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ଉତ୍ତମ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ
ଏକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷା

ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ ୍ସି ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱ ମାନକ
ସହ ତୁଳନୀୟ ବ୍ୟାପକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି

l କର�ୋନା ମହାମାରୀର କଷ୍ଟକର ସମୟ ପରେ,
ପୁଣିଥରେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସି ଛି। ଏହି ସମୟରେ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାନସି କ ଚାପର
ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଠପଢ଼ା କେବଳ
ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ ନହ�ୋଇ ବରଂ କିଛି ନୂ ଆ ଶିଖ ିବା ପାଇ ଁ
ହ�ୋଇଥାଏ ତା’ହେଲେ, ସବୁ ଚାପ ଦୂ ରେଇ ଯାଇଥାଏ।
l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ‘ଏକଜାମ
ୱାରି ୟ ର୍ସ’ ଏହି ଚି ନ୍ତାଧାରାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂ ପ ଦେବାରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ। ଏହି ପୁସ୍ତକର ନୂ ତ ନ
ସଂସ୍କରଣ ଆସି ଯ ାଇଛି , ଯାହାକି ନମ�ୋ ଆପ୍ ଓ
ଆମାଜନରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର କି ଣ୍ଡଲ ସଂସ୍କରଣ
ମଧ୍ୟ ଉନ୍ୋମ ଚି ତ ହ�ୋଇଛି ।
l ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭି ଭାବକ
ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଯ�ୋଗଦାନ ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ
ହ�ୋଇଛି। ନୂ ଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯ�ୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବିଶେଷ
ଭାବେ ଅଭି ଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ହିତ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ନୂ ଆ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ର�ୋଚକ
ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଚାପମୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି
ଏଥ ିରେ ଜ�ୋର ଦିଆଯାଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଟୁ ଇଟ୍ କରି ଛନ୍ତି :
“ଏକଜାମ ୱାରି ୟର୍ସର ନୂ ଆ ସଂସ୍କରଣରେ ନୂ ଆ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ର�ୋଚକ ଅଭ୍ୟାସ
ରହିଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଚାପମୁକ୍ତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ”।
ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏକ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ, ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରାଯିବା
ଅନୁ ଚିତ। ଆମେ ବିଫଳତାକୁ ସଫଳତାର ଅଭାବ ଭାବେ ଦେଖିବା ଅନୁ ଚିତ।
ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଫଳତାର ଅର୍ଥ ନୁ ହେ ଁ ଆମେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହ�ୋଇପାରିବା
ନାହି।ଁ ବ�ୋଧହୁ ଏ, ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଜଣେ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନୁ ହେ ଁ ନିଜ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ଆହୱା୍ ନର
ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ
ହ�ୋଇ ହସି ହସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
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କପି ନିଅନ୍ତୁ !!!
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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 1

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍କାର,
ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ବେ ଦେଶ ଏକ ନୂ ଆ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ
ଆଗେଇ ଚାଲି ଛି ଏବଂ ସଫଳତାର ନୂ ଆ ସ�ୋପାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଉଛି। ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
ମଧ୍ୟ ସବୁ ଥର ଭଳି ସମାନ ସ୍ନେହ ପାଠକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଛି। ଗତବର୍ଷ ପ୍ରତିକୂଳ ପରି ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ବେ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇନଥ ିଲା, କାରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ପରୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ତେଣୁ କରି ସରକାର 2017ରେ ଯୁଗପ�ୋଯ�ୋଗୀ
ସଂସ୍କାର ଆଣିଥ ିଲେ। ଭାରତରେ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକଲେଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ଅଣାଯାଇଥ ିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ
ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କିରାଣି କରି ବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥ ିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା
ନିମନ୍ତେ କ�ୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା ନାହି।ଁ
ଏଭଳି ପରି ସ୍ଥିତିରେ, 2018ରେ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନା ଦ ୍ବାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକକୁ ପୂରଣ କରୁଥ ିବା
ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ ୍ସି (ଏନଟିଏ) ନାମକ ଏକ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯାଇଥ ିଲା, ଯାହାକି ତିନି
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ କ୍ଷମତାକୁ ଆକଳନ କରି ବା ଲାଗି
ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛି। କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ ୍ବ
ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷି ତ ରଖ ିବା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା
ଅନଲାଇନରେ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏନଟିଏର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସଫଳତାର କାହାଣୀ
ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ଏଜେନ ୍ସି କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଆୟ�ୋଜନ
କରୁନାହି ବରଂ
ଁ
ନୂ ତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ହ�ୋଇଥ ିବା ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ସାଜିଛି।
ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ପାଳନର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ ନାୟକମାନଙ୍କର କାହାଣୀ,
ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର
ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଉଥ ିବା ସହଜ ଜୀବନ ଧାରଣ ସୂଚକାଙ୍କ,
ଗାଡ଼ି ମାଲି କମାନଙ୍କ ଲାଭ ପାଇ ଁ ସ୍କ୍ରାପ ନୀତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥ ଜମାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ପ�ୋଷ୍ଟ
ଅଫିସ ସେଭି ଂସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ବରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ମହତ ୍ବାକାଂକ୍ଷୀ ଯ�ୋଜନା
ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପରି ଚୟ ଦେଇଥ ିବା ସତ୍ୟଜିତ ରାୟଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଦି
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ସାମି ଲ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସଂସ୍କରଣକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରି ଆମକୁ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଠିକଣା :

ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା

		

ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003

ଇମେଲ :

response-nis@pib.gov.in

(ଜୟଦୀପ ଭଟ୍ଟନାଗର)
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ମୁ ଏନଆଇଏସର
ଁ
ସବୁ ସଂସ୍କରଣ ପଢ଼ିଥାଏ
ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ନିଆଯାଉଥ ିବା
ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା
ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଏ। ଦେଶରେ ଏପରି
ଏକ ସରକାର ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ଦେଶକୁ
ଉନ୍ନତ କରି ବା ଲାଗି ରାଜନ�ୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି
ଓ ସାହସ ରହିଛି, ଏହା ମ�ୋତେ ଆନନ୍ଦ
ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିଥ ିବା ସମସ୍ତ
କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ମୁ
ଁ ସରକାର
ଁ
ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଚାହୁ ଛିଁ । ଠିକ
ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଏହି ନ୍ୟୁଜ
ରିପ�ୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚାଉଥ ିବାରୁ ମୁ ଁ ଏନଆଇଏସ
ଟିମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଦୟାକରି ଏହି
ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।
କୁମାର ଲ�ୋକେଶ
mlokesh8@gmail.com

ଡିଜଟ
ି ାଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଡଜ
ି ଟ
ି ାଲ
କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ଡାଏରୀରେ ବଭ
ି ିନ୍ନ
ଯ�ୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ
ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ରହଛ
ି ି ଏବଂ
ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକାଶନୀଗୁଡ଼କ
ି ରହଛ
ି ।ି
ଏହାଛଡ଼ା ସରକାରୀ ଛୁଟିଦିବସ ଏବଂ
ବଭ
ି ିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ଗୁଡ଼କ
ି ରହଛ
ି ।ି
ଏହାକୁ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଆଇଓଏସରୁ ଡାଉନ ଲ�ୋଡ କରାଯାଇପାରି ବ
ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଲି ଙ୍କ

ଆଇଓଏସ ଲି ଙ୍କ

https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

https://apps.apple.com/in/app/
goi-calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/

ଚିଠି ବାକ୍ସ
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ହେଉଛି ଏକ ଦର୍ପଣ ଯେଉଥଁ ିରେ ନୂ ତନ
ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଜୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ
ନେତୃ ତ ୍ବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିବା
ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖ ିବାକୁ ମି ଳିଥାଏ। ଆମେ
ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସୂଚନା ପାଇଥାଉ, ଯେଉଥଁ ିପାଇ ଁ ମୁ ଁ ଆପଣଙ୍କୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ମ�ୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭି ନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପତ୍ରିକାର
ସଫଳତା ପାଇ ଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।
ସି ଏଚ. ଶକ୍ତି ସି ଂ ଆଡଭ�ୋକେଟ,
shaktisinghadv@gmail.com
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣ ପଢ଼ି ଖୁସି
ହେଲି । ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ
ଯ�ୋଜନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବୀ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ କୀ ବାତ୍ ପଢ଼ିବା
ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅନୁ ଭୂତି। ମୁ ଁନିଶ୍ଚି ତ ଭାବେ ପତ୍ରିକା ପାଇ ଁ
ଲେଖ ି ଯ�ୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହିବିଁ ।
ମାଧବୀ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ
kulmadhavi@gmail.com
ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଯେଉଥଁ ିପାଇ ଆମେ
ଁ
ସମସ୍ତେ
କୃତଜ୍ଞ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ ଲୁ ପ୍ତପ୍ରାୟ
ହ�ୋଇଯାଇଥ ିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯ�ୋଗୁ
ଭାରତୀୟ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ
ଆକର୍ଷଣ କରି ଛି। ମୁ ଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ
ପୁଣିଥରେ ଦିନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସି ବ।
ଶଶି ସି ଂ
shashi1gs@gmail.com
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରସାରି ତ ହେଉଥ ିବା
ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି
ଜଣେ ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ବକୁ ସୂଚୀତ କରୁଥ ିବା ଜାଣି ମୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଁ
ଆନନ୍ଦିତ।
ମୁ ଆପଣଙ୍କୁ
ଁ
ହୃ ଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଜାରି
ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ
କରନ୍ତୁ। ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ପରି ବର୍ତ୍ତେ ଲ�ୋକମାନେ ବାସ୍ତବ
ଖବର ଚାହାନ୍ତି।
ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚାଲ
mitrapanchal@gmail.com;
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ପୁରୁଣା ସାଧାରଣ ବଲବ ବଦଳରେ
10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏକ ଏଲଇଡି ବଲବ

ଦେ

ଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଶସ୍ତା ଏଲଇଡି ବଲବରେ ଆଲ�ୋକିତ କରି ବା ଲାଗି ସରକାର
ଗ୍ରାମ ଉଜାଲା ନାମକ ଏକ ନୂ ତନ ଯ�ୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ,
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳୁଥବ
ି ା ପୁରୁଣା ସାଧାରଣ ବଲବ (ଇନକ୍ୟାଣ୍ଡେସେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାମ୍ପ) ବଦଳରେ 10
ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଁ ଦରରେ ଏଲଇଡି ବଲବ ମି ଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରି ବାରକୁ 7ରୁ 12 ୱାଟ ମଧ୍ୟରେ
5ଟି ଏଲଇଡି ବଲବ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ। ବିହାରର ଆରା ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ
(ସ୍ବାଧୀନ ଦାୟି ତ)୍ବ ଆର କେ ସି ଂ ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
1.5 କ�ୋଟି ଏଲଇଡି ବଲବ ବିହାରର ଆରା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର
ବିଜୟୱାଡା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ଓ ପଶ୍ଚି ମ ଗୁଜରାଟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିତରଣ କରାଯି ବ।
କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ଜରି ଆରେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ପାଇ ଁ ପାଣ୍ଠି ଯ�ୋଗାଣ କରାଯି ବ ଏବଂ ଏହା
ଭାରତରେ ଏପରି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ନୀତିରେ ଗ୍ରାମ
ଉଜାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁତ୍ବପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦି ଭାରତରେ 300 ନିୟୁତ ଲାଇଟକୁ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ତା’ହେଲେ ବାର୍ଷି କ 40,743 ନିୟୁତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି କିଲ�ୋୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି
ସଞ୍ଚୟ ହେବା ସହିତ ସି ଓ2 ନିର୍ଗମନ 37 ନିୟୁତ ଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ।

ଏମଏସପିରେ ଧାନ କ୍ରୟ
ଯ�ୋଗୁ 1 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଚାଷୀ ଲାଭାନତ
୍ବି

ଚା

ଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର
ସବୁ ମତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଖରି ଫ ଋତୁ
2020-21ରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ମି ଳିଥବ
ି ା
ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ 21ଟି ରାଜ୍ୟର 100.92 ଲକ୍ଷ
ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 685.39 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ
କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷର ଏହି ଅବଧରେ
ି
କିଣାଯାଇଥବ
ି ା 603.79 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ
ତୁ ଳନାରେ ଏହା ହେଉଛି 13.51 ପ୍ରତିଶତ ଅଧକ
ି ।
କେବଳ ପଞ୍ଜାବରୁ 202.82 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ
କିଣାଯାଇଛି ଯାହାକି ମ�ୋଟ କ୍ରୟର 29.59 ପ୍ରତିଶତ।
ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମ�ୋଟ 1,29,402.60
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଏମଏସପି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇସାରି ଛି। 2020-21 ଖରି ଫ ବିପଣନ ଋତୁ
ଏବଂ ରବି ବିପଣନ ଋତୁ 2021 ସମୟରେ ସରକାର
3,60,238.73 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମୁଗ, ହରଡ଼, ବିରି,
ଚଣା, ଚିନାବାଦାମ ଓ ସ�ୋୟାବିନ କ୍ରୟ କରି ଛନ୍ତି।
ସେହିପରି 26719.51 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର 91,86,803
ତୁ ଳା କିଣାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ 18,91,005 ଜଣ
ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।

4 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ରାସନ
ଦ�ୋକାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା
ଦେବ ମେରା ରାସନ କାର୍ଡ

ଉ

ପଭ�ୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମେରା ରାସନ ମ�ୋବାଇଲ ଆପର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ ସେହି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ
ହିତାଧ ିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରି ବ ଯେଉମାନେ
ଁ
ଜୀବନଜୀବିକା ପାଇ ଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରବାସୀ
ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସହଜ କରି ବ। ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ
ପାଇ ଁ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି
ଆପ ସହାୟତାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶର
ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ରାସନ କିଣପ
ି ାରିବେ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ସେବା 14ଟି ଅନ୍ୟ
ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଏହି ଆପ ସହାୟତାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
ନିକଟସ୍ଥ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର (ରାସନ ଦ�ୋକାନ) ସମ୍ପର୍କରେ
ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଚାରି ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିବା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ରାସନ
କାର୍ଡ ଯ�ୋଜନାର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ଆପର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, 32ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସି ତ ପ୍ରଦେଶ
ଏହାଦ୍ବାରା ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ପ�ୋର୍ଟେବଲି ଟିର
ଲାଭ 69 କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ନେଇସାରିଲେଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ,
1.5 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକ ଏଥ ିରେ ଯ�ୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି।

ଅଟଳ ଟିଙ୍କରି ଂ ଲ୍ୟାବର
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଶିଖାଇବ
ଆମାଜନ ୱେବ୍ ସର୍ଭିସେସ୍

ଅ

ଧକ
ି ାଂଶ ସମୟରେ ପି ଲାମାନେ ଓ ଯୁବକମାନେ
ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନୂ ଆ
ଗେଜେଟ୍ କିମବା୍ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥାନ୍ତି । ଅଟଳ
ନବ�ୋନ୍ମେଷ ମିଶନ ଜରି ଆରେ ଶିଶ ୁ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କର
ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ�ୋଷଣ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ
କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲାଉଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଦକ୍ଷତା ଶିଖାଇବା
ଲାଗି ମିଶନ ସହିତ ହାତ ମି ଳାଇଛି ବିଶ୍ବର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ
ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମାଜନ ୱେବ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ । ଆମାଜନ

ନିକଟରେ ନୀତି ଆୟ�ୋଗ ସହିତ ଏକ ଚୁ କ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛି
ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ୱେବ୍ ଆଧାରି ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳ
ଦକ୍ଷତାକୁ ପରି ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବେ। ମି ଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର
ରମଣନ କହିଛନ୍ତି , ଆମାଜନ ୱେବ୍ ସର୍ଭିସେସ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଓ ୱେବ୍ ଆଧାରି ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଓ
ନବ�ୋନ୍ମେଷଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ।

ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଅଟଳ ପେନସନ
ଯ�ୋଜନାରେ ଯ�ୋଗ ଦେଲେ 65 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ

ଦେ

ଶର ଅଧ ିକାଂଶ ଲ�ୋକ ବୃ ଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ଚନ୍
ି ତାରେ
ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଜୁନ 1, 2015ରେ ଅଟଳ ପେନସନ ଯ�ୋଜନା
(ଏପିୱାଇ) ଆରମ୍ଭ କରିଥ ିଲେ ଯାହାକି ଏବେ ବେଶ ଭଲ ଫଳାଫଳ
ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପେନସନ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ ଓ ବିକାଶ ପ୍ରାଧ ିକରଣ ପକ୍ଷରୁ
ଫେବୃ ଆରୀ 2021ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥ ିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ ଏପିୱାଇ
ଅନ୍ତର୍ଗତ 2.72 କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖ�ୋଲିଛନ୍ତି।
ଗତବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁ ଆରୀରେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2.07 କ�ୋଟି
ଥ ିଲା ଯାହାର ଅର୍ଥ ଗତ ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭି ତରେ ହିତାଧ ିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
31.48 ପ୍ରତଶ
ି ତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 60 ବର୍ଷରେ
ଉପନୀତ ହେବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 1000ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପେନସନ ପାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଯ�ୋଗଦାନ ଆଧାରରେ ଏହା
ହସ
ି ାବ କରାଯିବ। ଅଟଳ ପେନସନ ଯ�ୋଜନାରେ ମାସିକ ସର୍ବନମ
ି ୍ନ
ଜମା କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପେନସନ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ବିବେଚତ
ି
ହେବେ ନାହି ଁବରଂ ପଲିସିଧାରୀଙ୍କର ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ତାଙ୍କ
ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।

ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁରେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଏସି ରେଳ ଟର୍ମିନାଲ

ଦେ

ଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେଳ
ଷ୍ଟେସନ ଥବ
ି ା ସହର ଭାବେ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ
ଏବେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଲାଭ କରି ପାରି ବ। 314 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ରେଳ ଟର୍ମିନାଲ
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜି ନିୟର ଏମ ବିଶ୍ବେଶ୍ବରାୟାଙ୍କ
ନାମରେ ନାମି ତ ହ�ୋଇଛି । 42,000 ବର୍ଗମି ଟର
ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଟର୍ମିନାଲ ଏକକାଳୀନ
50,000 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରି ବ। ଚଳିତ
ବର୍ଷ ଫେବୃ ଆରୀରେ ଉଦଘାଟି ତ ହେବାକୁ ଥବ
ି ା
ଏହି ଟର୍ମିନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ
ବିଳମ୍ବି ତ ହ�ୋଇଛି । ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତରେ
୍ବ
ସରକାର ପ୍ରୟାସ
କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 5

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ

ଏପ୍ରିଲ 24-ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ

“ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଏକ ସଶକ୍ତ,
ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ପ୍ରଭାବୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ”

ଜା

ନରେନ୍ଦ୍ର ସି ଂ ତ�ୋମର
କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, କୃଷି
ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତ
ସରକାର

ଏକ ଦୃ ଢ଼, ସମ୍ବଳପୂର୍ଣ୍ଣ
ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ
ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ
ପୂରଣ ଦିଗରେ
ଅଗ୍ରସର ହେବା
ଲାଗି ଏକ ମାର୍ଗ ।

6 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ତିର ପି ତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତରେ ପୁଣିଥରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ଲାଗି
ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ିଥ ିଲେ। ଦେଶର 6.25 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମରେ ଦୃ ଢ଼ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ମଡେଲ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରାଯାଇଥ ିଲା।
ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସବୁ ବେଳେ କହୁ ଥ ିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ
ବସି ଚାଲି ପାରି ବ ନାହି, ଁ ବରଂ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯ�ୋଗରେ ଚାଲି ପାରି ବ।
ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ସାମାଜିକ ସ�ୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖପ
ି ାରିଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର କ�ୌଣସି ସାମ୍ବି ଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା
ନଥଲ
ି ା କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶର ଦୃ ଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ହେବା ସହିତ
ଆପ�ୋସ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରି ପାରୁଥଲେ
ି । ଭାରତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବାହ୍ୟ
ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଶିକାର ହ�ୋଇଥଲ
ି ା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଜରିଆରେ ସୁଦୃଢ଼ ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ସ�ୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ସୁଦୃଢ଼
ଗ୍ରାମୀଣ ଏକତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରି ନଥଲେ
ି ।
ବ୍ରିଟିଶ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ରି ପନ ନିଜେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଥ ିଲେ। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରି
1882 ରେ ସେ ଭାରତରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ-ସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ-ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀର
ଆରମ୍ଭ କରିଥ ିଲେ।
ସମ୍ବିଧାନର 73 ତମ ସଂଶ�ୋଧନ ଜରି ଆରେ, ଦେଶର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ମ�ୌଳିକ ଓ ସଶକ୍ତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଇନ ଏପ୍ରିଲ 24, 1993 ରେ
ପ୍ରଭାବୀ ହ�ୋଇଥ ିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ।
ସାମ୍ବିଧାନକ
ି ଭାବେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ 2,55,487 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଦେଶର
ପାଖାପାଖ ି ସାଢ଼େ ସାତ ଶହ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃ ହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃ ଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ହ�ୋଇପାରି ଛି। ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କର
ଗ୍ରାମୀଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଭ�ୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର 31.65 ଲକ୍ଷ
ନିର୍ବାଚତ
ି ଜନପ୍ରତିନଧ
ି ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖ ି 46% ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର 14.53 ଲକ୍ଷ
ଭଉଣୀମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ପରି ଚାଳନା
କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆଉ କ’ଣ ହ�ୋଇପାରେ?
ଲକଡାଉନ ଏବଂ କ�ୋଭି ଡ-19 ମହାମାରୀର ପ୍ରତିକୂଳ ପରି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ
ଏପ୍ରିଲ 24, 2020ରେ ଗତବର୍ଷର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥ ିଲା।
ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧ ିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଆଲ�ୋଚନା କରିଥ ିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁ ଇଟି ବଡ଼ ଉପହାର
ଦେଇଥ ିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷୀ ସ୍ୱାମୀତ୍ବ ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥ ିଲେ
ଯାହାକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ଓ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରି ବା ଦିଗରେ ଏକ
ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠୁ ବଡ଼
ପଦକ୍ଷେପ। 83 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧ ିକାର ପ୍ରଦାନ କରି ବା
ଥ ିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 151ତମ ଜନ ୍ମ ବାର୍ଷିକୀରେ ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପୂର୍ବରୁ
ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କ�ୌଣସି ଆଇନଗତ ଦସ୍ତାବିଜ ନଥ ିଲା ଯାହା ବଳରେ
ସେମାନେ ନିଜ ଜମି ଉପରେ ମାଲି କାନା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପାରିବେ।
ସ୍ୱାମୀତ୍ବ ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଡ୍ରୋନ ମ୍ୟାପି ଂ କରାଯାଉଛି, ଏହା କେବଳ
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧ ିକାର ପ୍ରଦାନ କରି ବ ନାହି ଁ ବରଂ ଦେଶର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଯ�ୋଜନାବଦ୍ଧ ବିକାଶର ଆଧାର ସାଜିବ।

ବଜେଟ୍ 2021ରେ, ସରକାର ସ୍ୱାମୀତ୍ବ ଯ�ୋଜନାକୁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି
ଏକ ପାଇଲଟ ଯ�ୋଜନା ଭାବେ ଗତ ବର୍ଷ ଦେଶର 6ଟି
ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ବିଗତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକୀକୃତ ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ପ�ୋର୍ଟାଲ
ଓ ଏହାର ମ�ୋବାଇଲ ଆପ୍ସିକେସନକୁ ଉନ୍ୋମ ଚନ କରିଥ ିଲେ।
ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥାପନ
କରି ବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ବିଗତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା କରି ବା ପରେ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ କ�ୋଭି ଡ-19 ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ବା
ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବେ ସହାୟତା କରିଥ ିଲେ
ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥ ିଲା।
ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏମଜିଏନଆରଇଜିଏ ଏବଂ ଗରି ବ
କଲ୍ୟାଣ ର�ୋଜଗାର ଯ�ୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଞ୍ଚିତ ଓ ଗରି ବଙ୍କୁ
ନିଯକ୍ତି
ୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥ ିଲା। ବିଗତ ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ ଏମଜିଏନଆରଇଜିଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେକର୍ଡ 387.66
କ�ୋଟି ମାନବ ଦିବସ ର�ୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥ ିଲା ଏବଂ
11.25 କ�ୋଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଯକ୍ତି
ୁ ପାଇଥ ିଲେ। ଅନୁ ରୂପ ଭାବେ
ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ର�ୋଜଗାର ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ, 50.78
କ�ୋଟି ମାନବ ଦିବସ ନିଯକ୍ତି
ୁ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥ ିଲା।

ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ, ସହର
ଭଳି ଯ�ୋଜନାବଦ୍ଧ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର
ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଠିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର
ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି।
ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି
ସମର୍ପିତ ଏକ ସଶକ୍ତ, ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ପ୍ରଭାବୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ସବୁ ଠୁ
ଗୁରୁତ୍ବପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥଲେ
ି । ଚତୁ ର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ
ଆୟ�ୋଗ (2015-20) ଅନ୍ତର୍ଗତ 2.292 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ଅନୁ ଦାନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା ଲାଗି ସୁପାରିସ
କରିଥଲ
ି ା। ଏହି ପରିମାଣ ତ୍ରୟ�ୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗଙ୍କ
ଅନୁ ଦାନ ଠାରୁ ତିନି ଗୁଣା ଅଧକ
ି ଥଲ
ି ା।

ଗତବର୍ଷ (2020-21), 60,750 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁ ଦାନ
ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁପାରି ସ କରାଯାଇଥ ିଲା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ
ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧ ିକ ବାର୍ଷିକ ଅନୁ ଦାନ ଥ ିଲା ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ
ସମୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥ ିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼କ
ି
ପାଇ ଁ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ (2021-26) 2,36,805 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ଅନୁ ଦାନ ପାଇ ଁ ସୁପାରି ସ କରି ଛନ୍ତି। ଆୟ�ୋଗ ମଧ୍ୟ
ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବଧ
ି ା ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ 43,928
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇ ସୁ
ଁ ପାରି ସ କରି ଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବେ ଏସବୁ ସୁପାରି ସକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି।
ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ଆବଣ୍ଟିତ ଅନୁ ଦାନର ପାରଦର୍ଶୀ
ଉପଯ�ୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କ
ି ର ଯ�ୋଜନାବଦ୍ଧ ବିକାଶ ପାଇ ଁ
96% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା
(ଜିଡଡ
ି ପ
ି ି) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଜଲ୍
ି ଲା ଓ
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଜନାବଦ୍ଧ
ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଗାଗୁ
ଁ ଡ଼କ
ି
ମଧ୍ୟ ସହର ଭଳି ଯ�ୋଜନାବଦ୍ଧ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର
ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଠିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା
ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼କ
ି କ�ୌଣସି
ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇନାହି ଁ ବରଂ ଜନ ଯ�ୋଜନା
ଅଭି ଯାନ ଜରି ଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହି ଁସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି।
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ 2018 ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଅଭି ଯାନ
(ଆରଜିଏସଏ)ର
ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରିଥ ିଲେ।
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧ ି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ
ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିକାଶ ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି
ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
2018 ପରଠାରୁ ପିଆରଆଇଏ ସଫ୍ଟ (ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ଇନଷ୍ଟି ଚ୍ୟୁସନ ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସଫ୍ଟ ୱେର୍), ଜଓ
ି ଟ୍ୟାଗିଂ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏବଂ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗଙ୍କ ଅନୁ ଦାନ ଦ ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥ ିବା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଫଟ�ୋ ଅପଲ�ୋଡ କାରଣରୁ ଅର୍ଥ
ଆୟ�ୋଗଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ଆବଣ୍ଟିତ ଅରର
୍ଥ ଉପଯ�ୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ
ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ସୁଗମ ହ�ୋଇଛି। ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଆପ୍ଲିକେସନର
ସହାୟତାରେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼କ
ି ବକ
ି ାଶଧାରାକୁ ଆସିପାରି ଛନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ରିପ�ୋର୍ଟିଂ, ଟ୍ରାକଂି ଓ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ ସହଜ
ହ�ୋଇପାରିଛି। 23ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚତୁ ର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟର ଅନଲାଇନ ଅଡଟ
ି ୍ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇସାରିଛି।
ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର ଯୁଗରେ, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ
ଓ ଦୂ ରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଥ ିବା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ
ଦୂ ରତା କେବଳ ହ୍ରାସ ପାଇନାହି ଁ ବରଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅଦୃ ଶ୍ୟ
ହ�ୋଇଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ 100 ଟଙ୍କା ଜାରି କରାଗଲେ, ଏହାର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଇସା ଗାଗୁ
ଁ ଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ
ବିନିଯ�ୋଗ ହେଉଛି। ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୃ ଣମୂଳସ୍ତରରେ
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅଣାଯାଇଥ ିବା ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ
ଲାଗୁ କରାଯାଇଥ ିବା କାରଣରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହ�ୋଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରି ପାରିବେ।
ଏକ ଦୃ ଢ଼, ସମ୍ବଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହ�ୋଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ
ପୂରଣ କରାଯାଇପାରି ବ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 7

ରାଙ୍କିଂ

ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ ସୂଚକାଙ୍କ

EASE

OF

LIVING

ମଧ୍ୟମବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଚମତ୍କାର କରି ବାର କ୍ଷମତା
ରହିଛି। ତେଣୁ ସହଜ ଜୀବନଧାରଣର ସର୍ବାଧ ିକ ଲାଭ
ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିINDEX
ବାରଗୁଡ଼କ
ି ୁ 2020
ମି ଳଥ
ି ାଏ। ଶସ୍ତା ଇଣ୍ଟରନେଟ,
ସ୍ମାର୍ଟଫ�ୋନ କିମବା୍ ଉଡ଼ାନ ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶସ୍ତା ବିମାନ
ଟିକେଟ କିମବା୍ ଆମର ରାଜପଥ ଅଥବା ସୂଚନା ମାର୍ଗ –ଏ
ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଶକ୍ତି କୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବ।

ମଧ୍ୟମବର୍ଗଙ୍କ
ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ ସୂଚକାଙ୍କ-2020 ସହଜ ଜୀବନ ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଏ।
ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲାଗି ସହର ଓ ମହାନଗର ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ପରି ବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ
ମଧ୍ୟ ଏହା କହିଥାଏ। ସହରଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ, ଉତ୍ତରଦାୟି ତ ୍ବ ଏବଂ ସହଜ ଜୀବନ ଧାରଣ ଆଦି
ପ୍ରତି ସ୍ମାର୍ଟସି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସ

ହଜ ଜୀବନଧାରଣ ସୂଚକାଙ୍କ ହେଉଛି ଏକ
ଆକଳନ ଉପକରଣ ଯାହାକି ସହରାଞ୍ଚଳର
ବକ
ି ାଶ ପାଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼କ
ି ର ପ୍ରଭାବ
ଓ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇ ଁ ଉପଯ�ୋଗ
କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ
କରିବା ଲାଗି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ବାରେ ସହାୟକ
ହ�ୋଇଥାଏ। ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ
ସହରଗୁଡ଼କ
ି ସମ୍ପର୍କରେ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା, ଆର୍ଥିକ
ସାମର୍ୟ୍ଥ , ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟିତ ୍ବ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଉପରେ
ଆଧାରିତ ବିସ୍ତୃ ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏକ
ନାଗରିକ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜରି ଆରେ ନଗର
ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥ ିବା ସେବା
ସମ୍ପର୍କରେ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥ ିରେ
ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2021ରେ କେନ୍ଦ୍ର
ଆବାସ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ
INDEX 2020
ଦାୟିତ ୍ବ) ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ 2020 ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ସହଜ
ଜୀବନ ଧାରଣ ସୂଚକାଙ୍କ ଏବଂ ନଗରପାଳିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ
ସୂଚକାଙ୍କ ଘ�ୋଷଣା କରିଥ ିଲେ।
ଦଶଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଏବଂ କମ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥ ିବା
ସହର ପାଇ ଁ ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ ସୂଚକାଙ୍କ 2020
ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଙ୍କି ଙ୍ଗର ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିଲା।
ଦେଶରେ ଥ ିବା ସହରଗୁଡ଼କ
ି ରେ ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ
ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥ ିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ
ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2020ରେ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ
ଏଥ ିରେ 111ଟି ସହରର 32 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିଥ ିଲେ। ନଗରପାଳିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୂଚକାଙ୍କରେ
ସେବା, ଅର୍ଥଯ�ୋଗାଣ, ନୀତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ
ତଦନୁ ଯାୟୀ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଥ ିଲା।
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ଶୀର୍ଷ ନଗରପାଳିକା

10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ବର୍ଗରେ ଇନ୍ଦୋର ଶୀର୍ଷତମ
ସ୍ଥାନରେ ରହିଥ ିବା ବେଳେ ଏହା ପଛକୁ ସୁରତ ଓ
ଭ�ୋପାଳ ରହିଥ ିଲେ। ଦଶଲକ୍ଷରୁ କମ ଜନସଂଖ୍ୟା
ବର୍ଗରେ ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ ନଗରପାଳିକା ପରି ଷଦ
ଶୀର୍ଷତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥ ିବା ବେଳେ ଏହା ପଛକୁ
ତିରୁପତି ଓ ଗାନ୍ଧୀ ନଗର ଥ ିଲେ।

ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ

ବ୍ୟକ୍ତିତ ୍ବ

କାଳଜୟୀ

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଭା

ବିଶର
୍ବ ଅନ୍ୟତମ ମହାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଆକିରା କୁରୁସ�ୋଭା
କହିଥ ିଲେ ଯେ “ସତ୍ୟଜିତ ରାୟଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନଦେଖ ିବାର ଅର୍ଥ
ହେଉଛି ଦୁ ନଆ
ି ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନଦେଖ ି ରହିବା ସହ ସମାନ...”।
ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ସତ୍ୟଜିତ ରାୟଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷି କୀ ଉପଲକ୍ଷେ
ି
ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯ�ୋଗଦାନର ସ୍ମୃତରେ
ଏହି ମହାନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ଲାଗି ଏଠାରେ ପ୍ରୟାସ
କରାଯାଇଛି। ସେ ଅପୁ ଟ୍ରାୟ�ୋଲ�ୋଜିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆକାରରେ
ପଥେର ପାଞ୍ଚାଲି ଭଳି ଚମତ୍କାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ଥ ିଲେ।
ବହୁ ଦିନ ଧରେ ବହୁ କ୍ରୋଷ ଦୂ ରେ
ବହୁ ବ୍ୟୟ କରି ବହୁ ଦେଶ ଘୂରେ
ଦେଖ ିତେ ଗି ୟେଚ୍ଛି ପର୍ବତ ମାଲା,
ଦେଖ ିତେ ଗି ୟେଚ୍ଛି ସି ନ୍ଧୁ।
ଦେଖା ହୟ ନାଇ ଚକ୍ଷୁ ମେଲି ୟା
ଘର ହ�ୋତେ ଶୁଦ୍ଧୁ ଦୁ ଇ ପା ଫେଲି ୟା
ଏକ ଟି ଧାନେର ଶିଶର
ି ଉପରେ
ଏକ ଟି ଶିଶର
ି ବିନ୍ଦୁ
ଗୁରୁ ଦେବ ରବନ୍ଦ୍ର
ି ନାଥ ଠାକୁର ଏହି କବତ
ି ାଟିକୁ ଶଶ
ି ୁ ମାନିକର
ଖାତାରେ ଲେଖ ି ଦେଇଥ ିଲେ ଯିଏକି ନଜ
ି ମା’ଙ୍କ ସହତ
ି ତାଙ୍କୁ
ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଲାଗି ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଯାଇଥ ିଲା। ଏହି କବତ
ି ାରେ
ଥ ିବା ଶକ୍
ି ଷା ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଥ ିବା ଜନ
ି ଷ
ି ପ୍ରତି
ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇନଥାଉ ଏବଂ ଆମ ଠାରୁ ଦୂ ରରେ ଥ ିବା ଜନ
ି ଷ
ି ପ୍ରତି
ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉ...। ଏହି ପିଲା ବଡ଼ ହ�ୋଇ ସତ୍ୟଜତ
ି ରାୟ ନାମରେ
ବିଶ୍ବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କବିତାରୁ
ସଙ୍କେତ ନେଇ ସେ ନଜ
ି ର ଚଳଚ୍ତ୍ର
ଚି କୁ ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଁ
କେବେ ପଠାଇନଥ ିଲେ।
ବିଶ୍ବର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ ଚଳଚ୍ତ୍ର
ଚି ନିର୍ମାତା ଶ୍ରୀ ରାୟ ମେ 2, 1921ରେ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥ ିଲେ। ଦୁ ର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ମାତ୍ର ତନ
ି ି ବର୍ଷ ବୟସରେ
ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥ ିଲେ। ଏହି ଅଘଟଣ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନକୁ
ସଂଘର୍ଷମୟ କରି ଦେଇଥ ିଲା। ସେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜ ଓ ଶାନ୍ତି
ନିକେତନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥ ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜଣେ ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନର ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ
କରିଥ ିଲେ। ଜିମ କର୍ବେଟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରଚତ
ି ମ୍ୟାନ ଇଟର୍ସ ଅଫ କୁମାଓ ଁ
ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରଚିତ ଡିସକଭରୀ
ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଡିଜାଇନ ପାଇ ଁ ସେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା
ସାଉଣ୍ଟିଥ ିଲେ। ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ 1950ରେ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରିଥ ିଲେ
ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥ ିଲା। ସେ ସେଠାରେ ଛଅ
ମାସର ରହଣି କାଳରେ 100ରୁ ଅଧ ିକ ଚଳଚ୍ତ୍ର
ଚି ଦେଖ ିଥ ିଲେ।
କ�ୋଲକାତାକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଅରପ
୍ଥ ର୍
ୂ ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ତ୍ର
ଚି ନିର୍ମାଣ

ଜନ୍ମ: ମେ 2, 1921
ମୃତ୍ୟୁ: ଏପ୍ରିଲ 23, 1992
ଆରମ୍ଭ କରି ବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥ ିଲେ। ପଥେର ପାଞ୍ଚାଲିକୁ
ପରଦାରେ ରୂପ ଦେଇ ସେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏକ
ପରି ବାରର ସଂଘର୍ଷକୁ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ
ସଫଳ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ
ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ଆଧାରି ତ ଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ଅପୁ ଟ୍ରାୟ�ୋଲ�ୋଜ-ି
ପଥେର ପାଞ୍ଚାଲି , ଅପରାଜିତ�ୋ ଓ ଆପୁର ସଂସାର-ତାଙ୍କୁ
ଅମର କରି ଦେଇଥ ିଲା। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୃତଗ
ି ଡ଼
ୁ କ
ି
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥ ିଲା। ତେବେ ନୂ ଆ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଜଣେ
ଅଜଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି କେହି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ନଥ ିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଥେର ପାଞ୍ଚାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା
ଏହା ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇଥ ିଲା। ଏଥ ିପାଇ ଁ ସେ
11ରୁ ଅଧ ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥ ିଲେ। ନିଜର ତନ
ି ି
ଦଶନ୍ଧି ଲମ୍ବା କ୍ୟାରି ଅରରେ ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ ତିନି ଡଜନରୁ
ଅଧ ିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥ ିଲେ ସେସବୁ ରେ ସାମିଲ
ରହିଛି ପରଶ ପାଥାର, କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା, ମହାପୁରୁଷ, ଅପୁର
ସଂସାର, ମହାନଗର, ଚାରୁଲତା, ଅପରାଜିତ�ୋ ଓ ଗୁପୀ ଗାଇନ
ବାଘା ବାଇନ ଆଦି। ସେ ମଧ୍ୟ ଶତରଞ୍ଜ କେ ଖ ିଲାଡ଼ି ନାମକ
ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥ ିଲେ। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ତ୍ର
ଚି ରେ
ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଉଦାରତାର ପ୍ରବାହ ସହିତ ମାନବୀୟ ଗୁଣ, ଗଭୀର
ଅନୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ବୁ ଝାମଣା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥ ିଲା।
1978 ବର୍ଲିନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହ�ୋତ୍ସବରେ ପରି ଚାଳନା ସମିତି
ଦ୍ବାରା ସତ୍ୟଜିତ ରାୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ବର ତିନି ଜଣ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ସମ୍ମାନତ
ି କରାଯାଇଥ ିଲା। କଳାର ବଭ
ି ିନ୍ନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଗାଦାନ ଲାଗି ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ
32ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନତ
ି କରିଥ ିଲେ।
ତାଙ୍କୁ 1985ରେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥ ିବା ବେଳେ 1992ରେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନା
ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଓ ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନତ
ି
କରାଯାଇଥ ିଲା। ରାୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥ ିବା କାରଣରୁ ଓସ୍କାର
ପୁରସ୍କାର ସମିତର
ି ଅଧ ିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆବାସରେ ତାଙ୍କୁ
ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥ ିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 23, 1992ରେ
ହୃ ଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥ ିଲା।
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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରି ପ�ୋର୍ଟ

ଯାନବାହନ ପରି ମାର୍ଜନ ନୀତି

ପରି ତ୍ୟକ୍ତ
ଯାନବାହନରୁ

ଭାଗ୍ୟୋଦୟ

କ�ୌଣସି ଯାନବାହନ ପରି ମାର୍ଜନ ନୀତି ଅଭାବରୁ, ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଚଳ ଗାଡିଗଡ
ୁ ିକ
କବାଡି ବଜାରରେ ଅତି ଶସ୍ତା ଦରରେ ବିକ୍ରୀ କରି ବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥଲେ
ି
। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ୧୫ରୁ ୨୦
ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ପାଇ ଁ ଚନାଚୁ ର କିଣବ
ି ା ଭଳି ପଇସା ପାଇଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁ ହେ!ଁ ବର୍ତ୍ତମାନ,
ପୁରୁଣା ଓ ଅଚଳ ଯାନ ମାଲି କଙ୍କୁ କେବଳ ଯେ ଅଧକ
ି ମୂଲ୍ୟ ମି ଲିବ ତା ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ନୂ ତନ ପରି ମାର୍ଜନ ନୀତି
ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରି ବ ତଥା ଦେଶରେ ଯାନବାହନ ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବ ।

ସ

ରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ, ଭାରତରେ
୨୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ୫୧ ଲକ୍ଷ ହାଲୁ କା
ମ�ୋଟର ଯାନ ଏବଂ ୧୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ୩୪
ଲକ୍ଷ ହାଲୁ କା ମ�ୋଟର ଯାନ ରହଛ
ି ି । ଏହାଛଡା,
ଦେଶରେ ୧୭ଲକ୍ଷ ବାଣଜ
ି ୍ୟିକ ଯାନ ରହଛ
ି ି ଯାହାକି
୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଏବଂ ଯେଉଗୁ
ଁ ଡକ
ି
ବ�ୈଧ
ଫିଟନେସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବନ
ି ା ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ଏହି
ଗାଡଗ
ି ଡ
ୁ କ
ି ଦେଶରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳଜନତ
ି
ପ୍ରଦୂ ଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏବଂ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି
ମଧ୍ୟ ବପ
ି ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ସରକାର ପ୍ରଥମଥର
ପାଇ ଁ ଏକ ପରିମାର୍ଜନ ନୀତି ଆଣଛ
ି ନ୍ତି ଯାହା
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ପୂରଣ କରୁଛି । ଜର୍ମାନୀ,
ବ୍ରିଟେନ୍ , ଆମେରିକା ଏବଂ ଜାପାନ ଭଳି ବଭ
ି ିନ୍ନ
ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ବଭ
ି ିନ୍ନ ମାନକଗୁଡକ
ି ର ତୁ ଳନାତ୍ମକ
ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତଗ
ି ଡ
ୁ କ
ି ୁ
ଏହାର ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ସରକାର ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ହତ
ି ସାଧନ ପାଇ ଁ
ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶ
ତଥା ଏହା ସହ ଜଡତ
ି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡକ
ି ଉପରେ
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ନୂ ତନ ନିୟମ ପାଇ ଁସମୟ ନିର୍ଘଂଟ ଏହିଭଳି:

ଅକ୍ଟୋବର
୧, ୨୦୨୧

ଫିଟନେସ୍
ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ
ପରି ମାର୍ଜନ
କେନ୍ଦ୍ର ପାଇ ଁ
ନିୟମ

ବ୍ୟାବସାୟି କ
ଭାରୀଯାନ ପାଇ ଁ
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଫିଟନେସ୍
ଟେଷ୍ଟ

ଏପ୍ରିଲ
୧, ୨୦୨୩

ଏପ୍ରିଲ
୧, ୨୦୨୨

୧୫ ବର୍ଷରୁ
ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ
ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ
ଉଦ୍ୟୋଗର
ଗାଡିଗଡ
ୁ ିକର
ରଦ୍ଦିକରଣ

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଫି ଟନେସ୍
ଟେଷ୍ଟିଂ (ପର୍ଯ୍ୟାୟ
କ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ
ବର୍ଗ ପାଇ ଁ )

ଜୁନ୍
୧, ୨୦୨୪

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୂ ତନ ନିଯକ୍
ୁ ତି ଯାନବାହନ ପରି ମାର୍ଜନ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ
ହାତେଇବାର ସୁଯ�ୋଗ ଆପଣମାନେ ଯାହାସବୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ

ଯାନବାହନ ପରି ମାର୍ଜନ
ନୀତିର ଲାଭ

ପରି ମାର୍ଜନ ନୀତି କ’ଣ ?
l ନୂ ତନ ଯାନବାହନ ପରି ମାର୍ଜନ ନୀତି
୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାବସାୟି କ
ଯାନବାହନ ଓ ୨୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ପୁରୁଣା
ଘର�ୋଇ
ଯାନବାହନଗୁଡିକ
ପାଇ ଁ
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନଗୁଡିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ
ସରକାରୀ
ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ
ଫିଟନେସ୍
କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ
ଉତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଇତିମଧ୍ୟରେ,
ଯାନବାହନଗୁଡିକର କ୍ଷମତା ଅନୁ ସାରେ
ପୁରୁଣା
ଗାଡିଗଡ
ୁ ିକର
ପଞ୍ଜି କରଣର
ନବୀକରଣ ବାବଦ ଦେୟକୁ ଦୁ ଇରୁ ତିନିଗଣ
ୁ ା
ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

(କ) ପୁରୁଣା ଗାଡି ପାଇ ଁ କବାଡିଖାନାଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା
ଦିଆଯି ବାକୁ ଥ ିବା ପରି ମାର୍ଜନ ମୂଲ୍ୟ ଶ�ୋ’ ରୁମରୁ
ବାହାରୁଥ ିବା ନୂ ଆ ଗାଡିର ମୂଲ୍ୟର ହାରହାରି ୪ରୁ
୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ।
(ଖ) ନୂ ଆ ଗାଡି କ୍ରୟ କରି ବା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଗାଡିର
ପରି ମାର୍ଜନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ଯାନବାହନ
ନିର୍ମାତା ୫ ପ୍ରତିଶତ ରି ହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସ ଶ�ୋ ରୁମ
ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ନୂ ଆ ଗାଡି କିଣଛ
ୁ ନ୍ତି, ତାହାହେଲେ
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ରି ହାତି
ମି ଳିବ। ଯାନବାହନ ନିର୍ମାତାମାନେ ସମୟ
ସମୟରେ ଯେଉ ଁ ରି ହାତି ଦେଇଥାଆନ୍ତି, ତାହା
ବାଦ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ରହାତି ମି ଳିବ ।

l କ�ୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ କିମବା୍ ଗାଡି
ଅଚଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ବ୍ୟାବସାୟି କ
ଯାନବାହନଗୁଡିକୁ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଅଣ
ପଞ୍ଜି କୃତ କରାଯି ବ ।
l ଘର�ୋଇ ଯାନବାହନଗୁଡିକ ଯଦି ଅଚଳ
ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁ ଅନ୍ତି କିମବା୍
ପଞ୍ଜି କରଣ
ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ
ହୁ ଅନ୍ତି, ତେବେ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି
ଗାଡିଗଡ
ୁ ିକୁ ଅଣ ପଞ୍ଜି କୃତ କରିଦିଆଯି ବ।
୧୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ବା ପରେ,
ଯାନବାହନଗୁଡିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପୁନଃ-ପଞ୍ଜି କରଣ
ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ।
l କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପ�ୌର
ନିଗମ, ପଂଚାୟତ, ରାଜ୍ୟ ପରି ବହନ
ସଂସ୍ଥା, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର
ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧ ିନସ୍ଥ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ
ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକର ସମସ୍ତ ଯାନବାହନଗୁଡିକୁ
ପଞ୍ଜି କରଣ ତାରି ଖର ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଅଣ
ପଞ୍ଜି କୃତ ଓ ରଦ୍ଦି କରିଦିଆଯି ବ ।

(ଗ) ପରି ମାର୍ଜନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ନୂ ଆ ଗାଡି
କ୍ରୟ କଲେ ପଞ୍ଜି କରଣ ଦେୟ ମଧ୍ୟ ଛାଡ
କରାଯାଇପାରେ ।
(ଘ) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହନ ପାଇ ଁ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏବଂ ବ୍ୟାବସାୟି କ ଯାନବାହନ ପାଇ ୧୫
ଁ ପ୍ରତିଶତ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡକ ଶୁଳ୍କ ରି ହାତି ପ୍ରଦାନ କରି ବାକୁ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ଁପୁନଃପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରନ୍ତୁ

ଦେଶରେ ପରିମାର୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରାଯିବ । ପରିମାର୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ
ପୁରୁଣା ଯାନବାହନଗୁଡିକର ପୁନଃପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ଯାୟୀ, ଯେଉ ଁ ଦେଶରେ ପରିମାର୍ଜନ ସୁବିଧା
ନାହି,ଁ ସେଠାକାର ଗାଡିଗଡ
ୁ ିକ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ପରି ମାର୍ଜନ
କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ଆଲୁ ମିନିୟମ, ତମ୍ବା ଏବଂ ରବରର ପୁନଃପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଯାନବାହନ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପୁନଃପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରୁ
କଂଚାମାଲ ପାଇପାରିବେ । ଏକ ଆକଳନ ଅନୁ ଯାୟୀ, ଯାନବାହନର ମୂଲ୍ୟ ୪୦
ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଭଳି ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଛନ୍ତି।
ନୂ ତନ ଯାନବାହନ ପରିମାର୍ଜନ ନୀତି ପୁରୁଣା ଓ ଅଚଳ
ଗାଡଗ
ି ଡ
ୁ କ
ି ପାଇ ଁ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ । ୨୦୨୧
ଫେବୃ ଆରୀ ପହଲ
ି ାରେ ଅରମ
୍ଥ ନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ
କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘ�ୋଷଣା
କରିଥ ିଲେ । ଅରମ
୍ଥ ନ୍ତ୍ରୀ ଘ�ୋଷଣା କରିବାର ମାତ୍ର ୪୬ ଦିନ

ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ ଓ ପରି ବହନ
ମନ୍ତ୍ରୀ ନତ
ି ନ
ି ଗଡକରୀ ନୂ ତନ ଯାନବାହନ ପରି ମାର୍ଜନ
ନୀତର
ି ଚଠ
ି ା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା, ସମୟାନୁ ବର୍ତୀ ଢଙ୍ଗରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତଶ
ି ତ
ୃ ବ
ି ଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଚଠ
ି ା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଥ ିବା ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶକୁ ବଚ
ି ାରକୁ ନେଇ
ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରୁ ଏହି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 11

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ରି ପ�ୋର୍ଟ
Special
report

ଯାନବାହନ
ପରି ମାର୍ଜନ ନୀତି
Vehicle Scrappage
Policy

ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଲାଭଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିପାରି ବେ...

ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପରି ମାର୍ଜନ ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ଗାଡି ଦେଇଛନ୍ତି । ବଜାରରେ
ସେହି ଗାଡିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ତେଣୁ, ଆପଣ ଏହି ପୁରୁଣା ଗାଡି
ପାଇ ଁକବାଡିଖାନାରୁ ଆନୁ ମାନିକ ୬୦ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ । ବର୍ତମାନ, ଯଦି
ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସ ଶ�ୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ
ଦେଇ ଗ�ୋଟିଏ ନୂ ଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଗାଡି କିଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପରିମାର୍ଜନ
ନୀତି ଅନୁ ଯାୟୀ ଏତିକି ଲାଭ ପାଇବାର ହକଦାର ହେବେ ।

ଏକ୍ସ ଶ�ୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ

10,00000
ପରି ମାର୍ଜନ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ଦେଖାଇଲେ

50,000

600

ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଡକ ଶୁଳ୍କ
7 ପ୍ରତିଶତ । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ
70 ହଜାର ଟଙ୍କା ।

= 1,28,100

(ଏହା ଏକ ଆନୁ ମାନିକ ସଂଖ୍ୟା । ପରି ମାର୍ଜନ ନୀତିର ଚୁ ଡାନ୍ତ
ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେବା ପରେ ଏହା ବଦଳି ଯାଇପାରେ ।)

ଇ-ଯାନବାହନଗୁଡିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ନୂ ତନ ପରି ମାର୍ଜନ ନୀତି
ଜରି ଆରେ ସରକାର ଦେଶରେ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ
ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇଦେବେ।
ଏହି ଯାନବାହନରେ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଉଥିବା ୮୧ ପ୍ରତିଶତ ଲିଥିୟମ
ବ୍ୟାଟେରି ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରାଯାଉଛି ।

Rs

10,000

କ�ୋଟି

ଏଥିସହ

35,000

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୂ ତନ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ପର�ୋକ୍ଷ ଭାବେ, ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୂ ତନ
ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ।

ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ସଂଚୟ

l ଭାରତରେ ଏକ କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ସଡକକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଅନୁ ପଯୁକ୍ତ ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ
ରହିଛି ଯେଉଗୁ
ଁ ଡିକୁ ନୀତିର ପରି ସରଭୁକ୍ତ କରାଯି ବ । ୨୦୨୫ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା, ଏହି
ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨.୮ କ�ୋଟିରେ ପହଂଚିବ । ବାସ୍ତବରେ, ଗ�ୋଟିଏ ପୁରୁଣା
ଗାଡି (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୧୫ ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା) ସାଧାରଣ ତଥା ଆଧୁନିକ ଗାଡି ତୁ ଳନାରେ
୧୦ରୁ ୧୨ ଗୁଣା ଅଧ ିକ ପ୍ରଦୂ ଷଣ କରିଥାଏ ।
l ଏହିଭଳି ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡିକର ସଡକରୁ ଅପସାରଣ ଦ୍ୱାରା ସି ଓଟୁ ନିର୍ଗମନ ମାତ୍ରା ୧୭
ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହିଭଳି ଗାଡିଗଡ
ୁ ିକରୁ ବାହାରୁଥ ିବା ବିଷାକ୍ତ କଣିକାର ମାତ୍ରା
୨୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି, ମ�ୋଟ ପ୍ରଦୂ ଷଣର ୬୦
ଶତାଂଶ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଜନିତ ପ୍ରଦୂ ଷଣରୁ ହ�ୋଇଥାଏ ।

ବର୍ତମାନ କେବଳ ଆମେରି କ ା, ଜର୍ମାନୀ, ଋଷ, ଜାପାନ
ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡି କ ରେ ପରି ମାର୍ଜନ ନୀତି
ରହିଛି । ଏହିସବୁ ଦେଶଗୁଡି କ ର ମାନକଗୁଡି କୁ ତୁ ଳନାତ୍ମକ
ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବ ା ପରେ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ମାନର ସବୁ ଠ ାରୁ ଉତମ ନୀତି କୁ ଆପଣାଇ ଏହି ନୀତି
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ରଦ୍କ
ଦି ରଣ ନୀତିରେ ପୁନଃପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯାନବାହନ ମୂଲ୍ୟ
ଆହୁ ରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ଯାହା ବଶ୍ୱ
ି ରେ ଅଧିକ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାମୂଳକ ହ�ୋଇପାରିବ ।

ଏହା ୧୦,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ନିବେଶକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ବ

ଏହା ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ
ରି ହାତି: ୧୭,୫୦୦ଟଙ୍କା

60,000+50,000+600+17,500

50

ରଦ୍ଦିକରଣ ନୀତି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ
ଅଟ�ୋମ�ୋବାଇଲ୍ ପେଣ୍ଠରେ ପରି ଣତ କରି ବ।
ଗାଡିଗଡ
ୁ ିକର ପ୍ରଦୂ ଷଣ ସ୍ତର ଓ ଫି ଟନେସ୍
ଯାଂଚ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରମାନ
ସ୍ଥାପନ କରାଯି ବ ।

ପଞ୍ଜି କରଣ
ବାବଦ ରି ହାତି

ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଲାଭ:

ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ ଅଟ�ୋମ�ୋବାଇଲ
ପେଣ୍ଠ ହେବାକୁ ଯାଉଛି
ଭାରତୀୟ ଯାନବାହନ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା
ଗାଡି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ
ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛ ନ୍ତି । ନୂ ତନ ପରି ମ ାର୍ଜନ ନୀତି କେବଳ
ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୂ ଆ ନି ଯ କ୍ତି
ୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ବ ନାହି ଁ ବରଂ
ଅଟ�ୋମ�ୋବାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂ ତନ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରି ବ ।
ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶକୁ ବି ଚାରକୁ ନେବା ପରେ ଏହି ନୂ ଆ ନୀତି
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।

ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ

ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ

ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ
ପାଇ ଁ ବିରାଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା

ସରକାର ତାଙ୍କ ନୀତି ଓ ନି ଷ୍ପ ତିରେ ଜଳ ପରି ଚ ାଳନାକୁ ଗୁରୁ ତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃ ଷି ସି ଂ ଚାଇ
ଯ�ୋଜନା, ସବୁ ଜମି ପାଇ ଁ ଜଳ ଅଭି ଯ ାନ (ହର ଖେତ୍ କ�ୋ ପାନି ) , ‘ବୁ ନ୍ ଦା ପି ଛ ା ଅଧ କ
ି ଶସ୍ୟ’ ଅଭି ଯ ାନ,
ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ମି ଶ ନ୍ , ଜଳ ଜୀବନ ମି ଶ ନ୍ ଏବଂ ଅଟଳ ଭୂ ତଳ ଯ�ୋଜନା ଆଦି ଏକାଧ କ
ି ଯ�ୋଜନା
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ ଛନ୍ତି । ଏବେ, ‘ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ: ଯେଉଠାରେ,
ଁ
ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ବର୍ଷାଜଳ
ସଂଗ୍ରହ କର’ ଅଭି ଯ ାନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯ�ୋଗରେ ନଦୀ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଏକ ଐତି ହ ାସି କ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ।

ପ୍ର

ଜଳ ଆମ ପାଇ ଁ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିକାଶର
ସ୍ରୋତ । ଜଳ ଏକପ୍ରକାର ପରଶମଣିଠାରୁ ଅଧ ିକ
ମୂଲ୍ୟବାନ । କୁହାଯାଏ ଯେ କୁହୁକ ସ୍ପର୍ଶରେ
ଲୁ ହା ମଧ୍ୟ ସୁନା ପାଲଟିଯାଏ । ସେହିପରି ଉଭୟ
ଜୀବନ ଓ ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଜଳ ଅପରି ହାର୍ଯ୍ୟ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ତି ବର୍ଷ, ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ ଅଂଚଳ
ମରୁ ଡିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ୪୦ ମି ଲିଅନ୍ ହେକ୍ଟ ର ଜମି ବନ୍ୟା
ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହ�ୋଇଥାଏ । ଯଦି ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନ
ଦୂ ର କରାଯାଇପାରି ବ, ତେବେ ଦେଶର ଅପାର
ଜଳଭଣ୍ଡାର ବି ନାଶର ନୁ ହେ ଁ କେବଳ ବି କାଶର କାହାଣୀ
ଲି ପି ବଦ୍ଧ କରି ବ । ବର୍ତମାନ ଓ ଭବି ଷ ୍ୟତର ସଙ୍କଟର
ମୁକାବି ଲା କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ ତାରି ଖ
ବି ଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜଳ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ
ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଜଳ ଅମଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବ�ୈ ପ୍ଳ ବି କ
ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ଛ ନ୍ତି । ‘ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ: ଯେଉଠାରେ,
ଁ
ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ବର୍ଷାଜଳ ସଂଗ୍ରହ କର’ ଅଭି ଯ ାନ
ସହ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷି ତ କେନ୍ - ବେତୱା ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ
ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
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କେନ୍ -ବେତୱା ସଂଯ�ୋଗ

ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର
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Madhya Pradesh
ସାମିଲ୍ ରାଜ୍ୟ
ଉତର ପ୍ରଦେଶ
ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ

ଲାଭବାନ୍ ହେବାକୁ
ଥ ିବା ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର
ଜିଲ୍ଲା

କେନ୍ -ବେତୱା ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ
ନଦୀଗୁଡକ
ି ର ଆନ୍ତଃ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏହଭ
ି ଳି ଧରଣର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପ । ଏହା ପୂର୍ବତନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବହ
ି ାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସ୍ୱପ ୍ନ ଥିଲା
ଏବଂ ଏବେ ଏହି ସ୍ୱପ ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ସାକାର ହ�ୋଇପାରିଛି । ବହୁ ପ୍ରତକ୍
ି ଷୀତ କେନ୍ ବେତୱା ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା
ନଦୀ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍କଳ୍ପକୁ ପ୍ରତଫ
ି ଳତ
ି
କରୁଛି । “ନଦୀଗୁଡକ
ି ସଂଯ�ୋଗ କରିବା ପାଇ ଁ ଅଟଳ
ଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ ୍ନ ଥିଲା । କେନ୍ -ବେତୱା ନଦୀ ସଂଯ�ୋଗ
ପାଇ ଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ । ଥରେ କେନ୍ -ବେତୱା
ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଏବଂ ଭୂମିକୁ ପାଣି ଯିବା
ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର ଜଳ ସ୍ତର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।”
ନଦୀଗୁଡକ
ି ୁ ସଂଯ�ୋଗ କରିବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ପ୍ରତଜ୍
ି ଞା ପଛରେ ପ୍ରତି ଟ�ୋପା ପାଇ ଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବା
ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଯ�ୋଗାଇଦେବାର
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହଛ
ି ି।

n
n
n

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
ଛତ୍ରପୁର ପନ୍ନା
ଟିକାଗ୍ରାମ

n
n

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ
ଳଲି ତ ପୁର ବଣ୍ଡା
ଝାନସୀ ମାହ�ୋବା
n

n

୨୨୧ କିମି ଦୀର୍ଘ ସଂଯ�ୋଗ କେନାଲ କେନ୍ ର
ଜଳକୁ ବେତୱା ନଦୀରେ ପହଂଚାଇବ
ଏହା ଅଧିନରେ, କେନ୍ ନଦୀର ୨,୮୦୦
ମିଲିଅନ୍ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର (ଏମସି ଏମ) ବନ୍ୟାଜଳ
ଧଉଧା ଁ ଡ୍ୟାମରେ ଗଚ୍ଛିତ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ଏଥିସହ, କେନ୍ ନଦୀର ଜଳକୁ ବେତୱା ନଦୀକୁ
ପହଂଚାଇବା ପାଇ ଁ ୨୨୧ କିଲ�ୋମିଟର ଦୀର୍ଘ
ସଂଯ�ୋଗ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯି ବ । ଏହି
ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଅଂଚଳର ବିଭିନ୍ନ
ପୁଷ୍କରି ଣୀ, ଜଳାଶୟ ଆଦିକୁ ଏକୀକୃତ କରାଯି ବ ।

ଜଳସେଚନ ପାଇ ଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ୯ଟି ଜିଲ୍ଲା - ପାନ୍ନା,
ଟିକାମଗଡ, ଛତ୍ରପୁର, ସାଗର, ଦାମ�ୋହ, ଦାତିଆ,
ବିଦିଶା, ଶିବପୁରୀ ଓ ରାଇଜେନ୍ ଏବଂ ଉତରପ୍ରଦେଶର
୪ଟି ଜିଲ୍ଲା – ବଣ୍ଡା, ମାହ�ୋବା, ଝାନସୀ ଓ ଲଲି ତପୁରକୁ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲାଭ ପହଂଚାଇବ । କେନ୍ -ବେତୱା
ନଦୀ ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେଲେ ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ
ଅଂଚଳର ଛବିରେ ପରି ବର୍ତନ ସହ ଦୁ ଇ ରାଜ୍ୟର
୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୦.୬୨ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି
ସେଚନ ପାଇ ଁ ଜଳ ପାଇପାରିବେ ।

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ରୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରି ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସହର
ଓ ଗ୍ରାମାଂଚଳରେ ‘ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ’ ଅଭି ଯାନ ଜାରି ରହିବ
ଯାହାଫଳରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସହଯ�ୋଗରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ
ଅଭି ଯାନ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରି ଣତ ହେବ ।
ନିକଟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି ଅଭି ଯାନର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ -ବେତୱା ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ
ପାଇ ଁ ଏକ ଐତିହାସି କ ରାଜିନାମା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଛି।
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ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜମିରେ
ଜଳସେଚନ

2.51

ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର
ଉତରପ୍ରଦେଶର
ଜମିରେ ଜଳସେଚନ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ

62 ଲକ୍ଷ

ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ

130 ମେଗାୱାଟ

ବିଦ୍ୟୁତଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ

ଏଥ ିସହ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମପଂଚାୟତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗ୍ରାମସଭା
ଆୟ�ୋଜନ କରି ଜଳ ଓ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ
ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିଥ ିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ
ଏକ ଜଳ ଶପଥ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥ ିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି: “ଏହିସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥ ିବାବେଳେ,
ଆମ ଦେଶରେ ଅଧ ିକାଂଶ ବର୍ଷା ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେବା ମଧ୍ୟ
ନିଶ୍ଚି ତ ଭାବେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ।” ଭାରତ ଯେତେ ଭଲ
ଭାବେ ବର୍ଷା ଜଳ ପରି ଚାଳନା କରି ବ, ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ

‘ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ’ ଅଭି ଯାନ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି,
ଜଳ ପ୍ରତି ଆମର ମନ�ୋଭାବ ବଦଳିଲେ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବ । ସେନାରେ ଏକଥା ଅନେକଥର
କୁହାଯାଏ ଯେ ଶାନ୍ତି ପାଇ ଁ ତୁ ମେ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରି ବ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୁ ମେ ସେତିକି କମ ରକ୍ତପାତର
ସମୁଖୀନ ହେବ । ମୁ ଁ ଭାବୁ ଛି ଏହି ନିୟମ ଜଳ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ
କରି ବା ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଜନା କରି ବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗତିବିଧ ିକୁ ଠପ୍ କରିଦେଇ
ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଦୁ ଃଖ ଦୁ ର୍ଦ୍ଦଶା ଆଣିଦେବା ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାୟନର ପରି ସ୍ଥିତି
ଉପୁଜାଉଥ ିବା ଦୁ ର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିକୁ ଏଡାଇ ଦେଇପାରି ବା । ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ଝାଳ
ବୁ ହାଇବାର ମନ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ପାଇ ଁ ଯେମି ତି ଜରୁରୀ, ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ବା ପାଇ ଁ ଯଦି ଆମେ
ଅଧ ିକ ପ୍ରୟାସ କରି ବା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।

l ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଯେଉ ଁ ଜଳ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢୀ ପାଇ ଁ ଉବଲବ୍ଧ
କରାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ । ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ଆମେ
ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ୍ ।
l ମୁ ଁ ଚାହୁ ଛିଁ ବର୍ଷା ଆସି ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମଜିଏନଆରଇଜିଏର ପ୍ରତିଟି
ପଇସା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁ ବିନିଯ�ୋଗ ହେଉ । ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି
ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମଜିଏନଆରଇଜିଏର ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁ ହେ ଁ।
l ଆମର ଜଳ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଆମର ଜଳ ସଂଯ�ୋଗ ଉପରେ ଭାରତର
ବିକାଶ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ।.
l ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ସରକାର ଜଳ
ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ
ଅତି କମରେ ୫ଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ଜଳର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଜଳ ପରି ଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆମର ଭଗି ନୀ ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ
ଭୂମି କାକୁ ଯେତେ ଅଧ ିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ପାରି ବା ସେତିକି ଅଧ ିକ
ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚି ତ ହ�ୋଇପାରି ବ । ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ
ଅଭି ଯାନକୁ ସଫଳ କରି ବା ।

ଦେଶର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ,
ଏବଂ ସେଥ ିପାଇ ଁ ‘ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ’ ଭଳି ସଫଳ ଅଭି ଯାନ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଉତମ ପରି ଚାଳନା ଓ ଫଳାଫଳ ପାଇ ଁ
ସରକାର ଜଳ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ଉଦ୍ୟମ ସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର
ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟ�ୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ସାମଗ୍ରି କ ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟଯୁକ୍ତ ଜଳ ନୀତି
ଜଳ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ । ଏଣୁ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ
ବିଚାରକୁ ନେଇ ୨୦୧୯ ମସି ହାରେ ଜଳ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଜଳ ଅମଳକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରି ଣତ କରି ବା
ପାଇ ଁ ଏକ ଆହୱାନ
୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଉତ୍କଟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଇ
ଗତି କରୁଥ ିବା ଦେଶର ୨୫୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୧୯ ମସି ହାରେ
ଜଳଶକ୍ତି ଅଭି ଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଭୂତଳ

l ଜାତିସଂଘର ଏକ ରିପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ ଭାରତ ପାଖରେ
ବିଶ୍ୱର ସମୁଦାୟ ଜଳର ୪ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥ ିବାବେଳେ ବିଶ୍ୱ
ଜନସଂଖ୍ୟାର ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଏହି ଦେଶରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ।
l କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂତଳ ଜଳ ପରି ଷଦ ଅନୁ ସାରେ, ଭାରତରେ
ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ଦୃ ତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗି ଛି ।
ବିଶ୍ୱର ସମୁଦାୟ ଭୂତଳ ଜଳର ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ଆମ ଦେଶରେ
ବ୍ୟବହୃ ତ ହେଉଛି । ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥ ିବା ଜଳର
ଶତକଡା ୪୦ ଭାଗ ଭୂତଳ ଜଳରୁ ଉପଲବଧ ହେଉଛି ।
ମ�ୋଟ ବ୍ୟବହାର ଯ�ୋଗ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଭୂତଳ ଜଳର
ପରି ମାଣ ହେଉଛି ୪୩୨ ବିଲିଅନ୍ କ୍ୟୁବିକ ମି ଟର ।
l ନୀତି ଆୟ�ୋଗର ସଦ୍ୟତମ ରିପ�ୋର୍ଟରେ, ୨୦୩୦ ମସି ହା
ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଜଳ ଚାହିଦା ଦ୍ୱିଗୁଣତ
ି ହେବାର ଆକଳନ
କରାଯାଇଛି ।
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ଜଳ ଉତ୍ସର ଉତମ ପରି ଚାଳନା ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ
ପରି ବାରକୁ ପାଇପ ଯ�ୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଇବା
ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହର ଘର ଜଲ୍ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ)
ଏବଂ ଅଟଳ ଭୂଜଳ ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲ
ି ା।
ଜଳ ଶକ୍ତି ଅଭି ଯାନର ମହତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଅଭି ଯାନ
ଉଭୟ ସହରାଂଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଂଚଳରେ ପରି ବ୍ୟାପ୍ତ ।
ମ�ୌସୁମୀ ଆସି ବା ପାଇ ଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି
ସପ୍ତାହ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି
ପୁଷ୍କରି ଣୀ, ଜଳାଶୟ ଓ କୂପଗୁଡିକ ପରିଷ୍କାର କରି ବା
କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାଗୁଡିକର ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ
ମ�ୌସୁମୀ ପହଂଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହ�ୋଇଯି ବା ଉଚିତ୍ ।
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି ସହିତ ବର୍ଷାଜଳ ପ୍ରବାହରେ
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂ ର କରାଯି ବା ଆବଶ୍ୟକ ।
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Special report
ସ୍ୱାଧୀନତାର
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ଭେଲୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଲେ;
ଖୁଦୀରାମ ବ�ୋଷ ଯୁବପି ଢୀ
ପାଇ ଁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ
ଦେଶ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି । ଏହି ଉତ୍ସବ ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର
ଏକ ମାଇଲଖୁଂଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ
ଶତବାର୍ଷିକୀର ଶପଥ ନିଆଯି ବ । ରାଷ୍ଟ୍ରନିର୍ମାଣର ଏକ ନୂ ତନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯୁବପିଢୀର ଆକାଂକ୍ଷା
ଏବଂ ନବଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମକୁ
ପ୍ରେରଣା ନେବାକୁ ହେବ । ଏହି ଅବସରରେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନବଦ୍ୟ
ନାୟକମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ସନ୍ନିବେଶତ
ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି..

ବ୍ରି

ଟିଶ ଗ�ୋଲାମି ର ଯୁଆଳିରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳାଇବା
ପାଇ ଁ କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଭାରତୀୟ କିଭଳି ଅକ୍ଳାନ୍ତ
ପରିଶ୍ରମ କରିଥଲେ
ି ତାହାରି ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମୀରେ ଦେଶ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅଧକ
ି ଗରି ମାମୟ
ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ହ�ୋଇଯାଉଛି । ଏହି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ
ଭାରତର ଚିରନ୍ତନ ପରମ୍ପରା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର
ଝଲକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ବିକାଶର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ମୁହୁର୍ତ୍ତ ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, “ରାମଙ୍କ ସମୟରେ, ମହାଭାରତର
କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ, ହଳଦୀଘାଟର ଯୁଦ୍ଧଭୂମୀରେ, ଶିବାଜୀଙ୍କ
ରଣହୁ ଙ୍କାର ସମୟରେ ଅନ୍ୟାୟ, ଶ�ୋଷଣ ଏବଂ ହିଂସା
ବିର�ୋଧରେ ଭାରତର ଯେଉ ଁ ଚେତନା ରହିଥଲ
ି ା
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଚଳ,
ଶ୍ରେଣୀ ଓ ସମାଜରେ ସେହି ସମାନ ଚେତନା, ସମାନ
16 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଅଦମ୍ୟ ବୀରତା ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥଲ
ି ା ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥ ିଲେ ଯେ, କ�ୋଲ ବିଦ୍ରୋହ
ହେଉ କି ହ�ୋ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖାସି ବିଦ୍ରୋହ କମ
ି ବା୍ ସାନ୍ତାଳ ବପ୍ଳ
ି ବ,
ଚାଚର ନାଗା ଆନ୍ଦୋଳନ କମ
ି ବା୍ କୁକା ବପ୍ଳ
ି ବ, ଭିଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ
ବା ମୁଣ୍ଡା କ୍ରାନ୍ତି, ସନ୍ୟାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କମ
ି ବା୍ ରାମ�ୋସି ବିଦ୍ରୋହ,
କଟ
ି ୁ ର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଟ୍ରାଭାନକ�ୋର ଆନ୍ଦୋଳନ, ବର୍ଦ୍ାଦେ ଲି
ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସମଲ
୍ବ ପୁର ବବ
ି ାଦ, ଚୁ ଆର
ବିଦ୍ରୋହ, ବୁ ନ୍ଦେଲ ଆନ୍ଦୋଳନ .. ଏଭଳି ଅନେକଗୁଡଏ
ି
ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ରହଛ
ି ି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଳଖଣ୍ଡରେ
ଦେଶର ପ୍ରତଟ
ି ି ଭାଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହ୍କ
ନି ୁ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳତ
ି
କରୁଥ ିଲା । ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା
ପାଇ ଁ ଶଖ
ି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ନୂ ତନ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେରଣା,
ବ�ୈରାଗ୍ୟ ଓ ବଳିଦାନ ଶଖ
ି ାଇଥ ିଲା । ତେଣୁ, ସେହସ
ି ବୁ
ସଂଘର୍ଷଗୁଡକ
ି ୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡବ
ି ।

ଭେଲୁ ନାଚିଆର: ଯେଉ ଁ
ରାଣୀ ବ୍ରିଟ
ି ିଶମାନଙ୍କ
ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦ�ୋହଲାଇ
ଦେଇଥିଲେ

ଭେ

ଲୁ ନାଚିଆର ତାମି ଲନାଡୁ ର ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ଥଲେ
ି ଯି ଏକି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିର�ୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥଲେ
ି । ରାମନାଥପୁରମର
ବାସିନ୍ଦା ଭେଲୁ ବିବାହ ପରେ ଶିବଗଙ୍ଗାର ରାଣୀ ହ�ୋଇଥଲେ
ି
। ୧୭୭୨ମସି ହାରେ ଶିବଗଙ୍ଗାକୁ ଅକ୍ତିିଆର କରି ବା ପାଇ ଁ
ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥଲେ
ି
। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇ ଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୂ ତ ପଠାଇଥଲେ
ି
କିନ୍ତୁ ବ୍ରିିଟିଶ ସେନା ତାଙ୍କୁ
ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥଲେ
ି
। ଏହା ଭେଲୁ ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶ�ୋଧ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା । ଉଦୟଲଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାରୁଦୁ ଭ୍ରାତା, ବିଶଷ୍ଟ
ି ସେନାପତି, ଅନୁ ଗାମୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥଲ
ି ା । ଇତିମଧ୍ୟରେ କ�ୌଣସି ମତେ ବ୍ରିିଟିଶମାନେ
ଉଦୟଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନେଇ ଭେଲୁ ନାଚିଆରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇ ଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇଥଲେ
ି
। ଉଦୟଲ କିଛି ମଧ୍ୟ
ପ୍ରକାଶ କରିନଥଲେ
ି
ଏବଂ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥଲେ
ି
। ସାହସୀ ଭେଲୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏକ ସେନା ଦଳ ଗଠନ
କଲେ ଏବଂ ଉଦୟଲ ରେଜିମେଂଟ ନାମରେ ଏହାକୁ ନାମି ତ କଲେ । ଏହି ବାଟାଲି ଅନର ନେତୃ ତ୍ୱ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୁଇଲି ନିକଟରେ
ରହିଥଲ
ି ା । ସେ କେତେକ ମହିଳା ଗରି ଲା ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏକ ଅଭି ଯାନରେ ନିୟ�ୋଜିତ କରିଥଲେ
ି
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ
ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥଲେ
ି
ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଗ�ୋଳାବାରୁଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଶି ନିଆ ଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥଲେ
ି
। ଏହି
ଅଭିଯାନରେ କୁଇଲି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥଲେ
ି
। ଭେଲୁ ନାଚିଆର ଶିବଗଙ୍ଗାକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସି ଂହାସନ ଆର�ୋହଣ
କରିଥଲେ
ି
। ସେ ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥଲେ
ି
। ଭାରତ ସହ ମିଶ୍ରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପରି ବାର ୧୯୪୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବଗଙ୍ଗାକୁ
ଶାସନ କରିଥଲେ
ି
। ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଭାରତ ସରକାର ୨୦୦୮ ମସି ହାରେ ଏକ ଡାକଟିକଟ ଉନ୍ୋମ ଚନ କରିଥଲେ
ି
।

ଖୁଦୀରାମ ବ�ୋଷ: ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ
କରି ବା ପାଇ ଁନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥିଲେ

ପାଇ ଁ ଭାରତର ସଂଗ୍ରାମରେ ଖୁଦୀରାମ
ସ୍ୱା ଧୀନତା
ବ�ୋଷ ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବକନିଷ ୍ଠ ବିପ୍ଳବୀ ଥ ିଲେ ଯାହାଙ୍କର

ନିଃସ୍ୱାରପ
୍ଥ ର ସେବା ତଥା ଦେଶ ପାଇ ଁ ବଳିଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥ ିଲା । ୧୯୦୮ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରି ଖରେ
ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁର ଜଲ୍
ି ଲା
ଜେଲରେ ଖୁଦୀରାମ ବ�ୋଷଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା ।
ଖୁଦୀରାମ ବ�ୋଷ ୧୮୮୯ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରି ଖରେ
ଅବିଭକ୍ତ ବଙ୍ଗଳାର ମିଦନାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛ�ୋଟ ଗାରେ
ଁ

ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥ ିଲେ । ଅତି ଛ�ୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ
ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବଡଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରତପ
ି ାଳତ
ି ହ�ୋଇଥ ିଲେ । ୧୯୦୫ ମସିହାରେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ
ପରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ ଏବଂ
ସତ୍ୟେନ୍ ବ�ୋଷଙ୍କ ଅଧ ିନରେ ତାଙ୍କର ବପ୍ଳ
ି ବୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ
ରି ଶ
ି ଅଧ ିକାରୀ କଙ୍ଗ
ି ସଫ�ୋର୍ଡଙ୍କୁ
କରିଥ ିଲେ। ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ଟ
ହତ୍ୟା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଖୁଦୀରାମଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ
ଏଥ ିପାଇ ଁ ସେ ମୁଜାଫରପୁରରେ ପହଂଚିଥ ିଲେ । ସୁଯ�ୋଗ
ଦେଖ ି ସେ କଙ୍ଗ
ି ସଫ�ୋର୍ଡଙ୍କ ବଗି ଉପରେ ବ�ୋମା ଫିଙ୍ଗିଥ ିଲେ
କନ୍ତୁ
ି ସେହି ଗାଡିରେ କଙ୍ଗ
ି ସଫ�ୋର୍ଡ ନଥ ିଲେ ବରଂ ଏହି
ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ କନ୍ୟା ନିହତ
ହ�ୋଇଥ ିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ ୍ ଖୁଦୀରାମ ବ�ୋଷଙ୍କ
ପଛରେ ପଡଯ
ି ାଇଥ ିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ
ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର
୧୮ ବର୍ଷ ୮ ମାସ ୮ ଦିନ ବୟସ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏତେ କମ୍
ବୟସରେ ବପ୍ଳ
ି ବୀ ଭାବେ ଶଦୀଦ ହେବା ଦେଶର କ�ୋଟି କ�ୋଟି
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦ�ୋହଲାଇ ଦେଇଥ ିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମରେ ଯ�ୋଗ ଦେବା ପାଇ ଁ ଉତ୍ସାହତ
ି କରିଥ ିଲା । ସେ
ଏକ ଚର
ି ନ୍ତନ ପ୍ରେରଣା ଭାବେ ରହଆ
ି ସିଛନ୍ତି ।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ
ପ୍ରସଙ୍ଗ
Special
report

ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା

ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା

ମେଧାର ପରୀକ୍ଷଣ
ଏବଂ

ଦକ୍ଷତାକୁ
ପ୍ରାଥମିକତା
୨୦୧୮ ମେ ମାସରେ ସ୍ଥାପି ତ ହେବା ପରଠାରୁ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା (ଏନଟିଏ) , ଏକ ଅନୁ ଷଠା୍ ନ ଭାବରେ ଉଭା
ହ�ୋଇଛି , ଯାହା ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଭି ତିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ସହିତ ସମକକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷଣର ଧାରଣାରେ
ପରି ବର୍ତନ ଆଣିଦେଇଛି । ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଶ�ୈକ୍ଷି କ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନଗୁଡିକର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତିଗଡ
ୁ ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏନଟିଏ ଆମ ଦେଶରେ
ପି ଲାମାନଙ୍କର ବ�ୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବିରାଟ ପରି ବର୍ତନ ଆଣିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ, କେବଳ ମେଧା
ତାଲି କା ନୁ ହେ ଁ ବରଂ ଏକ ମେଧା ଭି ତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ।
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ପ୍ର

ମ�ୋଦ କୁମାର ପାଶୱାନ ଗତବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (ଏନଇଟି )ରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ
ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏନଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ସେତେବେଳେ ସି ବଏ
ି ସଇ ଦ୍ୱାରା ପରି ଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ।
ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରି କ୍ଷାର ଢାଂଚାରେ ପରି ବର୍ତନ ଆଣିଥବ
ି ାର ଶ୍ରେୟ ଏନଟି ଏକୁ ଦେଇ ପ୍ରମ�ୋଦ କୁହନ୍ତି, “
ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସୁଥଲ
ି ା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସାମୟି କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯାହା ତାତ୍ୱିକ ନୁ ହେ ଁଏବଂ ବ୍ୟାବହାରି କ
ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରି ତ । ଏନଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତି, “ ଅଫଲାଇନରେ ପରୀକ୍ଷା
କାରଣରୁ ପୁରା ଦିନ ନଷ୍ଟ ହ�ୋଇ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯ�ୋଗୁ ଁ ମାତ୍ର ୩ ଘଂଟାରେ ପରୀକ୍ଷା
ଶେଷ ହ�ୋଇଯାଉଛି । ଓଏମଆର ଉତର ଖାତାରେ ଗ�ୋଲ ବୁ ଲାଇବା ବର୍ତମାନ ସହଜ ହ�ୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା
କାଗଜ ଦାଖଲ କରି ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପରି ବର୍ତନ କରି ବାର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ଯାହାକି ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ନଥିଲା ।”
ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ପ୍ରସ୍ତୁ
ଁ ତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏନଟି ଏ ପରୀକ୍ଷାର ଅନଲାଇନ୍ ଢାଂଚା
ମଧ୍ୟ କାଗଜ ବଂଚାଉଛି ଯାହା ପରି ବେଶ ପାଇ ଁ ଉତମ ଏବଂ ତାତ୍ୱିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବଦଳରେ ବ୍ୟାବହାରି କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର
ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଛି ଯାହା ପରି କ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଆପଣ ଅଧକ
ି ାଂଶ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥବେ
ି ଯେ ଗ�ୋଟିଏ
ପିଲା ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହେ,ଁ କିନ୍ତୁ ତା’ର ଅଭି ଭାବକ ବା
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରି ସ୍ଥିତି ତାକୁ ଇଞ୍ଜି ନିୟରି ଂ ଆଡକୁ ମୁହାଇଦିଏ
ଁ
।
ଏହା ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ଘଟଣା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପରି କ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ
ପସନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଅନୁ ଷ ୍ଠାନ ଚୟନ କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାଙ୍କ
ପାଇପାରନ୍ତି ନାହି ଁ। ଏଭଳି ପରି ସ୍ଥିତିରେ, ତା ନିକଟରେ କେବଳ
ଦୁ ଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଯାଏ- ପରବର୍ତୀ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇ ଁ
ପୁନଃପ୍ରସ୍ତୁ ତି କିମବା୍ ନିଜର ପସନ୍ଦ ନଥବ
ି ା ଅନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ର
ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବା । ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯେଭଳି
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଭା ଓ ଯ�ୋଗ୍ୟତା ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ
ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଉଛି ଭାରତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ
ସେଭଳି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇନାହି ।ଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତମାନଙ୍କ
ସହ ବିସ୍ତୃ ତ ଆଲ�ୋଚନା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ୨୦୧୭
ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ୱୟଂଶାସି ତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରମୁଖ
ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଗଠନକୁ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ଛି ଯାହା ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମାକୁ
ଚିହ୍ନଟ କରି ବ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ବୃ ତିର ସଠିକ୍ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ
ସକ୍ଷମ କରାଇବ । ଏହା ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ହେବାର ମାତ୍ର ୩ ବର୍ଷର
ଅବଧ ି ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆକଳନ
ପାଇ ଁ ଏନଟିଏର ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ପ୍ରଚୁ ର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି
କରିଛି। ଏନଟିଏ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ
କରୁନାହି,ଁ ବରଂ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଉତ୍ତର
ଦେଉଥବ
ି ାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଉପାୟ ଅବଲମନ
୍ବ
କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟରେ ନେଉଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି
ବ�ୋଧଗମ୍ୟତା ରହିଛି ସେସବୁ ର ଆକଳନ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ�ୋର୍ଡ
ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛି । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଉଥବ
ି ା
ଆହୱା୍ ନଗୁଡିକର ମୁକାବିଲା କରି ବା ଏବଂ ଭାରତର ଉଜ୍ଜଳ
ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୂ ଆ ଗଠନ କରି ବା ହେଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ବାସ୍ତବରେ ଭାରତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୁଖୀନ ହେଉଥବ
ି ା
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ଆହୱା୍ ନ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ

ଯେଉମାନେ
ଁ
କେବଳ ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି,
ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ବୁ ଣିଥାଆନ୍ତି, ଯେଉମାନେ
ଁ
ଗ�ୋଟିଏ
ଦଶନ୍ଧି ପାଇ ଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଫଳ ଗଛ
ଲଗାଇଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେଉମାନେ
ଁ
ପି ଢୀ ପି ଢୀ ପାଇ ଁ
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଣିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏହାର
ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କାର
ଭରି ବା ସହିତ ତାକୁ ଜୀବନ ଜୀଇବା
ଁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରି ବା । ଜୀବନ ଗଠନର ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆମେ କିଭଳି
ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ କରି ପାରି ବା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

60

ଲକ୍ଷ ପରକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ
ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନର
ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା
ଦେଇପାରିବେ ।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ
ପ୍ରସଙ୍ଗ
Special
report

ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା

ଏନଟିଏ ଦାୟି ତ୍ୱ ହ୍ରାସ କରି ଛ;ି ୟୁ ଜିସି, ସିବଏ
ି ସଇ ଏବଂ ଏଆଇସିଟିଇ
ଶିକ୍ଷାଭି ତକ
ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଦୃ ଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ବ
କିନ୍ତୁ ଏବେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନଗୁଡିକର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଢାଂଚା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୀତି ଅନୁ ସାରେ ପରିବର୍ତିତ ହ�ୋଇଛି । ଲର୍ଡ
ମାକଲେଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କିରାଣୀ କରିବାରେ ସୀମିତ ଥଲ
ି ା ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କେବଳ ଇଂରାଜୀ
ଶିଖପ
ି ାରିବେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧକ
ି ାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତା କରିପାରିବେ । ଦୁ ଃଖର କଥା ଯେ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ସରକାର ଶକ୍
ି ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ ସହ ସମକକ୍ଷ କରି ବା ପାଇ ଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତନ ଆଣବ
ି ା ପାଇ ଁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟାସ କରିନାହାନ୍ତି ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର କରି ଦକ୍ଷତା ସହ ଯ�ୋଗ୍ୟତାକୁ ନିର୍ଭୁଲଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା
ଉତ୍ସାହିତ ହ�ୋଇ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ୩୪ ବର୍ଷ ପରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ସେହି ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶତ
ି ।

ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟି ତ୍ୱ
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି
ପାଇ ଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ
କେତେଗୁଡଏ
ି
ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଛି । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ନମ
ି ନ୍ତେ
୧୯୫୬ ସମିହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଞ୍ର
ଜୁ ୀ
କମିଶନ୍ (ୟୁଜିସି) ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଁ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରି ଷଦ (ସିବଏ
ି ସଇ) ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠା
କରାଗଲା । ଏହିସବୁ ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟ
ପରି ସର ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ।
ଏହା ସତ୍ୱେ ଏହିସବୁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ଉପରେ
ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦାୟି ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୟୁଜସ
ି ି କୁ ସହକାରୀ
ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ନିଯକ୍ତି
ୁ ନମ
ି ନ୍ତେ ଯ�ୋଗ୍ୟତା
ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ପାଇ ଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା,
ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସିବଏ
ି ସଇକୁ
ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା । ବଭ
ି ିନ୍ନ ଯ�ୋଗ୍ୟତା
ପରୀକ୍ଷା ପରି ଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପୃଥକ୍ ଅନୁ ଷ ୍ଠାନ
ଉପରେ ଦାୟି ତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଦେଶରେ
ବ�ୈଷୟି କ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ନମ
ି ନ୍ତେ ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠା
କରାଯାଇଥ ିବା ଅଖ ିଳ ଭାରତୀୟ ବ�ୈଷୟିକ
ଶିକ୍ଷା ପରି ଷଦ (ଏଆଇସି ଟିଇ) ୨୦୧୮ ମସିହା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାନେଜମେଂଟ ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠାନରେ
ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇ ଁ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳନା
ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (ସି ଏମଇଟି) କରାଉଥ ିଲା।
ଏହା କେବଳ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ର କାମ
ଉପରେ ପ୍ରତିକଳ
ୂ
ପ୍ରଭାବ ପକାଉନଥ ିଲା,
ବରଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାଗୁଡକ
ି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ
ଢାଂଚାରେ ପରି ଚାଳିତ ହେଉଥ ିଲା ।

ମେଧା ତାଲି କାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା: ଏହା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅପାରଗତା ।

ଦେଶର ସବୁ ଅଂଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଆନ୍ତି । ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ମେଧା
ତାଲି କା ଅନୁ ଯାୟୀ ନାମଲେଖା ହ�ୋଇଥାଏ । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ମନ�ୋଭାବ ଜାଣିବା ପାଇ ଁ କ�ୌଣସି ପ୍ରତିସଚ
ୂ ନା ନଥିଲା । ଏହାକୁ ବୁଝବ
ି ା ପାଇ ଁ ଦୁ ଇଟି ପୃଥକ୍
ବ�ୋର୍ଡ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଇଆଇଟି ଯୁଗ ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଦୁ ଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ
ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନେବା । ଉଭୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଉତର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅଧିକ ସହଜ ମନେ ହ�ୋଇଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନପ୍ରତ୍ରର ଉତର ଦେବା ପାଇ କାହାକୁ
ଁ
କମ୍
ସମୟ ଲାଗି ଥଲ
ି ା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇ ଁ ପୂର୍ବରୁ କ�ୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
ଏଭଳି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକରେ ସମାନତାର ଅଭାବ ଥିଲା ଯାହା ସେଗୁଡିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ମାନକ ଆଧାରରେ ଭି ନ୍ନ କରୁଥିଲା ।
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ପରୀକ୍ଷାଠାରୁ
ମୂଲ୍ୟାୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଅନାବଶ୍ୟକ ଦୀର୍ଘ ପଥ

ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅଫଲାଇନ୍
ଭାବରେ ହ�ୋଇଆସୁଥବ
ି ାରୁ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା
ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ନିକଟକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ
ନିମନ୍ତେ ଉତରଖାତା ପଠାଇବାରେ ଗୁଡାଏ ସମୟର
ଅପଚୟ ହେଉଥିଲା । ବେଳେବେଳେ ଉତରଖାତା
ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବା ପରେ ଫଳାଫଳ ଘ�ୋଷଣା ପାଇ ଁ
ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥଲ
ି ା । ଫଳରେ
ଏହିଭଳି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡକ
ି ବର୍ଷରେ ଥରୁଟିଏ
ଅନୁଷତ
ଠି ୍ ହ�ୋଇପାରୁଥିଲା ।

ପ୍ରଚୁ ର ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା...
ଯେହେତୁ ଏସବୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା
ଗୁଡିକ ଅଫଲାଇନ୍ ଭାବରେ ହେଉଥ ିଲା
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ,ି ମୂଲ୍ୟାୟନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
କରି ପରିଶେଷରେ ଫଳାଫଳ ଘ�ୋଷଣା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରି ବା
ପାଇ ଁ ପ୍ରଚୁ ର ସମ ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା
ପଡୁ ଥ ିଲା । ପ୍ରବେଶକ
ି ା ପରୀକ୍ଷା ପରି ଚାଳନା
ଭଳି ଅତର
ି ି କ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ ଲାଇବା ନିମନ୍ତେ
ସିବଏ
ି ସଇ ଏବଂ ଏଆଇସିଟଇ
ି
ଭଳି
ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠାନ ଗୁଡକ
ି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ସମ ୍ବଳ ବନ
ି ିଯ�ୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁ ଥ ିଲା
ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ନଜ
ି କାର୍ଯ୍ୟ
ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥ ିଲା ।

ମନୁ ଷ୍ୟକୃତ
ତ୍ରୁଟିର ପରି ସର..
ଏଭଳି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯ�ୋଗୁ ଁ ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ
ମନୁ ଷ୍ୟକୃତ ତୃ ଟି ନିମନ୍ତେ ଅବକାଶ ରହୁ ଥ ିଲା ।
ଉତରଖାତାରେ ପରି କ୍ଷାର୍ଥୀ ଭୁଲ ର�ୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖ ିବା
ହେଉ ବା ଓଏମଆର ଖାତାରେ ପରି କ୍ଷାର୍ଥୀ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ
ପାଇ ଁଥ ିବା ଗ�ୋଲ ଉପରେ ଦାଗ ମାରିବାରେ ବଫ
ି ଳ ହେବା
କାରଣ ଯ�ୋଗୁ ଁଏହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହ�ୋଇନପରିବା ଆଦି
କାରଣରୁ ଏସବୁ ଘଟୁ ଥ ିଲା । ସେହଭ
ି ଳି ପରୀକ୍ଷା
ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣଶ
ି ଣ
ୁ ି ଓଏମଆର ଖାତାରେ
ହେରଫେର କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା
ରହୁ ଥ ିଲା ।

କରିବା ମାତ୍ରେ ବଡ ବଡ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ବୃ ତିଗତ ଶକ୍
ି ଷା
ପାଇ ଁ ନାମ ଲେଖାଇବା ।.
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନଗୁଡିକରେ ଇଞ୍ଜି ନିୟରି ଂ, ମେଡିକାଲ କିମବା୍
ମ୍ୟାନେଜମେଂଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ
ଇତସ୍ତତଃଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସେସମୟର
ରୀତି ଥଲ
ି ା । ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ନିୟମି ତ ବ୍ୟବଧାନରେ
ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହେଉଥଲ
ି ା । ସେହି ସମାନ
ପୁରୁଣା ଢାଂଚା ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବଳବତର ଥଲ
ି ା ।
ଏହିସବୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପରି ଚାଳନା ପଛରେ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ
ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଥଲ
ି ା।
ଏହିସବୁ କାରଣ ଯ�ୋଗୁ,ଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସବୁ ଉଚ୍ଚତର
ଶକ୍
ି ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନଗୁଡିକରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ଏବଂ ଗବେଷଣା
ଆଧାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ
ପଦ୍ଧତି ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ନିମନ୍ତେ ୨୦୧୦ ମସି ହାରେ ଏକ କମିଶନ୍
ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରି ବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ତେବେ
ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥଗି ତ ରଖାଯାଇଥଲ
ି ା।
୨୦୧୪ ମସି ହାରେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସରକାର
କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ
ଆୟୁଧ ଭାବରେ ଉଭା ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ପରିଶେଷରେ, କେନ୍ଦ୍ର
କ୍ୟାବିନେଟ ସ�ୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ ୧୮୬୦ ଅଧନ
ି ରେ
ଏକ ସ�ୋସାଇଟି ଭାବେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା (ଏନଟିଏ)ର
ଗଠନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥଲ
ି ା । ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନ ପାଇ ଁ
ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପରି ଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏବଂ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅଗ୍ରଣୀ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ୨୦୧୭ ନଭେମର
୍ବ
୧୦ ତାରି ଖରେ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲ
ି ା ।
୨୦୧୮ ମେ ମାସରେ ଏହା ପଞ୍ଜି କୃତ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ୨୦୧୮
ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଥମ କରି ଜାତୀୟ ପ୍ରବେଶକ
ି ା
ପରୀକ୍ଷା ଏନଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପରି ଚାଳିତ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ୧୪ ପ୍ରକାରର
ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ଫେଲ�ୋସି ପ ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଯ�ୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଏନଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପରି ଚାଳିତ ହ�ୋଇଥାଏ।
ଏନଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପରି ଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡିକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରାୟ ୧ କ�ୋଟି ୨୩ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ।
ଭାରତରେ କଲମ ଓ କାଗଜବିହୀନ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନର ଶ୍ରେୟ
ଏନଟିଏକୁ ଦିଆଯି ବ । ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାରର
ଏହା ଆରମ୍ଭ ଥଲ
ି ା।
ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନକ ପ୍ରତିଷଠା୍ ..
ନାମଲେଖା ନିମନ୍ତେ ପରି କ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଏକ
ଯଥାର୍ଥ ଉପାୟରେ ଆକଳନ କରାଯି ବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଗବେଷଣା
ଭିତିକ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ଅନୁ ଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ତ୍ରୁଟିବିହୀନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ
ଧରି ଏସବୁ ଆମ ସମୁଖରେ ଆହୱା୍ ନ ହ�ୋଇ ରହିଥଲ
ି ା ଏବଂ
ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା

୧୯୮୬ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଏନଟିଏ ଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ
ସ୍ଥାପନା ନିମନ୍ତେ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥ ିଲା । ବର୍ତମାନର
ସରକାର ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଏନଟିଏର ଗଠନକୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ
କରି ଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ୩୨ ବର୍ଷ ଧରି ହ�ୋଇପାରୁନଥ ିଲା । ଗତ
୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏନଟିଏ ପ୍ରାୟ ୪୫ଟି ପରୀକ୍ଷା ପରି ଚଳାନା
କରି ଛି, ଯେଉଥଁ ିପାଇ ଁ ୧ କ�ୋଟି ୨୩ ଲକ୍ଷ ପରି କ୍ଷାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜିକୃତ
ହ�ୋଇଥ ିଲେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ୩୩ଟି ଭାଷା, ୧୩ଟି
ପରୀକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ୪୫୦ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ।
ମନସ୍ତାତ୍ୱିକ ବିଚାରଧାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଧାରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡକ
ି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ମାନକର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡକ
ି ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।
ଡକ୍ଟର ରମେଶ ପ�ୋଖରି ୟାଲ୍ ନିଶଙ୍କ
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

କରାଯାଇପାରିଥଲ
ି ା ବ�ୋଲି ଏନଟିଏର ଘ�ୋଷଣା ସମୟରେ
କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମଳ
୍ବ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥବ
ି ା ପ୍ରକାଶ
ଜାଭଡେକର ମତ ଦେଇଥଲେ
ି
। ପ୍ରବେଶକ
ି ା ପରୀକ୍ଷାର
ପ୍ରସ୍ତୁ ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚଳାନା ଏବଂ ଉତର
ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏନଟିଏ ଉପରେ
ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ୧୨ଟି ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ୨ଟି
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶକ
ି ା ପରୀକ୍ଷାର ସଫଳ ଆୟ�ୋଜନ ଏବଂ
ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିହୀନ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଏନଟିଏ
ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିଛି ।
ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍
ି ଷାରେ ନାମ
ଲେଖାଇବା ପାଇ ଁ ମାନର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ସ୍ତର ଭଳି
ଶକ୍
ି ଷା ସମୁଖୀନ ହେଉଥବ
ି ା ସାମାଜିକ ଆହୱା୍ ନଗୁଡିକ ଉପରେ
ମଧ୍ୟ ଏନଟିଏ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁପରୀକ୍ଷା
ଢାଂଚା ଉପରେ ପର୍ଯବେଶତ
ି ତଥ୍ୟର ମନସ୍ତାତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକର ନୀତି ଅନୁ ଯାୟୀ ପ୍ରତି
ପରୀକ୍ଷା ପରେ କରାଯାଉଛି । ଜଣେ ପରିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା
ଦେବା ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଛି, କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତର ଦେଉଛି,
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ପ୍ରସଙ୍ଗ
Special
report

ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା

ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତର ପାଇ ଁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି,
ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକର ଅନୁ ବାଦ ନିର୍ଭୁଲ କି ନାହି,ଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗ�ୋଟିଏ
ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିନ୍ଦୀ ଅପେକ୍ଷା ଇଂରାଜୀରେ ବୁ ଝିବାକୁ ଅଧକ
ି ସମୟ
ନେଉଛି କି ନାହି ଁ ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ।
ଏନଟିଏ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳ କିମବା୍ ବ�ୋର୍ଡ
ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତୁ ଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ
କରିଥାଆନ୍ତି; ଏକ ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଥାଆନ୍ତି ଯାହା
ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ�ୋର୍ଡ ଓ ଶକ୍
ି ଷା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ । ଏହାକୁ
ଭି ତିକରି ଶକ୍
ି ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି କିମବା୍ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପଦ୍ଧତିରେ
ପରି ବର୍ତନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ । ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ
ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ମନସ୍ତାତ୍ୱିକ ତଥ୍ୟର ବ୍ୟବହାର

ଆକଳନରେ ଉନ୍ନତି

ପୁରୁଣାକାଳିଆ ମୂଲ୍ୟାୟନ
ପ୍ରଣାଳୀ ପରି ବର୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ
ଆକଳନକୁ ଅଭି ନବ ଉପାୟ
ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତ କରି ବା
ଉପରେ ଅଧ ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ହେବା
ଦିନଠାରୁ ଏନ୍ ଟିଏ ନିରନ୍ତର
ଭାବେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର
ଆକଳନ ଉପରେ ଗବେଷଣା
ଚଳାଇ ଆସୁଛି ।

ଗବେଷଣା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଏନଟିଏ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ ଜଡିତ
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା
କରି ଥାଏ । ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନୀତି
ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ
ବୃହତ ପରି ମାଣର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ତୁ ଳନାତ୍ମକ ସର୍ବେକ୍ଷଣର
ତଥ୍ୟଗୁଡିକୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇପାରି ବ ତାହା ମଧ୍ୟ
ଏନଟିଏର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ସମଗ୍ରତା: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପରି କ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି ଅନୁ କୂଳ ଓ ନିରପେକ୍ଷ
ହେବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଏନଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରତିଶତ
ୃ ିବଦ୍ଧ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ସ୍ୱାରକ
୍ଥ ୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ।
କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ମାନକୁ ଆହୁ ରି ଉନ୍ନତ କରି ବା
ଦିଗରେ ଏହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧ ମନସ୍ତାତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ
ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବାରେ ଖୁବ୍
ଦରକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି । ଏନଟିଏର ଯ�ୋଜନାରେ ତିନିଟି
ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ରହିଛି:
ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏନଟିଏ ଏକ ବ�ୈପ୍ଳବିକ
ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥବ
ି ା
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ କଣସବୁ ପରି ବର୍ତନ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ
ସେମାନେ ନୂ ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି?
ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ୬୦ ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧକ
ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏନଟିଏ କିଭଳି ନୂ ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିବା..
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ଦୁ ଇଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ବିକଳ୍ପ
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଇଆଇଟି ଏବଂ ମେଡିକାଲ
କଲେଜଗୁଡିକରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷକୁ
ଥରେ ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ୍ୟତା ତଥା ପ୍ରବେଶକ
ି ା ପରୀକ୍ଷା
(ଏନଇଇଟି) କରାଯାଉଥଲ
ି ା । ଏଭଳି ଶକ୍
ି ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନରେ ନାମ
ଲେଖାଇବା ପାଇ ଁଯେଉ ଁଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଠ�ୋର ପରିଶ୍ରମ
କରୁଥଲେ
ି
ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବର୍ଷରେ କେବଳ ଗ�ୋଟିଏ ଥର
ସୁଯ�ୋଗ ମିଳୁଥଲ
ି ା । ଯେଉ ଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚୟନରୁ
ବଂଚିତ ହେଉଥଲେ
ି
ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହ�ୋଇପଡୁ ଥଲେ
ି
କାରଣ ତା ପରବର୍ଷର ପ୍ରବେଶକ
ି ା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାପାଇ ଁ
ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁ ରି ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ
ଏବେ ଏନଟିଏ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡିକୁ ବର୍ଷକୁ ଦୁ ଇଥର କରାଉଛି
। ନୂ ତନ ପଦ୍ଧତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁ ଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ
ରଖଥ
ି ବ
ି ା ସର୍ବାଧକ
ି ନମର
୍ବ ଆଧାରରେ ମେଧା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ
ହେବା ପାଇ ଁ ସକ୍ଷମ କରୁଛି । ଅଧକ
ି ନମର
୍ବ ରଖବ
ି ା ଏବଂ
ଗ�ୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ନକରିବାର ସୁଫଳ ହାସଲ
କରାଇବା ଏହି ନିଷ୍ପତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର
ସମୟ ଓ ଅରକ
୍ଥ ୁ ସଂଚୟ କରିବା ସହିତ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ
ବିଫଳ ହେଲେ ପୁରା ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତିର ଚାପକୁ ଲାଘବ
କରିଥାଏ ।
ପ୍ରଘଟ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା - ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅଫଲାଇନରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ହେଉଥଲ
ି ା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ଓଏମଆର୍
ସିଟ୍ ଦିଆଯାଉଥଲ
ି ା । ଓଏମଆର୍ ସିଟରେ ପରିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ
ଦାଗ କରିବାକୁ ପଡୁ ଥଲ
ି ା ଅଥବା ବଲ ପେନରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ
ସଂଲଗ୍ନ ଗ�ୋଲ ଉପରେ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ ପଡୁ ଥଲ
ି ା। ପରୀକ୍ଷା

ସାକ୍ଷାତକାର
ପ୍ରକୃତ ମେଧାବୀକୁ ଚିହ୍ନଟକରି ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଦେବା
ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ: ବିନୀତ ଯ�ୋଶୀ
ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଗରୁ ଏତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନ ଥିଲା । ଗ�ୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦି ଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଦ୍ୱାରା ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା । ଫଳରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ମେଧା ନିରୂପଣ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ସୁଯ�ୋଗ
ଦେଉ ନ ଥିଲା । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅନେକ ଦେଶ ପଛରେ ଥିଲୁ । ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା(NTA) ବର୍ତମାନ
ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମୂଳଚୂ ଳ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପରାମର୍ଶଦାତା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ
ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ସହ NTA ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୀତ ଯ�ୋଶୀ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଯ�ୋଜନା
ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃ ତ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଛନ୍ତି । ସାକ୍ଷାତକାରର କିଛି ଅଂଶ ।
NTA ସ୍ଥାପନା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ ?
ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ମାନଦଣ୍ଡ
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତଥା ଏହାର ରକ୍ଷା ଏହି ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଉ । କେଉ ପ୍ରଶ୍ନରେ
ଁ
ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କି କି ସମସ୍ୟାର ସମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତା’ର ସମୀକ୍ଷା
କରିଥାଉ । କେଉ ଁ ବ�ୋର୍ଡ ବା ଅଂଚଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡକ
ି ୁ ସରଳ
ବା କଠନ
ି ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି ? ପିଲାମାନେ ଅନୁ ବାଦ ଯ�ୋଗୁ କ�ୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ
ବୁ ଝବ
ି ାରେ ଅସୁବଧ
ି ାର ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥାଆନ୍ତି କି ? ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁ ଝି
ହେଉଥ ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁ ବାଦରେ କ�ୌଣସି ଭୂଲ ଭଟକା ଥାଏ
କି ? ସେଥ ିପାଇ ଁ ଏହା ଅନ୍ୟଦେଶରେ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ
NTA ସହାୟତାରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ ତଥ୍ୟର
ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଉ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଲାବେଳେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ବିଶେଷ କାମରେ ଲାଗେ । ଏହି ତଥ୍ୟ
ସବୁ ଶକ୍
ି ଷା ବ�ୋର୍ଡରେ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶ�ୈକ୍ଷିକ ଧାରା
ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁ ସାରେ ପରି ବର୍ତ୍ତିତ ହ�ୋଇଥାଏ।
ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉ ଁସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମୁଖୀନ
ହ�ୋଇଥିଲେ ?

ନୂ ତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ NTA ର କ’ଣ
ଭୂମିକା ରହିଛି ?
ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା
ପାଇ ଁ NTAର ଭୂମି କା ବିଷୟରେ ନୂ ତନ ଜାତୀୟ
ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ କୁହାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ଦୁ ଇଟି
ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଓ
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଷୟଗତ ପରୀକ୍ଷା । ୨୦୨୧-୨୨ ନୂ ତନ
ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନ ବିଶେଷକରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା ଜାରି ରହିଥ ିଲେ
ମଧ୍ୟ କ�ୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହି ଁ।

୨୦୧୮ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ନିଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ
ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥଲ
ି ା।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଥଲ
ି ା, କାରଣ, ଏବେ
ଆମେ ପି ଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥଲେ
ି
ମଧ୍ୟ
ଆଗରୁ ତାହା ନ ଥଲ
ି ା । ତେଣୁ ଯେଉମାନେ
ଁ
ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ କିପରି ?
ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ କେତେକ କେନ୍ଦ୍ର ରଖଲ
ି ୁ,
ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଅଭ୍ୟାସ
କରିପାରିବେ। ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଯ�ୋଗୁ ଁ ସେଥରେ
ି
ସଫଳ
ମଧ୍ୟ ହେଲୁ । ଆଜି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସବୁ
ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଉଛୁ ଓ ସେମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ
କରୁଥବ
ି ାରୁ ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାବେଳେ ଆଉ କ�ୌଣସି
ଅସୁବିଧାର ସମୁଖୀନ ହେଉନାହାନ୍ଁ ତି ।
ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ କ’ଣ ସବୁ ଭୁଲ ଥିଲା ଓ NTA କିପରି
ତାହାର ସଂଶ�ୋଧନ କଲା ?
ଆଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ବେଳେ ତାହାର ବିଶ୍ଲେଷଣ କରାଯାଉ
ନ ଥ ିଲା । ସେଥ ିପାଇ ଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯ�ୋଗ
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ
ପ୍ରସଙ୍ଗ
Special
report

ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା

ପାଉଥ ିଲୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଖୁବ ସହଜ କିମବା୍ କଷ୍ଟ ଥ ିଲା ବ�ୋଲି ।
ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ଯ�ୋଗୁ ଁ ଆମ ପାଖରେ
ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ସେ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ଲକ୍ଷଣ
ଅନୁ ସାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଛି । ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ବା
ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଥ ିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ
ଥ ିଲା । ସି ବିଏସ୍ଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ମୁ ଁଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ଏହାର
ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଛି । ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ
ସମୟ ଲାଗି ଯାଉଥ ିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ
ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ପାରୁଛୁ । ଆଗରୁ ଗ�ୋଟିଏ ବିଷୟର
ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଥ ିଲେ । କାରଣ ତାଙ୍କୁ
ଆହୁ ରି ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ କରି ବାକୁ ପଡୁ ଥ ିଲା । NTA ଯ�ୋଗୁ ଁ
ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ
ସେବା ଅନେକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ ନେଇପାରୁଛୁ । ଫଳରେ
ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଦୁ ଇଥର ଲେଖାଏ ଁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରି ପାରୁଛୁ ।
ଆମେ ୧୪ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ୨୫ଥର କରି ପାରୁଛୁ ।
ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିରୁ କ’ଣ ସୁବଧ
ି ା ପାଉଛନ୍ତି ?
ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଦୁ ଇଥର
ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରି ପାରୁଛୁ । ଏହି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯ�ୋଗୁ ଁ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ ିକ ଚାପରେ ରହୁ ନାହାନ୍ତି । ଗ�ୋଟିଏ ଥର
ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ କଲେ ପରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ
ଅଧ ିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବ । ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଓଏମଆର ସିଟ୍ରେ
ସେ ଭୁଲ ଉତ୍ତରରେ ଗ�ୋଲ ବୁ ଲାଇଛି କି ନାହି ଁ , ର�ୋଲନମର
୍ବ
ସଠକ
ି ଲେଖଛି କି ନାହି ଁ ସେଥ ିପାଇ ଁ ଚିନ୍ତା କରି ବାକୁ ପଡିବ ନାହ।ି ଁ
ଅଳ୍ପେ ବହୁ ତେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇ ଁ ଚେଷ୍ଟା
କରିଛ।ୁ ମୁ ଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥ ିଲି ଯେ, ଆମେ ବିଦ୍ୟାଥୀମାନଙ୍କ
ରୁଚି ଅନୁ ସାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଛୁ । ଶତକଡା ହାରାହାରି
ନମର
୍ବ ଅନୁ ସାରେ ରାଙ୍କ ସ୍ଥିର ହେଉଛି । ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ଲାଭ ହେଲା
ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯ�ୋଗ ମିଳବ
ି ା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର
ମେଧା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରୁଛି ।
NTA ର ଆଗକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ କ�ୌଣସି ନୂ ତନ
ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ?
ଚୀନର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡକ
ି ରେ ନାମ ଲେଖାଇବା
ପାଇ ଁ ପ୍ରାୟ ଏକ କ�ୋଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଗାଓକାଓ ପ୍ରବେଶକ
ି ା
ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ବୃ ହତ ପ୍ରବେଶକ
ି ା
ପରୀକ୍ଷା । ମାତ୍ର ଏହା କେତେକ ଭାଷାରେ ହ�ୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର NTA
ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥ ିବା ନଟ
ି ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ୧୬ଟି ଭାଷାରେ
୧୫ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁ । ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରେଣୀୟ
ମାନ ଅନୁ ସାରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ମେଧା ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇ ଁ
ସମାନ ସୁଯ�ୋଗ ଦେଇଥାଉ । ଆମେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନପ୍ରତ୍ର
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇ ଏଭଳ
ଁ
ି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ପ୍ରକୃତ ମେଧା ଶକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସହ ଆମ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅନୁ ସାରେ ହି ଁ
ତାହା ହ�ୋଇପାରିବ । NTA ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର
ସିଧାସଳଖ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଦ୍ଧତିରେ ଏନକ୍ରିପଟେଡ
ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖ�ୋଲିଥାଏ । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ
ସଠକ
ି ଉତ୍ତରକୁ ବାଛେ ଓ ଖାତା ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ଚାହିଲେ
ଁ ଉତ୍ତର
ବଦଳାଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ । ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
ସିଧାସଳଖ NTA ସର୍ଭରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହ�ୋଇଯାଏ ।

24 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ପରେ ଓଏମଆର ସିଟକୁ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ବାକୁ
ପଡୁ ଥଲ
ି ା । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ତ୍ରୁଟି ରହିଥଲ
ି ା ।
ସେଥର
ି ୁ ଗ�ୋଟିଏ ଥଲ
ି ା ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ସଂଲଗ୍ନ ଗ�ୋଲରେ ଦାଗ
ଦେବା ସମୟରେ ମନୁ ଷ୍ୟକୃତ ତ୍ରୁଟିର ଆଶଙ୍କା, ଯାହା ପରେ
ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହି ଁ । ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପରୀକ୍ଷା
ପରେ ଓଏମଆର ସିଟର ହେରଫେର କରିବାର ସୁଯ�ୋଗ
ରହିଥଲ
ି ା । ତୃ ତୀୟରେ, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟକୁ ନେଇ
ଅଭିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଆସୁଥଲ
ି ା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡିକ
ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଥବ
ି ାରୁ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଘଟମୁକ୍ତ
ହ�ୋଇଯାଇଛି ।
ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଯେକ�ୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ପାଇ ଁ NTA
ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ମନସ୍ତାତ୍ୱିକ
ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତି କରିଥାନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତିବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗର ତର୍ଜମା କରାଯାଇଥାଏ।
ଯଥା:
l କିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ଓ କ’ଣ ପାଇ ଁ ଦେଉଛି ?
l କେଉ ଁ କ�ୌଶଳ/ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ?
l ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉ ଁଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଁସମର୍ଥ ହେବେ ?
l ପରୀକ୍ଷା କେତେ ସମୟର ହେବ ?
l ପରୀକ୍ଷା କେତେ କଠିନ ହେବ ?
ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା
କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଏ । ତାପରେ
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର
ପୁଙ୍ଖାନୁ ପଙ୍ଖ
ୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ
ଯାଞ୍ଚ ହୁ ଏ। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ମେଧାକୁ ଠିକ୍ଭାବେ
ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରୁ ତାହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚି ତ କରାଯାଏ ।
ସମୟର ଉପଯ�ୋଗ
ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ଯ�ୋଗୁ ଁ ପଦ୍ଧତିଗତ ଲି କ୍ର ସମ୍ଭାବନା
ଏଡାଯିବା ସହ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ସମୟ
ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥାଏ । ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟିବିହୀନ ହେବା ସହ
ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳପାଇ ଁ ବେଶୀଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ
ପଡି ନ ଥାଏ ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନ ପ୍ରତିଷଠା୍
NTA ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥବ
ି ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ
ମାନ ଅନୁ ସାରେ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପରର
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଏଥରେ
ି
ସାମିଲ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଦେଶଗୁଡିକରେ ହେଉଥବ
ି ା ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର
ଅନୁ ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟତୀତ ସେଠାକାର ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ ସହ ଆମର
ନିୟମିତ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ରହିଥାଏ । ତଦନୁ ଯାୟୀ ସମୟକ୍ରମେ
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡିକର ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଥାଏ ।

କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି

DFI ହେବ ନୂ ତନ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ର ମାଧ୍ୟମ
ବି ଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ରୁ ପାଣ୍ଠି ଯ�ୋଗାଡ କରି ଭିତ୍ତି ଭୂ ମି କୁ ମଜବୁ ତ କରି ବା ଉପରେ ସରକାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ
ଦେଉଛନ୍ତି । ସରକାର ପ୍ରତି ଷ ୍ଠା କରି ବାକୁ ଯ�ୋଜନା କରିଥ ବ
ି ା ଆର୍ଥିକ ବି କ ାଶ ପ୍ରତି ଷ ୍ଠା ନ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଦେଶ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଅଭି ବୃ ଦ୍ଧି ଏକ ନୂ ତନ ଦିଗ ପାଇବ ।

ନିଷ୍ପତି: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ (DFI) ପ୍ରତିଷ ୍ଠା
ନିମନ୍ତେ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ଛି । ଏଥ ିଯ�ୋଗୁ ଁ ଦୀର୍ଘମି ଆଦି ପାଣ୍ଠି ଯ�ୋଗାଡ
କରି ବା ପାଇ ଁ ଆନୁ ଷ ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।
ସୁବଧ
ି ା:
l ସରକାର ପ୍ରାଥମି କ ଅବସ୍ଥାରେ DFI ପାଇ ଁ ୨୦ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ କରି ପ୍ରଥମେ ୫ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ଆଗାମୀ କିଛିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ DFI ତିନିଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠି
ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା ନେଇ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛନ୍ତି ।
l ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଧେୟକ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘ�ୋଷି ତ ବଜେଟ ଘ�ୋଷଣାକୁ
ରୂପ ଦେବ ।

ନିଷ୍ପତି: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ସି କିମରେ
୍
ଶକ୍ତି
ସରବରାହ ଓ ପରି ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁ ତ କରି ବା
ନେଇ ସଂଶ�ୋଧ ିତ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ର
ମ�ୋହର ।
ସୁବଧ
ି ା:
l ଯ�ୋଜନା ପାଇ ଁ ଆକଳିତ ୯,୧୨୯.୩୨କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ ଭାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରିବେ ।
l ପାୱାର ଗ୍ରୀଡଦ୍ୱାରା ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି ହେବାକୁ ଥ ିବା ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

l DFI ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଅବଧ ି ଯୁକ୍ତ ଭି ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ସମ୍ବଳ ଯ�ୋଗାଡ
କରାଯି ବା ଫଳରେ କିଛିବର୍ଷ ପରେ ଏଥ ିରୁ ଲାଭ ମି ଳିବ ।

l ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡପି ଛା
ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ସାମଗ୍ରୀକ
ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହେବ ।

l ଭି ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ DFI ସୁଦୃଢ କରି ବା ସହ ଏହା ଆର୍ଥିକ
ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଓ କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ ।

l ସ୍ଥାନୀୟ କୁଶଳୀ ଓ ଅଣକୁଶଳୀ କାରି ଗରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଅଧ ିକ ନିଯକ୍ତି
ୁ ସୁଯ�ୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

ନିଷ୍ପତି: ହସ୍ତକଳା ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ରପ୍ତାନୀ ନିଗମ ଇଣ୍ଡିଆ ଲି ମିଟେଡକୁ ବନ୍ଦ କରି ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁ ମ�ୋଦିତ ।
ସୁବଧ
ି ା:
l ଏହି ଅନୁ ମ�ୋଦନ ଫଳରେ ସରକାରୀ ତହବିଲକୁ ଲାଭ ମି ଳିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯେଉଗୁ
ଁ ଡିକ ଅକାମୀ
ହ�ୋଇପଡିଥବ
ି ା ସହ କ�ୌଣସି ଆୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚିଯି ବ । ୨୦୧୫-୧୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠାରୁ ଏହି ନିଗମ
ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କ୍ଷତି ସହିବା ସହ ଏହାର ଦ�ୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରୁନାହି ଁ । ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ସମ୍ଭାବନା ନ
ଥବ
ି ାରୁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରି ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜିଛି ।
l ନିଗମରେ ୫୯ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛଅଜଣ ପରି ଚାଳନା ଶିକ୍ଷାନବୀଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ
ଓ ଶିକ୍ଷାନବୀଶଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସେବା ନିବୃତ ଯ�ୋଜନା (VRS))ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ
ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ ।
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କର�ୋନା ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇ

ଟିକାକରଣରେ ବିଶ୍ୱରେ

ଅଗ୍ରଣୀ ଭାରତ
କର�ୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ
ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାରତ
ଖୁବ୍ ସାବଧାନତାର ସହ
ଆଗେଇ ଯାଉଥବ
ି ାବେଳେ,
ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନରେ
କ�ୌଣସି ବାଧା ଆସି ବାକୁ
ଦେଇନାହି ଁ । ଟିକାକରଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧକ
ି ବ୍ୟାପକ
କରି ବାକୁ ଦେଶ ୪୫ବର୍ଷରୁ
ଅଧକ
ି ସମସ୍ତ ନାଗରି କଙ୍କୁ ଟିକା
ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ବ�ୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ
ଆଦୃ ତ ହ�ୋଇଛି ।

ଭା

ରତରେ କର�ୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ
କେବଳ ପରୀକ୍ଷା, ଚିହ୍ନଟ ଓ ଉପଚାର ମଧ୍ୟରେ
ସୀମିତ ରହିନାହି ଁ ବରଂ ବ୍ୟାପକ ଟିକାକରଣ
ଅଭି ଯାନ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସରକାର କ�ୌଣସି ଗୁରୁ ତର ର�ୋଗ ନ
ଥାଇ ମଧ୍ୟ ୪୫ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରି କ ଙ୍କୁ ଟି କ ାକାରଣ
ଅଭିଯାନରେ ସାମି ଲ କରି ଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ�ୌଣସି
ଜଟିଳ ର�ୋଗଥାଇ ୪୫ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟି କ ାକରଣ
ଅଭିଯାନରେ ସାମି ଲ କରିଥ ଲେ
ି
। ୪୫ରୁ ୫୯ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ହିତାଧକ
ି ାରୀଙ୍କୁ ଟି କ ାକରଣ ନି ମନ୍ତେ ଜଣେ
ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥଲ
ି ା।
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ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁ ତ ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଟି କ ାର
କ�ୌଣସି ଅଭାବ ନାହି ଁ। ଉଭୟ କ�ୋଭି ସି ଲ ୍ଡ ଓ କ�ୋଭାକ୍ସି ନ
ସମପରି ମ ାଣରେ ପ୍ରଭାବୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ନି ଜେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ବା ପାଇ ଁ କ�ୋଭାକ୍ସି ନ ଟି କ ା
ନେଇଛନ୍ତି । କର�ୋନା ବର
ି ୁ ଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମରେ ସରକାର ନୀତିରେ
କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣଛ
ି ନ୍ତି ଯାହା କି ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶତ
ି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
କ�ୋଭିସିଲ ୍ଡ ଟକ
ି ାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତ୍ରା ଟି କାକରଣର ଅବଧ ି
୪ରୁ ୬ସପ୍ତାହ ପରି ବ ର୍ତ୍ତେ ୪ରୁ ୮ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇ
ଦେଇଛନ୍ତି । ଟି କାକରଣ ପାଇ ଁ ଗଠିତ ଜାତୀୟ ବ�ୈଷୟି କ

ଆପଣମାନେ ଟିକାକରଣର
ନୂ ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ
ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ
n

n

n

n

n

n

n

ପୁନର୍ବାର କର�ୋନା ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ଯ�ୋଗୁ ଁ
ପ୍ରତିଷେଧକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

କର�ୋନା ମାମଲାରେ ପୁନଃ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ
ପ୍ରତିଷେଧକ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କେତେକ ଭାଗରେ
କର�ୋନା ହୁ ହୁ ହ�ୋଇ ବଢଛ
ି ି । ଦେଶରେ ଏପ୍ରିଲ ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ
୧,୦୩୭୯୪ନୂ ତନ ମାମଲା ସାମନାକୁ ଆସିଥ ିବାବେଳେ, ସେଥ ିରେ
୫୪, ୦୭୪ଟି ମାମଲା କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥ ିଲା । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର
ସମସ୍ତ ଜଲ
ି ଳାରେ
୍
ରାତ୍ରୀକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

କ�ୋଭି ସିଲ ୍ଡ ଟିକାକରଣର ଦୁ ଇମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ
ବ୍ୟବଧାନ 4 ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ପରି ବର୍ତ୍ତେ 4ରୁ 8ସପ୍ତାହ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଟିକା ଛଅରୁ ଆଠ
ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନେଲେ ଅଧ ିକ ପ୍ରତିର�ୋଧକ
ଶକ୍ତି ମି ଳିବ । ମାତ୍ର ଆଠ ସପ୍ତାହ ପରେ ନୁ ହେ ଁ।
	ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତ୍ରା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସୂଚୀଭୁକ୍ତ ହେଲେ
ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଂପ୍ରସାରି ତ ସମୟ ସୀମାରୁ ଦିନ
ବାଛିପାରି ବ। ନିଜର ଟିକାକରଣ ଦିନଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁ
ଆପଣ ଚାହୁ ଥଁ ିଲେ ୱେବସାଇଟ www.cowin.
gov.inକୁ ଯାଇ ନିଜର ଦିନ ଠିକ୍ କରି ପାରିବେ ।

7,41,830

ମ�ୋଟ ସକ୍ରିୟ ର�ୋଗୀ

1,16,82,136
ଆର�ୋଗ୍ୟ
ର�ୋଗୀ

ନିୟମ
କରେ
ଜଣେ
ଦରଜ

ଦେଶର ଟିକା ଅଭାବ ନାହି ଁ । ସେ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ
ଜନସାଧାରଣ ଅଯଥା ଆତଙ୍କି ତ ହେବା ଅନୁ ଚିତ।

92.80%

ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାର

ମୃତ୍ୟୁହାର: 1.31%

7,91,05,163

ଏପ୍ରିଲ 5ତାରି ଖ ଦିନ
ଗ�ୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ଟିକାକରଣ

ମ�ୈ ତ୍ରୀ ଟି କା-ଭାରତ ୮୪ଟି ଦେଶକୁ ୬କ�ୋଟି , ୪୫ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୨୬ହଜାର
କର�ୋନା ଟି କ ା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ପଠାଇଛି । ସେଥର
ି ୁ ୧କ�ୋଟି ୫ଲକ୍ଷ
ଉପହାରସୂତ୍ର ରେ ଦିଆଯାଇଥ ବ
ି ାବେଳେ ଜାତି ସଂଘ ଶାନ୍ତିସେନାକୁ ଦୁ ଇ
ଲକ୍ଷ ମାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

45 ବର୍ଷ ବା ତତ�ୋଧ ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାନୁ ୟାରୀ ପହିଲା,
1977 ମସି ହା ପୂର୍ବରୁ ଜନ ୍ମ ହ�ୋଥ ିବା ବାଛନୀୟ।

ଯଦି କ�ୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଟିକାକରଣ
ନ ମାନି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ମନା
ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଉଲ୍ଳଂଘନ କରେ
ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର 1075ରେ ଅଭିଯ�ୋଗ
କରି ପାରିବେ।

ମୃତ୍ୟୁ

୪ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା

ବର୍ତ୍ତମାନ 45ବର୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କ�ୋଭି ଡ
ଟୀକା ନେବା ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ।

	କ�ୋୱିନ ଆପ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଟିକାଦିବସ
ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଯାଇଛି । ସାଇଟ୍ ରେ
ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା 2021ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି ।

1,65,101

ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟ ସୀମା ଆଗରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରଖାଯାଇଛି
ପ୍ରଥମ ଥର ନମ
ି ନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସରକାର ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ।
ସେଥ ିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମାର ଦଶଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧, ୨୦୨୧
ପୂର୍ବରୁ ୭୦ହଜାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାର କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧, ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ୭୦, ୦୧୫ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାର କେନ୍ଦ୍ର (ଏବ-ି ଏଚଡବ୍ ଲୁସି) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି ଯାହାକି
୪୧କ�ୋଟି ୩୫ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯ�ୋଗାଇପାରିବ ।
ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ସଫଳତା
ଦେଶ କର�ୋନା ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ କବଳତ
ି ହେବାର କଛ
ି ିମାସ ଆଗରୁ
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଟେଲି ମେଡସ
ି ିନ ୧-ସଞ୍ଜୀବନୀ
ଜରିଆରେ ୩୦ଲକ୍ଷ ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଦେଶର ୩୧ଟି
ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ । ପ୍ରତିଦିନ
୩୫ହଜାର ର�ୋଗୀ ଇ-ସଞ୍ଜୀବନୀ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଇ-ସଞ୍ଜୀବନୀ
ଓପିଡିରେ ୨୧ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ପରାମର୍ଶଦାତା ଗ୍ରୁପ ଓ ଟି କା ସମ୍ପର୍କୀତ କ�ୋଭି ଡ-୧୯ପାଇ ଁ
(NEGVAC)ର
ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରଶାସନ
ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଏହା କରାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ
ଫଳରେ ଦେଶରେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ଜନିତ ଅକାଳମୃତ୍ୟୁକୁ

ବହୁ ପରି ମାଣରେ ର�ୋକାଯାଇପାରି ଛି । ଜାତିସଂଘ
ତାଲି ମ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ(UNITAR)ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ
ଭାରତ ଅଣ ସଂକ୍ରାମକ ର�ୋଗ ର�ୋକିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
ଉନ୍ନୀତ କରିଥବ
ି ା ଯ�ୋଗୁ ଁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରି ଛି ।
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Special
report
ବ୍ୟାଙ୍କି
ଙ୍ଗ ସେବା

Vehicle Scrappage
Policy
ଭାରତୀୟ
ଡାକ ଦେୟ ପ�ୈ
ଠ ବ୍ୟାଙ୍କ

ଡାକ ବ୍ୟାଙ୍କ

ଆପଣଙ୍କ ଦୁ ଆର ମୁହରେ
ଁ
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲା, ୨୦୧୮ ମସି ହାରେ ଭାରତୀୟ
ଡାକ ଦେଣନେଣ ବ୍ୟାଙ୍କ(IPPB)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥ ିଲେ । ଦେଶରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ସୁଦୃଢ କରି ବା ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ନେଇ ଜିଏସଟି, ଆଧାର ଓ ଜନଧନ ଖାତା ଖ�ୋଲି ବା ଭଳି
କେତେକ ଧାରାବାହିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରେ ସେ ଏପରି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରିଥ ିଲେ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ ସେବା ସେ ଦେଶର
ଏକ ଲକ୍ଷ ୫୫ହଜାର ଡାକଘର ଓ ତିନିଲକ୍ଷ ଡାକବାଲାଙ୍କ ସେବାର ଉପଯ�ୋଗ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ି ଏହି ଡାକ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିଲା ।

ତା

ମି ଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଗାୟୁର(ଥ�ୋପୁ) ଗ୍ରାମର
ବରି ଷ ୍ଠ ନାଗରି କ ସୁନ୍ଦରମ୍ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ
ବ୍ୟକ୍ତି । ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଦଶ କିଲ�ୋମି ଟର
ଦୂ ରରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ରହିଛି । ତେଣୁ ପଇସା
ଉଠାଇବା ପାଇ ଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯି ବା ଥଲ
ି ା ଖୁବ
ଅସୁବିଧା ଜନକ । ତାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ
କରି ପ�ୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଅରୁଣ ସେଲ୍ ଭ କୁମାର ତାଙ୍କୁ
ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ଡାକଘର ନେଣଦେଣ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ
ସୂଚନା ଦେଲେ । ଏବେ ଆଉ ସୁନ୍ଦରମ୍ଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା
ପାଇ ଁ ଦୂ ରକୁ ଯି ବାକୁ ପଡୁ ନାହି ଁ କି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଫର୍ମ ଭରି
ଦେବା ପାଇ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରି ବାକୁ
ମଧ୍ୟ ପଡୁ ନାହି ଁ । ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥବ
ି ା ପ�ୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ
ପାଖରେ ଥବ
ି ା ବାୟ�ୋମେଟ୍ରିକ ମେସି ନ୍ରେ ବୁ ଢାଆଙ୍ଗୁ ଠି
ଛାପ ଦେଇ ସେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା
କେବଳ ଭାରତୀୟ ଡାକ ଦେୟ ପଇଠ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା
ଯ�ୋଗୁ ଁ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଏହି ସେବା ଯାହାକି
ପ୍ରଥମେ ରାଞ୍ଚି ଓ ରାୟପୁରରେ ଆଗୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ
ଦୂ ରସଞ୍ଚାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା, ଆଜି
ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉବଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।
ଆପଣଙ୍କ ଦୁ ଆର ମୁହରେ
ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆପଣ ଯଦି ଖାତା ଖ�ୋଲି ବାକୁ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ
ସେବା ଚାହୁ ଛନ୍ତି
ଁ
ତେବେ ପ�ୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ପାଖକୁ ଗ�ୋଟେ
ଏସଏମ୍ଏସ ଦେବେ । କ�ୌଣସି କାରଣବଶତଃ
ଯେଉମାନେ
ଁ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏହି ଡାକ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆଇପି ପିବି) ଖୁବ୍ ଉପଯ�ୋଗୀ ।
IPPB ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ, ସହଜଲବ୍ଧ ଓ ନିଶଳ୍କ
ୁ
ବ୍ୟାଙ୍କଭାବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ପରି ଚିତ ସୃଷ୍ଟି
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କର�ୋନା ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀକାଳରେ
ଡାକ ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗର ଭୂମିକା...
l ଲକ୍ଡ
 ାଉନ ଓ ଅନଲକ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
କ�ୋର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା (ସି ବିଏସ୍) ଡାକଘର ସଞ୍ଚୟ
ଖାତା (ପି ଓଏସବି)ର ୯.୮୦ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଓ କାଉଣ୍ଟର
ଜରି ଆରେ ୪୮.୮୨କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେଣନେଣ ।
l ୧.୦୬କ�ୋଟି ଦେଣନେଣ ଜରି ଆରେ ପି ଓଏସବି
ଏଟି ଏମ୍ରୁ ୩ହଜାର ୫୫୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧକ
ି
ଉଠାଣ।
l ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲା, ୨୦୧୯ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪, ୨୦୨୦
କର�ୋନା ଦେଶରେ ଦେଖାଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IPPB
୨୫.୭ ଲକ୍ଷ AEPs ଜରି ଆରେ ୮୪୮କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବାଣ୍ଟିଛି ।
କରି ଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୧, ୩୬, ୦୭୮ ଓ ୨୫୨୯୫
କାଉଣ୍ଟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପାଇ ତି
ଁ ଆରି ହ�ୋଇଛି।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ଦୁ ଇଲକ୍ଷ ୯୦ହଜାର ଡାକବାଲା
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଦୁ ଆରେ ଦୁ ଆରେ ମ�ୋବାଇଲ ଫ�ୋନ ଓ
ବାୟ�ୋମେଟ୍ରିକ ଜରି ଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ ସେବା ଯ�ୋଗାଉଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଦୁ ଇଟି ସେବା
l ଲ�ୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଡାକବାଲା ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଡାକଘର
ଜରି ଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଯ�ୋଗାଣ ।
l ନଗଦ ଅର୍ଥ ଓ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କି ସମ୍ପର୍କରେ ହ�ୋଇଥବ
ି ା
ନୂ ତନ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ନ ଥବ
ି ା ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ ।

ଭାରତୀୟ ଡାକ ଦେୟ ପଇଠ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରି ଆରେ ଦେଶର
ଦୁ ରମ
୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ
ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପାଇ ଁ ପଥ ପରି ସ୍କାର କରି ଛି । ଏହା
ଯେପରି ଗ୍ରାମ ଓ ଗରୀବ ଲ�ୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବ
ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ । ‘ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କ’ ପାଇ ଁ ଆମେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଥବ
ି ା ଯ�ୋଜନା
ଡାକଘର ସଞ୍ଚୟ ଖାତା: ଆପଣ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା
ଜମା କରି ଡାକଘରେ ନିଜର ଖାତା ଖ�ୋଲି ପାରିବେ।
୫ବର୍ଷିଆ ଡାକଘର ରି କରି ଂ ଡିପ�ୋଜିଟ୍(ଆରଡି)
ସ୍କି ମ: ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ମାସି କ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେୟରେ
ଡାକଘର ଆରଡି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଡାକଘର ସମୟାନୁ ତକ
ି
ଜମା(ଟିଡି) ଯ�ୋଜନା:
ସମାୟନୁ ବର୍ତ୍ତୀକ ଜମା ଖାତା ଡାକଘରେ ଅନୂ ନ୍ୟ
ଏକହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖ�ୋଲି ହେବ । ଏଥ ିରେ
ଧାରା ୮୦-ସି ଅଧୀନରେ ଆୟକର ଛାଡ ସୁବିଧା
ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥ ିରେ
ପୁଞ୍ଜିବିନିଯ�ୋଗ କରିଥ ିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଡାକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇତିହାସ
୧୮୩୩ମସି ହା ପ୍ରଥମ ଥର ନିମନ୍ତେ କ�ୋଲକାତାରେ ଦେଶର
ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖ�ୋଲି ଲା । ତା’ପରେ
ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପ୍ରେସିଡେନସୀ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରେଳବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ
ରେଜିଂମେଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଖ�ୋଲିଲା । ପରେ ୧୮୭୩ ମସି ହାରେ ସରକାରୀ ସଞ୍ଚୟ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା । ସେ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ
ଏକ ଆଇନର ପରି ଧ ି ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଗଲେ। ୧୯୪୭ ଦେଶ
ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟର ସାମୁଚିତ
ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ୧୯୪୮ ମସି ହାରେ ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ
ସଂଗଠନ ବା ଏନଏସଓ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ
ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥବ
ି ା ଲ�ୋକଙ୍କ
ହିତ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ଡାକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖ�ୋଲି ବା ପରି କଳ୍ପନା କରାଗଲା।
ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା ୧୯୮୨ ମସି ହାରେ ଡାକଘର ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରି ବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପର�ୋକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଗୁଡିକ କ୍ରମଶଃ ଏହା ସହ ସାମି ଲ ହ�ୋଇଗଲେ । ଡାକଘର
ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାରେ ଏହା ଥଲ
ି ା ଅୟମାରମ୍ଭ ଓ ପରେ ପରେ
ଡାକଘର ଦେୟ ପାଇ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୂ ଆ ପରି ଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ।
କେଉ ଁ କେଉ ଁ ସୁବଧ
ି ା ଆପଣ ପାଇପାରି ବେ ।
ଆପଣ ପ�ୋଷ୍ଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ�ୋବାଇଲ ଆପ୍
ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜମା ଖାତା ଖ�ୋଲି ପାରିବେ।
ଏହାଛଡା ଯେକ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ଡାକଘର
ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖାତା ଖ�ୋଲି ପାରିବେ ।

ଜାତୀୟ
ସଞ୍ଚୟ
ମାସି କ
ଆୟ
ଯ�ୋଜନା(ଏମଆଇଏସ): ମାସି କ ଏକହଜାର
ବା ଏହାର ତିନିଗଣ
ୁ ା ଅର୍ଥ ଜମା କରି ଏହି ଖାତା
ଖ�ୋଲିହେବ। ଡାକ ଘର ମାସି କ ଆୟ ଯ�ୋଜନାରେ
ଏହି ଜମା ଉପରେ ଶତକଡା ୬.୬ ମାସି କ ସୁଧ
ମି ଳିଥାଏ ।
ବରି ଷ ୍ଠ ନାଗରି କ ସଞ୍ଚୟ ଯ�ୋଜନା: ୬୦ବର୍ଷରୁ ଅଧ ିକ
ନଚେତ୍ ୫୫ରୁ ୬୦ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ
ଏହି ଖାତା ଖ�ୋଲି ପାରିବେ । ଏଥ ିରେ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ
ହେଉଛି ଶତକଡା ୭.୪ ।
ସର୍ବସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟନିଧ:ି ଯେକ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି
ଏଥ ିରେ ନ୍ୟୁନତମ ପାଞ୍ଚଶହ ଓ ସର୍ବାଧ ିକ ୧ଲକ୍ଷ
୫୦ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ�ୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ
ଜମା କରି ପାରିବେ । ଏଥ ିରେ ୮୦ସି ଧାରା ଅଧୀନରେ
ଆୟକର ରି ହାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯ�ୋଜନା: ଗ�ୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ
ଜଣେ ଏଥ ିରେ ନ୍ୟୁନତମ ୨୫୦ଓ ସର୍ବାଧ ିକ ଦେଢ ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରି ପାରିବେ । ଏଥ ିରେ ଆୟକର
ରି ହାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର: ଏହାର ଅବଧ ି ପାଞ୍ଚବର୍ଷ
ଓ ଏହାର ସର୍ବାଧ ିକ ଜମା ରାଶର
ି କ�ୌଣସି ସୀମା ନାହ`।
ିଁ
କିଶାନ ବିକାଶପତ୍ର: ଏଥ ିରେ ସର୍ବନମ
ି ୍ନ ଏକ ହଜାର
ଟଙ୍କା ରଖ ି ହେଉଥ ିବାବେଳେ ଏହାର ସୁଧହାର ଶତକଡା
୬.୯ । ୧୨୪ମାସରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଦ୍ୱିଗୁଣତ
ି ହ�ୋଇଥାଏ ।
ୱେଷ୍ଣର୍ଣ୍ଣ ୟୁ ନିୟନ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର: ଅନଲାଇନରେ
ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ପ୍ରେରଣ । କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ
ଜାତୀୟ ପେନସନ୍ ଯ�ୋଜନା ଓ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ବୀମା
ଯ�ୋଜନାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
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ଭି ତ୍ତିଭୂମି

ରାସ୍ତାକଡ ସୁବିଧା

ରାସ୍ତାକଡ ସୁବଧ
ି ାର

ନବଦିଗନ୍ତ

ସଡକ ନିର୍ମାଣ ହେଉ ଅବା ଯାତ୍ରୀ ଓ ଟ୍ରକ ଚାଳକଙ୍କ ନମ
ି ନ୍ତେ ରାସ୍ତାକଡରେ ସୁବଧ
ି ା ଓ ନୂ ତନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ
ବା ଗ�ୋଟିଏ ଦେଶ ଗ�ୋଟଏ
ି ଟକ
ି ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତି ଜରିଆରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଗାଡଗ
ି ଡ
ୁ କ
ି ର ବାଧାରହତ
ି ଯାତ୍ରା
ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ବକ
ି ାଶ ପାଇ ଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ । ଏହା ଫଳରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ଜୀବନରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଆସିବା ସହ ଅନେକ ନଯ
ି କ୍ତି
ୁ ସୁଯ�ୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

“କି

ଛି କିଛି ଦୂ ରତାରେ ଗ�ୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଁ
ଶ�ୌଚାଳୟ ରହିବା ଦରକାର । କହିଲା ଇନ୍ଦୁ
ଯି ଏ ଅଧକ
ି ାଂଶ ସମୟରେ ରାଜପଥରେ
ଯାତାୟତ କରେ । ମାତ୍ର ଯଦୁ ବୀରଙ୍କୁ ଭଲ ଲଜିଂ ଦରକାର।
ହୁ ସେନ ଆବାସ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାସ୍ତାକଡରେ
ସଫାସୁତୁରା ହ�ୋଟେଲ ଓ ଭ�ୋଜନାଳୟ ଦରକାର କରେ ।
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହରି ରାମ ଗ�ୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ
ଟ୍ରକରେ ମାଲ ନେବା ଆଣିବା କରି ବା ଯ�ୋଗୁ ଁ ଅନେକ ରାତି
ଘରଠାରୁ ଦୂ ରରେ କଟାଏ । ତା’ର ଦରକାର ଟିକେ ଭଲ
ଖାଇବା ଯାଗା, ଗାଡି, ପାର୍କ କରି ବା ସ୍ଥାନ ସହିତ ଚାରି ପାଞ୍ଚ
ଘଣ୍ଟା ଶାନ୍ତିରେ ଶ�ୋଇବା ଯାଗା । ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଚ�ୌହାନ ନାମକ
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୬୦
କିଲ�ୋମି ଟର ଦୂ ରରେ ରହିବା ଚାହେ ଁ ।
ଏବେ ଇନ୍ଦୁ ଓ ଯଦୁ ବୀରଙ୍କ ଭଳି ଯାତ୍ରୀ ଓ ହରି ରାମ ଏବଂ
ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତୃପକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର,
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ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରି ବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ନୂ ତନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା
ଅନୁ ସାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୂ ଡାନ୍ତ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ସାରେ ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୬୦କିଲ�ୋମି ଟର ଦୂ ରରେ
ନୂ ତନ ତିଆରି ହେବାକୁ ଥବ
ି ା ରାଜପଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ
କଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗ ରହିବ । ଏନଏଚଆଇଏ
ଟ୍ରକିଂ କରି ଡର ଓ ଗ୍ରୀନ ଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ
ସୁବିଧା ପାଇ ଁଯ�ୋଜନା କରି ଛି । ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗଗୁଡିକ
ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଫୁ ଡ୍ କ�ୋର୍ଟ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଢାବା,
ଦ�ୋକାନ, ଡାକ୍ତରୀ ସୁବିଧା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକ କଳାକୃତି ଷ୍ଟଲ
ଓ ପରିସ୍କାର ପରି ଚ୍ଛନ୍ନ ଶ�ୌଚାଳୟମାନ ରହିବ । ଆଗାମୀ
ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଶହରୁ ଅଧକ
ି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି
ସୁବିଧାମାନ କରାଯି ବ ।
ଏନଏଚଏଆଇ
ବୃ ହତ୍
ଭିତ୍ତିଭୂମି
ବିକାଶ
ପରିଯ�ୋଜନା ଭାରତମାଳା ଦେଶରେ ହାତକୁ ନେଇଛି

ତିନଗ
ି ଣ
ୁ ରୁ ଅଧିକ
ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ

ଦେଶ ପାଇ ଏହା
ଁ
ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା
ଯେ ଦିନକୁ ୩୪କିଲ�ୋମି ଟର ଜାତୀୟ
ରାଜପଥ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ସରକାର ଆସି ବା ପୂର୍ବରୁ
୨୦୧୪ ମସି ହାରେ ଏହା ଦିନକୁ
୧୨କିଲ�ୋମି ଟର ଥ ିଲା । ସଂକ୍ଷେପରେ
କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ
ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ଗତି ତିନିଗଣ
ୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଛି ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁ ହେ, ଁ ଦେଶ ୨୦୨୦୨୧ ରେ ୧୨, ୨୦୫ କିଲ�ୋମି ଟର
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଏବେ
ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇଛିଁ ।

ଲି ମକ୍ ା ବୁକ୍ ଅଫ ରେକର୍ଡ ୧୮ଘଣ୍ଟାରେ
୨୫ କିଲ�ୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ

ଭ୍ରମଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ସ�ୋଲାପୁର
(ଏନଏଚ-୫୨)ମଧ୍ୟରେ
ମାତ୍ରା ୧୮ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୨୫,୫୪
କିଲ�ୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
ଚାରିଲେନରୁ ଗ�ୋଟିଏ ଲେନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
କରିଛି । ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଏକ
ଅଦ୍ଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା । ଏହି ସଫଳତା
ଯ�ୋଗୁ ଁ ଏନଏଚଏଆଇ ଲି ମକ
୍ ା ବୁ କ୍
ଅଫ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।
୧୧୦ କିଲ�ୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ସ�ୋଲାପୁରବଜ
ି ୟପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗତବର୍ଷ
ଉଦ୍ ଘାଟତ
ି
ହ�ୋଇଥ ିବା ବେଳେ
ଚଳତ
ି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ
ଶେଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଭ୍ରମଣ ବାହାନଗୁଡିକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ
କରି ବା ସମୟରେ ସଡକ ଟିକସ ଦେବା
ପାଇ ଁ ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବାକୁ
ପଡୁ ଥ ିଲା । ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକକ ସଡକ
ଟିକସ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ
ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ
ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ ହ�ୋଇଥ ିବା ସରକାରଙ୍କ ଏହି
ଅଭି ନବ ଯ�ୋଜନା ହେଉଛି “ଅଲଇଣ୍ଡିଆ
ଟୁ ରି ଷ୍ଟ ଭେଇକିଲ ଅଥରାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ
ସର୍ଭିସ ରୁଲସ -୨୦୨୧” । ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥ ିବା ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବାହାନଗୁଡିକ ଏଣିକି
ପରି ମିଟ ପାଇ ଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ
କରି ପାରିବେ ।

ଏନଏଚଆଇଏ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ
ରାଜପଥ କଡରେ ଛଅଶହ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ଏହା
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇବା ସହ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଟ୍ରକ ଚାଳକମାନଙ୍କ
ଜୀବନମାନରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇବ ।
ନୀତିନ ଗଡକରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ, ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଯାହା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜପଥ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ
ୱେ ବିକଶିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ୩୫ହଜାର କ�ୋଟି ବ୍ୟୟ କରି ସରକାର
ଭାରତମାଳା ପରିଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହିସବୁ ସୁବିଧାର
ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।
ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ
ରାସ୍ତାକଡରେ ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗର ବିକାଶ ତିନିହଜାର
ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହେବ । ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ଦେଶର ଉତରରେ
୬୭, ପୂର୍ବରେ ୪୦,ପଶ୍ଚି ମରେ ୨୯, ଦକ୍ଷି ଣରେ ୪୫, ଦିଲ୍ଲୀମୁମବା୍ ଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ୯୪ ଓ ଗ୍ରୀନ ଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ
ଓ ହାଇୱେରେ ୩୭୬ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଶଯ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ
ି ଶୟନାଗାର
ଟ୍ରକ ଚାଳକମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ବହୁ ଶଯ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ
ି
ଶୟନାଗାର (Dormitory)ରେ ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ଲଦା
ହ�ୋଇଥବ
ି ା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ।
ଏହା ରାଜପଥ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ର�ୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।

ଡର୍ମିଟ�ୋରୀ ଓ ବିଶ୍ରାମଗୃହ ବ୍ୟତୀତ ଜରୁରୀକାଳୀନ
ପରି ସ୍ଥିତି ପାଇ ଁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ଥାନରେ ହେଲି ପ୍ୟାଡ
ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯି ବ ।
ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକୃତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ରାସ୍ତାକଡରେ ହାଟବଜାର ବିକଶିତ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ
ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନଙ୍କ କଳାକୃତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବ୍ୟବସାୟର
ସୁଯ�ୋଗ ପାଇବେ ।
ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ରି ହାତି
ରାସ୍ତାକଡରେ ଢାବା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଇନ୍ଧନକେନ୍ଦ୍ର, ହ�ୋଟେଲ
ଓ ମ�ୋଟେଲ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଯ�ୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ
ପ�ୋତ୍ସାହିତ କରାଯି ବ । କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ ପରି ବହନ ଓ ରାଜ୍ୟ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସଡକ ବ୍ୟବହାରୀକାରୀଙ୍କ ଆରାମ
ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ନତ ଭିର୍ତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଉଦ୍ୟମ
ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି । ଏହା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ
ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର
କରି ବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
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କୂଟନୀତି

ଭାରତ- ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ

ଚିରସ୍ଥାୟୀ

ଭାରତ- ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ

ସମାନ ପରମ୍ପରା, ଭାଷା- ସାଂସ୍କୃତକ
ି
ନବ
ି ଡ
ି ତା, ସାହତ
ି ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି
ମନରେ ଥ ିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାରତ –ବାଂଲାଦେଶ
ମଧ୍ୟରେ ଥ ିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର
ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬
ଓ ୨୭, ୨୦୨୧ ତାରିଖର ଦୁ ଇଦିନଆ
ି
ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଭାରତ
ବାଂଲାଦେଶ ମ�ୈତ୍ରୀ ଚର
ି ଞ୍ଜିବୀ ଭବଃର
ଆହୱା୍ ନ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା
ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଶେଖ୍ମୁଜବ
ି ୁ ର ରେହମାନଙ୍କ
ଜନ ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଏବଂ
ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି
ଏବଂ ଭାରତ- ବାଂଲାଦେଶ ସଂପର୍କ
ସ୍ଥାପନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ପୂରଣ ସହ ନୂ ତନ
ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଯ�ୋଗଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
ଏହି ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥ ିଲେ ।
32 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

୧

୯୭୧ ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରି ବାରେ
ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର । ଏକ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ
ବାଂଲାଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଭାରତ ସହାୟତାର ହାତ
ବଢ଼ାଇ ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ପରେ ଯେଉଭଳି
ଁ
ଭାବେ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଦୃ ଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି, ସେଥ ିରେ ଭାରତ ଏବଂ
ବାଂଲାଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଆସିଥ ିବା ସଂପର୍କକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର
ବାଂଲାଦେଶ ତା’ର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୫୦ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରର
ନିର୍ମାତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ତାଙ୍କର ‘ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିବେଶୀ’ ନୀତି ପ୍ରତି ପୁନଃ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ଓ ୨୭ ତାରି ଖର ଢାକା ଗସ୍ତ ଏହି ସାଂସ୍ କୃତିକ ଏବଂ
ସଭ୍ୟତାଗତ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣରୁ ସମାନ ଏହି ଦୁ ଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥ ିବା ସଂପର୍କକୁ ଏକ ନୂ ତନ
ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଦିଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଛି । ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଉଦବ�ୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଓରାଖଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ
ଠାକୁରବାଡ଼ି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦିଅ ଦର୍ଶନ
ଁ
କରି ବା ସହ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଛନ୍ତି । ଏହା
ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ମତୁ ଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ
ଭାବ ବିନମ
ି ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦବ�ୋଧନ ଦେଇଥ ିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏକ ମିଳତ
ି ବିବୃତି ଜାରି କରାଯାଇଥ ିଲା ଯେଉଥଁ ିରେ ବାଂଲାଦେଶ
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ସେ ଦେଶକୁ ଯ�ୋଗାଇ ଆସିଥ ିବା ନିରବଚ୍ନ୍ନ
ଛି ସହାୟତା

ନିମନ୍ତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର
ବିକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତଥା ବ�ୈଶ୍ୱିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳତ
ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ପାରସ୍ପରି କ ସହଯ�ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର
ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥ ିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଉଭୟ
ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯ�ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତ କେତେଗୁଡ଼ଏ
ି
ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ
ରୁ ି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିଲା ଯେ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର
ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ତ
ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସଦାସର୍ବଦା ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସହଯ�ୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର
ଯଶ�ୋରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା
ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦୁ ଇଦିନିଆ ବାଂଲାଦେଶ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ
ଗସ୍ତର ତୁ ରନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସାତଖ ିରାସ୍ଥିତ ଯଶ�ୋରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର
ସେ ଦେଇଥ ିବା ବାର୍ତ୍ତାରୁ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଜୀର୍ଣ୍ଣସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆର�ୋପ କରନ୍ତି ତାହା ସହଜରେ ଯେକେହି ଅନୁ ମାନ କରି ପାରି ବେ।
ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖ ିଥ ିଲେ, ‘ମୁ ଁ ଖୁସି ଯେ କ�ୋଭି ଡ଼
ଯାଇଥ ିଲା । ଦେବୀ ଦୁ ର୍ଗାଙ୍କ ୫୧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର
୧୯ ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ମ�ୋର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ
ଅନ୍ୟତମ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଏହି ମନ୍ଦିରରରେ
ଗସ୍ତରେ ମୁ ଁ ଆମର ପ୍ରତିବେଶୀ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯାଉଛି।
ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥ ିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ
ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଭାରତର ଗଭୀର ସାଂସ୍ କୃତିକ, ଭାଷାଗତ ଓ ଜନ
ଓରାଖଣ୍ଡିଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ରୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି’। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର
ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେଇଥ ିଲେ । ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ହି ଁଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରି ଚାନ୍ଦ
‘ଦି ଡେଲୀ ଷ୍ଟାର’ରେ ‘ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର
ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥ ିଲେ ଏବଂ
ପରି କଳ୍ପନା’(ଇମାଜିନଂି ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଉଥ୍ଏସିଆ ୱିଥ୍ ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ )
ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥ ିଲେ ।
ରୁ ି ପ୍ରଦାନ କରି ଥ ିଲେ
ଶୀର୍ଷକ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ତ
ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଭାରତ ସଦାବେଳେ ଏକ ସହଭାଗୀ ବନ୍ଧୁ
ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ରହିବ କାରଣ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ
ହ�ୋଇଥ ିଲି ।’
ଦିଗରେ ଧାବମାନ ଯେଉଥଁ ିପାଇ ଁ ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଭୟ
ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାସାଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଥ ିଲେ ।
ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମନ୍ତେ ସମାନ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସମାନ ପରମ୍ପରା, ସମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍
ଆତଙ୍କବାଦ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି ।
ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ର ୫୦ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ବାଂଲାଦେଶର ୫୦ଜଣ
ଆୟ�ୋଜିତ ସମାର�ୋହରେ ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥ ିଲେ । ସେ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଭାରତ- ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ, ସମାନ ପରମ୍ପରା
କହିଥ ିଲେ ଯେ ଏହିସବୁ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗୀ ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଓ
ଓ ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଥ ିଲେ ।
ଅଭି ନବତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ବେ ତଥା ଭାରତୀୟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ
ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରି ବେ । ଦୁ ଇ ଦେଶ
ରାଷ୍ଟ୍ର । ସେ ଆହୁ ରି କହିଥ ିଲେ ଯେ ଉଭୟ
ମଧ୍ୟରେ କୂଟନ�ୈତକ
ି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ୫୦ ବର୍ଷ
ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସମାନ ପରମ୍ପରା,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଂଲାଦେଶର
ସମାନ ବିକାଶଧାରା, ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ
ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି
ସମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି
୫୦ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ
ପ୍ରଦାନ ଘ�ୋଷଣା କରି ଥ ିଲେ ।
। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ୧୯୭୧
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯ�ୋଗଦେବାକୁ
ସେହିଭଳି ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାସମ
ୁ ନ ଅର୍ପଣ
ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶର ମୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ
ଢାକାଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମଜାର ପରି ଦର୍ଶନ
ଭାରତୀୟ ସ�ୈନକ
ି ଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଭୂୟସୀ
ଅବସରରେ କଳା ଖଦୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଜିବ
ପ୍ରଶଂସା କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅନୁ ଭୂତିକୁ
ଜାକେଟ୍  ପରି ଧାନ କରି ଥଲେ
ି
। ମୁଜିବ୍ ଜାକେଟ
ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିଥ ିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ
ଏହି ଧରଣର ପ�ୋଷାକ ଯାହା ଜଣେ ଦରଜି ସି ଲେଇ କରି ଥାନ୍ତି
ଆୟ�ୋଜିତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସେ ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ
ଏବଂ ତାହା ଏକ ପୁରୁଷ ପରି ଧାନ । ଏହା ହାତକଟା ପ�ୋଷାକ
। ସେ କହିଲେ ଯେ ‘ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ
ଏବଂ ଏହାର ତଳପଟକୁ ଦୁ ଇଟି ପକେଟ ଥାଏ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ହେବା ମ�ୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁ ଭୂତି ଥ ିଲା । ମୁ ଁ
ନିମନ୍ତେ ଖଦୀ ଗ୍ରାମ�ୋଦ୍ଦ୍ୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୧୦୦ଟିରୁ
ସେତେବେଳେ ୨୦ କି ୨୨ ବର୍ଷର ଯୁବକ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲ�ୋକଙ୍କ
ଅଧକ
ି ମୁଜିବ୍ଜାକେଟ ପଠାଯାଇଥଲ
ି ା।
ସହ ମିଶ ି ବାଂଲାଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ ପୂର୍ବକ ମୁ ଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ
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କୂଟନୀତି

ଭାରତ- ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ

ଆସ୍ଥାର ମାର୍ଗ, ସ ୁଦୃ ଢ଼ ସମ୍ପର୍କ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯ�ୋଗ
୨୦୨୦ ମସି ହା ଠାରୁ ଦୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ
ସହଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ ହ�ୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ସେନା ବାଂଲାଦେଶ ସାମରି କ
ବାହିନୀକୁ ତାଲି ମପ୍ରାପ୍ତ ଘ�ୋଡ଼ା ଏବଂ କୁକୁର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜୟ
ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପରି ବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୀମା ପରି ଚାଳନା
l ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୪,୦୯୬.୭
କିଲ�ୋମି ଟରର ସମାନ ସୀମାନ୍ତ ରହିଛି ।
ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୧୧୧୬.୨ କିଲ�ୋମିଟର ହେଉଛି
ଜଳଭାଗରେ ଥିବା ସୀମାନ୍ତ ।
l ବାଂଲାଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତୃ ତ୍ୱ ଭାରତକୁ ନିର୍ଭର
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିର�ୋଧରେ
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବାଂଲାଦେଶ ତା’ର
ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକୁ ଦେବନାହି ଁ।
l ୨୦୧୫ ମସି ହା ଜୁନ୍ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ
ଦୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ
ହ�ୋଇଥିଲା ।
l ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଟ୍ରିବୁନାଲର ୨୦୧୪ ମସି ହା ଜୁଲାଇ
୭ ତାରି ଖର ସୂଚନା ଅନୁ ସାରେ, ଦୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ
ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ବିବାଦ ସମାଧାନ ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗୋପ
ସାଗରର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର
ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରିବେ ।
l ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ�ୋଟ ୫୪ଟି
ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଯାହାର ଜଳକୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର
ଉପଯ�ୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଯୁଗ ୍ମ ନଦୀ କମିଶନ
ଏ ଦିଗରେ ୧୯୭୨ ମସିହା ଜୁନ୍ମାସ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ
କରିଆସୁଛି । ଏହି କମିଶନ ଦୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟଯେ
ସଂଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ ତଥା ଜଳର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯ�ୋଗ
ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଗଙ୍ଗା ନଦୀଜଳ ରାଜନ
ି ାମା
ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।

ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ

l ବାଂଲାଦେଶ ହେଉଛି ଦକ୍ଷି ଣ ଏସି ଆରେ
l ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୨୦ ମସିହା
ଭାରତ ସର୍ବବୃ ହତ୍ ବ୍ୟାବସାୟି କ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରି ଖ ଦିନ ବାଂଲାଦେଶର
ସହଯ�ୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଭାରତ ହେଉଛି
ଚିଲହାଟୀ ଏବଂ ହଳଦିବାରୀ (ଭାରତ) ମଧ୍ୟରେ
ବାଂଲାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃ ହତ୍ତମ
ରେଳ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଛନ୍ତି।
ବ୍ୟବସାୟି କ ସହଯ�ୋଗୀ ଦେଶ ।
l ଦୁ ଇଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳ – ମ�ୈତ୍ରୀ
l ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ
ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଏବଂ ବନ୍ଧନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର
ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ ପରି ମାଣ ତିନିଗଣ
ୁ
ଚଳାଚଳ ମାତ୍ରାକୁ ସଂମ୍ପ୍ରସାରଣ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ଷରେ
କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି
ପରି ମାଣ ୮.୨ ବିଲିଅନ ଡଲାର ଛୁଇଥିଁ ବା
l ଢ଼ାକା- ସି ଲିଗଡ଼
ୁ ି- ଗାଙ୍ଗଟକ- ଢ଼ାକା
ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ରପ୍ତାନି
ଏବଂ ଢ଼ାକା- ସି ଲିଗଡ଼
ୁ ି- ଦାର୍ଜିଲି ଂ- ଢ଼ାକା
ସାମଗ୍ରୀର ମ�ୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୧.୨୬ ବିଲିଅନ୍ 
ବସ୍ସେବା ୨୦୧୯ ମସି ହା ଅକ୍ଟୋବର
ଡଲାର ହ�ୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
l ୨୦୨୧ ମସି ହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରି ଖ ଦିନ
ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ରାମଗଡ଼କୁ
ସଂଯ�ୋଗ କରୁଥ ିବା ମ�ୈତ୍ରୀ ସେତୁ
ଉଦ୍ଘାଟିତ ହ�ୋଇଛି ।

l ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ
ଏକ ନୂ ତନ ପରି ଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି।
ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ୧,୧୬୦
ମେଗାୱାଟ ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି ଯ�ୋଗାଉଛି ।

କ�ୌଶଳ ଓ ତାଲି ମ
l ବାଂଲାଦେଶର ୧,୮୦୦ରୁ ଅଧ ିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧ ିକାରୀ ୨୦୧୯ ମସି ହା ଠାରୁ
ଭାରତର ମସ�ୌରୀସ୍ଥି ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁଶାସନ ଏକାଡ଼େମୀରେ ତାଲି ମ ଗ୍ରହଣ
କରି ସାରି ଛନ୍ତି ।
l ପୁଲିସ ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ନ୍ୟାୟି କ ସେନା
ଅଧ ିକାରୀ ୨୦୧୭ ମସି ହା ଠାରୁ ଭାରତରେ ତାଲି ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ।
ଭାରତରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବାଂଲାଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା
ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବାଂଲାଦେଶ ନାଗରି କଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା
ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସେ ଦେଶର
ରାଜନ�ୈତକ
ି ତଥା ସାମାଜିକ ନେତୃ ବୃ ନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲ�ୋଚନା
କରି ଥ ିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନଧ
ି ି
ତଥା ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ମୁକ୍ତିଯ�ୋଦ୍ଧା ସାମିଲ
ଥ ିଲେ । ବ�ୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁ ସାରେ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନକ୍ଷମତାସୀନ ମହାମେଣ୍ଟର ନେତୃ ବର୍ଗଙ୍କ ସହ
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥ ିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା
କରି ଥ ିଲେ । ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଢ଼ାକା ଠାରେ ଭ�ୋରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର
ନେତୃ ବର୍ଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ
34 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଆର୍ଥିକ- ବ୍ୟାବସାୟି କ ସମ୍ପର୍କ

କର�ୋନା ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଥ ିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଥ ିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ
ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇ ଁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଡ�ୋଜ୍ କର�ୋନା
ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ନେଇଥ ିଲେ ଯାହାକି ବାଂଲାଦେଶର ସାଧାରଣ
ନାଗରି କଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥ ିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ତଥା ସେ ଦେଶ ସହ
ବନ୍ଧୁ ତା ଓ ସହଭାଗୀତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସୂଚାଏ ।
ସହଯ�ୋଗ ଓ ବାର୍ତ୍ତଳାପର ସମ୍ପର୍କର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ
ଭାରତ- ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ଜଟିଳ
ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବଭଳି ସ୍ପନ୍ଦିତ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଆସିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତିପକ୍ଷ

ଶେଖ୍ ହସିନା ନୂ ତନ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ
ଅଭି ନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥ ିଲେ ।
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ୨୦୨୦ ମସିହା
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ତାରି ଖ ଦିନ ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଶେଖ୍ମୁଜବ
ି ୁ ର ରହମନଙ୍କ
ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା
ପଠାଇବା ସହ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରି ଖ ଦିନ ରମଜାନ ଏବଂ
ମେ ୨୫ ତାରି ଖ ଦିନ ଇଦ୍  ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ
କରି ଥ ିଲେ । ୨୦୨୦ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ତାରି ଖ ଦିନ
ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ,
କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ
ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମାମାନ ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ
ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି
କରାଯାଇଥ ିବା ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଙ୍କର ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଡାକଟିକଟକୁ
ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳତ
ି ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚନ
କରି ଥ ିଲେ । ସେହିଭଳି ଉଭୟ ଦେଶର ବ�ୈଦେଶିକ
ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୧୫୦ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଜାରି ଏକ ସ୍ମାରକୀ
ଡାକଟିକଟକୁ ମିଳତ
ି ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଥ ିଲେ ।
୨୦୧୯ ମସିହା ମେ ୩୦ ତାରି ଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ବାଂଲାଦେଶର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁ ଲ ହମିଦ୍ସାମିଲ ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
୨୦୧୯ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୩ରୁ ୬ ତାରି ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ଭାରତକୁ
ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥ ିଲେ । ସେହିଭଳି ୨୦୧୯ ମସିହା
ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରି ଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା
କ�ୋଲକାତା ଗସ୍ତକରି ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ
ଅନୁ ଷଠିତ
୍ ଗ�ୋଲାପୀ ବଲ୍  କ୍ରିକେଟ୍  ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖ ିଥ ିଲେ।
୨୦୧୯ ମସିହା ସେପ୍ଟେମର
୍ବ
ମାସରେ ଆୟ�ୋଜିତ
ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରି ଷଦର ବ�ୈଠକରେ
ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୧୫୦ତମ
ଜୟନ୍ତୀ ନିମନ୍ତେ ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯ�ୋଗ
ଦେଇଥ ିଲେ । ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା,
ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଇଟି ଭଳି ବିବଧ
ି ଆବଶ୍ୟକତାକ୍ଷମ
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର
ଆଲ�ୋଚନା ଜାରି ରଖ ିଛନ୍ତି ।
ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନସମୁଦାୟ
ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ରୁ ଅଧ ିକ ଭାରତୀୟ
ଜନ ସମୁଦାୟ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅଧ ିକତର ଭାବେ
ରେଡିମେଡ଼ ପ�ୋଷାକ ଶିଳ୍ପ ଅଥମା ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀର
ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଅଧ ିଷ୍ଠିତ ରହିଛନ୍ତି ।
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ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସୁଲତାନ କୁବୁସଙ୍କ
ଗାନ୍ଧୀ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ
ଶତାବ୍ଦୀ ସମାର�ୋହ ପାଳନ ଅବସରରେ ବାଂଲାଦେଶର
ରାଷ୍ଟ୍ରପି ତା ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହେମନଭ୍କୁ ୨୦୨୦ ମସି ହା
ପାଇ ଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଗାନ୍ଧୀ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ
କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ୨୦୧୯ ମସି ହା ପାଇ ଁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ
ପୁରସ୍କାର ମରଣ�ୋତ୍ତର ଭାବେ ଲାଭ କରି ଛନ୍ତି ଓମାନର
ସୁଲତାନ ମହାମହୀମ କୁବୁସ୍ ବିନ୍ସ�ୈଦ୍ଅଲ୍ ସ�ୈଦ୍।

ବାଂଲାଦେଶର ସଂଗ୍ରାମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି

କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହେମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ
ହ�ୋଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ଜନଲ
୍ମ ାଭ କରିବାକୁ ଆହୁ ରି ଢ଼େର୍
ସମୟ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା । ସେଥିପାଇ ଁ ବାଂଲାଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ତାଙ୍କୁ
ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁ ସରଣ
କରି ନିଜ ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନ�ୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣବ
ି ା ସକାଶେ
ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ
ସରକାର ଚଳିତବର୍ଷକୁ ‘ମୁଜିବ ବର୍ଷ’ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି, ଭାରତ ମଧ୍ୟ
ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହେମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦୂ ରଦ୍ରଷ୍ଟା ନେତାଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱକୁ
ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାରରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି ।
୧୯୯୫ ମସିହା ଠାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇ ଆସୁଛି । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୧୨୫ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏହି
ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।

ସୁଲତାନ କୁବସ
ୁ :୍ ଭାରତ- ଓମାନ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥପତି
ମହାମହୀମ ସୁଲତାନ କୁବୁସ୍ ବିନ୍ ସ�ୈଦ୍ ଅଲ୍  ସ�ୈଦ୍ ଜଣେ
ଦୂ ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଜନନେତା ଥଲେ
ି
ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ
ନୀତି ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ
ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଜରିଆରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
ପାଇ ଁ ବେଶ୍ ସୁପରିଚିତ ଥଲେ
ି
। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବିବାଦ ଓ
ସଂଘର୍ଷର ଶାନ୍ତିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥଲେ
ି
। ସୁଲତାନ କୁବୁସକ ଭାରତ
ଓ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ମଧ୍ୟ ଥଲେ
ି
ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥପତି । ସେ ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚଶକ୍
ି ଷା ଲାଭ କରିଥଲେ
ି
ଏବଂ
ତାଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦେଶର ରଣନୀତିକ
ସହଭାଗୀତା ସ୍ଥାପନ ହ�ୋଇପାରିଥଲ
ି ା।
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ବ୍ୟୁର�ୋକ୍ରାସି

ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଦିବସ

ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ
ସଦାସର୍ବଦା ରାଷ୍ଟ୍ର
ସେବାରେ ସମର୍ପିତ

କେବଳ କ୍ୟାରିଅର କିମବା୍ ଚାକିରୀ କରି ବା ସକାଶେ ଆପଣମାନେ
ଏହି ପଥ ଚୟନ କରି ନାହାନ୍ତି । ଆପଣମାନେ ‘ସେବା ପରମ�ୋ
ଧର୍ମ’ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣାଇ ଏହି ସେବା ମାର୍ଗକୁ ଆସି ଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର
ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପମାନଙ୍କ ଗ�ୋଟିଏ ସନ୍ତକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପାରେ । ତେଣୁ ଆପଣମାନେ
ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି
କିପରି ଭାବେ ଦେଶ ପାଇ ଁ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ବା ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ
ସ୍ୱୀକାର ପୂର୍ବକ ଭାରତର ବ୍ୟୁର�ୋକ୍ରାଟମାନଙ୍କ ସକାଶେ ‘ଷ୍ଟୀଲ ଫ୍ରେମ୍ଫର୍ଇଣ୍ଡିଆ’ (ଭାରତ ପାଇ ଁଲ�ୌହ
କବଚ) ନାମକରଣ କରି ଥଲେ
ି
। ୧୯୪୭ ମସି ହା ଏପ୍ରିଲ ୨୧ ତାରି ଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ମେଟକାଫେ ହାଉସଠାରେ ପ୍ରଥମ
ବ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବା ଅବସରରେ ସେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ�ୋଷଣ କରି ଥଲେ
ି
।

ସ

ରକାର ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଛନ୍ତି ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତକ
ି
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯ�ୋଗୁ ଯଦି କୃଷକମାନଙ୍କ ଫସଲହାନି ଘଟେ
ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପର
ୂ ଣ ମିଳପ
ି ାରି ବ । ଏହି
ଯ�ୋଜନାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ବାର ଦାୟି ତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ
ନ୍ୟସ୍ତ । କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ତ୍ରିପୁରା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ଏହି ଦାୟି ତ୍ୱ ସାକାର
କରି ବାକୁ ଯାଇ ଏ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
ସାମଜିକ ଓ ବ�ୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାମଧ୍ୟମ ଜରି ଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ତ
କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ
ସୂଚନା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିଭଳି, ହରି ଆଣାର ସ�ୋନିପତ୍ 
ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଉ ଏକ ଅଭିନବ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରେ
ଯାହାକି ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଳାଯାଉଥ ିବା ସକ୍ଷମ
ଯୁବ ଯ�ୋଜନାର ଏହା ହେଉଛି ସୁଫଳ । ଏହା ଫଳରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର
ବିଜଳ
ୁ ି ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଅନଲାଇନରେ ପ�ୈଠ ମାତ୍ରା ୮୮ ପ୍ରତିଶତ
ଛୁଇପାରି
ଁ ଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମାତ୍ର ୪
ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଡିଜଟ
ି ାଲ ପେମେଣ୍ଟର ସୁବଧ
ି ା ହାସଲ କରି ବା
ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରାୟ
୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏସଏମଏସ ପଠା ଯାଇଥିଲା । ସେହିଭଳି ଭିଡ଼ଓ
ି
ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ
ଅଭିଯାନ ଚଳାଯାଇଥ ିଲା । ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
ସେନାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
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ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ ପ୍ରଶାସନ ପୁରସ୍କା ୨୦୧୮ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥ ିବା
ଯେକ�ୌଣସି ଯ�ୋଜନାକୁ ରୂପାୟନ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନକ
ି
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତଟ
ି ି ଯ�ୋଜନା
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନମ
ି ନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହ�ୋଇଥାଏ । ସଦ୍ୟ
ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବ ପ୍ରଶାସନକ
ି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଲେ ଯେ, ‘ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂପର୍କରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ
ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇବା ସକାଶେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ପ
ି ାରେ । ଏହି ନାମ ପ୍ରତି ଏଭଳି
ପ୍ରତକ
ି ଳ
ୂ ଧାରଣା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ
କ’ଣ? ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକାରୀ ତ କଠନ
ି ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନକ
ି ଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହ�ୋଇପାରିଛନ୍ତି । ତଥାପି,
ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହଭ
ି ଳି
ନକାରାତ୍ମକ ଦୃ ଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀ କାଏମ ରହଛ
ି ି ।’
ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ସକାଶେ ୨୦୧୪
ମସିହା ଠାରୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏବେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାର ସୁଫଳ
ଏବେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନକ
ି ଟରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି । ଏହି
ପ୍ରଶାସନକ
ି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମନ�ୋବଳକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ
ଜନ ପ୍ରଶାସନରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ

ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ‘ମୁହ’ ଁ ଯେହେତୁ ନାଗରି କମାନଙ୍କ
ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଜରି ଆରେ ହି ମୁ
ଁ କାବିଲା କରି ବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଜନସେବା
ଅଧ ିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ହି ସରକାରଙ୍କ
ଁ
ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନେକାଂଶରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ।
ସେମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କିପରି
ଭାବେ ପୂରଣ କରି ବେ ତାହା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରି ଥାଏ । -ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ

ଦେଶରେ ସି ଭିଲ ସର୍ଭିସର ଇତିହାସ

‘ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍’ ଶବ୍ଦ ବ୍ଟ
ରି ିଶ୍ ଶାସନ କାଳରେ ହି ଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ମୂଳଦୁ ଆ
ୱାରେନ ହେଷ୍ଟି ଙ୍ଗସ୍ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାର୍ଲସ୍ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଏଥିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି
ଘଟାଇଥିଲେ । ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଧାରାକୁ ବ୍ଟ
ରି ିଶ୍ ରାଜ ଠାରୁ
ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଭାରତୀୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ସ୍ଥାନରେ
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନକ
ି ସେବା ଗଠନ କରିଥିଲେ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସି ଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ଦିବସ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ
ଅଧ ିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ
ଓ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଦିବସକୁ
ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଧୀନରେ ଥ ିବା ବଭ
ି ିନ୍ନ ବଭ
ି ାଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ
ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ନମ
ି ନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।
n କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ
ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ
କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଦିନ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧକ
ି ାଂଶ
ଅଧକ
ି ାରୀଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ ପ୍ରଶାସନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ
ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥାଏ ।
n ସରକାର ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ଭୂମି କା ଆଧାରି ତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ
ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ
ଦୃ ଶ୍ୟମାନ । ସି ଭିଲ ସର୍ଭିସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସୁଲଭତାର
ବିକାଶ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂ ତନ ବାତାବରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା
ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇପାରି ଛି ।

ଅଧୁନା, ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଅଭି ନବତ୍ୱ ବର୍ଗରେ
ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯ�ୋଜନା, ଦୀନଦୟାଲ
ଉପାଧ୍ୟାୟ କ�ୌଶଳ ଯ�ୋଜନା, ନମାମୀ ଗଙ୍ଗେ
ଯ�ୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ
ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି
।କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଯ�ୋଜନା ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା ବହନ କରେ ।
ନୂ ତନ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ବା
ନିମନ୍ତେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ
ଏକାନ୍ତ ଜରୁରି ଏବଂ ସେଥ ି ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର
ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଜନ ପ୍ରଶାସନ
ଦିବସରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନକ
ି
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଯଦିବା ଜନ ପ୍ରଶାସନ ଦିବସ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହ�ୋଇ
ଆସୁଥ ିଲା ୨୦୧୪ ମସିହା ଠାରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନରେ ବ୍ୟାପକ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ଅଧୁନା, ଭାରତର ଶ�ୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ
ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଛି। ଏହି
ଅବସରରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକାଧିକ ଅଧିବେଶନରେ
ବ୍ୟାପକ ଆଲ�ୋଚନାମାନ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସେହଭ
ି ଳ,ି
ପୁରସ୍କାରର ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ
ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅନୁ ସାରେ ପୁରସ୍କୃତ
କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆଧାରରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର

ସକାରାତ୍ମକ ସୁଫଳକୁ ସହଜରେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରୁଛି ।
ଯେଭଳି ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଜଲ୍
ି ଲାଗଡ଼
ୁ କ
ି ପକ୍ଷରୁ ବଭ
ି ିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନର ସଂଖ୍ୟା ୭୪ ଥିଲା । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଏହି
ସଂଖ୍ୟା ୫୯୯ ଛୁଇଥିଲା
ଁ
ଏବଂ ୨୦୧୮ରେ ତାହା ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା
୬୪୩ରେ । ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ପରାମର୍ଶକୁ ସଂଖ୍ୟା
ହସ
ି ାବରେ ବଚ
ି ାର କରିବା, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ବ�ୋଲି ଜଣାପଡ଼ବ
ି । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଦେଶର ୫୯୯ଟି ଜଲ୍
ି ଲାରୁ
ମ�ୋଟ ୨୩୪୫ଟି ପରାମର୍ଶ ମିଳିଥିଲା ଯାହାକି ୨୦୧୮ ମସିହାର
୬୪୩ଟି ଜଲ୍
ି ଲାରୁ ୩୦୦୯ ଛୁଇଥିଲା।
ଁ
ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ
କେବଳ ମିଳିଥିଲା ଅଭିନବତ୍ୱ ବର୍ଗରେ । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ସଫଳତା ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଦେଶର ମ�ୋଟ ୭୩୬ଟି ଜଲ୍
ି ଲା
ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୭୦୨ଟି ଜଲ୍
ି ଲା
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

n
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ପରି ବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାରତ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ

ଜୀବନ ଓ ପରି ବେଶର ସୁରକ୍ଷା
ନିମନ୍ତେ ଅଭି ନବ ପ୍ରୟାସ

ମଣଷ
ି ଜୀବନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ପରିବେଶର ନଜ
ି ସ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ରହଛ
ି ି। ତେଣୁ
ପରିବେଶ ଓ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଏବେ
ଁ
ସଂଗ୍ରାମ
ଚାଲି ଛି। ଧର୍ମନଗରୀ ବାରାଣାସୀରେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ନାମକ
ଜନ�ୈକ ଯୁବକ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ହେଲମେଟ୍ 
ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । ସେହଭ
ି ଳି ଏନ ଏସ ରାଜାପ୍ପାନ କେରଳର
କ�ୋଟ୍ଟାୟାମ ସହରରେ ବର୍ଜ୍ୟ ସଫା କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିଛନ୍ତି ।

ବହି ପାଇ ଁହେଲମେଟ୍

ସ

ଡ଼କ ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର
ଏବେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନମ
ି ନ୍ତେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ
ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ବହି ବଦଳରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲମେଟ
ଦେଉଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତକ
ି ି ନୁ ହେ, ଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଏହି ହେଲମେଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତଜ୍
ି ଞାବଦ୍ଧ
କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ନପିନ୍ଧି ସେମାନେ ଯେମିତି କେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା
ଯାନବାହନ ନଚଳାନ୍ତି । ରାଘବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜଣେ ଘନଷ
ି ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସଡ଼କ
ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ରାଘବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାନସିକ
ସ୍ତରରେ ଢ଼େର୍ ମାତ୍ରାରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସଡ଼କ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି
ଅଣ୍ଟା ଭି ଡ଼ିଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ନଜ
ି ର ଚାକର
ି ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ
ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାଗଣାରେ ହେଲମେଟ୍ ବଣ୍ଟା ଅଭିଯାନ ।
ଏକ ଆକଳନ ଅନୁ ସାରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦେଶରେ ସଡ଼କ ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ
ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ
୫୦ ହଜାର ଲ�ୋକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପ୍ରାଣହାନିର
ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି ବ�ୋଲି ଏହି ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ଛ
ି ି।
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ହ୍ରଦରୁ ଆବର୍ଜନାସଫାକରି
ପରି ବେଶର ସୁରକ୍ଷା

ଏ

ନ ଏସ ରାଜାପ୍ପା କେରଳର କ�ୋଟ୍ଟାୟମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେ ଚାଲବୁ ଲ କରି ବାକୁ
ସୁଦ୍ଧା ଅକ୍ଷମ । ତଥାପି, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା
ଭେମାନାଡ଼ ହ୍ରଦ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ହ୍ରଦ
ଭି ତରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟକ୍ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ସଫା କରନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର
ଦ�ୈନକ
ି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇସାରି ଛି । ପକ୍ଷାଘାତ
ର�ୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରାଜାପ୍ପାନ ଚାଲି ବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅକ୍ଷମ । ତେଣୁ ସେ
ନଜ
ି ହାତରେ ହ୍ରଦରେ ଭାସୁଥ ିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ୍ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି।
ଏକଥା ଜାଣବ
ି ାପରେ ନକ
ି ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ରାଜାପ୍ପାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ
ତାଙ୍କର ମାସିକ ରେଡ଼ଓ
ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ରେ ଏହି ବିଷୟ
ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୂଚାଇଥିଲେ । ଭେମ୍ବାନାଡ଼ ହ୍ରଦର ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ
ମନଲ�ୋଭା ଯେ ସାରା ବଶ୍ୱ
ି ର ସବୁସ୍ଥାନର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏହା
ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ରାଜାପ୍ପାନଙ୍କ କଠନ
ି ଓ ନଃି ସ୍ୱାରପ
୍ଥ ର ସେବା ଯ�ୋଗୁ
ଏହି ହ୍ରଦ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ନିମନ୍ତେ
ସେ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇ ପ୍ରେରଣାର
ଁ
ଉତ୍ସ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି ।
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ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ପୁରସ୍କାର – ୨୦୧୯

୨୦୨୦ ମସି ହା ମେ ୩ ତାରି ଖ ଦିନ ୬୭ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର
ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିଲା । କର�ୋନା ମହାମାରୀ ଯ�ୋଗୁ ଏହି ଘ�ୋଷଣା
ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ବିଳମ୍ବିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ପରିଶେଷରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨, ୨୦୨୧
ତାରି ଖ ଦିନ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରର ବିଚାରକମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏହା
ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିଲା ।

କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ

ଶ୍ରେଷ ୍ଠ ଅଭି ନେତ୍ରୀ-ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା- ଦି କୁଇନ୍
ଅଫ୍ ଝାନସୀ ଏବଂ ପଙ୍ଗା
କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ୍ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଉଭୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ
ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟି ତ୍ୱ
ସଂପାଦନ କରି ଛନ୍ତି । ତେବେ
ପଙ୍ଗା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ କେବଳ
ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀର ଭୂମି କା
ନିର୍ବାହ କରି ଛନ୍ତି । କଙ୍ଗନା

ଇତି ପୂର୍ବରୁ ତିନି ତିନିଥର
ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର
ଲାଭର ଗ�ୌରବ ଅର୍ଜନ
କରି ସାରି ଛନ୍ତି ।

ମନ�ୋଜ ବାଜପେୟୀ : ହିନ୍ଦ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ଭ�ୋସେଲେରେ
ଁ
ଅଭି ନୟ ପାଇ ଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଅଭିନେତା ଭାବେ ମନ�ୋନୀତ
ଧନୁ ଷ: ତାମି ଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅସୁରାନ୍ ରେ
ଅଭି ନୟ ପାଇ ଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ
ମନ�ୋନୀତ
ବିଜୟ ସେଥୁପଥୀ: ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ସୁପର ଡିଲକ୍ସରେ ଅଭି ନୟ ପାଇ ଁଶ୍ରେଷ୍ଠ
ସହ ଅଭି ନେତା ଭାବେ ମନ�ୋନୀତ
ପଲ୍ଲବୀ ଯ�ୋଶୀ: ‘ଦି ତାସକେଣ୍ଟ
ଫାଇଲ୍ସ’ରେ ଅଭି ନୟ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ମନ�ୋନୀତ
ବି ପ୍ରାକ୍: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘କେଶରୀ’ରେ ‘ତେରୀ
ମିଟ୍ଟି ମେ...’ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇ ଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ
ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟ ଗାୟକ ଭାବେ ମନ�ୋନୀତ
ସାବନୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନ୍ : ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
‘ବର୍ଦ୍ାଦେ ’ରେ ‘ରାନ୍ ପେଟଲା...’ ପାଇ ଁଶ୍ରେଷ୍ଠ
ମହଳ
ି ା ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟ ଗାୟିକା ଭାବେ ମନ�ୋନୀତ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: ‘ଛିଛ�ୋରେ’
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେଉଥଁ ିରେ ସୁଶାନ୍ତ ସି ଂହ
ରାଜପୁତ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
Click on the link to read the entire list
of awardees
https://pib.gov.in/PressReleasePage.
aspx?PRID=1706663

ଥଲ�ୈ ଭାଙ୍କୁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର

ଦ

କ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ରଜନୀକାନ୍ତ ଯି ଏକି ତାଙ୍କର
କ�ୋଟି କ�ୋଟି ପ୍ରଶଂସକ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ନିକଟରେ ‘ଥଲ�ୈ ଭା’
ଭାବେ ସୁପରି ଚିତ ତାଙ୍କୁ ୫୧ତମ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରରେ
ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ପାଞ୍ଚଜଣଯାକ ବିଚାରକ
ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଚୟନ କରି ଥ ିଲେ । ଏହି ପୁରସ୍କାର
ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ରାଜା ହରି ଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର’ ନିର୍ମାଣ କରି ଥ ିଲେ ।
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ସଂସ୍କରଣ ୨୨: ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮,୨୦୨୧

ସ୍କ୍ରାପ୍କୁ
ଜୀବନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ
ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ର ୭୫ତମ ସଂସ୍କରଣର ଉଭୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାମଗ୍କ
ରି ଭାବେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ୭୫ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ‘ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ’ ସହ
ଏକତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା । ତେଣୁ, ଆଜାତୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ, ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁରଡ଼ା, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବତୀଘରଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ
ବକ
ି ଶତ
ି କରାଯିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଭ
ି ିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂ ତନ ଉପକ୍ରମର ଅୟମାରମ୍ଭ କରି ବା ସହିତ କରବୀ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ମନ୍ କୀ ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରମୁଖତା ଲାଭ କରିଥିଲା ।
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ : ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ସଂପର୍କୀତ ବିଭିନ୍ନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଦେଶରେ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଛି।
ଦେଶସାରା ବଭ
ି ିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲ�ୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ
ନିକଟରେ ଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ଫଟ�ୋଚତ୍ର
ି ମାନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ
ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନ: ‘ଦବାଇ ଭି, କଡ଼ାଇ ଭି’ପାଇ ଁ
ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ, ଏହି
ସମୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥ ିଲ
ଯେ ସତରେ କ’ଣ କର�ୋନା ଟକ
ି ା ବାହାରିବ । ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ଗ�ୌରବର କଥା ଯେ ଭାରତରେ ଏବେ
ବଶ୍ୱ
ି ର ସର୍ବବୃ ହତ୍ ଟକ
ି ାକରଣ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ: ଶକ୍
ି ଷା ଠାରୁ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗୀତା, ସଶସ୍ତ୍ର
ସେନାଙ୍କ ଠାରୁ ବଜ୍
ି ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି , ଦେଶର କନ୍ୟାମାନେ
ସର୍ବତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡ଼ା ଏବେ
ପେଶାଦାରୀ ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ସବୁ ଠାରୁ ପସନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ର
ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକଛ
ି ି।
ବତୀଘର ପର୍ଯ୍ୟଟନ: ମୁ ଁ ମ�ୋର ମନ୍ କୀ ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଅନେକ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲ�ୋଚନା
କରିଛି । କନ୍ତୁ
ି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ବତୀଘର ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା
ବହନ କରେ । ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ ନମ
ି ନ୍ତେ, ଦେଶର
୭୧ଟି ବତୀଘରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବକ
ି ଶତ
ି କରି ବା
ନମ
ି ନ୍ତେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେହସ
ି ବୁ ବତୀଘରଗୁଡ଼କ
ି ର
କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଆମ୍ଫିଥିଏଟର, ମୁକ୍ତାକାଶ ଥିଏଟର,
କାଫେଟେରିଆ, ଶଶ
ି ୁ ଉଦ୍ୟାନ, ପରିବେଶ ଅନୁ କଳ
ୂ କଟେଜ୍
ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।
ମହୁ ମାଛି ଫାର୍ମିଂ: ନୂ ତନ ବିକଳ୍ପ, ନୂ ତନ ଅଭି ନବତ୍ୱକୁ ପାରମ୍ପରିକ
କୃଷି ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବେ ମହୁ ମାଛି ଚାଷ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ
ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ମହୁ ମାଛି ଚାଷ ଦେଶରେ ମଧୁ ବିପ୍ଳବ କିମବା୍ ମଧୁର
ବକ
ି ଳ୍ପର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି । ଗୁଜରାଟର ବନଶକଣ୍ଟା
ମହୁ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ: ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ ପାଳିତ
ହ�ୋଇଯାଇଛି । ଆମେମାନେ ଘରଚଟିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା
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ଉଚିତ । ବାରାଣାସୀର ଇନ୍ଦ୍ରପାଲ ସିଂହ ବାତ୍ରା ଏହି ଦିଗରେ
ଏକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଘରକୁ ଗ�ୋରେୟା
(ଘରଚଟିଆ)ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପରି ଣତ
କରି ଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ବାରାକ�ୋଟ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ବିଜୟଜୀ
ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ୨୫ ଏକର ଜମିରେ ହେନ୍ତାଳବଣ
ସୃଷ୍ଟି କରି ଛନ୍ତି । ଅମରେଶ ସାମନ୍ତଜୀ ପେଶାରେ ଜଣେ
ଇଞ୍ଜି ନୟ
ି ର୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅନୁ ରୂପ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି । ଅମରେଶଜୀ ତାଙ୍କ ଇଲାକାରେ
ମାଇକ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛନ୍ତି ଯାହାକି
ଝଡ଼ବତାସ ଭଳି ପ୍ରାକୃତକ
ି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କ
ି ୁ
ରକ୍ଷା କରି ପାରୁଛି । ମାରି ମଥ
ୁ ୁ ଯ�ୋଗାନାଥନ୍ ତାମିଲନାଡ଼ର
ୁ
କ�ୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଜଣେ ବସ୍ କଣ୍ଟକ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବସ୍ର ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଅନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଗ�ୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଁ ଗଛ ଚାରା ଉପହାର
ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଭାବେ, ଯ�ୋଗାନାଥନଜୀ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ
ଅସଂଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ର�ୋପଣ ପାଇ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଁ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରି ଛନ୍ତି।
ବର୍ଜ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିବା: କେରଳର କ�ୋଚିସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ
ଟେରେସା କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ପୁନଃଚକ୍ରଣକ୍ଷମ
ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ
ପୁରୁଣା ଲୁ ଗା, ଅବ୍ୟବହୃ ତ ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ କାଠଖଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଗ
ଏବଂ ବାକ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇମାନ
ଗଢ଼ଛ
ୁ ନ୍ତି । ବିଜୟୱାଡ଼ାର ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀନିବାସ ପାଦକାଣ୍ଡଲା
ଅଟ�ୋମ�ୋବାଇଲ୍ ମେଟାଲ ସ୍କ୍ରାପର
୍ ୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନ ଗଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି । ସେହିସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼କ
ି ୁ
ସର୍ବସାଧାରଣ ପାର୍କରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି । ଏସବୁ ଗ�ୋଟିଏ
ଗ�ୋଟିଏ ଅଭି ନବତ୍ୱର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ।
ି ସ
୍ ାଉଜୀ ହେଉଛନ୍ତି କରବୀ
ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା: ସିକାରୀ ତସ
ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜଲ୍
ି ଲାର ଅଧିବାସୀ । ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ସେ କରବୀ
ଭାଷାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମାନ୍ କରବୀ ତସ
ି ସ
୍ ାଉ
ମନରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାର ପରିଚୟକୁ
ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ... ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ କରବୀ
ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଛ
ି ି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହ�ୋଇପାରିଛି ।
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