 1 ଲକ୍ଷ 40 ହଜାର
କ�ୋଟିକୁ ପହଞ୍ଚିଛ।ି ଏବେ ସମୁଦାୟ ଆୟୁଷ ବଜାର ଆକାର
ହେଉଛି 18 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଯାହା 2027 ସୁଦ୍ଧା 50% ବୃ ଦ୍ଧି
ହେବ ବ�ୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 2014 ବେଳକୁ ଏହା 3
ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ କମ୍ ଥିଲା।

ସି ଟ୍ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ରେ 75%
ଏବଂ ପ�ୋଷ୍ଟଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ରେ 93% ବୃଦ୍ଧି

ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସି ଟ୍

2014
2022*

51,348
89,875

ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସି ଟ୍

2014
2022*
ମେଡିକାଲ୍ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଗତ ଆଠ ବର୍ଷରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ
ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍କଲେଜରେଥିବା ଅଧା ସିଟ୍ରେ ସରକାରୀ ମେଡିକଳ୍କଲେଜ୍ଭଳି ଫି ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ମେଡିକଳ୍କାଉନ୍ସଲ୍
ି ଅଫ୍ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିକତ୍ସା
ି ଆୟ�ୋଗ
ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିଗରେ ମେଡିକାଲ୍ଶିକ୍ଷାରେ ଓବିସଙ୍କୁ
ି 27 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକରୂପେ
ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ( ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍)ଙ୍କ ପାଇଁ 10ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନ ଆରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଡିମ୍ଡ୍

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବ ଘର�ୋଇ କଲେଜରେ ଆଡ୍ମିଶନ ନେବା ଲାଗି ସମାନ ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍କୁ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ।

16

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ମେ’ 2022

31,185
60,202

ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଏବଂ ଏମ୍ସ

387 596

କଲେଜ ଏବଂ
6 ଏମ୍ସ

2014

କଲେଜ ଏବଂ
22 ଏମ୍ସ

2022**ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

କ�ୋଭି ଡ ବିର�ୋଧରେ ଭାରତର ମଜଭୁତ ଲଢ଼େଇ
କ�ୋଭିଡ୍ଭ
 ଳି ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଦୁ ଆରେ ଉଭା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତ ପାଖରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ
ଚିହ୍ନିବା ଲାଗି ଜ୍ଞାନ କ�ୌଶଳ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ନା ଆମ ପାଖରେ ପିପିଇ କିଟ୍ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ନା ଏନ୍95 ମାସ୍କ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ତୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଥମ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ‘ଜୀବନ ଅଛି ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି’। ଏହାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପଅତିଟ ି ଭାରତୀୟ ନା
କେବଳ କ�ୋଭିଡ୍ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫଳ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିପାରିଛ ି ବରଂ, ଦୁ ନଆ
ି ର ଅନେକ ଦେଶକୁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣର କାୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଛ.ି .।
କ�ୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ସଂକ୍ରମଣକୁ ର�ୋକିବା ଲାଗି ଭାରତ କଠ�ୋର
ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଅଥମେ ଆପଣାଇଲା। ଆଉ ତା ପରେ ଏହି
ର�ୋଗର କାୟାକୁ ର�ୋକିବା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଉପରେ
ଜ�ୋର ଦେଲା। ଏପ୍ରିଲ୍ 2020 ରେ, ଟିକା ପାଇଁ ଏକ ଟାସ୍କଫ�ୋର୍ସ
ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଜେଟରେ ଟିକା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ
35,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଏମ କେୟାର ଫଣ୍ଡ
ସୃଷ୍ଟି କରି କ�ୋଭିଡ ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ମଜବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର
8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ କେବଳ ଦୁ ଇଟି ଟିକା ବିକାଶ କରିଲା ତା ନୁ ହେ,ଁ
ବରଂ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇ
16 ଜାନୁ ୟାରୀ 2021 ରୁ ଟିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବହନ,ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
କରି କ�ୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉପଯ�ୋଗ କରିଲା।
'ହର ଘର ଦସ୍ତକ' ଏବଂ 'ସବକ�ୋ ଭ୍ୟାକ୍ନ୍
ସି , ମାଗଣା ଭ୍ୟାକ୍ନ୍
ସି ' ଭଳି
ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ଭାରତ କେବଳ ଟିକାକରଣକୁ ରେକର୍ଡ ସମୟରେ
ସର୍ବାଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିଲା। ହିଁ, 'ଟେଷ୍ଟ, ଟ୍ରାକ ଏବଂ
ଟ୍ରିଟ' ରଣନୀତି ସହିତ ଭୟଭୀତ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି
ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛି। ପିଏମ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଜନଦ
୍ମ ନ
ି ରେ ଦିନକୁ 2.5।
2.5 କ�ୋଟି ଟିକାକରଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦୁ ନଆ
ି ର ଅନ୍ୟ
କ�ୌଣସି ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିନାହିଁ। କ�ୋଭିଡ୍ ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ
ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା
କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ, 27 ଏପ୍ରିଲରେ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ
ବ�ୈଠକରେ ସେ କ�ୋଭିଡ ନୂ ତନ ସଂକ୍ରମଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଲ�ୋଚନା
କରିଥିଲେ।

କ�ୋଭି ଡ୍ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ସଫଳତା
n

n

ଭାରତ ଆଜି ପିପିଇ କିଟ୍ଓ ଏନ୍95 ମାସ୍କ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବିଶ୍ୱରେ ଆଗୁଆ ରହିଛ।ି 48 ଦେଶକୁ ଆମେ ପିପିଇ କିଟ୍ସପ୍ଲାଇ
କରୁଛୁ ।
2020ରେ ଯେତେବେଳେ କ�ୋଭିଡ୍ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ
ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାଲାଗି
ଦେଶରେ କେବଳ ଗ�ୋଟିଏ ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀ ଥିଲା। ଏବେ
ଦେଶରେ3360ଟି ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀ ରହିଛ।ି
Co-WIN ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ପ୍ଲାଟ୍ଫର୍ମଦ୍ୱାରା ସୁଲଭ ପଞ୍ଜି କରଣ। ସାରାଦେଶରେ
4143 ନୂ ଆ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ତ
ଥି କ
ି ୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶର 631 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଡିଆଟ୍ରିକ୍କେୟାର ୱାର୍ଡ଼।

n

n

189.23 କ�ୋଟି ଭାକ୍ସିନ୍ଡ�ୋଜ୍ଦିଆ ସରିଛ,ି 2 ମେ’ ସୁଦ୍ଧା। ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଦୁ ନଆ
ି ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ।
27 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା, 96% ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିକମରେ
ଗ�ୋଟିଏ ଡ�ୋଜ କ�ୋଭିଡ୍ଟତକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 15
ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 85% ଉଭୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ 26 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022 ରେ, 6-12 ବର୍ଷର
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ�ୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଅନୁ ମତି ଦିଆଯାଇଛି।
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ବର୍ଷ

ଆରମ୍ଭ

15 ଅଗଷ୍ଟ, 2019

ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ
ଏବେ ଘରେ ଘରେ
ମିଳୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟଜଳ

ଯ�ୋଜନା

ଜଳଜୀବନ ମିଶନ
ପ୍ରତିଘରେ ଜଳ

ଜଳ –ପରି ବେଶ

ମାନବଜାତି
ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁ
ଚିନ୍ତା

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: 2024 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଘରେ
ପାଇପ୍ଯ�ୋଗେ ପାଣି ଯ�ୋଗାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ
n

n

ପ୍ରଗତି

n

ଏହି ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା 32 ମାସ
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 6.30 କ�ୋଟି ନୂ ଆ
ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯ�ୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ 19.32 କ�ୋଟି ଗ୍ରାମୀଣ
ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 9.35 କ�ୋଟି
ଘରେ ନଳଯ�ୋଗେ ଜଳ ପହଞ୍ଚୁଛି।
ଗ�ୋଆ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ
ହରିୟାଣା ସହିତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ
ନିକ�ୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଦାଦ୍ରା ଏବଂ
ନଗର ହାଭେଲି, ଦାମନ ଏବଂ
ଡିୟୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ
ପାଣି ମିଳୁଛ।ି

ପୃଥୱୀ୍ ସଗନ୍ଧ୍ୟା ସରସାସ୍ତଥାପଃ ସ୍ପର୍ଥୀ ଚ ବାୟୁ ଜ୍ୱଳିନ୍ତ ଚ ତେଜଃ।
ନମଃ ସଶବ୍ଦଂ ମହନ୍ତା ସହେ ବ କୁର୍ବନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଗମସୁପ୍ରଭାତମ୍।।

ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ 3.6 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ 2.08
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦାନ
କରିବେ।

ବାମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ଶ୍ଲୋକ କହେ: ଗୁଣରେ ଭରା ପୃ ଥିବୀ, ରସଯୁକ୍ତ ଜଳ,
ସ୍ପଶ;ଯୁକ୍ତ ବାୟୁ , ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ତେଜ, ସଶ୍ଵଦ ସହିତ ଆକାଶ ଏବଂ ମହତ୍ୱ, ୟେ ସବୁ
ମ�ୋର ପପ୍ରତଃକାଳକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ । ଉନ୍ନତ ପରିବେଶ, ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳକୁ ଆମ
ସଂସ୍କୃତରି େ ଜୀବନର ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସାମିଲ୍କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଥିଲା ଯେ,
2019 ଯାଏ ଦେଶର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ମାଇଲ୍ମାଇଲ୍ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ଥିଲା, ସେ ବାବଦରେ ଦୀର୍ଘ
ସମୟଧରି କ�ୌଣସି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏବେ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଭଳି ଯ�ୋଜନା
‘ସବୁଘରେ ପାଇପ୍ଜଳ’ ଯ�ୋଗାଉଛି ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘ପଞ୍ଚାମୃତ ମନ୍ତ୍ର’ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ
ଦିଗରେ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡକ
଼ି ଭିତରେ ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଜିଛ…
ି ।

61,120

କ�ୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହ�ୋଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2022
ସୁଦ୍ଧା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3.8
କ�ୋଟି ପରିବାରର ଘରକୁ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 60 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବଜେଟ୍ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
ଆରମ୍ଭ

ଡିସେମ୍ବର 30, 2021

ବନ୍ଧ ନିରାପତ୍ତା ପାଇ ଁନୂ ତନ ନିୟମ

ଯ�ୋଜନା

ବିବାଦ କମିବ, ଅଧିକ
ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ନଦୀବନ୍ଧ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁ ଷ୍ଠାନକ
ି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକାଶ କରିବା।

18
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ପ୍ରଗତି

ଭାରତରେ 5,334 ବୃ ହତ ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଛ।ି ଏହା ସହ ଆହୁ ରି 411ଟି ବୃ ହତ୍ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣାଧୀନ
ରହିଛ।ି ଏହି ବଡ଼ ବନ୍ଧ ସହ ଅନେକ ଛ�ୋଟ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବନ୍ଧ ପୁନର୍ବାସ ଓ
ସୁଧାର ଯ�ୋଜନା- ଡ୍ରିପ୍କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଡ୍ରିପ୍-1ରେ 7 ଟି ରାଜ୍ୟରେ 223 ଟି ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର
କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରପ -2 ଏବଂ ଡ୍ରପ -3 ଅଧୀନରେ 10,211 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 19 ଟି
ରାଜ୍ୟର 736 ଟି ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ଧଗୁଡକ
଼ି ର
ଉଚିତ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲାଗି ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ 2021 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ
ଡିସେମ୍ବର 30, 2021ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଛି । ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଦୁ ଇଟି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଦୁ ଇଟି
ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।

ଆରମ୍ଭ

25ଡିସେମ୍ବର, 2019

କାରଣ ଜଳ ହେଉଛି
ଜୀବନର ଆଧାର

ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା,
କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ
ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 8350ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଲାଭ ମିଳବ
ି । ଏଥିରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ
ବର୍ଷପାଇଁ 6000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ୍
ଋଣ ସହାୟତା ଥିବାବେଳେ ଆଉ 50 ପ୍ରତିଶତ
ଭାରତ ସରକାର ଅନୁ ଦାନ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ
କରିବେ। ଜଳ ଉପଯ�ୋଗକର୍ତ୍ତା ଆସ�ୋସିଏସନ୍,
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମିଟରି େ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଯ�ୋଗେ
20 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ
କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦେଶରେ 5516
ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

ନମାମୀ ଗଙ୍ଗେ ମିଶନ
ଆରମ୍ଭ

ଜୁନ୍2014

ନର୍ମଳ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ
ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାର ଧାରା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଗଙ୍ଗାନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ
ଏହାର ସହାୟକ ନଦୀଗୁଡକ
଼ି ର କାୟାକଳ୍ପ
ବିସ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ।

ଆରମ୍ଭ

ପ୍ରଗତି
ନମାମୀ ଗଙ୍ଗେ ମିଶନରେ ଏଯାଏ ପ୍ରାୟ
30853 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 364ଟି
ପରିଯ�ୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି,
ଯେଉଁଥିରେ 183ଟି ପରିଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ହ�ୋଇଗଲାଣି। ଗଙ୍ଗାକୂ ଳରେ ଥିବା ସହରରୁ
ପ୍ରତିଦନ
ି 2953 ମିଲିୟନ ଲିଟର (ଏମ୍ଏଲ୍ଡ)ି
ସ୍ୱରେଜ୍ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ
ଏହା ମାତ୍ର 1305 ଏମଏଲ୍ଡରି େ ସୀମିତ ଥିଲା।
ଏହାକୁ ବଢ଼ାଯାଇ ଏବେ 2407 ଏମଏଲଡି
କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ 934 ଏମଏଲ୍ଡି
କ୍ଷମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏସ୍ଟପ
ି ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏବେ 2026 ସୁଦ୍ଧା ନମାମୀ ଗଙ୍ଗେ ମିଶନ-2 କୁ
ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି।

2 ଆକ୍ଟୋବର 2014

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ

ଖ�ୋଲା ଶୌଚରୁ ମିଳିଲା
ମୁକ୍ତି , ଏବେ ଓଡିଏଫ୍ ପ୍ଲସ୍
ପାଇ ଁଅଗ୍ରସର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଦେଶକୁ ଖ�ୋଲା ଶୌଚରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା

ନଦୀ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ
ପରି ଯ�ୋଜନା
ମଞ୍ଜୁରୀ

8 ଡିସେମ୍ବର 2021

ନଦୀ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ
ଦ୍ୱାରା ସୁଖୀ ହେବେ ଚାଷୀ
ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି
ଉପଲବ୍ଧ କରିବା
1858 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ନଦୀ
ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଞ୍ଜିନୟ
ି ର ସାର୍
ଅର୍ଥର ଥମସନ୍ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେହି ଯ�ୋଜନାର କ�ୌଣସି ପ୍ରଗତି ହ�ୋଇ
ନଥିଲା। ପୁଣି 1980ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ
ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା 30ଟି ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ପାଇଁ
ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014ରେ
ନଦୀଗୁଡକ
଼ି ୁ ଯ�ୋଡବ
଼ି ା ପାଇଁ ଏକ କମିଟ ି
ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେଯାଏ 8 ନଦୀ
ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିପିଆର୍ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରାଯାଇଛି। କେନ୍-ବେଟୱା ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ
ଯ�ୋଜନା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। 41 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଫଳ ମିଳବ
ି ।

44,605

କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆନୁ ମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ
ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ
8 ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ
ମିଳଥି
ି ଲା।

ପ୍ରଗତି
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 2014ରୁ ଆଜିଯାଏ 10.93 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଘରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ଶୌଚାଳୟ ନିରମା୍ ଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ସବୁ ଗାଁକୁ ଏବେ ଖ�ୋଲା ଶୌଚରୁ ମୁକ୍ତ ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଛି। ଏବେ 2025 ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ଓଡିଏଫ୍ରୁ ଓଡିଏଫ ପ୍ଲସ୍ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାକୁ
ଳକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଖ�ୋଲା ଶୌଚମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି
ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାସହ କଠିନ ଓ ତରଳ ବର୍ଯ୍ୟର ନିଷ୍କାସନ ତଥା ପରିଚାଳନା
ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପାଖାପାଖି 54 ହଜାର ଗାଁରେ କଠିନ ବର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା
ଓ 29 ହଜାର ଗାଁରେ ତରଳ ବର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂରା କରାଯାଇଛି। ଗ�ୋବରଧନ
ଯ�ୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଅଙ୍ଗ।
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ପ୍ରଗତି

ଯ�ୋଜନା

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଜଳସଙ୍କଟ ଭ�ୋଗୁଥିବା 7 ରାଜ୍ୟର
78 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସମ୍ପଦର ଉତ୍ତମ
ପରିଚାଳନା ।

ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଗତି

ଅଟଳ ଭୂଜଳ ଯ�ୋଜନା

ଯ�ୋଜନା

ଯ�ୋଜନା

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ମିଶନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି

ଆରମ୍ଭ

5 ଜାନୁ ୟାରୀ 2015

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ସବୁ ଘରେ ଶସ୍ତାରେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ
ଉପଲବ୍ଧ କରିବା।
n

n

n

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ପ୍ରଦୂ ଷଣ କାରକଗୁଡକ
଼ି ୁ ହ୍ରାସ କରିବା।

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନ

ପ୍ରଗତି

n

ଉନ୍ନତ ଜ୍ୟୋତି ବାଏ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍
ଏଲ୍ଇଡିଜ୍ଫର ଅଲ୍(ଉଜାଲା)
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼
ବିନା ସବ୍ସଡ
ି ରି େ ଏକ ସ୍ୱଦଶୀ ପ୍ରକାଶ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହାଦ୍ୱାରା 70 ଟଙ୍କାରେ
ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ, 220 ଟଙ୍କାରେ ଟ୍ୟୁବ୍
ଲାଇଟ୍ଏବଂ 1110 ଟଙ୍କାରେ ଏଲ୍ଇଡି
ପଙ୍ଖା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି
ଗ୍ରାମ ଉଜାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 10-10
ଟଙ୍କାରେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ଉପଲବ୍ଧ
କରାଯାଉଛି।
36.79 କ�ୋଟି ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ଯ�ୋଜନା
ଆରମ୍ଭରୁ 22 ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ 2022 ସୁଦ୍ଧା
ପଅଦାନ କରାଯାଇଛି।
47.778 ମିଲିୟନ୍ କିଲ�ୋୱାଟ୍ପ୍ରତି
ଘଣ୍ଟାର ବାର୍ଷିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ।
9,565 ମେଗାୱାଟ୍ଅତିରକ୍ତ
ି ଚାହିଦାରୁ
ମୁକ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 3.86 କ�ୋଟି ଟନ୍କାର୍ବନ
ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ନିର୍ଗମନ କମ୍ହ�ୋଇଛି।

40

ମିଲିୟନ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ପ୍ରତି ମାସ ଦେଶରେ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। 2014ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା
ମାସକୁ ମାତ୍ର ଏକ ଲକ୍ଷ ଥିଲା।

ଆରମ୍ଭ

25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017

ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ଯ�ୋଜନା

20

ଗରି ବଙ୍କୁ ବିଜଳ
ୁ ି ଅଧିକାର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଦେଶରେ ଶେଷ ଘରଯାଏ ବିଜୁଳି ସଂଯ�ୋଗ
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ଆଡ଼କୁ
ତି
କ୍

ଦେ
ପା

ଶସ୍ତାରେ ଆଲୁ ଅ ସାଙ୍ଗକୁ
ପରି ବେଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ

ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜାଲା ଯ�ୋଜନା

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶ

ବର୍ଷ

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ଦିନ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀରରୁ
ଜାତୀୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ମିଶନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ
ବଜେଟ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। 21 ଏପ୍ରିଲ୍2022 ଦିନ
ଆସାମର ଜ�ୋରାହାଟଠାରେ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ଭିତ୍ତିରେ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ପେଟ୍ରୋଲ୍ ରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
n

ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଇଥାନଲ୍ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା 35% ଯାଏ କାର୍ବନ୍
ମନ�ୋକ୍ସାଇଡ୍ନିର୍ଗମନ୍କମ୍ହ�ୋଇଥାଏ। 2014 ଯାଏ ଭାରତରେ 1.5%
ଇଥାନଲ୍ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ ମିଶଥି
ୁ ଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିମାଣ 8.1% ରହିଛ।ି
1ଏପ୍ରିଲ୍2023 କୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଇଥାନଲ୍ମିଶ୍ରଣ ପରିମାଣ 20% ହେବ।

ଇ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ 
n

ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଇଲେକ୍ଟ ୍ରନକ୍
ି ଯାନ ଆଡ଼କୁ ଶିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଭାରତ
ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 4500 ଟି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍
ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦୁ ଇପଟେ ପ୍ରତି
25 କିଲ�ୋମଟ
ି ରରେ ଅତିକମ୍ରେ ଗ�ୋଟିଏ ଏବଂ ହେବି ବେହିକଲ୍
ି ମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ପ୍ରତି 100 କିଲ�ୋମଟ
ି ରେ ଅତିକମ୍ରେ ଗ�ୋଟିଏ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ଏବଂ
ସହର ଭିତରେ ପ୍ରତି ତିନ ି କିଲ�ୋମଟ
ି ରରେ ଗ�ୋଟିଏ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ସ୍ଥାପନା
ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଦେଶରେ 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ଯାଏ 10.76 ଲକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କ
ବେହିକଲ୍
ି ପଞ୍ଜି କରଣ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଗତି
ଏହି ଯ�ୋଜନାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ
ନିଃଶୁଳ୍କ ବିଜୁଳି ସଂଯ�ୋଗ ଉପଲବ୍ଧ
କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ
ସର୍ବନିମ୍ନ 500ଟଙ୍କା ଦେୟରେ ବିଜୁଳି
ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଦେଶର
99.99 ପ୍ରତିଶତ ଘରେ ବିଜୁଳି ସଂଯ�ୋଗ
ପହଞ୍ଚିପାରିଛ।ି

2.63
କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଘରେ
ବିଜୁଳି ସଂଯ�ୋଗ
ପହଞ୍ଚିପାରିଛ,ି ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯାଏ।

ଫେମ୍ଇଣ୍ଡିଆ
ଆରମ୍ଭ

1 ଏପ୍ରିଲ 2015

ପ୍ରଦୂ ଷଣ ମୁକ୍ତ ପରି ବହନ
ପାଇ ଁପଦକ୍ଷେପ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ସାଧାରଣ ପରିବହନରେ ଇ-ଯାନ
ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା।
ଫେମ୍ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50
ମିଲିୟନ୍ ଲି ଟର ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହ�ୋଇଛି।

ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଦଳବଦଳ ନୀତି

ଯ�ୋଜନା

ୱାନ୍ ନେସନ୍ -ୱାନ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ 
ଆରମ୍ଭ:

ଜୁନ୍, 2014

ଗ�ୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର -ଗ�ୋଟିଏ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିସ୍ତାର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଦେଶର ପ୍ରତିଘରେ ଏଲ୍ପିଜ ି ଏବଂ
ବାହାନପାଇଁ ସିଏନ୍ଜି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା।

ଆରମ୍ଭ

2 ଅକ୍ଟୋବର, 2014

ଯ�ୋଜନା

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ସହରାଞ୍ଚଳ

ସହରଗୁଡିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ
ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏକକ ବ୍ୟବହାର
ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ସହରରେ ସାର୍ବଭ�ୌମିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ହାସଲ କରିବା।

ଫେମ୍ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନାରେ ଦୁ ଇଟି
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଏପ୍ରିଲ
2015 ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ
2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ,
1 ଏପ୍ରିଲ 2019 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।
ଏହା ଅଧୀନରେ ଇ-ଯାନରେ 18000
ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଉଛି। ଫେମ୍ଇଣ୍ଡିଆ-ଦ୍ୱିତୀୟରେ
2.3 ଲକ୍ଷ ଇଲେକଟ୍ରିକ ଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଦେବା ସହ 65 ଟି ସହର ପାଇଁ 6315
ଟି ଇ-ବସ୍ ଏବଂ 2877 ଟି 1576 ଚାର୍ଜିଂ
ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ 68 ଟି ସହର ପାଇଁ 25 ଟି
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି ।

ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ନ
ଲି ୍ 
ଏୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
ମଞ୍ଜୁରୀ

ଫଳରେ ଆମେ ନିର୍ମଳ
ପବନ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: 2024 ସୁଦ୍ଧା 132 ସହରର ପବନରେ
ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ପାର୍ଟିକୁ ଲେଟ ମ୍ୟାଟର ( କଣିକା)
କୁ 20 ରୁ 30% ଯାଏ ହ୍ରାସ କରିବା ।
n

n

ପ୍ରଗତି
2014 ପୂର୍ବରୁ 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶରେ
15,000 କିଲ�ୋମଟ
ି ର ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ
ବିଛାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହାପରେ ଅର୍ଥାତ୍
ଜାନୁ ୟାରୀ 2021ସୁଦ୍ଧା କ�ୋଚିରୁ ମାଙ୍ଗାଲୁ ରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
450 କିଲ�ୋମଟ
ି ର ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟ
ଶେଷ ହ�ୋଇ ତାହାକୁ ସେବାବଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିଛ।ି
5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 16000
କିଲ�ୋମଟ
ି ର ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ ବିଛାଯିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ଜା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜଗଦୀଶପୁରକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର
ହଳଦିଆ ସହ ସଂଯ�ୋଗ କରୁଥିବା 2500
କିଲ�ୋମଟ
ି ର ଲମ୍ବା ପାଇପଲାଇନରେ କାମ ଚାଲିଛ।ି
ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତବର୍ଷ ଡ�ୋଭି-ଦୁ ରଗା୍ ପର
ୁ
350 କିଲ�ୋମଟ
ି ର ପାଇପଲାଇନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି।
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n

n

n

n

ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭରେ 102ଟି ସହରକୁ ଏହି
ଯ�ୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ
ଆହୁ ରି 30ଟି ସହରକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ଅଧୀନରେ 818 ମାନୁ ଆଲ୍ ଅପରେଟିଂ
ଷ୍ଟେସନ୍ରହିଛ।ି 29ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 4 ଟି
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 303 ଟି ସହରକୁ ଏହି
ଷ୍ଟେସନ୍ଗଡ
଼ି ସହ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି।
ୁ କ
57ଟି ସହରରେ 86ଟି ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏୟାର
କ୍ୱାଲିଟ ି ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଛ।ି ଦିଲ୍ଲୀରେ
ଏହିପରି 18 ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ 20 ଟି
ଷ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଥାପନ ଚାଲିଛ।ି
ପୂରା ଦେଶରେ ଏମିତ ି 309 ଟି ଷ୍ଟେସନ୍
ଅଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ରେଡେଡ୍
ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଉନ୍ନତ ମାନର ଗୁଣବତ୍ତା ବାୟୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରୁଥିବା ସହର ସଂଖ୍ୟା 2019ରେ 86 ରୁ
2020ରେ 96 କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଯାନବାହାନଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ ହ୍ରାସ
କରିବାପାଇଁ BS-4 ପରେ ସିଧାସଳଖ
BS-6 ଇନ୍ଧନ ମାନ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଗତି
6.21 ଲକ୍ଷ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ତଥା ସାର୍ବଜନୀନ ଶୌଚାଳୟ ସିଟ୍ ନିରମା୍ ଣ
କରାଯାଇଛି। ସହରୀ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, 89,650
ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ 87,095 ୱାର୍ଡରେ ଘର ଘର ବୁ ଲି 100% ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
କରାଯାଉଛି। ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭବେଳେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତା
20% ଥିଲା, ଏବେ ଏହା 72% କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ
ସହରୀ 2.0 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରେ ଏକ 'ଅଳିଆ ମୁକ୍ତ ସହର' ତିଆରି
କରିବାର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏକକ
ବ୍ୟବହୃ ତ ପ୍ଲାଷ୍କ
ଟି କୁ ର�ୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

62.65
ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ଶୌଚାଳୟ
ଏଯାଏ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଇଛି।
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ପ୍ରଗତି

ବ�ୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନରେ ବିକ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଟେରୀର
ଚର୍ଜିଂ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ଠିଆ ହ�ୋଇଛି। ଏହାକୁ
ଆଖିରେ ରଖି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ବ୍ୟାଟେରୀ
ଅଦଳବଦଳ ନୀତି ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଗତି

ଯ�ୋଜନା

ଯ�ୋଜନା

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ

ନୂ ଆ ଭାରତର ମୂଳଦୁ ଆ
ହେଉଛି ନାରୀଶକ୍ତି

ପ୍ର

ତିଟ ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ
ମହିଳାଙ୍କ ଚାଲି ବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ
ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ବାୟୁସେନାରେ ଫାଇଟର
ପାଇଲଟ୍, କମାଣ୍ଡୋ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୁଲିସ ବଳରେ ମହିଳାଙ୍କ
ନିଯୁକ୍ତି କଥା କହନ୍ତୁ କି ସ�ୈନକ
ି ସ୍କୁଲ୍ରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସବୁ ଥିପାଇଁ ଅନୁ କୂଳ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ
ଅଂବ୍ରେଲା ଯ�ୋଜନା ’ ମିଶନ ଶକ୍ତି’ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତ କରିବା,
ସବୁ ସଙ୍କଟରେ ସହାୟକ ହେବାପାଇଁ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନଯାପନକୁ ସହଜ
କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍କ୍ତ
ମୁ କରିଛନ୍ତି।

22
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ସେନାରେ ନାରୀଶକ୍ତି … ସେନାରେ ମହିଳାଙ୍କ
ଭାଗି ଦାରୀ, ସ�ୈନିକ ସ୍ କୁଲ୍ ପାଇ ଁ ପ୍ରବେଶ ଉନ୍କ୍ତ
ମୁ
ଆରମ୍ଭ

ଅଧିବେଶନ 2021-2022

ଏବେ ସ�ୈନକ
ି ସ୍ କୁଲ୍ ରେ
ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରବେଶ

ଯ�ୋଜନା

ସ�ୈନକ
ି ସ୍ କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ

n

n

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ମହିଳାଙ୍କୁ ସେନାରେ ସୁଯ�ୋଗ
n

n

ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2021-2022ରେ 33
ସ�ୈନକ
ି ସ୍କୁଲ୍ରେ 320 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ
ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି।
2022-2023 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ
ଏହି ସୁବଧ
ି ା 335 ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ
ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ଠିକ୍ସେମିତ ି 2021ରେ ଏନ୍ଡଏ
ି
2022 ପରୀକ୍ଷାରେ 1,16,891 ଝିଅ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଭିତରେ
ଭର୍ତ୍ତି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛ।ି

n

ପ୍ରଗତି

n

ସ�ୈନକ
ି ସ୍କୁଲ୍ସମିତର
ି ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଅନୁ ସାରେ ଛିଙ୍ଗାଛିପସ୍ଥିତ ସ�ୈନକ
ି ସ୍କୁଲ୍
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍
ଭିତ୍ତିରେ 2018-2019 ବର୍ଷରେ
ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଡେଟ୍ଭାବେ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସଫଳତା
ପରେ ସବୁ ସ�ୈନକ
ି ସ୍କୁଲ୍ରେ ଷଷ୍ଠ
ଶ୍ରେଣୀର ସମୁଦାୟ ସିଟ୍ସଂଖ୍ୟାର 10
ପ୍ରତିଶତକୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ
ରଖାଯାଇଛି।

n

n

n

ସିଆର୍ପିଏଫ୍ଏବଂ ସିଆଇଏସ୍ଏଫର କନଷ୍ଟେବଳ ସ୍ତରରେ 33 ପ୍ରତିଶତ
ପ�ୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ, ଯେମିତ-ି ବିଏସ୍ଏଫ୍, ଏସ୍ଏସ୍ବ ି ଏବଂ
ଆଇଟିବପ
ି ିରେ 14-15 ପ୍ରତିଶତ ପ�ୋଷ୍ଟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଂରକ୍ଷିତ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2015 ରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପ�ୋଲିସ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର
ପ�ୋଲିସ୍ ଫ�ୋର୍ସରେ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ଠାରୁ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣଗେଜେଟେଡ୍ ପ�ୋଷ୍ଟ ନିଯକ୍
ୁ ତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ପ�ୋଲିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟୁର�ୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ
ଅନୁ ଯାୟୀ, ଜାନୁ ୟାରୀ, 2020 ରେ, ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପ�ୋଲିସ୍ରେ
10.3 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ 33 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ�ୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ 3 ଜଣ ମହିଳା
ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 10 ଜଣ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା
ମହିଳା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଦିନରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10,493
ଯେଉଁଥିରୁ 4734 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ମି ନର୍ସିଂ ସେବା ଅଧିକାରୀ। 2021
ମସିହାରେ, 60 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ
ନିଯକ୍ତ
ୁ ହ�ୋଇଥିଲେ। 2018 ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ନ�ୌସେନାରେ 170 ମହିଳା
ଅଧିକାରୀ ନିଯକ୍ତ
ୁ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ମାର୍ଚ୍ଚ 28, 2022 ସୁଦ୍ଧା ବାୟୁସେନା, 15 ଜଣ ମହିଳା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଲଟଙ୍କୁ
ନିଯକ୍ତ
ୁ କରିଛନ୍ତି। ନ�ୌସେନାରେ 28 ଜଣ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜାହାଜରେ
ମୁତ୍ତୟନ କରାଯାଇଛି। ନ�ୌସେନା ବିମାନ, ହେଲିକପ୍ଟର ପରିବହନଯ�ୋଗ୍ୟ
ଜାହାଜରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ�ୈନ୍ୟ ଭାବେ ନିଯକ୍ତ
ୁ କରାଯାଉଛି।
ଭାରତୀୟ ସେନାର ସ�ୈନ୍ୟ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସରେ ଅନ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ
ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା 2019ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ବର୍ଷକୁ 1700 ନିଯକ୍
ୁ ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରାଯିବ। 2019-2020
ବର୍ଷରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ 100 ଜଣଙ୍କ ତାଲିମ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି।
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କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ବର୍ଷ

ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତି କରଣ

ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତି କରଣରେ ଏହି
ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ରହିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା
ଆରମ୍ଭ

8 ଏପ୍ରିଲ୍ , 2015

ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତି କରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଦ୍ରା
ଯ�ୋଜନାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଉଦ୍ୟୋଗୀଭାବେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଁଥିବା
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା।
n

n

କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁ ଅନ୍ତୁ ବା ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଶିଶୁ ବର୍ଗରେ
50 ହଜାର ଟଙ୍କା, କିଶ�ୋର ବର୍ଗରେ 50 ହଜାରରୁ 5 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ଏବଂ ତରୁଣ ବର୍ଗରେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା।
ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ 18.60 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର 34.41 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଋଣ ରାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା,
ଯେଉଁଥିରୁ 23.27 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଋଣ ପରିମାଣ
8.10 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଅଥବା ପ୍ରାୟ 68 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କୁ
ଦିଆଯାଇଛି।

1.12
24

କ�ୋଟି ଅତିରକ୍ତ
ି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା
ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା 2015 ରୁ 2018 ମଧ୍ୟରେ,
ଯେଉଁଥିରେ 68.92 ଲକ୍ଷ ବା 62% ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା।
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ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତି କରଣ
ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ( ଡବ୍ ଲୁଇଇ)
ଆରମ୍ଭ

ଅଗଷ୍ଟ, 2018

ଦେଶରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁଇକ�ୋସି ଷ୍ଟମରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ମହିଳା ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ�ୋଷଣ ଏବଂ
ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା
n

n

n

n

ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡକ
ି ର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ
ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ସରକାରଙ୍କ ସହଯ�ୋଗରେ
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 'ମହିଳା
ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପାୟନ କରୁଛି।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ତେଲେଙ୍ଗାନା,
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ
ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡକ
଼ି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଉଛି।
ଏହି 59 ନିୟୁତ ୟୁ ର�ୋ ବଜେଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏବେଯାଏ
725 ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଅଗଷ୍ଟ, 2018ରୁ ଜାନୁ ଆରୀ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ନୀତି ବିକାଶ, ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରୁ ମହିଳା
ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଥାଏ।

ବର୍ଷ

ଡିସେମ୍ବର 8, 2021 ସୁଦ୍ଧା, 60,000 ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ରା
ି ପ୍ତ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଧ୍ୟରୁ 46% ଅର୍ଥାତ୍ 27,665
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପରେ ଅତିକମରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ନିଯୁକ୍ତ।
2016 ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ
2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି | ଏଥିରେ
ଗ�ୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଅତିକାମ୍ରେ ଜଣେ ଏସସି
କିମ୍ବା ଏସଟି ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ 1
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଭାଗିଦାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାପାଇଁ ମହିଳା
ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ନଭେମ୍ବର, 2017
ଠାରୁ ଚାଲୁ ଛି।

ଜାନୁ ୟାରୀ 22, 2015

ଲି ଙ୍ଗଅନୁ ପାତରେ ସୁଧାର
ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ଝିଅମାନେ
ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଗର୍ବ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଲିଙ୍ଗୀୟ ଅନୁ ପାତରେ ହ୍ରାସ
ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁ କୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି
କରିବା।
n

n

n

ଶିଶୁ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁ ପାତ ଜନଗଣନା
ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ତଥ୍ୟ ଯାହା
ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗତ ତାରତମ୍ୟକୁ
ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଜନ୍ମ
ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ
ନଜର ରଖାଯାଏ।
ଶିଶୁ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁ ପାତ ଏବଂ
ଜୀବନଚକ୍ରର ନିରନ୍ତରତା ଉପରେ
ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ସହ ଜଡିତ
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିବା ଏହି ଯ�ୋଜନାର ପ୍ରଭାବ
ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛ,ି
ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା
ସ୍ତରରେ ଟାସ୍କଫ�ୋର୍ସଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ
କରାଯାଇଥାଏ।

ନଭେମ୍ବର 2021ରେ ପ୍ରକାଶିତ
ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ
ଅନୁ ଯାୟୀ, ଦେଶରେ ପ୍ରଥମଥର
ପାଇଁ 1000 ପୁରୁଷଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ
1020 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।

ପ୍ରଗତି
ଯ�ୋଜନା

ମହିଳା ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ପାର୍କ (WTP)

ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ
କରୁଛି ମଜଭୁତ

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଯେ କ�ୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା-ଆଧାରିତ
ଜୀବିକା ପ୍ରଣାଳୀର ଦୁ ର୍ବଳ ଲିଙ୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରି ମହିଳା
ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା।

ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା
ବିକାଶ ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିରମା୍ ଣ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ। ଏହି
ପାର୍କଗୁଡକ
ି ରେ, ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ କଳା ତିଆରି ଏବଂ କ୍ୟାଡ
ବ୍ୟବହାର କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍, କୃ ଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ
ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦନ, କୃ ଷି କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ଏମ୍ବ୍ରୋଡ�ୋରୀ,
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ |

13
ଟି ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ପାର୍କ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ସାରା
ଦେଶରେ ଆହୁରି ଚାର�ୋଟି
ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି।
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ପ୍ରଗତି

ମହିଳାମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍
ପାଇଁ ମହିଳା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା
ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ୱେବପେଜ୍।

ମଞ୍ଜରୀ

ଯ�ୋଜନା

ବେଟି ବଚାଓ,
ବେଟି ପଢ଼ାଅ

କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ସକ
ୁ ନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଖାତା
ଖ�ୋଲାଯାଇଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା
ଭାରତୀୟ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପରିଚାଳିତ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ଫଣ୍ଡସ୍ଫର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସର
10% ଅର୍ଥାତ୍ 1000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମହିଳା
ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ବର୍ଷ

ଆରମ୍ଭ

15 ତମ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗଙ୍କ ଅବଧ ି
2021-2022 ରୁ 2025-2026

ଯ�ୋଜନା

ମିଶନ ଶକ୍ତି : ସମନ୍ତ
ୱି ମହିଳା
ସଶକ୍ତି ଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଠିକଣା
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା
ଯାଏ ଟ୍ରାକିଂ

n

n

26

ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନଚକ୍ରର
ନିରନ୍ତରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା
ବିଷୟଗୁଡକ
଼ି ୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ ଏବଂ ଶାସନର
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ
ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସହାୟତାରେ
ମହିଳା ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶକୁ
ଭିତ୍ତିକରି ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି (ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି)
(ଅଂବ୍ରେଲ ଯ�ୋଜନା) ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି |
ମିଶନ୍ ଶକ୍ତିର ଦୁ ଇଟି ଉପ ଯ�ୋଜନା
ଅଛି - ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି।
ସମ୍ବଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଓ
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୱନ୍ଷ୍ଟପ୍ସେଣ୍ଟର,
ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ, ବେଟି
ବଚାଓ- ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଏବଂ ନାରୀ
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅପରପେକ୍ଷ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜଳା,
ସ୍ୱଧାର, କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି
ହଷ୍ଟେଲ ସମେତ ଅନେକ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। 15ତମ ଅର୍ଥ
କମିଶନଙ୍କ ସମୟସୀମା 20212022 ରୁ 2025-2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ
15,761 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର
କରାଯାଇଛି।
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n

n

n

ପ୍ରଗତି

ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ
ସଶକ୍ତିକରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଜବୁ ତ।

ସଶକ୍ତି କରଣର ନୂ ତନ ମୂଳଦୁ ଆ

n

n

n

1 ମଇ 2016ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଉଜ୍ଜଳା1.0 ଏବଂ
ଉଜ୍ଜଳା 2.0 ଦ୍ୱାରା 9 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ର�ୋଷେଇ ଘର ଧୂଆମ
ଁ କ୍ତ
ୁ ହେବାସହ
ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଛ
ି ।ି
55 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ମାତୃ ତ୍ୱ ଛୁ ଟ ି 12 ସପ୍ତାହରୁ 26
ସପ୍ତାହକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆସିଛ।ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନାରେ ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ
ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ସାଖୀ- ୱନ ଷ୍ଟପ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଏପ୍ରିଲ 1, 2015 ରୁ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଂସା ପୀଡ଼ିତ ମହିଳାଙ୍କ
ପାଇଁ ପ�ୋଲିସ୍ ସୁବଧ
ି ା, ଆଇନ ସହାୟତା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ,
ଚିକତ୍ସା
ି ସହାୟତା ସବୁ କଛ
ି ି ଗ�ୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ସହଜରେ
ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଦେଶର 729ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 733ଟି
କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 35 ଟି ରାଜ୍ୟ
ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 704 ଟି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ହ�ୋଇଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ରେ 4.93 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତା
କରାଯାଇଛି |
1 ଏପ୍ରିଲ, 2016ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ସୁଧାର ଗୃହ
ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଦୁ ଃସ୍ଥ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ସୁବଧ
ି ା
ଯ�ୋଗାଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର
ବୃ ନ୍ଦାବନଠାରେ ‘କୃ ଷ୍ଣା କୁ ଟୀର’ ଗୃହ ନିରମା୍ ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା
31 ଅଗଷ୍ଟ, 2018ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଶର
ବିଧବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ ।
ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରେ, 2014 ପୂର୍ବରୁ 5
ବର୍ଷଯାଏ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହାୟତା ପ୍ରାୟ 13 ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି
କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ
ନେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୀମା ମଧ୍ୟ ଦୁ ଇଗୁଣ ବଢ଼ାଯାଇ 20
ଲକ୍ଷ ହ�ୋଇଛି।

ଉଦ୍ୟୋଗ-ବାଣିଜ୍ୟ-ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଦୁ ନଆ
ି ରେ ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ
ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆଠବର୍ଷ ପରୂ ୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଜିତ ି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ,
ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ଉଦ୍ୟୋଗ-ବ୍ୟବସାୟରେ ଶିଥିଳତା, ନିବେଶ ହ୍ରାସ, ଆଇନର ବୁଢଆ
଼ି ଣି ଜାଲରେ ଛନ୍ ଦି ହ�ୋଇଥିବା
ଶିଳ୍ପ ଏମିତ ି ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବାଛିଲେ ସଂସ୍କାର ରାସ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସୁଧାର ଲାଗି ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ତା’ ପରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ ଲାଗି ଉନ୍ନତ ପରିବେଶ
ତିଆରି କରିଲେ। ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଲା। କ�ୋଭିଡ୍ସମୟରେ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରି ନିଜ ଦେଶରେ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବା ପାଇଁ ଗର
ି ର ଷଷ୍ଠବୃ ହତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାବାଲା ଦେଶ
ୁ ୁ ତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ ରପ୍ତାନିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଦୁନଆ
ଭାରତ ଦୁ ନଆ
ି ର ସବୁ ଠାରୁ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇପାରିଲା…

ଜିଏସ୍ଟି: ଗ�ୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର,
ଗ�ୋଟିଏ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ୟାଟ୍ଦର
ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ଏପରିକି
ରାଜ୍ୟମାନେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କରିବା
ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଟ୍କମାଇ
ଦେଉଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ
ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ହାନୀ
ହେଉଥିଲା। 2017 ମସିହାରେ ଏ
ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବାକୁ ଯାଇ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରଳ ଏବଂ ଏକକ ଟିକସ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଲେ। ତାହା ହେଲା
ଜିଏସ୍ଟ।ି ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଗ�ୋଟିଏ
ପ୍ରକାର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛ।ି

ସଂସ୍କାରର ନୂ ତନ ଉପାୟ
କମ୍ପାନୀ ସଂଶ�ୋଧନ ଅଧିନିୟମ: 2017ରେ, କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ ସଂଶ�ୋଧନ

କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛ�ୋଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡକ
଼ି ୁ ବିଶେଷ ଆରାମ ମିଳଲ
ି ା। 2013 ଆଇନରେ
16 ଟି ବ�ୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟକ
ି ୁ ଅପରାଧିକରଣରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ସେଗୁଡକ
଼ି ୁ ଦେୱାନୀ
ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଏଥିରେ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଶାସନରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ
ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ
କରାଯାଇଛି।

ଇନ୍ସଲଭେନ୍ସି ବ୍ୟାଂକ୍ରପ୍ସୀ କ�ୋଡ୍: ଇନ୍ସଲଭେନ୍ସି ଏବଂ ଦେବାଳିଆ କ�ୋଡ୍ 2016

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାନରେ ଋଣ ଦାତାଙ୍କ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ ସହଜ ହେବା ସହ ଏନ୍ପିଏ
ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂସଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରତ
ି ସଂଶ�ୋଧନକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ
କରିଛ।ି

9.5

କ�ୋଟିର ଟଙ୍କାର ଜିଡପ
ି ି
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କେବଳ 1
ମିନଟ
ି ରେ।

4%

ଯାଏ ସଞ୍ଚୟ ହ�ୋଇଛି ଘର�ୋଇ ମାସିକ
ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ଜିଏସ୍ଟ ି ଲାଗୁହେବାପରେ।

1,67,540

କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟ ି ସଂଗ୍ରହ ହ�ୋଇଛି
ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ରେ। ଏହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ଼।

2014 ରେ ଭାରତର
ଜିଡିପି 1.10 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 2.30
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

କର୍ପୋରେଟ୍ଟିକସ: କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ବ�ୋଝ ହ୍ରାସ

ପୂର୍ବରୁ ଘର�ୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡକ
଼ି ୁ 30% କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା। ଏହା
ବ୍ୟତୀତ ଅତିରକ୍ତ
ି ସରଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 22%କୁ
ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ସରଚାର୍ଜ ଏବଂ ସେସ୍୍କୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ ଟିକସ ହାର 25.17
ପ୍ରତିଶତ ରହିଛ।ି ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହାର ଭାରତରେଥିଲା।

ଆଇନର ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତି, ସିଙ୍ଗି ଲ୍ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଇନସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଅଯଥା ବ�ୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହିପରି
ଭାବେ 2,875 ଟି ଅଯଥା ଅଦରକାରୀ ନିୟମ ଅଥବା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ
ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2007 ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେ,ଁ
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମାକୁ ସୀମିତ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକକ
ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

ଫେସ୍ଲେସ୍ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ, ଟିକସ ସଂସ୍କାର

ଟିକସ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସଚ୍ଚୋଟ
କରଦାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ଫେସ୍ଲେସ୍ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 2021-22 ଆର୍ଥିକବର୍ଷରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର
ସଂଗ୍ରହରେ 48 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ଟିକସ ଆଦାୟରେ 41 ପ୍ରତିଶତ
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହ�ୋଇଛି। ପର�ୋକ୍ଷ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ମୃଦ୍ଧି ହ�ୋଇଛି। ଟିକସ
ସଂଗ୍ରହ 27.07 ଲକ୍ଷକ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହ�ୋଇଛି, ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଧାରତ
ି ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ୫ ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଅଧିକ।

ସହଜ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟି କ କାରବାର

77
63

77

100

131
130

142

ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଜତା ସୂଚକାଙ୍କକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ
ଅନେକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାରାମିଟର ରହିଛ।ି ସବୁ ପାରାମିଟରକୁ ମିଶାଇଲେ
ଜଣାପଡ଼େ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କେତେ ସହଜ ଅର୍ଥାତ୍ଏହାର
ସୂଚକାଙ୍କ କେତେ? ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡକ
଼ି ୁ
ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ।
ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହେଉଛି କାରବାର
କରି ବାରେ ସହଜ
ପ�ୋଷଣ କରୁଥିବା
ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 50ଟି
ଦେଶ ତାଲି କାରେ
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ଭାରତକୁ ଆଣିବା।

ଉଦୀୟମାନ ବଜାର ତାଲି କାରେ ଲଗାତାର ତୃ ତୀୟମାସ
ପାଇ ଁଶୀର୍ଷରେ ରହିଲା ଭାରତ

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଯ�ୋଗୁଁ ଜାନୁ ଆରୀ 2022ରେ କ୍ରମାଗତ
ତୃ ତୀୟ ମାସ ପାଇଁ ଉଦୀୟମାନ ବଜାର ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛ ି
। ମିଣ୍ଟ ଏମର୍ଜିଂ ମାର୍କେଟ୍ଟ୍ରାକର ଅନୁ ସାରେ କର�ୋନା ସମୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍
ଭାରିଆଣ୍ଟର ଉପସ୍ତ
ଥି ି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାନୁ ୟାରୀରେ ଭାରତରେ ମ୍ୟାନ୍ୟୁଫ୍ୟାକର
୍ଚ ଂି ଓ
ସର୍ଭିସ୍କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିସ୍ତାର ହେବା ସହ ନୂ ଆ କାମ ଓ ଉତ୍ପାଦନ
ବୃ ଦ୍ପ
ଧି ାଇଥିଲା।

2017ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ କରି ଡର ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଟ୍ରଷ୍ଟ
ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ, ଅମୃତସର-କ�ୋଲକତା, ଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ, ବିଜାଗ୍-ଚେନ୍ନାଇ, ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ-ମୁମ୍ବଇ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି
କରି ଡର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ଏହାସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଦୁ ଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରି ଡରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଦିଆଯାଇଛି।

28
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ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ

ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ, କ�ୌଣସି ସରକାର ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ କୁ ଟୀର ଶିଳ୍ପ
କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ
ଦେଶର 11 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ
ଜିଡପ
ି ିର 29 ପ୍ରତିଶତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଯ�ୋଗଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି
ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଉଛି। କର�ୋନା
ଅବଧିରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ
କରାଯାଇଥିଲା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜରେ ସମୁଦାୟ 5
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ 6ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏମଏସଏମଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଗୁଡକ
଼ି ର ସମାଧାନ
ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ଗ�ୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା, ଗ�ୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡକ
ି ଗ�ୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା,
ଗ�ୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ ହ�ୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 103 ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 106 ଟି ଉତ୍ପାଦ ଚୟନ
କରାଯାଇଛି। 739 ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 739 ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦର ଏକ
ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଦୁ ନଆ
ି ର
ଦ୍ରୁତତମ
ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥନୀତି

2021ର ଅକ୍ଟୋବରଡିସେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକରେ ଜିଡପ
ି ି
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 5.4 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା,
ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁ ଳନାରେ
ଅଧିକ ଥିଲା। 2021–2022 ପାଇଁ
ସରକାର ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ ପ୍ରକାଶ
କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି 9.2 ପ୍ରତିଶତ। 2014ରେ
ଭାରତର ଜିଡପ
ି ି ବିଶ୍ୱରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ
ଥିଲା। 2021ରେ ଏହା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା।
2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଜାପାନକୁ ଅତିକ୍ରମ
କରି ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃ ହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ
ପରିଣତ ହ�ୋଇପାରେ।

ବର୍ଷ

ିକ
ଓୗଦ୍ୟୋଗ

0 ପାଇ
କ୍ରାନ୍-ତି 4.

ଁପ୍ରସ୍ତୁ ତି

ପାଇ
କ
଼ି
ୁ
ଡ
ଗ
ଉଦ୍ୟୋଗ
ଇ
ପିଏଲ୍ଆ

ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ
10,900 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାବଧାନ,
2.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ

ଁ

ଆଇଟି ହାର୍ଡୱେର୍
7,350 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାବଧାନ, 14
ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମ�ୋଦନ। 1.8 ଲକ୍ଷ
ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ।

ପିଏଲ୍ଆଇ ଅର୍ଥାତ୍ଉତ୍ପାଦନ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତର ଏକ
ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ରପ୍ତନି
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମହ�ୌଷଧୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 2021-2022 ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷର 13 ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପିଏଲ୍ଆଇ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏଥିଲାଗି 1.97 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ
ଡ୍ରୋନ୍ ର ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଯ�ୋଜନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021ରେ କ୍ୟାବନେ
ି ଟ ଦ୍ୱାରା
ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ
ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଥିଲେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ
14 ଟି ସେକ୍ଟରରେ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଜନା (ପିଏଲ୍ଆଇ) ଏକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହ�ୋଇଛି। ଏଥିରେ 60 ଲକ୍ଷ ନୂ ତନ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ
ଅଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 30 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରକ୍ତ
ି ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି |

2021-2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରପ୍ତାନି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ନୂ ତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ସହ 418
ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରପ୍ତାନି କରିଛ।ି

ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି
ନଭେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ଚୀନ୍, ଜାପାନ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁ ର୍ଥ ବୃ ହତ୍ତମ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା
ଧାରଣ କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ହ�ୋଇପାରିଛ।ି

ମ�ୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ
2014-2015ରେ 19 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 6
କ�ୋଟି ମ�ୋବାଇଲ୍ ଫ�ୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହ�ୋଇଥିଲା। 20202021 ବେଳକୁ 30 କ�ୋଟି ସେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହ�ୋଇଥିଲା,
ଯାହାର ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ 2.20 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଥିଲା। 2014ରେ,
ସେଲ୍ୟୁଲାର୍ ଫ�ୋନ୍ ଏବଂ ପାର୍ଟସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କେବଳ
ଦୁ ଇଟି କାରଖାନା ଥିଲା, ଯାହା 2021 ରେ 200 କୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଲା।

477.8
2019-2020

577

633.6
2021-22*

2020-21
(आं कड़े अरब डॉलर में )

ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ବଢଛ
଼ୁ ି ବିଶ୍ୱାସ- ଏଫ୍ ଡିଆଇରେ ରେକର୍ଡ

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ କୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ
ସରକାରଙ୍କଦ୍ୱାରା ନିବେଶକ ଅନୁ କୂଳ ଏଫ୍ଡଆ
ି ଇ
ନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ବଢ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ
ହେତୁ ଦେଶରେ ଏଫଡିଆଇ ପ୍ରବାହ ନୂ ତନ ରେକର୍ଡ
ସୃଷ୍ଟି କରିଛ।ି 2014-15 ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ
ଏଫଡିଆଇ 45.14 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା।
2020-21ରେ ଏହା ବର୍ଷକୁ 81.97 ବିଲିୟନ

ଏସି, ଏଲଇଡି, ବଲ୍ବ
6,238 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା,
4 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ସୁଯ�ୋଗ
ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଶିଳ୍ପ
15,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା, 4
ଲକ୍ଷ ର�ୋଜଗାରର ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ,
21ଟି ଆବେଦନ ଅନୁମ�ୋଦନ ଏବଂ
6 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ।
ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ API (କଞ୍ଚାମାଲର
ଔଷଧ)
6,940 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ଔଷଧ
ପାଇଁ 49 ଟି ଆବେଦନ ଅନୁମ�ୋଦିତ
ଏବଂ 8 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ
ଟେଲି କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ
12,195 କ�ୋଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା
40 ହଜାର ଚାକିରି ସୁଯ�ୋଗ

ପ୍ରଗତିର ନୂ ତନ ଶିଖରରେ
ରପ୍ତାନି ରେକର୍ଡ, ଆକଳନ 418
ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜି ବିନଯ�ୋ
ି ଗକାରୀ ଦେଶ
ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମେ 2014 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ
2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 500.5 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ
ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନଯ�ୋ
ି ଗ ହ�ୋଇଛି, ଯାହା
2004-14 ରେ ଏଫଡିଆଇ ତୁ ଳନାରେ 65%
ଅଧିକ।

ସ�ୋଲାର ପାୱାର ପିଭି ମଡ୍ୟୁଲ୍
4,00 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା,
1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ
ଇଲେକ୍ଟ ୍ରନକ
ି ମ୍ୟାନ୍ୟୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ
40,951 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା,
2.5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ସୁଯ�ୋଗ
ଚିକତ୍ସା
ି ଉପକରଣ
3,420 କ�ୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା,
2.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ
ଅଟ�ୋମ�ୋବାଇଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ
42,500 କ�ୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା
7.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ
ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଆନୁ ଷଙ୍ଗିକ ସାମାନ
3 ବର୍ଷରେ 120 କ�ୋଟି, 10,000
ର�ୋଜଗାର ସୁଯ�ୋଗ ଏବଂ 900
କ�ୋଟି କାରବାର
ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍
10,683 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା,
7.5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ସୁଯ�ୋଗ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ପାତ
6,322 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା,
5.25 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ
ଉନ୍ନତ ରାସାୟନିକ ସେଲ୍
18,100 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା। 50
ଗିଗାୱାଟ୍ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା
ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଯବ
ୁ ାସ୍ୱପ୍ନର
ଭାରତ

ଯୁ

ବଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ବାହକ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତି ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ଷାକରେ।
କାରଣ ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟାର 65 ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି 35ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଯୁବକ। ଏଣୁ ଯୁବକ
ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଯାଇସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ
ସେଥିରୁ ଗୁଣବତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ। ଏହିକ୍ରମରେ ଯୁବକଙ୍କ କ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଜ�ୋର ଦେଇ
ଭାରତ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ମୁଳଦୂଆ ରଖାଯାଇଛି।
ଆରମ୍ଭ

16 ଜାନୁ ୟାରୀ 2016

ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଇଣ୍ଡିଆ

ଯ�ୋଜନା

ଯୁବକଙ୍କଲାଗି ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ
ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଇଣ୍ଡିଆ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଇନ�ୋଭେସନ୍ଇକ�ୋସିଷ୍ଟମ୍ର ନିର୍ମାଣ
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ
2021ରେ 46 ହ�ୋଇଛି। 2014ରେ ଏହା 76 ଥିଲା।

30
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ପ୍ରଗତି
ଦେଶରେ ଏବେ 68ହଜାରରୁ ଅଧିକ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରହିଛନ୍ତି। 2016ରୁ ଆଜି
ଯାଏ ଷ୍ଟାଟଅପ୍ଦ୍ୱାରା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ
ର�ୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି। 45 ପ୍ରତିଶତରୁ
ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଟିଅର-2 ବା ଟିଅର-3ରେ
ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି। ସେଥିରୁ 45 ପ୍ରତିଶତର
ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରୁଛନ୍ତି।

44

ରୁ ଅଧିକ ୟୁ ନିକର୍ଣ୍ଣ 2021ରେ
ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ୍ 
2022 ଭି ତରେ ଆହୁ ରି 15ଟି
ୟୁ ନିକର୍ଣ୍ଣ ଯ�ୋଡ଼ି ହେଲେଣି।
ଦେଶରେ ଏବେ ରହିଛି
100ଟି ୟୁ ନିକର୍ଣ୍ଣ।

ପ୍ରଗତି

ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ଇଣ୍ଡିଆ
ଆରମ୍ଭ

5ଏପ୍ରିଲ୍ 2016

ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ଇଣ୍ଡିଆଦ୍ୱାରା
ର�ୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି
ହେଉଛି ମଜଭୁତ

ପ୍ରଗତି

ନୂ ଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି
ଆରମ୍ଭ

2020

ନୂ ଆ
ଶିକ୍ଷାନୀତିରେସମସ୍ତଙ୍କ
ସମାନ ପହଞ୍ଚ ହେଲା
ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଶିକ୍ଷାର ସବୁ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ
ପାଇଁ ସମାନ ପହଞ୍ଚି ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା।

ଆରମ୍ଭ

ନୂ ଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ୍ଏବଂ କଲେଜର
ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ଏନ୍ଇପି- 2020 ଭାରତର ଯୁବକଙ୍କୁ କୁ ଶଳ
କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ନିରମା୍ ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତକରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ
ମଧ୍ୟମସ୍ତରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ
ବ୍ୟବସାୟିକ କ�ୌଶଳ ଯେମିତ ି କାଠକାମ,
ବିଜୁଳି ମରାମତି, ବଗିଚା, ମାଟିର ପାତ୍ର ନିରମା୍ ଣ
ପାଇଁ କ�ୌଶଳ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନୀତି
ଅନୁ ସାରେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଅତିକମ୍ରେ 50
ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ�ୌଶଳ ପ୍ରଦାନ
ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

ଆରମ୍ଭ

15ଜୁଲାଇ 2015

ସ୍କି ଲିଂ, ରି ସ୍କିଲିଂ ଓ
ଅପ୍ସ୍କିଲିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ସ୍କି ଲିଂ, ରିସ୍କିଲିଂ ଓ ଅପ୍ସ୍କିଲିଂ
ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ସାଙ୍ଗକୁ
ର�ୋଜଗାର ସୁଯ�ୋଗ ବଢ଼ାଇବା।

ଏହି ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା 25 ଏପ୍ରିଲ୍
2022ଯାଏ 14249631 ଜଣ ପଞ୍ଜି କୃ ତ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି। 46 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା
ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ କ�ୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା
ସଶକ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଜାନୁ ୟାର 2021ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନାର
ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 75 ଟି ରେଳବାଇ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନରେ ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଉଛି।

1,35,40,509

ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି
ଏବେଯାଏ ଏବଂ 1,08,40,911ଜଣଙ୍କୁ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ 56
ପ୍ରତିଶତଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ମେଣ୍ଟ ହ�ୋଇଛି।

29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ�ୋଷଣ ଯ�ୋଜନା

ଯ�ୋଜନା

ସ୍କି ଲ୍ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ

ପିଏମ୍ପ�ୋଷଣ ଯ�ୋଜନାରେ
ଦେଶ ହେଉଛି ପୁଲ୍ଲକିତ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ
ସ୍କୁଲ୍ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ
ପ�ୋଷଣଯୁକ୍ତ ଭ�ୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରିବା।

ଏହି ଯ�ୋଜନା ମଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶର 11.20
ଲକ୍ଷ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାୟ 11.80 କ�ୋଟି
ପିଲାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପିଏମ୍ପ�ୋଷଣ
ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନର୍ସରୀରୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ
ବିଦ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ�ୋଷଣଯୁକ୍ତ ଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ଚାଉଳ
ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି।

130794.90
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ସମୁଦାୟ
ବଜେଟ୍କରାଯାଇଛି ପିଏମ୍
ପ�ୋଷଣ ଯ�ୋଜନା ପାଇଁ।
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ପ୍ରଗତି

ଯ�ୋଜନା

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ
ର�ୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି। ଏହାସହ ମହିଳା, ଅନୁ ସଚ
ି
ୂ ତ
ଜାତି, ଜନଜାତି ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ
ଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା।

ଯ�ୋଜନା ହେବା ଦିନଠାରୁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ
2022 ଯାଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନା
ଦ୍ୱାରା 1,33,995ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ
30,160 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତିବର୍ଗର ଲ�ୋକଙ୍କ 19310
ୂ ତ
ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3976.84 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ
ଅନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତିଙ୍କ 6435ଟି ଖାତାରେ
ୂ ତ
1373.71 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି। 2019-20 ଆର୍ଥିକବର୍ଷରେ
ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନାକୁ 15ତମ ଅର୍ଥ
କମିଶନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍2020-25
ଯାଏ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ
କରିଛନ୍ତି।

ଯ�ୋଜନା

ଯ�ୋଜନା

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ବର୍ଷ

ଆରମ୍ଭ

ଅକ୍ଟୋବର 2021

ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ୍ 
ମିଶନରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ
ଭାଷାରେ ସୃଜନକୁ ମିଳୁଛି
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

n

n

n

n

26 ଏପ୍ରିଲ୍2022ଯାଏ ଦେଶରେ
ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟାବ୍ସଂଖ୍ୟା
9500ରୁ ଅଧିକ ରହିଛ।ି ଏହା
34ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର
722ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିସ୍ତାରଲାଭ
କରିଛ।ି
ଭାରତ ସୀଡ୍ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ
300 ଇନ୍କ୍ୟୁବେଟର ଦ୍ୱାରା 3600
ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ
ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ୍ମିଶନକୁ
2023 ଯାଏ ଜାରି ରଖିବାକୁ
ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ମିଶନ୍ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନା
ଓ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ଲାଗି
2000 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ।

ଆରମ୍ଭ

5 ସପ୍ଟେମ୍ବର 2017

ଦୀକ୍ଷା

ଯ�ୋଜନା

ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ
ବି ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ତାଲି ମ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ
ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଦୀକ୍ଷା ପ�ୋର୍ଟାଲ୍
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
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ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ଖେଲ�ୋଇଣ୍ଡିଆ: ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କ
ବିକାଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ପ୍ରଗତି

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ସ୍କୁଲ୍, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅନୁ ସନ୍ଧାନ
ସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍,ମ୍ଇ ସ୍ତରରେ ସୃଜନ ସ
ଔଦ୍ୟୋଗିକ ମନ�ୋବୃ ତକ
ି ୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ
ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଏନେଇ ଏକ ଇକ�ୋସିଷ୍ଟମ୍
ତିଆରି କରିବା।

ଯ�ୋଜନା

ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ମିଶନ

ଆରମ୍ଭ: 26 ଏପ୍ରିଲ୍2016
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ
ସହାୟତା ଓ ବିକାଶ କରିବା।
ଖ�ୋଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟସ୍ତରରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ
କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ତୃ ଣମୂଳସ୍ତରରୁ ଉପର
ସ୍ତରଯାଏ ଏକ ଇକ�ୋସିଷ୍ଟମ୍ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ�ୋଇଛି। ଏହି
ଯ�ୋଜାନ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଖ�ୋଜିବା ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରି ଅଲମ୍ପିକ ପ�ୋଡିୟମଠାରେ
ପହଞ୍ଚାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ
କରୁଛି। ଖେଳ ମଇଦାନର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା 2008ରୁ
2014 ଭିତରେ ଦେଶରେ 38 ଖେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି
ଥିବାବେଳେ 2014ରୁ 2020 ଭିତରେ 360
ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ�ୋଚିଂରେ ସୁଧାର ଦ୍ୱାରା
14595କୁ ତୃ ଣମୂଳରୁ କିପରି ପ୍ରତିଭା ଚୟନ କରିବାକୁ
ହେବ ସେ ନେଇ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। 2024 ଯାଏ
ଖେଳ ପାଇଁ 25 ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର, 100 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉତ୍କର୍ଷ
ଏକାଡେମୀ ଏବଂ 1000 ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ର ସାରା
ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ।

ପ୍ରଗତି
ଦୀକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପାଠ ଉପଲବ୍ଧ
ରହିଛ।ି 35 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଆପଣାଯାଇଛି।
ସିବଏ
ି ସ୍ଇ ଏନ୍ସଇ
ି ଆର୍ଟସ
ି ହ କ�ୋଟି
କ�ୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଏହାକୁ
ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାକୁ ବି
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

2014 2021

ଆଇଆଇଟି

2014 2021

ଆଇଆଇଏମ୍

ବର୍ଷ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସୀ

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସୀ ମେ’ 2018ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଭାରତରେ JEE, NEET, NET ପରି ଆଡମିଶନ ପାଇଁ
ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 60
ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ
ୟୁନଅ
ି ନ୍ ବଜେଟ୍ 2022 ରେ ଏକ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗୁଣାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପହଞ୍ଚ
ବୃ ଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଦୁ ର୍ଗମ, ଆଦିବାସୀ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପଯ�ୋଗୀ ହେବ।

ସ୍ୱୟଂ

ଷ୍ଟଡି ୱେବ୍ସ ଅଫ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରିଙ୍ଗ୍ ମାଇଣ୍ଡସ୍
(SWAYAM) ହେଉଛି ଏକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହା
ବିଦ୍ୟାଳୟ (ନବମ-ଦ୍ୱାଦଶ)ରୁ ନେଇ ସ୍ନାତକ�ୋତ୍ତର ଯାଏ ଅନଲାଇନ୍
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରେ। 19 ଏପ୍ରିଲ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ
2,71,90,053 ଜଣ ଉପଯ�ୋଗକର୍ତ୍ତା ପଞ୍ଜିକୃତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।

ନିଷଠା୍
ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ଅଗ୍ରଗତି
ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ଏକ ଜାତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁ ତ
କରିବାପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ
ତାଲିମ ଦେବା।

ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା

ଜାତୀୟ ନିଯକ୍ତି
ୁ ଏଜେନ୍ସି

ଏହା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆଧାରରେ ସାରା ଦେଶରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ
ହ�ୋମ୍ମାଧ୍ୟମରେ 34ଟି ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଚ୍ୟାନେଲ
ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ପହଞ୍ଚି ନଥିବା
ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି
କରିବାଲାଗି ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସ୍କାର
ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଗଠନ ପାଇଁ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଠାରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ।

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ

ଦଲି ଲଗୁଡକ
଼ି ର ଆତ୍ମ ପ୍ରମାଣନ

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଆ
ଡି ହେଉଛି ଏକ
ୱିଣ୍ଡୋ ସର୍ଚ୍ଚ ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଇବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜାତୀୟ ପଠନ
ଦିବସ ଅବସରରେ 19 ଜୁ ନ୍ 2018ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଆ
ଡି ଉନ୍ମୋଚିତ ହ�ୋଇଥିଲା |

'ସର୍ବନିମ୍ନ ସରକାର - ସର୍ବାଧିକ ଶାସନ' ଅନୁ ସରଣ କରି ଭାରତ
ସରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ର ଆତ୍ମ-ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜୁ ନ୍, 2016 ଠାରୁ, ନିଯକ୍
ି
ୁ ତି ଏଜେନ୍ସିଗଡ
ୁ କ
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମପ୍ରମାଣୀକରଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଦାଖଲ
କରିବାକୁ ହ�ୋଇଥାଏ।

ଆରମ୍ଭ

ଅଗଷ୍ଟ 07, 2016

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ର�ୋଜଗାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଜନା

ଯ�ୋଜନା

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ର�ୋଜଗାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଜନାଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ନୂ ତନ ନିଯୁକ୍ତି
ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା

ପ୍ରଗତି
ଏହି ଯ�ୋଜନାର ସଚେତନତା
ବୃ ଦ୍ପ
ଧି ାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ
କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ
ଅଧିକ ନାଗରିକ ଏହି ଯ�ୋଜନାର
ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ
ଭାରତ ସରକାର ନୂ ତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ
ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଇପିଏଫ ଅବଦାନର
8.33% ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

1.21

କ�ୋଟି ହିତାଧିକାରୀ
ଉପକୃତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି,
1.53 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ
ମାଧ୍ୟମରେ 27 ନଭେମ୍ବର
2021 ସୁଦ୍ଧା ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ମେ’ 2022 33

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ବର୍ଷ

ଆରମ୍ଭ

20 ଜୁଲାଇ 2015

ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାରି ୟର
ସର୍ଭିରେ ଅପାର
ର�ୋଜଗାର, ଯୁବକଙ୍କ
ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ସାକାର

ଯ�ୋଜନା

ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାରି ୟର ସର୍ଭିସ

ଲଦାଖରେ ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ
ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ 22 ଟି ନୂ ତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ।
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଫ�ୋରେନସି କ୍ ଏବଂ ରେଳ ପରି ବହନ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ।

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କୁ ର�ୋଜଗାର ଖ�ୋଜିବାରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।
n

n

n

ପ୍ରଗତି

n

ଏନ୍ସଏ
ି ସ୍ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ,
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ସଏ
ି ସ୍ପ�ୋର୍ଟାଲରେ
94 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଉପଲବ୍ଧ
କରାଯାଇଛି।
ଏଥିସହ, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି
ଖ�ୋଜୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏନସିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଅଧୀନରେ ଆୟ�ୋଜିତ ମେଳା
ମାଧ୍ୟମରେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି।
କାଉନସେଲିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏନ୍ସଏ
ି ସ୍
ପ�ୋର୍ଟାଲରେ 3,600 ରୁ ଅଧିକ
ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ସାମଗ୍ରୀ
ଉପଲବ୍ଧ ।
ଏଥିପାଇଁ ncs.gov.in ରେ
ପଞ୍ଜି କରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା
ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରର
ି
ସୁଯ�ୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇଥାଏ। ଏହା
ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଚାକିର,ି ଅଥବା ୱର୍କଫ୍ରମ ହ�ୋମ୍
ହେଉ କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିର।ି

ଆରମ୍ଭ

ଅଗଷ୍ଟ 29, 2019

ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭ୍ମେଣ୍ଟ

ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରତିଦନ
ି ଅଧଘଣ୍ଟା
ଫିଟ୍ ନେସ୍ର ଡ�ୋଜ୍
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଲ�ୋକଙ୍କ ଦ�ୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ
ଏବଂ ଖେଳକୁ ଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା
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ପ୍ରଗତି
18 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫି ଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧୀନରେ 1013789
ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଞ୍ଜି କୃ ତ ହ�ୋଇଛି। ଫି ଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ
ଫି ଟନେସ୍ ଅଭିଯାନ ଯେପରିକି ଫି ଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କୁଲ୍ ସପ୍ତାହ, ଫି ଟ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରି ଡମ୍ ରନ୍, ଫି ଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଡି ହ�ୋଇଛି।
ଫି ଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବୟସ ଅନୁ ଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଫି ଟନେସ୍
ପ୍ରୋଟ�ୋକଲ୍ ତିଆରି ହ�ୋଇଛି।

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ

ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ
ଇଚ୍ଛା ମ�ୋ ଦେଶ ସଦା ଅଜୟ, ଅମର ରହୁ। ଦୁ ନଆ
ି କେବେ ଖ�ୋଜିବ ତ ମ�ୋ ଦେଶକୁ ଖ�ୋଜୁ , ମ�ୋ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖୁ।
ମ�ୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଦୁ ନଆ
ି ଗର୍ବରେ କହୁ, ୟେ ଏମିତ ି ଏକ ଦେଶ ଯାହା ମାନବକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇପାରେ। ବିଶ୍ୱକୁ ସଙ୍କଟରୁ
ମୁକୁଳାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏହା ପାଖରେ ହିଁ ସନ୍ନିହିତ’’। ନିଜର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ‘ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ’ ହେବାର
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫୋରମରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ
ସହକାରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଧ୍ୱନୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛ।ି କ�ୋଭିଡ୍ କଳି କଠ�ୋର ସମୟରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାରତ ଦୁ ନଆ
ି କୁ ନା କେବଳ ସଙ୍କଟରୁ
ମୁକୁଳବ
ି ାର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି ବରଂ ପୂରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛ।ି

2

014 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବିଶ୍ୱର
ସର୍ବବୃ ହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚତ
ି
ହ�ୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ�ୈଦେଶିକ
ନୀତି କିପରି ହେବ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଅନାଇ ବସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସମୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱରେ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପୁରୁଣା
ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁ ରି ମଜଭୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଯେଉଁ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ତାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା। ଏକବିଂଶ
ଶତାବ୍ଦୀରେ, 'ଭାରତ ପ୍ରଥମ' ନୀତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ, ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ନୀତି 'ଆକ୍ଟିଂ ଇଷ୍ଟ’ ଏବଂ 'ଲୁ କିଂ ଓ୍ବେଷ୍ଟ’ ନୀତି
ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ପୁରୁଣା ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହାର
ପରିଚୟ ଆଉଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସାରା
ବିଶ୍ୱ କଠ�ୋର ମହାମାରୀ କର�ୋନା ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ

150ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମାନବିକତାକୁ ଏକ ନୂ ତନ
ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରପୂର।
କ�ୋଭିଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି।
ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଜି -20ରୁ ବ୍ରିକ୍ସ, କ୍ୱାଡରୁ ଏସ୍ସଓ
ି ସମ୍ମିଳନୀ
ଏବଂ ଆସିଆନ ରୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇକ�ୋନ�ୋମିକ୍ ଫ�ୋରମ୍ ଏବଂ କ�ୋପ26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫ�ୋରମରେ
ଭାରତର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅନାଉଛନ୍ତି।
ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସହ ଭାରତ ପ୍ରମାଣ
କରିଛ ି ଯେ ଏକ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ଏହା ସକ୍ଷମ।
ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାରତ ଏବେ ନିଜର ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କରିବାରେ
ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ହେଉଛି
ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଧୁନକ
ି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଗଠନ,
ଯାହା ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତା ପାଇଁ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିବ।
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ବିଦେଶ ନୀତି… ବିଗତ ଆଠବର୍ଷରେ ଭାରତର
ବେଦେଶ ନୀତିକୁ ମିଳିଛି ନୂ ଆ ପରି ଚୟ
ବିସ୍ତାରି ତ ସମ୍ପର୍କ ଓ
ପଡ଼�ୋଶୀ ପ୍ରଥମ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ
ଭାରତରେ ଯ�ୋଗର ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା
ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ।ି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଜୁ ନ୍ 21
କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳଛ
ି ।ି

177
n

n

n
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ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ
ଗତବର୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ
ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରପାଇଁ କେବଳ ନିଜର ବନ୍ଧୁ
ବାଛିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ହେଁ, ବରଂ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ
ନଜରରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଚୟନ ଓ ନିରନ୍ତର
ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥାଏ।
ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ, ପଡ�ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ
ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ
'ପଡ�ୋଶୀ ପ୍ରଥମ' ଏବଂ 'ବିସ୍ତାରତ
ି ପଡ�ୋଶୀ'
ନୀତି 2014 ପରେ ଦେଶର ବ�ୈଦେଶିକ
ନୀତିର ଆଧାର ହ�ୋଇଛି।
ଶୀର୍ଷ ନେତୃ ତ୍ୱଙ୍କ ନୂ ତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ
ଭାରତ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱ ପରିପଟ୍ଟଳରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ସଙ୍କୋଚ ମଧ୍ୟ ଦୂ ର ହ�ୋଇଛି। କର�ୋନା
ସମୟରେ 'ବସୁଦେବ କୁ ଟୁମ୍ବକମ୍'ର ମନ୍ତ୍ରରେ
ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ନେତୃ ତ୍ୱ ନେବାର ଏକ
ନୂ ଆ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛ।ି
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ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ�ୌର
ଆଲି ଆନ୍ସ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ�ୌର ଆଲାଇନ୍ସ (ISA) ହେଉଛି ସ�ୌର ଉତ୍ସ
ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶଗୁଡକ
ି ର ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ
ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ
ଫ୍ରାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର
ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 103 ଟି ଦେଶ
ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ
ଭାରତର ସହାୟତା
n

n

ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମ�ୈତ୍ରୀ
ସର୍ବେଭବନ୍ତୁ ସୁଖି ନମଃ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ନିରାମୟା- ଏହି
ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଷକ୍ତ
ି ଭାରତ କ�ୋଭିଡ୍ପରିସ୍ତ
ଥି ରି େ ଦୁ ଇଟି
କ�ୋଭିଡ୍ଭାକ୍ସିନ୍ବିକାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି
କେବଳ ଏହି ସଫଳ ଟିକାକୁ ନିଜ ଦେଶର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାହା ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ଏହା 150ଟି ଅନ୍ୟ
ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ରପ୍ତନି କରି ମାନବୀୟତାର ପରିଚୟ
ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି କିଛ ି ଦେଶ ଭାରତକୁ ରାମାୟଣର
ହନୁ ମାନଙ୍କ ସହ ବି ତୁ ଳନା କରିଛନ୍ତି।

n

n

n

n

n

କ୍ୱାଡ୍ 2+2 ବାର୍ତ୍ତା
ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ଭାରତକୁ
କ୍ୱାଡ୍ସମୂହର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି
ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୂହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏବେ ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ଋଷ ମଧ୍ୟ
2+2 ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାରତକୁ
ଅଷ୍ଟମଥର ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର
ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟଭାବେ ବଛାଯାଇଛି।

n

ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ
ଭାରତ ଏହାର 22 ହଜାରରୁ ଅଧିକ
ନାଗରିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ
ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା
ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ
ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା
ଉଦ୍ଧାର ହ�ୋଇଥିଲେ।
କର�ୋନା ଅବଧି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ
ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଭାରତ
ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ
ଆଣିବା ପାଇଁ 'ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମିଶନ'
ଏବଂ 'ଅପରେସନ୍ ସାମୁଦ୍ର ସେତୁ '
ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆରମ୍ଭ
କରିଥିଲା।
ଚାଇନାର ୟୁହାନ ସହରରୁ 647
ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ମାଲଦ୍ୱୀପର 7
ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
2015 ରେ, ୟେମେନରୁ ଭାରତୀୟ
ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା
ପାଇଁ 'ଅପରେସନ୍ ରାହତ୍' ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 25,
2015ରେ ନେପାଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ
ହ�ୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ବିମାନ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସହ 67
ମିଲିୟନ ଡଲାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ
ସୁନାମିରେ ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ
ଅପରେସନ୍ ସାମୁଦ୍ର ମ�ୈତ୍ରୀ
ମ�ୋଜାମ୍କ
ବି ରେ 2019 ଝଡ଼
ସମୟରେ ଭାରତ ମାନବିକ ସହାୟତା
ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ସେବା
ଯ�ୋଗାଇଥିଲା।
ଇଷ୍ଟର ଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ
ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରିଥିବା
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତର
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ଲାନ୍ସ
ସେବା
ବୁ
ଯ�ୋଗାଇଥିଲା ଯାହା ଦେଶର ସମସ୍ତ
ନଅଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ।
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଆର୍ସିଇପି ସମ୍ପର୍କ ନିବଡ଼
ି

ପାସପ�ୋର୍ଟ
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ଭାବମର୍ତ୍ତି
ତ୍ତ ହେବାର
ୂ ର ପରିବର୍ନ
କାରଣ ହେଉଛି ଦେଶର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୃ ଦ୍,ଧି ସର
ୁ କ୍ଷା ବୃ ଦ୍ଧି ସହିତ
ଦେଶର ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ।
ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପାସପ�ୋର୍ଟ ଏବଂ ଭିସା ପାଇବା
ପାଇଁ ସବ
ି ା। ଗତ କିଛ ି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 300ରୁ ଅଧିକ
ୁ ଧ
ନୂତନ ପାସପ�ୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍,ତି
ଭାରତର ପାସପ�ୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧି କରିଛ।ି ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୁନଆ
ି ର
ଯେକ�ୌଣସି ଦେଶକୁ ଗଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜର
ଭାରତୀୟ ପାସପ�ୋର୍ଟ ଦେଖାଏ, ସେ ଆଗ ସମ୍ମାନ ପାଏ। ଆଗରେ
ଥିବା ଲ�ୋକଟି ତା’ ହାତଧରି ବାଟ କଢ଼ାଇନିଏ। ଏହା ହିଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ
ହେବାର ଗର୍ବ ଓ ଗ�ୌରବ। 2014 ପର୍ବ
ୂ ରୁ, ଦେଶରେ ମାତ୍ର 77
ପାସପ�ୋର୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା, ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ 424 ଡାକଘର
ପାସପ�ୋର୍ଟ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି। ଏହା ସହିତ 521
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସପ�ୋର୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସେବାରେ ନିୟ�ୋଜିତ। ଅନଲାଇନ୍
ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ ପାସପ�ୋର୍ଟ ସେବା ନାମରେ ଉପଲବ୍ଧ।
2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାସପ�ୋର୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ହାରାହାରି 16 ଦିନ
ଲାଗଥି
ତ୍ତ ାନ ମାତ୍ର 5 ଦିନରେ ପାସପ�ୋର୍ଟ ହାତରେ ପହଞ୍ଛ
ୁ ଲା, ବର୍ମ
ଚୁ ।ି
2014 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7,68,04,991 ପାସପ�ୋର୍ଟ
ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ ବିଶ୍ୱର 16 ଟି ଦେଶ
ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭିସା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ଦେଶକୁ
ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ପାସପ�ୋର୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ�ୋଇଥାଏ।

ଆଞ୍ଚଳିକ ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଭାଗିଦାରୀ (RCEP) ହେଉଛି ଏକ
ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁ କ୍ତି ଯାହା ଆସିଆନ୍ର 10 ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଚୀନ୍, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କ�ୋରିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁ ନଆ
ି ର ଚାପରେ ନ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀ ଭାରତର ବାର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ
ପାରସ୍ପରିକ ସହଯ�ୋଗର ଭାବନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର
ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭାରତ ଦୃ ଢ଼ଭାବରେ କହିଛ ି
ଯେ RCEP ଦେଶଗୁଡକ
ି ସହିତ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି
ଏବଂ 2004ରେ କ୍ଷତି ପରିମାଣ 7 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାରରେ ଥିବାବେଳେ
2014ରେ ତାହା 78 ବିଲିୟନ ଡଡଲାରରେ ହ�ୋଇଛି। । RCEP
କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପିଏମ ମ�ୋଦୀ ଗରିବ, କୃ ଷକ, ଦୁ ଗ୍ଧ ଏବଂ
ଏମଏସଏମଇର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏକଘରି ଆ
n

n

59

ଟି ଦେଶ ଭାରତୀୟ ପାସପ�ୋର୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଅନ୍ଆରାଇଭାଲ ସବ
ି ା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍।ତି ଏହି ସବ
ି ା
ୁ ଧ
ୁ ଧ
ଅଧୀନରେ, ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶରେ
ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଇମିଗ୍ରେସନରୁ ଭିସା ମିଳଥା
ି ଏ।

ହେନଲି ପାସପ�ୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ

83
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ତମସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଛ
ଚି ି ଭାରତୀୟ ପାସପ�ୋର୍ଟ। 2020
ମସିହାରେ 90 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, 2021 ମସିହାରେ 7
ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛ।ି

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ମେ’ 2022

n

n

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ରେ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାପାଇଁ
ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ସବ୍ ଗ୍ରୁପ୍
ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛ।ି
କୁ ଳଭୂଷଣ ଯାଦବ ମାମଲାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ,
ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ
କନସୁଲାର ଆକ୍ସେସ୍ପାଇଁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛ।ି
ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟ�ୋଗରେ ସର୍ବନିମ୍ନ
ସମର୍ଥନ ଅଭାବରୁ ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ
ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ।
ଏହା ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ସ୍ଵୀକାର୍ଯ୍ୟର
ଫଳାଫଳ ଯେ ପୁଲୱାମାରେ ଭୟଭୀତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ
ଏବଂ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ହ�ୋଇଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ବିଶ୍ୱର
ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଭାରତ ସହ ଏକାଠି ଠିଆ ହ�ୋଇଥିଲେ।

ବର୍ଷ
n

ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଜଭୁତି....

n

ଲି ଜନ୍ ଅଫ୍ ମେରି ଟ୍ଆୱାର୍ଡ଼
ପିଏମ୍ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ଲିଜନ୍
ି ଅଫ୍
ମେରିଟ୍ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ
କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ଏହି
ପ୍ରତିଷ୍ତ
ଠି ସମ୍ମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ
ଦିଆଯାଇଥାଏ।

n

n

n

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗ�ୋଲ୍ କିପର
ଆୱାର୍ଡ଼
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ବିଲ୍
ଓ ମିଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍
ପକ୍ଷରୁ ପିଲମ୍ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍
ଗ�ୋଲ୍କିପର ଆୱାର୍ଡ଼।

n

n

n

n

କ�ୋଟଲର ପ୍ରେସି ଡେନଆ
୍ସି ଲ୍ 
ଆୱାର୍ଡ଼

ପିପଲ୍
ୁ , ପ୍ରଫି ଟ୍ଏବଂ ପ୍ଲାନେଟ୍
ଶୀର୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫି ଲିପ୍କ�ୋଟଲର
ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି। 2018ରେ
ତାଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଅଫ୍ଅର୍ଥ
ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନତ
ି କରାଯାଇଥିଲା।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଯେତେବେଳେ କର�ୋନା ହେତୁ ସବୁ କଛ
ି ି ସ୍ଥିର ହ�ୋଇଗଲା,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍
ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କର�ୋନା ଅବଧିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ନେତାଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ନେତୃ ତ୍ୱ
ନେଇଥିଲେ। ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଗଲ୍ଫ
ଦେଶ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ
ସହଯ�ୋଗକୁ ମଜବୁ ତ କରିବାପରେ ଜି -20, ନନ୍-ଆଲାଇନ୍ଡ
(NAM) ଦେଶଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ, ଜାପାନ,
ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କ�ୋରିଆ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ
ମଜବୁ ତ ହ�ୋଇଥିଲା । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ (ଇରାନ, ସାଉଦି
ଆରବ, ଇସ୍ରାଏଲ୍) ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ନୂ ତନ
ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତନେପାଳ ସୀମା ସହଯ�ୋଗ, ମ�ୋତିହାରୀ-ଆମଲେଖଗଞ୍ଜ
ତ�ୈଳ ପାଇପଲାଇନରେ ଅଗ୍ରଗତି, ଜ�ୋଗବାନୀ (ବିହାର)
-ବିରାଟନଗର (ନେପାଳ) ରେ ଏକୀକୃ ତ ଚେକ ପ�ୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଇଥିଲା। ନିକଟରେ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେର
ବାହାଦୂ ର ଦେଓବାଙ୍କ ସହ ବ�ୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଚୁକ୍ତିନାମା ହ�ୋଇଛି।
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁ କ୍ତି
ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛ।ି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏକ ଭଲ ବଜାର ପାଇବ।
ଗ୍ଲାସ୍ଗୋର କପ -26 ବ�ୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଜଳବାୟୁ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ସଂକଳ୍ପ ସମଗ୍ର
ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହ�ୋଇଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଐତିହାସିକ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ଭୂମି
ସୀମା ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାକୁ ନେଇ
ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଅଦ୍ଦୁ-ପ୍ରବାଳଦ୍ୱୀପର
ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅଦ୍ଦୁ-ଟୁରିଜମ୍
ି ଜ�ୋନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ
5 ଟି ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ହ�ୋରାଫୁ ସଠ
ି ାରେ ଏକ ପାଣି
ବ�ୋତଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବୁ ଝାମଣା ହ�ୋଇଛି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ
ଭାରତର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେରୱିକ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏନର୍ଜି
ଏବଂ ପରିବେଶ ନେତୃ ତ୍ୱ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନତ
ି କରାଯାଇଛି।
2019ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ବହାରେନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ପୁରସ୍କାର ରାଜା ହେମାଦ୍ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ସା ପୁରସ୍କାର
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥି ସହିତ ମାଲଦ୍ୱୀପ ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ସମ୍ମାନ 'ନିଶାନ ଇଜଜୁ ଦ୍ଦିନ' ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାବେଳେ ଋଷର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦମ
ି ିର ପୁଟନ
ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ
ଋଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର - 'ଅର୍ଡର ଅଫ ସେଣ୍ଟ
ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ପ୍ରେଷ୍ଟଲ' ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ସିଓଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ
କ�ୌଣସି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ରଣନୀତିକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପର୍ଣ୍ଣ
ୂ ଭାଗିଦାରୀ ନିର୍ବାହ କରନ୍।ତି ଏଭଳି
ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ�ୋରିସ୍
ଜନସନ 21 ଏପ୍ରିଲରେ ଗଜ
ଚି ଲେ, ତା’ପରଦିନ
ୁ ରାଟରେ ପହଞ୍ଥି
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା ପଣ
ୁ ି ଥରେ
ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାବରବତୀ ଆଶ୍ରମ
ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସନ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା
ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସହ
ଏକ ବ�ୈଠକରେ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ
ଗର
ୁ ୁ ତ୍ୱପର୍ଣ୍ଣ
ୂ ପଦକ୍ଷେପ ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ..।
ବ୍ରିଟେନ ହେଉଛି ଭାରତର ଚତୁ ର୍ଥ ବୃ ହତ୍ତମ ନିବେଶକ। ସେହିପରି ଭାରତ
ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନର ତୃ ତୀୟ ବୃ ହତ୍ତମ ନିବେଶକ। ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନଯ�ୋ
ି ଗରେ ବ୍ରିଟେନର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ 6 ପ୍ରତିଶତ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜି ବିନଯ�ୋ
ି ଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟେନରେ 1.16 ଲକ୍ଷ
ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବ�ୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ରିଟେନକୁ
ପ୍ରାୟ 12 ବିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରାୟ 6.6 ବିଲିୟନ
ପାଉଣ୍ଡ ବ୍ରିଟେନରୁ ଭାରତକୁ ରପ୍ତାନି ହୁ ଏ | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣରୁ ଉଭୟ
ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଐତିହାସିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁ କ୍ତି
ଆଡକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁ ଛ
ଁ ନ୍ତି। ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସନ ନିଜେ
ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି।
ଦୁ ଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ�ୋଇଥିବା ବ�ୈଠକରେ 'ର�ୋଡମ୍ୟାପ
2030' ସମେତ ଦ୍ପ
ୱି ାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ଦିଗ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁ ରି ଗଭୀର କରିବା ଲାଗି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକତ୍ସା
ି , ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିନଯ�ୋ
ି ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘ�ୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି |

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯ�ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆମେ ସହମତ
ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇଛୁ । ଭାରତରେ ଚାଲି ଥିବା ବିସ୍ତୃ ତ ସଂସ୍କାର,
ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
଼ି ବିଷୟରେ
ମଧ୍ୟ ଆଲ�ୋଚନା କରିଛୁ। ବ୍ରିଟେନର କମ୍ପାନୀଗୁଡକ
ି ଦ୍ୱାରା
ଭାରତରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ନିବେଶକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ।
ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଥିବା 1.6 ନିୟୁତ ଭାରତୀୟ, ସାମାଜିକ ଓ
ଅର୍ଥନୀତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକରାତ୍ମକ ଅବଦାନ ରଖୁଛନ୍ତି।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତ
ଆମେ ଏକ ନୂତନ, ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସର
ୁ କ୍ଷା ସହଭାଗୀତା
ଉପରେ ସହମତ ହ�ୋଇଛୁ। ଏହା ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଭୀର କରିବା
ଦିଗରେ ବର୍ଷ ପର
ୁ ୁ ଣା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଆ
ଡି ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଭାରତରେ ଯେପରି ମ�ୋତେ ସ୍ୱଗତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ
ମଁୁ ଅଭିଭୂତ। ଯେତେବେଳେ ମଁୁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଲ
ଚି ି, ମ�ୋତେ ଲାଗିଲା
ଯେ ମଁୁ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର। ତା’ପରେ ଚାରିଆଡେ ହ�ୋର୍ଡିଂକୁ
ଦେଖିଲେ ମ�ୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମଁୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ଏହି ଭବ୍ୟ
ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ମଁୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି
-ବ�ୋରିସ୍ ଜନସନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ୟୁନାଇଟେଡ୍କିଙ୍ଗଡମ୍

ସପ୍ତମ ରାଇସି ନା ୟୁ ର�ୋପୀୟ ୟୁ ନିଅନର ପ୍ରମୁଖ ଡାଇଲଗ୍ ଆଗାମୀ ସମୟ ଭାରତର ..
2016 ମସିହାରେ, ରାଇସିନା ଡାଇଲଗ୍ନାମରେ ଭାରତ ଏକ ନୂ ତନ
ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜନେତା, ପୂର୍ବତନ
ନେତା, ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ତ
ଠି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହ�ୋଇ
ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତ ି ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରିନ୍ତି।
ଏଥର ଏପ୍ରିଲ୍ 25ରେ, ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନଆ
ି ରାଇସିନା ଡାଇଲଗ୍
ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 90ଟି ଦେଶର କୂ ଟନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ
ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହ�ୋଇଥିଲେ। ଇଉର�ୋପୀୟ
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ୟୁ ନଅ
ି ନର ସଭାପତି ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ
ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା
କରିଥିଲେ। ରାଇସିନା ସଂଳାପ ଆରମ୍ଭରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 2047
ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଘ�ୋଷଣା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି
ଯେ ଆସନ୍ତା ଦଶନ୍ଧିରେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁ ର�ୋପୀୟ ୟୁ ନଅ
ି ନର ସମ୍ପର୍କ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଭାରତର ..।

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଗା-ଚାଷୀ
ଁ

ସଶକ୍ତ ଚାଷୀ,
ଉଲ୍ଲସି ତ ଏବଂ
ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ

ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ- 'ଭାରତର ଆତ୍ମା ରହିଛ ି ଗାଁରେ।' ତେଣୁ ଗାଁ ଏବଂ ଚାଷୀର ବିକାଶ ବିନା ଦେଶ ବିକାଶ କରିବା
ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁର ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ
ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଗୁଡକ
଼ି ୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ତାହାର ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ�ୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ତଥା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ସଂଯ�ୋଗ ଦେଇ ଇ- ଗଭର୍ନାନ୍ସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରଭୃତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ନୂଆ ଯ�ୋଜନାଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ନୁହେଁ ବରଂ ପୂର୍ବ ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
଼ି ୁ
ମଧ୍ୟ ନୂଆଦିଗ ଦିଆଯାଇ ସଫଳତାର ମାର୍ଗରେ ନିଆଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମଲ
ୂ ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି, କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପ୍ରଦାନ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ
ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଲାଗି ଇ-ନାମ ପ୍ରଣୟନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃ ଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯ�ୋଜନା, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍କାର୍ଡ଼ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଭୃତି ଗାଁ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ
ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛ।ି ଗାଁରେ ଜମି ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତଥା ଚାଷୀଙ୍କ ଆଇନଗତ ଭାବେ
ଜମିର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହ�ୋଇଛି।
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କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ବର୍ଷ

କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଉଥିବା ଯ�ୋଜନା
ଆରମ୍ଭ

ଫେବୃଆରୀ 24, 2019

ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଦୁ ର୍ବଳଙ୍କୁ
ହେଲା ସାହା

ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ
ନିଧ ି ଯ�ୋଜନା

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ସମସ୍ତ ଭୂଧାରକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ
ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା।

ଆରମ୍ଭ

ପ୍ରଗତି

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଯ�ୋଜନା 2 ହେକ୍ଟର
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ସୀମାନ୍ତ
ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୁ ନ୍,
2019ରେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ
ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ
ଯ�ୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ
ସିଧାସଳଖ ତିନ ି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ
6000 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର
ହ�ୋଇଥାଏ। ଏପ୍ରିଲ 25, 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 11.30
କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ
1.82 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି।
ପିଏମ କିସାନରେ, ଏପ୍ରିଲ 1, 2022 ରୁ
ଆଧାର ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି।

14 ଏପ୍ରିଲ 2016

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ମଣ୍ଡି ( ଇ-ନାମ୍)

ଯ�ୋଜନା

କୃଷକଙ୍କ ହିତରେ ଗ�ୋଟିଏ ଦେଶଗ�ୋଏ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: କୃ ଷକଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା
ଲାଗି ଅନ୍ଲାଇନ୍ପାରଦର୍ଶୀ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ଏଇଠି ନିଅନ୍ତୁ ଲାଭ: ଟ�ୋଲ୍ଫ୍ରି ନମ୍ବର: 1800-2700-224
ଏବଂ ଇମେଲ୍:enam.helpdesk@gmail.com।
www. enam.gov.in ରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ଟ୍ୟୁଟ�ୋରିଆଲ୍
ଉପଲବ୍ଧ।
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ପ୍ରଗତି
ଇ-ନାମ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ସାରା ଦେଶରେ 1000ଟି ମଣ୍ଡିକୁ ସଂଯ�ୋଗ
କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ, କୃ ଷକ ଏବଂ କମିଶନ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ
କୃ ଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛନ୍ତି। କୃ ଷକମାନେ
ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୁ ଅନଲାଇନରେ, ଇ- ନାମ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଏବଂ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ ବିଡଂି ଆହ୍ୱାନ କରି ପସନ୍ଦ ଅନୁ ସାରେ ବିକ୍ରୟ
କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଗଣା କରାଯାଇଛି।
21 ଟି ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2022 ସୁଦ୍ଧା
ପ�ୋର୍ଟାଲରେ 1.73 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃ ଷକ, 3.24 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟବସାୟୀ
ଏବଂ କମିଶନ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ 2113 ଏଫପିଓ ପଞ୍ଜି କୃ ତ ହ�ୋଇଥିଲେ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ-ନାମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 1.82 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର କୃ ଷଜା
ି ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ହ�ୋଇଛି।

ବର୍ଷ

ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କିସାନ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏହିପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା
କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କୃ ଷଜା
ି ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କମ୍ମୂଲ୍ୟରେ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।
ଅଗଷ୍ଟ 7, 2020ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଏହି ଯ�ୋଜନା, ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗଣ
ି
ୁ ତ
କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣିତ
ହ�ୋଇଛି। କୃ ଷି ଏବଂ କୃ ଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏଜେନ୍ନସୀ
ତଥା ମଣ୍ଗ
ଡି ଡ
଼ି ସହ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କିସାନ ରେଳ ସର୍କିଟ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ୁ କ

କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଢ଼ଗୁଣା ଏମ୍ଏସ୍ପି

ଯ�ୋଜନା

PM ଫସଲ ବୀମା ଯ�ୋଜନା
ଆରମ୍ଭ

ଖରି ଫ୍ -2016

ଏବେ ପ୍ରାକୃତକ
ି
ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ବି
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ
ସହାୟତା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା
କରିବା ପାଇଁ ସୁଲଭ ଫସଲ ବୀମା
6 ବର୍ଷରେ 36 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ
1,00,000 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
କ୍ଷତିପର
ୂ ଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଆରମ୍ଭ

ପ୍ରଗତି
ପୂର୍ବ ଫସଲ ବୀମା ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
2015-2016 ମସିହାରେ 4.85
କ�ୋଟି କୃ ଷକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ
ତୁ ଳନାରେ 2021-2022 ମସିହାରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଫସଲ ବୀମା ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ 7.65 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃ ଷକ
ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଆରମ୍ଭରୁ, 2016-2017 ରୁ 20212022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 36.98 କ�ୋଟି
ଚାଷୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ
ଫସଲ ବୀମା ପ�ୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ
ଫସଲ ବୀମା ଦାବିକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଏକ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ,
ଯାହା ମାତ୍ର 4% ସୁଧରେ

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: କୃ ଷକ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର
କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ସହଜ କୃ ଷି ଋଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା।

3.05 କ�ୋଟି କିସାନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି
କରାଯାଇଛି, ଏପ୍ରିଲ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା

ଅଗଷ୍ଟ, 2020

କୃଷକଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ
ମିଳିଲା ବଜାର

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: କୃ ଷଜା
ି ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ
ପାଇବା ଏବଂ ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବା

ଅନେକ କୃ ଷଜା
ି ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାରରେ
ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହ�ୋଇଯାଇଥାଏ।
ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ
କୃ ଷି ଉଡ଼ାଣ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି,
ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃ ଷଜା
ି ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଚିତ
ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛ।ି ଯ�ୋଜନାର
ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ
ସଂସ୍କରଣ ଅକ୍ଟୋବର 2021ରେ କୃ ଷି
ଉଡ଼ାଣ-2.0 ନାମର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିପାଇଁ କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ବିମାନରେ
ଥିବା 50% ସିଟ୍ ଉପରେ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ
ଦିଆଯାଉଛି। ବେବିକର୍ନ, ଲିଚ,ି ଜ�ୈବକ
ି
ଉତ୍ପାଦ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ, ଧନିଆ ପତ୍ର,
ଦୁ ଗ୍ଧ ଏବଂ ଦୁ ଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାଂସ ପରି
ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟ�ୋଜତ
ି କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ
ଏଥିରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଏ।
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ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପାସେଞ୍ଜର-ଟୁ -କାର୍ଗୋ,
ଅବତରଣ, ପାର୍କିଂ ସହ ଅନ୍ୟକିଛି ଶୁଳ୍କ
ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହି
ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଭି ତରୁ 25 ଟି ଉତ୍ତର
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ
ଅବସ୍ଥିତ।

ଜୁଲାଇ 4, 2018

କିସାନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ

ଯ�ୋଜନା

ଆରମ୍ଭ

କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ମହାଜନ ତଥା ଘର�ୋଇ
ଋଣଦାତାମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିସାନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଡଧାରୀ କୃ ଷକ
ଅତି ସହଜରେ ଋଣ ସହାୟତା ପାଇପାରୁଛି।
ଫେବୃ ଆରୀ 4, 2019 ରେ ପଶୁପାଳନ ଏବଂ
ମତ୍ସ୍ୟଚାଷରେ ନିୟ�ୋଜତ
ି କୃ ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି
ଯ�ୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲେ।

3,00,000

ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ
ଫସଲ ଋଣ 9% ହାରରେ
ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା
2% ସୁଧ ସବଭେନ୍ସନ୍ ସହିତ
ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେୟ ଉପରେ
3% ରି ହାତି ବି ପ୍ରଦାନ କରେ।
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ପ୍ରଗତି

ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳ କ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପଯ�ୋଗ କରାଯାଉଛି। ରବି
ମାର୍କେଟିଂ ସିଜନ 2022-2023ର 24 ଏପ୍ରିଲ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 137 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗହମ କ୍ରୟ
କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ 27,000 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏମଏସପି ବଣ୍ଟନ
କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି, 2021-2022ର ଖରିଫ ମାର୍କେଟିଂ ସିଜନ୍ରେ 757.27 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍
ଟନ୍ ଚାଉଳ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 1.10 କ�ୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ରବି ଫସଲପାଇଁ ସ୍ଥିର ହ�ୋଇଥିବା ଏମଏସପି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଢ଼
ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟ ସହ ସମାନ।

କୃଷି ଯ�ୋଜନା ଉଡ଼ାଣ

ଯ�ୋଜନା

କିସାନ୍ ରେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକଣା ସମୟରେ ବଜାରରେ
ପହଞ୍ଛ
ଚୁ ି ଉତ୍ପାଦ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ବର୍ଷ

ଆରମ୍ଭ

2015-2016

ଏବେ କମ୍ ପାଣିରେ
ଅଧିକ ଫସଲ

10 ହଜାର କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ (FPO) ଗଠନ

ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସି ଞ୍ଚାଇ
ଯ�ୋଜନା

ମୃତ୍ତି କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରି ଚାଳନା

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତକୁ ଜଳସେଚନ
ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଷଯ�ୋଗ୍ୟ ଜମି ବିସ୍ତାର କରିବା
ଏବଂ ଜଳ ବ୍ୟବହାରରେ ସୁଧାର ଆଣିବା
n

2018-2019 ରୁ 2020-2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ 5.67
କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃ ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏପ୍ରିଲ 19, 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22.19
କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ କାର୍ଡ ତିଆରି ହ�ୋଇ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି।

ପ୍ରଗତି

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃ ଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯ�ୋଜନା
2015-16ରେ ଏକ ଅଂବ୍ରେଲା
ଯ�ୋଜନା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଏଥିରେ ତ୍ୱରିତ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,
ସବୁ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି, ପ୍ରତିବୁନ୍ଦା ଅଧିକ
ଫସଲ ଏବଂ ଜଳଛାୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭୃତି
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତିନ�ୋଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ
ଯ�ୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
ଯ�ୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ
2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ
93 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସହିତ
ଏହାକୁ 2021-2022 ରୁ 20252026 କୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନୂ ତନ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର
କୃ ଷି ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି
କରିବା।

50.64

ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଅତିରିକ୍ତ
ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି
କରାଯାଇପାରି ଛି ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା।

ଆରମ୍ଭ

ଜୁନ୍, 2021

ନାନ�ୋ ୟୁ ରି ଆର ବିକାଶ

ଯ�ୋଜନା

ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବେ ନାନ�ୋ ୟୁ ରି ଆ ଉତ୍ପାଦନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ସାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା, ଅମଳ
ବୃ ଦ୍ଧି ଏବଂ ସାର ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା

44

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ମେ’ 2022

କ୍ଷୂଦ୍ର, ସୀମାନ୍ତ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ କୃ ଷକଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ତଥା ଆର୍ଥିକ ମଜଭୁତି ଓ ମଣ୍ଡି
ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଫ୍ପିଓରେ ସାମିଲ୍କରିବା। FPO କୁ 5 ବର୍ଷ
ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏପ୍ରିଲ୍, 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2315 FPO ପଞ୍ଜିକୃତ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ 410 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ପଦା ଯ�ୋଜନା
ଏହାର ଆନୁ ମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 6,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା 3 ମଇ 2015 ରେ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 2025-2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମେଗା ଫୁ ଡ୍ ପାର୍କ, ମିନ ି ଫୁ ଡ୍ ପାର୍କ, ଫୁ ଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ
ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀ ସହିତ 1088 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରାକୃତକ
ି ଚାଷ
ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଚାଷ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, 2020-2021 ମଧ୍ୟରେ
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 49.91 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 2025
ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଚାଷ ଅଧୀନରେ 3.50 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଆଣିବାକୁ ଭାରତ
ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଜାତୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ
ଇନକ୍ୟୁବେସନ ଇକ�ୋସିଷ୍ଟମକୁ ପ�ୋଷଣ କରି ନବସୃଜନ ଏବଂ କୃ ଷି
ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 923
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ 50.90 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରଗତି
IFFCO ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ, ନାନ�ୋ ୟୁ ରଆ
ି କୃ ଷି ଅନୁ ସନ୍ଧାନ
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କୃ ଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଧାନ,
ଗହମ, ସ�ୋରିଷ, ମକା, ଟମାଟ�ୋ, କ�ୋବି, କ୍ୟାପସିକମ୍
ଏବଂ ପିଆଜ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ
ଏହା ମଧ୍ୟ ଅମଳ ବୃ ଦ୍ଧି କରି 50% ସାର ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା
ଜଣାପଡିଛ ି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନ�ୋ ଲିକ୍ଡ୍
ୱି ୟୁ ରଆ
ି ର ଏକ ଲକ୍ଷ
ବ�ୋତଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି |

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ସବୁ ପ୍ରୟାସରେ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧ..
କୃଷି ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ପାଣ୍ଠି

ଜାତୀୟ ବାଉଶ
ଁ ମିଶନ୍

ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦେଶର କୃ ଷି ସହ ଜଡ଼ିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ
ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଆଗ୍ରି
ଇନଫ୍ରା ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କୃ ଷି
ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ କମ୍ସୁଧର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା
କୃ ଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ
22, 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୃ ଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି ପ�ୋର୍ଟାଲରେ
13,400 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 19 ହଜାରରୁ ଅଧିକ
ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 10 ହଜାରରୁ
ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ହ�ୋଇଛି।

ବାଉଁଶ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ ପରେ ଭାରତ ହେଉଛି
ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ବୃ ହତ୍ତମ ଦେଶ । ପୁନର୍ଗଠିତ ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ
ମିଶନକୁ ଏପ୍ରିଲ 25, 2018 ରେ କ୍ୟାବନେ
ି ଟ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରିଛ।ି ଏହି ମିଶନରେ ସରକାର
ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଉଁଶ ଚାଷପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି
ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ
ପିଛା 120 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରହିଛ।ି ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 14 ନିୟୁତ ଟନ୍
ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ।

ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ୍
ଦେଶର ଚିହ୍ତ
ନି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡକ
଼ି ରେ ସ୍ଥାୟୀଭାବେ
ଚାଉଳ, ଗହମ, ଡାଲି, ମ�ୋଟା ଶସ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିକର
ଶସ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫସଲ, ତ�ୈଳବୀଜ ଏବଂ
ପଦ୍ମ ତେଲର ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି
ଏହି ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଥିରେ 28ଟି
ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖର
ଦୁ ଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର କୃ ଷକ ଲାଭବାନ
ହେଉଛନ୍ତି।

ପାରମ୍ପରି କ କୃଷି ବିକାଶ
ଯ�ୋଜନା
ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଜ�ୈବକ
ି ଚାଷକୁ ଉତ୍ସାହିତ
କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ
ସହାୟତା ସରକାର ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି
ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣ, ଦକ୍ଷତା
ବିକାଶ, ମୂଲ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ 3
ବର୍ଷରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।

ଗ�ୋକୂଳ ଗ୍ରାମ ମିଶନ
ସମ ନ୍ତ
ୱି ଦେଶୀ ଗ�ୋ ପଶୁ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ
16 ଗ�ୋକୂ ଳ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
ସୁଦ୍ଧା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ହେଉଛି ଏକ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଢଙ୍ଗରେ
ସ୍ୱଦେଶୀ ବ�ୋଭାଇନ୍ ପ୍ରଜାତିର ବିକାଶ ଏବଂ
ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା।
ଗତ ତିନବ
ି ର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ
ଥିବା ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡକ
଼ି ୁ ପ୍ରାୟ
2082 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

଼ି ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫର୍ମାଲାଇଜେସନ୍  ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପର ଅସଂଗଠିତ ବିବର୍ଗରେ ଥିବା ମାଇକ୍ରୋ-ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡକ
ଅଫ ମାଇକ୍ରୋ ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସି ଂ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା, କୃ ଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ, ସେଲ୍ଫ୍ ହେଲପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସମିତ ି ସହିତ
ସମଗ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଜବୁ ତ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିରେ, 2025 ସୁଦ୍ଧା, 10 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ (PMFME) ଯ�ୋଜନା
ସହାୟତାରେ, ଦୁ ଇ ଲକ୍ଷ ମାଇକ୍ରୋ ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁ ନଟ
ି କୁ ସିଧାସଳଖ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ।
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଆରମ୍ଭ

ଏପ୍ରିଲ୍ 1, 2018

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଯ�ୋଜନା (RGSA)

ଯ�ୋଜନା

ଶାସନ ଚଳାଇବା ପାଇ ଁଜନ
ପ୍ରତିନଧ
ି ଙ୍
ି କୁ ବିସ୍ତୃ ତ ଶକ୍ତି
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ବାଚତ
ି
ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟକ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡକ
଼ି ୁ ମଜଭୁତ କରିବା।
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ପ୍ରଗତି
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, 2021-2022ରେ 25.75 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ
ଦିଆଯାଇଥିଲ। ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ https://egramswaraj.gov। ପ�ୋର୍ଟାଲରେ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଇ-ଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ
ହ�ୋଇଛି। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
ି ୁ ଅପଲ�ୋଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ 2.54 ଲକ୍ଷ ଯ�ୋଜନା ଅପଲ�ୋଡ୍ ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇ-ସ୍ୱରାଜ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ
2.32 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯ�ୋଗଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଇଣ୍ଟରଫେସ
ମାଧ୍ୟମରେ 70 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଯ�ୋଜନା ପାଇଁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ବର୍ଷ

ଆରମ୍ଭ

ଏପ୍ରିଲ୍ 24, 2021

ଏବେ ମିଳୁଛି ଜମି
ମାଲି କାନାର ପ୍ରମାଣ

ଯ�ୋଜନା

ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ପିଏମ୍ଆବାସ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.1 କ�ୋଟି ଘର
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 80 ଲକ୍ଷ ନୂତନ
ଘର ନିର୍ମାଣ ସହ 48 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ରଖାଯାଇଛି।

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜମି ରେକର୍ଡକୁ
ଡିଜଟ
ି ାଇଜ୍ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର
ଜମି ମାଲିକାନା ଏବଂ ଆଇନଗତ ମାଲିକାନା
ଅଧିକାର କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା।

ପ୍ରଗତି

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ,
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ,
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ
ଏହି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନା 2021
ରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ
ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ସ୍ୱମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା
ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 29ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ଭେ ଅଫ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର
କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2022 ସୁଦ୍ଧା
ପ୍ରାୟ 1.23 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମରେ ଡ୍ରୋନ୍
ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ମ୍ୟାପିଂର ପ୍ରାଥମିକ
କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ 31
ହଜାର ଗାଁରେ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରାଯାଇଛି। ଡିଜଲ
ି କରରେ ପ୍ରପର୍ଟି
କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି।

ପିଏମ୍ଆବାସ ଯ�ୋଜନା- ସହରୀ

ଏହି ଯ�ୋଜନା 25 ଜୁ ନ୍ 2015 ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 31,
2022 ସୁଦ୍ଧା, ଏଥିରେ 1.23 କ�ୋଟି ଘର ମଞ୍ଜୁର ହ�ୋଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ
95.13 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇସାରିଛ।ି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 58.1
ଲକ୍ଷ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି |

ପିଏମ୍ଆବାସ ଯ�ୋଜନା- ଗ୍ରାମୀଣ

ଏହି ଯ�ୋଜନା 1 ଏପ୍ରିଲ, 2016 ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ
2.95 କ�ୋଟି ଘର ଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୃ ହଗୁଡକ
ି ୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଜାରି
ରଖିବାକୁ ଅନୁମ�ୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.52 କ�ୋଟି
ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି।

ଗାକୁଁ ଆଦର୍ଶ କରୁଥିବା ଯ�ୋଜନାସବୁ
ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଭି ଲେଜ

ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଲାଇନ
ଅଫ୍ ଆକ୍ଟୁଆଲ୍ କଣ୍ଟରୋ୍ ଲଥି ୍ସ୍ତ ଗାଁଗୁଡକ
଼ି ପାଇଁ ଏକ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ
ଭିଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସାମନ୍ତା ଗାଁଗୁଡକ
଼ି ୁ ସହ
ସମ୍ପର୍କରକ୍ଷା କରିବା, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା,ସହ କଂକ୍ରିଟ
ଘର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
଼ି ୁ ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ
ଚ୍ୟାନେଲ, DTH ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡକ
଼ି
ପ୍ରପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା।

ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯ�ୋଜନା

ଏହି ଯ�ୋଜନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟମାନ ଯ�ୋଜନା, ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ଯ�ୋଜନା, ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ସହଯ�ୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହ
ସହଭାଗୀତା, କର୍ପୋରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱବ�ୋଧ ( ସିଏସ୍ଆର୍) ପାଣ୍ଠି
ସହାୟତାରେ ସଂଗୃ ହୀତ ସମ୍ବଳ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲି ଛ।ି
2014 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ସାଂସଦମାନେ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ପ�ୋଷ୍ୟଭାବେ ଗ୍ରହଣ
କରନ୍ତି। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 2100 ଗାଁକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଆର୍ଥିକ ଦୁ ର୍ବଳତା ଭି ତରେ
ଜୀବିକାର ଧ୍ୟାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନା

କ�ୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସରକାର ଲ�ୋକଙ୍କ ମ�ୌଳିକ
ଖାଦ୍ୟାଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂ ର କରିବାଲାଗି 26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ
3 ମାସ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ କ୍ରମାଗତ
ଭାବରେ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। 10 କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଗହମ କିମବା୍ ଚାଉଳ
ବ୍ୟତୀତ ଏକ କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ 80 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଦିଆଯାଉଛି।
ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କ୍ୟାବନେ
ି ଟ୍ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରିଛ।ି ଏହି ଯ�ୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର
2 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର
2022 ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 80 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ୍
2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 1000 ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧିକ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ
ନିଯୁକ୍ତି ଯ�ୋଜନା

ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏ ହେଉଛି ଏକ ଚାହିଦାଭିତ୍ତିକ ବେତନ ନିଯକ୍
ୁ ତି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ
ଯେଉଁମାନେ ଅଣକୁ ଶଳୀ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରତିବର୍ଷ 100 ଦିନର କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଏଥିଲାଗି ପଅଚଳିତ ବେତନ ହାରଠାରୁ
ଅଧିକ ବେତନ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ 15.54
କ�ୋଟି ସକ୍ରିୟ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 99.69
ପ୍ରତିଶତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଜୁ ରୀ ପଠାଯାଉଛି |

ରାସ୍ତାକଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ
ପାଇ ଁସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ବାଟ
ଦେଖାଇଲା ସ୍ୱନିଧ ି
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35 ଟି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ

ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, 77 କ�ୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ
ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ସମୁଦାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 96.8 ପ୍ରତିଶତଙ୍କୁ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଜାମ୍ଟ୍ରିନଟ
ି :ି ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼
ଯ�ୋଜନା

ଦେଶର ପ୍ରତିବର୍ଗ ପାଖରେ କିଛ ି ନା କିଛ ି ସରକାରୀ ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚୁଛି।
ଏଥିରେ ପାରଦର୍ଶିତା ରକ୍ଷା କରିବାଲାଗି ସରକାର ‘JAM-ଜାମ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ଜନଧନଆଧାର-ମ�ୋବାଇଲ ଟ୍ନ
ରି ଟ
ି ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଠୁ ଆଗରେ ର�ୋଷେଇ
ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଜାନୁ ୟାରୀ 2015ରୁ ସବ୍ସଡ
ି ର
ି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ 53 ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 313ଟି
ଯ�ୋଜନାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେତୁ 2014-2015 ରୁ
2021-2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 21.87 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିଛ।ି 'ଜାମ' ଟ୍ନ
ରି ଟ
ି ର
ି ୁ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ 2,22,968 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଲିକେଜ୍ ର�ୋକାଯାଇପାରିଛ।ି

ଜନଧନ ଦ୍ୱାରା ସବୁଘରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସୁବଧ
ି ା

ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସୁବଧ
ି ା ଠାରୁ ଦୂ ରରେ ଥିବା ଦେଶର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ
ଏହି ଯ�ୋଜନା 28 ଅଗଷ୍ଟ 2014 ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିର�ୋ ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖ�ୋଲିବାକୁ ସୁଯ�ୋଗ ଦିଆଯାଉଛି।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୁପେ କାର୍ଡ ସହ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ
ସୁବଧ
ି ା ଏବଂ ବୀମା ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା
45.21 କ�ୋଟି ଜନ ଧନ ଖାତା ଖ�ୋଲାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1,67,462.30
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହ�ୋଇଛି। ଜନ-ଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 55%
ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା।

ରାସ୍ତାକଡ଼ର ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଏହି ଯ�ୋଜନାଦ୍ୱାରା ଯ�ୋଗାଇଦିଆଯାଉଛି।
ଏହି ବ୍ୟବସା୍ରୀମାନେ କ�ୋଭିଡ୍ସମୟରେ ଦୁ ର୍ଦ୍ଦିନରେ ଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମ୍
ସ୍ୱନିଧି ଯ�ୋଜନା ଜାରି ରଖିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରିଛ ି । ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 1.2 କ�ୋଟି
ଲ�ୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃ ତ ହେବେ। ଏଯାଏ 29.6 ଲକ୍ଷ ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇ 2931 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବିତରଣ କରାଯାଇଛି।

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ନୂ ଆ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁଦୟ

ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ସହ ମହାନ
ପରମ୍ପରାକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ର

ଲା

ଲ୍କଲ୍
ି ଲାରୁ ଗୁରୁ ତେଗ
ବାହାଦୂରଜୀଙ୍କର ଚତୁ ର୍ଥ
ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ
କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ସାହିବଜାଦମାନଙ୍କ
ବଳିଦାନ, କର୍ତ୍ତାରପୁର କରିଡର ହେଉ ବା
କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡର କିମ୍ବା ଜମ୍ମୁରେ
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସ୍ମୃତରି େ
ଡିସେମ୍ବର 26କୁ ବୀର ବାଲ ଦିବସ ବ�ୋଲି
ଘ�ୋଷଣା କରିବା, କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370
ଉଚ୍ଛେଦକରିବା, ଟ୍ରିପଲ୍ ତାଲାକ୍, ନାଗରିକତ୍ୱ
ସଂଶ�ୋଧନ ଆଇନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ
ସମନ୍ୱୟ ସହ, ଆସ୍ଥା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ...

ଶିଖ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ
n

•ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତିକୁ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତକ
ି

ଯାତ୍ରାରୁ ବିଚ୍ନ୍ନ
ଛି ହ�ୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଏବଂ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୂ ର ଜୀଙ୍କ 400 ତମ ପ୍ରକାଶ
ପର୍ବକୁ ସମାନ ସଂକଳ୍ପ ସହ ପାଳନ କରୁଛି।

n

•ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୂ ର ଜୀଙ୍କ 400 ତମ ପ୍ରକାଶ ପର୍ବ 21 ଏପ୍ରିଲରେ
ଲାଲ୍କିଲ୍ଲାଠାରେ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
ଏଠାରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୂ ରଙ୍କ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପାଇଁ ଏକୀକୃ ତ ଶକ୍ତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଡାକ
ଟକଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

n

•କର୍ତ୍ତାରପୁର ସାହିବ କରିଡର ଅକ୍ଟୋବର, 2019ରେ ଡେରା ବାବା

ନାନକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଧୁନକ
ି
ସୁବଧ
ି ା ସହିତ ଏକ ସମନ୍ତ
ୱି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହ�ୋଇଛି।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିଖମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର
ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କର୍ତ୍ତାରପୁର କରିଡରର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

n

• ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ଜୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କର୍ତ୍ତାରପୁର ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି,
ଏଣୁ ଭାରତୀୟମାନେ ତାହାକୁ କେବଳ ଦୂ ରରୁ ହିଁ
ଆଜିଯାଏ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ। 9 ନଭେମ୍ବର
2019ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
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କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ବର୍ଷ

ନାଗରି କତ୍ୱ ସଂଶ�ୋଧନ
ଅଧିନୟ
ି ମ (CAA) ଦ୍ୱାରା ଦଶନ୍ଧି
ପରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ
• ଏହି ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମିତ ି କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ ବଞ୍ଚିବାର

n

ସୁଯ�ୋଗ ମିଳବ
ି ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,
ଏପରି ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି,
ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଏହାବଳରେ
ଭାରତ ତସଲିମା ନାସିରନ
ି ଙ୍କ ପରି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି।

120 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରତାରପୁର କରିଡରର
ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶିଖ ଧର୍ମର ସଂସ୍କୃତ ି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ
ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲା |
n

•ସବୁ ଧର୍ମର ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କରିଡର

ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ତ୍ତାରପୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ
କରିପାରିବେ। ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ�ୌଣସି ଅଲଗା ଭିସା
ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ କେବଳ ଏକ ବ�ୈଧ ପାସପ�ୋର୍ଟ
ସହିତ ଏଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ।

n

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନିର୍ଯାତିତ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଅଧିକାର ତଥା
ସମ୍ମାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭାବେ ନାଗରିକତ୍ୱ ଆଇନରେ ସଂଶ�ୋଧନ କରି
ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

•ଆଗ୍ରହୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଅନଲାଇନ୍
ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି।

n

• ଭାରତର ପଡ�ୋଶୀ ଦେଶ- ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ,

n

• 9 ଡିସେମ୍ବରରେ ଲ�ୋକସଭା, 11 ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ

n

•ଲଙ୍ଗରକୁ ଜିଏସଟିରୁ ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଦାଶମେଶ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରକାଶ

12 ଡିସେମ୍ବର 2019ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କ�ୋବିନ୍ଦ ଏହି ବିଲକୁ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ
ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତାଡ଼ନା କାରଣରୁ ଭାରତ ଆସୁଥିବା
ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ବ�ୌଦ୍ଧ, ଜ�ୈନ, ପାର୍ସୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।

ପର୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେବଳ କେଶଧାରୀଶିଖମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଏସ୍ଜିପିସି ନିର୍ବାଚନ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି।

n

•ଜୁନ୍ 2019 ପରେ, କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଦେଶୀ ଶିଖ

ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶିଖ୍
ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ସାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିରେ
(ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ) ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା |

n

•ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହେମକୁ ଣ୍ଡ ସାହିବଙ୍କ ପାଇଁ ର�ୋପୱେ ନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛ।ି

n

ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ୍

•ପାଟନା ସାହିବ ସମେତ ଗୁରୁ ଗ�ୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଜୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ
କରାଯାଇଛି।

n

• ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସାଂସ୍କୃତକ
ି ଏବଂ

n

•ଶଖ
ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି

ଶିଖମାନଙ୍କ 5 ଟି ତଖ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସଚ୍ଚଖଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ହଜୁ ର ସାହେବ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ଅତିହାସରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ
ସବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଇ ଁଆରକ୍ଷଣ
ଅର୍ଥନୀତି ଆଧାରରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗକୁ 10% ଆରକ୍ଷଣ ଦେଇ
ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ଆୟ
8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ର�ୋଜଗାର କରୁଥିବା ପରିବାରର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ
କିଛ ି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ସଂରକ୍ଷଣର ଲାଭ ମିଳଥା
ି ଏ।
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n

• ଭାରତର ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସରେ 30 ଜୁ ଲାଇ 2019 ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଦିନ। ଏହିଦନ
ି ଐତିହାସିକ ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ୍ ନିର�ୋଧ ବିଲ୍ ପାସ କରି
ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ଏହି ନିୟମ, ଦଶନ୍ଧି ଧରି
ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ
ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ଦିଗରେ ଏଭଳି ସଫଳତା ଦେଇଛି ଯାହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି
ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।

ଟ୍ରିପଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ ପାରି ତ ହେବା ପରେ
ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ନା ଁ ରାଜା ରାମ ମ�ୋହନ ରାୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର
ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଭଳି ସମାଜସୁ ଧାରକଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ
ଗଣାଯିବ। ଟିପଲ୍ ତଲାକ୍ଆଇନ ମୁସଲ
୍ ି ମ ମହିଳାଙ୍କ
ହିତରେ ଏବଂ ଅଧିକାର ହାସଲ କରି ବା ପାଇ ଁଏକ
କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ
ନୂ ଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରି ଛ।ି
-ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ।

ବର୍ଷ

ସୀମାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ଉତ୍ସବ
ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି
କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନିଜର ଭୂମିକା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ,
ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା।
ନଭେମ୍ବର 12, 2020ରେ ପ୍ରଥମ ସୀମାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ
ଉତ୍ସବ -2020' କଚ୍ଛ (ଗୁଜୁରାଟ) ଗାଁର ଖ�ୋର୍ଡୋ ଠାରେ
ଉଦ୍ଘାଟନ ହ�ୋଇଥିଲା। ଗୁଜୁରାଟର କଚ୍ଛ, ବନାସକାଣ୍ଠା
ଏବଂ ପାଟନ୍ ଜିଲ୍ଲାର 158 ସୀମାନ୍ତ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ,
ଜିଲ୍ଲା ତଥା ତାଲୁ କ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରୁ
ଆଫ୍ ସ୍ପା ହେଉଛି କମ୍
8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ
ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପରେ
ଅନେକସ୍ଥାନରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ‘ଆଫସ୍ପା)
ଅଞ୍ଚଳକୁ କମାଯାଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଆସାମ,
ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମଣିପୁରର ଅନେକ
ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଫସ୍ପା କମ୍କରାଯାଇଛି।

ଭି ନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇ ଁସୁଗମ୍ୟ ଭାରତର ଚିନ୍ତା
3 ଡିସେମ୍ବର, 2015ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ
ଆକ୍ସେସିବଲ
ି ିଟ ି ଇଣ୍ଆ
ଡି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି
ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ନିରାପଦ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ
ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। 35ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, 55ଟି ଘର�ୋଇ ବିମାନବନ୍ଦର,
701 ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ A1 ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 603ଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ
ବିଭାଗକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଭବନକୁ ସୁଗମ କରିବା
ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛ।ି କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେ,ଁ 19 ଟି ଘର�ୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁ ଲେଟିନ୍ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

5 ଦଶନ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା କରି ବା ପରେ
ବ�ୋଡ�ୋ ଚୁ କ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ
n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ସାବକା ସାଥ୍, ସବକା ବିକାଶ, ସାବକା
ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାବକା ପ୍ରୟାସ'ର ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ଆଉ ଏକ
ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛ।ି 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି
ଚାଲିଆସୁଥିବା ବ�ୋଡ�ୋ ସଙ୍କଟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି
ବ୍ୟାପକ ଚୁ କ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହ�ୋଇଛି।
ବ�ୋଡ�ୋ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1500 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ। 1600 ରୁ ଅଧିକ
ବ�ୋଡ�ୋ କ୍ୟାଡର ନେତା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।

ବ୍ ରୁ (ରି ଆଙ୍ଗ) ଶରଣାର୍ଥୀ ସଙ୍କଟ
ହେଲା ସମାଧାନ
n

n

n

ମିଜ�ୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ସହିତ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁ କ୍ତି
କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୁ ଇ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ବ୍ରୁ (ଅରିଆଙ୍ଗ)
ଶରଣାର୍ଥୀ ସଙ୍କଟକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରାୟ 37,000 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିସ୍ଥାପିତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ତ୍ରିପୁରାରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି।
ବ୍ରୁ (ରିଆଙ୍ଗ) ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ଏବଂ
ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ତ୍ରିପୁରାକୁ 600 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ମଞ୍ଜୁର। କକକ

ଅଗଷ୍ଟ 2019: ଏନଏଲଏଫଟି
(ତ୍ରିପର
ୁ ା) ବୁଝାମଣା
n

n

ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ ଭାରତ ସରକାର, ତ୍ରିପୁରା ସରକାର
ଏବଂ ଜାତୀୟ ତ୍ରିପୁରା ମୁଖୀ ମ�ୋର୍ଚ୍ଚା (ଏନ୍ଏଲ୍ଏଫ୍ଟ)ି
ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁ କ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ।
ଏନ୍ଏଲ୍ଏଫ୍ଟ ି (ଏସ୍ଡ)ି ହିଂସା ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି, ମୁଖ୍ୟ
ସ୍ରୋତରେ ଯ�ୋଗଦେବାକୁ ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ
ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ 88 ଟି
କ୍ୟାଡର 44 ଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ।
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଅଯ�ୋଧ୍ୟା ରାୟ

କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରି ଡର ...
n

n

n

n

n

n

52

ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ
ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦେଶରେ
ସାମାଜିକ ସ�ୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା
ଦେଇଥିଲା।
492 ବର୍ଷର ବିବାଦୀୟ ଇତିହାସ 9 ନଭେମ୍ବର
2019ରେ ସୁପ୍ରିମକ�ୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଏକ
ଖୁସର
ି ଲହଡ଼ି ଖେଳାଇ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିଥିଲା।
ଏହି ରାୟ ବଳରେ ସମଗ୍ର ଜମି ରାମ ଲାଲାଙ୍କୁ
ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମସଜିଦ ପାଇଁ 5
ଏକର ଜମି ପୃଥକ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ
ଅଯ�ୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ଜନଭ
୍ମ ୂ ମି ମନ୍ଦିର ନିରମା୍ ଣ ପାଇଁ
ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି
ମନ୍ଦିର ନିରମା୍ ଣ ପରେ କେବଳ ଅଯ�ୋଧ୍ୟାର ମହିମା
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତି
ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ।
ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂ ତନ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି
ହେବ। ଭାବନ୍ତୁ , ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲ�ୋକମାନେ
ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ
ମାତା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ।
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ପ୍ରମୁଖ ଆସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚତ
ି ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର
ଏବେ ଆହୁ ରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଭବ୍ୟ ହ�ୋଇଛି। ଏହାକୁ ଚଳିତ
ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଦି
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଏହି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା କାଶୀବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ
ମନ୍ଦିର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଏବେ ମା ଗଙ୍ଗା ଏବଂ
କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସଂଯ�ୋଗ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହ�ୋଇଛି।
କେବଳ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ନୁ ହେ,ଁ ବାରାଣସୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ
ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀକରଣ ହେଉଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ବଡ଼
ରୂପ ଦେବାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ଯାଏ,
ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି

ଭଗବାନ କେଦାରନାଥ ଧାମ
ନଗୀକୁ ମିଳିଲା ଭବ୍ୟ ଓ
ଦିବ୍ୟ ରୂପ
n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
଼ି ଭିତରେ
କେଦାରନାଥ ଧାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାତ ବର୍ଷ
ପରେ ମନ୍ଦିର ତାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଏବେ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି
କର�ୋନା ସମୟରେ କଟକଣା ହେତୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକକୁ
ଏବେ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରିବା ଏବଂ ଆଇଟି ଉପଯ�ୋଗ କରି ଏହା
ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛ।ି
କେଦାରନାଥ ଧାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଏକ
କେନ୍ଦ୍ର, ଏହା ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବାର
ଅନୁ ମାନ କରାଯାଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କେଦାରନାଥ ଧାମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରିଆସୁଛନ୍ତି।

ବର୍ଷ

ଗ�ୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗ�ୋଟିଏ ନିୟମ,
ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର
n

n

n

n

ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ "ଗ�ୋଟିଏ ଦେଶ, ଗ�ୋଟିଏ ବିଧାନ,
ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ, ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ" ର ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱାଧୀନତାର 72 ବର୍ଷ ପରେ
ପୂରଣ ହ�ୋଇଛି। ଧାରା 370 ଏବଂ 35A ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗ
କୁ ହାଯାଉଥିବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ, ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିକାଶ
ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି।
ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ପୃଥକ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିବା ଧାରା 370କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ
ନିଷ୍ପତ୍ତି 5 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଛଅ ଦଶନ୍ ଧି ଧରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ
ହ�ୋଇପାରୁ ନଥିଲା ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଛଅ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାହା ସଫଳ
ହ�ୋଇଥିଲା।
ଏହି ଦୁ ଇ ଧାରାରୁ ମୁକ୍ତି ପରେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରକୃ ତ ଏକୀକରଣ ହ�ୋଇଛି।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ତ
ଥି ି ହେତୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଦୁ ଇଟି ୟୁନଅ
ି ନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ ହ�ୋଇଛି
- ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର (ବିଧାନସଭା ସହିତ) ଏବଂ ଲଦାଖ( ବିଧାନସଭା ବିନା)।
ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲଦାଖର ଅନେକ
ପୁରୁଣା ଦାବି ପୂରଣ ହ�ୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ସାମାଜିକଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଲାଗୁ
ହ�ୋଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

ଧାରା 370 ଏବଂ 35-ଏ ଜମ୍ମ ୁ କଶ୍ମୀରକୁ
ଆତଙ୍କବାଦ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ, ପରି ବାର ବାଦ ଏବଂ
ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଇ ନାହି।ଁ ଜମ୍ମକଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖର ବିକାଶ ସେହିଗତିରେ
ହ�ୋଇପାରି ନାହି,ଁ ଯେଉଥି
ଁ ପାଇ ଁଏ ଅଞ୍ଚଳ ହକ୍ଦାର।
ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ଦୁ ର୍ବଳତା ଦୂ ର ହେବା ଦ୍ୱାରା
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଲ�ୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ ବଦଳିବ ତା ସହ
ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ହ�ୋଇପାରି ବ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଧାରା 370 ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଜମ୍ମୁ
କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଧାରା 370 ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ 24
ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ
ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ କେବଳ 20 ହଜାର କ�ୋଟି
ମଲ
ୂ ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପର ଲ�ୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା
ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତକାଳର 25 ବର୍ଷ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ନୂଆ
କାହାଣୀ ଲେଖିବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 17
ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର�ୋଇ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହ�ୋଇଛି। ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ
କମ୍ପାନୀଗୁଡକ
଼ି ଗତ ଦୁ ଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 38 ହଜାର କ�ୋଟି ନିବେଶ
କରିବାଲାଗି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିକାଶ ‘ ଲ�ୋକାଲ୍ଫର
ଭ�ୋକାଲ୍ମନ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ
ଶାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ସୁପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି ହ�ୋଇପାରିବ।
ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଶକ୍ତି କ୍ରମାଗତଭାବେ ବଢ଼ାଯାଉଛି।
ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ହେବ ତା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଛବି ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ
ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ
ଅବସରରେ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଅମୃତ ସର�ୋବର
ପଦକ୍ଷେପକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଜନ ଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ବି
ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପକଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିବସ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରରେ
ପାଳନ କରାଯିବା ଗ�ୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଚ
ୂ ନା ଦେଉଛି।
ଆଉ ତାହା ହେଲା ଏଠାରେ ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ର ତୃଣମଳ
ୂ ସ୍ତରରେ
ପହଞ୍ଚିଛ।ି
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ମହାନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ
ମିଳିଲା ସମ୍ମାନ
ଭାରତକୁ ଏକତା
ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଥିବା
ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ
n

n

ଭାରତକୁ ଏକାଠି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଲ
ଇତିହାସରେ ଲ�ୌହପୁରୁଷ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା
ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ
ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ
ଅଫ୍ଲିବର୍ଟିକୁ ଅନାବରଣ କରିଥିଲେ। ଛଅ
ଶହ ଫୁ ଟ ଉଚ୍ଚ ଏହି ପ୍ରତିମା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର
ସବୁ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମା। ଯେତେବେଳେ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍2013ରେ
ଏଥିପାଇଁ ମୁଳଦୂ ଆ ପଡ଼ିଥିଲା।
ବୀର ସାବରକରଙ୍କ ସହ ପୂରା ଦେଶରେ
ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା,
ଦୀନବନ୍ଧୁ ସର ଛ�ୋଟୁ ରାମ, ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର
ପ୍ରତାପ, ମହାରାଜା ସୁହ�ଲ
ୈ ଦେବ ଅନେକ
ମହାନ ହସ୍ତୀଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ
କରାଯାଇଛି।

ଅତୀତରେ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ନିଜର ତନ-ମନ-ଧନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଶକୁ
ନୂ ଆ ଦିଗ ଦେଇଥିବା ସେହି ମାହାନ ତଥା ହଜିଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଖ�ୋଜି ପୁଣିଥରେ
ମନେପକାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କେଉଁ ସରକାର କରିଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେମାନଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ
ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଯୁବା ବର୍ଗକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ କରିବା
ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ମୂଳଲକ୍ଷ୍ୟ।

ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର
ଡ. ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଆଧୁନକ
ି ଭାରତବର୍ଷର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ।
ଭାରତର ରାଜନୀତିକ ଚିନ୍ତନରେ ତାଙ୍କ ଯ�ୋଗଦାନ ଅତୁ ଳନୀୟ ରହିଥିଲା। ତଥାପି
ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରମାନେ
ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ହକ୍ଦାର ଥିଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ
ଭୁଲ୍ଗୁଡକ
଼ି ୁ ସୁଧାରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ସହ
ସଂପୃକ୍ତ ସ୍ଥଳୀଗୁଡକ
଼ି ର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଞ୍ଚ ତୀର୍ଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି
ସେତିକି ନୁ ହେଁ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 26 ନଭେମ୍ବରକୁ ସମ୍ବିଧାନ
ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର।

ନେତାଜୀଙ୍କ ଐତିହ୍ୟର
ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ

ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 'ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର' ଗଠନର 75
ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା
ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗର୍ବ ଓ ଗ�ୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା କାରଣ
ଡେରିରେ ହେଲେବି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରମାର ମହାନ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ
ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 2019 ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ
ଫୌଜର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ
ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଗ�ୋପନୀୟ ବା କ୍ଲାସଫ
ି ାଏଡ୍ଫାଇଲକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ�ୋପନୀୟ
ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ମ�ୋଦୀ ସରକାର ନେତାଜୀଙ୍କ ପରିବାରର ଅନେକ ଦିନର ଦାବିକୁ
ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ
ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
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ଅଜଣା ହିର�ୋମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ
ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଦେଶରେ ଭିଆଇପି ସଂସ୍କୃତକ
ି ୁ ଲ�ୋକ ପରିବା ସହ ସାଧାରଣ
ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ
ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନଘଟିଛ ି ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଆଉ କ�ୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହି
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେଁ, ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାମକୁ ସୁପାରିସି କରିବାର ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ନୀତିରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ନୂ ଆ ଭାରତରେ ପ୍ରକୃ ତ
ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛ ି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜୁ ଛ।ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ସଂଗ୍ରହାଳୟ
n

n

n

ଦେଶର 70 ବର୍ଷର ବିକାଶ ଏବଂ ସହଭାଗୀ
ଐତିହ୍ୟର ଝଲକ ଦିଲ୍ଲୀର ତିନ ମୁର୍ତ୍ତି ଭବନସ୍ଥିତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ
ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହାକୁ
ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ
ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର
କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଦେଶର 14 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଜୀବନୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନଙ୍କର
ଅବଦାନର ଝଲକ ରହିଛ।ି
ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂ ତନ ପିଢ଼ିକୁ
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ
ସହିତ ପରିଚତ
ି କରାଇବା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ
ଦେଶର ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା
ଦିଆଯିବ। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଭି ତ୍ତିଭୂମି

କ�ୌ

ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ
ଦେଉଛି ନୂ ଆ ଶକ୍ତି

ଣସି ଦେଶ ଏଥିପାଇଁ ବିକଶିତ ନୁ ହେଁ କାରଣ
ତା’ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତ। ବରଂ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି
ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି।
ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଦେଶରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶଧାରାକୁ ଏକ ନୂ ଆ ଦିଗ
ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି କ�ୌଣସି ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧା ବାଟରେ
ନ ଅଟକିବ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ନଭଟକିବ ସେଥିଲାଗି ସେ
ଖ�ୋଦ୍ତାହାର ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ଓ ସଂଯ�ୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ
ଭିତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇ ତାହା ଦେଶସେବାରେ
ନିୟ�ୋଜତ
ି ହ�ୋଇପାରୁଛି...।
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ବିମାନ ସେବାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ
2016 ରେ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନୀତି
ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛ ି
ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ।
ଆଞ୍ଚଳିକ କନେକ୍ଟିଭିଟ ି ସ୍କି ମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛ�ୋଟ ସହର ଉପରେ
ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ 'ଉଡ଼ାନ' ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀ
ଟିକେଟ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା।
ସରକାରୀ-ଘର�ୋଇ ସହଭାଗୀତା ଦ୍ୱାରା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉନ୍ନତ
ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ ଏକ ନୂ ତନ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା |
ଏହି 6 ଟି ବିମାନବନ୍ଦରକୁ 50 ବର୍ଷ ଧରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଡରଙ୍କୁ ଲିଜ୍
ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି।
27 ଜାନୁ ୟାରୀ 2022ରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ରଣନ�ୈତକ
ି
ବିନଯ�ୋ
ି ଗ କାରବାର ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଯାହା ଅଧୀନରେ
ସରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ 2,700 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ପାଇଛନ୍ତି।

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

2024 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ହେବ
ଆମେରି କାଭଳି ସଡ଼କ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି
2024 ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଭଳି ଭାରତର ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରିବାକୁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଲେ
ଗ�ୋଟିଏପଟେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରବି
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବ।

ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ

2014-15 ରେ ଦ�ୈନକ
ି 12
କିଲ�ୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା।

ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 37 କିଲ�ୋମିଟର ପ୍ରତିଦନ
ି ନିର୍ମାଣ
ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଶରେ 50 କିଲ�ୋମିଟର
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର।

62
ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଲ
ୂ ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛ,ି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର
ଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ।

2024

ସୁଦ୍ଧା ଜ�ୋଜିଲା ଟନେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ
ଶେଷ ହେବାର ଆଶା ରହିଛ।ି
ପର୍ବ
ୂ ରୁ 2026ରେ ଶେଷ ପାଇଁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଏପ୍ରିଲ୍ 2014ରେ
91,287 କିଲ�ୋମିଟର ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ ପ୍ରାୟ
1,41,000 କିଲ�ୋମିଟରକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ଏହି
ଅବଧିରେ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛ।ି ଏଥି ସହିତ,
2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଡିସେମ୍ବର 24 ସୁଦ୍ଧା 5,407
କିଲ�ୋମିଟର ଏନ୍ଏଚ୍ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।

60

କିଲ�ୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗ�ୋଟିଏ
ଟ�ୋଲ୍ ନାକା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା ପାଇଁ
କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।
ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡିରେ
6 ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମଳ
ୂ କ
କରାଯାଇଛି।
କ�ୌଣସି ବି ଗଛ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କଟାଯିବନାହିଁ।
ଏଥିଲାଗି 1000 ରୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ଅଛନ୍ତି।

650
ସୁବଧ
ି ା

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2014-15 ରୁ 19 ଏପ୍ରିଲ
2022 ଯାଏ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ଅନୁମ�ୋଦିତ ରାସ୍ତାର ମ�ୋଟ ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟ
3,23,462 କିଲ�ୋମିଟର ।

ଟ୍ରମା କେନ୍ଦ୍ରସହ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ 650
ସୁବଧ
ି ାଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। 28
ରାଜମାର୍ଗରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ତଥା
ରନ୍ୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଗତିଶକ୍ତି

107 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ବିନିଯ�ୋଗରେ
ବଦଳିବ ଦେଶର ଭି ତ୍ତିଭୂମି ଚିତ୍ର

25, 000 400
କିଲ�ୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ,
2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ।

ନୂତନ ପିଢର
଼ି ବନ୍ଦେ
ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲି ବ

ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି, ପିପିପି ମ�ୋଡରେ
2 ଟି ସ୍ଥାନରେ ମଲ୍ଟି ମ�ୋଡାଲ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ
ଚୁକ୍ତିନାମା।

58

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-31 ମେ’ 2022

n

n

n

n

n

n

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଧୁନକ
ି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଷ୍ଟର
ପ୍ଲାନ୍ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ
ଯେମିତ ି ସଡ଼କ, ରେଳ, ଏୟାରୱେଜ୍, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ମାଲ
ପରିବହନ, ଜଳପଥ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ୟୁ ନଫ
ି ାଏଡ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଓପନ୍ସୋର୍ସ
ମ�ୋବିଲିଟ ି ଷ୍ଟାକ ନିର୍ମାଣ ହେବ।
ଡାକ ଏବଂ ରେଳ ନେଟୱାର୍କର ଏକୀକରଣ ହେବ, ଗ�ୋଟିଏ
ଷ୍ଟେସନ-ଗ�ୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ହେବ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ।
ମଲ୍ଟି ମ�ୋଡାଲ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ 100 କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲ୍
ନିର୍ମାଣ ହେବ।
ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଏବଂ କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଥିବା
କବଚ ଅଧୀନରେ ରେଳମାର୍ଗ ନେଟ୍ୱର୍କରେ 2000 କିଲ�ୋମିଟର
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯ�ୋଡ଼ାଯିବ।
ସହରୀ ପରିବହନ ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ମଲ୍ଟିମ�ୋଡାଲ
ସଂଯ�ୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଜାତୀୟ ର�ୋପୱେ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ 60 କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବା ର�ୋପୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ସଂସ୍କାର, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ସହ ବିକାଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରେଳ
ଆଡ଼କୁ ଆଉପାଦେ
ରାସ୍ତାରେ ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରସର ରେଳବାଇ
n

ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ନବସୃ ଜନ, ନେଟୱାର୍କ
କ୍ଷମତାର ବିସ୍ତାର, ମାଲ ପରିବହନ ବିବଧ
ି ତା
ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ରେଳବାଇ ବିଗତ
କିଛବ
ି ର୍ଷ ଭିତରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ହାସଲ କରିଛ।ି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ,
ରେଳବାଇ ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶ ଏବଂ
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ‘ନେକ୍ସ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍’
ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ
କରିଛ।ି ଏହା ସହିତ ରେଳବାଇ 'ସଂସ୍କାର,
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର' ମନ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛ।ି

n

n

n

1,835

n

କିମି ବର୍ଷକୁ ନୂତନ ରେଳଧାରଣା
ଯ�ୋଡ଼ା ଯାଇଛି 20142021 ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ
ମାଧ୍ୟମରେ।
n

n

n

n

n

2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ
ଦ�ୋହରୀକରଣ, ନୂ ତନ ଲାଇନ
ବିଛାଇବାରେ 2400 କିଲ�ୋମିଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖିଥିବାବେଳେ 2904 କିଲ�ୋମିଟର
ହାସଲ କରାଯାଇଛି।

n

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ
ସବୁ ଜ ରେଳପଥ ହେବାପାଇଁ ଏକ ମିଶନ
ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ 2030
ପୂର୍ବରୁ ଏକ “ଶୂନ୍ୟ କାର୍ବନ ନିର୍ଗତକାରୀ”
ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
2014ଠାରୁ ରେଳ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପ୍ରାୟ
10 ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। 31.03.2022
ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବ୍ରଡ ଗେଜ୍
ନେଟୱାର୍କର 65,141 କିଲ�ୋମିଟର ରୁଟ
ମଧ୍ୟରୁ 52,247 କିଲ�ୋମିଟର ରୁଟକୁ
ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମ�ୋଟ
ନେଟୱାର୍କର 80.20 ପ୍ରତିଶତ।

n

ଦେଶର ପ୍ରଥମ ISO ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ , ପିପିପି
ମଡେଲ୍ ଆଧାରି ତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ 15
ନଭେମ୍ବର 2021ରେ ରାଣୀ କମଲାପତି
ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର
ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହ�ୋଇଛି। ପ୍ରାୟ
200 ଷ୍ଟେସନରେ କାମ ଜାରି ରହିଛ।ି

ସମୁଦାୟ 444 ପ୍ୟାନେଲ/ଷ୍ଟେସନର
ବ�ୈଦ୍ୟୁତିକ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ
ବ୍ରଡଲାଇନରେ ମାନବ ବିହୀନ ଲେଭଲ
କ୍ରସିଂ ଗେଟ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ
କରାଯାଇଛି।
100% କଭରେଜ୍ ସହିତ 68,800
କ�ୋଚରେ ବାୟ�ୋ-ଟଏଲେଟ୍ ସବ୍ୟବସ୍ଥା।

କବଚ ଭଳି ନୂ ତନ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୍ୟା,
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନର
ପୁନଃନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ନଜର।
2022-23 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ଆଗାମୀ
ତିନବ
ି ର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 400 ବନ୍ଦେ
ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଛି।
କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ‘ଗ�ୋଟିଏ
ଷ୍ଟେସନ୍- ଗ�ୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ’ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି।
7 ଟି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ପାଇଁ ସର୍ଭେ
ଏବଂ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନିଆଯାଇଛି।
ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ
ବୁ ଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛ।ି ଭାରୁଚରେ
ପିଲାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି। 2026
ମସିହାରେ ଗୁଜୁରାଟର ବିଲିମ�ୋରା ଏବଂ
ସୁରଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ବୁ ଲେଟ୍
ଟ୍ରେନ୍ପରୀକ୍ଷା ହେବ।
ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଲ ପରିବହନ
କରିଡର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ଦାଦ୍ରିରୁ
ମୁମ୍ବାଇ 1504 କିଲ�ୋମିଟର ବିଶଷ୍ଟ
ି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ
କରିଡର ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ। 1856
କିଲ�ୋମିଟର ଦାନାକୁ ନ ି ଠାରୁ ଲୁ ଧିଆନା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କରିଡରର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛ।ି
କାଶ୍ମୀରର ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର
ସବୁ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ରେଳ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ଶେଷ ହ�ୋଇଛି। ବାନିହାଲରୁ ବାରାମୁଲ୍ଲା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 136 କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବା ରେଳ
ଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଏଥି ସହିତ ଉତ୍ତର
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଳପଥର 75 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ
ରୁଟକୁ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ।
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କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ବର୍ଷ

n

n

n

n

n

ବନ୍ଦର ବିକାଶ ପାଇ ଁପ୍ରତିବଦ୍ଧ
ସାଗରମାଳା ଯ�ୋଜନା...

ବନ୍ଦରଗୁଡକ
଼ି ର ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ
ଏବଂ ନୂ ତନ ବନ୍ଦରର ବିକାଶ, ବନ୍ଦର
ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ, ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ
ଏବଂ ଉପକୂ ଳ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି
ସାଗରମାଳା ଯ�ୋଜନା ମାର୍ଚ୍ଚ 2015ରେ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
13 ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦରର କ୍ଷମତା ମାର୍ଚ୍ଚ
2014 ଶେଷରେ 871.52 ଏମ୍ଟପ
ି ିଏ
ଥିଲା, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା
79 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ 1560.61
ଏମ୍ଟପ
ି ିଏ ହ�ୋଇଛି।
ବନ୍ଦର, ପରିବହନ ଏବଂ ଜଳପଥ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରିପ�ୋର୍ଟରେ 2035 ସୁଦ୍ଧା
5.48 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ
802ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୁ ହାଯାଇଥିଲା।
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 99 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ମୂଲ୍ୟର 194 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି।
45,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମ�ୋଟ
29 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପିପିପି ମଡେଲ ଅଧୀନରେ
ଚାଲି ଛ।ି
ଏଥିସହ 2.12 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
218ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛ ି
ଏବଂ ଏହା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ
ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ
2.37 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର 390ଟି
ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ଚାଲି ଛ।ି
ଉପକୂ ଳରେ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରପ୍ତାନି
ଅଭିବୃଦ୍କ
ଧି ୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ
ବନ୍ଦରଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛ।ି
ଉପକୂ ଳବର୍ତ୍ତୀ 14 ଟି କ�ୋଷ୍ଟାଲ୍
ଇକ�ୋନ�ୋମିକ୍ ଜ�ୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
ଏହା କରାଯିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ତର
ଉପକୂ ଳରେ ଥିବା ୱଧାୱନଠାରେ ଏକ
ନୂ ତନ ଡିପ୍ଡ୍ରାଉଟ୍ପ�ୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଉଛି।

60
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ଭରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ
ବନ୍ଦର ଏବଂ ସଡକ, ଜାତୀୟ କରିଡର ଉନ୍ନତି ଏବଂ
ଜାତୀୟ କରିଡରର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାଦ୍ୱାରା 7 ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 34,800
କିଲ�ୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। 50 ଟି
ଅର୍ଥନ�ତ
ୈ କ
ି କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। 4 ଲେନ୍ବା
ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଲେନି ବିଶଷ୍ଟ
ି ହାଇୱେଦ୍ୱାରା 500
ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8,134
କିଲ�ୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।

ପର୍ବତମାଳା

ଦେଶରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ,
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପର୍ବ
ୂ ଭଳି
ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ
'ପାର୍ବତମାଳା ଯ�ୋଜନା' ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି
ଯ�ୋଜନା ପର୍ବତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସଂଯ�ୋଗର
ଏକ ଆଧୁନକ
ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ର�ୋପୱେ
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 3S ଉପରେ ଆଧାରିତ। 6000- 8000
ଲ�ୋକ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଯାତ୍ରା
କରିପାରିବେ। 2022-23 ବର୍ଷରେ, 60 କିଲ�ୋମିଟର
ଲମ୍ବ ଆଠଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଏହା ଆମର ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡକ
଼ି ୁ ମଜବୁ ତ କରିବ।

ବର୍ଷ

111

ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ
ଜଳମାର୍ଗରହିଛ ି
ଭାରତରେ। 2014ରେ
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 5
ଥିଲା।

ଜଳମାର୍ଗ
n

n

n

ଉପଭ�ୋକ୍ତା ଶିଳ୍ପର
ଆଧାର: ରେରାରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତନକାରୀ
ବ୍ୟବସ୍ଥା
n

ବନ୍ଦର, ପରିବହନ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ
ବନ୍ଦରଗୁଡକ
଼ି ରେ ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (YoY) ତୁ ଳନାରେ 2021-22 ବର୍ଷରେ ଜାହାଜ
ଚଳାଚଳ 6.94% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହ�ୋଇଛି।
ଭାରତର ଜଳପଥ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଇନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଟରୱେ ଅଥରିଟ ି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ,
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଦେଇ ସମୁଦାୟ 105 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ମାଲ ପରିବହନ କରି 25.61
ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଛ|ି
ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦରଗୁଡକ
଼ି ରେ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜଗୁଡକ
଼ି ପାଇଁ ହାରାହାରି ଟର୍ନ ଆରାଉଣ୍ଡ
ସମୟ 2014 ରେ 43.44 ଘଣ୍ଟାରୁ 2021 ରେ 26.58 ଘଣ୍ଟାକୁ ଖସି ଆସିଛ।ି ସମୟ
ସଞ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି।
n

ସ୍ମାର୍ଟ ସି ଟି ମିଶନ୍ ରେ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି ହେବ ସହରୀ ବିକାଶ
n

n

ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟ ି ମିଶନ୍ (ଏସ୍ସଏ
ି ମ୍) ହେଉଛି ଏକ
ପରିବର୍ନ
ତ୍ତ କାରୀ ମିଶନ୍ ଯାହା ଦେଶରେ
ସହରୀ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼
ପରିବର୍ନ
ତ୍ତ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ।
ଏସ୍ସଏ
ି ମ୍ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
଼ି ମଧ୍ୟରୁ 10 ଏପ୍ରିଲ
2022ରେ 1,93,143 କ�ୋଟି ମୂଲ୍ୟର
7,905ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି
ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1,80,508 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ମୂଲ୍ୟର 7,692 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି। 60,919 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ମୂଲ୍ୟର 3,830 ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇ ଏବେ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ।

n

ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟ ି ମିଶନ୍ ଅଧୀନରେ 2,05,018
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବିନଯ�ୋ
ି ଗ ହ�ୋଇଛି।
ସେଥିରୁ 93,552 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର
ପ୍ରକଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିକଶିତ
କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ୍
10, 2022 ସୁଦ୍ଧା, 92,300 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ମୂଲ୍ୟର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାୟ 100% ଉପରେ
କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ ହ�ୋଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ
ସିଟ ି ମିଶନର ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇଛି।
2018 ରେ ମିଶନରେ ମ�ୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 1000
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 45,000
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସହରଗୁଡକ
ି ୁ
ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠି
ମଧ୍ୟରୁ 91% ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

n

n

ରେରା: ରେରା ଆଇନରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛ,ି ଯାହା
ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ରମାଗତ
ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଟାର୍ଗେଟ୍ କରେ। ଏହା କହେ ଯେ
କ�ୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଚିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ
ମ ନକ୍ସା ମଞ୍ଜୁରୀ ଅନୁ ମ�ୋଦନ
ବିନା ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବନାହିଁ।
ବିମଦ୍
ୁ ରୀକରଣ ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟ ି ସହ
ରେରା ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କଳା
ସଫା କରିଛ।ି
ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ
ଏବଂ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଟେରିଟ�ୋରୀ ରେରାକୁ
ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ
ଏଥିଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛ।ି 31ଟି
ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ
ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
28 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ
ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଆପିଲ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିୟାମକ
ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କର
ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ।
78,734 ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ଏବଂ 62,204 ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍
ଏଜେଣ୍ଟ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରେରା
ପଞ୍ଜି କୃ ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ
ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା 88,894 ଅଭିଯ�ୋଗ ସମାଧାନ
ହ�ୋଇଛି। (16 ଏପ୍ରିଲ 2022 ସୁଦ୍ଧା
ତଥ୍ୟ)।
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର
ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ
6,835 ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ
ନ୍ୟାସନାଲ୍ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର
ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ
(ଏନ୍ଆଇପି) ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏନ୍ଆଇପି
ଦ୍ୱାରା 142.45 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମ�ୋଟ
9,367ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
ହ�ୋଇଛି। 2,444 ପ୍ରକଳ୍ପ
କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛ।ି

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭି ସ୍ତା

750

ସହରୀ ପରି ବହନ

2014 ପର୍ବ
ୂ ରୁ ଦେଶର କେବଳ 5 ଟି ସହରରେ
ମେଟ୍ରୋ ସୁବଧ
ି ା ଥିଲା। 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଶର
କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ମେଟ୍ରୋ ଥିଲା। ତାହା
ପୁଣି କିଛ ି ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ। ଆଜି ଦେଶର 2 ଡଜନରୁ
ଅଧିକ ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରିଛ ି
କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ
ନେଟୱାର୍କର 94 କିଲ�ୋମିଟରରେ ଚାଳକରହିତ ଟ୍ରେନ୍
ଚଳାଚଳହେଉଛି। ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବାରେ
ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଚତୁ ର୍ଥ ଦେଶ।

କିଲ�ୋମିଟର ହ�ୋଇଛି ମେଟ୍ରୋ ମାର୍ଗର ଲମ୍ବ 2021
ସୁଦ୍ଧା। 2014ରେ ଏହା 250 କିଲ�ୋମିଟର ଥିଲା। 1000
କିଲ�ୋମିଟର ନୂ ତନ ମେଟ୍ରୋ ରୁଟରେ କାମ ଚାଲି ଛ।ି

ମିଶନ ଅମୃତଦ୍ୱାରା ବଦଳୁଛି ସହରଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର
n

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ଭିସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆମର
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରତୀକ।
ଏଠାରେ ପର୍ଣ୍ଣ
ୂ ଭାବେ ଭାରତୀୟଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା, ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି
ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଉଛି। ଲ�ୋକମାନଙ୍କର,
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ
ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ହେବ।
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n

n

80,713 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 5818 ଟି
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 1 ଅକ୍ଟୋବର
2021ରେ ସହରଗୁଡକ
ି ୁ ଜଳ ସୁରକ୍ଷିତ
କରିବା ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯ�ୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ
ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଜଳ ଯ�ୋଗାଇବା
ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅମୃତ-2.0 ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଅମୃତ-2.0 ପାଇଁ ମ�ୋଟ ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ
ହେଉଛି 2,77,000 କ�ୋଟି, ଯେଉଁଥିରେ
2021-22 ରୁ 2025-26 ମଧ୍ୟରେ
76,760 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ
ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ।

n

n

ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, 41,850 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 1,326ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ
ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ
11,530 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 740 ଟି
ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି।
ଏଥିସହ 358 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 18
ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଟେଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖଷର ନଳରୁ ଜଳ
ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 1.39 କ�ୋଟି ଟ୍ୟାପ୍
ସଂଯ�ୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛ।ି

ବର୍ଷ

ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

କାୟାକଳ୍ପ

ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିଶାଳ ସଂସ୍ଥା। ଏହା କେବଳ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ସ�ୈନକ
ି ଙ୍କ ଥିବା ଭାରତର
ବିଶାଳ ସ�ୈନ୍ୟବାହିନୀ (ସେନା, ନ�ୌସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ)ର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ
ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଣ୍ଟିତ ହୁଏ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଥିବା ପରମ୍ପରା ଅନୁ ସାରେ ନୂଆ ବିଷୟଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ଏକ
ଆହ୍ୱାନ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ
ସେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଓ ପରିଚାଳନାରେ ନୂଆପିଢର
଼ି ଭାବନାକୁ ଯ�ୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ସହଜ
ବ୍ୟାପାର ନଥିଲା। ତଥାପି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ। ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି ହେଲା ସେନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ। ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତ ି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣାଗଲା ଯେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ
ବି ହତଚକିତ ହ�ୋଇଗଲେ...।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ନୀତି

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ନୀତି 2016ର ଘ�ୋଷଣା ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରପାତି
କ୍ରୟରେ ଏକ ମ�ୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା।
ଏହି ନୀତି ନିଜେ ଏକ ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ନୀତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ଭରି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହା କହେ, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ଭାରତ ନଜରରେ ପରିକଳ୍ପନା ଓ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛ ି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର
ତିନ ି ବାହିନୀ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ
ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 310 ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ/ସିଷ୍ଟମର
3ଟି ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ
ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ଏଥର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ପାଇଁ ବଜେଟରେ
68% ରାଶି ଘର�ୋଇ ବଜାରରୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଜର

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ତିନ�ୋଟି ସେବାରେ
ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
଼ି ୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଯାହାକୁ ତୁ ରନ୍ତ ଲାଗୁ
କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯ�ୋଗାଡ଼ କରିବା। ଉଦାହରଣ
ସ୍ୱରୂପ, 50,000 ବୁ ଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ରୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ
ଏକ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ ଭିତ୍ତିରେ ରୂପାୟନ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ଆତଙ୍କବାଦ
ବିର�ୋଧୀ ତଥା ଅନୁ ପ୍ରବେଶ ବିର�ୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟ�ୋଜତ
ି ଯବାନଙ୍କ ସହିତ
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ବୁ ଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
ସ�ୈନକ
ି ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲମେଟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି
ପ୍ରାୟ ଦୁ ଇ ଦଶନ୍ଧିର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନପରେ ସ�ୈନକ
ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ହେଲମେଟ କିଣିବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 180
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏହି ଡିଲକୁ 1.58
ଲକ୍ଷ ହେଲମେଟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ
କାନପୁର ସ୍ଥିତ କମ୍ପାନୀ ଏମ୍କେୟୁ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜକୁ
ଦାୟିତ୍ୱ
ଦିଆଯାଇଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ

48,000 25
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ
ତେଜସ୍କିଣିବାକୁ ଅନୁମ�ୋଦନ

36

ଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନକାରୀ
ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର
ପାଇଁ ଭାରତ

ରାଫେଲ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଫେବୃ ଆରୀ 2022 ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ବିମାନଗୁଡକ
଼ି ମଧ୍ୟରୁ
35ଟି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି ସେମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ୍ରନକୁ
ଅମ୍ବାଲା ଏବଂ ହାସିମାରା ଏୟାରବେସରେ ନିୟ�ୋଜିତ
କରାଯାଇଛି।
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ
ସେନାକୁ କ୍ରୟ କରି ବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ
ଏବଂ କ୍ରୟ ପାଇଁ 2022-23
ବଜେଟରେ 1.52 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
2014ପରଠାରୁ ଏହା ପ୍ରାୟ 76
ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ତିନ�ୋଟି ସେବାର କମାଣ୍ଡିଂ ଲେଭଲ୍
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 100 କ�ୋଟି ଯାଏ
ଏବଂ ଉପ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ତର
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 200 କ�ୋଟି
ଯାଏ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି।

ସୀମାରେ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ
ଭି ତ୍ତି ଭୂମି
2008 ରୁ 2014

3600

କିଲ�ୋମିଟର ରାସ୍ତା

7270
ବ୍ରିଜ୍

2014-2021

6763
କିମି ରାସ୍ତା

15000
ବ୍ରିଜ୍

ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳି କିଣିବା
ପାଇଁ ତିନ�ୋଟି ସେନାକୁ 500
କ�ୋଟିଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ।
ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ:
ରୁଷରୁ ଏସ୍-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ପ୍ରଥମ ଦଫା
ମିଳଛ
ି ।ି କାଲାସିନକ�ୋ
ି ଭ ଏକେ-203 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ
ତିଆରି ହେବ। ଦେଶରେ ଧନୁ ଷ, କେ-9 ବଜ୍ର, ଶାରଙ୍ଗ
ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଲାଇଟ୍ ହାୱିଜର୍ ତ�ୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ନ�ୌସେନାକୁ ମଜବୁ ତ କରିବା
ପାଇଁ ଭାରତରେ 6 ଟି ସ୍କର୍ପିନ୍ ବୁ ଡ଼ାଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଇଛି। ଆପାଚି ଏବଂ ଚିନୁକ୍ ହେଲି କପ୍ଟର
ବାୟୁସେନାକୁ ମଜବୁ ତ କରିଛ।ି
ୟୁ ଏପିଏର ମଜଭୁତି:
ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳ�ୋତ୍ପାଟନ ଆସିଥିବା
ବିଧେୟକରେ ସଂଶ�ୋଧନ କରି ଜାତୀୟ
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଏଜେନ୍ସି (ଏନଆଇଏ)କୁ ବ୍ୟାପକ
କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।। ବେଆଇନ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ପ୍ରତିର�ୋଧ) ଅଧିନିୟମ(Unlawful Activities
(Prevention) Act-UAPA)
ୟୁଏପିଏ ସଂଶ�ୋଧନ କରି ଏହାକୁ ଅଧିକ
କଠ�ୋର କରାଯାଇଛି।

ହ�ୋଇଥିବା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କ�ୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କ୍ୟାବନେ
ି ଟ ସୁରକ୍ଷା କମିଟ ି ତିନ ି ବାହିନୀକୁ
20 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଭିତ୍ତିରେ
କିଣିବାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛ।ି ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କାରଣ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହି ତିନ�ୋଟି ସେବାର
ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅବହେଳା କରିପରିସ୍ଥିତଥି
ି ଲେ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହ�ୋଇଥିବା ସିଏଜି ଅର୍ଥାତ
କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଏବଂ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ରିପ�ୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ
କୁ ହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ‘ବିପଦର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସ୍ତ୍ରଭଣ୍ଡାର
ନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ’ ମାର୍ଚ୍ଚ 2013 ରେ, ସେନାରେ ବ୍ୟବହୃ ତ ମ�ୋଟ 179
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ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପଦକ୍ଷେପ
ଛ�ୋଟ
ଛ�ୋଟ ଲଘୁ
ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପକୁ
ସଂଯ�ୋଗ କରିବା ପାଇଁ
ଏକ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଭିଯାନ
କରାଯାଇଥାଲା।
ମେକ୍
ଇନ୍ ଇଣ୍ଆ
ଡି
ଅଧୀନରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ
ଆସେସ�ୋରିଜ୍ ତିଆରି
ଆରମ୍ଭ

37

ପ୍ରସ୍ତାବିତ
ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ
ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ
ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ତାମିଲ୍ନାଡ଼ୁ
ଏବଂ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ
ଦୁ ଇି ଡିଫେନ୍ସ କରିଡର
ସ୍ଥାପନା

ସି ଡିଏସ୍ସୃଷ୍ଟି
ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ସମନୟ
୍ୱ ରକ୍ଷାପାଇଁ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି
ଚାଲି ଥିବା ଚିଫ୍ଅଫ୍ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍( ସିଡଏ
ି ସ୍) ଦାବି
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେନେରାଲ୍ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କୁ
ପ୍ରଥମ ସିଡଏ
ି ସ୍ଭାବରେ ନିଯକ୍ତ
ୁ କରାଯାଇଥିଲା |

ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି କଡ଼ା ଜବାବ
ଧାରା 370 ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ
ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ
ବାଲାକ�ୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକୁ
ଭାରତ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି।
ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 125 ର ଭଣ୍ଡାରଣ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ଏହି ବିପଦ
ସ୍ତରରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ 50 ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ
ଉପଲବ୍ଧତା ଏହିପରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତ ି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତ ି
ଏମିତ ି ହ�ୋଇଥିଲା ଯେ, କ�ୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଶରେଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତ ି
ଉପୁଜଲେ
ି ତାହା ଆମ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ 10 ଦିନର ଅସ୍ତ୍ର ବି
ନଥିଲା। ଏହିଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଏବେ ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସାତ�ୋଟି ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀ
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 35 ଲକ୍ଷ 'ଆୟୁ ଷ୍ମାନ' ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ
କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ ଦେଶର 24
ହଜାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନଗଦବିହୀନ ଚିକତ୍ସା
ି ପାଇପାରିବେ।

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ସର୍ବନିମ ୍ନ ସରକାର - ସର୍ବାଧ ିକ ଶାସନ

ନୂ ତନ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ
ମିଳିଲା ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଉଡ଼ାଣ
ରାଜନୀତି ହେଉ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଡିଜଟ
ି ାଲର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ
କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁ ଝପ
ି ରିବ! ଏହା ହେଉଛି ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ର ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଥିପାଇଁ
2014ରେ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାମାତ୍ରେ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ତୃଣମଳ
ି ାଲ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ୂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜଟ
ଏହି ଦିଗରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ୍ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ। କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ
ସରକାର-ସର୍ବାଧିକ ଶାସନ ସହ ଇଜ୍ଅଫ୍ଲି ଭିଂର ର�ୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍।
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଅବଧି

1 ଜୁଲାଇ 2015

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର
ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ
ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ମୁହା ଁ

n

n

n

n
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ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ, ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍,
ଡାଟା ଆନାଲି ଟକ୍ସ
ି ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା,
ଭାରତୀୟ ଆଇଟି ପରିବେଶକୁ
କ�ୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ
ଆର୍ଟିଫି ସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲି ଜେନ୍ସ,
ବିଗ୍ଡେଟା ଭଳି ଉଦୀୟମାନ
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ବିକାଶ ଦିଗରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଫ୍ଟଓ୍ବେର ଉତ୍ପାଦ
2019 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୀତିର ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମ�ୋବାଇଲ୍
ଏବଂ ଆଧାର ସହିତ ଲି ଙ୍କ୍ କରି
ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି କ୍ରେଡିଟ୍
ପ୍ରବାହକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ।
ସେହିଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କୃ ଷି, ଆଇଟି
ଶିଳ୍ପଗୁଡକ
଼ି ଅର୍ଥନୀତିର ସାମଗ୍ରିକ
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉତ୍ସ
ହ�ୋଇଥାଏ।
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ରୁପେ ପେମେଣ୍ଟ
ଗେଟୱେର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଡିଜଟ
ି ାଲ
ମୁଦ୍ରା ଏବଂ 5G ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର
ସେବାଗୁଡକ
଼ି ଆହୁ ରି ସହଜ ହେବାକୁ
ଯାଉଛି।
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ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକର 'ଆଧାର'

132

କ�ୋଟି ଆଧାର
ନାମାଙ୍କି ତ ହ�ୋଇଚି
ଫେବୃ ୟାରୀ 2022
ସୁଦ୍ଧା

ପ୍ରଗତି

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତି, ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏକ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ସଶକ୍ତ ସମାଜ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା।

ଯ�ୋଜନା

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ୟୁ ଆଇଡିଏଆଇ ଦେଶର 55,000 ରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର
ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା
ଯ�ୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ 79 ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର
ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛ।ି ଯେଉଁମାନେ ମ�ୋବାଇଲ୍ ସହିତ ଆଧାର
ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍
myaadhaar.gov.in ରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ବୟସ,
ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।

ୟୁ ନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (ୟୁ ପିଆଇ)
ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏଥିରେ,
ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗ�ୋଟିଏ ମ�ୋବାଇଲ୍
ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲି ଙ୍କ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ଦେୟପାଇଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ବି କରାଯାଇପାରିବ।
ଫେବୃ ଆରୀ 2022 ସୁଦ୍ଧା, 229 ବ୍ୟାଙ୍କ
ୟୁ ପିଆଇ ସେବାରେ ସାମିଲ୍ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ
ଡିଜଟ
ି ାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ
ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗତକିଛ ି
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଦେୟ ଦ୍ରୁ ତ
ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କରିଛ।ି

8.27

ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଭିମ୍ୟୁ ପିଆଇଦ୍ୱାରା 28 ଫେବୃ ଆରୀ
2022 ସୁଦ୍ଧା କାରବାର ହ�ୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ 452.75
କ�ୋଟି ଡିଜଟ
ି ାଲ ପେମେଣ୍ଟ କାରବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ୟୁ ପିଆଇ ଦେୟ

5554
4572
3134

7

2
2
4

2021-22*

2020-21

2019-20

2018-19

ପରିସଂଖ୍ୟାନ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ * ଫେବୃ ଆରୀ 2022

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଶକ୍ତି
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭୂମି
ଅଭି ଲେଖ ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସାକ୍ଷରତା ଅଭି ଯାନ
ଇଲେକ୍ଟ ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସାକ୍ଷରତା
ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2023 ସୁଦ୍ଧା 6
କ�ୋଟି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛ।ି ମାର୍ଚ୍ଚ
15, 2022 ସୁଦ୍ଧା 4.81 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଲି ମ ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ
3.56 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫି କେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଗ୍ରାମ ପାଇଲଟ୍
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ଅକ୍ଟୋବର 2018 ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିଲା। ମନ�ୋନୀତ 700 ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଶିକ୍ଷା,
ଆର୍ଥିକ ସେବା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ସରକାରୀ
ଏବଂ ନାଗରିକ ସେବା ପ୍ରଭୃତି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
n

n

ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 100% ଅର୍ଥ
ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା 1 ଏପ୍ରିଲ, 2016 ଠାରୁ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହା
ଏକ ସମନ୍ତ
ୱି ଜମି ସଚ
ୂ ନା ପରିଚାଳନା
ପ୍ରଣାଳୀ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜମିର
ଠିକଣା ସଚ
ୂ ନା, ଜମି ସମ୍ବଳର
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପଯ�ୋଗ, ଜମି ବିବାଦକୁ
ହ୍ରାସ କରିବା, ବେନାମୀ କାରବାରକୁ
ର�ୋକିବା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ
କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ଏଯାଏ 1,62,71,251ଟି ମାନଚିତ୍ର
ମଧ୍ୟରୁ 1,11,47,387 ମାନଚିତ୍ରକୁ
ଡିଜଟ
ି ାଇଜଡ୍ କରାଯାଇଛି।
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ଗାରେ
ଁ ଜମି ରେକର୍ଡଗୁଡିକର
କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ
ହ�ୋଇଛି। ଏହା ଦେଶର ମ�ୋଟ
ଗାର
ଁ 93.10% ଅଟେ।

ଭାରତନେଟ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି
କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଟେଲି କମ୍
ବିଭାଗର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରିବାକୁ
ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2022 ସୁଦ୍ଧା 1,75,827
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ
ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି।

କିସାନ୍ ରଥ ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ।

କୃ ଷଜ
ି ାତ ଉତ୍ପାଦର ପରିବହନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ବାହାନକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେବାଲାଗି କୃ ଷକ, କୃ ଷି
ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି କିସାନ ରଥ ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସମେତ
10 ଟି ଭାଷାରେ ଏହି ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପଲବ୍ଧ |

5.84

ଲକ୍ଷ କୃଷକ, କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ, ବ୍ୟବସାୟୀ
ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ରଥ ମ�ୋବାଇଲ୍
ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରେ ପଞ୍ଜି କୃତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି |

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସହଜ ହେଲା ଜୀବନ
ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର
ଦେଶରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
କରିବା ପାଇଁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଅଧୀନରେ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର 2.0
ଅଗଷ୍ଟ 2015ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ରେ 400 ରୁ ଅଧିକ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ସେବା ଉପଲବ୍ଧ। ଡିସେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା,
4.46 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର
ଖ�ୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ସ୍ତରରେ 3.48 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଲକର
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଅପଲ�ୋଡ୍ କରିବାକୁ
ରେପ�ୋଜିଟ�ୋରୀ ଏବଂ ଗେଟୱେ ସଂଗ୍ରହ
ସହିତ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଲକର୍ ଏକ ଇକ�ୋସିଷ୍ଟମ୍
ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିରେ, ଫେବୃ ଆରୀ 2022ର
ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା 9.23 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଉପଭ�ୋକ୍ତା ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏହା
ମାଧ୍ୟମରେ 19 ଏପ୍ରିଲ 2022 ସୁଦ୍ଧା 507
କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହା 1695 ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ 349
ଅନୁ ର�ୋଧକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଇ-ଦସ୍ତଖତ
n

ଇ-ଦସ୍ତଖତ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ
ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତୁ ରନ୍ତ ଆଇନଗତ
ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଫର୍ମ ଏବଂ
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ
ଅନୁ ମତି ଦେଉଛି। ୟୁ ଆଇଡିଆର
ଓଟିପି ଆଧାରିତ ପ୍ରାମାଣିକକ
ି ରଣ
ସେବା ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରୟ�ୋଗଦ୍ୱାରା ସେବାଗୁଡକ
ି ଉପଲବ୍ଧ
ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ଫେବୃ ଆରୀ ପ୍ରଥମ
ସପ୍ତାହଯାଏ ମ�ୋଟ 23.72 କ�ୋଟି
ଇ-ଦସ୍ତଖତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମିଳତ
ି
ଭାବେ, C-DAC 4.45 କ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ଇ-ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛ।ି

ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
n

ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା
ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଜଟ
ି ାଲ
ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫି କେଟ୍ ଯ�ୋଜନାରେ
ଡିଜଟ
ି ାଇଜଡ୍ ହ�ୋଇଛି ଯାହାକି ଜୀବନ୍
ପ୍ରମାଣ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି
ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପେନସନଭ�ୋଗୀ,
ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ପ୍ରାଧିକରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ
ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହ�ୋଇନଥାଏ।
2014 ରୁ ଫେବୃ ଆରୀ 2022
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 5.58 କ�ୋଟି
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫି କେଟ୍ ଜାରି
କରାଯାଇଛି।

ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍
ନୂତନ ଯୁଗର ଶାସନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି
ଉମଙ୍ଗ। ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ସେବାଗୁଡକ
଼ି ୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଉମଙ୍ଗକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍
(ବିବପ
ି ିଏସ୍) ୟୁ ଟଲ
ି ି ଟ ି ସର୍ଭିସର 20,527ଟି ସେବା ତଥା 279 ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗର 1417 ଟି ସେବା ଏବଂ 33 ଟି ରାଜ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି
ସେବାକୁ ଉମଙ୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଇ-ହସ୍ପିଟାଲ୍ -ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସି ଷ୍ଟମ୍
ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମଦ୍ୱାରା ଇ-ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପଞ୍ଜି କରଣ
ଆବେଦନଗୁଡକ
ି ଏନ୍ଆଇସିର ଜାତୀୟ କ୍ଲାଉଡରେ ହ�ୋଷ୍ଟ କରାଯାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, 631 ଡାକ୍ତରଖାନା ଇ-ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ
23.38 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ କାରବାର ହ�ୋଇଛି। 492ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ବୁ କ୍
ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ 422 ଡାକ୍ତରଖାନା ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜି କରଣ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ରୁପେ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ
n

n

ରୁପେ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ,
ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହା ଅଧୀନରେ କାର୍ଡ କିମ୍ବା
ଅନଲାଇନ୍ ମ�ୋଡରେ କାରବାର କରାଯାଇପାରିବ। ଅପରପକ୍ଷେ ରୁପେ
କ୍ରେଡିଟ୍କାର୍ଡ କ�ୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲି ଙ୍କ୍ନକରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ।
4 ଟି ଦେଶରେ ଚାଲୁ ଛି ଆମର ରପେ କାର୍ଡ। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ସିଙ୍ଗାପୁର,
ୟୁ ଏଇ, ଭୁଟାନ, ନେପାଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେପାଳରେ ପଶୁପତିନାଥ,
ଲୁ ମ୍ବାନୀ, ଜନକପୁର, ମାନକମାନା ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 1400
ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

ଇ-ଜିଲ୍ଲା ମିଶନ୍ ମ�ୋଡ୍
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ଏମ୍ଏମ୍ପି)
n

68

ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଇ-ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ଏମ୍ପି
ର�ୋଲଆଉଟ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଇଲେକ୍ଟ ୍ରନକ
ି ାଲି
ସମସ୍ତ ନାଗରିକସେବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ
କରିବା। ଦେଶର 709 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ
3916 ଟି ଇ-ଜିଲ୍ଲା ସେବା ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି।
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କ�ୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଖରେ
ରହିଛି ରୁପେ କାର୍ଡ।

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପ୍ରବେଶ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ
ଜାତୀୟ ଜ୍ଞାନ ନେଟୱାର୍କ
(ଏନ୍ କେଏନ୍ )
n

ଜାତୀୟ ଜ୍ଞାନ ନେଟୱାର୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ
ଉଚ୍ଚଗତି ଡାଟା ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ
ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା
ଗବେଷଣା ଓ ସମ୍ପଦର ସମ୍ପର୍କ
ବଢ଼ିପାରିବ। ଫେବୃ ଆରୀ 2022 ସୁଦ୍ଧା,
ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
଼ି ର 1752 ୱେବ୍ ଲି ଙ୍କ୍
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେଁ,
522 ନ୍ୟାସନାଲ ନଲେଜ୍ ନେଟୱାର୍କ
ଲି ଙ୍କ୍ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏନ୍ଆଇସି ଜିଲ୍ଲା
କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି।

ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା
n

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୂ ରସଂଚାର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଇବର
ସିକ୍ୟୁରିଟ ି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ -2020 ର ପ୍ରମୁଖ
ସୁରକ୍ଷା ପାରାମିଟରରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନିତ ହ�ୋଇଛି।
ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ରିପ�ୋର୍ଟ
ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ସାଇବର ଠକେଇ
ଅଭିଯ�ୋଗକୁ ପଞ୍ଜି କରଣ କରିବାପାଇଁ
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 1930ରେ ଏକ ଟ�ୋଲ
ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛ।ି

ବିପିଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
n

ର�ୋଜଗାରର ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାପାଇଁ
ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ
ଛ�ୋଟ ସହରରେ ବିପିଓ ଅପରେସନ୍
ପାଇଁ ବିପିଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଜନା
ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଜନା
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ 61,208ଟି ସିଟକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନାପାଇଁ
ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ମୁଦ୍ରା, ଇ-ପାସପ�ୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ନଜର
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ମୁଦ୍ରା: ଆରବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ରୁପିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରଣନୀତି ଦିଗରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟିକନ
ି ଖି
ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି,
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ବାଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇପାରିବ। ଏହା ଡିଜଟ
ି ାଲ
ଅର୍ଥନୀତି କିମ୍ବା ନଗଦବିହୀନ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସୁଦୃଢ଼
କରିବ। ଏହାବାଦ୍ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନଗଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ,
କାରବାର ମଲ
ି ାଲ ପେମେଣ୍ଟ, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଖୁଚୁରା
ୂ ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବ, ଡିଜଟ
ଦେୟ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ବିପଦମୁକ୍ତ ହେବ। ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସୃ ଷ୍ଟି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ।

ଚଳିତବର୍ଷ ଭାରତରେ
ଆରମ୍ଭ ହେବ 5G
ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ମେ 2021ରେ,
ଟେଲି କମ୍ ବିଭାଗଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରୁ
ପ୍ରାପ୍ତ ଆବେଦନ ଆଧାରରେ 5G
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁ ମତି
ଦେଇଛି। ଇକ�ୋ ସିଷ୍ଟମ ବିକାଶ ସହିତ,
2022ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 5G ନେଟୱାର୍କ
ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଚାଲି ଛ।ି

ଆନିମେସନ୍ ଏବଂ ଗେମିଂ
ସେକ୍ଟରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଆନିମେସନ୍,
ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍, ଗେମିଂ ଏବଂ କମିକ୍
(AVGC) ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ
ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ
ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ବଜେଟରେ ଏକ
ଟାସ୍କଫ�ୋର୍ସ ଗଠନ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଇ-ପାସପ�ୋର୍ଟ ସେବା
ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ ୍ରୋନିକ୍ ସଚ
ୂ ନା
ଧାରଣ କରିଥିବା ଇ-ପାସପ�ୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଯ�ୋଜନା କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ ଏକ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫି କେସନ୍ (AID ଚିପ୍) ଏବଂ ପଛ
କଭରରେ ଇନେଲ୍ରୂପରେ ଏକ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ଆଣ୍ଟେନା ରହିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପର୍ଣ୍ଣ
ୂ ପାସପ�ୋର୍ଟ
ସଚ
ୂ ନା ତଥ୍ୟ ପୃ ଷ୍ଠାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଚିପରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂଗଠନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚିପ
ବ�ୈଶଷ୍ଟ୍ୟ
ି ଗୁଡକ
ି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେବ। ନାଶିକସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆ ସିକ୍ୟୁରିଟ ି ପ୍ରେସlର ଇ-ପାସପ�ୋର୍ଟ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେବ, ଯାହା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ 45 କ�ୋଟି ଇଲେକ୍ଟ ୍ରୋନିକ ଚିପ୍ସ କ୍ରୟ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ଇ-ପାସପ�ୋର୍ଟର ପରିଚୟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତିଗୁଡକ
଼ି ର
ଅନୁ ରୂପ ହେବ।

ଆରମ୍ଭ ହେବ 75 ଟି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିଟ୍
ଡିଜଟ
ି ାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର 75ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ
ୟୁ ନଟ୍
ି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା
ସୀତାରମଣ ଏହା ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ମଧ୍ୟ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛ।ି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ୟୁ ନଟ
ି ଡ଼ି
୍ଗୁ କ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଭାବରେ
ବିବେଚନା କରାଯିବ।
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କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ବର୍ଷ

ଆଦିବାସୀ-ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବିକାଶ

ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏବେ

ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର

ଯେକ�ୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶରେ ପ୍ରତିଟ ି ଲ�ୋକର ଭୂମିକା
ଗର
ୁ ୁ ତ୍ୱପର୍ଣ୍ଣ
ୂ ରହିଥାଏ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଧାରକରି
2014 ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେଶର ସମଳ
୍ବ ରେ ସମାନ
ଅଧିକାର ଓ ଭାଗିଦାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସରକାର
ଅନେକ ଦୀରକ
୍ଘ ାଳୀନ ଯ�ୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍।ତି ସମାଜର
ପଛୁ ଆବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯ�ୋଜନାସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ଯେମିତ ି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଟ ି ଯ�ୋଜନାରେ ସମାନ ଭାଗିଦାରୀ
ହ�ୋଇପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା
ଆଦିବାସୀ, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲ�ୋକମାନେ ଆଉ ପଛରେ ନୁହେଁ
ବରଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ
ସ�ୌହାର୍ଦ୍ୟଦ୍ ପର୍ଣ୍ଣ
ୂ ବାତାବରଣରେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଆ
ଡି ର ନୂଆ କାହାଣୀ।
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ସଶକ୍ତ ଜନଜାତି, ରାଷ୍ଟ୍ରର
ସଶକ୍ତି କରଣ

ଭାରତର ମ�ୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 8.6 ପ୍ରତିଶତ ଅନୁ ସଚ
ି
ୂ ତ
ଜନଜାତି (ଏସ୍ଟ)ି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 10.4 କ�ୋଟି। ସମ୍ବିଧାନର
ଧାରା 342 ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 705 ପ୍ରକାରର
ଜନଜାତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
'ସାବକା ସାଥ୍, ସବକା ବିକାଶ, ସାବକା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ
ସାବକା ପ୍ରୟାସ'କୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର
ସମାନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ବିକାଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ,
ସେମାନଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତର
ି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ଏକ
ନୂ ତନ ପ୍ରଗତି ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।

ବର୍ଷ

ଦୁ ଇଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ବଜେଟ୍
ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରଧାରା
ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ବଜେଯ୍ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖାଲି ବଢ଼ାଇନି ବରଂ
ଦୁ ଇଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2014-15ରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍
3850 କଟେିଥିଲା ତାହା 2022-23 ମସିହାରେ 8407 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଜନଜାତି ଗ�ୌରବ ଦିବସ

ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜତ
ି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ
ନଭେମ୍ବର 15କୁ ଜନଜାତି ଗ�ୌରବ ଦିବସଭାବେ ପାଳନପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ

ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 10ଟି ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନର
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର
ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି ଅଧିକାର ଓ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତର
ି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ
କିପରି ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ
ତାହାକୁ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହି
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗୁଜୁରାଟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଡ଼,
କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଣିପର
ୁ , ମିଜ�ୋରାମ ଏବଂ
ଗ�ୋଆରେ ତିଆରି ହେଉଛି।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଏକଳବ୍ୟ ମଡେଲ ରେସିଡେନସିଆଲ ସ୍କୁଲ (ଇଏମ୍ଆର୍ଏସ୍) କୁ
ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, 2026 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ
ଗ�ୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆହୁରି 740ଟି ଏକଲବ୍ୟ
ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ଆଦିବାସୀ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ
2014 ପରଠାରୁ ଦେଶରେ 10 ଟି ଆଦିବାସୀ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମ�ୋଦନ ମିଳଛ
ି ।ି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ,
କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ମିଜ�ୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ,
ସିକ୍କିମ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ଗ�ୋଆରେ ଏହି ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡକ
଼ି
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ତିନ�ୋଟି ଅନୁ ଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ
ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛ।ି ନବସୃ ଜନ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ,
ଆଇପିଆର, ଡିଜାଇନ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ, ଆଇଡିଆ
ଜେନେରେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ 50,000 ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଲି ମ
ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ୍ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ଆମ୍ବାସାଡର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍ କୁଲ
ଆଜାଦୀକା ଅମୃ ତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଜନଜାତି ଗ�ୌରବ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ 27 ଟି ଜିଲ୍ଲାର 50
ଟି ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲପାଇଁ ମଳ
ୂ ଦୁ ଆ ପକାଇଛନ୍ତି।
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ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ୍  ଡେ’
ବ�ୋର୍ଡିଂ ସ୍ କୁଲ୍ 
ଗ୍ରୋଇଙ୍ଗ୍ଅନଲାଇନ୍
ଏଜ୍ ଲି ଡର୍ସ

ଗ୍ରୋଇଙ୍ଗ୍ଅନଲାଇନ୍ ଏଜ୍ ଲି ଡର୍ସ ବା ଗ�ୋଲ୍
ହେଉଛି ଫେସବୁ କ୍ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ମିଳତ
ି
ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଆଦିବାସୀ ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କୁ ବିଭିନନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଣ୍ଟରଶିପ୍ପ୍ରଦାନ ତଥା ସେମାନଙ୍କ
ସଶକ୍ତୀକରଣ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23
ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ଗ�ୋଲ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି |

n

n

n

n

n

ଯେଉଁ ଚିହ୍ତ
ନି ଉପଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟାର
ସାନ୍ଧ୍ରତା 90% କିମବା୍ ଅଧିକସେଠାରେ ଆବାସିକ ସୁବଧ
ି ା
ବିନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି
ପରୀକ୍ଷାମୂଳକଭିତ୍ତିରେ ଏକଲବୃ ମଡେଲ୍ଡେ’ ବ�ୋର୍ଡିଂ ସ୍ଊ
କୁ ୍
ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି।
ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସିବଏ
ି ସ୍ଇ ମିଳତ
ି
ଭାବରେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ୍ସ୍ଲ୍
ି ସ୍ଇ
କୁ ଏବଂ ସିବଏ
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରୟ�ୋଗାତ୍ମକ
ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏମ ଅନ୍ଲାଇନ୍ସାର୍ଟିଫି କେଟ୍ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଏନ୍ସଇ
ି ଆର୍ଟ ି
ଏକତ୍ରିତ ହ�ୋଇ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍ଲ
କୁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗୁ
କରିଛନ୍ତି।

ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ – ଆଦି ମହ�ୋତ୍ସବ
n

n

30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 2500 କ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଉଛି।

n

ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଇଆଇଟି,
ଆଇଆଇଏମ୍, ଏମସ୍ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁ ଷ୍ଠାନରେ ଆଡମିଶନ
ପାଇଁ 1 ହଜାର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି।

n
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ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଏମିତ ି ଏକ ମହ�ୋତ୍ସବ ଯାହା ଭାରତରର
ମିନଏ
ି ଚରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଏହି ବର୍ଗର କାରିଗରୀ ଯେମିତ ି
ବୁ ଣାକାର କୁ ହନ୍ତୁ କି କାଠ କଣ୍ଢେଇ ନିରମା୍ ତା, ଏଂବ୍ରୟଡରୀ କାରିଗରୀକୁ
ଗ�ୋଟିଏ ଛାତତଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ।
ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଗ�ୋଆ ସରକାରଙ୍କ ମିଳତ
ି
ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂପ୍ରବାସୀ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍ର ସମସ୍ୟା
ସମାଧାନ ଲାଗି ଏକ ମାନବସମ୍ବଳ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ଡାଟା ସମାଧାନ ସେଲ୍
ନିରମା୍ ଣ କରିଛନ୍ତି।
2021 ମସିହା ଜୁ ନ୍ 19 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ସିକଲ୍
ି ସେଲ୍ ଦିବସ
ଅବସରରେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତରେ ସିକଲ୍
ି ର�ୋଗ
ଶୀର୍ଷକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟ�ୋଜନ କରିଥିଲା।
ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ 'ଅନାମୟ': ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ
ପୁଷ୍ଅ
ଟି ବସ୍ଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ପଦକ୍ଷେପ।

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ଜନଜାତି ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ବିକାଶ ଏବଂ
ମାର୍କେଟିଂ ପାଇ ଁଅନୁ ଷଠା୍ ନିକ ସହାୟତା
n

n

n

ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଟ୍ରାଇଫେଡ୍ନିଜସ୍ୱ
ପ�ୋର୍ଟାଲ, www.tribesindia.com
ରୁ ଆଦିବାସୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ଇ-ବାଣିଜ୍ୟ ବିକ୍ରୟକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମାଜନ, ସ୍ନାପଡିଲ,
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ପେଟିଏମ୍ ଏବଂ ଜିଇଏମ୍ ଭଳି
ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଇ-କମର୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ
କରାଉଛି।
ଟ୍ରାଇଫେଡ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ
1,25,000 କାରିଗର ପରିବାର ସଂଯୁକ୍ତ।
100,000 ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଏଠାରେ ଗଚ୍ତ
ଛି ।
ଟ୍ରାଇଫେଡ୍ ଅକ୍ଟୋବର 30, 2021 ସୁଦ୍ଧା
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 145 ଆଉଟଲେଟର
ଏକ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛ,ି ଯେଉଁଥିରେ
97ଟି ନିଜସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ ଆଉଟଲେଟ୍, 33 ଟି
କନ୍ସାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ସ ଆଉଟଲେଟ୍ ଏବଂ 15
ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଲଘୁ ବନ ଉତ୍ପାଦ
ଅଧିକାଂଶ ଲଘୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ (ଏମ୍ଏଫପି) ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ
କ୍ରୟମଲ
ୂ ୍ୟ (ଏମ୍ଏସ୍ପି) ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 2020–21 ରୁ
ଏମ୍ଏଫପି ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ସ୍କି ମରେ 37 ଟି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ
ସଂଯୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି। 2020–21 ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ସ୍କି ମରେ
ଏମ୍ଏଫପି ସଂଖ୍ୟା 50 ରୁ 87 କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏମ୍ଏଫପି
ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରଠାରୁ
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
଼ି ଦ୍ୱାରା 317.89
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଲ
ୂ ୍ୟର ଏମ୍ଏଫପି କ୍ରୟ ହ�ୋଇଛି।

ଏନ୍ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଡିସି/ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଡିସିଙ୍କୁ
ଇକ୍ୱିଟି ସହାୟତା
n

ବନଧନ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା
n

n

n

ଏମ୍ଏଫ୍ପି ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି” ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟ
ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ-ଯ�ୋଗ କ୍ରୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲ
ଉତ୍ପାଦ କ୍ଲଷ୍ଟର (ଭିଡଭ
ି ିକେସି) ସାଧାରଣ ସୁବଧ
ି ା
କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ବନ ଧନ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର (ଭିଡଭ
ି ିକେସି)
ସ୍ଥାପନପାଇଁ ଗତ ତିନବ
ି ର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଇଫେଡ୍କୁ
ମ�ୋଟ 254.64 କ�ୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
2019-20ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 3110 ଭିଡଭ
ି ିକେସିକୁ ମଞ୍ଜୁରି
ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 52,000 ରୁ ଅଧିକ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି
ପାଇଁ 9.28 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ଏଫ୍ବ ି ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ
ଲଭା ପ୍ରଦାନ କରିଛ।ି

n

n

ଜାତୀୟ ଅନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତି ଅର୍ଥ ଏବଂ ବିକାଶ
ୂ ତ
ନିଗମ (ଏନ୍ଏସ୍ଟଏ
ି ଫ୍ଡସ
ି )ି , ଏହା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ଏଜେନସୀଗୁଡକ
଼ି ମାଧ୍ୟମରେ କ�ୌଣସି ବି ଯ�ୋଗ୍ୟ
ଅନୁ ସଚ
ି ବର୍ଗର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱର�ୋଜଗାର ଲାଗି
ୂ ତ
ରିହାତି ଦରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ଗତ ତିନବ
ି ର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ (2019-20 ରୁ
30.11.2021) ଏନ୍ଏସ୍ଟଏ
ି ଫ୍ଡସ
ି ି ଏହାର
ପାଞ୍ଚଟି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 4.04 ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀ
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 748.75 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
କରିଛ।ି
ଏନ୍ଏସ୍ଟଏ
ି ଫ୍ଡସ
ି ି ପିଏମ୍ଇଜିପି ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଜେନ୍ସୀ ଭାବେ କାମ
କରିବାକୁ କେଭିଆଇସି ସହ ବୁ ଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର
କରିଛ।ି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏସସିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ରିହାତି
ଦରରେ ଆଦିବାସୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ
କରିବା ସହିତ ଏହି ବୁ ଝାମଣା ଯ�ୋଗ୍ୟ ଜନଜାତି
ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁନଟ୍
ି ମୂଲ୍ୟର 35 ପ୍ରତିଶତ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ସବସିଡି ଲପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ
ମି ଳୁଛି ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ସୁଯ�ୋଗ

ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ବିକାଶହେବା ଜରୁରୀ। ଦେଶ ଆଜି ସେହି
ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟ ି ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିନା କ�ୌଣସି
ଭେଦଭାବରେ ଦେଶ ବିକାଶର ଲାଭ ମିଳବ
ି । ଦେଶ ଆଜି ସେହି
ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ରସର ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସମ୍ଧ
ବି ାନରେ
ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାରଗୁଡକ
଼ି ୁ ପାଇବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁ ଛ,ି ନିଜ
ଭବିଷଞତକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁ ଛ।ି ଦେଶ ଆଜି ସେହି ମାର୍ଗରେ
ପରିଚାଳିତ ଯେଉଁଠାରେ ଜାତି, ଧମର୍,ର୍ ବର୍ଗର ଭେଦଭାବ ବିନା
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯ�ୋଗ ମିଳୁଛ।ି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଯେମିତ ି ପୂରଣ କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗିତ ଦେଶ
ଆଜି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯ�ୋଜନାସବୁ ବିକାଶ କରୁଛି ସେଥିରେ
ପନ୍ଥ-ଧର୍ମ ଭେଦଭାବ ବିନା ବିକାଶ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି…।

ଶୈକ୍ଷିକ ସଶକ୍ତି କରଣ
n

n

ୱାକଫ୍ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀନରେନ୍ଦ୍ରମ�ୋଦୀଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଦୁ ର୍ବଳ ଓ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ( ପିଏମ୍ଜେବିକେ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଲ୍
କୁ , କଲେଜ୍, ହସ୍ପିଟାଲ୍୍
କମ୍ୟୁନିଟ ି ହଲ୍ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି ଶତ ପ୍ରତିଶତ
ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ 7,94,875 ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ୱାକଫସମ୍ପତ୍ତି
ରହିଛ।ି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ୱାକଫ ବ�ୋର୍ଡର ଡିଜଟ
ି ାଇଜେସନ୍ ସମାପ୍ତ
ହ�ୋଇଛି।
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n

ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷରେ 6 ଟି ଅନୁ ସଚ
ି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ - ପାର୍ସୀ,
ୂ ତ
ଜ�ୈନ, ବ�ୌଦ୍ଧ, ଶିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାୟ
5 କ�ୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ବିକାଶ ଲାଗି ପ୍ରି-ମ୍ୟାଟ୍କ୍
ରି ,
ପ�ୋଷ୍ଟ-ମ୍ୟାଟ୍କ୍
ରି , ମେରିଟ୍-କମ-ମିନ,୍ସ ବେଗମ୍ ହଜରତ ମହଲ
ବାଳିକାବୃ ତ୍ତି ଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ବୃ ତ୍ତି
ଯ�ୋଜନାର 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାଳିକା।
ମୁସଲମାନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ରେଟ୍ହ୍ରାସ: ଏକ ସମୟ ଥିଲା
ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ମୁସଲମାନ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍
ହାର 70 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ମୁସଲମାନ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତିରେ,
ଝିଅମାନଙ୍କର ଏହିପରି ମଝିରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡିଦେବ ଏକ ବଡ଼
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହ�ୋଇ ଠିଆ ହେଉଥିଲା। 70 ବର୍ଷ ହେଲା ପରିସ୍ତ
ଥି ି ଏପରି
ଥିଲା ଯେ 70 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମୁସଲମାନ ଝିଅ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା
ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଦୃ ଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ରେ
ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛ।ି ଏହା ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଛ।ି
ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୁସଲମାନ ଝିଅଟିଏ ଶୌଚାଳୟ ଅଭାବରୁ ପାଠପଢ଼ା
ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ପରିସ୍ତ
ଥି ି ବଦଳୁ ଛ।ି ମୁସଲିମ ଝିଅଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ଯଥାସମ୍ଭବ କମାଇବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରସରକାର ନିରନ୍ତର
ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଲିଗଡ ମୁସଲିମ ୟୁନଭ
ି ରସିଟରି େ ସ୍କୁଲ ଛାଡଥି
଼ି ବା
ଛତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 'ବ୍ରିଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ' ଚାଲିଛ।ି ଫଳରେ ଆଲିଗଡ଼
ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳିକା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 35 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଛି।

ବର୍ଷ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପଥେ

ହୁ ନର ହାଟ: ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନ�ୋବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସମାନ ବିକାଶ ପାଇ ଁନୂ ତନ ସୁଯ�ୋଗ ( ପିଏମ୍ଜେବିକେ)
n

n

n

n

ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ
ହୁ ନର ହାଟ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହା କୁ ଶଳୀ କାରିଗର,
ଶିଳ୍ପୀ, ଏଂବ୍ରଡରୀବିଷରଦଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ
ହେଉଛି।
‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ‘ ଏବଂ ‘ଭ�ୋକାଲ୍ଫର ଲ�ୋକାଲ ପାଇଁ ‘ହୁ ନର
ହାଟ’ ଏକ ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଛି।
ବିଗତ ଆଠବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 39 'ହୁ ନର ହାଟ' ମାଧ୍ୟମରେ 8.5 ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧିକ ମାଷ୍ଟର କାରିଗର, କାରିଗର ଏବଂ କାଲିନାରୀ ବିଶାରଦ
ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡିତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନିଯକ୍
ୁ ତି ଏବଂ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ-ଇ-ମାର୍କେଟପ୍ଲେସ (ଜେମ୍)ରେ
'ହୁ ନର ହାଟ' ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।

ବିଗତ ଆଠବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ର�ୋଜଗାରମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ତାର କରି ସାମାଜିକ ଓ
ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗିଗି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥନରେ
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ସାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏଥିରୁ କିଛ ି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି:
1550 ନୂ ଆ ସ୍କୁଲଘର

n

n

23094 ଅତିରକ୍ତ
ି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ

n

n
n

691 ଛାତ୍ରାବାସ

n

177 ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

n

14312 ସ୍ମାର୍ଟକ୍ଲାସ୍ରୁମ୍

n

38 କଲେଜ

n

94 ଆଇଟିଆଇ

n

13 ପଲିଟେକ୍ନିକ୍

n

6 ନବ�ୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ

n

413 ବହୁ ମଖ
ୁ ୍ୟୀ କମ୍ୟୁନିଟ ି
ସେଣ୍ଟର ‘ ସଦ୍ଭାବ ମଣ୍ଡପ’

553ମାର୍କେଟ୍ଶେଡ୍
6742 ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେନ୍ଦ୍ର

n

18,692 ପାନୀୟଜନ ସୁବଧ
ି ା

n

170 ସାଧାରଣ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର

n

27 ଓ୍ୱର୍କିଂ ଓ୍ୱିମ୍ୟାନ ହଷ୍ଟେଲ

n

2324 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ

n

12 କ୍ରାଫ୍ଟ ହବ୍

n

91 ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସୁବଧ
ି ା

n

6014 ଅଙ୍ଗନଓ୍ୱାଡ଼ି

n

11,483 ପକ୍କାଘର ଆଜି
ତିଆରି। n
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ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ରାଷ୍ଟ୍ର

ଯେଉମାନେ
ଁ
ନିଜ ଲେଖନୀ ବଳରେ

ଜଳାଇଥିଲେ କ୍ରାନ୍ତିର ବହ୍ନି

‘‘ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ଦରକାର। ଦରମା- ଦୁ ଇଟି ସୁଖିଲା ରୁଟି, ଗ�ୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଉ
ପ୍ରତ୍ୟେକସମ୍ପାଦକୀୟ ଲାଗି ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍’’। 1884 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହ�ୋଇଥିବା ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ, ବ�ୋଧହୁଏ
ପୃ ଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ବିଜ୍ଞାପନ ହ�ୋଇଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ସାମ୍ବାଦକ
ି ପାଇଁ ଦରମା ଦଶ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ଦଣ୍ଡ
ବ�ୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ସେତେବେଳର ଅବସ୍ଥା, ଆମର ପରାଧୀନତା ଓ ଇଂରେଜଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ
ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ତଥାପି ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ବ�ୋଲି କହି ସାମ୍ବାଦକ
ି ଟିଏ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ
ଭାରତୀୟଙ୍କ ଲାଗି ଖବରଟିଏ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃ ଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଭୟ କରୁ ନଥିଲା।
ବରଂ ସେହି ଖବର ଦ୍ୱାରା ସେ କ୍ରାନ୍ତିର ବହ୍ନି ସଂଚାରଣ କରୁଥିଲା।

କ

ବୟିତ୍ରୀ ମହାଦେବୀ ବର୍ମା କହୁ ଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦକ
ି ଙ୍କ ଫଟା
ପାଦରୁ ଉତୁ ରା ଚମଡ଼ା ଇତିହାସ ଲେଖିଥାଏ’। ମହାଦେବୀ
ବର୍ମାଙ୍କର ଏହି ଶବ୍ଦସବୁ
ସେତେବେଳେ ଭାରତର
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦକ
ି ଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।
ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ମନରେ ସଚେତନତା
ସଅଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁଧାର ସାଙ୍ଗକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜଟିଏ
ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପର ଥିଲା, କାରଣ ଯଦି କ�ୌଣସି
କାରଣରୁ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା
ତ ତାଙ୍କୁ କଠ�ୋର ଦଣ୍ଡ ଭ�ୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ
ସେହି ସମୟରେ ଖବରକାଗଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରମାର ଏକ ସଶକ୍ତ
ମାଧ୍ୟକ ଭାବେ ପରିଚତ
ି ଥିଲା। ଔପନିବେଶିକ ଶାସନକାଳରେ
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ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ଖବରକାଗଜଗୁଡକ
଼ି ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁ ହାଯାଉଥିଲା, କମାଣ ବା ଖଣ୍ଡାର
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତ�ୋପ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ
ଚାହୁ ଁଛ ତ ଖବରକାଗଜ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବା
କ୍ରାନ୍ତି ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପ୍ରତିଟ ି ବଡ଼ ନାଁ
କ�ୌଣସି ନା କ�ୌଣସି ଖବରକାଗଜସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇ ରହିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତର ସାମ୍ବାଦକ
ି ତା ପରିସର ବେଶ୍
ବିସ୍ତୃତ ହ�ୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେଁ, ସେହି ଅନୁ ସାରେ ଦାୟିତ୍ୱ
ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସର୍ବଦା
ସାମ୍ବାଦକ
ି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରଗତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥରର
ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସାମ୍ବାଦକ
ି ତା ପାଇଁ ଲହୁ ,
ଲୁ ହ ଏକା କରି ଦେଇଥିବା କିଛ ି ସାମ୍ବାଦକ
ି ଙ୍କ କାହାଣୀ…

ରାଷ୍ଟ୍ର

ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଜନକ:
ରାଜା ରାମମ�ୋହନ ରାୟ,

ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ଆଜିମଲ୍
ୁ ଲା ଖାନ୍ :
କ୍ରାନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର
ପ୍ରଚାର ପାଇ ଁଆରମ୍ଭ
କରି ଥଲେ
ି
‘ପୟାମ୍ଏ- ଆଜାଦୀ’

ସା

ମ୍ବାଦିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ
ଏକ ନୂ ତନ ଦିଗ ଦେଇଥିବା ରାଜା ରାମମ�ୋହନ ରାୟ,
ଆଧୁନକ
ି ଭାରତରେ ପୁନର୍ଜାଗରଣର ଜନକ ଭାବରେ ବିବେଚତ
ି
ଥିଲେ। ଦେଶସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ।
ମେ 22, 1772ରେ ବଙ୍ଗଳାର ରାଧାନଗରରେ ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜା ରାମମ�ୋହନ
ରାୟ ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ଖବରକାଗଜ
ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଜନକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ
ବିବେଚତ
ି । କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେଁ, ସେ ଲେଖା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ମୁକ୍ତ ପ୍ରେସ ପାଇଁ ହେଉଥିବା
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ
କାଳରେ 1778ମସିହାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାମମ�ୋହନ ରୟ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତୀୟ
ଖବରକାଗଜକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତରି େ
ସେ ମୁକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। 1819
ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ
ସେନ୍ସରସିପ୍ କ�ୋହଳ ହେଲା, ରାମମ�ୋହନ ରାୟ ତିନ�ୋଟି
ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡକ
଼ି ହେଲା – ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ
ପତ୍ରିକା (1821); ବାଂଲା ସାପ୍ତାହିକ- ସମ୍ବାଦ କ�ୌମୁଦ ି (1821)
ଏବଂ ପାର୍ସୀ ସାପ୍ତାହିକ- ମିରାତ୍-ଉଲ୍-ଆକବର। ଏହା ସହ ରାଜା
ରାମମ�ୋହନ ରୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଅନେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର
ସଂପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ‘ବଙ୍ଗଦୂ ତ’ ଏଭଳି ଏକ ପତ୍ରିକାଥିଲା, ଯାହା
ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରକାଶ
ପାଉଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର
ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ପ୍ରଶାସନର
ନଜରକୁ ଆଣି ସାମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ସତୀଦାହ
ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ତାଙ୍କ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରୁ ଗ�ୋଟିଏ।

ଥ

ରେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ ନଜିମଲ୍
ୁ ଲା
ଖାନ୍ଙ୍କ ପିତା ନଜୀବ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘ�ୋଡ଼ା
ମଳ ସଫା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ହେଲେ
ନଜୀବ ଏହାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ
ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ
ଛାତ ଉପରୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେଁ,
ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଇଟା ପଥର ମାରି ଗୁରୁତର
ଆହତ କରିଲେ। ଏହାପରେ ନଜୀବ ଆଉ
ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ
ହେବାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅଜିମଲ୍
ୁ ଲା
ଖାନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଘଟଣା ପିଲାଟିଦନ
ି ରୁ
ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଏହାର ନିଦର୍ଶନ
ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ
ମିଳଥି
ି ଲା। 1857ର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମବେଳେ ଅଜିମଲ୍
ୁ ଲା ଖାନ୍ଙ୍କ
ଭୂମିକା କେବଳ ସ�ୈନ୍ୟଚାଳନା ବା ରାଜନୀତିକ
ମାମାଲାରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ସେ ଏହି
ବିଦ୍ରୋହର ଜଣେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରକ ଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ କାନପୁରର ଶାସକ ନାନା
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ସାହେବ ପେଶୱାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଥମ
ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିବା ଅଜିମଲ୍
ୁ ଲା, ୟୁ ରୋପ୍ଯାଇଥିଲେ
ସେଠାରୁ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାହିଁ
ସେତେବଳେ ଦେଶରେ ଜାତୀୟତାବାଦ
ପ୍ରଚାର କରିବା ତଥା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଲ�ୋକଙ୍କ
ପାଖରେ ନିଜର ଆଦର୍ଶକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମୂଳ
ମାଧ୍ୟମ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସରୁ
ସେ ଏକ ଖବରକାଗଜ 'ପୟାମ- ଏ ଆଜାଦୀ’
ଛାପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିପ୍ଳବ ଏବଂ
ବିଦ୍ରୋହର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। କୁ ହାଯାଏ
ଯେ 1857 ବିଦ୍ରୋହର ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ
ଏହି 'ପୟାମ-ଏ-ଆଜାଦୀ' ଖବରକାଗଜ
ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି
ଖବରକାଗଜ ହିନ୍ଦୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ମରାଠୀରେ
ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଅଜିମଲ୍
ୁ ଲା ଖାନ୍ଙ୍କ ଲିଖିତ
କବିତା ‘ହମ୍ ହ�ୈ ଇସ୍କେ ମାଲିକ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ
ହମାରା’.. ଗୀତ ଏହି ଖବରକାଗଜରେ
ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର
ସଙ୍ଗୀତରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହର
ପ୍ରତିଟ ି ସମର୍ଥକ ଏହି ଗୀତକୁ ଗାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ
କରୁଥିଲେ। ଜାତୀୟତାବାଦ ଏହି ଗୀତର
ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ 1857ଯୁଦ୍ଧରେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନ ଗୀତଟି
ସରଳ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅପାର ଶକ୍ତିରେ ପରିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ
ଥିଲା। ଏହାକୁ ଲ�ୋକେ ସହଜରେ ମନେ
ରଖିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଣଗ
ୁ ଣ
ୁ ାଉଥିଲେ।
ଏଥିରେ କେବଳ ଦେଶର ପ୍ରଶଂସା ନୁ ହେ,ଁ
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଭରି
ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏହି କବିତା ପଢ଼ିଲା ପରେ
ମନ ଭିତରେ ଜାତୀତାବାଦ ତଥା ଜାତି ପ୍ରେମର
ବହ୍ ନି ଜଳିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଥିଲାଗି ଆଜିମଲ୍
ୁ ଲା
ଖାନଙ୍କୁ ଆଧୁନକ
ି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ
କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଡାକରା
ଏତେ ଶକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ତାହା ଇଂରେଜଙ୍କ ଆଖିରୁ
ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା। 1859 ମସିହାରେ
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରି
କାନପୁରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ
ନାମିତ କରାଯାଇଛି।
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ରୁଷ ମଖାନଲାଲ୍ ଚତୁ ର୍ବେଦୀ ଜଣେ ବିରଳ
ଯୁଗପୁ
ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସାହିତ ୍ୟିକ ଥିଲେ, ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ
ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃ ତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ
ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବାସହ ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ
ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ, ସେ
ନିଜ କଲମ ଏବଂ ଭାଷଣଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ
କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର

ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପର୍ବ 130
କ�ୋଟି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଭାଗି ଦାରୀ
ତଥା ସମ୍ଭାବନାର ପର୍ବ। ଅମୃତ
ମହ�ୋତ୍ସବ ସନାତନ ଭାରତର
ଗ�ୌରବକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିବା,
ଦେଶର ବୀରଙ୍କ ବଳିଦାନରୁ ପ୍ରେରଣା
ସାଉଟୁଁ ଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରୁ
ଆଧୁନାକ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାର
ସଂକଳ୍ପକୁ ନୂ ଆ ଦମ୍ଭ ଦେଉଥିବା ଏକ
ଆୟ�ୋଜନ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଷ୍ଟ୍ର

ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ସାମ୍ବାଦିକତା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇ ଁ
ସମର୍ପିତ ଥିଲେ ମାଖନଲାଲ୍ ଚତୁ ର୍ବେଦୀ
ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ମଖାନଲାଲ ଚତୁ ର୍ବେଦୀ
4 ଏପ୍ରିଲ 1889ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହ�ୋଶଙ୍ଗାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର
ବାୱାଇ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଦା
ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ତଥା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଜଣେ
ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଯ�ୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପରିଚତ
ି ମଖାନାଲାଲ ଚତୁ ର୍ବେଦୀ,
ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ
ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର
ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ
ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ଲାଗି ସାରା ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜ�ୋରଦାର
ଚାଲିଥିଲା। 1913 ମସିହାରେ, ଖଣ୍ଡୱାଙ୍କର ଏକ ହିନ୍ଦୀ ସେଭି
କାଲୁ ରାମ ଗଙ୍ଗରାଣ୍ଡେ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଭାର ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ
କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସମ୍ପାଦନା ମଖାନଲାଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
1913 ମସିହାରେ ସେ ନିଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡି ସାମ୍ବାଦିକତା,
ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ
କରିଥିଲେ। ମଖାନଲାଲ ଚତୁ ର୍ବେଦୀ ‘ପ୍ରଭା’ ନାମକ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର

ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସହଯ�ୋଗ
କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲ�ୋକଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ
ଲେଖନୀ ଦ୍ୱାରା ‘ପ୍ରଭା’ ହିନ୍ଦୀ ଜଗତରେ ବେଶ୍ଆଦୃ ତ ହ�ୋଇଗଲା।
ଗଣେଶ ଶଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଧର ଯେତେବେଳେ କାନପୁରରୁ ସାପ୍ତାହିକ
‘ପ୍ରତାପ’ ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ମଖାନଲାଲ ଚାଟୁର୍ବେଦୀ
ସେଥିରେ ଯ�ୋଗଦେଲେ। 1920ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅସହଯ�ୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଖାନଲାଲ
ଯ�ୋଗଦେଇ ପ୍ରଥମ ଗିରଫଦାରୀ ତାଲିକାରେ ମହାକ�ୌଶଲଠାରୁ
ଗିରଫ ହ�ୋଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ, ଜୁ ଲାଇ 17, 1920ରେ,
ତାଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ 'କର୍ମବୀର'ର ସମ୍ପାଦନା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା,
ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ନିର୍ଭୀକତାରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୀତିର
ହିସାବ କିତାବ ରଖୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟଥିତ ହ�ୋଇ କିଛ ି ରାଜା
ପତ୍ରିକାକୁ ସହଯ�ୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ଖବରରେ
କିଛ ି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି କର୍ମବୀର ପ୍ରକାଶନ ଜାରି ରହିଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ପଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ମାଖନଲାଲ୍ଚତୁ ର୍ବେଦୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଆନ୍ତି।

ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ
ଅଧିକ ମଜଭୁତ କରି ଥଲେ
ି
ଗ�ୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ
1866 ମସିହାର ନ’ଙ୍କ ଦୁ ର୍ଭିକ୍ଷ କଥା କିଏ ବା ନଜାଣେ। ମନେ
ପକାଇଲେ ଆଜିବ ି ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନର
ଦ�ୋଷ ହେତୁ ଲ�ୋକେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁର
ବିଭୀଷିକା ଆଉ ହାହାକାର। ଏ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ
କରିବା ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡଥି
଼ି ଲେ କର୍ମବୀର ଗ�ୌରୀଶଙ୍କର। ନିଜ
ଲେଖନୀ ବଳରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଛାପା ଖବରକାଗଜ
‘ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା’। ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ ବାବୁ
ବିଚତ୍ରା
ି ନନ୍ଦ ଦାସ। 13 ଜୁ ଲାଇ 1838ଦିନ କଟକଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ
କରିଥିବା ଗ�ୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏହି ପତ୍ରିକା 4
ଅଗଷ୍ଟ 1866 ରେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ
ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଦିନକୁ ଓଡିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା ଦିବସ ଭାବେ
ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ
କ�ୋଣରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହ୍ନିକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ

ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏକ ଦାମ୍ଭିକ ସ୍ୱର ଥିଲା ‘ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା’। ଏହାସହ
ଓଡିଶା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶାସନ
କଳର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲା। ଜାତୀୟତା ପୃଷ୍ଠୁଭୂମିକୁ ଆଧାର
କରିଥିଲା ଏହି ପତ୍ରିକା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ବାଇବେଲ୍
ଛାପି ଘରେ ଘରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ
ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଓ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣଶାସ୍ତ୍ରକୁ
କାଗଜରେ ଛାପି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ି ଓ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରସାରର ନୂ ଆ
ଦିଗ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାୟ ନାଟକ, ଡ୍ରାମା ସହ ବିଶେଷ ଭାବେ
ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଜଣେ ବିଶଷ୍ଟ
ି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ।
ତାଙ୍କରି ପଥରେ ଅନୁ ପ୍ରାଣୀତ ହ�ୋଇ ଶଶୀଭୂଷଣ ରଥ 1913ରେ
ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ‘ଆଶା’ ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ
ଉତ୍କଳମଣି ଗ�ୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନୂ ଆ
ଦିଗ ଦେଇଥିଲେ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ ପ୍ରକାଶ କରି। n
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ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟାବାଈ

ରାଜମାତାରୁ ଲ�ୋକମାତା
ଦେବୀ ଅହିଲବାଈ
ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ସତ୍ବିଚାର ଏବଂ ସତ୍ଆଚରଣକୁ ଧର୍ମ ଭାବରେ ବିବେଚନା
କରାଯାଏ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଦୁ ଇଗୁଣ ରହିଥାଏ, ସେହି ରାଜା ବା ଶାସକ ଲ�ୋକଙ୍କ
ମୁହଁରେ ହସ ଫୁ ଟାଇପାରେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏମିତ ି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଦେବୀ
ଅହଲ୍ୟାବାଈ ହ�ୋଲକର। ସେ କେବଳ ଜଣେ ସାହସୀ ଯ�ୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ଜଣେ ଦକ୍ଷ
ଶୁଟର ଆଉ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ
ନେଇଥିଲେ। ଧର୍ମର ପଥ ଅନୁ ସରଣ କରି ଅନେକ ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ
ବାହାରେ ଓ ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ
ଲ�ୋକମାତା ବ�ୋଲି କହୁଥିଲେ।
ଜନ୍ମ: 31 ମେ’ 1725 | ମୃ ତ୍ୟୁ: 13 ଅଗଷ୍ଟ 1795

ଭା

ରତୀୟ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ସତ୍ ବିଚାର ଏବଂ ସତ୍
ଆଚରଣକୁ ଧର୍ମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯାହାଙ୍କ
ପାଖରେ ଏହି ଦୁ ଇଗୁଣ ରହିଥାଏ, ସେହି ରାଜା ବା ଶାସକ
ଲ�ୋକଙ୍କ ମୁହରଁ େ ହସ ଫୁ ଟାଇପାରେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏମିତ ି ଗୁଣର
ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟାବାଈ ହ�ୋଲକର। ସେ କେବଳ ଜଣେ
ସାହସୀ ଯ�ୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶୁଟର ଆଉ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ
ଥିଲେ। ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଧର୍ମର ପଥ
ଅନୁ ସରଣ କରି ଅନେକ ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ
ଓ ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନିରମା୍ ଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ
ଅନେକ ଲ�ୋକମାତା ବ�ୋଲି କହୁ ଥିଲେ।
ଦେବୀ ଅହିଲବାଈ ହ�ୋଲକର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହମ୍ମଦନଗରର ଛ�ୌଣ୍ଡି
ଗ୍ରାମରେ 31 ମଇ 1725 ଜନଗ୍ର
୍ମ ହଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ସାଧାରଣ କୃ ଷକ
ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହ�ୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ମାନକ�ୋଜି ରାଓ ସିନ୍ଦେ
ତାଙ୍କ ଗାଁର ପାଟିଲ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ଲ୍
କୁ  ଯିବା ଉପରେ
ବାରଣ ଥିଲା। ହେଲେ ଅହଲ୍ୟାବାଈଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରିଥିଲେ। ଖ�ୋଦ୍ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ମାଲୱା ରାଜା ମଲହାର ରାଓ
ହ�ୋଲକର ଛ�ୌଣ୍ଡି ରହୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଛ�ୋଟପିଲା
ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୁ ଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥିଲେ
ଯେ ସେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ�ୋହୂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ। 1733
ମସିହାରେ, ଅହିଲ୍ୟାବାଈ ହ�ୋଲକର ଖଣ୍ଡେରାଓ ହ�ୋଲକରଙ୍କୁ ବିବାହ
କରିଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତ୍ତି ପରେ ପୁଅ ମାଲରାଓ ଏବଂ ଝିଅ ମୁକ୍ତାବାଈଙ୍କୁ ଜନ୍ମ
ଦେଇଥିଲେ। 1754 ର କୁ ମ୍ଭେର୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅହିଲ୍ୟା ବାଈଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖଣ୍ଡେରାଓ
ହ�ୋଲକରଙ୍କ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ
ଶ୍ୱଶୁର ମଲହର ରାଓ ହ�ୋଲକରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏକ ବର୍ଷ ପରେ,
ସେ ମାଲୱା ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଥି
ଧି ଲେ।
ଅହଲ୍ୟାବାଈ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଜ
ରାଜ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲାବେଳେ ସେ କେବେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖୁ ନଥିଲେ। ତଳେ
କେବଳ ଶଙ୍କର ବ�ୋଲି ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଟଙ୍କାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ
ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଥିବା ବେଳେ ପଇସାରେ ନନ୍ଦୀ ଚିତ୍ର ରହୁ ଥିଲା। କୁ ହାଯାଏ
ଯେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦୋରରେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ
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ସମସ୍ତେ ନିଜ ରା ଆଜ୍ଞାକୁ ବିନା ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ନାଁରେ ଜାରି କରୁ ନଥିଲେ।
ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଲ�ୋକେ ବି ବିନା ଶିବ ଆଜ୍ଞାରେ କ�ୌଣସି ରାଜ ଆଜ୍ଞାକୁ
ମାନୁ ନଥିଲେ।
ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା ବାଈ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନେତା ଥିଲେ। ଥରେ ମରାଠା
ପେଶୱାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁ ର୍ବଳ ମନେକରି ମାଲୱା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଘେରିଲେ।
ସେତେବେଳେ ଅହଲ୍ୟାବାଈ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଏଥିରେ ଲେଖାଥିଲା,
ଯଦି ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ଜିତଗ
ି ଲେ ତେବେ ଇତିହାସ କରିବ ମହିଳା
ସେନାଙ୍କଠୁ ଜିତଛ
ି ନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କିର୍ତ୍ତୀ ଓ ଯଶ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ
ଯଦି ହାରିଗଲେ, ତେବେ ଇତିହାସରେ ଲେଖାହେବ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ହାରିଗଲେ।
କେତେ ଲ�ୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହସିବେ ତାହା ଅନୁ ମାନ କରିପାରନ୍ତୁ ।
ଅହଲ୍ୟାବାଈଙ୍କ ଏହି କୂ ଟନୀତି କାମ କରିଲା ଆଉ ପେଶୱା ଆକ୍ରମଣ କରିବା
ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ହଟିଗ
ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟାବାଈ ଜଣେ ଅତି ନ୍ୟାୟବତୀ ଶାସକ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ,
ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ଓ ସମସାମୟିକ ଲ�ୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ
ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ କୁ ହାଯାଇଛି ଯେ
ଥରେ ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟାବାଈଙ୍କ ପୁଅ ମାଲେରାଓଙ୍କ ରଥ ଇନ୍ଦୋରର ଏକ ବଜାର
ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ହେତୁ ମାଲେରାଓଙ୍କ ରଥରେ
ଗ�ୋଟିଏ ବାଛୁ ରୀ ମୁହାଁମହ
ୁ ିଁ ଧକ୍କାହ�ୋଇ ବାଛୁ ରୀଟି ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାଛୁ ରୀର
ମା ତା’ ପାଖରେ ବସି ରହିଲା। କିଛ ି ସମୟ ପରେ ଦେବୀ ଅହିଲ୍ୟାବାଈ ସେହି
ରଥରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିବାବେଳେ ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁ ରୀକୁ ଦେଖି ସେଇଠି ଅଟକି
ଗଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଦେବୀ ଅହିଲ୍ୟାବାଈ ବ�ୋହୂ କୁ
ପଚାରିଲେ - ଯଦି କେହି ତୁ ମ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରେ, ତେବେ ତୁ ମେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ
ଦଣ୍ଡ ଦେବ? ଉତ୍ତର: ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ । ଦେବୀ ଅହିଲବାଈ ଏକ ସଭା ଡାକି ତାଙ୍କ
ପୁଅ ମାଲେରାଓଙ୍କୁ ସମାନ ବଜାରରେ ରଥଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆଦେଶ
ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ରଥ ଚଢ଼ାଇବାକୁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ
ନଥିଲେ, ଅହିଲବାଈ ନିଜେ ରଥ ଚଲାଇ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲ�ୋକେ
କିନ୍ତୁ ରଥ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେ। ତା’ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେବୀ ଅହିଲାଇବାଈଙ୍କୁ
ବୁ ଝାଇଲେ ଯେ ବ�ୋଧହୁ ଏ ଗାଈ ଅନ୍ୟର ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁ ଁ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ
ଭାଷାରେ, ଆଡ଼ା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିବା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ
ଏହି ବଜାରର ନାମ ଆଡ଼ାବଜାର ରଖାଯାଇଛି। n
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ପ�ୋର୍ଟବ୍ ଲେୟାରସ୍ଥି ତ
ସେଲ୍ୟୁଲାର ଜେଲ୍ ରେ ବୀର
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ସମ୍ମାନୀୟ ଅଟଳବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ବୀର
ସବରକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅବତାରଣା କରି ଛନ୍ତି। ସେ
କହିଛନ୍ତି, ‘ସାବରକର ମାନେ ତେଜ, ସାବରକର ମାନେ ତ୍ୟାଗ,
ସାବରକର ମାନେ ତପ, ସାବରକର ମାନେ ତାରୁଣ୍ୟ, ସାବରକର
ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ, ସାବରକର ମାନେ ତର୍କ, ସାବରକର ମାନେ ତୀର, ଓ
ସାବରକର ମାନେ ତଲୱାର।’ କେତେ ସଟିକ ଚିତ୍ରଣ କରି ଥଲେ
ି
ଅଟଳଜୀ। ସାବରକର କବିତା ଓ କ୍ରାନ୍ତି ଦୁ ଇଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ
ଚାଲୁ ଥିଲେ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କବି ହେବା ସହ ସେ ଜଣେ ସାହସୀ
କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବି ଥିଲେ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

