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ସମାଚାର

ନିଃଶୁଳ୍କ ବିତରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦି ଷ୍ଟ

ସମର୍ଥ ସେନା
ସୁଦୃଢ଼ ଭାରତ
ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ସଂକଳ୍ପର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ
ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିଛି । ଏହା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହ�ୋଇଛି ଓ ସୀମାପାର ଆହୱା୍ ନର ମୁକାବିଲା
କରିବାରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛି ।

ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ

ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା
ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ

2014 ପରଠାରୁ

8,40,000

କ�ୋଟି ଅଧ କ
ି ୟୁ ନି ଟ
ବି ଦ୍ ୟୁତ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି

100

ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମୀଣ
ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ

2,80,12,391

ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯ�ୋଗ

n

n

2022 ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 175
ଗି ଗାୱାଟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛନ୍ତି।
ଏଥ ିରେ ସାମି ଲ ରହିଛି 60 ଗି ଗାୱାଟ
ବାୟୁ ଶକ୍ତି , 100 ଗି ଗାୱାଟ ସ�ୌର
ଶକ୍ତି , 10 ଗି ଗାୱାଟ ଜ�ୈବଇନ୍ଧନ ଏବଂ
5 ଗି ଗାୱାଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ
ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରି ଖରେ ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ ପାଳନ
କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, “ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ
ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆମର ଦ�ୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆମର
ହାର୍ଦ୍ଦି କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଲାଗି ଶପଥ ନେବା”।

ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପାଇ ଁଶପଥ ନେବା
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ଶରତ କୁମାର ଶର୍ମା
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ପି ଡିଜ,ି ପି ଆଇବି, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
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ପଞ୍ଚ ତୀର୍ଥ

ଏମ ଏସ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ
ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ
ଭାରତ-ଆମେରି କାର 2+2 ବାର୍ତ୍ତାଳାପ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ�ୌଷଧ ି ପ୍ରକଳ୍ପ

କର�ୋନା ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା

ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ 3.0

 ପୃଷଠା୍ . 30-31
ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ନିବେଶକ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁ ଲ

ର�ୋ-ପ୍ୟାକ୍ସ ଫେରୀ ସେବା
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ
ପରି ବର୍ତ୍ତଶୀଳ ଭାରତ

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 1

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍କାର,
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଆଉ ଏକ ସଂସ୍କରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ । ଏଥ ିରେ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ
ସୁରକ୍ଷା, ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଜନକ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୀତି ଆଧାରି ତ ବିଷୟ ଯାହାକି ପାଠକମାନଙ୍କ ଲାଭ ପାଇ ଁ
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଏସଡିଜ)ି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଏ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ପତ୍ରିକାର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ
କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଜନ�ୌଷଧ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ।
ଆମେରି କା ସହିତ 2+2 ବ�ୈଠକ ଯେଉଥଁ ିରେ ବିଇସିଏ ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା, ନିଜର ବିଭିନ୍ନ
ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ କ�ୋଭି ଡ-19ର
ଜଟିଳ ପରି ସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ
କିପରି ଭାବେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ବୁ ଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଆଇନଜ୍ଞ ଡ. ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର
64ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଏମ. ଏସ. ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 16ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁ ଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନଗରି କ ସମ୍ମାନ ଭାରତ
ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ନିୟମିତ ଫିଚରରେ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭାରତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ କର�ୋନା ଭାଇରସ ସମ୍ପର୍କରେ
ପାକ୍ଷିକ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଏହି ମାଗାଜିନରେ ପୂର୍ବପରି ରହିଛି । ଅଧ ିକ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ସହାୟତା, ବର୍ଦ୍ଧିତ
ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକଶକ୍ତି , ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସର୍ବାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସହିତ ଆମର
ସେନାବାହିନୀର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଚଳିତ ଥରର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଯେକ�ୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରି ସ୍ଥିତି ପାଇ ଁ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବୁ ଝବ
ି ାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜନାଥ ସି ଂହଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହାୟକ ହେବ ।
ସରକାରଙ୍କ ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃ ତ ସୂଚନା ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ରହିଛି ।
ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶକୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ଛୁ ।
ଦୟାକରି ନିଜର ମତାମତ ନିମ ୍ନ ଠିକଣାରେ ପଠାନ୍ତୁ :
ବ୍ ୟୁରୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା,
ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003
ଇମେଲ : response-nis@pib.gov.in
ଆପଣଙ୍କ ସଦ୍ଦିଚ୍ଛା ସହ
(କେ ଏସ ଧତୱାଲି ଆ)
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ଚି ଠି ବାକ୍ସ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ଇ-ମାଗାଜିନ ପଠାଇବା ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ।
ସାରା ଦେଶରେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଗତିବିଧ ି ଚାଲୁ ଥ ିବା ଦେଖ ି ମୁ ଁ
ଉତ୍ସାହିତ। ଏହି ପତ୍ରିକା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉତ୍ସାହଜନକ ଢଙ୍ଗରେ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପତ୍ରିକା ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ଲ�ୋକଙ୍କ
ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମକୁ
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ।
mathuramindia@gmail.com

ମୁ ଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଏନ ସ୍ୱାମୀ
ରାଜେଶ। ମୁ ଁ ବ୍ ୟୁର�ୋ ଅଫ
ଆଉଟରି ଚ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ
ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକା ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ
ସମାଚାର ପଢ଼ିଥାଏ । ଏହା ଆମ
ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଁ
ସୂଚନା ଓ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ହ�ୋଇପାରି ଛି। ମୁ ଁ
ଏହାକୁ ନିୟମି ତ ପଢ଼ିଥାଏ । ଏହାର
କ�ୌଣସି ଛାପା କପି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି
କି? ମୁ ଁ ଏହାର ହାର୍ଡ କପି ଚାହୁ ଛିଁ
ଯାହାଫଳରେ ମ�ୋର ପରି ବାରରେ
ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିପାରି ବେ ।
ମୁ ଁ ଏହାକୁ ଦୁ ଇଟି ଭାଷା ‘ତେଲୁ ଗ ୁ
ଏବଂ ଇଂରାଜୀ’ରେ ଚାହୁ ଛିଁ । ଏହି
ମାଗାଜିନ ପାଇ ଁ କିପରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ
କରି ବାକୁ ହେବ? ଦୟାକରି ମ�ୋତେ
ସବସ୍କ୍ରିପସନ ବିବରଣୀ ପଠାନ୍ତୁ ।
nswamyrajesh@gmail.com

ମୁ ଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପତ୍ରିକା ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରକୁ
ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଖ ିବା ଲାଗି ଚାହୁ ଛିଁ । ଏହି ପତ୍ରିକା ମ�ୋ ପାଇ ଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ସୂଚନାପ୍ରଦ। ଦୟାକରି ମ�ୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମୁ ଁ
କିପରି ଘରେ ଏହାର ଛାପା କପି ପାଇପାରି ବି।
bablupavitra@gmail.com
ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଦୃଶ୍ୟ।
ଭଲ ଉପସ୍ଥାପନା।
ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥ ିରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି (ସାଧାରଣ
ଜ୍ଞାନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଖବର, ଜାତୀୟ ଖବର)
shilpyagarwal08896@gmail.com
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି
କରୁଥ ିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ପତ୍ରିକା, ଏଥରେ
ି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯ�ୋଗୀ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
ତେଣୁ ଆମେ ତେଲୁ ଗ ୁ ଭାଷାରେ ଏହାର ଛାପା କପି ଚାହୁ ଛୁଁ । ତେଣୁ
ଦୟାକରି ମ�ୋର ଅନୁ ର�ୋଧ ପ୍ରତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପତ୍ରିକାର ହାର୍ଡ କପି
କ�ୌଣସି ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ମ�ୋତେ ଦୟାକରି ଜଣାନ୍ତୁ ମହାଶୟ।
kampalliramarao@gmail.com;

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯ�ୋଗୀ ପାକ୍ଷିକ ପତ୍ରିକା ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ଆରମ୍ଭ କରି ବା ଲାଗି ଅଭି ନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ
କରୁଛି। ମ�ୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁ ଁ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଉପାଦେୟ। ନିମରେ
୍ନ ଦିଆଯାଇଥ ିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠିକଣାରେ ଆମକୁ ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ଆପଣ ନିୟମି ତ
ଭାବେ ପଠାଇଲେ ଆମେ ଚିର�ୋପକୃତ ହେବୁ ।
ବ�ୋତାଡ଼ ସମାଚାର ଦ�ୈନିକ 219, ରୟାଲ ପ୍ଲାଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା, ମସ୍ତରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ, ବ�ୋତାଡ଼- 364710, ଗୁଜରାଟ।
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ଅକ୍ଟୋବରରେ 1.05 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହ

ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟରେ
ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ
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ବି ଗ ତ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି
ଜି ଏ ସଟି ସଂଗ୍ରହ 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟପି ଲା
ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ମାସ ତୁ ଳନାରେ ଚଳି ତ
ବର୍ଷ 10% ଅଧିକ ଜି ଏ ସଟି ସଂଗ୍ରହ

ଅକ୍ଟ ୋ ବର 2020ରେ 80 ଲକ୍ଷ
ଜି ଏ ସଟି ଆ ର 3B ରି ଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ

`95,480

`1,05,155
କ�ୋଟି

କ�ୋଟି

`86,449

କ�ୋଟି

90,917

`
କ�ୋଟି

`87,422

ଏପ୍ରି ଲଠାରୁ ବର୍ତ୍ତ ମ ାନ ସୁ ଦ୍ ଧା ଜି ଏ ସଟି ସଂଗ୍ରହ

କ�ୋଟି

ଅ

କ୍ଟୋବର 2020 ପାଇ ବସ୍ତୁ
ଁ
ଓ ସେବା ଟିକସ (ଜିଏସଟି)
ସଂଗ୍ରହ ମ�ୋଟ 1.05 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବା
ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର ସଙ୍କେତକୁ ସୂଚାଉଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ ଏହା ସର୍ବାଧ ିକ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଏହି ମାସରେ
ହ�ୋଇଥ ିବା ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହ 95,379 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଠାରୁ ଏହା 10 ପ୍ରତିଶତ ଅଧ ିକ।
ବିଗତ ବର୍ଷ ଏହି
ସେହିପରି ବିଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର
ମାସରେ ହ�ୋଇଥ ିବା
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସାମଗ୍ରୀ
ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହ
ରପ୍ତାନିରୁ ସଂଗୃହତ
ି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ
95,379 କ�ୋଟି
ଘର�ୋଇ କାରବାର (ସେବା
ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଏହା 10 ରପ୍ତାନି ସମେତ)ରୁ ସଂଗୃହତ
ି
ପ୍ରତିଶତ ଅଧ ିକ।
ରାଜସ୍ୱ ତୁ ଳନାରେ ଚଳିତ ଥର
ଯଥାକ୍ରମେ 9 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 11
ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର,
2020ରେ ଏହା ତୁ ଳନାରେ ଜିଏଟିର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଯଥାକ୍ରମେ
14, 8 ଏବଂ 5 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ
ସକାରାତ୍ମକ ଅଭି ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି।

62,151

`
କ�ୋଟି

32,172

`
କ�ୋଟି

ଏପ୍ରି ଲ

ପ

ମଇ

ଜୁ ନ ଜୁ ଲ ାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବ ର ଅକ୍ଟୋବର

ଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲାଗି
ସରକାର ପୂର୍ବୋଦୟର ନୂ ଆ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସି ଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ସରକାର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ନୂ ତନ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ
ପୂର୍ବୋଦୟ ମି ଶନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ
ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ବ। ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ସାମି ଲ
ରହିଛି ଗରି ବଙ୍କ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନାରେ
30 ଲକ୍ଷ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 90
ଲକ୍ଷ ଗରି ବ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ, ଜନଧନ
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 4 କ�ୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖ�ୋଲି ବା ଏବଂ
ଜଳଜୀବନ ମି ଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ 4 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ ପାଣି
ସଂଯ�ୋଗ। ଭାରତ, ନେପାଳ ଓ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯ�ୋଡ଼ୁଥବ
ି ା
ଶହ ଶହ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ
ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚି ମ ମେଟ୍ରୋ କରି ଡର ପାଇ ଁ
8,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ଅର୍ଥ,
ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜପଥ, ଜଳପଥ ଏବଂ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ
ସଂଯ�ୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ
ଆରାମଦାୟକ କରି ବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।

ଆଇଟିଆର ଦାଖଲ ପାଇ ଁ ଅନ୍ତିମ ତାରି ଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା

କ�ୋଭି ଡ-19 ସମୟରେ ଉତ୍ତର
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ
ସାମଗ୍ରୀ ଯ�ୋଗାଣ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ

ବିକରିବାକୁ

ସ

ଙ୍କଟ ହେଉ କିମ ୍ବା ସାଧାରଣ
ପରି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର
ବିକାଶ ପ୍ରତି ସରକାର ସବୁ ବେଳେ
ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି।
କର�ୋନା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ
ଭ�ୌଗଳିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଯେପରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ହ�ୋଇ ନରହୁ ସେଥ ିପାଇ ଁ ସରକାର
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିୟମିତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ
ସାମଗ୍ରୀ ଯ�ୋଗାଣ ଜାରି ରଖ ିଛନ୍ତି।
ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
4500 ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ଜରି ଆରେ
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ
ଜରୁରି
ସାମଗ୍ରୀର ବାଧାମୁକ୍ତ ଯ�ୋଗାଣ
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥ ିଲା। କେବଳ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆସାମକୁ
527 ରେକ ସାମଗ୍ରୀ ଯ�ୋଗାଣ
କରାଯାଇଥ ିବା ବେଳେ ଏଥ ିମଧ୍ୟରୁ
322 ରେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ
ଥ ିଲା।
ଏଥ ିରେ
ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ,
ଚିନି ଓ ସାର ଥ ିଲା। ସେହିପରି
ତ୍ରିପର
ୁ ାକୁ 58 ରେକ, ନାଗାଲାଣ୍ଡକୁ
32 ରେକ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ
ଦୁ ଇ ରେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ
ଦୁ ଇ ରେକ ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ ଉତ୍ପାଦ
ପଠାଯାଇଥ ିଲା।

ବାଦ ସେ ବିଶ୍ୱାସ’ ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିବାଦ ସମାଧାନ
ଚାହୁ ଥଁ ିବା ଟିକସଦାତାମାନଙ୍କୁ ଅଧ ିକ
ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ପରି ମାଣ ବିନା
ଅର୍ଥ ପଇଠ କରି ବାର ଅନ୍ତିମ ତାରି ଖକୁ ଡିସେମ୍ବର 31,
2020ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଘ�ୋଷଣାପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ବାର ଅନ୍ତିମ
ତାରି ଖକୁ ଡିସେମ୍ବର 31, 2020 କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 31, 2020 ସୁଦ୍ଧା
‘ବିବାଦ ସେ ବିଶ୍ୱାସ’ ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘ�ୋଷଣାପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରି ବ।
ଏହାଛଡ଼ା, 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ଅଧ ିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଲାଗି
ଆୟକର ରି ଟର୍ଣ୍ଣ (ଆଇଟିଆର) ଦାଖଲ କରି ବାର ଶେଷ ତାରି ଖକୁ ନଭେମ୍ବର
30, 2020ରୁ ଡିସେମ୍ବର 31, 2020କୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଟିକସ
ଦାଖଲ କରି ବାର ଅନ୍ତିମ ତାରି ଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଗିଲ ଓ
ଲେହରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଲା କେଭି ଆଇସି

ଲ

ଦାଖର କାର୍ଗିଲ ଓ ଲେହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଦୀ
ଓ ଗ୍ରାମ�ୋଦ୍ୟୋଗ ଆୟ�ୋଗ (କେଭି ଆଇସି )
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନିଯକ୍
ୁ ତି
ସୃଷ୍ଟି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
(ପି ଏମଇଜିପି) ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଖାପାଖ ି 1,000 କ୍ଷୁଦ୍ର
ଓ ମଧ୍ୟମ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ପାରି ଛି।
ଯାହାଫଳରେ ମାତ୍ର ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇ ଁ 8,200ରୁ
ଅଧକ
ି ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରି ଛି। ଏସବୁ
ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା କରି ବା ଲାଗି 2017-18 ପରଠାରୁ କେଭି ଆଇସି 32.35
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମାର୍ଜିନ ମନି ଜାରି କରି ଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସି ନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ
ଜୀବିକା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା କରି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଭି ଆଇସି
ପକ୍ଷରୁ ସି ମେଣ୍ଟ ବ ୍ଲକ ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟି ଲ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ,
ଅଟ�ୋମ�ୋବାଇଲ ମରାମତି ଦ�ୋକାନ, ଟେଲରି ଂ ୟୁନିଟ, କାଠ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ୟୁନିଟ,
କାଠ ଖ�ୋଦେଇ ୟୁନିଟ, ସାଇବର କାଫେ, ବ୍ ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର
ଉତ୍ପାଦନ ଆଦି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।

ୱେବସାଇଟରେ କ�ୋଭି ଡ-19 ଟିକା ବିକାଶର ତଥ୍ୟ

ଉ

ଦ୍ୟୋଗ ଜଗତ, ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ସହଭାଗି ତାରେ
ସି ଏସଆଇଆର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥ ିବା କ�ୋଭି ଡ-19 ଟିକା ବିକାଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଲିନିକାଲ
ପରୀକ୍ଷଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚନା ଦେବା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦୁ ଇଟି
ୱେବସାଇଟ୍ ବିକଶିତ କରି ଛି। ସି ଏସଆଇଆର ଅଶର୍ଡ ରି ପର୍ପୋଜଡ ଡ୍ରଗ୍ସ (କ୍ୟୁର୍ଡ)
ନାମକ ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଔଷଧ, ନିଦାନ ଓ ପରୀକ୍ଷଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମେତ
ଉପକରଣ, ସହଭାଗୀ ସଂସ୍ଥାନ ଓ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମି କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ବିବରଣୀ ରହିଛି। https://www.iiim.res.in/cured/ or http://db.iiim.res.
in/ct/index.php.ରେ ଏହି ସାଇଟକୁ ଦେଖ ିହେବ।.
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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ

ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ

‘ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ’

ନୂ ତନ ପି ଢ଼ି ପାଇ ଁ ପ୍ରେରଣା

ବାବା ସାହେବ ଡ. ଆମ୍ବେଦକର କେବଳ ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ଥପତି ନଥ ିଲେ ବରଂ ଜଣେ ବୁ ଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆଇନଜ୍ଞ,
ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥ ିଲେ। ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥ ିବା ସାମାଜିକ ବାଛବିଚାର
ବିର�ୋଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଥ ିବା ବେଳେ ମହିଳା ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଧ ିକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥ ିଲେ।
ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇ ଁପ୍ରେରଣା। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ସ୍ଥାନକୁ ସରକାର ‘ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ’ ଭାବେ ବିକଶିତ କରି ଛନ୍ତି ।

ଆ

ମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନଗ୍ରସର, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଥ ିଲେ। ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଲ�ୋକମାନେ ଯେପରି ଏକ
ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଇପାରି ବେ ସେଥ ିପାଇ ସୁ
ଁ ଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ
ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥ ିଲେ । ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥ ିବା ବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହେବା
ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆଗ୍ରହୀ
ଁ
ହେଲେଣି। ସେମାନେ ନିଜର ଅଧ ିକାର
ଦାବି କରି ବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ
ଯ�ୋଗଦାନ ଲାଗି ଏହା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଛ।” ଏହା କେବଳ ବାବା ସାହେବ
ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉକ୍ତି ନୁ ହେ ଁବରଂ ନୂ ତନ ଭାରତ ପାଇ ଁଏକ
ସଂକଳ୍ପ, ଏପରି ଏକ ଭାରତ ଯାହାପାଇ ଁଆମ୍ବେଦକର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ିଥ ିଲେ ।
2022 ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖ ିଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାହୁ ଛନ୍
ଁ ତି, ଅଧ ିକରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼,ି
ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଓ ବିଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ
‘ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ’ ଭାବେ ନାମିତ କରି ଛନ୍ତି ।
ବିଗତ ସାଢ଼େ ଛଅ ବର୍ଷରେ ସରକାର ଏହା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବ।
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ସରକାରଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହା ସ�ୌଭାଗ୍ୟର
ବିଷୟ ଯେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଜୀବନ
ସହ ଜଡ଼ିତ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ
ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଭାବେ ବିକଶିତ କରି ବାର
ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଛୁ। ମଉସ୍ଥିତ ବାବା
ସାହେବଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ; ଲଣ୍ଡନସ୍ଥିତ ଡ.
ଆମ୍ବେଦକର ମେମ�ୋରି ଆଲ-ତାଙ୍କର
ଶିକ୍ଷାଭୂମି ; ନାଗପୁରରେ ଦୀକ୍ଷାଭୂମି ;
ମୁମ ୍ବାଇରେ ଚ�ୈତ୍ୟ ଭୂମି ଏବଂ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହାପରି ନିର୍ବାଣ ଭୂମି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ଯୁବ ପି ଢ଼ି ପାଇ ଁ ପ୍ରେରଣା

ମଉରେ
ଜନ ୍ମଭୂମି

ଲଣ୍ଡନରେ ଶିକ୍ଷାଭୂମି

ଏପ୍ରିଲ 14, 1891ରେ ଆମ୍ବେଦକର
ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ। ଏପ୍ରିଲ
14, 2016ରେ ତାଙ୍କର 125ତମ
ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମଉସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଜନ ୍ମଭୂମିକୁ ଗସ୍ତ
କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ଥ ିଲେ।
ଏପରି କରି ବାରେ ସେ ଥ ିଲେ ପ୍ରଥମ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର
100ତମ ଜନ ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ
1991ରେ, ତତ୍କାଳୀନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ପଟୱା
ମଉରେ ଜନ ୍ମଭୂମି ସ୍ମାରକୀର
ଉଦଘାଟନ କରି ଥ ିଲେ। ଶିବରାଜ
ସିଂ ଚ�ୌହାନଙ୍କ ସରକାର ଏହି
ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ମାରକୀରେ
ପରି ଣତ କରି ଥ ିଲେ।

ଲଣ୍ଡନର କ୍ୟାମଡେନରେ କିଙ୍ଗ
ହେନରୀ ର�ୋଡସ୍ଥିତ, ଦ 10
ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ 1921 ଏବଂ
1922 ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ
ପାଲଟିଥ ିଲା। ଏହାକୁ ଏବେ ତାଙ୍କର
ସମ୍ମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକସ୍ଥଳୀରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର
2015ରେ ଏହାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର
କିଣଥ
ି ିଲେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2015ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହାକୁ
ଉଦଘାଟନ କରି ଥ ିଲେ। 800କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଏକ
ସ୍ମାରକସ୍ଥଳୀରେ ପରି ଣତ କରାଯାଇଛି।

ମୁମ ୍ବାଇରେ
ଚ�ୈତ୍ୟଭୂମି

ଯେଉସ୍ଥାନରେ
ଁ
ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ
ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥ ିଲା,
ସେହି ଚ�ୈତ୍ୟଭୂମି ମଧ୍ୟ ଏକ
ସ୍ତ
ି ଳ ଭାବେ ବିକଶିତ
ମୃ ସ୍ଥ
ହ�ୋଇଛି। ଏଥ ିପାଇ ଁ
ଅକ୍ଟୋବର 11, 2015ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭି ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ଥର
ସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିଲେ। ମୁମ ୍ବାଇର
ଇନ୍ଦୁ ମିଲଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ
ଏହି ସ୍ଥାନ 2016 ରେ “ଏ”
ଶ୍ରେଣୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ
ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥ ିଲା।

ନାଗପୁରଠାରେ ଦୀକ୍ଷାଭୂମି

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀରେ ଥବ
ି ା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ଟୋବର 14,
1956ରେ ଆମ୍ବେଦକର ବ�ୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି । ବ�ୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିକଟରେ
ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 125ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ “ଏ” ଶ୍ରେଣୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରି ଥଲେ
ି ,
ଏହି ସ୍ଥାନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହାପରି ନିର୍ବାଣ ଭୂମି
ଡ. ଆମ୍ବେଦକର ନ୍ୟାସନାଲ ମେମ�ୋରି ଆଲ(ଡିଏଏନଏମ) ଦିଲ୍ଲୀର 26, ଅଲି ପର
ୁ ର�ୋଡରେ
ରହିଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଥ ିଲେ। ଏହାକୁ ଏବେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳ
ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ସେ 26, ଅଲି ପର
ୁ ର�ୋଡରେ ଥ ିବା ସି ର�ୋହି ମହାରାଜାଙ୍କ
ଘରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିବା ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର 6, 1956ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ
କରି ଥ ିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2016ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଏଏନଏମ ପାଇ ଁ ଭି ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ଥର ସ୍ଥାପନ
କରି ଥ ିଲେ। ଏହି ସ୍ମାରକୀ ଏପ୍ରିଲ 2018ରେ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥ ିଲା।
ଡ. ଆମ୍ବେଦକର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର (ଡିଏଆଇସି) : ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ 15, ଜନପଥରେ ଥ ିବା ଏହି
ସ୍ଥାନ ସମାବେଶୀ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏକ
ଁ ଚିନ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏପ୍ରିଲ 2015ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଏଆଇସିର
ଭି ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ଥର ସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 2017ରେ ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରି ଥ ିଲେ। ଏହି
ଅବସରରେ ଉଦବ�ୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରି କହିଥ ିଲେ ଯେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ
ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରସାର କରି ବାରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ବ।
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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ

ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ

ସରକାରଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
l 2015 ପରଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 26କୁ ସମ୍ବିଧାନ
ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 125ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏହି
ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିଲା।
l ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 10ଟଙ୍କା
ଏବଂ 125 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସ୍ମାରକୀ ମୂଦ୍ରା
ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଥ ିଲେ।

ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଅଭି ଯାନ

ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 14ରୁ ମେ 5, 2018 ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ
ଅଭି ଯାନର ଆୟ�ୋଜନ କରି ଥ ିଲେ। ଜୁନ 1ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2018
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭି ଯାନକୁ 116ଟି ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥ ିବା 1000ରୁ
ଅଧ ିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ
ି ଗ୍ରାମକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ କରାଯାଇଥ ିଲା।

l ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରି ଖରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ
ଜୟନ୍ତୀକୁ
ଗଣସମାର�ୋହ
ଭାବେ
ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଉଛି।
l ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି 2016ରେ ମି ଳିତ
ଜାତିସଂଘରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ
ପାଳନ କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଅସମାନତା ଦୂ ର
କରି ବା ଉପରେ ଜ�ୋର ଦିଆଯାଇଥ ିଲା।
l ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ପ୍ରତି
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବେ ଡିଜଟ
ି ାଲ କାରବାର ପାଇ ଁ
ସରକାର ଭୀମ ଆପ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ।

ବାବା ସାହେବଙ୍କ

ସ୍ମୃତରି େ

n

ଡିଜିଟାଲ କାରବାରକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପର
ନାମକରଣ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରତି
ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ‘ଭୀମ’ ନାମରେ
ନାମି ତ କରାଯାଇଛି।

n

“ସବକା ସାଥ, ସବକା
ଗାଓ, ଁ ସବକା ବିକାଶ”
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିବା ଅଭି ଯାନର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାମାଜିକ
ସ�ୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ,
ସରକାରଙ୍କ ଗରି ବ
କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା
ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା
ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ଏବଂ ଗରି ବ
ପରି ବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି
ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ
କରି ବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ
କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯ�ୋଜନା
ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ
ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରି ବା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଥ ିଲେ, “ଏ ସରକାର
ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଆଦର,
ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ଛନ୍ତି ବ�ୋଧହୁ ଏ ଅନ୍ୟ
କ�ୌଣସି ସରକାର ସେତିକି କରି ନଥ ିବେ। ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ
ରାଜନୀତିକୁ ଟାଣିବା ବଦଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ବା ଉଚିତ ଯାହା ଭ୍ରାତୃ ତ୍ୱଭାବନା
ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରି ଥାଏ। ଏହାକୁ ପରି ତ୍ୟାଗ କରି
ଆମେ କେବେହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରି ବା ନାହି।”
ଁ
8

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

n

n

ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଅଭି ଯାନ ସମୟରେ ଏକ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ
ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା, ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ଉଜାଲା
ଯ�ୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯ�ୋଜନା,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯ�ୋଜନା,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯ�ୋଜନା ଏବଂ
ମି ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯ�ୋଗ୍ୟ ପରି ବାର/
ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସାମି ଲ କରି ବା ଲାଗି
ପରି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥ ିଲା।
ଜିଏସଏ ସମୟରେ, “2022 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ
ଆୟକୁ ଦୁ ଇଗୁଣତ
ି କରି ବା”ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ�ୈଠକ
ମଧ୍ୟ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥ ିଲା।

‘ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ’ରେ
ରହିଛି
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର
ମଉସ୍ଥିତ
ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜନସ୍
୍ମ ଥାନ (ଜନଭ
୍ମ ୂ ମି ); ଲଣ୍ଡନରେ ସେ ପଢ଼ିବା
ସ୍ଥାନରେ ରହିଥବ
ି ା ସ୍ଥାନ (ଶିକ୍ଷାଭୂମି ); ନାଗପୁରରେ ସେ
ଯେଉସ୍ଥାନରେ
ଁ
ବ�ୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଥାଏ (ଦୀକ୍ଷା ଭୂମି );
ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ଯେଉଠିଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଥଲେ
ି
(ମହାପରି ନିର୍ବାଣ ଭୂମି ); ଏବଂ ମୁମ ୍ବାଇର ଦାଦରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର
ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥବ
ି ା ସ୍ଥାନ (ଚ�ୈତ୍ୟ ଭୂମି )
ସାମି ଲ ରହିଛି।

ଏମଏସ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ

ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ବ

କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତର

କ�ୋକିଳକଣ୍ଠୀ

ଏକଦା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ‘ବ�ୈଷ୍ଣବ ଜନ
ତ�ୋ...’ ଭଜନ ଶୁଣବ
ି ା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାୟନରେ ଏତେମାତ୍ରାରେ
ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ଯେ ସେ କହିଥ ିଲେ, ଏମ. ଏସ.
ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅତି ନିକଟରେ
ପହଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣଥ
ୁ ିବା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର
ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେପରି ହ�ୋଇଥାଏ । ସର�ୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ
ତାଙ୍କୁ ‘ନାଇଟିଙ୍ଗଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (ଭାରତର କ�ୋକିଳକଣ୍ଠୀ)’
ଏବଂ ଲତା ମଙ୍ଗେସକର ତାଙ୍କୁ ‘ତପସ୍ନ
ୱି ୀ’ ନାମରେ
ସମ୍ବୋଧ ିତ କରୁଥ ିଲେ । ଉସ୍ତାଦ ବଡ଼େ ଗୁଲାମ ଅଲି ଖାନ
ତାଙ୍କୁ ‘ସ୍ୱରଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ’ ନାମରେ ଅଭି ହତ
ି କରି ଥ ିଲେ।
ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରି ଖରେ ତାଙ୍କର 16ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ
ଏହି ମହାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି …

BORN: 16 September, 1916 DIED: 11 December, 2004

ପ୍ଟେମ୍ବର 16, 1916ରେ ମଦୁ ରାଇ
ଶନମୁଖାଭଦିଭୁରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ ୍ମ ଲାଭ
କରି ଥଲେ
ି । ପରି ବାରରେ ସେ କୁଞ୍ଜାମ୍ମା
ନାମରେ ପରି ଚିତ ଥଲେ
ି । ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତି
ହ�ୋଇଥଲ
ି ା। ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି
ଅମୂଲ୍ୟ ଯ�ୋଗଦାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତେ
ତାଙ୍କୁ ଏମଏସ ଆମ୍ମା ନାମରେ ସମ୍ବୋଧତ
ି କରୁଥଲେ
ି ।
କେବଳ ତାମି ଲନାଡ଼ୁରେ ନୁ ହେ ଁ ସାରା ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱରେ
ସେ କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କ ହୃ ଦୟ ଜିଣପ
ି ାରି ଥଲେ
ି ।
ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିଥଲେ
ି
ଏବଂ ସେଥରେ
ି
ଲୁ ଚି
ରହିଥବ
ି ା ରତ୍ନକୁ ପରି ପ୍ରକାଶ କରି ଥଲେ
ି । ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ
କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ବା ବିଶଷ୍ଟ
ି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ନୁ ହେ ବରଂ
ଁ
ଦେଶର
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଥଲ
ି ା। ତାଙ୍କର
ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ଫୁ ଟତ
ି ହ�ୋଇଥବି ା ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ
ମଧ୍ୟରୁ ଭଜ ଗ�ୋବିନ୍ଦମ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ (ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ
1 ହଜାର ନାମ), ହରି ତୁ ମ ହର�ୋ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର
ସୁପ୍ରଭାତମ (ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଭଗବାନ ବାଲାଜୀଙ୍କ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ
ପାଇ ଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଥବ
ି ା ମନ୍ତ୍ର) ଅନ୍ୟତମ । କିଶ�ୋରୀ
ଅମ�ୋନକର ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱର ଭାବେ ସମ୍ବୋଧତ
ି
କରୁଥଲେ
ି
।
ମାତ୍ର ଆଠ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ
ଗୀତ ଗାଇଥଲେ
ି
ଏବଂ ମାତ୍ର 10 ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ
ଆଲବମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ଥଲ
ି ା । 10 ବର୍ଷର ବାଳିକା ଭାବେ
ମଦୁ ରାଇର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ କୃତି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ସେ
ତାଙ୍କ ସୁପ୍ରସି ଦ୍ଧ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ ବୀଣା

ବଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି । ଆକର୍ଷଣୀୟ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର,
କଠିନ ପରି ଶ୍ରମ, କଠ�ୋର ଅନୁ ଶାସନ, ଚରି ତ୍ର, ବିନମ୍ରତା
ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖବ
ି ାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 17
ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ୟନ୍ୟା ଗାୟି କାରେ ପରି ଣତ କରି ଥଲ
ି ା।
ସେ କେବଳ ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗାୟି କା ନଥଲେ
ି , ସେ ମଧ୍ୟ
ଜଣେ ମହାନ ଅଭି ନେତ୍ରୀ ଥଲେ
ି
ଯି ଏକି ରୁପେଲି ପରଦାରେ
ମୀରାବାଇ ଓ ଶକୁନ୍ତଳା ଭୂମି କାରେ ଅଭି ନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ
ହୃ ଦୟ ଜିଣପ
ି ାରି ଥଲେ
ି
। ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ
1998ରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରି କ ସମ୍ମାନ ଭାରତ
ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜନ ୍ମ
ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସରକାର ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତ ି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଏକ ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଜାରି କରି ଥଲେ
ି
।
ସଙ୍ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥଲ
ି ା କିନ୍ତୁ ଦେଶର
ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗଦାନ
କରି ଥଲେ
ି । ସଙ୍ଗୀତରୁ ହେଉଥବ
ି ା ଆୟର କିଛି ପରି ମାଣ
ସେ କସ୍ତୁ ରବା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକୀ ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଥଲେ
ି ।
ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ
ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଗୀତ ଗାଇଥଲେ
ି
ଏବଂ ପ୍ରଥମ
ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭାବେ 1974ରେ ଜନସେବା ଲାଗି
ରମଣ ମାଗାସେସେ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରି ଥଲେ
ି । ମି ଳିତ
ଜାତିସଂଘ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଏଡିନବର୍ଗ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ
ଫେଷ୍ଟି ଭାଲ ଏବଂ ରାଣୀ ଏଲି ଜାବେଥ-ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଲଣ୍ଡନର ରୟାଲ ଆଲବର୍ଟ ହଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଥଲେ
ି
।
ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାମି ଲ, ତେଲୁ ଗୁ, କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ
ମୀରା ଭଜନ ଗାଉଥଲେ
ି
।

ସେ
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ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ

ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ
ଭି ନ୍ନକ୍ଷମ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲ�ୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା
ନିଜେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇ ଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର
କରି ଆସୁଥଲେ
ି । ତେବେ ବିଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ସରକାର ଦେଶରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର
ସୁବିଧା ଦେବା ସକାଶେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
କରି ଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଦେଶର 2.68 କ�ୋଟି
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜନ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରି ପାରି ବେ।

ତେ

ଣୁ ମୁ ଁ ଭାବିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ‘ବିକଳାଙ୍ଗ’
ପରି ବର୍ତ୍ତେ ‘ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ’ ଭାବେ କାହିକିଁ ସମ୍ବୋଧନ
କରାନଯିବ। ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା
ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ�ୋଟିଏ କିମ ୍ବା ଅଧ ିକ ଏପରି ଅଙ୍ଗ ଅଛି
ଯେଉଥଁ ିରେ ଦ�ୈବକ
ି ପ୍ରବାହ ରହିଛି। ଏହି ନାମ ମ�ୋର ପସନ୍ଦ।
ମ�ୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆମେ ‘ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ’ ଶବ୍ଦ ଉପଯ�ୋଗ
କରି ବାକୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରି ଣତ କରି ବା ଏବଂ ଏହାକୁ
ଲ�ୋକପ୍ରିୟ କରି ପାରି ବା ନାହି ଁ କାହିକିଁ ? ମୁ ଁ ଆଶା କରୁଛି
ଆପଣମାନେ ମ�ୋ କଥାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ।”
ସମାଜର ମାନସି କ ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇବା ଏବଂ ସୁଗମ୍ୟ
ଭାରତ ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ଦିଗରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦେଇଥ ିବା ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଜି
ନୂ ତନ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ପାଲଟିଛି। ଯାହାର ଉଦାହରଣ
ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁରାଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁ ଥ ିବା
ସଲମାନ। ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସଲମାନ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି। ସଲମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଚଳିତ
ବର୍ଷ ମନ କୀ ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ିଲେ।
ସଲମାନଙ୍କ ପାଦ ତାଙ୍କୁ ସହଯ�ୋଗ କରୁନାହି।ଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ
ସହିତ 30 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ଗାରେ
ଁ ଚପଲ ଓ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ
ତିଆରି କରି ବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଭଲ
ପରି ଣାମ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସଲମାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଲାଭଜନକ
ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ 100ରୁ ଅଧ ିକ
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ତାଲି ମ ଦେବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛି।
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ସଲମାନ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ ଯ�ୋଗୁ ଆଜି ସଲମାନଙ୍କ
ଭଳି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଲାଗି ଏକାଧ ିକ
ସୁଯ�ୋଗ ମିଳପ
ି ାରି ଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ
ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର 3, 2015ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିବା
ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ ଜରି ଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଦେଶର
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ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ସୁଗମତା
ସହିତ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯ�ୋଗ ମିଳପ
ି ାରି ବ।
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଥ ିବା ପୂର୍ବ ଧାରଣା ଏବେ ଅତୀତ
ହ�ୋଇସାରି ଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କର୍ମୀ ଏବଂ ଆମେରି କୀୟ କବି ରବର୍ଟ
ହେସ୍ନେଲଙ୍କ ଉକ୍ତି-“ମୁ ଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଟେ, ଏହା ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଏହାର
ଅର୍ଥ କେବଳ ଏୟା ଯେ ମ�ୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ
ଠାରୁ ଭି ନ୍ନ ମାର୍ଗ ଚୟନ କରି ବାକୁ ପଡ଼ିବ”। ଏହି ଅଭି ଯାନ ମିଳତ
ି
ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ(ଏସଡିଜ)ି ର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ।
ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ କ�ୋଠା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିମାନ
ବନ୍ଦର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ୱେବସାଇଟର ଉପଯ�ୋଗ
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସହଜ କରି ବା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାରର ସମାବେଶୀ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ।

3

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ
ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ ଅଭି ଯାନର
ପରି ବେଶ ସୁଗମତା
ଉପଲବ୍ଧି

ଲକ୍ଷ୍ୟ
50ଟି ସହରରେ 25-30ଟି
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ
ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଅଡିଟ କରି ବା
ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସୁଗମ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ
ପରି ଣତ କରି ବା।

l 16,662 ଚିହ୍ନଟ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଅଡିଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଏବଂ ରି ପ�ୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇସାରି ଛି।
l 1,152 ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଇ ଁ 443.63 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର
l ଅଡିଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ସୁଗମ୍ୟ ଅଡିଟ ପାଇ ଁ
28.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ପରି ବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଗମ୍ୟତା

l

ସୁଗମ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଂଶ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
ଲକ୍ଷ୍ୟ

ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଘର�ୋଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସୁଗମ୍ୟତା ଅଡିଟ ଏବଂ
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଗମ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପରି ବର୍ତ୍ତିତ କରି ବା।
ଉପଲବ୍ଧି
ପ୍ରାଧୀକରଣ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁ କ ପ୍ରକାଶ କରି ଛି।
l ଦେଶର ସମସ୍ତ 35ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଘର�ୋଇ ବିମାନ
l ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଆଧାର କରି ମଡେଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର
ବନ୍ଦରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ସୁଗମ କରି ବା
ଡିଜାଇନ କରାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାରା
l କମ ଯାତାୟାତ କ୍ଷମତା ଥ ିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧାମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ
ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରି ବ।
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର
ସ ୁଗମ୍ୟ ରେଳଷ୍ଟେସନ ଅଂଶ ବୃ ଦ୍ଧି
ଦେଶରେ ଏ1, ଏ ଏବଂ ବି ବର୍ଗର ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଗମ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ପାଖାପାଖ ି 50 ପ୍ରତିଶତ ରେଳଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଗମ ରେଳ
ଷ୍ଟେସନରେ ପରି ଣତ କରାଯାଇଛି ।

ଉପଲବ୍ଧି
l 709ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁବିଧା ଏବଂ 603ଟି ଷ୍ଟେସନରେ
ସ୍ଥାୟୀ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
l ଟ୍ରେନଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅନୁ କଳ
ୂ କରି ବା ଲାଗି ଭାରତୀୟ
ରେଳବାଇ ନିକଟରେ 3400 ସୁଗମ୍ୟ କ�ୋଚ-ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କ�ୋଚ
ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି (ଆଇସିଏଫ) ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛ।ି ଆସନ୍ତା ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
498 ନୂ ଆ କ�ୋଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
l 250ଟି ଷ୍ଟେସନରେ 521ଟି ଲି ଫ୍ଟ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି। 226ଟି
ଷ୍ଟେସନରେ 705ଟି ଏସ୍କେଲେଟର ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି।

ସ ୁଗମ୍ୟ ଗଣପରି ବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି
ଲକ୍ଷ୍ୟ: ସରକାରୀ ମାଲି କାନାରେ ଥ ିବା 50 ପ୍ରତିଶତ
ବାହନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଗମ ବାହନରେ ପରି ବର୍ତ୍ତିତ କରି ବା
ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଉପଲବ୍ଧି: ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା, 1,13,397 ଟି ବସ ମଧ୍ୟରୁ
ଅତିକମରେ 7,131 ବସରେ ହୁ ଇଲ ଚେୟାର
ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି। ମ�ୋଟ 24,754 ବସ ଆଂଶିକ
ସୁଗମ ହ�ୋଇପାରି ଛି।
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ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ

ସୂଚନା ଓ ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଗମତା

ଲକ୍ଷ୍ୟ: କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମ�ୋଟ ୱେବସାଇଟ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ 50 ପ୍ରତିଶତକୁ
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନଙ୍କ ଲାଗି ସୁଗମ୍ୟ କରି ବ ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯ�ୋଗ କରି ପାରି ବେ।

ଉପଲବ୍ଧି
l 917ଟି ୱେବସାଇଟକୁ ସୁଗମ୍ୟ କରି ବା ଲାଗି 26 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ଅଧିକ ଅର୍ଥରାଶି ମଞ୍ଜୁର ହ�ୋଇଛି, ଯେଉଥିଁ ରୁ 15.52 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇସାରି ଛି।
l ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା 591ଟି ୱେବସାଇଟକୁ ସୁଗମ୍ୟ
କରାଯାଇସାରି ଛି ଯେଉଥିଁ ରୁ 419ଟି ୱେବସାଇଟ ସେବାରେ
ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରି ଛି।
l କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର 100 ୱେବସାଇଟ ମଧ୍ୟରୁ
95ଟି ୱେବସାଇଟକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୁଗମ୍ୟ କରାଯାଇସାରି ଛି।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଥିବା
ଅନ୍ୟ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ

l 1992ରୁ
2014
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ
ମାନଙ୍କୁ
ସହାୟତା
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ସକାଶେ 56ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ
ନିଆଯାଇଥିଲା ବିଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 9 ହଜାରରୁ ଅଧିକ
ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
l ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆୟ�ୋଜିତ 10ଟି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗି ନିଜ ଗି ନିଜ୍ ବୁ କ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସରେ

ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରି ବା ଦିଗରେ ଏହା ନିଜର ଯ�ୋଜନା ଓ
ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଛି।
କେଉମାନେ
ଁ
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ?
ଦୃ ଶ୍ୟ, ଶ୍ରାବ୍ୟ, କଥନ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅକ୍ଷମତା, ମାନସି କ
ଅକ୍ଷମତା, ମାନସି କ ଅସୁସ୍ଥତା, ଏକାଧ ିକ ଅକ୍ଷମତା କିମ ୍ବା ଅନ୍ୟ
କ�ୌଣସି ଅକ୍ଷମତା। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁ ଯାୟୀ, ଭାରତରେ
2.68 କ�ୋଟି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜନ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପରି ମାଣ ମ�ୋଟ
ଜନସଂଖ୍ୟାର 2.21 ପ୍ରତିଶତ।
ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ ଅଭି ଯାନର ଆବଶ୍ୟକତା
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧକା
ି ର ପ୍ରଦାନ କରି ବା ଲାଗି
ଦେଶରେ ଆଇନ ଥଲେ
ି
ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଗତ ବାସ୍ତବତା ଭି ନ୍ନ
ଥଲ
ି ା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁଗମତା ପ୍ରଦାନ
କରି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ ଅଭି ଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥଲ
ି ା। ଏଥରେ
ି
ଭ�ୌତିକ ଏବଂ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ
ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ର ବିକାଶ ସାମି ଲ ରହିଛି।
12
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ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।

l ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସମୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 16,500 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥଲ
ି ା, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ
14,500 ପଦବୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ
କରାଯାଇଥିଲା।
l ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ନିଯକ୍
ୁ ତି ଲାଗି ବିଶେଷ ଅଭି ଯାନ ସହିତ ସଂରକ୍ଷଣ
କ�ୋଟାକୁ 3ରୁ 4 ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।।
l ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷଠା୍ ନଗୁଡ଼ିକରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇ ଁ ସଂରକ୍ଷଣକୁ
ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
l 6-18 ବର୍ଷର ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପି ଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
l ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରି ବା ଲାଗି , ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା
ଦୁ ଇ ଲକ୍ଷ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲି ମ
ଦିଆଯାଇସାରି ଛି। 2022 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 25 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା
ପାଇ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
l ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲି ମ କେନ୍ଦ୍ର
ପ୍ରତିଷଠା୍ । ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ,ଁ 6000 ଶବ୍ଦ
ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏକ ଶବ୍ଦକ�ୋଷ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି।
l ଜାତୀୟ ସୁଗମ୍ୟ ପାଠାଗାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର,
ପତ୍ରିକା ଓ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ କରି ଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 2015ରେ କହିଥଲେ
ି , “ଆମେ
ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଲ�ୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହ�ୋଇଥାଉ
ଆମ ଆଖକ
ି ୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରି କ ଅକ୍ଷମତା
ଦେଖାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ
କିଛି ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି ।” ଏବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ
ଲ�ୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ
କରୁଛନ୍ତି , ଏଥର
ି ୁ ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ ଅଭି ଯାନର ସଫଳତା
ଅନୁ ମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ
ବଦଳାଇବା ଲାଗି ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଛନ୍ତି , ଏବେ
ଦାୟି ତ୍ୱ ସମାଜ ଓ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର।
ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ଁ ଦୟାକରି www.accessibileindi.
ଏବଂ www.disabilityaffairs. ଦେଖନ୍ତୁ।

ଭାରତ-ଆମେରି କା 2+2 ଆଲ�ୋଚନା ନିରାପତ୍ତା

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁବିଇସିଏ (ବେକା)
ଭାରତ ଓ ଆମେରି କା ମଧ୍ୟରେ
2+2 ଆଲ�ୋଚନା କାଳରେ
ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ‘ବେକା’ ଚୁ କ୍ତି ବିଶେଷ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଥ ିସହିତ ମ�ୋଟ
4ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଦୁ ଇଦେଶ ରଣକ�ୌଶଳାତ୍ମକ
ସଂପର୍କ ସଂପ୍ରସାରି ତ କରି ବା ପାଇ ଁ
ରାଜିନାମାରେ ଉପନୀତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁ ଷଠିତ୍ ଭାରତ-ଆମେରି କା 2+2 ଆଲ�ୋଚନା
ଅବସରରେ ଭୂ -ସ୍ଥାନକ
ି ବା ଜିଓ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ରାଜିନାମା ଦୁ ଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରଣକ�ୌଶଳାତ୍ମକ ଓ ଅତିଜରୁ ରୀ
ସଂପର୍କକୁ ସଂପ୍ରସାରି ତ କରି ବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଭୂ -ସ୍ଥାନକ
ି ସହଯ�ୋଗ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ମ�ୌଳିକ ତଥ୍ୟର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ସହଯ�ୋଗ ରାଜିନାମା,
ସଂକ୍ଷେପରେ ବିଇସିଏ (ବେକା) ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ବିଁ ଶେଷ ମହତ୍ୱ ରଖେ।
ବିଇସିଏ (ବେକା) ଚୁ କ୍ତି ଫଳରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରି କା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯ�ୋଗ ନିମନ୍ତେ ଭୂ -ସ୍ଥାନକ
ି ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରି ବେ।
ପରି ବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧାବମାନ ଭାରତ ଏହି ଚୁ କ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି
ଭାରତ-ଆମେରି କା ସହଯ�ୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ
କରି ଛ।ି 2020 ଅକ୍ଟୋବର 27ରେ ତୃ ତୀୟ 2+2 ଆଲ�ୋଚନା ଅବସରରେ
ଏହି ଚୁ କ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଦୁ ଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ପ
ୱି ାକ୍ଷିକ
ସାମରି କ ସହଯ�ୋଗ ଅଧିକ ନିବଡ
ି ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ
ରଣକ�ୌଶଳାତ୍ମକ ବିଷୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ କରି ବେ।
କ�ୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉ ଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସେଥିରେ
ଏହି ଚୁ କ୍ତି ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ । ବିଇସିଏ
(ବେକା) ପୂର୍ବରୁ ଆମେରି କା ସହ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଚୁ କ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଥିଲା ।
ସେଗୁଡକ
ି ହେଲା- 2002ର ଜିସ�ୋମିଆ, 2016ର ଲେମ�ୋଆ, 2018ର
କମ୍କାଶା । ଏହିସବୁ ଚୁ କ୍ତି ଗଡୁ କ
ି ଆମେରି କା ଭାରତକୁ ସାମରି କ ସହଯ�ୋଗ
ଓ ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଲେମ�ୋଆ ଚୁ କ୍ତି
ବା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମେମ�ୋରେଣ୍ଡମ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଧ୍ୟମରେ ଦୁ ଇଦେଶ
ସାମରି କ ଉପକରଣ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରି ବାକୁ ଚୁ କ୍ତି ବଦ୍ଧ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ସେହିଭଳି କମ୍କାଶା ବା କମୟୁ୍ ନିକେସନ କମ୍ପାଟିବଲ
ି ି ଟି ଏଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରି ଟି
ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟି ସାମରି କ ଓ ନିରାପତ୍ତା ତଥ୍ୟ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ଜିସ�ୋମିଆ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2002ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଥିଲା । ଏହା ସାଧାରଣ
ନିରାପତ୍ତା ଓ ସାମରି କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ରାଜିନାମା । ଏଥିରେ
ସାମରି କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଟେକ୍ୋନ ଲଜି ସହଯ�ୋଗ ଅଗ୍ରାଧକା
ି ର ପାଇଥିଲା।
ସଂକ୍ଷେପରେ ବିଇସିଏ (ବେକା) ଚୁ କ୍ତି ଦୁଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରି କ ଓ ଉଚ୍ଚ
ଟେକ୍ୋନ ଲଜି ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସହଯ�ୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁ ରି ନିବଡ
ି କରି ବ।

2+2 କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ‘ବେକା’ କ’ଣ ?

l ଆମେରି କାର ବ�ୈଦେଶିକ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭାରତର
ବ�ୈଦେଶିକ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହେଉଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା 2+2 ଡାଏଲଗ ଭାବରେ ପରି ଚତ
ି ।
l ‘ବେକା’ ରାଜିନାମା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଆମେରି କା
ଜିଓସ୍ପେଶିଆଲ ଡାଟାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସୁବିଧା ପାଇବେ ।
ଏଥ ିମଧ୍ୟରେ ମାନଚିତ୍ର, ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ମହାକାଶୀୟ ଚାର୍ଟ ଏବଂ
ଚିତ୍ରାବଳୀ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ଯ�ୋଗାଇଦେବେ ।
l ଏହି ଡାଟା ଭାରତକୁ ତାହାର ଦୂ ରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିମ ୍ବା ଡ୍ରୋନର
ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ କ୍ଷମତା ବଢାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏହା
ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର କିମି ଦୂ ରରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନର
ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ କ୍ଷମତା ଅବ୍ୟର୍ଥ ରହିବ ।

ଅନ୍ୟ 3ଟି ଚୁ କ୍ତି

l ଜିସ�ୋମିଆ- 2002ରେ ଦୁ ଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସାମରି କ
ସୂଚନା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଜେନେରାଲ ସିକ୍ୟୁରି ଟି ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ
ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଜିସ�ୋମିଆ ଚୁ କ୍ତି ଫଳରେ ଦୁ ଇଦେଶ ସାମରି କ ଟେକ୍ୋନ ଲଜି
ସହଯ�ୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହ�ୋଇଥିଲେ ।
l ଲେମ�ୋଆ- ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମେମ�ୋରେଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍  ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ସାମରି କ
ଉପକରଣ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଚୁ କ୍ତିନାମା (ଲେମ�ୋଆ) 2016ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଥିଲା
। ଏହି ଚୁ କ୍ତି ଫଳରେ ଦୁ ଇଦେଶ ପରସ୍ପରର ସାମରି କ ଘାଟି ଏବଂ ରଣକ�ୌଶଳାତ୍ମକ
ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ପରି ଦର୍ଶନ ଓ ବ୍ୟବହାର କରି ବାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ।
l କମ୍କାଶା- କମ୍ୟୁନିକେସନ କମ୍ପାଟିବଲ
ି ି ଟି ବା ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଅନୁ କଳ
ୂ ତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା
ରାଜିନାମା (କମ୍ୟୁନିକେସନ କମ୍ପାଟିବଲ
ି ି ଟି ଏଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରି ଟି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ) 2018ରେ
ଦୁ ଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଉପସ୍ଥିତି ସୁଗମ ହ�ୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ
ଆମେରି କାର ମ�ୌଳିକ ସାମରି କ ମଞ୍ଚଗୁଡକି ୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଛି ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଭାଗି ଦାରୀ
ଆମେରି କା ଓ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତଥା ବ�ୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ (2+2) ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଦୁଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ଦୃଢ, ସ୍ଥିତସ୍ି ଥାପକ, ବହୁ ମଖୁ ୀ,
ବୃହତ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭାଗିଦାରୀ (ଏମ୍ଡପ
ି ି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଗମ ହେବ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ
ହେବେ । ଦୁଇଦେଶ ଏହି ଅଂଶୀଦାରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଛନ୍ତି । ଏବେ ରହିଥବି ା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଏହି ନୂ ଆ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଗଢି
ତ�ୋଳିବେ । ଦୁଇପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ଯୁଗ ୍ମ ସେନା ଏବଂ ସେନା-ସେନା ସ୍ତରରେ ଦ୍ପ
ୱି ାକ୍ଷିକ ସହଯ�ୋଗ ଓ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରୁ ରହିଛି ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 13

ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନଔଷଧୀ ପ୍ରକଳ୍ପ

ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ସୁ
ଁ ଲଭ
ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ
କର୍କଟ ର�ୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ
ବ୍ୟବହୃ ତ ହେଉଥ ିବା
ଜେମ୍ସସି ଟାବାଇନ
ଔଷଧର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ
6412 ଟଙ୍କା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାରତୀୟ ଜନଔଷଧୀ
କେନ୍ଦ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକା
ଔଷଧକୁ ଜଣେ ମାତ୍ର 631
ଟଙ୍କାରେ କିଣପ
ି ାରି ବେ।
ବଜାରରେ ମି ଳୁଥ ିବା
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଔଷଧ
ତୁ ଳନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ଜେନେରି କ ଔଷଧ
ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ମୂଲ୍ୟରେ
ଦେଶର 6634 ଜନଔଷଧୀ
କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ
ହେଉଛି।

ବି

ଜୀବନର ସଫଳତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଭି ତ୍ତି
ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ପରି ବାର,
ସମାଜ କିମ ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେ ହେଉନା
କାହିକିଁ ସବୁ ରି ବିକାଶର ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର 2014ରେ ପ୍ରକାଶିତ ରି ପ�ୋର୍ଟ
ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ଭାରତର 6.3
ନିୟୁତ ଜନତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧ ି ଓ ଅସୁସ୍ଥତାର
ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ବିପଳ
ୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ
ସୀମାରେଖା ତଳକୁ ଠେଲି ହ�ୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ
ଦାମୀ ଔଷଧର ବ�ୋଝ ହ୍ରାସ କରି ବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନଔଷଧୀ
ପ୍ରକଳ୍ପ (ପି ଏମ୍ବିଜେପି ) 2015 ଜୁଲାଇ ପହିଲାରେ ଆରମ୍ଭ
କରି ଥଲେ
ି
। ଏହା ପରେ 2015 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରେ
ଦେଶରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।
ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥଲ
ି ା ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ
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ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା । ଏବେ ଦେଶରେ
6634 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ
ଏସବୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଔଷଧପତ୍ର
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଏହିସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ
1250 ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଏବଂ 204 ପ୍ରକାରର ସର୍ଜିକାଲ
ଉପକରଣ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମି ଳୁଛି । ଏସବୁ ଔଷଧପତ୍ର ଓ
ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ୍ବଜାର ଦରଠାରୁ 50ରୁ 90 ଶତାଂଶ କମ୍।
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିବା ନୀତି ଏବଂ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ‘ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ସମୃଦ୍ଧି’ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଖ�ୋଲି ବା ପାଇ ଁସର୍ତ୍ତାବଳୀ
ଯେକ�ୌଣସି ବେକାର ଫାର୍ମାସି ଷ୍ଟ, ଡାକ୍ତର, ପଞ୍ଜିକୃତ ମେଡିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର, ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଏନ୍ ଜିଓ, ଘର�ୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ସ�ୋସାଇଟି,
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ କିମ ୍ବା ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଖ�ୋଲି ବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ । ଏହି କେନ୍ଦ୍ର
ଖ�ୋଲି ବା ପାଇ ଁ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଲାଇସେନ୍ସ ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ହାସଲ କରି ବାକୁ ପଡିବ । ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ�ୋକାନ ଘରର
କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 120 ବର୍ଗଫୁ ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । 2024 ସୁଦ୍ଧା ସରକାର 10 ହଜାର ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଖ�ୋଲି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖଛ
ି ନ୍ତି।
ଅନ୍ ଲାଇନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇ ଁ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ: http://janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx

2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କଥ�ୋପକଥନ

ପ୍ରତିଦନ
ି 2.5ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ଦେଶର
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥ ିବା ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ
ଔଷଧ କିଣଛ
ୁ ନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଔଷଧୀ
କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତିକମ୍ରେ 4ଜଣ ଲ�ୋକ
କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ
25ରୁ 30 ହଜାର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ
ନିଯକ୍
ୁ ତି ମିଳଛ
ି ି । ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପରି ବାରକୁ
ଏଥ ିରେ ମିଶାଇବା ତାହାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ
ହେଉଥ ିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1.25 ଲକ୍ଷ ହେବ ।

ହିତାଧିକାରୀ-1: ଅଶ�ୋକ କୁମାର ବେଟଲା, ଗୁଆହାଟୀ, ଆସାମ
ମ�ୋତେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ । ମୁ ଁ ଡାଇବେଟିସ,୍ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ
ହୃ ଦ୍ର�ୋଗରେ ପୀଡିତ । ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ତଳେ ମ�ୋର ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର
ହ�ୋଇଥ ିଲା । ତାପରଠାରୁ ମ�ୋତେ ନିୟମି ତଭାବେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ
ପଡୁ ଛି । ଗତ 10ମାସ ଧରି ମୁ ଁକ୍ରମାଗତଭାବେ ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ
ଔଷଧ କିଣଛ
ୁ ି । ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଔଷଧ କିଣବ
ି ା ପରେ ପ୍ରତି
ମାସରେ ମୁ ଁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 2500 ଟଙ୍କା ଔଷଧପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ
ବଞ୍ଚାଇପାରୁଛି । ଏହି ବଳକା ଅର୍ଥକୁ ମୁ ଁ ମ�ୋର ନାତୁ ଣୀର ସୁକନ୍ୟା
ସମୃଦ୍ଧି ଯ�ୋଜନା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରୁଛି ।

ମନସୁଖଲାଲ ମାଣ୍ଡଭି ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ରସାୟନ ଓ ସାର
ବିଭାଗ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି
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ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯ�ୋଗାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ଆଗ୍ରହ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ବା
ପାଇ ଅଭି
ଁ ଯାନର ବାଟ ଖ�ୋଲି ଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2008ର
ଜନଔଷଧୀ ଯ�ୋଜନାର ନାମକରଣକୁ ବଦଳାଇ ଏହାକୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନଔଷଧୀ ପରି ଯ�ୋଜନା ନାମରେ
ନାମି ତ କରି ଥ ିଲେ । ଏଥ ିପାଇ ଁ ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମା ପି ଏସ୍ୟୁ
ବ୍ ୟୁର�ୋ (ବିପିପିଆଇ)କୁ ଏହାର ନ�ୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି କରାଯାଇ
ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରି ତା ଦାୟି ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏ ସଂପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ବା
ପାଇ ଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 7କୁ ଜନଔଷଧୀ ଦିବସଭାବେ ପାଳନ

ହିତାଧିକାରୀ-2: ଦୀପା ଶାହା, ଡେରାଡୁ ନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ
ମ�ୋର ବୟସ 65 ବର୍ଷ । 2011ରୁ ମୁ ଁ ପକ୍ଷାଘାତରେ
ଆକ୍ରାନ୍ତ । ସେବେଠାରୁ ମ�ୋତେ ନିୟମି ତ ଔଷଧ କିଣବ
ି ାକୁ
ପଡୁ ଛି । 2015ରୁ ମୁ ଁଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଔଷଧ ନିୟମି ତ
କିଣି ଆସୁଛି । ମ�ୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ.... ସାର୍, ପୂର୍ବ
ତୁ ଳନାରେ ଔଷଧ ବାବଦ ଆମର ମାସି କ ଖର୍ଚ୍ଚ 3 ହଜାର
ଟଙ୍କା କମି ଛି । ମ�ୋ ଅଭି ଜ୍ଞତା କହୁ ଛି ଯେ ଏସବୁ ଔଷଧ
କେବଳ ଶସ୍ତା ନୁ ହେ, ଁ ମାନ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ।

କରି ବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥ ିଲା ।
ଏହି ଯ�ୋଜନାଟି ବିପଳ
ୁ ସଫଳତା ଲାଭ କରି ଛି ।
2014 ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 99ଟି ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର
ଥ ିବାବେଳେ ମାତ୍ର 7 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧପତ୍ର ବାର୍ଷିକ
ବିକ୍ରି ହେଉଥ ିଲା । ଏବେ ଦେଶରେ 6643ଟି ଜନଔଷଧୀ
କେନ୍ଦ୍ର 732ଟି ଜିଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ
ଡାଇବେଟିସ,୍ ବିଭିନ୍ନ ହୃ ଦ୍ର�ୋଗ, କ୍ୟାନସର, ପେଟର�ୋଗ
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସୁଲଭ
ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ଏଥ ିରୁ ଏହି ଯ�ୋଜନାର
ସଫଳତା ଅନୁ ମେୟ ।
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ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧୀ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଏକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ
ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ 
ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ପରି ବେଶ
ଅନୁ କୂଳ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଗ�ୋଟା ପି ଛା ମାତ୍ର
1 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି । ଏହାର ନାମ
ରଖାଯାଇଛ ଜନଔଷଧୀ ସୁବିଧା ଅକ୍ସ�ୋବାୟ�ୋଡିଗ୍ରେଡେବୁ ଲ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ । 2018
ଜୁନ୍4 ତାରି ଖରୁ ଏହି ପ୍ୟାଡର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିଲା । 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରି ଖ
ସୁଦ୍ଧା 7 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ୟାଡ୍ 
ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ଗ�ୋଟା ପି ଛା 1 ଟଙ୍କା
ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ୟାଡ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାବେଳେ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଂପାନୀର ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଗ�ୋଟା
ପି ଛା 3ରୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନର ଔଷଧ
ଜନଔଷଧୀ ଯ�ୋଜନାର ହିତାଧକା
ି ରୀଙ୍କ ସହ କଥ�ୋପକଥନ
ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ
‘ଏସବୁ ଔଷଧର ମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ।’ ଏହିସବୁ ଔଷଧର ମାନ
ଉପଯୁକ୍ତଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଏବଂ ଲ୍ୟାବ୍ 
ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରାପ୍ତ ଔଷଧ
କଂପାନୀରୁ କିଣାଯାଉଛି । ଔଷଧ ମାନରେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର
କ�ୋହଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉନାହି ଁ । ଯଦି କ�ୌଣସି ଔଷଧ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତକାରୀଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ଅଭି ଯ�ୋଗ ଆସୁଛି ତାହାକୁ
ଅଧକ
ି ୃତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କଠ�ୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନର
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍  ଇଣ୍ଡିଆ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଔଷଧପତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସୁଲଭ କରି ବାକୁ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏସବୁ ଔଷଧର ଚାହିଦା ଏବେ ମଧ୍ୟ
ବିଦେଶରେ ବଢିବାରେ ଲାଗି ଲାଣି। ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି
ବ୍ୟତୀତ ସବୁ ବେଳେ ଜେନେରି କ୍ ମେଡିସିନ୍ ର�ୋଗୀମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଲେଖବ
ି ାକୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିୟମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
କରାଯାଇଛି।
ଦେଶରେ ଅଧକ
ି ରୁ ଅଧକ
ି ନୂ ଆ ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଖ�ୋଲି ବା
ଫଳରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମନି ଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଧକ
ି ରୁ ଅଧକ
ି ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ନି ଯକ୍
ୁ ତି ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ବିପିପିଆଇ ନି ମନ୍ତେ
ସରକାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏସବୁ
କେନ୍ଦ୍ର ଅଧକ
ି ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର
ସାର ଓ ରସାୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡି .ଭି . ସଦାନନ୍ଦ ଗ�ୌଡା 2020
ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଗତି
ସଂପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଛନ୍ତି । ଏ ସଂପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଆରମ୍ଭ କରି ବାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗୀୟ ନି ର୍ଦ୍ଶ
ଦେ
ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
16

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଠାବ ପାଇ ଁଆପ୍
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥ ିବା ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ ସହଜରେ ଠାବ
କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାର ଏକ ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛନ୍ତି । ଏଥ ିରେ
ଏହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଜନଔଷଧୀ ସୁଗମ ଆପ୍ । ଗୁଗଲ
୍
ମ୍ୟାପ୍ ଲି ଙ୍କରେ ସହଜରେ ଜଣେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜନଔଷଧୀ
କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଠାବ କରି ପାରି ବେ । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ କି
ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମି ଳିପାରୁଛି।
ଜନଔଷଧୀ ପରି ଯ�ୋଜନା 2200 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇଛି
ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ ଅନୁ ସାରେ ର�ୋଗୀଙ୍କ ପରି ବାର ଚିକତ୍
ି ସା
ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ 2200 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ
ଜନଔଷଧୀ ପରି ଯ�ୋଜନାକୁ ଯାଇଛି । ଏହି ପରି ଯ�ୋଜନାରେ
ପ୍ରାୟ 6200 କେନ୍ଦ୍ର ଦେଶର 700 ଜିଲାରେ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା
ଖ�ୋଲାଯାଇଛି । 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 433
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧପତ୍ର ବିକ୍ରି ହ�ୋଇଛି । ର�ୋଗୀମାନେ
ଖ�ୋଲା ବଜାରରୁ ଏସବୁ କିଣଥ
ି ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଳ
ୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ
କରି ବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା । ଏହି ଯ�ୋଜନା ଫଳରେ ସେମାନେ 2200
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ସଂଚୟ କରି ବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା 10 ହଜାର ନୂ ଆ
ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଖ�ୋଲି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁ
କେନ୍ଦ୍ରରେ 2000 ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଏବଂ 300 ସର୍ଜିକାଲ ଉପକରଣ
ରଖାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବରର
୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର
ଶେଷସୁଦ୍ଧା ଏହିସବୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଔଷଧପତ୍ର ବିକ୍ରି ପରି ମାଣ 358 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ�ୋଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ 600 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧପତ୍ର
ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଗତ
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ବିକ୍ରି ପରି ମାଣ ଥିଲା 433 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ।

କର�ୋନା ବିର�ୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମ

ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ
ପାଇ ଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ

ମେରା ଆପକା ସୁରକ୍ଷା କବଚ (ମାସ୍କ) ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଭାରତରେ ସକ୍ରିୟ କର�ୋନା
ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ଏହା 4.5 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଖସି ଛି

ବି

ଭି ନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେରା ଆପ୍କା
ସୁରକ୍ଷା କବଚ (ମାସ୍କ) ବା ମ�ୋର ଆପଣଙ୍କ
ସୁରକ୍ଷା କବଚର ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେଉ ଁଗୁରୁତ୍ୱ
ଆର�ୋପ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କର�ୋନା ବିର�ୋଧୀ
ଲଢେଇର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ । ଏହାଛଡା ନିରାପଦ
ଦୂ ରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟମିତ ହାତ ଧ�ୋଇବା ଆଦି
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ଉପରେ
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି । ଏସବୁ
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲ�ୋକେ ପାଳନ କରି ବା ଫଳରେ ଏବଂ
ସଚେତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ କ�ୋଭିଡ୍ବିର�ୋଧୀ
ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକାଧିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହ�ୋଇଛି।
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି
ର�ୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4.5 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ତଦନୁ ସାରେ ମ�ୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସକ୍ରିୟ
ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଅନୁ ପାତ 5.11 ଶତାଂଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଏଥିରୁ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ନିରନ୍ତର କମୁଥ ିବାର ସୂଚନା ମିଳଛ
ୁ ି । ବିଶ୍ୱର
ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି
ପାଉଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ଏହି ହାର କମିବା
ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ
ସଂକ୍ରମଣମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ହାର 93.52
ଶତାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
କର�ୋନା ପାଇ ଆୟୁ
ଁ
ର୍ବେଦ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କର�ୋନା
ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ
ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦୁ ଇଟି ଆୟୁର୍ବେଦ
ଅନୁ ଷଠା୍ ନକୁ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଛନ୍ତି ।
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗ�ୋଟିଏ ହେଲା ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗର
ସ୍ଥିତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ
(ଆଇଟିଆରଏ) ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନର
ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ । ପଞ୍ଚମ
ଆୟୁର୍ବେଦ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ନଭେମ୍ବର
13 ତାରି ଖରେ ଏହି ଦୁ ଇ ଅନୁ ଷଠା୍ ନକୁ ଲ�ୋକାର୍ପିତ
କରାଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ
ଭାରତର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନୀ ପରି ମାଣ
45 ଶତାଂଶ ବଢିଛି ।

ଯବ୍ ତକ ଦବାଇ ନହି, ତବ୍ ତକ୍ଢିଲାଇ ନହି

93.52 %

ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାର

ଦୁ ଇଗଜ
ଦୂ ରତ୍ୱ

ଏଯାଏ ଁ ମ�ୋଟ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା

12,65,42,907

1.47%
ମୃତ୍ୟୁହାର

Figures as on
November 18, 2020

ଲାବରେଟ�ୋରୀ ସରକାରୀ -1157| ଘର�ୋଇ - 956

ସୁସ୍ଥ ହ�ୋଇଥିବା ର�ୋଗୀ- 83,35,109
ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମି ତ
4,46,805

ମ�ୋଟ ର�ୋଗୀ
89,12,704

କର�ୋନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁନୂ ଆ ମେସିନ

ଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ଗବେଷଣା ପରି ଷଦ (ଆଇସି ଏମ୍ଆର) କର�ୋନା
ଟେଷ୍ଟ ପାଇ ଁ ଏକ ନୂ ଆ ମେସି ନକୁ ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ କରି ଛି । ଆଇଆଇଟି
ଖଡ୍ ଗପୁର ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହ�ୋଇଥିବା ଏହି ମେସି ନର ନାମ ରଖାଯାଇଛି
‘କ�ୋଭି ରା’ । ଏହାର ଦାମ କମ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ
ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ନେଇହେବ । କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ
ନିର୍ଭୁଲଭାବେ ଠାବ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛ।ି
ଏହାର ଦାମ ମାତ୍ର 5000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏଥିପାଇ ଯେଉ
ଁ
ଟେଷ୍ଟ
ଁ
କିଟ ୍ସ ବିକଶିତ
ହ�ୋଇଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 500 ଟଙ୍କା । ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା
ପରେ ଏହି ମେସି ନକୁ ଆଇସି ଏମ୍ଆର ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ସାର୍ଟିଫି କେଟ
ପ୍ରଦାନ କରି ଛି । ଏହା ସୁଲଭ ଓ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯ�ୋଗୀ । ଏକ
ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପରୀକ୍ଷାର ରି ପ�ୋର୍ଟ ର�ୋଗୀ ବା ତାଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ
ମ�ୋବାଇଲ ଫ�ୋନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସମର୍ଥ ।
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ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶର ସୁରକ୍ଷାରେ

ଶକ୍ତି ଶାଳୀ
ସଶସ୍ତ୍ରବାହିନୀ

ସୁରକ୍ଷିତ ରାଷ୍ଟ୍ର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ଦେଶର ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ
ରଖ ିବା ପାଇ ଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଏଥ ିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 7ଟି ଦେଶକୁ
ଛୁଇଥଁ ିବା 15000 କିମି ସ୍ଥଳ ସୀମାରେଖା ଓ 7500 କିମି ଲମ୍ବ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେଖା।
ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ସରକାର ଏକ ଦୃ ଢ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ନିର୍ମାଣ
କରି ଛନ୍ତି । ଏଥ ିସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସମସ୍ତ 3 ଅଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲଢୁ ଆ ଯୁଦ୍ଧ
ବିମାନ, ଘାତକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ବାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ସୁଦୃଢ
କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନର ଦର୍ଶନର ସେହି ଗ�ୋଟିଏ
ଉଚ୍ଚାରଣ- ‘ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ’ ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ପାଇଛି ।
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ଭା

ରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ ୍ଠ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ।
ଗତ କେଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା
ଏହାର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଗତି
ହାସଲ କରି ଛି । ଲଦାଖର ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା
ସ୍ଥିତ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଦୁ ଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ
ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉ କିମ ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୀମନ୍ତରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ
ଅନୁ ପ୍ରବେଶର ମୁହତ�ୋଡ
ଁ
ଜବାବ ଅଥବା ପାକିସ୍ତାନ
ଭି ତରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବର
ି ଉପରେ ବିମାନ
ଓ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ
ସେନା ନିଜର ଅସୀମ ବିକ୍ରମ, ବୀରତ୍ୱ, ସାହସିକତା
ଓ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଛି । ଡିସେମ୍ବର 4ରେ
ନ�ୌ-ଦିବସ ଓ ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ସଶସ୍ତ୍ରବାହିନୀ ଦିବସ
ଭାରତ ପାଳନ କରୁଥିବାବେଳେ ଆମ ଯବାନମାନେ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଥିବା ଆହ ୍ୱାନ,
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମରି କ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ପୂରଣ ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାକୁ ଆକଳନ
କରି ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ବାରମ୍ବାର ଆମ ସେନା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇଛି ଯେ
ଏହା 1962ର ମାନସିକତାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛି ଏବଂ
ଶାନ୍ତି ପାଇ ଁ ଏହାର ଅଙ୍ଗୀକାରକୁ ଏକ ଦୁ ର୍ବଳତାଭାବେ
ଗ୍ରହଣ କରି ବା ଠିକ୍ ନୁ ହେ ଁ । 2020 ଜୁଲାଇ 3ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦୃ ଢତାର ସହିତ
କହିଥ ିଲେ ଯେ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଛି
ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଆମ
ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କର ସାହସିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି
ସେ କହିଥ ିଲେ ଯେ, ‘ହଜାର ହଜାର ବରଧ
୍ଷ ରି ଅନେକ
ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ
ପ୍ରତିହତ କରି ଥ ିବା ସେହି ଭାରତ ଭୂମିର ଆପଣମାନେ
ହି ଁପ୍ରକୃତ ନାୟକ । ଏହା ହି ଁଆମର ପରି ଚୟ ।
ଆମେ ସେହି ଲ�ୋକ ଯିଏ ବଂଶୀଧାରୀ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ
ପୂଜା କରନ୍ତି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲ�ୋକ ଯେଉମାନେ
ଁ
ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ଆଦର୍ଶଭାବେ
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ଅନୁ ସରଣ କରି ଥାଉ।’
ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ହ�ୋଇଥିବା ଏହି ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ସହଜ ନ ଥିଲା । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ
ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରି ଏକ ଲଢୁ ଆ,
ଦୁ ର୍ଦ୍ଧଷ ବାହିନୀରେ ପରି ଣତ କରି ବା ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟାତୀତ ଥିଲା ।
ଏସବୁ କୁ ଠିକଠ
୍ ାକ୍ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷାବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କ
ମନ�ୋବଳକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥିଲା ।
ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ସଫଳ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏହି 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି ପ୍ରଗତି ସାଧିତ ହ�ୋଇଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ବାହିନୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରଣକ�ୌଶଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ତାହାର
ରୂପାୟନ ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସେମାନେ କେତେବେଳେ କେଉଠିଁ କି ପ୍ରକାର ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ
କରି ବେ ତାହା ବାଛିବାର ସୁଯ�ୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳଛ
ି ି।
ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଟେକ୍ୋନ ଲଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ଉପକରଣ କ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହର
ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଲଢୁ ଆ ଜେଟ୍  ବିମାନଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ
ଚାଲି ଛି । ବିଦେଶରୁ କିଣା ଯାଉଥିବା 101 ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ଉପକରଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରି ହାର କରି ବା ସହିତ ସେସବୁ ର
ବିକଳ୍ପ ଦେଶରେ ତିଆରି କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାର ଯେଉ ଁ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷଠା୍ ଓ
ସକ୍ରିୟତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ବନ୍ଧୁକଠାରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏମିତି
ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଆମଦାନୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରି ହାର
କରାଯାଉଛି ।
ଏକ ସମନତ
୍ୱି ୱାରରୁମ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ନୂ ଆ ୱାର
ଥିଏଟର ଏବଂ ନୂ ଆ ଯୁଗର ଲଢେଇ ପାଇ ଁ ନୂ ତନ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା
ଓ ଉପକରଣ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିପାଇ ଁ
ଟେକ୍ନ�ୋଲଜିରେ ନବସୃଜନ ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ପାଇଛି । ଭାରତର
ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଘୃଣ୍ୟ ପଡ�ୋଶୀ ନିରନ୍ତରଭାବେ
ଆତଙ୍କବାଦ ରପ୍ତାନୀ କରି ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରି ବାକୁ ଯେଉ ଁ
ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସୁଛି ଭାରତ ତାହାର ମୁହତ�ୋଡ
ଁ
ଜବାବ
ଦେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଦେଶର ରଣନୀତିରେ ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ
ସୂଚତ
ି ହେଉଛି ।
ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ପଡ�ୋଶୀର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ
ଉଦ୍ୟମକୁ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ ବିଫଳ କରି ଛନ୍ତି ।
ରାଜନ�ୈତକ
ି ନେତୃ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ
ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ
ଲଦାଖର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପରି ଦର୍ଶନ କରି ଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀ ଓ ଯବାନମାନଙ୍କର ମନ�ୋବଳ
କେବଳ ଉଚ୍ଚ ହ�ୋଇନାହି, ଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୀମା ସେପଟରେ ଥିବା
ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛି ।
ଜମୁ କଶ୍ମୀରଠାରୁ ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ
ସମୂହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି
ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷଠା୍ ନ
ଏକାଧିକବାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇଛି । ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛିଭାରତକୁ ଉସୁକାଇବାକୁ ସାହସ କରନାହି ଁ।
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2014 ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର
ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ନିହତ
ି ଦର୍ଶନ ହେଲା

ହର୍କାମ

ଦେଶକେ ନାମ୍’

l ପ୍ରତିରକ୍ଷାର 3 ବାହିନୀ- ସ୍ଥଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଓ ନ�ୌସେନା ମଧ୍ୟରେ
ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷଠାକ
୍ ୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାର
ଜଣେ ଚିଫ୍ ଅଫ୍  ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍  ବା ସି ଡିଏସ୍ ନିଯକ୍ତ
ୁ କରି ଛନ୍ତି ।
ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇପାରୁ ନ ଥିଲା।
ଜେନେରାଲ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୱତ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସି ଡିଏସ୍ଭାବେ
ନିଯକ୍ତ
ୁ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ ବା ରେଙ୍କଟି 4 ତାରକା ବିଶଷ୍ଟ
ି ।
l ସେବା ନିବୃତ୍ତ ଓ ସେବାରେ ଥ ିବା ସାମରି କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ
ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ସରକାର ଏକ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକ ନିର୍ମାଣ କରି ବା
ସହ 2019 ଫେବୃ ୟାରୀ 25ରେ ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଉଦ୍ ଘାଟିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକ ବା ୱାର ମେମ�ୋରି ଆଲର 16ଟି
ପ୍ରାଚୀରରେ 26 ହଜାର ଯବାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଯାଇଛି ।
l ସେନାର 3 ବାହିନୀରେ ମହିଳା ସ�ୈନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧ ିତ୍ୱର
ସୁଯ�ୋଗ ମି ଳିଛି ।
l ମହାକାଶରେ ଯେକ�ୌଣସି ଉପଗ୍ରହକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି
ଖସାଇଦେବାର ଦକ୍ଷତା ଭାରତ ହାସଲ କରି ଛି ।

ଁ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ମେକ୍ଇନ୍ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତି କରିବା ପାଇ ଉଦ୍ୟମ
l ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଘର�ୋଇ ବେପାରୀଙ୍କୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 52 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
କ୍ୟାପି ଟାଲ ବଜେଟକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ମି ଳିଛି ।
l 2018 ଫେବୃ ୟାରୀରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରି ଡର ସ୍ଥାପନ
ବିଷୟରେ ଘ�ୋଷଣା କରାଯି ବା ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମାଗ୍ରୀର
ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି । ଏହି ଦୁ ଇ କରି ଡର ଉତ୍ତର
ପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମି ଲନାଡୁ ରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏ
କ୍ଷେତ୍ରରେ 2025 ସୁଦ୍ଧା 35 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମାଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇଛି ।

ଧନୁ ଷ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ
ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ କମାଣ
l ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର
ଏବଂ ସ�ୈନିକଙ୍କ ପାଇ ଁ ବୁ ଲେଟ ପ୍ରୁଫ ଜ୍ୟାକେଟ ଭଳି
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ।
l ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ସବୁ ବାହିନୀ ଓ ବିଭାଗକୁ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ କରି ବା
ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ସରକାର ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ଛନ୍ତି ।

l ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ ଶିଳ୍ପ ଲାଇସେନ୍ସ
ପ୍ରଦାନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହ�ୋଇଛି । ଡିଆରଡିଓ ଏବଂ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗ ଜରି ଆରେ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର
ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନା ପାଇ ଁ ଘର�ୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ
ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗଡ
ୁ ିକ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲି ଛି । ଫ୍ ୟୁଚର
ଇନ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କମ୍ବାଟ ଭେଇକିଲ ବା ଏଫଆଇସି ଭି ପ୍ରକଳ୍ପ
ପାଇ ଁ ଆଗ୍ରହୀ ପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ।
l ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମି ଲ ହେବାକୁ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା
ନିମନ୍ତେ ଆଏଡେକ୍ସ ଆପ୍ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ।
l ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଭାରତ ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ
ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱରେ ପଞ୍ଚବିଂଶ (25) ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ।

45 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ତ୍ରୁଟି ସଂଶ�ୋଧିତ ହେଲା, ଏବେ ଗ�ୋଟିଏ ରାଙ୍କ ଗ�ୋଟିଏ ପେନସନ୍ !
l ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଗ�ୋଟିଏ ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ସମାନ
ପେନସନ ପାଇବେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସର ସମୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ
ନାହି ଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପଦରେ ଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଯଦି
1980ରେ ଅବସର ନେଇଥିବେ ସେ ଯେତିକି ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି
ଆଜି ଅବସର ନେଉଥିବା ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସେତିକି ପେନସନ ପାଇବେ।
l 1973ରେ ସରକାର ଗ�ୋଟିଏ ରାଙ୍କ ଗ�ୋଟିଏ ପେନସନ
ନୀତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଥ ିଲେ । ଏହାସହିତ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର
ବେସମାରି କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ ବଢାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ଫଳରେ ଯେଉମାନେ
ଁ
58 ବର୍ଷରେ ଅବସର ନେଲେ
ସେମାନଙ୍କ ପେନସନ ସାମରି କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ
30ରୁ 50 ଶତାଂଶ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ସ�ୈନକ
ି ମାନେ
ପେନସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ । 2009 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ
ସୁପ୍ରିମକ�ୋର୍ଟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇ ଁଗ�ୋଟିଏ ରେଙ୍କ ଗ�ୋଟିଏ
ପେନସନ ନୀତି ପ୍ରବର୍ନ
ତ୍ତ କରି ବାକୁ ରାୟ ଦେଲେ । ଏସବୁ
ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେବା ନିବୃତ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର

ଦାବି 45 ବର୍ଷ ଧରି ପୂରଣ ହ�ୋଇପାରି ନ ଥିଲା ।
l ପରି ଶେଷରେ 2015 ନଭେମ୍ବର 7ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରି ବା ସହିତ ଗ�ୋଟିଏ ରାଙ୍କ ଗ�ୋଟିଏ
ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଛଲ
ି ାଭାବେ 2014 ଜୁଲାଇ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କଲେ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 42,700 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବକେୟା
ପେନସନ ଏବଂ ଭତ୍ତା ପ୍ରାୟ 20,60,700 ପୂର୍ବତନ ସାମରି କ
କର୍ମଚାରୀ କିମ ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପରି ବାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
l ସହିଦ ହ�ୋଇଥ ିବା ସାମରି କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ବାର
ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବାର ଯେଉ ଁ ନୀତି ଥ ିଲା
ତାହାର ମି ଆଦକୁ 3 ମାସରୁ 1 ବର୍ଷକୁ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ପେନସନଭ�ୋଗୀ, ପୂର୍ବତନ ସାମରି କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କ ପରି ବାରବର୍ଗଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ କେତେକ
ବଛାବଛା ହସ୍ପିଟାଲର ତାଲି କା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି।
ଏହିସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀ,
କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ ୟୁଟାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍କି ମ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ ।
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ପ୍ରତିରକ୍ଷା

ସୀମାନ୍ତ ସଡ଼କ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ

ସୁରକ୍ଷା ସେତୁ
ନିର୍ମାଣ କରୁଛି

ସୀମାନ୍ତ ସଡ଼କ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ ବା ବିଆରଓ ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମାନ୍ତ
ଅଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।
ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ଆସାମ,
ରାଜସ୍ଥାନ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସି କ୍କିମ, ମି ଜ�ୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ତ୍ରିପର
ୁ ା
ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକ�ୋବର ଭଳି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସି ତ
ଅଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ଓ ସେତୁ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଆରଓର ବେଶ୍
ଭଲ ରେକର୍ଡ ରହିଛି ।
l ଏହି ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ 1960 ମେ 7ରେ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା 60 ହଜାର କିମିରୁ ଅଧ ିକ ରାସ୍ତା, 59,500 ମି ଟର
ଲମ୍ବର ଛ�ୋଟବଡ ବିଭିନ୍ନ ସେତୁ , 19ଟି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଏବଂ 3ଟି
ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ କରି ପାରି ଛି ।
l ବିଆରଓ ମଧ୍ୟ 22000 କିମି ଲମ୍ବ ସଡ଼କ, 24000 ମିଟର ଲମ୍ବର
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ , 5ଟି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଏବଂ 3ଟି ଟନେଲର
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟି ତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛି । ସଂପ୍ରତି 6000 କିମିର ସଡ଼କ,
2ଟି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ,୍ 2ଟି ଟନେଲ ଏବଂ 16000 ମିଟର ଲମ୍ବର ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଚାଲି ଛି ।
l ବିଆରଓ 2018-19 ତୁ ଳନାରେ 2019-20 ବର୍ଷରେ 30 ଶତାଂଶରୁ
ଅଧିକ ସଡ଼କ ଓ ସେତୁ ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛି।
l 2008ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ବିଆରଓ ରଣକ�ୌଶଳ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
3600 କିମି ଲମ୍ବ ସଡ଼କର ବିକାଶ କରି ଛି । 2014ରୁ 2020
ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା 4700 କିମି ଲମ୍ବ ସାମରି କ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରି ଥ ିଲା ।
l 2008ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ବିଆରଓ 7270 ସେତୁ ନିର୍ମାଣ
କରି ଥ ିବାବେଳେ 2014ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଏହା 14,953 ସେତୁ
ନିର୍ମାଣ କରି ବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛି ।
l ର�ୋହତଙ୍ଗ ପାସ୍ରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥ ିବା 9 କିମି ଲମ୍ବ ଅଟଳ
ଟନେଲ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି । ଏହି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ
2002ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥ ିଲା । ତେବେ 2014 ପରେ ଏହାର
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏବେ ଏହା ଗମନାଗମନ
ପାଇ ଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉନ୍କ୍ତ
ମୁ ହ�ୋଇଛି ।
l ଏଲ୍ ଏସି ନିକଟରେ ଥ ିବା ସାମରି କ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରବୁ କ୍ସାୟକ୍- ଦ�ୌଲତାବେଗ୍ ଓଲ୍ଡି ର�ୋଡ଼ ଏବେ ଗମନାଗମନ ପାଇ ଁ
ଉଦ୍ଘାଟିତ ହ�ୋଇଛି ।
l 2009ରୁ 2015 ମଧ୍ୟରେ ବିଆରଓର ବଜେଟ ଥ ିଲା 4 ହଜାର
କ�ୋଟି । 2017-18ରେ ଏହାକୁ 5400 କ�ୋଟି କୁ ବୃ ଦ୍ଧି
କରାଯାଇଥଲ
ି ା। 2018-19ରେ ଏହାକୁ ଆହୁ ରି ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇ
7000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥଲ
ି ା । ଏବେ 2019-20ରେ
ଏହି ବଜେଟ 8000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 2020-21
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ବିଆରଓ ନି ମନ୍ତେ 11000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ବଜେଟ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ଲାଭ କରି ଛି ।
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ସେନା: ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ସୀମାନ୍ତ
ଆହୱା୍ ନର ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ

l ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଏକ ରି ପ�ୋର୍ଟରେ 138 ଦେଶ
ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସ୍ଥାନ ଶକ୍ତିସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ
ଚତୁ ର୍ଥରେ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ 3.37
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ।
l ଅନ୍ୟତମ ଘାତକ ରାଇଫଲ ଭାବେ ପରି ଗଣିତ
ହେଉଥ ିବା ଏକେ-203 ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ
ଅମେଠିରେ ଉତ୍ପାଦତ
ି ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।ମେକ୍
ଇନ୍  ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁ ସାରେ ଧନୁ ଷ,୍ କେ-9
ବଜ୍ର, ସାରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏମ୍-777ଏ 2 ଅତିହାଲୁ କା
ହାୱିଜର କମାଣ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
l ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇ ବୁ
ଁ ଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍
ଜ୍ୟାକେଟର ଘ�ୋର ଅଭାବ ଥ ିଲା । ତୁ ରନ୍ତ ଘର�ୋଇ
କ୍ଷେତ୍ରରୁ 1.86 ଲକ୍ଷ ଏଭଳି ଜ୍ୟାକେଟ କିଣବ
ି ାକୁ
ସରକାର ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ କରି ଥ ିଲେ । ସେହିଭଳି
ଜରୁରି କାଳୀନ ଭି ତ୍ତିରେ ସେନା ପାଇ ଁ 25000 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗ�ୋଳାବାରୁଦ କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି ।
l ଜମୁ କଶ୍ମୀରର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ
ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଯବାନମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି । ସାଞ୍ଜୁଆ ଗାଡିରେ
ବାରୁଦ ସୁଡଙ୍ଗ ବିର�ୋଧୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥବ
ି ା ସୁରକ୍ଷା
ଗାଡି ହେପାଜତରେ ସ�ୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ
ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।

ପ୍ରତି ର କ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ
ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତି ଷ ଠା୍ ନ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ ବା ଡିଆରଡିଓର
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ‘ବଲସ୍ୟ ମୂଲମ୍ ବିଜ୍ଞାନମ୍’। ଏହି ସଂସ୍ କୃତ
ଉକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ମୂଳ । ସଂକଟ କାଳରେ
ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସଶକ୍ତ କରି ଥାଏ । ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ
ହ�ୋଇ ଡିଆରଡିଓ ନିରନ୍ତର ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ସଶକ୍ତ
କରି ବା ପାଇ ଉଦ୍ୟମ
ଁ
କରୁଛି । ଏହାର ସଫଳତାମାନ ହେଲା-

ବାୟୁ ସେନା: ଆକାଶର ଗ�ୌରବ

l ସରକାର 4.5 ପି ଢିର 36 ରାଫେଲ ଲଢୁ ଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ
କିଣବ
ି ାକୁ ବରାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଥ ିମଧ୍ୟରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
8ଟି ବାୟୁସେନାର ହସ୍ତଗତ ହ�ୋଇଛି । ଭାରତ-ରୁଷି ଆ
ସହଯ�ୋଗର ନିର୍ମି ତ ବ୍ରହ୍ମୋସ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠୁ ବିପଜ୍ଜନକ
କ୍ଷେପାଣାସ୍ତ୍ର ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନିତ । 2017 ଫେବୃ ୟାରୀରେ
ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି କ୍ଷେପାଣାସ୍ତ୍ରକୁ ସୁଖ�ୋଇ-30
ଏମ୍କେଆଇ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ।
l ମେକ୍ ଇନ୍  ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଶରେ ତିଆରି ହ�ୋଇଥ ିବା
ତେଜସ୍ ଲଢୁ ଆ ବିମାନର ଗ�ୋଟିଏ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ
ବାୟୁସେନାରେ ସାମି ଲ ହ�ୋଇଛି ।
l ଆପାଚି ଏଚ୍ -64 ଇ ହେଲି କପ୍ଟର 2019ରେ
ବାୟୁସେନାରେ ସାମି ଲ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏବେ ଅଧ ିକ
ଓଜନ ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ଚିନୁକ୍ ହେଲି କପ୍ଟର ମଧ୍ୟ
ବାୟୁସେନାରେ ସାମି ଲ ହ�ୋଇଛି । ଏବେ ବିଶ୍ୱର
ସର୍ବବୃ ହତ୍  କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଗ୍ଳୋବମାଷ୍ଟର ଭାରତୀୟ
ବାୟୁସେନାର ଅଂଶବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ।
l ରୁଷିଆରୁ 12ଟି ନୂ ଆ ସୁଖ�ୋଇ-30 ଏବଂ 21ଟି ନୂ ଆ ମିଗ-୍ 29
ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣବ
ି ା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ଛନ୍।ତି
ବାୟୁସେନାରେ ଥିବା ମିଗ-୍ 29 ଲଢୁ ଆ ବିମାନଗୁଡକ
ି ର
ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଯାଇଛି ।
l ଏସ୍-400 ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠୁ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ଏବଂ ସର୍ବାଧୁନିକ ବାୟୁ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା । ରୁଷ ତିଆରି ଏହି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ
ସି ଷ୍ଟମ କିଣବ
ି ା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି । ଆସନ୍ତାବର୍ଷ
ଏହା ଭାରତର ହସ୍ତଗତ ହେବ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7: ହାଇପର୍ସ�ୋନିକ୍ ଟେକ୍ନ�ୋଲଜି ଡେମ�ୋନେଷ୍ଟ୍ରେସନ
ଭେଇକିଲ (ଏଚ୍ ଏସ୍ଟଡ
ି ଭ
ି ି )ର ପରୀକ୍ଷା ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22: ଅଭ୍ୟାସର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ- ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେବୁ ଲ
ଏରି ଏଲ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଭେଦ କରି ବାରେ ଏହା ସଫଳ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23: ଲେଜର ଗାଇଡେଡ, ଆଣ୍ଟିଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର (ଏଟିଜଏ
ି ମ୍)ର ପରୀକ୍ଷଣ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23: 500 କିମି ଦୂ ରତ୍ୱରେ ଥ ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରି ବାକୁ
ପୃଥ ୍ୱୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30: ବ୍ରହ୍ମସ୍ ସର୍ଫେ ସ ଟୁ ସର୍ଫେ ସ ସୁପରସ�ୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଶୀ ବୁ ଷ୍ଟର ଓ ଏୟାର ଫ୍ରେମ ଲଗାଯାଇ ହ�ୋଇଥ ିବା
ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ।

ନ�ୌସେନା: ଦେଶର 7,500 କିମି ଲମ୍ବ
ସାମୁଦ୍କ
ରି ଉପକୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଛି

l ଆସନ୍ତା 8ରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନ�ୌବାହିନୀର ଶକ୍ତି 4ଗୁଣ
ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥ ିରେ
ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଓ ବୁ ଡାଜାହାଜ ଆଦିର ସଂଖ୍ୟା ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବାକୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
l ବିଶ୍ୱରେ ଅତି ମାରାତ୍ମକ ବିବେଚିତ ହେଉଥ ିବା 6ଟି ସ୍କର୍ପିନେ
ବୁ ଡାଜାହାଜ ମାଜଗାଓ ଁ ଡକ୍ୟାର୍ଡରେ ତିଆରି କରି ବା
ପ୍ରକି୍ରୟା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ।
l ଆଇଏନ୍ ଏସ୍ କାଳବରୀ, ଆଇଏନ୍ ଏସ୍ କରଞ୍ଜ,
ଆଇଏନ୍ ଏସ୍ ଖଣ୍ଡେରୀ ଏବଂ ଆଇଏନ୍ ଏସ୍ ୱଗି ର
ଇତିମଧ୍ୟରେ ନ�ୌବାହିନୀରେ ସାମି ଲ ହ�ୋଇଛି ।
l ସି ୱାଲି କ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରି ବା କାର୍ଯ୍ୟ
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ।
l 6ଟି ପରମାଣୁ ଚାଳିତ ବୁ ଡାଜାହାଜ ହାସଲ କରି ବାକୁ
ନ�ୌବାହିନୀର ଯ�ୋଜନା ଅଛି । ଏହାଛଡା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 75
ଅଧୀନରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର 24ଟି ବୁ ଡାଜାହାଜ ନ�ୌସେନାରେ
ସାମି ଲ କରି ବାର ପରି କଳ୍ପନା ରହିଛି ।
l ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ ଏସ୍
ବିକ୍ରାନ୍ତ ଏବେ କ�ୋଚିନ ସି ପୟ
୍ ାର୍ଡରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ।
ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଏହା ନ�ୌବାହିନୀରେ ସାମି ଲ ହେବ ।
ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ ମି ଗ-୍ 29 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମୁତୟନ
କରାଯିବ । ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପଇତରା
ଁ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟ�ୋଜିତ ପି-8-1 ବିମାନ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ଏବଂ ହାରପୁନ୍
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁତୟନ ହେବ ।
ଅକ୍ଟୋବର 1: ଲେଜର ଗାଇଡେଡ, ଆଣ୍ଟିଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର
(ଏଟିଜଏ
ି ମ୍)ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ।
ଅକ୍ଟୋବର 3: ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଶ�ୌର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଯାହା ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର
ବହନ କରି ବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାହାର ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ।
ଅକ୍ଟୋବର 5: ସୁପରସ�ୋନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହାୟତରେ ପ୍ରୟ�ୋଗ
କରାଯାଉଥ ିବା ଟର୍ପେଡ�ୋ ବା ସ୍ମାର୍ଟର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ।
ଅକ୍ଟୋବର 9: ନୂ ଆ ପିଢର
ି ବିକର
ି ଣ ବିର�ୋଧୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରୁଦ୍ରମ୍ର
ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ । ଏହା ସୁଖ�ୋଇ-30, ଏମ୍କେଆଇ ଲଢୁ ଆ ବିମାନରୁ
ପ୍ରୟ�ୋଗ କରାଯାଇଥ ିଲା । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏହା ପ୍ରଥମ ବିକର
ି ଣ
ବିର�ୋଧୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସି ଂହଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର

ଆମେ ଶାନ୍ତି ଓ ଧ�ୈର୍ୟ୍ଯ ରେ ବିଶ୍ୱାସ
କରୁ; କିନ୍ତୁ ଏହା ନୂ ଆ ଭାରତ ।
ବିଶ୍ୱକୁ ଏକଥା ବୁଝବ
ି ାକୁ ପଡ଼ିବ

ଭାରତୀୟ ସେନା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ସବୁ ଠୁ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ଏବ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ । ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଗତ
6ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକାନ୍ତବାସରେ ଥ ିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାରେ
ସଫଳ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥ ିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂ ର କରାଯାଇଛି । ସୀମାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃ ଢ
ଭି ତ୍ତି ଭୂମି , ନବସୃଜନ ଓ ଟେକ୍ନୋଲଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ ିକ ମଜଭୁତ କରାଯାଇଛି । ଏକଦା ଭାରତ ପତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ
ଆମଦାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାବେ ପରି ଗଣିତ ହେଉଥ ିଲା । ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 25ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇ ସରକାର
ଁ
ସାମଗ୍ରିକ
ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥ ିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରି ବାକୁ
ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ନିଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା
ଅସବରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସି ଂହ ତାଙ୍କର ବିଚାର ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଛନ୍ତି ।
24
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ସାମରି କ ଆହୱା୍ ନର ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁ ସରକାର
ନିରନ୍ତରଭାବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭି ତ୍ତି ଭୂମିର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି । ଏ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ସବୁ କ’ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ?
ଆମ ସେନା ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହିନୀର ଯବାନମାନେ
ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ । ସେମାନେ ଉଭୟ
ସୀମାନ୍ତ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟ�ୋଜିତ ।
ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ କାର୍ଯ
ଁ
୍ୟରତ ଯବାନମାନଙ୍କୁ
ସର୍ବାଧୁନକ
ି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲି ଛି ।
ଏଥ ିପାଇ ଁଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ଓ ସଂଯ�ୋଜନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ
ସଂସ୍କାରମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଚିଫ୍ ଅଫ୍  ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍  ବା
ସିଡଏ
ି ସ୍ ନିଯକ୍
ୁ ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସଂସ୍କାରକୁ ଅଗ୍ରାଧ ିକାର
ଦିଆଯାଇ ସେଗୁଡକ
ି ୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ସୀମାନ୍ତ ଭି ତ୍ତି ଭୂମିର

ସୁଦୃଢୀକରଣ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସାଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟେ ନାହି; ଁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣାୟତ୍ମକ ନେତୃ ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ
ଯେକ�ୌଣସି ଆହ ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ । 2020 ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ମନାଲି ର ଦକ୍ଷିଣ ପାଶ୍ୱର୍ରେ ଥ ିବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ୍  ରାଜପଥ
ସୁଡଙ୍ଗ ଅଟଳ ଟନେଲକୁ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରି ଥ ିଲେ।
9.02 କିମି ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟର ଏହି ଟନେଲ ଫଳରେ ମନାଲି ରୁ ଲାହୁ ଲ୍
ସ୍ପିତି ଉପତ୍ୟକା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଡ଼କ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ
ହ�ୋଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ମନାଲି ଓ ଲାହୁ ଲ ସ୍ପିତି ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ
ସମୟକୁ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ କରି ପାରି ଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାହୁ ଲ ସ୍ପିତି
ଉପତ୍ୟକାକୁ ସବୁ ଦନ
ି ଆ
ି ସଡ଼କ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ ହ�ୋଇଛି ।
ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଅନେକ ସେତୁ ଓ ସଡ଼କ
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଛୁ । ମୁ ଁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ କହିବାକୁ
ଚାହେ ଁ ଯେ ଦୂ ରଦୂ ରାନ୍ତ ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭି ତ୍ତି ଭୂମିର ବିକାଶ
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ବଢିବା ସହିତ ସେହି ଇଲାକାର ସାମାଜିକ,
ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି ହ�ୋଇଥାଏ ।
ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଓ ବାଲାକ�ୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ
ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଛି । ଏଭଳି
ଦୃ ଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଭାରତର ବିଚାର କ’ଣ ଥିଲା ?

ଆମର ସାମରି କ ଉପକରଣ ଆମଦାନୀ ଅଧିକ
କମିଲେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଧିକ
ମଜଭୁତ ହେବ । ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ
ପଡିବ ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ
କ୍ରୟ କରି କ�ୌଣସି ଦେଶ ଏକ ମହାଶକ୍ତି
ହ�ୋଇପାରି ବ ନାହି ଁ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ
ସରକାର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର
ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦୃ ଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ।

ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା କରି ବା ପାଇ ଁ ଆମର
ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ହେଲା ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷଠା୍
କରି ବା। ଆମର ସତର୍କ ଯବାନମାନେ ଆମ ପଶ୍ଚି ମ ପଡ�ୋଶୀର
ମନ୍ଦ ଅଭି ପ୍ରାୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିହତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ପଡ�ୋଶୀ ନିଜ ଦେଶରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ
ଅନୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । ଏହା ଏକ
ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା । ଦୁ ର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ନୀତିରେ ଅଟଳ
ରହି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୀତିରେ ପରି ଣତ କରି ଛି । ଆମେ
ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିରବ ଦର୍ଶକ ହ�ୋଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ନ�ୋହୁ ।ଁ
ଆମ ପଶ୍ଚି ମ ପଡ�ୋଶୀର ଏହି ଖଳ ଅଭି ପ୍ରାୟକୁ ଭଣ୍ଡୁ ର କରି ବା
ପାଇ ଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛୁ । ପୁଲୱାମାରେ
ସିଆରପିଏଫ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ
ଆମେ ସେହି ବିକଳ୍ପକୁ ପ୍ରୟ�ୋଗ କରି ଥ ିଲୁ । ଆଶା, ପାକିସ୍ତାନ ଏଭଳି
ନୀତିର ବିଫଳତା ସଂପର୍କରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଥ ିବ । ଏହାଛଡା
ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରାମ୍ବାର କହି ଆସୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ତାର ସାର୍ବଭ�ୌମତ୍ୱ
ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖ ିବାକୁ ଦୃ ଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ।
ଭାରତର ସାଂପ୍ରତିକ ସାମରି କ ବୀରତ୍ୱ ଓ କ�ୌଶଳ
ପଛରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବ�ୋନ୍ମେଷର ବିଶେଷ ଭୂମିକା
ରହିଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସବୁ କ’ଣ ନୂ ଆ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା
ଓ ଯ�ୋଜନା ଅଛି ?
ଡିଆରଡିଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶୀ କାରି ଗରୀ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ି କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଛି । ଅଗ୍ନି ଓ ପୃଥ ୍ୱୀ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ହାଲୁ କା ଲଢୁ ଆ ଯୁଦ୍ଧ
ବିମାନ, ତେଜସ୍, ମଲ୍ଟି ବ୍ୟାରେଲ ରକେଟ ଲଞ୍ଚର, ପିନାକ, ଏୟାର
ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଆକାଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଡାର ଏବଂ ନାନାବିଧ
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସି ଂହଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଆପଣ ତୁ ରନ୍ତ ସି ଆଚେନ୍ 
ଗସ୍ତ କରି ଥଲେ
ି
। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯବାନମାନଙ୍କ ପରି ବାରକୁ
ଚିଠି ଲେଖିବାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ଏ ସଂପର୍କରେ
ଆପଣଙ୍କ ଅନୁ ଭୂତି କ’ଣ ?
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟି ତ୍ୱ ନେବା ପରେ ତୁ ରନ୍ତ 2019
ଜୁନ୍ରେ ସି ଆଚେନ୍  ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥଲ
ି ି । ଆମ ଯବାନମାନେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶର
ସୀମାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁକିପରି ସାହସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି
ତାହାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖବ
ି ାର ସୁଯ�ୋଗ ମ�ୋତେ ମି ଳିଥଲ
ି ା।
ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ଦେଶପ୍ରେମର
ମହାନ୍  ଦାୟି ତ୍ୱ ନିଷଠା୍ ର ସହ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ମୁ ଁ ସେମାନଙ୍କୁ
ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଜଣାଉଛି ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକ
ି ୱାରଫେୟାର ସି ଷ୍ଟମ ଆଦି ନିର୍ମାଣ ଓ ବିକାଶରେ
ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ଦେଶୀ କାରି ଗରୀ
ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳରେ ବିକଶିତ ଓ ନିର୍ମିତ ଏସବୁ ସାମରି କ ଉପକରଣ
ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତର ସାମରି କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧିରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି । ନିକଟରେ ଡିଆରଡିଓ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକମାନେ
ପିନାକ ରକେଟର ପରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂସ୍କରଣର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା
କରି ଛନ୍ତି। ନୂ ଆ ପିଢର
ି ବିକର
ି ଣ ବିର�ୋଧୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରୁଦ୍ରମ୍,
ବ୍ରହ୍ମୋସ, ହାଇସ୍ପିଡ୍  ଏକ୍ସ୍ପାଣ୍ଡେବୁ ଲ ଏରି ଏଲ ଟାର୍ଗେଟ (ହିଟ୍)ଅଭ୍ୟାସ, ସୁପରସ�ୋନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ପ୍ରୟ�ୋଗ
କରାଯାଉଥ ିବା ଟର୍ପେଡ�ୋ (ସ୍ମାର୍ଟ), ଲେଜର ଗାଇଡେଡ ଟ୍ୟାଙ୍କ
ବିଧ୍ୱଂସୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର (ଏଟିଜଏ
ି ମ୍) ଏବଂ ତୃ ତୀୟ ପିଢର
ି ଟ୍ୟାଙ୍କ
ବିଧ୍ୱଂସୀ ଗାଇଡେଡ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନାଗ ଆଦି ସେଥ ିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।
ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନଭାବେ ଉତ୍ତେଜନା
ଲାଗି ରହୁ ଛି । ଏଯାବତ୍  ଭାରତୀୟ ସେନା ସୀମା ସେପାରି ରୁ
ହ�ୋଇଥଇବା ଯେକ�ୌଣସି ଦୁ ଃସାହସି କ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁହତ�ୋଡ
ଁ
ଜବାବ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହ�ୋଇଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର
ପ୍ରସ୍ତୁତି କ’ଣ ?
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରେ ମୁ ଁ ଲଦାଖସ୍ଥିତ ଭାରତର ପୂର୍ବ
ସୀମାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଲ�ୋକସଭାରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥ ିଲି ।
ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁନ୍ 15ରେ ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ
ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ଯେଉ ଁ ମୁହାମୁ
ଁ ହି ଁ ସ୍ଥିତରେ
ି
ପହଞ୍ଚିଥ ିଲେ ତାହାର
ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସଂପର୍କରେ ମୁ ଁ ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥ ିଲି ।
ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଯବାନମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଉସୁକାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଯମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଥ ିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଦେଶର
26
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ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା ଦରକାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମ
ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ସମାନ ଶ�ୌର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଥ ିଲେ ।
ସେହି ସ୍ଥିତର
ି ସମାଧାନ ଆଲ�ୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କରି ବାକୁ ଆମେ
ଆଗ୍ରହୀ । ସେଥ ିପାଇ ଁଚୀନ ସହ ସାମରି କ ଓ କୂଟନ�ୈତକ
ି ସ୍ତରରେ
ଆଲ�ୋଚନା ଚାଲି ଛି । ନଭେମ୍ବର 6 ତାରି ଖରେ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ଭାରତ-ଚୀନ କ�ୋର୍ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବ�ୈଠକ ଚୁ ଶୁଲରେ
ଅନୁ ଷତ
୍ଠି
ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଦୁ ଇଦେଶର ନେତାମାନେ ଯେଉ ଁ
ବୁ ଝାମଣାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାହାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଷଠା୍ ର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ
କରି ବାକୁ ରାଜି ହ�ୋଇଥ ିଲେ । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜର
ସ�ୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ସୀମାନ୍ତର ଆଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଯମ ଆଚରଣ
କରି ବା ସହ ଭୁଲ ବୁ ଝାମଣା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂ ରେଇ ରହିବାକୁ ରାଜି
ହ�ୋଇଥ ିଲେ । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ଆଲ�ୋଚନା ପାଇ ଁ ରାଜି ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର କ’ଣ
ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ? ସମାଧାନ ସଂପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କ’ଣ ?
ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତର ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ 4ଟି
ନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ । ସେଥ ିରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ
ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆହ ୍ୱାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ
ସାର୍ବଭ�ୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥ ିବା ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରି ବା
ପାଇ ଁନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଏକ ନିରାପଦ
ଓ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ପାଇ ଁ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ହେବା;
ଯଦ୍ଦ୍ୱରା ଭାରତର ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି
ହେବ ।
ତୃ ତୀୟ ନୀତିଟି ହେଲା ସୀମା ବାହାରେ ଯେଉଠିଁ ଆମର ଲ�ୋକେ
ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଠିଁ ଆମର ନିରାପତ୍ତାଜନିତ ସ୍ୱାର୍ଥ
ରହିଛି ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ ିବା ପାଇ ଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରି କର ଏବଂ
ଚତୁ ର୍ଥ ଓ ଶେଷ ନୀତିଟି ହେଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଏକ
ବ�ୈଶ୍ ୱିକୃତ ତଥା ଆନ୍ତଃ ସଂଯ�ୋଜିତ ପୃଥ ିବୀରେ ଗ�ୋଟିଏ ଦେଶର
ନିରାପତ୍ତାଜନିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲ�ୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ
ନିରାପତ୍ତା ସହିତ ଆନ୍ତଃ ସଂଯ�ୋଜିତ ।
ଭାରତର ବ�ୈଦେଶିକ ଓ ନିରାପତ୍ତା ନୀତିର ସବୁ ଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ବ�ୈଶଷ୍
ି ଟ୍ୟ ହେଲା ଏହା ପଡ�ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ।

2014ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି ସଂପର୍କର ପ୍ରତିଷଠା୍
ଓ ବିକାଶ ଘଟାଇ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସହଭାଗିତା
ଗଢି ତ�ୋଳିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତଭାବେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ପାକିସ୍ତାନ, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବୃ ଦ୍ଧିକୁ ଅଗ୍ରାଧ ିକାର
ଦେଉଛି । ସେଥ ିପାଇ ଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଛାଡି ଭାରତ ଆଉ ତାର ସବୁ
ପଡ�ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସଂପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି ।

l ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ
ଦୃ ଢ ସଂସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଅଟ�ୋମେଟିକ୍
ରୁଟ୍ ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 74 ଶତାଂଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ
ପଞ୍ଜି ନିବେଶର ସୁବଧ
ି ା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଏହାଛଡା ଉତ୍ତର
ପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ରେ ଡିଫେନ୍ସ କରି ଡର ସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ
ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭି ଯାନରେ ସାମରି କ ଉପକରଣର
ଉତ୍ପାଦନକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ କରି ବା ପାଇ ଭାରତର
ଁ
ଯ�ୋଜନା କ’ଣ ?

ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଏହାର କି ପ୍ରକାର
ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ?

ମେକ୍ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଧ ିକ ମଜଭୁତ କରି ବା ପାଇ ଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଭାବେ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ
କରି ଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 35000
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘ�ୋଷଣା କରି ଏ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମନ�ୋଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱଭାବିକଭାବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ
ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି
ହେବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ପ�ୋଷଣ କରୁଥ ିବା କ�ୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୀର୍ଘ
ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ପୂରଣ କରି ପାରି ବ ନାହି ଁ।

ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥେ:

2018-19 ବଜେଟରେ ଘ�ୋଷିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରି ଡରର
ସ୍ଥିତି କ’ଣ ?

l ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନୀତିର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ୟୋଗରେ
ସେନାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଦିଆଯାଇଛି । 2025
ସୁଦ୍ଧା 1.75 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ କାରବାର ପାଇ ଁ ଏହି
ଚିଠା ନୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
l ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 2020-21 ପାଇ ପୁ
ଁ ଞ୍ଜି ଗତ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ
ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜେଟକୁ ଦୁ ଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଛି ।
ଏଥ ିପାଇ ଁ ଘର�ୋଇ ଓ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ
କରାଯାଇଛି । ଏହାଛଡା 52 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ�ୋଇଛି । ଏଥ ିରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯ�ୋଜନାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ
ଓ ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ବା ପାଇ ଁପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
l 101ଟି ସାମରି କ ଉପକରଣ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀ
ଉପରେ ସରକାର ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ କରି ବା ସହ ସେ
ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କଠାରୁ କିଣବ
ି ାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ
ଥବ
ି ା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ସାମରି କ ଉପକରଣ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣବ
ି ା ପାଇ ଁ
ଠିକା ଦେବାକୁ ଯ�ୋଜନା କରାଯାଇଛି ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମି ଲନାଡୁ ରେ ଏଭଳି ଗ�ୋଟିଏ
ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରି ଡର ବିକଶିତ କରି ବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନିଆଯାଇଥଲ
ି ା । ସରକାର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ
6ଟି ଓ ତାମି ଲନାଡୁ ରେ 5ଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଛନ୍ତି ।
ସେଠାରେ ଏହି କରି ଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯି ବ । ଉତ୍ତର
ପ୍ରଦେଶର ଡିଫେନ ୍ସ କରି ଡର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସେଠାରେ
3700 କ�ୋଟିରୁ ଅଧକ
ି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ ବ�ୋଲି
ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ସେଥମ
ି ଧ୍ୟରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2020
ସୁଦ୍ଧା 883 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଜଣାପଡିଛି ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚଳିତବର୍ଷ ଡିଫେନ-୍ସ ଏକ୍ସପ�ୋ
ଅବସରରେ 23ଟି ବୁ ଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର
ପ୍ରଦେଶର ଏହି ଡିଫେନ ୍ସ କରି ଡରରେ 50000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ନିବେଶ ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସେହିଭଳି ତାମିଲନାଡୁ ଡିଫେନ ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କରି ଡର ପାଇ ଁ
3100 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଟଙ୍କା ନିବେଶ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା ସେଥ ିମଧ୍ୟରୁ 808 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ
ହ�ୋଇଥ ିବା ଖବର ମିଳଛ
ି ି।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 27

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ୍3.0

ଆଉ ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ୟାକେଜ୍

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇ ଁ ପ୍ୟାକେଜ୍3.0 ଘ�ୋଷଣା କରାଯି ବା ସହ ସରକାର 2.65 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ଆଉ ଏକ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ଯାହାକି ବ�ୈଶ୍ ୱିକ ମହାମାରୀ କର�ୋନା ସମୟରେ
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବ ।

ଅ

ର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ବା ନିମନ୍ତେ, କେନ୍ଦ୍ର
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନଭେମ୍ବର
12,2020 ତାରି ଖ ଦିନ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ 3.0
ନାମକ ଆଉଏକ କିସ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘ�ୋଷଣା
କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2.65 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି
ପ୍ରବେଶର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି । ଏହି ଘ�ୋଷଣା କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ
କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ୍ 0.1 ଏବଂ
0.2 ଘ�ୋଷଣା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଦେଶର ଅର୍ଥ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ସୂଚୀରେ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି । ଦେଶର
ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଚାଲି ଥ ିବା
ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରେ ଋଣ ଯ�ୋଗାଣ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ 5.1
ପ୍ରତିଶତ ହ�ୋଇଥ ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଚଳିତ
ଆର୍ଥିକ ବରର
୍ଷ ତୃ ତୀୟ ତ୍ରୈମାସି କ ଅବଧ ିରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
ସକାରାତ୍ମକ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବ�ୋଲି ଭାରତୀୟ ରି ଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ
ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିବା ତିନ�ୋଟିଯାକ
ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିସ୍ତିରେ ମ�ୋଟ 29.87 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ
ଘର�ୋଇ ଉତ୍ପାଦ (ଜିଡପ
ି ି)ର 15 ପ୍ରତିଶତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ । ଏହି
ନୂ ତନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜରେ ଦେଶରେ ଅଧ ିକ କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ସୃଷ୍ଟି
ପାଇ ଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିବା ବେଳେ କୃଷି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ
କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ଏବଂ ରି ଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ଉପରେ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ ସକାଶେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆର�ୋପ କରାଯାଇଛି ।

ନୂ ତନ ପ୍ୟାକେଜ୍
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ର�ୋଜଗାର ଯ�ୋଜନା
ଯେଉ ଁକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଇତି ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟନିଧ ି ପାଣ୍ଠି ଯ�ୋଜନାରେ
ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ମାସିକ ବେତନ
15,000 ଟଙ୍କା ଠାରୁ କମ୍, ଏବେ ସେମାନେ ଏହି ଯ�ୋଜନାରୁ ସୁଫଳ
ପାଇପାରି ବେ । ଏଥିପାଇ ଁ ସଂପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧ ି
ଯ�ୋଜନା ସଂସ୍ଥା (ଇପିଏଫଓ) ସହିତ ପଞ୍ଜିକୃତ ହ�ୋଇଥିବା ବାଂଛନୀୟ।
ଯେଉ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର
ଁ
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କ�ୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧ ି
ପାଣ୍ଠିରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯ�ୋଜନାରୁ ଉପକୃତ
ହ�ୋଇପାରି ବେ । 2021 ମସିହା ଜୁନ 30 ତାରି ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି
ଯ�ୋଜନା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।
ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ୍ରେଡିଟ୍ଲାଇନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯ�ୋଜନା
ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (ଏମଏସଏମଇ), ବ୍ୟବସାୟି କ
ସଂସ୍ଥା, ମୁଦ୍ରା ଋଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଋଣ ନେଉଥିବା
28

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ବ୍ୟକ୍ତି ବଶେଷ
ି
(ନିଜର ବ୍ୟବସାୟି କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଏହି
ଁ ଋଣ ନେଉଥିବେ)
ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ 2021 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରି ଖ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
କ�ୋଭିଡ଼-19 ମହାମାରୀ ପରି ସ୍ଥିତି ଯ�ୋଗୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ
ମହାମାରୀ ଯ�ୋଗୁପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ 26ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ଉପରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 29, 2020 ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା 50ରୁ 500 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଆଦାୟ ହେବାକୁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏଭଳି
କ୍ରେଡିଟ୍ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହାୟତା ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ
ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାକିଥ ିବା ମ�ୋଟ ଋଣ ପରି ମାଣର
20 ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏଭଳି ଅତିରିକ୍ତ
ଋଣ ପରି ଶ�ୋଧ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷର ମହଲତ ଦିଆଯାଇଛି
ଯେଉଥିରେ
ଁ
ପ୍ରମୁଖ ମରାମତି (ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ରି ପେୟାର) ପାଇ ଏକ
ଁ ବରର
୍ଷ
ଋଣ ପରି ଶ�ୋଧ ମହଲତ (ମ�ୋରାଟ�ୋରି ଅମ୍)ର ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନା 2021 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରି ଖ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ଅର୍ଥାତ୍ , ଏହି ଧରଣର ପ୍ରତିଷଠା୍ ନମାନଙ୍କୁ
ସେମାନଙ୍କ ପରି ଶ�ୋଧଯ�ୋଗ୍ୟ ମ�ୋଟ ଋଣ ରାଶିର ଅତିରିକ୍ତ 20
ପ୍ରତିଶତ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଯାହାକି ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ପରି ଶ�ୋଧ କରି ବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
10ଟି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ 1.46
ଁ
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିର ପିଏଲଆଇ
ଦଶଟି ଅଧିକ ଚାମ୍ପିଅନ କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାରି ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
(ପିଏଲଆଇ) ଯ�ୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଘର�ୋଇ ଉତ୍ପାଦନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାର ମାନସିକତା ବୃଦ୍ଧି
ସକାଶେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ ମ�ୋଟ 1.46 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି
ଯାହାକି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନଯି �ୋଗ
କରାଯିବ । ସେହି ଦଶଗ�ୋଟି କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ଆଡଭାନ୍ସଡ ସେଲ୍ 

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି
କେମିଷ୍ଟ୍ରୀ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକ
ି /୍ ଟେକ୍ୋନ ଲ�ୋଜି ଉତ୍ପାଦ,
ଅଟ�ୋମ�ୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଅଟ�ୋ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍, ଫାର୍ମାସିଉଟିକାଲ
ଔଷଧ, ଟେଲି କମ୍ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କିଂ ଉତ୍ପାଦ, ବୟନ ଉତ୍ପାଦ,
ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ, ହାଇ ଏଫି ସିଏନ୍ସି ସ�ୋଲାର ପିଭି ମଡ୍ୟୁଲ୍ , ହ ୍ୱାଇଟ
ଗୁଡସ୍ ( ଯଥା, ଏୟାରକଣ୍ଡିସନର ଓ ଏଲଇଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି) ଏବଂ
ସ୍ପେସିଆଲି ଟି ଷ୍ଟୀଲ ।
ପିଏମଏୱାଇ- ୟୁ ପାଇ 18,000
ଁ
କ�ୋଟି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା (ସହରାଞ୍ଚଳ) ନିମନ୍ତେ ସରକାର
18,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାବଧାନ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ
ଚଳିତବର୍ଷ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା 8,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ
ରାଶି ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବା ଏଭଳି
ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା 1.2 ନିୟୁତ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ 1.8 ନିୟୁତ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ଶେଷ ହ�ୋଇପାରି ବ । ଏହା ଫଳରେ ଦେଶରେ 78ଲକ୍ଷ ନୂ ତନ
ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ନିର୍ମାଣ ଓ ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ଇଜ ଅଫ୍  ଡୁ ଇଂ ବିଜନେ
ି ସ ପାଇ ଁ ଅଧିକ ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି
ନିମନ୍ତେ ତଥା ଠିକାଦାରମାନେ ଯେଉମାନଙ୍କର
ଁ
ଅର୍ଥ ଏବେ ଅନ୍ୟଥା
ବିନଯି �ୋଗ ହ�ୋଇ ପଡ଼ିରହିଛ,ି ସେମାନଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ସକାଶେ
ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯେକ�ୌଣସି ପ୍ରକାର
ଠିକା ଚୁ କ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଯେଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ
ଁ
ସିକ୍ୟୁରି ଟି ଅର୍ଥ
ଜମା କରାଯିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହ�ୋଇଥାଏ ତାହା 5- 10 ପ୍ରତିଶତରୁ
3 ପ୍ରତିଶତକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଚାଲୁ ରହିଥ ିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଚୁ କ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସରକାର ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ସକାଶେ
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ । ଏଥିପାଇ ଁ ଡିସେମ୍ବର 31, 2021 ତାରି ଖ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମକୁ କ�ୋହଳ ରଖାଯିବ ।
ବାସଗୃହ ନିର୍ମାତା ଏବଂ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରିହାତି ସୁବଧ
ି ା
ବାସଗୃହ ନିର୍ମାତା ଏବଂ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଟିକସ ରି ହାତି ସୁବଧ
ି ା
ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁ ସାରେ ରି ଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍  ପାଇ ଁ ସର୍କଲ ହାର ଏବଂ
ଚୁ କ୍ତି ମୂଲ୍ୟର ଟିକସ ରି ହାତି ହାରକୁ 10 ପ୍ରତିଶତରୁ 20 ପ୍ରତିଶତକୁ
ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି । 2021 ମସିହା ଜୁନ 30 ତାରି ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବାସଗୃହ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 20 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ
ରି ହାତିର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି ।
ସବସିଡ଼ଯ
ି କ୍ତ
ୁ ସାର ପାଇ 65,000
ଁ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
ଆଗାମୀ ଫସଲ ଋତୁ ସକାଶେ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ
ସମୟରେ ସାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଅତିରିକ୍ତ ସାର ଯ�ୋଗାଣକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ସକାଶେ 65,000
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ର�ୋଜଗାର ଯ�ୋଜନା
(ପିଏମଜିକେଆରୱାଇ) ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ 10,000
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଂଜୁର କରି ଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ
କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏହା
ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବାରେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ବ ।
କ�ୋଭି ଡ଼ – 19 ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଆର ଆଣ୍ଡ ଡି ପାଇ ଅନୁ
ଁ ଦାନ
ଭାରତୀୟ କ�ୋଭିଡ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକାର ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ
ଜ�ୈବପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ (ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବାୟ�ୋଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି)
କୁ 900 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏକ ନୂ ତନ ଦିଗବଳୟ ଅଭି ମଖେ
ୁ

ନିଷ୍ପତ୍ତି: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର 220
ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଲୁ ହରୀ ଷ୍ଟେଜ୍- 1
ପାଇ ଁ 1,810 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ

ସୁଫଳ:
l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବାର୍ଷିକ 758.20 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି
ଉତ୍ପାଦିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଜଳ
ୁ ିଶକ୍ତି ଗ୍ରୀଡ଼ ସ୍ଥି ରତା ରକ୍ଷା
ଏବଂ ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି ଯ�ୋଗାଣରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ
2000 ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପର�ୋକ୍ଷ ଭାବେ
କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତିରେ ସହାୟକ ହେବ ।
l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମ�ୋଟ 40 ବର୍ଷର ଆୟୁସୀମା ମଧ୍ୟରେ
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାୟ 1,140 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର
ମାଗଣା ବିଜଳ
ୁ ିଶକ୍ତି ପାଇପାରି ବ ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ମ�ୋଟ 8,100 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ସହ
ଭାରତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା ନିମନ୍ତେ 10ଟି
ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ ଭି ତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (ପି ଏଲଆଇ)
ଯ�ୋଜନାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ।
ସୁଫଳ:
l ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହା
ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ ବ�ୈଶ୍ ୱିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ,
ନିବେଶକ ଆକରଣ
୍ଷ କାରୀ ତଥା ରପ୍ତାନୀ ବୃ ଦ୍ଧିକାରୀ କରି ପାରି ବ ।
ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପିପିପି (ଘର�ୋଇ
ସରକାରୀ ସହଭାଗୀତା)କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇବ ଯାହା
ଫଳରେ ଦେଶରେ ଅଧିକ ସଂପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ
ଓ ସାମାଜିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ବିବେଚତ
ି
କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟି କ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ଷମ ଓ ସଶକ୍ତ କରି ପାରି ବ ।
l ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଶଟିଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପି ଏଲଆଇ ଯ�ୋଜନା
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଧିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଆକର୍ଷଣକାରୀ
ହ�ୋଇପାରି ବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମୁଖ ମୂଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର
ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ
ସାମିଲ ହ�ୋଇପାରି ବେ ।
l ଏହା ସକ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି କରି ବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ମାତ୍ରାକୁ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି
କରି ବ; ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରି ବ ଏବଂ ବ�ୈଶ୍ ୱିକ ଯ�ୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ
ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପାରି ବ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 29

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ

ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବ�ୈଶ୍ ୱିକ ନିବେଶକ ରାଉଣ୍ଡଟେବୁ ଲ

5 ଟ୍ରିଲିଅନ ଡଲାର ଅଭି ମଖେ
ୁ

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା

ଦେଶରେ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇ ଁ ଭାରତ କେବଳ ବ�ୈଶ୍ ୱିକ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଏନାହି, ଁ
ଏଥି ସହିତ ଭାରତ ବିକାଶ ତଥା ଉଚ୍ଚ ଇଏସଜି ଉପରେ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରେ । ସର୍ବୋପରି ବିଦେଶୀ
ନିବେଶକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଜନସଂଖ୍ୟା, ଚାହିଦା ତଥା ବିବିଧତାର ଅନନ୍ୟ ସୁଯ�ୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଏ ।

2

014 ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 5 ଟ୍ରିଲି ଅନ୍ 
ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରୟାସରେ ଭାରତ ବ�ୈଶ୍ ୱିକ
ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜି ଖଟାଇବା ଲାଗି
ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଛି । ଏହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ଭର୍ଚୁଆଲ୍  ବ�ୈଶ୍ ୱିକ ନିବେଶକ ରାଉଣ୍ଡଟେବୁ ଲ
(ଭି ଜଆ
ି ଇଆର)ରେ ଦୁ ନିଆ ସମୁଖରେ ଏହାର ଏକ ବ୍ୟାପକ
ର�ୋଡମ୍ୟାପ୍ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ରାଉଣ୍ଡଟେବୁ ଲର
ଆୟ�ୋଜନ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବ�ୈଶ୍ ୱିକ ଆନୁ ଷଠା୍ ନିକ ନିବେଶକ,
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟି କ ନେତୃ ବର୍ଗ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଆସୀନ
ସରକାର ପଦାଧିକାରୀ ତଥା ଆର୍ଥିକ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନଙ୍କ
ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଭାବ ବିନମ
ି ୟ କରି ବା ।
ଏହି ଭିଜଆ
ି ଇଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ
କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବେ
ମହତ୍ତର ସଫଳତା ଅଭିମଖେ
ୁ ବଦଳି ଚାଲି ଛି ଏବଂ ଦେଶ ବିକାଶ
ମନ୍ତ୍ରରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସୀ । ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚତର ପାରିପାର୍ଶ୍କବି
ବାତାବରଣ, ସାମାଜିକ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଇଏସଜି) ସ୍କୋର
ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆର�ୋପ କରାଯାଉଛି । ସେହିଭଳି ଭାରତ
ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଜନସଂଖ୍ୟା, ଚାହିଦା ତଥା
ବିବଧ
ି ତା ଭଳି ସୁବଧ
ି ାସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛି । ଏହି ଶବ୍ଦାବଳୀ
ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ତାଙ୍କର ପରି କଳ୍ପନା ଏବଂ ନୂତନ
ଭାରତ ନିମନ୍ତେ ର�ୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନଥିଲେ ଅପରନ୍ତୁ
ଭାରତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସକାଶେ ସେ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆହ ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଭିଜଆ
ି ଇଆର 2020ରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ନିବେଶ
ବାତାବରଣ ଉପରେ ହି ଁ ଆଲ�ୋଚନା କେନ୍ଦ୍ରୀତ ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ
ଏଥି ସହିତ ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବା ଢାଞ୍ଚାଗତ
ସଂସ୍କାର ଓ ଭାରତକୁ 5 ଟ୍ରିଲି ଅନ୍ ଡଲାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
ପରି ଣତ କରି ବା ସକାଶେ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷଠା୍ ନ
ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ବିଶ୍ୱର କ�ୋଡ଼ିଏଟି ସର୍ବବୃହତ୍ ପେନସନ୍ଏବଂ ମ�ୌଦ୍ରିକ ସଂପଦ ପାଣ୍ଠି
ନିବେଶକ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ମ�ୋଟ ପରି ଚାଳନାଗତ
ସଂପଦର ପରି ମାଣ 6 ଟ୍ରିଲି ଅନ ଡଲାର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
କେତେକ ନିବେଶକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ସରକାରଙ୍କ
ଁ
ସହ
ଏଭଳି ଆଲ�ୋଚନାରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ ।
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟାଂଶ
l ଆମେ ଏବେ ଏକ ନୂ ତନ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ଯାହା ଅତୀତର ସମସ୍ୟାବହୁ ଳ
ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଭାରତର ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ
ପ୍ରସଙ୍ଗର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ତଥା ଧାରଣକ୍ଷମ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରି ବା ।
l ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟତା ସହ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇ ଁ ଆଗ୍ରହୀ;
ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଚାହିଦା ରହିଛ,ି ପ�ୋଷଣୀୟତା ସହିତ ସ୍ଥିରତା
ବିଦ୍ୟବାନ; ଏବଂ ବିକାଶ ସହିତ ସବୁଜ ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି
ଯାହାକି ଭାରତକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରି ଣତ କରି ଛି ।
l ଆମର ନୀତିର ସ୍ଥିରତା ଯ�ୋଗୁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହ�ୋଇପାରି ଛି ଏବଂ ସେହି
କାରଣରୁ ଭାରତ ଏବେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସକାଶେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ
ପସନ୍ଦଯ�ୋଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ।

ସରକାରୀ ଉପକ୍ରମ

l 2008- 14 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଶ
ରାଶି (ଏଫଡ଼ିଆଇ)ର ପରିମାଣ 231.37 ବିଲିଅନ୍  ଡଲାର
ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ 2014-2020 ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରେ 55% ବୃଦ୍ଧି
ଘଟି ତାହା 358.29 ବିଲିଅନ୍ ଡଲାର ଛୁଇଛିଁ ।
l ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରିପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ
ଏସିଆରେ ଏଫଡ଼ିଆଇରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହି
ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ହି ଅଧି
ଁ କତର ସାକାର ହ�ୋଇପାରିଛି ।
l ଇଜ ଅଫ୍  ଡୁ ଇଂ ବିଜନେ
ି ସ ରେଙ୍କି ଙ୍ଗ ତାଲି କାରେ ଭାରତ
ଏବେ 63ଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । 2014 ମସି ହାରେ ଭାରତର
ସ୍ଥାନ 142ଶ ଥିଲା ।
l ଏପ୍ରିଲରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ଏଫଡ଼ିଆଇ ପ୍ରବାହ 35.73
ବିଲିଅନ ଡଲାର ଛୁଇଛିଁ । ଯେକ�ୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପାଞ୍ଚମାସର
ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ବ�ୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।

l ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ତୁ ଳନାରେ ବିଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି
ନିବେଶ (ଏଫଡ଼ିଆଇ) ମାତ୍ରାରେ 13 ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରି ଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଛି।
l ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଦେଶର 800 ନିୟୁତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମଗଣାରେ
ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ଯ�ୋଗାଇ ପାରୁଛି, 420 ନିୟୁତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
କରୁଛି, ଏବଂ ମାଗଣାରେ 80 ନିୟୁତ ପରି ବାରଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯ�ୋଗାଇ
ପାରୁଛି ତାହା ଆମ ଆର୍ଥିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ।
l ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭିତ୍ତି ଭୂମି ପାଇପଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଆମେ 1.5
ଟ୍ରିଲି ଅନ୍  ଡଲାର ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରି ବାର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛୁ । ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବିବଧ
ି ମଡ଼େଲକ୍ଷମ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ
ଭିତ୍ତି ଭୂମି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନକୁ ଏବେ ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଭାରତ
ସମ୍ପ୍ରତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରେଳବାଇ, ମେଟ୍ରୋ ରେଳସେବା, ଜଳପଥ ଏବଂ
ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତି ଭୂମି ନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି ।
l ନିକଟରେ ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣା ଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାର ଭାରତର
କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଡ଼ିବା ସହ
ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସମ୍ଭାବନାମାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି । ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ
ଆଧୁନକ
ି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମାଧାନ ସଂସାଧନ ସହାୟତାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୃଷି ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀରେ ପରି ଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
l ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଦେଶରେ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସମାନ ସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ
କରେ। ଜାତୀୟ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଫି ନ୍ - ଟେକ୍ ପାଇ ଁ ବ୍ୟାପକ
ସୁଯ�ୋଗ ଆଣି ଦେଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଆସ୍ଥା
ନିବେଶକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରି ଛି
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ (ଏଫଡ଼ିଆଇ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲି ଛି । ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ
ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶ ସେଲ୍ ସହିତ ଶିଳ୍ପ କରି ଡ�ୋର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ଜ�ୋନମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଘଟାଉଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଯେ 2024 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ
5 ଟ୍ରିଲିଅନ ଡଲାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇପାରିବ
କ�ୋଭିଡ଼-19 ବ�ୈଶ୍ ୱିକ ମହାମାରୀ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ
ବିକାଶଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଥ ିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଦୃ ଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ 2024 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 5 ଟ୍ରିଲି ଅନ୍ 
ଡଲାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇପାରି ବ । ଏକ ଇଂରାଜୀ
ଦ�ୈନକ
ି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ଯ�ୋଗୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିକାଶ
ହାର ଆଶାନୁ ରୂପକ ହ�ୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏହି କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରି ବା
ସକାଶେ ଦେଶ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ବିକାଶଧାରାକୁ
ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରି ବ । କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ
ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ତୃ ତୀୟ ବୃହତ୍ ବିଶାଳ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା । “ଆମେ
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନର ଆମେରି କୀୟ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ତୃ ତୀୟ
ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରି ଣତ ହେବାକୁ ଚାହୁ ।ଁ 5 ଟ୍ରିଲି ଅନ୍ ଡଲାର
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହି ଆମକୁ
ଁ
ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବା ଦିଗରେ ସହାୟକ
ହେବ” ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ପ�ୋଷଣ କରି ଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବା ଦିଗରେ
ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛ।ି “ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରି ମଳ
ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧରିତ ସମୟ ସୀମା ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ କରି ପାରି ଥ ିଲୁ ,
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧରିତ ନିର୍ଦ୍ଧରିତ ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ
ଶେଷ ହ�ୋଇଥିଲା, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟସୀମାର ଢେର୍ ପୂର୍ବରୁ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଛୁ ।
ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲର ରେକର୍ଡ଼କୁ ଦେଖି ଆମ
ଉପରେ ଲ�ୋକମାନେ ଆଶା ଓ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି
ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ହାସଲ କରି ପାରି ବୁ
ବ�ୋଲି ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ” ବ�ୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ
ଠାରୁ ଆଗୁଆ
ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ 2020
ମସିହାରେ ଆମେରି କାରୁ 154ଟି ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତକୁ
ଆସିଛି ଯଦ୍ୟପି ଏହି ସମୟରେ ଚୀନକୁ 86ଟି, ଭି ଏତନାମକୁ
12ଟି ଏବଂ ମାଲେସିଆକୁ 15ଟି ଯାଇଛି । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ
ସୂଚୀତ କରେ ଯେ ଭାରତର ବିକାଶ ଗାଥା ଉପରେ ବ�ୈଶ୍ ୱିକ
ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଚାଲି ଛି ।
କ�ୋଭି ଡ଼ -19 ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରେରି ତ
କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ1
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ�ୋଭିଡ଼-19 ବ�ୈଶ୍ ୱିକ ମହାମାରୀକୁ
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବା ସକାଶେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା
ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଏହାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରି ବା ଦିଗରେ
ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କର�ୋନା ଜନିତ
ମୃତ୍ୟୁହାରରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ସର୍ବନିମରେ
୍ନ ରହିଛି । ବିଗତ କିଛି ମାସ
ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ପାଇଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ
ଦେଶର ଦୂ ରଦୂ ରାନ୍ତରେ ଡେଲି ଭରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ
ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ହି ଁ ଏଭଳି
ଡେଲି ଭରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଗ�ୋଟିଏ
ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥରେ ମାତ୍ରା ଘଟୁ ଥିବା ଏଭଳି ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା
ସକାଶେ ସରକାରଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରାଇ ପାରି ଥ ିଲା ।
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ଜଳମାର୍ଗ

ର�ୋ- ପାକ୍ସ ଫେରି ସେବା

ତଟୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ

ସୁରଟର ହାଜିରା ବନ୍ଦର ଏବଂ ସ�ୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଘ�ୋଘା ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ର�ୋ- ପାକ୍ସ ଫେରି
ସେବା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ଫଳରେ ଦେଶର 21,000 ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳକୁ ବିବିଧ
ଧରଣର ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ଯ�ୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଥ ିବା ପରି କଳ୍ପନା ସାକାର ହ�ୋଇପାରି ଛି ଏବଂ
ତାହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରି ଛି ।

ଉ

ତ୍ତମ ଭି ତ୍ତି ଭୂମିର ବିକାଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଇ ଁ ସଦାବେଳେ
ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରି ଆସି ଛି । ତାହା ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ହ�ୋଇଥାଉ ଅଥବା ରେଳବାଇ, ବେସାମରି କ
ବିମାନ ଚଳାଚଳ କିମ ୍ବା ଜଳପଥର ବିକାଶ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଯେକ�ୌଣସି
ସମାଜ ପାଇ ଁ ଜଳପଥର ବିକାଶ ସଦାସର୍ବଦା ବିକାଶ ଏବଂ
ପ୍ରଗତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରି ଛି ।
ଏହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସାକାର କରି ବା ତଥା
ଜଳପଥରେ ପରି ବହନର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସର ବିକାଶ ଲାଗି ସରକାର,
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଅଂଶବିଶେଷ
ସ୍ୱରୂପ ଗୁଜରାଟର ସ�ୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସୁରଟକୁ ଏବେ ଜଳପଥରେ
ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର 8, 2020 ତାରି ଖ ଦିନ
ଘ�ୋଘା ଏବଂ ହାଜିରାକୁ ର�ୋ- ପାକ୍ସ ଫେରି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଥଲେ
ି । ଏହା ଫଳରେ ସୁରଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସବାସ

ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ
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କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ପରି ବହନ
ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଗମନାଗମନ ସକାଶେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଭାବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଲ�ୋକ ଯେଉମାନେ
ଁ
କି
ସେମାନଙ୍କର ଘର, ବାସଭୂମି ତଥା ପରି ବାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂ ରରେ
ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ସହଜରେ ନିଜ ପରି ବାରଙ୍କ
ନିକଟରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ବେ । ଯେହେତୁ ଦୁ ଇଟି ସ୍ଥାନ
ମଧ୍ୟରେ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ସହଜ ହ�ୋଇପାରି ଛି ତେଣୁ ଏହା
ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ବ । ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାଦ୍ୱାରା 10- 12 ଘଣ୍ଟାର ପଥକୁ ଏବେ ମାତ୍ର 3- 4
ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରି ବ । ଏହି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ
ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 90 କିଲ�ୋମିଟର ଜଳପଥରେ ଲ�ୋକମାନେ ଗ�ୋଟିଏ
ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚôପାରି ବେ । ଗୁଜରାଟର ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରର ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଏଭଳି ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି
ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଆସି ଥଲ
ି ା ଯାହାକି ଏବେ ସାକାର ହ�ୋଇପାରି ଛି।

ଗୁଜରାଟରେ ର�ୋ- ପାକ୍ସ ଫେରି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନାମ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହାକୁ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାବେ ପୁନଃନାମିତ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ନିଜର
ମତ ରଖ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଅଧ ିକାଂଶ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହି ଁ ବନ୍ଦର ଓ ଜଳପଥ ବ୍ୟାପାର
ପରି ଚାଳନା କରି ଥାଏ । ଏବେ ଏହାର ନାମକୁ ଅଧ ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧ ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂ ପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
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ପ୍ରମ ୁଖ ପ୍ରୟାସମାନ
l ଜଳପଥର ଉପଯ�ୋଗ ନିମନ୍ତେ ଏହା ନୂ ତନ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ
କରି ବ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ - ଆର୍ଥିକ
ବିକାଶକୁ ଏହା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବ ।
l ଏଭଳି ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ମାନବବିହୀନ ପରି ବହନ ସେବା ନିମନ୍ତେ
ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ବ । ଏହା ଫଳରେ, 370 କିଲ�ୋମି ଟରର
ଯାତ୍ରା ଯାହାକି ପୂର୍ବର 10- 12 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥ ିଲା ଏବେ ତାହା
ମାତ୍ର ଚାରି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାକାର ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
l ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ
ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟାଇବ । ସେଥ ି ମଧ୍ୟରେ ରି ର�ୋଲି ଂ ମି ଲ,
ସି ମେଣ୍ଟ, ଲୁ ହା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର
କେବଳ ସେତିକି ନୁ ହେ, ଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତଟୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର
ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ମନରେ ଯେଉ ଁ ସ୍ୱପ୍ନ
ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବତାରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇପାରି ଛି।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଳପଥର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ତାହା
ନୀଳ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇବ । ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ମହାନ
ପରି କଳ୍ପନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ କରି ବ ବ�ୋଲି
ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଜଳପଥରେ ପରି ବହନ
ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ
ବନ୍ଦରମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନୂ ତନ
ବନ୍ଦରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ
ଦେଶରେ 21,000 କିଲ�ୋମିଟର ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟ ଜଳପଥ ରହିଛି।
ଏଥି ପାଇ,ଁ ସାଗରମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ 500ରୁ ଅଧିକ
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଲେ ଯେ
“ଜଳପଥରେ ପରି ବହନ ସଡ଼କ କିମ ୍ବା ରେଳପଥରେ
ପରି ବହନ ତୁ ଳନାରେ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଶସ୍ତା । ଏହା
ମଧ୍ୟ ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ । ତେବେ, 2014 ମସି ହା ପରେ
ହି ଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ବ୍ୟାପକ
ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହିସବୁ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ର
ସେମିତି ରହିଥଲ
ି ା । କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଭାବ ଥିଲା ତାହା
ଥିଲା ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟ ଯାହାକି 2014 ମସି ହା ପରେ ଦେଶରେ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିଭଳି
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସରକାର
ସକ୍ରିୟତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତିଯଦ୍ୱାରା ଭୂବନ୍ଦୀ
ଭାବେ ରହିଥବ
ି ା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସଂଯ�ୋଗ
କରାଯାଇପାରି ବ ।” ଭାରତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସରକାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ
ଘଟାଇ ଚାଲି ଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ଭାଗ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ।

କଞ୍ଚାମାଲ ତଥା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ସାମଗ୍ରୀ ସାମି ଲ । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ର
ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଦୂ ରତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ
କାରବାର ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ।
l ସୁରଟ ତଥା ମୁମ ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସ�ୌରାଷ୍ଟ୍ରର
ତଟୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରି ବ। ଏହା
ଦ୍ୱାରା ନୂ ତନ କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ର ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇପାରି ବ।
l ଗୁଜରାଟର ଏହି ଦୁ ଇ କ୍ଷେତ୍ର - ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ
ସ�ୌରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 5,000ରୁ ଅଧ ିକ
ଯାନବାହନ ସଡ଼କ ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରି ଥାଏ । ଏବେ
ଜଳପଥରେ ଏହି ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଧ ିକାଂଶ
ଲ�ୋକ ଜଳପଥର ସୁବିଧା ଉପଯ�ୋଗ କରି ପାରି ବେ ।

ଯେବେ ବି କିଛି କିଣଛ
ୁ , ସ୍ଥାନୀୟ
ସାମଗ୍ରୀ ହି ଁକିଣ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନିବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାରାଣାସୀଠାରେ 620 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର

ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ “ସ୍ଥାନୀୟତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା” (ଭ�ୋକାଲ ଫର୍ ଲ�ୋକାଲ)
ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନିଜର ମତ
ପ�ୋଷଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ କେବଳ ମାଟିରେ ତିଆରି ଦୀପ ମଧ୍ୟରେ
ସୀମିତ ରଖାଯିବା ଅନୁ ଚତ
ି । ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭାବେ, ଦେଶର ସମସ୍ତ
ନାଗରି କ ସେହିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ
ଯେଉମାନେ
ଁ
ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଅଭି ନବତା ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ “ଯେଉମାନେ
ଁ
କଠିନ ଶ୍ରମ
ସ୍ୱୀକାର ପୂର୍ବକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ
ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ । ମ�ୋ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ଯେଉମାନେ
ଁ
କିଛି ନୂ ଆ କରି ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସରତ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ
ନିଜର ବୁ ଦ୍ଧି, ଦକ୍ଷତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ କଛ
ି ି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ
ସହଯ�ୋଗ କରି ବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ବ
ତ୍ତ ୍ୟ । ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ବା
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟି ତ୍ୱ ।” ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ିଲେ ଯେ କାଶୀ
ନଗରୀର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଆସିଛି।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଘାଟମାନଙ୍କର କାୟା ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ଘଟିଚାଲି ଛି।
ବାରାଣାସୀର ସୁନ୍ଦର ଘାଟମାନ ଏବେ ସେଠାରେ ବସି ଫଟ�ୋଚିତ୍ର
ଉତ୍ତୋଳନ ସକାଶେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆହ ୍ୱାନ ଜଣାଉଛି । କାଶୀକୁ
ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍  ତାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ବାରାଣାସୀକୁ
ଦ�ୈନକ
ି 12ଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାବେଳେ ଏବେ ତାହା 48କୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଛି । ସଡ଼କ ଭି ତ୍ତି ଭୂମିର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ସଂଯ�ୋଗୀକରଣର ଉନ୍ନତି
ସାଧିତ ହ�ୋଇଛି । ସମଗ୍ର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ବାରାଣାସୀ ଏବେ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଏକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ବସ୍ତୁତଃ, ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତ
ଏହି ସୁବଧ
ି ା ହାସଲ କରି ପାରୁଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତ ଅଭି ଯାନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରି ବ ଲ�ୋକ
ଓ କୃଷକମାନେ ହି ଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ମଜଭୁତ ସ୍ତମ୍ଭ
ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ ।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

33

ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ
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ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ

ଦୁ ର୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସଂଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରିବା ସକାଶେ ସରକାରଙ୍କ
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା
ସମ୍ଭବପର ହ�ୋଇପାରିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନାର ସୁଫଳ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ
ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ କ�ୋଭି ଡ- 19 ମହାମାରୀ ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।

ସ

ହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସଦାବେଳେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗର କ�ୌଣସି ଅଭାବ ରହିନଥାଏ ।
କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଏଭଳି କିଛି ଜନଜାତି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ
ପକେଟ ରହିଛି ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଲ�ୋକମାନେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗର ଏକ
ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ସକାଶେ ଏବେସୁଦ୍ଧା ସଂଗ୍ରାମରତ । ଏଭଳି
ସ୍ଥିତରେ
ି , ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡ଼ିଓ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ
ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଅଧୁନା ସାରା ଦେଶରେ 310ଟି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ
ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପିତ ହ�ୋଇଛି ।
ଏପରି କି କରେନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ସେହିସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ
ଭାଷାର ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼କ
ି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ
ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ବାରେ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲା । ସେହିସବୁ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼କ
ି
ଯେଉମାନେ
ଁ
କି ପ୍ରାୟ 10 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସକଳ ପ୍ରକାର
ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷମତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରି ବା ସକାଶେ ସରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି । ଖୁବ୍
ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଆଉ 276ଟି ଏଭଳି ନୂ ତନ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଅତିରିକ୍ତ 500
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ରେଡିଓ ହେଉଛି
ଏକ ବଳିଷ ୍ଠ ଓ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ି
ହେବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ । ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ରେଡ଼ିଓ ସହ ଅନ୍ୟ
କ�ୌଣସି ମାଧ୍ୟମର ତୁ ଳନା କରାଯାଇନପାରେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କର ମାସିକ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମନ୍  କୀ ବାତ୍  ମାଧ୍ୟମରେ
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2018 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଘଟଣାର
ଅବତାରଣା କରି ଥ ିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ
ବିଜେପି କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଥ ିଲେ
ଯେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚା’ବିକାଳୀ କିଭଳି ଭାରତର ସଫଳ ଆଣବିକ
ପରୀକ୍ଷଣ ଘଟଣାରେ ଏକାକୀ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛି । ସେହି ଚା’ ବିକାଳୀ ଏହି
ସଫଳ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂପର୍କରେ ରେଡିଓରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା
ଏବଂ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସହ ସେହି ଖବର ବାଣ୍ଟିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥ ିଲା ଯେ ଦେଶର ଏହି ଦୁ ର୍ଗମ ଓ ବରଫାବୃତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ
କ�ୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଚା’ବିକାଳୀ କିଭଳି ସାରା ଦିନ ବସି ରେଡିଓ
ଶୁଣଥୁ ିଲା। ସେହି ଦିନ ଏକଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ମନରେ ରେଡିଓର ଶକ୍ତି ସଂପର୍କରେ ଧାରଣା ବଦ୍ଧମୂଳ ହ�ୋଇଥିଲା
ଯାହାରକି ଗଣକୁ ଜଣ ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ।
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ସାରା ଦେଶରେ ଅନୂ୍ ୟନ 310ଟି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ
ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ଏବଂ ସେସବୁ ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଛନ୍ତି । ସେଠାକୁ ଏପରି କି ଆକାଶବାଣୀ କିମ ୍ବା ଦୂ ରଦର୍ଶନ ସୁଦ୍ଧା
ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହି ଁ । ବ�ୈଶ୍ ୱିକ ମହାମାରୀ କର�ୋନା କାଳରେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ରେଡ଼ିଓଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସ୍ କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଉପଯ�ୋଗୀ
ହ�ୋଇପାରି ଛି ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ
ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମମାନ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର
ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡ଼େକର ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରି ଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ସରକାର ଦେଶର ଦୁ ର୍ଗମତମ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିପାରି ବେ ଏବଂ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ
କରାଯାଇପାରି ବ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ

ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ କ’ଣ ?

ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ (ସିଆରଏସ) ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର
(ସୀମିତ କ୍ଷମତାଯୁକ୍ତ) ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ଯାହା 10- 15
କିଲ�ୋମିଟର ସୀମା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ
କରି ଥାଏ । ତେବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ
ଅବସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରି ଥାଏ । କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ
ସୂଚନା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
ସକଳ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ସୂଚନାଏବଂ ପାଣିପାଗ ସଂପର୍କୀତ
ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଇତ୍ୟାଦି ଯ�ୋଗାଇବାରେ ସିଆରଏସ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂ ମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଥାଏ । ଏହି ରେଡିଓ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ ୟୁନ 50
ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ
ଭାଷାରେ ହି ଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସିଆରଏସଗୁଡ଼କ
ି ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭାଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ
ଭାଷାରେ ପ୍ରସାରଣ କରି ଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଅବହେଳିତ ତଥା
ଅତି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ବିଁ ଶେଷ
ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲ�ୋକମାନେ
ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର
ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇପାରି ଥାନ୍ତି ଓ ନିଜର
ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ବାର ସୁଯ�ୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ।

କିପରି ଆବେଦନ କରି ବେ?: ଗ�ୋଷ୍ଠୀ

ରେଡିଓ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ସଂପର୍କୀତ ସକଳ
ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
(ଏମଓଆଇବି) ହେଉଛନ୍ତି ନ�ୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ
ଏହା ଏକ 12ଟି ପଦକ୍ଷେପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହି
ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଏଭଳି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ
କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ ଆଗ୍ରହୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କ
ନିକଟରେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି
ଆବେଦନ ପତ୍ର ମାଗଣାରେ ୱେବସାଇଟ୍  www.
mib.nic.inରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ
ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନପତ୍ରକୁ ଅନଲାଇନରେ.
www.cronlineindia.netରେ ପ୍ରେରଣ କରି ବାକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରାଯାଇଥାଏ । ଆବେଦନକାରୀମାନେ
ଚାହିଲେ
ଁ ଏହି ସି ଆର ଆବେଦନପତ୍ର ସି ଆରଏଫସି
ୱେବସାଇଟ୍ www.crfc.inରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରି ବେ ।

ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନର ଆବଶ୍ୟକତା

ଆକାଶବାଣୀ (ଏଆଇଆର) ହେଉ ଅଥବା ଦୂ ରଦର୍ଶନ, ଯଦିଚ ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯ�ୋଗାଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଦେଶର ଏପରି କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁ ର୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚଳ
ରହିଛି ଯେଉ ଁଠାରେ ଏହି ମାଧ୍ୟମ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହି ଁ । ତେଣୁ ସେଠାରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ
ପହଞ୍ଚିବା ପାଇ ଁ ଏବଂ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନମ
ି ୟ ନିମନ୍ତେ କ�ୌଣସି ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମ ନାହି ଁ।
ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନା ସଂପର୍କରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା
ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହି ଗ�ୋଷ୍
ଁ
ଠୀ ରେଡିଓ
କେନ୍ଦ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂ ମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଥାଏ । ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରି ତ
ହ�ୋଇଥାଏ ସେହି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବେଶ୍ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।

କ�ୋଭି ଡ଼ – 19 ସମୟରେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓର ଭୂମିକା

ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ କର�ୋନା ଭୂ ତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂପର୍କରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ
କରାଇବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା
ଉଚିତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦାୟି ତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଭୂ ମିକା
ନିର୍ବାହ କରି ଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସକାଶେ କି ପ୍ରକାର
ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଅଥବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ସେ ସଂପର୍କରେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଜରି ଆରେ ଏପରି ମହାମାରୀ ସଂପର୍କୀତ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅବଧାରଣାକୁ ଦୂ ର କରି ବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହ�ୋଇପାରି ଛି।
ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, କର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ
ପହଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।

ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯ�ୋଗ୍ୟତା

ଯେକ�ୌଣସି ଅଣ- ଲାଭକରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା କ�ୌଣସି
ଗ�ୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ ସଂଗଠନ ଯେଉମାନେ
ଁ
କି ତିନି କିମ ୍ବା
ତତ�ୋଧିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବେ ସେମାନେ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ
କରି ବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ । ସେହିଭଳି ଶ�ୈକ୍ଷିକ ଅନୁ ଷଠା୍ ନ,
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ସିଭିଲ ସ�ୋସାଇଟି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ
ସଂଗଠନ, ପଞ୍ଜିକୃତ ସ�ୋସାଇଟି, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ଓ
ସର୍ବସାଧାରଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ୍ଯେଉମାନେ
ଁ
ସ�ୋସାଇଟି ପଞ୍ଜିକରଣ
ଆଇନ ଅଥବା ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜିକୃତ ହ�ୋଇଥିବେ ସେମାନେ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡ଼ିଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ସକାଶେ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର,
ଫି ଡର କେବଲ ଓ ଆଣ୍ଟେନା, ରେକର୍ଡିଂ ଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଷ୍ଟୁଡିଓ ଉପକରଣ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମିକ୍ସର ତଥା ମନିଟର ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବାଂଛନୀୟ । ଏହିସବୁ
ଉପକରଣର ମ�ୋଟ ଆନୁ ମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 6 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ।

ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଏହା ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାହକ ।
ନଭେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ‘ଲେଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ’
(ଏଲଓଆଇ) ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଥିରେ
ଁ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀକୁ ସଶକ୍ତ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ 738ଟି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 373ଟି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ରେଡିଓ କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ‘ଗ୍ରାଣ୍ଟ୍ଅଫ୍ ପରମିଶନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟସ୍’ (ଗ�ୋପା) ଜାରି
କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାର 2004-05 ମସିହା ଠାରୁ ଯଦିଚ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ରେଡିଓ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା,
2014 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିଗରେ ବିଶେଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ
ହ�ୋଇପାରି ନଥିଲା । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡ଼ିଓ କେନ୍ଦ୍ର

ଆନ୍ନାମଲାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଭାରତୀୟ ଗଣ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ (ଆଇଆଇଏମସି)ର ମହା
ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ କ ସଞ୍ଜୟ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ମତରେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ ହି ଁ ଦେଶକୁ
ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଚାଲି ଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉପ
ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ କ ସ�ୌରଭ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜର ପିଏଚଡ଼ି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ
କରି ଛନ୍,ତି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ସାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଆଦିବାସୀ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାପିତ 2011 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଆଠଟି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରେଡିଓ
କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧିରେ ଯଥେଷ୍ଟ
ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 35

ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ

ପରି ବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାରତ

ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ପ୍ରଦାନ
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରି ସ୍ଥିତରେ
ି , ଭାରତରେ ଦୁ ଇଟି ପ୍ରେରଣାଧର୍ମୀ କାହାଣୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ । ସାରଦା
ସିଂହ ଝ�ୋଟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟାଗ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
କରି ପାରି ଛନ୍ତି ଓ ଅପର ପକ୍ଷେ ଏକ ‘ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍’ର ବିକାଶ ଘଟାଇ ଗୁଜରାଟ ଟେକ୍ନିକାଲ
ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପାଞ୍ଚଜଣ ଛାତ୍ର ସଂକଟକୁ ସୁଯ�ୋଗରେ ପରି ଣତ କରି ବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।

ମହିଳାଙ୍କୁ ବିକାଶର ନୂ ଆ ମାର୍ଗ
ଦେଖାଇଲା ଝ�ୋଟ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍

ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍
ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଦେ

ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇ ଁ ସ୍ୱର ‘ଭ�ୋକାଲ୍  ଫର୍  ଲ�ୋକାଲ’ ନିମନ୍ତେ
ସ୍ଥା ନୀୟ
ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ ୍ୱାନ ଏବେ କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ହ�ୋଇ

ଶରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭି ଯାନରେ ବାସ୍ତବତାର ସ୍ୱରୂ ପ
ଧାରଣ କରି ଛି ତାହାର ଏକ ଜ୍ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଲେ ଡକ୍ଟର
ସାରଦା ସିଂହ । ତାଙ୍କର ‘ଅଭ୍ ୟୁଦୟ’ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ
ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏବଂ ନିଜ ସଂସ୍ଥା ଆନୁ କୂଲ୍ୟରେ ସେ ଏବେ
ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝ�ୋଟ ତିଆରୀ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ପର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାରେ ସକ୍ଷମ
ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁରକ୍ଷା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ
ଅନୁ କୂଳ ନୁ ହେ,ଁ ଅପରନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ
ଭାରତ ଗଠନକୁ ସାକାର କରି ବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭି ନବ ପ୍ରୟାସ ଭାବେ
ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଛି । ଏଭଳି ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ଝ�ୋଟ ସେ
ଗୁଜରାଟ କିମ ୍ବା ପଶ୍ଚି ମ ବଙ୍ଗର ସଂଗ୍ରହ କରି ଥାନ୍ତି । ଗତ ତିନି ଚାରି ମାସ ତଳେ
ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଏପରି ପ୍ରୟାସରେ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ
ବ�ୋଲି କହନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସାରଦା ସିଂହ । ଏହା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମିଳତ
ି
ପ୍ରୟାସରେ ନିଜର କଳାକ�ୌଶଳ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ସେମାନେ ରୂ ପ ପ୍ରଦାନ
କରି ଥ ିଲେ । ଦୁ ଇ ଜଣ ମହିଳା- ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପୂନମ୍- ଏହି ପ୍ରୟାସର ମେରୁ ଦଣ୍ଡ
ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଝ�ୋଟରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକରଣ
୍ଷ ୀୟ
ବ୍ୟାଗମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା ସହିତ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପରି ବର୍ତ୍ତେ ଏଭଳି
ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟବହାରର ଉପକାରୀତା ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଏଭଳି ବ୍ୟାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବାର ତାହା କେବଳ କ୍ରେତାଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇନାହି, ଁ ଅପରନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଓ
କିଛି ପାଠପଢ଼ଆ
ୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁର�ୋଜଗାରର ଏକ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ।
ନିକଟରେ ସରକାର ଆଦେଶନାମା ବଳରେ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି ଛନ୍ତିଯେ
ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 100 ପ୍ରତିଶତଏବଂ ଚିନି କ୍ଷେତ୍ରରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ୟାକିଂ
ଝ�ୋଟ ବ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ହି କରାଯି
ଁ
ବ । ଏହା ଝ�ୋଟ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ବ ।
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ରହିନାହି ଁ। ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଅଭି ଯାନର ରୂ ପ ଧାରଣ
କରି ସାରି ଛି । ସଂକଟ କିଭଳି ସୃଜନଶୀଳ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଯ�ୋଗ
ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଏ ତାହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ କର�ୋନା
ମହାମାରୀ ସଂକଟର ଘଡ଼ିରେ ଗୁଜରାଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁ ନିଭର୍ସିଟିର
ପାଞ୍ଚଜଣ ଛାତ୍ର – ସାର୍ଥକ ବକ୍ସି, କାର୍ତ୍ତିକ, ସାଗର, କରନ ପଟେଲ ଏବଂ
ଜାଗ୍ରୁତ୍ ଡାଭେ – ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂ ପ ପ୍ରଦାନ କରି ବାରେ ସକ୍ଷମ
ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକ ନୂ ଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ
ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ବ�ୋତଲ ଧରି ସବୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ
ୁ ାହି ଁ ।
ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଭଳି ଉପକରଣର ବିଶେଷତାଟି ହେଲା
ଏହା ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଛୁଇ ଁବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ଆପଣ
ତାକୁ କେବଳ ନିଜ ନେଡ଼ିଠାରୁ ଉପରକୁ ହି ଁ ଧରି ବେ । ଏବଂ ସେପରି
କରି ବାବେଳେ, ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆପେ ଆପେ
ସାନିଟାଇଜର ସ୍ପ୍ରେ ହେବ ଓ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍କରି ବ । ଗ�ୋଟିଏ ଦିନରେ
ଏହି ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତକୁ ଏହା 30 ଥର
ଶ�ୋଧନ କରି ବ । ଏଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାକୁ
ଏହି ପାଞ୍ଚଜଣ ଛାତ୍ର ଦୁ ଇ ମାସ ସମୟ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡଟି ଯେତିକି
ବ୍ୟବହାର ଅନୁ କଳ
ୂ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସୁଲଭ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅତି ମାମୁଲି
ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରି ବ । ଏହା ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧ କରି ଛି ଯେ ଦେଶର
ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମନରେ ଅସୀମ ସୃଜନଶୀଳତା ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ
କେବଳ ସୁଯ�ୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତାହାକୁ ରୂ ପ ଦେଇପାରୁ ଛନ୍ତି ।
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