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ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ
ମି ଳିଛି ଡେଣା

“ହୱାଇ ଚପଲ” ପିନ୍ଧୁଥବ
ି ା ଲ�ୋକଙ୍କୁ “ହୱାଇ ଜାହାଜ”ରେ
ଯାତ୍ରା ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ଛି 'ଉଡ଼ାନ'
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ଆମ କୃଷକ ଓ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତର ମୂଳଦୁ ଆ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସଦ୍ୟତମ ମନ କୀ ବାତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗପ କହିବା, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ
ଆଲ�ୋଚନା କରି ବା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ଛନ୍ତି ।
ଗପ କହିବା: କର�ୋନା ସଂକଟ କାଳରେ ପରି ବାର
ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ ଆହୁ ରି ସୁଦୃ ଢ଼
ହ�ୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରି ବାରରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ
ଥାଆନ୍ତି ଯି ଏକି କାହାଣୀ କହିଥାନ୍ତି , ଯାହା ପରି ବାରକୁ
ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ନୂ ତନ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଏ । ଗପ
କହିବା ଏକ କଳା । ଗପର ଇତିହାସ ମାନବ ସଭ୍ୟତା
ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପର
ୁ ୁ ଣା । ଯେଉଠିଁ ଆତ୍ମା ଅଛି , ସେଠାରେ
ଗପଟି ଏ ରହିଛି ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ: ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସେହିପରି ଇରାଦା ନାମରେ
ଏକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି । ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଇରାଦା
ସି ଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରି ବା ଓ ଫଳ କିଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ
ସି ଧାସଳଖ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଥଲ
ି ା।

ବିଦେଶରେ ଭାରତ : ସି ଧ ୁ ଡେମ୍ବେଲେ, ମାଲି ର କିଟାରେ
ଜଣେ ସ୍ କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପରି ଚୟ ରହିଛି।
ଲ�ୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ବାବୁ ବ�ୋଲି ଡାକିଥାନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର, ସେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ‘ଇଣ୍ଡି ଆନ
ଫ୍ରିକୁଏନସି ୍ ଅନ ବଲି ଉଡ ସଙ୍ଗସ’ ନାମରେ ଏକ ଘଣ୍ଟି କିଆ
ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଥାନ୍ତି ।

ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତଚ
ି ାରଣ: ଅକ୍ଟୋବର 2 ଏକ ପବିତ୍ର
ଦିନ । ଆମେ ମା’ ଭାରତୀର ଦୁ ଇ ମହାନ ସନ୍ତାନ-ମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଲାଲ ବାହାଦୂ ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଥାଉ। ଆମେ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ନୀତିଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ
କରି ଥଲେ
ି , କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଥଲେ
ି , ଆଜି ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ
ଭାରତ ଅଭି ଯାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ।

କୃଷି: କର�ୋନାର ଏହି ସଂକଟଜନକ ସମୟରେ, ଆମର
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କୃଷକମାନେ ସହନଶୀଳତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରି ଛନ୍ତି । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ଆମର ଶ୍ରମି କ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତର ମୂଳଦୁ ଆ ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ପାଖାପାଖ ି ତିନି କିମ୍ବା ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ,
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଫଳ ଏବଂ ପନିପରି ବାକୁ ଏପି ଏମସି ର
ପରି ଧ ି ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଥ ିଲେ, ଯାହାକି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଫଳ
ଓ ପନିପରି ବାର ଚାଷୀଙ୍କ ପରି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିଛି । ଶ୍ରୀ
ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ଫାର୍ମ ପ୍ରଡୁ ସର କମ୍ପାନୀ ଲି ଃ ଏକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକ
ସଂଗଠନ ଯାହାକି ପୁଣେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର
ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ
ଦେଉଛି । ଏସବୁ ବଜାରରେ ପାଖାପାଖ ି 70ଟି ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ
4500 କୃଷକ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା
ବିକ୍ରି କରି ପାରୁଛନ୍ତି ।
ତାମି ଲନାଡ଼ୁ: ତାମିଲନାଡ଼ର
ୁ େ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ିବାକୁ
ମିଳଛ
ି ି ଯେଉଠିଁ କୃଷକମାନେ ମିଳତ
ି ଭାବେ ବାନାନା ଫାର୍ମର
ପ୍ରଡୁ ସର କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରି ଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଲକଡାଉନ
ସମୟରେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ଶହ ଶହ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ପରି ବା,
ଫଳ ଓ କଦଳୀ କିଣଥ
ି ିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଭେଜିଟେବୁଲ
କମ୍ବୋ କିଟ ଆକାରରେ ଚେନ୍ନାଇ ସହରରେ ବିକ୍ରି କରି ଥ ିଲେ ।

ଗୁଜରାଟ: ଗୁଜରାଟ ବନସକଣ୍ଠାର ରାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି
କୃଷକ ଇସମାଇଲ ଭାଇ । ସେ ନୂ ଆ କ�ୌଶଳ, ପଦ୍ଧତି ଏବଂ
ସି ଞ୍ଚନ ଜଳସେଚନର ଉପଯ�ୋଗ କରି ଆଳୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି
ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରି ଚୟ ପାଲଟିଛି ।

ଜେପି ଓ ନାନାଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି : ଅକ୍ଟୋବର 11
ତାରି ଖରେ ଆମେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଲ�ୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ
ନାରାୟଣ ଜୀ ଏବଂ ଭାରତ ରତ୍ନ ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ
ତାଙ୍କ ଜନଜ
୍ମ ୟନ୍ତୀରେ ସ୍ମରଣ କରି ଥାଉ ।
ରାଜମାତାଙ୍କ ଜନ୍ମଶତବାର୍ଷି କୀ: ରାଜମାତା ବିଜୟା ରାଜେ
ସିନ୍ଧିୟା ମହ�ୋଦୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜନସେବା ପାଇ ଁ ସମର୍ପି
ଦେଇଥ ିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରି ଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ ୍ମ
ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାର�ୋହ ଉଦଯାପିତ ହେବ ।
ଭଗତ ସି ଂ : ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରି ଖରେ ଆମେ ଶହୀଦ
ବୀର ଭଗତ ସି ଂଙ୍କ ଜନ ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରି ଥାଉ । ସେ
ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ବୁ ଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ
ଚିନ୍ତାନାୟକ ଥଲେ
ି
।
ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ : ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ସମୟରେ,
ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ବେଳରେ ଆମ ବୀର ସ�ୈନିକମାନଙ୍କ
ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖଥ
ି ଲ
ି ା।
ସ�ୈନିକମାନଙ୍କର କେବଳ ଗ�ୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥଲ
ି ା : ମା’
ଭାରତୀର ଗ�ୌରବ ଓ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ।

କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ କୀ ବାତ ଶୁଣନ୍ତୁ
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ସମାଚାର

ସମ୍ପାଦକ
କୁଳଦୀପ ସି ଂ ଧତୱାଲି ଆ,
ପି ଡିଜି, ପି ଆଇବି, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ବିନ�ୋଦ କୁମାର
ସହକାରୀ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ଶରତ କୁମାର ଶର୍ମା
ଅଳଙ୍କରଣ
ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶର୍ମା
ପ୍ରକାଶକ ଓ ମୂଦ୍ରାକାର
ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ,
ଡିଜି, ବିଓସି
ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ ଆଣ୍ଡ
କମ୍ୟୁନିକେସନ
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1

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍କାର,
ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥ ିବେ। ଅକ୍ଟୋବର
31 ତାରି ଖରେ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ ଟ୍ର ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 145ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ସ୍ମରଣ କରି ବ
ଯାହାକି ରାଷ୍ ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳିତ ହୁ ଏ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଦେଶକୁ ରାଜନ�ୈତକ
ି ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣରୁ
ଏକତ୍ର କରି ଥ ିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବାସ୍ତବରେ ଦେଶକୁ ଏକଜୁଟ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶକୁ ଏକ
ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍।ତି ବିଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି
ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଶୀଖର ଛୁଇଛିଁ ଯାହାକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତର
ି ୁ ପ୍ରମାଣିତ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଗ୍ରାମୀଣ ଗରି ବ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି,
ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମ� ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦୀରଦ
୍ଘ ିନ ଧରି , ଭାରତର ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ ଆଶା ହ�ୋଇ
ରହିଥ ିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଉଡ଼ାନ ଯ�ୋଜନା ଫଳରେ “ହୱାଇ ଚପଲ” ପି ନ୍ଧୁଥ ିବା ଲ�ୋକ ପାଇ ଁ “ହୱାଇ
ଜାହାଜ”ରେ ଯାତ୍ରା କରି ବା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହିପରି କେତେକ
ଯ�ୋଜନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର 75ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଉଦବ�ୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘରେ ଜରୁରି ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଆହୱା୍ ନ କରି ଛନ୍।ତି ଆଉ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ
ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଢାଞ୍ଚା ଠାରୁ ପୃଥକ ରଖାଯିବ ବ�ୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଛନ୍ତି।
ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘକୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପତ୍ରିକା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପତ୍ର ନୁହେ ଁବରଂ ସଠିକ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଏକ ମଞ୍ଚ ।
ଏହି ପତ୍ରିକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତ,ି ପାଠାଗାର, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ଅଧ ିକାରୀ
ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ମାଗାଜିନର ଇ-ବୁ କ 5 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।
ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛୁ ।
ଦୟାକରି ନିଜର ମତାମତ ନିମ ୍ନ ଠିକଣାରେ ପଠାନ୍ତୁ :
ବ୍ ୟୁରେ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା, ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003
ଇମେଲ : response-nis@pib.gov.in
ଆପଣଙ୍କ ସଦ୍ଦିଚ୍ଛା ସହ
(କେ ଏସ ଧତୱାଲି ଆ)
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ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ

ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ବହୁ ଅଭି ଯାନର

ନେତା

ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଭାରତ ସହ
ମି ଶ୍ରଣ କରି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଏକ
ଚମତ୍କାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ଛନ୍ତି

ଦେ

ଶର ପ୍ରଥମ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ
ସ୍ୱପ୍ନ ଅକ୍ଟୋବର 31, 2019ର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ
ପୂରଣ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା, ଯେତେବେଳେ ଜମୁ ଓ
କଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥବ
ି ା ଧାରା 370 ଏବଂ
35-ଏ’ କୁ ସଂସଦ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଥଲ
ି ା । ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରକୁ
ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ
ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରି ଖକୁ ଚୟନ କରାଯି ବା ଏକ
ସାଧାରଣ ସଂଯ�ୋଗ ହ�ୋଇନପାରେ । ସାରା ଭାରତ
ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ
ଭାବେ ପାଳନ କରି ଥାଏ ।
ଜମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ମି ଶ୍ରଣ ବ୍ୟତୀତ ‘ଅଖଣ୍ଡ
ଭାରତ’ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ହ�ୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଅକ୍ଟୋବର 31, 2019ରେ କହିଥଲେ
ି , “ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ
ଏକଦା କହିଥଲେ
ି
ଯେ ଯଦି କଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ସହିତ
ରହିଥାନ୍ତା, ତା’ହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ଏତେ
ସମୟ ଲାଗି ନଥାନ୍ତା...” ଏହା ସର୍ଦ୍ଦାର ସାହେବଙ୍କ ଅଧୁରା
ସ୍ୱପ୍ନ ଥଲ
ି ା। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚକ ମଣ୍ଡଳୀ
ଉଚ୍ଛେଦ କରି ବା ଏବଂ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ସମୟରେ
ସରକାର ଗଠନ ପାଇ ଁ ଆଲ�ୋଚନାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମି କାକୁ
କେବେହେଲେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରି ବ ନାହି ।ଁ ଖେଡ଼ା
ଓ ବରଦ�ୋଲି ରେ ତାଙ୍କର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କ�ୌଶଳ,
ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲି ଟି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କ�ୌଶଳ, ବି. ଆର
ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଡ୍ରାପ୍ଟିଂ ସମି ତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରି ବା
ଆଦି ତାଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯ�ୋଗଦାନ ।
ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ସଫଳତା ପରେ ବର୍ଦୋଲି ର ମହିଳାମାନେ

ତାଙ୍କୁ ‘ସର୍ଦ୍ଦାର’ ଉପାଧ ି ଦେଇଥଲେ
ି
।
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ, ମ�ୌଳିକ
ଅଧକ
ି ାର ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇ ଗଠି
ଁ ତ ସମି ତିଗଡ଼
ୁ ିକର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ
କରି ଥଲେ
ି
। ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯ�ୋଗୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା
ଅଧକ
ି ାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜନ�ୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପଠାରୁ ଦୂ ରରେ
ରଖବ
ି ା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ ବିଶେଷାଧକ
ି ାର
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ଲାଗି ସମ୍ବିଧାନରେ ଦୁ ଇଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ

ଜନ୍ମ : ଅକ୍ଟୋବର 31, 1875
ମୃତ୍ୟୁ : ଡିସେମ୍ବର 15, 1950
ସାମି ଲ କରାଯି ବା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଥଲ
ି ା।
ତାଙ୍କର ନେତୃ ତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜନ�ୈତିକ ବିଚକ୍ଷଣତାକୁ
ପ୍ରଶଂସା କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥଲେ
ି
: “ନିଜର ଯ�ୋଜନା
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସହାୟକମାନଙ୍କୁ
ଚୟନ କରି ବାର ଦକ୍ଷତାରୁ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଜାଣି
ହ�ୋଇଥାଏ । ମୁ ଏଠାରେ
ଁ
କହିରଖୁଛି ଯେ ମୁ ଯେତେବେଳେ
ଁ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟି ଲି, ମ�ୋ ମନରେ
ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା, କଠ�ୋର ଦି ଶ ଥ
ୁ ବ
ି ା ଏହି ଲ�ୋକ
ଜଣଙ୍କ କି ଏ ଏବଂ ମୁ ଁ ଯାହା ଚାହୁ ଛିଁ ତାହା ତୁଲାଇବାରେ
ସେ କ’ଣ ସଫଳ ହ�ୋଇପାରି ବେ? କି ନ୍ତୁ ମୁ ଁ ଯେତେ ଅଧକ
ି
ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ସେତେ ଅଧକ
ି ମୁ ଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁ ଁ ଏହି
ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ନେଇପାରି ବି। ମୁ ଁ ଏଠାରେ
ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା
ନଥ ଲେ
ି
ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏତେ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ
ହ�ୋଇପାରି ନ ଥାନ୍ତା।”
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ଭାରତର 8 ଟି ବେଳାଭୂମିକୁ ‘ବ୍ ଲୁ ଫ୍ଲାଗ’ ଇକ�ୋ ଲେବୁଲ ମାନ୍ୟତା
ଭାରତ ଅଭି ଯାନ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି
ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଭାରତର
ଆଠଟି ବେଳାଭୂମିକୁ ‘ବ୍ ଲୁ ଫ୍ଲାଗ’ ଇକ�ୋ-ଲେବଲ ମାନ୍ୟତା

ମିଳବ
ି ା ଏହି ନୂ ଆ ପରି ଚୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ । 1986 ମସିହା ଠାରୁ 100ଟି
ଦେଶରେ ପାଳିତ ହ�ୋଇଆସୁଥ ିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଳାଭୂମି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ
ସମାର�ୋହ ଅବସରରେ ଏହି ମାନ୍ୟତା ମିଳଛ
ି ି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଭାରତୀୟ
ବେଳାଭୂମିକୁ ଏହି ଲେବୁଲ ମାନ୍ୟତା ମିଳଥ
ି ିବା
ବେଳେ ଗୁଜରାଟର ଶିବରାଜପୁର, ଡାମନ ଓ
ଡିଉର ଘ�ୋଘ�ୋଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କାସାରକ�ୋଡ଼
ଓ ପାଦୁ ବଦ୍
ି ,ରି କେରଳ କାପ୍ପାଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର
ଋଷିକ�ୋଣ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶାର ଗ�ୋଲ୍ଡେନ ବିଚ୍ ଏବଂ
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକ�ୋବରର ରାଧାନଗରକୁ ଏଥିରେ
ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ପରି ବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡ଼େକର କହିଛନ୍ତି ଯେ
ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ବା ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ।
ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବେଳାଭୂମିଗଡ଼
ୁ କ
ି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରି ବେଶର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ଜାଲି କମ୍ପାନୀ ବିର�ୋଧରେ
କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷଠା୍ ନ

ବ୍ ଲୁ ଫ୍ଲେମ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବ ଗ୍ୟାସ

ଆଧାରି ତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା

ବି

ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି 3,82,581ଟି ଜାଲି
କମ୍ପାନୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବା ସହିତ ସେଗଡ଼
ୁ କ
ି
ବିର�ୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷଠା୍ ନ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ।
ଲଗାତାର ଦୁ ଇ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତତ�ୋଧ ିକ ଅବଧ ି
ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ (ଏଫଏସ) ଦାଖଲ
ନକରି ବା ଆଧାରରେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗଡ଼
ୁ କ
ି ୁ ଚିହ୍ନଟ
କରାଯାଇଥ ିଲା । କମ୍ପାନୀ ଆଇନ, 2013ର
ଧାରା 248 ତଥା କମ୍ପାନୀ (ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ
କମ୍ପାନୀଜରୁ କମ୍ପାନୀଗଡ଼
ୁ କ
ି ର ନାମ ହଟାଇବା)
ନିୟମ, 2016 ଅନୁ ଯାୟୀ, ବିଧ ିବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ପରେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗଡ଼
ୁ କ
ି ୁ
ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣତଃ ସକ୍ରିୟ
ବ୍ୟବସାୟି କ କାରବାର କିମ୍ବା ଗର
ୁ ୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି
ନଥ ିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଜାଲି କମ୍ପାନୀ ବ�ୋଲି
କୁହାଯାଇଥାଏ । ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା, ବେଆଇନ
ଅର୍ଥ କାରବାର, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମାଲି କାନା, ବେନାମୀ
ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସବୁ କମ୍ପାନୀଗଡ଼
ୁ କ
ି ୁ
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।
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ସ

ବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ’ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭାରତକୁ ଏକ ଗ୍ୟାସ
ଆଧାରି ତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରି ଣତ କରି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ସରକାର ‘ବ୍ ଲୁ ଫ୍ଲେମ କ୍ରାନ୍’ତି ବା ‘ନୀଳ ଅଗ୍ନିଶଖ
ି ା ବିପ୍ଳବ’ ଜାରି ରଖ ିଛନ୍ତି।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସରକାର 28 କ�ୋଟି ପରି ବାରକୁ ଏଲପି ଜି
ସଂଯ�ୋଗ ଦେଇସାରି ଲେଣି । ଏହାଛଡ଼ା 5 କ�ୋଟି ପରି ବାରକୁ
ପି ଏନଜି ସଂଯ�ୋଗ ଦେବାକୁ ଯ�ୋଜନା କରି ଛନ୍ତି । ବିଗତ 6 ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ସି ଏନଜି ଷ୍ଟେସନ ସଂଖ୍ୟା 947ରୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ
2300ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ (ସି ଜଡ
ି )ି ନେଟୱର୍କ
ଏବେ ଦେଶର 400ରୁ ଅଧ ିକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିସାରି ଲାଣି ।
ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତକ
ି ବାଷ୍ପ ନିୟାମକ ବ�ୋର୍ଡ (ପି ଏନଜିଆରବି)
ପକ୍ଷରୁ ସି ଜଡ
ି ର
ି 11ତମ ରାଉଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଆରମ୍ଭ କରାଗଲାଣି । ଏହାପରେ ଆହୁରି 50-100 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ
ପାଇପାରି ବେ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇ ଁ ସରକାର 17,000 କିମି ପାଇପ
ବିଛାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିବା କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତକ
ି
ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।

ଏନସିଆରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁପିଏମଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ପ୍ୟାନେଲ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ

ଶୀ

ତ ଋତୁ ଏବଂ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ଜାତୀୟ
ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର (ଏନସି ଆର)ରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ
ମାତ୍ରାଧ ିକ ଭାବେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥ ିଲା । ଏନସି ଆର ଅଞ୍ଚଳରେ
ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଠିତ
ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କଫ�ୋର୍ସ ବ�ୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି
ସମୀକ୍ଷା କରି ଥ ିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଡ. ପି.କେ
ମିଶ୍ର । ବ�ୈଠକରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ସହିତ ନିକଟରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ
ଆଧାରି ତ ଶକ୍ତି /ଇନ୍ଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଋଣ ଯ�ୋଗାଣ
କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ରି ଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସାମିଲ
କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳତ
ି ଭାବେ ଏପରି ୟୁନିଟ
ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା
ଉଚିତ ବ�ୋଲି ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଥ ିଲା । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣର
ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ

ଘର�ୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରିବ ଓଡିଓପି

ଗ�ୋ

ଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାର ବାସ୍ତବ ସମ୍ଭାବନାକୁ
ଉଜାଗର କରି ବା, ଆର୍ଥିକ ଅଭି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଇନ୍ଧନ
ଯ�ୋଗାଣ, ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟମି ତାକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର
କରି ବା ଦିଗରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଉତ୍ପାଦ (ଓଡିଓପି )କୁ ଏକ
ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଓଡିଓପି ଯ�ୋଜନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ବାଣିଜ୍ୟ
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ�ୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
(ଡିଜିଏଫଟି) ଜରି ଆରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ
ସଂସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେଗଡ଼
ୁ କ
ି ର ରପ୍ତାନି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନଟ
କରି ବା, ଏସବୁ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥ ିବା ବାଧା ଦୂ ର
କରି ବା, ସ୍ଥାନୀୟ ରପ୍ତାନକ
ି ାରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା, ଉତ୍ପାଦନ
ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତଥା ରପ୍ତାନ,ି
ଉତ୍ପାଦନ, ସେବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ ବଢ଼ାଇବା
ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭାରତ ବାହାରେ ଥ ିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ
ସନ୍ଧାନ କରି ବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିବା ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି
ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଟାସ୍କଫ�ୋର୍ସ ସମୀକ୍ଷା କରି ଥ ିଲା । ବିଗତ
2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫସଲ ଅବଶେଷ ଜାଳିବା ପରି ମାଣ 50
ପ୍ରତିଶତ କମ ହେବାକୁ ନେଇ ବ�ୈଠକରେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ
କରାଯାଇଥ ିଲା । ଫସଲ ଅବଶେଷ ଦହନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କରି ବା ଲାଗି ପଞ୍ଜାବ, ହରି ୟାଣା ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ
କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ଫସଲ ଅବଶେଷଗୁଡ଼କ
ି ର ଦକ୍ଷ ପରି ଚାଳନା
ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟ�ୋଜିତ କରି ବା ସମ୍ପର୍କରେ
ବ�ୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥ ିଲା ।

ବ�ୈଦ୍ ୟୁତିକ ପରି ବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହତ ପଦକ୍ଷେପ

ଜୀ

ବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଦେଶର ନିରର
୍ଭ ଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ
କରି ବା ଏବଂ ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ହ୍ରାସ କରି ବାର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାର ଫେମ ଇଣ୍ଡିଆ-॥ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗ�ୋଆ, ଗଜ
ୁ ରାଟ ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପାଇ ଁ 670ଟି ବିଦ୍ୟୁତ
ଚାଳିତ ବସ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, ଗଜ
ୁ ରାଟ
ଓ ପ�ୋର୍ଟବ୍ଲେୟାର ପାଇ ଁ 241ଟି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ମଞ୍ଜୁର କରି ଛନ୍ତି।
ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ ଚ୍ଚ 31, 2019ରେ ଶେଷ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ଏଥ ିରେ ସରକାର 2,80,987ଟି ହାଇବ୍ରିଡ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ
ବାହନ ନିମନ୍ତେ 359 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାହିଦା ଆଧାରି ତ ସହାୟତା
ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଥ ିଲେ । ଆହୁରି, ଭାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ
(ଡିଏଚଆଇ) ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଲାଗି 280 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବିନଯ�ୋ
ି ଗରେ 425ଟି ବସ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଙ୍ଗାଲ�ୋର, ଜୟପର
ୁ ଏବଂ ଏନସିଆର
ଭଳି ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ ଡିଏଚଆଇ ପକ୍ଷରୁ 520ଟି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ
ପାଖାପାଖ ି 43 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବିନମ
ି ୟରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥ ିଲା ।
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भारत कीଅମୃତ
कहानीଯ�ୋଜନା

ଭବିଷ୍ୟତର ସହର

ଅମୃତ: ସହରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁ ଛି
ଦେଶର 500ରୁ ଅଧ ିକ ସହରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥ ିବା ଏହି ମି ଶନ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସି ନ୍ଦାଙ୍କ
ଜୀବନକୁ ଆରାମଦାୟକ କରି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଛି

ସ

ରକାରଙ୍କ ପାଇ,ଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ ୍ୱାନ ସହିତ ଏକ
ସୁଯ�ୋଗ ଆସି ଥାଏ । ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ
କାରଣରୁ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ବର୍ଜ୍ୟ
ଜଳ ପରି ଚାଳନା, ପରି ବହନ ଏବଂ ଆହୁ ରି ଅନେକ ସହରୀ
ସମସ୍ୟା ଉଭା ହ�ୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ
ଁ
ଯ�ୋଜନା କରୁଥବ
ି ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଜୁନ 25,
2015ରେ ଅଟଳ ମି ଶନ ଫର ରି ଜୁଭେନେସନ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ
ଟ୍ରାନଫ
୍ସ ର୍ମେସନ (ଅମୃତ) ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି ।
ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 500 ସହରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେଉଛି ଯାହାକି 60 ପ୍ରତିଶତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ
ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି ଛି ।
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥବ
ି ା ଏହି ମି ଶନ ନିଜର
ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଚାରି ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟି ପାରି ଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସେହ�ୋର ଓ ଭଦ�ୋଦରାରେ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ
ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିଜୟୱାଡ଼ା ଓ କ�ୋଚିରେ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ
ସଂଯ�ୋଗ ଆଦିକୁ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବେ ନେଲେ ସରକାରଙ୍କ
ସଂକଳ୍ପ ସାକାର ହ�ୋଇଥବ
ି ା ପରି ଲକ୍ଷି ତ ହ�ୋଇଥାଏ ।
6

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା 67 ଲକ୍ଷ ଏଲଇଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ସଂଯ�ୋଗ
ହ�ୋଇସାରି ଛି । ଯାହାଫଳରେ 147 କ�ୋଟି ୟୁନିଟ
ବିଦ୍ୟୁତଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେବା ସହିତ 12 ଲକ୍ଷ ଟନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ
ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଅମୃତ ଯ�ୋଜନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଜଳ
ଜୀବନ ମି ଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଶରେ 2 କ�ୋଟିରୁ ଅଧକ
ି
ଜଳ ସଂଯ�ୋଗ ଦିଆଯାଇସାରି ଛି । ଦ�ୈନିକ ପାଖାପାଖ ି
1 ଲକ୍ଷ ପାଇପ ପାଣି ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ କେବଳ ଗରି ବଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆଣିନାହି ଁ
ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଗମ୍ଭୀର ର�ୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖଛ
ି ି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେ ବରଂ
ଁ
ଭବିଷ୍ୟତର
ଚାହିଦାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତ ମି ଶନକୁ
ଆହୁ ରି ଆଗେଇ ନେବ । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ, ଅମୃତ
ମି ଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମ�ୌଳିକ ସୁବିଧାସୁଯ�ୋଗ
ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରାଯାଉଛି ।
ସହରୀକରଣର ମହାନ ସମର୍ଥକ ଡ. ବି. ଆର.

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉପଲବ୍ଧି

ଜୁନ 25, 2020ରେ ଏହି ମି ଶନର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ପୂରଣ
ହ�ୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ, ଆବାସ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ
ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସି ଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି
ମି ଶନ ଆଶାନୁ ରୂପ ପରି ଣାମ ହାସଲ କରି ଛି:

4ଦେଶର ବଛା ବଛା 500ଟି ସହରରେ 79 ଲକ୍ଷ
ପରି ବାରକୁ ଜଳ ସଂଯ�ୋଗ ଏବଂ 45 ଲକ୍ଷ ପରି ବାରକୁ
ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
4ବସ୍ତି ଓ ନିମ୍ନଆୟବର୍ଗ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ଏହି ସଂଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ମ�ୋଟ 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥ ିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ
ଯ�ୋଜନା (ଏସଏଏପି )ଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ଁ 77,640 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହ�ୋଇଥ ିବା ବେଳେ 75,829 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍କ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ଛି ।
410,654 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହ�ୋଇସାରି ଥ ିବା
ବେଳେ 65,175 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନ ୍ୱୟନ
ସ୍ତରରେ ରହିଛି ।
4ମି ଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଥମି କ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଜଳଯ�ୋଗାଣ
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ 39,011 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଥ ିବା ବେଳେ ସ୍ୱେରେଜ ଓ ସି ପ୍ଟେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ
ପାଇ ଁ 32,546 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଦୃ ଶ୍ୟମାନ ପରି ଣାମ
4ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରେୱାର ରତ୍ନା ସ�ୋନି କୁହନ୍ତି ଘରକୁ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଉଥ ିବା ପାଣି ପାନୀୟ ଅନୁ ପଯ�ୋଗୀ ଥ ିଲା ଏବଂ
ପ୍ରାୟତଃ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉନ୍ନତ
ମାନର ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ସମସ୍ୟା
ଦୂ ର ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
4ନଭୀ ମୁମ୍ବାଇର ସଞ୍ଜୟ ଯ�ୋଶୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅଳିଆ
ଗଦା ହେଉଥ ିବା ସ୍ଥାନରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ
ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ।
ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଉକ୍ତି କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ କହିଥଲେ
ି
ଯେ ଆମ୍ବେଦକର ସହରୀକରଣକୁ
ଏକ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ବିଚାର କରୁନଥଲେ
ି ; ପରନ୍ତୁ ସେ
ଏପରି ସହରର ପରି କଳ୍ପନା କରି ଥଲେ
ି
ଯେଉଠିଁ ଦରି ଦ୍ରରୁ
ଦରି ଦ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ସୁଯ�ୋଗ ମି ଳିପାରୁଥବ
ି , ସେମାନଙ୍କ
ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଉଥବ
ି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥଲେ
ି
: “ସହରଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ
ଯେଉଠିଁ ସମସ୍ତେ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯୁବକମାନେ

ଅମୃତ ସମ୍ପର୍କରେ : ସାର୍ବଜନୀନ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ଏବଂ
ସ୍ୱେରେଜ ଓ ସି ପ୍ଟେଜ ସୁବିଧାର ପ୍ରସାର ଓ ପରି ଚାଳନା
କ୍ଷମତାରେ ସୁଧାର, ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା,
ମ�ୋଟରବିହୀନ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରି ବହନ ଏବଂ ସବୁସ୍ଥସ୍ଥଳୀ ଓ
ଉଦ୍ୟାନ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ଏହି ମି ଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ଏହି ମି ଶନରେ ଦେଶର 500 ଟି ସହର ଏବଂ 60 ପ୍ରତିଶତରୁ
ଅଧ ିକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ସାମି ଲ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି ।
ଉପାଦାନ: ଅମୃତ ଯ�ୋଜନାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ
ବିକାଶ, ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୟ
୍ୱ ନ, ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ,
ସ୍ୱେରେଜ ଓ ସି ପ୍ଟେଜ ପରି ଚାଳନା, ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ,
ସହରାଞ୍ଚଳ ପରି ବହନ ଓ ସବୁ ଜସ୍ଥଳୀ ଓ ଉଦ୍ୟାନର ବିକାଶ
ଆଦି ସାମି ଲ । ଯ�ୋଜନା ସମୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ
ପ୍ରଶାସନ (ୟୁଏଲବି)ଗୁଡ଼ିକ ଭ�ୌତିକ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ଉପାଦାନ
ସହିତ କେତେକ ସ୍ମାର୍ଟ ସୁବିଧାକୁ ସାମି ଲ କରି ବା ଲାଗି
ପ୍ରୟାସ କରି ବେ ।
ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ସ୍ଥାନରେ
ଏଲଇଡି ଲାଇଟ ସଂଯ�ୋଗ
ଲକ୍ଷ୍ୟ: 97,93,386
ସଂଯ�ୋଗ: 62,78,571

ସହରଗୁଡ଼ିକର କ୍ରେଡିଟ
ରେଟିଂ

ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ
ଲକ୍ଷ୍ୟ: 45,000
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ: 52,327

ଅନଲାଇନ ଅଟ୍ଟାଳିକା
ମଞ୍ଜୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଓବିପିଏସ)
ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ

ପାଣି ପମ୍ପର ଏନର୍ଜି ଅଡିଟ
ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ :
446 ସହର
ଅଡିଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ:
358 ସହର

ସମ୍ମାନିତ: 485
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ: 468

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 439 ଅମୃତ
ସହରରେ

ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂ ଆ ଏବଂ ଅସୀମି ତ ସମ୍ଭାବନା
ପାଇପାରୁଥବେ
ି । ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରି ବାର ସମୃଦ୍ଧି ଓ
ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇବା ଉଚିତ।
ସହରରେ ଗରି ବ, ଦଳିତ, ପଛୁଆବର୍ଗ, ମହିଳାମାନେ
ସମ୍ମାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପାଇବା ଉଚିତ ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା
ଲାଗି କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ
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भारत कीଭିकहानीତ୍ତି ଭୂମି

ସଡ଼କ ଓ ସେତୁ

ନକ୍ସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଅଭି ବୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଡ଼ଚିର�ୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନ�ୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଏବଂ ଦୁ ଇଟି
ସଡ଼କ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ ସହିତ ଏହି ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ
ଅଭି ବୃଦ୍ଧିର ନୂ ଆ ଯୁଗ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।

ସ

ବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାର
ପଛୁଆ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରି ବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ଓ ସେତୁ ସଂଯ�ୋଗକୁ ବଢ଼ାଇବା
ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର
ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେଶରେ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭୂତପୂର୍ବ
ଗତିରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି , ଯାହାକି 2014 ତୁ ଳନାରେ ଦୁ ଇଗୁଣା
ଅଧକ
ି ବେଗରେ ନିର୍ମି ତ ହେଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରି ବହନ
ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଅଗଷ୍ଟ 30, 2020ରେ
ଭି ଡିଓ କନଫରେନସିଂ୍ ଜରି ଆରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଡ଼ଚିର�ୋଲି
ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନ�ୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଏବଂ ଦୁ ଇଟି ସଡ଼କ
ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରି ଛନ୍ତି ।
ଉଦଘାଟିତ ସେତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 168 କ�ୋଟି
8
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ବିନିମୟରେ ନିଜାମାବାଦ-ଜଗଦଳପୁର ରାସ୍ତା (ଏନଏଚ
63)ରେ ପ୍ରଣହିତା ନଦୀ ଉପରେ 855 ମି ମି ଲମ୍ବ ସେତୁ ;
248 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନିଜାମାବାଦ-ଜଗଦଳପୁର
ସଡ଼କ (ଏନଏଚ 63) ପାଟଗୁଡ଼ାମ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ
ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ 630 ମି ଟର ଲମ୍ବ ହାଇଲେଭଲ
ସେତୁ ଏବଂ ବେଜରୁପାଲି -ଆହେରି ର�ୋଡ଼ ଲାଙ୍କଚେନ
ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ 30 ମି ଟର ଲମ୍ବ ହାଇଲେଭଲ ସେତୁ ।
ଅନ୍ୟ ଉଦଘାଟିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି
ବେଜୁରପାଲ୍ଲି -ଆହେରି ରାସ୍ତା (ଏସଏଚ 275) ଅନ୍ତର୍ଗତ
ୱାତ୍ରା ଏବଂ ମ�ୋୟାବିନ ପେଟା ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ
ଏବଂ ଗାରାଞ୍ଜି -ପୁସ୍ତୋଲା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ।
ଏହି ନୂ ଆ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉଦଘାଟନ ସହିତ
ଗଡ଼ଚିର�ୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମ�ୋଟ ଲମ୍ବ
54 କିମିରୁ 647 କିମିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗଡ଼ଚିର�ୋଲି ଜିଲ୍ଲା
ପାଇ ଁ 1740 କ�ୋଟି ଟଙ୍କ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସହିତ 541 କିମି

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉ ଁ ପରି ମାଣ ଏବଂ
ଯେପରି ଗତିରେ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସଂକ୍ରାନ୍ତ
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାମ ହେଉଛି
ତାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ । ବର୍ତ୍ତମାନ 2014
ତୁଳନାରେ ଦୁଇ ଗୁଣା ଅଧିକ ବେଗରେ
ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । 2014
ସମୟକୁ ତୁ ଳନା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ 5 ଗୁଣ
ଅଧିକ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆଗାମୀ 4-5 ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 110
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବା ଲାଗି
ସରକାର ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ବାର୍ଷି କ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ତଥ୍ୟ

9,829
10,855

8,231

6,061

10,337

4,260
4,410

2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ: ଛତିଶ ଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ,
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହ ାର, ଓଡ଼ି ଶ ା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ,
ତେଲଙ୍ଗାନା ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନକ୍ସଲପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ
ରହି ଛି । 2019 ବର୍ଷର େ 670 ଟି ନକ୍ସଲ ହି ଂ ସା
ଘଟଣା ଘଟି ଥ ବ
ି ା ବେଳେ ଏଥିର େ 150 ସାଧାରଣ
ନାଗରି କ , 52 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ 145 ନକ୍ସଲ ପ୍ରାଣ
ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 1267 ନକ୍ସଲ ଗି ର ଫ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମିତ ସଡ଼କ (କିମିରେ)
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ
ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା
ମ�ୋଟ ଲମ୍ବ

1,32,500
1,56,694
56,08,477
58,97,671

ଲମ୍ବ 44ଟି ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ସଡ଼କ ପରି ବହନ ଓ
ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି ।
“ଗଡ଼ଚିର�ୋଲି ଭଳି ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଦୂ ରବର୍ତ୍ତୀ
ଇଲାକାରେ ସବୁ ଋତୁ ରେ ସଡ଼କ ସଂଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା
ଫଳରେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ବିକାଶ
ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖବ
ି ାକୁ ମି ଳିବ”,
ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ନକ୍ସଲ ଭୟ ଦୂର କରି ବା ଲାଗି ପୁଲିସ ଫାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷଠା୍
ନକ୍ସଲ ଭୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଡ଼ଚିର�ୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ
ଶେଷ କରି ବା ନିମେନ୍ତ ଇଞ୍ଜି ନିୟର ଓ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ
ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧଭଳି ପରି ସ୍ଥିତି ଥଲ
ି ା ଏବଂ ପୁଲି ସ ଫାଣ୍ଡି
ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ ଥଲ
ି ା । ସେ ମଧ୍ୟ ୱାଇଗଙ୍ଗା,
ବାନ୍ଦିୟା, ପେରି କ�ୋଟା ଏବଂ ପେରି ମିଲି ନଦୀ ଉପରେ
ଆହୁ ରି 4ଟି ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଥଲେ
ି
।
ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଡ଼କ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗରେ ସୁଧାର ଆଣିବା
ସହିତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହ�ୋଇପାରି ବ
ଯାହାକି ଗଡ଼ଚିର�ୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ
ପାଇ ଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
କ�ୋଭି ଡ-19 ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ 400 କିମି
ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ
ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥଲ
ି ା । କେବଳ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇନଥଲ
ି ା ବରଂ ଅତିରିକ୍ତ 400 କିମି
ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ଏପ୍ରିଲ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥଲେ
ି
।
ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯି ବା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବିତ ହେବାର
ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରି ଚାଳନା
ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି କାରଣରୁ, ସଡ଼କ ପରି ବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2700 କିମି ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ
କରାଯି ବା ସହିତ ମ�ୋଟ 3100 କିମି ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କାମ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ଯାହାକି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ
400 କିମି ଥଲ
ି ା । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏକ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥଲେ
ି
ଯେ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ
ସରକାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କାମ ଜାରି ରଖଛ
ି ନ୍ତି ।
ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଠିକା କାମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥବ
ି ାରୁ ସଡ଼କ
ନିର୍ମାଣର ଗତି ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

9

भारत कीପ୍ରମୁଖ
कहानीଯ�ୋଜନା

ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ

ନୂ ଆ ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇବା
ଁ ଲାଗି
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ

ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଉପଯ�ୋଗୀ
ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ପରି ଣତ କରି ବା ଲାଗି
ନୂ ତନ ଦକ୍ଷତା ତାଲି ମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଜୁଲାଇ
15, 2015ରେ ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ। ଉଦ୍ୟୋଗ
ଜଗତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି
ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରି ବା
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକାର୍ଜନକ୍ଷମ ଏବଂ
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ କରି ବା ଏହି ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଥ ିଲା। ଯାହାଫଳରେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ପାଖାପାଖ ି 5.52 କ�ୋଟି ଯବ
ୁ କଯବ
ୁ ତୀ
ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଛନ୍।ତି
10 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଜ

ଏଜାଜ ଅହମଦ ଦର

ଆୟନ ଘ�ୋଷ

ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ବଡ଼ଗାମ ଜିଲ୍ଲା
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବାସି ନ୍ଦା
ଏଜାଜ ଅହମ୍ମଦ ଦର ଏବଂ
ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର ଆୟାନ ଘ�ୋଷଙ୍କ
ଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମି ଶନ
ଜରି ଆରେ ସାକାର ହ�ୋଇପାରି ଛି। ନିଜର
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମି କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବା ପରେ ମଧ୍ୟ
ଏଜାଜ ଅସହାୟ ହ�ୋଇ ବୁଲୁ ଥଲେ
ି । ନିଜର
କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବଡ଼ଗାମସ୍ଥିତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ�ୌଶଳ କେନ୍ଦ୍ର (ପି ଏମକେକେ)
ରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲି ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସ
ସହାୟକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଥଲେ
ି ।
ସେ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇ ଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲେ।
ଏହାପରେ, ସେ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ
ଥବ
ି ା କେଏଫସି ରେ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇଲେ।
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ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧି
l 2014 ରେ ଦେଶରେ ମାତ୍ର 10,750 ଆଇଟିଆଇ
ଥ ିଲା । ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖ ି 5ହଜାର
ନୂ ଆ ଆଇଟିଆଇ ଖ�ୋଲି ଛି । ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଆଇଟିଆଇରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ନାମ ଲେଖା ସଂଖ୍ୟା 27.56 ଲକ୍ଷକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏସବୁ ଆଇଟିଆଇଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା 34.63
ଲକ୍ଷକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହାକି 2015 ତୁ ଳନାରେ
85.5 ପ୍ରତିଶତ ଅଧ ିକ
l 2015ରେ ପାଖାପାଖ ି 70 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷି ତ ଓ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକ ରହିଥଲେ
ି
। ବର୍ତ୍ତମାନ,
ପ୍ରତିବର୍ଷ, ପାଖାପାଖ ି 1 କ�ୋଟି ଯୁବକ ସ୍କିଲ
ଇଣ୍ଡି ଆ ମି ଶନରେ ଯ�ୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି । 5
କ�ୋଟିରୁ ଅଧକ
ି ଲ�ୋକ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲାଭ କରି ଛନ୍ତି ।
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ସେ ନିଜ ପରି ବାର ଚଳାଇବା ଲାଗି
ଭଲ ଦରମାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ଆୟାନ
ଘ�ୋଷ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଠିକ ଭାବେ କଥା
କହିପାରୁନଥଲେ
ି
ଏବଂ ସେ କିଶ�ୋରାବସ୍ଥାରେ
ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା
ଦେଖାଦେଇଥଲ
ି ା। ଖୁବ ଛ�ୋଟ ଥବ
ି ା ସମୟରେ
ତାଙ୍କର ମାତାପି ତା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ
ହରାଇଥଲେ
ି । ସେ ତାଙ୍କ କକାଙ୍କ ନିକଟରେ
ବଢ଼ିଥଲେ
ି । ଆୟାନ ସ୍ଲ
କୁ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ
କରି ଥଲେ
ି
କିନ୍ତୁ ଭି ନ୍ନକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥବ
ି ା କାରଣରୁ
ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହ�ୋଇଥଲେ
ି
।

କ�ୌଶଳ ଭାରତ କୁଶଳ ଭାରତ
ପାଇ ଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା

ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ଥିଲ େ ମଧ୍ୟ
ଔପଚାରି କ ପ୍ରଶିକ୍ଷ ଣ ଏବଂ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ
ଥିବ ା ଦେଶର ଗରି ବ ଏବଂ
ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଯୁବ କମାନଙ୍କୁ
ସହାୟତା କରି ବ ା କ�ୌଶଳ
ଭାରତ କୁ ଶ ଳ ଭାରତର
ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସେମାନଙ୍କୁ
ଚାକିରି ଯ�ୋ ଗ୍ୟ କରି ବ ା ନିମ ନ୍ତେ
ଔପଚାରି କ ପ୍ରଶିକ୍ଷ ଣ ଏବଂ
ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରି ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ପ୍ରଦାନ କରି ଥ ାଏ ।
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ବିଷୟରେ ଘ�ୋଷଣା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥ ିଲେ ଯେ ଏହି ଯ�ୋଜନା କେବଳ
ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରି ବ ନାହି ଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା
ବିକଶିତ କରି ବ । ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଯୁବକଙ୍କୁ
ଏହି ମି ଶନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇସାରି ଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ 34 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ଋଣ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହି ଯ�ୋଜନା
ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଯେଉମାନେ
ଁ
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଉଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ନୁ ହନ୍ତିଁ ।
ସରକାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ
ଉଦ୍ୟମି ତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ଛନ୍ତି
ଯାହାକି ଏସବୁ ଯ�ୋଜନାର ସୁଗମ
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ସକାଶେ
ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ
ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ,
ଆବେଦନକାରୀ 40ଟି
ବ�ୈଷୟି କ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ଯେକ�ୌଣସି
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚୟନ କରି ପାରି ବେ।
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶେଷ ପରେ
ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ।

ସ୍କି ଲ ଇଣ୍ଡି ଆ : ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବି କ ାଶ ଏଜେନସି ,୍ ଜାତୀୟ
ଦକ୍ଷତା ବି କ ାଶ ନି ଗ ମ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷ ଣ ମହାନି ର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଧାରାରେ
ରାଜ୍ୟଗ ଡ଼
ୁ ି କ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।
ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡି ଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଭ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନକାରୀ
http:// pmkvyofficial.org ରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସହିତ
ନିଜକୁ ପଞ୍ଜି କୃତ କରି ପାରି ବେ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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भारत कीପ୍ରମୁଖ
कहानीକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ

ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଗରେ 92 ଜଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପୁରସ୍କାର

ସ୍କି ଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ

“ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ନୂ ଆ ମ�ୋଡ଼
ଦେଇ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତର ଶକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ”

n

n କ�ୌଶଳାଚାର୍ଯ୍ୟ
ପୁରସ୍କାର: ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି
ବର୍ଷ କ�ୌଶଳାଚାର୍ଯ୍ୟ
ସମାଦାର ପୁରସ୍କାର
ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
କ�ୌଶଳାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର 2020
(କ�ୌଶଳାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର)
ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଦେଇଥବ
ି ା ମନ୍ତ୍ରରୁ ଦକ୍ଷତା
ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ସ୍ପଷ୍ଟ
ଭାବେ ବୁ ଝିହ�ୋଇଥାଏ । ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଥଲେ
ି ,
“ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହେଉଛି ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଚାହିଦା ପୂରଣ
କରୁଥବ
ି ା ଶ୍ରମବଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା
ଏବଂ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଯାହା
ଦେଶରେ ଦକ୍ଷତା ଇକ�ୋସି ଷ୍ଟମ
ବିକଶିତ କରି ବାରେ ସହାୟକ
ହେବ।” ସେ କହିଥଲେ
ି
ଯେ, “ସମଗ୍ର
ଦେଶ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତ ମି ଶନ
ଅଧୀନରେ ଏକତ୍ରିତ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ
ହେବା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା,
କାରଣ ଆମେ ଏକ ପରି ବର୍ତ୍ତିତ
ସମୟରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ ।”

n

n ଚଳିତ ବର୍ଷ 92 ଜଣ
ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ
ପାଞ୍ଚଟି ଭି ନ୍ନ ଭି ନ୍ନ ବର୍ଗରେ
ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
n ଉଦ୍ୟମି ତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ବର୍ଗରେ ତିନି ଜଣ, ଜନ
ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ ବର୍ଗରେ
15 ଜଣ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପଅବଧ ି
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବର୍ଗରେ 14
ଜଣ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଅବଧ ି
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବର୍ଗରେ 15ଟି
କର୍ପୋରେଟ ସମେତ
44 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍ କୃତ
କରାଯାଇଥ ିଲା ।
କ�ୌଶଳାଚାର୍ଯ୍ୟ
ପୁରସ୍କାର ସମାର�ୋହ
ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି
କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ
ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

କିନ୍ତୁ ପି ଏମକେକେରେ ସେ ସି ଲେଇ ମେସି ନ ଅପରେଟର
ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥଲେ
ି ଯାହା ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା
ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇବାରେ ସହାୟକ
ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରି କ ଅକ୍ଷମତାକୁ
ଏଡ଼ାଇ ଆଗକୁ ଯି ବାରେ ସହାୟତା କରି ଥଲେ
ି
। ଆଜି,
ସେ ‘ଫ୍ରଣ୍ଟିଅର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ୱିଅର ପ୍ରାଃ ଲି ଃ’ ସହିତ କାମ
କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି , କେରଳ
କୁନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଜେଶ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରିୟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଜ
ନିଜର ସଫଳ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲି ଛନ୍ତି
12 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

n

n

ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖ ି 5ହଜାର
ନୂ ଆ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରାଯାଇଛି
ଯେଉଠିଁ 1 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି ।
723ଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର
ସମେତ 33ଟି ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ସଂସ୍ଥାନ ଖ�ୋଲାଯାଇଛି । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ,
ଆଇବିଏମ, ଆଡବ ଏବଂ ନାସକମ ଭଳି
ଘର�ୋଇ ସଂସ୍ଥା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାରେ
ଭାରତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ ହ�ୋଇଛି ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଦକ୍ଷ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ
ସ୍ଥାୟୀ ନିଯ ୁକ୍ତି ସନ୍ଧାନରେ ସହାୟତା କରି ବା
ଲାଗି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍କି ଲଡ ଏମ୍ପ୍ଲଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟର
ମ୍ୟାପି ଂ (ଅସୀମ) ନାମକ ଏକ ପ�ୋର୍ଟାଲ
ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତ 2017 ରେ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା
ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାରେ 29ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥ ିବା
ବେଳେ 2019 ରେ ଉନ୍ନୀତ ହ�ୋଇ 13ତମ
ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ।

କ�ୋଭି ଡ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବରଦାନ
ଅଟ�ୋମେଟିକ ସାନିଟାଇଜର ମେସି ନ ନିର୍ମାଣ,
ଫେସ ମାସ୍କ, ପି ପି ଇ କି ଟ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ
ସହାୟତା ଲାଗି ର�ୋବ�ୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷ ଣ ସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ
ଆଇଟି ଆ ଇଗୁଡ଼ି କ ଗୁରୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯ�ୋଗଦାନ
ଦେଇଛନ୍ତି ।
n

n ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସକ୍ରିୟ ସହଯ�ୋଗରେ
1.75 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପେସାଦାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ
ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି ।

ଯେଉଥଁ ରି େ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡି ଆ ମି ଶନ ସେମାନଙ୍କର
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି । ଏହି ମି ଶନର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବେ
ଦକ୍ଷତା ତାଲି ମ ଦେବା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃ ଦ୍ଧି
କରି ବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାରେ
ସହାୟକ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଜୀବିକାର୍ଜନର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ଛି । ଏହି ମି ଶନ ମଧ୍ୟ
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତ ଅଭି ଯାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ବା ଦିଗରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବ ।

ଗ୍ରାମୀଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ

ସଂଯ�ୋଗ

ପ୍ରତି ଗାରେ
ଁ ପହଞ୍ଚିବ
ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର
ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉପାନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ
ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ଇଣ୍ଟରନେଟ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି

ଚ

ଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ
ଲାଲକିଲା ପ୍ରାଚୀରରୁ ଅଭି ଭାଷଣ ଦେଇ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦେଶର
ଅବଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମକୁ ଆସନ୍ତା 1000ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ଟିକାଲ
ଫାଇବର ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯ�ୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ
ଘ�ୋଷଣାକୁ ଦ�ୋହରାଇଥଲେ
ି । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶ�ୈଳୀ
ଅନୁରୂପ ଏହି ଘ�ୋଷଣାର ମାତ୍ର 36 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21, 2020ରେ ହର ଗାଓ ଁ ମେ ଅପ୍ଟିକାଲ
ଫାଇବର ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥଲ
ି ା।
2014 ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ଇଣ୍ଟରନେଟ
ସଂଯ�ୋଗ
ମାତ୍ର
5
ଡଜନ
ପଞ୍ଚାୟତରେ
ପହଞ୍ଚିପାରି ଥଲ
ି ା। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଏହା 1.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ଥଲ
ି ା।
ଏବେ, ସରକାର ଦେଶର ସମସ୍ତ 6 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମରେ
ଆସନ୍ତା 1000 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର
ସଂଯ�ୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖଛ
ି ନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି , “ଖୁବଶୀଘ୍ର, ସହର ଭଳି, ଆମ
ଗା ଁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ ବଜାର ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ି ହେବ ।
ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ହାଇସ୍ପିଡ
ଇଣ୍ଟରନେଟ ସବ
ୁ ିଧା ରହିବ ।”

ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ
ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାମି ଲ ହ�ୋଇପାରି ଥବ
ି ାରୁ ଏଥର
ି ୁ ଦ୍ରୁତ
ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯ�ୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ । କେବଳ
ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ ୟୁପି ଆଇ ଜରି ଆରେ ଡିଜିଟାଲ
କାରବାର 3 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକ
ି ରହିଥଲ
ି ା।
ତେବେ ଦେଶର ଗାଗୁ
ଁ ଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତ ମାନର, ଦ୍ରୁତ
ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ରହିବା ଜରୁରି ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
4ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ
ଏକ ୱାଇଫାଇ
ହଟସ୍ପଟ ସଂଯ�ୋଗ
କରାଯିବ ଏବଂ ଏକ
ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର
ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବ ।
4ନିର୍ଦ୍ଦି ଷ୍ଟ ସରକାରୀ
ସଂସ୍ଥାନକୁ ଗ�ୋଟିଏ
ୱାଇଫାଇ ଏବଂ
ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ
ଏଫଟିଟିଏଚ
ସଂଯ�ୋଗ
ମାଗଣାରେ
ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯିବ।

ଯ�ୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
4 ସବୁ ଗାକୁଁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗ୍ରାମରେ
ପରି ଣତ କରି ବା
4ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ସଶକ୍ତି କରଣ, ଡିଜଟ
ି ାଲ
ସଶକ୍ତି କରଣର ପ୍ରସାର, ଡିଜଟ
ି ାଲ
ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ବା ଏବଂ
ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ବା ।
4ସମାବେଶୀ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ
ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା
4ଏହି ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେବା ପରେ ଏହାର ସାମାଜିକଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାୟନ
କରାଯିବ ।

ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ

4ଏହି ଯ�ୋଜନା ଇ-ଶିକ୍ଷା, ଇ-କୃଷି, ଟେଲି ମେଡ଼ିସିନ, ଟେଲି
ଆଇନସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଜନା
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
4ଗ�ୋଟିଏ ମାଉସ କ୍କ
ଲି ରେ ନାଗରି କମାନେ ସମସ୍ତ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ସେବା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ବେ ।
4ଚାଷୀମାନେ
ବିହନ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଉଚିତ
ସମୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରି ବେ; ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବଜାର ଉନ୍କ୍ତ
ମୁ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
4ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦ
ବିକ୍ରି କରି ବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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समाचार-सार
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆ

ଗ�ୋଟିଏ
ବର୍ଷ ପୂରଣ

ଇଣ୍ଡିଆ ଫି ଟ୍
ସୁସ୍ଥ ଲ�ୋକ, ସୁସ୍ଥ ପରି ବାର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ,
ଏହି ମାର୍ଗରେ ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ
ପରି ଣତ କରି ହେବ
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ । ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ
ସେମାନଙ୍କ ଫିଟନେସ ବଢାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାକୁ ଆହ ୍ୱାନ କରି ଥ ିଲେ । 2014ରେ ଦାୟି ତ୍ୱ
ଗ୍ରହଣ କରି ବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଦାୟି ତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲି ଛନ୍ତି । ଏକ ଭାରତ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ବା ଲାଗି ଫିଟନେସର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି ଛନ୍ତି ।

କ�ୋ

ଭି ଡ-19 ମହାମାରୀ ଫିଟ୍ ରହିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଉପରେ ରେଖାପାତ କରି ଛି । ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ବାସ୍ତବତାକୁ ଦ�ୋହରାଇଛନ୍ତି
ଯେ ଶାରୀରି କ ଭାବେ ସୁସ୍ଥସବଳ ଥ ିବା ଲ�ୋକମାନେ
ସେମାନଙ୍କର ଦୃ ଢ଼ ର�ୋଗ ପ୍ରତିର�ୋଧକ ଶକ୍ତି ବଳରେ
କ�ୋଭି ଡ-19 ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ପାରି ବେ ଏବଂ
ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ପାରି ବେ ।
ଏହି ଅଭି ଯାନର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର
24, 2020ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ‘ବୟସ
ଅନୁ କୂଳ ଫିଟନେସ ନିୟମ’ର ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଛନ୍ତି ଯାହାର
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ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି-“ଦ�ୈନିକ ୩୦ ମି ନିଟର ଫିଟନେସ ଡ�ୋଜ”।
ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥ ିଲେ ଯେ “ଯେପରି କିଛି
ଲ�ୋକଙ୍କ ଧାରଣା ରହିଛି, ଫିଟ ରହିବା ସେତେ କଷ୍ଟକର
କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେ ଁ । କେତେକ ନିୟମ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ପରି ଶ୍ରମ
ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରି ବା ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ିଲେ ଯେ ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନ
ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗି କତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଛି ଏବଂ ଏହା କର�ୋନା
ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଛି । ସେ କହିଥ ିଲେ
ଯେ ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଯ�ୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ଚାଲି ବା, ଦ�ୌଡ଼ିବା, ପହରିଁ ବା,
ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଶ�ୈଳୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ
ଜଳଖ ିଆ ସହିତ ସେ ଅଦା ଓ ଅଳ୍ପ ଚିନି
ପଡ଼ିଥ ିବା ଚା’ ପି ଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଖେଚୁ ଡ଼ି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ
ଅନ୍ୟତମ । ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଗୁଜରାଟୀ
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି,
ଯେଉଥଁ ିରେ ଭକଡ଼ି, ଖାଣ୍ଡୱି ଓ ଢ�ୋକଲା
ସାମି ଲ । ସେ ମଧ୍ୟ ଇଡଲି , ସମ୍ବର,
ଡ�ୋସା ଓ ଚୁ ଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭ�ୋଜନରେ ସେ ହାଲୁକା
ଗୁଜରାଟୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ
ଗ୍ରହଣ କରି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ଭ�ୋଜନରେ
ସେ ଡାଲି ରୁଟି କିମ୍ବା ଖ ିଚୁ ଡ଼ି କିମ୍ବା ଡାଲି
ଶାଗ ପସନ୍ଦ କରି ଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା
ଗତମାସ 70 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ଥ ିବା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ�ୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଦୀର୍ଘ
18 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥାଏ; ସେ ଦିନକୁ ମାତ୍ର
4-5 ଘଣ୍ଟା ଶ�ୋଇଥାନ୍ତି । ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁ ଳ
କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସକାଳ ଭଳି ରାତିରେ
ମଧ୍ୟ ସତେଜ ରହିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର
ବିର�ୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠିଥାନ୍ତି ଏବଂ
ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବା ପରେ ପାଖାପାଖ ି 45 ମି ନିଟ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯ�ୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଥାନ୍ତି ।

ସ୍ୱଭାବିକ ଚେତନାର ଅଂଶବିଶେଷ ପାଲଟିଛି । ସେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଯ�ୋଗ କରି ବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଟେନିସ
କିମ୍ବା ଫୁଟବଲ, କରାଟେ କିମ୍ବା କବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଯାହା
ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଅତି କମରେ ଦ�ୈନକ
ି 30 ମିନଟ
ି
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥ ିଲେ ।
ଫିଟନେସ କାହିକିଁ ଜରୁରି
ଅଗଷ୍ଟ 29, 2019ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଫିଟ
ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନର ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ। ଏହି ଅଭି ଯାନର
ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କହିଥ ିଲେ ଯେ ମଧୁମେହ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ବହୁ
ଜୀବନଶ�ୈଳୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ର�ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।

ଫିଟ ରହିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ଯ�ୋଗ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ମନ୍ତ୍ର ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ । ସକାଳୁ ପ୍ରକୃତି
ଓ ଯ�ୋଗ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥାଏ।
ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫିଟନେସ ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ
କରି ଥାନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ଫିଟନେସ ଭି ଡିଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ�ୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥାନ୍ତି ବରଂ ଦିନକୁ ଦୁ ଇ ଥର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ
ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଥାନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ
ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ । ଏହି ଦୁ ଇଟି
ସମୟରେ ଜଣେ ଚାହିଲେ
ଁ 55 ମି ନିଟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯାହା
କିଛି ଖାଇପାରି ବ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି
ଖାଦ୍ୟଶ�ୈଳୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖ ି
100 ସାଂସଦ, ଅଧ ିକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରି ବାର
ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଖାଦ୍ୟଶ�ୈଳୀକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା
ବହୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ।
ଏପରି କି 2019 ଲ�ୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି ଖାଦ୍ୟଶ�ୈଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ । ଏହି ଖାଦ୍ୟଶ�ୈଳୀର
ଲାଭକୁ ଦେଖ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଫିଟ
ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ
ଦେଇଥ ିଲେ । ଏଥ ିପାଇ ଁ ଏକ ଔପଚାରି କ କ୍ୟାମ୍ପ ବଜେଟ
ଅଧ ିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃ ଆରୀ 2020ରେ ଆୟ�ୋଜନ
କରାଯାଇଥ ିଲା । ପାଖାପାଖ ି 100 ଜଣ ସାଂସଦ ଏଥ ିରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ । ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କ ପରି ବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏପରି ଏକ
କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥ ିଲା ଯେଉଥଁ ିରେ 3000
ଲ�ୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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“ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଶଣ
ୁ ଛ
ୁ ୁ ପରି ବାରରେ
12-15 ବର୍ଷର ପିଲା ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ
ହେଉଛନ୍ତି । ନିଜ ଚାରି ପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ
ଆପଣ ପାଇବେ ଯେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଲ�ୋକ ଏସବୁ
ର�ୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ
ଆମେ ଶଣ
ୁ ଥ
ୁ ିଲୁ ଯେ 50-60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ
ହୃ ଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ
ଆଜି ଶଣ
ୁ ବ
ି ାକୁ ପାଉଛୁ 30, 35, 40 ବର୍ଷର ପଅ
ୁ
ଓ ଝିଅମାନେ ହୃ ଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ।
ଏପରି ପରି ସ୍ଥିତି ବେଶ ଚିନ୍ତାଜନକ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ
ମଧ୍ୟ ଆଶାର ଏକ କିରଣ ରହିଛି। ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଆପଣ
ଭାବୁଥ ିବେ ଏସବୁ ର�ୋଗର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମ ୁ ଁ
କିପରି ଭାବେ ଏକ ଆଶାର କିରଣ ବିଷୟରେ
କହୁ ଛି। ସକାରାତ୍ମକ ରହିବା ମ�ୋର ସ୍ୱଭାବ । ତେଣ ୁ
ସେଥ ିରୁ ମଧ୍ୟ ମ ୁ ଁ କିଛି ଭଲ କଥା ଶିଖ ିପାରି ଛି,” ସେ
କହିଥ ିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥ ିଲେ, “ଆମେ
ଯେତେବେଳେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରି ଥାଉ ଏବଂ
ନିଜକୁ ଫିଟ ଓ ଦୃ ଢ଼ ରଖ ିଥାଉ, ସେତେବେଳେ
ଆମ ଭି ତରେ ଏକ ଭାବନା ଉଙ୍କି ମାରି ଥାଏ
ଯେ- ହ, ଁ ଆମେ ହି ଁ ଆମର ନିର୍ମାତା । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ
ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ
କରି ବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ ।”
କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଓ ଫିଟନେସ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ
ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲ�ୋଚନା
ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି
ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ 7 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ,
ଫିଟନେସ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଥ ିଲେ-ପାରା ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବଜେ
ି ତା ଜାଭେଲି ନ ଫିଙ୍ଗାଳି ଦେବେନ୍ଦ୍ର
ଝାଝରି ଆ; ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ଫୁଟବଲ ଗ�ୋଲକିପର
ଆଫସାନ ଆଶିକ, ଅଭି ନେତା ଏବଂ ମଡେଲ ମିଲିନ୍ଦ
ସ�ୋମନ; ପ�ୋଷଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରୁଜତ
ୁ ା ଦିୱେକର,
ସ୍ୱାମୀ ଶିବଧ୍ୟାନମ ସରସ୍ୱତୀ; କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ
କ�ୋହଲି ; ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ ମକ
ୁ ୁଲ କାନିତକର ।
ଏହି ଆଲ�ୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କହିଥ ିଲେ ଯେ ‘ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନ’ ପ୍ରକୃତରେ
‘ହିଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନ’।
ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉକ୍ତି କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ିଲେ; “ଜୀବନ ଶକ୍ତି , ଦୁର୍ବଳତା
ମୃତ୍ୟୁ। ବିସ୍ତାର ହେଉଛି ଜୀବନ, ସଙ୍କୋଚନ ମୃତ୍ୟୁ ।”
16 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଫି ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନକୁ ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷ

2019 ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ 55,000 ସ୍ଥାନରେ,
30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥଲି େ ।

4 ପାଖାପାଖ ି 1 କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ
(www.fitindia.gov.in) ପରି ଦର୍ଶନ କରି ବା ସହିତ
ସେଥ ିରୁ ଫିଟ ରହିବାର ଉପାୟ ଶିଖ ିଛନ୍ତି ।
4 2.5 ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଞ୍ଜି କୃତ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ 1.67 ଲକ୍ଷ
ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫିଟଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମି ଳିଛି
4 ଅତିକମରେ ଗ�ୋଟିଏ ପିରିୟଡ ଫିଟନେସ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି
ସମର୍ପିତ ହେବ ବ�ୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କ
ି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
4 ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫା ରଖ ିବା ସହିତ ନିଜକୁ ଫିଟ ରଖ ିବା
ଲାଗି ଅଳିଆ ଗ�ୋଟାଇବା ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ । ଏହାକୁ ଜଗିଂ
ଏବଂ ଅଳିଆ ଗ�ୋଟାଇବାର ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ କରାଯାଇପାରି ବ ।
4 ପାଖାପାଖ ି 30 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆ
ଫ୍ରିଡମ ରନ ପହଞ୍ଚିପାରି ଛି ।
4 15,000ରୁ ଅଧ ିକ ସ୍ କୁଲ ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସପ୍ତାହରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ।
4 ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇକ୍ଲୋଥନରେ 16,000 ସ୍ଥାନରେ 35 ଲକ୍ଷ
ଲ�ୋକ ଏକଜୁଟ ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
4 ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରାଯାଇଛି ।
କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ବିର�ୋଧରେ ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆ
4 କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆ
ବହୁ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ।
4ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଅଭି ଯାନରେ
ଯ�ୋଡ଼ି ହେବା ସହିତ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର
ଅଂଶବିଶେଷ ସଜାଇଛନ୍ତି ।
4 ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଅଧୀନରେ ଦେଶୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର
ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା ଏବଂ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ
ଲ�ୋକ ଏହାକୁ ଦେଖ ିଥ ିଲେ । ଏହା ଦେଶରେ ପାରମ୍ପରି କ
କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଥ ିଲା ।
4 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକ ଫିଟନେସ ଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ଯେଉଥଁ ିରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ
ସେମାନଙ୍କର ଅଭି ଜ୍ଞତା ବଖାଣିଥ ିଲେ ।
4 ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗ ଯେପରି କି 5-18 ବର୍ଷ, 18-65
ଏବଂ 65ରୁ ଅଧ ିକ ବର୍ଗ ପାଇ ଁ ଭି ନ୍ନ ଭି ନ୍ନ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ଫି ଟ ଇଣ୍ଆ
ଡି ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ
ଶଣ
ୁ ବ
ି ା ଲାଗି କୟୁ୍ ଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।

ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ

କ�ୋଭି ଡ-19 କାଳରେ
ସଂସଦରେ ରେକର୍ଡ
ସଂଖ୍ୟକ ବିଲ ପାସ୍
ସଂସଦର ମ�ୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ କାଳରେ
ଲ�ୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶତପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରହିଥଲ
ି ା।
ସଂସଦର ଅନୁମ�ୋଦନ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ
11ଟି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଇନରେ ପରି ଣତ
ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ବିଲ
ପାସ ହ�ୋଇଥିଲା।

ବି

କାଶଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ପ୍ରୟାସକ୍ରମେ
ସରକାର ସଂସଦର ମ�ୌସୁମୀ ଅଧବେ
ି ଶନ ଆୟ�ୋଜନ
କରି ଥଲେ
ି
ଯାହାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇ
ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ ବିରତି ବିନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23, 2020ରେ
ଶେଷ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା। ଦେଶ କ�ୋଭି ଡ-19 ମହାମାରୀର
ମୁକାବିଲା କରି ବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅଧବେ
ି ଶନ ବିଶେଷ
ଫଳପ୍ରଦ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା। ଏହି ଅଧବେ
ି ଶନ ସମୟରେ
ସଂସଦରେ 27 ବିଲ ଅନୁମ�ୋଦନ ଲାଭ କରି ଥଲ
ି ା ଯାହାକି
ଦ�ୈନିକ ଅନୁମ�ୋଦିତ ବିଲ ହାରକୁ 2.7ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥଲ
ି ା।
ଚାଷୀ, ଶ୍ରମି କ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଲ ସରକାର
ପାସ୍ କରାଇବା ସହିତ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତ ଅଭି ଯାନକୁ
ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥବ
ି ା ଆହୁ ରି କେତେକ ବିଲ ମଧ୍ୟ ସଂସଦର
ଅନୁମ�ୋଦନ ଲାଭ କରି ଥଲ
ି ା। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର
ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜ�ୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା
85ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରି ବା ଏବଂ
ଜରୁରି ବ�ୈଧାନିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରବାର ନିମନ୍ତେ ଏହି
ଅଧବେ
ି ଶନ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ମହାମାରୀ ପରି ସ୍ଥିତିରେ
ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥଲ
ି ା। ଏଥପ
ି ାଇ ଁବସି ବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଢଙ୍ଗରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥଲ
ି ା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରି ବାର କଲ୍ୟାଣ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ
କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥଲ
ି ା।

ମ�ୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଉପରେ ଏକ ଦୃ ଷ୍ଟି ପାତ :
n

n

n

n

n

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23, 2020 ମଧ୍ୟରେ, 10
ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 10ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ।
ଲ�ୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ 167 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ
ରାଜ୍ୟସଭାର 100.47 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ଏହି ଅଧ ିବେଶନ କାଳରେ 22ଟି ବିଲ (16ଟି ଲ�ୋକସଭାରେ
ଏବଂ 6ଟି ରାଜ୍ୟସଭାରେ) ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନ 27 ବିଲ ପାସ୍ କରି ଛନ୍ତି, ଯାହାକି
ଦ�ୈନିକ ବିଲ୍ ପାସ ହାର 2.7 ସହିତ ସର୍ବାଧ ିକ ହେବାର
ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରି ଛି।
11ଟି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ସଂସଦର ଅନୁମ�ୋଦନକ୍ରମେ ଆଇନରେ
ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

17

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ
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ଉଡ଼େ ଦେଶ୍ କା ଆମ୍ ନାଗରି କ

ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର
ଦୁଃସାହସ !

ଉଡାନ୍ ଯ�ୋଜନା ଦେଶର ଛ�ୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସହରଗଡ଼ୁ କି ୁ ବେସାମରି କ ବିମାନ ଚଳାଚଳ
ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ ସାମିଲ କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଜନା
ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 48 ଲକ୍ଷ ସାଧାରଣ ନାଗରି କ ସହଜ ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରି ପାରୁଛନ୍ତି ।
18 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହ�ୋଇପାରି ଛି ଯେଉମାନେ
ଁ
ସଡ଼କରେ ଆତଯାତ
ହେଉଥିବାବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବା ଉଡ଼ାଜାହାଜଟିକୁ କେବଳ ଭୂଇରଁ ୁ
ହି ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ । କିମ୍ବା, ରାତିରେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ବିମାନଚାଳକମାନେ ଏହି ମାନବନିର୍ମିତ
ବାୟୁ ଯାନକୁ ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପଛପଟେ ଲାଗିଥ ିବା ଲାଇଟର ଚକମକ ଆଲ�ୋକ ଜାଳୁଥ ିଲେ ଏହି
ଲ�ୋକମାନେ ସେହି ଆଲ�ୋକକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ।
ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସକାଶେ ଅନେକ ଦିନୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଏକ କଳ୍ପନାରେ ହି ରହି
ଁ ଆସିଥ ିଲା କାରଣ
ସେମାନେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇ ପାରି ନଥିଲେ । ଏବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ
ବିମାନଯାତ୍ରା ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାକିରିଆ ବର୍ଗର ଲ�ୋକ, ଏପରି କି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର
କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରି ବାକୁ ସାହସ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗର ଲ�ୋକେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆସି
ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରା ହ�ୋଇ ରହି ଆସିଥ ିଲା ।
ଏବେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ସମାଜର ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଳି ଆସିଛି ଓ ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ବିମାନ
ଯାତ୍ରା କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ସ�ୌଖିନ ଭ୍ରମଣ ପାଇ ହେଉ
ଁ
କିମ୍ବା କ�ୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ହ�ୋଇଥାଉ
ଅଥବା ଛ�ୋଟମ�ୋଟ ବ୍ୟବସାୟି କ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ରହୁ ଥ ିବା ନିଜର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ
ହେଉ ସେମାନେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରି ବାକୁ ସହଜ ମଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇ ବି
ଁ ଗତ ତିନବ
ି ର୍ଷ
ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଗତିର ବର୍ଷ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
“ଉଡାନ” ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ବା ପରେ ଏଥିପାଇ ଁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଏକ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ “ଉଡ଼େ ଦେଶ୍
କା ଆମ୍ ନାଗରି କ” ( ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାହାଜରେ ଉଡ଼ନ୍ତୁ) ବାସ୍ତବତାରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ।
2017 ମସି ହାରେ “ଉଡାନ୍ ” ଯ�ୋଜନାରେ ପକ୍ଷ ଲାଗିଥଲ
ି ା, ଯାହା ଫଳରେ ହୱାଇ ଚପଲ ପି ନ୍ଧୁ ଥିବା
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକ ମଧ୍ୟ “ହୱାଇ ଜାହାଜ”ରେ ବସି ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଥଲେ
ି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଏହି ପରି କଳ୍ପନା ବାସ୍ତବରେ ସାକାର ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ
ଏବେ କେବଳ 2500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାଧାରଣ ନାଗରି କମାନେ ମାତ୍ର ଗ�ୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ 500
କିଲ�ୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରି ପାରୁଛନ୍ତି । କିମ୍ବା ସେହି ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନେ 30 ମିନଟ
ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ହେଲି କପ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ନାଗରି କମାନେ ସମ୍ଭବତଃ “ଉଡାନ” ଯ�ୋଜନାକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ
କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ 2016 ମସି ହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ
ଏହାର ଭରପୂର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭ�ୋଗ କରି ଛନ୍ତି । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା
“ଉଡାନ” ଯ�ୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 48 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ବିମାନଯାତ୍ରାର ସୁଯ�ୋଗ ଲାଭ କରି ଥବି ା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅର୍ଦ୍ଧସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ନିପଟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଭି ତ୍ତିଭୂମି ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲ�ୋକେ ବିମାନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇନାହାନ୍ତି ଅପରନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲ�ୋକମାନେ
ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଭି ମଖ
ୁ ୀ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ: ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଦିନଠାରୁ 2016 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ମାତ୍ର 70ଟି
ବିମାନ ବନ୍ଦର ଥିଲା ଯେଉଠାର
ଁ ୁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ଯାତ୍ରା ଓ ମାଲ ପରି ବହନ କରାଯାଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ “ଉଡାନ” ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଉ 50ଟି ଅଧିକ
ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ତାଲି କାରେ ପାଞ୍ଚଟି ହେଲି ପ�ୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହ�ୋଇଛି
ଏବଂ ଦେଶର 281ଟି ବିମାନ ପଥରେ ଏବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଓ ହେଲି କପ୍ଟର ଯାତାୟାତ କରୁଛି ।
କେବଳ “ଉଡ଼ାନ” ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ୟୁନ 766ଟି ବିମାନ ପଥରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇ ଁ
ବିମାନସେବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ
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ଏହା ବର୍ଷକୁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 10 କ�ୋଟି ସାଧାରଣ
ଜନତାଙ୍କୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ବ । ଆହୁ ରି
ଅଧିକ ସୁଯ�ୋଗ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି । 2026- 27 ମସିହା
ବେଳକୁ ଦେଶରେ ଆଉ 100ଟି ନୂ ଆ ବିମାନ ବନ୍ଦର- ନୂ ଆ
କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବହୃ ତ ଭାବେ ପଡ଼ିରହିଥ ିବା ପୁରୁଣା ବିମାନ
ବନ୍ଦର ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ସେବାରତ
ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ଅଧିକ ସେବା ଯ�ୋଗାଣକାରୀ ବିମାନ
ଲାଇନମାନ ସାମିଲ ହ�ୋଇସାରି ଥ ିବେ ।
ଏହି ବ�ୈପ୍ଳବିକ “ଉଡାନ” ଯ�ୋଜନାର ସଫଳତା
ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟଟି ହେଲା ସାଧାରଣ ଜନତା ବିମାନ
ଟିକେଟ କ୍ରୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ବା । ଏବେ ସାଧାରଣ ଟ୍ୟାକ୍ସି
ମୂଲ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ବିମାନ ଟିକେଟ ଖର୍ଦ୍ଦି କରାଯାଇପାରୁଛି।
ଯଦ୍ୟପି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଡ଼ା ପାଇ ଁ କିଲ�ୋମିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ
8-10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ଥ
ୁ ିବାବେଳେ ବିମାନଯାତ୍ରାମାନଙ୍କୁ
ଉଡ଼ାନ ଯ�ୋଜନାରେ କିଲ�ୋମିଟର ପିଛି ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ହି ଁ
ଦେବାକୁ ପଡ଼ଛ
ୁ ି।
“ଉଡାନ” ଯ�ୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାବେ ଏକ ବ�ୈପ୍ଳବିକ
ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି । ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରି ବାକୁ କେବଳ
ଦେଶର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ ସକ୍ଷମ ବ�ୋଲି ଦୀର୍ଘ
ଦିନରୁ ଯେଉ ଁ ଧାରଣାଟି ବଦ୍ଧମୂଳ ହ�ୋଇ ରହି ଆସିଥ ିଲା
ଏହି ଯ�ୋଜନା ତାହାକୁ ସବୁଦନ
ି ପାଇ ଭାଙ୍ଗି
ଁ
ଦେଇଛି ।
ଏହା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହି ଁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ସଦାସର୍ବଦା ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସିଥ ିଲେ ଯେ ଦେଶର
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକ କିଭଳି ସହଜ ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ
ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରି ପାରି ବେ । ଏପରି କି ଜଣେ ଦଳୀୟ
କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ
ସରକାରଙ୍କ ତତ୍କାଳୀନ ବେସାମରି କ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜୀବ ପ୍ରତାପ ରୁଡ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଥ ିଲେ ଯେ
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଲ�ୋଗ�ୋକୁ କ’ଣ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର
ପରି ବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ଟୁନଷ୍ଟ
ି ଆର କେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଅଙ୍କିତ ‘କମନ୍ ମ୍ୟାନ’ର ଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଯାଇ ପାରି ବନାହି?ଁ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ’ଣ ଘଟିଲା ତାହା ଯେକ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି
ଅନୁମାନ କରି ପାରି ବେ ଯେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜକୁ ରି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ
କରି ଥ ିଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟତର
କରି ଥ ିଲା ଯେଉମାନେ
ଁ
କି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କାର୍ଟୁନର ବାସ୍ତବିକ
ସାଧାରଣ ଜନତା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଠିତ ହେବାର ଦୁଇ
ବର୍ଷ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 2016
ମସିହାରେ ଏକ ନୂ ତନ ବେସାମରି କ ବିମାନ ଚଳାଚଳ
ନୀତି ଘ�ୋଷଣା କରି ଥଲେ
ି । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତ୍ର୍ରୀୟ
ବିମାନ ସଂଯ�ୋଗ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ
ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚାଯାଇ
ପାରି ବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରାଯାଇଥିଲା।
କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ଯ�ୋଜନା (ଆରସି ଏସ)“ଉଡ଼ାନ” ଅଧୀନରେ 2017 ମସି ହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ସ୍ୱୟଂ ସି ମଳା ଓ ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପତାକା
ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି ।
20 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ବିବଧ
ି ସ ୁବିଧା
ଏବେ କେବଳ ଭାରତର ସାଧାରଣ
ଜନତା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ
ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି,
ଅପରନ୍ତୁ “ଉଡ଼ାନ” ଯ�ୋଜନାର ବିବଧ
ି
ଉପକାରି ତା ଯ�ୋଗୁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇବା ସହ ନୂ ତନ
ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଭରପୂର ଥିବା
ଆମର ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇ ଁନିଯକ୍
ୁ ତିର ନୂ ଆ
ନୂ ଆ ସୁଯ�ୋଗମାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଛି ।
ନିଯକ୍
ୁ ତି : ଏହା ଏକ ଚିରାଚରି ତ ନିୟମ ଭାବେ ସର୍ବଜନବିଦତ
ି ଯେ ଗ�ୋଟିଏ
ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଦ୍ୱାରା ଏୟାରଲାଇନ, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଏୟାର
ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରି ଚାଳନା ଓ ବିମାନଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେବା ଯଥା
ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗେଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲି ଂ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେସନ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ
ଅନ୍ୟୁନ 1000 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇ ଁକର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ର ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଥାଏ ।
“ଉଡ଼ାନ” ଅଧୀନରେ ସର୍ବାଧିକ ଫାଇଦା ହାସଲ ନିମନ୍ତେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ
ସକାଶେ 46ଟି ବିମାନ ମାର୍ଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 23ଟି ବିମାନ
ପଥରେ ଆଇକନିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇ ସେସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
କରାଯାଇଛି ଯେଉଥିରେ
ଁ
‘ପଏଣ୍ଟ୍ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ’ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ: ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସର୍କିଟକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହଟସ୍ପଟ୍ ଯଥା,
ଆଗ୍ରା, ଜୟପୁର, ଉଦୟପୁର, ବାରାଣାସୀ, ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ, ଗ�ୋଆ, ବିଦ୍ୟାନଗର,
ଗଉଚାର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି ।
ଉତ୍ତର- ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚ ଓ ସଂଯ�ୋଗକୁ
ଅଗରତାଲା- ଆଇଜଲ, ସିଲଂ- କ�ୋଲକାତା, ଗୁଆହାଟୀ- ପାକିଅଙ୍ଗ୍, ଦିମାପର
ୁ ଇମ୍ଫାଲ ଭଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ସଂଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନଦୀକୂଳରେ
ଅବସ୍ଥିତ ସାବରମତୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ତେହରୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ତେଲଙ୍ଗାନାର ନାଗାର୍ଜୁନ
ସାଗର ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ବିକାଶ ସକାଶେ ଖୁବ୍ ଜ�ୋରସ�ୋର
ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିଛି । ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସି ପ୍ଲେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଡାଣ
ଜରି ଆରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ସର�ୋବର ନଦୀବନ୍ଧ ନିକଟରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍
ୟୁ ନିଟକ
ି ୁ ପରି ଦର୍ଶନ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସକଳ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ।
ଅର୍ଥନୀତି: ଭାରତର ଅଧ ିକରୁ ଅଧ ିକ ସ୍ଥାନ ସହ ବିମାନ ସଂଯ�ୋଗର ସଂପ୍ରସାରଣ
ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ବ�ୈଦେଶିକ ତଥା ଘର�ୋଇ ବ୍ୟବସାୟର ସଂପ୍ରସାରଣ
ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉପଯ�ୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟାଇବ । ନିକଟରେ
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେସାମରି କ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂଗଠନ (ଆଇସିଏଓ) ଦ୍ୱାରା
କରାଯାଇଥ ିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିମାନ ସଂଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା
ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଅଭି ବୃଦ୍ର
ଧି ମାତ୍ରା 3.1 ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଯ ୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗର
ପ୍ରାୟ ଛଅ ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଇନ୍ଦୋର
ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହିତ କିଶନଗଡ଼ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ମାର୍ବଲ
ବିପଣନ ଶିଳ୍ପ ପାଇ ଁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଉପକାରସି ଦ୍ଧ ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଛି।
ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମାର୍ବଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ
ବ୍ୟବସାୟି କ ରାଜସ୍ୱରେ ତିନଗ
ି ଣ
ୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପରି ଲକ୍ଷି ତ ହ�ୋଇଛି ।

ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା
ସ୍ୱପ୍ନର ଅୟମାରମ୍ଭ
4ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ- ଉଡାନ- 1,
ଉଡାନ- 2, ଉଡାନ- 3, ଉଡାନ- 4- କୁ ସରକାର
ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯ�ୋଜନା
ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ 70ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଚୟନ
କରାଯାଇସାରିଛ।ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍
ୁ ଧା, 50ଟି ବିମାନ
ବନ୍ଦର ଯେଉଥିଁ ରେ 5ଟି ହେଲି ପ�ୋର୍ଟ ସାମିଲ
ସେଗୁଡ଼କ
ି 281ଟି ମାର୍ଗରେ ଚଳାଚଳ କରୁ ଛନ୍।ତି
4ପ୍ରଥମ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, 688ଟି ରୁ ଟକୁ ଚୟନ
କରାଯାଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଛପନଟି ବିମାନ ପଥ
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି, ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 118ଟି ପଥ ଓ ତୃ ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
100ଟି ପଥକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସରକାର ଏହିଭଳି 766ଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପଥକୁ
ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
4କର�ୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ, 78ଟି ନୂତନ ପଥକୁ
ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍
ି ତି ଯାହାକି
“ଉଡାନ” ଯ�ୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ।
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର ଉତ୍ତର- ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଓ
ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆର�ୋପ କରାଯାଇଛି।
4ଅଣତିରିଶଟି ସେବାଯୁକ୍ତ, 08ଟି ଅଣସେବାଯୁକ୍ତ
(ସେଥିରେ 02ଟି ହେଲି ପ�ୋର୍ଟ ଓ 01ଟି ଜଳ
ଏର�ୋଡ଼୍ରୋମ ୍ ସାମିଲ) ଏବଂ 02ଟି ସ୍ୱଳ୍ପସେବାଯୁକ୍ତ
ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତପ୍ରା
ି ପ୍ତ ବିମାନପଥ
ତାଲି କାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । “ଉଡାନ- 4”
ଅଧୀନରେ ହେଲି କପ୍ଟର ଏବଂ ସି’ପ୍ଲେନଗୁଡିକର
ଚଳାଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ସାମିଲ
କରାଯାଇଛି ।

ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ
4ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯ�ୋଜନାରୁ 48 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ଉପକୃତ
ହ�ୋଇ ପାରି ଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଘର�ୋଇ ଯାତ୍ରାଙ୍କ
ମାତ୍ରା ଅଣ-ମେଟ୍ରୋ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 5% ପଏଣ୍ଟ
ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
4ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା 1000ଟି ଉଡାନ ମାର୍ଗକୁ
ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ 100ଟି ବିମାନ
ବନ୍ଦରକୁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ ୁନଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
କରିବା । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ 30ଟି ହେଲି ପ�ୋର୍ଟ ଏବଂ
ସି’ପ୍ଲେନମାନଙ୍କ ପାଇ 10ଟି
ଁ
ଜଳ ଏର�ୋଡ୍ରୋମ ସାମିଲ ।
4ଏହି ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 10 କ�ୋଟି
ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁରି ହାତି ଦରରେ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
4ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ
ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କୁ ସଂଯ�ୋଗ କରି ବାର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
4କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ପରି ବହନ ସକାଶେ “କୃଷି ଉଡାନ”
ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ବା
4ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏବେ 650 ନୂ ତନ ସହର
ଯ�ୋଡ଼ାରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର
କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଶହକୁ ଇତି ମଧ୍ୟରେ
ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇସାରି ଛି ।
4ଦେଶର ପାଞ୍ଚଗ�ୋଟି ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ର- ଉତ୍ତର,
ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚି ମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ସନ୍ତୁଳିତ
ଭାବେ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
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ଉଡ଼ାନ ଯ�ୋଜନା

ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଠାରୁ 2016 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଗତ 67 ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ କେବଳ 65ଟି ବିମାନବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା
ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ�ୋଟିଏ ଲେଖାଏ ବି
ଁ ମାନ ବନ୍ଦରର ବିକାଶ ବ�ୋଲି
ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇପାରେ । ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବେଗ ଏବଂ
ପରିକଳ୍ପନା । କିନ୍ତୁ ଗତ ଚାରିବର୍ଷ ଭି ତରେ ଦେଶରେ 36ଟି ନୂଆ ବିମାନ
ବନ୍ଦର ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇପାରିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ , ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନଅଟି ଲେଖାଏ ବି
ଁ ମାନ
ବନ୍ଦର ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ସେହିସବୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼କ
ି ଏବେ ବିମାନ
ଚଳାଚଳ ପାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଁ
। ଏହାକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ନଅଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ବ�ୋଲି
କୁହାଯାଇପାରେ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହୁଏତ
ସେମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ (ସିକମ
ି ର ପାକ୍ୟୋଙ୍ଗ ବିମାନ ବନ୍ଦରର
ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ
ଯ�ୋଜନା ସଂପର୍କରେ କିଛି
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ହେଉଛି ତୃ ତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବଜାର
ଯାହା ଟାୟାର- 2 ଏବଂ ଟାୟାର- 3 ସହରମାନଙ୍କୁ “ଉଡ଼ାନ” ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ
ମେଟ୍ରୋପ�ୋଲି ମାନଙ୍କ ସହ ସଂଯ�ୋଗ କରି ଥାଏ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସମାନଙ୍କୁ
ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାଉନମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ
ବିମାନ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା ସକାଶେ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି
କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିମାନ
ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ମ�ୌଦ୍ରିକ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏୟାରଲାଇନ୍ସମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଦେଶର ଯେକ�ୌଣସି ମାର୍ଗରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଯେକ�ୌଣସି
ବିମାନ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ ନିଲାମୀ
ମାଧ୍ୟମରେ ହି ଁ କରାଯାଇଛି । ସେଥିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ
ହେଲା ବିମାନରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ସିଟକୁ ପୃଥକ୍ ରଖାଯିବ ଯେଉଥିଁ ରେ
ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ସକାଶେ 2500 ଟଙ୍କା ଦେୟ ଦେଇ
ଯାତ୍ରା କରି ପାରି ବେ । ଏଭଳି ଏୟାରଲାଇନମ
୍ସ ାନେ ନଅ ଠାରୁ ନେଇ
40ଟି ସିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡ଼ି ପାଇବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ।
ଯେକ�ୌଣସି ଏୟାରଲାଇନର ସର୍ବାଧିକ କେତେ ବିମାନ ଏଭଳି
ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରି ବ ତାହାର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା
(କ୍ୟାପ୍)ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ
ଏଥିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ�ୈଷମ୍ୟ ପାଣ୍ଠି (ଭି ଜଏ
ି ଫ) ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି
ଯଦ୍ୱାରା ସେହିସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବସାୟି କ ଭି ତ୍ତି ରେ ବିମାନ
ଚଳାଚଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
ସେହିଭଳି ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅବ୍ୟବହୃ ତ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥ ିବା
ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼କ
ି ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କେବଳ ବିଶାଳ ଏୟାର ଲାଇନ
କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ- ଅପ୍ ଏୟାର
ଲାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହତ
ି କରି ଛ।ି
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ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ବହିଶଳ୍କ
ୁ ହ୍ରାସ ଏବଂ ସେବା
କର ରି ହାତି ଯ�ୋଗୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସମାନଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ
ଯ�ୋଜନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭବପର ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି
ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସଂପାଦନ କରି ବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏଟିଏଫ ଉପରେ ଏଭଳି ନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଟିକସ ରାଜିନାମା
ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଛନ୍ତି, ନିରାପତ୍ତା ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଗଣାରେ
ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାସହ ତଥା ବିଜଳ
ୁ ,ି ଜଳ ଏବଂ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରି ହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଯ�ୋଗାଣ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଅପରେଟରମାନେ ମଧ୍ୟ
ଏୟାରଲାଇନ୍ସମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି
ଯେଉଥିରେ
ଁ
ଅବତରଣ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ତଥା ଟର୍ମିନାଲ ନାଭିଗେସନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଓ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍କିଂ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ସାମିଲ । ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ
ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ ଏହି କ୍ରମରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ୟାପକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଚାଲି ଛି
ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ହାସଲ କରାଯାଇନଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟର
ଏୟାରଲାଇନ କମ୍ପାନୀମାନେ ଉପଯ�ୋଗ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ।
ବିମାନଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉ ଁ
ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ବ୍ୟାପକ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
କରି ଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇ ଁ ବିପଳ
ୁ ସୁଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଇଛି । ସର୍ବୋପରି , ଉପ-ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବିମାନ
ଚଳାଚଳ ଦୃ ଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ ପରି ଲକ୍ଷି ତ ସକାରାତ୍ମକ ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ଏବେ
ଖୁବ୍ ଉପକାରି ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।

ଉଡ଼ାନ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି କ୍ୟୁଆର
କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

ପୁଲୱାମା

ପେନସି ଲ୍ ଗ୍ରାମ

ସଶକ୍ତି କରଣ

ଭାରତର ପେନସି ଲ୍ ଜିଲ୍ଲା

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ
ହ�ୋଇ ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାର ଓଉଖ ୁ ଗ୍ରାମ ଭାରତର “ପେନସିଲ୍ ଗ୍ରାମ”
ଭାବେ ନିଜକୁ ସପ୍ର
ୁ ତିଷତ
ଠି ୍ କରିପାରିଛି ଏବଂ ଦେଶର 90 ପ୍ରତିଶତ
ପେନସିଲ୍ ସ୍ଲାଟ୍ ଚାହିଦା ଏହି ଗ୍ରାମ ହି ପୂରଣ
ଁ
କରିପାରିଛି ।

ଜ

ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଚରାଭୂଇ ଁ
ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁପରିଚତ
ି ରହିଆସିଛି । ପଣୁ ି 2019
ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ
ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାଣ୍ଡ ସଂଘଟିତ ହେଲା
ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆହୁରି ଜଣାଶଣୁ ା ନାମରେ
ପରିଣତ କରିଦେଇଥ ିଲା ।
କିନ୍ତୁ, ଏବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ତା’ର ପାରମ୍ପରିକ ପରିଚୟଠାରୁ ନିଜକୁ ହଟାଇ “ନୂତନ
ଭାରତ”ରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି । ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର
ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଓଉଖୁ ଗ୍ରାମ ଦେଶର “ପେନସିଲ୍ ଗ୍ରାମ” ଭାବେ
ସପୁ ରିଚତ
ି ହ�ୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦତ
ି ପେନସିଲ୍ ସ୍ଲାଟ ଦେଶର 90
ପ୍ରତିଶତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିପାରୁ ଛି । କେବଳ ଅବଶିଷ୍ଟ 10 ପ୍ରତିଶତ ପେନସିଲ୍
ପାଇ ଆବଶ୍ୟକ
ଁ
କାଠ ଆବରଣ (ପେନସିଲ୍ ସ୍ଲାଟ୍) କେରଳରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଥାଏ ।
ପେନସିଲ୍ ସ୍ଲାଟ ହେଉଛି ଲି ଡ଼କୁ ଆବରଣ କରୁ ଥ ିବା କାଠ ଖ�ୋଳପା ।
ପେନସିଲ୍ ସ୍ଲାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇ ଏକ
ଁ ପ୍ରକାର ନରମ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ହ�ୋଇଥାଏ
ଯାହାକି ପଲ
ୁ ୱାମା ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଇଲାକାରେ ହି ଏହି
ଁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଚୁ ର ମାତ୍ରାରେ
ରହିଛି । ଏହି କାଠକୁ ନେଇ ପେନସିଲ୍ ସ୍ଲାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସକାଶେ ଓଉଖୁ
ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧ ିକ ୟୁ ନିଟ୍ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ । ଏହା ଫଳରେ ଓଉଖୁ
ଅଧନୁ ା ଏହି ନବଗଠିତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି
ଯାହାକି ପେନସିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି
ତେଣ ୁ ଏବେଠାରୁ ସ୍ମରଣ ରଖ ିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯେକ�ୌଣସି ଜଣେ କ୍ରେତା
ଯେଉ ଁ ପେନସିଲଟି ହାତରେ ଧରନ୍ତି ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ଜଣେ କଶ୍ମୀରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ
ଶ୍ରମର ଫଳ ହ�ୋଇଥ ିବ । ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ,

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନବଗଠିତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ
ଆଣିବା ସକାଶେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ
କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା
ପୁଲୱାମାକୁ ଆତଙ୍କବାଦର କଳାଛାୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦେଶର
ପେନସିଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଏହାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ସୁପରିଚତ
ି କରାଯାଇପାରିବ ।
ଦେଶର ମ�ୋଟ ପେନସିଲ୍ ସ୍ଲାଟ୍ ଚାହିଦାର 90 ପ୍ରତିଶତ ଓଉଖ ୁ ଗ୍ରାମ ହି ଁ
ପୂରଣ କରିଥାଏ । ଏବେ ସେଠାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂ ପେ ପେନସିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା
ସକାଶେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥ ିପାଇ ଁ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ�ୋନ
ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି । ଏବେ ଏହି ଗ୍ରାମର
ପ୍ରାୟ 400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ�ୋକ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ
ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପେନସିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲେ ଏଠାରେ ଅଧ ିକ ନିଯ ୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି
ହ�ୋଇପାରିବ । ଗତ ବର୍ଷ ଏଭଳି ପେନସିଲ୍ ସ୍ଲାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ 107
ଁ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥ ିଲା ।
ଜମ ୁ କଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପେନସିଲ୍ ସ୍ଲାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଓଉଖ ୁ ଗ୍ରାମ ସହିତ ଲାଗିଥ ିବା “ପେନସିଲ୍ ଗ୍ରାମ”ର ପରିଚୟ
ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସବସିଡ଼ି ପାଇବାକୁ ହକଦାର କରିପାରିଛି । ତେଣ ୁ
ସେମାନେ ସେଠାରେ ଏହି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦିଗରେ
ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
1960 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଦାରୁ (ସେଡାର) ଗଛର କାଠକୁ ହି ଁ ପେନସିଲ୍
କେସିଂ ପାଇ ଁ ମଖୁ ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ସେଠାରେ
ଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦେବଦାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲ�ୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା।
ତେଣ ୁ ଏବେ ପ�ୋପଲାର ଗଛର କାଠକୁ ପେନସିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଉଛି । ଫଳତଃ, ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାକୃତକି ସମ୍ପଦକୁ ସର
ୁ କ୍ତ
ଷି
ରଖାଯାଇପାରିଛି । ସେହିଭଳି କଶ୍ମୀରରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ ପାଇ ଁ
ମଧ୍ୟ ଉପଯକ୍ତୁ ବଜାର ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ କେବଳ ସେଠାକାର ହସ୍ତକଳାକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ “ଭ�ୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲ�ୋକାଲ” ଏବଂ “ଆତ୍ମ
ନିର୍ଭର ଭାରତ” ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେରଣା ଯ�ୋଗାଇଛି । ଏହା
ଜମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଛି । ଅଧନୁ ା,
ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧରୁଥିବା ପେନସିଲଟି ପଲ
ୁ ୱାମାରେ ହି ଁପ୍ରସ୍ତୁତ
ହ�ୋଇଥିବା କଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂ ପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
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ଯ�ୋଜନା

ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ

ଜନଗଣଙ୍କ ସଶକ୍ତି କରଣ
ମାଗଣାରେ

ସୂଚ ନା,
ମନ�ୋରଞ୍ଜନ
‘ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ’୍ ହେଉଛି ଏକ ସୁଲଭ ଧରଣର ଗୁଣାତ୍ମକ
ସୂଚନା ଯ�ୋଗାଣର ମାଧ୍ୟମ ଯାହାକି ଦୁର୍ଗମ, ଅପହଞ୍ଚ ଓ
ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହା ଏବେ ସେହିସବୁ
କ୍ଷେତ୍ରର ଜନସାଧାରଣ, ବିଶେଷକରି ସମାଜର ସ୍ୱଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ
ଓ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସଶକ୍ତି କରଣର ଏକ
ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ସାଧନରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇପାରି ଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ
ମନ�ୋରଞ୍ଜନର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛି ।

ମ�ୌ

ଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପରେ, ସୂଚନା ଓ ମନ�ୋରଂଜନ
ହେଉଛି ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ।
କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭାଗ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟୟସାଧ୍ୟ
ଘର�ୋଇ ଡିଟଏ
ି ଚ କିମ୍ବା କେବଲ ସଂଯ�ୋଗ କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇ
ପାରନ୍ତିନାହି ଁ। ସୂଚନା ଯ�ୋଗାଣ ଏବଂ ଗଣ ସଶକ୍ତି କରଣକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ
କରି ବା ସକାଶେ, ଡିଡି ମାଗଣା ଡିସ ୍ ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇ ଉପଭ�ୋକ୍ତା
ଁ
ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର
1,200 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତତ�ୋଧିକ ରାଶି ଦେବାକୁ ହି ଁପଡ଼ିଥାଏ ।
ଏଭଳି ଅଫରର ନିରର
୍ଭ ଯ�ୋଗ୍ୟତା ପଛରେ ଥିବା ବ�ୋନସଟି
ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସେମାନେ ଦୂ ରଦର୍ଶନ ଓ ଆକାଶବାଣୀ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନେ ଉପଭ�ୋଗ କରି ପାରି ବେ ।
କାରଣ ଏହିସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଜିର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା
ଭି ତରେ ପେଶି ଦିଆଯାଉଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡ଼େକରଙ୍କ
ମତରେ ଦୂ ରଦର୍ଶନ ଓ ଆକାଶବାଣୀ (ଏଆଇଆର)ର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା
ଅନ୍ୟ ଚାନେଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ, କାରଣ ସେହିସବୁ ଘର�ୋଇ
ଚାନେଲମାନେ ବେଳେବେଳେ ଉଡ଼ା କଥାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ
ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଦୂ ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆସ୍ଥା ଓ ନିରର
୍ଭ ଶୀଳତାର ଏକ
ସପ୍ର
ୁ ତିଷଠିତ
୍ ଅନୁଷଠା୍ ନ ବ�ୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଦୂ ରଦର୍ଶନର ମାଗଣା ଡିସ ୍ ହେଉଛି ପ୍ରସାରଣ ମୁକ୍ତ (ଏଫଟିଏ)
ଏବଂ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଏହା
ଁ ହେଉଛି ଏକ ବିକଳ୍ପ ମଞ୍ଚ ଯେଉମାନେ
ଁ
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କି ନିଜ ଘରେ ଅତି ଅଧିକ ଦେୟ ଦେଇ ଘର�ୋଇ ଡିଟଏ
ି ଚ ସଂଯ�ୋଗ
କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁ ହନ୍ତି । ଦେଶ ଦୁ ନଆ
ି ର ଖବର ଓ ମତାମତ ତଥା
ଗୁଣାତ୍ମକ ମନ�ୋରଂଜନ ଯାହାକି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ
ଉପଲବ୍ଧ, ତାହା ସାଧାରଣ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏବେ ସହଜ ଓ
ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି ।
ଦଶମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯ�ୋଜନା କାଳରେ ହି ଁ ଦେଶର ସାଧାରଣ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏଭଳି ସେବା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଗୃହୀତ ହ�ୋଇଥିଲା । ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହ�ୋଇଆସୁଛି । ଅନ୍ୟ ଘର�ୋଇ ଡିଟଏ
ି ଚ ଚାନେଲମାନଙ୍କ ପରି
ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂ ରଦର୍ଶନର ମାଗଣା ଡିସ ୍
ଚାନେଲଗୁଡ଼କ
ି ସକାଶେ କ�ୌଣସି ମାସିକ ଦେୟ ଦାବି କରି ନଥାଏ ।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଏସଏଫସି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ
ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ 2003 ମସିହାରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ
ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଏହା କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଥ ିଲା।
ପ୍ରଥମେ କେୟୁ- ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରି ଆରେ ମ�ୋଟ 30ଟି
ଚାନେଲକୁ ଏଭଳି ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ
ଦୂ ରଦର୍ଶନର 20ଟି ଚାନେଲ ଏବଂ 10ଟି ଘର�ୋଇ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟରଙ୍କ
ମାଗଣା ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ଘର�ୋଇ ଚାନେଲମାନେ ଯେଉମାନେ
ଁ
କି ଏହି
ଡିଟଏ
ି ଚ ଗୁଚ୍ଛରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇଛୁକ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରି କଭର
ଶୁଳ୍କ ଅସୁଲ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା

ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଅଧ୍ୟୟନ

ମାଗଣା ଡିସ ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ଗରି ବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ
ବର୍ଗର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କର ଏକ
ଉପହାର। ଏଥିରେ 104ଟିରୁ ଅଧିକ ଚାନେଲ ଉପଲବ୍ଧ
ରହିଛି । ଯେକ�ୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକ
ି ଦେକାନକୁ ଯାଇ
ଯେକ�ୌଣସି ଉପଭ�ୋକ୍ତା ମାଗଣା ଡିସ ୍ (ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ)୍
କ୍ରୟ କରି ପାରି ବେ। ମାତ୍ର 1,200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି
ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ମାଗଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାନେଲର
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଉପଭ�ୋଗ କରି ପାରି ବେ । କିନ୍ତୁ ଘର�ୋଇ
ଡିଟଏ
ି ଚ ଅପରେଟରମାନେ ମାସିକ ଶୁଳ୍କ ଦାବି କରି ଥାନ୍ତି ।
ଜି, ଷ୍ଟାର, ସ�ୋନୀ, କଲର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚାନେଲ
ଫ୍ରି ଡିସରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏଥିରେ ନ୍ୟୁଜ୍, ସ୍ପୋର ୍ଟ୍ସ
ଏବଂ 34ଟି ଶିକ୍ଷା ଚାନେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆପଣମାନେ
ସେଗଡ଼
ୁ କ
ି ର ଉପଯ�ୋଗ କରି ପାରି ବେ । ଆଜି ହି ଁ“ଫ୍ରି ଡିସ”୍
ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର,
କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2004 ମସିହାରେ ଦୂ ରଦର୍ଶନର ଡିଟଏ
ି ଚ
ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସରକାର ଏହାର କ୍ଷମତାକୁ 30ରୁ 40ଟି ଚାନେଲକୁ ବୃଦ୍ଧି
କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦୂ ରଦର୍ଶନର 17ଟି ଚାନେଲ ସହିତ 23ଟି
ଘର�ୋଇ ଏଫଟିଏ ଚାନେଲ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର
କ୍ଷମତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ଆହୁ ରି ସଂପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧନ
ୁ ା ଏଥିରେ ମ�ୋଟ 112ଟି
ଏସଡ଼ିଟଭ
ି ି ଚାନେଲ ଏବଂ 48ଟି ରେଡିଓ ଚାନେଲ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
ଦୂ ରଦର୍ଶନର ମାଗଣା ଡିସ ୍ ବୁକେ ଚାନେଲ ଯେତିକି ବିବଧ
ି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ
ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅତି ଉନ୍ନତ ମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ରହିଛି ।
ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଗଣା ଡିସ ୍ ସେଟ୍ ଟପ୍ ବକ୍ସ
ଦୂ ରଦର୍ଶନ ମାଗଣା ଡିସ ୍ ପାଇ ଁ ଦୂ ରଦର୍ଶନ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିସ୍ୱୀକୃତ ଏସଟିବି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 10ଟି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ
ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତ ଏସଟିବି ନିର୍ମାଣ କରି ବା ସକାଶେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଦେଖିବାର ଅଧିକ ସୁଯ�ୋଗ
ତଥା ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଏବେ ଅଧିକତର ଏସଟିବଗ
ି ଡ଼
ୁ କ
ି
ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ଏସଟିବି ଉତ୍ପାଦନ
ସକାଶେ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ “ଡ଼ିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ” ଏବଂ “ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ”
ପରି କଳ୍ପନାର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରସାର
ଭାରତୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ସର୍ମ
ତ୍ତ ଳ
ୂ କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଆଇସିଏଏସ)

l ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ଓ ସୂଚନା ଯ�ୋଗାଣ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସନ
ୁ ଶ୍
ି ଚି ତ
କରି ଥାଏ। ଏପରି କି କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସ୍ କୁଲ
କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଥ ିବା ବେଳେ ସଦ୍
ୁ ଧା ଏଥିରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ
ଢେର୍ ଫାଇଦା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି । “ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଯେଉଥିରେ
ଁ
କି 34ଟି ଡିଟଏ
ି ଚ ଚାନେଲ ଏକତ୍ର ରହିଛ,ି ସେଥିରେ
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ�ୈକ୍ଷିକ ସଂସାଧନ ଭରି ରହିଛି । ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ ୍ ଦୁର୍ଗମ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରାମାନଙ୍କ ପାଇ ସୁ
ଁ ଦ୍ଧା
ଏହା ସନ
ୁ ଶ୍
ି ଚି ତ କରି ଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାରେ
ଶିକ୍ଷାଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ନରହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ସହରାଞ୍ଚଳରେ
ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ
ଅତି ସହଜରେ ଆପଣାଇ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ।
l “ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା” ଚାନେଲଗୁଡିକ ଅତି ଉଚ୍ଚ ମାନର ଶ�ୈକ୍ଷିକ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଜିସାଟ୍ - 15 ସାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି
ଅହ�ୋରାତ୍ର ପ୍ରସାରଣ କରି ଥାନ୍ତି । ପ୍ରତି ଦିନ, ଅତି କମରେ ଚାରି
ଘଣ୍ଟା ସକାଶେ ନୂ ତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବଳିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରି ତ
ହ�ୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସେହିଦନ
ି ଆହୁ ରି ପାଞ୍ଚଥର ଦ�ୋହରା
ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ
ଚାହିଲେ
ଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁବଧ
ି ା ଅନୁ ସାରେ ସମୟ ଚୟନ କରି
ସେସବୁ ଦେଖିପାରି ବେ।
l ଏନପିଟଇ
ି ଏଲ, ଆଇଆଇଟି, ୟୁଜିସି, ସିଇସି, ଇଗନ�ୋ,
ଏନସିଇଆରଟି ଏବଂ ଏନଆଇଓଏସ ଦବାରା ଏହିସବୁ
ପାଠ୍ୟକ୍ରମମାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଇନଫ୍ଲିବନେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର
ଏହିସବୁ ୱେବ୍ ପ�ୋର୍ଟାଲଗୁଡ଼କ
ି ର ପରି ଚାଳନା କରି ଥାନ୍ତି ।
l ଏହି ସବୁ ଚାନେଲଗୁଡ଼କ
ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରି ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ
ସଂପର୍କରେ ହି ଶି
ଁ କ୍ଷାଦାନ କରି ଥାନ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ନାତକ�ୋତ୍ତର ଓ
ସ୍ନାତ୍ତକ ଶ୍ରେଣୀର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯଥା କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ,
ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ହ୍ୟୁମାନିଟଜ
ି ,୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରି ଂ,
ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଆଇନ, ଭେଷଜ ଶାସ୍ତ, କୃଷି ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ
ଆଧାରି ତ । ସେହିଭଳି ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ
ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
ସଂପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାମୂଳକ
ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଶି
ଁ କ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଯ�ୋଜନା

ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ

ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ
କ�ୋରି ଆର ଚାନେଲ
ଉପଲବ୍ଧ
2019 ମସି ହା ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ
ବାଂଲାଦେଶ ଟିଭି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ
ଏକ ଚାନେଲ ବିଟିଭି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡିଡି
ଫ୍ରି ଡିସ ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ
ହ�ୋଇଛି । ପୂର୍ବ ଭାରତର
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ବିଟିଭି
ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହର ମାନ୍ୟତା
ରଖେ । ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ
କ�ୋରି ଆର ଅହ�ୋରାତ୍ର ପ୍ରସାରି ତ
ଏକ ଇଂଲି ଶ ୍ ଚାନେଲ, କେଏସବି
ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏବେ ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ ୍ ଜରି ଆରେ
ଭାରତର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।

ଯାହାକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଇସିଏଏସ ଉପକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ
ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ସିଏଏସକୁ ଦୂ ରଦର୍ଶନର ମାଗଣା ଡିସ ୍
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା ସକାଶେ ପ୍ରବର୍ନ
ତ୍ତ କରାଯାଉଛି ।
ଯ�ୋଜନା- ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ ୍
ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଯେଭଳି ପହଞ୍ଚିପାରି ବ
ସେଥିପାଇ ଁ ଦୂ ରଦର୍ଶନ ଫ୍ରି ଡିସ ୍ ସେଟ୍ ଟପ୍ ବକ୍ସଗୁଡ଼କ
ି ଦୁର୍ଗମ,
ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧ୍ୟୁଷିତ (ଏଲଡବ୍ ଲୁ ଇ)
କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ସରକାର ଏଭଳି
30,000 ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ ୍ ସେଟ୍ ଟପ୍ ବକ୍ସ କେବଳ ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର
ଏବଂ ଲଦାଖରେ ବଣ୍ଟନ କରି ଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଦୁଗର୍ମ ତଥା ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି
1,20,000 ଏସଟିବି ବଣ୍ଟନର ଯ�ୋଜନା ରଖାଯାଇଛି ।
ବ୍ୟାପକ ରେଞ୍ଜର ଚାନେଲ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଦୂରଦର୍ଶନର ‘ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ’୍ ଗୁଚ୍ଛରେ ମ�ୋଟ 38ଟି
ଦୂରଦର୍ଶନ ଚାନେଲ, 2 ସଂସଦୀୟ ଚାନେଲ, 2ଟି ବିଦେଶୀ ଜନ ସେବା
ପ୍ରସାରଣ ଚାନେଲ ଏବଂ 67ଟି ଘର�ୋଇ ଟେଲି ଭିଜନ ଚାନେଲ ରହିଛି ।
ସେହିସବୁ ଘର�ୋଇ ଚାନେଲଗଡ଼
ୁ କ
ି ମଧ୍ୟରେ ଜିଇସି, ମୁଭି, ନ୍ୟୁଜ୍, ସ୍ପୋର ୍ଟ୍ସ,
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାନେଲ ରହିଛି । 2019 ମସିହାରେ ସାଟେଲାଇଟ୍
ଫୁ ଟପ୍ରିଣ୍ଟ ପରି ସରକୁ 11ଟି ରାଜ୍ୟ ଦୂରଦର୍ଶନ ଚାନେଲ ଅଣାଯାଇଛି
ଯାହାକି ଏବେ ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସକାଶେ
ଉପଲବ୍ଧ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଛତିଶଗଡ଼, ଗ�ୋଆ, ହରି ୟାଣା, ହିମାଚଳ
26 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ପ୍ରଦେଶ, ମିଜ�ୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ତ୍ରିପର
ୁ ା ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ
ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦୂରଦର୍ଶନ ଚାନେଲ ଲାଭ କରି ଛନ୍ତି ଯାହାକି ଡିଡି
ଫ୍ରି ଡିସ ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଗ୍ରହ ସେବା ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ଥରକ ପାଇ ଁଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା
ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ ୍ ସଂଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ
ଡିସ ୍ ରି ସିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ କିଣବ
ି ା ସକାଶେ ଗ�ୋଟିଏ ଥର ପାଇ ଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ
ନିବେଶ କରି ବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେହି ରି ସିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ଗ�ୋଟିଏ
ସେଟ୍ ଟପ୍ ବକ୍ସ ଓ ଛ�ୋଟ ଡିସ ୍ ଆଣ୍ଟେନାଟିଏ ସାମିଲ । ଏହା ପରେ
ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଟେଲି ଭିଜନ୍ ସେଟ୍ ସହ ମାଗଣା ଡିସ ୍ ସଂଯ�ୋଗ
ହ�ୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ମାଗଣାରେ ଶତାଧିକ
ଚାନେଲ ଦେଖିପାରି ଥାନ୍।ତି ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସର ଅଭିନବ ମଡ଼େଲ ଏହାକୁ
ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଡିଟଏ
ି ଚ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରି ଣତ କରି ପାରି ଛି ଏବଂ
ଅଧନ
ୁ ା ସାରା ଦେଶରେ 3.8 କ�ୋଟି ପରି ବାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଡିଡି ଫ୍ରି
ଡିସ ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
ଦୁର୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେଲି ଭିଜନ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରି ବା
ଦେଶର ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ, ଅଗମ୍ୟ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ ୍ ଏବେ କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି
ପାରି ଛି ଯାହାକି ଅବହେଳିତ ତଥା ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ
କରି ବା ଦିଗରେ ଏକ ବିରାଟ ସାଧନରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି । ସୁଲଭ
ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସୂଚନା ସେବା ପ୍ରସାରଣ କରି ବା ଦିଗରେ ଏହା
ଏକ ବଳିଷ ୍ଠ ସାଧନ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।

କର�ୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ

ଭାରତରେ କର�ୋନାରେ ନୂ ଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାର ଟପିଲା
କ�ୋଭି ଡ଼- 19 ପରି ଚାଳନାରେ ଭାରତର ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି

ଏ

କ କୃତସଂକଳ୍ପ ମନ�ୋଭାବର ସହ ଭାରତ
କ�ୋଭିଡ଼- 19 ବିର�ୋଧରେ ତା’ର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି
ରଖିଛି । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା
ସମୟ�ୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷଠା୍ ନ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଦେଇଥିବା “ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରେସିଂ ଓ ଟ୍ଟ
ରି ମେଣ୍ଟ” ମନ୍ତ୍ର
ଭାରତକୁ କ�ୋଭିଡ଼- 19 ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ
କରି ଥ ିବା ବିଶ୍ୱର 10ଟି ପ୍ରମଖ
ୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ତାଲି କାରେ
ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ପାରି ଛି ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କର�ୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭାରତରେ ଆର�ୋଗ୍ୟ
ଲାଭ କରି ପାରି ଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସହିତ
ଜଝ
ୁ ଚ
ି ାଲି ଛି । ଏହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ମିଳଥ
ୁ ିବା
ରି ପ�ୋର୍ଟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ । ପ୍ରଥମତଃ, ଅକ୍ଟୋବର 4,
2020 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ କର�ୋନା ଆର�ୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟ
55 ଲକ୍ଷକୁ ଟପିଛି ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ।
ଦ୍ତ
ୱି ୀୟତଃ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର, 2020 ତାରି ଖ
ମଧ୍ୟରେ ଦ�ୈନକ
ି ଆର�ୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନୂ ତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର
ବିବେଚନା ଅନୁ ସାରେ କ�ୌଣସି ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ
କ�ୋଭିଡ଼-19 ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ନୂ ତନ
ର�ୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ହେବ
ସେତେବେଳେ ଏହି ମହାମାରୀ ସେଠାରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି
ସାରି ଛି ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କର�ୋନାରୁ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ
କରୁଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ମାତ୍ରା 84.34 ପ୍ରତିଶତ ଛୁଇଛିଁ ଯାହାକି
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ । ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,
ରି ପ�ୋର୍ଟ ହ�ୋଇଥିବା ପ୍ରତି 100 ଜଣ କର�ୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
84 ଜଣ ଚିକତ୍
ି ସା ପରେ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଭାରତରେ ମ�ୋଟ 66,23,515ଜଣ କର�ୋନା ମହାମାରୀରେ
ଆକ୍ରାନ୍ତ ହ�ୋଇଥିବା ରି ପ�ୋର୍ଟ ହ�ୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଏବେସୁଦ୍ଧା 55,85,645ଜଣ ର�ୋଗୀ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି
ସାରି ଛନ୍ତି । ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ସର୍ବାଧିକ ଦ�ୈନକ
ି 1,02,723 ଛୁଇଛିଁ
ଏବଂ ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁହାର 1.55 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଯେଉସବୁ
ଁ
ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କର�ୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ
ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଛନ୍ତି ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର,
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼,ୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡ଼ିଶା,
କେରଳ, ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି
ତାଲି କାର ସର୍ବାଗ୍ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି ।

ମ�ୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଏଭଳି କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣ କାଳରେ, ମ ୁ ପ
ଁ ଣ
ୁ ି ଥରେ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଛିଁ - ସଦାବେଳେ ମହ
ୁ ରେ
ଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ
ଏବଂ ମହ
ୁ କଁ ୁ ନଘ�ୋଡ଼ାଇ କଦାପି ବାହାରକୁ ବାହାରି ବାର ଦୁଃସାହସ କରନ୍ତୁନାହି ।ଁ
“ଦୁଇ ଗଜ ଦୂରତା ରକ୍ଷା”, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ
ପରି ବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସର
ୁ କ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ବ । କର�ୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ସଂଗ୍ରାମରେ ଏହି
କେତେଗ�ୋଟି ନିୟମ ହେଲା ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କଙ୍କ ଜୀବନ
ରକ୍ଷା କରି ବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧନ ଏବଂ ଆମକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ
ହେବନାହି, ଁ କର�ୋନା ପାଇ ଯେକ�ୌଣସି
ଁ
ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନବାହାରି ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
ଆମେ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସରେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଖିଲାଫ କରି ବାନାହି ।ଁ
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା
କରାଯାଇଥିବା ମ�ୋଟ
ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ

ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ସଦ୍
ୁ ଧା
କରାଯାଇଥିବା ନମନ
ୁ ା
ପରୀକ୍ଷା

7,99,82,394 9,89,860
ତାରି ଖ
19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର

ସକ୍ରିୟ ମାମଲା

10.10 ଲକ୍ଷ

20

ସେପ୍ଟେମ୍ବର

10.04 ଲକ୍ଷ

21

ସେପ୍ଟେମ୍ବର

9.75 ଲକ୍ଷ

22

ସେପ୍ଟେମ୍ବର

9.68 ଲକ୍ଷ

23 September

9.66 ଲକ୍ଷ

24

ସେପ୍ଟେମ୍ବର

9.69 ଲକ୍ଷ

25

ସେପ୍ଟେମ୍ବର

9.61 ଲକ୍ଷ

26

ସେପ୍ଟେମ୍ବର

9.56 ଲକ୍ଷ

27

ସେପ୍ଟେମ୍ବର

9.63 Lakh

28

ସେପ୍ଟେମ୍ବର

9.47 ଲକ୍ଷ

29

ସେପ୍ଟେମ୍ବର

9.40 ଲକ୍ଷ

30

ସେପ୍ଟେମ୍ବର

9.40 ଲକ୍ଷ

1 ଅକ୍ଟୋବର

9.42 ଲକ୍ଷ

2 ଅକ୍ଟୋବର

9.45 ଲକ୍ଷ

3 ଅକ୍ଟୋବର

9.37 ଲକ୍ଷ

4 ଅକ୍ଟୋବର

9.35 ଲକ୍ଷ

84.34

ପ୍ରତିଶତ
ଭାରତରେ
ଆର�ୋଗ୍ୟ
ହାର

1.55

ପ୍ରତିଶତ
ଭାରତରେ
ମୃତ୍ୟୁ ହାର

Source:covid19india.org/
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27

ୟୁ ଏନଜିଏ

ୟୁଏନରେ ସଂସ୍କାର

‘ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର
ଅଣାଯିବା ହେଉଛି ସମୟର ଆହୱା୍ ନ’
ଗତ ସେପ୍ଟେମର
୍ବ ମାସରେ ନିଜ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାର
75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରି ଥ ିବା ମିଳତ
ି
ଜାତିସଂଘ ସତେ ଯେପରି ନୂ ତନ ବିଶ୍ୱ
ଶୃଙ୍ଖଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ନିଜର
ପୁନରାବିଷ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଅରାଜି ଏବଂ
ଏଥ ିପାଇ ଁନିଜର କ�ୌଣସି ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ
କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମ ।

ମି

ଳିତ ଜାତିସଂଘ (ୟୁଏନ) ସଂଗଠନରେ ସଂସ୍କାର ଘଟିବା
ସକାଶେ ଭାରତ ସଦାବେଳେ ଦାବି କରି ଆସି ଛି, କାରଣ
ଏହି ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ଯେଉ ଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଠିତ
ହ�ୋଇଥ ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ
କରି ବା ଦିଗରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହ�ୋଇଛି । ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘର
75ତମ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଉଦବ�ୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଛଳରେ କେତେକ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ପ୍ରଶ୍ନ
ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ସେସବୁ ର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଉପାୟ
ସ୍ଥିର କରି ବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ ଅବସରରେ
କହିଛନ୍ତି ଯେ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ ଯଦିଚ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଫଳତା
ହାସଲ କରି ଛି, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖବ
ି ାକୁ ଗଲେ, ଅନେକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଜି
ଯାହା ଆଶା କରନ୍ତି ତାହା ହାସଲ କରି ବା ଦିଗରେ ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
ବିଫଳ ହ�ୋଇଛି । ଏହି ବ�ୈଶ୍ୱିକ ସଂଗଠନ ଯେଉଥି
ଁ ରେ କି ସମଗ୍ର
ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାମି ଲ, ଯେତେବେଳେ
କ�ୋଭି ଡ଼-19 ଭଳି ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖଛ
ି ି,
ଜାତିସଂଘ କେବଳ ନୀରବ ଦର୍ଶକର ଭୂମି କା ହି ଁ ନିର୍ବାହ କରି ଛି ।
ଏହିଭଳି ଅନେକ କାରଣର ବାସ୍ତବତା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସଂଗଠନରେ
ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଆମୂଳଚୂ ଳ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଯି ବା ଆବଶ୍ୟକ
ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃ ଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଛନ୍ତି ।
28 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଜାତିସଂଘ ଅଭି ଭାଷଣ କାଳରେ କହିଛନ୍ତି
ଯେ “ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବଂ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘର
ଚରି ତ୍ରରେ ଆମୂଳଚୂ ଳ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯି ବା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ
ସମୟର ଆହ ୍ୱାନ । ଏଭଳି ସାମଗ୍ରିକ ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର
ଭାରତବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ।
ଜନସାଧାରଣ ଉଦବିଘ୍ନ ଯେ ଏହି ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା’ର ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ
ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ବ ଅବା ନାହି ଁ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଛନ୍ତି,
“ ଯେତେବେଳେ ଗ�ୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଘଟୁ ଥିବା ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେହି
ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ କେତେ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥବ
ି ? ଏକବିଂଶ
ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ତଥା ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା
ଓ ଚାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତ ଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭି ନ୍ନ । 1945
ମସି ହାରେ ବିଶ୍ୱରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉ ଁ ପରି ସ୍ଥିତି ଥିଲା,
ତାହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ଗଠିତ ହ�ୋଇଥିବା ଏହି ସଂଗଠନର
ଚରି ତ୍ର ଆଜି ପାଇ ଁ ଯଥାର୍ଥ ଓ ଉପଯ�ୋଗୀ ରହିଛି କି ନାହି ଁ ସେ
ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରି ବା ଉଚିତ ।” ଏକଥା ସତଯେ ତୃ ତୀୟ
ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ଅତୀତର ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ
ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛି । କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ, ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ, ଆତଙ୍କବାଦୀ
ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଭଳି
ଁ
ଭାବେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ
କରି ଛି ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ

ଭାରତ: ବିକାଶର ଏକ ନୂ ଆ ମଡେଲ
n

n

n

n

n

n

n

n

ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା
ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ
ସଦସ୍ୟ

n

ଏକ ଆତ୍ମ ନିରର
୍ଭ ଭାରତ ଯାହା ବିଶ୍ୱ
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁ ଗଣ
ୁ ତ
ି କରି ବାର ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି
ଭାବେ ବିବେଚିତ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ 40 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଯ�ୋଡ଼ି ଭାରତ କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ
ବ୍ୟାପକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ପାରି ଛି ।
ବିଗତ 4-5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 60 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତାକାଶ ଶ�ୌଚ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତ
କରି ପାରି ଛି ।
50 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରି ଛି ।
ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ହେଉଛି
ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦ୍ୱାରା
ସଶକ୍ତି କରଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
2025 ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ନିଜକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
ରୂପେ ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସୁପ୍ରତିଷତ
୍ଠି କରି ବା
ଦିଗରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭି ଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ।
ଦେଶର 15 କ�ୋଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରି ବାରଙ୍କ
ନିକଟରେ ପାଇପ ଯ�ୋଗେ ବିଶ ୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ
ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଭାରତ ଏବେ ଏକ ବିରାଟ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ।
ଭାରତ ନିଜର 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଗ୍ରାମକୁ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ୍
ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯ�ୋଗ କରି ବା
ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରି ଛି ।
ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର କତିପୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼
ୁ କ
ି ମଧ୍ୟରୁ
ଅନ୍ୟତମ ଯେଉଠାରେ
ଁ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 26 ସପ୍ତାହର
ସବ�ୈତନିକ ମାତୃ ତ୍ୱ ଅବକାଶ ଛଟ
ୁ ି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇ ଁପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
n

n

n

n

n

n

n

n

n

ଜାନୁଆରୀ 2021 ଠାରୁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା
ପରି ଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ତାର
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ବ ।
	ଭାରତ ତା’ର ସେନାଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷାକାରୀ ବାହିନୀ ସକାଶେ
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 50ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଛି ।
ସେହିସବୁ ଅଭିଯାନରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାଣବଳି
ଦେଇଥିବା ଯେକ�ୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ�ୈନକ
ି ଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ
ସ�ୈନକ
ି ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ।
ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 02 ତାରି ଖ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସଥୁ ିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ
ଅହିଂସା ଦିବସ ଏବଂ ଜନ
ୁ ୍ 21 ତାରି ଖ ଦିନ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ
ଯ�ୋଗ ଦିବସ ଭାରତର ପ୍ରୟାସରେ ହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ଁ
ହ�ୋଇ ଆସଛ
ୁ ି।
ସେହିଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମେଣ୍ଟ ପାଇ ଗଠି
ଁ ତ ସଂଗଠନ ଏବଂ
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ�ୌର ସଂଗଠନ ଭାରତର ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।
ଭାରତର “ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିବେଶୀ ନୀତି ଠାରୁ ନେଇ “ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ୍ ପଲି ସି” ତଥା
ଭାରତ- ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର
ନିରାପତ୍ତା ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ବି
ଁ କାଶ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଭାରତ ସଦାସର୍ବଦା
ମାନବ ସମାଜର ସାମଗ୍କ
ରି ଉନ୍ନତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି ।
ଭାରତର ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ କମ୍ପାନୀମାନେ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ
ବିଶ୍ୱର 150ରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଯ�ୋଗାଇଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ
ହ�ୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯ�ୋଗାଣ
କ୍ଷମତାକୁ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ବିର�ୋଧରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ
ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ କରି ଛି ।
	ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ପାଇ କ�ୌଣସି
ଁ
ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହି ।ଁ କାରତ ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁର୍ବଳ ହ�ୋଇଛି,
ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ କଦାଚିତ୍ ଉପରେ ବ�ୋଝ ସାଜିନାହି ।ଁ

4ଜୁନ 17, 2020 ତାରି ଖରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇ ଁ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରି ଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ
ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଦୁ ଇବର୍ଷ ପାଇ ଁ ନିର୍ବାଚିତ ହ�ୋଇଛି ।
ି ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରି ଷଦରେ ମ�ୋଟ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଜଣ ହେଲେ
4ମିଳତ
ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ- ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରି କା, ବ୍ରିଟେନ୍ , ଫ୍ରାନ ୍ସ, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ - ଏବଂ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ହେଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ
। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ନିର୍ବାଚିତ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦୁ ଇବର୍ଷ ।

ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସଂକଟମାନଙ୍କର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରି ବା
ନିମନ୍ତେ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛି
ବ�ୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁ ଏନାହି ଁ । ବିଗତ 8-9 ମାସ ଧରି ସମଗ୍ର
ବିଶ୍ୱ କ�ୋଭି ଡ଼-19 ସହିତ ଲଢ଼ି ଆସୁଛି । ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ
ବିର�ୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ କେଉିଠିଁ ରହିଛି?
କିନ୍ତୁ, ଭାରତ ତା’ର ନିଜସ୍ୱ “ବସୁଧ�ୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍” ଆଦର୍ଶ ଓ
ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହ�ୋଇ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତା’ର
ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି । ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାହାର
ଜନସଂଖ୍ୟା 130 କ�ୋଟି ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ମ�ୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 18
ପ୍ରତିଶତ ଭାବେ ବିବେଚିତ, ଏହାକୁ ଜାତିସଂଘର ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଗ୍ରହଣକାରୀ ଢାଞ୍ଚା ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି । “ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଭାରତୀୟ ଯେତେବେଳେ ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତି ଭାରତର

ଅବଦାନ ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ
ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସଂପ୍ରସାରି ତ ଭୂମି କାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା
ରଖନ୍ତି” ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ପ�ୋଷଣ କରି ଛନ୍ତି । ସେ
କହିଛନ୍ତି, “ ମ�ୋର ଦୃ ଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ 75ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ
ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣ ଏହି ମହାନ୍
ଅନୁ ଷଠା୍ ନର ଯଥାର୍ଥତା ବଜାୟ ରଖବ
ି ା ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର
ଦୃ ଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ�ୋଷଣ କରି ବେ ।”
ୟୁ ନଜିଏରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ
ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

29

समाचार-सार
ସ୍ତମ୍ଭ

ପି ଭି ସି ନ୍ଧୁ

ପି ଭି ସି ନ୍ଧୁ

ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ, ଧ�ୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ
ଏବଂ ଆଶାବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ

କ�ୋ
ଆମେ କିଭଳି
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
କଲେ ନିରାପଦ
ରହିପାରି ବା
ସେ କଥା
ସରକାର ଆମକୁ
କହିଚାଲି ଛନ୍ତି ।
ଆମେ ଯେଉଭଳି
ଁ
ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ
କରି ବା କଥା
ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ
ଚାଲି ଛି । କିନ୍ତୁ,
ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିମବା୍
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର
କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟ�ୋଜନ
ହେଉନାହି ଁ।

ଭି ଡ଼ 19 ମହାମାରୀ ସବୁ କିଛି
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏକପ୍ରକାର ଠପ୍
କରି ଦେଇଛି । ସମସ୍ତେ ଘରେ
ଆବଦ୍ଧ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଛନ୍ତି; ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟମାନ
ପି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ
ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏପରି କି ଅଲି ମ୍କ୍ସ
ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି । କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ।
ତେଣ ୁ ଘରେ ରହି ନିଜକୁ ନିରାପଦ ରଖ ିବା ହି ଁ ପ୍ରଥମ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ! ଏପରି କି ମ ୁ ଁ ଘରେ ରହି ମ�ୋର ଟ୍ରେନିଂ
ସେସନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥ ିଲି । କାରଣ, କର�ୋନା
ଭୂତାଣ ୁ ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ଏହା
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଚାଲି ଛି । ତେଣ ୁ ଭାରତ ଭି ତରେ
କ�ୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ବା ସର
ୁ କ୍ଷିତ ନୁହେ, ଁ ବିଶ୍ୱର
ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ କରି ବା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ
ଭାବେ ନିରାପଦ ନୁହେ ଁ । ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାବେ ମ ୁ ଁ
କହିବି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ,
ଧ�ୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଓ ଆଶାବାଦୀ ହ�ୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଯେ ଖବ
ୁ ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁକଛ
ି ି ପଣ
ୁ ି ସ୍ୱାଭାବିକ ହ�ୋଇଯିବ ।
କ�ୋଭି ଡ଼ 19ର ମକ
ୁ ାବିଲା ସକାଶେ ସରକାର
ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ମ ୁ ଁ
ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥ ିପାଇ ଁଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି
ଯେ ସରକାର ସବୁ ସମୟରେ ସହଯ�ୋଗର ହାତ
ପି କ୍ରୀଡ଼ା ଆସନ୍ତାବର୍ଷ
ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଅଲି ମ୍କ୍ସ
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହ�ୋଇଛି, ତେଣ ୁ ଏଥ ିରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ
କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ମିଳଛ
ି ି । କିନ୍ତୁ
ନିଜକୁ ନିରାପଦ ରଖ ିବା ସକାଶେ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ କରି ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସରକାର ତାହା
ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରାଇ ଚାଲି ଛନ୍ତି ।
ଆମେ ଏବେ ଯେଉଭଳି
ଁ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ତାହା
ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲି ଛି । କିନ୍ତୁ, ଏବେ କ�ୌଣସି
ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିମବା୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାର ଆୟ�ୋଜନ
ହେଉନାହି ଁ । ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର
ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରି ଚାଲି ଛନ୍ତି । ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍
ହୁଏତ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥବେ ଏବଂ ଆହୁରି
ଅନେକେ ଭାବୁଥ ିବେ ଏହା ପରେ କ’ଣ ଘଟିବାକୁ
ଯାଉଛି । ମ ୁ ଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ କ�ୌଣସି
ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ
ହେଉନାହି ଁ । ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବ�ୈଶ୍ୱିକ
ସମସ୍ୟା । କ�ୋଭି ଡ଼-19 ହୁଏତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କର
ଉପାର୍ଜନକୁ ହ୍ରାସ କରି ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମ ୁ ଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ

30 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଖବ
ୁ ୍ ଶୀଘ୍ର ପଣ
ୁ ି ଥରେ ସବୁକଛ
ି ି ସ୍ୱାଭାବିକ ହ�ୋଇଯିବ।
ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାବେ, ଏ ଦେଶରେ କର�ୋନା
ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ
ଆମର ତାଲି ମରେ କିମବା୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା
କରି ବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥ ିଲେ । ମ ୁ ଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ
ରହୁଥ ିଲି ଏବଂ ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ
ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ମ�ୋତେ ଯାତ୍ରା କରି ବାକୁ ପଡ଼ୁଥ ିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସଭି ଏ ଁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଆବଦ୍ଧ
ହ�ୋଇ ରହିଛେ ଏବଂ ତାହା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି
ଲାଗି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରଖ ିବା
ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରି । ତେଣ ୁ ମ ୁ ଁ ମ�ୋର ସହ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍
ଓ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିବିଁ
ଯେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସଦାବେଳେ
ନିୟ�ୋଜିତ ରଖ, ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତରେ
ି ଆମକୁ
ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖେଳାଖେଳି କରି ବା ଅନୁ ଚତ
ି ଏବଂ
ଆମ ପାଇ ଁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖ ିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରି ।
ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପରି ସ୍ତ
ଥି ି
ସ୍ୱାଭାବିକ ହ�ୋଇସାରି ବା ପରେ ସଦ୍
ୁ ଧା ତୁରନ୍ତ ଫି ଲ୍ଡକୁ
ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିବା ଅନୁଚତ
ି । ଆମକୁ ଢ଼େର୍ ସତର୍କତା
ଅବଲମନ
୍ବ କରି ବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାମାଜିକ ଦୂ ରତା ରକ୍ଷା
କରି ବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମାସ୍କରେ ମହ
ୁ କଁ ୁ ଆଚ୍ଛାଦତ
ି ରଖ ିବାକୁ
ହେବ । ବିଶେଷ କରି ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଲାବେଳେ ଏବଂ
ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ବା ବେଳେ । ଯେତେବେଳେ
ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜରରେ ସଫା
କରି ବା ଉଚିତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂ ରତା ରକ୍ଷା କରି ବା
ଆବଶ୍ୟକ । ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
ଖେଳିବା, ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ , ଅନ୍ୟ ସହ
କରମର୍ନ
ଦ୍ଦ କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଦିଗରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
କରି ବାର ଅଛି । ସେହିଭଳି ମହ
ୁ ରେ
ଁ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିବାକୁ
ବିଧ ିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପାଳନ କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ବାହାରୁ
ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭଲ ଭାବେ ଗାଧ�ୋଇବା
ଦରକାର। ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରି ଣତ କରି ବାକୁ
ପଡ଼ିବ । ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖବ
ୁ ୍ ଶୀଘ୍ର ପଣ
ୁ ି ଥରେ ଖେଳ
ମ�ୈଦାନକୁ ଲେଉଟିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ତେଣୁ ଆମକୁ
ଏକଥା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ବାକୁ ହେବ ଯେ
ଆମେ ଖେଳିଲାବେଳେ ଗ୍ୟାଲେରି ରେ କ�ୌଣସି ଦର୍ଶକ
ନଥ ିବେ। ତେଣ ୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବିନା ଖେଳିବା ଭଳି ପରି ସ୍ତ
ଥି ି
ସହ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆତ୍ମ-ନିରର
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ପର୍ଯ୍ୟଟନ

ବରଫ ସ୍ତୂପ

ଲଦାଖର ଆତ୍ମ- ନିରର
୍ଭ ଶୀଳ
ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ

ଲ

ଦାଖର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି “ବିଶ୍ୱର ଛାତ” ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହାର
ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 3000 ମିଟର ।
ଏହି ଟାଙ୍ଗରା ଶୀତଳ ମରୁରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ
ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମମାନ ରହିଛି । ଗ୍ରାମ ପାଖକୁ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଝରଣାଟିଏ
କିମବା୍ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ଏକ ଜଳ ଉତ୍ସଟିଏ ରହିଥ ିବ । ଖରାଦିନେ ସେହି
ଝରଣା ଦେଇ ତରଳୁଥ ିବା ବରଫ ଜଳ ବହିଆସେ ଯାହାକି ସେଠାକାର
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରି ଥାଏ ।
କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସେହିସବୁ ଝରଣାର ଜଳ ଧାର ବ୍ୟାପକ
ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସେଥ ିରେ ଆଉ
ଜଳ ପ୍ରବାହ ନାହି ଁ । ଏହାର କାରଣ ହେଲା ବୃ ଷ୍ଟି ହାନି, ତାପମାତ୍ରା
ବୃ ଦ୍ଧି ଏବଂ ହିମବାହମାନଙ୍କ ଉଭାନ୍ । ଏଭଳି ଜଳାଭାବ ସେଠାକାର
ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ପାରମ୍ପରି କ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ
ଏକପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରି ଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହ�ୋଇ ଅନ୍ୟ
ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରି ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥ ିବା ବରଫ ସ୍ତୂପର ଅଭି ନବତା ଏଭଳି ଜଳକ୍ଳିଷ୍ଟ
ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂ ର କରି ପାରି ଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ
ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷଯୁ 2019 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଲଦାଖର
ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗବେଷଣା, ତଥ୍ୟ ପଞ୍ଜି କରଣ ଓ
ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ
ହ�ୋଇଥ ିଲା ଲଦାଖସ୍ଥିତ ହିମାଳୟାନ୍ ଇନଷ୍ଟି ଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଅଲଟରନେଟିଭ ୍ସ
(ଏଚଆଇଏଏଲ) । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥ ିଲା “ବରଫ ସ୍ତୂପ
ମାଧ୍ୟମରେ ପରି ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପୁନଃଥଇଥାନ କରି ବା” ।
2019-20 ମସିହାରେ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଲଦାଖର 26ଟି
ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭଳି ବରଫ ସ୍ତୂ ପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥ ିଲା । ସେଥ ିରେ
250 ଜଣ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀୟ ହିତାଧ ିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥ ିପାଇ ଁ ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହାତିରିକ୍ତ ଏଥ ିପାଇ କର୍ମଶାଳା
ଁ
ଓ ତାଲି ମ ଅଧ ିବେଶନ
ତଥା ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ସମଗ୍ର ଲଦାଖର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ
କରାଇବା ଥ ିଲା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଫଳରେ ଶୀତଦିନ ପାଇ ଁ ପ୍ରାୟ
7.5 କ�ୋଟି ଲି ଟର ଜଳ ସଂରକ୍ଷି ତ ରଖାଯାଇ ପାରି ଥ ିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ
ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାରରେ “ପ୍ରଥମ ଲଦାଖ ବରଫ ଆର�ୋହଣ
ଉତ୍ସବ”ର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥ ିଲା ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ
ମାଧ୍ୟମରେ ପରି ବେଶ- ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥ ିଲା ।

ଲଦାଖର ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଅଭି ନବ ଢଙ୍ଗରେ
ଜଳ ଯ�ୋଗାଣର ଯେଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଁ
କରାଯାଇଛି ତାହା
ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିର ପନ
ୁ ରୁ ଦ୍ଧାର ଦିଗରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିଛି । ଏହା ସେଠାକାର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯବ
ୁ କମାନଙ୍କର
ଦେଶାନ୍ତର ଗମନକୁ ମଧ୍ୟ ର�ୋକି ପାରିଛି ।
ଏହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 2019 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଥମେ କୁଲୁମ ୍ ଗ୍ରାମରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା । 2012
ମସିହା ଠାରୁ ଏହି ଗ୍ରାମର ଲ�ୋକମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ
ପରି ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇ ଯାଇଥ ିଲେ । ଏଭଳି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର
ମୂଳ କାରଣ ଥ ିଲା ହିମବାହ ଲ�ୋପପାଇବା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ
ଧାରଣ ସକାଶେ ଜଳାଭାବକୁ ଉତ୍କଟ କରି ପକାଇଥ ିଲା ।
2020 ମସିହା ଫେବୃ ଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ବେଳକୁ କୁଲୁମ ଗ୍ରାମର
ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ 45 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବିଶାଳ ବରଫ ସ୍ତୂପ ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇ
ସାରି ଥ ିଲା ଏବଂ ସେଥ ିରେ ପ୍ରାୟ 3,00,000 ଲି ଟର ଜଳ ସଂରକ୍ଷିତ
ହ�ୋଇଥ ିଲା । ସେହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହି ସ୍ତୂପ ତରଳିବା
ଆରମ୍ଭ କଲା ଯାହାକି କୁଲୁମର ଚାଷ ଜମି ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥ ିବା
ପରି ମାଣର ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଥ ିଲା ।
ଆଗାମୀ ଶୀତ ଦିନେ ଲଦାଖର 50ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭଳି ତୁ ଷାର ସ୍ତୂପ
ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜଳ ପରି ଚାଳନା ସଂକ୍ରାନ୍ତ
ସ୍ୱୟଂସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୀତିର ବିକାଶ ଘଟାଯାଇପାରି ବ ଏବଂ ଏହା
ଫଳରେ ସେଠାରେ ଗ୍ରାମ ପନ
ୁ ଃଥଇଥାନର ଏକ ମଡ଼େଲ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ହ�ୋଇପାରି ବ । ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ଯେଉ ଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହାତକୁ
ନିଆଯାଇଛି ସେଥ ି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି:
l ଉପତ୍ୟକାର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ କରାଯିବ
ଯଦ୍ୱାରା ତାହା କାର୍ବନ ସିଙ୍କ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବ ଏବଂ ଏହା ବନ୍ୟା ଭଳି
ତାଣ୍ଡବରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ବ ।
l ଆଧୁନକ
ି ବୃକ୍ଷର�ୋପଣ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିର ଉପାୟମାନ
ଚିନ୍ତା କରି ବା ଯାହାକି ସିଞ୍ଚନ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋପ�ୋନିକ୍
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ଜଳ-କ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ହ�ୋଇନଥ ିବ ।
l ଏହା ଦ�ୈନକ
ି ବ୍ୟବହାର ଯଥା ବାୟୁ , ସ�ୌର, ବାୟ�ୋଗ୍ୟାସ
ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥ ିବ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ର�ୋକିବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ନିଜ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ହି ଁ ଜୀବନଜୀବିକାର ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି
କରାଯାଉଛି । ଏଥ ିରେ “ହିମାଲୟାନ୍ ଫାର୍ମଷ୍ଟେଜ୍” ପ୍ରୟାସକୁ ସାମିଲ
କରାଯାଇଛି ଯେଉଥଁ ିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ଅତିଥ ି
ଭାବେ ରଖାଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଥ ିବା
ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେହିସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବେ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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समाचार-सार
ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ

ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ଶୀଳ ଭାରତ

କର�ୋନା କାଳରେ ସୁଯ�ୋଗର ସନ୍ଧାନ

ମହାମାରୀ କର�ୋନା ବିର�ୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମେଡ଼ିକେଟେଡ୍ ମାସ୍କର
ବିକାଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜର ଛାତ ଉପର ଟେରାସ୍ ଗାର୍ଡନ ସବୁ ଜମ
ି ାରେ ଭରି ଉଠିଛି ।
ସହରୀକରଣ ଭି ତରେ ସବୁଜମ
ି ା

ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ମାସ୍କ

ବ

ର୍ତ୍ତମାନର କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମାସ୍କ ଏକ ନିତ୍ୟ
ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଲଟିଛି । କିନ୍ତୁ, ସେହିସବୁ ମାସ୍କକୁ
ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବା କେବଳ ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନୁହେ ଁ ସମ୍ବଳର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ପାଇ ଁ ପଥ
ଉନ୍କ୍ତ
ମୁ କରି ଛି । ଏଭଳି ପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉ ଁମାସ୍କକୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବାକୁ
ପଡ଼ିବ ନାହି ଁ ତାହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଛି । ଏହି ଚାଲେଞ୍ଜର
ମୁକାବିଲା ସକାଶେ, ଆଇଆଇଟି,ବମ୍ବେ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭାରତ ପାଇ ଁକାର୍ଯ୍ୟରତ
ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ‘ଜୀବିକା ଦିଦିଜ’୍ ସହ ମିଶ ି ଏଭଳି ଏକ ଅଭି ନବ ମାସ୍କର ବିକାଶ
ଘଟାଇଛନ୍ତି ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ- ନିରର
୍ଭ ଶୀଳ କରି ବାରେ ସହାୟକ
ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଏହି ମାସ୍କକୁ ଏକାଦିକ୍ରମେ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇପାରି ବ । ଏପରି କି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ସଫା ସୁଦ୍ଧା କରି ବାକୁ
ପଡ଼ିବନାହି ଁ । ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏଥିପାଇ ଁ ବ�ୈଶାଳୀ ଓ
ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାର “ଜୀବିକା ଦିଦି”ମାନଙ୍କୁ ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି। ଜୀବିକା
ଦିଦିମାନେ ଏହି ତାଲି ମ ପାଇବା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧରଣର 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ
ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ସାରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଯ�ୋଗାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଧରଣର ମାସ୍କ
ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଏବେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟ�ୋଗ ଏଭଳି
ଧରଣର ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଛି । “ଜୀବିକା ଦିଦି”ଙ୍କ କହିବା
ଅନୁ ସାରେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ସକାଶେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବଣ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ
ପକାଇ ଏଭଳି ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ମାସ୍କକୁ ଏହି ଦ୍ରବଣରେ
ବୁ ଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତମ
ରୂ ପେ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ। ଡ୍ୟୁରାପ�ୋଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ମାସ୍କ କପଡ଼ା
ଉପରେ ଏକ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଭାଇରାଲ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବଣର
ପ୍ରଲେପ କ୍ରସଲି ଙ୍କ୍ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଥାଏ । କେବଳ ଏହି ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବଣରେ
ବୁ ଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବା ଦ୍ୱାରା ମାସ୍କଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଯାଇଥାଏ । “ଜୀବିକା
ଦିଦି”ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି 200ରୁ 600 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁ ଛନ୍ତି ଏବଂ
ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଦ�ୈନିକ 1,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାର୍ଜନ କରୁ ଛନ୍ତି ।
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ଧୁନିକ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରି ଣତ
ହ�ୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଜମ
ି ା ପାଇ ଁ ନିଜ ମନରେ
ଥିବା ଉକ୍ରଣ୍ଠା ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ସାକାର କରି ବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା ଏକ
ଉତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ । କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ବଳେ ବଳେ
ଆସେ । ଦିଲ୍ଲୀର ପଦମ ସିଂହ ଏବେ ନିଜର ସେହି ରୁ ଚିକୁ ସାକାର କରି ବାକୁ
ଯାଇ “ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟାନ” ଭାବେ ସର୍ବତ୍ର ସୁପରି ଚିତ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି। ନିଜର
ଟେରାସକୁ ସେ ଏକ ଛାତ ଉପର ବଗିଚାରେ ପରି ଣତ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ
ତାହା ସେ କରି ଛନ୍ତି କର�ୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ସଂକଟ କାଳରେ । ନିଜର
ଟେରାସରେ ଶ୍ରୀ ସିଂହ 105 ଧରଣର ବୃ କ୍ଷଲତା ଉପୁଜାଇ ପାରି ଛନ୍ତି।
ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 35 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଯେଉ ଁଥିରେ ଆମ୍ବ, ପିଜଳ
ୁ ି,
କମଳା ଲେମ୍ବୁ, ବାତାପିଲେମ୍ବୁ, କମଳା, ମ�ୌସମ୍ବି, ଅଙ୍ଗୁର, କିନୁ ଏବଂ
ଡାଳିମ୍ବ ସାମିଲ । ଏସବୁ ଫଳ ଗଛ ବ୍ୟତୀତ ସେ ନିଜ ଟେରାସ ବଗିଚାରେ
15 କିସମର ପନିପରି ବା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜାଇଛନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ ରହିଛି ଲାଉ,
ପାଣିକଖାରୁ , କଲରା, ବାଇଗଣ, ପାଳଙ୍ଗ, ମେଥି , ଲଙ୍କା ଓ ମୂଳା ଆଦି
ସବୁ ଜ ପନିପରି ବା । ଏ ସଂପର୍କରେ ପଦମ ସିଂହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, “
ଲ�ୋକମାନେ କର�ୋନା ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଘରେ ବସି ବସି ଅତିଷ ୍ଠ
ହ�ୋଇ ପଡ଼ୁଥଲେ
ି । କିନ୍ତୁ ମୁ ଁ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ଭାବେ ବିନିଯ�ୋଗ
କରି ଥଲ
ି ି । ମ�ୋ ଟେରାସ୍ ଗାର୍ଡ଼ନରେ ମୁ କେବଳ
ଁ
ଏଭଳି ଫଳ ଓ ପନିପରି ବା
ଉପୁଜାଇ ନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଳି ସବୁ ଜ ପନିପରି ବା
ଚାଷ ପାଇ ଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ଛି ।” ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂପର୍କରେ ଅବଗତ
କରି ବା ସକାଶେ ସେ ଏକ ହ ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବନାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭାବୀ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିଜ ଟେରାସ ଗାର୍ଡ଼ନରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ତଟକା ପନିପରି ବା
ବାଣ୍ଟି ଥଲେ
ି । ଅନଲକ୍ ପରେ, ଲ�ୋକମାନେ ଏବେ ଛାତ ଉପର ବଗିଚା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପାଇ ଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି।।
ପଦମ ସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାରା ବାଣ୍ଟୁ ଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା
ଲ�ୋକମାନେ ସବୁ ଜମ
ି ାକୁ ନିଜର ରୁ ଚି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ବେ ।

ମିଡିଆ କର୍ଣ୍ଣର
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ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଠାରେ କ�ୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ
କୂଟନ�ୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ
ସାହସି କତାର ଅପୂର୍ବ ସମନ ୍ୱୟ ଘଟିଥ ିଲା । 1947
ମସି ହା ଜୁଲାଇ 5 ତାରି ଖ ଦିନ ସେ ଦେଶୀୟ
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଶାସକଙ୍କୁ ଉଦବ�ୋଧନ ଦେଇ
କହିଥ ିଲେ- “ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ
ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ହି ଁବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପରାଜିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ
କାରଣ ଥ ିଲା । ଏବେ ଆମେମାନେ ଆଉ ସେହି
ଭୁଲକୁ ଦ�ୋହରାଇବା କଦାପି ଉଚିତ ହେବନାହି ଁ
କିମ୍ବା ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କାହାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର
କରି ବା ନାହି ଁ।” ସର୍ଦ୍ଦାର ସାହେବଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଏପରି
ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଏବଂ ଏକତାର ଶକ୍ତି କୁ ଅନୁଭବ କରି
ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତ
ସହ ମି ଶାଇ ଦେଇଥ ିଲେ । ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଭାରତ
ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଥ ିଲା ।

