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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

ଜୁନ 1-15, 2021

ନିଃଶୁଳ୍କ ବିତରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦି ଷ୍ଟ

ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା
ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇ ଁ ଜରୁରୀ
ଯେକ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ହି ଁଆମ ସୁରକ୍ଷାର ଏକମାତ୍ର
ମାଧ୍ୟମ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ ଠାରୁ ମି ଳିଛ।
ି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ
ସବୁକଛ
ି ି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇ ଶିଖବ
ି ା ଉଚିତ୍।

ରକ୍ତ ଦାନ
ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ ଜୁନ 14

4

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ 4
କ�ୋଟି ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ
ଆବଶ୍ୟକ କରି ଥାଏ।

ରକ୍ତଦାନ ସବୁ ଠୁ ମହତ ଦାନ, ମାନବ
ରକ୍ତର କ�ୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହି ଁକାରଣ
ଏହାକୁ ମଣିଷ ଶରୀର ବାହାରେ
ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରି ବ ନାହି।ଁ

ଜୁନ 14-ନ�ୋବେଲ
ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କାର୍ଲ
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେନରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ
ଯି ଏକି ମଣିଷ ରକ୍ତର ତିନ�ୋଟି
ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୁପ -ଏ, ବି ଏବଂ ଓ’
କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଥ ିଲେ। ତାଙ୍କର
ଜନ ୍ମଦିବସକୁ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ
ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।

ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯ�ୋଗ
କରାଯି ବା ଲାଗି ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକା, ଶ୍ୱେତ
ରକ୍ତ କଣିକା ଏବଂ କ୍ରାୟ�ୋପ୍ରି ସିପିଟେଟଗୁଡ଼ିକୁ
ରକ୍ତରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ।

ମୁଖ୍ୟ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର
କରାଯି ବା ପୂର୍ବରୁ ବ ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରକାର
ନଜାଣି ରକ୍ତ ଦାନ କରାଯାଉଥ ିଲା।
ସେ ତାଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ନିମନ୍ତେ
1930ରେ ନ�ୋବେଲ ପୁରସ୍କାର
ପାଇଥ ିଲେ।

ହୃ ତପି ଣ୍ଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସୁଧାରି ଥାଏ

ଗ�ୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ତିନ�ୋଟି ଜୀବନ
ବଞ୍ଚାଇପାରେ। ଭାରତରେ ପୁରୁଷ ଓ
ମହିଳାମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ତିନି ଓ ଚାରି
ମାସରେ ଥରେ ରକ୍ତଦାନ କରି ପାରି ବେ।
ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପାଖାପାଖ ି ପାଞ୍ଚ ଲି ଟର ରକ୍ତ ଥାଏ।
ଗ�ୋଟିଏ ଥର ରକ୍ତ ଦାନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖ ି 450 ମି ଲି ରକ୍ତ
ଶରୀରରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରି ବ। ଶରୀର ସେତିକି ପରି ମାଣରେ
ରକ୍ତ ମାତ୍ର 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଥାଏ।

ଚାଲନ୍ତୁ
ଜୀବନ

ଓଜନ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁ ଏ,
କ୍ୟାଲ�ୋରୀ କମାଇଥାଏ

ବଞ୍ଚାଇବା

ଯକୃତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସୁଧାରି ଥାଏ

କର୍କଟ ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ
କରି ଥାଏ।

ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ ଅବସରରେ, ମୁ ଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଅଭି ନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।
ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ଏକ ମହାନ ସମାଜସେବା। ରକ୍ତଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ
କରି ବା ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଆମ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦ�ୋହରାଉଛୁ। ଆମର ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏ
ଦିଗରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ବେ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 1

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍କାର,
କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସମୟରେ, ଏହାର ପରି ଣାମ ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇ ଁ ଦେଶ
ଏକଜୁଟ୍ ହ�ୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତାର ସହିତ କ�ୋଭି ଡ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ
ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଜୀବନଶ�ୈଳୀରେ
ପ୍ରକୃତି ଓ ପରି ବେଶ ସବୁ ବେଳେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶବିଶେଷ ହ�ୋଇ ରହିଆସି ଛି। ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ
ଉପାସନା କରି ଥାଉ, ଋତୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆମେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁ, ଚାରି ପାଖରେ ରହିଥବା
ି ପରି ବେଶ
ସହିତ ଆମର ଶାନ୍ତିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ଜୀବନଶ�ୈଳୀ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଥାଏ ଯେ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତିକୁ
ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛୁ। ଆମର ଦର୍ଶନ ଓ ସଂସ୍ତ
କୃ ି ସବୁ ବେଳେ ଆମକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାଣୀ ପରି ବର୍ତ୍ତେ ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର
ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ଆସି ଛି।
ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି , ଲ�ୋକମାନେ କ�ୋଭି ଡ କାରଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରି ବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରି ଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ମହାମାରୀର ପ୍ରାରମ୍ଭି କ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକୃତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମକୁ ଚମତ୍କୃତ କରି ଥ ିଲା। ଚଳିତ ଥର
ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ସମୃଦ୍ଧ ବିବିଧତାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଅନୁ ଭବ କରି ବାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ
ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଲ�ୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଥବା
ି ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଉପଭ�ୋଗ କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ
ସବୁ ଜ ଆକାଶ, ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଦୀ, ଏ ସମସ୍ତ ଦୃ ଶ୍ୟ ଏବେ ଏକ ବାସ୍ତବତାରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି। ମହାମାରୀ
ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି।
ପ୍ରକୃତର
ି ଏକ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଆମ ମନରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ କରି ଛି, ଏବଂ ଏବେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବାର ସମୟ
ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ପାଇ ଁ କ’ଣ କରି ପାରି ବା। ପ୍ରକୃତି ସହ ଶାନ୍ତିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇ ଁ
ଆମକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ 5 ତାରି ଖକୁ ବିଶ୍ୱ ପରି ବେଶ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ
ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି- ପରି ବେଶ ପରି ସଂସ୍ଥାନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଆମର ନଷ୍ଟ ହ�ୋଇଯାଇଥ ିବା ପରି ବେଶକୁ
ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ବା ଲାଗି ଏକ ମିଳତ
ି ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି , ଭାରତ ସରକାର ବିକାଶ ଓ ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖ ିପାରି ଛନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ
ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏହି ନୀତିର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ପାଲଟିଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ
ନିମନ୍ତେ ଦେଶର ପ୍ରୟାସକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଆସୁଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
କରି ଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରି ବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର
ପ୍ରୟାସକୁ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ସ୍ଥାନତ
ି କରାଯାଇଛି।
ପି ନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା, ଶିଶ ୁ
ଅନୁ ରୂପ ଭାବେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇ ପ୍ରସ୍ତୁ
ଁ ତି, ଏମଏସଏମଇଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଚାମ୍ଅ
ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଦେଶର ପ୍ରୟାସ, ଆଧୁନକ
ି ଆସାମର ମୂଳଦୁ ଆ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ଥ ିବା ଗ�ୋପିନାଥ ବର୍ଦୋଲ�ୋଇଙ୍କ
ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରାପଦ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପଠାନ୍ତୁ।
ଠିକଣା : 	ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ,
		

ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା, ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003

ଇ-ମେଲ୍ :

response-nis@pib.gov.in

(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)
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ଚିଠି ବାକ୍ସ

ମୁ ଁ ନିକଟରେ ଏନଆଇଏସର ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଲି ।
ଇଂରାଜୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ମ�ୋତେ
ଏନଆଇଏସ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଥ ିବାରୁ ମୁ ଁ ହୃ ଦୟରୁ ଏଥ ିପାଇ ଁ
କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ମୁ ଁ ଏହି ବିଷୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ
ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହୀ ଥ ିବାରୁ ମୁ ଁ ଦିନକୁ ଗ�ୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣ
ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଏକ ଛ�ୋଟ ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛି। ମୁ ଁ
ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହ�ୋଇଥ ିବାରୁ ଏସବୁ
ସଂସ୍କରଣ ପଢ଼ି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ଛି। ଏହା କେବଳ ମ�ୋର
ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇନାହି ଁ ବରଂ ଏହିସବୁ ଭାଷାରେ ଉପସ୍ଥାପନା
ଶ�ୈଳୀ ଓ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରି ଛି।
ଅତୀତରେ ମୁ ଗ�ୋଟି
ଁ
ଏ କିମବା୍ ଦୁ ଇଟି ସଂସ୍କରଣ ପାଇପାରି ନଥ ିଲି ,
ତେବେ ମୁ ଁ ପାଇଥ ିବା ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଇଥ ିବା ସୂଚନାକୁ
ପଢ଼ି ମୁ ଁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ପାରି ଛି।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁ ଁ ଏହି ପତ୍ରିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକ
ସହିତ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇପାରି ବି ବ�ୋଲି ଆଶା
କରୁଛି।
କିଶ�ୋର କେ ଶେଭଡେ
kishor.shevde@gmail.com

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

ଆଇଓଏସ ଲି ଙ୍କ

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

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

https://goicalendar.gov.in/

ମୁ ଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଏହି ପତ୍ରିକାର ଗତ ତିନ�ୋଟି ଇଂରାଜୀ
ସଂସ୍କରଣ ପଢ଼ି ଆସୁଛି। ଏହି ଡିଜଟ
ି ାଲ ପତ୍ରିକା ମ�ୋ ପାଇ ଁ
ବେଶ ଲାଭଜନକ ହେଉଥ ିବାର ମୁ ଁ ଅନୁ ଭବ କରୁଛି। ଇଂରାଜୀ
ଭାଷାରେ ବେଶ ର�ୋଚକ ଉପସ୍ଥାପନା ଶ�ୈଳୀ, ସୀମି ତ ଶବ୍ଦରେ
ପ୍ରକୃତ ଖବର, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଯେପରି କି ଶକ୍ତି, ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ,
ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍ କୃତି ଆମ ସରକାର ଓ ସମାଜର ନୂ ତନ ପ୍ରୟାସ,
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ମି ଳିପାରୁଛି।
ମେ ପହିଲାରୁ ମୁ ଁ ଏହି ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥ ିଲି । ଏହି
ସୁନ୍ଦର ପତ୍ରିକା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଥ ିବା ସବୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମୁ ଁ ମ�ୋର
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।
ଦୀପକ କୁମାର
dmaurya.dk@gmail.com
ମୁ ଁ ମ�ୋର ଇମେଲରେ ପ୍ରତିଥର ପାଉଥ ିବା ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ
ସମାଚାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣକୁ ପଢ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର
ନକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ମାନହାନିର ସମୟରେ ଏହି ପତ୍ରିକା
ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲ�ୋକପାତ
କରି ସତେଜ ପବନ ଭଳି ଅନୁ ଭବ ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଏ। ସମାଚାର
ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମ�ୋ ମନରେ ଗର୍ବ ଅନୁ ଭବ ହ�ୋଇଥାଏ।
ମୁ ଁ କହିବି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ
କରି ବା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ୍।
ରମାକାନ୍ତ ତିୱାରୀ
Tattvavit.trigunateet@gmail.com
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଥ ିବା
ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ‘ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ
ସମାଚାର’ର ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କରଣ ମୁ ଁ ପାଇଛି। ଏଥରେ
ି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ମୁ ଁ
ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୁ ଁ ଅନୁ ଭବ କରୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ
ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଲ�ୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ଏହିସବୁ ଯ�ୋଜନାକୁ ତୃ ଣମୂଳସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଗ୍ରାମୀଣ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ
କରି ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁ ଁଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ମୂଦ୍ରିତ କପି
ପ୍ରଦାନ କରି ବା ଲାଗି ଅନୁ ର�ୋଧ କରୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ
ସମର୍ପି ତ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ମୁ ଁ ଏହିସବୁ ଯ�ୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ
ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରି ବି। ଆଶା କରୁଛି
ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଏହାକୁ ପଠାଇପାରି ବେ।
ରେଣୁକା ଜଗଦୀପ ସି ଂ
singh.renukajs@gmail.com
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କୃ

2020-21ରେ ଡାଲି
ଉତ୍ପାଦନରେ 65% ବୃଦ୍ଧି

ଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବାଧକ
ି ପ୍ରାଥମି କତା
ଦିଆଯି ବା ଫଳରେ ଦେଶରେ ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନ
65 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି
ଉତ୍ପାଦନ ପରି ମାଣ 25.42 ମେଟ୍ରିକ ଟନରେ
ପହଞ୍ଚିଛି। ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାର ସବୁ ଠୁ ପ୍ରମୁଖ
କାରଣ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ
ଯ�ୋଗାଣ। 24ଟି ରାଜ୍ୟରେ 150ଟି ଡାଲି ବିହନ
କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ
କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ
ଯ�ୋଡ଼ିବା ଲାଗି 2016-17ରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥଲା
ି । ଆହୁ ରି, 11ଟି ରାଜ୍ୟରେ
ଡାଲି ପାଇ ଁ119ଟି ଏଫପି ଓ ଗଠନ କରାଯାଇଥଲା
ି ।
ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମି ଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ, 644ଟି

ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମି ଲ କରାଯାଇଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ହେବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2021 ଖରି ଫ
ଋତୁ ପାଇ ଁ ଏକ ରଣନୀତି ଚୁ ଡ଼ାନ୍ତ କରି ଛନ୍ତି । ଏହା
ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିହନର 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧକ
ି ମି ନି କିଟ୍
ବିତରଣ କରାଯି ବ। ଏଥପ
ି ାଇ ଁ 82.01 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ କରାଯି ବା ସହିତ ସାରା ଦେଶର 4.05 ଲକ୍ଷ
ହେକ୍ଟର ଜମି କୁ ସାମି ଲ କରାଯି ବ। ଧୀରେ ଧୀରେ
ତିନ�ୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଡାଲି –ହରଡ଼, ମୁଗ ଓ ବିରି
ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃ ଦ୍ଧି ଜରି ଆରେ ଦେଶକୁ
ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବା
ଏବଂ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରି ବାରେ ଏହା ସହାୟକ
ହ�ୋଇପାରି ବ।

କ�ୋଭି ଡ-19 ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ
8924 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଅନଲାଇନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ
ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ସରକାର

ମୀଣ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା(ଆରଏଲବି)ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁ ଦାନ ଯ�ୋଗାଇ
ଗ୍ରାଦେବା
ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 25ଟି ରାଜ୍ୟକୁ

ପା

8923.8 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କ�ୋଭି ଡ-19
ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ନିରାକରଣ ଏବଂ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିମନ୍ତେ
ଆରଏଲବିଗଡ଼
ୁ ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅନୁ ଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯି ବ। ଏହି ଅନୁ ଦାନ
ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା-ଗ୍ରାମ, ବ୍ଲକ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା
ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗଙ୍କ ସୁପାରି ସ ଅନୁ ଯାୟୀ ଜୁନ
2021 ମାସରେ ଅନୁ ଦାନର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯି ବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ
ହ�ୋଇଥ ିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର କ�ୋଭି ଡ-19 ମହାମାରୀକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ତଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୁପାରି ସ କ୍ରମେ
ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁ ଦାନ ଜାରି କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥ ିଲା। ଅନୁ ରୂପ ଭାବେ,
ବର୍ତ୍ତମାନର ପରି ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖ ି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନ୍ୟ
ସର୍ତ୍ତାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ�ୋହଳ କରି ଛନ୍ତି।
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ଖାପାଖ ି 2.5 କ�ୋଟି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ
କରି ବା ଲାଗି ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ 1 ତାରି ଖ
ଠାରୁ ୟୁଡିଆଇଡି ପ�ୋର୍ଟାଲ ଜରି ଆରେ ଅନଲାଇନ ମ�ୋଡରେ
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରି ବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି ଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ
ଅଭି ଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ
ପାଇ ଁ ସୁଲଭ ଭ�ୌତିକ ପରି ବେଶ, ପରି ବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ
ସୂଚନା ଓ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଇକ�ୋସି ଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରି ବା ଉପରେ
ଜ�ୋର ଦିଆଯାଉଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି
ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କ�ୋଟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଜର ଧାରଣା ବଦଳାଇବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଥମେ ‘ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ’ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ କରି ଥଲେ
ି ।
ୟୁଡିଆଇଡି ପ�ୋର୍ଟାଲ (www. swavlambancard.gov.in)
ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା ପାଇ ଁ ସମ୍କ୍ତ
ପୃ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରି ବା
ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ଶାସି ତ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ମହିଳା ସାମରି କ ପୁଲିସ ବାହିନୀର ପ୍ରଥମ
ବ୍ୟାଚକୁ ସାମିଲ କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା

ଭା

ରତୀୟ ସେନା 83 ଜଣ ମହିଳା ସ�ୈନକ
ି ଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ
ସାମରି କ ପୁଲିସ ବାହିନୀର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁସ୍ଥିତ
କର୍ପସ ଅଫ ମିଲିଟାରୀ ପୁଲିସ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍ କୁଲଠାରେ ସାମିଲ
କରି ଛି। 61 ସପ୍ତାହର କଠ�ୋର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ
କରି ବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସାମରି କ
ପୁଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପୁଲିସର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାମିଲ
ରହିଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ, ସ�ୈନକ
ି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥ ିବା
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନିରାକରଣ କରି ବା ସାମରି କ
ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସାମରି କ ପୁଲିସ କରି ଥାଏ।
2017ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ�ୈନକ
ି ଓ କନଷ୍ଟେବଳ ଭାବେ ସାମିଲ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିଲା, ଏହାପରେ 101
ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିସେମର
୍ବ 2019ରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥ ିଲା।
2030 ସୁଦ୍ଧା 1700 ମହିଳା ସ�ୈନକ
ି ଙ୍କୁ କର୍ପସ୍ ଅଫ ମିଲିଟାରୀ
ପୁଲିସରେ ସାମିଲ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥଳସେନା ପକ୍ଷରୁ ଯ�ୋଜନା
କରାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ
ସେନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶବିଶେଷ କରାଯାଇପାରି ବ।

ଗ୍ରାମୀଣ, ଉପ-ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେବ 5G ପରୀକ୍ଷଣ

5

G ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର ଉପଯ�ୋଗ ଏବଂ ପ୍ରୟ�ୋଗ
ପାଇ ଁ ପରୀକ୍ଷଣ
ଆୟ�ୋଜନ
ନିମନ୍ତେ
ଟେଲି ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ
କେନ୍ଦ୍ର ଟେଲି ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁ ମତି
ଦିଆଯାଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ
ଓ ଉପସହରାଞ୍ଚଳରେ ପରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ
ଟେଲି ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ
କୁହାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ 5G ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର ଲାଭ
କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୀମି ତ ନରହି ସାରା
ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରି ବ। 4G ତୁ ଳନାରେ
5G ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦଶ ଗୁଣା
ଅଧକ
ି ବେଗରେ ଡାଟା ଡାଉନଲ�ୋଡ ଅଭି ଜ୍ଞତା
ମି ଳିପାରି ବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଓସି ଆଇ କାର୍ଡ ପୁନଃଜାରି କରି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କଲେ ସରକାର

ଭାରତୀୟ ନାଗରି କ (ଓସି ଆଇ) କାର୍ଡ ଜାରି କରି ବା
ପ୍ରବାସୀ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରକାର ଆହୁ ରି ସହଜ କରି ଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ

ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ସରକାର ପାଖାପାଖ ି 37.72 ଲକ୍ଷ ଓସି ଆଇ କାର୍ଡ
ଜାରି କରି ସାରି ଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ
ବଂଶ�ୋଦ୍ଭବ ଜଣେ ବିଦେଶୀ କିମବା୍ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରି କଙ୍କ
ବିଦେଶୀ ଜୀବନସାଥୀ କିମବା୍ ଜଣେ ଓସି ଆଇ
କାର୍ଡହ�ୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ହି ଁ ଓସି ଆଇ
କାର୍ଡଧାରୀ ଭାବେ ପଞ୍ଜି କୃତ ହ�ୋଇପାରି ବେ।
ଓସି ଆଇ କାର୍ଡ ହେଉଛି ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ
ଏବଂ ରହିବା ଲାଗି ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଭି ସା।
ଏଥ ିରେ ଆହୁ ରି ଅନେକ ବଡ଼ ଲାଭ ରହିଛି ଯାହା
ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ମି ଳିନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁ ଯାୟୀ, ପ୍ରତିଥର 20 ବର୍ଷ ଆୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ
ନୂ ଆ ପାସପ�ୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯି ବା ପରେ ଏବଂ ପୁଣଥ
ି ରେ
50 ବର୍ଷର ଆୟୁରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ

ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କ�ୌଣସି ଜ�ୈବିକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ
ଓସି ଆଇ କାର୍ଡ ପୁନଃ ଜାରି କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ ହ�ୋଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର
ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଓସିଆଇ କାର୍ଡଧାରୀ ଭାବେ
ପଞ୍ଜିକୃତ ହ�ୋଇଥ ିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉପନୀତ
ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକବ
ି େଳେ କେବଳ
ଥରେ ମାତ୍ର ଓସିଆଇ କାର୍ଡ ପୁନଃ ଜାରି କରାଯିବ
ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ଆୟୁ ପୂରଣ କରି ବା
ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ନୂ ଆ ପାସପ�ୋର୍ଟ ପାଇବେ।
ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେବାମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର
ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଆକୃତକ
ି ୁ ରଖାଯାଇପାରି ବ।
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 20 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ
କରି ସାରି ବା ପରେ ଓଡ଼ିଆଇ କାର୍ଡଧାରୀ ଭାବେ ପଞ୍ଜି କୃତ
ହ�ୋଇଥାନ୍ତି ତା’ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଓସି ଆଇ କାର୍ଡ ଜାରି
n
କରାଯି ବାର କ�ୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହି।ଁ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 5

ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ଗ�ୋପିନାଥ ବର୍ଦୋଲ�ୋଇ

ଆଧୁନକ
ି
ଆସାମର ସ୍ଥପତି
ଜନ୍ମ-ଜୁନ 6, 1890 । ମୃତ୍ୟୁ- ଅଗଷ୍ଟ 5, 1950

ସେ ଜଣେ ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ ଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଓକିଲ, ଶିକ୍ଷକ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ
ଓ ରାଜନେତା ଥିଲେ। ଚୀନ ଓ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସାମର ସାର୍ବଭ�ୌମତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା
ଲାଗି ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥଲେ
ି । ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ଆସାମ ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି
ସେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନକ
ି ଆସାମର ସ୍ଥପତି ଥିଲେ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପାଇ କଠି
ଁ ନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥଲେ
ି ।

ଭା

ରତରେ ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେଉମାନେ
ଁ
ସଂଖ୍ୟାଗରି ଷତ
୍ଠ ାର ସହ ବିଜୟୀ ହ�ୋଇଥଲା
ି , କିନ୍ତୁ ସରକାର
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯ�ୋଗଦାନ
ଗଠନ କରି ବା ପରି ବର୍ତ୍ତେ ସେ ବିର�ୋଧୀ ଆସନରେ ବସି ବାକୁ
ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ପାଇବା
ପସନ୍ଦ କରି ଥଲେ
ି । ତେବେ, 1938ରେ ସରକାରର ପତନ ଘଟିବା
ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି । ଦ୍ୱିତୀୟ
ଗ�ୋପି ନାଥ ବର୍ଦୋଲ�ୋଇ ଜୁନ 6, 1890 ଆସାମର ନାଗାଓ ଁ
ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହୱା୍ ନରେ ସେ ସରକାରରୁ
ଜିଲ୍ଲାର ରାହା ଠାରେ ଜନଗ୍ର
୍ମ ହଣ କରି ଥଲେ
ି
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ‘ଆଧୁନିକ
ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥଲେ
ି । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି
ଆସାମର ନିର୍ମାତା’ ବ�ୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ
ନେଇଥଲେ
ି
କିନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ କିଛିଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି
ସେ ନିଜ ମା’ଙ୍କୁ ହରାଇଥଲେ
ି ।
ଦେଇଥଲେ
ି ।
ଗ�ୌହାଟୀରେ ପ୍ରାଥମି କ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ
ଅଗଷ୍ଟ 1942ରେ ‘ଭାରତ ଛାଡ଼’
କରି ବା ପରେ ସେ କ�ୋଲକାତା ଆସି
ଆନ୍ଦୋଳନ
ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର
1999ରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ
ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତ�ୋକ�ୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ
କଂଗ୍ରେସକୁ ବେଆଇନ ଘ�ୋଷଣା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ
କରି ଥଲେ
ି । ଏହାପରେ ସେ ଆସାମ
କରି ବା ସହିତ ବର୍ଦୋଲ�ୋଇଙ୍କ ସମେତ
ବର୍ଦୋଲ�ୋଇଙ୍କୁ ମରଣ�ୋତ୍ତର ଭାବେ
ଫେରି ଆସି ପ୍ରାରମ୍ଭି କ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ
ଏହାର ଅଧକ
ି ାଂଶ ନେତାମାନଙ୍କୁ
‘ଭାରତ ରତ୍ନ’ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ
ସ୍ କୁଲରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ
ଗି
ର
ଫ
କରି
ନେଇଥଲେ
ି । ତେବେ
କରାଯାଇଥିଲା। 2002ରେ ତତ୍କାଳୀନ
କାମ କରି ଥଲେ
ି । ଏହାପରେ ସେ
1946 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ. ଏପିଜେ ଅବଦୁ ଲ କାଲାମଙ୍କ
ଆଇନ ପେସାରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥଲେ
ି ।
ପରେ ସେ ପୁଣଥ
ି ରେ ଆସାମର
ଦ୍ୱାରା ସଂସଦ ପରି ସରରେ ତାଙ୍କର
1917 ମସି ହାର କଥା, ସେତେବେଳେ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ହ�ୋଇଥଲେ
ି ।
ଏହି
ପ୍ରତିମର୍ତ
ୂ ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦେଶ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଁ ସଂଗ୍ରାମ
ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ‘କ୍ୟାବିନେଟ
କରୁଥଲା
ି
ଏବଂ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ
ମି ଶନ’ ନେଇ ଆସି ଥଲେ
ି । ଏହାର
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହୱା୍ ନକ୍ରମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥଲା
ି ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଦେଶକୁ ବିଭାଜିତ କରି ବା। ବଙ୍ଗ
ଦେଉଥଲେ
ି । ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଆସାମ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର
ଓ ଆସାମ ଏହି ବର୍ଗରେ ସାମି ଲ ହ�ୋଇଥଲା
ି । ଏହାର ଅର୍ଥ ବଙ୍ଗ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଦୁ ଃଖକଷ୍ଟରେ ଅତିଷ ୍ଠ ହ�ୋଇ, ବର୍ଦୋଲ�ୋଇ
ତୁ ଳନାରେ ଆସାମର ପ୍ରତିନିଧମ
ି ାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହ�ୋଇଯି ବେ।
ଅସହଯ�ୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥଲେ
ି । ଏଥପ
ି ାଇ ଁ
ବର୍ଦୋଲ�ୋଇ ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ ବିର�ୋଧ କରି ଥଲେ
ି । ସେ କହିଥଲେ
ି
ସେ ନିଜର ଆଇନ ପେସା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥଲେ
ି । ସମଗ୍ର ଆସାମ
ଯେ ଆସାମ ଏହାର ପରି ଚୟ ହରାଇବ। ସେହି ସମୟରେ
ଭ୍ରମଣ କରି ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେ ରାଜ୍ୟର ପରି ଚୟ ପାଲଟିଥଲେ
ି ।
କେବଳ ତାଙ୍କରି ପ୍ରୟାସ କାରଣରୁ ଆସାମ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର
1922ରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧୀନରେ
ଅଂଶବିଶେଷ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥଲା
ି । ଆସାମ ମେଡ଼ିକାଲ
ଆସାମ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରି ଥଲେ
ି । ‘ଚ�ୌରି -ଚ�ୌରା’ ଘଟଣା
କଲେଜ, ଆସାମ ହାଇକ�ୋର୍ଟ, ଗ�ୌହାଟୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ
ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅସହଯ�ୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର
ଆସାମ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କଲେଜ ଆଦି ପ୍ରତିଷଠାରେ
୍
ବର୍ଦୋଲ�ୋଇଙ୍କ
କରି ନିଆଗଲା, ବର୍ଦୋଲ�ୋଇ ପୁଣଥ
ି ରେ ଆଇନ ପେସାକୁ
ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ରହିଥଲା
ି । ବର୍ଦୋଲ�ୋଇଙ୍କୁ ଆସାମବାସୀ ପ୍ରାଣ
ଫେରି ଯାଇଥଲେ
ି । 1932ରେ ସେ ଗ�ୌହାଟୀ ମହାନଗର
ଭରି ଭଲ ପାଉଥଲେ
ି
ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆସାମର
ବ�ୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହ�ୋଇଥଲେ
ି । 1935ରେ ଆସାମରେ ନିର୍ବାଚନ
ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜୟରାମ ଦାସ ଦ�ୌଲତରାମ ତାଙ୍କୁ
ଅନୁ ଷଠି ତ
୍ ହ�ୋଇଥଲା
ି , ବର୍ଦୋଲ�ୋଇଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ
‘ଲ�ୋକପ୍ରି ୟ’ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥଲା
ି । n
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କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ

କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ
ସତ୍ତ୍ୱେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇ ଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ
ସୁଯ�ୋଗ ଉପଲବ୍ଧ
କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରି ସ୍ଥିତିର ସମୁଖୀନ ହେବା
ସତ୍ୱେ ଦେଶର କୃଷକମାନେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେକର୍ଡ
ପରି ମାଣର ଉତ୍ପାଦନ କରି ବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ
ମୂଲ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରି ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜର
ସମର୍ଥନ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ମେ ୧୪ ତାରି ଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧ ି (ପି ଏମ୍-କିଷାନ) ଯ�ୋଜନା ଅଧିନରେ
୯.୫ କ�ୋଟି କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ୨୦,୦୦୦ କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର
ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଛନ୍ତି ।

ଆ

ନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏନ୍ ବେଣୁ ରାମ ତାଙ୍କର ପତିତ ଜମି କୁ
ଚାଷ�ୋପଯ�ୋଗୀ କରି ଛନ୍ତି । ଉନ୍ନାଓର ଅରବିନ୍ଦ ନିଶାଦ କୃଷି
ବିଭାଗରୁ ଜ�ୈବ କୃଷି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହାସଲ କରି ଛନ୍ତି । ଆଣ୍ଡାମାନ
ଓ ନିକ�ୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଜଣେ ଚାଷୀ ପାଟ୍ରିକ ନିଜର ପୂରା ପରି ବାରକୁ
ଜ�ୈବ କୃଷିରେ ସାମି ଲ କରି ଛନ୍ତି । ସେହିପରି , ରି ଭଷ୍ଟର ଖର୍ମୁନପୁର ଉତ୍ତର
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ଜ�ୈବ ଉତ୍ପାଦ ପେଣ୍ଠଭାବେ ବିକଶିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଏକ ଯ�ୋଜନା ସହ ସାମି ଲ ହ�ୋଇ ଅନ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ନିଜର
କୃଷିଭିତ୍ତି କ ଉଦ୍ୟମି ତା ଏବଂ ଏଫପି ଓ ଅଭି ଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟି ଥଲେ
ି
। ସମଗ୍ର
ଦେଶର ଏହି କୃଷକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଅଭି ଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟି ଥଲେ
ି
। ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୃଷକମାନେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ମଧ୍ୟ
କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ
ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପର ଘ�ୋଷଣା କରି ଥଲେ
ି
। ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନର ପ୍ରମୁଖ
ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡିକ ନିମ ୍ନ ମୁତାବକ ଥଲା
ି ।
କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ସରକାର କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଟ ଋଣ ଦେୟ ଏବଂ
ନବୀକରଣ ହେବାର ସମୟସୀମାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଛନ୍ତି ।
ଦେଶର କୃଷକ ସମୁଦାୟ ନିମନ୍ତେ ନୂ ତନ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରି ବା ଏବଂ
ବିକଳ୍ପର ପରି ସୀମାକୁ ପରି ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ବା ଦିଗରେ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଭାବେ
ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚାଲି ଛନ୍ତି ।
ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରି ଆଣାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ
ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଯ�ୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ ଚଳିତବର୍ଷ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧ ିକ ଗହମ ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଜରି ଆରେ
କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହମ କ୍ରୟ ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ୫୮ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା କୃଷକମାନଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଣିକି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ
ବିକ୍ରୀ ବାବଦ ଅର୍ଥ ପାଇ ଁ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ବାକୁ ପଡୁ ନାହି ଁ । ପିଏମ୍-କିଷାନ
ଯ�ୋଜନା ବିଶେଷଭାବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରୁଛି । n
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ଯ�ୋଜନାରେ କିଭଳି ସାମିଲ ହେବେ

ଭାରତ ସରକାର ୨୦୧୮ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରି ଖରୁ
ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧ ି ଯ�ୋଜନା (ପିଏମ୍-କିଷାନ)
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ କ�ୋଟି
କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ୧,୩୫,୦୦୦ କ�ୋଟିରୁ
ଅଧ ିକ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ସାରି ଛି ।:
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ପଞ୍ଜି କରଣ ପାଇ ଁ ପିଏମ୍
କିଷାନ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହାଛଡା
ଜଣେ କୃଷକ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (ସିଏସସି)
କୁ ଗସ୍ତ କରି କିମବା୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ମ�ୋବାଇଲ
ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜି କରଣ କରାଇ ପାରି ବେ ।
ଯ�ୋଗ୍ୟ କୃଷକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ମନ�ୋନୀତ ପଟ୍ଟୱାରୀ/ରାଜସ୍ୱ ଅଧ ିକାରୀ/
ନ�ୋଡାଲ ଅଧ ିକାରୀ (ପିଏମ କିଷାନ)ଙ୍କୁ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରି ପାରି ବେ ।
ଏହି ଯ�ୋଜନାର ନଗଦ ଅର୍ଥ ଯ�ୋଗ୍ୟ ପିଏମ
କିଷାନ ହିତାଧ ିକାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ
ଡିବଟ
ି ି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପଠାଇ
ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
ଏହି ଯ�ୋଜନା କେବଳ ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ
ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରେନାହି ଁ ବରଂ
ବିଶେଷକରି ଅମଳ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରି ଥାଏ ।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧ ିନରେ ଯ�ୋଗ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ୪ ମାସ ପରେ ତିନଟ
ି ି ସମାନ କିସ୍ତିରେ
ବାର୍ଷିକ ୬,୦୦୦ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥାଏ ।
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କ�ୋଭି
ଡ-୧୯ ବିର�ୋ
ଧରେ-19
ସଂଗ୍ରାମ
War Against
Covid

କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀର
ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଲହରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ନିରନ୍ତର
ପ୍ରୟାସ
ଜାରି

କ�ୋଭି ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଉଥ ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶା ଓ ଅଦମ୍ୟତାର
ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସି ବାରେ ଲାଗି ଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ
ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତିଭୂମୀ ବିକାଶ ସହ କ�ୋଭି ଡର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ
କରି ବା ପାଇ ଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭି ତ୍ତିରେ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ।

ସୁ

ଖଦୀପ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ୨୦ଦିନର ଶିଶ ୁ ଥ ିଲା,
ସେତେବେଳେ ସେ କ�ୋଭି ଡ ପଜିଟିଭ ଥ ିବା ଜଣାପଡିଥ ିଲା
। ଏହି ର�ୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇ ଁ ତାକୁ ୧୦ ଦିନ ସମୟ
ଲାଗିଥ ିଲା । ପରୀକ୍ଷଣର ସମସ୍ତ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା
ପରେ ମେ ୭ ତାରି ଖ ଦିନ ସେ ଜଲନ୍ଧରର ପଞ୍ଜାବ ଇନଷ୍ଟି ଚ୍ୟୁଟ
ଅଫ ମେଡିକାଲ ସାଇନସେସ୍ (ପିଆଇଏମଏସ)ରୁ ଘରକୁ
ଫେରି ଥଲା । ତାର ପିତାମାତା କ�ୋଭି ଡ ନେଗେଟିଭ ଥ ିବାର
ଜଣାପଡିଥ ିଲା । ପିତା ଗୁରଦୀପ ସିଂହ କହିଥ ିଲେ, “ଆମ ପିଲା
ଯେତେବେଳେ କ�ୋଭି ଡ ପଜିଟିଭ ହ�ୋଇଥ ିବା ଜଣାପଡିଥ ିଲା
ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁ ତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥ ିଲା ।”
ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ପରି ବାରର ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମିରୁ ଆସିଥ ିବା ସିଂହ
ଆହୁ ରି କହିଥ ିଲେ, “ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଆମ
ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣଛ
ି ନ୍ତି ଏବଂ ହସପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଚମତ୍କାର
ରୁ ା ଫଳରେ ଆମ ସନ୍ତାନ
ଚିକତ୍
ି ସା ସୁବଧ
ି ା ଓ ନିରନ୍ତର ସେବା ଶୁଶ୍ଷ
ସମ୍ର୍
ପୁ ଣ୍ଣ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଥ ିଲା । ସୁଖଦୀପର ମା ସନ୍ଦୀପ
8 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

କ�ୌର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପିଲାକୁ ଦୁ ଇ ହାତରେ ଉଠାଇ
ନେଇଥ ିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖ ିରେ ଖୁସିର ଝଲକ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୃ ଶ୍ୟମାନ ହେଉଥ ିଲା । ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଜେଜେମା
କୁଲବୀନ୍ଦର କ�ୌର କହନ୍ତି, “ ୱାହେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଅସୀମ କୃପାରୁ
ମ�ୋ ନାତି ସୁସ୍ଥ ହ�ୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି । ଡାକ୍ତରମାନେ
ତାର ଖୁବ ଯତ୍ନ ନେଇଥ ିଲେ ।” କେବଳ ଶିଶର
ୁ ପରି ବାର ଲ�ୋକ
ନୁ ହନ୍ତି, ଏହି ନବଜାତର ଯତ୍ନ ନେଇଥ ିବା ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ
ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଥ ିଲେ । ଜଣେ ସେବିକା ରୁବି କୁହନ୍ତି, “
ଏହି ନବଜାତ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରୁଥ ିବାର ଦେଖ ି
ମନରେ ବହୁ ତ କଷ୍ଟ ଅନୁ ଭବ କରି ଥ ିଲି । ଶିଶଟ
ୁ ିର ମାଆଙ୍କୁ
ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପାଇ ଁ ଅନୁ ମତି ମିଳନ
ି ଥ ିବାରୁ ଚାମଚରେ
କ୍ଷୀର ପିଆଯାଉଥ ିଲା ।”
ଶିଶ ୁ ର�ୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଯତିନ୍ଦର ସିଂହ ନିଜର ଅଭି ଜ୍ଞତା
ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, “ ଶିଶଟ
ୁ ିକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯିବା ବେଳେ
ତା ଦେହରେ ବହୁ ତ ଜ୍ୱର ଥ ିଲା ଏବଂ ସେ ଅପସ୍ମାରର ଶିକାର

ଥ ିଲା । ଏହି ମାମଲାଟି ଆମ ପାଇ ଁ ଖୁବ୍ ଆହୱା୍ ନପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥ ିଲା ।
ଏପରି କି ତା ବାପାମାଆଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଅଧ ିକ କଷ୍ଟକର
ଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯ�ୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ
କରି ଥ ିଲେ ।”
ଯେତେବେଳେ ୧୮-୪୪ ବର୍ଷ ବର୍ଗଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁ
ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦେଶର ଅଳ୍ପ କେତେକ
ଭାଗ ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲ�ୋକମାନେ ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁ
ସ୍ଲଟ୍ ବୁ କ୍ କରି ବା ସକାଶେ ଅସୁବଧ
ି ାର ସମୁଖୀନ ହେଲେ। କେବଳ
ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥ ିବା କ�ୋୱିନ ଆପ୍ କେତେକ
ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
କିଛିଟା ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହ�ୋଇଥ ିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ
ସ୍ଥାନରେ ବ�ୈଷୟି କ ଜ୍ଞାନ ନଥ ିବା ଲ�ୋକମାନେ ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁ
ପଞ୍ଜିକରଣ ସକାଶେ ଅସୁବଧ
ି ାର ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ଏହିସବୁ
ଆହୱା୍ ନ ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ସଚେତନ ନାଗରି କ ପଞ୍ଜିକରଣ
ପାଇ ଁ ଏଭଳି ଅସୁବଧ
ି ାର ସମୁଖୀନ ହେଉଥ ିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ସହଯ�ୋଗର ହାତ ବଢାଇଥ ିଲେ । କେରଳରେ ରାସନ ଦ�ୋକାନୀ
ମାଲି କ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଭଳି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବାକୁ
ଆଗେଇ ଆସିଥ ିଲେ। ଆଜିବୀକା ବ୍ୟୁର�ୋ ଓ ଟ୍ରାନସଫର୍ମ ରୁରାଲ

ଦ�ୈନକ
ି କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇ
ଚାଲି ଥବା
ି ବେଳେ ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟୁ ଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାରରେ
ବୃ ଦ୍ଧି ଏକଥା ଇଙ୍ଗି ତ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ କ�ୋଭି ଡ-୧୯
ସଂକ୍ରମଣ ଶିଖରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ
ନିୟମିତ ଭାବେ ସ୍ଥିତର
ି
ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି

n

n

n

n

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା
ସମ୍ପର୍କିତ ଭି ତ୍ତି ଭୂମୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁ ତିର ନିରନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା
କରୁଛନ୍ତି ।
ଟିକାକରଣର ବେଗକୁ ମନ୍ଥର ହେବାକୁ ନଦେବା
ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ
ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଯେଉସବୁ
ଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ
ବା ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଶଯ୍ୟା କିମବା୍ ଆଇସିୟୁ
ଶଯ୍ୟା ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପୂରଣ ହ�ୋଇସାରି ଛି
ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡକ
ି ୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବା ପାଇ ଁ
ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପଠାଯାଇଛି ।
ଔଷଧପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧତାର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ
ରେମଡେସିଭିର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ
ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଦୃ ଷ୍ଟି ରଖାଯାଉଛି ।

ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଟିକାକରଣ ପାଇ ଁ ପଞ୍ଜି କରଣ କରି ବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବା
କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ୟ
ରି ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ।
ନବଜାତ ଶିଶ ୁ ଏବଂ ଶହେ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ ୍ଧ୍ୱ ବରି ଷ ୍ଠ
ନାଗରି କଙ୍କ ସମେତ କ�ୋଭି ଡରୁ ସୁସ୍ଥ ହ�ୋଇଥ ିବାର ଅନେକ
ମାମଲା ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଭାରତ କର�ୋନା ମହାମାରୀର
ପ୍ରଥମ ଲହର ବେଳେ ଯେତିକି ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ଏହାର ମୁକାବିଲା
କରି ଥ ିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାରି ଥ ିବା ଲଢେଇରେ ମଧ୍ୟ
ଦେଶ ସେତିକି ଅଦମ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତି ଭୂମୀକୁ
ଆହୁ ରି ସୁଦୃଢ କରି ବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ
ଭି ତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବିଭିନ୍ନ
ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା, ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନୀ, ଡାକ୍ତର, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ ିକାରୀ
ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରତିନଧ
ି ିମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ
ସହ ବିଚାର ଆଲ�ୋଚନା ଓ ମତ ବିନମ
ି ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । କ�ୋଭି ଡର ପ୍ରଭାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ
ଜାରି ଥ ିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ଆହୁ ରି ମଜବୁ ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ସେନାକୁ ମଧ୍ୟ
ଏଥ ିରେ ନିୟ�ୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
କ�ୋଭି ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢେଇ ପାଇ ଁ ଭାରତ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 9

କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ବିର�ୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ

ଦ�ୈନକ
ି ସଂକ୍ରମଣ ହାର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାବେଳେ ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି

4,14,188

4,01,078

4,01,078 3,66,161

ଆର�ୋଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା
3,29,942

3,48,421 3,62,727

3,43,144 3,26,098
3,62,437

3,78,741

3,11,170
3,31,507

3,18,609

07 MAY
2021

08 MAY
2021

3,86,444

09 MAY
2021

3,53,818

10 MAY
2021

3,56,082 3,55,338

11 MAY
2021

କର�ୋନା ବିର�ୋଧି ସଂଗ୍ରାମରେ ୭୫ରୁ
ଅଧିକ ଟିମ ୍ ମୁତୟନ ରହି ପ୍ରତିଷେଧକ
ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ପରି ଚାଳନା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ର
ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରେ ସୁସମନ୍ୱୟ
ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରୁଛନ୍ତି ।
ସଜବାଜ ହେଉଛି
କର�ୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ
ସରକାରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ର�ୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ
ଲଢେଇ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ସମୁଖରେ ଥ ିବା ଏହି ଅଦୃ ଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ
ଧାରଣ କରି ଚାଲି ଛି । ଏହି କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ପାଇ ଁ ଆମେ
ଆମର ଅନେକ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରି ଛୁ । ଅନେକ
ସମୟ ଧରି ଦେଶବାସୀମାନେ ଯେଉ ଁଦୁ ଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭ�ୋଗୁଛନ୍ତି,
ଯେଉ ଁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲ�ୋକମାନେ ଗତି କରି ଛନ୍ତି, ମୁ ଁ ସେଇ
ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜେ ଅନୁ ଭବ କରି ପାରୁଛି । ଜଣେ ‘ପ୍ରଧାନ ସେବକ’
ଭାବେ ମୁ ଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି ପାରୁଛି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାରି ଲଢେଇରେ ଯେଉ ଁ ସମଳ
୍ବ ର
10 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

12 MAY
2021

3,52,181

13 MAY
2021

3,44,776 3,53,299

14 MAY
2021

15 MAY
2021

2,81,386

ନୂ ତନ ମାମଲା

16 MAY 17 MAY
2021
2021

ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ସେଥ ିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇ ଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ
ଭି ତ୍ତିରେ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି । ଯେତେ ଅଧ ିକରୁ ଅଧ ିକ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇପାରି ବ ସରକାର ସେ ଦିଗରେ
ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଳି ଆସି ବ
ସେତେବେଳେ ଟିକା ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହି ଁ । ଟିକା ଆମକୁ
କର�ୋନାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଗାଇଦେବ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥତାର
ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରି ବ । ଏପରି କି ଟିକାକରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ
ମାସ୍କ ପରି ଧାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂ ରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖ ିବା ସମେତ
ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
୨୦୨୦ ମାର୍ ଚ୍ଚ ୨୯ ତାରି ଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର�ୋନା
ଭୂତାଣୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବା ସକାଶେ ୧୧ଟି କ୍ଷମତାପନ୍ନ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ଥ ିଲେ । ପରେ ସେପ୍ମ
ଟେ ର
୍ବ ୧୧ ତାରି ଖରେ
ବୃ ହତର ଦାୟି ତ୍ୱ ସହିତ ଏହାକୁ ୬ଟି ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ ପୁନର୍ଗଠିତ
କରାଯାଇଥ ିଲା । ସମ୍କ୍ତ
ପୃ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରମୁଖ ଅଧ ିକାରୀ
ଓ ସଚିବଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗ�ୋଷ୍ଠିଗୁଡକ
ି କ�ୋଭି ଡ
ପରି ଚାଳନା ଓ ମେଡିକାଲ ଚିକତ୍
ି ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ,
ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପରି ଚାଳନା ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ଯ�ୋଗାଣ ଓ ଏହାର
ପରି ଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଅକ୍ସିଜେନ
ଯ�ୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି

ଅକ୍ସିଜେନ ବିଦେଶରୁ ଧରି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ନ
ତ୍ତ କରି ଛି ।
n

୧୦୦ଟି
ଅକ୍ସିଜେନ
ଏକ୍ସପ୍ରେସ
ମାଧ୍ୟମରେ ମେ ୧୩ ତାରି ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୨୫ ଦିନର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୭,୧୧୫
ଟନ୍ ତରଳ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

1000
n

n

୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ
ଅକ୍ସିଜେନ ଉତ୍ପାଦନରେ
୧୦୦୦ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।

ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନା (ଆଇଏଏଫ) କ�ୋଭି ଡ
ର�ୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯ�ୋଗାଣକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
କରି ବା ପାଇ ଁ ଅନେକଗୁଡଏ
ି ରି ଲିଫ ଉଡାଣ ଚଳାଇଛି ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଭାରତୀୟ ନ�ୌସେନା ଆଇଏଏଫ
ସହ ସାମିଲ ହ�ୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନା ବିରାଟ
ଅକ୍ସିଜେନ କଣ୍ଟେନରଗୁଡକ
ି ୁ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଅସହାୟ
ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି । ବିଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଥ ିବା
ଅକ୍ସିଜେନ କଣ୍ଟେନର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡିକାଲ ସରଞ୍ଜାମର
ଯ�ୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭି ତରେ
ି ଜାରି ରହିଛି ।
ସ୍ଥଳ ସେନା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି । ଗତବର୍ଷ
‘ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ’ ଅଭି ଯାନରେ ଏକ ଗୁରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
କରି ଥ ିବା ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ�ୋତ ଆଇଏନଏସ୍ ଜ୍ୱାଲା
ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯ�ୋଗାଣ ଦାୟି ତ୍ୱ ହାତକୁ
ନେଇଛି । ଆଇଏନଏସ୍ ତଲୱାର ୪୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନର

n

n

ଆଇଏନଏସ୍ କ�ୋଲକାତା କୁଏତ୍ , ଦ�ୋହା ଓ କତାରରୁ
ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଣ୍ଟେନର ସଂଗ୍ରହ କରି କ�ୋଭି ଡ ଲଢେଇରେ
ସାମିଲ ହ�ୋଇଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ, ଆଇଏନଏସ ଐରାବତ
ଅକ୍ସିଜେନ କଣ୍ଟେନର ଆଣିବା ପାଇ ସି
ଁ ଙ୍ଗାପୁରରେ ପହଞ୍ଛ
ଚି ।ି
ଭାରତୀୟ ନ�ୌସେନାର ଆଇଏନଏସ୍ କ�ୋଚି, ତ୍ରିକାଣ୍ଡ
ଏବଂ ତାୱର ମଧ୍ୟ ତରଳ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ କଣ୍ଟେନର
ପରି ବହନ ବୃ ଦ୍ଧି ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ହାଲୁ କା ଲଢୁ ଆ ବିମାନ (ଏଲସିଏ) ତେଜସ ନିମନ୍ତେ ଉଡାଣ
କାଳରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇ ଁ ବିକଶିତ ମେଡିକାଲ
ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ ଉପଯ�ୋଗ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (ଡିଆଡିଓ) ସମଗ୍ର ଦେଶରେ
୫୦୦ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ବ ।
ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାଗିଦାରୀରେ
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଏହିସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯିବ।
ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ମେ ୧୦ ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର
ଅଂଚଳରେ ଏହିଭଳି ୫ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯାଇ ସାରି ଛି ।
ଡିଆରଡିଓର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତୀଶ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ଯାୟୀ
ଏହିସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଗ�ୋଟିଏ ମିନଟ
ି ରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ଲି ଟର
ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରି ବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଜରି ଆରେ ୧୯୦ ଜଣ ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ସମୟରେ ୫ ଲି ଟର
ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରି ବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଜରି ଆରେ ମଧ୍ୟ ୧୯୫ଟି ଖାଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସି ଲିଣ୍ଡରକୁ
ଭରାଯାଇପାରି ବ ।

ନ୍ୟୁ
ଇଣ୍ଡିଆ
ଆ ସମାଚାର
ସମାଚାର 11
ନ୍
ୟୁ ଇଣ୍ଡି

କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ବିର�ୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ

‘ମିଶନ୍ ଭାକ୍ସିନ୍ ’ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ
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ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ ଟିକାକରଣ
ଅଭି ଯାନ ଚଳାଇଛି । ମେ ୧୩ ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ୧୮
କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଟିକାକରଣ ହ�ୋଇଛି।
୧୮ରୁ ୪୪ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥ ିବା ୩୪ ଲକ୍ଷରୁ
ଅଧ ିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷେଧକର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା
ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛନ୍ତି । ଏବେ ଦେଶରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଭାରତ ବାୟ�ୋଟେକର କ�ୋଭାକ୍ନ
ସି ଏବଂ ସେରମ
ଇନଷ୍ଟି ଚ୍ୟୁଟର କ�ୋଭି ସିଲ ୍ଡ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି ।
୨୦୨୧ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ନିକଟରେ ଆଉ
୬ଟି ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
	କ�ୋଭି ଡ ୧୯ ଟିକା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଗଠିତ
ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର
ଭି . କେ. ପଲଙ୍କ ମତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରୁ
ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଖରେ ୨୧୬
କ�ୋଟି ଡ�ୋଜର ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, ଯାହା ୯୫
କ�ୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ ।
	କ�ୋଭାକ୍ସିନ ଓ କ�ୋଭି ସିଲ ୍ଡ ପରେ ଋଷ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ସ୍ପୁଟନିକ-ଭିକୁ ଭାରତରେ ଜରୁରି କାଳୀନ
ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଁ ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହାଛଡା ବାୟ�ୋ-ଇ, ଜାଇଡସ କ୍ୟାଡିଲା,
ସେରମର ନ�ୋଭାଭାକ୍ସ ପ୍ରତିଷେଧକ, ଭାରତ
ବାୟ�ୋଟେକର ନାସାଲ ଭାକ୍ନ
ସି ୍ ଓ ଜେନ�ୋଭାର
ପ୍ରତିଷେଧକ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣର ତୃ ତୀୟ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ।

ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ୨ ବିଲିୟନ୍ ରୁ
ଅଧିକ ପ୍ରତିଷେଧକ
(କ�ୋଟିରେ)

କ�ୋଭି ସିଲ ୍ଡ 75
କ�ୋଭାକ୍ସିନ୍55
ବାୟ�ୋ ଇ30
ଜାଇଡସ କାଡିଲା5
ନ�ୋଭାଭାକ୍ସ 

ନାସାଲ ଭାକ୍ସିନ 10
ଜେନ�ୋଭା6

ସ୍ପୁଟନିକ15.6
କ�ୋଭି ଡ ଉପରେ ଗଠିତ ଜାତୀୟ କମିଟର
ି ସୁପାରି ଶ କ୍ରମେ କ�ୋଭି ସିଲ ୍ଡ ଟିକାର
ଦୁ ଇ ଡ�ୋଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ୬-୮ ସପ୍ତାହରୁ ୧୨-୧୬ ସପ୍ତାହକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
କରାଯାଇଛି । ତେବେ କ�ୋଭାକ୍ସିନର ୨ ଡ�ୋଜ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଅପରି ବର୍ତ୍ତି ତ
ରହିଛି ।
ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ମହାନିୟନ୍ତ୍ରକ (ଡିସିଜଆ
ି ଇ) ୨ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗ
ନିମନ୍ତେ କ�ୋଭାକ୍ସିନର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ କରି ଛି । ଭାରତ
ବାୟ�ୋଟେକର ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ
ସୁପାରି ଶ କରି ଛି । ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଦୃ ତତମ ଟିକାକରଣ କରାଉଥ ିବା
ଦେଶ, ଯାହା ୧୧୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ କ�ୋଟି କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରି ଛି।
ଆମେରି କା ୧୧୫ ଦିନରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଥ ିବାବେଳେ ଚୀନ୍ କୁ ଏହି
କିର୍ତ୍ତୀମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ବା ପାଇ ଁ୧୧୯ ଦିନ ଲାଗିଛି ।
କର�ୋନା ବିର�ୋଧ ି ସଂଗ୍ରାମରେ ୭୫ରୁ ଅଧ ିକ ଟିମ ୍ ମୁତୟନ ରହି ପ୍ରତିଷେଧକ
ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ପରି ଚାଳନା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରେ ସୁସମନ ୍ୱୟ
ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଘର�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ
ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ସହିତ ଆର୍ଥିକ
କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଓ କ�ୋଭି ଡ ସହ ଜଡିତ
ଆଚରଣଗତ ସମସ୍ୟାଗୁଡକ
ି ର ସମାଧାନ କରୁଛି ।
ଏହି କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗଡ
ୁ କ
ି ୁ ଉପଗ�ୋଷ୍ଠୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ଅଧ ିକାରୀଗଣ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ
ଏକ ଟିମ ୍ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ
ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକରଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ କ�ୋଭି ଡ ପରି ଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡକ
ି ପରାମର୍ଶ ଓ
ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଦାନ କରି ବାରେ ସିମୀତ ନୁ ହେ ଁ । ଅଧ ିକାଂଶ
କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦାରଖ ଟିମ ୍ ନିଯକ୍ତ
ୁ
କରି ଛନ୍ତି, ଯେଉ ଁ ଟିମଗୁଡକ
ି ଏହି ର�ୋଗର ଫଳପ୍ରଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଓ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥ ିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡକ
ି ର
କାର୍ଯ୍ୟାନ ୍ୱୟନ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତିର
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୨,୫୦୦ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ୩୧ କ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ଦ�ୈନକ
ି ପରୀକ୍ଷଣ ହାର ୧୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ।
ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରି ଥାଆନ୍ତି । ୨୦୨୦ ମସିହା ସେପ୍ମ
ଟେ ର
୍ବ ଠାରୁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧ ିକାରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ
ଗଠିତ ୭୫ରୁ ଅଧ ିକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ
ନିୟ�ୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର
ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଓ ରଣନୀତି ଭି ତରେ ଥ ିବା
ତାରତମ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ।
କ�ୋଭି ଡ ର�ୋଗୀଙ୍କଠାରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଥ ିବା
ଆହୱା୍ ନର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଭିନ୍ନ

କ�ୋଭି ଡ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କଠାରେ
ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ଲାକ ଫଙ୍ଗସ ଆହ ୍ୱାନର
ମୁକାବିଲା କରି ବା ପାଇ ଁକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି
ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରି ଛି ।
ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ
ହସ୍ପିଟାଲପ୍ରତିଷଠା୍ ପାଇ ଁଯ�ୋଜନା
ଦେଶ କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ସାମନା କରି
ଚାଲି ଥ ିବାବେଳେ ସରକାର କର�ୋନା ର�ୋଗୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅକ୍ସିଜେନ
ଯ�ୋଗାଣକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା,
ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ ୟୁନିଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବିଶ�ୋଧନାଗାର,
ଇନ୍ଧନ ସମୃଦ୍ଧ ଦହନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଶିଳ୍ପ, ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ
ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ସିଜେନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥ ିବା ପାୱାର
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଦି କାରଖାନାଗୁଡକ
ି ୁ ଏବେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହି
କାରଖାନାଗୁଡକ
ି ରେ ଉତ୍ପାଦତ
ି ହେଉଥ ିବା ଅକ୍ସିଜେନକୁ କ�ୋଭି ଡ
ର�ୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇ ଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବା ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିବା ୫ଟି
ସଂସ୍ଥାରେ ସରକାର ଏକ ଆଗୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସରକାର ଅକ୍ସିଜେନ
ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କାରଖାନାର ଅତି ନିକଟବର୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ
୧୦,୦୦୦ ଶଯ୍ୟାର ଅସ୍ଥାୟୀ ହସପିଟାଲ ପ୍ରତିଷଠା୍ ଉପରେ ଗୁର
ୁ ୁ ତ୍ୱ
ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧ ିନରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଶଯ୍ୟା ସୁବଧ
ି ା
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଯ�ୋଗାଉଛନ୍ତି ।
ମାନସି କ ଚାପରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁଟ�ୋଲ-ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 
ଯଦି ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପର ବଶବର୍ତୀ ଅଥବା କେହି ନିଜ
ଲ�ୋକକୁ ହରାଇବା ପରେ ନିଦ୍ରା ଯି ବାରେ ଅସୁବଧ
ି ା ଅନୁ ଭବ
କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଟ�ୋଲ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ
ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରି ବ । ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ
କ�ୌଣସି ସାମାଜିକ, ମାନସିକ କିମବା୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର
ସମୁଖୀନ ହେବେ ତାହାହେଲେ ତୁ ରନ୍ତ ଜାତୀୟ ଟ�ୋଲ ଫ୍ରି
ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମର
୍ବ ୦୮୦-୪୬୧୧୦୦୦୭କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀର ସଦ୍ୟତମ
ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁର�ୋପିୟ କମିଶନ୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍
ଡେର ଲେୟେନଙ୍କ ସହ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ,
ଜାପାନ ଓ ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଆମେରି କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଜ�ୋ ବାଇଡେନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନେତୃ ବୃ ନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସେ କଥା
ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ବିଦେଶରୁ ମିଳଥ
ୁ ିବା ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବଧ
ି ାଗୁଡକ
ି ୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ନିକଟକୁ ପଠାଇ
ଦିଆଯାଇଛି । ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୭ ତାରି ଖରୁ ମେ ୧୨ ତାରି ଖ ମଧ୍ୟରେ
ମ�ୋଟ ୯,୨୯୪ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନସେନଟ୍ରେଟର, ୧୧,୮୩୫ଟି

ଡିଆରଡିଓର କ�ୋଭି ଡ-ନିର�ୋଧି
ଔଷଧ 2ଡିଜି ଲ�ୋକାର୍ପିତ
ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ମେ ୧୭ ତାରିଖ ଦିନ
ଡିଆରଡିଓର କ�ୋଭି ଡ୍-ନିର�ୋଧି ଔଷଧ 2ଡିଜର
ି ଲ�ୋକାର୍ପଣ
କରାଯାଇଛି । ଏକ ପୁଡଆ
ି ରେ ପାଉଡର ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧ
ଏହି ଔଷଧକୁ ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେବନ
କରିବାକୁ ହେବ । ପରୀକ୍ଷାର ସମୟରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଡିଆରଡିଓ ମୁଖ୍ୟ
ଜି. ସତୀଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହି
ଔଷଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବଧ ହେବ ।
ଅକ୍ସିଜେନ ସି ଲିଣ୍ଡର, ୧୯ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ,
୬,୪୩୯ଟି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର/ବିଆଇପିଏପି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୪.୨୨ଲକ୍ଷ
ରେମଡେସିଭିର ଇଞ୍ଜେକସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇ
ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଏସଆଇସି ର କ�ୋଭି ଡ ହସପିଟାଲଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି
n ସମଗ୍ର ଦେଶର ୩୦ଟି ଇଏସଆଇସି ହସପି ଟାଲକୁ
କ�ୋଭି ଡ ହସପି ଟାଲରେ ପରି ଣତ କରାଯାଇଛି ।
n ଏସବୁ ରେ ମ�ୋଟ ୪,୨୦୦ ଶଯ୍ୟା ରହିଛି । ଏହାଛଡା ଦେଶର
ସମସ୍ତ ନାଗରି କଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏସବୁ ଥରେ
ି ୩୦୦ ଆଇସି ୟୁ ଏବଂ
୨୫୦ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରଯୁକ୍ତ ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।
n ଏହିସବୁ ହସପି ଟାଲରେ ଶଯ୍ୟାର ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ
ସୂଚନା ପାଇ ଁ ଏକ ଡ୍ୟାସବ�ୋର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।
n ମେ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସି ଆର ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥି ତ ୨ଟି
ହସପି ଟାଲରେ ଇଏସଆଇସି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷଠା୍
କରି ଛି । ସେଥ ିରୁ ଗ�ୋଟିଏ ଫରି ଦାବାଦର ଇଏସଆଇସି
ହସପି ଟାଲ ଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସ୍ଥାପି ତ
ହ�ୋଇଥ ିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀର ଝିଲମି ଲ ସ୍ଥିତ
ଇଏସଆଇସି ହସପି ଟାଲରେ ସ୍ଥାପି ତ ହ�ୋଇଛି ।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଖବର

ଜୀବନ ଓ ପରି ବେଶ

ପ୍ରକୃତି ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷି ତ
ଅର୍ଥାତ ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ

ନିର୍ମଳ ପରି ବେଶ ସି ଧାସଳଖ ଆମ ଜୀବନ ଓ ଆମ ପି ଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡିତ । ନଦୀ ପରି ସ୍କାର ରହିବ,
ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୁକ୍ତଭାବେ ଜୀବନ ବିତାଇବେ, ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବ ଓ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ସହ ସଦ୍ ଭାବ ରକ୍ଷା କରି ବେଏହା ହି ଁକ�ୋଭି ଡବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି । ଲକ୍ଡ
 ାଉନ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ସ୍ଥି ର
ହ�ୋଇଥ ିଲା, ପ୍ରକୃତି ଯେପରି ସତେ ସୁସ୍ଥ ହ�ୋଇ ନବଯ�ୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା । ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଯ�ୋଗପରି ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା
ପ୍ରକୃତି କ�ୋଳରେ ବଢିଛି ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ରେଖା ପାଲଟିଗଲା । ପରି ବେଶର ସୁରକ୍ଷା କଲେ ଯାଇ
ବିକାଶ ହ�ୋଇପାରି ବ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ କୃତି ସେଥ ିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ । ଜୁନ ୫ତାରି ଖ,
ଯେଉଦିଁ ନ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପରି ବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ ବା ଜାଣୁ ଯେ ଭାରତ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇଛି ପରି ବେଶ
ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିର୍ମଳ ଶକ୍ତି ପାଇ ଁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏକାନ୍ତ ଦାୟି ତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସହାବସ୍ଥାନ ।
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ଜା

ମସେଦପୁର ସ�ୋନାରୀର ୫୩ବର୍ଷୀୟ ବଲଜିତ
ସି ଂ ଜଣେ ଶ୍ୱାସର�ୋଗୀ । ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ହେବା ମାତ୍ରେ ବଲଜିତ୍ଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ହେବାକୁ ପଡେ । ମାତ୍ର କ�ୋଭି ଡ ଲକ୍ଡ
 ାଉନ କାଳରେ
ବଲଜିତ୍ଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କ�ୌଣସି ଅସୁବିଧା
ହେଲା ନାହି।ଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବାବଦ
ଖର୍ ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା । ପୂର୍ବରୁ ଜାମସେଦପୁରରେ
ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଞ୍ଚ
ଶହ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥଲେ
ି
।
ହେଲେ ଲକ୍ଡ
 ାଉନ କାଳରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାସି କ ୧୨୫କୁ
ଖସି ଆସି ଲା ।
ର�ୋଗୀସଂଖ୍ୟା ଶତକଡା ୭୫ଭାଗ ଖସି ଆସି ବା ସହ
ଔଷଧ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶତକଡା ୫୫ଭାଗ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ।
ଜାମସେଦପୁର ଔଷଧ ବିକ୍ରେତା ସଂଘର କହିବାନୁ ସାରେ ଶ୍ୱାସ
ପାଇ ଁ ବ୍ୟବହୃ ତ ଔଷଧ ଯଥା ଥଓ
ି ଫାଇଲି ନ, ସଲବୁ ଟାମଲ ଓ
ଇନ୍ ହେଲର ବିକ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜାମସେଦପୁରରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା।
ଲକ୍ଡ
 ାଉନ ଆଗରୁ ମାସି କ ବିକ୍ରୀ ୯୦ଲକ୍ଷରୁ ଏକ କ�ୋଟି
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥବା
ି ବେଳେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୪୦ଲକ୍ଷକୁ
ହ୍ରାସ ପାଇଲା । ଲକ୍ଡ
 ାଉନ କାଳରେ କଟକଣା ଯ�ୋଗୁ ଁ
ଜୀବନ ଠପ୍ ହ�ୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉନ୍ନତ ବିବିଧତା
ଓ ଜ�ୈବ ବିବିଧତା ପାଇ ଁ ଏହା ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ଆଣିଦେଲା ।
ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଗୁ
ଁ ଡିକ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଓ ଶବ୍ଦ ଲାଗି ଅଦୃ ଶ୍ୟ
ହ�ୋଇଯାଇଥଲେ
ି
ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି
ଦୃ ଶ୍ୟମାନ ହେଲେ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ
ନିର୍ଭୟରେ ଆତଯାତ ହେବା ଦେଖବା
ି କୁ ମି ଳିବା ସହ
ଗଙ୍ଗାନଦୀ ଜଳ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୂ ଷିତ ଜମୁନା ନଦୀ ଜଳ ସତେ
ଯେପରି ନବଯ�ୌବନ ଫେରି ପାଇଲେ । ଅନେକ ଲ�ୋକ
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଅନତି ଦୂ ରରେ
ଥବା
ି
ଚିତ୍ରମାନ ସେୟାର କରି ବାକୁ ଳାଗି ଲେ । ପ୍ରକୃତି
କ�ୋଳରେ ଥବା
ି ନ�ୈନିତାଲ ଓ ଭୀମତାଲ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ
ପାଣି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପରି ସ୍କାର ଦେଖାଗଲା । ଯେତେବେଳେ
ଆକାଶ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରି ସ୍କାର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦୂ ଷିତ
ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷତିକାରଣ ଧୂଳିକଣାଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ
ପାଏ। ବାୟୁର ଗୁଣାତ୍ମକ ସୂଚୀ ସହରଗୁଡିକରେ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇବା ସହ ବାୟୁରେ ଖରାପ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହ�ୋଇଯାଏ।
ଏନଏଏସଏର ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ଉତର ଭାରତର ବାୟୁ
ପ୍ରଦୂ ଷଣ କ�ୋଡିଏ ବର୍ଷ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥଲା
ି ଲକ୍ଡ
 ାଉନ
କାଳରେ । କ�ୋଭି ଡ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ କିଛି ସମୟ ପାଇ ଁ
ଜୀବନକୁ ଅସ୍ଥି ର କରି ଦେଇଛି ସତ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ପରି ବେଶ ଓ ନିରାପତ୍ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରି ବାର
ପ୍ରକୃତ ସମୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହି ଁ । ପରି ବେଶ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁ ଝିଲେଣି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମବା୍ ଇ, ପୁଣେ,
ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ପ୍ରଦୂ ଷଣ ମୁକ୍ତ ଯେ ହ�ୋଇପାରି ବ ସେ କଥା

“ମାତୃ ଭୂମି ପୁତ୍ରୋହମ ପୃଥବ
ି ୍ୟା
ବେଦ କହେ ପୃଥ ିବୀ ପାଇ ଁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ
ପବିତ୍ରତା ରହିଛି । ପୃଥ ିବୀ ଆମର ମାଆ ଓ
ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା’ର ସନ୍ତାନ । ଯଦି ଆମେ
ବୁ ଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ବା ତାଙ୍କ ଜନ ୍ମ, ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ
ଲାଭ ଓ ମହାପରି ନିର୍ବାଣ ସମସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ହି ଁ
ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଆମର ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ
ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା ଓ ଭଲ
ପାଇବା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସି ତ ଓ ତାହା ଆମ
ଦ�ୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶବିଶେଷ ହ�ୋଇଯାଇଛି।
ଶିକ୍ଷିତ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହର ଓ ଏପରି କି
ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ
ହ�ୋଇଛି । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ଓ
ଆଧୁନିକ ଯୁକ୍ତି ସହ ସମନତ
ୱି ୍ କରି ବାକୁ ହେବ ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ କହିଥଲେ
ି
ପ୍ରକୃତି ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା
ପୂରଣ କରି ପାରି ବ ମାତ୍ର
ତା’ର ଲ�ୋଭକୁ ନୁ ହ ଁ।
ଲ�ୋକେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ।
ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ସେବନ କ’ଣ ସେକଥା ଲ�ୋକମାନେ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ
କରି ବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ।
ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ କହିଥଲେ
ି ପ୍ରକୃତି ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ
କରି ପାରି ବ ମାତ୍ର ତା’ର ଲ�ୋଭକୁ ନୁ ହ ଁ ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂ ଷଣ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ନୁ ହ ସମଗ୍ର
ଁ
ବିଶ୍ୱରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଆଇଇଏର
ସର୍ବଶେଷ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷା ୨୦୨୧ ଅନୁ ସାରେ ୨୦୨୦
ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସରେ ରେକର୍ଡ କରି ଛି । ୨୦୨୦ରେ
ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ଶତକଡା ୫.୮ ଭାଗ ବା ପ୍ରାୟ ଦୁ ଇ
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଖବର

ଜୀବନ ଓ ପରି ବେଶ

ଗତବର୍ଷ କ�ୋଭି ଡ ଲକ୍ ଡାଉନ
କାଳରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତର
ି ଭି ନ୍ନ
ରୂପ ଦେଖିଥଲ
ି ୁ , ଆମେ ଦେଖିଥଲ
ି ୁ
ପ୍ରକୃତର
ି ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣଛଟା
ଗି ଗାଟନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯାହାକି ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ ୍ନ
ଧରାଯାଇପାରେ ।
ଆଜିର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ଆହ ୍ୱାନ ପରି ବେଶ ଭାରସାମ୍ୟ
ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ଅନୁ ସାରେ “ପୃଥବ
ି ୀକୁ ଭଲ
ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଅ, ଏହା ତୁ ମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର
ନୁ ହେ,ଁ ତୁ ମ ପି ଲାମାନଙ୍କ କରଜ” । ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷ
କାଳରୁ ହି ଁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆସି ଛି।
ଖାଦ୍ୟ, ବାସ ଓ ପରି ଧାନ ପାଇ ଁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତି ସହାୟତା
କରି ଆସି ଛି । ଭାରତରେ ପରି ବେଶ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା
ବ�ୈଦିକ ଯୁଗରୁ ରହି ଆସି ଛି । ଋଷି ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖବା
ି ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥଲେ
ି
। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା
ପ୍ରକୃତି ସହ ଓତଃପ୍ରୋତଭାବେ ଜଡିତ । ପ୍ରକୃତିର
ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ପୃଥବ
ି ୀ,ଜଳ, ଅଗ୍ନି , ବାୟୁ ଓ
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ମହାକାଶକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ପବିତ୍ର ତଥା ଭଗବାନଙ୍କ
ଅଂଶବିଶେଷଭାବେ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେଥପ
ି ାଇ ଁ ପ୍ରାଚୀନ
ସଭ୍ୟତାଗୁଡିକର ଉନ୍ମେଷ ନଦୀକୂଳରେ ହେବା ସହ
ବିକଶିତ ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥଲା
ି
। ବେଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, କ�ୋରାନ୍ , ବାଇବେଲ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ
ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବ ସବୁ ଥରେ
ି ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି।
ଅନେକ କବି, ଗୀତିକାର, ନାଟ୍ୟକାର, ତିରୁଭାଲ୍ ଲୁ ରଙ୍କ
ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ନ�ୈତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ତିରୁକୁଲ୍ଲାରରୁ
କବୀର ଓ ରହିମ,୍ ସୁମିତ୍ରାନନ୍ଦନ ପନ୍ଥଙ୍କଠାରୁ ଜୟଶଙ୍କର
ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଗୀତ, ଗଜଲ ଓ ପଂକ୍ତି ସବୁ ରେ
ପ୍ରକୃତି ଓ ପରି ବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ।
ମାତ୍ର ଅବାଧ ଶ�ୋଷଣ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ବାରେ
ଚିନ୍ତାହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଆଜି ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱ
ଆଗରେ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି।
ଏହାଛଡା ଏଥସ
ି ହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଆହୁ ରି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବର୍ଷସାରା ପ୍ରଭାବିତ କରି ଛି ।
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କ�ୋଟିରୁ ଅଧକ
ି ଲ�ୋକ ଗତ ଛଅମାସ
ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟା, ମରୁଡି, ଝଡ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯ�ୋଗୁ ଁ ବାସଚ୍ୟୁତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଶତକଡା ୬୦ଭାଗ ଏସୀୟ ମହାଦେଶର ।
ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ରେଡକ୍ରସ ମହାସଂଘ ଏବଂ ରେଡ କ୍ରିସେଣ୍ଟ
ସ�ୋସାଇଟି (ଆଇଏଫଆରସି ) ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମର
୍ବ
୨୦୨୦ରୁ ଫେବୃ ୟାରୀ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ
ସଂଗୃହୀତ ହ�ୋଇଛି । ଏହି ଛ’ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର
ଅଧକ
ି ାଂଶ ଦେଶ କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ ଲକଡାଉନରୁ ମୁକ୍ତ
ହ�ୋଇଥଲେ
ି
। ଏହି ସମୟରେ କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି
ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକତା ଆଡକୁ ଫେରି ଆସୁଥଲା
ି । ଗତବର୍ଷ ମେ
ରେ ଝଡ ଅମ୍ପନ ଯ�ୋଗୁ ଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହ�ୋଇଥଲା
ି ।
ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରି ବେଶ
ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ୱପାଇ ଁ ଆହୱା୍ ନ ପାଲଟିଛି, ଭାରତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ
ଭାବେ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲି ଛି । ୨୦୧୫ ପ୍ୟାରି ସ
ସମ୍ମି ଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି
ଭାରତର ପରି ବେଶ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ନେଇ ସୂଚନା
ଦେଇଥଲେ
ି
। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୧ରେ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ସେରାୱିକ
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଶକ୍ତି
ଓ ପରି ବେଶ ଶିଖର ସମ୍ମି ଳନୀରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଲେ
ି
ଯେ “ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁ ଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଆହୱା୍ ନ ।
ଉଭୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀଭାବେ ଜଡିତ । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇ ଁ
ଦୁ ଇଟି ବାଟ ଅଛି । ଗ�ୋଟିଏ ହେଲା ନୀତି, ଆଇନ, ନିୟମ
ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।”
ପରି ବେଶ ବିପ୍ଳବର ଅୟମାରମ୍ଭ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରି ବେଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟରେ
ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ

ନମାମି ଗଙ୍ଗେ
ଗଙ୍ଗାନଦୀ ତଟରେ
ଆଣିଛି ପରି ବର୍ତ୍ତନ
l ସାଂସ୍ କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଦେଶରେ

ଶତକଡା ୫୦ଭାଗ ଜନସଂଖା ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସବାସ
କରନ୍ତି ।

l	ଗଙ୍ଗାନଦୀକୁ ନୂ ତନ ରୂପ ଦେବା ପାଇ ଁ ନମାମି ଗଙ୍ଗେ

ମି ଶନ ୨୦୧୪ ମସି ହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା ।

l ମି ଶନ ଅଧୀନରେ ୩୦ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ

୩୦୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥ ିଲା । ସେଥ ିରୁ
ଅଧ ିକାଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଛି ।

l	ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରି ଚାଳନା, ନଦୀତଟର ବିକାଶ, ମଶାଣିର

ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ, ଜ�ୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ୨,
୩୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଘାଟଗୁଡିକର ମରାମତି
ଓ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ।

l	ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥବା ଅନେକ କାରଖାନା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ

୧୩୦ଟି ନର୍ଦ୍ଦମାର ଜଳ ଯାହା ନଦୀରେ ପଡୁ ଥ ିଲା ତାହା
ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ।

l ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇଛି ଯେ ଦୃ ଢ

ସଂକଳ୍ପ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ଦୁ ଃସାଧ୍ୟ ହେଲେ
ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଆଣିଦିଏ ।

ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ
ନଦୀ ସମୁଖର ବିକାଶ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ
ପରି ଚାଳନା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ପରି ବେଶ
ସୁରକ୍ଷା ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ଖୁବ୍ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ହେଉଛି ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଭୂମି ଓ ବାୟୁ ପ୍ରତି ବିପଦ
ସୃଷ୍ଟି କାରୀ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂ ରକରି ବା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି
ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତି ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଉପଯ�ୋଗ।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ପ୍ରାଥମି କତା ଦେଉଥବା
ି ବେଳେ, ଉଜ୍ଜଳା ଓ ଉଜାଲା
ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇ ଁ
ପାରମ୍ପରି କ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଚଳନ ହ୍ରାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଉଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ
୨୦୧୪ମସି ହାରେ ଲାଲକିଲ ୍ଳାର ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଭାରତ ଅଭି ଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘ�ୋଷଣା କଲେ
ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ କେହି ଏତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ
ନ ଥଲେ
ି
। ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୂଳରେ
ଥଲା
ି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରି ବେଶ । କାରଣ ଏହି ଦୁ ଇଟି ସହ
ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଡାକରାରେ ଉଦ୍ ବୃଦ୍ଧ ହ�ୋଇ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂଗଠନ
ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ଆଗେଇ ଆସି ଲେ ଓ ଗ�ୋଟିଏ ସରକାରୀ
ଯ�ୋଜନା କ୍ରମଶଃ ଜନଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଲା ।
ତା’ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ଏଗାର କ�ୋଟି ଶ�ୌଚାଳୟ
ନିର୍ମି ତ ହ�ୋଇସାରି ଛି । ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭି ଯାନ ଏତେ
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲା ଯେ ଅନେକ ନଗରୀ ଦେଶରେ
ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ଆଗରେ ରହିବା ପାଇ ଁ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା
କଲେ। ଭୂତଳ ଜଳର ପ୍ରଦୂ ଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ
ମୂର୍ତ୍ତି କା ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ କଠିନ ଓ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ
ପରି ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ର�ୋକାଯାଇପାରି ଲା। ୟୁନିସେଫ
ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ପ୍ରାୟ ତିନିଲକ୍ଷ ଶିଶଙ୍କୁ
ୁ
ତରଳ ଝାଡାର�ୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରି ଲା ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ପରି ବାର ପି ଛା ପ୍ରାୟ୫୦ହଜାର ଟଙ୍କା
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 17

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଖବର

ଜୀବନ ଓ ପରି ବେଶ

ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ
ପ୍ୟାରି ସ ରାଜିନାମା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହାସଲ ଅଭି ମଖେ
ୁ
ଭାରତ
2030

ସବୁ ଜ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ଘନତ୍ୱ
ଶତକଡା ୩୩ରୁ ୩୫ଗୁଣ ହ୍ରାସ
କରି ବା । ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତକଡା
୨୧ ଭାଗ ଘନତ୍ୱ ହାସଲ କରି ଛି।

ଜି -୨୦ଦେଶ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ
ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯି ଏ
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃ ଦ୍ଧି
୨ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖ ିପାରି ଛି ।

l ୨୦୩୦ ମସି ହ ା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଶତକଡା ୪୦ଭାଗ ଅଣ-ଜୀବାଶ୍ମ ତ�ୈ ଳ

ବ୍ୟବହାରର ଶତକଡା ଦୁ ଇ ପ୍ରତି ଶ ତ ପଛରେ ରହି ଛି । ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମ ାନ
ଅଣ-ଜୀବାଶ୍ମ ତ�ୈ ଳ ଶତକଡା ୩୮ଭାଗ । ୨୦୩୦ ମସି ହ ା ସୁଦ୍ଧା ଜଙ୍ଗଲ
ଓ ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନି ର୍ଗମନ ମାତ୍ରା ୨.୫ରୁ ୩ବି ଲି ୟନ
ଟନ୍ କୁ ହ୍ରାସ କରି ଥ ବା
ି ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

l ୨୦୩୦ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦେଶର ଶତକଡା ୪୦ଭାଗ

ଶକ୍ତି ନିର୍ମଳ ଉତ୍ସରୁ ଆସି ବ ।

l କ୍ଲି ନ ଏନର୍ଜୀ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ସରକାର ବାୟ�ୋ ସି ଏ ନ୍ ଜି

ଯ�ୋଜନା କରି ଛନ୍ତି । କୃ ଷି ଜ ାତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରୁ ଆଗାମୀ
୫ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫ହଜାର କାରଖାନାରୁ ଏହାର
ଉତ୍ପାଦନ ହେବ । ଏହି କାରଖାନାଗୁଡି କ କୃ ଷି ଜ ାତ
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୁ ପ�ୋଡି ବା ସହ କୃ ଷ କକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ
ସୁବି ଧ ା ପ୍ରଦାନ କରି ବ ।

ବଞ୍ଚାଯାଇପାରି ଲା ।
ଉଜ୍ଜଳା ଯ�ୋଜନା ଯ�ୋଗୁ ଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ
ହ୍ରାସ ସହ ଧୂମବିହୀନ ର�ୋଷେଇଘର ହେଲା ବାସ୍ତବତା
ଭାରତ ୨୦୩୮ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଶକ୍ତି ଚାହିଦା
ଶତକଡା ୨୦ରୁ ୪୦ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରି ବାକୁ ଯ�ୋଜନା
କରି ଛି। ଏହି ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ନେଇ ଉଜାଲା ଯ�ୋଜନା ୨୦୧୬
ମସି ହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲା
ି । ଯ�ୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଥଲା
ି
ପାରମ୍ପରି କ ବଲ୍ ବ ସ୍ଥାନରେ ଏଲଇଡି ବଲ୍ ବର
ଉପଯ�ୋଗ । କାରଣ ବିଜୁଳି ଆଲ�ୋକୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ର
ଦେଶରେ ଶତକଡା ୨୦ଗୁଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଯ�ୋଗ କରି ଥାଏ ।
ସେଥପ
ି ାଇ ଁ ସହରଗୁଡିକରେ ଏଲଇଡି ବଲ୍ ବ ଅଧାଦରରେ
ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଯି ବା ସହ ରାସ୍ତା ଆଲୁ ଅଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ
ଏଲଇଡିକୁ ପରି ବର୍ତ୍ତୀତ କରାଗଲା । ଉଜାଲା ଯ�ୋଜନା
18 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

Rs 1500

ଜାତୀୟ ଉଦ୍ ଯାନ ମି ଶନ
ଅଧୀନରେ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି
ଆହରଣ ପାଇ ଁ ବଜେଟରେ
୧୫ଶହ କ�ୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ

15%

୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଶତକଡା
୧୫ଭାଗ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବ ଗ�ୋଟିଏ
ଗ୍ୟାସ ଗ�ୋଟିଏ ଗ୍ରୀଡ୍ ।

l	ଗ�ୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯ�ୋଜନାରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ଜ�ୈବିକ

ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇଛି ।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରି ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖ ିବା ସହ
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ର�ୋଜଗାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ।

l	କେନ୍ଦ୍ର ନୂ ତନ ଓ ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଶରେ ଜ�ୈବିକ

ପଦାର୍ଥରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି କରି ଛନ୍ତି । ଆଖୁଛେଦା, କୁଣ୍ଡା, ନଡା, ତୁ ଳା
ଚେପାରୁ ଏହି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ ।

ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୮କ�ୋଟି ୭୩ଲକ୍ଷରୁ ଅଧକ
ି
ଏଲଇଡି ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୦ଲକ୍ଷ ଟନ୍
ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ର�ୋକାଯାଇପାରି ଛି ।
ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବାର୍ଷିକ ୪୭, ୦୦୦ କିଲ�ୋୱାଟ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ୧୯ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବଞ୍ଚାଯାଇପାରି ଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗ୍ରାମ ଉଜାଲା
ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ
ମାତ୍ର ଦଶଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଁ ଦେଇ ବଲ୍ ବ କ୍ରୟ କରି ହେବ।
ଉଜ୍ଜଳା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯ�ୋଜନା ଯ�ୋଗୁ ଁ ଦେଶରେ
ଶତକଡା ୯୯.୬ଭାଗ ଘରେ ଏଲପି ଜି ପହଂଚିଥବା
ି ବେଳେ,
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଛଅ ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଶତକଡା ୫୫ଭାଗ
ଘରକୁ ଏହା ପହଞ୍ଚିପାରି ଥଲା
ି । ଏହା ପାରମ୍ପରି କ ଇନ୍ଧନ
କିର�ୋସି ନି ଓ କାଠର ବ୍ୟବହାର ର�ୋକିବା ସହ ଧୂଆ ଯ�ୋଗୁ
ଁ
ଁ

ରାସାୟନିକ ବ୍ୟାଟେରୀ

କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ପି ଏଲଆଇ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
National Programme on Advanced
Chemistry Cell Battery Storage କରି ଛନ୍ତି ।
ଏହା ଫଳରେ ଦେଶରେ ୨, ୫୦,୦୦୦କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ରପ୍ତାନୀ ବାବଦ ଅର୍ଥ ସଂଚୟ ହେବ ।

ଫେମ ଇଣ୍ଡିଆ-ବିଏସ-ଭି ଆଇ
ଫେମ ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଆମେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ
୫୨,୭୯୪ ଲି ଟର ଇନ୍ଧନ ଦ�ୈନିକ ବଞ୍ଚାଇ ପାରି ଛୁ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ୨୦, ୦୫,୯୧,୬୦୫ କିଲ�ୋଗ୍ରାମ
ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ର�ୋକାଯାଇପାରୁଛି ।

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ୟମ
ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବନାଞ୍ଚଳ ୧୩ହଜାର
କିଲ�ୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୨୦୧୭ ମସି ହା
ତୁ ଳନାରେ ଏହା ୫ହଜାର ୧୮୮ବର୍ଗ
କିଲ�ୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
l	ଦେଶର ୨୧ଟି ରାଜ୍ୟରେ ୨୬, ୬୯୪ ମେଗାୱାଟ ଶକ୍ତି ବିଶଷ୍ଟ
ି ୪୭ଟି
ସ�ୌର ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯାଉଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜରାଟ ଓ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରେୱାରେ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରତିଷଠା୍ ହ�ୋଇସାରି ଛି ।
l	ଗାଡିଗଡ
ୁ ିକର ଧୂଆରଁ ୁ ବେଶୀ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ର�ୋକିବା ପାଇ ଁ
ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲ ମିଶାଯାଉଛି । ଏହା କରି ବାରେ ବ୍ରାଜିଲ
ପରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ ।

ଅନ୍ୟୁନ ୨୨ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଜାତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମି ଲ କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକ
ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ହସ୍ତୀପ୍ରକଳ୍ପ, ଶାଗୁଣା ସଂରକ୍ଷଣ
କାର୍ଯ୍ୟାନ ୍ୱୟନ ଯ�ୋଜନା, ଡଲଫିନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜାତୀୟ
ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଛଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତୁ ଷାର ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ
ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗଣ୍ଡା ଭି ଜନ ।

l ପୃଥବ
ି ୀର ଶତକଡା ୭୦ଭାଗ ବାଘ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ।ଦେଶରେ
କଲରାପତରି ଆ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଶତକଡା ୬୦ଭାଗ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୦ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ କଲରାପତରି ଆ ବାଘ
ସଂଖ୍ୟା ୧୨, ୮୫୨ହ�ୋଇଛି ।
l ‘ପରଡ୍ରପ ମ�ୋର କ୍ରପ’ ବା ବୁ ନ୍ଦାଏ ପାଣି, ଅଧିକ ଫସଲ ଭଳି ଜଳ
ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ବୁ ନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ
ହ�ୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ‘କ୍ୟାଚ ଦି ରେନ’ ବା ବର୍ଷାକୁ ଧର ଯ�ୋଜନା
ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଛି ।

l ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତକଡା ୫ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ ମିଶାଇବା ପାଇ ଁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର ଏକ ଭାଗ ମିଶାଯାଉଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ
ଶତକଡା ୮.୫ଭାଗକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୨ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା
ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ଶତକଡା ୧୦ ଓ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଶତକଡା
୨୦ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯି ବ ।

l ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ-ଅର୍ବାନ ଅଧୀନରେ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରି ଚାଳନା
ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରାଯି ବା ସହ ୫୦୦ ଅମୃତ ସହରରେ
ପାଇପ୍ ଜଳ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଶରୀର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ର�ୋକିପାରି ଛି । ଧୂମ ବିହୀନ ର�ୋଷେଇ
ଯ�ୋଗୁ ଁ ଉଜ୍ଜଳା ଯ�ୋଜନା ଉଭୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରି ବେଶ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପାରି ଛି ।
ଗୁଣାତ୍ମକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ଉନ୍ନତି
ମଣିଷ ଜାତି ପାଇ ଁ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିରାଟ ବରଦାନ । ଏହି
ବରଦାନରୁ ହି ଁ ଅଭି ଶାପ ଭାବେ ଜନ ୍ମ ନେଇଛି ପ୍ରଦୂ ଷଣ।
ଜାତିସଂଘ ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ପୃଥବ
ି ୀର ୧୫ଟି ସହରରୁ
୧୪ଟି ପ୍ରଦୂ ଷିତ ସହର ଭାରତରେ ରହିଛି। ପ୍ରଦୂ ଷଣରେ
ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂ ର କରି ବାକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲିନ ଏୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାନୁ ୟାରୀ ୨୦୧୯ରେ
ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା
୨୦୨୪ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦୂ ଷଣ ସ୍ତର ୨୦ରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ
ହ୍ରାସ କରି ହେବ। ୧୦୨ଟି ନଗରୀରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି

ଯ�ୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହ�ୋଇଥବା
ି ବେଳେ ଏହା ଦେଶର
୧୨୨ଟି ନଗରୀକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ ହ�ୋଇଛି । ଦେଶବ୍ୟାପୀ
ପ୍ରଦୂ ଷଣ ର�ୋକିବା ସହ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଗଚ୍ଛିତ ହେଉଥବା
ି
ଆବର୍ଜନା ପରି ଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଅଂଶବିଶେଷ।
ଏହାଫଳରେ ଦେଶରେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ବାୟୁଦିବସ
୨୦୧୬ରେ ୧୦୬ଥବା
ି ବେଳେ ୨୦୨୦ରେ ଏହା ୨୧୮କୁ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି ଖରାପ ବାୟୁଯୁକ୍ତ ସହର ସଂଖ୍ୟା
୧୫୬ରୁ ୫୬କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଇଲେକ୍ ଟ୍ରିକ ଯାନବାହାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ବି ଭି ନ୍ନ ପରି ବେଶ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥ ବା
ି ସର୍ଭେ
ଅନୁ ସ ାରେ ଶତକଡା ୬୧ଭାଗ ପ୍ରଦୂ ଷ ଣ ଯାନବାହାନ
ଧୂଆ ଁ ଯ�ୋଗୁ ଁ ହ�ୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକାର
ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ ୍ରି ଯାନବାହାନ ଚଳାଇବାକୁ ନି ଷ୍ପ ତ୍ତି
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଖବର

ଜୀବନ ଓ ପରି ବେଶ

ସ�ୌରଶକ୍ତିରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରି ବ
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ�ୌର ମେଣ୍ଟ (ଆଇଏସଏ) ପକ୍ଷରୁ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅଧକ
ି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ଯ�ୋଗୁ ଁ ହେଉଥବା
ି
କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରି ବା ପାଇ ଁ ସବୁ ଜ ଶକ୍ତି ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଏହି ମେଣ୍ଟରେ
୧୨୧ଟି ଦେଶ ଯ�ୋଗ ଦେଇସାରି ଛନ୍ତି । ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଫ୍ରାନ ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫ୍ରାସୁଆ ଁ
ହଲାଣ୍ଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମି ଳିତ ଭାବେ ଏହି ସଂଗଠନ ନଭେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୧୫ ମସି ହାରେ ପ୍ୟାରି ସ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମି ଳନୀରେ
ଗଠିତ ହ�ୋଇଥଲା
ି । ସ�ୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ଉପଯ�ୋଗ କରି ବା ପାଇ ଁ ପ୍ୟାରି ସ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମି ଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ହ�ୋଇଥଲା
ି । ଆଇଏସଏ ଗଠନ ତଥା ବିଶ୍ୱକୁ ପରି ବେଶ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇ ଁ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ‘ଚାମ୍ପିୟନ ୍ସ ଅଫ ଦି ଆର୍ଥ’ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲା
ି ।
l ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଏକ

l ‘କିଷାନ ଉର୍ଜା’ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍ ଥାନ, ମହାଅଭି ଯାନ (ପି .

ନେଇଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ଇଲେକ୍ ଟ୍ରିକ ମ�ୋବି ଲଟି ମି ଶନ
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇଲେକ୍ ଟ୍ରିକ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ
ଓ ନି ର୍ମାଣ ହାତକୁ ନି ଆଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ମାର୍ ଚ୍ଚ ୩୧.୨୦୧୯ମସି ହ ାରେ ଶେଷ ହ�ୋଇଥ ବା
ି ବେଳେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା, ୨୦୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥ ଲା
ି ।

ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ରେ ଶେଷ ହେବ । ଭାରତ
ଯେତେବେଳେ ଏହାର ୭୫ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦି ବ ସ
ପାଳନ କରି ବ, ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଅଧ କ
ି ରୁ ଅଧ କ
ି
ଇ-ବାହାନ ଚଳାଚଳ କରି ବା ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରହି ଛି । ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରଦୂ ଷ ଣ କମ୍ ହେବା ସହ ଉଭୟ
ଅର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟି ବ ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ । ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ଭାରତରେ
୨୦୦୯ ମସି ହାରେ ଜାତୀୟ ସ�ୌର ମି ଶନ ସ୍ଥାପି ତ
ହ�ୋଇଥ ିଲା ।
l	ସ�ୌରଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା ୨୦ ଗି ଗାୱାଟକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ
ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଦୂ ରଦର୍ଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯ�ୋଗୁ ସମ୍ଭବ
ଁ
ହ�ୋଇଛି । ୨୦୧୫ରେ
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଞ୍ଚଗୁଣ ଅଧ ିକ ତଥା ଶହେ ଜିଗାୱାଟ
କରାଯାଇଥ ିଲା ।
l ୨୦୨୨ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ୧୭୫ ଗିଗାୱାଟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି
ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛନ୍ତି । ଏଥ ିରୁ ୬୦ଗିଗାୱାଟ
ପବନ ଶକ୍ତି, ଶହେ ଗିଗାୱାଟ ସ�ୌରଶକ୍ତି, ୧୦ଗିଗାୱାଟ
ଜ�ୈବକ
ି ଶକ୍ତି ଓ ୫ଗିଗାୱାଟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି ।
l	ଗତ ୬ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ
ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ ଭାରତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ
ଘଟାଇପାରି ଛି । ଏହି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଉପଯ�ୋଗ
ଦେଶର ଶକ୍ତି ଉପଯ�ୋଗର ଶତକଡା ୨୪ଗୁଣ ।

20 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଏମ-କୁସମ
ୁ ) ଯ�ୋଜନା ଜୁଲାଇ ୨୦୧୮ ମସି ହାରେ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥ ିଲା । କୃଷକମାନଙ୍କ ଅନାବାଦୀ ଜମି ରେ
ସ�ୌରଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ବସାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆୟବୃ ଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ନେଇ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକ ତା’ର ଅନାବାଦୀ
ଜମି ରେ ମାତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଦଶଭାଗ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି
ସ�ୌରଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇପାରି ବ । ସେଠାକାର ନିକଟତମ
ଗ୍ରୀଡ ଏହି ଶକ୍ତି କ୍ର୍ରୟ କରି ବ ।
l	ଯେକ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଘରଛାତ ଉପରେ
ସ�ୌରଶକ୍ତି ପ୍ଳାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରି ବେ । ଏଥ ିପାଇ ଁ ତାଙ୍କୁ
ସବ୍ ସିଡି ମି ଳିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ�ୌର ପ୍ୟାନେଲ
ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶରେ କରି ବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
l ପୂର୍ବରୁ ଶତକଡା ୯୦ଭାଗ ଉପକରଣ ଚୀନ ବା
ମାଲେସି ଆରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥଲା
ି
। ମେକ୍ ଇନ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ�ୋଲାର ପି ଭି ସେଲ ଓ
ମ�ୋଡୁ ଲ ଦେଶରେ ତିଆରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱଆର�ୋପ
କରାଯାଉଛି ।

ଭାରତୀୟଙ୍କ ମ�ୌଳିକ ଜୀବନଧାରା
ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତି ଓ ମଣିଷର ସହାବସ୍ଥାନ
ପରି ବେଶ ଜୀବନ ପାଇ ଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଆମର ସ୍ଥି ତିକୁ
ନି ୟ ନ୍ତ୍ରିତ କରେ । ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରବାହମାନ ନଦୀ,ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ,
ଗଛ, ସୁନ୍ଦ ର ବଗି ଚ ା, ଜୀବନ୍ତ ବି ଶ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି । ବି ଶ୍ୱ
ପରି ବେଶ ଦିବସ (ଜୁନ-୫) ଉପଲକ୍ଷେ କେନ୍ଦ୍ର ପରି ବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ବୃ କ୍ଷ ରାଜି ଆମ ପାଇ ଁ କେତେ
ଗୁରୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛ ନ୍ତି ।

ମ

ଣିଷ , ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା ସମସ୍ତେ
ଏକାଠି ରହନ୍ତି । ପ୍ରକୃ ତି ସମ୍ପର୍କରେ
ଏହାହି ଁ ସବୁ ଠାରୁ ନି ଆ ରା । ଉଭୟେ
ପରସ୍ପରର ପରି ପୂର କ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମ୍ଳଜ ାନ
ନି ଅ ନ୍ତି ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ।
କେବଳ ଗଛ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି
ଅମ୍ଳଜାନ ପରି ତ୍ୟାଗ କରି ଥାଏ । ଏହା ପ୍ରକୃତିର
ନିୟମ ଓ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଋଣୀ।
ଭାରତର ଶତକଡା ୨୪ଭାଗ ସବୁ ଜ ବଳୟ ରହିଛି,
ଯାହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଚାଲି ଛି।
ଗତ ସାତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ୧୫ହଜାର ବର୍ଗ
କିଲ�ୋମି ଟର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଏହା ଏବେ
ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ।
ଏହି ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଦେଶରେ କ�ୋଟି
କ�ୋଟି ଚାରାର�ୋପଣ କରାଯି ବା ସହ ସୁରକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଗଛଗୁଡିକ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି । ଆମେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂ ତନ ପଦ୍ଧତି ବାହାର କରି ଛୁ
ଯାହା ଯ�ୋଗୁ ଁ କେହି କ�ୌଣସି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ
ଜଙ୍ଗଲ ଅଧ ିଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସମପରି ମାଣର
ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇ ଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ଆମେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେତେ
ଜଙ୍ଗଲ ବୃ ଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାର ତଦାରଖ କରି ବୁ ।
ଏହି ତଥ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯି ବ ।
ପ୍ରତି ଦୁ ଇବର୍ଷରେ ଥରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଆମର
ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ଦେଖାଯି ବ ।
ଜ�ୈବ ବିବଧ
ି ତା ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଦେଶ । ଭାରତରେ ପରି ବେଶଗତ ଜ�ୈବ ବିବଧ
ି ତା
ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ । ବିଶ୍ୱ ଭୂଭାଗର ଶତକଡା ୨.୫ ଭାଗ

ଅଂଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭାରତରେ ରହିଥ ିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର
ଶତକଡା ୧୮ଭାଗ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ବସବାସ
କରନ୍ତି । ପଶୁ,ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସହାବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ।
ଉଭୟଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜମି, ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
ଭାରତରେ ଶତକଡା ୮ଭାଗ ଜ�ୈବ ବିବଧ
ି ତା
ରହିଛ।ି ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ଶତକଡା ୭୦ଭାଗ ବାଘ,
୭୦ଭାଗ ଏସୀୟ ସିଂହ, ୩୦ହଜାରରୁ ଅଧ ିକ ହାତୀ
ଓ ୩ହଜାର ଏକ ସିଂଘ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଗଣ୍ଡା ଅଛନ୍।ତି ସମସ୍ତ
ପଶୁ ଉତମ ପ୍ରକୃତି ଓ ଜ�ୈବ ବିବଧ
ି ତାର ପ୍ରମାଣ ।
ଦେଶରେ ବୃ କ୍ଷରାଜି ବଳୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଜ�ୈବ
ବିବଧ
ି ତା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଘ
ଓ ସିଂହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟୁ ଛି । ହାତୀ ଓ ଗଣ୍ଡାଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଭାରତରେ ମ�ୌଳିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି
ଓ ମଣିଷର ସହାବସ୍ଥାନ । ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ,
ବୃ କ୍ଷଲତା, ଫଳପୁଷ୍ପ ଜୀବନ ଏକ ଓ ଅଭି ନ୍ନ ।
ଭାରତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଠିଁ ଗଛ,
ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସାପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୂଜା
ପାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅଲଗା ଅଲଗା
ଉତ୍ସବମାନ ହୁ ଏ । ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଆଗରୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ସଂରକ୍ଷି ତ ଜଙ୍ଗଲ ଥ ିଲା ଯେଉ ଁ
ଠାକୁ ଗ�ୋରୁ ମଧ୍ୟ ଚରି ବାକୁ ଯାଉ ନ ଥ ିଲେ ବା
ଗଛକଟା ହେଉ ନ ଥ ିଲା । ସେଗୁଡିକ ଗ୍ରାମ
ଜଙ୍ଗଲ ବ�ୋଲି କୁହାଯାଉଥ ିଲା । ଆମ ଜୀବନରେ
ପ୍ରକୃତିକୁ ମାଆ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତାର
ସନ୍ତାନଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ
ଜ�ୈବ ବିବିଧତା ଓ ସବୁ ଜମ
ି ା ବୃ ଦ୍ଧିର ରହସ୍ୟଭାବେ
ନିଆଯାଇପାରେ । n
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଖବର

ଜୀବନ ଓ ପରି ବେଶ

ଅବିରତ ଜୀବନ
ପାଇ ଁଏ� ଯପ୍ରାତ୍ାହନ

ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାହାନ୍ତିଁ ବଡଘର, ଯେଉଠିଁ ଏସି , ଫ୍ରିଜ
ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଥ ିବ । ମାତ୍ର ସେ ଉପକରଣଗୁଡିକ
ପ୍ରକୃତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଏହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
ଆମେ ତାମି ଲନାଡୁ ର ପ�ୋଲାଚିରେ ରହୁ ଥ ିବା
ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ସୁବ୍ରମନିୟମଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖ ିବା ଉଚିତ।
ସୁବ୍ରମନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଆଠବର୍ଷ ବିଦେଶରେ
କଟାଇବାପରେ ଦେଶକୁ ଫେରି ଲେ, ସେତେବେଳେ
ସେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହିଲେ
ଁ । ତେଣୁ ସେ
ବେଙ୍ଗାଲୁ ର ସ୍ଥି ତ ‘ଗ୍ରାମବିଦ୍ୟା’ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନରୁ କିପରି
ପାରମ୍ପରି କ ଓ ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ ଘର ତ�ୋଳି
ହେବ ତା’ର ତାଲି ମ ନେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗାର
ଁ ମାଟି
କାଦୁ ଅକୁ ଘର ତ�ୋଳିବାରେ ଉପଯେ।ଗ କଲେ ।
ପରୀକ୍ଷାଗାରରୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ,
କାଦୁ ଅରେ ଶତକଡା ୯ଭାଗ ସି ମେଣ୍ଟ ମି ଶାଇ ଇଟା
ତିଆରି କଲେ ତାହା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃ ତ
ହ�ୋଇପାରି ବ । ଏହି ମି ଶ୍ରଣ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ରଖ ିବ।
ହାତ ତିଆରି ଟାଇଲ ଓ ଚଟାଣ ପାଇ ଁ ବ୍ୟବହାର
କରି ତାକୁ ଚୂ ନ ପଥର ସହ ଯ�ୋଡାଯାଇପାରି ବ ।
ମଝି ରୁମର ଉଚ୍ଚତା ୧୬ଫୁ ଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୁମର
ଉଚ୍ଚତା ୧୧ଫୁ ଟ ରଖାଯାଇଛି । କାନ୍ଥଗୁଡିକରେ ପବନ
ଆତଯାତା ପାଇ ଁ କଣାମାନ କରାଯାଇଛି । ଘର ଚାରି
ପାଖରେ ଆଠଶହ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି । ଯାହାଫଳରେ
ତାଜା ପବନ ମି ଳିପାରି ବ । ଯେତେବେଳେ ବାହାର
ଉତ୍ତାପ ୪୦ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସି ୟସ ସେତେବେଳେ ଘର
ଭି ତରେ ଉତ୍ତାପ ୨୩ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧ ିକ ରହେ ନାହି ।ଁ ଏହି
ଘରେ ପଙ୍ଖା ବା ଏସି ନାହି ଁ।

ସ�ୌର ପ୍ୟାନେଲ ଓ ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶକ୍ତି
ଓ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂ ର କରି ଥାଏ । ୨୦୨୧ରେ
ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଭାରତ
ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଶଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛ।ି
୨୦୧୪ରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ୩୧ ଥିଲା ।
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ପ୍ରଦୂ ଷଣ ର�ୋକିବା ପାଇ ଁ ବିଏସ-ଭି ଆଇ ଇନ୍ଧନ
ଜାତିସଂଘ ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ
୭୦ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଯ�ୋଗୁ ଁ ପ୍ରାଣ
ହରାଇଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ବିଏସ-ନର୍ମସ ଏ ମି ଶନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏପ୍ରିଲ
ପହିଲା, ୨୦୨୦ରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ । ୟୁର�ୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ
ୟୁର�ୋ-ଭି ଆଇ ମାନ ଅନୁ ସାରେ ବିଏସ-ଭି ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ
ଏପ୍ରିଲ ୧, ୨୦୨୦ରେ ବିଏସ୍-ଆଇଭି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ
ହେଲା । ନିଃସରଣ ନିୟମ ପ୍ରଥମେ ୧୯୯୧ ମସି ହାରେ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହ�ୋଇଥଲା
ି । ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ
ଚାଳିତ ବାହାନ ପାଇ ଁ ଲାଗୁ ହ�ୋଇଥଲା
ି । ବିଏସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ
୨୦୦୨ ମସି ହାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା । ତିନିବର୍ଷ ପରେ
ବିଏସ-ଆଇଆଇ ୨୦୦୫ ଓ ବିଏସ-ଆଇଆଇଆଇ
୨୦୦୬ ମସି ହାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା । ବିଏସ-ଆଇଭି
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୨୦୧୦ ମସି ହାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା । ମାତ୍ର
ପ୍ରଦୂ ଷଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବା ଯ�ୋଗୁ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଏସଆଇଭି ନିଃସରଣ ନିୟମ ସି ଧାସଳଖ ବିଏସ୍-ଭି ଜାଗାରେ
୨୦୨୦ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ । କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଯ�ୋଗୁ ଁ
ଏହା ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ।
କ�ୋଭି ଡ ଯ�ୋଗ ଓ ଆୟୁ ର୍ବେଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ
ଯେତେବେଳେ ଦେଶ କ�ୋଭି ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ
କରୁଥ ିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରୁଥ ିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅନେକ
ମନ�ୋମୁଗ୍ଧକର କାହାଣୀମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରି ତ
ହେଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁ ହ ଁ ଯେତେବେଳେ କ�ୋଭି ଡ
ପାଇ ଁକ�ୌଣସି ଔଷଧ ବା ଟିକା ବାହାରି ନ ଥ ିବା ତଥା ଏବେ
ମଧ୍ୟ ଟିକା ବାହାରି ବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଆମର
ପାରମ୍ପରି କ ଓ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଯ�ୋଗର
ଆଶ୍ରା ନେଉଛନ୍ତି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯେ
ଭାରତ ବହୁ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଉଚ୍ଚ ପରମ୍ପରା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଜ୍ଞାନ,
ପରି ବେଶ ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷି ତ ରଖ ିବା ସହ ର�ୋଗ
ପ୍ରତିର�ୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରେ ।
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା
ସହ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ।
ପୃଥବ
ି ୀ ହି ଁ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଠିଁ ଜୀବନ ଅଛି । ସେ
ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ଆମେ ସବୁ ବେଳେ ପ୍ରକୃତି, ପରି ବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ
ଉପରେ ଋଣୀ । କାରଣ ଆମର ଜୀବନ ଏହା ଉପରେ
ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଯଦି ଆମର ପରି ବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହେ,
ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବା । ବିଶେଷକରି ଜ୍ଞାନ ଓ
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯୁଗରେ ଜନସାଧାରଣ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କଲେଣି ଯେ
ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ, ପ�ୋଖରୀ, ନଦୀ
ଓ ପାହାଡ ପର୍ବତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖବା
ି କେତେ ଜରୁରୀ ।
ଆମର ମଧ୍ୟ ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କିଛି ଦାୟି ତ୍ୱ ରହିଛି,
ଯାହା ଆମକୁ କରି ବାକୁ ପଡିବ । n

ପରି ବେଶ ସ ୁରକ୍ଷା
ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପ

ଆଗରୁ ଭାରତ ଇ-ବାହାନ ବ୍ୟାଟେରୀ ତି ଆରି କରୁ ନଥ ଲା
ି
। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସ�ୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଚଳାଇବା
ବଡ ସମସ୍ୟା ଥ ଲା
ି । ମାତ୍ର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରି ଆ ରେ ଇ-ବାହାନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରି ବା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି । ଯାହାକି ଦେଶକୁ ଏ ଦି ଗରେ ଆତ୍ମନି ର୍ଭରଶୀଳ କରି ପ ାରି ବ ।

ଭା

ରତ ସ�ୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରି ବା ଦିଗରେ
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସୁଛି । ମାତ୍ର ସ�ୌରଶକ୍ତି
ଉପଯ�ୋଗ କେବଳ ଦିନରେ କରାଯାଇପାରି ବ।
ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୀଡର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ଖୁବ ଦରକାର ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଥ ିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସହଜ ହ�ୋଇଯି ବ । ଏହା
ସାଧାରଣ ଜନତା, ରେଳବାଇ ଓ ଜାହାଜ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇ ଁ
ଏକ ବ�ୈପ୍ଳବିକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଏହା ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍
ଭାବେ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃ ତ
ହ�ୋଇପାରି ବ। ଛାତ ଉପରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥ ିବା ସ�ୌର
ପ୍ୟାନେଲ ରାତିରେ କାମ କରି ବ ନାହି ଁ । ମାତ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ
ଷ୍ଟୋରେଜ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହ�ୋଇପାରି ବ । ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ
ବଳରେ ଜୀବନ ସବୁ ଠାରେ ସହଜ ହ�ୋଇପାରି ବ ।

ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେ ୧୨, ୨୦୨୧ରେ
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପି ଏଲଆଇ
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ National Programme on
Advanced Chemistry Cell (ACC) ବ୍ୟାଟେରୀ
ଷ୍ଟୋରେଜକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କଲେ । ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ
୧୮ହଜାର ୧୦୦କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ କେମି ଷ୍ଟ୍ରି
ସେଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେବ । ଏସି ସି ବ୍ୟାଟେରୀ
ଯ�ୋଗୁ ଁ ଇଭି ର ଚାହିଦା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ମଧ୍ୟ
କମ୍ ହେବ। ଭାରତ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷି ତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢାଉଥବା
ି ରୁ ଦେଶରେ ଏହା ଗ୍ରୀନ
ହାଉସ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରି ବ। ଏହା ଭାରତରେ ଜଳବାୟୁ
ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ
ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାକୁ ସାକାର କରି ବ ।
ଦୁ ଇଚିକିଆ, ତିନିଚକିଆ, ଚାରି ଚକିଆ ଓ ଭାରୀଯାନା ମଧ୍ୟ
ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀର ଉପଯ�ୋଗ କରି ପାରି ବ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି
ଏସି ସି
ହେଉଛି ନୂ ତନ ପି ଢୀର ଏପରି ଷ୍ଟୋରେଜ
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଇଲେକ୍ଟ୍
 ରିକ ଶକ୍ତି
ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ
କେମି କାଲ କିମବା୍ କେମି କାଲ ଏନର୍ଜୀ ଓ ପୁନଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ
ଏନର୍ଜୀକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ସାରେ ବଦଳାଇପାରି ବ ।
କନଜ୍ୟୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଇ-ଭେଇକିଲ, ଆଡଭାନ ୍ସ
ଇଲେକଟ୍ରିକାଲ ଗ୍ରୀଡ, ସ�ୋଲାର ରୁଫ୍ -ଟପ୍ଅଧକ
ି ବ୍ୟାଟେରୀ
n
ଉପଯ�ୋଗ ହେବ ।

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ
l ୧୮,୧୦୦କ�ୋଟି ଯ�ୋଜନା ବଳରେ ୫୦ ଜିଗାୱାଟ

ଶକ୍ତି ।

l ଏସି ସି ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ

ନିମନ୍ତେ ୪୫ହଜାର
ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ।

କ�ୋଟିର

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ

l ୨,୫୦, ୦୦୦କ�ୋଟି ଆମଦାନୀ ବାବଦ ସଞ୍ଚୟ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମଦାନୀ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ୨୦ହଜାର
କ�ୋଟି ସଞ୍ଚୟ ।

l ଏହା ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା ସହ ଘର�ୋଇ ଓ

ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବ ଓ କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ
ସୁଯ�ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବ । ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ
ପାଇବ ।

l ଏହା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ।
l ଶୂନ୍ୟ ଭେଇକିଲ ନିଃସରଣ ପାଇ ଁ ଭାରତ ଏକ

ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଛି । ସମସ୍ତ
ଇ-ଯାନ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ଚାର୍ଜିଂ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଛି।
କ�ୋଇଲା ଜଳିଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଏ
ମାତ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯ�ୋଗୁ ଁ କ�ୋଇଲା
ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 23

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ମାତୃ ତ୍ୱ ଅଭି ଯାନ

ସୁରକ୍ଷିତ ମାତା, ସୁରକ୍ଷିତ ଶିଶ ୁ
ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖ ିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚି ଦ୍ ଦୁ ଃଖଭାଗ୍ଭବେତ୍ । ଅର୍ଥାତ୍ ,
ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିରାମୟ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ କଥା ହି ଁଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ
କାହାରି କୁ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଳେଶ ନହେଉ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥ ିବା ମା’ମାନଙ୍କ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାର ସଦାବେଳେ ଅଗ୍ରପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଥାନ୍ତି । ଏହି
ମାନସି କତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷି ତ ମାତୃ ତ୍ୱ ଅଭି ଯାନ ଦେଶର କ�ୋଟି କ�ୋଟି
ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ�ୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଛି ...

“ଘ

ର�ୋଇ ହସପି ଟାଲକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ
କରି ବା ସକାଶେ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନଥିଲା ।
କିନ୍ତୁ ମୁ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷି ତ ମାତୃ ତ୍ୱ ଅଭି ଯାନରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ
ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।” ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର ଜିଲ୍ଲାର
ଚନ୍ଦାର ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଏଇଆ । ସେହିଭଳି ଶିକାର ଜିଲ୍ଲାର ସୁଭିତା
ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂପର୍କରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି କହେ ଯେ
ତା’ଭଳି ଗରି ବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ମାତ୍ରାରେ
ଲାଭପ୍ରଦ ବ�ୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଛି । ବିହାରର ମଞ୍ଜୁ ଦେବୀ ଏବଂ
ବବିତା ଦେବୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକଳ ପ୍ରକାର
ଟେଷ୍ଟିଂ ସୁବିଧା ଓ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାବେଳେ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି
କର୍ମୀ- ଆଶା- ମଧ୍ୟ ନିୟମି ତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କୁ ପ�ୌଷ୍ଟି କତା ଓ କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ସେ
ସଂପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷି ତ ମାତୃ ତ୍ୱ ଅଭି ଯାନ (ପି ଏମଏସଏମଏ) ଏବେ
ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂପର୍କୀତ ସକଳ
ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛି । ସେହିଭଳି
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରି ଆରେ ଆନୁ ଷଠା୍ ନିକ
ପ୍ରସବର ଉପକାରୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଏକ
ପରି ସଂଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ତିନି କ�ୋଟି
ମହିଳା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ
ଡାକ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା କାରଣରୁ ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶ ୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଢେର୍

24 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଅଧିକ ଥିଲା ଯାହାକି ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଗର୍ଭବତୀ
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାର ସୁବିଧା
ଏବେ ପ୍ରତି ମାସର ୯ ତାରି ଖରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି
ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନବଜାତକଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିରାପତ୍ତା ଆଣି
ଦେଇଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟର ଯତ୍ନର
ସର୍ବନିମ ୍ନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗର୍ଭଧାରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃ ତୀୟ
ତ୍ରୈମାସରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇ ଁ ସରକାରୀ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତର ଓ ତଦୁ ର୍ଦ ୍ଧ୍ୱ
ସ୍ତରର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯି ବାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି । ବିହାରର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ
ଜିଲ ୍ଳାର ଜନ�ୈକ ଆଶାକର୍ମୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ କହନ୍ତି, ‘ଯେଉ ଁ ଗର୍ଭବତୀ
ମହିଳାମାନଙ୍କର କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ
ଲାଗି ପୃଥକ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହି ଁ ପ୍ରସବ
ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଥମିକ
ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି।’ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହୱା୍ ନ
କ୍ରମେ ଘର�ୋଇ ସେକ୍ଟରର ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସର ୯ ତାରି ଖ
ଦିନ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଓ
ପରାମର୍ଶ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ମା’ ହେବାର ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଅବସର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼
ଆଶୀର୍ବାଦ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମା’ ହେବାର
ସେହି ସୁନ୍ଦର ଅନୁ ଭବ ବେଳେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇ ଁ

ମାତୃ ତ୍ୱ, ନବ ଜାତ ଓ ଶିଶ ୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇ ଁ ସହଭାଗୀତା

2,76,55,855

ପି ଏମଏସଏମଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୨,୭୬,୫୫,୮୫୫
ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
n

ପି ଏମଏସଏମଏ ସେବା ଯ�ୋଗାଉଥ ିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁବିଧା ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୧୮,୪୪୯ ଛୁଇଛିଁ ।
ସେହିଭଳି ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ୬,୬୬୫ ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଯଦି କ�ୌଣସି ମାସର ୯ ତାରି ଖ ରବିବାର ହ�ୋଇଥାଏ କିମବା୍ ସେଦିନ କ�ୌଣସି ଛୁଟି ଦିବସ
ହ�ୋଇଥାଏ, ତେବେ ତତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସରେ ଏହି କ୍ଲନିକର
୍ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରାକ୍ପ୍ରସୂତି ସେବା ସ୍ତ୍ରୀର�ୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ପି ଏମଏସଏମଏର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ମାତୃ ଓ ଶିଶ ୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ

ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶିଶ ୁ ଉପହାର
ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ
କରି ବା, ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ କରି ବା,
ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ର�ୋଗ ସଂପର୍କରେ
ସଚେତନ କରାଇବା ହେଲା ଏହି ଯ�ୋଜନାର
ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ
ଥ ିବା କ୍ଲିନିକାଲ ଅବସ୍ଥା, ଯଥା ରକ୍ତହୀନତା,
ଗର୍ଭଧାରଣ ଜନିତ ହାଇପରଟେନସନ୍ ,
ଗର୍ଭଧାରଣ ଅବଧ ିର ମଧୁମେହ ଇତ୍ୟାତିର
ଉପଯୁକ୍ତ ପରି ଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ମାଧ୍ୟମରେ ସଂପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୧୯୯୦ରେ ପ୍ରତି ୧
ଲକ୍ଷରେ ୫୫୬ ଥ ିବାବେଳେ ୨୦୧୬-୧୮ରେ
ଏହା ୧୧୩କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିଭଳି ୫
ବର୍ଷରୁ କମ୍ବୟସର ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହାର
୨୦୧୨ରେ ୫୨ ଥ ିବାବେଳେ ୨୦୧୮ରେ
ତାହା ୩୬କୁ କମି ଆସି ଛି । ୨୦୧୪-୧୫ରେ
ଲି ଙ୍ଗ ଅନୁ ପାତ ୯୧୮ ରହିଥ ିବାବେଳେ
ସେଥ ିରେ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଘଟି
୯୩୪ ହ�ୋଇଛି ।

ପିଏମଏସଏମଏର ବ�ୈଶଷ୍ଟ୍ୟ
ି
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରିକ
ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପ୍ରତି ମାସ ୯ ତାରି ଖ ଦିନ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଯେକ�ୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ, ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର କିମବା୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ
ଏବଂ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅଭି ଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା
ଉଚିତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରି ବ ।
ମାତୃ , ନବଜାତକ ଏବଂ ଶିଶ ୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିମନ୍ତେ
ସହଭାଗୀତା ଏକ ଅଭି ନବ ଓ ସଫଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ । ଏହା
ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ
ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହୁ ଁଅପରପକ୍ଷେ ବିକାଶକୁ
ଦ୍ରୁତତର କରି ବା ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରୁଛି ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ବେଶ୍ ବିପଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଥାଏ । କାରଣ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ
ମହିଳା ଜଣକ ନିରକ୍ଷର ହ�ୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ
ସୂଚନା ଓ ପରାମର୍ଶ ପହଞ୍ଚିପାରୁନଥାଏ, କିମବା୍ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା
ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ, ଅପପୁଷ୍ଟି , କମ ବୟସରୁ ବିବାହ କରି ବା,
ଯ�ୋଜନାବିହୀନ ଭାବେ ଗର୍ଭଧାରଣ ଆଦିର ସେ ସହଜରେ ଶିକାର
ହ�ୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅନେକ ବିପଦ ଆଣିପାରେ । ଏହିସବୁ

ଷ୍ଟିକର ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ
ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ମନିଟରି ଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସବୁ ଜ ଷ୍ଟି କର- ଯେଉ ଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ
ଠାରେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ରି ସ୍କ ଥିବା
ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିନାହି ଁ।
ଲାଲ ଷ୍ଟିକର – ଯେଉ ଁ ମହିଳା
ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ
ଅଧିକ ରି ସ୍କ ରହିଛି ।
ନୀଳ – ଯେଉ ଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ
ଠାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ଜନିତ
ହାଇପରଟେନସନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ।
ହଳଦିଆ – ଯେଉ ଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର
ଗର୍ଭଧାରଣ ସହିତ ବିବିଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସମସ୍ୟା ଯଥା ମଧୁମେହ,
ହାଇପ�ୋଥାଇରଡ଼ିଜମ
ି ,୍ ଏସଟିଆ
ଆଦି ଅଛି ।

ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ

ଯେକ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା
ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମରେ
୍ନ
ପ୍ରଦତ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ ଭି ଜଟ
ି
କରି ପାରି ବ: pmsma.nhp.gov.
in ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏକ ମ�ୋବାଇଲ୍ 
ଆପ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର:
୧୮୦୦୧୮୦୧୧୦୪
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଡାକ୍ତର
ହ�ୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଭି ଯାନରେ
ସାମି ଲ ହେବାକୁ ଚାହୁ ଥାନ୍ତି
ଁ , ଏହି
ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣ ନିଜର
ନାମ ପଞ୍ଜି କରଣ କରାଇପାରି ବେ ।
“କିଲକାରୀ”, ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ
୫ କ�ୋଟି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ
ମ�ୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର
ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ଶିଶ ୁ ଯତ୍ନ
ସଂପର୍କୀତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଯାଇଛି ।

ଆଶଙ୍କାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୧୬ ମସି ହା ଜୁନ ୯
ତାରି ଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷି ତ ମାତୃ ତ୍ୱ ଅଭି ଯାନ (ପି ଏମଏସଏମଏ)
ଆରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି । ଏହି ଯ�ୋଜନା କେବଳ ସମାଜରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃ ଦ୍ଧି କରି ନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ
କରି ଛି ତଥା ସମାଜ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂପାଦନ
ଦିଗରେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇଛି । n
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ଅର୍ଥନୀତି

ଏମଏସଏମଇ ନିମନ୍ତେ ବିରାଟ ସହାୟତା

ଏମଏସଏମଇମାନଙ୍କ

ସଫଳତାକୁ ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଉଛି
ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲ
ଦେଶର ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ�ୋଭି ଡ଼ ୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ
ଗତବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲ ନାମରେ ଏକ ସି ଙ୍ଗଲ
ୱିଣ୍ଡୋ ପ�ୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ
ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗମାନେ ସମୁଖୀନ ହେଉଥବା
ି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର
ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦେଶରେ ଏଭଳି
୬ କ�ୋଟିରୁ ଅଧକ
ି ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗ ରହିଥବା
ି ବେଳେ ସେଥରେ
ି ପ୍ରାୟ ୧୧
କ�ୋଟିରୁ ଅଧକ
ି ଲ�ୋକ ନିୟ�ୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲ
ସହାୟତାରେ ଦେଶର ଜିଡିପିରେ ୨୯ ପ୍ରତିଶତ
ଯ�ୋଗଦାନ କରୁଥବା
ି ଏମଏସଏମଇ
କ୍ଷେତ୍ର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାରେ
ଆହୁ ରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବ।

ସଫଳତାର
କାହାଣୀ

ସେ

ଫ୍ଟି ସାଇନ ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇକୁପମେଣ୍ଟ୍ସ୍ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯାହା
ଟ୍ରାଫିକ୍ପୁଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଜାକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଥାଏ । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୁ ବଲି ଜିଲ୍ଲାର ଏହି
ସଂସ୍ଥା କ�ୋଭି ଡ଼ ୧୯ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପିପିଇ
କିଟ୍ର ଚାହିଦା ବୃ ଦ୍ଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବାକୁ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥ ିଲା । ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭି ତରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା
ସେସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ
ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ହ�ୋଇଥ ିଲେ କାରଣ
ଏଥ ିପାଇ ଁ ବଜାର ଖ�ୋଲୁ ନଥ ିଲା । ଏହା ପରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ
ପକ୍ଷରୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ବାଡ୍ଡି ଏମଏସଏମଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର
ସହାୟତା ଲ�ୋଡ଼ିଥ ିଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ
ଏବଂ ଏନଜିଓମାନଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ଦେଇଥ ିଲା । ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ
ଭି ତରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ପିପିଇ କିଟ୍ବିକ୍ରୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ପରି ଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏବେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦିନକୁ
୧୦୦ ସେଟ୍ ପିପିଇ କିଟ୍ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଛି ଏବଂ ବଜାର ଚାହିଦାକୁ
ପୂରଣ କରି ପାରୁଛି ।

26 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ରା

ପିଡଟେକ୍ଆଇଟି ସର୍ଭିସ୍ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲି ମିଟେଡ ବିହାରର
ମୁଜାଫରପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଞ୍ଚଳିକ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଇଏମଡ଼ି (ଅର୍ଣ୍ଣେଷ୍ଟ୍ମନି ଡିପ�ୋଜିଟ୍)
ଛାଡ଼ କରି ବା ସକାଶେ ଆବେଦନ କରି ଥ ିଲା । ଏମଏସଏମଇରେ
ଥ ିବା ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁ ସାରେ ସେହି ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି ଛାଡ଼ ପାଇ ଁଯ�ୋଗ୍ୟ
ବ�ୋଲି ଦର୍ଶଇଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଅନୁ ର�ୋଧକୁ
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦଆ
ି ଯାଇଥ ିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କ ଦର୍ଶାଇଥ ିଲା ଯେ କେବଳ
ଏନଏସଆଇସି ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜି କୃତ ହ�ୋଇଥ ିବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ତେଣୁ ସେହି କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ୟ
କ�ୌଣସି ଟେଣ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ନଥ ିଲା ।
ଏହି ବିଷୟ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଚାମ୍ପିଅନ ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲ
ଏଥବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଥ ିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାଖାର
କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ସେହି ଆବେଦନର ପୁନର୍ବିଚାର ନିମନ୍ତେ
ଅନୁ ର�ୋଧ କରି ଥ ିଲା । ସେଥ ିରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥ ିଲେ ଯେ
ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇଥ ିବା ଟେଣ୍ଡର ସର୍ମ୍ପୀତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର
କରି ପାରି ବେ । ଏଥ ିପାଇ ଁବିଧ ିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

ସଫଳତାର
କାହାଣୀ

ରା

ଜକ�ୋଟର ମନସୁଖ କାକ�ୋଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ୟୁଏଏମ କାର୍ଡ (କ୍ଷୁଦ୍ରଶଳ୍ପ
ି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ସକାଶେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିବା
ପି ନ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲରୁ ସେ ଏ ସଂପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ
ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଡ଼)ଟି କେଉଠାରେ
ଁ
ହଜାଇ ଦେଇଥ ିଲେ । ଏହା ପରେ ଚାମ୍ଅ
ଲ�ୋଡ଼ିଥ ିଲେ । ପ�ୋର୍ଟାଲ ଟିମ୍ ମନସୁଖ କାକ�ୋଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଥ ିଲେ ଯେଉଥଁ ିପାଇ ଁ
ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ ପରି ଚୟ ପତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ।

ଝା

ଡ଼ଖଣ୍ଡର ବ�ୋକାର�ୋ ସହରରେ ରହୁ ଥ ିବା ଲାଲଟୁ
ସରକାର ଏନଏଚ କନଷ୍ଟ୍ରକସନ୍ ନାମରେ ଗ�ୋଟିଏ
କମ୍ପାନୀ ଚଳାଇଥାନ୍ତି । ବ�ୋକାର�ୋ ଷ୍ଟୀଲ ଲି ମିଟେଡ଼
(ବିଏସଏଲ) ତାଙ୍କୁ ୬ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାର ଥ ିଲା ଯାହା
ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନଥ ିଲେ । ଲାଲଟୁ ବିଏସଏଲକୁ ଅନେକ
ଥର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇ ଁ ଚିଠି ଲେଖ ି ଅନୁ ର�ୋଧ କଲା କିନ୍ତ ତା’ର
କ�ୌଣସି ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେଲାନାହି ଁକି ସେ ତା’ର ବାକିଆ
ଟଙ୍କା ପାଇଲାନାହି ଁ। ସବୁ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟାକରି ବିଫଳ ହେବାପରେ
ଲାଲଟି ପରି ଶେଷରେ ଚାମ୍ପିଅନ ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ଗ�ୋଟିଏ
ଅଭି ଯ�ୋଗ କଲା । ଚାମ୍ପିଅନ ୍ସ ଟିମଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଲାଲଟୁ କୁ
ଆଂଶିକ ଭାବେ ୨.୫ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳଲା
ି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ
ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଶିକୁ ବିଏସଏଲ କିସ୍ତି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରି ବ ।

ଥୟି ୁ ନିଟ୍ଚଳାଇ ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥ ିଲେ। ନିଜର

ସୁରର କେ ଏମ ଯ�ୋଶେ ଗ�ୋଟିଏ ଛ�ୋଟ ସ୍ନାକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁ ତକାରୀ

ୟୁନିଟ୍କୁ ଫୁ ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସେଫଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଥରି ଟି ଅଫ୍ 
ଇଣ୍ଡିଆ (ଏଫଏସଏସଏଆଇ) ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ବାକୁ ସେ
ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମୁଖୀନ ହେବାପରେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ
ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହ�ୋଇନଥ ିଲେ । ଏଫଏସଏସଏଆଇ
ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଅନେକ ଥର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ସୁଦ୍ଧା
ସଫଳ ନହେବା ପରେ ସେ ଚାମ୍ପିଅନ ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ଗ�ୋଟିଏ
ଅଭି ଯ�ୋଗ ଦରଜ କଲେ। ମାତ୍ର ଅଭି ଯ�ୋଗ କରି ବାର ମାତ୍ର ୨୪
ଘଣ୍ଟା ଭି ତରେ ଥ ିସୁରର ଏମଏସଏମଇ ଟିମ୍ ଏଫଏସଏସଏଆଇ
ସହିତ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ଯ�ୋଶେଙ୍କ ସମସ୍ୟା
ସଂପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥ ିଲେ । ଫଳରେ ତୁ ରନ୍ତ
ତାଙ୍କର ଏହି ଅସୁବଧ
ି ାର ସମାଧାନ ହ�ୋଇ ଯ�ୋଶେଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ର
ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା ।

ଏ

ମଏସଏମଇ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗମାନେ ସମୁଖୀନ ହେଉଥିବା
ସମସ୍ୟାବଳୀ ସବୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ
ଭି ତରେ ସମାଧାନ ହେବାର ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲି କା ରହିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ୨୦୨୦ ମସିହା ଜୁନ ୧ ତାରି ଖ ଦିନ
ଏହି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ। ଏମଏସଏମଇ
ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗମାନ ସମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର
ତୁ ରନ୍ତ ସମାଧାନ କରି ବା ହେଉଛି ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ ତଥା ପ୍ରଖରି ତ
କରି ବା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ବ୍ୟବସାୟି କ ସୁଯ�ୋଗର ନୂ ତନ
ସୁଯ�ୋଗମାନ ଖ�ୋଜି ବାହାର କରି ବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ତେଣୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଲଘୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କ
ସକାଶେ ଏହା ଏବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ପାଇବାର
ସବୁ ଠାରୁ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ଓ ସାଧନ ପାଲଟିଛି । ସେମାନେ ସମୁଖୀନ
ହେଉଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲ ଜରି ଆରେ ସମାଧାନ

ହ�ୋଇପାରୁଛି । ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲ ଏମଏସଏମଇ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼କ
ି ନିମନ୍ତେ
ପୁଞ୍ଜି ଓ ମାନବସମ୍ବଳ ଅଭାବ ଦୂ ର କରି ବା ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା
ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ସେହିଭଳି ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲ ସେହିସବୁ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ ନୂ ତନ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ମାସ୍କ ଓ ପିପିଇ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର
ଓ ସୁଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛି । ଏହିସବୁ ଉତ୍ପାଦର ଜାତୀୟ ତଥା
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବିଶେଷ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ଏହି
ପ�ୋର୍ଟାଲ ଏମଏସଏମଇ ୟୁନିଟଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି ଯେଉମାନେ
ଁ
କି
ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଟିଳ ସମୟ ଓ ପରି ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ମୁକାବିଲା କରି ପାରୁଛନ୍ତି ଓ
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷଠା୍ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ।
ସବୁପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଏକମାତ୍ର ସହଜ ମାର୍ଗ
ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ�ୋର୍ଟାଲ ଯାହାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ
କେନ୍ଦୀକୃତ ଜନ ଅଭି ଯ�ୋଗ ସମାଧାନ ଏବଂ ମନିଟରି ଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା
(ସି ପିଜଆ
ି ରଏଏମଏସ) ସହିତ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ,
ଯଦି କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବା ସଂସ୍ଥା ସି ପିଜଆ
ି ରଏଏମଏସ ନିକଟରେ
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ଅର୍ଥନୀତି

ଏମଏସଏମଇ ନିମନ୍ତେ ବିରାଟ ସହାୟତା

କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭି ଯ�ୋଗ ଦରଜ କରନ୍ତି ତାହା
ସି ଧାସଳଖ ଭାବେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରତିଫଳିତ
ଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ଅଭି ଯ�ୋଗଗଡ଼
ୁ ିକୁ
ସଂପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁ ସାରେ ଏହି ଅଭି ଯ�ୋଗ
ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁ ରି ସୁଦୃଢ଼ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
ସିପିଜଆ
ି ରଏଏମଏସ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା
ୱେବ୍ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ଆଧାରି ତ ଏବଂ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମୁଖୀନ ହେଉଥିବା
ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଅଭିଯ�ୋଗକୁ ଦରଜ କରି ବାର ସାଧନ ।
ସେମାନେ ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିକିଁ ଯେକ�ୌଣସି
ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେକ�ୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ
କିମବା୍ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯ�ୋଗ
ଦାଖଲ କରି ପାରି ବେ ।
ପି ନ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ଆର୍ଟିଫି ସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲି ଜେନ୍ସ,
ଚାମ୍ଅ
ଡାଟା ଆନାଲି ସିସ୍ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲକୁ
ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଆପେ
ଆପେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ । ଉଦାହରଣ
ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କ�ୌଣସି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କର
ଋଣ ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଗ�ୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବାରମ୍ବାର
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି କିମବା୍ ଗ�ୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ସମସ୍ୟା ନିୟମିତ ଭାବେ ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇଆସୁଛି,
ତେବେ ଆର୍ଟିଫି ସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲି ଜେନ୍ସର ଉପଯ�ୋଗ
ପି ନ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରତିଫଳିତ /
ଦ୍ୱାରା ତାହା ଚାମ୍ଅ
ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଚିହ୍ନଟ
କରି ବା ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହିସବୁ
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ବା ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ବେ । ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ
ଇନଫର୍ମେସନ୍  ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ଏହି
ପ�ୋର୍ଟାଲକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହାତିରିକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ
କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ୟାବଳୀଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସମାଧାନ କରି ବା ସହ
ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଯ�ୋଗରେ ପରି ଣତ କରି ବା
ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥାଏ ।
ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିଜସ୍ୱ
ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳର ଉପଯ�ୋଗ
ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କ�ୌଶଳରେ ବିକଶିତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ
ପ�ୋର୍ଟାଲର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ‘ହବ୍  ଆଣ୍ଡ୍ ସ୍ପୋକ୍’
ମଡ଼େଲରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ,
ଗ�ୋଟିଏ ଚକ୍ର ପରି ଏହାର କେନ୍ଦବିନ୍ଦୁ ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀର ଅଣୁ,
କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଠାରେ ରହିଛି
ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଭିନ୍ନ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ପୋକ୍
ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ୬୬ଟି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।
ମାତ୍ର ୭୨ ଘଣ୍ଟା ଭି ତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
ଯେକ�ୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ
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ଚାମ୍ପିଅନଗଣ
ଏହା ଏକ ଦେଶରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି ଓ ଜାତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ
ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ଏକ ଆଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନ ୍ୱୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁସଂହତ
ପ୍ରୟ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଉପକାରୀତା
ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବା ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ତାହାକୁ ସାମ୍ନା
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଏମଏସଏମଇ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ଷମ କରି ବା
ହେଉଛି ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେଥ ିପାଇ ଁ ସେହିସବୁ
ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ଆର୍ଥିକ, ଶ୍ରମ, କଞ୍ଚାମାଲ ଉପଲବ୍ଧ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁ ମତି ଲାଭ
କରାଇବା ସହଜସାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥାଏ ।

ସୁବଧ
ି ା କିପରି ହାସଲ କରି ବ?
ପ୍ରଥମେ ଅଫିସି ଆଲ୍ ପ�ୋର୍ଟାଲ

www.champions.gov.in

କୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ହ�ୋମପେଜକୁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟ
ମେନୁ ରେ ଥ ିବା “Register here” ଟ୍ୟାବକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ
କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ “Register Grievance” l
ଲି ଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍କରନ୍ତୁ ।

ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ କ�ୌଣସି ଗ�ୋଟିଏ ଅଭି ଯ�ୋଗ ଦରଜ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବାକୁ
ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଥିପାଇ ଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ଥିବା
ଫର୍ମରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିବରଣୀ ଯଥା ୟୁ ଜର ଟାଇପ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ
ନାମ ଓ ମ�ୋବାଇଲ୍  ନମ୍ବର ଭରି ବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ
ଓଟିପି ମିଳିଥାଏ । ସେହି ଓଟିପିକୁ ଭରି ବା ପରେ ୟୁ ଜର
ତାଙ୍କର ଅଭି ଯ�ୋଗକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି।
ଏହାପରେ, ଏମଏସଏମଇ ବିଭାଗ ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ
ନିର୍ଦ୍ଦି ଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଆଧାରରେ ସମାଧାନ କରି ଥାନ୍ତି ।

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ୍ଏମଏସଏମଇକୁ
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଛି

ଦେଶକୁ ସଶକ୍ତ କରି ବା ସକାଶେ
ଏମଏସଏମଇକୁ ସକ୍ଷମ କରାଅ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ବିକାଶ ଦେଶର
ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କ
ି ର ଉନ୍ନତିରେ ହି ଁ ନିହତ
ି ରହିଛି ଯେଉଥିପାଇ
ଁ
ଁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ
ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଖୁବ୍ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍।ଣ୍ଣ ସେଇଥିପାଇ ସରକାର
ଁ
ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଯାହାକି ଗ୍ରାମକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭୀଶୀଳ ହେବା
ଦିଗରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଥାଏ ତାହାକୁ ସୁଦୃଢ଼
କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା କେହି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁଥିଲା ଯେ ମାତ୍ର ୫୯ ମିନଟ
ି ରେ ଜଣେ
ବ୍ୟକ୍ତି ଏମଏସଏମଇ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗ ନିମନ୍ତେ ୧ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ
ସହଜରେ ପାଇପାରି ବେ ? କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଏହା
ଏବେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ।
ଋଣ ଲାଭ ଏବଂ ବଜାର ପହଞ୍ଚ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତିକରଣ ଫଳରେ
ବ୍ୟବସାୟ କରି ବା ସହଜସାଧ୍ୟ ହ�ୋଇପାରି ଛି ଏବଂ ଏମଏସଏମଇ
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବା
ସେହିସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ, ଏହି
କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ସରକାର ୧୫,୭୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରି ଛନ୍ତି
ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବଜେଟ ପ୍ରାବଧାନ ତୁ ଳନାରେ ଦୁ ଇଗୁଣ ଅଧିକ ।

କର�ୋନାର ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟରେ
ଆରବିଆଇ ବଢ଼ାଇଲା ସହାୟତାର ହାତ

l ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ୍ଅଧୀନରେ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ
ସରକାର ଏକ ଛଅ ସୂତ୍ରୀ ରଣନୀତି ଘ�ୋଷଣା କରି ଥଲେ
ି ଯାହା ଦେଶର
କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଯେଉମାନେ
ଁ
କି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
l ଏମଏସଏମଇ ସେକ୍ଟର, କୁଟୀରଶିଳ୍ପ ତଥା ଘର�ୋଇ ଶିଳ୍ପର ୪୫ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟକୁ
ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଲାଗି ୩ ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କାର କ�ୋ-ଲାଟରାଲମୁକ୍ତ ଅଟ�ୋମେଟିକ୍ ଋଣ ଯ�ୋଗାଣର ପ୍ରାବଧାନ
କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉସବୁ
ଁ
ଏମଏସଏମଇ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ କିମବା୍ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ
ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗମାନ ନିକଟରେ ପାଉଣା ବାକି ଅଛି ସେମାନେ ତାହା ୪୫ ଦିନ
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରି ବେ ।
l 	ଯେଉସବୁ
ଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏମଏସଏମଇଗୁଡ଼କ
ି ପ୍ରତିକଳ
ୂ ପରି ସ୍ଥିତର
ି
ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ୨୦,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ
ପ୍ୟାକେଜ୍ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ
କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏମଏସଏମଇ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ
ଅନୁ ଚତ
ି ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାର ସମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେଣୁ ୨୦୦ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ତଳକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଆହରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ�ୈଶ୍ୱିକ
ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ।
l ଏମଏସଏମଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଘ�ୋଷି ତ ପାଣ୍ଠିର ଏକ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି
କରାଯାଇଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ଇକୁଇଟି ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାହା ସେହିସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ
ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବେଶ୍
ଉତ୍ତମ ଥିବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ସଂସ୍ଥାକୁ ସଂପ୍ରସାରଣ କରି ବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ
ଥିବେ । ସେହିଭଳି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟି କ ସଫଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା
ଏମଏସଏମଇ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆହୁ ରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ଏ
ି ସୁବଧ
ି ା
ସରକାର ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ଆକାର ଓ ଉତ୍ପାଦନ
ଓ ବ୍ୟବସାୟି କ କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବାରି ବେ । ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ
୧୦,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି ।
l ଏବେ ଯେଉ ଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ସେବା ୟୁନିଟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ
ନିବେଶ ପରି ମାଣ ୧ କ�ୋଟି କିମବା୍ ବାର୍ଷିକ କାରବାର ପରି ମାଣ ୫ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋ- ୟୁନିଟ୍ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯି ବ
ଯଦ୍ୟପି ୧୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଅଥବା ବାର୍ଷିକ ୫୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଠାରୁ
ଅଧିକ କାରବାର କରୁଥିବା ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗ ଭାବେ
ବିବେଚନା କରାଯି ବ । ଅପର ପକ୍ଷେ, ଯେଉ ଁ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ୨୦
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରାଯାଇଥିବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ
କାରବାର ପରି ମାଣ ୧୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ�ୋଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯି ବ ।

ଦେଶରେ କର�ୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ରି ଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମଏସଏମଇ
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି । ଯେଉ ଁ
ଏମଏସଏମଇ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ପରି ଶ�ୋଧ କରି ବାକୁ
ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରି ଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁନର୍ଗଠନ ବିକଳ୍ପ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି । ଯେଉ ଏମଏସଏମଇ
ଁ
ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ କାରବାର ୨୫ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମି ତ
ଏବଂ ଯେଉମାନେ
ଁ
ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ପୁନର୍ଗଠନ ସୁବିଧା ହାସଲ କରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭଳି
ଆବେଦନ କରି ବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ବ�ୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଅଧ ିକନ୍ତୁ, ଏମଏସଏମଇ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ
ଋଣ ଯ�ୋଗାଉଥ ିବା ବ୍ୟବସାୟି କ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ ।

ପରି ମାଣରେ ଏହା ସହ ସଂପୃକ୍ତ ବା ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି
ତାହା ଉପରେ ହି ଁ ନିର୍ଭର କରି ଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ
ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରି ବା ଅଭି ପ୍ରାୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ
ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯେକ�ୌଣସି ଅଭି ଯ�ୋଗ ଫାଇଲକୁ ନିଜ ପାଖରେ ୭୨
ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକାଇ ନରଖିବା ସକାଶେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଉପୁଜଛ
ି ି
ସେତେବେଳେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷି ତ ହ�ୋଇଛି କାରଣ ଏହାର ଏମଏସଏମଇ

କ୍ଷେତ୍ର ବେଶ୍ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ
କହିବା ଅନୁ ସାରେ ସରକାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ
ନୁ ହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସପକ୍ଷରେ ସଦାବେଳେ
ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ।
ସେଇଥିପାଇ ଁ ସରକାରେ ଏହି ସେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇ
ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଜିଡିପିରେ ଏହାର ଅଂଶ ୨୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇ ଏବେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ହ�ୋଇଛି ।
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ନିରାପଦ ଶ�ୈଶବ

ପେନସି ଲ୍
ବଦଳାଇଦେଲା ଜଣେ
ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମିକର ଜୀବନ

“ସେ ହାତରେ କଲମଟିଏ ଧରି ବାକୁ ବେଶ୍ଭଲ ପାଏ, ସେ ସ୍ କୁଲକୁ ଯି ବାକୁ ବି ମନକରେ” ଦେଶରେ ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କୁ
ଥଇଥାନ କରି ବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସରକାର ଏଥିପାଇ ଁ ଅତି ଅଭି ନବ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ
ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ସେହିସବୁ ପି ଲାମାନେ ସ୍ କୁଲକୁ ଯାଇପାରି ବେ । ଦେଶରୁ ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମି କ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ
ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଭି ଯାନକୁ ଜାତୀୟ ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମି କ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପେନସି ଲ୍ପ�ୋର୍ଟାଲ, ଏବଂ ଅପରେସନ୍ 
ମୁସ୍କାନ ଜରି ଆରେ ରୂପାୟନ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ସେହିସବୁ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଛି ଅପୂର୍ବ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ।

ଜ

ତୀନ ତେଲଙ୍ଗାନାର ଗ�ୋଟିଏ କାରଖାନାରେ ଜଣେ ଶିଶ ୁ
ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ ିଲେ ଯେଉଥଁ ିପାଇ ଁ ତାକୁ ପ୍ରତିଦନ
ି
ମଜୁରୀ ଭାବେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାର ପାରି ଶ୍ରମିକ ମିଳଥ
ୁ ିଲା ।
ଏଥ ିରେ ତାର ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଥ ିଲା ।
କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏନସିଏଲପି) ପକ୍ଷରୁ ଉଠାଯାଇଥ ିବା
ଏକ ପ୍ରୟାସ ଏବେ ଜତୀନ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂ ଆ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଥ ିଲା ।
ଏନସିଏଲପି ତାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ତାଲି ମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରୁ ସେ ନିଜର ସ୍ନାତକ�ୋତ୍ତର
ଡିଗ୍ରୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥଲା
ି ଏବଂ ଏବେ ସେ ଅନ୍ୟ
ଗ�ୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ସେହିଭଳି
ହରି ଆନାର ହରବୀନ୍ଦର ଜଣେ କୁମ୍ଭକାରର ସନ୍ତାନ । ପୂର୍ବରୁ ସେ
ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସାରା ଦିନ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ କଠନି ପରି ଶ୍ରମ
କରୁଥଲା
ି । ଏନସି ଏଲପି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁ ରୂପ ଭାବେ
ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଏହି ସଂସ୍ଥାର ସହାୟତାରେ ହରବୀନ୍ଦର
ଫରି ଦାବାଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲି ମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଇ
ସେଠାରୁ ବିସିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଥଲା
ି ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେ
ବିଜିନେସ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ ଆଣ୍ଡ ଇନସୁରାନ୍ସରେ ଆଉ ଏକ
କ�ୋର୍ସ ଅର୍ଜନ କରି ଥଲା
ି ।
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ଜତୀନ ଓ ହରବୀନ୍ଦରଙ୍କ ପରି ଦୀପକ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ
ଆଦିବାସୀ କିଶ�ୋର । ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅନୁ ଭୂତି ଦେଇ ଜୀବନ
ଅତିବାହିତ କରି ଛି ଓ ସଫଳତାର ଶିଢ଼ିରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ
ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ଲାଗି ତାକୁ
ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥ ିଲା ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ
କରି ବାକୁ ପଡିଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏନସି ଏଲପି ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ବାପାମା’ଙ୍କୁ
ବୁ ଝାଇଶୁଝାଇ ପୁଣି ଥରେ ଦୀପକକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲି ମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ
ପଠାଇବାକୁ ରାଜି କରାଇଥଲେ
ି
। ଏବେ ସେହିଠାରୁ ସେ ଦୀପକ
ତାର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ତାଲି ମ ଶେଷ କରି ଇଞ୍ଜି ନିୟରି ଂ ପଢ଼ଛ
ୁ ି । (ଏଠାରେ
ସମସ୍ତ ଶିଶଙ୍କ
ୁ ନାମ ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି) ।
ଏହିଭଳି ଅନେକ ଶିଶ ୁ ଯେଉମାନେ
ଁ
କି ନିଜ ଶ�ୈଶବାବସ୍ଥାରେ କିଛି
କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା ସକାଶେ ଶ�ୈଶବକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥ ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ
ପୁନଃଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥ ିପାଇ ଁ ଏନସିଏଲପିର ବିଭିନ୍ନ
ଯ�ୋଜନା କିମବା୍ ଅପରେସନ୍  ମୁସକାନ୍  ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହି ଁ ସକଳ
ଶ୍ରେୟର ଅଧ ିକାରୀ । ଅପରେସନ୍  ମୁସକାନ ଭଳି ସରକାରଙ୍କ
ପ୍ରୟାସ ନିଜ ପରି ବାରଠାରୁ ପୃଥକ୍ ହ�ୋଇଯାଇଥ ିବା ଶିଶଙ୍କୁ
ୁ ପୁଣି
ପରି ବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ପୁନର୍ମିଳନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହା
ବ୍ୟତୀତ ଯେଉ ଁ ଶିଶମ
ୁ ାନେ ଘରୁ ଲୁ ଚି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ

ଇତିହାସ

1,95,652

ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମି କ ପ୍ରଥା ବି ରୁ ଦ୍ଧରେ ସମାଜରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃ ଦ୍ଧି ନି ମ ନ୍ତେ, ପ୍ରତି
ବର୍ଷ ଜୁ ନ ୧୨ ତାରି ଖ ଦି ନ କୁ ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମି କ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଦି ବ ସ ରୂ ପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ।
୨୦୨୨ ମସି ହ ାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦି ବ ସ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥ ଲା
ି । ଏହି ଦି ବ ସଟି କେବଳ ଶିଶ ମ
ୁ ାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବି କ ାଶ ନି ମ ନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବାତାବରଣ
ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରାଯି ବା ନୁ ହେ ,ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମି କ ଭଳି ସାମାଜି କ ବ୍ୟାଧ ି ବି ର�ୋ ଧରେ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ବା
ି ଅଭି ଯ ାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମି ଲ କରି ବା ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

60,634

ଜଣ ଶିଶଙ୍କୁ
ୁ ପେନସି ଲ୍ ଜଣ ଶିଶଙ୍କୁ
ୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ
ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
(ଏସଟିସ)ି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ
ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି ।

1,01,148

ଜଣ ଶିଶଙ୍କୁ
ୁ ପେନସିଲ୍ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନ
ଠାରୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି ।
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ସାରା ଦେଶରେ ୬୨୦ ଜଣ ନ�ୋଡାଲ ଅଫି ସରଙ୍କୁ ନିଯକ୍ତୁ କରାଯାଇଛି

ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ଶିଶ ୁ
ଶ୍ରମିକ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏନସିଏଲପି) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ
ପେନସିଲ୍ୱେବ୍ ପ�ୋର୍ଟାଲ ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ବିର�ୋଧୀ ଅଭି ଯାନରେ
ସାମିଲ ହ�ୋଇଥ ିବା ସମସ୍ତ ହିତଧାରକମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ
ଏକଜୁଟ କରାଯାଇପାରି ଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି
ପ�ୋର୍ଟାଲର ବିକାଶ ଘଟାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲ ––http://
pencil.gov.inରେ ଯେକେହି ନିଜର ଅଭି ଯ�ୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ
କରାଇପାରି ବେ ।
ପେନସିଲ୍ ପ�ୋର୍ଟାଲ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି
ଯଦ୍ୱାରା ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଆଇନଗତ ପ୍ରାବଧାନ
କରାଯାଇପାରି ବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଧ ିକ କଠ�ୋର
ତଥା ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରି ବ ।
ଶ୍ରମ ସଂପର୍କୀତ ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବିଧାନର ମିଳତ
ି ଚିଠାରେ
ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ, ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ
ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ
ହି ଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଥାନ୍ତି । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ
ସ�ୋସାଇଟି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଯ�ୋଡ଼ିପାରି ଛି।

ପେନସି ଲ୍ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ବ�ୈଶଷ୍ଟ୍ୟ
ି
ବାଳ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭି ଯ�ୋଗ ଦରଜ
କରି ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାତୀୟ ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମି କ ପ୍ରକଳ୍ପ
ସମସ୍ତ ହିତଧାରକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନୟ
୍ୱ ରକ୍ଷା

ନିଜ ମାତାପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦିଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସୀ । କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ
ନିଖ�ୋଜ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ପୁନଃଥଇଥାନ ନିମନ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ଏହାତିରିକ୍ତ, ବାଳ ଶ୍ରମି କ ସଂଶ�ୋଧନ ଆଇନ, ୨୦୧୬କୁ ସଂଶ�ୋଧନ
କରି ବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରୁ ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମି କ ଭଳି ପ୍ରଥାକୁ
ଉଚ୍ଛେଦ କରି ବା ଦିଗରେ ଅଭି ଯାନ ଆହୁ ରି ସୁଦୃଢ଼ ହ�ୋଇପାରି ଛି

ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମିକ (ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ)
ସଂଶ�ୋଧନ ଆଇନ, ୨୦୧୬
ଦେଶରୁ ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଶିଶ ୁ
ଶ୍ରମିକ (ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ସଂଶ�ୋଧନ ଆଇନ, ୨୦୧୬ ପ୍ରବର୍ନ
ତ୍ତ
କରି ଛନ୍ତି ଯାହାକି ୨୦୧୬ ମସିହା ସେପ୍ଟେମର
୍ବ ୧ ତାରି ଖ ଠାରୁ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି ।
୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଏବେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର
କାର୍ଯ୍ୟ କିମବା୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଯକ୍ତ
ୁ କରାଯାଇପାରି ବ ନାହି ଁ
କିମବା୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ବୃ ତ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟ�ୋଜିତ
କରାଯିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ।
୧୪ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସର କିଶ�ୋରମାନଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଜ୍ଜନକ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯକ୍ତ
ୁ କରାଯାଇ ପାରି ବନାହି ।ଁ ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ
କଲେ କଠ�ୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ
ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଯେଉ ଶି
ଁ ଶମ
ୁ ାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମବା୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର
କରି ଥ ିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏନସିଏଲପି ଦ୍ୱାରା ପୁନଃଥଇଥାନ କରାଯିବ ।

ବନ୍ଧୁ ଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପୁନଃଥଇଥାନ

ଏହି ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର
କରାଯାଇଥ ିବା
ବନ୍ଧୁଆ
ଶିଶ ୁ
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ୨,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ନିକଟରେ
ଭାରତ
ପକ୍ଷରୁ
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଶ୍ରମ
ସଂଗଠନ
(ଆଇଏଲଓ)
ପକ୍ଷରୁ
ଜାରି
ଦୁ ଇଟି ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ସଂକ୍ରାନ୍ତ
ଘ�ୋଷଣାନାମାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି ଯାହା ଭାରତର
ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃପ୍ରକଟ କରେ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ

ବାଳ ଅପରାଧ ଆଇନ, ୨୦୧୫ର
ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁ ସାରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା
ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଥିବା କ�ୌଣସି ଏକ ଅଣରାଜ୍ୟ, ଆତ୍ମଘ�ୋଷି ତ ଉଗ୍ରବାଦୀ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ କିମବା୍ ସଂଗଠନ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କୁ
ଚୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ
ଉଗ୍ରବାଦୀ କାଣ୍ଡରେ ନିୟ�ୋଜିତ କରନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠ�ୋର
ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯି ବାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥି ସହିତ
ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ�ୋରି ମାନା କରାଯି ବାର ମଧ୍ୟ
ଆଇନଗତ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ।

। ୨୦୧୭ ମସି ହା ସେପ୍ଟେମର
୍ବ ୨୬ ତାରି ଖ ଦିନ, ଶ୍ରମ ଓ ନିୟ�ୋଜନ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଶିଶ ୁ ଶ୍ରମି କ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ସକ୍ରିୟତାର
ସହ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (ପେନସି ଲ୍) ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରି ଥ ିଲେ ଯଦ୍ୱାରା କ�ୌଣସି ଜଣେ ହେଲେ ଶିଶ ୁ ତାର ଶ�ୈଶବର
ଆନନ୍ଦରୁ ଯେଭଳି ବଞ୍ଚିତ ନହୁ ଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରି କ ଓ
ମାନସି କ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଯେଭଳି କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ହାନି ନପହଞ୍ଚେ ତାହା
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । n
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ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପ

ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଓ
ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ
ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ
ମାନବ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଏକ
ଅଭି ନବ ଉଦାହରଣ ଯେଉଥଁ ିରେ ଦେଶର ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣ
ଜାତି, ଗ�ୋତ୍ର ଅବା ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହି ଁସଂଗ୍ରାମରେ
ଝାସ ଦେଇଥ ିଲେ । ଏହା ହେଉଛି ସେହି ନବଜାଗରଣ ଇତିହାସର
ସେହି କାଳଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜର ସଂଗ୍ରାମ
ବଳରେ ହି ଁବୀର ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ପାରି ଥ ିଲେ ଓ ଆହୁ ରି
ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ଅବଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲ�ୋକଲ�ୋଚନ
ଆଢ଼ଆ
ୁ ରେ ଅପରି ଚିତ ହ�ୋଇ ରହିଯାଇଥ ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଆଦିବାସୀ ଦଳପତି ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ସ�ୈନିକ ଓ ସାଧାରଣ
ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଦୁ ଃସାହସୀ ବୀର ଓ ବୀରାଙ୍ଗନା
ସାମି ଲ । ୧୮୫୭ ମସି ହା ଠାରୁ ୧୯୪୭ ମସି ହା ମଧ୍ୟରେ ଏହି
ଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ବୀର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଶପାଇ ଁ ଉତ୍ସର୍ଗ
କରି ଦେଇଥଲେ
ି
। ସେଇମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ପ୍ରୟାସ ଯ�ୋଗୁ
ଭାରତ ୨୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧକ
ି ଅବଧର
ି ଦାସତ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ନିଜକୁ
ମୁକ୍ତ କରି ପାରି ଥଲା
ି ଏବଂ ପରି ଶେଷରେ ୧୯୪୭ ମସି ହାରେ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରି ଥଲା
ି ...
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ଭା

ରତ ଏବେ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ପାଳନ
କରୁଛି ଯାହା ଆମ ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ
ି ୁ ପୁନରଜ୍ଜୀବିତ କରି ବା ସହିତ
ପରାକାଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗର ସ୍ମୃତକ
ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଦେଶ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସୀ ହେବାକୁ
ପ୍ରେରଣା ଯ�ୋଗାଉଛି । ବସ୍ତୁ ତଃ ଦେଶ ସେତିକିବେଳେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହ�ୋଇପାରି ବ ଯେତେବେଳେ
ଦେଶର ନାଗରି କମାନେ ନିଜର ଗ�ୌରବ�ୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ
ସଂଯୁକ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ବେ ଏବଂ ସେହି ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଓ
ଗ�ୌରବ ଅନୁ ଭବ କରି ପାରି ବେ । ଏବଂ ସେହି ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ବିଚାର କଲେ
ଭାରତର ଗର୍ବ କରି ବାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅବସର ରହିଛି- ଏହାର ବଳିଷ ୍ଠ
ଇତିହାସ, ଏକ ସଚେତନ ସାଂସ୍ କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ବ�ୈଭବ ଏବଂ
ସର୍ବୋପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ । ଆମ
ଦେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମହାନ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଯେଉମାନେ
ଁ
ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା,
ନିରାପତ୍ତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହି ବୀରମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ସଫଳତା ଓ
ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବ ।

ବୀର୍ସା ମୁଣ୍ଡା: ଆଦିବାସୀ ନେତା ଯି ଏ
ନିଜ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଥିଲେ ଭଗବାନ
ଦୁ ର୍ଗା ଭାଭୀ: ଭଗତ ସି ଂହଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ କରି ଥବ
ି ା ଅପରି ଚତ
ି ବୀରାଙ୍ଗନା

୧

ବୀ

ର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ୧୮୭୫ ମସି ହା ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରି ଖ ଦିନ ରାଞ୍ଚିର ଉଲି ହାଟୁ
ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି
। ତାଙ୍କ ପି ତାଙ୍କ ନାମ ସୁଗନା ମୁଣ୍ଡା ।
ସକଳ ପ୍ରକାର ପାରି ବାରି କ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପି ତା ବୀର୍ସାଙ୍କୁ ପାଠ
ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଏକ ମିଶନାରୀ ସ୍ କୁଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ତାହା ସେହି ସମୟର
କଥା ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ
ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲି ଥାଏ । ଆଦିବାସୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁଜରାଣ
ମେଣ୍ଟାଇବା ସକାଶେ କ�ୌଣସି ଉପାର୍ଜନ ଅବା ସାଧନ ନଥିଲା- ଏପରି କି
ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପି ନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଯ�ୋଗାଡ଼ କରି ବା ସୁଦ୍ଧା
ଥିଲା ବେଶ୍କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ ଉତ୍କଟ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋଟାପଣେ
କବଳିତ କରି ରଖିଥବା
ି ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ, ୧୮୮୨
ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରି କ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଥଲା
ି ।
ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ରୋଧ ଦାନା
ବାନ୍ଧିବାରେ ଲାଗି ଥଲା
ି । ସେହି ସମୟରେ ବୀର୍ସା ମିଶନାରୀ ସ୍ କୁଲରେ ପଢ଼ଥ
ି ।
ୁ ଲେ
କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଲେଉଟି ଆସି ଥଲେ
ି । ୧୮୯୦ ମସି ହା ବେଳକୁ
ବୀର୍ସା ବ�ୈଷ୍ଣବବାଦ ଆଡ଼କୁ ଢ଼ଳିଥଲେ
ି । ଏହାପରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ
ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ଓ ସେହି ମର୍ମରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ
ଆଦିବାସୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଗୁଣଗାରେ
ି
ଡ଼ି ଭଳି
ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନାହି ଁଓ ସେମାନେ ସମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର
ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ । ବୀର୍ସାଙ୍କ କଥାରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ
ଜାତ ହ�ୋଇଥିଲା ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ‘ଧରତୀ ଆବ୍ବା’ ବ�ୋଲି ସମ୍ବୋଧନ
କରି ବାକୁ ଲାଗି ଲେ । କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାକୁ ଦେଖି, ବୀର୍ସା ଅନନ୍ୟୋପାୟ
ହ�ୋଇ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ୧୮୯୯ ମସି ହାରେ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ‘ଉଲଗୁଲାନ’
ଅଥବା ‘ମହାନ ବିପ୍ଳବ’ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଲେ । ସେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଆଦିବାସୀ ଲ�ୋକମାନେ ବୀର୍ସାଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ଲାଗି ଆହୱା୍ ନ ଦେଲେ।
ସେମାନେ ରାଞ୍ଚିଠାରୁ ଚାଇବସା
ଁ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠାରେ ପୁଲିସ ପ�ୋଷ୍ଟକୁ ଘେରାଉ
କଲେ । ରାଞ୍ଚିରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭଳି ପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲା ।
ଆତଙ୍କି ତ ହ�ୋଇ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ହଜାରି ବାଗ ଓ କ�ୋଲକାତାରୁ ଅଧିକ
ସ�ୈନ୍ୟବଳ ମଗାଇଲେ । ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘ�ୋଟ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା ଓ
ସେଥବରେ ବୀର୍ସାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁ ଗାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଥଲେ
ି ।
ପ୍ରାୟ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗି ରଫ ମଧ୍ୟ କଲା । କିଛି ଦିନ ପରେ,
ବୀର୍ସା ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ । ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର
୨୫ ହ�ୋଇଥାଏ । ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗି ରଫ କରି ରାଞ୍ଚି ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
କରି ଥଲେ
ି
ଏବଂ ୧୯୦୦ ମସି ହା ଜୁନ ୯ ତାରି ଖ ଦିନ ଭାରତମାତାର ଏହି
ମହାନ ବୀର ପୁତ୍ର ସେହି ଜେଲରେ ହି ଁ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଥଲେ
ି
।

୯୨୮ ମସି ହା ଡିସେମ୍ବର
୧୭ ତାରି ଖ । ଭଗତ ସି ଂହ
ଓ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଖ�ୋଜି ବାହାର
କରି ବା ସକାଶେ ଲାହ�ୋର
ସହର ସାରା ବ୍ରିଟିଶ୍ ପୁଲିସ୍
ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁ ଠାରେ ଖ�ୋଜି
ଚାଲି ଥାଏ। ସଉଣ୍ଡର୍ସ ନାମକ
ଜନ�ୈକ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଅଧ ିକାରୀ
ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତି
। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ
ପୁଲିସ୍
ଏହି
ଦୁ ଇଜଣଙ୍କୁ
ଖ�ୋଜୁଥାଏ । ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ
ଗ�ୋରା ପୁଲିସ୍ କଡ଼ା ନଜର
ରଖ ିଥାଏ । ପୁଲିସ କବଳରୁ ଖସି ବା ଲାଗି ରାଜଗୁରୁ ଗ�ୋଟିଏ ଉପାୟ
ପାଞ୍ଚିଥ ିଲେ ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଦୁ ର୍ଗା ଭ�ୋରାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲ�ୋଡ଼ିଲେ।
ଦୁ ର୍ଗାବତୀ ଓରଫ ଦୁ ର୍ଗା ଭ�ୋରା ଥ ିଲେ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଭଗବତୀ
ଚରଣ ଭ�ୋରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଭଗବତୀ ଥ ିଲେ ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗଠନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ
ସ�ୋସି ଆଲି ଷ୍ଟ ରି ପବକ
୍ଲି ାନ୍  ଆସ�ୋସି ଏସନ (ଏଚଏସଆରଏ)ର ନେତା
। ଭ�ୋରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହ�ୋଇଥ ିବା ଯ�ୋଗୁ ସେତେବେଳର ସମସ୍ତ ବିପ୍ଳବୀ
ଦୁ ର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ‘ଭାଭୀ’ (ଭାଉଜ) ବ�ୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥ ିଲେ । ଯ�ୋଜନା
ଅନୁ ସାରେ ୧୯୨୮ ମସି ହା ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ତାରି ଖ ଦିନ ସକାଳେ ନିଜର
ଦାଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖ ିଅର ହ�ୋଇଥ ିବା ଭଗତ ସି ଂହ ସୁଟ୍ ଓ ଟ�ୋପି
ପି ନ୍ଧି ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ଶିଶଙ୍କ
ୁ ସହିତ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଲେ ।
ରାଜଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚାକର ବେଶରେ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଲେ
। ଭଗତ ସି ଂହଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଥ ିବା ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଦୁ ର୍ଗା ଭାଭୀଙ୍କ
ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥ ିଲେ । ବ୍ରିଟିଶ୍ ପୁଲିସ ଯେହେତୁ ଦାଢ଼ିବାଲା
ଭଗତ ସି ଂହଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖ ିଥ ିଲେ ସେମାନେ ଜଣେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
ଦାଢ଼ି ଖ ିଅର ହ�ୋଇଥ ିବା ଯୁବକ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓ ଶିଶକ
ୁ ୁ
ଦେଖ ି କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରି ନଥ ିଲେ । ୧୯୦୭ ମସି ହା
ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରି ଖ ଦିନ ଜନତ
୍ମି ଦୁ ର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସ
ହ�ୋଇଥ ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଦୁ ର୍ଗାବତୀ ଥ ିଲେ ଜଣେ
ସୁଦକ୍ଷା ସୁଟର ଏବଂ ବ�ୋମା ଭି ଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ଦକ୍ଷତା ଥ ିଲା
। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସଚ୍ଚିନ୍ଦ୍ର ଜନ ୍ମଲାଭ କଲା, ଦୁ ର୍ଗାବତୀ ଏଭଳି
ବିପ୍ଳବ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂ ରେଇ ଯାଇଥ ିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭଗତ ସି ଂହ
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବାକୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ
ତାଙ୍କ କଥାରେ ତୁ ରନ୍ତ ରାଜି ହ�ୋଇଯାଇଥ ିଲେ । ପରେ ଯେତେବେଳେ
ଭଗତ ସି ଂହ, ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ସୁଖଦେବ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲି ଲା, ଦୁ ର୍ଗାବତୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗହଣା
ବିକି ଦେଇଥ ିଲେ ଓ ଏହି କେଶ୍ଲଢ଼ିବା ପାଇ ଁସେହି ଅର୍ଥକୁ ଦେଇଥ ିଲେ।
୧୯୩୦ ମସି ହାରେ, ଭଗବତୀ ଚରଣ ଭ�ୋରା ଗ�ୋପନରେ ବ�ୋମା
ଭି ଡ଼ୁଥ ିବା ସମୟରେ ତାହା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥ ିଲା ।
ଦୁ ର୍ଗାବତୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଭାଙ୍ଗି ନପଡ଼ି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟି ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜର
କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଜାରି ରଖ ିଥ ିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ଗାଜିଆବାଦ
ଆସି ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିଥ ିଲେ । ୧୯୯୯ ମସି ହା ଅକ୍ଟୋବର
୧୫ ତାରି ଖ ଦିନ ଏହି ମହୀୟସୀ ମହିଳାଙ୍କର ପରଲ�ୋକ ଘଟିଥ ିଲା ।
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କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଏନଏଫଏସଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ଯ�ୋଗାଣ ଏବଂ
ଆଇଡିବଆ
ି ଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପୁଞ୍ଜି ବିନବେ
ି ଶ ନିମନ୍ତେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମ�ୋହର
ନିକଟରେ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବ�ୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେଥ ି
ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ (ଏନଏଫଏସଏ) ଅଧୀନରେ ଯେଉ ଁ ହିତାଧକ
ି ାରୀମାନେ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ
ପାଇବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ଏବଂ ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲି ମି ଟେଡରୁ ପୁଞ୍ଜି
ବିନିବେଶ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ ଯଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିନିବେଶ ଜରି ଆରେ ୧.୭୫ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ପାଇ ଁ ଯେଉ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ହାସଲ କରି ବା ଆଦି ସାମି ଲ ।

n

n

n

n

n

n

ନିଷ୍ପତ୍ତି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ତୃ ତୀୟ
ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ମାସକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା
ଫଳରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (ଏନଏଫଏସଏ)
ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବଧି ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ
କରାଯାଇପାରି ବ ।
ପ୍ରଭାବ: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ
ମାସରେ ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୧ ମସିହା ମେ ଓ ଜୁନ ମାସରେ
ପିଏମଜିକେଏୱାଇ ତୃ ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ
ମାଗଣାରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ
ଯ�ୋଜନା (ଏଏୱାଇ), ପ୍ରାୟରି ଟି ପରି ବାର (ପିଏଚଏଚ) ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ସୁବଧ
ି ା ହସ୍ତାନ୍ତର (ଡିବଟ
ି )ି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ପ୍ରଦାନ
କରାଯିବ । ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମଲ
୍ନ ି ଖ ିତ ସୁବଧ
ି ା ମିଳପ
ି ାରି ବ

n

n

n

n

ଏହି ସୁବିଧା ଫଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରି ବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମେ ଓ ଜୁନ ମାସ ପାଇ ଁ ମାଗଣାରେ ମୁଣ୍ଡପି ଛା ୫
କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ମି ଳିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୭୯.୮୮ କ�ୋଟି
ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଏହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବାକୁ ଥିବା
ଖାଦ୍ୟାନ୍ନର ପରି ମାଣ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ଟନ୍ ହେବ ।

n

ଏହା ସୂଚୀତ କରେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସବସିଡ଼ି ବାବଦକକୁ ସରକାରଙ୍କୁ
ଆନୁ ମାନିକ ୨୫୩୩୨.୯୨ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ସେଥିରେ ଆନୁ ମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଟ. ୩୬୭୮୯.୨/ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମୂଲ୍ୟର
ଚାଉଳ ଏବଂ ଟ.୨୫୭୩୧.୪/ ମେଟ୍କ
ରି ୍ ଟନ୍ ମୂଲ୍ୟର ଗହମ ରହିଛି ।
ଏଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ ଦ୍ୱାରା କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ
ଦ୍ୱାରା ଯେଉ ଁ ଆର୍ଥିକ କଠିନ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହ�ୋଇଛି ସେଥିରୁ ଗରି ବ
ଲ�ୋକମାନେ ସହଜରେ ଉପଶମ ପାଇପାରି ବେ । ଆଗାମୀ ଦୁ ଇମାସ
ପାଇ ଁ ଅସୁବଧ
ି ା ହେତୁ ଯେପରି କ�ୌଣସି ଗରି ବ ପରି ବାରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ
ପାଇବାରେ କ�ୌଣସି ଅସୁବଧ
ି ାର ସମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନପଡ଼େ ତାହା
ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
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n

ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଆଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲି ମିଟେଡ଼ରୁ ରଣନୀତିକ ପୁଞ୍ଜି
ବିନିବେଶ ଏବଂ ପରି ଚାଳନା ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର
କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ।
ପ୍ରଭାବ: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କମିଟି
ଆଇଡ଼ିବଆ
ି ଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲି ମିଟେଡ଼ରୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତଥା ପରି ଚାଳନା
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହସ୍ତାନର ନିମନ୍ତେ ନୀତିଗତ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରି ଛି ।
ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଆଇ) ଏବଂ ଏଲଆଇସି ଦ୍ୱାରା ଯଥାକ୍ରମିକ
ଅଂଶଧନ କେଉ ଁ ମାତ୍ରାରେ ବିନିବେଶ କରାଯି ବ ତାହା ଭାରତୀୟ
ରି ଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆରବିଆଇ) ସହିତ ଏସଂକ୍ରାନ୍ତ ଗାଠନିକ ହସ୍ତାନ୍ତର
ଆଲ�ୋଚନା ବେଳେ ସ୍ଥିର କରାଯି ବ ।
ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଏଲଆଇସି ଏକତ୍ର ମିଶ ି ଆଇଡ଼ିବିଆଇ
ବ୍ୟାଙ୍କର ୯୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନର ଧାରକ ଅଟନ୍ତି (ସେଥିରୁ ଭାରତ
ସରକାର ୪୫.୪୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନର ଅଧିକାରୀ ହ�ୋଇଥିବା
ବେଳେ ଏଲଆଇସି ହାତରେ ୪୯.୨୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ରହିଛି)।
ଏଲଆଇସି ଏବେ ଆଇଡ଼ିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରମ�ୋଟର ତଥା ଏହାର
ପରି ଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାହା ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତ
ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ସହ-ପ୍ରମ�ୋଟର ।
ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଅଂଶଧନର ରଣନୀତିକ କ୍ରେତା ଏହି
ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ବେ, ନୂ ତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସଂଯ�ୋଗ
କରି ବେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରି ଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରି ଆଇଡ଼ିବଆ
ି ଇ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଲି ମିଟେଡ଼ର ବ୍ୟବସାୟି କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବିକାଶକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ । ସେହିଭଳି ଅଂଶଧନ କ୍ରେତା ଏଲଆଇସି
ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସହାୟତା କିମବା୍ ପାଣ୍ଠି ପାଇ ଁ ନିର୍ଭର ନକରି
ନିଜର ବ୍ୟବସାୟି କ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି କରି ବେ ।
ସରକାରୀ ଇକୁଇଟିର ଏଭଳି ରଣନୀତିକ ବିନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଯେଉ ଁ
ସମ୍ପଦ ଆହରଣ କରାଯି ବ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଯ�ୋଗ କରାଯି ବ ଯଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସମସ୍ତ
ନାଗରି କ ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରି ବେ ।

ପରି ବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାରତ

ସକାରାତ୍ମକ

ଏକ ସଙ୍ଗେ ଅନେକଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ସୁରକ୍ଷା
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି । ଲ�ୋକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିଃଶ୍ୱାସ
ନେବାପାଇ ଁ ଧଇସଇ
ଁ
ଁ ହ�ୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି କଠିନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଷ୍ଟରୁ କିଛି ଲ�ୋକ ମୁନାଫା ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ
ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶାହନୱାଜ, ଗ�ୌରବ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ସାୱନ୍ତ, ଏନସି ସି କ୍ୟାଡେଟ୍ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ଓ ଆହୁ ରି ଅନେକ କଲେଜ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉମାନେ
ଁ
କର�ୋନା ସଂକ୍ରମି ତ ର�ୋଗୀ ଯେଉମାନଙ୍କର
ଁ
ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ 
ଯ�ୋଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନୁ କରଣୀୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି...

ମୁମ୍ବାଇର ‘ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମ୍ୟାନ’
ଶାହନୱାଜ ଶେଖ୍

ଗ�ୌରବ ରାୟ: କ�ୋଭି ଡ଼
ର�ୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସାକ୍ଷାତ୍ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା

ଶା

ପା

ହନୱାଜ ଶେଖ ମୁମବା୍ ଇର ମଲାଡ୍  ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ।
ଭାରତରେ କର�ୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲି ଥ ିବାବେଳେ ସେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ମସୀହା ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ଶେଖ୍ ତାଙ୍କର ଏସୟୁଭି କାରଟିକୁ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକି
ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ
ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍  ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କର�ୋନା ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ
ମାଗଣାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍  ଯ�ୋଗାଇ ପାରି ବେ । ନିଜର କାର ବିକ୍ରୀ
ଅର୍ଥରେ ଶାହନୱାଜ ୧୬୦ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣଥ
ି ିଲେ ଯାହାକୁ
ସେ ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉପଯ�ୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି
ଅକ୍ସିଜେନ୍  ସିଲିଣ୍ଡର ଦ୍ୱାରା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ସାରି ଛନ୍ତି । ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା
ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶେଖ୍ ମଧ୍ୟ ଗ�ୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖ�ୋଲି ଛନ୍ତି।
ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଅହ�ୋରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଫ�ୋନ୍  ଯ�ୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା
କରି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉମାନଙ୍କର
ଁ
ଅକ୍ସିଜେନ୍  ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କୁ
ତୁ ରନ୍ତ ତାହା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଶାହନୱାଜ୍ଶେଖ୍ଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
ରୁମ୍ପ୍ରତି ଦିନ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ ପାଇଥାଏ ।

ଟନାର ଗ�ୌରବ ରାୟ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନର ରକ୍ଷା କରି ବାର ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରି ପାରି ଛନ୍ତି।
କ�ୋଭିଡ଼ ୧୯ ର�ୋଗୀମାନେ ଯେଉମାନେ
ଁ
କି ଟିକଏ
ି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାପାଇ ଁ ଧଇସଇ
ଁ ଁ
ହ�ୋଇପଡ଼ଥ
ୁ ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଗ�ୌରବ ଅକ୍ସିଜେନ୍  ସଂଗ୍ରହ କରି ଥ ିଲେ । ଏଭଳି
ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବା ବେଶ୍କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇ ଁ
ର�ୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇପଡ଼ଥ
ୁ ିଲେ । ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ,
ଗ�ୌରବ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପାଲଟିଥ ିଲେ । ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସକାଶେ ଜୁଝୁଥିବା
ର�ୋଗୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍  ସଂଗ୍ରହ କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇ
ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରି ଥ ିଲେ । ପରି ଣାମତଃ, ଗ�ୌରବ ରାୟ ନିଜେ
ଗତବର୍ଷ ନିଜେ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହ�ୋଇପଡ଼ିଥ ିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇ ଁ ସେ
କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଜଣେ କର�ୋନା ର�ୋଗୀ କେତେ
କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣା । ଏହି କଥାକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି ସେ ନିଜ ଛ�ୋଟ
କାରରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ର�ୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ
ଚାଲି ଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦନ
ି ସକାଳ ୫ଟା ବେଳୁ ଗ�ୌରବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଯାଏ
ଏବଂ ପୁଣି ସବୁଦନ
ି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍  ଯ�ୋଗାଇବା
କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘରେ ସଙ୍ଗର�ୋଧରେ
ଥିବା କର�ୋନା ର�ୋଗୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍  ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି । କିଛି ଲ�ୋକ
ଗ�ୌରବଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିଜେ ଅକ୍ସିଜେନ୍  ସିଲିଣ୍ଡର ଯ�ୋଗାଡ଼ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଗ�ୌରବ
ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲି ଛନ୍ତି ଏବଂ କ�ୌଣସି ଜଣେ ର�ୋଗୀଙ୍କ
ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି ।
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ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍

ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍
ଶ୍ରମି କଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା
ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜଙ୍କର ଜୀବନ ସାଧାରଣ ନୁହେ ଁ । ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ୧୬ ବର୍ଷ ହ�ୋଇଥିଲା
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଦୀକ୍ଷା ନେବା ଲାଗି ଗ�ୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର
ସେଥିପ୍ରତି ସେ ବିମଖ
ୁ ହ�ୋଇପଡ଼ିଥଲେ
ି ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେ ଛ�ୋଟମ�ୋଟ ଚାକିରି କରିବା ଆରମ୍ଭ
କରିଥଲେ
ି । ଜଣେ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ
ନେତା ଭାବେ ନିଜକୁ ସୁପ୍ରତିଷତ
ଠି ୍ କରିପାରିଥଲେ
ି । ଜରୁରି ପରିସ୍ଥିତକ
ି ୁ ବିର�ୋଧ କରୁଥିବା ଦେଶର
ଜଣେ ଛାମୁଆ ନେତା ଭାବେ ସେ ପରେ ନଅ ଥର ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହ�ୋଇଥିଲେ ଏବଂ
ସେଥିରୁ ତିନି ତିନି ଥର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସଂପାଦନ କରିଥଲେ
ି । କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ
ସେ ନିଜ ବଙ୍ଗଳାର ଗ�ୋଟିଏ ଫାଟକକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହାଯେ
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ବ
ଚି ାରେ ଯେଭଳି କ�ୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ନହୁଅନ୍ତି ।

୧

ଜନ୍ମ: ଜୁନ ୩, ୧୯୩୦

ତିର�ୋଧାନ: ଜାନୁ ଆରୀ ୨୯,୨୦୧୯

୯୩୦ ମସିହା ଜୁନ ୩ ତାରି ଖ ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଙ୍ଗାଲ�ୋର ସହରରେ
ଏକ କ୍ୟାଥ�ୋଲି କ୍ ପରି ବାରରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ । ତାଙ୍କୁ ପରି ବାରର ଲ�ୋକେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଜାରି
ବ�ୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ । ବ୍ରିଟିଶ୍ ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜଙ୍କ ନାମାନୁ ସାରେ
ତାଙ୍କ ମାତା ତାଙ୍କ ନାମ ଜର୍ଜ ବ�ୋଲି ରଖିଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ପରେ
ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରି ବାରର ସଭି ଏ ଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ
ଧର୍ମଯାଜକ ହେବାପାଇ ଁ ଚାହୁ ଥିଲେ
ଁ
ଏବଂ ତଦନୁ ସାରେ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ
ପାରି ବାରି କ ପରମ୍ପରା ଅନୁ ସାରେ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ
ଜର୍ଜ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ପଳାଇଆସି ମୁମବା୍ ଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଜ ପେଟ
ପ�ୋଷିବା ସକାଶେ ଛ�ୋଟମ�ୋଟ କାମ କରି ବା ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ।
ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଚାଲି ଥ ିବା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍ ଅନୁ ରୂପ ଜୀବନଶ�ୈଳୀ ଗ୍ରହଣ
କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ବ�ୋଲି ଭାବି ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଥ ିଲେ । ତେବେ ସମାଜବାଦୀ ନେତା ରାମ ମନ�ୋହର
ଲ�ୋହିଆଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାପରେ ସେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରେ
ପ୍ରବେଶ କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ମୁମବା୍ ଇ ଦକ୍ଷିଣ ଲ�ୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ
କଂଗ୍ରେସର ତୁ ଙ୍ଗ ନେତା ଏସ କେ ପାଟିଲଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ
ଲଢ଼ିଥ ିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ସ�ୋସାଲି ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଟିକେଟରେ
ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥ ିଲେ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବିଜୟୀ
ହ�ୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ‘ଦି ଜାଣ୍ଟ୍ କିଲର’ ଭାବେ ବିବେଚନା
କଲେ। କାରଣ ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଏସ କେ ପାଟିଲ ରାଜନୀତିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ରୂପେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ । ୧୯୭୩ ମସି ହାରେ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍ ସର୍ବ
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମେନ୍ସ ସହାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ ।
ସେତେବେଳେ ରେଳବାଇରେ ସାରା ଭାରତରେ ୧୪ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ
ଯେଉମାନଙ୍କୁ
ଁ
ଖୁବ୍ କମ୍ ବେତନରେ ଚାକିରି କରି ବାକୁ ପଡ଼ୁଥଲା
ି । ତେଣୁ
ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବେତନ ବୃ ଦ୍ଧି ଦାବି କରି ୧୯୭୪ ମସି ହାରେ ସେ
ସାରା ଭାରତରେ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଲେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଦେଶରେ
ରେଳସେବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା । ସରକାର ପ୍ରାୟ
୩୦,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗି ରଫ କରି ଜେଲ୍ ରେ ଭରି ଥଲେ
ି ।
ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ
ଜରୁରି ପରସ୍ଥିତି ଘ�ୋଷଣା କଲେ, ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍ ଦୀର୍ଘ ୨୨ ମାସ କାଳ
ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏଡ଼ାଇବା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଲୁ ଚି ବୁ ଲିଲେ । ସେତେବେଳେ
ସେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଶିଖ୍ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ଥ ିଲେ । ଇନ୍ଦିରା
ଗାନ୍ଧୀ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ଘ�ୋଷଣା ପଛରେ
ରେଳବାଇ ଧର୍ମଘଟକୁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବ�ୋଲି ଦର୍ଶାଉଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନର

36 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ତିସ୍ ହଜାରୀ କ�ୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜଙ୍କର ଏହି ଫଟ�ୋଟିକୁ ଜରୁରି
ପରି ସ୍ଥିତି ବିର�ୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ଏକ ସାଂକେତିକ ଫଟ�ୋ ଭାବେ ବହୁ ଳ ଭାବେ ବିବେଚନା
କରାଯାଇଥାଏ । ୧୯୭୭ ମସିହାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ, ଏହି ଫଟ�ୋଚିତ୍ରଟି ବିହାରର
ମୁଜାଫରପୁର ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମତଦାତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ
କରି ଥ ିଲା । ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ମୁଜାଫରପୁର
ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ ୍ଧ୍ୱ ଭ�ୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହ�ୋଇଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସେହି ସମୟରେ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ବିର�ୋଧ
କରି ବା ସକାଶେ ଗଠିତ ଲ�ୋକ ସଂଘର୍ଷ ସମିତର
ି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦନ ଥିଲେ।
ଜରୁରି କାଳୀନ ପରି ସ୍ଥିତି ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଗ�ୋପନ କରି ଘୂରି ବୁ ଲୁଥ ିବା
ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍ଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖୁଥ ିଲେ । ଦେଶରୁ ଜରୁରି
ପରି ସ୍ଥିତି ଉଠିବା ପରେ ଗଠିତ ମ�ୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ସରକାରରେ ଜର୍ଜ
ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍ଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟି ତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାବେ କ�ୋକ୍ତଥା ଆଇବିଏମ କମ୍ପାନୀକୁ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ । କାରଣ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ
ପ୍ରଚଳିତ ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବିନମ
ି ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ (ଫେରା)ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ
ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ । ସେହିଭଳି ୧୯୮୯ ଠାରୁ ୧୯୯୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ହି ଁ କ�ୋଙ୍କଣ ରେଳବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ । ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ଏହି ମହାନ ସମାଜବାଦୀ ନେତା
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ ୍ଠ ହ�ୋଇପାରି ଥ ିଲେ । ଦେଶର
ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ସିଆଚେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ୧୮ ଥରରୁ ଅଧିକବାର
ଗସ୍ତ କରି ଥ ିଲେ । ସେହିଭଳି ବାଜପେୟୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାବେ ପ�ୋଖରାନ ଠାରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଘଟିତ
କରି ବାରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ । ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଜର୍ଜ
ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ
ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଥ ିଲା । ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଦେଶର
ବାୟୁସେନାରେ ଥିବା ମିଗ-୍ ୨୧ ବିମାନ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥ ିଲା
ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ବିର�ୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସମାଲ�ୋଚନା
ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ମିଗ-୍ ୨୧ ଲଢ଼ଆ
ୁ
ବିମାନକୁ ‘ଉଡ଼ନ୍ତା କଫି ନ’ ବ�ୋଲି ବିର�ୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଖ୍ୟା
ଦିଆଗଲା, ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଆଡ୍ନାଠାରୁ ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍ ଏହି ବିମାନରେ
ବସି ପ୍ରାୟ ୨୫ ମିନଟ
ି କାଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥ ିଲେ । ୨୦୦୪ ମସିହାରେ,
ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ବିନା ନିର୍ବିର�ୋଧ ଭାବେ
ନିର୍ବାଚିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଅସୁସ୍ଥତା ତାଙ୍କୁ ଜନଜୀବନ ଠାରୁ ଦୂ ରେଇ
ଦେଇଥ ିଲା । ୨୦୧୯ ମସିହା ଜାନୁ ଆରୀ ୨୯ ତାରି ଖ ଦିନ ଏହି ମହାନ
ନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥ ିଲା । n
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