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ସମାଚାର

(ନିଃଶୁଳ୍କ)

ଅମୃତ ବିଶେଷାଙ୍କ

ଅମୃତ ଯାତ୍ରା
ନୂ ଆ ଭାରତର ମୂଳଦୁ ଆ

ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର 75 ବର୍ଷ ପୂରାକରି ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ଭାରତ ଏମିତ ି 100
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅମୃ ତଯାତ୍ରାର ମଳ
ୂ ଆଧାର ସାଜିଛନ୍ତି।
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ମନ୍ କୀ ବାତ ମ�ୋଦୀ 2.0 ( 29ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, 28 ଅଗଷ୍ଟ, 2022)

ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟିର
ଗଭୀରତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ
ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପର୍ତ୍ତି
ୂ ଅବସରରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷଆଡ଼କୁ ଆୟ�ୋଜିତ ଭାରତର ସବୁ ଠାରୁ
ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ମନ୍ କୀ ବାତ୍’ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ତ୍ରିରଙ୍ଗାମୟ ହ�ୋଇଥିବା
ଦେଶ, ବିଦେଶରେ ଅମୃ ତ ମହ�ୋତ୍ସବ, ହଜିଲା ନାୟକଙ୍କ ଗାଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ‘ସ୍ୱରାଜ’ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍,
ବଣଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଫଳ- ବେଡ଼ୁର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ହିମାଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଯ�ୋଗ,
ପୁଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଦ୍ଵିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଭଳି ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥାପନ
କରୁଛୁ ‘ମନ୍ କୀ ବାତ୍’ ର ଏହି ଏପିସ�ୋଡ୍ର କିୟଦଂଶ:
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ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା: ଜଳ ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ
ଆମ ସଂସ୍କୃତରି େ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର
ଶକ୍ତି ବହୁ ଗୁଣିତ ହ�ୋଇଯାଏ। ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ହ�ୋଇଥାଉ।
ଅମୃ ତ ସର�ୋବର ନିର୍ମାଣ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି: ଚାରିମାସ ପୂର୍ବେ ‘ଏକ ମନ୍ କୀ ବାତ୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅମୃତ
ସର�ୋବର କଥା କହିଥିଲି। ଏହା ପରେ ପରେ ଅମୃତ ସର�ୋବର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ
ଦେଶପାଇଁ କିଛ ି କରିବାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁ ଏ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ଅନୁ ଭବ ହୁ ଏ, ଆଗାମୀ ପିଢପ
଼ି ାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁ
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏକାଠି ହୁ ଏ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଆଦର୍ଶ ହ�ୋଇଯାଏ।
ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରୁ ଉଡ଼ାଇବା ଉତ୍ସବ: ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସାରା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବର ଅମୃତଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼
ଦେଶ, ଅନେକ ବିବଧ
ି ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା କଥା ଉଠିଲା, ସବୁ ଲ�ୋକ ଏକମନ ଏକପ୍ରାଣରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ,
ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଉଡ଼ାଇଲେ। ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଓ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ବି ଏଭଳି ଏକତାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ।
'ସ୍ୱରାଜ' ସିରିଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ : ଦୂ ରଦର୍ଶନରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ସ୍ୱରାଜ ସିରଏ
ି ଲ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଶର ସାହସ ସାଜିଥିବା
ନାୟକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢକ
଼ି ୁ ଜଣାଇବାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି
9ଟାରେ ଦୂ ରଦର୍ଶନରେ ଏହି ସିରଜ୍
ି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ।
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ�ୋଷଣ ଅଭିଯାନରେ ଜନ ଭାଗିଦାରୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତଥା ପୁଷ୍ଟିକର
ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ�ୋଷଣ ମାସ ପାଳନ କରୁ। କୁ
ପ�ୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଜନଭାଗିଦାରୀ ପ�ୋଷଣ ଅଭିଯାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ।
ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ୁଛ ି ମିଲେଟ୍ କ୍ରେଜ୍: ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ 2023 ବର୍ଷକୁ ମ�ୋଟା ଶସ୍ୟର ବର୍ଷ ଭାବେ ଘ�ୋଷଣା କରିଛ।ି
ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମ�ୋର ପ୍ରୟାସ ରହିଛ ି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ବିଦେଶୀ ଅତିଥି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଛନ୍ତି
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ମ�ୋଟା ଶସ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରଷି ଥାଏ। ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ମୁଁ
ଦେଖିଛି। ଆଜି ସାରା ଦୁ ନଆ
ି ରେ ମିଲେଟ୍ସ୍ ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିଛ।ି
ଗାଁରେ ଡିଜ ିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଫଳତା କାହାଣୀ କୁ ହନ୍ତୁ : ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ହେତୁ ଗାଁଗାଁରେ କେତେ ଲ�ୋକ ସଶକ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ
ମ�ୋତେ ଗାଁରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରନ୍ୟୋରଙ୍କ ବାବଦରେ ଲେଖିକରି ଜଣାନ୍ତୁ ।

ମନ୍ କୀ ବାତ ପୂରା ଶୁଣିବାକୁ କ୍ୟୁଆର୍ କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ
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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

ସମାଚାର
ସମାଚାର

ବର୍ଷ: 3 ସଂଖ୍ୟା: 6
ସେପ୍ଟେ
ର,ଲ2022
ବର୍ଷ16-30
: 3 ସଂଖ୍ୟା:
01ମ୍ବ
| ଜୁ
ାଇ 1-15, 2022

ଭି ତର ପୃଷଠାରେ
୍
ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷର ସଂକଳ୍ପ ସାକାର

ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ
ସମ୍ପାଦକ
ଜୟଦୀପ ପ୍ରକାଶ
ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର
ଭଟନାଗର
ପ୍ରମୁଖ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,
ପତ୍ର ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ବରି ଷ ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର
ବରି ଷ ୍ଠ ସହାୟକ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ବିଭ�ୋର ଶର୍ମା
ସହାୟକ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ଅଖ ିଳେଶ କୁମାର
ଚନ୍ଦନକୁମାର ଚ�ୌଧରୀ
ଭାଷା ସମ୍ପାଦକ
ସୁମିତ କୁମାର (ଇଂରାଜୀ),
ଜୟପ୍ରକାଶ ଗୁପ୍ତା (ଇଂରାଜୀ),
ଅନିଲ ପଟେଲ (ଗୁଜରାଟି),
ନଦୀମ ଅହମ୍ମଦ (ଉର୍ଦ୍ଦୁ),
ପ�ୌଲମୀ ରକ୍ଷି ତ (ବାଂଲା),
ହରି ହର ପଣ୍ଡା (ଓଡ଼ିଆ)
ସି ନୟ
ି ର ଡିଜାଇନର
ଶ୍ୟାମଶଙ୍କର ତିୱାରୀ
ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁମାର ଶର୍ମା
ଡିଜାଇନର
ଦିବ୍ୟା ତଲ୍ ୱାର, ଅଭୟ ଗୁପ୍ତା

କଭର ଷ୍ଟୋରୀ

ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷକୁ ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତ ଗଠନଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଭାରତ। 08-12

ଅମୃତ ଯାତ୍ରାର ଆଧାରସ୍ତମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ....

13-78

ମାତୃ ଭୂମି ପାଇ ଁ
ସଦା ସମର୍ପିତ
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pib.gov.in/news.aspx
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ଚାଲିଥିଲେ। ଏଥର ଅମତ
ୃ ମହ�ୋତ୍ସବ
ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏମିତ ି କିଛ ି ନାୟକଙ୍କ
କାହାଣୀ। 85-88

80-82

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନୂ ଆ ଜନ-କ୍ରାନ୍ତି...
83-84

ଲଗାତାର ଅପ୍ଡେଟ୍ ପାଇ ଁ‘ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ
ସମାଚାର’କୁ ଫଲ�ୋ କରନ୍ତୁ @NISPIBIndia

Published
Published
& Printed
& Printed
by by
Manish
Satyendra
Desai,Prakash,
Director Principal
General, on
Director
behalfGeneral,
of Central
on Bureau
behalf of
of Central
Communication
Bureau ofPrinted
Communication
at JK Offset
Printed
Infinity
Advertising
Corporate Park,
10th floor, New
Delhi-Faridabad
border,
NH-1,
GraphicsatPvt
Ltd. B-278,
Okhlaservices
Ind AreaPvt.Ltd.
Phase-I,FBD-One
New Delhi-110020,
Communication
Address
: Room No–278,
Central
Faridabad-121003,
Communication
: RoomBhawan,
No–278,New
Central
of Communication,
2nd Floor, Soochna
Bureau of Communication,
2nd Address
Floor, Soochna
DelhiBureau
-110003.
e-Mail: response-nis@pib.gov.in,
Bhawan, New Delhi -110003. e-Mail: response-nis@pib.gov.in, RNI No. : DELODI/2020/78831
RNI No. : DELODI/2020/78831
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022
1

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ...
ସାଦର ନମସ୍କାର।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ କଠିନ ହେଉ ନା କହିଁକ,ି ଭାରତ ଯେତେବେଳେ କ�ୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିନଏ
ି , ସେତେବେଳେ
କିଛବ
ି ି ଅସମ୍ଭବ ହ�ୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ତାହା ସାକାର ହ�ୋଇଥାଏ। ଏହି ଧାରଣାକୁ ସଂକଳ୍ପ ଭାବରେ ନେଇ ଭାରତ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛ ି
ଆଉ ଆସନ୍ତା 25 ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ 2047ରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବ
ସେତେବେଳେ ଯେମିତ ି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ
ଭାରତ ଅଗ୍ରସର ହ�ୋଇଛି।
ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପରସ୍ପରରର ପରିପୂରକ ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେତିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର,
ସେ ସେତିକି ସଶକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଭାରତ ବଳ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲୁ ଛି। ଗ�ୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ
ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତ ି ନିଆଯାଇନି, ବରଂ ବିଗତ କିଛବ
ି ର୍ଷ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜେ
ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିକାଶଧାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛ ି ସେଥିରେ ନୂ ଆ ଦିଗ ଯ�ୋଡ଼ିଛି, ନୂ ଆ ପରିଭାଷା ଯ�ୋଡ଼ିଛି ଏବଂ
ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଥ ପରିଷ୍କାର ରଖିଛି। ବିକାଶର ଏହି ପାରଦର୍ଶୀ ପରିଭାଷା ହିଁ ଅମୃତ କାଳର
ମୁଳଦୂ ଆ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶତାଧିକ ଦୂ ରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ଣ୍ଣୟଦ୍ୱାରା ଦେଶର
ବିକାଶ ଧାରା ବଦଳିଛ,ି ଯାହା ଅମୃତଯାତୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଏହି ବିକାଶଯାତ୍ରାରେ
ଏମିତ ି ଅଗଣିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛ ି ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନକୁ ନୂ ଆ ଦିଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଏହି ବିଶେଷଙ୍କ ସେହି
ଆଧାରସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ।
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏଥର ସୂର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଭାରତରତ୍ନ ଲତାମଙ୍ଗେସ୍କର, ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମହା
ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ପିତ ଅନେକ ଯ�ୋଜନା
ସାମିଲ୍ ରହିଛ।ି
ସଶକ୍ତ ଭାରତ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ। ଆସନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକବି ରାମଧାରୀ ସିଂହ ଦିନକରଙ୍କ
ଏହି ପଙ୍କ୍ତି ସହ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନ୍ଦନା କରିବାନବୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୀ ନଇ ପ୍ରଭା, ନମ�ୋ, ନମ�ୋ ନମ�ୋ!
ନମ�ୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତ କୀ ଧ୍ୱଜା, ନମ�ୋ, ନମ�ୋ, ନମ�ୋ !
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପଠାଉ ଥାଆନ୍ତୁ ।

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

(ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ)

ଚିଠବ
ି ାକ୍ସ
ପତ୍ରିକା ପଢ଼ି ସକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମିଳଲ
ି ା
'ଆଜାଦୀ କେ ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ' ଅବସରରେ, ଯେତେବେଳେ ନୂ ଆ ଭାରତ ତିଆରି ହେଉଛି
ତଥା ବଦଳୁ ଛ,ି ସେତେବେଳେ ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଧାରକରି ପ୍ରକାଶିତ 'ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ
ସମାଚାର' ପତ୍ରିକାର ଅଗଷ୍ଟ 16-31 ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହି ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିଲି।
ପତ୍ରିକାରେ ନୂ ଆ ଭାରତର ନେତୃ ତ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ�ୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୀବନୀ, ନୂ ତନ ଭାରତ
ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଟଳ ଜୀଙ୍କର ଅବଦାନ, ନୂ ତନ ଭାରତର ନୂ ତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି - 2020,
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ, ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଜୀବନୀ, ଖେଳର କାୟା
ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ପଢ଼ି ସକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପଢ଼ିବା ପରେ
ଅନୁ ଭବ ହେଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମ�ୋର ଭାରତ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ବରଂ ଏହାର
ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ, ରାତି ଏବଂ ଦିନ ନୂ ତନ ସଫଳତା ସହିତ ନୂ ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର
କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଗତିର ନୂ ତନ ଶିଖର ଛୁ ଇଁବା ପାଇଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି।
ଡା. ସଞ୍ଜୟ କୁ ମାର ମିଶ୍ରା mishrakadma74@gmail.com

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଆ
ଡି ସମାଚାରର ନୂ ତନ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ଆଧାର କରିଛ।ି ଜଣେ ସରଳ
ସଶକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ହେଉ
ବା ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ସଫଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ
ଜଡିତ ଖବର, ସବୁ କଛ
ି ି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ବଞ୍ତ
ଚି ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା
ଉଚିତ। ଆମକୁ ସେହି ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ବ
ଚି ାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆଗରୁ ପହଞ୍ନ
ଚି ାହୁ ଁ ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଗ
ଧି ଡ଼ି
ୁ କର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରୋ ପ୍ରେମା ତନଜାଭୁରୀ
prof.prema@gmail.com

ଉପଯ�ୋଗୀ ଏବଂ କ�ୌତୁ ହଳପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ସଚ
ୂ ନା

ମ�ୋତେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଏହି ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା
ଯଥେଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି
ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିସ୍ତୃତଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କହିଛ।ି ମ�ୋର
ଅନୁ ଭବ ଯେ ଏହି ପତ୍ରିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ପଢବ
଼ି ା
ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ସହ ଯ�ୋଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ
ମହତ୍ତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ସୂଚନା ବାବଦରେ ସୂଚନା ମିଳବ
ି । ଏହି
ପତ୍ରିକା ଆମ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବି କରିବ। ଦେଶରେ
ହେଉଥିବା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଜାଣିବା
ଏବଂ ବୁ ଝବ
ି ା ଲାଗି ଏହି ପତ୍ରିକା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ।
ମ�ୋହିତ ତ୍ରିପାଠୀ,
mohittripathivashisth27@gmail.com

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଆ
ଡି ସମାଚାର ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରୟାସ
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଆ
ଡି ସମାଚାରର' ପତ୍କ
ରି ାର 16-31 ଅଗଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିଲି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ, ଏହି ପକ୍ଷରେ ଘଟିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ କଭର୍ ଷ୍ଟୋରି, କ୍ୟାବନେ
ି ଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କାହାଣୀ
ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଠନ ଯ�ୋଗ୍ୟ। auragmishrabhu@gmail.com

ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ିରେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯ�ୋଗୀ ପତ୍ରିକା।
ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ମୁଁ ‘ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର’ ପତ୍ରିକାକୁ ମ�ୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ପାଇଁ ବହୁ ତ ଉପଯ�ୋଗୀ ମନେ
କରୁଛି।
siddharthasingh siddharthathakur888@gmail.com

ଆମକୁ ଫଲ�ୋ କରନ୍ତୁ @NISPIBIndia
ଚିଠି ପଠାଇବାର ଠିକଣା: ରୁମ୍ନଂ: -278, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟୁର�ୋ, ସୂଚନା ଭବନ,
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,- 110003। ଇମେଲ: response-nis@pib.gov.in
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ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାରୁ ମଜଭୁତ ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର

ନ�ୌସେନାକୁ ମିଳିଲା ସମୂଦ୍ରର
ବାହୁ ବଳୀ ଆଇଏନ୍ ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିମାନ ବାହକ ପ�ୋତ ଆଇଏନ୍ଏସ୍
ବିକ୍ରାନ୍ତ ନ�ୌସେନାରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ଦିନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସମୂଦ୍ରର ବାହୁ ବଳୀ ଭାବେ ପରିଚତ
ି ଏହି
ପ�ୋତକୁ ନ�ୌସେନାରେ ସାମିଲ୍ କରାଇଥିଲେ। କ�ୋଚିଠାରେ ଏଥିଲାଗି
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟ�ୋଜନ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ
ବାହକ ପ�ୋତ ନିର୍ମାଣ ଓ ନ�ୌସେନାରେ ସାମିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବିଶଷ୍ୱର
ସେହି ଛଅ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମିଲ୍ ହ�ୋଇପାରିଛ ି ଯେଉଁମାନେ
ଚାଳିଶ ହଜାର ଟନ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ
ସଫଳ ଅଟନ୍ତି। ବିକ୍ରାନ୍ତର 76 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ।
2002 ମସିହାରେ ଏହି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଅଟଳବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ମଞ୍ଜରୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ତିଆରି
କରିବାରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଲାଗିଥିଲେ। ବିଗତ 13

ବିକ୍ରାନ୍ତ ବିଶାଳ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଆମର ଗ�ୌରବ।
ଏହା କେବଳ ଏକ ୱାର୍ଶିପ୍ ନୁ ହେ,ଁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ
ଭାରତର କଠିନ କଠିନ ପରି ଶ୍ରମ, କ�ୌଶଳ ଏବଂ କର୍ମଠତାର
ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ଭାରତ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ତାଲି କାରେ
ସାମିଲ୍ ହ�ୋଇଛି ଯେଉମାନେ
ଁ
ନିଜସ୍ୱ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଦ୍ୱାରା
ଏପରି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରି ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆଇଏନ୍ ଏସ୍
ବିକ୍ରାନ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନୂ ଆ ଗ�ୌରବ ଆଣିଦେଇଛି।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 20,000 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ
ହ�ୋଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧପ�ୋତ ହାଲୁ କା ହେଲିକପ୍ଟର ( ଏଏଲ୍ଏଚ୍), ହାଲୁ କା
ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ( ଏଲ୍ସିଏ) ଛଡ଼ା MIG-29 ବର୍ଗର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, କାମ�ୋଭ୍31, ଏମ୍ଏଚ୍- 60, ଏବଂ ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ହେଲୀକପ୍ଟର ସହ 30 ବିମାନ ସହ
ସଂଯୁକ୍ତ ଏୟାରୱିଙ୍ଗ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଏହି ସମୟରେ
ନ�ୌସେନାର ନୂ ଆ ପତାକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, ଶିବାଜୀଙ୍କ ସାମୂଦ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଶତ୍ରୁ
ପକ୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ନ�ୌସେନାର ନୂ ଆ
ପତାକାକୁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ଏହି ନୂ ଆ
ଧ୍ୱଜ ନ�ୌସେନାକର ବଳ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଳ ଦେବ। ଏବେ ଯାଏ
ନ�ୌସେନାର ପତାକାରେ ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ରହିଥିଲା, ଏହାକୁ ଆମେ
ହଟାଇଛୁ ।’

କେମିତି ହେବା ଉଚିତ ସ୍ କୁଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ? ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ
ଭାଗନେଇ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ
ତିନ ି ଦଶକ ପରେ ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର
ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ�ୈଷୟି କ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ଭାରତକୁ
ମହାଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷାର ସବ;ଜନୀକରଣ କରି
ତାହାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ
ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ୍ର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରିବା ଲାଗି ସାର୍ବଜନୀକ ପରାମର୍ଶ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜରିଆରେ ଆହ୍ୱାନ
କରିଛନ୍।ତି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ବିଜଚାର
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ଓ ରାୟକୁ ଲକାଠି କରିବା। ଏଥିରେ ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ର
ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ବାବଦରେ
ବ୍ୟାପକ ସାର୍ବଜନୀକ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ
ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଇପି 2022 ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆପ୍
ଲି ଙ୍କ୍ ncfsurvey.ncert.gov.inlର ଉପଲବ୍ଧ। ଏଥିରେ 10
ପ୍ରଶ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ପଚରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର
ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପୁଣଥ
ି ରେ
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ନେତା ସାବ୍ୟସ୍ତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଲାଗାତାର ପ୍ରୟାସଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପୁରୁଣା
ବନ୍ଧନସବୁ କୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂ ଆ ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଛି ଆଉ ବିକାଶ ଧାରାରେ
ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱକୁ
ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଏବେ ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଡାଟା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫାର୍ମ ‘ଦ’ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନ୍ସଲ୍ଟ’ର
ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁ ସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ରେଟିଂରେ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜ�ୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଅନ୍ତୋନୀ ଅଲ୍ବେନେସ୍ଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱର 22ଟି ଦେଶର ନେତାଙ୍କୁ ପଛରେ
ପକାଇଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ରେଟିଂ 75 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛ।ି ସେ
ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବିଗତ ଦୁ ଇବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ରେଟିଂରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଜାନୁ ୟାରୀ ମାସରେ ହ�ୋଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁ ସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ 71 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ
ବି ସେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ।

ଏକ ଦେଶ-ଏକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଯ�ୋଜନା: ଏବେ
‘ଭାରତ ’ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ବିକ୍ରିି ହେବ ସବୁ ସାର
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ‘ଏକ ଦେଶ-ଏକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍
ଯ�ୋଜନା’ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ସାରେ ଦେଶରେ
ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସାର ‘ଭାରତ’ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏହାର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ‘ଭାରତ’ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଏକ ପରିଚୟ
ଦେବା।
ଏହାସହ
କୃଷକଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା
ବ୍ରାଣ୍ଡର ସାରରୁ ବାଛିବା
ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା।
ଏହି କ୍ରମରେ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ
ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ବ୍ରାଣ୍ଡ
କେବଳ ‘ଭାରତ’ ବ�ୋଲି
ଦେବାକୁ ହେବ ତା’ ନୁ ହେଁ,
ବରଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନ ଉର୍ବରକ ଯ�ୋଜନା( ପିଏମ୍ବଜେ
ି ପି)’ର
ଲ�ୋଗ�ୋ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଲାଗୁ
ହେବା ପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାର ଯେମିତ ି ୟୁ ରଆ
ି , ଆଇ ଆମ�ୋନିୟମ୍
ଫସ୍ଫେଟ୍ ( ଡିଏପି), ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ (ଏମ୍ଓପି) ଏବଂ ଏନ୍ ପିକେ
ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାର ‘ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡ’ରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ଦୁ ଇ
ତାରିଖରୁ ତାହା ‘ ଭାରତ ୟୁ ରଆ
ି ’ ଭାରତ ଏନ୍ ପିକେ’ ଭାରତ ଡିଏପି, ଭାରତ
ଏମ୍ଓପି’ ନାଁରେ ମିଳବ
ି ।

ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସି କରେ
13.5% ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧି
ବିଶ୍ୱସାରା ଦେଶ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଓ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଭିତରେ
ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ।ି
31 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ଜିଡପ
ି ି ରିପ�ୋର୍ଟରେ
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହ�ୋଇଛି। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଏହିତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ଜୁ ନ୍
2022 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
13.5 ପ୍ରତିଶତେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ ହ�ୋଇଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି।
ଅନେକ ଅନୁ ମାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତଠାରୁ ଏହି ଆଶା କରୁଥିଲେ।
ଏମିତ ି ଏକ ସମୟରେ ଭାରତ ଏମିତ ି ଚମକପ୍ରତି ଅର୍ଥନୀତିକ
ବିକାଶକୁ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛ ି ଯେଉଁ ସମୟରେ
ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଓ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି
କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିକଶିତ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ
ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂଗଠନ (NSOର
ରିପ�ୋର୍ଟ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛ।ି ଏପ୍ରିଲରୁ ଲ୍ରୁ ଜୁ ନ୍ ଭିତରେ ଭାରତର
ଏହି ଚମକପ୍ରଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଶର ମଜଭୁତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପରିଚତ
ି
କରାଉଛି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଜୁ ଲାଇସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଭିତରେ ଦେଶର ଜିଡପ
ି ି ବିକାଶ ହାର 30
ନଭେମ୍ବରକୁ ଜାରି କରାଯିବ। n
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ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର

ଜନ୍ମ: 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1929
ମୃତ୍ୟୁ: 6 ଫେବୃୟାରୀ 2022

ରହେ ନା ରହେ ହମ୍ …

କାଲି ଭଳି ଲାଗୁଛ.ି . ସେଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସାରି ବିସର୍ଜନ କରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଏକ
ଦୁ ଃଖ ଖବର ବିଜୁଳି ବେଗରେ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱରସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଆଉନାହାନ୍ତି।
ଏହାଯେ କେବଳ ଭାରତର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲା ତା’ନୁ ହେଁ; ସାରା ଦୁ ନଆ
ି ସ୍ତବ୍ଧ
ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା..କହିଥିଲା ଏକଯୁଗର ଅନ୍ତହେଲା, ସବୁ ଦିନପାଇଁ। କୁ ହାଯାଏ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ, ତା’ଠୁ
ଆଉ କେହି ବଡ଼ନୁ ହେଁ। ଯିଏ ସତ୍ୟ ସେ ସତ୍ତାବି; ସେ ସ୍ୱର ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବି। ସେମିତ ି ଈଶ୍ୱର
ପ୍ରତୀମ ଲତା ଦିଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି…।

ଲ

ତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏକ କର୍ହାଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମରାଠା
ପରିବାରରେ ହ�ୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର
ସହରରେ ପଣ୍ତ
ଡି ଦୀନନାଥ ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ
ଥିଲେ ଲତା। ପିତା ଦୀନନାଥ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତଥା
ନାଟ୍ୟକାର। ଲ�ୋକଗୀତ ଗାୟକ ଭାବେ ସେ ଖ୍ୟାତ ି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।
ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତମୟ
ପରିବେଶରେ ସେ ଲାଳନ ପାଳନ ହ�ୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବଳେ
ପାଠ ପଢବ
଼ି ାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ଲ୍
କୁ ଯାଇଥିଲା।
ସ୍କୁଲରେ ସେ ଅନ୍ୟପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ।
ଏହା ଦେଇସ୍କୁଲ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ନାରାଜ ହେଲେ। ଶିକ୍ଷକ ମନା କରିବାକୁ ସେ
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ସ୍କୁଲ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ି ସଙ୍ଗୀତ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଗଲେ।

ଜିନ୍ଦେଗୀ ଗମ୍ କା ସାଗର ଭି ହ�ୈ

ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ତେର ବର୍ଷ ବୟସ ହ�ୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍
1942 ମସିହାରେ ପିତା ଦୀନନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଗଲା। ଏହି ଅକାଳ
ବିୟ�ୋଗ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନେକ କଠିନ ପରିସ୍ତ
ଥି ି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ
ଲତା, ବଡ଼ ଝିଅ ହ�ୋଇଥିବାରୁ ତିନ ି ଭଉଣି- ମୀନା, ଉଷା, ଆଶା ଏବଂ
ଭାଇ ହୃଦୟନାଥଙ୍କ ଭାର ନିଜ ଉପରେ ନେଲେ। ଆଉ ପରିବାରର
ଭରଣ ପ�ୋଷଣ ପାଇଁ ସେ ଅଭିନୟକୁ ବାଛିଲେ। ମରାଠୀ, ହିନ୍ଦି ଫି ଲର୍ମ େ
ଛ�ୋଟ ମ�ୋଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଲେ। ତା’ ସହ ଗାଇବାଦ୍ୱାରା
କିଛ ି ଅର୍ଥ ର�ୋଜଗାର କରିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ

ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ସହାୟକ ହ�ୋଇଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ବିନାୟକ ଦାମ�ୋଦର କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ। ସେ
ଲତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପାଇଲେ ତାହାକୁ ସେ ଜୀବୀକା ଭାବେ
ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲେ। ଦାମ�ୋଦର କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ
ଥିଲେ ପିତା ଦୀନନାଥଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ି ସେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ
ଫି ଲ୍ମ ଥିଲା ‘ପହିଲି ମଙ୍ଗଳା ଗ�ୌର’। ଏଥିରେ ସେ ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗକୁ
ଗୀତ ବିଗାଇଥିଲେ 1942 ମସିହାରେ ଏହା ରିଲିଜ୍ ହ�ୋଇଥିଲା।
1948 ମସିହାରେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଗୁଲାମ ହାଇଦର ଲତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ
ସୁଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ଗୁଲାମ ହାଇଦର ଲତାଙ୍କୁ ନେଇ ଫି ଲ୍ମ
ନିର୍ମାତା ଶାଧର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ‘ସହିଦ’
ଫି ଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଲତାଙ୍କୁ ଶୁଣଲେ
ି । ଆଉ
କହିଲେ ଏ ଝିଅର ସ୍ୱର ତ ବହୁ ତ ପତଳା। ଗୁଲାମ୍ ହାଇଦର ଏହା ଶୁଣି
ଖପ୍ପା ହ�ୋଇଗଲେ। ଆୁ କହିଲେ ଦେଖିବେ, ଦିନ ଆସି ବ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ
ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଡ଼ି
ଲଗାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵରରେ ସେତେବେଳେର ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ଗାୟିକା ନୁ ର୍ ଜାହାଁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣଲ
ି ା ପରି ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।

ଜୀନ୍ଦେଗୀ ଔର କୁ ଛବ ି ନେହିଁ, ତେରି ମେରି କାହାନୀ ହ�ୈ..

ମହାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟକ ପଣ୍ତ
ଡି ଯଶରାଜ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ
କହିଥିଲେ, ସେଥରେ ବଡ଼ ଗୁଲାମ ଅଲିଖାଁଙ୍କୁ ଦେଖାକରିବାକୁ ଅମତ
ୃ ସର
ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କଥା ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ରେଡିଓରୁ
ଲତା ଗାଇଥିବା ଗୀତ ‘ ୟେ ଜୀନ୍ଦେଗୀ ଉସିକି ହ�ୈ, ଯ�ୋ କିସକ
ି ା ହ�ୋ
ଗୟା’ ଶୁଣବ
ି ାକୁ ମିଳଥି
ି ଲା। ଘାଁ ସାହେବ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୀତ
ଶୁଣି ପୂରା ଚୁ ପ ହ�ୋଇଗଲେ ଆଉ ଗୀତ ସରିଲା ତ କହିଲେ ‘ କମ୍ବଖ୍ତ
କଭି ବେସୁରୀ ହୋତି ନେହିଁ‘। ଏହି ଟିପ୍ପଣୀରେ ଜଣେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ
ଆଉ କଳାକାରର ସମାଲ�ୋଚନା ରହିଥିଲା। ଫି ଲ୍ମ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଆଉ
ସଙ୍ଗୀତରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବହୁ ତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ। କୁ ହାଯାଏ
ଯେ ଥରେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅନୀଲ ବିଶ୍ୱସ ଲତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ସମୟର ସୁପର
ଷ୍ଟାର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁ ମାରଙ୍କୁ ଦେଖାକରିବାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ
ସେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ୟେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଆଉ
ମରାଠୀବି। ତ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁ ମାର କହିଲେ, ଓଃ, ୟେ ମରାଠୀ,
ମରାଠୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏପରିଭାବେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଓ ହିନ୍ଦି ମିଶଛ
ି ି ଯେ, ଯେମିତ ି
ଡାଲି ସଙ୍ଗେ ଭାତ। ଏହା ଶୁଣି ଲତାଙ୍କ ମନ ଉଦାସ ହ�ୋଇଗଲା। ଆଉ
ତା’ପରେ ଲତା କ୍ରମାଗତ ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷ ଜଣେ ମ�ୌଲବୀଙ୍କଠୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ
ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

ମେରୀ ଆୱାଜ୍ ହ ି ପହଚାନ ହୈ

1958 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ‘ମଧୁମତି’ ଫି ଲର
୍ମ ଗୀତ ‘ ଆଜାରେ ପରଦେଶୀ’
ଲାଗି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଶ୍ୱ ଗାୟିକା ଭାବେ ଫି ଲ୍ମ ଫେୟାର
ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନତ
ି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଦିନକୁ ଦିନ
ଅଧିକ ଶାଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ନୂ ଆନୂ ଆ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ସହ
ସେଗାଇ ଚାଲିଲେ। ଲତା ଚାରିଥର ଫି ଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତଛ
ି ନ୍ତି

ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର

ପିଏମ୍ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସହ ଲତା
ଦିଦଙ୍କ
ି ଖାସ୍ ସମ୍ପର୍କ

ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ
‘ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ’ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ
ତ ପିଏମ୍ ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବେଳେ
କହୁ ଥିଲେ ‘ ଲତା ଦିଦି’। ଲତାଙ୍କ ନିଧନ
ପରେ ପିଏମ୍ ମ�ୋଦୀ ଏକ ଆଲେଖରେ
ତାଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା
କରିଥିଲେ। 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ
ପର୍ବ
ୂ ରୁ ଲତା କହୁ ଥିଲେ, ‘ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ
ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ‘ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର
ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ
ଦେଖୁ’।

ଆଉ ତା’ପରେ ସେ ପୁରସ୍କାରରୁ ନିଜକୁ ଦୂ ରେଇ ରଖିଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଥିଲାଯେ ଆସୁଥିବା ନୂ ଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳୁ। ଫି ଲ୍ମ
‘କ�ୋରା କାଗଜ’ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1975 ମସିହାରେ କ�ୋରା କାଗଜ ଫି ଲ୍ମ
ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳଥି
ି ଲା। ଏମିତରି େ ତ ସ୍ୱରସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଲତାଙ୍କୁ
ବିଶ୍ୱର କ�ୋଣ ଅନୁ କ�ୋଣରୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମିଳଛ
ି ି କିନ୍ତୁ ଭାରତ
ସକରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ 1969ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ,
1989 ରେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ, 1999ରେ ପଦ୍ମବଭ
ି ୂ ଷଣ ଏବଂ
2001ରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ‘ଭାରତରତ୍ନ’ରେ ଭୂଷିତ
କରିଥିଲେ। n
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ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ପ୍ରେରଣା- ଅନ୍ତୋଦୟର ଦର୍ଶନ-ସୁଶାସନ ହି ଁମନ୍ତ୍ର

ଶତକୀୟ ସମାଧାନଦ୍ୱାରା

ହେବ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ

ସଂକଳ୍ପ ସାକାର
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ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ବର୍ଷ ପର୍ତ୍ତି
ୂ ଅବସରରେ ନିଜର ବିଗତ ବର୍ଷର ସଫଳତା, ସଂସ୍କାର ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ
ପାଥେୟ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥକୁ ଜୀବନପଥ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଭାରତ ଅମୃ ତ ଯାତ୍ରା
ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି କ�ୌଣସି ବି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହିପରି ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ତାହାର ପୃ ଷ୍ଠଭୂମି ମୁଳଦୂଆ
ସାଜିଥାଏ; ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ 75ତମ ବର୍ଷରୁ 100ତମ
ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛ ି ତା’ ଆଗରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର
ୂ ା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛ ି ଆଉ
ତାହା ହେଲା- ଭାରତକୁ ଏହି ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିତ�ୋଳିବା।
ସେଥିଲାଗି ବିଗତ କିଛ ି ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ଅନେକ
ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସଲ ରାସ୍ତାରେ ପୃ ଷ୍ଠଭୂମି ଭାବେ ପଥ
ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମିତ ି 100 ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ଯାହା ଭାରତର ଏହି ଅମୃ ତ
ଯାତ୍ରାରେ ପୃ ଷ୍ଠଭୂମି ହ�ୋଇଛି..।

ରା

ଷ୍ଟ୍ରବାଦକୁ ପ୍ରେରଣା ଭାବେ, ଅନ୍ତୋଦୟକୁ ଦର୍ଶନ ରୂପେ ଏବଂ ସୁଶାସନକୁ
ସମନ୍ତ୍ରଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଶକୁ ନୂ ଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର
ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ରଖିବାର ବିଚାର ନେଇ କ�ୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସମୟବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତିମ ଲ�ୋକ ପାଖରେ ବିକାଶର ରେଣୁ ପହଞ୍ଚାଇ
ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଳଦୂ ଆ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମଜଭୁତ ମୁଳଦୁ ଆ ସହ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ
2047 ମସିହାରେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଯେ
କେବଳ ବିକାଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବିକଶିତ ବର୍ଗକୁ ଉନ୍ନୀତ ହ�ୋଇଥିବ ତା’ ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ନେତୃ ତ୍ୱ
ନେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିବ। ସାଧାରଣତଃ କ�ୌଣସି ବି ସରକାରର ସଫଳତା ସେ କ’ଣ
କଲା ତାହା କହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶେଷ ଲ�ୋକଟି ପାଖରେ ତାହାର ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ, ଏବଂ ସଫଳତା
ପହଞ୍ଚାଇବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥାଏ। ଏହାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର
ଅଲିଭା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ।ି ଏହି ପରିଚୟକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତ ଏହାର 75 ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା
ଦିବସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମୃତ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ନାଁ ଦେଇଛି ଅମୃତକାଳ।
ଏହି କାଳ ଖଣ୍ଡ କେବଳ ଆସନ୍ତା 25ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୀମିତ ତା’ ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ସେବା,
ସୁଶାସନ ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକୁ ପଣ କରି ଭାରତକୁ ନୂ ଆ ଦିଶା ଦର୍ଶାଇବ। ବିଗତ ଆଠ
ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ,
ମଧ୍ୟମବର୍ଗଙ୍କୁ ମଜଭୁତ କରିବା, ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଇ ନାରୀଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବିକାଶର ନେତୃ ତ୍ୱ
ଦେବା, କୃଷକ ମଙ୍ଗଳ ନୀତିଗଡ଼ି
ୁ କ ସହାୟତାରେ ଚାଷର ପ୍ରତିଟ ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା
କରିବା, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶିକ୍ଷା- ର�ୋଜଗାରର ନୂ ଆ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍,ଟି ସାମଜେିକ ନଞାୟକୁ
ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶକୁ ସବୁ ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକାଶଧାରାକୁ
ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ଆଣି ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ କୁ ପ୍ରଥାକୁ ଧରାଶାୟୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିକାଶକୁ
ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୀତି, କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କରାଯାଇଛି। 2014ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନିଜର ପ୍ରତିଟ ି ନୀତି, ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ
‘ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ’କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତାଙ୍କୁ କଠ�ୋରରୁ
ଅତି କଠ�ୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ଭାରତର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ହେଉ
ବା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଜଭୁତ କରିବା ହେଉ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି
ବସୁଧ�ବ
ୈ କୁ ଟୁମ୍ବକମ୍ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ବି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହିତକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ମାନବତାର
କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନେତୃ ତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ କ୍ରାନ୍ତିଠୁ ନେଇ ଖ�ୋଲା ଶୌଚରୁ ମୁକ୍ତି,
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କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

ଜନ୍ମ ଦିବସ ବିଶେଷ: 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଓ ‘ନୂ ଆ ଭାରତ’
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଯେବେଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ
ଗ�ୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯଥେଷ୍ଟ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ହ�ୋଇଛି
ତାହା ହେଲା- ‘ନୂଆ ଭାରତ’। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦ
ପଛରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ ରହିଛ?
ି
ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ
ଭାରତ ଏକ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ କୁ ପାଥେୟ କରି
ଆସନ୍ତା 25 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛ;ି
ତାହାକୁ ଅମୃ ତଯାତ୍ରା ଭାବେ ଅବିହତ
ି କରିଛ…
ି ।

ସ

ମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବେ। ସେ ଗରିବୀ କ’ଣ
ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗରିବୀକୁ ଅନୁ ଭବ କରିଛନ୍ତି, ଗରିବୀରେ
ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାପରେ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ
ସୁବଧ
ି ା ପାଇବା ପରେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁ ଲାଉଛନ୍,ତି
ଯାହା ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛ ି କାମ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ
ଯ�ୋଜନାକୁ ରୂପାୟନ କରିବାର ସବୁ ଦିଗ ସ୍ଥିର ହ�ୋଇଯାଏ
ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯ�ୋଜନାକୁ ଘ�ୋଷଣା ରନ୍।ତି
ଲାଲ୍କିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯ�ୋଜନା ଘ�ୋଷଣା
କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଶତପ୍ରତିଶତ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇ
ଲ�ୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଅନେକ ସମୟରେ ନୂ ଆ ଭାରତର

କ�ୋଭିଡ୍ ଟିକା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ
ରଖିବା, ରପ୍ତାନୀରେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ଭଳି ଏମିତ ି
ଅନେକ ସଫଳତା, ଯେଉଁଗଡ଼ି
ୁ କୁ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଓ ନିୟତି ଉପରେ
ଭରସା କରି ହାତ ଟେକି ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପେ ହାସଲ
କରାଯାଇପାରିଛ।ି ଅନ୍ମ
ତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସେବା ଓ ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ
ପହଞ୍ଚାଇବା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟବଦ୍ଧ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା,
ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଏସବୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଶାସନକାଳର ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗ�ୋଟିଏ
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ନବନିର୍ମାଣ କଥା କହିଥାଆନ୍,ତି ଆଉ ଏହା ପଛରେ ଏକ କାରଣ
ଅଛି। ସେତେବଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷୀ ଭାବେ ପରିଚତ
ି ଥିବା ଭାରତକୁ
ଅନେକଥର ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍।ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଥିଲା ଭାରତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁ ଣ୍ଠନ କରିବା। ଦେଶ ଏହାଦ୍ୱାରା
ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଛ।ି କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତ ି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ
ଭୁଲି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଭ୍ୟତାସଂସ୍କୃତକ
ି ୁ ନଷ୍ଟ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ | ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତରି େ
ସ୍ୱଭାବିକ ଭାବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ‘ନୂ ଆ ଭାରତ’ କ’ଣ
ଯାହା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ, ଭାରତ
15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହ�ୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହ�ୋଇଥିଲା।
ସ୍ୱାଧୀନତାର 67 ବର୍ଷ ଯାଏ, 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ
ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲେ। ବାସଗୃହ ହେଉ
ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବଧ
ି ା,ଏକ ବୃହତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏଥିରୁ

ଗ�ୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉପେକ୍ଷିତ, ନିର୍ଯାତିତ ବର୍ଗଙ୍କ ଲାଗି
ଯ�ୋଜନା ଆପଣାଇ ତାଙ୍କ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସାମାଜିକ
ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁ ହେଁ ଏହାଦ୍ୱାରା
ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ସାଙ୍ଗକୁ ଦିନକୁ
ଦିନ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସଫଳତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ
କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ବେଳେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କ�ୌଣସି
ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତ ି ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାରୁ ପଛରେ ନପଡ଼ୁ। ଏଥିଲାଗି ବିଗତ
କିଛ ି ବର୍ଷରେ ଜନକଲ୍ୟାଣରୁ ଜଗତକଲ୍ୟାଣ ବିଚାର ପ୍ରାଥମିକତା ହ�ୋଇଛି।

କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

ମ�ୋ ସରକାରର କାମ କରି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା।
ଏବେ ଅଟକିବା, ଲଟକିବା ବା ଭଟକିବା
ହେବନାହି।ଁ ଏବେ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପିଦେବା
ସଂସ୍ କୃତି କୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ନିଜର
ପ୍ରତିଟି ମିଶନ, ପ୍ରତିଟି ସଂକଳ୍ପକୁ ଲ�ୋକଙ୍କ
ସହଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ବଞ୍ଚିତ ହ�ୋଇଥିଲେ। ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ
ଶେଷ ହ�ୋଇପାରୁନଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାର ବଢବ
଼ି ାରେ
ଲାଗିଥିଲ। ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନାଲି ଫିତା, ପ୍ରଗତିର ବାଧକ ହେଉଥିଲା।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ରୀକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋଚନା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ରୀକରଣ ଦିଗରେ କ�ୌଣସି ମିଳତ
ି ପ୍ରୟାସ
କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତରି େ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା: 'ଚଲ୍ତା ହ�ୈ, ଚଲନେ ଦ�ୋ’,
କୁ ଛ ନେହିଁ ହ�ୋ ସକତା, ଆଡଜଷ୍ଟ କର ଲ�ୋ।
ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 65 ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି 35 ବର୍ଷରୁ
କମ୍ ଯୁବକ। ସେହିପରି ଜନସଂଖ୍ୟାର 50 ପ୍ରତିଶତ 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍
ବୟସର। ସାଧାରଣଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆଶା ହେଉଛି
ଦେଶକୁ ନୂ ଆ ଶିଖର ପହଞ୍ଚାଇବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଏହି ଯୁବ
ଭାରତର ଯୁବ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁ ଝଛ
ି ନ୍।ତି
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂ ତନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିବାକୁ 'ନୂ ତନ ଭାରତ'ର
ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିକୁ ଗ୍ରହଣ
କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ନେତା ଏହା କରିନାହାଁନ୍।ତି ଏହି କାରଣରୁ
ଦେଶରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହା ଘଟିଥିଲା ଯେ ସମାଜର ସୀମାନ୍ତରେ
ଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ।
'ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ' କେବଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର ନୁ ହେଁ ବରଂ ସେ ଏହାକୁ ନିଜ
ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ କଠ�ୋର ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ।
ଉରି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ବାଲାକ�ୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଭାରତର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା
ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯେ କ�ୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ ବ�ୋଲି ଏକ
ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଥିବା ଆତ୍ମ

ଏହି କାରଣରୁ ଅମତ
ୃ କାଳରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ଯ�ୋଜନାର ଫାଇଦା
ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଯତ୍ନବାନ ରହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଏକ ମଜଭୁତ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ
ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଆସନ୍ତା ପଚିଶ ବର୍ଷକୁ ଅମୃତ କାଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନୂ ଆ
ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍।ତି ଏହାକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଜନଗଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ କରିଛ।ି ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷଭିତରେ ଅନେକ
ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଅନେକ ଅଭିଯାନ ଏମିତ ି
ରହିଛ,ି ଯାହାର ମୂଳରେ ରହିଛ ି ବ୍ୟବହାରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଏହା

ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱକୁ ନିଜ ନିଜ
ନଜରରେ ଦେଖି ଥାଆନ୍ତି। କିଏ
ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସମାଜ ସେବକ ରୂପରେ
ଦେଖେ, ତ ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଜଣେ ଦୃ ଢ଼
ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଜଭୁତ ନେତା
ଭାବେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ
ସଂସ୍ କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରି ଚୟ
କରାଉଥିବା ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଭାବେ
ଦେଖେ ତ ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଯ�ୋଗ
ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚରେ
ପ୍ରତିଷଠିତ
୍ କରି ଥବ
ି ା ଭାରତମାତାର
ସୁପତ୍ର
ୁ ଭାବେ ଦେଖିଥାଏ।
ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍
ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ନଜର ଆସନ୍ତି, ତ
ଆଉ କାହାକୁ ଗରି ବଙ୍କୁ ଘର ଏବଂ
ସେହି ଘରକୁ ବିଜଳ
ୁ ି, ପାଣି, ଗ୍ୟାସ,
ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଆୟୁ ଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼
ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଥିବା ଅଥବା ଗରି ବଙ୍କ
ଉଦ୍ଧାରକ ଭାବେ ଦୃ ଶ୍ୟମାନ ହୁ ଅନ୍ତି।
ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ
ନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍।ତି
ତାଙ୍କର ବିର�ୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ
ଆଦ�ୌ ସୁଯ�ୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଶ ସମ୍ଖ
ମୁ ୀନ
ହେଉଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଯ�ୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା
ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି।

କରିବା କେବେ ନେତୃ ତ୍ୱ ଲାଗି ସହଜ ହ�ୋଇ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲ�ୋକ ନୀତିକୁ
ନିଜର ପଣ କରି ସେବାବ୍ରତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ଦିଗରେ
ସାର୍ଥକ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଵଚ୍ଛତା
ହେଉ ବା କ�ୌଣସି ସରକାରୀ
ସ୍
ଯ�ୋଜନାରେ ଜନଗଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳଛ
ି ।ି ଏବେ
ଏକ ନୂ ଆ ବିଚାର ସହ ଭାରତ ଅମୃତଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି

ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ଲୋଗାନ, ପରବ
ି ର୍ତ୍ତନର ବାହକ

ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଭିତରେ ଗ�ୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛ ି ଯେ, ସ୍ଲୋଗାନଗୁଡ଼ିକ
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କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ
ଛୁ ଉଥି
ଁ ବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମେଦୀ ସରକାର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବିକାଶକୁ ଆଧାର
କରି ସ୍ଲୋଗାନକୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। କ�ୌଣସି ବି ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଏଠାରେ
ଆକସ୍ମିକ ନୁ ହେ।ଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ‘ ବର୍ଷ ଏକ,
ଆରମ୍ଭ ଅନେକ’। ଆଉ ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ବର୍ଷରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଆସିଲା, ‘ ମ�ୋ ଦେଶ
ବଦଳୁ ଛ,ି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ’ି । ସଫଳତାର ତୃ ତୀୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଳିବା ବେଳେ
ତଥା ବିମଦ୍ରୀ
ୁ କରଣ ବର୍ଷରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ‘ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ , ବିଶ୍ୱାସ
ରହିଛ…
ି । ଚତୁ ର୍ଥ ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ସ୍ଲୋଗାନ୍
ରହିଥିଲା ‘‘ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଠିକଣା ବିକାଶ’.. ।
ଯେତେବେଳେ ‘ସବ୍କା ସାଥ, ସବ୍କା ବିକାଶ ଏବଂ ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ’
ସ୍ଲୋଗାନ ମ�ୌଳିକ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା, ସେତେବଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ୍ କିଲ୍ଲାର
ପ୍ରାଚୀରରୁ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଆହୁ ରି ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ନୂ ଆ ସ୍ଲୋଗାନ
ଦେଲେ ‘ ସବୁ କା ସାଥ, ସବ୍କା ବିକାଶ, ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ, ସବ୍କା ପ୍ରୟାସ’।
ବିଗତ ବର୍ଷଗଡ଼ି
ୁ କରେ ଭାରତ ଦ୍ରୁ ତ ବିକାଶ ହାସଲ କରିଛ ି ଆଉ ନିକଟରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍,ତି ସରକାରଙ୍କ ଆଠବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ସେବା, ଉତ୍ତମ
ଶାସନ ଓ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି।

ଅମୃ ତ ସଂକଳ୍ପ: ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଓ ଜନ ଭାଗିଦାରୀ

ଦେଶର କ�ୌଣସି ବି କ�ୋଣରେ କ�ୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତ ି ବିକାଶ
ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଦୂ ରରେ ନରହିବେ ତାହାକୁ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା
ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଜନଭାଗିଦାରୀ
ଅର୍ଥାତ୍ ସବ୍କାସାଥ, ସବ୍କା ବିକାଶ, ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ, ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସର
ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କହନ୍ତୁ କି ଡିଜଟ
ି ାଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ,
ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ଭ�ୋକାଲ୍ ଫର ଲ�ୋକାଲ ପ୍ରଭୃତି
ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଟିଏ ଯ�ୋଜନା ନୁ ହେଁ ବରଂ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ
ହ�ୋଇଗଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ହେଉଛି ଲ�ୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁ ଝବ
ି ା। ସେ ସବୁ ବେଳେ ସେ ସରକାର
ହେଉ ବା ରାଜନୀତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ�ୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ
ଲ�ୋକଙ୍କ ବିଚାର ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହେବା ଲାଗି ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ
ଏହିଭଳି ଅଧ୍ୟନ ପୂରା ହ�ୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇ
ତାହାକୁ ସଫଳ ରୂପ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିଗତ
କିଛ ି ବର୍ଷରେ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କ�ୋଭିଡ୍ ସମୟ ସାମ୍ନାକୁ
ଆସିବା ସ୍ୱଭାବିକ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ
ଏମିତ ି ଯ�ୋଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ତାହା ଲ�ୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁ ଇଥି
ଁ ଲା ଓ ଲ�ୋକେ
ଏହାକୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରି ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ
କରିଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେତେବଳେ ଲ�ୋକେ ଘରେ ବନ୍ଦ
ଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ସୀମିତ ସମ୍ବଳରେ ସେ କିପରି ପରିସ୍ତ
ଥି କ
ି ୁ ମୁକାବିଲା
କରିବ ଏବଂ ଏହି କଠ�ୋର ସମୟରୁ ମୁକୁଳବ
ି ତାହାଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଏଣୁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ 25 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ
26 ମାର୍ରଚ୍ଚ େ 1.7 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ତ
ଥି କ
ି ୁ ଆଖରେ ରଖି ଲ�ୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା
ଅନୁ ସାରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ଓ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଏକ ପରିଚୟ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମାଜର ଏହି ବିକାଶ
ଯାତ୍ରାରେ କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ନ, ବର୍ଗ, ଭୂଭାଗ ବା ଦେଶର କ�ୌଣସି କ�ୋଣ
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ଅମୃତଯାତ୍ରା ଓ ନୂ ଆ ଭାରତ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଦେଶ କେମିତ ି ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ
ଦେଶ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରା
କରିବାକୁ ଏହାର ଉଦ୍ଘୋଷ ରହିଛ ି ‘ଜୟ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ’ ଆଉ ଧ୍ୟଜବାହକ
ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୁବା ଇନ�ୋଭେଟର। ଅମୃତକାଳର ଏହି 25 ବର୍ଷ
ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସିଛ।ି ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଓ ସଂକଳ୍ପସବୁ
ସିଧାସଳଖ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଛି। ଆସନ୍ତା
25ବର୍ଷରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସଫଳତା ହିଁ ହେବ ଭାରତର ସଫଳତା।
ଲାଲ୍କିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଆକାଂକ୍ଷୀ ସମାଜର ଏକ ନୂ ଆ
ଅବଧାରଣା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ। ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଯେ, ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଭରା ସମାଜ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ହ�ୋଇଥାଏ।
କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଶା, ଆହ୍ୱାନ, ସୁଯ�ୋଗ ଏବଂ
ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 60-70ଦଶକରେ ସବୁ ଜ
କ୍ରାନ୍ତିଦ୍ୱାରା ଭାରତ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା, ଆଉ କୃଷକମାନେ
ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ବିଗତ
କିଛ ି ବର୍ଷ ହେଲା ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଭାରତ
ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ।ି ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେୁ ବା ଡିଜଟ
ି ାଲ୍,
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା କ୍ଷମତାର ପରିଚୟ, କୃଷି ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷା
ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଧୁନକ
ି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା
ପ୍ରତି ଦିନ ନୂ ଆ ସୁଯ�ୋଗ ନେଇ ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଉଛି। ଡ୍ରୋନ
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି, ଟେଲି କନ୍ସଲ୍ଟେସନ୍, ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ, ଭର୍ଚୁଆଲ୍
ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ, ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାଠାରୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ
ଯାଏ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ।ି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିକୂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ନୂ ଆ ନୂ ଆ
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଉପରେ ଯୁବକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି
ଜଳସେଚନ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାଲାଗି ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ
ଉନ୍ମୋଚନ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ପଛରେ ପଡ଼ି ନଯାଉ, ବଞ୍ଚିତ ନରହୁ । ବିକାଶ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଦେଶର ଅନେକ ପଛୁ ଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷ
ହେଲା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତ ହେଉ ବା ଜମ୍ମୁ କଶ୍ଭୀର, ଲଦାଖ
ତଥା ପୂରା ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଅଥବା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭୃତି ଭବିଷ୍ୟତରେ
ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ତ ବଡ଼ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍,ଟି ସଡ଼କ, ନିଯକ୍
ୁ ତି
ଭିତ୍ତିକ ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ହେଉ, ଗାଁ-ଗାଁରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍
ଫାଇବର ବିଛାଇବା ହେଉ, ନବସଜ
ୃ ନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଯୁବା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ
ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରି
ଦେଶ ଆସନ୍ତା 25 ବର୍ଷକୁ ଅମୃତ କାଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ଅମୃତ
ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଲମିତ ି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ଯେଉଁଗଡ଼ି
ୂ କ ଏହି
ଅମୃତ ଯାତ୍ରାର ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସାଜିଛନ୍ତି…।n
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ବିପଦକୁ ସୁଯ�ୋଗରେ ବଦଳାଇ

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ରାସ୍ତାରେ ଭାରତ

ଯେତେବେଳେ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ମହାମାରୀର ଭୟ ସବୁ ଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 12
ମଇ 2020ରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏକବଂି ଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଭାରତର ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
କରବ
ି ା ବିଷୟରେ କହଥି
ି ଲେ। ଏଥିଲାଗି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ପାଇଁ
ଆଇନଗତ ପ୍ରତବ
ି ନ୍ଧକ ହଟାଇ 20 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାର
ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଆକଳନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ।
n

n

n
n

n

n

ଭାବେ 21 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ସହିତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ
ବଡ଼ ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ରାଷ୍ଟ୍ର।ଗହମ ଏବଂ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃ ହତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ତୃ ତୀୟ
ବୃ ହତ୍ତମ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ କଫି ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶ୍ୱର
ସପ୍ତମ ବୃ ହତ୍ତମ ଦେଶ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ରପ୍ତାନି 600 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 20212022 ମସିହାରେ ମ�ୋଟ ରପ୍ତାନି 674 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ
ପହଞ୍ଚିଛ,ି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରାୟ 420 ବିଲିୟନ
ଡଲାର ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ସେବା ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ ହେଉଛି
254 ବିଲିୟନ ଡଲାର।
2021-22ରେ 5.5 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ମ�ୋବାଇଲ୍ ରପ୍ତାନୀ।
2013ରେ ଦେଶରୁ 124 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମହୁ ରପ୍ତାନି
ହ�ୋଇଥିଲା, ଯାହା 2022ରେ 309 କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ବିଶ୍ୱରେ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରସ୍ଥା ନ ଅଷ୍ଟମ
ଥିବାବେଳେ ରପ୍ତାନିକାରୀଭାବେ 9ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛ।ି
2021-22 ମସିହାରେ 70 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଗହମ, 1 ବିଲିୟନ
ଡଲାର୍ କଫି ରପ୍ତାନୀ ହ�ୋଇଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ଚିନ ି ରପ୍ତାନି
କରୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃ ହତ୍ତମ ଦେଶ ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ 6 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି,
2021-22ରେ 314.51 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ।

ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଭାରତର ଶତାବ୍ଦୀରେ
ପରି ଣତ କରି ବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ବା ପାଇ ଁ
ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍
ଏବେ ଗର୍ବର ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
କରି ବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ଜଗତୀକରଣ
କରି ବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବାର ସମୟ ଆସି ଛ।ି ”
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

ଖଦୀ ଏକ ଫ୍ୟାଶନ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରି ଣତ
2003ରେ ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଖଦୀ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା
ପାଇଁ 'ଖାଦୀ ଫର୍ ନେସନ୍' ଏବଂ 'ଖଦୀ ଫର୍ ଫ୍ୟାଶନ୍' ସ୍ଲୋଗାନରେ
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ହେଲେ ଏଥିରେ 'ଖଦୀ ଫର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍'ର ରିଜ�ୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଯ�ୋଡ଼ି
ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। ଖଦୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ
ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଖଦୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା
ଖଦୀ ଟପ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଲା। ଗତ 8 ବର୍ଷରେ ବିକ୍ରି 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି
ପାଇଲା। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଖଦୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମ�ୋଦ୍ୟୋଗ
କାରବାର 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି ଅଢ଼େଇ କ�ୋଟି ନୂ ଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି
ହ�ୋଇଛି।

PPE କିଟ୍ ଏବଂ N-95 ମାସ୍କ: ଶୂନରୁ ଶିଖର
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଯେତେବେଳେ କ�ୋଭିଡ -19 ଆସିଲା, ଦେଶରେ PPE କିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ
ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଚୀନ୍ ପରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ
ବୃ ହତ୍ତମ PPE କିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। PPE ବଡି କଭର ଉତ୍ପାଦନ
କ୍ଷମତା ଦ�ୈନକ
ି 4.5 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛ ି ଏବଂ N-95 ମାସ୍କର ଉତ୍ପାଦନ
କ୍ଷମତା ଦିନକୁ 32 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022
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ଆଧୁନକ
ି ଭି ତ୍ତିଭୂମି

ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ବିକାଶରେ ନୂ ତନ ଆରମ୍ଭ

02

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରିଜ ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ
କରୁ, ଆମେ କେବଳ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମକୁ
ସଂଯ�ୋଗ କରୁନାହୁ ,ଁ ଆମେ ସଫଳତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା,
ସୁଯ�ୋଗ ସହିତ ଆଶା ଏବଂ ସୁଖ ସହିତ ଆଶାକୁ
ଯ�ୋଡ଼ିଥାଉ।-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସମସ୍ୟା ସହ ସଂଗ୍ରାମ
କରି ଆସୁଥ ିବା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ କେବଳ
ସର୍ବାଧ ିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯ�ୋଗ କରାଯାଉନାହି, ଁ ବରଂ
ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମାଗତଭାବେ
ନୂ ତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।

n

2013-14
2020-21

ଲକ୍ଷ୍ୟ
(କିଲ�ୋମି ଟର ପ୍ରତିଦିନ)

ଦେଢ଼ଗୁଣା ବଢ଼ିଲା
ଜାତୀୟରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ
2013

2020-21

91,287 1,41,345

n

12
37
50

ଦେଶର 99% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ
ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲା
2013

2020-21

3,81,315 7,05,817

n

n

(କିଲ�ୋମି ଟର ପ୍ରତିଦିନ)

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣରେ
ତିନଗ
ି ଣ
ୁ ା ବୃଦ୍ଧି

ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ହାରାହାରି
ବେଗରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି
65,000 କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବା
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନେଟୱାର୍କର
ବିକାଶ ଚାଲିଛ ି
550 ଜିଲ୍ଲା 4 ରୁ ଅଧିକ ଲେନ୍
ବିଶଷ୍ଟ
ି ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ
କରିଡରଗୁଡକ
ି ସଂଖ୍ୟା 6 ରୁ
50 କୁ ବୃଦ୍ଧି
194 ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ

8,000

n

ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ଗତିକୁ ନୂ ଆ ଶକ୍ତି
ଏହା ହେଉଛି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷ, ଅମୃତକାଳ। ଏକ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ସହିତ, ଆମେ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ
ପାଇ ଁଭାରତର ଭି ତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ
ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଭାରତର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛି- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ସାଗରମାଲା
ଅଧୀନରେ ସମାପ୍ତ
n

n

ପ୍ରାୟ 27 ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, 25 ରୁ ଅଧିକ
କାମ ଚାଲିଛ ି
9,367 ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାତୀୟ
ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇପଲାଇନ
ଯ�ୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏହାର
ମୂଲ୍ୟ 142 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ। 2,444 ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ
ଆରମ୍ଭ ।

କିଲ�ୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ସଡ଼କ
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଭରତମାଲା
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ, 11
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ କାମ ଜାରି
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ପ୍ରଗତିରୁ
ମିଳିଲା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ
ଶକ୍ତି

03
n

n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ
ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସକ୍ରିୟ
ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି 'ପ୍ରଗତି'
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
ଏହା ଏକ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଆଧାରିତ ମଲ୍ଟି
ମ�ୋଡାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ ସଶକ୍ତ ହ�ୋଇଛି।
ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା
କରନ୍।ତି
'ପ୍ରଗତି'ର 40 ଟି ବ�ୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀ ନିଜେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର 320 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍।ତି

ଏବେ ଅଟକୁ ନାହି,ଁ ଭଟକୁ
ନାହି ଁକି ଲଟକୁ ନାହି ଁପ୍ରକଳ୍ପ
ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରି ଉଦାହରଣ
ସୃ ଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପଡ଼ିରହିଥିବା ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ୁ
ଶେଷ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶମଳ
ୂ କ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ ସମୟରେ
ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କୁ ହନ୍ତି –
ଆମେ ଯେର୍ଉ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଳ
ୂ ଦୁ ଆ ପକାଉ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଉ। ଏହା
ଅହଂକାର ନୁ ହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ।
ପ୍ରକଳ୍ପ

ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ

ଉଦ୍ଘାଟନ

ଅଟଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ	

2002

2020

କାଶି ରେଳ ବ୍ରିଜ୍

2003

2020

ପେରି ଫେରାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ	 2003

2018

ବିଦର-କଲବୁର୍ଗୀ ରେଳଲାଇନ 2000

2017

ପାକୟ�ୋଙ୍ଗ ଏୟାରପ�ୋର୍ଟ	

2008

2018

ପାରାଦୀପ ରି ଫାଇନାରୀ

2002

2016

କ�ୋଲ୍ଲମ ବାଇପାସ୍

1972

2019

ସର୍ଜୁ କେନାଲ୍ ଯ�ୋଜାନ

1978

2021

ଗ�ୋରଖପୁର ସାର କାରଖାନା 1990 ରେ ବନ୍ଦ

n

n

ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପରେ ପାଇପ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗାତ
ଖ�ୋଳିବା କିମ୍ବା କେବୁ ଲ୍ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାସ୍ତା
ଖ�ୋଳିବା, ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସମନୟ
୍ୱ ର ଅଭାବକୁ
ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏସବୁ ରେ ପ୍ରତିଟ ି ଭାରତ ଅନେକ ଦିନ
ଧରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ।
ଏହି ସମନୟ
୍ୱ ର ଅଭାବକୁ ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରେ 107 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ଗତିଶକ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଆରମ୍ଭ କରି 16 ଟି

2021ରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସଂଯ�ୋଗ
କରିଛନ୍ତି।
n

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତ୍ତିଭୂମି
ପ୍ରକଳ୍ପ ‘ଗତିଶକ୍ତି’ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ 25000 କିଲ�ୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, 60 କିଲ�ୋମିଟର ର�ୋପୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରେଳ
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 'କବଚ୍', 100 କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ
ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି।
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ଉନ୍ନତ ଜଳମାର୍ଗ

ପାଣି ଉପରେ ବିକାଶର ନୂ ଆ ଛବି

05

ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ବ
ୂ ରୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପର୍ବ
ୂ ଭାରତରେ ଜଳମାର୍ଗ
ଥିଲା ପରିବାହନର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ରେଳପଥର ବିକାଶ
ହେତୁ ଏହାରଉପଯ�ୋଗ କମିଲା। ହେଲେ ଏହି ଜଳ ମାର୍ଗରେ
ପରିବହନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ଓ ସହଜ
ରହିଆସିଛ।ି ଏଣୁ ଭାରତ ସରକାର 2014 ପରେ ଏହି
ଜଳମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। 2014
ପର୍ବ
ୂ ରୁ ଦେଶରେ 5ଟି ଜଳମାର୍ଗ ଥିଲା। ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷ
ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ 106
ହ�ୋ ଜଳମାର୍ଗକୁ ସଚ
ି କରାଯାଇଛି।
ୂ ତ
n

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳମାର୍ଗ-1

1390

କିମି. ହଳଦିଆରୁ
ବାରାଣସୀ

n

ପ୍ରାୟ

4634
କ�ୋଟି

2015ରେ, ଭାରତର ସରକାର ଦେଶର ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର
ତଟର ଲାଭ ଉଠାଇବା ତଥା ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଯ�ୋଡ଼ିବା ଲାଗି
ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ‘ସାଗରମାଳା’ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
2016ରେ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ଅଧିନିୟମ 2016
ପାରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଜଳମାର୍ଗ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 2016ରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍
ଭାବେ ବାରାଣସୀରୁ ଏକ ମାରୁତି କାର୍ର ବ�ୋଝ ହଲଦିଆ
ପାଟାଯାଇଥିଲା।

ବ�ୋଗି ବଲ
ି ୍ ବ୍ରିଜ୍
ଆସାମ- ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
ଭି ତରେ ନୂ ଆ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ
ଏହା କେବଳ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ଏହି
ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଯ�ୋଡ଼ୁଥିବା
ଏକ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସାମ ଓ
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭି ତରେ ଦୂ ରତା ହ୍ରାସ
ପାଇଛି ଆଉ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ
ମୁକ୍ତି ମିଳିଛ।ି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ସହଜ
ହ�ୋଇଛି।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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4.94 କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବା ବ�ୋଗିବଲ୍
ି ବ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଧେମାଜିରୁ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୂ ରତା
ମାତ୍ର 100 କିଲ�ୋମିଟର ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ପ୍ରଥମେ ଏହା 500 କିଲ�ୋମିଟର ଥିଲା,
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସମୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା। ଏହା ଦେଶର ସବୁ ଠାରୁ ଲମ୍ବା ରେଳ
ଏବଂ ସଡ଼କ ବ୍ରିଜ୍। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଦାବି 1965ରେ ଆସିଥିଲା। 30 ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା
ସିମେଣ୍ଟ ସହ ଏଥିରେ 125 ମିଟରର 39ଟି ଗାର୍ଡ଼ର ଲାଗିଛ।ି
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ଚିନାବ ବ୍ରିଜ୍

ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ
ରେଳ ବ୍ରିଜ୍
ଲମ୍ବା

1315
ମିଟର

ପ୍ରାୟ

27,949

କ�ୋଟି ଟଙ୍କା

359 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଚିନାବ ଆର୍କ ବିଶ୍ୱର
ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ରେଳ ବ୍ରିଜ୍। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା
ପ୍ୟାରି ସ ୍ ଆଇଫଲ୍ ଟାୱାରଠୁ 35 ମିଟର
ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ।

28,660

ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତରେ
ତିଆରି ଏହି ବ୍ରିଜର ଓସାର 13
ମିଟର ଆଉ ଏହା 120 ବର୍ଷରୁ
ଅଧିକ ଆୟୁ ଷ ବିଶଷ୍ଟ
ି ।

ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମଥର
ପାଇ ଁଡିଆର୍ଡିଓ
ସହାୟତାରେ
ଏହି ବ୍ରିଜ୍କୁ
ବିସ୍ଫୋଟକ ନିର�ୋଧି
କରାଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ ରେଳ 5 ଏପ୍ରି ଲ 2021 ରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଚେନାବ
ନଦୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ
କରିଛ।ି ଇଞ୍ଜି ନିୟରିଂ ପ୍ରବୃ ତ୍ତିର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ, ଏହି ସେତୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରେ । ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟାର ଦୂରତା କିଛ ି ମିନ ିଟରେ ଶେଷ ହ�ୋଇପାରିବ।
ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି
ଇଞ୍ଜି ନିୟରି ଂ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଭାରତର ବଢଥ
ି ା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହି,ଁ
଼ୁ ବ
ବରଂ ଦେଶର ପରି ବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍ କୃତିର
ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର
ପାଇ ଁଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆରମ୍ଭ

ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁ ତ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ,
ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦଦିଆଯିବାରୁ ଭାରତ କ୍ରମଶଃ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ ଅସ୍ତ୍ର କ୍ରୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର
ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରତିଛବି ଭାଙ୍ଗି ବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
କରିବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା।
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ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ନୀତି 2016ର ଘ�ୋଷଣା ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ଉପକରଣ କ୍ରୟରେ ମ�ୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ
ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା |
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 310 ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ ବା ସିଷ୍ଟମର
3 ଟି ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା
ଉତ୍ପାଦର ଆମଦାନୀ ସୀମିତ ରହିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ
ଦେଶରୁ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ବଜେଟରେ 68%
ରାଶି ଘର�ୋଇ ବଜାରରୁ କ୍ରୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି |
48,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ତେଜସ କ୍ରୟକୁ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଲଘୁ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନଙ୍କୁ
ସଂଯ�ୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ । ମେକ୍
ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧୀନରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆସେସ�ୋରିଜ୍
ତିଆରି ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ସଂକଳ୍ପରେ, ମୁ ଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର
ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛ,ି ଯେଉମାନେ
ଁ
ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବର ଗଛରେ ପରି ଣତ କରି ବାକୁ
ଯାଉଛନ୍ତି, ମ�ୋର ସେନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଣାମ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 2 ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିଡର। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀରେ 212% ହ୍ରାସ ।

ସୀମାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭି ତ୍ତିଭୂମି

ଫଳସ୍ୱରୂପ

25

9,116
2019-20

ଶୀର୍ଷ ହତିଆର ରପ୍ତାନକାରଙ୍କ ଭି ତରେ
ଭାରତ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁସାମିଲ୍।

8,435
2020-21

12,815
2021-22

ସଂଖ୍ୟା କ�ୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ

ଅନେକ ଦେଶ ତେଜସ୍ ବିମାନ କିଣବ
ି ାକୁ ଆଗ୍ରହ
ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଫିଲି ପାଇନ୍ସ ପରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯ�ୋଗାଇବ।

ବ୍ରିଜ୍

ସଡ଼କ

2008-14
4700
2014-20
14953

2008-14
3600 କି.ମି.
2014-20
7220 କି.ମି.

ଅଗ୍ନିପଥ ଯ�ୋଜନାରୁ ସେନାକୁ ମିଳିବ ଯୁବ ଉତ୍ସାହ
n

n

n

ସମୟସହ ତାଳଦେଇ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ
ଆହୁ ରି ମଜଭୁତ କରିବା, ବ�ୈଷୟିକ
ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ ଏବଂ ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ସହିତ
ଯୁବ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଅଗ୍ନିପଥ ଯ�ୋଜନା
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।
ଅଗ୍ନିପଥ ଯ�ୋଜନାରେ ଅଗ୍ନିବୀର
ହେବାଲାଗି 17.5 ବର୍ଷରୁ 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ |
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ହେତୁ , ଗତ 2 ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି କାରଣରୁ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ସୁଯ�ୋଗ ଦେବା
ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 2 ବର୍ଷର
ବୟସ ସୀମା କ�ୋହଳ କରାଯାଇଛି।
ନିଯୁକ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ
ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ
3.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେନାରେ ସେବା କରିବାକୁ
ପଡ଼ିବ। ଚାରିବର୍ଷର ସେବା ପରେ 25
ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ
ଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ। 4
ବର୍ଷରେ ଅବସର ନେଇଥିବା ଆଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ
11.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେବାନିବୃତ୍ତ ରାଶି
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

n

ସି ଡିଏସ୍ ଗଠନ ଗ�ୋଟିଏ ରାଙ୍କ୍ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଗ�ୋଟି ଏ ପେନ୍ସନ୍
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜେନେରାଲ୍ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ
ସିଡଏ
ି ସ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

n

ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ବ୍ୟତୀତ ୱାନ ରାଙ୍କ
ୱାନ ପେନ୍ସନ୍କୁ ଲାଗୁ କରିବା ମ�ୋଦୀ
ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଐତିହାସିକ
ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗତ 43 ବର୍ଷ ଧରି
ଅଟକି ରହିଥିଲା ।
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ଉରି ସର୍ଜିକାଲ୍ ଏବଂ ବାଲାକ�ୋଟ

ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍
n

n

n

18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016ରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ
ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଉରିରେ ଥିବା ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ
ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ 18 ଜଣ
ସ�ୈନକ
ି ସହିଦ ହ�ୋଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ
ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତିରେ
ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃ ତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ) ରେ
ପ୍ରବେଶ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡରେ ସର୍ଜିକାଲ
ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ
ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ
ଶିବର
ି କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା।

09

ଫେବୃ ଆରୀ 14, 2019ରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ
ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପୁଲୱାମା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ
ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି
ଆକ୍ରମଣରେ 40 ଜଣ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ସହିଦ
ହ�ୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହ�ୋଇଥିଲେ
ପ୍ରାୟ 12 ଦିନ ପରେ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନାର ସାହସୀ
ବୀରମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପାଖତୁ ନଖୱା
ପ୍ରଦେଶର ବାଲାକ�ୋଟରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ,
ଯେଉଁଥିରେ ବାଲାକ�ୋଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜ�ୈଶ-ଏମହମ୍ମଦର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁ ଚି ରହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନେକ
ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହ�ୋଇଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ, 1971
ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ
କରିଥିଲା।

ମହତ୍ତ୍ୱ
ଭାରତ ନିଜର ସାମରି କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅନୁ ଭବ
କରାଇଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଉଚିତ
ଜବାବ ଦେବା ପାଇ ଁଭାରତ ସକ୍ଷମ।

ମୁ ଁ ଏ ମାଟି ଛୁଇ ଁଶପଥ କରୁଛି, ମୁ ଁ କେବେ ଦେଶକୁ ନଇବାକୁ
ଁ
ଦେବିନ।ି ମୁ ଁ ଏ ମାଟି ଛୁଇ ଁ
ଶପଥ କରୁଛି ମୁ ଁ କେବେ ଏ ଦେଶକୁ ଧ୍ୟଂସ କରି ବାକୁ ଦେବିନ।ି ମ�ୋର ସଂକଳ୍ପ ଯେ, ଭାରତ
ମାତାର ମୁଣ୍ଡ ନୁ ଆଇବାକୁ
ଁ
ଦେବ ନାହି।ଁ ମ�ୋ ଦେଶ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ
ଜିତବେ
ି । ମ�ୋତେ ଏ ମାଟିର ଶପଥ, ମୁ ଁ କେବେ ଦେଶକୁ ନଇବାକୁ
ଁ
ଦେବିନ।ି "
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (ବାଲାକ�ୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ ରାଲି ରେ)
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ଆତଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
2014 ରେ ଦେଶର ଶାସନ ଡ�ୋରୀ ହାତକୁ ନେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 'ଭାରତ ପ୍ରଥମ' ମନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃ ଦୟ ଜିତଥି
ି ଲେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୟେୟ କରି ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶ ଓ ଦେଶର ସୀମାନ୍ତକୁ
ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସହ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଛି…
n

2016 ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ
ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଆତଙ୍କବାଦ
କାରଣରୁ କାହାର ବି ଜୀବନ ଯାଇ ନାହିଁ,
ସେହିପରି କ�ୌଣସି ଆତଙ୍କୀ ବିସ୍ଫୋରଣ
ବା ଆକ୍ରମଣ ହ�ୋଇନାହିଁ। ଭାରତ
ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗଭାବେ
ଗ୍ରହଣ କରିଛ।ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିର�ୋଧରେ
ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ବାମ ଉଗ୍ରବାଦ
ଘଟଣା 53% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, 2015 ରେ
ଏହିପରି 1,089 ଘଟଣା ଘଟିଥିବାବେଳେ
2021 ରେ 509 କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଆତଙ୍କବାଦ ଘଟଣାରେ ହ୍ରାସ
2009		 3574

ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ
2009		 523

2021		

2021		

1723

314

10

ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଉଗ୍ରବାଦର ଭୟ
ବଢ଼ିଚାଲି ଛ।ି ଯେଉ ଁଦେଶ
ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଅସ୍ତ୍ରଭାବେ ବ୍ୟବହାର
କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି
ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁବି
ବିପଦ ହେବ।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଅନୁ ପ୍ରବେଶ ସଂଖ୍ୟା
2018		 143
2019		

138

2020		

51

2021		

34

ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର 76 ତମ ଅଧିବେଶନରେ

11

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର

ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଦୁ ନଆ
ି ର ଯେକ�ୌଣସି
କ�ୋଣରେ ରହିଲେ ବି ସେ ଦେଶର
ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହ�ୋଇଥାଏ। ନୂତନ
ଭାରତର ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ କେବଳ
ନିଜ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଏବଂ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବଧ
ି ାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ,
ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପତ୍ତିରେ ସହାୟତା
ଏବଂ ରିଲିଫ ଅପରେସନ୍ର ନେତୃତ୍ୱ
ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ରୁଷ-ୟୁ କ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ
ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ ‘ଗଙ୍ଗା’ ହେଉ
କିମ୍ବା କ�ୋଭିଡ୍ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ
ଅପରେସନ୍ ‘ବନ୍ଦେ ଭାରତ’ ଏହାର
ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଟିଏ ଉଦାହରଣ।

n

n

n

n

n

n

2014 ରେ ଇରାକ ଏବଂ ସିରଆ
ି ରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହ�ୋଇଥିବା 46 ନର୍ସଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର
କରାଯାଇଥିଲା। ମ�ୋଟ 7000 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ଅପରେସନ୍ ରାହତ୍ ଅଧୀନରେ 4,778 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର
କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଏକ ଫ�ୋନ୍ କଲରେ ସାଉଦି ଆରବ ପ୍ରତିଦନ
ି ସକାଳ 9 ଟାରୁ 11 ଟା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବ�ୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା।
2015 ଭୂକମ୍ପ ପରେ ନେପାଳରେ ‘ଅପରେସନ୍ ମ�ୈତ୍ରୀ’ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ବିଦେଶୀଙ୍କ ସମେତ 5,188 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ
ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
2016ରେ 153 ଜଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। 2020 ଆରମ୍ଭରେ, ଚୀନର
ୟୁହାନଠାରେ କ�ୋଭିଡ୍ ଯ�ୋଗୁ ଫସି ରହିଥିବା 637 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
2020ର କ�ୋଭିଡ୍ ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଫସି ରହିଥିବା 1.83 କ�ୋଟି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ
ଅପରେସନ୍ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ 2.17 ଲକ୍ଷ ବିମାନ ଯାତ୍ରାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
2021 ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ 550 ରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 2022 ୟୁକ୍ରେନ-ଋଷ ଯୁଦ୍ଧ
ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ 22,500 ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର।
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12

ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖନ
ି ଃ
ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟଃ
ସମାଜର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଲ�ୋକଟି ଠିଆ ହ�ୋଇଥିବା
ଗରି ବରୁ ଅତିଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଚିକତ୍
ି ସା ସୁବଧ
ି ା ମିଳୁ,
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବଧ
ି ା ଉନ୍ନତ ହେଉ- କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି
ବିଚାରକୁ ଆଧାର କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଅନ୍ତୋଦୟ ଭାବନାରେ ପିଏମ୍ଜେଏୱାଇ-ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶର 10.74 କ�ୋଟି ଗରିବ ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 50 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପରିବାର ପିଛା ବାର୍ଷିକ 5
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚିକିତ୍ସା ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇବା ଆଉ ଏବେ ଫଳାଫଳ:

18.77

କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟୁ ଷମାନ କାର୍ଡ
15 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି।

n

n

ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.50
କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ ମାଗଣା ଚିକତ୍ସା
ି ପାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମହିଳା।
28000ରୁ ଅଧିକ ବେସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା
ଏହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 1.18 ଲକ୍ଷ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖ�ୋଲାଯାଇଛି।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସର୍ଭେ ଅନୁ ଯାୟୀ, 2013-14 ମସିହାରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମ�ୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର 3.78 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ
କରିଛନ୍ତି। 2017-18 ରେ ଏହା 5.12 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ
ପ୍ରକୃ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ 2020ରେ କ�ୋଭିଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହିତ ଆସିଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ରଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଧାର ପାଇଁ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ
ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷର ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ,
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବଜେଟରେ 137% ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛି।

ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ମିଶନ୍
n

ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ
n

15 ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ ଲାଲ୍କିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
ଏହା ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ଆଧାର କାର୍ଡପରି ଏକ
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ
ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। 25 ଅଗଷ୍ଟ 2022
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାଦ୍ୱାରା 23,50,03,937 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାତା ସୃଷ୍ଟି
କରାଯାଇଛି।
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n

25 ଅକ୍ଟୋବର 2021ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁ ତ କରିବା ପାଇଁ ହ�ୋଇଥିବା ଯ�ୋଜନା
ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଯ�ୋଜନା।
ବ୍ଲକଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 5
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 64 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ହ�ୋଇଛି।
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ, କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ବ୍ଲକ, 17 ହଜାରରୁ
ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସଂକ୍ରାମକ
ର�ୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀ ସମେତ ସମଗ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏକ ନୂ ତନ ଢଙ୍ଗ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।
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883812

605840
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168712
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13.01

ଲକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତରେ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 1951
ରେ ଏହା 61840 ଥିଲା।

834

lଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁଜଣେ ଡାକ୍ତର
ଭାରତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଡବ୍ ଲୁଏଚ୍ ଓ
ଅନୁ ପାତରୁ ବହୁ ତ ଅଧିକ।

34.41

ଲକ୍ଷ ହେଉଛି ଭାରତରେ
ନର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1951 ରେ
ଏହା 16650 ଥିଲା

ଜାତୀୟ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ
106 ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟି-ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ହୃ ଦ୍ର�ୋଗର ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ,
କର�ୋନାରୀ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିର�ୋପଣ ମୂଲ୍ୟ,
42ଟି ଆଣ୍ଟି-କର୍କଟ ଔଷଧ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଜିନ୍ ରେଟିଂ (ଟିଏମଆର),
ଅକ୍ସିମିଟର, ଗ୍କ�ୋମି
ଟର, ମନିଟର, ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଥର୍ମୋମିଟର,
ଲୁ
ନେବୁ ଲାଇଜର, ରକ୍ତଚାପ ମନିଟର ବ୍ୟବସାୟ ଉପେୀ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ
ମାର୍ଜିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 8400 କ�ୋଟି ସଞ୍ଚୟ
ହ�ୋଇଛି।

ଟେଲି ମେଡିସିନ୍
2020ର କ�ୋଭିଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଟେଲି
ମେଡିସନ୍
ି ସେବା ଇ-ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା, 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ
ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘରେ ବସି
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ ପ୍ରତିଦନ
ି ହାରାହାରି 90,000
ର�ୋଗୀ ଏହାକୁ ଉପଯ�ୋଗ କରୁଛନ୍ତି।

ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ

ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ 2030 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରିଥିବାବେଳେ ଭାରତ ଏଥିପାଇଁ 2025 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ।ି ତିନ ି ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ 12 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତାରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।

ସଦ୍ୟ ପରି ସଂଖ୍ୟାନ
ଅନୁ ସାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରତି
1000 ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଦୁ ଇଜଣ ନର୍ସ ରହିଛନ୍ତି।

ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ବେସରକାରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ 50% ସିଟ୍ ଫି ’ ସରକାରୀ
କଲେଜ ଫି ’ ସହ ସମାନ ହ�ୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ
ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ
ନୂ ତନ ଏମ୍ସ ଖ�ୋଲିବା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବକୁ ଦୂ ର
କରିବା ପାଇଁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଆସନ
ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ମ୍ୟାଲେରି ଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତ
ଜୁ ଲାଇ 2017ରେ ମ�ୋଦୀ ସରକାର ଦେଶରୁ
ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ National
Strategic Plan for Malaria Elimination2017-22 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡିଶା,
ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 2016 ରେ, ସରକାର National
Framework for Malaria Elimination
2016-2030 ଜାରି କରିଥିଲେ।

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022

23
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ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା
13

କର�ୋନା ବିର�ୋଧରେ ସବୁ ଠାରୁ
ବଡ଼ ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନ
କେତେବେଳେ - 2020 ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କ’ଣ- କ�ୋଭିଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ
ବିଶ୍ୱଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ କ�ୋଭିଡ
ଟିକା ବିକଶିତ କରି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ
ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି
n

212.50

କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି,
କ�ୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ଅଧୀନରେ 25
ଅଗଷ୍ଟ 2022 ସୁଦ୍ଧା।
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n

n

କ�ୋଭିଡ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 2020ରେ ଟିକା ପାଇଁ
ଏକ ଟାସ୍କଫ�ୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଜେଟରେ 3500
କ�ୋଟିର ପ୍ରାବଧାନ କେବଳ ଗବେଷଣା ଓ ଟିକା ବିକାଶ ପାଇଁ
କରାଯାଇଥିଲା।
ମାତ୍ର 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ�ୋଭାକ୍ସିନ୍ ଓ କେଭିସଲ
ି ୍ଡ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି
ଭାରତ 16 ଜାନୁ ୟାରୀ 2021ରୁ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ
କରିଥିଲା। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଅଭାବୀ
ଦେଶମାନଙ୍କୁ ‘ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମ�ୈତ୍ରୀ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 250
ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଟିକା ଡ�ୋଜ ପଠାଇଛି।
ଆଜି ଭାରତରେ 5 ଟି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ�ୋଭିଡ୍ ଟିକା ଅଛି।
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: କ�ୋଭାକ୍ସିନ୍, କ�ୋଭେସିଲ୍ଡ, କରବେଭାକ୍ସ,
ଜୟାକ�ୋଭ ଡି, ଏବଂ ଜିନ�ୋଭା।
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ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା

କ�ୋଭିଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହଡ଼ି ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁ ତ
ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ବହୁ ତ କମ୍ ଥିଲା। ଏଭଳି କଠିନ ସମୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ପିଏମ କେୟାର ଫଣ୍ଡ
ଜରିଆରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପିଏସ୍ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିଚାଳନା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଅମ୍ଳଜାନ
ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଦୃ ଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ
ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦେଶରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦେଶରେ 10 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।

14

n

n

- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

15

କ�ୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦେଶର
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ଯାୟୀ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ
ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା
ପାଇଁ 4,755 MT କ୍ଷମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି ମ�ୋଟ
4,115 ପ୍ରେସର ସ୍ଵିଂଗ ଆଡସର୍ପସନ୍ (
ପିଏସ୍ଏ) ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା।

1,225

ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଅନ୍ତର୍ଗତ

ପିଏସ୍ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା
କରି ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ।

ସଙ୍କଟ ସମୟରେ

900

ସାଧାରଣ ଦିନରେ, ଭାରତ ଦିନକୁ 900 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତରଳ
ଡାକ୍ତରୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା। ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧିକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ମେଡିକାଲ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦଶ
ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରି ଛ।ି ଦୁ ନଆ
ି ର ଯେକ�ୌଣସି ଦେଶ
ପାଇ ଁଏହା ଏକ କଳ୍ପନାରୁ ବାହାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ
ଏହାକୁ ହାସଲ କରି ପାରି ଛ।ି

କ�ୋଭିଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହଡ଼ି ସମୟରେ 2019ରେ
ତରଳ ମେଡିକାଲ ଅମ୍ଳଜାନର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା
ପ୍ରତିଦନ
ି 900 MT ଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମ୍ଳଜାନ
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହ�ୋଇ ଦିନକୁ
9600 MT ରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି

ଅମ୍ଳଜାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା
36,840 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ତରଳ ଅମ୍ଳଜାନ
ପରିବହନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଜନ ଔଷଧୀ ଯ�ୋଜନା: ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସୁଲଭ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଉପଯ�ୋଗୀ ଔଷଧ

ଦାମୀ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ
ହେୁ ଥିବା ବିପୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ଅଙ୍ଗ।
ଆପଣ ଏହି ସମାନ ଔଷଧକୁ ବଜାର
ମଲ
ୂ ୍ୟର 50 ରୁ 90 ପ୍ରତିଶତ ଶସ୍ତା
ମଲ
ୂ ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହାକୁ
ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର।

n

n

n

ଜନ ଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଖ୍ୟା 16 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ସୁଦ୍ଧା 8,786, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସରକାର
ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 10,000 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବଜାର
ମୂଲ୍ୟଠାରୁ 50-90 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା 15,000 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି
ଯ�ୋଜନାରେ ସରଳ ର�ୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍କଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକତ୍ସା
ି ଉପକରଣକୁ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
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16

ପିଏମ୍ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ୟାକେଜ୍
… ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଯେମିତି
ଭ�ୋକିଲା ନରହିବେ
20 13.62
କ�ୋଟି ମହିଳା ଜନଧନ
ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ତିନମ
ି ାସ ପାଇଁ
500-500 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ସିଧା

n

2020 ରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ�ୋଭିଡ ପରି ଏକ
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ କଡ଼ା
ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ତାହାର ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳ ଏକ
ଚିନ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ତାହା ହେଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଥିବା
କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ 1.70 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ
କଲ୍ୟାଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ ... ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା
କେହି ଯେମିତ ି ଭ�ୋକିଲା ଶ�ୋଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି କଷ୍ଟ
ପାଇବେ ନାହିଁ।

ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ
n

n

କ�ୋଭିଡ ସହିତ ଳଢ଼ୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା କ�ୋଭିଡ
ସମୟରେ 80 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ 5 କିଲ�ୋଗ୍ରାମ
ଗହମ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ସହ 1 କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଡାଲି ଯ�ୋଗାଣ।
ମାଗଣା ରାସ ଯ�ୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଯ�ୋଜନା। ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି
ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତର ଏକ
ବୃ ହତ ଜନସଂଖ୍ୟା କ�ୋଭିଡଜନିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବର୍ଗକୁ
ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
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କ�ୋଟି ପରିବାରର ସ୍ୱାର୍ଥରେ
ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆରଇଜିଏର ସର୍ବନିମ୍ନ
ମଜୁ ରୀ 182 ରୁ 202 ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି

ବୃ ଦ୍ଧ, ବିଧବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ
03 କ�ୋଟି
1000ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଏପ୍ରି ଲର
ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 8.7 କ�ୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2000-2000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ।
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ମାଣ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି
କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
ଉଜ୍ଜଲା ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର
0.43 କ�ୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 24%
ଅବଦାନ

ଯେଉମାନେ
ଁ
ମ�ୋତେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ
ମ�ୋତେ ବୁଝନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମୁ ଁନିଜ ପାଇ ଁନୁ ହେ,ଁ କିମ୍ବା
ନିଜର କାହାପାଇ ଁନୁ ହେ,ଁ ମୁ ଁଗରି ବଙ୍କ ପାଇ ଁଅଛି।
ମୁ ଁଦାରି ଦ୍ର୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହ�ୋଇଥିଲି ଏବଂ ମୁ ଁଦାରି ଦ୍ରରେ
ବାସ କରି ଛ।ି ମୁ ଁଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା
ବୁଝପ
ି ାରୁଛି। - ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
(ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନାକ, ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ)।

କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

ଉଜ୍ଜଳା- ଗି ଭ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍

17

ଏକ କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ଛାଡ଼ିଲେ ସବ୍ ସିଡି,
ଧୂଆମୁ
ଁ କ୍ତ ର�ୋଷେଇ ଆଡ଼କୁ ପାଦେ
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁ ଯାୟୀ, ଭାରତରେ ର�ୋଷେଇ ଘରର ଧଆ
ୂ ଁ ଯ�ୋଗୁଁ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଏଲ୍ପିଜ ି
ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ପରିଚୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ
ଦୂର କରିବା ଲାଗି ପହଲ, ଗିଭ୍ଇଟ୍ ଅପ୍ ପରେ ଉଜ୍ଜଲା ଯ�ୋଜନା ଆମ୍ଭ
ହେଲା, ଆଉ ଧଆ
ଁ କ୍ତ
ୁ ର�ୋଷେଇ ଘରର ମଳ
ୂ ମ
ୂ ଦୁ ଆ ପଡ଼ିଲା...
n

n

ସବୁଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ

0
1947
n

n

0.31
1965

1980

1 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃ ତ ଭାବରେ ସବସିଡି ଛାଡ଼ିଥିଲେ,
ତା’ପରେ 1 ମଇ 2016 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଉଜ୍ଜଲା ଯ�ୋଜନା
ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା
ଏଲପିଜ ି ସଂଯ�ୋଗ ଦିଆଯାଏ |

30.53

ସଂଖ୍ୟା: ଏଲ୍ପିଜ ି ଉପଭ�ୋକ୍ତା କ�ୋଟିରେ।
ଏଲ୍ପିଜ ି ସଂଯ�ୋଗଦେବା 1965ରେ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏବର୍ଷ 2000
ସଂଯ�ୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।

2014 ରେ, ପହଲL' ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ନକଲି ସଂଯ�ୋଗ
ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
ଧନୀ ଲ�ୋକଙ୍କୁ 'ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍' ନିବେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଲପିଜ ି
ସବସିଡି ଛାଡିବାକୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରିଥିଲେ; ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା
ସବ୍ଡ
ସି ି ବାବଦୀୟ ଟଙ୍କା ଅଭାବୀ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଲପିଜ ି
ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

11.49
1.62

1990

5.78
2001

2010

2022

ଉଜ୍ଜଲା ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 9.34 କ�ୋଟି ନୂତନ ଏଲପିଜ ି ସଂଯ�ୋଗ
ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 100% ଏଲ୍ପିଜ ି କଭରେଜ୍ ହାସଲ ହ�ୋଇଛି।
ଦେଶରେ ଏବେପ୍ରାୟ 31 କ�ୋଟି ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ ରହିଛ,ି 2014 ରେ
କେବଳ 14 କ�ୋଟି ଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 75% ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପାଖରେ ପାଇପ ଯ�ୋଗେ
ଗ୍ୟାସ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛ।ି

ମୁନ୍ସି ପ୍ରେମଚନ୍ଦ 1933
ମସି ହାରେ ଏକ କାହାଣୀ
ଲେଖିଥଲେ
ି । ଏହାର
ମୁଖ୍ୟ ଚରି ତ୍ର ହମିଦ,
ଜଣେ ଛ�ୋଟ ପିଲା,
ମେଳାରେ ମିଠା ନଖାଇ
ଜେଜେମା’ଙ୍କ ପାଇ ଁଚିମଟ
ୁ ା
କିଣି ଆଣିଥାଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଥାଏ ର�ୋଷେଇ ସମୟରେ
ଜେଜେମା’ଙ୍କ ହାତ ଜଳି ନ
ଯାଉ। ଯଦି ଜଣେ ହମିଦ
ଏହା କରି ପାରି ବ ତେବେ
ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କାହିକିଁ ନୁ ହେ?ଁ
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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...…ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ହେବ ଦି’ଗୁଣା
ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ କୃ ଷିବହୁ ଳ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଚତ
ି ଦେଶ, ଯାହାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ କୃ ଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ
ସେହି ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତା ବହୁ ତ କମ ଆୟ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁ ର୍ଦଶାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାବେ ମ�ୋଦୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଦୁ ର୍ଦଶାରୁ ଚାଷୀକୁ ମୁକୁଳାଇବା ଲାଗି ‘ବିହନରୁ ବଜାର ଯାଏ’
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନାହାଁନ୍,ତି ବରଂ ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
କରି ଫସଲ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃ ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି…।

ବୁଣବ
ି ା ପୂର୍ବରୁ
n

n

ବୁଣବ
ି ା ପରେ

ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା 22.91 କ�ୋଟି ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି ।ପ୍ରାୟ 3.28 କ�ୋଟି ନୂ ତନ କିସାନ
କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି
ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ।

n

n

ସାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଶେଷ ହେଲା। ମେ
25, 2015 ରେ ନୂ ତନ ୟୁରଆ
ି ନୀତି ପ୍ରକାଶ
ପାଇଲା। ଦେଶରେ 100% ନିମ୍ବ ଆବୃତ
ୟୁରଆ
ି ଉପଲବ୍ଧ।

n

n

ବୁଣବ
ି ା ସମୟରେ
n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି।
କୃଷକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିପାଗ
ଏବଂ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା SMS
ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ। ଉନ୍ନତ ବିହନ ଉପଲବ୍ଧ।

n

n

ସରକାରୀ ତରଳ ନାନ�ୋ ୟୁରଆ
ି ର ଦ�ୈନକ
ି
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 1.5 ଲକ୍ଷ ବ�ୋତଲ,
ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 3.27 କ�ୋଟି ବ�ୋତଲ
ବିକ୍ରି ହ�ୋଇଛି।

n

2018 ଠାରୁ 11.42 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫାସଲ ବୀମା
ଯ�ୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କୃଷି ମୂଲ୍ୟ ତୁ ଳନାରେ ଏମଏସପି ଦେଢ଼ଗୁଣ
ବୃଦ୍ଧି।
1.73 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ଇ-ନାମରେ
ପଞ୍ଜିକୃ ତ
ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଚାଷର ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ କ୍ଷୁଦ୍ର
ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା
80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ
ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି।
କିସାନ ରେଳର 167 ରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା
ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ�ୋଣ ଅନୁ କ�ୋଣରେ
କୃଷକଙ୍କ ଫସଲ ପରିବହନ କରୁଛି।
1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି ଆରମ୍ଭ।
କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନର ଆରମ୍ଭ। ଇନାମ ପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲ
ବିକ୍ରୟ ସୁବଧ
ି ା।

ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ହେଲା ସୁନଶ୍ଚି
ି ତ
n

n

8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୃଷି ବଜେଟ୍ ପ୍ରାୟ 22 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା
ଚଳିତ ବର୍ଷରେ 5.6 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହ�ୋଇ 1.32 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି
ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଫସଲର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ
2021-2022 ମସିହାରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ରପ୍ତାନ ି ପରିମାଣ 50
ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଛଚି ।ି
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n

n

ପିଏମ୍ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯ�ୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା
ଲେଖାଏ 12.02 କ�ୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି।
କିସାନ ମାନଧନ ଯ�ୋଜନାରେ 19.16 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିଲାଗି
2 ହେକ୍ଟରରୁ କମ୍ ଉର୍ବର ଜମି ଏବଂ ବୟସ 18-40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା
ଉଚିତ୍। ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ।
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ବଜେଟ
ସଂସ୍କାରରୁ
ପରି ବର୍ତ୍ତିତ
ଦେଶର ଦିଶା
n

n

n

ବଜେଟ ୱେବିନାର
n

n

କ�ୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ପରେ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ- ଘର�ୋଇ,
ସାର୍ବଜନୀକ, ରାଜ୍ୟ-କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକାଠି ହ�ୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାବଦରେ
ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରମ୍ପରା ପରମ୍ପରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ଠିକଣା ସମୟରେ ବଜେଟ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ
ଅଧିକତମ ସଫଳତା ମିଳବ
ି ।

n

ଏହି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଐତିହାସିକ ବଜେଟ୍ ‘ନ୍ୟୁଇଣ୍ଆ
ଡି ’ର ମୂଳଦୁ ଆକୁ ମଜଭୁତ କରିବା
ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆର୍ଥିକ ମହାଶକ୍ତି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ଲାଗି ଭିଜନ୍ ଦସ୍ତାବଜ୍
ି
ନେଇ ଚାଲୁ ଛି।

ଏବେ ଆମେ ବଜେଟ୍ ଗ�ୋଟିଏ ମାସ ଆଗୁଆ
କରୁଛୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମ�ୋତେ ଦେଶ
ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ�ୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ
ଦ�ୌଡ଼ାଇବାକୁ ଅଛି।

n

ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପୁରୁଣା
ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମ�ୋଦୀ ସରକାର ଏକ
ବ�ୈପ୍ଲବକ
ି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍
ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ତାରିଖ 2017-18
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଫେବୃ ଆରୀ 28ରୁ ଫେବୃ ଆରୀ
1କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ରେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍
ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କଲା ଏବଂ ରେଳ
ବଜେଟ୍ କୁ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ସହିତ ମିଶାଇ
ଦିଆଗଲା।
ଅତୀତରେ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଫେବୃ ଆରୀର
ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍
ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ପାରିତ
ହେବା ପରେ ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ
ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି
ରହୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର
ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲା।
କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେଁ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ
ଦୁ ଇ ମାସର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସଂସଦରେ
ଲେଖାନୁ ଦାନ ପାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା।
ଏହି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଏହା ହେଲା ଯେ,
ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରୁ ହିଁ ମ�ୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାରେ
ଲାଗିଲା।
ଏହିପରି ବଜେଟ୍ ସଂସ୍କାରଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଏବଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ
ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ
ସହାୟତା ମିଳଲ
ି ା ଏବଂ ଯ�ୋଜନାଗୁଡକ
ି ର
କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତ୍ୱରାନ୍ୱତ ହେଲା।

- ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା
ସହଜ ହେଲା ଶିଳ୍ପର ରାସ୍ତା
20

ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇକୁ
ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ: ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା
ନୂ ଆ ପ୍ରକାରେ ସ୍ଥିର
କରାଗଲା। ସମସ୍ୟା
ସମାଧାନ ପାଇଁ
ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ
ହ�ୋଇଛି ।
ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନ ିଯ�ୋଗ ପାଇଁ
ରାସ୍ତା ଖ�ୋଲି ଲା: ରେଳବାଇ,
ଇନଫ୍ରା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣପରି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଫଡିଆଇକୁ ଅନୁ ମତି।
ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ
ସହଜ କରାଯାଇଥିଲା।

କମ୍ପାନୀ ସଂଶ�ୋଧନ
ଆଇନ 2017,
ଏହାଦ୍ୱାରା ଛ�ୋଟ
କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ମିଳଲ
ି ା
ସୁବଧ
ି ା

2014ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଦେଶ ଶାସନର ଡ�ୋର ହାତକୁ ନେଲେ ସେତେବେଳେ
ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ�ୋଚନୀୟ ଥିଲା। ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ
ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଆର୍ଥିକ
ସଂସ୍କାର ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ
ସୁଧାର ପରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଧାର
ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ
ଫଳରେ ନିବେଶ ବଢ଼ିଲା, ବ୍ୟବସାୟ ସହଜ ହେଲା। ଖାଲି
ସେତିକି ନୁ ହେଁ, କ�ୋଭିଡ୍ ହେଉ କି ଋଷ-ୟୁ କ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ
ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ
ହ�ୋଇଥିଲା…।

ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁ ଇଙ୍ଗ୍
ବିଜ୍ନେସ୍
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ରିଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ
ରଦ୍ଦ: କମ୍ପାନୀଗୁଡକ
ି ରୁ
ପୁରୁଣା ଡିଲ୍ ଉପରେ
ଟିକସ ରଦ୍ଦ ହେବା ସମଗ୍ର
ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲା।

63

77
77

100

142
134
130

ଇନ୍ସଲଭେନ୍ସୀ ବ୍ୟାଂକ୍ରପ୍ସୀ
କ�ୋଡ୍ 2016 ଏବଂ 2021
ସଂଶ�ୋଧନ: ଏନ୍ପିଏ ହ୍ରାସ
ହେଲା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଚଳାଇବା
ସହଜ ହେଲା।

ଆଇନର ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତି:
2007ରେ ବ୍ୟବସାୟ
ସହିତ ଜଡ଼ିତ 2875
ନିୟମ / ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ
ଚିହ୍ନଟ କରି ରଦ୍ଦ
କରାଗଲା। 25000
ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ:
ଅଧିନିୟକ ରଦ୍ଦ
ଶିଳ୍ପ କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି ବିନଯ�ୋ
ି ଗ
ହ�ୋଇଛି।
ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ୟ
ଲି ରାନ୍ସ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ�ୋଟିଏ
ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଇଂରାଜୀରେ ଏକ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଯେ ‘ସାଇଜ୍
ଅଫ୍ ଦି କେକ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ' ଅର୍ଥାତ୍ କେକ୍ ଯେତେ
ବଡ଼ ହେବ, ଲ�ୋକମାନେ ଏହାର ସେତିକି
ବଡ଼ ଅଂଶ ପାଇବେ। ସେହିଭଳି ଅର୍ଥନୀତିର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ, ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ
ସେତିକି ବଢ଼ିବ।

30

-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏମିତି ବଢ଼ିଛି ଆମର ଅର୍ଥନୀତି
ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନୀ

300

ଭାରତର ଜିଡିପି
200

236.4

ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ଆଜି ଯାଏ 600 ଗୁଣା ବୃ ଦ୍ଧି

ବିଗତ 20 ବର୍ଷରେ ଦଶଗୁଣାରୁ
ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି

249.82

100

44.08

76.3
50

0.1
1950-51

0.2
1960-61

0.5
1970-71

ଜିଡିପି (ବର୍ତ୍ତମାନର ଦର ଉପରେ, ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

1.5 5.8
1980-81

1990-91

8.49
1.27 1.35 2.03

21.5
2000-01

2010-11

2020-21

ଉତ୍ସ: ଇକ�ୋନ�ୋମି କ୍ ସର୍ଭେ, ପି ଆଇବି, ୱର୍ଲବ
୍ଡ ୍ୟାଙ୍କ

21 ଇନ୍ ସଲ୍ ଭେନ୍ସୀ ବ୍ୟାଂକ୍ରପ୍ସୀ କ�ୋଡ୍
n

n

n

n

676.20

ଖରାପ ଋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ପିଏ ସବୁ ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ
ସମସ୍ୟା ହ�ୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କର ଋଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିଥାଏ,
ଯାହା ଅର୍ଥନୀତିର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେଇଥାଏ |
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କର୍ପୋରେଟ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିର�ୋଧ କରିଥିଲା
ଯେ ଭାରତରେ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କଷ୍ଟକର
ଏବଂ ଏକ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆବଶ୍ୟକଥିଲା ଏପରି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ
ଯଥାଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ
ପଇସା ତେଣୁ, ଏକ ତିହାସିକ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ, ଇନ୍ସଲଭେନ୍ ସି
ବ୍ୟାଂକ୍ରପ୍ସୀ କ�ୋଡ୍ 2016 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା |
ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଏବଂ ଏନ୍ଏ
ପି ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ
ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। କ�ୋଭିଡ 19 ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ
ପ୍ରଭାବିତ କମ୍ପାନୀ ତଥା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏଥିରେ କିଛ ି
ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଇଛି
ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡକ
ି ଋଣ ଖିଲାଫକାରୀଙ୍କଠାରୁ 10,000 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଏନପିଏ ବିଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 5.9
ପ୍ରତିଶତ ରହିଛ।ି

1950-51

1960-61

1970-71

ଉତ୍ସ: ଇକ�ୋନ�ୋମି କ ସର୍ଭେ, ପି ଆଇବି

1980-81

18.14

1990-91

2000-01

2010-11

2021-22

*ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅରବ ଡଲାରରେ

ଶିଳ୍ପକୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଭଳି
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସୁବଧ
ି ା

22

କର୍ପୋରେଟ୍ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
ଲିଙ୍କ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ (ପିଏଲ୍ଆଇ) ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦେଶର ଶିଳ୍ପକୁ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପିଏଲଆଇ
ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 14 ଟି କ�ୋର୍ ସେକ୍ଟରରେ
ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଏଲ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 30 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଏବଂ 60 ଲକ୍ଷ ନୂ ତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଆଶା ରହିଛ।ି
1. ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ

8. ଇଲେକ୍ଟ ୍ରୋନକ୍
ି ଉତ୍ପାଦନ

2. ଆଇଟି ହାର୍ଡୱେର୍

9. ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ

3. ଏସି, ଏଲଇଡି, ବଲ୍ବ

10. ଅଟ�ୋମ�ୋବାଇଲ୍
ଉପାଦାନ

4. ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
5. ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଏପିଆଇ
(ଔଷଧର କଞ୍ଚାମାଲ)
6. ଟେଲି କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ
7. ସ�ୋଲାର ପାୱାର୍ ପିଭି
ମଡ୍ୟୁଲ୍

11. ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଆନୁ ଷଙ୍ଗି କ
ଦ୍ରବ୍ୟ
12. ବସ୍ତ୍ର
13. ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ପାତ
14. ଉନ୍ନତ ରାସାୟନିକ ସେଲ
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କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

ସବୁଘରେ ବିଜଳ
ୁ ି
ଜୀବନ ହେବ ଆଲ�ୋକିତ

23

ପରିବେଶ ଅନୁ କୂଳ ଶସ୍ତା ବିଜୁଳି ଯାଏ ଯେମତି ସବୁ ଲ�ୋକ
ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃ ତ ସଂକଳ୍ପ
ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୀନଦୟାଲ
ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମଜ୍ୟୋତି ଯ�ୋଜନା, ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ଯ�ୋଜନା,
ଉଜାଲା ଯ�ୋଜନା, ଗ୍ରାମ ଉଜାଲା ଯ�ୋଜନା, ପିଏମ୍ କୁ ସମ
ୁ
ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିଲେ ଆମଳ
ୂ ଚୂଳ
ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ଆଜି କେବଳ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପହଞ୍ଚୁନାହି,ଁ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିଜଳ
ୁ ି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ୱାନ
ନେସନ ୱାନ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ ଆଜି ଦେଶର ଶକ୍ତି ପାଲଟିଛ।ି
ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 3
କ�ୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯ�ୋଗ ଦେଇ ସାଚୁ ରେସନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଯାଏ
ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛୁ। - ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

37
1285
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କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏଲଇଡି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି,
ସର୍ବ ବୃ ହତ ଏଲଇଡି ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଉଜାଲା ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ନିୟୁ ତ ଟନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ପ୍ରରତିବର୍ଷ
ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କୁ ସମ
ୁ ଯ�ୋଜନାଦ୍ୱାରା

ି ଥିଲା, ଆର୍ଥକବର୍ଷ 22 ରେ
ବିଲିୟନ ୟୁ ନଟ୍
ବାର୍ଷିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର 1,385 ବିଲିୟନ
ି କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି |
ୟୁ ନଟ୍

2014

ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ ଯ�ୋଗାଣ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ଦୀନଦୟାଲ
ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରିଛନ୍ତି।

n

n

n
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ଆମେ ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 3 କ�ୋଟି ସଂଯ�ୋଗ ଦେଇ
ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିକଟତର ହ�ୋଇଛୁ । ପ୍ରାୟ 18,000 ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି
ଦିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ସମ
ୁ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ�ୌର ପମ୍ପ ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ
ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷେତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ�ୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଉଜାଲା ଯ�ୋଜନା ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲରୁ
ପ୍ରତିବର୍ଷ 50 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି।
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ଡିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ: ସଶକ୍ତ
ହେଲା ସାଧାରଣ ମଣିଷ
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଆହ୍ୱାନ ଭିତରେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଡିଜ ିଟାଲ୍ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶକ୍ତି କୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ବା ଅଧିକ ବୁ ଝଛ
ି ।ି ସେଥିଲାଗି 1 ଜୁ ଲାଇ 2015ରେ ଡିଜ ିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଘ�ୋଷଣା କରି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ଜୀବନକୁ ସୁଗମ କରିଲେ..।


n

ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 400ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସେବା
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ 5.31 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି,
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4.20 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅଛି।



ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍: ଏହି ଆପରେ 1570ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ସେବା ଏବଂ
22 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ।



ଡଜ
ି ି ଲକର୍: ଏହା ସାର୍ବଜନୀକ ଦସ୍ତାବଜ
ି କୁ ପେପରଲେସ୍ କରିବାର
ସୁବଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଏ। 11.7 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଉପଭ�ୋକ୍ତା,
2167 ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା, 532 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ
ଉପଲବ୍ଧ।



ଜାତୀୟ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ ଏବଂ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସାଧର ଅଭିଯାନରେ
53.67 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର।



ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକ୍ସ
ି ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ଦେଶରେ ଭାରତ ହେବ
ସାମିଲ୍, 2025 ସୁଦ୍ଧା 300 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଉତ୍ପାଦନ

n

n

n

n

ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନ ସହର ଏବଂ
ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଦୂ ର କରି ଛ।ି
ଆଜିର ଭାରତ ସେହି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି
କରୁଛି ଯେଉଥି
ଁ ରେ ନାଗରି କମାନଙ୍କୁ,
ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ ପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ୍
ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାବେ ସରକାରଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସି ବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହି।ଁ
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।



n

ଦେଶରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ
ମ�ୋଟ 76 ହଜାର କ�ୋଟି ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ |
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ଟେକେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ର ଦଶକ
ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଯେଉଁ ଦେଶଆଧୁନକ
ି ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିକୁ ନ ଆପଣାଏ, ସମୟ ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ
ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି କି ସେଇଠି ରହିଯାଏ। ତୃତୀୟ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଭାରତ ଏହାର
ଭୁକ୍ତଭ�ୋଗୀ ରହିଛ।ି ସେଥିଲାଗି 2014ରେ ଦେଶର ଶାସନକୁ ହାତକୁ ନେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଡିଜ ିଟାଲ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲି ଭିଂକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଟେକେଡ୍ ସହ
ଓୗଦ୍ୟୋଗିକ ବିପ୍ଲବ 4.0 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଛି ଭାରତ…

34 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022
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ଉତ୍ତମ ଶାସନ ପାଇ ଁଆଇଟି ବ୍ୟବହାର
ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ, ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ, ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍, ଡିଜଲ
ି କର, ଜୀବନ
ପ୍ରମାଣ, ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ ଡିବଟ
ି ି ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାକୁ
ଇ-ସେବା ସହିତ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା
କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ ହ�ୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ�ୋକମାନେ
ଘରେ ବସି ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।

ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବରଦ୍ୱାରା ଗା-ଗା
ଁ କୁଁ ସଂଯ�ୋଗ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5.75 କିଲ�ୋମିଟର ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ଲାଇନ ବିଛାଯାଇ
1.79 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି। 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇ-ଫାଇ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି।

ମ�ୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକ-ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ରାନ୍ତି
ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତି ଜିବ ି
ଇଣ୍ଟରନେଟ ଡେଟା ଦର ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଛ।ି ଡିସେମ୍ବର 2014 ରେ,
ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତି ଜିବକ
ି ୁ ପ୍ରାୟ 269 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଜୁ ନ୍
2021 ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ 96% ହ୍ରାସ ହ�ୋଇ ଦର 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଜିବ ି
ହ�ୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ରେ, ଭାରତରେ 250 ନିୟୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍
ସଂଯ�ୋଗ ଥିବାବେଳେ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 83 କ�ୋଟି ଅତିକ୍ରମ
କରିଛ।ି 2021 ମସିହାରେ, ଭାରତରେ 120 କ�ୋଟି ମ�ୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକ
ଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 75 କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫ�ୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍।ତି

ଦୁ ର୍ନୀତିକୁ ଲଗାମ
ସରକାରୀ ଇ-ମାର୍କେଟ ସ୍ଥାନ ଯଥା ଜେମ୍ ପ�ୋର୍ଟାଲଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ
କ୍ରୟରେ ଦୁ ର୍ନୀତି ର�ୋକାଯାଇପାରିଛ।ି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ 1 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୟ କରାଯାଉଛି। ଏଥି ସହିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା
ପଠାଯାଉଛି। 2014 ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2.22 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହ�ୋଇଛି।

ମହାକାଶ ଶକ୍ତି ପାଲଟିଛି ଭାରତ
ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଭାରତ
ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ। 2014 ପରେ ଭାରତ 34 ଟି ଦେଶର
342 ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଛି। 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ
35 ଟି ବିଦେଶୀ ଉପଗ୍ରହ ପଠାଯାଇଥିଲା। ହାଇସ୍ପୀଡ୍ ସଂଚାର
ସୁବଧ
ି ାସବୁ କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ମହାକାଶରେ ସବୁ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ
ଉପଗ୍ରହ ଜିସାଟ-11 ଏବଂ ଜିସାଟ-29 ସ୍ଥାପନ କରିଛ।ି

ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି
କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସାର ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଡ୍ରୋନ୍
ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ�ୋଭିଡ୍
ଟିକା ଏବଂ ଔଷଧକୁ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରୁଛି।
ଡ୍ରୋନ୍ ସେକ୍ଟରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ
ଡ୍ରୋନ୍ ନୀତି ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଆମେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଡକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଛୁ। ଆମେ 5 ଜି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛୁ, ଆମେ
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଏହା କେବଳ ଆଧୁନକ
ି ତାର ପଦଚିହ୍ନ ତା’
ନୁ ହେ,ଁ ତିନ�ୋଟି ମହାନ ଶକ୍ତି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମୂଳଚୂ ଳ କ୍ରାନ୍ତିଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଆମୂଳଚୂ ଳ କ୍ରାନ୍ତି- ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
ଆସି ବ। କୃଷି ଜୀବନରେ ବି ବହୁ ତ ବଡ଼ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏକ
ନୂ ଆ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ଦଶକ, ମାନବ ଜାତି ପାଇ ଁଟେକେଡ୍ ର ଦଶକ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ଆର୍ଟିଫିସି ଆଲ୍
ଇଣ୍ଟେଲି ଜେନ୍ସ

26

ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଓ ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କରେ

ନୂ ଆ ଇତିହାସ

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଏମତି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହା ଉପରେ କ�ୌଣସି ବି
ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଭାରତରେ 2014 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସନ
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଏହିପରି ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି
ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଫୋକସ କରାଗଲା, ଯାହା ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତର
ବିକାଶର ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛ।ି ଏ ଭିତରୁ
ଗ�ୋଟିଏ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫି ସଆ
ି ଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃ ତ୍ମ
ରି ବୁ ଦ୍ମ
ଧି ତ୍ତା।
ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇନ�ୋଭେସନ୍ ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ
ଯାଇ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଓ ଟ୍ରେଡ୍ମାର୍କ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ
ରୁଢ଼ିବାଦରୁ ବାହାରି ଏକ ନୂଆ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ହେବ।
n

n

n

2018-19 ବଜେଟରେ ଆର୍ଟିଫି ସଆ
ି ଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର
ଉପରେ ନିତ ି ଆୟ�ୋଗକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ସାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ
ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ
ଏକ ଟାସ୍କଫ�ୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର 2020
ରେ ଏକ ସାତ-ପଏଣ୍ଟ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟେଲ
ସହିତ ମିଳତ
ି ଭାବରେ ସିବଏ
ି ସ୍ଇ ଭାରତରେ ଏଆଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମ�ୌଳିକ
ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ‘ଏଆଇ ଫର ଅଲ୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆରମ୍ଭ କରିଛ ି |
କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର 2016 ରୁ ବ�ୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2016,
2017, 2019, 2020 ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ନିୟମରେ ସଂଶ�ୋଧନ କରିଛନ୍ତି।
ଅନୁ ସନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ
ଫି ’କୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରେଡମାର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 74 ଟି ଫର୍ମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ଆଠକୁ
ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମସ୍ତ
ଫର୍ମଗୁଡକ
ି ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଗ�ୋଟିଏ ଫର୍ମ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। 2016 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି କ୍ଷେତ୍ର
ପାଇଁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ସମୟ 72 ମାସ ଥିଲା, ଯାହା
5 ରୁ 23 ମାସକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି |
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ଆର୍ଥିକବର୍ଷ 2021-22ରେ
ଦାଖଲ ହ�ୋଇଥିବା ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ
ସଂଖ୍ୟା 66440 ରେ ପହଞ୍ଚିଛ।ି
2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ
ଏହା 42763 ଥିଲା । ସାତ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଏହା 50 ପ୍ରତିଶତରୁ
ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହ�ୋଇଛି।

ଆଜି ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିଭିତ୍ତିକ
ବିକାଶ ଭାରତର ଅର୍ଥନ�ୈତିକ
ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ
ସ୍ତମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। କାରଣ ଆମେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବସୃଜନକୁ
ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ଭାରତର ବିଚାରଧାରାରେ
ଏବେ ନବସୃଜନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଭାରତରେ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ପ୍ରତଭ
ି ାର ଅଭାବ କେବେ ହ�ୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନରେ ଅଭାବ ରହଛି ।ି
ଯଦି ଏହ ି ପ୍ରତଭ
ି ାମାନେ ସଠକ୍
ି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇବେ ବା ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଧାରକରି ବିକାଶ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହେବ ତେବେ ଭାରତ ନଜ
ି
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରବ
ି ା ସହଜ ହେବ। ସେଥିଲାଗି 2014 ରେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ,
ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନବସୃଜନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗବେଷଣାକୁ ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀରେ ସୀମିତ ନରଖି ତାହାକୁ ବାସ୍ତବ
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣବ
ି ା ଆବଶ୍ୟକ। ନଭେମର
୍ବ 2016 ରେ, ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ମିଶନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୁବ ପିଢଙ୍କ
଼ି ନବସୃଜନ ଏକ ନୂଆ ପରିସର ଲାଭ କଲା।
ଫଳସ୍ୱରୁପ ଆଜ ି ଇନ�ୋଭେସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଲଗାତାର ସୁଧାର ହେଲା...।

ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

46

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନ�ୋଭେସନ୍
2021
ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି 48
ଭାରତ
2020

ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରୁ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଶ

52

57
60
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81
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n

n
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ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ମିଶନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିତ ି ଆୟ�ୋଗଙ୍କୁ ଦିଆଗା ତ
ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ ଲାବ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ୍
ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଲା। ତା’ପରେ
ନୂ ତନ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଅଟଳ ଇନକ୍ୟୁବେସନ
ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ଦେଶର 722ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 10,000 ଆଟଲ୍ ଟିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
କରାଯାଇଛି। 68 ଇନକ୍ୟୁବେସନ କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି, ଯାହା
ମାଧ୍ୟମରେ 30,000 ରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି।
2200 ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ମିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟଳ
ଇନ�ୋଭେସନ୍ ମିଶନକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁ ମ�ୋଦନ
କରିଛ।ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଦେଶର
ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ଖ�ୋଜୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନହ�ୋଇ
ଚାକିରି ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୁ ଅନ୍ତୁ । ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁ ଅନ୍ତୁ ।
ଏଥିପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଠିକଣା ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା
ଆବଶ୍ୟକ। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନାର ମଳ
ୂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯାହା ଦେଶରେ
ର�ୋଜଗାରର ସୁଯ�ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବ।
n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଥମେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2015 ରେ
ଲାଲ୍କିଲ୍ଲାରୁ 'ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃ ତୀୟ ବୃ ହତ୍ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକ�ୋସିଷ୍ଟମ୍
ହ�ୋଇପାରିଛ।ି
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, 24 ଅଗଷ୍ଟ
2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଶରେ 76,689 ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନ୍ୟତା
ପାଇଛି। ଭାରତରେ 45% ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରେ ଅତି କମରେ ଜଣେ ମହିଳା
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 100 ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ୟୁ ନକ
ି ର୍ଣ୍ଣ ମାନ୍ୟତା
ପାଇଛନ୍ତି।

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022

37
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29

ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ସରକାର ଦେଲେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି
ସ୍ୱପ୍ରମାଣନର ରାସ୍ତା
n
ଖ�ୋଲି ବା ପରେ,
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଲାଇଫ୍
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ ଦକ୍ଷ
ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ପଦକ୍ଷେପ ହ�ୋଇ
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଉପକୃତ କରି ବ।
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
n
ପେନସନଭ�ୋଗୀଙ୍କ
ପାଇ ଁସେହି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଆବଶ୍ୟକତା ରଦ୍ଦ
n
ହ�ୋଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା
ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ନିରନ୍ତର
ରଖିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର
ମାସରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ
ଭାବରେ ହାଜର
ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ,

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

30

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ‘ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ’ ଆରମ୍ଭ
କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ
ସହଜ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯାଇଛି,
ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେନ୍ସନ୍ଭ�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ
ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫି କେଟ୍
ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍, ଲ�ୋକାଲ ଜୀବନପ୍ରମାଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା
କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
2014 ରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା
ପରଠାରୁ, ଅଗଷ୍ଟ 16, 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ 5.81
କ�ୋଟି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
‘ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ’ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା https: //
jeevanpramaan.gov.in/#home ରେ
ମିଳପ
ି ାରିବ। ଆପଣ ଉମଙ୍ଗ ଆପରେ କିଛ ି ଆବଶ୍ୟକୀୟ
ସୂଚନା ପୂରଣ କରି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଭାବରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ
ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ
ପ୍ରମାଣିତ ବାୟ�ୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଜୀବନପ୍ରମାଣନ ଆପ୍ ଡାଉନଲ�ୋଡ୍ କରିବାକୁ , ଆପଣ
9718397183 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମିସ୍ କଲ କରିପାରିବେ।

UPI ... ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ବିପ୍ଳବର ଆରମ୍ଭ
ଭାରତ ସରକାର ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ହାସଲ କରିବା
ପାଇ: ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ
କରିବାଲାଗି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନୂ ଆ ନିଯୁକ୍ତି
ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି, କ୍ୟାଶ୍ଲେସ୍କାରବାର ପାଇଁ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇକ�ୋନ�ୋମୀର
ସଂସ୍କୃତ ି ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏପ୍ରିଲ୍ 2016 ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା
ୟୁ ପିଆଇର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛ ି ହାତରେ କ୍ୟାଶ୍ ନେବା କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ

ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଓ ଏଟିଏମ୍ ଖ�ୋଜିବା ଜରୁରୀ ହେବ ନାହିଁ।
n

ୟୁ ପିଆଇ ହେଉଛି ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ, ସହର-ଗାଁ ୟୁ ପିଆଇଦ୍ୱାରା ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏହା ସହ 330 ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ଜୁ ଲାଇ 2022 ରେ, ଏହା ଉପରେ 10.62 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ମୂଲ୍ୟର 600 କ�ୋଟି କାରବାର କରାଯାଇଥିଲା।

600 କ�ୋଟି ୟୁ ପିଆଇ କାରବାର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା । ଏହା ନୂ ତନ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଗ୍ରହଣ କରି ବା ଏବଂ
ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ବା ଦିଗରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସାମୂହକ
ି ସଂକଳ୍ପକୁ ସୂଚତ
ି କରେ। ମ�ୋ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ,
ବିଶ୍ୱର ଡିଜଟ
ି ାଲ କାରବାରରେ 40% ଆମ ଭାରତରେ ହେଉଛି। -ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

38 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022
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ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଜୀବନ ହେଲା ସହଜ

n

n

n

n

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଦେବା ଏବଂ
ଆୟକର ଆଇନକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 2020
ବଜେଟରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଏକ ନୂ ତନ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସ ଆକ୍ଟ 2020 ମାଧ୍ୟମରେ
ନୂ ତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଣାଯାଇଛି। ଟିକସଦାତାମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ନୂ ତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଏବଂ ଏହି ନୂ ତନ
ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲ�ୋକମାନେ ଅଧିକ ଆୟକର
ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ।
5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟପାଇଁ ଆୟକର ଦେୟରେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଲିଫ୍ ରହିଛ।ି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ପାଇଁ 2.5% ରୁ 5
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ହାର 10% ରୁ 5% କୁ ହ୍ରାସ
କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରିହାତି 40,000 ରୁ 50,000
ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଭରା ହେବା କାରଣରୁ
ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ ସହଜ ହ�ୋଇଛି। ଆଇଟି ରିଟର୍ନ ଏବଂ
ଅପିଲର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକ୍
ି ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛ।ି
ଆଇଟି ବିଭାଗଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଏକ ୟୁ ନକ୍
ି
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପରିଚୟ ନମ୍ବର ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକ୍
ି
ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାନ୍ ଏବଂ ଆଧାରକୁ
ଏବେ ଅଦଳବଦଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଫେସେ୍ଲେସ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ, ଟିକସ ସୁଧାର
ଟିକସ ସଂସ୍କାର ଦିଗରେ
ଗୁରୁତ୍ୱପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ
ନିଆଯାଇଛି। ସଚ୍ଚୋଟ
ଟିକସଦାତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହ
ଫେସ୍ଲେସ୍ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ
ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ, ଯାଞ୍ଚ,
ମଲ
ୂ ୍ୟାଙ୍କନ, ଅପିଲ୍, ଫେରସ୍ତ
ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ
ଫେସଲେସ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ
ବିଶେଷ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି।

n

n

2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 31 ଜୁ ଲାଇ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 5.83 କ�ୋଟି
ଆଇଟିଆର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଦାଖଲ ହ�ୋଇଥିବା ଆଇଟିଆର ସଂଖ୍ୟା ଜୁ ଲାଇ 31,
2022 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ନୂ ତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ,ି ଯେଉଁଥିରେ ଗ�ୋଟିଏ ଦିନରେ 72.42
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆଇଟିଆର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 16.06.2022 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ଗତ ବର୍ଷ
ସମାନ ଅବଧି ତୁ ଳନାରେ 45 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2022-23 ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ ମ�ୋଟ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥି ସହିତ, 202223 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ 1,01,017 କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛ,ି ଯାହା
33 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ।
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କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା
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ଏବେ ନୂ ଆ ଭାରତର
କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାରୀଶକ୍ତି
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଭି କ୍କ
ଷୁ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ
ଝିଅମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ମାଗୁଛ।ି ଝିଅମାନଙ୍କୁ
ଆପଣଙ୍କ ପରି ବାରର ଗର୍ବ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ,
ଦେଶର ସମ୍ମାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ସାତବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଧନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଶର
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନର
ସୁରକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା କରିବା ନାରୀ କ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ଭାରତ
ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ସଂକଳ୍ପ
ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରରେ
ନାରୀଶକ୍ତି କୁ ରଖି ତାକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ
ଦେବାଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା।

ଲି ଙ୍ଗାନୁ ପାତରେ ସୁଧାର
ବେଟି ବଚାଓ- ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ
ଜାତୀୟ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲଥ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2021 ରେ ଦେଖିବାକୁ
ମିଳଥି
ି ଲା। ସେତେବେଳେ ଦେଶର 1000 ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ
1020 ମହିଳା ଥିଲେ।

ପୁଷ୍ଟି ସହ ଚିକତ୍
ି ସାକୁ ଧ୍ୟାନ
ଜନ ଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଟଙ୍କାରେ ସାନିଟାରୀ ନ୍ୟାପକିନ୍
ଉପଲବ୍ଧ। ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯ�ୋଜନାଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ
ଅର୍ଥ। ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ନବଜାତଙ୍କୁ
ନିଃଶୁଳ୍କ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା।

ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତି କରଣ
ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଖାତା ଆରମ୍ଭ। ଜନଧନରେ 55 ପ୍ରତିଶତ ଖାତାଧାରୀ
ମହିଳା। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସହଜ ଋଣ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନାରେ ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ
ପ୍ରାଥମିକତା।
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ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା

12 ବର୍ଷ ରୁ କମ୍ ଝିଅଙ୍କୁ ଦୁ ଷ୍କର୍ମରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ପୁଣି ଦୁ ଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି 2 ମାସରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଇନ।
ଦେଶସାରା ୱାନଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ। ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ
କାମ କରିବା ଅନୁ ମତି। ମହିଳାଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ଅପରାଧ ରଚୁଥିବା
କାରକଙ୍କ ଜାତୀୟ ଡେଟାବେସ୍। 5600 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠି
ସ୍ଥାପନା।

ସବୁ ବନ୍ଦ କବାଟ ଖ�ୋଲି ଲା

ସ�ୈନକ
ି ସ୍କୁଲ୍ରେ ଏବେ ବାଳିକାଙ୍କ ଆଡ୍ମିଶନକୁ ଅନୁ ମତି। ସିଆର୍ପିଏଫ୍
ଏବଂ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆରକ୍ଷଣ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ
ସଂଘ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଣ ଗେଜେଟେଡ୍ ପଦବୀରେ ମହିଳାଙ୍କ
ପାଇଁ ଆରକ୍ଷଣ। ସେନାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଭୂମିକାରେ
ମହିଳା। ବାୟୁ ସେନାରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇଟର ପାଇଲଟ।

କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

ମୁସଲ
୍ ି ମ ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଲା
33
ତିନ୍ ତଲାକରୁ ମୁକ୍ତି
ଜୁଲାଇ 2019
ମୁସ୍ଲିମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକସଙ୍ଗେ ତିନ୍ ତଲାକ୍
(ତଲାକ୍ ଏ ବିଦ୍ଦାତ୍) ଦେବାକୁ ଅପରାଧ
ଘ�ୋଷଣା କରି ନୂଆ ଆଇନ।
2017ରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରି ମକ�ୋର୍ଟ ସାଇରା
ବାନ�ୋଙ୍କ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ
ସେତେେବେଳ ଏକସଙ୍ଗେ ତିନଥ
ି ର ତଲାକ୍କୁ
ବେଆଇନ ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଲଗା
ଅଲଗା ଧର୍ମର ପାଞ୍ଚଜଣ ଜଜ୍ 3-2ରେ ମାମଲାର
ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦିଗରେ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ
କ�ୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଖିରେ
ରଖି ସରକାର ମୁସ୍ଲ
 ିମ ମହିଳା ବିବାହ ଅଧିକାର
ବିଧେୟକକୁ ସଂସଦର ଦୁ ଇ ଗୃହରେ ପାରିତ
କରିଥିଲେ। 25 ଜୁ ଲାଇକୁ ଲ�ୋକସଭାରେ ଏବଂ 30
ଜୁ ଲାଇ 2019ରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ବିଧେୟକ
ପାରିତ ହ�ୋଇଥିଲା।

ମହତ୍ତ୍ୱ: ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ମୁସଲ୍ମାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହା ମୁକ୍ତି
ଦେଇଛି। ପୁଣି ତିନ ତଲାକ୍ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ
ଘଟିଛି।
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ତୁ ଷ୍ଟି କରଣ ନାରେ
ଁ ଦେଶର
କ�ୋଟି କ�ୋଟି ମା’ ଭଉଣିଙ୍କୁ
ତାଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ
ରଖିବାର ପାପ କରାଯାଇଛି।
ମ�ୋତେ ଏହା କହି ଗର୍ବ
ଅନୁ ଭବ ହୁ ଏ ଯେ, ମୁସଲି ମ ୍
ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହକ୍ ଦେବାର
ଗ�ୌରବ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ
ମିଳିଛ।ି
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ଏବେ 26 ସପ୍ତାହ
ମାତୃ ତ୍ୱ ଛୁଟି
ଦେଶରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ
ଶିଶଙ୍କ
ୁ ଠିକଣା ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେବା ଲାଗି
12 ସପ୍ତାହର ଛୁ ଟ ି ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା,
ଯାହା କମ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା। କୁ ପ�ୋଷଣ ଦ୍ୱାରା
ମହିଳା ଓ ଶିଶଙ୍କ
ୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁ
ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠିକଣା
ଯତ୍ନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପ୍ରସୂତ ି ସୁବଧ
ି ା
ଅଧିନିୟମ-1961 କୁ 2017 ରେ
ସଂଶ�ୋଧନ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା
55 ବର୍ଷୀୟ ପୁରୁଣା ଆଇନରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ମାତୃ ତ୍ୱ ଲାଭ ଛୁ ଟ ି 12
ସପ୍ତାହରୁ ବଢ଼ି 26 ସପ୍ତାହ ହ�ୋଇଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ମାତୃ ତ୍ୱଲାଭ
ଛୁ ଟ ି ମାମାଲାରେ କାନାଡ଼ା ଓ ନର୍ୱେ
ଭଳି ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାତୃ ତ୍ୱଲାଭ
ଛୁ ଟ ି ଦେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମକକ୍ଷ
ହ�ୋଇପାରିଛ ି ଭାରତ।

-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବେଟି ବଚାଓ, ବେଟି ପଢ଼ାଓ: ସବୁଆଡ଼ୁ ସଂସ୍କାର

ପୂରା ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ଶିଶୁ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁ ପାତ, ମହିଳା ଓ
ଝିଅଙ୍କ ସଶକ୍ତି କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ
ଦେବା ଲାଗି 2015 ରେ ବେଟି ବଚାଓ-ବେଟି ପଢ଼ାଓ
ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଲା ଏବଂ
ଯାନ ବାହାନ ପଛପଟେ ବି ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଖିବାକୁ
ମିଳଲ
ି ା। 405 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥିଲାଗି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ
ଦିଆଯାିଥିଲା। ଝିଅମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି
ସୁକନ୍ୟା ସମୃ ଦ୍ଧି ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
3.03 କ�ୋଟି ଖାତା ଖ�ୋଲାଯାିଛି। ଯ�ୋଜନାରେ
ପରମ୍ପରାଗତ ସୁଧରୁ ଅଧ୍ୟକ ସୁଧ ମିଳବ
ି ା ସହ
ଏଥିରେ ଜମା ରାଶି ଟିକସମୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି।

ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ

937

କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି 20202021 ରେ ଜାତୀୟ
ସ୍ତରରେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗ
ଅନୁ ପାତ। 2014- 2015
ଥିଲା 918।

n

n

ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଫ୍ୟାମଲ
ି ି ହେଲଥ୍
ସର୍ଭେ ଅନୁ ସାରେ 1000ପୁରୁଷଙ୍କ
ତୁ ଳନାରେ 1020 ମହିଳା
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଝିଅମାନଙ୍କର ନାମଲେଖା 20142015 ରେ 75.51% ରୁ
2020-2021 ରେ 79.46% କୁ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରସବ ସଂଖ୍ୟା ବୃ ଦ୍ଧି। 2014-2015 ରେ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନିକ ବିପ୍ରସବ 87% ଥିଲା ଯାହା 2020-2021
ରେ 94.8% କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।
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36

ଅନୁ ସଚ
ୂ ତ
ି ଜନଜାତିର
ସଶକ୍ତି କରଣ
ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି।
କିନ୍ତୁ 8-9 ବର୍ଷ ପର୍ବେ
ୂ ଆଦିବାସୀ
ସମାଜକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ
ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇ ନଥିଲା,
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅବଦାନ ଏବଂ ବଳିଦାନ
ରହିଛ।ି 1999ରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ
ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଏହି ବର୍ଗର
ବିକାଶ ଲାଗି ଏକ ପୃ ଥକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାପରେ
'ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା
ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସବକା ପ୍ରୟାସ'ର
ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଏହି
ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଅନେକ
କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି।
n

n

n

n

ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ
ଅଛନ୍ତି। ସୁଦୂର ପାହାଡ଼-ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଇସିନା
ହିଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ଆଦିବାସୀ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି।

ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବିଭାଗକୁ ସମାନ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ, ଜୀବନର ମ�ୌଳିକ
ଆବଶ୍ୟକତାରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁ ହେ।ଁ ଦଳିତ,
ପଛୁଆ, ଆଦିବାସୀ, ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ
ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହି ଁଦେଶ ଆଗକୁ ଯାଏ ।

ଅନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ତଥା ଆଦିବାସୀ
ୂ ତ
ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ 2022-2023 ମସିହାରେ
41 ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗକୁ 87,584
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।

n

ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ ନଭେମ୍ବର 15କୁ ଆଦିବାସୀ
ଗ�ୌରବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।

n

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ ସମେତ ଦେଶର
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଦିବାସୀ
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ନର୍ମଦା ଜିଲ୍ଲାର
ଗରୁଡ଼େଶ୍ୱରଠାରେ ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ।
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-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

n

27 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 50 ଟି ନୂ ତନ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର
ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଯାଇଛି, 2026 ସୁଦ୍ଧା 740 ଟି ନିର୍ମାଣ ହେବ।
ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ - ଭଳି ମହ�ୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଏକ ମିନ ି ଭାରତ ଭଳି, ଯେଉଁଠାରେ
ଆଦିବାସୀ କାରିଗର, ବୁ ଣାକାର, କୁ ମ୍ଭକାର, ଏବଂ ଏମ୍ବ୍ରୋଡ�ୋରୀ କାରିଗର
ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହ�ୋଇଥାଏ।
ଟ୍ରାଇଫେଡ୍ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ www.tribesindia.com ରେ ଇ-ବାଣିଜ୍ୟ
ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଆଦିବାସୀ
ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଗତ ଆଠବର୍ଷରେ ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତିମାଧ୍ୟମରେ
ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଳ ମିଳଛ
ି ।ି
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ବୟସ୍କଙ୍କ ଲାଗି ସୁନଶ୍ଚି
ି ତ ସାମାଜିକ- ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା
n

n

n

2011 ଜନଗଣନା ଅନୁ ଯାୟୀ ଦେଶରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10.38
କ�ୋଟି ଏବଂ 2031 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 19.34 କ�ୋଟି ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ।ି ଏହାକୁ
ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଜାତୀୟ ବୃ ଦ୍ଧଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏପ୍ରିଲ 1, 2020 ରୁ ଅଟଳ ବୟ�ୋ ଅଭ୍ୟୁଦୟ
ଯ�ୋଜନା ନାମକ ଏକ ଅଂବ୍ରେଲା ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଛି। ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି
ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ସହିତ ସୁଧକ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍-ବେଶୀରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୟ�ୋ ବନ୍ଦନା ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭକରାଯାଇଛି।
ଦେଶର ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲ�ୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା ପାଇଁ
ସରକାର ଦୁ ଇଟି ବୀମା ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି
ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯ�ୋଜନା।

ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯ�ୋଜନା
ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇଁ 9 ମଇ, 2015 ରେ ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 18-40 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ
ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ 1000, 2000, 3000, 3000,
4000 ଏବଂ 5000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ
ମତ
ୃ ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସମାନ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବସରେ, 1 ଅକ୍ଟୋବର, 2021ରେ, ଟ�ୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର -14567 ନାମକ
ଏକ ଜାତୀୟ ହେଲ୍ପଲାଇନ - ଏଲଡର୍ ଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ସବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଇ ଁସଂରକ୍ଷଣ: ପୂରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଆକାଂକ୍ଷା
38
ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଦୁ ର୍ବଳ ସବର୍ଣ୍ଣ
ବର୍ଗଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସେବାରେ
ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାର ପ୍ରତିଶୃତ ି
ବହୁ ତ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ
ସରକାର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଆରକ୍ଷଣ ସହ
ଯ�ୋଡ଼ିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି
ପଦକ୍ଷେପ , ସମାଜର ଏକ
ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀର ବହୁ ତ ଦିନର
ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲା।

n

n

n

ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଦୁ ର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 10
ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସରକାରୀ
ଚାକିର,ି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର
ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଆୟ ବାର୍ଷିକ ଆଠ ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଏକରରୁ କମ୍ ଚାଷ
ଜମି ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ପଛୁ ଆ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଓବିସି କମିଶନଙ୍କୁ ସାମ୍ବି ଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା
ପଛୁ ଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଆୟ�ୋଗକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ
102 ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶ�ୋଧନ ଅଧିନିୟମ, 2018 ପାରିତ ହ�ୋଇଛି। ନୂ ତନ
ଅଧିନିୟମରେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ପଛୁ ଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ
ବିକାଶର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛ।ି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ,
2021- 2022 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସ୍ନାତକ�ୋତ୍ତର ଏବଂ ସ୍ନାତକ�ୋତ୍ତର ଚିକତ୍ସା
ି ଏବଂ ଦନ୍ତ
ଚିକତ୍ସା
ି ରେ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ 27 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
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କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

40

ନିତି ଆୟ�ୋଗ

ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଥ ିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ
ସ୍ୱାଧୀନତାପରେ ଆମ ଦେଶ ତତ୍କାଳୀନ ସ�ୋଭିଏତ୍
ୟୁନଅ
ି ନର ସମାଜବାଦୀ ଶାସନର ଗଠନକୁ
ଆପଣାଇଥିଲା। ଏହ ି ଅନୁ ସାରେ ଯ�ୋଜନା ତଆ
ି ରି
କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶରେ
ପଞ୍ଚବର୍ଷୀୟ ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷ ଯ�ୋଜନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି
ଜାରି ରହଲ
ି ା। ଯ�ୋଜନା ଆୟ�ୋଗ ଏକ ନିୟ�ୋଜନ ୟୁନଟ୍
ି
ଭାବରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରଥି
ି ଲେ। 65 ବର୍ଷୀୟ
ଯ�ୋଜନା ଆୟ�ୋଗ କମାଣ୍ଡ ଇକ�ୋନ�ୋମି ଗଠନରେ
ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ଥିଲା, ହେଲେ ଗତ କଛ
ି ି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା
ଆଉ ସେତକ
ି ି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହପ
ି ାରଲ
ି ା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର
କ୍ୟାବନି େଟର ଏକ ସଂକଳ୍ପକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଯ�ୋଜନା
ଆୟ�ୋଗଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 1 ଜାନୁ ଆରୀ 2015 ରେ ନତ
ି ି
(ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଆ
ଡି )
ଆୟ�ୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ, ସହଯ�ୋଗୀ
ସଂଘବାଦର ବଚ
ି ାରକୁ ଆଧାରକରି ସର୍ବାଧିକ ଶାସନ,
ସର୍ବନିମ୍ନ ସରକାରୀ ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। |
ନିତ ି ଆୟ�ୋଗଙ୍କ 2 ଟି ହବ୍ ଅଛ।ି
n

n

ଟିମ ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହବ୍ - ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ
ସଂଯ�ୋଜକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ହବ୍ - ନିତି
ଆୟ�ୋଗ ଏକ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
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ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ: ପ୍ରଗତିର ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ

ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ 70
କ�ୋଟି ବଞ୍ଚିତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ
ସମବାୟ ସମିତଠ
ି ାରୁ ଆଉ କିଛ ି
ଭଲ ସଂସ୍ଥା ହ�ୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ତମ
ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଗଠନ କରି ସମବାୟ
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି।
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n

n

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର 30 ଲକ୍ଷ ସମବାୟ ସମିତ ି ମଧ୍ୟରୁ 8,55,000 ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ
ଏବଂ ପ୍ରାୟ 13 କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ସିଧାସଳଖ ଏସବୁ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଦେଶର 91 ପ୍ରତିଶତ
ଗ୍ରାମରେ ଏମିତ ି ସମବାୟ ସମିତ ି ରହିଛ ି | ମ�ୋଦୀ ସରକାର ଦେଶର 65,000 ପ୍ରାଥମିକ
କୃଷି କ୍ରେଡିଟ୍ ସ�ୋସାଇଟି (PACS) କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି,
ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାକ୍ସ, ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ନାବାର୍ଡ
ଅନଲାଇନରେ ପରିଣତ ହେବେ।
ସମବାୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛ,ି ଏହା ନୂ ତନ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବ ଏବଂ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନୂ ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ
ପାଇଁ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆଧୁନକ
ି ଯୁଗ ସହିତ ସମବାୟ ସମିତର
ି
ଧାରଣା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଏହାକୁ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଏବଂ ପ୍ରାଫସନାଲିଜମ୍
ି ସହିତ ମିଶାଇ ଏହାକୁ
100 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ନେବାଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।

କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

ପାସପ�ୋର୍ଟ ସଂସ୍କାର

42
n

n

n

ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି, ନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ
ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଫି ସ୍ ପରିଦର୍ଶନ
ଯ�ୋଗୁଁ ପାସପ�ୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ
ବଦନାମ ହେଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ
ପାସପ�ୋର୍ଟ ସେବା ନାମକ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ
ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶରେ
କେବଳ 77 ପାସପ�ୋର୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା,
ଏବେ 424 ଡାକଘର ପାସପ�ୋର୍ଟ ସେବା
ସହିତ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ 521କେନ୍ଦ୍ର ସେବା
ଯ�ୋଗାଉଛି।
2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାସପ�ୋର୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ
ହାରାହାରି 16 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ପାସପ�ୋର୍ଟ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ
ହାତରେ ଅଛି।

ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ
ସଶକ୍ତି କରଣ

43

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ସମାଜରେ ନିଜର
ପରିଚୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା
ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅଧିକାର
ଦେବାଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ।
n

n

n

ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ
ପାଇଁ, “ଉଭୟଲିଙ୍ଗି ବ୍ୟକ୍ତି (ଅଧିକାର ଏବଂ
ସୁରକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ 2019 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ।
ସ୍ମାଇଲ ଯ�ୋଜନାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ
କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଛି। ପିଏମ୍ ଦକ୍ଷ
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ
ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି।
ନଭେମ୍ବର, 2020 ରେ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ
ହ�ୋଇଛି।

44

ପିଏମ ସ୍ୱନିଧ.ି ...

ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ପୁନଃର�ୋଜଗାରର ସାଧନ
n

ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଲକ୍ଷ
ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ
ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକାଳୀଙ୍କୁ
ସି ଧାସଳଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସହିତ ସଂମ୍ପୃକ୍ତ
କରାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା
ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ
ଲାଭ ମିଳିପାରି ବ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

n

n

ଦେଶରେ ଏପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିକ୍ରେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ
ଫଳ, ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା
ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ଛ�ୋଟ ଦ�ୋକାନକରି ଗୁଜରାଣ
ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ପରେ ବି
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ�ୌଣସି ଯ�ୋଜନା ଆସି ନଥିଲା।
କ�ୋଭିଡ ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବର୍ଗ
ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 1 ଜୁ ନ୍ 2020 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି
ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯ�ୋଜନରେ 10,000
ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ 38 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଋଣ
ଆବେଦନ ମଞ୍ଜୁର ହ�ୋଇଛି, ଏବଂ 3,843 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
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‘ହରଘର ନଲ୍ ସେ ଜଲ୍ ’
ଭାଗୀରଥୀ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ସାକାର
ଏହା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି
ପରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ 3.23 କ�ୋଟି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ
ଟ୍ୟାପ୍ ଯ�ୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ସଂଯ�ୋଗ ଥିଲା। ଗାଁର
ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ସେହି ମଇଳା ପାଣି ତଥା ପାରମ୍ପରିକ
ଉତ୍ସରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ, 15 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ରେ
ଲାଲ୍କିଲ୍ଲାରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଯାଏ
ନଳରୁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।
n

n

3.60
19.14
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କ�ୋଟି ପରିବାର ପାଖରେ

ହେଉଛି ଚାଲି ଥିବା 2024 ସୁଦ୍ଧା ‘ନଲ୍ସେ ଜଲ’
ଯ�ୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର
ୂ ଣ ହେବ |
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n

ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଜଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗ�ୋଟିଏଜାଗାରେ
ଏକାଠି କରି ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ
ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରଭାବରେ
ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 6.90 କ�ୋଟି ପରିବାର ନୂ ତନ
ପାଇପଜଳ ସଂଯ�ୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 10.1 କ�ୋଟି
ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ନଲ୍ସେ ଜଲ’ ପାଇଛନ୍ତି।
6 ଟି ରାଜ୍ୟରେ 100% ପରିବାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାପ୍
ସଂଯ�ୋଗ ରହିଛ।ି ପ୍ରାୟ 85 ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ
ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିର 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍
ପାଣି ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

କ�ୌଶଳ ବିକାଶ: 5.70 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ

2014 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ
ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଠନ ହେବା ପରେ,
ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସ୍କି ଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଭାବେ
ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 15 ଜୁ ଲାଇ
2015 ରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିଲା । ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ
20ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ଏହି ମିଶନ
ଅଧୀନରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2021 ସୁଦ୍ଧା
5.70 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ତାଲି ମ ଦିଆଯାଇଛି।
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n

n

ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯ�ୋଗ ପାଇଁ ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ,
ଋଷ, ଫି ନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ 8 ଟି ଦେଶ ସହିତ ଚୁ କ୍ତିନାମା।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020ରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏକୀକରଣ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ
ସଚେତନତା, ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ�ୌଶଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ
ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ‘ଅମୃତ କାଳ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ @ 2047 ପାଇଁ ଏକ ଭିଜନ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଛ।ି
ଦ୍ରୁତ ପରି ବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବ୍ୟବସାୟ ପରି ବେଶ ଏବଂ ବଜାର
ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ରହିବାକୁ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି – ସ୍କି ଲ୍, ରି ସ୍କିଲ୍
ଏବଂ ଅପସ୍କି ଲ୍ - ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ପିଏମ୍ ଆବାସ

ନିଜ ଘର ପାଇ ଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ସାକାର ...
ପକ୍କା ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ କାହାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ 2014 ପୂର୍ବରୁ
ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶାର ଗ�ୌରବ ନଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ସହରାଞ୍ଚଳରେ 2015 ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୱାସ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପକ୍କା ଘରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ
ସାକାର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍କା ଘର ସହ ଶୌଚାଳୟ,
ମାଗଣା ଏଲପିଜ ି ସଂଯ�ୋଗ ଏବଂ ଘରେ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ୟାପ୍
ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗରିବ ଏବଂ ବଞ୍ଚିତଙ୍କୁ ନୂଆ ଆଶା ଦେଇଛି।
ସମାଜୀ ଶେଷ ପାହାଚରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚୁ,
ସେଥିଲାଗି ପିଏମ୍ ଆବାସର ଦୁ ଇଟିଯାକ ଯ�ୋଜନା 2024
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି।

03
26
4.2

ଘରଟିଏ କେବଳ ଇଟା, ସି ମେଣ୍ଟରେ ଗଢ଼ା ଏକ ଢାଞ୍ଚା
ନୁ ହେ,ଁ ଏହା ଆମର ଭାବନା, ଆମର ଆକାଂକ୍ଷାର
ପ୍ରତୀକ। ଘରର ସୀମା କାନ୍ଥ କେବଳ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା
ଦେଇନଥାଏ, ବରଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ର ଭଲ ପାଇ ଁଆମ
ଉପରେ ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଥାଏ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

48

କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୱାସ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ରାଶି ଖର୍ଚ୍ଚ
ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କ�ୋଟି ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ସହିତ

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2.3
କ�ୋଟି ଘର ଦିଆଯାଇଛ।ି
ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ
80 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଗୃ ହ
ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଏଥିଲାଗି
48 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଅନୁ ମ�ୋଦନ ହ�ୋଇଛ।ି

ପୁରୁଣା ନିୟମର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି…

ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ
ନିୟମ ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ�ୌଣସି ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା
ପ୍ରାସଙ୍ଗି କତାରେ ନଥିଲା, ତଥାପି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି
ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ।
ଏଭିତରେ

1500

ରୁ ଅଧିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ନିୟମକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ଏଥିସହିତ, ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃ ଷ୍ଟି କରୁଥିବା
25,000ରୁ ଅଧିକ ନିୟମ କିମ୍ବା ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ
କରାଯାଇଛି।

n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 27 ଫେବୃ ଆରୀ 2014ରେ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଏକ ବ�ୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ
‘ଆମ ଜୀବନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ
ଆଇନର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜାଲ ରହିଛ’ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ତୁ ରନ୍ତ ସେ କେନ୍ଦ୍ର
ସଚିବମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଭାଗ ସହ ଜଡ଼ିତ 10 ଟି
ଏମିତ ି ନିୟମ କିମ୍ବା ଆଇନ କୁ ହନ୍ତୁ ଯାହା କ�ୌଣସି କାମରେ ଆସୁନ ି ଏବଂ
ରଦ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଜୁ ନ୍ ମାସରେ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି
ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
କରି ସଂସଦରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ସଂଶ�ୋଧନ ବିଲ୍
2014 ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା
ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମି ଳିଲା ନୂ ଆ ଉଡ଼ାଣ

ସମୟ ଏମିତ ି ଥିଲା ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଋଣ ଯ�ୋଗାଡ଼
କରିବାକୁ ତମାମ ଅଫି ସ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚକ୍କର କାଟିବା
ଯେମିତ ି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ
ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ପିଏମ୍
ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା। ଯାହାକୁ ନେଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ
ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିମକ୍ତ
ୁ ଋଣ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ସାକାର…।
n

n

ଆମର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯେୁର ୍ର୍ମାନଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳୁନାହି,ଁ ତାଙ୍କୁ
ଫଣ୍ଡିଂ କରି ବାର ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଆମେ
ଏକ ନୂ ତନ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାକୁ ଚାହୁ ଛୁଁ ଯେ ଆପଣ
ଦେଶ ପାଇ ଁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଶର ବିକାଶରେ
ଅଂଶୀଦାର ଅଟନ୍ତି, ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ। - ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା
ଯ�ୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଣ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏବଂ ଅଣ
କୃଷି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁକ୍ତ ଋଣ ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇବା।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ
ସୃଷ୍ଟି କରିଛ।ି 8 ଏପ୍ରିଲ 2022ରେ ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ 8 ବର୍ଷ
ପୂରଛ
ି ।ି ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 24 ଅଗଷ୍ଟ 2022
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 36 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ହ�ୋଇଛି। ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 68% ରୁ ଅଧିକ
ଋଣ ଖାତା ମଞ୍ଜୁର ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ନୂ ତନ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ
22% ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି।

ମାନବ ପୁଞ୍ଜି ଉପଯ�ୋଗ: ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ରିଫର୍ମ, ପରଫର୍ମ,
ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି
ମନ୍ତ୍ର ଅନୁ ସରଣ କରି ଶ୍ରମ
ସଂସ୍କାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଶ୍ରମକ�ୋଡ୍
ମାଧ୍ୟମରେ ସାକାର ହ�ୋଇଛି,
ପରେ 'ଶ୍ରମେବ ଜୟତେ'
ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ
ସେହି ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ
ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତାର ସୁବଧ
ି ା
ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ
ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି
ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ।

n

n

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 29ଟି ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ 4ଟି ଶ୍ରମ କ�ୋଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଉପହାର ଭାବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା
ଅଧୀନରେ 50 କ�ୋଟିଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀ ବେତନ ସୁରକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ
ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତାର ସୁବଧ
ି ା ପାଇପାରିବେ।
ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ସମେତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କାମ ଲାଗି ସମାନ ବେତନ ପ୍ରଦାନ
କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରମସୁବଧ
ି ା ପ�ୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସହଜ
ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 25 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଜାରି
କରାଯାଇଛି।

ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଆମର ପରି ଶ୍ରମୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ନିଶ୍ଚି ତ କରି ବ
ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବ। ଏହି ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ବ୍ୟବସାୟକୁ
ସହଜ କରି ବ। ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ଉଭୟ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପର
ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରି ବ।
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ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ

ଖ�ୋଲା ଶୌଚରୁ ମି ଳିଲା ମୁକ୍ତି

2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ କେବଳ 39% ପରିମଳ କଭରେଜ
ଥିଲା। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅଳିଆ, ଖ�ୋଲା ଶୌଚ ଯେମିତ ି ଆମର
ପରିଚୟ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ
2019 ସୁଦ୍ଧା 150 ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଶର ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ 15
ଅଗଷ୍ଟ 2014ରେ ଲାଲ୍କିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ... ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ। ସବ୍କା ପ୍ରୟାସ ସହିତ, ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଏକ ଜନ
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ�ୋଲା ଶୌଚରୁ ମୁକ୍ତି
ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ...
n

କ�ୌଣସି ଦେଶର ବିକାଶରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କିପରି ନୂ ତନ ଶକ୍ତି ଯ�ୋଗାଇପାରେ,
ତାହାର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ। ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ
ହେଉ କିମ୍ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରି ଚାଳନା, ଐତିହାସିକ
ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇ ଁ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛତା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂ ଆ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛ।ି
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

n

n

ଓଡିଏଫ ପ୍ଲସ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର। 24 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଏଫ
ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1,03,398।
ଓଡିଏଫ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଖ�ୋଲା ଶୌଚରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସ୍ଥିତକ
ି ୁ
ବଜାୟ ରଖିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଓଡିଏଫ ପ୍ଲସ୍-ପ୍ଲସରେ
ସ୍ୱେରେଜ୍ ନିଷ୍କାସନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। |
100% ଓଡିଏଫ କଭରେଜ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ୍ ସହରୀ ଅଧୀନରେ
62 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରି ହାସଲ
କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଅକ୍ଟୋବର 2021ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଭାରତ ମିଶନ-ସହରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ସ୍ୱଚ୍ଛଭାରତ ଅଭି ଯାନରୁ ଲାଭ
ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା

2.16 12.7

ଗୁଣା କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ

2.48

ଗୁଣା କମ୍ ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ

ଗୁଣା କମ୍ ହ�ୋଇଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ
(ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଇଣ୍ଡିଂ)

ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ

727
2.6

ଡଲାର ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା
ପ୍ରତିପରିବାରକୁ ମିଳଛ
ି ି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦ୍ୱାରା

ଗୁଣା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳଛ
ି ି ଗରିବଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା। ଏହାସହ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମ�ୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଉପରେ 4.3 ଗୁଣ ଲାଭ।
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ଉଡ଼ାନ୍ : ହାୱାଇ ଚପଲରୁ
ହାୱାଇ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା
ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ବଡ଼ ସହରରେ
ସୀମିତ ନୁ ହେଁ କିମ୍ବା ବିମାନ କେବଳ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରାପାଇଁ
ତିଆରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଧାରଣାରୁ ଜନ୍ମ ହ�ୋଇଛି
ଭାରତସରକାରଙ୍କ ‘ଉଡ଼େ ଦେଶକା ଆମ୍ ନାଗରିକ’ (ଡଡ଼ାନ୍)
ଯ�ୋଜନା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 500
କିଲ�ୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କେବଳ ମାତ୍ର 2500
ଟଙ୍କାରେ ହ�ୋଇପାରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛ�ୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ
ବିମାନ ସେବାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶର ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା
ସୃ ଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି..।
n

ମୁ ଁଖୁସି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ
ଆମ ସରକାରକୁ ଦେଶରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ
ନୀତିପ୍ରଣୟନ କରି ବାର ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ମିଳଛ
ି ।ି ଆମ
ଦେଶରେ ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କର ଏକ ପରି ଚୟ ଅଛି
ଯେ ସେମାନେ ହାୱାଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ମୁ ଁ
ଚାହେ ହାୱାଇ
ଁ
ଚପଲ ପିନ୍ଧୁ ଥିବା ଏହି ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଏହା ସମ୍ଭବ
ହେଉଛି ।

n

n

- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

2014 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା 74 ଥିଲା ।
ଉଡାନ୍ ଯ�ୋଜନା ଯ�ୋଗୁଁ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା 141 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଉଡାନ୍ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 58 ଟି ବିମାନବନ୍ଦର, 8 ଟି
ହେଲିପ�ୋର୍ଟ ଏବଂ 2 ଟି ୱାଟର ଏର�ୋଡ୍ରୋମ ସହିତ 68ଟି
ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବଧ
ି ାଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସଂଯ�ୋଗ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା 425 ନୂ ତନ ରୁଟ
ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାନ ଦେଶର 29 ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ
ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିମାନ ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛ।ି ଉଡାନ ଅଧୀନରେ,
2026 ସୁଦ୍ଧା 1000 ରୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା 220 ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ କଭର୍
କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଅଗଷ୍ଟ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 1 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଯାତ୍ରୀ ସୁଲଭ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି |

ରେରା: ଘର କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ସୁବଧ
ି ା ଓ ନିରାପତ୍ତା
ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ
ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଗୃ ହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଏବଂ
ଗୃ ହ କ୍ରୟକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସଗତ
ଦୂରତା ରହିଛ।ି କିଛ ି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମଗ୍ର
ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟକୁ ବଦନାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି
ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେରା ଆକ୍ଟ
ପ୍ରଣୟନ କରିଛୁ। ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କିଛ ି
ରିପ�ୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛ ି ଯେ ଏହି ନିୟମ ପରେ
ଏବେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସଂପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ହେଉଛି।
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31 ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ୟକେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
କରାଯାଇଛି। 91,544 ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ 67,649 ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍
ଏଜେଣ୍ଟ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରେରା ଅଧୀନରେ
ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ
ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା
97,753 ଅଭିଯ�ୋଗ ସମାଧାନ ହ�ୋଇଛି।
(ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2022
ସୁଦ୍ଧା )
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ପୁଷ୍ଟିକର ମି ଶନ ହେଲା ଜାତୀୟ ମି ଶନ
କ�ୌଣସି ଦେଶର ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶିଶୁ, କିଶ�ୋର
ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ତଥା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ
ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର
ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣା ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ
ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ
କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ�ୋଷଣ
ମିଶନ୍ 2.0 କୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପୁଷ୍ଟିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ
ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 20
ହଜାର କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
n

n
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2019-2021 ପାଇଁ ଏନ୍ଏଫ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ରିପ�ୋର୍ଟରେ
ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 2015-2016 ତୁ ଳନାରେ ଭାରତରେ 5
ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁ ପ�ୋଷଣ 38.4% ରୁ
35.5% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁ ର୍ବଳତା
21% ରୁ 19.3% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିଭଳି କମ୍ ଲ�ୋଡ୍
କ୍ଷେତ୍ରରେ 35.8% ରୁ 32.1% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି |
ପ�ୋଷଣ ଅଭିଯାନରେ 40 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭାଗିଦାରୀମୂଳକ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପୁଷ୍ଟିକର ଟ୍ରାକର ମାଧ୍ୟମରେ 11.38 କ�ୋଟି
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। 11.20 ଲକ୍ଷ
ବିଦ୍ୟାଳୟର 11.80 କ�ୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
କରାଯାଇଛି।

ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇବା
ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା । ଗରି ବ ମହିଳା ଏବଂ ଗରି ବ
ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ତଥା
ପ�ୋଷଣ ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ହ�ୋଇଯାଏ - ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

ଅମୃତ: ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଜଳ ସୁରକ୍ଷିତ

ଦେଶରେ ପ୍ଲାନିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମଗ୍ରିକ
ଭିଜନ୍ର ଅଭାବ ହେତୁ ସହରର
ବିସ୍ତାର ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରପର୍ଟି
ଡେଭେଲପରର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୀବ୍ର ହ�ୋଇଛି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସହରାଞ୍ଚଳ ସାହିବସ୍ତି
ମାନଙ୍କରେ ପାନୀୟଜଳର ଅଭାବ, ଜଳଳ
ନିଷ୍କାସନରେ ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱିରେଜ ପ୍ରବନ୍ଧନ
ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳଥ
ି ାଏ।
ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ
ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ପରସ୍ପରର
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୁ ନ୍ 25, 2015
ରେ ଅଟଳ ନବୀକରଣ ଏବଂ ସହରୀ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିଶନ୍ (ଅମୃ ତ) ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି।

n

n

n

ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ସେପ୍ଟିକ୍ ପରିଚାଳନା ବୃଦ୍ଧି, ସହରଗୁଡ଼ିକୁ
ଜଳ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ନଦୀରେ ମଇଳା ଡ୍ରେନ୍ ନ ପଡ଼ିବା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା
ଇତ୍ୟାଦି।
ମିଶନ୍ ‘ଅମୃତ’ ଅଧୀନରେ 77,640 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ତଥା
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁ ମ�ୋଦତ
ି ହ�ୋଇଛି। ଦେଶର 500 ଅମୃତ ସହରରେ
ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ପାଇଁ 1.39 କ�ୋଟି ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯ�ୋଗ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଵେରେଜ୍
ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ 1.45 କ�ୋଟି ସ୍ୱେରେଜ୍ ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଥିଲେ, ବାବା ସାହେବ, ଅସମାନତା ଦୂ ର ପାଇଁ
ସହରୀ ବିକାଶକୁ ବହୁ ତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ
ଏବଂ ମିଶନ ଅମୃତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର
କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
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କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

ସ୍ୱ-ପ୍ରମାଣନ

56

ଲ�ୋକଙ୍କ ଉପରେ

ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜାହିର
n

n

ଦେଶରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ,
ଜଣେ ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର
ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସତ୍ୟାପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି
କାରଣରୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭାରତ କିମ୍ବା ପଛୁ ଆ ଅଞ୍ଚଳରେ
ରହୁ ଥିବା ଯୁବକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆବେଦନରୁ ବଞ୍ଚିତ
ହ�ୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି 2014 ରେ, କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ସ୍ୱ -ପ୍ରମାଣନକୁ
ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି।
ଚାକିରି ଆବେଦନ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହ�ୋଇଥିବା
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ର ସ୍ୱ- ପ୍ରମାଣନ ଜୁ ନ୍ 2016ରୁ ଅନେକ
ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମ
ପ୍ରମାଣିତ ନଥି ଦାଖଲ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଉଛି।

ମ�ୋ ସରକାର self certification ପାଇ ଁନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁ ତ ଛ�ୋଟ ଲାଗିପାରେ। ଏଥିରେ
କ�ୌଣସି vision ଦେଖାଯାଇନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ସରକାର ଯଦି
125 କ�ୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାକୁ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ କ’ଣ
ହ�ୋଇପାରେ! -ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା

57

ଆପଣଙ୍କ ଜମି ପାଇ ଁ ହକ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

1,73,065 1,27,555

ଁ ମାନଚିତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ଗାରେ
ଁ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗାର
28 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଏହି
ଶେଷ ହ�ୋଇଛି ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ

41, 368

ଗାର
ଁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ
ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
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70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକାର ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜମିର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ
ଜନବସତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ
ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଦଲି ଲ ମିଳୁ ନଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ତ
ଥି ିରେ
ଜମି ଅନେକ ଥର ବିବାଦର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ
ଗ୍ରାମବାସୀ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କ�ୌଣସି ଲାଭ ପାଇପାରୁ
ନଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
24 ଏପ୍ରି ଲ 2021 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ
କରିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜମି ରେକର୍ଡକୁ
ଡିଜ ିଟାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ ଦେବା। ଏହା
ଅଧୀନରେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 6.62 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମରେ ସର୍ଭେ
କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

ପିଏମ ଜନଧନ ଯ�ୋଜନା: ବିତ୍ତିୟ ସୁରକ୍ଷା ହେଲା ସୁନଶ୍ଚି
ି ତ
58

ସ୍ୱାଧୀନତାର 68 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ
ଦେଶର 68 ପ୍ରତିଶତ ଲ�ୋକଙ୍କ
ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସୁବଧ
ି ା ପହଞ୍ଚି
ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ
ସଞ୍ଚୟର କିଛ ି ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ନା
ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଋଣ ପାଇବାର କିଛ ି
ଉତ୍ସ। ଏଣୁ ସବ୍ସିଡି ନାଁରେ ତାଙ୍କ
ଦିଆଯାଉଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ନଗଦ
ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ବେଳେ
ଦୁ ର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଦେଉଥିଲା।
n

n

ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଏହିପରି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଯ�ୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମଥର
15 ଅଗଷ୍ଟ 2014ରେ ଲାଲ୍କିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବିଶ୍ୱର
ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନଧନ ଯ�ୋଜନା
ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ଆନୁ ଷ୍ଠାନକ
ି ଭାବରେ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2014
ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା |
ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତିର ସର୍ବବୃହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିର�ୋ
ବାଲାନର୍ସ େ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖ�ୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ
ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଭିତରେ 55 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା।

n

n

n

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ, ଜନ ଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 15 କ�ୋଟି ଥିଲା
ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ�ୋଟ 46.40 କ�ୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ
ଖ�ୋଲାଯାଇଛି।
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 173,954.07 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା
ହ�ୋଇଛି। ଉପ-ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, 1.26 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଶାଖା ରହିତ
ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା ଯ�ୋଗାଉଛନ୍ତି।
କ�ୋଭିଡ ଅବଧିରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି କେବଳ ଜନଧନ
ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା |

ଗ୍ରୁପ ୍ 'ସି ' ଏବଂ 'ବି' ଅଣ-ଗେଜେଟେଡ୍ ପ�ୋଷ୍ଟଗୁଡିକର ନିଯକ୍
ୁ ତିରେ ସାକ୍ଷାତକାର ବାଦ୍
n

59
n

2015 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, ଲାଲ୍କିଲ୍ଲାରୁ, ନିମ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ଚାକିରିରେ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ
ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବ�ୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜାନୁ ଆରୀ
1, 2016 ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହ�ୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ,
ବିଭାଗ, ପବ୍କ
ଲି ସେକ୍ଟରର ଉପ-ସେକ୍ଟର କ୍ରମରେ ଗ୍ରୁପ୍ 'ବି' (ଅଣ ଗେଜେଟେଡ୍) ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍
'ଡି' ଏବଂ 'ସି' ସହିତ ସମାନ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଥିଲେ।

ଅଧିକାଂଶ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ
ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜୁ ନୟ
ି ର ସ୍ତରର ପଦବୀ
ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ସମାପ୍ତ କରିବାର ନୀତି
ଆପଣେଇଛନ୍ତି।
ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା
ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। ବିଶଷ୍ଟ
ି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ
ଲାଗି କ�ୌଣସି ବିଭାଗ ବା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯଦି
ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ବ�ୋଲି ଗ୍ରହଣ
କରେ, ତ ସେହି ମାମଲାରେ କାର୍ମିକ ଓ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଭାଗର ଅନୁ ମତି ନେବାକୁ ହେବ।
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ନୂ ଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି- 2020
ଶିକ୍ଷାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ପରି ଧ ିରୁ ବାହାର
କରି ବାର ରାସ୍ତା
ଆମ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେଯାଏ 1986 ମସିହାର
ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ହ�ୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏହି 34 ବର୍ଷରେ
ବ�ୈଷୟିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସହ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ
ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛ।ି ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ସରକାର
ବ�ୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା, ନବସୃ ଜନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାସହ ଜଡ଼ିତ ଦୃ ଢ଼
ନୀତିଦ୍ୱାରା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାପାଇଁ ଜୁ ଲାଇ 29, 2020ରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା
ନୀତି 2020 ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
n
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ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନୂ ତନ କଲେଜ, ନୂ ତନ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ନୂ ତନ ଆଇଆଇଟି, ନୂ ତନ ଆଇଆଇଏମ୍
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧରେ ମୂଳତଃ
ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ
କୌଶଳ ସହିତ ସଜାଇ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଜ୍ଞାନ ସୁପର
ପାୱାର୍ କରିବାକୁ ଯ�ୋଜନା କରିଛ।ି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ
ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 20222023 ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଜେଟକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି।
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ହାକାଥନ୍ : ‘ଜୟ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ’ ଉଦ୍ ଘ�ୋଷ ଇନ�ୋଭେଟର୍ସ

ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହାକାଥନ୍ 2022ର
ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଅଗଷ୍ଟ
25, 2022 ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଥିଲେ, ସ୍ମାର୍ଟ
ଇଣ୍ଡିଆ ହାକାଥନ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ
ପାଲଟିଛି। 100 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା
ପରେ ଆମ ଦେଶ କିପରି ହେବ
ସେନେଇ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା
ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ
ଇନ�ୋଭେଟରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 'ଜୟ
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ' ସ୍ଲୋଗାନର ଧ୍ୱଜବାହକ।

ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହାକାଥନର 5ମ ସଂସ୍କରଣରେ 2900ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 2200
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 53 ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 476 ସମସ୍ୟାକୁ
ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ହାକାଥନ୍ ଆୟ�ୋଜନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ
ସରକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଁଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ୟାର ଏବଂ ଏହାର
ସମାଧାନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ଯୁବକମାନେ ବୁ ଝବ
ି ା ଉଚିତ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ
ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖ�ୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ
ଗଠନ ପାଇଁ ଛାତ୍ର, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନର 'ସାବକା ପ୍ରୟାସ’ର
ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦେଶରେ ନବସୃଜନ ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମର ଅଂଶ ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହାକାଥନ୍ (SIH) 2017 ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହାକାଥନ୍- ଜୁ ନଅ
ି ର ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ଭାବରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନବସୃଜନ ମନ�ୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଏକ
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିଚତ
ି ହ�ୋଇଛି ।
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ପୂର୍ବୋତ୍ତର ବିକାଶର
ନୂ ଆ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜି ନ୍
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ତ ଦୂରରେ
ଥିବା ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଏବେ ନୂଆ ଭାରତର ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଉଛି ଯାହାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ
ନୀତି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭାଗିଦାରୀକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ
କରିଛ।ି ପ୍ରଥମଥର ପୂର୍ବେରତ୍ତରର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀକୁ
ରେଳ ନେଟୱର୍କରେ ଯ�ୋଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ କାରି ରହିଛ।ି
n

n

ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପୂର୍ବରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିକାଶ
ଘଟିଛ।ି ଭି ତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ,
ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା ତଥା
ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍ କୃତିକୁ
ଲ�ୋକପ୍ରିୟ କରି ବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ
ଦିଆଯାଇଛି।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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n

AFSPA ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ, ପ୍ରାୟ
7,000 ବିଦ୍ରୋହୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ । ଐତିହାସିକ କାର୍ବି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋଙ୍ଗ
ଚୁକ୍ତି (2021)ରେ ଦସ୍ତଖତ ଯାହା ଆସାମରେ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା
ସମସ୍ୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛ।ି
ଏନ୍ଏସ୍ସଏ
ି ନ୍(ଆଇଇଏମ୍) ସହିତ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ
ନାଗା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି। ବ୍ରୁ -ରେଙ୍ଗ ଚୁକ୍ତି
ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ।
8 ବର୍ଷରେ 6 ଟି ନୂ ତନ ବିମାନବନ୍ଦର, 4 ହଜାର କିଲ�ୋମିଟରରୁ
ଅଧିକ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆସାମର 2ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବନଧନ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 3.3 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ଉପକୃ ତ, 1.55 ଲକ୍ଷ
ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜ�ୈବକ
ି ଚାଷ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ ମିଶନ
ପରି ପଦକ୍ଷେପ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ରେ ବିକାଶରେ ନୂ ଆ
ସକାଳକୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବୋଦୟ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ

ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ କିମ୍ବା
ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ପୂର୍ବ ଭାରତ ଦେଶକୁ
ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛ।ି ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ
ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜ�ୈବକ
ି
ସମୃ ଦ୍ଧି ସହିତ ଅପାର ସମ୍ଭାବନାରେ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ, ଭାରତର ଅନ୍ୟ
ଅଂଶ ତୁ ଳନାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ
ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା।
2014 ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତି ଏବଂ ‘ପୁର୍ବୋଦୟ ସେ
ଭାରତ ଉଦୟ’ ମନ୍ତ୍ର ଏଠାରେ ସମ୍ଭାବନାର
ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖ�ୋଲି ଛ।ି

n

n

n

ତତ୍କାଳୀନ ତ�ୈଳ, ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 11 ଜାନୁ ଆରୀ
2020ରେ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର କ�ୋଲକାତାଠାରେ ପୂର୍ବୋଦୟ: ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହବ୍
ମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ୱରିତ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିହ୍ନିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ବିକାଶର ଗ�ୋଟି ଗ�ୋଟିଏ ନୂ ଆ କେନ୍ଦ୍ରଭାବେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି। 29
ଡିସେମ୍ବର 2020 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନୂ ଆ ଭାଉପୁର- ନ୍ୟୁଖୁରଜା ବିଭାଗର
ଅପରେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ପୂର୍ବ ସମର୍ପିତ ମାଲ ପରିବହନ କରିଡରର ଉଦଘାଟନ
କରିଛନ୍ତି। ହଳଦିଆ ବନ୍ଦର ବିକାଶର ନୂ ତନ ପଥ ଖ�ୋଲିଛ ି |
ଆକ୍ଟ-ଇଷ୍ଟ ନୀତି ଅନୁ ଯାୟୀ ଆଜି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ୟମ ଯ�ୋଗୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପୂର୍ବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବହୁ ଗୁଣିତ ହ�ୋଇଛି।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022
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ପରି ବେଶ
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ଜୀବ-ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କର ସନ୍ତୁଳନ
ପ୍ରକୃତର
ି ପୂଜା କରୁଥିବା ଆମ ଦେଶରେ ବାୟ�ୋ
ଫ୍ୟୁଏଲ ବା ଜ�ୈବିକ ଇନ୍ଧନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପ୍ରକୃତି
ରକ୍ଷାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆମ ପାଇ ଁଜ�ୈବ ଇନ୍ଧନ
ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଜମ
ି ା ଆଣୁଥବ
ି ା ଇନ୍ଧନ, ପରି ବେଶ ରକ୍ଷା
କରୁଥିବା ଇନ୍ଧନ। -ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁ ଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ହେୁ ଛ ି
ଆମର ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଙ୍ଗ। ଜଙ୍ଗଲ ବୃ ଦ୍ଧି କଥା
ହେଉ ବା ବାଘ, ସିଂହ, ଏକ ସିଂହ ବାଲା ଗଣ୍ଡାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାବୃ ଦ୍ଧି,
ପେଟେଆଲ୍ରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ, ନବୀକରଣଯ�ୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେଉ
ବା ପୁରୁଣା ବାହାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ କ୍ରାପିଂ ପଲି ସି ଏଂବ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟରି ୍କ୍
ବାହାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସହକାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବେ କାମ କରୁଛି।

ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି

ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ

ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ 114.07 ଗିଗାୱାଟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବୃ ହତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରାଯାଇ
ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ60.66 ଗିଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି
ନବୀକରଣ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛ ି । 23.14
ଗିଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡଂି ର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି।
ଦେଶରେ ସ୍ଥାପିତ ସ�ୌର ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା 2014-2015 ରେ 2.63
ଗିଗାୱାଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 57.71 ଗିଗାୱାଟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

2014 ସୁଦ୍ଧା, 1.5% ଇଥାନଲ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ
କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ପ୍ରତିଶତ ମିଶ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇଛି।
20% ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ 2030 ସୁଦ୍ଧା ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ପରେ 2025
କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଏପ୍ରିଲ 2023ରୁ କିଛ ି ପେଟ୍ରୋଲ
ପମ୍ପରେ 20% ଇଥାନଲ ମିଶ୍ତ
ରି ପେଟ୍ରୋଲ ଯ�ୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଛି। କେବଳ 10% ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣଦ୍ୱାରା ଆଠ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ
50,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ ହ�ୋଇଛି।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନଗୁଡିକ ପାଇ ଁଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ
ଯାନବାହାନର ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ହାଇବ୍ଡ୍
ରି ଏବଂ ବ�ୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2015
ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲ। ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଫେମ୍ ଇଣ୍ଆ
ଡି ର ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଏପ୍ରିଲ, 2019ଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 10 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ସହିତ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1.4 ନିୟୁତ ବ�ୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପଞ୍ଜିକୃ ତ ହ�ୋଇଛି। ବଜେଟ୍ 2022ରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଦଳବଦଳ
ନୀତି ଆଣିବାକୁ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟୁର�ୋ 2030 ସୁଦ୍ଧା 9 ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ 46 ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଥାପନ
କରିବ। ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1500 ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି
ତାମିଲନାଡୁ ର ଶ୍ରୀଭିଲିପଟ
ୁ ୁ ର ମେଗାମାଲାଇ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭକୁ ଫେବୃଆରୀ
2021ରେ ଦେଶର 51ତମ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ସୂଚତ
ି
କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଘ ଗଣନା ଅନୁ ଯାୟୀ,
2014ରେ ଦେଶରେ 2226ଟି ବାଘ ଥିଲେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2018 ରେ
2967 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦୁ ନଆ
ି ର 70 ପ୍ରତିଶତ ବାଘ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି।
56 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022

ବାହାନ ସ୍କ୍ରାପିଂ ନୀତି

ପ୍ରାୟ ଏକ କ�ୋଟି ପୁରୁଣା ଅନୁ ପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୂ ଷଣକାରୀ ବାହାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ
ହଟାଇବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରାପିଂ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡକ
ି
ନୂ ତନ ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ପୁରୁଣାଗାଡ଼ି ଜମା କରିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଲେ ନୂ ଆ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମ�ୋଟର
ଯାନ ଟିକସ ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
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ଭାରତର ମିଶନ LIFE… ଅର୍ଥାତ୍
ପରି ବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ବ�ୈଶ୍ୱିକ
ନେତୃ ତ୍ୱ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ
n

n

n

ଗତ ବର୍ଷ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ଆୟ�ୋଜିତ କ�ୋପ୍-26 ବ�ୈଠକରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ LIFE (ଜୀବନଶୈଳୀ
ପାଇଁ ପରିବେଶ ଯଥା ପରିବେଶ ଅନୁ କୂଳ ଜୀବନଶୈଳୀ)
ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ତା’ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା
କରିଥିଲା। ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ଅନେକ ଏଜେନ୍ଙ୍କ
ସି
ସହଭାଗିତାରେ ଭାରତ LIFE ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି
ଏହି ମିଶନର ଦୃଷ୍ଟିକ�ୋଣ ହେଉଛି, ଏମିତ ି ଜୀବନଶୈଳୀ
ଗ୍ରହଣୀୟ ଯାହା ଆମ ପଥି
ୃ ବୀ ସହିତ ତାଳ ଦେଉଥିବ ଏବଂ
ଏହାର କ�ୌଣସି କ୍ଷତି କରୁ ନଥିବ।
ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁ କୂଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ
ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଲ�ୋକ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରେରଣା
ଦେବା ପାଇଁ ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁ ନ୍ 5 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଲାଇଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍।ତି

ମିଶନ୍ ଲାଇଫ୍ ଅତୀତରୁ ଶିଖେ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ
ଦିଏ। - ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

2030

66

2070 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର
ନିଟ୍ ଜିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ
କରି ବ ଭାରତ
wରି ବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର
ଗ୍ଲାସ୍ଗୋଠାରେ ନଭେମ୍ବର 2021ରେ ଆୟ�ୋଜିତ
ସମ୍ମି ଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ2070 ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍
ଜିର�ୋ ହାସଲ କରି ବାକୁ ଘ�ୋଷଣା କରି ଥଲେ
ି ।
ଏହା ସହିତ ପିଏମ ମ�ୋଦୀ ଜାତିସଂଘର ଜଳବାୟୁ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ COP-26 ରେ ପଞ୍ଚାମୃତ
ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ସୁଦ୍ଧା ଅଣ ଜୀବାଶ୍ମ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା
500 ଗି ଗାୱାଟର ପହଞ୍ଚିବ

01

ବିଲିୟନ
ଟନ୍ କାର୍ବନ
ନିର୍ଗମନ କମ
କରି ବ 2030
ସୁଦ୍ଧା

ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ନେଟ୍
ଜିର�ୋ ହାସଲ
କରି ବ।

45%

50%

ଶକ୍ତି
ଆବଶ୍ୟକତା
2030 ସୁଦ୍ଧା
ଅକ୍ଷୟ
ଶକ୍ତି ପୂରଣ
କରି ବ।

ରୁ କମ୍ ହେବ କାର୍ବନ
ତୀବ୍ରତା 2030 ସୁଦ୍ଧା
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ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମୂଦ୍ରକୂଳ
ଭି ତରେ ଭାରତର
10 ତଟ
ଏକୀକୃ ତ ତଟୀୟ ଜ�ୋନ୍ ପରିଚାଳନା
ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମଦ୍ର
ୂ କୂଳ ପରିବେଶ ଓ
ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା
ଅଧୀନରେ ବ୍ ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ସମଦ୍ର
ୂ
କୂଳ ମାନ୍ୟତା ଲାଗି
ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ,
ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯକରଣ,
ସୁରକ୍ଷା, ମନିଟରିଂ
ସେବା ପ୍ରଭୃତି ହାତକୁ
ନିଆଯାଇଛି। ଏହାରି
ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱର
ସବୁ ଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ସମଦ୍ର
ୂ ତଟ
ଭିତରେ ଭାରତର 10 ସମଦ୍ର
ୂ ତଟ
ସାମିଲ୍ ହ�ୋଇ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ
ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି।

68
ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ : ଏକକ
ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ୍ରୁ ମୁକ୍ତି
n

n

ଅକ୍ଟୋବର 2019 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ମହାବଲିପର
ୁ ମ୍ ସମୁଦ୍ର
କୂ ଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍କ୍
ଟି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନିଜେ
ଉଠାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଏବଂ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍କ୍
ଟି ମୁକ୍ତ ଭାରତ
ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂ ଳରେ 40%ରୁ
96% ପ୍ଲାଷ୍କ୍
ଟି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ।
ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ୍ 2.0 ସିଙ୍ଗଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍କ୍
ଟି କୁ
ନଷ୍ଟ କରିବା ନେଇ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟି ବର୍ଜ୍ୟ
ପ୍ର୍ରକିୟାକରଣ ସଂଶ�ୋଧନ ନିୟମ, 2021 କୁ ସୂଚତ
ି କରି ଜୁ ଲାଇ
1, 2022 ରୁ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍କ୍
ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ଲଗାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାମିଲ୍ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯ�ୋଗୀତା
କମ୍ ହ�ୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅଳିଆ ସଷ୍
ୃ ଟି କରିବାରେ ଅଧିକ ହ�ୋଇଥାଏ।
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ, 75 ମାଇକ୍ରନରୁ କମ୍ ମ�ୋଟା ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍କ୍
ଟି କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ
ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏକ ନିଷେଧାଦେଶ ରହିଛ,ି ଯାହା ଡିସେମ୍ବର 1,
2022 ରୁ 120 ମାଇକ୍ରନ୍ ହ�ୋଇଛି।
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ଦେଶର 10 ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ସମୂଦ୍ରକୂଳ
n

n

ଶିବରାଜପୁର, ଦେବଭୂମି, ଦ୍ୱାରକା,
ଗୁଜରାଟ
ଘ�ୋଘଲା, ଦାଦର ନଗରହାବେଲି
ଏବଂ ଦାମନ ଓ ଡିୟୁ

n

ପୁଡୁବିଦ୍ଦରୀ, ଉଡ୍ଡୁପି ଜିଲ୍ଲା, କର୍ନାଟକ

n

କାସର କ�ୋଡ୍, କର୍ନାଟକ

n

କପ୍ପଡ଼, କେରଳ

n

କ�ୋବଳମ୍, କେରଳ

n

ଇଡନ୍ ପୁଡୁଚେରୀ

n

ଋଷିକ�ୋଣ୍ଡା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ

n

n

ଗ�ୋଲ୍ଡନ୍ ବିଚ୍, ଓଡ଼ିଶା, ରାଧା
ନଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକ�ୋବର
ପାହାଡ଼କୁ ପ୍ଲାଷ୍କ
ଟି

ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉ ଁକ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆମର
ସରକାର ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ସି ଙ୍ଗି ଲ୍ ୟୁ ଜ୍
ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭି ଯାନ ସହ ଆମର
ସରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟି କର ଉତ୍ତମ ପରି ଚାଳନା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କାମ
କରାଯାଉଛି। -ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
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ନମାମୀ ଗଙ୍ଗେ…

ଫଳରେ ନିର୍ମଳ ଓ ଅବିରଳ ହେବ ଗଙ୍ଗା
n

n

70

ଗଙ୍ଗାନଦୀ ଯେ କେବଳ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ବା
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛ ି ତାହା ନୁ ହେଁ,
ବରଂ ଦେଶର 40% ଜନସଂଖ୍ୟା
ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
2014 ରେ, ନ୍ୟୁୟର୍କର ମ୍ୟାଡସ
ି ନ୍
ସ୍କୋୟାର୍ ଗାର୍ଡେନଠାରେ ଭାରତୀୟ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାବେଳେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଆମେ
ଏହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ,
ତେବେ ଏହା ଦେଶର 40 ପ୍ରତିଶତ
ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଳବ୍ଧି
ହେବ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ
ଏକ ଆର୍ଥିକ ଏଜେଣ୍ଡା ”।

n

n

ନାମାମି ଗଙ୍ଗେ ମିଶନ ଜୁ ନ୍ 2014
ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା | ମାର୍ଚ୍ଚ
2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆନୁ ମାନିକ ମୂଲ୍ୟ
30,853 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା 364
ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି,
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 183 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ହ�ୋଇସାରିଛ।ି
2014 ରେ 1305 ଏମ୍ଏଲ୍ଡି ଜଳ
ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଯାହା 2022
ରେ 2407 ଏମ୍ଏଲ୍ଡି କୁ ବୃଦ୍ଧି
ପାଇଥିଲା | ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାମି ଗଙ୍ଗେ
ମିଶନକୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁ ମ�ୋଦନ
କରାଯାଇଛି।

ଜାତୀୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନ୍ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା
ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଆଡ଼କୁ
ଚାହିଁଛ।ି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ
ଶକ୍ତି ସମୃ ଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2021
ରେ ଲାଲ୍କିଲ୍ଲାରୁ ଜାତୀୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ
ମିଶନ ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ।

n

n

ଏହି ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲ�ୋକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ପାଇବେ। ଏହା
ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଅଶ�ୋଧିତ ତ�ୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ମଧ୍ୟ
ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଆମ�ୋନିଆ ପାଇଁ ଏକ
ରପ୍ତାନି ହବ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ନୀତି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।
ସରକାର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ
କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରୀଡ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସମେତ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଦେଇଛନ୍ତି।
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ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ

ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ

4,85,122
2022

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଭବ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଲାଲ୍
ଗାଲି ଚା ଉପରେ ଖାଲି ପାଦ, ଧ�ୋତି ଭଳି ଲୁ ଙ୍ଗି କୁ
ପିନ୍ଧି, ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ
ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ ନେଉଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ଛବି ଏବେ
ଲ�ୋକଙ୍କ ମନଭିତରେ ଆଙ୍କି ହ�ୋଇଗଲା। ଏହା
ସେହି ନୂଆ ଭାରତର ଛବି, ଯେଉଁଠ,ି ଏବେ
ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ ଖାଲି ‘ଖାସ୍’ ନୁ ହେଁ ବରଂ ସାଧାରଣ
ଲ�ୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି
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n

n

वर्ष आवेदनों की संख्या

2021

38,961

2020

46,553

2019

49,992

2017

18768

2016

2761

2015

2297

2014

2228

2013

1657

2012

1588

2011

1581

1313

2010

2018

35,995

71

2017ରୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଚୟନରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଶ
70 ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ
ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରାଯାଇଥିଲା |
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ
2016ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଏହି
ପୁରସ୍କାରର ବିଚାର କମିଟରି େ, ସମାଜର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶଷ୍ଟ
ି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ
ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ
ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନିଜକୁ କିମ୍ବା
ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନ�ୋନୀତ କରିପାରିବେ।
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ଉପେକ୍ଷିତ
ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ
ଭାରତର ଇତିହାସ କେବଳ ତାହାନୁ ହେଁ,
ଯାହା ଦେଶକୁ ଦାସ କରିଥିବା ବା ଦାସତ୍ୱ
ମାନସିକତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି; ଭାରତର
ଇତିହାସ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ
ଲ�ୋକକଥାରେ ଲି ଖିତ, ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ
ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲି ଛ।ି କିନ୍ତୁ ଦୁ ର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା
ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତୀୟତାକୁ ରକ୍ଷା
କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା
ଏହିପରି ଅନେକ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଆମେ
ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଇତିହାସରେ ଦେଇପାରି ନଥିଲୁ ।
2014 ପରେ ଦେଶର ଏହି ପ୍ରକୃ ତ ନାୟକମାନଙ୍କୁ
ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ
ହେଲା..।

ବାବାସାହେବଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ
ଆଧୁନକ
ି ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ
ଐତିହ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେମିତ ି ସମ୍ମାନ ଜଣାଯାଇନଥିଲା
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ହକ୍ଦାର ଥିଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ଭୁଲ୍କୁ ସୁଧାରିବାକୁ
ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାବା ସାହେବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ
ଓ ଜାଗାକୁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ନାଁରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ। 26 ନଭେମ୍ବରରେ
ବାବାସାହେବଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷ

ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରର 75 ତମ ବାର୍ଷିକୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଲାଲ୍ କିଲ୍ଲାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ନେତାଜୀଙ୍କ ସହ
ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାଂଶ ଫାଇଲକୁ ଗ�ୋପନୀୟ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇଦିଆଗଲା,
ଯାହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ
ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି।

ବୀରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ
ବୀର ସାବରକର, ମହାରାଜା ସୁହେଲଦେବ, ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ,
ଦିନବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଛ�ୋଟୁ ରାମଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବୀରଙ୍କ ଅବଦାନ
ଇତିହାସର କ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଛୁ ପିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ
କାହାଣୀ ଐତିହ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛି।

ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ
ଅଫ୍ ଲି ବର୍ଟି
ଗୁଜୁରାଟର କେୱାଡିଆଠାରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍
ୟୁନଟ
ି ି ଭାରତକୁ ଏକୀକୃ ତ କରିଥିବା ଲ�ୌହ ମାନବ
ସର୍ଦ୍ଦାର ଭାଲାଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 2013 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଥିବାବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତମ 600 ଫୁ ଟର
ଏହି ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର
ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

ଇତିହାସ ଲେଖକଙ୍କ ସହ, ଇତିହାସ ଲେଖା
ନାରେ
ଁ ହେରଫେର କରୁଥିବା ଲ�ୋକମାନେ
ଯେଉ ଁଅନ୍ୟାୟ କରି ଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆଜିର
ଭାରତ ସୁଧାରୁଛି। ଭୁଲ୍ ଭଟକାରୁ ଦେଶକୁ
ମୁକ୍ତି କରୁଛି।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ରାମମନ୍ଦିର

ରାମ ଜନ ୍ମଭୂମି ର ପୁନଃନର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା
ଅନେକ ବର୍ଷର ବିବାଦର ଅନ୍ତ

ଅଯ�ୋଧ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବଧ
ି ାର ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଉଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣଦ୍ୱାରା କେବଳ
ଅଯ�ୋଧ୍ୟାର ଭବ୍ୟତା ବଢ଼ିବ ତାହା ନୁ ହେଁ, ବରଂ
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ପୂରା ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳିଯିବ। ଏଠି
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯ�ୋଗ ସୃ ଷ୍ଟି ହେବ- ବଢ଼ିବ, ଆଉ
ପୂରା ଦୁ ନଆ
ି ରୁ ଲ�ୋକ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ଅଯ�ୋଧ୍ୟାକୁ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ମାର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ
ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।
n

n

499 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ସୁପ୍ରି ମକ�ୋର୍ଟଙ୍କ 9
ନଭେମ୍ବର 2019 ରାୟଦ୍ୱାରା ଖୁସରି େ ଅନ୍ତ
ଘଟିଥିଲା। ବିବାଦୀୟ ସମଗ୍ର ଜମି ରାମଲାଲା
ବିରଜମ୍ନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
5 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ
ଅବସ୍ଥିତ ଅଯ�ୋଧ୍ୟା ସହରରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର
ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଏକ ବିଶାଳ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି।
ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପବିତ୍ର
ମାଟି ଅଣାଯାଇଥିଲା।
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କର୍ତାରପୁର ସାହିବ କରିଡର
ଅକ୍ଟୋବର 2019 ରେ ଡେରା
ବାବା ନାନକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସମସ୍ତ ଆଧୁନକ
ି ସୁବଧ
ି ା ସହିତ
ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମଥର
ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିଖମାନଙ୍କ
ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କର୍ତାରପୁର
କରିଡରର ଆଶା ପୂରଣ
କରିଥିଲେ।

n

n

n
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ଅମୃତସରକୁ ଡେରା ବାବା ନାନକ ସହ ସଂଯ�ୋଗ କରୁଥିବା ଗୁରୁଦାସପୁର
ରାଜପଥରେ 4.2 କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବା 4 ଲେନ ବିଶଷ୍ଟ
ି ରାସ୍ତା 120 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ।
15 ଏକର ଜମିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଯାତ୍ରୀ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଦ�ୈନକ
ି ପ୍ରାୟ 5000 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ ଏହି କ�ୋଠାଟି 50 ରୁ ଅଧିକ
ଇମିଗ୍ରେସନ କାଉଣ୍ଟର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟ ଭିତରେ
କିଓସ୍କ, ଶୌଚାଳୟ, ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା, ପ୍ରାର୍ଥନା କକ୍ଷ
ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ସ କାଉଣ୍ଟର ଭଳି ସର୍ବସାଧାରଣ ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ।
ସିସଟ
ି ଭ
ି ି ପ୍ରଦକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଠିକଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
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କେଦାରନାଥ ଧାମର
ପୁନଃନିର୍ମାଣ

2013ରେ ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେତୁ କେଦାରନାଥ
ଧାମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ଭୟଙ୍କର ବିନାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ
ହ�ୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ନବୀକରଣ
କରିଛନ୍ତି।
n

n

n

କେଦାରନାଥରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହ�ୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସରସ୍ୱତୀ ଆସ୍ଥା ପଥ ଏବଂ ଘାଟର
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର, ମାନ୍ଦାକିନୀ ଆସ୍ଥାପଥ ଚାରିପାଖରେ
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର, ତୀର୍ଥ ପୁର�ୋହିତଙ୍କ ଗୃହ ଏବଂ
ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ଉପରେ ଗରୁଡ଼ଚଟ୍ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
130 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଛି।
2013 ବନ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହ�ୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଆଦି
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳର ପୁନଃନିର୍ମାଣ
କରାଯାଇଛି।
ଚାରିଧାମ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ ଚାଲିଛ,ି
ସମସ୍ତ ଚାରି ଧାମ ରାଜପଥ ସହିତ ସଂଯ�ୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବୁ ଲ କାର ମାଧ୍ୟମରେ
କେଦାରନାଥରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ
ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି |
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ସ�ୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2021ରେ ସ�ୋମନାଥ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦର୍ଶନ ପଥ, ସ�ୋମନାଥ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୁରୁଣା (ଜୁ ନା)
ସ�ୋମନାଥଙ୍କ ପୁନଃନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ
ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
n

n

ଜୁ ନା ସ�ୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରେମ୍ପ,
ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, 15 ଟି ଦ�ୋକାନ,
ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଦୁ ଇଟି ବଡ଼ ହଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ
ଶ୍ରୀ ସ�ୋମନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ 3.5 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ।ି
ପ୍ରସାଦ ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଜୁରାଟର ସ�ୋମନାଥରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର
ବିକାଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଦ୍ୱାରା
ଅନୁ ମ�ୋଦତ
ି ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 45.36 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଥିଲା। 'ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ', 'ଟୁ ରିଷ୍ଟ ସୁବଧ
ି ା ସୁବଧ
ି ା କେନ୍ଦ୍ର'
ତୁ
ଏବଂ 'କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ ପରିଚାଳନା' ପରି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ
ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହ�ୋଇ ଜୁ ଲାଇ, 2020 ରେ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ

ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ ହ�ୋଇଥିଲା।
n

n

ସ�ୋମନାଥଙ୍କ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
'ପ୍ରସାଦ' ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମୁଦ୍ର ଦର୍ଶନ ପଥ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 21 ଜାନୁ ଆରୀ 202ରେ ସ�ୋମନାଥ
ସର୍କିଟ ହାଉସର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଏପରି ଭାବରେ
ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ରହୁ ଥିବା ଲ�ୋକମାନେ ମଧ୍ୟ
'ସାଗର ଦୃଶ୍ୟ' ପାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲ�ୋକମାନେ ନିଜ
କ�ୋଠରୀରେ ଶାନ୍ତିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସିଥିବେ, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ
ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସ�ୋମନାଥଙ୍କ ଶିଖରକୁ ଦେଖିପାରିବେ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022
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କାଶୀ କରି ଡର
ଏକ ସମୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାରାଣସୀର
ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଷୟରେ କୁ ହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ସହରରେ
କିଛ ି ହ�ୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଜବରଦଖଲ
ଯେମିତ ି ଲାଗୁଥିଲା ସହରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏକ ମହୁ ମାଛି
ବସାପରି, ଯେଉଁଥିରେ କେହି ହାତ ମାରିବାକୁ ଚାହୁ ଁ
ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭିତରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର
ବୁ ଲିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
ଏହି କଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ
କରିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019ରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ
କରିଡରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା।

କାଶୀ ସର୍ବଦା ଜୀବନ୍ତ, ନିରନ୍ତର
ପ୍ରବାହମାନ ରହିଆସି ଛ।ି ବର୍ତ୍ତମାନ
କାଶୀ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏପରି ଏକ
ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛି ଯେଉଥି
ଁ ରେ ବିକାଶ
ସହିତ ଐତିହ୍ୟ ବି ରହିଛ।ି ଏହିପରି
ଏକ ଐତିହ୍ୟ ତିଆରି କରି ବାର
କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ମହାନ, ଭବ୍ୟ ଏବଂ
ଦିବ୍ୟ ସେଥିଲାଗି କ୍ରମାଗତ ଉଦ୍ୟମ
ଚାଲି ଛ।ି ଏଭଳି ବିକାଶ ଯାହା
କାଶୀକୁ ରାସ୍ତା, ଗଳି, ପ�ୋଖରି ,
ଘାଟ, ଆଉ ବନ୍ଦର, ରେଳଷ୍ଟେସନ୍ ଠୁ
ନେଇ ଏୟାରପ�ୋର୍ଟଯାଏ ନିରନ୍ତର
ପ୍ରଗତି ପାଇ ଁପ୍ରତିଶ୍ରୁତବ
ି ଦ୍ଧ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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n

n

କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ
ଗ�ୌରବର ପୁନରୁଦ୍ଧାର

ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ମୂଳ ରୂପକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଏହାକୁ 5 ଲକ୍ଷ 27
ହଜାର ବର୍ଗଫୁ ଟରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ର ମାତ୍ର ତିନ ି ହଜାର ବର୍ଗଫୁ ଟ
ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ରୁ 75 ହଜାର ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମନ୍ଦିର
ପରିସରକୁ ଆସିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ
ଦର୍ଶନ, ସ୍ନାନ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ।
ଏହାପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରାୟ 244 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଲ�ୋକମାତା ଦେବୀ
ଅହଲ୍ୟା ଦେବୀ 1777-80 ମଧ୍ୟରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର
ନବୀକରଣ କରିଥିଲେ।

କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

78

ସ୍ମାରକୀଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ
ଐତିହ୍ୟରୁ ପ୍ରେରଣା

ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଲାଗି
ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଓ ନିଜର ମଜଭୁତ
ଐତିହ୍ୟକୁ ବୁ ଝବ
ି ାପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ
କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର 75ବର୍ଷର
ଗ�ୌରବଶାଳୀ ଐତିହ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର
ସୁଯ�ୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ
ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢକ
଼ି ୁ
ମିଳପ
ି ାରିବ।
n

n

n

n

n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ସଂଗ୍ରହାଳୟ: 14 ଏପ୍ରିଲ,
2022 ଦିନ ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀର ତିନ
ମୁର୍ତ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ
ଆଧୁନକ
ି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗ�ୋଟିଏ।
ଏଠାରେ 43 ଟି ଗ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛ ି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନତାଠାରୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଦାନ, ସେମାନଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ କିପରି ମୁକାବିଲା
କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇଛି।

79
ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା: ଅବହେଳିତ
ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ
ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇ ଁପଦକ୍ଷେପ

ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ମେମ�ୋରି ଆଲ୍ : ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ
ଦେଇଥିବା ସ�ୈନକ
ି ମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତରି େ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏବେ
ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ ହେଉଛି।
ଜାତୀୟ ପ�ୋଲି ସ ୍ ମେମ�ୋରି ଆଲ୍ : ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛ।ି ପ�ୋଲିସ ଏବଂ
ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫ�ୋର୍ସ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ 21 ଅକ୍ଟୋବର,
2018ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା।

n

ଜଲି ଆନୱାଲା ବାଗ ମେମ�ୋରି ଆଲ: ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ
ମେମ�ୋରିଆଲ ଗ୍ୟାଲେରୀର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି।
ବିପ୍ଲବୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ: କ�ୋଲକାତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଧୁନକ
ି ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ
ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରତିଟ ି ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳବ
ି । ଏଠାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ
ଫୌଜର ଅବଦାନ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହ�ୋଇଛି।
ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡଠାରେ ଖ�ୋଲାଯାଇଛି। ସେହିପରି
ଗୁଜୁରାଟରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନଟ
ି ଠ
ି ାରୁ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରାୟ 6 କିମି ଦୂ ର।

n

ନିଜ ଜୀବନ କାଳରେ ଲ�ୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ
ପୂରଣ କରିବାପାଇଁ ଦିନରାତି କାମ କରନ୍ତି, କିଛ ି ପରିମାଣରେ
ସଫଳବି ହୁ ଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ
ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଆମର ସଫଳତାର ମାପକାଠି ହ�ୋଇଯାଏ,
ସେତେବେଳେ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। 2018
ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଦେଶର ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ହେଉଥିବା ବିକାଶ ଏହିଭଳି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ଦେଶରେ 112 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି
ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍କ
ଟି ର ଖାଦ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସହିତ
49 ପାରାମିଟରରେ ପଛୁ ଆ ଥିଲେ। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ, ପ୍ରତି
ମାସରେ ପ୍ରଗତି ଆଧାରରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ରାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥାଏ,
ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ମନ�ୋଭାବ ବଢ଼େ।
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କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

ଏବେ ସୁବଧ
ି ା ସହିତ

ସୁରକ୍ଷି ତ, ସମୟବଦ୍ଧ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରେଳବାଇ
ବିଳମ୍ବ ସହିତ, ଟ୍ରାକରେ ମଇଳା, ମନ୍ଥର ଗତି, ଦିନକୁ ଦିନ
ଦୁ ର୍ଘଟଣା ଏବଂ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ କୁ ଖ୍ୟାତ ରେଳବାଇର
ପରିବର୍ତ୍ତନ 2014 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ
ପୁରୁଣା ଶୌଚାଳୟ ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଣି
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ପରି ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ଦ୍ରୁ ତ ଏବଂ
ସମୟାନୁ ବର୍ତ୍ତୀ ହ�ୋଇଛି।

80

n

ଆର୍ଆର୍ଟିସି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଠନ
ହେବାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯ�ୋଗରେ
ପରିଚାଳିତ ରାପିଡ୍ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ
ଲାଇନ ଦିଲ୍ଲୀ-ମିରଟ ପାଇଁ ଜ�ୋରସ�ୋରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛ,ି
ଯାହା ଜୁ ନ୍ 2025 ରେ ଶେଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

81

n

n

ସ୍ୱଦେଶୀ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ବେଗ ଏବଂ ସୁବଧ
ି ା
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଟ୍ରେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଦୁ ଇଯ�ୋଡ଼ି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାରାଣସୀ,
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବ�ୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2023
ସୁଦ୍ଧା
ସରକାର 75 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଆଗାମୀ ତିନବ
ି ର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ 400 ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ଟାର୍ଗେଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ବେଗ 160 କିଲ�ୋମିଟର
ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନବୀକରଣ ହ�ୋଇଥିବା
ସଂସ୍କରଣ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏହାର ବେଗ 180 କିଲ�ୋମିଟର
ହେବ।
ତୃ ତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ଟ୍ରେନ୍ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 220
କିଲ�ୋମିଟର ରହିବ, କ�ୋଚ୍ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛ ି ।

ରାସ୍ତା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା…
n

ଦେଶରେ ସଡ଼କ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ଏବଂ ମୃ ତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ
କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2019ରେ ପୁରୁଣା ମ�ୋଟର
ଯାନ ଅଧିନିୟମରେ ଅନେକ ସଂଶ�ୋଧନ କରିଥିଲେ। ନିୟମ
ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଜରିମାନା 10 ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।
ଅକ୍ଟୋବର 2022 ପରେ 2017ରେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ,
2021 ରେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ
ଜାନୁ ୟାରୀ 2022 ରେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ବସିଥିବା
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁ ଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଏୟାରବ୍ୟାଗ ଏବଂ ଦୁ ଇଟି
କର୍ଟେନ ଏୟାରବ୍ୟାଗ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମଳ
ୂ କ
କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ମଲ
ୂ ୍ୟାୟନ ଆକଳନ କରିବାକୁ 24 ଜୁ ନ୍
2022 ତାରିଖର ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛ।ି
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଯାତାୟାତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ
ରଖିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ, ଉନ୍ନତ ଇଞ୍ଜି ନିୟରିଂ, ଆଇନକୁ
କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ଯ�ୋଗୁଁ ସଡ଼କ ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ ବ୍ୟାପକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛ।ି

1970

ସଡ଼କ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା 54 ଗୁଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି

814

1980

339

1990

148

2000

80

2010

39

2020

15

ସଡ଼କ ଦୁ ର୍ଘଟଣା
ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି 10
ହଜାର ଯାନରେ

କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

ପିଏମ୍ କେୟାର ପାଣ୍ଠି

82

ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସହଯ�ୋଗରେ ଭରା ପ୍ରୟାସ

କ�ୋଭିଡ -19 ମହାମାରୀ ଭଳି ଦୁ ର୍ଦ୍ଦିନର ମୁକାବିଲା
ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଗରିକ ସହାୟତା ଏବଂ
ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି (ପିଏମ କେୟାର ଫଣ୍ଡ) ଗଠନ
କରାଯାଇଥିଲା। କ�ୋଭିଡ ଅବଧିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ
କ�ୋଭିଡରେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା
ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରୁଛି।
n

n

n

ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସମେତ ଚିକତ୍ସା
ି ଉପକରଣ କିଣିବା,
କ�ୋଭିଡ -19 ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା
ଏବଂ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇଁ
ସରକାର ଏହି ପାଣ୍ଠିର ଏକ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 29 ମଇ 2021ରେ
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏମ୍ କେୟାର ଆରମ୍ଭ
କରିଥିଲେ।
ପିଏମ କେୟାର ଫର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 'ପିଏମ
କେୟାର ଫଣ୍ଡ'ର ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର 4000ରୁ
ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କ�ୋଭିଡ ସମୟରେ
ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ।

83
n

n

କ�ୋଅପରେଟିଭ୍ ଫେଡେରାଲି ଜମ
ି :୍ ଟିମ ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଭାବନାରେ କ�ୋଭି ଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ

ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣରେ, କ�ୋଅପରେଟିଭ୍
ଫେଡେରଲିଜମ୍
ି ( ସଂଘୀୟ ସହଭାଗିତା) ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ତଥା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଚାରକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼
ମହାମାରୀ କ�ୋଭିଡ -19 ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2020ରେ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଘ�ୋଷଣା
ହେବାର ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 'ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ବିଚାର ସହିତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ�ୈଠକରେ ପରିସ୍ଥିତ ି ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ
କରିଥିଲେ। 2020 ରେ, ଏହିପରି 10 ରୁ ଅଧିକ ବ�ୈଠକ ସମେତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ଦୁ ଇ ଡଜନ ଥର ଆଲ�ୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ଆମ ସମ୍ବି ଧାନରେ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା
ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶକ୍ତି ।
ଯଦି ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଛି,
ତେବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ
ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ
କରି ବାକୁ ହେବ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ
ଯ�ୋଗ ଏବେ ହେଉଛି Way of Life
ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନାରେ ଭାରତ ଯ�ୋଗକୁ ସାରା
ବିଶ୍ୱର ପରିଚତ
ି କରାଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳତ
ି
ଜାତିସଂଘରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦେଶ
ସମର୍ଥନ କରିବାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୁ ନ୍ 21କୁ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ
ସହମତି ମିଳଛ
ି ।ି
ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗ କ’ଣ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେବ,
ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗକୁ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆମକୁ
ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ
ଆମେ ଯ�ୋଗ ସହ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରି ବା,
ସେତେବେଳେ ଯ�ୋଗଦିବସ କେବଳ ଯ�ୋଗ
କରି ବାପାଇ ଁନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ
ସେଲି ବ୍ରେଟ୍ କରି ବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହ�ୋଇଯିବ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

84

n

n

n

85

ୟୁ ନେସ୍କୋ ଭାରତର ଯ�ୋଗକୁ ମାନବ ସଂସ୍କୃତର
ି ଏକ
ଅମର ଐତିହ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର
ସହଯ�ୋଗରେ ମ�ୋବାଇଲ୍ ଯ�ୋଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ
କରିଛ।ି
ଆୟୁ ଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯ�ୋଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ
କରିଛନ୍ତି । ଦେଶରେ 451 ଆୟୁ ର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଏବଂ
ଦେଶରେ 69 ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛ।ି

ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଭାବେ ଯ�ୋଡ଼ି ହେବା ସରକାରଙ୍କ ମନ

MYGOV… କ�ୌଣସି ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଲ�ୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ
ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁ ହେଁ। lସଥିଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବାର 60
ଦିନ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 26 ଜୁ ଲାଇ, 2014ରେ https://
www.mygov.in/ ପ�ୋଟ;ାଲ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଶାସନରେ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କେବଳ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ସହ
ଏବେ ଅଢ଼େଇ କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମଞ୍ଚଳରେ
ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇପାରିବେ।
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ମନ୍କୀ ବାତ୍… ଜନତାଙ୍କ ସହ ସଂମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପଞ୍ଚମ ମାସରେ 03
ଅକ୍ଟୋବର, 2014ରେ ରେଡିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମନ୍ କୀ ବାତ୍
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାର 92ତମ ସଂସ୍କରଣ ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରସାରିତ ହ�ୋଇଛି।
ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗରିକଙ୍କ ନିବେଦନ କରିବା ସହ ଲ�ୋକଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା
ଦେବା ତଥା ଏଥିନେଇ ପ୍ରେଣାଦାୟକ କାହାଣୀ କହନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ପାଇଁ ଆପଣ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ସୂଚନା ପଠାଇପାରିବେ।
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86

ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଞ୍ଚରେ
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଅଗ୍ରସର ଭାରତ

ଭାରତ ବିକାଶ ପାଇ ଁନେଉଥିବା
ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି
ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଶାନ୍ତି
ହେଉ ବା ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଆହୱା୍ ନସବୁ ସହ ଯ�ୋଡ଼ି
ହ�ୋଇ ରହିଥବ
ି ା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
ପାଇ ଁବିଶ୍ୱ ଏବେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଭରସାର
ସହ ଦେଖୁଛ।ି
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
n

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ�ୌର ଆଲାଏନ୍ସ
ପ୍ୟାରିସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ସ�ୌର ଆଲାଏନ୍ସ (ISA) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସ�ୌର ଉତ୍ସ ସମୃଦ୍ଧ
ଦେଶଗୁଡକ
ି ର ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ
ପଦକ୍ଷେପ େ। ବର୍ତ୍ତମାନ 103 ଟି ଦେଶ ଏହି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିର�ୋଧୀ ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ପାଇ ଁସମନ୍ୱୟ (ସି ଡିଆର୍ଆଇ)
n

n

n

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି (ସିଡଆ
ି ର୍ଆଇ) ଅର୍ଥାତ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ମୁକାବିଲା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମନୟ
୍ୱ ସମିତ ି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ହେତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ଖ
ି ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ
ମୁ ୀନ ହେଉଥିବା ଦେଶଗୁଡକ
ନୂ ତନ ପଥ ଦେଖାଇଛି।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ନ
ତ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 2019 ରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 31ଟି ଦେଶ, 6ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ
2ଟି ଘର�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ୟାରସ୍
ି ଜଳବାୟୁ ଚୁ କ୍ତି ଅନୁ ଯାୟୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ସମୟରେ ବିପଦକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ତନ୍ତ୍ର
ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଇଏସ୍ଏ ପରେ ଏହା ହେଉଛି
ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭାରତରେ ଅଛି।

n

n

n

n

n

ଭାରତ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 2021ରେ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା
ପରିଷଦର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା
ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ।
40 ବର୍ଷ ପରେ, ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କମିଟର
ି ( ଆଇଓସି)
ବ�ୈଠକ ଆୟ�ୋଜନ କରିଛ।ି
ମଙ୍ଗଲିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ
ରାଷ୍ଟ୍ର ହ�ୋଇଛି।
ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ, ଯ�ୋଗର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମାନ୍ୟତା
ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱ 21 ଜୁ ନ୍ କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ
କରିଛ।ି 2015 ରେ, 84 ଟି ଦେଶର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀର
ରାଜପଥରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଯ�ୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲେ, ଯାହା ଗିନଜ
ି ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଘର�ୋଇ ବିକାଶ ପାଇଁ କୂ ଟନୀତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ
ନଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ନ୍
ଲି ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍କି ଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍
ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟର
ି ସଫଳତା ପାଇଁ କୂ ଟନୀତିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ,
ଯାହାର ନାମଥିଲା 'କୂ ଟନ�ୈତକ
ି ବିକାଶ' ।
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଆୟୁର୍ବେଦର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ, ଯ�ୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପାରମ୍ପାରିକ ଔଷଧ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକୀକୃ ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍।ତି 19
ଏପ୍ରିଲ 2022ରେ ଗୁଜୁରାଟର ଜାମନଗରଠାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ
ସହଯ�ୋଗରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲୋବାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ଟ୍ରାଡସ
ି ନାଲ
ମେଡିସନ୍
ି ପାଇଁ ମୂଳଦୁ ଆ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ବିଚାରଧାରା
ଗ�ୋଟିଏ ପୃଥିବୀ, ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି WHO ।
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ଭାରତର ସାଂସ୍ କୃତିକ

ପର୍ଯ୍ୟଟନର ନିର୍ମାଣ

87

ପ୍ରସାଦ ଯ�ୋଜନା
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କାୟାକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ସଂବର୍ଦ୍ଧନ ଡ୍ରାଇଭ୍ (ପ୍ରସାଦ) ହେଉଛି ଏକ
ରାଷ୍ଟୀୟ ମିଶନ, ଯାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
2014- 15ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ
ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବଧ
ି ାର ବିକାଶ କରାଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଲ�ୋକେ ଧାର୍ମିକ
ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳରେ ନୂ ଆ ସମ୍ଭାବନାକୁ
ଖ�ୋଜିବା ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଭି ତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜଭୁତ
କରି ବା ପାଇ ଁଚାହାନ୍ତି।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ
ଅକ୍ଟୋବର ଅକ୍ଟୋବର 2021ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
କୁ ଶୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦରର
ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 260 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 589 ଏକର
ଜମିରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
କୁ ଶୀନଗର ବିମାନବନ୍ଦର କେବଳ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଯ�ୋଗର ଉତ୍ସ
ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱର କ�ୋଣ
ଅନୁ କ�ୋଣରେ ଭାରତର
ସାଂସ୍କୃତକ
ି ଗାଥା ଏବଂ ସର୍କିଟକୁ
ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ
ମାଧ୍ୟମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

n

n

n

ବାବା ବ�ୈଦ୍ୟନାଥ
ଧାମଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 12 ଜୁ ଲାଇ
2022 ରେ ଦେଓଘର ବିମାନବନ୍ଦରର ଉଦଘାଟନ
କରିଥିଲେ।
2015ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ
ଯ�ୋଜନାରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଏବଂ 15ଟି
ଥିମ୍ ସର୍କିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ସୁବଧ
ି ା
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 8 ନଭେମ୍ବର 2021ରେ
ପନ୍ଦରପୁରରୁ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼କପଥ
ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ।
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n

n

n

n

ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନର ସଂସଦ ଭବନ 1921 ରୁ 1927 ମଧ୍ୟରେ
ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ମୂଳତଃ ଏହାକୁ "କାଉନସିଲ୍ ହାଉସ୍"
କୁ ହାଯାଉଥିଲା।
ଏହି ବିଲଡିଂ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବଂ
ହେରିଟେଜ୍ ଗ୍ରେଡ୍ -1 ବିଲଡିଂରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମୟ ଗଡ଼ିବା
ସହିତ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି
ଘଟିଥିଲା । 1971 ଜନଗଣନା ଅନୁ ଯାୟୀ ଲ�ୋକସଭାରେ
ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 545 ଥିବାବେଳେ ହେଲେ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢବ
଼ି ା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ।ି
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ କେବଳ 440 ଟି ଆସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।
ଏଭଳି ପରିସ୍ତ
ଥି ରି େ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ରଟି େ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ନୂ ତନ
ସଂସଦ ଗହ
ୃ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର
ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିସ୍ତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଇଣ୍ଅ
ଡି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ
3 କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବା କର୍ବ
ତ୍ତ ୍ୟପଥର ଉଭୟ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଉଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ
ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗ�ୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଆସିବେ। ନୂ ତନ
ସଂସଦ ଭବନର ମୁଖ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି,
ଫି ନଶ
ି ଂି କାମ ଚାଲିଛ।ି

ଯଦି ପୁରୁଣା ସଂସଦଭବନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ

ଭାରତକୁ ଦିଶା ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛି ତେବେ ନୂ ତନ ସଂସଦ
ଗୃହ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଗଠନର ସାକ୍ଷୀ
ହେବ। -ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା

89

ଜିଏସ୍ଟି ଆଇନ ଧାରା 370

90

ଏକ ଦେଶ-ଏକ ଟିକସ ସହ
ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ
ବିକାଶର ନୂ ଆ ସକାଳ

2017ରେ ଲମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସରକାର ପୂରା
ଦେଶ ପାଇଁ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପର�ୋକ୍ଷ କରବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଗୁଡ୍ସ
ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ (ଜିଏସ୍ଟି) ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ
କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ 05 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ଦିନ ଜମ୍ମୁକଶ୍ମୀରରେ ଧାରା 370 କୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଠାରୁ
ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା
370 ରଦ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖକୁ
ଦୁ ଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

n

n

ଭାରତର ପର�ୋକ୍ଷ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାରକାହାଣୀ ଏକ ଦୀର୍ଘ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିଛ।ି ପୂର୍ବର ଅନେକ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ
ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଆଗମନ
ପରେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଆସିଥିଲା। ଜିଏସଟି ପାଇଁ
122ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶ�ୋଧନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁ ମ�ୋଦନ
କରରାଯାଇଛି। ତତ୍କାଳୀନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଲ�ୋକସଭାରେ
ଜିଏସଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂଶ�ୋଧନ (122 ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ
ସଂଶ�ୋଧନ) ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜିଏସଟି
ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 17 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ପରେ,
ଦେଶର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ଟିକସ ସଂସ୍କାର, ଜିଏସ୍ଟ ି ଜୁ ଲାଇ 1, 2017
ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା।

ମହତ୍ତ୍ୱ:- ଉଦାରୀକରଣ ପରେ ଏହା ସର୍ବ ବୃ ହତ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର

ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବାପରେ ପ୍ରତି
ପରିବାର ପିଛା ମାସିକ ଘର�ୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ 4% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

n

n

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଧାରା 370 ହଟାଇବା ଏବଂ
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ
ସଂକଳ୍ପ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା, ଧାରା 370କୁ ରଦ୍ଦ
କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଅନୁ ଚ୍ଛେଦ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା
ଦେଇଥିଲା।

ମହତ୍ତ୍ୱ: ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ

କାଶ୍ମୀରରେ ଗ�ୋଟିଏ ଦେଶ-ଗ�ୋଟିଏ ଆଇନ-ଗ�ୋଟିଏ
ପ୍ରତୀକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ
ଲଦାଖର ଲ�ୋକମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ
ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତର ମାଟିକୁ ଫେରି ଲା ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ
ଭାରତ ଏହାର ବିବଧ
ି ତା,
ସାଂସ୍କୃତକ
ି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସମୃ ଦ୍ଧ
ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ଏହି
ଐତିହ୍ୟକୁ ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳଛି ତାହା
ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହ�ୋଇ ନଥିଲା।
ଦେଶର ହଜିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଚ�ୋରି
ହ�ୋଇଥିବା ଐତିହ୍ୟକୁ ଫେରାଇ
ଆଣିବା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ଫ�ୋରମରେ
ଆମର ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା
ଦେବା ହେଉ, ସବୁ ଥିରେ ସରକାର
ସଫଳ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି।

n
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2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବଳ 13 ପ୍ରତିମାକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇପାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2014
ପରଠାରୁ 228 ଚ�ୋରି ହ�ୋଇଥିବା କଳାକୃ ତ ି ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛ।ି 2021ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ପରେ ଏବଂ 2022ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ଗସ୍ତ ପରେ 297ଟି କଳାକୃ ତ ି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୟୁ ନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟର
ତାଲିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରୁ 40 ଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛ।ି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2014 ପରେ 10
ଟି ସ୍ଥାନ ଯ�ୋଡ଼ା ଯାଇଛି। 49 ଅତିରକ୍ତ
ି ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ବିଚାର ଚାଲିଛ।ି

କଭର ଷ୍ଟୋରି ନୂ ଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଯାତ୍ରା
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ଏକ ଦେଶ- ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏକ ଦେଶ-ଏକ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼
ୱନ୍ ନେସନ୍- ୱାନ୍ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ
ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ରାସନ୍
କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ
ଦେଶର କ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ରାସନ୍ ପାଇବା ଲାଗି ଗ�ୋଟି, ରାସନ୍
କାର୍ଡ଼ ହିଁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି।
n

n

ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର- ଏକ ମ�ୋବିଲିଟି କାର୍ଡ
n

n

n

ସାରା ଦେଶରେ ଖରିଦ ଏବଂ ପରିବହନକୁ ଅବାଧ କରିବାପାଇଁ
ସହାୟତା ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମନ୍ ମ�ୋବିଲିଟ ି କାର୍ଡ ବିକଶିତ
କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ
ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଜ
ପରିବହନ ମ�ୋବିଲିଟ ି ପାଇଁ ୱାନ ନେସନ- ୱାନ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ
କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ କମନ୍ ମ�ୋବିଲିଟ ି କାର୍ଡ ଆଧାରିତ
ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଟ�ୋମେଟିକ୍ ଭଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି
ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥ।
ମେଟ୍ରୋ, ବସ୍, ଉପାନ୍ତ ରେଳବାଇ, ଟ�ୋଲ୍, ପାର୍କିଂ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟ ି
ଏବଂ ଖୁଚୁରା ଖରିଦ ସହିତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ
ଗ୍ରାହକ ଏହି ଏକକ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଡ
ମାସିକ ପାସ୍, ସିଜନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାର୍ଇ ମଧ୍ୟ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ।ି

ଆସାମ ହେଉଛି ଦେଶର ଶେଷ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଓ୍ପାନ୍ ନେସନ୍
ୱାନ୍ ରାସନ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହ�ୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ
ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ହ�ୋଇଛି।
ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଏହି ଯ�ୋଜନାର ସଫଳତାକୁ 3 ବର୍ଷ
ପୂରଛ
ି ।ି 2019 ମସିହାରେ ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ ଚାର�ୋଟି ରାଜ୍ୟରେ
ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ‘ମେରା ରାସନ୍’
ନାଁରେ ଏକ ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ଏକ ଦେଶ-ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରୀଡ୍
n

n

n

'ଗ�ୋଟିଏ ଦେଶ - ଗ�ୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରୀଡ୍'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଘରକୁ ଏଲ୍ପିଜ ି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସିଏନଜି ଯ�ୋଗାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା
ସେହି ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିରନ୍ତର ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯ�ୋଗ ସୁନଶ୍ଚ
ି ତ
ହ�ୋିପାରୁଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା।
2014 ପୂର୍ବରୁ, 27 ବର୍ଷରେ କେବଳ 15 ହଜାର କିଲ�ୋମିଟର ଗ୍ୟାସ
ପାଇପ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ
16,000 କିଲ�ୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ପାଇପଲାଇନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି
ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ।
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ କିର�ୋସିନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିଛ ି ଏବଂ
ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜକୁ କିର�ୋସିନ ମୁକ୍ତ ବ�ୋଲି
ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଗ�ୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର-ଗ�ୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା (NTA)
n

n

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରିବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ ସି (NTA) ଗଠନ
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂଗଠନ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ହେଉଛି ଏକ ଦକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ଆଧାରରେ
ପରୀକ୍ଷା କରିବା।
NTAର ସ୍ଥାପନା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଯ�ୋଗ୍ୟତା, ବୁ ଦ୍ଧିମତା ତଥା ସମସ୍ୟା

ନିବାରଣ କ୍ଷମତାର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱସନୀୟ
ମନକୀକୃ ତ ସମସ୍ୟାକର ସମାଧାନ କରୁଛି।
n

NTA ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା
ଦେଉଥିବା ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ
ହ�ୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସିବଏ
ି ସ୍ଇ, ଏଆଇସିଟଇ
ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଏଜେନ୍ଗ
ସି ୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ହ�ୋଇଛନ୍ତି।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022
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ନେତୃ ତ୍ୱ ପ୍ରଥମବର୍ଷରେ ମେକ୍
ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆହୱା୍ ନ
n

n

n
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‘ଯଦି ଭାରତପରି ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ କେବଳ ଏକ ବଜାର ହ�ୋଇ
ରହିଯାଏ, ତେବେ ଭାରତ କଦାପି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ
କିମ୍ବା ଆମର ଯୁବ ପିଢକ
଼ି ୁ ସୁଯ�ୋଗ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ
ନାହିଁ।‘ 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଅଭିଯାନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଦେଶର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ଏମିତ ି ଜିନଷ
ି ଆମେ
ତିଆରି କରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟ ି ବାହାରିବ ଆଉ
ତାହା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏମିତ ି ଜିନଷ
ି ଆମେ
ତିଆରି କରିବା ଯାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଜିର�ୋ ଇଫେକ୍ଟ ବା
ଏଥିରୁକ�ୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁ ନଥିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଏହି ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ଲ�ୋକମାନେ ବେଶ୍ ଭଲଭାବେ
ବୁ ଝଥି
ି ଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ରେ
ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ
ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ
ରଖି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2.0 ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।

ଆଜି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ନୁ ହେ।ଁ ଏହି
ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କ�ୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ନୁ ହେ।ଁ ମେକ୍
ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟି ତ୍ୱ। ଯଦି
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟି ତ୍ୱର ସହ ଆଗକୁ ବଢ,଼ୁ ତେବେ
ଦୁ ନଆ
ି ର ଲ�ୋକମାନେ ଆମକୁ ଖ�ୋଜିବାକୁ ଆସି ବେ।
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। - ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ
ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଡ଼ିଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁ ଏ ଏବଂ
ହାରାହାରି 40 ନିୟୁ ତ ହେକ୍ଟର ଜଳମଗ୍ନ
ହୁ ଏ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୁ ଳକୁ ଆମେ
ଦୂର କରିପାରିବା, ତେବେ ଦେଶର ଅପାର
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିନାଶର କାହାଣୀ ଲେଖିବ
ନାହିଁ ବରଂ ବିକାଶର କାହାଣୀ ଲେଖିବ।
ଏହି ବିଚାରକୁ ଆଧାର କରି ପୂର୍ବତନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ
ନଦୀ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ 30 ଟି ନଦୀକୁ ସଂଯ�ୋଗ
କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ
ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏହା ଶୀତଳ
ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିଲା।
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ଯେତେବେଳେ 2014 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 2014ରେ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କି ଙ୍ଗ୍
ଅଫ୍ ରିଭର ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟ ି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା
ଏବଂ ଏଥିନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ୍ 2015
ରେ ଏକ ଟାସ୍କ ଫ�ୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ବେଟୱା ନଦୀ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ପାଇଁ 44,605 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ନଦୀ ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭାବେ ଡିସେମ୍ବର 2021 ରେ ଅନୁ ମ�ୋଦତ
ି ହ�ୋଇଥିଲା |
ଜୁ ଲାଇ 31, 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 395 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ
ଖର୍ଚ୍ଚ ହ�ୋଇଛି। ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 10.62 ଲକ୍ଷ ହେକର
୍ଟ ଜଳସେଚନ
ସମ୍ଭବ ହେବ। 62 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବଧ
ି ା ପାଇବେ।
103 ମେଗାୱାଟ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଏବଂ 27 ମେଗାୱାଟ
ସ�ୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ନଦୀ
ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
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ନୀଳ ବିପ୍ଳବ: ନୀଳ

ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭାରତର
ପ୍ରବେଶ
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ପାଇ ଁଯେତିକି
ଯ�ୋଜନା ହ�ୋଇଛି ସେ ବାବଦୀୟ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଅଧ୍ୟକ
ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟସମ୍ପଦ ଯ�ୋଜନାରେ କରାଯାଉଛି।
ଏହିସବୁ ପ୍ରୟାସଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସମସ୍ତ
ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଛି। - ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

n

8400

ଉତ୍ପାଦନ ହଜାର ଟନରେ

n

n

3836

5656

n

752
1160
1756
2442

ଦଶକ

14,725

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟ
ଉତ୍ପାଦନ 20 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି

ଦେଶରେ ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ସାମଦ୍ରି
ୂ କ ତଟ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ
କ୍ଷେତ୍ର ନୀଳ କ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯ�ୋଗ ସୃ ଷ୍ଟି କରୁଛି।
ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃ ହତ
ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ଆଉ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର
ଉପରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 2.8 କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ଏହି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଦାୟିତ୍ୱଗ୍ରହଣ କଲେ, ଦେଶରେ କୃ ଷକଙ୍କ ଆୟ ଦୁ ଇଗୁଣା
କରିବା ଲାଗି ସବୁ ଜ ବିପ୍ଳବ, ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଲବ ସାଙ୍ଗକୁ ନୀଳ
ବିପ୍ଳବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ।

n

ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଦୁ ଗ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଗଠନ କରାଯାଇଛି
2015-2016 ରେ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ: ଏକୀକୃ ତ ବିକାଶ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ
ପରିଚାଳନା ନାରେ 5 ବର୍ଷରେ 3 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ
ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଜବୁ ତ କରିବା ପାଇଁ 2018-2019 ରେ 7522 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ଜଳଚର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା।
ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା ପାଇଁ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟସମ୍ପଦ ଯ�ୋଜନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମେ, 2020ରେ
20 ହଜାର 50 କ�ୋଟିର ସର୍ବାଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନଯ�ୋ
ି ଗରେ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 2024-2025 ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
କେବଳ PMMSY ମାଧ୍ୟମରେ 2025 ସୁଦ୍ଧା 55 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କ
ପାଇଁ ନୂ ତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ସରକାର ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି -2021 ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ନୀତି
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଭାରତର ଜିଡପ
ି ିରେ ନୀଳ
ଅର୍ଥନୀତିର ଅବଦାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଉପକୂ ଳବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର
ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜ�ୈବ ବିବଧ
ି ତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ
ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସମ୍ବଳ ସୁରକ୍ଷା ଅତୁ ଟ ରଖିବା।

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021
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ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧିକାର
ସବୁସ୍ଥାନରେ ସୁବଧ
ି ା
ମ�ୋ ମନରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଆସି ଥଲ
ି ା, ଆମେ
କାହିକିଁ ଆମ ଦେଶରେ ଭି ନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇ ଁ
"ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ" ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁ ?ଁ
ଏମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉମାନଙ୍କର
ଁ
ସେହି ଗ�ୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବା ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗରେ
ଦିବ୍ୟତା ରହିଛ,ି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ରହିଛ,ି
ଯାହା କ�ୌଣସି ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ
ନାହି।ଁ ମ�ୋତେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଭାରି ଭଲ
ଲାଗେ। ଆମେ, ମ�ୋର ଦେଶବାସୀ,
ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବେ ଭି ନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ
"ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ" ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରି ବା
କି? ମୁ ଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଏହି ବିଚାରକୁ
ଆଗକୁ ନେବେ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
n

n

n

n

2011 ଜନଗଣନା ଅନୁ ଯାୟୀ, ଦେଶରେ
2,68,14,994 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଏହି
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷଣ ତ ମିଳୁଛ ି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ
ସୁବଧ
ି ାକୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ନିରାପଦ,
ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ସହିତ ଏହି
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ
ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଆକ୍ସେସିବଲ
ି ିଟ ି ଇଣ୍ଡିଆ (ସୁଗମ୍ୟ
ଭାରତ) ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା ...
ଆକ୍ସେସିବଲ
ି ିଟ ି ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ 35
ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, 55 ଟି ଘର�ୋଇ
ବିମାନବନ୍ଦର, 701 ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏ1 ବର୍ଗ
ସମେତ ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧତା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏନ୍ ଡିଆର୍ଏଫ୍

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସତର୍କ, ସଜାଗ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଶର କ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ�ୌଣସି ଦୁ ର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ,
ବାତ୍ୟା ହୁ ଏ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁ ରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ହେତୁ
ଜୀବନ ରାକ୍ଷା ସହ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
n

n

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 95 ଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ 603
ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗକୁ
ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ
ଭବନକୁ ସୁଗମ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ ଚାଲିଛ।ି
19 ବେସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଂଶିକ ଭାବେ
ସୁଗମ୍ୟ ସମାଚାର ବୁ ଲେଟିନ୍ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଆକ୍ସେସିବଲ
ି ିଟ ି ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ଯାୟୀ,
11868 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଉପକରଣ
19.68 ଲକ୍ଷ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।

76 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022

n

ଏନ୍ଡଆ
ି ର୍ଏଫ୍ ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଧୁନକ
ି ଉପକରଣ ଏବଂ ତାଲିମ ସହିତ
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଦୁ ର୍ଘଟଣା ହେଉ ବା ବିହାର ଏବଂ କେରଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତ ି
ଅଥବା କାଶ୍ମୀରର ଝେଲମ୍ ପାଣିରେ ଫଶି ରହିଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା
ପାଇଁ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଫଶି ରହିଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କିମ୍ବା ଦେବଘର
ତ୍ରିକୂଟରେ ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଫୁ ଟ ଉଚ୍ଚରେ ର�ୋପୱେ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ସବୁ ଠାରେ ଉଦ୍ଧାର
କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏନ୍ଡଆ
ି ର୍ଏଫ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟଛ
ି ।ି ଦେବଘର ତ୍ରିକୂଟ ପାହାଡ଼
ଉପରେ ପ୍ରାୟ 45 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା।
ଏନ୍ଡଆ
ି ାର୍ଏଫ ସ୍ଥାପନା ଦିନଠାରୁ ଜାନୁ ୟାରୀ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 7,600
ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇ 1,40,000 ରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ ି ଏବଂ ଏହି
ସମୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଫଶି ରହିଥିବା 7.13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ
ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଛ।ି
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ଖେଳର ନୂ ଆ
ଇକ�ୋ ସି ଷ୍ଟମ୍

ଫଳରେ ତୃ ଣମୂଳରୁ
ହେବ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ

35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାର 65 ପ୍ରତିଶତ ଦେଶ କାହିକିଁ କ୍ରୀଡ଼ା ମଞ୍ଚରେ
ପି ଏବଂ ଏସି ଆଡ ପରି
ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା? ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି, ଅଲି ମ୍କ୍ସ
ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ
ପି ଠାରୁ
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁ ଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍କ୍ସ
ପି
ବର୍ମିଂହାମ କମନୱେଲଥ, ୱର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ଅନସି ପ ଏବଂ ଥ�ୋମାସ କପରେ ଭାରତୀୟ
ଖେଳାଳିମାନେ ନୂ ତନ ସଫଳତାର କାହାଣୀସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରେୟ ସେହି
ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଥି
ଁ ରେ ଭାରତ କ୍ରୀଡ଼ାର ଏକ ନୂ ତନ ଇକ�ୋସି ଷ୍ଟମ
ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କରି ଛ।ି

ପି ୍
ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଲି ମ୍କ
ପ�ୋଡିୟମ୍ ସ୍କି ମ ୍ (TOPS)

ଅଗଷ୍ଟ 2016 କ୍ୟାବିନେଟ ବ�ୈଠକରେ 2020,
2024 ଏବଂ 2028 ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ
ଲାଗି ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବାକୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଟାସ୍କଫ�ୋର୍ସ ଗଠନ କରିବାକୁ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 2028 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍
ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ
ସାମିଲ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଯ�ୋଜନା 2014 ରେ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିମ,
ଖର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରର ଆଥଲେଟ୍
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବହନ କରେ।
n

n

ସେହିଭଳି, TOPS ଜୁ ନଅ
ି ର ଯ�ୋଜନାରେ
254 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ
ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି |

ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ:
ଖ�ୋଜିବାଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାଏ ...
n

n

2016ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଏହି ଯ�ୋଜନାର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଖେଳାଳୀ
ଚୟନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ସହିତ
ସମସ୍ତ ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇବା।
2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ 38 ଟି କ୍ରୀଡ଼ା
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲାବେଳେ ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପରେ
ଏହି ସଂଖ୍ୟା 360 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା
ସହିତ, ମନ�ୋନୀତ ପ୍ରତିଭାମାନେ ନିଜକୁ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତକରି ଶୀର୍ଷକୁ ଉନ୍ନୀତ ହ�ୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି।

ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
29 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ରେ 'ଫି ଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ' ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଫି ଟ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନଶୈଳୀରୁ ନେଇ ଦ�ୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯାଏ
ଶାରୀରିକଭାବେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ତଥା ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଏହା
ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଉଛି।
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FASTag ସହିତ ଟଙ୍କା
ଏବଂ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ
ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟ�ୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି, ନଗଦ
କାରବାରରେ ଦୁ ର୍ନୀତି ଏବଂ ବିବାଦକୁ ଦୂରେଇବା ଲାଗି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 15/16 ଫେବୃ ଆରୀ, 2021 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ
ଦେଶର ଜାତୀୟ ରାଜପଥସ୍ଥିତ ଫି ପ୍ଲାଜାଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟାଗ୍
ପ୍ଲାଜା ଭାବେ ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯାନରେ
FASTag ବାଧ୍ୟତାମଳ
ୂ କ କରିବା ସହିତ, ଏହା ନିୟମ
କରାଯାଇଛି ଯେ FASTag ବିନା ଯଦି କ�ୌଣସି ଗାଡି
ଟ�ୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କର
ଦୁ ଇଗୁଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସଂସ୍କାରର ସକରାତ୍ମକ
ପ୍ରଭାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛ।ି
n

n

n

ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ର ଆକଳନ ଅନୁ ଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ
ପ୍ରାୟ 5 କ�ୋଟି FASTag ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି
2021 ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନୁ ଯାୟୀ, FASTag
ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ 35 କ�ୋଟି ଲିଟର ଇନ୍ଧନ
ସଞ୍ଚୟ ହ�ୋଇଛି।
9.78 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କମ୍
ନିର୍ଗତ ହ�ୋଇଛି।
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GeM ରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା

ଦେଶରେ ସରକାରୀ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁ ର୍ନୀତିର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଡିଜ ିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ
ବିଭାଗର କ୍ରୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ଲାଗି 9 ଅଗଷ୍ଟ 2016ରେ ଏକ ସରକାରୀ ଇ-ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ (ଜିଏମ) ପ�ୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ
ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ବାଧ୍ୟତାମଳ
ୂ କ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମବାୟ ସମିତ ି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
n

GeM ରେ 49 ଲକ୍ଷ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଠାରୁ 2.78 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ମୂଲ୍ୟର 54 ଲକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ ହ�ୋଇଛି।ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ
ଡଲାର ସଞ୍ଚୟ ହ�ୋଇଥିଲା। GeM ରେ ପ୍ରାୟ 62000 ସରକାରୀ କ୍ରେତା ଉପଲବ୍ଧ। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆଉ ଏବେ
ଅମୃତ ଯାତ୍ରା
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ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ନେଇ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ବା
ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ରାଷ୍ଟ୍ର…

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ସହଜ ଋଣ
କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମଲ
ୂ ୍ୟରେ, ବିନା କ�ୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନକୁ
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର। ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୃ ଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ
ସେବା କ୍ରୟ କରିବାଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିସାନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ
ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି
ସୁଯ�ୋଗ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ସୁଧ ସବସିଡି ଯ�ୋଜନା
ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ନାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଶ�ୋଧିତ ସୁଧ ଅନୁ ଦାନ ଯ�ୋଜନା
ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧ ହାରରେ କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଏହାର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛ।ି

n

n

n

n

ନିୟମ - 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ କୃ ଷି ଋଣ
ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 1.5% ସୁଧ ସବସିଡି ଅନୁ ମ�ୋଦିତ।
ପ୍ରଭାବ: କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଋଣ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା ପାଇଁ
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପଶୁପାଳନ, ଦୁ ଗ୍ଧ,
କୁ କୁଡ଼ା, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 2022-23 ରୁ 2024-25
ମଧ୍ୟରେ 34,856 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରକ୍ତ
ି ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଠିକ ସମୟରେ ଋଣ ପରିଶ�ୋଧ କରୁଥିବା
ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 4 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି
କୃଷି ଋଣ ନେବା ଜାରି ରଖିବେ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି - ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ
ଜ୍ଞାନ ଡିଜ ିଟାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡାଟାବେସ ପାଇଁ ଅନୁ ମତି।
2001ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନର ଏହା
ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଡାଟାବେସ୍।
ପ୍ରଭାବ: ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖ�ୋଲିବା
ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ମୂଲ୍ୟବାନ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା, ବିକାଶ ଓ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ମିଳବ
ି । ଏହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ�ୈଷୟିକ ସୀମାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
କରିବାରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧକୁ
ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ଆପଣାଇବା ଲାଗି ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

n

n

n

n

ନିଷ୍ପତ୍ତି - ମଲ
ୂ ୍ୟ ସହାୟତା ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ହରଡ଼,
ଚଣା, ମସୁର କ୍ରୟ ସୀମା 25 ପ୍ରତିଶତରୁ 40 ପ୍ରତିଶତକୁ
ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ। ଏହା ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ
କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯ�ୋଜନାରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବଫର୍ ଷ୍ଟକରୁ
ରିହାତି ମଲ
ୂ ୍ୟରେ 1.5 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଚଣାଡାଲି ମୁକ୍ତ
କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନୁ ମତି।
ପ୍ରଭାବ: ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ‘ପ୍ରଥମେ ଆସ, ପ୍ରଥମେ ପାଅ’
ଆଧାରରେ ଉତ୍ସ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଗମ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ
କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ପିଛା 8 ଟଙ୍କା ରିହାତି ସହିତ 15 ଲକ୍ଷ ଟନ୍
ଚଣା ଉଠାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ। ଏହି
ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ସରକାର 1,200 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି - ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି
ଯ�ୋଜନାର ସୀମା 4.5 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିରୁ 5 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିକୁ
ଅର୍ଥାତ୍ 50,000 କ�ୋଟିଟ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ।
ପ୍ରଭାବ: ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଋଣଦାତା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଓ କମ୍ ସୁଧରେ ଅତିରକ୍ତ
ି ଋଣ ଦେବା
ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ
ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ।
ଏହି ଅତିରକ୍ତ
ି ରାଶି ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ଆନୁ ଷଙ୍ଗି କ କ୍ଷେତ୍ରର
ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। n

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022

79

ରାଷ୍ଟ୍ର

ପିଏମଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ

ଗୁଜରାଟପାଇ ଁ କ�ୋଟି କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପହାର
ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ଏକ ଛ�ୋଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି
ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେତୃତ୍ୱ
ସମ୍ଭାଳିଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଲାଗି ନିଜ
ଗୃ ହ ରାଜ୍ୟ ଲାଗି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିଛ।ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ
ବି ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ରାଜ୍ୟ
ପାଇଁ କିଛ ି ନା କିଛ ି ଉପହାର ଘ�ୋଷଣା
କରିଛନ୍ତି। ଏଥର 27 ଓ 28 ଅଗଷ୍ଟକୁ ସେ
ଯତେବେଳେ ପୁଣିଥରେ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ
ଯାଇଥିଲେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଭୂଜ ଏବଂ
ଗାନ୍ଧିନଗରରେ ଆୟ�ୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ...।
80 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022

ଗୁ

ଜରାଟର କଚ୍ଛଠାରେ 2001ରେ ଆସିଥିବା ବିନାଶକାରୀ
ଭୂକମ୍ପ ପରେ କିଛ ି ଲ�ୋକ କଚ୍ଛ ନଷ୍ଟ ହ�ୋଇଯାଇଥିବା
 ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ
ଯେ କଚ୍ଛ ଆଉ କେବେ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଶୟରେ
ଥିବା ଲ�ୋକେ କଚ୍ଛର ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ।
ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଗୁଜରାଟର ଏହି କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଉଦ୍ୟୋଗ,
କୃଷି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଦିର ସମୃଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର ହ�ୋଇଛି। କିଛ ି ସମୟ
ଭିତରେ କଚ୍ଛ ପୁଣିଥରେ ଠିଆ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସବୁ ଠାରୁ
ଦଅୁତଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ
ହ�ୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହନ୍ତି, ‘ କଚ୍ଛର
ଲ�ୋକେ, ଭୂଜ୍ର ଲ�ୋକଙ୍କ ଭୁଜସବୁ ଏହି ପୂରା ଅଞ୍ଚଳର କାୟାକଳ୍ପକୁ
ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କଚ୍ଛର ଏହି କାୟାକଳ୍ପ ଖାଲି ଭାରତବର୍ଷ
ନୁ ହେଁ, ପୂରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନରେ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ
ହ�ୋଇଛି। 2001ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଲାପରଠାରୁ

ରାଷ୍ଟ୍ର

ସ୍ମୃ ତି ବନ ସ୍ମାରକ

ପିଏମଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ

n

ପୁନର୍ଜନ୍ମ

n

ପୁନଃ ଖ�ୋଜ

n

ପୁନଃସ୍ଥାପନା

ସହକାରେ କହିଥିଲିୁ ଯେ ଆମେ ବିପଦକୁ ସୁଯେଗରେ ପରିଣତ
କରିବା। ମୁଁ ଲାଲ୍ କିଲ୍ଲାରୁ କହିଛ ି 2047ରେ ଭାରତ ବିକଶିତ
ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମ�ୋତେ ସେତେବେଳେ
ଶୁଣିଥିଲେ, 2001-02 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି କଚ୍ଛ
ସମ୍ପର୍କରେୀ ତାହାକୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ ସେମାନେ ହୃଦ୍ବୋଧ
କରୁଥିବେ ଯେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ
ତାହା ସାକାର ହ�ୋଇଛି। 2047ରେ ଏହାକୁ ସାରା ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତାନ ବି
କରି ଦେଖାଇବ। 2001ର ବିପଦ ପରେ କଚ୍ଛ ନା କେବଳ ଖାଲି
କେବଳ ନିଜର ବିକାଶ କରିଛ ି ବରଂ ସାରା ଗୁଜରାଟକୁ ଏକ ନୂ ଆ
ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି।

n

ପୁନଃନିର୍ମାଣ

କଚ୍ଛର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଛବି: ବିନାଶରୁ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ

n

ପୁନର୍ବିଚାର

n

ପୁନର୍ଜୀବନ

n

ନବୀନୀକରଣ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭୁଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ମୃତି ବନ ସ୍ମାରକୀ ଉଦ୍ଘାଟନ
କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 470 ଏକର ଜମିରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
କଚ୍ଛବାସୀଙ୍କ ଦୃ ଢ଼ତାକୁ ସମର୍ପିତ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ 2001 ଭୂକମ୍ପ ପରେ
ଭୂଜର ଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାକରିଛ।ି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ 7ଟି ବିଷୟରେ 7 ଭାଗ
କରାଯାଇଛି।

କଚ୍ଛରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟସବୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ତାହା କଳ୍ପନା
ବାହାରେ।’ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବିପଦ ଭିତରେ ଆମେ 2001ରେ କିଛ ି
ସଙ୍କଳ୍ପ ନେିଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ତାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛୁ।
ଏହିକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ 2047ରେ
ତାହା ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତଅୀ କହିଥିଲେ, ‘
ମ�ୋର ମନେ ଅଛି, ସେହି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତରି େ ମୁଁ ବଡ଼ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ

2003ରେ କଚ୍ଛରେ କ୍ରାନ୍ତିଗୁରୁ ଶ୍ୟାମଜୀ କୃଷ୍ଣବର୍ମା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ସହ 35ଟି ନୂ ଆ କଲେଜ ବି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି
ନୁ ହେଁ, ଏହି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ୍ ବି
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି କଚ୍ଛରେ ଭୂକମ୍ପ ନିର�ୋଧୀ ଆଧୁନକ
ି
ହସ୍ପିଟାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 200ରୁ ଅଧିକ ନୂ ଆ ଚିକତ୍ସା
ି
କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେଉଁ କ୍ଛ ସବୁ ବେଳେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା
ଆଜି ସେହି କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଘରେ ନର୍ମଦାର ପାଣି ପହଞ୍ଚିଛ।ି
ଆଜି କଚ୍ଛରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ
କରାଯିବା ସହ ସୁଜଳାମ୍-ସୁଫଳାମ୍ ଜଳ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ
ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିରେ ଜଳ ସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭୁଜଠାରେ ପ୍ରାୟ
4400 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ
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ପିଏମଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ

ସୁଜକ
ୁ ୀକୁ 40 ବର୍ଷ, ଭାରତ-ଜାପାନ
ଦୃ ଢ଼ ଭାଗି ଦାରୀର ପ୍ରତୀକ

ଆଜି ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବୁ ଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଠାରେ ବିକାଶର ଅନେକ କାହାଣୀ ଭାରତଜାପାନ୍ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଉଦାହରଣ ଲେଖିଛି। ଏହାସହ ଏହି ବନ୍ଧୁତାର କଥା
ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଟ ି ଭାରତବାସୀ, ଜାପାନର
ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ସୁଜୁକର
ି ଭାରତରେ 40 ବର୍ଷ ପୂରା ହେବା
ଅବସରରେ ଗାନ୍ଧିମନ୍ଦିରଠାରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ କହିଥିଲେ,
‘ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ସବୁ ବେଳେ ଜାପାନ ପ୍ରତି ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା
ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସୁଜୁକି ସମେତ ପ୍ରାୟ 125ରୁଅଧିକ
ଜାପାନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଜରାଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।’’ ଗୁଜରାଟରେ 13
ପୂର୍ବେ ସୁଜୁକର
ି ଆଗମନ ହ�ୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଗୁଜରାଟ ବିଶ୍ୱର
ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମ�ୋଟରଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚତ
ି ହ�ୋଇଛି।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସଦ
ି ାଙ୍କ ଭିଡଓ
ି ପ୍ରସାରିତ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ, ‘ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ
ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା କାରଣରୁ ଭାରତରେ ବିକାଶ ଦ୍ରୁ ତ ଗତି ଲାଭ
କରିପାରିଛ।ି ’ ଏହାସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ
ସାମରିକ ସହଯ�ୋଗ ବୃଦ୍ଧି ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍
ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲାଗି ଜାପାନ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପିତ ରହିଛ।ି

ସୁଜକ
ୁ ି ଗ୍ରୁପର ଦୁ ଇ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ ନିଅ ଁ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସୁଜୁକି ଗ୍ରୁପ୍ର ଦୁ ଇ
ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗୁଜରାଟର
ହୗସଲଠାରେ ସୁଜୁକି ମ�ୋଟର ଦ୍ୱାରା ଗୁଜରାଟ ଇଲେକ୍ଟରି୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ
ମ୍ୟାନୁ ଫ୍ୟାକ୍ଚରଂି ୟୁ ନଟ୍
ି ସାମିଲ୍। ଏଥିଲାଗି ପ୍ରାୟ 7,300 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ନିବେଶ ହେବ।

କରିଛନ୍ତି।
ସର୍ଦାର ସର�ୋବର ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 357 କିଲ�ୋମିଟର
ଲମ୍ବା କଚ୍ଛ ଶାଖା କେନାଲ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସର୍ହଦ ଡେରୀର
ନୂ ଆ ଦୁ ଗ୍ଧ ପ୍ରସେସିଂ ଓ ପ୍ୟାକଙ୍
ି ଗ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଭୁଜରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ
କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଆଉ କିଛ ି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭୁଜ-ଭୀମାସର ର�ୋଡ୍ ସହିତ
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‘ସୁତା କାଟିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ପ୍ରାର୍ଥନାଠାରୁ କମ୍ ନୁ ହେ’ଁ
ଖଦୀ ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସାର କରିବା, ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କଠାରେ ଏହାର ଆଦର
ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଖଦୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି
ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍।ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସଦ୍ୱାରା ହିଁ 2014ରୁ ଖଦୀ ବିକ୍ରୀରେ ଚାରିଗଣ
ୁ ା
ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେବଳ ଗୁଜରାଟରେ ଖଦୀ ବିକ୍ରି ଆଠଗୁଣା ବଢଛ
଼ି ,ି
ଆଉ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମ�ୋଦ୍ୟୋଗ କାରବାର ଏକ ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିପାରିଛ।ି ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା 1.75 କ�ୋଟି ନୂ ଆ
ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସାବରମତୀ ନଦୀ
କୂ ଳରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଖଦୀ ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଚରଖା
ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଏହା ସହ
ସେ ନିଜ ପିଲାଦିନ କଥାକୁ ବି ମନେ ପକାଇଥିାଲେ ଯେତେବେଳେ
ତାଙ୍କ ମା’ ଚରଖା ଚଳାଉଥିଲେ, ସୁତା କାଟୁ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ‘ସାବରମତୀ କୂ ଳ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହ�ୋଇଛି କାରଣ
ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଏକସଙ୍ଗେ 7,500 ଝିଅ ଏବଂ
ଭଉଣି ଆଜି ଚରଖାରେ ସୁତା କାଟି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଚରଖାରେ
ସୁତା କାଟିବା କ�ୌଣସି ପୂଜାରୁ କମ୍ ନୁ ହେ’ଁ ’

ଖଦୀ ଉତ୍ସବ: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମ ଦିନରେ
ଖଦୀ ଓ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ
n

n

n

ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ
ଆୟ�ୋଜିତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଖଦୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା
ଏବଂ ସଂଗ୍ରମା ଦିନରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇବା
ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ଚରଖାର ବିକାଶ’- 1920ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା
22 ପ୍ରକାରର ଚରଖା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେତେବେଳଠୁ ନେଇ ଆଜି ଯାଏ ଯେଉଁ ନବସୃଜନ
ଚରଖାରେ ହ�ୋଇଛି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ସାମିଲ୍
କରାଯାଇଥିଲା।
ଏଥିରେ ‘ୟରବଦା ଚରଖା’ ଭଳି ଚରଖା ବି ସାମିଲ୍
ଥିଲ, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମବେଳେ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଉଥିବା ଚରଖାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ପ�ୋଣ୍ଡୁ ରୁ ଖଦୀ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତର
ି ସିଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

1,500 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରସ୍ତାବତ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି
ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧିଧାମଠାରେ ଡା.
ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଅଞ୍ଜାରଠାରେ
ବାଲ ସ୍ମାରକ, ଭୁଜ 2 ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ନଖତ୍ରାଣା ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର
ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। n
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ଅମୃତା ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଏବଂ ହ�ୋମି ଭାବା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ୍

ଆର�ୋଗ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନୂ ଆ ଜନ-କ୍ରାନ୍ତି
ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରଣ
ି ତ କରବ
ି ା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ ି ବକ
ି ଶତ
ି ହେବା ଜରୁରୀ, ଆଉ ଏଥିଲାଗି ଯେ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼
କ�ୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହ�ୋଇଯିବ ତା ନୁ ହେ,ଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର, ପାରାମେଡକ୍ସ
ି ଓ ହ୍ ପିଟାଲ୍
ଷ୍ଟାଫଙ୍କର ବି ଆବଶ୍ୟକ ହ�ୋଇଥାଏ। ଏହକ
ି ାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଛଅଟି ମ�ୌଳକ
ି ତା ସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ଗରେ ବାଣ୍ଟି ସମଗ୍ରତା ଆନକୁ
ପାଦ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଘର�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ବ ି ଯ�ୋଡ଼ି ହେଉଛ,ି ଦର୍ମଗୁରୁମାନେ ବ ି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ
ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସଛ
ି ି ନୂଆ ଜନକ୍ରାନ୍ତି। ଏହ ି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ଫରିଦାବାଦଠାରେ ଅମୃତା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ମ�ୋହାଲିଠାରେ ହ�ୋମି ଭାବା କ୍ୟାନର
୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରଛ
ି ନ୍ତି...।

ଭା

ରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃ ତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱରେ
ସଞ୍ଜୀବନୀ ହ�ୋଇ ଉଦୟ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବେ
ସବୁ ଗାଁ, ସବୁ ସହର, ସବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ
ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ତ୍ର କ୍ରାନ୍ତିର ବହ୍ନି ଜଳାଇଛନ୍ତି ତାହାର ରଶ୍ମି କେବଳ ଦେଶରେ
ନୂ ହେଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଲ�ୋକ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହାର କାରଣ
ହେଉଛି ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହ�ୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଲଥ
କେୟାରକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆହୁ ରି
ବିସ୍ତାରତ
ି କରିବା ଲାଗି ଏବେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରର ନେତୃ ତ୍ୱ
ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ
ତାହାକୁ ଠିକଣା ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଏହି ତପସ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ସହ ସବୁ ବେଳେ
ଏକାଠି ଠି୍ରା ହ�ୋଇଛି ଅମୃତା ହସ୍ପିଟାଲ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର
ଫରିଦାବାଦରେ ଅମୃତା ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଦେଶର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଘର�ୋଇ
ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛ।ି ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ସୁବଧ
ି ା
ରହିଛ ି ଓ ର�ୋଗ ଚିକତ୍ସା
ି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଅମୃତା
ହସ୍ପିଟାଲ୍ର ବିଲ୍ଡିଂ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି କାରଣରୁ ଯେମିତ ି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ,
ସେବା, ଚିକତ୍ସା
ି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଲ�ୌକିକ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତା ଅମୃତାମୟୀଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି,
ଠିକ୍ ବିକାଶ ତାହା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯେଉଁଠାରୁ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଭ ହେଉଥିବ। ଗମ୍ଭୀର ର�ୋଗର ଛିକତ୍ସା
ି କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
ସୁଲଭ କରିବାର ଭାବନା ଅମୃତା ହସ୍ପିଟାଲ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛ।ି ଆଧୁନତ
ି ାଓ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022
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ଅମୃତା ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଏବଂ ହ�ୋମି ଭାବା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ୍

ସ୍ନେହତିଣ୍ଡେ, କରୁଣୟତିଣ୍ଡେ, ସେବାନତିଣ୍ଡେ,
ତ୍ୟାଗତିଣ୍ଡେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟମଣତିଣ୍ଡେ, ନେରବକାଶ୍ୟାଣ।
ଆମର କୁହାଯାଏ- ଅୟଂ ନିଜଃ ପର�ୋବେତି ଗଣନା,
ଲଘୁଚେତସାମ୍। ଉଦାର ଚରି ତାନାଂ ତୁ ବସୁଧ�ୈବ
କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଏନ୍ନ ମାହା ଉପନିଷଦ ଆରାୟମାଣ,
ଅମ୍ମୟୁ ଡ଼େ, ଜୀବୀତା ସନ୍ଦେଶମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ - ଆମାମ,
ପ୍ରେମ, କରୁଣା, ସେବା, ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ । ସେ
ଭାରତରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ବାହକ। ଆମ୍ମାଙ୍କ
ଜୀବନ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ମହାଉପନିଷଦରେ ମିଳେ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

ଅମୃତା ହସ୍ପିଟାଲ୍
n

n

n

n

n

n

ଫରି ଦାବାଦ ସେକ୍ଟର 88ର
ନୂ ଆ ଆର�ୋଗ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫରିଦାବାଦରେ ଅମୃତା ହସ୍ପିଟାଲର
ଉଦଘାଟନ ହେବାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧୁନକ
ି
ଚିକତ୍ସା
ି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇଛି। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ମାତା
ଅମୃତାନନ୍ଦମୟୀ ମଠଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ।
ଦେଶର ଏହା ସର୍ବବୃ ହତ ଘର�ୋଇ ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଟ ି ହସ୍ପିଟାଲ।
ଏହି 130 ଏକରର ବିଶାଳ କ୍ୟାମ୍ପସ ବିଶଷ୍ଟ
ି 2600 ଶଯ୍ୟା
ମେଡିକାଲ କଲେଜ, 5.20 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗଫୁ ଟ ଉପରେ ବ୍ୟାପିଛ।ି 81ଟି
ବିଶେଷତା ଏବଂ 64 ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଏଠାରେ
ରହିଛ।ି ଏଠାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 534
କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ବେଡ୍ ସହିତ ଏଠାରେ ଭାରତର ସର୍ବବୃ ହତ ଶିଶୁ
ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଟ ି ସେଣ୍ଟର ରହିଛ।ି
ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀ, ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ଶ୍ରେଣୀ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ସେବା, କର୍କଟ ଚିକତ୍ସା
ି ପାଇଁ ଦେଶର ସର୍ବ ବୃ ହତ
ବିକର
ି ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଭାରତର ସର୍ବବୃ ହତ ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଫି ଜକ
ି ାଲ୍ ମେଡିସନ୍
ି ଏବଂ
ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର। ନ୍ୟୁକ୍ୟ
ଲି ର ମେଡିସନ୍
ି , ର�ୋବ�ୋଟିକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାରର ଚିକତ୍ସା
ି ଏଠି ରହିଛ।ି
ଏଠାରେ ସଂକ୍ରାମକ ର�ୋଗ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ବିଭାଗ, ଅନୁ ସନ୍ଧାନ
ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ ବିଭାଗ ଖ�ୋଲାଯାଇଛି।
ପରିବେଶ ଉପଯ�ୋଗୀ ଜିର�ୋ କାର୍ବନ ଫୁ ଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଜିର�ୋ
ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବଧ
ି ା ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏହି ସମାଗମ, ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ପରିବାର
ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଓ ସୁଲଭ ଚିକତ୍ସା
ି ର ମାଧ୍ୟମ ହେବ।
ଏହାବ୍ୟାତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ, ପଞ୍ଜାବର ମ�ୋହାଲିଠାରେ
ହ�ୋମି ଭାଭା କ୍ୟାନ୍ସର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା
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ମ�ୋହାଲି ରେ ହ�ୋମି ଭବା କର୍କଟ
ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର
n

n

n

ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପଡ଼�ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କର୍କଟ ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ନୂ ଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସାହିବଜାଦା ଅଜିତ ସିଂ ନଗର ଜିଲ୍ଲା (ମ�ୋହାଲି)
ର ମୁଲାନପୁର ଠାରେ 'ହ�ୋମି ଭାବା କର୍କଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର'ର ଉଦଘାଟିତ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଟାଟା
ମେମ�ୋରିଆଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା 660 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି
ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କର୍କଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉଛି
300 ଶଯ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏକ ଟର୍ସିଆରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
କର୍କଟ ର�ୋଗର ଚିକତ୍ସା
ି ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତ ଆଧୁନକ
ି ସୁବଧ
ି ା
ରହିଛ ି |
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ରେଡିଓଥେରାପି ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଅଙ୍କୋଲ�ୋଜି କେମ�ୋଥେରାପି, ଇମ୍ୟୁନ�ୋଥେରାପି ଏବଂ ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜା ପ୍ରତିର�ୋପଣର
ସୁବଧ
ି ା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ସମଗ୍ର
ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍କଟ ସୁବଧ
ି ା ଏବଂ ଚିକତ୍ସା
ି ପାଇଁ ଏକ “କେନ୍ଦ୍ର” ଭାବେ
ଏବଂ ସାଙ୍ଗରୁରର 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ
ି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଏହାର “ଶାଖା”
ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଚିକତ୍
ି ସା ହେଉଛି ଏକ
ସେବା, ଆର�ୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଦାନ। ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଆର�ୋଗ୍ୟ
ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆମର
ଆୟୁ ର୍ବିଜ୍ଞାନ ବାବଦରେ ଏକ ବେଦ ଅଛି। ଆମର ଚିକତ୍
ି ସା ବିଜ୍ଞାନକୁ
ଆମେ ଆୟୁ ର୍ବେଦର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଆୟୁ ର୍ବେଦର
ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଋଷି ଏବଂ ମହର୍ଷିଙ୍କ
ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ଥା
ରଖିଆସି ଛ।ୁ ମହର୍ଷି ଚରକ, ମହର୍ଷି ଶୁଶର
୍ ୁ ତ, ମହର୍ଷି ବାଗଭଟ୍ଟ!
ଏପରି ଅନେକ ମହର୍ଷି ଥିଲେ ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଆଜି
ବି ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମାନସପଟ୍ଟରେ ଅମର ରହିଛ।ି
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଦରରେ ମିଳୁଥିବା 500 ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ କମ୍
କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ର�ୋଗୀଙ୍କ ଚିକତ୍ସା
ି ବାବଦରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ
ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହ�ୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ସମାଜର
ପ୍ରତିଟ ି ଲ�ୋକ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଲଭ ଓ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ
ସବୁ ଅମୃତ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଏବଂ ଘର�ୋଇ ଜଗତ ଭାଗିଦାର ହେଉଛି। n

ରାଷ୍ଟ୍ର

ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ମାତୃ ଭୂମି ଲାଗି ଯେଉମାନେ
ଁ
ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଥଲେ
ି ..
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ 75 ପୂରି ଛ’ସ୍ତରୀ ଚାଲି ଲା। ବିଗତ ପଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷରେ
ଆମେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ , ତାକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛୁ
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ପରିଣତ
ହ�ୋଇଛି ତାହା କୁ ହାସଲ ବି କରିଛୁ। ଏମିତ ି କ�ୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ
ଯାହାର ଦେଶର ସଂକଳ୍ପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହ�ୋଇଛି। ଏହି
ପଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷର ସଫଳତା ତଥା ବୀର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ
ମନେ ପକାଇ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃ ତ ମହ�ୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ ।
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତି ,
ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାର ପଣ ହିଁ ଆମକୁ ଆଜି ଏହି
ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରିଛ।ି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା
ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ , ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଆମ
ଆଗରେ ଠିଆ ହ�ୋଇଥିଲା, ଆମକୁ ନିରାଶ କରୁଥିଲା, ଡରାଉଥିଲା।
ହେଲେ ଆମେ ନା ଡରିଲୁ ନା କେବେ ଅଟକିଲୁ.. ବରଂ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ
ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ। ଏହା ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ
ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ଆଜିବ ି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ କଠ�ୋର ସମୟରେ
ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେସବୁ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମକୁ
ପରିସ୍ଥିତର
ି ୁ ମୁକୁଳବ
ି ାକୁ ଆଲୁ ଅ ଦେଖାଉଛି।.

ମହାବୀର ସି ଂହ ରାଠ�ୋର୍: ସେଲ୍ୟୁଲାର ଜେଲ୍ ରେ
ଆମରଣ ଅନଶନ କରି ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା
ଜନ୍ମ: 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1904, ମୃ ତ୍ୟୁ : 17 ମେ’ 1933

ମ

ହାବୀର ସିଂହ ରାଠ�ୋରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏଟା
ଜିଲ୍ଲାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16. 1904 ରେ ହ�ୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ
ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମର ଭାବନ ପିଲାଟିଦନ
ି ରୁ ରହିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ
ଭିତରେ ଦେଶସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ହେଲା।
ଭଗତସିଂହ, ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଭଳି ମହାନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ
ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରେରିତ ହ�ୋଇ ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ

ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବିର�ୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ।
1922 ରେ ତାଙ୍କ ନିଡରପଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମମିଳଥି
ି ଲା।
ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେ
ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସଂଗଠନ ‘ନ�ୌ
ଜବାନ ସଭା’ର ସଦସ୍ୟ ହ�ୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଂଗଠନର ବୀର
ସିପାହୀ ଭାବେ କୁ ହାଯାଉଥିଲା।
ରାଠ�ୋର ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ଭଗତ ସିଂହ, ବଟୁକେଶ୍ୱର
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ମହାନାୟକଙ୍କ ସାକ୍ଷର ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରୁଛି ସାକାର
ଭାରତର କ�ୋଣେ ଅନୁ କ�ୋଣେ
ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା, ନିଜ ମାତୃଭାଷାର
ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସଂଗ୍ରାମ ହ�ୋଇଛି। ଶହ
ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଦାସତ୍ୱର ନିର୍ଯାତନା
ଭ�ୋଗିଥିବା ଭାରତକୁ ଶେଷରେ
ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳଛ
ି ।ି ଆଉ ଏହା ପରେ
ଅଗଣିତ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ
ଲାଗି ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ
ସେତେବଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ
ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଶ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବା
ଲାଗି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି
ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ବି
ସାମିଲ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା
ନୀତି, ବେଟି ବଚାଓ-ବେଟି ପଢ଼ାଓ,
ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଭଳି
ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ ଅଗ୍ରସର।

ଦତ୍ତ ଏବଂ ଦୁ ର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଲାହ�ୋରରୁ ଫେରାର ହେବାରେ ସହାୟକ
ହ�ୋଇଥିଲେ। 1929 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ
ଲାହ�ୋର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଦ�ୋଷୀ ବ�ୋଲି ଅଭିହତ
ି କରି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ
ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା।
ସେଠାରେ ବି ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥମି ନଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ
ବିର�ୋଧ କରି ସେ ଜେଲ୍ରେ ବି ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଥିଲେ। କ�ୌଣସି
ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଛୁ ଇଁ ନଥିଲେ। ଭଗତସିଂହ, ରାଜଗୁରୁ, ସୁକଦେବ ଓ
ଅନ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଚାଳିଶି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସେ ଆମରଣ
ଅନଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛ ି ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ
ସହ ଆଣ୍ଡାମାନର ପ�ୋଟ;ବ୍ଲେୟାରସ୍ଥିତ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଜେଲ୍କୁ କଳାପାଣି
ସଜା ଭ�ୋଗିବାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା କଏଦୀଙ୍କ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେc ସରକାର ଯେୁଁଭଳି ଭାବେ ଦୁ ର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ
ତାହାକୁ ବିର�ୋଧ କରି 1933 ରେ ରାଠ�ୋର ଆମରଣ ଅନଶନ ଡାକରା
ଦେଇଥିଲେ। ଜେଲ୍ରେ ଇଂରେଜମାନେ ଜବଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗି ବା
ଲାଗି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଥିଲେ। ଏହିକ୍ରମରେ କ୍ଷୀର ଯାଇ ତାଙ୍କ
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ଫୁ ସ୍ଫୁସ୍ରେ ଜମିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଧନ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। କୁ ହାଯାଏ
ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ପଥରରେ ବାନ୍ଧି
ସମୁଦ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
ରାଠ�ୋରଙ୍କ ପିତା ଦେବୀ ସିଂହ ଥରେ କହିଥିଲେ, ‘ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ
ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆପଣ ହୃଦୟରେ କେବେ ଦାସତ୍ୱକୁ
ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତେବଳେ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରାସ୍ତାରେ
ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କବେ ପଛକୁ ନ ଅନାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ
କେବେ ଧ�ୋକା ନ ଦିଅନ୍ତୁ ’ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ
ଦେଇଥିବା ମହାବୀର ସିଂହ ରାଠ�ୋରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ ଆଣ୍ଡାମାନସ୍ଥିତ
ସେଲ୍ୟୁଲାର ଜେଲ୍ରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। 30 ଡିସେମ୍ବର 2018ରେ
ଯେତେବଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସେଲ୍ୟୁଲାର୍ ଜେଲ୍ ଗସ୍ତରେ
ଯାଇଥିଲେ ସେତେବଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ ରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଏହାବାଦ୍ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଯେତେବଳେ 15 ଅକ୍ଟୋବର 2021କୁ
ସେଲ୍ୟୁଲାର ଜେଲ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ
କରିଥିଲେ।
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ମଦନଲାଲ୍ ଧିଂଗ୍ରା: ମାତୃ ଭୂମିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇ ଁଯିଏ
ବିଦେଶରେ ରଚିଥଲେ
ି
ମହାନ କ୍ରାନ୍ତି
ଜନ୍ମ : 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1883, ମୃ ତ୍ୟୁ : 17 ଅଗଷ୍ଟ 1909
ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଘଟଣା ଭାରତର ପ୍ରତିଟ ି ନାଗରିକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା
ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢଥି
଼ି ଲା ଯେ, ତାହା
ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତୀକ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଂରେଜ
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଲାଗି ଦମନଲୀଳା
ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପର�ୋକ୍ଷରେ ଏହି ଦମନଲୀଳା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା
ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ସୁଯ�ୋଗ
ଦେଇଥିଲା। ଏହିକ୍ରମରେ ଆବିର୍ଭୁତ ହ�ୋଇଥିଲେ ମଦନ ଲାଲ ଧିଂଗ୍ରା। ପଞ୍ଜାବର
ଅମତ
ୃ ସର ସହରରେ 18 ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 1883 ଦିନ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ 1900 ମସିହାରେ ଲାହ�ୋର ଚାଲିଗଳେ। ଆଉ ସେଠାରେ
ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ।
କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଧିଂଗ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ
ମିଳଥି
ି ଲା। ସେତେବଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ପ
ସି ାଲ୍ କଲେଜରେ ବିଦେଶୀ କପଡ଼ା ବଜାର
ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଧିଂଗ୍ରା ବିର�ୋଧ କରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କଲେଜର ଅନ୍ୟ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବିର�ୋଧ କରିଲେ। ପରିସ୍ତ
ଥି କ
ି ୁ ଆୟାଧୀନ କରିବା
ଲାଗି ଧିଂଗ୍ରାଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍ତ
କୃ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବଳେ ଯାଏ
ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କିଛ ି ଜାଣି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କ
ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ତା ପରେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ
ସେଠାରେ ଇଣ୍ଆ
ଡି ହାଉସ୍ରେ ରହିଲେ। ଏହିଠାରେ ତାଙ୍କର ବୀର ସଭରକଙ୍କର
ସହ ସାକ୍ଷାତ ହ�ୋଇଥିଲା। 8 ଜୁ ନ 1909ରେ ବୀର ସାବରକରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ
ବାବାରାମ ଗଣେଶ ସାବରକରଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର ଆଦେଶ ମିଳଲ
ି ା। ତାଙ୍କଦ�ୋଷ
ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ ଐତିହାସିକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାହାେ
ଲ�ୋକଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଲଣ୍ଡନରେ
ରହୁ ଥିବା କ୍ରାନ୍କ
ତି ାରୀ ଉତ୍ତେଜିତ ହ�ୋଇଥିଲେ।

ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ସଚିବଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ୱିଲିୟମ୍ କର୍ଜନ ୱାୟଲି,
ସାବରକର ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଯ�ୋଗାଡ଼ କରିବା
ସହେ ଭାରତୀୟ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ୟମଜୀ
କୃଷ୍ଣନ ତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ‘ ଦି’ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ�ୋଶାଲିଷ୍ଟରେ ୱାୟଲୀଙ୍କୁ
ଭାରତର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ୱାୟଲୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା
ଅସନ୍ତୋଷ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା ଏବଂ ତାହା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହ�ୋଇଥିଲା ଧିଂଗ୍ରାଙ୍କଠାରେ।
1 ଜୁ ଲାଇ 1909 ରେ ଇମ୍ପେରିୟାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଚ
ଟି ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ
ଯ�ୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ୱାୟଲୀଙ୍କୁ ଧିଂଗ୍ରା ହତ୍ୟା କଲେ। ଯେତେବଳେ
ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଚାଲିଲା। ବିଚାରାଳୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସରକାରୀ
ଓକିଲଙ୍କୁ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ଏହି ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କ�ୌଣସି ଓକିଲଙ୍କ ସହାୟତା ନେବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ
ଯେ, ସେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ତାହା ଭାରତୀୟ ତଥା ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ
ନିଆଯଉଥିବା ନିର୍ମମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବିର�ୋଧୀ। ଯେତେବଳେ
ତାଙ୍କୁ ଅଦାଲତରୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେ ସବଳେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ,
ଧନ୍ୟବାଦ ମିଲର୍ଡ଼ ମ�ୋତେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମ�ୋ ମାତୃ ଭୂମି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ
ସମର୍ପିତ କରିଥିାବରୁ ମ�ୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁ ଭବ ହେଉଛି।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଛବିଶ ବର୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ
ଦେଇଥିଲେ। ଏହା 17 ଅଗଷ୍ଟ 1909 ମସିହା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନର ପେଣ୍ଟଭିଲେ
ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆନି ବେସାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କହିଥିଲେ,
ଏବେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏମିତ ି ଅନେକ ମଦନଲାଲ୍ ଧିଂରା ଜନ୍ମ
ନିଅନ୍ତୁ । ଜର୍ମାନୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତରି େ ଏକ ମାସିକ ପ୍ରିକା ମଦନ ତଲ୍ୱାର ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରକାଶକ ଥିଲେ ମାଡାମ୍ ଭିକାଜୀ କାମା।

ୟୁ ଏନ୍ ଢେବର: ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ
ଯ�ୋଗ ଦେବାକୁ ଓକିଲାତି ଛାଡ଼ିଥିଲେ
ଜନ୍ମ : 21 ସେପ୍ଯେମ୍ବର 1905, ମୃ ତ୍ୟୁ : 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 1977
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଅଭିଭୂତ ହ�ୋଇ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ନି ଜର ସବୁ କଛ
ି ି ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ଜନନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି
ଉଚ୍ଛରଙ୍ଗରାୟ ନବଲଶଙ୍କର ଢେବର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସ�ୌରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେକଙ୍କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯ�ୋଗ
ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯ�ୋଗାଇଥିଲା। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବା
ପାଇଁ ସେତେବେଳର ଲାଭଜନକ ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ

ଛାଡ଼ିଥିଲେ। 1936ରେ ସେ ରାଜକ�ୋଟରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନର
ନେତୃ ତ୍ୱ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1938ରୁ 1942 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ରାଜକ�ୋଟ ସାମନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଇଂରେଜ ବିର�ୋଧୀ
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 21 ସେପ୍ଟେମର
୍ବ
1905ରେ ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗର ପାଖରେ ହ�ୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା
ଆନେ୍ାଦଳନ ସହ କନ୍ଫେଡେରେସନ୍ ମୁଭ୍ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବା
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର | 16-30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2022
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ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ଦୂ ରଦର୍ଶନରେ ସ୍ୱରାଜ ସି ରିଏଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ 75
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କାହାଣୀ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃ ତ ମହ�ୋତ୍ସବ କେବଳ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବ ନୁ ହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ବୀରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୂତନ ପିଢକ
଼ି ୁ କହିବାର ଏକ ଅମୃ ତ ସୁଯ�ୋଗ। ଏହି
ଦିଗରେ ସିରିଏଲ 'ସ୍ୱରାଜ' ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି…
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା 550ରୁ ଅଧିକ ବୀରଙ୍କ
ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସାହସିକତାର କାହାଣୀକୁ ଆଉଥରେ କହିବାର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି
ଦୂ ରଦର୍ଶନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ସିରଏ
ି ଲ୍ ‘ସ୍ୱରାଜ’। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ
ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଖରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଅଜ୍ଞାତ ସେହିଭଳି
ବୀରଙ୍କ ଗାଥା ଏଥିରେ ରହିଛ।ି ସିରଜ୍
ି ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ ହେଲା ‘‘ସ୍ୱରାଜ: ଭାରତର
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପୁରା କାହାଣୀ”। ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଅବସରରେ 75
ସପ୍ତାହ ପାଇଁ 75 ଟି ଏପିସ�ୋଡରେ ଏହାର ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 14ରୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ରାତି 9 ଟାରେ ଏହାର ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ
17ରେ ସଂସଦର ବାଲାୟ�ୋଗୀ ଅଡିଟ�ୋରିୟମରେ ଏହି ସିରଏ
ି ଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ସ୍କ୍ରିନଂି ରେ ଯ�ୋଗଦେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ 'ମନ
କୀ ବାତ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ
କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା
ଏପରି ମହାନ ନାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯୁବ ପିଢଙ୍କ
଼ି ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଅଜ୍ଞାତ
ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ପରିଚୟ ଦେବା ଲାଗି ଏହା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ
ଅନୁ ର�ୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏହାକୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ।

'ସ୍ୱରାଜ'ରେ କ’ଣ ରହିଛ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ...

ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋ-ଡା-ଗାମା 1498 ମସିହାରେ ଭାରତର ମାଟିରେ ପାଦ
ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳର କାହାଣୀକୁ ଧାରଣ କରିଛ ି ଏହି ସିରଏ
ି ଲ୍। ତାଙ୍କ
ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍, ଫରାସୀ, ଡଚ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟଶ
ି ମାନେ ଭାରତରେ ଉପନିବେଶ
ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରୁ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ�ୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଏହି ସିରଲ୍
ି ର
ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହ�ୋଇଛି।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ତିନଥ
ି ର
ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭ�ୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବଳେ ବ୍ଟ
ରି ଶ୍
ି ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା
ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟିକସ ବସାଇ
ପ୍ରଜାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନକୁ କଠିନ କରିଥିଲେ। ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ
ସରକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବର୍ହିସର
ୁ କ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥିବା
ବୁ ଝାମଣା ହେତୁ ସାମନ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଟ
ରି ଶ୍
ି ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ସହ ବ୍ରିଟଶ୍
ି
ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି
ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଭାବନାକୁ ଦମନ କରାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ
ପ୍ରାନ୍କ
ତି ାରୀ ବ୍ଟ
ରି ଶ୍
ି ସରକାରଙ୍କଠୁ ଦୂ ରକୁ ଯାଇ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ
କରିବାରୁ ଏଠାରେ ସଂଗ୍ରାମ ବଳ ପାଇଥିଲା। 1930 ଏବଂ 1940 ଦଶକରେ
ଢେବରଙ୍କୁ ଲ�ୋକେ ରାଜକ�ୋଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ନେତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲେ। ସଂଯୁକ୍ତ ସ�ୌରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ବି ଢେବରଙ୍କ ଅବଦାନ ବହୁ ତ ଥିଲା।
1947 ରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁ ନାଗଡ଼ର ନବାବ ଜୁ ନାଗଡ଼କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ
ସାମିଲ୍ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଥିଲେ, ସେତେବଳେ ଢେବର ତାହାକୁ
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75 ସପ୍ତାହ, 75 ଏପିସ�ୋଡ୍

ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରତି ରବିବାର ରାତି 9 ରୁ 10 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏହା ଟେଲିକଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ଏପିସ�ୋଡଗୁଡ଼ିକୁ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ
ପୁନଃପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେଁ, ମୂଳତଃ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ
ନିର୍ମିତ ଏହି ସିରଏ
ି ଲ 20 ଅଗଷ୍ଟରୁ ତାମିଲ, ତେଲୁ ଗୁ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟାଲମ୍,
ମରାଠୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ଓଡିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ଅହମୀୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ
ହ�ୋଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି।

ସଚ
ୂ ନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଖେଳ 'ଆଜାଦୀ
କ୍ୱେଷ୍ଟ୍ ' ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବଜାରରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାର ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ।ି
କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଗେମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି
ଆଜାଦୀ କ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ମ�ୋବାଇଲ୍ ଗେମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପ।
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଏହି ଗେମ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ଏହାର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ଲ�ୋକଙ୍କ
ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ମ�ୋବାଇଲ୍ ଗେମ୍ ସିରଜ୍
ି ଜିଙ୍ଗା
ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମିଳତ
ି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହ�ୋଇଛି। ଏହି ଗେମ୍କୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରି ଅନୁ ରାଗ ଠାକୁ ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ବୀର ନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର
କରିଥିବା ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ଆଜାଦୀ କ୍ୱେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦୁ ଇଟି
ଖେଳ ହେଉଛି 'ଆଜାଦୀ କ୍ୱେଷ୍ଟ୍ : ମ୍ୟାଚ୍ 3 ପଜଲ୍' ଏବଂ 'ଆଜାଦୀ କ୍ୱେଷ୍ଟ୍ : ହିର�ୋ
ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'।

ବିର�ୋଧକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଲେ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏତେ ସମର୍ଥନ ମିଳଲ
ି ା
ଯେ ଶେଷରେ ଜୁ ନାଗଡ଼ର ନବାବଙ୍କୁ ଛେପ ଢ�ୋକିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ସେତେବଳେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବହିଷ୍କାର ନୀତିକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ।
ଏହା ସଫଳ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ସଗ୍ରାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିକୁ
ଆପଣାଇଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ
ଜୁ ନାଗଡ଼ ଭାରତରେ ସାମିଲ୍ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ଏବଂ ନବାବଙ୍କ ନିରଙ୍କୁଶ
ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳଥି
ି ଲା। 15 ଫେବୃ ୟାରୀ 1948 ଯେତେବଳେ ଭାରତୀୟ
ସଂଘରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସ�ୌରାଷ୍ଟ୍ର
ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ lଢବର। ଏହାକୁ ଦେଖି
ତାଙ୍କୁ ସ�ୌରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯକ୍ତ
ୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର
ଜନସେବା, ରାଜନୀତିକ ସେବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଭୂମିକା ଅତୁ ଳନୀୟ
ଥିଲା। ଦେଶ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକାକୁ ଦେଖି 1973
ରେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣରେ ଅଳଂକୃତ
କରାଯାଇଥିଲା। 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 1977ରେ ତାଙ୍କର ନିଧନ ହ�ୋଇଥିଲା। n
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ଏକ ସବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହି ଁବିଶ୍ୱରେ ଅବଦାନ ରହିପାରେ

ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ
ଜନ୍ମ - 25 ଡିସେମ୍ବର 1916

ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ, କେବଳ ଜଣେ
ରାଜନେତା ନଥିଲେ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚକ�ୋଟୀର
ଚିନ୍ତକ, ବିଚାରକ ଏବଂ ଲେଖକ ଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ
ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଏକ ସନ୍ତୁ ଳିତ, ବିକଶିତ
ଏବଂ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାମନା କରିଥିଲେ।
ସେ କହୁ ଥିଲେ ଦେଶ ହେଉଛି ଲ�ୋକଙ୍କ ସମହ
ୂ ,
ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକ ଆଦର୍ଶ, ଏକ
ମିଶନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ଏକ ପୃ ଥିବୀ ଖଣ୍ଡକୁ
ମାତୃଭୂମି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆଦର୍ଶ ବା
ମାତୃଭୂମି ଭିତରୁ କ�ୌଣସି ଗ�ୋଟିଏ ବି ରହିବ
ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଦେଶର ଅସ୍ତି ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ।
25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି
ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ କ�ୋଟି ନମନ।
ଏକାତ୍ମ ମାନବ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଣେତା ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ
ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦନ
ି ଅବସରରେ କ�ୋଟି ପ୍ରଣାମ।
ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସର୍ବଜନ ହିତାୟ-ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ
ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରି ତ ଥିଲା ଆଉ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ
ପାଇ ଁନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଥଲେ
ି । ତାଙ୍କର ବିଚାର
ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରି ତ କରୁଥିବ। ପଣ୍ଡିତ
ଦୀନଦୟାଲ କହୁ ଥଲେ
ି , ‘ଏକ ସବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହି ଁବିଶ୍ୱରେ
ଅବଦାନ ରହିପାରେ’। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତର ମୂଳ ଅବଧାରଣା। ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଦେଶ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢଛ
଼ୁ ।ି
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