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ନିଃଶୁଳ୍କ ବିତରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦି ଷ୍ଟ

ଧୂଆମୁ
ଁ କ୍ତ ର�ୋଷେଇ ଘର
ସ୍ବପକ
୍ନ ୁ ବାସ୍ତବ ରୂପଦେଇଛି

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଧୂଆମୁ
ଁ କ୍ତ
ର�ୋଷେଇ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ
ଜୀବନରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି

ଏକଜାମ ୱାରି ୟର୍ସ
ଏକ ନୂ ଆ ଅବତାରରେ

ଅଲୀନା ତୟାଙ୍ଗ : ମୁ ଁର�ୋଇଂ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା। ଏଥର ମ�ୋ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା
ପରେ, କିଛି ଲ�ୋକ ମ�ୋତେ ପଚାରି ଥ ିଲେ ମୁ ଁଏକଜାମ ୱାରି ୟର୍ସ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଛି କି ନାହି!ଁ ମୁ ଁମନା
କରି ଥ ିଲି । କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରି ବା ସମୟରେ ମୁ ଁବହିଟି କିଣଲ
ି ି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁ ଇ ଥର ପଢ଼ିଲି। ତା’
ପରଠାରୁ ମ�ୋତେ ଖୁବ ଭଲ ଅନୁ ଭୂତି ମିଳଥ
ି ିଲା। ମୁ ଁଅନୁ ଭବ କଲି ଯେ ଯଦି ମୁ ଁଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା
ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ମୁ ଁବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକର କେତେକ ବିଷୟ ମ�ୋର
ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁ ଁଦେଖ ିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଥ ିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି କିନ୍ତୁ
ଅଭି ଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇ ଁବେଶି କିଛି ନାହି।ଁ ମୁ ଁଆଶା କରୁଛି; ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂ ଆ ସଂସ୍କରଣ
ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥ ିରେ ଅଭି ଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇ ଁକିଛି ମନ୍ତ୍ର ଯ�ୋଗ କରନ୍ତୁ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ : ମ�ୋର ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିବେ
ଁ
ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ତାହା ହି ଁକରି ବେ; ଏହା କରାଯି ବ। ମ�ୋର ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମ�ୋତେ
ଏକ ଦାୟି ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପରି କି ଏହା ମ�ୋ ପାଇ ଁ ଏକ ଆଦେଶ। ମୁ ଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ବି।

ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭି ଭାବକ ଓ
ଶିକ୍ଷକଶିକ୍ଷୟି ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ
କେତେକ ର�ୋଚକ ମନ୍ତ୍ର
ଏକଜାମ ୱାରି ୟର୍ସର ନୂ ଆ
ସଂସ୍କରଣରେ ସାମି ଲ
କରି ଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାପମୁକ୍ତ ହ�ୋଇ
ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରି ବେ।

ଆଜି ହି ଁନିଜର
କପି ନିଅନ୍ତୁ...
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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ନମସ୍କାର,
ମୁ ଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ସମସ୍ତ ପାଠକମାନେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଗତବର୍ଷ ଭାରତ ମିଳିତ ଭାବେ କ�ୋଭି ଡ19କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଥଲ
ି ା। ପୁଣଥ
ି ରେ ଆମକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ମହାମାରୀକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବାକୁ ହେବ। ଆମର ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଓ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କଠିନ ପରି ଶ୍ରମ କରି କ�ୋଭି ଡ-19 ଟିକା ବିକଶିତ କରି ଛନ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ଏହି ଆସୁରିକ
ବ୍ୟାଧ ି ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ବା ଲାଗି ଅସ୍ତ୍ର ଯ�ୋଗାଇଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶ ଶତପ୍ରତିଶତ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ
ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇନାହି ସେ
ଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମାସ୍କ ପରି ଧାନ କରି ବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂ ରତା ଭଳି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପାଳନ କରି ବାକୁ
ପଡ଼ିବ। ଭାରତର ନେତୃ ବର୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ
ଔଷଧ ଯ�ୋଗାଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭୟଭୀତ ନହ�ୋଇ ସତର୍କତାର ସହିତ
ନିଜକୁ କ�ୋଭି ଡ-19ରୁ ରକ୍ଷା କରି ବା।
କର�ୋନା ମୁକାବିଲା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରି ଆରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ଆଣିବା ହେଉ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ସହଭାଗିତା ସବୁ ବେଳେ ଅନୁ କଳ
ୂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି। ସାରା ଭାରତରେ ଏଲପିଜି କିପରି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ
ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ଆଣିପାରି ଛି ସେଥିରୁ ଏହାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ମିଳପ
ି ାରି ବ। ଏଲପିଜି ଯ�ୋଗାଣ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସମାଜର
କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ�ୋଣଅନୁ କ�ୋଣରେ ପହଞ୍ପ
ଚି ାରି ଛି।
ପୂର୍ବରୁ କାଠ ଜାଳେଣି ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବଞ୍ଚିତ ଲ�ୋକମାନେ ଏବେ ଅସୀମିତ ଏଲପିଜି ଉପଯ�ୋଗର
ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ବ୍ୟାପକ ସଫଳତା ଜରି ଆରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଛି। ଏହା
କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ନାହି ବରଂ,
ଁ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସବୁ ଜ ପରି ବେଶ ପାଇ ଁଭାରତର
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯ�ୋଗଦାନ ଦେଇଛି।
2016ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ଛଅ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ସହଜ ଜୀବନ ଧାରଣ ସୂଚକାଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରି ଛି, ଯାହାକୁ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଆମେ
ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ। ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଭଣ୍ଡାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ
ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରି ଛି। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସଙ୍କଳନକୁ ଆମ ପାଠକମାନେ ଉପଭ�ୋଗ କରି ବେ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ସଂଘର୍ଷ
ଁ
ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ବା ହେଉ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ
ଛିଡ଼ା ହ�ୋଇଛି। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ଗ�ୋଟିଏ ଭାଗ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ, ଗ�ୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗ�ୋଖଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଅନାଲ�ୋଚିତ
ବୀରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି ଯେଉମାନେ
ଁ
ରାଷ୍ଟ୍ର କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ।
ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ‘ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା’ର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ
ଆହ ୍ୱାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବା ଲାଗି ଯୁବପିଢ଼ଙ୍କ
ି ସହିତ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରି ଥ ିବା ଆଲ�ୋଚନାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି।
ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର 137 କ�ୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଜରି ଆରେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରାଯିବା ପ୍ରୟାସ ଏବେ ଉନ୍ନତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରି ବା ଆରମ୍ଭ କରି ଛ।ି ଏହି ଯ�ୋଜନା ପ୍ରତି
ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତର ସଫଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନଶ୍
ି ଚିତ କରି ବ।
ଏହି ସଂସ୍କରଣକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରି ଆମକୁ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଠିକଣା : `	ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ,
		

ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା, ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ- - 110003
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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ଏକ ଚମତ୍କାର
ପତ୍ରିକା। ପୂର୍ବର ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକ ଭଳି
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣ
ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚମତ୍କାର ହ�ୋଇଛି। ଏହି
ପତ୍ରିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ଏହାର
ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ସୂଚନା ଓ
ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମ ପାଇ ଁ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ
ହ�ୋଇପାରି ଛି। ଏପରି ଚମତ୍କାର ଓ
ମୂଲ୍ୟବାନ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥ ିବାରୁ ନ୍ୟୁ
ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ଟିମ ୍ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର।
ପ୍ରଫେସର ସୁବୀର ସି ହ୍ନା
Subirsinha.2009@gmail.com

ଡିଜଟ
ି ାଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଡିଜଟ
ି ାଲ
କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ଡାଏରୀରେ
ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ରହିଛି
ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକାଶନୀଗୁଡ଼ିକ
ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାରୀ
ଛୁଟିଦିବସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ତାରି ଖ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି।
ଏହାକୁ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଆଇଓଏସରୁ ଡାଉନ ଲ�ୋଡ କରାଯାଇପାରି ବ।
ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଲି ଙ୍କ

ଆଇଓଏସ

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

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

https://goicalendar.gov.in/

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃ ଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ମୁ ଁ ଏନଆଇଏସ
ପଢ଼ି ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯ�ୋଜନା, ବ୍ୟାପାର
ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ କୀ ବାତକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବା ତଥା
ସଠିକ ସୂଚନା ପାଇବାରେ ସଂଖ୍ୟାଧ ିକ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ସହାୟତା କରି ବା ଲାଗି ଯତ୍ନଶୀଳ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥ ିବାରୁ ମୁ ଁ
ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ।
ମୁ ଜାଣି
ଁ
ବାକୁ ଚାହୁ ଛିଁ ଯେ ଏହି ପତ୍ରିକାର ଛାପା ସଂସ୍କରଣ
ଅଛି କି ନାହି ଁ ଏବଂ ଯଦି ଅଛି ତା’ହେଲେ ଏହାର ଗ୍ରାହକ
ହେବା ପାଇ ଁ କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ।
କୃତି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
srivastavakriti001@gmail.com
ବ୍ୟାପକ ସୂଚନା ଦେଉଥ ିବା ଏହି ପତ୍ରିକାକୁ ଆମେ ପଢ଼ି
ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଏଥ ିରୁ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚନା ପାଇପାରୁଛୁ
ଯାହା ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦ�ୈନନ୍ଦିନ
ଜୀବନରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବ। ମୁ ଁ ଏଥ ିପାଇ ଁ ନ୍ୟୁ
ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ଟିମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସୂଚନା
ପାଇ ଁ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରୁଥ ିବା ଏପରି ଅନ୍ୟ ପତ୍ରିକା
ବିଷୟରେ ମୁ ଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁ ଛିଁ ।
ରି ଙ୍କୁ କୁମାର
rinkoo8858@gmail.com
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଘଟୁ ଥ ିବା ଭି ନ୍ନ ଭି ନ୍ନ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନାର ଏକ ଭଲ
ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉତ୍ସ। ଏହି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥ ିବାରୁ
ମୁ ଁ ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରକାଶନ ପଛରେ ଥ ିବା
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମକୁ ମୁ ଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।
ଇଂ. ବସମ କ୍ୟୁୟୁ ମ
basaam4@gmail.com
ମୁ ଁ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ମୁ ଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଏକ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ
ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଯ�ୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ
ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଏହା ବେଶ ଉପଯ�ୋଗୀ ବ�ୋଲି ଅନୁ ଭବ
କଲି । ମୁ ଁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣକୁ
ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି।
ରାଣୀ ଶର୍ମା
sharmarani0144@gmail.com
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ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯ�ୋଗ ପୁରସ୍କାର
2021 ପାଇ ଁନାମାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ

ଯ�ୋ

ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରି ଏହାର ସବୁ ଠୁ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରବକ୍ତା ତିରୁମାଲାଇ କ୍ରିଷ୍ଣମାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥ ିଲେ :
“ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ରହିବ କେଉଠିଁ ? ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲେ ର�ୋଗ ରହିବ କେଉଠିଁ ? ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ
କେଉଠିଁ ?” ତେଣୁ ଯ�ୋଗ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୁ ଅନ୍ତୁ! ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥ ିଲେ ବିକେଏସ ଆୟାଙ୍ଗରଙ୍କ ଭଳି ଯ�ୋଗ
ଗୁରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ବଳିଷ ୍ଠ ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିଲା ଏବଂ ଆଜି
ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯ�ୋଗ ଓ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଯ�ୋଗଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦ୍ୱିତୀୟ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ 2016 ଅବସରରେ ଦୁ ଇଟି ବର୍ଗରେ ଯ�ୋଗ ପୁରସ୍କାର ଘ�ୋଷଣା କରି ଥ ିଲେ-ଗ�ୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ
ଅନ୍ୟଟି ଜାତୀୟ ଥ ିଲା- ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଜୁନ 21, 2021ରେ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବାକୁ ଥ ିବା ବେଳେ ଏଥ ିପାଇ ଁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇସାରି ଛି।
ବିଜେତାଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରଫି, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ। ଯ�ୋଗ ଗୁରୁ କେ ପଟ୍ଟାଭିଙ୍କ ଉକ୍ତି
ଅନୁ ଯାୟୀ, ଯ�ୋଗ ଏକ ବାସ୍ତବ ଆତ୍ମ-ଅନୁ ଭୂତି ଯାହା ଆନ୍ତରି କ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ।

ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଗା ଁଓ ଛ�ୋଟ
ସହରଗୁଡ଼କ
ି ୁ କରୁଛି
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ

ମ

ହିଳା ଓ ଅନୁ ସଚ
ୂ ତ
ି ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସମୁଦାୟର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରୁଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟବଦ୍ଧ
ସମୁଦାୟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମିତା ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଯକ୍ତି
ୁ ସୃଷ୍ଟି କାରୀ
ହ�ୋଇପାରି ବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 2021 ସୁଦ୍ଧା ମିଳଥ
ି ିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ, ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 1.14 ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ 25,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ
ଅଧିକ ମଞ୍ର
ଜୁ କରାଯାଇସାରି ଲାଣି। ଏପ୍ରିଲ 5, 2016ରେ ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଏହି ଯ�ୋଜନାର ସଫଳତା ଓ ଲ�ୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ 2025
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ବହୁ ଳ ଇଲାକା ଏବଂ ଛ�ୋଟ ସହରରେ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଅଭି ନବ ଯ�ୋଜନାର ପ୍ରସାର କରି ବେକାରି
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛନ୍ତି।

4

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଡିଜଟ
ି ାଲ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ
ଓ ଆମେରିକାକୁ ଟପିଲା ଭାରତ

ଦେ

ଶରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ବେଶ
ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ହ�ୋଇପାରି ଛି, ବିଶେଷ କରି
କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ । ଡିଜଟ
ି ାଲ ମାଧ୍ୟମରେ
ଅର୍ଥ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ 2020ରେ ଚୀନ ଓ
ଆମେରି କାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ
ଅକ୍ତିଆର କରି ବା ସହିତ ଦେଶ ଡିଜଟ
ି ାଲ ପେମେଣ୍ଟ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂ ଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରି ଛି।
ଗତବର୍ଷ ଭାରତରେ 25.5 ବିଲିୟନ ରି ଅଲ ଟାଇମ
ଅନଲାଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଭାରତ ପଛକୁ
ଚୀନ 15.7 ବିଲିୟନ, ଦକ୍ଷିଣ କ�ୋରି ଆ 6 ବିଲିୟନ,
ଥାଇଲାଣ୍ଡ 5.2 ବିଲିଅନ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ 2.8 ବିଲିୟନ
ରହିଛି। ଆମେରି କା ମାତ୍ର 1.2 ବିଲିୟନ କାରବାର
ସହିତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶୀର୍ଷ 10 ତାଲି କାର ନବମ
ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ସୂଚନା-ମନ�ୋରଞ୍ଜନ’ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସହିତ 4 କ�ୋଟି ପରି ବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଛ
ଚି ି ଫ୍ରି ଡିଶ ୍

4

କ�ୋଟି ସଂଯ�ୋଗ ସହିତ ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ ଏକ ନୂ ଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି ଏବଂ ଏହା 2025
ସୁଦ୍ଧା 5 କ�ୋଟି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥ ିରେ ଷ୍ଟାର,
ସ�ୋନି, କଲର୍ସ, ନ୍ୟୁଜ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ
ଭେଟି ଦିଆଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ଦିନର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଆଧାରି ତ ଡିଡି ରେଟ୍ରୋକୁ ଡିଡି
ଫ୍ରି ଡିଶରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଖୁବ କମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା
ଅର୍ଜନ କରି ଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକାଧ ିକ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏକ ଫ୍ରି-ଟୁ -ଏୟାର ଓ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ
ହ�ୋମ (ଡିଟୁଏଚ) ସେବା। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ମାନର ମନ�ୋରଞ୍ଜନ
ସହିତ ସୂଚନାର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା। ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ନେଟୱର୍କ ସହିତ
ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ ଦେଶର ଗରି ବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଛି।

ମସଲା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇ ଁଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ବଜାର ସୁବଧ
ି ା ସହଜ ହେବ

ମ

ସଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଜାର ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ିବା ଲାଗି ଭାରତୀୟ
ମସଲା ବ�ୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଇ-ସ୍ପାଇସ ବଜାର ପ�ୋର୍ଟାଲ ବିକଶିତ
କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବ ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ଟ୍ରେସେବିଲିଟି ଇଣ୍ଟରଫେସକୁ
ସଂଯ�ୋଗ କରି ବା ଜରି ଆରେ ଭାରତର ମସଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚ ସୁବିଧାଜନକ କରି ବା ଲାଗି
ୟୁଏନଡିପି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମସଲା ବ�ୋର୍ଡ ମି ଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଛନ୍ତି। ମେ 2021 ସୁଦ୍ଧା ବ ୍ଲକଚେନ ଇଣ୍ଟରଫେସର ଡିଜାଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବଛା ବଛା ଜିଲ୍ଲାରୁ
3ହଜାର ହଳଦୀ ଓ ଲଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମି ଲ କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଲଟ୍
ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯି ବ। ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ
ମସଲା ଉତ୍ପାଦକ, ଉପଭ�ୋକ୍ତା ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀ। 2019-20ରେ
ଭାରତର ମସଲା ଉତ୍ପାଦନ 3 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଟପି ଯାଇଥ ିଲା।

ଗ

ଦ�ୈନକ
ି ରେକର୍ଡ 37 କିମି ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ

ତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି
ହାସଲ କରି ଛି। ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଲମ୍ବ
50 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ 2014 ରେ 91,287କିମିରୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ
ଁ
20, 2021 ସୁଦ୍ଧା 1,37,625 କିମିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଦେଶରେ ମ�ୋଟ ସଡ଼କ ପଥ
ମଧ୍ୟରୁ ରାଜପଥର ଭାଗ ମାତ୍ର 2.2 ପ୍ରତିଶତ ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା 40 ପ୍ରତିଶତ
ଟ୍ରାଫି କ ଭାର ବହନ କରି ଥାଏ। ଦେଶରେ ରାଜପଥର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନେଟୱର୍କ ବିସ୍ତାରି ତ
କରି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାର ବଜେଟ ବ୍ୟୟବରାଦକୁ 5.5 ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଛନ୍ତି।
2015 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 33,414 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2021-2022
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା 1,83,101 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଗ୍ରଗତିର ବେଗକୁ
ତୁ ଳନା କଲେ 2010ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ 5,865ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ
2015ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ 10,855ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି।

ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଉଦଯାପନୀ
ସୁଦ୍ଧା 2.14 କ�ୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ
ପାଇ ଁପକ୍କା ଆବାସ

ଆବାସ
ଯ�ୋଜନାପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଗ୍ରାମୀଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବର

ଉଦଯାପନୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ
ଦେଶର
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା
ବାସଗୃହ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଯ�ୋଜନା
କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରମୁଖ
ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ
ଓ ଜାତି ଭି ତ୍ତି କ ଜନଗଣନା-ଏସଇସି ସି
ଆଧାରରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସୂଚୀ
(ପିଡବ୍ଏଲ
ଲୁ ) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥ ିଲା।
2011ର ଏସଇସି ସି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ
ମ�ୋଟ 2.14 କ�ୋଟି ହିତାଧ ିକାରୀ ଯ�ୋଗ୍ୟ
ବିବେଚିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
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ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ବ

ଗ�ୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗ�ୋଖଲେ

ଗ�ୋଖଲେ:
ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମହାତ୍ମା

ଫେବୃ ଆରୀ 19, 1915ରେ ଯେତେବେଳେ ଗ�ୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗ�ୋଖଲେ
ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ଥ ିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥ ିଲେ, “ଜଣେ ରାଜନ�ୈତିକ କର୍ମୀ
ଭାବେ ମୁ ଁ ଯାହା ଚାହିଥଲି
ଁ
ସେ ମ�ୋ ପାଇ ଁ ସବୁ କିଛି ଥ ିଲେ- ସ୍ଫଟିକ ପରି
ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର, ସି ଂହ ଭଳି ସାହସୀ ଏବଂ ସହଜରେ ଭୁଲ ପାଇ ଁ କ୍ଷମା
କରି ଦେଉଥ ିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥ ିଲେ ସେ।” ଗ�ୋଖଲେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥ ିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦୁ ଇ ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ
ନିଜର ଗୁରୁ ବ�ୋଲି ମାନିଥ ିଲେ। ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଠାରୁ
ଅହିଂସାର ପ୍ରେରଣା ହାସଲ କରି ଥ ିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନ୍ନା
ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଇନର ଗୁଢ଼ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ଥ ିଲେ।
ଗ�ୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗ�ୋଖଲେ 1866 ମସିହା ମେ 9 ତାରି ଖରେ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରିରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ବାରରେ ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ
କରି ଥ ିଲେ। ଯଦିଓ ଗ�ୋଖଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ପରି ବାରରେ
ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳଥ
ି ିଲା।
ଆଧୁନକ
ି ବ୍ରିଟଶ
ି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କଲେଜରୁ
ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଥ ିବା ହାତଗଣତି କେତେଜଣ
ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଥ ିଲେ ଅନ୍ୟତମ। 1884ରେ ସେ
ମୁମ୍ବାଇର ଏଲଫିନଷ୍ଟୋନ କଲେଜରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ଏହାପରେ ସେ ପୁନା କଲେଜରେ ପ୍ରଫେସର ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ସେ ମହାଦେବ ଗ�ୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ଏବଂ
ଫିର�ୋଜଶାହ ମେହଟାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ସୁଯ�ୋଗ
ପାଇଥ ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଇନର ଗୁଢ଼ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ
କରି ବା ସମୟରେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟ ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ମେହଟା ବମ୍ବେ ବିଧାନ ପରି ଷଦର ସଦସ୍ୟ ଥ ିଲେ। ଗ�ୋଖଲେ
ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ଅର୍ଥ
ସଚିବ ଏଡଓ୍ବାର୍ଡ ଲ’ ଏକ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି 7 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ଥ ିବା ଦାବି କରି ଥ ିଲେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ
ପ୍ରଶଂସା କରି ଥ ିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶର ଅଧ ିକାଂଶ
ଭାଗ ମରୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଗ�ୋଖଲେ ନିଜର
ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଥ ିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବେ
ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ରମାନେ ଅଧ ିକ ଟିକସ ଲାଗୁ କରି ଛନ୍,ତି ସେନାବାହିନୀ
ପାଇ ଁ ପାଣି ପରି ଟଙ୍କା ଖର୍ ଚ୍ଚ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବଜେଟକୁ
ହ୍ରାସ କରି ଦେଇଛନ୍।ତି ଏହା ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ
ଉଜାଗର କରି ଥ ିଲା। ଏହି ଅଭି ଭାଷଣ ଗ�ୋଖଲେଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି
ଆଣି ଦେଇଥ ିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆହୁ ରି
ସୁଦୃଢ଼ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁ ଇଟି
ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭାଜିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଚରମପନ୍ଥୀ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଓ ଗ�ୋଖଲେଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ
ନରମପନ୍ଥୀ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ। ତାଙ୍କର କଲେଜ ବନ୍ଧୁ ତିଲକ ତାଙ୍କର
ଦୃ ଢ଼ ରାଜନ�ୈତକ
ି ବିର�ୋଧୀ ପାଲଟି ଯାଇଥ ିଲେ। ଗ�ୋଖଲେ
ଆଜୀବନ ଜାତିବାଦ ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିର�ୋଧରେ ସଂଘର୍ଷ
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“ଗ�ୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗ�ୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଅପାର ଜ୍ଞାନର ଅଧ ିକାରୀ ଜଣେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯ�ୋଗଦାନ ଦେଇଥ ିଲେ। ସେ
ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉଦାହରଣୀୟ
ନେତୃ ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଥ ିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

କରି ଥ ିଲେ। ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା ପାଇ ଁ
ସେ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସ�ୋସାଇଟି ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ।
ସେ ସବୁ ବେଳେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋଚନା
କରୁଥ ିଲେ। ଗ�ୋଖଲେଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କାରଣରୁ ମର୍ଲେ-ମିଣ୍ଟୋ
ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆସିଥ ିଲା ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ
ଗଭର୍ର
ଣ୍ଣ ଜେନେରାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରି ଷଦରେ ଏକ ସ୍ଥାନ
ମିଳପ
ି ାରି ଥ ିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଗ�ୋଖଲେଙ୍କ
ଁ
ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଚାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥ ିଲା ଯାହାକୁ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତିତ କରି ଥ ିଲେ।
ଫେବୃ ଆରୀ 19, 1915ରେ 48 ବର୍ଷ ବୟସରେ
ଗ�ୋଖଲେଙ୍କ ପରଲ�ୋକ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ
ଲେଖ ିଥ ିଲେ : “ ମ�ୋ ପାଇ ଁ ସାର ଫିର�ୋଜ ଶାହ (ମେହଟା)
ହିମାଳୟ ଏବଂ ଲ�ୋକମାନ୍ୟ (ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ) ସମୁଦ୍ର
ଭଳି ଥ ିଲେ କିନ୍ତୁ (ଗ�ୋପାଳ କୃଷ୍ଣ) ଗ�ୋଖଲେ ଥ ିଲେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ
ଭଳି। ହିମାଳୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ହେବ ନାହି, ଁ ଜଣେ ସହଜରେ
କେବେହେଲେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହ�ୋଇପାରି ବ ନାହି କି
ଁ ନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାରେ
ଜଣେ ଚାହିଲେ
ଁ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରି ପାରି ବ।”

ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଭାରତ

‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତ ଅଭି ଯାନ’
କ�ୋଭି ଡ-19 ଜନିତ
କ୍ଷତିରୁ ଭାରତୀୟ
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରି ଛି

କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଟକଣାଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ କାରଣରୁ
ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନିଯକ୍ତି
ୁ ବ୍ୟାପକ ପରି ମାଣରେ କ୍ଷତି ସହିଥ ିଲା, ସରକାର ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ‘ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ’ ଆହ ୍ୱାନ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନୀତି ଆଣିଥ ିଲେ।

ଗ

ତ ବର୍ଷ ମେ 12 ତାରି ଖରେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ବା ଲାଗି ‘ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ’
ଆହ ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା, ଯାହାକି ଖୁବ କମ ସମୟ
ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ହ�ୋଇପାରି ଛି। ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଏହା ଏକ
ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଚତୁ ର ଚିନ୍ତାଧାରା ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ବେଶ ଲାଭଜନକ
ପରି ଣାମ ପ୍ରଦାନ କରି ବା ଆରମ୍ଭ କରି ଛି, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ
ନିବେଶ ପାଇ ଏକ
ଁ ଶୀର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଉଭା ହ�ୋଇପାରି ଛି।
‘ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ’ ଆହ ୍ୱାନ ଭାରତୀୟ ଆଶାଆକାଂକ୍ଷାକୁ
ବାସ୍ତବରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇ ଁ ଡେଣା ଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଏବେ
‘ମେକ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ‘ମେଡ୍ ଫର ଦ ୱାର୍ଲ’୍ଡ ର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ
ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରି ଛି।
ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏମିତି କ୍ୱଚିତ କ୍ଷଣ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ
ଧନୀ-ଦରି ଦ୍ର, ଯୁବ-ବୟସ୍କ ଏବଂ ମହିଳା-ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ତାରତମ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ
ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ଥାଏ।
ଏହି ଜାତୀୟ ନୀତି ଭାରତକୁ କେବଳ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ହେବାକୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ନାହି ଁ ବରଂ ଘର�ୋଇ ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କର
ବିଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ଏକ ଦୁ ର୍ବଳତା ଥ ିବା ନେଇ ଯେଉ କାଳ୍ପନି
ଁ
କ
ଧାରଣା ରହିଥ ିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂ ର କରି ପାରି ଛି। ସାଧାରଣ
କ୍ରେତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ରହିଥ ିବା ଆଗ୍ରହ ଏହାକୁ ଏକ
ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରି ଣତ କରି ଛି।

ବିଶାଖାପାଟଣାର ଭେଙ୍କଟ ମୁରଲୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଏକ ପତ୍ରରୁ
ଦେଶର ମନ�ୋଭାବ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ଯିଏକି କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖ ିଥ ିଲେ। ସେ
ଲେଖ ିଥ ିଲେ, “ଏହି ଚିଠି ସହିତ ମୁ ଁ 2021 ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ମ�ୋର
ଏବିସିକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରୁଛି।” ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଚିଠରେ
ି
ରହିଥ ିବା ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ବୁ ଝପ
ି ାରି ନଥ ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ର ସଂଲଗ୍ନକଟିକୁ ଦେଖ ିଥ ିଲେ ସେ ଜାଣିବାକୁ
ପାଇଥ ିଲେ ଯେ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଏବିସିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି –ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତ ଚାର୍ଟ। ଚିଠରେ
ି ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ତାଲି କାରେ ସେ ଦ�ୈନନ୍ନ
ଦି
ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥ ିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ର
ତାଲି କା ଦେଇଥ ିଲେ। ତାଲି କାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ,
ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ଦ�ୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସେ
ସଂଯ�ୋଗ କରି ଥ ିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ
ଜଣାଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥ ିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ସେହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ
ବ୍ୟବହାର କରି ବେ ଯେଉଥଁ ିରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଝାଳବୁ ହା
ପରି ଶ୍ରମ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇ ରହିଥ ିବ। ସେ ଆହୁ ରି ଲେଖ ିଥ ିଲେ,
“ଆମେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସେସବୁ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀର
ଉପଯ�ୋଗ କରୁଛୁ ଯାହାର ବିକଳ୍ପ ସହଜରେ ଦେଶରେ
ଉପଲବ୍ଧ।”
ତାଙ୍କର ଏହି ବିଚାରମୂଳକ ପତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଲେଖ ିଥ ିଲେ, “ଆମେ ଏହି ଭାବନାକୁ ପ�ୋଷିତ କରି ବା ସହିତ
ଏହାକୁ ଆହୁ ରି ଉଜାଗର କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁ ଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 7

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ କ’ଣ...

କର�ୋନା କେବଳ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଠପ୍ କରି ଦେଇନାହି ଁ ବରଂ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ
ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥ ିଲା। ନିମମ
୍ନ ଖ
ୁ ୀ ହ�ୋଇପଡ଼ିଥ ିବା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଅଭି ବୃଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିଲା।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ 1.0 ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଥମ ରି ଲିଫ
ପ୍ୟାକେଜ ଘ�ୋଷଣା କରି ଥ ିଲେ। ମେ 13ରୁ ମେ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
20.97 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହାପରେ
ଅକ୍ଟୋବର 12, 2020ରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ 2.0 ଅନ୍ତର୍ଗତ 73,000
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ୟାକେଜ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିଲା।

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭି ଯାନ 2.0 :

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ 1.0
n

n

n

n

n

n

ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ: ସାରା
ଦେଶର ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଗ�ୋଟିଏ
ରାସନ କାର୍ଡ ଜରି ଆରେ ରାସନ
ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଯାଇପାରି ବ। ଏହା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 2020ରେ ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଥ ିଲା।
ପିଏମ ସ୍ବନଧ
ି ି ଯ�ୋଜନା : ପାଖାପାଖ ି
23.97 ଲକ୍ଷ ଉଠାଦ�ୋକାନୀଙ୍କୁ 21.21
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଥ ିଲା।
କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯ�ୋଜନା :
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 157.44 ଲକ୍ଷ
ଚାଷୀଙ୍କୁ 1.43 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ
ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଋଣ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯ�ୋଜନା
: ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥ ିବା
ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ଆଧାରି ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ
ପୂରଣ କରି ବା ଲାଗି ସେପ୍ଟେମ୍ବର
10 ତାରି ଖରେ ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଡିସେମ୍ବର
9, 2020 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
2182 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର
କରାଯାଇସାରି ଛି।
ନାବାର୍ଡ ଜରି ଆରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ
ଜରୁରି କାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ପାଣ୍ଠି
ଯ�ୋଗାଣ:
ଚାଷୀଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ
25,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ
କରାଯାଇସାରି ଛ।ି .
ଇସି ଏଲଜିଏସ 1.0 : 60 ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧ ିକ ହିତାଧ ିକାରୀଙ୍କୁ 2.05 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବିତରଣ।

ପାର୍ବଣ ଅଗ୍ରୀମ : ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏସବିଆଇ ପାର୍ବଣ କାର୍ଡ
ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏଲଟିସି କ୍ୟାଶ ଭାଉଚର ଯ�ୋଜନା : ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂ ତନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଯ�ୋଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
n ଅତିରିକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ନିମନ୍ତେ ସଡ଼କ ପରି ବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 25,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା।
n

ପୁଞ୍ଜି ବିନଯ�ୋ
ି ଗ ନିମନ୍ତେ ଦେଶର 11ଟି ରାଜ୍ୟକୁ 3,621 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା।

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭି ଯାନ 3.0 :
n

n

n

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ର�ୋଜଗାର ଯ�ୋଜନା : ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ହେଉଛି ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯକ୍ତି
ୁ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ଯାହାକି ଜୁନ 30,
2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିଛି। 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯକ୍ତି
ୁ ଦେଇଥ ିବା
ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ଁ ଇପି ଏଫରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯ�ୋଗଦାନ ଆକାରରେ ମଜୁରିର
12 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ନିଯକ୍ତି
ୁ ଦାତାଙ୍କ ଯ�ୋଗାଦାନ ଆକାରରେ ମଜୁରିର 12 ପ୍ରତିଶତ
ସରକାର ଯ�ୋଗାଇ ଦେବେ।
ଜରୁରି କାଳୀନ କ୍ରେଡିଟଲାଇନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯ�ୋଜନା : ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ
ଅନ୍ୟ 26ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏମଏସଏମଇଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ
ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବିନିର୍ମାଣ ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାରି ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଜନା:
ଦେଶରେ ଘର�ୋଇ ବିନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହିତ ରପ୍ତାନି ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା
ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲ
ି ା। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ
ପାଇ,ଁ 2 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । 13ଟି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ
ପି ଏଲଆଇ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ଅନୁ ର�ୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଦ�ୈନନ୍ନ
ଦି ବ୍ୟବହାରରେ
ଲାଗୁଥ ିବା ଏପରି କେତେକ ଉତ୍ପାଦର ତାଲି କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରି ଥ ିବା
ସେହିସବୁ ବିଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପରି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଯାହା
ଉପରେ ଆମେ ଅଧ ିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହ�ୋଇପଡ଼ିଛ।ୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ
ଭାବେ ଭାରତରେ ଥ ିବା ଏହି ବିଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ର ବିକଳ୍ପ
ଖ�ୋଜିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେବଳ ସେହିସବୁ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ
8

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ବ୍ୟବହାର କରି ବା ଉଚିତ ଯେଉଥଁ ିରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଝାଳବୁ ହା
ଶ୍ରମ ନିୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥ ିବ। ଦେଶ ପାଇ ଁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେବା
ଜରୁରି ।”
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କେବଳ କର�ୋନାର ପ୍ରତିକଳ
ୂ
ପ୍ରଭାବରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା
କରି ନଥ ିଲେ ବରଂ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରି ବା
ସହିତ ଏହାର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରଥମ
ଁ
ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ଥ ିଲେ। ମେ

ସଂସ୍କାରର
ପ୍ରଭାବ
n

n

n

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘ�ୋଷି ତ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି

ଦେଶ ଦ୍ରୁତ ସୁଧାର
ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର...

	ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିବା 29.87 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଜିଡିପିର ପାଖାପାଖ ି 15 ପ୍ରତିଶତ
ସହ ସମାନ। ଆର୍ଥିକ ଅଭି ବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜି ନକୁ ଇନ୍ଧନ ଯ�ୋଗାଇବା
ଲାଗି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼
ୁ ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘ�ୋଷଣା
କରି ଛନ୍ତି। ଜାପାନ, ଆମେରି କା, ସ୍ୱିଡେନ, ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ପେନ ଏବଂ
ଚୀନ ଯଥାକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ଜିଡିପିର 21.1 ପ୍ରତିଶତ, 13
ପ୍ରତିଶତ, 12 ପ୍ରତିଶତ, 10.7 ପ୍ରତିଶତ, 7.3 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 3.8
ପ୍ରତିଶତ ସହ ସମାନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି।
କର�ୋନା ସମୟରେ ଲକଡାଉନ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯି ବା
ଫଳରେ ଜିଡିପି -23 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥ ିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ
ଦେଖ ି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ
ଆକଳନ କରି ଥ ିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ
କାରଣରୁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଂରାଜି ଅକ୍ଷର ‘V’ ଆକୃତିର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି
ହାସଲ କରି ଥ ିଲା। ଶେଷରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର
ତୃ ତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା 0.4 ପ୍ରତିଶତରେ ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ଏପ୍ରିଲ 2020ରୁ ଜାନୁ ଆରୀ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ
ଭାରତ 72.12 ବିଲିୟନ ଡଲାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ
(ଏଫଡିଆଇ) ହାସଲ କରି ଥ ିଲା। ଯେକ�ୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର

12 ତାରି ଖରେ ତୃ ତୀୟ ଲକଡାଉନ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ନିଜର ଅଭି ଭାଷଣରେ କ�ୋଭି ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ
ଆଲ�ୋକପାତ କରି ଥ ିଲେ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯ�ୋଜନା ପାଇ ଏକ
ଁ
କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ଏଥ ିରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା,
ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ଓ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇ ଁ ରହିଥ ିବା
ଅଧ ିକ ଚାହିଦା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥ ିଲେ। ଭାରତ
ନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ‘ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ’ ପାଇ ଁ ଆହବା୍ ନ
କରି ଥ ିଲେ। ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ
ଏବେ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରପ୍ତାନି
ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ର ଚାହିଦା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା
ଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ
ହ�ୋଇପାରୁଥ ିବା ଉନ୍ନତ ମାନର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା ଲାଗି
ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ଛି।
ମାର୍ ଚ୍ଚ 25, 2020ରେ ପ୍ରଥମ ଲକଡାଉନ ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ ଏହାର ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଦେଶର
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂ ର କରି ବା ନିମନ୍ତେ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା

Rs. 1,92,800 କ�ୋଟି

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭି ଯାନ 1.0

Rs. 11,02,650 କ�ୋଟି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନା

Rs. 82,911 କ�ୋଟି

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭି ଯାନ 2.0

Rs 73,000 କ�ୋଟି

ଅର୍ଜୁନ ନିର୍ମଳ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ 3.0

Rs 2,65,080 କ�ୋଟି

ଭାରତୀୟ ରି ଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ବିଭିନ୍ନ ଘ�ୋଷଣା

Rs 12,71,200 କ�ୋଟି

ସମୁଦାୟ

Rs 29,87,641 କ�ୋଟି

ପ୍ରଥମ 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ରେକର୍ଡ ପରି ମାଣର
ଏଫଡିଆଇ।
n

ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ମ�ୋଟ
ରପ୍ତାନି ପରି ମାଣ 21.49 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥବ
ି ା ବେଳେ
ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2021ରେ 48.23 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ 34
ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥଲ
ି ା। ଏହି ଅବଧ ି କାଳରେ,
ଭାରତର ଶୀର୍ଷ 5ଟି ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ 13 ପ୍ରତିଶତ
ହ୍ରାସ ପାଇ ଁ 90 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଥଲ
ି ା।

ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 1.75
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘ�ୋଷଣା କରି ଥ ିଲେ। ଆହୁ ରି
ମେ 12 ତାରି ଖରେ 20 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ
ଘ�ୋଷଣା କରି ବା ପୂର୍ବରୁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସରକାର
ଅନେକଗୁଡ଼ଏ
ି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ। ପ୍ୟାକେଜ ଘ�ୋଷଣା
କରି ବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ଜଗତକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇଥ ିଲେ
ଏବଂ ଦେଶର ଫାର୍ମସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଓ
ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼କ
ି ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଥ ିଲେ।
ସେ ମଧ୍ୟ କୃଷି, ଶକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ଆଇଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ
ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଥ ିଲେ। ପାଞ୍ଚ
ଥର ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା
କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ
କରି ଥ ିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ
ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ
ଭାରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଏକ ସମ୍ଭାବନାମୟ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 9

କର�ୋନା ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇ

ଟିକା ଉତ୍ସବ:
କର�ୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଢେଇ

କ

ର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣିଥରେ ବୃଦ୍ଧି
ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ କେତେକ
ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ବିପଦଜ୍ଜନକ ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ
କରିଲାଣି । ଚଳିତବର୍ଷ ଫେବୃୟାରୀରେ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ରମଶଃ
ହ୍ରାସ ପାଇଥ ିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇ ବୃଦ୍ଧି
ପାଇବାରେ ଲାଗିଛ।ି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକତ୍
ି ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଯ�ୋଗାଇବା ସହ ଟିକାକରଣକୁ ଅଧ ିକ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି ।
ଜାନୁ ୟାରୀ ୧୬, ୨୦୨୧ରେ କର�ୋନା ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯି ବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ
ନିୟ�ୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଭି ତ୍ତିରେ ଟିକା
ଦିଆଯାଇଥ ିଲେ। ଏହାପରେ ଫେବୃ ୟାରୀ ୨ତାରି ଖଠାରୁ
ସମୁଖ ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଗଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାଠାରୁ
୬୦ବର୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଓ ୪୫ରୁ ୫୯ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାଂଘାତିକ
ର�ୋଗ ଲକ୍ଷଣ ଥ ିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଗଲା । କର�ୋନାର
10 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟିକା

କର�ୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅଧ ିକ ବିପଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ
ହ�ୋଇଛି । ନୂ ତନ ର�ୋଗୀ, ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ
ହାର ... ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ନୂ ତନ ଶିଖରକୁ ଛୁଇ ଁଛି । ତେଣୁ
ଦେଶ ଟିକା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଶୃଙ୍ଖଳ
ଭାଙ୍ଗି ବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାର ସହ ସରକାର
କ�ୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ୪୫ବର୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ବୟସର
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇ ଁ ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ୪୫ବର୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି ।
ସଂକ୍ରମଣରେ ଗ�ୋଟିଏ ଦିନରେ ନୂ ତନ ରେକର୍ଡ
ଏପି ଲ ୧୯ରେ ତାରି ଖ ଦିନ ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ଗତ ୨୪ଘଣ୍ଟା
ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୨ଲକ୍ଷ ୭୫ହଜାର
ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମି ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ଦିନକରେ ଏହା ହେଉଛି
ସର୍ବାଧ ିକ ସଂକ୍ରମଣ । ସମୁଦାୟ ମାମଲାର ଶତକଡା
୮୦ଭାଗ ଦଶଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରେକର୍ଡ
ହ�ୋଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର. ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ,
ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମି ଲନାଡୁ ,
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ ଏବଂ କେରଳ ।

ସରକାର ରୁଷର ସ୍ପୁଟନିକ-ଭି ଟିକାର ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଅନୁ
ଁ ମ�ୋଦନ
ଦେଇଥବାବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ କ�ୋଭି ସିଲ୍ଡ
ଓ କ�ୋଭାକ୍ସିନ୍ ପରେ ଆଉ କେତେକ ଟିକାକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ଦେବା
ପାଇ ଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । କ�ୋଭି ସିଲ୍ଡ ଅକ୍ସଫ�ୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଓ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ମି ଳିତଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛନ୍ତି । ଭାରତର
ସେରମ ଇନ୍ ଷ୍ଟି ଚ୍ୟୁଟ, ପୁଣେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି । ଭାରତୀୟ
ଭେଷଜ ପରି ଷଦ (ଆଇସି ଏମଆର) ଏବଂ ଜାତୀୟ ଭୂତାଣୁ ତତ୍ୱ
ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ ସହଯ�ୋଗରେ ବାୟ�ୋଟେକ୍ କ�ୋଭାକ୍ସିନର ବିକାଶ
କରି ଛି । ସ୍ପୁଟନିକ୍-ଭି ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡୀ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ହେବ । ଏହି ଟିକାର ଶତକଡା ୯୧.୬ ଭାଗ ର�ୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ
ଶକ୍ତି ଥବ
ି ା କୁହାଯାଉଛି ।

ଟିକାକରଣ ସହିତ ସତର୍କତା

19,29,329

ମ�ୋଟ ସକ୍ରିୟ ର�ୋଗୀ

1,29,53,821 1,78,769

ଆର�ୋଗ୍ୟ ର�ୋଗୀ

ମୃତ୍ୟୁ

86.00%

ଆର�ୋଗ୍ୟହାର

ମୃତ୍ୟୁ ହାର (1.19%) till 18 April

୮୫ ଦିନରେ ଟିକା ନେଲେ ୧୦କ�ୋଟି

କର�ୋନା ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନରେ ଭାରତ ଏପ୍ରିଲ ୧୦
ତାରି ଖ ଦିନ ଏକ ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇଛିଁ । ଜାନୁ ୟାରୀ
୧୬ତାରି ଖଠାରୁ ଟିକାକଣର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ୮୫ଦିନ
ମଧ୍ୟରେ ଦଶକ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ହେଉଛି ସବୁ ଠାୁର ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନ।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରି କା ୮୫ଦିନରେ ୯.୨ କ�ୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକା
ଦେଇଥ ିବାବେଳେ ଚୀନ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୬.୧୪କ�ୋଟି
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରି ଛି । ଏପ୍ରିଲ ୫ତାରି ଖ ଦିନ ୨୪ଘଣ୍ଟା
ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ୪୩ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଲଗାଯାଇଥ ିଲା ।

ରେମଡିସିଭିର ରପ୍ତାନୀ ନିଷିଦ୍ଧ
ସରକାର ରେମଡିସିଭର ଇଞ୍ଜେକସନ୍ ରପ୍ତାନୀ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯେତେବେଳେ କର�ୋନା ର�ୋଗୀର
ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର କମି ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ରେମଡିସିଭିର
ଇଞ୍ଜେକସନ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସରକାର ରେମଡିସିଭିରର
ରପ୍ତାନି ନିଷିଦ୍ଧ କରି ବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ସାତଟି
କମ୍ପାନୀ ଏହି ଇଞ୍ଜେକସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର
ଦିନକୁ ୩୦.୮୦ଲକ୍ଷ ଇଞ୍ଜେକସନ ପ୍ରସ୍ତତ କରି ବାର କ୍ଷମତା
ରହିଛି । ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ପରି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସି ବା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ପାଇ ଁ ବ୍ୟବହୃ ତ କଞ୍ଚାମାଲ ରପ୍ତାନୀ ନିଷିଦ୍ଧ
କରି ଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର�ୋଇ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେମାନଙ୍କ
ବିତରକ ଓ ମହଜୁଦ୍କାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ
ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଦର୍ଶାଇବେ ।

ପରୀକ୍ଷା, ଚିହ୍ନଟ ଓ ଉପଚାର
ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ସବୁ ଠାରୁ ଅଧ ିକ କର�ୋନା ମାମଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ
ପରି ଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଛି । ସେଥ ିପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟର କେତେକ
ସ୍ଥାନରେ ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡ
 ାଉନ ଲଗାଯାଇଛି । ଏପ୍ରିଲ
୮ତାରି ଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବିଭିନ୍ନ
ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଂଚଳର ପ୍ରତିନଧ
ି ିମାନଙ୍କ ସହ
ଆଲ�ୋଚନା ବେଳେ ଚିହ୍ନଟ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ଉପଚାର ଉପରେ
ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରି ଥ ିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ିଲେ ଯେ,
“ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ଗତବର୍ଷର ପରି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ।
ଆମର ପରୀକ୍ଷାଗାର ନ ଥ ିଲା । ମାସ୍କର ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟ
ଆମକୁ ବିବ୍ରତ କରୁଥ ିଲା ଓ ପିପିଇ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନ ଥ ିଲା ।
ପରି ସ୍ଥିତର
ି ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁ ଲକ୍ଡାଉନ ହି ଁଥ ିଲା ଏକମାତ୍ର
ବିକଳ୍ପ । ଲକ୍ଡ
 ାଉନ କାଳରେ ଆମେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସବୁ
ଯ�ୋଗାଡ କଲୁ ଓ ତାହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା । ଆମେ
ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ
ବୃ ଦ୍ଧି କଲୁ । ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ସୁବଧ
ି ା
ଅଛି, ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟି ତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଣୁ ସଙ୍ଗର�ୋଧ
ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ ।
କେତେକ ଦିଗ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ
n କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ପରି ଚାଳନାର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା
ଟିକା ନଷ୍ଟକୁ ର�ୋକିବା ।
n ଆମକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁ ଝାଇବାକୁ ହେବ
ଯେ ଟିକା ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନିୟମ ଯେପରି କି
ମାସ୍କ ପରି ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ପାଳନ କରି ବା
ଉଚିତ ।
n ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁ ଲେଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ
୧୪, ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ
ଟିକା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
n ଚାର�ୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଥମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇ ଁସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ
ନିରକ୍ଷର ଓ ବରି ଷ ୍ଠ ନାଗରି କ ଯେଉମାନେ
ଁ
ଟିକା ନେବା
ନେଇ ଅସହାୟ ବ�ୋଧ ଅନୁ ଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ
ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
n ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି
ଅନ୍ୟକୁ ଚିକତ୍
ି ସାରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ନିକଟରେ ସଚେତନତା
ଓ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ କରେନା ଉପଚାରରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
n ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜେ ମାସ୍କ
ପରି ଧାନ କଲେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ।
n ଚତୁ ର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜଣେ ଯଦି କର�ୋନା
ସଂକ୍ରମିତ ହୁ ଅନ୍ତି, ସମାଜରୁ ଲ�ୋକେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣୁ
ସଂଗର�ୋଧ ଅଂଚଳରେ ପରି ଣତ କରନ୍ତୁ ।
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ଜାତୀୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଜାଦିର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭୀମା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଥବି ା
ବେଳେ ଝଲକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ ଝାନ୍ ସୀ
ମେ ୧୦, ୧୮୫୭ ଏକ ନୂ ତନ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ । ଗ�ୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଦେଖ ିଲେ ଏକଥା ସତ ଯେ
ଏଥ ିରେ ଥ ିଲେ ଜଣେ ନୂ ଆ ନେତା, ନୂ ଆ ପତାକା, ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ସାମରି କ
ବିଦ୍ରୋହ ଏକ ଜାତୀୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂଗ୍ରାମର ସୂତ୍ରପାତ କରି ଥ ିଲା ।

ଭା

ରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏପରି
ଅସୁମାରୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନ ରହିଛି ଯେଉଠାର
ଁ ୁ
ଆମକୁ ଅମାପ ଉତ୍ସାହ ଓ ଶକ୍ତି ମି ଳିଥାଏ।
ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉମାନଙ୍କୁ
ଁ
ଦେଶବାସୀ
ସବୁ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ଥାନ୍ତି ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଗ�ୋଲାମୀ ଅତୀତର ସ୍ମୃତ ି
ମାନସପଟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ମନକୁ ଆସେ କିପରି ଲକ୍ଷ
ଲକ୍ଷ ଦେଶବାସୀ, ଶତାବ୍ଦୀବ୍ୟାପୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ଥଲେ
ି
ସ୍ୱାଧୀନତାର ସକାଳ ଦେଖବ
ି ାକୁ । ସ୍ୱାଧୀନତାର
୭୫ବର୍ଷରେ ଏହି ଭାବନା ପ୍ରାଣରେ ଆହୁ ରି ଅଧକ
ି
ଉନ ୍ମାଦନା ଆଣିଥାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଭାଷାରେ “ଦେଶର ଗ�ୌରବମୟ ଓ ଚିରନ୍ତନ ପରମ୍ପରାର
ଇତିହାସ ମୁକସାକ୍ଷୀ । ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର
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ବିନା ଉତ୍ସବରେ କ�ୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହେଲା
ବ�ୋଲି ଧରାଯାଏ ନାହି ଁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ
ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ସବର ରୂପ ନିଏ, ଏଥ ିରେ କ�ୋଟି
କ�ୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଶକ୍ତି ମି ଳିଥାଏ।
୧୩୦କ�ୋଟି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ସହଯ�ୋଗ
ହେଉଛି ୭୫ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ମୂଳପି ଣ୍ଡ।
ଏହି ସହଯ�ୋଗରେ ମି ଶ ି ରହିଛି ୧୩୦କ�ୋଟି
ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭାବନା, ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଓ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଭାରତ ଆଗକୁ
ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲି ବ ।”

ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ
ବିକଳ୍ପ

ଝଲକାରୀ ବାଈ

ଝାନ୍ ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ�ୌଣସି ଉପକ୍ରମଣିକା ଆବଶ୍ୟକ
କି ? ଉପନିବେଶବାଦ ବିର�ୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରତୀକ ସେ ବିଟ୍ରିଶ ଶାସନର
ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥରାଇ ଦେଇଥ ିଲେ । ଶ�ୌର୍ଯ୍ୟ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ମା ଦୁ ର୍ଗାଙ୍କ ଅବତାର
କୁହାଯାଉଥ ିବା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଝଲକାରୀ
ବାଇଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି । ମହିଳା ବ୍ରିଗେଡ ବା ଦୁ ର୍ଗା ବାହିନୀର ସେନାପତି
ଥ ିଲେ ଝଲକାରୀ ବାଇ । ଦୁ ର୍ଗା ଦଳ ଥ ିଲା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ନିୟମିତ
ସେନାର ଅଂଶବିଶେଷ । ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଚେହେରା ସହ ସାଦୃ ଶ୍ୟ
ଥ ିବା ଝଲକାରୀ ବାଇ ଏକ ଗରି ବ ଦଳିତ ପରି ବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥ ିଲେ।
ବାସ୍ତବିକ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ନିଜକୁ ରାଣୀଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସଜାଇ ବ୍ରିଟ
ି ିଶ
ସେନାକୁ ଚକିତ କରି ଦେଉଥ ିଲେ । ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଦୁ ର୍ଗ
ମଧ୍ୟରେ ଖପଚାରେ ପଡିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଝଲକାରୀ ବାଇ ତାଙ୍କୁ
ସେଠାରୁ ଖସିଯିବାର ଉପାୟ କରି ଥ ିଲେ । ବ୍ଟ
ରି ିଶ ସେନା ଯେତେବେଳେ
ଦୁ ର୍ଗ ଅବର�ୋଧ କଲେ ଝଲକାରୀ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଖସିଯାଇ
ବାହାରେ ସ�ୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥ ିଲେ ଓ ସେ
ନିଜେ ରାଣୀଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଇଂରେଜ ସେନା ସହ ପ୍ରବଳ ସଂଗ୍ରାମ କରି
ଶେଷରେ ଧରାପଡିଥ ିଲେ । ଯେତେବେଳେ ବ୍ଟ
ରି ିଶ ସେନା ଜାଣିପାରି ଲେ
ଯେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ନୁ ହନ୍ଁ ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଥ ିଲେ ଯେ, ସେ
କଣ ଚାହାନ୍ଁ ତି? ଝଲକାରୀ ବାଇ କହିଥ ିଲେ ଯେ ସେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଚାହାନ୍ତିଁ ।
୨୦୦୧ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୨ତାରି ଖ ଦିନ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଏକ ଡାକଟିକଟ ଜାରି କରି ଥ ିଲେ । ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଓ ବସ୍ତର ଅଂଚଳରେ
ଜନମାନସରେ ଝଲକାରୀ ବାଇଙ୍କ ବୀରଗାଥା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ।

ନିମାରର ରବିନ ହୁ ଡ

ଭୀମା

ଯଦିଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଖରଗ�ୋନ ଏହାର ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ
ପରାକାଷ୍ଠା ପାଇ ଁ ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭୀମା ନାୟକଙ୍କ
ଯଶର ଗାଥା ମଧ୍ୟ ଏଥ ିସହିତ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ । ଏହିଠାରୁ ହି ଭୀମା
ଁ
ନାୟକ ୧୮୫୭ର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ
ସମର ଅୟମାରମ୍ଭ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମେରୁଖୁଣ୍ଟି
ଦ�ୋହଲାଇ ଦେଇଥ ିଲେ । ସେ ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କ
ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ

କରି ଥ ିଲେ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାରୱାନୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଖାନ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥ ିଲା।
ତାଙ୍କର ଦଶହଜାର ସଂଗ୍ରାମୀ ଇଂରେଜ ବନ୍ଧୁ କର
ମୁକାବିଲା ଧନୁ ତୀର ସାହାଯ୍ୟରେ କରି ଥ ିଲେ। କୁହାଯାଏ
ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଭୀମାଙ୍କୁ ଗି ରଫ
କରି ପାରି ଲେ ନାହି, ଁ ସେତେବେଳେ ଶଠତାର ଆଶ୍ରୟ
ନେଲେ । ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁ ଗାମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ
ସୁରାଖ ବଳରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସ�ୈନ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଗି ରଫ
ହେଲେ। ଖରଗ�ୋନର ଜନସାଧାରଣ ଭୀମା ନାୟକଙ୍କ
ଯଶର ଗାଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ବୀର ଦର୍ପରେ ବଖାଣି
ଥାଆନ୍ତି । ସେ ଇଂରେଜ ଖଜଣାଖାନା ଲୁ ଟ କରି ଲବ୍ଧଅର୍ଥ
ଗରି ବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଟି ଦେଉଥ ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିମାରର
ରବୀନ ହୁ ଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
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ଶିକ୍ଷା

ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବପ୍ରାଣରେ
ଭରି ଲେ ଉତ୍ସାହ

‘ପରୀକ୍ଷା ପେ
ଚର୍ଚ୍ଚା’

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନ�ୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ
ନେତାଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ବା ସହ ଜଣେ ପଥ ପଦର୍ଶକର ଦାୟି ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ
ତୁ ଲାଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଚତୁ ର୍ଥ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣ ଏହିପରି
ଏକ ଅଭି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଥଁ ିରେ ସେ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ନିଜ ଦୀର୍ଘ ଅଭି ଜ୍ଞତାରୁ

ଚ

ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଛନ୍ତି।

ଳିତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଚତୁ ର୍ଥ ସଂସ୍କରଣରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ସେମାନଙ୍କର ପି ତାମାତା
ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବା ପଥ
ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବେ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି
ମତବିନିମୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିଚାର ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା ସହ
ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସାମ୍ନା
କରି ପାରି ବେ ।
ବିରାଟ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା କ’ଣ ସଫଳତାର
ମାପକାଠି ? ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ
ହତ�ୋତ୍ସାହିତ କରି ଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରୀକ୍ଷା
ଫଳକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସଫଳତାର ଏକ ମାତ୍ର ପରି ମାପକ
ଭାବେ ବିଚେଚନା କରାଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଏହି ଧାରା ଧୀରେ
ସୁସ୍ଥେ ବାସ୍ତବତା ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି । ପରୀକ୍ଷାକୁ ଚାପ
ଭାବେ ନେବା ଅନୁ ଚିତ । ବରଂ, ଏହା ନୂ ତନ ଆହ ୍ୱାନର
ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ବା ପାଇ ଁ
ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଏ ।
କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚତୁ ର୍ଥ ଥର ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ
14 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ନିଜର ଅଭି ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ିଲେ ଯେ,
“ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନିଜର ଚୂ ଡାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ
ନନେଇ ଏହାକୁ ଜୀବନର ରହଣୀସ୍ଥଳ ଭାବେ ବିବେଚନା
କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ । ଜୀବନରେ ଆହ ୍ୱାନଗୁଡିକ ସହ ସଂଘର୍ଷ
କରି ବା ପାଇ ଁ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
କର�ୋନାର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କ�ୋପ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଭର୍ଚୁଆଲ ମ�ୋଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଆୟ�ୋଜିତ ହେଲା।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କ ମାତା-ପି ତା ଓ ଶିକ୍ଷକ
ଏଥ ିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ
ଅଭି ଭାବକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲାବେଳେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ
ବ୍ୟକ୍ତିଭାବେ କହିଥ ିଲେ ଯେ, “ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ଓ
ସଂକଳ୍ପ ଗ�ୋଟିଏ ।”
ସେ ଆହୁ ରି କହିଥ ିଲେ ଯେ, “ଭଲ ବହି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, କାହାଣୀ,
କବିତା, ରୁଢି, ସାର୍ଥକ ଅଭି ଜ୍ଞତା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ତାଲି ମର
ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ । ଏହା ‘ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା’” ହେଲେ ମଧ୍ୟ
ଆମେ ଏଥ ିରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଛାଡି ଅନେକ କିଛି ଆଲ�ୋଚନା
କରି ପାରି ବା ।”

ଯାହା ଚିନ୍ତା ପ୍ରବାହର ଅଂଶ ବିଶେଷ
ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ
ହ�ୋଇଯାଏ, ତାହା କେବେ ବି
ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା
ଭୁଲି ହୁ ଏ ନାହି ଁ। ଜଣେ ଘ�ୋଷି ବା
ସି
ବ
ି
ଏ
ସଇ ପରୀକ୍ଷା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ�ୈଠକରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କର�ୋନା
ପରି ବର୍ତ୍ତେ ବିଷୟକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ
ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଜଣେ ଅଭି ଭାବକ
କରି ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରି ବା
ଭ
ୂ
ମି
କାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ
ଆବଶ୍ୟକ ।
କରି ଥଲେ
ି । ବ�ୈଠକରେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗି ତ ରଖବ
ି ା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ଥଲ
ି ା, ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ର�ୋକଠ�ୋକ ମନା କରି ଦେଇଥଲେ
ି । ଯଦିଓ
ସପ୍ତାହକ ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲ�ୋଚନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ ରଖବ
ି ା
ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥଲେ
ି
। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ କରି ବାକୁ
ପଡିଛି । ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ଲାଗି ପି ଲାମାନେ ଏପରି ଜୀବନଧାରା
ଦ୍ୱାରା ପରି ଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟାଂଶ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲ�ୋଚନା

ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହେଲେ ନିର୍ଭୟ
ହ�ୋଇ ପରୀକ୍ଷା ସାମ୍ନା କର:

ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତକୁ
ଜୀବନ ମନ୍ତ୍ରଭାବେ ଗ୍ରହଣ କର:
ଆଜି ମୁ ଁତୁ ମକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା
ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏଥିରେ
କେବେ ବି , ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭୟ କର ନାହି :ଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ହେଉନାହି
ଁ
ବା
ଁ ହଠାତ୍ ହେଉନାହି।ଁ
କୃତତ୍ୱ
ି ର ସହ ଉତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡିବ ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍-ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହ�ୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଭୟ ଲାଗେ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ
ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର
ପରୀକ୍ଷାଫଳ କ’ଣ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଦେହ ଖରାପ ହ�ୋଇଯାଏ ।
କରି ବାର ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଥିଁ ପାଇ ଁଆମକୁ
ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ ମନ୍ତ୍ର
ପରୀକ୍ଷା ଚାପ ହଲ୍ ବାହାରେ ଛାଡି ଆସ : ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆତ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର ଯେ
ଆପଣାଇବାକୁ ହେବ ।
ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ୍ କରି ଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନିଜର ମାନସିକ ଉଦ୍ ବେଳନକୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ବାହାରେ
ହି ଁ ଛାଡି ଆସିବା ଉଚିତ । ପରୀକ୍ଷା ହଲ ଭି ତରେ କିପରି ଉତ୍ତର ଭଲ ଲେଖାଯିବ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ
କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ବା ଦରକାର।
ସବୁ ବିଷୟ ପାଇ ଁ ସମାନ ସମୟ ଦିଅ : ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପଢା ପ୍ରତି ସମାନ ସମୟ
ଦେବା ଦରକାର । ଯଦି ତୁ ମ ପାଖରେ ଦୁ ଇଘଣ୍ଟା ସମୟ ପଢା ପାଇ ଁ ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ
ବାଣ୍ଟିଦିଅ ।
ସଂକଳ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ: ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ବା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପ ଖୁବ ଗର
ୁ ୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କ’ଣ ତାହା
ତୁ ମେ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରି ବା ଦରକାର । ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଆଗରେ ପଥ
ପରି ସ୍କାର ଦେଖାଯିବ ।
“ ଯାହା ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଚିନ୍ତା ପ୍ରବାହ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହ�ୋଇଯାଏ, ତାହା କେବେ ବି ଭୁଲ ହୁ ଏନାହି ଁ।
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମୟ
ପରି ଚାଳନା ଓ ପ୍ରାକ୍କ
ଟି ାଲ ଜ୍ଞାନ
ଚାପମୁକ୍ତ ରୁହ: ଶ�ୈଖ ିକ ବିଷୟ ଜୀବନର ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାର କେବଳ ମାନଦଣ୍ଡ ନୁ ହ ଁ । ତୁ ମେ
ଜୀବନରେ କ’ଣ କରୁଛ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତୁ ମ ଜୀବନ ଗଢା ହୁ ଏ । ତେଣୁ ନିଜର ମାତାପିତା ଓ ସମାଜରୁ
ନେଇ ତାଲି ମ ଦେବାକୁ ହେବ
ପଡୁ ଥ ିବାର ଚାପରେୁ ମୁକ୍ତ ରୁହ ।
ସମୟ ପରି ଚାଳନାର ସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ
ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ପ୍ରାଣୀତ ହୁ ଅ: ତୁ ମ ରାଜ୍ୟରେ ୭୫ଟି ଘଟଣା ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କର, ଯାହା
ଶିକ୍ଷାଦିଅ : ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ
ପରି ଚାଳନା ଓ ତା’ର ପଦ୍ଧତି ଓ କ�ୌଶଳ
ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ । ତାହା କ�ୌଣସି ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହ ମଧ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ
ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାଦିଅ । ପାଠ୍ୟକ୍ରମର
ରହିଥାଇପାରେ। ନିଜ ମାତୃ ଭାଷାରେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡକ
ି ୁ ଲି ପିବନ୍ଧ କର ।
ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକୁଳିବ ଏଥିପାଇ ଁ
ପୁରା ବର୍ଷକ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଜନା କର: ଡିଜଟ
ି ାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବାକୁ ଥ ିବା ଯେକ�ୌଣସି
ପରାମର୍ଶ ଦିଅ ।
ଯ�ୋଜନାକୁ ବର୍ଷକ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁତ କର । ଏଥ ିପାଇ ଁତୁ ମର ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଅଭି ଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ
ଉପଦେଶାତ୍ମକ
ନ ହ�ୋଇ ବାସ୍ତବ
ପରାମର୍ଶ ନିଅ।
ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁ ଅ: ପିଲାମାନେ
ଅବସର ସମୟ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସଦୃ ଶ: ଅବସର ସମୟକୁ କେବେ ବି ଆକାରଣ ଭାବ ନାହି ।ଁ ଏହା ଏକ
ବେଳେବେଳେ ତୁ ମର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ
ସୁଯ�ୋଗ । ଜୀବନରେ ଅବସର ସମୟ ନ ମିଳଲେ
ି ଜୀବନ ର�ୋବଟ ପ୍ରାୟ ହ�ୋଇଯାଏ ।
କରି ନ ପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଅନେକ
ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ
ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ତାଲି ମ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର: ମାଟ୍ରିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁ ସରଣ ପୂର୍ବକ
ଦ୍ୱାରା ପରି ଚାଳିତ ହୁ ଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ
ନିଜକୁ ପେଶାଗତ କ�ୌଶଳ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ଅନୁ ସାରେ ନିଜକୁ ତାଲି ମ ଦିଅ ।
ଉପଦେଶାତ୍ମକ ନ ହ�ୋଇ ସେମାନଙ୍କର
କ�ୌଣସି ବିଷୟ ତୁ ମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଂଶ ବିଶେଷକ ହେଉ: ତୁ ମେ ଯେତେବେଳେ କ�ୌଣସି
ମନରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରର ବୀଜ
ବିଷୟ ମନମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଅ, ତାହା ତୁ ମର ଅଂଶବିଶେଷ ହ�ୋଇ ରହିବାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ
ବପନ କର ।
ମନରୁ ଲି ଭେ ନାହି ଁ ।
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ଶିକ୍ଷା

ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା

ମାତା-ପି ତା ଓ ଅଭି ଭାବକ
ହେବେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କ
ପି ତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥ ିଲେ ।
ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ନାହି:ଁ ଜୀବନ ବହୁ ଦୀର୍ଘ
ଓ ପରୀକ୍ଷା ଏହି ଯାତ୍ରାର ଏକ ଛ�ୋଟ ରହଣୀସ୍ଥଳ । ଆମେ
ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଯଥା ଚାପ ପକାଇବା ଅନୁ ଚତ
ି ।
ଥରେ ଏହି ଚାପ ଦୂ ର ହ�ୋଇଗଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ
ପରୀକ୍ଷା ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ
ଏକ ଚାପମୁକ୍ତ ପରି ବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଖ ିଲେ ସେମାନଙ୍କ
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ମାତାପିତା ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଦର୍ଶ: ପିଲାମାନେ
ବହୁ ତ ଚାଲାକ । ସେମାନେ ଯାହା ତାହା କହିଲେ ତାହାର
ଅନୁ ସରଣ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ
ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି । ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତିନେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ସେଥ ିରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।
ପିଲାଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝ: ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଡି
ହ�ୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ମଧ୍ୟ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହା
ବୟସଗତ ତାରତମ୍ୟର ସହଜ ସମାଧାନ କରି ବ ।
ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଆଲ�ୋକିତ କରି ବେ:
ଗ�ୋଟିଏ ଆଲ�ୋକ ଉତ୍ସ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲ�ୋକିତ କରେ।
ପିଲାମଧ୍ୟରେ ଯେଉ ଁ ପ୍ରତିଭା ତୁ ମେ ଦେଖ ିବାକୁ ଚାହୁ ଛଁ
ତାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ । ତୁ ମର ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ତୁ ମେ
ତାହା ଚିହ୍ନପାରି ବ ।
ପିଲାଙ୍କୁ ଭୟମୁକ୍ତ ରଖ: କେବେ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ପରୀକ୍ଷା
ଫଳକୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ଦେଖନାହି ଁ । ଏହା
ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହାଫଳରେ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ
ପଡିଥାଏ ।
ପିଲାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରି କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ: ଆମେ
ଆମର ପାରମ୍ପରି କ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରି ବା ଉଚିତ।
ଆମେ ଏହାର ଗୁଣ ଓ ସୁବଧ
ି ା ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା
କରି ବା ଉଚିତ ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହୁ ଅ: ତୁ ମେ ଯଦି ତୁ ମର ନୂ ତନ
ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ବେଳେ ଯୁବ ସୁଲଭ ରହିବାକୁ ଚାହ, ଁ
ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁବ୍ ନିକଟତର ହୁ ଅ । ଏହା ତୁ ମ
ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ତୁ ମକୁ ଯୁବ ସୁଲଭ ରଖ ିବା ସହ
ଖାପଛଡା ପ୍ରବୃ ତି ମଧ୍ୟ କମିଯିବ । ଏହା ଖୁବ୍ ଲଭପ୍ରଦ ।

16 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଛାତ୍ରୀ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ କୁଆଲାଲମପୁରର ଛାତ୍ର ଅର୍ପଣ
ପାଣ୍ଡେ ପରୀକ୍ଷା ଭୟ କିପରି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରି ବ ତା’ ଉପରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ଥଲେ
ି
?
ଏହା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଭୟ ନୁ ହେ, ଁ ଏହା ବାହ୍ୟ ବାତାବରଣ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି
ହ�ୋଇଥାଏ । ସେଥ ିପାଇ ଁ ତୁ ମେ ଭାବୁ ଛ ଏହା ହି ଁ ସବୁ କିଛି ଓ ଜୀବନର
ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ । ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧ ିକ ବ୍ୟସ୍ତ
କରୁଛି । ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଓ ପରୀକ୍ଷା ଏହାର ଗ�ୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାତ୍ର ।
ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଜନସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧ ିକ ଚାପ ପ୍ରୟ�ୋଗ
କରି ବା ଅନୁ ଚତ
ି । ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଜଣକୁ ଆକଳନ କରି ବା ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟେ
ସୁଯ�ୋଗ । ଏହା ଜୀବନଠାରୁ ବୃ ହତର ହେବା ଅନୁ ଚତ
ି । ଯେଉ ଁ ପିତାମାତା
ପିଲାଙ୍କ ପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ଜଡିତ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଦ�ୋଷ
ଦୁ ର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲଭାବେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ।
ଆଜି ପିଲାଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ ମାତାପିତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ୟା ହେବାକୁ
ବସି ଲାଣି । ଏଭଳି ପରି ସ୍ଥିତର
ି େ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଅଭ୍ୟାସ ଓ
ଭଲ ଚରି ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିପରି ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ ?
ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଜଣେ ସଚେତନ ପିତା ହିସାବରେ ମତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ
ପଚାରି ଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ମ�ୋ ପକ୍ଷେ ଖୁବ କଷ୍ଟକର । ମୁ ଁ
ଏହା ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ପାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଁ
ଦେଉଛି । ସହଜଭାବେ କହିଲେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁ ହ ଁ ଯେଉ ଁ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପିଲାର
ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ରହିବ । ଏଥ ିରେ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ଆମେ ଭାବୁ
ଯେ ଏହା ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି । ମ�ୋର ମନେ ପଡୁ ଛି ଆମେ ଥରେ
ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ସହ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଦଳେ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥ ିଲେ।
ଜଣେ ବଙ୍ଗଳାର ଝିଅ ତା’ର ଅଭି ଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ କରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ
କରି ବା ପାଇ ଁ ସେ କିପରି ଚାକିରି ଛାଡିଥ ିଲା ସେହି କଥା କହିଲା । ସେ
କହିଲା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତା’ର ମାଆ ଏକଥା ଶୁଣଲେ
ି
ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ
ବାହାରି ପଡିଲା ସର୍ବନାଶ ! ତାର ମାଆକୁ ଏହା ବ୍ୟଥ ିତ କଲା । ହେଲେ
ତାଙ୍କ ଝିଅ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ରେ ଖୁବ୍ ସଫଳ ହେଲା । ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି
ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାଲି ବାକୁ ବାଧ୍ୟ
କରନ୍ତୁନାହି।ଁ କିପରି ଆମର ପରି ବାର ଓ ପରମ୍ପରା ଆମର ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧକୁ
ସଶକ୍ତ କରି ପାରି ବ ତାହା ଆମକୁ ଭଲଭାବେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ ।

ଭାରତ ହେବ ନିର୍ମାଣର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏକ କ�ୋଟି ନିଯକ୍ତି
ୁ
ଭାରତକୁ ଏକ ନିରମାଣର
୍
କେନ୍ଦ୍ର କରି ବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧୩ଟି
ଉତ୍ପାଦନଭି ତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଜନା ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଫାର୍ମସ୍ୟୁଟିକାଲ, ଆଇଟି ଓ ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏହି ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦
ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବ। ଯ�ୋଜନା ଯ�ୋଗୁ ଁ
ଦେଶରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ମଜବୁ ତ ହେବା ସହ ପ୍ରାୟ ଏକକ�ୋଟି
ଯୁବକଯୁବତୀ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ନିମରେ
୍ନ
ପ୍ରଦତ୍ତ
ନଅଟି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ପି ଏଲଆଇ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ସାରି ଛନ୍ତି
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ

10,900
କ�ୋଟି

ସ

ରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସି ପ ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ
ବିଶେଷ । ଉତ୍ପାଦନ ଭି ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (ପି ଏଲଆଇ) ଯ�ୋଜନା
ପାଇ ଁ ବଜେଟରେ ଦୁ ଇଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ
କରାଯାଇଥ ିବାବେଳେ, ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୨୦ ବିଲିୟନ
ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଶିଳ୍ପ ଓ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକଙ୍କ
ରୁଚି ଅନୁ ସାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ନଅଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପି ଏଲଆଇକୁ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରି ଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଚାରି ଟି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର
କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି ।

ଫର୍ମାସୟୁ୍ ଟିକାଲ ଶିଳ୍ପ

15,000
କ�ୋଟି

ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ
କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ
ସୁଯ�ୋଗ

ଆଇଟି ହାର୍ଡୱେର ସାମଗ୍ରୀ

7,350
କ�ୋଟି

ପିଏଲଆଇ ଯ�ୋଜନାର ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମି ଓ ସୁବଧ
ି ା

ପ୍ରାୟ ୧.୮ ଲକ୍ଷ
କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ

ସ�ୌର ପିଭି ମଡ୍ ୟୁଲ

4,500

ଗତ ସାତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଅଧ ିକ ନିଯକ୍ତି
ୁ
ସୁଯ�ୋଗ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା
ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଆର�ୋପ କରାଯାଇଛି । ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ
ଅଭି ଯାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମଥର ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଥ ିବା ଏହି
ପଦକ୍ଷେପ ଯ�ୋଗୁ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କ�ୋଟି

ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷ
ନିଯକ୍ତି
ୁ
ସୁଯ�ୋଗ

ଟେଲି କମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ

12,195
କ�ୋଟି

ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ ୍ଠ ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ
ପାଇ ଁ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ସହ ଭାରତ ଏ ଦିଗରେ ନିଜ ଆଧ ିପତ୍ୟ
ମଧ୍ୟ ଜାହିର କରି ପାରି ବ ।

ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଦେଶର ଜିଡିପିର ଶତକଡା
୨୫ଭାଗ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଦାୟ ସହ ଏକ ଶିଳ୍ପ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି
ହେଉଛି ଏହି ଯ�ୋଜନାର ମୂଳଲକ୍ଷ୍ୟ । ଦେଶକୁ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରି ବା ସହ ରପ୍ତାନୀ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ‘ମେକ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଓ
ମେକ ଫର ଦି ୱାର୍ଲଡ’ ଦ୍ୱେତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସାକାର
ହ�ୋଇପାରି ବ । ପି ଏଲଆଇ ଯ�ୋଜନା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ
ଆର୍ଥିକ ନେତୃ ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ବିଶ୍ୱ ସପ୍ଲାଇ ଚେନରେ ଭାରତକୁ ଏକ
ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶରେ ପରି ଣତ କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ ।

ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ
କର୍ମ ନିଯକ୍ତି
ୁ
ସୁଯ�ୋଗ

ପ୍ରାୟ ୪୦ହଜାର
କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ

ଏସି ଏବଂ ଏଲଇଡି ବା ଧଳା ସାମଗ୍ରୀ

6,238
କ�ୋଟି

ପ୍ରାୟ ୪ଲକ୍ଷ
କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ

ଗତବର୍ଷ ଘ�ୋଷିତ ପିଏଲଆଇ
Rs.

6,940
କ�ୋଟି

ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ
ଏପିଆଇ

Rs.

40,951
କ�ୋଟି

ଇଲେକ୍ ଟ�ୋନିକ୍
ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ

Rs.

3,420
କ�ୋଟି

ମେଡିକାଲ
ସାମଗ୍ରୀ

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 17

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ପିଏମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ଛଅବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଶା

ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ

18 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା
ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରି କଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ଦେଶର
ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗ ଓସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ
କରୁଥବ
ି ା ଲ�ୋକମାନେ ଏକଚାଟିଆ ଭାବେ
ଏହାକୁ ଉପଭ�ୋଗ କରୁଥବ
ି ା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ତୁ ଟାଇବା । ଦେଶର ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗ ଏଭଳି
ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ଯେଉଥଁ ରେ
ି
‘ଏଲପି ଜି’
ସାମି ଲ ସେହି ସଂଯ�ୋଗ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ
ହ�ୋଇଥଲେ
ି
। କିନ୍ତୁ ପି ଏମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା
ଏବେ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଇଜ୍ଅଫ୍ 
ଲି ଭିଂରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ଆଣିଛି
ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର
ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସହିତ ପରି ବେଶର ମଧ୍ୟ
ସୁରକ୍ଷା ହ�ୋଇପାରୁଛି । ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ
ଭି ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର
ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ନିକଟରେ ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ୍
ବାଷ୍ପ (ଏଲପି ଜି) ଯ�ୋଗାଣ ୯୯.୬ ପ୍ରତିଶତ
ଛୁଇଛିଁ । ବିଶେଷ କରି ଦେଶର ଆଠ
କ�ୋଟି ପରି ବାରଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଥବ
ି ା ଏଲପି ଜି ସଂଯ�ୋଗ ଏହି
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ କରି ଛି । ଘାନା
ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏବେ ଏହି
ଯ�ୋଜନାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରବର୍ନ
ତ୍ତ
କରୁଛନ୍ତି । ଏଥର
ି ୁ ଏହି ଯ�ୋଜନାର ସଫଳତା
ସହଜରେ ଅନୁ ମାନ କରାଯାଇପାରେ ।

ମ�ୋର ପିଲାଦିନର ଗ�ୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି । ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ମା’ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉମାନେ
ଁ
ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ପଢ଼ିଥ ିବେ । ମୁନସୀ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ଖୁବ୍
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ । ତାଙ୍କର ଗ�ୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ହେଲା –ଇଦଗାହ ଯାହା ୧୯୩୩ ମସିହାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ।
ଏହି ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରି ତ୍ର ହେଉଛି ଜଣେ ବାଳକ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହମୀଦ । ଗ�ୋଟିଏ ମେଳାକୁ ଯାଇଥିବାବେଳେ
ହମିଦ୍ ତା’ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ପଇସାରେ ମିଠେଇ ନଖାଇ ତା’ ବୁଢ଼ୀମା’ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ଚିମଟ
ୁ ା କିଣି ଆଣିଥ ିଲା
ଯାହାକୁ ଧରି ର�ୋଷେଇ କଲାବେଳେ ତା’ ବୁଢ଼ୀମା’ର ହାତ ଆଉ ଫ�ୋଟକା ହେବନାହି।ଁ ମୁନସୀ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ଏହି
କାହାଣୀଟି ମ�ୋତେ ଆଜି ବି ପ୍ରେରି ତ କରି ଥାଏ । ମୁ ଁଭାବେ ଯଦି ଜଣେ ହମୀଦ୍ ଏକଥା କରି ପାରି ଲା (ଏମିତି କିଛି
କାମ) ତା’ହେଲେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହ�ୋଇ ମୁ ଁକାହିକିଁ ମ�ୋର ମା’ ଉଭଣୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁକରି ପାରି ବି ନାହି?ଁ
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନମ
ି ୟ ବେଳେ କରି ଥ ିବା
ମତ ପ�ୋଷଣ

ପୂ

ର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ ଚୂ ଲା ନଥିଲ ା, ସେତେବେଳେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଦି ନ ର ଅଧା ସମୟ ର�ୋଷେଇଶାଳ ପାଇ ଁ
ଜାଳେଣି ଯ�ୋଗାଡ଼ କରି ବ ାରେ ବି ତୁ ଥିଲ ା । ବର୍ଷା ଦି ନେ ମାଟି
ଚୂ ଲି ରେ ଅଧିକ ାଂଶ ସମୟରେ ପାଣି ପଶି ଓଦା ହ�ୋଇଯାଉଥିଲ ା ।
ଜାଳେଣି କାଠ ବି ଓଦା ହେଉଥିଲ ା ଓ ତାହା ଜଳୁ ନ ଥିଲ ା । ପି ଲ ାମାନେ
ଖାଦ୍ୟ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ଓ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ
ଓପାସ ରହି ବ ାକୁ ପଡ଼ୁ ଥ ଲ
ି ା । ‘ ମୁ ଁ ମ�ୋ ପି ଲ ାମାନଙ୍କ ସହି ତ କି ମ୍ବା
ପରି ବ ାର ସହି ତ କି ଛି ସମୟ ବି ତ ାଇ ପାରୁ ନଥିଲି । କି ନ୍ତୁ ଯେଉ ଁ ଦି ନ ଠାରୁ
ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦି ଆ ଗଲାଣି, ମ�ୋର ଆଉ ବର୍ଷା
ଦି ନେ ସୁଦ୍ ଧା କି ଛି ସମସ୍ୟା ନାହି ଁ । ଏବେ ମୁ ଁ ମ�ୋର ପି ଲ ାମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍
ସମୟ ଦେଇପାରୁ ଛି ’ ବ�ୋଲି କହନ୍ତି ଓଡ଼ି ଶ ାର ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ ଜି ଲ୍ ଲାର
ସୁସ୍ମିତା । ଏକଥା କହି ଲ ାବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହ ଁର ଆନନ୍ଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି
ହେବ। ଏହା କେବଳ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କର କାହାଣୀ ନୁ ହେ ଁ ।
‘ଏହା (ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ) ଆମର ସମୟ ବଞ୍ଚାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ
ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଚୂ ଲି ଜାଳୁଥ ିଲୁ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବିପଦ
ଥିଲା । କାରଣ ପିଲାମାନେ ସେ ନିଆ ଁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ’ କହନ୍ତୁ ଜମୁ
ଓ କଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ଅଞ୍ଜୁମନ ଆରା । ‘ଏପରି କି ର�ୋଷେଇ ପରେ
ସେହି କଳା ବାସନକୁସନକୁ ଧ�ୋଇ ସଫା କରି ବା ସକାଶେ ଆମକୁ ଢ଼େର୍
ସମୟ ଲାଗୁଥ ିଲା । କାରଣ ଧୂଆ ଁ ଓ ନିଆରେ
ଁ ସେସବୁ ବାସନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା
ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା । ଆଉ ଯଦି କେହି ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହ�ୋଇଯାଆନ୍ତି, ତା’ହେଲେ ଆମକୁ
ସାରା ଦିନ ହସପିଟାଲରେ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ
ର�ୋଷେଇ କରି ବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସମୟ ପାଉନା । ଏପରି କି ଦିନକୁ ବେଳାଏ ରାନ୍ଧି
ଖାଇବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ତର ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ ଆମ ଜୀବନକୁ ସରଳ
ସୁନ୍ଦର କରି ଛି ବିଶେଷ କରି ରମଜାନ ସମୟରେ । ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ର�ୋଷେଇ
କରି ବାକୁ ଅତି ବେଶୀରେ ୧୫ରୁ ୩୦ ମିନଟ
ି ସମୟ ଲାଗୁଛି ଓ ଆମେ ତାହା
ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇପାରୁଛୁ । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ
ବ୍ରତ ରଖୁଥ ିଲୁ , ଆମକୁ ରାତି ଗ�ୋଟାଏ ବେଳେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ଥ
ୁ ିଲା ଓ ଆମେ
ଚୂ ଲି ରେ ର�ୋସେଇବାସ କରୁଥିଲୁ । ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା
ଉପୁଜଥ
ୁ ିଲା । କାରଣ ଆମକୁ ଜାଳେଣି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ଥ
ୁ ିଲା
। ଚୂ ଲି ଧୂଆ ଁ ଯ�ୋଗୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ବାକୁ ପଡ଼ଥ
ୁ ିଲା । ଏପରି କି
ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମପାଇ ଁ
କେବଳ ସମୟ ବଞ୍ଚୁନାହି ଁ ଅପର ପକ୍ଷେ ସେହି ସମୟରେ ମୁ ଁ କିଛି ସିଲେଇ
କାମ ବି ଶିଖ ିପାରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଉପାର୍ଜନ ବି କରି ପାରୁଛି ଯାହା ଆମକୁ
ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣବ
ି ା ପାଇ ଁସକ୍ଷମ କରାଇପାରି ଛି ।’

ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ
ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ

୮ କ�ୋଟିତମ ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ
ପୂର୍ବରୁ ମ�ୋ ପାଇ ଁ
ର�ୋଷେଇ ଏକ ଭି ନ୍ନ
କଥା ଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ
ସି ଲିଣ୍ଡର ଓ ଷ୍ଟୋଭ
ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ମ�ୋର
ଅନେକ ଶକ୍ତି ଓ ସମୟ
ବଞ୍ଚିପାରୁଛିି ।

-ଆୟେଶା ଶେଖ୍, ଔରଙ୍ଗାବାଦ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
( ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭, ୨୦୧୯)

୫ କ�ୋଟିତମ ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ
ଏବେ ଆଉ ଚୂ ଲି ଧୂଆ ଁ ମ�ୋ ଆଖିରେ
ପଶିବନାହି ଁ। ଏଭଳି ସି ଲିଣ୍ଡର ଯ�ୋଗାଣ
ପାଇ ଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମ�ୋଦୀଜୀ ।

-ତକଦୀରନ୍ , ଦିଲ୍ଲୀ
( ଅଗଷ୍ଟ ୩, ୨୦୧୮)

ପ୍ରଥମ ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ
ପୂର୍ବରୁ ଚୂ ଲି ରେ ର�ୋଷେଇ କଲାବେଳେ
ମ�ୋ ଆଖିରେ ଧୂଆ ଁପଶୁଥ ିଲା । ତା’ଛଡ଼ା
ର�ୋଷେଇ ପାଇ ଁମ�ୋତେ ଜାଳେଣି ସଂଗ୍ରହ
କରି ବାକୁ ପଡ଼ଥ
ୁ ିଲା । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ମ�ୋ ଜୀବନରେ
ଓ ମ�ୋ ପରି ବାରରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ।

-ଗୁଡ୍ଡି ଦେବୀ, ବଲି ଆ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ
( ମେ ୧,୨୦୧୬)
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ପିଏମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ଛଅବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି

ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରହରୀ
ଏହି ଯ�ୋଜନା
୨୦୧୬ ମସି ହା ମେ
୧ ତାରି ଖ ଦିନ ବଲି ଆଠାରୁ
ଶୁଭାରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିଲା ।

ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
ମ�ୋଟ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥ
ନିବେଶର ପରି ମାଣ
୧୨୮୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
( ୧.୮ ବିଲିୟନ
ଆମେରି କୀୟ
ଡଲାର)
୨୦୧୯ ମସି ହା
ସେପେମ୍ବର ୭ ତାରି ଖ
ଦିନ ୮ କ�ୋଟି ସଂଯ�ୋଗ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହ�ୋଇଥ ିଲା
ଯାହାକି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ
ସୀମା ପୂର୍ବରୁ ହି ଁହାସଲ
କରାଯାଇଛି ।

୨୭.୧୨ କ�ୋଟି ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କୁ
ପହଲ ଯ�ୋଜନା ସହିତ
ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି
ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ

୧.୩୭ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର

ସବସି ଡ଼ି ଡିବଟ
ି ିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ
ସି ଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର
କରାଯାଇଛି ।
l ୧.୦୮ କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ‘ଗି ଭ୍ଇଟ୍ 
ଅପ୍’ ଅଭି ଯାନରେ ସାମି ଲ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
l ରି ଫିଲି ଂ ପାଇ ଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ
ପ୍ରବଳ
ଉତ୍ସାହ
ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ
ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ ସିଲିଣ୍ଡର
ବ୍ୟବହାର ପରେ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ
ଥର ପାଇ ଁରି ଫିଲ୍ କରି ଛନ୍ତି ।

୮ କ�ୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ପରି ବାରଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ୩.୦୫ କ�ୋଟି (୩୮%)
ହେଉଛନ୍ତି ଏସସି / ଏସଟି ବର୍ଗର
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ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟୋଭରେ ର�ୋଷେଇ କରି ବା ଦିନ ଠାରୁ
ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରର ମୀନା ନିର୍ମଲାକରଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଘର�ୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ପରି ମାଣରେ କମି ପାରି ଛି।
ଏହାଛଡ଼ା ଆଖପାଖର ପରି ବେଶ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ
ହ�ୋଇଛି।
ତାମି ଲନାଡ଼ୁର ରୁତରାମ୍ମାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ
ଷ୍ଟୋଭରେ ଇଡଲି ଦ�ୋଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା ଅତି
ସହଜସାଧ୍ୟ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ବିହାରର ଗୀତା ଦେବୀ,
ଜୁଲି, ରଜ୍ଜୋ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଉ ଚୂ ଲି ପାଇ ଁ ଜାଳେଣି
କାଠ ଯ�ୋଗାଡ଼ କରି ବା ଲାଗି ସମସ୍ୟାର ସମୁଖୀନ
ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହି ଁ କି ଚୂ ଲି ପାଖରେ ବସି କାଠିକୁଟା
ଜାଳିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଆଧାସ
ଁ
ଲାଗୁନାହି ଁ । ଧୂଆବାଜି
ଁ
ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଉ
ଲୁ ହ ଗଡ଼ୁନାହି ଁ କି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁନାହି ଁ କିମ୍ବା ପି ଲାମାନଙ୍କୁ
ଖୁଆଇ ପି ଆଇ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ
ଘଟୁ ନାହି ଁ । ଦେଶର କ�ୋଣ ଅନୁ କ�ୋଣରୁ ସଫଳତାର
ଏଭଳି ଅନେକ କାହାଣୀ ଏବେ ଶୁଣବ
ି ାକୁ ମି ଳଛ
ୁ ି ।
ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ ମି ଳିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ
ଜୀବନଯାତ୍ରା ସହଜସାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଛି । ଏବଂ ଏହା
କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଯ�ୋଗୁ
ସମ୍ଭବପର ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ଏହାର ଜୟଯାତ୍ରା
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (ଡବ୍ଏଚଓ
ଲୁ )ର ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ,
ପାରମ୍ପରି କ ଚୂ ଲି ଓ ଜାଳେଣିରେ ର�ୋଷେଇ କରି ବା
ଯ�ୋଗୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କ
ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ । ପାରମ୍ପରି କ ଇନ୍ଧନ କହିଲେ କାଠ,
କ�ୋଇଲା, ଗ�ୋରୁ ଗ�ୋବର ଘଷି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁ ଝାଏ ।
ଏବଂ ଏଥିଯ�ୋଗୁ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲ�ୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ
କରି ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭି ତରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଲେ ମହିଳା
ଯାହାଙ୍କ ଦୁ ର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ହି ଁ ସାରା ପରି ବାର
ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥାନ୍ତି । ପୁଣି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଉପରେ
ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦେଶ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ଏଲପି ଜି
ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଲ�ୋକଙ୍କ
ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମି ତ ରହି ଆସି ଥଲ
ି ା । ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ
ସରକାର ଚାହିଥିଁ ଲେ ଏହାକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କ
ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ପାରି ଥାନ୍ତେ । ୨୦୧୪
ମସି ହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ମାତ୍ର ୧୩ କ�ୋଟି ଗ୍ୟାସ
ସଂଯ�ୋଗ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା
ଏହି ଦୃ ଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ ଆମୂଳଚୂ ଳ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଛି ।
ଏବେସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାରକାରୀ
ପରି ବାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଗଲା
ଛଅବର୍ଷ ଭି ତରେ ତାହା ୨୯ କ�ୋଟି ଛୁଇଛିଁ । ଏଲପି ଜି
ସଂଯ�ୋଗ ଏବେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଦ�ୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର
ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସମୟ
ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଶ୍ରେଣୀର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ‘ଷ୍ଟାଟସ୍ସି ମ୍ବଲ’ ଭାବେ
ପରି ଗଣିତ ହେଉଥିଲା । ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ

ଇଜ୍ଅଫ୍ ଲି ଭିଂ:
ବ�ୈପ୍ଳବିକ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଦେଶରେ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ବ�ୈପ୍ଳବିକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ଆଣିଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ
ପରି ବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି । ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି
ଫ�ୋରମର ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରଣ ସୂଚକାଙ୍କ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।

ଭାରତ ଏବେ
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ୍ 
ଏଲପି ଜି ଉପଭ�ୋକ୍ତା
ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରି ଣତ
ହ�ୋଇଛି ।
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l ଏହା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ
ର�ୋଷେଇ ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରି ଛି
ଏବଂ
ସେମାନେ
ଏହା
ଫଳରେ ଆତ୍ମନିଯକ୍ତ
ୁ ହ�ୋଇ
ପରି ବାର ପାଇ ଁ କିଛି ଉପାର୍ଜନ
କରି ପାରି ଛନ୍ତି ।
l ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ,
ଏଲପି ଜରେ
ି
ର�ୋଷେଇ
କରୁଥିବା
ପରି ବାରଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛି
ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂପର୍କୀତ ର�ୋଗ ମାତ୍ରା
ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ଏବେ ଦେଶର ୯୯.୬ ପ୍ରତିଶତ ପରି ବାର
ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି
l ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ
ଛଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ଥଲ
ି ା।
ଜାଳେଣି କାଠ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ବଣ
ଅର୍ଥାତ୍ , ଏହି ଛଅ ବର୍ଷ ଭି ତରେ ଏଥରେ
ି
୪୩
ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁ ଲିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହି ।ଁ
ପ୍ରତିଶତ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।

୨୫ଟି କୁପନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ୨୫ଟି କୁପନକୁ
ସେମାନଙ୍କ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରର ୨୫ ଜଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଗର୍ବ
ଅନୁ ଭବ କରୁଥିଲେ ।
ସେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗର କଳାବଜାରୀ
ହେବା ଖବର ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ହେଡଲାଇନ ଭାବେ ଛପୁଥଲ
ି ା!
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଠ କ�ୋଟି ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ ମାଗଣାରେ ଗରି ବ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟାପ୍ତି ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ବିଚାର କଲେ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ର
୬୦ ବର୍ଷ ଭି ତରେ ଯେଉଠିଁ ଏହା ମାତ୍ର ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ପରି ବାରଙ୍କ
ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ଥଲ
ି ା, ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ଭି ତରେ ଏଥିରେ ୪୩
ପ୍ରତିଶତ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଏହା ଏବେ ୯୯.୬ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ବା
ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ରୂପାୟନ କରି ବା ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଲାଗି
ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା । ଦେଶର ସମସ୍ତ ପରି ବାରଙ୍କ ର�ୋଷେଇଘରକୁ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜାଳେଣି ବାଷ୍ପ ଯ�ୋଗାଣ ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏଥିପାଇ ଁ
ସବୁ ଠାରୁ ଯେଉ ଁ ଚାଲେଞ୍ଜଟି ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଥିଲା ତାହା ହେଲା
ଅର୍ଥ । ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଚାହିଥିଁ ଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପାରି ଥାନ୍ତେ।
କିନ୍ତୁ ରି ହାତି ଏଲପି ଜି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ହି ଁ
କରି ନଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଳିଷ ୍ଠ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯ�ୋଜନା କେବଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହ�ୋଇନଥିଲା ଅପରନ୍ତୁ ଆଠ

କ�ୋଟି ପରି ବାରଙ୍କୁ ତାହା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ଅବଧିର
ସାତମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରି ଥଲ
ି ା । ଏବେ
ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନାର
ସଫଳତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇ ଘାନା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ
ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ
ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଇତି ମଧ୍ୟରେ ତା’ର
ଏହି ସଫଳ ଯାତ୍ରାରେ ଛଅ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ଛି ।
ପହଲ ସହ ଏକ ନୂ ତନ ଅୟମାରମ୍ଭ
କେନ୍ଦ୍ରରେ ୨୦୧୪ ମସି ହା ମେ ମାସରେ କ୍ଷମତାରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ସହ
ସରକାରଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅନେକ ଚାଲେଞ୍ଜ୍ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ଏହି ମର୍ମରେ ଏକ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଯେ ସାରା
ଦେଶରେ ରି ହାତି ହାରରେ ଏଲପି ଜି ଗ୍ୟାସ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ
ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସରକାର ତାହା ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ଏହି
ଦିଗରେ ସରକାର ଯେଉ ଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି
ତାହା
ହେଲା ଡିଜେଲ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସବସି ଡ଼ି ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ
ତାହାକୁ ସରକାର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ିଦେଲେ । ଏହା ପରେ
ସ�ୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ସେତେବେଳେ ଅଶ�ୋଧିତ
ତ�ୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ବାରେଲ ପି ଛା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ
୧୫୦ ଡଲାର ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ତାହା ଖସି ୨୬ ଡଲାର ଛୁଇଥିଁ ଲା ।
ଏହା ପରେ ସରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତି ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 21
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ପିଏମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ଛଅବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାର ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ସଫଳତା
l ଘାନା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ମଡେଲକୁ
ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବା ସହ ନିଜ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କ ସକାଶେ
ଅନୁ ରୂପ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରବର୍ନ
ତ୍ତ କରି ଛନ୍ତି ।
l ଏହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଘାନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍  ଅଏଲ ସହିତ ଏକ ରାଜିନାମା
ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ କରି ଛି । ଘାନାରେ ମାତ୍ର ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ
ଏଲପି ଜି ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ସେଠାରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ
ରି ଫିଲ ପାଇ ଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।
l ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କ
ର�ୋଷେଇଘରେ ଧୂମମୁକ୍ତ ରନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳତାର ସହ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ୨୦୧୭ ମସି ହାରେ ବିଶ୍ୱ
ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ୍କାଉନସି ଲ୍ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ମି ଳିଛି ।
l ପ୍ୟାରି ସସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱ ଏଲପି ଜି ସଂଘ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ସଫଳତାର
କାହାଣୀକୁ ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ‘ଭାରତରେ ଏଲପି ଜି ବିତରଣର
ସଫଳତାର କାହାଣୀ’ ଶୀର୍ଷକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରି ଛି ।
l ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇବା
ଦିଗରେ ଭାରତର ବିରାଟ ସଫଳତାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି
ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ଛି

କରି ଥଲେ
ି
। ୨୦୧୫ ମସି ହା ଜାନୁ ଆରୀ ୧ ତାରି ଖ ଦିନ ସରକାର
ଏଲପି ଜି ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୁବିଧା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଯ�ୋଜନା (ଡିବିଟିଏଲ)
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଥଲେ
ି
ଏବଂ ଏଥି ସହ ‘ଜାମ୍’ ସୁବିଧା; ଅର୍ଥାତ୍ , ‘ଜନ
ଧନ- ଆଧାର ମ�ୋବାଇଲ’ ତ୍ରିଧାରା ଏହାକୁ ବ�ୈପ୍ଳବିକ ରୂପ ପ୍ରଦାନରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇଥିଲା । ‘ପହଲ’ ଭାବେ ନାମି ତ ଏହି ଯ�ୋଜନା ବିଶ୍ୱର
ସର୍ବବୃ ହତ୍  ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଥିଲା
ଏବଂ ତାହା ଲି ମକା ବୁ କ୍ ଅଫ୍  ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକଡ୍ସରେ ସାମି ଲ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଡିବିଟିଏଲ ଯ�ୋଜନା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଶରେ ଥିବା ୪.୧୧ କ�ୋଟି ଜାଲ
ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗକୁ ଠାବ କରି ବା ସହିତ ପ୍ରାୟ ୧୩,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଥଲ
ି ା । ଏହି ବାଟମାରଣାମୁକ୍ତ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ହି ଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଭି ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଥଲ
ି ା ଯାହା
ଫଳରେ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ଏଲପି ଜି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି
ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି ।
ଡିବିଟିଏଲ ଯ�ୋଜନା ପାଇ ଁ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ
ଭାବେ ଏହି ଡିଜଟ
ି ାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ଗରି ବ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରି ବାକୁ
ପଡ଼ିବନାହି ।ଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରି ବାକୁ ହେବ ଯେ ସେମାନେ
ବିତରକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ସଂଯ�ୋଗ ପାଇ ଁକହିବେ । ଏହା ପରେ,
ବିତରକଙ୍କର ଦାୟି ତ୍ୱ ହେବ ଯେ ଆବେଦକଙ୍କ ଘରେ କିଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା
ସଂଯ�ୋଗ ପହଞ୍ଚାଯିବ ।
ଯ�ୋଜନାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ଏହି ଜନକ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯ�ୋଜନାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଭାଗୀତାରେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ମ�ୋଦୀ ସରକାର

22 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ସୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଥଲେ
ି
। ଏହି ଯ�ୋଜନା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ
ଗାଠନିକ ଢାଂଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଦେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗଙ୍କୁ ‘ଗି ଭ୍ ଇଟ୍  ଅପ୍’ ପାଇ ଁ ଆହ ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ।
୨୦୧୫ ମସି ହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ତାରି ଖ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ପକ୍ଷରୁ ଆୟ�ୋଜିତ ‘ଉର୍ଜା ସଙ୍ଗମ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି
ଆହ ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଶର
ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ଲ�ୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରି ହାତି ଏଲପି ଜି ସି ଲିଣ୍ଡରକୁ
ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଥଲେ
ି
ଯେ ଏଭଳି
ଫେରସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉ ଁ ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚାଯିବ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲକୁ
ଯି ବନାହି ଁ । ବରଂ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଦେଶର ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଏଲପି ଜି ସି ଲିଣ୍ଡର ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଏହି ଆହ ୍ୱାନକୁ ଦେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗ ତୁ ରନ୍ତ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶର ୧.୦୮ କ�ୋଟି ଉପଭ�ୋକ୍ତା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ନିଜ
ନିଜର ରି ହାତି ଏଲପି ଜି ସି ଲିଣ୍ଡରକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରି ଥଲେ
ି ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ପରି ଣତ ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଗରି ବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ
ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଲା । ୨୦୧୬ ମସି ହା ମେ ୧ ତାରି ଖ ଦିନ ଉତ୍ତର
ପ୍ରଦେଶର ବଲି ଆ ଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଏହି ଯ�ୋଜନା ଇତି
ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ସାରି ଛି ।
ଆଶାରେ ଲାଗି ଲା ପକ୍ଷ, ଜୀବନ ହେଲା ସହଜ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଦେଶର ଗରି ବ, ଅବହେଳିତ, ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ, ତଫସି ଲଭୁକ୍ତ
ଜାତି, ତଫସି ଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନ
ଧାରଣ ମାନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଛି ।

ସୁସ୍ଥ ପରି ବାର, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ
l ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମତ ଅନୁ ସାରେ ପାରମ୍ପରି କ ଇନ୍ଧନରେ
ର�ୋଷେଇ କରି ବା ଯ�ୋଗୁ ଭାରତରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୫୦୦,୦୦୦
ଲ�ୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁ ଥଲ
ି ା।
l ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚେଷ୍ଟ ସ�ୋସାଇଟି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ୍
ରି ସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମି ଳିତ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜାଣିପାରି ଛନ୍ତି ଯେ
ଏବେ ଭାରତରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଓ ଫୁ ସଫୁ ସ୍ଜନିତ ର�ୋଗ ମାତ୍ରାରେ ୨୦
ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ।
l ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ପାରି ଛି ।
l ଧୂମହୀନ ଚୂ ଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଆଖଜ
ି ଳାକୁ ଉପଶମ
ପ୍ରଦାନ କରି ଛି ।
l ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମହିଳାମାନେ ନିଯକ୍ତି
ୁ
ପାଇପାରୁଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ର�ୋଷେଇଘରେ କମ୍
ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
ଆଖପାଖରେ ରହିଥବ
ି ା ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା ପାଇ ଁ
ସମୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ।
l ଗରି ବ, ଅବହେଳିତ, ତଫସି ଲଭୁକ୍ତ ଜାତି, ତଫସି ଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି
ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ତାହା ସାମାଜିକ
ସଶକ୍ତିକରଣର ଆଧାର ପାଲଟିଛି ।

ଇଜ୍ ଅଫ୍  ଲି ଭିଂ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ପରି ଣତ
ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସାକାର କରି ବା ଦିଗରେ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଏକ ବଳିଷ ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ସମର୍ଥନ
ଯ�ୋଗାଇଛି । ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର
ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ନୂ ତନ
ପକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରି ଛି । ଗ୍ୟାସ ଚୂ ଲାରେ ର�ୋଷେଇ କରି ବା
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ସହଜସାଧ୍ୟ
ଁ
ହ�ୋଇଛି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ
ର�ୋଷେଇ ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବସର ସମୟ ମି ଳିପାରି ଛି ଓ
ସେହି ସମୟକୁ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇ ଁ ଓ ପରି ବାର ସକାଶେ
ବିନିଯ�ୋଗ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ମହିଳାମାନେ ଏବେ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମ ନିଯକ୍ତି
ୁ , କ�ୌଶଳ ତାଲି ମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟ�ୋଜିତ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଶକ୍ତି ଏଜେନର
୍ସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫାତି ବିର�ୋଲଙ୍କ
କହିବା ଅନୁ ସାରେ ‘୨୦୨୦ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ଏଲପି ଜି ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା । ଏହା
କେବଳ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ
ନୁ ହେ; ଁ ଏହାକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ
ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ।’
ଇଜ୍ ଅଫ୍  ଲାଇଫର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ନେତୃ ତ୍ୱ ଏହି ଯ�ୋଜନା ପଛରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବାସ୍ତବତାକୁ
ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି ବା ସକାଶେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ମନର କ୍ଷୋଭକୁ ଜଣେ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେ କହିଥଲେ
ି , ‘ମୁ ଁ
ଯେଉ ଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହ�ୋଇଥିଲି ତାହା ଥିଲା ଗ�ୋଟିଏ ଅଗଣା
ଭଳି । ସେଠାରେ ଝର୍କାଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ନଥିଲା । ସେଥିରେ ଥିଲା
କେବଳ ଗ�ୋଟିଏ ଦ୍ୱାର । ମ�ୋ ମା’ ସେହି ଘରେ କାଠଜାଳି
ର�ୋଷେଇ କରୁଥିଲା । ବେଳେବେଳେ ସେ କାଠରୁ ଏତେ
ଧୂଆ ଁ ବାହାରେ ଯେ ସେ ଆମ ପାଇ ଁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ଲାବେଳେ
ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ । ଏମି ତି ଭାବେ ମୁ ଁ ମ�ୋ
ପି ଲାଦିନେ ଧୂଆ ଁଭି ତରେ ବସି ଖାଉଥିଲି । ତେଣୁ ମୁ ଁଦେଶର
ସେହି ମା’ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁ ଭବ
କରି ପାରୁଛି । ମୁ ଁ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭି ତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି
ଏବଂ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାସି କ୍ତ ଗରି ବ ମା’ମାନଙ୍କୁ ମୁ ଁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ
କରି ବାକୁ ଚାହେ ଁ । ତେଣୁ ମୁ ଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଯେ ଦେଶର
ଆଠ କ�ୋଟି ପରି ବାରଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏଲପି ଜି ସି ଲିଣ୍ଡର
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ ।’ ଏହି ଯ�ୋଜନା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଛି ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ
ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
ସୁସ୍ଥ ପରି ବାର, ସ୍ୱସ୍ଥ ପରି ବେଶ
ବ�ୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ସାରେ, ଯେତେବେଳେ
ଜଣେ ମହିଳା କାଠ ଚୂ ଲି ରେ ର�ୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସେ
ଦିନକୁ ୪୦୦ଟି ସି ଗାରେଟର ଧୂଆ ଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆହରଣ
କରି ଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେ ନୁ ହନ୍ତି ପରି ବାରର ପି ଲାମାନେ
ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁ ରୂପ ମାତ୍ରାର ଧୂଆ ଁ
ଗ୍ରହଣ କରି ଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ପ�ୋଡ଼ିବା, ମୁଣ୍ଡ
ବିନ୍ଧିବା, ଆଜମା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ର�ୋଗ ସେମାନଙ୍କ
ଠାରେ ହ�ୋଇଥାଏ । ଏବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଦେଶର
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ
ସକାରାତ୍ମକ ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ଆଣିଛି ।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ପିଏମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ଛଅବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି

ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁପହଞ୍ଚ
l ଯେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସାର ଲାଭ କଲା, ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତୃ ବର୍ଗ
ଏହାର ପରି ସରକୁ ଆହୁ ରି ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି
ଯ�ୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶର ପାଞ୍ଚ କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏଲପିଜି
ସିଲିଣ୍ଡର ଯ�ୋଗାଇବା । କିନ୍ତୁ ଜନ ମାନସିକତା ତଥା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ୨୦୧୮
ମସିହାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଠ କ�ୋଟିକୁ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
l ୨୦୧୧ ମସିହାର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମେ
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
ଘଟାଗଲା, ଅନ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
l	ସାମାଜିକ- ଆର୍ଥିକ ଜନଗଣନା ଅତିରିକ୍ତ, ସମସ୍ତ ତଫସିଲଭୁ କ୍ତ ଜାତି/ ତଫସିଲଭୁ କ୍ତ
ଜନଜାତି ପରି ବାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା- ଗ୍ରାମୀଣ, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ
ଯ�ୋଜନା, ବନବାସୀ, ଚା ବଗିଚାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜନଜାତିର ଲ�ୋକ, ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ
ବସବାସ କରୁ ଥିବା ଲ�ୋକ, ଅଧିକାଂଶ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲ�ୋକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ
ଅନଗ୍ରସର ଲ�ୋକ ଇତ୍ୟାଦଙ୍କୁ
ି ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
l	ମ�ୋଟ ଆଠ କ�ୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ତଫସିଲଭୁ କ୍ତ ଜାତିତଫସିଲଭୁ କ୍ତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ୩.୦୫ କ�ୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି
ଯାହାଙ୍କ ମାତ୍ରା ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ବ�ୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
l	ସରକାରଙ୍କ ଅଭି ପ୍ରାୟ ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏଲପି ଜି ସି ଲିଣ୍ଡର
ଯ�ୋଗାଣ ନୁ ହେ ଁ । ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏଲପି ଜି ସି ଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ
କରାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି ବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଦୂ ରତ୍ୱର ବାହାନା
କରି ଯେଭଳି ଏହି ହିତଧାରକମାନେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ୍ କରି ନଦିଅନ୍ତି ।
ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର ଉପଯ�ୋଗ କରାଯାଇ ଗ୍ୟାସ ବିତରକଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ଯ�ୋଗାଣ ଚେନ୍ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି
୧୫ କିଲ�ୋମି ଟର ପରି ମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏ ନୂ ତନ ବିତରକ ସୃଷ୍ଟି
ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
l ଇତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ୧୩,୫୦୦ ଏଲପିଜି ବିତରକ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ
୨୫,୦୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭାରତର ଉତ୍ତର
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉପକୃତ କରାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ବିତରକ ଓ

ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା । ସେହିଭଳି ଏବେ ବାର୍ଷିକ ଏଲପିଜି ଆମଦାନି
ପରି ମାଣ ୧୬ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ ଟନରୁ ୨୬ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
l ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏହି ଯ�ୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନେ
୧୪ କିଲ�ୋଗ୍ରାମର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ କେମିତି ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣପ
ି ାରି ବେ।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ସକାଶେ ସରକାର ଏବେ ପାଞ୍ଚ କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଛ�ୋଟ
ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଛନ୍ତି ।
l	ସରକାର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ଯ�ୋଗାଇଦେବା ବେଳେ
ସେମାନଙ୍କୁ ୧୬୦୦ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ସବସିଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ପରି ଶ�ୋଧ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହି ୧୬୦୦ ଟଙ୍କାର
ମ�ୋରାଟ�ୋରି ଅମ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ�ୌଣସି
ସମସ୍ୟାର ସମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନାହି ଁ । ଏ ସଂପର୍କରେ ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍  ଚେଷ୍ଟ ସ�ୋସାଇଟି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ
ରି ସ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ସୂଚାଏ ଯେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ
ଗଠନ ଦିଗରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ପରି ବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସହାୟକ
ହ�ୋଇପାରି ଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପାରମ୍ପରି କ ଇନ୍ଧନ
ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁ ଥିଲା,
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଏବେ ଏଭଳି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ର�ୋଗକୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରି ବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ନିର୍ବାହ କରି ଛି ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁ ହେ,ଁ ଏହି ଯ�ୋଜନା ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ
ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସଫଳ ହ�ୋଇପାରି ଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ 
ଇନଷ୍ଟି ଚୁ ଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଏସ କେ ବଡ଼ୁଆ, ଯି ଏ
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବୁ ଲି ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୀକାର
କରନ୍ତି ଯେ ଏଲପି ଜି ଘର�ୋଇ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ମାତ୍ରାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ
ହ୍ରାସ କରି ପାରି ଛି । ତେଣୁ ଏହା ମହିଳା ଓ ପି ଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ
ଭାବେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି (ଆଇଇଏ)
ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ କ ଫାତି ବିର�ୋଲଙ୍କ ମତ ଅନୁ ସାରେ ଏବେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପାରମ୍ପରି କ

ଜାଳେଣିରୁ ମି ଥେନ୍ , କଳା ଧୂଆ ଁ ଓ ଜ�ୈବ ଅଙ୍ଗାର ଆଦି ନିର୍ଗତ
ହ�ୋଇଥାଏ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତାପନ ବୃ ଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା
ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଛି। ଏବେ ସେହି ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଜାତିସଂଘ
ବିବିଧସୂତ୍ରୀୟ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା
ବିଷୟ ସୂଚାଇଛି । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ�ୋଷଣୀୟ
ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଏସଡିଜି) ହାସଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ
ଭାବେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି ।
କର�ୋନା କାଳ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁମାର୍ଗ
ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ଯାହା
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ
ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ତଥା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର କିଭଳି ଭାବେ କଲ୍ୟାଣ
ସାଧନ କରାଯାଇପାରୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଥାଏ ।
ଯେତେବେଳେ କର�ୋନା ଯ�ୋଗୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍  ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନାର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ
ସରକାର ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏଲପି ଜି ସି ଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ
କରି ଥଲେ
ି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ର�ୋଷେଇକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଥଲ
ି ା।
ସରକାର କର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ମ�ୋଟ ୯୬୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା

24 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଏଲପି ଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମନ୍ତ୍ର

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାକୁ ଏକ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରି ଣତ କରି ବା ସକାଶେ କେବଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇନଥିଲା, ଅପରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଂଗଠିତ
ଏଲପି ଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଲପି ଜି ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃ ଦ୍ଧି ସକାଶେ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଇନ୍ଧନକୁ କିପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ବ ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦେୟତା ସଂପର୍କରେ ଲ�ୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ ତାହା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଜଣାଇବା ଥିଲା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆହରଣ କରି ଥବି ା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭି ଜ୍ଞତାକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇ ଁ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥିଲା । ପାରମ୍ପରି କ ଇନ୍ଧନ ଯଥା ଗ�ୋବର ଘଷି , କ�ୋଇଲା କିମ୍ବା କାଠ ଭଳି ଜାଳେଣି ତୁ ଳନାରେ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଅନୁ ଭୂତି ଥିଲା । ତେଣୁ ୨୦୧୭ ମସି ହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏଲପି ଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଭଳି ଏକ ଅଭି ନବ ପରି କଳ୍ପନା
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ।
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ନିରାପତ୍ତା ଓ ସକ୍ରିୟତା: ନିରାପଦ, ପରି ବେଶ: ଏହା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ,
ତାତ୍କାଳିକତା ଓ ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ
ଜଙ୍ଗଲକ୍ଷୟ ଏବଂ ମରୁକରଣକୁ
ସହାୟତା
ହ୍ରାସ କରେ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ: ଧୂମହୀନ ଭାବେ ଘର
ଭି ତରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର
କରି ବାର ଉପକାରି ତା

ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ: ଶସ୍ତା ଜାଳେଣି
ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଉପାର୍ଜନ ସୁଯ�ୋଗ
ମି ଳିଥାଏ

ସଶକ୍ତିକରଣ: ଜୀବନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃ ଦ୍ଧି ହ�ୋଇଥାଏ ।
ବ୍ୟୟ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମ�ୋଟ ୧୪.୧୭
କ�ୋଟି ସି ଲିଣ୍ଡର ମାଗଣାରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା
ସଫଳତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟ ସୀମା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ
କରି ବାର ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ ବାସ୍ତବତାକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ ପ୍ରବର୍ନ
ତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା
ତ�ୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦେଶର ୭୫୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ନ�ୋଡାଲ
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯକ୍ତ
ୁ କରି ଥଲେ
ି
। ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଭି ଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯ�ୋଗେ
ସେହିସବୁ ଯୁବ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରି ବା ସହିତ
ସେମାନଙ୍କ ମନ�ୋବଳ ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯ�ୋଜନା ରୂପାୟନକୁ
ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ମନ�ୋଭାବ
ହି ଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ, ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ପଞ୍ଚାୟତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଇନ୍ଧନକୁ ସଦାବେଳେ ବ୍ୟବ
ହାର କରିବା
ଏବଂ ଏଥରେ
ି
ଥବ
ି ା ନିରାପତ୍ତା ଆପଦାକୁ
ମାନି ଚଳିବା । ଏହି ପଞ୍
ଚାୟତର ଶୀର୍ଷକ
ଥଲ
ି ା ‘କିଛି ଶଖ
ି , କିଛି ଶଖ
ି ାଅ’ । ପ୍ରଥମ
ପଞ୍ଚାୟତ ଗଜ
ୁ ରାଟରେ ଆୟ�ୋଜିତ
ହେବା ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେ
ଶରେ ଏଭଳି
୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ
ର ଆୟ�ୋଜନ
କରାଯାଇ ସାରିଛି ।

ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସାରା
ବିଶ୍ୱରେ ସୁପରି ଚିତ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ସଫଳତାକୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ
ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ
ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏତିକିରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
କରି ନାହି ଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲପି ଜି ବଣ୍ଟନକୁ ଦେଶରେ ୯୯.୬
ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଦେଶର
ଆଉ ଏକ କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ ଦେବାଲାଗି
ପ୍ରାବଧାନ କରି ଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଅବଶିଷ୍ଟ ୦.୦୪ ପ୍ରତିଶତ ଲ�ୋକଙ୍କ
ନିକଟରେ ଏହି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରି ବ । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ
କରୁଥିବା ଏହି ଲ�ୋକଙ୍କର କ�ୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ନାହି ଁ । ସେମାନଙ୍କୁ
ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଲପି ଜି ସି ଲିଣ୍ଡର ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଉଛି । ସେଥିପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ
ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରି ବା
ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯ�ୋଦ୍ଧାର ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ଛି
ବ�ୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ।
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ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଧାନ

ସାକ୍ଷାତକାର

ପୂର୍ବରୁ ଏକ କର୍ପୋରେଟ୍ପରି ଚୟ
ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା
ଯ�ୋଜନାକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରି ଣତ
କରି ବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି ।
ମୁ ଁକେବଳ କହିବି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ କର୍ପୋରେଟ ଜଗତ ସହିତ ନିଜକୁ ପରି ଚିତ
କରାଇ ପାରି ଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଏହାକୁ ଏକ ନୂ ତନ ପରି ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ
ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ସାଧନରେ ପରି ଣତ କରି ଛି । ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ରୀକରଣ
ନୀତିରେ ମହିଳାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛନ୍ତି । ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ର�ୋଷେଇଘରେ ଏବେ ହେଉଥ ିବା ରନ୍ଧାକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୂମହୀନ
କରାଯାଇପାରି ଛି । ମେରା ଦେଶ.. ମେରା ଦେଶ ବଦଲରହାହେ... ଏହି ୨.୪୬ ମି ନିଟର ସଙ୍ଗୀତଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଳିର ଦୁ ଇବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରି ଲିଜ୍ ହ�ୋଇଥ ିଲା ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଏକ
ଁ
ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତରେ
ପରି ଣତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ସଫଳତା କାରଣରୁ ହି ଁ ଏହି ସଙ୍ଗୀତଟି ଏତେ ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ
କରି ପାରି ଥ ିଲା । ମେ ୧ ତାରି ଖ ଦିନ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଛଅ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମି ରେ ନିଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଉପଦେଷ୍ଟା ସଂପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରେ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଛନ୍ତି ।
ମୁ କେବଳ
ଁ
କହିବି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ କର୍ପୋରେଟ ଜଗତ ସହିତ
ନିଜକୁ ପରି ଚିତ କରାଇ ପାରି ଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଏହାକୁ ଏକ ନୂ ତନ ପରି ଚୟ ପ୍ରଦାନ
କରି ଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ
ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ସାଧନରେ ପରି ଣତ
କରି ଛି। ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ରୀକରଣ
ନୀତିରେ ମହିଳାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛନ୍ତି ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ
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ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏ ସଂପର୍କରେ
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗୁଆ ସର୍ଭେ କରି ଯେଉ ଁ ଲ�ୋକମାନେ
କିର�ୋସି ନ୍ତେଲ, ଗ�ୋବର ଘଷି କିମ୍ବା କାଠ ଜାଳେଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଜରୁରି ବ�ୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଥିଁ ଲେ କି?
ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବା ପଛରେ ଥିବା ପରି କଳ୍ପନାଟି କ’ଣ?
ମୁ ଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ହି ଁ ଦେବାକୁ
ଚାହିବିଁ । ୨୦୧୭ ମସି ହାରେ ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର ଛତରି ୟା
ଗାରଁ ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀ କହିଥଲେ
ି , ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ
ଯ�ୋଗାଣ ଆସି ଆମ ଘର ଦୁ ଆରମୁହରେ
ଁ ପହଞ୍ଚିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ
ଏକଥା କେବେ ଚିନ୍ତା ସୁଦ୍ଧା କରି ପାରୁନଥିଲୁ ।’ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମ�ୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଚାରନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ
କାହିକିଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି
ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକଳ୍ପ ର�ୋଷେଇ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ
କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମ�ୋ ମତରେ ଏଲପି ଜରେ
ି
ର�ୋଷେଇ କରି ବା
ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସହଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକ�ୌଣସି ବିକଳ୍ପ ତୁ ଳନାରେ ଏହାର
ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ସହଜ । ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏଲପି ଜି
ପୂରଣ କରି ପାରି ଛି । ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରି ବା ଦିନଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲପି ଜି କେବଳ ସମାଜର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ସକାଶେ
ହି ଁ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରି ଥଲ
ି ା ଯେତେବେଳେ କି ଦେଶର ସକଳ ପ୍ରକାର
ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି । ଆମେ
ଦେଶର ୮ କ�ୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥଲ
ି ୁ ତାହା ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ କରି ପାରି ଛୁ ।
ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ୬୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ପରି ବାର
ଅଥବା ୧୩ କ�ୋଟି ପରି ବାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଲପି ଜି ସଂଯ�ୋଗ ଥିଲା ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରି କଳ୍ପନା ଯ�ୋଗୁ ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ
ଏଲପି ଜଯ
ି କ୍ତ
ୁ ପରି ବାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି ହ�ୋଇ ୨୯ କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି
ଏବଂ ଦେଶର ୯୯.୬ ପ୍ରତିଶତ ପରି ବାରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ
କରାଯାଇଛି ।ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ୨.୦ରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଦେଶର
ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ

କରି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶ ସମୁଖରେ ଏହାର
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବୁ ।
ଅନେକ ଯ�ୋଜନା ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର
ରୂପାୟନ ହେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦୟାକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରି ବେକି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏଲପିଜି ସଂଯ�ୋଗ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସରକାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚାଲେଞ୍ଜ
ସଂପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ କି?
ମ�ୋ ମତରେ ‘ପହଲ’ ଯ�ୋଜନା ଏଲପି ଜି ସଂଯ�ୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହରେ
ଁ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛି
। ଏହା ପରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଜରି ଆରେ ସମସ୍ତ
ହିତଧାରକମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକଜୁଟ କରାଯାଇପାରି ଥଲ
ି ା।
ଏପରି କି ‘ଗି ଭ୍ ଇଟ୍  ଅପ୍’ ଅଭି ଯାନରେ ଦେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗ ଯେଉଭଳି
ଁ
ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହର ସହ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ମାଗଣାରେ ଏଲପି ଜି ସି ଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ଥଲେ
ି ତାହା ଦ୍ୱାରା
ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁ ପ୍ରାଣୀତ ହ�ୋଇଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଦେଶର ଶେଷତମ ଗରି ବ ପରି ବାରଙ୍କ ନିକଟରେ
ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଭାରତ ଭଳି ଏକ
ବିବିଧତାରେ ଭରା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ବେଶ୍
କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଥିଁ ରେ ଗ୍ୟାସ ଯ�ୋଗାଣ,
ବଟଲି ଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କର ସଂପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସି ଲିଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦନ ତଥା
ଯ�ୋଗାଣକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଆଦି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା
ଦିଗରେ ଏକା ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଥଲ
ି ୁ।
ଯେହେତୁ ବିତରକମାନେ ବେଶ୍ଦୂ ରରେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ
ରି ଫ୍ ୟୁଏଲି ଂ ସମସ୍ୟାର ସମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥଲ
ି ା । ସରକାର
ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ଭାବେ ଦୂ ର କରି ପାରି ଥଲେ
ି ?
ଆପଣ ବିତରକମାନଙ୍କ ତାଲି କା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ।
ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ନୂ ଆ ବିତରକ
ଯ�ୋଡ଼ା ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯ�ୋଜନା ଯ�ୋଗୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଥିବା ଏଲପି ଜି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିତରକମାନେ ଏବେ
ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି । ଜନ କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା
ଦିଦିମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯ�ୋଗୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରି ଆରେ ଅଧିକ
ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରି ବ ।
ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇ ଁ ବେଳେବେଳେ ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ
କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାକି ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ
ବ�ୋଝ ସଦୃଶ ନୁହେକିଁ ? ଏ ଦିଗରେ କିପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିପାଇ କ’ଣ
ଁ
ସବୁ ଯ�ୋଜନା ରହିଛ?ି
ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦେଶର
ପ୍ରତି ପରି ବାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଲପି ଜି ସଂଯ�ୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବା ।
ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରି ଫିଲି ଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମୁଖୀନ
ହେଲେ ଆମେ ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ସି ଲିଣ୍ଡର ନିମନ୍ତେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ
କଲୁ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲ�ୋକ ସେହି ୧୪ କେଜିଆ ସି ଲିଣ୍ଡରକୁ ହି ଁ ଅଧିକ
ପସନ୍ଦ କଲେ । ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
୧,୬୦୦ ଟଙ୍କାର ଏକ ଋଣ ଯ�ୋଗାଣ ଯ�ୋଜନା ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ସି ଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ମିଳିବାକୁ
ଥିବା ସବସି ଡ଼ି ଅର୍ଥରୁ କାଟି ପରି ଶ�ୋଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇଥିଲା । ଗରି ବ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଏହା କ�ୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବ�ୋଝ ନପକାଏ ଓ

ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା
ଦିଗରେ ଏହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିଛି
ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ କେତେ
ଫଳବତୀ ହ�ୋଇପାରିଛ?ି
ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହି ଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲ�ୋକପାତ କରି ପାରି ବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଚେଷ୍ଟ ସ�ୋସାଇଟି,
ଆଇଆଇଏମ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବିଶ୍ୱ ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ୍କାଉନସିଲ୍
ଏବଂ ଭାରତ ଓ କେତେକ ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେତେକ
ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ରି ପ�ୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ
ସୂଚୀତ କରେଯେ ଯେତେବେଳେ ର�ୋଷେଇ ଧୂମହୀନ
ହ�ୋଇପାରି ଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଜନିତ ର�ୋଗବ୍ୟାଧ ି
କମିଛି । ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବାଧ ଗଛକଟା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ
ପାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହ�ୋଇଛି
ଯେ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରି ବାର ଏଥିରୁ
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଉପଲବ୍ଧ ହୁ ଏ ସେଥିପାଇ ଁସରକାର
ଏହି ଲ�ୋନ୍ ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ସି ଧାସଳଖ ଭାବେ ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା
ଯ�ୋଜନା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛ?ି
ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଥବି େ
ଯେତେବେଳେ ଦେଶ
ଲକ୍ଡ
 ାଉନ୍  ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା
ସେତେବେଳେ ସ୍ପାନିଶ୍ ଫ୍ ଲୁ କାଳରେ ଲ�ୋକମାନେ କିପ୍ରକାର ପରି ସ୍ଥିତି
ଉତ୍ପନ୍ନ ହ�ୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଥଲେ
ି । ଏହି ଆଧାରରେ
ଲକ୍ ଡାଉନ୍  ଘ�ୋଷଣା ହେବାର ମାତ୍ର ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ ପରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ୧.୭୫
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘ�ୋଷଣା କରି ଥଲେ
ି । ପ୍ରଥମରୁ ହି ଁ
ଆମର ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ କ�ୌଣସି ଗ�ୋଟିଏ ହେଲେ ଗରି ବ
ପରି ବାର ଯେଭଳି ଭ�ୋକ ଉପାସରେ ନରହେ । ସେତେବେଳେ
ସରକାରୀ ତହବିଲ ଉପରେ ୯୬,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ�ୋଝ
ପଡ଼ିଥଲ
ି ା କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏକଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଥଲେ
ି ଯେ ୧୪ କ�ୋଟି
ସି ଲିଣ୍ଡର ଯେପରି ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ବ ।
ଘାନା ଭଳି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ଅଭୂତପୂର୍ବ
ସଫଳତା ପରେ ଭାରତ ଠାରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହାୟତା
ମାଗି ଛନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ କ’ଣ?
ଭାରତ ସଦ୍ୟ ଲାଭ କରି ଥବ
ି ା ଅଭି ଜ୍ଞତାର ଏହା ହେଉଛି
ପ୍ରତିଫଳନ । ବିଶ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଥରେ ଭାରତ ନୂ ତନ
ଶକ୍ତିର ସହିତ ଗ�ୋଟିଏ ଦୃ ଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ
ନୂ ତନ ଅଭି ଜ୍ଞତା ସହ ସଫଳତା ଲାଭ କଲା। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉ ଁଭଳି ଭାବେ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ପାରି ଲୁ ଏବଂ ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ
ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରି ତ କରି ପାରି ଲୁ ତାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ। ଏଭଳି
ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଦୃ ଷ୍ଟି ପାତ କରି ବାକୁ ବାଧ୍ୟକଲା।
ଆପଣ ଶକ୍ତି, ପରି ବେଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂପର୍କୀତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
ସମସାମୟି କ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଦୃ ଷ୍ଟି ପାତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରି ବେ ଯେ ସବୁ ଠାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା
କରାଯାଉଛି ।
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ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ପୂର୍ବ ଭାରତର
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ଭାରତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ସେତେବେଳେ ଥଲ
ି ା, ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶା ହେଉ କି
ବିହାର ବା ବଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ଭାଗ ଭାରତର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଥଲ
ି ା । ଏସବୁ ଭାରତର
ପ୍ରଗତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥଲ
ି ା । ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ
ପୁସ୍ତକ ‘ଓଡିଶା ଇତିହାସ’ର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁ ବାଦର ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ନିଜର
ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଯେଉ ଁ ବାର୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଇତିହାସରୁ ମି ଳିଥବ
ି ା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯୁବପି ଢୀର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର
କରି ଭାରତକୁ ଏକ ନୂ ତନ ଶିଖରରେ ପହଂଚାଇବା ପାଇ ଁ ସଂକଳ୍ପ ସଦୃ ଶ ।

ଦି ଭାରତରେ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ହେବନାହି, ଁ
ତେବେ ବ�ୋଧହୁ ଏ ଆମେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟର
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯ�ୋଗ କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବୁ ନାହି।ଁ
ଆପଣ ଏବେ ପଶ୍ଚି ମ ଭାଗରେ ପ୍ରଗତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଓଡିଶା ହେଉ କି ବିହାର, ବଙ୍ଗ ବା ଆସାମ ପୂର୍ବଭାଗରେ
ଅନେକ ପ୍ରାକୃତକ
ି ସମ୍ପଦ, ସୃଜନଶୀଳ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଓ ଉନ୍ନତ ମାନବ
ସମ୍ବଳ ରହିଛି । ପ୍ରଚୁ ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥ ିବା ଏହି ଅଂଚଳ ଯଦି
ବିକଶିତ ହୁ ଏ, ତେବେ ଭାରତ ଆଉ ପଛୁଆ ହ�ୋଇ ରହିବ
ନାହି ଁ ।” ଏହି କାରଣ ଯ�ୋଗୁ ଁ ସରକାର ଗତ ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ଉପରେ ସର୍ବାଧ ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି,
ଯାହାଫଳରେ ଦେଶରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ହିନ୍ଦୀ
ଅନୁ ବାଦର ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ
ପୁଣଥ
ି ରେ ଦ�ୋହରାଇଛନ୍ତି ।
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ଉତ୍କଳର ଗ�ୌରବମୟ ପରମ୍ପରା
ଡିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଭୂମି , କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ଜନନାୟକ ଓ ମହାନ୍
ଓବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କର
ଜନ୍ମଭୂମି । ମହାଭାରତର ପ�ୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ

ରହିଛି । ଶିଳାସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ମହାନ ରାଜା ଖାରବେଳଙ୍କ ନାମ ଖ�ୋଦିତ
ହ�ୋଇଛି । ଓଡିଶାବାସୀ କେତେ ସ୍ୱାଭି ମାନୀ, ଦେଶଭକ୍ତ ଓ ସାହସୀ ଥଲେ
ି , କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ
କରେ । କଳିଙ୍ଗର ସନ୍ତାନମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ଅଶ�ୋକଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ପରି ବର୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ
ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଥଲେ
ି
। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଶ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ
କରି ଥଲ
ି ା, ଯି ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ବାସ୍ତବ ନୀତିବାଦୀକୁ ପରି ବର୍ତିତ ହେବା ସହ ବ�ୌଦ୍ଧଧର୍ମର ବାଣୀ ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାରରେ
ବ୍ରତୀ ହ�ୋଇଥଲେ
ି । ୧୮୦୪ ମସି ହାରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ (ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର)ଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସହ ଏହି ମାଟିରୁ
ହି ଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ଶଙ୍ଖନାଦ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା ଏବଂ ପରେ ପରେ ୧୮୧୭ ମସି ହାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ (ଜଗବନ୍ଧୁ
ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର), ଚକରା ବିଶ�ୋଇ ଓ ରି ଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥଲେ
ି ।

ଡକ୍ଟର ମହତାବ - ଆଧୁନକ
ି ଓଡିଶାର ନିର୍ମାତା
ନିଜ ମାତୃ ଭୂମି କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥ ିବା ଯେଉ ଁ
ଅଳ୍ପ କିଛି ଲ�ୋକଙ୍କ ନା ଁ ମନକୁ ଆସେ ସେମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ
ଅନ୍ୟତମ । ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପାଇ ଁ କର୍ତବ୍ୟର
ଆହ ୍ୱାନ ଆସି ଲା, ସେତେବେଳେ ଯୁବ ହରେକୃଷ୍ଣ
କଲେଜ ପଢା ଛାଡି ବ୍ରିଟିଶ ବିର�ୋଧ ି ଶକ୍ତି ସହ
ସାମି ଲ୍ ହ�ୋଇଥଲେ । ୧୯୪୬ ମସି ହା ଏପ୍ରିଲ ୨୩
ତାରି ଖରେ ସେ ଓଡିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହ�ୋଇଥ ିଲେ
ଏବଂ ୨୫ଟି ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରି ବୃ ହତର ଓଡିଶା
ଗଠନ କରି ଥ ିଲେ । ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟ୍ଟେଲ
ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଥ ିଲେ । ପରେ ସେ
ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ।
ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା
ଥ ିଲେ ମଧ୍ୟ ତା’ ଠାରୁ ଅଧ ିକ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଥ ିଲା ତାଙ୍କ ଚରି ତ୍ର ।
ସେ ଯେ କେବଳ ନବ ଉତ୍କଳର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ନଥ ିଲେ
ବରଂ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ିଥ ିଲେ ଏବଂ ଏଥ ିପାଇ ଁ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ ିଲେ । ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଏବଂ
ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ନିର୍ମାଣ ସହ ସେ ଆଧୁନିକ

ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି
ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ପାଇ ଁଭି ତ୍ତି ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଓଡିଶାରେ
ହଜାର ହଜାର କିଲ�ୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ଉପକୂଳ
ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଯାହା ବନ୍ଦରଗୁଡକ
ି ୁ ସଂଯ�ୋଗ
କରି ବ । ଗତ ୬-୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ କିଲ�ୋମିଟର
ନୂ ତନ ରେଳଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇଛି । ସାଗରମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପରେ
ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଭି ତ୍ତି ଭୂମି
ପରେ ପରବର୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ! ଶିଳ୍ପ ଓ
କମ୍ପାନୀଗୁଡକ
ି ୁ ଏହି ଦିଗରେ ଉତ୍ସାହତ
ି କରି ବା ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ
ନିଆଯାଉଛି । ତ�ୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇ ଁ ଓଡିଶାରେ ରହିଥ ିବା ବିପଳ
ୁ
ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବିନଯ�ୋ
ି ଗ
କରାଯାଉଛି । ସେହିଭଳି, ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ

ଓଡିଶାର ଭି ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ କଟକ
ପରି ବର୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନୂ ତନ ରାଜଧାନୀରେ ପରି ଣତ
କରି ବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ନିର୍ବାହ କରି ଥ ିଲେ। ଉତ୍କଳର
ଇତିହାସକୁ ଜାତୀୟ ମଂଚରେ ପହଂଚାଇବା ପାଇ ଁ
ମହାତାବ ଜୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ।
ଓଡିଶାରେ ନିର୍ମିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଅଭି ଲେଖାଗାର ବା
ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ୱିକ ବିଭାଗଗୁଡିକ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ
ଓ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ଯ�ୋଗୁ ଁ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଥ ିଲା । ଧାମରା
ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ନବୀକରଣ ହେଉ ବା ଏନର୍ଜୀ
ଗଙ୍ଗା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସଠିକ ବିନିଯ�ୋଗ ବା
ରାଜ୍ୟକୁ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀରେ ପରି ଣତ କରି ବା,
ଓଡିଶା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବିକାଶର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।
ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଓଡିଶାର ଇତିହାସ ରଚନା କରି ରାଜ୍ୟର
ବିଶାଳ ଇତିହାସକୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଖକୁ ଆଣିଥଲେ
ି , ଏପ୍ରିଲ ୯
ତାରି ଖରେ ଯାହାର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହ�ୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥଲ
ି ା ଯେ ଭାରତର
ଇତିହାସ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଇତିହାସ ନୁ ହେ।ଁ

ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର
ଅପାର ସୁଯ�ୋଗ ରହିଛି। ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିସବୁ
ସମ୍ବଳକୁ ଓଡିଶାର ପ୍ରଗତି ଆଧାରରେ ପରି ଣତ କରି ବା ପାଇ ଁ
ଏହା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶର ପ୍ରୟାସ, ଯାହାଫଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ
ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନରେ ଉନ୍ନତିି ଆସିବ।
ଓଡିଶାର ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏହି ବିକାଶର ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ସୁନଶ୍
ି ଚିତ
କରାଇବା ପାଇ ଁଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଇଆଇଏସଇଆର
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟି ଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ସ୍କିଲ ଭଳି ପ୍ରତିଷଠା୍ ନର
ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁ ଆରୀ ମାସରେ
ଓଡିଶାରେ ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁରର ଭି ତପ୍ର
ି ସ୍ତର ସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ
ନିର୍ମାଣ କରି ବ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରି ବ ।
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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରି ପ�ୋର୍ଟ

ଅପରେସନ୍ ଶକ୍ତି

ପ�ୋଖରାନ ଟୁ ଭାରତକୁ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ
ପରମାଣୁ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ୍ କରି ଛି
ବେଳେବେଳେ କ�ୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସି ଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥାଏ,
୨୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୧୯୯୮ ମସି ହା ମେ ୧୧ ତାରି ଖରେ ହ�ୋଇଥିବା ପ�ୋଖରାନ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଏହି ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା
ରହିଛି । ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ୧୯୭୪ ମସି ହା ମେ ୧୯ ତାରି ଖରେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଥଲ
ି ା କିନ୍ତୁ ୧୯୯୮ ମେ ପରୀକ୍ଷଣ
ସେତେବେଳେ ହ�ୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଅନେକ ଦେଶର ତୀକ୍ଷଣ ନଜରରେ ରହିଥଲ
ି ା । ତଥାପି , ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର
ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇ ଁ ଭାରତ ୫ଟି ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଥଲ
ି ା । ମାତ୍ର ତିନିମାସ ପୂର୍ବେ କ୍ଷମତାକୁ
ଆସି ଥବ
ି ା ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଜନ�ୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଥଲ
ି ା।

ଆ

ତ୍ମରକ୍ଷା, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ
ସାଲି ସ ନକରି କିଭଳି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷଠା୍ ଏବଂ
ଶାନ୍ତିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ କରି ହେବ ତାହା ଭାରତର
ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଆସି ଛି । ୧୯୭୪ ମେ ୧୮ ତାରି ଖରେ
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ବଛା ବଛା ପରମାଣୁ
ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ ସାମି ଲ ହେଲା ସେତେବେଳେ
ପ�ୋଖରାନ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଶ ପାଇ ଁ ଗ�ୌରବମୟ
ଗାଥା ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସାକ୍ଷୀ ଥ ିଲା, ଯାହାକି ୧୯୯୮ ମେ
୧୧ ତାରି ଖରେ ଦ�ୋହରା ଯାଇଥ ିଲା । ବାସ୍ତବରେ ଭାରତକୁ
ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବା
ପାଇ ଏହା
ଁ
ଥ ିଲା ଅୟମାରମ୍ଭ, ଯାହାର ବ୍ ପ୍ରିଂଟ
ଅଟଳ ବିହାରୀ
ଲୁ
ବାଜପେୟୀଙ୍କ ୧୩ ଦିନିଆ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରାଯାଇଥ ିଲା । ସରକାର ଅଧ ିକ ଦିନ ତିଷ ୍ଠି ରହିପାରି ଲା
ନାହି, ଁ ତେଣୁ ଏହି ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇପାରି ଲା ନାହି।ଁ
୧୯୯୮ ମସି ହା ମେ ୧୧ ତାରି ଖର ଏକ ଧୁ ଧୁ ଖରାବେଳେ
୭ ରେସକ�ୋର୍ସ ର�ୋଡରେ ଥ ିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ
ବାସଭବନର ଲନ୍ ରେ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୪୫ ମି ନିଟ ସମୟରେ
ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ବିଧ ିର

30 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଏହା ଏକ ଭି ନ୍ନ ଭାରତ । ଏହା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ସହ
ସହଯ�ୋଗ ଏବଂ ସମାନତାର ଭାବନା ସହ ଆଗକୁ
ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହେ ଁ। ଏହା କ�ୌଣସି ଧମକ ଓ ବିପଦକୁ
ଡରି ବ ନାହି ଁ। ଆମ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର କ�ୌଣସି ଦେଶ
ବିର�ୋଧରେ ପ୍ରୟ�ୋଗ ପାଇ ଁ ନୁ ହେ ଁବରଂ ଦେଶର ଶାନ୍ତି
ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖ ିବା ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ସଂସଦରେ
ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି

ବିପରୀତ ଭାବେ କେଉ ଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ
ଡକାଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ଅବଗତ ନଥ ିଲେ ।
ହଠାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କ୍ୟାମେରା
ସମୁଖରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥ ିଲେ: “ଆଜି ଅପରାହ୍ନ
୩ଟା ୪୫ ମି ନିଟରେ ପ�ୋଖରାନ ଘାଟିରେ ଭାରତ ୩ଟି
ଭୂତଳ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଛି । ଆଜି ଗ�ୋଟିଏ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ,
ଗ�ୋଟିଏ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଗ�ୋଟିଏ
ଥର୍ମୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଉପକରଣର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି” ।

ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ନିରୀକ୍ଷଣ ସତ୍ୱେ
ଭାରତ ସଫଳତା ହାସଲ କଲା

n

୧୯୭୪ ମସି ହା ମେ ୧୮ ତାରି ଖରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ
ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଥ ିଲା ଏବଂ ସେହିଦିନ ଥ ିଲା ବୁଦ୍ଧ
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ତେଣୁ ଏହି ଅଭି ଯାନର ନାମ ‘ସ୍ମାଇଲି ଂ ବୁଦ୍ଧ’
ରଖାଯାଇଥ ିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ
୧୯୯୮ ମେ ମାସରେ କରାଯାଇଥ ିବା ଅଭି ଯାନର ନାମ
‘ଅପରେସନ୍ ଶକ୍ତି’ ରଖ ିଥ ିଲେ ।
ପୂର୍ବରୁ ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ୟମ
କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଶେଷ ମୁହୁର୍ତରେ ଆମେରି କାର ଚାପ ଯ�ୋଗୁ ଁ
ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଦଆ
ି ଯାଇଥିଲା । ପ�ୋଖରାନ ପରୀକ୍ଷଣ ଘାଟି
ଉପରେ ତୀକ୍ଷଣ ନଜର ପୂର୍ବକ ଆମେରି କା ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକ
ଚାପ ପ୍ରୟ�ୋଗକୁ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ସକାଶେ
୪ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ମୁତୟନ କରି ଥ ିଲା ।
n ଆମେରି କାର ସାମରି କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହର ବାସ୍ତବ ଗତିବଧ
ି ି
ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହିତ ସେସବୁ ଯେଭଳି କ�ୌଣସି ସୂଚନା
ପାଇ ନପାରନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ମାନେ ପ୍ରୟାସ
ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ । ପରି ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ମାନେ
ଆମେରି କାର ସାମରି କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହଗୁଡକ
ି ଗ�ୋଟିଏ
ଦିନରେ ପ�ୋଖରାନ ଉପର ଦେଇ କେତେଥର ଅତିକ୍ରମ ଓ
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ନ
ତ୍ତ କରୁଛି ତାହାର ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ
ହ�ୋଇଥିଲେ ।
n ଆମେରି କାର ସାମରି କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ୨୪ ଘଂଟାରେ
ଦୁ ଇରୁ ତିନଥ
ି ର ପ�ୋଖରାନ ପରୀକ୍ଷଣ ଘାଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ
କରୁଥିଲା । ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ମାନେ ସେହିସବୁ ସମୟ
ମଧ୍ୟରେ କ�ୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ।
n ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମିଲ ଥିବା ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ମାନେ ଏତେ ସଚେତନ ଓ

n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ ସାମି ଲ କରାଇଥଲ
ି ା।
ଏକ ନବଭାରତ ଭାବେ ଉଭା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏବେ
ଦେଶ ସେହି ସମାନ ପଥରେ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ
କରି ଦେଇଛି। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ
ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନର ପ୍ରାୟ
୪୫ ଘଂଟା ପରେ ଆଉ ଦୁ ଇ ଟି ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ
କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ସେହି ଦି ନ ଠାରୁ ମେ ୧୧ ତାରି ଖ କୁ
ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦି ବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି
ମାସରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥ ବ
ି ା କାରଣରୁ

n

n

n

n

ସତର୍କ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେବାବେଳେ ସାଙ୍କେତିକ
ଶଦ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛଦ୍ମନାମରେ
ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେନା
ପ�ୋଷାକରେ ପରି କ୍ଷଣସ୍ଥଳୀ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେନା
ଯବାନମାନେ ନିଜର କର୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଭଳି
ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନମ
୍ସି ାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା ।
ଗ�ୋପନୀୟତା ଏଭଳି ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି
କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଆର୍. ଚିଦାମ୍ବରମ ଜଣେ ମେଜର ଜେନେରାଲଙ୍କ
ପ�ୋଷାକ, ଡିଆଡିଓର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁ ଲ କାଲାମ ମେଜର
ଜେନେରାଲ ପୃଥ ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ପ�ୋଷାକରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ପରମାଣୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ଅନୀଲ କାକ�ୋଦକର ଏବଂ କେ. ସାନ୍ଥାରାମ ମଧ୍ୟ ସେନା
ପ�ୋଷାକରେ ପରୀକ୍ଷାସ୍ଥଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ମେ ୧୦ ତାରି ଖ ରାତିରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ମ
ତି ରୂପ ଦେବା ପରେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ
ଅପରେସନ୍ ଶକ୍ତି ରୂପେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଭ�ୋର ୩ଟା ସମୟରେ
ସେନାବାହିନୀର ୪ଟି ଟ୍ରକରେ ପରମାଣୁ ଉପକରଣଗୁଡକ
ି ୁ ପରୀକ୍ଷଣସ୍ଥଳୀକୁ
ନିଆଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ବିମାନରେ ଏହି
ଉପକରଣଗୁଡକ
ି ୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆଣି ଜୟସଲମର ଘାଟିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ସମଗ୍ର ଅଭିଯାନ କାଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଭଳି ଭାବରେ କଥା ହେଉଥିଲା
ଯେପରି – ସାମଗ୍ରୀ ପହଂଚି ସାରି ଛି କି? ପରମାଣୁ ଉପକରଣ ସ୍କାର୍ଡଗୁଡକ
ି
ମଧ୍ୟରୁ ଗ�ୋଟିକର ନାମ ତାଜମହଲ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟଗୁଡକ
ି ର
ସାଙ୍କେତିକ ନାମ ହ ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ଓ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମରୁଭୂମିରେ ଗଭୀର କୂପସବୁ ଖନନ
କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କୂପଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଉପକରଣସବୁ
ରଖାଯାଇଥିଲା । ମ�ୋଟା ତାର ସବୁ ଲୁ ଚାଇବା ପାଇ ଁ ଏହିସବୁ କୂପଗୁଡକ
ି
ଉପରେ ବାଲି ର ସ୍ତୁପ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଯେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଛତୁ ଆକାରର
ବହଳ ଧୂଆ ଁ ଆକଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀରେ ଏକ
ବିଶାଳ ଗର୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିଲା । ୨୦ଜଣ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ଙ୍କର ଏକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ ।
ପ�ୋଖରାନ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ଅପ୍ରସାର ଚୁ କ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର
କରି ନଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପରି ଗଣିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ପରମାଣୁ
ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ଅନେକ ଦେଶ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମାଲ�ୋଚନା
କରି ଥ ିଲେ । ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଶ
ଏଭଳି ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସାରି ଥ ିଲା ଯାହା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ହୃ ଦୟକୁ
ଗର୍ବରେ ଭରି ଦେଇ ପାରି ଥ ିଲା ।

୧୯୯୮ ମସି ହା ମେ ମାସ ଦେଶ ପାଇ ଁ ଗୁରୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ହେ ଁ
ବରଂ ଯେଉଭଳି
ଁ
ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥଲ
ି ା
ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭାରତ ହେଉଛି ଦୃ ଢ
ନେତୃ ତ୍ୱ ଓ ମହାନ ବ�ୈ ଜ୍ ଞାନି କଙ୍କ ଭୂ ମି ବ�ୋଲି ସମଗ୍ର
ବି ଶ୍ୱ ଜାଣିବ ାକୁ ପାଇଥଲ
ି ା। ସେହିଦିନ ଅଟଳ ବି ହ ାରୀ
ବାଜପେୟୀ ଜୀ ଆମକୁ ‘ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କି ଷ ାନ, ଜୟ
ବି ଜ୍ ଞାନ’ର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥ ଲେ
ି
। ଏକ ଆଧୁନି କ ଭାରତ,
ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ ଓ ଏକ ଆତ୍ମନି ର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ
ପାଇ ଁ ଦେଶର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ନି ମ ନ୍ତେ ଅଟଳ ଜୀ
ଜୟ ବି ଜ୍ ଞାନର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥ ଲେ
ି
। ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହ
ନିଜ ଶକ୍ତିକୂ ଯ�ୋଡନ୍ତୁ।
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Social କ
Security
ସାମାଜି
ସୁରକ୍ଷା Scheme
ଯ�ୋଜନା

ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷାକୁ
ସୁନଶ୍
ି ଚି ତତା
ସମସ୍ତେ, ବିଶେଷକରି ଯେଉମାନେ
ଁ
ଅସହାୟ ବର୍ଗର, ସେମାନେ
ବୃ ଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଏବଂ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଆସୁଥ ିବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରି ସ୍ଥିତି
ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ । ସେମାନଙ୍କ ଭି ତରେ ସବୁ ବେଳେ ଆର୍ଥିକ
ଅସୁରକ୍ଷାର ମନ�ୋଭାବ ରହିଥାଏ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ
ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯ�ୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା
ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ଅଟଳ ପେନସନ ଯ�ୋଜନା ଭଳି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା
ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯ�ୋଜନାର ମୂଳରେ ଦୁ ଇଟି
ବିଷୟ ଗୁରୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ,
ସର୍ବନିମ ୍ନ ପ୍ରିମି ୟମରେ ସମସ୍ତେ ବୀମାଭୁକ୍ତ
ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦରି ଦ୍ରରୁ
ଦରି ଦ୍ରତମ ଶ୍ରେଣୀର ଲ�ୋକ ଏହାର ସୁଫଳ
ପାଇପାରି ବ। ଆମ ସରକାର ଗରି ବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଗରି ବଙ୍କୁ ମହତ୍ୱ ଦେଇଥାଆନ୍ତି
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ନିରନ୍ତର
ଉଦ୍ୟମ କରୁ ଛନ୍ତି ।
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
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ହି

ମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଳାସପୁର ନିବାସୀ କାନ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ
ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆର୍ଥିକ ଦୂ ରାବସ୍ଥାର ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯ�ୋଜନା ଅଧ ିନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିବା ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ ନଥ ିଲେ । କିଛି ଦିନ
ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୀମା ପଲି ସି କରି ଥ ିଲେ
ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ବା ଉଚିତ୍ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ
ବୀମା ପଲି ସି କରି ଥ ିବା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁନଶ୍
ି ଚିତ କଲେ ଏବଂ
କେତେକ ଔପଚାରି କତା ପୂରଣ ପରେ ସେ ବୀମା ରାଶି ଉଠାଇ
ପାରି ବେ ବ�ୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ । ଔପଚାରି କତାଗୁଡକ
ି ପୂରଣ ହେବା
ମାତ୍ରେ କାନ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ଆକାଉଂଟରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ହ�ୋଇଗଲା।
ଏହିପରି ଭାବେ କାନ୍ତା ଦେବୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯ�ୋଜନା
ଯ�ୋଗୁ ଁ ଅସୁବଧ
ି ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି
ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ବହୁ ତ ଭଲ ଏବଂ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି
ବୀମା ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା
ବୀମା ଯ�ୋଜନା
ଜଣେ ବାର୍ଷିକ

୧୨ ଟଙ୍କା

ପ୍ରିମି ଅମ ଦେଇ

୨ ଲକ୍ଷ
ବାର୍ଷିକ କେବଳ ୩୩୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମରେ
୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ରାଶି
ଉପଲବ୍ ଧ ଏବଂ ଏଥିପାଇ ଁ କ�ୌଣସି
ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହି।ଁ
୧୮-୫୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଯେକ�ୌଣସି
ଭାରତୀୟ ନାଗରି କ ଏହି ଯ�ୋଜନାର
ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରି ବେ । ଏହି ଟର୍ମ
ପ୍ଲାନ୍ କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବୀକରଣ କରାଯିବା
ଆବଶ୍ୟକ । ୫୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ
ହେବା ପରେ ଏହା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥାଏ ।
ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର କ�ୌଣସି ଶାଖାକୁ
ଗସ୍ତ କରି କିମ୍ବା ଘରୁ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ
ଜରି ଆରେ ଏହି ଯ�ୋଜନାର ସୁବଧ
ି ା
ହାସଲ କରି ପାରି ବେ । ଏହି ଯ�ୋଜନାର
ପ�ୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବେଦନ
କରି ପାରି ବେ ।

ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବୀମା ରାଶି
ପାଇପାରି ବେ

•

ଏହା ଏକ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ପଲି ସି ଯାହା ଅଧ ିନରେ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା
କ�ୌଣସି ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ ସବୁ ଦିନ ପାଇ ଁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଲେ
୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ରାଶି ଏବଂ ଆଂଶିକ ଅକର୍ମଣ୍ୟ
ହେଲେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯନ୍ତ ବୀମା ରାଶି ଉପଲବ୍ଧ l
• ୧୮ ବର୍ଷରୁ ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଯେକ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବୀମା
ସୁବଧ
ି ା ହାସଲ କରି ପାରି ବେ । ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ୭୦ ବର୍ଷରେ
ପଦାର୍ପଣ କରି ବା ପରେ ବୀମା ବନ୍ଦ କରି ଦଆ
ି ଯିବ । ଏହି
ଯ�ୋଜନା ପାଇ ଁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଂଟ ଥ ିବା ଆବଶ୍ୟକ।
• ଆକାଉଂଟଧାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିମିୟମ
ବାବଦ ଅର୍ଥ କଟାଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହି ଖାତାରେ
ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମାରାଶି ଥ ିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ
ଖାତାରେ ଜମାରାଶି ନଥ ିବ ତେବେ ପଲି ସି ଆପେ ଆପେ
ଖାରଜ ହ�ୋଇଯି ବ ।

• ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପଲି ସିକୁ ଖାରଜ
ହ�ୋଇଛି ବ�ୋଲି ବିଚାର କରି ବାକୁ ପଡିବ ।

ଅଟଳ ପେନସନ ଯ�ୋଜନା

ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ୨୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ
କରି ବାକୁ ପଡିବ । ୧୮ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଯେକ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଏଥ ିରେ ନିବେଶ କରାଯାଇପାରି ବ ।
୬୦ ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ ରାଶି ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧ ିନରେ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ୩,୦୦୦
ଟଙ୍କା ଏବଂ ୫,୦୦୦ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ୍ ରାଶି ମି ଳିଥାଏ ।
ଆପଣ ପଇଠ କରି ଥ ିବା ମାସି କ ପ୍ରିମି ୟମ ଏବଂ କେତେ ବୟସରୁ
ଆପଣ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ହି ଁପେନସନ
ରାଶିର ପରି ମାଣ ନିର୍ଭର କରି ଥାଏ ।

ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକ ପଞ୍ଜି କୃତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ, ଯାହା ତୃ ତୀୟ
ବର୍ଷରେ ଦୁ ଇଗୁଣା ହ�ୋଇଥ ିଲା ଏବଂ ଚତୁ ର୍ଥ ବର୍ଷରେ ଦେଢ କ�ୋଟିରେ ପହଂଚିଥ ିଲା । ୨୦୧୯ ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧ ିନରେ ୭୦ ଲକ୍ଷ ନୂ ତନ ଗ୍ରାହକ ପଞ୍ଜି କୃତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ବିପଦରେ ପଡିଥ ିବା ପରି ବାରଗୁଡକ
ି ୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରି ଥାଏ”।
ତାପରେ ସୁନୀତା କଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ । ଯିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯ�ୋଜନା ପଲି ସିର ଗ୍ରାହକ । ସୁନୀତା
କୁହନ୍ତି, “ମ�ୋ ପୁଅମାନେ କାମ କରନ୍ତି ନାହି ଁ । ଯେତେବେଳେ
ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁ ଁ ଏହି ବୀମା ପଲି ସି କ୍ରୟ
କଲି । ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର ହ�ୋଇପାରି ବ
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁ ଁ ନିଶ୍ଚିତ ନଥ ିଲି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁ ଁ ଜାଣିଲି ଯେ
ଯେତେବେଳେ ମୁ ଁ ଟଙ୍କା ପାଇବି, ଏହା ମତେ ବେଶ କାମରେ
ଆସିବ । ମ�ୋର କ�ୌଣସି ବୀମା ପଲି ସି ନଥ ିଲା । ଏହାହି ଁ

ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପଲି ସି । ପୂର୍ବରୁ ମ�ୋ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ
ରହିଥ ିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁ ଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଲି ସିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ
ଜଣାଉଛି ।” ଆଜି ଯଦି କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା
ଅଧ ିନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଅଟଳ ପେନସନ ଯ�ୋଜନା,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଭଳି ଯ�ୋଜନା ଯ�ୋଗୁ ଁ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
ଏହିସବୁ ଯ�ୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ୮୦ରୁ ୯୦
ପ୍ରତିଶତ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କ�ୌଣସି ବୀମା ପଲି ସି ନଥ ିଲା
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ପେନସନ୍ ର ସୁବଧ
ି ା ମିଳନ
ୁ ଥ ିଲା ।
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ଉସ୍ତାଦ ଯ�ୋଜନା

ଉସ୍ତାଦ: କଳାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, କାରି ଗରମାନଙ୍କ
ଉଦ୍ଧାର, ଏବଂ ସଂସ୍ କୃତିର ସୁରକ୍ଷା

ସମାଜର ଯେକ�ୌଣସି ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ପଥ ଉନ୍କ୍ତ
ମୁ କରି ବ । ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର ସେହିସବୁ
କାରି ଗରମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖ ିଛନ୍ତି, ଯେଉମାନେ
ଁ
ପୂର୍ବର ଅନେକ ସରକାରଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅବହେଳିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ବାକୁ ପଡିଥ ିଲା ଓ
ସେମାନଙ୍କର କଳା ନ�ୈପଣ
ୁ ୍ୟ ହଜିଯିବାକୁ ବସି ଥ ିଲା । ଉତ୍ସାଦ ଯ�ୋଜନା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯ�ୋଗୁ,ଁ କେବଳ ଯେ
କାରି ଗରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ହ�ୋଇନାହି ଁବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ନୂ ତନ ସକାଳ ଦୃ ଶ୍ୟମାନ ହ�ୋଇଛି ।

ଲ

କ୍ଷ୍ନୌର ଚିକନକାରୀ କାରି ଗରମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ମ�ୋରାଦାବାଦର କଂସା କାରି ଗର, ଗୁଜରାଟର ଅଜରକ ଓ
ତାଞ୍ଜାଭ�ୋରର ରେଶମ ବୁ ଣାକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କଳାର
ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପ ଲୁ ପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥ ିଲା । ସରକାର କାରି ଗରମାନଙ୍କର
ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଏହି ମୁହୁର୍ତର ମହତ୍ୱକୁ ଉପଲବଧ ି କରି ୨୦୧୫ ମେ ୧୪
ତାରି ଖରେ ବନାରସୀ ଶାଢୀ ପାଇ ଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାରାଣାସୀରୁ ପାରମ୍ପରି କ କଳାହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଧୁନାତନ କରି ବା ଯ�ୋଜନା
(ଉସ୍ତାଦ)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ । ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନିଷ୍ପତି କେବଳ
ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ�ୋଣ ଅନୁ କ�ୋଣରେ ଦେଖ ିବାକୁ ମିଳଥ
ୁ ିବା ପାରମ୍ପରି କ
କଳାକ�ୌଶଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁନାହି ବରଂ
ଁ
ସେସବୁ ର ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛି।
ବିଶେଷକରି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲ�ୋକେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉ କାରି
ଁ
ଗରୀ
କଳାକୁ ନେଇ ଗୁଜର
ୁ ାଣ ମେଂଟାଉଥ ିଲେ ସେହି ପାରି ବାରି କ କଳା ଲ�ୋପ
ପାଇବାକୁ ଯାଉଥ ିଲା ଏବଂ କାରି ଗରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପିଢୀରୁ
ଚାଲି ଆସୁଥ ିବା ଏହି ପାରମ୍ପରି କ ଦକ୍ଷତାକୁ ପୁଣଥ
ି ରେ ଆପଣେଇବାକୁ
ପଛଘୁଂଚା ଦେଉଥ ିଲେ କାରଣ ନା ଏହାଦ୍ୱା
ଁ
ରା ସେମାନଙ୍କର ଗୁଜର
ୁ ାଣ ମେଂଟି
ପାରୁଥ ିଲା, ନା ଁ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ପାରି ବାରି କ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗେଇ
ନେବା ପାଇ ଁସେମାନଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ମାନ୍ୟତା ମିଳଥ
ୁ ିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ବାର ମନ୍ତ୍ର – ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ,
ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମେକ୍ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ – ଯେଉ ଁ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କ
ଉତ୍ପାଦର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହ�ୋଇପାରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବଜାର ସହ
ପରି ଚତ
ି କରାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କାରି ଗରମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଏବଂ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯ�ୋଗାଇ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଦେଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧ ିକ
ପାରି ଶ୍ରମିକ ଯ�ୋଗାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସରକାର
ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡରର ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି । ହୁ ନର
ହାଟ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସବରେ ନିୟମିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଜରି ଆରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟତୀତ ପାରମ୍ପରି କ କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ
ଉତର ପୂର୍ବାଂଚଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ।
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l ଉସ୍ତାଦ ଯ�ୋଜନା ଅଧ ିନରେ କାରି ଗର ଓ ବୁ ଣାକାରମାନଙ୍କୁ
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇ ଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟତୀତ ବଜାରରେ
ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୀ କରି ବା ପାଇ ଁ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ
ଦେଉଛି ।
l ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସରକାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ରେଣୀର ୪୫
ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାସି କ ୩,୦୦୦ଟଙ୍କାର
ପାରି ଶ୍ରମି କ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଶତକଡା ୩୩ ଭାଗ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରହିଛି । ଉତର ପୂର୍ବ ଓ ଜମ୍ମ ୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ
ଦିଆଯାଉଛି ।
l ଉତରପ୍ରଦେଶର ଚିକନକରୀ ଓ କାଚକାମ, ଜମ୍ମ ୁ କାଶ୍ମୀରର
ପେପର-ମାସି , ପଞ୍ଜାବର ଫୁ ଲକରୀ, ରାଜସ୍ଥାନର ଲହରି ଆ
ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଅଜରକ ଭଳି ଦେଶର ୩୩ ପ୍ରକାର
ପାରମ୍ପରି କ କଳାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଛି ।
l ହୁ ନର ହାଟ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ
ତଥା ବିଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀମାନ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇ
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ/କାରି ଗରମାନଙ୍କ
ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ବିକ୍ରୀବଟା ପାଇ ଁ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଉଛି ।
l ଦକ୍ଷ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ/କାରି ଗରମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ
ପାରମ୍ପରି କ ଦକ୍ଷତାର ଉନ୍ନୀତକରଣରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ
ସହଯ�ୋଗ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନ ୍ୱୟନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ୁ ବ�ୈଷୟି କ
ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଫ୍ୟାଶନ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି
ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ, ବିଭାଗୀୟ ରପ୍ତାନୀ ପରି ଷଦ, ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ,
ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନର
ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
l ବାର୍ଷିକ ସର୍ବାଧ ିକ ୧୦ ଜଣ ସର୍ବୋତମ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ
କାରି ଗର/ ରନ୍ଧନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର
ଉସ୍ତାଦ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଯ�ୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ http://usttad.minorityaffairs.
gov.in ଏବଂ www.minorityaffairs.gov.inରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ

ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ

ମହାପ୍ରତାପୀ ପ୍ରତାପ
ଭାରତର ଇତିହାସ ଅନେକ ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କ କାହାଣୀରେ ପରି ପର୍ଣ୍ଣ
ୂ
ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ଶ�ୌର୍ଯ୍ୟର ଗାଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜନମାନସରେ ଚଳଚଂଚଳ।
କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଯ�ୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ସାହସର
ଗାଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଁ କାହାଣୀ ଭାବେ ଅବତାରଣା ଯ�ୋଗ୍ୟ।
ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ଯାହାଙ୍କୁ ଧ�ୈର୍ଯ୍ୟ
ଓ ଦୃ ଢତାର ଅନ୍ୟନାମ ଭାବେ ଅଭି ହତ
ି କରାଯାଏ । ସେ ପରାଧୀନତା
ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁ ଆଇଁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭରା ଏକ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ
ବଂଚିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରି ଥ ିଲେ । ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସେ ନିଜ ମାତୃ ଭୂମି ମେୱାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଲଢେଇ କରି ଥ ିଲେ
ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ଯେଉ ଁ କିରତୀ୍ ମାନ ସେ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି
ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଯ�ୋଗ୍ୟ ହ�ୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ବ୍ୟତୀତ
ଦେଶଭକ୍ତି, ବଳିଦାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।

ସେ

ମେୱାର ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ
ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଠିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତାଙ୍କୁ
ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହସ, ଦେଶପ୍ରେମ
ଓ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ – “ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଜୀବନ
ସାହସ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରତୀକ ଯାହା ନାଗରି କମାନଙ୍କୁ
ସର୍ବଦା ଦେଶଭକ୍ତି ପାଇ ଁ ପ୍ରେରଣା ଯ�ୋଗାଇବ । ମେୱାରର
ଏହି ମାଟି ଅନେକ ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କର ବୀରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳିଦାନରେ
ଉଦଭାସି ତ ହ�ୋଇଛି । ରାଣା ସାଙ୍ଗା ଓ ରାଣା ଉଦୟ ସି ଂଙ୍କ
ବଂଶଧର ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଇତିହାସର ଏହିଭଳି ଜଣେ ମହାନ
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥଲେ
ି । ୧୫୪୦ ମସି ହା ମେ ୯ ତାରି ଖରେ ସେ ଚିତ�ୋର
ରାଜା ଉଦୟ ସି ଂଙ୍କ ଔରସରୁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ
କରି ଥଲେ
ି
। ଏକ ରାଜ ପରି ବାରରେ ଜନ୍ମ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ସତ୍ୱେ
ପ୍ରତାପଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ ଭି ଲ୍ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କଟିଥଲ
ି ା ।
୧୫୭୨ ମସି ହା ଫେବୃ ଆରୀ ୨୮ ତାରି ଖରେ ତାଙ୍କ ପି ତା ଉଦୟ
ସି ଂଙ୍କର ପରଲ�ୋକ ଘଟଥଲ
ି ା । ରାଣା ଉଦୟ ସି ଂ ତାଙ୍କ କନିଷ ୍ଠ
ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ର ଜଗମଲଙ୍କୁ ନିଜ ଉତରାଧକ
ି ାରୀ
ଭାବେ ଘ�ୋଷଣା କରି ଥଲେ
ି
। ତେବେ ମ�ୋଗଲମାନଙ୍କ ସହ
ମେୱାରର ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ପାରି ଷଦମାନେ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ
ସି ଂହାସନ ଆର�ୋହଣ କରାଇଥଲେ
ି
। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ
ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜଗମଲ ଆକବରଙ୍କ ସେନା ସହ ହାତ ମି ଳାଇଥଲେ
ି ।
ଚିତ�ୋରକୁ ମ�ୋଗଲମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ନକରି ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଭ�ୋଜନ ନକରି ବା ଏବଂ ମାଟି
ଉପରେ ଶୟନ କରି ବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥଲେ
ି । ପ୍ରତାପ ସି ଂହାସନ
ଆର�ୋହଣ କରି ବା ପରେ ଆକବର ୪ ଥର ସନ୍ଧି ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ପଠାଇଥଲେ
ି
। କିନ୍ତୁ ଅଧନ
ି ତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର ପାଇ ଁ ମ�ୋଗଲମାନଙ୍କ
ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେବା ପରି ବର୍ତେ ସେ ସଂଘର୍ଷର ପଥ ବାଛି

ନେଇଥଲେ
ି
ଯାହାଫଳରେ ୧୫୭୬ ମସି ହାରେ ହଳଦୀଘାଟୀର
ଯୁଦ୍ଧରେ ମ�ୋଗଲ ସେନା ସହ ସେ ମୁହାମୁ
ଁ ହି ଁ ହ�ୋଇଥଲେ
ି
।
୧୦ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ
ି ବିଶାଳ ମ�ୋଗଲ ସେନା ଆଗରେ
ମହରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ସେନା ସଂଖ୍ୟା ଅତି ଅଳ୍ପ ଥଲେ
ି
ମଧ୍ୟ
ସେ କେବଳ ୩,୦୦୦ ଘ�ୋଡାସବାର ଦଳ ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭି ଲ୍
ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦଳକୁ ନେଇ ମ�ୋଗଲମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ଜବାବ
ଦେଇଥଲେ
ି । ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଘ�ୋଡା ଚେତକ ଗୁରୁତର
ଭାବେ ଆହତ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଶତୃ ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ଘେରି
ରହିଥବ
ି ା ଦେଖ ି ତାଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁ ଗତ ଝାଲା ମାନ ସି ଂ
ନିଜ ମସ୍ତକରେ ରାଜମୁକୁଟ ପରି ଧାନ କରି ଥଲେ
ି , ଯାହା ଫଳରେ
ଶତୃ ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଭାବି ଆକ୍ରମଣ କରି ଥଲେ
ି
ଓ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥଲେ
ି
। ଝାଲା ମାନ ସି ଂ ନିଜ
ଜୀବନର ବଳିଦାନ ଦେଇ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ଥଲେ
ି
।
ଏହାପରେ ପ୍ରତାପ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାସନରେ ରହିଥଲେ
ି
।
ହଳଦୀଘାଟୀ ଯୁଦ୍ଧର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଦିୱେର
ଯୁଦ୍ଧରେ ମ�ୋଗଲମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଥଲେ
ି
। ପରେ ସେ
ମ�ୋଗଲମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ�ୋଟିଏ ପରେ ଗ�ୋଟିଏ ଅନେକ ଅଂଚଳକୁ
ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥଲେ
ି
। ନିଜ ମାତୃ ଭୂମି ପାଇ ଁ ଦୀର୍ଘଦିନ
ଧରି ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖବ
ି ା ପରେ ୧୫୯୭ ମସି ହା ଜାନୁ ଆରୀ ୧୯
ତାରି ଖରେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରି ଥଲେ
ି ।
ଅସ ଲେଗ�ୋ ଅଣଦାଗ ପାଗ ଲ�ୋଗ�ୋ ଅଣନାମୀ
ଗ�ୋ ଆଡା ଗବଡାୟ ଜୀକ�ୋ ବହତ�ୋ ଘୁରବାମୀ
ନବର�ୋଜେ ନ ଗୟ�ୋ ନ ଗ�ୋ ଆସତାମ ନବଲ୍ଲୀ
ନ ଗ�ୋ ଝର�ୋଖା ହେଠ ଜେଠ ଦୁ ନିଆଣ ଦହଲ୍ଲୀ
ଗହଲ�ୋତ ରାଣା ଜୀତୀ ଗୟ�ୋ ଦସଣ ମୁଦଁ ରସଣା ଡସୀ
ନିସା ମୁକ ଭରି ଆ ନ�ୈଣ ତ�ୋ ମୃତ ଶାହ ପ୍ରତାପସୀ
ସ୍ଥାନୀୟ କଥତ
ି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥବ
ି ା ଏହି କବିତାରେ
ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କାଳରେ ତାଙ୍କ ଶତୃ ମାନେ
ମଧ୍ୟ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କିଭଳି ପ୍ରଶଂସା କରି ଛନ୍ତି
ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
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ପରି ବର୍ତ୍ତନମୁଖୀ ଭାରତ

ସକାରାତ୍ମକ ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ

ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ: ଏହି ଉଦ୍ ଘ�ୋଷକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବା
ବହୁ ଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃ ତ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଉକ୍ତି ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ନିଜକୁ ନୂ ଆ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପି ତ
କରି ଚାଲି ଛି । ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖ ିବାକୁ ମିଳଛ
ି ି ଯେଉଠିଁ ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ ସିଆରପିଏଫର
ଅର୍ଦ୍ଧସାମରି କ ବଳ ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ ିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ଚାଷୀ
ସଜନା ଛୁଇରଁ ଉନ୍ନତ ବିହନ ବିକଶିତ କରି ଛନ୍ତି ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଖୁବ ଉତ୍ସାହଜନକ ।

ସଜନା ଛୁଇ ଁକୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେବ

ନିରାପତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂରକ୍ଷଣ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ..

ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିବା
ପ୍ର ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଅଭି ଯାନ ‘ବର୍ଷାଜଳ ସଂଗ୍ରହ’ରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ

ଅଜମେରର ସିଆରପିଏଫ ଗ୍ରୁପ ସେଂଟର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ
ପାଇ ଁ ଏକ ଗଭୀର କୂପ ଖନନ କରି ବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ସିଆରପିଏଫ ଆଇଜି ବିକ୍ରମ ସେହଗଲଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି । ସିଆରପିଏଫ ଶିବର
ି ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ
ଅଂଚଳରେ ଥ ିବା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତି ଭାଗରେ
ଥ ିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତକ
ି ଖାତକୁ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନମାନେ
ଖ�ୋଳି ଆହୁ ରି ଗଭୀର କରି ବା ସହିତ ଏହାର ଦୁ ଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ
ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ଷାଦିନେ ଏହି ପ୍ରାକୃତକ
ି ଖାତଟି
ବର୍ଷାଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ,
ଗଛଲତା ଓ ସିଆରପିଏଫର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିଥାଏ । ଏହି
ଜଳାଶୟର ଜଳକୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଓ ଜଳସେଚନ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ବିକ୍ରମ ସେହଗଲ କହିଛନ୍ତି ଏହି
ଜଳାଶୟ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଯିବା ପରେ ଉଦବୃ ତ ଜଳ ଭୂତଳ
ଜଳସ୍ତରର ପୁନଃଭରଣା କରି ଥାଏ । ୧୨ଟି ନଳକୂପ ପାଇ ଁ
ଆବଶ୍ୟକ ଜଳର ଭରଣା କରି ବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହାୟକ
ହ�ୋଇଥାଏ । ଜଳ ଭଣ୍ଡାରଣ ନିମନ୍ତେ ସିଆରପିଏଫ ମଧ୍ୟ
ଅନେକଗୁଡଏ
ି ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ପ�ୋଖରୀ ଖ�ୋଳିଛି । ‘ବର୍ଷା ଜଳ
ସଂଗ୍ରହ କର’ ଅଭି ଯାନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଆହ ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
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ତ୍ମନିର୍ଭରତାର ଏକ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ,
ଗୁଜରାଟର ପଟନ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ କୃଷକ ସଜନା ଛୁଇର
ଁ
ଏକ ମଞ୍ଜି ବିକଶିତ କରି ଛନ୍ତି ଯାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଓ ଅଧକ
ି
ଅମଳକ୍ଷମ । ସଜନା ଛୁଇ ଁ ଫସଲ ଅମଳ କରି କାମରାଜ
ଚ�ୌଧୁରୀଙ୍କର ଅତିମାତ୍ରାରେ ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରି ଛି । ଅଧକ
ି ଅର୍ଥ
ଉପାର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୁ ଗୁଜରାଟ ବାହାରେ
ତାମି ଲନାଡୁ , ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ବିକ୍ରୀ
କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଏବେ ଏହି କୃଷିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି ବା ପାଇ ଁ
ଯ�ୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଚ�ୌଧୁରୀ କୁହନ୍ତି ସେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ହେବ
ଏହି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଖୁବ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ । ଏହି ଫସଲରୁ ସେ ମାଣ ପି ଛା ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଏକ
ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ର�ୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ସଜନା
ଛୁଇ ଁ ଚାଷ ପାଇ ଁ ଅଧ ିକ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।
ପ୍ରକୃତରେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ସଜନା ଛୁଇରଁ ଢେର ଚାହିଦା ରହିଛି
। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧ ିକ ବ୍ୟାଧ ିର ଚିକିତ୍ସା
ପାଇ ଁ ସଜନା ଛୁଇରଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ସାଜନ, ସର୍ଗଭା ଓ
ମ�ୋରି ଙ୍ଗା ଭଳି ସଜନା ଛୁଇ ଁଅନେକ ନାମରେ ପରି ଚିତ । ଉନ୍ନତ
ମାନର ସଜନା ଛୁଇ ଁ ମଞ୍ଜି ବିକଶିତ କରି ଥ ିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ‘ମନ କି ବାତ୍ ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
କାମରାଜ ଚ�ୌଧୁରୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଥଲେ
ି ।

ମିଡିଆ କର୍ଣ୍ଣର
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