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ନିଃଶୁଳ୍କ ବିତରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦି ଷ୍ଟ

ବ�ୈଦ୍ୟୋ ନାରାୟଣ�ୋ ହରି ଃ
କ�ୋଭି ଡର ଏହି ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନଦାତା ସାଜିଛନ୍।
ତି ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ
ଦେଶ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି।

ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର-ଏକ ସମ୍ବି ଧାନ
ଏକ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରଣେତା

ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ଲାଗି ଡ. ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ସମ୍ବି ଧାନ ଓ ଏକ ପ୍ରତୀକର ସ୍ଲୋଗାନ୍
ଦେଇଥଲେ
ି । ମାତ୍ର 33 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଡ. ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଲି କତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭାବେ ନିଯକ୍ତ
ୁ କରାଯାଇଥଲ
ି ା। ସେ
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ସଦସ୍ୟ ହ�ୋଇଥଲେ
ି । 1953 ମସି ହାରେ ଧାରା 370କୁ ବିର�ୋଧ କରି ସେ କଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ
କରି ଥଲେ
ି , ସେତେବେଳେ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବା ଲାଗି ଅନୁ ମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥଲ
ି ା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ
ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥଲ
ି ା। ଏହି ଘଟଣାର 66 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2019ରେ
ଡ. ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ଉପରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଥଲେ
ି । ଜୁଲାଇ 6 ତାରି ଖରେ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ
ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ 121ତମ ଜନ ୍ମ ବାର୍ଷି କୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି…

ଡ. ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ହୃ ଦୟର ଅତି ନିକଟରେ ଥ ିଲା, ଭାରତର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ
କରି ବା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇ ଁ ସେ ମାତ୍ର 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥ ିଲେ। ସଦ୍ଭାବ ଓ
ଭାଇଚାରାର ଭାବନା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଗତି ପାଇ ଁ ଏକ ମନପ୍ରାଣ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍କାର,
ବ୍ୟାପକ ସହନଶୀଳତା ଓ ଧ�ୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭାରତ କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରି ଚାଲି ଛି।
ବିଗତ ମାସ ଗୁଡ଼କ
ି ରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥ ିବା କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଅତି ଉତ୍ସାହଜନକ।
ତ୍ୱରି ତ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ସକାଶେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅବିରାମ ପ୍ରୟାସ କାରଣରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ
ହ�ୋଇପାରି ଛି। ପୂର୍ବରୁ କର�ୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ
ଦେଇଥ ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସି କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶ
ଭି ତରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥ ିବା ଉତ୍ସରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ତୁ ରନ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ, ଔଷଧ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାରେ କ�ୌଣସି ହେଳା
କଲେ ନାହି।ଁ ରେକର୍ଡ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ତୁ ରନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଗଲା।
ମହାମାରୀ ଅଧ ିକ ଭୟାନକ ରୂପରେ ଆସିବ ବ�ୋଲି ପୂରବା୍ ନୁମାନ କରି , କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିକାକରଣ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ
କରି ଥ ିଲେ। ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯ�ୋଗାଣ ସହିତ ବାଧାମୁକ୍ତ ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନ ପାଇ ଁ ସରକାର
ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର 18 ବରର
୍ଷ ୁ ଅଧ ିକ ସମସ୍ତ ନାଗରି କମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ମାଗଣା
ଟିକାକରଣ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। 80 କ�ୋଟି ନାଗରି କମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ
ରାସନ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନାକୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦେଶର ସମ୍ମିଳତ
ି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମୁଖ ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ସେବା ଭାବନା କାରଣରୁ ଆମେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତର
ି ୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି , ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ସମୁଖ ଭାଗରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ ିବା ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନେ
କର�ୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ବିର�ୋଧରେ ମୁକାବିଲା କରି ବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି। କର�ୋନା ର�ୋଗୀଙ୍କୁ
ନୂ ଆ ଜୀବନ ଦେଉଥ ିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ପୃଥ ିବୀରେ କ�ୌଣସି ଦେବଦୂ ତ ଠାରୁ କମ୍ ନୁ ହନ୍ତି। ଏଥ ିପାଇ ଁ ସାରା ଦେଶ
ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବଦା ଋଣୀ ହ�ୋଇ ରହିବ। ଜୁଲାଇ 1 ତାରି ଖରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳନ
କରି ବାକୁ ଯାଉଥ ିବାରୁ, ମହାମାରୀରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରି ବା ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଉଥ ିବା ଡାକ୍ତର ଓ ସମୁଖ
ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ସ୍ଥାନତ
ି କରାଯାଇଛି।
ଜୁଲାଇ 1 ତାରି ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ 2017ରେ ଏହି ଦିନ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଜିଏସଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରାଯାଇ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଜିଏସଟି ନିଜର ଚାରି ବରର
୍ଷ ଯାତ୍ରା ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ କରି ବା ଅବସରରେ
ଆମେ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଏହା ଉପରେ ଦୃ ଷ୍ଟିପାତ କରି ଛ।ୁ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଭାଗ୍ୟକୁ ରୂପ ଦେଉଥ ିବା ଡିଜଟ
ି ାଲ
ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ବିସ୍ତୃ ତ ଭାବେ ସ୍ଥାନତ
ି କରାଯାଇଛି।
ଏହାବ୍ୟତୀତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତ ରତ୍ନ ବିଜେତା ଡ. ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଏବଂ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ବିଜେତା
ଅବଦୁ ଲ ହମି ଦଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଶ ପାଇ ଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରି ବା ଲାଗି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ବ।
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବର ଭାଗରେ ଭାରତର ଦୁ ଇ ଜଣ ମହିୟସୀ ମହିଳା-ହଂସା ମେହଟା ଓ ଦୁ ରଗା୍ ବତୀ ଦେଶମୁଖଙ୍କ
ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରାଯାଇଛି ଯେଉମାନେ
ଁ
ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହାପରେ
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ।
କ�ୋଭି ଡ ନିୟମ ପାଳନ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଆମକୁ ଲେଖନ୍ତୁ।
ଠିକଣା:
		
		
ଇ-ମେଲ:

ରୁମ ନମ୍ବର-278, ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ୍
ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା
ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003
response-nis@pib.gov.in

(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)
2 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଚିଠି ବାକ୍ସ
ଆମେ ଏହା ଜାଣି ଗର୍ବିତ ଯେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହ୍ରାସ କରି ବା ଲାଗି
ଆମ ଦେଶର ପ୍ରୟାସକୁ ସାରା ଦୁ ନଆ
ି ରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି
ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଛି। ଆଗାମୀ
ଦିନରେ ଏହି ପତ୍ରିକା ଅଧ ିକ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା।
ତାପସ କୁମାର ସୁର
Tapas.sur@gmail.com
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ମୁ ଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ
ମିଶ ି ସରକାରୀ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛ।ୁ ତେଣୁ
ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏନଆଇଏସ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ଛ
ୁ ।ୁ
ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ମହତ ପ୍ରୟାସ। ଏନଆଇଏସ
ପତ୍ରିକା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି
ଲ�ୋକପ୍ରିୟ। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହି ପିଡଏ
ି ଫ ଫର୍ମାଟ୍
ପଢ଼ିବା ସହଜ ହେଉନାହି।ଁ ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏକ
ହାର୍ଡକପି ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ ସହାୟକ ହେବ।
ଆନନ୍ଦ
avinashianands@gmail.com

Send your suggestions
Communication Address
& E-mail:
Room No–278, Bureau of Outreach
and Communication, 2nd Floor,
Soochna Bhawan,
New Delhi -110003

response-nis@pib.gov.in

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥ ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ
ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ
ସଚେତନ କରି ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏନଆଇଏସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମିକା ନିରବା୍ ହ କରୁଛି। ଆହୁ ରି, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଯେ
ଆପଣମାନେ ଯୁବପିଢ଼ଙ୍କୁ
ି ସେମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟବିଷୟ ବାହାରେ
ରହିଥ ିବା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧ ିକାଂଶ ଲ�ୋକଙ୍କ
ନିକଟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବଧ
ି ା ନାହି, ଁ ତେଣୁ ଏହା ମ�ୋର ପରାମର୍ଶ
ଯେ ଏହି ଡିଜଟ
ି ାଲ ପତ୍ରିକାର ଏକ ଡାଉନଲ�ୋଡ୍ ଲି ଙ୍କ ଦିଆଯାଉ
ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ଅଫଲାଇନ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିହେବ।

ଅଙ୍କେଶ କୁମାର ଶର୍ମା
ankesh.sharma@gov.in
ଏହା ଏକ ବିରଳ ପତ୍ରିକା, ଯାହାକି ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କର
ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଏହା
କେରଳବାସୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ
କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ବ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର
ଅଧ ିକାଂଶ ଲ�ୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହି।ଁ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ବା
ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାକୁ
ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ।
Prkutty33@gmail.com
ପରି ବେଶ ଓ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବା
ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ସଲାମ୍। କ�ୋଭି ଡ-19 ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା,
ଏମଏସଏମଇକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମିକ
ପ୍ରଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଁ ନିଆଯାଇଥ ିବା ପଦକ୍ଷେପ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ତମ୍ଭ
ଖୁବ୍ ଭଲ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ
Chandrakantapradhan2014@gmail.com
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ନବ�ୋନ୍ମେଷ ଭାରତର ଅଭି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିବାରୁ
କର�ୋନା ସମୟରେ 20 ହଜାର ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି

ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥଲେ
ି , “ଯୁବ ଓ ଆଧୁନିକ ପି ଢ଼ି
ସ୍ୱାମୀଉପରେ
ମ�ୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେମାନେ ସି ଂହ ଭଳି
ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ବେ।” ତାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି
ନୂ ତନ ଭାରତରେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଥବ
ି ା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ
ହେଉଛି କାରଣ କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ
ସମୟରେ ଦେଶର ଯୁବପି ଢ଼ିମାନେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ
1, 2020 ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20,000 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସକୁ ଶିଳ୍ପ
ଓ ଅନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟ (ଡିପିଆଇଆଇଟି) ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟତା
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ 180 ଦିନ
ମଧ୍ୟରେ 10,000 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ
ସୁଦ୍ଧା, ଡିପିଆଇଆଇଟି ଦ୍ୱାରା 50,000 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସକୁ ମଞ୍ଜୁରି
ମି ଳିଛି। ବିଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସଗୁଡ଼ିକ 1.7 ଲକ୍ଷ ନିଯକ୍ତି
ୁ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛନ୍ତି।

30 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଲେଖକଙ୍କ
ପାଇ ଁ ‘ଯୁବା’ ଯ�ୋଜନା ଉନ୍ମୋଚନ

ଭା

ରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍ କୃତି ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ‘ଯୁବ, ଉଦୀୟମାନ
ଓ ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ଲେଖକ’ ବା ‘ୟଙ୍ଗ, ଅପକମି ଂ ଆଣ୍ଡ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍
ଅଥର’ (ଯୁବା) ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି। ଆଜାଦୀ କା
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ସମାର�ୋହର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଏହାର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନ ଜାତୀୟ
ପୁସ୍ତକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି
ଯ�ୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରି ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ
କରି ବ। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ
ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂସ୍ କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର
ବିନିମୟକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ଲାଗି
ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ
ଭାଷାରେ ଅନୁ ବାଦ କରାଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତର ମ�ୋଟ 75 ଜଣ ଯୁବ
ଓ ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରି ଖରେ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି
ହେବାକୁ ଥ ିବା ଏକ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯିବ।
ଏହାର ବିଜେତାମାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ
ଘ�ୋଷଣା କରାଯିବ। ବିଶଷ୍ଟ
ି ଲେଖକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଏହିସବୁ ଯୁବ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଯୁବା ଦିବସ
ବା ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ 12 ଜାନୁ ଆରୀ 2022ରେ
ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼କ
ି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯି ବ।
4 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଜୁଲାଇ 1-15, 2021

ଭାରତକୁ ନବ�ୋନ୍ମେଷ ନେତୃ ତ୍ୱ ଭାବେ ପ୍ରତିଷଠି ତ
୍ କରି ବାରେ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ
623ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ
ରାଜ୍ୟରେ ଅତିକମରେ ଗ�ୋଟିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ରହିଛି। ଗୁଜରାଟ,
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁ ଠୁ ଅଧକ
ି
ସଂଖ୍ୟକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଆପ୍ଲିକେସନ
ବିକାଶ, ଆଇଟି ପରାମର୍ଶ ସେବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟି କ
ସହାୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧକ
ି ସଂଖ୍ୟକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ରହିଛନ୍ତି।
ମହିଳାମାନେ ପାଖାପାଖ ି 45 ପ୍ରତିଶତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସର ନେତୃ ତ୍ୱ
ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଇକ�ୋସି ଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ
ହେବା ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ 10,000 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡ୍ସ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ
ନିକଟରେ 945 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଇଣ୍ଡିଆ ସି ଡ୍ ଫଣ୍ଡ
ଯ�ୋଜନା (ଏସଆଇଏସଏଫଏସ)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

‘ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହ୍ୟାକାଥନ 2021’ର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ବେ ସରକାର

ଭା

ରତକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରି ବା ଲାଗି
କେନ୍ଦ୍ର ପରି ବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥ ିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟକୁ
ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଆହୁ ରି, ସିଙ୍ଗଲ-ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନିଷିଦ୍ଧ
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଉପଯ�ୋଗ ବନ୍ଦ କରି ବା ଲାଗି
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆବଶ୍ୟକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ପରି ଚାଳନା ନିୟମ
ବିଜ୍ଞପିତ କରି ଛନ୍ତି ଯାହା ଅଧୀନରେ
40 ମାଇକ୍ରନ ମ�ୋଟେଇରୁ କମ
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରି ବ
ନାହି।ଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅଭି ଯାନର
ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଜନ ସଚେତନତା
ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ନୂ ଆ ନୂ ଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି।
କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହ୍ୟାକାଥନ-2021
ଆୟ�ୋଜନ କରାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନବ�ୋନ୍ମେଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇପାରି ବ।
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ଫିଙ୍ଗି ବାକୁ ବନ୍ଦ
କରି ବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବା ଲାଗି ନୂ ଆ ମାର୍ଗକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ ଏଥର
ି ୁ କିପରି ନୂ ଆ
ନୂ ଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇପାରି ବ ସେ ଦିଗରେ ଏହା
ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ଏହି ହ୍ୟାକାଥନ ମଧ୍ୟ ସି ଙ୍ଗଲ
ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବିକଳ୍ପ ସନ୍ଧାନ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରି ବ।

ରବି ଋତୁ ରେ ନୂ ଆ ରେକର୍ଡ : ଚଳିତ ଋତୁ ରେ ଏମଏସପିରେ ଗହମ କ୍ରୟ
ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା; ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କୃଷି ରପ୍ତାନି

କ�ୋ

ଭି ଡ ମହାମାରୀର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି।
ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତର କୃଷି ରପ୍ତାନି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ
ପହଞ୍ଚିଥବ
ି ା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶରେ ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ
ମୂଲ୍ୟ(ଏମଏସପି )ରେ ଗହମ ଓ ଧାନ କ୍ରୟରେ ଏକ ନୂ ଆ
ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରାଯାଇପାରି ଛି। ଚଳିତ ବିପଣନ ଋତୁ
ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରେକର୍ଡ
418 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଗହମ କ୍ରୟ କରାଯାଇସାରି ଛି, ଏଥପ
ି ାଇ ଁ
82,648 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଶସ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ ଅଭି ଯାନ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ 46 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସି ଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର
ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଗୁଜରାଟ
ସମେତ ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗହମ ବିକ୍ରି ଜାରି

“ଶି

ରହିଥବ
ି ାରୁ ଏହି ପରି ମାଣ ଆହୁ ରି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ବ�ୋଲି ଆଶା
କରାଯାଉଛି। ବିଗତ ବର୍ଷ ଏମଏସପି ଦରରେ 373.22 ମେଟ୍ରିକ
ଟନ୍ ଗହମ କିଣାଯାଇଥଲ
ି ା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜୁନ 8 ତାରି ଖ
ସୁଦ୍ଧା, ଧାନ କ୍ରୟ ପରି ମାଣ 816 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନକୁ ଅତିକ୍ରମ
କରି ଛି। ଏଥରି େ ଖରି ଫ ସମେତ ରବି ଋତୁ ରେ ପାଖାପାଖ ି
109 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ସାମି ଲ ରହିଛି। ଖରି ଫ
ଋତୁ ରେ ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ 54 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ
ଅଧକ
ି ପଇଠ କରାଯାଇଛି। କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ,
ଭାରତର କୃଷିଜାତ ରପ୍ତାନି ପରି ମାଣ 2020-21 ବର୍ଷରେ
41 ବିଲିୟନ ଆମେରି କୀୟ ଡଲାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛି ।
ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ ଏହା 17.34 ପ୍ରତିଶତ ଅଧକ
ି । 201718 ବର୍ଷରେ କୃଷିଜାତ ରପ୍ତାନି ପରି ମାଣ 38.43 ବିଲିୟନ
ଡଲାର ଥବ
ି ା ବେଳେ 2018-19ରେ 38.74 ବିଲିୟନ ଏବଂ
2019-20ରେ 35.16 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥଲ
ି ା।

ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 18% ବଢ଼ିଛି

କ୍ଷା ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ପାଇ ଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ
କରି ଥାଏ।” ଯଦି ଆମେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ପରି ସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖବ
ି ା,
ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଥାଏ।
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ 10 ତାରି ଖରେ ଜାରି
କରାଯାଇଥବ
ି ା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରି ପ�ୋର୍ଟ 201920 ଅନୁ ଯାୟୀ, ଦେଶରେ ପି ଏଚଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା 2020 ବର୍ଷରେ 2.03 ଲକ୍ଷକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
2015 ବରର
୍ଷ େ ଏହା 1.17 ଲକ୍ଷ ଥଲ
ି ା। ଦେଶରେ
ପି ଏଚଡି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥବ
ି ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆହୁ ରି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
ହେଉଛି , ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନାମଲେଖାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର
ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । 2019-20 ଶିକ୍ଷା
ବରର
୍ଷ େ ମ�ୋଟ 3.85 କ�ୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ
ନାମ ଲେଖାଇଥଲେ
ି । 2015ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ
ନାମଲେଖା 11.4 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି , ଅନ୍ୟପଟେ
ଏହି ଅବଧରି େ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମଲେଖାରେ 18.2
ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ଦେଖବ
ି ାକୁ ମି ଳିଛି। ବିଗତ ଗ�ୋଟିଏ
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
7,50,097 ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଦେଶର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଗତି
l ଦେଶରେ 14,16,299 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥ ିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ 57.8 ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ଓ 42.2 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା
ଅଛନ୍ତି।
l 16ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧ ିକ 3ଟି
ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
l 60.53 ପ୍ରତିଶତ କଲେଜ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷଠା୍
କରାଯାଇଛି।
l ପି ଏଚଡିରେ ସର୍ବାଧ ିକ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଥ ିବା ବେଳେ
ଏହା ପଛକୁ ଇଞ୍ଜି ନିୟରି ଂ ଓ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ରହିଛନ୍ତି।
l ସ୍ନାତ�ୋକ�ୋତ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇ ଁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ
ଓ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧ ିକ ପସନ୍ଦଯ�ୋଗ୍ୟ ବିଷୟ
ହ�ୋଇପାରି ଛି।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ

ଯ ୁବପି ଢ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିଶାଳ
ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯି ବେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲ�ୋଚନା ସମୟରେ
କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିବଏ
ି ସଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ
ବାତିଲ୍ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ସହାନୁ ଭୂତିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ନିର୍ୟ
ଣ୍ଣ ନେଇଥ ିଲେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବ�ୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବାତିଲ୍
କରାଯାଇଥ ିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅଭି ଭାବକ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇ ନିଜେ ଏହି ସୂଚନାକୁ ପ୍ରସାରି ତ କରି ବାର ଦାୟି ତ୍ୱ
ନେଇଥ ିଲେ ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭି ଭାବକଙ୍କ ପାଇ ଁଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଥ ିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଜୁନ 3 ତାରି ଖରେ,
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭି ଭାବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଲ�ୋଚନା ଅଧ ିବେଶନ ଆୟ�ୋଜନ
କରାଯାଇଥ ିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଚାନକ ଏହି ଆଲ�ୋଚନାରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏକ ସୁଖଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଥ ିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଥ ିଲେ।

ଏ

ହି ଆଲ�ୋଚନା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା
ଓ ମତାମତ ଖ�ୋଲାଖ�ୋଲି ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥ ିଲେ।
ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା,
କ�ୋଭି ଡ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ କଥା
ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭି ଭାବକମାନେ ନୃ ତ୍ୟ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍
ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ , ବ୍ୟାୟାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥ ିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ
କହିଥ ିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ୍ ହ�ୋଇଥ ିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମି ଳିଥ ିବା
ସମୟର ସେମାନେ ସଦୁ ପଯ�ୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75
ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ବିଶେଷ କରି
ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ହ�ୋଇଥ ିବ । ଏହାର କୀୟଦଂଶ :
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ : ମୁ ଁ ହଠାତ୍ ସାମିଲ ହ�ୋଇଗଲି , କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ଲାଗି ମୁ ଁ ଚାହୁ ନାହି
ଁ ଁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଅତି
ଖୁସି ମନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁ ଁଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷାର କ�ୌଣସି ଚାପ
ନାହି।ଁ ତେଣୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ
ପରୀକ୍ଷାର ଚାପ ରହିଛି କି?
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ : ହ ଁସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ?
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ଭାରତର ଯୁବପି ଢ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ
ତଥା ବାସ୍ତବବାଦୀ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା
କରି ବା ପରି ବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ
କଷ୍ଟ ଓ ଆହୱାନକୁ
ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ
୍
ପରି ଣତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର
ଯୁବପି ଢ଼ିଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ।
ଗୃହ ସଙ୍ଗର�ୋଧରେ ଥ ିବା ସମୟରେ
ଆପଣମାନେ ଯେଉ ଁ ନବ�ୋନ୍ମେଷ
ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓ ନୂ ତନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ
କରି ଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ନୂ ତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସଞ୍ଚାର କରି ଛି।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ବିଗତ ଚାରି ରୁ ପାଞ୍ଚ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଷୟରେ
କେହି ଶୁଣନ
ି ଥ ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ଜୀବନକାଳ
ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛ।ି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଏହାକୁ ପରାସ୍ତ
କରି ବୁ, ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଏକ
ନୂ ତନ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗେଇ ନେବୁ , ସେଥ ିପାଇ ଁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ
ରହିଛ।ି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳମ
ି ିଶ ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ
ପଡ଼ିବ। ମ�ୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉ ଁ
ଆଡ଼େ ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ମିଳତ
ି ଭାବେ ଆଗେଇବେ
ଏବଂ ଦେଶକୁ ଏକ ନୂ ତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ : ତା’ହେଲେ ମ�ୋ ପୁସ୍ତକର କ�ୌଣସି
ଉପଯ�ୋଗ ନାହି ଁ କାରଣ ମାନସିକ ଚାପ ଦୂ ର କରି ବା ଲାଗି ମୁ ଁ
ଏକଜାମ ୱାରି ଅର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଛି। ତା’ହେଲେ କାହିକିଁ
ଆପଣମାନେ ଚାପରେ ରହୁ ଛନ୍ତି?
ଛାତ୍ର : ସାର୍, ଆପଣ ସବୁ ଦନ
ି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାରର
ଚାପ ନଥାଏ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ : ତେଣୁ, ଏବେ କାହିକିଁ ଚାପ ରହିଛି ?
ଛାତ୍ର : ସେପରି କ�ୌଣସି ଚାପ ନାହି।ଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି ଏକ ମହତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇ ଁ ଆମେ ସବୁ ବେଳେ
ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ହ�ୋଇ ରହିବୁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ : ହିତେଶ୍ୱର ଶର୍ମା ଜୀ ! ତା’ହେଲେ ଆପଣ
ପଞ୍ଚକୁଲାରେ ରୁହନ୍ତି? ମୁ ସେଠାରେ
ଁ
ସେକ୍ଟର 7 ରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛ।ି
ଛାତ୍ର : ସାର୍, ବହୁ ଲ�ୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ
ପୁଣଥ
ି ରେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଚାହାନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ : ମ�ୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ
ଟପ୍ପର ହ�ୋଇଥିଲେ। ପୁଣଥ
ି ରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟପ୍ପର ହେବାକୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଥ ିଲେ। ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହି, ଁ ତେଣୁ କ’ଣ ହେବ?
ଛାତ୍ର : ଆଶା ରହିଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁ ଏହି
ଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, କାରଣ
ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଚାପ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିପାରି ଥଲ
ି ୁ ଯେ
ଏହା ନିରାପଦ ନୁ ହେ।ଁ ଆପଣ ଏକ ମହତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁ ଁ
ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯେଉମାନେ
ଁ
ଟପ୍ପର କିମବା୍ ଯେଉମାନେ
ଁ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରୟାସ କରି ଥଲେ
ି , ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କେବେବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯି ବ ନାହି ଁ
ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉମାନେ
ଁ
ସ୍ଥିର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି କରି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ହେଉ
ସବୁବେଳେ ଟପ୍ପର ହ�ୋଇ ରହିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ: ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲ�ୋକ
ନିଜକୁ ସାହସୀ ବ�ୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମ ପାଳନ କରି ବେ ନାହି ବ�ୋଲି
ଁ
ଅଡ଼ି ବସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁ ଭବ କ’ଣ?
ଛାତ୍ର : ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମ ପାଳନ କରି ବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ
ଏବେ ଯାହା କହିଲେ, କିଛି ଲ�ୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ: ତା’ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା
ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରୁ ଯାଉନାହି ଁ ? ଆପଣମାନେ ଏବେ
ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାତାପି ତା ଏବେ ସବୁ କିଛି
ଶୁଣଥ
ୁ ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ମୁକ୍ତି ପାଇସାରି ଛି
(ପରୀକ୍ଷା ଜଞ୍ଜାଳରୁ)
ଅଭି ଭାବକ : ସାର୍, ଏହା ଏକ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି , କାରଣ
ସାରା ଦେଶରେ ପରି ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅଛି। ଏହା
ଭଲ ହେଲା ଯେ ପି ଲାମାନେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷାର ଚାପରୁ
ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରି ଅର ପାଇ ଁ
ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି କରି ପାରି ବେ।
କ�ୋଭି ଡ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ,
କାରଣ ଆମ ସରକାର ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼କ
ି ମହାମାରୀ
ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ
ଲ�ୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୁ ଝପ
ି ାରନ୍ତି ନାହି ଁ ତାହା ଜାଣିଲେ ଦୁ ଃଖ
ହ�ୋଇଥାଏ। ଲକଡାଉନ ଉଚ୍ଛେଦ ହ�ୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆମେ
ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସଚେତନତା ଅଭି ଯାନ କରି ଥ ିଲୁ । ଆମେ ଏକ
ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଆୟ�ୋଜନ କରି ଥ ିଲୁ , ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କ�ୋଭି ଡ
ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରି ଥ ିଲୁ । ସାମାଜିକ ଦୂ ରତା ବଜାୟ
ରଖିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ବ
ଧି ା ଓ ନିୟମିତ ଭାବେ ହାତ ଧ�ୋଇବା ଆଦି ନିୟମ
ପାଳନ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଥ ିଲୁ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ : ଆଜିଠାରୁ ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଜୁନ 1
ତାରି ଖରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବା ଲାଗି ଭାବି
ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁ ଯାୟୀ ସଠିକ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଓ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଥ ିଲେ। ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହି, ଁ ତେଣୁ କିଛି ସମୟ
ମିଳଯା
ି ଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟକୁ କିଭଳି ଉପଯ�ୋଗ କରି ବେ?
ଛାତ୍ର : ସାର, ମୁ ଁଆପଣଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁ ଛିଁ , ଯେମିତି
ଆପଣ କହିଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ
ଅନେକଗୁଡ଼ଏ
ି ଯ�ୋଜନା ଚାଲି ଥ ିଲା। ମୁ ଆପଣଙ୍କୁ
ଁ
ଏକଜାମ ୱାରି ଅର
ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କଛ
ି ି କହିବାକୁ ଚାହୁ ଛିଁ । ମୁ ଦଶମ
ଁ
ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ଥ
ୁ ିବା
ସମୟରେ, ଥରେ କ�ୋଲକାତାରୁ ଗ�ୌହାଟୀ ଯାଉଥିଲି , ଏହି
ସମୟରେ ମୁ ଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲି । ମ�ୋର
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକିଥ ିଲା, ତେଣୁ
ତୁ ରନ୍ତ ମୁ ଁସେହି ପୁସ୍ତକ କିଣନେ
ି ଲି । ଏହା ହେଉଛି ମ�ୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ଅନୁ ଭୂତି ଯେ ମୁ ଁ ସେହି ପୁସ୍ତକକୁ ସବୁ ଦନ
ି ଗ�ୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପଢ଼ିଲି। ସାର, ଆପଣ ଗ�ୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ପୁସ୍ତକର ଆରମ୍ଭ
କରି ଛନ୍ତି, ଜଣେ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏକ ପାର୍ବଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ବା
ଉଚିତ୍। ତେଣୁ ସାର, ପାର୍ବଣ ପାଇ ଁ ଭୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କେଉଠୁଁ ?
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବଣ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଥାଉ, ଆମେ ନିଜର
ସଫଳତା ପାଇ ଁ ଆଶା କରି ଥାଉ। ଆପଣ ଯ�ୋଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ସହିତ
ପୁସ୍ତକ ସମାପ୍ତ କରି ଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁ ଇଟି କଥା ମ�ୋର ସ୍ମରଣ ରହିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ: କିନ୍ତୁ ମ�ୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଗଲା। ସେଠାରେ
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ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ବାକୁ
ଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କ’ଣ
ହ�ୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିପାରି ବେ
କି? ପରି ବେଶ ପାଇ ଁକିଛି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପୃଥ ିବୀ ଓ ପ୍ରକୃତର
ି
ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟି ତ୍ୱ। ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ
ଦିବସ ଆସୁଛ।ି ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଯ�ୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ
ପରି ବାର ସହିତ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଅନେକଗୁଡ଼ଏ
ି
ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛ,ି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍
ଯେ ଆମ ଦେଶରୁ କେଉମାନେ
ଁ
ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଜଣେ ଯୁବତାରକା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେ
ସୁଯ�ୋଗ (କଥା କହିବାର) ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ନାମ କ’ଣ?
ଛାତ୍ର : ସାର୍, ମ�ୋ ନା ଚନ୍ଦନ ହେଗଡ଼େ। ମୁ ଭାବୁ
ଁ ଛି ଯେ ମ�ୋ ଜୀବନର
ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଏଇଠି ସରି ଯାଉନାହି।ଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକଗୁଡ଼ଏ
ି
ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ହେବ ଫଳରେ ଆମେ
ଭବିଷ୍ୟତର ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁତ ହ�ୋଇପାରି ବା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ : ଠିକ୍ ଅଛି। ତା’ହେଲେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାର
ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ନିଜର ସମୟ ବିତାଇବେ?
ପି ନ୍ସ ଲି ଗ
ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଆଇପିଏଲ କିମବା୍ ଚାମ୍ଅ
ଫାଇନାଲ୍ସ କିମବା୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ କିମବା୍ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ? ଭାରତରୁ
କେଉମାନେ
ଁ
ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର
ମୂଳଦୁ ଆ କ’ଣ ? କିମବା୍ ଜୁନ୍ 21 ତାରି ଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା
ଯ�ୋଗଦିବସ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାବୁ ଛନ୍ତି କି?
ଛାତ୍ର : ସବୁ କଛ
ି ି, ସାର।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ : ଚଷମା ପିନ୍ଥ
ଧି ିବା ସେହି ଝିଅ ଜଣଙ୍କ କିଛି
କହିବାକୁ ଚାହୁ ଛନ୍ତି
ଁ ଯେପରି ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସୁଯ�ୋଗକୁ
ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି।
ଛାତ୍ରୀ : ଆପଣ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ୍ କରି ଦେଇଥିବା ଯେଉ ଁ
ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁ ଁ ଜାଣିଲି, ମୁ ଁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହ�ୋଇଥିଲି କାରଣ ଏହା
ଚାପ ଦୂ ର କରି ଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମକୁ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ
ଆମେ ବ�ୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ
ତା’ପରେ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଁ
କରୁଥିଲୁ । ଏବେ
ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି, ଆମେ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ
ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁଅତି ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ�ୋଇପାରି ବୁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ : ଆପଣଙ୍କ ପରି ବାର ଲ�ୋକ ଆପଣଙ୍କର
କଥା ଶୁଣଛ
ୁ ନ୍ତି। ଯଦି ମୁ ଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ତା’ହେଲେ ଆପଣ
ଧରାପଡ଼ିଯିବେ।
ଛାତ୍ରୀ : ନା ସାର୍, ମୁ ଁ ଓ ମ�ୋର ଭାଇ ପ୍ରତିଦନ
ି 30 ମିନଟ
ି ୍ ପାଇ ଁ
ଯ�ୋଗ କରି ଥାଉ। ମ�ୋ ମନକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇ ଁ ମୁ ଁ ତାବଲା
ବଜାଇଥାଏ। ମୁ ଁବର୍ଷେ ହେବ ଏହା ଶିଖଛ
ୁ ି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ : ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଥିବା ସେହି ଝିଅ ଜଣଙ୍କ। ହ, ଁ
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ: ଆମ ଦେଶରେ
କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ।
ଶାରୀରି କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇ ଁ ଆପଣ କ’ଣ କରନ୍ତି?
ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ
ଆପଣ କ’ଣ କରନ୍ତି?
ଛାତ୍ର : ସାର, ମୁ ଁ ମ�ୋର ସାନ ଭାଇ ସହିତ
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯ�ୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ
30 ମି ନିଟ୍ ପାଇ ଁ କରି ଥାଏ।
ମ�ୋତେ କୁହ।
ଛାତ୍ରୀ : ମୁ ରାଜସ୍ଥା
ଁ
ନ, ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ଦିଲ୍ଲୀ ପବକ
୍ଲି ୍ ସ୍ କୁଲର ଜଣେ ଦ୍ୱାଦଶ
ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ମ�ୋର ନାମ ଜନ୍ନତ ସାକ୍ଷୀ। ବ�ୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ
ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ୟ
ଣ୍ଣ କୁ ମୁ ଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରି ସ୍ଥିତକ
ି ୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଚିତ୍, କାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ସର୍ବୋପରି । ଆମର ସିବଏ
ି ସଇ ପ୍ରତି ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ
ରହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଆମ ହିତରେ ହେବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ : ସ୍କ୍ରିନକୁ ସବୁ ଅଭି ଭାବକମାନେ ଆସନ୍ତୁ।
ଆପଣମାନେ ସତ କହିଲେ ମ�ୋ ପାଇ ଁ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ। ମ�ୋ
ଆଗରେ ଜଣେ ଯୁବତାରକାଙ୍କୁ ମୁ ଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଧଳା ରଙ୍ଗ ସର୍ଟ
ପିନ୍ଥ
ଧି ିବା ସେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁ ଛନ୍ତି।
ଁ
ଛାତ୍ର : ମ�ୋର ମା’ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଠି
ବସିଥାଉ, ସେ ମ�ୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନହେବାକୁ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା
ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁ ଝବ
ି ା ଲାଗି ମ�ୋଦୀଜୀ ଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ : ଏବେ, ମୁ ଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ
ବାହାରକୁ ଆସିବା ଲାଗି କହିଲି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟରେ କଥା
ହୋଇପାରି ବା କି?
ଅଭି ଭାବକ : ନିଶ୍ଚିତ, ସାର୍। ମୁ ଁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବ,ି ମୁ ଁଶାହରୁଖ୍
ଖାଙ୍କୁଁ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁ ଭବ କରି ନଥାନ୍ତି, ଯେତିକି
ଆପଣଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରେ ଅନୁ ଭବ କରୁଛି। ମ�ୋର ସ୍ୱପ୍ନ
ସାକାର ହୋଇଛି। ଆପଣ ଶ୍ରେଷ।୍ଠ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ : ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75
ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ
ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କ’ଣ ହ�ୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଏକ
ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିପାରି ବେ କି?
ଛାତ୍ର : ହ ଁସାର୍, ବାସ୍ତବରେ, ଆମେ ଲେଖିପାରି ବୁ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭି ଭାବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭି ଜ୍ଞତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମୃଦ୍ଧ
କରି ବ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ
ଏବଂ କର�ୋନା ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ସେମାନେ ଟିକା ନେବେ।
ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ସେବାକୁ ସାମିଲ
କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି
କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଡାକ୍ତର ବ�ୋଲି
ସମ୍ବୋଧନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଜନନେତା

ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ

“ଯେଉଠିଁ ଚିକତ୍
ି ସାର କଳା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ସେଠାରେ ମାନବତା ପ୍ରତି
ଭଲପାଇବା ରହିଥାଏ।” ଚିକତ୍
ି ସାର ଜନକ ଭାବେ ପରି ଚତ
ି ହିପ୍ପୋକ୍ରେଟ ୍ସଙ୍କର
ଏହି ଉକ୍ତି ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବର୍ନ
ଣ୍ଣ ା
କରି ଥାଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ସବୁ ଠାରୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ
ଅଳଙ୍କୃତ କରି ଥ ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ପରି ଚୟ ଦେବା ଲାଗି
ଅଧ ିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥ ିଲେ। ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସ�ୋସିଏସନର
ପ୍ରତିଷ ୍ଠାତା ଥ ିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ସଭାପତି ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ରାୟ ସାଧାରଣତଃ କହୁ ଥ ିଲେ-“ନାଗରି କମାନେ ଶାରୀରି କ ଓ ମାନସିକ
ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କଲେ ଦେଶ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରି ପାରି ବ। ଚିକତ୍
ି ସା
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ବଳିଷ ୍ଠ ଯ�ୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଜନ ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଜୁଲାଇ 1
ତାରି ଖକୁ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।

ରା

ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୁଲାଇ 1, 1882ରେ ପାଟନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ
ମାତ୍ର ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରୁ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମ.ଆର.ସି .ପି
ବାଙ୍କୀପୁରରେ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ସେ 1897ରେ ପାଟନା
ଏବଂ ଏଫ.ଆର.ସି .ଏସ ପାଠପଢ଼ା ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍ କୁଲରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ବା ପରେ
କରି ଥ ିଲେ ଯାହାକି ସେତେବେଳେ ଏକ ରେକର୍ଡ ସମୟ ଥ ିଲା।
କ�ୋଲକାତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରୁ ଅଣ୍ଟରମିଡଏ
ି ଟ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ
ସେ ଯାଦବପୁର ଟି.ବି. ହସ୍ପିଟାଲ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସେବା ସଦନ,
ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ଗଣିତ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସେ ପାଟନା କଲେଜରୁ
କମଳା ନେହରୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭି କ୍ଟୋରି ଆ ଇନଷ୍ଟି ଚ୍ୟୁସନ ଏବଂ
ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ
ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଦି ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ଥ ିଲେ। ସେ
କରି ବା ପରେ ସେ ବେଙ୍ଗଲ ଇଞ୍ଜି ନିୟରି ଂ କଲେଜ୍ ଓ କଲି କତା
1923ରେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ ଏବଂ
ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇ ଁ ଆବେଦନ
ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଶଷ୍ଟ
ି ରାଜନେତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର
କରି ଥ ିଲେ। ସେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷଠା୍ ନ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ଥ ିଲେ କିନ୍ତୁ
ନାଥ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବାରାକପ�ୋର ଆସନରୁ ପରାସ୍ତ କରି ଥଲେ
ି ।
ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ପସନ୍ଦ କରି ଥ ିଲେ। 1901ରେ ସେ
1928ରେ ତାଙ୍କୁ ଅଖ ିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସମି ତିର ସଦସ୍ୟ
ପାଠପଢ଼ିବା ପାଇ ଁ କଲି କତା ଯାଇଥ ିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ
କରାଯାଇଥ ିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିବା
ତାଙ୍କ ପିତା ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ, ତେଣୁ ସେ
ଅସହଯ�ୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶ୍ରୀ ରାୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ବଙ୍ଗରେ
ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମୁଖୀନ
ପରି ଚାଳନା କରି ଥ ିଲେ। 1933ରେ
ହ�ୋଇଥ ିଲେ, ଏପରି କି ବହି କିଣି
ସେ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର ମେୟର ଭାବେ
ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ କରି ଥବ
ି ାରୁ
ପଢ଼ିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଖରେ
ନିରବା୍ ଚିତ ହ�ୋଇଥଲେ
ି ।
ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସ୍ଥପତି ଭାବେ
ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ନଥ ିଲା। ସେ ଡାକ୍ତରୀ
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ
ପଢ଼ଥ
ି ମାନେ
ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରାୟଙ୍କ
ୁ ିବା ସମୟରେ ବ୍ରିଟଶ
ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ବଙ୍ଗ
ବିଭାଜନ
କରି ଥ ିଲେ।
ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା କିନ୍ତୁ
ବଙ୍ଗର ବିଭାଜନ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ
ସେ ନିଜକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପେସାରେ
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥ ିଲା। ଏଥ ିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରାୟ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି
ନିୟ�ୋଜତ
ି କରି ବା ଲାଗି ଚାହୁ ଥଁ ଲେ
ି । ତେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଭାବିଥ ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ
ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ରାଜି ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ନିଜର ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖ ିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ
ସେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି 1948ରୁ 1962 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର
କାରଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆହୁ ରି ଭଲ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହ�ୋଇ ରହିଥ ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ପେସା ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ
କରି ପାରି ବେ। 1909ରେ ମାତ୍ର 1200 ଟଙ୍କା ନେଇ ଶ୍ରୀ ରାୟ
ଦେଉଥ ିଲା ଏବଂ ସେ କେବେବି ର�ୋଗୀ ଚିକତ୍
ି ସା ବନ୍ଦ କରି ନଥ ିଲେ।
ବ୍ରିଟେନ୍ ଅଭି ମଖେ
ୁ
ଯାତ୍ରା କରି ଥ ିଲେ। ସେଣ୍ଟ ବାର୍ଥୋଲ�ୋମିଓ
ସେ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗରେ 5ଟି ନୂ ଆ ସହର –ଦୁ ରଗା୍ ପର
ୁ , କଲ୍ୟାଣୀ,
ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡାକ୍ତରୀ ସ୍ନାତ�ୋକ�ୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ବା ପାଇ ଁ
ବିଧାନନଗର, ଅଶ�ୋକ ନଗର ଓ ହାବରା ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ଥ ିଲେ।
ତାଙ୍କର ଅଭି ଳାଷ ଥ ିଲା।
ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ବଳିଷ ୍ଠ ଯ�ୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ 1961ରେ
କଲେଜର ଡିନ୍ କ�ୌଣସି ଏସୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନାମଲେଖା ପାଇ ଁ
“ଭାରତ ରତ୍ନ” ଉପାଧ ିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥ ିଲା। 1962 ଜୁଲାଇ
ଅନୁ ମତି ଦେବା ଲାଗି କୁଣ୍ଠାବ�ୋଧ କରି ଥ ିଲେ ଏହି କାରଣରୁ
1 ତାରି ଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ
ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ବାରମ୍ବାର ନାକଚ ହ�ୋଇଯାଉଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ
ପୂର୍ବରୁ, ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଏକ ନର୍ସିଂ ହ�ୋମ ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ
ରାୟ ଥ ିଲେ ନଛ�ୋଡ଼ବନ୍ଧା। 30 ଥର ଆବେଦନ କରି ବା ପରେ
ଦାନ କରି ଦେଇଥ ିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ମାତା ଅଘ�ୋରକାମିନୀ
ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖା ପାଇ ଁ ସୁଯ�ୋଗ ମି ଳିଥ ିଲା। ସେ
ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମି ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଜାତୀୟ ଚିକିତ୍ସକ ଦିବସ

ଧରି ତ୍ରୀର
ଦେବଦୂ ତ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ସେ ଯି ଏ ସହୃ ଦୟରେ ର�ୋଗୀର ଯତ୍ନ ନିଏ । ସେ କ�ୌଣସି ପଇସା ବା
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାମନା ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ଥାଏ । କର�ୋନା ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ କାଳରେ
ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଯେପରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ରଖ ି ର�ୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତାହା
ଦେଖ ିଲେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚରକଙ୍କ ଏହି ଶ୍ଳୋକ ବେଶ୍ ଯୁଗ�ୋପଯ�ୋଗୀ ।
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ଭଗବାନ ମଣିଷ କୁ ଜୀବନ ଥରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ
ଯେତେବେଳେ ତା’ର ଜୀବନ ବି ପ ଦାପନ୍ନ ଥାଏ
ଡାକ୍ତରମାନେ ହି ଁ ବାରମ୍ବା ର ନୂ ଆ ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମାଜି କ ଦୂ ର ତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି
କର�ୋନା ମହାମାରୀ କବଳରୁ ନି ଜ କୁ ରକ୍ଷା କରୁ ଛୁ ,
ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଶ ସେବାରେ ଲାଗି ରହି
ନି ଜ କୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନି କ ଟରୁ ଦୂ ର େଇ ରହି ର�ୋଗୀମାନଙ୍କ
ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁ ଥାନ୍ତି । ଦେଶ ଏହି କଠ�ୋର ସଂଗ୍ରାମରେ
ବି ଜ ୟୀ ହେବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହ�ୋଇଥ ବ
ି ାବେଳେ ପି ପି ଇ
କି ଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହି ନି ର ନ୍ତର ସେବା କରୁ ଥ ବ
ି ା ଡାକ୍ତର,
ବି ଜ୍ ଞାନୀ, ନର୍ସ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର�ୋନା ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କ ନି କ ଟରେ ବି ଶେଷ ଋଣୀ ।

ଲ

କ୍ଷ୍ନୌର କିଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଜ ମେଡିକାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୪୧ ବର୍ଷୀୟ
ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ରୁଙ୍ଗଟା ଦେଢବର୍ଷ ହେଲା କର�ୋନା ର�ୋଗୀଙ୍କ ସେବା
କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କାଳରେ ସେ
ସଂକ୍ରମି ତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ହେ ଁ ମାତ୍ର ଦୁ ଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ କର�ୋନା ନେଗେଟିଭ ହ�ୋଇ
ସେ ପୁଣି କାମକୁ ଫେରି ଲେ । ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଉପନୀତ ହେଲା
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ପତ୍ନୀ କର�ୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ । ସୁମିତ ନିଜେ
ର�ୋଷେଇ କରି ପାରି ଲେ ନାହି ଁ କି ଏଥ ିପାଇ ଁ କ�ୌଣସି ପରି ଚାରକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ
ଲଗାଇ ପାରି ଲେ ନାହି ଁ । ତାଙ୍କ ବୟସ୍କ ପି ତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ଘରକୁ
ଆଣିବା ବିପଦମୁକ୍ତ ନ ଥ ିଲା । “ମୁ ଁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପାରୁନାହି ଁ ।”
ପରି ବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଚାପରେ ଥ ିଲେ । ଦେଶ ଏକ ଅକଥନୀୟ ଦୁ ର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ
ଗତି କରୁଥ ିବାରୁ “ମୁ ଁ ଦେଶର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମ�ୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବାକୁ
ଦୃ ଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲି ” ବ�ୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପି ପିଇ କିଟ୍ ପି ନ୍ଧି ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
କରି ଅନ୍ୟ ଯେକ�ୌଣସି ର�ୋଗୀସେବା ଏକ ଦୂ ରୁହ ବ୍ୟାପାର କହନ୍ତି ପେଟ ର�ୋଗ
ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ।
କର�ୋନା ସେବାରେ ପି ପିଇ କିଟ୍ ପି ନ୍ଧି ସେବା କରୁଥ ିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କାହାଣୀ
ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର । ୪୭ବର୍ଷୀ ୟ ଅଜୟ କୁ ମ ାର ଜଣେ ସଂକ୍ରମଣ ତତ୍ୱବି ଦ୍ ଡାକ୍ତର ଯେ
କି ଦି ଲ୍ ଲୀ ପ�ୌର ନି ଗ ମ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭ ାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି
ଥଲ
ି ା ଆର୍ନ୍ତଜାତି କ ବି ମାନବନ୍ଦରରେ ବି ଦେଶାଗତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା । ତାଙ୍କ
କହିବାନୁ ସ ାରେ “ପି ପି ଇ କି ଟ୍ ପରି ଧାନ ସେତେବେଳେ ନୂ ଆ ଥଲ
ି ା । ଏହା ଏକ
ଅଦ୍ଭୂ ତପୂର୍ବ ଶ୍ୱାସରୁ ଦ୍ଧଜନି ତ ଅବସ୍ଥା । ପି ପି ଇ କି ଟ୍ ପି ନ୍ଧି ଶ�ୌଚାଳୟ ଯି ବ ା ମଧ୍ୟ
ଥଲ
ି ା ମୁସ୍କିଲ । ସେଥପ
ି ାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ପି ଇ ବା ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦେଇଥଲ
ି ୁ।
”ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ�ୋଷାକ ସେ ଗାଧୁଆ ଘରର
ଗ�ୋଟେ କଣରେ ପକାଇ ଦି ଅନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୁ ଗାପଟା ପଟାସି ୟମ
ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ରେ ଧୁଆ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଗରମପାଣି ଓ ଆଣ୍ଟିସେପଟିକରେ
ଧୁଆ ହୁ ଏ । ଡକ୍ଟର କୁମାର ସେଠାରୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ନିୟମି ତ କାର୍ଯ୍ୟ କୁଷ ୍ଠ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଚର୍ମର�ୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଜାତୀୟ ଚିକିତ୍ସକ ଦିବସ

ଅହ�ୋରାତ୍ର ସେବାରେ ଗ୍ରୁପ
କ୍ୟାପଟେନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ତାଙ୍କର ତୀକ୍ତ ଅଭି ଜ୍ଞତାର ଅବତାରଣା କରି ଡକ୍ଟର କୁମାର
କହନ୍ତି ଯେ, ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ତାରି ଖ ଦିନ କର�ୋନା ପଜିଟଭ
ି
ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ । ସେଦିନ ପୁଣି ଥ ିଲା ତାଙ୍କ ଜନ ୍ମଦିନ।
ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ସମସ୍ତ ଆୟ�ୋଜନ
ମଧ୍ୟ କରି ଥ ିଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରି ବାର ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ
ଖେଳିଗଲା କାରଣ ଡକ୍ଟର କୁମାରଙ୍କର ହୃ ଦର�ୋଗ ମଧ୍ୟ
ଥ ିଲା । ଅଳ୍ପ କିଛିଦନ
ି ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ପରି ବାର ସଂକ୍ରମିତ
ହ�ୋଇପଡିଲେ । ମାତ୍ର ଅସୀମ ଧ�ୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସକାରାତ୍ମକ
ମନ�ୋଭାବ ଯ�ୋଗୁ ଁସେ ମହାମାରୀରେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ।
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ବୃ ତ୍ତିଗତ ଆହୱା୍ ନ କ�ୌଣସି ମାତ୍ରାରେ
ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧରତ ସ�ୈନିକଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ କମ୍ ନୁ ହେ।ଁ
ସ�ୈନିକ ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା
କରେ ସେହିପରି ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ପରି ସ୍ଥିତିର
ମୁକାବିଲା କରି ଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚ�ୌଧୁରୀ ଦିଲ୍ଲୀର
ଏକ ଘର�ୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ନାୟୁର�ୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ
ଲହରବେଳେ ଜଣେ କ�ୋଭି ଡ ର�ୋଗୀ ସକାଳେ ଛାତ
ଉପରେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଥବ
ି ାବେଳେ ଛାତରୁ ତଳକୁ
ଖସି ପଡିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା।
ଚିକିତ୍ସାକାରୀ ଦଳଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା କମ୍ ଆହୱା୍ ନମୂଳକ
ନ ଥଲ
ି ା । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସଂକ୍ରମି ତ ହେବାର
ସମ୍ଭାବନା ଥଲ
ି ା । ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଚ�ୌଧୁରୀ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର
କରି ବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ । ଗତ ଦୁ ଇମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ
ଅନେକ ସ୍ନାୟବିକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ବା ସହ କ�ୋଭି ଡ
ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥଲେ
ି
। “ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଭଳି
ପରି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟି ତ୍ୱ ତୁ ଲାଇବା ସହ ନିର୍ଭୟ
ରହିବା ଦରକାର” ବ�ୋଲି ସେ କହନ୍ତି ।
ଏହିପରି ଅନେକ କାହାଣୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା
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କର�ୋନାର ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଲହର କାଳରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସେନା
ସେମାନଙ୍କ ଅସୀମ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ
ବାୟୁସେନାର ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ ଏ. କେ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଦେଶକୁ ଜଟିଳ ପରି ସ୍ଥିତର
ି େ ସେବା ଯ�ୋଗାଇଥ ିବାରୁ
ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିବା ସହ ଏହାକୁ ଜୀବନର ସଫଳତା
ଭାବେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି । ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଯେ କି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରି ବହନରେ ନିଯକ୍ତ
ୁ
ହ�ୋଇଥ ିଲେ, ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନଭାବେ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରକୁ
ବିମାନ ଚାଳନା କରି ଯାଉଥ ିଲେ । ସେ ୧୬୦ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା
କରି ତିନହ
ି ଜାରରୁ ଉର୍ଦ ୍ଧ୍ୱ ଘଣ୍ଟା ବିମାନ ଉଡାଣ କରି ଥ ିଲେ ।
ଯେଉଠାକୁ
ଁ
ଅମ୍ଳଜାନ ଦୁ ଇ-ତିନି ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ତାହା
ଦୁ ଇ-ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉଥ ିଲା । ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧ
ସଂଗ୍ରାମରେ ସଶସ୍ତ୍ରସେନା ସମସ୍ତ ଶାଖାର ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ
ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ
ଅବତାରଣା କରି ଥ ିଲେ ।

କର୍ବ
ତ୍ତ ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କାଳରେ ଡାକ୍ତର ଓ
ନର୍ସମାନେ ପିପିଇ କିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ସୁରକ୍ଷିତ ପ�ୋଷାକ ୮ ରୁ ୧୦ଘଣ୍ଟା
ଧରି ପରି ଧାନ କରି ଥାନ୍ତି ଓ ଏପରି କି
ସେମାନେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରନ୍ତି ନାହି ।ଁ

ପରି ବାରକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଥିଲା
ଭାବନାଙ୍କ ପାଇ ଁଖୁବ୍ ମୁସ୍କି ଲ
ସିଷ୍ଟର ଭାବନା ଧୃବ ଯିଏ କି ରାୟପୁରର ବି.ଆର
ଆମ୍ବେଦକର କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର କାର୍ଯ୍ୟରତ କହନ୍ତି ଯେ
୧୪ଦିନ କ�ୋଭି ଡ ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ସେମାନେ ୧୪ ଦିନ ବିଶ୍ରାମ
କରୁଥ ିଲେ ଓ ପୁଣି ଦୁ ଇମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଡ୍ୟୁଟି
ଦିଆଯାଉଥ ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟ
ପ୍ରଥମେ ଘରେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହ�ୋଇପଡିଥ ିଲେ।
“ଯେତେବେଳେ ମୁ ଁପ୍ରଥମେ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଲ
ଧି ି ତାହା
ଖୁବ ଅଶ୍ୱସ୍ତିକର ଥ ିଲା । ସେତେବେଳେ ଦୁ ଇମାସ ଭି ତରେ
ମୁ ଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ପ୍ରକ�ୋଷ୍ଠ(ଆଇସିୟୁ) ୱାର୍ଡ ଓ ସଙ୍ଗର�ୋଧ
କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥ ିଲି ।” ସେ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ
ଜଣେ କ�ୋଭି ଡ ର�ୋଗୀ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଗଲେ
ସେତେବେଳେ ର�ୋଗୀ ଜଣକ ଖୁବ୍ ନର୍ଭସ ଲାଗୁଥ ିଲା । ସେ
ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରି ବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ତାଙ୍କୁ “ମୁ ଁକହିଲି କିଛି
ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହ�ୋଇ କ�ୋଭି ଡ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କର ସବୁ ଠିକ୍
ହ�ୋଇଯିବ” ।

କ�ୋଭି ଡ ବ�ୈଶ୍ ୱିକ ମହାମାରୀର
ଦୁ ଇଟି ଲହରରେ ୧୪ଶହରୁ
ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କ
ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଛନ୍ତି ।

ଲ�ୋକଲ�ୋଚନକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
କର�ୋନା ଯ�ୋଦ୍ଧା ଯେପରି ଦିନରାତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭ୍ରୃକ୍ଷେପ
ନ କରି ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲି ଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୮ ତାରି ଖ ଦିନ ଡକ୍ଟର ସ�ୋହିଲ
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଟଟ
୍ୱି ରରେ ତାଙ୍କର ଦୁ ଇଟି ଫଟ�ୋ
ସେୟାର କରି ଥ ିଲେ । ପ୍ରଥମ ଫଟ�ୋରେ ସେ ପି ପିଇ କିଟ୍
ପି ନ୍ଧିଥ ିବାବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟ�ୋରେ ସେ ତାହା ଖ�ୋଲି ବା
ଓ ଖ�ୋଲି ବା ପରେ ସେ କେମି ତି ଝାଳରେ ବୁ ଡିଥ ିଲେ ତା’ର
ଦୃ ଶ୍ୟ ଥ ିଲା । ସେ ଲେଖ ିଛନ୍ତି “ଗର୍ବିତ ଯେ ମୁ ଁ ଦେଶ ପାଇ ଁ
କିଛି କରୁଛି । ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁ ଁ
କହୁ ଛି ଯେ ଆମେ ନିଜ ପରି ବାରଠାରୁ ଦୂ ରରେ ରହି ମଧ୍ୟ
କଠିନ ପରି ଶ୍ରମ କରୁଛୁ। କେତେବେଳେ ଆମେ କ�ୋଭି ଡ୍
ର�ୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ପାଦେ ଦୂ ରରେ ତ କେତେବେଳେ
ଗୁରୁତର ବୟସ୍କ କ�ୋଭି ଡ୍ ର�ୋଗୀଙ୍କ ଇଞ୍ଚେ ପାଖରେ ।
ମୁ ଁସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ଚିତ
ଭାବେ ଟିକା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ହି ଁ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ।
ନିରାପଦ ରୁହନ୍ତୁ ।”
ସେହିପରି ଇନ୍ଦୋରର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମେଡିକାଲ କଲେଜର
ଡାକ୍ତର ରବି ଡ�ୋଶୀ କର�ୋନା ଡାକ୍ତର ଓ ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ
କାହାଣୀ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି “ଆଠରୁ ଦଶଘଂଟା ରହିବାକୁ
ହେଲେ ପିପିଇ କିଟ୍ ପରି ଧାନ ନିମନ୍ତେ ଅସୀମ ଧ�ୈର୍ଯ୍ୟ ଓ
ବଳ ଆବଶ୍ୟକ । ପିପିଇ କିଟ୍ ସହିତ ଆମେ ଦେଢ କେଜିରୁ
ଅଧ ିକ ସାମଗ୍ରୀ ପରି ଧାନ କରି ଥାଉ। ସେଥ ିମଧ୍ୟରେ ହେଡ୍
ଗିଅର, ମୁହଢାଲ,
ଁ
ଗ୍ଲାସ, ଏନ -୯୫ ମାସ୍କ, ଅଲଗା ସର୍ଜିକାଲ
ମୁଖା, ଦୁ ଇହଳ ଗ୍ଲୋବସ, ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ�ୋଜା, ଜ�ୋତା
କଭର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ୮ ରୁ ଦଶଘଂଟା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ବ
ଧି ାକୁ ହୁ ଏ । ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସେବା ଓ
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନ�ୋଭାବ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅନୁ ଭବ କରୁ
ଯେ ମୁଖା ଆମକୁ ଆଡୁ ଆ କରୁଛି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଥା
ହେଲାବେଳେ, ନିହାତି ଦରକାର ଥ ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଖା
ବାହାର କରି ଦେଉ। ମୁ ଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି
ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଖା ଅଡୁ ଆ ଲାଗିବ ଏବଂ
ତାକୁ ବାହାର କରି ବାକୁ ମନେ କରି ବେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇ ଁ
ଡାକ୍ତର ଓ କର�ୋନା ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁତ
ଦେଖ ି । ସେ କେମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ
ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇ ଁ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି । ଆଠ-ଦଶଘଣ୍ଟା ଧରି
ମୁଖା ପରି ଧାନ କରି ବା ଯ�ୋଗୁ ଁ ସେମାନଙ୍କର କ’ଣ ଅସୁବଧ
ି ା
ହେଉନାହି ଁ ।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦେଶ ଆମର
ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ପାରା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ, ଆଶା-ଏଏନ୍ ଏମ୍
କର୍ମୀ ଓ ପରି ମଳ ରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଓ
ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବକୁ ଦେଖ ି ଆସୁଛି । ଏହିପରି ଅନେକ ଲ�ୋକ
ସମୁଖରେ ରହି କର�ୋନା ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଛନ୍ତି
ଓ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ହିର�ୋ ।
ଏମି ତି ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯେଉଥଁ ିରେ କି
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଜାତୀୟ
National
ଚିକdoctors
ିତ୍ସକ ଦିବday
ସ

ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ ବୁଲାନ୍ସ
ଚାଳକ ପ୍ରେମର ମା’ ତାକୁ
ଚାକିରି ଛାଡିବାକୁ କହିଲେ -

କ�ୋଭି ଡ ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ

ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କ ଭଳି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ଓ ଟେକ୍ନିସିଆନମାନେ
ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ପରି ସ୍ଥିତର
ି େ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରି ତ ଦେବଦୂ ତଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ
ତୁ ଲାଇଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ର�ୋଗୀଙ୍କୁ
ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ସେତେବେଳେ ର�ୋଗୀ ପାଇ ଁସେ
ଦେବଦୂ ତ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁ ଏ । ସେହିପରି ଜଣେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
ଚାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ବର୍ମା । ଫ�ୋନ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ
ର�ୋଗୀକୁ ଆଣିବାକୁ ହାଜର ହ�ୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ
ମାଆ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁଖୁବ ବ୍ୟସ୍ତ ଥ ିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଛାଡିଦେବା
ପାଇ ଁକହିଲେ । “ମୁ ଁତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ମୁ ଁଚାକିରି ଛାଡିଦଏ
ି , ତେବେ
କିଏ ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା କରି ବ । ଅନେକ ଡରି ମରି ଚାକିରି
ଛାଡିଦେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ମୁ ଁଚାକିରି ଛାଡିବ ନାହି ଁ।” ପ୍ରେମ ବର୍ମାଙ୍କ
ଭଳି ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉମାନେ
ଁ
ଅନ୍ୟର
ମଙ୍ଗଳ ପାଇ ଁନିଜ ଜୀବନବିପନ୍ନ କରି ଛନ୍ତି ।

୫୦ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କାର ବୀମା
ସୁବଧ
ି ା
ଶହେ ଦିନ କ�ୋଭି ଡ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଥ ିବା
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ପାଇ ଁଅଗ୍ରାଧ ିକାର ।
ଶହେଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଥ ିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କ�ୋଭି ଡ ଜାତୀୟ ସେବା ସମ୍ମାନ ।

ଆଇନଗତ
ସୁରକ୍ଷା

ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜରି ଆରେ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା

ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଓ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା
ପାଇ ଁକଡା ଆଇନ କଲେ ।
ଡାକ୍ତରମାନେ ସେମାନେ ପରି ବାରକୁ ଦୂ ରଛଡା ହ�ୋଇ ଦେଖ ିଛନ୍ତି
ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ କାରରେ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରୁଛି। ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତି
ଗ�ୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁ ଛନ୍ତି । ମାତ୍ର
ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦାୟି ତ୍ୱ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହ�ୋଇ ତୁ ଲାଉଛନ୍ତି।
ଅଧ ିକାଂଶ ସମୟରେ କର�ୋନା ର�ୋଗୀମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ
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ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷାନବୀଷ ଓ
ଏମବିବଏ
ି ସ ଶେଷବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟ କ�ୋଭି ଡ ଡ୍ୟୁଟି ।

ଆସୁଥ ିବାରୁ ଶହ ଶହ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ପାରାମେଡିକାଲ
କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମି ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଜୁନ ୧୫ ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା
ଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୭୩୦ ଜଣ ଡାକ୍ତର କର�ୋନା ଯ�ୋଗୁ ଁ ଦ୍ୱିତୀୟ
ଲହର କାଳରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଇଏମଏ କ�ୋଭି ଡ
ନଥ ି ଅନୁ ସାରେ ମହାମାରୀର ପ୍ରଥମ ଲହର କାଳରେ ୭୪୧ ଜଣ
ଡାକ୍ତର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତର ଓ ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ
ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
କର�ୋନା ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମହାନ ଅବଦାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜନମାନସରେ
ପ୍ରତିବିମତ
୍ବି ହେଉଛି ।
ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କର�ୋନା ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରତିକୂଳ ପରି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ

କ�ୋଭି ଡ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
ଇ- ସଞ୍ଜୀବନୀ ଜରି ଆରେ
୬୦ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ
ପରାମର୍ଶ
ପୂର୍ବରୁ ରେମଡିସିଭର ଭାଏଲର
ଉତ୍ପାଦନ ୩୭ ଲକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ
ଏବେ ୧.୨୦ କ�ୋଟିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ।

ଆଗରୁ ମାତ୍ର
ଗ�ୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାଗାର
ଥ ିବାବେଳେ ଏବେ
ଏହା ୨୬୪୯ରୁ
ମଧ୍ୟ ଅଧ ିକ ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ରେ
୨୧୬୮ଟି ଆଇସିୟୁ
ଶଯ୍ୟା ଥ ିବାବେଳେ
ଏବେ ୮୧, ୦୦୦
ଶଯ୍ୟା।

ଦିନକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧ ିକ ନମୁନା
ପରୀକ୍ଷା ।

୧୪.୮୮ଲକ୍ଷ ସଙ୍ଗର�ୋଧ
ଶଯ୍ୟା ଥ ିବାବେଳେ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ରେ ଥ ିଲା
୧୦,୧୮୦ ।

୪୪୦୦ କ�ୋଭି ଡ୍
ସୁଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ
ଉପଲବ୍ଧ ୭୦,୦୦୦
ସଙ୍ଗର�ୋଧ ଶଯ୍ୟା

ପରି ବାର ଯେପରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବେ ସେଥ ିପାଇ ଁକେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ କର�ୋନା
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ଘ�ୋଷି ତ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟ�ୋଜତ
ି
ପ୍ରତ୍ୟେକ କର�ୋନା ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ୫୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା
ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ସରକାର
ସଂକ୍ରାମକ ର�ୋଗ ଆଇନ ୧୮୯୭ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବଳରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ କଲେ । ଏହାଛଡା କ�ୋଭି ଡ ଦାୟି ତ୍ୱ ତୁ ଲାଉଥ ିବା
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଯକ୍ତି
ୁ ରେ ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଓ ଶହେ ଦିନ
କ�ୋଭି ଡ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଥ ିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମାଜନକ
କ�ୋଭି ଡ ଜାତୀୟ ସେବା ସମ୍ମାନ’ ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁନିଷ୍ପତି ହେଲା ।
ମାତ୍ର କେତେକ ଚିନ୍ତା ବଢାଇବା ଭଳି ଘଟଣା
ଲ�ୋକଲ�ୋଚନକୁ ଆସି ଛି ଯାହାକି ମାନବତାକୁ ବ୍ୟଥ ିତ କରି ଛି।
ଚିକିତ୍ସାକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି
କେତେକ ର�ୋଗୀ
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରି ବା ନଜିର
ମଧ୍ୟ ଆସି ଛି । ପରି ସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରି ସରକାର

ଦିନକୁ ୪.୫ଲକ୍ଷ ପିପିଇ
କିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ।ଆଗରୁ
ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉ
ନ ଥ ିଲା । ପିପିଇ
କିଟ ପାଇ ଁ୧୧୦ଟି
ଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀ
ଚିହ୍ନଟ ।

କ�ୋଭି ଡ୍ ଶଯ୍ୟା
ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଥ ିଲା
୧୮.୫୨ ଲକ୍ଷ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ରେ
ଦ�ୈନକ
ି ଏନ-୯୫ ମାସ୍କ
ଉତ୍ପାଦନ ୩, ୩୫ଲକ୍ଷ
ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା
ଦ�ୈନକ
ି ୧.୨୬କ�ୋଟି ।

୨୦୨୦ରେ
୧.୮୬ଲକ୍ଷ
ପିପିଇ କିଟ୍
ଦ�ୈନକ
ି ଉପଲବ୍ଧ
ହେଉଥ ିବାବେଳେ
ଏବେ ୮୪.୬ଲକ୍ଷ

ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବଳରେ ଏକ ନୂ ତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ
କଲେ । ନୂ ତନ ଆଇନ ଅନୁ ସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏପରି
ହିଂସାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଥ ିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ
କାରାବାସ ଓ ୫୦ହଜାରରୁ ଦୁ ଇଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରି ମାନା
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅପରାଧ ଜାମି ନ ବିହୀନ ମଧ୍ୟ
କରାଯାଇଛି । ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପତା ପାଇ ଁ ଯଦି
କ�ୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାର ବା କ୍ଲିନି୍କ ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ତେବେ
ଅପରାଧୀ ନିକଟରେ କ୍ଷତିର ଦୁ ଇଗୁଣ ଭରଣା କରି ବା ପାଇ ଁ
ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଏହାଛଡା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜଣେ ବରି ଷ ୍ଠ ଇନ ପେକ
୍ସ
୍ଟ ର
୩୦ଦି ନ ରେ ସାରି ବା ସହ ଅଦାଲତ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ
ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ବା ପାଇ ଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରହିଛି ।ଗୁରୁ ତର ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧୀକୁ
ଛଅମାସରୁ ସାତବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ
ଆଇନରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଜାତୀୟ ଚିକିତ୍ସକ ଦିବସ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସ୍ତରରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ
ତଦାରଖ

ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ୧୦ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି

ଟିକାର ଟାସ୍କଫ�ୋର୍ସ
ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୦ ଗଠିତ
ଜାନୁ ୟାରୀ ୨୦୨୧ରେ
ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ
ଭାରତରେ ତିଆରି ଦୁ ଇଟି ଟିକା
୯ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ଉତ୍ତମ ପରି ଚାଳନା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ସହ ୧୪ଟି ବ�ୈଠକ ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଶକୁ ଦଶଥର
ସମ୍ବୋଧନ।
କ�ୋଭି ଡ୍ ପରି ଚାଳନା ନେଇ ୨୪ଟି
ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳୀୟ ବ�ୈଠକ ।

ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ମଧ୍ୟରେ ୯୭ ବ�ୈଠକ ।

୨୦୧୯ ରେ ୯୦୦
ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଥ ିବାବେଳେ ତରଳ
ମେଡିକାଲ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିନକୁ
୯୩୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ରେ
ଅମ୍ଳଜାନ ଟ୍ୟାଙ୍କର ୧୦୪୦
ଥ ିବାବେଳେ ଏହା ୧୬୮୧କୁ ବୃ ଦ୍ଧି।
	ମେ ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା
ଟ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଷମତା ୨୩, ୦୫୬
ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ବୃ ଦ୍ଧି । ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ
୨୦୨୦ରେ ୧୨, ୪୮୦ ମେଟ୍ରିକ
ଟନ୍ ଥଲ
ି ା।
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ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ
୧୦୫୧ଟି ପିଏସ୍ଏ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ
ଅମ୍ଳଜାନ ଯ�ୋଗାଣ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି କରି ବା
ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେୟାର ପାଣ୍ଠିରୁ
୨୦୦କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି ।

	କ୍ରାୟ�ୋଜେନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା ୯୦୧ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ୨୦୨୦
ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ଥ ିଲା ୬୦୯ ।

୩୧ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ
ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଡିକାଲ ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ମଜବୁ ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ୮୬ଟି
ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ।

	ମେଡିକାଲ ଅମ୍ଳଜାନ
ସି ଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ୧୧. ୧୯
ଲକ୍ଷ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ ସୁଦ୍ଧା
୍ ଏହା
ଥ ିଲା ୪. ୩୫ ଲକ୍ଷ ।

	ମେ ୨୦୨୧ରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଷମତା
ପହଞ୍ଚିଥ ିଲା
୨୩,୦୫୬ରେ
।
୨୦୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଥ ିଲା
୧୨,୪୮୦ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ।

କ�ୋଭି ଡ କାଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତି ଭୂମିର ବିକାଶ
ଯେକ�ୌଣସି ବିପତ୍ତି ର ସଠିକ୍ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଥାଏ । ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀର
ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ କର�ୋନା
ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ଭାରତ ଓ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ
ପ୍ରଥମେ ର�ୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଦେଶକୁ ଆସୁଥ ିବା
ବିଦେଶାଗତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ମ ନଜରରେ ରଖାଗଲା । ମାତ୍ର
ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା
ସେତେବେଳେ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁ ତ କରି ବାର
ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜଲ
ି ା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ୍ୱରି ତ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତାଲାବନ୍ଦ ଘ�ୋଷଣା କରି ବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ବିକଶିତ କରି ବାକୁ ଲାଗିପଡିଲେ । ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
ଦେଶରେ ଛଅଶହ କ�ୋଭି ଡ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶଯ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ
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	ମେ ୨୩, ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ୧୫ହଜାର ମେଟ୍ରିକ
ଟନ ଅମ୍ଳଜାନ ସି ଲିଣ୍ଡର ୨୩୪ଟି
ଅକ୍ସିଜେନ
ଏକ୍ସପ୍ରେସ
ଦ୍ୱାରା
ପଠାଯାଇଛି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଚଳିତବର୍ଷ ଶତକଡା
୧୩୭ ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨.୨୩ ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହ�ୋଇଛି ।
ଦେଶରେ ୧୯ ଲକ୍ଷ କ�ୋଭି ଡ ଶଯ୍ୟା ରହିଛି । ୨୦୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ
ଦେଶରେ ମାତ୍ର ଦଶହଜାର ସଙ୍ଗର�ୋଧ ଶଯ୍ୟା ଥ ିବାବେଳେ ଏପ୍ରିଲ
୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୧୪.୮୮ ଲକ୍ଷକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ସେହିପରି ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ୨୧୬୮ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ପ୍ରକ�ୋଷ ୍ଠ

ମା’ ଆମକୁ ଥରେ ଜନ ୍ମଦିଏ । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ଅନେକ ଥର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ।
ଜଟିଳ ପରି ସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ପରି ହତ
ି ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ ମାନେ ଭଗବାନ
ସଦୃ ଶ । ଏମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ଆମର ଜୀବନ
ବଞ୍ଚାଉଥ ିବାରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଋଣ କେବେ ବି ପରି ଶ�ୋଧ କରି ପାରି ବା ନାହି ଁ।
ଯେଉମାନେ
ଁ
ଦେଶର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ସମ୍ମାନ କରି ବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟି ତ୍ୱ
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିଏମ୍ କେୟାର

ପୂର୍ବତନ ସେନା
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା

n

୪୦୦ ଭୂତପୂର୍ବ ଏଏମ୍ସି / ଏସଏସ୍
ସି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଯେଉମାନେ
ଁ
୨୦୧୭ରୁ ୨୦୨୧ମଧ୍ୟରେ ଅବସର
ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୧୧
ମାସ ନିମନ୍ତେ ଚୁ କ୍ତିଭି ତ୍ତିକ ନିଯକ୍ତି
ୁ
ଦିଆଯି ବ । ସର୍ଟସର୍ଭିସ କମି ଶନ
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ୩୧,
୨୦୨୧ରେ ଚାକିରି ଅବଧ ି ବୃ ଦ୍ଧି
କରାଯାଇଛି ।

n

n

	ଯେଉ ଁ ପି ଲାମାନେ
କ�ୋଭି ଡ
ଯ�ୋଗୁ ଁ ମା’-ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଫିକ୍ସଡ ଡିପ�ୋଜଟ
ି । ସେମାନଙ୍କୁ
୧୮ ବର୍ଷ ହେଲେ ସେମାନେ ଏହି
ଅର୍ଥ ପାଇବେ ।
ଏହି
ପି ଲାମାନଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚ
ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ।
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯ�ୋଜନାରେ
ନିଃଶୁଳ୍କ ଚିକତ୍
ି ସା ପାଇ ଁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କାର ସହାୟତା । ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍
ପିଏମ୍ -କେୟାର ଫଣ୍ଡ ବହନ କରି ବ ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ନିରାପଦ ଓ ସୁସ୍ଥ
ଭାରତ ଗଠନ ପାଇ ଁପଦକ୍ଷେପ

୨୦୧୪ରେ ମାତ୍ର ସାତଟି ଏମ୍ସ
ଥିବାବେଳେ ଏବେ ୨୨ଟି
n

n

12
n

୧୨ଟି ଘର�ୋଇ ସରକାରୀ
ଉଦ୍ୟୋଗ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ
ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନଟ ।

	ମେ ୨୬ ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ୨୦ କ�ୋଟି
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନରେ
ଭାରତ ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଦେଶ

Rs 4500

ଟିକା ଉପଲବ୍ଧତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ

n

ସି ରମ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ୩୦୦୦ କ�ୋଟି ଓ
ଭାରତ ବାୟ�ୋଟେକକୁ ୧୫ ଶହ କ�ୋଟି
ଏହିପରି ମ�ୋଟ ୪୫୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସମୁଖ ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କଠାରୁ
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ
ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି।
ପ୍ରଥମେ ଏହା ୪୫ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ପରେ
୧୮ରୁ ୪୫ବର୍ଷ ପାଇ ଁସମ୍ପ୍ରସାରି ତ ହ�ୋଇଛି ।

(ଆଇସିୟୁ) ରହିଥ ିବାବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଏହା
୮୧,୦୦୦ କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା
ଉପକରଣ, ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟିକା ଗବେଷଣା, ପିପିଇ କିଟ୍,
ଏନ -୯୫ ମାସ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଆହରଣ ପାଇ ୧୫
ଁ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ । ଭାରତ ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ
ପିପିଇ କିଟ୍ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥ ିଲା, ଏହା
ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଏହାର ରପ୍ତାନୀ କରି ବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଥ ିପାଇ ଁ
ସରକାର ୧୧୦ ଟି ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ।
ଜୁନ ୫, ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁଦେଶରେ
୧୨୬୮ ସରକାରୀ ଓ ୧୩୫୬ ଘର�ୋଇ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଅଛି। ଦେଶରେ କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣର ପରୀକ୍ଷା ଓ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ
ପାଇ ଁକେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ହ�ୋଇଛି ।

n

n

୨୦୧୪ଠାରୁ ୧୮୪ଟି ନୂ ତନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ
ନିରମା୍ ଣଧୀନ ଅଛି । ଏଥ ିପାଇ ଁ ଗତ ସାତବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ୩୦ ହଜାର ଅତିରିକ୍ତ ମେଡିକାଲ ସି ଟ୍
ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୨୦୧୪ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ୫୦
ହଜାର ସି ଟ୍ ଥ ିଲା ।
ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ
ସୁଧାରକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ହେବ ଅଧ ିକ
ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକ�ୌଣସି ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀର
ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଚିକତ୍
ି ସାଳୟରେ
ସଂକ୍ରାମକ ର�ୋଗ ପ୍ରକ�ୋଷ ୍ଠ ଖ�ୋଲା ହେବ ।
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ପରି ଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା
ଓ ବ ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଲ୍ୟାବ ନେଟୱାର୍କକୁ ସମନ୍ତ
ୱି କରାଯିବ।

ବ�ୈଶ୍ ୱିକ ମହାମାରୀକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ବା ପାଇ ଁ ସାତଟି
ପଦକ୍ଷେପ
ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ପାଇ କ�ୌଣସି
ଁ
ଔଷଧ ଓ ଆର�ୋଗ୍ୟ
ବାଟ ନ ଥ ିଲା ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ବୃ ହତ ଦେଶ
ପାଇ ଁ ଏହା ଥ ିଲା ମସ୍ତବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ମାତ୍ର ସମସ୍ତ କଠିନ
ପରି ସ୍ଥିତର
ି ମୁକାବିଲାରେ ଧୂରନ୍ଦର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ କ�ୋଭି ଡ-୧୯ର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ସାତଟି ସୁରକ୍ଷା
ପଦକ୍ଷେପ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କଲେ । ସେଗୁଡକ
ି ହେଲା ବୟସ୍କଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା,
ସାମାଜିକ ଦୂ ରତାର କଡାକଡି ପାଳନ, ଆୟୁଷ ଜରି ଆରେ ର�ୋଗ
ପ୍ରତିର�ୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧିର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ�ୋବାଇଲ
ଫ�ୋନରେ ଆର�ୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍, ଧ�ୈର୍ଯ୍ୟ, ଗରି ବ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ
ସାହାଯ୍ୟ ସର୍ବୋପରି କର�ୋନା ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ।
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କର�ୋନା ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼େଇ

ପରୀକ୍ଷା, ଚିହ୍ନଟ ଓ ଉପଚାର ସହ ଟିକାକରଣ

କ�ୋଭି ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ
ମାମଲାର ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ
ପୁରାଣ କହେ ଯେ “ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେତେ ଆସି ଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେତା କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହି,ଁ
ବରଂ ପରି ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ମାଡିଚାଲେ ।” ଭାରତ ମଧ୍ୟ କ�ୋଭି ଡ ବିରୁଦ୍ଧ
ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଛି । ଏହା ଭାରତୀୟ ଦୃ ଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଏକ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କର�ୋନା ଭଳି ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମରେ ମ�ୌଳିକ ମନ୍ତ୍ର,
ପରୀକ୍ଷା, ଚିହ୍ନଟ ଓ ଉପଚାରକୁ ନେଇ ନିଜକୁ ମଜବୁ ତ୍ କରି ଗଢି ତ�ୋଳିଛୁ । ପୂର୍ବରୁ ଦିନକୁ
ଚାରି ଲକ୍ଷ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥବ
ି ାବେଳେ, ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୬୦ହଜାରକୁ ଖସି ଆସି ଛି।
ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ନଅ ଲକ୍ଷକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ମା

ର୍ଚ୍ଚ
୧୭
ତାରି ଖ
ଦିନ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ବ�ୈଠକ
କାଳରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କର�ୋନାକୁ
ପ୍ରତିହତ କରି ବା ପାଇ ଁ ତିନ�ୋଟି ବିଷୟ
ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରି ଥ ିଲେ ।
ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଆରଟିପିସିଆର ପରୀକ୍ଷା
ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଅଣୁ ଆବଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି
କଡାକଡି ନିୟମ ଓ କ�ୋଭି ଡ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସହ
ଟିକାକରଣକୁ ଅଧ ିକ ବ୍ୟାପକ କରି ବା ।
ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଗୁଜରାଟ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ ତାଲାବନ୍ଦ
ନ କରି ମଧ୍ୟ ପରି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ
ରଖ ିପାରି ଛି । ଗୁଜରାଟରେ ସପ୍ତାହନ୍ତ
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହୁ ଥ ିବାବେଳେ,
ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ
ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଛାଡି ଦିଆ
ହ�ୋଇଥ ିଲା । ରାତ୍ରୀକାଳୀନ କର୍ଫ୍ ୟୁ
ସହ ଅଣୁଆବଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି
ତଦାରଖ କରାଯାଇଥ ିଲା। ପରୀକ୍ଷାକୁ
ଦ୍ରୁତତର କରାଯି ବା ସହ ଟିକାକାରଣକୁ
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ
ଜୁନ ୧୫ତାରି ଖକୁ ରାଜ୍ୟର ସକ୍ରିୟ ମାମଲା
୧୦ହଜାରରୁ କମ୍କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥ ିଲା ।
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ଦେଶରେ ଜୁନ ୭ ସୁଦ୍ଧା ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ଏକ ଲକ୍ଷ ତଳକୁ
ଖସିଥବି ାବେଳେ ଜୁନ ୧୫ ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ୬୦ ହଜାର ପହଞ୍ଚିଛି
ଆମେ ଯଦି ଦେଶରେ ଦ�ୈନକ
ି
ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ
ଆଲ�ୋଚନା କରୁ ତେବେ ଜୁନ ୭
ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ସକ୍ରିୟ
ର�ୋଗୀ ବାହାରି ଥ ିଲେ । ଜୁନ ୧୧ରେ
ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ଁ ୬୭
ଦିନ ପରେ ୯୫ ହଜାର ୧୦୧ ରେ
ପହଞ୍ଚିଥ ିଲା । ଏହା ସବୁ ଠାରୁ ଅଧ ିକ
ଥ ିବା ମେ ୮ ତାରି ଖ ୩.୯ ଲକ୍ଷର ପ୍ରାୟ
ଏକ ଚତୁ ର୍ଥାଂଶ ।
ଜୁନ ୮ ରେ ପଜିଟଭ
ି ହାର ୪. ୬୬
ପ୍ରତିଶତ ଥ ିବାବେଳେ, ଜୁନ ୧୬ ତାରି ଖ
ବେଳକୁ ଏହା ୩.୪୮ ପ୍ରତିଶତକୁ
ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ
ଅନୁ ସାରେ ଯଦି ୧୪ ଦିନ ଧରି ଦେଶର
ସଂକ୍ରମଣ ଶତକଡା ୫ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍
ରହେ ତେବେ କ�ୋଭି ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ
ଥ ିବା ଧରି ବାକୁ ହେବ । ଦେଶରେ
୨୦ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ପଜିଟଭ
ି ହାର ଶତକଡା ପାଞ୍ଚଭାଗରୁ
କମ୍ ରହିଛି ।

ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥତା ହାର
ଶତକଡା ୯୫.୬୪ଭାଗରେ
ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥ ିସହ
ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ୧.୨୮
ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସିଆସିଛି।
ଦେଶରେ ମ�ୋଟ
ମାମଲାର ମାତ୍ର ଶତକଡା
୩.୦୯ ପ୍ରତିଶତ ସକ୍ରିୟ
ର�ୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ।

ନୂ ଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ ଅଧିକ ର�ୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି
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ନୂ ତନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ ଅଧ ିକ ର�ୋଗୀ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି । ଜୁନ ୮ରୁ ୧୫ତାରି ଖ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମିତ
କର�ୋନା ର�ୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଅଷ୍ଟମଦିନ ପାଇ ଁଏକଲକ୍ଷ ତଳେ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ଲହର ତୁ ଳନାରେ ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଲହରରେ
ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ପରେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି । ସାପ୍ତାହିକ ପଜିଟଭ
ି ହାର ୪. ୩୯ ପ୍ରତିଶତ ତଳକୁ ରହିଛି ।
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ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନକୁ ଦ୍ରୁତ କରି ବା ପାଇ ଁରାଜ୍ୟଗୁଡିକୁ ମାଗଣା ଟିକା
ଭାରତ କର�ୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ ଟିକାକରଣ
ଅଭି ଯାନ ଜାରି ରଖ ିଛି । ଜୁନ ୧୫ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ
୨୫କ�ୋଟି ୯୦ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ଟିକା ନେଇରସାରି ଛନ୍ତି । ଜୁନ ୧୫
ତାରି ଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୯ କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ
କରି ଥ ିଲେ ।ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୮ରୁ ୪୪ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
୧୨ କ�ୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ଥ ିବାବେଳେ ୪୫ରୁ ଅଧ ିକ ବୟସର
୧୬କ�ୋଟି ୬୮ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ଅଛନ୍ତି ।
ଟିକାକରଣକୁ ଅଧ ିକ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରି ବା ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନିଜେ ଜୁନ ୭ତାରି ଖ ଦିନ ନୂ ତନ ଟିକା ନୀତି
ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି । ସେହି ଅନୁ ସାରେ ୧୮ବରର
୍ଷ ୁ ଅଧ ିକ ପ୍ରତି
ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶଳ୍କ
ୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ସରକାର ନିଶଳ୍କ
ୁ
ମ�ୋଟ ଟିକାର ଶତକଡା ୭୫ଭାଗ
ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଘର�ୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡକ
ି
ଶତକଡା ୨୫ଭାଗ ଟିକା ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଘର�ୋଇ
ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡକ
ି ପ୍ରତି ଟିକା ବାବଦ ଲ�ୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେବା
ଦେୟ ବାବଦକୁ ୧୫୦ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଁ ଆଦାୟ କରି ପାରି ବେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଏସ୍ଟି ପରି ଷଦ କ�ୋଭି ଡ-ମେଡିକାଲ
ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ ଔଷଧପତ୍ର ଉପରେ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବାକର (ଜିଏସ୍ଟ)ି
ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ଛନ୍ତି ।
Scan the QR code to listen to
Prime Minister's full address

ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ
ଦେଶ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଦ�ୈନିକ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ହାର
ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଚାଲି ଛି । କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଶୀରର
୍ଷ େ ଥବ
ି ା
ବେଳେ ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥଲ
ି ା, ଏବେ ତା’ ଠାରୁ
ଅଧକ
ି ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ୨୬ଶହରୁ ଅଧକ
ି
ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ କ�ୋଭି ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ।
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ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଜନା

ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ

ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ
ଏକ ନୂ ଆ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ ଆମେ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧ ିକ ବୁ ଝଥ
ି ାଉ । ସେ
ହେଉ ରାଜନୀତି ବା କୁଟନୀତି ସବୁ ଥ ିରେ ଏହା
ଜୀବନକୁ ସୁଗମ କରି ଥାଏ । ୨୦୧୪ରେ ଦେଶର
ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଜୁଲାଇ ପହିଲା ୨୦୧୫ ମସିହାରେ
ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ।
ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଜୀବନ ସହ ଯ�ୋଡିବାକୁ ଏହା
କରାଯାଇଥ ିଲା । କିଏ ଜାଣିଥ ିଲା ଯେ କ�ୋଭି ଡ
ଭଳି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଆସି ବ ଓ ଡିଜଟ
ି ାଇଜେସନ
ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରି ବ ।

20 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଜୁଲାଇ 1-15, 2021

କର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ
ସହଯ�ୋଗ, ସଂଯ�ୋଗ, ଆରାମ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛି। ଡିଜଟ
ି ାଲ
ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କାମ କରି ବା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ
ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରି ପାରୁଛୁ ।
ଭାରତୀୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ବାୟ�ୋମେଟ୍ରିକ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ପରି ଚୟ ପଦ୍ଧତି ଆଧାର ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସମୟ୍ୟୋଚିତ ଆର୍ଥିକ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ପାରୁଛି । ଆମେ ଭାରତରେ ଦୁ ଇଟି
ସର୍ବସାଧାରଣ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱୟମ୍ ଓ ଦୀକ୍ଷା
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଛୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ । ଏହା
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ।

- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏ

ହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହ�ୋଇଥାଉ ଅବା କ�ୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଦେଣନେଣ,
ପେନସନଭ�ୋଗୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଇଫ୍  ସାର୍ଟିଫି କେଟ୍  ପ�ୈଠ
ଅଥବା ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ
କାର୍ଯ୍ୟ, ଡିଜଟ
ି ାଇଜେନସ୍ ଏବେ ସବୁଥ ିପାଇ ଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ
ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ
ସାକାର କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନୂ ତନ ପକ୍ଷ
ପ୍ରଦାନ କରି ଛି । କେରଳର ଏର୍ଣ୍ଣାକଲ
ୁ ମ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ
କୁଲି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀନାଥ ଏହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ
ଯାହା ଜୀବନରେ ଏଭଳି ନୂ ତନ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଡିଜଟ
ି ାଲ କାରବାର ଦ୍ୱାରା
ସମ୍ଭବପର ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି ନିଜର ଦ�ୈନନ୍ଦିନ କୁଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା ସହିତ
ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେବ ବ�ୋଲି ଶ୍ରୀନାଥର ବହୁ ଦନ
ି ର ସ୍ୱପ୍ନ
ଥିଲା । ତେବେ ତା’ର ଆର୍ଥିକ ଦୁ ରବସ୍ଥା ଯ�ୋଗୁ ସେ ‘ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ’
ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ରେ ସ୍ଥାପିତ ହ�ୋଇଥିବା ୱାଇ ଫାଇ
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହି ଉପଯ�ୋଗ
ଁ
କରି ଆସୁଥ ିଲା । ତେଣୁ ସେ ନିଜର ପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ
ଡିଜଟ
ି ାଲ ସୁବଧ
ି ା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରୁଥିଲା । ଏବେ ଶ୍ରୀନାଥ କେରଳ
ଲ�ୋକସେବା ଆୟ�ୋଗ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ତା’ର
ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ନେହଲତା ଯ�ୋଗୀ କେବଳ
ଡିଜଟ
ି ାଲ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରି ନାହାନ୍ତି, ଅପରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାୟ ୧୬୦୦
ପରି ବାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାରେ ସକ୍ଷମ
ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇ ଁ ସେ ୨୦୦ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି । ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ
ପଢ଼ିଥ ିବା ଲମ୍ବୋଦର ମାଝୀ କ�ୌଣସିଠାରେ କିଛି ହେଲେ ଚାକିରୀ ଖଣ୍ଡେ
ପାଇପାରୁନଥିଲେ । ଦିନେ ସେ ୟୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ
ଅଭି ଯାନ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର କମନ୍ 
ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଆଜି ଲମ୍ବୋଦର ମାଝୀ କେବଳ
ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି, ଅପରନ୍ତୁ ସେ ଏବେ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଁ କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ ସୃଷ୍
ୃ ଟି କାରୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ
ସେଣ୍ଟରରେ ତିନଜ
ି ଣ ଲ�ୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର କେତ�ୋଟି କାହାଣୀ ଯାହା ସଫଳତା ହାସଲ
କରି ଥ ିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ବଖାଣେ ତଥା
ନୂ ତନ ଭାରତରେ କିଭଳି ଭାବେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର ପ୍ରସାର ଘଟିଚାଲି ଛି
ତାହା ସୂଚାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ‘ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଠାରେ
ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛ’ି । ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁଗରେ ତାହା ସତ୍ୟ ବ�ୋଲି
ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଛି । ଡିଜଟ
ି ାଲ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସମୟର ଆହୱା୍ ନ ଓ
ଆବଶ୍ୟକତା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଥ ିଲେ, ‘ଏମଗଭର୍ଣ୍ଣାନ ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କିମବା୍ ମ�ୋବାଇଲ୍  ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ ୍ସ ଜରି ଆରେ, ଜଣକର
ମ�ୋବାଇଲ୍ ରେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିହେବ ।” କେବଳ
ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍  ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ଦୁ ଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହ�ୋଇଛି । ୨୦୧୪ ମସିହା ପାଖାପାଖି ଏହି
ସଂଖ୍ୟା ୩୦ରୁ ୩୫ କ�ୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଯାହାକି ଏବେ ୭୦ କ�ୋଟିକୁ
ଟପିସାରି ଛି । ଯଦ୍ୟପି ବେତାର ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ୨୦୧୫ ମସିହାରୁ
୨୦୨୦ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ୫୬ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଜିବି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ୯୬
ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭାରତର ସ୍ମାର୍ଟ ଫ�ୋନ୍  ବଜାର ଆମେରି କାକୁ
ସୁଦ୍ଧା ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏହା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ଛି ଯେ
ଏବେ ଆଉ ଧନୀ ଓ ଗରି ବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ�ୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହି ଁ । ଯଦି
ଜଣେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ
କରେ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ତିନଗ�ୋ
ି ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଥ ିବାର ଯେକେହି ଜାଣିପାରି ବେ । ପ୍ରଥମ,
ଡିଜଟ
ି ାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କଙ୍କୁ
ସଚେତନ କରାଇବା; ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ ୍ସ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା; ଏବଂ ତୃ ତୀୟ, ଡିଜଟ
ି ାଲ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କଙ୍କୁ

ଏହି ନଅଗ�ୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ
ବିଶେଷଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ:
ଟେଲି ଫ�ୋନ୍ ସେବା:
ଦେଶର ସମସ୍ତ
ନାଗରି କଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଟେଲି ଫ�ୋନ୍ ପହଞ୍ଚ
ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ
କରି ବା
ଇ –ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ:୍ସ ଏହା
ଅଧୀନରେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ ୍ସ ଏବଂ
ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ
କରାଯାଉଛି`।

ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ସୂଚନା:
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର
ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଉଛି ।

କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ ପାଇ ଁ
ଆଇଟି: ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ଆଧାରି ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରି ଆରେ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି
କରାଯାଉଛି ।
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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

09

ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇୱେ:
ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇୱେ
ସହିତ ଗ୍ରାମ ଓ
ସହରମାନଙ୍କୁ
ସଂଯ�ୋଗ
କରାଯାଉଛି।
ଜନସାଧାରଣ
ଇଣ୍ଟରନେଟ ଉପଲବ୍ଧ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ଜନସାଧାରଣ
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଇ-କ୍ରାନ୍ତି: ଏହା
ଅଧୀନରେ,
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍
ଉପାୟରେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାର ସେବା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଉଛି ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍
ପ୍ରଡକ୍ସନ: ଭାରତରେ
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍
ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମଦାନୀ
ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ
କରି ବା ସକାଶେ ସରକାର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଲି ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଏହା ଦେଶର ସ୍ କୁଲ ଓ
କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ଉପସ୍ଥାନ ସହ ସଂଯ�ୋଗ
କରାଯାଇଛି ।
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ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଜନା

ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ

ସଶକ୍ତ କରି ବା ।
ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଛରେ ଥିବା ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି
ହେଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବାକୁ ଡିଜଟ
ି ାଇଜ୍ କରି ବା ଏବଂ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଡିଜଟ
ି ାଲ ସାକ୍ଷର କରାଇବା ।
ସେହିଭଳି ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମିରେ ଥିବା ବୃହତ୍ତର
ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟଟି ହେଲା ଭାରତକୁ ଏକ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରି ଣତ
କରି ବା ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସମସ୍ୟାର
ଅନଲାଇନ୍ ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ବାହାର କରି ବା । ଏହି ଅଭିଯାନର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଟି
ଥିଲା ‘ଇଜ୍ ଅଫ୍  ଡୁ ଇଂ ବିଜନେ
ି ସ୍’ ଏବଂ ‘ଆର୍ଟିଫି ସିଆଲ୍  ଇଣ୍ଟେଲି ଜେନ୍ସ’ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଇତି ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା
ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଆପ୍କୁ ସରକାର ନିଷିଦ୍ଧ କରି ଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆପ୍ ଅଭିନବତ୍ୱ ଚାଲେଞ୍ଜର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲମାନଙ୍କ
ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନୂ ତନ ପକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବ�ୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।
ଏବେସୁଦ୍ଧା ଏଥିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ସୁଫଳ ମିଳପ
ି ାରି ଛି ।
ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର
ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ମାନବବାଦୀ ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରି ଛ।ି
ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର ଉପଯ�ୋଗ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା
ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୂତ ସକାରାତ୍ମକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ଘଟାଇପାରି ଛ।ି ଆଜି ମାନବୀୟ ମର୍୍ଯ ୟାଦା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଯାଇଛି । ଗ�ୋଟିଏ ମାତ୍ର ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍କରି ଦେଶର କ�ୋଟି
କ�ୋଟି କୃଷକଙ୍କ ଜମାଖାତାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପହଞ୍ଚା
ଯାଇପାରୁଛି । ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର ପ୍ରୟ�ୋଗ ଯ�ୋଗୁ ହି ଁ କର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ
ଏବଂ ଲକ୍ ଡାଉନ୍  ଘ�ୋଷଣା ହ�ୋଇଥିବା ସମୟରେ ଦେଶର କ�ୋଟି କ�ୋଟି
ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁ ରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିପାରି ଛି । ଅଧୁନା
ଦେଶର କ�ୌଣସି ଏକ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଅଖ୍ୟାତ ଗାରେ
ଁ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ
ମା’ ତା’ର ନବଜାତକର ନିରାପତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛି।
ଦୂ ର ଦୂ ରାନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଶିଶମ
ୁ ାନେ ଶିକ୍ଷାଲାଭର ଉତ୍ତମ
ସୁବଧ
ି ା ହାସଲ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ କ୍ଦ୍ର
ଷୁ ଚାଷୀ ଏବେ ନିଜର କୃଷି
ଉତ୍ପାଦନକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ବଜାରରେ
ନିଜର ଉତ୍ପାଦତ
ି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁଛି।
କେବଳ ସେତିକି ନୁ ହେ, ଁ ମାତ୍ର କେତେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତା ଖ�ୋଲାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର
ସୁବଧ
ି ା ରାଶି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ଜମାଖାତାରେ ପ�ୈଠ ହ�ୋଇପାରୁଛି ।
ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଣ୍ଠି
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସେହିଭଳି ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯ�ୋଗୁ ହି ଁ
ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବୀମା ରାଶି ଏବଂ ବୟ�ୋବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ୍ 
ଅର୍ଥ ତୁ ରନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଯିବା ସମ୍ଭବପର ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଅଧିକନ୍ତୁ, ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା,
ଆତ୍ମ ଯତ୍ନ, ଆର୍ଥିକ ସମାଯ�ୋଜନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା, ପ୍ରାକୃତକ
ି ସମ୍ପଦର
ସଂରକ୍ଷଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବଧ
ି ତଥା ନୂ ତନ ସୁଯ�ୋଗମାନ
ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି । ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମୂଳଚୂ ଳ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଛି
ଯାହାକି ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପାରଦର୍ଶୀ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ,
ସହଜଲଭ୍ୟ ଓ ସହଭାଗୀ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ତେଣୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁଯ�ୋଗର
ଏକ ବିଶାଳ ସାଇବର ଦୁ ନଆ
ି ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି ଯେଉଥିରେ
ଁ
ସେବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାର ସଂସାଧନର ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ନେଇ, ନାନା ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ
ଉତ୍ପାଦନ, ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ, ନାଗରି କମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରି ବା ସକାଶେ
ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଓ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ ତଥା ଡିଜଟ
ି ାଲ ସାକ୍ଷରତା
ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯ�ୋଗ ଭରି ରହିଛି । ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମନିଯକ୍ତିୁ ଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।

22 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଡିଜଟ
ି ାଲ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା
ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ...
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କଥା
କହୁ , ଏହା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ
ସୂଚୀତ କରେନାହି ଁ । ଭାରତକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ
ଆତ୍ମନିଭର ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବା ଦିଗରେ
ଡିଜିଟାଲ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମି କା ଓ ଅବଦାନ ରହିଛି ।
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ସେବା ଓ ବିଲ୍ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଏବେ
‘ଉମଙ୍ଗ୍’ ଆପ୍ରେ ୧୩ଟି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ଏଥ ିରେ ୨୫ କ�ୋଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ
ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥ ିରୁ ୩.୭୫ କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ
ଡାଉନଲ�ୋଡ ହେଉଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେବାକୁ
ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସାମି ଲ କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।
ଭାରତ ଏବେ ୧ ଟ୍ରିଲି ଅନ୍ 
ଡଲାର ଡିଜଟ
ି ାଲ ଅର୍ଥନୀତି
ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।
୨୦୨୫ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା
ଦେଶରେ ୫.୫ରୁ ୬ କ�ୋଟି
କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି
ହେବାର ସୁଯ�ୋଗ ରହିଛି ।

ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସେବା ଏବେ ଫେସ୍ଲେସ୍,
କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ଏବଂ ନଗଦ
କାରବାରବିହୀନ ହ�ୋଇପାରିଛି ।
ଏବଂ ୟୁ ପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା
ଅହ�ୋରାତ୍ର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ
ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି । ଭୀମ୍ଆପ୍
ସହ ୧୭୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ୍କୁ
ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା
ଆର୍ଥିକ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ
ନୂ ତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
ଦେଶର ଦୁ ର୍ଗମତମ ଗ୍ରାମରେ ସୁଦ୍ଧା
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବଧ
ି ା ପହଞ୍ଚିପାରିଛ।ି
ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ,
ଚୀନ୍ ଏବଂ ନେପାଳ ସୀମା
ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପିଥ�ୋରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର
ଟେଲି ଫ�ୋନ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ
ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥଲ
ି ା । ଭି ସାଟ୍ 
ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର
ଡିଜଟ
ି ାଲ ଦୁ ନଆ
ି ସହ ସଂଯୁକ୍ତ
ହ�ୋଇପାରିଛି ।

ରୁପେ କାର୍ଡ଼ ଏବେ ଗରିବ,
କୃଷକ, ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ ତଥା ସମାଜର
ସବୁ ବର୍ଗର ଲ�ୋକମାନଙ୍କର
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ କାର୍ଡ଼ ହ�ୋଇଛି।
ଡିବଟ
ି ,ି ଜନ ଧନ ଆଧାରମ�ୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ
ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା
ଯ�ୋଗାଇଦେବା ସମ୍ଭବପର
ହ�ୋଇପାରିଛି । ୨୦୨୦ ମସିହାରେ
ଭାରତ ଡିଜଟ
ି ାଲ କାରବାରରେ
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ
ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି ।

ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପ

ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗ୍ରାମ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଏକ
ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମକୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗ୍ରାମରେ ପରି ଣତ
କରାଯାଉଛି ଯେଉଠାରେ
ଁ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମି ଶନ:
ଏହିସବୁ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏଟିଏମ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ,
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ୍ ଅଧୀନରେ, ଦ�ୋକାନମାନଙ୍କରେ
ଡେବିଟ୍
କାର୍ଡ଼ରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଣନେଣର ସୁବିଧା ଏବଂ ଡିଜଟ
ି ାଲ ୱାଲେଟ୍ 
ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ର�ୋଗୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯି ବ । ଏଥ ିପାଇ ଁ ସରକାର
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଯଥା ଟେଷ୍ଟ୍
ସେଠାରେ ମି ନି ବ୍ୟାଙ୍କ୍, ମି ନି ଏଟିଏମ୍, ହ�ୋଟେଲ୍ 
ବୁ କିଂ, ମ�ୋବାଇଲ୍ ଫ�ୋନ୍ ଏବଂ ଡିଟିଏଚ ରି ଚାର୍ଜ,
ରି ପ�ୋର୍ଟ, ର�ୋଗ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ, ଔଷଧ
ମ�ୋବାଇଲ୍  ୱାଇ ଫାଇ, ହଟ୍  ସ୍ପଟ୍  ଇତ୍ୟାଦି
ସେବନର ଚିଠା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ।
ସେହିସବୁ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ 
ଫାଇବର ନେଟୱାର୍କ:

ଏହି ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଛଅ
ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମକୁ ୧୦୦୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ଟିକାଲ
ଫାଇବର ସହିତ ସଂଯ�ୋଗ କରି ବାର ଏକ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୪ ମସି ହା
ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ମାତ୍ର ୫୯ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଯ�ୋଗେ ସଂଯ�ୋଗ
କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେସୁଦ୍ଧା ଦେଶର
୧.୫୮ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ ସଂଯ�ୋଗ
ମାଧ୍ୟମରେ ଯ�ୋଡ଼ାଯାଇସାରି ଛି ।

ନୂ ତନ ସାଇବର
ନିରାପତ୍ତା ନୀତି:

ଦେଶରେ ଏକ ନୂ ତନ ସାଇବର ନିରାପତ୍ତା
ନୀତି ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି । ବାହାରୁ ଥିବା
ସାଇବର ବିପଦ ପ୍ରତି ଭାରତ ସଦାସର୍ବଦା
ସଜାଗ ରହିଛି ଏବଂ ତଦନୁ ସାରେ ଏଭଳି
ନୂ ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ଘଟାଯାଉଛି । ନିକଟ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ନୂ ତନ ସାଇବର ନିରାପତ୍ତା
ନୀତି ଦେଶରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍
ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ:

ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ଏକ ସବମେରି ନ୍ଅପ୍ଟିକାଲ୍ 
ଫାଇବର କେବଲ ଯ�ୋଗେ ସଂଯ�ୋଗ
କରାଯି ବ । ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ
୧୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି । ସେହିସବୁ
ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଛା ବଛା କିଛି ଦ୍ୱୀପରେ
ସେମାନଙ୍କର ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିକୁ
ବିଚାରକୁ ନେଇ ତଥା ଦେଶର ବିକାଶ
ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଧାରରେ
ଏକ ନୂ ତନ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ
କରାଯି ବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

ଡିଜି ସେବକ:

ଡିଜି ସେବକ ହେଉଛି ଏକ ଅନଲାଇନ୍ 
ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାକି ଦେଶର
ନାଗରି କମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
ଜରି ଆରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ଏଜେନ୍ସି
ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ
ଯ�ୋଗାଇ
ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲ�ୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ
ଠାରେ ଥ ିବା କ�ୌଶଳ ଓ ଆଗ୍ରହ ଅନୁ ସାରେ
ସେହିସବୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନକୁ ଚୟନ କରି ଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଡିଜଟ
ି ାଲ
ସାକ୍ଷରତା
ଅଭି ଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଛଅ କ�ୋଟି
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି।
ଏହା ଅଧୀନରେ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଓ ଆଶା
କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ
ସାଧାରଣ
ପ୍ରଯୁକ୍ତିଜନିତ
ଜ୍ଞାନ ସୂଚନା ଓ ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବା
ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ/ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ
କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧ ିସ୍ୱୀକୃତ ପଡ଼ି ଡ଼ିଲରମାନଙ୍କୁ
ଏଭଳି ଡିଜଟ
ି ାଲ କାରବାର ଜନିତ ସୂଚନା
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ଫଳରେ
‘ପାରମ୍ପରି କ ଅର୍ଥନୀତି’ ଠାରୁ ‘ଡିଜଟ
ି ାଲ

ଅର୍ଥନୀତି’କୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି
ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ
ସୃଷ୍
୍ ଟି କରାଯାଇଥ ିବା ମାଇ ଁ ଗଭ୍ ମ�ୋବାଇଲ୍ 
ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲ�ୋକମାନେ ପରସ୍ପର
ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ବିନମ
ି ୟ
କରି ବାର ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହା
ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମାଜ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ସମସ୍ୟାବଳୀମାନଙ୍କ ଉପରେ
ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ପ�ୋଷଣ କରି ପାରୁଛନ୍ତି।
ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶର
ନାଗରି କମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ
ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଆଧାର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୁବଧ
ି ା
ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଯ�ୋଜନା, ସାଧାରଣ ସୁବଧ
ି ା
କେନ୍ଦ୍ର, ଡିଜଲ
ି କର୍, ମ�ୋବାଇଲ୍  ଆଧାରି ତ
ଉମଙ୍ଗ ସେବା, ମାଇ ଁଗଭ୍, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ,
ଇ- ହସପିଟାଲ, ପିଏମ- କିଷାନ, ଇ- ନାମ୍,
ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, ସ୍ୱୟମ୍ ପ୍ରଭା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ବୃତ୍ତି ପ�ୋର୍ଟାଲ, ଇ- ପାଠଶାଳା ଇତ୍ୟାଦି
ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିସବୁ ସୁବଧ
ି ା ଦେଶର ସାଧାରଣ
ନାଗରି କ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ।
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକ�ୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଂଜକୁ
ସମୁଦ୍ରତଳ ଅପ୍ଟିକାଲ୍  ଫାଇବର କେବଲ
ସଂଯ�ୋଗ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯି ବା ଫଳରେ
ସେଠାରେ ୪ଜି ମ�ୋବାଇଲ୍  ସେବା, ଟେଲି
ଶିକ୍ଷା, ଟେଲି - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଇ- ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ ୍ସ ଏବଂ
ଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବାକୁ ଅଧ ିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ମି ଳିପାରି ବ । ଏହି ଦିଗରେ ସରକାର ୧୨୨୪
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ଛନ୍ତି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ସରକାରୀ ସେବା
ଯଥା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ , ଲାଇସେନ ୍ସ, ଆଧାର
କାର୍ଡ଼, ପାସପ�ୋର୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ପେନସନ୍ 
ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ସେବା ଏବେ ଦେଶର ୩.୭୪
ଲକ୍ଷ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର (ସି ଏସଇ)
ମାଧ୍ୟମରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

କ�ୋଭି ଡ଼ ମହାମାରୀ କାଳରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ
ନିର୍ବାହ କରି ଥବ
ି ା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା
ଆଜି ଆର�ୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ସଂପର୍କରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରି କ ଅବଗତ
ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେଲି ମେଡିସିନ୍ସେବା ଇ- ସଞ୍ଜି ବନୀ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ
କାର୍ଯକ୍ରମ ଯ�ୋଗୁ ହି ଁ ସମ୍ଭବପର ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଆର�ୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱର
ସର୍ବବୃ ହତ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସି ଂ ଡାଉନଲ�ୋଡ଼୍ଆପ୍ରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି । ସେହିଭଳି
ଘରେ ରହି ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଉପସମ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାରେ ଇ- ସଞ୍ଜି ବନୀ
ଆପ୍ଯଥେଷ୍ଟ ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ମାଇ ଁଗଭ୍ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ 
ଯେଉ ଁଥିପାଇ ଁ ଗ୍ରାଫି କ୍ସ ଏବଂ ଭି ଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କର�ୋନା ମହାମାରୀ
ସମୟରେ ବିଶେଷ ସଚେତନତା ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ
ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧୀନରେ ହି ଁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି

କୃଷକଙ୍କ ହିତ ପାଇ ଁଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି , ‘ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ନିରାପତ୍ତା’ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତକରଣ ସକାଶେ ରେଳବାଇରେ
ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରି ଫ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (ଏମଏସପି ) ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯି ବା ହେଉ ଅଥବା
କୃଷକମାନଙ୍କ ହିତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ୟୁରି ଆ ସାରର ଯ�ୋଗାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରି ବା ହେଉ, ଅଥବା ଦେଶର ରେଳ
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖଞ୍ଜାଯାଇ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ଓ ରେଳ ଦୁ ର୍ଘଟଣାକୁ ର�ୋକିବା ବା ମଡେଲ
ଟେନାନ୍ସି ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ହେଉ, ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହରଣ କରି ବା ସକାଶେ
ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଦେଶର ନାଗରି କମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତା’ର ବ�ୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଛି ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି -୧
କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ
ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସୁନଶ୍ଚି ତ କରି ବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର
ଉପାର୍ଜନ ବୃ ଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷର ଖରି ଫ ଶସ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ
(ଏମଏସପି ) ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଭାବ: ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ
ମୂଲ୍ୟରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟାଇଛନ୍ତି,ଏହା ଦ୍ୱାରା
କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ
କରି ଥ ିବା ବ୍ୟୟର ୫ରୁ ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ
ପ୍ରଦାନ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ ହ�ୋଇପାରି ବ । ଗତ ବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ,
ତିଳର ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୪୫୨
ଟଙ୍କା ସର୍ବାଧ ିକ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ସୁପାରି ଶ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ
ହରଡ଼ ଓ ବିରି ଉପରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛି ୩୦୦ ଟଙ୍କା
ବଢ଼ାଇବାକୁ ସୁପାରି ଶ ହ�ୋଇଥିଲା। ଚିନାବାଦାମ ଓ
ନାଇଜରସିଡ଼୍କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଏମଏସପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା
ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୭୫ ଟଙ୍କାରୁ ୨୩୫ ଟଙ୍କା
ବଢ଼ାଯିବାକୁ ସୁପାରି ଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଶସ୍ୟ ବିବଧ
ି ତା
ନିମନ୍ତେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଭଳି ବ�ୈଷମ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା।
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ନିଷ୍ପତ୍ତି- ୨
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୟୁ ରି ଆ ସାର ଉତ୍ପାଦନରେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେଲଙ୍ଗାନାର ରାମଗୁଣ୍ଡମ୍
ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ରସାୟନ ଲି ମିଟେଡ଼ (ଆରଏଫସି ଏଲ)
ପାଇ ଁକେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂ ତନ ନିବେଶ ନୀତି ୨୦୧୨ର ଅବଧିକୁ
ବଢ଼ାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଭାବ: ୨୦୧୪ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୂ ତନ ସରକାର ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା
ପରେ ଏକ ନୂ ତନ ନିବେଶ ନୀତି ଅନୁ ସତ
ୃ ହ�ୋଇଥିଲା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ
୨୦୧୯ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଯେଉସବୁ
ଁ କାରଖାନାମାନ ଆରମ୍ଭ
ହେବାର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସବସିଡ଼ି ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ
ବ�ୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଥ ିଲେ । କିନ୍ତୁ ୨୦୧୯ ମସିହା ପରେ ଯେଉ ଁ
ସବୁ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ସେସବୁ ପାଇ ଁକ�ୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତିଯେ
ୟୁରି ଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ୨୦୨୧
ମସିହାରେ ଯେଉ କାରଖାନାସବୁ
ଁ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ସେଗୁଡ଼କ
ି ପାଇ ମଧ୍ୟ
ଁ
ଏଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହାୟତା ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ଏହି କାରଖାନାରୁ ବର୍ଷକୁ ନିଜସ୍ୱ ଭାବେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର
ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ୟୁରି ଆ ସାର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏହା ଫଳରେ
ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥ ିବା ୟୁରି ଆ ସାର ଉପରେ
ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦିଗରେ
ଏହା ଆଉ ଏକ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି
ଯ�ୋଜନାର ପରି ସରକୁ ଆହୁ ରି ବ୍ୟାପକ କରି ବାକୁ ଚାହୁ ଛନ୍ତି
ଁ
ଯଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଚାହିଦା ମୁତାବକ ୟୁରି ଆ ସାର ଦେଶରେ ହି ଁ
ଉତ୍ପାଦତ
ି ହ�ୋଇପାରି ବ।
ରାମଗୁଣ୍ଡମ୍ ସାର ଓ ରସାୟନ ଲି ମିଟେଡ (ଆରଏଫସିଏଲ)
ଏକ ଗ୍ୟାସ ଭି ତ୍ତିକ ଗ୍ରୀନ ଫିଲ୍ଡ ନିମ- ପ୍ରଲେପଯୁକ୍ତ ୟୁରି ଆ
ସାର କାରଖାନା ଯାହାକି ୬୧୬୫.୦୬ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ
ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଭାରତୀୟ ସାର
ନିଗମର ରାମଗୁଣ୍ଡମ୍ କାରଖାନାର ଏକ ୟୁନିଟ ଭାବେ
ପରି ଚାଳିତ ହେଉଥ ିଲା ।
ଏହି କାରଖାନାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧନ
ୁ କ
ି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର ଉପଯ�ୋଗ
କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦତ
ି ୟୁରି ଆ ସାର
ତେଲଙ୍ଗାନା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ
ୟୁରି ଆ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରି ପାରି ବ ।
ଏହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ବା ସହିତ ସେଠାକାର
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ଯଥା, ସଡ଼କ, ରେଳପଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇବ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି- ୪

ନିଷ୍ପତ୍ତି- ୩

ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଏକ ନିରାପଦ ଓ ସକ୍ରିୟ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ
ଘଟାଇବା ନିମନ୍ତେ, ସରକାର ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନିମନ୍ତେ
୭୦୦ ମେଗାହର୍ଜ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ର ୫ ମେଗାହର୍ଜ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍
ଆବଣ୍ଟନ ପାଇ ଁଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରି ଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଭାବ: ୩୪,୦୦୦ କିଲ�ୋମିଟର ରେଳପଥ ଉପରେ
ଦେଶର ମ�ୋଟ ରେଳ ପରି ବହନର ୯୬% ଲ�ୋଡ଼ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତର
ି େ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା
ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟି ତ୍ୱ । ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି,
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରି ବା ସକାଶେ ଏଭଳି
ବ�ୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ।
ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ବ୍ୟବସ୍ଥା: ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ
୨ଜି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ହି ଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ରେଳ
ଚଳାଚଳ ଓ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧ ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିରାପଦ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ, ରେଳବାଇକୁ ଅଧ ିକ ୪ଜି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଆବଣ୍ଟନ
କରାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳବାଇରେ କେବଳ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ 
ଫାଇବର ମାଧ୍ୟମର ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରାଯାଉଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅତ୍ୟାଧନ
ୁ କ
ି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଉପଲବ୍ଧ
ହ�ୋଇଥ ିବା ଯ�ୋଗୁ ରେଡିଓ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ
ଓ ରି ଅଲ୍  ଟାଇମ୍ ଆଧାରରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରେଳବାଇ ସିଗନାଲ ଓ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସି ଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍  ଧକ୍କାକୁ ର�ୋକାଯାଇପାରି ବ: ରେଳପଥରେ
ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼
ୁ କ
ି ର ମୁହାମୁଁ ହି ଁ ଧକ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ସକାଶେ “ମେଡ଼୍ ଇନ୍ 
ଇଣ୍ଡିଆ”ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳରେ ବିକଶିତ ରେଳ ଧକ୍କା
ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି ।
ରେଳଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ସକାଶେ ଏଭଳି
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳଛ
ି ି । ଚାରି ଟି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏହି ରେଳ
ଧକ୍କା ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ବ । “ମେଡ୍  ଇନ୍  ଇଣ୍ଡିଆ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ଏହା ଏକ ଅଭି ନବ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି : ସରକାର ମଡେଲ ଭଡ଼ାଟିଆ ଆଇନ (ଏମଟିଏ)କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି ଯାହାକି ଘରଭଡ଼ାରେ
ନେଉଥ ିବା ଭଡ଼ାଟିମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ�ୋଷଣୀୟ ଓ ସମାବେଶୀ ଘରଭଡ଼ାର ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ବ । ଏହାକୁ
ଗ୍ରହଣ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ।

ପ୍ରଭାବ: ଏହି ଆଇନକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ
କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ
ଯଦ୍ୱାରା ନୂ ତନ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ
ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯିବ ।.
ଘରଟିଏ ଭଡ଼ା ନେଲାବେଳେ ଏହାକୁ ସାରା ଦେଶରେ କିଭଳି
ଭାବେ ଆଇନର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରି ବ ଏବଂ
ତଦ୍ୱାରା ଏହି ଦିଗରେ ଅଧ ିକ ବିକାଶର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ
କରାଯାଇହେବା ସେଥ ିପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ବାସଗୃହହୀନତା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ପାରି ବ
ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଡ଼ା
ଘର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇପାରି ବ ।
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ, ଘରଭଡ଼ା ବଜାରରେ ଘର�ୋଇ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗର
ବିଷେଶ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭବପର ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ । ଫଳରେ ବାସଗୃହର ଯେଉ ଁ ଉତ୍କଟ ଅଭାବ
ଦେଖାଦେଉଛି ତାହା ସମାଧାନ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
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ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଟିକସ

ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଏକୀକରଣ
ଗ�ୋଟି ଏ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂ ରରେ ଥାଉନା କାହି କି
ଁ , ଏହାକୁ ହାସଲ
କରି ବ ା ଯେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥାଉ ନା କାହି କି
ଁ , ଏହା ଯେତେ
ଅପହଞ୍ଚ ହ�ୋଇଥାଉ ନା କାହି କି
ଁ , କଠ�ୋର ସାଧନା ଏବଂ କଠି ନ
ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରାଯି ବ ା ସମ୍ଭବପର । ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଶବ୍ଦ
କେତ�ୋଟି ଜି ଏ ସଟି କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବ ା ଦି ଗ ରେ ସରକାରଙ୍କ
ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରମ ଓ ନି ଷ ଠାକ
୍ ୁ ପ୍ରତି ପ ାଦି ତ କରେ ।
୨୦୧୭ ମସିହା ଜୁନ ୩୦ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା କର (ଜିଏସଟି) ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରି ଦେଶ
ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସମୁଚତ
ି ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା । ଦୀର୍ଘ ୧୭ ବର୍ଷର ଅସଂଖ୍ୟ ଆଲ�ୋଚନା, ବିତର୍କ ଓ ପରାମର୍ଶ
ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଜିଏସଟି ଦେଶର
ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦିଗରେ ଯେପରି ଭଗୀରଥର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଥିବା ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାକି ଦେଶକୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ପ୍ରକାରର କର ଓ ଟିକସରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଛ।ି
ଏହା “ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଟିକସ” ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛି । ଯଦ୍ୟପି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବାପରେ ଗଙ୍ଗାନଗର ଠାରୁ
ଇଟାନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲେହ ଠାରୁ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ସମାନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇପାରିଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନର କ�ୋଭି ଡ଼ ବ�ୈଶ୍ ୱିକ ମହାମାରୀ କାଳରେ, ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସାତମାସ ଧରି ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ସୂଚୀତ କରେ ।

ବି

ହାରର ବ�ୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର କମଲେଶ କହନ୍ତି, “ଜିଏସଟି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଟ ଠାରୁ ଢେର୍ ଗୁଣରେ ଭଲ । ଏବେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ କମ୍
ମୂଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରୁଛି କାରଣ ସେସବୁ ଉପରେ
ବସୁଥବ
ି ା ଟିକସର ହାର କମ୍ । ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ
ପକ୍ଷରେ ସରତାଜ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି, “ ଏବେ
ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଟିକଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକୀକୃତ
କରାଯାଇଛି, ବିହାରର ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ
ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରି ପାରୁଛନ୍ତି।
ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଦ�ୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ
ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରି ଛୁ । ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଆମେ
ଯେଉସବୁ
ଁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣଥ
ୁ ଲ
ି ୁ ସେସବୁ ଉପରେ ଆମକୁ ଭାଟ୍ ଛଡ଼ା
ଅତିରିକ୍ତ ୨ ପ୍ରତିଶତ ସି ଏସଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥଲ
ି ା । ଏବେ ଦେଶର
ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଯାହା କିଛି କିଣ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ
ସମାନ । ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କ୍ପାଇ ଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।”
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ଜିଏଟିକୁ ଏବେ ଚାରି ବରର
୍ଷ ପୁରିଛି । ଏହି
ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ
ତଥା ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧ ିକ ହିତକର
ହେବା ଦିଗରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛ।ୁ
କ୍ଦ୍ର
ଷୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତିନମ
ି ାସିଆ
ରି ଟର୍ଣ୍ଣ ଭରଣା ହ�ୋଇଥାଉ ଅବା ମାସିକଆ
ି ଟିକସ
ପ୍ରଦାନ କିମବା୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଇନଭଏସ୍ବ୍ୟବସ୍ଥା,
ଆମେ ଏଥ ିରେ ଅଧ ିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦିଗରେ
ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛୁ ।
-ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ

ଜିଏସଟି ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର
ଅର୍ଥନୀତିକୁ କର�ୋନା ମହାମାରୀଜନିତ କୁପ୍ରଭାବରୁ
ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରି ଛି । ଏହି ବର୍ଷ ମ�ୋଟ ୧୦.୭୧
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ସଂଗୃହୀତ ହ�ୋଇଛି
ଯାହାକି ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସଂଗୃହୀତ ରାଜସ୍ୱ
ତୁ ଳନାରେ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ।

ପଶ୍ଚି ମ ବଙ୍ଗର ର�ୋଶନ ଲାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ସାରେ, “ ଜିଏସଟି
ସାରା ଦେଶର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇଦେଇଛି ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯି ବା ସକାଶେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ।
କାରଣ ଏକ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଲ�ୋକମାନେ ଏବେ
ବିବିଧ ଟିକସ ଜାଲରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି । ଏହା
ବ୍ୟବସାୟି କ କାରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ କରି ପାରି ଛି ।”
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନିମାଚର ସତ୍ୟନାରାୟଣ କହନ୍ତି ଜିଏସଟି
ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିଛି ଯଦ୍ୱାରା ଅପର ପକ୍ଷରେ ସାଧୁତାର
ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି । ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ଯେଉ ଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ
କ୍ରୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ସଂସ୍ଥାକୁ ପଞ୍ଜି କୃତ କରି ନଥିଲେ।
ଫଳତଃ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯ�ୋଗାଣ ପରେ ସେମାନେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ
ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଦେଉନଥିଲେ । ଏବେ ସସସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟି କ ସଂସ୍ଥା
ପଞ୍ଜିକୃତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ସଂପାଦିତ
ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଇ-ୱେ ବିଲ୍ ସାମିଲ । ଜିଏସଟି ସମଗ୍ର
ବ୍ୟବସ୍ଥାଟକ
ି ୁ ସରଳ କରି ଦେଇଛି ଏବଂ ଦୁ ରନୀ୍ ତିକୁ ହ୍ରାସ କରି ଛି ।
ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗରୀର ଦୀୱାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀ
କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଣିକି ଦେଶରେ ଯେକ�ୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ
ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଜିଏସଟି ସେମାନଙ୍କୁ
ବିପଳ
ୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରି ଛି । ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର
ଫର୍ମ ଭରି ବା ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରି ଛି । ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ
ସକାଶେ ଏହା ପରି ବର୍ତ୍ତନର ଏକ ବିରାଟ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଛି ଯାହାକି
କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ବାରେ ସହାୟକ
ହ�ୋଇନାହି, ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁଉପକାରସିଦ୍ଧ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଆଲି ଗଡ଼ର ବିବେକ ଦୀପଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏବେ
ଆମମାନଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ବାଧା ବନ୍ଧନ ବିନା ବ୍ୟବସାୟି କ କାରବାର
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ପର୍୍ଯ ୟାପ୍ତ ସୁଯ�ୋଗ ମିଳଛ
ି ି । ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ
ହେବା ପରଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସାଧୁତା ବନ୍ଦ୍ହ�ୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ
ବଜାରର ଏକୀକରଣ ହେବା ପରଠାରୁ ଏଥିରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାର
ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି । ଏହାକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସକାଶେ
ଏବେ କେହି ବି ଠକେଇ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରି ବେ ନାହି ।ଁ
ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟି କ ମହଲରୁ ମି ଳଥ
ୁ ବ
ି ା ଏଭଳି ମତାମତ
ଜିଏସଟିର ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ । ଗ�ୋଟିଏ
ପଟେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁ କୂଳ ବ�ୋଲି
କହୁ ଥବ
ି ାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନେ ଏବେ ସ୍ୱଳ୍ପ
ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷି ତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଜିଏସଟି

୧୭ ପ୍ରକାର ଟିକସ, ୨୩ ପ୍ରକାର ସେସ୍

ଏବେ ନାନାପ୍ରକାର ଫର୍ମ
ପୂରଣ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି

ଜି

ଏସଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା- ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା କର।
୨୦୧୭ ମସି ହା ଜୁଲାଇ ୧ ତାରି ଖ ଦିନ
ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଲାଗୁ ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନିଜସ୍ୱ
ଢଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତମ ଓ ସରଳ କର (ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ
ସି ମ୍ପଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ) ବ�ୋଲି ଅଭିହତ
ି କରି ଥ ିଲେ । ଜିଏସଟି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ
ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ଟିକସ ଦେବାକୁ
ପଡ଼ଥ
ୁ ିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କାରଖାନାରୁ କ�ୌଣସି
ଉତ୍ପାଦତ
ି ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରି ବା ମାତ୍ରେ, ପ୍ରଥମେ ତାହା
ଉପରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା ।
ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ
ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ଥ
ୁ ିଲା । ଯଦି
କ�ୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ସ�ୌଖିନ୍  ଦ୍ରବ୍ୟ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା
କରାଯାଉଥିଲା ତେବେ ତାହା ଉପରେ ଲକ୍ଜରୀ
ଟିକସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା । ଅର୍ଥାତ, ଲକ୍ଜରୀ
ଟିକସ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ବ�ୋଝ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି
କ�ୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ହେଟେଲ କି ର�ୋସ୍ତୋରା ଁ ଆଦିରେ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଗଲା ତାହା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ
ସେବା କର ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା । ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ
ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହାରର ଟିକସ ଲାଗୁ କରୁଥିଲେ,
ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍, ଗ�ୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ
ଜଣେ ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ
ତାହା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟିକସ ବସିସାରି ଥାଏ ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଟିକସ

ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଚାରି
ପ୍ରକାର ଜିଏସଟି ହେଲା:
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା କର (ସି ଜଏ
ି ସଟି)
ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଟିକସ ଯାହା ଉଭୟ ବସ୍ତୁ ଓ
ସେବା ପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟ ଭି ତରର ଯ�ୋଗାଣ ଉପରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ ।

ରାଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା କର
ରାଜ୍ୟ- ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା
ଯ�ୋଗାଣ କାରବାର ଉପରେ ଏହା ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସାଯାଇଥାଏ ।

କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ଅଞ୍ଚଳ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା କର
ଯଦି କ�ୌଣସି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁ ଇ ପକ୍ଷ
(ବ୍ୟବସାୟୀ)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର କାରବାର
କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଉପରେ ୟୁଟିଜଏ
ି ସଟି
ଲାଗୁ ହ�ୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ
ଅଞ୍ଚଳର ଅଂଶ ଭାବେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ସମନତ
୍ୱି ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା କର
ଲଗାତାର ଭାବେ ଅଷ୍ଟମ ମାସ ପାଇ ମେ,
ଁ
୨୦୨୧ରେ
ଜିଏସଟି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ପରି ମାଣ ୧ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ପାରକରି ଛି । କର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ,
ମେ, ୨୦୨୧ରେ ଏହା ୧,୦୨,୭୦୯ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ହ�ୋଇଛି ଯଦ୍ୟପି ୨୦୧୯ ମସି ହା ମେ ମାସରେ ଏହା
୧,୦୦,୨୮୯ କ�ୋଟି ଥିଲା ।
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାରି ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ଥବ
ି ାବେଳେ ଏହା ସଂପର୍କରେ ଏକ
ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମୀଚୀନ ହେବ । ୨୦୧୭ ମସି ହା ଜୁଲାଇ ୧୭ ତାରି ଖ
ଦିନ ସଂସଦ ଭବନକୁ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଆଲ�ୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ
ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଅଧିବେଶନର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ ୧
ତାରି ଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା କର (ଜିଏସଟି) ସାରା ଦେଶରେ
ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ
ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାର ସାଧନ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା
କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ହିତସାଧନ ନିମନ୍ତେ
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ
କରି ବା ଓ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରି ବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାଇବା
ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପରି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଦେଶକୁ ୧୭ ପ୍ରକାର
ବିଭିନ୍ନ ଟିକସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୫୦୦ ପ୍ରକାରର ସେସ୍ ଜଞ୍ଜାଳରୁ
ମୁକ୍ତ କରି ବା ସକାଶେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ସଂସଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲରୁ
ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
28 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଅନ୍ତଃ- ରାଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଆଇଜିଏସଟି ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା
ହେଉଛି ଟିକସରେ ଥ ିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭାଗ
(ଏସଜିଏସଟି) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ
(ସି ଜଏ
ି ସଟି)ର ମି ଶ୍ରଣ।

ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଜିଏସଟି ହାର ସ୍ଲାବର
ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ- ଆର୍ଥିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଦେଖ ି ଏହି
ଟିକସର ବିଭିନ୍ନ ହାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଜିଏସଟି
ଏକ ପରି ବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହାର ଆଧାରି ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଯାହା ପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ସମୟାନ୍ତରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ ।
	ଜିଏସଟିର ଢାଞ୍ଚା ହେଲା ଅତି ସରଳ । ଜିଏସଟି
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଞ୍ଚପ୍ରକାର ହାର ରହିଛି; ଗ�ୋଟିଏ
ଟିକସମୁକ୍ତ ସ୍ଲାବ୍ , ୫% ସ୍ଲାବ୍ , ୧୨% ସ୍ଲାବ୍ , ୧୮%
ସ୍ଲାବ୍ ଏବଂ ୨୮% ସ୍ଲାବ୍ ।
ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂପର୍କୀତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ
ଟିକସ ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଛି । ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା ଯାହାକି
ସ�ୌଖ ିନ ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ସେସବୁ କୁ ୨୮%
ସ୍ଲାବ୍ ରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷର ବିଚାରବିମର୍ଷ ଓ ଆଲ�ୋଚନା ପରେ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି
ତତ୍କାଳୀନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ
ସରକାର ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଦେଶରେ ଏକ ଏକୀକୃତ
ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ଥ ିଲେ ।
୨୦୦୬ ଏବଂ ୨୦୦୭ ମସିହାର ସାଧାରଣ
ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଏସଟି କଥା ତତ୍କାଳୀନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ
ସୂଚୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଯୁଗ ୍ମ କମିଟି ଗଠନ
କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୦୮ ମସିହାର ବଜେଟ ଅଭିଭାଷଣରେ ୨୦୧୦
ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରି ଖ ଠାରେ ସାରା ଭାରତରେ
ଜିଏସଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ
କରି ଥ ିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇ ସହମତି
ଁ
ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା ।
୨୦୧୪ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ନୂ ତନ ସରକାର
ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ପରେ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକୁ
ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରି ବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ତତ୍କାଳୀନ
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଏହାକୁ ଆଗେଇ ନେବା
ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ।
ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା କର (ଜିଏସଟି) ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
ନିମନ୍ତେ ସରକାର ୧୨୨ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶ�ୋଧନ
ବିଲ୍ ଆଗତ କରି ଥ ିଲେ । ତଦନୁ ସାରେ ସମ୍ବିଧାନର
ଧାରା ୨୪୬, ୨୪୮ ଏବଂ ୨୬୮କୁ ସଂଶ�ୋଧନ
କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୧୫ ମସିହା ମେ ମାସରେ ଏହି
ବିଲ୍ଲ�ୋକସଭାରେ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ଲାଭ କରି ବା ପରେ
୨୦୧୬ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତାହା ରାଜ୍ୟସଭାରେ
ଗୃହୀତ ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କ�ୌଣସି ବିର�ୋଧୀ
ଦଳ ବିର�ୋଧ କରି ନଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବେ ୧୦୧ତମ
ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶ�ୋଧନ ପାରି ତ ହ�ୋଇଥିଲା ।
	ଯେହେତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ପରି ସରଭୁକ୍ତ, ତେଣୁ ଏହା
ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ
ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଏହି
ବିଲକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥ ିଲା ।
ଏବଂ ତଦନୁ ସାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲା । ଏହି
ବିଲ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରି ବାରେ ଆସାମ ବିଧାନସଭା
ଥିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବିଧାନପାଳିକା ।

ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବି ଧାନିକ
ସଂଶ�ୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା

ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଘୀୟ ଧାରା ଉପରେ ଆଧାରି ତ ଯେଉଥିରେ
ଁ
ଟିକସ
ବସାଇବା କ୍ଷମତାକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
ତଦନୁ ସାରେ କ�ୌଣସି ବ୍କ
ରି ଯ�ୋ
ି ଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଟିକସ ବସାଇବାର ଅଧିକାର କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କର ନାହି ।ଁ ସେହିଭଳି କ�ୌଣସି ସେବା ଉପରେ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା ମଧ୍ୟ
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପରି ସରଭୁକ୍ତ ନୁ ହେ ।ଁ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା କର (ଜିଏସଟି)ରେ
ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁ ସାରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରିତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଟିକସ ଅସୁଲ କରି ବାର
ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରି ବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଧିକାର କେବଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ
ହି ନି
ଁ ହତ
ି ଥିଲା । ଏହାତିରିକ୍ତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କେବଳ ସେବା ଉପରେ ଟିକସ ବସାଇ
ତାହା ଅସୁଲ କରି ବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା ଉପରେ କର
ବସାଇବାର ଅଧିକାର ମିଳବ
ି ାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ଭୂତ ହେଲା । ଏପରି ସ୍ଥଳେ, ଉଭୟ
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜିଏସଟି ଟିକସ ବସାଇ ପାରି ବେ । ତେଣୁ
ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବା ହି ଏହି
ଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶ�ୋଧନ ପଛର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁ ପମ ଉଦାହରଣ –
ଜିଏସଟି ପରି ଷଦ

ଜିଏସଟି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶ�ୋଧନ ଦେଶରେ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜିଏସଟି ପରି ଷଦ
ନାମକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଛି ।
ଜିଏସଟି ପରି ଷଦରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନଧ
ି ିତ୍ୱ ରହିଛି
ଏବଂ ଏହି ପରି ଷଦ ସରକାରଙ୍କୁ ସମୟାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରି ବେ ।
ଏହି ପରି ଷଦରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର
ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଗଣ
କିମବା୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ�ୋନୀତ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ
ପକ୍ଷରୁ ପରି ଷଦରେ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପରି ଷଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ ଭ�ୋଟଦାନ ଅଧିକାର ପାଇଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁ ଇ ତୃ ତୀୟାଂଶ
ଭ�ୋଟିଂ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ତିନି ଚତୁ ର୍ଥାଂଶ ଭ�ୋଟ ହାସଲ
କରି ଥ ିବା ଯେକ�ୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁ ପରି ଷଦରେ ଗୃହୀତ କରାଯାଇପାରି ବ ।

ମ�ୋଦୀ ଏହି ସାମଗ୍ରିକ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି ।
ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ହି ଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ
ଦୃ ଶ୍ୟ ହ�ୋଇଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ‘ନାକା’ (ଚେକ୍
ପଏଣ୍ଟ୍ମାନ)କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରବେଶ କର ଉଚ୍ଛେଦ
ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରି ବହନ ସହଜସାଧ୍ୟ

ହ�ୋଇଛି । ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ
ରାଜ୍ୟ ଅବସର ବିନ�ୋଦନ ଟିକସ ଭାବେ ୩୫ରୁ ୧୧୦ ପ୍ରତିଶତ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ବସାଉଥିଲେ ଯାହାକି ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ
ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ୨୩୫ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବସାଯାଉଥିବା
ଟିକସର ହାର ୩୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ଜିଏସଟି ସେଥିରୁ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଟିକସ

ଏକ ଜିଏସଟି, ଅେନକ ଉପକାର
ଏଣିକି ଉତ୍ପାଦନ ପରି ବର୍ତ୍ତେ ଉପଭୁକ୍ତି ଉପରେ ଟିକସ

ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ବ�ୋଝରୁ ମୁକ୍ତି

ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହା ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ହାତରେ
ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ଟିକସ ବସା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାମି ଲ ଥ ିଲା । ତେବେ ଜିଏସଟିର ଏକ ମ�ୌଳିକ
ବ�ୈଶଷ୍
ି ଟ୍ୟ ହେଲା ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଚେନ୍ ରେ ଏକ ସରଳ ତଥା
ଅବାରି ତ ଇନପୁଟ୍କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ପ୍ରବାହ ଜାରି ରଖ ିବା ( କ�ୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ
ଉତ୍ପାଦନ ହେବାଠାରୁ ନେଇ ତାହା ବ୍ୟବହାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ।
‘ଇନପୁଟ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍’ କହିଲେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏହା ବୁ ଝାଇଥାଏ
ଯେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଉପରେ କ�ୌଣସି ଟିକସ ଦେବାବେଳେ ଇନପୁଟ୍
ଉପରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥ ିବା ଟିକସକୁ ଆପଣ କମାଇ
ପାରି ବେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟିକସ ଦେବେ ।

ପୂର୍ବର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁ ସାରେ ଗ�ୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାର ଅନେକ ଟିକସ ବସା ଯାଉଥ ିଲା। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉ ସାମଗ୍ରୀ
ଁ
ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଟିକସ ଦିଆ ସରି ଛି ତାହା ଉପରେ ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ଥରେ
ଟିକସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥ ିଲା । ଏପରି ହେବାର କାରଣଟି ହେଲା ଏହାଯେ
ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଏପରି ଅଛି ଯାହା ଦୁ ଇ କିମ ୍ବା ତତ�ୋଧ ିକ ବର୍ଗରେ ବର୍ଗୀକୃତ
ହ�ୋଇପାରି ବ । ଜିଏସଟିରେ ଥ ିବା ଇନପୁଟ୍କ୍ରେଡିଟ୍ସିଷ୍ଟମ୍ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ
ସବୁ ଦନ
ି ସକାଶେ ସମାଧାନ କରି ଦେଇଛି । ତଦ୍ୱାରା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ
ଗ�ୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରି ଶେଷରେ ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ।

ଟିକସ ହାରରେ କ�ୌଣସି ବ�ୈଷମ୍ୟ ନାହି ଁ
ଏବେ ଭାରତ ଏକ ଏକୀକୃତ ବଜାରରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଥ ିବା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ତନଖ ି ଫାଟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥ ିପାଇ ଁ ଦରକାର ଥ ିବା ପ୍ରବେଶ କରକୁ ମଧ୍ୟ
ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ
ଓ ମାଲ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ୩୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ନେଇ ୧୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ଜନ ଟିକସ ଲାଗୁ କରୁଥ ିଲେ ଯାହାକି ନୂ ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାପରେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ଠାରୁ ଅଧ ିକ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବସ୍ତୁ ଓ ସେବାକର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ସକାଶେ ଜିଏସଟି ପରି ଷଦ
ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ।
୨୦୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରି ଖ ଠାରୁ ଏହି ପରି ଷଦ ଗଠିତ ହେବା
ଦିନରୁ ଅଦ୍ୟାବଧ ି ଏହାର ୪୩ଟି ବ�ୈଠକ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହ�ୋଇସାରି ଛି ।

୨୨୫ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସକୁ ୨୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରି ଛି
ଯଦ୍ୟପି ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୦ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ହାର ୧୮
ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ପାଇ ଁ ସମୟ ସୀମା (ସ୍ଲାବ୍ )
କୁ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍  ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇପାରି ବ ନାହି ଁ ବ�ୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ
30 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଜୁଲାଇ 1-15, 2021

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ - ଆପଣ ଯଦି ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ କିମବା୍ ବାସ୍ତବ ଉପଭ�ୋକ୍ତା
ନହ�ୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜିଏସଟିର ଯେକ�ୌଣସି ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ
ଏହା ଉପରେ ଟିକସ ଭରଣା କରି ଛନ୍ତି, ତା’ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଥ ିପାଇ ଁ
କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମି ଳିବ । ଆପଣ ସେହି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍କୁ ଜିଏସଟି ପ�ୈଠ କଲାବେଳେ
ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରି ବେ । ଏହାତିରିକ୍ତ, ଆପଣ ଚାହିଲେ
ଁ
ଆପଣଙ୍କର ସେହି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସି ଷ୍ଟମ ଜରି ଆରେ ମଧ୍ୟ
ଭରଣା (ଆଡଜଷ୍ଟ୍) କରି ପାରି ବେ । ପ୍ରତି ମାସରେ ଜିଏସଟି ରି ଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ 
କଲାବେଳେ ଏଭଳି ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରି ବ ।

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁ ସାରେ, ଅନଲାଇନରେ ହି ଁ ଟିକସ ପ୍ରଦାନର ସକଳ
ପ୍ରକାର କାରବାର ସଂପାଦନ କରାଯିବ । ସଂପୃକ୍ତ ପକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାରର
ରସିଦକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ ିବେ । ନିଜ ନିଜର ସେହି ରସିଦ ଜରି ଆରେ
ହି ଁ ସେମାନେ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୁବଧ
ି ା ହାସଲ କରି ପାରି ବେ ।
ଯଦି ଏଥ ିରେ ସମାନତା ନଥାଏ ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ହି ଁ କେଉଠାରେ
ଁ
ତ୍ରୁଟିବଚ
ି ୍ୟୁତି ରହିଛି ତାହା ଧରାପଡ଼ିଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଜିଏସଟି ପ�ୈଶ
ଦାୟି ତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥ ିବା ଯ�ୋଗୁ ଟିକସ ପ୍ରଦାନର ଚେନ୍ କେଉଠାରେ
ଁ
ହେଲେ ତୁ ଟିଯିବ ନାହି କାରଣ
ଁ
କ�ୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କେବେ ତାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍
ସୁବଧ
ି ା ହାସଲ ସୁବଧ
ି ାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରି ବାକୁ ଚାହିବେନାହି
ଁ
।ଁ

ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶୂନ କିମବା୍ ୫%
ଟିକସ ବ୍ରାକେଟ୍ ରେ ରଖାଯାଇଛି । ରି ଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲି ଂ ଏବଂ ଆୟ
କର ରି ଟର୍ଣ୍ଟ ପ�ୈଠକୁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ କରାଯାଉଛି ଯଦ୍ୱାରା
ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ

ଜିଏସଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁହିତକର
ଦେଶରେ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଫଳରେ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ
ଉତ୍ତରଦାୟି ତ୍ୱ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏହାଦ୍ୱାର ସହଜସାଧ୍ୟ ହ�ୋଇପାରି ଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଉଭୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ
ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରସି ଦ୍ଧ ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଛି।

ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ସୁବିଧା

ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ�ୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସ
ବସାଯିବାର ଯେଉ ଁ ଧାରା ପ୍ରଚଳିତ ଥ ିଲା ତାହାର ଉଚ୍ଛେଦ
ଘଟିଛି । ଏବଂ ଟିକସ ବସାଯାଇଥ ିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପୁଣି
ଥରେ ଟିକସ ବସାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟିବା ଦ୍ୱାର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର
ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପ୍ରାକ୍ ଜିଏସଟି ଅବଧ ି ତୁ ଳନାରେ
ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମିପାରି ଛି ।
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ହାର
ଖୁବ୍ କମ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ
କ୍ରେତାଟିଏ ତାର ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତାରେ
କିଣବ
ି ାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଏହା ଦେଶର ଗରି ବ ତଥା
ମଧ୍ୟମ ଆୟଯୁକ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ସକାଶେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ।

ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ସୁବିଧା
ପୂର୍ବରୁ ୧୭ ପ୍ରକାର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା
ଏହାଯେ ଟିକସଦାତାମାନଙ୍କୁ ୧୭ ପ୍ରକାରର ରି ଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ଭଳି ବ�ୋଝ
ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ପଡ଼ଥ
ୁ ିଲା ଏବଂ ୧୭ ପ୍ରକାର ଆସେସମେଣ୍ଟର ସମୁଖୀନ
ହେବାକୁ ପଡ଼ଥ
ିଲା
। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟ୍ରାଇ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ
ୁ
କର ଭଳି ବ�ୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥ ିଲା। ଏଭଳି କଷ୍ଟରୁ ଏବେ ଜିଏସଟି
ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ବା ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧାନତା ପ୍ରଦାନ କରି ଛି ।
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନଥିକରଣ ଏବଂ ରି ଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍  ଏବେ ଅନଲାଇନ
ଯ�ୋଗେ ହି ଁ ସମ୍ପାଦତ
ି ହେଉଛି । ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଜିଏସଟି
ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫି ସ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦ�ୌଡ଼ିବାର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରୁ ମୁକ୍ତ
କରି ପାରି ଛି । ସେହିଭଳି ଇନପୁଟ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ
ନିଜର ରି ଫଣ୍ଡ୍ସୁବଧ
ି ା ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜସାଧ୍ୟ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।

ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ସକାଶେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ୧୪
ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପାଇବେ । ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ
କେବଳ ଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟି କ କାରବାର ବୃ ଦ୍ଧି ରେ ସହାୟକ
ହ�ୋଇନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ଘର�ୋଇ ଉତ୍ପାଦ
(ଜିଡିପି) ବୃ ଦ୍ଧି ସହିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବାରେ

ସରକାରଙ୍କ
ପାଇ ଁସୁବଧ
ି ା
	ଦେଶର ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକସ
ହାର ଖୁବ୍ବେଶୀ ଥିଲା ଯେଉ କାରଣର
ଁ
ୁ ଅନେକ ଲ�ୋକ
ଟିକସ ଫାଙ୍କୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
କରି ଛି । ଜିଏସଟି ପଦ୍ଧତି ଅନୁ ସରଣ ପୂର୍ବକ,
ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରି ବାର ଅବସର ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଛି । ସେହିସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକସ
ଚେନ୍ ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଯେଉମାନେ
ଁ
କି ପୂର୍ବରୁ
ଏଥିରୁ ବାଦ୍  ପଡ଼ିଥଲେ
ି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ରାଜସ୍ୱ
ସଂଗ୍ରହ ମାତ୍ରାରେ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ସେହିଭଳି ରି ଟର୍ଣ୍ଣ
ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଟିକସଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି।
ଅନଲାଇନ୍  ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରି ଆରେ ଜିଏସଟି ରି ଟର୍ଣ୍ଣ
ଫାଇଲ୍  କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ରସି ଦକୁ ମିଳାଯାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ରସି ଦରେ
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତି ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ହି ଁ
ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ
ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକସ
ପ�ୈଠ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିକସ ପ�ୈଠ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ
ସଦାବେଳେ ମେଳାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟିକସ
ଫାଙ୍କି କୁ ମଧ୍ୟ ର�ୋକାଯାଇ ପାରି ଛି ।
କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ଚ�ୋରା କାରବାରର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ
ଏହାଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ
ଗ�ୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ରହିଛି ।
ପ୍ରତିପର
ୂ ଣ ସେସନ୍ ଅଥବା ଜିଏସଟି ସେସ୍ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ
କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର
ରାଜସ୍ୱ ହାନିର ସମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନପଡ଼େ ତାହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ତ
କରାଯାଇଛି । ପାନ ମସଲା, ତମ୍ବାଖ ୁ କିମ ୍ବା ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ସାମଗ୍ରୀ, କ�ୋଇଲା, ଲେମ୍ବୁପାଣି, ମ�ୋଟର କାର ଭଳି
ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜିଏସଟି ସେସ୍ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଜିଏସଟି ଦେଶରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟଅନୁ କୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି । ୨୦୨୫ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ
ଏକ ୫ ଟ୍ରିଲି ୟନ୍ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରି ଣତ କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ଏକ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉ ଁଥିରେ ଜିଏସଟିର
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ରହିଛି ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଜାତୀୟ ସଂକଳ୍ପ

ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ହନସା ମେହଟ୍ଟା

ଦୁ ରଗା୍ ବାଇ ଦେଶମୁଖ

ସ୍ୱାଧୀନତାଠାରୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ଚରି ତ୍ରମାନଙ୍କର ଗାଥା
ଭାରତର ସାହସୀ ମହିଳାମାନେ
କ�ୌଣସି ସମୟରେ କ�ୌଣସି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ
ପଛରେ ରହିନାହାନ୍ତି । ଭାରତର
ଇତିହାସ ସେମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ
ସାହସ, ଶ�ୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତାରେ
ଋଦ୍ଧିମନ୍ତ । ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଆଧୁନିକ ଭାରତ
ନିରମା୍ ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର
ଅତୁ ଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଆସି ଛି
ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେସବୁ
ଅବଦାନ ସ୍ମରଣୀୟ ହ�ୋଇ ରହିବ ।
32 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ସ୍ୱା

ଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କାଳରେ ଭାରତ ମାତାକୁ ଦାସତ୍ୱର ବେଢିରୁ ମୁକ୍ତ
କରି ବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ନିରମା୍ ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏଇ ମାଟିର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ମହାନ୍ ଅବଦାନ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଇତିହାସ
ପୃଷଠା୍ ରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲି ପିବଦ୍ଧ ହ�ୋଇ ରହିବ । ଏହିଭଳି
ଦୁ ଇଟି ପ୍ରମୁଖ ନାମ ହେଉଛି ହନସା ମେହଟ୍ଟା ଓ ଦୁ ରଗା୍ ବାଇ ଦେଶମୁଖ ।
ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ମାନବାଧ ିକାରର ସାର୍ବଜନିନ ଘ�ୋଷଣାନାମାରେ ଲି ଙ୍ଗଗତ
ସମାନତା ପାଇ ଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବା ସହ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରି ବାରେ ହନସା ମେହଟ୍ଟା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବାବେଳେ,
ଦୁ ରଗା୍ ବାଇ ଦେଶମୁଖ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ ଦେଶମାତୃ କାର ସେବା ପାଇ ଁ
ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥ ିଲେ ।
ହନସା ମେହଟ୍ଟାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯ�ୋଗୁ ଁ ହି ଁ ପରି ଶେଷରେ ଜାତିସଂଘ
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଧକ
ି ାର ଘ�ୋଷଣାନାମାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବାଧକ
ି ାର
ଘ�ୋଷଣାନାମା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରି ଥଲ
ି ା । ତେଣୁ ମାନବାଧକ
ି ାର
କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇ ଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବ�ୋଲି
କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦୁ ରଗା୍ ବାଇ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବାଗ୍ମିତା, ସାହସି କ
ପ୍ରବୃ ତି ଏବଂ ଦୃ ଢନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇ ଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ଜ�ୋନ୍ ଅଫ
ଆର୍କ’ ଭାବରେ ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ହ�ୋଇଥଲେ
ି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ଅବଦାନ ଦ୍ୱାରା
କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ଥଲେ
ି ।
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ହନସା ମେହଟ୍ଟା: ମାନବାଧିକାରର ସାର୍ବଜନୀନ
ଘ�ୋଷଣାନାମାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ

ସର�ୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ,
ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ସାମି ଲ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ହନସା ମେହଟ୍ଟା କେବଳ
ଭାରତର ଜଣେ ସଂସ୍କାରକ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ,
ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ନାରି ବାଦୀ ଏବଂ
ଲେଖକ ନଥଲେ
ି , ବରଂ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜଣେ
ପରମ ଶିଷ୍ୟ ଥଲେ
ି
। ହନସା ଜୀବରାଜ ମେହଟ୍ଟା
୧୮୯୭ ମସି ହା ଜୁଲାଇ ୩ ତାରି ଖରେ ସୁରତରେ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି
। ସେ ବର�ୋଦା କଲେଜରୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ
ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ସମାଜବିଜ୍ଞାନ
ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇ ଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥଲେ
ି
। ୧୯୩୦ ମସି ହାରେ ସେ
ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଚାଲି ଥବ
ି ା ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥଲେ
ି
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର
ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିଥଲ
ି ା । ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସାମି ଲ ହ�ୋଇଥବ
ି ା କାରଣରୁ ସେ ୧୯୩୨ ଓ ୧୯୪୦
ମସି ହାରେ କାରାବରଣ କରି ଥଲେ
ି
।
୨୦୧୮ ଡିସେମ୍ବରରେ
ଏକକ ନାଗରି କ ସଂହିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ
ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ପଣ୍ଡିତ ନେହରୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ
ଆଂଟ�ୋନିଓ
ଗଭୀର ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଥଲ
ି ା କାରଣ ସେ
ଗୁଟେରସ୍
ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥଲେ
ି ଯେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପାଇ ଁ
‘ମାନବାଧିକାର
ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ୧୯୪୭-୪୮
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
ମସି ହାରେ ସେ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧକ
ି ାର
ଆୟ�ୋଗର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧ ି ଭାବରେ
ଅବଦାନ’ ପାଇ ଁ
କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥଲେ
ି
ଏବଂ ମାନବାଧକ
ି ାରର
ହନସା ମେହଟ୍ଟାଙ୍କର
ଐତି
ହ
ାସି
କ
ଘ�ୋଷଣାକୁ
ଅଧ
କ
ି
ଲି
ଙ୍ଗଗତ
ପ୍ରଶଂସା କରି ଥଲେ
ି
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରି ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମଳିନ
ଅବଦାନ ରଖଥ
ି ଲେ
ି
। ହନସା ମେହଟ୍ଟା
ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଥଲେ
ି
ଏବଂ ୧୯୪୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରି ଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତରଣର
ଐତିହାସି କ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ତରଫରୁ
ଜାତୀୟ ପତାକା ଭେଟି ଦେବାର ଗ�ୌରବ ଅରନ
୍ଜ କରି ଥଲେ
ି । ୨୦୧୮
ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଂଟ�ୋନିଓ ଗୁଟେରସ
ମାନବାଧକ
ି ାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇ ଁ ହନସା
ମେହଟ୍ଟାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଥଲେ
ି
। ସେ କହିଥଲେ
ି
ଯେ “ଭାରତର
ହନସା ମେହଟ୍ଟାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ହୁ ଏତ ମାନବାଧକ
ି ାର ପରି ବର୍ତ୍ତେ
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଧକ
ି ାର ଉପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଘ�ୋଷଣାନାମା
ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋଚନା କରୁଥାଆନ୍ତେ ।” କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେ,ଁ
ସେ ୧୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁ ଥଲେ
ି , ଯାହାକୁ ହନସା ମେହଟ୍ଟା କମି ଟି
ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରି ବା ଯ�ୋଗୁ ଁ ତାଙ୍କୁ
ବିର�ୋଧର ସମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥଲ
ି ା ଏବଂ ସେ ନିଜ ଜାତିରୁ
ବାସନ୍ଦ ହ�ୋଇଥଲେ
ି
। ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇ ଁ ୧୯୫୯
ମସି ହାରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ମେହଟ୍ଟାଙ୍କର ୧୯୯୫
ଏପ୍ରିଲ ୪ ତାରି ଖରେ ପରଲ�ୋକ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।

ଦୁ ର୍ଗାବାଇ ଦେଶମୁଖ: ସ୍ୱାଧୀନତା
ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୁଖା ନେତା
୧୯୦୯ ମସି ହାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବା ଦୁ ରଗା୍ ବାଇ
ନିଜ ପି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ
ହ�ୋଇ ଶ�ୈଶବ କାଳରୁ ମାନବ
ସେବା ପ୍ରତି ଆତ୍କୃଷ୍ଟ ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦଶ
ବର୍ଷ ବୟସ ହ�ୋଇଥ ିଲା, ଦୁ ରଗା୍ ବାଇ
କାକିନାଡାଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ହିନ୍ଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବା ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା
ହେଉଛି ଯେ, ନିଜେ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ, ପତ୍ନୀ କସ୍ତୁ ରବା ଏବଂ
ସି . ଏଫ୍ . ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସଙ୍କ ସହ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ଦର୍ଶନରେ
ଆସି ଥ ିଲେ । ସେତେବେଳେ ଦୁ ରଗା୍ ବାଇଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ
ବୟସ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବା
ପରେ ସେ କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କ ସମୁଖରେ ବିଦେଶୀ
ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ�ୋଡି ଦେଇନଥ ିଲେ ବରଂ
‘ଲବଣ
ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗହଣାକୁ
ସତ୍ୟାଗ୍ରହ’
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ସହ
କାଳରେ
ନିଜକୁ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ
୧୯୩୦ରୁ
ସମର୍ପି ଦେଇଥ ିଲେ । ଦୁ ରଗା୍ ବାଇଙ୍କ
୧୯୩୩
ବାକ୍ଚାତୁ ରୀ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଥ ିଲା
ମସି ହା
ଏବଂ ଲ�ୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି କଳା
ମଧ୍ୟରେ ସେ
ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହ�ୋଇଯାଉଥ ିଲେ।
୩ ଥର ଜେଲ୍
ତାଙ୍କର ସାହସି କ ଏବଂ ଦୃ ଢନିଶ୍ଚିତ
ଯାଇଥିଲେ
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାରଣରୁ ଲ�ୋକମାନେ
ତାଙ୍କୁ ‘ଜ�ୋନ୍ ଅଫ ଆର୍କ’ ଭାବେ
ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥ ିଲେ । ‘ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ’ କାଳରେ
୧୯୩୦ରୁ ୧୯୩୩ ମସି ହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ୩ ଥର ଜେଲ୍
ଯାଇଥ ିଲେ । ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତିରେ ତାଙ୍କର
ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ଥ ିଲା । ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ
ଉନ୍ନତି ଆଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସବୁ ବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥଲେ
ି
ଏବଂ ଏଥ ିପାଇ ଁ ସେ ‘ଆନ୍ଧ୍ର ମହିଳା ସଭା’, ‘ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ମହିଳା ସଂଘ’, ‘ନାରୀ ରକ୍ଷା ସମି ତି’, ‘ନାରୀ ନିକେତନ’
ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁ ଷଠା୍ ନ ସହ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ଥଲେ
ି
। ୧୯୫୩ ମସି ହାରେ ତତ୍କାଳିନ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ
ତଥା ବିଶଷ୍ଟ
ି ବିଦ୍ୱାନ୍ ଚିନ୍ତାମଣି ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ବା
ପରେ ସେ ଦୁ ରଗା୍ ବାଇ ଦେଶମୁଖ ଭାବେ ପରି ଚିତ ହେଲେ।
ବିବାହ ସମୟରେ ସେ ଯ�ୋଜନା କମି ଶନର ଅନ୍ୟତମ
ସଦସ୍ୟ ଥ ିଲେ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର
ପ୍ରସାର ପାଇ ଁ ତାଙ୍କ ‘ନେହରୁ ସାକ୍ଷରତା ପୁରସ୍କାର’ରେ
ସମ୍ମାନି ତ କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ୧୯୮୧ ମେ ୯ ତାରି ଖରେ
୭୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ତାଙ୍କର
ପରଲ�ୋକ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।
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ଜି-୭, ସିଏସଆଇଆର, ପରିବେଶ ଦିବସ

‘ଏକ ପୃଥବ
ି ୀ’, ‘ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ’ ମନ୍ତ୍ର
ଜି-୭ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭୂମି କା ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ବିଶ୍ୱ ସମୁଖରେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବା ସହ ପରି ବେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦ�ୋହରାଇଥଲେ
ି ।
ତାଙ୍କର ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟରୁ ଏକ ନବ ଭାରତ ଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟଖସଡା ଜନ ୍ମ ନେଇଛି। ଜି-୭ ଶିଖର
ସମ୍ମି ଳନୀର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦% ଇଥାନଲ ମି ଶ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପି ତ
କରି ବା ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦେଶର ପ୍ରତିଶତ
ୃ ିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।

ଏ

କଛତ୍ରବାଦ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ, ହିଂସାତ୍ମକ
ଉଗ୍ରବାଦ, ଅପପ୍ରଚାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ
ଉତ୍ପୀଡନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥ ିବା
ବିଭିନ୍ନ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରି ବାରେ ସମାନ
ବିଚାରଧାରା ରଖ ି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମି ଳନୀରେ ଜି-୭
ଓ ଏହାର ଅତିଥ ି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ
ଅଂଶୀଦାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି । ଗତ
ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଜୁନ୍ ୧୨୧୩ ତାରି ଖରେ ବିଶ୍ୱର ୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି
ଗ�ୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକତ୍ରିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ବ୍ରିଟେନ୍
ଦ୍ୱାରା ଆୟ�ୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମି ଳନୀରେ ବିଶ୍ୱର
୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି - ଆମେରି କା, ଜାପାନ,
କାନାଡା, ଫ୍ରାନସ୍, ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଟାଲୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରି ଥ ିଲେ । ଜି-୭ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥ ିବା
ବ୍ରିଟେନ୍ ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲି ଆ, ଦକ୍ଷି ଣ କ�ୋରି ଆ
ଏବଂ ଦକ୍ଷି ଣ ଆଫ୍ରି କାକୁ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମି ଳନୀକୁ
ଅତିଥ ି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଥ ିଲା । ଏହି
ଅବସରରେ, ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ମି ଳନୀକୁ
ସମ୍ବୋଧ ିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏକ
ସାମଗ୍ରିକ ସମାଜର ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ରଖୁଥ ିବା ‘ଏକ
ପୃଥ ିବୀ, ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ’ର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଥ ିଲେ,
ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋଗ, ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଓ
ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ତ
ୱି ପ୍ରୟାସ ।
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ଜି-୭ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ..

ଏକ ପୃଥ ିବୀ – ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଠିକଣା
ଅନ୍ୱେଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁମୁକ୍ତଭାବେ ଉପଲବଧ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ଉପକରଣଗୁଡିକର ସଫଳ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥଲେ
ି
।
ଅନ୍ୟ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ
ୁ ିକ ସହ ଭାରତ ନିଜର ଅଭି ଜ୍ଞତା ଓ ନିପଣ
ୁ ତା
ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ କରାଇଥଲେ
ି ।
କର�ୋନା ପ୍ରତିଷେଧକକୁ ପାଟେଣ୍ଟ ମୁକ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସକାଶେ ହେଉଥବ
ି ା ସାମୁହିକ ଉଦ୍ୟମକୁ
ଭାରତ ସମର୍ଥନ କରି ବ ବ�ୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହ�ୋଇଥଲେ
ି
। କ�ୋଭି ଡ
ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ ଉପରୁ ଟିଆରଆଇପି ଏସ୍ ଛାଡ କରି ବା ପାଇ ଁ ବିଶ୍ୱ
ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷି ଣ ଆଫ୍ରି କା ଦେଇଥବ
ି ା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ
ସେ ଜି-୭ର ସମର୍ଥନ ଲ�ୋଡିଥ ିଲେ ।

ପରି ବେଶ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ବ
ି ଦ୍ଧତା
ସମ୍ପର୍କରେ ...
ପୃଥକ ଭାବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖ ିବାକୁ
ଚାହୁ ଥଁ ିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ
ୁ ିକ ପୃଥ ିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ,
ଜ�ୈବ ବିବିଧତା ଓ ମହାସାଗରଗୁଡିକୁ ସୁରକ୍ଷି ତ
ରଖ ିପାରି ବେ ନାହି ଁ।
ଜି-୨୦ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଭାରତ
ପ୍ୟାରି ସ ରାଜିନାମାର ପ୍ରତିଶତ
ୃ ିଗଡ
ୁ ିକୁ ପୂରଣ
କରୁଛି । ଏବେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ୨୦୩୦
ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ଶୂନ୍ୟ-ନିର୍ଗମନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ
କରି ବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ ଭି ତ୍ତିଭୂମୀ ଏବଂ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ�ୌର ମେଣ୍ଟ ରୁପେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥବ
ି ା ଦୁ ଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରମୁଖ
ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ
ହେଉଛି ।

ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ...

ମୁକ୍ତ ସମାଜଗୁଡିକ ଅପପ୍ରଚାର ଏବଂ ସାଇବର
ଆକ୍ରମଣର ସହଜରେ ଶିକାର ହ�ୋଇଥାଆନ୍ତି । ଏକ
ମଜବୁ ତ୍ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ ସାଇବର ସ୍ପେଶ ମାଧ୍ୟମରେ
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଚାରଧାରାର ପରି ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ
କରି ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଥ ିପାଇ ଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡିକ
ସେମାନଙ୍କ ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷି ତ
ସାଇବର ପରି ବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ପରି ବେଶ ଦିବସ ପାଇ ଁନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପ
୨୦୨୫ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦% ଇଥାନଲ
ମିଶ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି
ଭାରତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯାହା ପ୍ୟାରିସ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା
ସ୍ଥିରୀକୃତ ପରି ବେଶଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଜୁନ୍ ୧୩ ତାରି ଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜି-୭ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଏହି ବିଷୟ
ଦ�ୋହରାଇଥ ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଥ ିଲେ ।
ଫଳପ୍ରଦ ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସବୁ ଜ ପରି ବେଶ ପାଇ ଁକେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
ଯ�ୋଗୁ ଁ ଭାରତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ପାରି ଛି । ପରି ବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ
ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇ ୨୦୩୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦% ଇଥାନଲ
ମିଶ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଜନା ରଖ ିଥ ିବା ଭାରତ ଏହାର ୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବ ବ�ୋଲି ଭାରତ ଜୁନ୍ ୫ ତାରି ଖ ବିଶ୍ୱ ପରି ବେଶ ଦିବସ
ଅବସରରେ ଘ�ୋଷଣା କରି ଛି । ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିତରଣ
ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପୁଣେଠାରେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଇ-୧୦୦ ଆଗୁଆ
ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ଇଥାନଲର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହି କଥାରୁ ବୁ ଝହେ
ି ବ ଯେ ୭-୮
ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ୱଚିତ୍ ଆଲ�ୋଚନା ହେଉଥ ିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଥାନଲ
ଏକବିଂଶ ଶତାଦ୍ଦୀର ଭାରତ ପାଇ ଁଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଲଟିଯାଇଛି । ଇନ୍ଧନ
ଭାବରେ ଇଥାନଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ବା ପାଇ ଁ ନିଆଯାଇଥ ିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡକ
ି
ପରି ବେଶ ତଥା କୃଷକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । କେବଳ
ଗତବର୍ଷ ହି, ଁ ତ�ୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନଗ
ି ଡ
ୁ କ
ି ୨୧,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଇଥାନଲ
କ୍ରୟ କରି ଥ ିଲେ । କୃଷକମାନେ ଏଥ ିରୁ ସବୁ ଠାରୁ ଅଧ ିକ ଲାଭବାନ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବ ।

ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ଇଥାନଲରୁ ଫାଇଦା

ଅଧ ିକାଂଶ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆ ଯ�ୋଗୁ
ଁ
ହ�ୋଇଥାଏ।
ଁ
ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ବନ ମନ�ୋକସାଇଡ ନିର୍ଗମନକୁ ୩୫
ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରି ବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ସଲଫର ଡାଇଅକସାଇଡ,
ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରି ଥାଏ ।
ଇଥାନଲ ପରି ବେଶ ଅନୁ କଳ
ୂ ହ�ୋଇଥ ିବାରୁ ଜୀବାଶ ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଅପେକ୍ଷା ପରି ବେଶ
ପାଇ ଁ ଅଧ ିକ ନିରାପଦ ଅଟେ । ସେଥ ିପାଇ ଁ ବିଶ୍ୱ ଇଥାନଲ ଓ ଜ�ୈବ ଇନ୍ଧନକୁ
ଭବିଷ୍ୟତର ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବିବେଚନା କରୁଛି ।

ଭାରତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚଳିତ ଦଶନ୍ଧି ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି
ଗତ ଶତାଦ୍ଦୀର ଅଭି ଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର
ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରୁଥ ିଲା, ସେତେବେଳେ
ଏଥ ିପାଇ ଭାରତକୁ
ଁ
ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ବାକୁ ପଡୁ ଥ ିଲା ।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନବ ଜାତିର ସେବା ପାଇ ଆମ
ଁ
ଦେଶର ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ମାନେ
ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମେଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କର�ୋନା ପ୍ରତିଷେଧକ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି
ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଜୁନ୍ ୪ ତାରି ଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ଏବଂ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଗବେଷଣା ପରି ଷଦ
(ସିଏସଆଇଆର)ର ଏକ ବ�ୈଠକରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇ ଭାରତୀୟ
ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରି ଥ ିଲେ । ଚଳିତ
ଦଶନ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ
ପାଇ ଁ ସେ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ବିଚାରଧାରାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସକାଶେ ଏକ
ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥ ିଲେ । ସଫ୍ଟ ୱେରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ସାଟେଲାଇଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନତ
ୱି ୍ କରି ବା ପାଇ ଁ ଭାରତ
ଆଜି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବ�ୋଲି ସେ କହିଥ ିଲେ।
ଏଭଳି ଏକ ପରି ସ୍ଥିତର
ି େ, ଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ

ଦୁ ଇପାଦ ଆଗରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଆମକୁ ଚଳିତ ଦଶନ୍ଧି ସହ
ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ର
ଧି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖ ି ଆଗରେ ରଖ ି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେବା
ପାଇ ଁପଡିବ । ଆଜି ଭାରତ କୃଷିଠାରୁ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ପରି ଚାଳନାଠାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ, ପ୍ରତିଷେଧକଠାରୁ
ଭର୍ଚୁଆଲ ବାସ୍ତବତା, ଜ�ୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଠାରୁ ବ୍ୟାଟେରି ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ସଶକ୍ତ ହେବାକୁ
ଚାହୁ ଛିଁ । ଆଜି ଭାରତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବିଶ୍ୱକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ।
୨୦୧୬ ମସି ହାରେ ଦେଶ ସୁଗନ୍ଧ ଅଭି ଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରି ଥ ିଲା, ଏବଂ ସି ଏସଆଇଆର ଏଥ ିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ
କରି ଥ ିଲା । ଆଜି ଦେଶର ହଜାର ହଜାର କୃଷକ ଫୁ ଲଚାଷ କରି
ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଉଛନ୍ତି । ହେଙ୍ଗୁ ଆମଦାନୀ ପାଇ ଁ ଭାରତ
ସୁବବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ
ହେଉଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହି ହେଙ୍ଗୁ
ଁ
ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଯାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅଭି ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା ପାଇ ଁ
କୁ ୟଆର
କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ
୍
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ପି ଜୁଲାଇ ୨୩ - ଅଗଷ୍ଟ ୮, ୨୦୨୧
ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍କ୍ସ

ଟ�ୋକିଓ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁତ
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କ୍ରୀଡା ମହ�ୋତ୍ସବ ପାଇ ଁ
ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ�ୋଇ ରହିଛନ୍ତି

ପି ର ଜନକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ପେରି ଡି କ�ୋବର୍ଟିନ କହିଥଲେ
ପି ରେ ବିଜୟୀ ହେବା
ଆଧୁନକ
ି ଅଲି ମ୍କ୍ସ
ି
ଯେ ଅଲି ମ୍କ୍ସ
ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କ୍ରୀଡାର ଭାବନାକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି ବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇଦେବା ସହିତ ଦେଶରେ କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ପାଇ ଁନିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ
ପି ର ୧୧ଟି କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତା ପାଇ ଁ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଯ�ୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ
ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଚଳିତ ଥର ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍କ୍ସ
ପି ପାଇ ଁଯ�ୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରି ବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା
ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ଆଉ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଜଣ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍କ୍ସ
ପି ରେ ସମୁଦାୟ
ଆହୁ ରି ଅଧିକ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ରି ଓ ଡି ଜେନେରି ଓରେ ଅନୁ ଷଠିତ
୍ ଗତ ପାରା ଅଲି ମ୍କ୍ସ
ପି ପାଇ ଁ
୧୯ ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥବ
ି ାବେଳେ ଚଳିତ ଥର ୨୬ଜଣ ପାରା-ଆଥେଲେଟ ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍କ୍ସ
ଯ�ୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ୧୬ ଜଣ ଅଧିକ କ୍ରୀଡାବିତ ଯ�ୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରି ବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଅ

ଲି ମ୍ପିକ୍ସ ପାଇ ଁ ଅବଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଯାଇଥ ିବାବେଳେ ଭାରତୀୟ
କ୍ରୀଡାବିତମାନେ ବିଶ୍ୱର ଏହି ସର୍ବବୃ ହତ କ୍ରୀଡା ମହ�ୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେବା
ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭୟଙ୍କର
କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ମହାମାରୀ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଭାରତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ୍
ଘ�ୋଷଣା କରି ଥ ିଲା । କ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ସକାଶେ
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜାତୀୟ ଶିବର
ି ଗୁଡକ
ି ୁ ବାତିଲ୍ କରି ଦଆ
ି ଯାଇଥ ିଲା । ୨୦୨୦ ମସିହା
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ତାରି ଖରେ ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ଓ ପାରା ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସକୁ ସରକାରୀ ଭାବେ
ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । ୧୯୪୦ ଓ ୧୯୪୪ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯ�ୋଗୁ ଁ
ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡା ବାତିଲ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ଏହାର
ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ବରର୍ଷ େ ଆୟ�ୋଜନ ହ�ୋଇ ପାରି ନଥ ିଲା । ଏହି କ୍ରୀଡାରେ ଯ�ୋଗଦେବା
ବେଳକୁ ଭାରତର କ୍ରୀଡାବିତମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଥ ିବାରୁ ଏହାର ସ୍ଥଗନ
ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ନିରାଶ କରି ଥ ିଲା । ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ପାଇ ଁ ଠିକ୍ ସମୟ ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ
ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରେଷ ୍ଠ ଫର୍ମ ହାସଲ କରି ବା ପାଇ ଁସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଉଥ ିଲା ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଅବଧ ି କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଓ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଖୁବ୍ ଆହୱା୍ ନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥ ିଲା । କ�ୋଭି ଡ୍-୧୯ର ଅକଳନୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଯ�ୋଗୁ ଁ
ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ଶିବର
ି ଗୁଡକ
ି କେବେ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ
କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଗ ପଛ ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
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କ୍ରୀଡା ଆମ ଜାତୀୟ ଚରି ତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି
ଏବଂ ଆମ ଯୁବପି ଢୀ କ୍ରୀଡାର ଏକ ବୃ ହତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ
ସଂସ୍ କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ଯୁବ କ୍ରୀଡାବିତମାନେ
ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ୧୩୫ କ�ୋଟି
ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସଫଳ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୀଡାବିତ୍,
କ୍ରୀଡାକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇ ଁ ଚାହୁ ଥିଁ ବା ଆହୁ ରି
ହଜାରରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ବେ । ସବୁ
ଭାରତୀୟଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହତ
ି କରି ବା
ପାଇ ଁ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇ ଁ ମୁ ଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ
ଭି ଡିଓ କନଫରେନସି ଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ
ଦଳ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବି ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥ ିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ
ଆହୱା୍ ନ ହେଉଛି ଜ�ୈବ ବବଲ୍ସ ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକାକି
ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥ ିବା କ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର
ସଠିକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତର
ି େ ରଖ ିବା । କ୍ରୀଡାବିତ୍ମାନଙ୍କ
କ�ୋଠରୀରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକତ୍
ି ସା ଉପକରଣ ହେଉ
ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବଧ
ି ା, ପ୍ରତ୍ୟେକ
କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କୁ ଯେତେଦୂ ର ସମ୍ଭବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯତ୍ନ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । ମହାମାରୀ କାରଣରୁ
କ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
ନହେଉ ତାହା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବାପାଇ ଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଯଥାସମ୍ଭବ ଯତ୍ନବାନ୍ ହେଉଥ ିଲା । ୨୦୨୦ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କୁ ଭେଟି
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖ ିବା ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରି ବା ପାଇ ଁ ସେମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ଥ ିଲେ । କ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯେପରି କ�ୌଣସି
ଉପାୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁ ଏ ତାହା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ସେମାନଙ୍କ
ଘରକୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ପଠାଯାଇଥ ିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା
ସେମାନେ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତା ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ଯାୟୀ ଶରୀରକୁ
ଅତିମାତ୍ରାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରଖ ି ପାରି ଥଲେ । ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ହେଉଥ ିବା କ୍ରୀଡାବିତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାଲି ମରୁ ଯେପରି
ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁ ଅନ୍ତି ସେଥ ିପାଇ ଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତାକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ରେ ଜ�ୈବ ବବଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି
କରି ଥ ିଲେ । କ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଲି ମ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ
ପଚାରି ବୁ ଝବ
ି ା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମନ�ୋବଳ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା ସକାଶେ ଯୁବ
ବ୍ୟାପାର ଓ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରି ଜଜ
ି ୁ କ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କ ସହ ଭି ଡଓ
ି
କନଫରେନସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଥ ିଲେ ।

କ୍ରୀଡାବିତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୀଡାରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ
ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁ ଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡା
ପାଇ ଁ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଯାଇଥ ିଲା, ଏବଂ ଭାରତୀୟ
କ୍ରୀଡାବିତମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡାରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଜାରି ରଖ ିଥ ିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯେପରି
ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁ ଏ ତାହା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାର ଯେଭଳି
ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଥ ିଲେ ଏହା ହେଉଛି ତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ।
ପି ନସିପର କ୍ଲିନ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କ ବର୍ଗରେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ
ଏସିଆନ ଚାମ୍ଅ
ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରି ବା ହେଉ, ଚାରି ଟି କୁସ୍ତି
ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାରେ ଭି ନେଶ ଫ�ୋଗଟ ୪ଟି ପଦକ ଜିତବ
ି ା, ସମସ୍ତ
ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପି.ଭି . ସିନ୍ଧୁ କ୍ରମାଗତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରି ବା, ଆମ ବନ୍ଧୁକଚାଳକ, ତୀରନ୍ଦାଜ ଏବଂ ମୁଷ୍ଟିଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର
ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏସବୁ ର ପ୍ରମାଣ । ଆମର କେତେକ କ୍ରୀଡାବିତ୍
କ�ୋଭି ଡ-୧୯ରୁ ମଧ୍ୟ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର
ଶାରି ରୀକ ଶ�ୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅପାର ମାନସିକ ଦୃ ଢତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିଛନ୍ତି

କର�ୋନା ଭୂତାଣୁଜନିତ ମହାମାରୀ ଆଗରେ କ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କୁ
ଜାଗତିଆର ରଖ ିବା ସକାଶେ ସରକାର ତତ୍ପର ହ�ୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି
ଏବଂ କେବେବି ଏ ଦିଗରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ
ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀର ଭୟଙ୍କର ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଲହର ଦେଖା ଦେଇଥ ିଲା
ଏବଂ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ତୀବ୍ର ଭାବେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା, ସରକାର
ପରି ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ନେଇ ତୁ ରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବା ସହିତ କ୍ରୀଡାବିତ୍
ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର ସମନ ୍ୱୟରେ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ

ଯାଉଥ ିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଭିସା ସୁବଧ
ି ା
ପ୍ରଦାନ କରି ଥ ିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେବା
ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରି ସେଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପାଇ ଁ
ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥ ିଲେ । ଅଧ ିକାଂଶ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଲ�ୋହିତ ତାଲି କାଭୁକ୍ତ
କରି ଥ ିବାବେଳେ, ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ବହୁ
ସଂଖ୍ୟାରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଦେଶ ପଠାଇ ଦେଇଥ ିଲେ । ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ
ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାର�ୋତଳକ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ , ଭାରତରେ
ଉଡାଣ ରଦ୍ଦ ହେବାର ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେରି କା ପଠାଇ
ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । କ୍ରୀଡାବିତ୍ ନୀରଜ ଚ�ୋପ୍ରା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହାରଣ,
ଯାହାଙ୍କୁ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବ�ୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର
ସମନ ୍ୱୟରେ ଭିସା ଯ�ୋଗାଇଦେବା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ଥ ିଲା ଯାହାଫଳରେ
ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରି ଅତି ଜରୁରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାରେ
ଭାଗ ନେଇପାରି ଥଲେ । ଟ�ୋକିଓ ଯାଉଥ ିବା ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ
ଟିକାକରଣ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡକ
ି ୁ
ଏକଜୁଟ ହ�ୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ ଦେଇଥ ିଲେ ଏବଂ
ଟ�ୋକିଓ ଯାତ୍ରା କରି ବାକୁ ଥ ିବା ୯୯ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ପ୍ରଥମ ଡ�ୋଜ୍
ଟିକା ନେଇସାରି ଥ ିବାବେଳେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଦୁ ଇଟି ଯାକ
ଡ�ୋଜ୍ ଟିକା ନେଇସାରି ଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡାବିତ୍ମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁ
ପ୍ରୟାସର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି କୁସ୍ତିଯ�ୋଦ୍ଧା ଭି ନେଶ ଫ�ୋଗଟ,
ଯାହାଙ୍କୁ ହଙ୍ଗେରୀରେ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିଲା, ଏହା ଏପରି
ଏକ ଦେଶ ଯେଉଠାରେ
ଁ
କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ
ହେବା ବେଳକୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କର କର�ୋନା
ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବିପତି ସାମାନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ରହିବ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଥା

ଅବଦୁ ଲ ହମି ଦ୍

ଅସଲ ଉତ୍ତର
ଯୁଦ୍ଧର ନାୟକ
“ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜୟ କରାଯାଇନଥାଏ, ବରଂ ଦେଶ ପାଇ ଁ
ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରି ଥାଏ । ”ସାହସି
ଭାରତୀୟ ସ�ୈନିକମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବଳକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବା ପାଇ ଁ ହୁ ଏତ ସି .କ୍ୟୁ.
ଏଚ ଅବଦୁ ଲ ହମି ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ
ମି ଳିବ ନାହି, ଁ ଯି ଏ ୧୯୬୫ ମସି ହାରେ ପଞ୍ଜାବର ଖେମକରନ ସେକ୍ଟରରେ
ଏକାକି ୭ଟି ପାକିସ୍ତାନି ପାଟନ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦେଇଥ ିଲେ । ଅବଦୁ ଲ
ହମି ଦ ନିଜ ବନ୍ଧୁ କକୁ ଏକ ଜିପ ଉପରେ ଖଞ୍ଜି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର
ଅନୁ ପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରି ଦେଇଥ ିଲେ ।

୧

୯୬୫ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରି ଖରେ ପଞ୍ଜାବର ଟର୍ଣ୍ଣ
ଟରନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଅମୃତସରକୁ
ଅକ୍ତିଆର ଯ�ୋଜନା କରି ଅପରେସନ୍ ଗିବ୍ରାଲତା ଆରମ୍ଭ
କରି ଦେଇଥ ିଲା। ୧୯୬୫ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବେଳକୁ ପାକିସ୍ତାନର
ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଯାଇଥ ିଲା, ଯେତେବେଳେ
କି ଅପରେସନ୍ ଡେଜର୍ଟ ହକ୍ ଅଧ ିନରେ ଏହା ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ
ସୀମାନ୍ତର ରଣ୍ ଅଫ୍ କଛର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିଜର ଅଧ ିକାର
ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଥ ିଲା । ଏଥ ିରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା
ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କଶ୍ମୀର ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ବାର
କ�ୌଶଳ ପ୍ରୟ�ୋଗ କରି ଥ ିଲା । ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସବୁ
ପଟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଥ ିଲେ । ଅମୃତସରକୁ ଅକ୍ତିଆର
କରି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ�ୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଟନ
ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡକ
ି ସହ ଆଗକୁ ବଢିଥ ିଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରି ଖରେ
ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ପାଟନ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ରେଜିମେଣ୍ଟ ସହ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାର ୫ କିଲ�ୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଥ ିଲା।
ଅସଲ ଉତ୍ତର ଗା ଁ ଏକ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ୪ଟି
ହାତବ�ୋମା ଫିଙ୍ଗାଳି ଦଳର ଯବାନମାନେ କପା ଓ ଆଖୁ କିଆରି ରେ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହିଥ ିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆଗକୁ ମାଡି ମାଡି ଆସୁଥ ିବା ପାଟନ
ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗରନ
୍ଜ ସେମାନେ ଖୁବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶୁଣପ
ି ାରୁଥ ିଲେ ।
କ୍ୱାଟରମାଷ୍ଟର ଅବଦୁ ଲ ହମିଦ ରାସ୍ତାଠାରୁ କେବଳ ୩୦ ମିଟର
ଦୂ ରରେ ଜିପ ୍ ଉପରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥ ିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ଷେପ ବିହୀନ
ବନ୍ଧୁକ ସହ ଲୁ ଚି ରହିଥ ିଲେ । ପ୍ରଥମ ପାଟନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗୁଳଚ
ି ାଳନା
ପରି ସର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବା କ୍ଷଣି ସେ ତାଙ୍କ ଆରସିଏଲ୍ ବନ୍ଧୁକରୁ
ଗୁଳି ଚଳାଇଥ ିଲେ, ଯାହା ସେହି ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦେଇଥ ିଲା ।
୫୦୦-୬୦୦ ଗଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ରଖ ିଥ ିବା
୧୦୬ ଏମଏମ ଆରସି ଏଲ ବନ୍ଧୁ କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର । ଆରସି ଏଲ ବନ୍ଧୁ କର ଆଉ ଏକ ତୃ ଟି ଥ ିଲା ଯେ
ଏହାର ପଛପଟରୁ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁରଣ ହେଉଥ ିବାରୁ ଏହାର ଗ�ୋଳଗୁଡିକ
ସହଜରେ ବାରି ହ�ୋଇ ଯାଉଥ ିଲା । ଏଥ ିପାଇ ଁ ଆରସି ଏଲରୁ ଗ�ୋଳା
ନିକ୍ଷେପକୁ ଥରେ, ଦୁ ଇଥର କିମବା୍ ସର୍ବାଧ ିକ ତିନିଥର ମଧ୍ୟରେ ସି ମୀତ
ରଖ ିବାକୁ ପଡିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୱେ ହମି ଦ୍ ସେହିଦିନ ହି ପାକି
ଁ
ସ୍ତାନର
ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଟନ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦେଇଥ ିଲେ । ପାକିସ୍ତାନୀ
ଯବାନମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଛାଡି ପଳାୟନ କରି ଥ ିଲେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ
ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ । ଅବଦୁ ଲ ହମି ଦ୍ ଆଉ
ଦୁ ଇଟି ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦେଲେ । ବନ୍ଧୁ କ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥ ିବା
ଜିପରୁ ୪ଟି ପାଟନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥ ିବା ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରି ଦେଇଥ ିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରି ଖରେ
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ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା । ଏଥର ଅବଦୁ ଲ ହମି ଦ ଆଉ
ଦୁ ଇଟି ପାକିସ୍ତାନି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉଡାଇ ଦେଇଥ ିଲେ । ତୃ ତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗ�ୋଳା ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରି ବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଜିପ ୍ ଠାବ
ହ�ୋଇଯାଇଥଲ
ି ା । ଶତୃ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗ�ୋଳା ପକାଇଥଲେ
ି
କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୁର୍ତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗ�ୋଳା ନିକ୍ଷେପ କରି ଏହାର
ଠିକଣା ଜବାବ ଦେଇଥଲେ
ି
। ହମି ଦ୍ ଶହୀଦ ହ�ୋଇଯାଇଥଲେ
ି
କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସପ୍ତମ ପାକିସ୍ତାନୀ ପାଟନ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧ୍ୱଂସ
କରି ଦେଇଥଲେ
ି
। ଭାରତୀୟ ସେନା ସମୁଦାୟ ୧୦୦ଟି ପାକିସ୍ତାନି
ଟ୍ୟାଙ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରି ଥଲ
ି ା । ଏହି ଐତିହାସି କ ପରାଜୟ ଯ�ୋଗୁ,ଁ
ସେପ୍ଟେମର
୍ବ ୨୩ ତାରି ଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘ�ୋଷଣା
କରି ବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ଅବଦୁ ଲ ହମି ଦଙ୍କୁ ମରଣ�ୋତର
ଭାବେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମାରି କ ସମ୍ମାନ ପରମବୀର ଚକ୍ରରେ
ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥଲ
ି ା।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଘାଜିପର
ୁ ର ଧମପୁର ଗାରେ
ଁ ୧୯୩୩ ମସିହା
ଜୁଲାଇ ୧ ତାରି ଖରେ ହମିଦ ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା
ଜଣେ ଦର୍ଜୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ ିଲେ । ତାଙ୍କ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା
ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥ ିଲା । ହମି ଦ ପାଠପଢା ଅପେକ୍ଷା କୁସ୍ତି କରି ବା ଓ
ପହରିଁ ବାକୁ ଅଧ ିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥ ିଲେ । ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହମି ଦ
ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ । ୧୯୬୨ ମସି ହାରେ
ଭାରତ-ଚୀନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ଏନଇଏଫଏରେ ମୁତୟନ
ଥ ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ୧୯୬୫ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେତେବେଳେ
ସମୟରେ ସେ ଛୁଟିରେ ଥ ିଲେ । ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରୁଥ ିବା
ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିଛଣାଧାରକର ଗ�ୋଟିଏ ଦଉଡି ଛିଡି ଯାଇଥ ିଲା
ବ�ୋଲି କୁହାଯାଏ । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରସୁଲନ୍ ବିବି ଏହାକୁ ଏକ ଅଶୁଭ
ସଙ୍କେତ ଭାବି ଅତି କମ୍ରେ ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ
ବାହୁ ଡିବା ପାଇ ଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରି ଥ ିଲେ । ହମି ଦ୍
କହିଥ ିଲେ – ଦେଶ ପାଇ ଁ ମତେ ଯେମି ତି ହେଲେ ବି ଯି ବାକୁ ପଡିବ ।
ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁ ବେଳେ କହୁ ଥ ିଲେ – “ଯେଉମାନେ
ଁ
ସେନାରେ
ବୀରତା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଲଟନ୍ ରେ ଖୁବ ସମ୍ମାନ
ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମୁ ଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରି ଶ�ୌର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରି ବି ।”
ଅବଦୁ ଲ ହମିଦଙ୍କ ଅନୁ ମାନ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା । ୧୯୬୫
ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ�ୌର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପରମ ବୀର
ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନତ
ି କରାଯାଇଥ ିଲା । ତାଙ୍କ ଜିପକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ
ମୃ ି ଚିହ୍ନ
ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବଳୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଗ�ୋଟିଏ ଜିପକ
୍ ୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥ ିବା ଏକ ଡାକଟିକଟ
ଜାରି କରାଯାଇଥ ିଲା ।

ପରି ବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାରତ

ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ

ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପରତ ଉଦ୍ୟମୀ ମହିଳା

କର�ୋନାରେ ଗୁରତର ଭାବେ ସଂକ୍ରମି ତ ର�ୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରି ବା ପାଇ ଁ ନୂ ତନ ଅଭି ନବତା ହେଉ
କିମବା୍ ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥବ
ି ା ଲ�ୋକଙ୍କ ଘରେ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ହେଉ ଏହା ଏକ
ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ଷା ମାଝେ ଏବଂ ପ୍ରଭାସି ନୀ ବାତାକର ଅନେକ ଆହୱା୍ ନର ସମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ୱେ
ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛନ୍ତି...

ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅକ୍ସିଜେନ ସହାୟତାରେ ଥିବା
ଗୁରୁତର ର�ୋଗୀଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ଅନନ୍ୟ
ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଛନ୍ତି

ଓଡିଶାର ଜଣେ ମହିଳା ରାଜ୍ୟର
ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଇଲାକାରେ ଘରକୁ
ଘରକୁ ବୁଲି ଔଷଧ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି

ମ

ଜିଲ୍ଲାର ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ
ଓଡିକରଶୁ ାରଥବି ା କନ୍ଧମାଳ
ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଔଷଧ ବିତରଣ କରି ବା

ଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭ�ୋପାଳର ଏନଆଇଏଫଟି ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା
ମାଝେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହାୟତାରେ ବଞ୍ଚୁଥ ିବା ଗୁରୁତର
ଅସୁସ୍ଥ କ�ୋଭି ଡ ର�ୋଗୀଙ୍କ ପାଇ ଏକ
ଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଶ�ୌଚାଳୟ
ନିରମା୍ ଣ କରି ଛନ୍ତି । ଘରେ କିମବା୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ
ର�ୋଗୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କର�ୋନାର ଶିକାର ହ�ୋଇଥ ିବା ନିଜ ଦାଦାଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖ ିବା
ପରେ ଏଭଳି ଶ�ୌଚାଳୟ ନିରମା୍ ଣ ପାଇ ଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଙ୍କ ମନରେ
ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା
ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଅନ୍ୟ ଅଭାବି ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ ମ�ୋବାଇଲ
ଶ�ୌଚାଳୟ ନିରମା୍ ଣର ବ�ୈଷୟି କ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁ ଛନ୍ତି।
ଁ
ସବୁ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ଆଛାଦି ତ ଏହି ଶ�ୌଚାଳୟ ନି ର୍ମା ଣ କରି ବା
ପାଇ ଁପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ପ୍ରତୀକ୍ଷା କୁ ହନ୍ତି
ଯେ, “ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହାୟତାରେ ଥବ
ି ା ର�ୋଗୀମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ମୁ ଁ ଏହି ଶ�ୌଚାଳୟ ତି ଆରି କରି ଛି କାରଣ
ଏହାକୁ ୱାର୍ଡରେ ରଖାଯାଇପାରି ବ । ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ
ଶ�ୌଚାଳୟଟି ଏକ ହୱିଲ
୍ ଚେୟାର ଭଳି ହ�ୋଇଛି ଏବଂ
ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରି ହେ ବ ।”

ଏକ ଅତି ଆହୱା୍ ନପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାସି ନୀ ବାତାକର
ନିଜର ପ୍ରଗାଢ ନିଷଠା୍ ବଳରେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ପାରି ଛନ୍ତି।
ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ଆହୱା୍ ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର
ଆଦିବାସୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି।
ଅପପୁଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ
କରି ଥଲେ
ି
ଯାହାଦ୍ୱାରା ୨୧,୦୦୦ରୁ ଅଧକ
ି ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ
ଲ�ୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ରୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା
ମଞ୍ଚର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଟ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧନ
ି ରେ ‘ହେଲଥ
ଆନିମେଟର’ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରଭାସି ନୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଔଷଧ ବିତରଣ କରି ବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣର
ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖଛ
ି ନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା
ସମ୍ପର୍କରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାର ଏକ ମହାନ
କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥସ
ି ହ ଗର୍ଭପାତର କୁପ୍ରଭାବ
ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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କୁଇଜ୍
କର୍ନର

ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇ ଁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଏହି ସଂସ୍କରଣକୁ ପଢନ୍ତୁ..
୧. ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ କାହା ସ୍ମୃତ ିରେ ପାଳନ
କରାଯାଇଥାଏ?
କ) ଡକ୍ଟର ସି . ଭି . ରମଣ
ଖ) ଡକ୍ଟର ହ�ୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା
ଗ) ଡକ୍ଟର ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ
ଘ) ଡକ୍ଟର ଏପି ଜେ ଅବଦୁ ଲ କାଲାମ

୬ . ୧୦୦୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତ�ୋଟି ଗାକୁଁ ଅପ୍ଟିକାଲ
ଫାଇବର ଦ୍ୱାରା ଯ�ୋଡିବା ପାଇ ଁ ଯ�ୋଜନା କରାଯାଇଛି ?
କ) ୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ
ଖ) ୩ ଲକ୍ଷ
ଗ) ୨ ଲକ୍ଷ
ଘ) ୫ ଲକ୍ଷ

୨. ଭାରତରେ ଏବେ କେତ�ୋଟି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ
ଅପ ରହିଛି?

୭ . ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ରେ କ�ୋତ�ୋଟି ସେବା ଓ ଦେୟ ସୁବିଧା
ଉପଲବଧ ଅଛି?
କ) ୧୯୮୦
ଖ) ୧୭୫୧
ଗ) ୧୪୫୮
ଘ) ୨୦୩୯

କ) ୨୦ ହଜାର
ଖ) ୩୦ ହଜାର
ଗ) ୪୦ ହଜାର
ଘ) ୫୦ ହଜାର
୩. କ�ୋଭି ଡ ବିର�ୋଧ ି ସଂଗ୍ରାମରେ ନିୟ�ୋଜତ
ି
ହ�ୋଇଥ ିବା ଅଗ୍ରଣୀ ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସରକାର
କେତେ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି?
କ) ୧୫ ଲକ୍ଷ
ଖ) ୨୫ ଲକ୍ଷ
ଗ) ୪୦ ଲକ୍ଷ
ଘ) ୫୦ ଲକ୍ଷ
୪ . ୨୦୧୯ ତୁ ଳନାରେ ଭାରତରେ ଅକ୍ସିଜେନ
ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ଗୁଣା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି?
କ) ୨ ଗୁଣା
ଖ) ୫ ଗୁଣା
ଗ) ୧୦ ଗୁଣା
ଘ) ୨୦ ଗୁଣା
୫. ଦେଶର କେତ�ୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗ୍ରାମରେ
ପରି ଣତ କରାଯାଇଛି?
କ) ୧ ଲକ୍ଷ
ଖ) ୫୦ ହଜାର
ଗ) ୨ ଲକ୍ଷ
ଘ) ୭୫ ହଜାର

୮ . ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ପହିଲାକୁ ଜିଏସଟିକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ?
କ) ୨
ଖ) ୩
ଗ) ୪
ଘ) ୬
୯ . ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦% ଇଥାନଲ ମି ଶ୍ରଣ ପାଇ ଁ ୨୦୩୦
ପରି ବର୍ତ୍ତେ କେଉ ଁ ମସି ହାକୁ ନୂ ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଛି?
କ) ୨୦୨୨
ଖ) ୨୦୨୮
ଗ) ୨୦୨୫
ଘ) ୨୦୨୭
୧୦ . ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି?
କ) ଜୁଲାଇ ୨୩
ଖ) ଜୁଲାଇ ୩୦
ଗ) ଅଗଷ୍ଟ ୮
ଘ) ଅଗଷ୍ଟ ୧୫

ଆପଣମାନେ ନିଜର ଉତ୍ତର ଏହି ଇ-ମେଲ ଠିକଣାରେ ପଠାଇପାରି ବେ:-response-nis@pib.gov.in ।
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥବ
ି ା ପ୍ରଥମ ୫ଜଣ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀଙ୍କ ନାମ ପତ୍ରିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
40 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने ।
बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः ।।
जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तहराय च ।
नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः ।।

ଜୁଲାଇ 12-20,2021

ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମ�ୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା।
ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ର ସମାହାର ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ,
ସମୃଦ୍ଧି , ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଣୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ !
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