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ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

 ମାର୍ଚ୍ଚ 1-15, 2021

ସମାଚାର

ନିଃଶୁଳ୍କ ବିତରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦି ଷ୍ଟ

ପୂର୍ବୋଦୟ

ନୂ ତନ ଭାରତ ପାଇ ଁ ଏକ ନୂ ଆ ମନ୍ତ୍ର
ପୂର ୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ
ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ପୂର ୍ବ ଭାଗର ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି।

ବିଶ୍ୱ ଉପଭ�ୋକ୍ତା ଅଧିକାର ଦିବସ

ନୂ ତନ ଭାରତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ
l କନଫରେନ ୍ସ ବ�ୋର୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ କଞ୍ଜୁମର କନଫିଡେନ ୍ସ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁ ଯାୟୀ, ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଭାରତରେ
ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି।
l କର�ୋନାଭୂତାଣୁ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର 2020 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଉପଭ�ୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, 2019
ପାଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଁ
ପ୍ରକାଶ କରିଥ ିଲେ, ଏହା ଉପଭ�ୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, 1986 ସ୍ଥାନରେ ଲାଗୁ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର
ପାଇ ଁଏହି ଆଇନରେ ଇ-କମର୍ସ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ଁକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟି ତ୍ୱକୁ ତାଲି କାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥ ିଲା।
l ଜୁଲାଇ 2020ରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଉପଭ�ୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଧ ିକରଣ (ସି ସିପିଏ) ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହି ସଂସ୍ଥା
ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ଅଧ ିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଅନ�ୈତିକ ବ୍ୟବସାୟି କ କାରବାର ଏବଂ ମି ଛ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବିଜ୍ଞାପନ
ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
l ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜମାଖ�ୋରୀ ଓ ଯ�ୋଗାଣ ଅଭାବକୁ ଦୂ ର କରିବା ଲାଗି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ
ଅଧୀନରେ ଜୁନ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେସ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜରଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ତାଲି କାରେ ସାମି ଲ
କରାଯାଇଥ ିଲା।
l ଅଭିଯ�ୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ଉପଭ�ୋକ୍ତା ସହାୟତା ନଂ : 1800-11-4000 କିମବା୍ 14404ରେ କଲ
କରନ୍ତୁ କିମବା୍ https://consumerhelpline.govରେ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ।

ବିଶ୍ୱ ଉପଭ�ୋକ୍ତା ଅଧ ିକାର ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁଭକାମନା।
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି।
ସରକାର କେବଳ ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନୁ ହେ ଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର
ସମୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରୁଛନ୍ତି।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍କାର!
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପ୍ରତି ପାଠକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖ ିବାକୁ ମି ଳଛ
ୁ ି। ଅନୁ ରୂପ ଭାବେ
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥ ିବାରୁ ଏହା ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ବିକାଶମୂଳକ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ନୂ ତନ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରୁଛି। ଆହୁ ରି, ଦେଶର ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ଧାରାକୁ ଆଗେଇ
ନେଉଥ ିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରୟାସ
କରୁଛୁ। 2014ରେ ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥ ିବା ‘ଆକ୍ଟ
ଇଷ୍ଟ’ ନୀତିରେ ଉତ୍ତର-ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରାଯାଉଛି। ଏହା
ଅଧୀନରେ, ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ ସୁବିଧା ଦେବା ଲାଗି ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇୱେ,
ଆଇ-ୱେ, ରେଲୱେ ଏବଂ ଏୟାରୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି।
ପତ୍ରିକାର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ପୂର ୍ବ ଭାରତର ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରାଯାଇଛି
ଯାହାକି ଏକଦା ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟି କ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥ ିଲା। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର ୍ବ ଭାରତକୁ
ଅଭିବୃ ଦ୍ଧିର ବାହକରେ ପରି ଣତ କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥ ିବାରୁ ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଶର ସଫଳ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ
କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥ ିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ
ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଦକ୍ଷି ଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପ�ୋର୍ଟ ସହିତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମ ଯ�ୋଗୀ ମାନଧନ ଯ�ୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପ�ୋର୍ଟ ରହିଛି।
ସମାନ ସ୍ନେହ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମକୁ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖ ି ଜଣାନ୍ତୁ....
ଠିକଣା : 	ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ,
		

ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା, ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003

ଇମେଲ : response-nis@pib.gov.in

(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)

2 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଚିଠି ବାକ୍ସ
ମହାଶୟ,
ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଇ-ଏଡିସନ
ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଏହି ପତ୍କ
ରି ା ଶେୟାର କରିବା
ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ସଦ୍ୟତମ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ, ସାମାଜକ
ି ନୀତି
ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂଚନା ଦେଉଥ ିବାରୁ ଏହା
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଅତି ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିବ। ଆଶା ଯେ ଏହା ଯୁବ
ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଅଧ ିକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା
କାମନା କରୁଛି।

ମହାଶୟ,
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପାଇ ଓ ପଢ଼ି ଓ ପ୍ରକୃତରେ
ଆନନ୍ଦ ଅନୁ ଭବ କରୁଛି । ଦେଶ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣରଙ୍କ
ସାମଗ୍ରିକ ହିତ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ବାସ୍ତବ ଖବର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ
ପ୍ରଗତିଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା
ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଛାପା
ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଜରି ଆରେ ଲ�ୋକମାନେ ଦେଶରେ
ହେଉଥବ
ି ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବିକାଶ
ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ବିଦେଶରେ ରହୁ ଥବ
ି ା
ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ନୂ ଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଏହି
ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ
ବିଶେଷ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିବ। ମୁ ଁ ଏହାର ସଫଳତା
କାମନା କରିବା ସହିତ ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥବ
ି ା ଅଗ୍ରଗତି
ଏବଂ ବିକାଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଅଧକ
ି
ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।
ଜୟ ହିନ୍ଦ
କ�ୌଶିକ ବ୍ୟାସ

ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ
କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ଡାଏରୀରେ
ବିଭି ନ୍ନ ଯ�ୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ରହିଛି
ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକାଶନୀଗୁଡ଼ିକ
ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାରୀ
ଛୁଟିଦିବସ ଏବଂ ବିଭି ନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି।
ଏହାକୁ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଆଇଓଏସରୁ ଡାଉନ ଲ�ୋଡ କରାଯାଇପାରିବ।
ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଲି ଙ୍କ

ଆଇଓଏସ ଲି ଙ୍କ

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

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

https://goicalendar.gov.in/

ଡ. ଏସ.ଟି. ରାଘବାମା ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର
ଚଲପତି ଇନଷ୍ଟି ଚ୍ ୟୁଟ ଅଫ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ,
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, stvraghavamma@gmail.com
ମହାଶୟ,
ଏହି ସମ୍ବାଦ ପତ୍କ
ରି ା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଏଥ ିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନାପ୍ରଦ
ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥ ିବାରୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ମ�ୋର ଏକ
ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି କପ
ି ରି ଭାବେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠକ
ି ମାର୍ଗରେ ନେଇ
ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଥ ିରେ ଯ�ୋଡ଼ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଧନ୍ୟବାଦ
ପ୍ରକାଶ ଭୁଷଣ
mailme_prakashbhushan@rediffmail.com
ମହାଶୟ,
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ସମ୍ପାଦକୀୟ ଟିମକୁ ମୁ ଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁ ଁ
ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ 15ତମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ
ଦେଖ ିବାକୁ ପାଇଲି। ଏଥ ିରେ କ�ୋଭିଡ-19 ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ
ବିକାଶ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥ ିବା ଚମତ୍କାରୀ
ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼କ
ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନାପ୍ରଦ ହ�ୋଇପାରିଛି। ଏହି ପତ୍କ
ରି ାର ନାମ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରିବା ଲାଗି ମୁ ଁ ଦୃ ଢ଼ ଭାବେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି... ମୁ ଁ ଏହି
ପତ୍କ
ରି ାର ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି।
ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ସଦ୍ଦିଚ୍ଛା
ଏବିଏସଭି ପ୍ରସାଦ ରାଓ,
ବରିଷ ୍ଠ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଇସ୍ରୋ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ତେଲଙ୍ଗାନା
anupojukk@gmail.com
ମହାଶୟ,
ମୁ ଁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଫେବୃ ଆରୀ 1-15 ସଂସ୍କରଣ ପଢ଼ି ପ୍ରଭାବିତ
ହେଲି।
ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନାପ୍ରଦ ଏବଂ ଏଥ ିରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ
ସୂଚନା ରହଛ
ି ି। ଏହା କେବଳ ମ�ୋ ଭଳି ଦ�ୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠକମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁନୁ ହେ ଁବରଂ ୟୁପିଏସସି, ଏନଡିଏ ଆଦି ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁ ତି କରୁଥ ିବା
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯ�ୋଗୀ।
ମୁ ଁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି।
ସଦ୍ଦିଚ୍ଛା ସହ,
ଆନନ୍ଦ କିଶ�ୋର ପାଣ୍ଡେ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
pandey.anandkishore6@gmail.com
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022ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା
ସମୟରେ ଏହା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ରହିବ।
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାର�ୋହ ନୂ ତନ ପୁନଃବିକଶିତ ରାଜପଥରେ
ଆୟ�ୋଜନ କରାଯିବ। ଫେବୃ ଆରୀ 4, 2021ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆବାସ
ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟି ତ୍ୱ) ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ
ଭିସ ୍ଟା ଆଭେନ୍ୟୁ ଠାରେ ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଛନ୍ତି। ସେ
କହିଥଲେ
ି
ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି
ଅବସରରେ ଦେଶ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦବା୍ ରା ନିର୍ମିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୁ ବାହାରକୁ
ଆସିବ। ସେହିପରି ଭାରତ ଯେତେବେଳେ 73ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର
ଦିବସ ପରେଡ ଆୟ�ୋଜନ କରିବ ସେତେବେଳେ ରାଜପଥ ଏକ
ନୂ ଆ ରୂପ ପାଇଥବ
ି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ରାଜପଥ ଚାରି ପାଖରେ
ସବୁ ଜ କ୍ଷେତ୍ର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶ�ୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ
ସୁବିଧା, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା ରହିବ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀ ଓ
ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇ ‘ଆୟ
ଁ ୁ ଷ୍ମାନ ସିଏପିଏଫ’

5 ମାସ ଶିଶର
ୁ ଔଷଧ ଉପରେ 6 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ, ଜିଏସଟି ଛାଡ଼

ବିଶଶି ରୁ ପୀଡ଼ା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବ୍ୟକ୍ତ କରି

ରଳ ଆନୁ ବଂଶକ
ି ର�ୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଏକ 5 ମାସର
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ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକତ୍
ି ସା ସୁବିଧା ଦେଉଥ ିବା
ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯ�ୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ
ଭାରତର କଭର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ (ସିଏପିଏଫ)ର
କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ। ‘ଆୟୁଷ୍ମାନ
ସିଏପିଏଫ’ ଯ�ୋଜନା ମେ ପହିଲା, 2021 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ 125ତମ
ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ଦେଶ ‘ପରାକ୍ରମ ଦିବସ’ ପାଳନ କରିଥ ିଲା।
ଏହି ଅବସରରେ ଆସାମର ଗ�ୌହାଟୀ ଠାରେ ଆୟ�ୋଜତ
ି ଏକ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥ ିଲେ।
ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଦିନ ଆଉ
ହ�ୋଇନପାରେ। ଏଥ ିସହିତ ସମସ୍ତ ସିଏପିଏଫ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ କାର୍ଡ ସ୍ବାଇପ କରି
24,000 ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକତ୍
ି ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।
4 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ସରକାର ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥବ
ି ା ଏକ ଔଷଧ ଉପରୁ 6
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମଦାନୀ
ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଜିଏସଟି
ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ
ବର୍ଷୀୟା ତୀରା କାମାତ
ସ୍ପାଇନାଲ
ମସ୍କ୍ୟୁଲାର
ଆଟ୍ରୋଫୀ (ଏସଏମଏ)
ଟାଇପ 1ରେ ପୀଡ଼ିତ।
ଏହି ର�ୋଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସ୍ନାୟୁ କ�ୋଷିକାଗୁଡ଼ିକ ଭଗ୍ନ
ହ�ୋଇଯାଇଥାଏ ଫଳରେ ମାଂସପେଷୀର ଗତିବିଧ ି ଉପରେ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ Zolgensma
ନାମକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥ ିଲା। ଆମେରି କାରୁ
ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥ ିବା ଏହି ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ 16 କ�ୋଟି
ଥ ିଲା। ସାର୍ବଜନୀନ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ପି ଲାଟିର
ମାତାପି ତା ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଥ ିଲେ ଏବଂ ଔଷଧ ଆମଦାନୀ
ଲାଗି ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଓ ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ କରିବା ଲାଗି
ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁ ର�ୋଧ କରିଥଲେ
ି । ଫେବୃ ଆରୀ
9, 2021ରେ ସରକାର ଏଥପ୍ର
ି ତି ଦୃ ଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାରର ଟିକସ ଛାଡ଼ କରିଥଲେ
ି ।

ଯୁବ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ
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022ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ
କରିବାକୁ ଯାଉଥବ
ି ାରୁ ଯୁବ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଦେବା ପାଇ ଁ ସରକାର ଏକ ଜାତୀୟ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ
କରିଛନ୍ତି। ଜାନୁ ଆରୀ 31, 2021ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନିଜର ମନ
କୀ ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ
ସୂଚନା ଦେଇଥଲେ
ି । ଏହା କେବଳ
ଲେଖକମାନଙ୍କର ଏକ ପି ଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବ
ନାହି ଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାତୃ ଭାଷାରେ
ଦକ୍ଷ ହେବା ଲାଗି ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ଦେବ।
ଏହି ଯ�ୋଜନା 22ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ
ଲେଖମାନଙ୍କର ଏକ ପିଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ
ସହାୟକ ହେବ। ଯୁବ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ବିଭି ନ୍ନ
ବିଷୟ ଯେପରିକି, କାଳ୍ପନିକ, ଅକାଳ୍ପନିକ,
ି ା ଲାଗି
ଭ୍ରମଣକାହାଣୀ, ସ୍ମୃତ,ି ନାଟକ, କବିତା ଆଦି ଲେଖବ
ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ।
ଜାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଟ୍ରଷ୍ଟ (ଏନବିଟି) ଦୁ ଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ

ପ୍ରାୟତଃ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଖ�ୋଲି ଲା ଆଲାପ୍ପଝ
ୁ ା ବାଏପାସ୍

ପା

ଖାପାଖ ି ଚାରି ଦଶନ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। 6.8
କମ
ି ି ଏବଂ ଦୁ ଇ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲାପ୍ପଝ
ୁ ା ବାଏପାସ୍
ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜାନୁ ଆରୀ 28, 2021ରେ ଖ�ୋଲିଛି।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 348 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହା କ�ୋମ୍ମାଡୀକୁ କାଲାରକ�ୋଡ ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ିବ। ଏହି ବାଏପାସ
ଥ ିରୁଅନନ୍ତପୁରମ-ଏର୍ଣ୍ଣାକଲ
ୁ ମ ସଡ଼କରେ ଟ୍ରାଫିକ ଭି ଡ଼କୁ ଦୂ ର
କରିବା ସହତ
ି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ସୁଗମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 1980ରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥ ିଲା। କନ୍ତୁ
ି
ବିଭି ନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଧା କାରଣରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ଏହି ବାଏପାସରୁ ଆରବ ସାଗର ଦେଖାଯାଉଥ ିବାରୁ ଏହା ଉପର
ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁ ଭବ ପ୍ରଦାନ
କରିବ। 6.8 କମ
ି ି ରାଜପଥ ମଧ୍ୟରୁ 3.2 କିମି ସଡ଼କ ଉଚ୍ଚକୁ
ଉଠିଥ ିବା ପରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥ ିରେ ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର
ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହଛ
ି ି ଯାହା ଆଲାପ୍ପଝ
ୁ ା ଉପକୂଳ ସହତ
ି
ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଗତି କରି ଛି। ଏହି ଭାଗରେ ହି ଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ
ସମୁଦ୍ରର ଚମତ୍କାରୀ ଦୃ ଶ୍ୟ ଦେଖ ିପାରିବେ।

ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆୟ�ୋଜନ କରିବ। ପ୍ରଥମ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଦୁ ଇ ସପ୍ତାହ ବିଶିଷ୍ଟ
ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯିବ। ଏହା
ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ବର୍ଗରେ ଯୁବ
ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଏନବିଟର
ି ଦୁ ଇ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ
ଲେଖକ/ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୁବ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ
ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରି କି
ସାହତ
ି ୍ୟ ମହ�ୋତ୍ସବ, ପୁସ୍ତକ ମେଳା,
ଭର୍ଚୁଆଲ ପୁସ୍ତକ ମେଳା, ସାଂସ୍କୃତକ
ି ବିନିମୟ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କର
କ�ୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯ�ୋଗ
ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରି ଣାମ
ଭାବେ ଯୁବ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ
ଏକ ପୁସ୍ତକ କମ
ି ୍ବା ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼କ
ି ର ଏକ ସିରିଜ ଏନବିଟି ପକ୍ଷରୁ
ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏଥ ିପାଇ ଁଆବେଦନ କରିବା ଲାଗି, ନିଜର
ଆବେଦନପତ୍ର : director@nbtindia.gov.in କୁ ପଠାନ୍ତୁ।

2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ହେବ ତୃ ତୀୟ ବୃ ହତମ ଶକ୍ତି
ଉପଯ�ୋଗକାରୀ
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030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ
ୟୁର�ୋପୀୟ ସଂଘକୁ
ପଛରେ ପକାଇ ଦୁ ନିଆର
ତୃ ତୀୟ ବୃ ହତମ ଶକ୍ତି
ଉ ପ ଯ�ୋ ଗ କ ା ର ୀ ରେ
ପରି ଣତ
ହେବ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି (ଆଇଇଏ) ପକ୍ଷରୁ ଏହାର
ଏନର୍ଜି ଆଉଟଲୁ କ 2021ରେ ଏପରି ଆକଳନ
କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦୁ ଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି
ଚାହିଦାରେ ଭାରତର ଭାଗ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହି ରିପ�ୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ
ସ�ୌର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ଦେଖବ
ି ାକୁ ମି ଳିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ମ�ୋଟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ସ�ୌର
ଶକ୍ତି ର ଭାଗ 4 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 2040 ସୁଦ୍ଧା ଏହା
18 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ। କ�ୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ
ପୂରର
୍ବ ୁ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଚାହିଦା 2019 ଏବଂ 2030
ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖ ି 50 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ବ�ୋଲି
ଆକଳନ କରାଯାଇଥଲ
ି ା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର�ୋକ୍ତ
ଅବଧ ି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ପାଖାପାଖ ି 35
ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ବ�ୋଲି ପୂର ୍ବାନୁ ମାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର
ତୁ ଳନାରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ସର୍ବାଧକ
ି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 5

ମହିଳା ଦିବସ

ନାରୀଙ୍କ ସଫଳତାକୁ
ସମ୍ମାନ

ଜଣେ ଦୃ ଢ଼ ଓ ସଶକ୍ତ ମହିଳା
ଏକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ପରି ଗଣିତ
ହ�ୋଇଥା’ନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା
ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ଏହିପରି
କେତେଜଣ ଦୃ ଢ଼ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ
ଜଣାଉଛୁ ଯେଉମାନେ
ଁ
ସମସ୍ତ
ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଇତିହାସ
ସୃଷ୍ଟି କରି ଛନ୍ତି...

ପ୍ର

ତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ମହିଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ,
ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରାଜନ�ୈତିକ ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରିବାର
ଅବସର ଆଣିଥାଏ। ମହିଳା ଦିବସ ପାଇ ଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର
ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି
#ChooseToChallenge
(ଆହବାନକୁ
ଗ୍ରହଣ କରିବା)। ଏହା ପଛରେ ଥ ିବା
୍
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଲି ଙ୍ଗ ସମାନତା ଥ ିବା ବିଶ୍ୱ
ଗଠନ କରିବା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁ ରୂପ
ଆମେ ସଫଳ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିକୁ
ପାଳନ କରୁଛୁ। ସମାନ ସୁଯ�ୋଗ ଦିଆଗଲେ
ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ,
ଏହା ଦର୍ଶାଇବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

କର୍ଣ୍ଣେଲି ଆ ସ�ୋରାବଜୀ
ସେ
ଥ ିଲେ
ଭାରତର
ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଓକିଲ।
ବମ୍ବେ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ
କରିବା ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଁ ସେ ଅକ୍ସଫ�ୋର୍ଡ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥ ିଲେ। ସେ ସ୍ନାତକ
ହାସଲ କରି ପାରିନଥ ିଲେ କାରଣ ସେତେବେଳେ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନଥ ିଲା।
1894ରେ ସେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥ ିଲେ ଏବଂ
ଦୀର୍ଘଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁରୁଦା ମହିଳାମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ
ପାଠପଢ଼ା ପାଇ ସୁ
ଁ ଯ�ୋଗ ଦିଆଯାଉନଥ ିବା ସମୟରେ
ସେ ଲି ଙ୍ଗ ବ�ୈଷମ୍ୟ ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥ ିଲେ
ଏବଂ ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖ ିଥ ିଲେ।

6 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଆନନ୍ଦ ଗ�ୋପାଳ ଜ�ୋଶୀ
ସେ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ
ମହିଳା ଡାକ୍ତର। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ
ଦୁ ଃଖ ତାଙ୍କ ମନରେ ଡାକ୍ତରୀ
ପାଠପଢ଼ା
ପାଇ ଁ ଆଗ୍ରହ
ଜନ୍ମାଇଥିଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନପାଇବା କାରଣରୁ
ତାଙ୍କର 10 ମାସର ପୁଅ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ
ସେ ସେ ଡାକ୍ତର ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ
ଏପରି ଦୁ ର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସେ
ପାଠପଢ଼ିବା ଲାଗି ଆମେରି କା ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ
1886ରେ ଭେଷଜ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏମଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ
କଲେ। ଯେଉ ଁ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଘରକୁ ପଦାକୁ
ଗ�ୋଡ଼ କାଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏକାକୀ ଯାଇ
ବିଦେଶରେ ପାଠପଢ଼ି ଡାକ୍ତର ହେବା ଫଳରେ ସେ ଏକ
ଅଭୂତପୂର ୍ବ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଅନେକ ପି ଢ଼ିର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇ ଏକ
ଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଥିଲେ।

ଏ. ଲଳିତା
ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିଧବା
ହେବାର ଦୁ ଃଖ ଭ�ୋଗିଥବ
ି ା
ଜଣେ
ଏକାକିନୀ
ମାତା
ରୁଢ଼ିବାଦୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଙ୍ଗ
କରି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର
ହ�ୋଇପାରିଥଲେ
ି । ପି ଲାଦିନୁ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି
ଆଗ୍ରହ ରହିଥଲ
ି ା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ
ବିଭି ନ୍ନ ମହଲରୁ ବିର�ୋଧ ସତ୍ତ୍ବେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରି ଂ
ପଢ଼ିବା ଲାଗି ମନସ୍ଥ କଲେ। ସେ ‘ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ମହିଳା ଇଞ୍ଜିନିଅର ଓ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ସମ୍ମି ଳନୀ
1964’ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧତ୍ୱ
ି କରିଥଲେ
ି ।

ଡ. ମୁଥଲ
ୁ କ୍ଷ୍ମୀ ରେଡ୍ଡୀ
ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା
ବିଧାୟି କା। 1926ରେ ସେ ମାଡ୍ରାସ
ବିଧାନ
ପରିଷଦରେ
ନିଯୁକ୍ତି
ପାଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ 1912ରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବା
ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଡ. ଆନି
ବେସାନ୍ତ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ
ହ�ୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ନିଜ
ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ
ମହିଳାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା କିମବା୍ ସେମାନଙ୍କ କଥା
ଶୁଣାଯିବା ବିରଳ ହ�ୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କର
ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ।

ସରଲା ଠକରାଲ
ସେ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ
ମହିଳା ପାଇଲଟ। 1936ରେ
ସେ 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜର
ପାଇଲଟ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା
ସହିତ ଏକ ଜିପ୍ସି ମ�ୋଥ ସ�ୋଲ�ୋ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ।
ଆହୁ ରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ସେତେବେଲେ 4
ବର୍ଷୀୟ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ଥିବା ସରଲା ଶାଢ଼ି ପି ନ୍ଧି ଏହା
କରି ପାରିଥିଲେ! 1000 ଘଣ୍ଟା ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ପରେ
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ‘ଏ’ ଲାଇସେନ୍ସ
ମି ଳିଥିଲା। ଠକରାଲ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ
ଅନୁ ସରଣ କରିବା ଲାଗି ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ପାରିଥିଲେ।

ଆନ୍ନା ଚାଣ୍ଡୀ
ଭାରତର
ପ୍ରଥମ
ମହିଳା
ବିଚାରପତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହାଇକ�ୋର୍ଟ
ବିଚାରପତି ହ�ୋଇପାରିଥିଲେ।
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ଲି ଙ୍ଗଗତ ବ�ୈଷମ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇ
ସେ 1926ରେ ଆଇନରେ ନିଜର ସ୍ନାତ�ୋକ�ୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
କରିଥିଲେ। 1937ରେ ସେ ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋରର ମୁନସି ଫ ଭାବେ
ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା
ବିଚାରପତି ହ�ୋଇପାରିଥିଲେ। କେରଳ ହାଇକ�ୋର୍ଟରେ
1959ରେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା
ହାଇକ�ୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ହ�ୋଇପାରିଥିଲେ।

ପ୍ରୀୟା ଝିଙ୍ଗାନ
ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାଡେଟ 001।
ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 1992ରେ ଭାରତୀୟ
ସ୍ଥଳ ସେନାରେ ଯ�ୋଗ ଦେବାରେ ସେ
ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟ।
ଭାରତୀୟ ସେନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁନିଜର ଦ୍ୱାର ଖ�ୋଲିବା ପରେ
ଝିଙ୍ଗାନ ଓ ଅନ୍ୟ 24 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ସେନାରେ
ଁ
ସାମିଲ
ହ�ୋଇଥିଲେ। ଆଇନରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାରପତି
ଆଡଭ�ୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଦଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସେବା କରିଥିଲେ।
2002ରେ ସେ ମେଜର ପଦବୀର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
2018ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କ�ୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ।

ଆନ୍ନା ରାଜମ ମଲହ�ୋତ୍ରା
ସେ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା
(ଆଇଏଏସ) ଅଧିକାରୀ। ମାଲହ�ୋତ୍ରା
1951ରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ
ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କନ୍ତୁ
ି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇଥିଲେ
ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଆଇଏଏସ ପଦବୀ ପାଇବା ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ
ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ନିଷ୍ଫଳ ହ�ୋଇନଥିଲା ଏବଂ
ସେ ଉପଜଲ୍
ି ଲାପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଏହା କରିବାରେ
ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ମହଳ
ି ା। ଅନ୍ୟ ମହଳ
ି ାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ
ଅନୁ ସରଣ କରିବା ଲାଗି ସେ ଅନୁ ପ୍ରାଣତ
ି କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ
ପଦ ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା।
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ମହିଳା ଦିବସ

ସଫଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ
#ChooseToChallenge

କ୍ରିଷ୍ଣନ ନାୟାର
ଶାନ୍ତାକୁମାରୀ ଚିତ୍ରା

ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନ

ନିରୁ କୁମାର

ଲାଜୱନ୍ତୀ

ଯଶୱନ୍ତିବେନ
ପ�ୋପଟ

ବମ୍ବେ ଜୟଶ୍ରୀ

ସି ନ୍ଧୁତାଇ ସପକଲ

ସୁଧା ସି ଂ

ମୃଦୁଳା ସି ହ୍ନା
(ମରଣ�ୋତ୍ତର)

ନିଦୁମ�ୋଲୁ ସୁମନ୍ତି

ଉଷା ଯାଦବ

ଭୁରି ବାଇ

ବୀରୁବାଲା ରାଭା

ଚଟନୀ ଦେବୀ

ଦୁ ଲାରୀ ଦେବୀ

ଗୁରୁ ମା କାମାଲୀ
ସ�ୋରେନ

ସଞ୍ଜି ଦା ଖାତୁ ନ

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରୁଆ

ଶାନ୍ତି ଦେବୀ

ବିଜୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

ଅଂଶୁ ଜାମସେନ୍ପା

ପାପ୍ପାମ୍ମାଲ

ପି. ଅନିତା

ରଜନୀ ବେକ୍ଟର

ସାଙ୍ଗଖମ
ୁ ୀ ବୁଆଲଚ୍ ଛଆ
ୁ କ

ମ�ୌମା ଦାସ

ପୁର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନୀ

ରାଧା ଦେବୀ

ପ୍ରକାଶ କ�ୌର

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ସେହି 29 ଜଣ ସଫଳ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ ଯେଉମାନଙ୍କୁ
ଁ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଦ ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରି ପାରି ଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି- #ChooseToChallenge। ଏହା
ପଛରେ ଥ ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଲି ଙ୍ଗ ସମାନ ବିଶ୍ୱ ଗଠନ କରିବା।
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାମି ଲନାଡୁ ଓ କେରଳ ଗସ୍ତ

ରାଷ୍ଟ୍ର

ଗତ ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁ ପାଇ ଁ୫୦ ହଜାର
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ତ�ୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମ�ୋଦିତ
୨୦୨୧-୨୨ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କାମକୁ
ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳ ଗସ୍ତ କରି ଅନେକ
ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ ଘାଟନ କରି ଛନ୍ତି । ଗତ ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୦ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧ ିକ ମୂଲ୍ୟର
ତ�ୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ପ୍ରକଳ୍ପ ତାମିଲନାଡୁ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସରକାର ଅନୁ ମ�ୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ତା

ମି ଲନାଡୁ ଓ କେରଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସଂସ୍କୃତି
ସମେତ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁ ରି ତ୍ୱରାନତ
ୱି ୍
କରିବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକୃତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଫେବୃ ୟାରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ ଏହି ଦୁ ଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଆଉ କେତେକର
ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଛନ୍ତି ।

ତାମିଲନାଡୁ ପାଇ ଁଉଦ୍ଦି ଷ୍ଟ ନୂ ଆ ପ୍ରକଳ୍ପ:
l ଚେନ୍ନଇ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ ଫେଜ-୧ ଉଦ୍ ଘାଟିତ ।
l ରାମନାଥପୁରମ୍ରୁ ଟୁ ଟିକ�ୋରିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୪୩ କିମି ଲମ୍ବ
ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ ଲାଇନ ଆରମ୍ଭ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ
ପାଇ ଁ ମ�ୋଟ ୪୫୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ ।
l ୱାଶରମେନପେଟରୁ ୱିନକ�ୋନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋ
ଲାଇନ ଉଦ୍ ଘାଟିତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଚେନ୍ନଇ ସହ
ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ସଂଯ�ୋଗ
ସୁବିଧା ସୁଗମ ହ�ୋଇପାରି ଛି।
l ବିଲ୍ ଲୁପର
ୁ ମ-କୁଡାଲ�ୋର,
ମଇଲାଡୁ ତୁ ରାଇତାଞ୍ଜାଭୁର ଏବଂ ମଇଲାଡୁ ତୁ ରାଇ-ତିରୁବାରୁର ସି ଙ୍ଗଲ
ରେଳଲାଇନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ ଘାଟିତ ।
l ୬୩୬ କିମି ଲମ୍ବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆନିକଟ କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ।
l ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସର ଡିସ୍କଭରି କ୍ୟାମ୍ପସର ଶିଳାନ୍ୟାସ ।

ତାମି ଲନାଡୁ ର ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ
ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା
ଆମ ପାଇ ଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

କେରଳ ପାଇ ଁନୂ ଆ ପ୍ରକଳ୍ପ:
l ବିପି ସିଏଲ୍ ର କ�ୋଚି ରି ଫାଇନାରୀ ନିକଟରେ ୬୦୦୦
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରପି ଲିନ ଡେରିଭେଟିଭସ
ପେଟ୍ରୋ କେମି କାଲ୍ସ ଉଦ୍ ଘାଟିତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର
୪୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବଞ୍ଚିବ ।
l କ�ୋଚିର ୱିଲଙ୍ଗଡନ ଦ୍ୱୀପରେ ର�ୋ-ର�ୋ ଭେସଲ
ସେବା ଉଦ୍ଘାଟିତ ।

ଅର୍ନ
ଜୁ : ସ୍ୱଦେଶୀ ଡିଜାଇନରେ ନିର୍ମିତ ଲଢୁ ଆ ଟ୍ୟାଙ୍କ

l କ�ୋଚିରେ ୨୫.୭୨ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରୁ ଜ
ଟର୍ମିନାଲ୍ସ ସାଗରି କା ଉଦ୍ ଘାଟିତ । ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ନିଯୁକ୍ତି ଓ
ବ�ୈଦେଶିକ ବିନିମୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଲଢୁ ଆ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଜୁନ ମାର୍କଏ୧କୁ ସେନାକୁ ଆନୁ ଷଠାନି
୍ କଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତରି ତ କରି ଛନ୍ତି ।
ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡିଜାଇନ ଭାରତରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ
ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

l କ�ୋଚି ସି ପୟ
୍ ାର୍ଡ ଲି ମିଟେଡର ମେରାଇନ ଇଂଜିନିୟରି ଂ
ତାଲି ମ ପ୍ରତିଷଠାନ
୍ ବିଜ୍ଞାନ ସାଗର ଉଦ୍ ଘାଟିତ । ୨୭.୫
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରତିଷଠାନ
୍ ମେରାଇନ
ଇଂଜିନିୟରି ଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ । ଏଥ ିରେ ୧୧୪ ଜଣ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା
ଲାଗି କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

l ସାଉଥ୍ କ�ୋଲ ବର୍ଥର ପୁନଃନିର୍ମାଣର ଶିଳାନ୍ୟାସ ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ।
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ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ପିଏମ-ଏସୱାଇଏମ

ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ
ପାଇ ଁ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମି କଙ୍କ ପାଇ ଁ କର୍ମଠ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥବ
ି ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ର�ୋଜଗାର
କରିଥାଏ । ତେବେ ବୁ ଢାକାଳରେ ଏହି ପରିଶ୍ରମୀ ମଣିଷଙ୍କ ଦୁ ରଳ
୍ବ ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ଓ ସହାୟତା
ଖ�ୋଜେ । ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧକ
ି ାଂଶ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚି ତ
କରାଯାଇଥବ
ି ାବେଳେ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସୁବିଧା ନାହି ଁ । ଅତଏବ ସେମାନେ
ବୁ ଢାକାଳରେ ଦିଗହୀନ ହ�ୋଇ ନିରାଶ୍ରୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯ�ୋଗୀ
ମାନଧନ ଯ�ୋଜନା ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ଦୁ ଇବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ
ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ଏ

କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବାପରେ
ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥବ
ି ା
ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଦ�ୈନିକ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା
ଦୁ ର୍ବିସହ ହ�ୋଇପଡେ । ଅତଏବ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ
କରୁଥବ
ି ା ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା
ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଦୂ ର କରିବା ପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯ�ୋଗୀ
ମାନଧନ୍ ଯ�ୋଜନା ୨୦୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର
ବସ୍ତ୍ରାଳଠାରେ ଘ�ୋଷଣା କରିଥଲେ
ି
। ଏହା ଏକ ପେନସନ
ଯ�ୋଜନା, ଯାହା ୪୨ କ�ୋଟି ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମି କଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା
ଯ�ୋଗାଇଦେବା ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
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ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିଜ ନିଜର
ଘର�ୋଇ ସହାୟକଙ୍କୁ ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ କରିବାକୁ ମୁ ଁ
ଅନୁ ର�ୋଧ କରୁଛି। ସମାଜର ସମଳ
୍ବ ବାନ ବର୍ଗଙ୍କ
ଏହି ସହାୟତା ଫଳରେ ଗରିବ ଲ�ୋକମାନେ
ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ । ଯେଉମାନେ
ଁ
ଆପଣଙ୍କ
ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯ�ୋଗ
ଦେଶକୁ ଅଧ ିକ ମଜଭୁତ କରିବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ଦେଶର ମ�ୋଟ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ର ୮୫ ଶତାଂଶ ଶ୍ରମିକ ଅସଂଗଠତ
ି
କ୍ଷେତ୍ରର । ଦେଶର ଜିଡିପିକୁ ଏମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ପ୍ରାୟ ୫୦
ଶତାଂଶ । ଘର�ୋଇ ଶ୍ରମିକ, ଗୃହଭିତ୍ତିକ ଶ୍ରମିକ, ଘର�ୋଇ ପାଇଟି
କରୁଥ ିବା ଲ�ୋକ, କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ, ରିକ୍ସାବାଲା,
ଷ୍ଟ୍ରିଟଭେଣ୍ଡର, ବ�ୋଝଆ
ି , ଇଟାଭାଟି ଶ୍ରମିକ, ମ�ୋଚି, ଆବର୍ଜନା
ଗ�ୋଟାଳ,ି ରଜକ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ବିଡି ଶ୍ରମିକ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଶ୍ରମିକ,
ଚମଡା ଶ୍ରମିକ, ଦୃ ଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଏଭଳି ଅନ୍ୟ ଧନ୍ଦାରେ
କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି ଅସଂଗଠିତ ବର୍ଗର । ସେମାନଙ୍କୁ
ଶ୍ରମଜୀବି ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନିତ କରି ଛନ୍ତି ।

ଏହି ଯ�ୋଜନା ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।
ଦେଶର ୩,୫୨,୫୯୮ କମ୍ୟୁନିଟି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ
ଏଥିପାଇ ଁନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉଛି ।

l ଯେଉ ଁ ଅସଂଗଠତ
ି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ବା ଆୟ ୧୫
ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ସେମାନେ ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
ହ�ୋଇପାରିବେ । ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କଖାତା ଏବଂ ଆଧାର
ନମର
୍ବ ଥ ିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅନୁ ପାତରେ ଅର୍ଥ ଭରିବେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ
ହତ
ି ାଧ ିକାରୀଙ୍କ ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବ ।

l ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇ ଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା
୧୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧ ିକ ବୟସ ୪୦ ବର୍ଷ । ଏହା ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକତ
ୃ
ଏବଂ ଅଂଶଦାନଭିତ୍ତିକ ଯ�ୋଜନା ।
l ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଯ�ୋଜନାରେ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା
ପେନସନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇଛି ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ପାଇ ଁ ଆଧାର ନମର
୍ବ ଓ
ବ୍ୟାଙ୍କଖାତା ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ଏ ବାବଦ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇ ଁ
ଯେଉ ଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡିବ ତାହା ସରକାର ବହନ କରିବେ ।
l ସଂପୃକ୍ତ ହତ
ି ାଧ ିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସରେ ତାଙ୍କ ଅଂଶ ବାବଦରେ
ନିୟମିତ ବ୍ୟୟ ଦେବାକୁ ହେବ । ବୟସ ଅନୁ ସାରେ ଏହି ଦେୟ
ପରିମାଣ ମାସିକ ୫୫ରୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଉଭୟ ହିତାଧ ିକାରୀ ଓ ସରକାର ୫୦:୫୦

୪୪,୮୮,୬୭୬ ଜଣ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
ସାମିଲ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।

l ସଂପୃକ୍ତ ହତ
ି ାଧ ିକାରୀଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ
କମ
ି ବା୍ ସ୍ତ୍ରୀ ୫୦ ଭାଗ ପେନସନ ପାଇବେ ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନା ପାଇ ଁ ହତ
ି ାଧ ିକାରୀ ଯେଉ ଁ ଅଂଶ ଦେବେ
ତାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଜନଧନ ଖାତାରୁ ଅଟ�ୋ
ଡେବିଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନାରୁ ଜଣେ ଚାହଲେ
ିଁ
ସହଜରେ ଓହରି
ଯାଇପାରିବ । ଓହରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜମାଟଙ୍କା ତାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରିଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହଛ
ି ି।
l ପିଏମ୍ଏସ୍ୱାଇଏମ୍ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ଏହାକୁ
କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏଲଆଇସି ଏବଂ ସିଏସ୍ଇ
ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ।
l ଏଥ ିରେ ଏଲଆଇସି ପେନସନ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜରଭାବେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ ଦାୟିତ୍ୱ
ରହଛ
ି ି । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ହତ
ି ାଧ ିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ
ହେଉଥ ିବା ଅରକ
୍ଥ ୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁ ସାରେ ବିଭିନ୍ନ
ଲାଭଜନକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟ�ୋଜତ
ି କରାଯାଉଛି ।
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ରାଷ୍ଟ୍ର
Nation ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
PM in Parliament

ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇ ଁଆଇନ ତିଆରି ହ�ୋଇଛି,
ଏହା ମୁଷ୍ଟିମେୟ କୁହାଳିଆଙ୍କ ପାଇ ଁନୁହେ ଁ
ସରକାର ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖ ି ଆଇନ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖ ି
ଏହା ତିଆରି ହ�ୋଇଥାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଲ�ୋକସଭାରେ କୃଷି ଆଇନ ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିବା
ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଭାଗନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉସବୁ
ଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥ ିଲେ । ବିଭି ନ୍ନ
ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁ ସରକାର ବଦ୍ଧପରି କର ବ�ୋଲି ସେ କହିଥ ିଲେ । ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଯାହାସବୁ କହିଥ ିଲେ ସେ ସଂପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ
ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ରି ଲିଫ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା ।

କୃଷି ବିଲ୍ ଉପରେ

କ�ୌଣସି ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହ�ୋଇନାହ,ି ଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ରହଛ
ି ି
କୃଷି ଆଇନ ଉପରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉ ଁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି
ସରକାର ଓ ଆମେ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ । ସେଥ ିପାଇ ଁ
ସରକାରଙ୍କର ବରି ଷ ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର
କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆମର ଅତି ଅଧ ିକ
ସମ୍ମାନ ରହିଛି । ସଂସଦରେ କୃଷି ବିଲ୍  ପାରି ତ ହେବା ପରେ
କ�ୌଣସି ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହ�ୋଇନାହି ଁ । ସେହିଭଳି ଏମ୍ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ
ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି । ସରକାରୀ ଘ�ୋଷିତ ଦରରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ
ଫସଲ କିଣିବାବେଳେ ଏହା ଦିଆଯାଉଛି । ମଣ୍ଡିଗୁଡିକ ସୁଦୃଢ
କରିବା ପାଇ ଁ ବଜେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହିସବୁ କଥାକୁ
କେହି ଉପେକ୍ଷା କରି ପାରିବେ ନାହି ଁ । କୃଷି ସଂସ୍କାର, କିଷାନ
ରେଳ, ଇ- ନାମ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶର ସବୁ ଛ�ୋଟବଡ
ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସା ସଂପର୍କରେ

ଆନ୍ଦୋଳନଜୀବି: ଦେଶରେ ଏକ ନୂ ଆ ପ୍ରଜାତି
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବୁଲା
ବିକାଳିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
କରି ବା ପାଇ ଁପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି
ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଲେ
ି
।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି
କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

12 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଟ�ୋଲପ୍ଲାଜା ଦେଶର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ସବୁ ସରକାର
ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ
କରିବା, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ଅଚଳ କରିବା ଆଦି ଘଟଣା ପ୍ରଚଳିତ
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଦନାମ କରିବା ଉଦ୍ୟମ ନୁ ହେ ଁ କି ? ଆମେ
କିଛି ଶବ୍ଦ ସହିତ ବେଶ୍ ପରି ଚିତ । ଯଥା ଶ୍ରମଜୀବି ଓ ବୁ ଦ୍ଧିଜୀବି
ଇତ୍ୟାଦି ; କିନ୍ତୁ ମୁ ଁ ଦେଖୁଛି ବେଳେବେଳେ ଏକ ନୂ ଆ ସଂପ୍ରଦାୟ
ଆଗକୁ ଆସୁଛି । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନଜୀବି । ଓକିଲ,
ଛାତ୍ର, ଶ୍ରମି କ ଆଦି ଯେକ�ୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆପଣମାନେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ିବାକୁ ପାଇବେ । ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ
ପରଦାପଛରେ ରହନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଆଗକୁ

ଆସନ୍ତି । ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନଜୀବି ପ୍ରଜାତିର । ଆନ୍ଦୋଳନ
ବିନା ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହି ଁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭି ଆଇ
ଓ ସେଥ ିରେ ସାମି ଲ ହ�ୋଇ ସେମାନେ ତିଷ ୍ଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।
ଦେଶ ଆଗେଇ ଚାଲି ଛି । ଆମେ ଏଫ୍ ଡିଆଇ ବିଷୟରେ
ଆଲ�ୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ ଏକ ନୂ ଆ ଏଫ୍ ଡିଆଇ
ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସି ଛି । ତାହାହେଲା ଫରେନ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆଇଡ�ୋଲଜି।
ଏଥ ିରୁ ଆମକୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ।

କ�ୋଭିଡ୍ ୧୯

ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନେ ଦେବତ୍ୱର ପରି ପ୍ରକାଶ

କର�ୋନା ଲଢେଇରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥ ିବା ଆଗ
ଧାଡିର ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ
କହଛ
ି ନ୍ତି ଯେ ଆମର ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, କ�ୋଭିଡ୍  ଯ�ୋଦ୍ଧା, ସଫେଇ
କର୍ମଚାରୀ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ଆଦି ଦେବତ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ
ପ୍ରତୀକ। ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ କର�ୋନା
ବିର�ୋଧୀ ଲଢେଇ ମଜଭୁତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ସେ ଆହୁ ରି କହଛ
ି ନ୍ତି
ଯେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ୨ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ
ପ୍ରଭାବିତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । ଜନଧନ ଆଧାର
ମ�ୋବାଇଲ ସହଯ�ୋଗରେ ଏହି ସଂକଟକାଳରେ ପ୍ରଭାବିତ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଥ ିଲା।
ଦଳତ
ି , ଅବହେଳତ
ି , ବଞ୍ଚିତ, ଦରିଦ୍ର ସବୁ ଲ�ୋକ ସରକାରୀ
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଉପକୃତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ । ଏକଦା ଆଧାରକୁ
ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ବିର�ୋଧ କରୁଥ ିବା ଲ�ୋକମାନେ ଜାଣିରଖ ିବା
ଉଚତ
ି ଯେ ମହାମାରୀ ବେଳେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଇବାରେ ଏହା ବେଶ୍ଉପଯ�ୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା ।
ଅତଏବ ଆଧାରକୁ ବିର�ୋଧ କରିବା ଦୁ ର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ।

ଅର୍ଥନୀତି

ଦୁ ଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ର
ଧି ଆଶା

ମହାମାରୀ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ସଂସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି
ରହିଥ ିଲା । ଏହା ଫଳରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ନୂ ଆ ଗତିଶୀଳତା
ଆସିବା ସହ ଦୁ ଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିବୃ ଦ୍ଧିର ଆଶା ଦୃ ଢତର
ହ�ୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ିଲେ ଯେ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ
ଶ୍ରେଣୀ ପାଇ ଁ ନୂ ଆ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜଭୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶକୁ ସମତୁ ଲ ବିକାଶ ପଥରେ
ଆଗେଇ ନେବାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦେଶରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ କାରର ବିକିର
୍ ରେକର ୍ଡ
ପରିମାଣରେ ହେଉଛି । ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀନ
ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃ ଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି ।

ଆତ୍ମନିର୍ଭର

ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁ ଭାରତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ିଲେ ଯେ କ�ୋଡିଡ୍  ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ ଏକ
ନୂ ଆ ପ୍ରକାରର ହେବ । ଏଭଳି ସମୟରେ ପୃଥ ିବୀଠାରୁ
ଅସଂଲଗ୍ନ ହ�ୋଇ ରହିବା ଭାରତ ପାଇ ଁ ମଙ୍ଗଳକର
ହେବନାହି ଁ । ସେଥ ିପାଇ ଁ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ
ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ନିଜେ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟି
ଦେବା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଦୃ ଢ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ହେବା ବିଶ୍ୱପାଇ ଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ । ଆଜି ଆମେ ଔଷଧପତ୍ର
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର । ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଉଛୁ । ସେ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି
ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏବେ ଭ�ୋକାଲ ଫର୍ଲ�ୋକାଲ ସ୍ୱର
ଶୁଣାଯାଉଛି । ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇ ଁ ଏଭଳି ଆତ୍ମ
ସମ୍ମାନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ।

ସଂସ୍କାର ସଂପର୍କରେ

ପ୍ରଗତି ପଥରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂ ରୀକରଣ
l ଇପିଏଫ୍ ଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବସର ପରେ ୨୦୧୪
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ୭ରୁ ୨୫ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ପାଉଥିଲେ।
ଆମେ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା କରି ଛୁ ।
l ଲ�ୋକେ କହୁ ଥ ିଲେ ଯେ ସୁପାରି ସ ବିନା କାହାରି କୁ ଚାକିରି
ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିବ ନାହି ଁ । ସେ ପରମ୍ପରାର ଆମେ ଅବସାନ
ଘଟାଇଛୁ ।
l ତାମିଲନାଡୁ ରେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ସିଗାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (ସିସିଏ) ନାମରେ
ଏକ ପଦ ରହିଥିଲା । ୧୯୪୦ରେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଯେତେବେଳେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତ୍ରିଚର
ି ୁ ଯାଉଥିବା
ସିଗାରେଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇ ଁ ଯେଉ ଁ ସହାୟକ
ବା ସିସିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ
ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କ ପାଖରେ ସିଗାରେଟ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିଶ୍ଚି ତ କରିବା ।
ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିସିଏ ପଦ
ରହିଥିଲା । ଏହି ଦେଶରେ ଏଭଳି ଅନେକ ନିରର୍ଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଚାଲିଥିଲା । ଆଗରୁସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଟେଷ୍ଟେଡ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଥିଲା । ଏଥିପାଇ ଁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଲମ୍ବାଧାଡି ଲଗାଇବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା।
ଏସବୁ ର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ
କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବସାନ
ଘଟାଇଛୁ ଏବଂ ଲ�ୋକେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।”
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ

ସମୃଦ୍ଧ ନୂ ଆ ଭାରତ
ପାଇ ଁଏକ ବିକଶିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ
କ�ୋଲକାତାରୁ କ�ୋହିମା, ଚମ୍ପାରଣରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା
ପୁରୀର ବେଳାଭୂମି ଯାଏ ଁ ତମାମ ଇଲାକାର ପାଖାପାଖ ି ୫୦ କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ପୂର ୍ବ
ଭାରତରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ତୁ ଳନାତ୍ମକଭାବେ ଦେଖଲେ
ି
ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହ�ୋଇ ନ ଥବ
ି ାରୁ ଏହା ପଛରେ ପଡିଯାଇଛି । ଏବେ
ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ଏହି ସରକାର ମି ସନ ପୂର୍ବୋଦୟର ଆହୱାନ
୍ ଦେଇଛି , ଯାହାର ମୂଳ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭାରତର ସମତୁ ଲ ବିକାଶ । ମି ସନ ମ�ୋଡରେ ଏହି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ
ଚାଲି ଛି ଏବଂ ଏଥରେ
ି
ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ
କରାଯାଉଛି । ରେଳ, ସଡକ, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ବନ୍ଦର, ଜଳପଥ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ପୂର ୍ବ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଗ�ୌରବକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର
କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂ ଆ ପ୍ରତିମାନ ଓ
ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ନୂ ଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ।
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ପୂର ୍ବ ଭାରତରେ ନୂ ତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପରେ ଏକ ସେତୁ ର ଅଭାବ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର
ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର
ଅତିକ୍ରମ କରି ବା ପାଇ ଁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଡଙ୍ଗା
ବ୍ୟବହାର କରି ବାକୁ ପଡୁ ଥ ିଲା । ସେ ପୁଣ ି ବଢି ସମୟରେ
ସହଜ ନ ଥ ିଲା । ଏହା ୩ ବର୍ଷ ତଳର କଥା । ଏବେ
ମଧ୍ୟ ଏକଥା ମନେ ପଡିଲେ ସାଦିଆର ୪୨ ବର୍ଷୀୟ
ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠେ । ଏବେ ସେହି
ସାଦିଆର ସେହି ଘାଟରେ ଭୁପେନ ଭଜାରି କା ସେତୁ
ବିଦ୍ୟମାନ । ଛ�ୋଟମ�ୋଟ ବେପାର କରୁଥ ିବା ସନ୍ଦୀପ
ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଆଗରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ
ହେଉଥ ିଲେ । ନିଜ ମାଆକୁ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ ନଦୀ
ପାର ହ�ୋଇ ଦିବ୍ରୁଗଡ ନେବା ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ କାଠିକର
ପାଠ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏବେ ସନ୍ଦୀପ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର
ଉପରେ ଭୁପେନ ହଜାରି କା ସେତୁ ଓ ବଗି ବିଲ ସେତୁ
ନିର୍ମାଣ ହେବା ଆସାମ ପାଇ ଁ ବରଦାନ ସଦୃ ଶ୍ୟ । ଏହି
ସେତୁ ନିର୍ମିତ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜର ଏକ ପତ୍ର ତିଆରି
ପ୍ଲେଟ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥ ିପାଇ ଁ ତିନିସକ
ୁ ିଆ
ଓ କାଜିରଙ୍ଗାରୁ ମାଲ ଆଣୁଛନ୍ତି । ଆଗରୁ ଏଥ ିପାଇ ଁ ୮
ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥ ିଲା । ଏବେ ମାତ୍ର ୪୫ ମି ନିଟ ମଧ୍ୟରେ
କାମ ହ�ୋଇଯାଉଛି । ପ୍ରଣବ ଗ�ୋଗ�ୋଇ ନାମକ ଆଉ

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସଫଳ କାହାଣୀ କହନ୍ତି । ଦିବ୍ରୁଗଡର
ପ୍ରଣବଙ୍କର ଏକ ରି ସର୍ଟ ଅଛି । ବଗି ବିଲ ସେତୁ ନିର୍ମିତ
ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବେପାର ବହୁ ତ ବଢିଯାଇଛି ।
ସେହିଭଳି ଧେମାଜି ଜିଲାର ତିନିଆଳି କୁଳଜାନ ସହରର
ରାଜଦୀପ ବଡଗ�ୋହାଇ
ଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇ ଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର
ନଦୀ ପାର ହ�ୋଇ ଦିବ୍ରୁଗଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଗରୁ
ଯାଉଥ ିଲେ । ବଗି ବିଲ ସେତୁ ହେବା ପରେ ସେ ଅସୁବିଧା
ଦୂ ର ହ�ୋଇଛି ବ�ୋଲି ସେ କହନ୍ତି । ବଗି ବିଲ ସେତୁ
ଦେଶର ସର୍ବବୃ ହତ୍  ରେଳର�ୋଡ ବ୍ରିଜ । ଏହାର ନିର୍ମାଣ
ଫଳରେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହ�ୋଇଛି ।
ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂ ତନ ପ୍ରାଣ
ସଞ୍ଚାର ହ�ୋଇଛି । ଏହି ସେତୁ ଫଳରେ ଇଟାନଗର ଓ
ଦିବ୍ରୁଗଡ ମଧ୍ୟରେ ୭୦୦ କିମି ରେଳ ଦୂ ରତ୍ୱରୁ ୨୦୦
କିମିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିଭଳି ଯାତ୍ରା ସମୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ
୫/୬ ଘଣ୍ଟାକୁ କମି ଆସି ଛି । ଏହି ୫ କିମି ଲମ୍ବ ସେତୁ
ଫଳରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରେ ସଡକ ଓ
ରେଳ ସଂଯ�ୋଗ ସୁଗମ ହେବା ସହିତ ସମଗ୍ର ଇଲାକାରେ
ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି ହ�ୋଇଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ କରି ବାରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପାୟନରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ।

ଆଗରୁ ଯାହା ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଥଲ
ି ା ଏବେ ତାହା ସହଜରେ କରିହେଉଛି । ମୁ ଁ
ମ�ୋର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରି ଛି । ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିରାପତ୍ତା ଆଦି ସବୁ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିକାଶ ପରି ଲକ୍ଷି ତ ହ�ୋଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କ ବିଚାର ଶକ୍ତି
ଓ ମନ�ୋଭାବକୁ ସଂପ୍ରସାରି ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି । ଗ�ୋଟି ଏ ସମୟ
ଥଲ
ି ା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲ�ୋକେ ଟ୍ରେନ ଦେଖ ି ନ ଥଲେ
ି
। ଏବେ ସେହି ଟ୍ରେନରେ ବସି
ବାଙ୍ଗାଲୁ ର, ଦି ଲ୍ଲୀ, ମୁମଇ
୍ବ ଆଦି କୁ ଯାତ୍ରା କରୁ ଛନ୍ତି ।
- ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା

ପଶ୍ଚି ମବଂଗର ହଳଦିଆ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ
କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ୩୫୦ କିମି ଲମ୍ବ ଦ�ୋବିହ-ି ଦୁ ର୍ଗାପୁର ପାଇପ ଲାଇନ, ଯାହା ଗତ
ଫେବୃ ୟାରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କଲା ତାହା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ହଳଦିଆ ଓ ପଶ୍ଚି ମବଂଗର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟ ବିଶେଷ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି
ହେବ । ଦୁ ଇବର୍ଷ ତଳେ ହଳଦିଆରୁ ବାରାଣସୀକୁ ଜଳପଥରେ କାର୍ଗୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ସ୍ୱାଧୀନତା
ପରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ବ୍ୟବହାରରେ ଏହା ଏକ ନୂ ଆ ନଜିର । ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ନଦୀ ଓ ବନ୍ଦରଗୁଡକ
ି
ଜଳପଥର ବିକାଶ ଫଳରେ ଅଧ ିକ ଶିଳ୍ପ ଅନୁ କୂଳ ହ�ୋଇପାରି ବ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି ହେବ।
ହଳଦିଆ ଓ ବାରାଣସୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜଳପଥ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହ
ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃ ଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ

ସ୍ୱା

ଧୀନତା ପୂରର
୍ବ ୁ ଭାରତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ ପ୍ରମୁଖ
ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥଲ
ି ା । ତେବେ ସମୟକ୍ରମେ
ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ଖଣିଜ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂପଦ
ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇଥଲ
ି ା । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କଲକାତା,
ପାରାଦ୍ୱୀପ, ହଳଦିଆ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର
ରହିଛି । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା, ପଶ୍ଚି ମବଂଗ ଓ ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ
ଭଳି ସମ୍ବଳ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥି ତ । ବିଭି ନ୍ନ
ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅବହେଳିତ
ହ�ୋଇ ରହିଛି ।
	ଦେଶର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ମ୍ୟାଁମାର,
ନେପାଳ ଓ ଚୀନ ସୀମାନ୍ତକୁ ଛୁଇଛିଁ । ଫଳରେ ଏହା ଦକ୍ଷି ଣ
ପୂର ୍ବ ଏସି ଆକୁ ଭାରତ ପ୍ରବେଶପଥ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି
ହେବନାହି।ଁ ଅଟଳବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଥବ
ି ାବେଳେ ଲୁ କ୍ ଇଷ୍ଟ ପଲି ସି ଆରମ୍ଭ କରିଥଲେ
ି
।
ଏହାପରେ ୨୦୧୪ଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ରପଟ ବଦଳାଇବା
ପାଇ ଁ ସରକାର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଲୁ କ୍ଇଷ୍ଟ ପଲି ସିକୁ ବଦଳାଇ
ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜପଥ,
ରେଳପଥ, ଆକାଶପଥ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯ�ୋଗ ଆଦିର
ବିକାଶ ପାଇ ଁ ହୀରା ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଛନ୍ତି।
ଏହାଛଡା କଳା, ସଂସ୍କୃତି, କ୍ରୀଡା, ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଦିର ବିକାଶ
ପାଇ ଁ ବିଭି ନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏହାଛଡା
ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳପଥର ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁ ଅଗ୍ରାଧକ
ି ାରଭିତ୍ତିରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛିା ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ,
ଭୁଟାନ ଓ ମ୍ୟାଁମାର ସହ ନଦୀପଥରେ ସଂଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ
ହ�ୋଇପାରିବ । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି
ପ୍ରତିଷଠା୍ ପାଇ ଁ ବ�ୋଡ�ୋ, ନାଗା ଏବଂ ବ୍ ରୁରି ଆଙ୍ଗ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ସହ ସରକାର ଚୁ କ୍ତି କରି ଛନ୍ତି ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ
ଆଗେଇ ନେଉଛି ।
ପୂର୍ବୋଦୟର ନୂ ଆ ମନ୍ତ୍ର
ପୂର ୍ବ ଭାରତ ଦକ୍ଷି ଣ ପୂର ୍ବ ଏସି ଆ ପାଇ ଁଭାରତର ପ୍ରବେଶ
ଦ୍ୱାର । ୨୦୧୪ରୁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପୂର୍ବୋଦୟର
ମନ୍ତ୍ର ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର ୍ବ ଓ ପଶ୍ଚି ମ ଭାରତ
ଭାରତମାତାର ଦୁ ଇ ଅଙ୍ଗ । ପଶ୍ଚି ମ ଭାରତ ଆଗୁଆ
ହ�ୋଇଥବ
ି ାବେଳେ ପୂର ୍ବ ଭାରତ ପଛରେ ପଡିଛି । ଅତଏବ
ପୂର ୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ବିନା ଭାରତର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ
ନୁ ହେ ଁ ବ�ୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମି ତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି । ଏହି
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ରେଳବାଇ

ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳରେ ୧୫,୦୮୮ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ
୬ଟି ରେଳବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି ।

୩୯.୧୨ କିମି
କିମି ଲମ୍ବ ବେଲନିଆ-ସାବ୍ ରୁମ୍ ରେଳ
ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହ�ୋଇ ଦକ୍ଷି ଣ
ତ୍ରିପର
ୁ ା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶର ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ
ବନ୍ଦରକୁ ସଂଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ ହ�ୋଇଛି ।
n

ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପରେ ସରାଇଘାଟ ଏବଂ ତେଜପୁରର ଶିଳାଘାଟରେ ଦୁ ଇଟି
ସେତୁ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ମିଳିଛି । ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳର ମ�ୋଟ ୨୩୫୨
କିମି ଲମ୍ବ ବ୍ରଡଗେଜ ଲାଇନର ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲି ଛି

n

କଟୁ ଆ-ଅଜିମଗଞ୍ଜ ଓ ମଣିଗ୍ରାମ-ନଳହାଟି ସେକ୍ସନର ୧୪୦ କିମି ଲମ୍ବା
ରେଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି । ଏଥ ିପାଇ ଁ ୨୧୯ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି ।

n

୨୦୧୪ରୁ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳରେ ୨୩୧ କିମି ଲମ୍ବର ନୂ ଆ
ରେଳଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି । ଏଥ ିରେ ୪୧ଟି ନୂ ଆ ଷ୍ଟେସନ
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାଛଡା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ମେଘାଳୟ
ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ଦେଶର ରେଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।

ଉଡାଣ
n

n

n

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ହ�ୋଲ�ୋଙ୍ଗିରେ ଏକ ନୂ ଆ ବିମାନ ବନ୍ଦରର
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି । ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବ । ଏଥ ିପାଇ ଁ୯୫୫.୬୭ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
୨୦୧୮ରେ ସି କ୍କିମରେ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଏବେ ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳରେ ୧୩ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପରି ସର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ୩ ହଜାର
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ।

ଦୃ ତ ଗତିରେ
ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ

ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ର�ୋଡ ଓ ରେଳବ୍ରିଜ ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ଅରୁଣାଚଳ
ପ୍ରଦେଶର ପାସି ଘାଟ ଓ ଆସାମର ଦିବ୍ ରୁଗଡ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପର
ୁ ା ମଧ୍ୟ ଦେଶର ରେଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ହଜାର ହଜାର କିମି
ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ୯୨ଟି ଆକାଶପଥ ଉଡାଣ ଯ�ୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି ।
ଏହାଛଡା ୧୯ଟି ନୂ ଆ ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ଏବଂ ୧୩ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୦୧୪
ପରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଏସବୁ ସଫଳତା ବିକାଶର କାହାଣୀ କହୁ ଛି । ଭୁପେନ
ହଜାରି କା ସେତୁ ଓ ସରାଇଘାଟ ସେତୁ ଆସାମର ଆଧୁନିକ ପରି ଚୟ ପାଲଟିଛି । ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର
ଧୁବରୀ ଓ ମାଜୁଲି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ।
ଭୂପେନ ହଜାରି କା ସେତୁ ଏବଂ
ସରାଇଘାଟ ସେତୁ ଆଧୁନିକ ଆସାମର
ପରି ଚୟ ପାଲଟିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଧ�ୋବରି
ଏବଂ ମାଜୁଲିରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।

ଆସାମ

ଚଳିତ ବଜେଟରେ ୩୪ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ
ଆସାମରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁବ୍ୟୟ ବରାଦ
ହ�ୋଇଛି ।
୩୫ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ମଂଜୁରି
ମିଳିଛି । ଏହାର ମ�ୋଟ ଲମ୍ବ ୫୩୬ କିମି । ଏଥିପାଇ ଁ
୭୭୦୭.୧୭ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି।
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (୬୬ କିମି) ଅରୁଣାଚଳ
ପ୍ରଦେଶରେ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି ।
ଓଡିଶାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର
ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟ ୨୦୧୪ରେ ୪୬୩୨ କିମି
ଥ ିବାବେଳେ ୨୦୧୮ରେ ୯୪୨୬
କିମିକୁ ବଢିଛି ।

ପଶ୍ଚି ମବଂଗର ହଳଦିଆରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା
ପାଇ ଁ ୧୯୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ନୂ ଆ
ଫ୍ଲାଇଓଭର ନିର୍ମିତ ହେବ

ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳରେ ସଡକ ନିର୍ମାଣ

3,178km 22,882km 987km

କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ
ପରିବହନ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ

ବର୍ଡର ର�ୋଡ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ
ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ
ସଡକ ଯ�ୋଜନାରେ
ଦ୍ୱାରା

ତଥ୍ୟ ୨୦୧୪ ମେ ମାସରୁ ୨୦୧୯ ଯାଏ ଁ

ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ ୯୬ଟି
ର�ୋଡ-ବ୍ରିଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଂଜୁର ।
୨୦୧୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିବା ଏହି
ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ଶେଷ ।
ଅବଶିଷ୍ଟ ୯୦ଟି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ।

ସରକାର ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ସଡକ
ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ
କରି ଛନ୍ତି । ଏଥ ିରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ
ସଡକର ବିକାଶ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।

ଆସ�ୋମମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ

ରାଜଧାନୀ ନଗରୀକୁ ରେଳ ସଂଯ�ୋଗ

ଆସନ୍ତା ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମରେ ଭାରତମାଳା
ଢାଞ୍ଚାରେ ଆସ�ୋମମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେବ । ସଡକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପ୍ରମୁଖ
ରାସ୍ତାଗୁଡିକ ସହ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡିକୁଏଥିରେ
ସଂଯ�ୋଗ କରାଯିବ ।

ଆସାମ, ତ୍ରିପର
ୁ ା ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀକୁ
ବ୍ରଡଗେଜ ରେଳ ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଅବଶିଷ୍ଟ
ରାଜ୍ୟଗୁଡିକର ରାଜଧାନୀକୁ ରେଳ ସଂଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ
ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଜଳପଥ
l କଲକାତା ଓ ହଳଦିଆ ବନ୍ଦରରୁ
ଜଳପଥରେ ଗୁଆହାଟି ଓ
ଧୁବରି କୁ ମାଲ ପରିବହନ
ପାଇ ଁ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ
ଜାତୀୟ ଜଳପଥ- ୨ର ବିକାଶ
କରାଯାଉଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ।
l ମହାବାହୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ
ଆସାମରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଆମାଟିମାଜୁଲି ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ର�ୋପ୍ୟାକ୍ସ ଭେସଲ ସେବା ଆରମ୍ଭ
ହେବ । ଏହାଛଡା ଉତ୍ତର ଓ
ଦକ୍ଷିଣ ଗ�ୌହାଟି ତଥା ଧୁବୁରି ଓ
ହାଟସି ଙ୍ଗମାରି ମଧ୍ୟରେ ର�ୋପ୍ୟାକ୍ସସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ
ଦୂ ରତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
l ସ�ୋନାମୁରା-ଦାଉଦକାଣ୍ଡି
ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଜଳପଥ ଦ୍ୱାରା
ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ ତ୍ରିପର
ୁ ା
ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ
ହ�ୋଇପାରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ
ଜ�ୋରସ�ୋର ଚାଲି ଛି ।
l ଓଡିଶାରେ ୨୦ ହଜାର
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ୩୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ
ସାଗରମାଳା ଯ�ୋଜନାରେ ଚିହ୍ନଟ
ହ�ୋଇଛି ।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ

ନୂ ଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ
ଦୁ ର୍ଗା ପୁର ଓ ସି ନ୍ଧ୍ରି ସାର କାରଖାନା ପାଇ ଁ ଗ୍ୟାସ୍
ଯ�ୋଗାଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁ ଇ ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ ଘଟିବ।
ଫଳରେ ଏଠାରେ ନୂ ଅ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ଦୁ ଇ କାରଖାନାରୁ ଶସ୍ତାରେ
ସାର ମି ଳିପାରିବ ।

ମିସନ ପୂର୍ବୋଦୟ

ପୂର୍ବୋଦୟ ମି ସନ ଅଧୀନରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳରେ
ଏକ ସମନତ
ୱି ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଷ୍ଟି ଲ ହବ୍ 
ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ୯୨୬୫
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ

`୯୨୬୫ କ�ୋଟି
ଗ୍ୟାସ୍ଗ୍ରୀଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ଅନୁ ମ�ୋଦିତ । ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷ
ଗ୍ୟାସ ଲି ମିଟେଡର ଅଂଶ ।
ଏଥ ିରେ ୧୬୫୬ କିମି ଗ୍ୟାସ ପାଇପ
ଲାଇନ ବିଛାଯାଇ ୮ଟି ରାଜ୍ୟକୁ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା
ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି ହେବ ।

348 କିମି ଲମ୍ବ ଗ୍ୟାସ୍ପାଇପ ଲାଇନ
ଦ�ୋବିହି ଓ ଦୁ ର୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍
ପରିବହନ ପାଇ ଁ ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଥ ିବା 348 କିମି ପାଇପ
ଲାଇନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ଜ୍ଜା ଗଙ୍ଗା ପାଇପ ଲାଇନର
ଅଂଶବିଶେଷ ।

ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର
ଲାଭ
ଦ�ୋବିହି-ଦୁ ର୍ଗାପୁର ଗ୍ୟାସ୍
ପାଇପ ଲାଇନ ଦ୍ୱାରା
ପଶ୍ଚି ମବଂଗର ୧୦ଟି ଜିଲା
ସି ଧାସଳଖ ଉପକୃତ
ହେବେ । ଏହାଛଡା
ବିହାର ଓ ଝାଡଖଣ୍ଡର
ଲ�ୋକେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ
ପାଇବେ ।

ଉଦ୍ୟୋଗକୁ
ବେଗ ପ୍ରଦାନ
ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଳରେ ସମୃଦ୍ଧ । ଏଠାରେ ସୁନା, ଅଭ୍ର,
ଡ�ୋଲ�ୋମାଇଟ, ବକ୍ସାଇଟ, ଗ୍ରାଫାଇଟ, ସି ଲିମିନାଇଟ ଏବଂ
ଲୁ ହାପଥର ଆଦି ରହିଛି । ଏହାଛଡା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ
ଚାଷବାସର ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଉପରେ
ଭାରତର ସମଗ୍ର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି ନିର୍ଭର କରେ ।

ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ପାଇ ଁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ୪୨.୦୨ କ�ୋଟି
`ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପାଇ ଁ୪୨.୦୨ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାର
ଅର୍ଥ ରାଶି ଜୁନ୍୨୦୧୯ରୁ ମେ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଆଭିମଖ୍ୟ
ୁ ନେଇ ସରକାର ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇ ଁ
୩ ସୂତ୍ରୀ ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତାହାହେଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର
ସଂଯ�ୋଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉଦୟମୁଖୀ ଶିଳ୍ପ ହବ୍ 
ପଶ୍ଚି ମବଂଗର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇ ଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ
ଚାଲିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମ�ୌଳିକ ସେବା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା
ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନାନାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚି ମବଂଗକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଓ ନିର୍ମାଣ ହବ୍ ରେ ପରି ଣତ କରିବା
ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କର ଯ�ୋଜନା ରହିଛି ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ସରକାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବଜେଟରେ
ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବ୍ୟୟ ବରାଦର ୧୦ ଶତାଂଶ ଉତ୍ତର
ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚି ତ କରି ଛନ୍ତି ।
18 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

“ଆଜି ଯାହା ବଙ୍ଗଳାଭାବେ ଭାରତ ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲି
ଚିନ୍ତା କରେ ।” ଏହି ଉକ୍ତି ରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଆମକୁ ଆଗକୁ
ବଢିବାକୁ ହେବ । ରାଜପଥ, ଜଳପଥ, ଆକାଶପଥ, ବନ୍ଦର,
ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର ବିକାଶ ଚାଲି ଛି । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ
ପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଓ ସମର୍ଥ କରିବା ବିଶେଷ
ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ । ଏଠାରେ ଇଜ୍ ଅଫ୍  ଲି ଭିଂକୁ ସରକାର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦେଶର
ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କି ଉତ୍ତର
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ।
ଏହାଛଡା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ
ଥରେ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଏବଂ ବଭ
ି ାଗ ପାଇ ଁଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ନଜ
ି ର ବାର୍ଷିକ
ବଜେଟର ଅତକ
ି ମରେ 10 ପ୍ରତଶ
ି ତ
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁଆବଣ୍ଟନ କରିବେ।
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଭି ନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ
ନେଇଛନ୍ତି । ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଆବାସ
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜାନରେ ୯୦
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧକ
ି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି । ଜନଧନ ଯ�ୋଜନାରେ
୪କ�ୋଟିରୁ ଅଧକ
ି ହିତାଧକ
ି ାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ
ଖ�ୋଲିବାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି । ଜଳଜୀବନ ମି ସନ
ମାଧ୍ୟମରେ ୪ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ପାନୀୟଜଳ ଯ�ୋଗାଣ
ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇଛି । ପଶ୍ଚି ମବଂଗର ବିକାଶ ପାଇ ନିରନ୍ତର
ଁ
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛି । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଯ�ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ
ନେପାଳ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସଡକ ସଂଯ�ୋଗ
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛି । ଏହାଛଡା କଲକାତା ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ
ମେଟ୍ରୋ କରିଡର ପାଇ ଁ ୮୫୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଂଜୁର
କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହ�ୋଇପଡିଥବ
ି ା ଶିଳ୍ପ
ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ ଖ�ୋଲିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ।
ଏହାଛଡା ରେଳ, ସଡକ, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ବନ୍ଦର ଓ
ଜଳପଥ ଆଦିର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜ�ୋରସ�ୋରରେ
ଚାଲିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ଜ୍ଜାଗଙ୍ଗା ଯ�ୋଜନାରେ
୩୫୦ କିମି ଦ�ୋବିହି-ଦୁ ର୍ଗାପୁର ପାଇପ ଲାଇନ ଗତ
ଫେବୃ ୟାରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇ ପଶ୍ଚି ମବଂଗରେ
ଉର୍ଜ୍ଜା ସଂକଟ ଦୂ ର ହ�ୋଇଛି ।
ପଶ୍ଚି ମବଂଗର ୧୦ଟି ଜିଲା ସହିତ ବିହାର ଓ
ଝାଡଖଣ୍ଡର ଲ�ୋକେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ପାଇପ ଲାଇନ ଦ୍ୱାରା
ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରିବେ ।ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୧୧
ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇପାରିବ, ଯାହାର ଲାଭ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମି ଳିବ । ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ପାଇପ ଲାଇନ
ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ସହାୟତା ଦେବା ସହ ଲ�ୋକଙ୍କ ଘରକୁ
ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯ�ୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ଲ�ୋକେ କମ୍ଦାମରେ ଗ୍ୟାସ୍ପାଇବା ସହ ପ୍ରଦୂ ଷଣରୁ
ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଇପ ଲାଇନ
ଦୁ ର୍ଗାପୁର ଓ ସି ନ୍ଧ୍ରି ସାର କାରଖାନାକୁ ନିରନ୍ତର ସି ଏନ୍ ଜି

ଉଗ୍ରବାଦକୁ
ଲଗାମ
୨୦୧୪ ପରେ ସରକାର ଦେଶର ଉଭୟ ପୂର ୍ବ ଓ ପଶ୍ଚି ମଭାଗରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମତା ଆଣିବା ପାଇ ଁ
ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସରକାର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି, ନିରାପତ୍ତା ଓ ସଂହତି ବଜାୟ
ରଖିବା ପାଇ ଁବିଶେଷ ଅଗ୍ରାଧକି ାର ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ପୂର ୍ବ ଭାରତରେ ସଂଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଓ ଅର୍ଥନ�ୈତକି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗ୍ରାଧକି ାର ପାଇଥିଲା । ତେବେ ଶାନ୍ତି ବିନା ବିକାଶ ସମ୍ଭବ
ନୁ ହେ ଁ। ସେଥିପାଇ ଁସରକାର ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷଠା୍ ପାଇ ଁଅଗ୍ରାଧକି ାର ପାଇଥିଲେ ।
୨୦୧୫ରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଆଇଜାକ୍ମୁଇଭା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସହ ସରକାର ଶାନ୍ତି
ଚୁ କ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥ ିଲେ । ପ୍ରାୟ ୮୦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଏହି ଶାନ୍ତି
ଚୁ କ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏହା ଉଗ୍ରବାଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏକ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଥ ିଲା ।

୭୫୦ କ�ୋଟିର
ବ�ୋଡ�ୋ ପ୍ୟାକେଜ

ବ�ୋଡ�ୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେରିଟ�ୋରି ଆଲ
କାଉନସିଲରେ ବିକାଶ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରିବା
ପାଇ ସରକାର
ଁ
୭୫୦
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ
୬୫ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି । ଘ�ୋଷିତ
ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ୭୧୧.୧୯ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି ।

କର୍ବି ପାଇ ଁ
୩୫୦ କ�ୋଟି

ସେହିଭିଳ କର୍ବି
ଆଙ୍ଗଲମ୍ଅଟ�ୋନମସ୍
ଟେରିଟ�ୋରି ଆଲ
କାଉନସି ଲ ପାଇ ଁ
ସରକାର ୩୫୦ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ
ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି ।

ବ�ୋଡ�ୋ ଚୁ କ୍ତି
୨୦୨୦ ଜାନୁ ୟାରୀରେ କେନ୍ଦ୍ର
ଓ ଆସାମ ସରକାର
ବ�ୋଡ�ୋ ଶାନ୍ତି ଚୁ କ୍ତିରେ
ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ
ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା
ବିଭି ନ୍ନ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଭାଗ
ନେଇଥିଲେ ।
ମ�ୋଟ ୨୨୫୯ ଜଣ
ବ�ୋଡ�ୋ କଠ�ୋରପନ୍ଥୀ
ଚୁ କ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
କରିଥ ିଲେ ।
କର୍ବି ଆଙ୍ଗଲମ ପାଇ ଁ
ଯେଉ ଁ ପ୍ୟାକେଜ
ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି
ସେଥିରୁ ୨୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର
ମୂଲ୍ୟ ୧୮୭.୨୮ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ।

ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୯୫.୭୧ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ମଣିପର
ୁ ର
ନିରାପତ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି । ୨୦୧୮ ପରେ ସେଠାରେ
ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୂରବ
୍ବ ର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ ୨୪ ଶତାଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।

ଦିମାହସା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ପାଇ ଁଯେଉ ଁ୨୦୦
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା
ସେଥିରେ ୧୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି । ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରିଷଦକୁ
୭୩.୮୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ

ଇଜ୍ଅଫ୍ ଲି ଭିଂ ଉପରେ
ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହ�ୋଇଥିବା ମ�ୋଟ ୮ କ�ୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଉତ୍ତର
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର । ମ�ୋଟ ୨୯ କ�ୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ସଂଯ�ୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୧.୫ କ�ୋଟି ଲ�ୋକ
ଏହାର ସୁବଧ
ି ା ପାଇଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଦେଶରେ ଯେଉ ୨ଁ କ�ୋଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ନିର୍ମିତ
ହ�ୋଇଛି ସେଥିରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ୧.୧୨ କ�ୋଟି ଘର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହାଛଡା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ
ମିସନରେ ନିର୍ମିତ ୧୦ କ�ୋଟି ଶ�ୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪.୫ କ�ୋଟି ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଛି ।
ଏହାଛଡା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ୧ କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ବିଜଳ
ୁ ି ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
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କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇ ଁ
ସଂପୃକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୨୦୧୪-୧୫ରୁ
୨୦୨୦-୨୧ ମଧ୍ୟରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛି ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଉଜ୍ଜ୍ବଳା
ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 90 ଲକ୍ଷ
ମହିଳାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ
ଦିଆଯାଇଛ।ି ସେଥିରେ
ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ
ଜନଜାତି ମହିଳାଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା 36 ଲକ୍ଷ।

ଏଲ୍ ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍
ସଂଯ�ୋଗ
ପଶ୍ଚି ମବଂଗରେ
ଦିଆଯାଇଛି ।
୨୦୧୪ରେ ଏହା
ଥିଲା ମାତ୍ର ୪୧
ଶତାଂଶ ।

ଧନ ପୁର ସ୍କାର ମେଳା ଯ�ୋଜନାରେ କ�ୋଟି କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ୭.୫ ଲକ୍ଷ ଚା ବଗି ଚ ା ଶ୍ରମି କ ଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ
ଯ�ୋଗାଇ ଦି ଆ ଯାଇଛି ।

ଯ�ୋଗାଇ ଦେବ । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ପୂର ୍ବ ଭାରତରେ
ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଲପି ଜି ଚାହିଦା
ବଢିଛି । ହଳଦିଆରେ ଯେଉ ଁ ଏଲ୍ ପିଜି ଆମଦାନୀ
ଟର୍ମିନାଲ ତିଆରି ହ�ୋଇଛି ତାହା ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ
ପୂରଣ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶରେ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ନିର୍ବାହ କରିବ । ପଶ୍ଚି ମବଂଗ,
ଓଡିଶା, ବିହାର, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ
ଓ ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳର କ�ୋଟି କ�ୋଟି ପରିବାର
ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ । ଚଳିତବର୍ଷ ବଜେଟରେ
ପଶ୍ଚି ମବଂଗରେ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ କରିଡରର ବିକାଶ ପାଇ ଁ
୨୫ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ନୀତଗ
ି ତ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପାଇ ଁ
ଇନ୍ଧନ ଯ�ୋଗାଉଛି
ପୂର ୍ବ ଭାରତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ଚାରି ଟି
ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି- କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବିକାଶକୁ
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମି କତା; ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ତର
୍ବ ାନବିତ
୍
କରିବା;
20 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

l ହଳଦିଆର ନବ ଉଦ୍ ଘାଟିତ ଏଲ୍ ପିଜି ଆମଦାନୀ ଟର୍ମିନାଲ
ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାହିଦା ପୂରଣ ହ�ୋଇପାରିବ ।
ପଶ୍ଚି ମବଂଗ, ଓଡିଶା, ବିହାର, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ, ଉତ୍ତର
ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳର ୨ କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକ
ଏଠାରୁ ଗ୍ୟାସ ପାଇପାରିବେ ।
l ଉଜାଲା ଯ�ୋଜନାରେ ପଶ୍ଚି ମବଂଗରେ ୯୨.୨୯ ଲକ୍ଷ ଏଲଇଡି,
ମେଘାଳୟରେ ୪.୩୩ ଲକ୍ଷ, ଆସାମରେ ୭୧.୭୬ ଲକ୍ଷ,
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୪.୯୯ ଲକ୍ଷ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ୧୦.୯୯
ଲକ୍ଷ, ମଣିପର
ୁ ରେ ୨.୯୯ ଲକ୍ଷ, ତ୍ରିପର
ୁ ାରେ ୧୦.୫୫ ଲକ୍ଷ,
ମିଜ�ୋରାମରେ ୬.୧୫ଲକ୍ଷ ବଲ୍ ବ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହାଛଡା ଓଡିଶାରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ
ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
l ଜଳଜୀବନ ମି ସନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଣିଟ୍ୟାପ ସଂଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସି କ୍କିମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ୭୩
ଶତାଂଶରୁ ଅଧ ିକ ସଫଳତା ମି ଳିଛି ।
l ମ�ୋଟ ୪୧.୪୮ କ�ୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
୧୬.୨୨ କ�ୋଟି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଠାରୁ ଆଗରେ ଥାଏ।
ଯଦି ବଗ
ି ତ ଦଶନ୍ରଧି େ ଏହା ନଜ
ି ର ବକ
ି ାଶ ଯାତ୍ରାକୁ
ଗତଶ
ି ୀଳ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ତା’ହେଲେ କଳ୍ପନା
କରନ୍ତୁ ଆଜି ବେଙ୍ଗଲ କେଉ ଁସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତା।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥବ
ି ା
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା; ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ
ବିକାଶ ପାଇ ଁ ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା।
ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ବିକାଶ
କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେପରି
ବ୍ୟାହତ ନ ହୁ ଏ, ତାହା ଦେଖବ
ି ା ପାଇ ଁ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ
ସ୍ତରର ନ�ୋଡାଲ ଅଧକ
ି ାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି । ଏସବୁ ଅଧକ
ି ାରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଂକ୍ଷୀ
ଜିଲା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧକ
ି ାର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକୁ
ନିୟମି ତ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ

ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡା
ଡିସେମ୍ବର
ଗ�ୌହାଟିରେ ନୂ ଆ
ମେଡିକାଲ କଲେଜର
ଶିଳାନ୍ୟାସ । ୨୦୨୬
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ମାତ୍ର
୬ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ
ଥ ିଲା । ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଆଉ ୫ଟି ମେଡିକାଲ
କଲେଜ ନିର୍ମିତ
ହ�ୋଇପାରି ଛି ।

ଗୁଆହାଟି ଏମ୍ସର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ପୁରାଦମ୍ରେ ଚାଲି ଛି । ପ୍ରଥମ
ବ୍ୟାଚର ପି ଲାଙ୍କ ପାଠପଢା
ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଚଙ୍ଗସାରିରେ
ନୂ ଆ ଏମ୍ସ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ।
ଦୁ ଇଟି ନୂ ଆ ଇଂଜିନିୟରି ଂ
କଲେଜ ଓ ୧୬ ନୂ ଆ
ପଲିଟେକ୍ନିକ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ।
ଗୁଆହାଟିର
ନୂ ଆ ଏସ୍ଏଆଇ
ତାଲି ମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ
ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଙ୍କ
ନାମରେ ନାମି ତ
କରାଯିବ ।

୬ରୁ ୧୦ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ�ୋବାଇଲ ଆପ୍
ଆସାମ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟା ମ�ୋବାଇଲ ଆପ୍
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସି କ୍କିମ ମଧ୍ୟ
ଏଡୁ ଟେକ୍ଆପ୍ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ
ସଂଯ�ୋଗ କରି ଛି ।
n

n

n

ମଣିପର
ୁ ର ସାମରି କ କଳା ଥାଙ୍ଗ୍ଟାକୁ ଜାତୀୟ
ମାନ୍ୟତା ମି ଳିବ । ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍
ଗେମ୍ସରେ ଏହାକୁ ସାମି ଲ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
୨୦୨୧-୨୨ ବଜେଟରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ୩୦୪
ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ଏହା ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କ ପାଇ ଁଉଦ୍ଦି ଷ୍ଟ ।
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଘର�ୋଇସରକାରୀ ସହଭାଗି ତାରେ ୩ଟି ଆଇଆଇଟି
ସ୍ଥାପନ କରି ଛି ।

ହେଲ୍ ପ ଲାଇନ ‘ଭର�ୋସା’
ଓଡିଶାରେ ହେଲ୍ ପ ଲାଇନ ‘ଭର�ୋସା’ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠପଢା ଓ ଭାବଗତ
ଥଇଥାନ ସେବା ଯ�ୋଗାଣରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳରେ ୬୦୦୦ରୁ ଅଧକ
ି ଗା ଁକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ
ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦି ଆ ଯାଇଛି । ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର
ପୂର ୍ବା ଞ୍ଚ ଳରେ ୨୦୦୪ ଟାୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ୨୧୨୮ ଗା ଁକୁ ଏହି
ସୁବି ଧା ମି ଳୁଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା
ପାଇ ଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

ପାଇ ଁ ଅଞ୍ଚଳଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ ଯେଉ ଁ ପାଣ୍ଠି ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି
ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯିବାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହି।ଁ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନୱିତ
୍ କରିବା ପାଇ ଁ ଅର୍ଥର
ଅଭାବ ନାହି।ଁ ୨୦୧୪ଠାରୁ ନିରନ୍ତରଭାବେ ବଜେଟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ
ପାଇ ଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ୧୦୦ ଶତାଂଶ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟୁ ଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥବ
ି ା
ଜେଏନ୍ ୟୁରେ ପାଠପଢିବା ପାଇ ଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପି ଲାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ୧୭.୫ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଏହାଛଡା ୧୧୬
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ କନ୍ ଭେନସନ ସେଣ୍ଟରର
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାଠାରେ ଚାଲି ଛି ।
ଫେବୃ ୟାରୀ ୨୦୧୮ରେ ନୀତି ଆୟ�ୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଫ�ୋରମ୍
ଗଠନ କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଉତ୍ତର
ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା । ଏହା
ନୀତି ଆୟ�ୋଗର ପ୍ରଥମ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଥଲ
ି ା । ଏଥରେ
ି
ଆୟ�ୋଗର
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମି ଳିତଭାବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା
କରିଥଲେ
ି
। ଏଥରେ
ି
ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳର ସବୁ ପ୍ରତିନିଧ ି ରହିବାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହାଛଡା ଏହି ଫ�ୋରମରେ ବିଭାଗୀୟ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗର ଅଧକ
ି ାରୀଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟଭାବେ ରଖାଯାଇଛି
। ଏହାଛଡା ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ�ୈଷୟି କ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷଠାନ
୍ ର
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ

କଳା, ସଂସ୍ କୃତି, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ

କୃଷି ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ
ଏ ଅଞ୍ଚଳର କୃ ଷି ର ବିକାଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର
କାରବାର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ସରକାର ବିଭି ନ୍ନ
ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।

ଉତ୍ତର ପର
ୂ ରେ
୍ବ

କେଶର

ଭାରତର କେଶର
କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ଉତ୍ତର
ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ସଂପ୍ରସାରି ତ
ହ�ୋଇଛି

କୃଷି ଉଡାଣ ଯ�ୋଜନା
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଛି ।
ଏହାଛଡା ସପୁରି, ଅଦା, କିୱି ଓ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ�ୈବିକ ପଦାର୍ଥର
ପରିବହନକୁ ସୁସଂହତ
କରାଯାଉଛି । ଏସବୁ କୁ
ବାଗ୍ଡ�ୋବରା, ଗୁଆହାଟି ଏବଂ
ଅଗରତଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ
ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଉଛି ।

ପ୍ରଥମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ�ୈବିକ ରାଜ୍ୟ
ସି କ୍କିମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ�ୈବିକ ରାଜ୍ୟ
ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ୭୫ ହଜାର
ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜ�ୈବିକ ଉପାୟରେ ଚାଷ
କରାଯାଉଛି ।

`1000

କ�ୋଟି
ମଂଜୁର

ଚା ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଶେଷ କରି ମହିଳା
ଓ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁଏଥର ବଜେଟରେ
ଏକ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହ�ୋଇଛି ।
ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚି ମବଂଗର ଚା ବଗିଚା ଶ୍ରମିକ
ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପକୃତ ହେବେ ।

n

n

n

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜିର�ୋ ଭ୍ୟାଲି ରେ
ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କିୱ ି ଫଳକୁ ୨୦୨୦
ଅକ୍ଟ�ୋବରରେ ଜ�ୈବକ
ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଛି ।
ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ୩୫ ଭାଗ ଜମିରେ ବାଉଶ
ଁ
ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି । ସରକାର ୧୯୨୭ ଜଙ୍ଗଲ
ଆଇନକୁ ବଦଳାଇ ବାଉଶକୁ
ଁ
ଗଛରୁ ଘାସର
ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକେ
ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ ।
ସରକାର ୨୦୨୦ରେ ୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ୨୨ଟି
ବାଉଶ
ଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ଏହା ଜାତୀୟ
ବାଉଶ
ଁ ମିସନ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
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ଡେଷ୍ଟିନେସନ
ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବ ୨୦୨୦
ଆରମ୍ଭ

ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳରେ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରିବାକୁ ନୂ ଆ
ନୀତି ଆରମ୍ଭ

ଘର�ୋଇ ଓ ବିଦେଶୀ
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇ ଁ ବିଭି ନ୍ନ
ସଚେତନତା ଯ�ୋଜନା
ଆରମ୍ଭ

ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳରେ
ମେଳା ଓ ଉତ୍ସବ
ଆୟ�ୋଜନ ପାଇ ଁ ଶତ
ପ୍ରତିଶତ ସହାୟତା

ଆଇକନିକ୍  ପର୍ଯ୍ୟଟନୀସ୍ଥଳୀ ଯ�ୋଜନାରେ ଦେଶର
୧୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ କାଜି ର ଙ୍ଗା ସ୍ଥାନିତ

ପ୍ରତିନିଧମ
ି ାନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବିକାଶର ଇଞ୍ଜି ନ
ଆଠଟି ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ କେବଳ ଏକ
ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ ପ୍ରକାଶ ନୁ ହେ ଁ । ଏହା ଦେଶର ଅଭିବୃ ଦ୍ଧିର ଇଂଜିନ।
ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପଶ୍ଚି ମବଂଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାମି ଲ କରାଯାଇଛି ।
ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ମି ଶ ି ଭାରତର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଆଗେଇ
ନେଉନାହାନ୍ତି, ଦକ୍ଷି ଣ ପୂର ୍ବ ଏସି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଖ�ୋଲି ଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ମ୍ୟାଁମାର, ନେପାଳ ଓ ଚୀନ ସହିତ ଏହି
ଅଞ୍ଚଳର ସୀମା ଲାଗିଥବ
ି ାରୁ ସେ ସବୁ ଦେଶ ଓ ବୃ ହତ୍ତର ବିଶ୍ୱ ସହିତ
ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାରର ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ପାଲଟିଛି ।
୨୦୧୪ର ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଗମ ହ�ୋଇଛି ।
ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବେଶ୍
ଆକର୍ଷଣୀୟ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ
୧୪୫୬ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୮ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଂଜୁର କରାଯାଇଛି । ଏହି
ଅଞ୍ଚଳରେ ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଶେଷ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଧକ
ି ରୁ ଅଧକ
ି ସଂଖ୍ୟାରେ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଓ ପୁରୁଣା ଚା
ବଗି ଚା ବୁ ଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ।
“ଏକଦା ନେତାଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର
ପ୍ରବେଶପଥଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ନୂ ଆ ଭାରତର
ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାରର କାହାଣୀରେ ପରି ଣତ କରିବା ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ
।” - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଉତ୍ତମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯ�ୋଗୁ ଁ ଆସାମ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚାଳକଭାବେ ଆଗେଇ

ଉତ୍ତର ପୂରବା୍ ଞ୍ଚଳ
ଇକ�ୋ-ଟୁ ରି ଜମ
ି ର ଉଭୟ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଦୁ ଃସାହସି କ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇ ଁ
ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନ।

କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ
ଆଡେ ଅଗ୍ରସର

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ
ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ପକ୍ଷରୁ 1456 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
18ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି
ଐତିହ୍ୟ
ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଚାହିଦା
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାରଣ ଏହାର
ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଭି ମଖ୍ୟ
ୁ କାରଣରୁ
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଚା’
ଇଷ୍ଟେଟଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପରି ଦର୍ଶନ
କରିବା ଠାରୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ଏଥିରେ
ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରି ପାରୁଛନ୍ତି

ବଭ
ି ି ଏଫସିଏଲକୁ
ସରକାରଙ୍କ
ସହାୟତା
ଉତ୍ତରପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ବକ
ି ାଶ ଓ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି କୁ
ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରିବ।

ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଁ ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ ଥଲ
ି ା
ବ�ୋଲି ଏକଦା ନେତାଜୀ କହିଥଲେ
ି । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ
ନୂ ତନ ଭାରତର ବିକାଶ କାହାଣୀର ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ଚାଲିଛି । ବିଗତ ଦିନରେ ଭୁପେନ ହଜାରି କା, ବଗିବିଲ ଓ
ସରାଇଘାଟ ସେତୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ ୧୧ ହଜାର କିମି
ସଡକ ଆସାମର ଗ୍ରାମଗୁଡିକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା
ରାଜ୍ୟରେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ସମସ୍ୟାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି
ଆସିଛି। ଆତଯାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂରଭ
୍ବ ଳି ଲ�ୋକେହଇରାଣ
ହେଉନାହାନ୍ତି । ସଂଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟ
ବଢିବାରେ ଲାଗି ଛି । ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜ�ୈବିକ କୃଷି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
ଏକ ନୂ ଆ ପରି ଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉ ଁ
ଆଦିବାସୀ ପରିବାରମାନେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
କରୁ ଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୋସେସି ଂ
ୟୁନିଟ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦି ଆଯିବ । ଏହାଛଡା ରାଜ୍ୟରେ
ବାଉଶଁ ଏବଂ ଜ�ୈବିକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇ ଁ କ୍ଲ ଷ୍ଟରମାନ ନିର୍ମିତ
ହେବ । ଏହା ଜ�ୈବି କ କୃ ଷି ର ଏକ ପେଣ୍ଠରେ ପରି ଣ ତ
ହେବ ବ�ୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି
ଅନଗ୍ରସର ହ�ୋଇ ପଡିରହିଥଲ
ି ା । ପୂର୍ବୋଦୟ ଯ�ୋଜନାରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କ୍ରମେ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତିର
ନୂ ଅ ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ସମୂହ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହିତ ନୂ ଆ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାରରେ
ସହାୟକ ହେବେ ।

ହଳଦିଆ ଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି
କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।

ନଷ୍ପ
ି ତ୍ତି: ବିଭିଏଫ୍ ସିଏଲ୍ କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଉତ୍ତର
ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭ୍ୟାଲି ଫର୍ଟିଲାଇଜର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ
(ବିଭିଏଫ୍ ସିଏଲ) ଆସାମର ନାମରୂପ ଜଲ
ି ାରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
ଏହି କାରଖାନାକୁ ୧୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁ ଦାନ ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଲାଭ:
l ମେକାନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ ଓ
କାଟାଲିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ର
ି କ୍ରୟ ସହତ
ି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼କ
ି ର
ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ପାଇ ଁସର୍ବନିମ୍ନ ପରିଚାଳନା ମରାମତି
କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। .
l ବିଭିଏଫସିଏଲ ନିଜର ନାମରୁପ କାରଖାନା ପରିସରରେ
ନାମରୁପ-ାା ଏବଂ ନାମରୁପ-ାାା ନାମରେ ଦୁ ଇଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ
ପରିଚାଳନା କରୁଛି ।
l ବିଭିଏଫସିଏଲକୁ 100 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଡ୍
ସହାୟତା ଫଳରେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ
3.90 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏହା
ଉତ୍ତରପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ତଥା ବିଶେଷ କରି ଆସାମର ଚା’
ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ୟୁରିଆ ଯ�ୋଗାଣ
ସୁନିଶ୍ଚି ତ କରିବ।
l ଏଠାରେ ୫୮୦ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଥାୟୀଭାବରେ ଏବଂ ୧୫୦୦
ଅସ୍ଥାୟୀଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ
ଫଳରେ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ।
l ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶଳ୍ପ
ି ୨୮୦୦୦ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ପର�ୋକ୍ଷଭାବରେ ର�ୋଜଗାର ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାକୁ
ସକ୍ଷମ ହେବ ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 23

ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ଭୂପେନ ହଜାରି କା

ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତକାର

ଆସାମର ଅତୁ ଳନୀୟ ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏହାର ଚା, ହସ୍ତକଳା,
ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ସି ଲ୍କ ଏବଂ ଆହୁ ରି ଅନେକ ବିଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ଏହା
ବ୍ୟତୀତ, ଆସାମ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ ଭୂପେନ ହଜାରି କାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ
ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ କଳାକାରଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛି । ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର
ଧ୍ୱନି ତାଙ୍କର ପରଲ�ୋକର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ଅସଂଖ୍ୟ
ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ରଖ ିଛି. . .

ଭୂ

ପେନ ହଜାରି କା ଆସାମର ସାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ହଜାରି କା ଓ
ମାତାଙ୍କ ନାମ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହଜାରି କା । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ
ପ୍ରତଭ
ି ାବାନ ବ�ୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ
ବୟସରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଥିବା ବେଳେ
୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ।
ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ଏବଂ
ପରେ ସ୍ନାତକ�ୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କର
କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗଣ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗରେ ନିଜର ପିଏଚଡ଼ି
ହାସଲ କରିଥିଲେ । କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗବେଷଣା କରିବା
ସମୟରେ ସେ ସେ ସମୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତକାର ତଥା ସିଭିଲ
ରାଇଟସ୍ କର୍ମୀ ପଲ୍  ରବସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ
ହ�ୋଇଥିଲେ । ରବସନଙ୍କ ‘ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ ରି ଭର’ରୁ ପ୍ରେରଣା
ପାଇ ହଜାରି କା ତାଙ୍କରର “ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପାର�ୋରେ” ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା
କରିଥିଲେ ଯାହାକି ହିନ୍ଦୀରେ ଗୁଲଜାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା “ଓ ଗଙ୍ଗା ବେହତୀ
ହ�ୋ କ୍ୟୋ”ଁ ଭାବେ ଅନୁ ଦତ
ି ହ�ୋଇଛି । ଏହା ପରେ ସେ ଚିକାଗ�ୋ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଲି ସଲେ ଫେଲ�ୋସିପ୍ ପାଇ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ
ଶକ୍
ି ଷା ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ।
ଭୂପେନ ହଜାରିକା ଜଣେ ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସେ ଜଣେ
ଉଚ୍ଚକ�ୋଟୀର କବି, ସଙ୍ଗୀତକାର, ଗାୟକ, କଳାକାର, ସାମ୍ବାଦିକ,
ଲେଖକ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା । ଏହି ଆତ୍ମଘ�ୋଷିତ ଯାଯାବର
ଆସାମର ଲ�ୋକ ପରମ୍ପରାକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି
ସେସବୁ କୁ ନିଜର ଅସଂଖ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର
ଭାବେ ବଖାଣଛ
ି ନ୍ତି ।
ହଜାରି କାଙ୍କ ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କେବଳ ଅହମିୟା ଭାଷା
ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନଥିଲା । ସେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ
ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ । ‘ରୁଦାଲି ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର
ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ସେ ବେଶ୍ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ପୁରସ୍କୃତ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର “ଦିଲ୍ ହୁ ମ୍ ହୁ ମ୍ କରେ ...”ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର କ�ୋଟି କ�ୋଟି
ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃ ଦୟକୁ ଜିଣି ପାରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର
ସ୍ୱର ଓ ତାଳ ଭୂପେନ୍ ସଙ୍ଗତୀ ଭାବେ ଆସାମରେ ସୁପରି ଚତ
ି । ସେ
ଆହମିୟା ଭାଷାରେ “ଏରା ବାତାର ସୁର’, “ଶକୁନ୍ତଳା”, “ପ୍ରତିଧ୍ୱନି”,
“ଲ�ୋଟିଘ�ୋଟି”, “ ମ�ୋନ୍ ପ୍ରୋଜାପ�ୋତି”, “ସ୍ୱୀକାର�ୋକ୍ତି ” ଭଳି ଅନେକ
କାଳଜୟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ , ନିଦେ୍ ର୍ଦଶନା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିଦେ୍ ର୍ଦଶନା
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ଦେଇଥିଲେ । ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼କ
ି
ମଧ୍ୟରେ “ରୁଦାଲି ”, “ ଏକ ପଲ୍ ”, “ଦରମିୟାନ୍ ”, “ଦମନ୍ ”, “ପପିହା”,
“ସାଜ୍”, “ଗଜଗାମିନୀ” ଆଦି ଅନ୍ୟତମ । ଭୂପେନ ହଜାରି କାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ରଚନା ଓ ଗାୟନ କରାଯାଇଥ ିବା ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ଲ�ୋକଗୀତ
ଆକାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ଛି । ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ
ନେଇ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ଏ
ି କାଳଜୟୀ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା ଓ ଗାଇଛନ୍ତି ।

୧୯୭୫ ମସିହାରେ “ଚମେଲୀ ମେମସାବ୍” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ
ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଦାଦା
ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ସହ ୨୦୧୯ରେ “ଭାରତ
ରତ୍ନ” ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ତାଙ୍କର “ଦ�ୋଲା, ଦ�ୋଲା” ଏହିଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀତ । ନିଜ ଜୀବଦ୍ଦଶା
ମଧ୍ୟରେ ସେ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଓ ୧୫ଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା
କରି ଛନ୍ତି । “ଆମାର ପ୍ରତିନିଧି” ଏବଂ “ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି”ନାମକ ଦୁ ଇଟି
ପତ୍ରିକାର ସଂପାଦନା ମଧ୍ୟ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦୁ ଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ
ଧରି କରିଥିଲେ । “ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତକାର” ଭାବେ ସୁପରି ଚତ
ି ଏହି
ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତର ସୁର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କ�ୋଟି କ�ୋଟି
ଲ�ୋକଙ୍କ ହୃ ଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରି ରଖିଛି । ତାଙ୍କର କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଭଳି ମହନୀୟ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର ପୂରକ
୍ବ ସରକାର ତାଙ୍କ
ନାମରେ ଆସାମର ଦୀର୍ଘତମ ସେତୁ ର ନାମକରଣ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ
ତାହା ଭୂପେନ ହଜାରି କା ସେତୁ ନାମରେ ସୁପରି ଚତ
ିି ।

ଲଦାଖ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର

ନିରାପତ୍ତା

ଆମ ଭୂମିର ଇଞ୍ଚେ ହେଲେ କେହି ନେଇଯିବାକୁ
ଦେବୁନାହି:ଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସି ଂହ
ଭାରତ କ�ୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକୁ କେବେ ଅକ୍ତି ଆର କରିବାର ନଜିର ନାହି ଁ। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସୀମାନ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷି ତ ରଖିବାର ଦାୟି ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ
ସୁନିଶ୍ଚି ତ କରି ଛି ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସକଳ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସି ଛି । ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଦୀର୍ଘ ନଅ ମାସର ସାମରି କ
ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷି ଣ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ନିଜର ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହମତରେ
ପହଞ୍ଚôଛନ୍ତି । ୨୦୨୧ ମସି ହା ଫେବୃ ୟାରୀ ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସି ଂହ ସଂସଦରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମେ

୨୦୨୦ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ନଅ ମାସ ଧରି ସୀମାନ୍ତରେ
ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହ�ୋଇ ରହିବା ପରେ,
ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍  ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ୍ ହ୍ରଦର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ
ପଟୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାକୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍  ଏକ
ରାଜିନାମାରେ ପହଞ୍ଚô ପାରି ଛନ୍ତି । ଏଥି ପାଇ ଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ନଅ ରାଉଣ୍ଡର ବରି ଷ ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲ�ୋଚନା
ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହ�ୋଇଥିଲା । ଏଥି ସହ ଏଭଳି ଅଚଳାବସ୍ଥାର ଦୂ ରୀକରଣ
ନିମନ୍ତେ ଦୁ ଇ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ କୂଟନ�ୈତକ
ି
ସ୍ତରରେ ଆଲ�ୋଚନା ଜାରି ରହିଥିଲା । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ
ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେହି ହେଲେ ଭାରତର
ଇଞ୍ଚେ ସୁଦ୍ଧା ଭୂମି ଜବର ଦଖଲ କରି ନେଇପାରିବ ନାହି ଁ ଭଳି
ନିଦେ୍ ର୍ଦଶ ଅନୁ ସାରେ ହି ଁ ଭାରତ ତା’ର ରଣନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା
ଆପଣାଇଥିଲା । ଏହି ରାଜିନାମା ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ କ�ୌଣସି କ୍ଷତି
ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହି ବ�ୋଲି
ଁ
ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି ।
ନିମ୍ନଲିଖତ
ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏହି ରାଜନ
ି ାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହ�ୋଇଛି::
l ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ରାଜିନାମାରେ ପହଞ୍ଚôଛନ୍ତି ଯେ ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ
ହ୍ରଦର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ସେମାନେ ସେନା
ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବେ ।
l ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ, ସମନ୍ତ
ୱି ଓ ତନଖି ମୁତାବକ
ସେମାନଙ୍କର ଫରୱାର୍ଡ଼ ସେନା ନିୟ�ୋଜନକୁ ପ୍ରତ୍ୟହାର କରିବେ ।
l ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ଚୀନ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସେନାଙ୍କୁ
ଫିଙ୍ଗର ୮ର ପୂର ୍ବ ପଟରେ ରଖ ିବେ ।
l ଭାରତୀୟ ସେନା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବେସକୁ ଧାନ ସିଂହ
ଥାପ୍ପା ପ�ୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବେ ।
l ୨୦୨୦ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରେ ହ୍ରଦର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ
ପାଶ୍ୱର୍ରେ ସୀମାନ୍ତରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଯେକ�ୌଣସି ନିର୍ମାଣକୁ
ହଟାଇ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠାକାର ଭୂମିର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖାଯିବ।

ଆଲ�ୋଚନା ନିମନ୍ତେ ତିନ�ୋଟି ପ୍ରମୁଖ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ସେନାଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷଠାନ
୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ସେନା ସମାନ ଭାବେ
କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷଠାନ
୍ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ପ୍ରତିହତ
କରି ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷଠାନରେ
୍
ତିନ�ୋଟି ପ୍ରମୁଖ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଛି: ଉଭୟ ପକ୍ଷ
କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଏଏଲସି (ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା)କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ
ଓ ତାହାର ଅନୁ ପାଳନ କରିବେ; ଏକପାକ୍ଷିକ ଭାବେ କ�ୌଣସି ପକ୍ଷ ଏହାର
ଯଥାସ୍ଥିତକ
ି ୁ ବଦଳାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେନାହି; ଁ ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ�ୋଇଥିବା ସକଳ ପ୍ରକାର ରାଜିନାମା ଓ ବୁଝାମଣାକୁ
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁ ପାଳନ କରିବେ ।
ଚୀନ୍ ବେଆଇନ ଭାବେ ଭାରତର ୪୩,୦୦୦ ବର୍ଗ
କିଲ�ୋମିଟର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାର କରିଛି
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂହ ସଂସଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଚୀନ୍ 
ବେଆଇନ ଭାବେ ଲଦାଖର ୩୮,୦୦୦ ବର୍ଗ କିଲ�ୋମିଟର କ୍ଷେତ୍ର
ମୁଖ୍ୟତଃ ୧୯୬୨ ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅକ୍ତି ଆର କରି ରଖିଛି ।
ପାକିସ୍ତାନ ବେଆଇନ ଭାବେ ଭାରତ ଠାରୁ ନେଇଥିବା ୫,୧୮୦
ବର୍ଗ କିଲ�ୋମିଟର ପରି ମିତ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚୀନକୁ
ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଛି । ଏହିଭଳି ଭାବେ ଚୀନ୍ ଭାରତର ୪୩,୦୦୦ ବର୍ଗ
କିଲ�ୋମିଟର କ୍ଷେତ୍ର ଅକ୍ତି ଆର କରି ରଖିଛି । ସେହିଭଳି ଅରୁଣାଚଳ
ପ୍ରଦେଶର ୯୩,୦୦୦ ବର୍ଗ କିଲ�ୋମିଟର କ୍ଷେତ୍ର ନିଜର ବ�ୋଲି ଚୀନ୍ 
ଦାବି କରୁଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ସୂଚୀତ କରିଥିଲେ ।
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ଭିତ୍ତିଭୂମି

ଏର�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ

ଏର�ୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ତା’ର କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଚାଲି ଛି । ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସକାଶେ
ପ୍ରତି ଦୁ ଇ ବର୍ଷରେ ଏକ ବିମାନ ଉଡାଣ ଓ ବ�ୈମାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ସମୟ କ୍ରମେ, ଏହା
ଏସି ଆର ସର୍ବବୃହତ୍ ସାମରି କ ବ�ୈମାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃ ହତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି।
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ତ୍ରୟ�ୋଦଶ ସଂସ୍କରଣ ୨୦୨୧ ମସି ହା ଫେବୃ ୟାରୀ ୩ରୁ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁଠାରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ବାୟୁସେନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ।

ଏ

ର�ୋ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୯୬ ମସି ହାରେ
ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁର ୟେଲାହାଙ୍କା ବିମାନ ଘାଟିଠାରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତି ଦୁ ଇ
ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖାଏ ଁ ଏହି ଭବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟ�ୋଜିତ
ହ�ୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ସମୟ କ୍ରମେ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ
କରି ଛି । ତେବେ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏର�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଥ ିଲା
ଅନେକ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଏହାର କାରଣ, ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ
ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇ ଁ
ଆଗେଇ ଆସିଥ ିଲେ । ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ
କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ନ�ୈପଣ
ୁ ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିଥ ିଲେ । ଏର�ୋ ଇଣ୍ଡିଆର ର�ୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ
୨୦୨୧ ମସି ହାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ୟେଲାହାଙ୍କା
ଁ
ବିମାନ ଘାଟିଠାରେ ‘ମେକ୍ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଦେଖ ିବାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଥ ିଲା।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏର�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଶୀର୍ଷକ ଥ ିଲା “
ନିରାପତ୍ତା ଓ ସ୍ଥି ରତା ନିମନ୍ତେ ଏର�ୋସ୍ପେସ୍ ଶକ୍ତି ର କ୍ଷମତା
ବୃ ଦ୍ଧି” । ଏର�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ରାଜନାଥ ସି ଂହ କହିଥ ିଲେ: ‘ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ୧୨୧ଟି
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ବୁ ଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଥ ିବା ବେଳେ ୧୯ଟି ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ହସ୍ତାନ୍ତର, ୪ଟି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ, ୧୮ଟି ଉତ୍ପାଦ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ୩୨ଟି
ପ୍ରମୁଖ ଘ�ୋଷଣାନାମା ସଂପାଦନ କରାଯାଇଛି ଯାହକି ଏର�ୋ
ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୧ର ବିପୁଳ ସଫଳତାର ନିଦର୍ଶନ ।’

ପ୍ରତର
ି କ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଦଗ
ି ରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି

ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ବୃ ହତ୍  ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମଦାନିକାରୀ
ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଷ୍ଟକ୍ହ�ୋମ୍ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଶାନ୍ତି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷଠାନ
୍ , ଯାହାକି ବ�ୈଶ୍ୱିକ ନିରାପତ୍ତା
ସଂପର୍କରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଗବେଷଣା କରୁଥବ
ି ା ଏକ
ସଂସ୍ଥା, ଅନୁ ସାରେ ୨୦୧୨-୧୮ ମସି ହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମଦାନିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଅନ୍ୟତମ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରୟ
ବିକ୍ରୟ ହେଉଥବ
ି ା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତ କ୍ରୟ
କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ,ି
ଏବେ ସରକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ସ୍ଥି ର କରି ଛନ୍ତି ।

୮୩ଟି ତେଜସ୍ବିମାନ ପାଇ ‘ହାଲ୍
ଁ
’ ସହିତ ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ ଚୁ କ୍ତି ନାମା
ଏର�ୋ
ଇଣ୍ଡିଆ
ପ୍ରଦର୍ଶନୀର
ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ
ଏର�ୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ (ହାଲ)
କୁ ୮୩ଟି ହାଲୁ କା ଲଢ଼ଆ
ୁ
ବିମାନ ‘ତେଜସ୍’ ପାଇ ଁ ଚୁ କ୍ତିନାମା
କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୭୩ଟି
ଏଲସିଏ ତେଜସ୍ ଏମକେ୧ଏ
ଫାଇଟର ବିମାନ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ
୧୦ଟି ଏଲସିଏ ତେଜସ୍ ଏମକେ-୧
ଟ୍ରେନର ବିମାନ ହେବ । ୪୮,୦୦୦
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ରତର
ି କ୍ଷା ଚୁ କ୍ତି
ନିଜସ୍ୱ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦତ
ି ପ୍ରତର
ି କ୍ଷା
ସାମଗ୍ରୀର ଏଯାବତ୍  ସର୍ବବୃହତ୍ 
ଅର୍ଡ଼ର
ବ�ୋଲି
ବିବେଚନା
କରାଯାଉଛି । ଏମଏସଏମଇ
ସଂସ୍ଥାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏର�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ
ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା
ସହ ୨୦୩ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଡ଼ର
ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ।

ଏର�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୧: ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ

ଏର�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୧ ନିଜସ୍ୱ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ଏୟାର ସ�ୋ ଭାବେ
ନିଜକୁ ସୁପରି ଚିତ କରି ପାରି ଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉମାନେ
ଁ
କେବଳ ଏଠାରେ
ଉପସ୍ଥି ତ ରହି ଏହି ବିମାନ ଉଡାଣର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖଛ
ି ନ୍ତି ସେମାନେ ହି ଁ
ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମଜା ନେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର, ଦର୍ଶକମାନେ କେବଳ ଭର୍ଚୁଆଲ
ମ�ୋଡରେ ହି ଏହି
ଁ
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖପ
ି ାରିଥଲେ
ି । କ�ୋଭି ଡ଼ ୧୯ ଜନିତ କଟକଣା ଯ�ୋଗୁ
ଅନେକ ଲ�ୋକ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଆସି ପାରିନଥଲେ
ି
। ତଥାପି ଭର୍ଚୁଆଲ ମ�ୋଡରେ
୩୩୮ଟି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଏଥରେ
ି
ସାମି ଲ ହ�ୋଇଥଲେ
ି
।

ମେକ୍ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରି ତ ହ�ୋଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିମନ୍ତେ
ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହୱାନରେ
ଏହି ଏୟାର ସ�ୋରେ ହ�ୋଇଥିବା ଉଡାଣରେ ଅନେକ ବ�ୈଶ ିଷ୍ଟ୍ୟ
୍
ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇଥିଲା ।ଏଥିରେ ଭାରତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ�ୈମାନିକ ଜ୍ଞାନ କ�ୌଶଳ ସହିତ
ଏର�ୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇଥିଲା । “ହାଲ୍ ”ର ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତ ଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ’ ଉଡାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ମନଭରି ଉପଭ�ୋଗ କରିଥିଲେ।
ଏଥିରେ ଏଲସି ଏ ଟ୍ରେନର (ଲି ଫ୍ଟ ଟ୍ରେନର), ଏଚଟିଟି- ୪୦, ଆଇଜେଟି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ଼ ହକ୍
ଏମକେ ୧୩୨ ଏବଂ ସି ଭିଲ ଡୁ -୨୨୮ ଭଳି ବିମାନ ଓ ହେଲି କପ୍ଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ସେମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ଦଳ ଗଠନ କରି ସାମୂହକ
ି ଭାବେ ଆକାଶରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଡାଣ
ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ସୁଖ�ୋଇ ସୁ-୩୦ଏମକେଆଇ ଲଢ଼ଆ
ୁ
ବିମାନ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଟ୍  ହେଲି କପ୍ଟର ଧ୍ରୁବ, ହାଲୁ କା ଲଢ଼ଆ
ୁ ହେଲି କପ୍ଟର ଏବଂ ହାଲୁ କା
ବ୍ୟବହାରି କ ହେଲି କପ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ ।

ତାମିଲ ନାଡ଼ୁ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ
କରିଡ�ୋର
ଚେନ୍ନାଇ, କ�ୋଏମ୍ବାଟୁ ର,
ହ�ୋସୁର, ସାଲେମ
ଓ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀକୁ
ଏଥ ିପାଇ ଁ ଚିହ୍ନଟ
କରାଯାଇଛି ।

ଏହିସବୁ କରିଡ�ୋରର ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଭାରତ କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି
ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନୀ
ପାଇ ଁ ଶଳ୍ପ
ି ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଛି । ଏହିସବୁ କରିଡ�ୋର ଏହି ଦିଗରେ
ସହାୟକ ହେବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ବଜାରରେ ଯ�ୋଗାଣ ଚେନକୁ
ସୁନି ଶ୍ଚି ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।ଏହିସବୁ କରିଡ�ୋର
ସ୍ଥାପି ତ ହେବାପରେ ତାହା ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ
ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ
କମାଇବ ଓ ରପ୍ତାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ କରିଡ�ୋର
ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ଝାନସୀ,
ଆଗ୍ରା, ଆଲି ଗଡ଼, ଚିତ୍ରକୂଟକୁ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପ କରିଡ�ୋର
ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହାକୁ ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରର
ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ସାମିଲ
କରାଯାଇଛି ।

ଏଥିରୁ କି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରହିଛି ?
୨୦୨୫ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଘର�ୋଇ ଭାବେ ୨୫ ବିଲି ଅନ
ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଘର�ୋଇ ଭାବେ
ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା
ନିମନ୍ତେ ଏହିସବୁ କରିଡ�ୋର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ
ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବ । ଏହା ଫଳରେ
ଭାରତ ଦୁ ଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକାସଙ୍ଗେ ହାସଲ କରିବ । ତାହା ହେଲା
– ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦକ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜସ୍ୱ
ଉତ୍ପାଦିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରି ପାରିବ ।
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ପରିବେଶ

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା,
ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା
ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏକ
ଶଙ୍ଗ
ି ଯୁକ୍ତ ଗଣ୍ଡା ବିଲୁ ପ୍ତିର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ
ପହଂଚି ସାରିଥଲେ
ି
। ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର
୨୦୦ରୁ କମ୍ଥଲ
ି ା । କିନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ସମୟ�ୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ
କଠ�ୋର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରିଚାଳନା
ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗଣ୍ଡାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ପୁଣି
ଥରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବେ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି
ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ
ଭାରତରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଗଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ।
ସେହିଭଳି ଚିତାବାଘ, ସିଂହ ଓ ବାଘମାନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଚାଲିଛି ।
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ନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ମନରେ ସମ୍ମାନବ�ୋଧ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ
। ଜଙ୍ଗଲକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଏଥିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ
ସୁରକ୍ଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହାକି ଜୀବଜଗତରେ
ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା, ଆନୁ ବଂଶିକ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ, ଶ�ୈକ୍ଷିକ,
ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅବସର ବିନ�ୋଦନ ଓ ନାନ୍ଦନିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ସମାନୁ ପାତିକ
ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ�ୋଷଣୀୟ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ, ନାନାଦି କାରଣରୁ, ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଏବେ
ବିଲୁ ପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଛନ୍ତି । ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଂଶବୃ ଦ୍ଧି
ନିମନ୍ତେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବିଭି ନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲି ଛନ୍ତି
ଯଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଅବଲୁ ପ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇପାରିବେ ।
ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟୂନ ୨୨ କିସମର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସାମି ଲ
କରାଯାଇଛି । ଭାରତରେ ଏବେ ଚିତାବାଘ, ସି ଂହ ଓ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା
ପ୍ରୟାସର ନମୁନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ଆଜି ଯେତେବେଳେ
ସାରା ଦୁ ନିଆ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ
କରୁଛି ଭାରତର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥି ତି ଏହିଭଳି ରହିଛି ।

ଚିତାବାଘ

ମ�ୋଟ ସଂଖ୍ୟା

12,852
ସି ଂହ
l ପୂରର
୍ବ ୁ ୨୦୧୫ରେ ବିକାଶ ହାର ୨୭
ପ୍ରତଶ
ି ତ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା
୨୮.୮୭ ପ୍ରତଶ
ି ତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
l ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ସିଂହମାନଙ୍କ ବିଚରଣ
କ୍ଷେତ୍ର ୨୨,୦୦୦ ବର୍ଗ କିଲ�ୋମିଟ ଥିବାବେଳେ
୨୦୨୦ ମସିହାରେ ତାହା ୩୦,୦୦୦ ବର୍ଗ
କିଲ�ୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି- ଅର୍ଥାତ୍, ଏଥିରେ
୩୬ ପ୍ରତଶ
ି ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟଛ
ି ି
l ୨୦୧୮ ମସିହା ଠାରୁ ସରକାର ଏସୀୟ
ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ
କରିଛନ୍।ତି

ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ମ�ୋଟ ସଂଖ୍ୟାର ୭୦
ପ୍ରତିଶତ ବାଘ, ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଏସୀୟ ସି ଂହ
ଏବଂ ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଚିତା ବାଘ ଆମ
ସମୃଦ୍ଧ ଜ�ୈବ ବିବିଧତାର ନିଦର୍ଶନ । କାରଣ ଏହି
ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜ�ୈବ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଶୀର୍ଷରେ
ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମଗ୍ର
ଜ�ୈବ ପରି ସଂସ୍ଥାନର ସନ୍ତୁଳନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର
କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଯାହା ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୦
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥି ତି

l ୨୦୧୪ ମସହ
ି ାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା
୭,୯୧୦ ଥିଲା ।
l ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଥାକ୍ରମେ
ଚିତାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩,୪୨୨୧, ୧,୭୮୩ ଏବଂ
୧,୬୯୦ ବ�ୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।

ବାଘ

ମ�ୋଟ ସଂଖ୍ୟା

674

ଚିତାବାଘ ସଂଖ୍ୟାରେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ
ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି

ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶରେ
୩୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛି

୨୦୨୦ ମସି ହାରେ
କରାଯାଇଥ ିବା ଗଣନାର
ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ

l ୨୦୧୮ ମସି ହାର ଗଣନା ଅନୁ ସାରେ, ଭାରତରେ
ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨,୯୬୭କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
l ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧକି ୫୨୬ ବ୍ୟାଘ୍ର ଥିବା ଗଣନାରୁ
ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହା ପଛକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୫୨୪ ଓ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୪୪୨ଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ରହିଛନ୍ତି।
l ଭାରତ ତା’ର ସେଣ୍ଟ ପି ଟର୍ସବର୍ଗ ଘ�ୋଷଣାନାମାର
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ୨୦୨୨ର ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ ସମୟସୀମାର
ଢ଼େର୍ପୂରର
୍ବ ୁ ସାକାର କରି ପାରି ଛି ।
l ୨୦୧୮ ମସି ହାରେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନାରେ ଏକ
ଗିନିଜ ବୁ କ୍ ଅଫ୍  ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାପିତ ହ�ୋଇଛି
ଯେଉ ଁଥିରେ ବାଘ ଗଣନା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧକି
କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।
l ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଯେତିକି ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଛନ୍ତି
ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କେବଳ
ଭାରତରେ ହି ଁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ମାନବ- ବ୍ୟାଘ୍ର ବିବାଦର ମୁକାବିଲା

ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବ�ୋରର
୍ଡ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ୨୦୨୧ ମସିହା ଜାନୁ ଆରୀ ମାସରେ ଦେଶରେ
ମାନବ- ବ୍ୟାଘ୍ର ବିବାଦ ପରିଚାଳନା ସଂପର୍କୀତ ପରାମର୍ଶକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ଏହା ମାନବ- ବ୍ୟାଘ୍ର ବିବାଦ ପରିସ୍ଥିତର
ି ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ
କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ଏ
ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।

୨୨ଟି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଏକ
ରି କଭରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଛନ୍ତି
ବିଲୁ ପ୍ତିର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥ ିବା ଅତି ଜଟିଳ ୨୨ଟି
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଏକ ରି କଭରୀ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଛନ୍ତି । ୨୦୨୧ ମସି ହା ଜାନୁ ଆରୀ
ମାସରେ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟବିରାଡ଼ି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ,
କାରାକାଲକୁ ଏହି ଜଟିଳ ବିଲୁ ପ୍ତପ୍ରାୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତାଲି କାରେ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ

ବଂଶବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ । ସେହିଭଳି ତୁ ଷାର ଚିତାବାଘ, ବଷ୍ଟାର୍ଡ
(ଫ୍ଲ ୋରି କାନଙ୍କ ସମେତ), ଡଲଫିନ୍ , ହଙ୍ଗୁ ଲ, ନୀଳଗି ରି
ତାହର, ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଛ,
ଁ ଏସୀୟ ଅରଣା ମଇଷି,
ଁ ନିକ�ୋବର
ମେଗାପ�ୋଡ଼, ମଣିପର
ୁ ବ୍ରୋ- ଆଣ୍ଟେଲାର୍ଡ ହରି ଣ, ଶାଗୁଣା,
ମାଲାବାର ସି ଭାଟ, ଏକ ଶିଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ଗଣ୍ଡା, ଏସୀୟ ସି ଂହ, କର୍ଦ୍ଦମ
ଭୂମିରେ ବସବାସ କରୁଥ ିବା ହରି ଣ, ଜେର୍ଡ଼ୋନ କ�ୋର୍ସର,
ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ନଦୀ ଟେରାପିନ, କ୍ଲାଇଡେଡ୍  ଚିତାବାଘ,
ଆରବ ସାଗର କୁଜଯୁକ୍ତ ତିମି ଓ ଲାଲ ପାଣ୍ଡା ଆଦି ସାମି ଲ ।
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ପରିବେଶ

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା

ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନାଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସରକାର ରାଙ୍କ
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପୁରଷ୍କୃତ କରିବେ
୨୦୨୧ ମସି ହା ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ୧୦ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତୀୟ
ଉଦ୍ୟାନ, ୫ଟି ତଟୀୟ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ପାର୍କ ଓ ୫ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ରାଙ୍କ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ
କରିବେ । ସେହିଭଳି ଦେଶର ୧୪୬ଟି ଜାତୀୟ ପାର୍କ ଓ
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପରି ଚାଳନା ସକ୍ରିୟତା ମୂଲ୍ୟାୟନ
(ଏମଇଇ) ଜାରି କରି ଛନ୍ତି ।

ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି
ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଛି । ସେହିଭଳି ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି।
୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଦେଶରେ ୬୯୨ଟି ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର
ଥବ
ି ାବେଳେ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ତାହା ୮୬୦କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସେହିଭଳି ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରିଜର୍ଭ ସଂଖ୍ୟା ୪୩
ରହିଥବ
ି ାବେଳେ ୨୦୧୯ ତାହା ୧୦୦ ଛୁଇଛଁ ି ।

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ
ଭାରତୀୟ ଗଣ୍ଡା ଭିଜନ (ଆଇଆରଭି ) ୨୦୨୦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଦେଶରେ ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଥ ିବା ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ ିବା
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବ୍ୟାପ୍ତି
ବୃ ଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ
ଥ ିବା ମ�ୋଟ ଗ୍ରେଟର ଏକ ଶିଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୭୫
ଭାଗ କେବଳ ଆସାମ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚି ମ ବଙ୍ଗରେ ହି ଁ
ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ।
ଡଲଫି ନ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ: ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ ତାହା ଉଭୟ ନଦୀ ଓ ସାମୁଦ୍କ
ରି
ଡଲଫିନମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସରକାର ନଦୀରେ
ଦୃ ଶ୍ୟ ହେଉଥ ିବା ଡଲଫିନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀର ମାନ୍ୟତା
ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ନଦୀୟ ଡଲଫିନମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥ ିବା
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ଛ
ି ି ଯେ ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ମୁଖ୍ୟ
ଧାରରେ ଦୃ ଶ୍ୟ ହେଉଥ ିବା ଡଲଫିନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।
ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଉପନଦୀମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଥ ିବା ଡଲଫିନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ନଦୀୟ ଡଲଫିନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଗୃହୀତ
ସଂରକ୍ଷଣ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗାଙ୍ଗେୟ ନଦୀ
ଡଲଫିନ ଯାହାକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ହି ଁ ଦୃ ଶ୍ୟ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ
ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ନଦୀର ମୁଖ୍ୟ ଜଳଚର ଜୀବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞପିତ କରାଯାଇଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଛଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା: ଭାରତରେ
ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଛମାନଙ୍କ
ଁ
ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ୨୦୨୧ ମସିହା
ଜାନୁ ଆରୀ ମାସରେ ସରକାର ‘ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଛଁ କାର୍ଯ୍ୟ
ଯ�ୋଜନା’ ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ପଛରେ
ଥବ
ି ା ଆଭି ମଖ୍ୟ
ୁ ଟି ହେଲା, ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଛଁ ଏବଂ ସେହିଭଳି
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ
ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାହାକି ସମନ୍ୱିତ ଓ ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ତୁଷାର ଚତ
ି ାବାଘ ପ୍ରକଳ୍ପ: ଭାରତର ବରଫାବୃ ତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃ ଶ୍ୟ
ହେଉଥ ିବା ଚତ
ି ାବାଘଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳୀର
ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛି । ସରକାର ତୁ ଷାର
ଚତ
ି ାବାଘ ସଂରକ୍ଷଣଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳୀର ପୁନଃସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ
ଏଥ ିନିମନ୍ତେ ପ୍ରାକୃତକ
ି ପରିବେଶ ଆଧାରି ତ ସହଭାଗୀ ପରି ଚାଳନା
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି । ତୁ ଷାର ଚିତାବାଘ ଓ ସେମାନଙ୍କ
ଆବାସସ୍ଥଳୀର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ହିମାଳୟରୁ ଉବଦ୍ଭ
ନଦୀଗୁଡ଼କ
ି ର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଜୀବ ସଂରକ୍ଷିତ ହେବା ଦିଗରେ
ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ସୁଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃ ଶ୍ୟ ଏହି

30 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ତୁ ଷାର ଚିତାବାଘଙ୍କୁ ସରକାର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରାଣୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ
କରି ଛନ୍ତି ।
ହସ୍ତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ: ୨୦୧୭ ମସିହାର ଜାତୀୟ ହସ୍ତୀ ଗଣନା ଅନୁ ସାରେ,
ଭାରତରେ ଏବେ ସର୍ବାଧ ିକ ସଂଖ୍ୟକ ଏସୀୟ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କ ମ�ୋଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨୯,୯୬୪ । ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର
ମ�ୋଟ ଏସୀୟ ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧ ିକ ବସବାସ
କରନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଦେଶରେ ୨,୭୦୦ ପାଖାପାଖ ି ପ�ୋଷା ହାତୀ
ଅଛନ୍ତି । ସରକାର ଭାରତୀୟ ହାତୀଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର
ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି ।
ଶାଗୁଣା ସଂରକ୍ଷଣ ୨୦୨୦-୨୫ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା: ଭାରତରେ
ମ�ୋଟ ନଅ ପ୍ରକାରର ଶାଗୁଣା ଦୃ ଶ୍ୟ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ତିନ�ୋଟି ପ୍ରଜାତିର ଶାଗୁଣା ହେଉଛନ୍ତି, ଧଳା-ପିଠଆ
ି ଶାଗୁଣା,
ସରୁ ଥଣ୍ଟି ଆ ଶାଗୁଣା ଏବଂ ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟି ଆ ଶାଗୁଣା ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଚାଲି ଛି । ଏହି ତିନି କିଷମର
ଶାଗୁଣାଙ୍କୁ ଆଇୟୁସିଏନ, ବିଶ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୦୦
ମସିହାରେ ‘ଅତି ଜଟିଳ ବିଲୁ ପ୍ତପ୍ରାୟ ପକ୍ଷୀ’ଭାବେ ତାଲି କାଭୁକ୍ତ
କରାଯାଇଛି । ନୂ ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ଏଭଳି ଶାଗୁଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ହ୍ରାସକୁ ର�ୋକିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିଭଳି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ
ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

କର�ୋନା ବିର�ୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ

ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମ�ୈତ୍ରୀ: ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର
ଜୀବନରୂପୀ ଉପହାର

ଦୁ ଃ ସମୟରେ ହି ଁ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱ ଓ ନେତୃ ତ୍ୱର ପ୍ରକୃ ତ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଉପନୀତ ହ�ୋଇଥାଏ । ଭାରତ
କର�ୋନା ଭୂ ତାଣୁ ମହାମାରୀକୁ କେବଳ ଦକ୍ଷତାର ସହ ମୁକ ାବିଲା କରିନାହି ଁ ବରଂ ୨୦ରୁ ଅଧ କ
ି ଦେଶକୁ
ମେଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି କ ା ପ୍ରତିଷେଧକ ସହାୟତାର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢାଇଛି ।

କ

ର�ୋନା ମହାମାରୀର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ, ଏକ ବିରାଟ
ଉଦବେଗ ଥ ିଲା ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ
ମୁକାବିଲା କରିନପାରେ ଏହା କେବଳ ଭାରତ ନୁ ହେ, ଁ
ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପାଇ ଁଏକ ବଡ ଧରଣର ସଙ୍କଟ ଭାବେ ଉଭା
ହେବ । ଜୀବନହାନିର ସଂଖ୍ୟା ଅମାପ ହ�ୋଇଯିବ । ଗ�ୋଟିଏ
ଅଜଣା ଶତୃ କେଉ ଁ ପରି ମାଣର କ୍ଷତି ପହଂଚାଇପାରିବ ସେ
ସମ୍ପର୍କରେ କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପୁର ୍ବାନୁ ମାନ ନଥ ିଲା । ସଂକ୍ରମଣର
ବ୍ୟାପ୍ତି କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ନାଗରି କମାନଙ୍କୁ
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ କାହା ପାଖରେ କ�ୌଣସି ନିୟମବଦ୍ଧ
ଆଚରଣସଂହତ
ି ା ନଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ କଠ�ୋର ନିଷ୍ପତି, ଉପଯୁକ୍ତ
ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ବଳରେ ଭାରତ ଏହା କରିବାରେ ସଫଳ
ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏବଂ ଆଜି ଏହା ବିଶ୍ୱର ଶହେରୁ ଅଧ ିକ ଦେଶ
ପାଇ ଁ ଏକ ଆଶାର କର
ି ଣ ଭାବେ ଉପନୀତ ହ�ୋଇଛି ।
ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା
ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଥ ିଲେ: “ ଆଜ,ି
କର�ୋନା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱ ସ୍ଥାପନକୁ ଏକ ନୂ ତନ ସଂଜ୍ଞା
ଦେଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ କ�ୌଣସି ପ୍ରତିଷେଧକ
ନଥ ିଲା ଏବଂ କେଉ ଔଷଧ
ଁ
କାମ କରି ପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ
ଧାରଣା ନଥ ିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ପ୍ରତି ସମଗ୍ର
ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଭେଷଜ
ପେଣ୍ଠଭାବେ ଏବେ ଉଭା ହ�ୋଇପାରି ଛି । ସେହି ସମୟରେ ଏହି
ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଶହେ ପଚାଶରୁ ଅଧ ିକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଔଷଧପତ୍ର ଯ�ୋଗାଇ
ଦେଇଥ ିଲା । ମାନବଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆମେ କେବେବି
ପଛୁଆ ରହିନଥ ିଲୁ । କେବଳ ସେତିକି ନୁ ହେ, ଁ ବିଶ୍ୱ ଗର୍ବର ସହତ
ି
ଘ�ୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଟିକା ହାସଲ କରି ଛି ।”
ଭାରତରେ ବଶ୍ୱ
ି ର ସର୍ବବୃହତ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ
ଭାରତରେ ଯେଉଭଳ
ଁ ି ଭାବରେ କର�ୋନା ମାମଲା ଦୃ ତ
ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ, ଏହି ଦେଶ
ମହାମାରୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ
ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଏବେ ଭାରତରେ ଜାରି ରହିଛି । ୨୦୨୧
ମସିହା ଫେବୃ ଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ମ�ୋଟ ଏକ
କ�ୋଟି ହତ
ି ାଧ ିକାରୀ କର�ୋନା ପ୍ରତିଷେଧକ ନେଇସାରି ଛନ୍ତି ।
ଭାରତରେ ସକ୍ୟ
ରି ମାମଲା ହାର ପ୍ରତି ୧୦ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ
(୧୦୪) ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବନିମ୍ନ । ଏବେ ଜାତୀୟ ଆର�ୋଗ୍ୟ
ହାର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧ ିକ (୯୭.୨୬ ପ୍ରତିଶତ) ରହିଛି ।

ଦବାଇ ଭି କଡାଇ ଭି
1,01,88,007

ଟିକାକରଣର ମ�ୋଟ ସଂଖ୍ୟା

20.94

କ�ୋଟି ପରୀକ୍ଷା
କରାଯାଇଛି

1,39,542 1,06,67,741
ସକ୍ରିୟ ମାମଲା

ଆର�ୋଗ୍ୟ ମାମଲା

(ଫେବୃ ଆରୀ ୧୮, ୨୦୨୧
ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ)

97.30%

ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାର

ମୃତ୍ୟୁ ହାର (1.42%) ମ�ୋଟ ମୃତ୍ୟୁ - 1,56,111

ଆର�ୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ ଟିକାକରଣ
ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ବ
ଆର�ୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ସର୍ବାଧ ିକ
ଡାଉନଲ�ୋଡ କରାଯାଇଥ ିବା ଆପ୍ । ଏହାକୁ ବର୍ତମାନ କ�ୋ-ୱିନ୍
ଆପ୍ ଡାଟାବେସ ସହତ
ି ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ
ବ୍ୟହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଦେଶରେ ଜାରିଥ ିବା
ଟକ
ି ାକରଣ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ହାସଲ
କରିପାରିବେ । ଏହାଛଡା ଏହି ଆପ୍
ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଟକ
ି ାକରଣର
ପ୍ରମାଣନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।

ବଶ୍ୱ
ି କୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ବଢାଇବା
ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ୍ , ମାଲଦୀପ, ସି ଚିଲ,୍ସ ମ୍ୟାଁମାର
ଏବଂ ମରି ସିଅସ୍ ପରେ ଏବେ ମେଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକା
ବାର୍ବାଡ�ୋସ ଓ ଡ�ୋମିନିକାକୁ ପଠାଯାଇଛି । ବ୍ରାଜିଲ୍, ସାଉଦି
ଆରବ, ଦକ୍ଷି ଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ମରକ୍କୋକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୨୦ରୁ ଅଧକ
ି ଦେଶ ୨.୨୯ କ�ୋଟି ଡ�ୋଜ୍ କର�ୋନା
ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲେଣି ।
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ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ବଜେଟ୍ ୨୦୨୧-୨୨

ଏକ
ସୁସ୍ଥ ଭାରତ
ଆଡକୁ

ଜ

ନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ଦୂ ର ଦୃ ଷ୍ଟି
ଆବଶ୍ୟକ ରହି ଛି ଏବଂ ଏହା ସରକାରଙ୍କ
ସାହସି କ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍
୨୦୨୧-୨୨ ଏପରି ଏକ ବଜେଟ ଯେଉ ଁଥ ରେ
ି
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ
ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ବିଗତ ବଜେଟ୍ ଗ ଡି
ୁ କ ତୁ ଳନାରେ
ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧ କ
ି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ
ନିରାମୟତାକୁ ବଜେଟର ୬ଟି ମ�ୌଳି କ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ
ଅନ୍ୟତମ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୦୨୧ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ୯୪,୪୫୨ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥ ବ
ି ାବେଳେ ୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ଷ
ପାଇ ଁ ସମୁଦ ାୟ ୨,୨୩,୮୪୬ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ
କରାଯାଇଛି ।
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ସୁସ୍ଥ ନାଗରି କମାନେ
ବାସ୍ତବରେ ଦେଶର
ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଗ�ୋଟଏ
ି
ଗ�ୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ
ସମ୍ପତି । ଯେତେବେଳେ
ବିଶ୍ୱ ଏକ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହୁ ରି
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇପଡେ । ଏସବୁ କୁ
ବିଚାରକୁ ନେଲେ ୨୦୨୧-୨୨ ବଜେଟ
କେବଳ ଏକ ବ�ୈପ୍ଳବିକ ଓ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ
ବଜେଟ ନୁ ହେ ବରଂ
ଁ
ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର
ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦେଉଛି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାମୟତା ପାଇ ଁ ବଜେଟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃ ଦ୍ଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ ଆବଂଟନ ଓ
ବ୍ୟୟରେ ନିରନ୍ତର ବୃ ଦ୍ଧିର ଧାରାକୁ ଦୃ ଢଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ
କରୁଛି । ୨୦୧୪ ମସି ହାଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜନକ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି
ଏବଂ ଏହା ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାମୟତା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ
ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବଜେଟ୍ ର ମଜବୁ ତ୍
ସମର୍ଥନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗବେଷଣା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନର ସୁଦୃଢ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର
ନେତୃ ତ୍ୱ ନେବା ପାଇ ଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା ସହିତ ନୂ ତନ
ଉଦାହରଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗି ଛି, ଯେଉଗୁ
ଁ ଡିକୁ
ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ନିଶ୍ଚି ତ ଭାବେ ଅନୁ ସରଣ କରିବେ ।

କ’ଣ ସବୁ ନୂ ତନତ୍ୱ ରହିଛ?ି

ଗତ ୬ ବର୍ଷ ଧରି ୬୪ ହଜାର ୧୮୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନୂ ତନ ଭାବେ ଘ�ୋଷିତ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ�ୋଜିତ ପି ଏମ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍ୱସ୍ଥ
ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରାଥମି କ, ମାଧ୍ୟମି କ ଓ ତୃ ତୀୟ ସ୍ତରର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷମତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସେବା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁ ତ୍ କରିବ, ନୂ ତନ ଓ ନୂ ଆ
କରି ଦେଖାଯାଉଥବ
ି ା ର�ୋଗର ନିରୂପଣ ଓ ନିରାକରଣ
ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଷଠାନ
୍ ଗୁଡିକର ବିକାଶ କରିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ
ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ପୃଥକ ଥବ
ି ା ବର୍ତମାନର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ କରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ସ୍ୱସ୍ଥ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ଭାରତର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କୁ
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବ । ଜାତୀୟ ର�ୋଗ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଏଣିକି ୫ଟି ଆଂଚଳିକ ଶାଖା, ୨୦ଟି
ମହାନଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ସମନୱିତ
୍
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ପ�ୋର୍ଟାଲକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ
ଅଂଚଳଗୁଡିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ କରି ଏଥସ
ି ହିତ ସମସ୍ତ

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ବିଭାଗ ବାସ୍ତ ବ୍ୟୟ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗବେଷଣା ବିଭାଗ
ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

ଯ�ୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି :
17788 ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ 11024 ସହରାଞ୍ଚଳ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସହାୟତା
ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମନତ
ବି ୍ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲ୍ୟାବ
ଏବଂ 11ଟି ରାଜ୍ୟରେ 3382 ବ ୍ଲକ ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ
ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯିବ
602 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 12 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ
ଗୁରୁତ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ ହସ୍ପିଟାଲ ବ ୍ଲକ ପ୍ରତିଷଠା୍
ଜାତୀୟ ର�ୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରର
ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ

ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରି ୧୭ଟି ନୂ ତନ
ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ।

୨୦୧୯-୨୦
(କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ହିସାବରେ)
ବଜେଟ
ବ୍ୟୟବରାଦ

୨୦୨୦-୨୧
(କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ହିସାବରେ)
ବଜେଟ
ବ୍ୟୟବରାଦ

୨୦୨୧-୨୨
(କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା
ହିସାବରେ)

୬୨,୩୯୪

୬୫,୦୧୨

୭୧,୨୬୯

୧,୯୩୪

୨,୧୦୦

୨,୬୬୩

୧,୭୮୪

୨,୧୨୨

୨,୯୭୦

କ�ୋଭିଡ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା
୩୫,୦୦୦

ଟିକାକରଣ
ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରି ମଳ ବିଭାଗ

୧୮,୨୬୪

୨୧,୫୧୮

୬୦,୦୩୦

ପ�ୋଷଣ

୧,୮୮୦

୩,୭୦୦

୨,୭୦୦

ଜଳ ଓ ପରିମଳ ପାଇ ଅର୍ଥ
ଁ ଆୟ�ୋଗଙ୍କ ଅନୁଦାନ ରାଶି

୩୬,୦୨୨

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇ ଁ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗଙ୍କ ଅନୁ ଦାନ ରାଶି

୧୩,୧୯୨

ସମୁଦାୟ

୮୬,୨୫୯

୯୪,୪୫୨

୨,୨୩,୮୪୬

କ�ୌଣସି ଦେଶର ବଳଷ
ି ୍ଠ ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ତୃ ତୀୟ ସ୍ତରର
ସୁଦୃଢ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ମିତ
ହ�ୋଇଥାଏ । ର�ୋଗ ନିରୂପଣ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ
ନିମନ୍ତେ ସମାନ ଭାବେ ମଜବୁ ତ୍ ପ୍ରତିଷଠାନ
୍ ର ମଧ୍ୟ
ଏଥିପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ । ଏଥିସହିତ ନୀତି ଓ
କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପରିଚାଳତ
ି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ
ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ଯ�ୋଗାଉଥ ିବା ଗବେଷଣା
ଓ ବିକାଶ ପ୍ରତଷ
ି ଠାନ
୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧନ

ଭାରତ ଏବଂ କ�ୋଭି ଡ୍ ୧୯ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଭାରତ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ଲଢେଇରେ
ବିଶ୍ୱ ନେତୃ ତ୍ୱର ଆସନରେ ନିଜକୁ ଦୃ ଢ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ
କରି ପାରି ଛି । ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ମ�ୋଟ ୨୦.୬୭
କ�ୋଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ସାରି ଛି । କ�ୋଭିଡ୍ ୧୯ରେ ସଂକ୍ରମିତ
ମ�ୋଟ ୧.୦୯ କ�ୋଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧.୦୬ କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ଆର�ୋଗ୍ୟ
ଲାଭ କରି ସାରି ଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏବେ କ�ୋଭିଡ ୧୯ ନିରୂପଣ
ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହ�ୋଇ ସାରିଥିବାବେଳେ
ବଳକା ପରି ମାଣକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି ।
କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ନିମନ୍ତେ ୩୫,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା:
ବଜେଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ୩୫,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ
ଫଳରେ କ�ୋଭିଡ-୧୯ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶର ଲଢେଇ ଆହୁ ରି
ମଜବୁତ୍ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ପ୍ରତିଷେଧକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା
ଏବଂ ଟିକାକରଣର ବେଗରୁ ଭାରତର ନେତୃ ତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ
ପରି ଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୭
ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି ।
ପଛକୁପଛ ଆହୁ ରି ୨୦ଟି ପ୍ରତିଷେଧକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ା ଆଗେଇ ଚାଲି ଛି:
ଭାରତ ଅତକ
ି ମରେ ୧୮ରୁ ୨୦ଟି ପ୍ରତିଷେଧକ ଉପରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଗୁ
ଁ ଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତର
ି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ରହଛ
ି ି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଛ
ି ି ପ୍ରାକ୍-ମାନବ ଶରୀର
ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥ ିବାବେଳେ ଅନ୍ୟକେତେକ
ମାନବ ଶରୀର ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଆଉ କଛ
ି ି
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଥା ଅଳ୍ପ କଛ
ି ି ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ
ଅବଶଷ୍ଟ
ି ତୃ ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହଛ
ି ି ଏବଂ ଅଳ୍ପକଛ
ି ି ମାସ
ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ
ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ଭାରତ ଅଧ ିକାଂଶ ଦେଶକୁ ଟକ
ି ା
ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି ।
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ଅବିସ୍ମରଣୟ

ମହାରାଜା ସୁହେଲଦେବ

ଭାରତ ଏହାର ନାୟକମାନଙ୍କୁ
ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି
ଭାରତ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ତମ ବର୍ଷରେ
ପଦାର୍ପଣ କରୁଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା
ପାଇ ଁ ଯେଉମାନେ
ଁ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ
ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେପକାଇବା
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ�ୋଲି ସରକାର ଅନୁ ଭବ
କରୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଅବଦାନ ରଖିଥବ
ି ା
ଆଉଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି
ମହାରାଜା ସୁହେଲ ଦେବ । ଯାହାଙ୍କୁ
୨୦୨୧ ଫେବୃ ଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର
ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ମରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସେହିଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର
ବାହାରି ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାରାଜା
ସୁହେଲଦେବ ସ୍ମାରକୀର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ
କରିବା ସହିତ ଚିତ�ୌରା ହ୍ରଦର ବିକାଶ
କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟତାକୁ ସ ୁରକ୍ଷିତ କରିବା
ଦଗ
ି ରେ ମହାରାଜା ସୁହେଲ ଦେବଙ୍କ
ଅବଦାନକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛ।ି
ପାଠ୍ୟପ ୁସ୍ତକରେ ଅଣଦେଖା ସତ୍ୱେ
ଅବଧ, ତରାଇ ଓ ପୂର୍ବାଂଚଳର
ଲ�ୋକଗୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ମହାରାଜା
ସୁହେଲଦେବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃ ଦୟ
ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ତ ହ�ୋଇ ରହଛ
ି ନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଭି ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା
ପାଇ ଁକ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ
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କ�ୌ

ଣସି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଦେଶ ପାଇ ସେହି
ଁ
ସବୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ମନେରଖବ
ି ା ଜରୁରୀ ଯେଉମାନେ
ଁ
ନିଜ ଦେଶମାତୃ କା
ପାଇ ଁ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପି ଦେଇଥଲେ
ି । ଭାରତର
ଏହିଭଳି ଜଣେ ବରପୁତ୍ର, ମହାରାଜା ସୁହେଲଦେବଙ୍କୁ ମନେପକାଇ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାର
୭୫ତମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥବ
ି ାବେଳେ ମହାରାଜା ସୁହେଲଦେବଙ୍କ
ଭଳି ଲ�ୋକଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇପଡେ । ମହାରାଜା
ସୁହେଲଦେବ ଶ୍ରବସ୍ତିର ଜଣେ ରାଜା ଥ ିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପରାକ୍ରମ ପାଇ ଁ ସେ
ବେଶ ପରି ଚିତ । ୧୧ଶ ଶତାଦ୍ଦୀରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ
ଭଣଜା ଗାଜି ସୟଦ ସଲାର ମାସୁଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥ ିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କହିଥ ିଲେ ଯେଉମାନେ
ଁ
ଭାରତ ଓ ଭାରତୀୟତା ପାଇ ଁ ନିଜର ସବୁ କିଛି
ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ବହିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ମି ଳିନାହି।ଁ
ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ନିର୍ମାତାଙ୍କ
ପ୍ରତି ହ�ୋଇଥ ିବା ଏହି ଅନିୟମି ତତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବର୍ତମାନ ସରକାର
ସଂଶ�ୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ।
୨୦୨୧ ଫେବୃ ଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ମହାରାଜା ସୁହେଲଦେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ
ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ମହାରାଜା ସୁହେଲଦେବ
ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ବାହାରି ଚ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥ ିବା ଚିତ�ୌରା ହ୍ରଦର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ

“ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ପାଇ ଁ ରୂ ପାନ୍ତରଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତ
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି”

ସ୍ୱା

ଭାରତ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଷରେ
ପଦାର୍ପଣ କରୁ ଥ ବ
ି ା ଅବସରରେ ଏହା ଦେଶର
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଐତି ହ ାସି କ ବିଷୟ
- ‘ଚ�ୌରିଚ�ୌରା’ ଘଟଣାର ଶତବାର୍ଷି କୀ ପାଳନ
କରୁ ଛି । ଶତବାର୍ଷି କୀ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡି କୁ
ସ୍ଥାନୀୟ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ସହ
ସଂଯ�ୋଗ କରିବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହା ହି ଁ
ହେବ ପ୍ରକୃ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।

ଧୀନତା ପାଇ ଁ ଭାରତର ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମୁହିକ
ଅଂଶଗ୍ରହଣର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ରହିଥଲ
ି ା । ଏଭଳି
ଅଗଣତ
ି ଘଟଣାବଳୀ ରହିଛି ଯାହା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥଲ
ି ା । ଏଭଳି ଘଟଣା ୧୯୨୧
ମସି ହା ଫେବୃ ଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ଚ�ୌରିଚ�ୌରାରେ ଘଟିଥଲ
ି ା।
୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଜାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ପୂରକ
୍ବ ପ�ୋଲି ସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆ ଁ ଲଗାଇ
ଦେଇଥଲେ
ି । ଏହି ଘଟଣା ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଏକ ନୂ ଆ
ମ�ୋଡ ଦେଇଥଲ
ି ା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ�ୌରିଚ�ୌରାର ଏହି ଐତିହାସି କ
ସଂଗ୍ରାମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ୨୦୨୧ ଫେବୃ ଆରୀ ୪
ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଚ�ୌରିଚ�ୌରା ଶତବାର୍ଷିକୀ
ସମାର�ୋହକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥଲେ
ି
। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ
ଡାକଟିକଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଏହାକୁ ଚ�ୌରିଚ�ୌରା ଶତବାର୍ଷିକୀ
ସମାର�ୋହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥଲେ
ି
।
ଏହା ଏକ ସାମୁହିକ ଶକ୍ତି ଥଲ
ି ା ଯାହା ଦାସତ୍ୱର ବେଢିକୁ
ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ସାମୁହିକତାର ସେହି ସମାନ
ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଆଧାର ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥଲେ
ି : “ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍କଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡିବ
ଯେ ଦେଶର ଏକତା ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ଆମ ପାଇ ଁ
ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଭାବନା ନେଇ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡିବ ।”

ପାଇ ଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥ ିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜା
ସୁହେଲଦେବଙ୍କ ନାମରେ ନିର୍ମିତ ନୂ ତନ ମେଡିକାଲ
କଲେଜକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥ ିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜା ସୁହେଲଦେବଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ
ଏବଂ ବିକାଶ�ୋନ୍ଖ
ମୁ ୀ ଶାସକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ମେଡିକାଲ
କଲେଜର ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବ ବ�ୋଲି କହିଛନ୍ତି । ମହାରାଜା
ସୁହେଲଦେବଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ଆଗାମୀ ପିଢୀକୁ ଅନୁ ପ୍ରେରି ତ କରିବା
ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରିବ ଏବଂ ଏହା ହେବ
ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି: “

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟାଂଶ
l ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚ�ୌରିଚ�ୌରାରେ ଯାହା ଘଟିଥ ିଲା
ତାହା କେବଳ ପ�ୋଲି ସ ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆ ଁ ଲଗାଇବା
ଘଟଣା ନଥ ିଲା । ଚ�ୌରିଚ�ୌରା ଘଟଣାର ବାର୍ତାର
ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ଥ ିଲା । କେବଳ ପ�ୋଲି ସ ୍
ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆ ଁ ଜଳିନଥ ିଲା, ଏହି କ୍ରୋଧର ନିଆ ଁ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଛାତିତଳେ ମଧ୍ୟ ହୁ ହୁ ହ�ୋଇ ଜଳୁଥ ିଲା ।
l ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଚ�ୌରିଚ�ୌରାର
ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି କାରଣ ଗ�ୋଟିଏ ଘଟଣା
ପାଇ ଁଏକ ସମୟରେ ୧୯ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ
ଫାଶୀ ଦେବା ଘଟଣା ଅତି ବିରଳ ଥ ିଲା
l ୨୦୨୧ ଫେବୃ ଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିବା
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷସାରା ଚାଲିବ ।
l ଆମେ ବାବା ରାଘବଦାସ ଏବଂ ମହାମାନ ମଦନ
ମ�ୋହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ମନେ ପକାଇବା ଓ
ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍ ଯେଉମାନେ
ଁ
ପ୍ରାୟ
୧୫୦ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଫାଶୀରୁ ରକ୍ଷା
କରିଥ ିଲେ ।
l କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଗତ ୬ ବର୍ଷ ଧରି
ନିରନ୍ତଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା
ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହ�ୋଇପାରିବେ ।

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇତିହାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ
ନେଇ ନିର୍ମିତ ସ୍ଥାପତ୍ୟଗୁଡିକର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି
ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରିବା ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଇତିହାସ
କେବଳ ସେୟା ନୁ ହେ ଁ ଯାହା ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶକ୍ତି
ବା ଉପନିବେଶବାଦୀ ମାନସି କତାଧାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଲେଖାଯାଇଛି । ଭାରତର ଇତିହାସ ହେଉଛି ତାହା, ଯାହା
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଲ�ୋକକଥା ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ହ�ୋଇଛି
ଏବଂ ଗ�ୋଟିଏ ପି ଢୀରୁ ଆର ପି ଢୀ ନିକଟରେ ପହଂଚିଛିି ।
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ଭାରତକୁ
ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ
ସୁରକ୍ଷା, ଉଦ୍ଧାର
ଅନନ୍ୟ ଭୂ-ଜଳବାୟୁଭିତ୍ତିକ
ଏବଂ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନ�ୈତିକ
ଅବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଭାରତ
ବନ୍ୟା, ମରୁଡି, ବାତ୍ୟା,
ସୁନାମୀ, ଭୂମି କମ୍ପ,
ସହରାଂଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ,
ଭୂସ୍ଖଳନ, ହିମସ୍ଖଳନ ଏବଂ
ବନାଗ୍ନି ପାଇ ଁ ବିଭି ନ୍ନ ସ୍ତରରେ
ସହଜଭେଦ୍ୟ । ଏହିସବୁ
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ,
ଭାରତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ପରି ଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ସଂସ୍ଥା ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ପରି ଚାଳନା ପ୍ରାଧ ିକରଣ
(ଏନଡିଏମଏ) ସହାୟତାର
ହାତ ବଢାଇଥାଏ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ
ଧରି ଭାରତ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ
କରି ଛି ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ପରି ଚାଳନା କେବଳ
କ୍ଷତିପର
ୂ ଣ ଓ ରି ଲିଫ୍
ସାମଗ୍ରୀ ଯ�ୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ
ସି ମୀତ ନୁ ହେ ଁ।
36 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଏ

କ ଅପେକ୍ଷାକତ
ୃ ଅଧ ିକ ନିରାପଦ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହତ
ି ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧ ିକରଣ (ଏନଡିଏମଏ)
ତତ୍ପରତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି । ପ୍ରାକୃତକ
ି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ ଅବା
ମନୁ ଷ୍ୟକୃତ ହେଉ କି କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ମହାମାରୀ ହେଉ ଏନଡିଏମଏ ସଦାସର୍ବଦା
ସମୁଖରେ ରହି ଲଢେଇ କରିଆସିଛି ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ହସ
ି ାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମୟାନୁ ବର୍ତୀ
ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୁକାବିଲା ସୁନିଶ୍ଚି ତ କରିବା ପାଇ ଁ ଏନଡିଏମଏ ନୀତ,ି ଯ�ୋଜନା ଓ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଥାଏ । ଏହା ‘ନିବାରଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଏବଂ ପ୍ରତକ୍
ି ୟ
ରି ା’ର
ସାମୁହକ
ି ବିଚାରଧାରା ବିକାଶର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାଏ । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା,
ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଜରିଆରେ ପ୍ରାକୃତକ
ି
ତଥା ମନୁ ଷ୍ୟକୃତ ବିପତି ଯ�ୋଗୁ ଁ ଘଟିଥ ିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତର
ି ଭରଣା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଜାତୀୟ
ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରିବା ସକାଶେ ସରକାର ସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ । ଏକ
ଅଧ ିକ ନିରାପଦ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ ଏବଂ ଚଳଚଂଚଳ ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ
ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପରିଚାଳତ
ି , ତତ୍ପର, ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ବିପଦ ଓ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ରଣନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ

ଭାରତ କେତେ ସହଜଭେଦ୍ୟ ?
ଏନଡିଏମଏ ଓ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ

ଦେଶର ୩୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ
କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ଅଂଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ୨୭ଟି
ବିପର୍ଯ୍ୟୟପ୍ରବଣ। ୫୮.୬ ପ୍ରତିଶତ
ସ୍ଥଳଭାଗ ମଧ୍ୟମରୁ ଅତିତୀବ୍ର ଭୂମି କମ୍ପ
ପ୍ରବଣ; ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଚଳ ବନ୍ୟା
ଓ ନଦୀତଟ କ୍ଷୟ ପ୍ରବଣ; ୫,୭୦୦
କିମି ଉପକୂଳ ବାତ୍ୟା ଓ ସୁନାମୀ
ପ୍ରବଣ; ପାର୍ବତ୍ୟ ଇଲାକାକୁ ଭୂସ୍ଖଳନ
ଓ ହିମସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ସହରାଂଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ,
ଶଳ୍ପ
ି ଭିତ୍ତିକ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ଏବଂ ରସାୟନ
ସହ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନୁ ଷ୍ୟକୃତ
ଦୁ ର୍ଘଟଣା, ଜ�ୈବ ଏବଂ ରେଡିଓ
ଆକ୍ଟିଭ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକ ଅତିରିକ୍ତ
ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କାରୀ । ଖାମଖଆ
ି ଲି
ଢଙ୍ଗର ସହରୀକରଣ, ଅତି
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଚଳଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ
ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
କାରଣ ଯ�ୋଗୁ ଁୁ ସହଜଭେଦ୍ୟତା
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଶଙ୍କା
ବହୁ ଗଣ
ୁ ତ
ି ହେଉଛି ।

ଏନଡିଏମଏ ଆଇନ୍ ବଳରେ ଭାରତ
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ଏକ
ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ବିର�ୋଧରେ ଲଢେଇ
କରି ପାରିଥ ିଲା
।
ଏନଡିଏମଏର
ସୁପାରି ଶକ୍ରମେ ୨୦୨୦ ମସି ହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪
ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ଳକଡାଉନ୍ ଘ�ୋଷଣା
ହେବା ପୂରର
୍ବ ୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ବିଭି ନ୍ନ
ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ଅଂଚଳଗୁଡିକରେ
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଚାଳନା ଆଇନ୍ ଲାଗୁ
କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହି ଆଇନ୍ କ�ୋଟି
କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଂଚାଇବାରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଦେଶକୁ ଏହି ବିରାଟ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକୁଳାଇବାର ଆଧାର
ପାଲଟିଥ ିଲା । ଏହା ଆକଳନ ଅନୁ ଯାୟୀ, ଲକଡାଉନ୍ ନିଷ୍ପତି ଦେଶରେ
ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣର ବେଗ ହ୍ରାସ କରି ୧୪-୨୯ ଲକ୍ଷ ସଂକମଣ ମାମଲା ଏବଂ
୩୭-୭୮ ହଜାର ଲ�ୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟକୁ ଏଡାଇ ଦେଇପାରିଥ ିଲା ।

ଆପଦା ମିତ୍ର: ଦୁ ଃଖର ସାଥୀ

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ
ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି ସରକାର ୨୦୧୫ ମସିହାରେ
‘ଆପଦା ମିତ୍ର’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ଆଗୁଆ
ଯ�ୋଜନାର ପରି ଚତ
ି ର
ି ୁ ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ ହ�ୋଇ ଏବେ
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଓ ବିପତି ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ଏକ
ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି । ଏହାର
ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଓଡିଶାରେ ସଂଘଟିତ ୨୦୧୯ଫନି
ଝଡ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ସହିତ ୨୦୨୦ଅଗଷ୍ଟ
ମାସରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ�ୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ
ଘଟିଥିବା ଏକ ନ�ୌକା ଦୁ ର୍ଘଟଣାରୁ ୧୩୫ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତଥା ୨୦୧୮-୧୯ରେ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହରି ଦ୍ୱାରଠାରେ କାଉଡି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ୧୨୫ଜଣ
ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସଲି ଳ ସମାଧୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା
ମହିଳା ଓ ବାଳିକା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ‘ଆପଦା ସଖି’ କୁହାଯାଇଥାଏ ।

ହାସଲ କରିବା ପାଇ ଁ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି ।

ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତି ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟରେ
କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ଛି
ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥ ିବା
ଯ�ୋଗୁ ଁ ଭାରତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଚାଳନାକୁ କୃଷି ବିଭାଗର
କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥ ିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମୀରେ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଥ ିଲା ।
୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟ ଏକ ଅତି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଭୂମକମ୍ପ

ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥଳ
ି ା । ସରକାର ଏହି ବିପତିର
ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁ ତ ନଥଲେ
ି । ଏହି ଘଟଣାର ଠିକ୍ ପରେ
ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟି ତ୍ୱ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ
ଯେଉସବୁ
ଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂସ୍କାରସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଯ�ୋଜନା
କରିଥଲେ
ି
ତାହାରି ଯ�ୋଗୁ ଁ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ପରି ଚାଳନା ଆଇନ୍ ୨୦୦୩ ପ୍ରଣୟନ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ଏହି
ଆଇନ୍ ଅଧନରେ
ି
ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ପରି ଚାଳନା ଦାୟି ତ୍ୱକୁ କୃଷି ବିଭାଗ ହାତରୁ କାଢି ନିଆଯାଇ
ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ଏହି ଆଇନ୍
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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପ�ୋର୍ଟ

ଏନଡିଏମଏ

Pravasi Bharatiya Divas

ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଛି
ଏନଡିଏମଏ:

ଏପ୍ରିଲ-ମେ
2019ରେ ଭୀଷ ସାମୁଦ୍ରିକ
ବାତ୍ୟା ଫନି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ
ମାଡ଼ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଏକ କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ
ଲ�ୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ହେଲେ
ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଅଙ୍କ ସୁଦ୍ଧା ଛୁଇନଥ
ଁ ିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ 1999ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଥ ିବା
ମହାବାତ୍ୟା 10000 ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ
ନେଇଥ ିଲେ।

ସେହିପରି ଜୁନ
2020 ଅମ୍ଫନ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା
ଓ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ଆଇଏମଡି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର ୍ବାନୁ ମାନ
କରିବା ପରେ ଏନଡିଏମଏ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଯାଇଥ ିଲା। ତେଣୁ କରି ମୃତ୍ୟୁ
ସଂଖ୍ୟା ଦୁ ଇ ଅଙ୍କରେ ସୀମି ତ ରଖ ିବା ସହ
ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଚାଳନା
କରିଥ ିଲା।

2018ରେ ଉତ୍ତର
ଭାରତ ମହାସାଗର ବାତ୍ୟା ଋତୁ
1992 ପରଠାରୁ ସବୁ ଠୁ ସକ୍ରିୟ ଥ ିଲା। ଏହି
ସମୟରେ 14ଟି ଲଘୁଚାପ ଏବଂ 7ଟି ବାତ୍ୟା
ଆସିଥ ିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଉଦ୍ଧାର କରିଥ ିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ
200 ମଧ୍ୟରେ ସୀମି ତ
ରଖ ିଥ ିଲେ।

କର�ୋନା
ଭୂତାଣୁ ମହାମାରୀ
ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର
ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ
ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏକ
ଅଙ୍କରେ ସୀମି ତ
ରହିଥ ିଲା।

2018ରେ
କେରଳରେ ମ�ୌସୁମୀର ଭୟାବହ
ରୂପ ଦେଖ ିବାକୁ ମି ଳିଥ ିଲା। ବର୍ଷା ପରେ
ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥ ିଲା। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର
14 ଟି ଜିଲ୍ଲାର 54 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ
ଲ�ୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା
ପାଖାପାଖ ି 450 ଥ ିଲା।

ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି
ଭାରତ ପ୍ରାକୃତକ
ି
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଶେଷକରି
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ
ଓ ସମୟାନୁ ବର୍ତ୍ତି ସତର୍କ
ସୂଚନା ଯ�ୋଗାଇ
ଦେଇପାରୁଛି

ଜାନୁ ଆରୀ
2015ରେ ବଡ଼
ଭୂସ୍ଖଳନ କାରଣରୁ ସି ନ୍ଧୁ ନଦୀର ଏକ
ଶାଖା ନଦୀ ଫୁ କତାଲର ପଥ ଅବର�ୋଧ
ହ�ୋଇଯାଇଥ ିଲା। ଫଳରେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ
ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଏହାଫଳରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା
ଏବଂ ଅକସ୍ମାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି
ହ�ୋଇଥ ିଲା। ହେଲେ ଏନଡିଏମଏ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଦଳ ଗଠନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା
ଯ�ୋଗୁ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡ଼ାଯାଇ
ପାରିଥ ିଲା।

ଏପ୍ରିଲ 2015ରେ ନେପାଳରେ ଭୟାବହ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଭାରତରୁ ଏନଡିଏମଏ ପକ୍ଷରୁ ରି ଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଯ�ୋଜନ
କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହା ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଗଠନ କରି ବ�ୈଷୟି କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥ ିଲା।

କେନ୍ଦ୍ର ପାଇ ଁ ଏକ ନକ୍ସା ସଦୃ ଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥଲ
ି ା, ଯାହା
ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇ ଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଚାଳନା ଆଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ଭାରତରେ
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଚାଳନାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରିବା
ଏବଂ ଏଥ ିପାଇ ଁଏକ ସାମଗ୍ରିକ ତଥା ସମନତ
୍ୱି ଆଭି ମଖ୍ୟ
ୁ ସହ
କାର୍ଯ୍ୟ କାରିବା ପାଇ ଁ୨୦୦୫ ମସି ହାରେ ପ୍ରଣୀତ ଏହି ଆଇନ୍
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏନଡିଏମଏ ଗଠନ
ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଚାଳନା ପ୍ରାଧକ
ି ରଣ ଗଠିତ ହ�ୋଇଛି ।
୨୦୧୪ ମସି ହାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ହେଲେ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଚ ାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର
ପାଇ ଁ ଥବ
ି ା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏନଡିଏମଏକୁ ସୁଦୃ ଢ କରିବା
ପାଇ ଁଅନେକ ପଦକ୍ଷେପର ଶୁଭ ାରମ୍ଭ କରିଥଲ
ି ା । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଏବଂ ସଚେତନତା ସହ ଭାରତ ୨୦୧୫ ମସି ହ ାରେ ଏକ
ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲପଲାଇନ୍ ୧୦୭୮ର ଶୁଭ ାରମ୍ଭ
କରିଥଲ
ି ା।
୨୦୧୫ ମସି ହାରେ ଗଠିତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏନଡିଏମଏ
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଚାଳନା ଉପରେ ବିଭି ନ୍ନ କ୍ରସ କଟିଙ୍ଗ
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ବିଷୟବସ୍ତୁ କୁ ନେଇ ୧୮ଟି ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଚାଳନା
ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛି, କେବଳ ୨୦୧୪-୧୫ ମସି ହାରେ
୫ଟି ନିୟମାବଳୀ ଜାରି ହ�ୋଇଛି ।
୨୦୧୬ ମସି ହା ଜୁନ୍ ପହିଲ ାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଚାଳନା ଯ�ୋଜନା
(ଏନଡିଏମପି ) ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥ ଲେ
ି
। ଏହା ହେଉଛି
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ସର୍ବପ୍ର ଥମ
ଜାତୀୟ ଯ�ୋଜନା । ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ର ଥମ
ଜାତୀୟ ଯ�ୋଜନା ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବା
ଉପରେ ସେନଡାଇ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ୨୦୧୫-୨୦୩୦ ଉପରେ
ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ । ୨୦୧୯ ମସି ହାରେ ଏହି ଯ�ୋଜନାର
ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଇଥ ଲ
ି ା । ଏଥରେ
ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ
ଉପରେ ଦଶ ସୂତ୍ ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମି ଲ କରାଯାଇଛି ।
୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଏନଡିଏମଏ ‘ଅକ୍ଷମତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିପତି
ପ୍ରଶମନ ଉପରେ ଜାତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା’ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥ ିଲା।
ଏଥ ିସହ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଖରେ ଏଭଳି
ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥ ିଲା ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମ�ୋଲି ରେ ହିମସ୍ଖଳନ,

୫୧ମୃତ, ୧୫୩ ନିଖ�ୋଜ

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ନେଇଥ ିବା ପଦକ୍ଷେପ

ଉ

ତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାମ�ୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀର ଏକ
ଉପନଦୀ ହେଉଛି ଋଷିଗଙ୍ଗା ନଦୀ । ଏହାର ଉପର ଅଂଚଳରେ
୨୦୨୧ ମସି ହା ଫେବୃ ୟାରୀ ୭ତାରିଖ ଦିନ ୧୦ଟାରେ ହିମସ୍ଖଳନ
ଘଟିଥଲ
ି ା । ଏହା ଫଳରେ ଋଷିଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଷିତଭାବେ
ଜଳପତନ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଏହା ଘଟଣା ପରଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ମ ନଜର ରଖଛ
ି ନ୍ତି । ୨୦୨୧ମସି ହାର ଫେବୃ ୟାରୀ
୭ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଉପଗ୍ରହ ସୂଚନା ଅନୁ ଯାୟୀ ୫ହଜାର ୬୦୦ ମି ଟର
ଉଚ୍ଚତାରେ ଥବ
ି ା ବରଫ ସ୍ରୋତରେ ଋଷିଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ
ପ୍ରାୟ ୧୪ବର୍ଗ କିଲ�ୋମି ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ବରଫ ପାହାଡର
ହିମସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି । ଏହା ଫଳରେ ଋଷିଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ
ହଠାତ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସି ଛି । ଏହି ବନ୍ୟା ସମୁଖରେ ଯାହା ପଡିଲା
ସବୁ କିଛି ଭାସି ଯାଇଛି । ଋଷିଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ୧୩.୨ ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା
ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥବ
ି ା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାସି ଯାଇଛି । ଏହି ବନ୍ୟାରେ
ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥବ
ି ା ଧଉଳିଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତପ�ୋବନଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ
୫୨୦ମେଗାୱାଟର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହ�ୋଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ତୁ ରନ୍ତ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ
ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାକୁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥ ିଲେ। ୨୦୨୧ ମସି ହା
ଫେବୃ ୟାରୀ ୧୫ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୫୧ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ
୧୫୩ଜଣ ନିଖ�ୋଜ ଥ ିଲେ । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ
ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯ�ୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିବେ
ବ�ୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହଛ
ି ନ୍ତି ।

l ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦିନରାତି ୨୪ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର
ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର
ରଖ ିଛନ୍ତି ।
l କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୁନଃ ନବୀକରଣ ଉର୍ଜ୍ଜା
ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ) ଶ୍ରୀ ରାଜକୁମାର
ସିଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର
ଏବଂ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ
କରିଥ ିଲେ ।
l ଆଇଟିବିପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ
ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ୪୫୦ଜଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ
ଉପକରଣ ସହତ
ି ଉଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା
କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
l ୫ଟି ଏନଡିଆରଏଫ ଦଳକୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ
ରିଲିଫ କାମରେ ନିୟ�ୋଜତ
ି କରାଯାଇଛି ।
l ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୮ଟି ଦଳ ଉଦ୍ଧାର ଓ
ସହାୟତା କାମରେ ନିୟ�ୋଜତ
ି ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ଏଥ ିରେ ଗ�ୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି
। ଗ�ୋଟିଏ ମେଡିକାଲ ଦଳକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
ସହତ
ି ସେଠାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ନ�ୌ-ସେନାର ଗ�ୋଟିଏ ବୁ ଡାଳୀ
ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
l ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୫ଟି ହେଲିକେପ୍ଟରକୁ
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ନିୟ�ୋଜ
ଁ
ତ
ି କରାଯାଇଛି।
ଯ�ୋଶୀମଠ ଠାରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ
ଖ�ୋଲାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଶସ୍ତ୍ର
ସୀମାବଳର ଗ�ୋଟିଏ ଦଳ ଏବଂ ଡିଆରଡିଓର
ତୁ ଷାର ଓ ବରଫସ୍ଖଳନ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ ସଂସ୍ଥାର
ଗ�ୋଟିଏ ଦଳକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
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ସକାରାତ୍ମକ ଦୃ ଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀ

ଭାରତ ବଦଳୁଛି

ମ�ୋନ୍ ପା ହାତତିଆରି କାଗଜ
ହଜାରବର୍ଷ ତଳର ପାରମ୍ପରି କ କଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତାୱାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥ ିବା ‘ମନ୍ ଶୁଗ’ୁ ନାମକ ମ�ୋନପା
ହାତ ତିଆରି କାଗଜ ବିଲୁ ପ୍ତି ର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଥ ିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କର
‘ମନ୍ କି ବାତ୍ ’ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ହଜାର ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରି କ କଳାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପୁର୍ନଜୀବନ ଦେଇଥ ିବାରୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ।

ଅ

ରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତାୱାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ମନ�ୋରମା ପର୍ବତ ଦ୍ୱାର
ବେଷ୍ଟି ତ ଏଠାରେ ‘ମ�ୋନ୍ ପା’ ନାମକ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଜନଜାତିର
ଲ�ୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଏହି ଜନଜାତିର ଲ�ୋକମାନେ ‘ମନ
ଶୁଗ’ୁ ନାମକ ହାତ ତିଆରି କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ମ�ୋନ୍ ପା
ହାତ ତିଆରି କାଗଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ହେଉଛି ଏକ
ପ୍ରାଚୀନ କଳା । ଶୁଗ ୁ ଶେଙ୍ଗ ଗୁଳର
୍ମ ବକଳାରୁ ଏହି କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହୁ ଏ।
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କାଗଜପ୍ରସ୍ତୁ ତି ପାଇ ଁ ଗଛ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ
ନାହି ଁ । ଏକଦା ଏହି କାଗଜ ତାୱାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତିଆରି
ହେଉଥିଲା । ଗତ ୧୦୦ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଲ�ୋପ
ପାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କର ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ରେଡିଓ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ମନ୍ କି ବାତ’ରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିବା
ପରେ ମ�ୋନ୍ ପା ହାତ ତିଆରି କାଗଜ ପୁନର୍ବାର ଲ�ୋକଲ�ୋଚନକୁ
ଆସିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକମାନେ
ଶୁଗ ୁ ଶେଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ ଉଦ୍ଭି ଦର ବକଳାରୁ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରନ୍ତି।
ତେଣୁ ଗଛକୁ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ନାହି ଁ । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହି
କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁ ତିରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହି,ଁ
ତେଣୁ ଏହି କାଗଜ ପରିବେଶ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇ ଁ ନିରାପଦ ।

ମନ୍ ପା ସମ୍ପର୍କୀତ କଛ
ି ି ତଥ୍ୟ

l ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କାଗଜ ତିଆରି ପାରମ୍ପରି କ କଳା ପ୍ରାୟ
ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧ ିକ ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ।
l ଏହି କାଗଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁ କା । ଏହାର ପ୍ରାକୃତକ
ି ତନ୍ତୁର
ଦୃ ଢତା ଯ�ୋଗୁ ଏଥ
ଁ ିରେ କଳାତ୍ମକ କାମ କରି ହୁଏ ।
l 	ଲେଖ ିବା ସମୟରେ ଏହି କାଗଜ ଚିରିଯାଏ ନାହି ।ଁ
l ବ�ୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଏହି କାଗଜରେ ଧର୍ମପୁସ୍ତକର
ପାଣ୍ଠୁଲି ପି ଲେଖୁଥ ିଲେ । ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇ ଁ ପତାକା ମଧ୍ୟ
ତିଆରି କରୁଥ ିଲେ ।
l ଏକଦା ଏହି କାଗଜ ତିବତ, ଭୁଟାନ, ମିଆମାର
ଁ
ଏବଂ
ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ନୂ ତନ
ବ�ୈଷୟି କ କ�ୌଶଳ ପ୍ରୟ�ୋଗ କରି କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା
ପରେ ଗତ ୧୦୦ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଳା ପ୍ରାୟତଃ ବିଲୁ ପ୍ତ
ହେବାକୁ ଯାଉଛି
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କେଭିଆଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ ପା କାଗଜର ଅନଲାଇନ ବିକ୍ରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପରେ ମ�ୋନ୍ ପା
ହାତତଆ
ି ରି କାଗଜର ଚାହଦ
ି ା ହଠାତ୍ ବଢଯ
ି ାଇଛି । ଖଦୀ
ଏବଂ ଗ୍ରାମ�ୋଦ୍ୟୋଗ କମିଶନ (କେଭିଆଇସି) ବର୍ତ୍ତମାନ
ଏହି ମ�ୋନ୍ ପା ହାତତଆ
ି ରି କାଗଜ ବିକ୍ରି କରୁଛି । ଏହାର ଇ
ପ�ୋର୍ଟାଲ- www.khadiindia. gov.in. ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା
ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୦୦ ଫର୍ଦ୍ଦ
ମନ୍ ପା କାଗଜ ବିକ୍ରି ହ�ୋଇଛି । ଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରତି ଏହାର ଦାମ
୫୦ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ମନ୍ ପା କାଗଜ କେବଳ ପରିବେଶ
ଅନୁ କଳ
ୂ ନୁ ହେ, ଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ର�ୋଜଗାରର ମାର୍ଗ ଖ�ୋଲିଦେଇଛି ।

ମିଡିଆ କର୍ଣ୍ଣର
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ନାଟ୍ୟାଞ୍ଜଳି
ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥ ିବା ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ନାଟ୍ୟାଞ୍ଜଳି ନୃ ତ୍ୟ ମହ�ୋତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାମି ଲନାଡ଼ୁର ଚିଦାମ୍ବରମ
ଠାରେ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହ�ୋଇଥାଏ। 1000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଚିଦାମ୍ବରମ ନଟରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆୟ�ୋଜିତ ହେଉଥ ିବା ଏହି
ମହ�ୋତ୍ସବ ନୃ ତ୍ୟର ଭଗବାନ ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନର୍ତ୍ତକ ଭଗବାନ ନଟରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ଏହି ମହ�ୋତ୍ସବ ଭାରତର
ସମୃଦ୍ଧ ନୃ ତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବନା ପ୍ରତି ଏହାର ମି ଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ। ଏହି ମହ�ୋତ୍ସବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ
ଏବଂ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଭାଗରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃ ତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।
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