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ଆତ୍ମନ୍ରିଭତ୍ତେ ଭାେତେ 
ଚାମ୍୍ରିଅନମାକନ

ଧନ୍ରି ୋମ ସାଗଗ୍ ୁ
ଜଣେ ସଜୃନଶୀଳ କାଠ କାରିଗର

ଲକଡାଉନ ସମୟଣର ପଞ୍ାବ ଜରିାକପରୁର ଜଣେ କାଠ 
କାରିଗର କାଠଣର ଏକ ବାଇସାଇଣକଲ ତିଆର କରିଛନି୍।

ତାଙ୍କର ଏହ ିପରିଣବଶ ଅନୁକୂଳ ଅଭିନବ ଉଦ୍ାବନ ପାଇ ଁତାଙୁ୍କ 
ସଦୂୁର କାନାଡାରୁ ଅଡ୍ଡର ମିଳିଛି

ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟଣର ଣସ ଏକ ସମ୍ଣୂ୍ଣ ଉତ୍ାଦ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଛନି୍ 
ଯାହା ବର୍୍ଡମାନ 15,000 ଟଙ୍କାଣର ବିକି୍ ଣହାଇଛି।

କୋଶନ ୋୟ
ଅଭନବ ପରିଣବଶ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରୟାସ

ଣରାଶନ ରାୟ ସିଡ ଣପପର ଇଣି୍ଆ ସଂସ୍ା ପ୍ରତିଷା୍ 
କରିଛନି୍। ଏହା ପରୁୁୋ କପଡ଼ାରୁ ପରିଣବଶ ଅନୁକୂଳ 
କାଗଜ ତିଆରି କରୁଛି ଣଯଉଥଁଣିର ମଞି୍ସବୁ କଳାତ୍ମକ 

ଢଙ୍ଗଣର ଣ�ାଣଦଇ ଣହାଇ ରହଛିି।
ଏହ ିକାଗଜଗଡ଼ିୁକ ଭିଜଟିିଂ/ବାହାଘର କାଡ୍ଡଣର ବ୍ୟବହାର 
କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ପରବର୍୍ଡୀ ସମୟଣର ପରିବା କିମା୍ 

ଫୁଲ ଚାରା ରୂପଣର କୁଣ୍ଣର ଣରାପେ କରାଯାଇପାରୁଛି।

ଘ୍ରିେୁଆେଁୀ ଗ୍ାମ
ରାଞ୍ରି ଣଦୱରୀ ଗାରୁଁ ଣପ୍ରରୋଦାୟୀ କାହାେୀ

ବହୁସଂ�୍ୟକ ଔଷଧୟି ଗଳୁ୍ମ ଣରାପେ କରାଯାଇଥବିା କାରେରୁ 
ଣଦୱରୀ ଗ୍ାମ ଏଣବ ଘିକୁଆରଁୀ ଗ୍ାମର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି।

ପବୂ୍ଡରୁ ଗା ଁଣଲାକମାଣନ ଣଯଉଠଁ ିଧାନ ଚାଷ କରି ମାସିକ ପା�ାପା� ିତିନି 
ହଜାର ଟଙ୍କା ଣରାଜଗାର କରୁଥଣିଲ, ଣସମାଣନ ବର୍୍ଡମାନ ଣରାଜଗାରର 

ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ପାଇ ଣବଶ ଆନନ୍ିତ ଣହାଇଛନି୍।

ଚଳିତ ବଷ୍ଡ, ଣସମାଣନ ଧାନ ଣଷେତଣର କାମ କରିବା ବ୍ୟତୀତ, ଘିକୁଆରଁୀ ପତ୍ର 
ବିକି୍ କରି ଣସମାନଙ୍କ ଆୟ ଲକଡାଉନ ସମୟଣର ଦୁଇ ଗେୁା କରିପାରିଛନି୍।

ଆମ୍ା ବାଘ୍ରି
ଜଣେ ଉଦ୍ୟମୀ, ଯିଏକି ଅରୁୋଚଳ ପ୍ରଣଦଶର 

ମହଳିାଙ୍କ ସଶକି୍କରେ କରିପାରିଛନି୍।

ଇଟାନଗରର ବାଘି ଉପାନ୍ ଗ୍ାମର ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ହସ୍ଶଳି୍ପ ଏବଂ ଣ�ଳନା 
ତିଆରି କରିବା ନିମଣନ୍ ପ୍ରଶଷିେେ ଣଯାଗାଇ ଣଦଉଛନି୍।

ଲକଡାଉନ ସମୟଣର, ଣସମାଣନ ସ୍ାନୀୟ ପାରମ୍ରିକ ଣ�ଳନାକୁ ଣପ୍ରାତ୍ାହନ 
ଣଦବା ଲାଗି ଣ�ଳନା ଓ କଣଢେଇ ତିଆରି ଉପଣର ଣଜାର ଣଦଇଥଣିଲ।

ଣସ ଣକବଳ ନିଣଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଉଦାହରେ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରିନାହାନି୍ ବରଂ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ବଳଣର ଅନ୍ୟ 

ମହିଳାମାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ କରିପାରିଛନି୍।
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ସମ୍ାେେଙ୍କ େଲମେୁ

(ଣକ ଏସ ଧତୱାଲିଆ)

ନମସ୍ାର!

ଆପେ ସମସ୍ଙୁ୍କ ନୂଆ ବଷ୍ଡର ଅଣନକ ଅଣନକ ଶଣୁଭଚ୍ା! ଚଳିତ ବଷ୍ଡ ଆମ ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
କାରେ ଆଣମ ଏକ ନୂଆ ଦଶନି୍ଣର ପ୍ରଣବଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଣମ ସମଣସ୍ ବିଗତ ଦଶନି୍ର 
ଅନି୍ମ ବଷ୍ଡର ତିକ୍ ଅନୁଭୂତିକୁ ଭୁଲିଯିବା ଲାଗିି ଚାହିବୁଁ। ଣତଣବ, ପ୍ରଣତ୍ୟକ ସଙ୍କଟ ସମୟଣର ନୂଆ 
ଶଷିୋ ମିଳିଥାଏ। ଣତେ,ୁ ପ୍ରଣତ୍ୟକ ପରିସି୍ତିଣର ଆମର ମଣନାଭାବ ଆଶାବାଦୀ ଣହବା ଉଚିତ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀଙ୍କ ଦୃଷି୍ଣକାେ ସବୁଣବଣଳ ଆଶାବାଦୀ ରହଆିସିଛି ଏବଂ ଣସ 
ସବୁଣବଣଳ ଏହ ିକଥା ଣଦାହରାଇଛନି୍ ଣଯ ଣଗାଟିଏ ଗା୍ସକୁ ଅଧାପଣୂ୍ଣ୍ଡ ଭାଣବ ଣଦ�ାଯିବା ଉଚିତ, 
ଅଧା �ାଲି ଭାଣବ ନୁଣହ।ଁ ସଙ୍କଟକୁ ସଣୁଯାଗଣର ପରିବର୍୍ଡନ କରି ଣସ ଏହାକୁ ପ୍ରମାେତି କରିଛନି୍। 
ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କାରେରୁ ଆତ୍ମନିଭ୍ଡର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏକ ଗେଆଣନ୍ାଳନଣର ପରିେତ ଣହାଇଛି 
ଏବଂ ଣଲାକାମାଣନ ‘ଣଭାକାଲ ଫର ଣଲାକାଲ’ ଣହଉଛନି୍। ବିଗତ ଛଅ ବଷ୍ଡ ଧରି ସରକାର ଦୃଢ଼ 
ନିଣ୍ଣ୍ଡୟ ଏବଂ ଣସଗଡ଼ିୁକର କୁଶଳ କାଯ୍ଡ୍ୟକାରିତା କାରେରୁ ଣଦଶ ଏକ ନୂଆ ସକାଳ ଣଦ�ଛିୁ।

ଏହ ିବଷ୍ଡଗଡ଼ିୁକଣର ଣମାଟ 450ଟି ଣଯାଜନାକୁ ସରକାର ତୃେମଳୂ ସ୍ରଣର କାଯ୍ଡ୍ୟକାରୀ କରିଛନି୍, 
କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଣମ ‘ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର’ 21ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଣର ଦୃଷି୍ପାତ କରିଛୁ। ଣଦଶଣର 
କିପରି ବିକାଶର ନୂତନ ସଣୂଯ୍ଡ୍ୟାଦୟ ଣହାଇଛି ଏବଂ ଆଶା ବୃଦି୍ଧ ପାଉଛି ଣସ ସମ୍କ୍ଡଣର ଏଥଣିର 
ଉଣଲ୍� କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ସଫଳତା ଣକବଳ ଣଦଶ ଭିତଣର ସୀମିତ ରହନିାହି ଁ, ବରଂ 
ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ୀର ନୂଆ ଦଶନି୍ଣର ଏହା ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱ ଆଶାର ଅଗ୍ଦୂତ ଭାଣବ ଉଭା ଣହାଇଛି। 
ଏହସିବୁ ଆଶାଆକାଂଷୋ ପରୂେ କରିବା ଲାଗି 130ଣକାଟି ଣଦଶବାସୀଙ୍କ ସମଥ୍ଡନର ଆବଶ୍ୟକତା 
ରହଛିି। ଯାହାଫଳଣର ବିକାଶର ନୂତନ ସଣୂଯ୍ଡ୍ୟାଦୟ ଣଦ�ଥୁବିା ଣଦଶ ଏହାର ଜନସାଧାରେଙ୍କ 
ଆଶା ଓ ଆକାଂଷୋକୁ ପରୂେ କରିପାରିବ।

ପେୁଥିଣର ଆପେମାନଙୁ୍କ ନୂତନ ବଷ୍ଡର ଅଣନକ ଅଣନକ ଶଭୁକାମନା!

ଦୟାକରି ନିଜର ମତାମତ ଓ ପରାମଶ୍ଡ ପଠାନ୍ତୁ…
ଠକିୋ :  ବୁ୍ୟଣରା ଅଫ ଆଉଟରିଚ ଆଣ୍ କମ୍ୁୟନିଣକସନ, ଦି୍ତୀୟ ମହଲା,
            ସଚୂନା ଭବନ, ନୂଆଦିଲ୍ୀ-110003
ଇଣମଲ :  response-nis@pib.gov.in
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ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ଭଲ ଭାଣବ ଡିଜାଇନ ଣହାଇଥବିା 
ଏକ ସଚୂନାପ୍ରଦ ପତି୍ରକା। ଏହା ବିଣଦଶଣର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ 
ଣହଉଥବି ଣବାଲି ଆଶା କରୁଛି। ଏହି ଚମତ୍ାର ପତି୍ରକାଟିକୁ 
ସାରା ବିଶ୍ୱଣର ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା। ମୁ ଁଣଗାଟିଏ ଣଛାଟିଆ 
ପରାମଶ୍ଡ ଣଦବାକୁ ଚାହୁଛିଁ। ପ୍ରଣତ୍ୟକ ସଂସ୍ରେଣର, ଦୟାକରି 
ମଣୁକଶ ଅମା୍ନୀ, ମଲି୍କା ଶ୍ରୀନିବାସନ, ଣଭନୁ ଶ୍ରୀନିବାସନ, 
ଆନନ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଣସାନାଲିକା ମିର୍ଲ, ଏସକଟ୍ଡସ ନନ୍ା, ମରୁୁଗାପ୍ା 
ସିଇଓ ପ୍ରମ�ୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଣଲ�ାଏ ଁଶଳି୍ପପତିଙ୍କ ସାଷୋତକାର 
ଦୟାକରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଅଥ୍ଡବ୍ୟବସ୍ା ସମ୍କ୍ଡଣର 
ଣସମାନଙ୍କର ମତ କ’େ ଣସ ବିଷୟଣର ଏହି ସାଷୋତକାରଣର 
ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ଏହା ଷ୍ାଟ୍ଡଅପ ଏବଂ ଷେଦୁ୍ର ଉଣଦ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁଣପ୍ରୋଦାୟୀ ଣହାଇପାରିବ।

          ଧନ୍ୟବାେ ଏବଂ ଶକୁଭଚ୍ଛା
        vsp@tafe.com

ଚ୍ରିଠ୍ରି ବାକ୍ସ

ଣଲାକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସରକାର 
କରୁଥବିା ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାେମଳୂକ କାଯ୍ଡ୍ୟ 
ସମ୍କ୍ଡଣର ଜନସାଧାରେଙୁ୍କ ସଚୂନା 
ଣଯାଗାଇ ଣଦବା ନିମଣନ୍ ଏପରି ପ୍ରୟାସ 
ବାସ୍ବଣର ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହ ିପତ୍ରିକାର 
ଡିଜାଇନ ଅତ୍ୟନ୍ ସନୁ୍ର ଏବଂ ଏହା 
�ବୁ ପାଠକ ଉପଣଯାଗୀ। ଆହୁରି, 
ଆପେ ଣମାଣତ ଏହାର କପି ପଠାଉ 
ଥବିାରୁ ଅଣନକ ଅଣନକ ଧନ୍ୟବାଦ।
ପାଠକ ସଂ�୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି 
ଆପେଙ୍କର ଏହ ି ଣମଲକୁ ମୁ ଁ
ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପଠାଇପାରିବି କି?

     msk141958@gmail.com

ମୁ ଁ ନୁ୍ୟ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ଟିମକୁ 
ଅଭିନନ୍ନ ଜୋଇବାକୁ ଚାହୁଛିଁ। ଣମଲଣର 
ଏହାର ପିଡିଏଫ କପି ପଠାଇବା ଲାଗି ମୁ ଁ
ଅନୁଣରାଧ କରୁଛି ଯାହା ଫଳଣର ଏହା 
ପଢ଼ିବାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଣହବ।

  hardie.desai@gmail.com

ଅଥ୍ଡବ୍ୟବସ୍ାର ସି୍ତି ସମ୍କ୍ଡଣର ଆପେଙ୍କର ମଲୂ୍ୟବାନ 
ସଚୂନା ପାଇ ଁଧନ୍ୟବାଦ।  ଏହ ିସଂସ୍ରେ ଣଦଶର ଅଥ୍ଡବ୍ୟବସ୍ାକୁ 
ଅଭିବୃଦି୍ଧର ମାଗ୍ଡକୁ ଣଫରାଇ ଆେବିା ନିମଣନ୍ ସରକାରଙ୍କ 
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରତି ଏକ ସମପ୍ଡେ ଯାହାକି ଜାନ ଭି ଔର ଜାହାନ 
ଭିର ବାସ୍ବ ଭାବନାକୁ ଦଶ୍ଡାଉଛି ଏବଂ ସଙ୍କଟକୁ ସଣୁଯାଗଣର 
ପରିେତ କରୁଛି।

ମହାମାନ୍ୟ ମଦନ ଣମାହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଳି 
ପଢ଼ିବାକୁ �ବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା।

ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଶଭୁକାମନା।
sahab_singh2006@yahoo.com

ସରକାରଙ୍କ କାଯ୍ଡ୍ୟ ସମ୍କ୍ଡଣର ସଚୂନା ଣଦଉଥବିା ଏହା ଅତି 
ସନୁ୍ର ପତ୍ରିକା। ମୁ ଁକମ ମଲୂ୍ୟଣର ଏକ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ପତ୍ରିକା 
(ମାସିକ) ପ୍ରକାଶନ ପାଇ ଁ ପରାମଶ୍ଡ ଣଦବାକୁ ଚାହୁଛିଁ ଯାହାକି 
ଫସଲ କ୍ୟ/ବିକ୍ୟ ସମ୍କ୍ଡଣର ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ 
ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଆଧାରିତ ଉତ୍ାଦ ପାଇ ଁଉଭୟ �ଚୁୁରା ଓ ପାଇକାରୀ 
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଲାଭଜନକ ଣହାଇପାରିବ। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ନୂଆ ପ୍ରଯକିୁ୍ ଏବଂ ସରକାର କୃଷି ଉଣଦ୍ୟାଗ ପାଇ ଁକ’େ 
କରିପାରିଣବ ଣସ ସମ୍କ୍ଡଣର ଆଣଲାକପାତ କରିବା ଉଚିତ।

ଶଣୁଭଚ୍ା
bhilaicalibration@gmail.com



ଆମ ଭିତରୁ ଅଧକିାଂଶ ଣଲାକ 2020 ବଷ୍ଡକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର 
ଭୁଲିଯିବାକୁ ଣଚଷ୍ା କରିଣବ । କାରେ ଣକାଭିଡ-19 
ମହାମାରୀ ଗତ ନଅ ମାସ ଧରି ଣଯଉ ଁତାଣ୍ବ ରଚିଛି 

ତାହା ସମଗ୍ ମାନବ ଜଗତକୁ ବିଣଶଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଭାରତ 
ନିଜର 134 ଣକାଟି ଜନସଂ�୍ୟାଙ୍କ ପାଇ ଁସାମାଜିକ-ଆଥଥିକ ଏବଂ 
ସମଦିୃ୍ଧର ଏକ ନୂଆ ପଯ୍ଡ୍ୟାୟଣର ପ୍ରଣବଶ କରିବା ଲାଗି 2021କୁ 
ଏକ ନୂତନ ଆଶାର ବଷ୍ଡ ଭାଣବ ଣଦ�ବିାକୁ ଚାହିବଁ ।  

ମାର୍୍ଡ 2020 ପବୂ୍ଡର ସମୟ ଭଳି, ପରୁୁଷ ଓ ମହଳିା, ବୟସ୍ଙ୍କ 
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇ ଁ, ମହାନଗର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ଉପାନ୍ ଅଞ୍ଳ ଯାଏ, ପ୍ରଣତ୍ୟକ ସ୍ରଣର ସ୍ୱାଭାବିକତା ଣଫରାଇ 
ଆେବିାର କାଯ୍ଡ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ।

ମିଳିଥବିା ରିଣପାଟ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀଙ୍କ 
ଣନତୃତ୍ୱଣର ସମଗ୍ ଣଦଶବାସୀଙ୍କର ପଯ୍ଡ୍ୟାୟକ୍ଣମ ଟୀକାକରେ 
ନିମଣନ୍ ବ୍ୟାପକ ସ୍ରଣର ପ୍ରସୁ୍ତି ଜାରି ରହଛିି । ଯଥାସମ୍ଭବ 
ଅଧକି ଜୀବନ ରଷୋ ନିମଣନ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟଣସବା ଣଷେତ୍ରର ଣଯାଦ୍ଧାମାଣନ 

ଚବିଶ ଘଣ୍ା ଧରି ଣସମାନଙ୍କର କର୍୍ଡବ୍ୟ ସମ୍ାଦନ କରିଚାଲିଛନି୍ 
। ଏହା ନୂଆ ଆଶା ଏବଂ ଅବସର ସହତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କାଯ୍ଡ୍ୟକୁ 
ଆହୁରି ସହଜ କରି ଣଦଇଛି। ସବ୍ଡଦା ଆଶାବାଦୀ ରହୁଥବିା, 
ସଣବ୍ଡାତ୍କୃଷ୍ ଭାରତବାସୀ ଣକାଭିଡ ପରବର୍୍ଡୀ କାଳଣର ନିଶି୍ତ 
ଭାଣବ ପରିବର୍୍ଡନର ବାହକ ସାଜଣିବ ।

ଆଣମ ନୂତନ ବଷ୍ଡଣର ପ୍ରଣବଶ କରୁଥବିାରୁ ଦୁନିଆ ପବୂ୍ଡଭଳି 
ରହବି ନାହି।ଁ ଜୀବନଣଶୈଳୀ, ଅଥ୍ଡବ୍ୟବସ୍ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ଣଦୈନନ୍ନି ଜୀବନର ଅଭ୍ୟାସଣର ପରିବର୍୍ଡନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। 
ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହ ିପରିବର୍୍ଡନରୁ ବର୍ଥି ପାରିବ ନାହି ଁ। ଷେତିକୁ ସବ୍ଡନିମ ୍ନ 
ସ୍ରଣର ର� ିଏହ ିପରିବର୍୍ଡନକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀଙ୍କ ଣନତୃତ୍ୱାଧୀନ ଣକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସଣବ୍ଡାର୍ 
ପ୍ରାଥମିକତା ଣହବ। ନିଜ ଭିତଣର ରହଥିବିା ସି୍ର ଏବଂ ଦୃଢ଼ 
ଣନତୃତ୍ୱ ବଳଣର ମହମାରୀଜନିତ ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନା କରିବା 
ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପଣର ସବୁଠୁ କଷ୍କର ସମୟଣର ଣଦଶର 
ଣନତୃତ୍ୱ ଣନବାଣର ଣସ ବିଣଶଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନି୍ ।

ନ୍ରିୋଶା ୋଇଛ୍ରି, ଆଶା ଜାଗ୍ରିଛ୍ରି
ନୂଆ ସକାଳ ସଂକଳ୍ପନୂଆ ଆଶା
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2020 ବଷ୍ଡ ଣକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ 
ସହତି ଆରମ୍ଭ ଣହାଇଥଲିା । ଏହା 
ଣକବଳ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜନଜୀବନକୁ 
ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥଲିା ବରଂ 
ଅଥ୍ଡବ୍ୟବସ୍ା ଉପଣର ମଧ୍ୟ ଏହାର 
ଣବଶ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥଲିା । 
ଏହ ିସଙ୍କଟକୁ ଏକ ସଣୁଯାଗଣର 
ପରିେତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର 
ଣମାଦୀ ଜନଗେଙୁ୍କ ଣଭାକାଲ ଫର 
ଣଲାକାଲ (ସ୍ାନୀୟ ଉତ୍ାଦର ପ୍ରସାର) 
ନିମଣନ୍ ଆହା୍ନ ଣଦଇଥଣିଲ, 
କାରେ ଆତ୍ମନିଭ୍ଡରଶୀଳ ଭାରତ 
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି 
ଏହା ହି ଁଏକମାତ୍ର ମାଗ୍ଡ ଥଲିା । 
ଜନସାଧାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 
ଏହ ିଆହା୍ନକୁ ସାଦଣର ଗ୍ହେ 
କରିଥଣିଲ ଯାହାଫଳଣର ଣଦଶର 
ଅଥ୍ଡବ୍ୟବସ୍ାଣର ଆଜ ିଇଂରାଜୀ 
ଅଷେର ‘ଭି-ଆକୃତି’ର ସଧୁାର 
ଣଦ�ବିାକୁ ମିଳିଛି ।

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍୍ରିଆ ସମାଚାେ 



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବଗ୍ଡ ସହତି 

ସମାଜର ବିଭିନ୍ନଣଶ୍ରେୀରଙ୍କ ଣଲାକମାନଙ୍କ ସହ ଭାବବିନିମୟ 
କାଳଣର ସମଣସ୍ ନିରନ୍ର ସହାୟତା ପାଇଣବ ଣବାଲି ଆଶ୍ୱାସନା 
ଣଦଇଛନି୍ । �ାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଗଦ ସହାୟତା, 
ଋେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବସିଡି ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍, ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବିପଯ୍ଡ୍ୟୟର 
ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ାସ କରିବା ସହତି ସରକାର ବ୍ୟବସାୟକୁ 
ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ସମସ୍ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ର�ଛିନି୍।

ସରକାରଙ୍କର ଛଅ ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର-ଗରିବ ବଗ୍ଡଙ୍କ କଲ୍ୟାେକୁ 
ଦୃଷି୍ଣର ର� ି ନୀତିଗଡ଼ିୁକ ପ୍ରେୟନ କରାଯାଇଛି, ସବ୍ଡାଧକି 
ପାରଦଶଥିତା ସହତି ସମସ୍ ସାମାଜକି କଲ୍ୟାେମଳୂକ 
ଣଯାଜନାଗଡ଼ିୁକୁ ଅନି୍ମ ସ୍ର ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ପହଞ୍ାଇବା ସନିୁଶି୍ତ 
କରାଯାଇଛି, ଉର୍ସ୍ରଣର ଦୁନ୍ଡୀତି ହ୍ାସ ପାଇଛି, ଜନଣସବାର 
ଡିଜଟିାଲ କରେ ଣଯାଗ ୁ ନିମ ୍ନସ୍ରଣର ଦୁନ୍ଡୀତି ହ୍ାସ ପାଇଛି-
ଫଳଣର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଣମାଦୀଙ୍କ ଣନତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରେଙ୍କ 
ମନଣର ଅଭୂତପବୂ୍ଡ ଆସ୍ା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସଷିୃ୍ ଣହାଇଛି।

ନୂତନ ବଷ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ଅଧକି ପରିପଣୂ୍ଣ୍ଡ ଆଶା ଓ ଆକାଂଷୋ 
ଣନଇ ଆସିବ। ଅଥ୍ଡବ୍ୟବସ୍ାଣର ସଧୁାରର ସଣଙ୍କତ ସହତି 
ଏହା ଅଧକି ସଦୃୁଢ଼ ଣହାଇଛି। ଣମ 13 ତାରି� ଠାରୁ ତିଣନାଟି 
ପଯ୍ଡ୍ୟାୟଣର ଣଘାଷୋ କରାଯାଇଥବିା 29.87 ଲଷେ ଣକାଟି 
ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମନିଭ୍ଡର ଭାରତ ପ୍ୟାଣକଜ ଏଥଣିର ବିଣଶଷ ସହାୟକ 
ଣହାଇଛି। ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଣର ରହଥିବିା ସହନଶୀଳତା 

ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆଥଥିକ ଭିରି୍ଭୂମି ସରକାରଙୁ୍କ ବିକାଶର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ 
ସଷିୃ୍ଣର ସହାୟକ ଣହାଇଛି। ମହାମାରୀ କାରେରୁ ପ୍ରଭାବିତ 
ଣହାଇଥବିା ବିଭିନ୍ନ ଣଷେତ୍ରଣର ପନୁଃନିମ୍ଡାେ ଏବଂ ପନୁରୁଦ୍ଧାର 
କାଯ୍ଡ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଥ୍ଡବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଉର୍ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପଥକୁ 
ଆେବିା ଲାଗି ନିଶି୍ତ ଭାଣବ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ।

କିଛି ମାସ ପବୂ୍ଡରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥବିା 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଡର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଥ୍ଡବ୍ୟବସ୍ାର ସମସ୍ ଇଞି୍ନକୁ ପେୁଥିଣର 
ଟ୍ାକକୁ ଣଫରାଇ ଆେବିାଣର ସହାୟକ ଣହବ। ଏହା ଚାହଦିା ବୃଦି୍ଧ ସହତି 
ବିଣଶଷ କରି ଲଘ,ୁ ଷେଦୁ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଣଦ୍ୟାଗ ଣଷେତ୍ରଣର ନିଯକିୁ୍ ସଷିୃ୍ଣର 
ସହାୟକ ଣହାଇପାରିବ। ଜରୁରିକାଳୀନ ୠେ ଗ୍ୟାଣରଣି୍ ଣଯାଜନା 
ସହାୟତାଣର 45 ଲଷେ ଷେଦୁ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଣସମାନଙ୍କର କାରବାର ଆରମ୍ଭ 
କରିସାରିଣଲେ,ି ଯାହାକି ବ୍ୟାପକ ସଂଗଠତି ଏବଂ ଅସଂଗଠତି ଣଷେତ୍ରଣର 
ନିଯକିୁ୍କୁ ସରୁଷିେତ ର�ଛିି। 80.93 ଲଷେ ଋେଗ୍ହତିାଙୁ୍କ 205,563 ଣକାଟି 
ଟଙ୍କାର ଋେ ମଞ୍ରୁ କରାଯାଇସାରିଛି।

ଏଥମିଧ୍ୟରୁ 1,58,626 ଣକାଟି ଟଙ୍କାର ଋେ ବିତରେ 
କରାଯାଇସାରିଲାେ।ି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଋେ ଣଯାଗାେ ଜାରି ରହବି। 
ନୂତନ ବଷ୍ଡ ଣମୌଳିକ ଅତିଯଥାଥ୍ଡବାଦକୁ ଉଜାଗର କରୁଥବିା 
କାରେରୁ ପଣୂ୍ଣ୍ଡ ଅଥ୍ଡଣନୈତିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ଲାଗି ଜାରି 
ରହଥିବିା ଅଣନକ ଗଡ଼ିୁଏ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରୁ ଣଗାଟିଏ ଉପଣର ଏହ ି
ତଥ୍ୟ ଆଣଲାକପାତ କରୁଛି। ଭାରତର ଆଥଥିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ସି୍ତି 
ସମ୍କ୍ଡଣର ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ାଗଗଡ଼ିୁକ ପଷେରୁ ଦିଆଯାଇଥବିା ମନ୍ବ୍ୟ 
ମଧ୍ୟ ଏହ ିଅତିଯଥାଥ୍ଡବାଦଣର ପ୍ରତିଫଳିତ ଣହାଇଛି। 

ଅଣନକଗଡ଼ିୁଏ ଆହା୍ନ ଥବିା ସଣ୍ୱେ ସଙ୍କଟକୁ ସଣୁଯାଗଣର 
ପରିେତ କରିବା ଲାଗି ପରିଚିତ ବର୍୍ଡମାନର ସରକାର କୃଷି ଓ 
ଶ୍ରମ ଣଷେତ୍ରଣର ଯଗୁାନ୍କାରୀ ସଂସ୍ାର ଆେ ି ସମଗ୍ ଣବୈଶ୍ୱକି 
ପରିଦୃଶ୍ୟଣର ଉଦାହରେ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବାଣର ସଷେମ ଣହାଇଛନି୍।

ଏହସିବୁ ସଂସ୍ାର ନୂତନ ଭାରତର ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ 
ଜୀବନଣର ଉଣଲ୍�ନୀୟ ପରିବର୍୍ଡନ ଆେବିା ଲାଗି ଉଦି୍ଷ୍ ଥଲିା। 
ଚାରିଟି ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହତିା ଏବଂ ଉଦାର କୃଷି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ା 
ଆ କଠନି ପରିଶ୍ରମୀ  ଶଳି୍ପ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ଜୀବନଣର 
ସମଦିୃ୍ଧ ଆେବିା ନିମଣନ୍ ଅନୁକୂଳ ଣଷେତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଛି।

ଣସମାନଙ୍କର ଣଯାଗଦାନ ବିନା ଚଳିତ ଆଥଥିକ ବଷ୍ଡର 
ପ୍ରଥମାଦ୍ଧ୍ଡଣର 3.6 ପ୍ରତିଶତ କୃଷି ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ 
ଣହାଇନଥାନ୍ା। ଣସହପିରି  ଏପି୍ରଲ-ଣସଣପଟେମର୍ 2020ଣର 
ନିମ ୍ନମ�ୁୀ ଣହାଇଥବିା ଶଳି୍ପ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ଅଣ ଟ୍ୋବର 2020ଣର 3.6 
ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାସଲ କରିବା ଦୃଢ଼ ଉତ୍ାଦନ ସଧୁାର ଦିଗଣର 
ଦୃଷି୍ପାତ କରୁଛି। ଉର୍ ମଲୂ୍ୟର ବିଶ୍ୱ ଣଯାଗାେ ଶଙୃ୍ଖଳଣର 
ଅଂଶବିଣଶଷ ଣହବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ କୁଶଳୀ ନୀତି ବଳଣର 
କରାଯାଉଥବିା ପ୍ରୟାସ ଣଯାଗ ୁ2021ଣର ମାନ୍ାବସ୍ା ହ୍ାସ ପାଇବ 
ଣବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏପି୍ରଲ-ଣସଣପଟେମର୍ 2020ଣର 17.74 
ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବାେଜି୍ୟ ବଳକା ଏବଂ 221.86 ବିଲିୟନ 
ଡଲାର ରପ୍ାନି ଭବିଷ୍ୟତର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ନିମଣନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପଣୂ୍ଣ୍ଡ ସଣଙ୍କତ 
ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିଣବକାନନ୍ଙ୍କ ଉକି୍ ଅନୁଯାୟୀ, “ଆଶା ଏବଂ 
ସକାରାତ୍ମକ ଆଦଶ୍ଡ ଆମ ଜୀବନ ପାଇ ଁଏକ ଉନ୍ନତ ଣପ୍ରରୋଦାୟୀ 
ଶକି୍”। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଣଶ୍ରଷ ୍ବଷ୍ଡ ପାଇ ଁଆଶା ର�ବିା । 
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l	େପ୍ାନ୍ରି ଏବଂ କସବା କକ୍ତ୍ରକେ ନୂଆ ବରତ୍ତକେ 
ନୂତନ ଅଭୁ୍ୟେୟ କହବ କବାଲ୍ରି ଆଶା 
େୋୋଉଛ୍ରି।

l	ଭାେତୀୟ ମାଲ େପ୍ାନ୍ରି କକ୍ତ୍ରକେ କସକ୍ଟେମ୍ବେ 
2020କେ 27.58 ବ୍ରିଲ୍ରିୟନ �ଲାେ ୋେବାେ 
କହାଇଛ୍ରି ୋହାେ୍ରି ପବୂତ୍ତବରତ୍ତ ଏହ୍ରି ମାସ ତୁଳନାକେ 
5.99 ପ୍ରତ୍ରିଶତ ଅଧେି। ଏହ୍ରି କକ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୂଆ 
ଆଶା ସଷୃ୍ଟ୍ରି  େେ୍ରିଛ୍ରି।

l	କୋଭ୍ରି�-19 ମହାମାେୀ ବ୍ରିକୋଧକେ 
ସାହସ୍ରିେତାେ ସହ ମେୁାବ୍ରିଲା େେ୍ରିଥବିା 
ଭାେତୀୟ କସବା କକ୍ତ୍ରକେ କେକତେ ଅ�ତ୍ତେ 
ବାତ୍ରିଲ କହାଇଥକିଲ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବେ 2020କେ 
ଏହା ସୋୋତ୍ମେ ସ୍ତେେ ୁଚାଲ୍ରିଆସ୍ରି ଅଭ୍ରିବୃଦ୍୍ରିେ 
ସକଙ୍କତ କେଇଛ୍ରି।

l	କୋଭ୍ରି� 19 େ�େଣା ବ୍ରିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କୋହଳ 
କହାଇଥବିାେୁ, କସବା ପ୍ରୋନୋେୀମାକନ ବ୍ରିଶ୍ୱେୁ 
କସମାନଙ୍କେ କରେଷ୍ଠ କସବା ପ୍ରୋନ େେ୍ରିବା ଲାଗ୍ରି 
ପ୍ରସୁ୍ତତ େହ୍ରିଛନ୍୍ରି।

େୂକପଲ୍ରି ଆସ୍ତେଣ 

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍୍ରିଆ ସମାଚାେ 



l	ସ୍ୱଚ୍ ଭାରତ ମିଶନ (ସହରାଞ୍ଳ) ଅଧୀନଣର 58,99,67 ଘଣରାଇ ଣଶୌଚାଳୟ 
ନିମ୍ଡାେ କରାଯିବାକୁ ଲଷେ୍ୟ ର�ାଯାଇଥଲିା। ବର୍୍ଡମାନ 62,28,372 ଣଶୌଚଳାୟ 
ନିମ୍ଡାେ କରାଯାଇ 106 ପ୍ରତିଶତ ଲଷେ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିଛି।

l	ଣସହପିରି, ଅଧକି ସଂ�୍ୟକ ସାବ୍ଡଜନୀନ ଣଶୌଚାଳୟ ନିମ୍ଡାେ କରାଯାଇଛି। 5,07,589 
ଣଗାଷୀ୍ ଣଶୌଚାଳୟ ନିମ୍ଡାେ କରିବାକୁ ଲଷେ୍ୟ ର�ାଯାଇଥବିା ଣବଣଳ ବର୍୍ଡମାନସଦୁ୍ଧା 
5,95,56 ଣଶୌଚାଳୟ ନିମ୍ଡାେ କରାଯାଇସାରିଛି ଯାହାକି ଧାଯ୍ଡ୍ୟ ଲଷେ୍ୟର 117 ପ୍ରତିଶତ।

l	4,372 ସହର ଏବଂ 8,434 ୱାଡ୍ଡଣର ଘର ପା�ରୁ 
ଆବଜ୍ଡନା ସଂଗ୍ହ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 

l	ସ୍ୱଚ୍ ସଣବ୍ଡଷେେ 2020 ଅନୁଯାୟୀ, 4,242 ସହରର 
12 ଣକାଟିରୁ ଅଧକି ନାଗରିକ, 62 କ୍ୟାଣ୍ଣମଣ୍ ଣବାଡ୍ଡ 
ଏବଂ ଗଙ୍ଗାକୂଳଣର ଥବିା 97 ସହର ଏହ ି ସବ୍ଡଣଷେେଣର 
ଅଂଶଗ୍ହେ କରିଥଣିଲ। ଲଗାତାର ଚତୁଥ୍ଡ ଥର ପାଇ ଁ
ଇଣନ୍ାର ଣଦଶର ସ୍ୱଚ୍ତମ ସହର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥଲିା।

l	ସାମାଜକି କଲ୍ୟାେ ଣଯାଜନା ସହତି, 5.5 ଲଷେ ସ୍ୱଚ୍ତା କମ୍ଡୀ 
ଏବଂ 84,000 ଜରିଣଗାଟାଳିଙୁ୍କ ମ�ୁ୍ୟଧାରାକୁ ଅୋଯାଇଛି।

l	ଣଦଶର 77 ପ୍ରତିଶତ ୱାଡ୍ଡଣର ଅଳିଆ ପଥୃକୀକରେ 
ଣମସିନ ସହାୟତାଣର କରାଯାଉଛି।

l	ଅଣ୍ଟୋବର 2, 2014 ଏବଂ ଡିଣସମର୍ 15,2020 ମଧ୍ୟଣର 
ସ୍ୱଚ୍ ଭାରତ ଅଭିଯାନ (ଗ୍ାମୀେ) ଅଧୀନଣର ଣମାଟ 
10,72,35,435 ଘଣରାଇ ଣଶୌଚାଳୟ ନିମ୍ଡାେ କରାଯାଇଛି।

l	ସାରା ଣଦଶଣର, 706ଟି ଜଲି୍ାଣର ଥବିା 6 ଲଷେ ଗ୍ାମ ଣ�ାଲା ମଳମକୁ୍ ଣଘାଷିତ 
ଣହାଇଛି।

l	ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସଂଗଠନର 2018 ରିଣପାଟ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ଲଷେରୁ ଅଧକି ଣଲାକଙୁ୍କ 
ଡାଇରିଆରୁ ରଷୋ ମିଳିପାରିଛି।

l	ସ୍ୱଚ୍ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ଗ୍ଡତ ଅଣ୍ଟୋବର 2014ରୁ ଣଫବୃଆରୀ 2019 ମଧ୍ୟଣର 
75.5 ଲଷେ ପଣୂ୍ଣ୍ଡକାଳୀନ ନିଯକିୁ୍ ସଷିୃ୍ କରାଯାଇପାରିଛି ଣବାଲି 2019ଣର 
ୟୁନିଣସଫ ପଷେରୁ ପ୍ରକାଶତି ରିଣପାଟ୍ଡଣର ଉଣଲ୍� କରାଯାଇଛି।   

ଏେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ ଅଭ୍ରିମକୁଖ
ଅଣ୍ଟୋବର 2, 2014, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍କ ଜନ ୍ମବାଷଥିକୀ ଅବସରଣର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀ ସ୍ୱଚ୍ ଭାରତ ମିଶନର 

ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଥଣିଲ । ଣସଣବଠାରୁ ଭାରତ ଗାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ମାଗ୍ଡକୁ ଅନୁସରେ କରି ସମସ୍ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଚ୍ତା ନିୟମକୁ 
ପାଳନ କରି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଣର ପରିେତ ଣହବା ଦିଗଣର ଅଗ୍ସର ଣହଉଛି । ଅଧକିରୁ ଅଧକି ସଂ�୍ୟକ ଣଲାକ 

ଏହ ିପ୍ରୟାସ ପ୍ରତି ଣସମାନଙ୍କର ସମଥ୍ଡନ ଣଯାଗାଇ ଣଦଇଛନି୍ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଗେ ଆଣନ୍ାଳନଣର ପରିେତ ଣହାଇଛି । 
ଭାରତ ଘଣରାଇ ଏବଂ ସାବ୍ଡଜନୀନ ଣଶୌଚାଳୟ ଣଯାଗାଇ ଣଦବା ନିମଣନ୍ ଧାଯ୍ଡ୍ୟ ଲଷେ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧକି ସଫଳତା ହାସଲ 
କରିବା ନିମଣନ୍ ସଷେମ ଣହାଇଛି । ସମସ୍ ପଞ୍ାୟତ ଣ�ାଲା ଣଶୌଚମକୁ୍ ଣହାଇପାରିଛି । ସବ୍ଡଣମାଟ, 60ଣକାଟି ଣଲାକଙୁ୍କ 
ଣଶୌଚାଳୟ ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଣସହପିରି ଣଲାକମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଣର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍୍ଡନ ଆସିଛି। ବର୍୍ଡମାନ, 
ଣକବଳ କରୃ୍୍ଡପଷେ ନୁହନି୍ ବରଂ ଣଲାକମାଣନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଞ୍ଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ ର�ବିା କାଯ୍ଡ୍ୟଣର ନିଣୟାଜତି ଣହଉଛନି୍ ।

l ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ ମ୍ରିଶନ (ଗ୍ାମୀଣ) ମ୍ରିଶନେ 
ଦ୍୍ରିତୀୟ ପେତ୍ତ୍ୟାୟ ଲକ୍୍ୟ ଭାକବ ଓ�୍ରିଏଫ 
ବଜାୟ େଖବିା ଏବଂ େଠ୍ରିନ ଓ ତେଳ 
ବଜତ୍ତ୍ୟବସୁ୍ତ ପେ୍ରିଚାଳନା (ଏସଏଲଡବ୍ ଲୁଏମ)
େୁ ଧାେତ୍ତ୍ୟ େୋୋଇଛ୍ରି ଏହାେୁ 2020-
21 ଠାେୁ 2024-25 ମଧ୍ୟକେ ମ୍ରିଶନ 
କମା�କେ ୋେତ୍ତ୍ୟୋେୀ େୋେ୍ରିବ ଏବଂ 
ଏଥପିାଇ ଁ1.40 ଲକ୍ କୋ�୍ରି �ଙ୍କା ବକଜ� 
ବ୍ୟୟବୋେ େୋୋଇଛ୍ରି ।

l ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳକେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇ ଁ କସକ୍ଟେମ୍ବେ 
2019କେ ଏେ େଶ ବରଷିଆ ୋେତ୍ତ୍ୟ 
କୋଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ େୋୋଇଥଲିା ।

l ବଜତ୍ତ୍ୟମକୁ୍ ସହେ ପାଇ ଁ ଓ�୍ରିଏଫ ୍୍ଲସ, 
ଓ�୍ରିଏଫ ୍୍ଲସ ୍୍ଲସ ଷ୍ଟାେ କେ�୍ରିଂ ଏବଂ 
ବାରଷିେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସକବତ୍ତକ୍ଣ େୋୋଉଛ୍ରି । 

l 2021 ଜାନୁଆେୀ 4 ତାେ୍ରିଖ ଠାେୁ 31 
ତାେ୍ରିଖ ପେତ୍ତ୍ୟନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସକବତ୍ତକ୍ଣ 2021 
ଆକୟାଜନ େୋେ୍ରିବ ।

l ବର୍ତ୍ତମାନ, 2,900 ସହେକେ ଗଗୁଲ 
ମ୍ୟାପ ଜେ୍ରିଆକେ 60,000 କଶୌଚାଳୟେୁ 
ଠାବ େୋୋଇପାେ୍ରିବ ।

ନୂତନ ଲକ୍୍ୟ
େ୍ରିଗକେ ଅଗ୍ସେ

ଆଶା ପେୂଣ

4,340 
ଓଡିଏଫ 

ସହର ମଧ୍ୟରୁ 

1,319 
ଓଡିଏଫ + ଣଘାଷିତ 

ଏବଂ 

489 
      ଓଡିଏଫ ++ 

ଣଘାଷିତ

6

ନୂଆ ସକାଳ ସ୍ୱଚ୍ ଭାରତ ମିଶନନୂଆ ଆଶା

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍୍ରିଆ ସମାଚାେ 
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ଶକ୍୍ରି
ଭାେତେ ବାହେ

800 ନିୟୁତ ଯବୁ ଜନସଂ�୍ୟାଙୁ୍କ ଣନଇ ଭାରତ ଏକ ଯବୁା ରାଷ୍ଟ୍ର। 
ଭାରତଣର 65 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧକି ଜନସାଧାରେଙ୍କ ବୟସ 35 ବଷ୍ଡରୁ 
କମ। ଯବୁକମାଣନ ଣହଉଛନି୍ ଭାରତର ଏକ ବୃହତ ଶକି୍। ଣସମାନଙୁ୍କ 
ଦଷେ, ପନୁଃଦଷେ ଏବଂ ଦଷେତାଯକୁ୍ କରିବା ଣହଉ ଅବା ଣପ୍ରରୋଦାୟୀ 
ଉକି୍ ମାଧ୍ୟମଣର ଣସମାନଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରାେତି କରିବା ଣହଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀ ସବୁଣବଣଳ ଣଦଶର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁଯବୁକମାନଙ୍କ 

ପ୍ରତି ନିଜର ଆସ୍ା ପ୍ରକଟ କରିଆସିଛନି୍।

ଣସ ସମୟ ପେୁଥିଣର ଆସିଛି, 
ଣଯଣତଣବଣଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀ ଯବୁକମାନଙ୍କର 
ଶକି୍ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟଣର 
ଉଣଲ୍� କରିଛନି୍। ସରକାରଙ୍କ 
ବିଭିନ୍ନ ଣଯାଜନା ଏପରି ଭାଣବ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଇଛି ଣଯ ଣସଗଡ଼ିୁକ 
ଆଜିର ଯବୁପିଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ 
ପରୂେ କରିପାରିବ। ଡିଜିଟାଲ 
ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯାନ ଣହଉ କିମା୍ ଣମକ 

ଇନ ଇଣି୍ଆ ଅଥବା ସି୍ଲ ଇଣି୍ଆ 
ଅଭିଯାନ, ସରକାର ଯବୁକମାନଙୁ୍କ 
ଣଦଶର ବାହକ ଶକି୍ ଭାଣବ 
ବିଣବଚନା କରି ଏସବୁ ଣଯାଜନା 
ପ୍ରେୟନ କରୁଛନି୍। 

ନୂଆଦିଲ୍ୀସି୍ତ ଜବାହରଲାଲ 
ଣନହରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଣର ନଣଭମର୍ 
2020ଣର ସ୍ୱାମୀ ବିଣବକାନନ୍ଙ୍କ 
ପ୍ରତିମରୂ୍ଥି ଉଣନ ୍ମାଚନ ଅବସରଣର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିଣଲ ଣଯ 

ମୁ ଁସବୁକବକଳ 
େହ୍ରିଥାଏ େବୁା ସ୍ୱ୍୍ନ 
ଏବଂ ଆୋଂକ୍ାେୁ 
କେକବକହକଲ 
ଅବେମ୍ରିତ େେ୍ରି 

େଖବିା ଉଚ୍ରିତ ନୁକହ।ଁ 
କସମାନଙୁ୍କ ମକୁ୍ ବ୍ରିହଙ୍ଗ 

ପେ୍ରି ଆୋଶକେ 
ଉଡ଼୍ରିବାେୁ େ୍ରିଆେ୍ରିବା 

ଉଚ୍ରିତ ୋେଣ, 
େବୁେମାନଙ୍କ ନ୍ରିେ�କେ 

ନୂଆ ବ୍ରିଚାେ ଉଙ୍କ୍ରି  
ମାେୁଥାଏ, କସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକେ ସକତଜତା, 

ଉତ୍ସାହ, ସାହସ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ 
ବୁଦ୍୍ରିମତା େହ୍ରିଥାଏ। 
କସମାକନ ଅତୀତେ 

କବାଝେୁ ମଣୁ୍ାଇ 
ଚାଲ୍ରିନଥାନ୍୍ରି। କତଣ ୁ

କସମାକନ ନୂଆ ଆହା୍ନ 
ଏବଂ ସମସ୍ୟାେ 
ମେୁାବ୍ରିଲା େେ୍ରିବା

ଲାଗ୍ରି ଅଧେି
ସମଥତ୍ତ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ
ନକେନ୍ଦ୍ର କମାେୀ

ଯବୁ ଭାରତ
ନୂଆ ଆଶା
ନୂଆ ସକାଳ

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍୍ରିଆ ସମାଚାେ 
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l ଭଲ ଶଷିୋ ଣଦବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଣସମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ 
ଗଢ଼ିବା ନିମଣନ୍ ଏକାଧକି ବିକଳ୍ପ ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ 
ସରକାର ଣସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ବହୁସଂ�୍ୟକ ଣଯାଜନା ଏବଂ 
କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍। 

l ଣଦଶଣର ଷ୍ାଟ୍ଡଅପ ସଂସ୍ତିୃ ବିକଶତି କରିବା ଲାଗି ଷ୍ାଟ୍ଡଅପ 
ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା। ଏହା ଉଦ୍ୟମିତା 
ଏବଂ ନଣବାଣନ ୍ମଷ ପାଇ ଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସମାଣବଶୀ 
ଇଣକାସିଷ୍ମ ନିମ୍ଡାେଣର ସହାୟକ ଣହାଇଛି। 

l ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଚରିତ୍ର ସହତି ଏକ ଯବୁ ଭାରତ 
ନିମ୍ଡାେ କରିବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ଶଷିୋ ନୀତି (ଏନଇପି) 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଣଦଶର ଦରିଦ୍ରତମ ବ୍ୟକି୍ ଣଯପରି 
ଭାଣବ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସବିୁଧା ଅନୁସାଣର ଶଷିୋ 
ପାଇପାରିଣବ ତାହା ଏଥଣିର ସନିୁଶି୍ତ କରାଯାଇଛି।

l ସାଧାରେବଗ୍ଡର ଗରିବ ଯବୁକମାନଙୁ୍କ ସହାୟତା କରିବା ଲାଗି 
ଆଥଥିକ ଦୃଷି୍ରୁ ପଛୁଆ ବଗ୍ଡଙ୍କ ପାଇ ଁଶଷିୋ ଏବଂ ସରକାରୀ 
ଚାକିରିଣର ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ସଂରଷେେ ସବିୁଧା କରାଯାଇଛି।

l ବିଭିନ୍ନ ଣଷେତ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗଡ଼ିୁକ ମଧ୍ୟଣର ଦଷେତା ତାଲିମ 
କାଯ୍ଡ୍ୟକଳାପ ଲାଗି ସମନୟ୍ ଆେବିା ଲାଗି ସି୍ଲ ଇଣି୍ଆ 
ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା। ଏହା ମାଧ୍ୟମଣର 2022 
ସଦୁ୍ଧା ଅତିକମଣର 40 ଣକାଟି ଣଲାକଙୁ୍କ ଦଷେତା ତାଲିମ 
ଣଦବା ସକାଣଶ ସଂସ୍ାଗତ ସାମଥ୍ଡ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ କରିବା ନିମଣନ୍ 
ଲଷେ୍ୟ ର�ାଯାଇଛି। ଆହୁରି ସି୍ଲ ଇଣି୍ଆର ଲଷେ୍ୟ ପରୂେ 
କରିବା ଲାଗି ଏହି ମିଶନ ଣକବଳ ଦଷେତା ବିକାଶ ପ୍ରୟାସକୁ 
ବୃଦି୍ଧ କରିବ ନାହି ଁ ବରଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିଣର ଉର୍ମାନର 
ଦଷେତାବୃଦି୍ଧ ଲଷେ୍ୟ ହାସଲ ନିମଣନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଣଷେତ୍ରଣର 

ସମନୟ୍ ସ୍ାପନ କରିବ।

 l ଜଲୁାଇ 2015ଣର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥବିା ଜାତୀୟ ଦଷେତା 
ବିକାଶ ମିଶନ (ଏନଏସଡିଏମ) ସାରା ଣଦଶଣର ଏକ ଦୃଢ଼ 
ସଂସ୍ାଗତ ଢାଞ୍ା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଦଷେତା ବିକାଶ 
ଉଦ୍ୟମକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଉଦି୍ଷ୍। ଏହା ଅଧୀନଣର ବାଷଥିକ 
ଏକ ଣକାଟି ଯବୁକଯବୁତୀଙୁ୍କ ତାଲିମ ଣଦବା ଲାଗି ଲଷେ୍ୟ 
ର�ାଯାଇଛି। ଏହ ି ଣଯାଜନାଣର 2019-20 ଆଥଥିକ ବଷ୍ଡ 
ପାଇ ଁ1,749.22 ଣକାଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ନ କରାଯାଇଛି।

l ସରକାର ଯବୁକଯବୁତୀମାନଙୁ୍କ କ୍ୟାରିଅର ନିମଣନ୍ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବା ଲାଗି ୟୁୱାହ-ଏକ ବହୁ-ଅଂଶୀଦାର ମଞ୍ର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଛନି୍। ଏହାର ଅନ୍ଗ୍ଡତ, ଯବୁକଯବୁତୀମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁଉଦ୍ୟମିତା ପ୍ରଶଷିେେ (ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ) 
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯବୁ ପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟଣର ଉଦ୍ୟମିତା 
ମାନସିକତା ବିକଶତି କରିବା ଲାଗି ସଫଳ ଉଦ୍ୟମୀ 
ବିଣଶଷଜ୍ଞମାଣନ ଣସମାନଙ୍କର ମାଗ୍ଡଦଶ୍ଡନ କରୁଛନି୍।

l ଚାକିରି ଣଯାଗାଇ ଣଦବା ଲାଗି ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର ଣସବା 
(ଏନସିଏସ) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା। ଡିଣସମର୍, 2020 
ସଦୁ୍ଧା ଏହ ି ଣପାଟ୍ଡାଲଣର 1,02,74,899 ସକି୍ୟ ନିଯକିୁ୍ 
ଆଶାୟୀ ରହଛିନି୍। ଡିଣସମର୍, 2020 ସଦୁ୍ଧା ଣମାଟ 81,158 
ନିଯକିୁ୍ଦାତା 71,024 �ାଲି ପଦବୀଣର ନିଯକିୁ୍ ନିମଣନ୍ 
ପ୍ରସ୍ାବ ଣଦଇସାରିଛନି୍।

l ନିଣବଶ ସବିୁଧା ଣଯାଗାଇ ଣଦବା, ନଣବାଣନ ୍ମଷକୁ ଣପ୍ରାତ୍ାହନ, 
ଦଷେତା ବିକାଶ ବୃଦି୍ଧ, ଣବୌଦି୍ଧକ ସମ୍ରି୍ର ସରୁଷୋ ଏବଂ ଣଶ୍ରଷ ୍
ଣଶ୍ରେୀର ଉତ୍ାଦନ ଭିରି୍ଭୂମି ନିମ୍ଡାେ କରିବା ଲାଗି ଣମକ 
ଇନ ଇଣି୍ଆ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା।

େବୁେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ରି ଏେ ନୂତନ େୃଷ୍ଟ୍ରିକୋଣ

ହାୋହାେୀ 29 ବରତ୍ତ ବୟସ ସହ୍ରିତ ଏେ େବୁ ୋଷ୍ଟଟ୍ର

ଭାେତ କେକତ ବୟସ୍
ପ୍ରତିଶତ କିମା୍ ତା’ଠାରୁ ଅଧକି 
ଜନସଂ�୍ୟାଙ୍କ ବୟସ 25ବଷ୍ଡରୁ କମ।

ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ଜନସଂ�୍ୟାଙ୍କ 
ବୟସ 35 ବଷ୍ଡରୁ କମ

ଜନସଂ�୍ୟାର 62 
ପ୍ରତିଶତ ଣଲାକଙ୍କ ବୟସ 
15ରୁ 59 ପ୍ରତିଶତ 
ମଧ୍ୟଣର (ଶ୍ରମ ଶକି୍)

29 ବଷ୍ଡର ଯବୁ ହାରାହାରୀ ବୟସ ଣହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକି୍। 
ଣକବଳ ଯବୁକମାନଙ୍କର ଶକି୍ ବଳଣର, ଭାରତର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାର 

2 ପ୍ରତିଶତ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ବୃଦି୍ଧ ପାଇପାରିବ।

ନୂଆ ସକାଳ ଯବୁ ଭାରତନୂଆ ଆଶା
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ଯବୁକମାଣନ ଣହଉଛନି୍ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଣର 
ବ୍ାଣ୍ ଇଣି୍ଆର ବ୍ାଣ୍ ଆମା୍ସଡର 
(ଭାରତର ପରିଚୟର ଅଗ୍ଦୂତ) ।

“ଆମର ଯବୁପିଢ଼ି ଭାରତୀୟ 
ସଂସ୍ତିୃ ଓ ପରମ୍ରାକୁ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ 
କରିଥାନି୍। ଣତେ,ୁ ଣକବଳ ଭାରତର 
ହଜାର ହଜାର ବଷ୍ଡ ପରୁୁୋ 

ପରିଚୟକୁ ଣନଇ ଗବ୍ଡ କରିବା ଲାଗି 
ନୁଣହ ଁ, ବରଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ୀଣର 
ଭାରତକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଣଦବା 
ଲାଗି ଆପେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଣନକ 
କିଛି ଆଶା କରାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। 
ଅତୀତଣର ଆଣମ ବିଶ୍ୱକୁ କ’େ 
ଣଦଇଛୁ ତାହା ସ୍ମରେ କରିବା 

ଦା୍ରା ଆମର ଆତ୍ମ-ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦି୍ଧ 
ଣହାଇଥାଏ। ଆମକୁ ଆତ୍ମ-ବିଶ୍ୱାସ 
ଆଧାରଣର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁ କାଯ୍ଡ୍ୟ 
କରିବାକୁ ଣହବ। ଭାରତ ଏକବିଂଶ 
ଶତାବ୍ୀଣର ବିଶ୍ୱକୁ କ’େ ଣଦଇପାରିବ 
ଣସ ଦିଗଣର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆମ 
ସମସ୍ଙ୍କର ମିଳିତ ଉର୍ରଦାୟିତ୍ୱ।   

l ଉନ୍ନତ ଶଷିୋଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଣରାଜଗାର 
ସଣୁଯାଗଣର ଉନ୍ନତି ଆେବିା ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍, ସରକାର 
ଯବୁକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାେ ଲାଗି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛନି୍। 
ଯବୁକମାନଙୁ୍କ ଉର୍ମ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଓ ଣପାଷେ ନିମଣନ୍ 
ଯଣଥଷ୍ ସମଳ୍ ଣଯାଗାଇ ଣଦଉଛନି୍।

l ସାରା ଣଦଶଣର କ୍ୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାମାନଙୁ୍କ ଣ�ାଜିବା ଲାଗି 
ସରକାର ପାଞ୍ଟି ଣଜାନାଲ ସମିତି ଗଠନ କରିଛନି୍। 
ପ୍ରଣତ୍ୟକ ଣଜାନ -ଉର୍ର, ଦଷିେେ, ପବୂ୍ଡ, ପଶି୍ମ ଓ 
ଉର୍ର ପବୂ୍ଡ ପାଇ ଁ ଭାରତୀୟ କ୍ୀଡ଼ା ପ୍ରାଧକିରେର 
ଣ�ଣଲା ଇଣି୍ଆ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ଅଧୀନଣର ସମିତି ଗଠନ 
କରାଯିବ।

l କୃଷି ଣଷେତ୍ର ସଣମତ ଅନ୍ୟାନ ପାରମ୍ରିକ ଣଷେତ୍ରଣର 
ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ାର ଅୋଯାଇଛି। ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା 
ସହିତ, ଯବୁକମାଣନ ବର୍୍ଡମାନ ନିଜକୁ ଏସବୁ ଣଷେତ୍ରଣର 
ସମ୍କୃ୍ କରୁଛନି୍। 

l ଗରିବ ଗ୍ାମୀେ ଯବୁକମାନଙୁ୍କ ଆଥଥିକ ଭାଣବ ସ୍ୱାଧୀନ 
କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ରଣର ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦୀ କମ୍ଡଶକି୍ ସଷିୃ୍ 
କରିବାର ଲଷେ୍ୟ ଣନଇ ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ାମୀେ 
ଣକୌଶଳ ଣଯାଜନାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା। ଏହା 
ଅଧୀନଣର ସରକାର 2022 ସଦୁ୍ଧା 28,82,677 ଣଲାକଙୁ୍କ 
ପ୍ରଶଷିେେ ଣଦବା ଲାଗି ଲଷେ୍ୟ ର�ଛିନି୍। ଡିଣସମର୍ 9 
ତାରି� ସଦୁ୍ଧା 10,80,900 ଯବୁକଯବୁତୀଙୁ୍କ ତାଲିମ 

ଦିଆଯାଇଥବିା ଣବଣଳ 6,28,124 ଜେ ନିଯକିୁ୍ ପାଇଛନି୍।
l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯକିୁ୍ ସଷିୃ୍ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ (ପିଏମଇଜିପି) 

ଣଯାଜନା ଅଧୀନଣର 18 ବଷ୍ଡରୁ ଅଧକି ଏବଂ ଅଷ୍ମ 
ପାସ ଯବୁକଯବୁତୀଙୁ୍କ ଉତ୍ାଦନ ଣଷେତ୍ରଣର 10 ଲଷେ 
ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କିମା୍ ଣସବା ଣଷେତ୍ର ପାଇ ଁ5 ଲଷେ 
ଟଙ୍କା ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।

l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଦୁ୍ରା ଣଯାଜନା (ପିଏମଏମୱାଇ) 
ଆତ୍ମନିଯକିୁ୍ ସବିୁଧା ଣଯାଗାଇ ଣଦଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ 
ପ୍ରତିଷା୍ କିମା୍ ବ୍ୟବସାୟିକ କାଯ୍ଡ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ାଇବା 
ନିମଣନ୍ ଲଘ/ୁଷେଦୁ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଣଦ୍ୟାଗଗଡ଼ିୁକୁ 10 
ଲଷେ ଟଙ୍କା ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ବନ୍କମକୁ୍ ଋେ ପିଏମଏମୱାଇ 
ଅନ୍ଗ୍ଡତ ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।

ପେବର୍ତ୍ତୀ ପେକକ୍ପ

ଷ୍ାଟ୍ଡଅପ ଣଷେତ୍ରଣର ଭାରତ ତୃତୀୟ 
ସ୍ାନ ହାସଲ କରିଛି

ମଦୁ୍ରା ଣଯାଜନା ଅଧୀନଣର 26 ଣକାଟି 
ନୂତନ ଋେ ମଞ୍ରିୁ ମିଳିଛି

50,000
ଏହା ଯବୁା ସ୍ୱପ୍ନ ପରୂେ ପାଇ ଁମାଗ୍ଡ ପ୍ରଶସ୍ କରିଛି। 
ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଷ୍ାଟ୍ଡଅପଗଡ଼ିୁକୁ          
ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।

ଣସଣ୍ର ଫର ମନିଟରିଂ ଇଣି୍ଆନ ଇଣକାଣନାମିର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 
ଭାରତଣର ଆତ୍ମନିଯକୁ୍ ଯବୁକଙ୍କ ସଂକ୍ୟା ପା�ାପା� ି 2.5 ନିୟୁତକୁ 
ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି। ଆତ୍ମନିଭ୍ଡରଶୀଳ ଯବୁକଙ୍କ ସଂ�୍ୟା 5.30 ଣକାଟି 
(2016)ରୁ 2019ଣର 5.60 ଣକାଟିକୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି।

10,00,000
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ମହ୍ରିଳାଙ୍କ ସେୁକ୍ା ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ 
େେ୍ରି ଆତ୍ମନ୍ରିଭତ୍ତେଶୀଳତା ପେତ୍ତ୍ୟନ୍

l	2014 ଠାରୁ ମହଳିାଙ୍କ ସଶକି୍କରେ ସନିୁଶି୍ତ 
କରିବା ସକାଣଶ ବହୁସଂ�୍ୟକ ନୂଆ ଆଇନ 
ପ୍ରେୟନ କରାଯାଇଛି।

l	ବାଳିକା ସରୁଷୋ, ଅପରାଧ ନିଣରାଧୀ 
(ସଶକି୍କରେ) ବିଲ ପାସ କରାଯାଇଛି। 12 
ବଷ୍ଡରୁ କମ ବୟସର ଝଅିକୁ ବଳାତ୍ାର ପାଇ ଁ
ଏଥଣିର ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛି। 
ଆଇନ ପ୍ରେୟନ ଣହବାର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ 
ମଧ୍ୟଣର ମଧ୍ୟପ୍ରଣଦଶର ଦତିଆ ଜଲି୍ାଣର ଜଣେ 
ବ୍ୟକି୍ଙୁ୍କ ଫାଶୀ ଦଣ୍ ଦିଆଯାଇଛି।

l	ତୁରନ୍ ଛାଡ଼ପତ୍ର’ ପାଇ ଁ ରହଥିବିା ତିନି 
ତଲାକ ପ୍ରଥାକୁ ଅପରାଧ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛି। ହଜ ଯାତ୍ରା ପାଇ ଁ (ପରୁୁଷ 
ସମ୍କ୍ଡୀୟ) ବ୍ୟବସ୍ା ର�ବିାର ବାଧ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ 
ଉଣଚ୍ଦ କରାଯାଇଛି।

l	ପ୍ରଣତ୍ୟକ ଥାନାଣର ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ସହାୟତା ଣଡସ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 
600ରୁ ଅଧକି ୱାନ ଷ୍ପ ଣକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଛି।

l	ମହଳିାଙ୍କ ବିଣରାଧଣର ସାଇବର ଅପରାଧ 

ଉପଣର ଅଙୁ୍କଶ ଲଗାଇବା ନିମଣନ୍, ଏକ 
ଣପାଟ୍ଡାଲର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଣତ୍ୟକ 
ଟ୍ୟାକି୍ଣର ଜପିିଏସ ଏବଂ ପ୍ୟାନିକ ବଟନ 
ର�ାଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କରାଯାଇଛି।ton

l	ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ରାତି ସିଫଟେଣର କାମ କରିବା 
ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତୀୟ 
ଣସନାବାହନିୀଣର ମହଳିାଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ସ୍ାୟୀ 
କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।

l	ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଣଗାଷୀ୍ଣର 6.60 
ଣକାଟି ମହଳିାଙୁ୍କ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

l	ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ନା ଣଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ଡତ 
ଗଭ୍ଡବତୀ ମହଳିା ଓ ସ୍ନ୍ୟପାନ କରାଉଥବିା ମା’ 
ମାନଙୁ୍କ ଣସମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ାନ ନିମଣନ୍ 
5000 ଟଙ୍କାର ଆଥଥିକ ସହାୟତା ଣଯାଗାଇ 
ଦିଆଯିବ। ବର୍୍ଡମାନ ସଦୁ୍ଧା 1.20 ଣକାଟି ମହଳିାଙୁ୍କ 
ଏହ ିସବିୁଧା ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇସାରିଛି।

l	ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ଅନ୍ଗ୍ଡତ 90 ଲଷେ ଗଭ୍ଡବତୀ 
ମହଳିାଙୁ୍କ ଟୀକାକରେ କରାଯାଇସାରିଛି। 
ସ୍ୱଚ୍ ଭାରତ ମିଶନ ଅନ୍ଗ୍ଡତ ପ୍ରଣତ୍ୟକ ଘଣର 
ଣଶୌଚାଳୟ ନିମ୍ଡାେ କରାଯାଉଛି। 

ମହ୍ରିଳଙ୍କ ପାଇ ଁନୂଆ ସୋଳ...
l	ସରୁଷୋ ସନିୁଶି୍ତ କରିବା 

ଲାଗି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ 
(ଏନଆରଆଇ)ମାନଙ୍କର 
ପଞ୍ୀକରେକୁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 
କରାଯାଇଛି।

l	ଜନ ଧନ ଣଯାଜନା ମାଧ୍ୟମଣର 
22 ଣକାଟି ମହଳିାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଆକାଉଣ୍ ଣ�ାଲାଯାଇଛି।

l	ଜନ ଔଷଧ ିଣକନ୍ଦ୍ର ଜରିଆଣର 
ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟଣର 7 
ଣକାଟିରୁ ଅଧକି ସାନିଟାରୀ 
ନାପକିନ ଣଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଇଛି।

l	ମହଳିା ବିଣରାଧୀ 
ଅପରାଧୀମାନଙୁ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରିବା 
ଲାଗି ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ରର 
ଡାଟାଣବସ ସଷିୃ୍ କରାଯାଇଛି। 
ଏପରି ମାମଲାଗଡ଼ିୁକର ଶେୁାେ ି
ନିମଣନ୍ ସାରା ଣଦଶଣର 
ପା�ାପା� ି1000 ଫାଷ୍ଟ୍ାକ 
ଣକାଟ୍ଡ ପ୍ରତିଷା୍ କରାଯାଇଛି।

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ାେ କୋ�ତ୍ତ

ନୂଆ
ଆଶା

କେବଳ ମହ୍ରିଳାମାନଙ୍କେ ବ୍ରିୋଶ ମାଧ୍ୟମକେ କେୌଣସ୍ରି ସମାଜ ଓ କେଶେ ବ୍ରିୋଶ ସମ୍ଭବ। ଭାେତକେ ମହ୍ରିଳମାକନ 
ଘେେେଣା ୋମେ ପେ୍ରିଧେୁି ବାହାେେୁ ବାହାେ୍ରି ସୀମାସେୁକ୍ାକେ ନ୍ରିକୟାଜ୍ରିତ କହବା ସହ୍ରିତ ୋକଫଲ ଭଳ୍ରି ଅତ୍ୟାଧନୁ୍ରିେ 
େଦୁ୍ ବ୍ରିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ଏବଂ ମହାୋଶ ମ୍ରିଶନକେ ଅଂଶବ୍ରିକଶର କହାଇପାେ୍ରିଛନ୍୍ରି। ସେୋେ କସମାନଙ୍କେ ସେୁକ୍ା, 
େଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସଶକ୍୍ରିେେଣ ପାଇ ଁଏପେ୍ରି ନ୍ରିର୍ତ୍ତୟ କନଉଛନ୍୍ରି ୋହା କସମାନଙୁ୍କ ସହାୟତା େେୁଛ୍ରି ।

l  ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ରିଣପାଜଣିଟାରୀ 
ଅଫ ଇନଫମ୍ଡଣସନ ଫର ୱଣିମନ 
(ନାରୀ) ଣପାଟ୍ଡାଲର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରିଛନି୍। ଏଥଣିର 350ଟି ସରକାରୀ 
ଣଯାଜନାର ସଚୂନା ରହଛିି।

l	ଶଶି ୁଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ହ୍ାସ ସମସ୍ୟାର 
ନିରକାରେ ନିମଣନ୍ ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥବିା ଣବଟୀ ବଚାଓ ଣବଟୀ 
ପଢ଼ାଓ ଣଯାଜନା ଉନ୍ନତ ଫଳାଫଳ 
ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। 104ଟି ଜଲି୍ାଣର 
ବିଣଶଷ ସଧୁାରର ସଣଙ୍କତ ମିଳିଛି।

l	ମହଳିା କମ୍ଡଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ପାରିଶ୍ରମିକ ସହତି ମାତୃତ୍ୱ ଅବକାଶକୁ 
12ରୁ 26 ସପ୍ାହ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ବୃଦି୍ଧ 
କରାଯାଇଛି।

l	0ରୁ 10 ବଷ୍ଡ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ବାଳିକାମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ଡାକ ଘଣର ସକୁନ୍ୟା ସମଦିୃ୍ଧ 
ଣଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ଡତ ସଞ୍ୟ �ାତା 
ଣ�ାଳିବା ନିମଣନ୍ ଣକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
8.1 ପ୍ରତିଶତ ବାଷଥିକ ସଧୁ ଣଯାଗାଇ 
ଣଦଉଛନି୍।   

ନୂଆ ସକାଳ ମହଳିା ସଶକି୍କରେନୂଆ ଆଶା
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l	ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଣଯାଜନା (ପିଏମୟୁୱାଇ) ଣମ 1, 
2016ଣର ଆରମ୍ଭ ଣହାଇଥଲିା। ଣସଣପଟେମର୍ 7, 2019ଣର 
ଆଠ ଣକାଟି ନୂଆ ଏଲପିଜ ିସଂଣଯାଗ ଣଦବା କାଯ୍ଡ୍ୟ ସମ୍ଣୂ୍ଣ୍ଡ 
ଣହାଇଥଲିା ।

l	ପା�ାପା� ି98 ପ୍ରତିଶତ ପରିବାର ଣସମାନଙ୍କର ଣରାଣଷଇ 
ଘଣର ଏଲପିଜ ିଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନି୍ । ପାଞ୍ 
ବଷ୍ଡ ପଣୂବ୍ଡ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଣଯାଜନା ଆରମ୍ଭ ପବୂ୍ଡରୁ ଏହା ମାତ୍ର 55 
ପ୍ରତିଶତଣର ସୀମିତ ରହଥିଲିା । ଏଥଣିର ଏଣବ 42 ପ୍ରତିଶତ 
ବୃଦି୍ଧ ଘଟିଛି । 

l	ଅଗଷ୍, 2020 ସଦୁ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାେ ପ୍ୟାଣକଜ 
(ପିଏମଜଣିକପି) ଅନ୍ଗ୍ଡତ ଣତୈଳ ବିପେନ କମ୍ାନୀ (ଓଏମସି)
ଗଡ଼ିୁକ 1,306.81 ଲଷେ ଏଲପିଜ ିରିଫିଲ ଣଯାଗାଇ ଣଦଇଛନି୍ ।

l	2016-17ଣର, 200.3 ଲଷେ ସଂଣଯାଗ ଣଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଇଛି। 2017-18ଣର 155.7 ଲଷେ ସଂଣଯାଗ 
ମାଗୋଣର ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । 2018-19ଣର 362.9 
ଲଷେ ଏଲପିଜ ି ସଂଣଯାଗ ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଥବିା ଣବଣଳ 
2019-20ଣର 82.64 ଲଷେ ସଂଣଯାଗ ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସସୁ୍ ମହ୍ରିଳାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଧଆୂମଁକୁ୍ କୋକରଇଘେ
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ହି ଁ ସମ୍ଦ! ସରକାର 

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଣଯାଜନା 
ମାଧ୍ୟମଣର ମହଳିାଙ୍କ 

ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଓ ପରିଣବଶର ଯତ୍ନ ଣନବା 
ଜରିଆଣର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ରି୍ 
ସଷିୃ୍ କରୁଛନି୍ । ଏହ ି ଣଯାଜନା 
ଅନ୍ଗ୍ଡତ ବିପିଏଲ ପରିବାରଗଡ଼ିୁକୁ 
ଏଲପିଜ ିଗ୍ୟାସ ସଂଣଯାଗ ଣଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଉଛି । ବର୍୍ଡମାନସଦୁ୍ଧା, ଏହ ି
ଣଯାଜନା ଅଧୀନଣର 8 ଣକାଟିରୁ 
ଅଧକି ପରିବାରକୁ ମାଗୋ 
ଏଲପିଜ ି ସଂଣଯାଗ ଣଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଇସାରିଛି ଯାହାକି ଣଦଶର 
ପା�ାପା� ି 98 ପ୍ରତିଶତ ଣରାଣଷଇ 
ଘରକୁ ଛୁଇ ଁପାରିଛି ।

ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ବ ରୂପ ଣନଇଛି ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁନୂଆ ଆଶା
l	ବର୍୍ଡମାନ ସରକାର ମାଗୋ ଏଲପିଜ ି ଗ୍ୟାସ ସଂଣଯାଗ 

ଣଦବାର ଲଷେ୍ୟକୁ 8 ଣକାଟିରୁ 10 ଣକାଟିକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିଛନି୍ 
ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଣଯାଜନାର ବ୍ୟବସ୍ାଣର ପରିବର୍୍ଡନ 
କରାଯାଉଛି । ସରକାର ଣଦଶର ସମସ୍ 28 ଣକାଟି 
ପରିବାରକୁ ଏଲପିଜ ି ସଂଣଯାଗ ଣଯାଗାଇ ଣଦବା ନିମଣନ୍ 
ଣଯାଜନା କରିଛନି୍ ।

l	ଏହ ି ଣଯାଜନା ଅଧୀନଣର, ଏପି୍ରଲ-ଜନୁ 2020 ମଧ୍ୟଣର 
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହତିାଧକିାରୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍କୁ ସିଧାସଳ� 
9709.86 ଣକାଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ାନ୍ର କରିଛନି୍ ।

l	ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ରଣର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱଚ୍ ଇନ୍ନ ଅଭିଯାନ ।
l	ଗରିବ ପରିବାରଗଡ଼ିୁକୁ ପାଇପ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (ପିଏନଜ)ି 

ଏବଂ ଲିକୁଫାଏଡ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (ଏଲଏନଜ)ି ଣଯାଗାଇ 
ଣଦବା ନିମଣନ୍ ପଦଣଷେପ ନିଆଯାଉଛି । 

l	ବିଣଶଷଜ୍ଞଙ୍କ କହବିା ଅନୁଯାୟୀ ଣରାଣଷଇ ଘଣର ଣ�ାଲା 
ଚୁଲିରୁ ବାହାରୁଥବିା ଧଆୂ ଁ ଣଗାଟିଏ ଘଣ୍ା ସିଗାଣରଟ ଧଆୂ ଁ
ଟାେବିା ସହତି ସମାନ ।  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ାଜନାର 100ରୁ ଅଧକି ମହଳିା ହତିାଧକିାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀଙୁ୍ 
ସାକ୍ାତ କରି ମାଗଣା ଏଲପିଜ ି ସଂଯ�ାଗ କପିରି ଭାଯବ ଯସମାନଙ୍ ଜୀବନଯର ଉନ୍ନତ ି ଆଣଛିି ଯସ 
ସମ୍ପକ୍କଯର ସଚୂନା ଯଦଇଛନି୍ । ଫଯ�ା ଉତ୍ସ : http://ddnews.gov.in

ଏପ୍ର୍ରିଲ ଓ ଜନୁ 2020 ମଧ୍ୟକେ 11.97 କୋ�୍ରିେୁ  
ଅଧେି ପ୍ରିଏମୟୁୱାଇ ସ୍ରିଲ୍ରିଣ୍େ ବୁେ କହାଇଛ୍ରି        
ଏବଂ କୋଗାଇ େ୍ରିଆୋଇଛ୍ରି ।

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଣଯାଜନା
ନୂଆ ଆଶା
ନୂଆ ସକାଳ

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍୍ରିଆ ସମାଚାେ 
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ନୂତନ ଭାରତର ଆକାଂଷୋ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ନିଭ୍ଡରଶୀଳ ଭାରତର ଆଶା ଅନୁରୂପ ଭାରତୀୟ ଣରଳବାଇ ନିଜକୁ 
ବଦଳାଇଚାଲିଛି। ବିଗତ ଛଅ ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର ଏହା ଅଧକି ନିରାପର୍ା, ଅଧକି ସ୍ୱଚ୍ତା ଣଯାଗାଇ ଣଦବା ସହିତ ଦୂରତା 
ଅତିକ୍ମ କରିବାର ସମୟଣର ବ୍ୟାପକ ସଧୁାର ଣଦ�ବିାକୁ ମିଳିଛି। ଣସମି ହାଇସି୍ଡ ଣଟ୍ନର ଏକ ଣନଟୱକ୍ଡ ବିକଶତି 

କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଣରଳବାଇଣର ଣଦ�ାଣଦଇଥବିା ପରିବର୍୍ଡନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରେ ଣହଉଛି ବଣନ୍ ଭାରତ। 
ଆଗାମୀ ବଷ୍ଡଗଡ଼ିୁକଣର ଭାରତୀୟ ଣରଳବାଇର ଅପହଞ୍ ଣଷେତ୍ରକୁ ଣନଇ ଣଟ୍ନଗଡ଼ିୁକର ଶତପ୍ରତିଶତ ବିଦୁ୍ୟତିକରେ ଏବଂ 
ଶନୂ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ ୍ଳ ନିଗ୍ଡମନ ଭଳି ସଧୁାର ଲାଗି ସରକାର  ଲଷେ୍ୟ ର�ଛିନି୍।

ନଣଭମର୍ 2020 ସଦୁ୍ଧା ଣରଳବାଇ ପଷେରୁ 18,065 
କିମି ଣରଳ ଲାଇନର ବିଦୁ୍ୟତିକରେ କରାଯାଇଛି। 
2009-14 ଏବଂ 2014-20 ମଧ୍ୟଣର ପାଞ୍ ବଷ୍ଡର 
ଅବଧ ିତୁଳନାଣର ଏହା 371 ପ୍ରତିଶତ ଅଧକି।

ଣରଳବାଇ ପଷେରୁ ସମ୍ଣୂ୍ଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଅନଲାଇନ ମାନବ 
ସମଳ୍ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 
ଏପି୍ରଲ 2019ରୁ ଜନୁ 2020 ମଧ୍ୟଣର ଣଟ୍ନ ଦୁଘ୍ଡଟୋଣର 
ଜଣେ ଣହଣଲ ପ୍ରାେ ହରାଇନାହାନି୍। 1853 ପରଠାରୁ 
ଏହା ଣହଉଛି ଏପରି ସଣବ୍ଡାର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ।ି

2019-20ଣର ଣରକଡ୍ଡ 1,274ଟି ମାନବ ଣରଳ 
ଫାଟକ ଉଣଚ୍ଦ କରାଯାଇଥବିା ଣବଣଳ 2018-
19ଣର  631ଟି ଫାଟକ ଉଣଚ୍ଦ କରାଯାଇଥଲିା।

2019-20 ଆଥଥିକ ବଷ୍ଡଣର ବର୍୍ଡମାନସଦୁ୍ଧା ସବ୍ଡାଧକି 
5,181 ଟ୍ାକ କିମି (ଟିଣକଏମ) ଣରଳ ନବୀକରେ 
ଣହାଇଥବିା ଣବଣଳ 2018-19ଣର ଏହା 4,265 
ଟିଣକଏମ ଥଲିା।

ଣମାଟ 505 ଣଯାଡ଼ା ଣଟ୍ନକୁ ଣହଡ ଅନ ଣଜଣନଣରସନ 
(ଏଚଓଡି)କୁ ପରିବର୍ଥିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳଣର 
ବାଷଥିକ 70 ନିୟୁତ ଲିଟର ଡିଣଜଲ ଏବଂ 450 ଣକାଟି 
ଟଙ୍କା ସଞ୍ୟ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ଣହାଇପାରିଛି।

ସବୁଜ ପ୍ରୟାସ ଣଷେତ୍ରଣର ଭାରତୀୟ ଣରଳବାଇର 
ଣମାଟ 69,000 ଣକାଚଣର 2,44,000 ଣଜୈବିକ 
ଣଶୌଚାଳୟ ସଂଣଯାଗ କରାଯାଇଛି।

865 କିମି ଲମ ୍ଦିଲ୍ୀ-ବାରାେସୀ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଣରଳ କରିଡର ପାଇ ଁ
ବିସୃ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିଣପାଟ୍ଡ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇ ସି୍ଡ 
ଣରଳ କଣପ୍ଡାଣରସନ (ଏନଏଚଏସଆରସିଏଲ)କୁ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭୂସଣବ୍ଡଷେେ କରିବା ଲାଗି ଏନଏଚଏସଆରସିଏଲ ପଷେରୁ 
ଣହଲିକପଟେରଣର ସଂଯକୁ୍ ଣଲଜର ଆଧାରିତ ସରଞ୍ାମ ଉପଣଯାଗ 
କରାଯାଉଛି। ଏଥପିାଇ ଁ ଲାଇଟ ଡିଣଟକ୍ନ ଆଣ୍ ଣରଞି୍ଂ ସଣଭ୍ଡ 
(ଏଲଆଇଡିଏଆର) ଣକୌଶଳର ଉପଣଯାଗ କରାଯାଉଛି।
2023 ଡିଣସମର୍ ସଦୁ୍ଧା 28,143 କିମି ବ୍ଡଗଜ ଣରଳଲାଇନର 
ବିଦୁ୍ୟତିକରେ ନିମଣନ୍ ଣରଳବାଇ ପଷେରୁ ଲଷେ୍ୟ ର�ାଯାଇଛି। 2020 
ନଣଭମର୍ ସଦୁ୍ଧା ପା�ାପା� ି66 ପ୍ରତିଶତ କାଯ୍ଡ୍ୟ ସମ୍ଣୂ୍ଣ୍ଡ ଣହାଇଛି।
ଣରଳ ମନ୍ତ୍ରୋଳୟଣର ଅଧୀନଣର ପ୍ରତିଷା୍ କରାଯାଇଥବିା ଜାତୀୟ 
ଣରଳ ଏବଂ ପରିବହନ ସଂସ୍ାନ (ଏନଆରଟିଆଇ), ଭଣଦାଦରା 
ଏକ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଣବ 2020-21 ଶଷିୋବଷ୍ଡ 
ପାଇ ଁସାତଟି ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏହା ବି୍ଣଟନର ବମଥିଂହାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହତି ସହଭାଗିତାଣର 
ସିଷ୍ମ ଇଞି୍ନିୟରିଂଣର ମାଷ୍ର ଅଫ ସାଇନ ୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ମ ଣଯାଗାଇ 
ଣଦଉଛି।
2030 ସଦୁ୍ଧା ଶନୂ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ ୍ଳ ନିଗ୍ଡମନ ନିମଣନ୍ ଣରଳବାଇ ଲଷେ୍ୟ 
ର�ଛିି। ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମିଣର ଏହା ଣସୌର ପ୍ୟାଣନଲ ସଂଣଯାଗ 
କରିବ।
ଟ୍ାକିଂ ପାଇ ଁସମସ୍ ୱାଗନଣର ଣରଳବାଇ ପଷେରୁ ଣରଡିଓ-ଫି୍କୁଏନ ୍ସ ି
ଆଇଣଡଣି୍ଫିଣକସନ ଟ୍ୟାଗ (ଆରଏଫଆଇଡି) ସଂଣଯାଗ 
କରାଯାଉଛି।
1.4 ଲଷେ ନୂତନ ନିଯକିୁ୍ ଣଦବା ଲାଗି ଣରଳବାଇ ପଷେରୁ ଣଘାଷୋ 
କରାଯାଇଛି।  

କସବା, ନ୍ରିୋପର୍ା
ଓ ଗତ୍ରି ପ୍ରୋନ

ନୂଆ ସୋଳ ନୂଆ ଆଶା

ନୂଆ ସକାଳ ଣରଳବାଇନୂଆ ଆଶା
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ସ୍ୱ୍୍ନ ପେୂଣ ନୂଆ ଆଶା ପେୂଣ

Jal Jeevan
Samvad

November, 2020

Jal Jeevan
Samvad

November, 2020

Jal Jeevan
Samvad

November, 2020

Jal Jeevan
Samvad

November, 2020

ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳେ ପ୍ରତ୍ରି ଘେେୁ 
�୍ୟାପ ସଂକୋଗ

ଭାେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସାତ େଶନ୍୍ରି ପେୂଣ େେ୍ରିସାେ୍ରିଥକିଲ 
ମଧ୍ୟ ପାଇପ ଜଳ କୋଗାଣ ଭଳ୍ରି ପ୍ରକତ୍ୟେ ପେ୍ରିବାେେ 

କମୌଳ୍ରିେ ଆବଶ୍ୟେତା ପେୂଣ କହାଇପାେ୍ରିନାହ୍ରି।ଁ ଏହ୍ରି କମୌଳ୍ରିେ 
ଆବଶ୍ୟେତା ପେୂଣ େେ୍ରିବା ଲାଗ୍ରି କଲାେମାନଙୁ୍କ ମାଇଲ ମାଇଲ 
େୂେ ଚାଲ୍ରିବାେ ୁପଡ଼ୁଛ୍ରି। େ୍ରିନ୍ତୁ 2014 ପେଠାେୁ ସେୋେ କେଶେ 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳକେ େହୁଥବିା ଗେ୍ରିବ କଲାେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାେଣ 
ମାନକେ ଉନ୍ନତ୍ରି ଆଣ୍ରିବା ଲାଗ୍ରି କସମାନଙୁ୍କ କମୌଳ୍ରିେ କସବା 

କୋଗାଇ କେବା ପ୍ରତ୍ରି ଅଧେି ପ୍ରାଥମ୍ରିେତା କେଉଛନ୍୍ରି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀ ଅଗଷ୍ 15, 2019ଣର ଲାଲକିଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସଣମା୍ଧତି କରି ଜଳ 
ଜୀବନ ମିଶନର ଣଘାଷୋ କରିଥଣିଲ। ସରକାର ପ୍ରଣତ୍ୟକ ଦିନ 88,000 ପାଇପ ଜଳ ସଂଣଯାଗ ଣଯାଗାଇ 
ଣଦବା ପାଇ ଁଲଷେ୍ୟ ର�ଥିବିା ଣବଣଳ ବର୍୍ଡମାନ 1 ଲଷେ ପରିବାରକୁ ଣଦୈନିକ ପାେ ିପାଇପ ସଂଣଯାଗ ଣଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଣକନ୍ଦ୍ରଣର 100 ଦିନ ମଧ୍ୟଣର ପାଇପ ଜଳ ଣଯାଗାେ ଣଯାଗାଇ 
ଣଦବା ନିମଣନ୍ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଶନ ଣମାଡ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍।

l	ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅନ୍ଗ୍ଡତ 19 ଣକାଟି ଗ୍ାମୀେ ପରିବାରକୁ 
ଟ୍ୟାପ ସଂଣଯାଗ ଣଦବାକୁ ଲଷେ୍ୟ ର�ାଯାଇଛି।

l	ଡିଣସମର୍ 2020 ସଦୁ୍ଧା, ଛଅ ଣକାଟି ପରିବାରକୁ ପାଇପ ଜଳ 
ସଂଣଯାଗ ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

l	ପ୍ରଣତ୍ୟକ ଏବଂ ସମସ୍ ପରିବାରକୁ ପାଇପ ଜଳ ସଂଣଯାଗ 
ଣଯାଗାଇ ଣଦବାଣର ଣଗାଆ ଣଦଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ 
ଣହାଇଛି। ଜମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ଗାନ୍ରବାଲ 
ଜଲି୍ା ମଧ୍ୟ ଶତପ୍ରତିଶତ ଲଷେ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିଛନି୍।

l	ନିଦ୍ଧ୍ଡାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟଣର 16 ଣକାଟି ପରିବାରକୁ ଏହ ି
ମିଶନ ଅଧୀନଣର ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି ଲଷେ୍ୟ ର�ାଯାଇଛି। 
ଏହାର ଅଥ୍ଡ ପ୍ରତିବଷ୍ଡ 3.2 ଣକାଟି ପରିବାରକୁ ପାଇପ ପାେ ି
ସଂଣଯାଗ ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାର ଅଥ୍ଡ ଣଦୈନିକ 
ହାରାହାରୀ 88,000 ଟ୍ୟାପ ସଂଣଯାଗ।  

l	ମହାମାରୀ ସମୟଣର ସଦୁ୍ଧା 45 ଦିନଣର 45 ଲଷେ ଟ୍ୟାପ 
ସଂଣଯାଗ ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଥ୍ଡାତ ଣଦୈନିକ ଏକ ଲଷେ 
ପରିବାର ପାଇପ ପାେ ିସଂଣଯାଗ ପାଇଛନି୍।

l	ସ୍ୱଚ୍ତା ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ଲାଗି ସଷିୃ୍ କରାଯାଉଥବିା ପ୍ରଣତ୍ୟକ 
ସମ୍ରି୍ର ଜଓିଟ୍ୟାଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପାଇପ ପାେ ି
ସଂଣଯାଗଗଡ଼ିୁକ ଆଧାର ସହତି ଲିଙ୍କ କରାଯାଉଛି।

l	2024 ସଦୁ୍ଧା ପ୍ରଣତ୍ୟକ ଗ୍ାମୀେ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ ପାେ ି
ସଂଣଯାଗ ଣଯାଗାଇ ଣଦବାର ସାବ୍ଡଜନୀନ ଲଷେ୍ୟ ଣନଇ 
ଏହ ିମିଶନ ଆଗକୁ ବଢ଼ଅୁଛି।

l	2022 ସଦୁ୍ଧା, ହରିୟାୋ, ଜମ ୁଓ କଶ୍ମୀର, ଲଦା�, ହମିାଚଳ 
ପ୍ରଣଦଶ, ଗଜୁରାଟ, ଣମଘାଳୟ, ପଞ୍ାବ, ଉର୍ର ପ୍ରଣଦଶ, 
ସିକିମଣର ଏହ ି ମିଶନ ସମ୍ଣୂ୍ଣ୍ଡ ଣହବ ଣବାଲି ଆଶା 
କରାଯାଉଛି।

l	2023 ସଦୁ୍ଧା ଅରୁୋଚଳ ପ୍ରଣଦଶ, କଣ୍ଣ୍ଡାଟକ, ଣକରଳ, 
ମଧ୍ୟପ୍ରଣଦଶ, ମେପିରୁ, ମିଣଜାରାମ, ନାଗାଲାଣ୍, ତ୍ରିପରୁା, 
ଛତିଶଗଡ଼ଣର ମିଶନକୁ ସମ୍ଣୂ୍ଣ୍ଡ କରାଯିବ। 

l	2024 ସଦୁ୍ଧା ଆସାମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଣଦଶ, ଝାଡ଼�ଣ୍, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, 
ଓଡ଼ିଶା, ରାଜସ୍ାନ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଉର୍ରା�ଣ୍, ପଶି୍ମବଙ୍ଗର 
ପ୍ରଣତ୍ୟକ ଏବଂ ସମସ୍ ପରିବାରକୁ ଟ୍ୟାପ ପାେ ିସଂଣଯାଗ 
ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ଲଷେ୍ୟ ଧାଯ୍ଡ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

l	ଏହ ିମିଶନ ସହତି ଗରିବ କଲ୍ୟାେ ଣରାଜଗାର ଅଭିଯାନକୁ 
ଣଯାଡ଼ାଯାଇଛି। ଛଅଟି ରାଜ୍ୟର 25,000 ଗ୍ାମଣର 
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ନିଯକିୁ୍  ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।  

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ନୂଆ ଆଶା
ନୂଆ ସକାଳ
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ପ୍ରେୃତ ମାଲ୍ରିେ
ଚାରୀ ଏକବ େୃର୍ରିଜାତ ସାମଗ୍ୀେ 

ଏେ ସଖୁେ ଉପହାେ
l ଏ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ 22.39 ଣକାଟି ମରିୃ୍କା ସ୍ୱାସ୍୍ୟକାଡ୍ଡ ବଣ୍ାଯାଇଛି। 

ଣତେ ୁ ଚାଷୀମାଣନ ମାଟି ଅନୁସାଣର ଜମିଣର ଉପଯକୁ୍ 
ଫସଲ ଚାଷ କରିପାରିଣବ ।

l ସାରର ମଲୂ୍ୟ ହ୍ାସ ପାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟଷେ ଲାଭ ହସ୍ାନ୍ରେ 
ଣଯାଜନାଣର ସାର ଉପଣର ଦିଆଯାଉଥବିା ସବ୍ ସିଡି ଅଥ୍ଡ 
ଚାଷୀଙୁ୍କ ମିଳଛିୁ । ପ୍ରାୟ 9 ଲଷେ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି 
ପାଇ ଁତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଅଳ୍ପ 
ସଧୁଣର ଋେ ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

l ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳଣସଚନ ଣଯାଗାେ ସବୁିଧା ନିଶି୍ତ 
କରାଯାଇଛି । ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଚାଷବାସ ଓ ଫସଲ ବିଷୟଣର 
ବିଣଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମଶ୍ଡ ଣଟଲିଣଫାନ କଲ୍  ଓ ଣମଣସଜ 
ଣଯାଣଗ ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

ସ୍ୱ୍୍ନ ସାୋେ କହଉଛ୍ରି
l	ଯବୁବଗ୍ଡଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିଯକିୁ୍ ସବୁିଧା ସଷିୃ୍ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ଯ 

ଣନଇ କୃଷି ଣଷେତ୍ରଣର ସରକାର ଷ୍ାଟ୍ଡଅପ ୍କୁ ଣପ୍ରାତ୍ାହତି 
କରୁଛନି୍ । ଏହା ଫଳଣର ଚାଷୀମାଣନ ଅଧକି ଣରାଜଗାର 
କରିପାରିଣବ। ଏ ଯାବତ୍  ପ୍ରାୟ 346 ଷ୍ାଟ୍ଡଅପ ୍ କୃଷି ଏବଂ 
ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଣଷେତ୍ରଣର ଆରମ୍ଭ ଣହଲାେ ି। ଏହସିବୁ ଷ୍ାଟ୍ଡଅପ ୍ 
ନବସଜୃନକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଣଯାଗାଇବ । 

l କୃଷି ସଂଲଗ୍ନ ଭିରି୍ଭୂମିର ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁ 1 ଲଷେ ଣକାଟି 
ଟଙ୍କାର ଏକ କୃଷି ଭିରି୍ଭୂମି ପାଣ୍ ି2020 ଅଗଷ୍ଣର ଗଠନ 
କରାଯାଇଛି । ଣମୌଳିକ କୃଷି ଭିରି୍ଭୂମି ସଣମତ ଏଥଣିର 
ପେ୍ୟାଗାର, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ା, ପ୍ରକି୍ୟାକରେ, ପ୍ୟାଣକଜଂି 
ଆଦି ଣଷେତ୍ରର ବିକାଶ ନିମଣନ୍ ଏହ ିଅଥ୍ଡ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ । 

l କଣରାନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ମେ ସମୟଣର ଣଦଶର ସବୁ 
ଣଷେତ୍ର ଓ ଉଣଦ୍ୟାଗଣର ମାନ୍ାବସ୍ା ଣଦ�ାଣଦଇଥବିାଣବଣଳ 

କୃଷି ଣଷେତ୍ରଣର ଣରକଡ୍ଡ ଉତ୍ାଦନ ଣହାଇଥଲିା । ଆଥଥିକ 
ବଷ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ତ୍ରୟମାସିକଣର ଏ ଣଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦି୍ଧ 
ହାର ଥଲିା 3.4 ଶତାଂଶ । ଆଗାମୀ ବଷ୍ଡ ଏହ ିଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାର 
ଆହୁରି ବଢିବ ଣବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

l ଚଳିତବଷ୍ଡ ଭିରି୍ଭୂମି ଣଷେତ୍ରଣର ଯଣଥଷ୍ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । ଏ 
ଣଷେତ୍ରଣର ପ୍ରଗତିର ଣବଗ ଅଧକି ଣହବ । କାରେ 2022 
ସଦୁ୍ଧା ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ଦି୍ଗେୁତି କରିବା 
ପାଇ ଁଣଯଉ ଁଲଷେ୍ୟ ର�ଛିନି୍, ତାହାକୁ ପରୂେ କରିବା ପାଇ ଁ
ବିଣଶଷ ତତ୍ର ।  

10
େ୍ରିରାନ ସମ୍ାନ ନ୍ରିଧ ି

ଅଧୀନକେ 

7 ଲକ୍ କୋ�୍ରି �ଙ୍କା  
ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଣର ବଣ୍ାଯିବ

ଏଯାବତ୍  ଚାଷୀମାଣନ ଏହ ିଣଯାଜନାଣର ପାଇସାରିଣଲେ ି
 94,000 କୋ�୍ରି �ଙ୍କା 

l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଣଯାଜନା ଦ୍ାରା ସବ୍ଡନିମ ୍ନ ପିର୍ମିୟମଣର 
ଫସଲକୁ ବୀମାଭୁକ୍ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ା ଣହାଇଛି । ଏହା 
ଫଳଣର ଫସଲ ହାନି ଘଟିଣଲ ଚାଷୀ ଷେତିପରୂେ ପାଉଛନି୍ । 

l ଜାତୀୟ କୃଷି ମାଣକ୍ଡଟ ଇ-ନାମ ୍ କାଯ୍ଡ୍ୟଷେମ ଣହାଇଛି । ଏହା 
ମାଧ୍ୟମଣର କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ୀର ଆନ୍ଃରାଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲିଛି।

l କୃଷକଙୁ୍କ ଷେଦୁ୍ର ଜଳଣସଚନ ସବୁିଧା ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା 
ଫଳଣର ଜଳଣସଚନ ବାବଦ �ର୍୍ଡ 50 ଶତାଂଶ ହ୍ାସ ପାଇଛି । 
ଏହାଦ୍ାରା ମଧ୍ୟ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା 42 ଶତାଂଶ କମିଛି ।

ଏ ଯାବତ୍  
10.19 Crore 
ଚାଷୀଙୁ୍କ  ଏ ବାବଦଣର ପ୍ରଦାନ 

କରାଯାଇଛି ।

Rs 94,000 
Crore

େ୍ରିରାନ ସମ୍ାନ ନ୍ରିଧ ି
କୋଜନାକେ ପ୍ରତ୍ରିବରତ୍ତ 
ଜକଣ ଚାରୀଙୁ୍କ ମ୍ରିଳୁଛ୍ରି 

ଏବଂ ଏହ୍ରି �ଙ୍କା 

 Rs 6,000
ସ୍ରିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ 

ଆୋଉଣ୍ଟେୁ ୋଉଛ୍ରି 

ନୂଆ ସକାଳ କୃଷି ସଂସ୍ାରନୂଆ ଆଶା
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l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଉର୍୍ଡା ସରୁଷୋ ଏବଂ ଉତ୍ାନ 
ମହାଅଭିଯାନ ବା ପିଏମ ୍ କୁସମୁ ବ୍ୟବସ୍ା ଜରିଆଣର 
ଗାଗଁଡିୁକଣର ନିରବଚ୍ିନ୍ନ ବିଦୁ୍ୟତ ଣଯାଗାେ ନିଶି୍ତ 
ଣହାଇପାରିବ । ଏହ ି ଣଯାଜନାଣର 2022 ସଦୁ୍ଧା 
25,750 ଣମଗାୱାଟ ଣସୌରଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ ଷେମତା 
ହାସଲ କରିବା ପାଇ ଁଲଷେ୍ୟ ର�ାଯାଇଛି ।

l ଅଷେୟଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ ଦଷେତାଭିରି୍ଣର ଭାରତର 
ସ୍ାନ ବିଶ୍ୱଣର ଚତୁଥ୍ଡ ସବ୍ଡବୃହତ୍  । ଏହ ିକାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ 
ଦ୍ରୁତଗତିଣର ଆଣଗଇ ଚାଲିଛି । ଏଣବ ଭାରତଣର 
ଣମାଟ 136 ଜଗିାୱାଟ ଅେପାରମ୍ରିକ ଶକି୍ 
ଉତ୍ାଦନର ଷେମତା ରହଛିି । ଏହା ଭାରତର ଣମାଟ 
ବିଜଳିୁ ଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ ଷେମତାର 36 ଶତାଂଶ । 

l ସରକାରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଣଯ ସବୁ ଜଳଣସଚନ 
ପମ୍ଣର ଯଦି ଣସୌରଶକି୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ; 
ତଦ୍ଦ୍ାରା ଣକବଳ ବିଜଳିୁ ଶକି୍ ବଞ୍ବି ନାହି ଁ, ବରଂ 
28000 ଣମଗାୱାଟ ଅତିରିକ୍ ବିଦୁ୍ୟତ ଶକି୍ 
ଉତ୍ାଦିତ ଣହାଇପାରିବ ।

l ଚାଷୀମାଣନ ନିଜ ଜମିଣର ଣସୌର ଫଳକ ସ୍ାପନ 
କରି କୁସମୁ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମର ପରବର୍୍ଡୀ ପଯ୍ଡ୍ୟାୟଣର 
ନିଣଜ ଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ କରିପାରିଣବ। ଏଥପିାଇ ଁ
ସରକାର ଅନୁମତି ଣଦବାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ ଣନଇଛନି୍। 
ଏହ ି ଣଯାଜନାଣର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପତିତ ଜମି 

ବା ହଡିଣର 10000 
ଣମଗାୱାଟ ଷେମତା 

ବିଶଷି୍ ଣସୌରଶକି୍ 
ଉତ୍ାଦନ ଣକନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ାପନ କରାଯିବ ।

ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଗ୍ୀଡ ଓ ଏକ ଫି୍କୁ୍ୟନ ୍ସ ିଲଷେ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇ ଁଣକନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ଡମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମତୀ ନିମ୍ଡଳା ସୀତାରାମନ 
ତାଙ୍କର 2019 ବଣଜଟ ଭାଷେଣର ଏକ ଅଭିନବ ବିଚାର ଉପସ୍ାପନ କରିଥଣିଲ । ଏଥଣିର ଣଗାଟିଏ ଣଦଶ 

ପାଇ ଁ ଣଗାଟିଏ ବିଦୁ୍ୟତ ଗ୍ୀଡ ନିମଣନ୍ ମତ ର�ଥିଣିଲ । ବର୍୍ଡମାନ ସମଗ୍ ଭାରତ 5ଟି ଗ୍ୀଡଣର ବିଭକ୍ ଣହାଇଛି । 
ଭାରତୀୟ ପାୱାର ଗ୍ୀଡ କଣପ୍ଡାଣରସନ କହଛିି ଣଯ ଦ୍ାଦଶ ପଞ୍ବାଷଥିକ ଣଯାଜନା ସଦୁ୍ଧା ଣଦଶର  ଣମାଟ ଆନ୍ଃ ଆଞ୍ଳିକ 

ବିଦୁ୍ୟତ ପରିବହନ ଦଷେତା ପ୍ରାୟ 75,050 ଣମଗାୱାଟ ଥଲିା । ତ୍ରୟଦଶ ଣଯାଜନା ଣଶଷ ସଦୁ୍ଧା ଏହ ିପରିବହନ ବା ଟ୍ାନ ୍ସମିସନ 
ଷେମତା 1,18,050 ଣମଗାୱାଟଣର ପହଞ୍ବି । ଆଞ୍ଳିକ ଗ୍ୀଡଗଡିୁକ ମଧ୍ୟଣର ସଂଣଯାଗ ଓ ସମନୟ୍ ପ୍ରତିଷା୍ ଫଳଣର ବିଦୁ୍ୟତର 

ସବ୍ଡାଧକି ବିନିଣଯାଗ କରାଯାଇପାରିବ । ଣଯଉ ଁଅଞ୍ଳଣର ବିଦୁ୍ୟତ ବଳକା ରହୁଛି ତାହାକୁ ଅଧକି ଚାହଦିା ଥବିା ଅଞ୍ଳକୁ ଣପ୍ରରେ 
କରିବା ସହଜ ଣହବ । ଫଳଣର ଏହ ିମଲୂ୍ୟବାନ ବିଜଳିୁ ଶକି୍ର ଉପଯକୁ୍ ବିନିଣଯାଗ ଣହାଇପାରିବ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏଣବ 

ଅେପାରମ୍ରିକ ବା ଅଷେୟଶକି୍  ଉପଣର ଅଧକି ଗରୁୁତ୍ୱ ଣଦଉଛନି୍ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀ ଏଥପିାଇ ଁଣଗାଟିଏ ସଯୂ୍ଡ୍ୟ, ଣଗାଟିଏ 
ବିଶ୍ୱ ଓ ଣଗାଟିଏ ଗ୍ୀଡ କଥା କହୁଛନି୍ । ଭାରତର ଣମାଟ ଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ ମଧ୍ୟଣର ଅେପାରମ୍ରିକ ବା ଅଷେୟଶକି୍ ଉତ୍ରୁ 36 ଶତାଂଶ ବିଜଳିୁ 
ମିଳଛିୁ । ଏ ଣଷେତ୍ରଣର ସରକାର ଅଗ୍ାଧକିାର ଣଦଉଥବିାରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଉର୍୍ଡାଘରଭାଣବ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯଣଥଷ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହଛିି । 

ଭାେତ ବ୍ରିଶ୍ୱ ଉର୍ତ୍ତାଘେ
ଭାକବ ଆତ୍ମ ପ୍ରୋଶ େେ୍ରିବ

ଉର୍ତ୍ତା ନ୍ରିୋପର୍ା କକ୍ତ୍ରକେ ନବ ପ୍ରଭାତ
l	2014 ଠାରୁ ଭାରତଣର 7600 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟରୁ ଅଧକି ବିଜଳିୁ ଉତ୍ାଦିତ 

ଣହାଇଛି । ଏହାଛଡା ଶତପ୍ରତିଶତ ଗ୍ାମ ବିଦୁ୍ୟତକରେ କାଯ୍ଡ୍ୟ ଣଶଷ କରାଯାଇଛି।
l	199 ଣକାଟିରୁ ଅଧକି ଏଲ୍ ଇଡି ବଲ୍ ବ ‘ଉଜାଲା’ ଣଯାଜନାଣର 

ବଣ୍ାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳଣର ଏଲ୍ ଇଡି କ୍ୟ �ର୍୍ଡ 87 ଶତାଂଶ କମିଛି । 
ଏଲ୍ ଇଡି ବଲ୍ ବ ବ୍ୟବହାର ଫଳଣର ପ୍ରଣତ୍ୟକ ବଷ୍ଡ ବିଜଳିୁ ବାବଦଣର 
ଣଯଉ ଁ�ର୍୍ଡ କମଛିୁ ତାହାର ମଲୂ୍ୟ 24000 ଣକାଟି ଟଙ୍କା ।

l	2.5 ଣକାଟିରୁ ଅଧକି ଘରକୁ ଣସୌଭାଗ୍ୟ ଣଯାଜନାଣର ବିଜଳିୁ ସଂଣଯାଗ 
ଦିଆଯାଇଛି । ବିଦୁ୍ୟତ ଶକି୍ ଉପଲବ୍ ଧତା ଣଷେତ୍ରଣର ଭାରତର ରାଙ୍କ ଯଣଥଷ୍ 
ଉପରକୁ ଉଠଛିି । ପବୂ୍ଡରୁ ଏହା 137 ଥବିାଣବଣଳ ଏଣବ 22ଣର ପହଞ୍ଛିି । 

l	ଆନ୍ଜ୍ଡାତିକ ଣସୌର ସଂଘ (ଆଇଏସ ୍ଏ) ଅେପାରମ୍ରିକ ଏବଂ ଅଷେୟଶକି୍ 
ଣଷେତ୍ରଣର ଏକ ଉଣଲ୍�ନୀୟ ପଦଣଷେପ । ଏହାର ଗଠନ ପଛଣର 
ଭାରତର ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହଛିି । 

l	ଭାରତଣର ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଣଯାଗୁ ଁ 136.37 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ ବିଜଳିୁ ଶକି୍ 
ବଞ୍ାଯାଇପାରିଥବିାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ ୍ଳ ନିଗ୍ଡମନ ପରିମାେ 151.7 ନିୟୁତ ଟନ ହ୍ାସ 
ପାଇଛି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷେ ହ୍ାସ କରିବା ପାଇ ଁସରକାରୀ ଅନୁଷା୍ନଗଡିୁକ 
ନିମଣନ୍ 10000 ବିଦୁ୍ୟତ ଚାଳିତ ଯାନ କିେବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ଣହାଇଛି । 

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ନ ଉପକେ ଗେୁୁତ୍ୱ
l	ଗତ 2020 ଅକ୍ ଣଟାବର ସଦୁ୍ଧା ଉତ୍ାଦିତ ଣହାଇଥବିା ଣମାଟ 3,73,436 ଣମଗାୱାଟ 

ବିଜଳିୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅେପାରମ୍ରିକ ସ୍ୱଚ୍ ଉର୍୍ଡା ପରିମାେ 89,636 ଣମଗାୱାଟ । 2022 
ସଦୁ୍ଧା 175 ଜଗିାୱାଟ ଏବଂ 2035 ସଦୁ୍ଧା 450 ଜଗିାୱାଟ ସ୍ୱଚ୍ଶକି୍  ଉତ୍ାଦନ 
କରିବାକୁ ସରକାର ଲଷେ୍ୟ ର�ଛିନି୍ । 

l	ଏଣବ ସରକାର ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ଣଜୈବିକ ସାମଗ୍ୀରୁ ବିଜଳିୁ ଉତ୍ାଦନ କରିବା ଉପଣର ଅଧକି 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଣଦଉଛନି୍ । ଣତେ ୁ2035 ସଦୁ୍ଧା 450 ଜଗିାୱାଟ ବିଶଷି୍ ସ୍ୱଚ୍ ବିଦୁ୍ୟତ ଉତ୍ାଦନ 
କରିବାର ଣଯଉ ଁଲଷେ୍ୟ ର�ାଯାଇଛି ତାହା ସଫଳ ଣହବ ଣବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

l	ଆନ୍ଜ୍ଡାତିକ ଣସୌର ଣମଣ୍ ଗଠନଣର ଭାରତ ଉଦ୍ୟମ ଐତିହାସିକ । ଜାତୀୟ ଣସୌର 
ମିସନ ଅନୁସାଣର ଏଣବ ସରକାର ଣସୌର ଶକି୍ ଉତ୍ାଦନଣର ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି 
ନିମ୍ଡାେ ଉପଣର ଗରୁୁତ୍ୱ ଣଦଉଛନି୍ । ଅତଏବ 2030 ସଦୁ୍ଧା ଏସବୁ ଉପକରେ 
ନିମ୍ଡାେଣର ଭାରତ ଆତ୍ମନିଭ୍ଡରଶୀଳ ଣହବ ଣବାଲି ଆଶା କରାଯାଏ । 

ଉର୍୍ଡା ବିପ୍ଳବ ନୂଆ ଆଶା
ନୂଆ ସକାଳ
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ନବାେମ୍ଭ
l	ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଣଯାଜନା 2020 ଏପିର୍ଲଣର ଆରମ୍ଭ ଣହାଇଛି । ଏହ ିଣଯାଜନାଣର ଣ୍ାନ 

ସାହାଯ୍ୟଣର ଡିଜଟିାଲ ମ୍ୟାପିଂ କରି ପ୍ରଣତ୍ୟକ ଆବାସିକ ସମ୍ରି୍ର ମାଲିକାନା 
ସଂପକୃ୍ ମାଲିକଙ୍କ ନାମଣର ପଞ୍ୀକୃତ ଣହବ ।

l	ଏହାଦ୍ାରା ଘର ଓ ଘରଡିହ ଭଳି ସମ୍ରି୍ ବିକି୍ବଟା ସହଜ ଣହାଇପାରିବ । ଏହା 
ମଧ୍ୟ ସଂପକୃ୍ ପରିବାରର ମାଲିକାନାକୁ ପ୍ରମାେତି କରିବ ।

l	ସରକାର ପଞ୍ୀକରେ ଦ୍ାରା ସଂପକୃ୍ ସମ୍ରି୍ର ମଲୂ୍ୟାୟନ କାଯ୍ଡ୍ୟ ଉପଯକୁ୍ଭାଣବ 
ଣହାଇପାରିବ । ଇତିମଧ୍ୟଣର 1 ଲଷେରୁ ଅଧକି ସମ୍ରି୍ର ଜଓିଟ୍ୟାଗିଂ କାଯ୍ଡ୍ୟ ଣଶଷ 
ଣହାଇଛି ।

l	ଉର୍ର ପ୍ରଣଦଶ, ହରିଆନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଣଦଶ, ଉର୍ରା�ଣ୍, କଣ୍ଣ୍ଡାଟକ ଆଦି 
ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ାବ ଓ ରାଜସ୍ାନ ଭଳି ଣକଣତକ ସୀମାନ୍ବର୍୍ଡୀ ପ୍ରଣଦଶର ପ୍ରାୟ 
1 ଲଷେ ଗାଣଁର ଏହ ିସମ୍ରି୍ ଡିଜଟିାଇଣଜସନ କାଯ୍ଡ୍ୟ ଅଗ୍େୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମଣର 
କାଯ୍ଡ୍ୟକାରୀ ଣହଉଛି । ଚଳିତ ଆଥଥିକ ବଷ୍ଡରୁ ଏହ ିକାମ ଆରମ୍ଭ ଣହାଇଛି ।

l	ଏହ ି ଣଯାଜନାଣର ସମ୍ରି୍ ଉପଣର ମାଲିକଙୁ୍କ ସ୍ୱତ୍ୱାଧକିାର ବା ଣରକଡ୍ଡ ଅଫ୍  
ରାଇଟ ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲଷେ୍ୟ ର�ାଯାଇଛି । ବିଣଶଷତଃ ଗ୍ାମାଞ୍ଳଣର ଘର 

ମାଲିକଙୁ୍କ ଏହ ିଣଯାଜନା ମାଧ୍ୟମଣର ସମ୍ରି୍ କାଡ୍ଡ ଣଦବାର ପରିକଳ୍ପନା ରହଛିି ।
l	ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଣଯାଜନାଣର ଜଣେ ଚାହିଣଁଲ ଜମିର ଣରକଡ୍ଡ ଠାବ କରି ତାହାର 

ଏକ ନକଲ ଣନଇପାରିଣବ । ଏହାଦ୍ାରା ୱାକଅଫ୍  ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ରି୍ 
ଣନଇ ଣଯଉ ଁବିବାଦ ରହଛିି ତାହାର ସମାଧାନ ଣହାଇପାରିବ।
l	 ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଣଲାକାଲବଡି ଏହ ି କାଡ୍ଡ 

ଆଧାରଣର ଜମିର ସକ୍ଡଲ ଣରଟ ବା ସବ୍ଡନିମ ୍ନ ମଲୂ୍ୟ 
ଧାଯ୍ଡ୍ୟ କରିପାରିଣବ ଏବଂ ଏଥଣିର ମାଲିକଙ୍କ ନାମ 

ଉଣଲ୍� କରାଯିବ ।
l	ଏହ ି ବ୍ୟବସ୍ାଣର ପ୍ରାୟ 1 ଲଷେ ସମ୍ରି୍ର 

ମାଲିକ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ରି୍ କାଡ୍ଡ 
ସ୍ମାଟ୍ଡଣଫାନ ମାଧ୍ୟମଣର ଡାଉନଣଲାଡ 

କରିସାରିଣଲେ ି।

ନୂଆ ଆଶା 
l	2020କେ ଏପ୍ର୍ରିଲ 24 ପଞ୍ଚାୟତୋଜ 

େ୍ରିବସ ଅବସେକେ ସ୍ୱାମ୍ରିତ୍ୱ କୋଜନାକେ 
ସମ୍ର୍୍ରିେ �୍ରିଜ୍ରି�ାଇକଜସନ ୋେତ୍ତ୍ୟ 
ଆେମ୍ଭ କହାଇଥଲିା । 

l	ଏହ ିଣଯାଜନା ପଯ୍ଡ୍ୟାୟକ୍ଣମ ସମଗ୍ ଣଦଶଣର 
କାଯ୍ଡ୍ୟକାରୀ ଣହଉଛି । 2020ରୁ ଆରମ୍ଭ 
ଣହାଇଥବିା ଏହ ି କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ 4 ବଷ୍ଡଣର ଅଥ୍ଡାତ୍  
2024ଣର ଣଶଷ ଣହବ । ଏହ ି ପ୍ରକି୍ୟାଣର 
ଣଦଶର ଣମାଟ 6 ଲଷେ 62 ହଜାର ଗାଣଁର 
ଣଲାକମାନଙୁ୍କ ସମ୍ରି୍ କାଡ୍ଡ ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

l	ଏଥପିାଇ ଁ ସଣଭ୍ଡ କାଯ୍ଡ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିଣର ଚାଲିଛି 
ଏବଂ 50 ଲଷେ ଭୂମି ମାଲିକଙୁ୍କ ସମ୍ରି୍ କାଡ୍ଡ 
ଣଯାଗାଇ ଣଦବାର ଲଷେ୍ୟ ର�ାଯାଇଛି ।

l	ଏହ ି କାଡ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ା ଫଳଣର ଜମି କ୍ୟ 
ବିକ୍ୟ ତଥା ଣଗାଟିଏ ପିଢିରୁ ଅନ୍ୟ ପଢିକୁ 
ମାଲିକାନା ହସ୍ାନ୍ର ଣଷେତ୍ରଣର ଦଲାଲଙ୍କ 
ପ୍ରଭାବ ହ୍ାସ ପାଇବ ଏବଂ ଏ ସବୁ ପ୍ରକି୍ୟା 
ସହଜ ଓ ବିବାଦମକୁ୍ ଣହାଇପାରିବ ।

l	ସମ୍ରି୍ର ଡିଜଟିାଇଣଜସନ ଏବଂ ଏହାର 
ସଚୂନା ଇ-ଗ୍ାମ ସ୍ୱରାଜ ଣପାଟ୍ଡାଲରୁ 
ଉପଲବ୍ ଧ ଣହବ । ସମ୍ରି୍ର ସି୍ତି ଣସହ ି
ଣପାଟ୍ଡାଲରୁ ମଧ୍ୟ ଣଦ�ଣିହବ ।

l	ଗ୍ାମର ସ୍ଲୁ, ମାଣକ୍ଡଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ସବ୍ଡସାଧାରେ ଣସବା ଣଯାଗାଉଥବିା 
ସ୍ାନ ଉପଲବ୍ ଧ ଭୂମି ଭିରି୍ଣର ନିଦ୍ଧ୍ଡାରିତ 
ଣହବ।  

ବ୍ରିୋଶ ପାଇ ଁସମ୍ର୍୍ରିେ 
�୍ରିଜ୍ରି�ାଇକଜସନ

ଜନସମଦୁାୟ ଓ ଣଦଶର ବିକାଶଣର ଜମିଜମା ଓ ଘରର ମାଲିକାନା ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିବ୍ଡାହ କଣର । ସମ୍ରି୍ର ଣରକଡ୍ଡ ଣଯଣତଣବଣଳ 
ଉପଲବ୍ ଧ ହୁଏ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟଣର ଣସଣତଣବଣଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସଷିୃ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିଣବଶ ପାଇ ଁବାଟ ଣ�ାଲିଦିଏ । ଆତ୍ମନିଯକିୁ୍ 
କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମଣର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋେ ପାଇବା ପାଇ ଁସମ୍ରି୍ ଣରକଡ୍ଡପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛିି । ଏହାକୁ ବନ୍କ ପକାଇ ସହଜଣର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋେ 

ମିଳିପାଣର । ସମାଜ ସଂସ୍ାରକ ଏବଂ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନାନାଜୀ ଣଦଶମ�ୁ କହଥିଣିଲ, ‘ଣଯଣତଣବଣଳ ଣକୌେସି ଏକ ଗାରଁ ଣଲାଣକ ବିବାଦଣର ଲିପ୍ 
ରହନି୍ ଣସଣତଣବଣଳ ନା ଣସ ଗା ଁବା ଣସହ ିଣଲାକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଣଟ ।’ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀ ଏହ ିପରିଣପ୍ରଷେୀଣର ଜମିଜମାର ମାଲିକାନା 
ସ୍ୱତ୍ୱ ଉପଣର ଗରୁୁତ୍ୱ ଣଦଇ ଗ୍ାମର ସବୁ ପରିବାରଙୁ୍କ ଣସମାନଙ୍କର ଜମି ଉପଣର ମାଲିକାନା ଣରକଡ୍ଡ କାଡ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ ଣନଇଛନି୍ । 
ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଣଯାଜନା ଅଧୀନଣର ଏହସିବୁ ସମ୍ରି୍ କାଡ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । 2024 ସଦୁ୍ଧା ଏହ ିକାଯ୍ଡ୍ୟ ଣଶଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ ନିଆଯାଇଛି ।

ନୂଆ ସକାଳ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଣଯାଜନାନୂଆ ଆଶା
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ସମସ୍ଙୁ୍କ ଶଷିିେତ କରାଇବା  
l	ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିଥବିା ପ୍ରାୟ 2 ଣକାଟି ପିଲାଙୁ୍କ 

ଶଷିୋ ମ�ୁ୍ୟ ଣ୍ାତକୁ ଣଫରାଇ ଅୋଯିବ । 
l	ସ୍ଲୁ ଶଷିୋ ଣଷେତ୍ରଣର ଥବିା 10+2 ବ୍ୟବସ୍ା ବଦଳଣର 

5+3+3+4 ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରବର୍୍ଡନ ଣହବ । ଏହାର ଅଥ୍ଡ 3ରୁ 
8 ବଷ୍ଡ ପାଇ ଁ5 ବଷଥିଆ, 8ରୁ 11 ବଷ୍ଡ ପାଇ ଁ3 ବଷଥିଆ, 
11ରୁ 14 ବଷ୍ଡ ପାଇ ଁ3 ବଷଥିଆ ଏବଂ 14ରୁ 18 ବଷ୍ଡ ପାଇ ଁ
4 ବଷଥିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ମ ପ୍ରବର୍୍ଡନ ଣହବ ।

l	ଏଥଣିର ଅନ୍ଭୁ୍ଡକ୍ ଣହାଇ ନ ଥବିା 3ରୁ 6 ବଷ୍ଡ ବୟସ 
ବଗ୍ଡର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ସ୍ଲୁ ପାଠ୍ୟକ୍ମଣର ସାମିଲ 
କରାଯିବ । ଏହା ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱଣର ସ୍ୱୀକୃତ ।

l	ମାତୃଭାଷା, ସ୍ାନୀୟ ଭାଷା ଓ ଆଞ୍ଳିକ ଭାଷାଣର ପଞ୍ମ 
ଣଶ୍ରେୀ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ଶଷିୋଦାନ କରାଯିବ । ଏହାପଣର ଅଷ୍ମ 
ଣଶ୍ରେୀ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ବା ତଣତାଧକି ଯଦି ଏହ ି ଭାଷାଣର 
ଶଷିୋଦାନ ଦିଆଯାଏ, ତାହାଣହଣଲ ଆହୁରି ଭଲ ।

l	ଣକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାଣନ ଶଷିୋ ଣଷେତ୍ରଣର 
ବ୍ୟୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ ମିଳିତଭାଣବ କାଯ୍ଡ୍ୟ କରିଣବ । 
ଏଥପିାଇ ଁଜଡିିପିର 6 ଶତାଂଶ ଅଥ୍ଡ �ର୍୍ଡ କରିବାର ଲଷେ୍ୟ 
ର�ାଯାଇଛି ।

l	ନୂଆ ଶଷିୋନୀତିଣର 46ଟି ଅନ୍ ଲାଇନ ଏଆଇସିଟିଇ ତାଲିମ 
ଓ ଶଷିେେ ଏକାଣଡମୀ ପାଇ ଁ ଶଷିେକ ପ୍ରଶଷିେେ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ 
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମଣର ଉର୍ଶଷିୋ ପ୍ରତିଷା୍ନ 
ପାଇ ଁଶଷିେକମାନଙୁ୍କ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

l	ସରକାର ମଧ୍ୟ ‘କପିଳ’ କଲାମ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ଆଇପି 
ସାଷେରତା ଏବଂ ଶଷିୋ ଅଭିଯାନ ସଣଚତନତା ଣଷେତ୍ରଣର 
ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । ନବସଜୃନକୁ ପ୍ୟାଣଟଣ୍ କରିବା 
ଦିଗଣର ଏହ ିକାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମଣର ସଣଚତନତା ସଷିୃ୍ କରାଯିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର 
ଣମାଦୀ ଭାରତୀୟମାନଙୁ୍କ 
କଣଠାର ପରିଶ୍ରମ କରି ଏକବିଂଶ 

ଶତାବ୍ୀକୁ ଭାରତର ଶତାବ୍ୀଣର ପରିେତ କରିବା ପାଇ ଁଆହା୍ନ 
ଜୋଇଛନି୍ । ଣସ କହଛିନି୍ ଣଯ ଏହ ି ଲଷେ୍ୟ ପରୂେ ପାଇ ଁ ଜ୍ଞାନ 

ଅଥ୍ଡନୀତି ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପଣୂ୍ଣ୍ଡ ଭୂମିକା ଗ୍ହେ କରିପାରିବ । ନୂଆ ଶଷିୋନୀତି 
ଆରମ୍ଭ ଣହାଇଥବିାରୁ ଏହ ି ଲଷେ୍ୟ ପରୂେ ସହଜ ଣହବ । ନୂଆ ଶଷିୋନୀତି 

ପ୍ରଚଳନ ଫଳଣର ଉଭୟ ସ୍ଲୁ ଓ ଉର୍ଶଷିୋ ଣଷେତ୍ରଣର ଏକ ବଡଧରେର ସଂସ୍ାର 
ଆସିବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମଣର ଭାରତ ଆତ୍ମନିଭ୍ଡରଶୀଳ ଣହବା ସହତି ସ୍ୱାବଲମୀ୍ 
ଣହବାର ସାମଥ୍ଡ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ । ଏକ ଭାରତ, ଣଶ୍ରଷ ୍ଭାରତ ନିମ୍ଡାେର ଣଯଉ ଁ
ଲଷେ୍ୟ ରହଛିି ତାହାକୁ ପରୂେ କରିବା ପାଇ ଁଏହ ି ନୂଆ ଶଷିୋନୀତି ବିଣଶଷ ସହାୟକ 
ଣହବ । ସ୍ଲୁ  ଶଷିୋ ଏବଂ ଉର୍ଶଷିୋ ପାଠ୍ୟକ୍ମ ଓ ଶଷିୋଦାନ ପ୍ରୋଳୀ ସବୁଥଣିର 
ପରିବର୍୍ଡନ ଅୋଯାଇ ବିଦ୍ୟାଥ୍ଡୀମାନଙ୍କ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପରୂେ 

ପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ଶଷିୋନୀତି ଦ୍ାରା ବିଦ୍ୟାଥ୍ଡୀମାଣନ ନିଜକୁ 
ସମୟ ଓ ଯଗୁଉପଣଯାଗୀ କରିପାରିଣବ ଏବଂ ନିଜର ଦଷେତା ବୃଦି୍ଧ କରି 

ନୂଆ ଆହା୍ନର ମକୁାବିଲା କରିବାଣର ସମଥ୍ଡ ଣହଣବ । ଏହ ି
ପରିଣପ୍ରଷେୀଣର ଣକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମଳ୍ ବିକାଶ 

ମନ୍ତ୍ରୋଳୟର ନାମ ପରିବର୍୍ଡନ କରି ଶଷିୋ 
ମନ୍ତ୍ରୋଳୟ ର�ଛିନି୍ । 

ଭାେତ ଜ୍ାନ
ଅଥତ୍ତନୀତ୍ରିେ

କନତୃତ୍ୱ କନବ

ଶଷିୋ ଣହବ ସମାଣବଶୀ  
l	ଶଷିୋ ମନ୍ତ୍ରୋଳୟ ଦ୍ାରା ଫାଉଣଣ୍ସନାଲ ଲିଣଟରାସି ଓ 

ନ୍ୁୟଣମରାସି ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
l	ସ୍ଲୁ ସ୍ରରୁ ଉର୍ଶଷିୋ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ଇଛାଧୀନଭାଣବ ସଂସ୍ତୃ 

ପଢିବାର ସଣୁଯାଗ ମିଳିବ । ଏହାଛଡା ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଶାସ୍ତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଶ�ିବିା ପାଇ ଁପିଲାମାନଙୁ୍କ ବିକଳ୍ପ 
ସଣୁଯାଗ ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

l	ସାମଗି୍କ ବିକାଶ ପାଇ ଁଜାତୀୟ ଆଣସସଣମଣ୍ର ଆକଳନ 
ଣକନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଦଶ୍ଡନ ଆକଳନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସମୀଷୋ ଓ ବିଣଳେଷେ 
ନିମଣନ୍ ‘ପର�’ ଣକନ୍ଦ୍ର ସଷିୃ୍ କରାଯିବ ।

l	ଣଦଶର ଅନଗ୍ସର ଓ ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଳ ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶଷିୋ 
ଣଜାନ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ଣଭଦଭାବ ଦୂର ପାଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ ି
ଗଠନ କରାଯିବ ।

l	ଜାତୀୟ ଶଷିୋ ଣଟକ୍ ଣନାଲଜ ି ଣଫାରମ ଗଠନ କରାଯିବ 
ଏବଂ ଏହା ବିଚାର, ଆଇଡିଆ, ଣଟକ୍ ଣନାଲଜରି ବ୍ୟବହାର, 
ଣଶୈଷିେକ ବାତାବରେ ବୃଦି୍ଧ, ଆକଳନ, ଣଯାଜନା ଓ ପ୍ରଶାସନ 
ଆଦି ପାଇ ଁଏକ ମକୁ୍ ମଞ୍ ଣଯାଗାଇ ଣଦବ ।   

ଶଷିୋ ନୂଆ ଆଶା
ନୂଆ ସକାଳ
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ଆୟୁକବତ୍ତେ

ଆୟୁକବତ୍ତେ ଭାେତେ ଏେ ଐତ୍ରିହ୍ୟ ଏବଂ ଏହାେ ସଂପ୍ରସାେଣ ସମଗ୍ ମାନବ ଜାତ୍ରିେ 
େଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁବ୍ରିକଶର ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ । ଆମେ ଏହ୍ରି ପାେମ୍େ୍ରିେ ଜ୍ାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେଶେୁ 
ଏକବ ସମଦୃ୍ େେୁଛ୍ରି । ଏଥକିେ କେଉ ଁଭାେତୀୟ ଖସୁ୍ରି ନ କହବ?

ଜୀବନେ ସାୋଂଶ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀଙ୍କ ଣନତୃତ୍ୱଣର 2014ଣର ଆୟୁଣବ୍ଡଦ, ଣଯାଗ, ଣନଚରପ୍ୟାଥ,ି ୟୁନାନି, ସିଦ୍ଧ ଓ 

ଣହାମିଓପ୍ୟାଥ ିଆଦିକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରଥମ କରି ଆୟୁଷ ନାମଣର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୋଳୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥଲିା । 
ଣଦଶର ପାରମ୍ରିକ ଚିକିତ୍ା ପଦ୍ଧତି ଓ ଔଷଧର ଏକ ମିଳିତ ମଞ୍ ତିଆରି କରିବା ଥଲିା ଏହାର ଲଷେ୍ୟ । ଏହା ପଣର 
ଏ ଣଷେତ୍ରଣର ସରକାର ଆଉ ପାଣଦ ଆଗକୁ ଯାଇ 2015ଠାରୁ  ଜନ୍ୁ  21କୁ ଆନ୍ଜ୍ଡାତିକ ଣଯାଗ ଦିବସଭାଣବ ପାଳନ 
କରିଆସଛୁନି୍ । ଜାତିସଂଘ ପଷେରୁ ଣଯାଗକୁ ଏହ ିମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଣଷେତ୍ରଣର ଭାରତର ବିଣଶଷ ଭୂମିକା ରହଛିି । 

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହ ିଦିବସ ପାଳନ ଫଳଣର ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱ ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ପ୍ରତି ଆକଷଥିତ ଣହାଇଛି । ଏଣବ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ 
ଚିକିତ୍ା ପଦ୍ଧତିକୁ ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ବଜାର ବିଭିନ୍ନ ମହାଣଦଶଣର ବିସ୍ାରିତ ଣହଉଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀଙ୍କ ଉପଣରାକ୍ ବିବୃରି୍ 
ଆଜରି ଜୀବନ ଚଯ୍ଡ୍ୟାର ଆୟୁଣବ୍ଡଦର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ସଂପକ୍ଡଣର ଯଣଥଷ୍ କିଛି କଣହ । ଣକଉ ଁ ପ୍ରାଚୀନ 

କାଳରୁ ଏହ ିବିକଳ୍ପ ଔଷଧ ଭାରତଣର ପ୍ରଚଳିତ ଣହାଇଆସଛିୁ 
। କଣରାନା ମହାମାରୀ କାଳଣର ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ଔଷଧ ଏହାର 
ଗେୁ ଓ ମଲୂ୍ୟ ପ୍ରଦଶଥିତ କରିଛି । କଣରାନା ମହାମାରୀର 
ଣକୌେସି ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ା  ନ ଥବିାଣବଣଳ ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ଓ 
ଣଯାଗ ଦ୍ାରା ମେଷିର ଣରାଗ ପ୍ରତିଣଷଧକ ଶକି୍ କିପରି 
ବଢିପାରିବ ତାହା ପ୍ରମାେତି ଣହାଇଛି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର 
ଚିକିତ୍ା ବିଣଶଷଜ୍ଞମାଣନ ଏହ ିଚିକିତ୍ା ପଦ୍ଧତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନି୍। 
କଣରାନା ମହାମାରୀ ସମୟଣର ଏହ ିବ୍ୟାଧରି ସଫଳ ମକୁାବିଲା 
କରୁଥବିା ଭାରତକୁ ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାହି ଁରହଥିଲିା । 

ଏଣବ ଏପରି ଏକ ପରିସି୍ତି ସଷିୃ୍ ଣହାଇଛି ଣଯଉଠଁ ି
ଆଧନିୁକ ଚିକିତ୍କମାଣନ ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ପ୍ରତି ଏକ ରଷେେଶୀଳ 
ଦୃଷି୍ଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦଶ୍ଡନ କରୁଛନି୍ । ଣସମାଣନ ଏହାର ଯଥାଥ୍ଡତା 

ଓ ପ୍ରାସଙି୍ଗକତାକୁ ଣନଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନି୍ । ଅତଏବ ଏହ ି
ସମୟଣର ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ନିଜର ଦଷେତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରମାେତି 
କରି ନିଜକୁ ଜାହରି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ପ୍ରାୟ ସବୁ 
ଭାରତୀୟ ପରିବାରଣର ଆୟୁଣବ୍ଡଦିକ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର 
କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣଲାପ୍ୟାଥକି ଔଷଧର ଅଧକି ପାଶ ୍୍ଡ ପ୍ରତିକି୍ୟା 
ରହୁଥବିାରୁ ଣଲାଣକ ଆୟୁଣବ୍ଡଦିକ ଔଷଧ ଣବଶୀ ବ୍ୟବହାର 
କରୁଛନି୍ । ଫଳଣର ଏହ ିଚିକିତ୍ା ପଦ୍ଧତି ଣଲାକପି୍ରୟ ଣହଉଛି। 
ପ୍ରଶାଧନ ସାମଗ୍ୀ ଓ �ାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ 
ଣଷେତ୍ରଣର ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ସାମଗ୍ୀର ଚାହଦିା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ।

ଆୟୁକବତ୍ତେେ 8�୍ରି ଶାଖା
ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ଏଣଲାପ୍ୟାଥକିର ଏକ ପରିପରୂକ ଔଷଧୀୟ 
ବ୍ୟବସ୍ା ।  ଏଣଲାପ୍ୟାଥକ୍ି ଣର ତୁରନ୍ ଉପଶମ ମିଳିଥବିାଣବଣଳ 
ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ଚିକିତ୍ାଣର ଣରାଗୀଙୁ୍କ ବିଳମଣ୍ର ସଫୁଳ ମିଣଳ। 
କାରେ ଏହ ି ଚିକିତ୍ା ପଦ୍ଧତିଣର ଣରାଗର ମଳୂକୁ ଠାବ କରି 

ନୂଆ ସକାଳ ସ୍ୱାସ୍୍ୟନୂଆ ଆଶା
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ଆୟୁକବତ୍ତେେ ବ୍ରିକଶରତ୍ୱ

ପଯ୍ଡ୍ୟଟନ ଚିକିତ୍ା ସବୁିଧା

ବଜାରପଞ୍କମ୍ଡ

ଏହ୍ରି ପ୍ରାଚୀନ ଔରଧ ଓ ଚ୍ରିେ୍ରିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ା ଆଧନୁ୍ରିେ ଜୀବନକେ ସ୍ାନ ହାସଲ 
େେ୍ରିଛ୍ରି । ଔରଧ କସବନ ବ୍ୟତୀତ ଧ୍ୟାନ ଆେ୍ରି ମଧ୍ୟ ଏହ୍ରି ପଦ୍ତ୍ରିେ ଏେ ବ୍ରିକଶରତ୍ୱ।

ଆୟୁଣବ୍ଡଦର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆଫଗାନିସ୍ାନର 8 ବଷ୍ଡର ବାଳକ ମହମ୍ମଦ ମସୁା କାହାେୀରୁ ସହଜଣର ଜାେହୁିଏ । 2015 
ଜଲୁାଇ ମାସଣର ଅସସୁ୍ ମସୁା ଚିକିତ୍ା ପାଇ ଁ ଭାରତ ଆସିଥଲିା । ନିଜ ଣବକ ସିଧାକରି ର�ବିାକୁ ଣସ ଅସମଥ୍ଡ 
ଣହଉଥଲିା । ଆଫଗାନିସ୍ାନ ଓ ଭାରତର ଅତି ଦାମୀ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ ୍ପିଟାଲଣର ଚିକିତ୍ା ସବୁିଧା ପାଇବାଣର 
ବିଫଳ ଣହବା ପଣର ମସୁାର ବାପା ୟୁସ ୍ଫ ନଇମ ତାକୁ ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ଚିକିତ୍ା କରାଇଣଲ । ଏହ ିଚିକିତ୍ାର ଠକି 6 ମାସ 
ମଧ୍ୟଣର ମସୁା ଆଣରାଗ୍ୟଲାଭ କଲା । ଣଯଉ ଁବାଳକ ଏକ ଅଭୂତ ବ୍ୟାଧ ିଣଯାଗୁ ଁଦୁଇ ମିନିଟ ପାଇ ଁଛିଡା ଣହାଇପାରୁ 
ନ ଥଲିା କିମା୍ ଚାଲିବାକୁ ଅଷେମ ଥଲିା ଣସ 6ରୁ 8 ମିନିଟ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ସିଧା ଣହାଇ ଚାଲିବାକୁ ସଷେମ ଣହାଇଥଲିା । 

ତାହାର ଉତ୍ାଟନ କରାଯାଇଥାଏ । ଆୟୁଣବ୍ଡଦଣର ଶଲ୍ୟ 
ଚିକିତ୍ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କକ୍ଡଟ ଣରାଗର ଚିକିତ୍ା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ା 
ରହଛିି । ଖ୍ୀଷ୍ପବୂ୍ଡ 1000 ବଷ୍ଡଠାରୁ ଆୟୁଣବ୍ଡଦ  8 ଭାଗଣର 
ବିଭକ୍ । ଏହ ିବିଭାଗଗଡିୁକ ଣହଲା ଔଷଧ ବା ଣଭଷଜ, ଶଶି ୁ
ଯତ୍ନ, ସ୍ାୟୁ, ଅଣସ୍ତାପଚାର, ନାସା,  କଣ୍ଣ୍ଡ, ଗଳା ଏବଂ ଦନ୍,  
ବିଷକି୍ୟା, ରସାୟନ ଣଭଷଜ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଔଷଧ । ପ୍ରଣତ୍ୟକ 
ଶା�ା ବା ବିଭାଗଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାେଡୁ୍ଲିପି ରହଛିି 
ଣଯଉଥଁଣିର ଚିକିତ୍ା ସଂପକ୍ଡଣର ସବିଣଶଷ ତଥ୍ୟ ଉଣଲ୍� ଅଛି 
। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆୟୁଣବ୍ଡଦଣର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାେୀ ଓ ଉଦି୍ଦ ଜଗତର 
ଚିକିତ୍ା ପାଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ରହଛିି । ଣତଣବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଣହଉଛି 
ଏ ସବୁ ସଣ୍ୱେ ଭାରତଣର ଆୟୁଣବ୍ଡଦ କାହିକିଁ ପଛଣର ପଡିଛି? 
ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ାଦଶ ଶତାବ୍ୀଣର ଣବୈଣଦଶକି ଆକ୍ମେ ଣଯାଗୁ ଁ
ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ଶକ୍ ଧକ୍ା ପାଇଥଲିା ଏବଂ 1835ଣର ବ୍ଟିିଶ 
ଶାସନ କାଳଣର କଲକାତା ସି୍ତ ଆୟୁଣବ୍ଡଦ କଣଲଜକୁ ବନ୍ 
କରିଦିଆଯାଇ ତାହାକୁ ଏକ ଆଧନିୁକ ଣମଡିକାଲ  କଣଲଜଣର 
ପରିେତ କରାଗଲା । ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ଚିକିତ୍କ ବା ଣବୈଦ୍ୟମାନଙୁ୍କ 
ଅେତାଲିମପ୍ରାପ୍ ଚିକିତ୍କଭାଣବ ଣଘାଷୋ କରାଗଲା । ବ୍ିରଟିଶ 

ଶାସକ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରବର୍୍ଡନ କରି ଏଣଲାପ୍ୟାଥକି ଚିକିତ୍ାକୁ 
ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କରିଥଣିଲ ଏବଂ ଚିକିତ୍ା ବ୍ୟବସ୍ାରୁ ଆୟୁଣବ୍ଡଦ, 
ୟୁନାନି ଏବଂ ଣହାମିଓପ୍ୟାଥକି ଔଷଧକୁ ବାଦ ଣଦଇଥଣିଲ ।

କୋଗ ଓ ଆୟୁକବତ୍ତେେ ୋତ୍ରା
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୁଇ ଦଶନି୍ ପଣର 1970ଣର ଏକ ଆଇନ ବଳଣର 
ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ଓ ୟୁନାନି ଚିକିତ୍କମାଣନ ଆଇନଗତ ସରୁଷୋ 
ପାଇଣଲ । 1995ଣର ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗଣର ପରିେତ 
ଣହଲା ଏବଂ ଅଟଳବିହାରୀ ବାଜଣପୟୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନି୍ତ୍ରତ୍ୱ 
କାଳଣର 2003ଣର ଆୟୁଷ ନାମଣର ପନୁନ୍ଡାମିତ ଣହଲା। 
ଣତଣବ 2014ଣର ପ୍ରଧାନମମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀ ଆୟୁଷକୁ 
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୋଳୟଣର ପରିେତ କରିବା ସହ ଜାତିସଂଘଣର 
ଯକିୁ୍ ଉପସ୍ାପନ କରି ଣଯାଗକୁ ଆନ୍ଜ୍ଡାତିକ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରିବାଣର ସଫଳ ଣହାଇଥଣିଲ। ତଦନୁସାଣର 2014 
ଣସପ ୍ଣଟମର୍ 27ଣର ଜାତିସଂଘ ସବ୍ଡସମ୍ମତିକ୍ଣମ ନିଷ୍ପରି୍ ଣନଇ 
ଜନ୍ୁ  21କୁ ଆନ୍ଜ୍ଡାତିକ ଣଯାଗ ଦିବସଭାଣବ ପାଳନ କରିବା ପାଇ ଁ
ପ୍ରସ୍ାବ ଗ୍ହେ କଲା । ଜାତିସଂଘର 193 ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହ ିପ୍ରସ୍ାବକୁ 

ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଉଣର୍ଜନା ଆଦିକୁ ଦୂର କରିବା 
ପାଇ ଁ ଅଧକିରୁ ଅଧକି ଣଲାକ ଣଯାଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ 
ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ଆଡକୁ ଆକଷଥିତ ଣହଉଛନି୍ । ଏଣବ 
ଣକରଳ, କଣ୍ଣ୍ଡାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ହମିାଚଳ ପ୍ରଣଦଶ 
ଏବଂ ଉର୍ରା�ଣ୍ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ପଯ୍ଡ୍ୟଟନର 
ମ�ୁ୍ୟ ଣକନ୍ଦ୍ରଣର ପରିେତ ଣହାଇଛି । 

ଭାରତଣର ଆୟୁଣବ୍ଡଦିକ ହସ ୍ପିଟାଲ ଓ ଔଷଧ ଣକନ୍ଦ୍ର 
ସଂ�୍ୟାଣର ଉଣଲ୍�ନୀୟ ବୃଦି୍ଧ ଘଟିଛି । ଏପରିକି ଏମ ୍ସ 
ଭଳି ପ୍ରତିଷା୍ନଣର ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ଉପଣର 2016ରୁ ଗଣବଷୋ 
କାଯ୍ଡ୍ୟ ଜାରି ରହଛିି ।

ଜଳାଶୟଣର ପଟୁ ଜମିଲା ଭଳି ଆମ ଶରୀରଣର ବିଷାକ୍ 
ପଦାଥ୍ଡମାନ ଜମିଥାଏ । ଏଭଳି ସି୍ତିଣର ଶରୀରକୁ ପରିସ୍ାର କରିବା 
ପାଇ ଁପଞ୍କମ୍ଡ ଏକ ସଫଳ ପ୍ରୋଳୀ । ବମନ (ବାନି୍),  ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ, 
ବାସି୍ ଏବଂ ରକ୍ଚାପ ପରିଚାଳନା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ା ଦ୍ାରା ଏହ ି
ବିଷାକ୍ ପଦାଥ୍ଡକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ସଫା କରାଯାଇଥାଏ । 

ଆୟୁଣବ୍ଡଦ ଔଷଧ ଓ ସାମଗ୍ୀର ଏକ ବୃହର୍ର 
ବିଶ୍ୱ ବଜାର ରହଛିି । ଏହାର ବଜାର ଆକାର 80 
ନିୟୁତ ଡଲାର । 2050 ସଦୁ୍ଧା ଏହା 6 ଲଷେ ଣକାଟି 
ଟଙ୍କାଣର ପହଞ୍ବି ଣବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଆୟୁକବତ୍ତେେ ବ୍ରିସ୍ମୟ
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 ଆୟୁରେ 
ପେ୍ରିବର୍ଷିତ େୂପ 

l	ଣଦଶଣର ଆୟୁଷ କଣଲଜ 
ସଂ�୍ୟାଣର ଗତ 6 ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର 
ଉଣଲ୍�ନୀୟ ବୃଦି୍ଧ ଘଟିଛି । ଏହ ି
ସଂ�୍ୟା 200ରୁ 711ଣର ପହଞ୍ଛିି । 

l	ପ୍ରାୟ 435 ନୂଆ ଆୟୁଷ ହସ ୍ପିଟାଲ 
ଣ�ାଲାଯିବା ସହ ଣଦଶଣର ଏଣବ 
ଣମାଟ 4035 ଏଭଳି ହସ ୍ପିଟାଲ 
କାଯ୍ଡ୍ୟ କରୁଛି ।

l	ଣଦଶଣର ପ୍ରାୟ 1821 ନୂଆ ଆୟୁଷ 
ଡିସ ୍ଣପନସରୀ 2014ରୁ 2018 
ମଧ୍ୟଣର ସ୍ାପନ କରାଯାଇଛି । 
ଏଣବ ଣଦଶଣର ଏହ ିଡିସ ୍ଣପନସରୀ 
ସଂ�୍ୟା 27951ଣର ପହଞ୍ଛିି ।

l	ଭାରତଣର ଏଣବ ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍କଙ୍କ 
ସଂ�୍ୟା ପ୍ରାୟ 8 ଲଷେ ।

l	ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ା ବ୍ୟବସ୍ା ଦ୍ାରା 
ପ୍ରାୟ 18 ଣକାଟି ଣରାଗୀ ଉପକୃତ 
ଣହଉଛନି୍ ।

lଭାରତଣର ଲାଇଣସନ ୍ସପ୍ରାପ୍ ଆୟୁଷ 
ଣଦାକାନ ସଂ�୍ୟା 9 ହଜାର ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜନଔରଧୀ କୋଜନା
l	ଏଣବ ଭାରତଣର 6600ରୁ ଅଧକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧୀ ଣକନ୍ଦ୍ର 700 

ଜଲିାଣର କାଯ୍ଡ୍ୟ କରୁଛି । ଏହସିବୁ ଣକନ୍ଦ୍ରରୁ ଣଲାକମାନଙୁ୍କ ବଜାର ମଲୂ୍ୟଠାରୁ 
90 ଶତାଂଶ କମ ୍ ଦାମଣର ଔଷଧପତ୍ର ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

l	ଏହସିବୁ ଣକନ୍ଦ୍ରଣର 1250 ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଏବଂ 204 ପ୍ରକାର ଅଣସ୍ତାପଚାର 
ଉପକରେ ମିଳଛିୁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏସବୁ ଣକନ୍ଦ୍ରଣର 
ଣଗାଟାପିଛା 1 ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟଣର ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଷେରୁ 
ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

ସମଥ୍ଡନ ଜୋଇଥଣିଲ।
2015 ଜନ୍ୁ  21ଣର ଣଯଣତଣବଣଳ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଜ୍ଡାତିକ ଣଯାଗ 
ଦିବସ ନୂଆଦିଲ୍ୀର ରାଜପଥଣର ଆଣୟାଜତି ଣହଲା ତାହା 
ଭାରତ ପାଇ ଁଆଉ ଏକ ସଫଳତା ଆେଲିା । ଏଥଣିର 35985 
ଜେ ଣଯାଗସାଧକ ଓ ଉତ୍ାହୀ ବ୍ୟକି୍ବିଣଶଷ ଣଯାଗ ଣଦଇଥଣିଲ ।   
ବିଶ୍ୱର 84ଟି ଣଦଶରୁ ପ୍ରତିନିଧମିାଣନ ଏଥଣିର ଭାଗ ଣନଇଥଣିଲ । 
ଏହ ିଉତ୍ବ ଅବସରଣର ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱ ଣରକଡ୍ଡ ସଷିୃ୍ ଣହାଇଥଲିା ।
ଆୟୁଷା୍ନ ଭାେତ
ସାବ୍ଡଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍୍ୟଣସବା ଣଯାଗାେ ଲଷେ୍ୟଣର ଭାରତ ସରକାର 
ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଡବୃହତ୍  ସ୍ୱାସ୍୍ୟଣସବା ଣଯାଜନା ପ୍ରବର୍୍ଡନ କରିଛନି୍। 
ଏହ ି ଣଯାଜନାଣର ଗରିବ ଓ ଅଭାବୀ ଣଲାକମାଣନ ନିଜର 

ଅସସୁ୍ତା ପାଇ ଁ 5 ଲଷେ ଟଙ୍କା ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ଚିକିତ୍ା ବୀମା ସବିୁଧା 
ପାଇ ନାମୀଦାମି ଚିକିତ୍ାଳୟଣର ଚିକିତି୍ତ ଣହାଇପାରୁଛନି୍। 
ଏହ ି ଣଯାଜନାଣର 50 ଣକାଟିରୁ ଅଧକି ଣଲାକଙୁ୍କ ସାମିଲ 
କରାଯାଇଛି ।
ନ୍ରିେକୁ୍୍ରି  ସକୁୋଗ
ଣରଳବାଇ ପଣର ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଣଷେତ୍ର ଭାରତଣର ଦି୍ତୀୟ ସବ୍ଡବୃହତ୍  
ନିଯକିୁ୍ ସଷିୃ୍କାରୀ ଉଣଦ୍ୟାଗ । ଭାରତର ଏହ ି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଣଷେତ୍ର 
ମଧ୍ୟ ଣବଶ ୍ ପ୍ରଗତି କରୁଛି । କଣରାନା ମହାମାରୀ ସମୟଣର 
ଭାରତ ପିପିିଇ କିଟ୍  ଉତ୍ାଦନଣର ବିଶ୍ୱଣର ଦି୍ତୀୟ ସ୍ାନ ହାସଲ  
କରିଥଲିା । ଣସହଭିଳି ଏନ୍ -95 ଉତ୍ାଦନ ଣଷେତ୍ରଣର ଭାରତକୁ 
ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଫଳତା ମିଳିଛି ।   

l	ଚଳିତବଷ୍ଡ ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ କଣରାନା ଟିକା ଉତ୍ାଦନ କରିବ । 
ଏଥପିାଇ ଁସରକାର ନିଜ ପ୍ରୟାସକୁ ଣଜାରଦାର କରିଛନି୍ ଏବଂ 
ଟିକାଦାନ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମକୁ ସସୁଂହତ କରାଯାଉଛି ।

l	ସରକାର ଣଯାଗକୁ ପ୍ରତିଣଯାଗିତାମଳୂକ କ୍ୀଡାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍। 
ଏହାଦ୍ାରା ଅଧକିରୁ ଅଧକି ଣଲାଣକ ଣଯାଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ ଣହଣବ ।

l	ଣ�ଣଲା ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯାନ ଅନୁସାଣର ଣଯାଗକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 

କ୍ୀଡାଣର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗଭାଣବ ଗ୍ହେ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ 
ଚାଲିଛି । ଣଯାଗର 4ଟି ଣଷେତ୍ରଣର 7 ବଗ୍ଡର ପ୍ରତିଣଯାଗୀଙ୍କ ପାଇ ଁ
ପ୍ରାୟ 51ଟି ପଦକ ଣଦବାର ପରିକଳ୍ପନା ରହଛିି ।

l	ଣଦଶର ପ୍ରଣତ୍ୟକ ଜଲିାଣର ଜନଔଷଧୀ ଣକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାପନ କରାଯିବ। 
ସମଗ୍ ଣଦଶଣର 1 ଟଙ୍କାଣର ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ ଣଯାଗାଇବାର 
ଲଷେ୍ୟ ର�ାଯାଇଛି ।

ନୂଆ ଆଶା

ନୂଆ ସକାଳ ସ୍ୱାସ୍୍ୟନୂଆ ଆଶା

େକୋନା �୍ରିୋ
l	କଣରାନା ଟିକା ବିକଶତି କରିବା ପାଇ ଁ ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱର ଣବୈଜ୍ଞାନିକମାଣନ 

ଅକ୍ାନ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ର�ଛିନି୍ । ଣକଣତ ଶୀଘ୍ର ଏହ ିଟିକା ବାହାରିବ ତାହା 
ସମସ୍ଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲଷେ୍ୟ । ଭାରତଣର ଣସରମ ୍ ପ୍ରତିଷା୍ନ ଣକାଭିସିଲ ୍ଡ 
ଟିକା, ଭାରତ ବାଣୟାଣଟକ୍  ଏବଂ ଆଇସିଏମ ୍ଆର ମିଳିତଭାଣବ ଣକାଭାକି୍ନ 
ଟିକା ଏବଂ ଜାଇଡସ ୍ କାଡିଲା ଜାଇକଭ ଡି ଟିକା ପ୍ରସୁ୍ତିଣର ଲାଗିଛନି୍ ।

l	ଜାନୁୟାରୀ ସଦୁ୍ଧା ଭାରତଣର କଣରାନା ଟିକା ମିଳିଯିବ । ଏହ ି ଟିକାର 
ପରିବହନ, ଭଣ୍ାରେ ଏବଂ ଟିକାଦାନ ପ୍ରକି୍ୟାକୁ ଯଦୁ୍ଧକାଳୀନଭିରି୍ଣର 
ଚଳାଇବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସୁ୍ତ ଣହଉଛନି୍ । ଏହ ି ସମଗ୍ ଅଭିଯାନ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟଷେ ତଦାର�ଣର ଚାଲିଛି ।

l	ଜାତୀୟ ଟିକା କମିଟି ଡ. ଭି.ଣକ.  ପାଲଙ୍କ ଣନତୃତ୍ୱଣର ଏଥପିାଇ ଁଏକ ନକ୍ା 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଛି । ତଦନୁସାଣର 2021 ମାର୍୍ଡରୁ ଣମ ମାସ ମଧ୍ୟଣର ଣଦଶଣର 
31 ଣକାଟି ଣଲାକଙୁ୍କ ଟିକା ଣଦବାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ।
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ଜୟ େବାନ୍ , ଜୟ େ୍ରିରାନ ପକେ 
ଜୟ ବ୍ରିଜ୍ାନ, ଜୟ ଅନୁସନ୍ାନ

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନବସଜୃନ

ଯ�କ୍ ଯନାଲଜି ପ୍ରଥମ ନୀତି ଓ ବିଚାରର ତାଯଳ ତାଯଳ ଭାରତ ସରକାର ହାଇସି୍ଡ୍  ଅପ ୍�ିକାଲ ଫାଇବର 
ଇଣ୍ଟରଯନ� ଯଦଶର ସବୁ ଗ୍ାମକୁ ଯ�ାଗାଇ ଯଦବାକୁ କା�୍କ୍ୟ କରୁଛନି୍ । 2014 ପବୂ୍କରୁ ଯଦଶର ମାତ୍ର 12 
ଡଜନ ପଞ୍ାୟତକୁ ଅପ ୍�ିକାଲ ଫାଇବର ଯକବୁଲ ସଂଯ�ାଗ ଯ�ାଗାଇ ଦିଆ�ାଇଥଲିା । କିନ୍ତୁ ଗତ 5 ବଷ୍କ 
ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତଯର ଏହି ଅପ ୍�ିକାଲ ଫାଇବାର ଯକବୁଲ ସଂଯ�ାଗ ପହଞ୍ିପାରିଛି। 
ଅ�ଲ ଇଯନାଯଭଶନ ମିସନ ଏବଂ ଷ୍ା�୍କଅପ ୍ ଇଣି୍ଆ ଭଳି ଯ�ାଜନା ମାଧ୍ୟମଯର ନବସଜୃନ ଯକ୍ତ୍ରଯର 
ବିପ୍ଳବ ଆଣ ିନୂଆ ଭାରତ ଗଠନ ପ୍ରୟାସଯର ସରକାର ଯଡଣା ଲଗାଇଛନି୍ ।

ସ୍ୱ୍୍ନ ଚେ୍ରିତାଥତ୍ତ
l	ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମଣର ଭାରତ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନଣର 

ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ମାଶ୍ଡ ଅବଥିଟର ମିସନଣର 
ଣଯଉ ଁ�ର୍୍ଡ ଣହାଇଛି ତାହା କିମି ପିଛା 7 ଟଙ୍କା । ଯାହା 
ଅଣଟା ଭଡାଠାରୁ କମ ୍ ।

l	ମହାକାଶଣର ଏକ ଉପଗ୍ହକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଭାରତ 
ଏଣବ ସମଥ୍ଡ । ଏ ଣଷେତ୍ରଣର ଭାରତ ବିଶ୍ୱଣର ଚତୁଥ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ର।

l	ଏକାଥରଣକ ମହାକାଶକୁ 104ଟି ଉପଗ୍ହ ସଫଳତାର 
ସହ ଣପ୍ରରେ କରି ଭାରତ ଇତିହାସ ସଷିୃ୍ କରିଛି ।

l	ପଚାଶ ହଜାରରୁ ଅଧକି ଷ୍ାଟ୍ଡଅପ ୍ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ 
ବୃହତ୍  ଷ୍ାଟ୍ଡଅପ ୍ ଅଥ୍ଡନୀତିଣର ପରିେତ ଣହାଇଛି ।

l	ଅଟଳ ଇନ୍ କ୍ୁୟଣବସନ ଣକନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମଣର 69 ହଜାର 
ଷ୍ାଟ୍ଡଅପ ୍ ମାତ୍ର 2 ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର ପଞ୍ୀକୃତ ଣହାଇଛି ।

ଭବ୍ରିର୍ୟତ ୋେତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ
l	ଡିଜଟିାଲ ଇଣି୍ଆ ମିସନ ଅଧୀନଣର ଗଗୁଲ୍ୁ  ଆସନ୍ା 10 

ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର ଭାରତଣର 75 ହଜାର ଣକାଟି ଟଙ୍କା ନିଣବଶ 
କରିବ । 

l	ଆସନ୍ା 15 ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର ଆଟଥିଫିସିଆଲ ଇଣଣ୍ଲିଣଜନ ୍ସ 
କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମଣର 7 ଲଷେ ଣକାଟି ଟଙ୍କା ନିଣବଶ ଣହବ ।

 l	ଗଗନ ଯାନ ମିସନକୁ ଅନୁଣମାଦନ ମିଳିଛି । ଏଥଣିର 
2022 ସଦୁ୍ଧା 3 ଜେ ଭାରତୀୟଙୁ୍କ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ ।

 ସଚୂନା ଓ କୋଗାକୋଗେ ନୂଆ େଗୁ 
l	ଭାରତ ଣନଟ ପ୍ରକଳ୍ପଣର ପ୍ରାୟ 1.5 ଲଷେ ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତ 

ଏଣବ ଅପ ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ଣକବୁଲ ଦ୍ାରା ସଂଯକୁ୍ 
ଣହାଇଛି ।

l	ଗ୍ାମାଞ୍ଳଣର ଇଣ୍ରଣନଟର ବ୍ୟବହାର ସହରାଞ୍ଳଠାରୁ 
ଅଧକି ।

l	ଗତ 6 ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର ଭାରତଣର ଇଣ୍ରଣନଟ ଦର 56 
ଶତାଂଶ ଶସ୍ା ଣହାଇଛି ।

l	ଉମଙ୍ଗ ଆପ ୍ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମଣର 3.75 ଣକାଟି ୟୁଜର ଉଭୟ 
ଣକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2039 ପ୍ରକାର ଣସବା 
ପାଇପାରୁଛନି୍ ।

l	ଫି୍ ୱାଇଫାଇ ସବିୁଧା ଣଦଶର 5682 ଣରଳ ଣଷ୍ସନଣର 
ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଗ୍ାମାଞ୍ଳଣର ଥବିା ଣରଲ ଣଷ୍ସନ 
ମଧ୍ୟରୁ 70 ଭାଗରୁ ଅଧକିଣର ଏହ ି ମାଗୋ ୱାଇଫାଇ 
ଣସବା ଉପଲବ୍ ଧ ଣହଉଛି ।

ଣଯାଗାଣଯାଗ

କୋଗାକୋଗ ବ୍ରିପ୍ଳବ
l	2021 ସଦୁ୍ଧା ପ୍ରତିଦିନ 600 ଗ୍ାମ ହାଇସି୍ଡ ଇଣ୍ରଣନଟ 

ଦ୍ାରା ସଂଯକୁ୍ ଣହବ ।
l	ପ୍ରାରମି୍ଭକଭାଣବ ଣକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଞ୍ାୟତଗଡିୁକୁ 

ଇଣ୍ରଣନଟ ସଂଯକୁ୍ କରିବାକୁ ଲଷେ୍ୟ ର�ଛିନି୍ । ଏଣବ 
ଅବଶଷି୍ 80 ହଜାର ପଞ୍ାୟତ ସହତି ବାକିଥବିା ଗ୍ାମଗଡିୁକୁ 
ଏହ ିସଂଣଯାଗ ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

l	ରିଣପାଟ୍ଡ ଅନୁସାଣର 2023 ସଦୁ୍ଧା ଭାରତଣର ଇଣ୍ରଣନଟ 
ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂ�୍ୟା 83.50 ଣକାଟିଣର ପହଞ୍ବି ।

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ ନୂଆ ଆଶା
ନୂଆ ସକାଳ
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ପେୁୁଣା ସଂସେ ଭବନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପକେ
ଭାେତେୁ ନୂଆ େ୍ରିଗ ୍େଶତ୍ତନ କେଇଥଲିା । ନୂଆ ଭବନ 

ଆତ୍ମନ୍ରିଭତ୍ତେ ଭାେତ ଗଠନେ ସାକ୍ୀ କହବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ, ନକେନ୍ଦ୍ର କମାେୀ

ନୂଆ ଭାେତ ପାଇ ଁ
ନୂଆ ସଂସେ ଭବନ

ନୂଆ ସକାଳ ଭୂମି ପଜୂନ ଉତ୍ବନୂଆ ଆଶା

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍୍ରିଆ ସମାଚାେ 
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନକେନ୍ଦ୍ର କମାେୀ 2020 �୍ରିକସମ୍ବେ 10 ତାେ୍ରିଖକେ 
ନୂଆେ୍ରିଲ୍ୀେ ସଂସେ ମାଗତ୍ତଠାକେ ନ୍ରିମଷିତ କହବାେୁ ଥବିା ନୂଆ ସଂସେ 
ଭବନେ ଭୂମ୍ରିପଜୂନ ଓ ଶ୍ରିଳାନ୍ୟାସ େେୁଛନ୍୍ରି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନକେନ୍ଦ୍ର କମାେୀ 
2020 �୍ରିକସମ୍ବେ 10 ତାେ୍ରିଖକେ 
ନୂଆେ୍ରିଲ୍ୀେ ସଂସେ ମାଗତ୍ତକେ 
ନ୍ରିମଷିତ କହବାେ ୁଥବିା ନୂଆ ସଂସେ 
ଭବନେ ଶ୍ରିଳାସ୍ତମ୍ଭେ ୁଉକ୍ା୍ଚନ 
େେୁଛନ୍୍ରି ।

(For full text 
of Prime 
Minister’s 
speech, 
scan the 
QR code)

ନୂଆ ଭାେତ ପାଇ ଁ
ନୂଆ ସଂସେ ଭବନ

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍୍ରିଆ ସମାଚାେ 



ଅଥତ୍ତନୀତ୍ରିେ ଅଗ୍ଗତ୍ରି

ଖ୍ୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1େୁ 2000 ମଧ୍ୟକେ 1750 ଶତାବ୍ଦୀ ଧେ୍ରି ବ୍ରିଶ୍ୱ ଅଥତ୍ତନୀତ୍ରିେୁ ଭାେତେ ଅବୋନ ଏେ 
ତୃତୀୟାଂଶ ଥଲିା ।  କତକବ ସ୍ୱାଧୀନତାେ 7 େଶନ୍୍ରି ପକେ ଭାେତେ ଅଥତ୍ତନୀତ୍ରି 3 ଟ୍୍ରିଲ୍ରିୟନ 

�ଲାେକେ ପହଞ୍ଚ୍ରିବାେୁ କେୌଣସ୍ରି ପ୍ରୋେ ସକ୍ମ କହାଇଛ୍ରି । ସେୋେଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଗ୍ହଣ 
େୋୋଇଥବିା ପେକକ୍ପ ଦ୍ାୋ ଭାେତ 5 ଟ୍୍ରିଲ୍ରିୟନ �ଲାେ ଅଥତ୍ତନୀତ୍ରିକେ ପେ୍ରିଣତ କହବାେୁ 
ନ୍ରିଜ ୋସ୍ତାକେ ଅଗ୍ସେ । 2014କେ ଶାସନଭାେ ଗ୍ହଣ େେ୍ରିଥବିା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନକେନ୍ଦ୍ର 
କମାେୀଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକେ ପେ୍ରିଚାଳ୍ରିତ ସେୋେ ଗ୍ହଣ େେ୍ରିଥବିା ବ୍ରିଭ୍ରିନ୍ନ ଅଥତ୍ତକନୈତ୍ରିେ ସଂସ୍ାେ 

ୋେତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ଫଳକେ ସାଧାେଣ କଲାେଙ୍କ ଜୀବନଧାେଣ ମାନକେ ଉକଲ୍ଖନୀୟ ପ୍ରଗତ୍ରି ଘ�୍ରିଛ୍ରି ।

24

ନୂଆ ସକାଳ ଅଥ୍ଡନୀତିନୂଆ ଆଶା

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍୍ରିଆ ସମାଚାେ 
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ଣଦଶବ୍ୟାପୀ ଏକକ ଅପ୍ରତ୍ୟଷେ 
ଟିକସ ଯଥା: ବସୁ୍ ଓ ଣସବାକର 
(ଜଏିସଟି) ଲାଗ ୁ ଫଳଣର 100 

ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର ବାେଜିକି ଟିକସ ସବ୍ଡନିମ ୍ନ ରହଛିି। 
ଣଦବାଳିଆ ନିୟମ ଲାଗ ୁ । କଳାଟଙ୍କା ବାହାର 
କରିବା ପାଇ ଁବିମଦୁ୍ରାୟନ ବ୍ୟବସ୍ା ଲାଗ ୁ। ଟିକସ 
ସଂସ୍ାର ଏବଂ ବାେଜି୍ୟ ଣଷେତ୍ରଣର ସିଙ୍ଗଲ ୱଣିଣ୍ା 
ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରବର୍୍ଡନ ଆଦିର ପ୍ରଚଣ୍ ସପୁ୍ରଭାବ 
ଣଦଶର ଅଥ୍ଡନୀତି ଉପଣର ପଡିଛି । ଣଦଶଣର 
ଅଧକିରୁ ଅଧକି ବିଣଦଶୀ ପଞିୁ୍ ନିଣବଶ ଏବଂ 
ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଡୁଇଂ ବିଜଣିନସ ସଚୂୀଣର ଭାରତର 
ଉଦ୍ଧ୍ୱଗ୍ଡତିରୁ ଏହା ପ୍ରମାେତି ଣହଉଛି । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣରାନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ମେ 
ପ୍ରାରମ୍ଭଣର  ଜାନ୍  ଣହୈ ଣତା ଜାହାନ୍  ଣହୈ । ଏହାଛଡା 
ଏହ ିମହାମାରୀର ମକୁାବିଲା ପାଇ ଁସାରା ଣଦଶଣର 
ଲକ୍  ଡାଉନ ଲାଗ ୁ କରିବାର ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ହେ 
କରିଥଣିଲ । ଣତଣବ ସଂକ୍ମେକୁ ଣରାକିବାଣର 
ଣଦଶ ସାମଥ୍ଡ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପଣର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଜାନ୍  ଭି ଜାହାନ୍  ଭି ଆହା୍ନ ଣଦଇ 
ପଯ୍ଡ୍ୟାୟକ୍ଣମ ଅନ୍ ଲକ ବ୍ୟବସ୍ା ଣଘାଷୋ 
କରିଥଣିଲ । ଫଳଣର ଣଦଶର ଅଥ୍ଡନୀତି 

l	ସମ୍ିଧାନର 101ତମ ସଂଣଶାଧନ ପଣର ସମଗ୍ ଣଦଶଣର ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ 
ଣସବାକର (ଜଏିସ ୍ଟି) ଲାଗ ୁ ଣହାଇଛି । 2017 ଜନ୍ୁ  30 ମଧ୍ୟରାତ୍ରଣର 
ସଂସଦର ଅଧଣିବଶନ ଅନୁଷ୍ିତ ଣହାଇ ଏହ ିବିଲ୍  ପାରିତ ଣହାଇଥଲିା ।

l	ଜଏିସଟି ପବୂ୍ଡରୁ ଣଦଶର ଏକପ୍ରକାର ଟିକସ ନ ଥଲିା । ଏହା ଉଭୟ ଜଟିଳ 
ଏବଂ ବିଭ୍ାନି୍କର ଥଲିା । ଣଦଶର ଅଥଥିକ ଏକୀକରେ ଣଷେତ୍ରଣର ଜଏିସଟି 
ଏକ ଣବୈପ୍ଳବିକ ପଦଣଷେପ ।

l	ଜଏିସଟି ବ୍ୟବସ୍ାଣର ଣଯଉ ଁ ଟିକସ ଢାଞ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହା 4 
ଥାକିଆ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ୀକୁ 4 ଭାଗଣର ବିଭକ୍ କରି ଣସ ସବୁ 
ଉପଣର ବଗ୍ଡ ଅନୁସାଣର 5, 12, 18 ହାରଣର ଏବଂ 28 ଶତାଂଶ ଟିକସ 
ଲାଗ ୁ କରାଯାଇଛି । ଏହସିବୁ ସାମଗ୍ୀ ମଧ୍ୟଣର ମେଷି ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ 
ଣହଉଥବିା ଅତି ଦରକାରୀ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାଯ୍ଡ୍ୟ ସାମଗ୍ୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ବିଳାସ ସାମଗ୍ୀ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ । ଣଦଶଣର ପଞିୁ୍ ନିଣବଶ ପରିଣବଶଣର ଉନ୍ନତି 
ଆେବିାଣର ଜଏିସଟି ଏକ ମାଇଲ�ଣୁ୍ଣର ପରିେତ ଣହାଇଛି ।

l	ଏହା ଣମକ୍  ଇନ ଇଣି୍ଆ ଅଭିଯାନକୁ ଣପ୍ରାତ୍ାହତି କରୁଛି ।
ବ୍ରିମଦୁ୍ାୟନ: ସ୍ୱଚ୍ଛତା େକ୍ା କକ୍ତ୍ରକେ ଏେ କବୈପ୍ଳବ୍ରିେ ପେକକ୍ପ
l	2016 ନଣଭମର୍ 8 ତାରି�ଣର ଣଦଶଣର ପ୍ରଚଳିତ ବଡ ବଡ ଣନାଟକୁ ଅଚଳ 

କରିବା ପାଇ ଁନିଷ୍ପରି୍ ନିଆଯାଇଥଲିା । ବଡ ମଲୂ୍ୟର ଣନାଟଗଡିୁକୁ ସରକାର 
ଅଚଳ କରିଥଣିଲ । ଏହା ଫଳଣର ଆମ ଅଥ୍ଡନୀତିକୁ କ୍ୟାଶଣଲସ ବା ନଗଦ 
ବିହୀନ କରିବାର ଏକ ଦୃଢ ମଳୂଦୁଆ ସ୍ାପନ ଣହାଇଥଲିା । ଣଗାଟିଏ ଦୃଢ ଓ 
ସ୍ୱଚ୍ ଅଥ୍ଡନୀତି ଗଠନ ଦିଗଣର ଏହା ଥଲିା ଏକ ଣବୈପ୍ଳବିକ ପଦଣଷେପ ।

l	ଏହ ି ବିମଦୁ୍ରାୟନ ପଦଣଷେପ ପଣର ଆୟକର ରିଟଣ୍ଣ୍ଡଦାତାଙ୍କ ସଂ�୍ୟା 4 
ଣକାଟିରୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ 6.79 ଣକାଟିଣର ପହଞ୍ଥିଲିା । ଏହାଛଡା ନିଟ୍  ପ୍ରତ୍ୟଷେ 
ଟିକସ ସଂଗ୍ହ ପରିମାେ 2014-15ଣର 6,95,792 ଣକାଟିରୁ 10,50,678 
ଣକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଥଲିା ।

l	2016-17ଣର ୟୁପିଆଇ କାରବାର 6952 ଣକାଟି ଟଙ୍କା ଥଲିା ଏବଂ ତାହା 
ବୃଦି୍ଧ ପାଇ 2019-20ଣର 21 ଲଷେ ଣକାଟି ଟଙ୍କାଣର ପହଞ୍ଥିଲିା । 2020 
ନଣଭମର୍ଣର ଏକା ଏହ ିସଂ�୍ୟା 3.90 ଲଷେ ଣକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ଅତିକ୍ମ କରିଥଲିା ।

l	କଣପ୍ଡାଣରଟ ଟିକସ ରିଟଣ୍ଣ୍ଡଦାତାଙ୍କ ସଂ�୍ୟା 2016ଣର 8 ଲଷେ ଥବିାଣବଣଳ 
2019ଣର 9.34 ଲଷେକୁ ବଢିଥଲିା ।

l	2016 ନଣଭମର୍ଣର ଣଦଶଣର 17.74 ଲଷେ ଣକାଟି ଟଙ୍କାର କଣରନ ୍ସ ି
ଣନାଟ ପ୍ରଚଳିତ ଣହଉଥଲିା । 2019 ଡିଣସମର୍ 2ଣର ଏହ ିସଂ�୍ୟା ବୃଦି୍ଧ 
ପାଇ ଁ22.35 ଲଷେ ଣକାଟି ଣହାଇଥଲିା ।

l	ଆୟକର ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମଣର 45,218 ଣକାଟି ଟଙ୍କାର ହସିାବ ବହଭୂି୍ଡତ ଅଥ୍ଡ 
ଜବତ କରାଯାଇଥଲିା ।

l	ବିମଦୁ୍ରାୟନ ପଣର 3 ଲଷେ ଣକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଣଫରିଥଲିା ।

ନୂଆ ସୋଳ
ଜଏିସ ୍ଟି: ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଣଗାଟିଏ ଟିକସT

େକପତ୍ତାକେ� �୍ରିେସ: େଂପାନୀଗ�ୁ୍ରିେେ �୍ରିେସ କବାଝ ହ୍ାସ
ପବୂ୍ଡରୁ ଘଣରାଇ କଂପାନୀଗଡିୁକ ଉପଣର 30 ଶତାଂଶ କଣପ୍ଡାଣରଟ ଟିକସ ଲାଗ ୁକରାଯାଉଥଲିା। 
ଏହା ଉପଣର ମଧ୍ୟ ଉପକର ବ୍ୟବସ୍ା ଥଲିା । ଏଣବ ଏହ ିଟିକସ ହାରକୁ 22 ଶତାଂଶକୁ କମାଇ 
ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବୀ ଟିକସ ହାର ଓ ସରଚାଜ୍ଡ ବା ଉପକର ସହତି ଏ ଣଷେତ୍ରଣର ଣମାଟ ଟିକସ 
ପରିମାେ 25.17 ଶତାଂଶ ଣହାଇଛି । ଏହା ବାେଜି୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇ ଁଲାଭଦାୟକ ଣହବ । 
ମ୍ୟାନୁଫାକ୍ ଚରିଂ ୟୁନିଟଗଡିୁକ ଏହାର ଲାଭ ପାଇଣବ ଏବଂ ଏହା ନିଯକିୁ୍ ସଣୁଯାଗ ସଷିୃ୍ କରିବ ।

କେବାଳ୍ରିଆ ସଂହ୍ରିତା ଆଇବ୍ରିସ୍ରି: ଋଣୀଙ୍କଠାେୁ 
ଏନ୍ ପ୍ରିଏ ଆୋୟେ ପ୍ରୟାସ 

l	ଜଣେ ଋେଗ୍ହୀତା ଣନଇଥବିା ଋେକୁ 
ଣଯଣତଣବଣଳ ଣଫରସ୍ କରିବାଣର 
ଅସମଥ୍ଡ ହୁଏ, ଣସହ ି ଋେ ରାଶକୁି ଅଚଳ 
ସଂପରି୍ ବା ଏନ୍ ପିଏ ଣଘାଷୋ କରାଯାଏ । 

l	ବ୍ୟବସାୟୀମାଣନ ଋେ ପରିଣଶାଧଣର 
ଅଷେମ ଣହଣଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ାର ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ମଧ୍ୟ ବିଗିଡିଯାଏ । ଏହାଦ୍ାରା ଅଥ୍ଡନୀତି 
ମଧ୍ୟ ଦୁବ୍ଡଳ ହୁଏ । ପରିଣଶଷଣର ସରକାରୀ 
ତହବିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବିର୍ୀୟ ଅନୁଷା୍ନଗଡିୁକର 
ଏ ବାବଦ ଷେତି ଣବାଝ ମଣୁ୍ାଏ ।

l	ଏହ ି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ସରକାର 
2016ଣର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଆଇବିସି 
ନିୟମ ଲାଗ ୁ କରିଥଣିଲ । ଏହା ଫଳଣର 
ଏନ୍ ପିଏ ପରିମାେ 9 ଶତାଂଶ ହ୍ାସ ପାଇଛି।

l	ଭାରତ 2014ଣର ବିଶ୍ୱ ଇନ୍ ସଲ୍ ଣଭନ ୍ସ ି
ରିଜଭଥିଂ ଇଣଣ୍କ୍ଣର 137 ସ୍ାନଣର 
ଥଲିା। ଏଣବ ଭାରତ ତାଲିକାର 52 
ସ୍ାନଣର ରହିଛି ।
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ପନୁବ୍ଡାର ତା ପଥକୁ ଣଫରିଥଲିା । 
ଅଧକିାଂଶ ଅଥ୍ଡନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ 

ଅନୁସାଣର 2021-22 ଆଥଥିକ ବଷ୍ଡଣର 
ଭାରତର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାର 10 ଶତାଂଶରୁ 
ଅଧକି ଣହବ ଏବଂ ଣଦଶ ପନୁବ୍ଡାର 
ଉର୍ ଅଭିବୃଦି୍ଧକ ଗତିପଥକୁ ଣଫରିବ । 
ଣକାଭିଡ୍  ପ୍ରପୀଡିତ ଅଥ୍ଡନୀତିର ସବୁଠୁ 
�ରାପ ସମୟ ଆପାତତଃ ଣଶଷ 
ଣହଉଥବିା ମଣନ ଣହଉଛି ଏବଂ ଆଥଥିକ 
ପନୁରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକି୍ୟା ଆରମ୍ଭ ଣହାଇଯାଇଛି। 
ଆଗାମୀ ଣକଣତକ ତ୍ରୟମାସିକଣର 
ଭାରତର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାର ଦୁଇ ଅଙ୍କ 
ଛୁଇବଁାର ଆଶା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଣଦ�ାଯାଉଛି। 
2020 ନଣଭମର୍ଣର ମାସିକ ଆଥଥିକ 

ସମୀଷୋ ଅନୁସାଣର ଣଦଶର ଅଥ୍ଡନୀତି 
ଏଣବ ନିମ ୍ନଗାମୀ ଣହାଇ ଅନି୍ମ ବିନୁ୍ 
ସ୍ଶ୍ଡ କରିବା ପଣର ଊଦ୍ଧ୍ୱମୁ୍ଡ�ୀ ଣହାଇଛି। 
ଣତେ ୁ ଆଥଥିକ ସଧୁାର ପ୍ରକି୍ୟାର ମାଗ୍ଡ 
ସଗୁମ ଣହାଇଛି ଣବାଲି ଆଥଥିକ ବ୍ୟାପାର 
ବିଭାଗ ପଷେରୁ ଣହାଇଥବିା ଏହ ିସମୀଷୋରୁ 
ଜୋପଡିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ 
ପଦଣଷେପ ଓ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଏହ ି ଆଥଥିକ 
ପନୁରୁଦ୍ଧାରକୁ ସଗୁମ କରିଛି ଣବାଲି ବିଭିନ୍ନ 
ଆନ୍ଜ୍ଡାତିକ ସଂସ୍ା ମତ ଣଦଇଛନି୍ । 
ମଡିୁସ ୍ର ଆକଳନ ଅନୁସାଣର ଭାରତର 
ଆଥଥିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାର 2021ଣର 8.1ରୁ 
8.6 ଶତାଂଶ ମଧ୍ୟଣର ରହପିାଣର । 
ଣଗାଲ୍ ଡମ୍ୟାନ ସଚ୍  ଏବଂ ବାର୍ କଣଲଜ 

ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକଳନଣର ଭାରତର 
ଅଭିବୃଦି୍ଧ ବଢିବା ସଂପକ୍ଡଣର ସଚୂନା 
ଣଦଇଛନି୍। ଅକ୍ଣଫାଡ୍ଡ ଇକ୍ ଣନାମିକ୍ର 
ଏକ ରିଣପାଟ୍ଡ ଅନୁସାଣର ଭାରତୀୟ 
ଅଥ୍ଡନୀତି ଦ୍ରୁତଣବଗଣର ଆଶାଠାରୁ 
ଅଧକି ଗତିଣର ପନୁରୁଦ୍ଧାର ପଥଣର 
ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ଆନ୍ଜ୍ଡାତିକ ମଦୁ୍ରାପାଣ୍ ି
ତାହାର ସବ୍ଡଣଶଷ ରିଣପାଟ୍ଡଣର କହିଛି 
ଣଯ ଭାରତର ଅଥ୍ଡନୀତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ 
ଅଭିବୃଦି୍ଧଶୀଳ ଅଥ୍ଡନୀତିଭାଣବ ଆଗକୁ ମାଡି 
ଚାଲିଛି । ମଦୁ୍ରାପାଣ୍ରି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାଣର 
2021ଣର ଭାରତର ଆଥଥିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହାର 
ପ୍ରାୟ 8.8 ଶତାଂଶ ରହବି; ଯାହା ସମଗ୍ 
ବିଶ୍ୱଣର ସବ୍ଡାଧକି ଣହବ ।  

ନୂଆ ଅଭ୍ରିବୃଦ୍୍ରି ଲକ୍୍ୟ
l ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ରିଣପାଟ୍ଡ ଅନୁସାଣର ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଡୁଇଂ ବିଜଣିନସ ବା ସଗୁମ ବାେଜି୍ୟ 

କାରବାର ବ୍ୟବସ୍ାଣର ଭାରତ 14 ସ୍ାନ ଉପରକୁ ଉଠ ିତାଲିକାଣର 63ଣର ଅଛି । 
ଗତବଷ୍ଡ ଭାରତ ଏହ ିସଚୂୀଣର 77 ଏବଂ 2014ଣର 142 ସ୍ାନଣର ଥଲିା ।

l ଏହ ିତାଲିକାଣର ରାଙ୍କ ନିଦ୍ଧ୍ଡାରେ ବ୍ୟବସ୍ା, ନିମ୍ଡାେ ପରମିଟ, ଋେ ଣଯାଗାେ ସବିୁଧା, 
ଷେଦୁ୍ର ନିଣବଶକଙୁ୍କ ସରୁଷୋ, ଟିକସ ପ୍ରଦାନ ନୀତି, ଦରିଆପାରି ବାେଜି୍ୟ ପାଇ ଁଆଣବଦନ, 
ଠକିା ପ୍ରଦାନ, ଶକି୍ ଉପଲବଧତା, ସଂପରି୍ ପଞ୍ୀକରେ, ଣଦବାଳିଆ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ 
ଆଦି ତଥ୍ୟାବଳୀ ଏବଂ ଣସ ସଂକ୍ାନ୍ ନୀତିନିୟମକୁ ଣନଇ ପ୍ରସୁ୍ତ ଣହାଇଥାଏ ।

 ଏଫ୍ �୍ରିଆଇକେ ଭାେତେ ନୂଆ କେେ�ତ୍ତ
l 2014ରୁ 2020 ମଧ୍ୟଣର ଣଦଶଣର ପ୍ରତ୍ୟଷେ ବିଣଦଶୀ ପଞିୁ୍ ନିଣବଶ ବା ଏଫ୍ ଡିଆଇ 55 

ଶତାଂଶ ବଢିଛି । 2008ରୁ 2014 ମଧ୍ୟଣର ଏହ ିନିଣବଶ ପରିମାେ ଥଲିା 231.37 ଡଲାର। 
2019ଣର ଭାରତ ଏଫ୍ ଡିଆଇ ପାଇବାଣର ବିଶ୍ୱର ନବମ ଅଗ୍ଗେୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥଲିା ।

l 2020-21 ଆଥଥିକ ବଷ୍ଡର ଏପି୍ରଲରୁ ଅଗଷ୍ ମଧ୍ୟଣର ଭାରତ 27.1 ବିଲିୟନ ଡଲାର 
ଏଫ୍ ଡିଆଇ ପାଇଥଲିା । ଗତ ଆଥଥିକ ବଷ୍ଡର ଣସହ ିସମୟ ମଧ୍ୟଣର ଭାରତ ପାଇଥବିା 
ଏଫ୍ ଡିଆଇଠାରୁ ଏହା 16 ଶତାଂଶ ଅଧକି ।

 �୍ରିେସ ସଂସ୍ାେ: ସକ୍ା� �୍ରିେସୋତାଙୁ୍କ ସମ୍ାନ
l ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ାଣର ସ୍ୱଚ୍ତା ରଷୋ ପାଇ ଁ ଏକ ନୂଆ ମଞ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । 

ଏଥପିାଇ ଁ2020 ଅଗଷ୍ ମାସଣର ସଣର୍ାଟ ଟିକସଦାତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର 
ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରବର୍୍ଡନ ଣହାଇଛି ।

l ଏଥପିାଇ ଁଣଯଉ ଁଣଘାଷୋପତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତ ଣହାଇଛି ଣସଥଣିର ଟିକସଦାତା ଓ ଆୟକର 
ଅଧକିାରୀଙ୍କ କର୍୍ଡବ୍ୟ ସଂପକ୍ଡଣର ଉଣଲ୍� କରାଯାଇଛି ।

l	ଜଏିସଟି ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଅଧକି ନମନୀୟ ଓ 
ଣକାହଳ କରାଯାଇଛି । ପବୂ୍ଡରୁ ଣଯଉ ଁ
ହାରାହାରି ଟିକସ ହାର 14.4 ଶତାଂଶ 
ଥଲିା ଏଣବ ତାହା 11.8 ଶତାଂଶକୁ ହ୍ାସ 
ପାଇଛି। ଅନ୍ ଲକ ପଯ୍ଡ୍ୟାୟଣର ଜଏିସଟି 
ସଂଗ୍ହ ଗତ ଅକ୍ ଣଟାବର ଓ ନଣଭମର୍ଣର 
1 ଲଷେ ଣକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ଣହାଇଛି । 
ଏଥରୁି ଏହ ିନମନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ାର ଯଥାଥ୍ଡତା 
ପ୍ରତିପାଦିତ ଣହଉଛି ।

l	ଏଣବ ଣଫସ ୍ଣଲସ ୍ ଆଣସସଣମଣ୍ 
ବ୍ୟବସ୍ାର ପ୍ରବର୍୍ଡନ ଫଳଣର 
ଆୟକରଦାତାଙ୍କ ଣକୌେସି ଆପରି୍ 
ଅଭିଣଯାଗକୁ ତୁରନ୍ ସମାଧାନ କରିବାର 
ବ୍ୟବସ୍ା ଣହାଇଛି ।

l	ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଣଯାଜନାଣର 
ଡିଣସମର୍ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ 40.38 ଣକାଟି 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ ଣ�ାଲାଯାଇଛି । ଏହ ି
ଣଯାଜନା ଣଯଣତଣବଣଳ ଆରମ୍ଭ ଣହଲା 
ଣସଣତଣବଣଳ ଣଗାଟିଏ ପରିବାରର 
ଅତିକମ ୍ଣର ଜଣେ ସାବାଳକଙ୍କ ନାମଣର 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ ଣ�ାଲିବାର ଲଷେ୍ୟ 
ର�ାଯାଇଥଲିା ।

l	ଭାରତୀୟ ଅଥ୍ଡନୀତି ଏଣବ ପନୁବ୍ଡାର 
ଊଦ୍ଧ୍ୱମୁ୍ଡ�ୀ ଣହାଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍୍ଡନ ପଥଣର 
ଗତି କରୁଛି । ଆନ୍ଜ୍ଡାତିକ ମଦୁ୍ରାପାଣ୍ ି
ଏହାର ରିଣପାଟ୍ଡଣର କହଛିି ଣଯ ଭାରତୀ 
ଅଥ୍ଡନୀତି ଆଗାମୀ ଦିନର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ 
ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦି୍ଧଶାଳୀ ଅଥ୍ଡନୀତି ଣହବ ।

ସଗୁମ ବାଣ୍ରିଜ୍ୟ ୋେବାେ:  କେଶ ବହୁ ଆଗକେ

ପ୍ରିଏମ ୍କଜ�୍ରିୱାଇ: 40 କୋ�୍ରିେୁ ଅଧେି କଲାେଙ୍କ ପାଇ ଁବ୍ୟାଙ୍କ ଆୋଉଣ୍ଟ
l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଣଯାଜନା ବା ପିଏମ ୍ଣଜଡିୱାଇ 2015 ଅଗଷ୍ 28ଣର ଆରମ୍ଭ ଣହାଇଥଲିା । 
l 40.38 ଣକାଟିରୁ ଅଧକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା�ାତା ଏଯାଏ ଁଣ�ାଲାଯାଇଛି । ଣସଥମିଧ୍ୟରୁ 

55.2 ଶତାଂଶ �ାତାଧାରୀ ମହଳିା ।
l ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍େଣ କୋଜନା ବା �୍ରିବ୍ରି�୍ରି
l 2014ଠାରୁ ଏ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ପ୍ରତ୍ୟଷେ ଲାଭ ହସ୍ାନ୍ରେ ଣଯାଜନା ବା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମଣର ଣମାଟ 13.23 ଲଷେ 

ଣକାଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ପଷେରୁ ହତିାଧକିାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍କୁ ସିଧାସଳ� ପଠାଯାଇଛି ।
l ଏହା ଫଳଣର ସରକାରୀ ଲାଭ ବାବଦ ଅଥ୍ଡର ବାଟମାରୋ, ଠଣକଇ ଓ ଦୁନ୍ଡୀତିକୁ 

ନିୟନ୍ତ୍ରେ କରାଯାଇପାରିଛି । ଏ ବାବଦଣର ସରକାର ଏ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ 1.78 ଲଷେ ଣକାଟି 
ଟଙ୍କା ବଞ୍ାଇବାଣର ସଷେମ ଣହାଇଛନି୍ ।

ନୂଆ ସକାଳ ଅଥ୍ଡନୀତିନୂଆ ଆଶା
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷି୍ ଫଳଣର ବାରାେସୀର କାଶୀ 
ବିଶ୍ୱନାଥଧାମ କରିଡରର ଣଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତି ଓ ରୂପାୟନ ପ୍ରକି୍ୟା ଆରମ୍ଭ 
ଣହାଇଛି । 2021 ସଦୁ୍ଧା ଏହାକୁ ଣଶଷ କରିବାର ଲଷେ୍ୟ ର�ାଯାଇଛି ।

ବାରାେସୀ ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଡପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ । ଏହ ିସହର ମଧ୍ୟଣର କିଛି ଗପୁ୍ 
ବିଭବର ଭଣ୍ାର ରହଛିି । ଣତଣବ କଂକ୍ିରିଟ ଜଙ୍ଗଲର ଗହଳି ମଧ୍ୟଣର 
ତାହା ସବୁ ହଜଯିାଇଛି । ଏହ ି ଆସନରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଣଲାକସଭାକୁ 

ନିବ୍ଡାଚିତ ଣହାଇଛନି୍ । ଏଥପିାଇ ଁଣସ ସହରର ବିକାଶ ନିମଣନ୍ ନୂତନ ଣଯାଜନା 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରି ତାହାର କାଯ୍ଡ୍ୟକାରିତା ଉପଣର ଗରୁୁତ୍ୱ ଣଦଉଛନି୍ । ଣସଥଣିର 
ସହରଣର ଭଗ୍ନ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ ଅବସ୍ାଣର ଥବିା ସ୍ାପତ୍ୟଗଡିୁକର ପନୁରୁଦ୍ଧାର 
କରି ଣସ ସବୁକୁ ନୂଆରୂପ ଣଦବାକ ୁଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ଜବରଦ�ଲ ଏବଂ 
ଅନିୟନି୍ତ୍ରତ ନିମ୍ଡାେ ଫଳଣର ନଗରୀର ଅଧକିାଂଶ ମନ୍ିର ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଭବନକୁ 
ପ୍ରଣବଶ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ଣହାଇପଡିଛି ।  କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡର 
ଏହ ିନବନିମ୍ଡାେ ଣଯାଜନା ମଧ୍ୟଣର ଅନ୍ୟତମ । ଏହାର ପନୁରୁଦ୍ଧାର କାଯ୍ଡ୍ୟ ହାତକୁ 
ନିଆଯାଇ 50ଟି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ିରର ପନୁରୁଦ୍ଧାର ଓ ନବନିମ୍ଡାେ କରାଯାଇଛି । 
ସବୁଠୁ ଗରୁୁତ୍ୱପଣୂ୍ଣ୍ଡ ଣହଲା ପ୍ରାଚୀନ ଣଶୈବପୀଠ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ିରକୁ ନୂଆ ରୂପ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥପିାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2019 ମାର୍୍ଡ 8 ତାରି�ଣର ଶଭୁ 
ଣଦଇଥଣିଲ। ଏହ ିକରିିଡରର ନିମ୍ଡାେ କାଯ୍ଡ୍ୟ ଏଣବ ପରୂାଦମ ୍ଣର ଚାଲିଛି । 2021 
ଅଗଷ୍ ସଦୁ୍ଧା ଏହ ିକରିଡରର ନିମ୍ଡାେ କାଯ୍ଡ୍ୟ ଣଶଷ କରିବାକୁ ଲଷେ୍ୟ ର�ାଯାଇଛି। 
ପ୍ରାୟ 50,261 ବଗ୍ଡ ମିଟର ଅଞ୍ଳଣର ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ନିମଥିତ ଣହଉଛି । ଣଯାଜନା 
ଅନୁସାଣର ଏହ ି ପରିସର ମଧ୍ୟଣର 24ଟି ନୂଆ ଭବନ ନିମ୍ଡାେ କରାଯିବ । 
ଇତିମଧ୍ୟଣର ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାୟ 28 ଶତାଂଶ କାମ ସଂପଣୂ୍ଣ୍ଡ ଣହାଇଛି । ଅବଶଷି୍ 
କାଯ୍ଡ୍ୟ 2021 ଅଗଷ୍  ସଦୁ୍ଧା ଣଶଷ କରି ଏହାକୁ ଣଲାକାପଥିତ କରାଯିବ ।
l	ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଣର 63ଟି ଷେଦୁ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବୃହତ୍  ଆକାରର ମନ୍ରିର 

ପନୁରୁଦ୍ଧାର କିମା୍ ପନୁନଥିମ୍ଡାେ କରାଯିବ । ଣସଥମିଧ୍ୟଣର ରହଛିି ପଞ୍ପାଣ୍ବ, 
ଗଣଙ୍ଗଶ୍ୱର ମହାଣଦବ, ମଣନାକାଣମଶ୍ୱର, ନୀଳକଣ୍ ମହାଣଦବ, ଦ୍ାଦଶ 
ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଣକଣତତକ ମନି୍ର । ଏହାଛଡା ଣଗାଏଙ୍କା ପାଠାଗାରର 
ଆଧନିୁକୀକରେ କାଯ୍ଡ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥସିହତି ଚାଲିଛି ।

l	ଚିହ୍ନଟ ଣହାଇଥବିା 314ଟି ଭବନଣର ବସବାସ କରୁଥବିା ଣଲାକମାନଙୁ୍କ 
ଅନ୍ୟତ୍ର ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । କାରେ 
ପନୁରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକି୍ୟାଣର ଏସବୁ ଣଲାକ ବାସଚ୍ୁୟତ ଣହାଇଛନି୍ ।

l	ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପର ମ�ୁ୍ୟ ଆକଷ୍ଡେ ଣହଲା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ରି 
ପରିସରର ଉନ୍ନତିକରେ । ଏହ ିପରିସରର ଣଷେତ୍ରଫଳ ଣହଲା 
3175 ବଗ୍ଡମିଟର ।

l	ମନ୍ରି ଣଚୌକ ବ୍ୟତୀତ ସିଟି ମ୍ୁୟଜୟିମ, ବାରାେସୀ 
ଗ୍ୟାଣଲରୀ, ମଲ୍ ଟି ପପ୍ଡସ ବିଲ ୍ଡିଂ, ଟୁରିଷ୍ ସଭଥିସ ଣସଣ୍ର, 
ମମୁଷୁେ ୁ ଭବନ, ଣଗଷ୍ ହାଉସ, ନୀଳକଣ୍ ମଣ୍ପ, ସିକୁ୍ୟରିଟି 
ଅଫିସ, ଣଭାଗଶାଳା, ଆଧନିୁକ ବୁକ୍ ଣଷ୍ାର, ଜଳପାନ ଣକନ୍ଦ୍ର 
ଏବଂ ଣବୈଦିକ ଣକନ୍ଦ୍ର ଆଦିକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରଣବଶର 
ସବିୁଧା କରାଯାଇଛି ।     

ୋଶୀ ବ୍ରିଶ୍ୱନାଥଧାମେ
ନୂଆ େୂପ 

କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଧାମ ନୂଆ ଆଶା
ନୂଆ ସକାଳ

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍୍ରିଆ ସମାଚାେ 



28

ପରିବର୍ଥିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ାଣର 
ଭାରତର ଗରୁୁତ୍ୱ ଯଣଥଷ୍ 
ବଢିଛି । ଏଥସିହିତ 

ଭାରତୀୟ ପାସ ୍ଣପାଟ୍ଡର ଶକି୍ ମଧ୍ୟ 
ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି। ଗତ 6 ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର ଏ 
ଣଷେତ୍ରଣର ଭାରତ ସରକାର ଅଣନକ 
ପରିବର୍୍ଡନ ଓ ସଂସ୍ାର କାଯ୍ଡ୍ୟକାରୀ 
କରିଛନି୍ । ଣସଥମିଧ୍ୟରୁ ଣକଣତକ 
ଗରୁୁତ୍ୱପଣୂ୍ଣ୍ଡ ନିଷ୍ପରି୍ ଫଳବତୀ ଣହବା 
ସହ ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ଣବୈଶ୍ୱକି 
ମାନଦଣ୍ଣର ସମକଷେ କରିଛି । 
ଣବୈଣଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୋଳୟର ପାସଣପାଟ୍ଡ 
ଣସବା କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ;  
ଯାହା ଜାତୀୟ ଇ-ଗଭଣ୍ଣ୍ଡାନ୍ ସ 
ମିସନ ଣମାଡଣର କାଯ୍ଡ୍ୟ କରୁଛି । 

ଣବୈଣଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୋଳୟର ସବୁଠୁ 
ସଫଳ ନାଗରିକ ଣକୈନ୍ଦ୍ରିକ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ 
ମଧ୍ୟଣର ପାସ ୍ଣପାଟ୍ଡ ପ୍ରଦାନ 
ଅନ୍ୟତମ। 2019ଣର ମନ୍ତ୍ରୋଳୟ 
ପଷେରୁ 1 ଣକାଟିରୁ  ଅଧକି ପାସ ୍ଣପାଟ୍ଡ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲିା । ଏ ଣଷେତ୍ରଣର 
ଦଷେତା ବୃଦି୍ଧ ଣଯାଗୁ ଁମନ୍ତ୍ରୋଳୟ ପଷେରୁ 
କଣରାନା ମହାମାରୀ ପବୂ୍ଡରୁ ମାସିକ 
ହାରାହାରି 10 ଲଷେ ପାସଣପାଟ୍ଡ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥଲିା । ପାସ ୍ଣପାଟ୍ଡର 
ନିରାପର୍ା ବଢାଇବାକୁ ଜାତୀୟ ଫୁଲ 
ପଦ ୍ମକୁ ଏହା ଉପଣର ଛପା ଯାଉଛି । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀ କହିଛନି୍ 
‘ଣଯଉମଁାଣନ ବିଣଦଶଣର ରହୁଛନି୍ 
ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନି୍, ହୁଏତ 

ଣସମାଣନ ଏହାଦ୍ାରା ଭାରତୀୟ 
ପାସଣପାଟ୍ଡର ମହତ୍ୱ ବୁଝିପାରିଣବ । 
ପବୂ୍ଡରୁ ଭାରତୀୟ ପାସଣପାଟ୍ଡର ଏହ ି
ସାମଥ୍ଡ୍ୟ ଣକହି ଅନୁଭବ କରିଥଣିଲ 
ଣସ କଥା ମୁ ଁଭାବୁନାହି ଁ।’ 

ପେ୍ରିବର୍ତ୍ତନ 
l	ଟାଟା କନ୍ ସଲ୍ ଟାନ ୍ସ ି ବା ଟିଏସ ୍ସି 

ସହ ଭାଗିଦାରୀଣର ପାସଣପାଟ୍ଡ 
ଣସବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ଡ୍ୟ କରୁଛି । 
ଏହା ପାସଣପାଟ୍ଡ ଣସବା ଣକନ୍ଦ୍ରରୁ 
ଣଲାକଙୁ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଣସବା 
ଣଯାଗାଇ ଣଦଉଛି ।

l	 ଣବୈଣଦଶକି ବ୍ୟାପର ମନ୍ତ୍ରୋଳୟ 

ଭାେତୀୟ ପାସ ୍କପା�ତ୍ତେ 

ରିଫମ୍କ-ପରଫମ୍କ 
ଓ ଟ୍ାନ ୍ସଫମ୍କ ମନ୍ତ 

ଅଧୀନଯର ଭାରତୀୟ 
ପାସଯପା�୍କର କାହାଣୀ 
ମଧ୍ୟ ଦୃଢତର ଯହଉଛି। 

ଏହା ଭାରତର 
ନୟୁିତ ନୟୁିତ 

ଯଲାକଙ୍ ଜୀବନକୁ 
ବଦଳାଇବାଯର   

ସମଥ୍କ ଯହାଇଛି ।

ନୂଆ ସକାଳ ପାସ ୍ଣପାଟ୍ଡ ଣସବା କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମନୂଆ ଆଶା

ଶକ୍୍ରି ବୃଦ୍୍ରି
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ପାସଣପାଟ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକି୍ୟାକୁ 
ସରଳ କରିଛି । ପାସଣପାଟ୍ଡ ପାଇ ଁ
ଆଣବଦନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
କାଗଜପତ୍ର ଦା�ଲ ଆଦି ସବୁ କଥା 
ଅନ୍ ଲାଇନଣର କରାଯାଉଛି ।

l	ଭାରତରୁ ଣଯଣକୌେସି ସ୍ାନରୁ 
ଜଣେ ଚାହିଣଁଲ ଏଣବ ପାସଣପାଟ୍ଡ 
ପାଇ ଁ ଆଣବଦନ କରିପାରିବ । 
ଆଣବଦନପତ୍ରଣର ଦିଆଯାଇଥବିା 
ଠକିୋ ଅନୁସାଣର ପଲିୁସ 
ଣଭରିଫିଣକସନ କାଯ୍ଡ୍ୟ କରାଯିବ 
ଏବଂ ଆଣବଦନକାରୀଙୁ୍କ ନିଦ୍ଧ୍ଡାରିତ 
ସମୟ ମଧ୍ୟଣର ଣସ ଣଦଇଥବିା 
ଠକିୋଣର ପାସଣପାଟ୍ଡ ଣଯାଗାଇ 
ଣଦବାର ବ୍ୟବସ୍ା ଣହାଇଛି ।

l	ଏମ ୍ପାସ ୍ଣପାଟ୍ଡ ଣସବା ଣମାବାଇଲ 
ଆପ ୍ 2018ଣର ଆରମ୍ଭ 
ଣହାଇଥଲିା। ପାସଣପାଟ୍ଡ ଣସବା 
ପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ କାଯ୍ଡ୍ୟ ଏହ ି
ଆପ ୍ ମାଧ୍ୟମଣର ଆଣବଦନକାରୀଙୁ୍କ 
ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥରୁି 
ଆଣବଦନକାରୀ ପାସଣପାଟ୍ଡ 
ସମନ୍୍ୀୟ ସମସ୍ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିଣବ 
।

l	ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ାଣର ଏଣବ 
ପାସଣପାଟ୍ଡ ଆଣବଦନକାରୀ 
ଆଗଆୁ ମିଳଥୁବିା 5ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ 
ତାରି�ଣର ଆପଏଣ୍ଣମଣ୍ ପାଇ ଁ
ସଣୁଯାଗ ପାଇପାରିଣବ ।  

l	ଜାତୀୟ ପଷୁ୍ପ ପଦ ୍ମର ଛବିକୁ 
ପାସଣପାଟ୍ଡ ଉପଣର ଏଣବ ଛପା 
ଯାଉଛି । ନକଲି ପାସଣପାଟ୍ଡକୁ 
ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇ ଁ ଏହାକୁ ଏକ 
ବଦ୍ଧଥିତ ନିରାପର୍ା ବ୍ୟବସ୍ାଭାଣବ 
ଗ୍ହେ କରାଯାଇଛି ।

l	ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଣଦଶଣର ଥବିା 
ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 

ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଟ୍ାକଭଲ କେ�୍ରିଂ
l ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଟ୍ାଣଭଲ ଣରଟିଂଣର ଇଣି୍ଆର ମାନ୍ୟତା ଣଗାଟିଏ ପାଦ ବଢି 80ଣର ରହଛିି । 

2019 ଣହନ୍ ଣଲ ପାସଣପାଟ୍ଡ ଇଣଣ୍କ୍ ସଚୂୀଣର ଭାରତକୁ ଏହ ିମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ଗତବଷ୍ଡ 
ଏହ ିତାଲିକାଣର ଭାରତ 81 ସ୍ାନଣର ଥବିାଣବଣଳ 2015ଣର 88ତମ ସ୍ାନଣର ଥଲିା। 
ଣସଣତଣବଣଳ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ଇ-ଭିସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲିା । ବିଶ୍ୱ ପାସଣପାଟ୍ଡ 
ଇଣଣ୍କ୍ ତାଲିକାଣର ଭାରତର ରାଙ୍କ ଏଣବ 48 ରହଛିି । 2019ଣର ଏହ ିଣରଙ୍କ ଥଲିା 71। 

ଇଜ୍  ଅଫ୍  �ୁଇଂ ବ୍ରିଜ୍ରିକନସ ୋଙ୍କ୍ରିଙ୍ଗ
l ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ବାଷଥିକ ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଡୁଇଂ ବିଜଣିନସ ରିଣପାଟ୍ଡ 2020 ଅନୁସାଣର 190 

ଣଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟଣର ଭାରତର ସ୍ାନ 63 । ପବୂ୍ଡବଷ୍ଡ ଅଣପଷୋ ଏ ବଷ୍ଡ ଭାରତ ଏହ ି
ରାଙି୍କଙ୍ଗଣର 14ଟି ସ୍ାନ ଉପରକୁ ଉଠଛିି । 

ବ୍ରିଶ୍ୱ �୍ରିଜ୍ରି�ାଲ େମ୍୍ରିକ��୍ରିଭକନସ ୍ ୋଙ୍କ୍ରିଙ୍ଗ
l	ନୂଆ ଣଟକ୍ ଣନାଲଜରି ସନ୍ାନ ପାଇ ଁଜ୍ଞାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରସୁ୍ତି ଏବଂ ପଦଣଷେପ ଣଷେତ୍ରଣର 

ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଡିଜଟିାଲ କମ୍ଣିଟଟିଭଣନସ ଣରଙି୍କଙ୍ଗଣର 4ଟି ସ୍ାନ ଉପରକୁ ଉଠ ି44ତମ 
ସ୍ାନଣର ପହଞ୍ଛିି । 63ଟି ଣଦଶର ଏ ସଂକ୍ାନ୍ ଦଷେତା ମାପ କରାଯାଇ ଏହ ି ରିଣପାଟ୍ଡ 
ଗତବଷ୍ଡ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଇଥଲିା । ଏହ ିରିଣପାଟ୍ଡ ଆଧାରଣର ବାେଜି୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ସରକାର 
ଓ ଶାସନର ପରିବଦ୍ଧ୍ଡନ ଓ ପରିବର୍୍ଡନର ମଲୂ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ବ୍ରିଶ୍ୱ ଇକନାକଭସନ ଇକଣ୍କ୍ସ
l ବିଶ୍ୱ ଇଣନାଣଭସନ ଇଣଣ୍କ୍ 2020ଣର 131 ଣଦଶ ମଧ୍ୟଣର ଭାରତର ସ୍ାନ 48 

ରହଛିି। ଗତବଷ୍ଡଠାରୁ ଏଣଥରି ଭାରତ 4ଟି ସ୍ାନକୁ ଉପରକୁ ଉଠଛିି । ଭାରତର ଏହ ି
ପ୍ରଗତି ଣକନ୍ଦ୍ର ଓ ଦଷିେେ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଣର ସଣବ୍ଡାର୍ । ଏହ ିଇଣନାଣଭସନ 
ସଚୂୀକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତ ସରକାର ନୂଆ ବିକାଶଶୀଳ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ହାତକୁ ଣନଉଛନି୍। 

ବ୍ରିଶ୍ୱ େମ୍୍ରିକ��୍ରିଭକନସ ୋଙ୍କ୍ରିଙ୍ଗ
l ଭାରତ ବିଶ୍ୱ କମ୍ଣିଟଟିଭଣନସ ଣରଙି୍କଙ୍ଗ ବାଷଥିକ ତାଲିକାଣର 43ତମ ସ୍ାନଣର 

ରହଛିି । ଏହ ିତାଲିକା ମ୍ୟାଣନଜଣମଣ୍ ଣଡଭଲପଣମଣ୍ ଇନ୍ ଷି୍ଚ୍ୁୟଟ ପଷେରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରାଯାଇଥାଏ । ଭାରତ ଏହ ି ତାଲିକାଣର 2017ଣର 45, 2018ଣର 44 ଏବଂ 
2019ଣର 43 ସ୍ାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ଣହାଇଥଲିା । ଭାରତ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ ମହାସାଗର 
ଅଞ୍ଳ ସଣମତ ବିଶ୍ୱସ୍ରଣର ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଶକି୍ । ଏହାର ପ୍ରତିଣଯାଗିତା କରିବାର 
ଷେମତା ଏହ ିତାଲିକାଦ୍ାରା ନିଦ୍ଧ୍ଡାରିତ ଣହାଇଥାଏ ।

ବ୍ରିଶ୍ୱ ଉର୍ତ୍ତା ପେ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ସଚୂୀ 
l ଅଥ୍ଡଣନୈତିକ ପ୍ରଗତିଣର ଉର୍୍ଡା ବା ଇନ୍ନର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାଯ୍ଡ୍ୟ । ପାରମ୍ରିକ ଉର୍୍ଡା 

ବଦଳଣର ସ୍ୱଚ୍ ଇନ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଣଯଉ ଁଆହା୍ନ ଆସିଛି ଣସହ ିପରିଣପ୍ରଷେୀଣର 
ଇନ୍ନ ପରିବର୍୍ଡନ ସଂକ୍ାନ୍ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସଚୂୀ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଏଥଣିର ଣଦଶର 
ଆଥଥିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ, ଉର୍୍ଡା ନିରାପର୍ା, ପରିଣବଶର ସରୁଷୋ ଆଦି ସବୁ ବିଷୟ ସ୍ାନ ପାଉଛି। 
ଏହ ି ତାଲିକାଣର ଭାରତ ଚଳିତବଷ୍ଡ ଦୁଇଟି ସ୍ାନ ଉପରକୁ ଉଠ ି 74ଣର ରହଛିି  । 
ଭାରତର ଏହ ିସଫଳତା ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ ଅଷେୟ ବା ଅେପାରମ୍ରିକ ଶକି୍ ଉପଣର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ସହାୟକ ଣହାଇଛି ଣବାଲି ବିଶ୍ୱ ଅଥ୍ଡଣନୈତିକ ଣଫାରମ ୍ ପଷେରୁ  କୁହାଯାଇଛି । 
2027 ସଦୁ୍ଧା ଭାରତ 275 ଜଗିାୱାଟ ଅଷେୟଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ କରିବାର ଲଷେ୍ୟ ର�ଛିି ।

ଇକ�ଲମ୍ୟାନ ଟ୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାକୋମ୍ରି�େ
l ଆଣମରିକାର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପିଆର ଫାମ୍ଡ ଦ୍ାରା 2020ଣର ପରିଚାଳିତ 

ଇଣଡଲମ୍ୟାନ ଟ୍ଷ୍ ବ୍ୟାଣରାମିଟରରୁ ଣଯଉ ଁତଥ୍ୟ ଆସିଛି ଏଥଣିର ଭାରତର ସ୍ାନ 
ତାଲିକାର ଦି୍ତୀୟଣର ରହିଛି । ସରକାରଙ୍କ ଣଲାକଙ୍କ ଉପଣର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦି୍ଧର ମାପ 
ଏହାଦ୍ାରା ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାଣର ଭାରତର ଅଙ୍କ 2020 
ଜାନୁୟାରୀଠାରୁ 7 ପ୍ରତିଶତ ବଢିଛି । ବିଶ୍ୱାସଭାଜନଣର ଭାରତର ସଫଳତା ହାର 
ଦୁଇଅଙ୍କଣର ପ୍ରଣବଶ କରି ଏକ ଉଣଲ୍�ନୀୟ ଉପଲବ୍ ଧ ିଆେଛିି । କ୍ମାଗତଭାଣବ 
ଭାରତ ଏ  ଣଷେତ୍ରଣର ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରୁଛି । 

ବ୍ରିଶ୍ୱସ୍ତେକେ ଶକ୍୍ରି  ବୃଦ୍୍ରି

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍୍ରିଆ ସମାଚାେ 
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ଦପ୍ରକୁ ପାସ ୍ଣପାଟ୍ଡ ଣସବା 
କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ସହତି ଣଯାଡିବାକୁ 
ପ୍ରକି୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ ।

l	ତତ୍ାଳ ଣଯାଜନାଣର ଣଯଉମଁାଣନ 
ପାସ ୍ଣପାଟ୍ଡ ପାଇ ଁ ଆଣବଦନ 
କରୁଛନି୍ ଣସମାନଙୁ୍କ ଆଉ 
ଣଗଣଜଣଟଡ ଅଫିସରଙ୍କଠାରୁ 
ଣଭରିଫିଣକସନ ସାଟଥିଫିଣକଟ ଆେ ି

ଦା�ଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହି।ଁ
l	ନାବାଳକ, ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାଣରଣ୍ଙ୍କ 

ନାବାଳକ ଏବଂ ଣଯଉମଁାନଙ୍କର 
ବିବାହ ବିଣଚ୍ଦ ଘଟିଛି ଣସମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁ କାଗଜପତ୍ରର ସଂ�୍ୟା 
ସରକାର ହ୍ାସ କରି ପାସଣପାଟ୍ଡ 
ଣଯାଗାେକୁ ସରଳ କରିଛନି୍ ।

l	ଆଉ ଏକ ଣରଙି୍କଙ୍ଗଣର ଭାରତର 

ପାସଣପାଟ୍ଡ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକି୍ଶାଳୀ 
ପାସ ୍ଣପାଟ୍ଡ ଇଣଣ୍କ୍ 2020ଣର 
84ତମ ସ୍ାନ ହାସଲ କରିଛି । ଏହ ି
ବ୍ୟବସ୍ା ମାଧ୍ୟମଣର ଆପେ ବିଶ୍ୱର 
85ଟି ଣଦଶକୁ ଭିସାମକୁ୍ ପ୍ରଣବଶ 
ସବୁିଧା ପାଇପାରିଣବ ।

l	ଭାରତୀୟ ମଳୂର ବିଣଦଶୀମାଣନ ଇ-ଭିସାର ସଣୁଯାଗ 
ପାଇପାରିଣବ । 166ଟି ଣଦଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇ ଁଏହା 
ଉପଲବ୍ ଧ। 

l	ଣବୈଣଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୋଳୟ ପିଏସ ୍ପି ସହତି ସବୁ ଦୂତାବାସ ଓ 
କନ୍ ସଣୁଲଟକୁ ସଂଣଯାଗ କରିବା ପାଇ ଁବିଚାର କରୁଛି ।

l	ଭାରତ ସରକାର ଣଦଶର ସବୁ ସଂସଦୀୟ ନିବ୍ଡାଚନମଣ୍ଳୀଣର 
ପାସ ୍ଣପାଟ୍ଡ ଣସବାଣକନ୍ଦ୍ର ଣ�ାଲିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନି୍। ଣଯଉଠଁ ି
ଏହା ନାହି ଁଣସଠାଣର ଅଗ୍ାଧକିାରଭିରି୍ଣର ଣ�ାଲାଯିବ ।

ନୁ୍ୟ ଏଜ୍  ପାସ ୍କପା�ତ୍ତ
l	ଣବୈଣଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୋଳୟ ପଷେରୁ ଇ-ପାସଣପାଟ୍ଡ ଉପଣର 

ଅଗ୍ାଧକିାର ଦିଆଯାଉଛି । ଅତ୍ୟାଧନିୁକ ନିରାପର୍ା 
ବ୍ୟବସ୍ା ଥବିା ପାସଣପାଟ୍ଡ ବୁକ୍ ଣଲଟ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବା 
ପାଇ ଁମନ୍ତ୍ରୋଳୟ ଲଷେ୍ୟ ର�ଛିି । 

l	20 ହଜାର ସରକାରୀ ଓ କୂଟଣନୈତିକ ଇ-ପାସଣପାଟ୍ଡ 
ପରୀଷୋମଳୂକଭାଣବ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପଣର ସରକାର 
ଏଣବ ସବୁ ନାଗରକଙୁ୍କ ଇ-ପାସ ୍ଣପାଟ୍ଡ ଣଦବାର ପ୍ରକି୍ୟା 
ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । ଏହ ିପାସଣପାଟ୍ଡର ବିଣଶଷତ୍ୱ ଣହଲା 
ଏଥଣିର ଏକ ନିରାପଦ ଚିପ୍ସ ରହଛିି ।

l	ଏହ ି ଚିପ ୍ ଣଯାଗୁ ଁ ପାସଣପାଟ୍ଡକୁ ନକଲି କରିବା ସହଜ 
ଣହବନାହି ଁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଜ୍ଡାତିକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ 
ଆତଯାତକୁ ସହଜ ଓ ସଗୁମ କରିବ । 

l	ଭିସା ବ୍ୟବସ୍ାର ସରଳୀକରେ ଏବଂ ଯଥାଥ୍ଡକରେ 
ଏକ ନିରନ୍ର ପ୍ରକି୍ୟା । ଭାରତୀୟ ବଂଣଶାଦ୍ବ 
ବିଣଦଶୀମାଣନ ଦରିଆପାରି ନାଗରିକ କାଡ୍ଡ ଣଯାଜନାଣର 
ଏହ ିଭିସା ସବିୁଧା ଣନଇପାରିଣବ ।

l	ଏହ ି ଣଯାଜନା ଅନୁସାଣର ଦରିଆପାରି କାଡ୍ଡଧାରୀ 
ଜୀବନସାରା ଏହ ି ଭିସା ମାଧ୍ୟମଣର ଭାରତକୁ 
ଅନାୟାସଣର ଆସିପାରିଣବ ।

l	ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଂଣଶାଦ୍ବ ବିଣଦଶୀ ନାଗରିକ 5 
ବଷ୍ଡ ପାଇ ଁବହୁମ�ୁୀ ପ୍ରଣବଶ ଭିସା ହାସଲ କରିପାରିଣବ।

l	ଏହା ସହତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ-ଭାରତୀୟ 
ବଂଣଶାଦ୍ବ, ଦରିଆପାରି କାଡ୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପତି କିମା୍ ପତ୍ନୀ 
ଓ ପିଲାମାଣନ ଏହ ିବହୁମ�ୁୀ ପ୍ରଣବଶ ଭିସାର ସବିୁଧା 5 
ବଷ୍ଡ ପାଇ ଁଣନଇପାରିଣବ ।

କବୈଶ୍ୱ୍ରିେ ଖାଉ�୍ରି ବ୍ରିଶ୍ୱାସ
l �ାଉଟି ବିଶ୍ୱାସ ଣଷେତ୍ରଣର ଭାରତର ସ୍ାନ 2020ଣର ଦି୍ତୀୟ ସ୍ାନଣର 

ରହଛିି । ନିଲ୍ ଣସନ ସଣଭ୍ଡ ଅନୁସାଣର ଭାରତଣର �ାଉଟିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ 
ସବ୍ଡାଧକି । କ୍ମାଗତ ଦୁଇବଷ୍ଡ ଧରି ଭାରତ ଉପଣର ରହଛିି ।

ବ୍ରିଶ୍ୱ ଫାୟାେ ପାୱାେ ୋଙ୍କ୍ରିଙ୍ଗ
l ବିଶ୍ୱର ଫାୟାର ପାୱାର ୟ୍ଡାଙ୍କଣର ଭାରତ 2020 ବଷ୍ଡଣର 138 

ଣଦଶ ବିଶଷି୍ ତାଲିକାଣର ଚତୁଥ୍ଡ ସ୍ାନ ହାସଲ କରିଛି । ଆଣମରିକା, 
ରୁଷିଆ ଓ ଚୀନ ପଣର ଭାରତ ଏହ ିସଚୂୀଣର ସ୍ାନ ପାଇଛି । 55ଟି 
ବିଷୟକୁ ବିଚାରକୁ ଣନଇ ଣଗାଟିଏ ଣଦଶର ସାମରିକ, ଣବୈଷୟିକ ଓ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକି୍ର ସାମଥ୍ଡ୍ୟ ମପା ଯାଇଥାଏ । 

ଜଳବାୟୁ ପେ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ତାଲ୍ରିୋ
l ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍୍ଡନର ମକୁାବିଲା ପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ ପଦଣଷେପ 

ଗ୍ହେ କରୁଥବିା ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲିକାଣର ଭାରତ ଣଶ୍ରଷ ୍ 10ଟି ଣଦଶ 
ମଧ୍ୟଣର ଚଳିତବଷ୍ଡ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁସ୍ାନ ପାଇଛି । ଅଙ୍ଗାରକାମ ୍ଳ ବାଷ୍ପ 
ନିଗ୍ଡମନକୁ ହ୍ାସ କରିବା ଏବଂ ପରିଣବଶ ଅନୁକୂଳ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ଆଦି 
ଗ୍ହେ ଣଷେତ୍ରଣର ଏହ ିତାଲିକା ପ୍ରସୁ୍ତ ଣହାଇଥାଏ । ସଚୂନାଣଯାଗ୍ୟ 
ଣଯ ଚଳିତବଷ୍ଡ ଏହ ିତାଲିକାଣର ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଆଣମରିକା ସବୁଠୁ 
�ରାପ ପ୍ରଦଶ୍ଡନ କରି ନିମ ୍ନଣର ରହଛିି ।

ଭାେତୀୟ ପାସ ୍କପା�ତ୍ତ ଗତ 5 ବରତ୍ତ ମଧ୍ୟକେ 
ଅଧେି ଶକ୍୍ରିଶାଳୀ କହାଇଛ୍ରି ଏବଂ ବ୍ରିଶ୍ୱ 

ୋଙ୍କକେ 2015 ତୁଳନାକେ 10�୍ରି ସ୍ାନ 
ଉପେେୁ ଉଠ୍ରି 2019କେ 67କେ ପହଞ୍ଚ୍ରିଛ୍ରି ।

ନୂଆ ସକାଳ ପାସ ୍ଣପାଟ୍ଡ ଣସବା କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମନୂଆ ଆଶା
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ଭିରି୍ଭୂମିର ସଂପ୍ରସାରେ ଣଯାଗ ୁ ଏପରିକି 
ଣଦଶର ଣଛାଟ ଣଛାଟ ସହର ଓ 
ଗ୍ାମାଞ୍ଳଣର ସଦୁ୍ଧା ବିକାଶ ପ୍ରକି୍ୟା 

ତ୍ୱରାନ ୍ିତ ଣହାଇଛି । ଣଗାଟିଏ ପଣଟ ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥ ଏବଂ ଉର୍ମ ସଡକ ଣଦଶର ସଦୂୁର 
ସ୍ାନମାନଙୁ୍କ ପରସ୍ର ସହ ସଂଣଯାଗ କରୁଛି ଏବଂ 
ଅନ୍ୟ ପଷେଣର ଣମଣଟ୍ା ଣନଟୱାକ୍ଡ ଏପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ 27ଟି 
ସହରଣର ପହଂଚିସାରିଛି । ଗତ ଛଅ ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର 
ତାହା ଦି୍ଗେୁତି ଣହାଇଛି । ଏବଂ ଏଥ ିସହ, ଜାତୀୟ 
ଭିରି୍ଭୂମି ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମଣର ଣଦଶଣର 
ଏଣବ 100 ଲଷେ ଣକାଟି ଟଙ୍କାର ନିଣବଶ ଣହବାକୁ 
ଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଣଦଶକୁ ଏଣବ ଇ-ହାଇଣୱ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଦିଲ୍ୀ- ଣମରଟମଧ୍ୟଣର 
14 ଣଲନବିଶଷି୍ ଏକ୍ଣପ୍ରସ ହାଓଣୱ ନିମ୍ଡାେ 
କରାଯିବ। ଏହା ଣଦଶର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ାର 
ବିକାଶକୁ ଯଣଥଷ୍ ମାତ୍ରାଣର ବୃଦି୍ଧ କରିବ ଏବଂ ସାରା 
ଣଦଶଣର ଏହା ଫଳଣର ଲଷେ ଲଷେ ଣଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁ
କମ୍ଡନିଯକିୁ୍ର ସବିୁଧା ସଷିୃ୍ ଣହାଇପାରିବ ।

ଭ୍ରିର୍୍ରିଭୂମ୍ରିେ ଦ୍ରୁତ ବ୍ରିୋଶ

l	2014 ମସିହା ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ମାତ୍ର 225 କିଣଲାମିଟର ନିମଥିତ ଣହାଇଥବିାଣବଣଳ 
ୠତ ଛଅ ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର ଣଦଶଣର ଣମଣଟ୍ା ଣନଟୱାକ୍ଡକୁ 450 କିଣଲାମିଟର 
ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ବୃଦି୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

l	ଅଟଳ ମିଶନ ଫର ରିଜଣୁଭଣନସନ୍  ଏଣ୍ ଅବ୍ଡାନ୍  ଟ୍ାନ ୍ସଫଣମ୍ଡସନ (ଅମତୃ) 
ଣଯାଜନା ମାଧ୍ୟମଣର ପ୍ରଣତ୍ୟକ ପରିବାରଙୁ୍କ ଣମୌଳିକ ଣସବା- ଯଥା, ଜଳ ଣଯାଗାେ, 
ବଜ୍ଡ୍ୟଜଳ ନିଷ୍ାସନ, ସହରାଞ୍ଳ ପରିବହନ ଣଯାଗାେ ଏବଂ ସହରମାନଙ୍କଣର 
ସମସ୍ ପ୍ରକାର ସବିୁଧାସଣୁଯାଗ ଣଯାଗାେ ନିମଣନ୍ କାଯ୍ଡ୍ୟ ଜାରି ରହଛିି । ଏହା 
ଦ୍ାରା ଣଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରେ ମାନଣର ଗେୁାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରିବ ।

l	ଗତ ଛଅ ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର, 667 କିଣଲାମିଟର ଣଦୈଘ୍ଡ୍ୟ ସଡ଼କ ଜାତୀୟ ରାଜମାଗ୍ଡ 
ସହ ଣଯାଡ଼ା ଯାଇପାରିଛି । ଏହା 76% ବୃଦି୍ଧ ଣବାଲି ଜୋଯାଏ । 2014 
ମସିହାଣର, ଣଦଶଣର ଣମାଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଣନଟୱାକ୍ଡ ଥଲିା 881 
କିଣଲାମିଟର । ଏଣବ ଏହା ବୃଦି୍ଧ ପାଇ 1,547 କିଣଲାମିଟରଣର ପହଞ୍ôଛି ।

l	ଉର୍ର ପ୍ରଣଦଶଣର ଣକବଳ ନଣଭମର୍ 2020ଣର ପ୍ରାୟ 7,500 ଣକାଟି 
ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟଣର ନିମଥିତ 500 କିଣଲାମିଟରରୁ ଅଧକି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

14.2 କିଣଲାମିଟର ଣଦୈଘ୍ଡ୍ୟ ଣଜାଜ-ି ଲା ସଡ଼ୁଙ୍ଗ ପଥ, 1,100 
କିଣଲାମିଟର ଣଦୈଘ୍ଡ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ 1,000 କିଣଲାମିଟର 
ଣଦୈଘ୍ଡ୍ୟ ଣମଣଟ୍ା କରିଣଡାର ବିବିଧମଣଡଲଯକୁ୍ ସଂଣଯାଗୀକରେକୁ 

ପଯ୍ଡ୍ୟାପ୍ ଣପ୍ରାତ୍ାହନ ଣଯାଗାଇଛି ।

ନୂତନ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇ ଁଆକମ ଏକବ ବ୍ରିବ୍ରିଧ- ମକଡ଼ଲେକୁ୍ ସଂକୋଗୀେେଣ େ୍ରିଗକେ ଅଗ୍ସେ କହଉଛ ୁ। ଏବଂ ଏହା କେଶେୁ 
ବ୍ରିୋଶେ ଏେ ନୂତନ େ୍ରିଗନ୍ ପ୍ରୋନ େେ୍ରିବ । ବ୍ରିୋଶେ ଏେ ମହାନ ସ୍ୱ୍୍ନ କନଇ ଆକମ ଆମେ ୋେତ୍ତ୍ୟ ଆେମ୍ଭ େେ୍ରିଛ ୁ। କମାେ 

ବ୍ରିଶ୍ୱାସ କେ ଏହ୍ରି େ୍ରିଗକେ ଥବିା ସମସ୍ୟାମାନ େୂେ େେ୍ରି ଏଭଳ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ାେ ୁଆକମ ନୂତନ ଶକ୍୍ରି  ପ୍ରୋନ େେ୍ରିପାେ୍ରିବୁ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକେନ୍ଦ୍ର କମାେୀ

ବିକାଶର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁନୂତନ ଆଶା
l	2020ରୁ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟଣର ଭାରତଣର ଜାତୀୟ 

ଭିରି୍ଭୂମି ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମଣନ୍ 111 ଲଷେ ଣକାଟି 
ଟଙ୍କାର ନିଣବଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛିି ।

l	2025 ସଦୁ୍ଧା, ଭାରତ 5 ଟି୍ଲିଅନ୍  ଆଣମରିକୀୟ ଡଲାର 
ଅଥ୍ଡନୀତିଣର ପରିେତ ଣହବାର ଆଶା କରାଯାଏ । ଏପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ 
ଏହ ି ଦିଗଣର 113.28 ଣକାଟି ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟର 7,398ଟି 
ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରୀ ଡ୍ୟସଣବାଡ଼୍ଡଣର ପ୍ରଦଶଥିତ ଣହାଇସାରିଛି ।

l	ଦିଲ୍ୀ- ମମୁା୍ଇ ଏକ୍ଣପ୍ରସ ଣୱ’କୁ ଏକ ଇ- ହାଇଣୱଣର 
ପରିେତ କରିବା ଦିଗଣର ସରକାର ଏଣବ ପ୍ରୟାସ ଜାରି 
ର�ଛିନି୍ ।

l	ସାଗରମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଣର 415ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହାର ମଲୂ୍ୟ 
ପ୍ରାୟ 8 ଲଷେ ଣକାଟି ଟଙ୍କା, ଣସସବୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି 
ଏବଂ ଣସସବୁକୁ ଲଜଷିି୍କ୍ ଣଷେତ୍ରର ବିକାଶ ନିମଣନ୍ 
କାଯ୍ଡ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଏହା ଅଧୀନଣର, ସାରା ଣଦଶଣର 
108ଟି ନୂତନ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଣଘାଷୋ କରାଯାଇଛି ।

ଭିରି୍ଭୂମି ନୂଆ ଆଶା
ନୂଆ ସକାଳ
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ଅଚଳ ଆଇନେ 
ବୁଢ଼୍ରିଆଣୀ
ଜାଲେୁ ମକୁ୍୍ରି

ସ୍ୱଚ୍ତା ସହତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱଣବାଧ ଗ୍ହେ ଉପଣର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଆଣରାପ ଦ୍ାରା ଣଦଶର କମ୍ଡ ସଂସ୍ତୃିଣର ଧୀଣର ଧୀଣର 
ପରିବର୍୍ଡନ ଘଟିଚାଲିଛି । ଏହ ିଉଣଦ୍ଦଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମଣନ୍, 

ସରକାର ଅଣନକ ଅଦରକାରୀ ତଥା ପରୁୁୋ ଆଇନର ଉଣଚ୍ଦ 
ଘଟାଇଛନି୍ ଏବଂ ଣଦଶର ଜନସାଧାରେଙ୍କ ଜୀବନଧାରେକୁ 
ସରଳ ଓ ସହଜ କରିବା ସକାଣଶ ନୂତନ ଆଇନମାନ ପ୍ରେୟନ 
କରିଛନି୍ । ଏହ ି ପରିଣପ୍ରଷେୀଣର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର 
ଣମାଦୀ କହଛିନି୍ ଣଯ, “ଏକ ନୂତନ ଭାରତ ନିମ୍ଡାେ ନିମଣନ୍, 
ଆଣମ ଣଦଶଣର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ ପରିଣବଶର ବିକାଶ ଘଟାଉଛୁ 
ଯାହାକି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ା ଉପଣର ସାମାନ୍ୟତମ ନିଭ୍ଡରଶୀଳ। 
ଏହ ି ଲଷେ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ନିମଣନ୍, ବିଧ ି ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ସରଳ 
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଣଳ ଆଇନଣର ସଂଣଶାଧନ 
ଘଟାଯାଇଛି ।  ପେୁ ିଣଯଉ ଁସ୍ାନଣର ଏଭଳି ପରୁୁୋ ଆଇନର 
ଉଣଚ୍ଦ ଘଟାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥଲିା ଣସପରି ସ୍ଣଳ 
ଣସସବୁର ଉଣଚ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଘଟାଯାଇଛି ।” ସପିୁ୍ରମ ୍ ଣକାଟ୍ଡଙ୍କ 
ଇ- କମିଟି ଣଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ାରମହୁଣଁର ଣସମାନଙୁ୍କ ଆଇନ 
ଣସବା ପହଞ୍ାଇବା ଦିଗଣର କାଯ୍ଡ୍ୟ କରୁଛନି୍ ଏବଂ ଏ ଦିଗଣର 
ଇ-ଚାଲାନ ଓ ଭଚୁ୍ଡଆଲ ଣକାଟ୍ଡ ସହାୟକ ଣହାଇଛି ।

ପେୁୁଣା ଆଇନମାନଙ୍କେ ଉକଚ୍ଛେ
l	ଗତ 66 ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର ପବୂ୍ଡର ଅଣନକ ସରକାର 1,301ଟି ଅଚଳ 

ଆଇନର ଉଣଚ୍ଦ କରି ପାରିଥଣିଲ ଯାହାକି ଉର୍ମ ପ୍ରଶାସନିକ କାଯ୍ଡ୍ୟ 
ଣଷେତ୍ରଣର ପ୍ରତିବନ୍କ ସାଜଥିଲିା । ବର୍୍ଡମାନର ସରକାର ଗତ ଛଅ ବଷ୍ଡ 
ଭିତଣର ପ୍ରାୟ 1,500ଟି ଆଇନକୁ ଉଣଚ୍ଦ କରିପାରିଛନି୍ ।

l	ଜମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଆସଥୁବିା ସମ୍ିଧାନର 
ଧାରା 370 ଏବଂ ଧାରା 35(ଏ)କୁ ଉଣଚ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଣଦଶବ୍ୟାପୀ 
ପ୍ରତିବାଦ ସଣ୍ୱେ, ଜାନୁଆରୀ, 10, 2020 ମସିହା ଠାରୁ ନାଗରିକ 
(ସଂଣଶାଧନ) ଆଇନ କାଯ୍ଡ୍ୟକାରୀ ଣହାଇଛି ।

l	ସରକାର ଣଦଶର 16,845ଟି ଜଲି୍ା ଓ ଅଧସ୍ନ ଣକାଟ୍ଡକୁ କମ୍ୁୟଟରୀକରେ 
କରିଛନି୍ ଏବଂ ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାଯ୍ଡ୍ୟକାରୀ କରିବା ସକାଣଶ ଣମାଟ 
1,459.52 ଣକାଟି ଟଙ୍କା ମଂଜରୁ କରିଛନି୍ । 2015 ମସିହା ଜଲୁାଇ 
ମାସଣର ଏହ ିପ୍ରସ୍ାବକୁ ଣକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ରିୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥଣିଲ ।

l	ଣଦଶଣର ମାର୍୍ଡ 23 ତାରି� ଠାରୁ ଲକଡାଉନ୍  ବଳବର୍ର ଣହବା ଦିନଠାରୁ 
ସପିୁ୍ରମ ଣକାଟ୍ଡ 15,000ରୁ ଅଧକି ମାମଲାର ଭିଡ଼ିଓ କନଫଣରନ୍ସଂି 
ମାଧ୍ୟମଣର ଶେୁାେ ିକରିଥବିା ଜୋଯାଏ । ଏହ ିଅବଧ ିମଧ୍ୟଣର ସଣବ୍ଡାର୍ 
ନ୍ୟାୟାଳୟ 100 ଦିନର ଭଚୁ୍ଡଆଲ ଣକାଟ୍ଡ ଶେୁାେ ିସଂପଣୂ୍ଣ୍ଡ କରିଛନି୍ ଏବଂ 
ଏଣବସଦୁ୍ଧା ପ୍ରାୟ 4,300ଟି ମାମଲାର ଫଇସଲା କରିଛନି୍ । ଏହସିବୁ 
ମାମଲାଗଡ଼ିୁକର ଶେୁାେ ି ନିମଣନ୍ ପ୍ରାୟ 1,022ଟି �ଣ୍ପୀଠ ଗଠନ 
କରାଯାଇଥଲିା ଓ ଣସହସିବୁ ଭଚୁ୍ଡଆଲ ଣକାଟ୍ଡଣର ପ୍ରାୟ 50,000ରୁ ଅଧକି 
ଆଇନଜୀବୀ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ଲଢ଼ିବା ସକାଣଶ ସାମିଲ ଣହାଇଥଣିଲ ।

l	ଜନୁ, 2020 ଠାରୁ ଅଣ ଟ୍ୋବର 2020 ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ଣଦଶର 15ଟି ରାଜ୍ୟଣର 
ଣମାଟ 27ଟି ଇ- ଅଦାଲତର ଆଣୟାଜନ କରାଯାଇଥଲିା ଣଯଉଥଁଣିର 
4.83 ଲଷେ ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯାଇଥଲିା ଓ ଣସଥ ିମଧ୍ୟରୁ 2.51 ଲଷେ 
ମାମଲାର ଫଇସଲା କରାଯାଇଥଲିା । ଏହସିବୁ ମାମଲାର ଫଇସଲା 
ଦ୍ାରା 1,409 ଣକାଟି ଟଙ୍କାର ଷେତିପରୂେ ରାଶ ିପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲିା ।

ନୂଆ ଆଇନ 
l	ସପିୁ୍ରମ ୍ ଣକାଟ୍ଡଙ୍କ ଇ- କମିଟି ଏହ ିନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ହେ କରିଛି ଣଯ ଭିଡିଓ 

କନଫଣରନ୍ସଂି ମାଧ୍ୟମଣର କିଭଳି ଭାଣବ ମାମଲା ଲଢ଼ିବାକୁ ଣହବ 
ଣସଥପିାଇ ଁଆଇନଜ୍ଞମାନଙୁ୍କ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥପିାଇ ଁ
ଓକିଲମାଣନ ଇ- ଣକସ ୍ ଫାଇଲିଂ ନିମଣନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିମ 
ଗ୍ହେ କରିଣବ ଓ ଭଚୁ୍ଡଆଲ ଣକାଟ୍ଡଣର ଣସମାଣନ ସହଜଣର 
ମାମଲା ଲଢ଼ି ପାରିଣବ ।

l	ଅଚଳ ଆଇନଗଡ଼ିୁକର ଉଣଚ୍ଦ ନିମଣନ୍ ଣକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପରି୍ 
କଣମ ଏହାକୁ ଏକ ମଣଡଲ ଭାଣବ ଅନୁସରେ କରିବା ନିମଣନ୍, 
ଉର୍ର ପ୍ରଣଦଶ ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଣଯାଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଜ୍ୟଣର 100 
ବଷ୍ଡରୁ ଅଧକି ସମୟ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ନଥବିା ଆଇନଗଡ଼ିୁକର ଉଣଚ୍ଦ 
ନିମଣନ୍ ପ୍ରସ୍ାବ ପ୍ରସୁ୍ତ ଲାଗି ଣଘାଷୋ କରିଛନି୍ ।

l	ମା୍ାସ ହାଇ ଣକାଟ୍ଡଣର ଏକ ଇ- ଣକାଟ୍ଡକୁ ଭଚୁ୍ଡଆଲ ଣମାଡ଼ଣର 
ଉଦ୍ାଟନ କରିବା ଅବସରଣର ସପିୁ୍ରମଣକାଟ୍ଡ ଇ- କମିଟିର ଅଧ୍ୟଷେ 
ନ୍ୟାୟମରୂ୍ଥି ଡି ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହଛିନି୍ ଣଯ ଣଦଶର ପ୍ରଣତ୍ୟକ ଣକାଟ୍ଡଣର 
ଇ- ଣସବା ଣକନ୍ଦ୍ର ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ଣହଉଛି କମିଟିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ।

l	ଇ- ଣକାଟ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଣର ଣଦଶର 2,927ଟି ଣକାଟ୍ଡ ପରିସରକୁ 
ହାଇ ସି୍ଡ୍  ୱାଇଡ଼ ଏରିଆ ଣନଟୱାକ୍ଡ (ୱାନ୍ ) ଦ୍ାରା ସଂଣଯାଗ 
କରାଯିବ। ଅବଶଷି୍ ଣକାଟ୍ଡକୁ ଏହ ି କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମଣର ସାମିଲ କରିବା 
ନିମଣନ୍ କାଯ୍ଡ୍ୟ ଜାରି ରହଛିି ।

l	ଣଦଶଣର ଇ- ଣକାଟ୍ଡ ସଂ�୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଚାଲିଛି । 
ଦିଲ୍ୀଣର ଦୁଇଟି ଭଚୁ୍ଡଆଲ୍  ଣକାଟ୍ଡ ରହଛିି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଣର ମଧ୍ୟ 
ଏଭଳି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଣକାଟ୍ଡ ଅଛି । ଣସହଭିଳି ହରିଆନା, ଣଚନ୍ନାଇ, 
କଣ୍ଣ୍ଡାଟକ, ଣକରଳ ଓ ଆସାମଣର ଏଭଳି ଣଗାଟିଏ ଣଲ�ାଏ ଁ ଇ- 
ଣକାଟ୍ଡ ଥବିା ଜୋଯାଏ । ଏପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ଇ- ଣକାଟ୍ଡ ମାଧ୍ୟମଣର ପ୍ରାୟ 30 
ଲଷେ ମାମଲାର ଫଇସଲା ଣହାଇସାରିଛି ।  

ନୂଆ ସକାଳ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ାର ନୂଆ ଆଶା

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍୍ରିଆ ସମାଚାେ 
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ନାଗେ୍ରିେ ଅନୁେୂଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ା
l	ସରକାର ପ୍ରାଥ୍ଡୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଣସମାନଙ୍କର ସମସ୍ ନଥପିତ୍ର, 

ଯଥା, ମାକ୍ଡ ସିଟ୍ , ଜନ ୍ମ ପ୍ରମାେପତ୍ର, ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରମାେପତ୍ର ଏବଂ 
ଫଣଟାଗ୍ାଫଣର ଣକୌେସି ଣଗଣଜଣଟଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ାରା ତାହା 
ଆଣଟଣଷ୍ଡ଼ ଣହାଇଥବିା ପରିବଣର୍୍ଡ ଆତ୍ମ ପ୍ରମାେନ ପାଇ ଁବ୍ୟବସ୍ା 
କରିଛନି୍ । ଏଭଳି କାଗଜାତକୁ ଣଯଣକୌେସି ପ୍ରକାର ଦା�ଲ 
ନିମଣନ୍ ଥବିା ଅସବିୁଧାକୁ ଏହା ଦ୍ାରା ଦୂର କରାଯାଇପାରିଛି ।

l	ସରକାର ଏକ ଜାତୀୟ ଚୟନ ଏଣଜନ ୍ସ ି (ଏନଆରଏ) ଗଠନ 
ନିମଣନ୍ ଥବିା ପ୍ରସ୍ାବକୁ ମଂଜରିୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ ଯାହା ଗରୁ୍ପ ୍ 
- ବି ଏବଂ ସି (ଅେ- ଣଗଣଜଣଟଡ଼) ସରକାରୀ ପଦବୀ ପାଇ ଁ
ସାଧାରେ ଣଯାଗ୍ୟତା ପରୀଷୋ (ସିଇଟି) ବ୍ୟବସ୍ା ମାଧ୍ୟମଣର 
ସକଳ ପ୍ରକାର ସ୍ଟ୍ରନିିଂ/ ସଟ୍ଡଲିଷ୍ ଆଦି କାଯ୍ଡ୍ୟ ସଂପାଦନ କରିବ ।

l	ଣସହଭିଳି ଗରୁ୍ପ ୍ ‘ବି’ (ଅେ- ଣଗଣଜଣଟଡ଼), ଗରୁ୍ପ ୍- ‘ସି’, 
ଗରୁ୍ପ ୍- ‘ଡ଼ି’ (ଯାହାକୁ ଏଣବ ଗରୁ୍ପ ୍- ‘ସି’ ଭାଣବ ପନୁଃବଗ୍ଡୀକରେ 
କରାଯାଇଛି) ଏବଂ ସମସ୍ ତରୁ୍ଲ୍ୟ ଜନିୁଅର୍  ସ୍ରର ପଦପଦବୀ 
ଚୟନ ନିମଣନ୍ ସାଷୋତକାର ଗ୍ହେ ବ୍ୟବସ୍ାର ଉଣଚ୍ଦକରେ 
ସକାଣଶ ସରକାର ଏଣବସଦୁ୍ଧା ନିଷ୍ପରି୍ ଗ୍ହେ କରିସାରିଛନି୍ ।

l ‘ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ପଡ଼ି କାଡ଼୍ଡ (ଓଏନଓଆରସି) ବ୍ୟବସ୍ା 
ପଡ଼ିକାଡ଼୍ଡଧାରୀ/ ହତିାଧକିାରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଣଯଉମଁାଣନ କି 
ଏନଏଫଏସଏ ଅଧୀନଣର ଆସଥୁଣିବ ଣସମାଣନ ଏଣବ ସାରା 
ଣଦଶଣର ଣଯଣକୌେସି ସ୍ାନଣର ଣସମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ପଡ଼ି 
ସାମଗ୍ୀ ପାଇବାକୁ ଣଯାଗ୍ୟ ଣହାଇପାରିଣବ ।

ଏେ ଉର୍ମ ଭବ୍ରିର୍ୟତ ପାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ରି
l	ଏନଆରଏ ଗରିବ ପ୍ରାଥ୍ଡୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅଣନକ ପ୍ରକାର ସବିୁଧା 

ଣଯାଗାଇବ; ଏହା ମହଳିା ପ୍ରାଥ୍ଡୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସହାୟକ ଣହବ; 
ଏବଂ ଗ୍ାମାଞ୍ଳରୁ ଆସିଥବିା ପ୍ରାଥ୍ଡମୀନଙ୍କ ସକାଣଶ ଏକ ଆଶୀବ୍ଡାଦ 
ଭଳି କାଯ୍ଡ୍ୟ କରିବ । ଏେକିି ସିଇଟି ଣସ୍ାର ପରୀଷୋଫଳ ଣଘାଷୋ 
ଣହବାର ତିନି ବଷ୍ଡ ସକାଣଶ ଣବୈଧ ରହବି ଏବଂ ପ୍ରାଥ୍ଡୀମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁପରୀଷୋ ଣଦବାର ଅବସରର ଣକୌେସି ସୀମା ରହବିନାହି ଁ।

l	ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ପଡ଼ି କାଡ଼୍ଡ ଣଯାଜନା ବିନା ପ୍ରତିବନ୍କଣର 24ଟି 
ରାଜ୍ୟ/ ଣକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଣଷେତ୍ରଙୁ୍କ ଣନଇ ଏକ ସମନ ୍ତି ୍୍ଷ୍ର 
ଗଠନ କରିବାଣର ସହାୟକ ଣହାଇପାରିଛି ଏବଂ ତାହା ଅଗଷ୍ 
1, 2020 ଠାରୁ କାଯ୍ଡ୍ୟକାରୀ ଣହାଇଛି । ଏଥଣିର ପ୍ରାୟ 65 
ଣକାଟି ହତିାଧକିାରୀ ସାମିଲ ଣହାଇଛନି୍ ଣଯଉମଁାଣନ କି ଣମାଟ 
ଏନଏଫଏସଏ ଜନସଂ�୍ୟାର ପ୍ରାୟ 80 ପ୍ରତିଶତ ।

l	‘ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ନିବ୍ଡାଚନ’ ବ୍ୟବସ୍ା ନିମଣନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 
ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀ ଣଦଇଥବିା ଆହା୍ନ ପରିଣପ୍ରଷେୀଣର ଣସ କହଛିନି୍ 
ଣଯ, ‘ଏହା ଣକବଳ ଏକ ଆଣଲାଚନା କରାଯିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ନୁଣହ ଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତ ଭଳି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇ ଁଏକାନ୍ ଜରୁରି।’ 
ପ୍ରତି କିଛି ମାସ ଅନ୍ରଣର ଭାରତଣର ଣକଉଠଁ ି ନା ଣକଉଠଁ ି
ଣକୌେସି ନା ଣକୌେସି ଣଗାଟିଏ ନିବ୍ଡାଚନ ଅନୁଷ୍ିତ ଣହାଇଥାଏ 
ଯାହା ବିକାଶମଳୂକ କାଯ୍ଡ୍ୟ ପ୍ରବର୍୍ଡନ ଣଷେତ୍ରଣର ଅନ୍ରାୟ ସଷିୃ୍ 
କରିଥାଏ । ଣତେ ୁଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ନିବ୍ଡାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଣର 
ଏଣବ ଗରୁୁତ୍ୱର ସହ ଆଣଲାଚନା ଆରମ୍ଭ ଣହାଇଛି ।

ୋଷ୍ଟଟ୍ର
ପଡ଼୍ରି ୋଡ଼ତ୍ତ
ପେୀକ୍ା
ନ୍ରିବତ୍ତାଚନ

ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀ ସରକାର ଷେମତାସୀନ ଣହବା ଦିନଠାରୁ ହି ଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସଶକି୍କରେ କାଯ୍ଡ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଣହାଇଛି । ଏହ ି
କ୍ମଣର 2014 ମସିହାଣର ସରକାର ଆତ୍ମ ପ୍ରମାେପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ହେ କରିଥଣିଲ । ଣସହଭିଳି ଅନୁରୂପ ଧରେର ନିଷ୍ପରି୍ମାନ 
ଗ୍ହେ କରାଯାଇଥଲିା ଣଯଣତଣବଣଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷେଣର ଣଦଶବାସୀଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇଥଣିଲ 

ଣଯ ଣଯଉଠଁାଣର ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ ଆକଳନର ଣକୌେସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହି ଁଣସପରି ସ୍ଣଳ ଜନିୁଅର ସ୍ରର ସରକାରୀ ପଦପଦବୀ ନିମଣନ୍ 
ସାଷୋତକାର ଣନବା ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଉଣଚ୍ଦ କରାଯିବ । ଏହାର ଣକୌେସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହି ଁ । ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ପଡ଼ି କାଡ଼୍ଡ ଣସହଭିଳି 
ଆଉ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପଣୂ୍ଣ୍ଡ ନିଷ୍ପରି୍ ଯାହା ଗରିବ ଣଲାକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ କଲ୍ୟାେକୁ ସନିୁଶି୍ତ କଣର । ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଟିକସ 
ବ୍ୟବସ୍ା ଏଣବସଦୁ୍ଧା କାଯ୍ଡ୍ୟକାରୀ ଣହାଇସାରିଛି । ଏହା ପଣର ସରକାର ଏଣବ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର,  ଏକ ନିବ୍ଡାଚନ ବ୍ୟବସ୍ା କାଯ୍ଡ୍ୟକାରୀ କରିବା 
ଦିଗଣର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନି୍ ଯାହାକି ଗରିବ ଣଲାକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାେକୁ ବାସ୍ବଣର ପରିେତ କରିପାରିବ । କାରେ ବାରମା୍ର ଣହଉଥବିା 
ନିବ୍ଡାଚନଣର ଣଯଉ ଁବିପଳୁ ଅଥ୍ଡ �ର୍୍ଡ ଣହଉଛି ତାହାକୁ ଣଦଶର ଗରିବ ଣଲାକଙ୍କ କଲ୍ୟାେ ନିମଣନ୍ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଗଭଣ୍ଣ୍ଡାନ ୍ସ  ନୂଆ ଆଶା
ନୂଆ ସକାଳ
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ସମ୍ିଧାନର ଧାରା 370 ଏବଂ ଧାରା 35(ଏ)ର ଉଣଚ୍ଦ ଣକବଳ 
ରାଜଣନୈତିକ ନୁଣହ ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଜମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ସାମାଜକି, 
ସାଂସ୍ତିୃକ ଏବଂ ଆଥଥିକ ସମନୟ୍ ଯଥାଥ୍ଡଣର ଘଟାଇ ପାରିଛି। 

ପ୍ରାୟ ଏକ ବଷ୍ଡ ପଣୂବ୍ଡ, ଏହ ିରାଜ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦୁଇଟି ଣକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ 
ଣଷେତ୍ର- ଜମ ୁଓ କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦା�- ଣର ବିଭାଜତି କରାଯାଇଥଲିା। 
ଇତି ପବୂ୍ଡରୁ ଏଠାଣର ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଯଥା ଶଶି ୁ ବିବାହ 
ନିରାକରେ  ଆଇନ, ଶଷିୋ ଅଧକିାର ଆଇନ, ଜମି ଅଧଗି୍ହେ 
ଆଇନ, ବିବିଧ ଭିନ୍ନଷେମତା ଆଇନ, ବରିଷ ୍ ନାଗରିକ ଆଇନ, 
ସୀମା ପନୁଃନିଦ୍ଧାରେ ଆଇନ, ହ ୍ସିଲ ଣ୍ା୍ଅସ୍ଡ ସରୁଷୋ ଆଇନ, 
ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସଶକି୍କରେ ନିମଣନ୍ ପାରିତ ଆଇନ, ସଂ�୍ୟାଲଘ ୁ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଣଲାକଙ୍କ ନିମଣନ୍ ଗହୃୀତ ଜାତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ 
ଆହୁରି ଅଣନକ ଆଇନ ଧାରା 370 ଣଯାଗ ୁଜମ ୁଓ କଶ୍ମୀରଣର ଲାଗ ୁ
କରାଯାଇ ପାରୁନଥଲିା । କିନ୍ତୁ ଧାରା 370ର ଉଣଚ୍ଦ ଣହବା ପଣର 
ଏଣବ ଣସଠାଣର ବିକାଶମଳୂକ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମର ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟଣର ବ୍ୟାପକ 
ପରିବର୍୍ଡନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅଣନକ ବିକାଶମଳୂ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ଣସଠାଣର 
ପ୍ରବର୍ଥିତ ଣହାଇପାରିଛି। ଏହା ଣକବଳ ସ୍ାନୀୟ ଜନସାଧାରେଙୁ୍କ ସଶକ୍ 
କରିନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଏହା ଣସହ ିଣଷେତ୍ରଣର ସାମହୂକି ସମଦିୃ୍ଧ ଘଟାଇଛି ।   

ମର୍୍ଡ୍ୟର ଭୂସ୍ୱଗ୍ଡ ପାଇ ଁନୂତନ ସୂଯୂ୍ଡ୍ୟ ଉଦୟ 
l	ଜମ ୁଓ କଶ୍ମୀରର ସମସ୍ ଣବୈଷମ୍ୟମଳୂକ ତଥା ଅନୁଚିତ ରାଜ୍ୟ ଆଇନକୁ 

ରଦ୍ କରାଯାଇଛି ଅଥବା ପରିବର୍୍ଡନ ଘଟାଯାଇଛି । ଣସଠାକାର 
ତଫସିଲଭୁକ୍ ଜାତି/ ତଫସିଲଭୁକ୍ ଜନଜାତି ବଗ୍ଡ, ବନବାସୀ, 
ଜଣୁଭନାଇଲ ଓ ବଣୟାଣଜ୍ୟଷମ୍ାନଙ୍କ ସରୁଷୋ ନିମଣନ୍ 170ରୁ ଅଧକି 
ଣକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ଜମ ୁଓ କଶ୍ମୀରଣର ପ୍ରବର୍୍ଡନ କରାଯାଇଛି ।

l	ଲ�ନପରୁ ଣଟାଲର ଉଣଚ୍ଦ ଘଟାଯାଇଛି- ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଟିକସ 
ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଜମମ୍ ୁଓ କଶ୍ମୀରଣର ପ୍ରବର୍୍ଡନ କରାଯାଇଛି ।

l	ଣସଠାଣର ବସବାସ ଆଇନକୁ ପ୍ରବର୍୍ଡନ କରାଯାଇ ଣଲାକମାନଙ୍କ 
ସ୍ୱାଥ୍ଡର ସରୁଷୋ କରାଯାଇଛି । ଣସଠାଣର ଥବିା ସମସ୍ ପବୂ୍ଡତନ 
ସ୍ାୟୀ ବସବାସୀ ସାଟଥିଫିଣକଟ (ପିଆରସି)ଧାରୀ ଏଣବ ଣସଠାଣର 
ବସବାସ ସାଟଥିଫିଣକଟ ପାଇବାକୁ ଣଯାଗ୍ୟ ଣହାଇଛନି୍ ଯାହାକି 
ପବୂ୍ଡରୁ ପଶି୍ମ ପାକିସ୍ାନରୁ ଆସିଥବିା ଶରୋଥ୍ଡୀ, ଗ�ୁ୍ଡା, ସଣଫଇ 
କମ୍ଡଚାରୀ, ରାଜ୍ୟ ବାହାଣର ବିବାହ କରିଥବିା ମହଳିାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି 
ଣଭଦଭାବ ପ୍ରଦଶ୍ଡନ କରିଆସଥୁଲିା ।

ସଂପରୂ୍ତ୍ତ ମ୍ରିରେଣ
ଜମୁ

ଓ
େଶୀ୍େ 

ପଲୁୱାମା ଏଯବ ଯପନସିଲ୍  ସା୍� ପାଇ ଁସାରା ଯଦଶଯର ଯବଶ ୍ ସନୁାମ ଅଜ୍କନ କରିଛି। 
ଜମ ୁଓ କଶୀ୍ର ବାହାରର ଯଲାକମାଯନ ଏଯବ ଏଠାଯର ସହଜଯର ଯସମାନଙ୍ର 
ଜମି କ୍ରୟ କରିବାରିଯବ; ମହଳିାମାଯନ ରାଜ୍ୟ ବାହାଯର ବବିାହ କରି ସଦୁ୍ା 
ଯସମାନଙ୍ର ଯପୈତୃକ ସମ୍ପତି୍ ଉପରୁ ନ୍ୟା�୍ୟ ଅଧକିାର ହରାଇଯବନାହି ଁ; ନୂତନ 
ଭାଯବ ସଷିୃ୍ ଯହାଇଥବିା ଏହ ିଯକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଯକ୍ତ୍ରକୁ ସହାୟତା ଯ�ାଗାଣ ନମିଯନ୍ 
ଏଯବ ଯସଠାଯର ଅଯନକ ଗଡ଼ୁଏି ନ�ିକିୁ୍ ସଷିୃ୍ ଯ�ାଜନା ଓ ଏକାଧକି ବକିାଶମଳୂକ 
କା�୍କ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରା�ାଇଛି । ଏହା ଉଭୟ ଜମମ୍ ୁଓ କଶୀ୍ର ଏବଂ ଲଦାଖ 
ଯକ୍ତ୍ର ପାଇ ଁପ୍ର�ଜୁ୍ୟ । ଏହା ଫଳଯର ଦୀର୍କ ଦନିରୁ ଏହା ଏକ ଆତଙ୍ବାଦୀ ଅଧ୍ୁୟସିତ 
ଯକ୍ତ୍ର ଭାଯବ ଯ�ଉ ଁପାରମ୍ପରିକ ଦୁନ୍କାମ ବହନ କରିଆସିଥଲିା ତାହା ପରିବଯତ୍୍କ 
ଏଯବ ନୂତନ ଭାରତଯର ନଜିର ଅଧକିାରସିଦ୍ ଦାବ ି ହାସଲ କରିପାରିବଏବଂ 
ବକିାଶର ନୂତନ ମାଗ୍କଯର ଆଗକୁ ବଢ଼ ିପାରିବ ।

ନୂଆ ସକାଳ ଜମ ୁଓ କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦା�ନୂଆ ଆଶା

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍୍ରିଆ ସମାଚାେ 



35

l	ଜମ ୁଓ କଶ୍ମୀରର ପବୂ୍ଡତନ ମନ୍ତ୍ରୀମାଣନ ଉପଣଭାଗ କରୁଥବିା ସମସ୍ 
ନିୟମ ବହଥିଭୁତ ସବିୁଧାସଣୁଯାଗର ଉଣଚ୍ଦ ଘଟାଯାଇଛି ଏବଂ 
ରାଜଣନତାମାନଙ୍କ ଣପନସନର ସଣବ୍ଡାର୍ ସୀମାଣର ଏଣବ ସିଲିଂ 
ନିଦ୍ଧ୍ଡାରେ କରାଯାଇଛି ।

l	ଜମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀର ବାହାର ଣଲାକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଣସହ ି ଣକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ 
ଣଷେତ୍ରଣର ଜମି କ୍ୟ କରିବା ନିମଣନ୍ ଏଣବ ପଥ ପରିଷ୍ାର ଣହାଇଛି। 
ଏଥପିାଇ ଁଧାରା 370 ଏବଂ ଧାରା 35(ଏ) ଉଣଚ୍ଦ ଣହବାର ଏକ 
ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର ସରକାର ଅଣନକ ପ୍ରକାର ଆଇନଣର ସଂଣଶାଧନ 
ଘଟାଇଛନି୍ ।

l	ଣକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ାଗସିପ ୍ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ “ଣସୌଭାଗ୍ୟ” ମାଧ୍ୟମଣର 
3,87,501 ହତିାଧକିାରୀଙୁ୍କ ଏହ ି ସବିୁଧା ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ 
ରାଜ୍ୟଣର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଲଷେ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିଛି ।

l	ପିଏମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଣଯାଜନା: 12,60,685 ହତିାଧକିାରୀ; ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା: 
15,90.873 ହଦିାଧକିାରୀଙୁ୍କ ଏଣବ ସଦୁ୍ଧା ସବିୁଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

l	ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ (ଜମମ୍)ୁ: 1,353 ଜେ ଶଶି ୁଏବଂ 381 ଜେ ଗଭ୍ଡବତୀ 
ମହଳିାଙୁ୍କ ପ୍ରତିଣଷଧକ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

l	ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ (ବାରାମଳୁା ଓ କୁପୱାରା): 2,259 ଜେ ଶଶି ୁଏବଂ 
320 ଜେ ଗଭ୍ଡବତୀ ମହଳିାଙୁ୍କ ପ୍ରତିଣଷଧକ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

l	ସ୍ୱଚ୍ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ମାଧ୍ୟମଣର ଜମମ୍ ୁଓ କଶ୍ମୀର ପ୍ରଗତି 
ପଥଣର ଆଗକୁ ଅଗ୍ସର ଣହାଇଚାଲିଛି । ଏହାକୁ 100 ପ୍ରତିଶତ 
ମକୁ୍ାକାଶ ଣଶୌଚମକୁ୍ ଣଷେତ୍ର ଭାଣବ ଣଘାଷୋ କରାଯାଇଛି ।

l	ଏକ ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର 7,42,781 ଜେ ହତିାଧକିାରୀଙୁ୍କ ଣପନସନ୍  ସବିୁଧା 
ଣଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଣସଥଣିର ରାଜ୍ୟ ଆଇଏସଏସଏସ 
ଣଯାଜନାର କମ୍ଡଚାରୀମାଣନ ସାମିଲ ଅଛନି୍  । ଣସହଭିଳି 4,76,670 
ଜେ ହତିାଧକିାରୀଙୁ୍କ ମାଟି୍କ୍  ପରବର୍୍ଡୀ ଛାତ୍ରବୃରି୍ ଣଯାଗାଇ 
ଦିଆଯାଇଛି।

l	ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଣଯାଜନା ଅଧୀନଣର 11.41 ଲଷେ ଣଗାଲ୍ଡ କାଡ଼୍ଡଧାରୀ 
ସଷିୃ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ାରା 3,48,370ଟି ପରିବାର ଉପକୃତ 
ଣହାଇପାରିଛନି୍ ।

l	ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଣଯାଜନା ପ୍ରବର୍୍ଡନ କରିବାଣର ଜମମ୍ ୁଓ କଶ୍ମୀର ସାରା 
ଣଦଶଣର ଅଗ୍େୀ ଭୂମିକା ଗ୍ହେ କରିଛି । ଗତ ଏକ ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଣର ଏଠାଣର 
9.86 ଲଷେ ହତିାଧକିାରୀ ଏହ ିଣଯାଜନାଣର ସାମିଲ ଣହାଇଛନି୍।

l	ଭୂମି ପଞି୍କରେ ପ୍ରକି୍ୟା ଏଣବ ଣକାଟ୍ଡରୁ କାଯ୍ଡ୍ୟପାଳିକା ହାତଣର ଅପ୍ଡେ 
କରାଯାଇଛି; ଏହ ିକ୍ମଣର 77ଜେ ସବ୍ -ଣରଜଷି୍ଟ୍ରାରଙୁ୍କ ନିଯକିୁ୍ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଣସଠାଣର ଇ-ଷ୍ାମ୍ଂି ନିୟମ ପ୍ରବର୍୍ଡନ କରାଯାଇଛି।

l	ଜମମ୍ ୁ ଓ କଶ୍ମୀରଣର ଶକି୍ ବିଭାଗ ସଂପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 
ଣସଠାଣର 5ଟି କଣପ୍ଡାଣରସନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।

l	କଶ୍ମୀର ଜାଫ୍ାନକୁ ଜଆିଇ ବା ଣଭୌଗଳିକ (ଜଓିଗ୍ାଫିକାଲ୍  ଇଣି୍ଣକସନ) 
ଟ୍ୟାଗ ୍ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

କଲାେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁନୂତନ ଆଶା
l	ପଲୁୱାମା ଜଲି୍ାର ଓଉ� ୁ ଗ୍ାମ ଭାରତର “ଣପନସିଲ୍  

ଗ୍ାମ” ଭାଣବ ମଣୁ୍ ଣଟକିଛି । ଏଠାଣର ଉତ୍ାଦିତ ଣପନସିଲ୍  
ଣଦଶର ଣମାଟ ଚାହଦିାର 90 ପ୍ରତିଶତ ପରୂେ କରିପାରୁଛି ।

l	ଣଚନାବ ନଦୀ ଉପଣର ପିଏମଡିଆର ଅଧୀନଣର ବିଶ୍ୱର 
ସଣବ୍ଡାର୍ 467 ମିଟର ଉର୍ ଣରଳ ଣପାଲ ନିମଥିତ ଣହଉଛି। 
ଆସନ୍ା ବଷ୍ଡ ଏହ ିଣରଳଣପାଲ ନିମ୍ଡାେ କାଯ୍ଡ୍ୟ ସଂପଣୂ୍ଣ୍ଡ ଣହବ।

l	ଆଇଆଇଟି ଜମମ୍ ୁତା’ର ନିଜସ୍ୱ କ୍ୟାମ୍ସରୁ କାଯ୍ଡ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
କରିଛି । ଇତି ମଧ୍ୟଣର ଏମ୍ସ ଜମମ୍ ୁ ନିମ୍ଡାେ କାଯ୍ଡ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
ଣହାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏମ୍ସ କଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାଣର 
ସ୍ାପିତ ଣହବ ।

l	ଅଣନକ ଗଡ଼ିୁଏ ଜଳବିଦୁ୍ୟତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ଡ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ ୍ତି 
କରାଯାଇଛି । 1000 ଣମଗାୱାଟ ଶକି୍ ଉତ୍ାଦନ ଷେମତା 
ବିଶଷି୍ ପାକାଲ ଦୁଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 624 ଣମଗାୱାଟ 
ଷେମତାବିଶଷି୍ କିରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମସ୍ ନିମ୍ଡାେ କାଯ୍ଡ୍ୟ ନିମଣନ୍ 
ଚୁକି୍ନାମା ପ୍ରଦାନ କାଯ୍ଡ୍ୟ ଣଶଷ ଣହାଇଛି ।

l	ଜମମ୍ ୁଓ କଶ୍ମୀର ପାଇ ଁସବ୍ଡବୃହତ୍  ନିଯକିୁ୍ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ସ୍ୱରୂପ 
10,000 ପଦବୀ ସକାଣଶ ବିଜ୍ଞପି୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥପିାଇ ଁ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଯକିୁ୍ ନିୟମ ପ୍ରବର୍୍ଡନ କରାଯାଇଛି, 25,000 ଅଧକି 
କମ୍ଡନିଯକିୁ୍ ପାଇପ ଲାଇନଣର ରହଛିି ।

l	ହମିାୟତ ଣଯାଜନା ପ୍ରବର୍୍ଡନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ରୀ ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀ ନିଜ ‘ମନ୍  କୀ ବାତ’ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମଣର 
ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନି୍ ।ଏହା ମାଧ୍ୟମଣର ପ୍ରାୟ 74,324 
ଜେ ପ୍ରାଥ୍ଡୀଙୁ୍କ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ନିମଣନ୍ ପ୍ରସ୍ାବ ମଂଜରିୁ ଲାଭ 
କରିଛି । ଗତ ଦୁଇ ବଷ୍ଡ ଭିତଣର ତାଲିମ ଣକନ୍ଦ୍ର ସଂ�୍ୟାଣର 
ତିନି ଗେୁ ବୃଦି୍ଧ ଘଟାଯାଇଛି ।

l	ଣବୈଶ୍ୱକି ନିଣବଶ ଶ�ିର ସମି୍ମଳନୀର ଆଣୟାଜନ 
କରାଯାଉଛି; ପ୍ରାୟ 13,600 ଣକାଟି ଟଙ୍କାର 168ଟି 
ବୁଝାମୋ ପତ୍ର ଏଣବସଦୁ୍ଧା ସ୍ୱାଷେରିତ ଣହାଇଛି । ଶଳି୍ପସଂସ୍ା 
ପ୍ରତିଷା୍ ନିମଣନ୍ 6,000 ଏକର ସରକାରୀ ଭୂମି ଚୟନ 
କରାଯାଇଛି । ଣସହଭିଳି 37ଟି ଶଳି୍ପାଞ୍ଳ ସ୍ାପନ ନିମଣନ୍ 
ଭୂମି ହସ୍ାନ୍ରେ କରାଯାଇଛି ।

l	ଜମମ୍ ୁଓ କଶ୍ମୀରଣର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ୍ କ୍୍  ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ 
ନିବ୍ଡାଚନ ଅନୁଷ୍ିତ ଣହାଇଛି । ଏହ ି ନିବ୍ଡାଚନଣର ଣରକଡ଼୍ଡ 
ସଂ�୍ୟକ 98.3 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାତା ଣସମାନଙ୍କର ମତାଧକିାର 
ସାବ୍ୟସ୍ କରିଛନି୍ ।

l	ରାଜ୍ୟର ଣସଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିମଣନ୍ ଅଭିନବ ବଜାର 
ହସ୍ଣଷେପ ଣଯାଜନା, ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମଣର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ସହାୟକ 
ମଲୂ୍ୟ ରାଶ ି ପ୍ରଦାନଏବଂ ଣକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗ୍ହ ଏଣଜନ ୍ସମିାନଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଣସଓ ପରିବହନର ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛି ।

l	ସରକାର ଜମମ୍ ୁ ଓ କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦା� ନିମଣନ୍ 520 
ଣକାଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାଣକଜ ୍କୁ ମଞ୍ରିୁ ପ୍ରଦାନ 
କରିଛନି୍ । ପାଞ୍ବଷ୍ଡ ଅଥ୍ଡାତ, 2023-24 ବଷ୍ଡ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ଏହା 
ବଳବର୍ର ରହବି ।

l	ଜମମ୍ ୁଓ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟଣର ଣମଣଟ୍ା ଣସବା ନିମଣନ୍ ଡିପିଆର 
ପ୍ରସୁ୍ତି କାଯ୍ଡ୍ୟ ଣଶଷ ଣହାଇଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୋଷ୍ଟଟ୍ର ମନ୍ତଣାଳୟେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାକେ,2018 ମସ୍ରିହାକେ ଜମମ୍ ୁ
େଶୀ୍େକେ 257 ଜଣ ଆତଙ୍କବାେୀଙୁ୍କ ନ୍ରିପାତ େୋୋଇଥବିାକବକଳ 
2019କେ 157 ଏବଂ ଚଳ୍ରିତ ବରତ୍ତ (2020)କସକ୍ଟେମ୍ବେ ସଦୁ୍ା 180 
ଜଣ ଆତଙ୍କବାେୀଙୁ୍କ ନ୍ରିଃକଶର େୋୋଇଛ୍ରି । ଜମମ୍ ୁଓ େଶୀ୍େକେ 
ଆତଙ୍କବାେୀ ୋେତ୍ତ୍ୟେଳାପକେ 35% ହ୍ାସ ଘ�୍ରିଥବିା ଜଣାପଡ଼୍ରିଛ୍ରି ।

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍୍ରିଆ ସମାଚାେ 
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କୃଷି ଣଷେତ୍ରର ବିବିଧକିରେ ଜରିଆଣର ଣଦଶର 
କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପାଜ୍ଡନକୁ ଦି୍ଗେୁତି କରିବା ଏବଂ 
ଆତ୍ମନିଭ୍ଡର ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ବାସ୍ବତାଣର ପରିେତ 

କରିବା ଭଳି ଣଦାହରା ଲଷେ୍ୟ ହାସଲ ନିମଣନ୍, ଣଦଶର ଉର୍ର 
ପବୂ୍ଡାଞ୍ଳ ଣଷେତ୍ରଣର ଣକସର ଚାଷକୁ ସଂପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଛି ।

ଇତି ପବୂ୍ଡରୁ, ଣଦଶଣର ଣକବଳ ଣକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଣଷେତ୍ର ଜମମ୍ ୁଓ 
କଶ୍ମୀରର ପାମପରୁ ଣଷେତ୍ରଣର ହି ଁଣକସର ଚାଷ ସୀମିତ ରହିଥଲିା 
। ଏହାକୁ ଭାରତର “ଣକସର ପାତ୍ର” ଣବାଲି କୁହାଯାଇଥାଏ 
। ଜମମ୍ ୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ବଡ଼ଗାମ,୍ ଶ୍ରୀନଗର ଓ କିସ୍ୱାର ଭଳି 
ଆଉ କିଛି ଣଷେତ୍ରଣର ମଧ୍ୟ ଣକସର ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । 
ଉର୍ର ପବୂ୍ଡାଞ୍ଳ ରାଜ୍ୟ ସିକିମକୁ କଶ୍ମୀରରୁ ଣକସର ଚାରା ଓ 
ମଞି୍ ଏହି ଉଣଦ୍ଦଶ୍ୟଣର ଅୋଯାଇଛି ଏବଂ ଣସହି ରାଜ୍ୟର 
ଦଷିେୋଞ୍ଳଣର ଅବସି୍ତ ୟାଙ୍ଗ୍ୟାୟାଙ୍୍ଗ ଠାଣର 
ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତ ପ୍ରତି ବଷ୍ଡ 6ରୁ 7 ଟନ୍ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ 
ଣକସର ଉତ୍ାଦନ କରିଥାଏ ଯଦ୍ୟପି ଣଦଶଣର 
ବଷ୍ଡଣର ଏଥପିାଇ ଁ 100 ଟନର ଆବଶ୍ୟକତା 
ରହିଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ଏଥପିାଇ ଁ ବଢ଼ଥୁବିା 
ଚାହିଦାକୁ ପରୂେ କରିବା ନିମଣନ୍ ଣକନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ 
ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ ମନ୍ତ୍ରୋଳୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ ବିଭାଗ 
ମାଧ୍ୟମଣର ଉର୍ର ପବୂ୍ଡାଞ୍ଳର ଣକଣତକ 
ରାଜ୍ୟଣର ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । ଏଣବ 
ଏହି ଚାଷ ସିକିମଣର କରାଯାଇଥବିାଣବଣଳ 
ପଣର ତାହା ଣମଘାଳୟ ଓ ଅରୁୋଚଳ 
ପ୍ରଣଦଶଣର ଚାଷ କରାଯିବ । କଶ୍ମୀର ଏବଂ 
ଉର୍ର ପବୂ୍ଡାଞ୍ଳର ଣକଣତକ ଣଷେତ୍ରର ଜଳବାୟୁ 
ପ୍ରାୟ ସମାନ ଣହାଇଥବିାରୁ ଣସଠାଣର ଏଭଳି 

ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ଣକନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ ବିଭାଗ ଅଧୀନଣର ଥବିା 

ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ା ଉର୍ର ପବୂ୍ଡାଞ୍ଳ ପ୍ରଯକିୁ୍ ପ୍ରଣୟାଗ ଓ 
ଆହରେ ଣକନ୍ଦ୍ର (ଣନ ଟ୍ୋର) ସିକିମ ଣକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 
ଉଦି୍ଦ ଓ ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟଣର ଦଷିେେ ସିକିମର 
ୟାଙ୍ଗ୍ୟାୟାଙ୍ଗ ଗ୍ାମଣର ଏହି ଚାଷକୁ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାଣବ 
ପ୍ରବର୍୍ଡନ କରିଛନି୍ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ବିଭାଗ ପଷେରୁ 
ସଂପକୃ୍ ଗ୍ାମର କୃଷିଣଷେତ୍ରର ମରିୃ୍କା ଓ ଏହାର ଜଳକୋ 
ଧାରେର ମାତ୍ରାକୁ ପରୀଷୋ କରି କଶ୍ମୀରର ଜଳବାୟୁ ଓ ମରିୃ୍କା 
ସହ ତାହାକୁ ତୁଳନା କରି ଣଦ�ଛିନି୍ । ଏହାପଣର କଶ୍ମୀରରୁ 
ବିମାନ ଣଯାଣଗ ୟାଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଣକସର ବିହନ ଓ ଚାରାକୁ 
ନିଆଯାଇଥଲିା । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ସହ 

କଶ୍ମୀରର ଜଣନୈକ ଣକସର ଚାଷୀଙୁ୍କ 
ଣସହି ଗ୍ାମଣର ଣକସର ଚାଷକୁ ପ୍ରାରମି୍ଭକ 
ଭାଣବ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମଣନ୍ 
ଣସଠାଣର ଅବସ୍ାପନ କରାଯାଇଛି ।

ଣସଣପଟେମର୍ ଓ ଅଣ୍ଟୋବର ମାସଣର 
ସାଧାରେତଃ ଣକସର ଚାରାକୁ 
ଣଷେତଣର ଣରାପେ କରାଯାଇଥାଏ। 
ଫଳଣର ଏହି ଚାରାଗଡ଼ିୁକରୁ ଠିକ୍ 
ସମୟଣର ଗଜା ବାହାଣର ଓ ଭଲଭାଣବ 
ଣସଥଣିର ଫୁଲ ଧଣର । ପାମପରୁ 
(କଶ୍ମୀର) ଏବଂ ୟାଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ (ସିକିମ)ର 
ଜଳବାୟୁ ଓ ଣଭୌଣଗାଳିକ ସି୍ତି ମଧ୍ୟଣର 
ଥବିା ସାମଞ୍ସ୍ୟ ଣଯାଗ ୁ ଣସଠାଣର 
ପରୀଷୋମଳୂକ ଭାଣବ ଣକସର ଚାଷ ପାଇ ଁ
ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ।  

 କେସେ ଚାର ଅଭ୍ରିମକୁଖ
ଯକସର ଚାଷକୁ ଜାତୀୟ ମିଶନ ଭାଯବ ଗରୁୁତ୍ୱ ଆଯରାପ କରା�ାଇ 

ଏହାର ଉତ୍ାଦନ ବୃଦ୍ି ନିମଯନ୍ ଅଯନକ ପଦଯକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରା�ାଇଛି । 
ଭାରତକୁ “ଯକସର ପାତ୍ର”ଯର ପରିଣତ କରିବା ନିମଯନ୍ ଉତ୍ର ପବୂ୍କାଞ୍ଳ 

ରାଜ୍ୟ ସିକିମ ପ�୍କ୍ୟନ୍ ଏହାର ଚାଷକୁ ସଂପ୍ରସାରଣ କରା�ାଇଛି ।

ସଫୁଳ
l ଣକସର ଚାଷର ସମ୍ପ୍ରସାରେ 

ଣଦଶଣର ବୃଦି୍ଧ ପାଉଥବିା ଣକସର 
ଚାହଦିା ପରୂେ ଦିଗଣର ସହାୟକ 
ଣହବ । ଏହା ବିଣଦଶରୁ ଣକସର 
ଆମଦାନିକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇବ ।

l ଏହା ଏହ ି ଚାଷର ସମ୍ପ୍ରସାରେ 
ଦିଗଣର ସହାୟକ ଣହବ ଏବଂ ଉର୍ର 
ପବୂ୍ଡାଞ୍ଳର କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଏକ ନୂତନ 
ଚାଷ ପାଇ ଁସଣୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

l ଭାରତଣର ପ୍ରତିବଷ୍ଡ ମାତ୍ର 
6ରୁ 7 ଟନ୍ ଣକସର ଚାଷ 
ଣହଉଥବିାଣବଣଳ ବଷ୍ଡଣର 
ଣଦଶଣର 100 ଟନ ଣକସରର 
ଚାହଦିା ରହଛିି ।

ନୂଆ ସକାଳ ଣକସର ଚାଷନୂଆ ଆଶା
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ଭାେତେ ଆଗଆୁ 
ପ୍ରତ୍ରିେକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ା
ଭାେତେ ଆଗଆୁ 
ପ୍ରତ୍ରିେକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ା

ସୀମା ସରୁଷୋ ବାହନିୀ (ବିଏସଏଫ) ଣଦଶ ଣସବାର 55ତମ ବଷ୍ଡ 
ପରୂ୍ଥି ପାଳନ କରୁଛି । ଦୀଘ୍ଡ ପାଞ୍ ଦଶନି୍ରୁ ଅଧକି ସମୟ ଧରି 

ଏହ ିବାହନିୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମାକୁ ସରୁଷୋ ଣଯାଗାଇ ଆସଛିୁ ।

ସୀମା ସରୁଷୋ ବାହନିୀ (ବିଏସଏଫ) 
ଣକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନଣର ଥବିା 
ଏକ ଏଲିଟ୍ ସଶସ୍ତ ବାହନିୀ ଯାହା 

ଉପଣର ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମା ସରୁଷୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଅପ୍ଡେ 
କରାଯାଇଛି । ବିଏସଏଫ ଭାରତ- ପାକିସ୍ାନ 
ଏବଂ ଭାରତ- ବାଂଲାଣଦଶ ସୀମା ସରୁଷୋ 
ଦାୟିତ୍ୱ ଅତି ନିଷା୍ର ସହ ସମ୍ାଦନ କରିଆସଛିୁ। 
1965 ମସିହା ଡିଣସମର୍ 1 ତାରି� ଦିନ ଗଠତି 
ଏହ ିବିଣଶଷ ସଶସ୍ତ ବଳ (ବିଏସଏଫ) ଏକମାତ୍ର 
ଣସନା ବଳ ଯାହା ଉଭୟ ଯଦୁ୍ଧ  ଏବଂ ଶାନି୍ 
ସମୟଣର  ସମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିବ୍ଡାହ କରିଆସିଛି। 
ଣତେ ୁ ଯଦୁ୍ଧ, ଶାନି୍ ଏବଂ ଯଦୁ୍ଧ-ନୁଣହ-ଁଶାନି୍-
ନୁଣହ ଁ (ଏନଡ଼ବ୍ଲୁଏନପି) ସି୍ତିଣର ଏହ ି ବଳ 
ଉପଣର ଦିଆଯାଇଥବିା ସକଳ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ 

ବିଏସଏଫ ନିଷା୍ର ସହ ସଂପାଦନ କରିଛି। ଶାନି୍ 
ସମୟଣର ଣଦଶର ସୀମାକୁ ସରୁଷୋ ପ୍ରଦାନ 
କରିବା କାଯ୍ଡ୍ୟଣର ବିଏସଏଫ ନିଣୟାଜତି 
ରହଆିସିଛି ଏବଂ ସୀମାପାର ଅପରାଧକୁ 
ଣରାକିବାଣର ଏହାର ବିଣଶଷ ଭୂମିକା ରହଛିି । 
ଫଳଣର ସୀମାନ୍ ଣଷେତ୍ରଣର ବସବାସ କରୁଥବିା 
ଣଲାକମାନଙୁ୍କ ନିରାପର୍ା ଣଯାଗାଇବାଣର 
ଏହାର ଭୂମିକା ଣବଶ ୍ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।

ସୀମା ସରୁଷୋ ବଳ (ବିଏସଏ)ର ଣମାଟ 
192ଟି ବାଟାଲିଅନ ରହଛିି ଏବଂ ଣସଥ ିମଧ୍ୟଣର 
ତିଣନାଟି ବିପଯ୍ଡ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବାଟାଲିଅନ୍ 
ସାମିଲ । 2.65 ଲଷେ ସାହସୀ ପରୁୁଷ ଓ ମହଳିା 
ଣସୈନିକଙୁ୍କ ଣନଇ ଏହା ଗଠତି । ବିଏସଏଫର ଏକ 
ଆଟଥିଣଲରୀ ଣରଜିଣମଣ୍, ଆକାଶ ଓ ଣନୌ ୱଙ୍ି୍ଗ, 

ସୀମାସେୁକ୍ା େବାନଙ୍କ 
ସଂେଳ୍ପ

ମୁ ଁପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଣଯ ମୁ ଁ
ନିଜର ଶସ୍ତର ଅବମାନନା 
ଣହବାକୁ ଣଦବିନାହି ଁକିମା୍ 

ଣକୌେସି ସାଥୀ ସଂକଟଣର 
ପଡ଼ିଥବିା ଣବଣଳ ତାଙ୍କ 

ପ୍ରତି ବିମ�ୁ ଣହବିନାହି ଁ। ମୁ ଁ
ଣଦଶର ପ୍ରଣତ୍ୟକ ପବିତ୍ର 

ବସୁ୍କୁ ପ୍ରାେପଣେ ସରୁଷିେତ 
ର�ବିା ନିମଣନ୍ ସକଳ 
ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବି ।

ନିରାପର୍ା ନୂଆ ଆଶା
ନୂଆ ସକାଳ
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ଓଟ ସବାର ବାହନିୀ ଓ ସନ୍ାନୀ କୁକୁର ସ୍ଦ୍ାଡ଼୍ଡ, 
କମାଣଣ୍ା ୟୁନିଟ୍, ଣଯାଗାଣଯାଗ ବ୍ୟବସ୍ା, 
ବିଶାଳ ତାଲିମ ସଂସାଧନ ତଥା ଅତ୍ୟାଧନିୁକ 
ଣମଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ା ରହଛିି । ବିଏସଏଫ 
ଣହଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବ୍ଡବୃହତ୍ ସୀମା ସରୁଷୋ 
ବାହନିୀ ଯାହାକୁ “ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରଷୋର 
ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି” ଣବାଲି ଅଭିହତି କରାଯାଇଥାଏ।  
“ଜୀବନ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ କର୍୍ଡବ୍ୟ” ମନ୍ତ୍ରଣର ଉଦବୁଦ୍ଧ 
ଣହାଇ ବିଏସଏଫ 1971 ମସିହାର 
ବାଂଲାଣଦଶ ମକିୁ୍ ଯଦୁ୍ଧଣର ଗରୁୁତ୍ୱପଣୂ୍ଣ୍ଡ ଭୂମିକା 
ଗ୍ହେ କରିଥଲିା ଣଯଣତଣବଣଳ କି ଏହା ଏକ 
ନୂତନ ଅନୁଷା୍ନ ଭାଣବ ମାତ୍ର ଣକଇ ବଷ୍ଡ 
ତଣଳ ଗଠତି ଣହାଇଥଲିା । ଣସଣତଣବଣଳ 
ବିଏସଏଫ ମକିୁ୍ ବାହନିୀକୁ ସକଳ ପ୍ରକାର 
ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସି୍ତିର ମକୁାବିଲା ସକାଣଶ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବା ନିମଣନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଅପ୍ଡେ 
କରାଯାଇଥଲିା । 1999 ମସିହା ଣମ- ଜଲୁାଇ 

ମାସର କାଗଥିଲ ବିବାଦ କାଳଣର ବିଏସଏଫ 
ସୀମାନ୍ଣର ସଉୁର୍ ପବ୍ଡତ ଶ�ିରଣର ରହ ି
ସଶସ୍ତ ଣସନାଙ୍କ ସହ କାନ୍କୁ କାନ୍ ମିଳାଇ 
ଣଦଶର ଅ�ଣ୍ତା ଓ ସାବ୍ଡଣଭୌମତ୍ୱର ସରୁଷୋ 
କରିଥଣିଲ ।  ବିଏସଏଫ ଦୀଘ୍ଡ ବଷ୍ଡ ଧରି 
ପାକିସ୍ାନ ଓ ବାଂଲାଣଦଶ ସହ ଭାରତର 
ଥବିା ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୀମାନ୍ ପହରା କାଯ୍ଡ୍ୟଣର 
ନିଣୟାଜତି ଅଛନି୍ । ଣସହ ି ସୀମାନ୍ର 
ଅଧକିାଂଶ ସ୍ାନ ଜମମ୍ ୁଓ କଶ୍ମୀର ବରଫାବୃର୍ 
ଦୁଗ୍ଡମ ପାବ୍ଡତ୍ୟ ଣଷେତ୍ର ଅଥବା ରାଜସ୍ାନର 
ମରୁ ଅଞ୍ଳ । ଗଜୁରାଟର ସାର୍ କ୍ୀକ୍ ଣଷେତ୍ର 
କିମା୍ ପଶ୍ମ ବଙ୍ଗର ସନୁ୍ରବନ ଅଞ୍ଳ । 
ପେୁ ି ଆସାମର ଚିର ବନ୍ୟାପ୍ଳାବିତ ବନାଞ୍ଳ 
ଣଯଉଠଁାଣର ଜଳଣ୍ାତ,ହଂି୍ପ୍ରାେୀ ଅବା 
ମିଣଜାରାମ ଓ ତ୍ରିପରୁାର ମ୍ୟାଣଲରିଆ ମଶା 
ଉପଦ୍ରୁତ । ଣସହସିବୁ ସ୍ାନମାନଙ୍କଣର 
ନିୟନ୍ତ୍ରେ ଣର�ା ନିକଟଣର ଭାରତୀୟ 

ଯବାନମାନଙ୍କ ସହ ବିଏସଏଫ ଯବାନମାଣନ 
ଅଣହାରାତ୍ର ପହରାରତ ଅଛନି୍ । ଅଧକିନ୍ତୁ, 
1965 ମସିହାଣର ଗଠତି ଣହବା ଦିନଠାରୁ 
ସାରା ଣଦଶଣର ଏହ ି ବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ରୀେ 
ନିରାପର୍ା ଓ ଉଗ୍ବାଦ ନିଣରାଧୀ 
ଅଭିଯାନଣର ନିଣୟାଜତି ରହଆିସିଛନି୍ । 
1990 ମସିହାଣର ବିଏସଏଫ ବଳକୁ ଜମମ୍ ୁଓ 
କଶ୍ମୀରଣର ଉଗ୍ବାଦ ନିଣରାଧୀ ଅପଣରସନ୍ 
ଅଭିଯାନଣର ସାମିଲ କରାଯାଇଥଲିା । 
1990 ଠାରୁ 2005 ମସିହା ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ଣସହ ି
ଣଷେତ୍ର ଣଯଣତଣବଣଳ ସବ୍ଡାଧକି ଉଗ୍ବାଦୀ 
ବିଣଦ୍ରାହୀ କାଣ୍ଣର ଆକ୍ାନ୍ ଣହାଇପଡ଼ିଥଲିା 
ଣସଠାଣର ବିଏସଏଫ ଯମାନମାନଙୁ୍କ 
ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା କାଯ୍ଡ୍ୟଣର ନିଣୟାଜତି 
କରାଯାଇଥଲିା । ଏହ ି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ାଦନ 
କରିବା ପ୍ରକି୍ୟାଣର ଅଣନକ ଉଗ୍ବାଦୀଙୁ୍କ 
ନିଃଣଶଷ କରିବାଣର ବିଏସଏଫ ବଳ ସଷେମ 

l	ଅତ୍ୟାଧନିୁକ ପ୍ରଯକିୁ୍ ଏବଂ ଉପକରେ ମାଧ୍ୟମଣର ବିଏସଏଫ ତାର ରେନୀତିକ 
ଷେମତାକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାଣର ସଂପ୍ରସାରେ କରିପାରିଛି । ଣଦଶର ପଶି୍ମ 
ସୀମାନ୍ଣର ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଣରାଧୀ ତ୍ୱେଙ୍କ ଦ୍ାରା ଣ୍ାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଭଳି 
ସମସ୍ୟାର ଣବୈଷୟିକ ସମାଧାନ ସତୂ୍ର ବାହାର କରିବା ଦିଗଣର ବିଏସଏଫ 
ସକଳ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦଣଷେପ ଗ୍ହେ କରିଛି ।

l	2020 ମସିହାର ଗତ ଣକଣତ ମାସ ମଧ୍ୟଣର ପାକିସ୍ାନ ପଷେରୁ ସୀମାପାର 
ଆତଙ୍କବାଦ, ଅସ୍ତବିରତି ଉଲ୍ଙ୍ଘନ, ରାଷ୍ଟ୍ରବିଣରାଧୀ ତ୍ୱେଙ୍କ ନିକଟଣର 
ଅସ୍ତଶସ୍ତ ପହଞ୍ାଇବା ସକାଣଶ ଣ୍ାନର ବ୍ୟବହାର, ଣଚାରା ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ 
ଚାଲାେ ଏବଂ ସୀମାଣର ସଡ଼ୁଙ୍ଗ ଣ�ାଳି ତାହା ମଧ୍ୟ ଣଦଇ ଣଦଶ ଭିତରକୁ 
ଅନୁପ୍ରଣବଶ କରିବା ଭଳି କାଯ୍ଡ୍ୟକଳାପ ଯଣଥଷ୍ ମାତ୍ରାଣର ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି ।

l	ଜଲୁାଇ 20, 2020 ତାରି� ଦିନ ବିଏସଏଫ ଯବାନମାଣନ ଜମମ୍ ୁଣଷେତ୍ରର 
କାଠୁଆ ଜଲି୍ାର ସୀମାନ୍ବର୍୍ଡୀ ଣଷେତ୍ରଣର ଏକ ପାକିସ୍ାନୀ ଣ୍ାନକୁ ଗଳିୁକରି 
�ସାଇ ଣଦବାକୁ ସଷେମ ଣହାଇଥଣିଲ ।

l	2020 ମସିହା ଅଗଷ୍ 22 ତାରି� ଦିନ, ବିଏସଏଫ ଯବାନମାଣନ 
ସଫଳତାର ସହ ପଞ୍ାବର ଣ�ମକାରାନ ଅଞ୍ଳକୁ ସୀମା ଆରପଟୁ 
ଅସ୍ତଶସ୍ତ ଓ ଣଚାରା ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାେ କରାଯିବାକୁ ଣହଉଥବିା 
ପ୍ରୟାସକୁ ପଣ୍ କରି ଣଦଇଥଣିଲ । ଏହ ି ଅପଣରସନଣର ପାଞ୍ଜେ 
ଆତଙ୍କବାଦୀ ମତୁୃ୍ୟବରେ କରିଥଣିଲ ଏବଂ ଣସଠାଣର ମତୁୟନ 
ବିଏସଏଫ ଯବାନମାଣନ ଣସମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପଳୁ ପରିମାେର 
ଅସ୍ତଶସ୍ତ ଓ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରିଥଣିଲ ।

l	2020 ମସିହା ଣସଣପଟେମର୍ 20 ତାରି� ଦିନ ବିଏସଏଫ ଯବାନମାନଙ୍କ 
ସତକ୍ଡତା ଓ ସାହସିକତା ଣଯାଗ ୁ ରାଜସ୍ାନର ଗଙ୍ଗାନଗର ଅଞ୍ଳଣର 
ଅନୁପ୍ରଣବଶ ପାଇ ଁଉଦ୍ୟମ କଲାଣବଣଳ ସରୁଷୋ କମ୍ଡୀଙ୍କ ଗଳିୁଣର ଦୁଇଜେ 
ପାକିସ୍ାନୀ ଅନୁପ୍ରଣବଶକାରୀ ପ୍ରାେ ହରାଇଥଣିଲ ।

l	2020 ମସିହା ନଣଭମର୍ 8 ତାରି� ଦିନ କଶ୍ମୀରର ନିୟନ୍ତ୍ରେ ଣର�ା 
ନିକଟଣର ପହରା ଣଦଉଥବିା ଣବଣଳ ସିଟି ସଦୁୀପ ସରକାର ପାକିସ୍ାନ 
ପଟୁ ଅନୁପ୍ରଣବଶ ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରିଥଣିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଳିୁଣର ଦୁଇଜେ 
ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟିଥଲିା ।

l	2020 ମସିହା ନଣଭମର୍ 22 ତାରି� ଦିନ ବିଏସଏଫ ଯବାନମାଣନ ଜମମ୍ ୁଣଷେତ୍ରର 
ସାମା୍ ଅଞ୍ଳ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୀମାଣର�ା ନିକଟଣର ପହରା ଣଦଉଥବିାଣବଣଳ 
ପାକିସ୍ାନ ପଟୁ ଏକ ସଡ଼ୁଙ୍ଗ ଣ�ାଳାଯାଇଥବିାର ସନ୍ାନ ପାଇଥଣିଲ । 2020 ମସିହା 
ନଣଭମର୍ 19 ତାରି� ଦିନ ନଣଗ୍ାଟା ଠାଣର ସରୁଷୋକମ୍ଡୀଙ୍କ ଗଳିୁଣର ପ୍ରାେ ହରାଇଥବିା 
ଆତଙ୍କବାଦୀମାଣନ ଏହ ିସଡ଼ୁଙ୍ଗ ଣଦଇ ଣଦଶ ଭିତରକୁ ଅନୁପ୍ରଣବଶ କରିଥଣିଲ ।

l	ପବୂ୍ଡାଞ୍ଳ ସୀମାଣର ବିଏସଏଫର ଯବାନମାଣନ, ମିଣଜାରାମଣର ମତୁୟନ 
ଣହାଇଥବିା ଣବଣଳ 2020 ମସିହା ଣସଣପଟେମର୍ 28 ତାରି� ଦିନ ଣଦଶ 
ବିଣରାଧୀ ତ୍ୱେଙ୍କ ଦ୍ାରା ବିଣଦଶରୁ ଣଚାରା ଚାଲାେ ଣହଉଥବିା ଅସ୍ତଶସ୍ତ 
କାରବାରକୁ ବିଫଳ କରିଣଦଇଥଣିଲ ଏବଂ ଏହ ିଘଟୋଣର ଣସମାଣନ 29ଟି 
ଏଣକ ସିରିଜ ରାଇଫଲ ଓ ବିପଳୁ ପରିମାେର ଗଳିୁଣଗାଳା ଜବତ କରିଥଣିଲ। 
ସକଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସି୍ତି ସଣ୍ୱେ, ବିଏସଏଫ ଅତୀତଣର ଣଦଶ ବିଣରାଧୀ 
ତ୍ୱେଙ୍କର ଏଭଳି ଅଣନକ ପ୍ରୟାସକୁ ପଣ୍ କରିଣଦଇ ଥବିାର ନଜରି ରହଛିି ।

ସକଳ ପ୍ରକାର ଗପୁ୍ ଣଯାଜନା ପଣ୍

NEW DAWNନୂଆ ସକାଳ ଣକସର ଚାଷନୂଆ ଆଶା
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ଣହାଇଥଲିା । ବିଏସଏଫର ସକି୍ୟତା ଣଯାଗ ୁ
ଏହ ିସମୟ ମଧ୍ୟଣର ପ୍ରାୟ 11,000ରୁ ଅଧକି 
ଆତଙ୍କବାଦୀଙୁ୍କ ସଫଳତାର ସହ ଗିରଫ 
କରାଯାଇପାରିଥଲିା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1000ରୁ 
ଅଧକି ଉଗ୍ବାଦୀ ଆତ୍ମ ସମପ୍ଡେ କରିଛନି୍। 
ଆଭ୍ୟନ୍ରୀେ ଇଲାକାଣର ବିଏସଏଫର 
ଯବାନମାଣନ ମଧ୍ୟ 2009 ମସିହା ଡିଣସମର୍ 
ମାସଠାରୁ  ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶାଣର ମତୁୟନ 
ରହ ି ବାମପନ୍ୀ ଉଗ୍ବାଦୀଙ୍କ ବିଣରାଧଣର 
ଣସମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଜାରି ର�ଛିନି୍ । 
ଆଭ୍ୟନ୍ରୀେ ସରୁଷୋ, ଉଗ୍ବାଦ ନିଣରାଧୀ 
ଅଭିଯାନ ଏବଂ ନକ୍ଲ ଦମନ ଅପଣରସନ 
ଣଷେତ୍ରଣର ନିଜର  ଉତ୍ଗ୍ଡୀକୃତ ତଥା 
ଉଣଲ୍�ନୀୟ ଣଯାଗଦାନ ନିମଣନ୍ ବିଏସଏଫ 
ନିଜ ପାଇ ଁଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ାନ ସଷିୃ୍ କରିପାରିଛି। 
ବଷ୍ଡ ବଷ୍ଡ ଧରି ଏହ ି ଅଭିଯାନଣର ଲିପ୍ ରହ ି
ଏଣବସଦୁ୍ଧା 1922 ଜେ ବିଏସଏଫ ଯବାନ 
ଣଦଶର ସରୁଷୋ ପାଇ ଁ ପ୍ରାେବଳି ଣଦଇଛନି୍। 
ପ୍ରତି ବଷ୍ଡ ବିଏସଏଫ ମିଳିତ ଜାଜସିଂଘ 
ଅଭିଯାନ ଣସବା ନିମଣନ୍ ନିଜର ଅଣନକ 
ଯବାନଙୁ୍କ ପଠାଇଥାଏ ଯାହାକି ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଶାନ୍ ରଷୋ ନିମଣନ୍ ଭାରତର ଜାତିସଂଘ 

ନିକଟଣର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଅଂଶ ବିଣଶଷ । 
ବିଶ୍ୱର ଏହ ି ସବ୍ଡବୃହତ୍ ସୀମାନ୍ ସରୁଷୋର 
ଜାଗ୍ତ ପ୍ରହରୀ ଅତ୍ୟାଧନିୁକ ସାଧନଣର ସରି୍ତ 
ଣହାଇ ସମୟର ପରିବର୍୍ଡନ ସହ ନିଜକୁ 
ଆଗକୁ ଆଣଗଇ ଣନଉଛି ଏବଂ କଠନି ଶ୍ରମ, 
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ଉତ୍ଗ୍ଡୀକୃତ ଣସବା ମାଧ୍ୟମଣର 
ଣକବଳ ସୀମାନ୍ବର୍୍ଡୀ ଣଷେତ୍ରର ଣଲାକମାନଙ୍କ 
ଆସ୍ା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ଣହାଇନାହି ଁ, ଅପରନ୍ତୁ 
ସମଗ୍ ଣଦଶବାସୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର 
ପାତ୍ର ଣହାଇପାରିଛି । ଦଷିେେ ଏସିଆର 
ଭୂରାଜଣନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ ଦୃଷି୍ରୁ ଆମ ଣଦଶ 
ପ୍ରତି ଆଉ ବାହ୍ୟ ବିପଦ ପାରମ୍ରିକ ଅବସ୍ାଣର 
ସୀମିତ ଣହାଇ ରହନିାହି ଁ। ଆମର ଶତ୍ରୁମାଣନ 
ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଣରାଧୀ ତ୍ୱେମାଣନ ଣଯଉମଁାଣନ 
କି ଣଦଶ ଭିତଣର ରହ ିଦ୍ରୁତ ଗତିଣର ପରିବର୍ଥିତ 
ପ୍ରଯକିୁ୍, ଉପକରେ ଏବଂ ରେନୀତିକୁ 
ଆପୋଇ ଓ ଏହାକୁ ଉପଣଯାଗ କରି ଣଦଶର 
ସାମଗି୍କ ନିରାପର୍ା ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଅସି୍ର 
କରିବା ସକାଣଶ ଶତତ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନି୍ 
। ଏକ ସଦୃୁଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉନ୍ନତ ମାନର 
ତାଲିମ ଜରିଆଣର ଆମର ସୀମା ସରୁଷୋ 
ବଳ (ବିଏସଏଫ) ସ୍ାପନ ଣହବା ଦିନଠାରୁ ହି ଁ

ସୀମାଣର ସକଳ ପ୍ରକାର ଣଭୌଣଗାଳିକ ତଥା 
ରେନୀତିକ ଚାଣଲଞ୍କୁ ସଫଳତାର ସହତି 
ମକୁାବିଲା କରିଆସଛିୁ । ଣସହଭିଳି ଭାଣବ, 
ବିଏସଏଫ ଣଦଶର ଉର୍ର ପବୂ୍ଡାଞ୍ଳ ରାଜ୍ୟ 
ସଣମତ, ପଞ୍ାବ, ଜମମ୍ ୁ ଓ କଶ୍ମୀର ଆଦି 
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଣର ଆଭ୍ୟନ୍ରୀେ ନିରାପର୍ାକୁ 
ମଧ୍ୟ ବିଏସଏଫ ଅତି ନିଷା୍ର ସହ ସରୁଷୋ 
କାଯ୍ଡ୍ୟଣର ନିଜକୁ ସମପଥିତ କରିଛି । ନିକଟଣର 
ଣଦଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟଣର ଅନୁଷ୍ିତ ବିଧାନସଭା 
ନିବ୍ଡାଚନ ସମୟଣର ଏକ ସଦୃୁଢ଼ ତଥା ଉନ୍ନତ 
ଗେତାନି୍ତ୍ରକ ବ୍ୟବସ୍ାର ପ୍ରତିଷା୍ ନିମଣନ୍ 
ବିଏସଏଫ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପଣୂ୍ଣ୍ଡ ଭୂମିକା ନିବ୍ଡାହ 
କରିଥଲିା । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ାନର ସକଳ 
ପ୍ରକାର ଅପଣଚଷ୍ା ସଣ୍ୱେ ଣଦଶର ପଶି୍ମ 
ସୀମାନ୍ ସଦାସବ୍ଡଦା ଅତି ମାତ୍ରାଣର ସ୍ଶ୍ଡକାତର 
ସି୍ତିଣର ରହଛିି । ଣତଣବ ସୀମାଣର ବ୍ୟାପକ 
ସଂ�୍ୟକ ସରୁଷୋବଳ ମତୁୟନ କରାଯାଇ 
ଏଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଣରାଧୀ ତ୍ୱେଙ୍କ ହୀନ ପ୍ରୟାସକୁ 
ସଦାଣବଣଳ ପଣ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଣତେ ୁ
ଉଗ୍ବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଣନଇ ଅନୁପ୍ରଣବଶକାରୀ 
ଓ ଣଚାରାଣବପାରୀମାନଙ୍କ ମନଣର ଏହା 
ହତାଶା ଭାବ ସଷିୃ୍ କରିଛି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିରାପର୍ା ଜନିତ ଚାଣଲଞ୍ର ମକୁାବିଲା ନିମଣନ୍, 
ବିଏସଏଫ ଆଧନିୁକୀକରେର ପନ୍ା ଅବଲମନ୍ କରିଛି । ଏହ ି

କ୍ମଣର ବିଏସଏଫ ପ୍ରଣତ୍ୟକ ଣଷେତ୍ରଣର ନୂତନ ପ୍ରଯକିୁ୍କୁ ଆପୋଇଛି । 
ଣସଥପିାଇ ଁବ୍ୟାପକ କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏହ ିକ୍ମଣର ସମସ୍ 
ପ୍ରକାର ଣଷେତ୍ର କାଯ୍ଡ୍ୟକଳାପ ଯଥା ଅତ୍ୟାଧନିୁକ ଅସ୍ତଶସ୍ତ, ଣଯାଗାଣଯାଗ 
ଓ ସଣଭ୍ଡଲାନ ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ା, ଆଧନିୁକ ଉପକରେ ଓ ସରଞ୍ାମ ତଥା ପ୍ରଯକିୁ୍ 
ଆହରେ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାଣବ ଗ୍ହେ 
କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ାରା ସୀମା ସରୁଷୋ ପରିଚାଳନା ଉର୍ମ ରୂଣପ 
କରାଯାଇପାରୁଛି । ଣଯଉସଁବୁ ଣଷେତ୍ରଣର ଏଭଳି ଆଧନିୁକୀକରେ 
ପ୍ରବର୍୍ଡନ କରାଯାଇଛି ଣସଥ ିମଧ୍ୟଣର ନିମ ୍ନଲି�ତି ଣଷେତ୍ର ସାମିଲ:

ଅଧକିନ୍ତୁ, ବ୍ୟାପକ ସମନ ୍ତି ସୀମା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ା 
(ସିଆଇବିଏମଏସ)ର ଅଂଶ ବିଣଶଷ ସ୍ୱରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ଆପଦପଣୂ୍ଣ୍ଡ 
ଣଷେତ୍ରଣର ପ୍ରଯକିୁ୍ଗତ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ହେ କରାଯାଉଛି । 

ଏଥ ିମଧ୍ୟଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଣସନସର ଓ ସଣଭ୍ଡଲାନ ୍ସ ଉପକରେର 
ସମୀକରେ ସହ ଉପଯକୁ୍ କମାଣ୍ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ା ଆପୋ 
ଯାଇଛି ।
ଆବଶ୍ୟେ ଓ ଆପେଗ୍ସ୍ତ କଲାେଙ୍କ ପାଇ ଁସହାୟତାେ ହାତ
ବର୍୍ଡମାନର ଣକାଭିଡ଼- 19 ମହାମାରୀ କାଳଣର, ସୀମା 
ସରୁଷୋ ବଳଙ୍କ ଉତ୍ଗ୍ଡୀକୃତ ପ୍ରୟାସ ଓ ଣସବା କାଯ୍ଡ୍ୟ ବାସ୍ବିକ୍  
ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଣଯଉଭଁଳି ଭାଣବ ବିଏସଏଫର ଲଢ଼ଆୁ 
ଯବାନମାଣନ ଣଦଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗଣର ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ାନଣର 
ମତୁୟନ ଣହାଇଛନି୍ ତାହା ଜନସାଧାରେଙୁ୍କ ଅବଗତ ଓ 
ସନିୁଶି୍ତ କରାଇଛି ଣଯ ଣସମାଣନ ସରୁଷିେତ ଅଛନି୍ । ଏହ ି
ଯବାନମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଣର ଜନସାଧାରେଙ୍କ ନିକଟଣର 
ମାଗୋଣର �ାଦ୍ୟସାମଗ୍ୀ ବିତରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ା 
ଶବିିର ଓ ପା୍ଜମା ଦାନ ଣକନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ଭାଣବ ଆଣୟାଜିତ 
ଣହଉଛି ଯାହା ଣବଶ ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । 
ଣକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା କାଯ୍ଡ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥବିା ଏହସିବୁ 
କାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମର ଉଣଦ୍ଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମଣନ୍ ବିଏସଏଫ ଣଷେତ୍ର ସ୍ରଣର 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପଣରସନ କାଯ୍ଡ୍ୟକାରୀ କରୁଛି । ସୀମା ସରୁଷୋ ଭଳି ନିଜର 
ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସଂପାଦନ ସହ ଏହ ି ସଶସ୍ତ ବଳ ସୀମାନ୍ବର୍୍ଡୀ 
ଟାଉନ ଓ ଗ୍ାମମାନଙ୍କର ଯବୁକମାନଙୁ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁିଧା 
ସଣୁଯାଗ ଣଯାଗାଇ ଣଦଉଛି । ଣସମାନଙୁ୍କ ବିଏସଏଫଣର ସାମିଲ 
ଣହବା ନିମଣନ୍ ଚୟନ ପ୍ରକି୍ୟା ସକାଣଶ ସଣଚତନ କରାଯାଉଛି ।

ସଶସ୍ତ୍ର କସନାେ ଆଧନୁ୍ରିେୀେେଣ

l	ସରୁଷୋ ଉପକରେ ସମାଧାନ
l	ସଣଭ୍ଡଲାନ ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ା ସମାଧାନ
l	ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ମକୁାବିଲା 

ଉପଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
l	ଉର୍ମ ମାରକ ଷେମତା
l	ଅେ-ମାରକ ଦଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରେ 

ଉପକରେ
l	ଫୁଲ୍  ପ୍ରୁଫ୍ ଣଯାଗାଣଯାଗ 

ବ୍ୟବସ୍ା
l	ଉର୍ମ ଣଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା 

ବ୍ୟବସ୍ା
l	ତାଲିମ ସହାୟତା ଉପକରେ
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ବ୍ରିୋଶେୁ କେଶେ କୋଣ 
ଅନୁକୋଣକେ ପହଞ୍ଚାେ୍ରିବ
ସଂଣଯାଗୀକରେ ବିକାଶର ଏକ ମ�ୁ୍ୟ ସାଧନ ଏବଂ 
ଲାଷୋଦ୍ୀପ ଏବଂ ଉର୍ର ପବୂ୍ଡାଞ୍ଳ ଣଷେତ୍ର ଭଳି ଦୂର 
ଦୂରାନ୍ ଣଷେତ୍ରଣର ବିକାଶର ବାର୍୍ଡା ପହଞ୍ାଇବା 
ନିମଣନ୍ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର । ଏହା ଆତ୍ମନିଭ୍ଡର 
ଭାରତର ଉଣଦ୍ଶ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ନିମଣନ୍ ପଥ 
ପରିଷ୍ାର କରିବ ।

ନ୍ରିଷ୍ପର୍୍ରି:  
l	ସରକାରୀ ୱାଇ ଫାଇ 

ଣନଟୱାକ୍ଡ ସ୍ାପନ ଦ୍ାରା 
ପ୍ ୍କ୍ି  ଡାଟା ଅଫସି ୍ 
ଠୂଳକାରୀମାଣନ ୱାଇ ଫାଇ 
ଣସବା ଣଯାଗାେକାରୀମାଣନ 
ଣକୌେସି ଲାଇଣସନ ୍ସ ଫି 
ମଞ୍ରିୁ ବିନା ତାହାର 
ଣଯାଗାେ ପ୍ରସ୍ାବକୁ 
କ୍ୟାବିଣନଟର ସ୍ୱୀକୃତି 
ପ୍ରଦାନ ।
ସଫୁଳ:

l	ଏହା ଜନସାଧାରେଙ୍କ 
ନିମଣନ୍ ସରକାରୀ ୱାଇ 
ଫାଇ ଣନଟୱାକ୍ଡ ବୃଦି୍ଧଣର 
ସହାୟକ ଣହବ ଏବଂ 
ବ୍ଡବ୍ୟାଣ୍ ଣନଟୱାକ୍ଡର 
ମଧ୍ୟ ଣଦଶଣର ସମ୍ପ୍ରସାରେ 
ଘଟିବ । 

l	ଣକାଭିଡ଼- 19 ବିଶାଳ 
ସଂ�୍ୟକ ଉପଣଭାକ୍ାଙ୍କ 
ପାଇ ଁସି୍ର ତଥା ହାଇ ସି୍ଡ଼୍  
ବ୍ଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍  ଇଣ୍ରଣନଟ୍  
(ଡାଟା) ଣଯାଗାେର 
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରମାେସିଦ୍ଧ 
କରିଛି । ଏଥ ିମଧ୍ୟଣର 
ଣଯଉସଁବୁ ଣଷେତ୍ରଣର 4ଜ ି
ଣମାବାଇଲ୍  ଣସବା ପବୂ୍ଡରୁ 
ଉପଲବ୍ଧ ନଥଲିା ଣସସବୁ 
ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । ପ୍ ୍କ୍ି  ୱାଇ 
ଫାଇ ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରବର୍୍ଡନ 
ଦ୍ାରା ତାହା ସମ୍ଭବପର 
ଣହାଇପାରିବ ।

NEW DAWN

ନ୍ରିଷ୍ପର୍୍ରି: 
l	ଆଥଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ାନ୍ 

କ୍ୟାବିଣନଟ କମିଟି 
ଣଦଶର ଆ� ୁଚାଷୀମାନଙ୍କ 
ନିମଣନ୍ 3,500 ଣକାଟି 
ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶ ି
ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ାବକୁ ମଞ୍ରିୁ 
ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ସଫୁଳ:

l	ସରକାର ଉଦବୃର୍ 60 
ଲଷେ ଣମଟି୍କ୍  ଟନ୍  ଚିନିକୁ 
ବିଣଦଶକୁ ରପ୍ାନୀ 
ସକାଣଶ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ 
କରିଛନି୍ ଯଦା୍ରା ଏହା 
ଆ�ଚୁାଷୀମାନଙୁ୍କ 
ଉପକୃତ କରାଇବ । 
ଏଭଳି ରପ୍ାନୀରୁ ଲବ୍ଧ 
ରାଶକୁି କୃଷକମାନଙ୍କ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା�ାତାକୁ 
ସିଧାସଳ� ହସ୍ାନ୍ରେ 
କରାଯିବ ।

l	ଏହା ଦ୍ାରା 
ଆ�ଚୁାଷୀମାଣନ 
ଣସମାନଙ୍କର ବଣକୟା 
ରାଶ ିପରିଣଶାଧ 
କରିପାରିଣବ । ଏଭଳି 
ସହାୟତା ରାଶ ି
ଚିନିକଳ ମାଲିକଙ୍କ 
ପଷେରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ 
ଜମା�ାତାଣର ଆ� ୁ
ମଲୂ୍ୟ ବାବଦକୁ ତଥା 
ପରବର୍୍ଡୀ ଅବଶଷି୍ ମଲୂ୍ୟ 
ଭାଣବ ପ୍ରତ୍ୟଷେ ଭାଣବ 
ଣପୈଠ କରାଯିବ ।

ନ୍ରିଷ୍ପର୍୍ରି:  
l	ଉର୍ର ପବୂ୍ଡାଞ୍ଳ 

ଣଷେତ୍ରୀୟ ଶକି୍ ବ୍ୟବସ୍ା 
ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ 
(ଏନଇଆରପିଏସଆଇପି)
ର ସଂଣଶାଧତି ଆକଳନ 
ମଲୂ୍ୟ (ଆରସିଇ)କୁ 
ଆନୁମାନିକ ମଲୂ୍ୟ 6,700 
ଣକାଟି ଟଙ୍କା ଭାଣବ 
ମଂଜରୁ କରାଯାଇଛି । 

ସଫୁଳ:

l	ଏହା ରାଜ୍ୟ ଭିତଣର 
ଶକି୍ ସରବରାହ ଓ 
ବିତରେ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ 
ସଦୃୁଢ଼ କରିବ ଯାହାକି 
ଉର୍ର ପବୂ୍ଡାଞ୍ଳ 
ଣଷେତ୍ରର ଆଥଥିକ ବିକାଶ 
ଦିଗଣର ଏକ ପ୍ରମ�ୁ 
ପଦଣଷେପ ଣହବ । 
ଏହା ଦ୍ାରା ଛଅଣଗାଟି 
ଉର୍ର ପବୂ୍ଡାଞ୍ଳ ରାଜ୍ୟ, 
ଯଥା- ଆସାମ, ମେପିରୁ, 
ଣମଘାଳୟ, ମିଣଜାରାମ, 
ନାଗାଲାଣ୍ ଓ ତି୍ରପରୁା 
ଉପକୃତ ଣହାଇପାରିଣବ ।

l	ଏହି ଣଯାଜନା ଣସହିସବୁ 
ରାଜ୍ୟଣର ମଣୁ୍ପିଛା 
ଶକି୍ ଉପଣଯାଗ ମାତ୍ରା 
ବୃଦି୍ଧ କରିବ ଏବଂ ଏହା 
ସମଗ୍ ଉର୍ର ପବୂ୍ଡାଞ୍ଳ 
ଣଷେତ୍ରର ସାମଗି୍କ ଆଥଥିକ 
ବିକାଶଣର ସହାୟକ 
ଣହବ ।

ନ୍ରିଷ୍ପର୍୍ରି:  
l	ଣକାଚି ଏବଂ ଲାଷୋଦ୍ୀପ 

ମଧ୍ୟଣର 1,072 
ଣକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟଣର 
ସବ୍ ଣମରିନ୍  ଅପଟେିକାଲ୍  
ଫାଇବର ଣକବଲ 
ସଂଣଯାଗୀକରେ 
ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ମଞ୍ରିୁ ପ୍ରଦାନ ।
ସଫୁଳ: 

l	ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ାରା ଏକ 
ସମପଥିତ ସବଣମରିନ୍  
ଅପଟେିକାଲ୍  ଫାଇବର 
(ଓଏଫସି) ମାଧ୍ୟମଣର 
ଣକାଚି ଏବଂ ଲଷୋଦ୍ୀପର 
11ଟି ଦ୍ୀପ ମଧ୍ୟଣର 
ସିଧାସଳ� ସଂପକ୍ଡ ସ୍ାପିତ 
ଣହାଇପାରିବ । 

l	ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ାର 
ଣଦଶଣର ଇ- ଗଭଣ୍ଣ୍ଡାନ ୍ସ 
ଣସବା ଣଯାଗାଇବା 
ଣଷେତ୍ରଣର ଏହା ଏକ 
ଗରୁୁତ୍ୱପଣୂ୍ଣ୍ଡ ଭୂମିକା ଗ୍ହେ 
କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 
ଣସଠାଣର ମତ୍୍ୟଚାଷର 
ବିକାଶ, ନଡ଼ିଆ ଭିରି୍କ 
ଶଳି୍ପସଂସ୍ାମାନଙ୍କର ବିକାଶ, 
ଉର୍ ମାନର ପଯ୍ଡ୍ୟଟନ, 
ଣଶୈଷିେକ ବିକାଶ ଯାହାକି 
ଣଟଲି –ଶଷିୋ ମାଧ୍ୟମଣର 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ । 
ଣସହଭିଳି ଣଟଲି ଣମଡିସିନ୍  
ଭଳି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଣସବା 
ଣଷେତ୍ରଣର ଏହା ମହ୍ୱେପଣୂ୍ଣ୍ଡ 
ଭୂମିକା ନିବ୍ଡାହ କରିବ ।

ନୂଆ ସକାଳ କ୍ୟାବିଣନଟ ନିଷ୍ପରି୍ନୂଆ ଆଶା
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ମିଡିଆ କଣ୍ଣ୍ଡର ନୂଆ ଆଶା
ନୂଆ ସକାଳ



ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱଣର ବ୍ାଣ୍ଡ୍  
ଭାରତର ବ୍ାଣ୍ଡ୍  ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ 

ଣହଣଲ ଣଦଶର 
ଯବୁଣଗାଷୀ୍। ଆମର 
ଯବୁଣଗାଷୀ୍ ଭାରତର 
ସଂସ୍ତୃି ଓ ପରମ୍ରାକୁ 

ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ କରନି୍ । ଣତେ,ୁ 
ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆଶା 

କରାଯାଏ ଣଯ ଭାରତର 
ଏହ ିହଜାର ହଜାର ବଷ୍ଡର 
ପ୍ରାଚୀନ ପରିଚୟକୁ ଣକବଳ 
ଅନୁଭବ କରି ଗବ୍ଡ ଅନୁଭବ 

କରିବନାହି ଁଅପରନ୍ତୁ 
ଭାରତର ନୂତନ ପରିଚୟ 
ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ୀ ସହ 
ଣଯାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ           
ନଣରନ୍ଦ୍ର ଣମାଦୀ

(For full text 
of Prime 
Minister’s 
speech, 
scan the 
QR code)

କଜଏନୟୁ େ୍ୟାମ୍ସକେ 
ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରିକବୋନନ୍ଦଙ୍କ 
ପ୍ରତ୍ରିମରୂ୍ଷି ନକଭମ୍ବେ 
୧୨, ୨୦୨୦ େ୍ରିନ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ାୋ 
ଉକ୍ା୍ଚ୍ରିତ କହାଇଛ୍ରି ।

ପାକ୍୍ରିେ

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍୍ରିଆ
ସମାଚାେ
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