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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

 ନଭେମ୍ବର 16-30, 2020

ସମାଚାର

ନିଃଶୁଳ୍କ ବିତରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦି ଷ୍ଟ

ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା
ପାଇ ନବ�ୋନ୍ମେଷ
ଁ
ଜରୁରି। ଭାରତ
ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ
ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ
ମିଶନ ଜରିଆରେ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ
ଏହି ପରିବର୍ନ
ତ୍ତ ରେ
ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି।

ନୂ ତନ ଭାରତ ନିରମା୍ ଣରେ
ନବ�ୋନ୍ମେଷ

समाचार-सार
ମନ କୀ ବାତ 2.0

ଅଧ୍ୟାୟ 17 : ଅକ୍ଟୋବର 25, 2020

ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ ଚର୍ଚ୍ଚା
ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଲା ଖଦୀ
ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଘର ଠାରୁ ଦୂ ରରେ ରହି ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷି ତ ରଖୁଥ ିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା
ଓ କ�ୋଭି ଡ-19 ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖ ିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହୱାନ
୍ କରି କହିଛନ୍ତି ।
ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ: ଆପଣ କିଣାକିଣି କରି ବାକୁ
ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ଆମର ‘ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ’
ସଂକଳ୍ପକୁ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି
ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା: ମଲ୍ଲଖମ୍ଭ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ
ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରି ବାକୁ ଲାଗି ଛି । ଆମେରି କାର
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଲ୍ଲଖମ୍ଭ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖ�ୋଲି ବାକୁ
ଲାଗି ଲାଣି । ଜର୍ମାନୀ, ପ�ୋଲାଣ୍ଡ ଓ ମାଲେସିଆ ସମେତ
ଅନ୍ୟ 20ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଲ୍ଲଖମ୍ଭ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ
ଲାଗି ଛ।ି
ନିକଟରେ, ଏହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତା
ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଥି
ଁ ରେ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର
ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି
।
ସାହସୀ ଯବାନ: ଆମେ ଆମ ସାହସୀ ଯବାନଙ୍କ
କଥା ମନେ ରଖିବ ା ଉଚିତ ଯେଉ ଁମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ସମ୍ପାଦନ ଲାଗି ଆମ ସୀମାରେ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଏକ ଦୀପ
ଜଳାଇବା ଉଚିତ ।
ୱାହାକା ଖଦୀ : ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ
କପଡ଼ା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଖଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଫ୍ୟାଶନର ପରି ଚୟ ପାଲଟିଲାଣି । କେବଳ ଖଦୀର
ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ନ
ୁ ାହି,ଁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ
ଉତ୍ପାଦିତ ହେଲାଣି । ମେକ୍ସିକ�ୋରେ ୱାହାକା ନାମରେ
ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଠାରେ
ଁ
ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖଦୀ
ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ମାର୍କ ବ୍ରାଉନ ମେକ୍ସିକ�ୋର ୱାହାକା
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଖଦୀ ବିଷୟରେ ପରି ଚତ
ି କରାଇଥିଲେ
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଏହି
ୱାହାକା ଖଦୀ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଲଟିଯାଇଛି ।
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା : ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଭାରତକୁ
ଗ�ୋଟିଏ ରଜୁରେ ବାନ୍ଥ
ଧି ାନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ
ଆମ ଦେଶର ଲ�ୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ନାନ କରି ବା
ସମୟରେ ଆସ୍ଥାର ସହିତ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଥାନ୍ତି :
ଗଙ୍ଗେ ଚ ଯମୁନେ ଶ୍ଚୈ ବ ଗ�ୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ,
ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେ ଅସ୍ମିନ ସନ୍ନିଧିମ କୁରୁ ।
ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଶିଖ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ‘ନାନ୍ଦେଡ ସାହିବ’ ଓ
‘ପାଟନା ସାହିବ’ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ସାମିଲ ରହିଛି । ଆମର ଶିଖ

ଗୁରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ
ଏକତାର ଭାବନାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଛନ୍ତି ।
ବାଲ୍ମିକୀ ଜୟନ୍ତୀ : ମୁ ଁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମ�ୋର
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ
ମୁ ଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମ�ୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି।
ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବଞ୍ତ
ଚି ଓ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ଆଶାର
ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ... ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ
ପ୍ରକଟ କରି ପାରି ଥଲେ
ି
।
ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ : ଆମେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ
ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱର ଅନେକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଛ ୁ
କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ବେଶ ମଜାଳିଆ
ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ? ବାପୁ ଥରେ କହିଥଲେ
ି
ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାର
ପଟେଲଙ୍କ ବିନ�ୋଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ମୁ ଁ ଏତେ ହସୁଥଲ
ି ି
ଯେ ହସି ହସି ମ�ୋର ପେଟ ଦରଜ ହ�ୋଇଯାଉଥିଲା।
ଏହା ଥରେ ନୁ ହେ ଁ ଦିନରେ ଅନେକ ଥର ଘଟୁ ଥିଲା।
ଦେଶକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ପାଇ ଁ
ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ।
ପେନସି ଲ ଗ୍ରାମ: ସାରା ଦେଶରେ ପି ଲାମାନେ
ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହ�ୋମୱର୍କ କରି ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା
ନ�ୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଥାନ୍ତି ଏହା ପଛରେ ପୁଲୱାମାର
ଲ�ୋକମାନଙ୍କର କଠିନ ପରି ଶ୍ରମ ରହିଥାଏ! କଶ୍ମୀର
ଉପତ୍ୟକା ପେନସି ଲ ସ୍ଲେଟ ବା ଟି ମ୍ବର କ୍ୟାସି ଙ୍ଗ
ଚାହିଦାର ପାଖାପାଖି 90% ଜାତୀୟ ଚାହିଦା ପୂରଣ
କରି ଥାଏ । ଏହା ଖୁବ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପୁଲୱାମାରୁ
ଆସି ଥାଏ । ପୁଲୱାମାର ଓଉଖୁ ପେନସି ଲ ଗ୍ରାମ
ନାମରେ ପରି ଚତ
ି ।
କୃଷି: କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂ ତନ ସମ୍ଭାବନା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି । ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଧାରି ତ ସେବା ଯ�ୋଗୁ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କୃଷିଜାତ ଉତ୍ପାଦର ହ�ୋମ
ଡେଲି ଭରୀ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଆଉ ଏକ ନୂ ତନ
ଆରମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଚାଷୀଙ୍କ ହୃ ଦୟ
ଜିତବ
ି ା ପାଇ ଁସେମାନଙ୍କୁ ବ�ୋନସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରି ମନ କୀ ବାତ ଶୁଣନ୍ତୁ

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=CECeMxOxt-Q&feature=emb_logo
Diwali Celebration In

Ayodhya in 2019

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

ସମାଚାର

ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ବିନ�ୋଦ କୁମାର
ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର
ସହକାରୀ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ଶରତ କୁମାର ଶର୍ମା
ଅଳଙ୍କରଣ
ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶର୍ମା

ବିଷୟସୂଚୀ

ସମ୍ପାଦକ
କୁଳଦୀପ ସି ଂ ଧତୱାଲି ଆ,
ପି ଡିଜ,ି ପି ଆଇବି, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ

ବର୍ଷ 1, ସଂଖ୍ୟା 10

ପ୍ରକାଶକ ଓ ମୂଦ୍ରାକାର
ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ,
ଡିଜ,ି ବିଓସି
ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ

»»1

ସମ୍ପାଦକୀୟ



ପୃଷଠା୍ . 02

»»2

ଚିଠବ
ି ାକ୍ସ



ପୃଷଠା୍ . 03

»»3

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର



ପୃଷଠା୍ . 04-05

»»4

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ :



ପୃଷଠା୍ . 06-12



ପୃଷଠା୍ . 13

ପ୍ରକାଶିତ
ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ,
ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା,
ସୂଚନା ଭବନ,
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
RNI No. : DELODI/2020/78831
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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 1

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍କାର,
ବିକାଶ ପାଇ ନବ�ୋନ୍ମେ
ଁ
ଷ ଜରୁରି। 2014 ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ନବ�ୋନ୍ମେଷକୁ
ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶବିଶେଷ କରାଯାଇଛି। ସେବେଠାରୁ
ଆସି ଥ ିବା ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆମର ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବା ଲାଗି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡି ଆ ସମାଚାରର
ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ରହିଛି ବିକାଶଧାରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର।
ଏହାଛଡ଼ା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରି ଖରେ ଦେଶ ଷଷ୍ଠ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରି ବାକୁ ଯାଉଥ ିବାରୁ ସମ୍ବିଧାନ
ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ରହିଥ ିବା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।
ଏକ ନିୟୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘ନବୀନ ଉଦ୍ଭାବକ’ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିବା
‘ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ମିଶନ’ ଉପରେ ଚଳିତ ଥରର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରି ତ। ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ମିଶନ
ଜରି ଆରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଟଳ ଟିଙ୍କରି ଂ ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ।
ସଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ବା ସ୍ଥାନ
ପାଇଛି ।
ବିଜ୍ଞାନ ସେତୁ ଉପରେ ଆଧାରି ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ନୂ ତନ ଉଦ୍ଭାବନ
ଅଭି ବୃଦ୍ଧିର ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଲାଭାର୍ଥୀ ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସି ଆର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ପଡ଼�ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କରେ
ି
ଖରି ଫ ଚାଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ଅବଶେଷ
ଜଳାଇବା ତଥା ଶୀତ ଋତୁ ର ଆଗମନ ଯ�ୋଗୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାର ନିରାକରଣ ଲାଗି ସରକାର
ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍।ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ� ୌର ମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ଭାରତ କିଭଳି ଭାବେ ସାଥୀରେ ନେଇ ଚାଲି ଛି ସେ ବିଷୟରେ
ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରାଯାଇଛି । ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି । ନିୟମିତ ଫିଚର
ଭାବେ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ରଗୁଡ଼କରେ
ି
ଭାରତର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ
ସଂସ୍କରଣରେ ବିଶଷ୍ଟ
ି ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ସିଭି ରମଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ସିରିଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଇମେଲ ଜରି ଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଥ ିବା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମତାମତ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଛି, ତେଣୁ
ଆମେ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ଏକ ବିଶେଷ ପୃଷ ୍ଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ୟରୁ କେତ�ୋଟି ସ୍ଥାନିତ କରି ଛ।ୁ
ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶକୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ ।
ଦୟାକରି ନିଜର ମତାମତ ନିମ ୍ନ ଠିକଣାରେ ପଠାନ୍ତୁ :
ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା,
ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003
ଇମେଲ : response-nis@pib.gov.in
ଆପଣଙ୍କ ସଦ୍ଦିଚ୍ଛା ସହ
(କେ ଏସ ଧତୱାଲି ଆ)
2 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଚିଠି ବାକ୍ସ
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପାଇବା
ଏବଂ ଏଥ ିରୁ ଭାରତରେ
ହେଉଥ ିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ
ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅତି ଆନନ୍ଦର
କଥା। ଜାପାନରେ ଆମର
“ଡିସକଭର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲବ”
ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁ ଁ ସବୁ ବେଳେ
ଏହି ପତ୍ରିକା ଶେୟାର କରି ଥାଏ।
ଆମେ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ
ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ନାଗରି କ
ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା
ଲାଗି ଏହି ସଂଗଠନ ସ୍ଥାପନ
କରି ଥ ିଲୁ । ମ�ୋର ପରାମର୍ଶ ଯେ
ଏହି ପତ୍ରିକାକୁ ଜାପାନରେ ଥ ିବା
ଜାପାନ-ଭାରତ ସଂଗଠନକୁ
ଯଦି ପଠାନଯାଇଛି, ତା’ ହେଲେ
ପଠାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କର
ୱେବସାଇଟ : https://www.
japan-india.com/english
rabindermalik@hotmail.
com

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକାଶନ ପାଇ ଁମୁ ଁନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ
ସମାଚାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁ ଛିଁ । ଏହି ପତ୍କ
ରି ାର
ଅଳଙ୍କରଣ ଢାଞ୍ଚା, ଗ�ୋଟିଏ କ୍କ
ଲି ରେ ପୃଷ ୍ଠା ଓଲଟିବା ଏହାକୁ
ବେଶ ସୁଖପାଠ୍ୟ କରି ଛ।ି
ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୃଷ ୍ଠାରେ, ଦୟାକରି ଏକ ହାଇପରଲି ଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ
ଯାହାକି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପୃଷଠା୍ କୁ
ନେଇଯିବ। ଇମେଲରେ ଭାଷା ଚୟନ ମ�ୋ ପାଇ ଁଅଧ ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ
ନଥ ିଲା। ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିବା ପାଇ ଁମ�ୋତେ ଅନେକ ଥର
କ୍କ
ଲି କରି ବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଭଳି ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।
ବାଲ ତ୍ରିବେଦୀ-ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ, ଟେକ୍ସାସ ଆମେରି କାbaltrivedi@gmail.com

ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟୁ
ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ
ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚିକର
ଓ ସୂଚନାପ୍ରଦ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
savitapal97@gmail.com

ମୁ ଁ ଏହି ପତ୍ରିକାର ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କରଣ 1ରୁ 15
ନଭେମ୍ବର 2020 ପାଠ କଲି । ଖୁବ କମ ସ୍ଥାନରେ
ଏଥ ିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନା
ସ୍ଥାନିତ ହ�ୋଇଛି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରି ଥ ିବା
ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାଶନ। ଏପରି ଭାବନା ନେଇ
ଏହାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦେଶପ୍ରେମୀ ପତ୍ରିକାକୁ
ମୁ ଁ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି।
ritabrata446@gmail.com

ମୁ ଁ ତେଲଙ୍ଗାନାର ଏସ ରାମକ୍ରିଷ୍ଣା। ବିଗତ
ସଂସ୍କରଣ ଠାରୁ ମୁ ଁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପଢ଼ିବା
ଆରମ୍ଭ କରି ଛି। ଏହି ଉତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ପାଇ ଁ ମୁ ଁ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭି ନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରି ବାକୁ
ଚାହୁ ଛିଁ । ଏହି ପାକ୍ଷି କ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ପାଇ ଁ
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଞ୍ଚଳିକ
ଭାଷାରେ ଏହାର ପ୍ରକାଶନ ପାଇ ଁ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆଗକୁ ଆସୁଥ ିବା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ଁ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ�ୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା।
siddamramakrishna@gmail.com
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ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

କେ

ବନ୍ଧୁ ର ଉପତ୍ୟକାରେ ସଡ଼କ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବୃଦ୍ଧି

ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜନାଥ ସିଂ ଅକ୍ଟୋବର
12,
2020ରେ
44ଟି ବୃ ହତ ସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼କ
ି
ସାମରି କ ସହିତ ରଣନ�ୈତକ
ି ଗୁରୁତ୍ୱ
ବହନ କରୁଥ ିବା ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ,
ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଡ଼କ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ
ସୁଧାର ଆଣିପାରି ବ। ଏହି ସେତୁ ଗୁଡ଼କ
ି ର
ଲମ ୍ବ 30ରୁ 484 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ।
ଏଗୁଡ଼କ
ି ସାଧାରଣ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଯାତାୟାତକୁ ସୁଗମ କରି ବା ସହିତ
ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ
କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବ।
ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ (ବିଆରଓ)
ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମି ତ ଏହି ସେତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାତଟି
ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସି ତ ପ୍ରଦେଶରେ
ରହିଛି ଯେଉଥଁ ିରେ ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର
ଦଶଟି ସେତୁ ରହିଛି।
ରଣନ�ୈତିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତାୱାଙ୍ଗକୁ
ସଂଯୁକ୍ତ ସଡ଼କ ଉପରେ ନେଛିପ ୁ
ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା

ଜ

ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଛନ୍ତି। ସେହିପରି
ଜ�ୋଜିଲା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା
ପରେ ଶ୍ରୀନଗର ଉପତ୍ୟକା ଓ ଲେହ
ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରାସ ଓ କାର୍ଗିଲ ଦେଇ
ସବୁ ଦିନିଆ ସଡ଼କ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମି ଳିପାରି ବ।

ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ଅଭି ନବ ସମାଧାନ : ଲ୍ୟାବ ଅନ ହଲ
ୱି ୍ ୍ସ !

ନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇ ଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁରକ୍ଷି ତ ଜଳ ଜରୁରି ଏବଂ
ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ନିୟମି ତ ପରୀକ୍ଷଣ ଅପରି ହାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ
ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁ ଧ୍ୟାନକୁ ଜଳ ଜୀବନ
ମି ଶନର ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବେ
ସାମି ଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବା ଲାଗି ,
ହରି ୟାଣା ସରକାର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ
ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭ୍ୟାନର ଉନ୍ ମୋଚନ କରି ଛନ୍ତି । ଏଥରି େ
ଆନାଲାଇଜର୍ସ, ସେନର
୍ସ , ପ୍ରୋବ ୍ସ ଆଦି ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା
ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ରହିଛି। ସମୁଦାୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ କଠିନ
(ଟିଡିଏସ), ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ , ନାଇଟ୍ରେଟ,୍ସ ଲୁ ହା ଏବଂ କ୍ଷାର ଭଳି
ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ସମସ୍ୟା ହରି ୟାଣାରେ ରହିଛି।
ଲ�ୋକେସନ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇ ଁ ଏହି ଲ୍ୟାବରେ ଜିପିଏସ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବେ ପରି ଚାଳିତ ସଫ୍ଟୱେର
ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ, ସେନସର-ଆଧାରି ତ

4

ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳରେ
ଆନୁ ଷଠା୍ ନିକ
ଚଟାଣ
ବିସ୍ଫୋରଣ
ସମାର�ୋହ
ଅକ୍ଟୋବର 15, 2020ରେ ସମ୍ପାଦନ
କରାଯାଇଥଲା। ଏହି 14.15 କିମି
ଦୀର୍ଘ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଜ�ୋଜିଲା ପାସ ଅତିକ୍ରମ
କରି ବାର ସମୟକୁ 3.5 ଘଣ୍ଟାରୁ ମାତ୍ର
15 ମି ନିଟକୁ ହ୍ରାସ କରି ବ।

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଆନାଲାଇଜର ରହିଛି। ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣର
ଫଳାଫଳ ତୁ ରନ୍ତ ଭ୍ୟାନରେ ଲାଗି ଥବ
ି ା ଏଲଇଡି
ପ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖାଦେବ।

ଜିକେଆରଏ : ନିଶ୍ଚି ତ
ର�ୋଜଗାର, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ

ଉଠାଦ�ୋକାନୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ
ସୁବଧ
ି ା ଦେବେ ସରକାର-ସ୍ୱିଗି

ଉ

ଠା ଦ�ୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ନିଧ ି (ପିଏମ ସ୍ୱନିଧ ି) ଯ�ୋଜନାର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ
କେନ୍ଦ୍ର ଆବାସ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ
ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲି ଭରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ଗ
ୱି ି ସହିତ
ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଛି। ଏହା ଉଠା ଦ�ୋକାନୀମାନଙ୍କୁ
ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ହଜାର
ହଜାର ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହେବା ଲାଗି ଅନଲାଇନ
ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି
ନିମନ୍ତେ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ବ। ବର୍ତ୍ତମାନର କ�ୋଭିଡ-19
ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ବା ଲାଗି
ସାମାଜିକ ଦୂ ରତା ବିଶେଷ ଜରୁରି ହ�ୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହି
ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ 50 ଲକ୍ଷ ଉଠା ଦ�ୋକାନୀ ସେମାନଙ୍କ
ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସୁଯ�ୋଗ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ଆବାସ
ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱିଗି ପାଞ୍ଚଟି ସହର
ଅହମଦାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଇନ୍ଦୋର ଓ ବାରାଣସୀର
250ଜଣ ଉଠାଦ�ୋକାନୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଉଠା
ଦ�ୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାନ ଓ ଏଫଏସଏସଏଆଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ,
ପ୍ରଯୁକ୍ତି /ସହଯ�ୋଗୀ ଆପ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ,
ମେନୁ ର ଡିଜଟ
ି ାଇଜେସନ ଓ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ
ପ୍ୟାକେଜିଂ ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ ।

ଚମଡ଼ା ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଆପ ଉନ୍ମୋଚନ

ନି

ଜର ସମସ୍ତ ସେବାରେ ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତତାକୁ
ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରି ବା ଲାଗି ଗ�ୋଟିଏ ଏକକ ମଞ୍ଚ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଚମଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର
ଦକ୍ଷତା ପରି ଷଦ (ଏଲଏସଏସସି ) ପକ୍ଷରୁ ଚମଡ଼ା
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରାମାଣିକରଣ
ଆକଳନ (ସ୍କେଲ) ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଆପର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭି ନବ ପ୍ରୟାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହେଉଛି ଚମଡ଼ା ଏବଂ ଚମଡ଼ା ଉତ୍ପାଦ ଉଦ୍ୟୋଗରେ
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଆକଳନ ଏବଂ ନିଯକ୍ତି
ୁ
ପାଇ ଁ ଏକକ ସମାଧାନ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ।

କ�ୋ

ଭି ଡ-19 ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପି ବା ଫଳରେ ନିଜ ନିଜ
ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସୁଥବ
ି ା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କ ଏବଂ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜୀବିକା ହରାଇଥବ
ି ା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯକ୍ତି
ୁ
ସୁଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଶର 6ଟି ରାଜ୍ୟର
116ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ର�ୋଜଗାର ଅଭି ଯାନ
(ଜିକେଆରଏ) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ଅକ୍ଟୋବର 15 ସୁଦ୍ଧା
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ 33,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ 33
କ�ୋଟି ଶ୍ରମ ଦିବସ ର�ୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ସାରି ଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର
ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ପାଖାପାଖ ି 1,40,000 ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ
ଢାଞ୍ଚା, 4,31,640 ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ, 38,287 ଗୁହାଳ, 26,459
କୃଷି ପୁଷ୍କରି ଣୀ ଏବଂ 17,935 ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ମ�ୋଟ 7,816 କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ
ପାଣ୍ଠି ଜରି ଆରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥବ
ି ା ବେଳେ 2,123 ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯ�ୋଗ ଏବଂ କଠିନ ଓ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟ
ପରି ଚାଳନା ସହ ଜଡ଼ିତ 22,592ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି।
ସେହିପରି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଜରି ଆରେ 65,374 ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲି ମ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

2

ଚାକିରି ପାଇ ଁସାକ୍ଷାତକାର ଉଚ୍ଛେଦ

016ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରୁପ-ବି (ଅଣ-ଗେଜେଟେଡ)
ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ସି ପଦବୀ ପାଇ ସାକ୍ଷାତକାର
ଁ
ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଥଲେ
ି ।
ଏହାପରେ 23ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ପ୍ରଦେଶରେ
ଚାକିରି ପାଇ ଁ ସାକ୍ଷାତକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ 15, 2015ରେ ଲାଲକିଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ଉଦବ�ୋଧନ
ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ ପାଇ ଁ
ସାକ୍ଷାତକାର ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ କେବଳ ଲି ଖତ
ି ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ
ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥଲେ
ି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି , କାର୍ମିକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ
ତୁ ରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥଲ
ି ା ଏବଂ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇ ଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥଲ
ି ା।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 5

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ

ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ

ସମ୍ବି ଧାନ:

ଭାରତର ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକ
ଆମେ, ଭାରତବାସୀ
ନଭେମ୍ବର 26, 1949ରେ
ଆମର ସମ୍ବି ଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ
କଲୁ । ଏହି ଦିବସ ରାଷ୍ଟ୍ର
ପାଇ ଁଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥିଲେ
ସୁଦ୍ଧା, 2015ରେ ହି ଁଆମେ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 26
ତାରି ଖକୁ ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସ
ଭାବେ ପାଳନ କରି ବାକୁ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ । ଆମ
ସମ୍ବି ଧାନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥପତି
ବାବାସାହେବ ଭୀମରାଓ
ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର
125ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନିଆଯାଇଥିଲା।

ଆ

କ୍ଷରି କ ଭାବେ, ସମ୍ବି ଧାନ ଦେଶର ମୂଳଭୂତ ସି ଦ୍ଧାନ୍ତର
ଏକ ମ�ୌଳିକ ଦସ୍ତାବିଜ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ
କରି ଥାଏ । ଏହା ଦେଶର ନାଗରି କମାନଙ୍କ ଅଧକ
ି ାର ଓ
ସମ୍ମାନକୁ ସୁରକ୍ଷି ତ ରଖଥ
ି ାଏ, ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ
ରଖଥ
ି ାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପାଇ,ଁ ଏହାର ସମ୍ବି ଧାନ ଆତ୍ମା
ସଦୃ ଶ । ଭାରତ ପାଇ,ଁ ଏହାଠାରୁ ଆହୁ ରି ଅଧକ
ି କାରଣ
ଏହା ସେହି ଜାତୀୟ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରତୀକ ଯାହା ଆମ ଦେଶର
ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ବା ଲାଗି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଥଲ
ି ା।
ଏହାର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ବିଶଦ୍ଧ
ୁ ଜ୍ଞାନରୁ ସୃଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ
6 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ସମ୍ବି ଧାନ ସରକାରଙ୍କ ବିବେକ ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଏହା ଦେଶର
ଗଣତାନ୍ତ୍ରି କ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛି । ଭାରତୀୟ
ସମ୍ବି ଧାନ ନଭେମ୍ବର 26, 1949ରେ ଗୃହୀତ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା
ଏବଂ ଏହାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁ ରନ୍ତ ଲାଗୁ
ହ�ୋଇଥବ
ି ା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 1950, ଜାନୁ ଆରୀ 26ରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶ ଅଗଷ୍ଟ 15(ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ) ଏବଂ
ଜାନୁ ଆରୀ 26(ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ) ମହାସମାର�ୋହରେ
ପାଳନ କରି ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରି ଖ କେବଳ
ଆମ ସାମଗ୍ରିକ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ସୀମି ତ ପରି ଧ ି ମଧ୍ୟରେ

ସୀମାବଦ୍ଧ ହ�ୋଇ ରହିଥଲ
ି ା।
ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି ଦିବସର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହାକୁ ପାଳନ କରି ବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି
। ଏହା ପଛରେ ଥବ
ି ା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବେଶ ସହଜ ଥଲ
ି ା-ନୂ ଆ ପି ଢ଼ିକୁ
ସମ୍ବି ଧାନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରି ବା ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁ ଝିବାରେ
ସହାୟତା କରି ବା ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ
ନୂ ତନ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ଯ�ୋଗଦାନ
ଦେଇପାରି ବେ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବି ଧାନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥପତି ବାବା
ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 125ତମ
ଜନ୍ମବାର୍ଷି କୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ଥଲ
ି ା। ସମ୍ବି ଧାନ ସଂକଳନ ସମି ତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବାରେ
ଡ. ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ
କରି ଥଲେ
ି ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
କହିଥଲେ
ି । ସେ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ କହିଥଲେ
ି
ଯେ
ନଭେମ୍ବର 26 ତାରି ଖକୁ ପାଳନ କରି ବାର ଅର୍ଥ
ନୁ ହେ ଜାନୁ
ଁ
ଆରୀ 26ର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ହ୍ରାସ କରି ବା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଅକ୍ଟୋବର 11, 2015ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ ସମାର�ୋହରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରି ଖକୁ
ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରି ବା ଲାଗି ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି।

ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୟନ

ଯ

ଦିଓ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ, ତଥାପି, ଏଥ ିରେ ଭାରତ ପାଇ କେତେକ
ଁ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ 60ରୁ ଅଧ ିକ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବା ପରେ ଭାରତ ପାଇ ଁ
ଅନୁ କଳ
ୂ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଥ ିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ, 1935ର ମ�ୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବଜାୟ ରଖ ି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ
ବ୍ରିଟେନ, ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡ, ଆମେରି କା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, କାନାଡା, ଫ୍ରାନ ୍ସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲି ଆ, ରୁଷ, ଜର୍ମାନୀ ଓ ଜାପାନ ସମ୍ବିଧାନର କେତେକ
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲା। ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଲ�ୋକ ସେବା ଆୟ�ୋଗ, ଜରୁରି କାଳୀନ
ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଶାସନିକ ବିବରଣୀ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ, 1935ରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିଲା। ମୁଖବନ୍ଧରେ ରହିଥ ିବା
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱଭାବ ଆଦି ଆଦର୍ଶ ଫ୍ରାନ ୍ସ ସମ୍ବିଧାନରୁ ନିଆଯାଇଥ ିଲା। ମୁଖବନ୍ଧର ଭାଷା
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲି ଆ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିବା ବେଳେ ଆମେରି କା ସମ୍ବିଧାନରୁ ମୁଖବନ୍ଧର ଶ�ୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ : ଭାରତୀୟ ସମ୍ବି ଧାନରେ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ସମାନତା
ଁ
ଏବଂ ଆଇନର ଶାସନ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଗରି ବ, ବଞ୍ଚିତ, ପଛୁଆ ଓ
ଅବହେଳିତ ଯେ କେହି ହ�ୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିକିଁ
ଏହା ସମସ୍ତ ନାଗରି କମାନଙ୍କୁ ସୁନଶ୍ଚି
ି ତ ମ�ୌଳିକ
ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର
ମ�ୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ
ସେମାନଙ୍କର ହିତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ।

ସଂଶ�ୋଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା: ସଂଶ�ୋଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସମ୍ବି ଧାନକୁ
ଅଧିକ ନମନୀୟ କରି ଥାଏ। ସମ୍ବି ଧାନ ନିରମା୍ ତାମାନେ ଜାଣିଥଲେ
ି
ଯେ ପରି ବର୍ତ୍ତି ତ ପରି ସ୍ଥିତର
ି େ, ସମ୍ବି ଧାନ ସଂଶ�ୋଧନର
ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ । ତେଣୁକରି , ସେମାନେ ଏକ ବିସ୍ତୃ ତ
ସଂଶ�ୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଶାସକଙ୍କ
ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରି ତାରେ ଏହା ଯେପରି ସଂଶ�ୋଧିତ ହେବ ନାହି ଁ
ସେଥିପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ବି ଧାନରେ
104ଟି ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଇଛି, ସଦ୍ୟତମ ସଂଶ�ୋଧନ
ଜାନୁ ଆରୀ, 2020ରେ ହ�ୋଇଥିଲା ।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 7

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ

ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଲେ ଯେ ଭାରତ ଭଳି ଏକ
ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବି ଧାନର
ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସତରଟି ଭି ନ୍ନ ସମି ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏହି ପରି ଦୃଶ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର 26କୁ ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସ
ସମଧ
୍ବି ାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ଏଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ତାଲି କା ଦିଆଗଲା।
ଭାବେ ପାଳନ କରି ବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥଲେ
ି , ଏପରି ବିଚାର
ସମିତର
ି ନାମ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଜନ୍ମ ନେଇଛି । “ସ୍ୱାଧୀନତା
ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମି ତି
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ
ପରେ କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନ
ଷ୍ଟି ଅରି ଂ ସମି ତି
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ
ଦେଖଥ
ି ଲେ
ି
ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରି ସ୍ଥିତି
ଅର୍ଥ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମି ତି
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ
ସତ୍ତ୍ୱେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚରେ ରହିଥଲ
ି ା।
ପ୍ରତ୍ୟୟ ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମି ତି
ଆଲାଡି କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟାର
ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗ୍ରହଣଯ�ୋଗ୍ୟ ହେବା ଭଳି ଏକ
ଗୃହ ସମି ତି
ବି. ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମାୟା
ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା ସହଜ ନଥଲ
ି ା । ଏପରି ଏକ
କାର୍ଯ୍ୟ ପରି ଚାଳନା ନିୟମ
କେ. ଏମ. ମୁନସୀ
ଦେଶ ଯେଉଠିଁ 12ରୁ ଅଧକ
ି ଧର୍ମ, ଶତାଧକ
ି ଭାଷା ଏବଂ
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମି ତି
1700ରୁ ଅଧକ
ି ଉପଭାଷା ରହିଛି, ଏପରି କି ଯେଉଠିଁ
ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପରେ
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ
ଲ�ୋକମାନେ ସହର ଓ ନଗର ସମେତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ
ଆଡହକ ସମି ତି
ନିଜ ନିଜ ଆସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରହୁ ଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ
ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ପରି ଚାଳନା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଜି. ଭି . ମାଭଲଙ୍କର
ସମି ତି
ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ମାନ
ଦେଉଥବ
ି ା ଏହି ଐତିହାସି କ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା
ରାଜ୍ୟ ସମି ତି
ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ
ସହଜ ନଥଲ
ି ା” ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଭେମ୍ବର 26,
ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ
ମ�ୌଳିକ ଅଧ ିକାର, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ
2017ରେ କହିଥଲେ
ି
।
ଓ ଆଦିବାସୀ ଓ ବହିର୍ଭୂତ କ୍ଷେତ୍ର
ସମ୍ବି ଧାନ ଗୃହୀତ ଓ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ସମି ତି
ସଂସଦରେ ପାରି ତ ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ, 1935
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଉପସମି ତି
ଏଚ.ସି . ମୁଖାର୍ଜୀ
ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଶାସି ତ ହେଉଥଲ
ି ା।
ମ�ୌଳିକ ଅଧ ିକାର ଉପସମି ତି
ଜେ.ବି. କୃପାଳିନୀ
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବି ଧାନ ସଭା
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ଜନଜାତି କ୍ଷେତ୍ର ଗ�ୋପି ନାଥ ବର୍ଦୋଲ�ୋଇ
କ୍ୟାବିନେଟ ମି ଶନ ଯ�ୋଜନାର ସୁପାରି ସକ୍ରମେ
ଏବଂ ଆସାମ ବହିର୍ଭୂତ ଓ ଆଂଶିକ
ବହିର୍ଭୂତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପସମି ତି
ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପର�ୋକ୍ଷ ଭାବେ ମନ�ୋନିତ ହ�ୋଇଥବ
ି ା 389 ଜଣ
ଏ. ଭି . ଠକ୍କର
ବହିର୍ଭୂତ ଓ ଆଂଶିକ ବହିର୍ଭୂତ
ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଡିସେମ୍ବର 9, 1946ରେ ସମ୍ବି ଧାନ
କ୍ଷେତ୍ର (ଆସାମକୁ ଛାଡ଼ି) ସଂକ୍ରାନ୍ତ
ସଭାର ପ୍ରଥମ ବ�ୈଠକ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହ�ୋଇଥଲ
ି ା। ଡିସେମ୍ବର
ଉପସମି ତି
11, 1946ରେ ଡ. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସମ୍ବି ଧାନ ସଭାର
ସଂଘୀୟ କ୍ଷମତା ସମି ତି
ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ହରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ
ସଂଘୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସମି ତି
ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ
ଭାବେ ନିଯକ୍ତ
ୁ କରାଯାଇଥଲ
ି ା। ଜୁନ 3, 1947ରେ
ଲି ଖନ ସମି ତି
ବି.ଆର. ଆମ୍ବେଦକର
ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇ ଁ
ଏକ ଅଲଗା ସମ୍ବି ଧାନ ସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଥଲ
ି ା।
ତେଣୁ କେତେକ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତିନିଧମ
ି ାନେ ସଭାର

ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ବିଭିନ୍ନ ସମି ତି
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ସମ୍ବି ଧାନ ସଭାର ଅଧିବେଶନ
ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ :

ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନ:

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ:

ନଭେମ୍ବର 4, 1948ଜାନୁ ଆରୀ 8, 1949

ତୃ ତୀୟ ଅଧିବେଶନ

ମେ 16-ଜୁନ 16, 1949

ଡିସେମ୍ବର 9-23, 1946
ଜାନୁ ଆରୀ 20-25, 1947
ଏପ୍ରିଲ 28- ମେ 2, 1947

ଚତୁ ର୍ଥ ଅଧିବେଶନ:

ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ:
ନବମ ଅଧିବେଶନ

ଜୁଲାଇ 14-31, 1947

ଜୁଲାଇ 30-ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18,
1949

ଅଗଷ୍ଟ 14-30, 1947

ଅକ୍ଟୋବର 6-17, 1949

ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନ
ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ

ଜାନୁ ଆରୀ 27, 1948

ଦଶମ ଅଧିବେଶନ :

ଏକାଦଶ ଅଧିବେଶନ:
ନଭେମ୍ବର 14-26, 1949

ସମ୍ବି ଧାନ ସଭାରେ ମହିଳା

ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ସମ୍ବି ଧାନ
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବି ଧାନ ବିଶ୍ୱର
ଯେକ�ୌଣସି ସାର୍ବଭ�ୌମ
ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବି ଧାନ ଠାରୁ
ଦୀର୍ଘତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ
ଗ�ୋଟିଏ ମୁଖବନ୍ଧ, 395ଟି
ଅନୁ ଚ୍ଛେଦ ଥିବା 22 ଟି ଭାଗ,
12ଟି ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ, ଚାରି ଟି
ପରି ଶଷ୍ଟ
ି ଏବଂ 104ଟି
ସଂଶ�ୋଧନ ସାମିଲ ରହିଛ।ି

ବିଶ୍ୱର ଅଧ ିକାଂଶ ଭାଗରେ ମହିଳାମାନେ ମ�ୌଳିକ ଅଧ ିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହ�ୋଇଥ ିବା
ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ କରାଯାଇଥ ିଲା। ସର�ୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ, ରାଜକୁମାରୀ
ଅମୃତ କ�ୌର, ହଂସାବେନ ଜୀବରାଜ ମେହଟା, ସୁଚେତା କୃପାଳିନୀ ଏବଂ ଜି. ଦୁ ର୍ଗାବାଇଙ୍କ
ସମେତ ମ�ୋଟ 15 ଜଣ ମହିଳା ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଅଂଶବିଶେଷ ଥ ିଲେ।
ସଦସ୍ୟତାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ।
ଯାହାଫଳରେ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
299କୁ ଖସି ଗଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବି ଧାନ ଜାନୁ ଆରୀ 26,
1950ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା। ଏହି ଦିନ ସମ୍ବି ଧାନ
ସଭା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଏବଂ 1952ରେ ନୂ ଆ ସଂସଦ ଗଠନ
ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଭାରତର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂସଦ ରୂପରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ।
ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ସମ୍ବି ଧାନ ଗଠନ
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିସେମ୍ବର 9, 1946ରେ ସମ୍ବି ଧାନ ସଭାର
ପ୍ରଥମ ବ�ୈଠକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହ�ୋଇଥଲ
ି ା ଯାହାକି
ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାଗୃହ ନାମରେ ପରି ଚିତ।
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପାଇ ଁ ସମ୍ବି ଧ ାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଭଳି ଐତି ହାସି କ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବ ା ଲାଗି ସମ୍ବି ଧ ାନ ସଭାକୁ ପାଖାପାଖ ି
ତିନି ବର୍ଷ – ଦୁ ଇ ବର୍ଷ, 11 ମାସ ଏବଂ ସତର ଦି ନ
ସମୟ-ଲାଗି ଥଲ
ି ା। ଏହି ଅବଧ ି 165 ଦି ନ ମଧ୍ୟରେ
ଏଗାରଟି ଅଧ ବେ
ି ଶନ ଅନୁ ଷ ତ
୍ଠି ହ�ୋଇଥଲ
ି ା। ଡି ସେ ମ୍ବର

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ
କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଲ�ୋକ
ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି
ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥଲେ
ି
ଏବଂ ସେତେବେଳେ
ପ୍ରତିକୂଳ ପରି ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ
ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚରେ ରହିଥଲ
ି ା।
ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଗ୍ରହଣଯ�ୋଗ୍ୟ ହେବା
ଭଳି ଏକ ସମ୍ବିଧାନ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା ସହଜ
ନଥିଲା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଭେମ୍ବର
26, 2017ରେ
କହିଥଲେ
ି ।

13, 1946ରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ସଂକଳ୍ପ ଆଗତ କରି ଥଲେ
ି
ଯାହା ଜାନୁ ଆ ରୀ, 1947ରେ
ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା। ଅଗଷ୍ଟ 14 ରାତ୍ରି ର
ବି ଳମ୍ବି ତ ପ୍ରହରରେ ସମ୍ବି ଧାନ ଗୃହରେ ସଭାର ବ�ୈ ଠ କ
ବସି ଥଲ
ି ା ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ର ଆଗମନ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ
ଭାରତର ବି ଧାନ ପାଳି କା ଭାବେ ଏହା ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ
କରି ଥଲ
ି ା।
ଅଗଷ୍ଟ 29, 1947ରେ ସମ୍ବି ଧାନ ସଭା ଡ. ବିଆର
ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭାରତ ପାଇ ଁ ଏକ ଲି ଖତ
ି
ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା ଲାଗି ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସମି ତି ଗଠନ
କରି ଥଲ
ି ା। ଜାନୁ ଆରୀ 4, 1948ରେ ପ୍ରଥମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ହ�ୋଇଥଲ
ି ା। ଲି ଖତ
ି ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ସମୟରେ ସମ୍ବି ଧାନ
ସଭା ମ�ୋଟ 7,635ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା
କରି ଥବ
ି ା ବେଳେ 2473ଟି ସଂଶ�ୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ
କରି ଥଲ
ି ା, ବିତର୍କ କରି ଥଲ
ି ା ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରି ଥଲ
ି ା।
ନଭେମ୍ବର 26, 1949 ଭାରତୀୟ ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରଣୟନ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 9

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପ�ୋର୍ଟ

ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ

ନାଗରି କ ହୁ ଅନ୍ତୁ ଅବା ପ୍ରଶାସକ
ସମସ୍ତେ ସମ୍ବି ଧାନର ଭାବନାକୁ
ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ

ନ

2010 ନଭେମ୍ବର 26 ତାରି ଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ, ତତ୍କାଳୀନ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକ ହାତୀ
ପିଠର
ି େ ସମ୍ବି ଧାନ ପୁସ୍ତି କା ରଖି ଶ�ୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ
ହ�ୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଏହି ହାତୀ ଆଗରେ ଚାଲି ଚାଲି
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ�ୋଭାଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ଥଲେ
ି
।

ଭେମ୍ବର 26, 2017ରେ ମନ କୀ ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଲେ
ି
ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କ ଆଚରଣ
ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସମ୍ବି ଧାନର ପାଳନ କରି ବା ଉଚିତ। “ନାଗରି କ
ହୁ ଅନ୍ତୁ ଅବା ପ୍ରଶାସକ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବି ଧାନର ଭାବନାକୁ ନେଇ
ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆମ ସମ୍ବି ଧାନ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ
ଯେ କାହାରି କୁ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାରର ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ
ନୁ ହେ।ଁ ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସରେ ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ
କରାଯି ବା ସ୍ୱଭାବିକ”, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଲେ
ି
।
ସେହିଦିନ ଏକ ସମାର�ୋହରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇ ସେ କହିଥଲେ
ି :
“ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ
ପରସ୍ପରକୁ ସଶକ୍ତ କରି ବା ଉଚିତ। ଗ�ୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଅନ୍ୟର
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁ ଝିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୁଖୀନ ହେଉଥବ
ି ା
ଆହୱା୍ ନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁ ଭବ କରି ବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଏହି
ତିନ�ୋଟି ସଂସ୍ଥାନ (କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପି କା)
ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ
କରି ବେ ତା’ହେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ଦେଶର ନାଗରି କମାନଙ୍କୁ
ଏହାକୁ ସଠିକ ଭାବେ କହିପାରି ବେ। ଦୟାକରି ‘ମୁ ଁ କାହିକିଁ ଚିନ୍ତା
କରି ବି’ ମାନସି କତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପାଇ ଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ।”

କରାଯାଇଥଲ
ି ା ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜାନୁ ଆରୀ 24,
1950ରେ ଏଥରି େ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସଂଲଗ୍ନ
କରି ଥଲେ
ି । ସର୍ବମ�ୋଟ, 284 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ବି ଧାନରେ
ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଥଲେ
ି
।
ହାତଲେଖା ସମ୍ବି ଧାନ: ସମ୍ବି ଧାନର ପ୍ରଥମ କପି ହାତ
ଲେଖା ଥଲ
ି ା। ସୁଲେଖକ ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ
ରାଏଜାଦା ଧାରାବାହିକ ଇଟାଲି କ ଶ�ୈଳୀରେ ଏହାର
ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଥଲେ
ି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ
ବସନ୍ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ବ�ୈଦ୍ୟ ଏହାର ହିନ୍ଦୀ କପି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଥଲେ
ି ।
ଏହାର ଅଳଙ୍କରଣ ଶିଳ୍ପୀ ନନ୍ଦଲାଲ ବ�ୋଷ ଏବଂ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ
କଳା ଭବନ, ଶାନ୍ତି ନିକେତନର ତାଙ୍କ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ
କରି ଥଲେ
ି । ଭାରତୀୟ ସଂସଦର ପାଠାଗାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ହିଲିୟମ-ପରି ପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବି ଧାନର
ମୂଳ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ କପି ରଖାଯାଇଛି । ଡେରାଡୁ ନର
ହାତୀବରକାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥବ
ି ା ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ
(ଏସଓଆଇ)ର ଉତ୍ତର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଗ୍ରୁପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ
ଲି ଥ�ୋଗ୍ରାଫି ମୂଦ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିର ଉପଯ�ୋଗ କରି ହସ୍ତଲି ଖତ
ି
ସମ୍ବିଧାନରୁ ୧ହଜାର କପି ଛପା ହ�ୋଇଥଲ
ି ା। ଛପା
10 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ହ�ୋଇଥବ
ି ା ପ୍ରଥମ କପି ହାର୍ଡବାଉଣ୍ଡ ଥଲ
ି ା ଏବଂ ଉତ୍ତର
ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଡିଭିଜନର କପବ�ୋର୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷି ତ ଭାବେ
ରଖାଯାଇଛି ।
ଜାନୁ ଆରୀ 26ରେ କାହିକିଁ ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରଣୀତ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା
ଡିସେମ୍ବର 31, 1929 ରେ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ
ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲ
ି ା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁ ଆରୀ 26
ତାରି ଖକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରି ବା ଲାଗି
ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହୱା୍ ନ କରି ଥଲ
ି ା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନିଆଯାଇଥଲ
ି ା ଯେ 1950 ଜାନୁ ଆରୀ 26 ତାରି ଖରେ
ସମ୍ବି ଧାନ ଲାଗୁ କରାଯି ବ।
2019 ରେ ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରଣୟନର 70ତମ ବର୍ଷପର୍ତ୍ତି
ୂ ପାଳନ
କଲା ଭାରତ
ସଂସଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାଗୃହରେ ସମ୍ବି ଧାନର 70ତମ
ବର୍ଷପର୍ତ୍ତି
ୂ ପାଳନ କରାଯାଇଥଲ
ି ା-ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହି 1949ରେ
ଁ
ସମ୍ବି ଧାନ ଗୃହୀତ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ
ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00ଟାରେ ସମ୍ବି ଧାନ ମୁଖବନ୍ଧର ଗଣପଠନ
ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।

ଆମ ପାଇ ଁଏହା ଜରୁରି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ
ଭାରତୀୟ ମୁସଲି ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟି ଆନ, ଇହୁ ଦୀ, ପାର୍ସୀ
ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ପାଇ ଁଭାରତ
ଏକ ଘର ଅଟେ, ଗ�ୋଟିଏ ପତାକାକୁ ମାନ୍ୟତା
ଦେବା, ଏଥିପାଇ ଁଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇଦେବା।
-ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ

ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା

ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗ�ୌରବ ଏବଂ ପରି ଚୟ

ଦେ

ଶର ଜାତୀୟ ପତାକା କେବଳ ଏହାର
ପରି ଚୟ ହ�ୋଇନଥାଏ ବରଂ ଏହାର
ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ ହ�ୋଇଥାଏ। ଭାରତ ପାଇ,ଁ
ପତାକା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଆଶା, ଭାବାବେଗ ଓ
ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଭାରତୀୟ ପତାକା ଯାହାକି
ତ୍ରିରଙ୍ଗା (ତିନ�ୋଟି ରଙ୍ଗ ଥବ
ି ାରୁ) ନାମରେ
ପରି ଚିତ, ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ।
ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରି ବାକୁ
ଯାଉଥବ
ି ାରୁ, ଭାରତୀୟ ପତାକାର ଯାତ୍ରା
ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟିପାତ କରି ବା ଆହୁ ରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ହ�ୋଇଯାଇଥାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିର�ୋଧରେ
ପତାକା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଥଲ
ି ା।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଜାତୀୟ ପତାକା ଜୁଲାଇ 22,
1947ରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ
ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 ଏବଂ
ଜାନୁ ଆରୀ 26, 1950 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ
ରାଜତ୍ୱର ଜାତୀୟ ପତାକା ଥ ିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ
ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ଜାତୀୟ ପତାକା
ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା
ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର
ପ୍ରତିନିଧ ିତ୍ୱ କରି ଥାଏ। ଏହା ଜାତୀୟ ଗ�ୌରବର
ପ୍ରତୀକ। ବିଗତ 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେନାବାହିନୀ
ସମେତ ବହୁ ଦେଶବାସୀ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଗ�ୌରବ ବୃ ଦ୍ଧି
ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ପତାକା
l ଭାରତୀୟ ପତାକାରେ ଉପରେ ନାରଙ୍ଗୀ,
ମଝିରେ ଧଳା ଏବଂ ତଳେ ସବୁ ଜ ସମାନ
ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି । ନାରଙ୍ଗୀ ଦୃ ଢ଼ତା ଓ
ସାହସର ପ୍ରତୀକ ହ�ୋଇଥ ିବା ବେଳେ ଧଳା
ଶାନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ସେହିପରି ସବୁ ଜ
ରଙ୍ଗ ମାତୃ ଭୂମି ର ଉର୍ବରତା, ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ
ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ।
l ପତାକାର ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁ ପାତ
ଦୁ ଇରୁ ତିନି ରହିଥାଏ ।
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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପ�ୋର୍ଟ

ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ

ଚକ୍ର
l ଧଳା ରଙ୍ଗର କେନ୍ଦ୍ରରେ

24ଟି
ଛଡ଼
ଥ ିବା
କୃଷ୍ଣକଳା
ରଙ୍ଗର
ଚକ୍ରକୁ
ଧର୍ମ
ଚକ୍ର
କୁହାଯାଇଥାଏ। ସି ଂହ
ଥ ିବା ଅଶ�ୋକ ସ୍ତମ୍ଭରୁ
ନିଆଯାଇଥ ିବା
ଏହି
ଚକ୍ର,“ଆଇନର
ଏହି
ଚକ୍ର” ଦେଶର ପ୍ରଗତିର
ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହାର
ପରି ଧ ି ଧଳା ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ଥ
ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ
ହ�ୋଇଥାଏ ।

ପତାକା ସଂହିତା
l ସ୍ୱାଧୀନତାର ପାଖାପାଖ ି 55 ବର୍ଷ ପରେ ଜାନୁ ଆରୀ 26, 2002ରେ
ଭାରତୀୟ ପତାକା ସଂହିତାରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ପୂର୍ବରୁ
କେବଳ ଜାତୀୟ ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବାର
ଅନୁ ମତି ମି ଳୁଥଲ
ି ା । ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦିନ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ,
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାରଖାନାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ନିମନ୍ତେ
ଅନୁ ମତି ମି ଳିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେକ�ୌଣସି ସମୟରେ
ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇପାରି ବେ, ତେବେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସମ୍ମାନକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ପତାକା ସଂହିତାକୁ
କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯି ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସୁବିଧା ପାଇ ଁ
ଭାରତର ପତାକା ସଂହିତା 2002କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି :
ସଂହିତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ରହିଛି;
ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସରକାରୀ, ଘର�ୋଇ ସଂସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାନୁ ଷଠା୍ ନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା
ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରହିଛି ଏବଂ ତୃ ତୀୟ ଭାଗରେ
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଓ ସଂସ୍ଥା
ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନିୟମ ରହିଛି ।

ତ୍ରିରଙ୍ଗାର କ୍ରମବିକାଶ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ପତାକାରେ ବ୍ୟାପକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ହ�ୋଇଛି । ଭାରତୀୟ
ପତାକାର କେତେକ ଐତିହାସିକ କ୍ରମବିକାଶ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା :
l ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅଗଷ୍ଟ 7, 1906ରେ କଲି କତା (ବର୍ତ୍ତମାନର କ�ୋଲକାତା)ର ପାର୍ସୀ ବାଗାନ ଛକ (ଗ୍ରୀନ ପାର୍କ)
ଠାରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ବ�ୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ପତାକାରେ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନ�ୋଟି ରଙ୍ଗ ନାଲି , ହଳଦିଆ ଏବଂ
ସବୁଜ ରହିଥଲ
ି ା।
l ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ପତାକା 1907ରେ ପ୍ୟାରିସରେ ମାଡାମ କାମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଏକ୍ଜାଇଲ୍ଡ ରିଭ�ୋଲ୍ୟୁସନାରିଜ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୋଳନ
କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଥମ ପତାକା ଭଳି ସମାନ ଥିଲା । ଏହି ପତାକା ବର୍ଲିନର ସମାଜବାଦୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମଧ୍ୟ
ହ�ୋଇଥିଲା ।
l ତୃ ତୀୟ ପତାକା 1917ରେ ଉଡ଼ିଥଲ
ି ା ଯେତେବେଳେ ରାଜନ�ୈତକ
ି ସଂଗ୍ରାମ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ�ୋଡ଼ ନେଇଥିଲା । ହ�ୋମ ରୁଲ ଆନ୍ଦୋଳନ
ସମୟରେ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଓ ଲ�ୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥଲେ
ି । ଏହି ପତାକାରେ 5ଟି ନାଲି ଏବଂ 4ଟି
ସବୁଜ ପଟି ଉପର ତଳ ହ�ୋଇ ରହିଥଲ
ି ା । ଏଗୁଡ଼କ
ି ଉପରେ ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କୁ ପ୍ରତିନଧ
ି ତ୍ୱ
ି କରୁଥିବା 7ଟି ତାରକା ରହିଥଲ
ି ା । ବାମ ପାଖ
ଉପର କ�ୋଣରେ ୟୁ ନିଅନ ଜ୍ୟାକ ରହିଥଲ
ି ା। ସେହିପରି ଗ�ୋଟିଏ କ�ୋଣରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାରା ରହିଥଲ
ି ା।
l ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସମିତର
ି ବେଜୱାଡା (ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜୟୱାଡ଼ା) 1921 ଅଧିବେଶନରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ
ଯୁବକ ପିଙ୍ଗାଳି ଭେଙ୍କେୟା ଏକ ପତାକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦୁ ଇଟି ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ନାଲି ଓ
ସବୁଜ, ଯାହାକି ଦୁ ଇଟି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ ୍ଠ ସମୁଦାୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲି ମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନଧ
ି ତ୍ୱ
ି କରୁଥିଲା। ଏହି ପତାକା 1931ରେ ଗୃହୀତ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ପତାକା ମଧ୍ୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତୀକ ହ�ୋଇଥିଲା ।			
l 1931 ମସିହା ଜାତୀୟ ପତାକାର ଇତିହାସରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବର୍ଷ ଥିଲା। ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ
କରିବା ଲାଗି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହ�ୋଇଥିଲା । ଏହି ପତାକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ପତାକାର ପୂର୍ବ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଏଥିରେ ନାରଙ୍ଗୀ,
ଧଳା ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ରହିଥଲ
ି ା। ମଝିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚରଖା ଥିଲା। ତେବେ ଏହାର କ�ୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟି କ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିବାରୁ
ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହି ।ଁ
l ଜୁଲାଇ 22, 1947ରେ ସମ୍ବି ଧାନ ସଭା ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥଲ
ି ା। ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ
ହେବା ପରେ, ଏହାର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼କ
ି ର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମାନ ରହିଲା। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚରଖା ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ରାଟ
ଅଶ�ୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ଚକ୍ରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଗଲା। 		
12 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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କର�ୋନା ବିର�ୋଧୀ ଲଢେଇ

ରଣକ�ୌଶଳରୁ ସଫଳତା ଲାଭ
ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥବ
ି ା ର�ୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 75 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା

କେ

ନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସି ତ
ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ
କର�ୋନା ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷଠା୍ ନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ
ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସେବା
ଯ�ୋଗାଣ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ
ଭାରତରେ କର�ୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହାର ଯଥେଷ୍ଟ
ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୃତ୍ୟୁହାର 1.49 ଶତାଂଶ
ରହିଛି; ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରଠାରୁ ସର୍ବନିମ ୍ନ । ସଫଳ
ର�ୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଣନୀତି, ବ୍ୟାପକ ଟେଷ୍ଟିଂ ବା ପରୀକ୍ଷା
ତଥା ମାନକୀକୃତ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପରି ଚାଳନା ଓ ଯତ୍ନ
ଫଳରେ କର�ୋନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଭାରତ
ସଫଳ ହ�ୋଇଛି । ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ
ହସ୍ପିଟାଲରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା
ପଦ୍ଧତିରେ ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସେବା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ଫଳରେ କର�ୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର
26ରେ ଭାରତର ଦ�ୈନିକ କର�ୋନା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା
500ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 497ରେ ପହଞ୍ଚିଥଲ
ି ା।
କ�ୋଭି ଡ୍19 ପରି ଚାଳନା ଓ ମୁକାବିଲାର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କରି ବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ
ଚିକତ୍
ି ସା ସେବା ଯ�ୋଗାଇ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା କମାଇବାକୁ
ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭି ତ୍ତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
ଅତି ଗୁରୁତର କର�ୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ
ଚିକତ୍
ି ସାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥା ଉନ୍ନତମାନର ସଘନ ଚିକତ୍
ି ସା
ଓ ସେବା ଯତ୍ନ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
କର�ୋନାରୁ ଆର�ୋଗ୍ୟ ହେଲେ
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦମ୍ପତି
ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୃଥକବାସରେ ରହିବା ପରେ
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ. ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ ଏବଂ
ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଷା ନାଇଡୁ କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ
ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 26ରେ ଉଭୟଙ୍କର
କରାଯାଇଥିବା କର�ୋନା ପରୀକ୍ଷା ନେଗେଟିଭ ଆସି ଛି।
ଚଳିତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରି ଖରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଦମ୍ପତି କର�ୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହ�ୋଇଥିବା ଜଣାପଡିବା
ପରେ ଉଭୟ ହ�ୋମ୍କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥିଲେ ।

ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ନାହି ଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢିଲା ନାହି ଁ

91.68 %
ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାର

2 ଗଜ ଦୂରତ୍ୱ
ରକ୍ଷା

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ�ୋଇଥିବା
ମ�ୋଟ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା

11,07,43,103

1.49%
ମୃତ୍ୟୁହାର

ଲାବରେଟ�ୋରୀ- ସରକାରୀ-1132| ଘର�ୋଇ - 905
ସୁସ୍ଥ ହ�ୋଇଥିବା ର�ୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ
5,61,908

- 75,44,798

ମ�ୋଟ ର�ୋଗୀ
81,06,706

ମ�ୋଟ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁ ପାତରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଉଭୟ
ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ
ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 71.61 ଶତାଂଶ ହ୍ରାସ ଘଟିଥଲ
ି ା । ସେହିଭଳି ଏହି
ମାସରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 70.57 ଶତାଂଶ କମିଥଲ
ି ା।
(ଏହି ତଥ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳଛ
ି )ି

ଆୟୁ ଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିକତ୍ସା
ି ର ପ୍ରଭାବ ସଂପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା
ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ବ�ୈଦ୍ୟ ରାଜେଶ କ�ୋଟେଚା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ
ବ�ୈଠକରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କର�ୋନା ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସଂପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା
କରି ଛନ୍ତି। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ଅନୁ ସାରେ ପାରମ୍ପରି କ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ପଦ୍ଧତି ଆୟୁଷ
ଅନୁ ସାରେ କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ର�ୋକିବା ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଚିକତ୍
ି ସା କରି ବାରେ
ଯେଉସବୁ
ଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହ�ୋଇଛି ବ�ୋଲି
ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବ�ୈଠକରେ ଆୟୁଷର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଗଣ ତଥା
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବମାନେ ଯ�ୋଗଦେଇଥିଲେ । ଭି ଡଓ
ି କନ୍ ଫରେନ୍ସିଂ
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ବ�ୈଠକ ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥିଲା । ନିକଟରେ କର�ୋନା
ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇ ଯେଉ
ଁ
ଜାତୀୟ
ଁ
ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଯ�ୋଗ ନୀତି ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ନିଷଠା୍ ର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବାକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ
କ�ୋଟେଚା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆୟୁଷ ହେଲ୍ଥ ୱେଲନେସ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ରେ
ଜାତୀୟ ଆୟୁଷ ମିଶନରେ ଏହି ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଇଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉ ପାଣ୍
ଁ ଠି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି
ତାହାକୁ ଠିକଭ
୍ ାବେ ଖର୍ ଚ୍ଚ କରି ବା ପାଇ ଁଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 13

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ

ବାର୍ଷି କ ପୁନରାବୃ ତ୍ତି

ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସନ୍ଧାନରେ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂ ଷଣ ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବୃ କ୍ଷରାଜିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହାଛଡା ପଥର, ମୃତ୍ତିକା,
ଭବନ ଭଳି ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥାଏ । 1996ରେ ସୁପ୍ରି ମକ�ୋର୍ଟ ଯେଉ ଁ ତାଜ୍
ଟ୍ରାପେଜିଏମ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଥଲେ
ି
ସେଥରି େ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସି ଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଯ�ୋଗୁ ଁ କିପରି
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ତାହା ଦର୍ଶାଇଥଲେ
ି
। ଅତଏବ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ ର�ୋକିବା ପାଇ ଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ
କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସୁସଂହତ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷଠା୍ ନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।

ବି

ଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ସମଗ୍ର ପୃଥବ
ି ୀରେ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଯ�ୋଗୁ ଁ 38 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ
ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର 90 ଶତାଂଶରୁ ଅଧିକ ଶିଶ ୁ ପ୍ରଦୂ ଷିତ
ବାୟୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠୁ
ଅଧିକ ପ୍ରଦୂ ଷିତ ନଗରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14ଟି ଭାରତରେ ରହିଛି ।
ଶୀତଋତୁ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଦୀପାବଳି ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର
ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳର ଆକାଶ ଏକ ମ�ୋଟା ଧୂଆ ଁ ଓ ଧୂଳିର ଆସ୍ତରଣରେ
ଢାଙ୍କି ହ�ୋଇଯାଏ । ଦେଶରେ ଏବେ କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ
ରହିଥବ
ି ାରୁ ଶୀତକାଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଭୟଙ୍କର ପରି ସ୍ଥିତି
ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇପାରେ । ତେବେ ସେ ଯାହାହେଉ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି
ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ହେବାର କିଛି ବିଷୟ ରହିଛି । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ ର�ୋକିବା
ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି
ସମସ୍ୟାର ତତ୍କାଳ ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ଯାଦୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର

ଭାରତ ପ୍ରଦୂ ଷଣର କୁପରି ଣତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ
ପନ୍ଥା ବାହାର କରି ବା ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସଶୀଳ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ
ହେଉ କିମବା୍ ଧୂମହୀନ ର�ୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ, ଏଲ୍ ଇଡି ଅଭିଯାନ, ସିଏନ୍ ଜି
ଭିତ୍ତିକ ପରି ବହନ ଅଥବା ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଯାନ- ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ପ୍ରଦୂ ଷଣ ର�ୋକିବାକୁ ନାନାମତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ।
ପେଟ୍ରୋଲ ଜ୍ୱଳନ ଯ�ୋଗୁ ବାୟ
ଁ ୁ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂ ଷିତ
ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
ଇଥାନଲ୍  ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ।
ଦେଶର 100ଟି
ନଗରୀରେ ସମନ୍ତ
ୱି
ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହଯ�ୋଗ
ଦ୍ୱାରା
ଅତ୍ୟାଧନ
ୁ କ
ି
ଟେକ୍ନୋଲଜି
ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ହ୍ରାସ
କରି ବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛୁ ।
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
14 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ପଞ୍ଜାବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ପ୍ରଶଂସା

2018 ଅକ୍ଟ ୋ ବର ମନ୍ କୀ ବାତ୍  କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପଞ୍ଜାବର ଜଣେ
ଚାଷୀ ଗୁରୁ ବଚନ ସି ଂ ହଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଥଲେ
ି
।
ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବି ବାହ ନି ର୍ବନ୍ଧ କରି ବାବେଳେ
କନ୍ୟାପି ତାଙ୍କ ପରି ବାରକୁ କହିଥ ଲେ
ି
ଯେ
ସେମାନେ କ୍ଷେତରେ ନଡା ନ ପ�ୋଡି ବାକୁ

ଉତ୍ତମ ବାୟୁ ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା 2020ରେ 218
ଦିନକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । 2016ରେ ଏହା ଥିଲା
106 ଦିନ । ସେହିଭଳି ଖରାପ ମାନର ବାୟୁ
ଦିବସର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇ 2020ରେ
56ରେ ସୀମିତ ଥିଲା । 2016 ଜାନୁ ୟାରୀ
1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖରାପ
ବାୟୁ ଦିବସର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 156 ।

କେନ୍ଦ୍ର ପରି ବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ
ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ
ଜାଭଡ଼େକର 2020 ଅକ୍ଟୋବର
18ରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଫେସ୍ବୁକ୍ଲାଇଭ
ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଛନ୍ତି ।

ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଉପରେ ର�ୋକ୍ 

l ଯାନବାହନରେ ବ୍ୟବହୃ ତ ଇନ୍ଧନ ଦହନ ଯ�ୋଗୁ ଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ ହ୍ରାସ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହତ
ି କରୁଛନ୍।ତି
2022 ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲରେ 10 ଶତାଂଶ ଓ 2030 ସୁଦ୍ଧା 20 ଶତାଂଶ ଇଥାନଲ୍ 
ମିଶ୍ରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
l ଭାରତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ-4 ପରେ ସରକାର ଏକାଥରକେ ଭାରତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 6 ଯାନବାହନ
ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟମ 2020 ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ କରି ଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଯାନବାହନ
ଜନିତ ପ୍ରଦୂ ଷଣ 70 ଶତାଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।

ପୁଷା ମାଇକ୍ରୋବାୟାଲ ଡିକମ୍ପୋଜର କ୍ୟାପ୍ସ ୁଲ

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ ଏକ ମାଇକ୍ରୋବାୟାଲ ଡିକମ୍ପୋଜର
କ୍ୟାପସ
୍ ଲ
ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛି । ଫସଲ କାଟିନେବା ପରେ କ୍ଷେତରେ ଯେଉ ଁ ନଡା ବା ମୂଳି
ରହୁ ଛି ତାକୁ ପ�ୋଡିବା ପରି ବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରାକୃତକ
ି ଉପାୟରେ ନଷ୍ଟ କରି ବା ପାଇ ଏହି
ଁ କ୍ୟାପସ
୍ ଲ
ୁ
ସହାୟକ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାପସୁଲର ଦାମ 5 ଟଙ୍କା । 25 ଲି ଟର ପାଣିରେ 4ଟି
କ୍ୟାପସୁଲ ମିଶାଇ ଏକ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା ସହ ତାହାକୁ ଅଢେଇ ଏକର (ଏକ ହେକ୍ଟର)
ଜମିରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଫସଲର ମୂଳି ଓ ଅବଶେଷ ସହଜରେ ପଚି ନଷ୍ଟ ହ�ୋଇଯିବ ।
ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଲେ ବି ବ ାହ ସଂପନ୍ନ ହେବ । ଏହି ଚାଷୀ
ଜଣକ ପୁଅର ବି ବ ାହ ପାଇ ଁ ଯେଉ ଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖ ଥ
ି ଲେ
ି
ତାହା ସମାଜର ଯଥାର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ଫଳି ତ କରୁ ଛି ।
ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ର ସେହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବର ନଭା
ନି କଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଗା ଁ କଲାରମାଜରାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଶଂସା କରି ଥଲେ
ି
। ସେ ଗା ଁର ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରାକୃ ତିକ
ଉପାୟରେ ନି ଜ ଜମି ରୁ ଫସଲର ମୂଳି ଓ ନଡାକୁ
ହଳକରି ନଷ୍ଟ କରୁ ଛନ୍ତି । ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ସେମାନେ

କ�ୌଣସି ନୂ ଆ ଟେକ୍ ନ�ୋ ଲଜି ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହାନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁ ରି କହିଥଲେ
ି
ଯେ ଯେଉମାନେ
ଁ
ପରି ବେଶର ସୁର କ୍ଷା ପାଇ ଁ ସବୁ ମ ତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁ ଛନ୍ତି
ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପରମ୍ପରାର
ସଚ୍ଚା ବାହକ ।
‘ବି ନ୍ଦୁ ବି ନ୍ଦୁ ରେ ଯେପରି ସି ନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ , ସେହିଭ ଳି
କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଠନମୂଳକ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରି ବେ ଶ
ସୁର କ୍ଷି ତ ହ�ୋଇପାରି ବ’ ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛ ନ୍ତି ।
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ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ

ବାର୍ଷି କ ପୁନରାବୃ ତ୍ତି

ଏକ୍ୟୁଆଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାକୁ
ମ�ୋବାଇଲ ଆପ୍ସ
ସମୀର:
ଅକ୍ଟୋବର
2017ରେ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିବା ‘ସମୀର’
ଜ ନ ସ ା ଧ ା ର ଣ ଙ୍କୁ
ବାୟୁ ର
ମାନ
ସଂପର୍କରେ
ସୂଚନା
ଦେବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ
ମ�ୋବାଇଲ ଆପ୍ । ଏଥିରେ
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିର�ୋଧରେ
ଅଭି ଯ�ୋଗ ଦାଏର କରି ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରହିଛି । ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ସ୍ଥାନରୁ ଏହା
ବାୟୁ ର ମାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରି
ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କେଉ ସମୟରେ
ଁ
ବାୟୁ ର
ପ୍ରଦୂ ଷଣ କେତେ ତାହା ନିର୍ଭୁଲଭାବେ ଏହା
ଦେଇଥାଏ । ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାଏ ବ୍ୟବଧାନରେ
ଏହା ଜାତୀୟ ବାୟୁ ମାନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ
(ଏକ୍ୟୁଆଇ) ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ସୂଚନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ବ�ୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
ସଫର୍: ଏହି ଆପ୍ଟି
ଏକ ସମନ୍ତ
ୱି ଆଗୁଆ
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ସତର୍କ
ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀ
ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହା ମଧ୍ୟ
ପାଣିପାଗ ସଂପର୍କରେ
ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ।
72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ‘ସଫର୍’ ପାଣିପାଗ
ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା
ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଣେ, ମୁମ୍ବାଇ
ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଏହି 4ଟି ନଗରୀରେ
‘ସଫର୍’ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଛି ।

ବାୟୁ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷଠା୍ ନ

l କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀର୍ଘମି ଆଦୀ,
ସମୟବଦ୍ଧ ନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । 2024 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ
ପ୍ରଦୂ ଷଣର ମାତ୍ରା ପି ଏମ 10 ଏବଂ ପି ଏମ 2.5ରେ 20ରୁ 30 ଶତାଂଶ ହ୍ରାସ
କରି ବା ପାଇ ଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । 2017କୁ
ମୂଳବର୍ଷଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତଦନୁ ସାରେ ବାୟୁର ମାନ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ
ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇଛି ।
l 122ଟି ସହରର ବାୟୁ ମାନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସେଥ ିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା
ପାଇ ଁ2011ରୁ 2015 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଁ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିଲା ବିଶ୍ୱ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ପରାମର୍ଶ ଅନୁ ସାରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।
ଏସବୁ ସହର ମୁଖ୍ୟତଃ ସି ନ୍ଧୁ -ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
ଏହିସବୁ ସହରଗୁଡିକରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ସାରେ
ପ୍ରଦୂ ଷଣ ମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।
l 2018ରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଜାତୀୟ
ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବି
ଁ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ।
l ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭିତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
ବାୟୁର ମାନକୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡକ
ି ହେଲା
ମଧ୍ୟମରୁ ଖରାପ, ଗମ୍ଭୀର, ଅତିରିକ୍ତ ଖରାପ ଏବଂ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ବା
ଜରୁରି କାଳୀନ ସ୍ଥିତି । ପ୍ରଦୂ ଷଣର ଏହିସବୁ ମାତ୍ରାକୁ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ସହ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମୟ�ୋଚିତ
ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।

ନଡା ପ�ୋଡି ର�ୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ

l ଜମି ରେ ଥ ିବା ନଡା ବା ଫସଲ ଅବଶେଷ ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ବିଭିନ୍ନ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ
1700 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି । ନଡା ପ�ୋଡିବା ପରି ବର୍ତ୍ତେ
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଟେକ୍ନୋଲଜି ପ୍ରୟ�ୋଗ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
କରି ବାକୁ ସମବାୟ ସମିତଗ
ି ଡ
ୁ କ
ି ୁ ସରକାର 50 ଶତାଂଶ ସବ୍ ସିଡି
ଯ�ୋଗାଉଛନ୍ତି । ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି
କିଣଲେ
ି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧା ରି ହାତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
l ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରି ଆଣା ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଏହି 3ଟି ରାଜ୍ୟ ନଡା ପ�ୋଡିର
ପେଣ୍ଠ ବ�ୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତଭାବରେ
ନଡାରେ ନିଆ ଁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ବଢୁ ଛି । ଏହାକୁ ର�ୋକିବା
ପାଇ ଁସଂପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
l ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯି ବା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ
ଉପାୟ ବାହାର କରି ବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଛି ।

ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଏକ ଗୁରୁତର
ସମସ୍ୟା ହ�ୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନାଗରି କଙ୍କ ମି ଳିତ
ଉଦ୍ୟମରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରି ବା ପାଇ ପ୍ରୟାସ
ଁ
ଜାରି ରହିଛି।
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ, ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀତକାଳରେ
ମନୁ ଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ଯ�ୋଗୁ ଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର
ଆକାର ଧାରଣ କରି ଥାଏ । ପାଣିପାଗ ଓ ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏହାକୁ
ଅଧିକ ବିଗାଡେ । 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29ରେ ପରି ବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ
ଓ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର କହିଥ ିଲେ ‘ବାୟୁ
16 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ ହଠାତ୍ ଦୂ ର କରି ବା ପାଇ କ�ୌଣସି
ଁ
ଯାଦୁ ଛଡି ନାହି ।ଁ ଏହା
ପଛରେ ପାଣିପାଗ ଓ ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ କାରଣ ରହିଛି ଏବଂ ମାନବକୃତ
କାରଣ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରୁଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତକାଳରେ 2-3
ମାସ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଭୟଙ୍କର ଆକାର
ଧାରଣ କରୁଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର, ପଡ�ୋଶୀ
ରାଜ୍ୟସମୂହ ଏବଂ ନାଗରି କ ସମୁଦାୟ ମିଳତ
ି ଭାବେ ଏହାର
ନିରାକରଣ ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଜଣକର କାମ
ନୁ ହେ, ଁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟି ତ୍ୱ ରହିଛି ।’

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସହୀନଙ୍କ ପାଇ ଁ
2022 ସୁଦ୍ଧା ଖଣ୍ଡିଏ ଘର
ଖାଦ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ଚାହେ ଁଏବଂ ଏହା ତାହାର ଏକ ଅତି
ଏକାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱପ୍ନ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ
ଲ�ୋକ ନିଜର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରି ବାର ସୁଯ�ୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହ�ୋଇ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି । ବାସହୀନଙ୍କ
ଦୁ ର୍ଦ୍ଦଶାର ଅବସାନ ପାଇ ଁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ।

ପ୍ର

ତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର
ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଏ । ଏହା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ
ପାଠପଢା, ପରି ବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ
ପରି ବାର ପ୍ରତିପ�ୋଷଣ ଏସବୁ ର ବ�ୋଝ ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ଯେଉ ଁ
ଲ�ୋକର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହି ଁ ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ମ�ୌଳିକ
ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡକ
ି ପୂରଣ ନ ହ�ୋଇ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଯାଏ । ଦେଶର
ଗରି ବ ଓ ସମାଜର ତଳସ୍ତରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କର
ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ । ଏହି ବାସହୀନ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଘର
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାପାଇ ଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ହ�ୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ତାହା ସଫଳ ହ�ୋଇ ନ ଥିଲା ।
ଏସବୁ ଯ�ୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରି ତାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ ମୁଖ୍ୟ

ଏକ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯେଉଠିଁ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ
ଜୀବନଯାପନ ପାଇ ଁସବୁ ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ଏକ
ସ୍ଥାନ; ଯାହା ପରି ବାର ପାଇ ଁସୁଖଶାନ୍ତି ଆଣେ ଏବଂ
ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ସ୍ୱପ୍ନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହି ଁତାହା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରି ବ
ଲ�ୋକକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏ ଁ ଘର ଯ�ୋଗାଇବା ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ।
75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରି ବା ବେଳକୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ
ଯେପରି ସାକାର ହୁ ଏ ସେଥିପାଇ ଁଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ।
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 17

ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା- ଗ୍ରାମୀଣ
ଲକ୍ଷ୍ୟ

2,26,98,288

ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନୁ ମ�ୋଦନ
1,84,75,380

1,71,00,848

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ

1,18,21,595

ପାଣ୍ଠି ହସ୍ତାନ୍ତର
Rs 1,65,861 CR

ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଓ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା-ଗ୍ରାମୀଣରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଛାଯିବାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଘର ପାଇବା ପାଇ ଁବଛା ଯାଇଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ତାଲି କା ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ ହ�ୋଇ ଅନୁ ମ�ୋଦିତ ହୁ ଏ । ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ
PMAY-G Completed Houses
ଆବାସ ଯ�ୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ । ଏଥିପାଇ ଁ12 ହଜାର ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ସଂପୃକ୍ତ ଘରେ
ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁଯ�ୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏମ୍ଜନ
ି ରେଗା କିମବା୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯ�ୋଜନାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଥାଏ ।

କେଉମାନେ
ଁ
ଘର
ପାଇବାକୁ ଅଯ�ୋଗ୍ୟ

ପିଏମ୍ଏୱାଇ-ଜିରେ
ଘର ପାଇବାକୁ
ଯ�ୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତ
l ଯେଉ ଁ ପରି ବାରର
କ�ୌଣସି ଘର ନ ଥ ିବ,
ଯଦି ଘର ଥ ିବା ତାହା
ସର୍ବାଧ ିକ ଦୁ ଇ ବଖରା
ବିଶଷ୍ଟ
ି କଚ୍ଚା ଘର
ହ�ୋଇଥ ିବ ।
l ଯେଉ ଁ ପରି ବାରରେ 25
ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି
ସାକ୍ଷର ନ ଥିବେ ।
l ଯେଉ ଁ ପରି ବାରରେ
16ରୁ 59 ବର୍ଷ ବୟସ
ମଧ୍ୟରେ କ�ୌଣସି ପୁରୁଷ
ନ ଥ ିବେ ।
l ଯେଉ ଁପରି ବାରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ
ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ଏବଂ ସେହି
ପରି ବାରରେ କ�ୌଣସି
ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ଥିବେ ।
l ଭୂମି ହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯି ଏ କି
ସାମୟି କଭାବେ ପରି ଶ୍ରମ
କରି ଚଳୁଥ ିବେ ।
l ତଫସି ଲଭୁକ୍ତ ଜାତି,
ଉପଜାତି ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ
ସଂପ୍ରଦାୟର ପରି ବାର ।

l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣରେ
ଘରର ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ 60:40 ଅନୁ ପାତରେ
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରି ବାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ
ହିତାଧକ
ି ାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ପାଇ ଁ 1 ଲକ୍ଷ
20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ ।
l ହି ମ ାଳୟରେ ଅବସ୍ଥି ତ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ,
ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚ ଳ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସି ତ
ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀ ରରେ ଏହି ଗୃହ ନି ର୍ମା ଣ
ବାବଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 90 ଓ ରାଜ୍ୟ
ସରକାର 10 ଭାଗ ଅର୍ଥ ବହନ କରି ବେ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବାସ ନି ର୍ମା ଣ ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟି ଏ ଘର
ପି ଛ ା 1 ଲକ୍ଷ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସୀମା
ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
l ଲଦାଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସି ତ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ବାବଦ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ଶତପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଯ�ୋଗାଇଦେବେ ।

ଅନ୍ତରାୟ ସାଜିଥ ିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା 2015 ରେ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ଦୁ ର୍ଗତି ଓ ସାମାଜିକ ଅସୁବଧ
ି ା ମଧ୍ୟରେ
ଥିବା ଏହି ବଞ୍ତ
ଚି ବର୍ଗର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯ�ୋଗାଇ
ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନଯାପନ କରି ବାର ସୁଯ�ୋଗ ଦେବାକୁ ସରକାର
ଉଦ୍ୟମ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର
18 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

l ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ଘରେ 2, 3
କିମ ୍ବା ଚାରି ଚକିଆ ମ�ୋଟର
ଯାନ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି,
ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଆଦି ଥ ିବ
ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବଧ
ି ା
ମିଳବ
ି ନାହି ।ଁ
l କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଧାରୀ,
ଯେଉମାନଙ୍କର
ଁ
ଖର୍ ଚ୍ଚ ସୀମା
50 ହଜାର କିମବା୍ ତତ�ୋଧିକ
ସେମାନେ ଏଥିପାଇ ଁଅଯ�ୋଗ୍ୟ ।
l ଯେଉ ଁ ପରି ବାରର କେହି
ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି
କରି ଥବେ
ି ଏବଂ 10
ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ
ମାସି କ ବେତନ ପାଉଥିବେ
ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଉପଲବ୍ଧ ନୁ ହେ।ଁ
l ଆୟକର କିମବା୍ ବୃ ତ୍ତି ଟିକସ
ଦେଉଥିବା ପରି ବାରକୁ ଏହି
ଆବାସ ଯ�ୋଗାଣ ମନା ।
l ଯେଉ ଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ
ଘରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ
ଟେଲି ଫ�ୋନ ସଂଯ�ୋଗ
ଓ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ଥିବ
ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଉପଲବ୍ଧ ନୁ ହେ ଁ।

ଦିଆଯାଇଛି । ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 2.25 କ�ୋଟି
ଘର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଉଭୟ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ ଅଲଗା
ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପିଏମ୍ଏୱାଇ ସହରାଞ୍ଚଳ ମିଶନରେ 2022
ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସହରୀ ବାସହୀନଙ୍କୁ ଘର ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା (ସହରୀ)
2015 ଜୁନ୍25ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିବା ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ 30 ବର୍ଗ ମି ଟରର ଘର ଯ�ୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏହି ଯ�ୋଜନାର ପ୍ରଗତି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମି ତ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଘର ସଂଖ୍ୟାରୁ ସହଜରେ ଅନୁ ମେୟ । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
2022 ସୁଦ୍ଧା 1.12 କ�ୋଟି ଘର ତିଆରି କରାଯି ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥବ
ି ାବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.07 କ�ୋଟି ଘର ତିଆରି
ସରି ଲାଣି। ଏହାଛଡା 67 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧକ
ି ଘର ଏବେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥବ
ି ାବେଳେ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧକ
ି ଘର
ସଂପୃକ୍ତ ହିତାଧକ
ି ାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇସାରି ଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ମ�ୋଦନକାରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକାରୀ କମି ଟି
ଚଳିତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରି ଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
1.72 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଆକାରରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବେ । ସେଥମ
ି ଧ୍ୟରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 76,753 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ମ�ୋଟ 6.49 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯ�ୋଗ ହେବ ।
ପିଏମ୍ଏୱାଇ-ୟୁ ପାଇ ଁଯ�ୋଗ୍ୟତା
ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
l ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଦୁ ର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ
(ଇଡବ୍ଏସ୍
ଁ
ଲୁ )ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉମାନଙ୍କର
ବାର୍ଷି କ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ
ହ�ୋଇଥ ିବ ।
l ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ (ଏଲଆଇଜି)
ଯେଉମାନଙ୍କର
ଁ
ଆୟ ବାର୍ଷି କ 3ରୁ 6
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମି ତ ଥ ିବ ।
l ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ବର୍ଗ (ଏମ୍ଆଇଜି)
ଯେଉମାନଙ୍କର
ଁ
ବାର୍ଷିକ ଆୟ 12 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ହ�ୋଇଥିବ । ସେମାନେ
ଏଥିରେ କ୍ରେଡିଟ ଲି ଙ୍କ୍ସବ୍ସିଡି
ଆକାରରେ 2.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ।
l ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ବର୍ଗ (ଏମ୍ଆଇଜି-2)
ଯେଉମାନଙ୍କର
ଁ
ବାର୍ଷି କ ଆୟ 18 ଲକ୍ଷରୁ
କମ୍ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ଲି ଙ୍କ୍ସବ୍ ସିଡି
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 2.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ।
ଗୃହ ନିରମା୍ ଣରେ ସହାୟତା
ପି ଏମ୍ଏୱାଇ-ୟୁ ଯ�ୋଜନାରେ ନିର୍ମି ତ
ଘରଗୁଡିକରେ ଜଳ, ସ୍ୱେରେଜ ଏବଂ
ଶ�ୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ରହିବ । ଇଡବ୍ଏସ
ଲୁ
ଏବଂ ଏଲ୍ ଆଇଜି ବର୍ଗର ଲ�ୋକେ ସୁଧ
ଉପରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ 30 ହଜାର
ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବ୍ ସିଡି ପାଇବେ । ଗୃହର
ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ସେମାନଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ମି ଳିବ ।

ସୁଲଭ ଭଡା ଗୃହ ଯ�ୋଜନା
(ଏଆରଏଚ୍ ଏସ୍)
ସହରରେ ଘର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବେଳେ
ବେଳେ ଲ�ୋକେ ଅସ୍ଥାୟୀଭାବେ ଉତ୍ତମ
ନିଯକ୍ତି
ୁ କିମବା୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ
ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସୁଲଭ
ଭଡା ଗୃହ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରହିଛି । ଏହା ପି ଏମ୍ଏୱାଇୟୁ ଯ�ୋଜନାର
ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ । ସଂପୃକ୍ତ ଲ�ୋକଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଏକ କିମବା୍ ଦୁ ଇ ବେଡ୍ ରୁମ୍ବିଶଷ୍ଟ
ି
ଘର ନିର୍ମାଣର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ।
ଏଭଳି ଘର ସବୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କୁ
2022 ସୁଦ୍ଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଦର ଅନୁ ସାରେ ସଂପୃକ୍ତ
ମ୍ୟୁନିସିପାଲି ଟି ବା ପ�ୌରସଂସ୍ଥା କିମବା୍ ଏହି
କମ୍ପ୍ଳେକ୍ସ ପରି ଚାଳନା ଦାୟି ତ୍ୱରେ ଥ ିବା
ସଂସ୍ଥା ଭଡା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ବ । ପ୍ରତି ଦୁ ଇ
ବର୍ଷରେ ଥରେ 8 ଶତାଂଶ ଭଡା ବୃ ଦ୍ଧିର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
କେଉମାନେ
ଁ
ଉପକୃତ ହେବେ
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କ,
ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରି ବ, ରି କ୍ସାବାଲା, ହକର,
ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାମ
କରୁଥ ିବା ଲ�ୋକେ, ଆର୍ଥିକ ଦୁ ର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ
ଓ ନିମ ୍ନ ଆୟକାରୀ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ । ଯେଉ ଁ
ଲ�ୋକମାନେ ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ

ରଖାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିରେ
ଗରି ବ, ଅଭାବୀ, ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ସରକାର ମଧ୍ୟ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଭେରି ଫିକେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆବାସ ଯ�ୋଜନାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁ ର୍ନୀତିମକ୍ତ
ୁ କରି ଛନ୍ତି । 2011 ଜନଗଣନା
ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଛି ସେମାନଙ୍କୁ

ପାଇଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ମି ଳିବ ।
ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ
ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆବାସିକ ଯ�ୋଜନାରେ
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବିଶେଷ କିଛି ସୁବଧ
ି ାନ
ଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନାରେ
ଇଡବ୍ଏସ୍
ଲୁ ଓ ଏଲ୍ ଆଇଜି ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କୁ
ସଶକ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବଧ
ି ା ରହିଛି।
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ପରି ବାରର ମହିଳା
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଘରର ମାଲି କାନା କିମବା୍
ସହମାଲି କାନା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ।
ଦୁ ରନୀ୍ ତିର ସୁଯ�ୋଗ ନାହି ଁ
l ହିତାଧ ିକାରୀଙ୍କୁ ବାଛିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ
ତାହାର ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ
କରାଯି ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
l କଡା ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାର
ନିୟମ ରହିଛି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର
ପ୍ରଗତି ଅନୁ ସାରେ ଅର୍ଥ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
ଡିଜଟ
ି ାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ:
PMAY-G: www.payg.nic.in.
PMAY-U: www.pmaymiss.gov.in

ପକ୍କା ଘର ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯ�ୋଜନାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 1.75 ଲକ୍ଷ
ଘର ସଂପୃକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଥ ିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂପୃକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ
ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଥ ିଲେ ।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 19

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ମି ଶନ

ନୂ ତନ ଭାରତ ପାଇ ଁ

ନବ�ୋନ୍ ମେଷର

ଡେଣା

ମାନବ ସମାଜର ଇତିହାସ ମୂଳତଃ ନବ�ୋନ୍ମେଷର
ଏକ ଧାରାବାହିକ କାହାଣୀ । ଏହି ଇତିହାସରେ
ଚକ ତିଆରି କରି ବାର କ�ୌଶଳ ମଣିଷ ଶିଖ ିବାଠାରୁ
ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଛି
ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବସୃଜନ ଓ ଉଦ୍ଭାବନ
ଏଥ ିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ଛି । ପ୍ରାଗ୍
ଐତିହାସି କ କାଳରୁ ଆଜିର ଡିଜଟ
ି ାଲ ଦୁ ନିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମଣିଷର ଏହି ଗ�ୌରବମୟ ଯାତ୍ରା ପଛରେ ସର୍ବଦା
ନବ�ୋନ୍ମେଷ ଜୀବନକୁ ଅଧ ିକ ସରଳ ଓ ସୁଖଦ
କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ
ମଣିଷ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ଦୂ ରୀକରଣରେ ସକ୍ଷମ
ହ�ୋଇଛି । ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇ ଁ 4ଟି କାରଣ
ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଓ
ପ୍ରଯୁକ୍ତି , ନାଗରି କ ସମାଜ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ସରକାର।
ନବ�ୋନ୍ମେଷ ସହିତ ଭାରତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥ ିବା
ଦୂ ରତ୍ୱକୁ କେବଳ ହ୍ରାସ କରୁନାହି, ଁ ଏଥ ିରେ ନୂ ଆ ନୂ ଆ
ସଫଳ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଡୁ ଛି । 2024-25 ସୁଦ୍ଧା
ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ 5 ଟ୍ରିଲି ୟନ ଡଲାରରେ ପରି ଣତ
କରି ବା ପାଇ ଁ ଭାରତ ଯେଉ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛି ସେଥ ିରେ
ନବ�ୋନ୍ମେଷର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ରହିଛି ।
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବାକୁ ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ୍ 
ମି ଶନ 2016ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
20 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ର
ଅ

କାହାଣୀ- 1

ହମ୍ମଦାବାଦର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜପୁତ ନାମକ
ଜଣେ ଛାତ୍ର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଜଣେ
ଦିଗଦ୍ ର୍ଶକ ଏକ ଦୁ ଇଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଇ ଯାଉଥିବାବେଳେ
ଦୁ ର୍ଘଟଣାର ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥିଲେ । ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କର
ଲାଇସେନ୍ସ ନ ଥିଲା । ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବିମଳ
ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଲେକ୍ପଟେଲ ଏବଂ ମଧିଶ ପରି ଖ ଏ ବିଷୟରେ
ଚିନ୍ତା କରି ଭାବିଲେ କ’ଣ କଲେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଲ�ୋକେ
ଗାଡି ଚଳାଇପାରି ବେ ନାହି ଁ । ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ
ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଲକ୍ ତିଆରି କରି ବାରେ ସଫଳ ହେଲେ । ଏଥିରେ
ସେ ଡ୍ରାଇଭି ଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଜଣେ ମାଲି କଙ୍କ ପ୍ରୋଟ�ୋଟାଇପ
ବା ମଡେଲକୁ କାମରେ ଲଗାଇଥିଲେ । ସେହି ତାଲା ଓ ଏହାର
କାର୍ଯ୍ୟକାରି ତା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭି ଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନମର
୍ବ , ଚାଳକଙ୍କ
ଫଟ�ୋ ଆଦି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫ�ୋନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ
ହ�ୋଇଥିଲା । ଅନଧିକତ
ୃ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ଯଦି ସେହି ବାଇକକୁ
ଚଲାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବେ ତେବେ ମାଲି କଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂଗେ
ସଂଗେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଯାଇ ପହଞ୍ଥ
ଚୁ ଲ
ି ା।

କାହାଣୀ- 2

ବି

ଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃ ଦ୍ଘାତ ଏକ
ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହ�ୋଇଛି । ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲ�ୋକ
ମରି ବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ
ଚିକତ୍
ି ସା ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୁ ଏନାହି ଁ ।
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ମଣିନଗରସ୍ଥିତ ବେଷ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲର ଦୁ ଇଜଣ
ଛାତ୍ର ବିମଳ ଓ ଋଣିତ ହାତଘଣ୍ଟା ଭଳି ପିନ୍ଧି ହେଉଥିବା ଏକ
ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବିକଶିତ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉ ଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରହିଛି ତାହା ମଣିଷର ଇସିଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯ�ୋଗାଉଛି।
ଯଦି ହୃ ଦ୍ଘାତ ହେବାର ଆଂଶକା ଥାଏ ଏହି ତେବେ ଏହି
ବ୍ୟାଣ୍ଡ 30 ମିନଟ
ି ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ
ହେଉଛି। ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଦୁ ଇଟି ଜୀବନରକ୍ଷାକାରୀ
ଔଷଧ ତତ୍କାଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ସର୍ବୋପରି
ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃ ଦ୍ଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା କଥା
ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ
ନିକଟକୁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟଭାବେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ।

ଯୁ

ବ ମସ୍ତି ଷ୍କ ବେଶ୍ଅନୁ ସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଏବଂ ନୂ ଆ ନୂ ଆ କଥା ଚି ନ୍ ତା କରି ବା ଓ କି ଛି ଉପକରଣ ବାହାର
କରି ବାର ଦକ୍ଷତା ଏହାର ଥାଏ । 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ନ୍ତୁ ପି ଲ ାମାନଙ୍କୁ ନୂ ଆ ନୂ ଆ କଥା
ବି କ ଶିତ କରି ବା ସୁବି ଧ ା ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇ ଁ ଭାରତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭି ତ୍ତି ଭୂ ମି ର ସୁବି ଧ ା ନ
ଥଲ
ି ା। ପି ଲ ାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ ମାନସି କ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁ ଭବ କରି ଭାରତ ସରକାର 2016ରେ ଅଟଳ
ଇନ�ୋଭେସନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥ ିଲା ଯୁବବର୍ଗ, ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ
ଏକ ମଞ୍ଚ ଯ�ୋଗାଇବା ଯେଉଠିଁ ସେମାନେ ନୂ ଆ କଥା ଉଦ୍ଭାବନ କରି ବା ଓ ଶିଖ ିବାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇବେ।
ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିବା ଏହି ଅଭି ଯାନ ଏବେ ଫଳପ୍ରସୂ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛି । 2020
ବିଶ୍ୱ ଇନ�ୋଭେସନ୍ ସୂଚୀରେ ଭାରତ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଉଠି 48 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏହା ପଛରେ ଅଟଳ
ଇନ�ୋଭେସନ ମିଶନର ଭୂମିକା ରହିଛି । 2015ରେ ଏହି ତାଲି କାରେ ଭାରତ 81 ସ୍ଥାନରେ ଥଲ
ି ା।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ମି ଶନ

ଭାରତ: ନୂ ଆ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ର ଇଞ୍ଜି ନ
ନବ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ
ମି ଳିତଭାବେ ଆଗକୁ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକତା
ରହିଛି । ସେଥପ
ି ାଇ ଁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନବ�ୋନ୍ ମେଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ
ସ୍ଥାପନ, ନବ�ୋନ୍ ମେଷର ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମି ତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏକାନ୍ତ
ଅପରି ହାର୍ଯ୍ୟ । ଏ ବିଷୟଗୁଡିକୁ ବୁ ଝିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନୂ ଆ ଭାରତ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ କାମ କରି ବାକୁ ହେବ ।

ଅଟଳ ଟିଂକରି ଂ ଲ୍ୟାବ୍ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ

(ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ନବସୃଜନ)

10,000 ସ୍କୁଲ

Rs 20

ସଫଳତା

5400, ବଶିଷ୍ଟଅ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ
ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ଏ
ବାବଦରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

ଅଟଳ ଗ�ୋଷ ୍ଠୀ
ନବ�ୋନ୍ ମେଷ କେନ୍ଦ୍ର

l ଭାରତରେ 10 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନ ଉଦ୍ଭାବକ କରି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖାଯାଇଛି । ସେଥିପାଇ ଁ ଅଟଳ ଟିଂକରି ଂ ଯ�ୋଜନାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ
ସ୍କୁଲରେ ଲ୍ୟାବ୍ମାନ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯାଇଛି ।
l ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁ ସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନ�ୋଭାବ, ସୃଜନାତ୍ମକ ବିଚାର
ଏବଂ ପରି କଳ୍ପନା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି ବା । ସେଥିପାଇ ଁ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ
ନିମନ୍ତେ ଡିଜାଇନ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ , କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ଆଡାପ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ
ଫି ଜିକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
l ଅଟଳ ଟିଂକରି ଂ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କ�ୋମଳ ମସ୍ତି ଷ୍କ ପାଇ ଏକ
ଁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି; ଯାହା
ସେମାନଙ୍କ ପରି କଳ୍ପନାକୁ ରୂ ପ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
l	ଷଷର
୍ଠ ୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି
ଓ ଉପକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ପରି କଳ୍ପନା ଅନୁ ସାରେ ନୂ ଆ କିଛି ତିଆରି
କରି ବେ । ସେଥିପାଇ ଁ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି , ଇଂଜିନୟ
ି ରି ଂ ଓ ଗଣିତ ବା ଏସ୍ଟଇ
ି ଏମ୍
ବିଚାରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ।
l ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉ ଁ ସ୍କୁଲରେ ଲ୍ୟାବ୍ ଖ�ୋଲାଯାଇଛି ସେସବୁ
ଶିକ୍ଷାନୁଷଠା୍ ନକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁ ଦାନ ଆକାରରେ ଯ�ୋଗାଇଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
l ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏକକାଳୀନ ସଂସ୍ଥାପନ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଅବଶିଷ୍ଟ 10
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟଳ ଟିଂକରି ଂ
ଲ୍ୟାବକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇ ଁଏହି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
l ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର 660 ଜିଲାରେ ମ�ୋଟ 5100 ଏଟି ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷଠା୍
କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା 20 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ।
l 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏଟି ଲ୍ୟାବ ସଂଖ୍ୟା 10 ହଜାର ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖାଯାଇଛି ।

ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ମି ଶନ

n

ପ୍ରବଲେମ

ଆଇଡିଆ

n

ସଲ୍ୟୁସନ

ଅଟଳ ଇନ୍ କ୍ୟୁବେସନ ସେଣ୍ଟର (ଏଆଇସି )
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(ଉଦ୍ୟମି ତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ପରି ବେଶ ସୃଷ୍ଟି)

ଆସାମ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବନସ୍ଥଳୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ,
ବିଏଚ୍ ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଘର�ୋଇ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନରେ
ଖ�ୋଲି ଥବ
ି ା କେନ୍ଦ୍ର ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

l ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏନ୍ ଜଓ
ି , ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ତରରେ ଅଟଳ
ଇନ�ୋଭେସନ ମିଶନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ଦେଶର
ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ନିରନ୍ତର ସଫଳ ଅଭି ବୃଦ୍କ
ଧି ୁ ତ୍ୱରାନତ
ୱି ୍
କରି ବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
l ଏହି ଏଆଇସି ପ୍ରତିଷଠା୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ନାନାବିଧ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା
ମ୍ୟାନୁଫାକ୍ଚରି ଂ, ପରି ବହନ, ଶକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ଜଳ ଓ ପରି ଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଦି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇନ୍ କ୍ୟୁବେସନ ସୁବଧ
ି ା ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ।
l ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ମିଶନ ସଂପୃକ୍ତ ଏଆଇସି ପାଇ 5ଁ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ 10
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁ ଦାନ ଯ�ୋଗାଇଦେବ ।
l ଆଗ୍ରହୀ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଲ୍ୟାବ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ପାଇ ଁ ଅତି କମ୍ରେ
10 ହଜାର ବର୍ଗ ଫୁ ଟର ସ୍ଥାନ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ; ଯାହା ତତ୍କାଳ
ବ୍ୟବହାର କରି ହେଉଥ ିବ । ଏହି ଘର ଲ୍ୟାବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି
କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃ ତ ହେବ ନାହି ।ଁ
ି
l ମହିଳା ପ୍ରମୁଖ ଇନ୍ କ୍ୟୁବେଟର ଏବଂ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
କରି ବା ପାଇ ଁ ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ମିଶନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି 68ଟି ଇନ୍ କ୍ୟୁସେବନ ସେଣ୍ଟର ଦେଶରେ ଖ�ୋଲାଯାଇଛି ।

l ଅଟଳ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ନବ�ୋନ୍ ମେଷ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଶରେ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ନବ�ୋନ୍ ମେଷ ଅଭି ଯାନକୁ ସହାୟତା
କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ଛ।ି
l ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଭି ତ୍ତିକ ଡିଜାଇନ, ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଓ ପରି କଳ୍ପନା ଆଦି ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ସେବା କରି ବାକୁ
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନକୁ ଉତ୍ସାହତ
ି କରାଯାଉଛି ।
l	ଦେଶର ଯେଉ ଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅନଗ୍ରସର ଓ ପଛୁଆ ସେ ସବୁ ଇଲାକାରେ ଏହି ଇନ�ୋଭେସନ ଇକ�ୋ
ସିଷ୍ଟମ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଆଦିକୁ ପ୍ରୟ�ୋଗାତ୍ମକଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
l ଏହାଛଡା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ମେଟ୍ରୋ ସହର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃ ତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସହର, ସ୍ମାର୍ଟସିଟ,ି
ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ତଥା ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ
ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଭି ତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
l ଏହା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାର କରୁଥ ିବାରୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଓ ଗବେଷକମାନେ ଉତ୍ସାହତ
ି ହେବେ । ଏହାଛଡା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସାହୀ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ନିଜର
ନୂ ଆ ବିଚାର ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଯ�ୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବାକୁ ଏହା ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ବ ।

22 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

n

ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ମି ଶନ କ’ଣ

ଅଟଳ ନିଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଲେଞ୍ଜ
(ଏଏନ୍ ଆଇସି )
l ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ଯ�ୋଜନାର ଏକ
ମ�ୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି
କରି ବା; ଯାହା ଭାରତର ଅଭି ବୃଦ୍ର
ଧି େ
ସହାୟକ ହେଉଥ ିବ ।
l ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆବାସ, ପରି ଷ୍କାର ପରି ଚ୍ଛନ୍ନତା,
ଶକ୍ତି, ଜଳ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର
ସମାଧାନ ହ�ୋଇପାରି ଲେ ସମାଜର
ସବୁ ବର୍ଗର ଲ�ୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ।
l	ମ�ୋଟ
24ଟି
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ
ଅଂଶୀଦାରୀଭି ତ୍ତିରେ
ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗ ଏହାକୁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ।
l ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନକୁ 6ମାସ
ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବାକୁ ହେବ ।
ଟଙ୍କା
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ଗବେଷଣା ପାଇ ଁମଂଜୁର ହ�ୋଇଛି।
ଏହି ଅର୍ଥ ଏକ ବର୍ଷରୁ 1.5 ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ଫ୍ ଲାଗସି ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ; ଯାହା ଦେଶରେ
ନବ�ୋନ୍ ମେଷ ଓ ଉଦ୍ୟମି ତାର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଅଭି ପ୍ରେତ । ନୀତି
ଆୟ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରତିଷତ
୍ଠି ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା
ଅର୍ଥନୀତିର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଉପାୟ, ମାର୍ଗ,
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବୁ ଦ୍ଧିମତା ଆଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ବା ସହ
ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ବା ।
ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ମି ଶନ ପଛର ବିଚାର
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲାଲବାହାଦୁ ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟ
ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥଲେ
ି
। ପରେ
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ
4ଆବେଦନ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ୍ୟତା: ଯେଉସବୁ
ଁ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ, ୟୁ ଜିସି
କିମ୍ବା
ଏଆଇସି ଟିଇ ଦ୍ୱାରା ସହବନ୍ଧିତ ହ�ୋଇଥିବେ,
ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇ ଁସଚେତନତା
ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବା ସଂସ୍ଥା ଓ ସଂଗଠନ,
ଆଇଟିଆଇ ଏବଂ ଟେକ୍ନକ
ି ାଲ ଡିପ୍ଲୋମା
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନ ଏଥିପାଇ ଁଆବେଦନ କରି ପାରି ବେ ।
4ପାଣ୍ଠି ଯ�ୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂପୃକ୍ତ
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନ ବା ସଂଗଠନରେ ପିପିପି ମ�ୋଡରେ
ପିଏସ୍ୟୁ ସହାୟତାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
ଏଥିପାଇ ଁ ସର୍ବାଧିକ 2.5 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁ ଦାନ
ଆକାରରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

ପରି ବର୍ତ୍ତନର ଦିଗଦ
୍ ର୍ଶକ

(ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଭା
ତାଲି ମ)

l ଏହା ଏକ ରଣକ�ୌଶଳାତ୍ମକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏଥିରେ ଦକ୍ଷ ଓ ଯ�ୋଗ୍ୟ
ଦିଗଦ
୍ ର୍ଶକ ଏବଂ ଦିଗଦ
୍ ର୍ଶନକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ
ନିୟ�ୋଜିତ କରାଯିବ । ସେମାନେ ଅଟଳ ଟିଂକରି ଂ ଲ୍ୟାବ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ
ଇନ୍ କ୍ୟୁବେଟର ଆଦିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରି ବେ ।
l	ଯେଉମାନେ
ଁ
ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 1ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଏଭଳି ଲ୍ୟାବ,
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ଇନ୍ କ୍ୟୁବେଟରରେ କାମ କରି ପ ାରି ବେ ସେମାନେ
ଅନେକ କଥା ଶିଖ ି ପାରି ବେ ଏବଂ ନି ଜ ର ଦକ୍ଷତା ବି କ ାଶ ସହିତ
ଅଭି ଜ୍ଞତା ଲାଭ ହେବ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ
ବା ଇନ�ୋଭେଟର ହ�ୋଇପାରି ବେ ।
ରି ଟିଭ (ଅଣନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ) । ତେଣୁ
l ଏହି ସବୁ ଲ୍ୟାବ ବସ୍ତୁତଃ ନନ୍  ପ୍ରେସକ୍ପ
ମେଣ୍ଟରମାନେ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ହେବା ପରି ବର୍ତ୍ତେ ଏନାବଲର ବା ସହାୟକ ହେବେ
ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଏହା ସହିତ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯ�ୋଡିଥଲେ
ି
। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହାକୁ ଆଉ ପାଦେ ବଢାଇ ଏଥରି େ
ଜୟ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଯ�ୋଡିଲେ । ଏହା କେବଳ ଏକ
ସ୍ଲୋଗାନ ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ମି ଶନ ଶୀର୍ଷସ୍ତରରେ ନବ�ୋନ୍ ମେଷ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଛତାପରି ରହି ଏହା ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ
ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବ�ୋନ୍ ମେଷର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଉଦ୍ୟମି ତାର
ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆସୁଛି । ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମି କ ସ୍କୁଲ
ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂଜିନିୟରି ଂ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷଠା୍ ନ, ଏସ୍ଏମ୍ଇ,
ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଉଦ୍ୟୋଗ, କର୍ପୋରେଟ ଓ ଏନ୍ ଜିଓ ସ୍ତରରେ
ମଧ୍ୟ ଏହା ଖ�ୋଲାଯାଇପାରି ବ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 23

x;k FkkA
ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ମି ଶନ

ମନୁ ଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ବେଳେ ପରି ବର୍ତ୍ତିତ
ହ�ୋଇଆସି ଛି। ଏହା ସବୁ ସମୟରେ ବଦଳିଛି
ଏବଂ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରି ତ କରି ପାରି ଛି।
ଯଦି ନବ�ୋନ୍ମେଷ ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯି ବ, ଜୀବନ
ଅଟକିଯିବ। ବ୍ୟବସ୍ଥାଗଡ଼
ୁ ିକ ନିର୍ଜୀବ
ହ�ୋଇଯି ବ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଜୀବ ହେଲେ,
ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗି ବ ନାହି।ଁ ତେଣୁ,
ନବ�ୋନ୍ମେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ ପାଇ ଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଯୁଗରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ନବ�ୋନ୍ମେଷ
ପାଇ ଁ ଏକ ପରି ବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାର
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ମି ଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ମି ଶନର ଦୀର୍ଘମି ଆଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା
କ୍ଦ୍ର
ଷୁ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇ ନବସୃ
ଁ
ଜନ ଓ ଗବେଷଣା
ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଓ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ । ଏହାଛଡା ସି ଏସ୍ଆଇଆର,
ଆଇସି ଏଆର, ଆଇସି ଏମ୍ଆର ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ
ଗବେଷଣା ଓ ବ�ୈଷୟି କ ଅନୁ ଷଠା୍ ନ ଯେଉଗୁ
ଁ ଡିକ ଭାରତର
ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି
ସେଥରି େ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର ନବ�ୋନ୍ ମେଷ ପାଇ ଁ କ୍ଷେତ୍ର
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା ।

ଉପଯ�ୋଗ କରାଯି ବ । ଇସ୍ରୋ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ
ପରି ଚାଳିତ କରି ବ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ,
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରି ବାର କଲ୍ୟାଣ, ଆବାସ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କେତେକ ସହଯ�ୋଗୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭୂମି କା ନିର୍ବାହ କରି ବେ ।
ମେକ୍ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଇଣ୍ଡିଆ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ
ଆଦି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ
ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖଛ
ି ନ୍ତି , ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆରାଇଜ-ଆନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସେହି ଧାରାରେ କାମ କରି ବ ।

Hkkjr ds ekuuh; ç/kku ea=h] Jh ujsUæ eksnh vkSj :l ds ekuuh; jk"Vªifr] Jh Oykfn
lkFk ,vkbZ,e&fljh;l LVwMVsa buksosVlZ

ସହjସହଯ�ୋଗ
pkj fnolh; cwVdSEi ds lkFk es]a ,vkbZ,ରeୁ ଷ vkS
:l ds fljh;l ,tqds'kuy lsVa j us ,
ରୁଷି ଆର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଏହିNk=
ନବସୃଜgj
ନ o"kZ ,D
ନୀତି
2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବ
baVଆୟ�ୋଗ
Vsa rS;kjଦ୍ୱାରାfd;k]
ftldsରରେvuqଆତ୍ମନି
lkjର୍ଭର:lhଭାରତ
vkSjଓ ,Vh,y
Ldwyksa Hkkjrh;
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ ଏକ ବୁ ଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ
ଭାରତ ଆରାଇଜ-ଅଟଳ ନିଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଲେଞ୍ଜ
fy,ଆଇସି
pqu) s କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
tk,¡xsA ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ହ�ୋଇଛି । 2018ରେ ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ମି ଶନ
(ଏଏନ୍

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଓ ଏଏନ୍ ଆଇସି

ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ପ୍ରୟ�ୋଗାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
କରି ବା । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଓ
ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନବସୃଜନ ଜରି ଆରେ ଅଧକ
ି ଦକ୍ଷ ଓ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାମୂଳକ କରି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି
ଯ�ୋଜନାରେ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରାଯାଇ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗରେ

ଏବଂ ରୁଷି ଆର ସାଇରି ୟସ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ
ଏଥରି େ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଛନ୍ତି । ଅତଏବ ଏମ୍-ସାଇରି ୟସ
ଇନ�ୋଭେସନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇ ନବ�ୋନ୍ ମେଷ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯ�ୋଗି ତା ବୃ ଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଉଛି ।
2018: ଏମ୍ସ ସାଇରି ୟସ ଇନ�ୋଭେସନ ଉତ୍ସବରେ
ରୁଷର 10 ଜଣ ନବସୃଜନକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ

ଅଟଳ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ନବ�ୋନ୍ମେଷ କେନ୍ଦ୍ର: ଗ�ୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତି କ ନବସୃଜନ ଓ ନୂ ତନ ଚିନ୍ତାକୁ ଉପେକ୍ଷିତ ଏବଂ
ଅନଗ୍ରସର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା ପାଇ ଁଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବ । ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃ ତୀୟ
ଶ୍ରେଣୀର ସହରଗୁଡକ
ି ର ସମାଧାନ ପାଇ ଁଏହା ସହାୟକ ହେବ ।
24 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

2030 ସୁଦ୍ଧା ଇନ�ୋଭେଟିଭ ଓ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜିଂ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତକୁ ଏକ
ଅତି କୁଶଳୀ, ନବସୃଜନକାରୀ
ଏବଂ ଔଦ୍ୟୋଗି କ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାବେ
2030 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ କରି ବାର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛନ୍ତି । ସେଥ ିପାଇ ଁ
ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 10
ହଜାର ସ୍କୁଲରେ ଅଟଳ ଟିକରି ଂ
ଲ୍ୟାବ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖାଯାଇଛି । ସେଥ ିମଧ୍ୟରୁ
ଏଭଳି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଲ୍ୟାବ 5400
ସ୍କୁଲରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ଏଥ ିପାଇ ଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ୍ୟାବ୍ କୁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଲ୍ୟାବର
ସୁବିଧା 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ପି ଲା
ଉଠାଉଛନ୍ତି । ଏହାଛଡା ପ୍ରାୟ
2.5 ଲକ୍ଷ ପି ଲା ଏହି ଲ୍ୟାବ
ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନକାରୀ
ମଡେଲ ତିଆରି କରି ଛନ୍ତି ।
ଏଥ ିରୁ ଏହି ଲ୍ୟାବର ଗୁରୁତ୍ୱ
ସହଜେ ଅନୁ ମେୟ ।

ଏଟିଏଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେ

ଅନ୍ ବକ୍ସ ଟିଂକରି ଂ

ଟିଂକରି ଂ ଫେଷ୍ଟ

ଯେଉ ସ୍କୁ
ଁ ଲଗୁଡିକରେ ଅଟଳ ଟିଂକରି ଂ ଲ୍ୟାବ ନାହି ସେସବୁ
ଁ
ଶିକ୍ଷାନୁଷଠା୍ ନରେ
ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ଡ. ବି.ଆର.ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି ବାବେଳେ
ସଂପୃକ୍ତ ଛାତଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ସୁବିଧା ଥିବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କୁଲଗୁଡିକୁ
ଯି ବାର ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ପି ଲାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ
ସମୁଦାୟ, ଏନ୍ ଜଓ
ି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେହିସବୁ ଲ୍ୟାବରେ
ଟିଂକରି ଂ ଓ ଇନ�ୋଭସନର ଅଭି ଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରି ଥଲେ
ି ।
ଅଟଳ ଟିଂକରି ଂ ଲ୍ୟାବ ପାଇ ଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତାଲି ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ
ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଲ୍ୟାବ ଓ ଏହାର ଦର୍ଶନ ସଂପର୍କରେ
ବଛା ବଛା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଲି ମ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଯାଏ ଁ 50 ହଜାରରୁ
ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ତାଲି ମ ପାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଲ୍ୟାବର ଅତ୍ୟାଧନ
ୁ ିକ
ଟେକ୍ନୋଲଜି ଓ ଉପକରଣ ସଂପର୍କରେ ଜ୍ଞାନଲାଭ କରି ଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହା ସୃଜନଶୀଳତା
ଓ ନବ�ୋନ୍ମେଷର ଏକ ପର୍ବ। ଏହା ଦୁ ଇ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଠିଁ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ବିଶଷ୍ଟ
ି
ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବକ୍ତୃତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ବେ।

ଟିଂକରି ଂ ମାରାଥନ

2022 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ନୂ ଆ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଯେଉ ଁ ଜାତୀୟ
କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇଛି ସେଥିରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ
କରି ବା ଏବଂ ତାହାର ସମାଧାନ କରି ବା ପାଇ ଁ ଅଭି ନବ ସୂତ୍ର ବାହାର
କରି ବା ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇଛି । ସେଥିପାଇ ଁ ଅଟଳ ଟିଂକରି ଂ ଲ୍ୟାବଗୁଡିକୁ
ସ୍କୁଲରେ ଖ�ୋଲାଯାଇ ଏଥିପାଇ ଁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲି ମ
ଦେଇ ନବସୃଜନର ନୂ ଆ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ।

ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏକାଠି ହ�ୋଇ 4
ଦିନିଆ ଆବାସି କ ଇନ�ୋଭେସନ ବୁ ଟ୍କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯ�ୋଗ
ଦେଇଥଲେ
ି
। ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀର
ଡିଜାଇନ ବିଭାଗରେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।
ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ମହାକାଶ ଟେକ୍ନ�ୋଲଜି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ମାର୍ଟ
ମ�ୋବିଲିଟି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜ୍ଜା ଏବଂ କୃଷି ଟେକ୍ନୋଲଜି ଏଭଳି 5ଟି
ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଥବ
ି ା ଆହୱା୍ ନର
ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରି ଥଲେ
ି
।
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଓ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କୁ ଅବଗତ
କରାଯାଇଥଲ
ି ା।

ଆନାଲି ଟି କ୍ସ, ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଟେକ୍ନୋଲଜି, ଡ୍ରୋନ ଓ ର�ୋବଟିକ୍ସ
ଆଦି 8ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭି ନବ ଟେକ୍ନୋଲଜି ଓ ସଲ୍ୟୁସନ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଥଲେ
ି
। 2019 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।

2019: ଭାରତର 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ 5ଜଣ ଶିକ୍ଷକ
ଏବଂ ରୁଷି ଆର 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ�ୋଚି ସ୍ଥି ତ ସାଇରି ୟସ
କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ 7 ଦିନିଆ ଗବେଷଣାଭି ତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଭାଗ ନେଇଥଲେ
ି
। ଏହି ଦଳ ରି ମ�ୋଟ ଆର୍ଥ ସେନ୍ ସିଂ,
ବାୟ�ୋଲଜିକାଲ ଓ ଜେନେଟିକ ରି ସର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜ୍ଜା, ଡାଟା

2020: ଆତ୍ମନି ର୍ଭର ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ପ୍ରେରଣା ଓ
ରୁଷର ବୃ ହତ୍ ସମସ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ
ମି ଶନ ଓ ସାଇରି ୟ ସ୍ ମି ଳିତ ଭାବେ ବି ଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ
ଭାରତ-ରୁ ଷ ଦ୍ୱି ପ ାକ୍ଷି କ ଯୁବ ନବ�ୋନ୍ ମେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛ ନ୍ତି । ଏହି ଦୁ ଇ
ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ସମ୍ମି ଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଭେମ୍ବର 7ରୁ 21
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଥଲ
ି ା । ଏଥରି େ 48 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 16 ଜଣ
ଶିକ୍ ଷାଦାତା ଓ ଦି ଗ ଦ
୍ ର୍ଶକ ଭାଗ ନେଇ 8ଟି ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ
ଓ ମ�ୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ତି ଆ ରି କରି ଛ ନ୍ତି । କ�ୋଭି ଡ୍
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉ ଁ ନୂ ଆ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ�ୈ ଶ୍କ
ୱି
ଆହ ୱା୍ ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହାର ସମାଧାନ କରି ବ ାରେ ଏହା
ସକ୍ଷମ ହେବ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 25

ବିଜ୍ଞାନ

ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ

ବିଜ୍ଞାନ ସେତୁ : ବିକାଶ
ପାଇ ଁନବ�ୋନ୍ମେଷ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଭାରତ କୃଷି ଏବଂ ଏମଏସଏମଇ ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମନ୍ୱୟର ସେତୁ
ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଯାହାକି ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂ ତନ ତଥା ଭି ନ୍ନ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରି ବ ।

ପ୍ର

ତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁନବ�ୋନ୍ମେଷ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭାରତ
ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ
କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ବେଶ୍ ପାରମ୍ପରି କ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏବେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନବ�ୋନ୍ମେଷର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁ ଭବ କରି ଦେଶକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ମହାଶକ୍ତିରେ ପରି ଣତ
କରି ବା ସକାଶେ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ
ସରକାର ଅତି ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ମନରେ ଏଭଳି ମାନସି କତାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅତି ପ୍ରଖର ଭାବରେ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପାୟନ କରୁଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର 16, 2020 ତାରି ଖ ଦିନ
ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଉଦବ�ୋଧନ
ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ କିସମର
ବିହନ ହି ଁ ଶସ୍ୟରେ ପ�ୌଷ୍ଟି କତାର ମାତ୍ରାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଥାଏ । ବିଜ୍ଞାନ
ଏଭଳି ବିକାଶ ଘଟାଇବାରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଛି
ବ�ୋଲି ସେ ମତ ପ�ୋଷଣ କରି ଥଲେ
ି ।
2014 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ବିଜ୍ଞାନ ସେତୁ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀ ଭାରତୀୟ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆହୱା୍ ନ ଜଣାଇ କହିଥ ିଲେ ଯେ
କଲେଜମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅଧିକ
ମାତ୍ରାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇ
ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟି ଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଇମ୍ୟୁନ�ୋଲ�ୋଜି ଏକ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛି ଯାହାକି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଜୁଏଟ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅଭିନବତ୍ୱର
ନୀତି, ଅବସର ତଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନୀତି ସଂପର୍କରେ ଅଣଆନୁ ଷଠା୍ ନକ
ି ଭାବେ
ପରାମର୍ଶ ଯ�ୋଗାଇ ପାରି ବ । ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅନେକ
କଲେଜ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୂପାୟନ କରି ହେବ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସେତୁ ବ�ୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦଶଟି କଲେଜ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ସହଭାଗୀ ହେବେ ବ�ୋଲି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି ।
ବିଜ୍ଞାନ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଲା ଦେଶର
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷଠା୍ ଗଡ଼
ୁ କ
ି ରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରି ମାଣର ଶ�ୈକ୍ଷିକ ସଂସାଧନର
ଅଭାବ ରହିଥ ିବା ଅନୁ ଭୂତ ହ�ୋଇଥିଲା । ଦେଶରେ ଶହ ଶହ ଜାତୀୟ
ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଓ ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି
ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି । କେବଳ ପ୍ରାକ୍ପିଏଚଡ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗବେଷଣା
ଅନୁ ଷଠା୍ ନର ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର କ୍ୱଚିତ ଅବସର ରହିଛି
ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଜୁଏଟ ସ୍ତରରେ ତ ଆଦ�ୌ ନାହି ବ�ୋଲି
ଁ
କୁହାଯାଇପାରେ ।
ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇ ଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବ ମନକୁ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ବା ସକାଶେ ଏହି

26 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଅଧିକ ପ�ୌଷ୍ଟିକ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟଥାଳି

ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇ ଁବିଜ୍ଞାନ-ସମାଜ-ସେତୁ

ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ସଂଗଠନର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଉଦବ�ୋଧନ

ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବା ନିମନ୍ତେ, ସମାଧାନକ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ
ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି (ଏସ ଏଣ୍ଡ ଟି) ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତଳୁ ଉପର ସ୍ତର ଆଡ଼କୁ କରାଯି ବା
ଦରକାର ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାଗଡ଼
ୁ ିକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରି ବ ଯାହା
ଉପରେକି କ�ୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଇନାହି ଁ । ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପରି ଚାଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ସେବା ଯାହାକି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଗୁଣାତ୍ମକ ଜୀବନଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ବ ସେଥିଲାଗି ଉପରୁ
ତଳ ଆଡ଼କୁ ଲାଗୁ ହେବାଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଯ�ୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯି ବ ।

ଦେଇ ଖାଦ୍ୟର ପ�ୌଷ୍ଟିକତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଆର�ୋପ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଉଦବ�ୋଧନ ଦେଇ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ଏବେ କୃଷକମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ 17ଟି ନୂ ତନ କିସମର ଧାନ ଓ ଗହମ ବିହନ ଉପଲବ୍ଧ
କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ
ସାଧାରଣ କିଷମର ଫସଲରେ କେତେକ ପ�ୌଷ୍ଟିକ
ଉପାଦାନ ଅଥବା ଅଣୁ-ସାର ଉପାଦାନର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ
ମିଳଥ
ି ାଏ। ଏଭଳି ଫସଲର ଉନ୍ନତ କିଷମ ବିହନରେ ସେଭଳି
ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ
ି ଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେଥିରେ
ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ସେଭଳି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ
ପ�ୌଷ୍ଟି କତାର ଅଭାବ ରହେନାହି।ଁ ସମୟ କ୍ରମେ, ସେଭଳି
ଉନ୍ନତ କିଷମ ବିହନର ବିକାଶ ଘଟାଇବା ଦିଗରେ ଅନେକ
ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରାଯାଇଛି ।
ଏବେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ, ଲ�ୌହସାର, ଜିଙ୍କ୍ ଆଦି
ପ�ୌଷ୍ଟି କତାରେ ଭରପୂର ଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅଧିକରୁ
ଅଧିକ ଚାଷ କରି ବା ପାଇ ଁଦେଶରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଉଛି । ସେହିଭଳି ମ�ୋଟା ଶସ୍ୟ - ଯଥା ମିଲେଟ,
ଯେଉ ଁଥିରେ କି ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଜରା, କ�ୋଡ଼�ୋ, ଝାଙ୍ଗୋରା,
ବାରି , କ�ୋଟକୀ ଆଦି ସାମିଲ, ସେଭଳି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
କିପରି ଦେଶରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରାଯିବ
ସେଥିପାଇ ସରକାର
ଁ
ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ
ନୁ ହେ,ଁ ଲ�ୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଏଭଳି
ଶସ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରାଯାଉଛି । ସେହି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ 2023 ମସି ହାକୁ
‘ମିଲେଟ ବର୍ଷ’ଭାବେ ପାଳନ କରି ବା ସକାଶେ ଭାରତ
ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର
କ୍ୟାରିଅର ସୁଯ�ୋଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ବେ । ଏହି
ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ଗବେଷଣା କାହିକିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
କୃଷି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଓ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ହି ଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି
ଭାରତରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଆଜି ସାକାର ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି ଏହା
ଫଳରେ କେବଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କୁ କ୍ଧ
ଷୁ ା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା
କରଯାଇପାରୁନାହି ଅପରନ୍ତୁ
ଁ
ଅସଂଖ୍ୟ ଲ�ୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଜରି ଆରେ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ
ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରୁ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟକୁ

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇ ଁ ବିଜ୍ଞାନ-ସମାଜ-ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉସବୁ
ଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଯ�ୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହି ଁ ତାହାକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା । ଏଥିରେ
ପ୍ରଯୁକ୍ତି , ଜ୍ଞାନ, କ�ୌଶଳ ଓ ସଂପଦର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁସଂଗତିକରଣ
କରାଯି ବାଫଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରି ଛି ଏବଂ
ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ‘ସାମାଜିକ ଭି ତ୍ତିଭୂମି’ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା
ପରି ଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା’କୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି ।

କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ତତସମ୍ପର୍କୀତ କ୍ଷେତ୍ର

ସାମାଜିକ
ଭି ତ୍ତିଭୂମି

ଏମଏସଏମଇ ଏବଂ
ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର

ବିବିଧ ସେକ୍ଟରର
ମିଳିତ କ୍ଷେତ୍ର

ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇ ବି
ଁ ଜ୍ଞାନ-ସମାଜ-ସେତୁ ର ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ
l ଏନଜିଓ / ସିବଓ
ି ଏବଂ ଗ�ୋଷ୍ଠୀମାନର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା
l ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ନବ�ୋନ୍ମେଷ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ
ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ଆଧାରରେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ
କରି ବା ତଥା ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁଲଭ ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଏସଆଣ୍ଡଟି ଏନଜିଓଗୁଡ଼କ
ି ସହିତ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା।
l ନୂ ତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସହଭାଗୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଯାହା ଫଳରେ ‘ସିଡ’
ଯ�ୋଜନାର ବିକାଶ ଘଟିପାରି ବ । ଏହା ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର ବିକାଶକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ବ ଓ ସଫଳ ଭାବେ ଏହି ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବ ।
l ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅଭିନବତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକଆର୍ଥିକ ପୁନଃବିକାଶ ପାଇ ଁବ୍ୟବସାୟି କ ମଡ଼େଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ।
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ବିଜ୍ଞାନ

ଯୁବ ମସ୍ତି ଷ୍କ ପାଇ ଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ

ମୂଳପ�ୋଛ କରି ବା ଏବଂ ଅପପୁଷ୍ଟି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ବା ଭଳି
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରି ନାହି ।ଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସାରା
ବିଶ୍ୱରେ ହାରାହାରୀ ଦୁ ଇଶହ କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ
ମ�ୋଟ ଶିଶ ୁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ 45 ପ୍ରତିଶତ ଶିଶଙ୍କ
ୁ ଅସାମୟି କ ପ୍ରାଣହାନିର
କାରଣ ଅପପୁଷ୍ଟି ବ�ୋଲି ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ସହଶ୍ରାବ୍ଦୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ
ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଶିଶ,ୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ
କରାଉଥିବା ମାଆମାନଙ୍କ ପ�ୌଷ୍ଟିକତାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ
‘ପ�ୋଷଣ ଅଭିଯାନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା
ଭାରତର ଅପପୁଷ୍ଟି ବିର�ୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମ, କମ୍ବୟସରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ, ଶିକ୍ଷା
ଓ ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର
ଅଭାବ ଭଳି ଚାଲେଞ୍ଜର ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇ ଆସୁଛ।ି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାବଳୀ
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଇତି ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଥିବାବେଳେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2014 ମସିହାରୁ ହି ଁ ସାରା ଦେଶରେ
ଅପପୁଷ୍ଟି ବିର�ୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ ।
ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଶେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା
ସହିତ ଦେଶରେ 11 କ�ୋଟି ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଥ ିଲେ । ସେହିଭଳି
ପ�ୌଷ୍ଟି କ ଆହାର ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଆର�ୋପ, ଟ୍ୟାପ୍ ଯ�ୋଗେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ଏବଂ ଏକ ଟଙ୍କାରେ ସାନିଟାରୀ
ପ୍ୟାଡ଼ ଯ�ୋଗାଣ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ
କିସମର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି- ଯାହାକି
ଜ�ୈବ- ନିରାପତ୍ତାକ୍ଷମ କିଷମ ଭାବେ ପରି ଚତ
ି । ଏହା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର
ପ�ୌଷ୍ଟି କତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଥାଏ । 2014 ମସିହାରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ
ଗ�ୋଟିଏ କିସମର ବିହନ ପହଞ୍ଥ
ଚି ିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ
70 ପ୍ରକାରର ଜ�ୈବ- ନିରାପତ୍ତାକ୍ଷମ ବିହନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟାଂଶ
l ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ, ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ (ଏଫଏଓ) ଭାରତ

ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି, ଅନାହାର ଉନ୍ମୁଳନ ଏବଂ
ପ�ୌଷ୍ଟିକତାରେ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସି ଛି।
l ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ (ଏଫଏଓ)ର ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳିତ
ବର୍ଷ ନ�ୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରି ବା ଖବରକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ
ସଫଳତା ବ�ୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ଆମେ ସଭି ଏ ଁ ଜାଣୁ
ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା,
ଡକ୍ଟର ବିନୟ ରଂଜନ ସେନ ଏଫଏଓ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଥିଲେ ।
l	ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବି ଶ୍ୱ ଯ�ୋଗ ଦି ବ ସ ପାଳନ ପାଇ ଁ
ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି ଥଲ
ି ା, ଭାରତ ବି ଶ୍ୱ ର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର
ନାଗରି କଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ନି ର ାମୟ କାମନା କରୁ ଥଲ
ି ା ଯାହାକି
ଜିର�ୋ ବଜେଟ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
l ଗତ କି ଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସଂକଟ ଯ�ୋଗୁ
ଭାରତ ପ୍ରାୟ 80 କ�ୋଟି ନାଗରି କ ଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛି ।
l 2014 ମସି ହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଦ୍ୟ ନି ର ାପତ୍ତା ଆଇନ କେବଳ
11ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବଳବତ୍ତର ଥଲ
ି ା ଏବଂ 2014 ମସି ହା
ପରେ ଏହାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରାଯାଇପାରି ଛି ।
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ଏବେ ହିମାଳୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ‘ହେଙ୍ଗୁ ’ର
ସ୍ୱାଦ ଉପଭ�ୋଗ କରନ୍ତୁ

ଇଂ

ରାଜୀରେ ଯାହାକୁ ‘ଆସାଫ�ୋଏଟିଡ଼ା’ କୁହାଯାଏ, ତାହା
ସାଧାରଣରେ ‘ହେଙ୍ଗୁ’ ଭାବେ ସୁପରି ଚତ
ି । ଭାରତୀୟ
ର�ୋଷେଇ ମସଲା ଭି ତରେ ଏହାର ବିଶେଷ ଚାହିଦା ରହିଛି । ପୁଣି ଏହାର
ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଢ଼େର୍  ବେଶୀ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 1,200 ଟନ୍  କଞ୍ଚା
ହେଙ୍ଗୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଇରାନ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରୁ
ଆମଦାନୀ କରି ଥାଏ । ଏଥିପାଇ ଦେଶକୁ
ଁ
ପ୍ରାୟ 100 ନିୟୁତ ଆମେରି କୀୟ
ଡଲାର ବ୍ୟୟ କରି ବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅଧୁନା ସିଏସଆଇଆର ଅନୁ ବନ୍ଧିତ
ଏକ ବିଜ୍ଞାନାଗାର, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍  ହିମାଲୟାନ୍  ବାୟ�ୋରି ସ�ୋର୍ସ
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି (ଆଇଏଚବିଟି), ପାଲାମପୁର ପାରମ୍ପରି କ ହେଙ୍ଗୁ ଚାଷ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ହିମାଚଳ
ପ୍ରଦେଶର ଦୁ ର୍ଗମ ଲାହ�ୋଲ ଉପତ୍ୟକାରେ କୃଷକମାନେ ଏବେ ହେଙ୍ଗୁ
ଚାଷ କରି ବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇ ଁ ସେମାନେ ସେଠାକାର ଶୀତ
ମରୁ ଭୂ ମି ଭାବେ ପରି ଚତ
ି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତଥା ପରି ତ୍ୟକ୍ତ ପାହାଡ଼ିଆ ଭୂ ମିକୁ
ଚୟନ କରି ଛନ୍ତି । ସିଏସଆଇଆର- ଆଇଏଚବିଟି ବିଦେଶର ହେଙ୍ଗୁ
ବିହନ ଆଣି ଏହାକୁ ସେଠାକାର ଜଳବାୟୁ ଅନୁ ସାରେ ବିକଶିତ କରି ଛନ୍ତି।
ଭାରତରେ ଫେରୁ ଲା ହେଙ୍ଗୁ ଚାରା ର�ୋପଣ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ
ଅଭାବ ତଥା ଚାଲେଞ୍ଜ୍ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ଏଭଳି ଚାଷ
ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେସବୁ
ସମସ୍ୟା ଦୂ ର କରାଯାଇପାରି ଛି ।
ଭାରତ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ (ଏଫଏଓ)
ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ (ଏଫଏଓ) ହେଉଛି ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ଏକ
ବିଶେଷ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ବିଶ୍ୱରୁ କ୍ଧଷୁ ା ଦୂ ର କରି ବା ତଥା ପ�ୌଷ୍ଟିକତା ବୃ ଦ୍ଧି
ଓ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂ ମିକା ଗ୍ରହଣ
କରି ଆସିଛି । 1945 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଗଠନ
କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଏଫଏଓ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ
ସଂପର୍କ ଥିଲା । ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ଭାରତୀୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍
ଅଧିକାରୀ ବିନୟ ରଂଜନ ସେନ 1956 ମସିହା ନଭେମର
୍ବ ଠାରୁ 1967
ମସିହା ଡିସେମର
୍ବ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟି ତ୍ୱ
ସଂପାଦନ କରି ଥଲେ
ି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଅକ୍ଟୋବର
16, 2020 ତାରି ଖ ଦିନ ଏଫଏଓର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏକ
ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରାର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଥଲେ
ି । ଭାରତରେ 130 କ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ନାଗରି କଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଫଏଓର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ସି ଭି ରମଣ

ଆଲ�ୋକ ଓ
ଶବ୍ଦର ମାଷ୍ଟର

ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇ 1930
ଁ
ମସିହା ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ୱ ବହନ କରେ । କାରଣ
ଏହି ବର୍ଷ ସି ଭି ରମଣ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ�ୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରି ଥ ିଲେ
ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ�ୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ।

ଜନ୍ମ: ନଭେମ୍ବର 7, 1888

ସି

ଭି ରମଣ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ
ପରି ବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି । ଶ୍ରୀ ରମଣ
ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ
ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ପରେ ସେ ପଦାର୍ଥ
ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତ୍ତକ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଁ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର
16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ
କୃତତ୍ୱ
ି ର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥିଲେ ।
ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ରମଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି
ନିବନ୍ଧ ବ୍ରିଟେନରେ “ଫି ଲ�ୋସଫି କାଲ ମାଗାଜିନ୍’ରେ 1906
ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଥଲେ
ି ଯାହା ଆଲ�ୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ

ଯେତବେଳେ ଆଲ�ୋକର ଏକ ସରଳ ରେଖା ଏକ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାସାୟନିକ ଯ�ୌଗିକ ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟଦେଇ
ଗତି କରେ ସେତେବେଳେ
ଆଲ�ୋକର
ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହ�ୋଇଥାଏ ।
ି ଛୁ ରତ
ି ଆଲ�ୋକର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ
ସେହି ବଚ୍
ଇନସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆଲ�ୋକ ଠାରୁ ତରଙ୍ଗଦ�ୈର୍ଘ୍ୟରେ
ପୃଥକ୍ ହ�ୋଇଥାଏ । ଏହା ରମଣ ଇଫେକ୍ଟ
ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ସୁପରି ଚିତ।

ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ
ଥିଲା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସର୍ଫେ ସ୍ ଟେନସନ ଉପରେ ଯାହା
ସେତେବେଳର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ରେଲେଙ୍କୁ ଏତେ
ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଥଲ
ି ାଯେ ସେ ଯୁବକ ରମଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା
ଓ ସମ୍ମାନରେ “ପ୍ରଫେସର” ବ�ୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଥଲେ
ି ।
1907 ମସିହାରେ ସି ଭି ରମଣ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଥିକ ସେବା
ପରୀକ୍ଷାରେ ଶ୍ରେଷ ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବା ସହ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍
ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଭାବେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ବଦଳାଇବା ଏବଂ ଦେଶରେ ନିଜର ଗବେଷଣା
ପାଇ ଁ କମ୍ସୁଯ�ୋଗ ମିଳବ
ି ା ତାଙ୍କ ଭି ତରେ ଥିବା ଅବଦମିତ
ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ଅନୁ ସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନ�ୋଭାବକୁ ପ୍ରଶମିତ
କରି ପାରି ନଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଚାକିରିରୁ ସମୟ ବାହାର

ମୃତ୍ୟୁ: ନଭେମ୍ବର 21, 1970

କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସ�ୋସିଏସନ ଫର୍ଦି କଲଟିଭେସନ୍ ଅଫ୍ 
ସାଇନ୍ସରେ ନିଜର ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଥଲେ
ି ।
1917 ମସିହାରେ ନିଜର ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ
ଏବଂ କଲି କତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର
ପ୍ରଫେସର ପଦରେ ଯ�ୋଗଦାନ କଲେ ।
ରମଣ ଯେତେବେଳେ 1921 ମସିହାରେ ଏକ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି
ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯ�ୋଗ ଦେବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କଲେ ,
ସେତେବେଳକୁ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ସ୍ତରରେ ବେଶ୍
ସୁପରି ଚତ
ି ହ�ୋଇ ସାରି ଥ ିଲେ । ଭାରତକୁ ଫେରି ବା ବାଟରେ
ହି ସେ
ଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ଆବିଷ୍କାରର ସନ୍ଧାନ
ପାଇଥିଲେ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି କାହିକିଁ ନୀଳ
ଭାବେ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହାର ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯାହାକି
ରେଲେ ପ୍ରଦାନ କରି ଥ ିଲେ ତାହାକୁ ଭୁଲ ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣିତ
କରି ଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ 1930 ମସିହାରେ ଯେ ଯେଉ ଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇ ଁ
ନ�ୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରି ଥ ିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ‘ରମଣ
ବିଚ୍ଛୁରଣ’ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବେ ପରି ଚତି । ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ ଓ କଠିନ
ପଦାର୍ଥର ଗଠନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବା ସକାଶେ ରମଣ ପ୍ରଭାବ
ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ ଯାହାକୁ 1998 ମସିହାରେ
ଆମେରି କାନ୍  କେମିକାଲ ସ�ୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ‘ଜାତୀୟ
ଐତିହାସିକ ରାସାୟନିକ ବିଶେଷ ଆବିଷ୍କାର’ ବ�ୋଲି ଆଖ୍ୟା
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ-1 ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର
ପୃଷର୍ଠ େ ଜଳର ସନ୍ଧାନ କରି ବାରେ ରମଣ ବିଚ୍ଛୁରଣ ଅତି
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲା ।
ସି ଭି ରମଣ ତାଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ଯନ୍ତ୍ରସଙ୍ଗୀତର ଶବ୍ଦ
ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଥଲେ
ି ଓ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାର ଭାଓଲି ନ ଓ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର
ଧ୍ୱନି ସଂପର୍କୀତ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆବିଷ୍କାର
କରି ଥଲେ
ି । 1954 ମସି ହାରେ ଏହି ମହାନ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ
ଗବେଷଣାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ
ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । 1928 ମସି ହା
ଫେବୃ ଆରୀ 28 ତାରି ଖ ଦିନ ରମଣ ପ୍ରଭାବ ଆବିଷ୍କାରକୁ
ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ
ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ
ନ�ୋବେଲ ପୁରସ୍କାର
ଘ�ୋଷଣା କରାଗଲା,
ମୁ ଁଏହାକୁ ଏକ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଜୟ, ମ�ୋ
ନିଜ ପାଇ ଁତଥା ନିଜର
ସହଯ�ୋଗୀମାନଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଫଳତା
ବ�ୋଲି ବିବେଚନା
କରି ଥ ିଲି . . . ମୁ ଁ
ଯେତେବେଳେ ରାଜା
ଗୁଷ୍ଟାଭଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି
ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲି
ମ�ୋତେ ସତରେ ଭାରି
ସମ୍ଭ୍ରମ ଲାଗିଥ ିଲା।
ଏହା ଥିଲା ଏକ
ବିରାଟ ଭାବାବେଗର
ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିନ୍ତୁ ମୁ ଁନିଜକୁ
ବେଶ୍ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ
ରଖିଥିଲି ।
ସି ଭି ରମଣ
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ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ

ନୂ ତନ ଭାରତ ପାଇ ଁ ମନ୍ତ୍ର: ସର୍ବନିମ ୍ନ
ସରକାର, ସର୍ବାଧିକ ଶାସନ
ଦେଶର ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ନିର୍ବାହ କରି ଥ ିଲେ ଯେଉଥଁ ିପାଇ ଁ ତାଙ୍କୁ
“ଭାରତର ଐକ୍ୟ ପୁରୁଷ” ଭାବେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । 2014 ଠାରୁ ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରି ଖ
ଦିନ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ “ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ” ଭାବେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି ।

ସ

ର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଳଭଭାଇ ପଟେଲ କେବଳ ଭାରତର ପ୍ରଥମ
ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥ ିଲେ, ସେ ଥ ିଲେ ‘ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର
ନିର୍ମାତା’ । ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର 145ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ
ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏକ ମନ୍ତ୍ର “@ 100 ବର୍ଷରେ
ଭାରତର ଶାସନ-ଅର୍ଥାତ୍ , ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ତା’ର
ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରି ବ, ତାହା ‘ସର୍ବନିମ ୍ନ
ସରକାର, ସର୍ବାଧ ିକ ସୁଶାସନ’”ରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଥ ିବ ।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧ ିକାରୀମାନଙ୍କୁ
ସମ୍ବୋଧ ିତ କରି ବା ଅବସରରେ ଅକ୍ଟୋବର 31, 2020 ତାରି ଖ
ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଦେଶର ନାଗରି କମାନଙ୍କ ସେବା
କରି ବା ସକାଶେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁ ସରଣ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଆହୱା୍ ନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଥ ିଲେ ଯେ ଜଣେ
ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧ ିକାରୀର ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟାଂଶ
l ଭାରତ ଏବେ ‘ଏକ ଭାରତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’, ‘ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର
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ଭାରତ’ ଏବଂ ‘ନବୀନ ଭାରତ’ ଅଭି ମଖେ
ୁ
ପରି ବର୍ତ୍ତନର
ହାୱା ଅନୁ ଭବ କରୁଛି ।
l ଅତୀତର ଅବସ୍ଥା ପରି ବର୍ତ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମ୍ବଳ ତାଲି ମ
ପାଇ ଁ ଆଧୁନିକ ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।
l ଉପରୁ ତଳ ସ୍ତର ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସରକାର ପରି ଚାଳନା
କରାଯାଇ ପାରି ବ ନାହି ଁ । ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ପାଇ ଁ ନୀତି ନିୟମର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ
ଏଥ ିରେ ସାମିଲ କରି ବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରି । ସରକାରର
ସୁପରି ଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଶକ୍ତି।
l ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଶର 130 କ�ୋଟି ନାଗରି କ ମି ଳିତ ଭାବେ
ଦେଶ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯେତିକି
ସୁଦୃଢ଼ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସେଥ ିରେ ସମାନତା ରହିଛି ଓ
ସୁଯ�ୋଗ ରହିଛି ।
l କେବଳ ଏକ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହି ଁ ଏହାର ପ୍ରଗତି ଏବଂ
ନିରାପତ୍ତା ସଂପର୍କରେ ଦୃ ଢ଼ବିଶ୍ୱାସୀ ହ�ୋଇପାରି ବ । ଦେଶ ଏବେ
ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର
ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ।
l ଏକତା ହେଉଛି ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ଭାରତ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇ ଁବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କିଛି ଲ�ୋକ
ଏଭଳି ବିବିଧତାକୁ ଦୁ ର୍ବଳତାରେ ପରି ଣତ କରି ବାକୁ ପ୍ରୟାସ
କରୁଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ
ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରୟାସୀ।
l ଭାରତ ତା’ର ସୀମାରେ ଶହ ଶହ କିଲ�ୋମି ଟର ଦୀର୍ଘ ସଡ଼କ,
ଡଜନ ଡଜନ ସେତୁ ଏବଂ ଅନେକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ତା’ର ସାର୍ବଭ�ୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ
ଅଖଣ୍ଡତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ଷମ ।
l ବର୍ତ୍ତମାନ, କଶ୍ମୀର ବିକାଶର ଏକ ନୂ ତନ ପଥରେ ଆଗକୁ
ଅଗ୍ରସର ହ�ୋଇଚାଲି ଛି । ପୂର୍ବରୁ କଶ୍ମୀରର ବିକାଶ ପଥରେ
ଥ ିବା ସକଳ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତରାୟ ଏବେ ପଛରେ ପଡ଼ିସାରି ଛି ।
ଦେଶ ଏକତାର ଏକ ନୂ ତନ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି ।
l ଶାନ୍ତି, ଭାତୃ ତ୍ୱ ଏବଂ ପାରସ୍ପରି କ ସମ୍ମାନବ�ୋଧର ମାନସି କତା
ହେଉଛି ମାନବତାର ବାସ୍ତବ ପରି ଚୟ । ଆତଙ୍କବାଦୀ
ହିଂସାରୁ କେହି କେବେ କଲ୍ୟାଣ ହାସଲ କରି ପାରି ବନାହି ଁ।
l ଭାରତ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ କଦାପି
ଭୁଲି ବନାହି।ଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥ ିବା
ବିବୃତକ
ି ୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କଦାପି ଭୁଲି ବନାହି ଁ । ନିକଟରେ ଏକ

ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂସଦରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିବା ଏ
ସଂପର୍କୀତ ବିବୃତି ଏହି ଘଟଣା ପଛର ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଛି।
ଜାଣତରେ ହେଉ ଅବା ଅଜାଣତରେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଲାଗି
ରାଷ୍ଟ୍ରବର
ି �ୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ହାତର ଖେଳନା ସାଜି, ଆପଣମାନେ
କଦାପି ନିଜ ଦେଶର କିମବା୍ ଦଳର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରି ବେ ନାହି ଁ।

ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚାଲେଞ୍ଜେସ୍
ବାର୍ଷିକ ବ�ୈଠକ 2020

ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁ ନିଟି ଚାରି ପାଖରେ ବିକାଶର ନୂ ତନ ଧାରା
ଆର�ୋଗ୍ୟ ବନ: 17 ଏକର ଭୂମିରେ ପ୍ରାୟ 380 ଭି ନ୍ନ ଭି ନ୍ନ କିସମର
5 ଲକ୍ଷ ଚାରା ର�ୋପଣ କରାଯାଇଛି ।
ଆର�ୋଗ୍ୟ କୁଟୀର: ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଆର�ୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଯାହାକୁ ସନ୍ଗ
ଥି ିରୀ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିରେ ଆୟୁ ର୍ବେଦ, ସିଦ୍ଧ, ଯ�ୋଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚକର୍ମ ଆଧାରରେ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯ�ୋଗାଣର ସକଳ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ଏକତା ମଲ୍ : ଏଥିରେ ସାରା ଭାରତର ଭି ନ୍ନ ଭି ନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସାମଗ୍ରୀମାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ
ହ�ୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 35,000 ବର୍ଗମିଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ
ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇଛି ।
ଶିଶ ୁ ପ�ୌଷ୍ଟିକ ପାର୍କ: ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହା ହେଉଛି
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ପ�ୌଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ଏବଂ ଏହା 35,000
ବର୍ଗମିଟର ପରିମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରମା୍ ଣ କରାଯାଇଛି ।
ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ: ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାଧନ
ୁ କ
ି ପ୍ରାଣୀସଂପଦ ପାର୍କ ଯାହା
375 ବର୍ଗକିଲ�ୋମିଟର ପରିମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି
ଯାହାର ସାତଟି ବିଭିନ୍ନ ପର୍୍ଯ ୟାୟ ରହିଛି । ସେହିସବୁ ପର୍୍ଯ ୟାୟ ଉଚ୍ଚତା
29 ମିଟର ଠାରୁ ନେଇ 180 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଏଥିରେ 1,100
ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରାଣୀ ତଥା 5 ଲକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ର�ୋପଣ କରାଯାଇଛି ।
ୟୁ ନିଟି ଗ୍ଲୋ ଗାର୍ଡନ: ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଥିମ୍ ପାର୍କ ଯାହା 3.61 ଏକର
ଭୂମିରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଲ�ୋକିତ
ତଥା ଚମକଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ , ଚିତ୍ର ଓ ଅପ୍ଟିକାଲ ଛାୟା ରହିଛି ।
କାକଟସ୍ ଗାର୍ଡ଼ନ: ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ସ�ୌଧ
ଯେଉଥିଁ ରେ 17ଟି ଦେଶର ପ୍ରାୟ 450 ପ୍ରକାରର ଜାତୀୟ ଓ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାକଟସ୍ରହିଛି । 25 ଏକର ପରି ମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ
6 ଲକ୍ଷ କାକଟସ ରହିଛି ।
ସି ପ୍ନ
ଲେ ସର୍ଭିସ୍: ଏହା କେୱଡିଆ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍  ୟୁ ନିଟିକୁ
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସାବରମତୀ ନଦୀକୂଳକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରୁଛି ।
ଏହି ସି-ପ୍ନ
ଲେ ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅବତରଣ କରିପାରି ବ ଏବଂ
ସେଠାରୁ ପୁଣି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ପାରି ବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ତେଣୁ
ଯେଉସବୁ
ଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରନୱେ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହି ଁ
ସେଠାରେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପହଞ୍ପ
ଚି ାରିବ ।

ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ
ଶୁଣବ
ି ା ନିମନ୍ତେ ଏହି କ୍ୟୁଆର
କ�ୋଡକୁ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ
ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବ ବିନମ
ି ୟକୁ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣବ
ି ା ପାଇ ଁଏହି
କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ।
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ବିଛୁଇଥାଏଁ ଏବଂ କ�ୋଭିଡ଼ 19 ସମୟରେ ତାହା ଅଧିକ

ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଛି । ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବାର୍ଷିକ
ବ�ୈଠକ, 2020 ଅବସରରେ ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି ଯେ
ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନବ�ୋନ୍ମେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ହି ଁ
ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ହେବ । ଏହି ବ�ୈଠକ ଭାରତରେ
ଅନୁ ଷଠିତ
୍ ହେବାକୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କର�ୋନା ପ୍ରଭାବ
ଯ�ୋଗୁ ଏହା ଭର୍ଚୁଆଲ ଭାବେ ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥିଲା ।
ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଲେ
ଯେ, ‘ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର କ୍ଷମତା ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ଏକ ବ�ୈଶ୍କ
ୱି
ମହାମାରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂ ରେଇ ରଖି
ପାରି ନାହି।ଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା’ର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁ ସାରେ
ଅନୁ ଷଠିତ
୍ ହ�ୋଇଛି... ଏହା ଆମକୁ ପରି ସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା
ଏବଂ ଅଭି ନବତ୍ୱକୁ ଆହରଣ କରି ବାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଛି ।’

ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚାଲେଞ୍ଜେସ୍ବାର୍ଷିକ ବ�ୈଠକ, 2020 କ’ଣ?

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବ�ୈଠକ ଅକ୍ଟୋବର 19 ଠାରୁ 21 ତାରି ଖ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁ ଷଠିତ
୍ ହ�ୋଇଥିଲା । ଏହା 40ଟି ଦେଶର ପ୍ରାୟ
1,600 ନୀତିନର୍ଦ୍ଧା
ି ରକ ଏବଂ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ନେତୃ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ
କରି ପାରି ଥ ିଲା । ଏହି ବ�ୈଠକରେ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାବଳୀର
ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କିଭଳି ଭାବେ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ସହଯ�ୋଗକୁ
ଆହୁ ରି ନିବଡ଼
ି କରାଯାଇପାରି ବ ସେ ସଂପର୍କରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ
କରାଯାଇଥିଲା । “ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଭାରତ”
ଁ
ଶୀର୍ଷକ ଆଧାରରେ
ବିଶେଷ କରି କ�ୋଭିଡ଼- 19 ମହାମାରୀ ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
ବ�ୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 31

ସବୁଜ ଶକ୍ତି

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ�ୌର ମେଣ୍ଟ

ସ�ୌର ଶକ୍ତି

ସମୟ ଚକର
ଅବଗଣନ

ଜୀବାଷ୍ମ ଇନ୍ଧନ ମାନବ ସମାଜର ଏକମାତ୍ର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରି ଚତ
ି ପୃଥ ିବୀକୁ
ଏବେ ଏକ ସଂକଟରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ
ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଚାହିବା
ଁ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରି ଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ
ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ। ସବୁଜ ଅଥବା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର
ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଛି । ଏହି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିକୁ କିଭଳି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ, ଅଧିକ
ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଏବଂ ସହଜରେ ଗ୍ରୀଡ଼ ସହ ସଂଯ�ୋଗ ଠାରୁ ପରି ବହନ
କରାଯାଇପାରି ବ ତାହା ଉପରେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ଓ
ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ�ୌଶଳ ଆବିଷ୍କାର କରି ବାରେ ନିୟ�ୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ।

ଭା

ରତରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାଆ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରି ବାର
ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ରହିଆସି ଛି ଏବଂ ଭାରତ
ସଦାବେଳେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ପ୍ରକୃତିର ଏକ
ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଛି । ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ମଣିଷକୁ କେବେ
ବଡ଼ ବ�ୋଲି ଭାରତ ଚିନ୍ତା କରେନାହି ଁ । ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ
ମାନସି କତାର ସଂପର୍କକୁ ଅଥର୍ବବେଦର ଏହି ସୂକ୍ତ ଠାରୁ ଅଧିକ
ଉତ୍ତମ ଭାବେ କ�ୌଣସି ଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନାହି:ଁ ‘ମାତା
ଭୂମି , ପୁତ୍ରୋହଂ ପୃଥବ
ି ୍ୟାଃ’ । ଅର୍ଥାତ, ‘ଏହି ଧରି ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଆମର
ମାତା ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତା’ର ସନ୍ତାନ’ ।
ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଏବଂ
ଉତ୍ସ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ସ�ୌର ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ
ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇପାରି ବ ଏବଂ ପରି ବେଶକୁ
ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିପାରି ବ । ତେଣୁ, ବିଶ୍ୱ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ
ଫେରି ଚାହିବାକୁ
ଁ
ଆରମ୍ଭ କରି ଛି । ଏହି ଦିଗରେ, ଭାରତ ଏବଂ
ଫ୍ରାନ୍ସର ମିଳତ
ି ପ୍ରୟାସରେ 2015 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା
ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ସ�ୌର ମେଣ୍ଟ (ଆଇଏସଏ) । ଏହି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ
ସ�ୌରଶକ୍ତିକୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଯ�ୋଡ଼ା ଯାଇପାରି ବ ଏବଂ
ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଲଭ, ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ ଓ ସହଜରେ ଗ୍ରୀଡ଼ ସହ

ଯ�ୋଡ଼ାଯାଇପାରି ବ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଥ ିଲେ ଯେ
ପାରମ୍ପରି କ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ପାରି ବେ
ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ସେମାନେ ନୂ ତନ ଢଙ୍ଗରେ ବିକଶିତ
କରି ପାରି ବେ । ‘ଆମର ସାମୂହକ
ି ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି
ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ଦାୟି ତ୍ୱବ�ୋଧ । ଏହି ଦିଗରେ ଆମର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ
ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଏଥିରେ କେବଳ ବଜାର
ପ୍ରୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବନାହି, ଁ ଅପରନ୍ତୁ ବ�ୌଦ୍କ
ଧି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ
ସାମିଲ ହେବ ।’ ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ 2015 ମସିହାରେ
ମତ ପ�ୋଷଣ କରି ଥ ିଲେ । ଆଜି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପାଦତ
ି ହେଉଥିବା
ମ�ୋଟ ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତିର 2.8 ପ୍ରତିଶତ ସ�ୌର ଉତ୍ସରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ
ଏଭଳି ଧାରାକୁ ଯଦି ଏକ ସୂଚକାଂକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ
2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଉତ୍ସରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ଆଇଏସଏର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ଭାରତ ପୁନଃନିରବା୍ ଚତ
ି
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇ, ଁ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ�ୌର ମେଣ୍ଟ (ଆଇଏସଏ)
ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ହ�ୋଇଛି।
ଆଇଏସଏର ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚିତ

ଆମେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସୀ କରୁଯେ ପ୍ରକୃତି ମାନବ ସମାଜ ଯ�ୋଗୁ ତିଷଠି ୍ ରହିନାହି, ଁ ବରଂ ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତି ପାଇ ଁହି ଁପୃଥ ିବୀ ପୃଷର୍ଠ େ ବଞ୍ର
ଚି ହି
ପାରି ଛୁ । ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଆମମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଯ�ୋଗାଇବା ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ବା ପାଇ ଁହି ଁଅଭି ପ୍ରେତ, ଏହାକୁ ଆମେ ଲୁ ଣ୍ଠନ କରି ବା
ଉଚିତ ନୁ ହେ ଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତର
ି ସନ୍ତୁଳନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ, ଆମର ଜୀବନ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 2015 ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଦିନ କ�ୋପ-21 ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଭାରତ ପାଭି ଲିଅନରେ ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେଇ ଏହି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥଲେ
ି ।
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ହ�ୋଇଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରି ଖ ଦିନ ଏହି ସଂଗଠନର ଭର୍ଚୁଆଲ
ସମ୍ମିଳନୀରେ ତେପନଟି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ଓ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନଧ
ି ି ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
40ରୁ 68 ଏବଂ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି
2018 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆଇଏସଏର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ
ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ 40ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନଧ
ି ିମାନେ ଯ�ୋଗ
ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସେତେବେଳେ
କହିଥ ିଲେ ଯେ ଏହି ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲି ବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ
ଏହି ଦିଗରେ କେବଳ ମକରକ୍ରାନ୍ତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 100ରୁ 125ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର
ମଧ୍ୟରେ ସ�ୌରଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ସୀମିତ ହ�ୋଇ ରହିବା ଅନୁ ଚତ
ି । ବରଂ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହର ସୁଫଳ ଲାଭ କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅଧୁନା ଆଇଏସଏ
68ଟି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହଯ�ୋଗ ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ଅଧିକ 20ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର
ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଜୀବାଷ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସରୁ 175 ଗିଗାୱାଟ ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି
2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଅଣ ଜୀବାଷ ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସରୁ ମ�ୋଟ ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି
ଉତ୍ପାଦନର 40 ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ତା’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛି । ବିଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ତା’ର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ଦ୍ଗ
ୱି ଣ
ୁ ତ
ି କରି ମ�ୋଟ 72 ଜିଗାୱାଟ ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି
ଉତ୍ପାଦନ କରି ପାରି ଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ�ୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ବିଜଳ
ୁ ି
ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନଅଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସମ୍ପ୍ରତି, ଅଣ-ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଅକ୍ଷୟ
ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତର ମ�ୋଟ ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର 20 ପ୍ରତିଶତ
ଛୁଇଛିଁ । ତେଣୁ 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 175 ଜିଗାୱାଟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି
ଉତ୍ପାଦନ କରି ବ ବ�ୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛି ।

ନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ�ୌର ମେଣ୍ଟ (ଆଇଏସଏ) ସ�ୌରାଲ�ୋକ ସମୃଦ୍ଧ
ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘ ଯାହା ମକରକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି
ମଧ୍ୟସ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏବଂ
ତତ୍କାଳୀନ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ହ�ୋଲାନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳତ
ି ଭାବେ
2015 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 30 ତାରି ଖ ଦିନ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ
ଠାରେ ଆଇଏସଏର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଆୟ�ୋଜିତ
ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ପ୍ରାୟ�ୋଜିତ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଫ୍ରେମୱାର୍କ
ରାଜିନାମା ସଂପର୍କୀତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ 21ଶ ସମ୍ମିଳନୀ (କ�ୋପ୍-21)
ଅବସରରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଗଠନ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । 2016
ମସିହା ନଭେମ୍ବର 15 ତାରି ଖରେ ମରକ୍କୋର ମାରାକେଚ୍  ଠାରେ
ଆୟ�ୋଜିତ କ�ୋପ୍-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଏସଏ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ରାଜିନାମାରେ
ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ବା ପାଇ ଁରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ, ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ�ୌର ସଂଗଠନ
(ଆଇଏସଏ)ର ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ ଓ ପରି କଳ୍ପନା ହେଉଛି ସ�ୌରାଲ�ୋକ ସମୃଦ୍ଧ
ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହଯ�ୋଗର ଏକ ମଞ୍ଚ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ସେହିସବୁ
ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ
ହ�ୋଇଥିବ । ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ହିତଧାରକ, ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଓ
ବହୁ ପାକ୍ଷିକ ସଂଗଠନ କର୍ପୋରେଟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନେ ସାମିଲ,
ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ସହଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ
ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇଦେବେ ଏବଂ ଏକ ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବେ ।ଏହା ଫଳରେ ସ�ୌର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
ତଥା ଆଇଏସଏର ସଦସ୍ୟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିରାପଦ, ସହଜ,
ସୁଲଭ. ସମାନତା ତଥା ପ�ୋଷଣୀୟ ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରି ବ।
ଆଇଏସଏର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିଗରେ
ପ୍ରେରି ତ କରି ବା , ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
ହାସଲ କରି ବା ଏବଂ ଘର�ୋଇ ସେକ୍ଟରକୁ ଏହି ଦିଗରେ ସହଯ�ୋଗ
ପାଇ ପ୍ରୋତ୍ସା
ଁ
ହତ
ି କରି ବା, ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ପ୍ରୟ�ୋଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ
ସହଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା, ସୁଲଭ ହାରରେ ପୁଞ୍ଜି ଯ�ୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରି ବା, ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାମାନଙ୍କରେ ମିନି ସ�ୌର ଗ୍ରୀଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରି ବା,
ଛାତ ଉପରେ ସ�ୌର ପାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରି ବା ଓ ସ�ୌର ଇ-ମ�ୋବିଲିଟି
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବା ।
ଆଇଏସଏ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
l ସ�ୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସଂପର୍କୀତ ଛଅଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଦୁ ଇଟି
ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ।
l ସ�ୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟ�ୋଗ ସକାଶେ 5 ବିଲିଅନ ଡଲାର ବ୍ୟୟରେ ଏକ
ବିଶାଳ ପାଇପଲାଇନର ବିକାଶ ଘଟାଯାଉଛି ଯଦ୍ୱାରା ଆଇଏସଏର
ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଆଲ�ୋକୀକରଣ, ଜଳସେଚନ, ପାନୀୟ
ଜଳ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
l 22ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2,70,000ରୁ ଅଧିକ ସ�ୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ପମ୍ପ୍ସ୍ଥାପନ ଦାବିକୁ
ଆଇଏସଏ ମଞ୍ର
ଜୁ ି ପ୍ରଦାନ କରି ଛି । ସେହିଭଳି 11ଟି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ
ଛାତଉପରେ 1 ଗିଗାୱାଟ କ୍ଷମତାର ପାନେଲ ସ୍ଥାପନ, 9ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 10
ଗିଗାୱାଟର ମିନି ସ�ୌର ଗ୍ରୀଡ଼ ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
l 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାକାର କରି ବା
ନିମନ୍ତେ ମ�ୋଟ 1 ଟ୍ରିଲି ଅନ ଡଲାର ବ୍ୟୟ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
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କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ନାଗରି କମାନେ ହେବେ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ

ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ନାଗରି କମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହ�ୋଇନାହି ଁଅପରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବ�ୋନସ ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ
ମଧ୍ୟ ସରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରତ ତ�ୈଳ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନେ ଇଥାନଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ବା ଦ୍ୱାରା
ବଜାରକୁ ଅଧ ିକ ଲି କୁଡ଼ଟ
ି ି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭି ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆଇନ, 1989 ବ୍ୟବସ୍ଥା
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ
କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଲାଗୁ ହ�ୋଇଛି ।
ସୁଫଳ: ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ
ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇପାରିବ । ଏହା ଫଳରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ
ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କ ଭଳି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିନଧ
ି ମ
ି ାନେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ନିରବା୍ ଚିତ ହେବେ । ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ ସମସ୍ତ ତିନ�ୋଟି
ସ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତ, ବକ
୍ଲ ୍ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପାଇ ଁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ନିରବା୍ ଚନ
ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହେବ । ସମ୍ବି ଧାନର ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ଜମୁ କଶ୍ମୀରରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେଉନଥିଲା । ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ
ଜନପ୍ରତିନଧ
ି ି ନିରବା୍ ଚନ କରିପାରୁନଥିଲେ ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: 30 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କରଚ
୍ମ ାରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସରକାର
3,737 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ�ୋନସ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଂଜୁରି
ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସୁଫଳ:
ବ୍ୟବସାୟି କ ସଂସ୍ଥା ଯଥା, ରେଳବାଇ, ପ�ୋଷ୍ଟ,
ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଇପିଏଫଓ, ଇଏସଆଇସି ଇତ୍ୟାଦିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ
16.97 ଲକ୍ଷ ଅଣ ଗେଜେଟେଡ଼ କରଚ
୍ମ ାରୀଙ୍କ ସକାଶେ 201920 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ଉତ୍ପାଦନ ଭି ତ୍ତି କ ବ�ୋନସ (ପିଏଲବି)
ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ମଂଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହାର ମ�ୋଟ ଅର୍ଥ ପରିମାଣ 2,791 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ।
ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 13.70 ଲକ୍ଷ ଅଣ ଗେଜେଟେଡ଼
କରଚ
୍ମ ାରୀଙ୍କୁ ଅଣ ପିଏଲବି ଅଥବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବ�ୋନସ ପ୍ରଦାନ
ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଏହାର ମ�ୋଟ
ଅର୍ଥ ପରି ମାଣ 946 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହା ମ�ୋଟ 30.67
ଲକ୍ଷ କରଚ
୍ମ ାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ବ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଜାପାନ ସହିତ ସୂଚନା ଓ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ପ
ୱି ାକ୍ଷିକ ସହଯ�ୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବୁଝାମଣା
ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମଂଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ସୁଫଳ: ଏଭଳି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ପ
ୱି ାକ୍ଷିକ ସଂପର୍କ ଅଧିକ
ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ବଳିଷ ୍ଠ ହ�ୋଇପାରିବ।
ଭାରତ ପାଇ ଁ ଏହା ଏକ ରଣନୀତିକ ପ୍ରୟାସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରିବ । କାରଣ ଜାପାନ ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗୀ
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ନିଷ୍ପତ୍ତି : ତ�ୈଳ ବିତରଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଇଥାନଲ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଂଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସୁଫଳ: ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଖୁଚାଷୀ ଏବଂ ଇଥାନଲ
ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟି ରୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ
କରାଇବ। ଚିନର
ି ୁ ଉତ୍ପାଦତ
ି ଇଥାନଲ ସକାଶେ ଯେଉ ଁ ନୂତନ
ମୂଲ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଲି ଟର ପିଛା
ଟ.62.65 ପଇସା ରଖାଯାଇଛି । ‘ବି’କାଟେଗ�ୋରୀ ଭାରୀ
ଗୁଡ଼ରୁ ଉତ୍ପାଦତ
ି ଇଥାନଲ ପାଇ ଲି
ଁ ଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ଟ.57.61
ପଇସା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ‘ସି’ ଭାରୀ ଗୁଡ଼ରୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଥାନଲର ଲି ଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ଟ.45.69 ପଇସା
ରଖାଯାଇଛି । 2014 ମସିହାରେ ତ�ୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ 38
କ�ୋଟି ଲି ଟର ଇଥାନ�ୋଲ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧି
ପାଇ ଗତବର୍ଷ 195 କ�ୋଟି ଲି ଟରରେ ପହଞ୍ଛ
ଚି ି । ଇଥାନଲ
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ର�ୋକିବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା
ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ
ଦୃଷ୍ଟି ରୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ।
ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭାରତ “ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତିକ ତଥା
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ସହଭାଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର”ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ଏଭଳି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଦୁ ଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ 5ଜି
ନେଟୱାର୍କ, ଟେଲି କମ୍ ନିରାପତ୍ତା, ସମୁଦ୍ର ତଳେ କେବଲ ବିଛା,
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଉପକରଣ ପାଇ ଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫି କେସନ୍ ,
ସର୍ବାଧୁନକ
ି ବେତାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଇସିଟି, ଆଇସିଟି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି , ଜନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକାଳୀନ
ରିଲିଫ୍, ଆର୍ଟିଫି ସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲି ଜେନ ୍ସ /ବକ
୍ଲ ୍ ଚେନ୍ , ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍
ଚେନ୍ , ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ପରିଚାଳନା, ବିବଧ
ି ପ୍ଲାଟଫରର୍ମ େ ପାରସ୍ପରିକ

ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଝ�ୋଟ ତିଆରି ଉପକରଣରେ ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି ବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମ�ୋହର
ସୁଫଳ: ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଚିନି କ୍ଷେତ୍ରରେ
20 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ୟାକଂି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ବିବଧ
ି ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଝ�ୋଟ ତିଆରି ବ୍ୟାଗରେ ହି ଁ
କରାଯିବ । ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିବଧ
ି ଧରଣର ଝ�ୋଟ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ମିଳବ
ି । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍୍ଯ ୟାୟରେ 10
ପ୍ରତିଶତ ଝ�ୋଟ ବ୍ୟାଗ ପାଇ ଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯିବ ଯାହାକି ଜିଇଏମ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ରିଭର୍ସ ନିଲାମୀ
ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ାରେ ସଂପାଦନ କରାଯିବ । ଏହା ଝ�ୋଟ ଶିଳ୍ପର କ୍ରମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ ।
ଏଥିସହ ଏହାଦ୍ୱାରା ଝ�ୋଟଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟି ରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ।
ସହଯ�ୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଭାଗିଦାରୀ ଓ ସମନ୍ୱୟ
ରକ୍ଷାର ଅବସର ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇପାରିବ ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ 2020- 21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ

ସେଓଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେଓ ସଂଗ୍ରହ ପାଇ ଁ ବଜାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ
ଯ�ୋଜନାର ସଂପ୍ରସାରଣ ପାଇ ଁନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ
ସୁଫଳ: ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 2020- 21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର
ଏହି ଋତୁ ରେ ସରକାର ଗତ ଋତୁ ରେ ଥିବା ସମାନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ
ନିୟମାନୁ ସାରେ 12 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ସେଓ ସଂଗ୍ରହ କରି ବେ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗ୍ରହ ଏଜେନ୍ସି ଯଥା, ଜାତୀୟ କୃଷି ସମବାୟ
ବିପଣନ ମହାସଂଘ ଲି ମିଟେଡ଼ (ନାଫେଡ଼) ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ସେଓ
ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ରାଜ୍ୟର ଅଧିସ୍ୱୀକୃତ ଏଜେନ୍ସି
ଯଥା, ଯ�ୋଜନା ଓ ବିପଣନ ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ ାଳୟ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି
ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ ାଳୟ ଏବଂ ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ାକରଣ
ଓ ବିପଣନ ନିଗମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ
କ୍ରୟ କରାଯିବ । ସେହିଭଳି ସେଓ ଅମଳକାରୀ କୃଷକମାନଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
ସେମାନଙ୍କର ପାଉଣା ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁ ସରକାର ‘ନାଫେଡ଼’କୁ 2,500 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପଯ�ୋଗ କରି ବା ସକାଶେ
ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଏହାଦ୍ୱାରା କ�ୌଣସି କ୍ଷତି
ସହ୍ୟ କରି ବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ
ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ କ୍ଷେତ୍ରର ସରକାର 50: 50 ଭାଗ
ହିସାବରେ ସମାନ ଭାବେ ବହନ କରିବେ ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବାହ୍ୟ ସହାୟତାଯୁକ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ
ପୁନର୍ବାସ ଓ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଡ୍ପ
ରି )୍ - ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ପର୍୍ଯ ୟାୟ ଓ
ତୃ ତୀୟ ପର୍୍ଯ ୟାୟକୁ ମଂଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସୁଫଳ: ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପ୍ରିଲ 2021 ଠାରୁ ମାର୍ ଚ୍ଚ
2031 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ�ୋଟ 10,211 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଏହା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା

ମ�ୋଟ 736ଟି ନଦୀବନ୍ଧର ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିକରଣ
ସହିତ ଏହାର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରି ବ ।
ଭାରତରେ ମ�ୋଟ 5,334ଟି ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ 411ଟି
ନୂ ତନ ନଦୀବନ୍ଧ ନିରମା୍ ଣ କରାଯାଉଛି । ସର୍ବାଧିକ ନଦୀବନ୍ଧ
ସଂଖ୍ୟା ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ପରେ ଭାରତ ହେଉଛି
ବିଶ୍ୱର ତୃ ତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର । ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ
ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଓ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ
ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ସ୍ୱୀକୃତି
ପ୍ରଦାନ ।
ସୁଫଳ: ଏଭଳି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦେଶ
ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯ�ୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ
ମିଳତ
ି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶ
ଘଟାଯାଇପାରିବ ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଆଇସିଏଆଇ, ଭାରତ ଏବଂ ସିପିଏ, ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ
ଗିନି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (ଏମଓୟୁ )କୁ କେନ୍ଦ୍ର
କ୍ୟାବିନେଟର ମଂଜୁରି ପ୍ରଦାନ ।
ସୁଫଳ: ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଆ
ଡି
(ଆଇସିଏଆଇ) ଏବଂ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନର
ି ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ
ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ (ସିପିଏ ପିଏନଜି) ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର
ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କର୍ପୋରେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ
ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବପର ହ�ୋଇପାରିଛି ।
ସେହିଭଳି ଟେକ୍ନିକାଲ ରିସର୍ ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ, ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା
ସୁନଶ୍ଚି
ି ତ କରିବା, ଅପରାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପେସାଦାରୀ
ବିକାଶ (ସିପିଡ଼)ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ମଧ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ । ସେହିଭଳି ସେମାନେ
ଭାରତ ଓ ପିଏନଜି ମଧ୍ୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଫେସନ ସଂପର୍କୀତ
ତଥ୍ୟାବଳୀର ବାଧାରହିତ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ।

October 21

October 29

କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦବ�ୋଧନ ଶୁଣବ
ି ାକୁ
ଏହି କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡକୁ ଡାଉନଲ�ୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ।
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ସକାରାତ୍ମକ ମନ�ୋଭାବ

ପରି ବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାରତ

ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ନୂ ତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ
ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ନଡ଼ା ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ପାଠାଗାର ଯାହାକି ଜଣେ
ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ତାହା ପାରମ୍ପରି କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାହାରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ମନରେ ଗଭୀର ଆଲ�ୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି ।

ଇଟାନଗରର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ପାଠାଗାର

ଅ

ରୁ ଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ଜୁଲି ଟାଉନର ନାଗୁରାଙ୍ଗ ମୀନା ନାମ୍ନୀ 30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଜନ�ୈକା ସ୍କୁଲ
ଶିକ୍ଷିକା ପଥପ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଅଭି ନବ ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରି ଛନ୍ତି । ମୀନାଙ୍କ ମନକୁ ଏଭଳି
ଅଭି ନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେତିକବେଳେ
ି
ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କ
ବ�ୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ�ୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଂପର୍କରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସାମାଜିକ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରି ଆରେ ସେ ମିଜ�ୋରାମରେ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ପାଠାଗାର ଥିବା କଥା ଜାଣିବାକୁ
ପାଇଥିଲେ । ଏହି ପାଠାଗାରକୁ ସେଠାକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷିତ
ହେଉଥିବା ସେ ଅବଗତ ହ�ୋଇଥିଲେ । ତେଣୁ ନିର୍ଜୁଲି ଟାଉନରେ କିଭଳି ଭାବେ ଅନୁ ରୂପ
ଧରଣର ଏକ ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରି ହେବ ସେହି ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଘାରି ଥଲ
ି ା।

ଜନ�ୈକା ଅପାଠୁ ଆ ମାଆ ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥବି ା ବାପାଙ୍କ କନ୍ୟା ଭାବେ ନାଗୁରାଙ୍ଗ
ମୀନାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିଲା ଶିକ୍ଷାଦୀକ୍ଷା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇଥିଲା । ସେଣୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟ ଫ�ୋନ ଜରି ଆରେ ସାରା
ବିଶ୍ୱର ଯେକ�ୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରି ବେ । ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ନୂ ଆ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇ ଁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ପାରି ବେ । ଏହି କଥା
ଚିନ୍ତା କରି ସେ 20,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି କିଛି ପଢ଼ା ବହି ଓ ବହିଥାକ କିଣଲେ
ି ଓ ସେଥିରେ ଏକ
ପଥପ୍ରାନ୍ତ ପାଠାଗାର ଆରମ୍ଭ କଲେ । ମୀନାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେବଳ ପିଲା ଓ କିଶ�ୋରମାନେ କେବଳ
ବହିପଢ଼ି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ବହି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହେଉ ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭି ନବ ପାଠାଗାରକୁ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ଲ�ୋକଙ୍କ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉ ଁ ପୁସ୍ତକପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ବହି କିଣବ
ି ା ସକାଶେ
ପକେଟରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା ସେମାନେ ଆସୁଥଲେ
ି । କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ
ମନ ପସନ୍ଦର ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳନ
ୁ ଥିଲା । ମୀନାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର
ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପଠନାଭ୍ୟାସ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ବହି ପାଇ ଁ ସେମାନଙ୍କ
ମାତାପିତାମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଯେଉ ଁମାନେ ବହିପତ୍ର
କିଣପ
ି ାରି ବେ ନାହି ଁସେମାନେ ମୀନାଙ୍କ ପଥପାର୍ଵ
ଶ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଢେର୍ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ।
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ନଡ଼ିଆପତ୍ରର ଷ୍ଟ୍ର’ ଏବେ
ପାଲଟିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍

ଇଂ

ରାଜୀରେ ଥିବା ଆପ୍ତବାକ୍ୟ- ‘ଆବଶ୍ୟକତା
ହି ଁ ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ’ର ଯଥାର୍ଥତା
ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁର ପ୍ରଫେସର ସାଜି
ଭର୍ଗିଜ୍ । ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଥବ
ି ା ଷ୍ଟ୍ର’ର
ଏବେ ବେଶ୍ ଚାହିଦା । ଏହି ଷ୍ଟ୍ର’ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ
ଅର୍ଗାନିକ, ସେତିକି ପରି ମାଣରେ ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ
ଓ ଫି ମ୍ପିମୁକ୍ତ ଯାହାକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟ୍ର’ରେ ଦେଖିବାକୁ
ମିଳିନଥାଏ । ଏହି ଷ୍ଟ୍ର’ ବ୍ୟବହାର କରି ପଇଡ଼ ପାଣି
ଓ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ସହଜରେ ପି ଇହେବ। ପୁଣି ଏହା
ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ଫି ଙ୍ଗିଦେଲେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ଜ�ୈବ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖତ ହ�ୋଇ ମାଟିରେ
ମିଶଯ
ି ି ବ । ଏଭଳି ଜ�ୈବ ବିଘଟନକ୍ଷମ ଷ୍ଟ୍ର’କୁ ଏବେ
ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟର
ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଭର୍ଗିଜ୍ । ଏଥିପାଇ ଁ ବିଶ୍ୱର
ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଷ୍ଟ୍ର ଯ�ୋଗାଇବା
ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ମଧ୍ୟ ସି ଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ ସକାଶେ
ସଦାବେଳେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଫେସର ଭର୍ଗିଜଙ୍କ
ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁ ରି
ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ବ । ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ
ବସବାସ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅଧିକ
ମାତ୍ରାରେ ର�ୋଜଗାରକ୍ଷମ କରି ପାରି ବ ବ�ୋଲି
ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ମିଡିଆ କର୍ଣ୍ଣର
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ଆମ ସମ୍ବି ଧାନ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ସମ୍ମାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
କରେ । ଆମ ସମ୍ବି ଧାନ ନିରମା୍ ତାମାନଙ୍କର ଦୂ ରଦର୍ଶିତା ଯ�ୋଗୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚି
ି ତ
ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି ମୁ ଁ ଆଜି ‘ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସ’ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ
ସମ୍ବି ଧାନର ଏହି ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ଆମେ ଆମର
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକଟ କରି ବା ଯାହାକି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିରମା୍ ଣରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ସର୍ବୋପରି , ଆମର ସମ୍ବି ଧାନ ନିରମା୍ ତାମାନଙ୍କର ଏହା ହି ଁସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
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