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କୁ୍ୟଆେ ରକାଡ ସ୍ାନ କେଟି ମନ କୀ ବାତ୍ ଶଣୁନ୍ତୁ

ମନ କୀ ବାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ କହଟିଛନ୍ଟି ର� କୃଷଟି ସଂସ୍ାେଗଡ଼ୁଟିକ 
ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ କେୁଛଟି । �ରାସମ୍ଭବ ରରେଷ୍ଠ ମାଗଦେରେ ନଟିଜେ ଶଟିକ୍ାନୁଷ ୍ଠାନଗଡ଼ୁଟିକୁ ସହାୟତା 

କେଟିବା ଲାଗଟି ରସ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁରୋଧ କେଟିଛନ୍ଟି ।

ଭଧାରତକୁ ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଥରଶୀଳ କରଡିବଧା 
ଲଧାଗଡି ସଂସ୍ଧାର କଧାର୍ଥ୍ୟକଧାରୀ କରଧାରଧାଇଛଡି

କରୃଡି ସଂସ୍ଧାର : ସଂସ୍ଧାର ସକବଳ ଚଧାରୀମଧାନଙୁ୍ ସଦୃୁଢ଼ କରଡିବ 
ନଧାହଡି ଁବରଂ ସସମଧାନଙୁ୍ ନୂଆ ଅଧକିଧାର ଏବଂ ସସୁରଧାଗ ପ୍ରଦଧାନ 
କରଡିବ । ଏହଡି ନୂଆ ଆଇନ ଚଧାରୀଙ୍ ସମସ୍ୟଧା ହ୍ଧାସ କରଡିବଧା 
ଆରମ୍ଭ କରଡି ସଦଇଛଡି । ନଡିକଟସର ପ୍ରଣୀତ କରୃଡି ଆଇନର 
ଉପସରଧାଗ କରଡି ସଫୁଳ ପଧାଇଛନ୍ଡି ମହଧାରଧାଷ୍ଟଟ୍ର ଧସୂଲ ଜଡିଲ୍ଧାର 
ଜସଣ କରୃକ ଜଡିସତନ୍ଦ୍ର ସଭଧାଇଜଡି । ସଭଧାଇଜଡି ନଡିସଜ ଉତ୍ଧାଦଡିତ 
କରଡିରବିଧା ମକଧା 3.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଧାସର ବଡିକ୍ଡି କରଡିରସିଲ ଏବଂ 
ଏରପିଧାଇ ଁ ସସ ଅଗ୍ୀମ ମଧ୍ୟ ହଧାସଲ କରଡିରସିଲ । ନଡିଷ୍ପତ୍ଡି 
ସହଧାଇରଲିଧା ସର ବସକୟଧା ଟଙ୍ଧା ପନ୍ଦର ଦଡିନ ମଧ୍ୟସର 
ପରଡିସଶଧାଧ କରଧାରଡିବ । କଡିନ୍ତୁ, ପରବତ୍୍ଥୀ ସମୟସର ଏପରଡି 
ସ୍ଡିତଡି ଉତ୍ନ୍ନ ସହଲଧା ରଧାହଧାଦ୍ଧାରଧା ସସ ଚଧାରଡି ମଧାସ ପଧାଇ ଁତଧାଙ୍ର 
ବସକୟଧା ଟଙ୍ଧା ପଧାଇପଧାରଡିସଲ ନଧାହଡି ଁ । ସସସ୍ଟେମ୍ବରସର 
କଧାର୍ଥ୍ୟକଧାରୀ ସହଧାଇରବିଧା ନୂଆ କରୃଡି ଆଇନ ତଧାଙ୍ ପଧାଇ ଁ
ସହଧାୟକ ସହଲଧା । ଏହଡି ଆଇନ ଅନୁରଧାୟୀ, ନଡିଷ୍ପତ୍ଡି ନଡିଆଗଲଧା 
ସର ଚଧାରୀଙ୍ ସମସ୍ତ ବସକୟଧା ଟଙ୍ଧା ଫସଲ କ୍ୟର ତଡିନଡି ଦଡିନ 
ମଧ୍ୟସର ପରଡିସଶଧାଧ କରଧାରଡିବ, ଏରସିର ବଡିଚୁ୍ୟତ ସହସଲ 
ଚଧାରୀ ଏକ ଅଭଡିସରଧାଗ ଦଧାଖଲ କରଡିପଧାରଡିସବ ।
ସଦବୀ ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଥଧାଙ୍ ପ୍ରତଡିମତୂ୍୍ତି : ଏହଧା ଜଧାଣଡି ପ୍ରସତ୍ୟକ ଭଧାରତୀୟ 
ଆନନ୍ଦଡିତ ସହସବ ସର ସଦବୀ ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଥଧାଙ୍ ଅତଡି ପରୁୁଣଧା 
ପ୍ରତଡିମତୂ୍୍ତି ଭଧାରତରୁ କଧାନଧାଡଧାକ ୁସଫରୁଛଡି । ଏହଧା ବଧାରଧାଣସୀର 
ଏକ ମନ୍ଦଡିରରୁ ସଚଧାରଡି ସହଧାଇରଲିଧା ଏବଂ 1913 ପଧାଖଧାପଧାଖ ି
ଏହଧାକ ୁ ସଦଶ ବଧାହଧାରକ ୁ ସଚଧାରଧା ଚଧାଲଧାଣ କରଧାରଧାଇରଲିଧା । 
କଧାଶୀ ସହଡିତ ମଧାତଧା ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଥଧାଙ୍ର ଏକ ବଡିସଶର ସମ୍ପକ୍ଥ ରହଡିଛଡି।
ଭଚୁ୍ଥଆଲ ଗ୍ୟଧାସଲରୀ: ବହୁସଂଖ୍ୟକ ପଧାଠଧାଗଧାର ଓ 
ସଂଗ୍ହଧାଳୟଗଡ଼ୁଡିକ ସସମଧାନଙ୍ ସଂଗ୍ହକ ୁ ସମ୍ପରୂ୍୍ଥ ଡଡିଜଡିଟଧାଲ 
କରଡିବଧା ଦଡିଗସର କଧାର୍ଥ୍ୟ କରୁଛନ୍ଡି । ଦଲି୍ଲୀରେ ଜଧାତୀୟ 
ସଂଗ୍ହଧାଳୟ ଏ ଦଡିଗସର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରୟଧାସ କରଡି ପଧାଖଧାପଧାଖ ି
10ଟଡି ଭଚୁ୍ଥଆଲ ଗ୍ୟଧାସଲରୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଡିଛଡି ।
ବ୍ଧାଜଡିଲର ସବଦଧାନ୍ ଇନଷ୍ଟଡି ଚୁ୍ୟଟ : ସଜଧାନଧାସଧା ମଧାସସଟ୍ଡି, ରଡିଏକଡି 
ବଡିଶ୍ୱନଧାର ନଧାମସର ମଧ୍ୟ ପରଡିଚଡିତ, ବ୍ଧାଜଡିଲସର ସବଦଧାନ୍ ଓ 
ଶ୍ୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତଧା ସମ୍ପକ୍ଥସର ଶଡିକ୍ଷଧା ସଦଉଛନ୍ଡି । ସସ ରଡିଓ 
ଡଡି ସଜସନସରଧା ରବିଧା ସପସ୍ଧାସପଧାଲଡିସ ପଧାହଧାଡ଼ ନଡିକଟସର 
ବଡିଶ୍ୱବଡିଦ୍ୟଧା ନଧାମକ ଏକ ଅନୁଷଧ୍ାନ ଚଳଧାଉଛନ୍ଡି ।
ଗରୁୁନଧାନକ ଜୟନ୍ୀ: ନସଭମ୍ବର 30 ତଧାରଡିଖସର ଗରୁୁ ନଧାନକ 
ସଦବ ଜୀଙ୍ର 551ତମ ଜନ୍ମବଧାର୍ତିକୀ ରଲିଧା । ତଧାଙ୍ର 

ଆଧ୍ୟଧାତ୍ମଡିକ ରଧାତ୍ଧା, ଉଦଧାସୀ ସମୟସର ସସ ଲଖପତ ଗରୁୁଦ୍ଧାରଧା 
ସଧାହଡିବସର ରହଡିରସିଲ । 2001 ଭୂମଡିକମ୍ପ ସମୟସର ଏହଡି 
ଗରୁୁଦ୍ଧାରଧା ଧ୍ଂସ ପଧାଇରଧାଇରଲିଧା । ସକବଳ ଗରୁୁ ନଧାନକ 
ସଦବଜୀଙ୍ ଆଶୀବ୍ଥଧାଦ କଧାରଣରୁ ମୁ ଁ ଏହଧାର ପନୁରୁଦ୍ଧାର 
କଧାର୍ଥ୍ୟ ସନୁଡିଶ୍ଡିତ କରଧାଇପଧାରଡିଲଡି ଏବଂ ଏହଧା ପଣୁଡିରସର ନଡିଜର 
ସଗୌରବ ଏବଂ ଗରୁୁତ୍ୱ ସଫରଡିପଧାଇଲଧା ।
ଛଧାତ୍ଛଧାତ୍ୀଙ୍ ସହଡିତ ବଧାତ୍୍ଥଧାଳଧାପ : ବଡିଗତ କଡିଛଡିଦଡିନ ଧରଡି ମ ୁ ଁ
ଆଇଆଇଟଡି ସଗୌହଧାଟୀ, ଆଇଆଇଟଡି ଦଲି୍ଲୀ, ଗଧାନ୍ୀନଗରସ୍ଡିତ 
ଦୀନଦୟଧାଲ ସପସ୍ଧାଲଡିୟମ ବଡିଶ୍ୱବଡିଦ୍ୟଧାଳୟ, ସଜଏନୟୁ ଦଲି୍ଲୀ, 
ମହୀଶରୂ ବଡିଶ୍ୱବଡିଦ୍ୟଧାଳୟ ଏବଂ ଲସ୍ଷୌ୍ ବଡିଶ୍ୱବଡିଦ୍ୟଧାଳୟର 
ଛଧାତ୍ଛଧାତ୍ୀଙ୍ ସହଡିତ ଆସଲଧାଚନଧା କରଡିବଧାର ସସୌଭଧାଗ୍ୟ 
ପ୍ରଧାପ୍ତ କରଡିଛଡି । ସଦଶର ରବୁପଡିଢ଼ଡିଙ୍ ସହଡିତ ସମୟ ବଡିତଧାଇବଧା 
ବଧାସ୍ତବସର ସସତଜ ଓ ଊଜ୍ଥଧାପରୂ୍୍ଥ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦଧାନ କରଡିରଧାଏ । 
ବଡିଶ୍ୱବଡିଦ୍ୟଧାଳୟ କ୍ୟଧାମ୍ପସଗଡ଼ୁଡିକ ମଡିନଡି ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳଡି ।
ଶଡିକ୍ଷଧାନୁଷଧ୍ାନଗଡ଼ୁଡିକ ପଧାଇ ଁ ସରଧାଗଦଧାନ : ସ୍ଲୁ କଡିମ୍ବଧା କସଲଜ 
ଛଧାଡ଼ଡିବଧା ପସର, ଦୁଇଟଡି ଜଡିନଡିରର ସକସବ ସମଧାପ୍ତଡି ଘଟଡିନରଧାଏ। 
ପ୍ରରମତଃ ଆପଣଙ୍ ଶଡିକ୍ଷଧାର ପ୍ରଭଧାବ ଏବଂ ଦ୍ଡିତୀୟତଃ 
ଆପଣଙ୍ର ସ୍ଲୁ ଓ କସଲଜ ସହଡିତ ଆପଣଙ୍ର ସମ୍ପକ୍ଥ। 
ପରୁଧାତନ ଛଧାତ୍ଛଧାତ୍ୀ ସରସତସବସଳ ପରସ୍ପର ସହଡିତ 
କରଧା ସହଧାଇରଧାନ୍ଡି, ସସମଧାସନ ପଧାଠପଢ଼ଧା ଓ ବହଡି ଅସପକ୍ଷଧା 
ଶଡିକ୍ଷଧାନୁଷଧ୍ାନ କ୍ୟଧାମ୍ପସସର ସଧାଙ୍ଗସଧାରୀଙ୍ ସହଡିତ ବଡିତଧାଇରବିଧା 
ମହୂୁତ୍୍ଥ ବଡିରୟସର ଅଧକି ଆସଲଧାଚନଧା କରଡିରଧାନ୍ଡି। ପରୁୁଣଧା 
ଦଡିନର ସ୍ମୃତ ି ତଧାଜଧା ସହଧାଇରଧାଏ । ଏହଡି ସମୟସର ନଡିଜର 
ଶଡିକ୍ଷଧାନୁଷଧ୍ାନ ପଧାଇ ଁକଡିଛଡି ସଗଧାସଟ କରଡିବଧା ଲଧାଗଡି ମନସର ଇଚ୍ଧା 
ଜଧାଗ୍ତ ସହଧାଇରଧାଏ । ସରଉଠଁଡି ଆପଣଙ୍ର ବ୍ୟକ୍ଡିତ୍ୱ ବଡିକଧାଶ 
ଲଧାଭ କରଡିଛଡି ସସହଡି ସ୍ଧାନର ବଡିକଧାଶ ପଧାଇ ଁସରଧାଗଦଧାନ ସଦବଧା 
ଅସପକ୍ଷଧା ଅଧକି ଆନନ୍ଦର ବଡିରୟ ଆଉ କ’ଣ ସହଧାଇପଧାସର?
ଶ୍ୀ ଅରବଡିନ୍ଦଙୁ୍ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଜଳଡି : ଡଡିସସମ୍ବର 5 ତଧାରଡିଖ ସହଉଛଡି ଶ୍ୀ 
ଅରବଡିନ୍ଦଙ୍ ଶ୍ଧାଦ୍ବଧାର୍ତିକୀ । ଆସମ ତଧାଙ୍ ବଡିରୟସର ସରତଡିକଡି 
ପଢ଼ଡିବଧା, ସସତଡିକଡି ତଧାଙ୍ର ଅନ୍ଦୃ୍ଥଷ୍ଟଡି  ବଡିରୟସର ଜଧାଣଡିପଧାରଡିବଧା। 
ଆସମ ‘ସଭଧାକଧାଲ ଫର ସଲଧାକଧାଲ’ ଦଡିଗସର ଅଗ୍ସର 
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ସମ୍ପଧାଦକଙ୍ କଲମରୁ

(ସକ ଏସ ଧତୱଧାଲଡିଆ)

ସାଦେ ନମସ୍ାେ

ୋେତରେ କରୋନା େୂତାଣ ୁବଟିରୋଧୀ ସଂଗ୍ାମ ନଟିର୍ଦୋୟକ ରମାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଟିଛଟି । ରବୈଜ୍ାନଟିକମାରନ 
ସ୍ୱରଦଶୀ ରକାେଟିଡ-19 ଟୀକା ବଟିକାଶେ ଦ୍ାେରଦଶରେ ପହଞ୍ଟିଛନ୍ଟି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 
ତଟିରନାଟଟି ରକାେଟିଡ ଟୀକା ବଟିକାଶ ରକନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଟିବା ଏବଂ ଆଉ ରକରତକଙ୍କ ସହଟିତ େଚୁଦେଆଲ ଆରଲାଚନା 
କେଟିବା ରକବଳ ରଦଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୁରହ ଁ ବେଂ ବଟିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ରେ ନୂଆ ଆଶା ଜଗାଇଛଟି । 
ଟୀକା କଟିପେଟି  ୋରବ ରଲାକମାନଙ୍କ ନଟିକଟରେ ପହଞ୍ଟିବ ରସ ସମ୍ପକଦେରେ ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡଟିଆ ସମାଚାେେ ଚଳଟିତ 
ସଂସ୍େଣରେ ବର୍ଦେନା େହଟିଛଟି ।

ମହାମାେୀ ସମୟରେ ସେକାେଙ୍କ ବଟିେଟିନ୍ନ ହସ୍ତରକ୍ପ ଫଳରେ କଟିେଳଟି ଆର୍ଦିକ ସଧୁାେ ଆସଟିପାେଟିଛଟି ରସ 
ସମ୍ପକଦେରେ ଚଳଟିତ ସଂସ୍େଣେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉରଲ୍ଖ କୋ�ାଇଛଟି । ସେକାେଙ୍କ ଆେଟିମଖୁ୍ୟ ଏବଂ 
େଣନୀତଟି ପଛରେ ରବିା ଆଶାବାଦ ବଟିଷୟରେ ମଖୁ୍ୟ ଅରଦେରନୈତଟିକ ପୋମଶଦେଦାତାଙ୍କ ସହଟିତ ରହାଇରବିା 
ଆରଲାଚନାରେ ବର୍ଦେନା କୋ�ାଇଛଟି ।

ଜାନ େଟି ଔେ ଜାହାନ ବଟି ୋବନା ଏବଂ ସଂକଟକୁ ସରୁ�ାଗରେ ପେଟିଣତ କେଟିବାେ ଲକ୍୍ୟ ରନଇ 
ସେକାେ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାକୁ ପଣୁଟିରରେ ସଧୁାେ ମାଗଦେକୁ ରନଇ ଆସଟିଛନ୍ଟି �ାହାକଟି ସବୁଜ ସରଙ୍କତକଗଡ଼ୁଟିକେୁ 
ଜଣାପଡ଼ୁଛଟି। ବଟିେଟିନ୍ନ ରକ୍ତ୍ର ଏରବ ସକାୋତ୍ମକ ସଧୁାେ ମହୁା ଁରହାଇଛଟି । ଏହା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଦେନା 
କୋ�ାଇଛଟି । ରଦଶେ ମଖୁ୍ୟ ଅରଦେରନୈତଟିକ ପୋମଶଦେଦାତା ଜଟଟିଳ ଅରଦେନୀତଟି ପ୍ରସଙ୍ଗଗଡ଼ୁଟିକୁ ସହଜ ୋରବ 
ପାଠକଙ୍କ ପାଇ ଁବର୍ଦେନା କେଟିଛନ୍ଟି । ସେକାେ ରକବଳ ସତକଦେ ନାହାନ୍ଟି ବେଂ ନଟିଜେ ଦୀରଦେସ୍ାୟୀ ଦୃଷ୍ଟଟି ରକାଣ 
ସହଟିତ ଆଶାବାଦୀ େହଟିରବିା ରସ କହଟିଛନ୍ଟି ।

ଡଟିରସମ୍ବେ 25 ତାେଟିଖରେ ରସମାନଙ୍କେ ଜନ ୍ମବାଷ୍ଦିକୀ ଉପଲରକ୍ ମହାମନା ମଦନ ରମାହନ ମାଲବ୍ୟ ଏବଂ 
ପବୂଦେତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଅଟଳ ବଟିହାେୀ ବାଜରପୟୀଙୁ୍କ ଚଳଟିତ ସଂସ୍େଣରେ ରେଦ୍ାଞ୍ଜଳଟି ଅପଦେଣ କୋ�ାଇଛଟି । 
ରଦଶ ବାଜରପୟୀଜୀଙ୍କ ଜନ ୍ମବାଷ୍ଦିକୀକୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦଟିବସ ୋରବ ପାଳନ କେଟିରାଏ । 

ଏହଟି ପତ୍ରଟିକାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଟି ଚେ ବ୍ୟତୀତ େକ୍ାମନ୍ତୀ ୋଜନାର ସଟିଂଙ୍କ ଅନ୍ଦୃଦେଷ୍ଟଟି  ସହଟିତ ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟି 
ୋମନାର ରକାବଟିନ୍ଦଙ୍କେ ପସୁ୍ତକ ଉରନ ୍ମାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ାନଟିତ କୋ�ାଇଛଟି । 

ଆରମ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଓ ପୋମଶଦେକୁ ଆଗ୍ହେ ସହ ଅରପକ୍ା କେଟିଛୁ ।
ଦୟାକେଟି ନଟିଜେ ମତାମତ ନଟିମ ୍ନ ଠଟିକଣାରେ ପଠାନ୍ତୁ :
ବୁ୍ୟରୋ ଅଫ ଆଉଟେଟିଚ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୁୟନଟିରକସନ, ଦ୍ଟିତୀୟ ମହଲା,
ସଚୂନା େବନ, ନୂଆଦଟିଲ୍ୀ-110003
ଇରମଲ : response-nis@pib.gov.in
ଆପଣଙ୍କ ସଦ୍ଟିଚ୍ଛା ସହ
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ଏପେଟି ସଚୂନାପ୍ରଦ ପତ୍ରଟିକା ପ୍ରକାଶନ ପାଇ ଁମୁ ଁଆପଣଙୁ୍କ ଅେଟିନନ୍ଦନ 
ଜଣାଉଛଟି । ଡଟିଜଟିଟାଲ ସଂସ୍େଣ ପଢ଼ଟିପାେୁନରବିା ରମା ପେଟିବାେେ 
ବେଟିଷ ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇ ଁମୁ ଁ ‘ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡଟିଆ ସମାଚାେ’େ ମଦୂ୍ଟିତ 
ସଂସ୍େଣ କଟିଣଟିବାକୁ ଚାହୁଛଁଟି । ଏହାେ ଗ୍ାହକ ରହବାେ ପ୍ରକ୍ଟିୟା 
ବଟିଷୟରେ ରମାରତ ଦୟାକେଟି ସଚୂନା ଦଟିଅନ୍ତୁ ।

            bablupavitra@gmail.com

ଚଡିଠଡି ବଧାକ୍ସ

ମୁ ଁଏହା ସଚୂୀତ କେଟି ଆନନ୍ଦଟିତ ର� ବଟିଗତ କଟିଛଟି ସପ୍ାହ ରହବ ମୁ ଁନଟିୟମଟିତ ୋରବ ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡଟିଆ ସମାଚାେେ ଡଟିଜଟିଟାଲ 
ସଂସ୍େଣ ପାଠ କେୁଛଟି । ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଉପର�ାଗୀ ଏବଂ ସଚୂନାପ୍ରଦ ।
ଅତଟି କମରେ ଦୁଇଟଟି ୋଷା ଇଂୋଜୀ ଏବଂ ହଟିନ୍ଦୀରେ ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡଟିଆ ସମାଚାେେ ମଦୂ୍ଟିତ କପଟି ପ୍ରକାଶ କେଟିବା ଲାଗଟି ମୁ ଁରମାେ ମତ 
ଉପସ୍ାପନ କେୁଛଟି । କଟିନ୍ତୁ ଚଟିଠଟି ବାକ୍ସରେ ରବିା ବାତ୍ତଦୋେୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛଟି ର� ପବୂଦେେୁ ଏହଟି ପତ୍ରଟିକାେ ମଦୂ୍ଟିତ ସଂସ୍େଣ େହଟିଛଟି ।
ଛାପା କପଟି ରରିଲ ତାହାେ ଏକ ଇଂୋଜୀ ସଂସ୍େଣ ରମା ରେ ଠଟିକଣାରେ ପାଇବା ଲାଗଟି ରମାେ ଇଚ୍ଛା େହଟିଛଟି । ଏହା 
ରମାେ ଏବଂ ରମା ପେଟିବାେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପଢ଼ଟିବା ଓ ରେକଡଦେ ପାଇ ଁସହାୟକ ରହାଇପାେଟିବ । ଏହାେ ଗ୍ାହକ ରହବା 
ପାଇ ଁମୁ ଁଆବଶ୍ୟକ ପାେଟିରତାଷଟିକ ରଦବା ଲାଗଟି ମୁ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ଏବଂ ଏରପିାଇ ଁଇଚ୍ଛାବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ କେୁଛଟି ।  

                          ritabrata446@gmail.com
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ପ୍ରକାଶନ ‘ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡଟିଆ ସମାଚାେ’ ପାଇ ଁ
ଆପଣଙୁ୍କ ଅେଟିନନ୍ଦନ  ।
ମୁ ଁ ସଂର�ାଗବଶତଃ ଡଟିରସମ୍ବେ 
ସଂସ୍େଣ ପାଇଲଟି ଏବଂ ଏରରିେ ସ୍ାନଟିତ 
ସଚୂନାମଳୂକ ଏବଂ ମଲୂ୍ୟବାନ ବଟିଷୟବସୁ୍ତ 
ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଦୟାକେଟି 
ରମାରତ ପେବତ୍ତଦେୀ ସଂସ୍େଣଗଡ଼ୁଟିକୁ 
ନଟିୟମଟିତ ୋରବ ରମାେ ଏହଟି ରମଲ 
ଆଇଡଟିରେ ପଠାନ୍ତୁ । �ଦଟି ରକୌଣସଟି 
ସବସ୍ଟ୍ରଟିପସନ ରାଏ, ତା’ରହରଲ ରମାରତ 
ଦୟାକେଟି ଜଣାନ୍ତୁ ।
ରତରବ �ଦଟି ଏହଟି ପତ୍ରଟିକାେ ମଦୂ୍ଟିତ 
ସଂସ୍େଣ େହଟିରାଏ, ତା’ରହରଲ ମୁ ଁ
ମାଲାୟଲମ ୋଷାରେ ରମାେ ମା’ଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏହାେ ଗ୍ାହକ ରହବା ଲାଗଟି ଚାହଟିବଁଟି ।
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ଉପସ୍ାପନା ଖବୁ ସନୁ୍ଦେ ରହାଇଛଟି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଜ୍ାନ 
ବୃଦ୍ଟିରେ ସହାୟକ ରହଉଛଟି । ଦୟାକେଟି ଏହା ରମାରତ ନଟିୟମଟିତ ୋରବ 
ପଠାନ୍ତୁ ।
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           mayadharmishraa@gmail.com

FOR FREE DISTRIBUTION  December 1-15, 2020

 » Volume 1, Issue 11

'We still believe in peace and patience, 

but the world has to understand it'

An Exclusive Interview with  

Raksha Mantri Rajnath Singh
Page 24-27

The Government’s firm resolve to secure country’s borders results in     

transformation of defence forces into a deadliest ‘mean-machine’ which 

prove their mettle to counter challenges from across the border     

CAPABLE FORCES

STRONG INDIA



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 4

ସଂକ୍ଷଡିପ୍ତ ସମଧାଚଧାର

ଉମଙ୍ଗର ସମ୍ପ୍ରସଧାରଣ

ତଧାମଡିଲନଧାଡ଼ୁର ଏକ ମନ୍ଦଡିରରୁ ସଚଧାରଡି 
ପ୍ରଧାଚୀନ ମତୂ୍୍ତି ଲଣ୍ନରୁ ସଫରଡିଲଧା

ରଦଶେ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତଟିକୁ ସଂେକ୍ଟିତ କେଟି 
େଖବିା ଲାଗଟି ସେକାେ ନଟିେନ୍େ ପ୍ରୟାସ 

କେୁଛନ୍ଟି । ଏହଟି ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ରହାଇଛଟି, ତ୍ରରୟାଦଶ 
ଶତାବ୍ୀେ ୋମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ରଦବୀ ସୀତାଙ୍କେ 
ପ୍ରତଟିମତୂ୍ତ୍ଦି ନୂଆଦଟିଲ୍ୀ ଠାରେ ନରେମ୍ବେ 18, 2020ରେ 
ତାମଟିଲନାଡ଼ୁ ସେକାେଙ୍କେ ପ୍ରତଟିମତୂ୍ତ୍ଦି ବଟିୋଗକୁ ହସ୍ତାନ୍େ 
କୋ�ାଇଛଟି । ଏହଟି ପ୍ରତଟିମତୂ୍ତ୍ଦିଗଡ଼ୁଟିକ 1978ରେ ରେୀ 
ୋଜରଗାପାଳ ବଷି୍ଣୁ  ମନ୍ଦଟିେେୁ ରଚାେଟି ରହାଇ�ାଇରଲିା। 
ଲଣ୍ଡନ ରମର୍ାପଲଟିଟାନ ରପାଲଟିସ ଏହାକୁ ଲଣ୍ଡନସ୍ଟିତ 
ୋେତୀୟ ଉଚ୍ାୟୁକ୍ତଙୁ୍କ ରସର୍ଟେମ ୍ବେ 15, 2020ରେ 
ରଫୋଇ ରଦଇରରିଲ। ତାମଟିଲନାଡ଼ୁେ ନାଗପଟ୍ଟିନମ 
ଜଟିଲ୍ାେ ଆନନ୍ଦମଙ୍ଗଳମ ଠାରେ ବଟିଜୟନଗେ ସାମ୍ାଜ୍ୟ 
ଅମଳରେ ଏହଟି ମନ୍ଦଟିେ ନଟିମ୍ଦିତ ରହାଇରଲିା ।

ଅନୁସଚୂଡିତ ଜଧାତଡି ଛଧାତ୍ଛଧାତ୍ୀଙ୍ ବୃତ୍ଡି ବଢ଼ଡିଲଧା

ସମାଜେ ଦୁବଦେଳ ଏବଂ ବଞ୍ଟିତ ବଗଦେଙ୍କ ସେୁକ୍ା ଲାଗଟି 
ସେକାେ ନଟିଜେ ପ୍ରତଟିବଦ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କେଟିବ ଅନୁସଚୂଟିତ 

ଜାତଟିେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜାତୀୟ ଦେଟିଆପାେଟି 
ଛାତ୍ରବୃତ୍ତଟିକୁ ବାଷ୍ଦିକ 2 ଲକ୍ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଟି କେଟି 6ଲକ୍ 
ଟଙ୍କାେୁ 8 ଲକ୍ ଟଙ୍କା ଧା�ଦେ୍ୟ କେଟିଛନ୍ଟି । ବଟିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ ଉଚ୍ 
ଶଟିକ୍ାନୁଷ ୍ଠାନରେ ପାଠପଢ଼ଟିବା ଲାଗଟି ଚାହୁରଁବିା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 
ପାଇ ଁ  2020-21 ଚୟନ ବଷଦେ ଠାେୁ ଲାଗ ୁ ରହବ । 
ରସହଟିପେଟି ସବଦେନଟିମ ୍ନ ର�ାଗ୍ୟତା ମାକଦେ ମଧ୍ 55 ପ୍ରତଟିଶତେୁ 
60 ପ୍ରତଟିଶତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦଟିଆ�ାଇଛଟି ।

ଉମଙ୍ଗ(ୟୁନଟିଫାଏଡ ରମାବାଇଲ ଆ୍୍ଟିରକସନ ଫେ 
ନୁ୍ୟ ଏଜ ଗେର୍ଦୋନ ୍ସ) ଆପକୁ ବତ୍ତଦେମାନ ୋେତୀୟ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ�ଦେ୍ୟଟକ ଓ ବଟିରଦଶରେ ରବିା 
ୋେତୀୟମାରନ ଡାଉନରଲାଡ କେଟିପାେଟିରବ। 
ଏହା ବତ୍ତଦେମାନ ଆରମେଟିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, କାନାଡା, 
ଅରଷ୍ଟଟ୍ରଲଟିଆ, ୟୁଏଇ, ରନଦେଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସଟିଙ୍ଗାପେୁ 
ଏବଂ ନୁ୍ୟଜଟିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ ଡାଉନରଲାଡ 
ରହାଇପାେଟିବ । ନରେମ୍ବେ 2017ରେ ଶେୁାେମ୍ଭ 
ରହାଇରବିା ଏହଟି ଆପରେ 163ଟଟି ଫଟି ଚସଦେ େହଟିଛଟି, 
ଏହଟି ଆପ ବଟିେଟିନ୍ନ ସେକାେୀ ରସବା ଓ ବଟିଲ 
ରପରମଣ୍ଟ ପାଇ ଁ ଆରକ୍ସସ ପ୍ରଦାନ କେଟିରାଏ । 

ଏରରିେ ସେକାେଙ୍କେ ଇପଟିଏଫ, ପ୍ୟାନ, ଡଟିଜଟି ଲକେ, 27ଟଟି 
ୋଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ବୁକଟିଂ ସରମତ 860ଟଟି ରସବା ଉପଲବ୍ଧ 

େହଟିଛଟି । ଏହାଛଡ଼ା ପାଖାପାଖ ି1180ଟଟି ରସବା 
ପାଇ ଁବଟିଲ ଏବଂ ଚାଲାଣ ପଇଠ ସବୁଟିଧା େହଟିଛଟି। 
ଏରମିଧ୍ରେ ସାମଟିଲ ଅଛଟି 88ଟଟି ବଟିୋଗେ 
373 ରସବା, 101ଟଟି ବଟିୋଗେ 487 ରସବା । 
ବତ୍ତଦେମାନ ସଦୁ୍ା ୋେତରେ 3.75 ରକାଟଟି ରଲାକ 
ଉମଙ୍ଗ ଆପକୁ ଡାଉନରଲାଡ କେଟିସାେଟିରଲଣଟି। 
ଏହଟି ଆପ ସବୁଟିଧା ଅନ୍ୟ ରଦଶରେ ମଧ୍ ଆେମ୍ଭ 
କୋ�ାଇଛଟି । ରସଠାରେ ମଧ୍ ୟୁଜସଦେଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ଟିଚାଲଟିଛଟି ।

ବତ୍୍ଥମଧାନସଦୁ୍ଧା 50,000ରୁ ଅଧକି ଆୟୁଷ୍ମଧାନ 
ଭଧାରତ ସ୍ୱଧାସ୍୍ୟ ଓ କଲ୍ୟଧାଣସକନ୍ଦ୍ର କଧାର୍ଥ୍ୟକ୍ଷମ

ରଦଶେ 50 ରକାଟଟି ଗେଟିବ ରଲାକଙୁ୍କ ମାଗଣାରେ 
ଚଟିକଟିତ୍ା ର�ାଗାଇ ରଦବା ଲାଗଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ୋେତ ର�ାଜନା ଆେମ୍ଭ 
କୋ�ାଇରଲିା । ଏହଟି ର�ାଜନା ଏରବ ଏକ ନୂଆ ସଫଳତା 
ହାସଲ କେଟିଛଟି। ବତ୍ତଦେମାନସଦୁ୍ା, 50,000େୁ ଅଧକି ଆୟୁଷ୍ମାନ 
ୋେତ, ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ ରକନ୍ଦ୍ର (ଏବ-ିଏଚଡବ୍ ଲୁସ)ି କା�ଦେ୍ୟକ୍ମ 
ରହାଇସାେଟିଲାଣଟି । ଡଟିରସମ୍ବେ, 2022 ସଦୁ୍ା ପାଖାପାଖ ି1.5 
ଲକ୍ ଏବ-ିଏଚଡବ୍ ଲୁସ ିପ୍ରତଟିଷ ୍ଠା କୋ�ଟିବ । ଏହଟି ଏବ-ିଏଚଡବ୍ ଲୁସ ି
678ଟଟି ଜଟିଲ୍ାରେ ବ୍ୟାପଟି େହଟିଛଟି । 27,890 ଉପ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ର, 
18,536 ପ୍ରାରମଟିକ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 3,599 ସହୋଞ୍ଳ 
ପ୍ରାରମଟିକ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ଏରରିେ ସାମଟିଲ େହଟିଛଟି ।
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ଉଠାରଦାକାନୀଙ୍କ ଲାଗଟି ଉଦ୍ଟିଷ୍ଟ ପଟିଏମସ୍ୱନଟିଧ ି
ର�ାଜନା ଉତ୍ତମ ପେଟିଣାମ ପ୍ରଦାନ କେଟିବା 

ସହଟିତ ରସମାନଙୁ୍କ ଲାେ ରଦବାରେ ସକ୍ମ 
ରହାଇଛଟି। ବତ୍ତଦେମାନସଦୁ୍ା 7,88,438 ଋଣ ବଟିତେଣ 
କୋ�ାଇସାେଟିରବିାେୁ ଏହା ଉଠାରଦାକାନୀଙ୍କ ପାଇ ଁ
ବେଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ରହାଇଛଟି। ଏରବ ସଦୁ୍ା 27,33,497 
ଋଣ ଆରବଦନ ହସ୍ତଗତ ରହାଇଛଟି, ରସରମିଧ୍େୁ 
14,34,436 ଆରବଦନକୁ ମଞ୍ଜେୁଟି ମଟିଳଟିଛଟି। ରସହଟିପେଟି ର�ଉ ଁଉଠାରଦାକାନୀମାରନ 
ରକାେଟିଡ-19 କାେଣେୁ ରସମାନଙ୍କ ମଳୂ ବାସସ୍ାନକୁ ରଫେଟି �ାଇଛନ୍ଟି ରସମାରନ 
ମଧ୍ କମଦେ ରକ୍ତ୍ରକୁ ରଫେଟିବା ପରେ ଋଣ ପାଇବାକୁ ର�ାଗ୍ୟ ରହାଇପାେଟିରବ।

ପଡିଏମସ୍ୱନଡିଧ ିଅନ୍ଗ୍ଥତ ଉଠଧାସଦଧାକଧାନୀଙୁ୍          
ସହଧାୟତଧା ଲଧାଗଡି ଆସଗଇ ଆସଛୁନ୍ଡି ବ୍ୟଧାଙ୍

ଅପସରସନ ଗ୍ୀନ୍ସ ଟପ ଟୁ 
ସଟଧାଟଧାଲ ଅନ୍ଗ୍ଥତ ପରଡିବହନ 
ସବସଡିଡଡି

ପ୍ରଗତଡି ମଧାଧ୍ୟମସର 1.41 ଲକ୍ଷ ସକଧାଟଡି ଟଙ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୀକ୍ଷଧା

ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ସମ୍ପକୃ୍ତ ୋଜ୍ୟ 
ସେକାେମାନଙୁ୍କ ରଗାଟଟିଏ ମଞ୍ରେ ଏକତ୍ରଟିତ 

କେଟିବା ଲାଗଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କ ଦ୍ାୋ 
ଆେମ୍ଭ କୋ�ାଇରବିା ମାସଟିକ 
ଇ-ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରୟାସ ‘ପ୍ରଗତଟି’ ତାଙ୍କେ 
କା�ଦେ୍ୟରଶୈଳୀ ଉପରେ ଆରଲାକପାତ 
କେଟିରାଏ। ନରେମ୍ବେ 25, 2020ରେ 
ଏହାେ 33ତମ ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠଟିତ 
ରହାଇରଲିା। ର�ଉରଁରିେ 10ଟଟି 
ୋଜ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରଶାସଟିତ ପ୍ରରଦଶରେ 
େହଟିରବିା 1.41 ଲକ୍ ରକାଟଟି ଟଙ୍କାେ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସମୀକ୍ା 
କୋ�ାଇରଲିା। ଏହଟି ସମୀକ୍ାରେ ରେଳ ମନ୍ତଣାଳୟ, 

ସଡ଼କ ପେଟିବହନ ଓ ୋଜପର ମନ୍ତଣାଳୟ, ଶକ୍ତଟି 
ମନ୍ତଣାଳୟେ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ୁଟିକୁ ସ୍ାନ ଦଟିଆ�ାଇରଲିା। ଏସବୁ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ଟିଶା, ମହାୋଷ୍ଟଟ୍ର, କର୍ଦୋଟକ, ଉତ୍ତେ ପ୍ରରଦଶ, 

ଜମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀେ, ଗଜୁୋଟ, ହେଟିୟାଣା, 
ମଧ୍ପ୍ରରଦଶ, ୋଜସ୍ାନ, ଦାଦ୍ା ଓ ନଗେ 
ହାରେଳୀରେ େହଟିଛଟି। ନଟିଦ୍ଦୋେଟିତ ସମୟ 
ପବୂଦେେୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ୁଟିକେ କାମ ରଶଷ କେଟିବା 
ଲାଗଟି ସମ୍ପକୃ୍ତ ମନ୍ତଣାଳୟେ ସଚଟିବ ଏବଂ 
ୋଜ୍ୟଗଡ଼ୁଟିକେ ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚଟିବମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଟିରଦ୍ଦେଶ ରଦଇରରିଲ। 

ରକାେଟିଡ-19 ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ର�ାଜନା ସଂକ୍ାନ୍ 
ଅେଟିର�ାଗଗଡ଼ୁଟିକ ମଧ୍ ଆରଲାଚନା କୋ�ାଇରଲିା। 

“ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଧାଇସମଟ ସଚଞ୍ଜ ନସଲଜ ସପଧାଟ୍ଥଧାଲ”ର ଉସନ୍ମଧାଚନ

ପରଡିସବଶ ସରୁକ୍ଷଧା ଦଡିଗସର ସରକଧାରଙ୍ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ତଧାକ ୁଆହୁରଡି ସଦୃୁଢ଼ କରଡିବଧା 
ସକଧାସଶ ପରଡିସବଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବଧାୟୁ ପରଡିବତ୍୍ଥନ ମନ୍ତଣଧାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 

“ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଧାଇସମଟ ସଚଞ୍ଜ ନସଲଜ ସପଧାଟ୍ଥଧାଲ”ର ଶଭୁଧାରମ୍ଭ କରଧାରଧାଇଛଡି। ଏହଧା 
“ଏକକ ସଚୂନଧା ଉତ୍ସ” ସହବ ସରଉଠଁଡି ବଡିଭଡିନ୍ନ ମନ୍ତଣଧାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କଧାର୍ଥ୍ୟକଧାରୀ 
କରଧାରଧାଉରବିଧା ବଡିଭଡିନ୍ନ ସରଧାଜନଧାର ସଚୂନଧା ରହଡିବ ରଧାହଧାଫଳସର ୟୁଜସ୍ଥମଧାସନ ଏସବୁ 
ସରଧାଜନଧାର ସଦ୍ୟତମ ସ୍ଡିତଡି ବଡିରୟସର ଜଧାଣଡିବଧାର ସସୁରଧାଗ ପଧାଇସବ। ଏହଧାର ପ୍ରମଖୁ 
ଉପଧାଦଧାନଗଡ଼ୁଡିକ ମଧ୍ୟସର ସଧାମଡିଲ ରହଡିଛଡି, ଭଧାରତର ଜଳବଧାୟୁ ସ୍ଡିତଡି, ଜଧାତୀୟ ନୀତଡି 
ଢଧାଞ୍ଧା, ଭଧାରତର ଏନଡଡିସଡି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅନୁକଳୂ କଧାର୍ଥ୍ୟଧାନୁଷଧ୍ାନ, ପ୍ରଶମନ ପଦସକ୍ଷପ, 
ଦ୍ଡିପଧାକ୍ଷଡିକ ଏବଂ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ସହସରଧାଗ, ଅନ୍ରୀଣ ଜଳବଧାୟୁ ଆସଲଧାଚନଧା, ରଡିସପଧାଟ୍ଥ 
ଓ ପ୍ରକଧାଶନୀ। ସୱବ୍ ସପଧାଟ୍ଥଧାଲ୍ ଉସନ୍ମଧାଚନସର ଖସୁଡି ବ୍ୟକ୍ କରଡି ସକନ୍ଦ୍ର ପରଡିସବଶ, 
ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବଧାୟୁ ପରଡିବତ୍୍ଥନ ମନ୍ତୀ ପ୍ରକଧାଶ ଜଧାଭସଡ଼କର କହଡିରସିଲ ସର ସଦଶ 
ବଧାସ୍ତବସର ପ୍ରଧାକ 2020 ଜଳବଧାୟୁ କଧାର୍ଥ୍ୟଧାନୁଷଧ୍ାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଧାସଲ କରଡି ସନଇଛଡି। ଆପଣ 
ଏହଡି ସପଧାଟ୍ଥଧାଲକ ୁat: https://www.cckpindia.nic.in/  ସର ସଦଖପିଧାରଡିସବ।

ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ ଖାଦ୍ୟ 
ପ୍ରକ୍ଟିୟାକେଣ ଉରଦ୍ୟାଗ 

ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍େୁ ବଟିେଟିନ୍ନ ର�ାଜନା 
ହାତକୁ ନଟିଆ�ାଇଛଟି। ଅପରେସନ 
ଗ୍ୀନ ୍ସ ଟପ ୍ଟୁ ରଟାଟାଲ ରସହଟିପେଟି ଏକ 
ର�ାଜନା �ାହାକଟି ବଟିଜ୍ପଟିତ ପେଟିବା 
ଓ ଫଳେ ପେଟିବହନ ଓ େଣ୍ଡାେଣ 
ଉପରେ 50 ପ୍ରତଟିଶତ ସବସଟିଡଟି ପ୍ରଦାନ 
କେଟିରାଏ। କଟିଷାନ ରେଳ ର�ାଜନା 
ଅନ୍ଗଦେତ ମଧ୍ ସବସଟିଡଟି ସବୁଟିଧା 
ଉପଲବ୍ଧ େହଟିଛଟି। ରସହଟିପେଟି ଉତ୍ତେ 
ପବୂଦୋଞ୍ଳ, ହଟିମାଳୟ ୋଜ୍ୟଗଡ଼ୁଟିକେୁ 
ବଟିମାନ ର�ାରଗ ଫଳ, ପନଟିପେଟିବା 
ପେଟିବହନ ପାଇ ଁସବସଟିଡଟି ସବୁଟିଧା ମଧ୍ 
ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଉଛଟି।



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 6

ସକଧାଭଡିଡ-19 ବଡିସରଧାଧୀ ସଂଗ୍ଧାମର 
ନଡିର୍୍ଥଧାୟକ ସମଧାଡ଼ସର ପ୍ରସବଶ କଲଧା ଭଧାରତ

କରୋନା େୂତାଣ ୁସଂକ୍ମଣ ବଟିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋବଟିତ କେଟିବା ଜାେଟି େଖଛିଟି। 
2020 ପ୍ରାେମ୍ଭରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇରବିା ମହାମାେୀ ବଟିେଟିନ୍ନ ୋଷ୍ଟଟ୍ର ଏବଂ ବଟିଶ୍ୱେ ବଟିେଟିନ୍ନ ରକାଣରେ 

ପହଞ୍ଟିସାେଟିଲାଣଟି। �ାହାଫଳରେ ସାୋ ବଟିଶ୍ୱରେ ଜୀବନ�ାତ୍ରା ଏକପ୍ରକାେ ଠପ ୍ରହାଇ�ାଇଛଟି। ରତରବ, 
ବଷଦେ ରଶଷରେ କରୋନା େୂତାଣ ୁସଂକ୍ମଣ ପାଇ ଁସ୍ୱରଦଶୀ ଟୀକା ଏକ ଆଶା ରନଇ ଆସଟିଛଟି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ରଦଶେ ବଟିେଟିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ରେ ଟୀକା ବଟିକାଶେ ଅଗ୍ଗତଟି ସମୀକ୍ା କେଟିଛନ୍ଟି। ରସ ନରେମ୍ବେ 

ମାସରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ହାଇଦ୍ାବାଦ ଓ ପରୁଣରେ ଟୀକା ସବୁଟିଧା ରକନ୍ଦ୍ର ପେଟିଦଶଦେନ କେଟିରରିଲ।

ୋେତ ବଟିଶ୍ୱେ 60 ପ୍ରତଟିଶତ ଟୀକା ଉତ୍ାଦନ 
କେଟିରାଏ। ରତଣ,ୁ କରୋନା େୂତାଣ ୁବଟିରୋଧୀ 
ସଂଗ୍ାମରେ, ୋେତ ସାୋ ବଟିଶ୍ୱ ପାଇ ଁ ବଡ଼ 

ଆଶା ରହବା ସ୍ୱୋବଟିକ। ସାୋ ବଟିଶ୍ୱରେ କରୋନା େୂତାଣ ୁ
ସଂକ୍ମଣ ବଟିରୋଧୀ ସଂଗ୍ାମରେ ପାଖାପାଖ ି212ଟଟି ଟୀକା 
ବଟିକଶଟିତ କୋ�ାଉଛଟି। ବଟିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସଂଗଠନ (ଡବ୍ ଲୁଏଚଓ) 
ପକ୍େୁ କୁହା�ାଇଛଟି ର� ଏହଟି 212ଟଟି ଟୀକା ମଧ୍େୁ 48ଟଟି 
କ୍ଟିନଟିକାଲ ପେୀକ୍ଣ ପ�ଦେ୍ୟାୟରେ େହଟିରବିା ରବରଳ 164ଟଟି 
ପ୍ରାକ କ୍ଟିନଟିକାଲ ମଲୂ୍ୟାୟନ ସ୍ତେରେ େହଟିଛଟି।

କ୍ଟିନଟିକାଲ ପେୀକ୍ଣ ସ୍ତେରେ ରବିା ଟୀକା ମଧ୍େୁ 11ଟଟି 
ତୃତୀୟ ପ�ଦେ୍ୟାୟ କ୍ଟିନଟିକାଲ ପେୀକ୍ଣ ସ୍ତେରେ େହଟିଛଟି। 
ରସହଟିପେଟି  ଆହୁେଟି  ତଟିରନାଟଟି ଟୀକା ଦ୍ଟିତୀୟ ପ�ଦେ୍ୟାୟ 
କ୍ଟିନଟିକାଲ ପେୀକ୍ଣ ସ୍ତେରେ େହଟିଛଟି। ଅତଟିକମରେ 13ଟଟି 
ଟୀକା ପ୍ରରମ/ଦ୍ଟିତୀୟ ପ�ଦେ୍ୟାୟ ଏବଂ 21ଟଟି ପ୍ରରମ ପ�ଦେ୍ୟାୟ 
ପେୀକ୍ଣ ସ୍ତେରେ େହଟିଛଟି। ଛଅଟଟି ଟୀକାକୁ ଜେୁେଟିକାଳୀନ 

େଟିତ୍ତଟିରେ ପ୍ରରୟାଗ କେଟିବା ଲାଗଟି ଅନୁମତଟି ଦଟିଆ�ାଇଛଟି। 
ୋେତରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦସ୍ଟିତ ଜାଇଡସ ବାରୟାରଟକ 
ପାକଦେ, ହାଇଦ୍ାବାଦସ୍ଟିତ ୋେତ ବାରୟାରଟକ ଏବଂ 
ପରୁଣେ ରସେମ ଇନଷ୍ଟଟି ଚୁ୍ୟଟ ରକାେଟିଡ-19 ଟୀକା ବଟିକଶଟିତ 
କେୁଛନ୍ଟି। ଆତ୍ମନଟିେଦେେ ୋେତ 3.0 ପ୍ୟାରକଜ ଅନ୍ଗଦେତ 
ରକାେଟିଡ-19 ଟୀକା ଗରବଷଣା ଏବଂ ବଟିକାଶ ପାଇ ଁ 900 
ରକାଟଟି ଟଙ୍କାେ ପଞୁ୍ଜଟି  ବ୍ୟବସ୍ା କୋ�ାଇଛଟି। ନରେମ୍ବେ 
28, 2020ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦେ ଜାଇଡସ 
ବାରୟାରଟକ ପାକଦେ, ହାଇଦ୍ାବାଦେ ୋେତ ବାରୟାରଟକ 
ଏବଂ ପରୁଣେ ରସେମ ଇନଷ୍ଟଟି ଚୁ୍ୟଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡଟିଆ 
(ଏସଆଇଆଇ) ପେଟିଦଶଦେନ କେଟିରରିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଗସ୍ତ ପରେ ଏସଆଇଆଇେ ମଖୁ୍ୟ କା�ଦେ୍ୟନଟିବଦୋହୀ ଅଧକିାେୀ 
ଆଦାେ ପନୁାୱାଲା କହଟିରରିଲ ର� ଟୀକା ଏବଂ ଟୀକା 
ଉତ୍ାଦନ ସଂକ୍ାନ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଜ୍ାନ ବଟିଷୟରେ 
ଜାଣଟି ରସ ଚମତ୍କୃ ତ ରହାଇରରିଲ। 

କସରଧାନଧା ବଡିସରଧାଧସର ସଂଗ୍ଧାମ
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ଟୀକଧା ବଡିତରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗସର ଆଠଟଡି ରଧାଜ୍ୟର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀମଧାନଙ୍ ସହଡିତ ସବୈଠକ

ସଶର ପର୍ଥ୍ୟଧାୟସର ଟୀକଧା ପରୀକ୍ଷଣ

l	ରକାେଟିଡ-19 ମକୁାବଟିଲା ଓ ପେଟିଚାଳନା ଲାଗଟି ସ୍ଟିତଟି, 
ପ୍ରସୁ୍ତତଟି ସମୀକ୍ା ନଟିମରନ୍ ଆଠଟଟି ୋଜ୍ୟେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ 
ନଟିରଦ୍ଦେଶ ଦଟିଆ�ାଇଛଟି। ରସମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଟିଆ�ାଇଛଟି 
ର� ରକାେଟିଡ-19 ବଟିରୋଧୀ ସଂଗ୍ାମରେ ର�ପେଟି 
ୋରବ ପ୍ରରତ୍ୟକଟଟି ଜୀବନ ବଞ୍ାଇବା ଉପରେ ରଜାେ 
ଦଟିଆ�ାଇରଲିା, ରସହଟିପେଟି ୋରବ ପ୍ରରତ୍ୟକଙ୍କ ନଟିକଟରେ 
ଟୀକା ପହଞ୍ାଇବା ଲାଗଟି ପ୍ରାରମଟିକତା ଦଟିଆ�ଟିବ।

l େଟିଡଟିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜେଟିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠଟିତ ଏହଟି ରବୈଠକରେ 
ହେଟିୟାଣା, ଦଟିଲ୍ୀ, ଛତଟିଶଗଡ଼, ରକେଳ, ମହାୋଷ୍ଟଟ୍ର, 
ୋଜସ୍ାନ, ଗଜୁୋଟ ଓ ପଶ୍ଟିମବଙ୍ଗ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀମାରନ 
ର�ାଗ ରଦଇରରିଲ।

l ଏହଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା ରଲିା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କେ ଏକାଦଶ 
ରବୈଠକ।

l ୋଜ୍ୟଗଡ଼ୁଟିକ ସହଟିତ ଆରଲାଚନା କୋ�ାଇ ଟୀକାକେଣେ 
ପ୍ରାରମଟିକତା ସମ୍ପକଦେରେ ନଟିଷ୍ପତ୍ତଟି ନଟିଆ�ଟିବ ରବାଲଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଉରଲ୍ଖ କେଟିରରିଲ।

l	ଅତଟିେଟିକ୍ତ ରକାଲ୍ଡ ରଚନ ରଷ୍ଟାରେଜେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପକଦେରେ 
ମଧ୍ ୋଜ୍ୟଗଡ଼ୁଟିକ ସହଟିତ ଆରଲାଚନା କୋ�ାଇରଲିା।

l	ୋଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ ଷ୍ଟଟିଅେଟିଂ କମଟିଟଟିେ ନଟିୟମଟିତ ଅନୁଧ୍ାନ 
ସନୁଟିଶ୍ଟିତ କେଟିବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପେଟିଣାମ ପାଇ ଁଜଟିଲ୍ାସ୍ତେୀୟ 
ଟାସ୍ରଫାସଦେ ଗଠନ କେଟିବା ଲାଗଟି ରସ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀମାନଙୁ୍କ 
ପୋମଶଦେ ରଦଇରରିଲ।

n  ରସେମ ଇନଷ୍ଟଟି ଚୁ୍ୟଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡଟିଆ, ଅକ୍ସରଫାଡଦେ 
ବଟିଶ୍ୱବଟିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆଷ୍ଟଟ୍ରାରଜରନକା ମଟିଶଟି ରକାେଟିଶଟିଲ ୍ଡ ଟୀକା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଟିଛନ୍ଟି। ୋେତରେ ଦୁଇ ସପ୍ାହ ମଧ୍ରେ ଏହଟି 
ଟୀକାେ ଜେୁେଟିକାଳୀନ ବ୍ୟବହାେ ପାଇ ଁରକାେଟିଶଟିଲ ୍ଡ ପକ୍େୁ 
ଏକ ଆରବଦନରେ ଅନୁମତଟି ରଲାଡ଼ା�ାଇଛଟି।

n ୋେତୀୟ ରେଷଜ ଗରବଷଣା ପେଟିଷଦ (ଆଇସଟିଏମଆେ) 
ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟଟି ଚୁ୍ୟଟ ଅଫ ୋଇରୋରଲାଜଟି 
ସହଟିତ ମଟିଶଟି ହାଇଦ୍ାବାଦେ ୋେତ ବାରୟାରଟକ ପକ୍େୁ 
ଏହଟି ଟୀକା ବଟିକଶଟିତ କୋ�ାଇଛଟି। 2021 ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସ 
ସଦୁ୍ା ଏହଟି ଟୀକା ଜାେଟି କେଟିବା ଲାଗଟି ଲକ୍୍ୟ େଖା�ାଇଛଟି।

ସକଧାଭଡିଶଡିଲ ୍ଡ

ସକଧାଭଧାକ୍ସଡିନ

ପ୍ରଧାରମ୍ଭଡିକ ଫଳଧାଫଳରୁ 
90% ପ୍ରଭଧାବୀ

ପାଖାପାଖ ି25ଟଟି ସ୍ାନରେ ରକାୋକ୍କସଟିନେ ତୃତୀୟ 
ପ�ଦେ୍ୟାୟ ପେୀକ୍ଣ ଆେମ୍ଭ ରହାଇସାେଟିଛଟି।

ଅହମ୍ମଦାବାଦେ ଜାଇଡସ କ୍ୟାଡଟିଲା ରହଲର ରକୟାେ ପକ୍େୁ ବଟିକଶଟିତ ଏହଟି ଟୀକାେ ଦ୍ଟିତୀୟ ପ�ଦେ୍ୟାୟ 
ପେୀକ୍ଣ ଜାେଟି େହଟିଛଟି। କ୍ୟାଡଟିଲା ରହଲର ରକୟାେ ଟୀକାେ ପେଟିଣାମ ଖବୁଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କୋ�ଟିବ। ଏହଟି 
ଟୀକା ମଧ୍ ଏପ୍ରଟିଲ 2021 ସଦୁ୍ା ବଜାେରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହବ ରବାଲଟି ଆଶା କୋ�ାଉଛଟି।   

ଜଧାଇଡସ କ୍ୟଧାଡଡିଲଧା 
ସହଲର ସକୟଧାର

ପ୍ରରମ ପର୍ଥ୍ୟଧାୟସର 31 ସକଧାଟଡି ସଲଧାକଙ୍ ଟୀକଧାକରଣ
l ପ୍ରମଖୁ ରବୈଜ୍ାନଟିକ ପୋମଶଦେଦାତା ରକ. ବଟିଜୟୋରବନଙ୍କ ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, ଡ. 

େଟିରକ ପଲଙ୍କ ଅଧ୍କ୍ତାରେ ଜାତୀୟ ଟୀକାକେଣ ସମଟିତଟି ରକଉମଁାନଙୁ୍କ ପ୍ରରରମ 
ଟୀକା ଦଟିଆ�ଟିବ ରସ ସମ୍ପକଦେରେ ଏକ ବ୍ ଲୁ ପ୍ରଟିଣ୍ଟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଟିଛଟି।

l ବଟିଜ୍ାନ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ କନରଫରଡରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡଟିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଟ୍ରଟି ପକ୍େୁ 
ଆରୟାଜଟିତ ଏକ ରବୈଠକରେ ରସ ସଚୂନା ରଦଇରରିଲ ର� ମାଚ୍ଦେ ଏବଂ ରମ ମାସ 
ମଧ୍ରେ ଟୀକା ରଦବା ଲାଗଟି 31 ରକାଟଟି ରଲାକଙୁ୍କ ଚଟିହ୍ନଟ କୋ�ାଇଛଟି।

l ବଟିଜୟୋରବନ କହଟିରରିଲ, ପ୍ରରରମ ଏକ ରକାଟଟି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ କମଦେୀ, ୋଜ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସେକାେଙ୍କ ରପାଲଟିସ କମଦେଚାେୀ, ରସନାବାହଟିନୀେ �ବାନ, ରହାମଗାଡଦେ, 
50ବଷଦେେୁ ଅଧକି ବୟସ ଏବଂ ଅଧକି ବଟିପଦ ରବିା 50 ବଷଦେେୁ କମ ବୟସ୍ 
ପ୍ରାରମଟିକ ବଗଦେଙୁ୍କ ଟୀକା ଦଟିଆ�ଟିବ।

ଅବସହଳଧା ନଧାହଡି ଁ
94.28 % 4,09,689 9,608,2111.45 %

ସକ୍ଡିୟ ମଧାମଲଧାମତୁୃ୍ୟ ହଧାରଆସରଧାଗ୍ୟ ହଧାର ସମଧାଟ ସରଧାଗୀ

ପରୀକ୍ଷଧାଗଧାର
ସରକଧାରୀ
1,187
ଘସରଧାଇ
1012ବତ୍୍ଥମଧାନ ସଦୁ୍ଧା ଆସରଧାଗ୍ୟ ସହଧାଇଛନ୍ଡି- 90,58,822

(ପ୍ରଧଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ସମ୍ପରୂ୍୍ଥ ଅଭଡିଭଧାରଣ ଶଣୁଡିବଧା 
ଲଧାଗଡି କୁ୍ୟଆର ସକଧାଡ ସ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ)

l	ବତ୍ତଦେମାନସଦୁ୍ା ରଦଶରେ 28,000 ରକାଲ୍ଡ ରଚନ ପଏଣ୍ଟ 
େହଟିଛଟି ଏବଂ ଏହାେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଟି କେଟିବା ଲାଗଟି ପଦରକ୍ପ 
ନଟିଆ�ାଉଛଟି।

l	ପ୍ରରତ୍ୟକ ଟୀକାକୁ ୍ାକ କେଟିବା ଲାଗଟି ଏକ ଡଟିଜଟିଟାଲ 
୍ା୍ଟଫମଦେ ବଟିକଶଟିତ କୋ�ାଉଛଟି ଓ ପେୀକ୍ା କୋ�ାଉଛଟି। 
ଏହା କମ୍ପାନୀରେ ଉତ୍ାଦନ ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେଟି ରଲାକମାନଙ୍କ 
ନଟିକଟରେ ପହଞ୍ଟିବା ପ�ଦେ୍ୟନ୍ ଟୀକା ବଟିକାଶେ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ପ�ଦେ୍ୟାୟ ବଟିଷୟରେ ସଚୂନା ରଦବ।

l ସ୍ୱାସ୍୍ୟରସବା, ଆଗ ଧାଡ଼ଟିେ କମଦେୀ ଏବଂ ସଂକ୍ମଣ ବଟିପଦ 
େହଟିରବିା ପ୍ରରତ୍ୟକ କମଦେୀଙୁ୍କ ଟୀକାକେଣରେ ପ୍ରାରମଟିକତା 
ଦଟିଆ�ଟିବ।

l  ସଟିେଟିଞ୍ଜ କ୍ୟ ମଧ୍ ଅନ୍ଟିମ ପ�ଦେ୍ୟାୟରେ େହଟିଛଟି।

(5 ଡଟିରସମ୍ବେ 2020 ସଦୁ୍ା ତର୍ୟ)
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ଅଟଳ ବଟିହାେୀ ବାଜରପୟୀଙ୍କ ଜନ ୍ମବାଷ୍ଦିକୀଉତ୍ମ ପ୍ରଶଧାସନ ଦଡିବସ

ପବୂଦେତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଅଟଳ ବଟିହାେୀ ବାଜରପୟୀ 
ନଟିଜେ ଜନରକୈନ୍ଦ୍ରଟିକ ନୀତଟି 
ଏବଂ ଏକ ପାେଦଶଦେୀ ଓ 
ଉତ୍ତେଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ 
ପାଇ ଁପେଟିଚଟିତ ରରିଲ। 
ତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା 
ଓ ତାଙ୍କେ କା�ଦେ୍ୟଧାୋକୁ 

ଆରଗଇ ରନବା 
ଉରଦ୍ଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କେ 

ଜନ ୍ମବାଷ୍ଦିକୀ ଡଟିରସମ୍ବେ 25 
ତାେଟିଖକୁ ପ୍ରତଟିବଷଦେ ଉତ୍ତମ 
ପ୍ରଶାସନ ଦଟିବସ ୋରବ 
ପାଳନ କୋ�ାଇରାଏ।

ପୂବଦେତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଅଟଳ ବଟିହାେୀ ବାଜରପୟୀ 
ଏକାଧାେରେ ଜରଣ ୋଷ୍ଟଟ୍ରରନତା, କବଟି, ଜନରନତା 
ରରିଲ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ସବୁ ବଗଦେେ ରଲାକମାରନ େଲ 

ପାଉରରିଲ। 2018ରେ ତାଙ୍କେ ବଟିରୟାଗ ର�ାଗ ୁ ସଷୃ୍ଟଟି  
ରହାଇରବିା ଶନୂ୍ୟସ୍ାନ ରକରବ ବଟି ପେୂଣ ରହାଇପାେଟିବ ନାହଟି।ଁ 
ତାଙ୍କେ 96ତମ ଜନ ୍ମବାଷ୍ଦିକୀରେ ର�ରକହଟି କହଟିପାେଟିରବ 
ର� ବତ୍ତଦେମାନେ ସେକାେ ତାଙ୍କେ ଆଦଶଦେ ଅନୁେୂପ କା�ଦେ୍ୟ 
କେୁଛନ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ୱୋଜ୍ୟେୁ ସେୁାଜ ଲାଗଟି ତାଙ୍କେ ସ୍ୱ୍୍ନକୁ 
ସାକାେ କେଟିବା ଲାଗଟି ପଦରକ୍ପ ଗ୍ହଣ କେୁଛନ୍ଟି। ତଟିନଟି ରେ 
ରଦଶେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରହାଇରବିା ରେୀ ବାଜରପୟୀଙୁ୍କ ‘ରମଣ୍ଟ 
ଧମଦେ’ ପାଳନ କେଟି ସମ୍ପରୂ୍ଦେ କା�ଦେ୍ୟକାଳ ପାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରରମ 
ଅଣକଂରଗ୍ସ ସେକାେ ଚଳାଇବାେ ରରେୟ ଦଟିଆ�ାଇରାଏ। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ୋରବ ତାଙ୍କେ କା�ଦେ୍ୟକାଳ ସମୟରେ 
ସେକାେ ଅରନକ ଉରଲ୍ଖନୀୟ ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ହାସଲ 
କେଟିରଲିା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରପାଖୋନ ପେମାଣ ୁପେୀକ୍ଣ 
କୋ�ାଇରଲିା ଏବଂ ବାଜରପୟୀ ଜୀଙ୍କ ସେକାେକୁ 
ଅନ୍ଜଦୋତୀୟ କଟକଣାେ ସମଖୁୀନ ରହବାକୁ ପଡ଼ଟିରଲିା। ବାହ୍ୟ 
ରହଉ ଅବା ଆେ୍ୟନ୍େୀଣ, ରସ ରକୌଣସଟି ପ୍ରକାେ ଚାପେ 
ସମଖୁୀନ ରହାଇନରରିଲ। ଓଡ଼ଟିଶାେ ପବୂଦେତନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 

ଗଟିେଟିଧେ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ତାଙ୍କ ସେକାେ ବଟିରୋଧରେ ରୋଟ 
ରଦଇରରିଲ। ଏହଟି ରଗାଟଟିଏ ରୋଟ ପାଇ ଁ ତାଙ୍କ ସେକାେ 
ଗାଦଟିଚୁ୍ୟତ ରହାଇରଲିା ତରାପଟି ରସ ଜନସାଧାେଣଙ୍କ ହୃଦୟ 
ଜଟିଣଟିପାେଟିରରିଲ। ତାଙ୍କେଟି କା�ଦେ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ପାକଟିସ୍ତାନ 
ସହ ଶାନ୍ଟି ପ୍ରତଟିଷ ୍ଠା ଲାଗଟି ଉଦ୍ୟମ ରହାଇରଲିା ଏବଂ ଲାରହାେ 
ୋଜଟିନାମା ସ୍ୱାକ୍େଟିତ ରହାଇରଲିା।

ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନଟିକ ପଦରକ୍ପ ସହଟିତ, ବାଜରପୟୀଜୀ 
ୋେତକୁ ଉଚ୍ ରସାପାନକୁ ରନଇପାେଟିରରିଲ। ସ୍ୱର୍୍ଦିମ ଚତୁେୂଦେଜ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ସେକାେଙ୍କ  ଦ୍ାୋ ଆେମ୍ଭ କୋ�ାଇରଲିା। 
ବତ୍ତଦେମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କ ସେକାେ ଏହାକୁ ଆହୁେଟି 
ଉନ୍ନତ ଢଙ୍ଗରେ ଆରଗଇ ରନଉଛନ୍ଟି। ତାଙ୍କେ ଦୂେଦୃଷ୍ଟଟି  
ର�ାଗ ୁର�ାଗାର�ାଗେ ସମ୍ଭାବନା ବାସ୍ତବ େୂପ ରନଇରଲିା। 
ରମାବାଇଲ ସଂର�ାଗ େଳଟି ପ୍ରକଳ୍ପ, ରଦଶେ ଗ୍ାମାଞ୍ଳରେ 
ସଡ଼କ ର�ାଗାର�ାଗେ ବ୍ୟାପକତା ତାଙ୍କ େଳଟି ଜରଣ ଶୀଷଦେତମ 
ୋଷ୍ଟଟ୍ରରନତାଙ୍କେ ଦୂେଦଶ୍ଦିତାେ ପେଟିଚୟ ରଦଇରାଏ। 
ରଦଶରେ ରମାବାଇଲ ରଫାନ ରକ୍ତ୍ରରେ ବଟିପ୍ଳବ ଆଣଟିବାେ 
ରରେୟ ମଧ୍ ତାଙୁ୍କ �ାଇରାଏ, କାେଣ ତାଙ୍କେ କା�ଦେ୍ୟକାଳ 
ସମୟରେ ଇନକମଟିଂ କଲ ନଟିଃଶଳୁ୍କ ରହାଇରଲିା।

ତାଙ୍କେ ଶାସନ ସମୟରେ ନୂଆ ରଟଲଟିକମ ନୀତଟି ଆସଟିରଲିା 

ଉତ୍ମ ପ୍ରଶଧାସନର ପ୍ରତୀକ
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l	ପ୍ରଗତଟି :  ଜନସାଧାେଣଙ୍କ ଅେଟିର�ାଗ ସମାଧାନ କେଟିବା 
ଏବଂ ସମାନ୍ୋଳ ୋରବ ସେକାେଙ୍କ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ 
କା�ଦେ୍ୟକ୍ମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହଟିତ ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ାୋ 
ଆେମ୍ଭ କୋ�ାଇରବିା ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ୁଟିକେ ଅନୁଧ୍ାନ ଓ 
ସମୀକ୍ା ପାଇ ଁସକ୍ଟିୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମରୟାପର�ାଗୀ 
କା�ଦେ୍ୟାନ ୍ବୟନ।

l ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ: ଇରଲରକଟେଟ୍ରାନଟିକ୍ସ ମାଧ୍ମରେ ବେଟିଷ ୍ଠ 
ନାଗେଟିକମାନଙ୍କ ଦ୍ାୋ ବାଷ୍ଦିକ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ।

l ଡଟିଜଟି ଲକେ : କାଗଜମକୁ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପାଇ ଁ।
l ଉମଙ୍ଗ: ରକନ୍ଦ୍ର ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେଟି ସ୍ାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ 

ପ�ଦେ୍ୟନ୍ ସାୋ ରଦଶରେ ଇ-ଗେ ରସବା ର�ାଗାଣ 
ପାଇ ଁଏହା ସଟିଙ୍ଗଲ ୍ା୍ଟଫମଦେ ର�ାଗାଇ ରାଏ।

l ଅନୁେବ : ଏହା ଅବସେପ୍ରାପ୍ କମଦେଚାେୀଙ୍କ ଦ୍ାୋ 
କୋ�ାଇରବିା ଉରଲ୍ଖନୀୟ କା�ଦେ୍ୟ ଦାଖଲ କେଟିବା 
ଏବଂ ପ୍ରଦଶ୍ଦିତ କେଟିବା ଲାଗଟି ସରୁ�ାଗ ରଦଇରାଏ।

l	ଅନଲାଇନ ଆେଟଟିଆଇ ରପାଟଦୋଲ ।
l	ନଟିଷ୍କଟିୟ ଅଧକିାେୀଙ୍କ ବଟିରୋଧରେ ଅସହଷି୍ଣୁତା ନୀତଟି 

ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦଶଦେନ କେୁରବିା ଅଧକିାେୀମାନଙୁ୍କ 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ ।

l	ରବୈଦୁ୍ୟତଟିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପେଟିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ା 
(ଇ-ଏଚଆେଏମଏସ) : ଏହା ଏକ ମଟିତବ୍ୟୟୀ 
ର�ାଜନା ଏବଂ ସଠଟିକ ରଲାକକୁ ସଠଟିକ ପଦବୀରେ 
ନଟି�କୁ୍ତଟି ରଦବା ରକ୍ତ୍ରରେ ଏହା ସହାୟକ ରହାଇରାଏ। 
ଏହା କମଦେଚାେୀମାନଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କେ ସମ୍ପରୂ୍ଦେ ବଟିବେଣୀ 
ରଦଖବିା ଏବଂ ରଗାଟଟିଏ ସଟିଙ୍ଗଲ ୍ା୍ଟଫମଦେରେ ବଟିେଟିନ୍ନ 
ପ୍ରକାେ ଦାବଟି ଲାଗଟି ଆରବଦନ କେଟିବାକୁ ସକ୍ମ 
କେଟିରାଏ।

l	ସେକାେୀ କମଦେଚାେୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆଧାେ ଆଧାେଟିତ 
ବାରୟାରମ ଟ୍ିକ ଉପସ୍ାପନ ବ୍ୟବସ୍ା ।

l	ଜାତୀୟ ଡଟିଜଟିଟାଲ ସାକ୍େତା ମଟିଶନ ।
l	ଇ-ରପାଷ୍ଟ : ଏହା ଏପେଟି ଏକ ରସବା �ାହା ଜେଟିଆରେ 

ମଦୂ୍ଟିତ ଏବଂ ଏପେଟିକଟି ଗ୍ାହକଙ୍କେ ହାତରଲଖା ବାତ୍ତଦୋ 
ମଧ୍ ସ୍ାନ ରହାଇପାେଟିବ ଏବଂ ଇରମଲ ୋରବ 
ପଠାଇରହବ। ଲକ୍୍ୟସ୍ଳୀ କା�ଦେ୍ୟାଳୟରେ, ଏହଟି 
ବାତ୍ତଦୋଗଡ଼ୁଟିକ ପ୍ରଟିଣ୍ଟ ରହାଇରାଏ, ଏନେଲପ ରହାଇରାଏ 
ଏବଂ ଡାକ ଠଟିକଣାରେ ଅନ୍ୟ ଚଟିଠଟି େଳଟି ରପାଷ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ 
ଜେଟିଆରେ ପହଞ୍ା �ାଇରାଏ।

l ଇ-ସମ୍ପକଦେ : 90 ଲକ୍ ପଞ୍ଜଟିକୃତ ୟୁଜସଦେଙ୍କ ସହଟିତ ଏକ 
ଅନଲାଇନ ରମରସଜଟିଂ ୍ା୍ଟଫମଦେ।

�ାହା ରରୋଇ କମ୍ପାନୀଗଡ଼ୁଟିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ଲାଗଟି ଅଧକି ସରୁ�ାଗ 
ରଦଇରଲିା। ବାଜରପୟୀ ଜୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପାକଟିସ୍ତାନ 
ବଟିରୋଧୀ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂରଷଦେରେ ୋେତ ବଟିଜୟୀ ରହାଇରଲିା। 

ରମ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 1999 ମଧ୍ରେ କାଗ୍ଦିଲ ଓ ଏହାେ 
ନଟିକଟବତ୍ତଦେୀ ବାସ୍ତବ ନଟିୟନ୍ତଣ ରେଖା (ଏଲଓସଟି) ନଟିକଟରେ ଏହଟି 
�ଦୁ୍ ରହାଇରଲିା। ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଜ କେଟିବା ଲାଗଟି ତଟିରନାଟଟି 
ନୂଆ ୋଜ୍ୟ- ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତୋଖଣ୍ଡ ଓ ଛତଟିଶଗଡ଼େ ଗଠନ 
ବାଜରପୟୀଙ୍କ ସେକାେଙ୍କ ସମୟରେ କୋ�ାଇରଲିା। 
ନଦୀଗଡ଼ୁଟିକେ ସଂର�ାଗୀକେଣ ପବୂଦେତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଅଟଳ 
ବଟିହାେୀ ବାଜରପୟୀଙ୍କ ସେକାେେ ସ୍ୱ୍୍ନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଲିା।

ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନେ ଅରଦେ ରହଉଛଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅେଟିର�ାଗେ 
ସମାଧାନ; ପ୍ରରତ୍ୟକ ନାଗେଟିକଙ୍କ ନଟିକଟରେ ଲାେ ଓ ସରୁ�ାଗ 
ପହଞ୍ାଇବା; ପ୍ରରତ୍ୟକ ୋେତୀୟଙୁ୍କ ସେୁକ୍ା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ନଟିକଟରେ ସେକାେ ପହଞ୍ଟିବା। ତାଙ୍କେ କଲ୍ୟାଣକାେୀ ଓ 
ଜନରକୈନ୍ଦ୍ରଟିକ ନଟିର୍ଦେୟ ର�ାଗ,ୁ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନେ ପ୍ରତୀକ 
ୋରବ ଗ୍ହଣ କୋ�ାଇରାଏ। ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଗଆୁ ଏବଂ 
ସହଜ ଲାେ ପ୍ରଦାନ କେଟିବା ଲାଗଟି କା�ଦେ୍ୟ କେୁରବିା ଏକ ବଟିକାଶ 
ଅେଟିମଖୁୀ, ପାେଦଶଦେୀ ଏବଂ ଉତ୍ତେଦାୟୀ ସେକାେ ପାଇ ଁତାଙ୍କେ 
ସ୍ୱ୍୍ନ େହଟିରଲିା। ନଟିଜେ କା�ଦେ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ରସ ଏରପିାଇ ଁ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାେେ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ହଣ କେଟିରରିଲ।

ତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କେ କା�ଦେ୍ୟ ପେମ୍ପୋକୁ ଆରଗଇ 
ରନବା ଲାଗଟି ତାଙ୍କେ ଜନ ୍ମବାଷ୍ଦିକୀରେ ପ୍ରତଟିବଷଦେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ 
ଦଟିବସ ପାଳନ କୋ�ାଇରାଏ। 2014ରେ କ୍ମତାକୁ ଆସଟିବାେ 
ତୁେନ୍ ପରେ ଡଟିରସମ୍ବେ 25 ତାେଟିଖକୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦଟିବସ 
ୋରବ ପାଳନ କେଟିବା ଲାଗଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 
ରରାଷଣା କେଟିରରିଲ।

‘ନାଗେଟିକଙୁ୍କ ପ୍ରାରମଟିକତା’, ଏହଟି ମନ୍ତ, ଲକ୍୍ୟ ଏବଂ ମାଗଦେଦଶଦେୀ 
ନୀତଟି ସହଟିତ ୋେତ ନାଗେଟିକଙ୍କ ନଟିକଟକୁ ସେକାେଙୁ୍କ ରନବା 
ଲାଗଟି ପ୍ରୟାସ କେଟିଚାଲଟିଛଟି, �ାହାଫଳରେ ନଟିର୍ଦେୟ ପ୍ରକ୍ଟିୟାରେ 
ସକ୍ଟିୟ ଜନୋଗଟିଦାେୀ ସମ୍ଭବ ରହାଇପାେଟିବ। ଏକ ଉତ୍ତେଦାୟୀ 
ପ୍ରଶାସନେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ ଉପାଦାନ ୋରବ ଜନ ଅେଟିର�ାଗ 
ସମାଧାନକୁ ସେକାେ ପ୍ରାରମଟିକତା ରଦଉଛନ୍ଟି।

2014 ପେଠାେୁ, ପ୍ରରତ୍ୟକ ସେକାେୀ କା�ଦେ୍ୟାଳୟରେ ଜନ 
ଅେଟିର�ାଗ ସମାଧାନକୁ ସରବଦୋଚ୍ ପ୍ରାରମଟିକତା ଦଟିଆ�ାଇ ଆସଛୁଟି। 
ଏହାଛଡ଼ା, ବ୍ୟାପକ କାୟା ପେଟିବତ୍ତଦେନ ପ୍ରକ୍ଟିୟା ମଧ୍ ଜାେଟି  େହଟିଛଟି। 
ସେକାେଙ୍କ ବଟିେଟିନ୍ନ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ ବଟିୋଗଗଡ଼ୁଟିକ ରସମାନଙ୍କେ 
କା�ଦେ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଟିୟାରେ ସଧୁାେ ଆଣଟିବା ପ୍ରତଟି ମଧ୍ ରଜାେ ରଦଉଛନ୍ଟି 
ଏବଂ ରସମାନଙ୍କେ ଆେ୍ୟନ୍େୀଣ ପ୍ରକ୍ଟିୟାରେ ମଧ୍ �ରରଷ୍ଟ 
ସଧୁାେ ଆସଟିପାେଟିଛଟି। ଏହା ସେକାେ ଓ ନାଗେଟିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ରେ 
େହଟିରବିା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂେ କେଟିପାେଟିଛଟି। 2014ରେ ପ୍ରରମ ଉତ୍ତମ 
ପ୍ରଶାସନ ଦଟିବସରେ ଅେଟିୋଷଣ ରଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଟିରରିଲ 
ର� ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦଟିଗରେ ସବୁଠୁ ଜେୁେଟି  ପଦରକ୍ପ ରହଉଛଟି 
ସେକାେୀ ପଦ୍ତଟି ଓ ପ୍ରକ୍ଟିୟାକୁ ସହଜ କେଟିବା �ାହାଫଳରେ 
ସମ୍ପରୂ୍ଦେ ବ୍ୟବସ୍ା ପାେଦଶଦେୀ ଓ ଦ୍ରୁତ ରହାଇପାେଟିବ।

“ଆଫଟି ରଡେଟିଟ ଓ ଆରଟରଷ୍ଟସନ ସ୍ାନରେ ରସଲ୍ଫ ସାଟ୍ଦିଫଟି ରକସନ 
ଲାଗ ୁକେଟିବା ସେକାେ ଏବଂ ନାଗେଟିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ରେ ବଟିଶ୍ୱାସେ 

ସରକଧାରଙ୍ ଦ୍ଧାରଧା ଗ୍ହଣ କରଧାରଧାଇରବିଧା 
ଉତ୍ମ ପ୍ରଶଧାସନ ପଦସକ୍ଷପ
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ଉତ୍ମ ପ୍ରଶଧାସନ ପଧାଇ ଁଇ-ପ୍ରଶଧାସନ
ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ରମୌଳଟିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ 
ଇ-ଗେର୍ଦୋନ ୍ସ ଏରରିେ ସହାୟକ ରହାଇରାଏ। ଉତ୍ତମ 
ପ୍ରଶାସନ ଢାଞ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଟିରାଏ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଟିକ 
ଫଳାଫଳ ଓ ପ୍ରକ୍ଟିୟାରେ ସଧୁାେ ପାଇ ଁ ଏହଟି 
ଉପାଦାନଗଡ଼ୁଟିକୁ େୂପ ରଦଇରାଏ। ଇ-ଗେର୍ଦୋନ ୍ସେ 
ପ୍ରୋବୀ କା�ଦେ୍ୟକାେଟିତା ସାଧାେଣ ରଲାକଙ୍କ 
ନଟିକଟକୁ ଆଇଟଟିକୁ ରନଇ�ାଇରାଏ, �ାହାକଟି 
ଉେୟ ନାଗେଟିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାେମାନଙ୍କ 
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ�ାୟୀ ସେକାେଙୁ୍କ ରସବା 
ର�ାଗାଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ।.
ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦଟିବସ ପାଳନେ ଲକ୍୍ୟ

ଏକ ମକୁ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତେଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ରଦବା 
ଲକ୍୍ୟରେ ସେକାେୀ ପ୍ରକ୍ଟିୟାେ ପନୁଗଦେଠନ
l	ଏକ ପାେଦଶଦେୀ ଏବଂ ଉତ୍ତେଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ 

ର�ାଗାଇ ରଦବା ଲାଗଟି ସେକାେଙ୍କେ ପ୍ରତଟିବଦ୍ତା 
ସମ୍ପକଦେରେ ଜନଗଣଙୁ୍କ ଅବଗତ କୋଇବା।

l	ସାଧାେଣ ନାଗେଟିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଉନ୍ନତଟିକୁ 
ବଢ଼ାଇବା।

l	ସେକାେୀ କା�ଦେ୍ୟପ୍ରକ୍ଟିୟାକୁ ସବୁ୍ୟବସ୍ଟିତ 
କେଟିବା ସହଟିତ ଏକ ଉଚ୍ସ୍ତେୀୟ ପ୍ରୋବୀ 
ଏବଂ ଉତ୍ତେଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ଜନସାଧାେଣଙୁ୍କ 
ର�ାଗାଇ ରଦବା।

l	ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନେ ଲକ୍୍ୟକୁ ପେୂଣ କେଟିବା ଲାଗଟି 
େଲ ଓ ପ୍ରୋବୀ ନୀତଟି କା�ଦେ୍ୟକାେୀ କେଟିବା।

ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ସଚୂକାଙ୍କ
2019 ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦଟିବସ ଉପଲରକ୍ ‘ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ 

ସଚୂକାଙ୍କ’ (ଜଟିଜଟିଆଇ)େ ଶେୁାେମ୍ଭ କୋ�ାଇରଲିା। ଏହଟି ସଚୂକାଙ୍କକୁ 
ପ୍ରଶାସନେ ବଟିେଟିନ୍ନ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁ�ାୟୀ ବଟିଜ୍ାନ େଟିତ୍ତଟିକ ୋରବ ଡଟିଜାଇନ 
କୋ�ାଇଛଟି। ଏହା ନାଗେଟିକ ରକୈନ୍ଦ୍ରଟିକ ଏବଂ ବତ୍ତଦେମାନେ ସ୍ଟିତଟିରେ 
ପ୍ରଶାସନକୁ ପହଞ୍ାଇବା ଲାଗଟି ଉଦ୍ଟିଷ୍ଟ।

ସାୋ ରଦଶରେ ବଟିେଟିନ୍ନ ୋଜ୍ୟେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆକଳନ କେଟିବା 
ଏବଂ ୋଜ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ଶାସଟିତ ପ୍ରରଦଶ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଗ୍ହଣ 
କୋ�ାଇରବିା ବଟିେଟିନ୍ନ ହସ୍ତରକ୍ପେ ପ୍ରୋବ ସ୍ଟିତଟି ଜାଣଟିବା ନଟିମରନ୍ ଏହା 
ଏକକ ଉପକେଣ ୋରବ କା�ଦେ୍ୟ କେଟିରାଏ। ଜଟିଜଟିଆଇେ ଲକ୍୍ୟ ରହଉଛଟି 
ସମସ୍ତ ୋଜ୍ୟ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ରଶାସଟିତ ପ୍ରରଦଶରେ ପେଟିମାଣର�ାଗ୍ୟ ତର୍ୟ 
ର�ାଗାଇ ରଦବା। �ାହାଫଳରେ ୋଜ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରଶାସଟିତ ପ୍ରରଦଶଗଡ଼ୁଟିକ 
ଅନୁକୂଳ େଣନୀତଟି ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓ କା�ଦେ୍ୟକାେୀ କେଟିପାେଟିରବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ 
ଆଧାେଟିତ ଆେଟିମଖୁ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣାଇପାେଟିରବ।

ଏହଟି ସଚୂକାଙ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତଟି ସମୟରେ ବଟିେଟିନ୍ନ ସରଙ୍କତକଗଡ଼ୁଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟଟି ରେ 
େଖା�ାଇଛଟି �ରା ଏହା ବୁଝଟିବା ଏବଂ ହଟିସାବ କେଟିବା ଲାଗଟି ସହଜ, 
ନାଗେଟିକ ରକୈନ୍ଦ୍ରଟିକ ଏବଂ ପେଟିଣାମ ପେଟିଚାଳଟିତ ରହାଇରବିା ଆବଶ୍ୟକ 
�ାହା ଉନ୍ନତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କେଟିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ୋଜ୍ୟ ଓ 
ରକନ୍ଦ୍ରଶାସଟିତ ପ୍ରରଦଶରେ କା�ଦେ୍ୟକାେୀ ରହାଇପାେଟିବ।

ଜଟିଜଟିଆଇ ଦଶଟଟି ରକ୍ତ୍ରକୁ ରନଇ ବଟିଚାେ କେଟିରଲିା
l	କୃଷଟି ଓ ଆନୁସଙ୍ଗଟି କ ରକ୍ତ୍ର
l	ବାଣଟିଜ୍ୟ ଓ ଶଟିଳ୍ପ
l	ମାନବ ସମ୍ବଳ ବଟିକାଶ
l	ଜନସ୍ୱାସ୍୍ୟ
l	ସାବଦେଜନୀନ େଟିତ୍ତଟିେୂମଟି ଓ 

ଉପର�ାଗଟିତା

l	ଅରଦେରନୈତଟିକ ପ୍ରଶାସନ
l	ସାମାଜଟିକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ବଟିକାଶ
l	ନ୍ୟାୟଟିକ ଓ ଜନ ସେୁକ୍ା
l	ପେଟିରବଶ
l	ଜନରକୈନ୍ଦ୍ରଟିକ ପ୍ରଶାସନ

ରମାଟ 50ଟଟି ସଚୂକାଙ୍କ ଉପରେ ଏହଟି ଦଶଟଟି ପ୍ରଶାସନଟିକ ରକ୍ତ୍ରକୁ ଆକଳନ 
କୋ�ାଇରାଏ। ମଲୂ୍ୟ ହଟିସାବ କେଟିବା ଲାଗଟି ରଗାଟଟିଏ ପ୍ରଶାସନଟିକ ରକ୍ତ୍ର 

ଅନ୍ଗଦେତ ବଟିେଟିନ୍ନ ସଚୂକାଙୁ୍କ େଟିନ୍ନ େଟିନ୍ନ ଗେୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇରାଏ।

ଅଟଳ ବଟିହାେୀ ବାଜରପୟୀଙ୍କ ଜନ ୍ମବାଷ୍ଦିକୀଉତ୍ମ ପ୍ରଶଧାସନ ଦଡିବସ

ସମ୍ପକଦେ ବୃଦ୍ଟି ପାଇବାେ ଏକ ଉଦାହେଣ।
ପ୍ରାସଙ୍ଗଟି କତା ହୋଇରବିା ପେୁୁଣା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ 

ଆଇନେ ଉରଚ୍ଛଦ ଆଉ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ ରକ୍ତ୍ର,” 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଟିରରିଲ। ରସ କହଟିରରିଲ ର�, ଅଟଳଜୀଙ୍କ 
ଜୟନ୍ୀକୁ “ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦଟିବସ” ୋରବ ପାଳନ କେଟିବା 

ଏବଂ ଏହଟି ଲକ୍୍ୟ ପ୍ରତଟି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ ରହବା ଠାେୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତଟି 
ରେଦ୍ାଞ୍ଜଳଟି ଜଣାଇବାେ ଆଉ ରରେଷ୍ଠ ମାଗଦେ ନାହଟି।ଁ ରସ ଅଗଷ୍ଟ 
16, 2018ରେ ପ୍ରାଣ ହୋଇରରିଲ। ଜାତୀୟ ୋଜଧାନୀରେ 
�ମନୁା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କେ ସ୍ମୃତପିୀଠର ନାମକେଣ 
‘ସରଦୈବ ଅଟଳ’ େଖା�ାଇଛଟି।
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ବ୍ୟକ୍ଡିତ୍ୱମହାମନା ମଦନରମାହନ ମାଲବ୍ୟ

ଦୂେଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସ୍ମୃତଚିଟାେଣ
ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗଟି ଅରନକଗଡ଼ୁଟିଏ କା�ଦେ୍ୟ କେଟିରବିାେୁ ପଣ୍ଡଟିତ 
ମଦନ ରମାହନ ମାଲବ୍ୟଙୁ୍କ �ରାରଦେରେ ମହାମନା ରବାଲଟି 
ସରମ୍ବାଧତି କେଟିରରିଲ ଗେୁୁରଦବ େବୀନ୍ଦ୍ର ନାର ଠାକୁେ।ରସ ରକବଳ 
ଏକ ବଟିଶ୍ୱବଟିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତଟିଷ ୍ଠା ଲାଗଟି  ଉଦାେ କାଶୀ ନରେଶଙ୍କ ଠାେୁ 
ବଡ଼ ଆକାେେ ଜମଟି ର�ାଗାଡ଼ କରଲ ନାହଟି ଁବେଂ ହାଇଦ୍ାବାଦେ 
ନଟିଜାମଙ୍କ ଠାେୁ ରମାଟା ଅଙ୍କେ ଅରଦେ ଆଣଟିବାକୁ ସକ୍ମ ମଧ୍ 
ରହାଇପାେଟିରରିଲ। ରଚୌେଟିରଚୌୋ ରଟଣାରେ ବଟିପ୍ଳବୀମାନଙୁ୍କ ଫାଶୀ 
ଦଣ୍ଡେୁ େକ୍ା କେଟିବା େଳଟି ଅସାଧାେଣ କା�ଦେ୍ୟ କେଟି ରସ ବାସ୍ତବରେ 
ନଟିଜେ ମହାମନା ନାମକୁ ସାରଦେକ କେଟିପାେଟିରରିଲ।

(ଜନ ୍ମ 25 ଡଟିରସମ୍ବେ 1861 ମତୁୃ୍ୟ 12 ନରେମ୍ବେ 1946)

ପଣ୍ଡଟିତ ମଦନ ରମାହନ ମାଲବ୍ୟ ଏକାଧାେରେ ଜରଣ 
ଦୂେଦ୍ଷ୍ଟା, ଜରଣ ସମାଜ ସଂସ୍ାେକ, ସାମ ୍ବାଦଟିକ, 

ଶଟିକ୍ାବଟିତ ଓ ଜନରନତା ରରିଲ। ୋେତ େୂମଟିେ ଏହଟି ମହାନ 
ଆତ୍ମା ରରିଲ ବହୁମଖୁୀ ପ୍ରତଟିୋେ ଅଧକିାେୀ। ନଟିଜେ 
ଦୂେଦୃଷ୍ଟଟି  ବଳରେ ରସ ଆକଳନ କେଟିପାେଟିରରିଲ ର� 
ରଦଶେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରସତଟିକଟିରବରଳ ସଫଳ ରହାଇପାେଟିବ 
ର�ରତରବରଳ ପ୍ରଗତଟିଶୀଳ ଏବଂ ସଂସ୍ତୃଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ 
�ବୁପଟିଢ଼ଟିଙ୍କ ଦ୍ାୋ ରଦଶ ପେଟିଚାଳଟିତ ରହବ। ରଦଶ ୋେତ 
େତ୍ନ ମଦନ ରମାହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ 159 ଜନ ୍ମବାଷ୍ଦିକୀ ପାଳନ 
କେୁରବିା ରବରଳ ତାଙ୍କେ ବହୁମଖୁୀ ବ୍ୟକ୍ତଟିତ୍ୱେ ଆଦଶଦେ 
ବଟିେଟିନ୍ନ ପଟିଢ଼ଟିକୁ ଅନୁପ୍ରାଣଟିତ କେଟିଚାଲଟିଛଟି।

ଏବଂ ଅଖଳି ୋେତୀୟ ହଟିନୁ୍ଦ ମହାସୋେ ପ୍ରତଟିଷ ୍ଠାତା ୋରବ 
ରସ ରକରବରହରଲ ନଟିଜେ ନୀତଟିଆଦଶଦେ ପ୍ରତଟି ସାଲଟିସ 
କେୁନରରିଲ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍କ ପାଇ,ଁ ମହାମନା ତାଙ୍କ 
ବଟିରବକେ େକ୍କ ଏବଂ ‘ତାଙ୍କ ବଡ଼ ୋଇ’ େଳଟି ରରିଲ।

1990ରେ ରସ ଏକ ଇଂୋଜୀ ପତ୍ରଟିକା – ଦ ଲଟିଡେ ପ୍ରତଟିଷ ୍ଠା 
କେଟିରରିଲ। ଏହା ଆହ୍ାବାଦ, ବତ୍ତଦେମାନେ ପ୍ରୟାଗୋଜେୁ 
ପ୍ରକାଶଟିତ ରହଉରଲିା। ଓକଟିଲ ୋରବ ମାଲବ୍ୟ ଜୀ 
ରଚୌେଟିରଚୌୋ ରଟଣାରେ ସମ୍ପକୃ୍ତଟି  ଅେଟିର�ାଗରେ ଫାଶୀ 
ଦଣ୍ଡାରଦଶ ପାଇରବିା 170 ଜଣଙ୍କ ପାଇ ଁନ୍ୟାୟାଳୟରେ 
ଲଢ଼ଟିରରିଲ। ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍େୁ ପାଖାପାଖ ି 155 ଜଣ 
ସେୁକ୍ଟିତ େହଟିରରିଲ, ଅବଶଟିଷ୍ଟଙୁ୍କ ଫାଶୀ ବଦଳରେ 
ଆଜୀବନ କାୋବାସ ରହାଇରଲିା। 1916 ଲର୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତଟି 
ଅନ୍ଗଦେତ ମସୁଲଟିମଙ୍କ ପାଇ ଁ େଟିନ୍ନ ରୋଟ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ରସ 
ବଟିରୋଧ କେଟିରରିଲ। ହେଟିଦ୍ାେରେ ଗଙ୍ଗାେ ବାଧାମକୁ୍ତ 
ପ୍ରବାହ ଏବଂ େବଟିଷ୍ୟତେ ବାଧା ଠାେୁ ଗଙ୍ଗାେ ସେୁକ୍ା 
ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ମହାସୋ ସହଟିତ ଏକ ଚୁକ୍ତଟିନାମା ସ୍ୱାକ୍େ 
କେଟିବା ଲାଗଟି ରସ ବ୍ଟିଟଟିଶ ସେକାେଙୁ୍କ ଏକପ୍ରକାେ ବାଧ୍ 
କେଟିରରିଲ। ଏହଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀଙୁ୍କ �ରରାଚଟିତ 
ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦଶଦେନ କେଟିବା ଉରଦ୍ଶ୍ୟରେ 2015ରେ ତାଙୁ୍କ 
ମେରଣାତ୍ତେ ୋେତ େତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇରଲିା।

ମାଲବୀୟଜୀଙ୍କ େଳଟି ଆଉ ଜରଣ ରଦଶେକ୍ତଙୁ୍କ ମୁ ଁରକରବ 
ରଦଖନିାହଟି ଁ; ମୁ ଁସବୁରବରଳ ତାଙୁ୍କ ପଜୂା କେଟିରାଏ। ତାଙ୍କ 

ଅରପକ୍ା ଆଉ ରକହଟି ଜୀବଟିତ ୋେତୀୟ ରଦଖା�ାଉନାହାନ୍ଟି 
�ଟିଏ ରଦଶେ ଏରତ ଅଧକି ରସବା କେଟିରରିବ।

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ

ତାଙ୍କେ ଦୂେଦୃଷ୍ଟଟି  1916ରେ ବନାେସ ହଟିନୁ୍ଦ 
ବଟିଶ୍ୱବଟିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତଟିଷ ୍ଠାକୁ ବାସ୍ତବ େୂପ ରଦଇରଲିା। 
ରକୌଣସଟି ଲକ୍୍ୟ ହାସଲ ପ୍ରତଟି ମହାମନାଙ୍କ ଅବଟିୋମ ପ୍ରୟାସ 
ଅତୁଳନୀୟ, ତାଙ୍କେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କାେଣେୁ ରସ ବନାେସ 
ହଟିନୁ୍ଦ ବଟିଶ୍ୱବଟିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇ ଁହାଇଦ୍ାବାଦେ ନଟିଜାମଙ୍କ ଠାେୁ 
ରମାଟା ଅଙ୍କେ ଅନୁଦାନ ଆଣଟିପାେଟିରରିଲ। କୁହା�ାଏ 
ର� ରସ ଏରପିାଇ ଁ ନଟିଜ ଚପଲକୁ ସଦୁ୍ା ନଟିଲାମ କେଟି 
ରଦଇରରିଲ। ରଶଷରେ, ନଟିଜାମ ହଟି ଁ ରମାଟା ଅଙ୍କେ ଅରଦେ 
ରଦଇ ତାହାକୁ କଟିଣଟିରରିଲ। ଚାେଟିରେ କଂରଗ୍ସେ ସୋପତଟି 

l	ମଧାଲବ୍ୟଜୀ ହଡି ଁ ସଦଶକୁ ‘ସତ୍ୟସମବ ଜୟସତ’ (ସକବଳ 
ସତ୍ୟର ହଡି ଁ ଜୟ ହୁଏ)ର ସ୍ଧ୍ାଗଧାନସର ଅନୁପ୍ରଧାଣଡିତ ସହବଧା 
ଲଧାଗଡି ଆହଧ୍ାନ କରଡିରସିଲ। ମଣୁ୍କ ଉପନଡିରଦର ଏହଡି ବଧାଣୀ 
ରଧାଷ୍ଟଟ୍ରର ସ୍ଧ୍ାଗଧାନ ସହବଧା ଉଚଡିତ ସବଧାଲଡି ସସ କହଡିରସିଲ।

l	ହରଡିଦ୍ଧାରର ହର କୀ ପରୁୀସର ସସ ଗଙ୍ଗଧା ଆଳତଡିର 
ପରମ୍ପରଧା ଆରମ୍ଭ କରଡିରସିଲ। ସସ ହଡିନ୍ଦୀ, ଗଙ୍ଗଧା ଓ 
ସଗଧାମଧାତଧାଙ୍ ରକ୍ଷଧା ପ୍ରତଡି ନଡିଜକୁ ସମପ୍ତି ସଦଇରସିଲ।
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େଟି-ଇନରେଷ୍ଟ 2020ଶକ୍ଡି  ସରୁକ୍ଷଧା

ଶକ୍ଡି  ବଡିପ୍ଳବର 
ଶୀର୍ଥଭଧାଗସର

2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦୀ କ୍ମତାକୁ ଆସଟିବା ପରେ 

ୋେତ ନଟିେନ୍େ ୋରବ ଅକ୍ୟ ଶକ୍ତଟି 
ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱାରୋପ କେଟି ଆସଛୁଟି। 
ତୃତୀୟ ରବୈଶ୍ୱଟିକ ଶକ୍ତଟି ନଟିରବଶ ରବୈଠକ 
ଓ ଏକ୍ସରପା (େଟି-ଇନରେଷ୍ଟ 2020)
କୁ ଉଦରାଟନ କେଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଅକ୍ୟ ଶକ୍ତଟି ଏବଂ ପେଟିରବଶ ସେୁକ୍ା 
ରକ୍ତ୍ରରେ ୋେତେ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା 
କେଟିରରିଲ। 80େୁ ଅଧକି ରଦଶେ 
ପ୍ରତଟିନଟିଧମିାନଙୁ୍କ ସରମ୍ବାଧତି କେଟି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଟିରରିଲ ର�  ଖବୁ କମ 
ସମୟ ମଧ୍ରେ ଅକ୍ୟ ଶକ୍ତଟି ଉତ୍ାଦନ 
କ୍ମତା ରମଗାୱାଟସେୁ ଗଟିଗାୱାଟସ 
ପ�ଦେ୍ୟନ୍ ବୃଦ୍ଟି ପାଇବା ସରନ୍ାଷଜନକ 
ଏବଂ ଏହା ‘ଏକ ସ�ୂଦେ୍ୟ, ଏକ ବଟିଶ୍ୱ, 
ଏକ ଗ୍ଟିଡ’ ପେଟିକଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ େୂପ 
ରଦଇପାେଟିବ।

ବଟିଗତ 6 ବଷଦେ ମଧ୍ରେ ଶକ୍ତଟି ବଟିପ୍ଳବ 
ରକ୍ତ୍ରରେ ରଦଶ ଦୀରଦେ ପର ଅତଟିକ୍ମ 
କେଟିପାେଟିଛଟି। ଅକ୍ୟ ଶକ୍ତଟି ଉତ୍ାଦନ 
କ୍ମତା ରକ୍ତ୍ରରେ ୋେତ ବଟିଶ୍ୱେ 
ଚତୁରଦେ ବୃହତ ୋଷ୍ଟଟ୍ର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତଟିରେ 
ଏହା ଆରଗଇ ଚାଲଟିଛଟି। ୋେତେ 
ଅକ୍ୟ ଶକ୍ତଟି କ୍ମତା ବତ୍ତଦେମାନ 136 
ଗଟିଗାୱାଟସ େହଟିଛଟି, �ାହାକଟି ରମାଟ 
କ୍ମତାେ ପାଖାପାଖ ି36 ପ୍ରତଟିଶତ।
ସରୂ୍ଥ୍ୟଧାସଲଧାକ ସକ୍ଷତ୍
l	ଅରକଟୋବେ ସଦୁ୍ା ରମାଟ ଉତ୍ାଦଟିତ 

ବଟିଦୁ୍ୟତ ଶକ୍ତଟି 3,73,436 
ରମଗାୱାଟ ମଧ୍େୁ 89,636 

ରମଗାୱାଟ ଅକ୍ୟ ଶକ୍ତଟି ଉତ୍ାଦଟିତ 
ରହାଇଛଟି। 2022 ସଦୁ୍ା 175 
ଗଟିଗାୱାଟସ ଏବଂ 2030 ସଦୁ୍ା 
450 ଗଟିଗାୱାଟସ ଅକ୍ୟ ଶକ୍ତଟି 
ଉତ୍ାଦନ ଲାଗଟି ସେକାେ ଲକ୍୍ୟ 
େଖଛିନ୍ଟି। (1 ଗଟିଗାୱାଟ-1000 
ରମଗାୱାଟ-1 ବଟିଲଟିୟନ ୱାଟ)

l	ଗଜୁୋଟ, ମଧ୍ପ୍ରରଦଶ, ଉତ୍ତେ 
ପ୍ରରଦଶ, ୋଜସ୍ାନ, ତାମଟିଲନାଡ଼ୁ 
ଓ ହଟିମାଚଳ ପ୍ରରଦଶ େଳଟି ୋଜ୍ୟ 
ରସୌେ ବଟିପ୍ଳବ ରକ୍ତ୍ରରେ ଅଧକି 
ସଂଗଠଟିତ ରହାଇରବିା କାେଣେୁ 
ଅକ୍ୟ ଶକ୍ତଟି ରକ୍ତ୍ରରେ ଅଗ୍ଣୀ 
େହଟିଛନ୍ଟି।

l	ବାୟୁ, ରଜୈବ, ଜଳବଟିଦୁ୍ୟତ େଳଟି ଉତ୍ 
ପ୍ରତଟି ସେକାେଙ୍କେ ପ୍ରତଟିବଦ୍ତା 
2035 ସଦୁ୍ା ଲକ୍୍ୟ ହାସଲ 
ରକ୍ତ୍ରରେ ବଟିରଶଷ ସହାୟକ ରହବ 

ସାୋ ଦୁନଟିଆ ଜଳବାୟୁ ପେଟିବତ୍ତଦେନ ସମସ୍ୟାେ ସମଖୁୀନ ରହଉରବିା ସମୟରେ, ବତ୍ତଦେମାନ 
ସମୟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହଉଛଟି ଅକ୍ୟ ଶକ୍ତଟି। ଏହଟି ଆହ ୍ବାନକୁ ଗ୍ହଣ କେଟି , ବଟିଗତ ଛଅ ବଷଦେ 
ମଧ୍ରେ ୋେତ ନଟିଜେ ଅକ୍ୟ ଶକ୍ତଟି  ସଂର�ାଗ କ୍ମତାକୁ ଅରଢ଼ଇଗଣୁ ବୃଦ୍ଟି କେଟିବା ସହଟିତ 

ଏହାକୁ ଆହୁେଟି  ବଢ଼ାଇବା ଲାଗଟି କା�ଦେ୍ୟ କେୁଛଟି।
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ରବାଲଟି ଆଶା କୋ�ାଉଛଟି।
l	ନଟିକଟରେ ମଧ୍ପ୍ରରଦଶେ ରେୱାରେ 

1500 ରହକଟେେ ଜମଟିରେ 750 
ରମଗାୱାଟ କ୍ମତାବଟିଶଟିଷ୍ଟ ଏକ 
ଅତ୍ୟାଧନୁଟିକ ରସୌେ ବଟିଦୁ୍ୟତ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଆେମ୍ଭ କୋ�ାଇଛଟି। ଏହା 2.60 
ରକାଟଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ତୁଳନୀୟ 
ଅଙ୍ଗାେକାମ ୍ଳ ବଞ୍ାଇବା ଲାଗଟି ସହାୟକ 
ରହାଇପାେଟିବ।

l	ଅନ୍ଜଦୋତୀୟ ରସୌେ ରମଣ୍ଟ 
ପ୍ରତଟି ୋେତେ ପ୍ରତଟିବଦ୍ତା ଏକ 
ଉରଲ୍ଖନୀୟ ଉପଲବ୍ଧଟି। ଜାତୀୟ 
ରସୌେ ମଟିଶନ ଅନ୍ଗଦେତ, ରସୌେ 
ଉପକେଣ ଉତ୍ାଦନ ଉପରେ ରଜାେ 
ଦଟିଆ�ାଉଛଟି �ାହାକଟି 2030 ସଦୁ୍ା 
ରଦଶକୁ ଆତ୍ମନଟିେଦେେଶୀଳ କେଟିବା 
ରକ୍ତ୍ରରେ ସହାୟକ ରହାଇପାେଟିବ।

ପ୍ୟଧାରଡିସ ଚୁକ୍ଡି
ଭଧାରତର ସଫଳତଧା

ଜଳବାୟୁ ପେଟିବତ୍ତଦେନକୁ ନଟିୟନ୍ତଣ କେଟିବା 
ଏବଂ ଏହାେ ନକାୋତ୍ମକ ପ୍ରୋବକୁ ହ୍ାସ 
କେଟିବା ରକ୍ତ୍ରରେ 2015େ ପ୍ୟାେଟିସ 
ଚୁକ୍ତଟି  ରବଶ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ ରଲିା। ଏହଟି 
ଚୁକ୍ତଟି  ଅନୁ�ାୟୀ, ବଟିଶ୍ୱେ 179ଟଟି ରଦଶ 
ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଟିକୁ 2 ଡଟିଗ୍ୀ ରସଲସଟିୟସ 
ଏବଂ ସମ୍ଭବ ରହରଲ 1.5 ଡଟିଗ୍ୀ ରସଲସଟିୟସ 
ମଧ୍ରେ ସୀମଟିତ େଖବିା ଲାଗଟି ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତ 
କେଟିଛନ୍ଟି। ଜଳବାୟୁ ପାେଦଶ୍ଦିତା େଟିରପାଟଦେ 
ଅନୁ�ାୟୀ, ପ୍ୟାେଟିସ ଚୁକ୍ତଟି ଅନ୍ଗଦେତ ଧା�ଦେ୍ୟ 
କୋ�ାଇରବିା ଲକ୍୍ୟ ହାସଲ କେଟିବାରେ 
ୋେତ ରହଉଛଟି ଜଟି20 ୋଷ୍ଟଟ୍ରସମହୂ ମଧ୍ରେ 
ଏକମାତ୍ର ରଦଶ। ଏହା ପେଟିରବଶ ସେୁକ୍ା 
ସହଟିତ ଅକ୍ୟ ଶକ୍ତଟି ରକ୍ତ୍ରରେ ୋେତେ 
ନଟିେନ୍େ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଦଶ୍ଦିତ କେୁଛଟି। ଅକ୍ୟ 
ଶକ୍ତଟି ଉତ୍ ସଷୃ୍ଟଟି  କେଟିବା ଲାଗଟି ୋେତେ 
କ୍ମାଗତ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପେଟିରବା ସେୁକ୍ା 
ପ୍ରତଟି ଏହାେ ପ୍ରତଟିବଦ୍ତା ଉପରେ ଏହା 
ଆରଲାକପାତ କେୁଅଛଟି।.  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ-କଟିଷାନ ଉଜଦୋ ସେୁକ୍ା ଏବଂ ଉତ୍ାନ ମହାେଟି�ାନ (ପଟିଏମ-
କୁସମୁ) କୃଷଟି ରକ୍ତ୍ରକୁ ଆଧନୁଟିକ ପ୍ର�କୁ୍ତଟି ସହ ର�ାଡ଼ଟିବା ଦଟିଗରେ 

ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ ଉପାଦାନ। ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମଦୃ୍ଟି ଆଣଟିବା ଲାଗଟି 
ସେକାେଙ୍କ ମଳୂ ଲକ୍୍ୟ ସହଟିତ ଏହଟି ର�ାଜନା ସାୋ ରଦଶରେ ରସୌେ 
ଶକ୍ତଟିେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାେ କେଟିବା ସହଟିତ ଅକ୍ୟ ଶକ୍ତଟି ଉତ୍କୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ 
ରକ୍ତ୍ରରେ ସହାୟକ ରହାଇପାେଟିବ।
ୋେତ ମଖୁ୍ୟତଃ ଏକ କୃଷଟିେଟିତ୍ତଟିକ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ା ରହାଇରବିାେୁ ଚାଷୀମାରନ 
ଜଳରସଚନ ବ୍ୟବସ୍ା ଉପରେ ନଟିେଦେେ କେଟିରାନ୍ଟି। ଜଳରସଚନ ପାଇ ଁ
ରସମାରନ ପାେମ୍ପେଟିକ ତାପଜ କଟିମ ୍ବା ଜଳ ବଟିଦୁ୍ୟତ ଶକ୍ତଟି ଉପରେ ନଟିେଦେେ 
କେଟିରାନ୍ଟି। ବହୁ ବଷଦେ ଧେଟି ଚାଷ ଜମଟିକୁ ରସଚନ ପାଇ ଁଜଳାୋବ େଲ ଫସଲ 
ଉତ୍ାଦନ ରକ୍ତ୍ରରେ ବାଧକ ସଷୃ୍ଟଟି  କେଟିଆସଟିଛଟି। 2022 ସଦୁ୍ା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ 
ଦୁଇଗଣୁଟିତ କେଟିବାେ ଲକ୍୍ୟ ରନଇ ସେକାେ 2019 ରଫବୃଆେୀରେ 
ପଟିଏମ-କୁସମୁ ର�ାଜନା ଆେମ୍ଭ କେଟିରରିଲ। ଏହଟି ର�ାଜନା 2018-2019 
ରକନ୍ଦ୍ର ବରଜଟରେ ରରାଷଣା କୋ�ାଇରଲିା।
ଅୋବୀ ବଷଦୋ ଏବଂ ଜଳରସଚନ ସବୁଟିଧାେ ଅୋବ କାେଣେୁ ଫସଲହାନଟି 
ସମସ୍ୟା ପ୍ରତଟିବଷଦେ ରଦଖାରଦଇରାଏ। ପଟିଏମ-କୁସମୁ ର�ାଜନା ସହଟିତ 
ଚାଷୀମାରନ ଜଳରସଚନ ସବୁଟିଧା ନଟିମରନ୍ ରସୌେ ପମ୍ପ ସଂର�ାଗ 
କେଟିପାେଟିରବ। ରସମାରନ ମଧ୍ ରସମାନଙ୍କ ଜମଟିରେ ରସୌେ ପ୍ୟାରନଲ ପ୍ରତଟିଷ ୍ଠା 
କେଟିପାେଟିରବ ଏବଂ ବଳକା ବଟିଦୁ୍ୟତଶକ୍ତଟି ବଟିଦୁ୍ୟତ ବଟିତେଣ କମ୍ପାନୀଗଡ଼ୁଟିକୁ 
ବଟିକ୍ଟି କେଟିପାେଟିରବ। 2022 ସଦୁ୍ା ରସୌେ ବଟିଦୁ୍ୟତ ଉତ୍ାଦନ କ୍ମତାକୁ 
ରମାଟ 25,750 ରମଗାୱାଟକୁ ବୃଦ୍ଟି କେଟିବା ଲାଗଟି ଲକ୍୍ୟ େଖା�ାଇଛଟି �ାହା 
ଗ୍ାମାଞ୍ଳରେ ବାଧାମକୁ୍ତ ବଟିଦୁ୍ୟତ ର�ାଗାଣ ସନୁଟିଶ୍ଟିତ କେଟିପାେଟିବ। ଏହଟି 
ର�ାଜନା ପାଇ ଁରମାଟ 1.40 ଲକ୍ ରକାଟଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବୋଦ କୋ�ାଇରଲିା। 
ଏରପିାଇ ଁଉେୟ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ୋଜ୍ୟ ସେକାେ 48,000 ରକାଟଟି ଟଙ୍କା ରଲଖାଏ ଁ
ର�ାଗଦାନ ରଦରବ। ରସୌେ ପମ୍ପ ମଲୁ୍ୟେ 10 ପ୍ରତଟିଶତ ବ୍ୟୟୋେ ଚାଷୀଙୁ୍କ 
ବହନ କେଟିବାକୁ ପଡ଼ଟିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଜେଟିଆରେ ପାଖାପାଖ ି34,422 ରକାଟଟି 
ଟଙ୍କା କୁସମୁ ର�ାଜନା ପାଇ ଁର�ାଗାଇ ଦଟିଆ�ଟିବ।

ପ୍ରମଖୁ ସରଧାଜନଧା : ସସୌର ଶକ୍ଡିର 
ବ୍ୟଧାପକ ଉପସରଧାଗ ଲଧାଗଡି ପଡିଏମ-କୁସମୁ
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ଏହଟି ର�ାଜନା ଦୁଇଟଟି ମାଗଦେରେ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଲାେବାନ କେଟିବ। ପ୍ରରମତଃ ରସମାରନ ଜଳରସଚନ ପାଇ ଁମାଗଣା 
ବଟିଦୁ୍ୟତଶକ୍ତଟି ପାଇପାେଟିରବ ଏବଂ ଦ୍ଟିତୀୟତଃ ରସମାରନ ଅତଟିେଟିକ୍ତ ବଟିଦୁ୍ୟତ ଶକ୍ତଟି ଉତ୍ାଦନ କେଟି ଏହାକୁ ଗ୍ଟିଡକୁ 

ପଠାଇପାେଟିରବ ଏବଂ ରସରେୁି କଟିଛଟି ଅତଟିେଟିକ୍ତ ରୋଜଗାେ ମଧ୍ କେଟିପାେଟିରବ।

କୁସମୁ ର�ାଜନାେୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାେେ ଲାେ

ଅଧକି ବଡିଦୁ୍ୟତ ସଞ୍ୟ
ରସୌେ ଶକ୍ତଟି ସହଟିତ ରକବଳ ବଟିଦୁ୍ୟତ ସଞ୍ୟ ରହବ ନାହଟି ଁ
ବେଂ 30,800 ରମଗାୱାଟ ଅତଟିେଟିକ୍ତ ବଟିଦୁ୍ୟତ ଶକ୍ତଟି ଉତ୍ାଦନ 
ରହାଇପାେଟିବ। ରସୌେ ପ୍ୟାରନଲ ସଂର�ାଗ କେଟି ରସୌେ 
ଶକ୍ତଟି ଉତ୍ାଦନ ଲାଗଟି ସେକାେ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଅନୁମତଟି ରଦରବ।

କୁସମୁ ସରଧାଜନଧାର ପ୍ରମଖୁ ସବୈଶଡିଷ୍ଟ୍ୟ

30% 

30% 

30% 

10% 

ଲଧାଭ
ସବସଡିଡଡି ସକନ୍ଦ୍ର ସରକଧାର

 ସରଧାଗଧାଇ ସଦସବ

ସବସଟିଡଟି ୋଜ୍ୟ ସେକାେ 
ର�ାଗାଇ ରଦରବ

ଅରଦେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଜେଟିଆରେ
ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ର�ାଗାଇ ଦଟିଆ�ଟିବ

ଅରଦେ ରସୌେ ଶକ୍ତଟି ସେଞ୍ଜାମ ସଂର�ାଗ
କେଟିବା ଲାଗଟି ଚାଷୀଙୁ୍କ ରଦବାକୁ ପଡ଼ଟିବ

ଆସନ୍ଧା 25 
ବର୍ଥ ପଧାଇ ଁଜମଡି 
ମଧାଲଡିକ  ଏକର 
ପଡିଛଧା ବଧାର୍ତିକ 
60ହଜଧାରରୁ 
1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଧା 
ପର୍ଥ୍ୟନ୍ ଆୟ 
କରଡିପଧାରଡିସବ।

ଆପଣ ମଧ୍ ଲାେ ପାଇପାେଟିରବ… କୁସମୁ ର�ାଜନାରେ ଆରବଦନ 
କେଟିବାକୁ ଚାହୁରଁରିଲ ଆପଣ ଅଧକୃିତ ରୱବସାଇଟ୍ https://
Mnre.Gov.in/ and registerରେ ପଞ୍ଜୀକେଣ କେଟିପାେଟିରବ।

େଟି-ଇନରେଷ୍ଟ 2020ଶକ୍ଡି  ସରୁକ୍ଷଧା

                    

ର�ାଜନାେ ତଟିରନାଟଟି ଉପାଦାନ
ପ୍ରରମ ଉପଧାଦଧାନ : 10,000 ସମଗଧାୱଧାଟ ବଡିସକନ୍ଦ୍ରଡିତକୃତ 
ଗ୍ୀଡ଼ଗଡ଼ୁଡିକୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ଡି  ୍ଧ୍ାଣ୍ଟ ସହ ସଂସରଧାଗ କରଧାରଡିବ। 
500 କଡିସଲଧାୱଧାଟରୁ 2 ସମଗଧାୱଧାଟ କ୍ଷମତଧା ପର୍ଥ୍ୟନ୍ 
ସସୌର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ଡି  ଆଧଧାରଡିତ ଶକ୍ଡି  ୍ଧ୍ାଣ୍ଟ 
(ଆରଇପଡିପଡି) ବ୍ୟକ୍ଡିଗତ ଚଧାରୀ କଡିମ୍ବଧା କୃରକ ଦଳ କଡିମ୍ବଧା 
ସମବଧାୟ ସଂସ୍ଧା କଡିମ୍ବଧା ପଞ୍ଧାୟତ କଡିମ୍ବଧା କୃରଡି ଉତ୍ଧାଦକ 
ସଂଗଠନ (ଏଫପଡିଓ)ଗଡ଼ୁଡିକ ପ୍ରତଡିଷଧ୍ା କରଡିପଧାରଡିସବ। 
ବଡିଦୁ୍ୟତ ବଡିତରଣ କମ୍ପଧାନୀଗଡ଼ୁଡିକ ନଡିଦ୍୍ତିଷ୍ଟ ସକ୍ଷତ୍ସର 500 
କଡିସଲଧାୱଧାଟରୁ କମ କ୍ଷମତଧା ବଡିଶଡିଷ୍ଟ ସସୌର କଡିମ୍ବଧା ଅକ୍ଷୟ 
ଶକ୍ଡି  ୍ଧ୍ାଣ୍ଟ ସ୍ଧାପନ ପଧାଇ ଁଅନୁମତଡି ସଦଇପଧାରଡିସବ।
ଦ୍ଡିତୀୟ ଉପଧାଦଧାନ : 20 ଲକ୍ଷ ସସୌର ଶକ୍ଡି  ବଡିଶଡିଷ୍ଟ କୃରଡି ପମ୍ପ 
ସଂସରଧାଗ। ଗ୍ଡିଡ ନରବିଧା ଅଞ୍ଳସର ପବୂ୍ଥରୁ ରବିଧା ଡଡିସଜଲ 
କୃରଡି ପମ୍ପ ସ୍ଧାନସର 7.5 ହର୍ଥ ପଧାୱଧାର (ଏଚପଡି) କ୍ଷମତଧା 
ପର୍ଥ୍ୟନ୍ ଏକକ ସସୌର ପମ୍ପ ସଂସରଧାଗ ପଧାଇ ଁଚଧାରୀମଧାନଙୁ୍ 
ସହଧାୟତଧା ସରଧାଗଧାଇ ଦଡିଆରଡିବ। 7.5 ଏଚପଡି କ୍ଷମତଧା ଠଧାରୁ 
ଅଧକି ସସୌର ପମ୍ପର ସଂସରଧାଗ ପଧାଇ ଁ ଅନୁମତଡି ମଡିଳଡିବ 

କଡିନ୍ତୁ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହଧାୟତଧା 7.5 ଏଚପଡି ପର୍ଥ୍ୟନ୍ ସୀମଡିତ।
ତୃତୀୟ ଉପଧାଦଧାନ :  ସସୌର ଶକ୍ଡି  କୃରଡି ପମ୍ପ ଜରଡିଆସର 
ସଂରକୁ୍ 15 ଲକ୍ଷ ଗ୍ଡିଡର ସସୌରୀକରଣ। ବ୍ୟକ୍ଡିଗତ 
ଚଧାରୀମଧାନଙୁ୍ ଗ୍ୀଡ ସଂରକୁ୍ କୃରଡି ପମ୍ପ ସଂସରଧାଗ ପଧାଇ ଁ
ସହଧାୟତଧା ଦଡିଆରଡିବ।

ପ୍ରରମ ପର୍ଥ୍ୟଧାୟସର ଡଡିସଜଲ ପମ୍ପ ବଦଳଧାରଡିବ
ପ୍ରରମ ପ�ଦେ୍ୟାୟରେ ରକବଳ ଡଟିରଜଲରେ ଚାଲୁରବିା 
ପମ୍ପଗଡ଼ୁଟିକେ ରସୌେୀକେଣ ପାଇ ଁ କୁସମୁ ର�ାଜନା 
ମାଧ୍ମରେ ସହାୟତା ଦଟିଆ�ଟିବ। ରସୌେ ଶକ୍ତଟି ସହଟିତ ଏପେଟି 
17.50 ଲକ୍ ଜଳରସଚନ ପମ୍ପ ଚଳାଇବା ଲାଗଟି ବ୍ୟବସ୍ା 
କୋ�ଟିବ। ଏହା ଡଟିରଜଲ ଉପର�ାଗ କମାଇବା ସହଟିତ 
ଅରଶାଧତି ରତୈଳ ଆମଦାନୀ ହ୍ାସ କେଟିବା ଏବଂ ପେଟିରବଶ 
ସେୁକ୍ା ରକ୍ତ୍ରରେ ସହାୟକ ରହାଇପାେଟିବ। ଚାଷୀମାରନ 
ନଟିଜେ ଅନୁବଦେେ ଜମଟିକୁ ରସୌେ ଶକ୍ତଟି ଉତ୍ାଦନ ଲାଗଟି 
ଉପର�ାଗ କେଟିପାେଟିରବ।  



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 15

କଷୃକ ଓ କୃଷଟି ରକ୍ତ୍ର ପାଇ ଁ ସେକାେ ରବୈପ୍ଳବଟିକ 
ପଦରକ୍ପ ଗ୍ହଣ କେୁଛନ୍ଟି। ବହୁ ଦଶନ୍ଟି ଧେଟି, 

ପବୂଦେତନ ସେକାେଙ୍କ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଶଙ୍କାଗ୍ସ୍ତ 
କେଟି େଖରୁଲିା। କଟିନ୍ତୁ ବତ୍ତଦେମାନ, ସେକାେ ପଦରକ୍ପ 
ଗ୍ହଣ କେୁଛନ୍ଟି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଧକିାେ ସେୁକ୍ା ସନୁଟିଶ୍ଟିତ 
କୋ�ାଉଛଟି। ରସମାରନ ଅଧକି ଆୟ କେଟିପାେୁଛନ୍ଟି 
ଏବଂ ରକବଳ ରକୌଣସଟି ମଣ୍ଡଟିରେ ରସମାନଙ୍କ ଉତ୍ାଦ ବଟିକ୍ଟି 
କେଟିବାେ ବନ୍ନେୁ ମକୁ୍ତ ରହାଇଛନ୍ଟି। ସେକାେ ନଟିୟମଟିତ 
ୋରବ ରସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସ୍ଟିତଟିରେ ଉନ୍ନତଟି ଆଣଟିବା ଲାଗଟି 
ପ୍ରୟାସ କେୁଛନ୍ଟି। ସେକାେ ୟୁେଟିଆ କଳାବଜାେ ରୋକଟିବା 
ଲାଗଟି ରଦଇରବିା ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିପେୂଣ କେଟିଛନ୍ଟି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ 
ନଟିକଟରେ �ରରଷ୍ଟ ପେଟିମାଣରେ ୟୁେଟିଆ ପହଞ୍ଟି ପାେୁଛଟି। 
ଆହୁେଟି ମଧ୍ ସ୍ୱାମୀନାରନ୍ ଆରୟାଗଙ୍କ ସପୁାେଟିସ ଅନୁେୂପ 
ରଦଢ଼ ଗଣୁ ଅଧକି ମଲୂ୍ୟରେ ଏମଏସପଟି ଧା�ଦେ୍ୟ କେଟିବାେ 
ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିପେୂଣ କୋ�ାଇଛଟି।

ଏକାଧକି ର�ାଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ସହାୟକ ରହଉଛଟି। 
ରତରବ, ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ରେ ରକରତକ େୁଲ ଧାେଣା 
େହଟିଛଟି। ନରେମ୍ବେ 30 ତାେଟିଖରେ ନଟିଜେ ରଲାକସୋ 
ସଂସଦୀୟ ରକ୍ତ୍ର ବାୋଣସୀରେ ଜାତୀୟ ୋଜପର-19େ 
ବାୋଣସୀ-ପ୍ରୟାଗୋଜ ରସକ୍ସନ 6 ରଲନ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ 
କା�ଦେ୍ୟକୁ ଉଦରାଟନ କେଟିବା ଅବସେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
କହଟିରରିଲ ର� ରସ ନଟିଜକୁ ରଦଶେ ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗଟି 
ସମପ୍ଦିତ କେଟିଛନ୍ଟି।
ପ୍ରଧଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ଅଭଡିଭଧାରଣର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଥ ଅଂଶବଡିସଶର:
l	ନୂଆ କୃଷଟି ସଂସ୍ାେ ଚାଷୀଙୁ୍କ ନୂଆ ବଟିକଳ୍ପ ଏବଂ 

ଆଇନଗତ ସେୁକ୍ା ରଦବ । ଏରସିହଟିତ ଜରଣ ଚାହଟିରଁଲ 
ପବୂଦେେଳଟି ପେୁୁଣା ବ୍ୟବସ୍ାେ ସବୁଟିଧା ରନଇପାେଟିରବ।

l	ପବୂଦେେୁ ମଣ୍ଡଟି ବାହାରେ କଟିଣାବଟିକା ରବଆଇନ ରଲିା 
କଟିନ୍ତୁ ବତ୍ତଦେମାନ କ୍ଦୁ୍ ଚାଷୀମାରନ ମଣ୍ଡଟି ବାହାରେ 
କାେବାେ ଲାଗଟି ମଧ୍ ଆଇନଗତ କା�ଦେ୍ୟାନୁଷ ୍ଠାନ ଗ୍ହଣ 
କେଟିପାେଟିରବ।

l	ଆପଣ ବତ୍ତଦେମାନେ ସେକାେଙ୍କ ୍ାକ ରେକଡଦେ ରଦଖରିଲ 

(ପ୍ରଧଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ଅଭଡିଭଧାରଣ ଶଣୁଡିବଧା ଲଧାଗଡି କୁ୍ୟଆର ସକଧାଡ ସ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ) 
ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ସମଧାଚଧାରର ଅସକଟେଧାବର 1-15 ସଂସ୍ରଣସର କୃରଡି 

ସଂସ୍ଧାର ବଡିଲ ସଂକ୍ଧାନ୍ସର ରହଡିରବିଧା ସତ୍ୟତଧା ଏବଂ ବଡିଭ୍ଧାନ୍ଡିକର ତର୍ୟ 
ସଂକ୍ଧାନ୍ସର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦଡିଆରଧାଇଛଡି। ଆପଣ ଏହଡି ଲଡିଙ୍କୁ ରଧାଇ 
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 ତଧା’କୁ ପଢ଼ଡିପଧାରଡିସବ। 

ବରି�ୋଧୀ ଓ ଚୋଷୀଙ୍କ କଲ୍ୋଣକୁ ରେଇ ଭ୍ରମ ସଷିୃ୍ କ�ୁଥବିୋ ରଲୋକମୋେଙୁ୍କ 
ସମୋରଲୋଚେୋ କ�ି ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ େର�ନ୍ଦ୍ର ରମୋଦୀ କହଛିନି୍ ରେ ବହୁ 
ଦଶନ୍�ି ଛଳେୋ ଚୋଷୀମୋେଙୁ୍କ ଶଙ୍କୋଗ୍ରସ୍ତ କ�ିପକୋଇଛି ମୋତ୍ର ଚୋଷୀଙ୍କ 

ସହତି ଆଉ ରକୌଣସି ପ୍ରତୋ�ଣୋ ରହବ େୋହି ଁ, “ବର୍ତ୍ତମୋେ ଗଙ୍ୋଜଳ ଭଳ ି
ପବତି୍ର ଉରଦେଶ୍ ରେଇ କୋେତ୍୍ତ  କ�ୋେୋଉଛି।

ଆରପ ଆରପ ସତ୍ୟ କ’ଣ ଜାଣଟିରନରବ।
l	2014େ ପାଞ୍ ବଷଦେ ପବୂଦେେୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଠାେୁ ପାଖାପାଖ ି

6.5 ରକାଟଟି ଟଙ୍କାେ ଡାଲଟି କଟିଣା �ାଇରଲିା । କଟିନ୍ତୁ ଏହାେ 
ପେବତ୍ତଦେୀ ପାଞ୍ ବଷଦେରେ 49,000 ରକାଟଟି ଟଙ୍କାେ ଡାଲଟି 
ଚାଷୀଙ୍କ ଠାେୁ କଟିଣା�ାଇଛଟି �ାହାକଟି 75 ଗଣୁା ଅେଟିବୃଦ୍ଟିକୁ 
ଦଶଦୋଉଛଟି ।

l	2014 ପବୂଦେ ପାଞ୍ ବଷଦେରେ 2 ଲକ୍ ରକାଟଟି ଟଙ୍କାେ ଧାନ କ୍ୟ 
କୋ�ାଇରଲିା । କଟିନ୍ତୁ ଏହାେ ପେବତ୍ତଦେୀ 5 ବଷଦେରେ ଚାଷୀଙ୍କ 
ଠାେୁ ଏମଏସପଟି ଦେରେ 5 ଲକ୍ ରକାଟଟି ଟଙ୍କାେ ଧାନ 
କଟିଣା�ାଇଛଟି । ଏହାେ ଅରଦେ ପବୂଦୋରପକ୍ା ପାଖାପାଖ ିଅରଢ଼ଇ 
ଗଣୁ ଅଧକି ଅରଦେ ଚାଷୀଙ୍କ ନଟିକଟରେ ପହଞ୍ଟି ପାେଟିଛଟି।

l	ମଣ୍ଡଟିଗଡ଼ୁଟିକେ ଆଧନୁଟିକୀକେଣ କେଟିବା ଲାଗଟି ସେକାେ 
ରକାଟଟି ରକାଟଟି ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଦେ କେୁଛନ୍ଟି। �ଦଟି ମଣ୍ଡଟି ଓ ଏମଏସପଟି 
ଉରଚ୍ଛଦ କୋ�ଟିବାକୁ ଅଛଟି ତା’ରହରଲ ସେକାେ କାହଟିକଁଟି 
ଏରତ ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଦେ କେୁଛନ୍ଟି?

l	ରଦଶେ 10 ରକାଟଟିେୁ ଅଧକି ଚାଷୀ ପେଟିବାେେ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସଟିଧାସଳଖ ସହାୟତା ପଠା�ାଇଛଟି । ଏରବ 
ସଦୁ୍ା, ପାଖାପାଖ ି1 ଲକ୍ ରକାଟଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ନଟିକଟରେ 
ପହଞ୍ଟି ସାେଟିଲାଣଟି ।

l	ସେକାେ ଲଗାତାେ ୋରବ ଶଙ୍କାଗ୍ସ୍ତ ରବିା ଚାଷୀ 
ପେଟିବାେକୁ ଉତ୍ତେ ରଦଇ ଆସଛୁନ୍ଟି। ର�ଉ ଁ ଚାଷୀଙ୍କ 
ମନରେ ଆଜଟିେ କୃଷଟି ସଂସ୍ାେ ବଟିଷୟରେ କଟିଛଟି ସରନ୍ଦହ 
େହଟିଛଟି ରସମାରନ ମଧ୍ େବଟିଷ୍ୟତରେ ଏହାେ ସବୁଟିଧା 
ପାଇରବ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କେ ଆୟ ବୃଦ୍ଟି କେଟିପାେଟିରବ।   

ଭଡିତ୍ଡିଭୂମଡିବାୋଣସୀ ପ୍ରକଳ୍ପ

କୃରକଙ୍ ସଶକ୍ଡିକରଣ
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ନୂଆ କୃରଡି ଆଇନ  ଚଧାରୀଙୁ୍ ବଡ଼ 
ବଜଧାର, ଅଧକି ମଲୂ୍ୟ ପ୍ରଦଧାନ କରୁଛଡି

l �ଦଟି ଏପଟିଏମସଟି ମଣ୍ଡଟି ବାହାରେ କୃଷଟି ଉତ୍ାଦଗଡ଼ୁଟିକ ବଟିକ୍ଟି ହୁଏ, ତା’ରହରଲ ଏଗଡ଼ୁଟିକ ବନ୍ଦ ରହାଇ�ଟିବ।
l	ଇ-ନାମ େଳଟି ସେକାେଙ୍କ ରବୈଦୁ୍ୟତଟିକ କାେବାେ ରପାଟଦୋଲେ େବଟିଷ୍ୟତ କ’ଣ ରହବ ।

ମଡିର୍ୟଧା : ସବ୍ଥନଡିମ ୍ସହଧାୟକ ମଲୂ୍ୟ(ଏମଏସପଡି)ସର କ୍ୟ ବନ୍ଦ ସହଧାଇରଡିବ

ସତ୍ୟ: ସବ୍ଥନଡିମ ୍ ସହଧାୟକ ମଲୂ୍ୟସର କ୍ୟ ଜଧାରଡି ରହଡିବ, ଏମଏସପଡି ଦରସର 
ଚଧାରୀମଧାସନ ସସମଧାନଙ୍ର ଉତ୍ଧାଦ ବଡିକ୍ଡି କରଡିପଧାରଡିସବ

ନୂଆଦଟିଲ୍ୀରେ କ୍ମତାକୁ ଆସଟିବା ପେଠାେୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ କୃଷଟି ରକ୍ତ୍ରରେ ସଂସ୍ାେ ଆଣଟିବା 
ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଟି ଉପରେ ସବଦେଦା ପ୍ରାରମଟିକତା 

ରଦଇ ଆସଟିଛନ୍ଟି। ବଟିଗତ ଛଅ ବଷଦେ ମଧ୍ରେ, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ଟିତଟିରେ 
ଉନ୍ନତଟି ଆଣଟିବା ଲାଗଟି ବଟିେଟିନ୍ନ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ହଣ କୋ�ାଇଛଟି। 
2022 ସଦୁ୍ା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ଟିଗଣୁଟିତ କେଟିବା ଲାଗଟି ସେକାେ 
ସଂକଳ୍ପବଦ୍। ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଏକାଧକି ବଟିପଣନ ମାଧ୍ମ ର�ାଗାଇ 
ରଦବା ଏବଂ ଏକ ପବୂଦେବ୍ୟବସ୍ଟିତ ଚୁକ୍ତଟିରେ ପ୍ରରବଶ କେଟିବା 
ନଟିମରନ୍ ଆଇନଗତ ସବୁଟିଧା ସହଟିତ ଆହୁେଟି  ଅରନକ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ 
ରନଇ ସଂସଦରେ ତଟିରନାଟଟି ଆଇନ ଗତ ରସର୍ଟେମ ୍ବେ ମାସରେ 
ଅନୁରମାଦନ ଲାେ କେଟିରଲିା। ଏହଟି ଆଇନଗଡ଼ୁଟିକ ରହରଲ- 
କୃଷକ ଉତ୍ାଦ କାେବାେ ଓ ବାଣଟିଜ୍ୟ (ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଓ ସବୁଟିଧା) 
ଆଇନ; ମଲୂ୍ୟ ସନୁଟିଶ୍ଟିତତା ଏବଂ କୃଷଟି ରକ୍ତ୍ର ରସବା ଲାଗଟି 
କୃଷକ (ସଶକ୍ତଟିକେଣ ଓ ସେୁକ୍ା) ୋଜଟିନାମା ଆଇନ; ଏବଂ 
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ୀ (ସଂରଶାଧନ) ଆଇନ।

l	ମଣ୍ଡଟି ବନ୍ଦ ରହବ ନାହଟି ଁ, ପବୂଦେପେଟି ଏରରିେ କାେବାେ ଜାେଟି 
େହଟିବ। ମଣ୍ଡଟି ସହଟିତ ଅନ୍ୟ ସ୍ାନରେ ମଧ୍ ଚାଷୀମାରନ 
ରସମାନଙ୍କେ ଉତ୍ାଦ ବଟିକ୍ଟି କେଟିପାେଟିରବ।

l	ଇ-ନାମ କାେବାେ ବ୍ୟବସ୍ା ପବୂଦେ ପେଟି ଜାେଟି େହଟିବ।

l	ଏହା ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ରପ୍ରାରସସେ, ରହାଲରସଲେ, 

ଏଗ୍ୀରଗଟସଦେ, ବଡ଼ ଖଚୁୁୋ ବ୍ୟବସାୟୀ, େପ୍ାନଟିକାେୀଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସମାନ ରକ୍ତ୍ରରେ କାେବାେ କେଟିବା ଲାଗଟି ସକ୍ମ କେଟିବ।

l	ଫସଲ ବୁଣଟିବା ପବୂଦେେୁ ଚାଷୀଙୁ୍କ ମଟିଳଟିବ ମଲୂ୍ୟ 
ସନୁଟିଶ୍ଟିତତା। ବଜାେ ଦେ ଅଧକି େହଟିରଲ ଚାଷୀମାରନ 
ସବଦେନଟିମ ୍ନ ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟ ଠାେୁ ଅଧକି ଦେରେ ଫସଲ 
ବଟିକ୍ଟି କେଟିପାେଟିରବ।

ବତ୍ତଦେମାନେ ସେକାେ କୃଷକଙ୍କ ସଶକ୍ତଟିକେଣ ପ୍ରତଟି 
ସବଦୋଧକି ପ୍ରାରମଟିକତା ରଦଇଆସଛୁନ୍ଟି। ରସର୍ଟେମ ୍ବେ 
2020ରେ ସଂସଦେ ଅନୁରମାଦନ ଲାେ କେଟିରବିା 
ନୂଆ କୃଷଟି ଆଇନ 2022 ସଦୁ୍ା କୃଷକଙ୍କ ଆୟ 
ଦ୍ଟିଗଣୁଟିତ କେଟିବା ଲାଗଟି ସେକାେଙ୍କ ପ୍ରତଟିବଦ୍ତାକୁ 
ଦଶଦୋଉଛଟି।

କୃଷକ ସଶକ୍ତଟିକେଣକୃରଡି 
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l	ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇ ଁସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ଟଟି  କେଟିବ
l	ବଟିବାଦ ରକ୍ତ୍ରରେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାରନ ଫାଇଦାରେ େହଟିରବ

l	ରକ୍ତା ସଟିଧାସଳଖ ଚାଷଜମଟିେୁ କୃଷଟି ଉତ୍ାଦ କଟିଣଟିପାେଟିରବ।
l	ବଟିବାଦ ରଦଖାରଦବା ରକ୍ତ୍ରରେ, ବାେମ୍ବାେ ରକାଟଦେକୁ 

ରଦୌଡ଼ଟିବାକୁ ପଡ଼ଟିବ ନାହଟି।ଁ ଏକ ସ୍ାନୀୟ ବଟିବାଦ ସମାଧାନ 
ବ୍ୟବସ୍ା େହଟିବ।

l	ଏରରିେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମଟି ବଟିକ୍ଟି, ଲଟିଜ କଟିମ ୍ବା ବନ୍କେ ରକୌଣସଟି 
ବ୍ୟବସ୍ା ନାହଟି।ଁ

l	ଚୁକ୍ତଟି ପକ୍ଙ୍କ ଠାେୁ ଅଗ୍ୀମ ଅରଦେ ନପାଇରଲ ଚାଷୀ 
ର�ରକୌଣସଟି ସମୟରେ ବଟିନା ରଜାେଟିମାନାରେ ଚୁକ୍ତଟିେୁ 
ଓହେଟିପାେଟିରବ।

l	କୃଷଟି ଚୁକ୍ତଟି ରକବଳ ରକରତକ ଉତ୍ାଦ ଏବଂ ଏକ ନଟିଦ୍୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ 
ଅବଧ ିଲାଗଟି ସୀମଟିତ  

ସତ୍ୟ : ଚୁକ୍ଡିସର ନଡିଜ ଉତ୍ଧାଦର ମଲୂ୍ୟ ନଡିଦ୍୍ଥଧାରଣ 
କରଡିବଧାର ସମ୍ପରୂ୍୍ଥ କ୍ଷମତଧା ଚଧାରୀଙ୍ ନଡିକଟସର 
ରହଡିବ। ମଧାତ୍ ତଡିନଡି ଦଡିନ ମଧ୍ୟସର ସସମଧାସନ 
ଅର୍ଥରଧାଶଡି ପଧାଇପଧାରଡିସବ

l	ଏହା ବଜାେ ବଟିପତ୍ତଟିକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାେୁ 
ରନଇ ପ୍ରାରୟାଜକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ 
କେଟିବ।

l	ଏହା ବଟିପଣନେ ଖଚ୍ଦେ କମାଇବ ଏବଂ 
ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଟି କେଟିବ।

l	ନଟିଦ୍ଦୋେଟିତ ସମୟରେ ସମାଧାନ ଲାଗଟି 
ପ୍ରୋବୀ ବଟିବାଦ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ା 
କୋ�ାଇଛଟି।

l କୃଷଟି ରକ୍ତ୍ରରେ ଗରବଷଣା ଏବଂ ନୂଆ 
ପ୍ର�କୁ୍ତଟିକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହଟିତ କୋ�ାଇଛଟି।

ମଡିର୍ୟଧା: ଚୁକ୍ଡିଭଡିତ୍ଡିକ କୃରଡି ଅନ୍ଗ୍ଥତ, ଚଧାରୀମଧାସନ 
ଚଧାପସର ରହଡିସବ ଏବଂ ସସମଧାସନ ମଲୂ୍ୟ 
ନଡିଦ୍୍ଥଧାରଣ କରଡିବଧାକୁ ସକ୍ଷମ ସହସବ ନଧାହଡି ଁ

2014-2020 ମଧ୍ୟରେ 
ଏମଏସପିରେ ଉରଲ୍ଖନଲୀୟ ବମୃଦ୍ି
l	ଏମ ଏସ ସ୍ୱାମୀନାରନଙ୍କ ଅଧ୍କ୍ତାରେ ଗଠଟିତ ଜାତୀୟ 

କୃଷକ ଆରୟାଗଙ୍କ ସପୁାେଟିସକ୍ରମ ବଟିେଟିନ୍ନ କୃଷଟି ଉତ୍ାଦ 
ପାଇ ଁ ଏମଏସପଟିକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଖଚ୍ଦେ ଠାେୁ ରଦଢ଼ଗଣୁ 
ବୃଦ୍ଟି କୋ�ାଇଛଟି।

l	ବଟିଗତ ପାଞ୍ ବଷଦେ ମଧ୍ରେ ସେକାେ ଧାନ ଉପରେ 
ଏମଏସପଟିକୁ 2.4 ଗଣୁ ବୃଦ୍ଟି କେଟିଛନ୍ଟି। ଏହଟି ପାଞ୍ ବଷଦେରେ 
ଚାଷୀଙୁ୍କ ଧାନ କ୍ୟ ବାବଦରେ 4.95 ଲକ୍ ରକାଟଟି ଟଙ୍କା 
ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇରବିା ରବରଳ ଏହାେ ପବୂଦେ ପାଞ୍ ବଷଦେରେ 
ମାତ୍ର 2.06 ଲକ୍ ରକାଟଟି ଟଙ୍କା ଦଟିଆ�ାଇରଲିା।

l	ଡାଲଟି ଉପରେ ଏମଏସପଟି 75 ଗଣୁ ବୃଦ୍ଟି ପାଇଛଟି, ଫଳରେ 
ଏହଟି ପାଞ୍ ବଷଦେ ମଧ୍ରେ ଚାଷୀ 49,000 ରକାଟଟି ଟଙ୍କା 
ପାଇଛନ୍ଟି। ଅପେପକ୍ରେ ଏହାେ ପବୂଦେ ପାଞ୍ବଷଦେ ଅରଦୋତ 
2009-14 ମଧ୍ରେ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଏ ବାବଦରେ ମାତ୍ର 645 
ରକାଟଟି ଟଙ୍କା ମଟିଳଟିରଲିା।

l	ଗହମ ଉପରେ ଏମଏସପଟି ପବୂଦେ ପାଞ୍ ବଷଦେ ତୁଳନାରେ ଏହଟି 
ପାଞ୍ ବଷଦେରେ 1.77 ଗଣୁା ବୃଦ୍ଟି ପାଇଛଟି। 2009-14ରେ 
ଏରପିାଇ ଁ ଚାଷୀଙୁ୍କ 1.68 ଲକ୍ ରକାଟଟି ଟଙ୍କା ମଟିଳଟିରବିା 
ରବରଳ ଚଳଟିତ ପାଞ୍ ବଷଦେରେ 2.97 ଲକ୍ ରକାଟଟି ଟଙ୍କା 
ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇଛଟି।

l	ରତୈଳ ବୀଜ ଓ ନଡ଼ଟିଆ ଉପରେ ଏହଟି ପାଞ୍ ବଷଦେରେ 
ଏମଏସପଟି ଦଶଗଣୁା ବୃଦ୍ଟି ପାଇଛଟି। ଏହଟି ଉେୟ ଉତ୍ାଦ 
ଉପରେ ବାସ୍ତବରେ ଏମଏସପଟି ହାେରେ 25,000 ରକାଟଟି 
ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇଛଟି ର�ରତରବରଳ କଟି 2009-
14 ମଧ୍ରେ ଏ ବାବଦରେ ମାତ୍ର 2460 ରକାଟଟି ଟଙ୍କା 
ଦଟିଆ�ାଇରଲିା

l	2020 େବଟି ଋତୁରେ ସେକାେୀ ସଂସ୍ାଗଡ଼ୁଟିକ ରମାଟ 
382 ଲକ୍ ଟନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ୟ କେଟିଛନ୍ଟି �ାହାକଟି ଏକ 
ସବଦେକାଳୀନ ରେକଡଦେ।

ଏହଧା ରଧାଜ୍ୟ କରୃଡି ଉତ୍ଧାଦ ବଡିପଣନ ଆଇନ ଅନ୍ଗ୍ଥତ 
ବଡିଜ୍ଞପଡିତ ବଜଧାର ବଧାହଧାସର ବଧାଧଧାମକୁ୍ ରଧାଜ୍ୟ 
ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣ ଏବଂ ଆନ୍ଃରଧାଜ୍ୟ ବଧାଣଡିଜ୍ୟ ଓ 

କଧାରବଧାରକ ୁସପ୍ରଧାତ୍ସଧାହଡିତ କରଡିବ।
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ଗେୁୁ ନାନକ ଜୟନ୍ୀ 2020
ପ୍ରକାରଶାତ୍ବ

ବହୁ ବଷଦେ ଧେଟି ନଟିେନ୍େ ପ୍ରୟାସ କେଟିବା ପରେ, ନରେମ୍ବେ, 
2019ରେ ରେୀ ଗେୁୁ ନାନକ ରଦବ ଜୀଙ୍କ 550ତମ 
ଜନ ୍ମବାଷ୍ଦିକୀ ଉପଲରକ୍ ରେଦ୍ାଳଙୁ୍କ ପାଇ ଁ ରେୀ କତଦୋେପେୁ 

ସାହଟିବ କେଟିଡେ ରଖାଲଟିବାରେ ସେକାେ ସଫଳ ରହାଇରରିଲ। 
ପଞ୍ଜାବେ ଗେୁଦାସପେୁ ଜଟିଲ୍ାରେ ରବିା ରଡୋ ବାବା ନାନକ ଏବଂ 
ପାକଟିସ୍ତାନେ କତଦୋେପେୁରେ ରବିା ରେୀ କତଦୋେପେୁ ସାହଟିବ ଗେୁଦ୍ାୋ 
ମଧ୍ରେ ରେୀ କତଦୋେପେୁ ସାହଟିବ କେଟିଡେ ରଖାଲା�ାଇଛଟି।
l	ସେକାେ ଏରପିାଇ ଁ120 ରକାଟଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କେଟିଛନ୍ଟି।
l	ବଷଦେସାୋ ପାକଟିସ୍ତାନରେ ରବିା ରେୀ କତଦୋେପେୁ ସାହଟିବ ଗେୁଦ୍ାୋ 

ପେଟିଦଶଦେନ କେଟିବା ଲାଗଟି ୋେତ ପଟେୁ ପାକଟିସ୍ତାନ ସୀମାରେ 
ରେଦ୍ାଳଙୁ୍କ ପ୍ରରବଶକୁ ଏହା ସନୁଟିଶ୍ଟିତ କେଟିଛଟି। 

l	ରଦୈନଟିକ 15,000 ରେଦ୍ାଳୁଙୁ୍କ ରସବା ର�ାଗାଇବା ଲାଗଟି ସକ୍ମ ଏକ 
�ାତ୍ରୀ ଟମ୍ଦିନାଲ ସରମତ ଏରରିେ େହଟିଛଟି ଅତ୍ୟାଧନୁଟିକ େଟିତ୍ତଟିେୂମଟି ।

ଶଡିଖ ରବୁକମଧାନଙ୍ ସଶକ୍ଡିକରଣ 
l 2014 ପବୂଦେେୁ ଶଟିଖ ସମଦୁାୟେ ମାତ୍ର 18 ଲକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ 

ବୃତ୍ତଟି ମଟିଳୁରଲିା। କଟିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କ ସେକାେ 31 ଲକ୍ ଶଟିଖ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ମା ଟ୍ିକ ପବୂଦେ/ପେବତ୍ତଦେୀ ବୃତ୍ତଟି ଓ ରମଧାବୃତ୍ତଟି ପ୍ରଦାନ 
କେଟିଛନ୍ଟି।

ବଟିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ଗେୁୁ ନାନକ ରଦବ ଜୀଙ୍କ ପ୍ରୋବ 
ସ୍ପଷ୍ଟ ୋରବ ପେଟିଲକ୍ଟିତ ରହାଇରାଏ। ୋନକୁେେ 
ଠାେୁ ରୱଲଟିଙ୍ଗଟନ୍ ପ�ଦେ୍ୟନ୍, ସଟିଙ୍ଗାପେୁେୁ ଦକ୍ଟିଣ 
ଆଫ୍ଟି କା ପ�ଦେ୍ୟନ୍ ତାଙ୍କେ ବାଣୀ ସବଦେତ୍ର ଶଣୁଟିବାକୁ 
ମଟିଳଟିରାଏ। ଗେୁୁ ଗ୍ନ୍ଥ ସାହଟିବରେ ଉରଲ୍ଖ ଅଛଟି-

“ରସବକ ରକା ରସବା ବୁନ ଆୟଟି”, ତାହା ହଟି ଁଜରଣ 
ରସବକେ କା�ଦେ୍ୟ, ରସବକେ କାମ ରହଉଛଟି ରସବା 

କେଟିବା। ବଟିଗତ କଟିଛଟି ବଷଦେ ଧେଟି ବହୁ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ 
କ୍ଣରେ ଆମକୁ ରସବକ ୋରବ ରସବା କେଟିବାେ 
ସରୁ�ାଗ ମଟିଳଟିଛଟି। ମୁ ଁଅନୁେବ କେଟିରାଏ ର� ଗେୁୁ 
ସାହଟିବଙ୍କେ ରମା ଉପରେ ବଟିରଶଷ ଆଶୀବଦୋଦ 
େହଟିଛଟି ରସ ତାଙ୍କ କା�ଦେ୍ୟ ଦ୍ାୋ ରମାରତ ଅତଟି 

ଗେୀେ ୋରବ ପ୍ରୋବଟିତ କେଟିଛନ୍ଟି।

ପ୍ରଧଧାନମନ୍ତୀ, ନସରନ୍ଦ୍ର ସମଧାଦୀ

ବହୁ ଦଶନ୍ି ଧ�ି ଅଟକି �ହିଥବିୋ କତତ୍ତୋ�ପ�ୁ କ�ିଡ� ର�ୋଲିବୋ ଠୋ�ୁ ଆ�ମ୍ଭ କ�ି ବିଶ୍ୱବ୍ୋପୀ 
ମହୋସମୋର�ୋହର� ଶ୍ୀ ଗ�ୁୁ େୋେକ ରଦବ ଜୀଙ୍କ 550ତମ ଜନ୍ମବୋଷଷିକୀ ପୋଳେ କ�ିବୋ ପେତ୍ତ୍ନ୍, 

ପ୍ରଧୋେମନ୍ତୀ େର�ନ୍ଦ୍ର ରମୋଦୀ ଏବଂ ତୋଙ୍କ ସ�କୋ� ଶ�ି ୍ସମଦୁୋୟ� ରଗୌ�ବ ପେୁଃପ୍ରତିଷୋ୍ 
ଦିଗର� କୋେତ୍ତ୍ କ�ି ଆସଛୁନି୍। ବିଗତ ଛଅ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟର� ଶ�ିମୋେଙ୍କ� କଲ୍ୋଣ ଲୋଗି ବହୁ 

ସଂସ୍ୋଗତ ପଦରଷେପ ଗ୍ରହଣ କ�ୋେୋଇଛି।

ଶଡିଖମଧାନଙ୍ ସହଡିତ ସ୍ୱତନ୍ତ ସମ୍ପକ୍ଥ
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l	ହୁନେ ହାଟ, ଗେଟିବ ନୱାଜ ରୋଜଗାେ ର�ାଜନା, 
ଶଟିରଖା ଔେ କମାଓ, ନୟଟି ମଞ୍ଜଟିଲ େଳଟି ଆତ୍ମନଟିେଦେେଶୀଳ 
ର�ାଜନାେ ହଟିତାଧକିାେୀଙ୍କ ମଧ୍ରେ 10 ଲକ୍ ଶଟିଖ 
�ବୁକ�ବୁତୀ େହଟିଛନ୍ଟି। ଏସବୁ ର�ାଜନା ରସମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁନଟି�କୁ୍ତଟି ସରୁ�ାଗ ପ୍ରଦାନ କେଟିଛଟି।

l	ଶଟିଖବହୁଳ ଅଞ୍ଳରେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଳ ଲାଗଟି ଉଦ୍ଟିଷ୍ଟ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜନ ବଟିକାଶ କା�ଦେ୍ୟକ୍ମ ଅନ୍ଗଦେତ ବଟିେଟିନ୍ନ 
ସାମାଜଟିକ େଟିତ୍ତଟିେୂମଟି ନଟିମଦୋଣ କୋ�ାଇଛଟି।

l	ଶ୍ୀ ଗରୁୁ ନଧାନକ ସଦବ ଜୀଙ୍ ବଧାଣୀ ଉପସର 
ଗସବରଣଧାକୁ ସପ୍ରଧାତ୍ସଧାହନ: ଭ୍ାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବଟିବଟିଧତାେ 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଲାଗଟି ଅମତୃସେସ୍ଟିତ ଗେୁୁ ନାନକ ରଦବ 
ବଟିଶ୍ୱବଟିଦ୍ୟାଳୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟଟି ଚୁ୍ୟଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟେ-
ରଫର ଷ୍ଟଡଟିଜେ ପ୍ରତଟିଷ ୍ଠା କୋ�ାଇଛଟି। ଏରପିାଇ ଁ67 ରକାଟଟି 
ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜେୁ କୋ�ାଇଛଟି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ କାନାଡାେ 
ରଗାଟଟିଏ ରଲଖାଏ ଁ ବଟିଶ୍ୱବଟିଦ୍ୟାଳୟରେ ରେୀ ଗେୁୁ ନାନକ 
ରଦବଜୀଙ୍କ ରଚୟାେ ପ୍ରତଟିଷ ୍ଠା କୋ�ାଇଛଟି।   

ସଧାରବଡିଶ୍ୱକୁ ଶଡିଖ ଐତଡିହ୍ୟର ପ୍ରଦଶ୍ଥନ

l	ସ୍ୱରଦଶ ଦଶଦେନ ର�ାଜନା ଅନ୍ଗଦେତ ଆନନ୍ଦପେୁ ସାହଟିବ-
ଫରତଗଡ଼ ସାହଟିବ-ଚମରକୌେ ସାହଟିବ-ଫଟି ରୋଜପେୁ-
ଅମତୃସେ-ଖାତକେ-କାଲାନ-କାଲାରନୌେ-ପଟଟିଆଲା 
ଐତଟିହ୍ୟ ସକ୍ଦିଟେ ବଟିକାଶ ଲାଗଟି ପ�ଦେ୍ୟଟନ ମନ୍ତଣାଳୟ 
ପକ୍େୁ ଅରଦେ ମଞ୍ଜେୁ କୋ�ାଇଛଟି।

l ସ୍ୱତନ୍ତ ବଟିମାନ ଜେଟିଆରେ ଅମତୃସେ ଓ ନାରନ୍ଦଡ଼ ମଧ୍ରେ 
ବଟିମାନ ସଂର�ାଗ ସ୍ାପନ କୋ�ାଇଛଟି।

1984 ଦଙ୍ଗଧା ପୀଡ଼ଡିତଙୁ୍ ନ୍ୟଧାୟ 

l	1984 ଦଙ୍ଗାେ ତଟିନଟି ଦଶନ୍ଟି ପରେ ମଧ୍ ଶଟିଖ ସମଦୁାୟ 
ନ୍ୟାୟେୁ ବଞ୍ଟିତ ରହାଇ ଆସଟିରରିଲ। ବତ୍ତଦେମାନେ 
ସେକାେ ଶଟିଖଙ୍କ ପାଇ ଁନ୍ୟାୟ ସନୁଟିଶ୍ଟିତ କେଟିଛନ୍ଟି। 1984 
ଶଟିଖ ବଟିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ ପେଟିସେକୁ 
ବୃଦ୍ଟି କେଟିବାେ ଉରଦ୍ଶ୍ୟ ରନଇ ବଟିଚାେ ରଶଷ ରହାଇ 
ରଦାଷମକୁ୍ତ ରହାଇରବିା ମାମଲାଗଡ଼ୁଟିକୁ ପନୁଃରଖାଲଟି 
ଆଉରରେ ତଦନ୍ କେଟିବା ଲାଗଟି ସ୍ୱତନ୍ତ ତଦନ୍କାେୀ ଦଳ 
(ଏସଆଇଟଟି) ଗଠନ କେଟିଛନ୍ଟି ସେକାେ।

l ସଦଧାରୀଙୁ୍ ଉପରକୁ୍ ଦଣ୍ : ଆଉ ରରେ ତଦନ୍ ଲାଗଟି 
ଏସଆଇଟଟି ପାଖାପାଖ ି 80ଟଟି ମାମଲା ରଖାଲଟିଛଟି। 
ଏସଆଇଟଟି ଗଠନ ରହବାେ ମାତ୍ର ତଟିନଟି ବଷଦେ ମଧ୍ରେ ବଡ଼ 
ୋଜରନୈତଟିକ ବ୍ୟକ୍ତଟିତ୍ୱଙୁ୍କ ରଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କୋ�ାଇଛଟି।

l ସଧାରଧା ସଦଶସର ରବିଧା ପୀଡ଼ଡିତଙୁ୍ କ୍ଷତଡିପରୂଣ ପ୍ରଦଧାନ: 
1984 ଶଟିଖ ଦଙ୍ଗା ପୀଡ଼ଟିତଙ୍କ ପେଟିବାେ ସଦସ୍ୟଙୁ୍କ 
ଅତଟିେଟିକ୍ତ 5 ଲକ୍ ଟଙ୍କାେ କ୍ତଟିପେୂଣ ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇଛଟି। 
ହଟିଂସା କାେଣେୁ ରଦଶେ ବଟିେଟିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍େୁ ପଞ୍ଜାବକୁ 
ଚାଲଟି�ାଇରବିା ପାଖାପାଖ ି 1,020 ଦଙ୍ଗା ପୀଡ଼ଟିତ 
ପେଟିବାେକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାରୟାଜଟିତ ର�ାଜନାେ ଅଂଶବଟିରଶଷ 
ସ୍ୱେୂପ 2 ଲକ୍ ଟଙ୍କା ରଲଖାଏ ଁପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇଛଟି।

ବଡିଭଡିନ୍ନ ପଦସକ୍ଷପ ଜରଡିଆସର ଶଡିଖମଧାନଙ୍ର ଦଧାବଡି 
ପରୂଣ

l	ବଳପବୂଦେକ ଧମଦୋନ୍େଣ, ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ପ୍ରତାଡ଼ନା କାେଣେୁ ଆଫଗାନଟିସ୍ତାନ ଓ ପାକଟିସ୍ତାନେୁ 
ବଟିତାଡ଼ଟିତ ରହାଇ ଆସଟିରବିା ଶଟିଖ ଶେଣାରଦେୀମାନଙୁ୍କ 
ନାଗେଟିକତା ସଂରଶାଧନ ଆଇନ ମାଧ୍ମରେ 
ନାଗେଟିକତା ପ୍ରଦାନ।

l ଧାୋ 370 ଉରଚ୍ଛଦ ଫଳରେ ଜମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀେେ 
ଶଟିଖ ସମଦୁାୟକୁ ସମାନ ଅଧକିାେ ପ୍ରଦାନ; 1947 
ପଶ୍ଟିମ ପାକଟିସ୍ତାନ ଶଟିଖ ଶେଣାରଦେୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ ବାସଟିନ୍ଦା 
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାେଟି। 

l	ଶଟିଖ ଗେୁଦ୍ାୋ (ସଂରଶାଧନ) ଆଇନ 2016 ସଂରଶାଧତି, 
ଶଟିରୋମଣଟି ଗେୁଦ୍ାୋ ପ୍ରବନ୍କ କମଟିଟଟି ନଟିବଦୋଚନରେ 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କେଟିବାେ ଦୀରଦେ ଦାବଟି ପେୂଣ।

l	‘କଳଧା ତଧାଲଡିକଧା’ର ହ୍ଧାସ: ଆରମେଟିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, 
କାନାଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରଦଶରେ େହୁରବିା ଶଟିଖମାନଙୁ୍କ 
‘କଳାତାଲଟିକାେୁକ୍ତ’ କଟିମ ୍ବା ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତଟିକୂଳ ତାଲଟିକାରେ 
ସାମଟିଲ କୋ�ାଇରଲିା। ବତ୍ତଦେମାନେ ସେକାେ ଏହଟି 
ତାଲଟିକାକୁ ବ୍ୟାପକ ୋରବ ହ୍ାସ କେଟି  314େୁ ମାତ୍ର 
ଦୁଇକୁ ଖସାଇ ରଦଇଛନ୍ଟି। ଏହଟି କଳା ତାଲଟିକା ହ୍ାସ 
ପାଇବା ଫଳରେ ରସମାରନ ନଟିଜେ ପେଟିବାେକୁ 
ରେଟଟିପାେଟିରବ, ୋେତୀୟ େଟିସା ଏବଂ ଓସଟିଆଇ କାଡଦେ 
ପାଇପାେଟିରବ। 

l	ଜଲଡିଆୱଁଧାଲଧା ବଧାଗ ସ୍ଧାରକୀ : ରଦଶ ପାଇ ଁ ପ୍ରାଣବଳୀ 
ରଦଇରବିା ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତରିର ଜଲଟିଆୱଁାଲା ବାଗ 
ନେସଂହାେେ ଶତବାଷ୍ଦିକୀ ପତୂ୍ତ୍ଦି ଉପଲରକ୍ ଏକ ଜାତୀୟ 
ସ୍ାେକୀ ନଟିମଦୋଣ ଲାଗଟି ସେକାେ ଜଲଟିଆୱଁାଲା ବାଗ 
ସ୍ାେକୀ (ସଂରଶାଧନ) ବଟିଲ, 2019 ଆଣଟିଛନ୍ଟି।
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ପନୁଃ ଉନ୍ନତଡି ପସର 
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଧା

 ୋେତେ ବଟିକାଶ ଗାରା ପଣୁଟି ରରେ ଆଗାମୀ ଆର୍ଦିକ ବଷଦେ ଠାେୁ 
ପ୍ରଗତଟି ପରକୁ ରଫେଟିବା ଆେମ୍ଭ କେଟିଛଟି । 2020-21 ଆର୍ଦିକ ବଷଦେ 
ଦ୍ଟିତୀୟ ରତ୍ରୈମାସଟିକ ଅବଧରିେ ଏହା ରବଶ ୍ ସଦୃୁଢ଼ ୋରବ ସଧୁାେ 

ସରଙ୍କତ ରଦଇଛଟି । ପ୍ରାପ୍ ତର୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାରେ        
ଏରବ ‘େଟି’ ଆକୃତଟିେ ସଧୁାେ ପେଟିଲକ୍ଟିତ ରହାଇଛଟି ।

ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାପ୍ରଚ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ



ରବୈଶ୍ୱଟିକ ମହାମାେୀ ରକାେଟିଡ଼-19 ସମଗ୍ 
ବଟିଶ୍ୱରେ ରଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନଜୀବଟିକା, 
ଚାକଟିେଟି ଓ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାକୁ ବ୍ୟାପକ ୋରବ 

ଆକ୍ାନ୍ କେଟିଛଟି ଏବଂ ୋେତ ଏହାେ ସବଦେବ୍ୟାପୀ 
ପ୍ରୋବେୁ ମକୁ୍ତ ନୁରହ ଁ।  କଟିନ୍ତୁ ଗତ ନଅ ମାସ ମଧ୍ରେ 
ସେକାେ, ରଦଶବାସୀ ଏବଂ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ା ର�ଉେଁଳଟି 
ୋରବ ଏହଟି ବଟିପଦେ ମକୁାବଟିଲା କେଟିଛଟି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ଠାେୁ ୋେତକୁ ବଟିନ୍ନ ୋରବ ଉପସ୍ାପନ କେଟିଛଟି ।

ଏକ ଦାୟଟିତ୍ୱବାନ ସେକାେ, ସରମ୍ବଦନଶୀଳ 
ୋେତୀୟ ଜନତା ଏବଂ ସହନଶୀଳ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ା ମଟିଳଟିତ 
ୋରବ ଏହଟି ମହାମାେୀେ ମକୁାବଟିଲା କେଟିଆସଛୁନ୍ଟି 
ର�ରତରବରଳ କଟି ଏହଟି ମହାମାେୀ ସମାଜକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ 
କେଟିପକାଇଛଟି । ଏେଳଟି ମଟିଳଟିତ ମକୁାବଟିଲା ଦ୍ାୋ 
ରଦଶେ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ା ଏରବ ପଣୁଟି ରରେ ସ୍ୱାୋବଟିକତା 
ଆଡ଼କୁ ପନୁଃ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତଦେନ କେଟିବା ଆେମ୍ଭ କେଟିଛଟି। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱାଧୀନ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଏେଳଟି ବଟିପଦ 
କବଳେୁ ଉଦ୍ାେ କେଟିବା ନଟିମରନ୍ ରରାଷଣା କେଟିଛନ୍ଟି 
“ଆତ୍ମନଟିେଦେେ” ପ୍ୟାରକଜ ୍ । ଏହା ଦ୍ାୋ ରକବଳ 
ରବୈଶ୍ୱଟିକ ମହାମାେୀ କରୋନା କବଳେୁ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାକୁ 
ମକୁୁଳା�ାଇ ପାେଟିବନାହଟି ଁ ଅପେନ୍ତୁ ଆତ୍ମନଟିେଦେେ ଲକ୍୍ୟ 
ମଧ୍ ହାସଲ କୋ�ାଇପାେଟିବ । ସେକାେଙ୍କ ଏହଟି 
କା�ଦେ୍ୟକ୍ମକୁ ଅଧକିାଂଶ ଅଂଶୀଦାେ ସ୍ୱାଗତ କେଟିଛନ୍ଟି 
ଏବଂ ସେକାେଙ୍କ ସହ ସମାନ ୋରବ କାନ୍ ମଟିଳାଇ 
ୋେତେ ବଟିକାଶ ଗାରାକୁ ପଣୁଟି ରରେ ସ୍ୱାୋବଟିକତା 
ପରକୁ ରଫୋଇ ଆଣଟିବା ଦଟିଗରେ କା�ଦେ୍ୟ କେୁଛନ୍ଟି ।

ର�ରତରବରଳ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାକୁ ପଣୁଟି ରରେ 
ସ୍ୱାୋବଟିକତା ପରକୁ ରଫୋଇ ଆଣଟିବା ନଟିମରନ୍ କା�ଦେ୍ୟ 
ଜାେଟି େହଟିଛଟି, ଅରନକ ରକ୍ତ୍ରରେ ଏରରିେ ଉନ୍ନତଟି ତରା 
ବଟିକାଶେ ଲକ୍ଣ ରଦଖବିାକୁ ମଟିଳଟିଛଟି । ୋେତୀୟ 
କୃଷଟି ରକ୍ତ୍ର ଏହାେ ସାମରଦେ୍ୟ ପ୍ରଦଶଦେନ ସହ ଏପ୍ରଟିଲ- 
ରସର୍ଟେମ ୍ବେ 2020 ମଧ୍ରେ 3.4 ପ୍ରତଟିଶତ ଉନ୍ନତଟି 
କେଟିପାେଟିଛଟି । ଏହାେ ଅରଦେ, ବଟିଗତ ଦୁଇ ରତ୍ରୈମାସଟିକ 
ଅବଧ ି ମଧ୍ରେ ର�ରତରବରଳକଟି ରକାେଟିଡ଼-19 
ମହାମାେୀେ ପ୍ରୋବ ସବଦୋଧକି ରଲିା ରସରତରବରଳ 
ସଦୁ୍ା କୃଷଟି ରକ୍ତ୍ର ତାେ ବଟିକାଶ�ାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ େଖଛିଟି।

ନୀତଟି ନଟିଦ୍ଦୋେକମାନଙ୍କ ଏେଳଟି ବଟିକାଶମଳୂକ 
କା�ଦେ୍ୟକ୍ମ ପ୍ରତଟି ମଧ୍ ୋେତୀୟ ବ୍ୟବସାୟଟିକ 
ରକ୍ତ୍ର ସକାୋତ୍ମକ ମରନାୋବ ପ୍ରଦଶଦେନ କେଟିଛଟି । 
ରକାେଟିଡ଼ 19 କବଳେୁ ଅରଦେନୀତଟିକୁ ଉଦ୍ାେ କେଟିବା 
ନଟିମରନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ରମାଦୀଙ୍କ ଦ୍ାୋ ରରାଷଣା 
କୋ�ାଇରବିା ପ୍ୟାରକଜ ୍କୁ ସେକାେ ନଟିଷ ୍ଠାେ ସହ 
ପ୍ରବତ୍ତଦେନ କେଟିଆସଛୁନ୍ଟି । ବସୁ୍ତତଃ, ଏହା ଫଳରେ 
ଉତ୍ାଦନ ରକ୍ତ୍ର ଏକ ସକାୋତ୍ମକ ରଜାନ୍  ୋରବ 
ନଟିଜକୁ ପ୍ରମାଣଟିତ କେଟି ଜଲୁାଇ- ରସର୍ଟେମ ୍ବେ 2020 
ମଧ୍ରେ  0.6 ପ୍ରତଟିଶତ ପ୍ରଗତଟି ହାସଲ କେଟିପାେଟିଛଟି। 
ଗତ ବଷଦେ ଏହଟି ଅବଧରିେ ଏହଟି ରକ୍ତ୍ରରେ 39.3 
ପ୍ରତଟିଶତ ହ୍ାସ ରଟଟିରଲିା ।

ରସହଟିେଳଟି ଶକ୍ତଟି, ବାଷ୍ପ ଓ ଜଳ ର�ାଗାଣ ରକ୍ତ୍ରରେ 
ଚଳଟିତ ଆର୍ଦିକ ବଷଦେେ ଦ୍ଟିତୀୟ ରତ୍ରୈମାସଟିକ ଅବଧରିେ 
4.4 ପ୍ରତଟିଶତ ବଟିକାଶ ହାସଲ କୋ�ାଇଛଟି । ଚଳଟିତ 
ବଷଦେେ ପ୍ରରମ ରତୈମାସଟିକ ଅବଧ ି (ଏପ୍ରଟିଲ – ଜନୁ, 
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ସକଧାରଧାତ୍ମକ ବଡିକଧାଶ ସଚୂକଧାଂକ

l	ଉତ୍ାଦ କ୍ୟ ପେଟିଚାଳକ ସଚୂାକାଂକ (ପଟିଏମଆଇ) ଗତ ନରେମ୍ବେ 
ମାସରେ 56.3 କୁ ଉନ୍ନୀତ ରହାଇଛଟି �ାହାକଟି ଗତ ଅରକଟୋବେ ମାସରେ 
58.9 ଛୁଇ ଁସବଦେକାଳୀନ ଶୀଷଦେରେ ପହଞ୍ଟିରଲିା । ରସହଟିେଳଟି ପଟିଏମଆଇ 
ରସବା ସଚୂକାଂକ ବଟିଗତ ସାତ ମାସ ଧେଟି କ୍ମାଗତ ୋରବ ହ୍ାସ ପାଇ 
ଚାଲଟିରବିା ରବରଳ ଅରକଟୋବେ ମାସରେ ତାହା 54.1କୁ ବୃଦ୍ଟି ପାଇରଲିା 
ଏବଂ ନରେମ୍ବେରେ ତାହା 53.7 େହଟିଛଟି ।  ରସହଟିେଳଟି ସାମଗ୍ଟିକ ବଟିକାଶ 
ହାେ ଚଳଟିତ ଆର୍ଦିକ ବଷଦେେ ଦ୍ଟିତୀୟ ରତ୍ରୈମାସଟିକ ଅବଧେି ଅେଟିବୃଦ୍ଟିକୁ 
ରଦାହୋଇବ ରବାଲଟି ଆଶା କୋ�ାଏ । ନରେମ୍ବେ ମାସରେ ରକରତକ 
ରକ୍ତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ାସ ପେଟିଲକ୍ଟିତ ରହାଇରରିଲ ସଦୁ୍ା ଉତ୍ାଦନ 
ରକ୍ତ୍ର ତାହାେ ପ୍ରଗତଟି ଓ ଉନ୍ନତଟି ଧାୋ ଅବ୍ୟାହତ େଖଛିଟି ।

ଉତ୍ଧାଦନ ସଚୂୀସର
ଉନ୍ନତଡି (%)

ରକ୍ତ୍ର   FY 2019-20  FY 2020-21
                    ପ୍ରରମ ତ୍ରୟମାସ     ଦ୍ଟିତୀୟ ତ୍ରୟମାସ     ପ୍ରରମ ତ୍ରୟମାସ    ଦ୍ଟିତୀୟ ତ୍ରୟମାସ
କମୃଷ ି 3 3.5 3.4 3.4
ଉତ୍ଧାଦନ 3 -0.6 -39.3 0.6
ବଡିଦୁ୍ୟତ/ଗ୍ୟଧାସ 8.8 3.9 -7 4.4
ନଡିମ୍ଥଧାଣ 5.2 2.6 -50.3 -8.6
ପର୍ଥ୍ୟଟନ 3.5 4.1 -47 -15.6

(ତର୍ୟ %ସର)

55.3
54.5 51.8

27.4
30.8

47.2 46
52

56.8
58.9

56.3

ଜାନୁଆେୀ ରଫବୃଆେୀ ମାଚ୍ଦେ ଏପ୍ରଟିଲ ରମ ଜନୁ ଜଲୁାଇ ଅଗଷ୍ଟ ରସର୍ଟେମ ୍ବେ ଅରକଟୋବେ ନରେମ୍ବେ
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2020)ରେ ଏରରିେ 7 ପ୍ରତଟିଶତ ହ୍ାସ ପାଇରଲିା । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ 
ରବୈରଦଶଟିକ ପଞୁ୍ଜଟି  ନଟିରବଶ (ଏଫଡ଼ଟିଆଇ) ରକ୍ତ୍ରରେ ଏପ୍ରଟିଲ – 
ରସର୍ଟେମ ୍ବେ 2020 ଅବଧରିେ ଏହା 30 ବଟିଲଟିଅନ ଆରମେଟିକୀୟ 
ଡଲାେ ଛୁଇଛଁଟି �ାହାକଟି ପବୂଦେ ବଷଦେେ ଏହଟି ଅବଧ ି ତୁଳନାରେ 15 
ପ୍ରତଟିଶତ ଅେଟିବୃଦ୍ଟି ରବାଲଟି କୁହା�ାଇପାରେ । ଏଫଡ଼ଟିଆଇେ 
ଏେଳଟି ସସୁ୍କେ ପ୍ରବାହ ରକବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 
ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାେଟିଖ ଦଟିନ ଲାଲ କଟିଲ୍ା ମଞ୍େୁ ରଦଇରବିା “ରମକ୍  
ଇନ୍  ଇଣ୍ଡଟିଆ” କା�ଦେ୍ୟକ୍ମ ଆହ ୍ବାନକୁ ସାୋ ବଟିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାେପ୍ରସାେ 
କେଟିବା ଦଟିଗରେ ସହାୟକ ରହବନାହଟି ଁ, ଅପେନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ 
େୂପ ପ୍ରଦାନ କେଟିବାରେ ମଧ୍ ସାହା�୍ୟ କେଟିବ । ୋେତକୁ ବଟିଶ୍ୱ 
ଶଟିଳ୍ପ ରପଣ୍ଠସ୍ଳୀରେ ପେଟିଣତ କେଟିବା ନଟିମରନ୍ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ 
ଏରବ ସାକାେ ରହବାକୁ �ାଉଛଟି। ଏହଟି ଧାୋେ କ୍ମ ଜାେଟି େହଟିବା 
ଏକ ସକାୋତ୍ମକ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହଟି କ୍ମରେ ଅରକଟୋବେ 
2020ରେ ରକାଇଲା (11.6%), ବଟିଦୁ୍ୟତଶକ୍ତଟି (10.5%), ସାେ 
(6.3%), ଏବଂ ସଟିରମଣ୍ଟ (2.8%) ରକ୍ତ୍ର ଅେଟିବୃଦ୍ଟି ପ୍ରଦଶଦେନ କେଟିଛନ୍ଟି 
�ାହାକଟି ପବୂଦେବଷଦେ ଏହଟି ମାସ ତୁଳନାରେ ଏେଳଟି ଉନ୍ନତଟି ହାସଲ 
କୋ�ାଇପାେଟିଛଟି ।  ବଟିେଟିନ୍ନ ସଚୂକାଂକ �ରା ବମ୍ପେ ଖେଟିଫ ଫସଲ 
ଅମଳ, ବଟିଜଳୁଟି ଶକ୍ତଟି ବ୍ୟବହାେ ବୃଦ୍ଟି, ରେଳ ମାଲ ପେଟିବହନେୁ 
ଅଧକି ମାହାସଲୁ ସଂଗ୍ହ, ଅରଟାରମାବାଇଲ ଓ ଦୁଇଚକଟିଆ �ାନ 
ବଟିକ୍ୟ ରକ୍ତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଟି , ଉତ୍ତମ ଟଟିକସ ସଂଗ୍ହ, ଜଟିଏସଟଟି ମପ ୍ ଅପ ୍ 
ଏରବ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାରେ ପ୍ରାକ୍ - ରକାେଟିଡ଼ ସମୟ େଳଟି ସ୍ଟିେତା ଏବଂ 
ଅେଟିବୃଦ୍ଟି ଆଣଟିବାରେ ଲାଗଟିଛଟି ।

ଗତ ଅରକଟୋବେ ମାସରେ ଉତ୍ାଦନ ପଟିଏମଆଇ 58.9 େହଟିରବିା 
ରବରଳ ନରେମ୍ବେ ମାସରେ ତାହା 56.3କୁ ହ୍ାସ ପାଇବା ସଚୂନା 
କରେ ର� ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଟି ମଧ୍ରେ ଏହା ସବୁଠାେୁ ବଳଟିଷ ୍ଠ ସଧୁାେ। 
ଅପେ ପକ୍ରେ ରସବା ରକ୍ତ୍ରରେ ପଟିଏମଆଇ ମଧ୍ ଗତ ଅରକଟୋବେ 
ମାସରେ 54.1 ରଲିା ଏବଂ ନରେମ୍ବେ ମାସରେ ତାହା 53.7କୁ 
କମଟିଛଟି �ାହାକଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ବଳଟିଷ ୍ଠ ସଧୁାେ ରବାଲଟି କୁହା�ାଇପାରେ। 
ସାମଗ୍ଟିକ ୋରବ ଏହଟି ଅବଧରିେ ଆର୍ଦିକ ସଫଳତା ଆଶାତଟିେଟିକ୍ତ 
ରହାଇପାେଟିଛଟି ଏବଂ ଏହଟି ସଂରକାଚନ ଜଲୁାଇ- ରସର୍ଟେମେ 
2020ରେ 7.5 ପ୍ରତଟିଶତ େହଟିରଲିା �ାହାକଟି ପବୂଦେବଷଦେ ଏହଟି ରତ୍ରୈମାସଟିକ 
ଅବଧରିେ 23.9 ପ୍ରତଟିଶତ ସଂରକାଚନ ରଲିା । ଏହଟିସବୁ ଉନ୍ନତଟିେ 
ଲକ୍ଣକୁ ରଦଖ ି ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ା ଏରବ ପନୁଃପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତଦେନ ମାଗଦେରେ 
ଆରଗଇ ଚାଲଟିଛଟି ରବାଲଟି କୁହା�ାଇପାରେ । ଏହାକୁ ଲକ୍୍ୟ କେଟି 
ଅଧକିାଂଶ ସ୍ୱାଧୀନ କନସଲଟାନ ୍ସଟି ସଂସ୍ା ଆକଳନ କେଟିଛନ୍ଟି ର� 
ରଦଶେ ସମଗ୍ ବଷଦେେ ଆର୍ଦିକ ସଂରକାଚନ ପବୂଦେେୁ �ାହା ଆକଳନ 
କୋ�ାଉରଲିା ତାହା ଠାେୁ କମ ୍ ରହବ ।

ରକୟାେ ରେଟଟିଂସ ୍, ରନାମେୁା, ଆଇସଟିଆେଏ, ଏଚଡ଼ଟିଏଫସଟି, 
ଆଇଡ଼ଟିଏଫସଟି, ଫାଷ୍ଟ୍ , କ୍ାଣ୍ଟଇରକା ଏବଂ ବ୍ଟିକୱାକଦେ ରେଟଟିଂସ େଳଟି 
ସଂସ୍ାମାରନ ପବୂଦେେୁ ୋେତେ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ା ସଂପକଦେରେ ର�ଉ ଁ
ନକାୋତ୍ମକ ପବୂଦୋକଳନ କେଟିରରିଲ ଏରବ ତାହାକୁ ସଂରଶାଧତି 
କେଟିବାକୁ ବାଧ୍ ରହାଇଛନ୍ଟି । ଦ୍ଟିତୀୟ ରତ୍ରୈମାସକ ଅବଧରିେ ର�ଉ ଁ
େଟିକେେଟି ପେଟିଲକ୍ଟିତ ରହାଇଛଟି, ତାହାକୁ ଲକ୍୍ୟ କେଟି ଏହଟିସବୁ ରେଟଟିଂ 
ଏରଜନ ୍ସଟିମାରନ ଆକଳନ କେଟିଛନ୍ଟି ର� ୋେତେ ଆର୍ଦିକ ସଂରକାଚନ 

ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାପ୍ରଚ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଆନ୍ଜ୍ଥଧାତଡିକ ମଦୁ୍ଧା ପଧାଣ୍ଡି (ଆଇଏମଏଫ)ର ମତ ଅନୁସଧାସର, ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଥର ଭଧାରତ ଅଭଡିରଧାନ 
ଅଧୀନସର ତଡିନଡି ପର୍ଥ୍ୟଧାୟସର ସରଧାଗଧାଇ ଦଡିଆରଧାଇରବିଧା 29 ଲକ୍ଷ 87 ହଜଧାର ସକଧାଟଡିର ଆର୍ତିକ 
ପ୍ୟଧାସକଜ୍  ଭଧାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଧାକୁ ସ୍ୱଧାଭଧାବଡିକତଧା ମଧାଗ୍ଥକୁ ପନୁଃ ପ୍ରତ୍ୟଧାବତ୍୍ଥନ ଦଡିଗସର ରସରଷ୍ଟ 
ସହଧାୟକ ସହଧାଇପଧାରଡିଛଡି । ଏହଡି ପ୍ୟଧାସକଜ୍  ସହଉଛଡି ଭଧାରତର ସମଧାଟ ଜଡିଡଡିପଡିର 15% ।
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ପ୍ରରମ ରର ପଧାଇ ଁସଫବୃଆରୀ ମଧାସଠଧାରୁ ଜଡିଏସଟଡି ସଂଗ୍ହ 
ଉଭୟ ଅସକଟେଧାବର ଓ ନସଭମ୍ବର ମଧାସସର 1 ଲକ୍ଷ ସକଧାଟଡି 

ଟଙ୍ଧାକୁ ଅତଡିକ୍ମ କରଡିଛଡି । ଏହଧା ଆର୍ତିକ କଧାର୍ଥ୍ୟକଳଧାପସର ଏକ 
ପ୍ରମଖୁ ଅଭଡିବୃଦ୍ଡିର ସଚୂକ ଭଧାସବ ଗ୍ହଣ କରଧାରଧାଇପଧାସର । 

କସରଧାନଧାଜନଡିତ ସମସ୍ତ କଟକଣଧା ଉଠଧାରଡିବଧା ପସର ବ୍ୟବସଧାୟଡିକ 
କଧାର୍ଥ୍ୟକଳଧାପସର ପଣୁଡି ରସର ସ୍ୱଧାଭଧାବଡିକତଧା ସଫରଡିଛଡି ।

GST collection from April till now

ଜଟିଏସଟଟି ସଂଗ୍ହ ପ୍ରରମ ରେ ପାଇ ଁବଟିଗତ 8 ମାସ 
ମଧ୍ରେ 1 ଲକ୍ ରକାଟଟି ଟଙ୍କାକୁ ଅତଟିକ୍ମ କେଟିଛଟି 

ଗତ ବଷଦେ ସମାନ ମାସରେ ସଂଗହୃଟିତ 
ପେଟିମାଣ ଠାେୁ 10 ପ୍ରତଟିଶ ଅଧକି

ଅରକଟୋବେ 2020 ମାସରେ 80 ଲକ୍ 
ଜଟିଏସଟଟିଆେ-3ବଟି େଟିଟର୍ଦେ ଦାଖଲ
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ଚଳଟିତ ବଷଦେ 7-9 ପ୍ରତଟିଶତ ମଧ୍ରେ େହଟିବ । କଟିନ୍ତୁ ପବୂଦେେୁ ରସହଟିସବୁ 
ସଂସ୍ାମାରନ ଅନୁମାନ ଲଗାଇରରିଲ ର� ତାହା 8.2େୁ 11 ପ୍ରତଟିଶତ 
ମଧ୍ରେ ରହବ ।

ଏହଟି କ୍ମରେ ଆଗକୁ ଆରଗଇ ଅଧକିାଂଶ ଅରଦେଶାସ୍ତ୍ରୀ ପବୂଦୋନୁମାନ 
କେଟିଛନ୍ଟି ର� ୋେତେ ଆର୍ଦିକ ବଟିକାଶ 2020- 21ରେ 10 
ପ୍ରତଟିଶତେୁ ଅଧକି େହଟିବ �ାହାକଟି ରବଶ ୍ ବଳଟିଷ ୍ଠ ରବାଲଟି ବଟିରବଚନା 
କୋ�ାଇପାରେ । ଏହଟି ସଫଳତା ହାସଲ ରହରଲ ତା’େ ଉଚ୍ତେ 
ବଟିକାଶ �ାତ୍ରାେ ଗତଟି ପନୁଃ ରଫେଟିପାଇବ । ରକାେଟିଡ଼-19 ର�ାଗ ୁ
ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଅୋବନୀୟ ପେଟିସ୍ଟିତଟିେ ମକୁାବଟିଲା କେଟିବାକୁ ପଡ଼ଟିରଲିା 
�ାହାକଟି ଏରବ ଦୂେ ରହାଇ ସାେଟିଛଟି ରବାଲଟି କୁହା�ାଇପାରେ । ରତଣ ୁ
ସଧୁାେ ପରରେ ଅଗ୍ସେ ରହାଇ ଏରବ ବଟିକାଶ ମାତ୍ରା  ଆଗାମୀ କଟିଛଟି 
ରତ୍ରୈମାସରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇବଁାେ ସମ୍ଭାବନା ସଷୃ୍ଟଟି  ରହାଇଛଟି ।
ମଡୁଡିସ ୍, ସଗଧାଲ୍ଡମ୍ୟଧାନ ସଧାଚସ ୍ ଓ ବଧାସକ୍୍ଥଜ ପକ୍ଷରୁ             
ସରଟଡିଂସର ଉନ୍ନତଡି

କରୋନା ମହାମାେୀ କାଳରେ, ରଦଶେ ଆର୍ଦିକ ବଟିକାଶ ହାେ 
ନକାୋତ୍ମକ ଦଟିଗରେ ଅଗ୍ସେ ରହାଇ -23.9 ପ୍ରତଟିଶତ ଛୁଇରଁଲିା । 
ଏହଟି ଧାୋକୁ ଲକ୍୍ୟ କେଟି ବଟିରଶଷଜ୍ମାରନ ଅନୁମାନ ଲଗାଇରରିଲ 
ର� ଚଳଟିତ ବଷଦେେ ଦ୍ଟିତୀୟ ରତ୍ରୈମାସକ ଅବଧରିେ ବଟିକାଶ ଦେ -12% 
ପାଖାପାଖ ି େହଟିପାରେ । କଟିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚଟିତ୍ର ରସମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
େୁଲ ରବାଲଟି ପ୍ରମାଣଟିତ କେଟିଛଟି । ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ା ଅତଟି ସଦୃୁଢ଼ ୋରବ 
-7.5%ରେ ସ୍ଟିେ େହଟିଛଟି । ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାେ ଏେଳଟି ସଧୁାେ ସକାରଶ 

ସଟିରମଣ୍ଟ, ଇସ୍ପାତ, କୃଷଟି, ଉତ୍ାଦନ ଆଦଟି ରକ୍ତ୍ର ଅତଟି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ େୂମଟିକା 
ନଟିବଦୋହ କେଟିଛନ୍ଟି ରବାଲଟି କୁହା�ାଇପାରେ । ମାସଟିକ ସମୀକ୍ାେ 
2020େ ନରେମ୍ବେ ମାସେ  ଆର୍ଦିକ ବଟିରଳେଷଣ ଅନୁସାରେ, ରଦଶେ 
ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ା ଏରବ ‘େଟି’ ଆକାେରେ ଉନ୍ନତଟି ପରରେ ଆରଗଇବା 
ଆେମ୍ଭ କେଟିଛଟି । ଏର ିସକାରଶ ସେକାେଙ୍କ ପ୍ରତଟିବଦ୍ତା ହଟି ଁରବୈଶ୍ୱଟିକ 
ଆର୍ଦିକ ଏରଜନ ୍ସଟିମାନଙ୍କ ଆକଳନକୁ େୁଲ୍  ରବାଲଟି ପ୍ରମାଣଟିତ କେଟିଛଟି । 
ମଡ଼ୁଟିସ ୍  ୋେତେ ଆର୍ଦିକ ବଟିକାଶ ପବୂଦୋନୁମାନକୁ 2021 ବଷଦେ ପାଇ ଁ
8.1 ପ୍ରତଟିଶତେୁ 8.6 ପ୍ରତଟିଶତକୁ ସଂରଶାଧତି କେଟିଛଟି । ରଗାଲ୍ଡମାନ 
ସାଚ୍  ଆଣ୍ଡ ବାରକ୍ ଦେଜ ମଧ୍ ରସମାନଙ୍କେ ଆକଳନକୁ ଉପେକୁ 
ଉଠାଇଛନ୍ଟି । ଅକ୍ସରଫାଡଦେ ଇରକାରନାମଟିକ୍ସ ପକ୍େୁ ପ୍ରକାଶଟିତ ଏକ 
େଟିରପାଟଦେ ଅନୁସାରେ, ୋେତେ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ା ପବୂଦୋନୁମାନ ତୁଳନାରେ 
ଅଧକି ମାତ୍ରାରେ େଟିକେେୀ ଦଟିଗରେ ଆରଗଇଛଟି । ଆନ୍ଜଦୋତଟିକ ମଦୁ୍ା 
ପାଣ୍ଠଟି (ଆଇଏମଏଫ) ବଟିଶ୍ୱ ଆର୍ଦିକ ସ୍ଟିତଟି ସଂପକଦେରେ ର�ଉ ଁସଦ୍ୟତମ 
େଟିରପାଟଦେ ପ୍ରକାଶ କେଟିଛଟି ତାହା ଅନୁସାରେ ୋେତ ରହଉଛଟି ଦ୍ରୁତତେ 
ପ୍ରଗତଟିଶୀଳ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ା । ଆଇଏମଏଫେ ବଟିଚାେ ଅନୁସାରେ, 
ୋେତୀୟ ଅରଦେନୀତଟି 2021 ବଷଦେରେ ପାଖାପାଖ ି 8.8 ପ୍ରତଟିଶତ 
ଅେଟିବୃଦ୍ଟି ହାସଲ କେଟିପାରେ �ାହାକଟି ସମଗ୍ ବଟିଶ୍ୱରେ ସବଦୋଧକି ରହବ 
ରବାଲଟି ପବୂଦୋନୁମାନ କୋ�ାଇପାରେ । 
ଏକ ରଣସନୈତଡିକ ବଡିଜୟ

ବଟିପଦକୁ ସଟିଧାସଳଖ ୋରବ ମକୁାବଟିଲା କେଟିବା ନଟିମରନ୍ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କ େଣନୀତଟି ରବୈଶ୍ୱଟିକ ମହାମାେୀ 
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ଅସକଟେଧାବରସର 
ଇ-ସୱବଡିଲ
ଶୀର୍ଥ ଛଇୁଲଁଧା

ରଧାନବଧାହନ ବଡିକ୍ଡିସର ଅଭଡିବୃଦ୍ଡି

ଅସକଟେଧାବର 2020ସର, ସବ୍ଥଧାଧକି ସଂଖ୍ୟକ ବଡିକ୍ଡି ବଡିଲ୍  
ସହଧାଇରବିଧା ଜଣଧାପଡ଼ଡିଛଡି । ଏହଧାର ଅର୍ଥ, ଟଡିକସ ସପୈଠ 

ପସର, ଏହଡିସବୁ ସଧାମଗ୍ୀ ସଗଧାଟଡିଏ ସ୍ଧାନରୁ ଅନ୍ୟ 
ସ୍ଧାନକୁ ସ୍ଧାନଧାନ୍ରଡିତ ସହଧାଇଛଡି ।

ଅସଟଧାସମଧାବଧାଇଲ୍  ସକ୍ଷତ୍ ଲକ୍  ଡଧାଉନ୍  ସମୟସର ସବ୍ଥଧାଧକି ସମସ୍ୟଧାର 
ସମ୍ଖୁୀନ ସହଧାଇରବିଧା ସବସଳ ଏସବ ସସରସିର ରସରଷ୍ଟ ଉନ୍ନତଡି 
ପରଡିଲକ୍ଷଡିତ ସହଧାଇଛଡି । ଅସକଟେଧାବରର ଉତ୍ସବ ଋତୁସର ସଦଶସର 
ରଧାନବଧାହନ ବଡିକ୍ୟ ସଂଖ୍ୟଧାସର ଉସଲ୍ଖନୀୟ ଅଭଡିବୃଦ୍ଡି ଘଟଡିଛଡି ।

l ସମସ୍ତ ବଟିୋଗରେ ରମାଟ �ାନବାହନ (ଦୁଇ ଚକଟିଆ, ତଟିନଟି 
ଚକଟିଆ ଓ ଚାେଟି ଚକଟିଆ) ଉତ୍ାଦନ ଅରକଟୋବେ 2020ରେ 
2,830,153 ରହାଇରଲିା । ଗତ ଆର୍ଦିକ ବଷଦେେ ଏହଟି ମାସରେ 
ତାହା 2,086,479 ରଲିା ।

l ଗତବଷଦେ ଏହଟି ମାସ ତୁଳନାରେ ଚଳଟିତ ବଷଦେ ଅରକଟୋବେ ମାସରେ 
�ାତ୍ରୀବାହୀ �ାନ ବଟିକ୍ମରେ 14.19 ପ୍ରତଟିଶତ ଅେଟିବୃଦ୍ଟି 
ପେଟିଲକ୍ଟିତ ରହାଇଛଟି ।

l ଦୁଇ ଚକଟିଆ �ାନ ଉତ୍ାଦନ ରକ୍ତ୍ରରେ ଗତ ଆର୍ଦିକ ବଷଦେେ 
ଏହଟି ମାସ ତୁଳନାରେ ଚଳଟିତ ବଷଦେ ଅରକଟୋବେ ମାସରେ 16.88 
ପ୍ରତଟିଶତ ଅେଟିବୃଦ୍ଟି ରଟଟିଛଟି ।Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov
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କରୋନାକୁ  ଅନ୍ୟ ୋଷ୍ଟଟ୍ରମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସଫଳତାେ ସହ 
ମକୁାବଟିଲା କେଟିବାରେ ୋେତକୁ �ରରଷ୍ଟ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କେଟିଛଟି। 
ପ୍ରରମ ଲକଡାଉନେ ମାତ୍ର ରଗାଟଟିଏ ଦଟିନ ପରେ  ମାଚ୍ଦେ 25, 2020 
ତାେଟିଖ ଦଟିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ରମାଦୀଙ୍କ ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗେଟିବ କଲ୍ୟାଣ 
ର�ାଜନା’ ପ୍ୟାରକଜ ୍ ରରାଷଣାେୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହାଇଛଟି ।

ନଟିଜସ୍ୱ କମଦେପ୍ରବଣ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 
େଚୁଦେଆଲ ରବୈଠକ ମାଧ୍ମରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାେ ମନରେ ଦୃଢ଼ 
ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସଷୃ୍ଟଟି  କେଟିରରିଲ । ଫାମଦେସ୍ୁୟଟଟିକାଲ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ 
ମନରେ ରହଉ ଅରବା ଡାକ୍ତେ, ସାମାଜଟିକ ଅନୁଷ ୍ଠାନ, କୃଷଟି, ଶକ୍ତଟି, 
ଶଟିକ୍ା, ଆଇଟଟି ଓ ସାଧାେଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ରସ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ୍ର ସହ 
ଜଡ଼ଟିତ ବ୍ୟକ୍ତଟିବଟିରଶଷ ତରା ଅନୁଷ ୍ଠାନମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି ପ୍ରଦାନ 
କେଟି କହଟିରରିଲ ର� ଜାତୀୟ ନଟିୋପତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତଟି ସେକାେ ବଟିରଶଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରଦଉଛନ୍ଟି । ଏହଟି 
ପେଟିରପ୍ରକ୍ୀରେ ରସ ବଟିେଟିନ୍ନ ୋଜ୍ୟେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ 
ଆରଲାଚନା କେଟିରରିଲ ଓ ରସମାନଙ୍କ ସମରଦେନ ଲାେ କେଟିରରିଲ। 
ଏହା ଫଳରେ କରୋନା କାଳେ ଦୁଦ୍୍ଦିନରେ ରକବଳ ଗେଟିବ ଓ 
ଅସହାୟ ରଲାକଙ୍କ ନଟିକଟରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ା�ାଇ ପାେଟିନାହଟି ଁ
ଅପେନ୍ତୁ ଏହା ବଟିେଟିନ୍ନ ଉରଦ୍୍ୟାଗୀ ମଧ୍ ରସମାନଙ୍କ ଉତ୍ାଦନ ବୃଦ୍ଟିରେ 
ସହାୟକ ରହାଇପାେଟିଛଟି । ଏହା ଫଳରେ ବଟିେଟିନ୍ନ ଢାଞ୍ାଗତ ସଂସ୍ାେ 
ପ୍ରକ୍ଟିୟା ମଧ୍ ରଟଟିପାେଟିଛଟି ।

ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାକୁ ସବଦୋଧକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପବୂଦେକ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ରେୀ ରମାଦୀ ପାଞ୍ଟଟି ମନ୍ତ ସହ ରଦଶକୁ ଆତ୍ମନଟିେଦେେଶୀଳ କେଟିବା 
ସକାରଶ ଆହ ୍ବାନ ଜଣାଇଛନ୍ଟି । ରସହଟି ପାଞ୍ ମନ୍ତ ରହଲା- ଉରଦ୍ଶ୍ୟ, 
ସମାର�ାଜନ, ନଟିରବଶ, େଟିତ୍ତଟିେୂମଟି ଏବଂ ନରବାରନ ୍ମଷ । ଏରପିାଇ ଁ
ସେକାେ “େୂମଟି, ରେମ,ଲଟିକୁଡ଼ଟିଟଟି ଓ ଆଇନ” ସମାନତା ଆଧାେରେ 
ଅଗ୍ାଧକିାେ ପ୍ରଦାନ କେଟିଛନ୍ଟି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏହଟି ରରାଷଣା ପରେ, ରକନ୍ଦ୍ର ଅରଦେମନ୍ତୀ ରେୀମତୀ 
ନଟିମଦେଳା ସୀତାେମଣ ପାଞ୍ସତୂ୍ରୀ ଆର୍ଦିକ ପ୍ୟାରକଜ ୍ ରରାଷଣା କେଟିଛନ୍ଟି 
। ସେକାେଙ୍କ ପକ୍େୁ ନଟିଆ�ାଇରବିା ଏହା ଏକ େଣନୀତଟିକ ନଟିଷ୍ପତ୍ତଟି ।

ପ୍ରରମ ଦଟିନ, ଅରଦେମନ୍ତୀ ରେୀମତୀ ନଟିମଦେଳା ସୀତାେମଣ ଏମଏସଏମଇ 
ବ୍ୟବସ୍ାରେ ସଂସ୍ାେ ରଟା�ଟିବା ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଆରୋପ କେଟି 
କହଟିଛନ୍ଟି ର� ଏହାକୁ ଅଧକି ସଦୃୁଢ଼ କୋ�ଟିବ ଏବଂ ଏହାେ ଉତ୍ାଦନ 
ଓ ର�ାଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ସସୁଂଗତ କୋ�ଟିବ । ଦ୍ଟିତୀୟ ଦଟିଗରେ, 
ରସ କୃଷକ, ରେମଟିକ, ୋସ୍ତାକଡ଼େ ବୁଲାବଟିକାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ 
ବଡ଼ ପ୍ୟାରକଜ ୍ ରରାଷଣା କେଟିବା ସହ କମଦେନଟି�କୁ୍ତଟି ଏବଂ ବାସଗହୃ 
ନଟିମଦୋଣ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆରୋପ କେଟିଛନ୍ଟି । ତୃତୀୟ ଦଟିନ, କୃଷଟି 
ଉତ୍ାଦନ ଓ ରଗାପ୍ରଜନନ ଉପରେ ରସ ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦବା ସହ ଏହଟି 
ରକ୍ତ୍ରେ ବଟିେଟିନ୍ନ ସମସ୍ୟାବଳୀେ ସମାଧାନ କୋ�ାଇଛଟି । ଚତୁରଦେ 
ଦଟିନ, େଟିତ୍ତଟିେୂମଟିେ ଉନ୍ନତଟିକେଣ ଉପରେ ଦଟିଆ�ାଇଛଟି ଅଗ୍ାଧକିାେ । 
ରସହଟିେଳଟି ପଞ୍ମ ତରା ଅନ୍ଟିମ ଦଟିନରେ ଗ୍ାମାଞ୍ଳ ବଟିକାଶ ଓ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
େଟିତ୍ତଟିେୂମଟିେ ବଟିକାଶ ଉପରେ ସଂସ୍ାେ ମାଧ୍ମରେ ଦଟିଆ�ାଇଛଟି 
ଗେୁୁତ୍ୱ ।ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ର� ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆତ୍ମନଟିେଦେେ ୋେତ ପାଇ ଁ

ଇପଡିଏଫଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବଢ଼ଡିଲଧା
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ବଧାଣଡିଜ୍ୟ ନଡିଅଣ୍ଟ ସବ୍ଥନଡିମ ୍ସ୍ତରସର
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ଇପଡିଏଫଓସର ନୂତନ ପଞ୍ଜଡିକୃତଙ୍ ସଂଖ୍ୟଧା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମଧାସସର 
10.06 ଲକ୍ଷ ରଲିଧା । ଚଳଡିତ 2020 ମସଡିହଧାସର ହଧାରଧାହଧାରଡି ଭଧାସବ 

ପ୍ରତଡି ମଧାସସର 7 ଲକ୍ଷ କମ୍ଥଚଧାରୀଙ୍ ନୂତନ ଆକଧାଉଣ୍ଟ ସଖଧାଲଧାରଧାଇଛଡି 
। ଇପଡିଏଫଓସର ଅଧକି ଅର୍ଥ ଜମଧା ସଚୂୀତ କସର ସର କମ୍ପଧାନୀମଧାସନ 

ଅଧକି ନୂଆ  ସଲଧାକ ନଡିରକୁ୍ କରୁଛନ୍ଡି ।

ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଥର ଭଧାରତ ଅଭଡିରଧାନ ଘସରଧାଇ ଉତ୍ଧାଦନକୁ 
ସପ୍ରଧାତ୍ସଧାହଡିତ କରଡିଛଡି । ଆମଦଧାନୀ ତୁଳନଧାସର ରପ୍ତଧାନଡି ବୃଦ୍ଡି 

ପଧାଇଛଡି ରଧାହଧା ଫଳସର ବଧାଣଡିଜ୍ୟ କଧାରବଧାର ସକ୍ଷତ୍ସର 
ରବିଧା ପଧାର୍ଥକ୍ୟ ମଧାତ୍ଧା ହ୍ଧାସ ପଧାଇଛଡି ।

ତୃତୀୟେୁ ଚତୁରଦେ ରତ୍ରୈମାସଟିକ ଅବଧରିେ ୋେତେ ଜଟିଡ଼ଟିପଟି ବଟିକାଶ ହାେ ପଣୁଟି ରରେ ସକାୋତ୍ମକ 
ରକ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରରବଶ କେଟିବ । ଏରପିାଇ ଁସ୍ୱାୋବଟିକ ଶଟିଳ୍ପ କା�ଦେ୍ୟକଳାପ ଓ ଜନ ହଟିତକାେୀ ରକ୍ତ୍ର 
�ରା କୃଷଟି ଓ ବଟିଜଳୁଟି ଆଦଟି ରକ୍ତ୍ରରେ ସକାୋତ୍ମକ ବଟିକାଶ ଅଧକିତେ ୋରବ ଦାୟୀ ।

ରବତନରୋଗୀ ରଲାକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଟି

ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାପ୍ରଚ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

-5.12
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ପବୂ୍ଥରୁ ମଧାତ୍ -2.1 % ଉପଧାଜ୍ଥନ ଆଶଧା କରଧାରଧାଉରବିଧା ସବସଳ 
କମ୍ପଧାନୀମଧାସନ 26 ପ୍ରତଡିଶତ ଫଧାଇଦଧା ହଧାସଲ କରଡିପଧାରଡିଛନ୍ଡି । 

ଅସଟଧାସମଧାବଧାଇଲ୍  ସକ୍ଷତ୍ ସହଡିତ ଆଇଟଡି, ଫଧାମ୍ଥସ୍ୁୟଟଡିକଧାଲ ଏବଂ ସଡିସମଣ୍ଟ 
କମ୍ପଧାନୀମଧାସନ ସବୁଠଧାରୁ ଅଧକି ସଦୃୁଢ଼ ଅଭଡିବୃଦ୍ଡି ହଧାସଲ କରଡିପଧାରଡିଛନ୍ଡି ।

ସଦଶସର ସବୈସଦଶଡିକ ମଦୁ୍ଧା ସଂଗ୍ହ ସରକଡ଼୍ଥ ଶୀର୍ଥ ହଧାସଲ 
କରଡିଛଡି। ଏହଧା ଏସବ 575 ବଡିଲଡିଅନ ଡଲଧାରସର ପହଞ୍ôଛଡି । ଏହଧା 

ସରସକୌଣସଡି ସମୟସର ସଦଶର ସବ୍ଥଧାଧକି ସବୈସଦଶଡିକ ମଦୁ୍ଧା 
ସଂଗ୍ହ। ସସହଡିଭଳଡି ସଦଶର ଗଚ୍ଡିତ ସନୁଧା ପରଡିମଧାଣ 1,328 ବଡିଲଡିଅନ 

ଆସମରଡିକୀୟ ଡଲଧାର ଛଇୁଛଁଡି ।

ଏକ ସଚୁଟିନ୍ଟିତ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପେ ପେଟିକଳ୍ପନା କେଟିଛନ୍ଟି ।  ପଣୁଟି ଏହଟିସବୁ 
ସଂସ୍ାେ ତେବେଟିଆ ୋରବ ଗ୍ହଣ କୋ�ାଇନାହଟି ଁ। ଏହାକୁ ର�ତଟିକଟି 
ସଚୁଟିନ୍ଟିତ ୋରବ ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋ�ାଇଛଟି, ଏରପିାଇ ଁରସତଟିକଟି ମାତ୍ରାରେ 
ଦୀରଦେକାଳୀନ ର�ାଜନା ମଧ୍ କୋ�ାଇଛଟି ।

ଗେଟିବ ଜନସାଧାେଣଙ୍କ ସକାରଶ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ର�ାଗାଣ, ରସମାନଙ୍କ 
ଜମାଖାତାକୁ ଆର୍ଦିକ ସହାୟତା ହସ୍ତାନ୍େଣ େଳଟି ର�ାଜନାମାନଙ୍କେ 
ସଫଳ କା�ଦେ୍ୟାନ ୍ବୟନ ମାଧ୍ମରେ ଏହାେ ସଫୁଳ ରଲାକମାନଙ୍କ 
ନଟିକଟରେ ପହଞ୍ା�ାଇପାେଟିଛଟି । କୃଷକମାନଙ୍କ ନଟିମରନ୍ ସମ୍ମାନ ନଟିଧ,ି 
ପ୍ରବାସୀ ରେମଟିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁକମଦେନଟି�କୁ୍ତଟି ସଷୃ୍ଟଟି  ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଜଟିଏସଟଟି 

ସଂଗ୍ହ ସଚୂୀତ କରେ ର� ରଦଶେ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ା ଏରବ ଉତ୍ତମ 
ପ୍ରଗତଟି ପରରେ ଗତଟିଶୀଳ ।
ବଡିକଧାଶ ପଧାଇ ଁଉତ୍ଧାଦନ ସକ୍ଷତ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଥ ଭୂମଡିକଧା ନଡିବ୍ଥଧାହ କରୁଛଡି
ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାେ ଏକ ପ୍ରମଖୁ ବଟିକାଶ ଇଞ୍ଜଟିନ ରହଲା ଉତ୍ାଦନ 

ରକ୍ତ୍ର �ାହାେ କଟି ରଦଶେ ବଟିକାଶ ଧାୋକୁ ଆଗକୁ ଆରଗଇ ରନବାେ 
ପ�ଦେ୍ୟାପ୍ ସାମରଦେ୍ୟ େହଟିଛଟି । ଏହଟି ରକ୍ତ୍ରେ ଜଟିଡ଼ଟିପଟିକୁ 15 ପ୍ରତଟିଶତ 
ଅବଦାନ େହଟିଛଟି ଏବଂ ରଦଶେ କା�ଦେ୍ୟେତ ଜନସଂଖ୍ୟାେ ଏରରିେ 
ୋଗଟିଦାେୀ େହଟିଛଟି । ରଦଶେ 250 ପ୍ରକାେେ ବଟିବଟିଧ ଶଟିଳ୍ପସଂସ୍ାଙ୍କେ 
ଏହା ଉପରେ ପ୍ରୋବ େହଟିଛଟି ।

ଆଶାତଟିେଟିକ୍ତ ୋରବ ଶଟିଳ୍ପସଂସ୍ାେୁ ଉପାଜଦେନ
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କୃରଡି ସକ୍ଷତ୍ସର ସ୍ଡିର ଅଭଡିବୃଦ୍ଡି ଏଫଡଡିଆସର ସରକଡ୍ଥ ବୃଦ୍ଡି

2020ରେ ବଟିଲଟିୟନ ଡଲାେ

 Figure in %

n କୃଷଟି ରହଉଛଟି ୋେତୀୟ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାେ ରମେୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ। 
କରୋନା ମହାମାେୀ କାଳରେ, ଏହଟି ରକ୍ତ୍ରରେ ସଦୁ୍ା 
ଅେଟିବୃଦ୍ଟି ପେଟିଲକ୍ଟିତ ରହାଇଛଟି । 2020-21 ଆର୍ଦିକ ବଷଦେେ 
ପ୍ରରମାଦ୍ଦେରେ କୃଷଟି ଉତ୍ାଦନେ େପ୍ାନୀ ପେଟିମାଣରେ 43.4 
ପ୍ରତଟିଶତ ଅେଟିବୃଦ୍ଟି ଲକ୍୍ୟ କୋ�ାଇଛଟି ।

n ରକବଳ ରସତଟିକଟି ନୁରହ ଁ, ରଦଶରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ାଦନ 
ପେଟିମାଣ ଚଳଟିତ ବଷଦେ 298 ନଟିୟୁତ ଟନ ରହବାେ ଆକଳନ 
କୋ�ାଇଛଟି ।ଏହଟି ପେଟିମାଣ 2018-19 ବଷଦେରେ 285.21 
ନଟିୟୁତ ଟନ ରହାଇରଲିା । ଏବଂ 2019-20 ଆର୍ଦିକ ବଷଦେରେ ତାହା 
291.95 ନଟିୟୁତ ଟନ୍  ରହାଇରବିାେ ରେକଡ଼ଦେ କୋ�ାଇରଲିା ।

n ଗତ ବଷଦେ ରଦଶରେ 23.02 ନଟିୟୁତ ଟନେ ଡାଲଟିଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ 
ଉତ୍ାଦନ ରହାଇରଲିା । ଚଳଟିତ ବଷଦେ ଏହା 25 ନଟିୟୁତ ଟନ୍  
ରହବାେ ଆକଳନ କୋ�ାଇଛଟି ।

n କରୋନା ମହାମାେୀ ଜନଟିତ ସଂକଟ ସର୍ୱେ, ରଦଶକୁ  ଏପ୍ରଟିଲ- ଅଗଷ୍ଟ, 
2020-21ରେ 27.1 ବଟିଲଟିଅନ ଆରମେଟିକୀୟ ଡଲାେେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ 
ବଟିରଦଶୀ ପଞୁ୍ଜଟି  ନଟିରବଶ (ଏଫଡ଼ଟିଆଇ) ୋଶଟି ଆସଟିପାେଟିଛଟି । 2019-
20 ଆର୍ଦିକ ବଷଦେେ ରସହଟି ସମୟରେ 23.35 ବଟିଲଟିଅନ ଆରମେଟିକୀୟ 
ଡଲାେ ଏଫଡଟିଆଇ ଆସଟିରଲିା �ାହାକଟି ପବୂଦେ ବଷଦେ ତୁଳନାରେ ଚଳଟିତ 
ବଷଦେ 16 ପ୍ରତଟିଶତ ଅେଟିବୃଦ୍ଟି ରବାଲଟି କୁହା�ାଇପାରେ ।

n ରକନ୍ଦ୍ର ବାଣଟିଜ୍ୟ ଓ ଶଟିଳ୍ପ ମନ୍ତଣାଳୟେ ସଚୂନା ଅନୁସାରେ ଏହଟି ଅବଧରିେ 
ରମାଟ ଏଫଡଟିଆଇ ପନୁଃନଟିରବଶେ ପେଟିମାଣରେ 13 ପ୍ରତଟିଶତ ଅେଟିବୃଦ୍ଟି 
ରଟଟିଛଟି । 2019-20 ଆର୍ଦିକ ବଷଦେେ ପ୍ରରମ ପାଞ୍ ମାସରେ ରଦଶକୁ 
31.60 ବଟିଲଟିଅନ ଡଲାେେ ଏଫଡ଼ଟିଆଇ ଆସଟିରବିା ରବରଳ ଚଳଟିତ ବଷଦେ 
ରସହଟି ଅବଧରିେ ଏହା 35.73 ବଟିଲଟିଅନ ଡଲାେକୁ ବୃଦ୍ଟି ପାଇଛଟି ।

n 2014-20 ମଧ୍ରେ ରଦଶକୁ ଏଫଡ଼ଟିଆଇେ ରମାଟ ପ୍ରବାହରେ 55% 
ଅେଟିବୃଦ୍ଟି ପେଟିଲକ୍ଟିତ ରହାଇଛଟି �ାହାକଟି 2008-14 ମଧ୍ରେ 231.37 
ବଟିଲଟିଅନ ଡଲାେ ରଲିା ।

ରେକଡ଼ଦେ ପେଟିମାଣେ ରବୈରଦଶଟିକ ମଦୁ୍ା ସଂଗ୍ହ
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ଟଡିକସ ପସର ବଦ୍୍ତିତ ଲଧାଭ ପରଡିଚଧାଳନଧା ଲଧାଭ ପରଡିଚଧାଳନଧା ବ୍ୟବଧଧାନ
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ସାଧତୁା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାେ 
ସଂସ୍ତୃଟିକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ

2016 ମସଡିହଧାର ବଡିମଦୁ୍ୀକରଣ ନଡିଷ୍ପତ୍ଡି ନଡିମସନ୍ ପ୍ରଧଧାନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମଧାଦୀଙ୍ ଦ୍ଧାରଧା ପ୍ରକଟଡିତ ପ୍ରତବଦ୍ତଧା ସକବଳ 
ସଦଶସର କଳଧାଟଙ୍ଧା କଧାରବଧାରକ ୁସରଧାକଡିବଧାସର ସହଧାୟକ 
ସହଧାଇନଧାହଡି ଁ ଅପର ପସକ୍ଷ ସଦଶର ବଡିକଧାଶ ଦଡିଗସର ମଧ୍ୟ ଏହଧା 
ଏକ ମଧାଇଲଖଣୁ୍ଟ ସବଧାଲଡି ସଧାବ୍ୟସ୍ତ ସହଧାଇଛଡି । ୟୁନଧାଇସଟଡ 
ସପସମଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସଫସ ଦ୍ଧାରଧା ପ୍ରଚଳଡିତ ବଡିଭଡିନ୍ନ ଆପ ୍
ଜରଡିଆସର ଡଡିଜଡିଟଧାଲ କଧାରବଧାର ନଡିମସନ୍ ଏହଧା ଏକ ଦକ୍ଷ 
ଭଡିତ୍ଡିଭୂମଡି ସଷୃ୍ଟଡି  କରଡିପଧାରଡିଛଡି।

ଡଡିଜଡିଟଧାଲ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଧା

ସମଗ୍ ବଟିଶ୍ୱରେ ୋେତକୁ ଶଟିଳ୍ପ ଉତ୍ାଦନେ ଏକ ରପଣ୍ଠସ୍ଳରେ 
ପେଟିଣତ କେଟିବା ନଟିମରନ୍ ସେକାେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ହଣ 
କେଟିଛନ୍ଟି  । ଏରପିାଇ ଁ10ଟଟି ରସକଟେେରେ ଉତ୍ାଦନ େଟିତ୍ତଟିକ ରପ୍ରାତ୍ାହନ 
ର�ାଜନା (ପଟିଏଲଆଇ) ପାଇ ଁସେକାେ 1.5 ଲକ୍ ରକାଟଟି ଟଙ୍କାେ ୋଶଟି 
ମଂଜେୁ କେଟିଛନ୍ଟି । ଏହାେ ଉରଦ୍ଶ୍ୟ ରହଲା ପ୍ରତଟିଦ ୍ବନ୍ଦଦ୍ଟିତା ଆଧାେରେ 
ୋେତକୁ ବଟିଶ୍ୱରେ ନଟିରବଶେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଲକ୍୍ୟସ୍ଳୀରେ ପେଟିଣତ 
କେଟିବା । ଏହା ରକବଳ ରଦଶରେ ଏକ ପ୍ରତଟିର�ାଗଟିତାମଳୂକ 
ବାତାବେଣ ସଷୃ୍ଟଟି  କେଟିବନାହଟି ଁ, ଅପେନ୍ତୁ ସମଗ୍ଟ୍ର ଉତ୍ାଦନ ରକ୍ତ୍ରରେ 
କମଦେନଟି�କୁ୍ତଟିେ ପ�ଦେ୍ୟାପ୍ ସରୁ�ାଗ ମଧ୍ ସଷୃ୍ଟଟି  କେଟିବ ।

ଘସରଧାଇ ଉତ୍ଧାଦନସର ଅଭଡିବୃଦ୍ଡି
ୋେତ ସମଗ୍ ବଟିଶ୍ୱକୁ ଏକରା ପ୍ରମାଣଟିତ କେଟି ରଦଖାଇରଦଇଛଟି ର� 

ଦୃଢ଼ ମରନାବଳ ଓ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ାୋ ବଟିକାଶେ ସଚୂକାଂକକୁ ମଧ୍ ବଦଳାଇ 
ପ୍ରଗତଟିମହୁା ଁକୋ�ାଇପାରେ । ଏହାେ ସବୁଠାେୁ ବଡ଼ ଉଦାହେଣଟଟି 

ରହଲା “ବ୍ୟକ୍ତଟିଗତ ସେୁକ୍ା ଉପକେଣ” (ପଟିପଟିଇ) କଟିଟ୍  ଉତ୍ାଦନ । 
ପବୂଦେେୁ ଏେଳଟି ସାମଗ୍ୀ ୋେତରେ ଉତ୍ାଦନ କୋ�ାଉନରଲିା । 
କଟିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାେୀ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 
ଏ ଦଟିଗରେ ପ୍ରୟାସ ଆେମ୍ଭ କେଟିରରିଲ । ଲକଡାଉନ ରରାଷଣାେ 
ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ରେ ପଟିପଟିଇ କଟିଟ୍  ଉତ୍ାଦନରେ ୋେତ ସାୋ 
ବଟିଶ୍ୱରେ ଦ୍ଟିତୀୟ ସ୍ାନରେ ନଟିଜକୁ ସପୁ୍ରତଟିଷ ୍ଠଟିତ କେଟିପାେଟିରଲିା ।

ଏହା ସନୁଟିଶ୍ଟିତ କରେ ର� ୋେତରେ ସବଦେରରେଷ୍ଠ ପ୍ରତଟିୋ ମହଜଦୁ 
େହଟିଛନ୍ଟି । ଏହଟି କାେଣେୁ ହଟି ଁ ବଟିଶ୍ୱେ ସମସ୍ତ ୋଷ୍ଟଟ୍ର ଓ ରେଟଟିଂ 
ଏରଜନ ୍ସଟିମାରନ ଏକରା କହଟିବାକୁ ବାଧ୍ ରହାଇଛନ୍ଟି ର� େବଟିଷ୍ୟତରେ 
ୋେତେ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରାକ- କରୋନା ସମୟେ ବଟିକାଶଧାୋକୁ 
ପଣୁଟି ରକବଳ ରଲଉଟଟିବନାହଟି ଁ  ଅପେ ପରକ୍ ଏହା ବଟିଶ୍ୱେ ଦ୍ରୁତତମ 
ବଟିକଶଟିତ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାରେ ପେଟିଣତ ରହବ । 

େୀମ ଆପ ୍: ଆପଣଙ୍କ ପରକଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍୍କ 

େୀମ ଆପ ୍ ଏରବ ଆପଣଙ୍କ ରମାବାଇଲେ ନୂତନ ସଂପଦେ 
ଷ୍ଟାଟସ ପାଲଟଟିଛଟି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ରମାଦୀ ସ୍ୱାଧୀନତା 

ଦଟିବସ ପାଳନ ଅବସେରେ ଲାଲ କଟିଲ୍ାେ ମଞ୍ ଉପେୁ କହଟିରରିଲ, “ 
ଆପଣମାରନ ଲକ୍୍ୟ କେଟିପାେଟିରବ କଟିେଳଟି ଦ୍ରୁତ ରବଗରେ ଅନଲାଇନ 
ଡଟିଜଟିଟାଲ କାେବାେ ବୃଦ୍ଟି ପାଇବାରେ ଲାଗଟିଛଟି । ଆପଣମାରନ େୀମ 
ୟୁପଟିଆଇ ଆପକୁ ଲକ୍୍ୟ କେନ୍ତୁ. . .  ।” ର�ରକୌଣସଟି ବ୍ୟକ୍ତଟି ଏକରା 
ଜାଣଟି ଗବଦେ ଅନୁେବ କେଟିବ ର� ଗତ ନରେମ୍ବେ ମାସ ସଦୁ୍ା ୟୁପଟିଆଇ 
କାେବାେ 3.90 ଲକ୍ ରକାଟଟି ଟଙ୍କାକୁ ଅତଟିକ୍ମ କେଟିସାେଟିଛଟି । ଏବଂ 
ତାହା ରକବଳ େୀମ ଆପ ୍ ଜେଟିଆରେ କୋ�ାଇଛଟି । ଏହା ଏକ 
ଉତ୍ତମ ଉଦାହେଣ ର� ରଲାକମାରନ କଟିେଳଟି ୋରବ ପେଟିବତ୍ତଦେନେ 
ଧାୋ ଓ ଚାରଲଞ୍ଜଟି ଂ ପେସ୍ଟିତଟିକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ଟି । ୟୁପଟିଆଇ- େୀମ 
ଆପ ମାଧ୍ମରେ ରକବଳ ନରେମ୍ବେ ମାସରେ 221 ରକାଟଟି ଟଙ୍କା 
କାେବାେ ରହାଇଛଟି �ାହାକଟି ଏ�ାବତ୍  ରହାଇରବିା ରମାଟ 3,86,000 
ରକାଟଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍େୁ ରଗାଟଟିଏ ମାସରେ ରହାଇରବିା ସବଦୋଧକି 
କାେବାେ । �ଦଟି ଏହାକୁ ପବୂଦେ ବଷଦେେ ରସହଟି ସମୟେ କାେବାେ 
ସହଟିତ ତୁଳନା କୋ�ାଏ ଏବଂ ଏପେଟିକଟି କରୋନା ମହାମାେୀ ସର୍ୱେ,  
େୀମ ଆପ ୍ ଜେଟିଆରେ ରହାଇରବିା କାେବାେରେ 80 ପ୍ରତଟିଶତ 
ଅେଟିବୃଦ୍ଟି ରହାଇରବିା ଜଣା�ଟିବ ।

ବଟିମଦୁ୍ୀକେଣ ରରାଷଣା ପରେ, ଡଟିଜଟିଟାଲ ଅରଦେ 
କାେବାେ ନଟିମରନ୍ ୋେତ ସେକାେ େୀମ 

ଆପ ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରଚଳନ କେଟିରରିଲ ।ଏହା ଫଳରେ 
ସମଗ୍ ରଦଶ ଆଜଟି ଡଟିଜଟିଟାଲ କାେବାେେ ସଂସ୍ତୃଟି 
ରଦଖପିାେଟିଛଟି ଓ ଏହାେ ସଫୁଳ ଲାେ କେଟିପାେଟିଛଟି। 
କରୋନା ମହାମାେୀ ସମୟରେ ଡଟିଜଟିଟାଲ 
କାେବାେ ତା’େ ରେକଡ଼ଦେ ଅେଟିବୃଦ୍ଟି ହାସଲ କେଟିରଲିା 
�ାହାେ ଆଧାେଶୀଳା ଚାେଟି ବଷଦେ ପରୂବଦେ ସ୍ାପନ 
କୋ�ାଇରଲିା। ଏହା ଏରବ ରଦଶେ ବଟିକାଶ ଧାୋକୁ 
ଏକ ନୂତନ ଶୀଷଦେକୁ ରନଇ �ଟିବା ନଟିମରନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ରହାଇସାେଟିଛଟି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏ ସଂପକଦେରେ 
କହନ୍ଟି, ‘ ଏରବ ସମଗ୍ ବଟିଶ୍ୱ ଏକ ନଗଦ କାେବାେହୀନ 
ସମାଜ ଅେଟିମରୁଖ ଆଗଉଛଟି । ଇରଲରକଟେଟ୍ରାନଟିକ୍  
ବ୍ୟବସ୍ା ମାଧ୍ମରେ ଆପଣ ଅରଦେ ରଦଇପାେଟିରବ 
ଏବଂ ଅରଦେ ଆହେଣ ମଧ୍ କେଟିପାେଟିରବ ।ପ୍ରାେମ୍ଭରେ 
ହୁଏତ ଏହା କଟିଛଟି ମାତ୍ରାରେ ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସମସ୍ୟା ଉପଜୁାଇ ରାଇପାରେ କଟିନ୍ତୁ ଏହା ଏରବ 
ଧୀରେ ଧୀରେ ରଲାକମାନଙ୍କ ଅେ୍ୟାସରେ ପେଟିଣତ 
ରହାଇସାେଟିଛଟି ଏବଂ ଏରରିେ କାେବାେ ମଧ୍ 
ସହଜସାଧ୍ ରହାଇଛଟି । "

େୀମ ଆପ ୍େ ରବୈଶଟିଷ୍ଟ୍ୟ
l	ଏହା ସବୁପ୍ରକାେ ରଫାନରେ କା�ଦେ୍ୟ କେଟିରାଏ
l	189ଟଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହଟିତ ଏହା ସଂ�କୁ୍ତ
l	24 ରଣ୍ଟା ଏହା ଉପଲବ୍ଧ
l	ଏହା ମାଧ୍ମରେ ଅରଦେ କାେବାେ ସହଜସାଧ୍ 
l	20ଟଟି ୋଷାରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ
l	ଏହା ସମସ୍ତ କୁ୍ୟଆେ ରକାଡରେ କା�ଦେ୍ୟ କେଟିରାଏ
l	10ଟଟି ବ୍ୟାଙ୍କେୁ ଅଧକି ସହ ଏହା ଲଟିଙ୍୍କ  

ର�ାଡା�ାଇ ପାେଟିବ 

ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାପ୍ରଚ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ
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ଆସମ ଅତଡି ସତକ୍ଥତଧା ଓ 
ସକଧାରଧାତ୍ମକ ମସନଧାଭଧାବର 

ସହ ଦୀଘ୍ଥକଧାଳୀନ 
କଧାର୍ଥ୍ୟପନ୍ଧା ଆପଣଧାଇଛ ୁ।

ସବୈଶ୍ୱଡିକ ମହଧାମଧାରୀ ସକଧାଭଡିଡ଼-19କ ୁ ନଡିୟନ୍ତଣ କରଡିବଧା 
ସକଧାସଶ ଭଧାରତର ପ୍ରସୁ୍ତତଡି ସକବଳ ଅସନକ ସଲଧାକଙ୍ ପ୍ରଧାଣରକ୍ଷଧା 
କରଡିବଧାସର ସହଧାୟକ ସହଧାଇନଧାହଡି,ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଏହଧା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଧାକୁ 
ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦଧାନ କରଡିଛଡି । ସରକଧାରଙ୍ ଏହଡି କଧାର୍ଥ୍ୟ 
କଡିଭଳଡି ଭଧାସବ ସଫଳତଧାର ସହ କଧାର୍ଥ୍ୟ କରଡିରଲିଧା, ରଧାହଧାକଡି ଆଜଡି 
ରଧାଷ୍ଟଟ୍ରକ ୁଏକ ନୂତନ ଆଶଧା ପରସର ଅଗ୍ସର କରଡିପଧାରଡିଛଡି ?

 ର�ରତରବରଳ ମାଚ୍ଦେ ମାସ ପାଖାପାଖ ିବଟିଶ୍ୱେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୋଷ୍ଟଟ୍ରରେ 
ରକାେଟିଡ଼-19 ମହାମାେୀ ସଂକ୍ମଣ ବୃଦ୍ଟି ପାଇବାକୁ ଆେମ୍ଭ କଲା, 

ଆରମ ସ୍ପାନଟିଶ ୍ଫ୍ ଲୁର ସଂକ୍ମଣ ଢ଼ାଞ୍ାକୁ େଲୋରବ ଅନୁଧ୍ାନ କଲୁ। ଏହଟି 
ମହାମାେୀ ବଟିଶ୍ୱରେ ଆଜକୁ ପ୍ରୟ 102 ବଷଦେ ପରୂବଦେ ସଂରଟଟିତ ରହାଇରଲିା। 
ରସରତରବରଳ ଆମ ମନକୁ ର�ଉ ଁକରାଟଟି ପ୍ରରରମ ଆସଟିଲା ତାହାରହଲା, 
ରସରତରବରଳ ର�ଉସଁବୁ ୋଷ୍ଟଟ୍ରରେ ଲକଡାଉନକୁ ଉତ୍ତମ େୂରପ ଲାଗ ୁ
କୋ�ାଇରଲିା ରସଠାରେ ମତୁୃ୍ୟସଂଖ୍ୟା କମ ୍ େହଟିରଲିା । ରସଠାରେ 
ଆର୍ଦିକ ସଧୁାେ ମଧ୍ େଲ େହଟିରଲିା । ରତଣ ୁଆରମ ଏହଟି ସଟିଦ୍ାନ୍ରେ 
ଉପନୀତ ରହାଇରଲୁି ର� ଆମକୁ ଏରପିାଇ ଁ ଏକ ଦୀରଦେକାଳୀନ 
କା�ଦେ୍ୟସଚୂୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଟିବାକୁ ପଡ଼ଟିବ । ରସରତରବରଳ ସେକାେଙ୍କ 
ଅଗ୍ାଧକିାେ ରଲିା ପ୍ରରରମ ରଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନ େକ୍ା ଏବଂ ତାହା 

‘ଜାନ ରହୈ ରତା ଜହାନ ରହୈ’ ଠାେୁ ‘ଜାନ୍ େଟି ଔେ ଜହାନ୍ 
େୀ” ପ�ଦେ୍ୟନ୍ ୋେତ ଦୀରଦେ ପର ଅତଟିକ୍ମ କେଟିସାେଟିଛଟି ଏବଂ 
ଏହା ଫଳରେ ରକବଳ ଅସଂଖ୍ୟ ରଲାକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ା�ାଇ 
ପାେଟିନାହଟି ଁ, ଅପେ ପରକ୍, ରଦଶେ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାକୁ ମଧ୍ ପଣୁଟି 
ରରେ ତାେ ସ୍ୱାୋବଟିକ ଧାୋକୁ ରଫୋଇ ଅଣା�ାଇପାେଟିଛଟି। 
137 ରକାଟଟି ଜନସଂଖ୍ୟାବଟିଶଟିଷ୍ଟ ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର ରକବଳ ରକାେଟିଡ଼- 
19 ମହାମାେୀ ସହଟିତ ସଫଳତାେ ସହ ମକୁାବଟିଲା କେଟିନାହଟି ଁ, 
ଅପେନ୍ତୁ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାକୁ ମଧ୍ ଏହାେ ପ୍ରୋବେୁ ମକୁ୍ତ 
େଖପିାେଟିଛଟି।  ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାେ ଏେଳଟି ପ୍ରଗତଟି ପରକୁ ରଲଉଟାଣଟି 
ବଟିେଟିନ୍ନ ରକ୍ତ୍ରରେ ଏରବ ପେଟିଲକ୍ଟିତ ରହଉଛଟି �ାହାକଟି ଉପ�କୁ୍ତ 
ସମୟରେ ଉପ�କୁ୍ତ କା�ଦେ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ହଣ ଓ ଏହାେ ପ୍ରବତ୍ତଦେନ 
ତରା ନଟିର୍ଦୋୟକ ରନତୃତ୍ୱ ର�ାଗ ୁ ସମ୍ଭବପେ ରହାଇପାେଟିଛଟି। 
ସେକାେଙ୍କ ମଖୁ୍ୟ ଆର୍ଦିକ ପୋମଶଦେଦାତା ଡକଟେେ ରକ େଟି 
ସବୁ୍ମଣ୍ୟମ ନଟିଉ ଇଣ୍ଡଟିଆ ସମାଚାେେ କନସଲଟେଟିଂ ଏଡଟିଟେ 
ସରନ୍ାଷ କୁମାେଙୁ୍କ ରଦଇରବିା ସାକ୍ାତକାେରେ ଏହଟିସବୁ 
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଟିସୃ୍ତତ ଆରଲାଚନା କେଟିବା ସହ ରଦଶେ 
ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାପାଇ ଁେବଟିଷ୍ୟତ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ ୍ସଂପକଦେରେ ସଚୂନା 
ରଦଇଛନ୍ଟି। ରସହଟି ସାକ୍ାତକାେେ କଟିୟଦଂଶ:

ପ୍ରଚ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗସାକ୍ାତକାେ
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ପରେ ଜଟିଡଟିପଟି ପ୍ରତଟି ଦୃଷ୍ଟଟି  ରଦବା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ 
ରସରତରବରଳ �ରାରଦେରେ କହଟିରରିଲ, “ଜାନ୍ ରହୈ ରତା ଜହାନ ରହୈ” । 
ର�ରତରବରଳ ରଲାକମାରନ ତାଙ୍କ କରାକୁ ମାନଟିରଲ ଏବଂ ରଦଶରେ 
ଖବୁଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହାେ ବଢ଼ଟିଚାଲଟିଲା । ରସରତରବରଳ “ଜାନ୍ 
େୀ ଔେ୍ ଜହାନ୍ େୀ” ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନଲକ୍ ପ�ଦେ୍ୟାୟରେ ପ୍ରୋବ 
ପକାଇବାକୁ ଲାଗଟିଲା । ବ୍ଟିରଟନରେ ରସରତରବରଳ ଜଟିଡ଼ଟିପଟି 20 ପ୍ରତଟିଶତ 
ତଳକୁ ଖସଟି �ାଇରଲିା ର�ରତରବରଳ ୋେତେ ଜଟିଡ଼ଟିପଟି 23.9 ପ୍ରତଟିଶତ 
କମଟିରଲିା। ଏବଂ ତାହା ରଟଟିରଲିା ଲକଡାଉନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ଟି ୋରବ ଲାଗ ୁ
କେଟିବା ସର୍ୱେ । ଏରବ ଅନଲକ ପ�ଦେ୍ୟାୟରେ ର�ରତରବରଳ ଉତ୍ାଦନ 
ରକ୍ତ୍ରରେ ଅଧକି ସଧୁାେପେଟିଲକ୍ଟିତ ରହଉଛଟି ରସରତରବରଳ ଆର୍ଦିକ 
ସଧୁାେ ଅଧକି ମାତ୍ରାରେ ପେଟିଲକ୍ଟିତ ରହଉଛଟି । ଅଧନୁା ଆରମ ସଧୁାେକୁ 
‘େଟି’ଆକାେରେ ରଦଖବିାକୁ ପାଉଛୁ । 

 ଶଡିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟଧାନ୍ୟ ସକ୍ଷତ୍ ଆର୍ତିକ ସଂସ୍ଧାରକ ୁ ପ୍ରଶଂସଧା 
କରଡିରସିଲ ଓ ପ୍ରଧଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମଧାଦୀଙ୍ ପ୍ରତଡିବଦ୍ତଧାକୁ 
ଅନୁସରଣ କରଡି ସଦଶକ ୁ ବଡିକଧାଶ ପରକ ୁ ସଫରଡିବଧା ଦଡିଗସର 
ସହଧାୟକ ସହଧାଇରଲିଧା । ଏହଧା ପଛସର ରବିଧା ମଳୂ କଧାରଣଟଡି କ’ଣ?

 ରକାେଟିଡ଼-19 ରବୈଶ୍ୱଟିକ ମହାମାେୀ ରହବା ପରେ ରଦଶରେ 
ରଦଖା�ାଇରବିା ଆର୍ଦିକ ସଂକଟ ପବୂଦେେ ର�ରକୌଣସଟି ଆର୍ଦିକ 
ଦୁେବସ୍ା ଠାେୁ ସଂପରୂ୍ଦେ େଟିନ୍ନ ରଲିା । ଏହା ଚାହଟିଦା ତୁଳନାରେ ଏକ 
ନକାୋତ୍ମକ ବଟିକାଶ ହାେ ସଷୃ୍ଟଟି  କେଟିରଲିା �ାହା ଆର୍ଦିକ ବଟିକାଶ ଉପରେ 
ଦୀରଦେକାଳୀନ ପ୍ରୋବ ପକାଇବା େଳଟି ଆଶଙ୍କା ସଷୃ୍ଟଟି  କେଟିରଲିା । ଏହା 
ର�ପେଟି ନରରଟ, ତାହାକୁ ସନୁଟିଶ୍ଟିତ କେଟିବା ନଟିମରନ୍ ସେକାେ ଅରନକ 
ଗଡ଼ୁଟିକ ସଂସ୍ାେ କା�ଦେ୍ୟକ୍ମ ପ୍ରବତ୍ତଦେନ କେଟିରରିଲ । ରେମ ସଂସ୍ାେ, କୃଷଟି 
ସଂସ୍ାେ, ଏମଏସଏମଇରେ ସଂଜ୍ା ପେଟିବତ୍ତଦେନଧମଦେୀ ସଂସ୍ାେ ଏବଂ 
ପଟିଏଲଆଇ ର�ାଜନା ପ୍ରବତ୍ତଦେନ, ଏସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ । କାେଣ, 
ରସସବୁ ମଖୁ୍ୟତଃ ଦୁଇଟଟି କରା ସଂପାଦନ କେୁଛନ୍ଟି । ପ୍ରରମତଃ, ଏହା 
ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାକୁ ସକ୍ଟିୟ ଓ କା�ଦେ୍ୟକ୍ମ କେଟିବା ସହ ତାହା ଅଧକି ମାତ୍ରାରେ 
ଆନୁଷ୍ଠାନଟିକ ରହାଇପାେଟିଛଟି । ଉଦାହେଣ ସ୍ୱେୂପ, ଆରମ �ଦଟି 2011-
12 ମସଟିହାେ କମଦେନଟି�କୁ୍ତଟି ତର୍ୟାବଳୀ ସହ 2017-18େ ଡାଟାକୁ ତୁଳନା 
କେୁ, ରତରବ ରଦଖା�ଟିବ ର� ଅସ୍ାୟୀ ରେମଟିକଙ୍କ ମାତ୍ରାରେ ପାଞ୍ ପ୍ରତଟିଶତ 
ହ୍ାସ ରଟଟିରବିା ରବରଳ ରବତନରୋଗୀ କମଦେଚାେୀଙ୍କ ରକ୍ତ୍ରରେ ଏହା 
ପାଞ୍ ପ୍ରତଟିଶତ ବୃଦ୍ଟି ରଟଟିଛଟି । �ାହାକଟି ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାେ ସଂଗଠନୀକେଣେ 
ସଚୂନା ଦଟିଏ । ଦ୍ଟିତୀୟ କରାଟଟି ରହଲା, ଚାକଟିେଟି ରକ୍ତ୍ରରେ ବଟିକାଶକୁ ତୀବ୍ 

କୋ�ଟିବା ଆବଶ୍ୟକ । କାେଣ �ଦଟି ଆରମ କୃଷଟି, ଉତ୍ାଦନ େଳଟି ରକ୍ତ୍ର 
ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟଟିପାତ କେଟିବା, ରତରବ ତାହା ଅରଦେନୀତଟିରେ ଅଧକି ସଂଖ୍ୟକ 
କମଦେନଟି�କୁ୍ତଟିେ ସରୁ�ାଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ରବାଲଟି ଜଣାପଡ଼ଟିବ ।              

ବଡିମଦୁ୍ୀକରଣ ପରବତ୍୍ଥୀ ସମୟସର ଅର୍ଥନୀତଡି ଦ୍ରୁତ ମଧାତ୍ଧାସର 
ଡଡିଜଡିଟଧାଲ ଓ ନଗଦହୀନ ମଧାଧ୍ୟମ ଆଡ଼କ ୁଗତଡିକରୁଛଡି ରଧାହଧାକଡି ଏକ ସଦୃୁଢ଼ 
ନୂତନ ଭଧାରତ ପଧାଇ ଁଭଡିତ୍ଡି ସ୍ଧାପନର ସଚୂନଧା ପ୍ରଦଧାନ କସର । ଏଭଳଡି 
ଏକ ଦୃଢ଼ ନଡିଷ୍ପତ୍ଡି ସନବଧା ପଛସର ରବିଧା ସରକଧାରୀ ଚଡିନ୍ଧାଧଧାରଧାଟଡି କ’ଣ ?

 ଆନୁଷ୍ଠାନଟିକ ରକ୍ତ୍ରକୁ ସଦୃୁଢ଼ ଓ ସକ୍ଟିୟ କେଟିବା ପାଇ ଁ
ଅରଦେନୀତଟିେ ଡଟିଜଟିଟାଇରଜସନ୍ ଅଧକି ଉପକାେସଟିଦ୍ ରହାଇରାଏ। 
‘ଜାମ’୍(ଜନ ଧନ, ଆଧାେ ଓ ରମାବାଇଲ) େଳଟି ର�ଉ ଁ ତ୍ରଟିଧାୋ 
ସଷୃ୍ଟଟି  କୋ�ାଇଛଟି। ମୁ ଁୋବୁଛଟି ରକାେଟିଡ଼-19 ସଂକଟ ମଧ୍ ରଦଖାଇ 
ରଦଇଛଟି ର� ଡଟିଜଟିଟାଇରଜସନ୍ ଦଟିଗରେ ଅରନକ ଗଡ଼ୁଟିକ କା�ଦେ୍ୟ 
ମହ୍ୱେପରୂ୍ଦେ ବ୍ୟାପକ ୋରବ ପ୍ରବତ୍ତଦେନ କୋ�ାଉଛଟି ।.  

ଭୀମ ଆପକ ୁ ଚଧାରଡି ବର୍ଥ ପରୂଣ ସହଧାଇସଧାରଡିଛଡି ଏବଂ ଏହଡି 
ଅବଧମିଧ୍ୟସର ଡଡିଜଡିଟଧାଲ କଧାରବଧାରସର ବ୍ୟଧାପକ ପରଡିବତ୍୍ଥନ 
ଘଟଡିଛଡି। ବଡିସଶର କରଡି କସରଧାନଧା ସମୟସର ଏହଧା ଅଧକି ସଲଧାପପ୍ରଡିୟ 
ସହଧାଇପଧାରଡିଛଡି । ଏ ଦଡିଗସର ଆଗକ ୁସରଧାଡ଼ମ୍ୟଧାପଟଡି କ’ଣ ?

 ୋେତରେ ଗେଟିବ ରଲାକମାନଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ସେକାେଙ୍କ 
ବଟିେଟିନ୍ନ ର�ାଜନାେ ହଟିତାଧକିାେୀ ୋରବ ଡଟିଜଟିଟାଲ କାେବାେ 
ମାଧ୍ମରେ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍େଣ କୋ�ାଇରଲିା । କାେଣ ମାତ୍ର ରରେ 
କ୍ଟିକ୍ କେଟିରଦରଲ ଏହଟି ବ୍ୟବସ୍ା ମାଧ୍ମରେ ଅରଦେ ରଦଣରନଣ ସମାପନ 
ରହାଇପାେଟିରାଏ । ରଲାକମାରନ ନଟିଜ ରରେ ବସଟି ଓ ସାମାଜଟିକ 
ଦୂେତା େକ୍ା କେଟି ସହଜରେ ଡଟିଜଟିଟାଲ କାେବାେ କେଟିପାେୁଛନ୍ଟି । 
ଏହା ମହାମାେୀ କାଳରେ ଅଧକି ଉପକାେସଟିଦ୍ ରହାଇପାେଟିଛଟି ।

 ସଧାଧଧାରଣ ସଲଧାକଙ୍ ପଧାଇ ଁଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଧା ଏକ ଜଟଡିଳ ଶବ୍ଦ । 
ଅନ୍ୟଧାନ୍ୟ ରଧାଷ୍ଟଟ୍ରଙ୍ ଠଧାରୁ ଆମ ସଦଶର ଅର୍ଥନୀତଡିର ଆକଧାର ଏବଂ 
କଧାର୍ଥ୍ୟକଳଧାପ ସକସତ ଭଡିନ୍ନ? ଜସଣ ସଧାଧଧାରଣ ସଲଧାକ ରଧାହଧା ପଧାଇ ଁ
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଧା ଭଳଡି ସବୈରୟଡିକ ତରଧା ଜଟଡିଳ ଶବ୍ଦ ରଧାହଧାକଡି କଡିଛଡି ଅର୍ଥ 
ରସଖନଧାହଡି,ଁ ସସ କଡିଭଡିଳ ଏଭଳଡି ଶବ୍ଦକ ୁସହଜସର ବୁଝଡିପଧାରଡିବ?

  ଚଳଟିତ ବଷଦେେ ଆର୍ଦିକ ସରେଦେରେ �ାହା ଆରମ ବଟିରଳେଷଣ କେଟିଛୁ, 
ତାହା ରହଉଛଟି ‘ରାଲଟିରନାମଟିକ୍ସ’ । ମଦୁ୍ସ୍ଟିତୀକୁ ବୁଝଟିରହବ �ାହାକଟି ରଗାଟଟିଏ 
ର୍ଟ୍୍ ଖାଦ୍ୟ କଟିଣଟିବା ପାଇ ଁପବୂଦୋରପକ୍ା ର�ତଟିକଟି ଅଧକି ମଲୂ୍ୟ ରଦବାକୁ 
ପଡ଼ୁରବି । ରସହଟିେଳଟି, ର�ରତରବରଳ ଆରମ ନଟି�କୁ୍ତଟି କରା ଆରଲାଚନା 
କେୁ, ଜଟିଡ଼ପଟି ବଟିକାଶକୁ ରଲାକମାନଙ୍କ କା�ଦେ୍ୟକଳାପ ଓ ରସମାନଙ୍କ ଦ୍ାୋ 
କୋ�ାଉରବିା ଉପାଜଦେନ ଅନୁସାରେ ହଟିସାବ କୋ�ାଇରାଏ । ଏହଟି 
ବଟିରଳେଷଣ ରସରରିେ ରଟଟିରବିା ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଟି ଅବା ହ୍ାସ ଅନୁସାରେ 
ଆକଳନ କୋ�ାଇରାଏ । ଏହଟି ଦୁଇ ତଟିରନାଟଟି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ ଡାଟା  ମାରକ୍ା 
ଇରକାରନାମଟିକ୍ସ ବଟିରଳେଷଣ ପାଇ ଁରବଶ ୍ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ ।

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଧା ପଧାଇ ଁପ୍ରଧଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ଦ୍ଧାରଧା ସଘଧାରଡିତ ଆତ୍ମନଡିଭ୍ଥର 
ଭଧାରତ ଅଭଡିରଧାନ କଡିଭଳଡି ଭଧାସବ ସହଧାୟକ ସହଉଛଡି?

 ଏରରିେ ରକରତରଗାଟଟି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ ପ୍ରସଙ୍ଗ େହଟିଛଟି । ପ୍ରରମତଃ. ଆରମ 
ଏରବ ବଟିେଟିନ୍ନ ରକ୍ତ୍ରରେ ଆତ୍ମନଟିେଦେେଶୀଳ ରହାଇସାେଟିଛୁ। ପଟିପଟିଇ କଟିଟ୍ ଉତ୍ାଦନ 
କେଟିବାରେ ଆରମ ଏରବ ବଟିଶ୍ୱେ ଦ୍ଟିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଉତ୍ାଦନକାେୀ ୋଷ୍ଟଟ୍ର 
ୋରବ ଉୋ ରହାଇଛୁ । ଆମକୁ ଏକରା ଉତ୍ତମ େୂରପ ସ୍େଣ େଖବିାକୁ ରହବ 
ର� ଆତ୍ମନଟିେଦେେଶୀଳତା ପ୍ରତଟିଦ୍ନ୍ଦଟିତାେ ୋବନା ଦ୍ାୋ ହଟି ଁସାକାେ ରହାଇରାଏ। 

ସାକ୍ାତକାେ
ପ୍ରଚ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

 ପ୍ରଧଧାନମନ୍ତୀଙ୍ 5 ଡ୍ିଲୟନ ଡଲଧାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଧା 
ସକସତମଧାତ୍ଧାସର ମହତ୍ବ ବହନ କରଡିରଧାଏ? ଜସଣ 
ଏରପିଧାଇ ଁକଡିପରଡି ଭଧାସବ ସରଧାଗଦଧାନ ସଦଇପଧାରଡିବ ?

  ମୁ ଁୋବୁଛଟି ରଦଶରେ ପ୍ରବତ୍ତଦେନ କୋ�ାଇରବିା ଅରନକ 
ଗଡ଼ୁଟିଏ ସଂସ୍ାେ କା�ଦେ୍ୟକ୍ମ ଏହଟି ବଟିକାଶ ଲକ୍୍ୟ ହାସଲ ସକାରଶ 
ଉଦ୍ଟିଷ୍ଟ । ନାଗେଟିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁରକରତକ ସେଳ ନଟିୟମ ପାଳନ 
କେଟିବା ଏକାନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ବଟିରଶଷ କେଟି ଏେଳଟି ରକାେଟିଡ଼-
19 କାଳରେ । ଏକରା ସନୁଟିଶ୍ଟିତ କେଟିବା ଉଚଟିତ ର� ସମରସ୍ତ  
ର�େଳଟି ମହୁରଁେ ମାସ୍ ପଟିନ୍ନ୍ଟି, ସାମାଜଟିକ ଦୂେତା େକ୍ା କେନ୍ଟି 
ଏବଂ ବାେମ୍ବାେ ନଟିଜେ ହାତ ରଧାଇ ପେଟିଷ୍ାେ କେନ୍ଟି । ରବୈଶ୍ୱଟିକ 
ମହାମାେୀେ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୋବ େହଟିଛଟି ।
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ଦ୍ଟିତୀୟତଃ, ଆମେ ବଟିେଟିନ୍ନ କମ୍ପାନୀଗଡ଼ୁଟିକ ଦ ୍ବାୋ ଉତ୍ାଦଟିତ ଉତ୍ାଦ ଓ ରସବା 
ରଦଖନ୍ତୁ। ରସମାରନ ପଟିୋମଟିଡେଶୀଷଦେରେ ରବିା 20େୁ 30 ପ୍ରତଟିଶତଙ୍କ ପାଇ ଁହଟି ଁ
ଉତ୍ାଦନ କେଟିରାନ୍ଟି । କଟିନ୍ତୁ କଟିଛଟି ରସକଟେେ, �ରା ଏଫଏମସଟିଜଟିେ ଏେଳଟି ଉତ୍ାଦ 
େହଟିଛଟି �ାହା ଏପେଟିକଟି ରଦଶେ ଦୁଗଦେମତମ ସ୍ାନରେ ବସବାସ କେୁରବିା 
ସାଧାେଣ ଓ ଗେଟିବ ରଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁମଧ୍ ଆବଶ୍ୟକ । �ରା, ସାମ୍ପ ୁସାରଚଟ୍। 
ଆରମ ରଚଷ୍ଟା କେୁଛୁ ର� କମ୍ପାନୀମାରନ ରସମାନଙ୍କେ ଉତ୍ାଦ ଓ ରସବା 
ଏେଳଟି ବ୍ୟାପକ ୋରବ ର�ାଗାଣ ନଟିମରନ୍ ଉପରୋକ୍ତା ଆଧାେ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ 
ରଟାନ୍ତୁ �ାହା ୋେତ ପାଇ ଁସବୁଠାେୁ ବଡ଼ ସାମରଦେ୍ୟ ୋରବ ମଣୁ୍ଡ ରଟକଟିବ। 
କାେଣ ଆରମ ରହଉଛୁ 137 ରକାଟଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଟିଶଟିଷ୍ଟ ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର । 

 ଆଇଏମଏଫ, ୱଧାଲ୍ଡ୍ଥ ଇସକଧାସନଧାମଡିକ ସଫଧାରମ ଏବଂ ମଡ଼ୁଡିସ ୍
ଭଳଡି ସରଟଡିଂ ଏସଜନ୍ସଡିମଧାସନ ମହଧାମଧାରୀ ସମୟସର ଭଧାରତର 
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଧାସର ରସରଷ୍ଟ ଉନ୍ନତଡି ଘଟଡିରବିଧାର ସଂସକତ 
ସଦଇଛନ୍ଡି। ଏଭଳଡି ସଚୂକଧାଂକମଧାନଙ୍ ସହଧାୟତଧାସର ଆପଣ 
ଏହଧାକ ୁକଡିପରଡି ଭଧାସବ ବୁଝଧାଇପଧାରଡିସବ ?

 ଆରମ ରସକରା ଅନଲକ୍ ପ�ଦେ୍ୟାୟରେ ଆରଲାଚନା କେଟିସାେଟିଛୁ। 
ଏହା ର� ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାେ ପେଟିପେୂଣ ରବଶ ୍ଉତ୍ାହଜନକ େହଟିଛଟି ଏବଂ 
ରସସବୁ ରେଟଟିଂ ଏରଜନ ୍ସଟିମାନଙ୍କ ଠାେୁ ମଟିଳରୁବିା ସଚୂନାେୁ ସସୁ୍ପଷ୍ଟ। 
ମୁ ଁ ୋବୁଛଟି ର� ଅରନକ ବଟିରଶଷ୍ଣକାେୀ ଗରବଷକ ସଦାରବରଳ 

 ପ୍ରଧଧାନମନ୍ତୀ ସଦଧାସବସଳ ସଂକଟରୁ ସସୁରଧାଗ 
ସଖଧାଜଡିବଧା କରଧା କହଡି ଆସଛୁନ୍ଡି । ଭଧାରତକ ୁଆର୍ତିକ 
ସକ୍ଷତ୍ସର ଏକ ସପୁରପଧାୱଧାର ସହବଧାସର ଏହଧା କଡିଭଳଡି 
ଭଧାସବ ସହଧାୟକ ସହବ?

 ଏହଟି ମହାମାେୀ ଆମମାନଙୁ୍କ ଶଟିକ୍ା ରଦଇଛଟି ଓ ପ୍ରମାଣଟିତ 
କେଟିଛଟି ର� ୋେତେ ଦୂେଦୃଷ୍ଟଟି  ସଦୂୁେପ୍ରସାେୀ । ଆରମ 
ରକବଳ ରଗାଟଟିଏ ରତ୍ରୈମାସଟିକେୁ ଅନ୍ୟ ରତ୍ରୈମାସଟିକ କରା 
ଚଟିନ୍ା କେଟିନାହୁ ଁ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆମ ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ା 
ଉପରେ ନଟିଶ୍ଟିତ େୂରପ କଟିଛଟି ପ୍ରୋବ ପଡ଼ଟିରଲିା । କାେଣ 
ରସରତରବରଳ ରଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନ େକ୍ା ରଲିା ପ୍ରରମ 
ଲକ୍୍ୟ । ଆରମ �ଦଟି ମହାମାେୀ ଜନଟିତ ମତୁୃ୍ୟହାେ ଉପରେ 
ନଜେ ପକାଇବା, ରଦରବ ୋେତରେ ପ୍ରତଟି ଏକ ଲକ୍ରେ 5 
ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ରଟଟିରବିା ରବରଳ ଆରମେଟିକାରେ ଏହଟି ମାତ୍ରା 
ଏକ ଲକ୍ଙ୍କେ 60 । ରସ୍ପନ, ଇଟାଲୀ ବ୍ଟିରଟନରେ ଏହା 
ୋେତ ଠାେୁ 10େୁ 12 ଗଣୁ ଅଧକି । ରସଇରପିାଇ ଁୋେତ 
ଦୀରଦେକାଳୀନ େଟିଜନ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଟିରଲିା �ାହାକଟି ରଢ଼େ୍ ଦଟିନ 
ପ�ଦେ୍ୟନ୍ କା�ଦେ୍ୟକାେୀ କୋ�ାଇପାେଟିବ । ଏରକିାଲ ସଂପଦ 
ସଷୃ୍ଟଟି  ଦଟିଗରେ ୋେତକୁ ଏକ ରରେଷ୍ଠ ଉଦାହେଣ ୋରବ 
ଗ୍ହଣ କୋ�ାଇପାରେ । ପ୍ରକାଶଟିତ େଟିରପାଟଦେ ଅନୁସାରେ, 
ସାରଢ଼ ସତେ ଶତାବ୍ୀ ଧେଟି ୋେତ ଆର୍ଦିକ ଦୃଷ୍ଟଟି େୁ ବଟିଶ୍ୱେ 
ରନତୃତ୍ୱ ରନଇରଲିା। ୋେତେ ଅବଦାନ ବଟିଶ୍ୱ ଜଟିଡ଼ଟିପଟିେ ଏକ 
ତୃତୀୟାଂଶ (33 ପ୍ରତଟିଶତ) । ଅନ୍ୟ ପକ୍ରେ ଆରମେଟିକା 
ଆର୍ଦିକ ମହାଶକ୍ତଟି ୋରବ ବଟିରବଚଟିତ ରହଉରବିା ରବରଳ ଏହାେ 
ବଟିଶ୍ୱ ଜଟିଡ଼ଟିପଟିକୁ ଅବଦାନ ମାତ୍ରା ମାତ୍ର 15-16 ପ୍ରତଟିଶତ ।

ବତ୍ତଦେମାନେ ଡାଟାକୁ ରନଇ ନଟି�ଦେ୍ୟାସରେ ପହଞ୍ଟିରାନ୍ଟି। ଏବଂ ଅଧକିାଂଶ 
ସମୟରେ ଏହାେ ଦୀରଦେକାଳୀନ ଫଳାଫଳକୁ େୁଲଟି �ାଇରାନ୍ଟି । କଟିନ୍ତୁ 
ରେଟଟିଂ ଏରଜନ ୍ସଟିମାନଙ୍କେ ଏେଳଟି ଆକଳନ ନଟିଶ୍ଟିତ ୋରବ ସଖୁବେ ।

 ଆଇଏମଏଫ ତଧାର ରଡିସପଧାଟ୍ଥସର କହଡିଛଡି ସର 2040 
ମସଡିହଧା ସବଳକ ୁ ବଡିଶ୍ୱ ଆର୍ତିକ ବଡିକଧାଶ ହଧାରକ ୁ ଭଧାରତର 
ଅବଦଧାନ ଏକ ତୃତୀୟଧାଂଶ ସହଧାଇରବି । ଏଭଳଡି ଆକଳନକୁ 
ଆପଣ ସକଉଭଁଳଡି ଭଧାସବ ସଦଖନ୍ଡି ?

 ମୁ ଁ ୋବୁଛଟି ଉପ�କୁ୍ତ ନୀତଟି ଏବଂ ସଂସ୍ାେ ୋେତୀୟ 
ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବଟିକାଶ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ର�ାଗାଇବ ଏବଂ 
ଏେଳଟି େବଟିଷ୍ୟବାଣୀ ନଟିଶ୍ଟିତ େୂରପ ସାକାେ ରହାଇପାେଟିବ ।

 କସରଧାନଧା ମହଧାମଧାରୀ ଏପର୍ଥ୍ୟନ୍ ଦୂର ସହଧାଇନଧାହଡି ଁ । 
ସଂସ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ଡିୟଧା ମଧ୍ୟ ଜଧାରଡି ରହଡିଛଡି । ଏହଧା ସସ୍ୱେ କ’ଣ ଆପଣ 
ଭଧାବନ୍ଡି ସର ବଡିକଧାଶ ଧଧାରଧା ତ୍ୱରଧାନ୍ଡିତ ସହବ କଡିମ୍ବଧା ଏହଧା ପଣୁଡି 
ରସର ହ୍ଧାସ ପଧାଇବଧାର ସମ୍ଭଧାବନଧା ରହଡିଛଡି ?

 ମୁ ଁ ଅତଟି ସତକଦେତାେ ସହଟିତ ଏ ସଂପକଦେରେ ଆଶାବାଦୀ ର� 
ବତ୍ତଦେମାନେ ଡାଟା �ାହା ସଚୂୀତ କରେ ରସରରିେ ଆର୍ଦିକ ସଧୁାେ ଉତ୍ତମ 
େୂରପ ରହାଇପାେଟିବ । କଟିନ୍ତୁ ର�ରହତୁ ଏହା ଶୀତଋତୁ ଏବଂ ଏେଳଟି 
ପାଗରେ େୂତାଣ ୁସଂକ୍ମଣ େଳଟି ରଟଣା ବୃଦ୍ଟି ପାଇରାଏ ଏବଂ ବଟିରଶଷ 
କେଟି ଉତ୍ତେ ୋେତରେ ଏହା ରଟଟିରାଏ, ରତଣ ୁରମାେ ଜନସାଧାେଣଙୁ୍କ 
ଏହା ବଟିନମ୍ ନଟିରବଦନ ର� ରସମାରନ ଏରପି୍ରତଟି ସତକଦେ େହନ୍ତୁ �ଦ୍ାୋ 
କରୋନା ସଂକ୍ମଣ ବଢ଼ଟିପାେଟିବନାହଟି ଁ। ଏରରିେ ରକବଳ ଜନସାଧାେଣଙ୍କ 
ସ୍ୱାରଦେ ଜଡ଼ଟିତ ନୁରହ ଁ, ଏହା ରଦଶେ ହଟିତ ପାଇ ଁସଦୁ୍ା ଜେୁେଟି ।

 ଆସମ ସକସବ ଜଡିଡ଼ଡିପଡିସର ରକୁ୍ଧାତ୍ମକ ଅଭଡିବୃଦ୍ଡି ସକ୍ଷତ୍ସର 
ପହଞ୍ଡିପଧାରଡିବୁ? 

 ଏହା ରମାେ ଆକଳନ ର� ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁରଦେ ରତ୍ରୈମାସ 
ଅବଧରିେ ହଟି ଁଆରମ ଏହଟି ମାକଦେ ହାସଲ କେଟିପାେଟିବୁ ।

ସଦଶର କରୃଡି ସକ୍ଷତ୍ ବଡିରକୁ୍ଧାତ୍ମକ  ବଡିକଧାଶ ହଧାର ଠଧାରୁ 
ପ୍ରଭଧାବମକୁ୍ ରହଡିଛଡି । କରୃଡିସକ୍ଷତ୍ସର ସସୁରଧାଗ ସଷୃ୍ଟଡି  ସଦଧାସବସଳ 
ଉଦସବଗ କଧାରଣ ପଧାଲଟଡିଛଡି । ସରକଧାର ସଘଧାରଣଧା କରଡିଛନ୍ଡି 
ସର ସଦଶସର ଏକ ଲକ୍ଷ ସକଧାଟଡି ଟଙ୍ଧାର କରୃଡି ଭଡିତ୍ଡିଭୂମଡି ପଧାଣ୍ଡି 
ସଷୃ୍ଟଡି  କରଧାରଡିବ । ଏହଧା ସବ୍ଥସଶର ଉପସଭଧାକ୍ଧା, ଅର୍ଥଧାତ୍, 
କରୃକମଧାସନ ଏହଧାଦ୍ଧାରଧା କଡିଭଳଡି ଭଧାସବ ଉପକତୃ ସହସବ ?

 ର�ରହତୁ କୃଷଟି ରକ୍ତ୍ର ନଟିମରନ୍ ସାମାଜଟିକ ଦୂେତା େକ୍ା ବଟିରଶଷ ଅରଦେ 
େରଖନାହଟି ଁ, ରସହଟି କାେଣେୁ କୃଷଟି ରକ୍ତ୍ର କରୋନା ଦ୍ାୋ ବଟିରଶଷ ୋରବ 
ପ୍ରୋବଟିତ ରହାଇନାହଟି ଁ । ଲକଡ଼ାଉନ ସମୟରେ ସେକାେ ଏରପି୍ରତଟି 
ବଟିରଶଷ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ହଣ କେଟିଛନ୍ଟି । କୃଷଟି ରକ୍ତ୍ର ଅରଦେବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଏକ 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ ର�ାଗାଇଛଟି।  ନଟିକଟରେ ରଟା�ାଇରବିା ସଂସ୍ାେ ବଟିରଶଷ 
କେଟି କୃଷଟି ଆଇନ କୃଷଟି ରକ୍ତ୍ର ସକାରଶ ରବଶ ୍ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ । କାେଣ 
ରଦଶେ କ୍ଦୁ୍ଚାଷୀମାରନ ରସମାନଙ୍କେ ଉତ୍ାଦନକୁ ଏରବ �ାହାକୁ 
ଚାହଟିରଁବ ବଟିକ୍ଟି କେଟିପାେଟିରବ । ଅଧକିନ୍ତୁ, ଏହଟି ରକ୍ତ୍ରରେ କା�ଦେ୍ୟେତ 40େୁ 
45 ପ୍ରତଟିଶତ ରଲାକଙ୍କେ ଏେଳଟି ସାମରଦେ୍ୟ େହଟିଛଟି ର�ଉମଁାରନ କମଦେନଟି�କୁ୍ତଟି 
ସଷୃ୍ଟଟି  କେଟିପାେଟିରବ ।  ଆବଶ୍ୟକ ବଟିକାଶ ରକୌଣସଟି େଟିତ୍ତଟିେୂମଟି ବଟିନା ହାସଲ 
କୋ�ାଇପାେଟିବ । ଏରବ ପଣୁଟି ସେକାେ କୃଷଟି ରକ୍ତ୍ରପାଇ ଁ1 ଲକ୍ ରକାଟଟି 
ଟଙ୍କାେ େଟିତ୍ତଟିେୂମଟି ପାଣ୍ଠଟି ସଷୃ୍ଟଟି  କେଟିଛନ୍ଟି । େଟିତ୍ତଟିେୂମଟି ପାଣ୍ଠଟି କୃଷଟି ରକ୍ତ୍ରେ 
ବଟିକାଶକୁ ଅଧକି ତ୍ୱୋନ ୍ବଟିତ କେଟିବା ସନୁଟିଶ୍ଟିତ ।
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ପ୍ରଟିଜାଇଡ଼ଟିଂ ଅଫଟି ସେ ସମ୍ମଟିଳନୀପ୍ରଧଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ଭଧାରଣ   

ୋେତରେ ପ୍ରତଟି କଟିଛଟି ମାସ ଅନ୍େରେ 
ରକଉଠଁଟି ନା ରକଉଠଁଟି ରକୌଣସଟି ନା 
ରକୌଣସଟି ନଟିବଦୋଚନ ଅନୁଷ ୍ଠଟିତ ରହାଇରାଏ 

�ାହାକଟି ବଟିକାଶମଳୂକ କା�ଦେ୍ୟ ପ୍ରବତ୍ତଦେନ ରକ୍ତ୍ରରେ 
ଅନ୍ୋୟ ସଷୃ୍ଟଟି  କେଟିରାଏ । 2020 ମସଟିହା ନରେମ୍ବେ 
26 ତାେଟିଖ ଦଟିନ 71ତମ ସମ୍ବଟିଧାନ ଦଟିବସ ପାଳନ 
କୋ�ାଇଛଟି । ଏହଟି ଅବସେରେ ଉଦ୍ ରବାଧନ 
ରଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ‘ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର, 
ଏକ ନଟିବଦୋଚନ’ ଦାବଟିକୁ ରଦାହୋଇଛନ୍ଟି ।

80ତମ ସବଦେୋେତୀୟ ପ୍ରଟିଜାଇଡ଼ଟିଂ ଅଫଟି ସେ 
ସମ୍ମଟିଳନୀକୁ ସରମ୍ବାଧତି କେଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କହଟିଛନ୍ଟି 
ର� “ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ନଟିବଦୋଚନ ଦାବଟି ରକବଳ 
ଆରଲାଚନାେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁରହ ଁ । ବେଂ ଏହା 
ରହଉଛଟି ୋେତେ ଆବଶ୍ୟକତା । ପ୍ରତଟି କଟିଛଟି ମାସ 
ଅନ୍େରେ ୋେତରେ ରକୌଣସଟି ନା ରକୌଣସଟି 
ସ୍ାନରେ ନଟିବଦୋଚନ ଅନୁଷ ୍ଠଟିତ ରହାଇରାଏ। ଏ 
ସଂପକଦେରେ ଆପଣମାରନ ସମରସ୍ତ େଲୋରବ 
ଅବଗତ ର� ଏହା ବଟିକାଶମଳୂକ କା�ଦେ୍ୟକୁ ରକରତ 
ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାହତ କେଟିରାଏ । ରତଣ,ୁ ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର, 
ଏକ ନଟିବଦୋଚନ ରହଉଛଟି ସମୟେ ଆବଶ୍ୟକତା 
ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପଙୁ୍ାନୁପଙୁ୍ ଅଧ୍ୟନ ଏବଂ 
ଆରଲାଚନା କୋ�ଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ।”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗେୁୁତ୍ୱ ଆରୋପ କେଟି କହଟିରଲ ର� 
ରଦଶେ ସବୁ ନଟିବଦୋଚନ ପାଇ ଁ ରଗାଟଟିଏ ରୋଟେ 
ତାଲଟିକା ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋ�ଟିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବତ୍ତଦେମାନ 
କଟିନ୍ତୁ ବଟିେଟିନ୍ନ ନଟିବଦୋଚନ ସକାରଶ େଟିନ୍ନ େଟିନ୍ନ ରୋଟେ 
ତାଲଟିକା େହଟିଛଟି । “ଆରମ ଏରପିାଇ ଁଏରତ ଅରଦେ ଓ 
ସମୟ ଅପଚୟ କେଟିବାେ କଟି ଆବଶ୍ୟକତା େହଟିଛଟି? 
ଏରବ 18 ବଷଦେେୁ ଊଦ୍ଦ୍ଦେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁରୋଟଦାନେ 
ଅଧକିାେ ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁବ୍ୟବସ୍ା କୋ�ାଇସାେଟିଛଟି । 
ରତଣ ୁେଟିନ୍ନ େଟିନ୍ନ ରୋଟେ ତାଲଟିକା ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋ�ଟିବାେ 
ରକୌଣସଟି ଆବଶ୍ୟକତା ହଟି ଁନାହଟି”ଁ ରବାଲଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ମତ ରପାଷଣ କେଟିଛନ୍ଟି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଅେଟିୋଷଣେ ମଖୁ୍ୟାଂଶ

ଆମେ ସାଧାେଣ ନାଗେଟିକମାରନ କଟିେଳଟି ୋରବ 

ୋେତେ ସବଦେରରେଷ୍ଠ ଐକ୍ୟ େକ୍ାକାେୀ ସଦ୍ଦୋେ ପରଟଲଙ୍କ 
ରକୱଡ଼ଟିଆସ୍ତି ସରବଦୋଚ୍ ପ୍ରତଟିମତୂ୍ତ୍ଦି ନଟିକଟରେ 80ତମ 
ସବଦେ ୋେତୀୟ ପ୍ରଟିଜାଇଡ଼ଟିଂ ଅଫଟି ସେ ସମ୍ମଟିଳନୀ ଅନୁଷ ୍ଠଟିତ 
ରହାଇ�ାଇଛଟି । ଏହଟି ସମ୍ମଟିଳନୀ ଅବସେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ତାଙ୍କେ ଅେଟିୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କେଟି ସମ୍ବଟିଧାନେ 
ମଲୂ୍ୟରବାଧ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଆରୋପ କେଟିବା ସହ ଦୀରଦେ ଦଟିନ 
ଧେଟି ବଟିଚାେ ପାଇ ଁଅଟକଟି େହଟିରବିା ‘ଏକ ୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ନଟିବଦୋଚନ’ 
ବ୍ୟବସ୍ା ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱାରୋପ କେଟିରରିଲ ।

ଏକ ରଧାଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ ନଡିବ୍ଥଧାଚନ: 
ଭଧାରତ ପଧାଇ ଁଏକଧାନ୍ ଆବଶ୍ୟକ
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ସମ୍ବଟିଧାନକୁ ବଟିସୃ୍ତତ ୋରବ ବୁଝଟିପାେଟିରବ ରସରପିାଇ ଁପ୍ରୟାସ କୋ�ଟିବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ରଲାକମାରନ ସମ୍ବଟିଧାନ ସମ୍ପକଦେରେ ଅଧକି ୋରବ ଜ୍ାନ 
ଆହେଣ କରଲ ରସମାନଙୁ୍କ ଅଧକି ସାମ ୍ବଟିଧାନଟିକ ସେୁକ୍ା ମଟିଳଟିପାେଟିବ ।
l  130 ରକାଟଟି ରଦଶବାସୀ ପ୍ରଦଶ୍ଦିତ କେଟିଛନ୍ଟି ର� ସମ୍ବଟିଧାନେ 

ତଟିରନାଟଟି�ାକ ମଖୁ୍ୟ ଅଙ୍ଗ- ବଟିଧାନପାଳଟିକା, କା�ଦେ୍ୟପାଳଟିକା ଏବଂ 
ନ୍ୟାୟପାଳଟିକା ଉପରେ ରସମାନଙ୍କେ ଗେୀେ ଆସ୍ା େହଟିଛଟି । 
ରସମାନଙ୍କେ ଏହଟି ଆସ୍ାକୁ ବୃଦ୍ଟି କେଟିବା ନଟିମରନ୍ ନଟିେବଚ୍ଛଟିନ୍ନ ୋରବ 
ପ୍ରୟାସ ଜାେଟି େହଟିଛଟି ।

l  ଡଟିଜଟିଟାଲ ନଟିୋପତ୍ତା ଦଟିଗରେ ନଟିଜ ଗ୍ାହକଙୁ୍କ ଜାଣନ୍ତୁ (Know Your 
Customer - KYC) ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ ଆବଶ୍ୟକତା । ରକୱାଇସଟି 
ଏକ ନୂତନ ଢ଼ଙ୍ଗରେ �ରା ‘ନଟିଜ ସମ୍ବଟିଧାନକୁ ଜାଣନ୍ତୁ (Know 
Your Constitution) ବ୍ୟବସ୍ା କୋଗରଲ ନାଗେଟିକମାନଙୁ୍କ 
ତାହା ସାମ ୍ବଟିଧାନଟିକ ସେୁକ୍ା ପ୍ରଦାନ କେଟିବାରେ ଅଧକି ସହାୟକ 
ରହାଇପାେଟିବ।

l	ଆରମ, ୋେତେ ଜନସାଧାେଣ, ଏହଟି ସମ୍ବଟିଧାନକୁ ଆମମାନଙୁ୍କ 
ଅପଦେଣ କେଟିଛୁ । ରତଣ,ୁ ଆମମାନଙୁ୍କ ଏହା ସନୁଟିଶ୍ଟିତ କେଟିବାକୁ 
ପଡ଼ଟିବ ର� ସାଧାେଣ ନାଗେଟିକ ର�େଳଟି ରଦଶେ ସମସ୍ତ ଆଇନ 
ସହଟିତ ଜଡ଼ଟିତ ରହାଇ େହଟିଛନ୍ଟି ରବାଲଟି ରସମାନଙ୍କ ମନରେ ଧାେଣା (ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସମ୍ପରୂ୍ଦେ ୋଷଣ ଶଣୁଟିବା ଲାଗଟି 

କୁ୍ୟଆେ ରକାଡ ସ୍ାନ କେନ୍ତୁ)

ସମ୍ବଟିଧାନ ଦଟିବସ ପାଳନ ନଟିମରନ୍ ସେକାେଙ୍କ ପକ୍େୁ ଅରନକ 
କା�ଦେ୍ୟକ୍ମେ ଆରୟାଜନ କୋ�ାଇରଲିା । ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟି ରେୀ 

ୋମ ନାର ରକାବଟିନ୍ଦଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରେ ରଦଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବନା 
ପାଠ କା�ଦେ୍ୟକ୍ମେ ଆରୟାଜନ କୋ�ାଇରଲିା। ସମ୍ବଟିଧାନ 
ଦଟିବସ ପାଳନ ଅବସେରେ ଗଜୁୋଟେ ରକଓ୍ବଡ଼ଟିଆଠାରେ 
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ପ୍ରଦଶଦେନୀେ ଆରୟାଜନ କୋ�ାଇରଲିା ଏବଂ 
ଏହା ସାଂସଦ ତରା ବଟିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଉଚ୍ ପ୍ରଶଂସଟିତ 
ରହାଇରଲିା । 1600 ବଗଦେଫୁଟ ପେଟିମଟିତ ସ୍ାନରେ ଏକ ମଲଟେଟି  
ମଟିଡ଼ଟିଆ ପ୍ରଦଶଦେନୀେ ଆରୟାଜନ କୋ�ାଇରଲିା ଏବଂ ରସରରିେ 
ରବୈଦଟିକ କାଳେୁ ରନଇ ଲଟିଚ୍ଛାବୀ ଗଣୋଜ୍ୟ ଓ ଆଧନୁଟିକ 
ୋେତେ ନଟିମଦୋଣ ପ�ଦେ୍ୟନ୍ ଗଣତାନ୍ତଟିକ ଜୟ�ାତ୍ରାେ ଦୃଶ୍ୟ 
ପ୍ରଦଶ୍ଦିତ ରହାଇରଲିା ।

ବୁ୍ୟରୋ ଅଫ୍  ଆଉଟେଟିଚ୍  କମ୍ୁୟନଟିରକଶନ (ବଟିଓସଟି) 
ପକ୍େୁ ତରା ପାଲଦୋରମଣ୍ଟ ସଂଗ୍ହାଳୟ ଓ ଅେଟିରଲଖାଗାେେ 
ସହର�ାଗରେ 80ତମ ସବଦେୋେତୀୟ ପ୍ରଟିଜାଇଡ଼ଟିଂ ଅଫଟି ସେ 
ସମ୍ମଟିଳନୀ ଅବସେରେ ଏହାେ ଆରୟାଜନ କୋ�ାଇରଲିା । 
ଷ୍ଟା୍ଚୁ୍ୟ ଅଫ ୟୁନଟିଟଟି ନଟିକଟରେ ଆରୟାଜଟିତ ଏହଟି ପ୍ରଦଶଦେନୀରବଶ ୍ 
ଚଟିତ୍ତାକଷଦେକ ରଲିା । ଏହଟି ପ୍ରଦଶଦେନୀରେ ସମ୍ବଟିଧାନ ପ୍ରଣୟନେ 
କ୍ମାନ ୍ବୟରେ ରଟଣାବଳୀକୁ ବଟିରଶଷ ୋରବ ପ୍ରଦଶଦେନ 
କୋ�ାଇରଲିା । ଏରପିାଇ ଁ ଅେଟିରଲଖାଗାେେ ବ୍ୟାପକ 
ସମ୍ବଳେ ଉପର�ାଗ କୋ�ାଇରଲିା । ବଟିେଳ ଫଟି ଲ୍କ 
ଫୁରଟଜ ପ୍ରଦଶଦେନ ମାଧ୍ମରେ ସମ୍ବଟିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଂପକଦେୀତ 
ରଟଣାବଳୀମାନ ପ୍ରଦଶ୍ଦିତ ରହାଇରଲିା । ରସହଟିେଳଟି ସମ୍ବଟିଧାନ 
ସୋରେ ଡକଟେେ ବଟି ଆେ ଆରମ୍ବଦକେ, ଡକଟେେ ୋରଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, 
ପଣ୍ଡଟିତ ଜବାହେଲାଲ ରନହେୁ, ସଦ୍ଦୋେ ବଲ୍େ ୋଇ ପରଟଲ, 

ସମ୍ବଡିଧଧାନ ଦଡିବସ ଅବସରସର ମଲଟେଡି ମଡିଡ଼ଡିଆ ପ୍ରଦଶ୍ଥନୀ

ସଦୃୁଢ଼ ରହାଇପାେଟିବ ।
l	ବଟିଧାନପାଳଟିକା, କା�ଦେ୍ୟପାଳଟିକା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳଟିକା ମଧ୍ରେ 

ଉତ୍ତମ ସମନ ୍ବୟ େକ୍ା ନଟିମରନ୍ ଗତ 6- 7 ବଷଦେ ମଧ୍ରେ 
ଏେଳଟି ପ୍ରୟାସ କୋ�ାଇଛଟି ।

l	ସମସ୍ତ ୋଜ୍ୟ ବଟିଧାନପାଳଟିକାମାନଙ୍କ ନଟିମରନ୍ ଏହା 
ଜେୁେଟି ର� ରସମାରନ ଏହଟି ତର୍ୟାବଳୀେ ପ୍ରଚାେ ନଟିମରନ୍ 
ବଟିହଟିତ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ହଣ କେନ୍ତୁ �ଦ୍ାୋ ଏରପିାଇ ଁ ଏକ 
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡାଟାରବସ ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋ�ାଇପାେଟିବ । ଏରପିାଇ ଁ ଁ
ଏକ ଆଧନୁଟିକ ଡଟିଜଟିଟାଲ ୍ା୍ଟଫମଦେ- ଜାତୀୟ ଇ-ବଟିଧାନ 
ଆରବଦନ-େ ବଟିକାଶ ରଟା�ାଇସାେଟିଛଟି ।

l ବଟିଗତ କଟିଛଟି ବଷଦେ ମଧ୍ରେ ଶହ ଶହ ଏେଳଟି ଆଇନକୁ େଦ୍ 
କୋ�ାଇଛଟି । କଟିନ୍ତୁ ଆରମ କ’ଣ ଏେଳଟି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ା 
କେଟିପାେଟିବା ନାହଟି ଁ �ଦ୍ାୋ ପେୁୁଣା ଓ ଅଦେକାେୀ ଆଇନ 
ସମ୍ବଟିଧାନ େଳଟି ଆରପ ଆରପ ୋରବ େଦ୍ ରହାଇପାେଟିବ?

l	କରୋନା େୂତାଣ ୁମହାମାେୀ କାଳରେ ସଂସଦେ ଉେୟ ଗହୃ 
ନଟିଦ୍ଦୋେଟିତ ସମୟ ଠାେୁ ଅଧକି ସମୟ ପାଇ ଁକା�ଦେ୍ୟ କେଟିଛଟି ।  

ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମଖୁାଜଦେୀଙ୍କ େଳଟି ଚଟିନ୍କ ତରା ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ 
ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ୋଷଣ ମଧ୍ ପ୍ରଦଶ୍ଦିତ ରହାଇରଲିା । ଏହଟିସବୁ 
ଫଟି ଲ ୍ମକୁ ମମୁ ୍ବାଇେ ଫଟି ଲ ୍ମ ଡଟିେଟିଜନ ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଟିଆଙ୍କ ରସୌଜନ୍ୟେୁ 
ଅଣା�ାଇରଲିା ।

ଏହଟି ପ୍ରଦଶଦେନୀେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉରଲ୍ଖନୀୟ ରଟଣା ରଲିା 
ୋଜ୍ୟ ବଟିଧାନସୋମାନଙ୍କେ, ର�ଉଠଁାରେ କଟି ବସଟି ଜରଣ ଦଶଦେକ 
ବଟିେଟିନ୍ନ ୋଜ୍ୟେ ବଟିଧାନସୋଗଡ଼ୁଟିକେ ସନୁ୍ଦେ ନଟିମଦୋଣରଶୈଳୀକୁ 
ରଦଖପିାେଟିରବ ତରା ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କେଟିପାେଟିରବ । ଏହଟି େଳଟି 

ଏକ ୍ା୍ଜମା ପ୍ରଦଶଦେନରେ ଜରଣ ଦଶଦେକ ଚାହଟିରଁଲ ସମ୍ବଟିଧାନେ 
ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ମଧ୍ ବଟିେଟିନ୍ନ ୋଷାରେ ପଢ଼ଟିପାେଟିରବ । ରସହଟିେଳଟି 
ଡଟିଜଟିଟାଲ ଫ୍ଟି ପ ୍ ବୁକ୍  ଡଟିଜଟିଟାଲ ବୁକ୍  ଜେଟିଆରେ ସମ୍ବଟିଧାନେ 
ଚଟିତ୍ରାବଳୀ ପ୍ରଦଶଦେନ କୋ�ାଇରଲିା । ଏକ ଡଟିଜଟିଟାଲ ଟଚ ୱାଲ 
ମାଧ୍ମରେ ବଟିେଟିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସଂରକତ ପ୍ରଦଶ୍ଦିତ ରହାଇରବିା 
ରବରଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡଟିଜଟିଟାଲ ପଦ୍ଦୋରେ ସମ୍ବଟିଧାନ ପ୍ରଣୟନେ 
ସମୟକ୍ମ ଦଶଦୋ�ାଇରଲିା ।  ରସହଟିେଳଟି ଆଉ ରଗାଟଟିଏ 
ଡଟିସର୍’୍ରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବଟିଧାନମାନଙ୍କେ ୋେତୀୟ ସମ୍ବଟିଧାନ 
ଉପରେ ରବିା ପ୍ରୋବକୁ ସଚୂୀତ କୋ�ାଇରଲିା । 

ଏହଡି ପ୍ରଦଶ୍ଥନୀସର ବଡିରଳ ଫଡି ଲ୍ମ 
ଫୁସଟଜମଧାନ ପ୍ରଦଶ୍ତିତ ସହଧାଇରଲିଧା 

ସରଉରଁସିର ସମ୍ବଡିଧଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଂପକ୍ଥୀତ 
ଘଟଣଧାବଳୀ ପ୍ରଦଶ୍ଥନ କରଧାରଧାଇରଲିଧା ।



ଦଟିଲ୍ୀେ ଡକଟେେ ବଟି ଡଟି ରୋଡ ସଂସଦ େବନ ଠାେୁ ରବଶ ୍ନଟିକଟରେ 
ଅବସ୍ଟିତ । ରସଠାରେ ରବିା 80 ବଷଦେେ ଆଠଟଟି ପେୁୁଣା ବଙ୍ଗଳାକୁ 

ୋଙ୍ଗଟି  ରସହଟି ସ୍ାନରେ ସେକାେ 76ଟଟି ନୂତନ ଫ୍ାଟ ନଟିମଦୋଣ 
କେଟିଛନ୍ଟି। ପେଟିରବଶ ସେୁକ୍ାକୁ ଦୃଷ୍ଟଟି ରେ େଖ ି ସେକାେ ଏହଟିସବୁ 
ଫ୍ାଟରେ ଶକ୍ତଟି ସଂେକ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ା, ରସୌେ ଓ ବଜଦେ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଟିୟାକେଣ 
୍ା୍ଣ୍ଟ ଆଦଟି ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ହଣ କେଟିଛନ୍ଟି। ଏହଟିସବୁ ଫ୍ାଟରେ ବ୍ୟବହାେ 
କୋ�ାଇରବିା ଇଟା ରକାଇଲା ଜାଳଟିବାେୁ ନଟିଗଦେତ ପାଉଶଁରେ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ । ନୂତନ ୋରବ ନଟିମ୍ଦିତ ଫ୍ାଟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତଟି ରକାଠେୀରେ 
ରଦାହୋ ଉଦ୍ାସଟିତ ଝେକା ଲଗା�ାଇଛଟି �ାହ। ଉତ୍ତାପକୁ ନଟିୟନ୍ତଣ 
କେଟିବାରେ ସହାୟକ ରହବ । ଏହଟିସବୁ ଫ୍ାଟରେଏଲଇଡ଼ଟି ବତୀ 
ବ୍ୟବସ୍ା କୋ�ାଇଛଟି ଏବଂ ଆରଲାକ ନଟିୟନ୍ତଣ ସକାରଶ ଅଧଗି୍ହଣ 
ଆଧାେଟିତ ରସନସେ ଲଗା�ାଇଛଟି। ରସରରିେ ଲାଗଟିରବିା ଏୟାେ 
କଣ୍ଡଟିସନେମାନଙ୍କରେ େଟି ଆେ େଟି ବ୍ୟବସ୍ା ଖଞ୍ଜା�ାଇଛଟି ଏବଂ ପ୍ରତଟି 
ରେ ଛାତ ଉପରେ ରସୌେ ୍ା୍ଣ୍ଟମାନ ସ୍ାପନ କୋ�ାଇଛଟି ।

ଏହଟିସବୁ ଫ୍ାଟଗଡ଼ୁଟିକ ନଟିମଦୋଣ ସକାରଶ ମଂଜେୁ ଅରଦେେ 14 
ପ୍ରତଟିଶତ ସଞ୍ୟ କୋ�ାଇ ସଂପରୂ୍ଦେ କୋ�ାଇଛଟି ଏବଂ ରକାେଟିଡ଼- 
19 ମହାମାେୀ ସର୍ୱେ ବଟିଳମ୍ବଟିତ ନରହାଇ ନଟିଦ୍ଦୋେଟିତ ସମୟସୀମା 
େଟିତରେ ହଟି ଁରସସବୁ ନଟିମଦୋଣ କା�ଦେ୍ୟ ରଶଷ ରହାଇଛଟି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ରେୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏହଟିସବୁ ଫ୍ାଟମାନଙୁ୍କ ନରେମ୍ବେ 23, 
2020 ତାେଟିଖ ଦଟିନ ଉଦ୍ାଟନ କେଟିଛନ୍ଟି ।
ପ୍ରଧଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ଅଭଡିଭଧାରଣର ମଖୁ୍ୟଧାଂଶ:
l	ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ରଖାଜା�ାଇ ଦଶନ୍ଟି ଦଶନ୍ଟି ଧେଟି ଲାଗଟି 

େହଟିରବିା ସମସ୍ୟାେ ସମାଧାନ କୋ�ାଇ ପାେଟିଛଟି ଏବଂ 
ଏରପିାଇ ଁରକୌଣସଟି ପ୍ରକାେ ବ୍ୟତଟିକ୍ମ ମଧ୍ ରଟା�ାଇନାହଟି ଁ।

l	ଦଟିଲ୍ୀରେ ଅରନକ ପ୍ରକଳ୍ପ କା�ଦେ୍ୟ ଅଧାପନ୍େଟିଆ ୋରବ 

ବହୁବଷଦେ ଧେଟି ପଡ଼ଟିେହଟିରଲିା ଏବଂ ରସସବୁ ଏକପ୍ରକାେ ଠପ ୍
ରହାଇ�ାଇରଲିା । ଅରନକ େବନ ଓ ଗହୃେ ନଟିମଦୋଣ କା�ଦେ୍ୟ 
ଆେମ୍ଭ କୋ�ାଇ ନଟିଦ୍୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ରେ ସଂପରୂ୍ଦେ 
କୋ�ାଇଛଟି । ରସର ିମଧ୍ରେ ଆରମ୍ବଦକେ ଜାତୀୟ ସ୍ାେକୀ, 
ଡକଟେେ ଆରମ୍ବଦକେ ଅନ୍ୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ ରକନ୍ଦ୍ର, ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚୂନା 
କମଟିଶନଙ୍କ ନୂତନ େବନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଟିଆ ରଗଟ ନଟିକଟରେ ନବ 
ନଟିମ୍ଦିତ �ଦୁ୍ ସ୍ାେକୀ �ାହାକଟି ରଦଶପାଇ ଁପ୍ରାଣବଳଟି ରଦଇରବିା 
ବୀେ �ବାନମାନଙ୍କ ସମ୍ତୃଟି ଉରଦ୍ଶ୍ୟରେ ଓ ରସମାନଙ୍କ 
ଅମେ ଆତ୍ମା ପ୍ରତଟି ରେଦ୍ାଞ୍ଜଳଟି ଜ୍ାପନ ନଟିମରନ୍ ଉଦ୍ଟିଷ୍ଟ ।

l	ରକାେଟିଡ ମହାମାେୀ କାଳରେ ସଂସଦେ ଅଧରିବଶନକୁ 
ଅରନକ କଟକଣା ଓ ସତକଦେତା ମଧ୍ରେ ସଂପନ୍ନ 
କେଟିବାକୁ ପଡ଼ଟିଛଟି । ଏହଟି ପେଟିରପ୍ରକ୍ୀରେ ରଲାକମାନଙ୍କ 
ମାନସଟିକତାରେ ଏକ ନୂତନ ପେଟିବତ୍ତଦେନ ଲକ୍୍ୟ କୋ�ାଇଛଟି 
ଓ ରସମାରନ ନଟିଜ କମଦେରଶୈଳୀରେ ମଧ୍ ପେଟିବତ୍ତଦେନ 
ରଟାଇଛନ୍ଟି । ରଦଶେ ପ୍ରଶାସନଟିକ ବ୍ୟବସ୍ାରେ ସଦୁ୍ା ଏହଟି 
ପେଟିବତ୍ତଦେନ ଲକ୍୍ୟ କୋ�ାଇ ପାେଟିବ ।

l ରମାେ ଦୃଢ଼ ବଟିଶ୍ୱାସ ର� ଆଗାମୀ ରଲାକସୋ ନଟିବଦୋଚନ 
ରଦଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଦଶନ୍ଟିରେ ପ୍ରରବଶ କୋଇବା ନଟିମରନ୍ 
ଅତ୍ୟନ୍ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ େୂମଟିକା ଗ୍ହଣ କେଟିବ ।

l	ଆମେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତଟିବଦ୍ତା ଏବଂ ସତ୍ ମରନାୋବ ଦ୍ାୋ 
ହଟି ଁଆରମ ଆମେ କମଦେକୁ ସାକାେ କେଟିପାେଟିରାଉ ରବାଲଟି 
କୁହା�ାଏ । ଆଜଟି ଆମ ନଟିକଟରେ ସଂପଦ େହଟିଛଟି ଏବଂ 
ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ ରସତଟିକଟି ସଦୃୁଢ଼ ରହାଇପାେଟିଛଟି ।

(ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ସମ୍ପରୂ୍ଦେ ୋଷଣ ଶଣୁଟିବା ଲାଗଟି 
କୁ୍ୟଆେ ରକାଡ ସ୍ାନ କେନ୍ତୁ)

ସଧାଂସଦମଧାନଙ୍ 
ଫ୍ଧାଟ ନଡିମସନ୍ 

ଆଠଟଡି ବଙ୍ଗଳଧାର  
ପନୁଃବଡିକଧାଶକରଣ

ସଂସଦକୁ େୂତେ ଭୋରବ େବିତ୍ତୋଚତି ରହୋଇଥବିୋ ସୋଂସଦମୋେଙ୍କ େମିରନ୍ 
ବୋସଗହୃ ରେୋଗୋଣ ଦୀରତ୍ତ ଦେି�ୁ ଏକ ସମସ୍ୋ ରହୋଇ �ହଆିସିଥଲିୋ। 
ରସଥପିୋଇ ଁସୋଂସଦମୋେଙୁ୍କ ଦୀରତ୍ତ ସମୟ ଧ�ି ରହୋରଟଲମୋେଙ୍କର� 
��ବିୋକୁ ପଡ଼ୁଥଲିୋ ଏବଂ ଏହୋ ସ�କୋ�ଙ୍କ ଉପର� ଆଥଷିକ ରବୋଝ 
ମଧ୍ୟ ପକୋଉଥଲିୋ ।ଏହୋ ସର୍ୱେ ରକରତକ ସୋଂସଦ ଏହୋକୁ ପସନ୍ଦ 

କ�ୁେଥରିଲ, କନି୍ତୁ ବୋଧ୍ୟରହୋଇ ରସମୋେଙୁ୍କ ରସଥରି� ସନ୍ତୁଷ୍ ରହବୋକୁ 
ପଡ଼ୁଥଲିୋ । 2014 ମସିହୋ ପର�, ଏହ ିସମସ୍ୋ� ଦୂ�ୀକ�ଣ 

େମିରନ୍ ଗ�ୁୁତ୍ୱ� ସହ ସ�କୋ� ବଚିୋ� କ�ିଆସିଛନି୍ ।
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ପେଟିରବଶ ଅନୁକୂଳେବନ
ସବୁଡିଧଧା
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ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟି ରେୀ ୋମ ନାର ରକାବଟିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଲଟିଖତି ପସୁ୍ତକ ନୂତନ ୋେତ ନଟିମଦୋଣ ନଟିମରନ୍ ତାଙ୍କ 
ମନରେ ରବିା ୋବନାକୁ ପ୍ରତଟିଫଳଟିତ କରେ ଏବଂ ତାହା ଗେୀେ ଐତଟିହାସଟିକ ତରା ସାଂସ୍ତୃଟିକ 

ମଲୂ୍ୟରବାଧ ଉପରେ ଆଧାେଟିତ । ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟିଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଲଟିଖତି ଦୁଇଟଟି ପସୁ୍ତକକୁ ଉରନ ୍ମାଚନ କେଟିବା 
ଅବସେରେ ପ୍ରତଟିେକ୍ା ମନ୍ତୀ ରେୀ ୋଜନାର ସଟିଂହ ଏବଂ ସଚୂନା ଓ ପ୍ରସାେଣ ମନ୍ତୀ ରେୀ ପ୍ରକାଶ 

ଜାେରଡ଼କେ ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟିଙ୍କ ଜୀବନାଦଶଦେ ସଂପକଦେରେ ଆରଲାକପାତ କେଟିରରିଲ ।

ରଧାଷ୍ଟଟ୍ରପତଡିଙ୍ ପସୁ୍ତକ: 
ଏକ ବଡିରଳ ଅନ୍ଦୃ୍ଥଷ୍ଟଡି

ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟି ରେୀ ୋମନାର ରକାବଟିନ୍ଦ ଜରଣ 
ସରୁଲଖକ । ବଟିେଟିନ୍ନ କା�ଦେ୍ୟକ୍ମରେ ରସ 
ରଦଇରବିା ୋଷଣକୁ ସଂକଳଟିତ କେଟି ପ୍ରକାଶ 

ପାଇରବିା ପସୁ୍ତକ ତାଙ୍କ ଜୀବନେ ଆଦଶଦେକୁ ପ୍ରତଟିଫଳଟିତ 
କେଟିରାଏ । ରସରପିାଇ ଁ ଏହଟି ପସୁ୍ତକକୁ ଉରନ ୍ମାଚନ 
କଲାରବରଳ ପ୍ରତଟିେକ୍ା ମନ୍ତୀ ୋଜନାର ସଟିଂହ �ରାରଦେରେ 
କହଟିଛନ୍ଟି, “ଏହଟି ପସୁ୍ତକରେ �ାହାକଟିଛଟି ସନ୍ନଟିରବଶଟିତ ରହାଇଛଟି 
ତାହା ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତଟିତ୍ୱେ ପ୍ରତଟିଫଳନ ।”

ପ୍ରତଟିେକ୍ା ମନ୍ତୀ ୋଜନାର ସଟିଂହ ଏବଂ ସଚୂନା ଓ 
ପ୍ରସାେଣ ମନ୍ତୀ ରେୀ ପ୍ରକାଶ ଜାରେଦକେ ଗତ ନରେମ୍ବେ 
26, 2020 ତାେଟିଖ ଦଟିନ ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟିଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଲଟିଖତି 
ଦୁଇଟଟି ପସୁ୍ତକେ ଉରନ ୍ମାଚନ କେଟିରରିଲ। ଏହଟି ପସୁ୍ତକ ରେୀ 
ରକାବଟିନ୍ଦଙ୍କ ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟିତ୍ୱେ ତୃତୀୟ ବଷଦେରେ ଉରନ ୍ମାଚଟିତ 
ରହାଇଛଟି । ବହଟି ଦୁଇଟଟିେ ନାମ- ‘ଦଟି େଟିପବ ୍ଟିକାନ ଏରକି’, 

ପସୁ୍ତକ ସଂପକଦେରେ
‘ଦ ି �ିପବ ୍କିୋେ ଏଥକି, �ଣ୍ଡ-3’ ରହଉଛି �ୋଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଦ୍ୋ�ୋ 
ପ୍ରଦର୍ 57ଟି ଚୟେୀତ ଅଭିଭୋଷଣ । ଏଥରି� େ୍ୋୟ, ସମୋେତୋ, 
ଭୋତୃଭୋବ, ଅହଂିସୋ, ବଶି୍ୱଭୋତୃତ୍ୱ, ସମୋରବଶୀ ବକିୋଶ ଏବଂ 
ସମୋଜ� ସବୁଠୋ�ୁ ଦୁବତ୍ତଳବଗତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ି ବରିଶଷ ସମରବଦେୋ� 
ଆଦଶତ୍ତ ଓ ସ୍ୱ� �ହଛିି େୋହୋକ ି ତୋଙ୍କ� ବଭିିନ୍ନ ଭୋଷଣର� 
ପ୍ରତଫିଳତି ରହୋଇଛି । ଏହ ିପସୁ୍ତକର� ଏକବଂିଶ ଶତୋବ୍ୀର� ଏକ 
ସ୍ପନ୍ଦତି ଭୋ�ତ େମିରନ୍ ତୋଙ୍କ ମେର� ରେଉ ଁଭୋବେୋ �ହଛିି ଓ 
ଏଥରି� ରେଉ ଁବଶିଷି୍ ବ୍କି୍ଙ୍କ ରେୋଗଦୋେ �ହଛିି ରସ ସଂପକତ୍ତର� 
�ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିଆରଲୋଚେୋ କ�ିଛନି୍ । ଏହସିବୁ ବ୍କି୍ ବରିଶଷ ତଥୋ 
ଭୋବେୋ ଆମ� ବଶି୍ୱକୁ ଏକ ସବୁଜ ତଥୋ େ�ିୋପଦ ବଶି୍ୱ ଗଠେ 
େମିରନ୍ ମୋଗତ୍ତ ପ୍ରଦଶତ୍ତେ କର� । ଏହ ିସବୁ ଭୋଷଣ ଆମକୁ ବଶି୍ୱ 
ସଂପକତ୍ତର� ସମ୍କ୍ ଧୋ�ଣୋ ପ୍ରଦୋେ କ�ିବୋ ସହ �ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିରେଉ ଁ
େୀତ,ି ଆଦଶତ୍ତ ଓ ମଲୂ୍ରବୋଧର� ବଶି୍ୱୋସୀ ତୋହୋ� ସଚୂେୋ ଦଏି ।

ଘଟଣଧାୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟିଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଲଟିଖତି ପସୁ୍ତକ ଉରନ ୍ମାଚନ
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ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟିଙ୍କ ପସୁ୍ତକ ଉରନ ୍ମାଚନକଧାର୍ଥ୍ୟକ୍ମ

ଖଣ୍ଡ-3, ଏବଂ ‘ରଲାକତନ୍ତ ରକସ୍ୱେ’ �ାହା ରସ ବଟିେଟିନ୍ନ ସ୍ାନରେ ଓ 
କା�ଦେ୍ୟକ୍ମରେ ପ୍ରଦାନ କେଟିରବିା ଅେଟିୋଷଣେୁ ଚୟନ କୋ�ାଇଛଟି। 
ଏହଟି ପସୁ୍ତକରେ ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟି ରକାେଟିଡ଼-19କୁ ପ୍ରତଟିହତ କେଟିବା ସକାରଶ 
ରଦଶେ ସମହୂ ପ୍ରୟାସ କରା ଉରଲ୍ଖ କେଟିଛନ୍ଟି ।

ଏହଟି ଅବସେରେ ଉଦ୍ ରବାଧନ ରଦଇ ପ୍ରତଟିେକ୍ା ମନ୍ତୀ ରେୀ ସଟିଂହ 
କହଟିରଲ ର� ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟିଙ୍କ ଅେଟିୋଷଣ ନୂତନ ୋେତ ପାଇ ଁଏକ 
ପେଟିକଳ୍ପନା ଉପସ୍ାପନ କରେ ଏବଂ ଏେଳଟି ପସୁ୍ତକ ସଦାରବରଳ 
ଜନସମାଜ ପାଇ ଁ �ରାରଦେତା ବହନ କେଟିବ ଏବଂ ସମସାମୟଟିକ 
ୋେତକୁ ବୁଝଟିବା ନଟିମରନ୍ ସହାୟକ ରହବ । ରତଣ ୁ ଏହାକୁ 
ରେଫରେନ୍ସ ପସୁ୍ତକ ୋରବ ଉପର�ାଗ କୋ�ାଇପାେଟିବ । ରେୀ 
ସଟିଂହ କହଟିରଲ ର� ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ାତ ଆରଲାଚନା କରଲ 

ଜସଣ ସସମ୍ବଦନଶୀଳ ରଧାଷ୍ଟଟ୍ରପତଡି
ରରେ ଜରଣ ଗେଟିବ ଛାତ୍ର ଏକ ବାଇସାଇରକଲ 
ପ୍ରତଟିର�ାଗଟିତାରେ ୋଗ ରନବାକୁ ଚାହୁରଁଲିା । ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟିଜୀ 
ଜାଣଟିବାକୁ ପାଇରଲ ର� ରସ ପଟିଲାଟଟି ପାଖରେ ନଟିଜେ 
ରଗାଟଟିଏ ସାଇରକଲ ନାହଟି ଁ। ରସ ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟି େବନକୁ ରସ 
ପଟିଲାକୁ ଡକାଇ ପଠାଇରଲ ଏବଂ ତାକୁ ରଗାଟଟିଏ ରସ୍ପାଟଦେସ ୍ 
ବାଇସାଇରକଲ ଉପହାେ ରଦରଲ । ଏହା ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟିଙ୍କ 
ମନେ ସରମ୍ବଦନଶୀଳତାକୁ ସଚୂାଏ ଏବଂ ରସ ଜରଣ ମହାନ 
ମାନବବାଦୀ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତଟି ରବାଲଟି ପ୍ରମାଣଟିତ କରେ ।

ଗରଡିବଙ୍ ପ୍ରତଡି ପ୍ରତଡିବଦ୍ତଧା 
ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟି ଜରଣ ସପୁ୍ରସଟିଦ୍ ଆଇନଜ୍ । ରରେ ଜରଣ ଗେଟିବ 
ରଲାକ ରକୌଣସଟି ଏକ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦଟି ରହାଇ �ାଇରରିଲ 
ଏବଂ ରକାଟଦେରେ ଜରଣ ଓକଟିଲ ନଟି�କୁ୍ତ କେଟିବା ପାଇ ଁ ତାଙ୍କ 
ପାଖରେ ପଇସା ନରଲିା । ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟି ହଟି ଁ ତାଙ୍କେ ରସହଟି 
ମାମଲାକୁ ହାତକୁ ରନଇରରିଲ । ଗେଟିବ ରଲାକଙ୍କ ନ୍ୟାୟ 
ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ ରହବା ତାଙ୍କ ଜୀବନେ ଅନ୍ୟତମ ବ୍ତ। 
ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟି ଜୀ ସଦାରବରଳ ନ୍ୟାୟଟିକ ସଂସ୍ାେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ 
ରପାଷଣ କେଟିଆସଟିଛନ୍ଟି। ନ୍ୟାୟଟିକ ସଂସ୍ାେ ପାଇ ଁତାଙ୍କେଟି ଦାବଟି 
ର�ାଗ ୁ ହଟି ଁ ସପୁ୍ରଟିମରକାଟଦେ ଏବଂ ଅରନକ ହାଇରକାଟଦେେୁ ଏରବ 
ହଟିନ୍ଦୀ ତରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୋଷାରେ ୋୟେ ନକଲ ବାଦୀ ଓ 
ପ୍ରତଟିବାଦୀ ପକ୍ଙୁ୍କ ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇପାେୁଛଟି ।

ଶଡିକ୍ଷକମଧାନଙ୍ ପ୍ରତଡି ସମ୍ଧାନସବଧାଧ
ରରେ ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟିଜୀ ରଗାଟଟିଏ ବଟିଦ୍ୟାଳୟେ ରକୌଣସଟି 
ଏକ କା�ଦେ୍ୟକ୍ମରେ ର�ାଗ ରଦଉରାନ୍ଟି ର�ଉଠଁାରେ 
ରସ ତାଙ୍କେ ପ୍ରାରମଟିକ ଶଟିକ୍ା ସମାପ୍ କେଟିରରିଲ । ରସହଟି 
କା�ଦେ୍ୟକ୍ମ ରଶଷ ରହବା ପରେ ରଦଶେ ପ୍ରରମ ନାଗେଟିକ 
ରସଠାରେ ଉପସ୍ଟିତଟି ରବିା ବରୟାବୃଦ୍ ସମସ୍ତ ଶଟିକ୍କଙ୍କ  
ପାଦଛୁଇ ଁ ପ୍ରଣଟିପାତ କେଟିରରିଲ । ଏେଳଟି ଆଚେଣ 
କେଟି ରସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗଟି ଏହଟି ଆଦଶଦେ ପ୍ରଦଶଦେନ 
କେଟିବାକୁ ଚାହଟିରଁରିଲ ର� ରଲାକମାରନ ରସମାନଙ୍କ 
ଗେୁୁଙ୍କ ନଟିକଟରେ ବଟିନୟୀ ରହବା ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରତଟି 
ସଦାସବଦେଦା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦଶଦେନ କେଟିବା ଉଚଟିତ ।

ଉତ୍ବରେ ନଟିଜେ ମତ େଖ ିସଚୂନା ଓ ପ୍ରସାେଣ ମନ୍ତୀ ରେୀ ଜାେରଡ଼କେ 
କହଟିରଲ ର� “ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟି ବଟିେଟିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରବଶ ୍ ରପ୍ରେଣାଦାୟୀ 
ୋଷଣମାନ ପ୍ରଦାନ କେଟିଛନ୍ଟି । ଏହଟି ପସୁ୍ତକରେ ରସହଟିସବୁ ୋଷଣ ସ୍ାନ 
ପାଇଛଟି �ାହା ରକାେଟିଡ଼-19 ମହାମାେୀ ବଟିରୋଧରେ ସଂଗ୍ାମ କେଟିବା 
ସକାରଶ ରଦଶେ ପ୍ରୟାସ ସଂପକଦେରେ ବର୍ଦେନା େହଟିଛଟି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଅରନକ ୋଷ୍ଟଟ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୋେତ କଟିେଳଟି ଅଧକି ସଫଳତା ହାସଲ 
କେଟିଛଟି ତାହା ମଧ୍ ଏରରିେ େହଟିଛଟି” ରବାଲଟି ରସ କହଟିରରିଲ ।   

“ ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟି ଜରଣ ବଟିଶାଳ ହୃଦୟସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତଟି ଏବଂ ତାଙ୍କେ କରା ଓ 
କା�ଦେ୍ୟ ମଧ୍ରେ ରକୌଣସଟି ପାରଦେକ୍ୟ କେଟିରହବନାହଟି ଁ। ଏହା ହଟି ଁତାଙୁ୍କ ଜରଣ 

ବଟିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତଟିତ୍ୱରେ ପେଟିଣତ କେଟିଛଟି । ୋଜରନୈତଟିକ ରକ୍ତ୍ରରେ ଏପେଟି 
ଅରନକ ରଲାକ ଦୃଶ୍ୟ ରହାଇରାନ୍ଟି ର�ଉମଁାରନ ରଗାଟଟିଏ କରା କହନ୍ଟି 

ଏବଂ ଆଉ ରଗାଟଟିଏ କରା କେନ୍ଟି । ରସମାନଙ୍କ ଆଚେଣ ଏବଂ ଉଚ୍ାେଣ 
ମଧ୍ରେ ରକୌଣସଟି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନରାଏ ।

ପ୍ରତଡିରକ୍ଷଧା ମନ୍ତୀ ରଧାଜନଧାର ସଡିଂହ

ରକ୍ଷଧାମନ୍ତୀଙ୍
ଦୃଷ୍ଟଡିସର ରଧାଷ୍ଟଟ୍ରପତଡି

ର�ରକୌଣସଟି ବ୍ୟକ୍ତଟିଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ାୟୀ ଛାପ େହଟିରାଏ । 
ତାଙ୍କ ସହ କା�ଦେ୍ୟ କେଟିବାେ ଅନୁେୂତଟିକୁ ବଖାଣଟି ପ୍ରତଟିେକ୍ା ମନ୍ତୀ 

ରେୀ ସଟିଂହ କହଟିରଲ ର� “ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟି ଜରଣ ବଟିଶାଳ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତଟି ଏବଂ 
ତାଙ୍କେ କରା ଓ କା�ଦେ୍ୟ ମଧ୍ରେ ରକୌଣସଟି ପାରଦେକ୍ୟ କେଟିରହବନାହଟି।ଁ 
ଏହା ହଟି ଁତାଙୁ୍କ ଜରଣ ବଟିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତଟିତ୍ୱରେ ପେଟିଣତ କେଟିଛଟି । 
ୋଜରନୈତଟିକ ରକ୍ତ୍ରରେ ଏପେଟି ଅରନକ ରଲାକ ଦୃଶ୍ୟ ରହାଇରାନ୍ଟି 
ର�ଉମଁାରନ ରଗାଟଟିଏ କରା କହନ୍ଟି ଏବଂ ଆଉ ରଗାଟଟିଏ କରା 
କେନ୍ଟି । ରସମାନଙ୍କ ଆଚେଣ ଏବଂ ଉଚ୍ାେଣ ମଧ୍ରେ ରକୌଣସଟି 
ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନରାଏ ।”

ପ୍ରତଟିେକ୍ା ମନ୍ତୀ ୋଜନାର ସଟିଂହ କହଟିରଲ ର� ତାଙ୍କେ 
ପ୍ରରତ୍ୟକଟଟି ୋଷଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟେ ଗେୀେତମ ପ୍ରରଦଶେୁ 
ଆସଟିରାଏ । ତାହା ରହଉଛଟି ଆତ୍ମାେ ବାଣୀ �ାହାକଟି ମହାନ୍  । 
ଏହଟି ପସୁ୍ତକରେ �ାହା କଟିଛଟି ଅଛଟି ତାହା ରହଉଛଟି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତଟିତ୍ୱ, 
କମଦେ, ମଲୂ୍ୟରବାଧ ଓ ଆଦଶଦେଗତ ଆଚେଣ (ଜୀବନ ମଲୂ୍ୟ) ଏବଂ 
ତାହା ଶବ୍ ୋରବ ପ୍ରବାହଟିତ ରହାଇଆସଟିଛଟି । ଏହଟି ଖଣ୍ଡ ପସୁ୍ତକରେ 
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ବଟିୋଗ େହଟିଛଟି ର�ଉରଁରିେ ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟି ରଗୌତମ ବୁଦ୍, 
ସନ୍ଥ କବୀେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ, ଡକଟେେ ବଟି ଆେ ଆରମ୍ବଦକେ ଏବଂ 
ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ାୟଙ୍କ ସଂପକଦେରେ ତାଙ୍କେ ବଟିଚାେଧାୋ ବ୍ୟକ୍ତ 
କେଟିଛନ୍ଟି ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ ବାଣୀେ ମହ୍ୱେ, ବଟିରଶଷ କେଟି ଏକବଟିଂଶ 
ଶତାବ୍ୀରେ ଏହାେ �ାରାରଦେ୍ୟ ପ୍ରକଟ କେଟିଛନ୍ଟି ।

“ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତଟି ରେୀ ରକାବଟିନ୍ଦ ମଧ୍ ୋେତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ରସନାେ ସପୁ୍ରଟିମ 
କମାଣ୍ଡେ । ରସ ସଟିଆଚୀନ େଳଟି ରକ୍ତ୍ରକୁ ଗସ୍ତ କେଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ 
କେଟିବା ସଶସ୍ତ୍ର ରସନାଙ୍କ ପ୍ରତଟି ତାଙ୍କ ମନରେ ରବିା ରେଦ୍ା ଓ ସମ୍ମାନକୁ 
ପ୍ରକଟ କରେ” ରବାଲଟି ରେୀ ସଟିଂହ କହଟିଛନ୍ଟି । ଏହଟି ପସୁ୍ତକ ଉରନ ୍ମାଚନ 
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ନୂତନ ଦଡିଗନ୍  ଅଭଡିମସୁଖ
ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଙ୍୍ଗ  ରକ୍ତ୍ରରେ ମଟିରେଣ, ଇନଫ୍ା ବଣ୍ଡରେ ପଂୁଜଟି ନଟିରବଶ ଏବଂ ଆର୍ଦିକ ଶଟିକ୍ା ନଟିମରନ୍ ବୁଝାମଣା 

ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍େ  ରଦଶେ ଆଗାମୀ େବଟିଷ୍ୟତ ନଟିମରନ୍ ଏକ ସକାୋତ୍ମକ ସମଦୃ୍ଟିେ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ନଡିଷ୍ପତ୍ଡି:  ଡଟିବଟିଏସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡଟିଆ ଲଟିମଟିରଟଡ଼ ସହଟିତ 
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଟିଳାସ ବ୍ୟାଙ୍କେ ମଟିରେଣକୁ ସେକାେଙ୍କ ମଞ୍ଜେୁଟି 
ପ୍ରଦାନ ଦ୍ାୋ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ ଜମା ଖାତାଧାେୀଙୁ୍କ ସବୁଟିଧା 
ପ୍ରଦାନ କେଟିପାେଟିଛଟି ।

 ସଫୁଳ:  
l	ସେକାେଙ୍କ ଏେଳଟି ନଟିଷ୍ପତ୍ତଟି ଦ୍ାୋ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ ଜମାଖାତାଧାେୀଙ୍କ 

ସ୍ୱାରଦେ େକ୍ା ରହାଇପାେଟିଛଟି ଏବଂ ଏହା ଏହଟି ବ୍ୟାଙ୍କେ ଆର୍ଦିକ 
ସ୍ଟିେତାକୁ ଆହୁେଟି ସଦୃୁଢ଼ କେଟିବ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଟିଳାସ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏରପିାଇ ଁ
30 ଦଟିନେ ରମାୋରଟାେଟିଅମ ୍ ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇରଲିା ।

l	ଏେଟିବଟିକୁ ଡଟିବଟିଆଇଏଲ ସହଟିତ ନଟିଦ୍ଦୋେଟିତ ଦଟିନ ଠାେୁ ମଟିରେଣ ରଟାଗଲା 
ରବାଲଟି ଧୋ�ଟିବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ାୋ ରସହଟି ବ୍ୟାଙ୍କେୁ ଜମାଖାତାଧାେୀଙ୍କ 
ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଉପରେ ରକୌଣସଟି କଟକଣା େହଟିବନାହଟି ଁ।

l	ଏହା ଫଳରେ ରସହଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କା�ଦେ୍ୟେତ ପ୍ରାୟ 4000 
କମଦେଚାେୀଙ୍କ ଚାକଟିେଟି ପ୍ରତଟି ଆଉ ରକୌଣସଟି ପ୍ରକାେ ଆଶଙ୍କା େହଟିବ 
ନାହଟି ଁ ଏବଂ ରସମାରନ ପବୂଦେେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତଦୋବଳୀ କାଏମ େହଟିବା 
ସହଟିତ ଚାକଟିେଟିରେ ପବୂଦେବତ୍  େହଟିପାେଟିରବ ।

ନଡିଷ୍ପତ୍ଡି: ବ୍ଟିକ୍ସ ସଦସ୍ୟେୁକ୍ତ ୋଷ୍ଟଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ରେ ଶାେୀେଟିକ 
ଶଟିକ୍ା ଏବଂ କ୍ୀଡ଼ା ସହର�ାଗ ବୃଦ୍ଟି ନଟିମରନ୍ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର 
ସ୍ୱାକ୍େକୁ ସ ୍ବୀକୃତଟି ପ୍ରଦାନ ।

ସଫୁଳ: 
l	ପାଞ୍ଟଟି ବ୍ଟିକ୍ସ ସଦସ୍ୟେୁକ୍ତ ୋଷ୍ଟଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ରେ ଏେଳଟି କ୍ୀଡ଼ା 

ସହର�ାଗ ସଷୃ୍ଟଟି  କୋ�ଟିବା ଦ୍ାୋ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ରେ କ୍ୀଡ଼ା 
ବଟିଜ୍ାନ, କ୍ୀଡ଼ା ଔଷଧ,ି ରକାଚଟିଂ ରଟକନଟିକ୍  ଆଦଟି ରକ୍ତ୍ରରେ ଅନୁେୂତଟି 
ଓ ଅେଟିଜ୍ତାେ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ରଟଟିବ ।  ଏହା ଦ୍ାୋ ୋେତୀୟ 
କ୍ୀଡ଼ାବଟିତମାରନ ଅନ୍ୋଷ୍ଟଟ୍ରୀୟ କ୍ୀଡ଼ା ପ୍ରତଟିର�ାଗଟିତାରେ ଉତ୍ତମ 
କ୍ୀଡ଼ା ରନୈପଣୁ୍ୟ ପ୍ରଦଶଦେନ କେଟିବାକୁ ସକ୍ମ ରହାଇପାେଟିରବ ।

l	 ଏହଟି ପାଞ୍ରଗାଟଟି ୋଷ୍ଟଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ରେ କ୍ୀଡ଼ା ରକ୍ତ୍ରରେ ସହର�ାଗ 
ବୃଦ୍ଟି ଦ୍ାୋ ରଦଶେ ସମସ୍ତ କ୍ୀଡ଼ାବଟିତ୍ , ରସମାନଙ୍କେ ଜାତଟି, 
ଧମଦେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ରକ୍ତ୍ର କଟିମ ୍ବା ଲଟିଙ୍ଗ ନଟିବ୍ଦିରଶଷରେ ଏରେୁି 
ସଫୁଳ ପାଇପାେଟିରବ  ।

ନଡିଷ୍ପତ୍ଡି: ଅସୀମ ଇନଫ୍ାଷ୍ଟଟ୍ରକଚେ ଫାଇନାନ ୍ସ ଲଟିମଟିରଟଡ଼ ଏବଂ 
ଏନଆଇଆଇଏଫ ଇନଫ୍ାଷ୍ଟଟ୍ରକଚେ ଫାଇନାନ ୍ସ ଲଟିମଟିରଟଡ଼କୁ ରନଇ 
ଗଠଟିତ ଏନଆଇଆଇଏଫ ଇନଫ୍ାଷ୍ଟଟ୍ରକଚେ ରଡବ ଟେ ଫାଇନାନ ୍ସଟିଂ 
୍ା୍ଟଫମଦେରେ 6000 ରକାଟଟି ଟଙ୍କାେ ପଂୁଜଟି ବଟିନଟିର�ାଗକୁ ସେକାେ 
ମଞ୍ଜେୁଟି ପ୍ରଦାନ କେଟିଛନ୍ଟି ।
 ସଫୁଳ:  
l	ଏେଳଟି ନଟିଷ୍ପତ୍ତଟି ଗ୍ହଣ ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ ରକାଟଟି ଟଙ୍କାେ ଋଣ 

େଟିତ୍ତଟିେୂମଟି ରକ୍ତ୍ର ପାଇ ଁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ ବଷଦେ ମଧ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ 
ରହାଇପାେଟିବ।  

l	ଏହଟି ପ୍ରକ୍ଟିୟା ମଧ୍ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙୁ୍କ େଟିତ୍ତଟିେୂମଟି ରକ୍ତ୍ରରେ ଅଧକି 
ଅଂଶଗ୍ହଣ ନଟିମରନ୍ ପର ପେଟିଷ୍ାେ କେଟିବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ାୋ ନୂଆ 
ନୂଆ ଗ୍ୀନଫଟି ଲ ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ଅବାଧରେ ମଣୁ୍ଡ ରଟକଟିପାେଟିରବ । 

l	ଆଶା କୋ�ାଉଛଟି ର� ଋଣ ୍ା୍ଟଫମଦେ ବଣ୍ଡ ବଜାେେୁ 
ସହଜରେ ଅଧକି ଋଣ ଉଠାଇ ପାେଟିରବ ଏବଂ ତାହା 
ନଟିେଦେେର�ାଗ୍ୟ ଇଣ୍ଟେମଟିଡଟିଆେୀ ୋରବ କା�ଦେ୍ୟ କେଟିବ ।

ନଡିରତ୍ଡି: ଇନଷ୍ଟଟି ଚୁଟ ଅଫ୍  ଚାଟଦୋଡ଼ଦେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଟିଆ 
(ଆଇସଟିଏଆଇ) ଏବଂ ରନଦେଲାଣ୍ଡସେ ରେରେନଟିଙ୍ଗଟି ଙ୍୍ଗ  
ୋନ ରେଜଟିଷ୍ଟେକରଣ୍ଟଟ୍ରାଲସଦେ (େଟିଆେସଟି)ଙ୍କ ମଧ୍ରେ ଏକ 
ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍େଟିତ ରହାଇଛଟି ।
ସଫୁଳ: 
l	ଉେୟ ଦଟି ରନଦେଲାଣ୍ଡସ ୍ ଏବଂ ୋେତ ଏେଳଟି ବୁଝାମଣା 

ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍େ ଦ୍ାୋ ଆକାଉଣ୍ଟଟିଂ, ଆର୍ଦିକ ଓ ଅଡଟିଟ୍  
ସଂପକଦେୀତ ଜ୍ାନେ ଡାଟାେ ବଟିକାଶ ରଟାଇପାେଟିରବ ।

l	ଏହା ୋେତୀୟ ଚାଟଦୋଡଦେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ନଟିମରନ୍ 
କମଦେନଟି�କୁ୍ତଟିେ ଅଧକି ସରୁ�ାଗ ପ୍ରଦାନ କେଟିବ ।

l	ଏହା ଆଇସଟିଏଆଇ ସଦସ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଅଧକି ସବୁଟିଧା 
ପ୍ରଦାନ କେଟିବ ଏବଂ ଆଇସଟିଏଆଇେ ସଦସ୍ୟମାରନ ଏହା 
ଦ୍ାୋ ରସମାନଙ୍କେ କମଦେରକ୍ତ୍ର ସଂପ୍ରସାେଟିତ ରହବାେଳଟି 
ଅତଟିେଟିକ୍ତ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଲାେ କେଟିପାେଟିରବ ।    

କ୍ୟଧାବଡିସନଟ ନଡିଷ୍ପତ୍ଡି



ସକଧାରଧାତ୍ମକ ମସନଧାଭଧାବ ଦ୍ଧାରଧା 
ସମସ୍ୟଧାକୁ ସସୁରଧାଗସର ପରଡିବତ୍୍ଥନ
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ପେଟିବତ୍ତଦେନଶୀଳ ୋେତସକଧାରଧାତ୍ମକ ପଦସକ୍ଷପ  

ଆଇଆଇଟଟି ଖଡଗପେୁେ ଜରନୈକ ପବୂଦେତନ ଛାତ୍ର ଏକ ବ୍ୟାରଟେୀ�କୁ୍ତ ମାସ୍େ ବଟିକାଶ ରଟାଇଛନ୍ଟି �ାହା 
କ୍ୀଡ଼ାବଟିତ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁରବଶ ୍ ଉପକାେୀ । ଏହଟି ମାସ୍କୁ ରସମାରନ ତାଲଟିମ ଗ୍ହଣ ରବରଳ ସଦୁ୍ା ପଟିନ୍ଟିପାେଟିରବ । 

ରସହଟିେଳଟି ଜମ ୁଓ କାଶ ୍ମୀେେ ଜରଣ ବଦାନ୍ୟ ମହଟିଳା ରଲାକମାନଙୁ୍କ ମାଗଣାରେ ସାନଟିଟାେୀ କଟିଟ୍  ବଣ୍ଟନ କେୁଛନ୍ଟି ।

କସରଧାନଧା ଭୂତଧାଣ ୁଏବଂ ପ୍ରଦୂରଣରୁ ରକ୍ଷଧା 
କରଡିବ ବ୍ୟଧାସଟରୀ ମଧାସ୍

କରୋନା େୂତାଣ ୁସଂକ୍ମଣ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ କବଳେୁ ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
େକ୍ା କେଟିବା ସକାରଶ ସବୁ ସ୍ତେରେ ସକଳ ପ୍ରକାେ ପ୍ରୟାସ ଜାେଟି 

େହଟିଛଟି । ଆଇଆଇଟଟି ଖଡ଼ଗପେୁ ଏବଂ ଆଇଆଇଏମ, ରକାଲକାତାେ 
ଜରନୈକ ପେୁାତନ ଛାତ୍ର ପୀୟୂଷ ଅଗ୍ୱାଲ ଏକ ବ୍ୟାରଟେୀ ଚାଳଟିତ 
ମାସ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଟିଛନ୍ଟି । ଏହଟି ମାସ୍େ ବଟିରଶଷତା ରହଲା ଏରରିେ 
ବ୍ୟାରଟେୀଚାଳଟିତ ଦୁଇଟଟି ଫ୍ୟାନ ଲାଗଟିଛଟି �ାହାକଟି ବ୍ୟବହାେକାେୀଙୁ୍କ 
ପ�ଦେ୍ୟାପ୍ ପେଟିମାଣେ ଅମ୍ଳଜାନ ର�ାଗାଇବ । ଏେଳଟି ବ୍ୟାରଟେୀ ଆଠରଣ୍ଟା 
ପ�ଦେ୍ୟନ୍ କାମ କେଟିବ । ସେକାେଙ୍କ ‘ପ୍ରକଳ୍ପ କବଚ ମାସ୍’ ଅଧୀନରେ 
ପାଇରବିା ଆର୍ଦିକ ଅନୁଦାନରେ ରସ ଏେଳଟି ମାସ୍େ ବଟିକାଶ ରଟାଇଛନ୍ଟି 
। ଏେଳଟି ରଗାଟଟିଏ ମାସ୍େ ମଲୂ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3000 ଟଙ୍କା । ପୀୟୂଷ ତାଙ୍କେ 
ଏେଳଟି ଅେଟିନବ ମାସ୍ ସଂପକଦେରେ କହନ୍ଟି ର� ଏରରିେ ଦୁଇଟଟି କ୍ଦୁ୍ ପଙ୍ା 
ଲାଗଟିଛଟି । ରସରେୁି ରଗାଟଟିଏ ଫ୍ୟାନ୍  ଅମ୍ଳଜାନ ର�ାଗାଇରାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 
ଫ୍ୟାନଟଟି ମାସ୍ େଟିତରେ ରବିା ଅଙ୍ଗାେକାମ ୍ଳ ଓ ଜଳକଣାକୁ ବାହାେକୁ 
ବାହାେ କେଟିରଦଇରାଏ । ରତଣ ୁ ଏହଟି ମାସ୍କୁ ବ୍ୟବହାେ କେୁରବିା 
ବ୍ୟକ୍ତଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ପାଇପାେଟିରାନ୍ଟି । ଏେଳଟି ମାସ୍େ ନାମ େଖା�ାଇଛଟି 
‘ବ୍ାଣ୍ଡ ରମାକ୍’ । ଏହଟି ମାସ୍ ୍ ବଟିରଶଷ କେଟି ସ୍ୱାସ୍୍ୟକମଦେୀ, ପେଟିମଳକମଦେୀ 
ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କପାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋ�ାଇଛଟି । କମଦେଚାେୀମାରନ ଏରବ 
ଏରପିାଇ ଁନଟି�କୁ୍ତଟି ପାଇ ଏହାେ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ତଟିେ ବଟିକାଶ ରଟାଉଛନ୍ଟି। 
କ୍ୀଡ଼ାବଟିତମାରନ ର�ଉମଁାରନ କଟି ଆସନ୍ାବଷଦେେ ଅଲଟିମ୍ପଟିକ୍ସ ପାଇ ଁନଟିଜକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କେୁଛନ୍ଟି ରସମାରନ ମଧ୍ ଏହଟି ମାସ୍େୁ ବଟିରଶଷ ଉପକୃତ 
ରହାଇପାେଟିରବ । ଏହଟି ମାସ୍ ରସମାନଙୁ୍କ ରକବଳ କରୋନା େୂତାଣ ୁ
ସଂକ୍ମଣେୁ ସେୁକ୍ା ପ୍ରଦାନ କେଟିବ ନାହଟି ଁଅପେନ୍ତୁ ନଟିଜେ କ୍ୀଡ଼ାେ୍ୟାସ 
ପାଇ ଁମଧ୍ ରସମାରନ ଉପ�କୁ୍ତ ବାତାବେଣ ପାଇପାେଟିରବ ।

ସଧାନଡିଟଧାରୀ କଡିଟ୍  ବଣ୍ଟନ କଧାର୍ଥ୍ୟକୁ    
ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସଧା

ସମାଜ ପାଇ ଁକଟିଛଟି କେଟି ରଦଖାଇବାେ ଆଶା ସଦାରବରଳ ନୂଆ 
ନୂଆ ଚଟିନ୍ାଧାୋକୁ ଜନ ୍ମ ରଦଇରାଏ । ଜମ ୁ ଓ କାଶ ୍ମୀେେ 

ରେୀନଗେ ଅଧବିାସୀ ଇଫଦେ ାନା ଏହଟି ୋବନାକୁ ବାସ୍ତବରେ ସାକାେ କେଟି 
ରଦଖାଇଛନ୍ଟି । ରସ ରେୀନଗେ ସହେରେ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ମାଗଣାରେ 
ସାନଟିଟାେୀ ନାପକଟିନ୍  ବାଣ୍ଟଟି ସମସ୍ତଙ୍କେ ପ୍ରଟିୟପାତ୍ର ରହାଇପାେଟିଛନ୍ଟି। 
ମହଟିଳାମାନଙ୍କ ମାସଟିକ ଋତୁସ୍ାବ ସମୟରେ ଏେଳଟି ସାନଟିଟାେୀ 
ନାପକଟିନ୍  ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ଟିରାଏ ଏବଂ ଇଫଦେ ାନା ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ 
ମହଟିଳାମାନଙୁ୍କ ବଣ୍ଟନ କେୁଛନ୍ଟି । ଏରପିାଇ ଁଇଫଦେ ାନାଙୁ୍କ ‘ଇୋ ରସଫଟ୍  
ରଡାେ’ ତେଫେୁ ରବଶ ୍ ପ୍ରଶଂସା ମଟିଳଟିଛଟି  । ରେୀନଗେ ସହେେ 
ଅଧକିାଂଶ ଜନସାଧାେଣ ରଶୌଚାଗାେରେ ଏହଟି ନାପକଟିନ ମାଗଣାରେ 
ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ମହଟିଳାମାରନ କଟିମ ୍ବା କଟିରଶାେୀମାରନ ଏହାକୁ ରସଠାେୁ 
ସଂଗ୍ହ କେୁଛନ୍ଟି । କାଶ ୍ମୀେ ଉପତ୍ୟକାେ ଗ୍ାମମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ 
ଏହା ଉପଲବ୍ଧ । ରକାେଟିଡ଼-19 ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସଦୁ୍ା 
ଇଫଦେ ାନା ଏେଳଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ୀକୁ ମହଟିଳାମାନଙ୍କ ନଟିକଟରେ 
ପହଞ୍ାଇବା ସନୁଟିଶ୍ଟିତ କେଟିରରିଲ । ଏପ�ଦେ୍ୟନ୍ ରେୀନଗେେ 15ଟଟି 
ରଶୌଚାଗାେରେ ସାନଟିଟାେୀ ନାପକଟିନ ବଣ୍ଟନ ସବୁଟିଧା କୋ�ାଇଛଟି । 
ଇଫଦେ ାନାଙ୍କ ପଟିତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଧାେଣା ସଷୃ୍ଟଟି  କେଟିରଲିା 
ର� ଜୀବନରେ କଟିଛଟି ଏେଳଟି କା�ଦେ୍ୟ କେଟିବା ଆବଶ୍ୟକ �ାହା 
ରଲାକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କେଟିପାେଟିବ । ରତଣ ୁତାଙ୍କ ପଟିତାଙ୍କ ପ୍ରତଟି 
ରେଦ୍ାଞ୍ଜଳଟି ଜ୍ାପନ ପବୂଦେକ ରସ ଏେଳଟି ଅେଟିନବ ପନ୍ଥାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ଟି। 
ଏହଟି କଟିଟ୍ ରେ ସାନଟିଟାେୀ ନାପକଟିନ୍ , ଆଣ୍ଟଟିସ୍ପାସରମାଡ଼ଟିକ୍ସ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ 
ୱାସ ୍ େହଟିଛଟି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଣ୍ଡେ ଗାରମଦେଣ୍ଟ, ରବବଟି ଡାଏପେ ଓ 
ସାନଟିଟାଇଜେକୁ ମଧ୍ ଏହଟି କଟିଟ୍ ରେ ରସ ସାମଟିଲ କେଟିଛନ୍ଟି ।     
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ବଧାଧଧା ଆସଡିସଲ ଆସ,ୁ ଅବଧା ଆସ ୁପ୍ରଳୟର ତଧାଣ୍ବ,
ପଧାଦ ତସଳ ରଧାଉ ପସଛ ନଡିଆ,ଁ ମଣୁ୍ ଉପସର ରଦଡି ଜ୍ଧାଳଧା ବସର୍ଥ,

ନଡିଜ ହଧାତସର ହସଡି ହସଡି, ନଡିଆ ଁଜଳଧାଇ ଜଳଡିବଧାକୁ ସହବ
ପଧାଦକୁ ପଧାଦ ମଡିଶଧାଇ ଚଧାଲଡିବଧାକୁ ସହବ ।

(ଅଟଳ ବଟିହାେୀ ବାଜରପୟୀ)

ପଧାକ୍ଷଡିକ
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