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ନିଃଶୁଳ୍କ ବିତରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ହେଲେ
ରାଷ୍ଟ୍ର ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ଦୀନ ଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯ�ୋଜନା – ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ମି ଶନ ମହିଳା ଶକ୍ତି କୁ ଏକ ନୂ ଆ ପରି ଚୟ ଦେଇଛି । ଛ�ୋଟ
ଛ�ୋଟ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳତାର ନୂ ତନ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତା ଯ�ୋଗୁ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।

ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ୨.୦

ମ�ୋଦୀ ୨.୦ (୪୧ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଅକ୍ଟୋବର ୩୦, ୨୦୨୨)

ସ�ୌର ଏବଂ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଭାରତର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଦେଖି
ସାରା ଦୁନିଆ ଆଚମ୍ବି ତ
ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମର ସଂସ୍ କୃତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ କିଭଳି ଭାବେ
ପ୍ରକୃତି ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇ ରହିଛି । ନିଜର ‘‘ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ’’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଛଟ ପୂଜା
ଭଳି ବଶ୍
ି ୱାସର ମହାନ ପର୍ବକୁ ‘ଏକ ଭାରତ-ଶ୍ରେଷ ୍ଠ ଭାରତ’ ସହ ଯ�ୋଡ଼ିବା ସହିତ ସ�ୌର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର
ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ପରିବେଶ ପାଇ ଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ସ�ୌର ଗ୍ରାମ ମ�ୋଢେରାର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମତ ବିନିମୟ
କରିଥଲ
ି େ । ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ‘‘ମନ କୀ ବାତ୍ ’’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କୀୟଦଂଶ ଦିଆଗଲା:
ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାମ : ମ�ୋଢେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଅଧ ିକାଂଶ ଘରେ ଲ�ୋକମାନେ ସ�ୌର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କଲେଣି।
ଅଧ ିକାଂଶ ଘରକୁ ଏବେ ମାସି କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ଆସୁନାହି, ଁ ବରଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି । ସେଦିନ ଆଉ
ଦୂ ର ନୁ ହେ ଁଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗଠନ ଭାରତରେ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରି ଣତ ହେବ।
ଛଟ ପୂଜାର ଗୁରୁତ୍ୱ : ଛଟ୍  ପୂଜା ‘ଏକ ଭାରତ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’ର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଏହି ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃ ତ ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ
ସମୁଦାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମି ଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ : ସାରା ବିିଶ୍ୱ ସ�ୌର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥ ିବା ସମୟରେ, ଆମ ଦେଶ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସବୁ ବେଳେ ପୂଜା କରି
ଆସି ଛି ଏବଂ ଏହା ଆମ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି । ଭାରତ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ପାରମ୍ପରି କ ପଦ୍ଧତିକୁ ଯ�ୋଡ଼ୁଛି । ଭାରତ ଏବେ
ସ�ୌର ଶକ୍ତି ରୁ ସର୍ବାଧ ିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥ ିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରି ଗଣିତ ହେଉଛି ।
ସ�ୌର ପମ୍ପ ଏବଂ ଜୀବନ : ସ�ୌର ଶକ୍ତି କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯ�ୋଗ କରି ବା ସହିତ ଭାରତ ଦେଶର ଗରି ବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ଜୀବନରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ତାମି ଲନାଡ଼ୁ କାଞ୍ଚିପର
ୁ ମର ଜଣେ ଚାଷୀ ଥ ିରୁ କେ. ଆଜିଲ�ୋ ଁ ପି ଏମ କିସାନ ଯ�ୋଜନାର
ଉପଯ�ୋଗ କରି ତାଙ୍କ ଜମି ରେ ଏକ ସ�ୌର ପମ୍ପ ସଂଯ�ୋଗ କରି ଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥ ିବା
ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ପାରି ଛନ୍ତି। ଯ�ୋଜନାର ଆଉ ଜଣେ ହିତାଧ ିକାରୀ ରାଜସ୍ଥାନ ଭରତପୁର କମଲ ମୀନା ତାଙ୍କ ଜମି ରେ ଏକ ସ�ୌର
ପମ୍ପ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି ।
ସ�ୌର ଶକ୍ତି ସହ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ : ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ହ�ୋଇପାରି ବ ଏବଂ ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜମ୍ମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀର
ଶ୍ରୀନଗରର ମଞ୍ଜୁର ଅହମ୍ମଦ ଲଢ଼ୱାଲ ଛାତ ଉପରେ ଏକ ସ�ୌର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇ ପାରି ଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର କୁନ୍ନି
ଦେଓରୀ ସ�ୌର ଶକ୍ତି ପରି ଚାଳିତ ମେସି ନ ବ୍ୟବହାର କରି କିଭଳି ରେଷମ ବୁ ଣି ହେବ ତାହା ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ।
ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ।
ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର : ମୁ ଁ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । କାରଣ ଆମ ଦେଶ ଉଭୟ ସ�ୌର ଏବଂ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ
ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଛି। ଭାରତର ସଫଳତା ଆଜି ସାରା ବିିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରି ଛି। ଘର�ୋଇ ସଂସ୍ଥା ପାଇ ଁମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ ମକ୍ତ
ୁ
କରାଯି ବା କାରଣରୁ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ନୂ ଆ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି । କ୍ରାୟ�ୋଜେନିକ ରକେଟ୍  ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶ ଏବଂ
ନବ�ୋନ୍ ମେଷର ନୂ ଆ ଦୁ ନିଆ ପାଇ ଁ ମାର୍ଗପ୍ରଶସ୍ତ କରି ଛି । ବିଶଵ
୍ ବଜାରରେ ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି ।
ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ ଜୀବନ : ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ ଜୀବନଶ�ୈଳୀ ପାଇ ଁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି
ହ�ୋଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାଙ୍ଗାଲ�ୋରର ସୁରେଶ କୁମାର ୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚାରାର�ୋପଣ କରି ସହକାରନଗର ଜଙ୍ଗଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର
କରି ଛନ୍ତି । ତାମି ଲନାଡ଼ୁ କ�ୋଏମ୍ବାଟୁ ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନାଇକଟ୍ଟୀର ଜନଜାତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ୧୦,୦୦୦ ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ
ଟେରାକ�ୋଟା ଚା’ କପ ତିଆରି କରି ରପ୍ତାନି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛନ୍ତି ।
ଭାରତ ଏବଂ ଟେକେଡ : ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଦଶନ୍ଧି। ହ୍ୟାକାଥନ ଜରି ଆରେ ଦେଶର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ବା
ଲାଗି ଦେଶର ଯୁବକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ମାସ, ୨୩ଟି ଆଆଇଟି ସେମାନଙ୍କର ନବ�ୋନ୍ ମେଷ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ
ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ବା ଲାଗି ଏକତ୍ରିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗବେଷକମାନେ ଏକ ପ�ୋର୍ଟେବଲ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବିକଶିତ
କରି ଛନ୍ତି ଯାହାକି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରି ପକ୍ୱ ଶିଶଙ୍କ
ୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବ । ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ
ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ସ୍ୱଦେଶୀ 5ଜି ଟେଷ୍ଟବେଡ ବିକଶିତ କରି ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି ।

ମନ କୀ ବାତ୍ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ
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ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

ଭି ତର ପୃଷଠାରେ
୍
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ

ସମାଚାର

ବର୍ଷ ୩, ସଂଖ୍ୟା 10 ନଭେମ୍ବର ୧୬-୩୦, ୨୦୨୨

ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ

ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ
ପ୍ରମୁଖ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପତ୍ର ସୂଚନା
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ

ବରି ଷ ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର

ବରି ଷ ୍ଠ ସହାୟକ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ବିଭ�ୋର ଶର୍ମା

ସହାୟକ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ

ପ୍ରଚ୍ଛଦ
ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଅଖିଳେଶ କୁମାର
ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଚ�ୌଧରୀ

ଭାଷା ସମ୍ପାଦକ

ସୁମୀତ କୁମାର (ଇଂରାଜୀ)
ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଗୁପ୍ତା (ଇଂରାଜୀ)
ନଦୀମ ଅହମ୍ମଦ (ଊର୍ଦ୍ଦୁ)
ପ�ୌଲମୀ ରକ୍ଷିତ (ବଙ୍ଗଳା)
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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ଭାରତ ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଗତି
ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ପ୍ରିୟ ପାଠକ,

ଗ�ୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଥର ଆମେ

ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ,
ଏହା ଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରି ଣତ ହୁ ଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ

ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଥ ିବା ଜୀବିକା ମିଶନକୁ
ଆମର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ସ୍ଥାନତ
ି କରି ଛୁ ।

ର�ୋଜଗାର ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ଜରି ଆରେ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ

ନଭେମ୍ବର ୨୬, ୨୦୧୫ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର

ଦୂ ରୀକରଣ ପାଇ ଁ କରାଯାଇଥ ିବା ଯ�ୋଜନା ଦୀନଦୟାଲ

ମ�ୋଦୀ ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ନୂ ଆ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ

ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯ�ୋଜନା- ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମି ଶନ

କରି ଥ ିଲେ । ଦେଶ ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଦିବସକୁ ‘‘ସମ୍ବି ଧାନ

(ଡିଏୱାଇ-ଏନଆରଏଲଏମ) ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ।

ଦିବସ’’ ଭାବେ ପାଳନ କରି ବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚଳିତ

ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷାଧ ିକ ପରି ବାର ପାଇ ଁ ଆୟ ଏବଂ

ସଂସ୍କରଣରେ ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସ ଉପରେ ଆଧାରି ତ

ଜୀବିକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି । ଏହା ମହିଳା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାନିତ

ଶକ୍ତି କୁ ଏକ ନୂ ଆ ପରି ଚୟ ଏବଂ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଛି ।

କରାଯାଇଛି। ଏହା ତାଙ୍କର ଭାଷଣକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ

ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ଡିଜଟ
ି ାଲ

ହ�ୋଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବର

ସେବା, ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା, ବୀମା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସେବା,

ଜନକ ଭର୍ଗିଜ କୁରିଏନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କ

ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ପ�ୋଷଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ

ପ୍ରୟାସ ବଳରେ ଭାରତ ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର

ପରି ଚାଳନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁ ଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ

ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇପାରି ଛି ।

ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯ�ୋଜନା – ଜାତୀୟ ଜୀବିକା
ମି ଶନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ନିର୍ବାହ କରୁଛି ।

ନିଜ ପାଇ ଁ ଏକ ଘର ତିଆରି କରି ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ
ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା (ସହରାଞ୍ଚଳ-

ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କାରଣରୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ

ଗ୍ରାମୀଣ) ଏହାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରି ଣତ କରି ବାରେ

ଗ�ୋଷ୍ଠୀମାନେ ବାସ୍ତବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ

ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି । ଆବାସ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି

ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । କ�ୋଭି ଡ ଭଳି ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ

ଯ�ୋଜନାର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସଫଳତା, ଅମୃତ

କିମ୍ବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବାର ସମାର�ୋହ ହେଉ ଅଥବା ପୁଣି

ମହ�ୋତ୍ସବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାନାୟକମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ

ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ ସେଗୁଡ଼କ
ି ର

କାହାଣୀ, ଭକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ସହିତ

ଅନୁ ଧ୍ୟାନ ହେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି

ଚଳିତ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ପିତ

ରହୁ ଛି । ୮.୬ କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ମହିଳା ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୮୦

ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ସାମି ଲ କରାଯାଇଛି ।

ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସହାୟତା
କରି ବା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ କାଳରେ ଏକ ବିକଶିତ ଏବଂ
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ

(ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ)

ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧୧ଟି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ପତ୍ରିକାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ/ଡାଉନଲ�ୋଡ କରନ୍ତୁ।
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ଚିଠି ବାକ୍ସ
ପ୍ରିୟ ସମ୍ପାଦକ,
ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମ�ୋ ଇମେଲରେ ମି ଳଥ
ୁ ିବା ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା
ମୁ ଁ ପଢ଼ି ଆସୁଛି।
ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କରଣ ବେଶ ସୂଚନାଧର୍ମୀ ଥ ିଲା ଏବଂ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ
ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥ ିବା
ଜାଣି ମୁ ଁଗ�ୌରବାନତ
୍ୱି ହେଲି । ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର କ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଜିନିଷ କିଣବ
ି ା
କଷ୍ଟକର ଥ ିଲା। ସେଠାରେ କେହି ପରି ଚିତ ଲ�ୋକ ନଥ ିଲେ କିମ୍ବା ନିଜେ ସେହି
ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇନଥ ିଲେ ଏହା କରି ବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥ ିଲା।
ମୁ ଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ।
ଗୀତା ଏସ
geetha.sarma@gmail.com

ମହାଶୟ,
ମ�ୋତେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଇ-କପି ପଠାଉଥ ିବାରୁ
ଧନ୍ୟବାଦ। ମ�ୋ ଇମେଲରେ ନିୟମି ତ ଭାବେ ସଫ୍ଟ କପି
ମି ଳଥ
ୁ ିବା କାରଣରୁ ମୁ ଁ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ି
ପାରୁଛି । ଏବେ ମୁ ଁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପତ୍ରିକାର କାଗଜ
କପି ପାଇବାକୁ ଚାହୁ ଛିଁ । ଦେଶର ନୂ ଆ ବିକାଶ, ପ୍ରକଳ୍ପ,
ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବାସ୍ତବରେ
ର�ୋଚକ।
ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ସୂଚନାଧର୍ମୀ ପତ୍ରିକା!
ସମ୍ମାନର ସହ
ଭାରତ ପାଞ୍ଚାଲ
07506358484

ମହାଶୟ,
ଏହି ପତ୍ରିକା ପାଇ ମୁ ଁ ଆନନ୍ଦିତ। ‘ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ
ସମାଚାର’ ପତ୍ରିକା ନିୟମି ତ ଭାବେ ପାଉଥ ିବାରୁ
ମୁ ଁ ବେଶ ଖୁସି ଅଛି । ଏହାର ପ୍ରକାଶନ
ଉଚ୍ଚକ�ୋଟ୍ଟୀର ଏବଂ ଏଥ ିରେ ସ୍ଥାନିତ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ
ବେଶ ସୂଚନାପ୍ରଦ। ଏଥ ିରେ ଭାରତର ପ୍ରଗତି
ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଅତି
ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି । ଏହାର
ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଏବଂ ଅମୃତ ଅଧ୍ୟାୟର କାହାଣୀ ବେଶ
ପ୍ରଶଂସାଯ�ୋଗ୍ୟ।
ଆନନ୍ଦ ତାରାଚାନ୍ଦ ଶର୍ମା
anandzmpress@gmail.com

ମହାଶୟ,
ଏକ ଚମତ୍କାର ସଂସ୍କରଣ, ମହାଶୟ। ବାସ୍ତବରେ, ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିକ୍ରି ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଏକ ଗ�ୌରବର ବିଷୟ। ରପ୍ତାନି ପାଇ ଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣବତ୍ତାର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଥ ିବା ସଂଖ୍ୟାଧ ିକ ଲ�ୋକମାନେ
ଏହାର ଶ୍ରେୟ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଦୟାକରି ମ�ୋର ଏକ ସନ୍ଦେହ ମ�ୋଚନ କରନ୍ତୁ। ଏନଆଇଏସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣ
ସହିତ ଟାସ୍କ ବାରରେ ଏକ ଲାଉଡସ୍ପିକର ଚିହ୍ନ ରହୁ ଛି, ଏହା ଅଡିଓ ବାଜିବାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେବେ, ମୁ ଁ ଯେତେବେଳେ ଏହା
ଉପରେ କ୍ଲିକ୍କରୁଛି, କ�ୌଣସି ଅଡିଓ ଶୁଭୁନାହି ଁ। ଏହି ଆଇକନକୁ ପରି ଚାଳନା କରି ବାର ସଠିକ ମାର୍ଗ କ’ଣ?
ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥ ିବା ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭକାମନା।
ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ,
ଶେଭଦେ, କିଶ�ୋର କେ.
kishor.shevde@gmail.com

ଆମକୁ @NISPIBIndiaରେ ଫଲ�ୋ କରନ୍ତୁ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଠିକଣା: Room No–278, Central Bureau Of Communication,
2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003.
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
ନଭେମ୍ବର 16-30, 2022
e-Mail: response-nis@pib.gov.in
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ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା

ଭାରତର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି କରି ବା ଲାଗି
ନୂ ତନ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁ ଥ ିବା ଯୁବପି ଢ଼ିଙ୍କୁ ସର୍ବାଧ ିକ ଆତ୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି

ଏବଂ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର
ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ, ନୂ ଆକରି ନିଯକ୍
ୁ ତି
ପାଇଥ ିବା ୭୫ ହଜାର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପତ୍ର ଦେବା ଲାଗି
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆୟ�ୋଜିତ ନିଯକ୍
ୁ ତି ମେଳାକୁ ଅକ୍ଟୋବର
୨୨ ତାରି ଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଉଦଘାଟନ
କରି ଥ ିଲେ। ବାରମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ଲକ୍ଷ ନିଯକ୍
ୁ ତି ଏ
ଦିଗରେ ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ । ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫
ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଚାଲି ଥ ିବା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ
ଆଗାମୀ ୧୨ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିମାସରେ ସରକାର
୭୫ ହଜାର ନିଯକ୍
ୁ ତି ପ୍ରଦାନ କରି ବେ । ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ ୍ସି
ଜରି ଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ
ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିଯକ୍
ୁ ତି ମି ଶନ ମ�ୋଡରେ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଏକାଥରକେ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପତ୍ର
ଦେବାର ପରମ୍ପରା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ଲାଗି
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ
ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବା ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି

୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି
ଦେବା ଲାଗି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ

ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ହ�ୋଇପାରି ବ। ନବନିଯକ୍ତ
ୁ
ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି
ଯେ, ‘‘ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତରେ ସରକାରୀ ସେବା
ହେଉଛି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ
ସେବା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ
ପ୍ରବେଶ କରି ବା ସମୟରେ ସବୁ ବେଳେ ନିଜ ‘କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ’
ବିଷୟରେ ମନେ ରଖ ିବା ଉଚିତ୍।’’

ସି କ୍ମ
କି ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରେଳ ନେଟୱର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃସାହସି କ
ଅନୁଭବରେ ପରି ପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ହେବ, ୫୮% କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ଦେ

ଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ୨୦୧୪ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠଟି
ଉତ୍ତରପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ମାର୍ଗରେ ପଛୁଆ ହ�ୋଇ
ରହିଥ ିଲା। କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଡ଼କ, ରେଳ ଓ ବିମାନ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ
ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥ ିଲା। ୨୦୧୪ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ପରେ
ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବେ ପରି ଚତ
ି ଉତ୍ତରପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ର ବିକାଶ
ଓ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କ
ି ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରି ବା
ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ। ଏବେ ୭ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ରେଳ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ପହଞ୍ଚି
ପାରି ଛ।ି ଅଷ୍ଟମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସିକ୍ମ
କି ରେ ୪୫ କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବ
ଶିବ�ୋକ-ରାଙ୍ଗପ�ୋ ନୂ ଆ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ
ଜାରି ରହିଛ,ି ଏହି ରେଳମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ
ଦୁ ଃସାହସିକ ଅନୁ ଭବ ପ୍ରଦାନ କରି ବ। ଏହି ନୂ ଆ ରେଳଲାଇନ
ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର ଶିବ�ୋକ ଠାରୁ ସିକ୍ମ
କି ର ରାଙ୍ଗପ�ୋ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଉଛି। ରେଳ ମାର୍ଗର ୮୬% ସ୍ଥାନରେ ୧୪ଟି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ
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କରାଯାଉଛି । ୫୮% ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖନନ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇସାରି ଛି ଏବଂ
୧୪ଟି ବଡ଼ ସେତୁ ର ୪୨% କାମ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି। ଏହି ରେଳମାର୍ଗରେ
୫.୩୦ କିଲ�ୋମିଟର ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏକ ଲମ୍ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥ ିରେ
ଥ ିବା ସବୁ ଠୁ ଛ�ୋଟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଲମ୍ବ ୫୩୮ ମିଟର। ଶିବ�ୋକ ଏବଂ
ରାଙ୍ଗପ�ୋ ସମେତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବତ
ି ରେଳଲାଇନରେ ୫ଟି ଷ୍ଟେସନ
ରହିବ। ଚାରି ଟି ଷ୍ଟେସନ ଖ�ୋଲା କ୍ରସିଂ ଷ୍ଟେସନ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ
ରହିଛି ଯଥା, ଶିବ�ୋକ, ରି ୟାଙ୍ଗ, ମେଲ୍ଲି ଓ ରାଙ୍ଗାପ�ୋ । ଏସବୁ
ଛଡ଼ା ଏହି ରେଳ ଲାଇନରେ ତିସ୍ତା ବଜାର ଠାରେ ଗ�ୋଟିଏ ଭୂତଳ
ରହଣି ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ପ୍ରସ୍ତାବତ
ି ରେଳଲାଇନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗକୁ ଏକ ନୂ ଆ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରି ବ ଏବଂ ମାତ୍ର ଦୁ ଇ
ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ। ଏହାଦ ୍ବାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ଏବଂ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ବଳ ମିଳବ
ି । ରଣନ�ୈତକ
ି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏବେ ୧୦ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
ହେଉଛି ସିକ୍ମ
କି କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହ ଯ�ୋଡ଼ଥ
ୁ ିବା ଏକମାତ୍ର ସଡ଼କ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ଗୁ

ଭାରତର ନ�ୌବାଣିଜ୍ୟ
ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ
କରି ବ ଲ�ୋଥାଲ

ଜରାଟର ଲ�ୋଥାଲ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ
ସହର ଥ ିଲା। ଏଠାରେ ବିଶର
୍ବ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମନୁ ଷ୍ୟକୃତ
ଡକୟାର୍ଡ ଆବିଷ୍ କୃତ ହ�ୋଇଥ ିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରସି ଦ୍ଧି ଲାଭ
କରି ଛି । ଭାରତର ଏକ ବିବିଧ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସାମୁଦ୍ରିକ
ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି। ନିଜର ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରି ବା ତଥା
ଦେଶର ସଂକଳ୍ପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ଲାଗି ଲ�ୋଥାଲ ଠାରେ
ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟ ପରି ସର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି।
ଆନୁ ମାନିକ ୩,୫୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଉଥ ିବା ଏହି ପରି ସରରେ ସାମି ଲ ରହିଛି ହରପ୍ପା
ସଭ୍ୟତାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଲ�ୋଥାଲର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକୃତିମାନ, ଚାରି ଟି
ଥ ିମ ପାର୍କ, ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠୁ ଲମ୍ବା ବତୀଘର ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ଏବଂ ୧୪ଟି ଗ୍ୟାଲେରୀ ରହିବ ଯେଉଥଁ ିରେ ହରପ୍ପା ଅବଧ ି
ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ
ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯି ବ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟ
ପାଭି ଲିଅନ ରହିଛି ଯେଉଥଁ ିରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସି ତ
ଅଂଚଳମାନଙ୍କର ବିବିଧ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ
ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରି ଖରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା
କରି ବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଥ ିଲେ,
‘‘ଆମେ ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖ ିବା ସହିତ
ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଭାବନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ ିଥାଉ। ଗତ ଆଠ
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମି ତ ହ�ୋଇଥ ିବା ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି
ଭାରତର ବିଶାଳ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଝଲକ ଦେଇଥାଏ।

ଦୁଇଟି ନୂ ଆ ଭାରତୀୟ ବେଳାଭୂମିକୁ
ମିଳିଲା ‘ବ୍ ଲୁ ଫ୍ଲାଗ’ ମାନ୍ୟତା, ତାଲିକାରେ
୧୨ଟି ବେଳାଭୂମି ସାମିଲ

ୂ ମି ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ଲାଗି ବେଳାଭୂ ମି ପରି ବେ ଶ
ବ୍ ଫ୍ଏବଂ
ଲୁ ଲାଗ ବେଳାଭ
ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରି ଚାଳନା ସେବା (ବିଇଏଏମଏସ)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବେଳାଭୂ ମି ଗଡ଼
ୁ ି କରେ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ମୁକ ାବି ଲା,
ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ନି ର ାପତ୍ତା, ପରି ବେଶ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ଆଦି
ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ଆହୁ ରି ୨ଟି
ଭାରତୀୟ ବେଳାଭୂମି କୁ ବ୍ ଲୁ ଫ୍ ଲାଗ ମାନ୍ୟତା ମି ଳିଛି । ଏବେ ବ୍ ଲୁ ଫ୍ ଲାଗ
ମାନ୍ୟତା ପାଇଥବ
ି ା ଭାରତୀୟ ବେଳାଭୂମି ଗଡ଼
ୁ ିକର ସଂଖ୍ୟା ୧୨କୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଛି । ବ୍ ଲୁ ଫ୍ ଲାଗ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ପରି ବେଶ ମାନ୍ୟତା ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱଚ୍ଛ
ବେଳାଭୂମିଗଡ଼
ୁ କ
ି ୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର
ପରି ବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଟୁ ଇଟ୍  କରି କହିଛନ୍ତି,
‘‘ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ! ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପରି ବେଶ ସୃଷ୍ଟି
କରି ବା ଦିଗରେ ଭାରତର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ
ଏହା ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଠୁ ଣ୍ଡି ବେଳାଭୂମି
ହେଉଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପସମୂହର ସବୁ ଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସୁରମ୍ୟ ବେଳାଭୂମି
ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାକାର ଧଳା ବାଲୁ କା ସହିତ ଉପକୂଳର ସବୁ ଜ ନୀଳ
ଜଳ ଏହାର ପ୍ରାକୃତକ
ି ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁ ଗଣ
ୁ ତ
ି କରି ଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳ
କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇ ଦ୍ୱୀପକୁ
ଁ
ଆସୁଥ ିବା କ୍ରୁ ଜ୍ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଦମତ ସାମୁଦ୍ରିକ
ବେଳାଭୂମି ବିଶେଷ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ।

ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ମହାକାଶ
କ୍ଷେତ୍ର: ନୂତନ ଭାରତର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖଛ
ି
ୁ ି ଦୁନଆ

ଭା

ରତର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳତା
ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ
ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରି ଖରେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମି ତ ସବୁ ଠୁ ଓଜନିଆ ରକେଟ ଏଲଭି ଏମ୩ରେ
୩୬ଟି ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଥ ିଲା। ବିଶ୍ୱ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ
ପାଇ ଁ ଏହିସବୁ ଉପଗ୍ରହକୁ ପୃଥବ
ି ୀ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପି ତ କରି
ଇସ୍ରୋ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଏଥସ
ି ହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମହାକାଶ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖପ
ି ାରି ଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା
୩୮୧ଟି ବିଦେଶୀ ଉପଗ୍ରହକୁ ଇସ୍ରୋ ପୃଥବ
ି ୀର କକ୍ଷପଥରେ
ସ୍ଥାପି ତ କରି ସାରି ଲାଣି । ଏଲଭି ଏମ୩ର ଏହା ଥଲ
ି ା ପ୍ରଥମ
ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ଏହି ରକେଟର ଲମ୍ବ ୪୩.୫ ମି ଟର
ଏବଂ ଓଜନ ୬୪୪ ଟନ, ଏହା ୮ ହଜାର କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଓଜନ

ବ�ୋହିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଭାରତର ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସ
ଇଣ୍ଡିଆ ଲି ମିଟେଡ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯ�ୌଥ
ଉଦ୍ୟୋଗ ୱାନ ୱେବ୍  ଜରି ଆରେ ଭାରତୀୟ ରକେଟ୍ 
ବ୍ୟବହାର କରି ମହାକାଶକୁ ଉପଗ୍ରହ ଛଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହାକୁ
ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଟୁ ଇଟ୍  କରି କହିଥଲେ
ି ,
‘‘ଆମର ସବୁ ଠୁ ଓଜନିଆ ରକେଟ ଏଲଭି ଏମ୩ ଜରି ଆରେ
ବିଶ୍ୱ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ ୩୬ଟି ୱାନୱେବ ଉପଗ୍ରହ
ସଫଳତାପୂର୍ବକ ୩୬ଟି ୱାନୱେବ ଉପଗ୍ରହ ଛଡ଼ାଯି ବାକୁ ନେଇ
ଏନଏସଆଇଏଲ, ଇନସ୍ପେସ ଏବଂ ଇସ୍ରୋକୁ ଅଭି ନନ୍ଦନ ।
ଏଲଭି ଏମ ୩ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳତାର ଏକ ଅଭି ନବ ଉଦାହରଣ
ଏବଂ ଏହା ବିଶ ୍ବ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରକେଟ ଉତକ୍ଷେପଣ ସେବା
ବଜାରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନ୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବ ।
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ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ଡକ୍ଟର ଭର୍ଗିଜ୍ କୁରଏ
ି ନ

ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବର
ଜନକ

ଜନ୍ମ : ୨୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୨୧; ମୃତ୍ୟୁ : ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୨

ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି ଅମୃ ତ କାଳରେ ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହିତ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଜର
ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଭାରତର ସେହି
ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଲାଗି ଏହା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ
ଅବସର ଯିଏକି ନୂଆ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ହ�ୋଇଥିବା ଭାରତକୁ ଦ୍ରୁ ତ
ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ଲାଗି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର
ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତିଭର୍ଗିଜ୍
କୁ ରିଏନ । ଭାରତ ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ହ�ୋଇପାରିନଥିବା ସମୟରେ ସେ ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବର ପରିକଳ୍ପନା
କରିଥିଲେ। ଏକଦା ଭାରତ ନିଜର ଦୁ ଗ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକତା ପର
ୂ ଣ
କରିବା ଲାଗି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନିରର
୍ଭ କରୁଥିଲା, ଆଜି ଏହା ବିଶ୍ୱର
ସର୍ବବୃ ହତ ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇପାରିଛ ି ।
ଭର୍ଗିଜ କୁ ରଏ
ି ନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କାରଣରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି
ସେ ଗୁଜରାଟର ଏକ ଛ�ୋଟ ଜିଲ୍ଲା ଖେଡ଼ାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ
ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଅମୁଲ ଭଳି ଏକ ସମବାୟ
ସଂଗଠନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲେ ….

ଆ

ପଣ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଚା’ କପଟିଏ
ଧରୁଛନ୍ତି କିମବା ର
୍ ାତିରେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟିଏ ପିଉଛନ୍ତି, ତା’ହେଲେ
ଆପଣ ଏକପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳତାର 
ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଗରେ ଯ�ୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମବାୟ
ମଡେଲର  ସଫଳତା କାରଣରୁ ଭାରତ  ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦୁ ଗ୍ଧ ବଜାରରେ ୨୧
ପ୍ରତିଶତ  ଅଧିକାର  ସହିତ  ଦୁ ନଆ
ି ର  ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ 
ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି ।
ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବର ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛ ି ଭର୍ଗିଜ କୁ ରଏ
ି ନ ଏବଂ ତ୍ଭ
ରି ୂ ବନ
ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଦୂ ରଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଯ�ୋଜନା।
କେରଳର କ�ୋଝିକ�ୋଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପୁଅ ଭାବେ ୧୯୨୧
ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର  ୨୬ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭର୍ଗିଜ
କୁ ରଏ
ି ନ। ସେ  ମାଡ୍ରାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମେକାନିକାଲ  ଇଞ୍ଜି ନଅ
ି ରିଂରେ
ବିଇ ଡିଗ୍ରୀ  ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସରକାରୀ ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ପାଇ
ଆମେରିକାର  ମିଶଗ
ି ାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ନାତକ�ୋତ୍ତର  ପଢ଼ିବା ଲାଗି
ଯାଇଥିଲେ । ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତିର  ସର୍ତ୍ତ  ଅନୁ ଯାୟୀ, ଦେଶକୁ  ଫେରବ
ି ା ପରେ ସେ 
ଅତି କମରେ ତିନ ି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିବାର 
ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମେକାନିକାଲ  ଇଞ୍ଜି ନୟ
ି ରିଂରେ ଡାଏରୀ 
ଇଞ୍ଜି ନୟ
ି ରିଂ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଠିକ୍
ପୂର୍ବରୁ ୧୯୪୬ରେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି
ସରକାରଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ଗୁଜରାଟ ଖେଡ଼ାର ଦୁ ଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ
କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପଲସନ ନାମରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ସେହି
ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ଷୀର କିଣବ
ି ା ଲାଗି ଅଧିକାର ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଖେଡ଼ା

6 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ନଭେମ୍ବର 16-30, 2022

ଓ ଆନନ୍ଦ ଗୁଜରାଟର କାଏରା ଜିଲ୍ଲାର ଅଂଶବିଶେଷ  ଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ନିଜ
ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଦରରେ କ୍ଷୀର କିଣଥି
ୁ ଲା ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ  ଏହାର 
କ�ୌଣସି ଲାଭ ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ।  ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ 
ସମବାୟ ସମିତ ି ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଏକ ଦୁ ଗ୍ଧ
ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁ ମତି
ଲ�ୋଡ଼ିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଅନୁ ମତି ମିଳବ
ି
ନାହିଁ ତା’ହେଲେ ଗ�ୋଟିଏ ବୁ ନ୍ଦା  ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରବ
ି ନାହିଁ।  ସରକାର 
ନଇଁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ କାଇରା ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ଦୁ ଗ୍ଧ
ଉତ୍ପାଦନ ସଂଘ ଜନ୍ମ ନେଲା। ତ୍ଭ
ରି ୁ ବନଦାସ ପଟେଲ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଭାବେ ନିଯକ୍ତ
ି ହାରାହାରୀ ୨୫୦ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଏବଂ
ୁ  ହେଲେ ଏବଂ ଦ�ୈନକ 
ଦୁ ଇଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ଏହି ସମିତ ି ଗଠନ ହେବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ  ଅବସ୍ଥାରେ ଡକ୍ଟର  ଭର୍ଗିଜ
କୁ ରଏ
ି ନ, ଆମେରିକାରୁ ନିଜର  ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଫେରଥି
ି ଲେ ଏବଂ
ଗୁଜରାଟର ଆନନ୍ଦ ଠାରେ ଏକ ସରକାରୀ କ୍ରିମେରୀ ବା ଲହୁ ଣୀ ଓ ପନୀର 
ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜ ଚୁକ୍ତି ଅବଧି ସମୟର କାମ କରୁଥିଲେ। ତ୍ଭ
ରି ୁ ବନ
ଦାସଙ୍କ ସହ କରିଏନଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଲା। ଅନେକ  ଥର  ସାକ୍ଷାତ  ପରେ
ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ  ଭାବେ  ଜାଣିନେଲେ। ବିଭନ୍ନ
ି ସମବାୟ ଦୁ ଗ୍ଧ
ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁ ରଏ
ି ନ ତାଙ୍କୁ  ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ
କାମ କରିବାକୁ  କୁରଏ
ି ନଙ୍କୁ  ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ସହରକୁ
ବଦଳି ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରି ସାରିଥିଲେ।
୧୯୪୯ ଶେଷ ବେଳକୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ଅନୁ ର�ୋଧ ରଖିଲେ ସେ 
ଖେଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯବ
ି ାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ତ୍ଭ
ରି ୁ ବନ ଦାସ ଯେତେବେଳେ
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ନିୟୁତ ଟନରେ ତଥ୍ୟ
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେ ତୁ ରନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ଗିଜ
କୁ ରଏ
ି ନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅନେକ  ସମୟ ଧରି ଆଲ�ୋଚନା
ପରେ, ଡକ୍ଟର କୁରଏ
ି ନ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘରେ
ଯ�ୋଗ ଦେବାକୁ  ରାଜି ହ�ୋଇଗଲେ। ୧ ଜାନୁ ଆରୀ  ୧୯୫୦ରେ, ସେ 
ପରିଚାଳକ ଭାବେ ଯ�ୋଗଦେଲେ। ପରିଚାଳକ ଭାବେ ଭର୍ଗିଜ କୁ ରଏ
ି ନଙ୍କ
ଆଗରେ ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା  ଥିଲା ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ  ଚାଷୀମାନଙ୍କର 
ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂଖ୍ୟା।  ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ସଂଘରେ ଯ�ୋଗ
ଦେଉଥିବା କାରଣରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀର ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି
ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀର ଉପଯ�ୋଗ ହେଉନଥିଲା। ସେତେବେଳେକୁ ୟୁର�ୋପ
ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ବଳକା କ୍ଷୀରରୁ କ୍ଷୀର  ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇସାରିଥିଲା।  ୟୁର�ୋପୀୟ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଲ�ୋକମାନେ 
କହୁ ଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଗାଈ କ୍ଷୀରରୁ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସଘନ ବା କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍
ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ । କିନ୍ତୁ କୁ ରଏ
ି ନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଓ
ସହଭାଗୀ ଏଚଏମ ଦଲାୟା ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରୁ ସ୍କି ମ ଦୁ ଗ୍ଧ ଏବଂ ସଘନ ଦୁ ଗ୍ଧ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଚମ୍ବିତ କର ଦେ
ି ଇଥିଲେ ।
କୁ ରଏ
ି ନଙ୍କ ଆଧୁନକ 
ି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର 
ପାରମ୍ପରିକ କ�ୌଶଳ  ଏବଂ ପ୍ରୟ�ୋଗସିଦ୍ଧ  ଜ୍ଞାନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ
ଆଣିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମିତ ଲ
ି ହୁ ଣୀ ଏବଂ କ୍ରିମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଛେନା ଓ ପନୀର  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ବିଭନ୍ନ
ି ପ୍ରକାର  ଦୁ ଗ୍ଧଜାତ  ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ
କରୁଛି । ୧୯୫୫ ମସିହାରେ ସମବାୟ ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସମିତର 
ି ଏକ ନାଁ
ରଖାଯିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଆ
ି ଗଲା, ଡକ୍ଟର କୁରଏ
ି ନ ଏହାର ନାମ
‘ଅମୁଲ’ (ଆନନ୍ଦ ମିଲ୍କ ୟୁନଅ
ି ନ ଲିମଟେଡ
ି
) ରଖିଥିଲେ। ୧୯୫୬ ମସିହା
ବେଳକୁ ଅମୁଲରେ ଦ�ୈନକ 
ି ୧ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁ ଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ

ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଗୁଜରାଟରୁ ଉତ୍ପାଦତ ହେ
ି
ଉଥିବା ଅମୁଲର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ 
ି
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବା
ପରେ, ଡକ୍ଟର କୁରଏ
ି ନ ଖେଡ଼ା ଠାରେ ଏକ ଗ�ୋଖାଦ୍ୟ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା 
କଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୂ ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉଦଘାଟନୀ 
ସମାର�ୋହରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ।  ଖେଡ଼ା ଠାରେ ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ
ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖି ସେ  ଆଚମ୍ବିତ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲେ। ସାରା ଦେଶରେ ଖେଡ଼ା
ମଡେଲର  ସଫଳତାକୁ  କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ଦିଲ୍ଲୀ  ଆସି ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ସେ କୁରଏ
ି ନଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ
୧୯୬୫ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଦୁ ଗ୍ଧ ବିକାଶ ବ�ୋର୍ଡ  (ଏନଡିଡବ
ି )ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା 
କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ  ଥିଲା ଆନନ୍ଦ  ମଡେଲ  ଅନୁ ରୂପ ସାରା
ଦେଶରେ ସମବାୟ ଦୁ ଗ୍ଧ ସମିତ ି ଏବଂ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। କୁ ରଏ
ି ନ
ଏହି ବ�ୋର୍ଡର  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ। ୧୯୬୯ ମସିହାରେ ଭାରତ  ସରକାର 
ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ୟୋଗର  ବିକାଶ ପାଇଁ
ଅପରେସନ ଫଡ୍
୍ଲ  ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଘ�ୋଷଣା କଲେ ସେହି ସମୟରେ ସରକାରୀ 
ସମ୍ବଳର ସୁଗମ ବିତରଣ ପାଇଁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର 
ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଲା। ଏହିପରି ଭାବେ  ୧୯୭୦ ମସିହାରେ
ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଦୁ ଗ୍ଧ ନିଗମ (ଆଇଡିସ)ି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।
୧୯୮୭ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର  ମାସରେ, ଏନଡିଡବ
ି ର 
ି ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲା
ଏବଂ ଆଇଡିସକ
ି ୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ‘ଅପରେସନ ଫ୍ଲଡ’କୁ
ତିନ�ୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା।  ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ,
ଡକ୍ଟର କୁରଏ
ି ନ ସାରା ଦେଶରେ ୧୩ଟି ଡାଏରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ
ଏବଂ ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଖାଦ୍ୟ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
୧୯୮୦ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇ ୧୯୯୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୁ ରଏ
ି ନ ସାରା ଦେଶରେ ୧୭୦ଟି ଡାଏରୀ  ପ୍ଲାଣ୍ଟ
ଏବଂ ୩୨ଟି ଗ�ୋଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ‘‘ଅପରେସନ
ଫଡ୍
୍ଲ ’’ର ତୃ ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହା ୧୯୯୦ ମସିହାରେ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଥିଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧୀନରେ, ସଠିକ  ଭାବେ  ପରିଚାଳିତ 
ହେଉନଥିବା ଦୁ ଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତଗ
ି ଡ଼
ି ୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ
ୁ କ
ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର 
ଆଣିବା ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦୁ ଗ୍ଧ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା
ଲାଗି ଦେଶର ବିଭନ୍ନ
ି ସ୍ଥାନରେ ଦୁ ଗ୍ଧ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା।
ଦ�ୋକାନ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁ ଗ୍ଧ କଣ୍ଟେନର ରଖାଗଲା। ୧୯୯୭
ମସିହାରେ ‘‘ଅପରେସନ ଫଡ୍
୍ଲ ’’ ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହା ଭାରତର ୭୦୦ରୁ
ଅଧିକ  ସହରରେ ଉଚିତମୂଲ୍ୟରେ ଉନ୍ନତମାନର  ଦୁ ଗ୍ଧ ଯ�ୋଗାଣରେ
ସହାୟକ ହେଲା।   ଅନ୍ୟପଟେ  ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ର  ଆୟର  ଏକ  ବୃ ହତ 
ଉତ୍ସ ପାଲଟିଗଲା। ଅପରେସନ ଫଡ୍
୍ଲ  ସମୟରେ ଭାରତ  ଦୁ ଗ୍ଧ ନିଅଣ୍ଟିଆ
ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଦୂ ର କରବ
ି ାରେ ସଫଳ 
ହ�ୋଇଥିଲା। ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ 
ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ୧୯୯୮ରେ, ଭାରତ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ 
ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ।
ତାଙ୍କର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ, ସାରା ଦୁ ନଆ
ି ଭର୍ଗିଜ କୁ ରଏ
ି ନଙ୍କୁ ଶ୍ବେତ 
କ୍ରାନ୍ତିର ଜନକ ଭାବେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଏ। ୧୯୫୧ ମସିହାରେ ବାର୍ଷିକ 
୧୭ ନିୟୁତ ଟନ ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ୨୦୨୧ରେ
୨୦୯.୯୬ ନିୟୁତ  ଟନରେ ପହଞ୍ଚି  ପାରିଛ ି । ୧୯୯୯ ମସିହାରେ
ଭାରତ ସରକାର ଭର୍ଗିଜ କୁ ରଏ
ି ନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ 
କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରମନ ମାଗାସେସେ  ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ  ପୁରସ୍କାର 
ଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳଛ
ି ି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ
ଦିନକୁ ଜାତୀୟ ଦୁ ଗ୍ଧ ଦିବସ ଭାବେ  ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର 
ଶ୍ୱେତ  ବିପ୍ଳବରେ ତାଙ୍କର  ଯ�ୋଗଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଲାଗି ଏହା
କରାଯାଏ। ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ କୁ ରଏ
ି ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 
ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର
ମହାନ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏ
ଯଦିଓ ୭୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ
ଗୃ ହୀତ ହ�ୋଇଥିଲା, ତଥାପି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଆସିବା ପରେ ସମ୍ବିଧାନ
ଦିବସ ପାଳିତ ହ�ୋଇଆସୁଛ।ି
ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ
ଦେଶ ଅଷ୍ଟମ ସମ୍ବିଧାନ
ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ
ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ
ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ କ’ଣ
ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯାହାକି
ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସାରିଛନ୍ତି ।
8 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ମିତ କେତ
ି
େକ ଦିନ ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ  ଥାଏ ଯାହା ଅତୀତ ସହ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ।
ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଏହା ଆମକୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରଥ
ି ାଏ। ୨୬
ନଭେମ୍ବର ଏକ ଐତିହାସିକ  ଦିନ। ୭୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦିନ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆମ
ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ ।
ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କକ୍ଷରେ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜରତ ହ�ୋ
ି
ଇ ଉଠିଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନର 
ପ୍ରତ୍ୟେକ  ଅନୁ ଚ୍ଛେଦକୁ  ନେଇ ପ୍ରବଳ  ବିତର୍କ ହ�ୋଇଥିଲା। ବିତର୍କ, ତଥ୍ୟ  ଏବଂ ବିଚାର  ବିନମ
ି ୟ
ହ�ୋଇଥିଲା; ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ  ପ୍ରକାରରେ,
ସଂସଦର ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କକ୍ଷ ଜ୍ଞାନର ଏକ ମହାନ କୁ ମ୍ଭ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସାରା ଦେଶର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଶବ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରବ
ି ା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଡକ୍ଟର 
ଭୀମରାଓ ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ପଣ୍ଡିତ ନେହରୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁକ୍ରାନି
ଜୀ, ମ�ୌଲାନା ଆଜାଦ, ପୁରୁଷ�ୋତ୍ତମ ଦାସ ଟଣ୍ଡନ, ସୁଚେତା କ୍ରିପାଳିନୀ, ହଂସା ମେହଟା, ଏଲଡି
କ୍ରିଷ୍ଣାସ୍ୱାମୀ ଆୟର, ଏନ. ଗ�ୋପାଳସ୍ୱାମୀ ଆଙ୍ଗର, ଜନ୍ମାଥାଇଙ୍କ ଭଳି ଅଗଣିତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପର�ୋକ୍ଷ ଭାବେ ଯ�ୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ହାତରେ ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା
ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜିର  ଦିନରେ ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ରଚନା କରିବା ଲାଗି ସୁଯ�ୋଗ
ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା’ ତା’ହେଲେ କ’ଣ ହ�ୋଇଥାନ୍ତା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତିର 
ଆଲ�ୋକବର୍ତ୍ତିକା ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ଦେଶ ବିଭାଜନର  ଭୟାବହତା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତକୁ ସର୍ବୋପରି
ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର  ହୃ ଦୟର  ଏକମାତ୍ର  ମନ୍ତ୍ର  ଥିଲା। ଆଜିର  ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
ଦେଖିଲେ, ଏତେ ବିବଧ
ି ତା, ଏତେ ଭାଷା, କଥିତ ଭାଷା ଏବଂ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିବଧ
ି
ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ଗ�ୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା  ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିଥାନ୍ତା କି ବ�ୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା 
କରୁଛି । ସମ୍ବିଧାନ ଜରିଆରେ ନୂ ଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ 
କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳପ
ି ାରିଥାଏ।  ମୁଁ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଁଛ ି
ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକତ୍ରିତ ହ�ୋଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଭାବନା ନେଇ
ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ରଚନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥିଲେ।
ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ କେତ�ୋଟି ଅନୁ ଚ୍ଛେଦର ସମାହାର ଠାରୁ ଉପରେ । ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ହଜାର 
ହଜାର  ବର୍ଷ  ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାର  ଏକ  ଆଧୁନକ 
ି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ, ଆମକୁ  କାୟମନ�ୋବାକ୍ୟରେ
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ସମ୍ବିଧାନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ  ହେବ।
ଜନ ପ୍ରତିନଧି
ି ଭାବେ  ଆମେ  ଯେତେବେଳେ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ  ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନୁ ଛୁ,
ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ  ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ଆମେ  ସବୁ ବେଳେ
କାୟମନ�ୋବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହ�ୋଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ
ଅନୁ ଯାୟୀ  ଠିକ୍ କମ
ି ୍ବା  ଭୁଲ ତାହାର  ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତି ବର୍ଷ  ଆମେ  ସମ୍ବିଧାନ
ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।  ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏବଂ ୨୬ ଜାନୁ ଆରୀ ୧୯୫୦ରେ
ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ
ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହ�ୋଇଥାନ୍ତା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର  ପରବର୍ତ୍ତୀ  ପିଢ଼ମ
ି ାନେ  ଆମ
ସମ୍ବିଧାନ କିଭଳି ନିର୍ମାଣ ହ�ୋଇଛି, ଏହା ପଛରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ�ୋଇଥିଲା, କାହିଁକ,ି  କେଉଁଠାରେ, କିଭଳି ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ବୁ ଝବ
ି ାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରିଥାନ୍ତେ । ଯଦି ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ଏସବୁ
ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତା’ହେଲେ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ଏବଂ ସାମାଜିକ 
ଦସ୍ତାବିଜ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିବା ସମ୍ବିଧାନ, ଅନେକ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିବଧ
ି  ରାଷ୍ଟ୍ରର 
ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇପାରିଥାନ୍ତା।
କିନ୍ତୁ କିଛ ଲ�ୋକ 
ି
ଏହି ସୁଯ�ୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଲେ ।  ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ
୧୨୫ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଠାରୁ ଆଉ କେଉଁ ପବିତ୍ର  ଦିନ
ଥାଇପାରେ? ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର  ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ  ଏକ  ମହାନ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି 
ଏବଂ ଆମେ  ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ  ସବୁ ବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ହେବ ।
ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେବାର ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୨୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୪୯ ମସିହାରେ ନିଜର 
ଉଦଯାପନୀ ଅଭିଭାଷଣରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ତାହା
ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଁଛ ି । ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇ ବାବାସାହେବ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ 
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜାନୁ ଆରୀ ୨୬ ତାରିଖ
୧୯୫୦ ମସିହାରେ ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ହ�ୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ତାହା ନୁ ହେଁ । ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ
ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଥିଲା। ଆମେ 
ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିବାରୁ ସେ ନିରାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଭୁଲ 
କାରଣରୁ ଦେଶର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଆମେ ହରାଇଲୁ ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବାବାସାହେବ ଦେଶକୁ  ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରଥି
ି ଲେ,
‘‘ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛୁ, ଆମେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ହ�ୋଇଛୁ , କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବଜାୟ
ରଖିପାରିବୁ କ?
ି ’’ ଆମେ  ଅତୀତରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବୁ କ?
ି ବାବାସାହେବ ଆଜି ଥିଲେ,
ସବୁ ଠୁ ବେଶୀ ଖୁସ ହ�ୋ
ି
ଇଥାନ୍ତେ । କାରଣ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତଯ
ି ିବା ପରେ ଭାରତ କେବଳ 
ତାଙ୍କର ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନାହିଁ ବରଂ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁ ରି ସୁଦୃଢ଼
କରିଛ ି । ତେଣୁ, ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ, ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ ଗତ ୭ ଦିଶନ୍ଧି ଧରି ସମ୍ବିଧାନର 
ଭାବନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିବା ବିଧାନପାଳିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମ�ୋର  ସବୁ
ସହଯ�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଏବଂ କୃ ତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ୧୩୦ କ�ୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ 
ମୁଁ ମଥାପାତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଭାରତର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଳିନ ହେବାକୁ
ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ସବୁ ବେଳେ ଏକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଆଲ�ୋକ ଭାବେ 
ବିବେଚିତ ହ�ୋଇଥାଏ। ୭୩ ବର୍ଷର  ଇତିହାସରେ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ  ଓ ଉଲ୍ଲାସର 
ମିଶ୍ରିତ ଭାବନା ନେଇ ଆସିଛ ି ।  ଖୁସର କ
ି
ଥା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଭାବନା ମଳିନ ପଡ଼ିନାହିଁ ।
ଯଦିଓ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଦେଶବାସୀ ମିଳତ 
ି ଭାବେ ଏହାକୁ ବିଫଳ କରି
ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନକୁ  ନେଇ କେବେ ଉପହାସ କରାଯାଇନାହିଁ । ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ 
କାରଣରୁ ଆମେ  ଏକ  ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ  ଭାରତ  ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛୁ ।
ସମ୍ବିଧାନର  ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆମେ  ମିଳମ
ି ିଶି ସବୁ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛୁ । ଏହି
ବିଶାଳ  ଓ ବିବଧ
ି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଏକ  ନୂ ତନ ଭାରତ, ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ  ଭବିଷ୍ୟତ 
ପାଇଁ, କେବଳ ସମ୍ବିଧାନ, ସମ୍ବିଧାନର ସୀମା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଭାବନା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର 
କରିପାରିବା । ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁ ଠୁ ପବିତ୍ର  ପୁସ୍ତକ। ଏପରି
ଏକ ପୁସ୍ତକ  ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଜୀବନ  ଆମ ସମାଜ, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମ

ରାଷ୍ଟ୍ର

ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେବାର ଗ�ୋଟିଏ
ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୨୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୪୯
ମସିହାରେ ନିଜର ଉଦଯାପନୀ 
ଅଭିଭାଷଣରେ ବାବା ସାହେବ
ଆମ୍ବେଦକର ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ
ଏଠାରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ
ଚାହୁ ଁଛ ି । ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇ
ବାବାସାହେବ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ 
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ
ଜାନୁ ଆରୀ ୨୬ ତାରିଖ ୧୯୫୦
ମସିହାରେ ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର 
ହ�ୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ତାହା ନୁ ହେଁ।
ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ
ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର 
ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଥିଲା। ଆମେ ଆମ
ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିବାରୁ ସେ ନିରାଶା
ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ
ଯେ ଆମର ଭୁଲ କାରଣରୁ ଦେଶର 
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଆମେ ହରାଇଲୁ ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବାବାସାହେବ
ଦେଶକୁ  ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ
କରିଥିଲେ, ‘‘ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ 
କରିଛୁ, ଆମେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ହ�ୋଇଛୁ ,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବୁ
କି?’’ ଆମେ ଅତୀତରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ
କରିପାରିବୁ କ?
ି

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର

ବ୍ୟବହାର, ଆମର ନ�ୈତକତ
ି ା ଆଦି ସାମିଲ ହ�ୋଇ
ହେଉଛି ଅମୃତ କାଳ। ପରାଧୀନତା ସମୟରେ
ରହିଛ ି । ଅନୁ ରୂପ ଭାବେ, ଏଥିରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର 
ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର  ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ
ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି । ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ 
କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ  ଏବଂ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ  ଥିଲା
ବିସ୍ତୃତ, କାରଣ ଆମେ  ଏଥିରେ ବାହାର  ଆଲ�ୋକ 
ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ କାରଣ ବ୍ରିଟଶି ରମାନେ  ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର 
ପାଇଁ ଆମେ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ରଖିଛୁ । ଏଥିସହିତ,
ଅନୁ ଯାୟୀ ଠିକ୍କିମ୍ବା ଭୁଲ ଅଧିକାରକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଁଥିଲେ ।  ମହାତ୍ମା 
ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ଆଲ�ୋକ  ମଧ୍ୟ ଆହୁ ରି ଜଳିବା
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ  ଅନ୍ୟମାନେ  ସ୍ୱାଭାବିକ  ଭାବେ 
ତାହାର
ମ
ଲ
୍ୟାଙ୍କନ
କରି
ବ
ା
ୂ
ଲାଗି ସୁଯ�ୋଗ ରହିଛ।ି
ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର 
ଲାଗି
ପ୍ରତି
ବର୍ଷ
ଆମେ
୨୦୧୪ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ମୁଁ ଯାହା
ସମାନ ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ସେମାନେ 
କହିଥିଲି, ପୁଣିଥରେ ସେହି କଥା ଦ�ୋହରାଇବାକୁ
ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।  ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ 
ଚାହୁ ଁଛ ି । ଯଦି ଦୁ ଇଟି ତନ�ୋ
ି ଟି ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ବିଧାନର 
ଯେ ମହାତ୍ମା  ଗାନ୍ଧୀ  ସବୁ ବେଳେ ଦେଶକୁ  କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 
କରିବା ଉଚିତ୍।
ସାର ମ�ୋତେ କହିବାକୁ ହୁ ଏ ତା’ହେଲେ ଏହା ହେବ
ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ
‘‘ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭାରତ  ପାଇଁ
ସଂଘର୍ଷ  ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ  ସମ୍ପାଦନ
ଏକତା’’। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ  ନାଗରିକଙ୍କ
ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିଲେ । ସେ ଲଗାତାର ଭାବେ 
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି ଅମୃ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସାବଳକ ଶିକ୍ଷା, ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ମହିଳାଙ୍କ
ସମ୍ମାନର  ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଭାରତର 
ମହ�ୋତ୍ସବ କାଳରେ
ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ
ସଶକ୍ତିକରଣ, ଖଦୀ  ବ୍ୟବହାର  ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କ
ବିଶ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ରର  ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଏହା କେବଳ  ଆମ
ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଦେଶୀ  ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର  ବୀଜ
ଅଧିକାର  ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିନଥାଏ
ବପନ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଥିଲେ।
ଜରିଆରେ ଅଧିକାର
ବରଂ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇ
କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଯେଉଁ ବୀଜ ବପନ
ସୁରକ୍ଷା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର କରିଥିଲେ ତାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏକ  ବଟବୃ କ୍ଷରେ
ଦେଇଥାଏ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠୁ
ହେବା ଜରୁରୀ ।
ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବିଧାନ।
ପରିଣତ ହେବାର  ଥିଲା। ହେଲେ ଦୁ ର୍ଭାଗ୍ୟର 
ଆମ ଉପଲବ୍ଧି, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ବିଶାଳ 
ବିଷୟ, ପ୍ରଶାସନର  ଏଭଳି ଏକ  ବ୍ୟବସ୍ଥା  ବିକଶିତ 
ହ�ୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ଆମେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ  ଯାଇପାରିବା
ହେଲା ସେଥିରେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ 
ତାହାର କ�ୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ । ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଧିକାର 
(ରାଜନ�ୈତକ 
ି ଦଳମାନେ) କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ କେବଳ 
ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର  ଉପରେ ଜ�ୋର ଦେଲେ।  
ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ  ନିର୍ବାହ କରିବାର  ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ।
ସ୍ବାଧୀନତା ପରେ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା 
ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ପରିବାର  ଏବଂ ସମାଜ ଭାବେ  ଆମ ସମ୍ବିଧାନ, ଦେଶ
ତା’ହେଲେ ଅଧିକାର  ମଧ୍ୟ ଆପେ  ଆପେ  ସୁରକ୍ଷିତ ହ�ୋଇ ରହିଥାନ୍ତା  ।
ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର  ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ଯାୟୀ  ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ  ଏକ  ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି
ପାଳନ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛୁ କ?
ି  ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ,
ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ଲାଗି ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରଥ
ି ାଏ।  ଅଧିକାର ବେଳେବେଳେ
ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇନାହିଁ ଆମେ ତା’କୁ ମଧ୍ୟ
ଏଭଳି ଏକ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯେ ‘ମୁ ମ�ୋ 
ଁ
ଅଧିକାର ପାଇବା
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତର  ଏକ  ବିଶେଷତ୍ୱ । ନିକଟ
ଉଚିତ୍’ ଏବଂ ସମାଜକୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଏକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଦଶନ୍ଧିରେ ଆମେ ଆମ ଅଧିକାର ଉପରେ ଜ�ୋର ଦେଇଛୁ , ଯାହା ଉଭୟ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟବ�ୋଧ ରହିଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଏହି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି 
ଜରୁରି ଏବଂ ଠିକ୍। ସମାଜରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା  ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା
ହ�ୋଇଥାଏ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମ�ୋର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ମ�ୋତେ ଏହାକୁ
କାରଣରୁ, ଜନସଂଖ୍ୟାର  ଏକ  ବିଶାଳ  ଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ
ପୂରଣ କରିବାକୁ  ହେବ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ,
ବଞ୍ଚିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି  । ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ  ନିଜର  ଅଧିକାର  ବିଷୟରେ
ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଆପେ ଆପେ ସୁରକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଥାଏ,  ମାନ୍ୟତା
ଅବଗତ ନକରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏହି ବିଶାଳ ଭାଗ ନିକଟରେ
ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ମାନତ ହ�ୋ
ି
ଇଥାଏ। ଉଭୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକାର 
ସମାନତା ଓ ନ୍ୟାୟର ଭାବନା ପହଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁ ହେଁ ।
ଉପଭ�ୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହ�ୋଥାଏ।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ନାଗରିକ  ଭାବେ 
ସ୍ୱାଧୀନତାର  ଏହି ଅମୃତ  ମହ�ୋତ୍ସବ କାଳରେ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 
ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା
ସମ୍ପାଦନ ଜରିଆରେ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଜରୁରି।
ଉଚିତ୍। ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଅଧିକାରକୁ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ  ସମ୍ପାଦନର  ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଆମେ  ଅଧିକାର  ସୁରକ୍ଷା  ସୁନଶ୍
ି ଚିତ 
ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ  ସ୍କୁଲ  ପଠାଇବା ସମୟରେ
କରିପାରିବା । କର୍ତ୍ତବ୍ୟର  ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଆମେ  ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ
ମାତାପିତା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ 
ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ 
ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପିଲାକୁ ମାତୃ ଭାଷା ଶିଖବା ଲାଗି ସଚେତନ ହେବାକୁ
ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ, ଏହି ଭାବନା ପ�ୋଷଣ
କହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ  ନିଜର  ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ  ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି,
କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ଆମେ  ଅଧିକ  ସମର୍ପଣ ଓ ସତର୍କ  ଭାବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 
ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା କରିଥାନ୍ତି । ଗ�ୋଟିଏ ବୁ ନ୍ଦା ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ 
ସମ୍ପାଦନ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର  ଅଧିକାର  ସୁରକ୍ଷିତ 
ନାଗରିକ ନିଜର ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ।
ରହିପାରିବ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ତିଳେ ହେଲେ
ଚଳିତ  ବର୍ଷ  ଆମେ  ସ୍ୱାଧୀନତାର  ୭୫ ବର୍ଷ  ପୂରଣ କରୁଛୁ । ଏହା
ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ୍ନୁ ହେଁ । .
10 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ସାଂସ୍କୃତକ
ି ଗ�ୌରବ

ସହିତ ବିକାଶ

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚତୁ ର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ପର୍ବତ ଘେରି ରହିଥିବା ମାନା
ଗ୍ରାମକୁ  ଦେଶର ଶେଷ ଗ୍ରାମ କୁ ହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଶର 
ସୀମାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମ । ପୂର୍ବରୁ, ଏସବୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ 
ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କ 
ି ଦୁ ରବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି
ଗାଁର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଆଶାଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ଲାଗି ପ୍ରୟାସ
କରାଯାଉଛି । ଅନୁ ରୂପ ଭାବେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ 
ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି
ଦ୍ରୁ ତ ବିକାଶ ସମ୍ଭବପର ହ�ୋଇପାରିବ । ଏହି ପ୍ରୟାସର 
ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ମାନା ଗ୍ରାମରେ ୩୪୦୦
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସଡ଼କ ଏବଂ ର�ୋପୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ
ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ।

ସଂସ୍କୃତି

ଏ

ରାଷ୍ଟ୍ର

କବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିକଶିତ  ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ଦୁ ଇଟି ପ୍ରମୁଖ
ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମ ଐତିହ୍ୟର ଗ�ୌରବ ବିକାଶ ଏବଂ ଏହି
ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା । ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜି ଏହି
ଦୁ ଇଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଶେଷ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ପରିଚତ 
ି
ମାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ  ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଥିଲେ, ‘‘ବି ବିଶ୍ୱାସର ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କ 
ି
କେବଳ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ନୁ ହେଁ, ବର ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ ଶକ୍ତି। ଏଗୁଡ଼କ 
ି
ଏଭଳି ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଆମକୁ ସବୁ ଠୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ 
ରଖିଥାଏ। ନାନା ଅବହେଳା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମର  ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କର 
ି
ଗୁରୁତ୍ୱ ମଳିନ ପଡ଼ିନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର  ଭକ୍ତି କମି ନାହିଁ।
ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି କାଶୀ, ଉଜ୍ଜୈନୀ, ଅଯ�ୋଧ୍ୟା  ଏବଂ ଅନ୍ୟ  ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ 
କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କ ସେ
ି
ମାନଙ୍କର ହୃ ତଗ�ୌରବ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି।
କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରିନାଥ ଏବଂ ହେମକୁ ଣ୍ଡ ସାହିବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି  ସହିତ  ଅନେକ 
ସେବା ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।  ଅଯ�ୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଗୁଜରାଟର  ପାବାଗଡ଼ସ୍ଥିତ  ମା’ କାଳିକା ମନ୍ଦିର  ଏବଂ ଦେବୀ  ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ 
କରିଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧକୁ
ମଜବୁ ତ କରୁଛି । ବିଶ୍ୱାସର  ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କର 
ି
ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାରଣରୁ,
ଏସବୁ ଧାର୍ମିକ  ସ୍ଥାନକୁ  ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯି ବା ସହଜ ହେଉଛି । ବୟସ୍କ 
ଲ�ୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନା ବାଧାରେ ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ  ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି।’’ ସ୍ଥାନୀୟ
ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ  ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ  ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ
ଯାଉଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚର ୫ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ
କିଣିବାରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଗି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି  । ‘‘ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ
ଉତ୍ପାଦକୁ  ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହିତ  ଆପଣଙ୍କୁ  ଅପାର  ସନ୍ତୋଷ  ପ୍ରଦାନ
କରିବ,’’ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମାନା ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ
ବିକାଶମଳ
ୂ କ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ
	କେଦାରନାଥ ଠାରେ ର�ୋପୱେ ପ୍ରାୟ ୯.୭ କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ଏହା
ଗ�ୌରୀକୁ ଣ୍ଡକୁ  କେଦାରନାଥ ସହ ଯ�ୋଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଏହି ଦୁ ଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ
ବର୍ତ୍ତମାନର ୬-୭ ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ମାତ୍ର ୩୦ ମିନଟ
ି କୁ ହ୍ରାସ କରିବ ।
	ହେମକୁ ଣ୍ଡ ର�ୋପୱେ ଗ�ୋବିନ୍ଦଘାଟ ସହିତ ହେମକୁ ଣ୍ଡ ସାହିବକୁ ଯ�ୋଡ଼ିବ। ଏହ
ର�ୋପୱେର ଲମ୍ବ ୧୨.୪ କିଲ�ୋମିଟର ଏବଂ ଏହା ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ ଲାଗୁଥିବା ଯାତ୍ରା 
ସମୟକୁ ମାତ୍ର ୪୫ ମିନଟ
ି କୁ ହ୍ରାସ କରିବ । ଏହି ର�ୋପୱେ ମଧ୍ୟ ଘାଙ୍ଗରିଆକୁ
ସଂଯ�ୋଗ କରିବ, ଯାହାକି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରବେଶପଥ ।
ପାଖାପାଖି ୨୪୩୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା  ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ, ଏହି ର�ୋପୱେ
ପରିବେଶ ଅନୁ କୂ ଳ  ପରିବହନ ସେବା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବ । ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା 
କରିବା ନିରାପଦ, ସୁରକ୍ଷିତ  ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ହେବ। ଏହା ଧାର୍ମିକ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ  ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ଆର୍ଥିକ  ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ ୱିତ କରିବ ଏବଂ
ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
୧ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର  ସଡ଼କ  ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ
କରାଯାଇଛି। ଦୁ ଇଟି ସଡ଼କ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ – ମାନାରୁ ମାନା ପାସ ଏବଂ
ଜ�ୋଶୀମଠରୁ ମାଲାରି ସଡ଼କ ଆମର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଦନ
ି ଆ
ି ସଡ଼କ 
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ।
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ଭକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ର ପର୍ବ
ଦୀପାବଳି

ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାରେ ଏକ ପ୍ରାକୃ ତକ 
ି ଉପାଦାନ ହ�ୋଇ ରହିଆସିଛ,ି  ଯାହାକୁ ଭାରତର 
ଲ�ୋକମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆଲ�ୋକ ଏବଂ ଆଭା ସହିତ ଦୀପାବଳିର ମହତ୍ୱ ଜଡ଼ିତ। ଦୀପାବଳିର ଦୀପ ଭାରତର 
ଆଦର୍ଶ, ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ ଏବଂ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରଥ
ି ାଏ। ଦୀପରୁ ଦୀପାବଳି, ଏହା ଏକ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ । ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଅଯ�ୋଧ୍ୟା ଠାରେ ବିଶାଳ ଦୀପ�ୋତ୍ସବର ଆୟ�ୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଓ
ଶକ୍ତିର ଭାବନା ନେଇ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ, ସେ ନିଜର ୨୧ ବର୍ଷର ଅଭ୍ୟାସକୁ
ଜାରି ରଖି କାର୍ଗିଲ ଠାରେ ସେନା ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳିଥିଲେ ।
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ଆ

ମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର 
ଅମୃତ  ମହ�ୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ , ଏଭଳି ଏକ  ସମୟରେ
ଦୀପାବଳି ଆସିଥିଲା । ଚଳିତ  ବର୍ଷ, ଅଯ�ୋଧ୍ୟାରେ
ଦୀପ�ୋତ୍ସବର ଷଷ୍ଠ  ସଂସ୍କରଣ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର 
ପାଇଁ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ  ଉତ୍ତର 
ପ୍ରଦେଶର  ଅଯ�ୋଧ୍ୟା  ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କୁ 
ପୂଜା କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ  ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ   ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦନ
ି , ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ 
ଅଯ�ୋଧ୍ୟା  ଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି  ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ
ଏବଂ ସରଯୁ ନଦୀ ତଟର  ନୂ ଆ ଘାଟ ଠାରେ ଆଳତୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲେ। ଅଯ�ୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଥିଲେ, ‘‘ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ
ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି  ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ତାଙ୍କର  ବିଚାର  ଓ ଜ୍ଞାନ ଆମ
ଭି ତରେ ସୁଦୃଢ଼ ହ�ୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି  ସ୍ଥାପନ ସହିତ, ତାଙ୍କ
ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ  ମାର୍ଗ  ଆହୁ ରି ଆଲ�ୋକିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଅଯ�ୋଧ୍ୟାର 
ପ୍ରତ୍ୟେକ କ�ୋଣଅନୁ କ�ୋଣରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ।’’ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ହେବା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ  ସବୁ ବେଳେ ସେନାବାହିନୀର ଯବାନଙ୍କ
ସହିତ  ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି  । ଚଳିତ  ବର୍ଷ  ମଧ୍ୟ ଏହି
ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ସେନାବାହିନୀର ଯବାନଙ୍କ ସହିତ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନିଜର  ନବମ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ । କାର୍ଗି ଲ  ଠାରେ ଯବାନ
ମାନଙ୍କୁ ଅଭି ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ,
ଭାରତ  ସବୁ ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି  ସପକ୍ଷରେ ରହିଛ ି । ସେ କହିଥିଲେ,
‘‘ଆମେ  ସବୁ ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିର�ୋଧ କରି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ  ଶକ୍ତି  ନଥିଲେ,
ଶାନ୍ତି  ପ୍ରତିଷ୍ଠା  ସମ୍ଭବ ନୁ ହେଁ। ଆମ ସେନାବାହିନୀ  ନିକଟରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ 
ସହିତ ରଣନୀତି ରହିଛ ି । ଯଦି ଆମକୁ  କେହି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବ

ବାଲାଛାଡିରେ ଥ ିବା ଏକ ସ�ୈନକ
ି ସ୍ କୁଲରେ ୨୦୦୧ରେ ପ୍ରଥମ
ଥର ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଥ ିଲେ
ମେଜର ଅମିତ । ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରି ଖରେ ସେ ପୁଣଥରେ
ି
କାର୍ଗିଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଥ ିଲେ । ମେଜର
ଅମିତଙ୍କ ସହ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥ ିଲା।
ତା’ହେଲେ ଆମର ତିନ ସେ
ି ନା ନିକଟରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ
ନିଜ ଭାଷାରେ ଉଚିତ  ଜବାବ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛ।ି ’’ ଅଯ�ୋଧ୍ୟା 
ଠାରେ ଆୟ�ୋଜିତ  ଦୀପ�ୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ 
ଦୀପ ଜଳାଯାଇଥିଲା।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ
Coverକାହାଣୀ
Story Multi-modal
Connectivity
ଜାତୀୟ ଜୀବିକ
ା ମି ଶନ

ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ନୂ ଆ ବିପ୍ଳବ

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରାଷ୍ଟ୍ର
ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି

14 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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Multi-modal
ଜାତୀୟ
ଜୀବିକା Connectivity
ମି ଶନ

ପ୍ରଚ୍ଛଦ
Coverକାହାଣୀ
Story

ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯ�ୋଜନା-ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମି ଶନ(ଡିଏୱାଇଏନ୍ ଆର୍ଏଲ୍ ଏମ୍) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏଥରେ
ି
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୂ ଆ ନିଯକ୍
ୁ ତି ଓ ର�ୋଜଗାର ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ରୀକରଣର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହିଳା ଶକ୍ତି କୁ ଏକ ନୂ ଆ ପରି ଚୟ ଓ ଦିଗଦ
୍ ର୍ଶନ
ଦେଇଛି । ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏହି ମି ଶନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପରି ଚାଳିତ । ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷି ତ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ହ�ୋଇ ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ କାମ
କରି ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କାମ ଏହି ମି ଶନକୁ ନୂ ଆ ବାଟରେ
ଆଗେଇ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ
Coverକାହାଣୀ
Story ଜାତୀୟ
Multi-modal
Connectivity
ଜୀବିକ
ା ମି ଶନ

ଆଜୀବିକା ମିଶନ

ରାଷ୍ଟ୍ରର ମିଶନରେ
ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀର
ବ୍ୟାପି ୩୪ଟି

୩୪

ରାଜ୍ୟ ଓ
କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ
ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଛିଁ

ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୭୨୧ଟି
		
ଜିଲ୍ଲାରେ
		
ଚାଲି ଛି

୭୨୧

ଦେଶର ୬,୮୬୧
ବ ୍ଲକରେ ଏହି
ଯ�ୋଜନାର
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି

୨,୬୩,୩୫୫ଟି
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି
ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ

ଏନଆରଏଲଏମ ଅଧୀନରେ
୭,୧୫,୩୯୦ ଗ୍ରାମରେ ଗଠନ
କରାଯାଇଛି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
16 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପୂର୍ବରୁ ମ�ୋର କ�ୌଣସି ପରି ଚୟ ନ ଥ ିଲା;
ଏବେ ମୁ ଁ କୃଷି ସଖ ି ଭାବେ ପରି ଚିତ । ମ�ୋ
ପାଖକୁ ଲ�ୋକେ ଜ�ୈବିକ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ
ପଚାରି ବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚାଷ ଓ ସାର
ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲ�ୋକେ
ଟେଲି ଫ�ୋନ କରି ମ�ୋଠାରୁ ବୁ ଝୁଛନ୍ତି ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚମ୍ପା ସି ଂହ ଗଭୀର ଆତ୍ମ
ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏକଥା କହନ୍ତି । ସେ ସ୍ୱୟଂ
ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ
ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂ ଆ ପରି ଚୟ ମିଳିଛି । ଦୀନ ଦୟାଲ
ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯ�ୋଜନା-ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ମିଶନ
ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କର ଆୟ ଛ’ରୁ ସାତଗୁଣ
ବଢିଛି ବ�ୋଲି ସେ କହନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ
ମାତ୍ର ୧୧ବର୍ଷ ବୟସ ହ�ୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ
ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥଲ
ି ା । କମ୍
ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହ�ୋଇଥିଲା। ଅଳ୍ପଦିନ
ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥଲ
ି ା।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଚମ୍ପା ଓ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଜଟିଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିଥଲ
ି ା ।
ଜୀବିକା ମିଶନ ଚମ୍ପାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ।
କୃଷି ସଖୀଭାବେ ସେ ତାଲିମ ନେଲେ
ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର ର�ୋଜଗାର
ବଢାଇଲେ । ସେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର
୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ
କରି ଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରତିଷଠିତ
୍ ଜ�ୈବକ
ି
କୃଷି ଦ�ୋକାନ ଅଛି । ଜ�ୈବକ
ି ସାର ଦ୍ୱାରା ଜମିର
ଉର୍ବରତା କିପରି ବଢାଇ ହେବ ତାହା ତାଙ୍କ
ବେଉସାର ମନ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛି ।
ଚମ୍ପା କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଆୟ ୪୦୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବି ହ�ୋଇ ନ ଥିଲା । ଉତ୍ତମ
ତାଲିମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସୁଯ�ୋଗ ପାଇବା ପରେ
ଏବେ ସେ ବାର୍ଷିକ ଅଢେଇରୁ ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅବସରେ
ଚମ୍ପା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରି ବାକୁ
ଆଗ୍ରହୀ ବ�ୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ବିଦେଶୀ
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କାଉଲ କାଣ୍ଡୋଲି ତୀର୍ଥକୁ ଆସନ୍ତି।
ଏହା ଶ୍ରୀ ମାତା
ବ�ୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ତୀର୍ଥ
ଯାତ୍ରାପଥର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ,
ଫୁଲମାଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭକ୍ତମାନେ
ଅର୍ପଣ କରି ଥାନ୍ତି । ତେବେ ପୂଜା ପରେ ବିସର୍ଜନ
କାମଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ବହୁ ଳ ।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ୧୦ଜଣିଆ ଏକ ମହିଳା

Multi-modal
ଜାତୀୟ
ଜୀବିକା Connectivity
ମି ଶନ

ଦଳ ଏକ ନୂ ଆ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ ।
ଆଜୀବିକା ମିଶନରେ ସଂଜୀବନୀ ସ୍ୱୟଂ
ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ଏହି ମହିଳାମାନେ ପୂଜାରେ
ବ୍ୟବହୃ ତ ଫୁଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ
କରି ତାହାକୁ ଶୁଖାଇ ସେଥିରୁ
ଧୂପକାଠି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏହି ଧୂପକାଠିକୁ
ଜାମୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହାର
କରାଗଲା । କଟରାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ�ୈଷ୍ଣୋଦେବୀ
ପୀଠ ଓ କାଉଲ କଣ୍ଡୋରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା
ବ୍ୟବହୃ ତ ହେଲା। ଏହି ସଂଜୀବନୀ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର
ଟିମ ଲିଡରଙ୍କ ନା ଁ ରେଖା ରାଣୀ । ତାଙ୍କୁ ବୟସ
୩୧ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ଉଧମପୁର ନିବାସୀ ।
ତାଙ୍କ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟା
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା । ଏହି ସଦସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରି ବା ପାଇ ଁ ରେଖାରାଣୀ
ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ରୁଚି ଅନୁ ସାରେ
କାମ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ଦିଅଙ୍କ
ଁ ମନ୍ଦିରୁର
ଛଡାଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ, ଅଗରବତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିଭିନ୍ନ
ମନ୍ଦିରରେ ଧୂପକାଠି ବିକ୍ରି ଆଦି କାମ ଅନ୍ୟତମ।
ରେଖା କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ଦୁଇ ତିନି
ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ କାଉଲ କଣ୍ଡୋଲି ମନ୍ଦିରକୁ
ଯାଇ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃ ତ ଫୁଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା
ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରାୟ
ଏକ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ଏହି ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ
କରି ଥାନ୍ତି । ଆଉ ଦଳେ ମହିଳା ସେଥିରୁ କଠିନ
ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରି ମଉଳା ଫୁଲ ଓ ପାଖୁଡା
ଗୁଡିକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତି । ତାହା ଭଲଭାବେ
ଶୁଖଯି
ି ବା ପରେ ମହିଳା ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ
ମିଳିତଭାବେ ତାହାକୁ ଜଣକ ଘରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି
ଅଗରବତି ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏହି ଅଗରବତିକୁ
ବ�ୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ପୀଠର ପରି ଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ ଓ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକେ କିଣଥ
ି ାନ୍ତି ।
ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ ଜାରି
ହେବାରୁ ଲ�ୋକେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପାଇବାରେ
ବିଶେଷ ଅସୁବଧ
ି ାର ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଖୀମାନେ ଗାକୁଁ ଗା ଁ
ଯାଇ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଯ�ୋଗାଉଥିଲେ।
୨୦୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଭ�ୋଜଲତା ରାଣା, ନୀଲମ୍
ରାୟ, ସମରି ନ୍ ଖା,ଁ ମାଳତୀ ଗ୍ରି ଆସ୍, ଗାୟତ୍ରୀ
ମାରବି ଓ ଜ୍ୟୋତି ବରକଡେଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କ
ସଖୀମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଯ�ୋଗାଉଥିଲେ । ଆଗରୁ ଏହି
ବ୍ୟାଙ୍କ ଦିଦିମାନେ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର
କାମ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବେ କରୁଥିଲେ । ସେଥିରୁ
ସେମାନଙ୍କୁ ମାସି କ ୧୦୦୦ରୁ ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଥଲ
ି ା । ଏତେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ଚଳିବା

ପ୍ରଚ୍ଛଦ
Coverକାହାଣୀ
Story

ପରି ବାର ସ୍ୱୟଂ
୮.୬୨ କ�ୋଟି
ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ

୪,୧୫,୬୨୨

ପାଣ୍ଠି ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି ।

ଗ୍ରାମ୍ୟ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

୧୫,୦୧୭,୨୮

୩୩,୧୬,୩୯୮

କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଏଯାଏ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ନିବେଶ ପାଣ୍ଠି
ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ
ଏଯାଏ ରି ଭଲ ଭି ଂ ପାଣ୍ଠି
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି

୪,୭୫,୨୧୫

କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ରି ଭଲ ଭି ଂ ପାଣ୍ଠି
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି

୨୩,୧୭,୫୫୩

୩,୮୪,୬୬୯

ମହିଳା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ
ବ୍ୟକ୍ତି (ସି ଆର୍ପି) ଭାବେ
ନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇଛନ୍ତି

ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ନିବେଶ

୧୬,୮୯,୨୭,୮୫୪

ମାସ୍କ କ�ୋଭି ଡ ସଂକ୍ରମଣ
ସମୟରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରି ଥ ିଲେ

୫,୨୯,୭୪୧

ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଏହି ମହିଳା
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରି ଥ ିଲେ

୫,୧୩,୦୫୯
ଲି ଟର ସାନିଟାଇଜର କ�ୋଭି ଡ
କାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା

୧,୨୨,୬୮୨
କମୁନିଟି କିଚେନ ମାଧ୍ୟମରେ
ଖାଦ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା

(*Source: https://nrlm.gov.in/dashboardForOuter.
do?methodName=dashboard, as of 2 November, 2022.)
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ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଦୀନ ଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ
ଯ�ୋଜନା- ଜାତୀୟ
ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ
କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ହେଲା ଗ୍ରାମଞ୍ଚଳ ଲ�ୋକଙ୍କ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ର କରି
ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମି ଲ କରି ବା।
ଏଥ ିପାଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।
୨୦୧୧ଜୁନ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ଜୀବିକା
ମି ଶନ ଯ�ୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା। ୨୦୧୫ରେ
ଏହାର ନାମକୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଦୀନଦୟାଲ
ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯ�ୋଜନା-ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମି ଶନ(ଡିଏୱାଇ -ଏନ୍ ଆଇଏଲ୍ ଏମ୍) ରଖାଯାଇଛି । ଭାରତ
ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନ୍ୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥ ିବା ଏହା ଏକ ବୃ ହତ୍ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ
ଦୂ ରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ସ୍ୱୟଂ
ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଯ�ୋଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଗରି ବମାନେ ଆତ୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି
ଓ ର�ୋଜଗାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଉଛନ୍ତି । ଏଥ ିରେ ଦକ୍ଷତା
ଭି ତ୍ତିକ କାମ ପାଇ ଁ ଅଧ ିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଓ ର�ୋଜଗାରୀ କରି ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ
ଦୂ ର କରି ବାକୁ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଉଦ୍ୟମ ଆବ୍ୟାହତ
ରହିଛି। ଗରି ବଙ୍କ ସ୍ଥି ତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ଏହା
ବିଶ୍ୱର ବୃ ହତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ଥିଲା । ଏହା ପରେ
ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ
କରାଯିବାରୁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହ�ୋଇଥିଲେ ।
ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଫିସ
ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଇଥିଲା । ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣବ
ି ାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ କିସ୍ତି ଓ ସୁଧରେ ଋଣ
ଯ�ୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇଥିଲା । ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଖୀ
ଦିଦିମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧଭ
ି ାବେ ମାସିକ ୬୦୦୦ରୁ
୭୦୦୦ ଟଙ୍କା ର�ୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ
ସେମାନେ ଚାଷବାସ, ପଶପ
ୁ ାଳନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧନ୍ଦା କରି
18 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଅଧିକ ପରି ବାର ପାଇ ଁଲାଭ
ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନରେ ବିପିଏଲ ପରି ବାରଗୁଡକ
ି ର
ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ପାଇଛି । ୨୦୧୪-୧୫ରେ
ଏହି ଯ�ୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ପରି ଚାଳିତ ସରକାର କରି ବା ପରେ ଏହାର
ପରି ସରକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏଥ ିସହିତ ଏହାର ନାମ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରି ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯ�ୋଜନାଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମିଶନ(ଡିଏୱାଇ-ଏନ୍ ଆର୍ଏଲ୍ ଏମ୍)
ରଖାଯାଇଥ ିଲା । ୨୦୧୧ର ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ
ଯେଉ ଁଯେଉ ଁପରି ବାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଭାବେ ଏକପ୍ରକାର
ଜାତି, ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତରେ
ି ରହି ବିଭିନ୍ନ ସୁବଧ
ି ା
ସୁଯ�ୋଗ ଓ ର�ୋଜଗାରରୁ ବଂଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି
ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ତେଣୁ ଏସବୁ ପରି ବାର ପାଖରେ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ଥାଉ
ବା ନ ଥାଉ ସରକାରୀ କଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ
ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ ଓ ସହାୟତା
ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଥ ିଲା । ଏହି ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବେଶ ବଢିଲା ।
ତା’ପରଠାରୁ ଏହି ଅଭି ଯାନ ଦେଶର ଦରି ଦ୍ର ଜନତା ଓ
ପରି ବାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ�ୈପ୍ଳବିକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣି
ଆଗେଇ ଚାଲି ଛ।ି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହିତାଧ ିକାରୀ ପରି ବାରର
ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନେ ଉତ୍କଟ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଉଠି
ନିଜ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ
ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି
ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ମିଶନ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ
ପାଇ ଁଏକ ବିରାଟ ମଞ୍ଚ ଯ�ୋଗାଇଛି ।

ନିଜର ଆୟ ବଢାଉଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଲାଦେବୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ
କ�ୋଟିପତି ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଘର ଦେଓଘରରର
ସରୱନ ବ୍ଲକର ଖେଡୱା ଗାରେ
ଁ
। ସେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ
ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ସହାୟତାରେ ଚାଷବାସ ଆରମ୍ଭ
କରି ଥଲି େ । ସେ ୨୦୧୭ରେ ଖେଡୱା ଆଜୀବିକା ସଖି
ମଣ୍ଡଳରେ ଯ�ୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପରି ବାରର ଆର୍ଥିକ
ସ୍ଥିତି ଶ�ୋଚନୀୟ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ର�ୋଜଗାରରେ ଦୁଇ
ପ୍ରାଣୀ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ରହୁ ଥଲି େ । ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ସହାୟତାରେ
ମାଲାଦେବୀ ପରି ବା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇ ଁ
ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଋଣ କରି ବାକୁ ପଡିଥଲ
ି ା । ଏବେ ସେ

Multi-modal
ଜାତୀୟ
ଜୀବିକା Connectivity
ମି ଶନ

ପରି ବା ଚାଷରୁ ବର୍ଷକୁ ଏକରୁ ଦେଢଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ମାଲାଦେବୀ ତାଙ୍କ ଜମିରେ କ�ୋବି,
ଟମାଟ�ୋ, ଲଙ୍କା, କଖାରୁ, କାକୁଡି ସମେତ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରି ବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର
ସଫଳତାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହ�ୋଇ ଗାର
ଁ ଅନ୍ୟ
ଦିଦିମାନେ ମଧ୍ୟ ପରି ବା ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ
ହେଉଛନ୍ତି ।
ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ସହାୟତାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ
ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟି ରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ
ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି । ଚମ୍ପା, ରେଖା, ଭ�ୋଜଲତା,
ସମରି ନ୍ ଓ ମାଲାମାନେ ତାହାର ଗ�ୋଟିଏ
ଗ�ୋଟିଏ
ସଫଳ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର ।
ସେମାନେ ନାରୀଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର,
ନିଜ ପରି ବାରର ଏବଂ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ
ବଦଳାଇବାକୁ ବଦ୍ଧପରି କର ହ�ୋଇ କାମ
କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ
Coverକାହାଣୀ
Story

ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀର
ଏହି ଶକ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ
ନିର୍ମାଣରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ନିର୍ବାହ କରି ବାକୁ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତବ
ି ଦ୍ଧ।
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତକାଳରେ ଏକ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ
ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାର ପଟ୍ଟାନ୍ତର ନାହି ଁ।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧ ିତ୍ୱ ବଢୁ ଛି
ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନର ସଫଳତା ପଛରେ
ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁ ଠୁ ଅଧ ିକ ରହିଛି ।
କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ଡିଜଟ
ି ାଲ ସେବା, ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟାଙ୍କ
ସେବା, ବୀମା ଜନିତ ସେବା, ବିପଣନ, ଭଣ୍ଡାରଣ ଓ
ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳମାନଙ୍କର
ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଛି । ମହିଳା ଓ
କନ୍ୟାମାନେ ଏବେ ଅଧ ିକରୁ ଅଧ ିକ ପରି ଚାଳନା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଏସବୁ ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ଦୀନଦୟାଲ
ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯ�ୋଜନା- ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା
ମି ଶନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଦିଗଦ
୍ ର୍ଶନ । ଏବେ
ପଶୁସଖୀ, କୃଷିସଖୀ, ବ୍ୟାଙ୍କସଖୀ ଓ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ
ସଖ ିମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳ
କାମ ପାଇ ଁ ବିଶେଷ ପରି ଚିତ ଓ ଆଦୃ ତ ।
ଜଳଜୀବନ ମି ଶନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଠିଁ ମହିଳା ନେତୃ ତ୍ୱର
ସଫଳ କାହାଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ମାତ୍ର ତିନିବର୍ଷ
ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ୭କ�ୋଟି
ଘରକୁ ପାଇପଜଳ ସଂଯ�ୋଗ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି
।
ଜଳଯ�ୋଗାଣ
ପ୍ରକଳ୍ପର
ପରି ଚାଳନା ଦାୟି ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ
ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଜଳ କମି ଟି,
ଜଳପ୍ରକଳ୍ପ ପରି ଚାଳନା, ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ,
ଜଳର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ଆଦି କାମରେ ନିୟ�ୋଜିତ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ନଭେମ୍ବର 16-30, 2022

19

ପ୍ରଚ୍ଛଦ
Coverକାହାଣୀ
Story ଜାତୀୟ
Multi-modal
Connectivity
ଜୀବିକ
ା ମି ଶନ

୨୦୧୨-୧୩ରୁ ୨୦୧୩-୧୪
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଗତି

କ'ଣ
ଏଏଚଜି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ପରି ବାର ସଂଖ୍ୟା
(ଲକ୍ଷ)ରେ	
ଏନ୍ ଆରଏଲଏମ୍ଏଚଜି
(ଲକ୍ଷରେ)
୨୦୨୧-୨୩ରେ
ବଣ୍ଟାଇଥ ିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ
ପରି ମାଣ (କ�ୋଟିରେ)
ଏସ୍ଏଚଜିଙ୍କୁ
ଦିଆଯାଇଥ ିବା ସହାୟତା
ପରି ମାଣ (କ�ୋଟିରେ)

୨୩୬.୩୦

୬୨୨.୯୬

୮୬୧.୫

୨୧.୩୧

୫୭.୮୪

୭୯.୧୫

୨୨୯୪୪.୧୬ ୫୩୧୯୩୬.୧୫ ୫୫୪୯୫୯.୦୪
୧୫୦୧.୫୮

୨୦୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱୟଂ
ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗୁଡିକ
ଉପରେ ଏନ୍ ପିଏ ଥିଲା ୯.୫୮
କର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀର
ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନୂ ଆ
ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଥ ିଲେ । ପ୍ରାୟ ୫. ୬ କ�ୋଟି ସ୍ୱଂୟ
ସହାୟି କା ମହିଳା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ଚାରି ଲକ୍ଷ କମୁନିଟି ରି ସ�ୋର୍ସ
ପରସନ୍ କ�ୋଭି ଡ ଅନୁ ରୂପ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ
କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଥ ିଲେ ।
କ�ୋଭି ଡ ସମୟରେ ୩ଲକ୍ଷ ଏସଏଚଜି ସଦସ୍ୟା ୧୬କ�ୋଟିରୁ
ଅଧ ିକ ମାସ୍କ, ୫ଲକ୍ଷ ଲି ଟରରୁ ବେଶି ସାନିଟାଇଜର ତଥା ଏକ ଲକ୍ଷ
ଲି ଟରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଥ ିଲେ । ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ର�ୋଷଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହାଛଡା ଉତ୍ପାଦକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏହି
ସମୟରେ ୨୫, ୫୦୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରୁ ଅଧ ିକ ଫଳ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଦୁ ଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଥ ିଲା ।
ସବୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଘରକୁ ଛୁଇବା
ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯ�ୋଜନା-ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମି ଶନ
୧୦କ�ୋଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗରୀବ ପରି ବାରଙ୍କ ଜୀବିକା ଓ ଆୟବୃ ଦ୍ଧି
20 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

୨୦୧୪-୧୫ରୁ ୨୦୨୨ ୨୦୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ ପ୍ରଗତି ଏଯାଏ ସଫଳତା
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୧୭୯୪୭.୬୩ ୧୯୪୪୯.୨୧

ବଢାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛି । ଦେଶର ୬୮୬୧ ବ ୍ଲକରେ ଏହି
ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ୨୦୧୧ରୁ ୨୦୧୪ ମଧ୍ୟର
ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଇଚି ।
ତେବେ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରି ବାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥ ିଲା ୫୦ରୁ
୫୨ଲକ୍ଷ। ୨୦୧୪ ପରେ ଏଥ ିରେ ଦ୍ରୁତ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆସି ଲା ।
ବିଗତ ଆଠବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏସଏଚଜିଗଡ
ୁ ିକୁ
ସଶକ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ
କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଅଭି ଯାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୮.୫ କ�ୋଟିରୁ
ଅଧ ିକ ମହିଳା ସାମି ଲ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ମ�ୋଟାମ�ୋଟି ଦେଖ ିଲେ
ଏଥ ିରେ ୮.୫ କ�ୋଟି ପରି ବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ପାଇ ଁ ଥ ିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ
ପରି ବାରରୁ ଅତିକମ୍ରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଅଭି ଯାନରେ
ସାମି ଲ କରି ବା । ସେ ଘରର ମା’, ବ�ୋହୁ , ଝିଅ ଓ ଭଗ୍ନି ଯି ଏ
ହେଉ ଏଥ ିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହି ଁ। ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ
ଯ�ୋଜନା-ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ
ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ରୁ ୨୦ଯାଏ ଦେଶବ୍ୟାପୀ
ପନ୍ଦରଦିନଆ
ି ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲା । ଏହି ଅଭି ଯାନରେ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦରି ଦ୍ର ଓ ବଞ୍ତ
ଚି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଏଚଜିର
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବାକୁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥ ିଲା । ଦେଶର ୩୪ ରାଜ୍ୟ
ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳଛ
ି ି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଅଭି ଯାନ
କାଳରେ ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ କରି ବାର ଦାୟି ତ୍ୱ
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ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ୮.୫କ�ୋଟିରୁ
ଅଧ ିକ ପରି ବାର ଡିଏୱାଇ-ଏନ୍ ଆରଏଲ୍ ଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ
ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ।
ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ମି ଶନ ଅଧୀନରେ ସରକାର ଯ�ୋଗାଉ
ଦେଉଥ ିବା ସହାୟତା ପରି ମାଣ ୨୦୧୪ ତୁ ଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ
ବଢିଛି । ବିଶେଷକରି ଗତ ସାତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତିନିଗଣ
ୁ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆଗରୁ ଏସ୍ଏ୍ଚଜିମାନେ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ
ସର୍ବାଧ ିକ ୧୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଉଥ ିଲେ । ଏବେ ଏହାକୁ
୨୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍ଏଚଜିଗଡ
ୁ ିକ ପାଇ ଁ ଅନୁ ଦାନ ପରି ମାଣକୁ ୧୦ଲକ୍ଷରୁ
୩କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଏ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ
ସେମାନେ ନୂ ଆ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରି ବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ।
ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣର ନୂ ଆ ଦୃଶ୍ୟପଟ
ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧ ିତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତ
ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତରେ ଏକ ବିରାଟ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ।
ଆଜିର ନୂ ଆ ଭାରତରେ ମହିଳା ଶକ୍ତି ର ପତାକା ପଞ୍ଚାୟତ
ଭବନଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡୁ ଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
ସଂଗ୍ରାମଠାରୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କାଳର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆସି ଛନ୍ତି ।
ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ପାଳନ
କରୁଛି ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀର
ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର କାମ ଦେଖୁଛି । ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ପରି ବାରରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡାଇ ଦେଶର ଗ�ୌରବ

ପ୍ରଚ୍ଛଦ
Coverକାହାଣୀ
Story

ଏହି ମିଶନର ଆଧାରଶୀଳା
ହେଲା ଏହାର ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ପରି ଚାଳିତ
ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକ�ୋଣ
ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ ପାଇ ଁଏକ
ବିରାଟ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି
ବଢାଇଛନ୍ତି । ଏସ୍ଏଚଜି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମି ତ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ଜାତୀୟ ପର୍ବ
ଓ ଗ�ୌରବ ନିହତ
ି । କ�ୋଭି ଡ ସଂକଟ କାଳରେ ଲ�ୋକମାନେ
ନିଜ ଘରେ ଲକ୍ଡ
 ାଉନ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ
ଥ ିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ ିବାକୁ ଏସ୍ଏଚଜି
ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ହାତକୁ ନେଇଥ ିଲେ । ସେମାନେ
ମାସ୍କ ଓ ପି ପିଇ କିଟ ୍ସ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତିଆରି କରି ଜନକଲ୍ୟାଣ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହାକୁ ବାଣ୍ଟିଥ ିଲେ ।
ନୂ ଆ ଆହୱାନର
ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତଥା ନିଜର
୍
ଉଦ୍ୟମି ତା ବଳରେ ନାରୀଶକ୍ତି ଦେଶରେ ଏକ ନୂ ଆ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ
ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି । କେବଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ନୁ ହେ, ଁ
ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ
ରଖ ି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିଭାର ପରି ଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦଶ ବାର
ଜଣ ମହିଳା ଏକାଠି ହ�ୋଇ କିଛି କରି ବାକୁ ବାହାରନ୍ତି । ଏଥ ି ପାଇ ଁ
ଏଠୁ ସେଠୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ଏହି ଉଦ୍ୟମି ତା ବଳରେ ସ୍ୱଂୟ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀଟିଏ ଜନ୍ମନିଏ।
ଏହା କ୍ରମଶଃ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପରି ସର ବଢାଏ ଓ ର�ୋଜଗାର
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ
Coverକାହାଣୀ
Story ଜାତୀୟ
Multi-modal
Connectivity
ଜୀବିକ
ା ମି ଶନ

ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ
ମର୍ଯ୍ୟାଦାପ୍ରଦାନ ସହ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ କରି ଥାଏ । ଆମ ସରକାର ଆମ
କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ
ଯେଉ ଁ ସବୁ ଦ୍ୱାର ଝିଅ/ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ବନ୍ଦ ଥଲ
ି ା ତାହାକୁ
ଖ�ୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବାଟ ଫିଟାଏ । କ�ୋଭି ଡ କାଳୀନ ସହାୟତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭି ଯାନ ଓ ଆହୁ ରି ଅନେକ କାମରେ ସେମାନେ
ସାରଥ ି ପାଲଟିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାର ସଫଳ
ରୂପାୟନରେ ଦେବଦୂ ତ ସାଜିଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ ବାସ୍ତବରେ
ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ସଦସ୍ୟାମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ସି ଦ୍ଧାନ୍ତ
ହି ଁଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ ପରି ଣତ କରି ଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ , “ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ଜାତୀୟ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇ
ଦେଶକୁ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଉଛି । ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କାମାନଙ୍କ ଏହି
ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବେ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ
ଅଙ୍ଗୀକୃତ । ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତକାଳରେ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ
ଗଠନ ଦିଗରେ ଏମାନେ ଅଗ୍ରସର ।
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ସେବା-ସଫଳତାର ଆଦର୍ଶ:- ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ
ଯ�ୋଗୁ ଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥ ିବା ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ
ଭାରତ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ସୁଦୃଢ ହେବାରେ
ସଫଳ ହେବ । ଏହି ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ କ�ୋଟି କ�ୋଟି
ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶର ବିବିଧ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା , ପୁଷ୍ଟିସାଧନ, ପରି ଚ୍ଛନ୍ନତା ରକ୍ଷା, ଜଳସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱର�ୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଥ ିରେ ଏମାନେ
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ସେବା-ସଫଳତାର ଏକ ମଡେଲ ବା ଆଦର୍ଶ । ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ର�ୋଜଗାରକ୍ଷମ
ହ�ୋଇ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି । ସ୍ୱୟଂ
ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଓ ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯ�ୋଜନା
ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ଏକ ନୂ ଆ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିଛି । ଏଥ ିରେ ମହିଳା
ସ୍ୱୟଂସେବୀଙ୍କ ଭୂମି କା ଅନନ୍ୟ । ବିଗତ ୬-୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଏସ୍ଏଚ୍ ଜି ସଂଖ୍ୟା ତିନିଗଣ
ୁ ବଢିଛି । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
କାରଣ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକ
ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଦିଆଯାଉ ନ ଥ ିଲା । ୨୦୧୪ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ବେଳକୁ
ଦେଶର କ�ୋଟି କ�ୋଟି ମହିଳା ଥ ିଲେ ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା
ଖାତା ମଧ୍ୟ ନ ଥ ିଲା । ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ବହୁ
ଦୂ ରରେ ଥ ିଲେ । ସେଥ ିପାଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକଭାବେ
ଁ
ସରକାର ଜନଧନ
ଆକାଉଣ୍ଟ ଖ�ୋଲି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ । ଏଥ ିପାଇ ଁ ଏକ ବିରାଟ
ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା ଓ ଏହା ସଫଳ ହ�ୋଇଥ ିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜନଧନ ଯ�ୋଜନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟ ଖ�ୋଲି ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବା ସହିତ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ
ପାଇ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଯ�ୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରି ଛନ୍ତି ।
ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପରି ଶ�ୋଧ କରୁ ନ ଥ ିବାର
ଅନେକ ରି ପ�ୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ମାତ୍ର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ
ସେବୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ

Multi-modal
ଜାତୀୟ
ଜୀବିକା Connectivity
ମି ଶନ

ପରି ଶ�ୋଧନ କରି ଏକ ନୂ ଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି
କରି ଛନ୍ତି । ଗ�ୋଟିଏ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ
୯ଶତାଂଶ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡୁ ଥ ିଲା । ଏବେ ଏହା ୨.
୫ ଶତାଂଶକୁ ଖସି ଆସି ଛି । ଗ�ୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗ�ୋଟିଏ
ଉତ୍ପାଦ ନୀତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କୁ
ସଂଗ୍ରହ କରି ବୃ ହତ୍ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଉଛି।
ଏଥ ି ପାଇ ଁ ରି ତିମତ ଏକ ଅଭି ଯାନ ଚାଲି ଛି ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱୟଂସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀମାନେ
ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନ ସପି ଂର
ଲ�ୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ଏସ୍ଏଚ୍ ଜି ସାମଗ୍ରୀ
ସବୁ କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜିଇଏମ୍ ବା ସରକାରୀ
ଇ-ମାର୍କେଟ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ
କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲର ନାମ “ସରସ” ।
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏସ୍ଏଚ୍ ଜମ
ି ାନେ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀକୁ
ସି ଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ବାର ସୁଯ�ୋଗ
ପାଇଛନ୍ତି ।
ଜୀବନ କ୍ରମଶଃ ସହଜ ହେଉଛି: ୨୦୧୪ଠାରୁ
ଭାରତ ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃ ଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଇ କାମ କରି ଆସୁଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ
ସମୁଖୀନ ହେଉଥ ିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଭି ତ୍ତିରେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଶ�ୌଚାଳୟ ସୁବିଧାର ଅଭାବ, କାଠ ଓ ଘସି ଚୁ ଲାରେ
ର�ୋଷେଇ କରି ବାବେଳେ ଧୂଆ ଁ ଯ�ୋଗୁ ଁ ମହିଳାଙ୍କ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡିବା, ପି ଇବା
ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇ ଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳା ଓ
ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକାଦିକ୍ରମେ ତିନିଚାରି କିଲ�ୋମି ଟର
ଯି ବା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ସରକାର
ବାହାର କରି ଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶ�ୌଚାଳୟ
ସୁବିଧା, ସବୁ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ ଯ�ୋଗେ ପାଣି ଯ�ୋଗାଣ,
ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁ ଲା ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ଏଥ ିପାଇ ଁ ଯେଉସବୁ
ଁ
ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେଉଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କ
କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ
ଜୀବନ ସହଜ ହେଉଛି । ଦେଶରେ ଏଯାଏ ଁ
୧୧କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମି ତ ହ�ୋଇଛି ।
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାରେ ୯କ�ୋଟି ପରି ବାରକୁ ଗ୍ୟାସ
ଚୁ ଲା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସବୁ ପରି ବାରକୁ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳଯ�ୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ
ଭି ତ୍ତିରେ ଚାଲି ଛି । ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ
ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବାକୁ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯ�ୋଜନା
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଏଗାର ହଜାର କ�ୋଟିରୁ
ଅଧ ିକ ଟଙ୍କା ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସି ଧାସଳଖ ସରକାର ପଠାଇଛନ୍ତି ।
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯ�ୋଜନାରେ ଗରି ବ ପରି ବାରର
ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାଧ ିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ
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ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଏନ୍ ପିଏ
ହାର ୨୦୧୪ ତୁ ଳନାରେ ୨୦୨୨
ଅକ୍ଟୋବରରେ ୨. ୨୩କୁ
ଖସି ଆସି ଛି ।
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ଏବେ ଦେଶର ଆଠ କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଭଉଣୀ ଏହି ଅଭି ଯାନରେ
ସାମି ଲ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆଠକ�ୋଟି
ପରି ବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହ�ୋଇଛି । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରି ବାରରୁ ଅତିକମ୍ରେ ଜଣେ ମହିଳା (ସେ ମାଆ ହେଉ
ବା ଝିଅ ବା ବ�ୋହୂ ) ଏହି ଅଭି ଯାନରେ ସାମି ଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ
ଦୃଷ୍ଟି ରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବା ।
ବାର୍ଷିକ ପାଂଚଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସହାୟତା ମି ଳଛ
ୁ ି । ଏହା
ଫଳରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇ ଁ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ
ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଏବେ ଦେଶ ବେଟି ବଚାଓ, ବେଟି ପଢାଓ ଅଭି ଯାନର
ସଫଳତା ଦେଖୁଛି । ସେମାନେ ଯେପରି ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ କାରଣରୁ
ମଝିରୁ ପାଠ ନ ଛାଡନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇଛି । ସ୍ କୁଲରେ
ଝିଅଙ୍କ ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମି ତ ହ�ୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି
ଯ�ୋଜନାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ୨.୫କ�ୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ
ସରକାର ଖ�ୋଲି ଛନ୍ତି ।
ଜନଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏ ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସଶକ୍ତିକରଣ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସମ୍ପତ୍ତି ର
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ମାଲି କାନା ଅଧକ
ି ାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନାରେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମି ଳୁଥବ
ି ା ଘରର ମାଲି କାନା ମହିଳାଙ୍କୁ
ସି ଧାଳଖ ଦିଆଯାଉଛି ଓ ଏହାର ମାଲି କାନା ସତ୍ତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ
ନାମରେ ରହୁ ଛି । ଏବେ ଦେଶରେ ୨କ�ୋଟିରୁ ଅଧକ
ି ମହିଳା
ନିଜ ଘରର ମାଲି କାନା ସତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି । ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନାରେ
୧୯ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଛ�ୋଟମ�ୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୭୦ଭାଗ ମହିଳା ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ
ପାଉଛନ୍ତି । ଘର�ୋଇ ଅର୍ଥନୀତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏବେ ମହିଳାମାନେ
ବୃ ହତ୍ତର ଭୂମି କା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥପ
ି ାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ।
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଓ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ନୂ ଆ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗକୁ
ବଢିବାରେ ସୁଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇଛି । ଅତଏବ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ
ଶକ୍ତି କୁ ଅଧକ
ି ସୁଦୃଢ କରି ବାକୁ ହେବ । ସରକାର ନିରନ୍ତର
ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି
। ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ
ରହି କିପରି ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସଶକ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ବେ ସେଥପ
ି ାଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ
ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।

Multi-modal
ଜାତୀୟ
ଜୀବିକା Connectivity
ମି ଶନ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା
ଗ�ୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଗ୍ରାଧକ
ି ାର ଦିଆଯାଇଛି । କୃଷି ଓ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସହାୟତାରେ ମହି ଳ ାଙ୍କୁ ବି ଭି ନ୍ନ
ପ୍ରକାର ସୁଯ �ୋଗ ଓ ସୁବି ଧ ା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଗା ଁରେ
ଭଣ୍ଡାର ନି ର୍ମା ଣ, କ�ୋଲ୍ଡଚେ ନ ସୁବି ଧ ା, କୃ ଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସ୍ଥାପନ,
କ୍ଷୀର ଓ ପନି ପ ରି ବା ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥ।। ନି ର୍ମା ଣ ପାଇ ଁ
ସ୍ୱୟଂସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ କୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ବ�ୈ ଷ ୟି କ ସହାୟତା
ସରକାର ଯ�ୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏଥ ପ
ି ାଇ ଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଗଠନ
କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହି ଳ ା ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲି ମ
ଓ ସଚେତନତା ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯ�ୋଜନାମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରୁ ଛନ୍ତି । ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ ଇତି ମ ଧ୍ୟରେ ୧. ୨୫ କ�ୋଟି
ମହି ଳ ା ଚାଷୀ ପାଉଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ଅଧ କ
ି ଖେଳଣା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରି ବାକୁ ମହି ଳ ାମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଏ ଚଜି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହି ତ
କରାଯାଉଛି । ଦେଶରେ ଆଦି ବ ାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ମହି ଳ ାମାନେ
ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ଶେ ଷ ଉପକୃ ତ ହେଉଛନ୍ତି।
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧ ିକ ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅସୁମାରୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏବେ ଏକକ
ବ୍ୟବହୃ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟି କର ଅବସାନ ପାଇ ଁ ଦେଶରେ ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ
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ହ�ୋଇଛି । ଏଥ ିରେ ଏସ୍ଏଚଜିକୁ ସାମି ଲ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ
ଏହାର ଅପକାରି ତା ବିଷୟରେ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ବା
ସହିତ ବିକଳ୍ପ ବାହାର କରି ବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ
ବ୍ୟାଗ ପରି ବର୍ତ୍ତେ ଝ�ୋଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁରୁ ସୁନ୍ଦର
ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ ଓ ମୁଣା ଏହି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରୁଛି ।
ଜାତୀୟ ବିକାଶରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟି କା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଏକ ମୂଳଦୁ ଆର
ଭୂମି କା ନିର୍ବାହ କରୁଛି । ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଗରି ବ ମହିଳାଙ୍କୁ ର�ୋଜଗାର ସୁଯ�ୋଗ ନେଇ ଆତ୍ମ
ନିରର
୍ଭ ଶୀଳ କରୁଛି । ମହିଳା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯ�ୋଗ
ମି ଳଛ
ୁ ି ସେତେବେଳେ ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରି ଏହାର
ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅନୁ ଭବ କରୁଛି ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ସି ଆର୍ପି, ବ୍ୟାଙ୍କ ସଖୀ,
ପ୍ରାଣୀ ସଖୀ ଓ କୃଷି ସଖୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାୟି ତ୍ୱ ନିଖଣ
ୁ ତାର ସହ
ନିର୍ବାହ କରି ବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ୟମି ତାର ନୂ ଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ।
ସେମମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ରମଶଃ ସାକାର ହେଉଛି । ନୂ ଆ ଭାରତର
କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ରହିଥ ିବା ମହିଳାମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ବିକାଶର
ଖ�ୋଲା ଆକାଶରେ ମୁକ୍ତଭାବେ ଉଡୁ ଛନ୍ତି ।
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ଗୁଜରାଟ ପାଲଟିଲା
ବିଶ୍ୱ ନିବେଶର
କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ
ଗୁଜରାଟ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଠାରେ
ଁ
ନିକଟ
ଅତୀତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯାହା
କେବଳ ଗୁଜରାଟକୁ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ ୍ଠ ସୁଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ
ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା କରି ନାହି, ଁ ଅପରପକ୍ଷେ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ
ଭାରତର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ
ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଭାରତର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ପାରମ୍ପରି କ ଔଷଧ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟ
ଫିନ୍ ସିଟ,ି ଗିଫ୍ଟ ସିଟି ଠାରୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୁ ଲିଅନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ ଜ୍
ସହିତ ମ�ୋଧେରାକୁ ପ୍ରଥମ ସ�ୌର ଗ୍ରାମରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରି ବା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୁଜରାଟର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏହିଭଳି ଅନେକ
ମାଇଲ୍ ଖଣ୍ଟ
ୁ ସ୍ଥାପିତ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଗାନ୍ଧୀନଗର ଠାରେ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକ୍ସପ�ୋ ଏବଂ କେଭାଡିଆ ଠାରେ ‘ଲାଇଫ୍ ’ ମିଶନ୍ ର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି ବିକାଶ ସହିତ
ଆଉ ଦୁ ଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଉପକ୍ରମ ଯ�ୋଗ କରି ଛନ୍ତି ।
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ସ୍ୱା

ଧୀନତାର ଅମୃତ କାଳରେ ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀ ନଗର
ବିକାଶର ଏକ ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛି । ଭାରତ
ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ ହ�ୋଇ
ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସକାଶେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରି ଖ ଦିନ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକ୍ସପ�ୋର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ଗାନ୍ଧୀନଗରର ମହାତ୍ମା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମିଳନୀ
କକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଏହି ଏକ୍ସପ�ୋର ଆୟ�ୋଜନ
କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ‘ଗ�ୌରବର ପଥ’ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଲେ
ଯେ “ଏହା ନୂ ତନ ଭାରତ ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ବ
ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ କାଳରେ ସାକାର କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହ�ୋଇଛୁ । ଏହି ସଂକଳ୍ପରେ ଶକ୍ତି , ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା,
ସାହସ ଏବଂ ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିହତ
ି । ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ
ପାଇ ଆଶା
ଁ
ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଯ�ୋଗ ଭରି ରହିଛି ।”
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ୨୦୨୨ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସମେତ
ପ୍ରାୟ ୧୩୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ
ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଥ ିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ୍ମ ଉପକ୍ରମ, ଅଣୁ , କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ
ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ
ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪୫୧ଟିରୁ ଅଧିକ
ବୁ ଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ
ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଲେ ଯେ, “ ମେକ୍
ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ମେକ୍ ଫର୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବା
ସକାଶେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼କ
ି
ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ।”
ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତାନ ଏର�ୋନଟିକ୍ସ ଲି ମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରାଯାଇଥିବା ତଥା ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଏଚଟିଟି
– ୪୦ ତାଲି ମ ବିମାନକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଥ ିଲେ ତଥା ମିଶନ୍
ଡେଫ୍ ସ୍ପେସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ । ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଦୀଶା ବିମାନ ଘାଟିର ମଧ୍ୟ ଭି ତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିଲେ।
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୀମାରେଖା ଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୩୦ କିଲ�ୋମିଟର ଦୂ ରତାରେ
ଦୀଶା ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ବିମାନ ଘାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ
ସଂପର୍କରେ ଅବତାରଣା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ
ଯେ, “ ଯଦି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବଳ, ବିଶେଷ
କରି ଆମର ବିମାନ ବାହିନୀ ଦୀଶାଠାରେ
ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ତେବେ ପଶ୍ଚି ମ ଦିଗରୁ
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମକୁ
ସେମାନେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଠିକଣା
ମୁକାବିଲା କରି ପାରି ବେ ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଲେ
ଯେ, “ ମିଶନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସ୍ପେସ୍” କେବଳ
ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଆମର
ସଶସ୍ତ୍ର ସେନାଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବ ନାହି ଁ
ଅପରପକ୍ଷେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ଠିକଣା ଜବାବ
ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନୂ ତନ ତଥା ଅଭିନବ
ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ଯ�ୋଗାଇବ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକ୍ସପ�ୋ
ଅବସରରେ ଭାରତ - ଆଫ୍ରିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ
ଅନୁ ଷଠିତ
୍ ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ‘ଭାରତ
– ଆଫ୍ରିକା: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ସହଯ�ୋଗ ଦିଗରେ
ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ସକାଶେ ଏକ ରଣନୀତି ଆହରଣ’ ।

ରାଷ୍ଟ୍ର

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକ୍ସପ�ୋ ଏବଂ ମିଶନ ଲାଇଫ୍ 

ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ
୧୫,୬୭୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପହାର

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ
n

n

ବିଗତର ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମର
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ପରି ମାଣ ୮
ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆମେ ବିଶ୍ୱର
୭୫ରୁ ଅଧ ିକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏବେ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉପକରଣ
ଯ�ୋଗାଉଛୁ ।
	ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନର
ି ମାତ୍ରା

୨୦୨୧-୨୨ରେ ୧.୫୯ ବିଲିଅନ୍
ଆମେରି କୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍,
୧୩ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଛିଁ ।
ଆମେ ଏହି ରପ୍ତାନକ
ି ୁ ୫ ବିଲିଅନ
ଆମେରି କୀୟ ଡଲାର, ଅର୍ଥାତ୍,
୪୦ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ
ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛୁ ।

ଆଠ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସୁପରି ଚିତ ଥ ିଲା, କିନ୍ତୁ
ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଏକ ସଫଳତାର କାହାଣୀରେ ପରି ଣତ
ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କେତେକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ
କମ୍ପାନୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାହିର
କରି ବସି ଥ ିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଏକଚାଟିଆ
ପ୍ରଭାବକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଛି ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ର+ (ଆଇଓଆର+) ସମ୍ମିଳନୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ
ସେଠାରେ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଲେ ଯେ, “ ଭାରତ ଠାରୁ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଯେଉଭଳି
ଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛ,ି ଭାରତ ସେସବୁକୁ
ପୂରଣ କରି ବା ଦିଗରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ବ । ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକ୍ସପ�ୋ ମଧ୍ୟ ଭାରତ
ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିବା ଆସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।”
ସେହିଭଳି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଭି ତରୁ ଯେଉସବୁ
ଁ ସ୍ୱକୀୟ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳରେ
ନିର୍ମିତ ସାମରି କ ଉପକରଣ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଆହରଣ କରାଯିବ ତାହାର ଚତୁ ର୍ଥ ତାଲି କା
ଏହି ଏକ୍ସପ�ୋ ଅବସରରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହି ତାଲି କାରେ
ଆଉ ୧୦୧ଟି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ସାମିଲ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ସେହି ତାଲି କାର ମ�ୋଟ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ୪୧୧କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସେସବୁ ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’
ଉପକ୍ରମ ଅଧିନରେ ସରକାର କ୍ରୟ କରି ବେ ।

“ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇ ଁ ବିକଶିତ ଗୁଜରାଟ”
ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯- ୨୦ ତାରି ଖରେ
ଦୁ ଇଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରି ଥ ିଲେ । ଏହି
ଗସ୍ତ କାଳରେ ୧୫, ୭୬୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭି ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ ରାଜକ�ୋଟ, ଭ୍ୟାରା
ତାପୀ, ଜୁଗାଗଡ଼, ତ୍ରିମନ୍ଦିର- ଆଦଲାଜ ଠାରେ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର
ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ିଲେ ଯେ,
“ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନେ
ସଶକ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ ଭଳି କଷଣ
ଭି ତରୁ ତୁ ରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରି ବେ ।”

ରାଜକ�ୋଟ ଠାରେ ୫୮୬୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ଗୁଜରାଟର ରାଜକ�ୋଟଠାରେ ୫୮୬୦
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଥ ିଲେ । ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ୧୧୪୪ଟି ବାସଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ
କରି ଥ ିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଭାରତ
ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସଗୃହ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ
କରି ଥ ିଲେ । ମ�ୋରବୀ- ବଲ୍କ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍
ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ- ୨ ନଦୀବନ୍ଧରୁ ନର୍ମଦା
କେନାଲ ପମ୍ପିଂ ଷ୍ଟେସନକୁ ଜଳଯ�ୋଗାଣ
ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରି ଥ ିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
୨୭ର ରାଜକ�ୋଟ- ଗ�ୋଣ୍ଡେଲ୍ - ଜେତପୁର
ସେକ୍ସନକୁ ଚାରି ଲେନ୍ ବଶ
ି ଷ୍ଟ
ି କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ଏ
ି କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଧାରଶୀଳା ରଖ ିଥ ିଲେ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକ୍ସପ�ୋ ଏବଂ ମିଶନ ଲାଇଫ୍ 

‘ପରିବେଶ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଶ�ୈଳୀ’ ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ମନ୍ତ୍ର

ଆମର ଜୀବନଶ�ୈଳୀ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପରି ବେଶ ସହ୍ୟ କରି ବା
ମାତ୍ରା ଠାରୁ ୧.୬ ଗୁଣ ଅଧ ିକ ସମ୍ପଦ ଉପଯ�ୋଗ କରୁଛୁ । ଏଭଳି
ମାତ୍ରାତିରିକ୍ତ ସମ୍ପଦର ଉପଯ�ୋଗ ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ
ବିରାଟ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି । ଭାରତ ଯେଉ ଁ ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ
ସୁସ୍ଥ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଛି ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି
ନିବେଶ ବୃ ଦ୍ଧି ସକାଶେ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ସେଥ ିରେ
ମୁ ଁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ ଫୁଲ୍ଲି ତ ।
-ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍, ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ଉଦ୍ଧୃତି
ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ବିଶ୍ୱ, ଏକ ଗ୍ରୀଡ଼ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଅଭିଯାନର ଭାରତ ନେତୃ ତ୍ୱ
ନେଉଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ ସଂସାଧନ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସହଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି
କରି ବା ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରି ବେଶ
ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟି ତ୍ୱବ�ୋଧ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂପର୍କରେ
ସଚେତନ କରାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱ
ସହ ସହଭାଗୀତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକଟ କରି ଛି ଯାହା ଫଳରେ
ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହ�ୋଇପାରି ବ।
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରି ଖ ଦିନ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଗୁଜରାଟର କେଭାଡିଆସ୍ଥିତ ଏକତା ନଗରରେ
ଅବସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁ ନିଟଠ
ି ାରେ ମିଶନ୍ ଲାଇଫ୍ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ।
ଦେଶରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଜରାଟ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କେତେଗ�ୋଟି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଅନ୍ୟତମ । ଗୁଜରାଟ ସଦାବେଳେ ଅଗ୍ରଣୀ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
କରି ଆସିଛ,ି ତାହା କେନାଲ ଉପରେ ସ�ୌର ପାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରି ବା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଁ
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହ�ୋଇଥାଉ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତରେ
ି ମିଶନ
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“ଲାଇଫ୍ ‘ପୃଥ ିବୀର ଜୀବନଶ�ୈଳୀ, ପୃଥ ିବୀ ପାଇ ଁ
ଜୀବନଶ�ୈଳୀ ଏବଂ ପୃଥ ିବୀ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଶ�ୈଳୀକୁ ‘ଲାଇଫ୍ ’
ଅନୁ ସରଣ କରି ଆସୁଛି । ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ
କରି ଥାଏ ଯେ ପୃଥ ିବୀ ଗ୍ରହର ପରି ବେଶ କିପରି ଭାବେ
ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରି ବ ସେଥ ିପାଇ ଁଆମେମାନେ ଆମର
ଦ�ୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବେଶ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରି ବା ।
ଜୀବନଶ�ୈଳୀରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆମ ପରି ବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ
ରଖ ିବା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଲାଇଫ୍ ଗୁଜରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ମିଶନ୍ ଲାଇଫ୍ ପି-୩ ମଡେଲର
ପରି କଳ୍ପନାକୁ ମଜଭୁତ କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବ । ଆମେ
ଅତୀତରେ କରି ଥ ିବା ଦ�ୋଷତ୍ରୁଟିରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁ
ପଥ ଉନ୍ ମେଚନ କରି ବା ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଲେ ଯେ, “ ‘ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ’ର ମନ୍ତ୍ର ହେଲା
‘ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବନଶ�ୈଳୀ’ ।” ମିଶନ୍ ଲାଇଫ୍ ଜଳବାୟୁ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଆମର ସଂଗ୍ରାମକୁ ଗଣତାନ୍ତକ
୍ରି ରଣରେ ପରି ଣତ କରେ
ଯେଉଥିପାଇ
ଁ
ଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମତେ ସହଯ�ୋଗ ଓ ଅବଦାନ
କରି ପାରି ବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଅଥର୍ବବେଦରୁ ଉଦ୍ଧୃତି ଉପସ୍ଥାପନ
କରି କହିଥ ିଲେ ଯେ “ମାତା ଭୂମିଃ ପୁତ୍ରୋହଂ ପୃଥୱୀ୍ ” ଅର୍ଥାତ୍, ପୃଥ ିବୀ ହେଉଛି
ଆମର ମାତା ଏବଂ ଆମେ ତାହାର ସନ୍ତାନ । ‘ହ୍ରାସ, ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଏବଂ
ପୁନଃଚକ୍ରଣ’ ଏବଂ ସର୍କୁଲାର୍ ଅରନ
୍ଥ ୀତି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜୀବନଶ�ୈଳୀର
ଅଂଶବିଶେଷ । ମିଶନ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନଶ�ୈଳୀ ପଦ୍ଧତି ଯାହାକି
ପ୍ରକୃତର
ି ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ
କାର୍ଯ୍ୟଶ�ୈଳୀରେ ଆହରଣ କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ଆଜିସଦ୍ଧା
ୁ ସେସବୁକୁ ଆମେ
ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଶ�ୈଳୀର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣାଇ ପାରି ବା ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକ୍ସପ�ୋ ଏବଂ ମିଶନ ଲାଇଫ୍ 

ରାଷ୍ଟ୍ର

ତଟୀୟ ଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଯ�ୋଗ
ସୂତ୍ରର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଅକ୍ଟୋବର ୯
ତାରି ଖ ଦିନ ଗୁଜରାଟର ଜୁନାଗଡ଼ ଠାରେ
୩୫୮୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ
ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭି ତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ
କରି ଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଏକ କାର୍ଗୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାରୁ ତଟକା
ଫଳ, ପନିପରି ବା, ମାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ
ସହଜରେ ଦୂ ରଦୂ ରାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇପାରି ବ ।

ଉତ୍କର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ଭାରତର ପରିବେଶ
ଅନୁ କୂଳ ପ୍ରୟାସ
	ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଅଙ୍ଗାରକ ଉତ୍ସର୍ଜନ
ମାତ୍ରା ୧.୫ ଟନ୍ ରହିଛି ଯଦ୍ୟପି ବିଶ୍ୱରେ ଏହି
ମାତ୍ରା ମୁଣ୍ଡପିଛା ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ୪ ଟନ୍ ବ�ୋଲି
ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଚତୁ ର୍ଥ ବୃ ହତ୍ତମ
ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ସ
ବାୟୁ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରି ବାରେ ସମଗ୍ର
ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଚତୁ ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ
ସ�ୌର ଶକ୍ତିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରି ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏହା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧ ିକାର କରି ଛି ।
ବିଗତ ୭- ୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୨୯୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି
	ଭାରତ ତା’ର ମ�ୋଟ ବିଜଳ
ୁ ଶ
ି କ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ
ପରି ମାଣରେ ଅଣ- ପାରମ୍ପରି କ ଉତ୍ସରୁ ୪୦
ପ୍ରତିଶତ ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି ଯ�ୋଗ କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ
ହ�ୋଇପାରି ଛି ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟସୀମା
ଠାରୁ ୯ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ କରାଯାଇପାରି ଛି ।
	ପେଟ୍ରୋଲ୍ ରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନ�ୋଲ ମିଶ୍ରଣ
ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥ ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ୫ ମାସ
ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ କରି ପାରି ଛି ।
• ଜାତୀୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
ଭାରତ ଏକ ପରି ବେଶ ଅନୁ କଳ
ୂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ
ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।

ଏହି ପାଞ୍ଚଗ�ୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ
ନିଜର ଜୀବନଶ�ୈଳୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ
	ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଋତୁ ଅନୁ ସାରେ
ଉପଲବ୍ଧ ସେହିସବୁ ପନିପରି ବା ଓ
ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତୁ ।
ପ୍ରତିଦନ
ି କିଛି ବାଟ ପାଦରେ ଚାଲି ବା
ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ । ଚାହିଲେ
ଁ
ଆପଣ
ସାଇକେଲ ଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରି ପାରି ବେ ।
ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଉଚିତ
କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଦାବି କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ
କ�ୌଣସି ଏକ ସ�ୋସାଇଟି ଠାରୁ ଗ�ୋଟିଏ
ବାସଗୃହ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥ ିରେ
ଜଳଅମଳ ଏବଂ ସ�ୌର ପାନେଲ ଲାଗିଛି କି
ନାହି ତାହା
ଁ
ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ ହୁ ଅନ୍ତୁ ।
ସଦାବେଳେ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ୍ କରନ୍ତୁ- ତାହା
ଗ�ୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁଇଚ୍ ହ�ୋଇଥାଉ
କିମ୍ବା ଜଳ, ଗ୍ୟାସ ୍ ଅଥବା ମ�ୋଟର ଯାନ;
ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହି ଁ ସେସବୁ
ସୁଇଚ୍ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବନ୍ଦ୍ ରଖନ୍ତୁ ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ
ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ ଯେ
ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ
କରନ୍ତୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ
ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ହ�ୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ।

ମି ଶନ୍ ଲାଇଫ୍ ର ତ୍ରି-ସ୍ତରୀୟ ରଣନୀତି
	ଦ�ୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସରଳ ଅଥଚ ଫଳପ୍ରସୂ ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ କାର୍ଯପନ୍ଥା
ଅବଲମ୍ବନ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତୁ
ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବଜାରକୁ ପରି ବର୍ତ୍ତିତ ଚାହିଦା ଓ ପରି ସ୍ଥିତି ଅନୁ ସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରି ବାରେ ସକ୍ଷମ କରାନ୍ତୁ
ସଫଳ ଓ ପ�ୋଷଣୀୟ ଉପଭୁକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଗୁଜରାଟର
ତ୍ରିମନ୍ଦିରସ୍ଥି ତ ଆଦାଲାଜଠାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ମି ଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ମି ଶନ୍ ପାଇ ଁ
ସରକାର ୧୦୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ବେ।
ଏହି ମି ଶନ୍ ଅଧୀନରେ ଦେଶରେ ୫୦ ହଜାର
ନୂ ତନ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ଏବଂ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ
ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରାଯି ବ । ଏଠାରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଟ ୪୨୬୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ ।

ତାପିର ଭ୍ୟାରାଠାରେ ବିକାଶମୂଳକ
ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ
ତାପି ଏବଂ ନର୍ମଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏକ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ସପୁତରା ଠାରୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ
ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯ�ୋଗ କରୁଥ ିବା ଏକ
ସଡ଼କ ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ ମୋଚନ
କରି ଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି
ଗସ୍ତ କାଳରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜନଜାତିବହୁ ଳ
କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ମ�ୋଟ ୧୯୭୦ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର କେତେଗୁଡ଼ଏ
ି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର
ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ
ଉତ୍କର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଶନ୍ ଅଧୀନରେ ଦେଶର
ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ଟି ଜନଜାତିବହୁ ଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ କରାଯିବ ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ରାଷ୍ଟ୍ର

ଭଦ�ୋଦରା ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଦେଶରେ ଏକ ଘର�ୋଇ କମ୍ପାନୀ
ପରି ବହନ ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବ

ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ମେକ୍ ଫର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦିଗରେ
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ

୨୦୧୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଯେତେବେଳେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ
ନେଇ ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କ ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଉଦ୍ରେକ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଏହା କଳ୍ପନା କରାଯାଉଥ ିଲା
ଯେ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହ�ୋଇପାରୁନାହି ଏବଂ
ଁ
ଦେଶ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ ିକତର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ
କରି ବା କଥା । କିନ୍ତୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନ ସହିତ ଭାରତ ଅଧୁନା ଦେଶରେ ନିଜସ୍ୱ ଲଢ଼ଆ
ୁ ବିମାନ, ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏବଂ ସବ୍ ମେରି ନ୍ ନିର୍ମାଣ
କରି ପାରୁଛି । ଏହା ସହିତ ‘ମେକ୍ ଫର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ’ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁ ହେ, ଁ ଅପର ପକ୍ଷେ,
ଆମେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଟ�ୋମ�ୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ମ�ୋବାଇଲ୍ ଫ�ୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଗତି କରି ଚାଲି ଛ।ୁ
ଏବେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଡ୍ରୋନ୍ , ଏବଂ ସାମରି କ ପରି ବହନ ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନର ପାଳି ଯେଉ ଁକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା କଥା
ତାହା ଏବେସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯାଇ ନଥ ିଲା । ଏହି ଦୁ ର୍ବଳତାକୁ ଭରଣା କରି ବା ସକାଶେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗୁଜରାଟରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଭି ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦
ତାରି ଖ ଦିନ ଭଦ�ୋଦରାଠାରେ ସାମରି କ ପରି ବହନ ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଏକ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷଠା୍ ସକାଶେ ଆଧାରଶିଳା ରଖ ିଛନ୍ତି ।

ଆ

ଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭି ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ବିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରି ଣତ
ହ�ୋଇଛି । ଯାତ୍ରୀ ପରି ବହନ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନିଗ�ୋଟି
ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗ�ୋଟିଏ ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛେ । ଆଗାମୀ
୪ – ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଆହୁ ରି କ�ୋଟି କ�ୋଟି ନୂ ତନ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ଯାତ୍ରା
କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ବେ । ଉଡାନ ଯ�ୋଜନା ଦେଶରେ ବିମାନଯାତ୍ରା ଶିଳ୍ପକୁ
ଏକ ନୂ ତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ୧-ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଏବଂ ପରି ବହନ ବିମାନ ଆବଶ୍ୟକ
କରି ବ । ଏଭଳି ବିଶାଳ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରି ବା ସକାଶେ ଭାରତ ତା’ର ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ସାରି ଛି । ଏହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
ସ୍ୱରୂପ, ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରି ଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଗୁଜରାଟର
ଭଦ�ୋଦରାଠାରେ ସି - ୨୯୫ ପରି ବହନ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟର
ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଘର�ୋଇ
କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିମାନ ନିର୍ମାଣକାରୀ କାରଖାନା ହେବ । ଟାଟା ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସି ଷ୍ଟମ୍ସ
ଲି ମିଟେଡ୍ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ର ଏୟାର ବସ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ର ମିଳିତ ସହଯ�ୋଗରେ
ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ନିର୍ମି ତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇ ଁ ୪୦ଟି ଗ�ୋଟି
ସି - ୨୯୫ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯି ବ ।
ଏହି ଭି ତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ଗତ ଆଠବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା
ପଦକ୍ଷେପ ସଂପର୍କରେ ଅବତାରଣା କରି ଥଲେ
ି । ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ
କରି ବା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରି ଥବ
ି ା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ
ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥଲେ
ି ଯେ, “ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁ ଇଂ
ବିଜନି େସ୍ ଉପରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ପୂର୍ବରୁ
କେବେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।” ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଲେ
ଯେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସରଳୀକରଣ, ଏହାକୁ ବ�ୈଶ୍ୱିକ

30 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ରାଷ୍ଟ୍ର

ଭଦ�ୋଦରା ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍

୨୦୨୧ରେ ଏୟାରବସ୍ ସହିତ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ

୨୦୨୧ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତ ଏୟାରବସ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ (ଏଡିସ୍ପେସ୍)
ସହିତ ପ୍ରାୟ ୨୧,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଛି । ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣା
ଆଭ୍ରୋ- ୭୪୮ ପରି ବର୍ତ୍ତେ ସି- ୨୯୫ ବିମାନ କିଣବ
ି ା ସକାଶେ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ
ହ�ୋଇଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୫୬ଟି ବିମାନ ପାଇ ଁ ଆଦେଶନାମା ଦିଆ ସରି ଥ ିଲା । ସେଥିରୁ
୧୬ଟି ବିମାନ ସ୍ପେନ୍ ରୁ ଆସିବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ୪୦ଟି ବିମାନ ଗୁଜରାଟର ଭଦ�ୋଦରାଠାରେ
ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼କ
ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ହେବ।
୨୦୨୩ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ୨୦୨୫ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୬ଟି ବିମାନ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯିବ । ସେହିଭଳି ସ୍ୱକୀୟ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼କ
ି ୨୦୨୬
ଠାରୁ ୨୦୩୧ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଯ�ୋଗାଯିବ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁ ସାରେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ
ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦୩୧ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ବାୟୁ ସେନା ୫୬ଟି ବିମାନ ହାସଲ କରି ବେ ।

ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟାବସାୟି କ ସଂସ୍ଥାମାନେ ହେବେ ଉପକୃତ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ର�ୋଜଗାର ମେଳା
“ଯଦି ଦେଶ ଭିତରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଶିଳ୍ପ
ସଂସ୍ଥାମାନେ ଆସିବେ, ତେବେ ନୂ ତନ
କର୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯ�ୋଗ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ନିଯୁକ୍ତି ର
ସୁଯ�ୋଗ ସ ୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇପାରିବ ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଗୁଜରାଟର ର�ୋଜଗାର ମେଳାକୁ
ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରି ଖ ଦିନ ଭି ଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି ଯାହା ଫଳରେ ଧନତେରାସ୍ ଦିନଠାରୁ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ‘ର�ୋଜଗାର
ମେଳା’ ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ ôଚଛି । ଗୁଜରାଟର ପଞ୍ଚାୟତ
ସେବା ଚୟନ ବ�ୋର୍ଡଠାରେ ୫୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଲ�ୋକ
ରକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇଥିବା ୮୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ
ମି ଳିଥବ
ି ା ନିଯକ୍
ୁ ତିରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ
ଯେ, “ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ
ଏହିଭଳି ର�ୋଜଗାର ମେଳାର ଆୟ�ୋଜନ କରି ବେ । କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁ ସରଣ କରି ଗୁଜରାଟ ସରକାର
ଏଭଳି ର�ୋଜଗାର ମେଳାର ଆୟ�ୋଜନ କରି ଛନ୍ତି । ମ�ୋତେ
ସୂଚୀତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ
ଆଗେଇ ଆସି ଛନ୍ତି । ଏପରି କି କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ କ୍ଷେତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ
ଏହି ଉପକ୍ରମ ସହ ହାତ ମି ଳାଇଛନ୍ତି ।
ଏଥିପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ର�ୋଜଗାରକ୍ଷମ କରି ବା ସକାଶେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛନ୍ତି।
ତେବେ, ରାଜ୍ୟମାନେ ଯେଉ ଁ ମାତ୍ରାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ହାତ ମି ଳାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମ�ୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ତା’ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଟପି ଯିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର
ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଶାସନ
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଭାବେ ସାମି ଲ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥବ
ି ା ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହ�ୋଇପାରି ବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ
ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାର ସୁଫଳକୁ
ସମାଜର ଶେଷତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରି ବ ।
ଏହି ଯୁବ ସନ୍ତାନ ଓ ସନ୍ତତିଗଣ ଯେଉମାନେ
ଁ
ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହର
ସହ କର୍ମଶକ୍ତିରେ ସାମି ଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକଳ
ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରି ବେ ।

ଦେଶର ସାତଟି ରାଜ୍ୟର ୨୫ଗ�ୋଟି କମ୍ପାନୀ ଏହି ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ୧୩ ହଜାର
୪୦୦ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ ୪୬୦୦ ସବ୍ - ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଉପକରଣ ଯ�ୋଗାଇବେ। ଏହାତିରିକ୍ତ,
ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରେନିକ୍ସ ଲି ମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଭାରତ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଲି ମିଟେଡ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ
ଘଟାଯାଇଥିବା ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସୁଟ୍ ୫୬ଟି
ଯାକ ବିମାନ ଖଞ୍ଜାଯିବ । ଏହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତୀୟ ଘର�ୋଇ
ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିରଳ ସୁଯ�ୋଗ ଭାବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ବ ।

ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀ କରି ବା, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ପୁଂଜିନିବେଶର ମାତ୍ରାକୁ
୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଖଣି ଓ ମହାକାଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଘର�ୋଇ
କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ ମକ୍ତ
ୁ କରି ବା, ୩୩,୦୦୦ କମ୍ପାନୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ବା
ଏବଂ ଡଜନ ଡଜନ ଜଟିଳ ଟିକସ ଆଇନକୁ ନିଃଶେଷ କରି ତାହା ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ତୁ ଓ
ସେବା କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯି ବା ଫଳରେ ଭାରତରେ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାରର ଏକ
ନୂ ଆ ଯୁଗ ଲେଖା ଯାଇଛି ।
ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁ ଥିବା ପରି ବର୍ତ୍ତନ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, “ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ନିବେଶ ଅନୁ କୂଳ ନୀତିର ସୁଫଳ ସ୍ୱରପ
ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ (ଏଫଡିଆଇ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ
ହ�ୋଇଛି ।” ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ଭି ତରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୧୬୦ଟିରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର
କମ୍ପାନୀମାନେ ଭାରତରେ ପୁଂଜି ନିବେଶ କରି ଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରି ବନାହି ଁ
ଯେ କେବଳ କେତେଗ�ୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେହିସବୁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ
ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରବାହ ଘଟିଛି । ଏହାର ବ୍ୟାପକତା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ୬୦ଟିରୁ ଅଧିକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ୩୧ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କେବଳ ଏର�ୋସ୍ପେସ୍
ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଡଲାର ନିବେଶ କରାଯାଇଛି । ୨୦୦୦ ଠାରୁ
୨୦୧୪ ମସି ହା ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ପରି ମାଣର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଂଜି ନିବେଶ
ହ�ୋଇଥିଲା ତାହା ପରଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହା ପାଞ୍ଚଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ପୂର୍ବ
ଚଉଦ ବର୍ଷ ଭି ତରେ ଯେଉ ଁ ପରି ମାଣର ଏଫଡିଆଇ ଦେଶକୁ ଆସି ଥଲ
ି ା ବିଗତ
ଆଠବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହ�ୋଇଛି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଏର�ୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ ଭାରତ ଅଭି ଯାନର ପ୍ରମୁଖ
ସ୍ତମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ୨୦୨୫ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା, ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନକୁ
୨୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଭାବେ ସଂପ୍ରସାରି ତ କରି ବାକୁ ଯାଉଛୁ । ସେହିଭଳି
ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ପରି ମାଣ ମଧ୍ୟ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ଟପି ବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରି ଡ�ୋରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି ।
ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲିକାରେ ହେବ ସାମିଲ
ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲେ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର କତିପୟ ବିମାନ
ନିର୍ମାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲି କାରେ ନିଜର ନାମ ସାମିଲ କରି ପାରି ବ । ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର
ଆମେରି କା, ବ୍ରିଟେନ୍ , ରୁଷି ଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲି , ସ୍ପେନ୍ , ୟୁକ୍ରେନ୍ , ବ୍ରାଜଲ
ି , ଚୀନ୍ ଏବଂ
ଜାପାନ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ ଏହି ତାଲି କାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।
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ଏକ ଭାରତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ
ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର...

ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏକତା ସଦାବେଳେ ମ�ୋହର ଭାବେ ରହିଆସିଛି । ଭାରତୀୟ
ମାନସିକତାରେ ଏକତାର ଭାବନା ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ପରି କଳ୍ପନାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଭାରତରତ୍ନ , ଲ�ୌହମାନବ ‘ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ’ଙ୍କ
ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍, ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରି ଖ ଦିନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହା ପଛରେ ଥ ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦେଶର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା
ପ୍ରତି ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା । ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଳଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ୧୪୭ତମ ଜୟନ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଗୁଜରାଟର କେଭାଡ଼ିଆଠାରେ ଥ ିବା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ନିକଟରେ ଲ�ୌହମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ
କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆୟ�ୋଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ସମାର�ୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ।

ଲ�ୌ

ହମାନବ ‘ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ’ଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ
ଏବଂ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ’ ହେଉଛି ଭାରତର
ସାଂସ୍ କୃତିକ ବିବିଧତାକୁ ପାଳନ କରି ବାର ଏକ ବିରଳ
ଅବସର । ଏକତା ଆମ ଚିନ୍ତନ ଓ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ଆଧାର। ଦେଶର ଏକତା
ଜଳଜଳ ହ�ୋଇ ଦୃ ଶ୍ୟମାନ ହ�ୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ କ�ୌଣସି
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ମୁକାବିଲା କରି ବା
ସକାଶେ ଏକଜୁଟ ହ�ୋଇଥାଆନ୍ତି । ଗୁଜରାଟର କେଭାଡ଼ିଆଠାରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ୨୦୨୨ ଅବସରରେ
ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଲେ,
“ଐକ୍ୟବଦ୍ଧତା, ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା, ପରି ବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟୀୟ ସ୍ତର
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଶର ପ୍ରତି
କ�ୋଣ ଅନୁ କ�ୋଣରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରୁଛୁ । ଆଜି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ
୭୫୦୦୦ ଏକତା ଦ�ୌଡ଼ର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଉଛି । ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ
ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରୁ ଦେଶବାସୀ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ଦେଶର
ଜନସାଧାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଐକ୍ୟ ଓ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଶପଥ
ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅମୃତ କାଳରେ ‘ପଞ୍ଚ ପ୍ରଣ’ର ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ।
ଆମର ସାଂସ୍ କୃତିକ ବ�ୈଭବ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରି ବା ସକାଶେ ଅନେକ
ଉପାୟ ରହିଛ,ି କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଭିତରେ ଥିବା ମାନସିକତା ଏକ ଓ
ଅଭିନ୍ନ । ଦେଶର ଏହି ଐକ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି
ମନରେ ଥିବା ସ୍ନେହ, ଭାରତର ଗଭୀର ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧକୁ
ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, “ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁ ଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ପୁଣି ଥରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ସାହେବ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ
ଯେଉ ଁଦାୟି ତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଥ ିଲେ ତାହା ସ୍ମରଣ କରାଇ
ଦେବାକୁ ଚାହେ ଁ । ଦେଶର ଐକ୍ୟ ଓ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ
ସୁଦୃଢ଼ କରି ରଖିବା ସକାଶେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ
ଉପରେ ଦାୟି ତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ଥ ିଲେ । ଏହି ଐକ୍ୟ
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କେଭାଡିଆଠାରେ ଷ୍ଟାଚ୍ ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁ ନିଟିଠାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ
ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ
ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଠାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ସମାର�ୋହରେ
ଯ�ୋଗଦାନ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଇ ମଧ୍ୟ
ଁ ସେଠାରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (ବିଏସଏଫ) ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର
ପୁଲିସ ୍ ବଳ ପକ୍ଷରୁ ପରେଡ୍ ର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥ ିଲା । ସେଥ ିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଲିସ ବଳ ଗ�ୋଟିଏ ଜ�ୋନ୍ ରୁ
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଜ�ୋନ୍ (ହରି ଆନା), ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳ ଜ�ୋନ୍ (ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ), ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଜ�ୋନ୍ (ତେଲଙ୍ଗାନା), ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ
ଜ�ୋନ୍ (ଓଡ଼ିଶା) ଏବଂ ଉତ୍ତର- ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜ�ୋନ୍ (ତ୍ରିପୁରା) ଆୟ�ୋଜିତ ପରେଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ। ଏମାନଙ୍କ
ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟଗ�ୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ୨୦୨୨ର ଛଅଜଣ ପଦକ ବିଜେତା ଏହି ପରେଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରି ଥ ିଲେ । ଅରମ୍ଭା ଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୯୭ତମ କମନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ�ୋର୍ସର ତାଲି ମପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ ିକାରୀମାନଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧ ିତ କରି ଥ ିଲେ । କେଭାଡିଆଠାରେ ଦୁ ଇଟି ନୂ ତନ ଉଦ୍ୟାନ - ମେଜ୍ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ମିୟାୱାକି ଜଙ୍ଗଲକୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଥ ିଲେ ।
ତିନି ଏକର ପରି ମିତ ଭୂମିରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥ ିବା ମେଜ୍ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଶର ସର୍ବବୃ ହତ୍ ମେଜ୍ ଉଦ୍ୟାନ ।
ସେଠାକୁ ପ୍ରାୟ ୧.୨ କିଲ�ୋମିଟର ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟ ଏକ ସଡ଼କର ବିକାଶ ଘଟାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଏକ ‘ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର’ ଆକୃତରେ
ି
ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥ ିରେ ମ�ୋଟ ୧.୮ ଲକ୍ଷ ଚାରା ର�ୋପଣ କରାଯାଇଛି ।
	ସେହିଭଳି ମିୟାୱାକି ଜଙ୍ଗଲ ଦୁ ଇ ଏକର ପରି ମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥ ିରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁ ଲ ଉଦ୍ୟାନ, କାଠ ଜଙ୍ଗଲ, ଫଳ ବଗିଚା, ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବୃ କ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ପୃଥକ୍ ମିଶ୍ରିତ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଓରି ଏଣ୍ଟେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ଜାପାନର ଉଦ୍ଭି ଦବିଜ୍ଞାନୀ ଆକିରା ମିୟାୱାକିଙ୍କ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଉପଯ�ୋଗ କରାଯାଇ ଏହାର ବିକାଶ ଘଟାଯାଇଛି । ଏହି
ପଦ୍ଧତିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭି ତରେ ଏକ ଘନ ତଥା ସ୍ୱଦେଶୀ ବୃ କ୍ଷର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରି ବ ।

ସେତିକବେଳେ
ି
ସୁଦୃଢ଼ ହ�ୋଇପାରି ବ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କ ଏହାକୁ ନିଷଠା୍ ଏବଂ ସମାନ ଦାୟି ତ୍ୱବ�ୋଧର
ସହ ନିର୍ବାହ କରି ବେ । ଆଜି ଏହି ଦାୟି ତ୍ୱବ�ୋଧକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ
ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ପଥରେ ‘ସବ୍ କା ସାଥ୍, ସବ୍କା
ବିକାଶ, ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସବ୍କା ପ୍ରୟାସ’ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଗକୁ
ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି ବାଛବିଚାର ବିହୀନ ନୀତି
ଯ�ୋଗୁ ଁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବର୍ଗ ଏବଂ କ�ୌଣସି ଭେଦଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ
ନାଗରି କ ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରୁଛନ୍ତି ।” ସେଠାରେ ଆୟ�ୋଜିତ
ପରେଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଓ
ଅଖଣ୍ଡତା ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ ।
ଅମ୍ବାଜୀର ଜନଜାତି ପିଲାମାନଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍
ଉତ୍ସବର ଆକର୍ଷଣ
କେଭାଡିଆଠାରେ ଆୟ�ୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ବିଶେଷ
ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଅମ୍ବାଜୀଠାରୁ ଆସିଥ ିବା ଜନଜାତି ବର୍ଗର
ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ବାଦନ । ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ର
ସଦସ୍ୟମାନେ ଅମ୍ବାଜୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଭି କ୍ଷା
ମାଗି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । ଗତ ମାସରେ ଅମ୍ବାଜୀ
ମନ୍ଦିର ପରି ଦର୍ଶନ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ସେହିସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାଦ୍ୟ ବାଦନକୁ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଥ ିଲେ । ଏହି ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ
ଭାବେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଦନ କରି ବାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍
ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ । ଏକଦା ସେମାନେ ନିଜର ପେଟପାଟଣା
ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ
କରି ବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯ�ୋଗ ମିଳପ
ି ାରି ଛି ।

ଏକତା ନଗର : ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁ
ଆଦର୍ଶ ନଗରୀ
ଏକତା ନଗରୀ ଭାରତର ଏକ
ମଡେଲ ସିଟି ଭାବେ ବିକଶିତ ହେଉଛି
ଯାହାକି ସମଗ୍ର କେବଳ ଦେଶରେ
ନୁ ହେ ଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ।
ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ପରି ବେଶର
ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମଡେଲ ସିଟି
ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯିବ
କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଏଲଇଡି ବତୀ
ଉପଯ�ୋଗ ଯାହାକି ବିଜଳ
ୁ ଶ
ି କ୍ତି ର
ସଞ୍ଚୟ କରି ପାରି ବ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
ଆଲ�ୋଚନା ହେବ ସେତେବେଳେ
ପ୍ରଥମେ ଏକତା ନଗର କଥା ମନକୁ
ସ୍ୱତଃ ଆସିବ । ସ�ୌର ଶକ୍ତି ଚାଳିତ
ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରି ବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ
ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସକଳ
ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏକତା ମଲ୍ ,
ଏକତା ନର୍ସରୀ, ବିଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଥିରେ
ଁ
ବିବଧ
ି ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ଏକତା ନ�ୌକା
ଏବଂ ଏକତା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଏହିସବୁ ପ୍ରୟାସ
ଏକ ପ୍ରେରଣା ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାକୁ ସୁଦୃଢ଼
କରି ପାରି ବ । ଏବେ ଏହି ନୀତି ଓ ତ୍ୟାଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଏକତା ନଗରରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯିବ ।
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ଫ୍ ଲାଗସି ପ ୍ ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା
କରୁଛି ଗାରି ମାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚନ
“ଏବେ ଆମେ ଖୁସିରେ ପକ୍କା ଘରେ ବସବାସ
କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥ ିପାଇ ଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ
ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଗରି ବ ପରି ବାରଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସେମାନେ ପକ୍କା ଘର ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ
ମୁ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ପକ୍କା ଘରର ମାଲି କ ଭାବେ ନିଜକୁ
ଗର୍ବ ଅନୁ ଭବ କରେ ।” ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର
ଜିଲ୍ଲାର ଶାନ୍ତି ବାରି କ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ
ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥ ିଲେ । କର�ୋନା ମହାମାରୀ
କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନାଗ୍ରାମୀଣରେ ସେ ଗ�ୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର ପାଇବା ପରେ
ସନ୍ତୋଷ ମନରେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଦରି ଦ୍ର
ଦିନ ମଜୁରିଆର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ପରି ବାରର
ପାଞ୍ଚପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଦ�ୈନିକ ଦାନା ଯ�ୋଗାଡ଼ କରି ବା
ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହ�ୋଇପଡ଼ୁଥ ିଲା । ଏଭଳି
ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ୧,୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର
ଏକ ଘର ମାଗଣାରେ ମି ଳିବା ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନ
ସାକାର ହେବା ସଦୃ ଶ। ଏଥ ିପାଇ ଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆବାସ ଯ�ୋଜନା- ଗ୍ରାମୀଣକୁ ଧନ୍ୟବାଦ
ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଯ�ୋଗାଇଥ ିବା ସହାୟତା
ରାଶିରେ ଶଶି ତାଙ୍କର ଘରଟିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
କରି ଏବେ ସେଥ ିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ।
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ବନ୍ଧନା ଓରାଓ, ଁ ୫୯, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଗୁମଲା ଜିଲ୍ଲା
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାପକା ଗ୍ରାମରେ ଗ�ୋଟିଏ କ�ୋଠରୀ ବିଶଷ୍ଟ
ି
ଖଣ୍ଡିଏ କଚ୍ଚା ଘରେ ବସବାସ କରି ଆସୁଥ ିଲା । ବିଶେଷ କରି
ବର୍ଷା ଓ ଶୀତଦିନେ ସେହି ଘରେ ରହିବା ତାଙ୍କ ପରି ବାର ଓ
ପି ଲାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଥ ିଲା । ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିଜ
ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ଘର ବନାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ
ସୁଦ୍ଧା କଳ୍ପନା କରି ପାରୁ ନଥ ିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପି ଲାମାନେ
ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥ ିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନା- ଗ୍ରାମୀଣର ସହାୟତା ଫଳରେ ବନ୍ଧନାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ
ଏବେ ସତ୍ୟରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରି ବାର
ଏକ ପକ୍କା ଘରେ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି । ବନ୍ଧନା
ଏବେ ଏକ ନୂ ଆ ପକ୍କା ଘରେ ନିଜ ପରି ବାର ସହ ଅବସ୍ଥାନ
କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା–
ଗ୍ରାମୀଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ହ�ୋଇପାରି ଛି ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କୁ
ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହ ଜୀବନ ବଂଚିବାକୁ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ
କରି ଛି । ତେଣୁ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯ�ୋଜନାର
ସହାୟତା ଅର୍ଥରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜ ନିଜର ପକ୍କା ଘର ତ�ୋଳା
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବାକୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ।

ଫ୍ ଲାଗସି ପ ୍ ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା

ପ୍ଲାନର ସଫଳତା ପାଇ ଁପାଞ୍ଚଟି ମନ୍ତ୍ର
୦୨
୦୧

ପ୍ରଥମେ ବଞ୍ଚିତ: ଏହି
ଯ�ୋଜନାର ସୁଫଳ ପ୍ରଥମେ
ଗ୍ରାମର ଗରି ବ ଲ�ୋକ
ଯେଉମାନେ
ଁ
ନିଜସ୍ୱ ଖଣ୍ଡିଏ
ପକ୍କା ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ
କରି ବାର ସବୁ ଆଶା ହରାଇ
ବସି ଥ ିଲେ ସେମାନଙ୍କ
ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି ।

୦୩

ସ୍ୱଚ୍ଛତା : ଏଥ ିପାଇ ଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା
‘ପ୍ରଥମେ ଯ�ୋଗ୍ୟ ହିତାଧ ିକାରୀ’
ଯେଉଥଁ ିରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, କିମ୍ବା
ଭ�ୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଥବା ଅନ୍ୟ
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁପାରି ଶଗତ
ବାଛବିଚାର ରହିବନାହି।ଁ
ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ: ଏହି
ଯ�ୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର
ଆତ୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷାକୁ ଦିଆଯି ବା
ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରର ମାଲି କ
ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।

୦୪
୦୫

ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ମନିଟରି ଂ: ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ଉପଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେହିସବୁ
ଘରଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ମନିଟର କରାଯି ବ ।

ମ�ୌଳିକ ସୁବିଧାସୁଯ�ୋଗ ସାମିଲ:
ଗ�ୋଟିଏ ବାସଗୃହ କହିଲେ
କେବଳ ଚାରି କାନ୍ଥର ସମାହାରକୁ
ବୁ ଝାଏନାହି ଁ ଅପର ପକ୍ଷେ ଏହାକୁ
ଏଭଳି ଡିଜାଇନ୍ ଯକ୍ତ
ୁ କରାଯି ବା
ଆବଶ୍ୟକ ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର
ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଶ�ୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ
ଏହା ପୂରଣ କରୁଥିବ । ସେଭଳି
ଘରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ମ�ୌଳିକ
ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଜରୁରି ।

ବାସଗୃହଟିଏ କହିଲେ କେବଳ ଇଟା ଓ ସି ମେଣ୍ଟରେ ନିର୍ମି ତ କାନ୍ଥର
ସମାହାରକୁ ବୁ ଝାଏନାହି ଁ ବରଂ ଆମର ଅନୁ ଭବ ଓ ଆମର ଆଶା
ଆକାଂକ୍ଷା ଏଥ ି ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହ�ୋଇଥାଏ । “ଘରର ପ୍ରାଚୀର ଆମକୁ
କେବଳ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି ନଥାଏ ଅପରପକ୍ଷେ ଆମ ଭି ତରେ
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଆସନ୍ତାକାଲି ର
ନିରର
୍ଭ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ଶ
ି ାର ଶଶି ବାରିକ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବନ୍ଧନା ଓରାଓଙ୍କ
ଁ
ସ୍ୱପ୍ନର କାହାଣୀ ନୁହେ ଁ । ଏହି ଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଲ�ୋକ ସେମାନଙ୍କର
ନିଜସ୍ୱ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ
ପୂର୍ବରୁ ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ଛାତ ନଥିଲା
କିମ୍ବା ଭଡ଼ାଘରେ ରହି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଘର ବଦଳାଇବାକୁ
ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଘରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତାହା
ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ, ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରିଥଲି େ ଯାହାକି ଗରିବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ପକ୍କା
ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବାପାଇ ଁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରିଛି । ୨୦୨୨ ମସିହା
ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା – ଗ୍ରାମୀଣ
ତା’ର ଷଷ ୍ଠ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଗରିବମାନଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ ବାସଗୃହ ଯ�ୋଗାଣ ଦିଗରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ସବ
ରୂପେ ପାଳନ କରିବାର ଅବସର ...
ସୁଧୀର କୁମାର ଜ�ୈନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ସାଗର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ
ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନାରେ ନିଜ ପାଇ ଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା
ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖିଥିଲେ ।
ଏହି ପତ୍ରରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥ ିଲେ ଯେ ବାସହୀନ ଗରି ବ ପରି ବାରଙ୍କ
ସକାଶେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ । ଇତି

ପୂର୍ବରୁ ସୁଧୀର ଭଡ଼ାଘରେ ରହୁ ଥ ିଲେ ଏବଂ ୬- ୭ ଥର ନିଜର ଭଡ଼ାଘର
ବଦଳାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଚିଠର
ି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିଲେ,
“ତୁ ମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଛାତ ଏବଂ ତୁ ମର ନିଜର ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ହେବାର
ଖୁସି ବାସ୍ତବିକ ଅମୂଲ୍ୟ । ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ସ୍ମରଣୀୟ
ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହି ଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯ�ୋଗାଇଛି ଏବଂ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ ଏହି
ଯ�ୋଜନାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତ ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା ଦିଗରେ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ବାସଗୃହର
ତାଲାଚାବି ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ଜୀବନ ବଞ୍ ôଚବାକୁ ପଥ
ଉନ୍ ମକ୍ତ
ୁ ହ�ୋଇଯାଏ ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା – ସହରାଞ୍ଚଳ (ପିଏମଏୱାଇ –
ସହରାଞ୍ଚଳ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୧୫ ମସିହା ଜୁନ ୨୫ ତାରି ଖ ଦିନ ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା- ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର
ଅୟମାରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା ୨୦୧୬ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରି ଖ ଦିନ ।
“ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ବାସଗୃ
ଁ
ହ”କୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ସକାଶେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବନି େଟ୍
ଏହି ଯ�ୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଅବଧିକୁ ୨୦୨୪ ମସିହା ମାର୍ ଚ୍ଚ ମାସ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ
ନିମନ୍ତେ ୧.୫୬ କ�ୋଟିର ଅର୍ଥ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନା ( ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ) ଅଧୀନରେ ଦେଶର ସହରାଞ୍ଚଳ
ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମ�ୋଟ ୩.୭୨ କ�ୋଟି ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବକୁ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନା(ଗ୍ରାମୀଣ)

୨୦୧୬ ମସି ହାରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା
ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା
ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପକ୍କା ଘର
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ
ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ବର୍ଷ 		

2006-2014
2014-2022

ସଂଖ୍ୟା

1.8 crore
2.55 crore

ଘରର ଆକାର ୨୦ ବର୍ଗ
ମି ଟରରୁ(ଆଇଏୱାଇ)ରୁ ୨୫ ବର୍ଗ ମି ଟର
(ପି ଏମଏୱାଇ)କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନା – ସହରାଞ୍ଚଳ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା- ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଶ୍ୱର
ସର୍ବବୃ ହତ୍ ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ।
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥ ିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବାସଗୃହ ଯ�ୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ
୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ନିର୍ମି ତ ଅବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏହିସବୁ ବାସଗୃହ
ମଧ୍ୟରରୁ ୫୮.୫୯ ଲକ୍ଷ ବାସଗୃହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଣ୍ଟନ
କରାଯାଇଛି । ନୂ ତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉପଯ�ୋଗ ସହ
ଏଭଳି ୧୬ ଲକ୍ଷ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ।

୨୦୦୪- ୨୦୧୪ ସଫଳତା
ବନାମ ୨୦୧୫- ୨୦୨୨

ୟୁନିଟ୍ ପି ଛା ସହାୟତା ୭୦/ ୭୫ ହଜାର
(ଆଇଏୱାଇ)ରୁ ୧.୨୦/ ୧.୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ
(ପି ଏମଏୱାଇ) ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

୧୦X
୦୮X

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମି ଶନ - ଗ୍ରାମୀଣ ମାଧ୍ୟମରେ
ଅତିରିକ୍ତ ୧୨ ହଜାର ଶ�ୌଚାଗାର ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଇଛି ।

୨୨X

ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମ�ୋଟ ପୁଂଜିନବେ
ି ଶ
ପରି ମାଣ ୨୨ ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି ଯାହାକି ୦.୩୮ ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟିରୁ ୮.୩୧ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଛୁଇଛିଁ ।

୧୦X

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାସଗୃହ ସହାୟତା ରାଶି ଦଶଗୁଣ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ତାହା ୦.୨୦ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରୁ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ୧.୮୬ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ହ�ୋଇଛି ଯାହା
ଫଳରେ ୨.୪୦ କ�ୋଟି ନୂ ତନ କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି
ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇପାରି ଛି ।

୬୭୪
ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୩.୫ କ�ୋଟି ବାସଗୃହ ଏବେସୁଦ୍ଧା
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇସାରି ଛି । ନିର୍ମିତ ମ�ୋଟ ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ୨.୫ କ�ୋଟି
ବାସଗୃହ ଯ�ୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇସାରି ଛି ।
ଏହିସବୁ ବାସଗୃହ ସେହିଭଳି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି
ଯାହାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ପକ୍କା ଘର ନଥିଲା । ଅତ୍ୟାଧନ
ୁ କ
ି
ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉପଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି
ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମିତ ପ୍ରାୟ ୧୧୦୦ ବାସଗୃହକୁ
ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାବି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଛନ୍ତି । ସେହିସବୁ
ବାସଗୃହ ଅତ୍ୟାଧନ
ୁ କ
ି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉପଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ
ଏହାପରେ ଗୁଜରାଟର ରାଜକ�ୋଟଠାରେ ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା– ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ବାସଗୃହ
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୧୩.୪୮ ଲକ୍ଷ ରୁ ୧୨୨.୬୯ ଲକ୍ଷ ବାସଗୃହ
ନିର୍ମାଣକୁ ମଂଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଯାହା ଫଳରେ
ସଂଖ୍ୟ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଏଥ ିରେ ଦଶଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ମି ତ ବାସଗୃହ ସଂଖ୍ୟାରେ
୭.୫ ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି ଯାହାକି ୮.୦୪ ଲକ୍ଷରୁ
୬୩.୬୫ ଲକ୍ଷ ଛୁଇଛିଁ ।

୬୭୪ କ�ୋଟି ମାନବ ଦିବସ କିମ୍ବା ୨.୪୦
କ�ୋଟି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇପାରି ଛି ।

ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ
ସଂପର୍କରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ
ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ନିର୍ଯ୍ୟାସ
ଅନୁ ସାରେ, ପିଏମଏୱାଇ ଦ୍ୱାରା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପକ୍କା
ବାସଗୃହ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ – ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ
ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ସେହିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତ,ି
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସ୍ତର, ଏକ ବାସଗୃହର ମାଲି କ ହେବାର ଭାବନା ଓ
ନିରାପତ୍ତା ତଥା ଜୀବନର ସାମଗ୍ରିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି
। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା- ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ମ�ୋଟ
ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ୬୮ ପ୍ରତିଶତ ପରି ବାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଜୀବନ ଜୀବିକା
ନିମନ୍ତେ ସେହିସବୁ ଘର ଭି ତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯଦ୍ୟପି ୩୩

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା

ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଧନତେରାସ୍ ଅବସରରେ ଗୃହପ୍ରବେଶ

ଗୃହ ପ୍ରବେଶମ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ
ସାକାର କରି ବାର ନୂ ତନ ଶକ୍ତି

ଯଦି ବାସଗୃହ ଖଣ୍ଡିଏ ନାହି ଁ ତେବେ ସବୁ ଦିଗ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃ ଶ୍ୟ ହେବ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ର ଗୃହ
ପ୍ରବେଶ ଦିନଟି ଖୁସିର ଏକ ନୂ ଆ ଫୁ ଆରା ନେଇ ଆସେ, ମନରେ ନୂ ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୁ ଏ,
ନୂ ତନ ସ୍ୱପ୍ନ ଜନ୍ମେ ଏବଂ ସାମର୍ଥର ଏକ ନୂ ଆ ଦିଗନ୍ତ ଦୃ ଶ୍ୟହୁ ଏ । ସେଇଥିପାଇ ଁ, ଯେତେବେଳେ
ଲ�ୋକମାନେ ନୂ ଆ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କିଣଥ
ି ାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ନୂ ଆ ସମ୍ଭାବନା
ଦେଖିପାରି ଥାନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରି ଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର
ସତନା ଠାରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ “ଗୃହ ପ୍ରବେଶମ୍” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯ�ୋଗଦେବା ସହିତ ୪.୫
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବାସଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ କରି ଥଲେ
ି
। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା- ଗ୍ରାମୀଣ
ଅଧୀନରେ ସେହିସବୁ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ପବିତ୍ର ଧନତେରାସ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ
ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ନୂ ତନ ଗୃହର ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ କହିଥ ିଲେ, “ପୂର୍ବରୁ ଲ�ୋକମାନେ
ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼କ
ି ୁ ଏକ ବାସଗୃହହୀନ ଅବସ୍ଥା ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଶର
ଦୁ ର୍ବଳ ନୀତିର ପରି ଣାମ ବ�ୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଦେଶ ଏବେ ଆମକୁ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କଯିଛ।ି
ଆମେ ସେହି ବଳୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ । ଆମ ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରି ବ ପରି ବାର ନିକଟରେ
ଯେଭଳି ଏକ ପକ୍କା ବାସଗୃହ ହେବ ତାହା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ଦିଗରେ ଅହ�ୋରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ସେଇଥି ପାଇ ଁଏବେ ଦେଶରେ ଏତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ।
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ୩୮ ଲକ୍ଷ ବାସଗୃହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିର୍ମାଣ
କରାଯି ବା ନିମନ୍ତେ ମଂଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ବାସଗୃହ
ନିର୍ମାଣ ହ�ୋଇସାଇଛି । ଯେହେତୁ ସରକାର ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସଂପର୍କରେ
ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇ ଁ ନୂ ତନ ବାସଗୃହରେ ଶ�ୌଚାଳୟ ସମେତ ବିଜଳ
ୁ ି, ଜଳ
ସଂଯ�ୋଗ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଅତୀତର ଅନୁ ଭୂତିରୁ ଦେଶର
ନେତୃ ବର୍ଗ ଜାଣିପାରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଗରି କମାନଙ୍କ ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ
ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଅବସର ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରୁ ନ ଥିଲା ।
“ଆମେ ଏଭଳି ଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଗୃହର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିତଧାରକ ମାଲି କଙ୍କୁ
ହି ଁ ପ୍ରଦାନ କରି ଛୁ ।” ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର କହିଥଲେ
ି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ଏବେ
ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତି କରଣର ଏକ ସାଧନରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି । ଅଧୁନା ଯେହେତୁ
ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମ�ୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରି ଛି, ସେମାନେ
ନିଜର ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ରୀକରଣ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସୀ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ମହାନ ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଦେଶର ୩.୫
କ�ୋଟି ପରି ବାରଙ୍କ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ
ହ�ୋଇଛୁ। ଆଜି ଏହା ଏକ ନୂ ତନ ଭାରତ ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନେ
ପବିତ୍ର ଧନତେରାସ ପର୍ବ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କର ନୂ ଆ ଘରେ ପାଦ
ଥାପି ପାରି ଛନ୍ତି। ବାସଗୃହ ହୀନତାର କଳୁଷିତ ବଳୟକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛୁ
ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପି ଢ଼ି ପି ଢ଼ି ଧରି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖ ିଥ ିଲା ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଫ୍ ଲାଗସି ପ ୍ ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରତିଶତ ସାଧାରଣ ଘରେ ଜୀବନଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ନିମନ୍ତେ ପୃଥକ୍ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଅଧିକାଂଶ
ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବୟସ ୩୦ରୁ ୪୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ।
ଯେତେବେଳେ ବାସହୀନ ଅଥବା ଯେଉ ଁ ଗରି ବ
ଲ�ୋକମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କ ଏହି ବୟସରେ ଗ�ୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଏ ସେମାନେ ନିଜର ଅଧିକତର ଧ୍ୟାନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ
ଯ�ୋଗାଡ଼ କରି ବାରେ ହି ଁଦେଇପାରନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନାର ୨ କ�ୋଟି
ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ
ମହିଳା କିମ୍ବା ଯୁଗ ୍ମ ଭାବେ ଏଭଳି ବାସଗୃହ ପାଇ ଁ ପଞ୍ଜି କତ
ୃ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ବାସଗୃହ ମାଲି କାନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା
ସଶକ୍ତିକରଣ ଫଳରେ ପାରି ବାରି କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ସେହିଭଳି କ�ୋଟି କ�ୋଟି ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଫଳରେ
ଏହା ଶ୍ରମିକ, ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମହାରଣା, ପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ
ଆସବାସପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ
ଁ
କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି
ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି । ଅନୁ ରୂପ ମାତ୍ରାର କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ତତ୍ ସମ୍ପର୍କୀତ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ବାସଗୃହ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆର�ୋପ
କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଲେ, “ ଦେଶର
ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ବାସଗୃହ ଯ�ୋଗାଣ କେବଳ
ଏହି ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାର ଅଭି ଯାନ ନୁ ହେ ଁ।” ଏହା ଗ୍ରାମ
ଏବଂ ସେଥିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି ବାର ଏକ ଶପଥ । ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇ ଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାର ଏହା
ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହି ଭାବନାକୁ ମନରେ ରଖି, ଆମ
ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର
ଭି ତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ।
ବିଗତ ୨୧ଟି ଯ�ୋଜନାର ବିଫଳତା ଏକ ସଫଳ
ଯ�ୋଜନାରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି ।
ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇତି
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ,
ସେହିସବୁ ଯ�ୋଜନା ସଂପର୍କରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଅନୁ ଭୂତି
ମିଶ୍ରିତ । ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଦୁ ର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମନ୍ତ
ୱି ସବସିଡାଇଜଡ୍ ବାସଗୃହ
ଯ�ୋଜନା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା
ପ୍ରଥମ ବାସଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (୧୯୫୨) । ଏହା ପରେ ପ୍ରତି
୧୦ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ସହିତ ଆଉ କିଛି
ଯ�ୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ନାମ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଊଥିଲା,
ଏବଂ ପିଏମଏୱାଇ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ୨୧ଟି ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହ�ୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନେ କିପରି
ବାସଗୃହ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ
କରି ପାରି ବେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଦାପି ପୂରଣ ହ�ୋଇପାରି
ନଥିଲା । ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦେଶର ଶାସନ ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ
ନୂ ଆକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା- ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାହାକି ‘ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ବାସଗୃ
ଁ
ହ’
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଅଭି ପ୍ରେତ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭି ଯାନ ୨.୦

ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଡିକରେ ୮୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫାଇଲ୍ ବିଦାହେଲା

ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଥିବା ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ହଟିଲା

୮୮ ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ଫୁ ଟରୁ ଅଧିକ
ସ୍ଥାନ ଖାଲି ହ�ୋଇପାରିଲା

ମାମଲାଗୁଡିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିବା,
ଫାଇଲଗୁଡିକ ଗଦାହ�ୋଇ ରହିବା, ଏବଂ
ଲ�ୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଫାଇଲ କାମରେ
ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଦଉଡିବା; ସରକାରୀ
କଳର ଏହି ଧାରଣା ସାଧାରଣତଃ ଭାରତୀୟଙ୍କ
ମନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଆସି ଥ ିଲା ।
ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କେବଳ
ଦେଶର ନୁ ହେ, ଁ ସରକାରୀ କଳର ମଧ୍ୟ ଏହି
ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର
୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ
ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହ�ୋଇଥ ିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭି ଯାନ ୨.୦
ସମୟରେ କେବଳ ୫୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଫାଇଲର
ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନାହି, ଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଡି
ରହିଥ ିବା ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାର
ସମାଧାନ ହ�ୋଇଛି । ୮୮ ଲକ୍ଷ ବର୍ଗଫୁ ଟରୁ
ଅଧ ିକ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରାଯାଇଛି । ଏଥ ିସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ଅଭି ଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ
ବିଭାଗର ଫାଇଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକୁ
ହଟାଇ ୩୬୪.୫୩ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ଛନ୍ତି ।
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ନା

ଲି -ଫିତା କାରବାର ଯାହା
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାରୀ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ
ଥଲ
ି ା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଏକ ଭୁଲି ଯାଇଥବ
ି ା
ଶବ୍ଦ ପାଲଟିଛି, ତାହା ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ
ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥବ
ି ା ଅଭି ଯ�ୋଗ କିମ୍ବା
ବିଚାରାଧୀନ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ
ବର୍ଷ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି
। ଏହି ବର୍ଷ
ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର
୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭି ଯାନ ୨.୦
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର
ଅଭି ଯାନ ତୁ ଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଗୁଣ ବଡ
ଥଲ
ି ା । କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ, ସାଧାରଣ ଅଭି ଯ�ୋଗ
ଏବଂ ପେନସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର
ସି ଂହଙ୍କ କହିବାନୁ ସାରେ, ଏହି ଅଭି ଯାନର
ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଭାରତର ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ
ସମେତ ସଂଲଗ୍ନ, ଅଧନ
ି ସ୍ଥ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ
ଦିଆଯାଇଥଲ
ି ା । ଏହି ସମୟରେ ଅଭି ଯାନର
ଅଂଶ ଭାବେ ୯୯,୬୩୩ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭି ଯାନ ଚଳାଯାଇଥଲ
ି ା।
ଏହି
ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ୪,୩୬,୮୫୫ ପଡି ରହିଥବ
ି ା
ସାଧାରଣ ଅଭି ଯ�ୋଗ ଥବ
ି ା ଫାଇଲଗୁଡିକର
ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥଲ
ି ା ଏବଂ ଏହାର
ଫଏସଲା ପରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥଲ
ି ା ।
ଏକ ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ, ଦେଶର ବିଭାଗ
ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ମ�ୋଟ ୫୪.୫ ଲକ୍ଷ
ଫାଇଲର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର
ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସି ଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ଯାୟୀ,
ଏହି ଅଭି ଯାନ ସମୟରେ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କର
ପାଖାପାଖ ି ୮୭୮୪ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ
ଅଭି ଯ�ୋଗର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସମାଧାନ
ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।
ଏହି ଅଭି ଯାନ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ
ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ପଡ଼ିଥ ିବା ସ୍କ୍ରାପଗୁଡକ
ି
ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କ୍ରାପ ୍ ବିକ୍ରି କରି
ସରକାର ୩୬୪.୫୩ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ

ଏହି ଅଭି ଯାନ

୯୯,୬୩୩
ଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଥ ିଲା

୪,୩୬,୮୫୫
ଟି ସାଧାରଣ ଅଭି ଯ�ୋଗ
ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ
ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା
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ରାଷ୍ଟ୍ର

ଏହି ସମୟ
ମଧ୍ୟରେ
ଦେଶର
ବିଭାଗ ଏବଂ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ
୫୪.୫ ଲକ୍ଷ
ଫାଇଲର
ସମୀକ୍ଷା
କରାଯାଇଥିଲା
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ଗତବର୍ଷ ଚାରି ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଭବନ ଅନୁ ରୂପ ସ୍ଥାନକୁ
ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା
ଗତ ବର୍ଷ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ
ସମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭି ଯାନ ଚଳାଯାଇଥ ିଲା । ବିଚାରାଧୀନ
ଫାଇଲ ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପ ୍ ହଟାଯି ବା ପରେ ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିବା
ସ୍ଥାନଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଚଟାଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ
ଚାରି ଗୁଣ ବଡ଼ ଥ ିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଚଟାଣ
କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ବର୍ଗଫୁ ଟ, ସମାଧାନ ପରେ ୯ ଲକ୍ଷ
ବର୍ଗଫୁ ଟରୁ ଅଧ ିକ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ହ�ୋଇଥ ିଲା । ସେହି
ସମୟରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର ସାଧାରଣ ଅଭି ଯ�ୋଗ
ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା ଦ୍ୱାରା ୩ ଲକ୍ଷ ୩ ହଜାର
ଅଭି ଯ�ୋଗର ସମାଧାନ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏକକାଳୀନ,
୮୩୪ ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ୬୮୫ ଟି ସରଳୀକୃତ
ହ�ୋଇଥ ିଲା, ଯେପରି ସାଂସଦଙ୍କ ୧୧୦୫୭ ଟି ଚିଠି
ମଧ୍ୟରୁ ୮୨୮୨ ଟିର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
କରି ଛନ୍ତି । ଜଙ୍କରୁ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମରି କ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ
ଆଗରେ ରହିଛି । ସ୍କ୍ରାପ ୍ ବିକ୍ରୟରୁ ୨୧୨.୭୬ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଏହା
ତାଲି କାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି, ତା’ ପରେ କ�ୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୪୮.୫୧
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୩୩.୦୫ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ।
ଏହି ପରି ଭାବେ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା ...
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଫା କରି ବା ପାଇ ଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଆରମ୍ଭ କରି ହଜାର ହଜାର ଅଧକ
ି ାରୀ ଏବଂ ନାଗରି କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଅଭି ଯାନ ୨.୦ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି
। ଡାକ ବିଭାଗ
୨୪୦୦୦ ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୯୩୭୪
ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ୫୯୨୨ ମି ଶନ ସାଇଟରେ
ଏବଂ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ୧୧୫୫୯ ମି ଶନ ସାଇଟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ଅଭି ଯାନ ଚଳାଇଥଲେ
ି
। ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧକ
ି ଅଭି ଯାନ ସାଇଟରେ
୧୬ ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିମ୍ବା ବିଭାଗ, ଏବଂ ୧୦୦ ରୁ ଅଧକ
ି ଅଭି ଯାନ
ସାଇଟରେ ୩୧ ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିମ୍ବା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଅଭି ଯାନ ୨.୦ ଚଳାଯାଇଥଲ
ି ା । ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ ,
www.pgportal.gov.in/scdpm22 ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭି ଯାନ ୨.୦ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଥଲ
ି ା।
ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗରେ ୨୧୫ ନ�ୋଡାଲ ଅଫିସର
ଏବଂ ସବ-ନ�ୋଡାଲ ଅଧକ
ି ାରୀ ନିଯକ୍ତ
ୁ ହ�ୋଇଥଲେ
ି
।
ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଚିବମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଅଭି ଯାନ ୨.୦ ସମୀକ୍ଷା କରି ଥଲେ
ି
। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭି ଯାନ ୨.୦ ର
ଅଗ୍ରଗତି ସ�ୋସି ଆଲ ମି ଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ,
40 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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`୩୬୪.୫୩

କଳଙ୍କି ଲୁ ହା ବିକ୍ରି କରି ୩୬୪.୫୩ କ�ୋଟି
ଆୟ କରାଯାଇଥିଲା ।ସାମରି କ ବିଭାଗ
୨୧୨.୭୬ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ସହିତ
ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବାବେଳେ ଏହା
ପଛକୁ କ�ୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ୪୮.୫୧ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ୩୩.୦୫
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

ଏହି ଅଭିଯାନ କିପରି ଚାଲିଥିଲା ...
ଡାକ ବିଭାଗ

୨୪୦୦୦ ଡାକଘରେ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ
ଚଳାଇଥିଲା

ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
୯୩୭୫ ରେଳ
ଷ୍ଟେସନରେ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ
ଚଳାଇଥିଲା

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ୫୯୨୨ ମିଶନ ସାଇଟ୍ ରେ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିବାବେଳେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର
ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୧୧୫୫୯ ମିଶନ୍
ସାଇଟରେ ଏହା ଚଳାଇଥିଲା ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ୬୭,୦୦୦ ଥର ଟୁ ଇଟ୍ କରି ଛନ୍ତି ।
ପତ୍ର ସୂଚନା ବ୍ୟୁର�ୋ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୧୨୭ଟି
ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଛି ।

ଇ-ରୁ ପୀର ହ�ୋଲସେଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ

ରାଷ୍ଟ୍ର

ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ଇ’ କୁ ଇ-ୱାଲେଟରେ ରଖନ୍ତୁ

ରି ଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇକାରୀ ଇ-ଟଙ୍କାର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛ,ି ଖୁଚୁରା ଖୁବଶୀଘ୍ର
ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତ ଅଭି ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଡିଜିଟାଲ ଅରନ
୍ଥ ୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ମସି ହାରେ
ଦେଶ ୮୮.୪ ବିଲିୟନରୁ ଅଧକ
ି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କାରବାର କରି ଥଲ
ି ାବେଳେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ
ତ୍ରୈମାସି କର ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୨୮.୮ କ�ୋଟି ଡିଜିଟାଲ
କାରବାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ରି ଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରି ଖରୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା-ହ�ୋଲସେଲ
(ଇ-ଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଇଟଙ୍କା-ଡବ୍ଳ ୍ୟୁର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ।

ଦେ

ଶର ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇ ଟଙ୍କା-ଡବ୍ ଲ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା
ସହିତ ରି ଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥ ିବା
ବିଶ୍ୱର କେତେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗ�ୋଟିଏ
ହ�ୋଇପାରି ଛି । ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ଏହା ସରକାରୀ
ସି କ୍ୟୁରି ଟି ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ବ୍ୟବହୃ ତ ହେବ । ଏହି ପାଇଲଟ୍
ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତାକୁ ଆଧାର କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃ ହତ
ପରି ମାଣର କାରବାର ଏବଂ ଆର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ଦେୟ ପାଇ ଁ ପାଇଲଟ୍
ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯି ବ । କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ
ଫେବୃ ଆରୀ ୧ ତାରି ଖରେ ବଜେଟରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ
ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥ ିଲେ ।
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଟଙ୍କା ହେଉଛି ନଗଦ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ୟୁପି ଆଇ ଠାରୁ ଭି ନ୍ନ
। ନଗଦ ମୁଦ୍ରାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଛପାଇବାକୁ ପଡିବ, ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କୁ
ଏହାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ ିବାକୁ ପଡିବ । ସେହିଭଳି, ୟୁପି ଆଇ
କାରବାର ପାଇ ଏକ
ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ରଖ ିବା ଆବଶ୍ୟକ,
ଯେତେବେଳେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଟଙ୍କା ଛପାଇବାକୁ ପଡିବନାହି ଁ କି
ଏହା ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହି ଁ । ଏହା ୱାଲେଟରେ ଗଚ୍ଛିତ
ହ�ୋଇପାରି ବ । ତଥାପି , ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଟଙ୍କା ସହିତ କାରବାର
ପାଇ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରି ବା କିମ୍ବା ନଗଦ ଆକାରରେ
ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ଖୁଚୁରା ଇ ଟଙ୍କା ବଛା ବଛା ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁଚୁରା ଇଟଙ୍କାର ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ ହେବ ବ�ୋଲି ଆରବିଆଇ ଘ�ୋଷଣା କରି ଛି । ଗ୍ରାହକ
ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଉପଭ�ୋକ୍ତା ଗ�ୋଷ୍ଠି କୁ ନେଇ ବଛା
ବଛା ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ।
ପାଇକାରୀ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ପାଇ ଁଅଲଗା ଅଲଗା ଇଟଙ୍କା
ଆରବିଆଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜଟ
ି ାଲ ମୁଦ୍ରା (ସି ବିଡିସି)
ଉଭୟ ପାଇକାରୀ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ପାଇ ଁ ପୃଥକ ମୁଦ୍ରା ହେବ ।
ଏହା ବ ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ ଉପରେ ଆଧାରି ତ ।
ପାଇକାରୀ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ
ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃ ତ ହେବ
ଖୁଚୁରା ଇ-ଟଙ୍କା ଦ�ୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇ ଁ ଲ�ୋକମାନେ
ବ୍ୟବହାର କରି ବେ
ନଗଦ
ମୁଦ୍ରାକୁ
ପକେଟରେ
ନ�ୋଟ୍
ଆକାରରେ

ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଆଗକୁ ଯି ବ । ଆରବିଆଇ
ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବ । ଆର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯ�ୋଗର ନୂ ତନ ଦ୍ୱାର ଖ�ୋଲି ବ । ନଗଦ
ମୁଦ୍ରଣ, ପରି ଚାଳନା ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରି ବାର ଭାର
ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ରଖାଯାଉଥ ିବାବେଳେ ଇ-ଟଙ୍କା ୱାଲେଟରେ ରହିବ
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ
ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡି ଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ
ଅଫ୍ ବର�ୋଦା, ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡି ଆ, ଏଚଡିଏଫ୍ ସି
ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଇସି ଆଇସି ଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ, କ�ୋଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ,
ୟେସ୍ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଇଡିଏଫସି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏଚଏସବିସି
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଇ ଟଙ୍କା ର ଲାଭ
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଟଙ୍କା ହେଉଛି ନଗଦ ଟଙ୍କାର ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ରୂପ ।
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ବିପଦମୁକ୍ତ ଏବଂ ନଗଦ ମୁଦ୍ରା ସହିତ ଇଟଙ୍କା
ବଦଳାଯାଇ ପାରି ବ
ନଗଦ ଉପରେ ର୍ନିଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ନ�ୋଟ୍
ଛାପି ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ ହେବ
ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟିରେ
ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରି ବ
ନକଲି ମୁଦ୍ରା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ
କରି ବ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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୯୦ତମ ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ

୯୦ ତମ ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ୍ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ

ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇ ଁ
ସର୍ବଭାରତୀୟ ସହଯ�ୋଗ ଲାଗି ଆହୱା୍ ନ
ବେଦର ଏକ ପଦରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି - ଆ
ନେ ଭଦ୍ରା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟେ ୟେନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱତଃ, ଯାହାର
ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଦିଗରୁ
ଆସି ବାକୁ ଦିଅ । ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ
ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସହିତ ଜଡିତ।
ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ‘ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ
ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁପ�ୋଲିସକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରି ବା' ।
ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ଆହୱା୍ ନର ସମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଅକ୍ଟୋବର ୧୮
ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ୯୦ ତମ
ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ
କରି ବୃହତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯ�ୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ
ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇ ଁବିଶ୍ୱ ସହଯ�ୋଗ
କରି ବାକୁ ଆହୱା୍ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରା

ଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ଦର୍ଶନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ
ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଆନବିକାଶଙ୍କ ତିନିଟି
କଥା କୁହେ ଯେ ଆବ ୍ନିକ୍ଷକି ତ୍ରୟୀ ବାର୍ତ୍ତାନାଂ ଯ�ୋଗ-କ୍ଷେମ
ସାଧନ�ୋ ଦଣ୍ଡଃ ତସ୍ୟ ନୀତିଃ ଦଣ୍ଡନୀତିଃ ଅଲବ୍ଧଲାଭାର୍ଥା,
ଲବ୍ଧପରି ରକ୍ଷଣୀ, ରକ୍ଷିତବିବର୍ଦ୍ଧନୀ, ବୃ ଦ୍ଧସ୍ୟ ତୀର୍ଥଷ ୁ
ପ୍ରତିପାଦନି ଚ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆଇନର
କାର୍ଯ୍ୟକାରି ତା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମାଜର ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
କଲ୍ୟାଣ ନିଶ୍ଚିତ ହ�ୋଇଛି । ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁ ଯାୟୀ,
ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରି ତା ଆମକୁ ତାହା ହାସଲ କରି ବାରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ଆମେ କରି ପାରୁ ନାହୁ , ଁ ଯାହା ଅଛି
ତାହା ରକ୍ଷା କରି ବାରେ, ଯାହା ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଛୁ ତାହା
ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସବୁ ଠାରୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ
ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଏହା ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରି ତା ପାଇ ଏକ
ଁ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ପନ୍ଥା।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ�ୋଲି ସ ୍ ଫ�ୋର୍ସ କେବଳ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା
ଦେଉନାହାନ୍ତିଁ ବରଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ
ବଢାଉଛନ୍ତି । ସମାଜରେ ଯେକ�ୌଣସି ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ
ସେମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି । କ�ୋଭି ଡ୍ -୧୯ ମହାମାରୀ
ସମୟରେ ଏହା ଅଧ ିକ ଦୃ ଶ୍ୟମାନ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ୯୦
ତମ ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ ସାଧାରଣ ଅଧ ିବେଶନର ଉଦଘାଟନୀ
ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ସାରା
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ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ�ୋଲିସ ଫ�ୋର୍ସ ଆଗରେ
ରହିଛି । ମୁ ଁ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ ଯେଉମାନେ
ଁ
ନିଜ ଜୀବନକୁ ଲ�ୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇ ଁଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଛନ୍ତି ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

୯୦ତମ ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ

ବିଶ୍ୱରେ ପ�ୋଲି ସବାହିନୀ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ
ଲ�ୋକଙ୍କର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଥ ିଲେ।
ମୁ ସେମାନଙ୍କୁ
ଁ
ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ଅଟକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ
ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ ିବାର ଦାୟି ତ୍ୱ ଶେଷ ହୁ ଏ ନାହି ଁ । ମହାମାରୀ
ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ ଚବିଶ
ଘଣ୍ଟା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଚାଲି ଥ ିଲେ ।
ଆମର ପ�ୋଲି ସ ବାହିନୀ କେବଳ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା
ଦେଉନାହାନ୍ତି ବରଂ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ସେବା
କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଆମେ ଭାରତରେ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ
ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ର୍ନିବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖ ିବା, ତେବେ
ଦେଶରେ ୯୦୦ ନିୟୁତ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଭ�ୋଟର ଅଛନ୍ତି । ଏହା
ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରି କୀୟ ମହାଦେଶର ସମୁଦାୟ
ଜନସଂଖ୍ୟାର ନିକଟତର । ନିର୍ବାଚନରେ ସହାୟତା କରି ବା
ପାଇ ଁ ପ୍ରାୟ ୨୩ ଲକ୍ଷ ପ�ୋଲି ସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟ�ୋଜିତ
ହ�ୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତର ବିବଧ
ି ତା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି
ବିଶ୍ୱପାଇ ଁ ଅନୁ କରଣୀୟ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି,
ଆମର ପ�ୋଲି ସ ୍ ଫ�ୋର୍ସ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ବିବଧ
ି ତା ଏବଂ
ଅଧ ିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ସମ୍ବି ଧାନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁ ସାରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣରେ ଅନେକ
ଆର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ଆହୱା୍ ନ ଯଥା ଉଗ୍ରବାଦ, ଦୁ ର୍ନୀତି, ନିଶା
କାରବାର, ଶିକାର ଏବଂ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବିପଦଗୁଡିକର ବଦଳୁଥ ିବା ଗତି
ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧ ିକ ଦ୍ରୁତ ଅଟେ । ଯେତେବେଳେ ବିପଦ
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହୁ ଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ
ସ୍ତରରେ ହ�ୋଇପାରି ବ ନାହି!ଁ ସମୟ ଆସି ଛି ଏହି ଧମକକୁ
ପରାସ୍ତ କରି ବାକୁ ବିଶ୍ୱ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର । ଏକ ନିରାପଦ
ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ସହଭାଗୀ ଦାୟି ତ୍ୱ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ପ�ୋଲି ସ ଏବଂ ଆଇନ
ଶୃଙ୍ଖଳା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥ ିବା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସହଯ�ୋଗ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରୋଟ�ୋକଲ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବାର
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପଳାତକ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ରେଡ
କର୍ଣ୍ଣର ନ�ୋଟିସକୁ ତ୍ୱରାନତ
ୱି ୍ କରି ବାରେ ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ
ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରି ବ । ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ
ଅମି ତ ଶାହା, ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ ସଭାପତି ଅହମ୍ମଦ ନାସି ର
ଅଲ ରାଇସି ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜେନେରାଲ ଜର୍ଜେନ
ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ସି ବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥି ତ ଥ ିଲେ ।

ରାଷ୍ଟ୍ର

୧୮ ରୁ ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ୯୦ତମ
ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ୍ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ଅନୁ ଷଠିତ
୍
ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲର ୯୦ ତମ ସାଧାରଣ ଅଧ ିବେଶନ ୧୮ ରୁ ୨୧
ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଅନୁ ଷଠିତ
୍
ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏହି ବ�ୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ�ୋଲି ସ ମୁଖ୍ୟ, ଜାତୀୟ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟୁର�ୋ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବରି ଷ ୍ଠ ପ�ୋଲି ସ ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ ସମେତ
୧୯୫ ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ ସଦସ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିଥ ିବା ପ୍ରତିନଧ
ି ିମାନେ
ଉପସ୍ଥିତ ଥ ିଲେ । ସାଧାରଣ ଅଧ ିବେଶନ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲର
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରି ଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ
ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବସିଥାଏ ।
	ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ
ସାଧାରଣ ଅଧ ିବେଶନର ବ�ୈଠକ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଶେଷ
ଥର ପାଇ ଁ ୧୯୯୭ ରେ ବ�ୈଠକ ହ�ୋଇଥ ିଲା ।
	ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ ତମ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ ସାଧାରଣ ଅଧ ିବେଶନ ଆୟ�ୋଜନ
କରି ବାକୁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମଖ
ୁ ରେ
ଭାରତର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରି ବାର ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଏ ।
ଏଥ ିରେ ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲର ୧୯୫ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ।
ଏଥ ିରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସମୁଖରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଜଡିତ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଥ ିଲା ।
୯୦ ତମ ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ ସାଧାରଣ ଅଧ ିବେଶନ ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଡାକ ଟିକସ ଏବଂ
୧୦୦ ଟଙ୍କି ଆ ମୁଦ୍ରା ଜାରି କରି ଛନ୍ତି ।

୨୦୨୩ ରେ ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ ତାହାର ପ୍ରତିଷଠା୍ ର ୧୦୦ ତମ ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରି ବ
ଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ବାହିନୀ
୯୦୦ ରୁ ଅଧ ିକ ଜାତୀୟ
ଏବଂ ୧୦,୦୦୦ ରାଜ୍ୟ
ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା
ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଥ ିବା
ଦେଶରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ
କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ।

୨୦୨୩ ରେ
ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ୍ ଏହାର
ପ୍ରତିଷଠା୍ ର ୧୦୦ ବର୍ଷ
ସମାପ୍ତ କରି ବ ।
ତେଣୁ ଉତ୍ସବ ଏବଂ
ଚିନ୍ତା କରି ବାର ଏହା
ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଆଇନ୍ ଗତ ଢାଞ୍ଚାରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୱେ
ଇଣ୍ଟରପ�ୋଲ
ଗତ ୯୯ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ୧୯୫ ଟି
ଦେଶର ପୁଲିସ
ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ
ଏକତ୍ର କରି ଛି ।
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ରାଷ୍ଟ୍ର

ଚିନ୍ତନ ଶିବିର

ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶିବର
ି :
ସଂଘୀୟ ସହଯ�ୋଗକୁ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ କରି ବା
ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁମିଳତ
ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଆବେଗ ଏବଂ ଆମର ଦାୟି ତ୍ୱ । ଏହି ପୃଷ ୍ଠଭୂମିରେ,
ହରି ୟାଣାର ସୁରଜକୁଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏକ ଚିନ୍ତନ ଶିବର
ି ସହଯ�ୋଗ ସଂଘୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଥ ିଲା । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ
ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ “ଭି ଜନ ୨୦୪୭” ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇ ଁ“ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ” କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବା
ପାଇ ଁଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା ଏହି ଚିନ୍ତନ ଶିବର
ି ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥ ିଲା । ଉଭୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବକ୍ତବ୍ୟରେ
ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି ଶିବର
ି କୁ ସମ୍ବୋଧ ିତ କରି ପ�ୋଲି ସ ୍ ଫ�ୋର୍ସର
ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ, ସାଇବର ଅପରାଧ ପରି ଚାଳନା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଥ ିଲେ ।

ସ

ମ୍ବି ଧାନର ଆବେଗ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପରସ୍ପର
ସହ ସହଯ�ୋଗ କରନ୍ତୁ, ପରସ୍ପରର ଅନୁ ଭୂତିରୁ ଶିଖନ୍ତୁ
ଏବଂ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଯଦିଓ ସମ୍ବିଧାନ
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖ ିବା ପାଇ ଁ ଅଧ ିକାର
ଦେଇଥାଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଏକତା
ବଜାୟ ରଖ ିବା ପାଇ ଁ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ୍ ଶିବର
ି (ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ
ଅଧ ିବେଶନ) ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁ ଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏକ
ଜାତୀୟ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢୁ , ତେବେ ଆମ ସମ୍ମଖ
ୁ ରେ
ଥ ିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହୱା୍ ନ ଛ�ୋଟ ହ�ୋଇଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ
ସହଯ�ୋଗ କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଶକ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧି
ହେବ, ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କ ଏବଂ ପରି ବାରର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ
ବଢିବ । ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଶାସନ, ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ
ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହ�ୋଇଥ ିବା ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ
କରି ବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହ�ୋଇଥ ିବା
ଆଇନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସ୍କାର ନିକଟ ଅତୀତରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ
ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରି ବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଶାସନର ପ୍ରେରଣା
ହେବା ଉଚିତ । ଉତ୍ତମ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ
ଦୃ ଢ କରି ଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ର ଶକ୍ତି
ବିସ୍ତାର କରି ବାକୁ ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଏ ।

ଚିନ୍ତନ ଶିବରରେ ଛଅଟି ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ
ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା;
ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅମି ତ ଶାହା ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଶିବିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା
କରି ଥ ିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଅକ୍ଟୋବର
୨୮ତାରି ଖରେ ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ଅଭି ଭାଷଣ ରଖ ିଥ ିଲେ ।
ଚିନ୍ତନ ଶିବିରର ଛଅଟି ଅଧ ିବେଶନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
କରି ଥ ିଲା । ଦୁ ଇ ଦିନିଆ ଚିନ୍ତନ ଶିବରରେ ଗୃହ ସଚିବ,
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ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପ�ୋଲି ସ
ବାହିନୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ�ୋଲି ସ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ଯ�ୋଗ
ଦେଇଥ ିଲେ ।
ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ଏକ
ଇକ�ୋ-ସି ଷ୍ଟମର ବିକାଶ, ପ�ୋଲି ସ ୍ ଫ�ୋର୍ସର ଆଧୁନିକୀକରଣ,
ଅପରାଧ ିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଇଟିର ବ୍ୟବହାର ବୃ ଦ୍ଧି,
ସୀମାନ୍ତ ପରି ଚାଳନା ଏବଂ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା
ହ�ୋଇଥ ିଲା ।
	ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ନିରାପଦ ପରି ବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । ଏହି ଶିବିରରେ ଉପର�ୋକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଜାତୀୟ ନୀତି ର୍ନିଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଯ�ୋଜନା ତଥା ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା
କରି ବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
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ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ସହିତ

ସେମାନେ ‘ଏକ ଭାରତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ'ର
ଆବେଗକୁ ଦୃଢ କରି ଥଲ
ି େ
ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରି ବା ପାଇ ଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଦାନ୍ତ ଓ ନଖରେ ଲଢିଥଲେ
ି
। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ
ଅତ୍ୟାଚାର ଏହାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରେମୀମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଏକ
ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇ ଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା
ହାସଲ କଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଦେଶପ୍ରେମରେ ପରି ପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ଥଲ
ି ା । ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଦେଶ ପାଇ ଁ ସବୁ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେଇ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଁ ଶହୀଦ ହ�ୋଇଥଲେ
ି
। ଭାରତ 'ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ' ପାଳନ
କରୁଛି ଯାହା ଆଜିର ପୀଢି ପାଇ ଁ ‘ସଂସ୍କାର ଉତ୍ସବ’ ଅଟେ । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ‘ସଙ୍କଳ୍ପ
ସେ ସି ଦ୍ଧି' ର ଆମର ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତକୁ ସାକାର କରି ବା ପାଇ ଁ ସମୟ । ‘ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ'ର
ସର୍ବଶେଷ କ୍ରମରେ ଜାତୀୟ ବୀରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢନ୍ତୁ, ଯେଉମାନେ
ଁ
ଏକତା ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ‘ଏକ
ଭାରତ, ଶ୍ରେଷ ୍ଠ ଭାରତ'ର ଆବେଗକୁ ମଜବୁ ତ କରି ଥଲେ
ି
।
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କର୍ତ୍ତାର ସି ଂହ ସରଭା...

ଭଗତ ସି ଂହ ତାଙ୍କ ଫଟ�ୋକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖୁଥଲ
ି େ
ଜନ୍ମ: ମେ ୨୪, ୧୮୯୬, ମୃତ୍ୟୁ: ନଭେମ୍ବର ୧୬, ୧୯୧୫

ବିପ୍ଳବୀ ଭଗତ ସି ଂହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇ ଁ
ପ୍ରସଏକିଦ୍ଧ ଜାତୀୟ
ପ୍ରତୀକ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଭଗତ ସି ଂହ
କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥ ିଲେ? ଏହା କେବଳ ସମ୍ମାନିତ ବ�ୈପ୍ଳବିକ
ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ କର୍ତ୍ତାର ସି ଂହ ସରଭାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁ ହନ୍ତିଁ
ଯାହାଙ୍କ ଫଟ�ୋ ଭଗତ ସି ଂହ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖ ିଥାନ୍ତି ।
କେବଳ ଭଗତ ସି ଂହ ନୁ ହନ୍ତିଁ ସରଭା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥ ିଲେ ।
ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କର୍ତ୍ତାର ସି ଂହଙ୍କୁ ୧୯
ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । ସେ ୨୪ ମଇ ୧୮୯୬
ରେ ପଞ୍ଜାବର ସରଭା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ । କର୍ତ୍ତାର
ସି ଂହଙ୍କ ଗ୍ରାମ ବାରମ୍ବାର ମରୁଡିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥ ିବାରୁ
ସେ ଅଧ ିକ ସୁଯ�ୋଗ ଖ�ୋଜିବା ପାଇ ଁ ୧୯୧୨ ମସି ହାରେ
ସାନଫ୍ରାସି ସ୍କୋ ଚାଲି ଯାଇଥ ିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବେରକଲି
ସ୍ଥି ତ କାର୍ଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାପ୍ତ କରି ବାକୁ
ଚାହୁ ଥଁ ିଲେ । ଆମେରି କାରେ ଚାଲି ଥ ିବା ଜାତିଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ତାଙ୍କୁ
ଦୁ ଃଖ ିତ କରି ଥ ିଲା । କାଲି ଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ
ସେ ଅନୁ ଭବ କରି ଥ ିଲେ । ଭାରତରେ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ଉପନିବେଶବାଦ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାଲି ଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ
କରି ଥ ିଲେ । ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି
ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୧୯୧୩ ମସିହାରେ
ଓରେଗାଓରେ
ଁ
ଘଦର ପାର୍ଟି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥ ିଲା । ଘଦର
ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସାନ ଫ୍ରାନ ୍ସିସ୍କୋରେ ଥ ିଲା । ସରଭା ସକ୍ୟ
ରି
ଭାବରେ ଘଦର ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବା ଆରମ୍ଭ

ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରି ମଳ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ

ଏକ ପରି ଷ୍କାର ମନ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶରୀରରେ ବାସ କରେ ।
ଜୀବନରେ ପରି ଷ୍କାର ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ
ର�ୋଗର ଶିକାର ହେବୁ ନାହି,ଁ ଯାହା ଆମର ଆର୍ଥିକ
ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରି ବ । ଛ�ୋଟିଆ ସତର୍କତା ସହିତ,
ଆମେ ବଡ଼ ର�ୋଗଠାରୁ ଦୂ ରରେ ରହିପାରି ବା । ଆମର
ଦ�ୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରି ଷ୍କାର ପରି ଚ୍ଛନ୍ନତା ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ
କରି ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖି ଭାରତ ସରକାର ୨୦୧୪
ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରି ଥଲ
ି େ।
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କରି ଥ ିଲେ । ସେ ଘଦର ଖବରକାଗଜର ପଞ୍ଜାବୀ ସଂସ୍କରଣ
ପ୍ରକାଶନର ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ । ଜୁଲାଇ ୧୯୧୪ ରେ
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ
ଘଦର ପାର୍ଟି କର୍ମୀମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ
ଆକ୍ରମଣ କରି ବାର ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ଭାବରେ ଦେଖ ିଲେ । ଘଦର
ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ବାକୁ ଯ�ୋଜନା କରି ଥ ିଲା।
୧୯୧୪ ମସିହାରେ କର୍ତ୍ତାର ସିଂହ ଭାରତକୁ ଫେରି ଥ ିଲେ। ତାଙ୍କ
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଘଦର ପାର୍ଟିର ଅନେକ କର୍ମୀ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କର୍ତ୍ତାର ସିଂହ ଏବଂ
ରାସ ବିହାରୀ ବ�ୋଷଙ୍କ ପରି ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରି
ନଥ ିଲା, ଯେଉମାନେ
ଁ
ପଞ୍ଜାବ ମାଟିରେ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ସ�ୈନକ
ି ମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଥ ିଲେ । କିନ୍ତୁ ଘଦର ପାର୍ଟିର
କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଯ�ୋଜନା ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା
ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ମାନେ ଏହାର ସୁରାକ ପାଇଥ ିଲେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତାର
ସି ଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥ ିଲା । ଲାହ�ୋର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ମାମଲା
ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥ ିବା ଅଭି ଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଥ ିଲା । କର୍ତ୍ତାର ସିଂହ ସରଭା
କ�ୋର୍ଟରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନଥ ିଲେ ଏବଂ ଗର୍ବର ସହିତ କହିଥ ିଲେ
ଯେ ମ�ୋର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକଜୁଟ କରି ବା
ମ�ୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ
କ୍ରୋଧ ିତ କରି ଥ ିଲା । ନଭେମ୍ବର ୧୬, ୧୯୧୫ ରେ, ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ
ସରଭା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ବିଷଣ
୍ ୁ ଗଣେଶ ପିଙ୍ଗଲେଙ୍କୁ ଲାହ�ୋର
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦି ଆ ଯାଇଥ ଲ
ି ା।

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମି ଶନ-ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ୧୦ କ�ୋଟିରୁ
ଅଧ ିକ ଶ�ୌଚାଳୟ ର୍ନିମାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଗ୍ରାମକୁ
ଖ�ୋଲାରେ ମଳତ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
୧୯୮୧ ମସି ହାରେ ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ପରି ମଳ
ଇଲାକା ମାତ୍ର ୧% ଥ ିଲା, ଯାହା ୨୦୧୯ ରେ
୧୦୦% କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥ ିଲା ।
ପରି ମଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିଶତକୁ ଦର୍ଶାଏ
ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ଘରେ ଶ�ୌଚାଳୟ ଅଛି

ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ରାଷ୍ଟ୍ର

ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାର ଛ�ୋଟୁ ରାମ

ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରି ଥବ
ି ା କୃଷକଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା
ଜନ୍ମ: ନଭେମ୍ବର ୨୪, ୧୮୮୧, ମୃତ୍ୟୁ: ଜାନୁ ଆରୀ ୯, ୧୯୪୫

ଶମାନଙ୍କ ବିରୁ ଦ୍ଧରେ ନି ର ନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥ ବ
ି ା
ବ୍ରି ଟିମହାନ
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଛ�ୋଟୁ ରାମ

କୃଷକଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ନଭେମ୍ବର ୨୪,
୧୮୮୧ ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ହରି ୟାଣାର ଝାଜରର ଏକ ଛ�ୋଟ ଗା ଁ
ଗରହୀ ସମ୍ପଲାରେ ଏକ ଅତି ସରଳ ପରି ବ ାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ
କରି ଥଲେ
ି
। କୁହାଯାଏ ଯେ ଥରେ ଋଣଦାତା, ୠଣ ଦେବା
ପରି ବର୍ତ୍ତେ ଚ�ୌଧୁରୀ ଛ�ୋଟୁ ରାମଙ୍କୁ ପାଟୱାରୀ ହେବାକୁ
ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥଲେ
ି
। ସେହି ସମୟରେ ଋଣଦାତା ହୁ ଏତ
କଳ୍ପନା କରି ନଥବେ
ି
ଯେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥବ
ି ା ବ୍ୟକ୍ତି
ଦିନେ ହଜାର ହଜାର ପଟୱାରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥି ର କରି ବେ ।
କେବଳ ନି ଜ ଦକ୍ଷତାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଳଢେଇ କରି ଚ�ୌଧୁରୀ
ସାହେବ ପଞ୍ଜାବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥ ଲେ
ି
। ୧୯୧୬
ମସି ହାରେ ର�ୋହତକରେ କଂଗ୍ରେସ କମି ଟି ଗଠନ ହେବା
ପରେ ଛ�ୋଟୁ ରାମ ଏହାର ସଭାପତି ହ�ୋଇଥ ଲେ
ି
କି ନ୍ତୁ ପରେ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଅସହଯ�ୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ
ମତଭେଦ ପରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥ ଲେ
ି
। ସେ ୟୁ ନି ଅନି ଷ୍ଟ
ପାର୍ଟି ଗଠନ କରି ଥଲେ
ି
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ୧୯୩୭ ପ୍ରାଦେଶିକ
ବିଧାନସଭା ର୍ନିବାଚନରେ ଜିତିଥ ଲେ
ି
ଏବଂ ସେ ବି କ ାଶ ଓ
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ହ�ୋଇଥ ଲେ
ି
। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଗ�ୋପାଲାଚରୀ
ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥଲେ
ି
ଯେ ଚ�ୌଧୁର ୀ ଛ�ୋଟୁ ରାମ କି ଭଳି
ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ କେବଳ ତାହା ଜାଣିନଥ ଲେ
ି
ବରଂ
ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବ ାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥଲେ
ି
। ସେ
ତାଙ୍କ ସମୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂସ୍କାରକ ଭାବରେ
ପରି ଗଣିତ ହ�ୋଇଥ ଲେ
ି
। ସେ କୃ ଷକ, ଶ୍ରମି କ , ଦଳି ତ
ତଥା ଦଳି ତଙ୍କ ସ୍ୱର ଥ ଲେ
ି
। ସେ ଦେଶର ବି ଭ ାଜନକାରୀ
ଶକ୍ତି ବିରୁ ଦ୍ଧରେ ଲଢି ଥଲେ
ି
। ସେ କୃ ଷକ ଏବଂ ଛ�ୋଟ
ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ହେଉଥବ
ି ା ସମସ୍ୟା ଏବଂ

ଶାନ୍ତି ଘ�ୋଷ

ଆହ ୱା୍ ନକୁ ବୁ ଝିଥଲେ
ି । କୁହାଯାଏ ଯେ ପଶ୍ଚି ମ ଏବଂ ଉତ୍ତର
ଭାରତର ଏକ ବୃ ହତ ଅଂଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏତେ
ବ୍ୟାପକ ଥଲ
ି ା ଯେ ବ୍ରି ଟିଶ ପ୍ରଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା
ଶୁଣିବାକୁ ମନା କରି ବା ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ଥର ଚିନ୍ତା କରି ବାକୁ ବାଧ୍ୟ
ହ�ୋଇଥ ଲେ
ି
।
କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେ,ଁ ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ ଛ�ୋଟୁ
ରାମଙ୍କ ମାନସ ସନ୍ତାନ ଥଲ
ି ା । ସେ ବିଳାସପୁରର ରାଜାଙ୍କ ସହ
ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ ପାଇ ଁ ଏକ ଚୁ କ୍ତି କରି ଥଲେ
ି
। ପଞ୍ଜାବ, ହରି ୟାଣା
ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଲ�ୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଧର ଲାଭ
ପାଇଛନ୍ତି । ଛ�ୋଟ ରାମଙ୍କ ସହାନୁ ଭୂତିଶୀଳ ମନ�ୋଭାବ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ
କୃଷକ ଏବଂ ଶ୍ରମି କଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁ ଦୃ ଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଯାହା
ଗୁଣାତ୍ମକ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ବଜାର ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତି କରଣ ପାଇ ଁ କଠିନ
ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଉଚିତ
ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାକୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ଅନିଶ୍ଚିତତାରୁ ରକ୍ଷା
କରି ବାକୁ, ଉନ୍ନତ ବିହନ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରି ମାଣର ୟୁରି ଆ ଏବଂ
ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା
କରି ବାରେ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।
୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୮ ରେ ହରି ୟାନାର ସାମ୍ପଲା ଠାରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛ�ୋଟୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ
ଉନ୍ ମୋଚିତ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥଲେ
ି
ଯେ ଚ�ୌଧୁରୀ ଛ�ୋଟୁ ରାମ ସେହି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯି ଏ କି ଭାରତର ଏହି ଭାଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
ଅବଦାନ ରଖଥ
ି ଲେ
ି
। ସେ ଛ�ୋଟୁ ରାମଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣ ନା କରି ଛନ୍ତି ଯି ଏ ଦଳିତ ତଥା ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କ
ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥଲେ
ି
।

ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଯିଏ କି ୧୫ ବର୍ଷ

ବୟସରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ

ସ୍ୱା

ଜନ୍ମ: ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୧୬, ମୃତ୍ୟୁ: ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୮୯

ଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବ�ୈପ୍ଳବିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତି ଘ�ୋଷ ୨୨
ନଭେମ୍ବର ୧୯୧୬ ରେ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର କ�ୋଲକାତାରେ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ । ଶାନ୍ତିଙ୍କ ପି ତା ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ
ଘ�ୋଷ କ�ୋମି ଲାର ଭି କ୍ଟୋରି ଆ କଲେଜରେ ଦର୍ଶନ ବିଭାଗର
ପ୍ରଫେସର ଥ ିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମି କ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଘରେ ହ�ୋଇଥ ିଲା
ଏବଂ ମାତୃ ଭୂମି ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ର ଆବେଗ କେବଳ ସେଠାରେ ଜାଗ୍ରତ
ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଶାନ୍ତି ଘ�ୋଷ କ�ୋମି ଲାରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର
ପ୍ରତିଷଠା୍ ତା ସଦସ୍ୟ ଥ ିଲେ ଏବଂ ବ�ୈପ୍ଳବିକ ସଂଗଠନ ଯୁଗାନ୍ତର

ପାର୍ଟିରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ । ଏହି ଦଳର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥ ିଲା
ବ�ୈପ୍ଳବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରି ବା ।
ଏହି ସଂଗଠନ ଶାନ୍ତିଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ଲାଠି ବ୍ୟବହାର ସହିତ
ବିଭି ନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ତାଲି ମ ଦେଇଥଲ
ି ା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭି ଯାନ ପାଇ ଁ ମନ�ୋନୀତ କରାଯାଇଥ ଲ
ି ା । ୧୫
ବର୍ଷୀୟା ଶାନ୍ତି ଘ�ୋଷ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୁନ ୀତି ଚ�ୌଧୁର ୀଙ୍କ
ସହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଏବଂ ଚକ�ୋଲେଟ୍ ଦେବା
ବାହାନା କରି ୧୪ ଡି ସେମ୍ବର ୧୯୩୧ ରେ କ�ୋମି ଲାର ଜିଲ୍ଲା
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ରାଷ୍ଟ୍ର

ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ମିରାବେନ୍

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜଣେ ନିଷଠା୍ ପର ଅନୁଗାମୀ
ଯିଏ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ
ଜନ୍ମ: ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୧୮୯୨, ମୃତ୍ୟୁ: ୨୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୮୨

ମ

ହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଙ୍କର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁ ଗାମୀ ଥ ିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁ ଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଧନୀ ମହିଳା
ଥ ିଲେ ଯି ଏ ନିଜ ଦେଶ ଛାଡି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ପଥ ଅନୁ ସରଣ
କରି ଥ ିଲେ । ଏହି ଅନୁ ଗାମୀ ମି ରାବେନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି
ନଥ ିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ମ୍ୟାଡେଲି ନ୍ ସ୍ଲେଡ୍ । ସେ ବ୍ରିଟିଶ
ନ�ୌସେନା ଅଧ ିକାରୀ ଏଡମଣ୍ଡ ସ୍ଲେଡଙ୍କ ଝିଅ ଥ ିଲେ । ସେ ୨୨
ନଭେମ୍ବର ୧୮୯୨ ରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇ ସେ
ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ଘର କରି ଥ ିଲେ । ମି ରାବେନ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ
ନୀତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇ ଁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର
ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଥ ିଲେ । ସେ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ମହିଳା ଥ ିଲେ,
ଯି ଏ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅଂଶ ପାଲଟିଥ ିଲେ ।
ସେ ପ୍ରାୟ ୩୪ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରହିଥଲେ
ି
। ମି ରାବେନ ୭
ନଭେମ୍ବର ୧୯୨୫ ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆସି ଥଲେ
ି
ଯେଉଠାରେ
ଁ
ତାଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏବଂ
ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ପାଛ�ୋଟି ନେଇଥଲେ
ି
। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ
ସାବରମତି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ
ନାମ ମି ରାବେନ୍ ରଖଲେ
ି
। ସେବେଠାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ
ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯ�ୋଗୀ ଭାବରେ ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସହିତ
ରହିଲେ । କୁହାଯାଏ ଯେ ବାପୁ ମି ରାବେନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ
ବ�ୋଲି ଭାବିଥଲେ
ି
। ଭାରତରେ ରହିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷରେ,
ମି ରାବେନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖଲେ
ି
ଏବଂ ଭାରତ ଶିଖବ
ି ା ଏବଂ ବୁ ଝିବା
ପାଇ ଁ ଗା ଁ ଗସ୍ତ କରି ଥଲେ
ି
। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ
ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହାୟି କା ହେଲେ । ସେ ୧୯୩୧ ମସି ହାରେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁ ଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯ�ୋଗଦେବା ପାଇ ଁ
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥଲେ
ି
। ସେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଭାରତକୁ

ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଲ୍ସ ଜିଓଫ୍ରି ବକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଭେନ୍ସଙ୍କ ନି କ ଟକୁ
ଯାଇଥ ଲେ
ି
। ଷ୍ଟିଭେନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଖାଇ କହିଲେ , ଏଗୁଡ଼ି କ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ!
ଏହା ଶୁଣି ଶାନ୍ତି ଘ�ୋଷ ଏବଂ ସୁନୀତି ଚ�ୌଧୁର ୀ ଶାଲ୍  ତଳେ
ଲୁ ଚାଇ ରହିଥବ
ି ା ପି ସ୍ତ ଲକୁ ବାହାର କରି କହିଲେ , ଆଚ୍ଛା,
କେମି ତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ? ଏବଂ ଏହା ସହ ସେମାନେ
ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ । ଗୁଳି ଚଳାଇବାର
କି ଛି ସମୟ ପରେ ମାଜି ଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥ ଲ
ି ା । ଏହି
ଘଟଣା ପରେ ଶାନ୍ତି ଘ�ୋଷ ଏବଂ ସୁନୀତି ଚ�ୌଧୁର ୀଙ୍କୁ ଗି ରଫ
କରାଯାଇ ମାଜି ଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କ�ୋର୍ଟ ଚାଲାଣ
କରାଯାଇଥ ଲ
ି ା । ସେମାନଙ୍କର ଯୁବ ବୟସ ହେତୁ ଉଭୟଙ୍କୁ
ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡି ତ କରାଯାଇ ଖଡଗପୁରର
ହିଜ ଲି ଅଟକ ଶିବିର କୁ ପଠାଯାଇଥ ଲ
ି ା । ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଥୀ
ସୁନ ୀତି ଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ବାରାକରେ ରଖାଯାଇଥ ଲ
ି ା । ତେବେ
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ଫେରି ବା ପରେ ଖଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଜଡିତ ହ�ୋଇଥଲେ
ି
ଏବଂ
ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ସାରା ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି ଥଲେ
ି
। ମି ରାବେନ୍ ଏକ
ସାଧାରଣ ଲୁ ଗା ପି ନ୍ଧୁଥଲେ
ି , ସୂତା କାଟିବା ସହିତ ଗାର
ଁ ୁ ଗାକୁଁ
ଯାତ୍ରା କରି ଥଲେ
ି
। ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁ ସରଣ
କରି ବାରେ ଲାଗି ଲେ ଏବଂ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରି ବାରେ
ସକ୍ରିୟ ଥଲେ
ି
। ସେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡି ଆ ଏବଂ ହରି ଜନ ପତ୍ରିକା ପାଇ ଁ
ହଜାରେ ଲେଖା ଲେଖଥ
ି ଲେ
ି
।
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଗି ରଫ କରାଯାଇଥଲ
ି ା ଏବଂ
ଆଇନ୍  ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହାଜତକୁ
ନିଆଯାଇଥଲ
ି ା । ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତରେ ଥବ
ି ାବେଳେ ତାଙ୍କ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟୁର�ୋପ ଏବଂ ଆମେରି କାକୁ ସୂଚନା ପଠାଇଥବ
ି ା
ଅଭି ଯ�ୋଗ କରି ଥଲେ
ି
। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ
ତାଙ୍କୁ ଗି ରଫ କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ମି ରାବେନ ୯ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୨
ରୁ ୬ ମଇ ୧୯୪୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣେର ଆଗା ଖାନ ପ୍ୟାଲେସରେ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କସ୍ତୁ ରବା ଗାନ୍ଧୀ, ସଚିବ
ମହାଦେବଭାଇ ଦେଶାଇ, ପ୍ୟାରେଲାଲ ନାୟାର, ସର�ୋଜିନୀ
ନାଇଡୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୁଶୀଲା ନାୟାରଙ୍କ ସହ କାରାଗାରରେ
ଥଲେ
ି
। ସେ ୧୯୪୭ ମସି ହାରେ ଋଷି କେଶ ନିକଟରେ ଏକ
ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ଥଲେ
ି
। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ
ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଗ�ୋଷ୍ଠି ଭି ତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଳାଇ
ପରି ବେଶ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥଲେ
ି
। ମି ରାବେନ
୧୮ ଜାନୁ ୟାରୀ ୧୯୫୯ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫେରି ଯାଇଥଲେ
ି
।
ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଭି ଏନାକୁ ଯାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ
ସେଠାରେ ରହିଲେ । ୧୯୮୨ ମସି ହାରେ ଭାରତ ସରକାର
ତାଙ୍କୁ ପଦ ୍ମ ବିଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଥଲେ
ି
। ମି ରାବେନଙ୍କର
୨୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୮୨ ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।

୧୯୩୯ ମସି ହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବ୍ରି ଟିଶ ସରକାରଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ହ�ୋଇଥ ବ
ି ା ବୁ ଝ ାମଣାର ଫଳ ସ୍ୱରୂ ପ ତାଙ୍କୁ ସାତ
ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଭ�ୋଗି ବା ପରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥ ଲ
ି ା ।
ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ବଙ୍ଗଳା ମହିଳା କଲେଜରେ ଯ�ୋଗ
ଦେଇ ପାଠ ପଢା ସମାପ୍ତ କରି ଥ ଲେ
ି
। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା
ପରେ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରାଜନ�ୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡି ତ ଥଲେ
ି
। ସେ ୧୯୫୨ ରୁ ୧୯୬୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ୧୯୬୭ ରୁ ୧୯୬୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ ବି ଧ ାନ
ପରି ଷଦର ସଦସ୍ୟ ରହିଥ ଲେ
ି
। ୧୯୬୨ ରୁ ୧୯୬୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସେ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥଲେ
ି
। ସେ ବଙ୍ଗଳା
ଭାଷାରେ ‘ଅରୁ ଣ ବାହିନ ୀ’ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ
ଲେଖ ଛ
ି ନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ଘ�ୋଷ ୨୮ ମାର୍ ଚ୍ଚ ୧୯୮୯ ରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖ ଥ
ି ଲେ
ି
।

ମି ଡିଆ କର୍ଣ୍ଣର

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ
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ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ�ୌର ମେଣ୍ଟ

ଭାରତର ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ଚିନ୍ତାଧାରାର ‘ସାରଥୀ’
‘ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ – ଏକ ବିଶ୍ୱ – ଏକ ଗ୍ରୀଡ୍ ’ ସହିତ ପରିବେଶ ଅନୁ କଳ
ୂ
ଜୀବନଶ�ୈଳୀ ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଆଜି
ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗୁଞ୍ଜରି ତ ହେଉଛି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁତାଙ୍କର
ସଂକଳ୍ପ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ତ
ଁ
ଏକ ନୂ ତନ ଚିନ୍ତାଧାରା।
ରୁ ି ନୁହେ ବରଂ
ପ୍ୟାରି ସ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ମିଶି
ଭାରତ ୩୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୫ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ�ୌର ମେଣ୍ଟ
ଆକାରରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁଏକ ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ
କରି ଥଲ
ି ା। ପ୍ରଥମେ ୧୫ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ବା
ସହିତ ମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ହ�ୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୯ଟି ଦେଶ
ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ଭାବେ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ
ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯାଇଛି । ନିକଟରେ ଅନୁ ଷଠିତ
୍ ଏହାର
ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବ�ୈଠକରେ, ଭାରତ ପୁଣଥ
ି ରେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା
ହାସଲ କରି ଥବ
ି ା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହ�ୋଇଥିଲା।
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ନଭେମ୍ବର 16-30, 2022

Odia Vol. 3
Issue 10

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ�ୌର ମେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁ ଏକ ମହାନ
ଆଲ�ୋକବର୍ତ୍ତିକାରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି । ଆଇଏସଏର
ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ
ଆନନ୍ଦିତ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଇଏସଏ ଦିଗରେ ଆକର୍ଷଣକୁ ଆହୁ ରି
ବଢ଼ାଇଥାଏ। ମୁ ଁ ଭାବୁ ଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଏକବିଂଶ
ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରତିଷତ
୍ଠି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ ସମ୍ପର୍କରେ
ଆଲ�ୋଚନା ହେବ, ସେଥ ିରେ ଆଇଏସଏର ନାମ ଶୀର୍ଷରେ
ରହିବ । ଆଇଏସଏ ଜରି ଆରେ ଆମେ ଜଳବାୟୁ ନ୍ୟାୟ
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ଲାଗି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ଛୁ ।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ମି ଶ ି ଆଗାମୀ ପି ଢ଼ିକୁ ମାନବତା ସହ
ଜଡ଼ିତ ଏକ ବିଶାଳ ଉପହାର ଦେଇଛୁ ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

