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ସ୍ତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୋ : କୃଷି ଓ ଶ୍ରମ ସଂସ୍ୋ�

ସ୍ତନ୍ତ୍ର
ପ୍ରସଙ୍ଗ:

ମଜ�ିୁ, ସ�ୁଷେୋ, ସମ୍ୋନ ବୋଃ!
ପୃଷ୍ୋ -12-17

 ବଷ୍ଭ 1, ସଂଖ୍ୋ 7
 ଅର୍ଟୋବ� 1-15, 2020
ନଃିଶଳୁ୍କ ବତି�ଣ ଲୋଗି ଉଦି୍ଷ୍ଟ

ସମୋଚୋ�
ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ



ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମଖୁାରର୍ୀଙ୍କ
ପରଲ�ାକଲର ସାରା ଭାରତ ଲ�ାକ 

ସାଗରଲର ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ଲେ�ର ବିକା� 
ଯାତ୍ାଲର ଲସ ନିରର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣରୀୟ 

ଲଯାଗୋନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନି୍ । ରଲଣ ମହାନ 
ବୁଦି୍ରରୀବରୀ, େୂରେ�ର୍ୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଲନତା ଭାଲବ ଲସ 
ରାରନରୀତି ଲଷେତ୍ଲର ଏବଂ ସମାରର ସବୁବଗ ୍

ପାଇ ଁସମ୍ାନନରୀୟ ଥଲି�।
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନର�ନ୍ଦ୍ର ରମୋଦୀ

31 ଅଗଷ୍ଟ, 2020ର� ପବୂ୍ଭତନ �ୋଷ୍ଟଟ୍ରପତ ି
ରୋ�ତ �ତ୍ନ ଡ. ପ୍ରଣବ ମଖୁୋଜ୍ଭୀଙ୍କ ନଧିନ ଏକ 
ଶନୂ୍ସ୍ୋନ ସଷିୃ୍ଟ କ�ିଛ ି। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନର�ନ୍ଦ୍ର 
ରମୋଦୀଙ୍କ� ତୋଙ୍କ ସହତି ସବୁରବରଳ ଉତ୍ତମ 
ସମ୍ପକ୍ଭ �ହଥିଲିୋ। ସୋବ୍ଭଜନୀନ ଜୀବନ�ୁ ଅବସ� 
ପର� ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ତୋଙୁ୍କ ଏକ ରୋବପ୍ରବଣତୋର� 
ପରୂ୍୍ଭ ପତ୍ର ରଲଖଥିରିଲ : “ଆପଣ ସବୁରବରଳ ରମୋ 
ପୋଇ ଁପିତୃତୂଲ୍ ଏବଂ ଗ�ୁୁ ରୋରବ �ହଆିସିଛନ୍ତ।ି 
ଆପଣଙ୍କ ବୁଦି୍ମତୋ, ମୋଗ୍ଭଦଶ୍ଭନ ଓ ବ୍କି୍ଗତ 
ସଦରୋବନୋ ସବୁରବରଳ ରମୋରତ ଅଧକି ବଶି୍ୋସ 
ଏବଂ ଦୃଢ଼ତୋ ପ୍ରଦୋନ କ�ିଛ ି।”

ଅଲବଦିୋ ପ୍ରଣବ ଦୋ...
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ସମ୍ପୋଦକ
କୁଳେରୀପ ସିଂ ଧତୱା�ିଆ,

ପିଡିର,ି ପିଆଇବି, ନୂଆେିଲ୍ରୀ

ଉପରଦଷ୍ଟୋ ସମ୍ପୋଦକ
ବିଲନାେ କୁମାର

ସହକୋ�ୀ ଉପରଦଷ୍ଟୋ ସମ୍ପୋଦକ
�ରତ କୁମାର �ମା୍

ଅଳଙ୍କ�ଣ
ରବରୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର �ମା୍
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ବର ୍1, ସଂଖ୍ା 7 ଅଲ୍ଟାବର 1-15, 2020

ସମ୍ପୋଦକୀୟ 

ସଂଷିେପ୍ତ ସମୋଚୋ� 

ମହୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ୀଙ୍କ ଜନ୍ମଶତବୋଷଷିକୀ 

ସ୍ୋସ୍୍ : ଲପାରଣ ମାସ

ବୟନ ରଷେତ୍ର : ଖେରୀର ଅଭିବୃଦି୍ 

�ୋଷ୍ଟଟ୍ର :  
ବିଶ୍ୱ ନଲବାଲ୍ ମେର ସଚୂକାଙ୍କ

ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ: 
ଶ୍ମ ସଂସ୍ାର
ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ : 
କୃରି ସଂସ୍ାର

ରଯୋଜନୋ :  
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ମତ୍୍ ସମ୍ପେ ଲଯାରନା

�ୋଜ୍ :  
ବିକା� ଲଯାରନା

ସହୋୟତୋ� ହୋତ : 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ସ୍ୱନିଧ ିଲଯାରନା
ମିଶନ କମ୍ଭରଯୋଗୀ :
ଉତ୍ତମ ପ୍ର�ାସନିକ ଲଯାରନା

ଆତ୍ମନରି୍ଭ�ଶୀଳତୋ : 
ଏଚଏସଟିଡିଭି �ଭୁାରମ୍ଭ 
ପ୍ରମଖୁ ରଯୋଜନୋ :  
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମି�ନ

ସକୋ�ୋତ୍ମକ ଆରିମଖୁ୍:
ବେଳଛିୁ ଭାରତ   

କର�ୋନୋ ବରି�ୋଧୀ ଲରଢ଼ଇ 
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ପ୍ରକୋଶକ ଓ ମଦୂ୍ୋକୋ�
ସଲତ୍ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକା�,

ଡିର,ି ବିଓସି
ବୁ୍ଲରା ଅଫ ଆଉଟରିଚ ଆଣ୍ଡ 

କମୁ୍ ନିଲକସନ

ପ୍ରକୋଶତି
ବୁ୍ଲରା ଅଫ ଆଉଟରିଚ ଏବଂ 
କମୁ୍ ନିଲକସନ, ଦି୍ତରୀୟ ମହ�ା,

ସଚୂନା ଭବନ,
ନୂଆେିଲ୍ରୀ-110003
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(K S DHATWALIA)

ସାେର ନମସ୍ାର,
ନୁ୍ ଇଣି୍ଡଆ ସମାଚାରର ସପ୍ତମ ସଂସ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତଲର । ବତ୍ତମ୍ାନ, 

ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶି୍ତ ଭାଲବ ଆଗ୍ରହର ସହତି ଅଲପଷୋ କରିଥଲିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀଙ୍କ ଲନତୃତ୍ୱଲର ଏକ େଷେ ସରକାର କାମ 

କରୁଛି ।
ଏ ସରକାର ଲେ�କୁ ସବୁ ଲଷେତ୍ଲର ଆଗକୁ ଲନବା �ାଗି ସଂକଳ୍ପବଦ୍। ଏହ ି

ସ୍ୱତନ୍ତ ସଂସ୍ରଣଲର କୃରକ ଏବଂ 50 ଲକାଟି ଶ୍ମିକମାନଙ୍କ କ�୍ାଣ ନିମଲନ୍ 
ସରକାରଙ୍କ ନିର୍୍ୟ ବିରୟଲର ବିସୃ୍ତ ସଚୂନା ଆପଣମାଲନ ପାଇପାରିଲବ।
ପାଠକମାଲନ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତି୍ତ, କାଯ୍୍  ଓ ଲଯାରନାଗଡ଼ିୁକ ବିରୟଲର 

ସମସ୍ ପ୍ରକାର ସଚୂନା ପାଇପାରିଲବ ।
ଏହ ିପତି୍କା ସରକାରଙ୍କ ମଖୁପତ୍ ନୁଲହ ଁବରଂ ସଠକି ସଚୂନା ପହଞ୍ାଇବା 

�ାଗି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ।
ଏହ ିପତି୍କା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ାୟତ, ରଲି୍ା ପଞ୍ାୟତ, ପଞ୍ାୟତ ସମିତି, ପାଠାଗାର, 

ବିଧାୟକ, ସାଂସେ, ଅଧକିାରରୀ ଓ ସାମା୍େିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଉପ�ବ୍ଧ ଲହବ ।
ମାଗାରନିର ଇ-ବୁକ 5 ଲକାଟି ଲ�ାକଙ୍କ ପାଇ ଁବତ୍ତମ୍ାନ ଉପ�ବ୍ଧ ଲହଉଛି ।
ଆଲମ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଓ ପରାମ� ୍ଅଲପଷୋଲର ରହଛୁି ।
େୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିମ ୍ନ ଠକିଣାଲର ପଠାନ୍ତୁ :
ଠକିଣା : ବୁ୍ଲରା ଅଫ ଆଉଟରିଚ ଆଣ୍ଡ କମୁ୍ ନିଲକସନ, ଦି୍ତରୀୟ ମହ�ା, 
ସଚୂନା ଭବନ, ନୂଆେଲି୍ରୀ-110003
ଇଲମ� : response-nis@pib.gov.in

ଆପଣଙ୍କ ସଦି୍ଚ୍ଛା ସହ

ସମ୍ପୋଦକଙ୍କ କଲମ�ୁ
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ଜୋତୀୟ ରପୋଷଣ ଅରିଯୋନ

ସ୍ୋସ୍୍ଲପାରଣ ମାସ 

ରପୋଷଣ ମୋସ :   ଏକ ଗଣ ଆର୍ୋଳନ
ମହଳିା, ଶଶି ୁଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇ ଁଉନ୍ନତ ମାନର ଖାଦ୍ୟ 
ଯ�ାଗାଣ ଲାଗି ଯପାଷଣ ମାସ ଅଭି�ାନ ଆରମ୍ଭ 
କରା�ାଇଛି ।

ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଲପାରଣ ପରସ୍ପର ସହ ଅଙ୍ାଙ୍ରୀ ଭାଲବ 
ରଡ଼ିତ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପକଲ୍ର ରନସାଧାରଣଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଲର ସଲଚତନତା ସଷିୃ୍ କରିବା ଉଲଦ୍�୍ଲର 

ସରକାର ଲସଲ୍ଟମର୍ ମାସକୁ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରରୀୟ ଲପାରଣ ମାସ’ 
ବା ପଷିୁ୍ସାଧନ ମାସ ଭାଲବ ପାଳନ କରୁଛନି୍ । ��ି ୁ ଓ 
ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ଥବିା ଅପପଷିୁ୍ ସମସ୍ାକୁ େୂର କରିବା 
ଏବଂ ପ୍ରଲତ୍କଙ୍କ ପାଇ ଁଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍୍ ଓ ପଷିୁ୍ସାଧନ ସନିୁଶି୍ତ 
କରିବା ଉଲଦ୍�୍ଲର ଏକ ରନ ଆଲ୍ାଳନ ଗଢ଼ିବା �ାଗି 
ସଲଚତନତା ସଷିୃ୍ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂଷେରୀ 
ଲଯାରନାର �ଷେ୍ ।

ମନ କରୀ ବାତର ସେ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟଲର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର 
ଲମାେରୀ “ୟଥା ଅନ୍ନମ ତଥା ମନ୍ନମ” ସତୂ୍ ବିରୟଲର ଉଲଲ୍ଖ 
କରିଥଲି�, ଯାହାର ଅଥ ୍ ଲହଉଛି ଲଭାରନର ଗଣୁବତ୍ତା 
ଉପଲର ମାନସିକ ଏବଂ ଲବୌଦି୍କ ବିକା� ସିଧାସଳଖ ନିଭର୍ 
କରିଥାଏ ।

��ି ୁ ଓ ଛାତ୍ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉପଯକୁ୍ତ ପଷିୁ୍ସାଧନ 
ଲସମାନଙ୍କର ସଲବା୍ତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନା ହାସ� କରିବା ଏବଂ 
ପ୍ରତିଭା ପ୍ରେ�୍ନଲର ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ଭୂମିକା ନିବା୍ହ କରିଥାଏ । 
ଆହୁରି, ��ିଙୁ୍କ ପଷିୁ୍ସାଧନ �ାଗି, ମା’ମାନଙ୍କର ଉପଯକୁ୍ତ 
ପଷିୁ୍ସାଧନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ନ୍ ରରୁରି ।

ଗରୁରାଟଲର ସଦ୍ା୍ର ବଲ୍ଭ ଭାଇ ପଲଟ�ଙ୍କ ଷ୍ାଚୁ୍ ଅଫ 
ୟୁନିଟି ନିକଟଲର ନିମମିତ ଲପାରଣ ଉେ୍ାନ ବିରୟଲର ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଉଲଲ୍ଖ କରିଥଲି� । “ଲସଠାଲର ଏକ ଅଭିନବ 
ଲଶ୍ଣରୀର ଲପାରଣ ଉେ୍ାନ ସଷିୃ୍ କରାଯାଇଛି । ଲସଠାଲର 
ଆପଣ ଆଲମାେ ପ୍ରଲମାେ ସହିତ ଲପାରଣ ସଂକ୍ାନ୍ ସଚୂନା 
ପାଇପାରିଲବ”, ଲସ କହିଥଲି�।

 2017-18 ଠୋ�ୁ ତନି ି ବଷ୍ଭ ଲୋଗି 9046.17 
ରକୋଟି ଟଙ୍କୋ� ବରଜଟ ବ୍ୟବ�ୋଦ ସହତି 
ଜୋତୀୟ ରପୋଷଣ ଅରିଯୋନ (ଏନଏନଏମ) ପ୍ରତଷିୋ୍ 
ପ୍ରସ୍ୋବକ ୁଡିରସମ୍ବ� 2017ର� ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ୋବରିନଟ 
ମଞ୍�ିୁ ରଦଇଥଲିୋ ।

 �ୋଜସ୍ୋନ� ଝୁଝୁଁଣ ୁ ରଲି୍ାରୁ ମୋର୍୍ଭ 8, 2018ର� 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନର�ନ୍ଦ୍ର ରମୋଦୀ ବଧିବିଦ୍ ରୋରବ 
ରପୋଷଣ ଅରିଯୋନ ଆ�ମ୍ଭ କ�ିଥରିଲ  ।

 ଏହ ି ଅରିଯୋନ ଅଧୀନର� 2022 ସଦୁ୍ୋ ପଷିୁ୍ଟ 
ଅରୋବ ସମସ୍ୋକ ୁ 25 ପ୍ରତଶିତ ତଳକ ୁ ହ୍ୋସ 
କ�ିବୋ ଲୋଗି ଲଷେ୍ �ଖୋଯୋଇଛ ି।

 ମୋର୍୍ଭ 31, 2021 ପଯ୍୍ଭ ନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସୋ�ିତ ଏହ ି
ରଯୋଜନୋ�ୁ 10ରକୋଟି�ୁ ଅଧକି ରଲୋକ ଲୋରୋନ୍ବତି 
ରହରବ ।

 ସୋମଗି୍କ ଆରିମଖୁ୍ ସନୁଶିି୍ତ କ�ିବୋ ଲୋଗି ସମସ୍ 
�ୋଜ୍/ରକନ୍ଦ୍ର ଶୋସିତ ପ୍ରରଦଶ ଏବଂ ରଲି୍ାଗଡ଼ିୁକୁ 
ସୋମିଲ କ�ୋଯୋଇଛ ି।

 ଭାରତୀୟ ଯପାଷଣ କୃଷି 
ଯକାଷ ଗଠନ କରା�ାଉଛି । 
ଏଥଯିର ପ୍ରଯତ୍ୟକ ଜଲି୍ାଯର 
ଚାଷ ଯହଉଥବିା ଶସ୍ୟ ଏବଂ 
ଯସଗଡ଼ୁକିର ପଷିୁ୍କର ଗଣୁ 
ସମ୍ପକ୍କଯର ସବଯିଶଷ ସଚୂନା 
ରହବି ।
 ଏହ ିଗଣଅଭି�ାନଯର 
ସ୍କଲୁଗଡ଼ୁକୁି ସାମିଲ 
କରା�ାଇଛି ଏବଂ ଯପାଷଣ 
ସମ୍ପକ୍କଯର ସଯଚତନତା ସଷିୃ୍ 
ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ
ପ୍ରତଯି�ାଗିତା ଆଯୟାଜନ 
କରା�ାଉଛି ।

 ଯରେଣୀଯର ମନଟିରଙ୍କ ଭଳ,ି 
ପ୍ରଯତ୍ୟକ ଯରେଣୀଯର ଜଯଣ 
ଯପାଷଣ ମନଟିର ରହଯିବ ।

 ଏକ ଯପାଷଣ କାର୍କ 
ପ୍ରଚଳନ କରା�ିବ ।

ରପୋଷଣ ମନଟି� ଏବଂ କୋଡ୍ଭ
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ସଂଷିେପ୍ତ ସମୋଚୋ�

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଙ୍ା �ାଗି ରନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ତା କାରଣରୁ 
ବାରାଣସରୀର ଘାଟଗଡ଼ିୁକ ପଣୁଥିଲର ଅତରୀତର ଲଗୌରବ 

ହାସ� କରିଛନି୍ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଲବଷ୍େଣ, 2020ଲର ଗଙ୍ା ନେରୀ 
ତଟଲର ଥବିା ସହରଗଡ଼ିୁକ ମଧ୍ୟଲର ବାରାଣସରୀ ସବୁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ସହର ଭାଲବ ଉଭା ଲହାଇଛି । ବାରାଣସରୀର ରଲଣ ପରୂକ 
କହଛିନି୍ ଲଯ ବତ୍ତମ୍ାନ ଲ�ାକମାଲନ ପାରମ୍ପରିକ ଆଚମନ 
କରିବା �ାଗି କୁଣ୍ାଲବାଧ କରୁନାହାନି୍ । 140 ଏମଏ�ଡି 
ଷେମତାବି�ଷି୍ ସିଲୱର ଟି୍ଟଲମଣ୍ଟ ୍ା୍ଣ୍ଟ ଗଙ୍ା ନେରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ 
କରିବାଲର ସହାୟକ ଲହାଇଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ 
ଅଧରୀନଲର ନେରୀ ତଟଗଡ଼ିୁକର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଲସୌ୍ଯ୍୍ କରଣ 
�ାଗି 21ଟି ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ଏବଂ 63ଟି ସାଧାରଣ ଘାଟର 
ବଗର୍ୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିେନି 8-9 ଲମଟି୍କ ଟନ 
ଆବରନ୍ା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଲଘାଡ଼ାଇ ଲହାଇଥବିା 
ଡଙ୍ାଲର ୍ ା୍ଣ୍ଟକୁ ଖତ ପ୍ରସୁ୍ତି ନିମଲନ୍ ନିଆଯାଉଛି । ସହର 
ଅନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଲପ୍ରରଣା ସାରଛିି।    

ଆର�ୋଗ୍ ରସତୁ ମୋଧ୍ୟମର� ନିଜ� �ିଅଲ ଟୋଇମ ସ୍ୋସ୍୍ ସି୍ତି ଜୋଣନ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱଯର ସବ୍କାଧକି ରାଉନଯଲାର ଯହାଇଥବିା କଣ୍ାକ୍ଟ ଯରେସିଂ ଆପ ଆଯରାଗ୍ୟ ଯସତୁଯର ଏକ ନୂଆ 
ଯବୈଶଷି୍୍ୟ ‘ଓପନ ଏପିଆଇ ସଭଭିସ’ ଯ�ାଡ଼ ିଯହାଇଛି । ଏହ ିଆପକୁ ଭାରତଯର ପଞି୍କୃତ ଯହାଇଥବିା 

50ରୁ ଅଧକି କମ୍କଚାରୀ ଥବିା ସଂସ୍ା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତଷିା୍ନ ଉପଯ�ାଗ କରିପାରିଯବ । ‘ଓପନ 
ଏପିଆଇ ସଭଭିସ’କୁ ଉପଯ�ାଗ କରି ଯସମାଯନ ବାସ୍ତବ ସମୟଯର ଆଯରାଗ୍ୟ ଯସତୁ ଆପ୍ିଯକସନ 
ବଷିୟଯର ଜାଣପିାରିଯବ ଏବଂ ଯସମାନଙ୍କର କମ୍କଚାରୀ କମିା୍ ନଜି ସମ୍ପକ୍କଯର ତଥ୍ୟ ଯଦବାକୁ ରାଜଥିବିା 
ଯ�ଯକୌଣସି ଆଯରାଗ୍ୟ ଯସତୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସ୍ାସ୍୍ୟାବସ୍ା ସମ୍ପକ୍କଯର ଯସମାଯନ ଜାଣପିାରିଯବ । 
ଓପନ ଏପିଆଇ ଯସବା ଯକବଳ ଆଯରାଗ୍ୟ ଯସତୁ ସି୍ତ ିଏବଂ ଆଯରାଗ୍ୟ ଯସତୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ 
ନାମ ଯ�ାଗାଇ ଯଦବ । ଅନ୍ୟ ଯକୌଣସି ବ୍ୟକି୍ଗତ ତଥ୍ୟ ଏପିଆଇ ଜରିଆଯର ଦଆି�ିବ ନାହି ଁ । 
ଆଯରାଗ୍ୟ ଯସତୁ ବର୍୍କମାନ ବଶି୍ୱର ସବ୍କାଧକି ରାଉନଯଲାର ଯହାଇଥବିା କଣ୍ାକ୍ଟ ଯରେସିଂ ଆପଯର 
ପରିଣତ ଯହାଇଛି, 15 ଯକାଟିରୁ ଅଧକି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ ରାଉନଯଲାର କରିସାରିଛନି୍ । ଏହ ି
ଆପ ପ୍ରତ ିଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉତ୍ାହପ୍ରଦ ସମଥ୍କନ ଫଳଯର ଯକାଭିର-19 ପ୍ରଭାବ ହ୍ାସ ଓ ପରିଚାଳନା 
ପ୍ରୟାସଯର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ାସ୍୍ୟ କମ୍କୀ ଏବଂ ସରକାରଙୁ୍କ ସହାୟତା ମିଳଛିି ।        

ବୋ�ୋଣସୀ, ପବତି୍ର ଓ ସ୍ଚ୍ଛ
ପ୍ରତ�ିଷେୋ ରଷେତ୍ରର� ରୋ�ତ ଓ 

ଜୋପୋନ �ଣରନୈତକି ସହରଯୋଗୀ
ଭାରତରୀୟ ସ�ସ୍ତ୍ର ଲସନା ଏବଂ ରାପାନର ଲସଲ୍ଫ 

ଡିଲଫ୍ ୍ସ ଲଫାସ ୍ ମଧ୍ୟଲର ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିରଷୋ 
ସାମଗ୍ରରୀ ଓ ଲସବା ଲଯାଗାଣ ବ୍ବସ୍ା �ାଗି ଲହାଇଥବିା 
ରାରନିାମାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀ ଏବଂ 
ତତକାଳରୀନ ରାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ସିଲ୍ା ଆଲବ ସ୍ୱାଗତ 
କରିଥଲି� । ଭିଡିଓ କନଫଲର୍୍ସ ମାଧ୍ୟମଲର ଆଲ�ାଚନା 
କରି ଲସମାଲନ ମତବ୍କ୍ତ କରିଥଲି� ଲଯ ଏହି ରାରିନାମା 
ଦ୍ାରା େୁଇ ଲେ� ମଧ୍ୟଲର ପ୍ରତିରଷୋ ସହଲଯାଗ ଆହୁରି 
ସେୃୁଢ଼ ଲହବ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ର�ାନ୍ ମହାସାଗର ଲଷେତ୍ଲର 
�ାନି୍ ବରାୟ ରହିବ । ଭାରତ-ରାପାନ ରଣଲନୈତିକ ଏବଂ 
ଲବୈଶ୍ୱକି ଭାଗିୋରରୀ ଅଧରୀନଲର ମମୁା୍ଇ-ଅହମ୍ୋବାେ 
ହାଇସି୍ପଡ ଲରଳ (ଏମଏଏଚଏସଆର) ପ୍ରକଳ୍ପ ସଲମତ 
ବତ୍ତମ୍ାନ ରାରି ରହିଥବିା ସହଲଯାଗକୁ ଉଭୟ ଲନତା 
ସମରୀଷୋ କରିଥଲି�। ଲସମାଲନ ସହମତ ଲହାଇଥଲି� 
ଲଯ େୁଇ ଲେ� ମଧ୍ୟଲର େୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ାୟରୀ ଭାଗିୋରରୀ 
ଲକାଭିଡ ପରବତ୍ତର୍ୀ ବିଶ୍ୱଲର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମେୁାୟ ପାଇ ଁ
ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ଭୂମିକା ନିବା୍ହ କରିବ ।   
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ନିରର �ଷେ୍- ଲସବା ସହତି ଲରାରଗାର- ସାଧତି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ରନ ଔରଧ ି
ଲଯାରନା (ପିଏମଲରଏୱାଇ) �ସ୍ା େରଲର ଔରଧ ଲଯାଗାଇ ଲେଉଛି । 

ରନଔରଧ ିଲକନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ିୁକଲର ଔରଧ େର ବରାର େର ତୁଳନାଲର 50ରୁ 90 ପ୍ରତି�ତ 
କମ । ଉୋହରଣ ସ୍ୱରୂପ କକଟ୍ ଲରାଗ ପାଇ ଁ ଆବ�୍କ ଔରଧ ବରାରଲର 
6500 ଟଙ୍କାଲର ମିଳଥୁବିା ସମୟଲର ରନ ଔରଧ ି ଲକନ୍ଦ୍ରଲର ତାହା ମାତ୍ 800 
ଟଙ୍କାଲର ମିଳୁଛି ! �କଡାଉନ ସମୟଲର ରନଔରଧ ିଲକନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ିୁକଲର ଔରଧ ବିକି୍ 
ପାଖାପାଖ ି150 ଲକାଟିଲର ପହଞ୍ଯିାଇଛି । ଏହ ିକାରବାର ଚଳିତ ବରର୍ ପ୍ରଥମ 
ଲତ୍ୈମାସଲର ଲହାଇଛି ଯାହାକି ପବୂ ୍ ବରର୍ ଲସହ ି ସମୟ ତୁଳନାଲର େୁଇଗଣୁ 
ଅଧକି । ଲସଲ୍ଟମର୍ 15, 2020 ସଦୁ୍ା ଲମାଟ କାରବାର 256 ଲକାଟିରୁ ସାମାନ୍ 
ଅଧକି ଲହାଇଛି । ରନଔରଧ ିଲକନ୍ଦ୍ରରୁ ଔରଧ କିଣବିା ଫଳଲର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର 
1250 ଲକାଟିରୁ ଅଧକି ସଞ୍ୟ ଲହାଇପାରିଛି । ସାରା ଲେ�ଲର 6,600ରୁ ଅଧକି 
ରନଔରଧ ିଲକନ୍ଦ୍ର ରହଛିି ଲଯଉଠଁ ି1250ରୁ ଅଧକି ପ୍ରକାରର ଔରଧ ଏବଂ 250ରୁ 
ଅଧକି ସରମିକା� ସର୍ାମ ଉପ�ବ୍ଧ ଲହଉଛି । �କଡାଉନ ସମୟଲର ରନ ଔରଧ ି
ଲକନ୍ଦ୍ର ରରିଆଲର 15 �ଷେ ମାସ୍, 80 �ଷେ ହାଇଲ୍ାକି୍ଲ୍୍ାଲରାକୁଇନ ଟାବଲ�ଟ 
ଏବଂ 1 ଲକାଟି ପାରସିଟାଲମା� ବଟିକା ବିକି୍ ଲହାଇଛି ।  ଏହ ିଲକନ୍ଦ୍ରଲର ମାତ୍ 1 
ଟଙ୍କା ଲ�ଖାଏ ଁମ�ୂ୍ଲର 5 ଲକାଟିରୁ ଅଧକି ସାନିଟାରରୀ ନାପକିନ ବିକି୍ ଲହାଇଛି ।   

ଲକଡୋଉନର� ଜନ ଔଷଧ ି
ରକନ୍ଦ୍ରର� ଦ୍ରୁତ କୋ�ବୋ�

ନୂତନ ରୋ�ତ� ଚମତ୍ୋ�: 
ରକୋଲକୋତୋର� ପୋଣ ି
ତରଳ ରମର୍ୋ ରସବୋ

ଲକା�କାତାର ସଲଟଲ�କ 
ଲସ ଟ୍ର 5ରୁ ସଲଟ ଲ�କ 

ଷ୍ାଡିୟମ ପଯ୍୍ ନ୍ ପାଣତିଲଳ ଲମଲଟ୍ା 
ଲରଳ ଲସବା ଲସବାର ପ୍ରଥମ ପଯ୍୍ ାୟ 
ସମ୍ପର୍ୂ୍ ଲହାଇସାରିଛି । ଏହା ଭାରତରୀୟ 
ଲରଳବାଇ ଇ୍ିନିୟରିଂର ଏକ ଚମତ୍ାର 
ଯାହାକି ଅତ୍ାଧନିୁକ ସରୁଷୋ ଏବଂ 
ସଂଚାର ପ୍ରଯକିୁ୍ତଲର ସଷେମ ଲହାଇଛି । 
ଡିଲସମର୍ 2021 ସଦୁ୍ା ସମ୍ପର୍ୂ୍ କରିଡର 
ଉପଲଯାଗ ପାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ଲହାଇଯିବ। 
8600 ଲକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାେ 
ସହିତ ଏହା ସହରର ବହୁପ୍ରତିଷେରୀତ 
ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ ପା�ଟିବ । ପାଣ ି
ତଲଳ ଏହି ଲମଲଟ୍ା ଲରଳ ଲସବା 
ଲଦ୍ୈତନଗରରୀ ଲକା�କାତା ଓ ହାଓଡ଼ାକୁ 
ପରସ୍ପର ସହ ଲଯାଡ଼ିବ ।    

ଚୋକ�ିି ପୋଇ ଁର୍ୋର ୍ଟ୍ଭ ରକୋଟୋ ପ�ିଧ ିବଢ଼ିଲୋ

20ଟି ନୂଆ ବଗ୍କର କ୍ୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଯ୍ାର ୍ଟ୍କ ଯକାଟାଯର ଚାକିରିର ଲାଭ 
ଯଦବା ନିମଯନ୍ କ୍ୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାମଭିକ ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ବିଭାଗ 

(ରିଓପିଟି) ଯସଯପ୍ଟମର୍ 1, 2020ଯର ମଞ୍ରିୁ ଯଦଇଛି । କୁଶଳୀ କ୍ୀଡ଼ାବିତମାନଙୁ୍କ 
ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କା�୍କ୍ୟାଳୟଯର ନି�କିୁ୍ ଯଦବା ଲାଗି ତାଲିକାଯର ଥବିା କ୍ୀଡ଼ାର 
ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଯବ 43ରୁ 63କୁ ବୃଦ୍ି କରି ଦିଆ�ାଇଛି । ଏଥଯିର ମାଲଖମ,୍ 
ଟଗ ଅଫ ୱାର, ଯସପକ ଟାଯକ୍ା ଏବଂ ଯରାଲ ବଲ ଭଳି ସ୍ଯଦଶୀ ଏବଂ 
ପାରମ୍ପରିକ କ୍ୀଡ଼ାକୁ ସାମିଲ କରା�ାଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପରି୍ ସମ୍ପକ୍କଯର ସଚୂନା 
ଯଦଇ ଯକନ୍ଦ୍ର �ବୁ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଯରନ ରିଜିଜୁ କହିଛନି୍, 
ଆମର କ୍ୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କର ସାମଗି୍ରକ କଲ୍ୟାଣ ସନୁିଶି୍ତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ 
ପ୍ରାଥମିକତା । ଯତଣ ୁ ଅଧକି କ୍ୀଡ଼ାକୁ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ 
ରିଓପିଟିର ମଞ୍ରିୁ ଏ ଦିଗଯର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍କ ପଦଯକ୍ଷପ ।     
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1959ଲର ଭାରତଲର ପହଞ୍ବିା ପଲର ସମ୍ାନନରୀୟ ଡ. 
ମାଟମିନ �ୁଥର କିଙ୍ ରନିୁଅର ମତବ୍କ୍ତ କରିଥଲି�, 
“ଅନ୍ ଲେ�ଗଡ଼ିୁକୁ ମୁ ଁପଯ୍୍ ଟକ ଭାଲବ ଯାଇଥ�ିି, କିନ୍ତୁ 

ଭାରତକୁ ମୁ ଁତରୀଥଯ୍ାତ୍ରୀ ଭାଲବ ଆସିଛି ।” ଲସ ଆହୁରି କହଥିଲି�, 
“ଲବାଧହୁଏ, ସଲବା୍ପରି, ଭାରତ ଲହଉଛି ଲସହ ିଭୂମି ଲଯଉଠଁ ି
ଅହଂିସା ସାମାରକି ଆଲ୍ାଳନର ଲକୌ�ଳ ବିକ�ତି ଲହାଇଥ�ିା 
ଯାହାକୁ ଲମାର ଲ�ାକମାଲନ ମଣ୍ଟଲଗାଲମରରୀ, ଆ�ବାମା ଏବଂ 
ଆଲମରିକାର ସମଗ୍ର େଷିେଣାଞ୍ଳଲର ପ୍ରଲୟାଗ କରିଥଲି� । 
ଏହ ିମାଗ ୍ପ୍ରଭାବ�ାଳରୀ ଓ େରୀଘସ୍୍ାୟରୀ ଲବା�ି ଆଲମ ଅନୁଭବ 
କ�ୁ-ଏହା କାମଲର ଆସି�ା!”
ଯାହାଙ୍କ ଲପ୍ରରଣାର ଆଲ�ାକ ଡ. କିଙ୍ଙୁ୍କ ଭାରତକୁ ଟାଣ ି
ଆଣଥି�ିା, ଲସ ଥଲି� ମହାନ ଆତ୍ା, ମହାତ୍ା, ଲମାହନ ୋସ 
କରମଚା୍ ଗାନ୍ରୀ । ଗାନ୍ରୀରରୀ, ବାପ,ୁ ବିଶ୍ୱର ଲକାଟି ଲକାଟି 
ଲ�ାକଙୁ୍କ ଏଲବବି ସାହସ ଲେଇ ଚା�ିଛନି୍ । 
ଅହଂିସାତ୍କ ଆଲ୍ାଳନ �ାଗି ଗାନ୍ରୀରରୀଙ୍କ ମାଗ ୍ବହୁ ଆଫି୍କରୀୟ 
ରାଷ୍ଟ୍ରଲର ଆ�ାର ଭାବନା ରାଗ୍ରତ କରିଥ�ିା । ଡ. କିଙ୍ ମନ୍ବ୍ 
ଲେଇଥଲି� : “ମୁ ଁ ଲଯଲତଲବଲଳ ପଶି୍ମ ଆଫି୍କାର ଘାନା 
ଗସ୍ କରିଥ�ିି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଏନକ୍ରୁମାହ ଲମାଲତ କହଥିଲି�, 
ଲସ ଗାନ୍ରୀରରୀଙ୍କ ରରୀବନରୀ ପଢ଼ିଛନି୍ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଛନି୍ 
ଲଯ ଅହଂିସା ଆଲ୍ାଳନକୁ ଲସଠାଲର ମଧ୍ୟ କାଯ୍୍ କାରରୀ 

କରାଯାଇପାରିବ । େଷିେଣ ଆଫି୍କାଲର ବସ ୍ ବରନ୍ ମଧ୍ୟ 
କରାଯାଇଥବିା ଆମର ମଲନ ପଡ଼ୁଛି।” ଲନ�ସନ ମାଲଣ୍ଡ�ା 
ଗାନ୍ରୀରରୀଙୁ୍କ “ପବିତ୍ ଲଯାଦ୍ା” ଭାଲବ ବର୍୍ନା କରିଥଲି� ଏବଂ 
ଲ�ଖଥିଲି�, “ତାଙ୍କ ଅସହଲଯାଗର ଏକ ନିଦ୍ମିଷ୍ ରଣନରୀତି 
ଥ�ିା, ଲସ ବିଚାର କରୁଥଲି�, ଆମ ଉପଲର ଆଧପିତ୍ ବିସ୍ାର 
କରୁଥବିା ଲ�ାକମାନଙୁ୍କ ସହଲଯାଗ କଲ� ହି ଁ ଲସମାନଙ୍କର 
ଆଧପିତ୍ ବରାୟ ରହଥିାଏ। ତାଙ୍କର ଅହଂିସା ଆଲ୍ାଳନ 
ଆମ �ତାବ୍ରୀଲର ଅନ୍ରା୍ତରୀୟ ସ୍ରଲର ଉପନିଲବ�ବାେ 
ବିଲରାଧରୀ ଏବଂ ବର୍୍ଲବୈରମ୍ ବିଲରାଧରୀ ଆଲ୍ାଳନକୁ 
ଅନୁପ୍ରାଣତି କରିଥ�ିା।”
ମାଲଣ୍ଡ�ାଙ୍କ ପାଇ ଁଗାନ୍ରୀରରୀ ଥଲି� ରଲଣ ଭାରତରୀୟ ଓ େଷିେଣ 
ଆଫି୍କରୀୟ । ଗାନ୍ରୀ ଗ୍ରହଣରୀୟ ଥଲି� । ମାନବ ସମାରଲର 
ଲକଲତକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଲରାଧାଭାସ ମଧ୍ୟଲର ଲସତୁ ଭଳି କାମ 
କରିବାର ଅଭିନବ ଷେମତା ତାଙ୍କ ପାଖଲର ରହଥି�ିା ।
1925 ମସିହାଲର, “ୟଙ୍ ଇଣି୍ଡଆ” ପତ୍ିକାଲର ଗାନ୍ରୀରରୀ 
ଲ�ଖଥିଲି� : “ରାତରୀୟତାବାେରୀ ନଲହାଇ ରଲଣ ବ୍କି୍ତ 
ଲକଲବଲହଲ� ଅନ୍ରା୍ତରୀୟତାବାେରୀ ଲହାଇପାରିବ ନାହି ଁ । 
ରାତରୀୟତାବାେ ବାସ୍ବ ରୂପ ଲନଇପାରିଲ� ଅନ୍ରା୍ତରୀୟତାବାେ 
ସମ୍ଭବ ଲହାଇପାରିବ, ଲଯପରିକି ବିଭିନ୍ନ ଲେ�ରୁ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ 
କରୁଥବିା ଲ�ାକମାଲନ ନିରକୁ ସଂଗଠତି କରି ରଲଣ ମନୁର୍ 

समाचार-सारମହୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ୀ ଜନ୍ମ ଶତବୋଷଷିକୀ

ଏହ ିମହାନ ଯନତା ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥଯିଲ ଯ�ଉଠଁି ପ୍ରଯତ୍ୟକ ନାଗରିକଙୁ୍କ ସମ୍ାନ ଓ ସମଦୃ୍ି ମିଳଥୁବି।

କୋହିକଁ ିରୋ�ତ ଓ ବଶି୍ ପୋଇ ଁଗୋନ୍ୀ ଜ�ୁ�ି

ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀ
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ଭାଲବ କାମ କରିବା �ାଗି ସଷେମ ଲହାଇପାରିଲବ । 
ଲସ ଭାରତରୀୟ ରାତରୀୟତାବାେକୁ ଏପରି ଭାଲବ ଲେଖଥୁଲି� 
ଯାହା ଲକଲବଲହଲ� ସଂକରୀର୍୍ କିମା୍ ନିଦ୍ମିଷ୍ ଲହାଇନଥବି ବରଂ 
ଏହା ସମଗ୍ର ମାନବତାର ଲସବା �ାଗି କାଯ୍୍  କରୁଥବି ।
ମହାତ୍ା ଗାନ୍ରୀ ସମାରର ସବୁ ବଗ ୍ ପାଇ ଁ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତରୀକ 
ଥଲି� । 1917 ମସିହାଲର ଗରୁରାଟର ଅହମୋବାେଲର 
ବଡ଼ଧରଣର ବୟନ ଆଲ୍ାଳନ ଲହାଇଥ�ିା । ସତୂାକଳର 
ଶ୍ମିକ ଏବଂ ମା�ିକଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ଲେଖାଲେଇଥବିା ବିବାେ 
ସମାଧାନର ନା ଁ ଧରୁନଥ�ିା, ଗାନ୍ରୀରରୀ ହି ଁ ମଧ୍ୟସ୍ତା କରି ଏହ ି
ବିବାେର ସମାଧାନ କରିଥଲି� ।
ଗାନ୍ରୀରରୀ ଶ୍ମିକମାନଙ୍କ ଅଧକିାର ପାଇ ଁଏକ ସଂଗଠନ, ମରରୁ-
ମହାରନ ସଂଘ ଗଠନ କରିଥଲି�। ପ୍ରଥମରୁ ଏହା ଲକବଳ 
ଏକ ସାଧାରଣ ସଂଘ ଭଳି ପ୍ରତରୀୟମାନ ଲହାଇଥ�ିା, କିନ୍ତୁ 
ଏହା େ�ା୍ଇଥ�ିା ଲଯ କିଭଳି ଭାଲବ ଲଛାଟ ପେଲଷେପ ବଡ଼ 
ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଲସ ସମୟଲର ଉଚ୍ଚବଗର୍ ଲ�ାକମାନଙୁ୍କ 
ସମ୍ାନ ରଣାଇବା �ାଗି ‘ମହାରନ’ ସଲମା୍ଧନ କରାଯାଉଥ�ିା। 
ଗାନ୍ରୀ ‘ମହାରନ’ ନାମ ସହତି ‘ମରରୁ’ ଲଯାଡ଼ି ସାମାରକି 
ଢାଞ୍ାକୁ ବେଳାଇ ଲେଲ� । ଏହ ିଭାରାଗତ ପରିବତ୍ତନ୍ ସହତି 
ଗାନ୍ରୀରରୀ ଶ୍ମିକମାନଙ୍କର ସମ୍ାନ ବଢ଼ାଇଥଲି� । ଗାନ୍ରୀରରୀ 
ସାଧାରଣ ରନିିରକୁ ଗଣଆଲ୍ାଳନ ସହ ଲଯାଡ଼ିଥଲି� । 
ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଲଯକି ଚରଖା ଓ ଖେରୀ କପଡ଼ାକୁ ଅଥଲ୍ନୈତିକ 
ଆତ୍ନିଭର୍�ରୀଳତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ�କି୍ତକରଣର ପ୍ରତରୀକଲର 
ରୂପାନ୍ରିତ କରିପାରିଲବ? ମାତ୍ �ୁଣ ଚିମଟୁାଏ ରରିଆଲର କିଏ 
ଗଣ ଆଲ୍ାଳନ ଗଢ଼ି ଲତାଳିପାରିବ ! ଉପନିଲବ�ବାେ �ାସନ 
ସମୟଲର, �ବଣ ଆଇନ, ଭାରତରୀୟ �ୁଣ ଉପଲର ନୂଆ ଟିକସ 
�ାଗ ୁ କରିଥ�ିା, ଯାହାକି ଲବାଝଲର ପରିଣତ ଲହାଇଥ�ିା। 
1930ଲର ଲସ ୋଣି୍ଡ �ବଣ ସତ୍ାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମଲର �ବଣ 
ଆଇନର ପ୍ରତିବାେ କରିଥଲି� । ଆରବ ସାଗର ଉପକୂଳରୁ 
ଲସ ମାତ୍ ଅଳ୍ପ �ୁଣ ଉଠାଇବାରୁ ହି ଁଐତିହାସିକ ଅସହଲଯାଗ 
ଆଲ୍ାଳନ ର୍ ମେ ଲନଇଥ�ିା ।
ବିଶ୍ୱଲର ଅଲନକ ଗଣ ଆଲ୍ାଳନ ଲହାଇଛି, ଏପରିକି ଭାରତଲର 
ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧରୀନତା ପାଇ ଁଅଲନକ ସଂଗ୍ରାମ ଲହାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ରୀରରୀ 
ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ାରା ଅନୁପ୍ରାଣତି ଲ�ାକମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ଭିନ୍ନତା 
ଥ�ିା ବ୍ାପକ ରନଭାଗିୋରରୀ । ଲସ ଲକଲବଲହଲ� ଲକୌଣସି 
ପ୍ର�ାସନିକ ଏବଂ ନିବା୍ଚିତ ପେବରୀଲର ରହନିଥଲି� । ଲସ 
ଲକଲବଲହଲ� ଷେମତା ଉପଲଭାଗ କରିନଥଲି� ।
ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ, ସ୍ୱାଧରୀନତା ଲକବଳ ବିଲେ�ରୀ �ାସନର ଉଲଚ୍ଛେ 
ନଥ�ିା। ଲସ ରାରଲନୈତିକ ସ୍ୱାଧରୀନତା ଏବଂ ବ୍କି୍ତଗତ 
ସ�କି୍ତକରଣ ମଧ୍ୟଲର ଏକ ଗଭରୀର ସମ୍ପକ ୍ ଲେଖପିାରିଥଲି�। 
ଲସ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥଲି� ଲଯଉଠଁ ି
ପ୍ରଲତ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖଲର ସମ୍ାନ ଓ ସମଦିୃ୍ ରହଥିବି । 
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅଧକିାର ବିରୟଲର ଚଚ୍ଚା୍ କରୁଥବିା ସମୟଲର 
ଗାନ୍ରୀରରୀ କତ୍ତବ୍୍ ଉପଲର ଗରୁୁତ୍ୱାଲରାପ କରିଥଲି� । “ୟଙ୍ 
ଇଣି୍ଡଆ”ଲର ଲସ ଲ�ଖଥିଲି� : “କତ୍ତବ୍୍ ଲହଉଛି ଅଧକିାରର 
ବାସ୍ବ ଉତ୍ । ଯେି ଆଲମ ଆମର କତ୍ତବ୍୍ ନିବା୍ହ କରିବା, 

ତା’ଲହଲ� ଅଧକିାର ହାସ� କରିବା �ାଗି ଆମକୁ ଲବ�ରୀ 
େୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହି ଁ ।” ‘ହରିରନ’ ପତ୍ିକାଲର ଲସ 
ଲ�ଖଥିଲି�, “ସଠକି ଭାଲବ ନିରର କତ୍ତବ୍୍ ନିବା୍ହ କରୁଥବିା 
ବ୍କି୍ତ ଆଲପ ଆଲପ ନିର ଅଧକିାର ପାଇଥାଏ।” ଗାନ୍ରୀରରୀ 
ଆମକୁ ନ୍ାସଧାରିତାର ସିଦ୍ାନ୍ ଲେଇଯାଇଛନି୍, ଯାହା 
ଗରିବଙ୍କ ସାମାରକି-ଆଥମିକ କ�୍ାଣ ଉପଲର ଗରୁୁତ୍ୱାଲରାପ 
କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ାରା ଅନୁପ୍ରାଣତି ଲହାଇ, ଆଲମ ମା�ିକାନାର 
ଭାବନା ବିରୟଲର ଚିନ୍ା କରିପାରିବା। ଧରିତ୍ରୀମାତାର ବଂ�ର 
ଭାଲବ, ଏଥଲିର ଥବିା ବୃଷେ�ତା ଓ ପ୍ରାଣରୀରଗତ ସଲମତ ସମଗ୍ର 
ପଥୃବିରୀର କ�୍ାଣ ପାଇ ଁ ଆଲମ ଉତ୍ତରୋୟରୀ । ଗାନ୍ରୀରରୀଙ୍କ 
ଭିତଲର ଆଲମ ରଲଣ ଲଶ୍ଷ୍ଠ �ଷିେକଙୁ୍କ ପାଇଛୁ । ମାନବବାେରୀଙୁ୍କ 
ଏକତ୍ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ାୟରୀ ବିକା�କୁ ଆଲଗଇ 
ଲନବା ଏବଂ ଆଥମିକ ଆତ୍ନିଭର୍�ରୀଳତା ସନିୁଶି୍ତ କରିବା 
ପଯ୍୍ ନ୍, ସମସ୍ ସମସ୍ାର ସମାଧାନ ଗାନ୍ରୀରରୀଙ୍କ ନିକଟଲର 
ରହଛିି । ଭାରତଲର ଆଲମ ଆମ ପଷେରୁ ପ୍ରୟାସ ରାରି ରଖଛୁି। 
ୋରିଦ୍୍ େୂରରୀକରଣ ଲଷେତ୍ଲର ଭାରତ ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିଲର 
କାଯ୍୍  କରୁଛି । ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ 
ଆକରଣ୍ କରିଛି । ଭାରତ ଅଷେୟ �କି୍ତର ଉପଲଯାଗ ଲଷେତ୍ଲର 
ପ୍ରୟାସ ରାରି ରଖଛିି । ଅନ୍ରା୍ତରୀୟ ଲସୌର ଲମଣ୍ଟ ରରିଆଲର 
ଭବିର୍ତ ପାଇ ଁ େରୀଘସ୍୍ାୟରୀ ଲସୌର �କି୍ତର ଉପଲଯାଗ ବୃଦି୍ 
କରିବା ନିମଲନ୍ ଏହା ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ିୁକୁ ଏକତ୍ିତ କରିପାରିଛି । 
ବିଶ୍ୱ ସହତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁ, ଆଲମ ଆହୁରି ଅଧକି କରିବା �ାଗି 
ଲଚଷ୍ା କରୁଛୁ।
ଗାନ୍ରୀରରୀଙୁ୍କ ଶ୍ଦ୍ା୍ଳି ସ୍ୱରୂପ, ମୁ ଁ ଯାହାକୁ ଆଇନଷ୍ାଇନ 
ଆହା୍ନ ଲବା�ି କହଥିାଏ ତାହା ପ୍ରସ୍ାବିତ କରିବା �ାଗି ଚାହୁଛିଁ । 
ଗାନ୍ରୀରରୀଙ୍କ ବିରୟଲର ଆ�ବଟ ୍ଆଇନଷ୍ାଇନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ ଉକି୍ତ 
ଆଲମ ସମଲସ୍ ରାଣଛୁି : “ଏମିତି ରଲଣ ରକ୍ତମାଂସ ଧାରରୀ ମଣରି 
ଏ ପଥୃବିରୀଲର ର୍ ମେ ଲନଇଥଲି� ଲବା�ି ଭବିର୍ତ ପିଢ଼ି ହୁଏତ 
ସହରଲର ବିଶ୍ୱାସ କରିଲବ ନାହି ଁ।”
ଭବିର୍ତ ପିଢ଼ି ନିକଟଲର ଆଲମ କିଭଳି ଭାଲବ ଗାନ୍ରୀରରୀଙ୍କ 
ବିଚାର ପହଞ୍ାଇପାରିବା? ନଲବାଲ୍ ମେର ମାଧ୍ୟମଲର ଗାନ୍ରୀରରୀଙ୍କ 
ବିଚାର ପ୍ରସାର କରିବା �ାଗି ଆଲଗଇ ଆସିବା ନିମଲନ୍ ମୁ ଁ
ଚିନ୍କ, ଉଲେ୍ାଗରୀ ଏବଂ ଲଟକ୍ �ିଡରମାନଙୁ୍କ ଆହା୍ନ କରୁଛି। 
ଆସନ୍ତୁ ଆମ ବିଶ୍ୱର ସମଦିୃ୍ �ାଗି ଏବଂ ଏହାକୁ ଘଣୃା, ହଂିସା 
ଏବଂ ସଂଘରରୁ୍ ମକୁ୍ତ କରିବା ନିମଲନ୍ କାନ୍ଲର କାନ୍ ମି�ାଇ 
କାମ କରିବା ।
ତା’ଲହଲ� ଯାଇ ଆଲମ ମହାତ୍ା ଗାନ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱ୍୍ନକୁ ପରୂଣ 
କରିପାରିବା, ଯାହା ତାଙ୍କର ପବିତ୍ ଭରନ, “ଲବୈଷ୍ଣବ ରନ ଲତା” 
ଉପଲର ଆଧାରିତ, ଲଯଉଥଁଲିର କୁହାଯାଇଛି, ଲସ ହି ଁ ପ୍ରକୃତ 
ମନୁର୍ ଯିଏ ଅନ୍ର େୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, କଷ୍ େୂର 
କରିଥାଏ ଏବଂ ଲକଲବଲହଲ� ଅହଂ ଭାବ ରଖନିଥାଏ ।
ଲହ ପି୍ରୟ ବାପ,ୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାେତଲଳ ମଥାନତ କରୁଛି!

(ଗାନ୍ୀଜୀଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଶତବାଷଭିକୀ ଅବସରଯର
 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଲିଖତି ସ୍ତମ୍ଭ)
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀଙ୍କ ଲନତୃତ୍ୱଲର ବିଗତ 6 
ବର ୍ମଧ୍ୟଲର ଖେରୀ ବ୍ାଣ୍ଡ ବ୍ାପକ ଭାଲବ ଲ�ାକପି୍ରୟ 

ଲହାଇଛି । ଆରି ଲକଭିଆଇସିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା 
ସାରା ଲେ� ଲେଖଛିୁ । 2015-16 ପରଠାରୁ ଖେରୀ ଉତ୍ାେନ 
େୁଇଗଣୁାରୁ ଅଧକି ବୃଦି୍ ପାଇଛି ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟଲର ବିକି୍ ପାଖାପାଖ ିତିନି ଗଣୁା ଅଧକି ବୃଦି୍ 

समाचार-सार

“ମହୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ୀଙୁ୍କ ସ୍ମ�ଣ କରଲ ଆମ� 
ଖଦୀ କଥୋ ମରନ ପଡ଼ିଯୋଏ । ମ ୁ ଁଆପଣଙୁ୍କ 

ଅତକିମର� ରଗୋଟିଏ ଖଦୀ ଜନିଷି 
ରଯପ�ିକ ି�ୁମୋଲ କମି୍ବୋ ଗୋରଧୋଇବୋ 
ତଉଲିଆ, ଏକ ବଛିଣୋ ଚଦ�, ଏକ 
ତକଆି ରଖୋଳ, ଏକ ପ�ଦୋ କମି ୍ବୋ 

ରସହପି�ି କଛି ିବ୍ବହୋ� କ�ିବୋ ଲୋଗି 
ଅନୁର�ୋଧ କ�ୁଛ ି। ଯଦ ିସମସ୍ ପ୍ରକୋ� 
କପଡ଼ୋ ଓ ରପୋଷୋକ ପ୍ରତ ିଆପଣଙ୍କ� 
ଦୁବ୍ଭଳତୋ ଥୋଏ ତୋହୋ ରହରଲ ଆପଣ 
ନୟିମିତ ରୋରବ ଖଦୀ ଉତ୍ୋଦ ମଧ୍ୟ 

କଣିପିୋ�ିରବ । ମ ୁ ଁଏଥପିୋଇ ଁଏହୋ କହୁଛ,ି 
କୋ�ଣ ଆପଣ ରଯରତରବରଳ ଖଦୀ 

ଉତ୍ୋଦଟିଏ କଣିଥିୋନ୍ତ ିତୋହୋ ଜରଣ ଗ�ିବ 
ଘ�କୁ ଆରଲୋକତି କ�ିଥୋଏ।”

ଅର ଟ୍ୋବ� 4, 2014 : ରଲଣ ବ୍କି୍ତ େିଲ୍ରୀର 
ମଧବିୁହାର ଅଞ୍ଳଲର ଥବିା ଲକଭିଆଇସି ଲଷ୍ାରଲର 
ପହଞ୍ିଲ� । ଲସ 5ଟି ଲବଡସିଟ ଏବଂ ତଉ�ିଆ 
କିଣିଲ� । ବି�ିଂ କାଉଣ୍ଟର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସମୟଲର 
ଲସ ଲଷ୍ାର କମ୍ଚାରରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ଲହଲ�, ତାଙ୍କ 
କଥାରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ାହ ସ୍ପଷ୍ ଭାଲବ ବାରି ଲହାଇ 
ପଡ଼ୁଥ�ିା । “ମୁ ଁଏକ ଲ�ାରୁମକୁ ଯାଇଥ�ିି କିନ୍ତୁ 
ଲମାେରୀରରୀଙ୍କ କଥା �ଣୁିବା ପଲର, ମୁ ଁଅନୁଭବ କ�ି ଲଯ 
ଖେରୀ ଛଡ଼ା ଭ� ଆଉ କ’ଣ ଲହାଇପାଲର”।

ଅର ଟ୍ୋବ� 9, 2014 : ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚତରାରୁ 
ଲ�ାକସଭା ସାଂସେ ସନୁରୀ� କୁମାର ସିଂଙୁ୍କ ଏକ 
ସରକାରରୀ ବଙ୍ଳା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥ�ିା । ପରୋ 
ଟାଣିବା ପାଇ ଁସିପିଡବ୍�ୁଡି ଅଧକିାରରୀମାଲନ 200 
କପଡ଼ା ନମନୁା ଆଣିଥଲି� । ସାଂସେ ନିବା୍ହରୀ ଯନ୍ତରୀଙୁ୍କ 
ଖେରୀ କିମା୍ ହସ୍ତନ୍ଲର ପ୍ରସୁ୍ତ ପରୋ ଲଯାଗାଡ଼ 
କରିବାକୁ କହିଲ� । ଅଧକିାରରୀ ରଣଙ୍କ କହିଲ�, ଆମକୁ 
ଖବୁ ଅଧକି ସାମଗ୍ରରୀ େରକାର ଏବଂ ଲକଭିଆଇସି 
ଚାହିୋ ପରୂଣ କରିବାକୁ ଅଷେମ । ସାଂସେ ସିପିଡବ୍�ୁଡି 
ଅଧକିାରରୀମାନଙୁ୍କ କହିଥଲି�, “ଆପଣ ଆଗଆୁ 
ଲକଭିଆଇସିକୁ ସଚୂନା ଲେଇଥାଲନ୍ ଯାହାଫଳଲର 
ଲସମାଲନ ଚାହିୋ ପରୂଣ କରିପାରିଥାଲନ୍।” ଏହାପଲର 
ଅଧକିାରରୀମାଲନ ସାଂସେଙ୍କ ପାଇ ଁଖେରୀ କପଡ଼ାଲର 
ପ୍ରସୁ୍ତ ପରୋ ନମନୁା ଲେଖାଇଥଲି� ।

2014� ମଧ୍ୟରୋଗ ପ�ଠୋ�ୁ ଖଦୀ� 
ଆଧନୁିକୀକ�ଣ ଏବଂ ଖଦୀ ଉତ୍ୋଦଗଡ଼ିୁକୁ 
ବରିଶଷ ଡିଜୋଇନ ପ୍ରଦୋନ କ�ିବୋ ଲୋଗି ରକନ୍ଦ୍ର 
ସ�କୋ�ଙ୍କ ପ୍ରୟୋସ ଏହି ରଷେତ୍ରର� ବ୍ୋପକ 
ପ୍ରଗତ ିଆଣିପୋ�ିଛ ି। ଆଜି� ଦିନର� ଖଦୀ 
ସୋମଗ୍ୀ� ବକି୍ି 389 ପ୍ରତଶିତ ବୃଦି୍ ପୋଇଛ ି
ଏବଂ ଏହୋ ନିଯକିୁ୍ ସମ୍ଭୋବନୋ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ 
କ�ିଛ।ି ଖଦୀ ଉରଦ୍ୋଗ ଆଜି ସ�କୋ�ଙ୍କ� 
ଆତ୍ମନିର୍ଭ� ରୋ�ତ ଅରିଯୋନ� ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ 
ଉଦୋହ�ଣ ପୋଲଟିଛ ି।

ଖଦୀର� 
�ାଗି�ା ଲଡଣା

କାମ ଲେ�ା ଲମାେରୀ ମ୍ାରକି
ରନତା ଖେରୀ ମହୁା ଁ

ଖେରୀର ଅଭିବୃଦି୍ବୟନ ରଷେତ୍ର
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ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବଦନ ପର� 
ଖଦୀ ଚୋହିଦୋ ବୃଦି୍

ପାଇଥ�ିା । 2019-20ଲର ଲକଭିଆଇସିର ଲମାଟ 
କାରବାର 88,887 ଲକାଟି ଟଙ୍କାଲର ପହଞ୍ିଥ�ିା 
ଯାହା ସହିତ ଲକୌଣସି ଏଫଏମସିରି କମ୍ପାନରୀର 
କାରବାର ତୁଳନରୀୟ ନଥ�ିା । ବତ୍ତମ୍ାନର 
ସରକାରଙ୍କ ସମୟଲର ଖେରୀ ଉତ୍ାେଗଡ଼ିୁକର 
ହାରାହାରରୀ ବାରମିକ ଉପଲଯାଗ 2015-16 ଠାରୁ 
19.45 ହାରଲର ବୃଦି୍ ପାଇଛି ଯାହାକି ପବୂ ୍
ସରକାରଙ୍କ ଅମଳଲର 2004ରୁ 2014 ମଧ୍ୟଲର 
ମାତ୍ 6.25 ପ୍ରତି�ତ ବୃଦି୍ ପାଇଥ�ିା । ଏହା ଖେରୀ 
ଲଷେତ୍ର ଅଭିବୃଦି୍ ନିମଲନ୍ ବତ୍ତମ୍ାନର ସରକାରଙ୍କ 
ପେଲଷେପର ପ୍ରମାଣ ଲେଇଥାଏ ।

ଲସହିପରି ଖେରୀ ଉତ୍ାେଗଡ଼ିୁକ ବିକି୍ ବତ୍ତମ୍ାନର 
ସରକାରଙ୍କ ଅମଳଲର ବାରମିକ ହାରାହାରରୀ 27.6 
ପ୍ରତି�ତ ହାରଲର ବୃଦି୍ ପାଇଛି ଯାହାକି ପବୂ ୍
ସରକାରଙ୍କ ସମୟଲର 2004ରୁ 2014 ମଧ୍ୟଲର 
ମାତ୍ 6.65 ପ୍ରତି�ତ ଥ�ିା । 2015-16ଲର 
ଖେରୀ ଉତ୍ାେର ବିକି୍ରୁ 1066 ଲକାଟି ଟଙ୍କା 
ଆୟ ଲହାଇଥବିା ଲବଲଳ ଏହା 2019-20ଲର 
ବ୍ାପକ ଭାଲବ ବୃଦି୍ ପାଇ 2292.44 ଲକାଟିଲର 
ପହଞ୍ିଥ�ିା, ଯାହାକି 115 ପ୍ରତି�ତ ଅଭିବୃଦି୍ର 
ପ୍ରମାଣ ଲେଇଥାଏ । ଖେରୀ କପଡ଼ା ଉତ୍ାେର ବିକି୍ 
ପରିମାଣ 2015-16ଲର 1510 ଲକାଟି ଟଙ୍କା 
ରହିଥବିା ଲବଲଳ 2019-20ଲର ଏହା ବୃଦି୍ ପାଇ 
4211.26 ଲକାଟିଲର ପହଞ୍ିଥ�ିା ।

ପ�ବତ୍ତ୍ଭୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟର� ରଲୋକପି୍ରୟତୋ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀ 2014ଲର 

ଖେରୀକୁ ଯବୁପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ଲ�ାକପି୍ରୟ କରିବା 
�ାଗି ଲଯାରନା କରିଥଲି� । ତାଙ୍କ ଲଯାରନାକୁ 
ଅନୁସରଣ କରି, ଲକଭିଆଇସି ନିରର ଉତ୍ାେଗଡ଼ିୁକୁ 
ଅନ୍ ଘଲରାଇ ବ୍ାଣ୍ଡ ଭଳି ବିପଣନ କରିବା ଆରମ୍ଭ 
କରିଲେଇଥ�ିା । ବତ୍ତମ୍ାନ ଏହା ଇଲଣ୍ଡା-ଲୱଷ୍ର୍୍ 
ଲପାରାକ ବିକି୍ କରୁଛି । ଲପାରାକ ବ୍ତରୀତ 
କସଲମଟିକ୍, ସାବୁନ, ସାମ୍ପ,ୁ ଆୟୁଲବେି୍କ ଔରଧ, 
ମହୁ, ଲତ�, ଚା’, ଆଚାର, ପାପଡ଼ ଏବଂ ଚମଡ଼ା 
ସାମଗ୍ରରୀ ଲେ� ଏବଂ ବିଲେ�ର ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ 
ଆକୃଷ୍ କରିପାରୁଛି । ଏହାଦ୍ାରା ବିଗତ ପାଞ୍ ବର ୍
ମଧ୍ୟଲର  ଖେରୀ ଗ୍ରାଲମାଲେ୍ାଗ ଉତ୍ାେଗଡ଼ିୁକର 
ବିକି୍ ଦି୍ଗଣୁତି ଲହାଇପାରିଛି । ଲକଭିଆଇସି 
ଅଧ୍ୟଷେ ବିନୟ କୁମାର ସାଲକ୍ନା ଖେରୀର ଏହ ି
ଉଲଲ୍ଖନରୀୟ ଅଭିବୃଦି୍ର ଲଶ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀଙ୍କ 
େରୀଘସ୍୍ାୟରୀ ପେଲଷେପକୁ ଲେଇଛନି୍।

ନୂତନ ଶୀଷ୍ଭର� ଉତ୍ୋଦନ ଓ ବକି୍ ି

 1956ରୁ 2013-14 
ମଧ୍ୟଯର ଖଦୀ କପଡ଼ାର 
ବାଷଭିକ ହାରାହାରୀ 
ଉତ୍ାଦନ 17.80. ଲକ୍ଷ 
ବଗ୍କ ମିଟର ଥଲିା ।

 ମାତ୍ର ଛଅ ବଷ୍କ 2014ରୁ 
2019-20 ମଧ୍ୟଯର ଖଦୀ 
କପଡ଼ାର ବାଷଭିକ ହାରାହାରୀ 
ଉତ୍ାଦନ 1.58 ଯକାଟି ବଗ୍କ 
ମିଟରକୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି ।

ନୂଆ ମୋଇଲଖଣୁ୍ଟ
ଉତ୍ୋଦନର�

ରଷେତ୍ର         2013-14          2019-20 
                         ଉତ୍ୋଦନ ବକି୍ ି ଉତ୍ୋଦନ ବକି୍ ି

ଖଦୀ            `811.08 `1,081.04        `2,292.44 ` 4,211.26 
          `25,298 `26,689         `65,393.40 `84,675.39 

ନଯିକିୁ୍
2014-20 

ମହୁ ମିଶନ 
13,657 

ଖଦୀ
ପୋଖୋପୋଖ ି  3 ଲଷେ 

ଖଦୀ ଗ୍ୋରମୋରଦ୍ୋଗ 
ପୋଖୋପୋଖ ି30 ଲଷେ

ଗ୍ୋରମୋ
ରଦ୍ୋଗ ଉତ୍ୋଦନ ଏବଂ ବକି୍ ିତଥ୍ ରକୋଟିର�
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ଲଯଲକୌଣସି ସମାର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭିବୃଦି୍ ଏବଂ 
ସମସାମୟିକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦିତା 
�ାଗି ପରିବତ୍ତନ୍ ଓ ନଲବାଲ୍ ମେରକୁ ଗ୍ରହଣ 

କରିବାର ଆବ�୍କତା ରହିଛି। ଇଂରାରରୀ ଲ�ଖକ ୱ�ିିୟମ ୍
ଲପା�ାଡ ୍ ନିରର ପ୍ରସିଦ୍ ଉକି୍ତଲର ଯଥାଥଲ୍ର କହିଛନି୍ : 
“ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ନଲବାଲ୍ ମେର ହାତକୁ ହାତ ଯାଇଥାଏ। 
ସଫଳତାର ଅହଂଭାବ ଲହଉଛି ଗତକା�ି ତୁଲମ ଯାହା 
କରିଥ�ି ତାହା ଆଗାମରୀକା�ି ପାଇ ଁଯଲଥଷ୍।”

ଲତଣ,ୁ ବତ୍ତମ୍ାନର ସରକାରଙ୍କ ଲଯାରନା ଏବଂ 
ନଲବାଲ୍ ମେର, ଗଲବରଣା ଏବଂ ବିକା� ଉପଲର 
ଗରୁୁତ୍ୱାଲରାପ କରାଯିବା ବିଲ�ର ଫଳପ୍ରେ ଲହାଇଛି। 
ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ଲଷେତ୍ଲର �ମ ୍ ଡିଆ ଁ ମାରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଲବୌଦି୍କ 
ସମ୍ପତି୍ତ ସଂଗଠନ (ଡବ୍�ୁଆଇପିଓ) ପଷେରୁ କରାଯାଇଥବିା 
ବିଶ୍ୱ ନଲବାଲ୍ ମେର ସଚୂକାଙ୍କ (ରିଆଇଆଇ), 2020ଲର 
ଭାରତ ବତ୍ତ୍ମାନ ବିଶ୍ୱର ଲଶ୍ଷ୍ଠ 50ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟଲର ସାମି� 
ଲହାଇପାରିଛି। ଷ୍ାଟଅ୍ପ ଇଣି୍ଡଆ, ଅଟଳ ଇଲନାଲଭସନ 

ନରବୋରନ୍ମଷର�
ବୃଦି୍

ଷ୍ଟୋଟ୍ଭଅପ ଇଣି୍ଆ, ଅଟଳ ଇରନୋରରସନ ମିଶନ ଏବଂ ରମକ୍ 
ଇନ ଇଣି୍ଆ ରଳି ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ�ଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଦଶକୁ ବଶି୍ 

ନରବୋରନ୍ମଷ ସଚୂକୋଙ୍କର� ରଶ୍ରଷ ୍50ଟି �ୋଷ୍ଟଟ୍ର ମଧ୍ୟର� 
ସୋମିଲ କ�ିପୋ�ିଛ ି।

भारत की कहानी- �ୋଷ୍ଟଟ୍ର ବିଶ୍ୱ ନଲବାଲ୍ ମେର ସଚୂକାଙ୍କ

2015 2016 2017 2018 2019 2020

57
60

66

81

ମି�ନ, ଲମକ୍ ଇନ ଇଣି୍ଡଆ, ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ �୍ାବ, 
ହ୍ାକାଥନ ଆେି ନଲବାଲ୍ ମେର ଲଷେତ୍ଲର ସହାୟକ 
ଲହାଇଛି।

48
52



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 11

ଲେ�ର ସାବଲ୍ଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ବିପେ 
ସଷିୃ୍ କରିବା ଭଳି କାଯ୍୍କଳାପଲର ନିଲୟାରିତ ଥବିା 
118ଟି ଲମାବାଇ� ଆପକୁ ନିରିଦ୍ କରିବା �ାଗି 
ଇଲ�ଲ ଟ୍ଟ୍ରାନିକ୍ ଓ ସଚୂନା ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ମନ୍ତଣାଳୟ ନିଷ୍ପତି୍ତ 
ଲନଇଥଲି�।

ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଏବଂ ଆଇଓଏସ ୍ା୍ଟଫମ୍ଲର 
ଥବିା ଲକଲତଗଡ଼ିୁଏ ଲମାବାଇ� ଆପଗଡ଼ିୁକର 
ଅପବ୍ବହାର ଲନଇ ଲକଲତକ ରିଲପାଟ ୍ ପ୍ରକା� 
ପାଇଥ�ିା। ଏଗଡ଼ିୁକ ଲବଆଇନ ଭାଲବ ଭାରତ 
ବାହାଲର ଥବିା ସଭର୍କୁ ଆପ ବ୍ବହାରକାରରୀଙ୍କ 
ତଥ୍ ଲଚାରାଇ ଲନଉଥଲି�। ଏ ସମ୍ପକଲ୍ର ବହୁ 
ଅଭିଲଯାଗ ଲହବା ପଲର ମନ୍ତଣାଳୟ ପଷେରୁ ଏହ ି
ପେଲଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ�ିା। 

ନିରିଦ୍ ଲହାଇଥବିା ଆପଗଡ଼ିୁକ ମଧ୍ୟଲର ରହିଛି: 
ପିୟୁଏସ �ଞ୍ର ଲପ୍ରା-ଥମି, �ାଇଭ୍ ୱା�ଲପପର, 
ସ୍ମାଟ,୍ ଏପିୟୁଏସ ୍ �ଞ୍ର୍-ଥମି,୍ କ�୍ ଲ�ା, 
ୱା�ଲପପର, ହାଇଡ୍ ଆପ,୍ ବାଇଡୁ, ଲଫସ ୟୁ-
ଇନସ୍ପାଏର ଲୟାର ବୁ୍ଟି, ସାଓମରୀର ଲସୟାର ଲସଭ୍: 
�ାଲଟଷ୍ ଗ୍ାଲରଟ୍, ଆମାରିଂ ଡିଲ ୍ସ, କ୍ାମକାଡ-୍
ବିରଲନସ କାଡ ୍ ରିଡର, ୱଚିାଟ ରିଡିଂ, ସାଇବର 
ହଣ୍ଟର୍, �ୁଲଡା ୱାଲ ୍ଲ୍- �ୁଲଡା ସପୁରଷ୍ାର, ଡ୍ାଙ୍କ 
ଟ୍ାଙ୍କ ଏବଂ ପିୟୁବିରି ଲମାବାଇ�୍ ନଡମିକ୍ ମ୍ାପ: 
�ିଭିକ୍, ପିୟୁବିରି ଲମାବାଇ�୍ �ିଟ । 

ଲବଲଳ 2019ଲର 20ଟି ସ୍ାନ ସଧୁାର ସହ 17ତମ ସ୍ାନକୁ 
ଉନ୍ନରୀତ ଲହାଇଥ�ିା। 80ଟି ସଚୂକ ଆଧାରଲର ରିଆଇଆଇ 
ମାନ୍ତା ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଥାଏ। 

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା 118ଟି ଆପ ନିରିଦ୍
ଭାରତ ଚାରିଟି ସ୍ାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱ 

ନଲବାଲ୍ ମେର ସଚୂକାଙ୍କ, 2020ଲରଲର 48ତମ ସ୍ାନ 
ହାସ� କରିଛି। ଲକାଭିଡ-19 ମହାମାରରୀ ମଧ୍ୟଲର, ଏହା 
ଲେ� ପାଇ ଁ�ଭୁ ଖବର ଆଣଛିି, ଯାହାକି ଏହାର େୃଢ଼ 
ଗଲବରଣା ଓ ବିକା� ଇଲକାସିଷ୍ମର ପ୍ରମାଣ ଲେଇଛି।

ଭାରତ 2015ଲର 81ତମ ସ୍ାନଲର ଥ�ିା ଏବଂ 
2019ଲର ଉପରକୁ ଉଠି 52ତମ ସ୍ାନ ହାସ� 
କରିଥ�ିା। ଉଚ୍ଚସ୍ରର ନଲବାଲ୍ ମେରରୀ ବିକ�ତି 
ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ିୁକ ସହ ଏହି ମାନ୍ତାଲର ସ୍ାନ ପାଇବା 
ଏକ ଉଲଲ୍ଖନରୀୟ ସଫଳତା। 2019ଲର ଲକନ୍ଦ୍ରରୀୟ 
ଏବଂ େଷିେଣ ଏସରୀୟ ଲଷେତ୍ଲର ଅନ୍ତମ ଅଗ୍ରଣରୀ 
ନଲବାଲ୍ ମେରରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଲବ ଭାରତକୁ ଡବ୍�ୁଆଇପିଓ 
ପ୍ର�ଂସା କରିଥ�ିା।

ବିପଳୁ ଜ୍ାନ ପୁ୍ ି , ସକି୍ୟ ଷ୍ାଟଅ୍ପ ଇଲକାସିଷ୍ମ 
ଏବଂ ଲେ�ର ସରକାରରୀ ଓ ଘଲରାଇ ଗଲବରଣା 
ସଂଗଠନଗଡ଼ିୁକ ପଷେରୁ ଗଲବରଣା ଲଷେତ୍ଲର 
କରାଯାଇଥବିା ଉଲଲ୍ଖନରୀୟ କାଯ୍୍  କାରଣରୁ �ଗାତାର 
ଭାଲବ ବିଶ୍ୱ ନଲବାଲ୍ ମେର ସଚୂକାଙ୍କଲର ଭାରତ ଲଗାଟିଏ 
ପଲର ଲଗାଟିଏ ଲସାପାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚା�ିଛି।

ଅଧକିନ୍ତୁ, ରାତରୀୟ �ଷିୋ ନରୀତି, 2020 ଲେ�ର ��ି ୁଓ 
ଯବୁକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ନଲବାଲ୍ ମେର ଭାବନା ବଢ଼ାଇବା 
େିଗଲର ଏକ ପେଲଷେପ। ବିଗତବର ୍ନରୀତି ଆଲୟାଗଙ୍କ 
ପଷେରୁ ଭାରତ ନଲବାଲ୍ ମେର ସଚୂକାଙ୍କର �ଭୁାରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତର ସମସ୍ ରାର୍ଲର 
ନଲବାଲ୍ ମେରର ବିଲକନ୍ଦ୍ରରୀକରଣ େିଗଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ 
ପେଲଷେପ ଭାଲବ ଗ୍ରହଣରୀୟ ଲହାଇଛି।

ବତ୍ତମ୍ାନ ରିଆଇଆଇ ମାନ୍ତାଲର ନିରର ସ୍ାନକୁ 
େୁଇ ଗଣୁା ଉପରକୁ ଲନବା �ାଗି ଲେ� ପ୍ରସୁ୍ତ 
ଲହାଇସାରିଛି। ପରବତ୍ତର୍ୀ ମାନ୍ତା ତା�ିକା ପ୍ରକା� 
ପାଇବା ଲବଳକୁ ଭାରତ �ରୀର ୍ 25ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟଲର 
ନିରକୁ ସାମି� କରିବା ନିମଲନ୍ �ଷେ୍ ରଖଛିି। ବିଗତ 
ଛଅ ବର ୍ମଧ୍ୟଲର ଭାରତ ଏହ ିଲଷେତ୍ଲର ଲଗୌରବମୟ 
ଯାତ୍ା ରାରି ରଖଛିି। ରଆିଇଆଇର 2020 ରିଲପାଟ ୍
ଅନୁଯାୟରୀ, 50,000ରୁ ଅଧକି ଷ୍ାଟଅ୍ପ ସହତି ଭାରତ 
ବତ୍ତମ୍ାନ ଆଲମରିକା ଓ ଇଂ�ଣ୍ଡ ପଲର ତୃତରୀୟ 
ସବବୃ୍ହତ ଷ୍ାଟଅ୍ପ ଅଥବ୍୍ବସ୍ାଲର ପରିଣତ ଲହାଇଛି।

ରିଲପାଟ ୍ ଅନୁଯାୟରୀ, 2018ଲର ଭାରତ 57ତମ 
ସ୍ାନଲର ଥବିା ଲବଲଳ 2019ଲର ଏଥଲିର ଆହୁରି 
ସଧୁାର ସହିତ 52ତମ ସ୍ାନକୁ ଉନ୍ନରୀତ ଲହାଇଛି। 
ରୁରିକସି୍ତ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଷ୍ାଟଅ୍ପ ଇଲକାସିଷ୍ମ ମ୍ାପ 
ଓ ଗଲବରଣା ଲକନ୍ଦ୍ର, ଷ୍ାଟଅ୍ପ ବ ୍ିଙ୍କ ଅନୁଯାୟରୀ, 
ଭାରତ ଷ୍ାଟଅ୍ପ ଇଲକାସିଷ୍ମର ସାମଥ୍୍ 
ଆଧାରଲର 2018ଲର 37ତମ ସ୍ାନଲର ଥବିା 



ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ
ସଶକ୍ କ�ିବ

ଶ୍ରମ ସଂହତିୋ

ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ମ ସଂସ୍ାର
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ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ସ୍ୱାଧରୀନ ଭାରତର ଇତିହାସଲର 
ବତ୍ତମ୍ାନର ସରକାର 50 ଲକାଟି ଶ୍ମିକଙୁ୍କ ସହାୟତା 
ପ୍ରୋନ କରିବା ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଯ୍୍ କ୍ମ ହାତକୁ 

ଲନଇଛନି୍ । ରଟିଳ ଶ୍ମ ଆଇନର ଫା�ରୁ ଶ୍ମିକମାନଙୁ୍କ ମକୁ୍ତ 
କରିବା ସହ ଲସମାନଙୁ୍କ ସାମାରକି ନିରାପତ୍ତା ଓ ଅନ୍ାନ୍ 
ସବୁିଧା ଲଯାଗାଇ ଲେବାର ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଛି।

ସଂଲ�ାଧତି ଶ୍ମ ଆଇନର ଅଂ� ସ୍ୱରୂପ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରକାର ଶ୍ମ ଆଇନକୁ ମି�ାଇ ଏହାକୁ 4ଟି ସଂହତିା ବା 
ଲକାଡଲର ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଲନଇଛନି୍ । ଲସଥମିଧ୍ୟରୁ 
ଲଗାଟିଏ ମରରିୁ ସଂକ୍ାନ୍, ଦି୍ତରୀୟଟି �ଳି୍ପ ସଂପକ ୍ବିରୟକ, 
ତୃତରୀୟଟି ସାମାରକି ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଚତୁଥ ୍ ଓ ଅନି୍ମଟି 
ଶ୍ମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିରାପେ ଓ ସସୁ୍ କାଯ୍୍  ପରିସର 
ଲଯାଗାଣ ସମନ୍୍ରୀୟ ସଂହତିା ।

ଏସବୁ ସଂସ୍ାରର �ଷେ୍ ଲହ�ା ଲେ�ଲର ଶ୍ମିକଙୁ୍କ 
ସାମାରକି ନିରାପତ୍ତା ଲଯାଗାଇ ଏକ ମଯ୍୍ ାୋରନକ ରରୀବନ 
ପ୍ରୋନ କରିବା । ଅସଂଗଠତି ଲଷେତ୍ଲର କାମ କରୁଥବିା 93 
�ତାଂ� ଶ୍ମିକଙ୍କ ସ୍ୱାଥ ୍ସରୁଷୋ ପାଇ ଁଲକୌଣସି ଆଇନଗତ 
ବ୍ବସ୍ା ନାହି ଁ । ସଂଗଠତି ଲଷେତ୍ଲର ମାତ୍ 7 �ତାଂ� 
ଶ୍ମିକଙ୍କ ପାଇ ଁଏହ ିସରୁଷୋ ବ୍ବସ୍ା ମିଳଛିୁ ।

ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶ୍ମ ଆଇନର ସଂସ୍ାର ପାଇ ଁ
ଅଙ୍ରୀକାରବଦ୍। 2014 ଅଲ ଟ୍ାବର 16ଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ 
ଲଯଲତଲବଲଳ ‘ଶ୍ଲମବ ରୟଲତ’ କାଯ୍୍ କ୍ମ ଆରମ୍ଭ 
କଲ� ଲସଲତଲବଲଳ ଲସ ଶ୍ମିକମାନଙୁ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମା୍ତା କହ ି
ସଲମା୍ଧତି କରିଥଲି� ।

‘ଶ୍ଲମବ ରୟଲତ’ କାଯ୍୍ କ୍ମଲର ସରକାର 5ଟି ବୃହତ୍  
ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । ଲସଥମିଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମଖୁ କାଯ୍୍ କ୍ମଟି 
ଲହ�ା ଶ୍ମ ସବୁିଧା ଲପାଟା୍�ର ପ୍ରବତ୍ତନ୍ । ଏଥଲିର 16ଟି 
ରଟିଳ ଶ୍ମ ଆଇନକୁ ସଂଲ�ାଧତି ଓ ସରଳ କରାଯାଇ 
ସ୍ାନିତ କରାଯାଇଛି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସିଙ୍� ଅନ୍  �ାଇନ 
ଫମଲ୍ର ଆୟକର ଟିକସ ପ୍ରୋନ ବ୍ବସ୍ା ପ୍ରବତ୍ତନ୍ ଆରମ୍ଭ 
ଲହାଇଛି । ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶ୍ମ ପରିେ�ନ୍ ଲଯାରନା ପ୍ରବତ୍ତନ୍ 

କରାଯାଇ ଲଯଲକୌଣସି �ଳି୍ପ ସଂସ୍ାକୁ ଲଯଲକୌଣସି ସମୟଲର 
ତୋରଖ କରି ଲସଠାକାର ସି୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ବ୍ବସ୍ା 
ବ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳଲର ‘ଇ୍ ୍ସଲପ୍ଟର ରାର ୍’ 
ନରୀତିଲର ଚା�ିଥବିା ହଇରାଣ ହରକତର ଅବସାନ ଘଟିଛି । 
ଉଲେ୍ାଗରୀ ଓ ଶ୍ମିକମାନଙୁ୍କ ମ�ୂଚା� ଭିତି୍ତଲର ନିରର ସ୍ୱାଥ ୍
ଏବଂ ସବୁିଧା ହାସ�ର ସଲୁଯାଗ େିଆଯାଇଛି ।

ଇପିଏଫ୍  ପ୍ରୋନକାରରୀଙୁ୍କ ୟୁନିଭସା୍� ଆକାଉଣ୍ଟ ନମର୍ 
ଲପାଲଟବ୍ି�ିଟି ସବୁିଧା ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛି 
। ଏହା ଫଳଲର କମଚ୍ାରରୀ ଭବିର୍ନିଧ ିପାଣ୍ଲିର ଲଯଉ ଁ27 
ହରାର ଲକାଟି ଟଙ୍କା ବିନା ୋବିୋରଲର ପଡିରହଛିି ତାହାକୁ 
ଠାବ କରିବାର ସବୁିଧା ମିଳିଛି । 

ଅସଂଗଠତି ଲଷେତ୍ଲର ବୟସ୍ ଓ ବୃଦ୍ ଶ୍ମିକମାନଙ୍କ 
ସାମାରକି ନିରାପତ୍ତା ପାଇ ଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲକଲତକ 
ବ୍ବସ୍ା କରିଛନି୍ । ଏଥପିାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଶ୍ମଲଯାଗରୀ 
ମାନ୍ ଧନ୍  ଲଯାରନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମଲର 
ଶ୍ମିକମାଲନ 60 ବର ୍ବୟସଲର ପହଞ୍ବିା ପଲର ମାସିକ 3 
ହରାର ଟଙ୍କାର ଲପନସନ୍  ପାଇଲବ । 

ଏସବୁ ଉେ୍ମକୁ ଆଗକୁ ଲନବା ସହତି ସରକାର ଏଲବ 
ସବୁ ଶ୍ମ ଆଇନକୁ 4ଟି ଶ୍ମ ସଂହତିା ବା ଲକାଡଲର ବିଭକ୍ତ 
କରିଛନି୍ । ଲସଥମିଧ୍ୟରୁ ଲଗାଟିଏ ସଂହତିା ମରରିୁ ସଂକ୍ାନ୍ 
ଲହାଇଥବିାଲବଲଳ ଅନ୍ ଲଗାଟିଏ ବୃତି୍ତଗତ ନିରାପତ୍ତା ଓ 
ସ୍ୱାସ୍୍କର ପରିଲବ�ଲର ଶ୍ମିକଙୁ୍କ କାଯ୍୍  କରିବାର ସଲୁଯାଗ 
ଲେବାକୁ ଉଦି୍ଷ୍ । ଲସହଭିଳି ଆଉ ଲଗାଟିଏ ସଂହତିା 
ସାମାରକି ନିରାପତ୍ତା ପାଇ ଁ ଉଦି୍ଷ୍ ଲହାଇଥବିାଲବଲଳ 
ଚତୁଥଟି୍ �ଳି୍ପ ସଂକ୍ାନ୍ ବିରୟକ ସଂହତିା । ଇତିମଧ୍ୟଲର 
ମରରିୁ ସଂହତିା ପା�ା୍ଲମଣ୍ଟର ଅନୁଲମାେନ �ାଭ କରିଛି । 
ଅନ୍ 3ଟି ସଂହତିାକୁ କ୍ାବିଲନଟ ଅନୁଲମାେନ ମିଳିଛି ।
ଜଟିଳ ଆଇନ�ୁ ମକିୁ୍

ଶ୍ମ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ବ୍ିଟି� ଅମଳଲର 
ପ୍ରଣରୀତ ଲହାଇ ଚା�ିଆସଛିୁ । େରୀଘ ୍ ସମୟ ପଲର ମଧ୍ୟ 
ଲସଗଡିୁକର ପରିବତ୍ତନ୍ ଲହାଇନାହି ଁକିମା୍ ଲସସବୁକୁ ବାତି� 

ସଂପ୍ରସୋ�ିତ ସୋମୋଜକି ନ�ିୋପତ୍ତୋ ପ�ିସ�, 
ଉତ୍ତମ ମଜ�ିୁ, ମୋଗଣୋ ସ୍ୋସ୍୍ରସବୋ, ଔଷଧପତ୍ର, 

କୋଯ୍୍ଭ ସ୍ଳୀର� ଉପଯକୁ୍ ନ�ିୋପତ୍ତୋ ବ୍ବସ୍ୋ ରଯୋଗୋଣ 
4ଟି ଶ୍ରମ ସଂହତିୋର� ଗ�ୁୁତ୍ୱ ଲୋର କ�ିଛି
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ମଜ�ିୁ 
ସଂହତିୋ

ସଂଗଠତି ଓ ଅସଂଗଠତି ଲଷେତ୍ଲର 
କାଯ୍୍  କରୁଥବିା 50 ଲକାଟି ଶ୍ମିକ 
ସବନି୍ମ ୍ନ ନିଶି୍ତ ମରରିୁ ପାଇଲବ50

n  ଅସଂଗଠତି ଲଷେତ୍ ପାଇ ଁସାମାରକି ସରୁଷୋ ପାଣ୍ି

n  ଅତି କମ ଲଯାଗୋନଲର ଶ୍ମରରୀବରୀମାନଙୁ୍କ ମାଗଣା 
ସ୍ୱାସ୍୍ଲସବା ଓ ଔରଧ ଲଯାଗାଇ ଲେବ ଇଏସଆଇସି

n  ଅସଂଗଠତି ଲଷେତ୍ର ଶ୍ମରରୀବରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଲଖା�ିବ ଦ୍ାର

n  ରଲି୍ାସ୍ରକୁ ଇଏସଆଇସି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଡିସଲପ୍ ୍ସାରରୀ ଓ 
�ାଖାଗଡ଼ିୁକ ଲହବ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ

n  ବିପଜ୍ଜନକ �ଳି୍ପସଂସ୍ାର ସବୁ ଶ୍ମିକଙୁ୍କ ଇଏସଆଇସିର 
ସହାୟତା ଲଯାଗାଇ େିଆଯିବ ।

50ଇଏସଆଇସିର
ସମ୍ପ୍ରସାରିତ  �ାଭ ମିଳିବ

n  ପ୍ରଲତ୍କ କମଚ୍ାରରୀ ନିଯକିୁ୍ତପତ୍ ପାଇଲବ । 
n  ପ୍ରବାସରୀ ଶ୍ମିକଙୁ୍କ ବରକ୍ୁ ଥଲର ଘରକୁ ଯିବାପାଇ ଁଭ୍ରମଣ 

ଭତ୍ତା ମିଳିବ ।
n  ପ୍ରବାସରୀ ଶ୍ମିକ ଲଯଉଠଁ ିକାମ କରୁଥଲିବ ଲସଠାଲର 

ଲସମାନଙୁ୍କ ରାସନ କାଡ ୍ଲପାଲଟବ୍ି�ିଟି ସବୁିଧା ମିଳିବ ।
n  ମକୁ୍ତ ସ୍ୱାସ୍୍ ପରରୀଷୋ ବାରମିକ ଭିତି୍ତଲର ଶ୍ମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ

କରାଯିବ ।
n  ଲଯଲକୌଣସି ଲଷେତ୍ଲର କାଯ୍୍  କରିବାକୁ ମହଳିା 

ଶ୍ମିକମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିବ ।

n  ରାତି ସିଫଟଲର କାମ କରୁଥବିା ମହଳିା ଶ୍ମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ନିରାପତ୍ତା ବ୍ବସ୍ା ଲଯାଗାଇ ଲେବାକୁ ଲହବ ।

n  ନିମା୍ଣ ଉଲେ୍ାଗଲର କାଯ୍୍ ରତ ଶ୍ମିକମାଲନ ଲସମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁଗଠତି ପାଣ୍ରୁି ସହାୟତା ପାଇଲବ ।

n  ବାରମିକ ଛୁଟି ପାଇବାର ମିଆେ 240 େିନରୁ 180 େିନକୁ 
ହ୍ାସ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି 20 େିନ କାମଲର ଲଗାଟିଏ 
େିନର ଛୁଟି ଶ୍ମିକଙ୍କ ନାମଲର ରମା ରହବି ।

n  ପ୍ରବାସରୀ ଶ୍ମିକଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ରାତରୀୟ ଡାଟାଲବସ ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରାଯିବ ।

ବୃତି୍ତଗତ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସ୍ୱାସ୍୍ ସଂହତିା

କରାଯାଇନାହି ଁ। ଏହସିବୁ ଆଇନ ଶ୍ମିକଙ୍କ ସ୍ୱାଥର୍ଷୋ 
ପରିବଲତ୍ତ ୍ ବରଂ ଏଥଲିର ଅନ୍ରାୟ ସଷିୃ୍ କରୁଥ�ିା। 
ଏହ ି ଆଇନର ରା�ଲର ଛ୍ି ଲହାଇ ଶ୍ମିକମାଲନ 
ଅଯଥାଲର ଘାଣି୍ଟ ଲହଉଥଲି� ।

ସରକାର ଏଭଳି ସି୍ତିଲର ସବୁ ଶ୍ମ ଆଇନକୁ ମି�ାଇ 
ଏହାକୁ 4ଟି ସଂହତିାଲର ବିଭକ୍ତ କରି ସହର ଓ ସରଳ 
କରିବା ପାଇ ଁନିଷ୍ପତି୍ତ ଲନଇ କାଯ୍୍  କରୁଛନି୍ ।
ପ୍ରବୋସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚନି୍ତୋ

କଲରାନା ମହାମାରରୀ ସମୟଲର ପ୍ରବାସରୀ ଶ୍ମିକଙ୍କ 
ସି୍ତି ଲନଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ବିଲ�ର ଉେ୍ ବିଗ୍ନ ଲହାଇଥଲି�। 
ସଂକଟର ଏହ ି ଷେଣଲର ଲସମାଲନ ଲଯପରି କମ ୍ 
ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନି୍ ତାହା ନିଶି୍ତ କରିବାକୁ ଲସ ସମସ୍ 
ପ୍ରକାର ପେଲଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥଲି� । ମାଗଣା ରାସନ 
ସାମଗ୍ରରୀ ସଲମତ ଅନ୍ାନ୍ ରି�ିଫ ଲସମାନଙୁ୍କ 
ଲଯାଗାଇ େିଆଯାଇଥ�ିା । 

ପ୍ରବାସରୀ ଶ୍ମିକମାନଙ୍କର େୁଃଖ ଲେଖ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ 
ବ୍ଥତି ଲହାଇଥଲି� ଏବଂ ଏହାକୁ �ାଘବ କରିବା 
ପାଇ ଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପେଲଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥଲି� । 
ଏଲବ ଶ୍ମିକମାନଙୁ୍କ କାଯ୍୍ ସ୍ଳରୀଲର ଉତ୍ତମ ସବୁିଧା 
ସଲୁଯାଗ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଲଯାଗାଇବା ସହ ଲସମାନଙ୍କ 

n   ସ୍ୱାଧରୀନତାର 73 ବର ୍ପଲର ସରକାର ଲେ�ର 50 ଲକାଟି 
ସଂଗଠତି ଓ ଅସଂଗଠତି ଲଷେତ୍ର ଶ୍ମିକଙ୍କ ପାଇ ଁମରରିୁ 
ନିରାପତ୍ତା, ସାମାରକି ନିରାପତ୍ତା ଓ ସ୍ୱାସ୍୍ ନିରାପତ୍ତା 
ଲଯାଗାଇଲେବା ପାଇ ଁକାଯ୍୍  କରୁଛନି୍ ।

n  ପ୍ରଲତ୍କ ଶ୍ମିକଙ୍କ ପାଇ ଁସବନି୍ମ ୍ନ ମରରିୁ ଗ୍ାଲରଣି୍ଟ ।

ସମ୍ପ୍ରସୋ�ଣ ଇଏସଆଇସି�
ସୋମୋଜିକ     ନ�ିୋପତ୍ତୋ ସଂହତିୋ 

ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ମ ସଂସ୍ାର
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ଇପିଏଫ୍ � ସଂପ୍ରସୋ�ଣ 
(ରପନ୍ ସନ)

n ସଂଗଠତି ଓ ଅସଂଗଠତି ଲଷେତ୍ର ସମସ୍ ଶ୍ମିକଙୁ୍କ ଇପିଏଫ୍  
ଲପନସନ ସବୁିଧା ଲଯାଗାଇ େିଆଯିବ ।

n ଆତ୍ନିଯକୁ୍ତ ବଗର୍ ଶ୍ମିକ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ଲଷେତ୍ର କମଚ୍ାରରୀ 
ଇପିଏଫ୍  ବ୍ବସ୍ାଲର ଅନ୍ଭୁକ୍୍ତ ଲହଲବ ।

n ଅସଂଗଠତି ଲଷେତ୍ ପାଇ ଁସାମାରକି ନିରାପତ୍ତା ପାଣ୍ ିସଷିୃ୍ 
କରାଯିବ।

n ନିଦ୍ା୍ରିତ ସମୟ ପାଇ ଁକାମ କରୁଥବିା କମଚ୍ାରରୀଙ୍କ ନିମଲନ୍ 
ଲଯଉ ଁଗ୍ରାଚୁ୍ଇଟି ବ୍ବସ୍ା ଅଛି ଲସଥପିାଇ ଁନିଦ୍ମିଷ୍ ସମୟର 
ଚାକିରି ନିୟମ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଲହବନାହି ଁ।

n ନିୟମିତ କମଚ୍ାରରୀ ସହତି ଅସ୍ାୟରୀ କମଚ୍ାରରୀଙୁ୍କ ସମ୍ାନ, 
ସାମାରକି ସରୁଷୋ ବ୍ବସ୍ା ପ୍ରୋନ କରାଯିବ ।

n ଅସଂଗଠତି ଲଷେତ୍ଲର କାଯ୍୍  କରୁଥବିା ଶ୍ମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ 
ରାତରୀୟ ଡାଟାଲବସ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯିବ ।

n ଏଲବ 20ରୁ ଅଧକି ଶ୍ମିକ ଥବିା ସଂସ୍ା ନିରର ରିକ୍ତପେ 
ସଂପକଲ୍ର ଅନ୍ �ାଇନଲର ସଚୂନା ଲେଲବ ।

n  ଟି୍ବୁ୍ନା�ଗଡିୁକରୁ ଶ୍ମିକମାନଙୁ୍କ ତ୍ୱରିତ ନ୍ାୟ ପ୍ରୋନ 
କରାଯିବ ।

n   ଏକବର ୍ମଧ୍ୟଲର ଶ୍ମିକମାନଙ୍କ ମାମ�ାର ବିଚାର 
ଲ�ର ଲହବ ।

n   ଟି୍ବୁ୍ନା�ଲର େୁଇରଣ ସେସ୍ ରହ ିଏ କାଯ୍୍ କୁ 
ତ୍ୱରା୍ ୍ତି କରିଲବ ।

ଶଳି୍ପ ସଂପକ୍ଭ
ସଂହତିୋ

�ଷେ �ଷେ ଶ୍ମିକ ଉଲବର, ଓ�ା, ଫି୍ପକାଟ ୍ଓ ଆମାରନ 
ଭଳି ନୂଆ ଲଟଲ୍୍ନା�ର ି୍ା୍ଟଫମ ୍ବ୍ବହାର କରୁଛନି୍ । 
ଲସମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥର୍ଷୋ ପାଇ ଁପେଲଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

(ସ୍ୋସ୍୍ ଏବଂ ବୀମୋ)
ସୋମୋଜିକ     ନ�ିୋପତ୍ତୋ ସଂହତିୋ 

n  ୍ା୍ଲଣ୍ଟସନ ଶ୍ମିକଙୁ୍କ ଇଏସଆଇସିର ସବୁିଧା ମିଳିବ ।

n  ଲଯଉ ଁସଂସ୍ାଲର 10ରଣରୁ କମ ୍ କମଚ୍ାରରୀ ଅଛନି୍ 
ଲସମାଲନ ଇଏସଆଇସିଲର ଲସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାଲବ ଅନ୍ଭୁକ୍୍ତ 
ଲହାଇପାରିଲବ ।

n  ପ୍ରଲତ୍କ ଶ୍ମିକଙ୍କ ପାଇ ଁନିଦ୍ା୍ରିତ ସମୟଲର ମରରିୁ 
ମିଳିବାର ଗ୍ାଲରଣି୍ଟ ।

n  ମରରିୁଲର �ିଙ୍ଗତ ଲବୈରମ୍ ରହବି ନାହି ଁ।
n  ଆଞ୍ଳିକ ଲବୈରମ୍ େୂର କରିବା ପାଇ ଁସବନି୍ମ ୍ନ 

ମରରିୁ ନିଦ୍ା୍ରଣ ।

n   51 ଭାଗ କମଚ୍ାରରୀଙ୍କ ସମଥନ୍ ଥବିା ଶ୍ମିକ ସଂଗଠନକୁ ସ୍ୱରୀକୃତି 
ପ୍ରୋନ କରାଯିବ । ଲକବଳ ମାନ୍ତାପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ମିକ ସଂଗଠନ ଶ୍ମିକଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ମା�ିକ ଓ ଅନ୍ାନ୍ କତୃ୍ତପ୍ଷେଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତା୍ କରିଲବ ।

n   ଅନ୍ାନ୍ ଲଷେତ୍ଲର ଥବିା ଶ୍ମିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧକିୁ 
ଲନଇ ଏକ ଶ୍ମିକ ସଂଘ ପରିରେ ଗଠନର ବ୍ବସ୍ା ରହଛିି।

n  ଲକୌଣସି କମଚ୍ାରରୀ ଚାକିରି ହରାଇଲ� ଅଟଳ ବିମିତ ବ୍କି୍ତ 
କ�୍ାଣ ଲଯାରନା ଅନୁସାଲର ତାଙୁ୍କ ମରରିୁ ମିଳିବ ।

n  ଚାକିରି ହରାଇବା ପଲର ରିସି୍�ିଂ ପାଇ ଁଶ୍ମିକଙୁ୍କ 15 େିନର 
ଲବତନ ମିଳିବ ।

n  ଶ୍ମିକ ସଂଗଠନଗଡିୁକୁ ଲକନ୍ଦ୍ରରୀୟ ଓ ପ୍ରାଲେ�କି ସ୍ରଲର 
ମାନ୍ତା ପ୍ରୋନ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଏଭଳି 
ମାନ୍ତା ପ୍ରୋନର ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଛି ।
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ଭବିର୍ତ ସରୁଷିେତ କରିବା ପାଇ ଁଅନ୍ 3ଟି ଶ୍ମ ସଂହତିାକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଉଛି । 

ଏଲବ ପ୍ରବାସରୀ ଶ୍ମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ରାତରୀୟ 
ଡାଟାଲବସ ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ ଲହଉଛି ।

ଲସହ ିଶ୍ମିକମାଲନ ଯେି ଅନ୍ ରାର୍କୁ କାମ କରିବାକୁ 
ଯାଆନି୍ ଲସମାନଙୁ୍କ ସମାନ ଶ୍ମ ସଂହତିା ଅନୁସାଲର 
ସବୁିଧା ସଲୁଯାଗ ମିଳିବ । ଏ ପଯ୍୍ ନ୍ ଲକବଳ ଠକିାୋରଙ୍କ 
ଅଧରୀନଲର କାମ କରୁଥବିା ପ୍ରବାସରୀ ଶ୍ମିକମାଲନ ଏହ ି
ଆଇନର ଅନ୍ଭୁକ୍୍ତ। ନୂଆ ସଂହତିା ଅନୁସାଲର ନିଯକିୁ୍ତୋତା 
ନିରର ଶ୍ମିକ କମଚ୍ାରରୀଙୁ୍କ ବରଲ୍ର ଥଲର ଗାକଁୁ ଯିବାପାଇ ଁ
ଭ୍ରମଣ ଭତ୍ତା ପ୍ରୋନ କରିଲବ ।

ଶ୍ରମିକ ଓ ନଯିକିୁ୍ଦୋତୋ ସଂପକ୍ଭ
4ଟି ଯାକ ଶ୍ମ ସଂହତିା ଉଭୟ ମା�ିକ ଓ ଶ୍ମିକଙ୍କ 

ମଧ୍ୟଲର ଉତ୍ତମ ସମ୍ୟ୍ ରଷୋ କରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀଙ୍କ 
ବିଚାର ଅନୁସାଲର ଏହ ି ନିଷ୍ପତି୍ତ ନିଆଯାଇଛି । 2015 
ର�ୁାଇ 15ଲର 46ତମ ଭାରତରୀୟ ଶ୍ମ ସମି୍ଳନରୀ ଉଦ୍ାଟନ 
କରିବା ଅବସରଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଏହ ି କଥା କହଥିଲି�। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀଙ୍କ ବିଚାରଲର ଲେ� ଗଠନଲର ଶ୍ମିକ, କୃରକ, 
କମଚ୍ାରରୀମାନଙ୍କର ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ଭୂମିକା ରହଛିି । ଯେି ରଲଣ 
ଶ୍ମିକ େୁଃଖରୀ ରହ�ିା ତାହାଲହଲ� ଲେ� ସଖୁ ିଲହାଇପାରିବ 
ନାହି ଁ । ଲସ କହଥିଲି� ଏକ ୋୟିତ୍ୱପର୍ୂ୍ ସମାର ହସିାବଲର 
ଆମକୁ ଶ୍ମ ପ୍ରତି ଉପଯକୁ୍ତ ମଯ୍୍ ାୋ ଲେବାକୁ ପଡିବ 
। ଲସ ଆହୁରି କହଥିଲି� ଲଯ ଶ୍ମିକ ଓ ନିଯକିୁ୍ତୋତାଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଲର ଏକ ନିଗଢୁ ସଂପକ ୍ରହଛିି । ଲସଥପିାଇ ଁପରସ୍ପର 
ପରସ୍ପରକୁ ମଯ୍୍ ାୋ ଲେବା ଉଚିତ । ଏହାଦ୍ାରା ଅନୁଷ ୍ଠାନ 
ସରୁୁଖରୁୁଲର ଚା�ିପାରିବ । ମା�ିକ, ଶ୍ମିକ ଓ କମଚ୍ାରରୀଙ୍କ 
ପ୍ରତି େୟାଦ୍ଭ୍ାବ ପ୍ରେ�ନ୍ କରିବା ଉଚିତ । ଶ୍ମିକମାଲନ ମଧ୍ୟ 
ସମାନ ସମ୍ାନ ପ୍ରେ�ନ୍ କରିବାର ଆବ�୍କତା ରହଛିି ।
ଶ୍ରମିକ ଆଇନ ବୁଝପିୋ�ିବ, ଅଧକିୋ� ସୋବ୍ସ୍ କ�ିପୋ�ିବ
ସ�କୋ�ଙ୍କ ଉରଦ୍ଶ୍ ଏବଂ ରଯୋଜନୋ ରହଲୋ

କଲରାନା ସମୟଲର ଶ୍ମିକଙୁ୍କ ସହାୟତା

ଲକାଟି ଲ�ାକଙୁ୍କ 8 ମାସ 
ମାଗଣା ରାସନ ଲଯାଗାଣ 80

n ଶ୍ମିକଙୁ୍କ ବସ ୍ ଓ ଲଟ୍ନ ଲଯାଲଗ ଲସମାନଙ୍କ ଘରକୁ 
ପଠାଇବାର ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଥ�ିା ।
n ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଗରିବ କ�୍ାଣ ଅଭିଯାନ ଲଯାରନାଲର 
ପ୍ରବାସରୁ  ଲଫରିଆସିଥବିା ଶ୍ମିକମାନଙୁ୍କ ନିର ଘର ପାଖଲର 
ଲରାରଗାର ଲଯାଗାଇ ଲେବାର ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଛି । 
n ଏହ ିଲଯାରନାଲର ଲେ�ର 116ଟି ରି�ାର 23 ହରାର 
ଶ୍ମିକଙୁ୍କ ନିଯକିୁ୍ତ ସବୁିଧା ଲଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି ।

ଉରୟ ସଂଗଠତି ଓ ଅସଂଗଠତି ରଷେତ୍ର� ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ସ୍ୋଥ୍ଭ�ଷେୋ
ଭାରତଲର ଲମାଟ 50 ଲକାଟି ଶ୍ମିକ ଅଛନି୍ । ଲସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 93 �ତାଂ� ଅସଂଗଠିତ ଲଷେତ୍ର । କଲଠାର 
ଶ୍ମ ଆଇନ ସଲ୍ୱେ ଲସମାଲନ ଲକୌଣସି �ାଭ ପାଆନି୍ ନାହି ଁ। ଶ୍ମ ସଂଗଠନର ତଥ୍ ଅନୁସାଲର ଲଯଉ ଁ7 �ତାଂ� 
ଶ୍ମିକ ସଂଗଠିତ ଲଷେତ୍ଲର କାଯ୍୍ କରନି୍ ଲସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଦ୍ା୍ଧକି ଠିକା ବା ଆଉଟଲସାସମିଂ ବ୍ବସ୍ାଲର କାଯ୍୍ 
କରିଥାନି୍ । ଲତଣ ୁ ସରକାର ଲସମାନଙ୍କ ଅଧକିାର ଓ ସ୍ୱାଥ୍ରଷୋ କରିପାରନି୍ ନାହି ଁ । ଏହି ପରିସି୍ତିର ମକୁାବି�ା 
ପାଇ ଁ2002ଲର ଦି୍ତରୀୟ ଶ୍ମ କମିସନ ଲେଇଥବିା ରିଲପାଟଲ୍ର ଶ୍ମ ଆଇନକୁ ଶ୍ମ ସଂହିତାଲର ପରିଣତ କରିବାକୁ 
ପ୍ରସ୍ାବ ଲେଇଥଲି� । ଲତଲବ ଏ ଲନଇ 2004ରୁ 20014 ମଧ୍ୟଲର ଲକୌଣସି ପ୍ରଗତି ଲହାଇନଥ�ିା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ 
ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀ 2014ଲର େିଲ୍ରୀଲର �ାସନର ମଙ୍ ଧରିବା ପଲର ଲକଲତକ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ପେଲଷେପ ଲନଇ ଶ୍ମ 
ଆଇନକୁ 4ଟି ଶ୍ମ ସଂହିତାଲର ପରିଣତ କରିବାକୁ ଉେ୍ମ କରିଥଲି� ।

ଚୋ�ିଟି ଶ୍ରମ ସଂହତିୋ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ମୋଲିକଙ୍କ 
ଅଧକିୋ� ମଧ୍ୟର� ସନ୍ତୁଳନ ବଜୋୟ �ଖବି। 
ଜଲୁୋଇ 20, 2015ର� ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ 
ବ୍କ୍ କ�ିଥବିୋ ବଚିୋ� ଆଧୋ�ର� ଏହ ି     
ନରି୍୍ଭୟ ନଆିଯୋଇଛ।ି

ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ମ ସଂସ୍ାର
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ସଂଗଠତି�ୁ ଅସଂଗଠତି ସବୁ ବଗ୍ଭ� ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଯତ୍ନ ପୋଇ ଁ
ପ୍ରୟୋସ

ଭାରତଲର ଶ୍ମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ା 50 ଲକାଟି । ଲସଥମିଧ୍ୟରୁ 
93 �ତାଂ� ଅସଂଗଠତି ଲଷେତ୍ଲର କାଯ୍୍  କରନି୍ । କଲଠାର 
ଆଇନ ସଲ୍ୱେ ଲସମାନଙ୍କର ମରରିୁଗତ ହକ୍  ମିଲଳନାହି ଁ । 
ଶ୍ମ ମନ୍ତଣାଳୟରୁ ମିଳିଥବିା ତଥ୍ ଅନୁସାଲର ସଂଗଠତି 
ଲଷେତ୍ଲର ଲଯଉ ଁ 7 �ତାଂ� କମଚ୍ାରରୀ କାମ କରୁଛନି୍ 
ଲସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧକିାଂ� ଠକିା ଏବଂ ଆଉଟ ଲସାସମିଂ 
ଭିତି୍ତଲର କାମ କରନି୍ । ଲତଣ ୁସରକାର ଲସମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥ ୍

ରଷୋଲର ବିଫଳ ଲହଉଛନି୍ । ଶ୍ମିକଙୁ୍କ ଏହ ିଅସବୁିଧାରୁ େୂର 
କରିବା ପାଇ ଁ2002ଲର ଦି୍ତରୀୟ ଶ୍ମ କମି�ନ ଲଯଉ ଁରିଲପାଟ ୍
ଲେଇଥଲି� ଲସଥଲିର ଶ୍ମ ଆଇନକୁ ଶ୍ମ ସଂହତିାଲର 
ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ାବ େିଆଯାଇଥ�ିା । 2004ରୁ 2014 
ମଧ୍ୟଲର ଏହ ି ସପୁାରିସ ଉପଲର ଲକୌଣସି କାଯ୍୍ ାନୁଷ ୍ଠାନ 
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥ�ିା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଶ୍ରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀ 
ଷେମତାକୁ ଆସିବା ପଲର ଏ ଲଷେତ୍ଲର ଲକଲତକ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ 
ପେଲଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ମ ଆଇନକୁ 4ଟି ଶ୍ମ ସଂହତିାଲର 
ପରିଣତ କରିବାଲର ବ୍ବସ୍ା କରିଛନି୍ । 

ଲେ�ର ସବୁ ଅସଂଗଠତି 
ଲଷେତ୍କୁ ସାମାରକି ନିରାପତ୍ତା 

ବ୍ବସ୍ାଲର ଅନ୍ଭୁକ୍୍ତ କରିବା ପାଇ ଁ
ସରକାର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତି୍ତମାନ 
ଲନଇଛନି୍ । 2011-12ଲର ସାମାରକି 
ନିରାପତ୍ତା ସଂହତିା ପାଇ ଁୋବି ଉଠଥି�ିା। 
ଲତଲବ ଲସ ଯାହାଲହଉ ରଏିସ ୍ଟି 
ପ୍ରବତ୍ତନ୍ ଫଳଲର ଏ ସଂପକଲ୍ର ବ୍ାପକ 
ବିଚାରବିମ� ୍ଲହାଇ ଏହ ିସାମାରକି 
ନିରାପତ୍ତା ସଂହତିାକୁ କାଯ୍୍ କାରରୀ କରିବା 
ତ୍ୱରା୍ ୍ତି ଲହ�ା । ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ 
କରାଯାଉଥ�ିା ଲଯ ଏଭଳି ସଂସ୍ାର 
ସମ୍ଭବ ନୁଲହ ଁ। ଲତଲବ ରଏିସ ୍ଟି ପ୍ରବତ୍ତନ୍ 
ପାଇ ଁରାର୍ମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିବା 
ପଲର ଏହ ିବ୍ବସ୍ାଟି ସହର ଲହାଇଗ�ା 
। ସାମାରକି ନିରାପତ୍ତା ଲ�ାଡୁଥବିା 
ଲ�ରତମ ବ୍କି୍ତଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ ସହଲଯାଗ 
କରିବା ପାଇ ଁସରକାର ଆଲଗଇ 
ଆସି ନୂଆ ସଂହତିା ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଛନି୍ । 
ସରଳ ଭାରାଲର ଏହାର ଅଥ ୍ଏକ ବଡ 
�ଳି୍ପସଂସ୍ାର କମଚ୍ାରରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କରି ଆବରନ୍ା ଲଗାଟାଳି ପଯ୍୍ ନ୍ ସମସ୍ଙୁ୍କ 
ସମାନ ସାମାରକି ନିରାପତ୍ତା ଲଯାଗାଇ 
େଆିଯିବ । ଏଥଲିର ଲପନସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍୍ 
ସବିୁଧା ଅନ୍ଭୁକ୍୍ତ । େରିଦ୍ରୁ େରିଦ୍ତମ 

ବ୍କି୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହ ିବ୍ବସ୍ାଲର  ନିରର 
ଲମୌଳିକ ଅଧକିାରରୁ ବଞ୍ତି ଲହଲବନାହି ଁ
। ଏଲବ ଉଭୟ ଲକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାର୍ ସରକାର 
ବିଭିନ୍ନ ଲଯାରନାଲର ଲ�ାକଙୁ୍କ ସାମାରକି 
ନିରାପତ୍ତା ସବିୁଧା ଲଯାଗାଇ ଲେଉଛନି୍। 
ଏସବୁ ଲଯାରନାକୁ ମି�ାଇ ଲଗାଟିଏ 
ସାମାରକି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ବସ୍ା ଲଯାଗାଇ 
ଲେବାକୁ କାଯ୍୍  ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଛି । 
ଏଥପିାଇ ଁନାଗରିକମାନଙୁ୍କ 3 ଲଶ୍ଣରୀଲର 
ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମତଃ ଉଚ୍ଚବଗ,୍ 
ଲଯଉମଁାଲନ ନିରର ଯତ୍ନ ଲନଇପାରିଲବ । 
ଦି୍ତରୀୟଲର କମଚ୍ାରରୀ, ଲଯଉମଁାଲନ ଏହ ି
ସବିୁଧା ଲସମାନଙ୍କ ନିଯକିୁ୍ତୋତାଙ୍କଠାରୁ 

ପାଉଛନି୍ ଏବଂ ତୃତରୀୟଲର, େରିଦ୍ 
ବଗ ୍ଲଯଉମଁାନଙ୍କ ପାଖଲର ସ୍ୱାସ୍୍ 
ଲସବା ଓ ଲପନସନ ସବିୁଧା ନାହି ଁ। 
ସାମାରକି ଆଥମିକ ରନଗଣନା ତଥ୍ 
ଅନୁସାଲର ଲେ�ଲର ଏହ ିତୃତରୀୟବଗର୍ 
ଲ�ାକସଂଖ୍ା ଲେ�ର ଲମାଟ 
ରନସଂଖ୍ାର 23 �ତାଂ� ଏବଂ ସରକାର 
ଲସମାନଙ୍କ ଖଚ୍ଚ ୍ବହନ କରିଲବ। ଏ 
ବାବେ ଅଥ ୍ଲସମାନଙ୍କ ଭବିର୍ନିଧ ି
ପାଣ୍ ିଓ ଇଏସ ୍ଆଇ ମାଧ୍ୟମଲର ଲଯାଗାଇ 
େଆିଯିବ । ଭବିର୍ନିଧ ିପାଣ୍ ିଉଠାଣ 
ବ୍ବସ୍ା ଅପରିବତ୍ତମିତ ରହବି । ଏଥପିାଇ ଁ
ଏକ ରାତରୀୟ ଲବାଡ ୍ଗଠନ କରାଯିବ ।

ଅସଂଗଠତି ଶ୍ରମିକ ସୋମୋଜକି ନ�ିୋପତ୍ତୋ ବ୍ବସ୍ୋର� ଅନ୍ତରୁ୍ଭକ୍ ରହରବ

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ବଶି୍ୋସ କ�ନ୍ତ ିରଯ �ୋଷ୍ଟଟ୍ର ନମି୍ଭୋଣର� ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ ଏବଂ 
କମ୍ଭଚୋ�ୀଙ୍କ� ଗ�ୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ରୂମିକୋ �ହଛି ି। ଯଦ ିଜରଣ ଶ୍ରମିକ ଦୁଃଖୀ �ରହ 

ରତରବ ରଦଶ ସଖୁ ିରହୋଇପୋ�ିବ ନୋହି ଁ।
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राष्ट्रପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୃରି ସଂସ୍ାର
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କୃଷକଙୁ୍କ ଉରଦ୍ୋଗୀ 
କ�ିବୋ� ପ୍ରୟୋସ

କୃଷି ଏଯବ ଉଯଦ୍ୟାଗଭାଯବ ପନୁଃ ଆବିଷ୍ତୃ ଯହାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀକୂଳ ମଧ୍ୟସ୍ ଓ ଦଲାଲମାନଙ୍କ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣରୁ ମକୁ୍ ଯହାଇ ସମଦୃ୍ି ତଥା ଆତ୍ମନଭି୍କର ପଥଯର ଗତ ିକରୁଛନି୍ । ଆତ୍ମନଭି୍କର ଭାରତ ପାଇ ଁ

ଏହା ଏକ ଅପରିହା�୍କ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା । ସରକାର ଉଚ୍ଚତମ ସବ୍କନମି ୍ନ ସମଥ୍କନ ମଲୂ୍ୟ (ଏମ ୍ଏସ ୍ପି) 
ପ୍ରଦାନ ଭଳ ିବଭିିନ୍ନ ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍୍କଶା ଦୂର କରିବାକୁ ବଦ୍ପରିକର । 

ଉତ୍ାଦତି ସାମଗ୍ରୀ ଉପଯର ଚାଷୀଙୁ୍କ ଯ�ଉ ଁସବ୍କନମି ୍ନ ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟ ସରକାର ଯ�ାଗାଇ ଯଦଉଛନି୍ 
ତାହା ଉତ୍ାଦନ ଖଚ୍ଚ୍କଠାରୁ ଯଦଢଗଣୁ ଅଧକି । 2022 ସଦୁ୍ା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦି୍ଗଣୁତି କରିବା ପାଇ ଁ

ଏହା ସହାୟକ ଯହବ । ଏହାଛରା ପ୍ରାୟ 10 ଯକାଟି କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ ଯକାଟି ଟଙ୍କା 
ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛି । ଯଗାଟିଏ ଯଦଶ ଯଗାଟିଏ ଟିକସ; ଯଗାଟିଏ ଯଦଶ ଯଗାଟିଏ ରାସନ 

କାର୍କ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇ ଁଯଗାଟିଏ ଯଦଶ ଯଗାଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନୀତ ିଲାଗ ୁଯହବା ପଯର ଏଯବ 
ସରକାର କୃଷି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଆଣ ିଯଗାଟିଏ ଯଦଶ ଯଗାଟିଏ ମାଯକ୍କଟ ବ୍ୟବସ୍ା କା�୍କ୍ୟକାରୀ 

କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ ଆଗ୍ରହର ସହ କା�୍କ୍ୟ କରୁଛନି୍ ।

କୃଷି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ସଂସ୍କାର ପାଇ ଁଉରି୍ଷ୍ ବିଲ୍ ଗରୁିକ ମଧ୍ୟଯର 2ଟି ବିଯଶଷ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍କ ଏବଂ ତାହାଯହଲା (1) ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଉତ୍ାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର କାରବାର 

ଓ ବ୍ୟବସାୟ (ଯପ୍ରାତ୍ାହନ ଏବଂ ସବୁିଧା) ବିଲ୍  2020 ଏବଂ (2) କୃଷକ 
(ସଶକି୍କରଣ ଓ ସରୁକ୍ଷା) ମଲୂ୍ୟ ସନୁିଶି୍ତ ଚୁକି୍ ବିଲ୍  ।

ଚାଷୀ ଓ ଗରିବଙୁ୍କ ଯ�ଯତଯବଯଳ ଆଥଭିକ ଲାଭ ଯ�ାଗାଇ ଦଆି�ାଏ ଯସଯତଯବଯଳ କଳ୍ପନାବଳିାସୀ ଅଥ୍କନୀତଜି୍ଞମାଯନ 
ଏହାକୁ ସବ୍ ସିର ିକହବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନ ଥାନି୍ । ଯତଯବ ଯକୌଣସି ଶଳି୍ପ ବାଣଜି୍ୟ ସଂସ୍ାକୁ �ଦ ିସମାନ ଧରଣର ଆଥଭିକ 
ସହାୟତା ବା ସବୁଧିା ଯ�ାଗାଇ ଦଆି�ାଏ ତାହାକୁ ଏହସିବୁ ଅଥ୍କ ବଶିାରଦ ଯପ୍ରାତ୍ାହନ ବା ଅନୁଦାନ ଯବାଲି 
କହଥିାନି୍। ଯଗାଟିଏ ଜନିଷିକୁ ଦୁଇପ୍ରକାର ଭାଷାଯର କହବିା ପଛଯର ଜଣକର ମଯନାଭାବ ବା ଦୃଷି୍ଯକାଣ ପ୍ରକାଶ 

ପାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2016 ଜାନୁୟାରୀ 30ଯର ଏକ ମିରଆି ହାଉସ ୍  କା�୍କ୍ୟକ୍ମଯର ଏ କଥା କହଥିଯିଲ । ଏହାର ଠିକ୍  ପରଦନି 
ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତନିଧି ିଦଳକୁ ଯଭଟିବା ଅବସରଯର ମଧ୍ୟ ଯସ ଏକା କଥା ଯଦାହରାଇଥଯିଲ । ଏଥରୁି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଥବିା 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚନି୍ା ସହଜଯର ବାରି ହୁଏ । 

କୃଷିଯକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀଙ୍କ ଏହ ି ବଚିାର ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଯଦଇ ସରକାର 2ଟି ବଲ୍ି  ସଂସଦଯର 
ଗହୃୀତ କରାଇବାଯର ସଫଳ ଯହାଇଛନି୍ । ନରି୍ଭିଷ୍ ଆଯଜଣ୍ାଭିରି୍କ ଅପପ୍ରଚାର ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଆଯରାପକୁ ଖଣ୍ନ କରି ସରକାର 
ସଫଳତାର ସହ ଏହ ିବଲ୍ି  2ଟିକୁ ଗହୃୀତ କରାଇବାଯର ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନି୍ । ଏହ ିବଲି ଗହୃୀତ ଯହବା ପଯର ଏକାମାରଯକ 
ମଣି୍ ଓ ଦଲାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଥବିା ଭିତରିି କାରବାରର ଅବସାନ ଘଟିଛି । ଏହାଦ୍ାରା ମଧ୍ୟସ୍ ଓ ଦଲାଲଙ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣରୁ ଚାଷୀମାଯନ 
ମକୁ୍ ଯହାଇଛନି୍ । 

ଏକ ଯଦଶ ଏକ ବଜାର ନୀତ ିସଂପକ୍କଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2016 ଯର ଲାଲକଲି୍ା ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ଯଘାଷଣା କରିବା ପଯର ଏହାକୁ 
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ଯସ ଯକବଳ କଥାଯର ସୀମିତ ରଖବିାକୁ ଚାହି ଁନ ଥଯିଲ । 
ଯସ ଏହାକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଯଦବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥଯିଲ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ କାଳଯର କହଥିଯିଲ ଯ� ସର୍୍କାର 
ପଯଟଲ ଯଦଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିରେଣ ଉଦ୍ୟମ କାଳଯର ଯ�ଉ ଁ ସ୍ପ୍ନ 
ଯଦଖଥିଯିଲ ଏବଂ ଯସ ଦଗିଯର ଯ�ଉ ଁ କା�୍କ୍ୟ କରିଥଯିଲ ତାହା 
ଏଯବ ଏକ ଭାରତ ଯରେଷ ୍ଭାରତ ରୂପଯର ପ୍ରତୀୟମାନ ଯହାଇଛି। 
ଏହା ସଯ୍ୱେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଏକକ ସଂ�କୁ୍ ବଜାରଯର ପରିଣତ 
ଯହାଇପାରିନାହି।ଁ ସରକାର ପ�୍କ୍ୟାୟକ୍ଯମ ବଭିିନ୍ନ ପଦଯକ୍ଷପ 
ଯନଇ ଏ ଦଗିଯର ଆଗକୁ ବଢୁଛନି୍। ଇ-ନାମ ୍ ପା୍ଟଫମ୍କ 2016 
ଏପି୍ରଲ 14ଯର ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଥଲିା। ଯସତକିଯିବଯଳ ସରକାର 
ତାଙ୍କର କୃଷି ଯକ୍ଷତ୍ରର ସଂସ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା 
ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଆରମ୍ଭ କରିଯଦଇଥଯିଲ। କୃଷି ଯକ୍ଷତ୍ରକୁ 
ଶଳି୍ପ ଭଳ ି ମକୁ୍ କରିବା ସହ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କ ଉତ୍ାଦତି 
ସାମଗ୍ରୀ ବଶି୍ୱର ଯ� ଯକୌଣସି ସ୍ାନଯର ଲାଭଜନକ ଦରଯର ବକିି୍ 
କରିବାର ସବୁଧିା ସଯୁ�ାଗ ଯ�ାଗାଇ ଯଦବାକୁ ସରକାର ନୀତଗିତ 
ନଷି୍ପରି୍ ଯନଇଥଯିଲ । ଏଯବ ଯସହ ିଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇ ଁ
ଏକ ବଲ୍ି  ସଂସଦର ଅନୁଯମାଦନ ଲାଭ କରିଛି । ଏହାଦ୍ାରା 
ଚାଷୀମାଯନ ନଜି ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ାଦକ ଓ ମାଲିକଭାଯବ ଏହାକୁ 
ଲାଭଜନକ ଦରଯର ସ୍ାଧୀନଭାଯବ ବକି ିଉପକୃତ ଯହାଇପାରିଯବ 
। ଆଗରୁ ଯ�ଉ ଁଯଗାଟିଏ ମଣି୍ ଯଗାଟିଏ ଲାଇଯସନ୍ଟ ନୀତ ିଥଲିା; 
ତର୍ଦ୍ାରା ଚାଷୀ ଯସହ ିବଜାର ବାହାରକୁ �ାଇ ନଜିର ସାମଗ୍ରୀ ବକିି୍ 
କରିପାରୁନଥଯିଲ। ମଣି୍ଯର ଗଦା କରିଥବିା ସାମଗ୍ରୀ ବକି୍ ିନ ଯହଯଲ  
ଯଫରାଇ ଯନବା ବା ତାକୁ ଅଧକି ଦନି ରଖବିା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇ ଁସହଜ 
ନ ଥଲିା । ଯତଣ ୁଯସମାଯନ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ସାହା�୍ୟ ଯଲାର ିନଜି 
ସାମଗ୍ରୀ ବକିବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯହଉଥଯିଲ । ଏହାଦ୍ାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟରୁ 
ଏକ ନରି୍ଭିଷ୍ ଭାଗ ଦଲାଲଙ୍କ ପଯକଟକୁ �ାଉଥଲିା ।
ସବ୍ଭନମି ୍ନ ସହୋୟକ ମଲୂ୍; ଖର୍୍ଭ� ରଦଢଗଣୁ ଅଧକି

କୃଷି ବଲ୍ି କୁ ଯକନ୍ଦ୍ରକରି ଏଯବ ଯକଯତକ ମହଲଯର ବଭି୍ାନି୍ ସଷିୃ୍ 
କରା�ାଉଛି । କୁହା�ାଉଛି ଯ� ଏଣକି ି ଆଉ ଫସଲ ଉପଯର 
ସରକାର ସବ୍କନମି ୍ନ ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟ ଯଦଯବ ନାହି ଁଏବଂ ଏ ବ୍ୟବସ୍ା 
ବନ୍ଦ ଯହାଇଗଲା । ବାସ୍ତବଯର ଏହା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ । ସତକଥା 
ଯହଲା ଯ� ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦି୍ଗଣୁତି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଯର 
ନୟିମିତଭାଯବ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲର ସବ୍କନମି ୍ନ ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟ 
ବୃଦି୍ କରୁଛନି୍ । ଏଯବ ଯ�ଉ ଁସବ୍କନମି ୍ନ ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟ ଚାଷୀଙୁ୍କ 
ମିଳଛିୁ ତାହା ଯସମାନଙ୍କ ଚାଷ ବାବଦ ବ୍ୟୟର ଯଦଢଗଣୁ । 
2014ରୁ 2019 ମଧ୍ୟଯର ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1870 ଲକ୍ଷ ଯମରିେକ ଟନ 
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥବିାଯବଯଳ ଯସ ବାବଦଯର 4.34 ଲକ୍ଷ ଯକାଟି 
ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ । ଅପରପକ୍ଷଯର 2009ରୁ 2014 
ମଧ୍ୟଯର ଯସଯତଯବଳର ସରକାର 1670 ଲକ୍ଷ ଯମରିେକ ଟନ ଧାନ 
ସଂଗ୍ରହ କରିଥବିାଯବଯଳ ଏ ବାବଦଯର ଚାଷୀଙୁ୍କ ଯଦଇଥଯିଲ 2.88 
ଲକ୍ଷ ଯକାଟି ଟଙ୍କା । ଏମ.ଏସ ୍ ସ୍ାମୀନାଥନ କମିସନଙ୍କ ସପୁାରିସ 
ଅନୁସାଯର ବର୍୍କମାନର ସରକାର ସବ୍କନମି ୍ନ ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟ 
ନଦି୍୍କାରଣ କରୁଛନି୍ ।
ଜମି ଉପ�ୁ ଚୋଷୀ ଅଧକିୋ� ହ�ୋଇରବ ନୋହି ଁ

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରା�ାଉଛି ଯ� ବଡ଼ ବଡ଼ କଯପ୍କାଯରଟ ସଂସ୍ା 
ଓ ଶଳି୍ପପତମିାଯନ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ହାଯତଇ ଯନଯବ । ସତକଥା ଯହଲା 
ଏ ସଂକ୍ାନ୍ ବଲ୍ି ଯର ଜମି ଉପରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଧକିାର କ୍ଷରୁ୍ ଯହବାର 

ଯକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ା ନାହି ଁ । ଯ�ଉ ଁକଯପ୍କାଯରଟ ସଂସ୍ା ଚାଷବାସ କରିବା 
ପାଇ ଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସହତି ଚୁକି୍ କରିଯବ ଯସଥଯିର ଜମିର ମାଲିକାନା 
ଯନଇ ଯକୌଣସି ସର୍୍କ ନାହି ଁ । ଏହା ସ୍ାଭାବକି ଭାଯବ ଚାଷୀର 
ମାଲିକାନାଯର ରହବି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନଜି କୃଷି ଯକ୍ଷତ୍ରର ଉନ୍ନତ ିପାଇ ଁ
ସମଳ୍ ନ ଥବିା 86 ଶତାଂଶ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏହ ିବଲ୍ି  ଦ୍ାରା ଉପକୃତ 
ଯହଯବ । ସରକାର ଏଯବ 10 ହଜାର କୃଷି ଉତ୍ାଦକ ସଂଗଠନ 
ବା ଏଫ୍ ପିଓକୁ ସଦୃୁଢ କରୁଛନି୍ । ଏଥପିାଇ ଁ7 ହଜାର ଯକାଟି ଟଙ୍କା 
ନଯିବଶ କରା�ାଇଛି । ଏସବୁ ଏଫ୍ ପିଓ କ୍ଷଦୁ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙୁ୍କ 
ସାହା�୍ୟ ସହଯ�ାଗ କରିଯବ । ସଂପକୃ୍ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଯଛାଟ ଯଛାଟ 
ଯଗାଷୀ୍ଯର ବଭିକ୍ କରି କଯପ୍କାଯରଟ ଉଯଦ୍ୟାଗ ସହ ଚୁକି୍ କରିବାଯର 
ଏସବୁ ଏଫ୍ ପିଓ ସହାୟତା ଯ�ାଗାଇ ଯଦଯବ । ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ 
ଜମି ଚାଷ କରିବାକୁ ଯନଉଥବିା ସଂସ୍ା ଯ�ପରି ଅନୁଚିତ ଫାଇଦା 
ନ ଉଠାନି୍ ତାହା ନଶିି୍ତ କରା�ାଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିର ବକିି୍, ଲିଜ ୍ 
ବା ପଟ୍ା ଏବଂ ବନ୍କକୁ ସଂପରୂ୍୍କ ନଷିିଦ୍ କରା�ାଇଛି । ଯସହଭିଳ ି
ଯକୌଣସି ଯଦୟ ପରିଯଶାଧ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ବକିି୍ 
କରା�ାଇପାରିବ ନାହି ଁ । କଣ୍ଟ୍ାକ୍ଟ ବା ଚୁକି୍ ଘଯରାଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଅଭିଯପ୍ରତ ଏବଂ ଏଥଯିର ଚାଷୀର କଛିି �ାଏ ଆଯସ ନାହି ଁ। ଚାଷୀ 
�ଦ ିଯକୌଣସି ଅଗ୍ରୀମ କମିା୍ ଅଥ୍କ ଯନଇ ନ ଥଯିବ ତାହାଯହଯଲ ଚୁକି୍ 
ସ୍ାକ୍ଷର ପଯର ମଧ୍ୟ ଯ�ଯକୌଣସି ସମୟଯର ଯସ ଏହ ିଚୁକି୍କୁ ବାତଲି 
କରିଯଦଇପାରିଯବ । ଏଥପିାଇ ଁ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଯକୌଣସି ଯଜାରିମାନା 
ଯଦବାକୁ ପରବି ନାହି ଁ। �ଦ ି ଚାଷୀ ଅଗ୍ରୀମ ବା ଯଦୟ ଆକାରଯର 
ଅଥ୍କ ସଂପକୃ୍ କଣ୍ଟ୍ାକ୍ଟ ସଂସ୍ା ପକ୍ଷରୁ ଯନଇଥାନି୍ ତାହାଯହଯଲ ବନିା 
ସଧୁଯର ସଂପକୃ୍ ଅଥ୍କ ଯଫରାଇ ଚୁକି୍କୁ ବାତଲି କରିପାରିଯବ । 
ଯସହଭିଳ ିଚୁକି୍ ସ୍ାକ୍ଷରକାରୀ ସଂସ୍ା ଏକତରଫାଭାଯବ ଚୁକି୍ ବାତଲି 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୃରି ସଂସ୍ାର
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କରିପାରିଯବ ନାହି।ଁ �ଦ ି ତାହା ଯସ କରନି୍ ତାହାଯହଯଲ ତାଙୁ୍କ 
ସ୍ାକ୍ଷର ଯହାଇଥବିା ଚୁକି୍ ମତୁାବକ ଅଥ୍କରାଶ ି ଚାଷୀଙୁ୍କ ଯଦବାକୁ 
ପରବି। ଯତଣ ୁ ଏହ ି ବଲ୍ି ଯର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ାଥ୍କକୁ ସରୁକି୍ଷତ 
କରା�ାଇଛି । ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଆହୁରି ସଶକ୍ କରିବା ପାଇ ଁ ଏକ 
ବବିାଦ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ା ତଆିରି ଯହାଇଛି। 

ଏଥଯିର ନଦି୍୍କାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟଯର ବବିାଦଗରୁକିର 
ସମାଧାନ କରା�ିବ । ଏହାଦ୍ାରା ଚାଷୀଙୁ୍କ ଅବଳିଯମ ୍ ନ୍ୟାୟ 
ମିଳପିାରିବ ।

ବବିାଦ ସବୁର ସମାଧାନ 30 ଦନି ମଧ୍ୟଯର କରା�ିବ । �ଦ ିଚୁକି୍ 
ପଯର ଉତ୍ାଦତି ସାମଗ୍ରୀର ମଲୂ୍ୟ ବଢ�ିାଏ ଯସ ବାବଦଯର ଯ�ଉ ଁ
ଅତରିିକ୍ ଲାଭ ମିଳବି ତାହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ �ିବ । 
ମଣି୍ ଟିକସ�ୁ ମକିୁ୍

ପବୂ୍କରୁ ଚାଷୀଙୁ୍କ ମଣି୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଁ ଟିକସ ଯଦବାକୁ 
ପରୁଥଲିା । ଏହ ିଟିକସ ହାର 2ରୁ 8.5 ଶତାଂଶ ଥଲିା । ପଞ୍ାବଯର 
ସବ୍କାଧକି ମଣି୍ ଟିକସ ଆଦାୟ ଯହଉଥଲିା ।  ଏଯବ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 
ମଣି୍ ବାହାଯର ନଜି ଉତ୍ାଦତି ସାମଗ୍ରୀ ବକି୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତ ି
ମିଳଥିବିାରୁ ଯସମାନଙୁ୍କ ଏହ ି ଟିକସ ଯବାଝରୁ ରକ୍ଷା ମିଳଛିି । ଏ 
ବାବଦଯର ଯସମାନଙ୍କର ଯ�ଉ ଁ ଅଥ୍କ ବଳବି ତାହା ଯସମାନଙ୍କ 
ଆୟଯର ସାମିଲ ଯହବ ।
ଚୋଷୀଙ୍କ ପୋଇ ଁଆଇନଗତ ସ�ୁଷେୋ

ସ୍ାଧୀନତା ପରଠାରୁ ନରିନ୍ରଭାବଯର ଯଶାଷିତ ଯହାଇ 
ଆସଥୁବିା ଚାଷୀକୁଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଏକ ଶଙୃ୍ଖଳରୁ ମକୁ୍ ଯହାଇଛି 
। ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁସାଯର ନଜିର ଉତ୍ାଦତି ସାମଗ୍ରୀ ବକିବିା ପାଇ ଁ

ଚାଷୀଙୁ୍କ ବଭିିନ୍ନ ବକିଳ୍ପ ମିଳଛିି । ସଂସଦଯର ଏହ ିବଲ୍ି  ଅନୁଯମାଦତି 
ଯହବା ପଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଯଦଶ ପାଇ ଁଐତହିାସିକ ମହୂୁର୍୍କ 
ଯବାଲି ବର୍୍କନା କରିଛନି୍ । ଯସ କହଛିନି୍, ‘କଛିି ଯଲାକ ଯ�ଉମଁାଯନ 
ଦଶନ୍ ିଦଶନ୍ ିଧରି ଯଦଶକୁ ଶାସନ କରୁଥଯିଲ, ଏଯବ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 
ବଭି୍ାନ୍ କରୁଛନି୍ । ଯସମାଯନ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗଯର ଦଲାଲ ଓ 
ଲୁଟିଆମାନଙୁ୍କ ସମଥ୍କନ କରିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଯର ସଂପକୃ୍ 
ଯଲାକଙ୍କ ସପକ୍ଷଯର କା�୍କ୍ୟ କରୁଛନି୍। ସବ୍କନମି ୍ନ ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟ 
ମାଧ୍ୟମଯର ଚାଷୀଙୁ୍କ ଉପ�କୁ୍ ମଲୂ୍ୟ ଯ�ାଗାଇ ଯଦବାକୁ ସରକାର 
ସଂକଳ୍ପବଦ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ା ପବୂ୍କପରି ରହବି ।’ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହଛିନି୍, ‘ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ା କା�୍କ୍ୟକାରୀ ଯହବାକୁ 
�ାଉଥବିାରୁ ଚାଷୀମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ଉତ୍ାଦତି ଶସ୍ୟ ଯଦଶର 
ଯ�ଯକୌଣସି ମଣି୍ଯର ନଜି ମଲୂ୍ୟ ଅନୁସାଯର ବକିି୍ କରିପାରିଯବ । 
ଏହା ଏକ ଐତହିାସିକ ପଦଯକ୍ଷପ ।’

ଏହସିବୁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ା କରି ସରକାର ଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ୀର 
ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭବଷି୍ୟତକୁ ସରୁକି୍ଷତ ଏବଂ ସନୁଶିି୍ତ କରିଛନି୍ । ନୂଆ 
ବ୍ୟବସ୍ାଯର ଚାଷୀମାଯନ ନଜିର କୃଷି କା�୍କ୍ୟ ଅବାଧଯର କରିପାରିଯବ। 
ଏଥଯିର ଯକୌଣସି କଟକଣା ରହବି ନାହି ଁ । ଯସମାଯନ ନଜିର ଉତ୍ାଦତି 
ସାମଗ୍ରୀ ନବିଭିଘ୍ନଯର ନଜିର ମଲୂ୍ୟ ଅନୁସାଯର ଯ�ଯକୌଣସି �ାଗାଯର 
ବକି୍ ି କରିପାରିଯବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନି୍, ‘ଦଶନ୍ ି ଦଶନ୍ ି ଧରି 
ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ ବଭିିନ୍ନ କଟକଣା ଓ ପ୍ରତବିନ୍କ ମଧ୍ୟଯର ରହଥିଯିଲ 
ଏବଂ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ଯଶାଷିତ ଯହଉଥଯିଲ। ପାଲ୍କାଯମଣ୍ଯର 
ଗହୃୀତ ଯହାଇଥବିା ବଲ୍ି  ଦ୍ାରା ଏହସିବୁ ଅସବୁଧିାରୁ ଚାଷୀମାଯନ 
ମକୁ୍ ଯହାଇଛନି୍ । ଯସମାନଙ୍କର ଆୟ ଦି୍ଗଣୁତି କରିବା ସହ ସମଦିୃ୍ 
ବଢାଇବାଯର ଏହ ିବଲ୍ି  ସହାୟକ ଯହବ ।’

କଶିାନ ସମ୍ାନ ନଧି ି ପ୍ରଦାନ ଦ୍ାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନଯର ଏକ 
ବୃହତ୍  ପରିବର୍୍କନ ଆସିଛି ଏବଂ ସରକାର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରବର୍୍କନ 
କରି ବଷ୍କକୁ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା 3 କସିି୍ତଯର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 
ସିଧାସଳଖ ଯପ୍ରରଣ କରୁଛନି୍ । ଏହା ଫଳଯର ଚାଷୀ ନଜିର 
ଆବଶ୍ୟକତା ପରୂଣ ପାଇ ଁ ଋଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯହଉନାହାନି୍ । 
2008ଯର ତତ୍ାଳୀନ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ 72,000 ଯକାଟି ଟଙ୍କାର 
ଋଣ ଛାର କରିଥଯିଲ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 52,000 ଯକାଟି 
ଟଙ୍କା ଛାର ଯହାଇଥଲିା । ବର୍୍କମାନର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ଋଣ 
ମକୁ୍ କରିବା ପାଇ ଁମାତ୍ର ଯଦଢବଷ୍କଯର ଯସମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 
94,000 ଯକାଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇବାଯର ସଫଳ ଯହାଇଛନି୍ ।

ନୂଆ କୃଷି ସଂସ୍କାର ଯଦଶର ପ୍ରଯତ୍ୟକ ଚାଷୀଙୁ୍କ ସ୍ାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ 
କରିଛି । ଯସମାଯନ ନଜିର ଉତ୍ାଦତି ସାମଗ୍ରୀ �ଥା ଫଳ, ପନପିରିବା 
ଓ ଶସ୍ୟାଦ ିନଜି ଇଛା ଅନୁସାଯର ଯଦଶର ଯ�ଯକୌଣସି �ାଗାଯର ବକି୍ି 

କରିପାରିଯବ । ନଜି ଅଞ୍ଚଳର ମଣି୍ ଛରା ନଜିର ଉତ୍ାଦତି ସାମଗ୍ରୀ 
ବକିବିା ପାଇ ଁତା ପାଖଯର ଏଯବ �ଯଥଷ୍ ବକିଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ । ଏଯବ 
ଯସ ମଣି୍ରୁ ଅଧକି ଲାଭ ପାଇଯଲ ନଜି ସାମଗ୍ରୀ ବକିବିାକୁ ଯସଠାକୁ 
�ିବ । ତାକୁ �ଦ ିଅନ୍ୟତ୍ର ଯକଉଠିଁ ଅଧକି ଅଥ୍କ ମିଯଳ ଯସ ଯସଠାକୁ 

�ାଇ ବକିବି । ଏଯବ ଯସ ସବୁପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରୁ ମକୁ୍ ।
- ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନର�ନ୍ଦ୍ର ରମୋଦୀ
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ନିଶି୍ତ ରହନ୍ତୁ ଲଯ ସବନି୍ମ ୍ନ ସହାୟକ ମ�ୂ୍ 
(ଏମଏସପି) ଯଥାରରୀତି କାଏମ ରହବି;
ଲକନ୍ଦ୍ର କୃରି ମନ୍ତରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଲତାମରଙ୍କ ମତ 
ଅନୁସାଲର, ସବନି୍ମ ୍ନ ସହାୟକ ମ�ୂ୍ ରରିଆଲର 
ଖାେ୍�ସ୍ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକି୍ୟା ରାରି ରହିବ । ଲସ 
କହିଛନି୍ ଲଯ, ଏଥପିାଇ ଁଲସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଶ୍ରୀ 
ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀଙ୍କ ଠାରୁ େୃଲଢାକି୍ତ ପାଇଛନି୍ । 
2014 ଠାରୁ 2020 ମସିହା ମଧ୍ୟଲର ଏମଏସପିଲର 
ଉଲଲ୍ଖନରୀୟ ବୃଦି୍ ଘଟାଯାଇଛି । ଆଗାମରୀ ରବି 
ଋତୁ ପାଇ ଁସରକାର ସଂଲ�ାଧତି ଏମଏସପି 
ଲଘାରଣା କରିଛନି୍ । ଲକନ୍ଦ୍ର କୃରି ମନ୍ତରୀ କହିଛନି୍ ଲଯ 
ବି�୍ ଲର କୃରକମାନଙ୍କ ସକାଲ� ସଂପର୍ୂ୍ ସରୁଷୋ 
ସନିୁଶି୍ତ କରାଯାଇଛି ।

‘ଏମଏସପି କୋଏମ �ହବି; ନଜି ଉତ୍ୋଦ ବକିନ୍ତୁ 

କୃଷି ଉତ୍ୋଦ ବପିଣନ ଓ ବୋଣଜି୍ (ରପ୍ରୋତ୍ୋହନ ଓ ସବୁଧିୋ) ବଲ୍ି , 2020

n ଏହା ଏପରି ଏକ ବାତାବରଣ ସଷିୃ୍ କରିବ ଯାହା ମାଧ୍ୟମଲର 
କୃରକ ଓ ଲବପାରରୀମାଲନ ଲସମାନଙ୍କର ଉତ୍ାେ ବିକ୍ୟ ଓ 
କ୍ୟ ଚୟନ ସକାଲ� ପର୍ୂ୍ ସ୍ୱାଧରୀନତା ପାଇପାରିଲବ ।

n ଏହା ଏକ ବାଧାମକୁ୍ତ, ଆନ୍ଃ- ରାର୍ ଓ ରାର୍ ଭିତଲର 
ବ୍ବସାୟ ଓ ବାଣରି୍, ଯାହାକି ରାର୍ର ଲଭୌଲଗାଳିକ 
ସରୀମା ବାହାଲର ବିଜ୍ପିତ ମାଲକଟ୍ଲର କରାଯାଇପାରିବ ।

n କୃରକମାନଙୁ୍କ ଲସମାନଙ୍କର ଉତ୍ାେ ବିକି୍ ପାଇ ଁ
ଲକୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଲସସ ୍ କିମା୍ ଲ�ଭରୀ ଲେବାକୁ 
ପଡ଼ିବନାହି ଁଏବଂ ଲସମାନଙୁ୍କ ପରିବହନ ଖଚ୍ଚ ୍ମଧ୍ୟ 
ବହନ କରିବାକୁ ଲହବନାହି ଁ।

n କାରବାର ୍ା୍ଟଫମଲ୍ର ଇଲ�ଲ ଟ୍ଟ୍ରାନିକ୍  ଲଟ୍ଡ଼ିଂ 
କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ାବ ରହଛିି ତଦ୍ାରା ଇଲ�ଲ ଟ୍ଟ୍ରାନିକ୍  
କାରବାର ସନିୁଶି୍ତ ଲହାଇପାରିବ ।

n ମଣି୍ଡ ବ୍ତରୀତ, କୃରକମାଲନ ଲସମାନଙ୍କର ଉତ୍ାେକୁ 
କୃରି ଲଷେତ ନିକଟଲର ବିକି୍ କରିପାରିଲବ କିମା୍, ଲକାଲ ୍ଲ 
ଲଷ୍ାର, ଲୱରହାଉସ ୍ କିମା୍ ପ୍ରକି୍ୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍  ଆେିକୁ 
ଲେଇପାରିଲବ ।

n କୃରକମାଲନ ପ୍ରତ୍ଷେ ଭାଲବ ମାଲକଟି୍ଂ ସହ ସଂଶି୍ଷ୍ 
ଲହାଇପାରିଲବ ଯଦ୍ାରା ଲସମାନଙୁ୍କ ନିର ଉତ୍ାେର ପର୍ୂ୍ 
ମ�ୂ୍ ମିଳିପାରିବ ।

ମଖୁ୍ ରବୈଶଷି୍ଟ୍ ସର୍ହ
n ସବନି୍ମ୍ନ ସହାୟକ ମ�ୂ୍ଲର �ସ୍ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ ଲହାଇଯିବ ।
n ଯେ ିମଣି୍ଡ ବାହାଲର କୃରି ଉପର ବିକି୍ କରାଯିବ, ତାହା କାଯ୍୍  

କରିବା ବ୍ ଲହାଇଯିବ ।
n ସରକାରଙ୍କ ଇଲ�ଲ ଟ୍ଟ୍ରାନିକ୍  ଲଟ୍ଡିଂ ଲପାଟା୍� ଯଥା ଇନାମ ୍ 

ବ୍ବସ୍ାର ଭବିର୍ତ କ’ଣ ଲହବ?

n ସବନି୍ମ୍ନ ସହାୟକ ମ�ୂ୍ ଆଧାରଲର ଖାେ୍�ସ୍ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ବସ୍ା 
ରାରି ରହବି; କୃରକମାଲନ ଲସମାନଙ୍କର ଉତ୍ାେକୁ ସବନି୍ମ ୍ନ 
ସହାୟକ ମ�ୂ୍ (ଏମଏସପି) ହାରଲର ବିକି ପାରିଲବ; ରବି ଋତୁ 
ପାଇ ଁସରକାର ଏଲବସଦୁ୍ା ଏମଏସପି ଲଘାରଣା କରିସାରିଛନି୍ ।

n ମଣି୍ଡ କାଯ୍୍  କରିବା ବ୍ ଲହବନାହି ଁ,ି ଯଥାରରୀତି ଲସଠାଲର କ୍ୟ 
ବିକ୍ୟ କାରବାର ରାରି ରହବି । ନୂତନ ବ୍ବସ୍ା ଅଧରୀନଲର, 
କୃରକମାନଙ୍କର ଲସମାନଙ୍କ ଉତ୍ାେନକୁ ମଣି୍ଡ ବ୍ତରୀତ ଅନ୍ 
ସ୍ାନଲର ବିକି୍ କରିବାର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାଧରୀନତା ରହବି ।

n ମଣି୍ଡମାନଙ୍କଲର ଇ-ନାମ ୍ ଲଟ୍ଡ଼ିଂ ବ୍ବସ୍ା ଯଥା ରରୀତି ରାରି 
ରହବି।

n କୃରି ଉତ୍ାେର କାରବାର ଇଲ�ଲ୍ଟଟ୍ରାନିକ୍  ୍ା୍ଟଫମମ୍ାନଙ୍କଲର 
ବୃଦି୍ ପାଇବ । ଏହାଦ୍ାରା ଅଧକି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ଏବଂ ତାହା 
ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ାଇବ ।

୍ଷ୍ଟୀକ�ଣ

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୃରି ସଂସ୍ାର
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କୃଷକ (ସଶକି୍କ�ଣ ଏବଂ ସ�ୁଷେୋ) ମଲୂ୍ ଆଶ୍ୋସନୋ ଓ ରଷେତ୍ର ରସବୋ �ୋଜନିୋମୋ ବଲ୍ି , 2020

n ଖାେ୍ ପ୍ରକି୍ୟାକରଣ ଫାମ,୍ ପଣ୍ାଗାର, ବଡ଼ ବଡ଼ 
ରିଲଟ�ର, ରପ୍ତାନିକାରରୀ ଆେଙି୍କ ସହ କୃରକମାଲନ 
ପ୍ରତ୍ଷେ ଭାଲବ କିଣାବିକାଲର ସଂଯକୁ୍ତ ଲହାଇପାରିବାକୁ 
ଏଥଲିର ଅନୁମତି ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ାରା ଲସମାଲନ 
ସମାନ ଭାଲବ ନିର ପ୍ରତିପଷେଙ୍କ ସହ ନିର ଉତ୍ାେର 
ମ�ୂଚା� କରିପାରିଲବ । କୃରକମାନଙୁ୍କ ଲସମାନଙ୍କ 
ଉତ୍ାେର ଉପଯକୁ୍ତ ମ�ୂ୍ ମିଳିବା ସନିୁଶି୍ତ ଲହବ 
ଯାହାକି ଲସମାଲନ ଫସ� ଚାର କରିବା ପବୂରୁ୍ 
ରାଣପିାରିଲବ । ଯେି ବରାରଲର ମ�ୂ୍ ବୃଦି୍ ଘଲଟ, 
ଲତଲବ କୃରକମାନଙୁ୍କ ଲସମାନଙ୍କ ସବନି୍ମ ୍ନ ମ�ୂ୍ 
ଉପଲର ଅତିରିକ୍ତ ମ�ୂ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଲହବ ।

n  ଏହା ବରାରର ଅନିଶି୍ତତା ଭଳି ବିପେକୁ କୃରକଙ୍କ 
ଉପରୁ ହଟାଇ ପ୍ରାଲୟାରକଙ୍କ ଉପଲର ନ୍ସ୍ 
କରିବ। ଲଯଲହତୁ ଉତ୍ାେନର ପ୍ରାକ୍  ମ�ୂ୍ ନିଦ୍ା୍ରଣ 
କରାଯାଉଛି, ବରାର େର ହ୍ାସ ବୃଦି୍ରୁ କୃରକମାନଙୁ୍କ 
ଏହା ଏକପ୍ରକାର ସରୁଷୋ କବଚ ପ୍ରୋନ କରିବ ।

n ଏହା କୃରକମାନଙୁ୍କ ଆଧନିୁକ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ, ଉତ୍ତମ ବିହନ ଓ ଅନ୍ାନ୍ 
ଇନପଟ୍ୁ  ପଯ୍୍ ନ୍ ପହଞ୍ବିାର ସଲୁଯାଗ ପ୍ରୋନ କରିବ । 

n ଏହା କୃରକମାନଙ୍କ ବିପଣନ ମ�ୂ୍କୁ ହ୍ାସ କରିବ 
ଏବଂ ଲସମାନଙ୍କ ଉପାରନ୍ ବୃଦି୍ କରିବ ।

n ଏହା ସକି୍ୟ ବିବାେ ସମାଧାନ ବ୍ବସ୍ା ଲଯାଗାଇବା 
ସହ ଲସସବୁର ଅପଲନାେନ ସକାଲ� ଏକ ସ୍ପଷ୍ ସମୟ 
ସଚୂରୀ ପ୍ରୋନ କରିବ ।

n ଏହା ଦ୍ାରା କୃରି ଲଷେତ୍ଲର ଗଲବରଣା ଓ ଆଧନିୁକ 
ପ୍ରଯକିୁ୍ତର ବ୍ବହାର ସକାଲ� ଅଧକି ଲପ୍ରାତ୍ାହନ ମିଳିବ ।

ମଖୁ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ

n ସ୍ୱାଷେରିତ ଚୁକି୍ତନାମାଲର କୃରକମାଲନ ଲସମାନଙ୍କର ଉତ୍ାେର 
ବିକ୍ୟ ମ�ୂ୍ ନିଦ୍ା୍ରଣ କରିବାକୁ ସଂପର୍ୂ୍ ଷେମତାପ୍ରାପ୍ତ । 
ଲସମାନଙୁ୍କ ନିର ଉତ୍ାେନ ବିକି୍ କରିବାର ସବା୍ଧକି ୩ େିନ 
ମଧ୍ୟଲର ବିକ୍ୟ ମ�ୂ୍ ମିଳିପାରିବ ।

n ସାରା ଲେ�ଲର 10,000 କୃରକ ଉତ୍ାେନକାରରୀ ସଂଗଠନ ଗଠନ 
କରାଯାଉଛି । ଲସହସିବୁ ଏଫପିଓମାଲନ ସବୁ ଷେଦୁ୍ ଚାରରୀମାନଙୁ୍କ 
ଏକତ୍ିତ କରିଲବ ଏବଂ ଲସମାନଙ୍କର କୃରି ଉତ୍ାେନ ନିମଲନ୍ 
ସହାୟକ ମ�ୂ୍ ସନିୁଶି୍ତ କରିବା େିଗଲର କାଯ୍୍  କରିଲବ ।

n ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାଷେର କରିବା ପଲର, ଉପଲଭାକ୍ତାମାଲନ ସିଧାସଳଖ 
କୃରି ଲଷେତ୍ରୁ ହି ଁଉତ୍ାେନକୁ ଉଠାଇଲବ ।

n ସ୍ାନରୀୟ ଭାଲବ ବିବାେ ସମାଧାନ ବ୍ବସ୍ାର ସବୁିଧା 
କରାଯାଇଛି।

ସର୍ହ

୍ଷ୍ଟୀକ�ଣ

n ଚୁକି୍ତଭିତି୍ତକ କୃରି ଅଧରୀନଲର, 
କୃରକମାଲନ ଅଧକି 
ଚାପଲର ରହଲିବ ଏବଂ 
ଲସମାଲନ ନିର ଉତ୍ାେନର 
ପ୍ରକୃତ ମ�ୂ୍ ନିଦ୍ା୍ରଣ 
କରିପାରିଲବ ନାହି ଁ ।

n ଷେଦୁ୍ ଚାରରୀମାଲନ କିଭଳି 
ଭାଲବ ଚୁକି୍ତଭିତି୍ତକ 
କୃରି ପାଇ ଁଚୁକି୍ତ ସ୍ୱାଷେର 
କରିପାରିଲବ; ଲସମାନଙ୍କ 
ଠାରୁ ଲସ୍ପାନସରରମାଲନ 
େୂଲରଇ ଯିଲବ ।

n ନୂତନ ବ୍ବସ୍ା ଲେ�ର 
କୃରକମାନଙ୍କ ନିମଲନ୍ 
ସମସ୍ା ସଷିୃ୍ କରିବ ।

n ବିବାେ ଉପରୁବିା 
ଲଷେତ୍ଲର, ବଡ଼ 
ବଡ଼ କମ୍ପାନରୀମାଲନ 
ସୋଲବଲଳ �ାଭରନକ 
ସି୍ତିଲର ରହଲିବ

ରଯଉଠଁୋର� ଆପଣ ସବୁଠୋ�ୁ ଅଧକି ମଲୂ୍ ପୋଇପୋ�ିରବ’
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କଷୃକ ସଶକି୍କ�ଣ ପଯ୍୍ଭ ୋୟକ୍ରମ
ସରକାର ସଦାଯବଯଳ କୃଷି ଯକ୍ଷତ୍ର ଉପଯର ସବ୍କାଧକି 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଆଯରାପ କରି ଆସଥୁବିା ବଷିୟକୁ ପ�୍କ୍ୟାୟ 
କ୍ମିକ ଭାଯବ କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ାଥ୍କରକ୍ଷା ଲାଗି ଗ୍ରହଣ 
କରା�ାଇଥବିା ପଦଯକ୍ଷପରୁ ୍ଷ୍ ରୂଯପ ଅନୁମାନ 
କରା�ାଇପାରିବ । କୃଷି ଉତ୍ାଦକିା ବୃଦ୍ ିନମିଯନ୍ ଅଯନକ 
ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ଓ 
ଯସମାନଙ୍କ ଉପାଜ୍କନ ବୃଦ୍ ିସକାଯଶ ତଥା ଯସମାନଙ୍କର 
ସାମଗି୍ରକ କଲ୍ୟାଣ ନମିଯନ୍ ଅଯନକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍କ ପନ୍ା 
ଅବଲମନ୍ କରିଛନି୍ । ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା 
ଏହସିବୁ ପଦଯକ୍ଷପ ଦ୍ାରା କୃଷକମାଯନ ଅଯନକ ଦୃଷି୍ରୁ 
ଉପକୃତ ଯହାଇପାରିଛନି୍ । ଯସମାନଙୁ୍କ ସହଜଯର 
ସାର ଉପଲବ୍ଧ ଯହାଇପାରିଛି, ଜଳଯସଚନ ସବୁଧିା 
ସହଜ ଯହାଇଛି, ସହଜଯର ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ ଯହଉଛି 
ଏବଂ ଶସ୍ୟ ବୀମା ଯ�ାଜନା ଦ୍ାରା ଯସମାଯନ ଉପକୃତ 
ଯହାଇପାରୁଛନି୍ । ସଯବ୍କାପରି ଯସମାଯନ ନଜି ଉପଜର 
ଉପ�କୁ୍ ମଲୂ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନି୍ ।

ମରୃ୍ଭିକା  ସ୍ାସ୍୍ୟ କାର୍କ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଉଚତି ବକିଳ୍ପ ଚୟନ କରିବାର ଅଧକିାର 
ଯଦଇଛି। ସରକାର 22.39 ଯକାଟି ମରୃ୍ଭିକା ସ୍ାସ୍୍ୟ କାର୍କ ବଣ୍ନ କରିସାରିଯଲଣ।ି

ସାର:  ସାର ପାଇ ଁଲମା୍ଧାଡ଼ ି
ବାନ୍ବିା ଏଯବ ଅତୀତର ଘଟଣା 
ଯହାଇଗଲାଣ।ି ଚାଷୀମାଯନ କପିରି 
ଭାଯବ ସହଜଯର ସାର ପାଇପାରିଯବ 
ତାହା ସରକାର ସନୁଶିି୍ତ କରିଛନି୍। 
ସାର ଦର ମଧ୍ୟ ଅଯନକ ପରିମାଣଲର 
କମିଯାଇଛି। �ତପ୍ରତି�ତ ନିମ ୍
ମିଶ୍ତି ୟୁରିଆ ଲେ�ଲର ଉପ�ବ୍ଧ 
ଲହଉଛି। ଏହା ୟୁରିଆ ସାରର 
ଉପଲଯାଗ ହ୍ାସ କରିଛି।

ବୁଣବିୋ ପବୂ୍ଭ�ୁ

ଋଣ । ଏହ ିଅଥ୍କ କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଆଗାମୀ 10 ବଷ୍କ ପ�୍କ୍ୟନ୍ 
ଏକ ସମ୍ାନଜନକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚôବା ସକାଯଶ ସାଧନ ଯ�ାଗାଇବ 
ଯ�ଉଥଁଯିର 7 ଲକ୍ଷ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଯସମାନଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ 
ସିଧାସଳଖ ଭାଯବ ହସ୍ତାନ୍ର କରା�ିବ ।
ଆତ୍ମ-ନରି୍ଭ�ଶୀଳତୋ ପ୍ୋରକଜ୍ 

2022 ମସିହା ସଦୁ୍ା ଯଦଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପାଜ୍କନକୁ 
ଦି୍ଗଣୁତି କରିବା ସକାଯଶ ସରକାର ନରିବଚି୍ନ୍ନ ଭାଯବ 
ପଦଯକ୍ଷପମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନି୍ । ଏହ ିଦଗିଯର ଯକାଭିର-
19 ମହାମାରୀ ପରସି୍ତକୁି ସରକାର ଏକ ସଯୁ�ାଗଯର ପରିଣତ 
କରିଛନି୍ । କୃଷି ଯକ୍ଷତ୍ରକୁ ଦଆି�ାଉଥବିା ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଏହ ି
ଦୃଷି୍ରୁ ସହଜଯର ଆକଳନ କରା�ାଇ ପାରିବ ଯ� ସରକାର 
ଯକବଳ କୃଷି ଭିରି୍ଭୂମିର ବକିାଶ ନମିଯନ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଯକାଟି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ସି୍ର କରିଥବିା ଯବଯଳ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ୟିାକରଣ 
ନମିଯନ୍ 10,000 ଯକାଟି, ମହୁ ଚାଷ ପାଇ ଁ500 ଯକାଟି ଟଙ୍କା 
ଖଚ୍ଚ୍କ କରିଯବ ଯବାଲି ଯ�ାଜନା କରିଛନି୍ । ଏଥପିାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ 
ପାଣ୍କୁି ଯକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବଯିନଟ ଜଲୁାଇ 8, 2020 ତାରିଖ ଦନି 
ମଞ୍ରିୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ଅଗଷ୍ 9, 2020ରୁ ତାହା ଆରମ୍ଭ 
କରା�ାଇଛି। ଏହସିବୁ ଯ�ାଜନା ମାଧ୍ୟମଯର ସରକାର ଆଗାମୀ 
ଚାରି ବଷ୍କ ମଧ୍ୟଯର 1 ଲକ୍ଷ ଯକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ସି୍ର 
କରିଛନି୍। ଏହ ିମଞ୍ରିୁ ଉପଯର 2020-21 ବଷ୍କଯର ହି ଁ10,000 
ଯକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରା�ିବ �ଦ୍ୟପି ଆଗାମୀ ତନି ିଆଥଭିକ 
ବଷ୍କ ମଧ୍ୟଯର 30,000 ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚ୍କ ଯହବ । 2 ଯକାଟି 
ଟଙ୍କା ପ�୍କ୍ୟନ୍ ଋଣ ଉପଯର 2 ପ୍ରତଶିତର ରିଯବଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ
ବ୍ୟବସ୍ା କରା�ାଇଛି । କୃଷି ଭିରି୍ଭୂମିର ବକିାଶ, ପ୍ରାଥମିକ 
କୃଷି ଋଣଯ�ାଗାଣ ଯସାସାଇଟି (ପିଏସିଏସ), ଏଫପିଓ, କୃଷି 
ଉଯଦ୍ଦ୍ୟାଗୀ ଓ କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଅମଳ ପରବର୍୍କୀକାଳନୀ 

ଅଥ୍କ: 
ପାଣ୍ ିଅଭାବ 
ଚାରରୀଙୁ୍କ ଚାର 
ପାଇ ଁସମସ୍ାଲର 
ପକାଉଥ�ିା। କିନ୍ତୁ 
ଏଲବ ସହରଲର 
ଚାରରୀମାନଙୁ୍କ କମ 
ସଧୁ ହାରଲର ଋଣ 
ମିଳିପାରୁଛି।

ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନମିଯନ୍ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ା କରା�ାଇଛି ।
କଷୃକମୋନଙ୍କ ଉପୋଜ୍ଭନ ଦ୍ଗିଣୁତି କ�ିବୋ ଲଷେ୍ର�...

2016 ମସିହା ଯଫବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରେୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ ଯ�ଯତଯବଯଳ ବଯରଲୀଠାଯର ଏକ 
କୃଷି ସମାଯବଶକୁ ସଯମା୍ଧତି କରିଥଯିଲ, ଯସଠାଯର ଯସ 
ଯଦଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପାଜ୍କନକୁ ଦି୍ଗଣୁତି କରା�ିବ 
ଯବାଲି କହିଥଯିଲ । ତାଙ୍କ ମନଯର ଏହି ଧାରଣା ଥଲିା 
। ଯତଣ ୁ ଯସ ଅତି ଦୃଢ଼ ସ୍ରଯର କହିଥଯିଲ ଯ� “2022 
ମସିହାଯର ଯ�ଯତଯବଯଳ ଯଦଶ ତା’ର ସ୍ାଧୀନତା ପ୍ରାପି୍ତର 
75ତମ ଜୟନ୍ୀ ପାଳନ କରିବ, କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପାଜ୍କନ 
ଯସଯତଯବଳକୁ ଦି୍ଗଣୁତି ଯହାଇ�ିବ ।”

ଯସହ ିଦନିଠାରୁ ସରକାର ଯଦଶର କୃଷି ଯକ୍ଷତ୍ରର ଉନ୍ନତ ିଦଗିଯର 
ନରିବଚ୍ନି୍ନ ଭାଯବ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖଛିନି୍ । ଏହ ିଦଗିଯର ଉଭୟ 
କୃଷି ବଲ୍ି  ସବ୍କାଧକି ସଂସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ା ବହନ କଯର । ସରକାରଙ୍କ 
ଛଅ ବଷ୍କର ନରିବଚ୍ନି୍ନ ପ୍ରଯଚଷ୍ା ଏଯବ କୃଷକମାନଙ୍କ ସମଦୃ୍ଯିର 
ପ୍ରତଫିଳତି ଯହବାକୁ �ାଉଛି ।

ଆଥଭିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ାନ୍ କ୍ୟାବଯିନଟ କମିଟି ଏ ଦଗିଯର 
ଗ୍ରହଣ କରିଥବିା ନଷି୍ପରି୍ କୃଷକମାନଙ୍କ ନମିଯନ୍ ଏକ ଶଭୁ 
ସମୟର ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କଯର । ପଣୁ ିଥଯର, ସରକାର ସବ୍କନମି ୍ନ 
ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟ (ଏମଏସପି) ବୃଦ୍ ି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ରିୁ ପ୍ରଦାନ 
କରିଛନି୍ । ଯକନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରେୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଯତାମରଙ୍କ 
ଉକି୍ ଅନୁସାଯର ଗହମର କି୍ଣ୍ାଲ ପିଛା ଏମଏସପିଯର 50 ଟଙ୍କା 
ବୃଦି୍ କରା�ାଇଛି, ଡ଼ାଲିଜାତୀୟ ଶସ୍ୟଯର ଏହ ିବୃଦି୍ ପରିମାଣ 
କି୍ଣ୍ାଲ ପିଛା 225 ଟଙ୍କା, ବାଲଭି ପାଇ ଁ କି୍ଣ୍ାଲ ପିଛା 75 ଟଙ୍କା 
ଏବଂ ମସରୁ ପାଇ ଁକି୍ଣ୍ାଲ ପିଛା 300 ଟଙ୍କା ବୃଦି୍ କରା�ାଇଛି ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୃରି ସଂସ୍ାର
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କଷୃକ ସଶକି୍କ�ଣ ପଯ୍୍ଭ ୋୟକ୍ରମ

�ୁଆ ସମୟର�

�ୁଆ ପର�

 ରଳଲସଚନ ସବୁିଧା ସନିୁଶି୍ତ କରିବା
 କୃରକମାନଙୁ୍କ ସହଲଯାଗ ଓ ଉପଯକୁ୍ତ ପରାମ� ୍ଲଯାଗାଣ
 ଏସଏମଏସ ଆକାରଲର ଲବୈଜ୍ାନିକ ପରାମ� ୍ପ୍ରୋନ ଏବଂ 

ଏଭଳି କ�୍  ଲେ�ର ଲକାଟି ଲକାଟି କୃରକଙୁ୍କ କରାଯାଇଥାଏ ।

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମୋ ରଯୋଜନୋ:
ଏହ ିଯ�ାଜନା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସବ୍କନମି ୍ନ ପି୍ରମିୟମ ୍ ହାରଯର ଉପଲବ୍ଧ। 
ଏହ ିଯ�ାଜନା ଅଧୀନଯର, ଯଗାଟିଏ ଫସଲ ପାଇ ଁଯଗାଟିଏ ହାର ହି ଁଧା�୍କ୍ୟ 
କରା�ାଇଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ରୂପ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇ ଁ2% ଏବଂ ରବ ି
ଫସଲ ପାଇ ଁ1.5% । ଯସହଭିଳ ିପି୍ରମିୟମ ହାରଯର ଯକୌଣସି ପ୍ରକାର 
କ୍ୟାପିଂ ବ୍ୟବସ୍ା ନାହି ଁଓ ବୀମା ରାଶଯିର ଯକୌଣସି ପ୍ରକାର ହ୍ାସ ମଧ୍ୟ 
କରା�ିବ ନାହି ଁ। ସ୍ାଧୀନତା ପରଠାରୂ, ଏହ ିସି୍କମ ୍ ଆରମ୍ଭ ଯହବା ପଯ୍୍ ନ୍ 
ମାତ୍ 20 ପ୍ରତି�ତ କୃରକ ବରୀମା ସବିୁଧା ପାଇ ପାରୁଥଲି� ।
ଇ-ନୋମ:  ଇ- ନାମ ୍ ଏକ ସମନ୍ତି ମାଯକ୍କଟ ବ୍ୟବସ୍ା �ାହା ସଚୂନା 
ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଥବିା ଯବୈଷ୍ୟମ୍ୟକୁ ଉଭୟ ଯକ୍ତା ଓ ବଯିକ୍ତାଙ୍କ ପାଇ ଁଦୂର 
କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ତରୀତ ଏହ ିବ୍ବସ୍ା ରିଅ�୍  ଟାଇମ ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋନ କରିବା 
ସହ ଲଖାରା ଓ ନି�ାମରୀ ପ୍ରକି୍ୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାଲର ସହାୟକ ଲହାଇଥାଏ ।

ସ�କୋ�ଙୁ୍କ କଷୃକ ସଂଗଠନମୋନଙ୍କ ସମଥ୍ଭନ
ଯଦଶର ବଭିିନ୍ନ ଭାଗର ଥବିା କୃଷକମାଯନ କୃଷି ସଂସ୍କାର ବଲ୍ି  ପାଇ ଁ

ସରକାରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନି୍ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଯଣ ବରିଷ ୍ କୃଷକ 
ଯନତା ରାଜ ୁ ଯସଟ୍ୀ  (ସ୍ାଭିମାନୀ ଯସତକାରୀ ସଂଗଠନ) ଏବଂ ଅନୀଲ 
ଘନୱାତ (ଯସତକାରୀ ସଗଠନ)ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାନପରୁ, ଯମାରାଦାବାଦ, 
ଯଗାରଖପରୁ, ଧଯୁଲ, କଠୁଆ, ଜବଲପରୁ ଆଦ ି ସ୍ାନର କୃଷକମାଯନ 
କହଛିନି୍ଯ� ମଣି୍ ବ୍ୟବସ୍ା ଓ ଏମଏସପି ବ୍ୟବସ୍ା କୃଷି ସଂସ୍କାର ସଯ୍ୱେ 
ପବୂ୍କବତ୍  ରହବି । ନୂତନ ବଲ୍ି ର ଏଭଳ ି ବ୍ୟବସ୍ା ସହତି କଛିି ଯନଣ 
ଯଦଣ ନାହି ଁ । ଯସହଭିଳ ି ଯଦଶର ବଭିିନ୍ନ ସମା୍ଦପତ୍ର ଯସମାନଙ୍କର 
ସଂପାଦକୀୟଯର ମତ ଯପାଷଣ କରିଛନି୍ ଯ� ନୂତନ କୃଷି ବଲ୍ି  ଦ୍ୟ 
କୃଷକମାନଙ୍କ ହତିସାଧନ ପାଇ ଁଉରି୍ଷ୍ ।

କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦଯକ୍ଷପ:
କଷିୋନ ର�ଳ: ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁକଷିାନ ଯରଳ 
ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନି୍ �ାହା ଜାତୀୟ ଯକାଲ୍ଡ ଯ�ାଗାଣ 
ଯଚନ୍ ର ବକିାଶ ଘଟାଇବାଯର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ 
କରିଛି। ଏହା ସନୁଶିି୍ତ କରିଛି ଯ� କୃଷକମାଯନ କଭିଳ ି
ଭାଯବ ଯସମାନଙ୍କ ଉପଜର ଉଚିତ ମଲୂ୍ୟ ପାଇପାରିଯବ ।
ସମ୍ୋନ ନଧି:ି  ଡ଼ବିଟିି ମାଧ୍ୟମଯର ପ୍ରଯତ୍ୟକ କୃଷକ ପରିବାର 
6000 ଟଙ୍କା ଯଲଖାଏ ଁପାଇପାରିଯବ । 94,000 ଯକାଟି ଟଙ୍କା 
ଏଯବ ସଦୁ୍ା ଯଦଶର ପ୍ରାୟ 10 ଯକାଟି କୃଷକଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ର 
କରା�ାଇ ସାରିଛି ।
ଉତ୍ୋଦନ:  ଯଦଶର ଫଳ ଓ ପନପିରିବା ଉତ୍ାଦନଯର 52% 
ଅଭିବୃଦ୍ି ଘଟିଛି । ଖରିଫ ଚାଷଯର 13.92% ବୃଦ୍ି ଘଟିଛି। 
ଧାନ ଚାଷ ମାତ୍ରା 19.04% ବୃଦ୍ି ପାଇଛି । 2020 ମସିହା 
ଜଲୁାଇ ମାସ ପ�୍କ୍ୟନ୍ ଯଜୈବ ଉତ୍ାଦ ରପ୍ତାନୀ ପରିମାଣଯର 
78% ଅଭିବୃଦ୍ି ପରିଲକି୍ଷତ ଯହାଇଛି ।
ଆୟ: କୃରକମାନଙ୍କ ଉପାରନ୍ 20%ରୁ 68%କୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି।
ଷ୍ଟୋଟ୍ଭ ଅପ ୍:  ଯବୁଲଗାଷ ୍ଠରୀଙ୍କ ପାଇ ଁନିଯକିୁ୍ତ ସଲୁଯାଗ ସଷିୃ୍ ଏବଂ 
କୃରକମାନଙ୍କ ଉପାରନ୍ ବୃଦି୍ ପାଇ ଁ346ଟି କୃରି ସଂପକର୍ୀତ 
ଷ୍ାଟ ୍ଅପ ୍କୁ 3671.75 �ଷେ ଟଙ୍କା ଲଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି ।
ଉଦ୍ୋନ କୃଷି: ଗତ ପାଞ୍ ବର ୍ମଧ୍ୟଲର ଉେ୍ାନ କୃରି 
ଲଷେତ୍ଲର 10,500 ଲକାଟି ଟଙ୍କା ନିଲବ� କରାଯାଇଛି । ନୂତନ 
ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ପାଇ ଁ8.83 �ଷେ କୃରକଙୁ୍କ ତା�ିମ ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛି ।
ଜଳରସଚନ: ମାଇନର ରଳଲସଚନ ବ୍ବସ୍ାର ଉପଲଯାଗ କରାଯାଇ 
ରଳ ବ୍ବହାର ମାତ୍ାଲର ଅଭିବୃଦି୍ ଘଟାଯାଇଛି। ରଳଲସରନ ପାଇ ଁ
ବ୍ୟଲର 50% ହ୍ାସ ଘଟିଛି । ଲସହଭିଳି ସାର ବ୍ବହାର ମଧ୍ୟ 42% 
କମିଛି । ରାସାୟନିକ ସାର ପରିବଲତ୍ତ ୍ନରୀମ ପ୍ରଲ�ପଯକିୁ୍ତ ସାରକୁ 
କୃରକମାଲନ ଅଧକିତର ବ୍ବହାର କରୁଛନି୍ ।
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समाचार-सार

ରପ୍ତାନ,ି ଚାଷ 
ପରବର୍୍କୀ କ୍ଷତ ିହ୍ାସ 
କରିବା ଏବଂ 21ଟି ରାଜ୍ୟଯର 
ନ�ିକିୁ୍ ସଯୁ�ାଗ ସଷିୃ୍ କରିବା 
ଭଳ ିଅପାର ସମ୍ଭାବନା ମତ୍୍ୟ ଚାଷ 
ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଭରିରହଛିି । ଯତଣ ୁ20,000 ଯକାଟି 
ଟଙ୍କାର ନଯିବଶ ସହ ମତ୍୍ୟଚାଷର ବିକାଶ ପାଇ ଁ
ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନଆି�ାଇଛି �ାହା ଏହ ିଯକ୍ଷତ୍ରର 
ଆଧନୁକିୀକରଣଯର ସହାୟକ ଯହବ ।

ବି ଶାଳ ଆକାର ଯ�ାଗ ୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର 
ବୃହତ ଅଥ୍କବ୍ୟବସ୍ା ମଧ୍ୟଯର ସାମିଲ 
ଯହାଇପାରିଛି । ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁଥ୍କ 

ସବ୍କବୃହତ ମତ୍୍ୟ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଯହାଇଥବିା 
ଯବଯଳ ମତ୍୍ୟ ଉତ୍ାଦନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅଭିବୃଦି୍କୁ 
ଆହୁରି ଆଯଗଇ ଯନବା ଲାଗି ସରକାର 
ଯ�ାଜନା କରିଛନି୍। ବର୍୍କମାନ, ଏହି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 
ଲିଯଙ୍କଜଗଡ଼ୁିକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବା ଜରୁରି 
ଯହାଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ 
କରି ସରକାର ଏ ଦିଗଯର କା�୍କ୍ୟ କରୁଛନି୍ ।

ଯତଣ ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ 
ଯସଯପ୍ଟମର୍ 10, 2020ଯର ମତ୍୍ୟ ଚାଷ, 
ପଶପୁାଳନ ଏବଂ କୃଷି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ 
ଗଯବଷଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍୍ୟ ସମ୍ପଦ 
ଯ�ାଜନା (ପିଏମଏସଏସୱାଇ), ଇ-ଯଗାପାଳ 

1
2
3
4
5

ବୃହତ ନୀଳ 
ବପି୍ଳବ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ମତ୍୍ ସମ୍ପେ ଲଯାରନା
ରଯୋଜନୋ

ମତ୍୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ମତ୍୍ୟଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦି୍ଗଣୁତି କରିବା

ଆସନ୍ା 5ବଷ୍କ ମଧ୍ୟଯର ବାଷଭିକ ମତ୍୍ୟ ଉତ୍ାଦନକୁ 220 
ଲକ୍ଷକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା�ାଇଛି । ବର୍୍କମାନ 
ଏହ ିପରିମାଣ ବାଷଭିକ 150 ଲକ୍ଷ ଟନ ରହଛିି ।

ବାଷଭିକ ଆୟ ବର୍୍କମାନର 46,600 ଯକାଟି ଟଙ୍କାରୁ 1 ଲକ୍ଷ 
ଯକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ି କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା�ାଇଛି ।

ଚାଷ ପରବର୍୍କୀ କ୍ଷତକିୁ ବର୍୍କମାନର 10 ପ୍ରତଶିତରୁ ବଢ଼ାଇ 
20-25 ପ୍ରତଶିତ କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା�ାଇଛି ।

ଏହ ିଯକ୍ଷତ୍ରଯର 55 ଲକ୍ଷ ନ�ିକିୁ୍ ସଯୁ�ାଗ ସଷିୃ୍ କରିବା 
ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା�ାଇଛି ।

ପୋଞ୍ଚଟି ସ୍ମ୍ଭ
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ଆପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯ�ାଜନାକୁ ଭିରିଓ 
କନଫଯରନ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମଯର ଆରମ୍ଭ 
କରିଛନି୍। 

ଯଦଶର 21ଟି ରାଜ୍ୟଯର 
20.000 ଯକାଟି ଟଙ୍କାର ନିଯବଶ 
ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍୍ୟ ସମ୍ପଦ 
ଯ�ାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରା�ାଇଛି, 
ଏହି ଅଥ୍କ ଆସନ୍ା 4-5 ବଷ୍କ ମଧ୍ୟଯର 

ଖଚ୍ଚ୍କ କରା�ିବ । ଏଥମିଧ୍ୟରୁ 1700 
ଯକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯସଯପ୍ଟମର୍ 
20 ତାରିଖଯର ଯଘାଷଣା 
କରା�ାଇଥଲିା। ଏହି ଅବସରଯର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଯିଲ ଯ�, “ଏସବୁ 
ଯ�ାଜନା ପଛଯର ରହିଥବିା ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ଯହଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମଗଡ଼ୁିକୁ ସଶକ୍ 
କରିବା ସହ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ୀଯର 

 ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କୋ� 2014ର� ‘ନୀଳ 
ବପି୍ଳବ’ ରଘୋଷଣୋ କ�ିଥରିଲ । 
ପ୍ରଥମ କୋଯ୍୍ଭ କୋଳର� ସ�କୋ� 
ମତ୍୍ପୋଳନ ରଷେତ୍ର ପୋଇ ଁ2600 
ରକୋଟି ଟଙ୍କୋ ନରିବଶ କ�ିଥରିଲ । 
ବଗିତ 67 ବଷ୍ଭର� ଏହ ିରଷେତ୍ରର� 
ରମୋଟ ନରିବଶ ମୋତ୍ର 3,682 ରକୋଟି 
ଟଙ୍କୋର� ସୀମିତ �ହଥିଲିୋ । 

 2014 ପ�ଠୋ�ୁ ଏହ ିରଷେତ୍ରର� 
ନୂତନ ପ�ିବତ୍ତ୍ଭନ ଆସିପୋ�ିଛ ି। 
ଏହ ିରଷେତ୍ର� ପ୍ରଦଶ୍ଭନ ଉରଲେଖନୀୟ 
�ହଛି ିଏବଂ ବୋଷଷିକ ଅରିବୃଦି୍ 11 
ପ୍ରତଶିତକୁ ବୃଦି୍ ପୋଇଛ ିଯୋହୋକ ି
ପବୂ୍ଭ�ୁ 5.2 ପ୍ରତଶିତ �ହଥିଲିୋ ।

 2014�ୁ ପ�ଠୋ�ୁ 5 ବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟର� 
ମତ୍୍ ଉତ୍ୋଦନର� ଅରିବୃଦି୍ ବୋଷଷିକ 
ହୋ�ୋହୋ�ୀ 7.53 ପ୍ରତଶିତ �ହଛି ି
ଯୋହୋକ ିପବୂ୍ଭ�ୁ 4.7 ପ୍ରତଶିତ ଥଲିୋ ।

 ମତ୍୍ �ପ୍ତୋନ ିପ�ିମୋଣ 46,662 
ରକୋଟି ଟଙ୍କୋର� ପହଞ୍ଚଛି ି। 2014-
15 ଠୋ�ୁ 2018-19 ମଧ୍ୟର� ଏହ ି
ରଷେତ୍ରର� 9.71 ପ୍ରତଶିତ ବୃଦି୍ 
ପ�ିଲଷିେତ ରହୋଇଛ ି।

ମତ୍୍ଚୋଷ ରଷେତ୍ର
ରହବ ଦୀଘ୍ଭସ୍ୋୟୀ

   ନୂଆ ଯ�ାଜନାଯର ମାଛ ଧରା ରଙ୍ଗା ପାଇ ଁବୀମା ସବୁଧିା, ରଙ୍ଗା 
ମରାମତ,ି ବାଯୟା-ଟଏଯଲଟ  ଲାଗି ଆଥଭିକ ସହାୟତା, ଲୁଣପିାଣଯିର 
ମାଛ ଚାଷ, ଆଲକାଲାଇନ ଯକ୍ଷତ୍ର, ସାଗର ମିତ୍ର, ଜାଆଳଁ ଉତ୍ାଦନ, 
ଫିସରିଜ ଓ ଆକ୍ାକଲଚର ଷ୍ାଟ୍କଅପ ଆପ୍ସ, ସମନ୍ିତ ଆକ୍ା ପାକ୍କ, 
ସମନ୍ିତ ତଟୀୟ ମତ୍୍ୟ ଗ୍ରାମ ବକିାଶ, ଆକ୍ାଟିକ ଲାଯ୍ାଯଟାରିଜ ଏବଂ 
ଯସଗଡ଼ୁକିର ସବୁଧିା ଯନଟୱକ୍କ, ଇ-ଯରେରଂି, ମାଯକ୍କଟିଂ ଆଦ ିପାଇ ଁ
ଆଥଭିକ ସହାୟତା ।

  ପ୍ରଥମ ପ�୍କ୍ୟାୟଯର 1,720 ଯକାଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ 21ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 
ଯକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଯଦଶଯର କା�୍କ୍ୟକାରୀ କରା�ାଇଛି । କମ ଉତ୍ାଦନ, 
ପ୍ର�କିୁ୍ ଗଣୁବର୍ା, ଚାଷ ପରବର୍୍କୀ ଭିରି୍ଭୂମି ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଭଳ ି
ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍୍ୟ ସମ୍ପଦା ଯ�ାଜନାର 
ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସଦୃୁଢ଼ ମତ୍୍ୟଚାଷ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ା ଏବଂ ମତ୍୍ୟଜୀବୀଙ୍କ 
କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏହ ିଯ�ାଜନା ଉର୍ିଷ୍ ।

   ଏହ ିଯକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁଏକ ଦୀଘ୍କସ୍ାୟୀ ଯ�ାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା�ାଇଛି । 
ଏହାକୁ ଆସନ୍ା 5 ବଷ୍କ ମଧ୍ୟଯର 20,050 ଯକାଟି ଟଙ୍କା ନଯିବଶ ସହତି 
ଆତ୍ମନଭି୍କର ଭାରତ ଯ�ାଜନା ଅଧୀନଯର କା�୍କ୍ୟକାରୀ କରା�ିବ। 
ଏଥମିଧ୍ୟଯର ସାମଦୁ୍ରକି ମତ୍୍ୟ ଚାଷ ଏବଂ ଜଳଜ କୃଷି ସଂକ୍ାନ୍ 
କା�୍କ୍ୟକଳାପ ନମିଯନ୍ 12,340 ଯକାଟି ଟଙ୍କା ନଯିବଶ କରା�ିବ ।

ସଫଳତୋ� ଜଆୁ�
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ଇ-ଯଗାପାଳ ଆପ ଗହୃପାଳିତ ପଶଙୁ୍କ ପାଇ ଁ ବଜାର 
ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ । ଏହି ଯ�ାଜନା ଅଧୀନଯର 

ବିହାରର ପାଟନା, ପରିୁ୍ଆ, ସୀତାମଢ଼ି, ମାଯଧପରୁା, କିଶନଗଞ୍ 
ଏବଂ ସମସି୍ତପରୁ ଜିଲ୍ାଯର ବହୁ ସବୁିଧାର ଉଦଘାଟନ 
କରା�ାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ପାଇ ଁଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଯଶଷ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍କ 
କାରଣ ରାଜ୍ୟର ଯମାଟ 
ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 89 
ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଯର 
ରହୁଥବିା ସମୟଯର 76 
ପ୍ରତିଶତ ଯଲାକ କୃଷି 
ଏବଂ ପଶପୁାଳନ ଉପଯର 
ନିଭ୍କର କରିଥାନି୍ ।

ଇ-ଯଗାପାଳ ଆପ 
ଜରିଆଯର, ଯଗାପାଳକ 
ମାଯନ ପଶପୁାଳନ 
ସମ୍ପକ୍କଯର ସମସ୍ତ ସଚୂନା 
ପାଇପାରିଯବ । ଯସମାଯନ ପଶ ୁକ୍ୟ ଓ ବିକ୍ୟ କରିପାରିଯବ 
ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜନନ ଯସବା, ଆୟୁଯବ୍କଦିକ ଔଷଧର 
ଉପଲବ୍ଧତା, ପଶପୁାଳନ ପରାମଶ୍କ ଏବଂ ଟିକାକରଣ ଭଳ ି
ଉପ�କୁ୍ ସଚୂନା ପାଇପାରିଯବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍୍ୟ ସମ୍ପଦା ଯ�ାଜନା ସୀତାମାଢ଼ିଠାଯର 
ଏକ ମାଛ �ାଆଳଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କିଶନଗଞ୍ ଠାଯର ଏକ 
ଜଳଜ ଯରାଗ ଯରଫରାଲ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପ୍ରତିଷା୍ ଲାଗି 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଘାଷଣା କରିଥଯିଲ । ଏହା ସହିତ ଯସ 
ମାଯଧପରୁା ଠାଯର ଏକ ମତ୍୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଲ ୟୁନିଟ ଏବଂ 
ପାଟନାଯର ‘ଫିଶ ଅନ ହ୍ିଲ’ର ଦୁଇଟି ୟୁନିଟକୁ ଉଦଘାଟନ 
କରିଥଯିଲ । ବିହାର ପସୁାସି୍ତ ର. ରାଯଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାଯର ଏକ ବିସୃ୍ତତ ମତ୍୍ୟ ଉତ୍ାଦନ ପ୍ର�କିୁ୍ 
ଯକନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟନ କରିଥଯିଲ । ପ୍ରାଣୀଚିକିତ୍ା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 
ଠାଯର ଏକ ଆଇଭିଏଫ ଲ୍ୟାବ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରା�ାଇଥଲିା ।

ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିଭ୍କରଶୀଳ କରିବା ।”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଯିଲ ଯ� ଏହି ଯ�ାଜନା 
ମତ୍୍ୟ ଉତ୍ାଦନକାରୀମାନଙୁ୍କ ନୂଆ ଭିରି୍ଭୂମି, 
ଆଧନୁିକ ସରଞ୍ାମ ଏବଂ ନୂଆ ବଜାର ସବୁିଧା 
ଯ�ାଗାଇ ଯଦବ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ମଧ୍ୟ ମତ୍୍ୟ 
ଚାଷ ପାଇ ଁସଯୁ�ାଗ ବୃଦ୍ି ପାଇବ । ଯସ କହିଥଯିଲ 
ଯ� ସ୍ାଧୀନତା ପଯର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଯଦଶଯର 
ମତ୍୍ୟଚାଷ ଯକ୍ଷତ୍ର ଲାଗି ଏଯତ ବଡ଼ ଯ�ାଜନାର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରା�ାଇଛି । ପବୂ୍କ ସରକାରଗଡ଼ୁିକ 
2014 ପବୂ୍କରୁ ଏହି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 3,682 ଯକାଟି 
ଟଙ୍କା ନିଯବଶ କରିଥଯିଲ । କିନ୍ତୁ 2014 ପଯର 
ସରକାର 20,000 ଯକାଟି ଟଙ୍କାର ନିଯବଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ଯନଇ ବର୍୍କମାନ ସଦୁ୍ା 2600 ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚ୍କ 
କରିସାରିଯଲଣ ି।

ଆଗାମୀ 3-4 ବଷ୍କ ମଧ୍ୟଯର ମତ୍୍ୟ ରପ୍ତାନ ି
ପରିମାଣକୁ ଦି୍ଗଣୁତି କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ରଖା�ାଇଛି । �ାହା ଫଳଯର ଯକବଳ ମତ୍୍ୟଚାଷ 
ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ନି�କିୁ୍ ସଯୁ�ାଗ ସଷିୃ୍ 
ଯହାଇପାରିବ । ଜରୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ପରୂଣ 
କରିବା, ଏହି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଯରେଷ ୍ ପ୍ର�କିୁ୍ ପ୍ରଚଳନ 
କରିବା, ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍କ ଭିରି୍ଭୂମିର ଆଧନୁିକୀକରଣ 
କରିବା, ମଲୂ୍ୟଶଙୃ୍ଖଳାକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବା ଏବଂ ନି�କିୁ୍ 
ସଯୁ�ାଗ ବଢ଼ାଇବା ଭଳି ଲାଭ ଏହି ଯ�ାଜନାର ପରିୂ 
ରହିଛି । ଏହି ଯ�ାଜନାଯର ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ା ରହିଛି 
�ାହାଦ୍ାରା ମତ୍୍ୟପାଳନ ସହିତ ସମ୍ପକୃ୍ ରହିଥବିା 
ଯଲାକମାଯନ ମଧ୍ୟ ଲାଭାନ ୍ିତ ଯହାଇପାରିଯବ । 

ସ୍ାଧୀନତା ପଯର ମତ୍୍ୟପାଳନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 
ଏହାକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଯବଶ ଭାଯବ ଉଯଲ୍ଖ କରି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଯିଲ ଯ� ଆସନ୍ା ବଷ୍କଗଡ଼ୁିକଯର 
ମତ୍୍ୟ ରପ୍ତାନିକୁ ଦୁଇଗଣୁା କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ରଖା�ାଇଛି । ସବୁଠୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍କ, ମତ୍୍ୟପାଳନ 
ଯକ୍ଷତ୍ରର ସବ୍କାଧକି ଉପଯ�ାଗ କରିବା ଲାଗି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଯିଲ ଯ� ଏକ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ଗଠନ କରା�ାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଚ୍ ଗଙ୍ଗା ମିଶନ ଓ 
ରଲଫିନ ମିଶନ ଭଳି ଯ�ାଜନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଯକ୍ଷତ୍ରକୁ 
ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ । “ଏହା ଚାଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ମାଧ୍ୟମଯର ଯରାଜଗାରର ସଯୁ�ାଗ ବଢ଼ାଇବ”, ଯସ 
ଉଯଲ୍ଖ କରିଥଯିଲ । ଏହି ଯ�ାଜନା ମତ୍୍ୟ ଚାଷ, 
କ୍ଷୀର ଏବଂ ମହୁ ଉତ୍ାଦନ ଯକ୍ଷତ୍ରକୁ ବଢ଼ାଇବା 
ସହିତ ନୀଳ ବିପ୍ଳବର ମାଗ୍କପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ ।

समाचार-सार

ଗହୃପୋଳିତ ପଶଙୁ୍କ ପୋଇ ଁରଚୁ୍ଭଆଲ 
ମୋରକ୍ଭଟ ବକିଶତି କ�ିବ ଇ-ରଗୋପୋଳ

ପିଏମଏମଏୱୋଇ 
ସମ୍ପକ୍ଭର� ବସୃି୍ତ ସଚୂନୋ 
ପୋଇ ଁକୁ୍ଆ� ରକୋଡ 

ସ୍ୋନ କ�ନ୍ତୁ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ମତ୍୍ ସମ୍ପେ ଲଯାରନା
ରଯୋଜନୋ
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�ୋଜ୍ବିକା� ଲଯାରନା

ନୂଆ ସମଦିୃ୍
ଦଗିର� ବହିୋ�
ସମାଲବ�ରୀ ବିକା� �ାଗି ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ 

ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । ପାନରୀୟ ରଳଲଯାଗାଣ ଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରି ନେରୀ ତଟ ବିକା� ପଯ୍୍ ନ୍, ରାରପଥ ନିମା୍ଣ 

ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍୍ ରଳ ପରିଚାଳନା, ବିକା�ର 
ଅଭିଯାନ ରାରି ରହଛିି।

ସରକାର ସବୁଲବଲଳ ରାର୍ଗଡ଼ିୁକର ବିକା� 
ଉପଲର ଲରାରଲେଇ ଆସିଛନି୍, ବିଲ�ର 

କରି ପବୂାଞ୍ଳ ରାର୍ଗଡ଼ିୁକର। ବିହାର ଲକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ପାଇ ଁସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ରାର୍। 
ଲେ�ର ପବୂା୍ଞ୍ଳର ବିକା� ନିମଲନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ 
ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀ ସବୁଲବଲଳ ଗରୁୁତ୍ୱାଲରାପ କରି 
ଆସିଛନି୍। ଏହାକୁ ବାସ୍ବ ଲଷେତ୍ଲର କାଯ୍୍ କାରରୀ 
କରିବା ନିମଲନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଲସଲ୍ଟମର୍ 15, 
2020ଲର ବିହାର ପାଇ ଁ‘ନମାମରୀ ଗଲଙ୍’ ଏବଂ 
ଅଟଳ ମି�ନ ଫର ରିରୁଲଭଲନଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଅବା୍ନ 
ଟ୍ା୍ ୍ସଫମଲ୍ସନ (ଅମତୃ) ଲଯାରନା ଅଧରୀନଲର 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉେଘାଟନ କରିଛନି୍।

ଲସଲ୍ଟମର୍ 15, 2020ଲର ଚାରିଟି 
ଲଯାରନାର ଉେଘାଟନ କରାଯାଇଛି। 
ଏଥମିଧ୍ୟଲର ରହିଛି ଅମତୃ ଲଯାରନା ଅନ୍ଗତ୍ 
ପାଟନାର ଲବଉର ଏବଂ କରମା�ିଚକଲର 
ବର୍୍ ରଳ ପରିଚାଳନା ୍ା୍ଣ୍ଟ ଏବଂ ସିୱାନ୍ 
ଏବଂ ଛାପ୍ରା ଠାଲର ରଳ ସଂକ୍ାନ୍ରୀୟ ଲଯାରନା। 
ଏହାଛଡ଼ା, ମଲୁଙ୍ର ଓ ରମ�ପରୁଠାଲର 
ରଳଲଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ନମାମରୀ ଗଲଙ୍ 
ଲଯାରନା ଅଧରୀନଲର ମରୁାଫରପରୁ ରିଲ୍ା 
ଅନ୍ଗତ୍ ନେରୀତଟ ବିକା� ଲଯାରନା ପାଇ ଁ
�ଳିାନ୍ାସ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ସଚୂନା 
ଲେଇଥଲି� ଲଯ ବିଗତ 4-5 ବର ୍ ମଧ୍ୟଲର 
ବିହାରର ସହରାଞ୍ଳଲର ରହୁଥବିା �ଷୋଧକି 
ପରିବାରକୁ  ଅମତୃ ମି�ନ ଏବଂ ରାର୍ 
ସରକାରଙ୍କ ଲଯାରନା ଅଧରୀନଲର ପାନରୀୟ ରଳ 
ଲଯାଗାଣ ସବିୁଧା ଲଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି ।

ଚମ୍ପୋ�ଣ ଠୋର� ଏଲପିଜ ିବଟଲିଂ ପୋ୍ଣ୍ଟ
136.4 ଲକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟଲର ନିମମିତ ଏହି ଏ�ପିରି ବଟ�ିଂ ୍ା୍ଣ୍ଟରୁ 
ବାରମିକ 84.50 �ଷେ ସି�ିଣ୍ଡର ପ୍ରସୁ୍ତ ଲହାଇପାରିବ। ପବୂ ୍ଚମ୍ପାରଣ 
ବ୍ତରୀତ ପଶି୍ମ ଚମ୍ପାରଣ, ମଝୁାଫରପରୁ, ସିୱାନ୍, ଲଗାପାଳଗ୍ 
ଏବଂ ସରୀମାମଢ଼ି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଲେ�ର କୁ�ରୀନଗର ରିଲ୍ା ମଧ୍ୟ ଏଥରୁି 
�ାଭବାନ ଲହବ।

ରକୋଶୀ ରସତୁ ରଶଷ ରହଲୋ
କଲରାନା ମହାମାରରୀ ସମୟଲର 516 ଲକାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟଲର 1.9 କିମି 
�ମ ୍ଲସତୁ କାମ ଲ�ର ଲହାଇଛି।

ବଜ୍୍ଭ ଜଳ ପ�ିଚୋଳନୋ ଏବଂ ନଦୀତଟ ବକିୋଶ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଅମତୃ ଲଯାରନାଲର ସିୱାନ୍ ଓ ଛାପ୍ରା ରଲି୍ାଲର ରଳ ଲଯାଗାଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ସହତି ପାଟନାର ଲବଉର ଓ କରମା�ିଚକଲର ବର୍୍  ରଳ 
ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ �ଭୁାରମ୍ଭ କରିଥଲି�। ମଲୁଙ୍ର ଓ ରମା�ପରୁଲର 
ରଳାଭାବ ସମସ୍ା େୂର କରିବା �ାଗି ଲସ ରଳଲଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର �ଭୁାରମ୍ଭ 
କରିଥବିା ଲବଲଳ ମରୁାଫରପରୁ ରଲି୍ାଲର ନମାମରୀ ଗଲଙ୍ ଅଭିଯାନ 
ଅନ୍ଗତ୍ ନେରୀ ତଟ ବିକା� ଲଯାରନା ପାଇ ଁଆଧାର�ଳିା ରଖଥିଲି�।

ନଦୀ ତଟ ବକିୋଶ ରଯୋଜନୋ
ନମାମରୀ ଗଙ୍ା ଲଯାରନା ଅଧରୀନଲର ମରୁାଫରପରୁ ସହରର ତିଲନାଟି 
ଘାଟକୁ ବିକ�ତି କରାଯିବ। ଲ�ୌଚାଳୟ ସଚୂନା କିଓସ୍, କପଡ଼ା 
ବେଳାଇବା ଲକାଠରରୀ, ପାେଚ�ା ରାସ୍ା, ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍, ଭ� ସଲଙ୍କତକ, 
ସରୁଷୋ ଏବଂ ଭ� ଆଲ�ାକ ବ୍ବସ୍ା ଲଯାଗାଇ େିଆଯିବ।

ତନି ିମୋସ ମଧ୍ୟର� ମରୁଙ୍ଗ�-ରୋଗଲପ�ୁ �ୋଜପଥ
ବିହାରର ମଲୁଙ୍ର-ଭାଗ�ପରୁ ରାତରୀୟ ରାରପଥ 80ର ମଲୁଙ୍ର-
ଭାଗ�ପରୁ-ତିରପତି-କାହା�ଗାଓ ଁ ପଯ୍୍ ନ୍ 120 କିମି ରାସ୍ା ନିମା୍ଣ 
ପ୍ରସ୍ାବକୁ ଲକନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାରପଥ ମନ୍ତରୀ ନରୀତିନ 
ଗଡ଼କରରୀ ମ୍ରିୁ ଲେଇଛନି୍।
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समाचार-सार
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ସ୍ୱନିଧ ିଲଯାରନାସହୋୟତୋ� ହୋତ

ଉଠୋରଦୋକୋନୀଙୁ୍କ ମିଳିଲୋ 
ସହୋୟତୋ� ହୋତ

ଯକାଭିର-19 କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବତି ଯହାଇଥବିା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧକି ଉଠାଯଦାକାନୀ ଯସମାନଙ୍କର 
କ୍ଷଦୁ୍ର ବ୍ୟବସାୟର ପନୁରୁଦ୍ାର ପାଇ ଁଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଯବ ସହାୟତା।

ଉଠାଯଦାକାନୀମାନଙ୍କ ଅଣ 
ଆନୁଷା୍ନିକ ସହରାଞ୍ଚଳ 
ଅଥ୍କନୀତିଯର ଏକ 

ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି । କଯରାନା 
ମହାମାରୀ ଜନିତ ଲକ୍ ରାଉନ ଯ�ାଗୁ ଁ
ଯସମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଗରୁୁତରଭାଯବ 
ପ୍ରଭାବିତ ଯହାଇଥଲିା । ଲକ୍ ରାଉନ 
ଯ�ାଗୁ ଁବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ଫଳଯର 
ଯସମାନଙ୍କ ଯବପାର ସଂପରୂ୍୍କ ବନ୍ଦ 
ଯହାଇ�ାଇଥଲିା । ଫଳଯର ଯସମାଯନ 
ଯଘାର ଆଥଭିକ ଦୁର୍୍କଶା ମଧ୍ୟଯର ଗତ ି
କରୁଥଯିଲ । ପ୍ରାୟ 10ଲକ୍ଷ ଏଭଳ ି
ଉଠାଯଦାକାନୀଙୁ୍କ ଋଣ ସହାୟତା 
ଯ�ାଗାଇ ଯଦଇ ଯସମାନଙ୍କ ଯବପାର 
ବଣଜି ପନୁବ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇ ଁ
2020 ଜୁନ୍  1 ଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନିଧ ି

ଯ�ାଜନା କା�୍କ୍ୟକାରୀ ଯହାଇଛି । 
ଏହି କା�୍କ୍ୟକ୍ମଯର ଯସଯପ୍ଟମର୍ 9 
ତାରିଖଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର 
ଯମାଦୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଯଦଶର ଯକଯତକ 
ଉଠାଯଦାକାନୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍୍କା 
ଯହାଇଛନି୍ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନି୍ 
ଯ� ମହାମାରୀ ସମୟଯର ଗରିବ 
ଯଲାକମାଯନ ସବୁଠୁ ଅଧକି ପ୍ରଭାବିତ 
ଯହାଇଥାନି୍ । ଯସମାନଙୁ୍କ ନି�କିୁ୍, 

ଖାଦ୍ୟ, ଯରାଜଗାର ଆଦି ସବୁିଧା 
ମିଯଳନା ଏବଂ �ାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ 
ଥାଏ ତାହା ଶୀଘ୍ର ସରି�ାଏ । ଏହ ି
ଉଠାଯଦାକାନୀମାନଙୁ୍କ ସହାୟତା 
ଯ�ାଗାଇ ଯଦବାକୁ ସରକାର 
ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନି୍ ଯବାଲି ଯସ 
କହିଛନି୍ । ଏ ପ�୍କ୍ୟନ୍ 11,12,189 
ଆଯବଦନକାରୀ ଏହି ଋଣ ସହାୟତା 
ପାଇ ଁ ଆଯବଦନ କରଛନି୍। 

ଏହି ରଯୋଜନୋର� ରକୋହଳ ସଧୁର� ଉଠୋରଦୋକୋନୀମୋନଙୁ୍କ 
ଆଥଷିକ ସହୋୟତୋ ରଯୋଗୋଇ ଦିଆଯିବ । ଇତିମଧ୍ୟର� 
1.04 ଲଷେ ଉଠୋରଦୋକୋନୀ ଏହି ଋଣ ସହୋୟତୋ ପୋଇ 
ଉପକୃତ ରହୋଇପୋ�ିଛନ୍ତି ।
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ଏହ ିଯ�ାଜନାର ମଖୁ୍ୟ 
ଉଯର୍ଶ୍ୟ ଯହଲା ଯ� ସଂପକୃ୍ 

ଯଲାକଙୁ୍କ ସହଜଯର ପଞିୁ୍ 
ଯ�ାଗାଇ ଯଦଇ ଯସମାନଙ୍କ 
ଯବପାର ବଣଜିକୁ ପନୁବ୍କାର 
ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସଯୁ�ାଗ 

ଯଦବା । ଏହ ିସ୍ନଧି ିଯ�ାଜନା 
ଆତ୍ମନ�ିକିୁ୍ ପାଇ ଁଆତ୍ମ- 

ଅଥ୍କ ଯ�ାଗାର �ାତ୍ରାର ଏକ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍କ ମାଇଲଖଣୁ୍ । 

ଆତ୍ମନ�ିକିୁ୍ ମାଧ୍ୟମଯର ନଜିକୁ 
ଆତ୍ମନଭି୍କର କରିବା ସହ 

ନଜିର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସଷିୃ୍ଯର 
ଏହା ସହାୟକ ଯହବ । 

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନର�ନ୍ଦ୍ର ରମୋଦୀ

 ଏହ ିଯ�ାଜନା ପାଇ ଁଆବାସ ଓ 
ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ସଂପରୂ୍୍କ ପାଣ୍ ିଯ�ାଗାଉଛି ।

 ଯଗାଟିଏ ବଷ୍କ ପାଇ ଁଏହ ି
ଯ�ାଜନାଯର ସବ୍କାଧକି 10 
ହଜାର ଟଙ୍କାର କା�୍କ୍ୟକାରୀ 
ପଞିୁ୍ ଋଣ ଆକାରଯର ଜଣଙୁ୍କ 
ଯ�ାଗାଇ ଦଆି�ାଇପାରିବ ।

 ନଦି୍୍କାରିତ ତାରିଖ ପବୂ୍କରୁ ଜଯଣ �ଦ ି
ଋଣ ପରିଯଶାଧ କରିଦଏି ଯସଥପିାଇ ଁ
ଯଜାରିମାନା ଯଦବାକୁ ପରବି ନାହି ଁ।

 ଏହ ିଯ�ାଜନା 2022 ମାଚ୍ଚ୍କ 

ପ�୍କ୍ୟନ୍ କା�୍କ୍ୟକାରୀ ଯହବ ।
 ଯ�ଉମଁାଯନ ଠିକ୍  ସମୟଯର କମିା୍ 

ଆଗଆୁ ଋଣ ପରିଯଶାଧ କରିଯବ, 
ଯସମାନଙୁ୍କ ସଧୁ ଉପଯର 7 ଶତାଂଶ 
ସବ୍ ସିର ିମିଳବି ।

 ରିଜିଟାଲ କାରବାର ପାଇ ଁମାସିକ 
କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍  ଯପ୍ରାତ୍ାହନ ବ୍ୟବସ୍ା 
ରହିଛି ।

 ପ୍ରଥମ ଋଣକୁ ନଦି୍୍କାରିତ 
ସମୟଯର ପରିଯଶାଧ କଯଲ 
ଅଧକି ଋଣ ପାଇବାର 
ଲଯାଗ୍ତା ମିଳିବ ।

ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଷେଦୁ୍ ଋଣ ରଯୋଜନୋ

ଏହୋ� ଲୋର କପି�ି ମିଳିବ ?
 ଯଦଶର ସବୁ ଉଠାଯଦାକାନୀଙୁ୍କ 

ଏହ ିଯ�ାଜନାଯର ଲାଭ ମିଳବି 
ଏବଂ ଯସମାଯନ ସମଯସ୍ତ ଯଦଶର 
ସହରାଞ୍ଚଳଯର କାରବାର 
କରୁଥବିା ଆବଶ୍ୟକ ।

 ଋଣ ପାଇ ଁଆଯବଦନକାରୀଙୁ୍କ 
ଯକୌଣସି ବନ୍କ ବା ଅମାନତ 
ଯଦବାକୁ ପରବି ନାହି ଁ।

 ଅନୁସଚିୂତ ବାଣଜି୍ିୟକ  ବ୍ୟାଙ୍କ, 
ଆଞ୍ଚଳକି ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, କ୍ଷଦୁ୍ର 
ବରି୍ୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯକାଅପଯରଟିଭ 
ବ୍ୟାଙ୍କ,  ଅଣବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ ବରି୍ୀୟ 
କଂପାନୀ, ମାଇଯକ୍ା ଫାଇନାନ ୍ଟ 

ସଂସ୍ା ଏବଂ ଏସ ୍ଏଚ୍ ଜ ି
ବ୍ୟାଙ୍କମାଯନ ଏଥପିାଇ ଁଋଣ 
ଯ�ାଗାଇ ଯଦଯବ ।

 ସଂପକୃ୍ ସହରାଞ୍ଚଳ କରୃ୍୍କପକ୍ଷଙ୍କ 
ଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର 
ଏବଂ ସପୁାରିସ ପତ୍ର ଏଥପିାଇ ଁ
ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାଛରା ବ୍ୟବସାୟ 
ପାଇ ଁ�ଦ ିଅତୀତଯର ଯକହ ିଋଣ 
କରିଥାଏ ତାହାର ନଥପିତ୍ର ଓ 
ଆଯବଦନକାରୀ ଜଯଣ ବ୍ୟବସାୟୀ 
ଯବାଲି ପ୍ରମାଣତି କରିବାକୁ 
ଆବଶ୍ୟକ,  ନଥପିତ୍ର �ଦ ିଥାଏ 
ତାହାଯହଯଲ ତାହାକୁ ଦାଖଲ 
କରିବାକୁ ପରବି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନିଧ ି ଯ�ାଜନାଯର 
395120 ଆଯବଦନକାରୀଙୁ୍କ ଋଣ 
ମଞ୍ରୁ କରା�ାଇଛି । ଯସଥମିଧ୍ୟରୁ 
104062 ଋଣ ପାଇଛନି୍ ।

ହତିୋଧକିୋ�ୀମୋନଙ୍କ ସହତି 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋତ୍ତ୍ଭୋଳୋପ 
ରଦଖବିୋ ପୋଇ ଁକୁ୍ଆ� 

ରକୋଡ ସ୍ୋନ କ�ନ୍ତୁ
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समाचार-सार
ସ�ୁାସନର ପ୍ରୟାସମିଶନ କମ୍ଭରଯୋଗୀ

ରବଷି୍ତ�
ପ୍ରଶୋସନିକ ଅଧକିୋ�ୀ

ଯଗାଟିଏ ଯଦଶ, ଯଗାଟିଏ 
ରାସନ କାର୍କ ଓ ଜାତୀୟ 
ନି�କିୁ୍ ସଂସ୍ା ଏନ୍ ଆରଏ 

ପଯର ଏଯବ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧକି କି୍ୟାଶୀଳ 
କରିବା ପାଇ ଁ ସରକାର ପଦଯକ୍ଷପ ଆରମ୍ଭ 
କରିଛନି୍ । ଏଥପିାଇ ଁ ମିଶନ କମ୍କଯ�ାଗୀ 
ଯ�ାଜନା ଆରମ୍ଭ କରା�ାଇଛି । 
ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଯସବା ଯ�ାଗାଣ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 
ଦକ୍ଷତା ବୃଦି୍ ଏବଂ ଉଭୟ ଆନୁଷା୍ନିକ ଓ 
ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବଢାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟଯର 
ସରକାର ଏକ ସଂସ୍କାରବାଦୀ କା�୍କ୍ୟକ୍ମ 
ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍  । ଏହି ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ଯହଲା ସାଧାରଣ ଯଲାକଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣକୁ 
ସଗୁମ କରିବା ଏବଂ ନୂଆ ଭାରତ ପାଇ ଁ
ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ପରୂଣ ନିମଯନ୍ 
ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ଯସବା ସଷିୃ୍ କରିବା । 

ମିଶନ କମ୍କଯ�ାଗୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯହଲା ପ୍ରଶାସନକି 
ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା 
ପରୂଣ ପାଇ ଁ ଯସମାନଙୁ୍କ ଅଧକି ସଜ୍କନାତ୍ମକ, 
ଗଠନମଳୂକ, ଯପସାଦାରୀ, ପରିକଳ୍ପନାବାଦୀ, 
ଅଭିନବ, କ୍ିୟାଶୀଳ, ପ୍ରଗତୀବାଦୀ, ସଶକ୍, ଦକ୍ଷ, 
ସ୍ଚ୍ ଏବଂ ଯଟଯକ୍ନାଲଜ ିଦକ୍ଷ କରିବା । ଏକାଧକି 
ଟୁଇଟ୍  ବାର୍୍କାଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନି୍ ଯ� 
ମିଶନ କମ୍କଯ�ାଗୀ ସରକାରଯର ମାନବ ସମଳ୍ 
ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ାଯର ବଡ଼ଧରଣର ଉନ୍ନତ ି
ଆଣବି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀଙ୍କ
 ଲନତୃତ୍ୱଲର ପରିଚାଳିତ 

ଏନ୍ ପିସିଏସ ୍ସିବିର 
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଢାଞ୍ା 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ 
ମାନବ ସମଳ୍ ପରିଷଦ ।

ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଆଯୟାଗ

କ୍ୟାବଯିନଟ ସଚବିଙ୍କ ଯନତୃତ୍ୱଯର 
ସମନୟ୍କାରୀ ୟୁନଟି

ଆଇଗଟ୍ -କମ୍କଯ�ାଗୀ ପା୍ଟଫମ୍କର 
ମାଲିକାନା ଏବଂ ଏହାର ରଜିଟିାଲ
ସଂପଦର ପରିଚାଳନା ପାଇ ଁସ୍ତନ୍ତ୍ର
ପବ୍କି ପପ୍କସ ଯଭଇକଲି

1

2

3

4

ଦକ୍ଷତା ନମି୍କାଣ ଏବଂ ଶାସନଯର ଅଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ 
ଭବଷି୍ୟତ ଆହା୍ନର ମକୁାବଲିା ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା 
ମିଶନ କମ୍କଯ�ାଗୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଯଲାକଙୁ୍କ ଘର ପାଖଯର 
ଯସବା ଯ�ାଗାଣ ଏବଂ ସହଜଯର ଓ ଦକ୍ଷତାର ସହତି 
ଏହ ିକା�୍କ୍ୟ ସଂପନ୍ନ କରିବା ଏହାର ଉଯର୍ଶ୍ୟ ।
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ପ�ିବତ୍ତ୍ଭନ� ସମୟ
ଭାରତୀୟ ସିଭିଲ ଯସବା ପାଇ ଁ

ଯସଯତଯବଯଳ ଏହା ଏକ ପରିବର୍୍କନର 
କ୍ଷଣ ଥଲିା । ଯଦଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ରାଷ୍ଟ୍ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍୍କାର ବଲ୍ଭଭାଇ ପଯଟଲ 
1947 ଏପି୍ରଲ 21ଯର ଆଇଏଏସ ୍ 
ଶକି୍ଷାନବୀଶମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ ଯବାଧନ ଯଦବା 
ଅବସରଯର କହିଥଯିଲ, ‘ପ୍ରଶାସନଯର 
ସଂପରୂ୍୍କ ନିରଯପକ୍ଷତା ଓ ସ୍ଚ୍ତା ବଜାୟ 
ରଖବିାକୁ ମୁ ଁ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ପରାମଶ୍କ 
ଯଦବି । ଜଯଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧକିାରୀ 
ରାଜନୀତିଯର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ 
ନାହି ଁଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯହବା ଅନୁଚିତ । ଯସ 
ମଧ୍ୟ ଯକୌଣସି ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ବିବାଦଯର 
ଜରିତ ଯହାଇପାରିବ ନାହି ଁ। ଏହି ନୀତିର 
ଉଲ୍ଙ୍ଘନ ଅଥ୍କ ସବ୍କସାଧାରଣ ଯସବାର 
ମହତ୍ୱକୁ ମା୍ନ କରିବା ଏବଂ ଏହାର 
ମ�୍କ୍ୟାଦାହାନି ଘଟାଇବା । ଯସହିଭଳ ି
ଯକୌଣସି ଯସବାଯର �ଦି ସଯବ୍କାର୍ମ 
ମାନର ଉପଲବ୍ ଧ ି ଓ ସାଧତୁା ନ ରଯହ 
ତାହା ଯସବାର ପଦବାଚ୍ୟ ନୁଯହ।ଁ’

ଯବାଧହୁଏ ଯସହିଭଳି ବିଚାରଯର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର ଅନୁଷ୍ିତ କ୍ୟାବିଯନଟ 
ଯବୈଠକଯର ଜାତୀୟ ସିଭିଲ ସଭଭିସ ଦକ୍ଷତା 

ଦଷେତୋ ବକିୋଶ ଆରୟୋଗ� ରୂମିକୋ
4 ବୋଷଷିକ ଦଷେତୋ ବକିୋଶ ରଯୋଜନୋକୁ  

ଅନୁରମୋଦନ କ�ିବୋର� ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ସ�କୋ�ୀ ମୋନବ ସମ୍ବଳ ପ�ିଷଦ ବୋ 
ପବ୍କି ହୁ୍ମୋନ �ିରସୋସ୍ଭ କୋଉନସିଲ୍ କୁ 
ସହୋୟତୋ କ�ିବୋ । 

4 ସିରିଲ ସରଷିସ ଦଷେତୋ ନମି୍ଭୋଣ 
କୋଯ୍୍ଭ ର� ସଂପକୃ୍ ରଦଶ� ସମସ୍ 
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ତୋଲିମ ପ୍ରତଷିୋ୍ନ ଉପର� 
ତଦୋ�ଖକୋ�ୀ ଦୋୟିତ୍ୱ ନବି୍ଭୋହ କ�ିବୋ।

4 ରୋଗିଦୋ�ୀରିତି୍ତର� ଶଷିେଣ ସମ୍ବଳ 
ସଷିୃ୍ଟ ଏବଂ ବୋହ୍ ଓ ଆର୍ନ୍ତ�ୀଣ 
ସତୂ୍ର�ୁ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଶଷିେକ 
ରଯୋଗୋଡ କ�ିବୋ ।

4 ସାମଥ୍୍  ବିକା� ଲଯାରନାର 
କାଯ୍୍ କାରରୀତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଓ 
ସହଲଯାଗ ସ୍ାପନ କରିବା

4 ତୋଲିମ ଓ ସୋମଥ୍୍ଭ  ବକିୋଶ ଲୋଗି 
ସପୁୋ�ିସ କ�ିବୋ

4 ପ୍ରଶୋସନକି ଅଧକିୋ�ୀଙ୍କ ପୋଇ ଁ
ଚୋକ�ିି� ମଧ୍ୟବତ୍ତ୍ଭୀ ସମୟର� 
ସୋଧୋ�ଣ ତୋଲିମ କୋଯ୍୍ଭ କ୍ମ 
ନମିରନ୍ତ ନୀତନିଦି୍୍ଭୋ�ଣ କ�ିବୋ ।

4 ମୋନବ ସମ୍ବଳ ପ�ିଚୋଳନୋ ପୋଇ ଁ
ଆବଶ୍କ ନୀତଗିତ ହସ୍ରଷେପ 
ନମିରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ୋବ ରଦବୋ ।

ଆଥଷିକ ପ୍ରରୋବ

 ଏନପିସିଏସସିବ ିପାଇ ଁଏକ 
ଯ୍ଶାଲ ପପ୍କସ ଯଭଇକଲି 
(ଏସପିଭି) ଗଠନ କରା�ିବ। 
ଏହା ଆଇଜଓିଟି-
କମ୍କଯ�ାଗୀ ପା୍ଟଫମ୍କର 
ପରିଚାଳନା କରିବ।

 ଏଥଯିର 46 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ 
କମ୍କଚାରୀଙୁ୍କ ସାମିଲ 
କରା�ିବ। ଏଥପିାଇ ଁ
2020-21ରୁ 2024-25 
ପ�୍କ୍ୟନ୍ 5 ବଷ୍କର ଅବଧ ି
ଲାଗି 510.86 ଯକାଟି ଟଙ୍କା 
ଖଚ୍ଚ୍କ କରା�ିବ।

 ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏସପିଭି 
ନକିଟଯର ସମସ୍ତ ଯବୌଦ୍ିକ 
ସମ୍ପରି୍ ଅଧକିାର ରହବି।

   ଆଇଜଓିଟି-
କମ୍କଯ�ାଗୀ ପା୍ଟଫମ୍କର 
ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଦଶ୍କନ 
ମଲୂ୍ୟାୟନ ପାଇ ଁଏକ 
ଉପ�କୁ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ 
ମଲୂ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରତଷିା୍ 
କରା�ିବ।

ଉଚ୍ଚମାନର ଉପଲବ୍ ଧ ିଏବଂ 
ସାଧତୁା ନ ଥଯିଲ ଯକୌଣସି 
ଯସବାକୁ �ଥାଥ୍କ ଯବାଲି 
କୁହା�ାଇପାରିବ ନାହି ଁ।

  ସଦ୍୍ଭୋ� ବଲେରରୋଇ ପରଟଲ 
ପବୂ୍କତନ ସ୍ରାଷ୍ଟ୍ମନ୍ତ୍ରୀ
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ନିମ୍କାଣ କା�୍କ୍ୟକ୍ମ ଏନ୍ ପିସିଏସ ୍ସିବିକୁ ଏକ ଆନୁଷା୍ନିକ 
ଢାଞ୍ଚା ଗଠନ ସହିତ ଅନୁଯମାଦନ କରା�ାଇଛି । 

ଏନ୍ ପିସିଏସ ୍ସିବିକୁ ଯବଶ ୍ �ତ୍ନର ସହିତ ପରିକଳ୍ପନା 
କରା�ାଇଛି ; �ାହା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧକିାରୀଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ଦକ୍ଷତା ନିମ୍କାଣର ମଳୂଦୁଆ ସ୍ାପନ କରିବ । 
ଏହାଦ୍ାରା ଯସମାନ ଯ�ପରି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କତୃି ଓ 
ସଯମଦ୍ନଶୀଳତା ସହିତ ସଂଶ୍ଷି୍ ଯହାଇ ରହିଯବ ଏବଂ 
ନିଜର ମଳୂ ସହିତ ସଂ�କୁ୍ ଯହଯବ ଏଥଯିର ତାହା 
ଗରୁୁତ୍ୱ ପାଇଛି । ଏହି କା�୍କ୍ୟକ୍ମ ପାଇ ଁଏକ ସମନ୍ିତ 
ସରକାରୀ ଅନ୍ ଲାଇନ ଯରେନିଂ ଆଇଗଟ୍  କମ୍କଯ�ାଗୀ 
ପା୍ଟଫମ୍କ ନିମ୍କାଣ କରା�ିବ । ଏ ସଂପକ୍କଯର ଯକନ୍ଦ୍ର 
ସଚୂନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରେୀ ପ୍ରକାଶ ଜାୱଯଡ଼କର 
କହିଛନି୍ ଯ� ଏହା ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସବ୍କବୃହତ୍  
ମାନବ ସମଳ୍ ବିକାଶ ସଂସ୍କାର କା�୍କ୍ୟକ୍ମ ।

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇଗଟ୍  ପା୍ଟଫମ୍କକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମଥ୍କନ 
ଯ�ାଗାଇଯଦବା ନିମଯନ୍ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଛି 
। ଏଥପିାଇ ଁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧନୁିକ ଭିରି୍ଭୂମି ନିମ୍କାଣ 
କରା�ିବ; �ାହା 2 ଯକାଟିରୁ ଅଧକି ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ 
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶଯର ସାହା�୍ୟ ସହଯ�ାଗ କରିପାରିବ 
। ଏଥପିାଇ ଁ ରିଜିଟାଲ ଇ-ଲର୍ଭିଂ ଯମଯଟରିଆଲ ଓ 
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତାଲିମ ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ମ ବିଷୟବସୁ୍ତ 
ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି । 
‘ଆ�ମ୍ଭ’�ୁ ଆ�ମ୍ଭ

ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାର ମାନବ 
ସମଳ୍ର ଉର୍ମ ପରିଚାଳନା ଉପଯର ସବ୍କାଧକି ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଯଦଉଛନି୍। କାମଭିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଯତନ୍ଦ୍ର ସିଂହ 
କହିଛନି୍ ଯ� 2017ଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଯସୌରିସି୍ତ 
ସିଭିଲ ସଭଭିସ ଏକାଯରମୀ ପରିଦଶ୍କନଯବଯଳ ଏହ ି
ସଂସ୍କାରର ଆଧାରଶୀଳା ସ୍ାପନ କରା�ାଇଥଲିା । 
ତାଲିମ ଯନଉଥବିା ସିଭିଲ  ସଭ୍କାଣ୍ ଏବଂ ତାଲିମଦାତାଙ୍କ 
ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ�୍କ୍ୟାୟଯର ଆଯଲାଚନା କରିବା ପଯର ଏ 
ସଂକ୍ାନ୍ ପାଇଲଟ ଯପ୍ରାଯଜକ୍ଟ ଆରମ୍ଭର ଆଧାରଶୀଳା 
ରଖା�ାଇଥଲିା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାଯର ଏଣକିି ଭାରତୀୟ 
ସିଭିଲ ସଭ୍କାଣ୍ମାନଙୁ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କତୃି ଓ ପରମ୍ପରା 
ଅନୁସାଯର ଏବଂ ସାଂପ୍ରତିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖ ି
ଆଗଯର ରଖ ି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରା�ିବ ଏବଂ 
ପରୁୁଣାକାଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ାର ଅବସାନ ଘଟିବ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମାଦୀ ଏକ ଭିରଓି କନଫଯରନ୍ ସିଂ 
ବ୍ୟବସ୍ାଯର ଭାରତୀୟ ପଲିୁସ ଯସବାର ଶକି୍ଷାନବୀଶଙ୍କ 

ସହ କଥାବାର୍୍କା କରିବା ଅବସରଯର କହଛିନି୍ ଯ� ନଜିର ଖାକ ି
ଯପାଷାକକୁ ଯକଯବ ଅସମ୍ାନ କରନ ି। 

2020 ଯସଯପ୍ଟମର୍ 4ଯର ଅନୁଷ୍ିତ ସର୍୍କାର ବଲ୍ଭଭାଇ ପଯଟଲ 
ଜାତୀୟ ପଲିୁସ ଏକାଯରମୀର ଦୀକ୍ଷାନ୍ ପଯରର କା�୍କ୍ୟକ୍ମଯର 
ଉଦ୍ ଯବାଧନ ଯଦବା ଅବସରଯର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନି୍ ଯ� 
ଆଇପିଏସ ୍ ଶକି୍ଷାନବୀଶମାଯନ ନଜିର ଖାକ ି ଯପାଷାକ ପିନ୍ ି
ନଜିର ଶକି୍ ପ୍ରଦଶ୍କନ କରିବା ପରିବଯର୍୍କ ଏହ ିଯପାଷାକର ଗରିିମା 
ଯନଇ ଅଧକି ଗବଭିତ ଯହବା ଉଚତି । ଆପଣମାଯନ ଯକଯବ 
ଖାକ ି ଯପାଷାକର ଅମ�୍କ୍ୟାଦା କରନ୍ତୁ ନାହି।ଁ ବଭିିନ୍ନ ସମୟଯର 
ବଯିଶଷକରି ଯକାଭିର୍  19 କାଳଯର ଉର୍ମ କା�୍କ୍ୟ ପାଇ ଁ ଖାକ ି
ଯପାଷାକଯର ଯ�ଉ ଁମାନବକିତାର ମହୁ ଁଯଖାଯଦଇ ଯହାଇ�ାଇଛି 
ତାହା ଏଯବ ମଧ୍ୟ ଯଲାକଙ୍କ ମନଯର ରହଛିି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନି୍, ‘ଏ ପ�୍କ୍ୟନ୍ ଆପଣମାଯନ ଏଠାଯର 
ଏକ ସରୁକି୍ଷତ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ାଯର ଶକି୍ଷାନବୀଶଭାଯବ ରହଛିନି୍। 
ଆପଣମାଯନ ଏହ ି ଏକାଯରମୀ ଛାରବିା ମାଯତ୍ର ରାତାରାତ ି
ସି୍ତ ିବଦଳ�ିିବ । ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଥବିା ଯଲାକଙ୍କ ଧାରଣା 
ବଦଳ�ିିବ । ଅତ୍ୟଧକି ଆତ୍ମ ସଯଚତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ବ୍ୟକି୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧାରଣା ଓ ମଯନାଭାବ ସବ୍କଦା ଯଶଷ ପ�୍କ୍ୟନ୍ 
ଅପରିବର୍ଭିତ ରହଥିାଏ । ଆପଣମାଯନ ଯ�ଉଠଁିକ ିବଦଳ ିଯହାଇ 
�ିଯବ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମରୂ୍ଭି ଆପଣଙୁ୍କ ଅନୁଧାବନ କରିବ ।’

ଯକନ୍ଦ୍ର ସ୍ରାଷ୍ଟ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଟୁଇଟ୍  କରି କହଛିନି୍ 
‘ଯସମାଯନ ଯଦଶର ନରିାପର୍ା ଓ ଅଖଣ୍ତାକୁ ସନୁଶିି୍ତ କରି 
ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଦଶ୍କନ ପବୂ୍କକ ପଲିୁସ ଅଧକିାରୀମାଯନ ଯସବା 
କରନ୍ତୁ । ବୃରି୍ ପ୍ରତ ିଯସମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ତା ଆମର �ବୁ 
ସମାଜକୁ ପଲିୁସ ଯସବାଯର ଯ�ାଗଯଦବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣତି କରିବ, 
ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯମାର ରହଛିି ।’

ନଜି� ଖୋକ ିରପୋଷୋକକୁ ରକରବ 
ଅସମ୍ୋନ କ�ନ-ି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ

समाचार-सार
ସ�ୁାସନର ପ୍ରୟାସମିଶନ କମ୍ଭରଯୋଗୀ

ଆଇପିଏସ ୍ ଶଷିେୋନବୀଶଙ୍କ 
ସହ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥୋବୋତ୍ତ୍ଭୋ 

ସଂପକ୍ଭର� ଜୋଣବିୋ ପୋଇ ଁ
କୁ୍ଆ� ରକୋଡ ସ୍ୋନ କ�ନ୍ତୁ
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ଏଚଏସଟିଡିଭି ଉତଲଷେପଣ ଆତ୍ମ-ନରି୍ଭ�ଶୀଳତୋ    

ଭାରତ ସଫଳତାର ସହ ମହାକାଶକୁ 
ହାଇପରଯସାନକ୍ି କ୍ରୁଜ୍ �ାନ 
ଯପ୍ରରଣ କରି ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱକୁ 

ହାଇପରଯସାନକ୍ି ବାୟୁପ୍ରଶ୍ୱାସୀ ସ୍କଟ୍ାମଯଜଟ 
ପ୍ର�କିୁ୍ଯର ହାସଲ କରିଥବିା ପ୍ରଗତକିୁ 
ପ୍ରଦଶଭିତ କରିପାରିଛି । ଏହାର ପ୍ରଦଶ୍କନ 
ନମିଯନ୍ ହାଇପରଯସାନକ୍ି ଯଟଯକ୍ନାଯଲାଜ ି
ଯରମନଯଷ୍ଟ୍ସନ ଯଭଇକଲ୍ି (ଏଚଏସଟିରଭିି)ର 
ପରୀକ୍ଷାମଳୂକ ଭାଯବ ଉତଯକ୍ଷପଣ କରା�ାଇଛି। 
ଏହ ିଉଡ଼ାଣଯର ହାଇପରଯସାନକ୍ି ଜ୍ୱଳନ ଜାରି 
ରହପିାରିଥଲିା ଏବଂ ଏହ ି କ୍ରୁଜ୍ �ାନଟି ତାର 
ଉର୍ିଷ୍ �ାତ୍ରା ଶବ୍ର ଯବଗଠାରୁ ଛଅଗଣୁ ଅଧକି 
ଯବଗଯର, ଅଥ୍କାତ୍, ପ୍ରତ ି ଯସଯକଣ୍ଯର 02 
କିଯଲାମିଟର ଉଡ଼ ିପାରିଥଲିା । 

2020 ମସିହା ଯସଯପ୍ଟମର୍ 7 ତାରିଖ ଦିନ 
ଓଡ଼ଶିା ଉପକୂଳଯର ଥବିା ହ୍ିଲର ଦ୍ୀପସି୍ତ 
ରକ୍ଟର ଏପିଯଜ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଉତଯକ୍ଷପଣ 
ପରିସରଠାରୁ ଏହ ି ଏସଏସଟିରଭିିର 
ପରୀକ୍ଷାମଳୂକ ଉରାଣକୁ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଗଯବଷଣା 
ଓ ବକିାଶ ସଂଗଠନ (ରଆିରରଓି) ସଫଳତାର 
ସହ ସଂପାଦନ କରିପାରିଥଲିା । ଏହ ିଉରାଣର 
ଉତଯକ୍ଷପଣ ଓ କ୍ରୁଜ୍ �ାନ ତଥା ସ୍କଟ୍ାମଯଜଟ 
ଇଞି୍ନକୁ ବଭିିନ୍ନ ରୋକଂି ରାରାର, ଇଯଲଯକ୍ଟଟ୍ା 
ଅପଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ମ ଏବଂ ଯଟଲିଯମରିେ ଯଷ୍ସନରୁ 
ମନଟିର କରା�ାଇଥଲିା ।

ସଲିର୍  ରଯକଟ ଯମାଟର ବ୍ୟବହାର କରି 
ଏହ ି ଉତଯକ୍ଷପଣ କରା�ାଇଥଲିା । ଏହା 30 
କଯିଲାମିଟର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିବା ପଯର ଯସଥରୁି 
ଏଯରାରାଇନାମିକ୍ ହଟ୍ି ସିଲ ୍ଟକୁ ହାଇପରଯସାନକ୍ି 
ମାଚ୍ ନମର୍ ସାହା�୍ୟଯର ଯଖାଲା �ାଇଥଲିା 
। ଏହା ପଯର କ୍ରୁଜ୍ �ାନଟିକୁ ଉତଯକ୍ଷପଣ 
�ାନଠାରୁ ପଥୃକ୍ କରା�ାଇଥଲିା ଓ ପବୂ୍କ ଯ�ାଜନା 
ଅନୁସାଯର ଏହାର ଇଯନ୍ଟକ୍ ଯଖାଲିଥଲିା । ଏହ ି
ପ୍ରକ୍ୟିା ଯଶଷ ଯହବା ପଯର ହାଇପରଯସାନକ୍ି 
ଦହନ ଘଟିଥଲିା ଓ କ୍ରୁଜ୍ �ାନଟି ତାର ଉରାଣ 
ପଥଯର �ଥା ରୀତ ିଶବ୍ର ଗତ ିଠାରୁ ଛଅଗଣୁ 
ଯବଗଯର �ାତ୍ରା ସଂପାଦନ କରିଥଲିା ।

ଡିଆ�ଡ଼ିଓ ନଜିସ୍ ଜ୍ୋନରକୌଶଳର� 
ସ୍ଟ୍ରୋମରଜଟ ପ୍ରପଲସନ୍ ବ୍ବସ୍ୋ� 
ବକିୋଶ ଘଟୋଇ ହୋଇପ�ରସୋନକ୍ି 

ପ୍ରଯକିୁ୍� ପ୍ରଦଶ୍ଭନ ଦ୍ୋ�ୋ 
ଉତରଷେପଣ ତଥୋ ଉଡୋଣ ସଫଳତୋ 
ହୋସଲ କ�ିପୋ�ିଛ ି। ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଆତ୍ମନରି୍ଭ� ରୋ�ତ ସ୍ପ୍ନକ ୁସୋକୋ� 

କ�ିବୋ ଦଗିର� ଏହ ିସଫଳତୋ 
ହୋସଲ କ�ିଥବିୋ�ୁ ମ ୁ ଁଡିଆ�ଡିଓକୁ 

ଅରିନ୍ନ ଜଣୋଉଛ।ି 
ପ୍ରତ�ିଷେୋ ମନ୍ତ୍ରୀ
�ୋଜନୋଥ ସିଂହ

ହାଇପରଯସାନକି କ୍ରୁଜ୍ �ାନ ଯପ୍ରରଣକରି ଭାରତ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଏକ ବିରାଟ 
ସଫଳତାର ଅଧକିାରୀ ଯହାଇପାରିଛି 

ଏଚଏସଟିଡିରି� ସଫଳ ଉତରଷେପଣର� 
ରୋ�ତ ରହଲୋ ବଶି୍� ଚତୁଥ୍ଭ �ୋଷ୍ଟଟ୍ର

ହୋଇପ�ରସୋନକ୍ି   
ପ୍ରଯକିୁ୍ କ’ଣ ?

ଯ�ଉ ଁପ୍ର�କିୁ୍ ରଯକଟ ଓ ଯକ୍ଷପଣାସ୍ତ୍ର 
ହାଇପରଯସାନକ୍ି ଯବଗଯର �ାତ୍ରା 
କରିବାଯର ସହାୟକ ଯହାଇଥାଏ 
ତାହାକୁ ହାଇପରଯସାନକ୍ି 
ଯଟଯକ୍ନାଯଲାଜ ିକୁହା�ାଏ । ଶବ୍ଠାରୁ 
ପାଞ୍ଚଗଣୁରୁ ଅଧକି ଯବଗ (ମାଚ୍ 5)
ଯର �ାତ୍ରାକୁ ହାଇପରଯସାନକ୍ି 
କୁହା�ାଏ। ହାଇପରଯସାନକି ଯବଗକୁ 
ଯଷ୍ରଏରଯର ସପୁରଯସାନକ୍ି ମଧ୍ୟ 
କୁହା�ାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଯହଉଛି 
କି୍ଷପ୍ର ଠାରୁ କି୍ଷପ୍ରତର । ସପୁରଯସାନକ୍ି 
�ାତ୍ରା ଯହଉଛି �ାତ୍ରାର ଏକ ହାର 
�ାହା ଶବ୍ର ଯବଗ (ମାଚ 1)ଠାରୁ 
ଅଧକି ଯହାଇଥାଏ । ରଆିରରଓି 
ପକ୍ଷରୁ ଉତଯକ୍ଷପଣ କରା�ାଇଥବିା 
ହାଇପରଯସାନକ୍ି �ାନ ମାଚ 6 
ଯବଗ ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଯହାଇଥଲିା ।

ରୋ�ତ ଏଥ�ୁି କରିଳି ରୋରବ 
ଉପକତୃ ରହବ?

 ଏହ ି ପ୍ର�କିୁ୍କୁ  ରଯକଟ ଓ 
ଯକ୍ଷପଣାସ୍ତ୍ର ଯପ୍ରରଣ ପାଇ ଁ
ବ୍ୟବହାର କରା�ାଇପାରିବ। 
ଏହ ି ପ୍ର�କିୁ୍ ଅତ ି କମ ୍ ସମୟ 
ମଧ୍ୟଯର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଳ ଯଭଦ 
କରିପାରିବ ।

 ଏହା ଇନ୍ନ ଉପଯ�ାଗ 
କମାଇବ ବଯିଶଷ କରି 
ରଯକଟଟି ବାୟୁମଣ୍ଳ ମଧ୍ୟଯର 
ଥବିା ପ�୍କ୍ୟନ୍ । ଯତଣ ୁ �ାନଟି 
ଅଧକି ହାଲୁକା ଯହାଇପାରିବ ।
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ସ୍ଚ୍ଛ ରୋ�ତ    
ସ୍ପ୍ନ ସୋକୋ�

10 ଲକାଟି ଲ�ୌଚାଳୟ 
ନିମା୍ଣ ଏବଂ ମକୁ୍ତାକା� 
ଲ�ୌଚମକୁ୍ତ (ଓଡିଏଫ) 
ଗ୍ରାମ ଗଠନଲର 100 
ପ୍ରତି�ତ ସଫଳତା 
ହାସ� ଦ୍ାରା ଲେ� 
ଏଲବ ଆବରନ୍ାମକୁ୍ତ 

ଭାରତ ଗଠନ 
ଚାଲ�୍କୁ ଗ୍ରହଣ 
କରିବା �ାଗି େୃଢ଼ 
ଆତ୍ବିଶ୍ୱାସର ସହ 

ପ୍ରସୁ୍ତ ଲହାଇପାରିଛି ।

2014 ମସିହା ଅଲ ଟ୍ାବର 2 ତାରିଖ େନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଶ୍ରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର 
ଲମାେରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର �ଭୁାରମ୍ଭ କରିଥଲି� ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
ଉପଲର ପ୍ରାଥମିକତା ଲେବା ପାଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ ଏବଂ ପରିମଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
ରଷୋକୁ ସାବର୍ନରୀନ କରିବା ସକାଲ� ଅଭିଲପ୍ରତ । ଏହ ିମି�ନକୁ 
ଲେ�ବ୍ାପରୀ ଏକ ପ୍ରଚାର କାଯ୍୍ କ୍ମ ରୂଲପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ 2019 
ମସିହା ସଦୁ୍ା ଭାରତକୁ ମକୁ୍ତାକା� ଲ�ୌଚମକୁ୍ତ କରିବାର �ଷେ୍ ଧାଯ୍୍  
କରାଯାଇଥ�ିା । ଲ�ାକଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ବ୍ାପକ ମାତ୍ାଲର ଆଚରଣଗତ 
ପରିବତ୍ତନ୍, ଘଲର ନିରସ୍ୱ ତଥା ଲଗାଷ ୍ଠରୀଭିତି୍ତକ ଲ�ୌଚାଳୟ ନିମା୍ଣ 
ଏବଂ ଲ�ୌଚାଳୟ ନିମା୍ଣ ସହ ଏହାର ବ୍ବହାରକୁ ମନିଟର କରିବା 
ଭଳି କାଯ୍୍ କ୍ମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥ�ିା । ଏହ ିମହ୍ୱୋକାଂଷେରୀ 
ଲଯାରନା ଏଲବ ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତାଲର ପରିଣତ ଲହାଇଛି ଏବଂ 
2019 ଅଲ ଟ୍ାବର 2 ତାରିଖ େନି ଲେ�କୁ ସଂପର୍ୂ୍ ରୂଲପ ‘ବାହ୍ 
ମକୁ୍ତାକା� ଲ�ୌଚମକୁ୍ତ’ (ଓଡ଼ିଏଫ) ଭାଲବ ଲଘାରଣା କରାଯାଇଛି। 
ଏହ ିସମୟ ମଧ୍ୟଲର ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଳଲର 100 ନିୟୁତ 
ଲ�ୌଚାଳୟ ନିମା୍ଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏଲବ ଘଲର ଲ�ୌଚାଳୟଟିଏ ନିମା୍ଣ କାମ 
ଲହାଇଥାଉ କିମା୍ ସବସ୍ାଧାରଣ ଲ�ୌଚାଗାରଟିଏ 
ନିମା୍ଣ କରିବା ଲହାଇଥାଉ ଏହାର ମାତ୍ା 

ଧାଯ୍୍  �ଷେ୍ ହାର ଠାରୁ ଲଢର୍  ଅଧକି ଲହାଇପାରିଛି । 
ଘଲରାଇ ଲ�ୌଚାଳୟ ନିମା୍ଣ ଲଷେତ୍ଲର ଏହାର ସଫଳତା 
ହାର 105 ପ୍ରତି�ତ ଛୁଇଛିଁ । ଲସହଭିଳି ସାବର୍ନରୀନ 
ଲ�ୌଚାଗାର ନିମା୍ଣ ଲଷେତ୍ଲର ଏହ ିସଫଳତା ହାର 117 
ପ୍ରତି�ତଲର ପହଞ୍ଥିବିା ରଣାଯାଇଛି ।
2014 ମସିହା ଅଗଷ୍ 15 ତାରିଖ େନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ 
ଶ୍ରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀ ଲେ�ବାସରୀଙୁ୍କ େୃଢ଼ ସ୍ୱରଲର 
ଆହା୍ନ ରଣାଇଥଲି� ଲଯ 2019 ମସିହା ଅଲ ଟ୍ାବର 2 
ତାରିଖ େନି ମହାତ୍ା ଗାନ୍ରୀଙ୍କ 150ତମ ରୟନ୍ରୀ ପାଳନ 
ଅବସରଲର ଭାରତକୁ ସଂପର୍ୂ୍ ରୂଲପ ଆବରନ୍ାମକୁ୍ତ 
କରିବାକୁ ଲହବ ଏବଂ ଲେ�ର ପ୍ରଲତ୍କ ଗ୍ରାମକୁ 
ମକୁ୍ତାକା� ଲ�ୌଚମକୁ୍ତ (ଓଡ଼ିଏଫ)ଲର ପରିଣତ କରିବାକୁ 
ପଡ଼ିବ । ଲସଥପିାଇ ଁଘଲର ଓ ଗ୍ରାମଲର ଲ�ୌଚାଳୟମାନ 
ନିମା୍ଣ କରିବାକୁ ଲହବ । ସାରା ଲେ�ଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀଙ୍କ 

समाचार-सारପ୍ରମଖୁ ରଯୋଜନୋ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ
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ଆହା୍ନ ଏକ ଗଣ ଆଲ୍ାଳନଲର ପରିଣତ 
ଲହାଇଛି ।  ଅଧନୁା, ସାରା ଲେ�ର ସମସ୍ ଗ୍ରାମକୁ 
ମକୁ୍ତାକା� ଲ�ୌଚମକୁ୍ତ (ଓଡ଼ିଏଫ) କରିସାରିବା 
ପଲର ସରକାର ଏଲବ ‘ଓଡ଼ିଏଫ+’ େଗିଲର 
ଅଗ୍ରସର ଲହଉଛନି୍ ଯାହାକି ଲେ�ର ସମସ୍ 
ସହର ଓ ଗ୍ରାମଲର ଘଲରାଇ ତଥା ସାବର୍ନରୀନ 
ଲ�ୌଚାଳୟମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ରଷେଣାଲବଷେଣ ଏବଂ 
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲ�ୌଚାଳୟ ଗଠନ ନିମଲନ୍ ଉଦି୍ଷ୍ । ଏହା 
ବ୍ତରୀତ ଲରଳଧାରଣାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖବିା ଉଲଦ୍�୍ଲର 
ଲଟ୍ନମାନଙ୍କଲର ବାଲୟା ଟୟଲ�ଟ ସଂଲଯାଗ 
କରିବାର ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଛି ।
ଏହ ିଆଲ୍ାଳନ ସଂପକଲ୍ର ଲ�ାକମାନଙ୍କ 
ଅନୁପ୍ରାଣରୀତ କରିବା ନିମଲନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ତାଙ୍କର 
ସକାରାତ୍କ ଆଭିମଖୁ୍ ମାଧ୍ୟମଲର ସୋସବେ୍ା 
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ସଫଳତା ସଂପକଲ୍ର 
ରାତରୀୟ ତଥା ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରରୀୟ ଲଫାରମଲର 
ଉଲଲ୍ଖ କରିଆସିଛନି୍ । ତାହା �ା�କିଲ୍ାର ମଞ୍ 
ଉପରୁ ସ୍ୱାଧରୀନତା େିବସ ପାଳନ ଅବସରଲର 
ଲହଉ ଅଥବା ଆଲମରିକାଲର ‘ହାଓଡ଼ି ଲମାେରୀ!’ 
କାଯ୍୍ କ୍ମ ଅବସରଲର ଲହାଇଥାଉ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ 
ସୋସବେ୍ା ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଲର ଉଲଲ୍ଖ କରିଥାନି୍ 
ଲଯ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ଲହାଇଛି ଏବଂ 
ଲେ�ବାସରୀଙ୍କ ଅକୁଣ୍ ସହଲଯାଗ ଓ ଭୂମିକା ଦ୍ାରା 
ହି ଁଏହା ବିରାଟ ସଫଳତା ହାସ� କରିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଶ୍ରୀ ଲମାେରୀ ସୋସବେ୍ା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ 
ଅଭିଯାନ ଲଷେତ୍ଲର ନାଗରିକମାନଙୁ୍କ ଅନୁକରଣରୀୟ 
ଉୋହରଣ ସଷିୃ୍ କରିବାଲର ବିଶ୍ୱାସରୀ । 2014 
ଅଲ ଟ୍ାବର 2 ତାରିଖ େନି ନୂଆ େିଲ୍ରୀର ବାଲ ମେିକରୀ 
ଆଶ୍ମ ଠାରୁ ଲସ ଏହ ିଅଭିଯାନର �ଭୁାରମ୍ଭ 
କରିଥଲି� ଏବଂ ନିଲର ହାତଲର ଝାଡ଼ୁମଠୁା ଧରି 
ସଡ଼କ ସଲଫଇଲର ସାମି� ଲହାଇଥଲି� । ଏହଭିଳି 
ଭାଲବ ଲସ ଲ�ାକମାନଙୁ୍କ ଏଥଲିର ସାମି� ଲହବା 
ସକାଲ� ଲପ୍ରାତ୍ାହତି କରିଥଲି� । ଏହା ପଲର ତାହା 
ସାଧାରଣ ଲ�ାକ ତଥା ଲସ�ିବି୍ଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର 
ଏକ ରନ ଆଲ୍ାଳନଲର ପରିଣତ ଲହାଇଥ�ିା 
ଓ ଲସମାଲନ ନିୟମିତ ଭାଲବ ଏହ ିଅଭିଯାନଲର 
ସାମି� ଲହାଇଥଲି� । 
ବରିଦଶର� ମଧ୍ୟ ସ୍ଚ୍ଛ ରୋ�ତ� ବୋତ୍ତ୍ଭୋ
2019 ଲସଲ୍ଟମର୍ 22 ତାରିଖ େିନ 
ଆଲମରିକାଲର ଆଲୟାରିତ “ହାଓଡ଼ି ଲମାେରୀ” 
କାଯ୍୍ କ୍ମଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଶ୍ରୀ ଲମାେରୀ 
କହିଥଲି� ଲଯ ଗତ 70 ବର ୍ମଧ୍ୟଲର ଲେ�ର 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଳର ପରିମଳ ସଧୁାର ମାତ୍ା ମାତ୍ 38.70 
ପ୍ରତି�ତଲର ରହିଥ�ିା । 
ବତ୍ତମ୍ାନର ସରକାର ବିଗତ ପାଞ୍ ବର ୍ମଧ୍ୟଲର 

ତଥ୍
n ଘର�ୋଇ ରଶୌଚୋଳୟ n

 ସୋବ୍ଭଜନୀନ ରଶୌଚୋଳୟ
ଧାଯ୍୍  �ଷେ୍      58,99,637
ବାସ୍ବତା        62,16,114

ଧାଯ୍୍  �ଷେ୍      5,07,589
ବାସ୍ବତା       5,94,658

n ଲେ�ର 290ଟିରୁ ଅଧକି ସହରଲର 60,000ରୁ ଅଧକି ଲ�ୌଚାଳୟ ବକ୍୍ , ଲସଥଲିର 
ଏନଏଚଏଆଇର 500ରୁ ଅଧକି ଲ�ୌଚାଳୟ ବକ୍ ଥବିା ଗଗୁ� ମ୍ାପଲର ପ୍ରେ�ମିତ

n ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା �ଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥବିା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆପ ୍କୁ 1.55 ଲକାଟିରୁ ଅଧକି ଥର 
ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ଡାଉନଲ�ାଡ଼ କରାଯାଇଛି ।

 105%  ଲଷେ୍ 117 %  ଲଷେ୍�

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ସଫଳତା ଲମାର ନୁଲହ।ଁ 
ଏହ ିସଫଳତା ପାଇ ଁମୁ ଁୋବି କରୁନାହି ଁ, ଏହା ଲେ�ର 
ରନସାଧାରଣଙ୍କ ସଫଳତା । ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସ୍ୱ୍୍ନ କୋପି 
ହାସ� କରାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ା, ଯେ ି100 ମହାତ୍ା 

ଗାନ୍ରୀ ଅଥବା 1000 ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀ ଏକାଠ ି
ଲହାଇଥାଲନ୍ । କିନ୍ତୁ ଲଯଲତଲବଲଳ 125 ଲକାଟି 

ଭାରତରୀୟ ଏକରଟୁ ଲହଲ� ଏହ ିସ୍ୱ୍୍ନ ସହରଲର ହାସ� 
କରାଯାଇପାରି�ା ।

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନର�ନ୍ଦ୍ର ରମୋଦୀ

ସ୍ଚ୍ଛ ରୋ�ତ ଅରିଯୋନ (ଗ୍ୋମୀଣ)
n  2014 ଅର୍ଟୋବ� 2 ତୋ�ିଖ ଠୋ�ୁ 

10,65,56,165 ଘର�ୋଇ ରଶୌଚୋଗୋ� 
ନମିଷିତ ରହୋଇଛ ି   

n 6,03,177 ଓଡ଼ିଏଫ ଗ୍ୋମ
n 2,62,736 ଓଡ଼ିଏଫ ଗ୍ୋମ ପଞ୍ଚୋୟତ
n 706 ଓଡ଼ିଏଫ ରଲି୍ା                                                 
n 36 ଓଡ଼ିଏଫ �ୋଜ୍/ ରକନ୍ଦ୍ରଶୋସିତ ରଷେତ୍ର

October 2, 2014 38.7
2015-2016          50.85
2016-2017         64.92
2017-2018         84.19
2018-2019         98.28
2019-2020         100
2020-2021         100

ଘର�ୋଇ ରଶୌଚୋଗୋ� 
ସଂଖ୍ୋ ବଢ଼ିଲୋ କପି�ି 

(%ର�)

ରାର୍             ରିଲ୍ା                  ସହର
ଛତି�ଗଡ଼ ସରଗରୁା ଅମ୍ିକାପରୁ
ଗରୁରାଟ ରାରଲକାଟ ରାରଲକାଟ
ଗରୁରାଟ ସରୁଟ ସରୁଟ
କଣ୍୍ଟାଟକ ମହରୀ�ରୂ ମହରୀ�ରୂ
ଏମପି ଇଲ୍ାର ଇଲ୍ାର              
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଥାଲନ ନଭରୀମମୁା୍ଇ

ଆବଜ୍ଭନୋମକୁ୍ ସହ� 5-ଷ୍ଟୋ� ର�ଟିଂ ସହତିସ୍ଚ୍ଛ ରୋ�ତ (ସହ�ୋଞ୍ଚଳ) 
ମକୁ୍ୋକୋଶ ରଶୌଚମକୁ୍ (ସହ�ୋଞ୍ଚଳ)      

ରମୋଟ ସହ�                        
43,722

ଓଡ଼ିଏଫ ଲଘାରିତ               
4323 (99%)

ସୋଟଷିଫୋଏଡ଼ ସିଟି      
4204 (96%)

ସୋଟଷିଫୋଏଡ଼
(ଓଡ଼ିଏଫ+)            
1632 (37%)

ସୋଟଷିଫୋଏଡ଼  
(ଓଡ଼ିଏଫ ++)        
489  (11%)
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ସ୍ଚ୍ଛ ରୋ�ତ ଅରିଯୋନ ଉପର� ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍
ବିଗତ 6 ବର ୍ଧରି �ା� କି�ାର ପ୍ରାଚରୀର ଉପରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପକଲ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀ 
ସଚୂନା ଲେଇ ଆସଛୁନି୍। ଏଥରୁି ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। କିଛି ଉଦୃ୍ତାଂ�:

ଗାନ୍ରୀଙ୍କ 150ତମ ର୍ ମେ 
ରୟନ୍ରୀ ଅବସରଲର, ଭାରତ 
ତା’ର ଗ୍ରାମମାନଙୁ୍କ ମକୁ୍ତାକା� 
ଲ�ୌଚକମରୁ୍ ସଂପର୍ୂ୍ ରୂଲପ 

ମକୁ୍ତ କରିପାରିଛି ।

ଲେ�ର ଗ୍ରାମମାନଙ୍କଲର 
ମହଳିାମାନଙ୍କ ଆତ୍ସମ୍ାନ 

ରଷୋ ନିମଲନ୍ ଅଭିଯାନ ଆର ି
ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ପ୍ରସଙ୍ଲର 

ପରିଣତ ଲହାଇଛି । ଏଥପିାଇ ଁ
ମକୁ୍ତାକା� ଲ�ୌଚକୁ ସଂପର୍ୂ୍ 

ରୂଲପ ବ୍୍ କରିବାକୁ ଲହବ ।

ଲମାର େୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଲଯ 2019ର 
ଆଗାମରୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟଲର 

ହି ଁଭାରତ ନିରକୁ ସଂପର୍ୂ୍ ରୂଲପ 
ମକୁ୍ତାକା� ଲ�ୌଚକମମ୍କୁ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର 

ରୂଲପ ଲଘାରଣା କରିିବ ।  ଓଡ଼ିଏଫ 
ସକାଲ� ରାର୍, ଗ୍ରାମ, ଲପୌରସଂସ୍ା, 
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଭିଏ ଁଏହାକୁ ଏକ ଗଣ 

ଆଲ୍ାଳନ ଭାଲବ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ ।

2019 ମସିହାଲର ଆଲମ 
ମହାତ୍ା ଗାନ୍ରୀଙ୍କ 150ତମ 

ର୍ ମେ ରୟନ୍ରୀ ପାଳନ କରିବାକୁ 
ଯାଉଛୁ । ଗାନ୍ରୀରରୀଙ୍କ ଏହ ି

150ତମ ରୟନ୍ରୀ ଅବସରଲର 
ଆଲମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ଦ୍ା୍ଳି 

ଜ୍ାପନ ପବୂକ୍ ଏକ ‘ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ’ 
ଉପହାର ଲେବାକୁ ଲହବ ।

2014 ମସିହାଲର ମୁ ଁ
ଲଯଲତଲବଲଳ �ା�କିଲ୍ାର ମଞ୍ 

ଉପରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କହଥି�ିି, 
କିଛି ଲ�ାକ ଏହାକୁ ଏହାକୁ 

ଉପହାସ କରିଥଲି� । ବାପ,ୁ 
ତାଙ୍କର ରରୀବଦ୍�ାଲର, ସ୍ୱାଧରୀନତା 

ଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଅଧକି ଗରୁୁତ୍ୱ 
ପ୍ରୋନ କରିଥଲି� ।

ଲେ�ର ପ୍ରଲତ୍କ 
ବିେ୍ାଳୟଲର ବାଳିକାମାନଙ୍କ 

ପାଇ ଁପଥୃକ୍ ଲ�ୌଚାଳୟର 
ବ୍ବସ୍ା କରାଯିବ । 

ଲସତିକିଲବଲଳ ଲକବଳ ଆମର 
କନ୍ା ସନ୍ାନମାଲନ ଅଧାରୁ 

ଲସମାନଙ୍କର �ଷିୋ�ାଭ 
ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଲହଲବନାହି ଁ।

2020 2019 2018

2016 2015 2014

ଲେ�ଲର 11 ଲକାଟିରୁ ଅଧକି ସଂଖ୍କ ଲ�ୌଚାଳୟ 
ନିମା୍ଣ କରିଛନି୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ ପରିମଳ ମାତ୍ା 99 
ପ୍ରତି�ତ ଛୁଇଛିଁ ।
“ର୍ୋ୍ବୋଲ୍ ରଗୋଲକପି�” ପ�ୁସ୍ୋ�
ବି�୍ ଓ ଲମ�ିଣ୍ଡା ଲଗଟ୍ ଫାଉଲଣ୍ଡସନ ପଷେରୁ ନୁ୍ୟକର୍ 
�ିଙ୍କନ ଲସଣ୍ଟର ଅଫ୍ ପରଫମମିଂ ଆଟସ୍ ୍ଠାଲର 
2019 ମସିହା ଲସଲ୍ଟମର୍ ମାସଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଶ୍ରୀ 
ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀଙୁ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ସଫଳତା 
ନିମଲନ୍ “ଲ୍ା୍ବା�୍ ଲଗା�କିପର” ପରୁସ୍ାର ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇଥ�ିା । ଫାଉଲଣ୍ଡସନ ପଷେରୁ କୁହାଯାଇଥ�ିା 
ଲଯ ଏହ ିଅଭିଯାନ ଦ୍ାରା 50 ଲକାଟି ଲ�ାକ ସ୍ୱାସ୍୍ 
ସରୁଷୋ ପ୍ରାପ୍ତ ଲହାଇପାରିଛନି୍ ।

समाचार-सारପ୍ରମଖୁ ରଯୋଜନୋ      ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ

କଠନି ବର୍୍  
ପରିଚାଳନା

ଏସବିଏମ କିଭଳି ଭାଲବ ଅଥ,୍ ରରୀବନ ବଞ୍ାଇପାଲର ଓ କମନି୍ଯକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ କରିପାଲର

n  ୟୁନିଲସଫ ପଷେରୁ 2017 ମସିହାଲର ପ୍ରକା�ତି 
ରିଲପାଟ ୍ଅନୁସାଲର ସ୍ୱାସ୍୍ରଷୋ ସଲଚତନତା ଲଯାଗ ୁ
ପ୍ରତି ପରିବାର 50,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ୟ କରିପାରିଛନି୍। 
ଅନ୍ଥା ଲସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଅଥ ୍ବିଭିନ୍ନ ଲରାଗର 
ଚିକିତ୍ା ପାଇ ଁବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ା । ଏଥସିହ 
ଲସମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଓଡିଏଫ ମାନ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।

n  ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍୍ ସଂଗଠନ (ଡବ୍�ୁଏଚଓ)ର 2018 
ରିଲପାଟ ୍ଅନୁସାଲର ଏହ ିଅଭିଯାନ ଦ୍ାରା 3 �ଷେ 
ଲ�ାକଙ୍କ ରରୀବନ ବଞ୍ାଯାଇ ପାରିଛି ।

n  ୟୁନିଲସଫର 2019 ମସିହା ରିଲପାଟ ୍ଅନୁସାଲର, ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ଭାରତ ଅଭିଯାନ 2014 ଅଲ ଟ୍ାବର ଠାରୁ ଲଫବୃଆରରୀ 
2019 ମଧ୍ୟଲର ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଳଲର 75.5 �ଷେ 
ପର୍ୂ୍କାଳନରୀ କମସ୍ଂସ୍ାନ ସଷିୃ୍ କରିପାରିଛି ।

1,42,58 ରମ୍ିକ 
ଟନ୍/ ରଦୈନକି

ପ୍ରକ୍ୟିୋକ�ଣ
95,066 ରମ୍ିକ୍ 
ଟନ/ ରଦୈନକି
ଘ� ଘ� ବୁଲି ବଜ୍୍ଭ  
ସଂଗ୍ହ
83,213 ୱୋଡ଼୍ଭ

1-star  64 
3- star 86
5- star 6

ଆବଜ୍ଭନୋମକୁ୍ ସହ�
(ଷ୍ଟୋ� ର�ଟିଂ)
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ଯକାଭିଡ଼- 19 ଯବୈଶ୍ୱକି ମହାମାରୀ ସମୟଯର ପ୍ରତ ି ବଷ୍କ 
ଅଯକ୍ଟାବର 15 ତାରିଖ ଦନି ପାଳତି ଯହଉଥବିା ବଶି୍ୱ 
ହାତଧଆୁ ଦବିସ ଅଧକି ମହ୍ୱେ ବହନ କରିଛି । ହାତଧଆୁ 
ଏବଂ ପରିଚ୍ନ୍ନତା ରକ୍ଷା, ମାସ୍କ ପିନ୍ବିା ଓ 2 ଗଜର ଦୂରତା 
ରକ୍ଷା ଭଳ ି ଶଙୃ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଦ୍ାରା ଯଦଶ ସଫଳତାର ସହ 
କଯରାନା ମହାମାରୀ ବିଯରାଧଯର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖପିାରିଛି 
ଏବଂ ଯଦୈନକି ଅଧକିରୁ ଅଧକି ଆକ୍ାନ୍ ଆଯରାଗ୍ୟ ଲାଭ 
କରିଚାଲିଛନି୍ । ଭାରତର ଏହ ି ଆଯରାଗ୍ୟ ସଚୂକାଂକ 
ନରିବଚ୍ିନ୍ନ ଭାଯବ ଉପରକୁ ଉଠି  ଯସଯପ୍ଟମର୍ 17, 2020 
ସଦୁ୍ା 78.64 ପ୍ରତଶିତ ଛୁଇଛିଁ ।

ଯଦଶର ଯମାଟ କଯରାନା ଆକ୍ାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 50 
(48.8 ପ୍ରତଶିତ) ପ୍ରତଶିତ ଯକବଳ 3ଟି ରାଜ୍ୟଯର- ମହାରାଷ୍ଟ୍, 
କର୍୍କାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଯଦଶଯର ହି ଁ ଅଛନି୍ । ମହାରାଷ୍ଟ୍, 
କର୍୍କାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଯଦଶ, ଉର୍ର ପ୍ରଯଦଶ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁଯର 
ଥବିା କଯରାନା ଆକ୍ାନ୍ଙ୍କ ମାତ୍ରା ଯଦଶର ଯମାଟ ଆକ୍ାନ୍ଙ୍କର 
60.35 ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ ଏହସିବୁ ରାଜ୍ୟଯର ଆଯରାଗ୍ୟଙ୍କ 
ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 60 (59.42 ପ୍ରତଶିତ) ପ୍ରତଶିତ ଯବାଲି 
ଜଣାପଡ଼ଛିି। ଏପ�୍କ୍ୟନ୍ ଯଦଶଯର ମତୁୃ୍ୟ ବରଣ କରିଥବିା 
80,776 କଯରାନା ଆକ୍ାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯକବଳ 69 ପ୍ରତଶିତ 
ପ୍ରାଣ ହରାଇଥବିା ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ/ ଯକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଯକ୍ଷତ୍ର ଯହଲା 
ମହାରାଷ୍ଟ୍, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍୍କାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଯଦଶ ଏବଂ ଦିଲ୍ୀ।
‘ଇ-ସଞି୍ବନୀ’� 3 ଲଷେ ରଟଲି-ମ�ୋମଶ୍ଭ ର�କଡ଼୍ଭ 
ହୋସଲ

ଯଟଲି ପରାମଶ୍କ ସକାଯଶ ସ୍ାପିତ ପା୍ଟଫମ୍କ ଯକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ‘ଇ-ସଞି୍ବନୀ’ ଯଟଲିଯମଡ଼ସିିନ୍  ଯସବା ଇତ ି
ମଧ୍ୟଯର 3 ଲକ୍ଷ ଯଟଲି ପରାମଶ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଛିଁ । ଯକନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ାସ୍୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଟର ହଷ୍କବଦ୍୍କନ ଏହ ି
ଅବସରଯର ଅଗଷ୍ 9,2020 ତାରିଖ ଦନି  ପା୍ଟଫମ୍କ  ସଂପରୂ୍୍କ 
କରିଥବିା 1.5 ଲକ୍ଷ ପରାମଶ୍କର ସଫଳତା ପାଇ ଁଆଯୟାଜତି 
ଏକ କା�୍କ୍ୟକ୍ମଯର ରକ୍ଟର ହଷ୍କବଦ୍୍କନ ଯପୌଯରାହତି୍ୟ 
କରିଥଯିଲ । ଯସହ ିଦନି ଠାରୁ ମାତ୍ର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟଯର ଏହ ି
ପା୍ଟଫମ୍କ ତାର ପରାମଶ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦି୍ଗଣୁତି କରିପାରିଛି ।

ରକୋରିଡ଼- 19 ମହୋମୋ�ୀ ବରି�ୋଧୀ ସଂଗ୍ୋମର� 
ଆର�ୋଗ୍ ଠୋ�ୁ ସତକ୍ଭତୋମଳୂକ ପଦରଷେପ ଗ୍ହଣ 
ରଶ୍ରୟ ଏବଂ ରୋ�ତ ଏହୋକୁ ସଫଳତୋ� ସହ 
କୋଯ୍୍ଭ କୋ�ୀ କ�ିଚୋଲିଛ ିଯୋହୋ ଫଳର� ଆର�ୋଗ୍ 
ହୋ� କ୍ମୋଗତ ରୋରବ ବୃଦି୍ ପୋଉଛ ି।

କର�ୋନୋ ବରି�ୋଧୀ ଲରଢ଼ଇ

ରବୈଶ୍କି ମହୋମୋ�ୀ� ନୟିନ୍ତ୍ରଣ

(ରସରପଟମ୍ବ� 17 ତୋ�ିଖ ସଦୁ୍ୋ ଏହ ିପ�ିସଂଖ୍ୋନ ଉପଲବ୍ଧ, ଉତ୍: ସ୍ୋସ୍୍ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ)

କର�ୋନୋ ବରି�ୋଧର� ରୋ�ତ� ସଂଗ୍ୋମ
ଯସଯପ୍ଟମର୍ 17, 2020 ସଦୁ୍ା

56, 46,010

44 ଲଷେ ର�ୋଗୀ ସଂପରୂ୍୍ଭ ଆର�ୋଗ୍

ଦୁଇଗଜ ଦୂ�ତୋ

ଆର�ୋଗ୍ ହୋ� 80.86%
44,97,867 ର�ୋଗୀ ଆର�ୋଗ୍ ଲୋର କ�ିସୋ�ିଛନ୍ତ ି। ପ୍ରତ ି100 
ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ�ୁ 80ଜଣ ଆର�ୋଗ୍ ଲୋର କ�ୁଛନ୍ତ ି। ମତୁୃ୍ହୋ� 1.59%

ଆର�ୋଗ୍ ଲୋର କ�ିଥବିୋ ର�ୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ�ୁ 79% 
ରହଉଛନ୍ତ ି10ଟି �ୋଜ୍ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରସୋଶତି ଅଂଚଳ�- 
ମହୋ�ୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦଶ, କର୍୍ଭୋଟକ, ତୋମିଲ ନୋଡ଼ୁ, ଉତ୍ତ� 
ପ୍ରରଦଶ, ଓଡିଶୋ, ରକ�ଳ, ପଶି୍ମବଙ୍ଗ, ପଞ୍ୋବ ଏବଂ େିଲ୍ରୀ ।

ମୋର୍୍ଭ 2020 ଠୋ�ୁ ସଂଗର�ୋଧ ଶଯ୍ୋ ସଂଖ୍ୋ 36.3 ଗଣୁ ବୃଦି୍ 
କ�ୋଯୋଇଛ,ି ଯଦ୍ପି ଆଇସିୟୁ ରବଡ଼ ବୃଦି୍ ମୋତ୍ରୋ 24.6% ରହୋଇଛ ି।

ରସରପଟମ୍ବ� 21 ତୋ�ିଖ ସଦୁ୍ୋ 21,1,01,468 ଆକ୍ୋନ୍ତ ସସୁ୍

2,31,093ଟି ରବଡ଼ ଅକ୍ରିଜନ ସହୋୟତୋ ସହ ରହୋଇଥବିୋ ରବରଳ 
32,575ଟି ରବଡ଼ର� ରରଣି୍ଟରଲଟ� ସବୁଧିୋ ଉପଲବ୍ଧ

ରୋ�ତର� ରମୋଟ ମୋମଲୋ ଚହି୍ନଟ
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ଜନ ସଶକି୍କ�ଣ
ସ�କୋ�ଙ୍କ ଦ୍ୋ�ୋ ଆ�ମ୍ଭ କ�ୋଯୋଇଥବିୋ ଅରନକ ଜନକଲ୍ୋଣକୋ�ୀ 

ରଯୋଜନୋ ଦ୍ୋ�ୋ ରଦଶବ୍ୋପୀ ନୋଗ�ିକମୋରନ ଯରଥଷ୍ଟ ମୋତ୍ରୋର� 
ଉପକତୃ ରହୋଇପୋ�ିଛନ୍ତ ିଏବଂ ରସମୋରନ ଏରବ ଏହସିବୁ ରଯୋଜନୋ� 

ଉପକୋ�ୀତୋ ସଂପକ୍ଭର� ୍ଷ୍ଟ ସ୍�ର� କହୁଛନ୍ତ ି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଆବାସ ଲଯାରନା- ଗ୍ରାମରୀଣ 
(ପିଏମଏୱାଇ-ରି) ଲେ�ର ଅଲନକ 

ଲ�ାକଙୁ୍କ ଲସମାନଙ୍କର ସ୍ୱ୍୍ନକୁ ସାକାର କରିବାଲର 
ସଷେମ ଲହାଇପାରିଛନି୍ । ରମ ୁ ଓ କଶମେରୀରର 
ପଞୁ୍ଛ ରିଲ୍ାର ମହମ୍େ ସାଫରୀ ଲସହିଭଳି ରଲଣ 
ହିତାଧକିାରରୀ ଯିଏ କହନି୍, “ ପିଏମଏୱାଇ-ରି ଭଳି 
ଲଯାରନା ପାଇ ଁମୁ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀଙୁ୍କ 
ଧନ୍ବାେ ରଣାଉଛି ।” ପଞୁ୍ଛ ରିଲ୍ାର ମାନଲକାଟ 
ତହସି�ର ପ୍ରାୟ ଅଧ ଡରନ ହିତାଧକିାରରୀଙୁ୍କ ଏହ ି
ଲଯାରନାଲର ବାସଗହୃ ଲଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି। 

ଲସଠାକାର ଆଉ ରଲଣ ମହିଳା ହିତାଧକିାରରୀ 
ରୁକସାନା ଲକୌସର କହନି୍, “ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ଲହାଇ 
ଅତି େୟନରୀୟ ଅବସ୍ାଲର ରରୀବନ ବଞ୍ିବାକୁ 
ପଡ଼ୁଥ�ିା । କିନ୍ତୁ ଏଲବ ଆଲମ ଘରଟିଏ ପାଇ ଅତି 
ଆରାମଲର ରରୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରୁଛୁ।” 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଆବାସ ଲଯାରନା ଅଧରୀନଲର ସାର 
ଲେ�ଲର ପ୍ରାୟ 2.25 ଲକାଟି ବାସଗହୃ ନିମା୍ଣ 
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିରର ଘର ଖଣି୍ଡଏ ପାଇ ଁବର ୍
ବର ୍ଧରି ସ୍ୱ୍୍ନ ଲେଖଥୁବିା ଗରିବ ଲ�ାକମାନଙ୍କ 
ଲସସବୁ ଲଯାଗାଇ େିଆଯାଇଛି ।

ଆଇଆଇଟି ବଲମର୍ ଭଚୁଆ୍� 
ସମାବତ୍ତନ୍ ଉତ୍ବଲର ଅଭିନବତ୍ୱ

ମହାମାରରୀ କାଳଲର ସରକାରରୀ 
ଲଯାରନାରୁ ସହାୟତା

2018 ମସିହାଲର ଲଯଲତଲବଲଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଶ୍ରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀ 
ଆଇଆଇଟି- ବଲମର୍ ସମାବତ୍ତନ୍ ସମାଲରାହଲର ଲଯାଗ ଲେଇଥଲି� 

ମାନବ ସମାରର ଲସବା କରିବା ପାଇ ଁଲସ ଛାତ୍ଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ନିଲବେନ 
କରିଥଲି� । ତାଙ୍କର ଏହ ି ନିଲବେନ ସଫଳ ଲହାଇଛି ଏବଂ ଏହ ି
ଅନୁଷ ୍ଠାନ ତାର ଲଗୌରବକୁ ବରାୟ ରଖ ି କଲରାନା ମହାମାରରୀ ଲବଲଳ 

ଭଚୁଆ୍� ସମାବତ୍ତନ୍ ସମାଲରାହର 
ଆଲୟାରନ କରିଥ�ିା । ସଭାମଞ୍ 
ଉପଲର ବି�ଷି୍ ଅତିଥବୃି୍ଙ୍କ 
ବସିବା ଠାରୁ ଲନଇ ଅତିଥମିାନଙ୍କ 
ବାତ୍ତା୍ ତଥା ଛାତ୍ଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ 
ଲସମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରରୀ ପ୍ରୋନ ପଯ୍୍ ନ୍ 
ସମସ୍ କାଯ୍୍  ଭଚୁଆ୍� ଲମାଡ଼ଲର 
ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାଲବ ସଂପାେନ 

କରାଯାଇଥ�ିା । ବା୍କଲଷ୍ାନର ସିଇଓ ଷି୍ଲଫନ ୱାଚମ୍ାନ ଏବଂ 
ଲନାଲବ� ପରୁସ୍ାର ବିଲରତା ଡଙ୍କାନ୍ ଏମ ହା�ଲଡନ୍, ଲଯଉମଁାଲନ 
ଭଚୁଆ୍� ଢ଼ଙ୍ଲର ଏହ ିସମାଲରାହଲର ସାମି� ଲହାଇଥଲି�, ଲସମାଲନ 
ସଭିଏ ଁସମସ୍ୱରଲର କହଥିଲି�, “ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହ ିକାଯ୍୍ କ୍ମରୁ �ଷିୋ�ାଭ 
କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ ଏହା ଲହଉଛି ପରିବତ୍ତନ୍ର ସମୟ । ଅଭିନବତ୍ୱ 
ଲଷେତ୍ଲର ଭାରତ ଏଲବ ନିରକୁ ସେୃୁଢ଼ ଭାଲବ ଉପସ୍ାପନ କରିପାରିଛି ।”

�କ୍ ଡାଉନ୍ ପବୂରୁ୍ ବ୍ାଙ୍କଟ୍ର ରନ-ଧନ 
ରମାଖାତା ଲଖା�ିବା ପବୂରୁ୍ ରାଞ୍ରି 

ପଷୁ୍ପା ଲଚୌଧରିୁ କଲରାନା ମହାମାରରୀ 
ସଂପକଲ୍ର କିଛି ରାଣନିଥଲି� । କିନ୍ତୁ 
ତାଙ୍କର ଏହ ି ରମାଖାତା ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଲବ� ୍ଉପକାରସିଦ୍ ପ୍ରମାଣତି ଲହାଇଛି। 
ତାଙୁ୍କ ମିଳିଥବିା ଉପକାର ସଂପକଲ୍ର 
ଲସ କହନି୍, “ଲଯଲତଲବଲଳ ଲମାଲତ 
ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ହସିାବଲର ତିନି ମାସ ପାଇ ଁଟଙ୍କା ମିଳି�ା, ଲମାଲତ 
ଲସହ ିଟଙ୍କା ଲବ� ୍ସାହାଯ୍ କରିଥ�ିା ।” ଲଯଲତଲବଲଳ କଲରାନା 
ଭୂତାଣ ୁସଂକ୍ମଣ ଲେ�ର ଚାରିଆଲଡ ବ୍ାପି�ା, ରୟପରୁର ମଲହନ୍ଦ୍ର 
ସିଂହ ପ୍ରରାପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ସ୍ୱନିଧ ିଲଯାରନା ଅଧରୀନଲର ବ୍ାଙ୍୍କ ଋଣ 
ପାଇବାକୁ ସଷେମ ଲହାଇ ପାରିଥଲି� । ଲସହଭିଳି କିରାନ ସମ୍ାନ ନିଧ ି
ଲଯାରନା ମାଧ୍ୟମଲର ଅଲନକ କୃରକ ଉପକୃତ ଲହାଇପାରିଛନି୍ । 
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଲକା�ାର ରଲନୈକ କୃରକ ହରିୋସ ଲପଗାମ କହନି୍ ଲଯ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ସମ୍ାନ ନିଧ ିମାଧ୍ୟମଲର କଲରାନା ମହାମାରରୀ ସମୟଲର 
ତାଙ୍କ ରମାଖାତାଲର ଲପୈଠ କରାଯାଇଥବିା ଟଙ୍କାଲର ଲସ କରୀଟନା�କ 
ଏବଂ କଲମ୍ପାଷ୍ କିଣବିାକୁ ସଷେମ ଲହାଇପାରିଥଲି� । ଏଥପିାଇ ଁସମଲସ୍ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲସମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ତା ଜ୍ାପନ କରିଛନି୍ ।

ପିଏମଏୱୋଇ- ଜ ିମୋଧ୍ୟମର� ମହମ୍ଦ ସୋଫୀ ପୋଇରଲ ବୋସଗହୃ

समाचार-सार
ବେଳଛିୁ ଭାରତସକୋ�ୋତ୍ମକ ଆରିମଖୁ୍
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ମିଡିଆ କର୍୍ଭ�
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ଆତ୍- ନିଭର୍�ରୀଳତା ଏବଂ ବିଲେ�ରୀ ଦ୍ବ୍କୁ ପ୍ରତ୍ାଖ୍ାନ କରିବା ଚିନ୍ାଧାରାର 
ଉତ୍ତି୍ତ ସ୍ୱଲେ�ରୀ ଆଲ୍ାଳନଲର ହି ଁନିହିତ ଯାହା ପଲର ସ୍ୱାଧରୀନତା ସଂଗ୍ରାମଲର 

ଏକ ଅଲମାଘ ଅସ୍ତ୍ର ରୂଲପ ବ୍ବହୃତ ଲହାଇପାରିଥ�ିା । ଚରଖାକୁ ବ୍ାପକ ଭାଲବ 
ଲ�ାକପି୍ରୟ କରାଯାଇଥ�ିା ଏବଂ ଖେରୀ ପା�ଟିଥ�ିା ରାତରୀୟତା ଆଲ୍ାଳନର ବସ୍ତ୍ର । 
ଗାନ୍ରୀ ଖେରୀକୁ ସ୍ୱାଧରୀନତାର ପ୍ରତରୀକ ଓ ଆତ୍-ନିଭର୍ତା ରୂଲପ ବିଲବଚନା କରୁଥଲି�। 

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ “ଲମକ୍ ଇନ୍ ଇଣି୍ଡଆ” ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାେରୀଙ୍କ 
ଦ୍ାରା “ଆତ୍ ନିଭର୍ ଭାରତ” ପାଇ ଁେିଆଯାଇଥବିା ବଜ୍ର ଆହା୍ନ ସ୍ୱଲେ�ରୀର 

ମାନସିକତାକୁ ହି ଁଆଗକୁ ଆଲଗଇ ଲନଉଛି । 

ରମୋ ପୋଇ ଁଖଦୀ ରହଉଛ ିରୋ�ତୀୟ ମୋନବକିତୋ, ଏହୋ�
ଆଥଷିକ ସ୍ୋୟତ୍ତତୋ ଏବଂ ସମୋନତୋ� ପ୍ରତୀକ ।

ମହୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ୀ

ପୋଷିେକ
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