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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

 ଡିସେମ୍ବର 16-31, 2020

ସମାଚାର

ନିଃଶୁଳ୍କ ବିତରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦି ଷ୍ଟ

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର
ପୁନରୁଦ୍ଧାର

ଲକଡାଉନ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି,
ଦୃ ଢ଼ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ
ଯ�ୋଗୁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ଅଧ ିକ
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସୁଧାର ଆସି ଛି ।

समाचार-सार

ମନ କୀ ବାତ 2.0

ଅଧ୍ୟାୟ 18, ନଭେମ୍ବର 29, 2020

ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବା
ଲାଗି ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି
ମନ କୀ ବାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛି । ଯଥାସମ୍ଭବ ଶ୍ରେଷ ୍ଠ ମାର୍ଗରେ ନିଜର ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା
କରିବା ଲାଗି ସେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
କୃଷି ସଂସ୍କାର : ସଂସ୍କାର କେବଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବ
ନାହି ବରଂ
ଁ
ସେମାନଙ୍କୁ ନୂ ଆ ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ
କରିବ । ଏହି ନୂ ଆ ଆଇନ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ କରି ବା
ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି । ନକ
ି ଟରେ ପ୍ରଣୀତ କୃଷି ଆଇନର
ଉପଯ�ୋଗ କରି ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଧୂଲେ ଜିଲ୍ଲାର
ଜଣେ କୃଷକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭ�ୋଇଜି । ଭ�ୋଇଜି ନିଜେ ଉତ୍ପାଦିତ
କରିଥିବା ମକା 3.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବକ୍
ି ରି କରିଥିଲେ ଏବଂ
ଏଥିପାଇ ଁ ସେ ଅଗ୍ରୀମ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ନିଷ୍ପତ୍ତି
ହ�ୋଇଥିଲା ଯେ ବକେୟା ଟଙ୍କା ପନ୍ଦର ଦନ
ି ମଧ୍ୟରେ
ପରିଶ�ୋଧ କରାଯିବ । କନ୍ତୁ
ି , ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏପରି
ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଚାରି ମାସ ପାଇ ଁତାଙ୍କର
ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିଲେ ନାହି ଁ । ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ
କାର୍ୟ୍ଯ କାରୀ ହ�ୋଇଥିବା ନୂ ଆ କୃଷି ଆଇନ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସହାୟକ ହେଲା । ଏହି ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ, ନଷ୍ପ
ି ତ୍ତି ନିଆଗଲା
ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଫସଲ କ୍ରୟର ତିନି ଦିନ
ମଧ୍ୟରେ ପରିଶ�ୋଧ କରାଯିବ, ଏଥିରେ ବଚ
ି ୍ୟୁତ ହେଲେ
ଚାଷୀ ଏକ ଅଭିଯ�ୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ।
ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପ୍ରତମ
ି ର୍ତ
ୂ ୍ତି : ଏହା ଜାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ
ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଯେ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଅତି ପୁରୁଣା
ପ୍ରତମ
ି ର୍ତ
ୂ ୍ତି ଭାରତରୁ କାନାଡାକୁ ଫେରୁଛି । ଏହା ବାରାଣସୀର
ଏକ ମନ୍ଦିରରୁ ଚ�ୋରି ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ 1913 ପାଖାପାଖି
ଏହାକୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଚ�ୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
କାଶୀ ସହତ
ି ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରହଛ
ି ।ି
ଭର୍ଚୁଆଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ: ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପାଠାଗାର ଓ
ସଂଗ୍ରହାଳୟଗୁଡ଼କ
ି ସେମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜଟ
ି ାଲ
କରିବା ଦଗ
ି ରେ କାର୍ୟ୍ଯ କରୁଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏ ଦଗ
ି ରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରୟାସ କରି ପାଖାପାଖି
10ଟି ଭର୍ଚୁଆଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।
ବ୍ରାଜଲ
ି ର ବେଦାନ୍ତ ଇନଷ୍ଟି ଚ୍ୟୁଟ : ଜ�ୋନାସା ମାସେଟ୍ଟି, ଯିଏକି
ବଶ୍ୱ
ି ନାଥ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚତ
ି , ବ୍ରାଜଲ
ି ରେ ବେଦାନ୍ତ ଓ
ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ସେ ରି ଓ
ଡି ଜେନେର�ୋ ଥିବା ପେଟ୍ରୋପ�ୋଲିସ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ
ବଶ୍ୱ
ି ବଦ
ି ୍ୟା ନାମକ ଏକ ଅନୁ ଷଠା୍ ନ ଚଳାଉଛନ୍ତି ।
ଗୁରୁନାନକ ଜୟନ୍ତୀ: ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ନାନକ
ଦେବ ଜୀଙ୍କର 551ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା । ତାଙ୍କର

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ଉଦାସୀ ସମୟରେ ସେ ଲଖପତ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା
ସାହିବରେ ରହିଥିଲେ । 2001 ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ଏହି
ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିଲା । କେବଳ ଗୁରୁ ନାନକ
ଦେବଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ମୁ ଁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର
କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରାଇପାରି ଲି ଏବଂ ଏହା ପୁଣିଥରେ ନିଜର
ଗ�ୌରବ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଫେରି ପାଇଲା ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ : ବିଗତ କିଛଦ
ି ନ
ି ଧରି ମୁ ଁ
ଆଇଆଇଟି ଗ�ୌହାଟୀ, ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ, ଗାନ୍ଧୀନଗରସ୍ଥିତ
ଦୀନଦୟାଲ ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜେଏନୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ,
ମହୀଶୂର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା କରି ବାର ସ�ୌଭାଗ୍ୟ
ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଛି । ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା
ବାସ୍ତବରେ ସତେଜ ଓ ଊର୍ଜାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁ ଭବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼କ
ି ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ।
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷଠା୍ ନଗୁଡ଼କ
ି ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗଦାନ : ସ୍ କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ
ଛାଡ଼ିବା ପରେ, ଦୁ ଇଟି ଜିନିଷର କେବେ ସମାପ୍ତି ଘଟିନଥାଏ।
ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ କୁଲ ଓ କଲେଜ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ।
ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ
କଥା ହ�ୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଓ ବହି ଅପେକ୍ଷା
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷଠା୍ ନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା
ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲ�ୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା
ଦିନର ସ୍ମୃ ତ ି ତାଜା ହ�ୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ନିଜର
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷଠା୍ ନ ପାଇ ଁ କିଛି ଗ�ୋଟେ କରି ବା ଲାଗି ମନରେ ଇଚ୍ଛା
ଜାଗ୍ରତ ହ�ୋଇଥାଏ । ଯେଉଠିଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ ବିକାଶ
ଲାଭ କରି ଛି ସେହି ସ୍ଥାନର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗଦାନ ଦେବା
ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଉ କ’ଣ ହ�ୋଇପାରେ?
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି : ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରି ଖ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ
ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ । ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି
ପଢ଼ିବା, ସେତିକି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରି ବା।
ଆମେ ‘ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ’ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର
ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦର୍ଶନ
ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ।
କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରି ମନ କୀ ବାତ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ

Diwali Celebration In
Ayodhya in 2019

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

ସମାଚାର

ବର୍ଷ 1, ସଂଖ୍ୟା 12

ସମ୍ପାଦକ
କୁଳଦୀପ ସି ଂ ଧତୱାଲି ଆ,
ପି ଡିଜି, ପି ଆଇବି, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ବିନ�ୋଦ କୁମାର
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର
ସହକାରୀ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ଶରତ କୁମାର ଶର୍ମା
ଅଳଙ୍କରଣ
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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

1

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍କାର
ଭାରତରେ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ବିର�ୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ�ୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବ�ୈଜ୍ଞାନିକମାନେ
ସ୍ୱଦେଶୀ କ�ୋଭିଡ-19 ଟୀକା ବିକାଶର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ତିନ�ୋଟି କ�ୋଭିଡ ଟୀକା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଆଉ କେତେକଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଲ�ୋଚନା
କରିବା କେବଳ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୁ ହେ ଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂ ଆ ଆଶା ଜଗାଇଛି ।
ଟୀକା କିପରି ଭାବେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଚଳିତ
ସଂସ୍କରଣରେ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ରହିଛି ।
ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ କିଭଳି ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର ଆସି ପାରିଛି ସେ
ସମ୍ପର୍କରେ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ
ରଣନୀତି ପଛରେ ଥବ
ି ା ଆଶାବାଦ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହିତ ହ�ୋଇଥବ
ି ା
ଆଲ�ୋଚନାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।
ଜାନ ଭି ଔର ଜାହାନ ବି ଭାବନା ଏବଂ ସଂକଟକୁ ସୁଯ�ୋଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ
ସରକାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣିଥରେ ସୁଧାର ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସି ଛନ୍ତି ଯାହାକି ସବୁ ଜ ସଙ୍କେତକଗୁଡ଼ିକରୁ
ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ସକାରାତ୍ମକ ସୁଧାର ମୁହା ଁ ହ�ୋଇଛି । ଏହା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା
କରାଯାଇଛି । ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜଟିଳ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ଭାବେ
ପାଠକଙ୍କ ପାଇ ଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସରକାର କେବଳ ସତର୍କ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ନିଜର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ
ସହିତ ଆଶାବାଦୀ ରହିଥବ
ି ା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମହାମନା ମଦନ ମ�ୋହନ ମାଲବ୍ୟ ଏବଂ
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ।
ଦେଶ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କ ଜନ ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଏ ।
ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର ବ୍ୟତୀତ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସି ଂଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ରାମନାଥ କ�ୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶକୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ।
ଦୟାକରି ନିଜର ମତାମତ ନିମ ୍ନ ଠିକଣାରେ ପଠାନ୍ତୁ :
ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ଆଉଟରିଚ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା,
ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003
ଇମେଲ : response-nis@pib.gov.in
ଆପଣଙ୍କ ସଦ୍ଦିଚ୍ଛା ସହ

(କେ ଏସ ଧତୱାଲି ଆ)
2 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଏପରି ସୂଚନାପ୍ରଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ପାଇ ମୁ
ଁ ଆପଣଙ୍କୁ
ଁ
ଅଭିନନ୍ଦନ
ଜଣାଉଛି । ଡିଜିଟାଲ ସଂସ୍କରଣ ପଢ଼ିପାରୁନଥ ିବା ମ�ୋ ପରିବାରର
ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ମୁ ଁ ‘ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର’ର ମୂଦ୍ରିତ
ସଂସ୍କରଣ କିଣବ
ି ାକୁ ଚାହୁ ଛିଁ । ଏହାର ଗ୍ରାହକ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା
ବିଷୟରେ ମ�ୋତେ ଦୟାକରି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ।
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ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପାକ୍ଷି କ
ପ୍ରକାଶନ ‘ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର’ ପାଇ ଁ
ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ।
ମୁ ଁ
ସଂଯ�ୋଗବଶତଃ
ଡିସେମ୍ବର
ସଂସ୍କରଣ ପାଇଲି ଏବଂ ଏଥ ିରେ ସ୍ଥାନିତ
ସୂଚନାମୂଳକ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ
ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଦୟାକରି
ମ�ୋତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକୁ
ନିୟମି ତ ଭାବେ ମ�ୋର ଏହି ମେଲ
ଆଇଡିରେ ପଠାନ୍ତୁ । ଯଦି କ�ୌଣସି
ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଥାଏ, ତା’ହେଲେ ମ�ୋତେ
ଦୟାକରି ଜଣାନ୍ତୁ ।
ତେବେ ଯଦି ଏହି ପତ୍ରିକାର ମୂଦ୍ତ
ରି
ସଂସ୍କରଣ ରହିଥାଏ, ତା’ହେଲେ ମୁ ଁ
ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ମ�ୋର ମା’ଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏହାର ଗ୍ରାହକ ହେବା ଲାଗି ଚାହବ
ିଁ ି।

bablupavitra@gmail.com
ପତ୍ରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ମ�ୋତେ ପଠାଇଥ ିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଉପସ୍ଥାପନା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ଜ୍ଞାନ
ବୃ ଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉଛି । ଦୟାକରି ଏହା ମ�ୋତେ ନିୟମି ତ ଭାବେ
ପଠାନ୍ତୁ ।

iamchilwal@gmail.com
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୂଚନାମୂଳକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ନାଇ ଁଦୟାକରି ମ�ୋର
ଅଭିନନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।
ashishkalyane1986@gmail.com

ଏପରି ସୂଚନାମୂଳକ ପତ୍ରିକା ନେଇ ଆସିଥ ିବାରୁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ
ସମାଚାର ଟିମକୁ ମ�ୋର ଅଭିନନ୍ଦନ । ଆଗ୍ରହୀ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଏହାର
ମୂଦ୍ରିତ କପି ପଠାଇବା ଲାଗି ମ�ୋର ଅନୁ ର�ୋଧ ।

santosh@fibre2fashion.com

mayadharmishraa@gmail.com

ମୁ ଁ ଏହା ସୂଚୀତ କରି ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ବିଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେବ ମୁ ଁ ନିୟମି ତ ଭାବେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଡିଜିଟାଲ
ସଂସ୍କରଣ ପାଠ କରୁଛି । ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଉପଯ�ୋଗୀ ଏବଂ ସୂଚନାପ୍ରଦ ।
ଅତି କମରେ ଦୁ ଇଟି ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ମୂଦ୍ତ
ରି କପି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ମୁ ମ�ୋର
ଁ
ମତ
ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି । କନ୍ତୁ
ି ଚଠ
ି ି ବାକ୍ସରେ ଥ ିବା ବାର୍ତ୍ତାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ଛ
ରି ସଂସ୍କରଣ ରହଛ
ି ି।
ୁ ି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପତ୍ରିକାର ମୂଦ୍ତ
ଛାପା କପି ଥଲେ
ି
ତାହାର ଏକ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ମ�ୋ ଘର ଠିକଣାରେ ପାଇବା ଲାଗି ମ�ୋର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି । ଏହା
ମ�ୋର ଏବଂ ମ�ୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ଓ ରେକର୍ଡ ପାଇ ଁ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିବ । ଏହାର ଗ୍ରାହକ ହେବା
ପାଇ ଁ ମୁ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାରିତ�ୋଷି କ ଦେବା ଲାଗି ମୁ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଏବଂ ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ଇଚ୍ଛାବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ।
ritabrata446@gmail.com
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ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ଉ

ଉମଙ୍ଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ

ମଙ୍ଗ(ୟୁନିଫାଏଡ ମ�ୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର
ନ୍ୟୁ ଏଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ)୍ସ ଆପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବିଦେଶରେ ଥବ
ି ା
ଭାରତୀୟମାନେ ଡାଉନଲ�ୋଡ କରିପାରିବେ।
ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, କାନାଡା,
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲି ଆ, ୟୁଏଇ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର
ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲ�ୋଡ
ହ�ୋଇପାରିବ । ନଭେମ୍ବର 2017ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥ ିବା ଏହି ଆପରେ 163ଟି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି,
ଏହି ଆପ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସେବା ଓ ବିଲ
ପେମେଣ୍ଟ ପାଇ ଁ ଆକ୍ସେସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ଏଥ ିରେ ସରକାରଙ୍କର ଇପି ଏଫ, ପ୍ୟାନ, ଡିଜି ଲକର, 27ଟି
ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ବୁ କିଂ ସମେତ 860ଟି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ
ରହିଛି । ଏହାଛଡ଼ା ପାଖାପାଖ ି 1180ଟି ସେବା
ପାଇ ବି
ଁ ଲ ଏବଂ ଚାଲାଣ ପଇଠ ସୁବିଧା ରହିଛି।
ଏଥ ିମଧ୍ୟରେ ସାମି ଲ ଅଛି 88ଟି ବିଭାଗର
373 ସେବା, 101ଟି ବିଭାଗର 487 ସେବା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 3.75 କ�ୋଟି ଲ�ୋକ
ଉମଙ୍ଗ ଆପକୁ ଡାଉନଲ�ୋଡ କରିସାରିଲେଣି।
ଏହି ଆପ ସୁବିଧା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଚାଲି ଛି ।

ଅନୁ ସଚ
ୂ ତ
ି ଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଲା

ସ

ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଏକ ମନ୍ଦିରରୁ ଚ�ୋରି
ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରି ଲା

ଦେ

ଶର ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷି ତ କରି
ରଖ ିବା ଲାଗି ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ
କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହ�ୋଇଛି, ତ୍ରୟ�ୋଦଶ
ଶତାବ୍ଦୀର ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର
ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ନଭେମ୍ବର 18, 2020ରେ
ତାମି ଲନାଡ଼ୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର
କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ ଗୁଡ଼ିକ 1978ରେ ଶ୍ରୀ
ରାଜଗ�ୋପାଳ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଚ�ୋରି ହ�ୋଇଯାଇଥ ିଲା।
ଲଣ୍ଡନ ମେଟ୍ରୋପଲି ଟାନ ପ�ୋଲି ସ ଏହାକୁ ଲଣ୍ଡନସ୍ଥି ତ
ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 15, 2020ରେ
ଫେରାଇ ଦେଇଥ ିଲେ। ତାମି ଲନାଡ଼ୁର ନାଗପଟ୍ଟିନମ
ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦମଙ୍ଗଳମ ଠାରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ
ଅମଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା ।
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ମାଜର ଦୁ ର୍ବଳ ଏବଂ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି
ସରକାର ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ
ଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜାତୀୟ ଦରିଆପାରି
ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି କୁ ବାର୍ଷିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃ ଦ୍ଧି କରି 6ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କାରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉଚ୍ଚ
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନରେ ପାଠପଢ଼ିବା ଲାଗି ଚାହୁ ଥଁ ବ
ି ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ପାଇ ଁ 2020-21 ଚୟନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ।
ସେହିପରି ସର୍ବନିମ ୍ନ ଯ�ୋଗ୍ୟତା ମାର୍କ ମଧ୍ୟ 55 ପ୍ରତିଶତରୁ
60 ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା 50,000ରୁ ଅଧିକ ଆୟୁ ଷ୍ମାନ
ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣକେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ

ଦେ

ଶର 50 କ�ୋଟି ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ
ଚିକିତ୍ସା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଜନ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହି ଯ�ୋଜନା ଏବେ ଏକ ନୂ ଆ ସଫଳତା
ହାସଲ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା, 50,000ରୁ ଅଧ ିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ
ଭାରତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଏବି-ଏଚଡବ୍ସି
ଲୁ ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ହ�ୋଇସାରିଲାଣି । ଡିସେମ୍ବର, 2022 ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖ ି 1.5
ଲକ୍ଷ ଏବି-ଏଚଡବ୍ସି
ଲୁ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରାଯିବ । ଏହି ଏବି-ଏଚଡବ୍ସିଲୁ
678ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପି ରହିଛି । 27,890 ଉପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର,
18,536 ପ୍ରାଥମି କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 3,599 ସହରାଞ୍ଚଳ
ପ୍ରାଥମି କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏଥ ିରେ ସାମି ଲ ରହିଛି ।

ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ୍ସ ଟପ ଟୁ
ଟ�ୋଟାଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରି ବହନ
ସବସି ଡି

ଚା

ଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ ଖାଦ୍ୟ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ
ଉଦ୍ୟୋଗ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନା
ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଅପରେସନ
ଗ୍ରୀନ ୍ସ ଟପ୍ ଟୁ ଟ�ୋଟାଲ ସେହିପରି ଏକ
ଯ�ୋଜନା ଯାହାକି ବିଜ୍ଞପି ତ ପରିବା
ଓ ଫଳର ପରିବହନ ଓ ଭଣ୍ଡାରଣ
ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ସବସି ଡି ପ୍ରଦାନ
କରିଥାଏ। କିଷାନ ରେଳ ଯ�ୋଜନା
ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧ୍ୟ ସବସି ଡି ସୁବିଧା
ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ
ବିମାନ ଯ�ୋଗେ ଫଳ, ପନିପରିବା
ପରିବହନ ପାଇ ଁ ସବସି ଡି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ପିଏମସ୍ୱନିଧ ି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଠାଦ�ୋକାନୀଙ୍କୁ
ସହାୟତା ଲାଗି ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ

ଉ

ଠାଦ�ୋକାନୀଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପି ଏମସ୍ୱନିଧ ି
ଯ�ୋଜନା ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା
ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ
ହ�ୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା 7,88,438 ଋଣ ବିତରଣ
କରାଯାଇସାରିଥ ିବାରୁ ଏହା ଉଠାଦ�ୋକାନୀଙ୍କ ପାଇ ଁ
ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 27,33,497
ଋଣ ଆବେଦନ ହସ୍ତଗତ ହ�ୋଇଛି, ସେଥ ିମଧ୍ୟରୁ
14,34,436 ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମି ଳିଛି। ସେହିପରି ଯେଉ ଁ ଉଠାଦ�ୋକାନୀମାନେ
କ�ୋଭିଡ-19 କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ
ମଧ୍ୟ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଋଣ ପାଇବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ହ�ୋଇପାରିବେ।

“ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ନଲେଜ ପ�ୋର୍ଟାଲ”ର ଉନ୍ମୋଚନ

ପ

ରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦଗ
ି ରେ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁ ରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା
ସକାଶେ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ
“ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ନଲେଜ ପ�ୋର୍ଟାଲ”ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା
“ଏକକ ସୂଚନା ଉତ୍ସ” ହେବ ଯେଉଠଁ ି ବଭ
ି ି ନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରାଯାଉଥିବା ବଭ
ି ି ନ୍ନ ଯ�ୋଜନାର ସୂଚନା ରହବ
ି ଯାହାଫଳରେ ୟୁ ଜର୍ସମାନେ ଏସବୁ
ଯ�ୋଜନାର ସଦ୍ୟତମ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣବ
ି ାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇବେ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ
ଉପାଦାନଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହଛ
ି ,ି ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତ,ି ଜାତୀୟ ନୀତି
ଢାଞ୍ଚା, ଭାରତର ଏନଡସ
ି ି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅନୁକଳ
ୂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷଠା୍ ନ, ପ୍ରଶମନ ପଦକ୍ଷେପ,
ଦ୍ପ
ୱି ାକ୍ଷିକ ଏବଂ ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ସହଯ�ୋଗ, ଅନ୍ତରୀଣ ଜଳବାୟୁ ଆଲ�ୋଚନା, ରିପ�ୋର୍ଟ
ଓ ପ୍ରକାଶନୀ। ୱେବ୍ ପ�ୋର୍ଟାଲ୍ ଉନ୍ମୋଚନରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ,
ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡ଼େକର କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶ
ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାକ 2020 ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷଠା୍ ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ
ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲକୁ at: https://www.cckpindia.nic.in/ ରେ ଦେଖିପାରିବେ।

ପ୍ରଗତି ମାଧ୍ୟମରେ 1.41 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୀକ୍ଷା

କେ

ନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଗ�ୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକତ୍ରିତ
କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥ ିବା
ମାସି କ
ଇ-ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରୟାସ ‘ପ୍ରଗତି’ ତାଙ୍କର
କାର୍ଯ୍ୟଶ�ୈଳୀ ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ
କରିଥାଏ। ନଭେମ୍ବର 25, 2020ରେ
ଏହାର 33ତମ ବ�ୈଠକ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଯେଉଥଁ ିରେ 10ଟି
ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ପ୍ରଦେଶରେ
ରହିଥ ିବା 1.41 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା
କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହି ସମୀକ୍ଷାରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ,

ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଶକ୍ତି
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା। ଏସବୁ
ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ,
ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା,
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର
ହାଭେଳୀରେ ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାମ ଶେଷ କରିବା
ଲାଗି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଏବଂ
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଦେଇଥ ିଲେ।
କ�ୋଭିଡ-19 ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ସଂକ୍ରାନ୍ତ
ଅଭିଯ�ୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥ ିଲା।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 5

କର�ୋନା ବିର�ୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ

କ�ୋଭି ଡ-19 ବିର�ୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମର
ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ�ୋଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭାରତ
କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଜାରି ରଖ ିଛି।
2020 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିବା ମହାମାରୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କ�ୋଣରେ
ପହଞ୍ଚିସାରିଲାଣି। ଯାହାଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏକପ୍ରକାର ଠପ୍ ହ�ୋଇଯାଇଛି। ତେବେ,
ବର୍ଷ ଶେଷରେ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇ ଁସ୍ୱଦେଶୀ ଟୀକା ଏକ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଟୀକା ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନଭେମ୍ବର
ମାସରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ପୁଣେରେ ଟୀକା ସୁବଧ
ି ା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥ ିଲେ।

ଭା

ରତ ବି ଶ୍ୱ ର 60 ପ୍ରତି ଶ ତ ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନ
କରିଥାଏ। ତେଣୁ, କର�ୋନା ଭୂ ତାଣୁ ବି ର�ୋଧୀ
ସଂଗ୍ରାମରେ, ଭାରତ ସାରା ବି ଶ୍ୱ ପାଇ ଁ ବଡ଼
ଆଶା ହେବା ସ୍ୱଭାବି କ । ସାରା ବି ଶ୍ୱ ରେ କର�ୋନା ଭୂ ତାଣୁ
ସଂକ୍ରମଣ ବିର�ୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖ ି 212ଟି ଟୀକା
ବିକଶତ
ି କରାଯାଉଛି । ବି ଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (ଡବ୍ ଏଚଓ
)
ଲୁ
ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି 212ଟି ଟୀକା ମଧ୍ୟରୁ 48ଟି
କ୍ଲି ନି କାଲ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଥବ
ି ା ବେଳେ 164ଟି
ପ୍ରାକ କ୍ଲି ନିକାଲ ମୂଲ ୍ୟାୟନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ।
କ୍ଲି ନି କାଲ ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ତରରେ ଥବ
ି ା ଟୀକା ମଧ୍ୟରୁ 11ଟି
ତୃ ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଲି ନିକ ାଲ ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଆହୁ ରି ତିନ�ୋଟି ଟୀକା ଦ୍ୱି ତ ୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
କ୍ଲି ନି କାଲ ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ତରରେ ରହିଛି । ଅତି କ ମରେ 13ଟି
ଟୀକା ପ୍ରଥମ/ଦ୍ୱିତ ୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ 21ଟି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ତରରେ ରହିଛି । ଛଅଟି ଟୀକାକୁ ଜରୁ ରିକାଳୀନ
6 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରୟ�ୋଗ କରିବା ଲାଗି ଅନୁ ମ ତି ଦି ଆ ଯାଇଛି ।
ଭାରତରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦସ୍ଥି ତ ଜାଇଡସ ବାୟ�ୋଟେକ
ପାର୍କ, ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥି ତ ଭାରତ ବାୟ�ୋଟେକ ଏବଂ
ପୁଣେର ସେରମ ଇନଷ୍ଟି ଚ୍ୟୁଟ କ�ୋଭିଡ-19 ଟୀକା ବି କ ଶିତ
କରୁ ଛନ୍ତି । ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ 3.0 ପ୍ୟାକେଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ
କ�ୋଭିଡ-19 ଟୀକା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବି କାଶ ପାଇ ଁ 900
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର
28, 2020ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଜାଇଡସ
ବାୟ�ୋଟେକ ପାର୍କ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଭାରତ ବାୟ�ୋଟେକ
ଏବଂ ପୁଣେର ସେରମ ଇନଷ୍ଟି ଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ
(ଏସଆଇଆଇ) ପରିଦର୍ଶନ କରିଥ ଲେ
ି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଗସ୍ତ ପରେ ଏସଆଇଆଇର ମୁଖ ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧକ
ି ାରୀ
ଆଦାର ପୁନାୱାଲା କହିଥ ଲେ
ି
ଯେ ଟୀକା ଏବଂ ଟୀକା
ଉତ୍ପାଦନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବି ଷ ୟରେ
ଜାଣି ସେ ଚମତ୍କୃ ତ ହ�ୋଇଥ ଲେ
ି ।

ଟୀକା ବତ
ି ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଠଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବ�ୈଠକ
l କ�ୋଭିଡ-19 ମୁକାବିଲା ଓ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ସ୍ଥି ତି,
ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ସମୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆଠଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି
ଯେ କ�ୋଭିଡ-19 ବିର�ୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେପରି
ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଜ�ୋର
ଦିଆଯାଇଥ ିଲା, ସେହିପରି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ
ଟୀକା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ପ୍ରାଥମି କତା ଦିଆଯିବ।
l	ଭିଡିଓ କନଫରେନ ୍ସ ଜରିଆରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଏହି ବ�ୈଠକରେ
ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଛତିଶଗଡ଼, କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର,
ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ ଓ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ
ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ।
l ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା ଥ ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକାଦଶ
ବ�ୈଠକ।
l ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇ ଟୀକାକରଣର
ପ୍ରାଥମି କତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥ ିଲେ।
l ଅତିରିକ୍ତ କ�ୋଲ୍ଡ ଚେନ ଷ୍ଟୋରେଜର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ
ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥ ିଲା।
l ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟି ଅରିଂ କମି ଟିର ନିୟମି ତ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପାଇ ଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ
ଟାସ୍କଫ�ୋର୍ସ ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ
ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥ ିଲେ।

l ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 28,000 କ�ୋଲ୍ଡ ଚେନ ପଏଣ୍ଟ
ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ
ନିଆଯାଉଛି।
l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୀକାକୁ ଟ୍ରାକ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଡିଜିଟାଲ
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି ଓ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
ଏହା କମ୍ପାନୀରେ ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୀକା ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବ।
l ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଆଗ ଧାଡ଼ିର କର୍ମୀ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ବିପଦ
ରହିଥ ିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣରେ ପ୍ରାଥମି କତା
ଦିଆଯିବ।
l ସିରିଞ୍ଜ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି।

(ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭି ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା
ଲାଗି କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ)

ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟୀକା ପରୀକ୍ଷଣ

କ�ୋଭି ଶିଲ ୍ଡ

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳରୁ
90% ପ୍ରଭାବୀ
n

	ସେରମ ଇନଷ୍ଟି ଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅକ୍ସଫ�ୋର୍ଡ
ବଶ୍ୱ
ି ବଦ
ି ୍ୟାଳୟ ଓ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା ମିଶ ି କ�ୋଭିଶଲ
ି ୍ଡ ଟୀକା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଦୁ ଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି
ଟୀକାର ଜରୁରିକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଁକ�ୋଭିଶଲ
ି ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ
ଏକ ଆବେଦନରେ ଅନୁ ମତି ଲ�ୋଡ଼ାଯାଇଛି।

କ�ୋଭାକ୍ସିନ

ପାଖାପାଖି 25ଟି ସ୍ଥାନରେ କ�ୋଭାକ୍କସିନର ତୃ ତୀୟ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇସାରିଛି।
n

ଭାରତୀୟ ଭେଷଜ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (ଆଇସିଏମଆର)
ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟି ଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଭାଇର�ୋଲ�ୋଜି
ସହତ
ି ମିଶ ି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଭାରତ ବାୟ�ୋଟେକ ପକ୍ଷରୁ
ଏହି ଟୀକା ବକ
ି ଶତ
ି କରାଯାଇଛି। 2021 ତୃ ତୀୟ ତ୍ରୟମାସ
ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଟୀକା ଜାରି କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

ଜାଇଡସ କ୍ୟାଡିଲା
ହେଲଥ କେୟାର

94.28 % 1.45 %
ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର

ଅବହେଳା ନାହି ଁ

4,09,689 9,608,211
ସକ୍ରିୟ ମାମଲା

ମ�ୋଟ ର�ୋଗୀ

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆର�ୋଗ୍ୟ ହ�ୋଇଛନ୍ତି- 90,58,822

(5 ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ)

ପରୀକ୍ଷାଗାର
ସରକାରୀ

1,187

ଘରୋଇ

1012

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 31 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କ ଟୀକାକରଣ
l

l

l

ପ୍ରମୁଖ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କେ. ବିଜୟରାଘବନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁ ଯାୟୀ, ଡ.
ଭିକେ ପଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜାତୀୟ ଟୀକାକରଣ ସମିତି କେଉମାନଙ୍କୁ
ଁ
ପ୍ରଥମେ
ଟୀକା ଦିଆଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବ୍ ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଛି।

ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କନଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ
ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ ବ�ୈଠକରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମେ ମାସ
ମଧ୍ୟରେ ଟୀକା ଦେବା ଲାଗି 31 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ବିଜୟରାଘବନ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଏକ କ�ୋଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ପ�ୋଲି ସ କର୍ମଚାରୀ, ସେନାବାହିନୀର ଯବାନ, ହ�ୋମଗାର୍ଡ,
50ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଏବଂ ଅଧିକ ବିପଦ ଥିବା 50 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସ୍କ
ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯିବ।

ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଜାଇଡସ କ୍ୟାଡିଲା ହେଲଥ କେୟାର ପକ୍ଷରୁ ବିକଶିତ ଏହି ଟୀକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ପରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିଛି। କ୍ୟାଡିଲା ହେଲଥ କେୟାର ଟୀକାର ପରିଣାମ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏହି
ଟୀକା ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 2021 ସୁଦ୍ଧା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 7

ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦିବସ

ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ ୍ମବାର୍ଷିକୀ

ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ
ନିଜର ଜନକ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୀତି
ଏବଂ ଏକ ପାରଦର୍ଶୀ ଓ
ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ
ପାଇ ଁ ପରିଚିତ ଥ ିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା
ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ
ଆଗେଇ ନେବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର
ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଡିସେମ୍ବର 25
ତାରିଖକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍ତମ
ପ୍ରଶାସନ ଦିବସ ଭାବେ
ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।

ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତୀକ

ପୂ

ର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ
ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା, କବି, ଜନନେତା
ଥଲେ
ି
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲ�ୋକମାନେ ଭଲ
ପାଉଥଲେ
ି । 2018ରେ ତାଙ୍କର ବିୟ�ୋଗ ଯ�ୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି
ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କେବେ ବି ପୂରଣ ହ�ୋଇପାରିବ ନାହି।ଁ
ତାଙ୍କର 96ତମ ଜନବ
୍ମ ାର୍ଷିକୀରେ ଯେକେହି କହିପାରିବେ
ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁ ରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟରୁ ସୁରାଜ ଲାଗି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ
ସାକାର କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତିନି ଥର
ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଶ୍ରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ‘ମେଣ୍ଟ
ଧର୍ମ’ ପାଳନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ
ଅଣକଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଚଳାଇବାର ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ
ସରକାର ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ
କରିଥଲ
ି ା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ�ୋଖରାନ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ
କରାଯାଇଥଲ
ି ା ଏବଂ ବାଜପେୟୀ ଜୀଙ୍କ ସରକାରକୁ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଟକଣାର ସମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥଲ
ି ା। ବାହ୍ୟ
ହେଉ ଅବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ସେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାପର
ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇନଥଲେ
ି । ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
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ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ତାଙ୍କ ସରକାର ବିର�ୋଧରେ ଭ�ୋଟ
ଦେଇଥଲେ
ି । ଏହି ଗ�ୋଟି ଏ ଭ�ୋଟ ପାଇ ଁ ତାଙ୍କ ସରକାର
ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା ତଥାପି ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃ ଦୟ
ଜିଣପ
ି ାରିଥଲେ
ି । ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ
ସହ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା ଏବଂ ଲାହ�ୋର
ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।
ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ, ବାଜପେୟୀଜୀ
ଭାରତକୁ ଉଚ୍ଚ ସ�ୋପାନକୁ ନେଇପାରିଥଲେ
ି । ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଚତୁ ର୍ଭୂଜ
ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲ
ି ା।
ବର୍ତ୍ତମାନର ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ଏହାକୁ ଆହୁ ରି
ଉନ୍ନତ ଢଙ୍ଗରେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି
ଯ�ୋଗୁ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗର ସମ୍ଭାବନା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଥଲ
ି ା।
ମ�ୋବାଇଲ ସଂଯ�ୋଗ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ
ସଡ଼କ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗର ବ୍ୟାପକତା ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶୀର୍ଷତମ
ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାଙ୍କର ଦୂ ରଦର୍ଶିତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ।
ଦେଶରେ ମ�ୋବାଇଲ ଫ�ୋନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାର
ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
ସମୟରେ ଇନକମି ଂ କଲ ନିଃଶୁଳ୍କ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।
ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ନୂ ଆ ଟେଲି କମ ନୀତି ଆସିଥଲ
ି ା

ଯାହା ଘର�ୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଅଧକ
ି ସୁଯ�ୋଗ
ଦେଇଥଲ
ି ା। ବାଜପେୟୀ ଜୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପାକିସ୍ତାନ
ବିର�ୋଧୀ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।
ମେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 1999 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଗିଲ ଓ ଏହାର
ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (ଏଲଓସି) ନିକଟରେ ଏହି
ଯୁଦ୍ଧ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା। ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଜ କରିବା ଲାଗି ତିନ�ୋଟି
ନୂ ଆ ରାଜ୍ୟ- ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ଗଠନ
ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କରାଯାଇଥଲ
ି ା।
ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ
ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରର ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ଥଲ
ି ା।
ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯ�ୋଗର
ସମାଧାନ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଭ ଓ ସୁଯ�ୋଗ
ପହଞ୍ଚାଇବା; ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ
ନିକଟରେ ସରକାର ପହଞ୍ଚିବା। ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ
ଜନକ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯ�ୋଗୁ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତୀକ
ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଏବଂ
ସହଜ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥବ
ି ା ଏକ ବିକାଶ
ଅଭିମୁଖୀ, ପାରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର ପାଇ ଁ ତାଙ୍କର
ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥଲ
ି ା। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ସେ ଏଥପ
ି ାଇ ଁ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥଲେ
ି ।
ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗେଇ
ନେବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଜନବ
୍ମ ାର୍ଷିକୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ
ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 2014ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସି ବାର
ତୁ ରନ୍ତ ପରେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖକୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦିବସ
ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଘ�ୋଷଣା କରିଥଲେ
ି ।
‘ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା’, ଏହି ମନ୍ତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ
ନୀତି ସହିତ ଭାରତ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନେବା
ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ
ସକ୍ରିୟ ଜନଭାଗି ଦାରୀ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିବ। ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ
ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଜନ ଅଭିଯ�ୋଗ
ସମାଧାନକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି।
2014 ପରଠାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜନ
ଅଭିଯ�ୋଗ ସମାଧାନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇ ଆସୁଛି।
ଏହାଛଡ଼ା, ବ୍ୟାପକ କାୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର ଆଣବ
ି ା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଜ�ୋର ଦେଉଛନ୍ତି
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ
ସୁଧାର ଆସି ପାରିଛି। ଏହା ସରକାର ଓ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ରହିଥବ
ି ା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂ ର କରିପାରିଛି। 2014ରେ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତମ
ପ୍ରଶାସନ ଦିବସରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଲେ
ି
ଯେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦିଗରେ ସବୁ ଠୁ ଜରୁରି ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି
ସରକାରୀ ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ଯାହାଫଳରେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ଦ୍ରୁତ ହ�ୋଇପାରିବ।
“ଆଫିଡେଭିଟ ଓ ଆଟେଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାନରେ ସେଲ୍ଫ ସାର୍ଟିଫିକେସନ
ଲାଗୁ କରିବା ସରକାର ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା
ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ

l ପ୍ରଗତି : ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯ�ୋଗ ସମାଧାନ କରିବା
ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅନୁ ଧ୍ୟାନ ଓ
ସମୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମୟ�ୋପଯ�ୋଗୀ
କାର୍ଯ୍ୟାନ ୍ୱୟନ।
l ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବରିଷ୍ଠ
ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ।
l ଡିଜି ଲକର : କାଗଜମୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପାଇ ଁ ।
l ଉମଙ୍ଗ: କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ଇ-ଗଭ ସେବା ଯ�ୋଗାଣ
ପାଇ ଁ ଏହା ସି ଙ୍ଗଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯ�ୋଗାଇ ଥାଏ।
l ଅନୁ ଭବ : ଏହା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
କରାଯାଇଥ ିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବା
ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଲାଗି ସୁଯ�ୋଗ ଦେଇଥାଏ।
l ଅନଲାଇନ ଆରଟିଆଇ ପ�ୋର୍ଟାଲ ।
l ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ନୀତି
ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥ ିବା ଅଧ ିକାରୀମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ।
l ବ�ୈଦ୍ୟୁତିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା
(ଇ-ଏଚଆରଏମଏସ) : ଏହା ଏକ ମି ତବ୍ୟୟୀ
ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ସଠିକ ଲ�ୋକକୁ ସଠିକ ପଦବୀରେ
ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ।
ଏହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ
ଦେଖ ିବା ଏବଂ ଗ�ୋଟିଏ ସି ଙ୍ଗଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାର ଦାବି ଲାଗି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ
କରିଥାଏ।
l ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ
ବାୟ�ୋମେଟ୍ରିକ ଉପସ୍ଥାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
l ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ମି ଶନ ।
l ଇ-ପ�ୋଷ୍ଟ : ଏହା ଏପରି ଏକ ସେବା ଯାହା ଜରିଆରେ
ମୂଦ୍ରିତ ଏବଂ ଏପରିକି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ହାତଲେଖା ବାର୍ତ୍ତା
ମଧ୍ୟ ସ୍କାନ ହ�ୋଇପାରିବ ଏବଂ ଇମେଲ ଭାବେ
ପଠାଇହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଏହି
ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହ�ୋଇଥାଏ, ଏନଭଲପ ହ�ୋଇଥାଏ
ଏବଂ ଡାକ ଠିକଣାରେ ଅନ୍ୟ ଚିଠି ଭଳି ପ�ୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ
ଜରିଆରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ।
l ଇ-ସମ୍ପର୍କ : 90 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜି କୃତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସହିତ ଏକ
ଅନଲାଇନ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ।
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ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦିବସ

ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ ୍ମବାର୍ଷିକୀ

ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ପାଇ ଁଇ-ପ୍ରଶାସନ
ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ
ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ ୍ସ ଏଥ ିରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ
ପ୍ରଶାସନ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ
ଫଳାଫଳ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର ପାଇ ଁ ଏହି
ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ ୍ସର
ପ୍ରଭାବୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ
ନିକଟକୁ ଆଇଟିକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି
ଉଭୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସେବା
ଯ�ୋଗାଣରେ ସହାୟକ ହୁ ଏ।.
ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦିବସ ପାଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ଦେବା
ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନର୍ଗଠନ
l ଏକ ପାରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
ସମ୍ପର୍କରେ ଜନଗଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା।
l ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଉନ୍ନତିକୁ
ବଢ଼ାଇବା।
l ସରକାରୀ
କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ
ସୁବ୍ୟବସ୍ଥି ତ
କରିବା ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଭାବୀ
ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା।
l ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି
ଭଲ ଓ ପ୍ରଭାବୀ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା।

ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ସୂଚକାଙ୍କ

2019 ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ‘ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ
ସୂଚକାଙ୍କ’ (ଜିଜିଆଇ)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲ
ି ା। ଏହି ସୂଚକାଙ୍କକୁ
ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁ ଯାୟୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଭାବେ ଡିଜାଇନ
କରାଯାଇଛି। ଏହା ନାଗରିକ କ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ
ପ୍ରଶାସନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆକଳନ କରିବା
ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଥବ
ି ା ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥିତି ଜାଣବ
ି ା ନିମନ୍ତେ ଏହା
ଏକକ ଉପକରଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜିଜିଆଇର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ପରିମାଣଯ�ୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା। ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ
ଅନୁ କୂଳ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫଳାଫଳ
ଆଧାରିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣାଇପାରିବେ।
ଏହି ସୂଚକାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତକଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ
ରଖାଯାଇଛି ଯଥା ଏହା ବୁ ଝିବା ଏବଂ ହିସାବ କରିବା ଲାଗି ସହଜ,
ନାଗରିକ କ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ପରିଣାମ ପରିଚାଳିତ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଆବଶ୍ୟକ
ଯାହା ଉନ୍ନତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇପାରିବ।

ଜିଜିଆଇ ଦଶଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିଥଲ
ି ା
l କୃଷି ଓ ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ କ୍ଷେତ୍ର
l ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ
l ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ
l ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
l ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ
ଉପଯ�ୋଗି ତା

l ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ବିକାଶ
l ନ୍ୟାୟି କ ଓ ଜନ ସୁରକ୍ଷା
l ପରିବେଶ
l ଜନକ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଶାସନ

ମ�ୋଟ 50ଟି ସୂଚକାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଦଶଟି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକଳନ
କରାଯାଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରିବା ଲାଗି ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର
ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚକାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।

ସମ୍ପର୍କ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାର ଏକ ଉଦାହରଣ।
ପ୍ରାସଙ୍ଗି କତା ହରାଇଥ ବ
ି ା ପୁରୁ ଣା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ
ଆଇନର ଉଚ୍ଛେଦ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର,”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ଲେ
ି । ସେ କହିଥ ଲେ
ି
ଯେ, ଅଟଳଜୀଙ୍କ
ଜୟନ୍ତୀକୁ “ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଦିବସ” ଭାବେ ପାଳନ କରିବା
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l ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ପ୍ରଶାସନ

ଏବଂ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବାର ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ନାହି।ଁ ସେ ଅଗଷ୍ଟ
16, 2018ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥ ଲେ
ି । ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ
ଯମୁନ ା ନଦୀ କୂ ଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃ ତ ପ
ି ୀଠର ନାମକରଣ
‘ସଦ�ୈ ବ ଅଟଳ’ ରଖାଯାଇଛି ।

ମହାମନା ମଦନମ�ୋହନ ମାଲବ୍ୟ

ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସ୍ମୃତଚ
ି ାରଣ

ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥ ିବାରୁ ପଣ୍ଡିତ
ମଦନ ମ�ୋହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ ମହାମନା ବ�ୋଲି
ସମ୍ବୋଧ ିତ କରିଥ ିଲେ ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଠାକୁର।ସେ କେବଳ
ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ଲାଗି ଉଦାର କାଶୀ ନରେଶଙ୍କ ଠାରୁ
ବଡ଼ ଆକାରର ଜମି ଯ�ୋଗାଡ଼ କଲେ ନାହି ଁବରଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର
ନିଜାମଙ୍କ ଠାରୁ ମ�ୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ
ହ�ୋଇପାରିଥ ିଲେ। ଚ�ୌରିଚ�ୌରା ଘଟଣାରେ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ
ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଭଳି ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ବାସ୍ତବରେ
ନିଜର ମହାମନା ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିଥ ିଲେ।

ପ

(ଜନ ୍ମ 25 ଡିସେମ୍ବର 1861 ମୃତ୍ୟୁ 12 ନଭେମ୍ବର 1946)

ଣ୍ଡିତ ମଦନ ମ�ୋହନ ମାଲବ୍ୟ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ
ଦୂ ରଦ୍ରଷ୍ଟା, ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ସାମ୍ବା ଦି କ,
ଶକ୍
ି ଷାବିତ ଓ ଜନନେତା ଥଲେ
ି । ଭାରତ ଭୂ ମିର ଏହି ମହାନ
ଆତ୍ମା ଥଲେ
ି
ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧକ
ି ାରୀ। ନି ଜର
ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ବଳରେ ସେ ଆକଳନ କରିପାରିଥ ଲେ
ି
ଯେ
ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତି କିବେଳେ ସଫଳ ହ�ୋଇପାରିବ
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଗତି ଶ ୀଳ ଏବଂ ସଂସ୍ତ
କୃ ି ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ
ଯୁବପି ଢ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ପରିଚାଳି ତ ହେବ। ଦେଶ ଭାରତ
ରତ୍ନ ମଦନ ମ�ୋହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ 159 ଜନ ବ
୍ମ ାର୍ଷିକୀ ପାଳନ
କରୁଥବ
ି ା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଦର୍ଶ
ବିଭିନ୍ନ ପିଢ଼ି କୁ ଅନୁ ପ୍ରା ଣିତ କରିଚାଲି ଛି ।
l ମାଲବ୍ୟଜୀ ହି ଁ ଦେଶକୁ ‘ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ’ (କେବଳ
ସତ୍ୟର ହି ଁ ଜୟ ହୁ ଏ)ର ସ୍ଲୋଗାନରେ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ ହେବା
ଲାଗି ଆହୱା୍ ନ କରିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦର ଏହି ବାଣୀ
ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଲୋଗାନ ହେବା ଉଚିତ ବ�ୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
l ହରି ଦ୍ୱାରର ହର କୀ ପୁରୀରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଆଳତିର
ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୀ, ଗଙ୍ଗା ଓ
ଗ�ୋମାତାଙ୍କ ରକ୍ଷା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ।

ତାଙ୍କର ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି 1916ରେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଥଲ
ି ା।
କ�ୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପ୍ରତି ମହାମନାଙ୍କ ଅବିରାମ ପ୍ରୟାସ
ଅତୁ ଳନୀୟ, ତାଙ୍କର ଦୃ ଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କାରଣରୁ ସେ ବନାରସ
ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇ ଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମଙ୍କ ଠାରୁ
ମ�ୋଟା ଅଙ୍କର ଅନୁ ଦାନ ଆଣିପାରିଥଲେ
ି । କୁହାଯାଏ
ଯେ ସେ ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ନିଜ ଚପଲକୁ ସୁଦ୍ଧା ନିଲାମ କରି
ଦେଇଥଲେ
ି । ଶେଷରେ, ନିଜାମ ହି ଁ ମ�ୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ
ଦେଇ ତାହାକୁ କିଣିଥଲେ
ି । ଚାରିଥର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି

ମାଲବୀୟଜୀଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁ ଁ କେବେ
ଦେଖ ିନାହି; ଁ ମୁ ଁ ସବୁ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ତାଙ୍କ
ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କେହି ଜୀବିତ ଭାରତୀୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି
ଯିଏ ଦେଶର ଏତେ ଅଧ ିକ ସେବା କରିଥ ିବେ।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ
ଏବଂ ଅଖଳ
ି ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାର ପ୍ରତିଷ ୍ଠାତା ଭାବେ
ସେ କେବେହେଲେ ନିଜର ନୀତିଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ସାଲି ସ
କରୁନଥଲେ
ି । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇ,ଁ ମହାମନା ତାଙ୍କ
ବିବେକର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ‘ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ’ ଭଳି ଥଲେ
ି ।
1990ରେ ସେ ଏକ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା – ଦ ଲି ଡର ପ୍ରତି ଷ ୍ଠା
କରିଥଲେ
ି । ଏହା ଆହ୍ଲାବାଦ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ
ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥଲ
ି ା। ଓକି ଲ ଭାବେ ମାଲବ୍ୟ ଜୀ
ଚ�ୌରିଚ�ୌରା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯ�ୋଗରେ ଫାଶୀ
ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥ ବ
ି ା 170 ଜଣଙ୍କ ପାଇ ଁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ
ଲଢ଼ିଥ ଲେ
ି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖ ି 155 ଜଣ
ସୁର କ୍ଷି ତ ରହିଥ ଲେ
ି , ଅବଶିଷ୍ଟ ଙ୍କୁ ଫାଶୀ ବଦଳରେ
ଆଜୀବନ କାରାବାସ ହ�ୋଇଥ ଲ
ି ା। 1916 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁ କ୍ତି
ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁସ ଲି ମଙ୍କ ପାଇ ଁ ଭିନ୍ନ ଭ�ୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ
ବି ର�ୋଧ କରିଥ ଲେ
ି । ହରିଦ୍ୱାରରେ ଗଙ୍ଗାର ବାଧାମୁକ୍ତ
ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଭବି ଷ ୍ୟତର ବାଧା ଠାରୁ ଗଙ୍ଗାର ସୁର କ୍ଷା
ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ମହାସଭା ସହିତ ଏକ ଚୁ କ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର
କରିବା ଲାଗି ସେ ବ୍ରି ଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ
କରିଥଲେ
ି । ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଯଥ�ୋଚି ତ
ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2015ରେ ତାଙ୍କୁ
ମରଣ�ୋତ୍ତର ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ଲ
ି ା।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 11

ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା

ରି-ଇନଭେଷ୍ଟ 2020

ଶକ୍ତି ବିପ୍ଳବର
ଶୀର୍ଷଭାଗରେ

ସାରା ଦୁ ନି ଆ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ୟାର ସମୁଖୀନ ହେଉଥ ବ
ି ା ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ
ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି। ଏହି ଆହ ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ବିଗତ ଛଅ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ନି ଜ ର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସଂଯ�ୋଗ କ୍ଷମତାକୁ ଅଢ଼େଇଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ
ଏହାକୁ ଆହୁ ରି ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଛି ।

2

014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ କ୍ଷମତାକୁ ଆସି ବା ପରେ
ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି
ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରି ଆସୁଛି।
ତୃ ତୀୟ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ନିବେଶ ବ�ୈଠକ
ଓ ଏକ୍ସପ�ୋ (ରି-ଇନଭେଷ୍ଟ 2020)
କୁ ଉଦଘାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା
କରିଥଲେ
ି । 80ରୁ ଅଧକ
ି ଦେଶର
ପ୍ରତିନିଧମ
ି ାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧତ
ି
କରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଲେ
ି
ଯେ ଖୁବ କମ
ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ
କ୍ଷମତା ମେଗାୱାଟସରୁ ଗି ଗାୱାଟସ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବା ସନ୍ତୋଷଜନକ
ଏବଂ ଏହା ‘ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ବିଶ୍ୱ,
ଏକ ଗ୍ରିଡ’ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ
ଦେଇପାରିବ।
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ମେଗାୱାଟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ
ହ�ୋଇଛି। 2022 ସୁଦ୍ଧା 175
ଗି ଗାୱାଟସ ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା
450 ଗି ଗାୱାଟସ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି
ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖ ିଛନ୍ତି। (1 ଗି ଗାୱାଟ-1000
ମେଗାୱାଟ-1 ବିଲିୟନ ୱାଟ)

ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ବିପ୍ଳବ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ
କରିପାରିଛି । ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ
କ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର
ଚତୁ ର୍ଥ ବୃ ହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ
ଏହା ଆଗେଇ ଚାଲି ଛି । ଭାରତର
ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନ 136
ଗି ଗାୱାଟସ ରହିଛି, ଯାହାକି ମ�ୋଟ
କ୍ଷମତାର ପାଖାପାଖ ି 36 ପ୍ରତିଶତ।

l ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର
ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମି ଲନାଡ଼ୁ
ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ
ସ�ୌର ବିପ୍ଳବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ ିକ
ସଂଗଠିତ ହ�ୋଇଥ ିବା କାରଣରୁ
ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ
ରହିଛନ୍ତି।

l ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ମ�ୋଟ ଉତ୍ପାଦିତ
ବିଦ୍ୟୁତ
ଶକ୍ତି
3,73,436
ମେଗାୱାଟ ମଧ୍ୟରୁ
89,636

l ବାୟୁ, ଜ�ୈବ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଭଳି ଉତ୍ସ
ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
2035 ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ

ସୂର୍ଯ୍ୟାଲ�ୋକ କ୍ଷେତ୍ର

ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
l ନିକଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରେୱାରେ
1500 ହେକ୍ଟର ଜମି ରେ 750
ମେଗାୱାଟ
କ୍ଷମତାବିଶଷ୍ଟ
ି
ଏକ
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ�ୌର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା 2.60
କ�ୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ତୁ ଳନୀୟ
ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସହାୟକ
ହ�ୋଇପାରିବ।
l ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ସ�ୌର
ମେଣ୍ଟ
ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏକ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉପଲବ୍ଧି। ଜାତୀୟ
ସ�ୌର ମି ଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସ�ୌର
ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଜ�ୋର
ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାକି 2030 ସୁଦ୍ଧା
ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିବ।

ପ୍ୟାରି ସ ଚୁ କ୍ତି
ଭାରତର ସଫଳତା

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନି ୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା
ଏବଂ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ
କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2015ର ପ୍ୟାରିସ
ଚୁ କ୍ତି ବେଶ ଗୁରୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଲ
ି ା। ଏହି
ଚୁ କ୍ତି ଅନୁ ଯାୟୀ, ବି ଶ୍ୱ ର 179ଟି ଦେଶ
ତାପମାତ୍ରା ବୃ ଦ୍ଧି କୁ 2 ଡି ଗ୍ ରୀ ସେଲସି ୟସ
ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହେଲେ 1.5 ଡଗ୍
ି ରୀ ସେଲସିୟସ
ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖ ିବା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତ
କରିଛନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ ପାରଦର୍ଶିତା ରିପ�ୋର୍ଟ
ଅନୁ ଯାୟୀ, ପ୍ୟାରିସ ଚୁ କ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଥ ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ
ଭାରତ ହେଉଛି ଜ2
ି 0 ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହ ମଧ୍ୟରେ
ଏକମାତ୍ର ଦେଶ। ଏହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା
ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର
ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ଅକ୍ଷୟ
ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଭାରତର
କ୍ରମାଗତ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପରିବ�ୋ ସୁରକ୍ଷା
ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତବ
ି ଦ୍ଧତା ଉପରେ ଏହା
ଆଲ�ୋକପାତ କରୁ ଅଛି । .

ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଜନା : ସ�ୌର ଶକ୍ତି ର
ବ୍ୟାପକ ଉପଯ�ୋଗ ଲାଗି ପିଏମ-କୁସମ
ୁ

-କିଷାନ ଉର୍ଜା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ମହାଭିଯାନ (ପି ଏମପ୍ରକୁଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ସମ
ୁ ) କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ ଯ�ୋଡ଼ିବା ଦିଗରେ

ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ଲାଗି
ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଏହି ଯ�ୋଜନା ସାରା ଦେଶରେ ସ�ୌର
ଶକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର କରିବା ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିବ।
ଭାରତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇଥ ିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ
ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ପାଇ ଁ
ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ତାପଜ କିମ ୍ବା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର
କରିଥାନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷ ଜମି କୁ ସେଚନ ପାଇ ଜଳାଭାବ
ଁ
ଭଲ ଫସଲ
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଆସି ଛି। 2022 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ
ଦୁ ଇଗୁଣତ
ି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାର 2019 ଫେବୃ ଆରୀରେ
ପି ଏମ-କୁସମ
ୁ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥ ିଲେ। ଏହି ଯ�ୋଜନା 2018-2019
କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିଲା।
ଅଭାବୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସୁବଧ
ି ାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଫସଲହାନି
ସମସ୍ୟା ପ୍ରତବ
ି ର୍ଷ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପିଏମ-କୁସମ
ୁ ଯ�ୋଜନା ସହତ
ି
ଚାଷୀମାନେ ଜଳସେଚନ ସୁବଧ
ି ା ନମ
ି ନ୍ତେ ସ�ୌର ପମ୍ପ ସଂଯ�ୋଗ
କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜମିରେ ସ�ୌର ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠା
କରିପାରିବେ ଏବଂ ବଳକା ବଦ
ି ୍ୟୁତଶକ୍ତି ବଦ
ି ୍ୟୁତ ବତ
ି ରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼କ
ି ୁ
ବକ୍
ି ରି କରିପାରିବେ। 2022 ସୁଦ୍ଧା ସ�ୌର ବଦ
ି ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ
ମ�ୋଟ 25,750 ମେଗାୱାଟକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯାହା
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାଧାମୁକ୍ତ ବଦ
ି ୍ୟୁତ ଯ�ୋଗାଣ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିପାରିବ। ଏହି
ଯ�ୋଜନା ପାଇ ମ�ୋଟ
ଁ
1.40 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥ ିଲା।
ଏଥ ିପାଇ ଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 48,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଁ
ଯ�ୋଗଦାନ ଦେବେ। ସ�ୌର ପମ୍ପ ମୁଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତଶ
ି ତ ବ୍ୟୟଭାର ଚାଷୀଙ୍କୁ
ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ବ
ି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଜରିଆରେ ପାଖାପାଖ ି 34,422 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା କୁସମ
ୁ ଯ�ୋଜନା ପାଇ ଁଯ�ୋଗାଇ ଦଆ
ି ଯିବ।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 13

ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା

ରି-ଇନଭେଷ୍ଟ 2020

କୁସମ
ୁ ଯ�ୋଜନାରୁ ଦୁ ଇ ପ୍ରକାରର ଲାଭ
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଦୁ ଇଟି ମାର୍ଗରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରିବ। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ଜଳସେଚନ ପାଇ ଁ ମାଗଣା
ବିଦ୍ୟୁତଶକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏହାକୁ ଗ୍ରିଡକୁ
ପଠାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଥ ିରୁ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ର�ୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।

କୁସମ
ୁ ଯ�ୋଜନାର ପ୍ରମୁଖ ବ�ୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

30%

ସବସି ଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବେ

30%

ସବସି ଡି ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବେ

30%

ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଜରିଆରେ
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ

10%

ଅର୍ଥ ସ�ୌର ଶକ୍ତି ସରଞ୍ଜାମ ସଂଯ�ୋଗ
କରିବା ଲାଗି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ

ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ
ସ�ୌର ଶକ୍ତି ସହିତ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ ହେବ ନାହି ଁ
ବରଂ 30,800 ମେଗାୱାଟ ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ
ହ�ୋଇପାରିବ। ସ�ୌର ପ୍ୟାନେଲ ସଂଯ�ୋଗ କରି ସ�ୌର
ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନୁ ମତି ଦେବେ।

ଲାଭ
ଆସନ୍ତା 25
ବର୍ଷ ପାଇ ଁଜମି
ମାଲି କ ଏକର
ପିଛା ବାର୍ଷିକ
60ହଜାରରୁ
1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ
କରି ପାରିବେ।

ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ… କୁସମୁ ଯ�ୋଜନାରେ ଆବେଦନ
କରିବାକୁ ଚାହୁ ଥିଁ ଲେ ଆପଣ ଅଧିକତ
ୃ ୱେବସାଇଟ୍ https://
Mnre.Gov.in/ and registerରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ।

ଯ�ୋଜନାର ତିନ�ୋଟି ଉପାଦାନ

କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା 7.5 ଏଚପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ।

ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ : 10,000 ମେଗାୱାଟ ବିକେନ୍ଦ୍ରିତକୃତ
ଗ୍ରୀଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯିବ।
500 କିଲ�ୋୱାଟରୁ 2 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସ�ୌର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଆଧାରି ତ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ
(ଆରଇପିପି) ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ଚାଷୀ କିମ୍ବା କୃଷକ ଦଳ କିମ୍ବା
ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦକ
ସଂଗଠନ (ଏଫପିଓ)ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ପାରିବେ।
ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 500
କିଲ�ୋୱାଟରୁ କମ କ୍ଷମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି ସ�ୌର କିମ୍ବା ଅକ୍ଷୟ
ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁଅନୁ ମତି ଦେଇପାରିବେ।

ତୃ ତୀୟ ଉପାଦାନ : ସ�ୌର ଶକ୍ତି କୃଷି ପମ୍ପ ଜରି ଆରେ
ସଂଯୁକ୍ତ 15 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରି ଡର ସ�ୌରୀକରଣ। ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଡ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷି ପମ୍ପ ସଂଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ
ସହାୟତା ଦିଆଯିବ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଦାନ : 20 ଲକ୍ଷ ସ�ୌର ଶକ୍ତି ବିଶଷ୍ଟ
ି କୃଷି ପମ୍ପ
ସଂଯ�ୋଗ। ଗ୍ରି ଡ ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଡିଜେଲ
କୃଷି ପମ୍ପ ସ୍ଥାନରେ 7.5 ହର୍ଷ ପାୱାର (ଏଚପି) କ୍ଷମତା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକକ ସ�ୌର ପମ୍ପ ସଂଯ�ୋଗ ପାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ
ଁ
ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 7.5 ଏଚପି କ୍ଷମତା ଠାରୁ
ଅଧିକ ସ�ୌର ପମ୍ପର ସଂଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ ଅନୁ ମତି ମିଳିବ

14 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିଜେଲ ପମ୍ପ ବଦଳାଯିବ
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଡିଜେଲରେ ଚାଲୁ ଥ ିବା
ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସ�ୌରୀକରଣ ପାଇ ଁ କୁସମ
ୁ
ଯ�ୋଜନା
ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ସ�ୌର ଶକ୍ତି ସହିତ ଏପରି
17.50 ଲକ୍ଷ ଜଳସେଚନ ପମ୍ପ ଚଳାଇବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରାଯିବ। ଏହା ଡିଜେଲ ଉପଯ�ୋଗ କମାଇବା ସହିତ
ଅଶ�ୋଧ ିତ ତ�ୈଳ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶ
ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିବ। ଚାଷୀମାନେ
ନିଜର ଅନୁ ର୍ବର ଜମି କୁ ସ�ୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି
ଉପଯ�ୋଗ କରିପାରିବେ।

ବାରାଣସୀ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଭିତ୍ତିଭୂମି

କୃଷକଙ୍କ ସଶକ୍ତି କରଣ

ବିର�ୋଧୀ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ନେଇ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥ ିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ସମାଲ�ୋଚନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ
ଦଶନ୍ଧିର ଛଳନା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଇଛି ମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ
ସହିତ ଆଉ କ�ୌଣସି ପ୍ରତାରଣା ହେବ ନାହି,ଁ “ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଭଳି
ପବିତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।
ଷକ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ସରକାର ବ�ୈପ୍ଳବିକ
କୃପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି,
ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ
କରି ରଖୁଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଧ ିକାର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ
କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଅଧ ିକ ଆୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି
ଏବଂ କେବଳ କ�ୌଣସି ମଣ୍ଡିରେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି
କରିବାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର ନିୟମି ତ
ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସ୍ଥି ତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲାଗି
ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ୟୁରିଆ କଳାବଜାର ର�ୋକିବା
ଲାଗି ଦେଇଥ ିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ
ନିକଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ୟୁରିଆ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି।
ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ଆୟ�ୋଗଙ୍କ ସୁପାରିସ ଅନୁ ରୂପ
ଦେଢ଼ ଗୁଣ ଅଧ ିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଏମଏସପି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ପୂରଣ କରାଯାଇଛି।

ଆପେ ଆପେ ସତ୍ୟ କ’ଣ ଜାଣିନେବେ।
l 2014ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ପାଖାପାଖ ି
6.5 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଡାଲି କିଣା ଯାଇଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାର
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 49,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଡାଲି
ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଣାଯାଇଛି ଯାହାକି 75 ଗୁଣା ଅଭିବୃ ଦ୍ଧିକୁ
ଦର୍ଶାଉଛି ।
l 2014 ପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 2 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଧାନ କ୍ରୟ
କରାଯାଇଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ବର୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କ
ଠାରୁ ଏମଏସପି ଦରରେ 5 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଧାନ
କିଣାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ପାଖାପାଖ ି ଅଢ଼େଇ
ଗୁଣ ଅଧ ିକ ଅର୍ଥ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି।

ଏକାଧ ିକ ଯ�ୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ସହାୟକ ହେଉଛି।
ତେବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଭୁଲ ଧାରଣା
ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ନିଜର ଲ�ୋକସଭା
ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାରାଣସୀରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-19ର
ବାରାଣସୀ-ପ୍ରୟାଗରାଜ ସେକ୍ସନ 6 ଲେନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କହିଥ ିଲେ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି
ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି।

l ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଲାଗି ସରକାର
କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମଣ୍ଡି ଓ ଏମଏସପି
ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବାକୁ ଅଛି ତା’ହେଲେ ସରକାର କାହିକିଁ
ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି?

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶବିଶେଷ:

l ସରକାର ଲଗାତାର ଭାବେ ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ ଥ ିବା ଚାଷୀ
ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉ ଁ ଚାଷୀଙ୍କ
ମନରେ ଆଜିର କୃଷି ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ
ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ସୁବିଧା
ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରିପାରିବେ।

l ନୂ ଆ କୃଷି ସଂସ୍କାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂ ଆ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ
ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ । ଏଥ ିସହିତ ଜଣେ ଚାହିଲେ
ଁ
ପୂର୍ବଭଳି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ।
l ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡି ବାହାରେ କିଣାବିକା ବେଆଇନ ଥ ିଲା
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡି ବାହାରେ
କାରବାର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ
କରିପାରିବେ।
l ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରାକ ରେକର୍ଡ ଦେଖ ିଲେ

l ଦେଶର 10 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଚାଷୀ ପରିବାରର ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସି ଧାସଳଖ ସହାୟତା ପଠାଯାଇଛି । ଏବେ
ସୁଦ୍ଧା, ପାଖାପାଖ ି 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ
ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ।

(ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ)
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଅକ୍ଟୋବର 1-15 ସଂସ୍କରଣରେ କୃଷି
ସଂସ୍କାର ବିଲ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଥିବା ସତ୍ୟତା ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ
ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହି ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ
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ତା’କୁ ପଢ଼ିପାରିବେ।
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କୃଷି

କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ

ନୂ ଆ କୃଷି ଆଇନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼
ବଜାର, ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି
ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କୃଷ କଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି
ସର୍ବାଧକ
ି ପ୍ରାଥମି କ ତା ଦେଇଆସୁଛ ନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ ର
୍ବ
2020ରେ ସଂସଦର ଅନୁ ମ�ୋ ଦନ ଲାଭ କରିଥବ
ି ା
ନୂ ଆ କୃ ଷି ଆଇନ 2022 ସୁଦ୍ଧା କୃଷ କଙ୍କ ଆୟ
ଦ୍ୱି ଗ ଣ
ୁ ିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବ ଦ୍ଧତାକୁ
ଦର୍ଶାଉଛି ।

ନୂ

ଆଦିଲ୍ ଲୀରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସି ବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା
ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି ଉପରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମି କ ତା
ଦେଇ ଆସି ଛନ୍ତି । ବିଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ଥି ତି ରେ
ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
2022 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱି ଗ ଣ
ୁ ିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର
ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଧକ
ି ବିପଣନ ମାଧ୍ୟମ ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବା ଏବଂ ଏକ ପୂର୍ବବ୍ୟବସ୍ଥି ତ ଚୁ କ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା
ନିମନ୍ତେ ଆଇନଗତ ସୁବିଧା ସହିତ ଆହୁ ରି ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ନେଇ ସଂସଦରେ ତିନ�ୋଟି ଆଇନ ଗତ ସେପ୍ଟେମ ର
୍ବ ମାସରେ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ ଲାଭ କରିଥଲ
ି ା। ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ହେଲେକୃଷକ ଉତ୍ପାଦ କାରବାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ (ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସୁବି ଧା)
ଆଇନ; ମୂଲ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚି ତତା ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସେବା ଲାଗି
କୃଷକ (ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା) ରାଜି ନାମା ଆଇନ; ଏବଂ
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ (ସଂଶ�ୋଧନ) ଆଇନ।

ମିଥ୍ୟା : ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ(ଏମଏସପି )ରେ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯିବ
l	ଯଦି ଏପି ଏମସି ମଣ୍ଡି ବାହାରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହୁ ଏ, ତା’ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯିବ।
l ଇ-ନାମ ଭଳି ସରକାରଙ୍କ ବ�ୈଦ୍ୟୁତିକ କାରବାର ପ�ୋର୍ଟାଲର ଭବିଷ୍ୟତ କ’ଣ ହେବ ।
ସତ୍ୟ: ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ ଜାରି ରହିବ, ଏମଏସପି ଦରରେ
ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରି ପାରିବେ
l ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହି, ଁ ପୂର୍ବପରି ଏଥ ିରେ କାରବାର ଜାରି
ରହିବ। ମଣ୍ଡି ସହିତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ
ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ।
l ଇ-ନାମ କାରବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ପରି ଜାରି ରହିବ।
l ଏହା

ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ
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ପ୍ରୋସେସର,

ହ�ୋଲସେଲର,

ଏଗ୍ରୀଗେଟର୍ସ, ବଡ଼ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ, ରପ୍ତାନକ
ି ାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରବାର କରିବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ କରିବ।
l ଫସଲ ବୁ ଣବ
ି ା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମି ଳିବ ମୂଲ୍ୟ
ସୁନିଶ୍ଚିତତା। ବଜାର ଦର ଅଧ ିକ ରହିଲେ ଚାଷୀମାନେ
ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧ ିକ ଦରରେ ଫସଲ
ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ।

l ଏହା ବଜାର ବିପତ୍ତିକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ
ନେଇ ପ୍ରାୟ�ୋଜକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ
କରିବ।
l ଏହା ବିପଣନର ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବ ଏବଂ
ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବ।
l ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମାଧାନ ଲାଗି
ପ୍ରଭାବୀ ବିବାଦ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରାଯାଇଛି।
l କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନୂ ଆ
ପ୍ରଯୁକ୍ତି କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବପ
ି ଣନ ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ
ବିଜ୍ଞପିତ ବଜାର ବାହାରେ ବାଧାମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ
କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରିବ।

ମିଥ୍ୟା: ଚୁ କ୍ତି ଭି ତ୍ତିକ କୃଷି ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଚାଷୀମାନେ
ଚାପରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟ
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହି ଁ
l ନୂ ଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ
l ବିବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ଫାଇଦାରେ ରହିବେ

ସତ୍ୟ : ଚୁ କ୍ତିରେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ
କରି ବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ
ରହିବ। ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ
ଅର୍ଥରାଶି ପାଇପାରିବେ
l କ୍ରେତା ସି ଧାସଳଖ ଚାଷଜମିରୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ କିଣପ
ି ାରିବେ।
l ବିବାଦ ଦେଖାଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାରମ୍ବାର କ�ୋର୍ଟକୁ
ଦ�ୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହି।ଁ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିବାଦ ସମାଧାନ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ।
l ଏଥ ିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି, ଲି ଜ କିମ ୍ବା ବନ୍ଧକର କ�ୌଣସି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହି।ଁ
l ଚୁ କ୍ତି ପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅଗ୍ରୀମ ଅର୍ଥ ନପାଇଲେ ଚାଷୀ
ଯେକ�ୌଣସି ସମୟରେ ବିନା ଜ�ୋରିମାନାରେ ଚୁ କ୍ତିରୁ
ଓହରିପାରିବେ।
l କୃଷି ଚୁ କ୍ତି କେବଳ କେତେକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ
ଅବଧ ି ଲାଗି ସୀମିତ

2014-2020 ମଧ୍ୟରେ

ଏମଏସପିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃ ଦ୍ଧି

l ଏମ ଏସ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଜାତୀୟ
କୃଷକ ଆୟ�ୋଗଙ୍କ ସୁପାରିସକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ
ପାଇ ଁ ଏମଏସପି କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦେଢ଼ଗୁଣ
ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
l ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଧାନ ଉପରେ
ଏମଏସପି କୁ 2.4 ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ
ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ରୟ ବାବଦରେ 4.95 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିବା ବେଳେ ଏହାର ପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ
ମାତ୍ର 2.06 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥ ିଲା।
l ଡାଲି ଉପରେ ଏମଏସପି 75 ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଫଳରେ
ଏହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀ 49,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ପାଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହାର ପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ
2009-14 ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ମାତ୍ର 645
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମି ଳିଥ ିଲା।
l ଗହମ ଉପରେ ଏମଏସପି ପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ ଏହି
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 1.77 ଗୁଣା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2009-14ରେ
ଏଥ ିପାଇ ଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 1.68 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମି ଳିଥ ିବା
ବେଳେ ଚଳିତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 2.97 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
l ତ�ୈଳ ବୀଜ ଓ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ
ଏମଏସପି ଦଶଗୁଣା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଉଭୟ ଉତ୍ପାଦ
ଉପରେ ବାସ୍ତବରେ ଏମଏସପି ହାରରେ 25,000 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କି 200914 ମଧ୍ୟରେ ଏ ବାବଦରେ ମାତ୍ର 2460 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଦିଆଯାଇଥ ିଲା
l 2020 ରବି ଋତୁ ରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମ�ୋଟ
382 ଲକ୍ଷ ଟନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏକ
ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ।
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ପ୍ରକାଶ�ୋତ୍ସବ

ଗୁରୁ ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ 2020

ଶିଖମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ

ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅଟକି ରହି ଥ ବ
ି ା କର୍ତାରପୁର କରି ଡର ଖ�ୋଲି ବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବି ଶ୍ୱ ବ୍ୟାପୀ
ମହାସମାର�ୋହରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ଜୀଙ୍କ 550ତମ ଜନ୍ମବ ାର୍ଷି କ ୀ ପାଳନ କରି ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର ଶିଖ ୍ ସମୁଦ ାୟର ଗ�ୌରବ ପୁନ ଃପ୍ରତି ଷ ଠା୍
ଦି ଗ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛ ନ୍ତି । ବି ଗ ତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ବହୁ
ସଂସ୍ଥାଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ଜୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷି ତ ହ�ୋଇଥାଏ। ଭାନକୁଭର
ଠାରୁ ୱେଲି ଙ୍ଗଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଦକ୍ଷି ଣ
ଆଫ୍ରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ସର୍ବତ୍ର ଶୁଣବ
ି ାକୁ
ମି ଳିଥାଏ। ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି“ସେବକ କ�ୋ ସେବା ବୁ ନ ଆୟି ”, ତାହା ହି ଁଜଣେ
ସେବକର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେବକର କାମ ହେଉଛି ସେବା
କରିବା। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
କ୍ଷଣରେ ଆମକୁ ସେବକ ଭାବେ ସେବା କରିବାର
ସୁଯ�ୋଗ ମି ଳିଛି। ମୁ ଁ ଅନୁ ଭବ କରିଥାଏ ଯେ ଗୁରୁ
ସାହିବଙ୍କର ମ�ୋ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ
ରହିଛି ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମ�ୋତେ ଅତି
ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
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ହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ, ନଭେମ୍ବର,
2019ରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ଜୀଙ୍କ 550ତମ
ଜନ ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇ ଁ ଶ୍ରୀ କର୍ତାରପୁର
ସାହିବ କରିଡର ଖ�ୋଲି ବାରେ ସରକାର ସଫଳ ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ପଞ୍ଜାବର ଗୁରଦାସପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥ ିବା ଡେରା ବାବା ନାନକ ଏବଂ
ପାକିସ୍ତାନର କର୍ତାରପୁରରେ ଥ ିବା ଶ୍ରୀ କର୍ତାରପୁର ସାହିବ ଗୁରଦ୍ୱାରା
ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ କର୍ତାରପୁର ସାହିବ କରିଡର ଖ�ୋଲାଯାଇଛି।
l ସରକାର ଏଥ ିପାଇ ଁ 120 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି।
l ବର୍ଷସାରା ପାକିସ୍ତାନରେ ଥ ିବା ଶ୍ରୀ କର୍ତାରପୁର ସାହିବ ଗୁରଦ୍ୱାରା
ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ପଟରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
l ଦ�ୈନିକ 15,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସେବା ଯ�ୋଗାଇବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ ଏକ
ଯାତ୍ରୀ ଟର୍ମିନାଲ ସମେତ ଏଥ ିରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ।

ଶିଖ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତି କରଣ

l 2014 ପୂର୍ବରୁ ଶିଖ ସମୁଦାୟର ମାତ୍ର 18 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ
ବୃ ତ୍ତି ମି ଳୁଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସରକାର 31 ଲକ୍ଷ ଶିଖ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଟ୍ରିକ ପୂର୍ବ/ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃ ତ୍ତି ଓ ମେଧାବୃ ତ୍ତି ପ୍ରଦାନ
କରିଛନ୍ତି।

ସାରବିଶ୍ୱକୁ ଶିଖ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ
l ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆନନ୍ଦପୁର ସାହିବଫତେଗଡ଼ ସାହିବ-ଚମକ�ୌର ସାହିବ-ଫିର�ୋଜପୁରଅମୃତସର-ଖାତକର-କାଲାନ-କାଲାନ�ୌର-ପଟି ଆଲା
ଐତିହ୍ୟ ସର୍କିଟର ବିକାଶ ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି।
l ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଜରିଆରେ ଅମୃତସର ଓ ନାନ୍ଦେଡ଼ ମଧ୍ୟରେ
ବିମାନ ସଂଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

1984 ଦଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ
l 1984 ଦଙ୍ଗାର ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖ ସମୁଦାୟ
ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହ�ୋଇ ଆସିଥ ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର
ସରକାର ଶିଖଙ୍କ ପାଇ ନ୍ୟାୟ
ଁ
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। 1984
ଶିଖ ବିର�ୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ
ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବିଚାର ଶେଷ ହ�ୋଇ
ଦ�ୋଷମୁକ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଖ�ୋଲି
ଆଉଥରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ
(ଏସଆଇଟି) ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର।
l ଦ�ୋଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ : ଆଉ ଥରେ ତଦନ୍ତ ଲାଗି
ଏସଆଇଟି ପାଖାପାଖ ି 80ଟି ମାମଲା ଖ�ୋଲି ଛି।
ଏସଆଇଟି ଗଠନ ହେବାର ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼
ରାଜନ�ୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଦ�ୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
l ସାରା ଦେଶରେ ଥିବା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପର
ୂ ଣ ପ୍ରଦାନ:
1984 ଶିଖ ଦଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ
ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପର
ୂ ଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ହିଂସା କାରଣରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପଞ୍ଜାବକୁ
ଚାଲିଯାଇଥ ିବା ପାଖାପାଖ ି 1,020 ଦଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତ
ପରିବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ�ୋଜିତ ଯ�ୋଜନାର ଅଂଶବିଶେଷ
ସ୍ୱରୂପ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

l ହୁ ନର ହାଟ, ଗରିବ ନୱାଜ ର�ୋଜଗାର ଯ�ୋଜନା,
ଶିଖ�ୋ ଔର କମାଓ, ନୟି ମଞ୍ଜି ଲ ଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ଯ�ୋଜନାର ହିତାଧ ିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଶିଖ
ଯୁବକଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯ�ୋଜନା ସେମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
l ଶିଖବହୁ ଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ
ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।

ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଜରି ଆରେ ଶିଖମାନଙ୍କର ଦାବି
ପୂରଣ
l ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ, ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପ୍ରତାଡ଼ନା କାରଣରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନରୁ
ବି ତାଡ଼ି ତ ହ�ୋଇ ଆସିଥବ
ି ା ଶିଖ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ
ନାଗରିକତା
ସଂଶ�ୋଧନ
ଆଇନ
ମାଧ୍ୟମରେ
ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ।
l ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ଫଳରେ ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର
ଶିଖ ସମୁଦାୟକୁ ସମାନ ଅଧକ
ି ାର ପ୍ରଦାନ; 1947
ପଶ୍ଚି ମ ପାକିସ୍ତାନ ଶିଖ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାସିନ୍ଦା
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି।
l ଶିଖ ଗୁରଦ୍ୱାରା (ସଂଶ�ୋଧନ) ଆଇନ 2016 ସଂଶ�ୋଧ ିତ,
ଶିର�ୋମଣି ଗୁରଦ୍ୱାରା ପ୍ରବନ୍ଧକ କମି ଟି ନିର୍ବାଚନରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦୀର୍ଘ ଦାବି ପୂରଣ।
l ‘କଳା ତାଲି କା’ର ହ୍ରାସ: ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ,
କାନାଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ରହୁ ଥବ
ି ା ଶଖ
ି ମାନଙ୍କୁ
‘କଳାତାଲି କାଭୁକ୍ତ’ କିମ ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିକୂଳ ତାଲିକାରେ
ସାମି ଲ କରାଯାଇଥଲ
ି ା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏହି
ତାଲି କାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରି 314ରୁ ମାତ୍ର
ଦୁ ଇକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କଳା ତାଲିକା ହ୍ରାସ
ପାଇବା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାରକୁ
ଭେଟି ପାରିବେ, ଭାରତୀୟ ଭିସା ଏବଂ ଓସିଆଇ କାର୍ଡ
ପାଇପାରିବେ।
l ଜଲି ଆୱାଲା
ଁ
ବାଗ ସ୍ମାରକୀ : ଦେଶ ପାଇ ଁ ପ୍ରାଣବଳୀ
ଁ
ବାଗ
ଦେଇଥ ିବା ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତରି େ ଜଲି ଆୱାଲା
ନରସଂହାରର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଜାତୀୟ
ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ସରକାର ଜଲି ଆୱାଲା
ଁ
ବାଗ
ସ୍ମାରକୀ (ସଂଶ�ୋଧନ) ବିଲ, 2019 ଆଣିଛନ୍ତି।

l ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ଜୀଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ
ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ: ଭ୍ରାତୃ ତ୍ୱ ଏବଂ ବିବିଧତାର
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ଅମୃତସରସ୍ଥିତ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ
ବଶ୍ୱ
ି ବଦ
ି ୍ୟାଳୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟି ଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରଫେଥ ଷ୍ଟଡଜ
ି ର ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏଥ ିପାଇ 67
ଁ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ କାନାଡାର
ଗ�ୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଁ ବଶ୍ୱ
ି ବଦ
ି ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାନକ
ଦେବଜୀଙ୍କ ଚେୟାର ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠା କରାଯାଇଛି।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 19

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା

ପ ୁନଃ ଉନ୍ନତି ପଥେ

ଭାରତର ବିକାଶ ଗାଥା ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ
ପ୍ରଗତି ପଥକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ
ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସି କ ଅବଧ ିରେ ଏହା ବେଶ୍ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ ସୁଧାର
ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି । ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
ଏବେ ‘ଭି’ ଆକୃତିର ସୁଧାର ପରିଲକ୍ଷି ତ ହ�ୋଇଛି ।

20 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ବ�ୈ

ଉତ୍ପାଦନ ସ ୂଚୀରେ
ଉନ୍ନତି (%)
56.3
58.9

56.8
52

46
47.2

51.8

54.5

55.3

30.8
27.4

ଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ କ�ୋଭିଡ଼-19 ସମଗ୍ର
ବିଶ୍ୱରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକା,
ଚାକିରି ଓ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ
ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏହାର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ
ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ନୁ ହେ ଁ । କିନ୍ତୁ ଗତ ନଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ
ସରକାର, ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଭଳି
ଁ
ଭାବେ ଏହି ବପ
ି ଦର ମୁକାବିଲା କରିଛି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ଠାରୁ ଭାରତକୁ ବନ୍ନ
ି ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ।
ଏକ ଦାୟି ତ୍ୱବାନ ସରକାର, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ
ଭାରତୀୟ ଜନତା ଏବଂ ସହନଶୀଳ ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳତ
ି
ଭାବେ ଏହି ମହାମାରୀର ମୁକାବଲ
ି ା କରିଆସୁଛନ୍ତି
ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ମହାମାରୀ ସମାଜକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ
କରିପକାଇଛି । ଏଭଳି ମିଳତ
ି ମୁକାବଲ
ି ା ଦ୍ୱାରା
ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବକ
ି ତା
ଆଡ଼କୁ ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଭଳି ବପ
ି ଦ
କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନମ
ି ନ୍ତେ ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି
“ଆତ୍ମନିର୍ଭର” ପ୍ୟାକେଜ୍ । ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ କର�ୋନା କବଳରୁ ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ମୁକଳ
ୁ ାଯାଇ ପାରିବନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ । ସରକାରଙ୍କ ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧ ିକାଂଶ ଅଂଶୀଦାର ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି
ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭାବେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ
ଭାରତର ବିକାଶ ଗାଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବକ
ି ତା
ପଥକୁ ଫେରାଇ ଆଣବ
ି ା ଦଗ
ି ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ
ସ୍ୱାଭାବିକତା ପଥକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ
ଜାରି ରହିଛି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥ ିରେ ଉନ୍ନତି ତଥା
ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖ ିବାକୁ ମିଳଛ
ି ି । ଭାରତୀୟ
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଏପ୍ରିଲସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ମଧ୍ୟରେ 3.4 ପ୍ରତିଶତ ଉନ୍ନତି
କରିପାରିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ, ବିଗତ ଦୁ ଇ ତ୍ରୈମାସିକ
ଅବଧ ି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେକି କ�ୋଭିଡ଼-19
ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧ ିକ ଥ ିଲା ସେତେବେଳେ
ସୁଦ୍ଧା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ତାର ବିକାଶଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରଖ ିଛି।
ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କ ଏଭଳି ବିକାଶମୂଳକ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟି କ
କ୍ଷେତ୍ର ସକାରାତ୍ମକ ମନ�ୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।
କ�ୋଭିଡ଼ 19 କବଳରୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା
ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଥ ିବା ପ୍ୟାକେଜ୍କୁ ସରକାର ନିଷ ୍ଠାର ସହ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ବସ୍ତୁ ତଃ, ଏହା ଫଳରେ
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଜ�ୋନ୍  ଭାବେ
ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଜୁଲାଇ- ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 2020
ମଧ୍ୟରେ 0.6 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିପାରିଛି।
ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଅବଧ ିରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 39.3
ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଥ ିଲା ।
ସେହିଭଳି ଶକ୍ତି, ବାଷ୍ପ ଓ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଅବଧ ିରେ
4.4 ପ୍ରତିଶତ ବିକାଶ ହାସଲ କରାଯାଇଛି । ଚଳତ
ି
ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ�ୈମାସିକ ଅବଧ ି (ଏପ୍ରିଲ – ଜୁନ,

ଜାନୁ ଆରୀ ଫେବୃ ଆରୀ

ମାର୍ଚ୍ଚ

ଏପ୍ରିଲ

ମେ

ଜୁନ

ଜୁଲାଇ

ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମର୍ବ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର

l ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ ପରିଚାଳକ ସୂଚାକାଂକ (ପିଏମଆଇ) ଗତ ନଭେମ୍ବର

ମାସରେ 56.3 କୁ ଉନ୍ନୀତ ହ�ୋଇଛି ଯାହାକି ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ
58.9 ଛୁଇ ସର୍ବକାଳୀନ
ଁ
ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥ ିଲା । ସେହିଭଳି ପିଏମଆଇ
ସେବା ସୂଚକାଂକ ବଗ
ି ତ ସାତ ମାସ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇ
ଚାଲିଥ ିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତାହା 54.1କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥ ିଲା
ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ତାହା 53.7 ରହଛ
ି ି । ସେହିଭଳି ସାମଗ୍ରିକ ବକ
ି ାଶ
ହାର ଚଳତ
ି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଅବଧ ିର ଅଭିବୃ ଦ୍ଧିକୁ
ଦ�ୋହରାଇବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ । ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କେତେକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ପାଦନ
କ୍ଷେତ୍ର ତାହାର ପ୍ରଗତି ଓ ଉନ୍ନତି ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରଖ ିଛି ।

ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ ସୂଚକାଂକ
କ୍ଷେତ୍ର

FY 2019-20

FY 2020-21

ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୟମାସ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୟମାସ

କୃ ଷି
3
ଉତ୍ପାଦନ
ବିଦ୍ୟୁତ/ଗ୍ୟାସ
ନିର୍ମାଣ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ

3
8.8
5.2
3.5

3.5
-0.6
3.9
2.6
4.1

3.4
-39.3
-7
-50.3
-47

3.4

0.6
4.4
-8.6
-15.6
(ତଥ୍ୟ %ରେ)
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା

ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ବିଗତ 8 ମାସ
ମଧ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି

Crore

`1,04,963

Crore

`1,05,155

`86,449

Crore

Crore

`90,917

Crore

`87,422

GST ପରଠାର
collection
fromସୁApril
ଏପ୍ରିଲ
ୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଦ୍ଧା ଜିଏtill
ସଟିnow
ସଂଗ୍ରହ

`95,480

ଅକ୍ଟୋବର 2020 ମାସରେ 80 ଲକ୍ଷ
ଜିଏସଟିଆର-3ବି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ

Crore

ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ମାସରେ ସଂଗୃହତ
ି
ପରିମାଣ ଠାରୁ 10 ପ୍ରତିଶ ଅଧ ିକ

`62,151

Crore
`32,172

Crore

April

May

June

July

Aug

Sept

Oct

Nov

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଫେବୃଆରୀ ମାସଠାରୁ ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହ
ଉଭୟ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଛି । ଏହା ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏକ
ପ୍ରମୁଖ ଅଭି ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।
କର�ୋନାଜନିତ ସମସ୍ତ କଟକଣା ଉଠାଯିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟି କ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରି ଛି ।

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (ଆଇଏମଏଫ)ର ମତ ଅନୁ ସାରେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ
ଅଧୀନରେ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା 29 ଲକ୍ଷ 87 ହଜାର କ�ୋଟିର ଆର୍ଥିକ
ପ୍ୟାକେଜ୍ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକତା ମାର୍ଗକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ
ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ହେଉଛି ଭାରତର ମ�ୋଟ ଜିଡିପିର 15% ।
2020)ରେ ଏଥ ିରେ 7 ପ୍ରତଶ
ି ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥ ିଲା । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ବ�ୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ (ଏଫଡ଼ଆ
ି ଇ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପ୍ରିଲ –
ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 2020 ଅବଧ ିରେ ଏହା 30 ବଲ
ି ି ଅନ ଆମେରିକୀୟ
ଡଲାର ଛୁଇଛିଁ ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଏହି ଅବଧ ି ତୁ ଳନାରେ 15
ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ବ�ୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଏଫଡ଼ଆ
ି ଇର
ଏଭଳି ସୁସ୍ଥକର ପ୍ରବାହ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦନ
ି ଲାଲ କଲ୍
ି ଲା ମଞ୍ଚରୁ ଦେଇଥ ିବା “ମେକ୍
ଇନ୍  ଇଣ୍ଡିଆ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହ ୍ୱାନକୁ ସାରା ବଶ୍ୱ
ି ରେ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର
କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବନାହ,ି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ
ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଭାରତକୁ ବଶ୍ୱ
ି
ଶିଳ୍ପ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବା ନମ
ି ନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ
ଏବେ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଧାରାର କ୍ରମ ଜାରି ରହବ
ି ା
ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି କ୍ରମରେ ଅକ୍ଟୋବର
2020ରେ କ�ୋଇଲା (11.6%), ବଦ
ି ୍ୟୁତଶକ୍ତି (10.5%), ସାର
(6.3%), ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ (2.8%) କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି
ଯାହାକି ପୂର୍ବବର୍ଷ ଏହି ମାସ ତୁ ଳନାରେ ଏଭଳି ଉନ୍ନତି ହାସଲ
କରାଯାଇପାରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସୂଚକାଂକ ଯଥା ବମ୍ପର ଖରିଫ ଫସଲ
ଅମଳ, ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବୃ ଦ୍ଧି, ରେଳ ମାଲ ପରିବହନରୁ
ଅଧ ିକ ମାହାସୁଲ ସଂଗ୍ରହ, ଅଟ�ୋମ�ୋବାଇଲ ଓ ଦୁ ଇଚକଆ
ି ଯାନ
ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃ ଦ୍ଧି , ଉତ୍ତମ ଟକ
ି ସ ସଂଗ୍ରହ, ଜଏ
ି ସଟି ମପ୍ଅପ୍
ଏବେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାକ୍- କ�ୋଭିଡ଼ ସମୟ ଭଳି ସ୍ଥିରତା ଏବଂ
ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛି ।

22 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଉତ୍ପାଦନ ପିଏମଆଇ 58.9 ରହିଥ ିବା
ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତାହା 56.3କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସୂଚନା
କରେ ଯେ ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସବୁ ଠାରୁ ବଳଷ
ି ୍ଠ ସୁଧାର।
ଅପର ପକ୍ଷରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଏମଆଇ ମଧ୍ୟ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର
ମାସରେ 54.1 ଥ ିଲା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତାହା 53.7କୁ
କମିଛି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଏକ ବଳଷ
ି ୍ଠ ସୁଧାର ବ�ୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।
ସାମଗ୍କ
ରି ଭାବେ ଏହି ଅବଧ ିରେ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ଆଶାତିରିକ୍ତ
ହ�ୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଏହି ସଂକ�ୋଚନ ଜୁଲାଇ- ସେପ୍ଟେମର
2020ରେ 7.5 ପ୍ରତଶ
ି ତ ରହିଥ ିଲା ଯାହାକି ପୂର୍ବବର୍ଷ ଏହି ତ୍ରୈମାସିକ
ଅବଧ ିରେ 23.9 ପ୍ରତଶ
ି ତ ସଂକ�ୋଚନ ଥ ିଲା । ଏହସ
ି ବୁ ଉନ୍ନତିର
ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖ ି ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ପୁନଃପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାର୍ଗରେ
ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବ�ୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି
ଅଧ ିକାଂଶ ସ୍ୱାଧୀନ କନସଲଟାନ୍ସି ସଂସ୍ଥା ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ
ଦେଶର ସମଗ୍ର ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସଂକ�ୋଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆକଳନ
କରାଯାଉଥ ିଲା ତାହା ଠାରୁ କମ୍ହେବ ।
କେୟାର ରେଟଂି ସ୍, ନ�ୋମୁରା, ଆଇସିଆରଏ, ଏଚଡ଼ଏ
ି ଫସି,
ଆଇଡ଼ଏ
ି ଫସି, ଫାଷ୍ଟ୍, କ୍ୱାଣ୍ଟଇକ�ୋ ଏବଂ ବ୍କ
ରି ୱାର୍କ ରେଟଂି ସ ଭଳି
ସଂସ୍ଥାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥା ସଂପର୍କରେ ଯେଉ ଁ
ନକାରାତ୍ମକ ପୂର୍ବାକଳନ କରିଥ ିଲେ ଏବେ ତାହାକୁ ସଂଶ�ୋଧ ିତ
କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ତ୍ରୈମାସକ ଅବଧ ିରେ ଯେଉ ଁ
ରିକଭରି ପରିଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଛି, ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହସ
ି ବୁ ରେଟଂି
ଏଜେନମ
୍ସି ାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସଂକ�ୋଚନ

ଯାନବାହନ ବିକ୍ରିରେ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି

ଅକ୍ଟୋବରରେ
ଇ-ୱେବିଲ
ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଲା
ଁ
2020

2019

ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି

40%
20%

Figures in Lakh Crore Rs

16
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12

-20%
8
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4

0

-60%
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-80%

l ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ମ�ୋଟ ଯାନବାହନ (ଦୁ ଇ ଚକିଆ, ତିନି
ଚକିଆ ଓ ଚାରି ଚକିଆ) ଉତ୍ପାଦନ ଅକ୍ଟୋବର 2020ରେ
2,830,153 ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହି ମାସରେ
ତାହା 2,086,479 ଥ ିଲା ।
l ଗତବର୍ଷ ଏହି ମାସ ତୁ ଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ
ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ବିକ୍ରମରେ 14.19 ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି
ପରିଲକ୍ଷି ତ ହ�ୋଇଛି ।
l ଦୁ ଇ ଚକିଆ ଯାନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର
ଏହି ମାସ ତୁ ଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 16.88
ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।

ଅକ୍ଟୋବର 2020ରେ, ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବିକ୍ରି ବିଲ୍ ଅଟ�ୋମ�ୋବାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସମସ୍ୟାର
ହ�ୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ, ଟିକସ ପ�ୈଠ
ସ୍ମଖ
ୁ ୀନ ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି
ପରି ଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଛି । ଅକ୍ଟୋବରର ଉତ୍ସବ ଋତୁ ରେ ଦେଶରେ
ପରେ, ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ
ଯାନବାହନ ବିକ୍ରୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।
ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରି ତ ହ�ୋଇଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ 7-9 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେହସ
ି ବୁ
ସଂସ୍ଥାମାନେ ଅନୁ ମାନ ଲଗାଇଥ ିଲେ ଯେ ତାହା 8.2ରୁ 11 ପ୍ରତଶ
ି ତ
ମଧ୍ୟରେ ହେବ ।
ଏହି କ୍ରମରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଅଧ ିକାଂଶ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବାନୁ ମାନ
କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ 2020- 21ରେ 10
ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧ ିକ ରହିବ ଯାହାକି ବେଶ୍ ବଳିଷ ୍ଠ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା
କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ ହେଲେ ତା’ର ଉଚ୍ଚତର
ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ଗତି ପୁନଃ ଫେରିପାଇବ । କ�ୋଭିଡ଼-19 ଯ�ୋଗୁ
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥ ିଲା
ଯାହାକି ଏବେ ଦୂ ର ହ�ୋଇ ସାରିଛି ବ�ୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ
ସୁଧାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହ�ୋଇ ଏବେ ବିକାଶ ମାତ୍ରା ଆଗାମୀ କଛ
ି ି
ତ୍ରୈମାସରେ ଦୁ ଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇବାର
ଁ
ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି ।
ମୁଡିସ,୍ ଗ�ୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ ସାଚସ୍ଓ ବାର୍କ୍ଜ
ଲେ ପକ୍ଷରୁ
ରେଟିଂରେ ଉନ୍ନତି
କର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ, ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବକ
ି ାଶ ହାର
ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହ�ୋଇ -23.9 ପ୍ରତିଶତ ଛୁଇଥଁ ିଲା ।
ଏହି ଧାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁ ମାନ ଲଗାଇଥ ିଲେ
ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସକ ଅବଧ ିରେ ବିକାଶ ଦର -12%
ପାଖାପାଖ ି ରହିପାରେ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ଭୁଲ ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ
-7.5%ରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏଭଳି ସୁଧାର ସକାଶେ

ସିମେଣ୍ଟ, ଇସ୍ପାତ, କୃଷି, ଉତ୍ପାଦନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ବ�ୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ମାସିକ ସମୀକ୍ଷାର
2020ର ନଭେମ୍ବର ମାସର ଆର୍ଥିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁ ସାରେ, ଦେଶର
ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ‘ଭି’ ଆକାରରେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇବା
ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏଥ ି ସକାଶେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତବ
ି ଦ୍ଧତା ହି ଁବ�ୈଶ୍ୱିକ
ଆର୍ଥିକ ଏଜେନମ
୍ସି ାନଙ୍କ ଆକଳନକୁ ଭୁଲ୍  ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣତ
ି କରିଛି ।
ମୁଡ଼ସ
ି ୍ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବକ
ି ାଶ ପୂର୍ବାନୁ ମାନକୁ 2021 ବର୍ଷ ପାଇ ଁ
8.1 ପ୍ରତଶ
ି ତରୁ 8.6 ପ୍ରତଶ
ି ତକୁ ସଂଶ�ୋଧ ିତ କରିଛି । ଗ�ୋଲ୍ଡମାନ
ସାଚ୍  ଆଣ୍ଡ ବାର୍କ୍ଜ
ଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆକଳନକୁ ଉପରକୁ
ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଅକ୍ସଫ�ୋର୍ଡ ଇକ�ୋନ�ୋମିକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶତ
ି ଏକ
ରିପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ, ଭାରତର ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବାନୁ ମାନ ତୁ ଳନାରେ
ଅଧ ିକ ମାତ୍ରାରେ ରିକଭରୀ ଦଗ
ି ରେ ଆଗେଇଛି । ଆନ୍ତର୍ଜାତକ
ି ମୁଦ୍ରା
ପାଣ୍ଠି (ଆଇଏମଏଫ) ବଶ୍ୱ
ି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଂପର୍କରେ ଯେଉ ସଦ୍ୟତମ
ଁ
ରିପ�ୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତାହା ଅନୁ ସାରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତତର
ପ୍ରଗତଶ
ି ୀଳ ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥା । ଆଇଏମଏଫର ବଚ
ି ାର ଅନୁ ସାରେ,
ଭାରତୀୟ ଅରନ
୍ଥ ୀତି 2021 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖ ି 8.8 ପ୍ରତଶ
ି ତ
ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରେ ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବଶ୍ୱ
ି ରେ ସର୍ବାଧ ିକ ହେବ
ବ�ୋଲି ପୂର୍ବାନୁ ମାନ କରାଯାଇପାରେ ।
ଏକ ରଣନ�ୈତକ
ି ବଜ
ି ୟ
ବପ
ି ଦକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମୁକାବଲ
ି ା କରିବା ନମ
ି ନ୍ତେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ରଣନୀତି ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 23

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା

ଇପିଏଫଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବଢ଼ିଲା
120000

ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ସର୍ବନିମ ୍ନ ସ୍ତରରେ

ବେତନଭ�ୋଗୀ ଲ�ୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃ ଦ୍ଧି
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ଇପିଏଫଓରେ ନୂ ତନ ପଞ୍ଜି କୃତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଘର�ୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ
10.06 ଲକ୍ଷ ଥିଲା । ଚଳିତ 2020 ମସି ହାରେ ହାରାହାରି ଭାବେ
ପ୍ରତି ମାସରେ 7 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନୂ ତନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖ�ୋଲାଯାଇଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଛି । ଆମଦାନୀ ତୁ ଳନାରେ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି
ପାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ
। ଇପିଏଫଓରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଜମା ସୂଚୀତ କରେ ଯେ କମ୍ପାନୀମାନେ
ଅଧିକ ନୂ ଆ ଲ�ୋକ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ତୃ ତୀୟରୁ ଚତୁ ର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକ ଅବଧିରେ ଭାରତର ଜିଡ଼ପ
ି ି ବିକାଶ ହାର ପୁଣି ଥରେ ସକାରାତ୍ମକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ଏଥିପାଇ ଁସ୍ୱାଭାବିକ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଜନ ହିତକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର
ଯଥା କୃଷି ଓ ବିଜଳ
ୁ ି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ ଅଧିକତର ଭାବେ ଦାୟୀ ।
କର�ୋନାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ ସଫଳତାର ସହ
ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଭାରତକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ପ୍ରଥମ ଲକଡାଉନର ମାତ୍ର ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 2020
ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ
ଯ�ୋଜନା’ ପ୍ୟାକେଜ୍ଘ�ୋଷଣାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହ�ୋଇଛି ।
ନିଜସ୍ୱ କର୍ମପ୍ରବଣ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଭର୍ଚୁଆଲ ବ�ୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ମନରେ ଦୃ ଢ଼
ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥ ିଲେ । ଫାର୍ମସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ
ମନରେ ହେଉ ଅଥବା ଡାକ୍ତର, ସାମାଜିକ ଅନୁ ଷ ୍ଠାନ, କୃଷି, ଶକ୍ତି,
ଶିକ୍ଷା, ଆଇଟି ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସହ
ରୁ ି ପ୍ରଦାନ
ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତଥା ଅନୁ ଷ ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଦୃ ଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ତ
କରି କହିଥ ିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସରକାର ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି
ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ
ଆଲ�ୋଚନା କରିଥ ିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଥ ିଲେ।
ଏହା ଫଳରେ କର�ୋନା କାଳର ଦୁ ର୍ଦନ
୍ଦି ରେ କେବଳ ଗରିବ ଓ
ଅସହାୟ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିନାହି ଁ
ଅପରନ୍ତୁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ର
ଧି େ
ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିଛି । ଏହା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍କାର
ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରିଛି ।
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସର୍ବାଧ ିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

24 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ପାଞ୍ଚଟି ମନ୍ତ୍ର ସହ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା
ସକାଶେ ଆହ ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହି ପାଞ୍ଚ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା- ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ,
ସମାଯ�ୋଜନ, ନିବେଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ନବ�ୋନ୍ମେଷ । ଏଥ ିପାଇ ଁ
ସରକାର “ଭୂମି, ଶ୍ରମ,ଲିକଡ଼
ୁ ଟ
ି ି ଓ ଆଇନ” ସମାନତା ଆଧାରରେ
ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘ�ୋଷଣା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଅରମ
୍ଥ ନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ
ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପାଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି
। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନଆ
ି ଯାଇଥ ିବା ଏହା ଏକ ରଣନୀତକ
ି ନଷ୍ପ
ି ତ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ଦନ
ି , ଅରମ
୍ଥ ନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏମଏସଏମଇ
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଘଟାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରି
କହଛ
ି ନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଅଧ ିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ
ଓ ଯ�ୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁସଂଗତ କରାଯିବ । ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଦଗ
ି ରେ,
ସେ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତାକଡ଼ର ବୁ ଲାବକ
ି ାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ
ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘ�ୋଷଣା କରିବା ସହ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବାସଗୃହ
ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆର�ୋପ କରିଛନ୍ତି । ତୃ ତୀୟ ଦନ
ି , କୃଷି
ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଗ�ୋପ୍ରଜନନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାବଳୀର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି । ଚତୁ ର୍ଥ
ଦନ
ି , ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତକ
ି ରଣ ଉପରେ ଦଆ
ି ଯାଇଛି ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ।
ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ମ
ତି ଦନ
ି ରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବକ
ି ାଶ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବକ
ି ାଶ ଉପରେ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦଆ
ି ଯାଇଛି
ଗୁରୁତ୍ୱ ।ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇ ଁ

ଆଶାତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାରୁ ଉପାର୍ଜନ
ଟିକସ ପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲାଭ

ପରି ଚାଳନା ଲାଭ

ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣର ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ

ପରି ଚାଳନା ବ୍ୟବଧାନ

561

542

541

534

507

June
2020

ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର -2.1 % ଉପାର୍ଜନ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ
କମ୍ପାନୀମାନେ 26 ପ୍ରତିଶତ ଫାଇଦା ହାସଲ କରି ପାରି ଛନ୍ତି ।
ଅଟ�ୋମ�ୋବାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଆଇଟି, ଫାର୍ମସ୍ୟୁଟିକାଲ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ
କମ୍ପାନୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରି ପାରି ଛନ୍ତି ।

କୃଷି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃ ଶ।
କର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦ୍ଧା
ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷି ତ ହ�ୋଇଛି । 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର
ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ରପ୍ତାନୀ ପରିମାଣରେ 43.4
ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
କେବଳ ସେତକ
ି ି ନୁ ହେ, ଁ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ପରିମାଣ ଚଳତ
ି ବର୍ଷ 298 ନିୟୁତ ଟନ ହେବାର ଆକଳନ
କରାଯାଇଛି ।ଏହି ପରିମାଣ 2018-19 ବର୍ଷରେ 285.21
ନୟ
ି ୁ ତ ଟନ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏବଂ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତାହା
291.95 ନୟ
ି ୁ ତ ଟନ୍ ହ�ୋଇଥ ିବାର ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ଗତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ 23.02 ନିୟୁତ ଟନର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ
ଉତ୍ପାଦନ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା 25 ନିୟୁତ ଟନ୍ 
ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।

ଏକ ସୁଚନ୍
ି ତ
ତି ର�ୋଡ଼ମ୍ୟାପର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ପୁଣି ଏହସ
ି ବୁ
ସଂସ୍କାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହି ।ଁ ଏହାକୁ ଯେତକ
ି ି
ସୁଚନ୍
ି ତ
ତି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଏଥ ିପାଇ ଁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯ�ୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସକାଶେ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ଯ�ୋଗାଣ, ସେମାନଙ୍କ
ଜମାଖାତାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଭଳି ଯ�ୋଜନାମାନଙ୍କର
ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ ୍ୱୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସୁଫଳ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିଛି । କୃଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମାନ ନଧ
ି ି,
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଜଏ
ି ସଟି

JUNE

JULY AUG

SEPT

OCT

NOV

2020ରେ ବିଲିୟନ ଡଲାର

ଦେଶରେ ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ ରେକର୍ଡ଼ ଶୀର୍ଷ ହାସଲ
କରି ଛ।ି ଏହା ଏବେ 575 ବିଲିଅନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚôଛି । ଏହା
ଯେକ�ୌଣସି ସମୟରେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା
ସଂଗ୍ରହ। ସେହିଭଳି ଦେଶର ଗଚ୍ଛିତ ସୁନା ପରି ମାଣ 1,328 ବିଲିଅନ
ଆମେରି କୀୟ ଡଲାର ଛୁଇଛିଁ ।

କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି
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ଏଫଡିଆରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି
n

n

n

କର�ୋନା ମହାମାରୀ ଜନିତ ସଂକଟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦେଶକୁ ଏପ୍ରିଲ- ଅଗଷ୍ଟ,
2020-21ରେ 27.1 ବିଲିଅନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ (ଏଫଡ଼ିଆଇ) ରାଶି ଆସିପାରିଛି । 201920 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସେହି ସମୟରେ 23.35 ବିଲିଅନ ଆମେରିକୀୟ
ଡଲାର ଏଫଡିଆଇ ଆସିଥିଲା ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ ଚଳିତ
ବର୍ଷ 16 ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବ�ୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।
କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁ ସାରେ ଏହି ଅବଧିରେ
ମ�ୋଟ ଏଫଡିଆଇ ପୁନଃନିବେଶର ପରିମାଣରେ 13 ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ଘଟିଛି । 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ଦେଶକୁ
31.60 ବିଲିଅନ ଡଲାରର ଏଫଡ଼ିଆଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ
ସେହି ଅବଧିରେ ଏହା 35.73 ବିଲିଅନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
2014-20 ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ଏଫଡ଼ିଆଇର ମ�ୋଟ ପ୍ରବାହରେ 55%
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଛି ଯାହାକି 2008-14 ମଧ୍ୟରେ 231.37
ବିଲିଅନ ଡଲାର ଥିଲା ।
ସଂଗ୍ରହ ସୂଚୀତ କରେ ଯେ ଦେଶର ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଉତ୍ତମ
ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଗତଶ
ି ୀଳ ।
ବକ
ି ାଶ ପାଇ ଉତ୍ପାଦନ
ଁ
କ୍ଷେତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି
ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବକ
ି ାଶ ଇଞ୍ଜି ନ ହେଲା ଉତ୍ପାଦନ
କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର କି ଦେଶର ବକ
ି ାଶ ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବାର
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାମର୍ୟ୍ଥ ରହଛ
ି ି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଜଡ଼
ି ପ
ି ିକୁ 15 ପ୍ରତଶ
ି ତ
ଅବଦାନ ରହଛ
ି ି ଏବଂ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏଥ ିରେ
ଭାଗିଦାରୀ ରହଛ
ି ି । ଦେଶର 250 ପ୍ରକାରର ବବ
ି ଧ
ି ଶଳ୍ପ
ି ସଂସ୍ଥାଙ୍କର
ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହଛ
ି ି।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା

ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା

ସାଧୁତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର
ସଂସ୍ କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ଭୀମ ଆପ୍ର ବ�ୈଶ ିଷ୍ଟ୍ୟ
l ଏହା ସବୁପ୍ରକାର ଫ�ୋନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ
l 189ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଏହା ସଂଯୁକ୍ତ
l 24 ଘଣ୍ଟା ଏହା ଉପଲବ୍ଧ
l ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ କାରବାର ସହଜସାଧ୍ୟ
l 20ଟି ଭାଷାରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ
l ଏହା ସମସ୍ତ କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ
l 10ଟି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅଧିକ ସହ ଏହା ଲିଙ୍କ୍
ଯ�ୋଡାଯାଇ ପାରିବ

2016 ମସିହାର ବିମଦ୍
ୁ ରୀକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟିତ ପ୍ରତବଦ୍ଧତା କେବଳ
ଦେଶରେ କଳାଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ର�ୋକିବାରେ ସହାୟକ
ହ�ୋଇନାହି ଅପର
ଁ
ପକ୍ଷେ ଦେଶର ବିକାଶ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା
ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବ�ୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଛି । ୟୁ ନାଇଟେଡ
ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍
ଜରିଆରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ କାରବାର ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ଦକ୍ଷ
ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛ।ି

ବିକାରବାର

ମୁଦ୍ରୀକରଣ ଘ�ୋଷଣା ପରେ, ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥ
ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ଭୀମ
ଆପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥ ିଲେ ।ଏହା ଫଳରେ
ସମଗ୍ର ଦେଶ ଆଜି ଡିଜିଟାଲ କାରବାରର ସଂସ୍ କୃତି
ଦେଖ ିପାରିଛି ଓ ଏହାର ସୁଫଳ ଲାଭ କରିପାରିଛି।
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ
କାରବାର ତା’ର ରେକର୍ଡ଼ ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥ ିଲା
ଯାହାର ଆଧାରଶୀଳା ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହା ଏବେ ଦେଶର ବିକାଶ ଧାରାକୁ
ଏକ ନୂ ତନ ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ହ�ୋଇସାରିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏ ସଂପର୍କରେ
କହନ୍ତି, ‘ ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ନଗଦ କାରବାରହୀନ
ସମାଜ ଅଭିମୁଖେ ଆଗଉଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବେ
ଏବଂ ଅର୍ଥ ଆହରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।ପ୍ରାରମ୍ଭରେ
ହୁ ଏତ ଏହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସମସ୍ୟା ଉପୁଜାଇ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ
ଧୀରେ ଧୀରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ
ହ�ୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏଥ ିରେ କାରବାର ମଧ୍ୟ
ସହଜସାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଛି । "

ଭୀମ ଆପ୍: ଆପଣଙ୍କ ପକେଟର ନୂ ଆ ବ୍ୟାଙ୍କ୍

ଭୀ

ମ ଆପ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମ�ୋବାଇଲର ନୂ ତନ ସଂପଦର
ଷ୍ଟାଟସ ପାଲଟିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ସ୍ୱାଧୀନତା
ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଲାଲ କିଲ୍ଲାର ମଞ୍ଚ ଉପରୁ କହିଥଲେ
ି ,“
ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ କିଭଳି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଅନଲାଇନ
ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗି ଛି । ଆପଣମାନେ ଭୀମ
ୟୁପି ଆଇ ଆପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ. . . ।” ଯେକ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା
ଜାଣି ଗର୍ବ ଅନୁ ଭବ କରିବ ଯେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ୟୁପି ଆଇ
କାରବାର 3.90 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି । ଏବଂ
ତାହା କେବଳ ଭୀମ ଆପ୍ ଜରିଆରେ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ
ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଯେ ଲ�ୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର
ଧାରା ଓ ଚାଲେଞ୍ଜିଂ ପରସ୍ଥି ତିକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ୟୁପି ଆଇ- ଭୀମ
ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 221 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
କାରବାର ହ�ୋଇଛି ଯାହାକି ଏଯାବତ୍ ହ�ୋଇଥ ିବା ମ�ୋଟ 3,86,000
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ଗ�ୋଟିଏ ମାସରେ ହ�ୋଇଥ ିବା ସର୍ବାଧ ିକ
କାରବାର । ଯଦି ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସେହି ସମୟର କାରବାର
ସହିତ ତୁ ଳନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏପରିକି କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ,
ଭୀମ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ହ�ୋଇଥ ିବା କାରବାରରେ 80 ପ୍ରତିଶତ
ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଜଣାଯିବ ।

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ଶଳ୍ପ
ି ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳରେ
ପରିଣତ କରିବା ନମ
ି ନ୍ତେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
କରିଛନ୍ତି । ଏଥ ିପାଇ 10ଟ
ଁ
ି ସେକ୍ଟରରେ ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଯ�ୋଜନା (ପିଏଲଆଇ) ପାଇ ସରକାର
ଁ
1.5 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଶି
ମଂଜୁର କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତଦ
ି ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା ଆଧାରରେ
ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱରେ ନିବେଶର ଏକ ଅନୁ କଳ
ୂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ
କରିବା । ଏହା କେବଳ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ
ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବନାହ,ି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ସମଗ୍ର୍ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
କର୍ମନିଯୁକ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯ�ୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ଘର�ୋଇ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି
ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଦେଇଛି ଯେ
ଦୃ ଢ଼ ମନ�ୋବଳ ଓ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶର ସୂଚକାଂକକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ
ପ୍ରଗତିମହ
ୁ ା ଁକରାଯାଇପାରେ । ଏହାର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣଟି
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ହେଲା “ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ” (ପିପିଇ) କଟ
ି ୍  ଉତ୍ପାଦନ ।
ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉନଥ ିଲା ।
କନ୍ତୁ
ି କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଏ ଦଗ
ି ରେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥ ିଲେ । ଲକଡାଉନ ଘ�ୋଷଣାର
ମାତ୍ର ଦୁ ଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପିପିଇ କଟ
ି ୍  ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ସାରା
ବଶ୍ୱ
ି ରେ ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନଜ
ି କୁ ସୁପ୍ରତଷ
ି ୍ଠିତ କରିପାରିଥ ିଲା ।
ଏହା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରେ ଯେ ଭାରତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା ମହଜୁଦ
ରହଛ
ି ନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ହି ଁ ବଶ୍ୱ
ି ର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ରେଟଂି
ଏଜେନମ
୍ସି ାନେ ଏକଥା କହବ
ି ାକୁ ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଭବଷ
ି ୍ୟତରେ
ଭାରତର ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାକ- କର�ୋନା ସମୟର ବକ
ି ାଶଧାରାକୁ
ପୁଣି କେବଳ ଲେଉଟବ
ି ନାହି ଁ ଅପର ପକ୍ଷେ ଏହା ବଶ୍ୱ
ି ର ଦ୍ରୁତତମ
ବକ
ି ଶତ
ି ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେବ ।
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ଆମେ ଅତି ସତର୍କତା ଓ
ସକାରାତ୍ମକ ମନ�ୋଭାବର
ସହ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ
କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆପଣାଇଛୁ ।
‘ଜାନ ହ�ୈ ତ�ୋ ଜହାନ ହ�ୈ’ ଠାରୁ ‘ଜାନ୍ ଭି ଔର ଜହାନ୍
ଭୀ” ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଏବଂ
ଏହା ଫଳରେ କେବଳ ଅସଂଖ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇ
ପାରିନାହି, ଁ ଅପର ପକ୍ଷେ, ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି
ଥରେ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରିଛି।
137 କ�ୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟାବିଶଷ୍ଟ
ି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ କ�ୋଭିଡ଼19 ମହାମାରୀ ସହିତ ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିନାହି, ଁ
ଅପରନ୍ତୁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ
ରଖିପାରିଛି। ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏଭଳି ପ୍ରଗତି ପଥକୁ ଲେଉଟାଣି
ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ପରିଲକ୍ଷି ତ ହେଉଛି ଯାହାକି ଉପଯୁକ୍ତ
ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ଓ ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନେତୃ ତ୍ୱ ଯ�ୋଗୁ ସମ୍ଭବପର ହ�ୋଇପାରିଛି।
ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର କେ ଭି
ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ନିଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର କନସଲ୍ଟିଂ ଏଡିଟର
ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହିସବୁ
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃ ତ ଆଲ�ୋଚନା କରିବା ସହ ଦେଶର
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାପାଇ ଁ ଭବିଷ୍ୟତ ର�ୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା
ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସାକ୍ଷାତକାରର କିୟଦଂଶ:
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ କ�ୋଭି ଡ଼-19କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବା
ସକାଶେ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେବଳ ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣରକ୍ଷା
କରିବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇନାହି,ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଏହା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂ ତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରି ଛି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ
କିଭଳି ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି
ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ନୂ ତନ ଆଶା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରି ପାରି ଛି ?
ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଖାପାଖି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ
କ�ୋଭିଡ଼-19 ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା,

ଆମେ ସ୍ପାନଶ
ି ୍ ଫ୍ରଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ଢ଼ାଞ୍ଚାକୁ ଭଲଭାବେ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କଲୁ । ଏହି
ମହାମାରୀ ବଶ୍ୱ
ି ରେ ଆଜକୁ ପ୍ରୟ 102 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସଂଘଟିତ ହ�ୋଇଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ଆମ ମନକୁ ଯେଉ କଥାଟ
ଁ
ି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ତାହାହେଲା,
ସେତେବେଳେ ଯେଉସବୁ
ଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲକଡାଉନକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଲାଗୁ
କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଥିଲା । ସେଠାରେ
ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ
ଉପନୀତ ହ�ୋଇଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଥିପାଇ ଁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ
କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ବ
ି । ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ
ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଏବଂ ତାହା
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 27
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 5ଟ୍ରିଲୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା
କେତେମାତ୍ରାରେ ମହତ୍ବ ବହନ କରିଥାଏ? ଜଣେ
ଏଥିପାଇ ଁକିପରି ଭାବେ ଯ�ୋଗଦାନ ଦେଇପାରି ବ ?
ମୁ ଁ ଭାବୁ ଛି ଦେଶରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ
ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ସକାଶେ
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ କେତେକ ସରଳ ନିୟମ ପାଳନ
କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବିଶେଷ କରି ଏଭଳି କ�ୋଭିଡ଼19 କାଳରେ । ଏକଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସମସ୍ତେ
ଯେଭଳି ମୁହରେ
ଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂ ରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି
ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ହାତ ଧ�ୋଇ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି । ବ�ୈଶ୍ୱିକ
ମହାମାରୀର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ।
ପରେ ଜିଡପ
ି ି ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟି ଦେବା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ସେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଥିଲେ, “ଜାନ୍ ହ�ୈ ତ�ୋ ଜହାନ ହ�ୈ” ।
ଯେତେବେଳେ ଲ�ୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଲେ ଏବଂ ଦେଶରେ
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାର ବଢ଼ିଚାଲି ଲା । ସେତେବେଳେ “ଜାନ୍
ଭୀ ଔର୍ ଜହାନ୍ ଭୀ” ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନଲକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭାବ
ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ବ୍ରିଟେନରେ ସେତେବେଳେ ଜିଡ଼ପ
ି ି 20 ପ୍ରତଶ
ି ତ
ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଜିଡ଼ପ
ି ି 23.9 ପ୍ରତଶ
ି ତ
କମିଥିଲା। ଏବଂ ତାହା ଘଟିଥିଲା ଲକଡାଉନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ
କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ । ଏବେ ଅନଲକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଧାରପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ
ସୁଧାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଅଧୁନା ଆମେ ସୁଧାରକୁ
‘ଭି’ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ।
ଶଳ୍ପ
ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରଶଂସା
କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ
ଅନୁ ସରଣ କରି ଦେଶକୁ ବିକାଶ ପଥକୁ ଫେରି ବା ଦିଗରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇଥିଲା । ଏହା ପଛରେ ଥିବା ମୂଳ କାରଣଟି କ’ଣ?
କ�ୋଭିଡ଼-19 ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ
ଦେଖାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ପୂର୍ବର ଯେକ�ୌଣସି ଆର୍ଥିକ
ଦୁ ରବସ୍ଥା ଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଏହା ଚାହିଦା ତୁ ଳନାରେ ଏକ
ନକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ ହାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯାହା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଉପରେ
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଭଳି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହା
ଯେପରି ନଘଟେ, ତାହାକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଅନେକ
ଗୁଡ଼କ
ି ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର, କୃଷି
ସଂସ୍କାର, ଏମଏସଏମଇରେ ସଂଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନଧର୍ମୀ ସଂସ୍କାର ଏବଂ
ପିଏଲଆଇ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ଏସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ,
ସେସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁ ଇଟି କଥା ସଂପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସହ ତାହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ
ଆନୁ ଷ ୍ଠାନକ
ି ହ�ୋଇପାରିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଯଦି 201112 ମସିହାର କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ତଥ୍ୟାବଳୀ ସହ 2017-18ର ଡାଟାକୁ ତୁ ଳନା
କରୁ, ତେବେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମାତ୍ରାରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତଶ
ି ତ
ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବେତନଭ�ୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା
ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଯାହାକି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂଗଠନୀକରଣର
ସୂଚନା ଦିଏ । ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶକୁ ତୀବ୍ର
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କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ଯଦି ଆମେ କୃଷି, ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର
ଆଡ଼କୁ ଦୃ ଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ତେବେ ତାହା ଅରନ
୍ଥ ୀତରି େ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ
କର୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ବ�ୋଲି ଜଣାପଡ଼ବ
ି ।
ବମ
ି ଦ୍
ୁ ରୀକରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତ ମାତ୍ରାରେ
ଡଜ
ି ଟ
ି ାଲ ଓ ନଗଦହୀନ ମାଧ୍ୟମ ଆଡ଼କୁ ଗତକ
ି ରୁଛି ଯାହାକି ଏକ ସୁଦୃଢ଼
ନୂତନ ଭାରତ ପାଇ ଁ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଭଳି
ଏକ ଦୃଢ଼ ନଷ୍ପ
ି ତ୍ତି ନେବା ପଛରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଚନ୍
ି ତାଧାରାଟି କ’ଣ ?
ଆନୁ ଷ ୍ଠାନକ
ି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇ ଁ
ଅର୍ଥନୀତିର ଡିଜଟ
ି ାଇଜେସନ୍ ଅଧ ିକ ଉପକାରସିଦ୍ଧ ହ�ୋଇଥାଏ।
‘ଜାମ୍’(ଜନ ଧନ, ଆଧାର ଓ ମ�ୋବାଇଲ) ଭଳି ଯେଉ ଁ ତ୍ରିଧାରା
ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ମୁ ଁ ଭାବୁ ଛି କ�ୋଭିଡ଼-19 ସଂକଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ
ଦେଇଛି ଯେ ଡିଜଟ
ି ାଇଜେସନ୍ ଦିଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼କ
ି କାର୍ଯ୍ୟ
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ।.
ଭୀମ ଆପକୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂରଣ ହ�ୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହି
ଅବଧିମଧ୍ୟରେ ଡଜ
ି ଟ
ି ାଲ କାରବାରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଘଟିଛ।ି ବିଶେଷ କରି କର�ୋନା ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଲ�ୋପପ୍ରିୟ
ହ�ୋଇପାରିଛି । ଏ ଦଗ
ି ରେ ଆଗକୁ ର�ୋଡ଼ମ୍ୟାପଟି କ’ଣ ?
ଭାରତରେ ଗରିବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ସରକାରଙ୍କ
ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନାର ହିତାଧ ିକାରୀ ଭାବେ ଡିଜଟ
ି ାଲ କାରବାର
ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥ ିଲା । କାରଣ ମାତ୍ର ଥରେ
କ୍କ
ଲି ୍ କରିଦେଲେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ ସମାପନ
ହ�ୋଇପାରିଥାଏ । ଲ�ୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ବସି ଓ ସାମାଜିକ
ଦୂ ରତା ରକ୍ଷା କରି ସହଜରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ କାରବାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମହାମାରୀ କାଳରେ ଅଧ ିକ ଉପକାରସିଦ୍ଧ ହ�ୋଇପାରିଛି ।
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତର
ି ଆକାର ଏବଂ
କାର୍ୟ୍ଯ କଳାପ କେତେ ଭିନ୍ନ? ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକ ଯାହା ପାଇ ଁ
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ବ�ୈଷୟିକ ତଥା ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି କଛ
ି ି ଅର୍ଥ
ରଖେନାହ,ି ଁ ସେ କଭ
ି ି ଳ ଏଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ସହଜରେ ବୁଝପ
ି ାରିବ?
ଚଳତ
ି ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେରେ ଯାହା ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛୁ,
ତାହା ହେଉଛି ‘ଥାଲିନ�ୋମିକ୍ସ’ । ମୁଦ୍ରସ୍ଫିତୀକୁ ବୁ ଝିହେବ ଯାହାକି ଗ�ୋଟିଏ
ପ୍ଟ
ଲେ ୍ ଖାଦ୍ୟ କଣ
ି ବ
ି ା ପାଇ ଁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଯେତକ
ି ି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ
ପଡ଼ୁଥ ିବ । ସେହିଭଳ,ି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଆଲ�ୋଚନା
କରୁ, ଜଡ଼
ି ପି ବକ
ି ାଶକୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
କରାଯାଉଥିବା ଉପାର୍ଜନ ଅନୁ ସାରେ ହସ
ି ାବ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି
ବିଶ୍ଳେଷଣ ସେଥିରେ ଘଟିଥିବା ଶତକଡ଼ା ବୃ ଦ୍ଧି ଅବା ହ୍ରାସ ଅନୁ ସାରେ
ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଦୁ ଇ ତିନ�ୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ମାକ୍ରୋ
ଇକ�ୋନ�ୋମିକ୍ସ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇ ଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଁ
ଦ୍ୱାରା ଘ�ୋଷିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତ ଅଭିଯାନ କଭ
ି ଳି ଭାବେ ସହାୟକ ହେଉଛ?ି
ଏଥିରେ କେତେଗ�ୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । ପ୍ରଥମତଃ. ଆମେ
ଏବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହ�ୋଇସାରିଛୁ। ପିପିଇ କଟ
ି ୍ ଉତ୍ପାଦନ
କରିବାରେ ଆମେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର
ଭାବେ ଉଭା ହ�ୋଇଛୁ । ଆମକୁ ଏକଥା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ
ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ହି ସାକାର
ଁ
ହ�ୋଇଥାଏ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାବେଳେ ସଂକଟରୁ ସୁଯ�ୋଗ
ଖ�ୋଜିବା କଥା କହି ଆସୁଛନ୍ତି । ଭାରତକୁ ଆର୍ଥିକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୁପରପାୱାର ହେବାରେ ଏହା କିଭଳି
ଭାବେ ସହାୟକ ହେବ?
ଏହି ମହାମାରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍
ି ଷା ଦେଇଛି ଓ ପ୍ରମାଣତ
ି
କରିଛି ଯେ ଭାରତର ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ । ଆମେ
କେବଳ ଗ�ୋଟିଏ ତ୍ରୈମାସିକରୁ ଅନ୍ୟ ତ୍ରୈମାସିକ କଥା
ଚିନ୍ତା କରିନାହୁ ଁ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆମ ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥା
ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଛ
ି ି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା । କାରଣ
ସେତେବେଳେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଥିଲା ପ୍ରଥମ
ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଆମେ ଯଦି ମହାମାରୀ ଜନତ
ି ମୃତ୍ୟୁହାର ଉପରେ
ନଜର ପକାଇବା, ଦେବେ ଭାରତରେ ପ୍ରତି ଏକ ଲକ୍ଷରେ 5
ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଏହି ମାତ୍ରା
ଏକ ଲକ୍ଷଙ୍କର 60 । ସ୍ପେନ, ଇଟାଲୀ ବ୍ରିଟେନରେ ଏହା
ଭାରତ ଠାରୁ 10ରୁ 12 ଗୁଣ ଅଧିକ । ସେଇଥିପାଇ ଁଭାରତ
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଯାହାକି ଢ଼େର୍ ଦନ
ି
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିକାଲ ସଂପଦ
ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଭାବେ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରକାଶତ
ି ରିପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ,
ସାଢ଼େ ସତର ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ବଶ୍ୱ
ି ର
ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ଭାରତର ଅବଦାନ ବଶ୍ୱ
ି ଜଡ଼
ି ପ
ି ିର ଏକ
ତୃ ତୀୟାଂଶ (33 ପ୍ରତଶ
ି ତ) । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା
ଆର୍ଥିକ ମହାଶକ୍ତି ଭାବେ ବିବେଚତ
ି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର
ବିଶ୍ୱ ଜିଡ଼ପ
ି ିକୁ ଅବଦାନ ମାତ୍ରା ମାତ୍ର 15-16 ପ୍ରତଶ
ି ତ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼କ
ି ଦ୍ବାରା ଉତ୍ପାଦତ
ି ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେବା
ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପିରାମିଡରଶୀର୍ଷରେ ଥିବା 20ରୁ 30 ପ୍ରତଶ
ି ତଙ୍କ ପାଇ ହି
ଁ ଁ
ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି । କନ୍ତୁ
ି କଛ
ି ି ସେକ୍ଟର, ଯଥା ଏଫଏମସିଜିର ଏଭଳି ଉତ୍ପାଦ
ରହିଛି ଯାହା ଏପରିକି ଦେଶର ଦୁ ର୍ଗମତମ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା
ସାଧାରଣ ଓ ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଥା, ସାମ୍ପୁ ସାଚେଟ୍ ।
ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ କମ୍ପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେବା
ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଯ�ୋଗାଣ ନମ
ି ନ୍ତେ ଉପଭ�ୋକ୍ତା ଆଧାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
ଘଟାନ୍ତୁ ଯାହା ଭାରତ ପାଇ ଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମର୍ୟ୍ଥ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ।
କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ 137 କ�ୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଶ
ି ଷ୍ଟ
ି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ।
ଆଇଏମଏଫ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇକ�ୋନ�ୋମିକ ଫ�ୋରମ ଏବଂ ମୁଡ଼ସ
ି ୍
ଭଳି ରେଟିଂ ଏଜେନମ
୍ସି ାନେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଭାରତର
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିବାର ସଂକେତ
ଦେଇଛନ୍।ତି ଏଭଳି ସୂଚକାଂକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆପଣ
ଏହାକୁ କପ
ି ରି ଭାବେ ବୁଝାଇପାରିବେ ?
ଆମେ ସେକଥା ଅନଲକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିସାରିଛୁ।
ଏହା ଯେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିପୂରଣ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହଛ
ି ି ଏବଂ
ସେସବୁ ରେଟିଂ ଏଜେନମ
୍ସି ାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳଥ
ୁ ିବା ସୂଚନାରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ।
ମୁ ଁ ଭାବୁ ଛି ଯେ ଅନେକ ବିଶ୍ଲେଷଣକାରୀ ଗବେଷକ ସଦାବେଳେ

ବର୍ତ୍ତମାନର ଡାଟାକୁ ନେଇ ନିର୍ଯ୍ୟାସରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ
ସମୟରେ ଏହାର ଦୀରକ
୍ଘ ାଳୀନ ଫଳାଫଳକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ
ରେଟିଂ ଏଜେନମ
୍ସି ାନଙ୍କର ଏଭଳି ଆକଳନ ନଶ୍
ି ଚି ତ ଭାବେ ସୁଖବର ।
ଆଇଏମଏଫ ତାର ରିପ�ୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ 2040
ମସି ହା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହାରକୁ ଭାରତର
ଅବଦାନ ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ ହ�ୋଇଥିବ । ଏଭଳି ଆକଳନକୁ
ଆପଣ କେଉଭଳି
ଁ
ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି ?
ମୁ ଁ ଭାବୁ ଛି ଉପଯୁକ୍ତ ନୀତି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଭାରତୀୟ
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବିକାଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇବ ଏବଂ
ଏଭଳି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାକାର ହ�ୋଇପାରିବ ।
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂ ର ହ�ୋଇନାହି ଁ ।
ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କ’ଣ ଆପଣ
ଭାବନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ ଧାରା ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି ହେବ କିମ୍ବା ଏହା ପୁଣି
ଥରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ?
ମୁ ଁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହତ
ି ଏ ସଂପର୍କରେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ
ବର୍ତ୍ତମାନର ଡାଟା ଯାହା ସୂଚୀତ କରେ ସେଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର ଉତ୍ତମ
ରୂପେ ହ�ୋଇପାରିବ । କନ୍ତୁ
ି ଯେହେତୁ ଏହା ଶୀତଋତୁ ଏବଂ ଏଭଳି
ପାଗରେ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ
କରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏହା ଘଟିଥାଏ, ତେଣୁ ମ�ୋର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ
ଏହା ବନ
ି ମ୍ର ନିବେଦନ ଯେ ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା
କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ପ
ି ାରିବନାହି ।ଁ ଏଥିରେ କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ତ
ି ନୁ ହେ, ଁ ଏହା ଦେଶର ହତ
ି ପାଇ ଁସୁଦ୍ଧା ଜରୁରି ।
ଆମେ କେବେ ଜିଡ଼ପ
ି ିରେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ପହଞ୍ଚିପାରି ବୁ?
ଏହା ମ�ୋର ଆକଳନ ଯେ ତୃ ତୀୟ ଓ ଚତୁ ର୍ଥ ତ୍ରୈମାସ
ଅବଧ ିରେ ହି ଁଆମେ ଏହି ମାର୍କ ହାସଲ କରିପାରିବୁ ।
ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବିକାଶ ହାର ଠାରୁ
ପ୍ରଭାବମୁକ୍ତ ରହିଛି । କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସଦାବେଳେ
ଉଦବେଗ କାରଣ ପାଲଟିଛି । ସରକାର ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି
ଯେ ଦେଶରେ ଏକ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଭି ତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି
ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଏହା ସର୍ବଶେଷ ଉପଭ�ୋକ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍,
କୃଷକମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ ?
ଯେହେତୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂ ରତା ରକ୍ଷା ବିଶେଷ ଅର୍ଥ
ରଖେନାହି, ଁ ସେହି କାରଣରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର କର�ୋନା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ
ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇନାହି ଁ । ଲକଡ଼ାଉନ ସମୟରେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି
ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇଛି। ନକ
ି ଟରେ ଘଟାଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାର ବିଶେଷ
କରି କୃଷି ଆଇନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସକାଶେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ
ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ରଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଏବେ ଯାହାକୁ
ଚାହବେ
ି ଁ ବକ୍
ି ରି କରିପାରିବେ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 40ରୁ
45 ପ୍ରତଶ
ି ତ ଲ�ୋକଙ୍କର ଏଭଳି ସାମର୍ୟ୍ଥ ରହଛ
ି ି ଯେଉମାନେ
ଁ
କର୍ମନିଯୁକ୍ତି
ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ଆବଶ୍ୟକ ବକ
ି ାଶ କ�ୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବନ
ି ା ହାସଲ
କରାଯାଇପାରିବ । ଏବେ ପୁଣି ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରପାଇ ଁ1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର
ବକ
ି ାଶକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି କରିବା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ ।
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ

ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ସମ୍ମିଳନୀ

ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ନିର୍ବାଚନ:
ଭାରତ ପାଇ ଏକାନ୍ତ
ଁ
ଆବଶ୍ୟକ
ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଐକ୍ୟ ରକ୍ଷାକାରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ
କେୱଡ଼ଆ
ି ସ୍ତ
ଥି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତମ
ି ର୍ତ୍ତି
ୂ ନକ
ି ଟରେ 80ତମ
ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ଂି ଅଫିସର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ହ�ୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବିଧାନର
ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘ ଦନ
ି
ଧରି ବଚ
ି ାର ପାଇ ଁଅଟକି ରହିଥିବା ‘ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ନିର୍ବାଚନ’
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରିଥିଲେ ।

ଭା

ରତରେ ପ୍ରତି କଛ
ି ି ମାସ ଅନ୍ତରରେ
କେଉଠଁ ି ନା କେଉଠଁ ି କ�ୌଣସି ନା
କ�ୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହ�ୋଇଥାଏ
ଯାହାକି ବକ
ି ାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । 2020 ମସିହା ନଭେମ୍ବର
26 ତାରିଖ ଦନ
ି 71ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ
କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ
ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ‘ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର,
ଏକ ନିର୍ବାଚନ’ ଦାବକ
ି ୁ ଦ�ୋହରାଇଛନ୍ତି ।
80ତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫି ସର
ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି
ଯେ “ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଦାବି କେବଳ
ଆଲ�ୋଚନାର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁ ହେ ଁ । ବରଂ ଏହା
ହେଉଛି ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତା । ପ୍ରତି କିଛି ମାସ
ଅନ୍ତରରେ ଭାରତରେ କ�ୌଣସି ନା କ�ୌଣସି
ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହ�ୋଇଥାଏ। ଏ
ସଂପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲଭାବେ
ଅବଗତ ଯେ ଏହା ବକ
ି ାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ
ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାହତ କରିଥାଏ । ତେଣୁ, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର,
ଏକ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା
ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପଙ୍ଖ
ୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ
ଆଲ�ୋଚନା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରି କହିଲେ ଯେ
ଦେଶର ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟଏ
ି ଭ�ୋଟର
ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ତ୍ତମାନ
କନ୍ତୁ
ି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସକାଶେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭ�ୋଟର
ତାଲିକା ରହଛ
ି ି । “ଆମେ ଏଥିପାଇ ଁ ଏତେ ଅର୍ଥ ଓ
ସମୟ ଅପଚୟ କରିବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛ
ି ି?
ଏବେ 18 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଭ�ୋଟଦାନର
ଁ
ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇସାରିଛି ।
ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭ�ୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର
କ�ୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହି ଁନାହ”ି ଁ ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମତ ପ�ୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟାଂଶ

ଆମର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ

30 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ସମ୍ବି ଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ମଲ୍ଟି ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ

ମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ
ସ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥ ିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ
ରାମ ନାଥ କ�ୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବନା

ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥ ିଲା। ସମ୍ବିଧାନ
ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଗୁଜରାଟର କେଓ୍ବଡ଼ିଆଠାରେ
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ
ଏହା ସାଂସଦ ତଥା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସି ତ
ହ�ୋଇଥ ିଲା । 1600 ବର୍ଗଫୁ ଟ ପରିମି ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମଲ୍ଟି
ମି ଡ଼ିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ ସେଥ ିରେ
ବ�ୈଦିକ କାଳରୁ ନେଇ ଲିଚ୍ଛାବୀ ଗଣରାଜ୍ୟ ଓ ଆଧୁନିକ
ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୟଯାତ୍ରାର ଦୃ ଶ୍ୟ
ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା ।
ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ୍  ଆଉଟରିଚ୍  କମ୍ୟୁନିକେଶନ (ବିଓସି )
ପକ୍ଷରୁ ତଥା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ଅଭିଲେଖାଗାରର
ସହଯ�ୋଗରେ 80ତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର
ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଏହାର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ଷ୍ଟା୍ଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟି ନିକଟରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀବେଶ୍
ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥ ିଲା । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନର
କ୍ରମାନ ୍ବୟରେ ଘଟଣାବଳୀକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏଥ ିପାଇ ଁ ଅଭିଲେଖାଗାରର ବ୍ୟାପକ
ସମ୍ବଳର ଉପଯ�ୋଗ କରାଯାଇଥ ିଲା । ବିରଳ ଫିଲ୍କ
ଫୁ ଟେଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଂପର୍କୀତ
ଘଟଣାବଳୀମାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ସେହିଭଳି ସମ୍ବିଧାନ
ସଭାରେ ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ,
ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ,

ସମ୍ବିଧାନକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁ ଝପ
ି ାରିବେ ସେଥିପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା
ଆବଶ୍ୟକ । ଲ�ୋକମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଭାବେ ଜ୍ଞାନ
ଆହରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାମ୍ବିଧାନକ
ି ସୁରକ୍ଷା ମିଳପ
ି ାରିବ ।
l 130 କ�ୋଟି ଦେଶବାସୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର
ତିନ�ୋଟିଯାକ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ- ବଧ
ି ାନପାଳକ
ି ା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳକ
ି ା ଏବଂ
ନ୍ୟାୟପାଳକ
ି ା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ରହଛ
ି ି ।
ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆସ୍ଥାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ନମ
ି ନ୍ତେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ
ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହଛ
ି ି।
l ଡଜ
ି ଟ
ି ାଲ ନିରାପତ୍ତା ଦଗ
ି ରେ ନଜ
ି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ (Know Your
Customer - KYC) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା । କେୱାଇସି
ଏକ ନୂ ତନ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଯଥା ‘ନଜ
ି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜାଣନ୍ତୁ (Know
Your Constitution) ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ
ତାହା ସାମ୍ବିଧାନକ
ି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅଧିକ ସହାୟକ
ହ�ୋଇପାରିବ।
l ଆମେ, ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ, ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ
ଅର୍ପଣ କରିଛୁ । ତେଣୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବାକୁ
ପଡ଼ବ
ି ଯେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଯେଭଳି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଆଇନ
ସହତ
ି ଜଡ଼ତ
ି ହ�ୋଇ ରହଛ
ି ନ୍ତି ବ�ୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା

ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳି ଚିନ୍ତକ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏହିସବୁ
ଫିଲ୍ମକୁ ମୁମ ୍ବାଇର ଫିଲ୍ମ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସ�ୌଜନ୍ୟରୁ
ଅଣାଯାଇଥ ିଲା ।
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ଥ ିଲା
ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାମାନଙ୍କର, ଯେଉଠାରେ
ଁ
କି ବସି ଜଣେ ଦର୍ଶକ
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକର ସୁନ୍ଦର ନିର୍ମାଣଶ�ୈଳୀକୁ
ଦେଖ ିପାରିବେ ତଥା ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ । ଏହି ଭଳି

ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିରଳ ଫିଲ୍ମ
ଫୁ ଟେଜମାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇଥିଲା
ଯେଉଥି
ଁ ରେ ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଂପର୍କୀତ
ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏକ ପ୍ଲାଜମା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଚାହିଲେ
ଁ ସମ୍ବିଧାନର
ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ । ସେହିଭଳି
ଡିଜିଟାଲ ଫ୍ଲି ପ୍ ବୁ କ୍ ଡିଜିଟାଲ ବୁ କ୍ ଜରିଆରେ ସମ୍ବିଧାନର
ଚିତ୍ରାବଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଟଚ ୱାଲ
ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସଂକେତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇଥ ିବା
ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନର
ସମୟକ୍ରମ ଦର୍ଶାଯାଇଥ ିଲା । ସେହିଭଳି ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ
ଡିସପ୍ଲେ’ରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ
ଉପରେ ଥ ିବା ପ୍ରଭାବକୁ ସୂଚୀତ କରାଯାଇଥ ିଲା ।

l

l

l

l

ସୁଦୃଢ଼ ହ�ୋଇପାରିବ ।
ବଧ
ି ାନପାଳକ
ି ା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳକ
ି ା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ
ଉତ୍ତମ ସମନ ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ନମ
ି ନ୍ତେ ଗତ 6- 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ।
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବଧ
ି ାନପାଳକ
ି ାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା
ଜରୁରି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟାବଳୀର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ
ବହ
ି ତ
ି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ଏଥିପାଇ ଁ ଏକ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିପାଇ ଁ
ଏକ ଆଧୁନକ
ି ଡଜ
ି ଟ
ି ାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ- ଜାତୀୟ ଇ-ବିଧାନ
ଆବେଦନ-ର ବକ
ି ାଶ ଘଟାଯାଇସାରିଛି ।
ବଗ
ି ତ କଛ
ି ି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ଏଭଳି ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ
କରାଯାଇଛି । କନ୍ତୁ
ି ଆମେ କ’ଣ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରିପାରିବା ନାହି ଁ ଯଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଓ ଅଦରକାରୀ ଆଇନ
ସମ୍ବିଧାନ ଭଳି ଆପେ ଆପେ ଭାବେ ରଦ୍ଦ ହ�ୋଇପାରିବ?
କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ମହାମାରୀ କାଳରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇ କାର୍ଯ୍ୟ
ଁ
କରିଛି ।
(ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି
କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ)
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ସୁବଧ
ି ା

ପରିବେଶ ଅନୁ କୂଳଭବନ

ସାଂସଦମାନଙ୍କ
ଫ୍ ଲାଟ ନିମନ୍ତେ
ଆଠଟି ବଙ୍ଗଳାର
ପୁନଃବିକାଶକରଣ
ଦି

ସଂସଦକୁ ନୂ ତନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହ�ୋଇଥ ିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ବାସଗୃହ ଯ�ୋଗାଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହ�ୋଇ ରହିଆସିଥ ିଲା।
ସେଥ ିପାଇ ଁସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହ�ୋଟେଲମାନଙ୍କରେ
ରଖ ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥ ିଲା ଏବଂ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବ�ୋଝ
ମଧ୍ୟ ପକାଉଥ ିଲା ।ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ସାଂସଦ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ
କରୁନଥ ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟହ�ୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥ ିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ
ପଡ଼ୁଥ ିଲା । 2014 ମସିହା ପରେ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ଦୂ ରୀକରଣ
ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ସରକାର ବିଚାର କରି ଆସିଛନ୍ତି ।

ଲ୍ଲୀର ଡକ୍ଟର ବି ଡି ର�ୋଡ ସଂସଦ ଭବନ ଠାରୁ ବେଶ୍ ନିକଟରେ
ଅବସ୍ଥିତ । ସେଠାରେ ଥିବା 80 ବର୍ଷର ଆଠଟି ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳାକୁ
ଭାଙ୍ଗି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସରକାର 76ଟି ନୂ ତନ ଫ୍ ଲାଟ ନିର୍ମାଣ
କରିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହିସବୁ
ଫ୍ ଲାଟରେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ�ୌର ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଫ୍ ଲାଟରେ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇଥିବା ଇଟା କ�ୋଇଲା ଜାଳିବାରୁ ନିର୍ଗତ ପାଉଶରେ
ଁ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ । ନୂ ତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଫ୍ ଲାଟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତି କ�ୋଠରୀରେ
ଦ�ୋହରା ଉଦ୍ଭାସିତ ଝରକା ଲଗାଯାଇଛି ଯାହ। ଉତ୍ତାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏହିସବୁ ଫ୍ ଲାଟରେଏଲଇଡ଼ି ବତୀ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଲ�ୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସକାଶେ ଅଧିଗ୍ରହଣ
ଆଧାରିତ ସେନସର ଲଗାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଏୟାର
କଣ୍ଡିସନରମାନଙ୍କରେ ଭି ଆର ଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି
ଘର ଛାତ ଉପରେ ସ�ୌର ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହିସବୁ ଫ୍ ଲାଟଗୁଡ଼କ
ି ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ମଂଜୁର ଅର୍ଥର 14
ପ୍ରତିଶତ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ�ୋଭିଡ଼19 ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ବଳ
ି ମ୍ବିତ ନହ�ୋଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା
ଭିତରେ ହି ସେସବୁ
ଁ
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହସ
ି ବୁ ଫ୍ ଲାଟମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 23,
2020 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟାଂଶ:
l ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ଖ�ୋଜାଯାଇ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲାଗି
ରହିଥ ିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିଛି ଏବଂ
ଏଥ ିପାଇ କ�ୌଣସ
ଁ
ି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଘଟାଯାଇନାହି ।ଁ
l ଦଲ୍
ି ଲୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ
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ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ିରହିଥ ିଲା ଏବଂ ସେସବୁ ଏକପ୍ରକାର ଠପ୍
ହ�ୋଇଯାଇଥ ିଲା । ଅନେକ ଭବନ ଓ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
କରାଯାଇଛି । ସେଥ ି ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବେଦକର ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ,
ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା
କମିଶନଙ୍କ ନୂ ତନ ଭବନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ ନକ
ି ଟରେ ନବ
ନିର୍ମିତ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ଯାହାକି ଦେଶପାଇ ପ୍ରାଣବଳ
ଁ
ି ଦେଇଥ ିବା
ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ସ୍ମତ
ୃ ି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ
ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଷ୍ଟ
ଦି ।
l କ�ୋଭିଡ ମହାମାରୀ କାଳରେ ସଂସଦର ଅଧ ିବେଶନକୁ
ଅନେକ କଟକଣା ଓ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟରେ ସଂପନ୍ନ
କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ମାନସି କତାରେ ଏକ ନୂ ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି
ଓ ସେମାନେ ନିଜ କର୍ମଶ�ୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଘଟାଇଛନ୍ତି । ଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
l ମ�ୋର ଦୃ ଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଗାମୀ ଲ�ୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ
ଦେଶକୁ ଏକ ନୂ ତନ ଦଶନ୍ଧିରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।
l ଆମର ଦୃ ଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସତ୍ ମନ�ୋଭାବ ଦ୍ୱାରା
ହି ଁ ଆମେ ଆମର କର୍ମକୁ ସାକାର କରିପାରିଥାଉ ବ�ୋଲି
କୁହାଯାଏ । ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ସଂପଦ ରହିଛି ଏବଂ
ଆମର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁଦୃଢ଼ ହ�ୋଇପାରିଛି ।
(ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି
କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ)

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲି ଖତି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ

ଘଟଣା

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁସ୍ତକ:

ଏକ ବିରଳ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ରାମ ନାଥ କ�ୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲି ଖ ିତ ପୁସ୍ତକ ନୂ ତନ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ
ମନରେ ଥ ିବା ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଏବଂ ତାହା ଗଭୀର ଐତିହାସି କ ତଥା ସାଂସ୍ କୃତିକ
ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲି ଖ ିତ ଦୁ ଇଟି ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା
ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସି ଂହ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ
ଜାଭଡ଼େକର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ସଂପର୍କରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରିଥ ିଲେ ।

ରା

ଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ରାମନାଥ କ�ୋବନ୍ଦ
ି
ଜଣେ
ସୁଲେଖକ । ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ
ଦେଇଥିବା ଭାଷଣକୁ ସଂକଳତ
ି କରି ପ୍ରକାଶ
ପାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତଫ
ି ଳିତ
କରିଥାଏ । ସେଥିପାଇ ଁ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ
କଲାବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଯଥାରର୍ଥ େ
କହଛ
ି ନ୍ତି, “ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହାକଛ
ି ି ସନ୍ନିବେଶତ
ି ହ�ୋଇଛି
ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙ୍କ
ି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତଫ
ି ଳନ ।”
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ
ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଦକର ଗତ ନଭେମ୍ବର
26, 2020 ତାରିଖ ଦନ
ି ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙ୍କ
ି ଦ୍ୱାରା ଲିଖ ିତ
ଦୁ ଇଟି ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀ
କ�ୋବନ୍ଦ
ି ଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତତ୍ୱ
ି ର ତୃ ତୀୟ ବର୍ଷରେ ଉନ୍ମୋଚିତ
ହ�ୋଇଛି । ବହି ଦୁ ଇଟିର ନାମ- ‘ଦି ରିପବ୍କ
ଲି ାନ ଏଥିକ’,

ପୁସ୍ତକ ସଂପର୍କରେ

‘ଦି ରି ପବ୍କ
ଲି ାନ ଏଥ ିକ, ଖଣ୍ଡ-3’ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରଦତ୍ତ 57ଟି ଚୟନୀତ ଅଭି ଭାଷଣ । ଏଥ ିରେ ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା,
ଭାତୃ ଭାବ, ଅହିଂସା, ବିଶ୍ୱଭାତୃ ତ୍ୱ, ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ଏବଂ
ସମାଜର ସବୁ ଠାରୁ ଦୁ ର୍ବଳବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସମବେଦନାର
ଆଦର୍ଶ ଓ ସ୍ୱର ରହିଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣରେ
ପ୍ରତିଫଳିତ ହ�ୋଇଛି । ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ
ସ୍ପନ୍ଦିତ ଭାରତ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉ ଁ ଭାବନା ରହିଛି ଓ
ଏଥ ିରେ ଯେଉ ବି
ଁ ଶଷ୍ଟ
ି ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ଯ�ୋଗଦାନ ରହିଛି ସେ ସଂପର୍କରେ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲ�ୋଚନା କରି ଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତଥା
ଭାବନା ଆମର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସବୁ ଜ ତଥା ନିରାପଦ ବିଶ୍ୱ ଗଠନ
ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଏହି ସବୁ ଭାଷଣ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ
ସଂପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରି ବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉ ଁ
ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହାର ସୂଚନା ଦିଏ ।
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ଖଣ୍ଡ-3, ଏବଂ ‘ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ର କେସ୍ୱର’ ଯାହା ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଅଭିଭାଷଣରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ�ୋଭିଡ଼-19କୁ ପ୍ରତହ
ି ତ କରିବା ସକାଶେ
ଦେଶର ସମୂହ ପ୍ରୟାସ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂହ
କହିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙ୍କ
ି ଅଭିଭାଷଣ ନୂ ତନ ଭାରତ ପାଇ ଁ ଏକ
ପରିକଳ୍ପନା ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ସଦାବେଳେ
ଜନସମାଜ ପାଇ ଁ ଯଥାରତ
୍ଥ ା ବହନ କରିବ ଏବଂ ସମସାମୟି କ
ଭାରତକୁ ବୁ ଝବ
ି ା ନମ
ି ନ୍ତେ ସହାୟକ ହେବ । ତେଣୁ ଏହାକୁ
ରେଫରେନ୍ସ ପୁସ୍ତକ ଭାବେ ଉପଯ�ୋଗ କରାଯାଇପାରିବ । ଶ୍ରୀ
ସିଂହ କହିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙ୍କ
ି ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲ�ୋଚନା କଲେ
“ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ବଶ
ି ାଳ ହୃ ଦୟସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ଓ
କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ�ୌଣସି ପାରକ
୍ଥ ୍ୟ କରିହେବନାହି ଁ। ଏହା ହି ଁତାଙ୍କୁ ଜଣେ
ବଶ୍ୱ
ି ସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିଛି । ରାଜନ�ୈତକ
ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି
ଅନେକ ଲ�ୋକ ଦୃ ଶ୍ୟ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉମାନେ
ଁ
ଗ�ୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି
ଏବଂ ଆଉ ଗ�ୋଟଏ
ି କଥା କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ
ମଧ୍ୟରେ କ�ୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥାଏ ।
ପ୍ରତର
ି କ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ

ଯେକ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଛାପ ରହିଥାଏ ।
ତାଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନୁ ଭୂତିକୁ ବଖାଣି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ସି ଂହ କହିଲେ ଯେ “ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ବିଶାଳ ହୃ ଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ
ତାଙ୍କର କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ�ୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିହେବନାହି।ଁ
ଏହା ହି ଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିଛି ।
ରାଜନ�ୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଅନେକ ଲ�ୋକ ଦୃ ଶ୍ୟ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି
ଯେଉମାନେ
ଁ
ଗ�ୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ କଥା
କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ କ�ୌଣସି
ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥାଏ ।”
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର
ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଷଣ ତାଙ୍କ ହୃ ଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ
ଆସିଥାଏ । ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ବାଣୀ ଯାହାକି ମହାନ୍  ।
ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା କଛ
ି ି ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ,
କର୍ମ, ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ ଓ ଆଦର୍ଶଗତ ଆଚରଣ (ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ) ଏବଂ
ତାହା ଶବ୍ଦ ଭାବେ ପ୍ରବାହତ
ି ହ�ୋଇଆସିଛି । ଏହି ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ରହଛ
ି ି ଯେଉଥିରେ
ଁ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗ�ୌତମ ବୁ ଦ୍ଧ,
ସନ୍ଥ କବୀର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ
ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ତାଙ୍କର ବଚ
ି ାରଧାରା ବ୍ୟକ୍ତ
କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବାଣୀର ମହତ୍ତ୍ୱ, ବିଶେଷ କରି ଏକବିଂଶ
ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହାର ଯାଥାର୍ୟ୍ଥ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
“ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ କ�ୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ସେନାର ସୁପ୍ରିମ
କମାଣ୍ଡର । ସେ ସିଆଚୀନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ
କରିବା ସଶସ୍ତ୍ର ସେନାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନକୁ
ପ୍ରକଟ କରେ” ବ�ୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ
34 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଥରେ ଜଣେ ଗରିବ ଛାତ୍ର ଏକ ବାଇସାଇକେଲ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁ ଥଁ ିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତଜ
ି ୀ
ଜାଣବ
ି ାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ପିଲାଟି ପାଖରେ ନଜ
ି ର
ଗ�ୋଟଏ
ି ସାଇକେଲ ନାହି ଁ । ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ସେ
ପିଲାକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗ�ୋଟଏ
ି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍
ବାଇସାଇକେଲ ଉପହାର ଦେଲେ । ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙ୍କ
ି
ମନର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ସୂଚାଏ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମହାନ
ମାନବବାଦୀ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣତ
ି କରେ ।

ଗରି ବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇନଜ୍ଞ । ଥରେ ଜଣେ ଗରିବ
ଲ�ୋକ କ�ୌଣସି ଏକ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହ�ୋଇ ଯାଇଥିଲେ
ଏବଂ କ�ୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇ ଁ ତାଙ୍କ
ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହି ଁ ତାଙ୍କର ସେହି
ମାମଲାକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ । ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କ ନ୍ୟାୟ
ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ ହେବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ରତ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୀ ସଦାବେଳେ ନ୍ୟାୟି କ ସଂସ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ
ପ�ୋଷଣ କରିଆସି ଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟି କ ସଂସ୍କାର ପାଇ ଁତାଙ୍କରି ଦାବି
ଯ�ୋଗୁ ହି ଁ ସୁପ୍ରି ମକ�ୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନେକ ହାଇକ�ୋର୍ଟରୁ ଏବେ
ହିନ୍ଦୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ରାୟର ନକଲ ବାଦୀ ଓ
ପ୍ରତିବାଦୀ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରୁଛି ।

ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବ�ୋଧ

ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀ ଗ�ୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ�ୌଣସି
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯ�ୋଗ ଦେଉଥାନ୍ତି ଯେଉଠାରେ
ଁ
ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମି କ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥ ିଲେ । ସେହି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ
ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥି ତି ଥ ିବା ବୟ�ୋବୃ ଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ
ପାଦଛୁଇ ଁ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥ ିଲେ । ଏଭଳି ଆଚରଣ
କରି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିବାକୁ ଚାହିଥଁ ିଲେ ଯେ ଲ�ୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ
ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନୟୀ ହେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ।
ଉତ୍ସବରେ ନିଜର ମତ ରଖି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜାଭଡ଼େକର
କହିଲେ ଯେ “ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଶ୍ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ
ଭାଷଣମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେହିସବୁ ଭାଷଣ ସ୍ଥାନ
ପାଇଛି ଯାହା କ�ୋଭିଡ଼-19 ମହାମାରୀ ବିର�ୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା
ସକାଶେ ଦେଶର ପ୍ରୟାସ ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ ଭାରତ କିଭଳି ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ
କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି” ବ�ୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।

କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ନୂ ତନ ଦିଗନ୍ତ ଅଭି ମୁଖେ

ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରଣ, ଇନଫ୍ରା ବଣ୍ଡରେ ପୁଂଜି ନିବେଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବୁ ଝାମଣା
ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦେଶର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସମୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି : ଡିବିଏସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଲି ମିଟେଡ଼ ସହିତ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣକୁ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି
ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଜମା ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା
ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛି ।

ସୁଫଳ:
l ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଜମାଖାତାଧାରୀଙ୍କ

ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ହ�ୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଏହା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ
ସ୍ଥିରତାକୁ ଆହୁ ରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏଥିପାଇ ଁ
30 ଦିନର ମ�ୋରାଟ�ୋରିଅମ୍ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

l ଏଭିବିକୁ ଡିବଆ
ି ଇଏଲ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ଠାରୁ ମିଶ୍ରଣ ଘଟାଗଲା
ବ�ୋଲି ଧରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଜମାଖାତାଧାରୀଙ୍କ
ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଉପରେ କ�ୌଣସି କଟକଣା ରହିବନାହି ।ଁ
l ଏହା ଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ 4000

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆଉ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ
ନାହି ଁ ଏବଂ ସେମାନେ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କାଏମ ରହିବା
ସହିତ ଚାକିରିରେ ପୂର୍ବବତ୍ ରହିପାରିବେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି : ଅସୀମ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ଫାଇନାନ୍ସ ଲି ମିଟେଡ଼ ଏବଂ
ଏନଆଇଆଇଏଫ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ଫାଇନାନ୍ସ ଲି ମିଟେଡ଼କୁ ନେଇ
ଗଠିତ ଏନଆଇଆଇଏଫ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ଡେବ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଂ
ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 6000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଂଜି ବିନିଯ�ୋଗକୁ ସରକାର
ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସୁଫଳ:
l ଏଭଳି ନଷ୍ପ
ି ତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ

ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ
ହ�ୋଇପାରିବ।

l ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନୂ ଆ
ନୂ ଆ ଗ୍ରୀନଫି ଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ଅବାଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିପାରିବେ ।

l ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଋଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବଣ୍ଡ ବଜାରରୁ

ସହଜରେ ଅଧ ିକ ଋଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତାହା
ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ ଇଣ୍ଟରମି ଡିଆରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ନଷ୍ପ
ି ତ୍ତି: ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ
ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସହଯ�ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏକ ବୁ ଝାମଣାପତ୍ର
ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ସ୍ବୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ।

ସୁଫଳ:
l ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା
ସହଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା
ବିଜ୍ଞାନ, କ୍ରୀଡ଼ା ଔଷଧ ି, କ�ୋଚିଂ ଟେକନିକ୍ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁ ଭୂତି
ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଘଟିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ
କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାରେ ଉତ୍ତମ
କ୍ରୀଡ଼ା ନ�ୈପଣ
ୁ ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରିବେ ।
l ଏହି ପାଞ୍ଚଗ�ୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯ�ୋଗ
ବୃ ଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ସେମାନଙ୍କର ଜାତି,
ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କ୍ଷେତ୍ର କିମ ୍ବା ଲି ଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଥ ିରୁ
ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ।
ନିଷତ୍ତି: ଇନଷ୍ଟି ଚୁ ଟ ଅଫ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
(ଆଇସି ଏଆଇ) ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡସର ଭେରେନିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍
ଭାନ ରେଜିଷ୍ଟରକଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ସ (ଭିଆରସି )ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ
ବୁ ଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହ�ୋଇଛି ।
ସୁଫଳ:
l ଉଭୟ ଦି ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍ଏବଂ ଭାରତ ଏଭଳି ବୁ ଝାମଣା
ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ଆର୍ଥିକ ଓ ଅଡିଟ୍
ସଂପର୍କୀତ ଜ୍ଞାନର ଡାଟାର ବିକାଶ ଘଟାଇପାରିବେ ।
l ଏହା ଭାରତୀୟ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
କର୍ମନିଯୁକ୍ତିର ଅଧ ିକ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
l ଏହା ଆଇସିଏଆଇ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧ ିକ ସୁବଧ
ି ା
ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆଇସିଏଆଇର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହା
ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସଂପ୍ରସାରିତ ହେବାଭଳି
ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଭ କରିପାରିବେ ।
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ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ

ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାରତ

ସକାରାତ୍ମକ ମନ�ୋଭାବ ଦ୍ୱାରା
ସମସ୍ୟାକୁ ସ ୁଯ�ୋଗରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ଆଇଆଇଟି ଖଡଗପୁରର ଜନ�ୈକ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀଯୁକ୍ତ ମାସ୍କର ବିକାଶ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଯାହା
କ୍ରୀଡ଼ାବତ
ି ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବେଶ୍ଉପକାରୀ । ଏହି ମାସ୍କକୁ ସେମାନେ ତାଲି ମ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ପିନ୍ପ
ଧି ାରିବେ ।
ସେହିଭଳି ଜମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ମହିଳା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସାନିଟାରୀ କିଟ୍ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ।
କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୂ ଷଣରୁ ରକ୍ଷା
କରି ବ ବ୍ୟାଟେରୀ ମାସ୍କ

ସାନିଟାରୀ କିଟ୍ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ
ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା

କ

ସ

ର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରଦୂ ଷଣ କବଳରୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି
ରହିଛି । ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ଏବଂ ଆଇଆଇଏମ, କ�ୋଲକାତାର
ଜନ�ୈକ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ପୀୟୂ ଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ
ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାସ୍କର ବିଶେଷତା ହେଲା ଏଥିରେ
ବ୍ୟାଟେରୀଚାଳିତ ଦୁ ଇଟି ଫ୍ୟାନ ଲାଗିଛି ଯାହାକି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ଯ�ୋଗାଇବ । ଏଭଳି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଠଘଣ୍ଟା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ । ସରକାରଙ୍କ ‘ପ୍ରକଳ୍ପ କବଚ ମାସ୍କ’ ଅଧୀନରେ
ପାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅନୁ ଦାନରେ ସେ ଏଭଳି ମାସ୍କର ବିକାଶ ଘଟାଇଛନ୍ତି
। ଏଭଳି ଗ�ୋଟିଏ ମାସ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3000 ଟଙ୍କା । ପୀୟୂ ଷ ତାଙ୍କର
ଏଭଳି ଅଭିନବ ମାସ୍କ ସଂପର୍କରେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଦୁ ଇଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଙ୍ଖା
ଲାଗିଛି । ସେଥିରୁ ଗ�ୋଟିଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଯ�ୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ
ଫ୍ୟାନଟି ମାସ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳକଣାକୁ ବାହାରକୁ
ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ମାସ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା
ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି । ଏଭଳି ମାସ୍କର ନାମ ରଖାଯାଇଛି
‘ବ୍ରାଣ୍ଡ ମ�ୋକ୍ଷ’ । ଏହି ମାସ୍କ୍ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ପରିମଳକର୍ମୀ
ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ
ଏଥିପାଇ ଁନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଏହାର ନୂ ଆ ନୂ ଆ ପଦ୍ଧତିର ବିକାଶ ଘଟାଉଛନ୍ତି।
କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଯେଉମାନେ
ଁ
କି ଆସନ୍ତାବର୍ଷର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇ ଁ ନିଜକୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସ୍କରୁ ବିଶେଷ ଉପକୃତ
ହ�ୋଇପାରିବେ । ଏହି ମାସ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ
ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ାଭ୍ୟାସ
ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ପାଇପାରିବେ ।
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ମାଜ ପାଇ ଁ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଆଶା ସଦାବେଳେ ନୂ ଆ
ନୂ ଆ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ । ଜମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର
ଶ୍ରୀନଗର ଅଧିବାସୀ ଇର୍ଫାନା ଏହି ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବରେ ସାକାର କରି
ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେ ଶ୍ରୀନଗର ସହରରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ
ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବାଣ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହ�ୋଇପାରିଛନ୍ତି।
ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁ ସ୍ରାବ ସମୟରେ ଏଭଳି ସାନିଟାରୀ
ନାପକିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଇର୍ଫାନା ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇ ଇର୍ଫାନାଙ୍କୁ
ଁ
‘ଇଭା ସେଫଟ୍ 
ଡ�ୋର’ ତରଫରୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ମିଳଛ
ି ି । ଶ୍ରୀନଗର ସହରର
ଅଧିକାଂଶ ଜନସାଧାରଣ ଶ�ୌଚାଗାରରେ ଏହି ନାପକିନ ମାଗଣାରେ
ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କିମ ୍ବା କିଶ�ୋରୀମାନେ ଏହାକୁ ସେଠାରୁ
ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ
ଏହା ଉପଲବ୍ଧ । କ�ୋଭିଡ଼-19 ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା
ଇର୍ଫାନା ଏଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ
ପହଞ୍ଚାଇବା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିଥିଲେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀନଗରର 15ଟି
ଶ�ୌଚାଗାରରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ ବଣ୍ଟନ ସୁବଧ
ି ା କରାଯାଇଛି ।
ଇର୍ଫାନାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା
ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିପାରିବ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ସେ ଏଭଳି ଅଭିନବ ପନ୍ଥାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି।
ଏହି କିଟ୍ରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍, ଆଣ୍ଟିସ୍ପାସମ�ୋଡ଼ିକ୍ସ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ
ୱାସ୍ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଣ୍ଡର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ, ବେବି ଡାଏପର ଓ
ସାନିଟାଇଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କିଟ୍ରେ ସେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ।
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ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲି ବାକୁ ହେବ ।

