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ନିଃଶୁଳ୍କ ବିତରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦି ଷ୍ଟ

ନୂ ଆ ସକାଳ

ପୂରଣ ହେଉଛି
କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଜନକ�ୈନ୍ଦକ
୍ରି ସରକାର ସହିତ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂ ତନ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଛି
ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ତୱାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ଡ�ୋଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ,
ଫଟ�ୋ ଯେଉଠିଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ।

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର
ପି ନମାନେ
ଚାମ୍ଅ

ଧନି ରାମ ସାଗ୍ଗ ୁ
ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ କାଠ କାରି ଗର
ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଜିରାକପୁରର ଜଣେ କାଠ
କାରି ଗର କାଠରେ ଏକ ବାଇସାଇକେଲ ତିଆର କରି ଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଏହି ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ ଅଭି ନବ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇ ଁ ତାଙ୍କୁ
ସୁଦୂର କାନାଡାରୁ ଅର୍ଡର ମି ଳିଛି
ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ସମ୍ପୂଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛନ୍ତି
ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 15,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହ�ୋଇଛି।

ଘିକୁଆରୀ
ଁ ଗ୍ରାମ
ରାଞ୍ଚିର ଦେୱରୀ ଗା ଁରୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ

ର�ୋଶନ ରାୟ
ଅଭନବ ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ ପ୍ରୟାସ
ର�ୋଶନ ରାୟ ସି ଡ ପେପର ଇଣ୍ଡିଆ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷଠା୍
କରି ଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରୁଣା କପଡ଼ାରୁ ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ
କାଗଜ ତିଆରି କରୁଛି ଯେଉଥଁ ିରେ ମଞ୍ଜି ସବୁ କଳାତ୍ମକ
ଢଙ୍ଗରେ ଖ�ୋଦେଇ ହ�ୋଇ ରହିଛି।
ଏହି କାଗଜଗୁଡ଼ିକ ଭି ଜଟ
ି ିଂ/ବାହାଘର କାର୍ଡରେ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରି ବା କିମବା୍
ଫୁ ଲ ଚାରା ରୂପରେ କୁଣ୍ଡରେ ର�ୋପଣ କରାଯାଇପାରୁଛି।

ଆମ୍ମା ବାଘି

ଜଣେ ଉଦ୍ୟମୀ, ଯିଏକି ଅରୁ ଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର
ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତି କରଣ କରି ପାରି ଛନ୍ତି।

ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଔଷଧିୟ ଗୁଳ୍ମ ର�ୋପଣ କରାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ
ଦେୱରୀ ଗ୍ରାମ ଏବେ ଘି କୁଆରୀ
ଁ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରି ଛି।

ଇଟାନଗରର ବାଘି ଉପାନ୍ତ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖେଳନା
ତିଆରି କରି ବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ ଗା ଁ ଲ�ୋକମାନେ ଯେଉଠିଁ ଧାନ ଚାଷ କରି ମାସି କ ପାଖାପାଖ ି ତିନି
ହଜାର ଟଙ୍କା ର�ୋଜଗାର କରୁଥଲେ
ି , ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ର�ୋଜଗାରର
ନୂ ଆ ମାଧ୍ୟମ ପାଇ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।

ଲକଡାଉନ ସମୟରେ, ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାରମ୍ପରି କ ଖେଳନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଦେବା ଲାଗି ଖେଳନା ଓ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ଉପରେ ଜ�ୋର ଦେଇଥିଲେ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ, ସେମାନେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ କାମ କରି ବା ବ୍ୟତୀତ, ଘିକୁଆ ଁରୀ ପତ୍ର
ବିକ୍ରି କରି ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଦୁ ଇ ଗୁଣା କରି ପାରି ଛନ୍ତି।

ସେ କେବଳ ନିଜେ କଠିନ ପରି ଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଉଦାହରଣ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନାହାନ୍ତି ବରଂ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ବଳରେ ଅନ୍ୟ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରି ପାରି ଛନ୍ତି।
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1

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ନମସ୍କାର!
ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂ ଆ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା! ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
କାରଣ ଆମେ ଏକ ନୂ ଆ ଦଶନ୍ଧିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଗତ ଦଶନ୍ଧିର
ଅନ୍ତିମ ବର୍ଷର ତିକ୍ତ ଅନୁ ଭୂତିକୁ ଭୁଲି ଯିବା ଲାଗିି ଚାହିବୁଁ । ତେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ନୂ ଆ
ଶିକ୍ଷା ମି ଳିଥାଏ। ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ମନ�ୋଭାବ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ସବୁ ବେଳେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଆସି ଛି ଏବଂ ସେ
ସବୁ ବେଳେ ଏହି କଥା ଦ�ୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗ�ୋଟିଏ ଗ୍ଲାସକୁ ଅଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଯି ବା ଉଚିତ,
ଅଧା ଖାଲି ଭାବେ ନୁ ହେ।ଁ ସଙ୍କଟକୁ ସୁଯ�ୋଗରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କାରଣରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭି ଯାନ ଏକ ଗଣଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି
ଏବଂ ଲ�ୋକାମାନେ ‘ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ’ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଦୃ ଢ଼
ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କୁଶଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରି ତା କାରଣରୁ ଦେଶ ଏକ ନୂ ଆ ସକାଳ ଦେଖୁଛି।
ଏହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମ�ୋଟ 450ଟି ଯ�ୋଜନାକୁ ସରକାର ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ‘ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର’ 21ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୃ ଷ୍ଟିପାତ କରି ଛୁ। ଦେଶରେ
କିପରି ବିକାଶର ନୂ ତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଆଶା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥ ିରେ
ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ସଫଳତା କେବଳ ଦେଶ ଭି ତରେ ସୀମି ତ ରହିନାହି, ଁ ବରଂ
ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନୂ ଆ ଦଶନ୍ଧିରେ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଶାର ଅଗ୍ରଦୂ ତ ଭାବେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି।
ଏହିସବୁ ଆଶାଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରି ବା ଲାଗି 130କ�ୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା
ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ବିକାଶର ନୂ ତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖୁଥ ିବା ଦେଶ ଏହାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରି ପାରି ବ।
ପୁଣଥ
ି ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂ ତନ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା!
ଦୟାକରି ନିଜର ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶ ପଠାନ୍ତୁ…
ଠିକଣା :
ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା,
ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003
ଇମେଲ :

response-nis@pib.gov.in

(କେ ଏସ ଧତୱାଲି ଆ)
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ଚିଠି ବାକ୍ସ
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ଭଲ ଭାବେ ଡିଜାଇନ ହ�ୋଇଥବ
ି ା
ଏକ ସୂଚନାପ୍ରଦ ପତ୍ରିକା। ଏହା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ
ହେଉଥବ
ି ବ�ୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଏହି ଚମତ୍କାର ପତ୍ରିକାଟିକୁ
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସାରି ତ କରି ବା। ମୁ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ଛ�ୋଟିଆ
ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁ ଛିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣରେ, ଦୟାକରି
ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ମଲ୍ଲିକା ଶ୍ରୀନିବାସନ, ଭେନୁ ଶ୍ରୀନିବାସନ,
ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ସ�ୋନାଲି କା ମି ତ୍ତଲ, ଏସକର୍ଟସ ନନ୍ଦା, ମୁରୁଗାପ୍ପା
ସି ଇଓ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଲେଖାଏ ଁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର
ଦୟାକରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ
ସେମାନଙ୍କର ମତ କ’ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ
ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ଏହା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ପ୍ରେଣାଦାୟୀ ହ�ୋଇପାରି ବ।
		
			
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସରକାର
କରୁଥ ିବା ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ
ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚନା
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏପରି ପ୍ରୟାସ
ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହି ପତ୍ରିକାର
ଡିଜାଇନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏହା
ଖୁବ ପାଠକ ଉପଯ�ୋଗୀ। ଆହୁ ରି,
ଆପଣ ମ�ୋତେ ଏହାର କପି ପଠାଉ
ଥ ିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।
ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି
ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମେଲକୁ ମୁ ଁ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇପାରି ବି କି?

msk141958@gmail.com

ମୁ ଁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ଟିମକୁ
ଅଭି ନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁ ଛିଁ । ମେଲରେ
ଏହାର ପି ଡିଏଫ କପି ପଠାଇବା ଲାଗି ମୁ ଁ
ଅନୁ ର�ୋଧ କରୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ଏହା
ପଢ଼ିବାକୁ ଆହୁ ରି ସହଜ ହେବ।
hardie.desai@gmail.com

ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା
vsp@tafe.com

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ
ସୂଚନା ପାଇ ଁଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସଂସ୍କରଣ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ଅଭି ବୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରତି ଏକ ସମର୍ପଣ ଯାହାକି ଜାନ ଭି ଔର ଜାହାନ
ଭି ର ବାସ୍ତବ ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏବଂ ସଙ୍କଟକୁ ସୁଯ�ୋଗରେ
ପରି ଣତ କରୁଛି।
ମହାମାନ୍ୟ ମଦନ ମ�ୋହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ପଢ଼ିବାକୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗି ଲା।
ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଶୁଭକାମନା।
sahab_singh2006@yahoo.com
ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥ ିବା ଏହା ଅତି
ସୁନ୍ଦର ପତ୍ରିକା। ମୁ ଁକମ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ପତ୍ରିକା
(ମାସି କ) ପ୍ରକାଶନ ପାଇ ଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁ ଛିଁ ଯାହାକି
ଫସଲ କ୍ରୟ/ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ବ ଏବଂ
ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଆଧାରି ତ ଉତ୍ପାଦ ପାଇ ଁଉଭୟ ଖୁଚୁରା ଓ ପାଇକାରୀ
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଲାଭଜନକ ହ�ୋଇପାରି ବ। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ
ପାଇ ଁ ନୂ ଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସରକାର କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇ ଁ କ’ଣ
କରି ପାରି ବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରି ବା ଉଚିତ।
ଶୁଭେଚ୍ଛା
bhilaicalibration@gmail.com
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ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ସଂକଳ୍ପ

ନିରାଶା ଯାଇଛି, ଆଶା ଜାଗିଛି
2020 ବର୍ଷ କ�ୋଭି ଡ-19 ମହାମାରୀ
ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏହା
କେବଳ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜନଜୀବନକୁ
ପ୍ରଭାବିତ କରି ନଥ ିଲା ବରଂ
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର
ବେଶ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥ ିଲା ।
ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଏକ ସୁଯ�ୋଗରେ
ପରି ଣତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଜନଗଣଙ୍କୁ ଭ�ୋକାଲ ଫର
ଲ�ୋକାଲ (ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରସାର)
ନିମନ୍ତେ ଆହୱା୍ ନ ଦେଇଥ ିଲେ,
କାରଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ବା ଲାଗି
ଏହା ହି ଁଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଥ ିଲା ।
ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର
ଏହି ଆହୱା୍ ନକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ
କରି ଥ ିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଦେଶର
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଇଂରାଜୀ
ଅକ୍ଷର ‘ଭି -ଆକୃତ’ି ର ସୁଧାର
ଦେଖ ିବାକୁ ମିଳଛ
ି ି।

ଆ

ମ ଭି ତରୁ ଅଧ ିକାଂଶ ଲ�ୋକ 2020 ବର୍ଷକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର
ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବେ । କାରଣ କ�ୋଭି ଡ-19
ମହାମାରୀ ଗତ ନଅ ମାସ ଧରି ଯେଉ ତାଣ୍ଡବ
ଁ
ରଚିଛି
ତାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜଗତକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଛି । ଭାରତ
ନିଜର 134 କ�ୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ପାଇ ଁସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଏବଂ
ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ନୂ ଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବା ଲାଗି 2021କୁ
ଏକ ନୂ ତନ ଆଶାର ବର୍ଷ ଭାବେ ଦେଖ ିବାକୁ ଚାହିବଁ ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ପୂର୍ବର ସମୟ ଭଳି, ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା, ବୟସ୍କଙ୍କ
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପି ଲାଙ୍କ ପାଇ,ଁ ମହାନଗର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରାଇ
ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯି ବ ।
ମି ଳିଥ ିବା ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟୀକାକରଣ
ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଜାରି ରହିଛି । ଯଥାସମ୍ଭବ
ଅଧ ିକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନେ
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ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲି ଛନ୍ତି
। ଏହା ନୂ ଆ ଆଶା ଏବଂ ଅବସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ
ଆହୁ ରି ସହଜ କରି ଦେଇଛି। ସର୍ବଦା ଆଶାବାଦୀ ରହୁ ଥ ିବା,
ସର୍ବୋତ୍ କୃଷ୍ଟ ଭାରତବାସୀ କ�ୋଭି ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନିଶ୍ଚିତ
ଭାବେ ପରି ବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ସାଜିବେ ।
ଆମେ ନୂ ତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥ ିବାରୁ ଦୁ ନଆ
ି ପୂର୍ବଭଳି
ରହିବ ନାହି।ଁ ଜୀବନଶ�ୈଳୀ, ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଦ�ୈନନ୍ନ
ଦି ଜୀବନର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ।
ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରି ବ ନାହି ।ଁ କ୍ଷତିକୁ ସର୍ବନିମ ୍ନ
ସ୍ତରରେ ରଖ ି ଏହି ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ କୁ ସମ୍ଭବ କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ। ନିଜ ଭି ତରେ ରହିଥ ିବା ସ୍ଥିର ଏବଂ ଦୃ ଢ଼
ନେତୃ ତ୍ୱ ବଳରେ ମହମାରୀଜନିତ ସଙ୍କଟ ପରି ଚାଳନା କରି ବା
ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସବୁ ଠୁ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଦେଶର
ନେତୃ ତ୍ୱ ନେବାରେ ସେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଛନ୍ତି ।

ରୂପେଲି ଆସ୍ତରଣ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ସହିତ

l ରପ୍ତାନି ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂ ଆ ବର୍ଷରେ
ନୂ ତନ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା
କରାଯାଉଛ।ି
l ଭାରତୀୟ ମାଲ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର
2020ରେ 27.58 ବିଲିୟନ ଡଲାର କାରବାର
ହ�ୋଇଛି ଯାହାକି ପୂର୍ବବର୍ଷ ଏହି ମାସ ତୁ ଳନାରେ
5.99 ପ୍ରତଶ
ି ତ ଅଧିକ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୂ ଆ
ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
l କ�ୋଭିଡ-19
ମହାମାରୀ
ବିର�ୋଧରେ
ସାହସିକତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିଥିବା
ଭାରତୀୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଅର୍ଡର
ବାତଲ
ି ହ�ୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 2020ରେ
ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଆସି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର
ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି।
l କ�ୋଭିଡ 19 କଟକଣା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କ�ୋହଳ
ହ�ୋଇଥିବାରୁ, ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ ବଶ୍ୱ
ି କୁ
ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି
ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହଛ
ି ନ୍ତି।
ସମାଜର ବିଭିନ୍ନଶ୍ରେଣୀରଙ୍କ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସହ ଭାବବିନିମୟ
କାଳରେ ସମସ୍ତେ ନିରନ୍ତର ସହାୟତା ପାଇବେ ବ�ୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା
ଦେଇଛନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଗଦ ସହାୟତା,
ଋଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବସି ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର
ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରି ବା ସହିତ ସରକାର ବ୍ୟବସାୟକୁ
ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖ ିଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କର ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ-ଗରି ବ ବର୍ଗଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ନୀତିଗଡ଼
ୁ ିକ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି, ସର୍ବାଧ ିକ
ପାରଦର୍ଶିତା ସହିତ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ
ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତିମ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ
କରାଯାଇଛି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଦୁ ର୍ନୀତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଜନସେବାର
ଡିଜଟ
ି ାଲ କରଣ ଯ�ୋଗୁ ନିମସ୍ତ
୍ନ ରରେ ଦୁ ର୍ନୀତି ହ୍ରାସ ପାଇଛିଫଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ମନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି।
ନୂ ତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଅଧ ିକ ପରି ପର୍ଣ୍ଣ
ୂ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା
ନେଇ ଆସି ବ। ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାରର ସଙ୍କେତ ସହିତ
ଏହା ଅଧ ିକ ସୁଦୃଢ଼ ହ�ୋଇଛି। ମେ 13 ତାରି ଖ ଠାରୁ ତିନ�ୋଟି
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିବା 29.87 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ ଏଥ ିରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ
ହ�ୋଇଛି। ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥ ିବା ସହନଶୀଳତା

ଏବଂ ଦୃ ଢ଼ ଆର୍ଥିକ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ସରକାରଙ୍କୁ ବିକାଶର ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟ
ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି। ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ
ହ�ୋଇଥ ିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର
କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ପଥକୁ
ଆଣିବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାଥମି କତା ଦିଆଯି ବ।
କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜି ନକୁ ପୁଣଥ
ି ରେ
ଟ୍ରାକକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହା ଚାହିଦା ବୃ ଦ୍ଧି ସହିତ
ବିଶେଷ କରି ଲଘୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୃଷ୍ଟିରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବ। ଜରୁରି କାଳୀନ ୠଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯ�ୋଜନା
ସହାୟତାରେ 45 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନଙ୍କର କାରବାର ଆରମ୍ଭ
କରି ସାରି ଲେଣ,ି ଯାହାକି ବ୍ୟାପକ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନିଯକ୍
ୁ ତି କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି। 80.93 ଲକ୍ଷ ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ 205,563 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇସାରି ଛ।ି
ଏଥ ିମଧ୍ୟରୁ 1,58,626 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ବିତରଣ
କରାଯାଇସାରି ଲାଣି। ଆଗକୁ ଆହୁ ରି ଋଣ ଯ�ୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ।
ନୂ ତନ ବର୍ଷ ମ�ୌଳିକ ଅତିଯଥାର୍ଥବାଦକୁ ଉଜାଗର କରୁଥ ିବା
କାରଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ଲାଗି ଜାରି
ରହିଥ ିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ଏ
ି ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରୁ ଗ�ୋଟିଏ ଉପରେ ଏହି
ତଥ୍ୟ ଆଲ�ୋକପାତ କରୁଛି। ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥିତି
ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥାଗଗୁଡ଼କ
ି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥ ିବା ମନ୍ତବ୍ୟ
ମଧ୍ୟ ଏହି ଅତିଯଥାର୍ଥବାଦରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହ�ୋଇଛି।
ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଆହୱାନ
୍ ଥ ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଙ୍କଟକୁ ସୁଯ�ୋଗରେ
ପରି ଣତ କରି ବା ଲାଗି ପରି ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କୃଷି ଓ
ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍କାର ଆଣି ସମଗ୍ର ବ�ୈଶ୍ୱିକ
ପରି ଦୃଶ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ଏହିସବୁ ସଂସ୍କାର ନୂ ତନ ଭାରତର ଶ୍ରମି କ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ
ଜୀବନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥ ିଲା।
ଚାରି ଟି ନୂ ଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଏବଂ ଉଦାର କୃଷି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆ କଠିନ ପରି ଶ୍ରମୀ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ
ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁ କୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛି।
ସେମାନଙ୍କର ଯ�ୋଗଦାନ ବିନା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର
ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ 3.6 ପ୍ରତିଶତ କୃଷି ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରି ବା ସମ୍ଭବ
ହ�ୋଇନଥାନ୍ତା। ସେହିପରି
ଏପ୍ରିଲ-ସେପ୍ଟେମ ୍ବର 2020ରେ
ନିମ ୍ନମୁଖୀ ହ�ୋଇଥ ିବା ଶିଳ୍ପ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଅକ୍ଟୋବର 2020ରେ 3.6
ପ୍ରତିଶତ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରି ବା ଦୃ ଢ଼ ଉତ୍ପାଦନ ସୁଧାର ଦିଗରେ
ଦୃ ଷ୍ଟିପାତ କରୁଛି। ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ବିଶ୍ୱ ଯ�ୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ
ଅଂଶବିଶେଷ ହେବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ କୁଶଳୀ ନୀତି ବଳରେ
କରାଯାଉଥ ିବା ପ୍ରୟାସ ଯ�ୋଗୁ 2021ରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ହ୍ରାସ ପାଇବ
ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ-ସେପ୍ଟେମ ୍ବର 2020ରେ 17.74
ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବାଣିଜ୍ୟ ବଳକା ଏବଂ 221.86 ବିଲିୟନ
ଡଲାର ରପ୍ତାନି ଭବିଷ୍ୟତର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତ
ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁ ଯାୟୀ, “ଆଶା ଏବଂ
ସକାରାତ୍ମକ ଆଦର୍ଶ ଆମ ଜୀବନ ପାଇ ଁଏକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ
ଶକ୍ତି”। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ନୂ ଆ ଶ୍ରେଷ ୍ଠ ବର୍ଷ ପାଇ ଁଆଶା ରଖ ିବା ।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମି ଶନ

ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ମଖେ
ୁ
ଅ

କ୍ଟୋବର 2, 2014, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଭାରତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁ ସରଣ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିୟମକୁ
ପାଳନ କରି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରି ଣତ ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଅଧ ିକରୁ ଅଧ ିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲ�ୋକ
ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ।
ଭାରତ ଘର�ୋଇ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଶ�ୌଚାଳୟ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧ ିକ ସଫଳତା ହାସଲ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି । ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଖ�ୋଲା ଶ�ୌଚମୁକ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ସର୍ବମ�ୋଟ, 60କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଶ�ୌଚାଳୟ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛ।ି ବର୍ତ୍ତମାନ,
କେବଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନୁ ହନ୍ତି ବରଂ ଲ�ୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖ ିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟ�ୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ନୂ ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର

l ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) ମିଶନର
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଓଡିଏଫ
ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ କଠିନ ଓ ତରଳ
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା (ଏସଏଲଡବ୍ଏମ
ଲୁ )
କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ 202021 ଠାରୁ 2024-25 ମଧ୍ୟରେ ମିଶନ
ମ�ୋଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ
ଏଥିପାଇ 1.40
ଁ
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
l ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇ ଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର
2019ରେ ଏକ ଦଶ ବର୍ଷିଆ କାର୍ଯ୍ୟ
ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ।
l ବର୍ଜ୍ୟମୁକ୍ତ ସହର ପାଇ ଁ ଓଡିଏଫ ପ୍ଲସ,
ଓଡିଏଫ ପ୍ଲସ ପ୍ଲସ ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଏବଂ
ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ।
l 2021 ଜାନୁ ଆରୀ 4 ତାରିଖ ଠାରୁ 31
ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2021
ଆୟ�ୋଜନ କରାଯିବ ।
l ବର୍ତ୍ତମାନ, 2,900 ସହରରେ ଗୁଗଲ
ମ୍ୟାପ ଜରିଆରେ 60,000 ଶ�ୌଚାଳୟକୁ
ଠାବ କରାଯାଇପାରିବ ।
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ଆଶା ପ ୂରଣ

l ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ସହରାଞ୍ଚଳ) ଅଧୀନରେ 58,99,67 ଘର�ୋଇ ଶ�ୌଚାଳୟ
ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥ ିଲା। ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ 62,28,372 ଶ�ୌଚଳାୟ
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ 106 ପ୍ରତିଶତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରି ଛ।ି
l ସେହିପରି , ଅଧ ିକ ସଂଖ୍ୟକ ସାର୍ବଜନୀନ ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 5,07,589
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥ ିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା
5,95,56 ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇସାରି ଛି ଯାହାକି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର 117 ପ୍ରତିଶତ।
l 4,372 ସହର ଏବଂ 8,434 ୱାର୍ଡରେ ଘର ପାଖରୁ
ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
l ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2020 ଅନୁ ଯାୟୀ, 4,242 ସହରର
ଓଡିଏଫ
12 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ନାଗରି କ, 62 କ୍ୟାଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ�ୋର୍ଡ
ସହର ମଧ୍ୟରୁ
ଏବଂ ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ଥ ିବା 97 ସହର ଏହି ସର୍ବକ୍ଷେଣରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ। ଲଗାତାର ଚତୁ ର୍ଥ ଥର ପାଇ ଁ
ଇନ୍ଦୋର ଦେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛତମ ସହର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରି ଥ ିଲା। ଓଡିଏଫ + ଘ�ୋଷିତ
ଏବଂ
l ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା ସହିତ, 5.5 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କର୍ମୀ
ଏବଂ 84,000 ଜରି ଗ�ୋଟାଳିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଅଣାଯାଇଛି।
l ଦେଶର 77 ପ୍ରତିଶତ ୱାର୍ଡରେ ଅଳିଆ ପୃଥକୀକରଣ
ଓଡିଏଫ ++
ମେସିନ ସହାୟତାରେ କରାଯାଉଛି।
ଘ�ୋଷିତ
l ଅକ୍ଟୋବର 2, 2014 ଏବଂ ଡିସେମ ୍ବର 15,2020 ମଧ୍ୟରେ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ (ଗ୍ରାମୀଣ) ଅଧୀନରେ ମ�ୋଟ
10,72,35,435 ଘର�ୋଇ ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
l ସାରା ଦେଶରେ, 706ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥ ିବା 6 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ଖ�ୋଲା ମଳମୁକ୍ତ ଘ�ୋଷିତ
ହ�ୋଇଛି।
l ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର 2018 ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ ତିନି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଡାଇରି ଆରୁ ରକ୍ଷା ମିଳପ
ି ାରି ଛ।ି
l ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 2014ରୁ ଫେବୃ ଆରୀ 2019 ମଧ୍ୟରେ
75.5 ଲକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରି ଛି ବ�ୋଲି 2019ରେ
ୟୁନିସେଫ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରି ପ�ୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

4,340
1,319
489

ନୂ ଆ ଆଶା

ଯୁବ ଭାରତ ନୂ ଆ ସକାଳ

ଭାରତର ବାହକ

ଶକ୍ତି

ମୁ ଁ ସବୁବେଳେ
କହିଥାଏ ଯୁବା ସ୍ୱପ୍ନ
ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ
କେବେହେଲେ
ଅବଦମିତ କରି
ରଖିବା ଉଚିତ ନୁ ହେ।ଁ
ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ
ପରି ଆକାଶରେ
ଉଡ଼ିବାକୁ ଦିଆଯିବା
ଉଚିତ କାରଣ,
ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ
ନୂ ଆ ବିଚାର ଉଙ୍କି
ମାରୁଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ସତେଜତା,
ଉତ୍ସାହ, ସାହସ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ
ବୁଦ୍ଧିମତା ରହିଥାଏ।
ସେମାନେ ଅତୀତର
ବ�ୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ
ଚାଲି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ
ସେମାନେ ନୂ ଆ ଆହୱା୍ ନ
ଏବଂ ସମସ୍ୟାର
ମୁକାବିଲା କରିବା
ଲାଗି ଅଧିକ
ସମର୍ଥ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

800 ନିୟୁତ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ଏକ ଯୁବା ରାଷ୍ଟ୍ର।
ଭାରତରେ 65 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧ ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବୟସ 35 ବର୍ଷରୁ
କମ। ଯୁବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଏକ ବୃ ହତ ଶକ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ
ଦକ୍ଷ, ପୁନଃଦକ୍ଷ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାଯୁକ୍ତ କରି ବା ହେଉ ଅବା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ
ଉକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣତ
ି କରି ବା ହେଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସବୁ ବେଳେ ଦେଶର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ
ପ୍ରତି ନିଜର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଆସି ଛନ୍ତି।

ସେ

ସମୟ ପୁଣଥ
ି ରେ ଆସି ଛି,
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଯୁବକମାନଙ୍କର
ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ
ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ
ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନା ଏପରି ଭାବେ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ
ଆଜିର ଯୁବପି ଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ
ପୂରଣ
କରି ପାରି ବ।
ଡିଜିଟାଲ
ଇଣ୍ଡି ଆ ଅଭି ଯାନ ହେଉ କିମବା୍ ମେକ

ଇନ ଇଣ୍ଡି ଆ ଅଥବା ସ୍କି ଲ ଇଣ୍ଡି ଆ
ଅଭି ଯାନ, ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ
ଦେଶର ବାହକ ଶକ୍ତି ଭାବେ
ବିବେଚନା କରି ଏସବୁ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି।
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥି ତ
ଜବାହରଲାଲ
ନେହରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନଭେମ୍ବର
2020ରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ
ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ
ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କହିଥଲେ
ଯେ
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ଯୁବ ଭାରତ

ଭାରତ କେତେ ବୟସ୍କ
ପ୍ରତିଶତ କିମ ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧ ିକ
ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ବୟସ 25ବର୍ଷରୁ କମ।
ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କ
ବୟସ 35 ବର୍ଷରୁ କମ

ହାରାହାରୀ 29 ବର୍ଷ ବୟସ ସହିତ ଏକ ଯୁବ ରାଷ୍ଟ୍ର
29 ବର୍ଷର ଯୁବ ହାରାହାରୀ ବୟସ ହେଉଛି ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ।
କେବଳ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ, ଭାରତର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହାର
2 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇପାରି ବ।

ଜନସଂଖ୍ୟାର 62
ପ୍ରତିଶତ ଲ�ୋକଙ୍କ ବୟସ
15ରୁ 59 ପ୍ରତିଶତ
ମଧ୍ୟରେ (ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି )

ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନୂ ତନ ଦୃ ଷ୍ଟି କ�ୋଣ
l ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ
ଗଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଏକାଧ ିକ ବିକଳ୍ପ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି।
l ଦେଶରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ସଂସ୍ କୃତି ବିକଶିତ କରି ବା ଲାଗି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ
ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହା ଉଦ୍ୟମିତା
ଏବଂ ନବ�ୋନ୍ମେଷ ପାଇ ଁ ଏକ ଦୃ ଢ଼ ଏବଂ ସମାବେଶୀ
ଇକ�ୋସିଷ୍ଟମ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି।
l ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଦୃ ଢ଼ତା ଏବଂ ଚରି ତ୍ର ସହିତ ଏକ ଯୁବ ଭାରତ
ନିର୍ମାଣ କରି ବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (ଏନଇପି)
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଦରି ଦ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି
ଭାବେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସୁବଧ
ି ା ଅନୁ ସାରେ ଶିକ୍ଷା
ପାଇପାରି ବେ ତାହା ଏଥ ିରେ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରାଯାଇଛି।
l ସାଧାରଣବର୍ଗର ଗରି ବ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରି ବା ଲାଗି
ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇ ଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାରୀ
ଚାକିରିରେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବଧ
ି ା କରାଯାଇଛି।
l ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ତାଲି ମ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲାଗି ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ଲାଗି ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ
ମି ଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲ
ି ା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ 2022
ସୁଦ୍ଧା ଅତିକମରେ 40 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ତାଲି ମ
ଦେବା ସକାଶେ ସଂସ୍ଥାଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆହୁ ରି ସ୍କି ଲ ଇଣ୍ଡି ଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ
କରି ବା ଲାଗି ଏହି ମି ଶନ କେବଳ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରୟାସକୁ
ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବ ନାହି ଁ ବରଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଚ୍ଚମାନର
ଦକ୍ଷତାବୃ ଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
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ସମନୟ
୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରି ବ।
l ଜୁଲାଇ 2015ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିବା ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା
ବିକାଶ ମିଶନ (ଏନଏସଡିଏମ) ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଦୃ ଢ଼
ସଂସ୍ଥାଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରି ବା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ
ଉଦ୍ୟମକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ଅଧୀନରେ ବାର୍ଷିକ
ଏକ କ�ୋଟି ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଲି ମ ଦେବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ
ପାଇ ଁ 1,749.22 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
l ସରକାର ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରି ଅର ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା ଲାଗି ୟୁୱାହ-ଏକ ବହୁ -ଅଂଶୀଦାର ମଞ୍ଚର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଉଦ୍ୟମିତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ)
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯୁବ ପିଢ଼ଙ୍କ
ି ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟମିତା
ମାନସିକତା ବିକଶିତ କରି ବା ଲାଗି ସଫଳ ଉଦ୍ୟମୀ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
l ଚାକିରି ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଜାତୀୟ କ୍ୟାରି ଅର ସେବା
(ଏନସିଏସ) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଡିସେମର
୍ବ , 2020
ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ�ୋର୍ଟାଲରେ 1,02,74,899 ସକ୍ୟ
ରି ନିଯକ୍
ୁ ତି
ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି। ଡିସେମର
୍ବ , 2020 ସୁଦ୍ଧା ମ�ୋଟ 81,158
ନିଯକ୍
ୁ ତି ଦାତା 71,024 ଖାଲି ପଦବୀରେ ନିଯକ୍
ୁ ତି ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇସାରି ଛନ୍ତି।
l ନିବେଶ ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା, ନବ�ୋନ୍ମେଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ,
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବୃ ଦ୍ଧି, ବ�ୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ ୍ଠ
ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ପାଦନ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରି ବା ଲାଗି ମେକ
ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ
l ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ର�ୋଜଗାର
ସୁଯ�ୋଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସରକାର
ଯୁବକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି ।
ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପ�ୋଷଣ ନିମନ୍ତେ
ଯଥେଷ୍ଟ ସମଳ
୍ବ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।
l ସାରା ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଭ ାମାନଙ୍କୁ ଖ�ୋଜିବା ଲାଗି
ସରକାର ପାଞ୍ଚଟି ଜ�ୋନାଲ ସମି ତି ଗଠନ କରି ଛ ନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ�ୋନ -ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚି ମ ଓ
ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାଇ ଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଧକ
ି ରଣର
ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡି ଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ସମି ତି ଗଠନ
କରାଯି ବ।
l କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ ପାରମ୍ପରି କ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି । ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସମ୍ଭାବନା
ସହିତ, ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।
l ଗରି ବ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ
କରି ବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କର୍ମଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି
କରି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ
କ�ୌଶଳ ଯ�ୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହା
ଅଧୀନରେ ସରକାର 2022 ସୁଦ୍ଧା 28,82,677 ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛନ୍ତି। ଡିସେମର
୍ବ 9
ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା 10,80,900 ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଲି ମ

50,000

ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ
ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ଛି
ଏହା ଯୁବା ସ୍ୱପ ୍ନ ପୂରଣ ପାଇ ଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ଛି।
ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପଗୁଡ଼ିକୁ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।

ଯୁବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର
(ଭାରତର ପରି ଚୟର ଅଗ୍ରଦୂ ତ) ।
“ଆମର ଯୁବପି ଢ଼ି ଭାରତୀୟ
ସଂସ୍ କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିନିଧତ୍ୱ
ି
କରି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ, କେବଳ ଭାରତର
ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା

ଦିଆଯାଇଥ ିବା ବେଳେ 6,28,124 ଜଣ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇଛନ୍ତି।
l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ପି ଏମଇଜିପି)
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧକ
ି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ
ପାସ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କିମବା୍ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ 5 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା (ପି ଏମଏମୱାଇ)
ଆତ୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛି । ବ୍ୟବସାୟ
ପ୍ରତିଷଠା୍ କିମବା୍ ବ୍ୟବସାୟି କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ାଇବା
ନିମନ୍ତେ ଲଘୁ/କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟି କ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ 10
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକମୁକ୍ତ ଋଣ ପି ଏମଏମୱାଇ
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

10,00,000

ମୁଦ୍ରା ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 26 କ�ୋଟି
ନୂ ତନ ଋଣ ମଞ୍ ଜୁରି ମିଳଛ
ି ି

ସେଣ୍ଟର ଫର ମନିଟରି ଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକ�ୋନ�ୋମି ର ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ
ଭାରତରେ ଆତ୍ମନିଯକ୍ତ
ୁ ଯୁବକଙ୍କ ସଂକ୍ୟା ପାଖାପାଖ ି 2.5 ନିୟୁତକୁ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଯୁବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5.30 କ�ୋଟି
(2016)ରୁ 2019ରେ 5.60 କ�ୋଟିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ପରି ଚୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରି ବା ଲାଗି
ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ
ଭାରତକୁ ଏକ ନୂ ଆ ପରି ଚୟ ଦେବା
ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ
କିଛି ଆଶା କରାଯି ବା ସ୍ୱାଭାବିକ।
ଅତୀତରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ କ’ଣ
ଦେଇଛୁ ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ବା

ଦବା୍ ରା ଆମର ଆତ୍ମ-ବିଶ୍ୱାସ ବୃ ଦ୍ଧି
ହ�ୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ଆତ୍ମ-ବିଶ୍ୱାସ
ଆଧାରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟ
କରି ବାକୁ ହେବ। ଭାରତ ଏକବିଂଶ
ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଶ୍ୱକୁ କ’ଣ ଦେଇପାରି ବ
ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରି ବା ଆମ
ସମସ୍ତଙ୍କର ମି ଳିତ ଉତ୍ତରଦାୟି ତ୍ୱ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

9

ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ

ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ କ�ୌଣସି ସମାଜ ଓ ଦେଶର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ। ଭାରତରେ ମହିଳମାନେ
ଘରକରଣା କାମର ପରିଧିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ସୀମାସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟ�ୋଜିତ ହେବା ସହିତ ରାଫେଲ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ
ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ଏବଂ ମହାକାଶ ମିଶନରେ ଅଂଶବିଶେଷ ହ�ୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା,
କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇ ଁଏପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି ।

ମହିଳଙ୍କ ପାଇ ଁନୂ ଆ ସକାଳ...
l 2014 ଠାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତି କରଣ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ
କରି ବା ସକାଶେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନୂ ଆ ଆଇନ
ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି।
l ବାଳିକା ସୁରକ୍ଷା, ଅପରାଧ ନିର�ୋଧୀ
(ସଶକ୍ତି କରଣ) ବିଲ ପାସ କରାଯାଇଛି। 12
ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର ପାଇ ଁ
ଏଥ ିରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବାର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ
ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦତିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି।
l ତୁ ରନ୍ତ ଛାଡ଼ପତ୍ର’ ପାଇ ଁ ରହିଥ ିବା ତିନି
ତଲାକ ପ୍ରଥାକୁ ଅପରାଧ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି। ହଜ ଯାତ୍ରା ପାଇ ଁ (ପୁରୁଷ
ସମ୍ପର୍କୀୟ) ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖ ିବାର ବାଧ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ
ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ କ�ୋର୍ଟ
ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି।
l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
l ମହିଳା ବିର�ୋଧୀ
ଏକ ସହାୟତା ଡେସ୍କ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା
600ରୁ ଅଧ ିକ ୱାନ ଷ୍ଟପ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
ଲାଗି ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର
କରାଯାଇଛି।
ଡାଟାବେସ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି।
ଏପରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି l ମହିଳାଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ସାଇବର ଅପରାଧ
l ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା
ଲାଗି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ
(ଏନଆରଆଇ)ମାନଙ୍କର
ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
କରାଯାଇଛି।
l ଜନ ଧନ ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
22 କ�ୋଟି ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟ ଖ�ୋଲାଯାଇଛି।
l ଜନ ଔଷଧ ି କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ
ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 7
କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ସାନିଟାରୀ
ନାପକିନ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି।

ନିମନ୍ତେ ସାରା ଦେଶରେ
ପାଖାପାଖ ି 1000 ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ
କ�ୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରାଯାଇଛି।

l

l
l

l

ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଏକ
ପ�ୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଜିପିଏସ ଏବଂ ପ୍ୟାନିକ ବଟନ
ରଖାଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।ton
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାତି ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରି ବା
ଲାଗି ଅନୁ ମତି ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତୀୟ
ସେନାବାହିନୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ
କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ 6.60
କ�ୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା’
ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ
5000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯିବ। ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ସୁଦ୍ଧା 1.20 କ�ୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ
ଏହି ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇସାରି ଛ।ି
ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷ ଅନ୍ତର୍ଗତ 90 ଲକ୍ଷ ଗର୍ଭବତୀ
ମହିଳାଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇସାରି ଛ।ି
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ
ଶ�ୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି।

ନ୍ୟାସନାଲ ରିପ�ୋଜିଟ�ୋରୀ
ନୂ ଆ l ସରକାର
ଅଫ ଇନଫର୍ମସେନ ଫର ୱିମେନ
ପ�ୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଆଶା (ନାରୀ)
କରିଛନ୍ତି। ଏଥ ିରେ 350ଟି ସରକାରୀ

ଯ�ୋଜନାର ସୂଚନା ରହିଛ।ି
l ଶିଶ ୁ ଲି ଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ହ୍ରାସ ସମସ୍ୟାର
ନିରକାରଣ
ନିମନ୍ତେ
ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥ ିବା ବେଟୀ ବଚାଓ ବେଟୀ
ପଢ଼ାଓ ଯ�ୋଜନା ଉନ୍ନତ ଫଳାଫଳ
ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। 104ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ
ବିଶେଷ ସୁଧାରର ସଙ୍କେତ ମିଳଛ
ି ।ି
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l ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ପାରିଶ୍ରମିକ ସହିତ ମାତୃ ତ୍ୱ ଅବକାଶକୁ
12ରୁ 26 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି
କରାଯାଇଛି।
l 0ରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳିକାମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଡାକ ଘରେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି
ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା
ଖ�ୋଳିବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
8.1 ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ଯ�ୋଗାଇ
ଦେଉଛନ୍ତି।

ନୂ ଆ ଆଶା

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ନୂ ଆ ସକାଳ

ସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଧୂଆ ଁମୁକ୍ତ ର�ୋଷେଇଘର

ସ୍ୱା

ସ୍ଥ୍ୟ ହି ଁ ସମ୍ପଦ! ସରକାର
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା
ଯ�ୋଜନା
ମାଧ୍ୟମରେ
ମହିଳାଙ୍କ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରି ବେଶର ଯତ୍ନ ନେବା
ଜରି ଆରେ ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି
ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିପିଏଲ ପରି ବାରଗୁଡ଼ିକୁ
ଏଲପି ଜି ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା, ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 8 କ�ୋଟିରୁ
ଅଧ ିକ
ପରି ବାରକୁ
ମାଗଣା
ଏଲପି ଜି
ସଂଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇସାରି ଛି ଯାହାକି ଦେଶର
ପାଖାପାଖ ି 98 ପ୍ରତିଶତ ର�ୋଷେଇ
ଘରକୁ ଛୁଇ ଁ ପାରି ଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର 100ରୁ ଅଧ ିକ ମହିଳା ହିତାଧ ିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ
ସାକ୍ଷାତ କରି ମାଗଣା ଏଲପି ଜି ସଂଯ�ୋଗ କିପରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି ସେ
ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଟ�ୋ ଉତ୍ସ : http://ddnews.gov.in

ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଛି

ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁ ନୂ ଆ ଆଶା

l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା (ପିଏମୟୁୱାଇ) ମେ 1,
2016ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 7, 2019ରେ
ଆଠ କ�ୋଟି ନୂ ଆ ଏଲପିଜି ସଂଯ�ୋଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ହ�ୋଇଥ ିଲା ।
l ପାଖାପାଖ ି 98 ପ୍ରତିଶତ ପରି ବାର ସେମାନଙ୍କର ର�ୋଷେଇ
ଘରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ପାଞ୍ଚ
ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମାତ୍ର 55
ପ୍ରତିଶତରେ ସୀମିତ ରହିଥ ିଲା । ଏଥ ିରେ ଏବେ 42 ପ୍ରତିଶତ
ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।
l ଅଗଷ୍ଟ, 2020 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ୟାକେଜ
(ପିଏମଜିକେପି) ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ�ୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ (ଓଏମସି)
ଗୁଡ଼କ
ି 1,306.81 ଲକ୍ଷ ଏଲପିଜି ରି ଫିଲ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
l 2016-17ରେ, 200.3 ଲକ୍ଷ ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି। 2017-18ରେ 155.7 ଲକ୍ଷ ସଂଯ�ୋଗ
ମାଗଣାରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । 2018-19ରେ 362.9
ଲକ୍ଷ ଏଲପିଜି ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ
2019-20ରେ 82.64 ଲକ୍ଷ ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

l ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ସରକାର ମାଗଣା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଂଯ�ୋଗ
ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 8 କ�ୋଟିରୁ 10 କ�ୋଟିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଛନ୍ତି
ଏବଂ ଏଥ ିପାଇ ଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ
କରାଯାଉଛି । ସରକାର ଦେଶର ସମସ୍ତ 28 କ�ୋଟି
ପରି ବାରକୁ ଏଲପିଜି ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ
ଯ�ୋଜନା କରି ଛନ୍ତି ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ 2020 ମଧ୍ୟରେ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧ ିକାରୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ
9709.86 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଛନ୍ତି ।
l ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଅଭି ଯାନ ।
l ଗରି ବ ପରି ବାରଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପାଇପ ପ୍ରାକୃତକ
ି ଗ୍ୟାସ (ପିଏନଜି)
ଏବଂ ଲି କଫ
ୁ ାଏଡ ପ୍ରାକୃତକ
ି ଗ୍ୟାସ (ଏଲଏନଜି) ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
l ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ଯାୟୀ ର�ୋଷେଇ ଘରେ ଖ�ୋଲା
ଚୁ ଲି ରୁ ବାହାରୁଥ ିବା ଧୂଆ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସିଗାରେଟ ଧୂଆ ଁ
ଟାଣିବା ସହିତ ସମାନ ।

ଏପ୍ରିଲ ଓ ଜୁନ 2020 ମଧ୍ୟରେ 11.97 କ�ୋଟିରୁ
ଅଧିକ ପି ଏମୟୁୱାଇ ସି ଲିଣ୍ଡର ବୁକ ହ�ୋଇଛି
ଏବଂ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ରେଳବାଇ

ସେବା, ନିରାପତ୍ତା
ଓ ଗତି ପ୍ରଦାନ

ନୂ

ତନ ଭାରତର ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ଆଶା ଅନୁ ରୂପ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନିଜକୁ
ବଦଳାଇଚାଲି ଛି । ବିଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧକ
ି ନିରାପତ୍ତା, ଅଧକ
ି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଦୂ ରତା
ଅତିକ୍ରମ କରି ବାର ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର ଦେଖବ
ି ାକୁ ମି ଳିଛି। ସେମି ହାଇସ୍ପି ଡ ଟ୍ରେନର ଏକ ନେଟୱର୍କ ବିକଶିତ
କରାଯାଉଛି । ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଦେଖାଦେଇଥବ
ି ା ପରି ବର୍ତ୍ତନର ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ।
ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଅପହଞ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ଶତପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଏବଂ
ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ଭଳି ସୁଧାର ଲାଗି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖଛ
ି ନ୍ତି ।

ନୂ ଆ ସକାଳ
ନଭେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 18,065
କିମି ରେଳ ଲାଇନର ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ କରାଯାଇଛି।
2009-14 ଏବଂ 2014-20 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର
ଅବଧ ି ତୁ ଳନାରେ ଏହା 371 ପ୍ରତିଶତ ଅଧକ
ି ।
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଅନଲାଇନ ମାନବ
ସମ୍ବଳ ପରି ଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଏପ୍ରିଲ 2019ରୁ ଜୁନ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ
ଜଣେ ହେଲେ ପ୍ରାଣ ହରାଇନାହାନ୍ତି। 1853 ପରଠାରୁ
ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧି।
2019-20ରେ ରେକର୍ଡ 1,274ଟି ମାନବ ରେଳ
ଫାଟକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥବ
ି ା ବେଳେ 201819ରେ 631ଟି ଫାଟକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥଲ
ି ା।
2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧକ
ି
5,181 ଟ୍ରାକ କିମି (ଟିକେଏମ) ରେଳ ନବୀକରଣ
ହ�ୋଇଥବ
ି ା ବେଳେ 2018-19ରେ ଏହା 4,265
ଟିକେଏମ ଥଲ
ି ା।
ମ�ୋଟ 505 ଯ�ୋଡ଼ା ଟ୍ରେନକୁ ହେଡ ଅନ ଜେନେରେସନ
(ଏଚଓଡି)କୁ ପରି ବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ
ବାର୍ଷିକ 70 ନିୟୁତ ଲି ଟର ଡିଜେଲ ଏବଂ 450 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରାଯି ବା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଛି।
ସବୁ ଜ ପ୍ରୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର
ମ�ୋଟ 69,000 କ�ୋଚରେ 2,44,000 ଜ�ୈବିକ
ଶ�ୌଚାଳୟ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି।
12 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ନୂ ଆ ଆଶା
865 କିମି ଲମ ୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ-ବାରାଣସୀ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ରେଳ କରି ଡର ପାଇ ଁ
ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରି ପ�ୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା ଦାୟି ତ୍ୱ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇ ସ୍ପିଡ
ରେଳ କର୍ପୋରେସନ (ଏନଏଚଏସଆରସିଏଲ)କୁ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭୂସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ବା ଲାଗି ଏନଏଚଏସଆରସିଏଲ ପକ୍ଷରୁ
ହେଲି କପର
୍ଟ ରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଲେଜର ଆଧାରି ତ ସରଞ୍ଜାମ ଉପଯ�ୋଗ
କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇ ଁ ଲାଇଟ ଡିଟେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜିଂ ସର୍ଭେ
(ଏଲଆଇଡିଏଆର) କ�ୌଶଳର ଉପଯ�ୋଗ କରାଯାଉଛି।
2023 ଡିସେମ ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 28,143 କିମି ବ୍ରଡଗଜ ରେଳଲାଇନର
ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 2020
ନଭେମ ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 66 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଛି।
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ
ରେଳ ଏବଂ ପରି ବହନ ସଂସ୍ଥାନ (ଏନଆରଟିଆଇ), ଭଦ�ୋଦରା
ଏକ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ
ପାଇ ଁସାତଟି ନୂ ତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଛି।
ଏହା ବ୍ରିଟେନର ବର୍ମିଂହାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ
ସିଷ୍ଟମ ଇଞ୍ଜିନୟ
ି ରି ଂରେ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ସାଇନ୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯ�ୋଗାଇ
ଦେଉଛି।
2030 ସୁଦ୍ଧା ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ନିମନ୍ତେ ରେଳବାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖିଛି। ଅବ୍ୟବହୃ ତ ଜମିରେ ଏହା ସ�ୌର ପ୍ୟାନେଲ ସଂଯ�ୋଗ
କରି ବ।
ଟ୍ରାକଂି ପାଇ ସମସ୍ତ
ଁ
ୱାଗନରେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ରେଡିଓ-ଫ୍ରି କୁଏନ୍ସି
ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଟ୍ୟାଗ (ଆରଏଫଆଇଡି) ସଂଯ�ୋଗ
କରାଯାଉଛି।
1.4 ଲକ୍ଷ ନୂ ତନ ନିଯକ୍
ୁ ତି ଦେବା ଲାଗି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଛି।

ଜଳ ଜୀବନ ମି ଶନ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତି ଘରକୁ
ଟ୍ୟାପ ସଂଯ�ୋଗ

ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପୂରଣ କରିସାରିଥିଲେ
ମଧ୍ୟ ପାଇପ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର
ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହ�ୋଇପାରିନାହି।ଁ ଏହି ମ�ୌଳିକ
ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମାଇଲ ମାଇଲ
ଦୂ ର ଚାଲି ବାକୁ ପଡ଼ୁଛ।ି କିନ୍ତୁ 2014 ପରଠାରୁ ସରକାର ଦେଶର
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁ ଥବ
ି ା ଗରିବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ
ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣବ
ି ା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ମ�ୌଳିକ ସେବା
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2019ରେ ଲାଲକିଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ବୋଧତ
ି କରି ଜଳ
ଜୀବନ ମି ଶନର ଘ�ୋଷଣା କରି ଥଲେ
ି । ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 88,000 ପାଇପ ଜଳ ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବା ପାଇ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖଥ
ି ବ
ି ା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଲକ୍ଷ ପରି ବାରକୁ ଦ�ୈନିକ ପାଣିdda
ପାଇପ
ସଂଯ�ୋଗ
avvm
maaSd
SavmaSଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଉଛି । ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇପ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ଯ�ୋଗାଇ
Samvad
ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମି ଶନ ମ�ୋଡ୍ ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ।00220022,r,erebbmmeev0ov2oN0N2 ,rebmevoN
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ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ

ନୂ ଆ ଆଶା ପୂରଣ

l ଜଳ ଜୀବନ ମି ଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ 19 କ�ୋଟି ଗ୍ରାମୀଣ ପରି ବାରକୁ
ଟ୍ୟାପ ସଂଯ�ୋଗ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
l ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା, ଛଅ କ�ୋଟି ପରି ବାରକୁ ପାଇପ ଜଳ
ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରି ବାରକୁ ପାଇପ ଜଳ ସଂଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାରେ ଗ�ୋଆ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ
ହ�ୋଇଛି। ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ଗାନ୍ଦରବାଲ
ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଶତପ୍ରତିଶତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ପାରି ଛନ୍ତି।
l ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ 16 କ�ୋଟି ପରି ବାରକୁ ଏହି
ମି ଶନ ଅଧୀନରେ ସାମି ଲ କରି ବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3.2 କ�ୋଟି ପରି ବାରକୁ ପାଇପ ପାଣି
ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଦ�ୈନିକ
ହାରାହାରୀ 88,000 ଟ୍ୟାପ ସଂଯ�ୋଗ।
l ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା 45 ଦିନରେ 45 ଲକ୍ଷ ଟ୍ୟାପ
ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ ଦ�ୈନିକ ଏକ ଲକ୍ଷ
ପରି ବାର ପାଇପ ପାଣି ସଂଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି।
l ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ଲାଗି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥ ିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ
ସମ୍ପତ୍ତିର ଜିଓଟ୍ୟାଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପାଇପ ପାଣି
ସଂଯ�ୋଗଗୁଡ଼ିକ ଆଧାର ସହିତ ଲି ଙ୍କ କରାଯାଉଛି।

l 2024 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ ପାଣି
ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାର ସାର୍ବଜନୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ
ଏହି ମି ଶନ ଆଗକୁ ବଢ଼ଅ
ୁ ଛି।

November, 2020

l 2022 ସୁଦ୍ଧା, ହରି ୟାଣା, ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ
ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ମେଘାଳୟ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ,
ସି କିମରେ ଏହି ମି ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା
କରାଯାଉଛି।
l 2023 ସୁଦ୍ଧା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ,
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମଣିପର
ୁ , ମି ଜ�ୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ତ୍ରିପୁରା,
ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମି ଶନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯି ବ।
l 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆସାମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର,
ଓଡ଼ିଶା, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମି ଲନାଡ଼ୁ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରି ବାରକୁ ଟ୍ୟାପ ପାଣି ସଂଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
l ଏହି ମି ଶନ ସହିତ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ର�ୋଜଗାର ଅଭି ଯାନକୁ
ଯ�ୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଛଅଟି ରାଜ୍ୟର 25,000 ଗ୍ରାମରେ
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କୁ ନିଯକ୍
ୁ ତି ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

13

ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

କୃଷି ସଂସ୍କାର

ଚାଷୀ ଏବେ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର

ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ
ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଉଛି

ଏକ ସୁଖର ଉପହାର

l ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22.39 କ�ୋଟି ମୃତ୍ତି କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାର୍ଡ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି।
ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ମାଟି ଅନୁ ସାରେ ଜମି ରେ ଉପଯୁକ୍ତ
ଫସଲ ଚାଷ କରି ପାରି ବେ ।
l ସାରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ
ଯ�ୋଜନାରେ ସାର ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥ ିବା ସବ୍ ସିଡି ଅର୍ଥ
ଚାଷୀଙ୍କୁ ମି ଳଛ
ୁ ି । ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି
ପାଇ ଁ ତାଲି ମ ଦିଆଯାଇଛି । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ
ସୁଧରେ ଋଣ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
l ଚାଷ ଜମି କୁ ଜଳସେଚନ ଯ�ୋଗାଣ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ
କରାଯାଇଛି । ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷବାସ ଓ ଫସଲ ବିଷୟରେ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଟେଲି ଫ�ୋନ କଲ୍  ଓ ମେସେଜ
ଯ�ୋଗେ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧ ି
ଯ�ୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ
ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି
ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କା

Rs 6,000
ସି ଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି

ଏ ଯାବତ୍ 

10.19 Crore

ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି ।

Rs 94,000
Crore

l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବନିମ ୍ନ ପି ର
୍ ମି ୟମରେ
ଫସଲକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଯି ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇଛି । ଏହା
ଫଳରେ ଫସଲ ହାନି ଘଟିଲେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିପର
ୂ ଣ ପାଉଛନ୍ତି ।
l ଜାତୀୟ କୃଷି ମାର୍କେଟ ଇ-ନାମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି । ଏହା
ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲି ଛି।
l କୃଷକଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା
ଫଳରେ ଜଳସେଚନ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ 50 ଶତାଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା 42 ଶତାଂଶ କମି ଛି ।

14 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

l ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ଲକ୍ଷ୍ଯ
ନେଇ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଧ ିକ ର�ୋଜଗାର
କରି ପାରି ବେ। ଏ ଯାବତ୍  ପ୍ରାୟ 346 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କୃଷି ଏବଂ
ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଏହିସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍
ନବସୃଜନକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇବ ।
l କୃଷି ସଂଲଗ୍ନ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ର ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁ 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ଏକ କୃଷି ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ପାଣ୍ଠି 2020 ଅଗଷ୍ଟରେ ଗଠନ
କରାଯାଇଛି । ମ�ୌଳିକ କୃଷି ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ସମେତ ଏଥ ିରେ
ପଣ୍ୟାଗାର, ପରି ବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ
ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯି ବ ।
l କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଦେଶର ସବୁ
କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥ ିବାବେଳେ
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7 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା

ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଯି ବ

କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧ ି ଏଯାବତ୍ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ପାଇସାରି ଲେଣି
ଅଧୀନରେ
94,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା

କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେକର୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦୁ ଇ ତ୍ରୟମାସି କରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି
ହାର ଥ ିଲା 3.4 ଶତାଂଶ । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏହି ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହାର
ଆହୁ ରି ବଢିବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
l ଚଳିତବର୍ଷ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆସି ବ । ଏ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତିର ବେଗ ଅଧକ
ି ହେବ । କାରଣ 2022
ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି କରି ବା
ପାଇ ଁ ଯେଉ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖଛ
ି ନ୍ତି , ତାହାକୁ ପୂରଣ କରି ବା ପାଇ ଁ
ବିଶେଷ ତତ୍ପର ।

ଉର୍ଜ୍ଜା ବିପ୍ଳବ

ଏ

ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଉର୍ଜ୍ଜାଘର
ଭାବେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବ

କ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଗ୍ରୀଡ ଓ ଏକ ଫ୍ରିକ୍ୟୁନ୍ସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବା ପାଇ ଁକେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମନ
ତାଙ୍କର 2019 ବଜେଟ ଭାଷଣରେ ଏକ ଅଭି ନବ ବିଚାର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିଲେ । ଏଥ ିରେ ଗ�ୋଟିଏ ଦେଶ
ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରୀଡ ନିମନ୍ତେ ମତ ରଖ ିଥ ିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଭାରତ 5ଟି ଗ୍ରୀଡରେ ବିଭକ୍ତ ହ�ୋଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ କର୍ପୋରେସନ କହିଛି ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯ�ୋଜନା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ମ�ୋଟ ଆନ୍ତଃ ଆଞ୍ଚଳିକ
ବିଦ୍ୟୁତ ପରି ବହନ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରାୟ 75,050 ମେଗାୱାଟ ଥ ିଲା । ତ୍ରୟଦଶ ଯ�ୋଜନା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପରି ବହନ ବା ଟ୍ରାନ ୍ସମି ସନ
କ୍ଷମତା 1,18,050 ମେଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରୀଡଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯ�ୋଗ ଓ ସମନ ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷଠା୍ ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତର
ସର୍ବାଧ ିକ ବିନିଯ�ୋଗ କରାଯାଇପାରି ବ । ଯେଉ ଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ରହୁ ଛି ତାହାକୁ ଅଧ ିକ ଚାହିଦା ଥ ିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରେରଣ
କରି ବା ସହଜ ହେବ । ଫଳରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି ର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇପାରି ବ । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏବେ
ଅଣପାରମ୍ପରି କ ବା ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଧ ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏଥ ିପାଇ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ�ୋଟିଏ
ବିଶ୍ୱ ଓ ଗ�ୋଟିଏ ଗ୍ରୀଡ କଥା କହୁ ଛନ୍ତି । ଭାରତର ମ�ୋଟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟରେ ଅଣପାରମ୍ପରି କ ବା ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ 36 ଶତାଂଶ ବିଜଳ
ୁ ି
ମି ଳଛ
ୁ ି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଦେଉଥ ିବାରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଉର୍ଜ୍ଜାଘରଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଉର୍ଜ୍ଜା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ
ମହାଅଭି ଯାନ ବା ପି ଏମ୍କୁସମ
ୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରି ଆରେ
ଗାଗୁଁ ଡିକରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯ�ୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ
ହ�ୋଇପାରି ବ । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ 2022 ସୁଦ୍ଧା
25,750 ମେଗାୱାଟ ସ�ୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା
ହାସଲ କରି ବା ପାଇ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
l ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତାଭି ତ୍ତିରେ ଭାରତର
ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁ ର୍ଥ ସର୍ବବୃ ହତ୍  । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲି ଛି । ଏବେ ଭାରତରେ
ମ�ୋଟ 136 ଜିଗାୱାଟ ଅଣପାରମ୍ପରି କ ଶକ୍ତି
ଉତ୍ପାଦନର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏହା ଭାରତର ମ�ୋଟ
ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର 36 ଶତାଂଶ ।
l ସରକାରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସବୁ ଜଳସେଚନ
ପମ୍ପରେ ଯଦି ସ�ୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୁ ଏ;
ତଦ୍ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି ବଞ୍ଚିବ ନାହି, ଁ ବରଂ
28000 ମେଗାୱାଟ ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି
ଉତ୍ପାଦିତ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
l ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଜମି ରେ ସ�ୌର ଫଳକ ସ୍ଥାପନ
କରି କୁସମ
ୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ନିଜେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରି ପାରି ବେ। ଏଥ ିପାଇ ଁ
ସରକାର ଅନୁ ମତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପତିତ ଜମି
ବା ହିଡରେ 10000
ମେଗାୱାଟ
କ୍ଷମତା
ବିଶଷ୍ଟ
ି
ସ�ୌରଶକ୍ତି
ଉତ୍ପାଦନ
କେନ୍ଦ୍ର
ସ୍ଥାପନ କରାଯି ବ ।

ଉର୍ଜ୍ଜା ନିରାପତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବ ପ୍ରଭାତ

l 2014 ଠାରୁ ଭାରତରେ 7600 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟରୁ ଅଧିକ ବିଜଳ
ୁ ି ଉତ୍ପାଦତ
ି
ହ�ୋଇଛି । ଏହାଛଡା ଶତପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇଛି।
l 199 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଏଲ୍ ଇଡି ବଲ୍ ବ ‘ଉଜାଲା’ ଯ�ୋଜନାରେ
ବଣ୍ଟାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଏଲ୍ ଇଡି କ୍ରୟ ଖର୍ଚ୍ଚ 87 ଶତାଂଶ କମି ଛି ।
ଏଲ୍ ଇଡି ବଲ୍ ବ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଜଳ
ୁ ି ବାବଦରେ
ଯେଉ ଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମୁଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ 24000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ।
l 2.5 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଘରକୁ ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ଯ�ୋଜନାରେ ବିଜଳ
ୁ ି ସଂଯ�ୋଗ
ଦିଆଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ ଧତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ରାଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ
ଉପରକୁ ଉଠିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହା 137 ଥିବାବେଳେ ଏବେ 22ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
l ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ�ୌର ସଂଘ (ଆଇଏସ୍ଏ) ଅଣପାରମ୍ପରି କ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହାର ଗଠନ ପଛରେ
ଭାରତର ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି ।
l ଭାରତରେ ନୂ ତନ ପ୍ରୟାସ ଯ�ୋଗୁ ଁ 136.37 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି
ବଞ୍ଚାଯାଇପାରି ଥ ିବାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ପରି ମାଣ 151.7 ନିୟୁତ ଟନ ହ୍ରାସ
ପାଇଛି । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ହ୍ରାସ କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାରୀ ଅନୁ ଷଠା୍ ନଗୁଡକ
ି
ନିମନ୍ତେ 10000 ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଯାନ କିଣବ
ି ାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ।

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ

l ଗତ 2020 ଅକ୍ଟ�ୋବର ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ପାଦତ
ି ହ�ୋଇଥିବା ମ�ୋଟ 3,73,436 ମେଗାୱାଟ
ବିଜଳ
ୁ ି ମଧ୍ୟରୁ ଅଣପାରମ୍ପରି କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜ୍ଜା ପରି ମାଣ 89,636 ମେଗାୱାଟ । 2022
ସୁଦ୍ଧା 175 ଜିଗାୱାଟ ଏବଂ 2035 ସୁଦ୍ଧା 450 ଜିଗାୱାଟ ସ୍ୱଚ୍ଛଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ
କରି ବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
l ଏବେ ସରକାର ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ଜ�ୈବକ
ି ସାମଗ୍ରୀରୁ ବିଜଳ
ୁ ି ଉତ୍ପାଦନ କରି ବା ଉପରେ ଅଧିକ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ 2035 ସୁଦ୍ଧା 450 ଜିଗାୱାଟ ବିଶଷ୍ଟ
ି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ
କରି ବାର ଯେଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଁ
ରଖାଯାଇଛି ତାହା ସଫଳ ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
l ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ�ୌର ମେଣ୍ଟ ଗଠନରେ ଭାରତ ଉଦ୍ୟମ ଐତିହାସିକ । ଜାତୀୟ ସ�ୌର
ମିସନ ଅନୁ ସାରେ ଏବେ ସରକାର ସ�ୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃ ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି
ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅତଏବ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ ଉପକରଣ
ନିର୍ମାଣରେ ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

15

ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ଜ

ସ୍ୱାମି ତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା

ବିକାଶ ପାଇ ଁସମ୍ପତ୍ତିର
ଡିଜିଟାଇଜେସନ

ନସମୁଦାୟ ଓ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଜମି ଜମା ଓ ଘରର ମାଲି କାନା ଏକ ବଡ଼ ଭୂମି କା ନିର୍ବାହ କରେ । ସମ୍ପତ୍ତିର ରେକର୍ଡ ଯେତେବେଳେ
ଉପଲବ୍ ଧ ହୁ ଏ ନାଗରି କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ନୂ ଆ ନିବେଶ ପାଇ ବାଟ
ଁ
ଖ�ୋଲି ଦିଏ । ଆତ୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇବା ପାଇ ଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରେକର୍ଡପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାକୁ ବନ୍ଧକ ପକାଇ ସହଜରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ
ମି ଳିପାରେ । ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖ କହିଥ ିଲେ, ‘ଯେତେବେଳେ କ�ୌଣସି ଏକ ଗାରଁ ଲ�ୋକେ ବିବାଦରେ ଲି ପ୍ତ
ରହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନା ସେ ଗା ଁ ବା ସେହି ଲ�ୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟେ ।’ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜମି ଜମାର ମାଲି କାନା
ସ୍ୱତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଗ୍ରାମର ସବୁ ପରି ବାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଉପରେ ମାଲି କାନା ରେକର୍ଡ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରି ବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାମି ତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ । 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ନବାରମ୍ଭ

l ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା 2020 ଏପିର
୍ ଲରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଡ୍ରୋନ
ସାହାଯ୍ୟରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ମ୍ୟାପିଂ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲି କାନା
ସଂପୃକ୍ତ ମାଲି କଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ ।
l ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ଓ ଘରଡିହ ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ବ
ରି ଟା ସହଜ ହ�ୋଇପାରି ବ । ଏହା
ମଧ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ପରି ବାରର ମାଲି କାନାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ବ ।
l ସରକାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସଂପୃକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତଭାବେ
ହ�ୋଇପାରି ବ । ଇତିମଧ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଜିଓଟ୍ୟାଗିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ
ହ�ୋଇଛି ।
l ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରି ଆନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଦି
ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି କେତେକ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ
1 ଲକ୍ଷ ଗାରେ
ଁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଡିଜଟ
ି ାଇଜେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମାଲି କଙ୍କୁ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ବା ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ 
ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ବିଶେଷତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଘର
ମାଲି କଙ୍କୁ ଏହି ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ ଦେବାର ପରି କଳ୍ପନା ରହିଛି ।
l ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯ�ୋଜନାରେ ଜଣେ ଚାହିଲେ
ଁ ଜମିର ରେକର୍ଡ ଠାବ କରି ତାହାର
ଏକ ନକଲ ନେଇପାରି ବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ୱାକଅଫ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି
ନେଇ ଯେଉ ଁବିବାଦ ରହିଛି ତାହାର ସମାଧାନ ହ�ୋଇପାରି ବ।
l
ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲ�ୋକାଲବଡି ଏହି କାର୍ଡ
ଆଧାରରେ ଜମିର ସର୍କଲ ରେଟ ବା ସର୍ବନିମ ୍ନ ମୂଲ୍ୟ
ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରି ବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମାଲି କଙ୍କ ନାମ
ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ ।
l ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ସମ୍ପତ୍ତିର
ମାଲି କ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ
ସ୍ମାର୍ଟଫ�ୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଉନଲ�ୋଡ
କରି ସାରି ଲେଣି ।

16 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ନୂ ଆ ଆଶା

l 2020ରେ ଏପ୍ରିଲ 24 ପଞ୍ଚାୟତରାଜ
ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯ�ୋଜନାରେ
ସମ୍ପତ୍ତିର ଡିଜିଟାଇଜେସନ କାର୍ଯ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । 2020ରୁ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 4 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ 
2024ରେ ଶେଷ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ାରେ
ଦେଶର ମ�ୋଟ 6 ଲକ୍ଷ 62 ହଜାର ଗାରେ
ଁ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
l ଏଥିପାଇ ଁ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲି ଛି
ଏବଂ 50 ଲକ୍ଷ ଭୂମି ମାଲି କଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
l ଏହି କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଜମି କ୍ରୟ
ବିକ୍ରୟ ତଥା ଗ�ୋଟିଏ ପି ଢିରୁ ଅନ୍ୟ ପଢିକୁ
ମାଲି କାନା ହସ୍ତାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଲାଲଙ୍କ
ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଏ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ସହଜ ଓ ବିବାଦମୁକ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
l ସମ୍ପତ୍ତିର ଡିଜଟ
ି ାଇଜେସନ ଏବଂ ଏହାର
ସୂଚନା ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ପ�ୋର୍ଟାଲରୁ
ଉପଲବ୍ ଧ ହେବ । ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥି ତି ସେହି
ପ�ୋର୍ଟାଲରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ିହେବ ।
l ଗ୍ରାମର ସ୍ କୁଲ, ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବା ଯ�ୋଗାଉଥ ିବା
ସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ ଧ ଭୂମି ଭି ତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ
ହେବ।

ଶିକ୍ଷା

ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ଭାରତ ଜ୍ଞାନ
ଅର୍ଥନୀତିର
ନେତୃ ତ୍ୱ ନେବ

ପ୍ର

ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ
ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ
କଠ�ୋର ପରି ଶ୍ରମ କରି ଏକବିଂଶ
ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଭାରତର ଶତାବ୍ଦୀରେ ପରି ଣତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଆହୱା୍ ନ
ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇ ଁ ଜ୍ଞାନ
ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ବ । ନୂ ଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ସହଜ ହେବ । ନୂ ଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି
ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ଉଭୟ ସ୍ କୁଲ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡଧରଣର ସଂସ୍କାର
ଆସିବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ
ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରି ପାରି ବ । ଏକ ଭାରତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ଯେଉ ଁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାହାକୁ ପୂରଣ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏହି ନୂ ଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିଶେଷ ସହାୟକ
ହେବ । ସ୍ କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଥ ିରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ
ପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ନୂ ଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜକୁ
l ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିଥ ିବା ପ୍ରାୟ 2 କ�ୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ
ସମୟ ଓ ଯୁଗଉପଯ�ୋଗୀ କରି ପାରି ବେ ଏବଂ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି କରି
ଶିକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ।
ନୂ ଆ ଆହୱା୍ ନର ମୁକାବିଲା କରି ବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ । ଏହି
l ସ୍ କୁଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥ ିବା 10+2 ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ
ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ
5+3+3+4 ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ନ
ତ୍ତ ହେବ । ଏହାର ଅର୍ଥ 3ରୁ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନାମ ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରି ଶିକ୍ଷା
8 ବର୍ଷ ପାଇ ଁ 5 ବର୍ଷିଆ, 8ରୁ 11 ବର୍ଷ ପାଇ ଁ 3 ବର୍ଷିଆ,
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷି ତ କରାଇବା

l

l

l

l

l

11ରୁ 14 ବର୍ଷ ପାଇ 3
ଁ ବର୍ଷିଆ ଏବଂ 14ରୁ 18 ବର୍ଷ ପାଇ ଁ
4 ବର୍ଷିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବର୍ନ
ତ୍ତ ହେବ ।
ଏଥ ିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇ ନ ଥ ିବା 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ
ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ
କରାଯିବ । ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱୀକୃତ ।
ମାତୃ ଭାଷା, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପଞ୍ଚମ
ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ । ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟମ
ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ତତ�ୋଧ ିକ ଯଦି ଏହି ଭାଷାରେ
ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ, ତାହାହେଲେ ଆହୁ ରି ଭଲ ।
କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବ୍ୟୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ମିଳତ
ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବେ ।
ଏଥ ିପାଇ ଁଜିଡପ
ି ିର 6 ଶତାଂଶ ଅର୍ଥ ଖର୍ ଚ୍ଚ କରି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖାଯାଇଛି ।
ନୂ ଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ 46ଟି ଅନ୍ ଲାଇନ ଏଆଇସିଟଇ
ି ତାଲି ମ
ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଏକାଡେମୀ ପାଇ ଁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ
ପାଇ ଁଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ସରକାର ମଧ୍ୟ ‘କପିଳ’ କଲାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇପି
ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅଭି ଯାନ ସଚେତନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ନବସୃଜନକୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କରି ବା
ଦିଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ।

ଶିକ୍ଷା ହେବ ସମାବେଶୀ
l ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲି ଟେରାସି ଓ
ନୁ୍ ୟମେରାସି ଜାତୀୟ ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
l ସ୍ କୁଲ ସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଛାଧୀନଭାବେ ସଂସ୍ କୃତ
ପଢିବାର ସୁଯ�ୋଗ ମିଳବ
ି । ଏହାଛଡା ଆହୁ ରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଶିଖ ିବା ପାଇ ଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ
ସୁଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
l ସାମଗ୍କ
ରି ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଜାତୀୟ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଆକଳନ
କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆକଳନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସମୀକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ
ନିମନ୍ତେ ‘ପରଖ’ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ।
l ଦେଶର ଅନଗ୍ରସର ଓ ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା
ଜ�ୋନ ଏବଂ ଲି ଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ଦୂ ର ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ ଠି
ଗଠନ କରାଯିବ ।
l ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଟେକ୍ନ�ୋଲଜି ଫ�ୋରମ ଗଠନ କରାଯିବ
ଏବଂ ଏହା ବିଚାର, ଆଇଡିଆ, ଟେକ୍ନ�ୋଲଜିର ବ୍ୟବହାର,
ଶ�ୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ବୃ ଦ୍ଧି, ଆକଳନ, ଯ�ୋଜନା ଓ ପ୍ରଶାସନ
ଆଦି ପାଇ ଁଏକ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବ ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

17

ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ଆୟୁ ର୍ବେଦ

ଜୀବନର ସାରାଂଶ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ 2014ରେ ଆୟୁର୍ବେଦ, ଯ�ୋଗ, ନେଚରପ୍ୟାଥି, ୟୁନାନି, ସିଦ୍ଧ ଓ
ହ�ୋମିଓପ୍ୟାଥି ଆଦିକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରଥମ କରି ଆୟୁଷ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଦେଶର ପାରମ୍ପରି କ ଚିକତ୍
ି ସା ପଦ୍ଧତି ଓ ଔଷଧର ଏକ ମିଳତ
ି ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରି ବା ଥିଲା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହା ପରେ
ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ 2015ଠାରୁ ଜୁନ୍21କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସଭାବେ ପାଳନ
କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯ�ୋଗକୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି ।
ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଫଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହ�ୋଇଛି । ଏବେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ
ଚିକତ୍
ି ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରି ଛି ଏବଂ ଏହାର ବଜାର ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି ।

ପ୍ର

ଆୟୁର୍ବେଦ ଭାରତର ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ସଂପ୍ରସାରଣ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର
କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆମର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ
ଏବେ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି । ଏଥିରେ କେଉ ଁ ଭାରତୀୟ ଖୁସି ନ ହେବ?

ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଉପର�ୋକ୍ତ ବିବୃତ୍ତି
ଆଜିର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଆୟୁର୍ବେଦର ଗୁରୁତ୍ୱ
ସଂପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି କହେ । କେଉ ଁ ପ୍ରାଚୀନ
କାଳରୁ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଔଷଧ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହ�ୋଇଆସୁଛି
। କର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଏହାର
ଗୁଣ ଓ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଛି । କର�ୋନା ମହାମାରୀର
କ�ୌଣସି ଔଷଧ ଓ ଚିକତ୍
ି ସା ନ ଥ ିବାବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ
ଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ର�ୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି କିପରି
ବଢିପାରି ବ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଛି । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର
ଚିକତ୍
ି ସା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଚିକତ୍
ି ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛନ୍।ତି
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟାଧ ିର ସଫଳ ମୁକାବିଲା
କରୁଥ ିବା ଭାରତକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚାହି ରହି
ଁ ଥ ିଲା ।
ଏବେ ଏପରି ଏକ ପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି ଯେଉଠିଁ
ଆଧୁନକ
ି ଚିକତ୍ସ
ି କମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରତି ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ
ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା
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ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ଅତଏବ ଏହି
ସମୟରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରମାଣିତ
କରି ନିଜକୁ ଜାହିର କରି ବାର ସମୟ ଆସିଛି । ପ୍ରାୟ ସବୁ
ଭାରତୀୟ ପରି ବାରରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇଥାଏ। ଏଲ�ୋପ୍ୟାଥ ିକ ଔଷଧର ଅଧ ିକ ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ୟ
ରି ା
ରହୁ ଥ ିବାରୁ ଲ�ୋକେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର
କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏହି ଚିକତ୍
ି ସା ପଦ୍ଧତି ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି।
ପ୍ରଶାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁ ଛି ।
ଆୟୁ ର୍ବେଦର 8ଟି ଶାଖା
ଆୟୁର୍ବେଦ ଏଲ�ୋପ୍ୟାଥ ିକର ଏକ ପରି ପର
ୂ କ ଔଷଧୀୟ
ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏଲ�ୋପ୍ୟାଥ ିକ୍ରେ ତୁ ରନ୍ତ ଉପଶମ ମିଳଥ
ି ିବାବେଳେ
ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକତ୍
ି ସାରେ ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ସୁଫଳ ମିଳେ।
କାରଣ ଏହି ଚିକତ୍
ି ସା ପଦ୍ଧତିରେ ର�ୋଗର ମୂଳକୁ ଠାବ କରି

ଆୟୁ ର୍ବେଦର ବିଶେଷତ୍ୱ
ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ
କରିଛି । ଔଷଧ ସେବନ ବ୍ୟତୀତ ଧ୍ୟାନ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ

ମାନସି କ ଚାପ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଆଦିକୁ ଦୂ ର କରି ବା
ପାଇ ଁ ଅଧ ିକରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକ ଯ�ୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ
ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏବେ
କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ , ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ପର୍ଯ୍ୟଟନର
ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ।

ପଞ୍ଚକର୍ମ

ଜଳାଶୟରେ ପଟୁ ଜମିଲା ଭଳି ଆମ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ
ପଦାର୍ଥମାନ ଜମିଥାଏ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତରେ
ି ଶରୀରକୁ ପରି ସ୍କାର କରି ବା
ପାଇ ପଞ୍ଚକର୍ମ
ଁ
ଏକ ସଫଳ ପ୍ରଣାଳୀ । ବମନ (ବାନ୍ତି), ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ,
ବାସ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ପରି ଚାଳନା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି
ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ସଫା କରାଯାଇଥାଏ ।

ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା
ଭାରତରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର
ସଂଖ୍ୟାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏପରି କି ଏମ୍ସ
ଭଳି ପ୍ରତିଷଠା୍ ନରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ 2016ରୁ ଗବେଷଣା
କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

ବଜାର
ଆୟୁ ର୍ବେଦ ଔଷଧ ଓ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ବୃ ହତ୍ତର
ବିଶ୍ୱ ବଜାର ରହିଛି । ଏହାର ବଜାର ଆକାର 80
ନିୟୁତ ଡଲାର । 2050 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 6 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଆୟୁ ର୍ବେଦର ବିସ୍ମୟ

ଆୟୁର୍ବେଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 8 ବର୍ଷର ବାଳକ ମହମ୍ମଦ ମୁସା କାହାଣୀରୁ ସହଜରେ ଜାଣିହୁଏ । 2015
ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅସୁସ୍ଥ ମୁସା ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ ଭାରତ ଆସି ଥ ିଲା । ନିଜ ବେକ ସି ଧାକରି ରଖ ିବାକୁ ସେ ଅସମର୍ଥ
ହେଉଥ ିଲା । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତର ଅତି ଦାମୀ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବାରେ
ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମୁସାର ବାପା ୟୁସ୍ଫ ନଇମ ତାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ । ଏହି ଚିକିତ୍ସାର ଠିକ 6 ମାସ
ମଧ୍ୟରେ ମୁସା ଆର�ୋଗ୍ୟଲାଭ କଲା । ଯେଉ ଁବାଳକ ଏକ ଅଭୂତ ବ୍ୟାଧ ି ଯ�ୋଗୁ ଁଦୁ ଇ ମି ନିଟ ପାଇ ଁଛିଡା ହ�ୋଇପାରୁ
ନ ଥ ିଲା କିମବା୍ ଚାଲି ବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥ ିଲା ସେ 6ରୁ 8 ମି ନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସି ଧା ହ�ୋଇ ଚାଲି ବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥ ିଲା ।
ତାହାର ଉତ୍ପାଟନ କରାଯାଇଥାଏ । ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଶଲ୍ୟ
ଚିକତ୍
ି ସାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍କଟ ର�ୋଗର ଚିକତ୍
ି ସା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରହିଛି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000 ବର୍ଷଠାରୁ ଆୟୁର୍ବେଦ 8 ଭାଗରେ
ବିଭକ୍ତ । ଏହି ବିଭାଗଗୁଡକ
ି ହେଲା ଔଷଧ ବା ଭେଷଜ, ଶିଶ ୁ
ଯତ୍ନ, ସ୍ନାୟୁ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ନାସା, କର୍ଣ୍ଣ, ଗଳା ଏବଂ ଦନ୍ତ,
ବିଷକ୍ରିୟା, ରସାୟନ ଭେଷଜ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଔଷଧ । ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଶାଖା ବା ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣ୍ଡୁଲି ପି ରହିଛି
ଯେଉଥଁ ିରେ ଚିକତ୍
ି ସା ସଂପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି
। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର
ଚିକତ୍
ି ସା ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ରହିଛି । ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି
ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ଆୟୁର୍ବେଦ କାହିକିଁ ପଛରେ ପଡିଛି?
ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ�ୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ଯ�ୋଗୁ ଁ
ଆୟୁର୍ବେଦ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ପାଇଥ ିଲା ଏବଂ 1835ରେ ବ୍ରିଟିଶ
ଶାସନ କାଳରେ କଲକାତା ସ୍ଥିତ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ
କରି ଦଆ
ି ଯାଇ ତାହାକୁ ଏକ ଆଧୁନକ
ି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ
ପରି ଣତ କରାଗଲା । ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକତ୍ସ
ି କ ବା ବ�ୈଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ଅଣତାଲି ମପ୍ରାପ୍ତ ଚିକତ୍ସ
ି କଭାବେ ଘ�ୋଷଣା କରାଗଲା । ବି୍ରଟିଶ

ଶାସକ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଲ�ୋପ୍ୟାଥ ିକ ଚିକତ୍
ି ସାକୁ
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ଚିକତ୍
ି ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆୟୁର୍ବେଦ,
ୟୁନାନି ଏବଂ ହ�ୋମିଓପ୍ୟାଥ ିକ ଔଷଧକୁ ବାଦ ଦେଇଥ ିଲେ ।
ଯ�ୋଗ ଓ ଆୟୁ ର୍ବେଦର ଯାତ୍ରା
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୁ ଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ 1970ରେ ଏକ ଆଇନ ବଳରେ
ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ୟୁନାନି ଚିକତ୍ସ
ି କମାନେ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା
ପାଇଲେ । 1995ରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗରେ ପରି ଣତ
ହେଲା ଏବଂ ଅଟଳବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ
କାଳରେ 2003ରେ ଆୟୁଷ ନାମରେ ପୁନର୍ନାମିତ ହେଲା।
ତେବେ 2014ରେ ପ୍ରଧାନମମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଆୟୁଷକୁ
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ପରି ଣତ କରି ବା ସହ ଜାତିସଂଘରେ
ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଯ�ୋଗକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ
କରି ବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ତଦନୁ ସାରେ 2014
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ଜାତିସଂଘ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ
ଜୁନ୍21କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସଭାବେ ପାଳନ କରି ବା ପାଇ ଁ
ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲା । ଜାତିସଂଘର 193 ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ନୂ ଆ ସକାଳ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ଆୟୁଷର
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ
l ଦେଶରେ
ଆୟୁଷ
କଲେଜ
ସଂଖ୍ୟାରେ ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏହି
ସଂଖ୍ୟା 200ରୁ 711ରେ ପହଞ୍ଛ
ଚି ି ।
l ପ୍ରାୟ 435 ନୂ ଆ ଆୟୁଷ ହସ୍ପିଟାଲ
ଖ�ୋଲାଯିବା ସହ ଦେଶରେ ଏବେ
ମ�ୋଟ 4035 ଏଭଳି ହସ୍ପିଟାଲ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
l ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 1821 ନୂ ଆ ଆୟୁଷ
ଡିସପେ
୍ ନସରୀ 2014ରୁ 2018
ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ଏବେ ଦେଶରେ ଏହି ଡିସପେ
୍ ନସରୀ
ସଂଖ୍ୟା 27951ରେ ପହଞ୍ଛ
ଚି ି ।
l ଭାରତରେ ଏବେ ଆୟୁଷ ଚିକତ୍ସ
ି କଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ।
l ଆୟୁଷ ଚିକତ୍
ି ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରାୟ 18 କ�ୋଟି ର�ୋଗୀ ଉପକୃତ
ହେଉଛନ୍ତି ।
lଭାରତରେ ଲାଇସେନ ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଆୟୁଷ
ଦ�ୋକାନ ସଂଖ୍ୟା 9 ହଜାର ।

କର�ୋନା ଟିକା

l କର�ୋନା ଟିକା ବିକଶିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବ�ୈଜ୍ଞାନିକମାନେ
ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖ ିଛନ୍ତି । କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଟିକା ବାହାରି ବ ତାହା
ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଭାରତରେ ସେରମ୍ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ କ�ୋଭି ସିଲ ୍ଡ
ଟିକା, ଭାରତ ବାୟ�ୋଟେକ୍ଏବଂ ଆଇସିଏମ୍ଆର ମିଳତ
ି ଭାବେ କ�ୋଭାକ୍ନ
ସି
ଟିକା ଏବଂ ଜାଇଡସ୍କାଡିଲା ଜାଇକଭ ଡି ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତରେ
ି ଲାଗିଛନ୍ତି ।
l ଜାନୁ ୟାରୀ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ କର�ୋନା ଟିକା ମିଳଯ
ି ିବ । ଏହି ଟିକାର
ପରି ବହନ, ଭଣ୍ଡାରଣ ଏବଂ ଟିକାଦାନ ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନଭି ତ୍ତିରେ
ଚଳାଇବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମଗ୍ର ଅଭି ଯାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଦାରଖରେ ଚାଲି ଛି ।
l ଜାତୀୟ ଟିକା କମିଟି ଡ. ଭି .କେ. ପାଲଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏଥ ିପାଇ ଁ ଏକ ନକ୍ସା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛି । ତଦନୁ ସାରେ 2021 ମାର୍ର
ଚ୍ଚ ୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ
31 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧୀ ଯ�ୋଜନା
l ଏବେ ଭାରତରେ 6600ରୁ ଅଧ ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର 700
ଜିଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହିସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବଜାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ
90 ଶତାଂଶ କମ୍ଦାମରେ ଔଷଧପତ୍ର ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
l ଏହିସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ 1250 ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଏବଂ 204 ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର
ଉପକରଣ ମିଳଛ
ୁ ି । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ
ଗ�ୋଟାପିଛା 1 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

ନୂ ଆ ଆଶା

l ଚଳିତବର୍ଷ ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ କର�ୋନା ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରି ବ ।
ଏଥିପାଇ ଁ ସରକାର ନିଜ ପ୍ରୟାସକୁ ଜ�ୋରଦାର କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ
ଟିକାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁସଂହତ କରାଯାଉଛି ।
l ସରକାର ଯ�ୋଗକୁ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରୀଡାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍।ତି
ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକେ ଯ�ୋଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ।
l ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଅନୁ ସାରେ ଯ�ୋଗକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥ ିଲେ।
2015 ଜୁନ୍ 21ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ
ଦିବସ ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀର ରାଜପଥରେ ଆୟ�ୋଜିତ ହେଲା ତାହା
ଭାରତ ପାଇ ଁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ଆଣିଲା । ଏଥ ିରେ 35985
ଜଣ ଯ�ୋଗସାଧକ ଓ ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବଶେ
ି ଷ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ ।
ବିଶ୍ୱର 84ଟି ଦେଶରୁ ପ୍ରତିନଧ
ି ିମାନେ ଏଥ ିରେ ଭାଗ ନେଇଥ ିଲେ ।
ଏହି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଦୁ ଇଟି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥ ିଲା ।
ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ
ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯ�ୋଗାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ୍  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯ�ୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଛନ୍ତି।
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଗରି ବ ଓ ଅଭାବୀ ଲ�ୋକମାନେ ନିଜର
20 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

କ୍ରୀଡାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ ଉଦ୍ୟମ
ଚାଲି ଛି । ଯ�ୋଗର 4ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ 7 ବର୍ଗର ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀଙ୍କ ପାଇ ଁ
ପ୍ରାୟ 51ଟି ପଦକ ଦେବାର ପରି କଳ୍ପନା ରହିଛି ।
l ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲାରେ ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 1 ଟଙ୍କାରେ ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ ଯ�ୋଗାଇବାର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇ ଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକତ୍
ି ସା ବୀମା ସୁବଧ
ି ା
ପାଇ ନାମୀଦାମି ଚିକତ୍
ି ସାଳୟରେ ଚିକତ୍
ି ସିତ ହ�ୋଇପାରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ 50 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ
କରାଯାଇଛି ।
ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯ�ୋଗ
ରେଳବାଇ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃ ହତ୍ 
ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ । ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର
ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଗତି କରୁଛି । କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ
ଭାରତ ପିପିଇ କିଟ୍ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ
କରି ଥ ିଲା । ସେହିଭଳି ଏନ୍ -95 ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ
ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଫଳତା ମିଳଛ
ି ି।

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି

ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ଜୟ ଯବାନ୍ , ଜୟ କିଷାନ ପରେ

ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୟ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ

ଟେକ୍ନ�ୋଲଜି ପ୍ରଥମ ନୀତି ଓ ବିଚାରର ତାଳେ ତାଳେ ଭାରତ ସରକାର ହାଇସ୍ପିଡ୍ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର
ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦେଶର ସବୁ ଗ୍ରାମକୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । 2014 ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ମାତ୍ର 12
ଡଜନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର କେବୁ ଲ ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବାର କେବୁ ଲ ସଂଯ�ୋଗ ପହଞ୍ଚିପାରି ଛି।
ଅଟଲ ଇନ�ୋଭେଶନ ମି ସନ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବିପ୍ଳବ ଆଣି ନୂ ଆ ଭାରତ ଗଠନ ପ୍ରୟାସରେ ସରକାର ଡେଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ।
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ

ସୂଚନା ଓ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗର ନୂ ଆ ଯୁଗ

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନବସୃଜନ

ସ୍ୱପ୍ନ ଚରିତାର୍ଥ

l ଭାରତ ନେଟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ
ଏବେ ଅପ୍ଟକ
ି ାଲ ଫାଇବର କେବୁ ଲ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ
ହ�ୋଇଛି ।
l ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ବ୍ୟବହାର ସହରାଞ୍ଚଳଠାରୁ
ଅଧ ିକ ।
l ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦର 56
ଶତାଂଶ ଶସ୍ତା ହ�ୋଇଛି ।
l ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3.75 କ�ୋଟି ୟୁଜର ଉଭୟ
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2039 ପ୍ରକାର ସେବା
ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ।
l ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ ସୁବଧ
ି ା ଦେଶର 5682 ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥ ିବା ରେଲ ଷ୍ଟେସନ
ମଧ୍ୟରୁ 70 ଭାଗରୁ ଅଧ ିକରେ ଏହି ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ
ସେବା ଉପଲବ୍ ଧ ହେଉଛି ।

l ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମରେ ଭାରତ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ଅଭି ଯାନରେ
ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଛି । ମାର୍ଶ ଅର୍ବିଟର ମିସନରେ
ଯେଉ ଁ ଖର୍ ଚ୍ଚ ହ�ୋଇଛି ତାହା କିମି ପିଛା 7 ଟଙ୍କା । ଯାହା
ଅଟ�ୋ ଭଡାଠାରୁ କମ୍।

ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବିପ୍ଳବ

ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

l 2021 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଦନ
ି 600 ଗ୍ରାମ ହାଇସ୍ଡ
ପି ଇଣ୍ଟରନେଟ
ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ ।
l ପ୍ରାରମ୍ଭିକଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକ
ି ୁ
ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛନ୍ତି । ଏବେ
ଅବଶିଷ୍ଟ 80 ହଜାର ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ବାକିଥ ିବା ଗ୍ରାମଗୁଡକ
ି ୁ
ଏହି ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
l ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ
ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 83.50 କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ବ
ଚି ।

l ମହାକାଶରେ ଏକ ଉପଗ୍ରହକୁ ଠାବ କରି ବାକୁ ଭାରତ
ଏବେ ସମର୍ଥ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁ ର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର।
l ଏକାଥରକେ ମହାକାଶକୁ 104ଟି ଉପଗ୍ରହ ସଫଳତାର
ସହ ପ୍ରେରଣ କରି ଭାରତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି ।
l ପଚାଶ ହଜାରରୁ ଅଧ ିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃ ତୀୟ
ବୃ ହତ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ।
l ଅଟଳ ଇନ୍ କ୍ୟୁବେସନ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ 69 ହଜାର
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହ�ୋଇଛି ।

l ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିସନ ଅଧୀନରେ ଗୁଗଲ
ୁ ୍  ଆସନ୍ତା 10
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 75 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ
କରି ବ ।
l ଆସନ୍ତା 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲି ଜେନ ୍ସ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 7 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ ।
l ଗଗନ ଯାନ ମିସନକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ମିଳଛ
ି ି । ଏଥ ିରେ
2022 ସୁଦ୍ଧା 3 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ଭୂମି ପୂଜନ ଉତ୍ସବ

ନୂ ଆ ସଂସଦ ଭବନ

ନୂ ଆ ଭାରତ ପାଇ ଁ
ପୁରୁଣା ସଂସଦ ଭବନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ
ଭାରତକୁ ନୂ ଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା । ନୂ ଆ ଭବନ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନର ସାକ୍ଷୀ ହେବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
22 ନ୍ୟୁ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 2020 ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀର ସଂସଦ ମାର୍ଗଠାରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂ ଆ ସଂସଦ
ଭବନର ଭୂମିପଜ
ୂ ନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
2020 ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସଂସଦ ମାର୍ଗରେ
ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ସଂସଦ
ଭବନର ଶିଳାସ୍ତମ୍ଭକୁ ଉନ୍ମୋଚନ
କରୁଛନ୍ତି ।

ନ୍ୟୁ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡି
ଇଣ୍ଡିଆ
ଆ ସମାଚାର
ସମାଚାର
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ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ଅର୍ଥନୀତି

ଅର୍ଥନୀତିର ଅଗ୍ରଗତି

ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1ରୁ 2000 ମଧ୍ୟରେ 1750 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବଶ୍ୱ
ି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଭାରତର ଅବଦାନ ଏକ
ତୃ ତୀୟାଂଶ ଥିଲା । ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି 3 ଟ୍ରି ଲିୟନ
ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ
ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ରସର । 2014ରେ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବଭ
ି ି ନ୍ନ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ସଂସ୍କାର
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଗତି ଘଟିଛି ।
24 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଦେ

ଶବ୍ୟାପୀ ଏକକ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ଟିକସ ଯଥା: ବସ୍ତୁ ଓ ସେବାକର
(ଜିଏସଟି) ଲାଗୁ ଫଳରେ 100
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜକ
ି ଟିକସ ସର୍ବନିମ ୍ନ ରହିଛ।ି
ଦେବାଳିଆ ନିୟମ ଲାଗୁ । କଳାଟଙ୍କା ବାହାର
କରି ବା ପାଇ ବି
ଁ ମଦ୍ରା
ୁ ୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ । ଟିକସ
ସଂସ୍କାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଆଦିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୁପ୍ରଭାବ
ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡିଛି । ଦେଶରେ
ଅଧ ିକରୁ ଅଧ ିକ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଏବଂ
ଇଜ୍ ଅଫ୍  ଡୁ ଇଂ ବିଜନେ
ି ସ ସୂଚୀରେ ଭାରତର
ଉଦ୍ଧ୍ୱର୍ଗତିରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜାନ୍ ହ�ୈ ତ�ୋ ଜାହାନ୍ ହ�ୈ । ଏହାଛଡା
ଏହି ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁସାରା ଦେଶରେ
ଲକ୍ ଡାଉନ ଲାଗୁ କରି ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ
କରି ଥ ିଲେ । ତେବେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ର�ୋକିବାରେ
ଦେଶ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରି ବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଜାନ୍  ଭି ଜାହାନ୍  ଭି ଆହୱା୍ ନ ଦେଇ
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ ଲକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘ�ୋଷଣା
କରି ଥ ିଲେ । ଫଳରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି

ଦେବାଳଆ
ି ସଂହତ
ି ା ଆଇବିସି: ଋଣୀଙ୍କଠାରୁ
ଏନ୍ ପିଏ ଆଦାୟର ପ୍ରୟାସ
l ଜଣେ ଋଣଗ୍ରହୀତା ନେଇଥ ିବା ଋଣକୁ
ଯେତେବେଳେ ଫେରସ୍ତ କରି ବାରେ
ଅସମର୍ଥ ହୁ ଏ, ସେହି ଋଣ ରାଶିକୁ ଅଚଳ
ସଂପତ୍ତି ବା ଏନ୍ ପିଏ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଏ ।
l ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଋଣ ପରି ଶ�ୋଧରେ
ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ମଧ୍ୟ ବିଗିଡଯ
ି ାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୀତି
ମଧ୍ୟ ଦୁ ର୍ବଳ ହୁ ଏ । ପରି ଶେଷରେ ସରକାରୀ
ତହବିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବିତ୍ତୀୟ ଅନୁ ଷ ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ର
ଏ ବାବଦ କ୍ଷତି ବ�ୋଝ ମୁଣ୍ଡାଏ ।

ନୂ ଆ ସକାଳ

ଜିଏସ୍ଟି: ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗ�ୋଟିଏ ଟିକସT

l ସମ୍ବିଧାନର 101ତମ ସଂଶ�ୋଧନ ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ
ସେବାକର (ଜିଏସ୍ଟ)ି ଲାଗୁ ହ�ୋଇଛି । 2017 ଜୁନ୍ 30 ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ
ସଂସଦର ଅଧ ିବେଶନ ଅନୁ ଷଠିତ
୍ ହ�ୋଇ ଏହି ବିଲ୍ପାରି ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା ।
l ଜିଏସଟି ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ଏକପ୍ରକାର ଟିକସ ନ ଥ ିଲା । ଏହା ଉଭୟ ଜଟିଳ
ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍କ
ତି ର ଥ ିଲା । ଦେଶର ଅର୍ଥିକ ଏକୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଏସଟି
ଏକ ବ�ୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ।
l ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉ ଁ ଟିକସ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତାହା 4
ଥାକିଆ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେ ସବୁ
ଉପରେ ବର୍ଗ ଅନୁ ସାରେ 5, 12, 18 ହାରରେ ଏବଂ 28 ଶତାଂଶ ଟିକସ
ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ
ହେଉଥ ିବା ଅତି ଦରକାରୀ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପରି ବେଶରେ ଉନ୍ନତି
ଆଣିବାରେ ଜିଏସଟି ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ।
l ଏହା ମେକ୍ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରୁଛି ।

ବିମଦ୍
ୁ ରାୟନ: ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବ�ୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ

l 2016 ନଭେମ୍ବର 8 ତାରି ଖରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ବଡ ବଡ ନ�ୋଟକୁ ଅଚଳ
କରି ବା ପାଇ ଁନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥ ିଲା । ବଡ ମୂଲ୍ୟର ନ�ୋଟଗୁଡକ
ି ୁ ସରକାର
ଅଚଳ କରି ଥ ିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ୍ୟାଶଲେସ ବା ନଗଦ
ବିହୀନ କରି ବାର ଏକ ଦୃ ଢ ମୂଳଦୁ ଆ ସ୍ଥାପନ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଗ�ୋଟିଏ ଦୃ ଢ ଓ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହା ଥ ିଲା ଏକ ବ�ୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ।
l ଏହି ବିମଦ୍ରା
ୁ ୟନ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଆୟକର ରି ଟର୍ଣ୍ଣଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4
କ�ୋଟିରୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ 6.79 କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ଥ
ଚି ିଲା । ଏହାଛଡା ନିଟ୍ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ପରି ମାଣ 2014-15ରେ 6,95,792 କ�ୋଟିରୁ 10,50,678
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥ ିଲା ।
l 2016-17ରେ ୟୁପିଆଇ କାରବାର 6952 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଥ ିଲା ଏବଂ ତାହା
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ 2019-20ରେ 21 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥ ିଲା । 2020
ନଭେମ୍ବରରେ ଏକା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 3.90 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଥ ିଲା ।
l କର୍ପୋରେଟ ଟିକସ ରି ଟର୍ଣ୍ଣଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2016ରେ 8 ଲକ୍ଷ ଥ ିବାବେଳେ
2019ରେ 9.34 ଲକ୍ଷକୁ ବଢିଥ ିଲା ।
l 2016 ନଭେମ ୍ବରରେ ଦେଶରେ 17.74 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର କରେନ୍ସି
ନ�ୋଟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥ ିଲା । 2019 ଡିସେମ ୍ବର 2ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇ ଁ22.35 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ହ�ୋଇଥ ିଲା ।
l ଆୟକର ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ 45,218 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ବହିର୍ଭୂତ ଅର୍ଥ
ଜବତ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
l ବିମଦ୍ରା
ୁ ୟନ ପରେ 3 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଥ ିଲା ।

l ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ସରକାର
2016ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଆଇବିସି
ନିୟମ ଲାଗୁ କରି ଥ ିଲେ । ଏହା ଫଳରେ
ଏନ୍ ପିଏ ପରି ମାଣ 9 ଶତାଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କର୍ପୋରେଟ ଟିକସ: କଂପାନୀଗୁଡିକର ଟିକସ ବ�ୋଝ ହ୍ରାସ
ି ଉପରେ 30 ଶତାଂଶ କର୍ପୋରେଟ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା।
l ଭାରତ 2014ରେ ବିଶ୍ୱ ଇନ୍ ସଲ୍ ଭେନ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ଘର�ୋଇ କଂପାନୀଗୁଡକ
ରି ଜର୍ଭିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ 137 ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉପକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଏବେ ଏହି ଟିକସ ହାରକୁ 22 ଶତାଂଶକୁ କମାଇ
ଥଲ
ି ା। ଏବେ ଭାରତ ତାଲି କାର 52 ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବୀ ଟିକସ ହାର ଓ ସରଚାର୍ଜ ବା ଉପକର ସହିତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମ�ୋଟ ଟିକସ
ପରି ମାଣ 25.17 ଶତାଂଶ ହ�ୋଇଛି । ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇ ଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
ମ୍ୟାନୁ ଫାକ୍ଚରି ଂ ୟୁ ନିଟଗୁଡକ
ି ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଏହା ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଅର୍ଥନୀତି

ସୁଗମ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର: ଦେଶ ବହୁ ଆଗରେ

ନୂ ଆ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ

l ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ଇଜ୍ ଅଫ୍  ଡୁ ଇଂ ବିଜନେ
ି ସ ବା ସୁଗମ ବାଣିଜ୍ୟ
କାରବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତ 14 ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ତାଲି କାରେ 63ରେ ଅଛି । l ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧ ିକ ନମନୀୟ ଓ
କ�ୋହଳ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉ ଁ
ଗତବର୍ଷ ଭାରତ ଏହି ସୂଚୀରେ 77 ଏବଂ 2014ରେ 142 ସ୍ଥାନରେ ଥ ିଲା ।
ହାରାହାରି ଟିକସ ହାର 14.4 ଶତାଂଶ
l ଏହି ତାଲି କାରେ ରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିର୍ମାଣ ପରମିଟ, ଋଣ ଯ�ୋଗାଣ ସୁବଧ
ି ା,
କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଶକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ଟିକସ ପ୍ରଦାନ ନୀତି, ଦରି ଆପାରି ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇ ଆବେଦନ,
ଁ
ଥ ିଲା ଏବେ ତାହା 11.8 ଶତାଂଶକୁ ହ୍ରାସ
ଠିକା ପ୍ରଦାନ, ଶକ୍ତି ଉପଲବଧତା, ସଂପତ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଦେବାଳିଆ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ
ପାଇଛି। ଅନ୍ ଲକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଏସଟି
ଆଦି ତଥ୍ୟାବଳୀ ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନୀତିନୟ
ି ମକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ�ୋଇଥାଏ ।
ସଂଗ୍ରହ ଗତ ଅକ୍ଟ�ୋବର ଓ ନଭେମ ୍ବରରେ
ଏଫ୍ ଡିଆଇରେ ଭାରତର ନୂ ଆ ରେକର୍ଡ
1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧ ିକ ହ�ୋଇଛି ।
l 2014ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ବା ଏଫ୍ ଡଆ
ି ଇ 55
ଏଥ ିରୁ ଏହି ନମନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯଥାର୍ଥତା
ଶତାଂଶ ବଢିଛି । 2008ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିବେଶ ପରି ମାଣ ଥିଲା 231.37 ଡଲାର।
ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି ।
2019ରେ ଭାରତ ଏଫ୍ ଡଆ
ି ଇ ପାଇବାରେ ବିଶ୍ୱର ନବମ ଅଗ୍ରଗଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ।
ଫେସ୍ଲେସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ
l 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 27.1 ବିଲିୟନ ଡଲାର l ଏବେ
ବ୍ୟବସ୍ଥା
ର
ପ୍ରବର୍ନ
ତ୍ତ
ଫଳରେ
ଏଫ୍ ଡଆ
ି ଇ ପାଇଥ ିଲା । ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଥ ିବା
ଏଫ୍ ଡଆ
ି ଇଠାରୁ ଏହା 16 ଶତାଂଶ ଅଧ ିକ ।
ଆୟକରଦାତାଙ୍କ
କ�ୌଣସି
ଆପତ୍ତି
ଟିକସ ସଂସ୍କାର: ସଚ୍ଚୋଟ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ
ଅଭି ଯ�ୋଗକୁ ତୁ ରନ୍ତ ସମାଧାନ କରି ବାର
l ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଏକ ନୂ ଆ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇଛି ।
ଏଥ ିପାଇ 2020
ଁ
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ବାର
l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯ�ୋଜନାରେ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହ�ୋଇଛି ।
ଡିସେମ ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40.38 କ�ୋଟି
l ଏଥ ିପାଇ ଁଯେଉ ଁଘ�ୋଷଣାପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇଛି ସେଥ ିରେ ଟିକସଦାତା ଓ ଆୟକର
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖ�ୋଲାଯାଇଛି । ଏହି
ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ଯ�ୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା
ସେତେବେଳେ ଗ�ୋଟିଏ ପରି ବାରର
ପିଏମ୍ଜେଡିୱାଇ: 40 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ
ଅତିକମ୍ରେ ଜଣେ ସାବାଳକଙ୍କ ନାମରେ
l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯ�ୋଜନା ବା ପିଏମ୍ଜେଡିୱାଇ 2015 ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖ�ୋଲି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
l 40.38 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତା ଏଯାଏ ଁ ଖ�ୋଲାଯାଇଛି । ସେଥ ିମଧ୍ୟରୁ
55.2 ଶତାଂଶ ଖାତାଧାରୀ ମହିଳା ।
ରଖାଯାଇଥ ିଲା ।
l ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଯ�ୋଜନା ବା ଡିବିଟି
l ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ପୁନର୍ବାର
l 2014ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଯ�ୋଜନା ବା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମ�ୋଟ 13.23 ଲକ୍ଷ
ଊଦ୍ଧ୍ୱର୍ମୁଖୀ ହ�ୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ନ
ତ୍ତ ପଥରେ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ପଠାଯାଇଛି ।
ଗତି କରୁଛି । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠି
l ଏହା ଫଳରେ ସରକାରୀ ଲାଭ ବାବଦ ଅର୍ଥର ବାଟମାରଣା, ଠକେଇ ଓ ଦୁ ର୍ନୀତିକୁ
ଏହାର ରି ପ�ୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରି ଛି । ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.78 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଅର୍ଥନୀତି
ଆଗାମୀ ଦିନର ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠୁ
ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ଦ୍ରୁତ ଅଭି ବୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ।
ପୁନର୍ବାର ତା ପଥକୁ ଫେରି ଥ ିଲା ।
ଅଧ ିକାଂଶ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ
ଅନୁ ସାରେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ
ଭାରତର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ହାର 10 ଶତାଂଶରୁ
ଅଧ ିକ ହେବ ଏବଂ ଦେଶ ପୁନର୍ବାର
ଉଚ୍ଚ ଅଭି ବୃଦ୍ଧିକ ଗତିପଥକୁ ଫେରି ବ ।
କ�ୋଭି ଡ୍ ପ୍ରପୀଡିତ ଅର୍ଥନୀତିର ସବୁ ଠୁ
ଖରାପ ସମୟ ଆପାତତଃ ଶେଷ
ହେଉଥ ିବା ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ
ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଯାଇଛି।
ଆଗାମୀ କେତେକ ତ୍ରୟମାସିକରେ
ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଦୁ ଇ ଅଙ୍କ
ଛୁଇବାର
ଁ
ଆଶା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉଛି।
2020 ନଭେମ୍ବରରେ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ
26 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ସମୀକ୍ଷା ଅନୁ ସାରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି
ଏବେ ନିମ ୍ନଗାମୀ ହ�ୋଇ ଅନ୍ମ
ତି ବିନ୍ଦୁ
ସ୍ପର୍ଶ କରି ବା ପରେ ଊଦ୍ଧ୍ୱର୍ମୁଖୀ ହ�ୋଇଛି।
ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ାର ମାର୍ଗ
ସୁଗମ ହ�ୋଇଛି ବ�ୋଲି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହ�ୋଇଥ ିବା ଏହି ସମୀକ୍ଷାରୁ
ଜଣାପଡିଛ।ି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ
ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଦୃ ଢ ସଂକଳ୍ପ ଏହି ଆର୍ଥିକ
ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ସୁଗମ କରି ଛି ବ�ୋଲି ବିଭିନ୍ନ
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଡସ
ି ର
୍ ଆକଳନ ଅନୁ ସାରେ ଭାରତର
ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 2021ରେ 8.1ରୁ
8.6 ଶତାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ ।
ଗ�ୋଲ୍ ଡମ୍ୟାନ ସଚ୍  ଏବଂ ବାର୍କଲେଜ

ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକଳନରେ ଭାରତର
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଢିବା ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା
ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ସଫ�ୋର୍ଡ ଇକ୍ନ�ୋମି କ୍ସର
ଏକ ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ଭାରତୀୟ
ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତବେଗରେ ଆଶାଠାରୁ
ଅଧକ
ି ଗତିରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପଥରେ
ଆଗକୁ ବଢୁ ଛି । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠି
ତାହାର ସର୍ବଶେଷ ରି ପ�ୋର୍ଟରେ କହିଛି
ଯେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱର ସୁବଠୁ ଦ୍ରୁତ
ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିଭାବେ ଆଗକୁ ମାଡି
ଚାଲି ଛି । ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠିର ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ
2021ରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର
ପ୍ରାୟ 8.8 ଶତାଂଶ ରହିବ; ଯାହା ସମଗ୍ର
ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧ ିକ ହେବ ।

କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଧାମର
ନୂ ଆ ରୂପ

କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଧାମ

ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃ ଷ୍ଟି ଫଳରେ ବାରାଣସୀର କାଶୀ
ବିଶ୍ୱନାଥଧାମ କରି ଡରର ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଓ ରୂପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି । 2021 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଶେଷ କରି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

ବା

ରାଣସୀ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ । ଏହି ସହର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ
ବିଭବର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି । ତେବେ କଂକିର
୍ ି ଟ ଜଙ୍ଗଲର ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ
ତାହା ସବୁ ହଜିଯାଇଛି । ଏହି ଆସନରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋକସଭାକୁ
ନିର୍ବାଚିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇ ଁ ସେ ସହରର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନୂ ତନ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେଥିରେ
ସହରରେ ଭଗ୍ନ ଓ ପରି ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସ୍ଥାପତ୍ୟଗୁଡିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର
କରି ସେ ସବୁ କୁ ନୂ ଆରୂପ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ଜବରଦଖଲ ଏବଂ
ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ନଗରୀର ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଐତିହାସି କ ଭବନକୁ
ପ୍ରବେଶ କରି ବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପଡିଛି । କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରି ଡର
ଏହି ନବନିର୍ମାଣ ଯ�ୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ । ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ
ନିଆଯାଇ 50ଟି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ନବନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
ସବୁ ଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ଶ�ୈବପୀଠ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନୂ ଆ ରୂପ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରି ଖରେ ଶୁଭ
ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କରିି ଡରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ପୂରାଦମ୍ରେ ଚାଲି ଛି । 2021
ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କରି ଡରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ପ୍ରାୟ 50,261 ବର୍ଗ ମି ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମି ତ ହେଉଛି । ଯ�ୋଜନା
ଅନୁ ସାରେ ଏହି ପରି ସର ମଧ୍ୟରେ 24ଟି ନୂ ଆ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯି ବ ।
ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାୟ 28 ଶତାଂଶ କାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ
କାର୍ଯ୍ୟ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରି ଏହାକୁ ଲ�ୋକାର୍ପିତ କରାଯି ବ ।
l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ 63ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବୃହତ୍ ଆକାରର ମନ୍ଦିରର
ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିମବା୍ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ,
ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ମନ�ୋକାମେଶ୍ୱର, ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବ, ଦ୍ୱାଦଶ
ଲି ଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେତକ ମନ୍ର
ଦି । ଏହାଛଡା ଗ�ୋଏଙ୍କା ପାଠାଗାରର
ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିସହିତ ଚାଲି ଛି ।
l ଚିହ୍ନଟ ହ�ୋଇଥିବା 314ଟି ଭବନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଅନ୍ୟତ୍ର ଥଇଥାନ କରି ବା ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । କାରଣ
ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ାରେ ଏସବୁ ଲ�ୋକ ବାସଚୁ୍ ୟତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର
ପରି ସରର ଉନ୍ନତିକରଣ । ଏହି ପରି ସରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା
3175 ବର୍ଗମିଟର ।
l ମନ୍ଦିର ଚ�ୌକ ବ୍ୟତୀତ ସିଟି ମ୍ୟୁଜିୟମ, ବାରାଣସୀ
ଗ୍ୟାଲେରୀ, ମଲ୍ ଟି ପର୍ପସ ବିଲ ୍ଡିଂ, ଟୁ ରି ଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର,
ମୁମକ୍ଷୁ
ୁ ଭବନ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ମଣ୍ଡପ, ସିକ୍ୟୁରି ଟି
ଅଫିସ, ଭ�ୋଗଶାଳା, ଆଧୁନକ
ି ବୁ କଷ୍ଟୋ
୍ ର, ଜଳପାନ କେନ୍ଦ୍ର
ଏବଂ ବ�ୈଦକ
ି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶର
ସୁବଧ
ି ା କରାଯାଇଛି ।
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ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଭାରତୀୟ ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟର
ଶକ୍ତିବୃଦ୍ଧି
ରି ଫର୍ମ-ପରଫର୍ମ
ଓ ଟ୍ରାନଫ
୍ସ ର୍ମ ମନ୍ତ୍ର
ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ
ପାସପ�ୋର୍ଟର କାହାଣୀ
ମଧ୍ୟ ଦୃ ଢତର ହେଉଛି।
ଏହା ଭାରତର
ନିୟୁତ ନିୟୁତ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ
ବଦଳାଇବାରେ
ସମର୍ଥ ହ�ୋଇଛି ।

ପ

ରି ବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ
ବଢିଛି
।
ଏଥସ
ି ହିତ
ଭାରତୀୟ ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଓ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରି ଛନ୍ତି । ସେଥମ
ି ଧ୍ୟରୁ କେତେକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳବତୀ ହେବା
ସହ ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ�ୈଶ୍ୱିକ
ମାନଦଣ୍ଡରେ ସମକକ୍ଷ କରି ଛି ।
ବ�ୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପାସପ�ୋର୍ଟ
ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ;
ଯାହା
ଜାତୀୟ
ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ ସ
ମି ସନ ମ�ୋଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
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ବ�ୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସବୁ ଠୁ
ସଫଳ ନାଗରି କ କ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ମଧ୍ୟରେ
ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ
ପ୍ରଦାନ
ଅନ୍ୟତମ। 2019ରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ପକ୍ଷରୁ 1 କ�ୋଟିରୁ ଅଧକ
ି ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ଯ�ୋଗୁ ଁମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ ମାସି କ
ହାରାହାରି 10 ଲକ୍ଷ ପାସପ�ୋର୍ଟ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥଲ
ି ା । ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟର
ନିରାପତ୍ତା ବଢାଇବାକୁ ଜାତୀୟ ଫୁ ଲ
ପଦକ
୍ମ ୁ ଏହା ଉପରେ ଛପା ଯାଉଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି
‘ଯେଉମାନେ
ଁ
ବିଦେଶରେ ରହୁ ଛନ୍ତି
ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ହୁ ଏତ

ସେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ
ପାସପ�ୋର୍ଟର ମହତ୍ୱ ବୁ ଝିପାରି ବେ ।
ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ପାସପ�ୋର୍ଟର ଏହି
ସାମର୍ଥ୍ୟ କେହି ଅନୁ ଭବ କରି ଥଲେ
ି
ସେ କଥା ମୁ ଁ ଭାବୁ ନାହି ଁ ।’

ପରିବର୍ତ୍ତନ

l ଟାଟା କନ୍ ସଲ୍ ଟାନ୍ସି ବା ଟିଏସ୍ସି
ସହ ଭାଗି ଦାରୀରେ ପାସପ�ୋର୍ଟ
ସେବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଏହା ପାସପ�ୋର୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଆବଶ୍ୟକ
ସେବା
ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛି ।
l ବ�ୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

ପାସପ�ୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ
ସରଳ କରି ଛି । ପାସପ�ୋର୍ଟ ପାଇ ଁ
ଆବେଦନଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି
କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ ଆଦି ସବୁ କଥା
ଅନ୍ ଲାଇନରେ କରାଯାଉଛି ।
l ଭାରତରୁ ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ
ଜଣେ ଚାହିଲେ
ଁ ଏବେ ପାସପ�ୋର୍ଟ
ପାଇ ଁ ଆବେଦନ କରି ପାରି ବ ।
ଆବେଦନପତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥ ିବା
ଠିକଣା
ଅନୁ ସାରେ
ପୁଲିସ
ଭେରି ଫିକେସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯି ବ
ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ
ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଇଥ ିବା
ଠିକଣାରେ ପାସପ�ୋର୍ଟ ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇଛି ।
l ଏମ୍ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ ସେବା ମ�ୋବାଇଲ
ଆପ୍
2018ରେ
ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥ ିଲା। ପାସପ�ୋର୍ଟ ସେବା
ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି
ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥ ିରୁ
ଆବେଦନକାରୀ
ପାସପ�ୋର୍ଟ
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରି ବେ
।
l ନୂ ଆ
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
ଏବେ
ପାସପ�ୋର୍ଟ
ଆବେଦନକାରୀ
ଆଗୁଆ ମି ଳଥ
ୁ ିବା 5ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ
ତାରି ଖରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇ ଁ
ସୁଯ�ୋଗ ପାଇପାରି ବେ ।
l ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ପ ପଦ ୍ମର ଛବିକୁ
ପାସପ�ୋର୍ଟ ଉପରେ ଏବେ ଛପା
ଯାଉଛି । ନକଲି ପାସପ�ୋର୍ଟକୁ
ଚିହ୍ନଟ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏହାକୁ ଏକ
ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାଭାବେ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
l ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଥ ିବା
ଭାରତୀୟ ଦୂ ତାବାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି
ଇଜ୍ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ରେଟିଂ

l ଇଜ୍ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ରେଟିଂରେ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନ୍ୟତା ଗ�ୋଟିଏ ପାଦ ବଢି 80ରେ ରହିଛି ।

2019 ହେନ୍ ଲେ ପାସପ�ୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସୂଚୀରେ ଭାରତକୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ମିଳଛ
ି ି । ଗତବର୍ଷ
ଏହି ତାଲି କାରେ ଭାରତ 81 ସ୍ଥାନରେ ଥ ିବାବେଳେ 2015ରେ 88ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥ ିଲା।
ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ଇ-ଭିସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା । ବିଶ୍ୱ ପାସପ�ୋର୍ଟ
ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତାଲି କାରେ ଭାରତର ରାଙ୍କ ଏବେ 48 ରହିଛି । 2019ରେ ଏହି ରେଙ୍କ ଥ ିଲା 71।

ଇଜ୍ଅଫ୍ ଡୁ ଇଂ ବିଜିନେସ ରାଙ୍କି ଙ୍ଗ

l ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଇଜ୍ ଅଫ୍  ଡୁ ଇଂ ବିଜନେ
ି ସ ରି ପ�ୋର୍ଟ 2020 ଅନୁ ସାରେ 190

ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 63 । ପୂର୍ବବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏହି
ରାଙ୍କି ଙ୍ଗରେ 14ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛି ।

ବିଶ୍ୱ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍ରାଙ୍କି ଙ୍ଗ

l ନୂ ଆ ଟେକ୍ନ�ୋଲଜିର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଜ୍ଞାନ
ଁ
ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଡିଜଟ
ି ାଲ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ ରେଙ୍କି ଙ୍ଗରେ 4ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି 44ତମ
ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 63ଟି ଦେଶର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଦକ୍ଷତା ମାପ କରାଯାଇ ଏହି ରି ପ�ୋର୍ଟ
ଗତବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ରି ପ�ୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ସରକାର
ଓ ଶାସନର ପରି ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ପରି ବର୍ତ୍ତନର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ବିଶ୍ୱ ଇନ�ୋଭେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ

l ବିଶ୍ୱ ଇନ�ୋଭେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2020ରେ 131 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 48

ରହିଛି। ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଏଥେିର ଭାରତ 4ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛି । ଭାରତର ଏହି
ପ୍ରଗତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ । ଏହି ଇନ�ୋଭେସନ
ସୂଚୀକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତ ସରକାର ନୂ ଆ ବିକାଶଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ ରାଙ୍କି ଙ୍ଗ

l ଭାରତ ବିଶ୍ୱ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ ରେଙ୍କି ଙ୍ଗ ବାର୍ଷିକ ତାଲି କାରେ 43ତମ ସ୍ଥାନରେ

ରହିଛି । ଏହି ତାଲି କା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଚୁ୍ ୟଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରାଯାଇଥାଏ । ଭାରତ ଏହି ତାଲି କାରେ 2017ରେ 45, 2018ରେ 44 ଏବଂ
2019ରେ 43 ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଭାରତ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର
ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା କରି ବାର
କ୍ଷମତା ଏହି ତାଲି କାଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ହ�ୋଇଥାଏ ।

ବିଶ୍ୱ ଉର୍ଜ୍ଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚୀ

l ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ପ୍ରଗତିରେ ଉର୍ଜ୍ଜା ବା ଇନ୍ଧନର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ । ପାରମ୍ପରି କ ଉର୍ଜ୍ଜା

ବଦଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକୁ ଯେଉ ଆହ
ଁ ୱା୍ ନ ଆସିଛି ସେହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
ଇନ୍ଧନ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଉଛି । ଏଥ ିରେ ଦେଶର
ଆର୍ଥିକ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି, ଉର୍ଜ୍ଜା ନିରାପତ୍ତା, ପରି ବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ସବୁ ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି।
ଏହି ତାଲି କାରେ ଭାରତ ଚଳିତବର୍ଷ ଦୁ ଇଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି 74ରେ ରହିଛି ।
ଭାରତର ଏହି ସଫଳତା ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ବା ଅଣପାରମ୍ପରି କ ଶକ୍ତି ଉପରେ
ଗୁରୁତ୍ୱ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ବ�ୋଲି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଫ�ୋରମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
2027 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 275 ଜିଗାୱାଟ ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛି ।

ଇଡେଲମ୍ୟାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟାର�ୋମିଟର
l ଆମେରି କାର

ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପି ଆର ଫାର୍ମ ଦ୍ୱାରା 2020ରେ ପରି ଚାଳିତ
ଇଡେଲମ୍ୟାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟାର�ୋମି ଟରରୁ ଯେଉ ଁ ତଥ୍ୟ ଆସି ଛି ଏଥରେ
ି ଭାରତର ସ୍ଥାନ
ତାଲି କାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି । ସରକାରଙ୍କ ଲ�ୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃ ଦ୍ଧିର ମାପ
ଏହାଦ୍ୱାରା ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ଭାରତର ଅଙ୍କ 2020
ଜାନୁ ୟାରୀଠାରୁ 7 ପ୍ରତିଶତ ବଢିଛି । ବିଶ୍ୱାସଭାଜନରେ ଭାରତର ସଫଳତା ହାର
ଦୁ ଇଅଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉପଲବ୍ ଧ ି ଆଣିଛି । କ୍ରମାଗତଭାବେ
ଭାରତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରୁଛି ।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

29

ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଖାଉଟି ବିଶ୍ୱାସ

l ଖାଉଟି ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 2020ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ

ରହିଛି । ନିଲ୍ସେନ ସର୍ଭେ ଅନୁ ସାରେ ଭାରତରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ
ସର୍ବାଧ ିକ । କ୍ରମାଗତ ଦୁ ଇବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଉପରେ ରହିଛି ।

ବଶ୍ୱ
ି ଫାୟାର ପାୱାର ରାଙ୍କି ଙ୍ଗ

l ବିଶ୍ୱର ଫାୟାର ପାୱାର ର୍ୟାଙ୍କରେ ଭାରତ 2020 ବର୍ଷରେ 138

ଦେଶ ବିଶଷ୍ଟ
ି ତାଲି କାରେ ଚତୁ ର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ଛି । ଆମେରି କା,
ରୁଷିଆ ଓ ଚୀନ ପରେ ଭାରତ ଏହି ସୂଚୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । 55ଟି
ବିଷୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଗ�ୋଟିଏ ଦେଶର ସାମରି କ, ବ�ୈଷୟି କ ଓ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମପା ଯାଇଥାଏ ।

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଲିକା

l ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ

ଗ୍ରହଣ କରୁଥ ିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲି କାରେ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10ଟି ଦେଶ
ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ସ୍ଥା
ଁ ନ ପାଇଛି । ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ
ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରି ବା ଏବଂ ପରି ବେଶ ଅନୁ କଳ
ୂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି
ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତାଲି କା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇଥାଏ । ସୂଚନାଯ�ୋଗ୍ୟ
ଯେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ତାଲି କାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁଆମେରି କା ସବୁ ଠୁ
ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିମରେ
୍ନ ରହିଛି ।

ଭାରତୀୟ ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ
ରାଙ୍କରେ 2015 ତୁ ଳନାରେ 10ଟି ସ୍ଥାନ
ଉପରକୁ ଉଠି 2019ରେ 67ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
l ଭାରତୀୟ ମୂଳର ବିଦେଶୀମାନେ ଇ-ଭି ସାର ସୁଯ�ୋଗ
ପାଇପାରି ବେ । 166ଟି ଦେଶର ନାଗରି କଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହା
ଉପଲବ୍ ଧ।
l ବ�ୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପିଏସ୍ପି ସହିତ ସବୁ ଦୂ ତାବାସ ଓ
କନ୍ ସଲେ
ୁ ଟକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରି ବା ପାଇ ଁବିଚାର କରୁଛି ।
l ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ସବୁ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ
ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଖ�ୋଲି ବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଠିଁ
ଏହା ନାହି ଁସେଠାରେ ଅଗ୍ରାଧ ିକାରଭି ତ୍ତିରେ ଖ�ୋଲାଯିବ ।
ଦପ୍ତରକୁ ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ ସେବା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯ�ୋଡିବାକୁ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ।
l ତତ୍କାଳ ଯ�ୋଜନାରେ ଯେଉମାନେ
ଁ
ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ ପାଇ ଁ ଆବେଦନ
କରୁଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କୁ
ଆଉ
ଗେଜେଟେଡ
ଅଫିସରଙ୍କଠାରୁ
ଭେରି ଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣି
30 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ

l ବ�ୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଇ-ପାସପ�ୋର୍ଟ ଉପରେ
ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଦିଆଯାଉଛି । ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ନିରାପତ୍ତା
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥ ିବା ପାସପ�ୋର୍ଟ ବୁ କଲେ
୍ ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା
ପାଇ ଁମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛି ।
l 20 ହଜାର ସରକାରୀ ଓ କୂଟନ�ୈତକ
ି ଇ-ପାସପ�ୋର୍ଟ
ପରୀକ୍ଷାମୂଳକଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ସରକାର
ଏବେ ସବୁ ନାଗରକଙ୍କୁ ଇ-ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ା
ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ପାସପ�ୋର୍ଟର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା
ଏଥ ିରେ ଏକ ନିରାପଦ ଚିପ୍ସ ରହିଛି ।
l ଏହି ଚିପ୍ ଯ�ୋଗୁ ଁ ପାସପ�ୋର୍ଟକୁ ନକଲି କରି ବା ସହଜ
ହେବନାହି ଁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ଆତଯାତକୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରି ବ ।
l ଭି ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସରଳୀକରଣ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥକରଣ
ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ା । ଭାରତୀୟ ବଂଶ�ୋଦ୍ଭବ
ବିଦେଶୀମାନେ ଦରି ଆପାରି ନାଗରି କ କାର୍ଡ ଯ�ୋଜନାରେ
ଏହି ଭି ସା ସୁବଧ
ି ା ନେଇପାରି ବେ ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ସାରେ ଦରି ଆପାରି କାର୍ଡଧାରୀ
ଜୀବନସାରା ଏହି ଭି ସା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ
ଅନାୟାସରେ ଆସିପାରି ବେ ।
l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଂଶ�ୋଦ୍ଭବ ବିଦେଶୀ ନାଗରି କ 5
ବର୍ଷ ପାଇ ବହୁ
ଁ ମଖ
ୁ ୀ ପ୍ରବେଶ ଭି ସା ହାସଲ କରି ପାରି ବେ।
l ଏହା ସହିତ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରି କ-ଭାରତୀୟ
ବଂଶ�ୋଦ୍ଭବ, ଦରି ଆପାରି କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପତି କିମ ୍ବା ପତ୍ନୀ
ଓ ପିଲାମାନେ ଏହି ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ପ୍ରବେଶ ଭି ସାର ସୁବଧ
ି ା5
ବର୍ଷ ପାଇ ଁନେଇପାରି ବେ ।

ଦାଖଲ କରି ବାକୁ ପଡିବ ନାହି।ଁ
l ନାବାଳକ, ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ
ନାବାଳକ ଏବଂ ଯେଉମାନଙ୍କର
ଁ
ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଛି ସେମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ କାଗଜପତ୍ରର
ସଂଖ୍ୟା
ସରକାର ହ୍ରାସ କରି ପାସପ�ୋର୍ଟ
ଯ�ୋଗାଣକୁ ସରଳ କରି ଛନ୍ତି ।
l ଆଉ ଏକ ରେଙ୍କି ଙ୍ଗରେ ଭାରତର

ପାସପ�ୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠୁ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ
ପାସ୍ପ�ୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2020ରେ
84ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ଛି । ଏହି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱର
85ଟି ଦେଶକୁ ଭି ସାମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ
ସୁବିଧା ପାଇପାରି ବେ ।

ଭି ତ୍ତି ଭୂମି

ଭି

ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ

ତ୍ତିଭୂମି ର ସଂପ୍ରସାରଣ ଯ�ୋଗୁ ଏପରି କି
ଦେଶର ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ସହର ଓ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୁଦ୍ଧା ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହ�ୋଇଛି । ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ ଜାତୀୟ
ରାଜପଥ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସଡକ ଦେଶର ସୁଦୂର
ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯ�ୋଗ କରୁଛି ଏବଂ
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27ଟି
ସହରରେ ପହଂଚିସାରି ଛି । ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ତାହା ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି ହ�ୋଇଛି । ଏବଂ ଏଥି ସହ, ଜାତୀୟ
ଭିତ୍ତି ଭୂମି ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ
ଏବେ 100 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହେବାକୁ
ଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦେଶକୁ ଏବେ ଇ-ହାଇୱେ
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ- ମେରଟମଧ୍ୟରେ
14 ଲେନବିଶଷ୍ଟ
ି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାଓୱେ ନିର୍ମାଣ
କରାଯିବ। ଏହା ଦେଶର ପରି ବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ବିକାଶକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବ ଏବଂ ସାରା
ଦେଶରେ ଏହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ
କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ର ସୁବଧ
ି ା ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇପାରି ବ ।

14.2 କିଲ�ୋମି ଟର ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟ ଜ�ୋଜି- ଲା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ, 1,100
କିଲ�ୋମି ଟର ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ 1,000 କିଲ�ୋମି ଟର
ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟ ମେଟ୍ରୋ କରି ଡ�ୋର ବିବିଧମଡେଲଯୁକ୍ତ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣକୁ
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇଛି ।

ନୂତନ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇ ଆମେ
ଁ
ଏବେ ବବ
ି ଧ
ି - ମଡ଼େଲଯୁକ୍ତ ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ । ଏବଂ ଏହା ଦେଶକୁ
ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବିକାଶର ଏକ ମହାନ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ମ�ୋର
ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ଦିଗରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର କରି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ବିକାଶର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି
l 2014 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 225 କିଲ�ୋମିଟର ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ
ୠତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କକୁ 450 କିଲ�ୋମିଟର
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
l ଅଟଳ ମିଶନ ଫର ରିଜଭେନେ
ୁ
ସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ ୍ସଫର୍ମେସନ (ଅମୃତ)
ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କୁ ମ�ୌଳିକ ସେବା- ଯଥା, ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ,
ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ଯ�ୋଗାଣ ଏବଂ ସହରମାନଙ୍କରେ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବଧ
ି ାସୁଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା
ଦ୍ୱାରା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରିବ ।
l ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, 667 କିଲ�ୋମିଟର ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟ ସଡ଼କ ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗ
ସହ ଯ�ୋଡ଼ା ଯାଇପାରି ଛି । ଏହା 76% ବୃଦ୍ଧି ବ�ୋଲି ଜଣାଯାଏ । 2014
ମସିହାରେ, ଦେଶରେ ମ�ୋଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା 881
କିଲ�ୋମିଟର । ଏବେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,547 କିଲ�ୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚôଛି ।
l ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ କେବଳ ନଭେମ୍ବର 2020ରେ ପ୍ରାୟ 7,500 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ 500 କିଲ�ୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁ ନୂ ତନ ଆଶା

l 2020ରୁ 2025 ମସି ହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ
ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ 111 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ନିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
l 2025 ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତ 5 ଟ୍ଲ
ରି ି ଅନ୍  ଆମେରି କୀୟ ଡଲାର
ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରି ଣତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଏ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏହି ଦିଗରେ 113.28 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 7,398ଟି
ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରୀ ଡ୍ୟସବ�ୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇସାରି ଛି ।
l ଦିଲ୍ଲୀ- ମୁମବା୍ ଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ’କୁ ଏକ ଇ- ହାଇୱେରେ
ପରି ଣତ କରି ବା ଦିଗରେ ସରକାର ଏବେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି
ରଖଛ
ି ନ୍ତି ।
l ସାଗରମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ 415ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ
ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା, ସେସବୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି
ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଏହା ଅଧୀନରେ, ସାରା ଦେଶରେ
108ଟି ନୂ ତନ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ନ୍ୟାୟି କ ସଂସ୍କାର

ଅଚଳ ଆଇନର
ବୁଢ଼ିଆଣୀ
ଜାଲରୁ ମ ୁକ୍ତି

ସ୍ୱ

ଚ୍ଛତା ସହିତ ନିଜର ଦାୟି ତ୍ୱବ�ୋଧ ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଆର�ୋପ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର କର୍ମ ସଂସ୍ କୃତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଚାଲି ଛି । ଏହି ଉଦେ୍ ଦଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ,
ସରକାର ଅନେକ ଅଦରକାରୀ ତଥା ପୁରୁଣା ଆଇନର ଉଚ୍ଛେଦ
ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣକୁ
ସରଳ ଓ ସହଜ କରି ବା ସକାଶେ ନୂ ତନ ଆଇନମାନ ପ୍ରଣୟନ
କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଏକ ନୂ ତନ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ,
ଆମେ ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରି ବେଶର ବିକାଶ ଘଟାଉଛୁ
ଯାହାକି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବା ନିମନ୍ତେ, ବିଧ ି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଇନରେ ସଂଶ�ୋଧନ
ଘଟାଯାଇଛି । ପୁଣି ଯେଉ ଁ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ପୁରୁଣା ଆଇନର
ଉଚ୍ଛେଦ ଘଟାଯି ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେପରି ସ୍ଥଳେ
ସେସବୁ ର ଉଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ଘଟାଯାଇଛି ।” ସୁପ୍ରି ମ୍ କ�ୋର୍ଟଙ୍କ
ଇ- କମିଟି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରମୁହରେ
ଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ
ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ
ଇ-ଚାଲାନ ଓ ଭର୍ଚୁଆଲ କ�ୋର୍ଟ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ।

ପୁରୁଣା ଆଇନମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ

ନୂ ଆ ଆଇନ

l ଗତ 66 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବର ଅନେକ ସରକାର 1,301ଟି ଅଚଳ
ଆଇନର ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପାରି ଥ ିଲେ ଯାହାକି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥ ିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ
ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 1,500ଟି ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପାରି ଛନ୍ତି ।
l ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଥ ିବା ସମ୍ବିଧାନର
ଧାରା 370 ଏବଂ ଧାରା 35(ଏ)କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି । ଦେଶବ୍ୟାପୀ
ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଜାନୁ ଆରୀ, 10, 2020 ମସିହା ଠାରୁ ନାଗରି କ
(ସଂଶ�ୋଧନ) ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଛି ।
l ସରକାର ଦେଶର 16,845ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଅଧସ୍ତନ କ�ୋର୍ଟକୁ କମ୍ୟୁଟରୀକରଣ
କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବା ସକାଶେ ମ�ୋଟ
1,459.52 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଂଜୁର କରି ଛନ୍ତି । 2015 ମସିହା ଜୁଲାଇ
ମାସରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରି ଥ ିଲେ ।
l ଦେଶରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରି ଖ ଠାରୁ ଲକଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର ହେବା ଦିନଠାରୁ
ସୁପ୍ରିମ କ�ୋର୍ଟ 15,000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାର ଭିଡ଼ଓି କନଫରେନ୍ସିଂ
ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଣି କରି ଥ ିବା ଜଣାଯାଏ । ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ନ୍ୟାୟାଳୟ 100 ଦିନର ଭର୍ଚୁଆଲ କ�ୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ
ଏବେସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 4,300ଟି ମାମଲାର ଫଇସଲା କରି ଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ
ମାମଲାଗୁଡ଼କ
ି ର ଶୁଣାଣି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ 1,022ଟି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ
କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେହିସବୁ ଭର୍ଚୁଆଲ କ�ୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 50,000ରୁ ଅଧିକ
ଆଇନଜୀବୀ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ଲଢ଼ିବା ସକାଶେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ ।
l ଜୁନ, 2020 ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର 15ଟି ରାଜ୍ୟରେ
ମ�ୋଟ 27ଟି ଇ- ଅଦାଲତର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଥିରେ
ଁ
4.83 ଲକ୍ଷ ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 2.51 ଲକ୍ଷ
ମାମଲାର ଫଇସଲା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିସବୁ ମାମଲାର ଫଇସଲା
ଦ୍ୱାରା 1,409 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପର
ୂ ଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

l ସୁପ୍ରିମ୍କ�ୋର୍ଟଙ୍କ ଇ- କମିଟି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଛି ଯେ ଭିଡଓ
ି
କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବେ ମାମଲା ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ
ସେଥିପାଇ ଁଆଇନଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇ ଁ
ଓକିଲମାନେ ଇ- କେସ୍ ଫାଇଲି ଂ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲି ମ
ଗ୍ରହଣ କରି ବେ ଓ ଭର୍ଚୁଆଲ କ�ୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ସହଜରେ
ମାମଲା ଲଢ଼ି ପାରି ବେ ।
l ଅଚଳ ଆଇନଗୁଡ଼କ
ି ର ଉଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି
କମେ ଏହାକୁ ଏକ ମଡେଲ ଭାବେ ଅନୁ ସରଣ କରି ବା ନିମନ୍ତେ,
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯ�ୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଜ୍ୟରେ 100
ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ନଥିବା ଆଇନଗୁଡ଼କ
ି ର ଉଚ୍ଛେଦ
ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଲାଗି ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି ।
l ମାଡ୍ରାସ ହାଇ କ�ୋର୍ଟରେ ଏକ ଇ- କ�ୋର୍ଟକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମ�ୋଡ଼ରେ
ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ବା ଅବସରରେ ସୁପ୍ରିମକ�ୋର୍ଟ ଇ- କମିଟର
ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଡି ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ�ୋର୍ଟରେ
ଇ- ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ହେଉଛି କମିଟଙ୍କ
ି ଦାୟି ତ୍ୱ ।
l ଇ- କ�ୋର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଦେଶର 2,927ଟି କ�ୋର୍ଟ ପରି ସରକୁ
ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ୱାଇଡ଼ ଏରି ଆ ନେଟୱାର୍କ (ୱାନ୍ ) ଦ୍ୱାରା ସଂଯ�ୋଗ
କରାଯିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ କ�ୋର୍ଟକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରି ବା
ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
l ଦେଶରେ ଇ- କ�ୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଚାଲି ଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୁଇଟି ଭର୍ଚୁଆଲ୍  କ�ୋର୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ
ଏଭଳି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କ�ୋର୍ଟ ଅଛି । ସେହିଭଳି ହରି ଆନା, ଚେନ୍ନାଇ,
କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଓ ଆସାମରେ ଏଭଳି ଗ�ୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଁ ଇକ�ୋର୍ଟ ଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ- କ�ୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 30
ଲକ୍ଷ ମାମଲାର ଫଇସଲା ହ�ୋଇସାରି ଛି ।
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ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ

ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ରାଷ୍ଟ୍ର
ପଡ଼ି କାର୍ଡ଼
ପରୀକ୍ଷା
ନିର୍ବାଚନ

ନ

ରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସରକାର କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ହି ଁ ନାଗରି କମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତି କରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି । ଏହି
କ୍ରମରେ 2014 ମସି ହାରେ ସରକାର ଆତ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି । ସେହିଭଳି ଅନୁ ରୂପ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥଲେ
ି
ଯେ ଯେଉଠାରେ
ଁ
ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ ଆକଳନର କ�ୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହି ଁ ସେପରି ସ୍ଥଳେ ଜୁନିଅର ସ୍ତରର ସରକାରୀ ପଦପଦବୀ ନିମନ୍ତେ
ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯି ବ । ଏହାର କ�ୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହି ଁ । ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ପଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ସେହିଭଳି
ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ କଲ୍ୟାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ । ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଟିକସ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇସାରି ଛି । ଏହା ପରେ ସରକାର ଏବେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବା
ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରି ଣତ କରି ପାରି ବ । କାରଣ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥ ିବା
ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉ ଁ ବିପଳ
ୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଦେଶର ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇପାରି ବ ।

ନାଗରିକ ଅନୁ କୂଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଁ
ି

l ସରକାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନଥିପତ୍ର,
ଯଥା, ମାର୍କ ସିଟ୍, ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପରି ଚୟପତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ
ଫଟ�ୋଗ୍ରାଫରେ କ�ୌଣସି ଗେଜେଟେଡ଼ ଅଫି ସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା
ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ ହ�ୋଇଥିବା ପରି ବର୍ତ୍ତେ ଆତ୍ମ ପ୍ରମାଣନ ପାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଁ
କରି ଛନ୍ତି । ଏଭଳି କାଗଜାତକୁ ଯେକ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାଖଲ
ନିମନ୍ତେ ଥିବା ଅସୁବଧ
ି ାକୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୂ ର କରାଯାଇପାରି ଛି ।
l ସରକାର ଏକ ଜାତୀୟ ଚୟନ ଏଜେନ୍ସି (ଏନଆରଏ) ଗଠନ
ନିମନ୍ତେ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଂଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି ଯାହା ଗ୍ରୁପ୍
- ବି ଏବଂ ସି (ଅଣ- ଗେଜେଟେଡ଼) ସରକାରୀ ପଦବୀ ପାଇ ଁ
ସାଧାରଣ ଯ�ୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (ସିଇଟି) ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ
ସକଳ ପ୍ରକାର ସ୍କ୍ରିନଂି / ସର୍ଟଲି ଷ୍ଟ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରି ବ ।
l ସେହିଭଳି ଗ୍ରୁପ୍ ‘ବି’ (ଅଣ- ଗେଜେଟେଡ଼), ଗ୍ରୁପ୍- ‘ସି’,
ଗ୍ରୁପ୍- ‘ଡ଼ି’ (ଯାହାକୁ ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍- ‘ସି’ ଭାବେ ପୁନଃବର୍ଗୀକରଣ
କରାଯାଇଛି) ଏବଂ ସମସ୍ତ ତତ୍ତୁ ଲ୍ୟ ଜୁନଅ
ି ର୍ସ୍ତରର ପଦପଦବୀ
ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦକରଣ
ସକାଶେ ସରକାର ଏବେସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ସାରି ଛନ୍ତି ।
l ‘ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ପଡ଼ି କାର୍ଡ଼ (ଓଏନଓଆରସି) ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପଡ଼ିକାର୍ଡ଼ଧାରୀ/ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଯେଉମାନେ
ଁ
କି
ଏନଏଫଏସଏ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥ ିବେ ସେମାନେ ଏବେ ସାରା
ଦେଶରେ ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ପଡ଼ି
ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ହ�ୋଇପାରି ବେ ।

l ଏନଆରଏ ଗରି ବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବଧ
ି ା
ଯ�ୋଗାଇବ; ଏହା ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସହାୟକ ହେବ;
ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥ ିବା ପ୍ରାର୍ଥମୀନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବ । ଏଣିକି ସିଇଟି ସ୍କୋର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଘ�ୋଷଣା
ହେବାର ତିନି ବର୍ଷ ସକାଶେ ବ�ୈଧ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଅବସରର କ�ୌଣସି ସୀମା ରହିବନାହି ।ଁ
l ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ପଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଯ�ୋଜନା ବିନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ 24ଟି
ରାଜ୍ୟ/ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମନ୍ତ
ୱି କ୍ଲଷ୍ଟର
ଗଠନ କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ଛି ଏବଂ ତାହା ଅଗଷ୍ଟ
1, 2020 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 65
କ�ୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ଯେଉମାନେ
ଁ
କି ମ�ୋଟ
ଏନଏଫଏସଏ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 80 ପ୍ରତିଶତ ।
l ‘ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ନିର୍ବାଚନ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦେଇଥିବା ଆହୱା୍ ନ ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି
ଯେ, ‘ଏହା କେବଳ ଏକ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ
ନୁ ହେ, ଁ ବରଂ ଏହା ଭାରତ ଭଳି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇ ଏକାନ୍ତ
ଁ
ଜରୁରି ।’
ପ୍ରତି କିଛି ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଭାରତରେ କେଉଠିଁ ନା କେଉଠିଁ
କ�ୌଣସି ନା କ�ୌଣସି ଗ�ୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁ ଷଠିତ
୍ ହ�ୋଇଥାଏ
ଯାହା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବର୍ନ
ତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି
କରି ଥାଏ । ତେଣୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ
ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆଲ�ୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ।
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ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ

ସଂପ ର୍
ୂ ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ

ଜମ ୁ
ଓ
କଶ ୍ମୀର
ସ

ପୁଲୱାମା ଏବେ ପେନସିଲ୍ସ୍ଲାଟ ପାଇ ସାରା
ଁ ଦେଶରେ ବେଶ୍ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ଛି।
ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ବାହାରର ଲ�ୋକମାନେ ଏବେ ଏଠାରେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର
ଜମି କ୍ରୟ କରି ବାରି ବେ; ମହିଳାମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିବାହ କରି ସୁଦ୍ଧା
ସେମାନଙ୍କର ପ�ୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ହରାଇବେନାହି; ଁ ନୂ ତନ
ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ
ଏବେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ଏି ନିଯକ୍ୁ ତି ସୃଷ୍ଟି ଯ�ୋଜନା ଓ ଏକାଧିକ ବିକାଶମୂଳକ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଉଭୟ ଜମ୍ମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ
କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ପ୍ରଯୁ
ଁ ଜ୍ୟ । ଏହା ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଧ୍ୟୁସିତ
କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଯେଉ ଁ ପାରମ୍ପରି କ ଦୁ ର୍ନାମ ବହନ କରି ଆସିଥ ିଲା ତାହା ପରି ବର୍ତ୍ତେ
ଏବେ ନୂ ତନ ଭାରତରେ ନିଜର ଅଧିକାରସିଦ୍ଧ ଦାବି ହାସଲ କରି ପାରି ବଏବଂ
ବିକାଶର ନୂ ତନ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରି ବ ।

ମ୍ବିଧାନର ଧାରା 370 ଏବଂ ଧାରା 35(ଏ)ର ଉଚ୍ଛେଦ କେବଳ
ରାଜନ�ୈତକ
ି ନୁ ହେ ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ସାମାଜିକ,
ସାଂସ୍ କୃତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମନ ୍ୱୟ ଯଥାର୍ଥରେ ଘଟାଇ ପାରି ଛ।ି
ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦୁ ଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ
କ୍ଷେତ୍ର- ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ- ରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଇତି ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଯଥା ଶିଶ ୁ ବିବାହ
ନିରାକରଣ ଆଇନ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ
ଆଇନ, ବିବଧ
ି ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ଆଇନ, ବରି ଷ ୍ଠ ନାଗରି କ ଆଇନ,
ସୀମା ପୁନଃନିଦ୍ଧାରଣ ଆଇନ, ହସ
ୱି ୍ ଲ ବ୍ଲୋଅର୍ସ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ,
ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ପାରି ତ ଆଇନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲ�ୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୃହୀତ ଜାତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ
ଆହୁ ରି ଅନେକ ଆଇନ ଧାରା 370 ଯ�ୋଗୁ ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ ଲାଗୁ
କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଧାରା 370ର ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ
ଏବେ ସେଠାରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦୃ ଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ ବ୍ୟାପକ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠାରେ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି ଏହା କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ
କରି ନାହି ଅପରନ୍ତୁ
ଁ
ଏହା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମୂହକ
ି ସମୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛି ।

34 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଇ ଁ ନୂ ତନ ସୂର୍ଯ
ୂ ୍ୟ ଉଦୟ
l ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ସମସ୍ତ ବ�ୈଷମ୍ୟମୂଳକ ତଥା ଅନୁ ଚତ
ି ରାଜ୍ୟ ଆଇନକୁ
ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଅଥବା ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଯାଇଛି । ସେଠାକାର
ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି/ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି ବର୍ଗ, ବନବାସୀ,
ଜୁଭେନାଇଲ ଓ ବୟ�ୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 170ରୁ ଅଧିକ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।
l ଲଖନପୁର ଟ�ୋଲର ଉଚ୍ଛେଦ ଘଟାଯାଇଛି- ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଟିକସ
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜମ୍ମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।
l ସେଠାରେ ବସବାସ ଆଇନକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ
ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସୀ ସାର୍ଟିଫି କେଟ (ପିଆରସି )ଧାରୀ ଏବେ ସେଠାରେ
ବସବାସ ସାର୍ଟିଫି କେଟ ପାଇବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ଯାହାକି
ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚି ମ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସି ଥବି ା ଶରଣାର୍ଥୀ, ଗୁର୍ଖା, ସଫେଇ
କର୍ମଚାରୀ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିବାହ କରି ଥବି ା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଭେଦଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଥଲ
ି ା।

l ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପଭ�ୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ
ନିୟମ ବର୍ହିଭୁତ ସୁବଧ
ି ାସୁଯ�ୋଗର ଉଚ୍ଛେଦ ଘଟାଯାଇଛି ଏବଂ
ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ପେନସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାରେ ଏବେ ସିଲିଂ
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ।
l ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ବାହାର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମି କ୍ରୟ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଏବେ ପଥ ପରି ଷ୍କାର ହ�ୋଇଛି।
ଏଥିପାଇ ଁ ଧାରା 370 ଏବଂ ଧାରା 35(ଏ) ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାର ଏକ
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଇନରେ ସଂଶ�ୋଧନ
ଘଟାଇଛନ୍ତି ।
l କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ “ସ�ୌଭାଗ୍ୟ” ମାଧ୍ୟମରେ
3,87,501 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ
ରାଜ୍ୟରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରି ଛି ।
l ପିଏମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା: 12,60,685 ହିତାଧିକାରୀ; ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା:
15,90.873 ହିଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
l ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷ (ଜମ୍ମ)ୁ : 1,353 ଜଣ ଶିଶ ୁ ଏବଂ 381 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ
ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
l ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷ (ବାରାମୁଳା ଓ କୁପୱାରା): 2,259 ଜଣ ଶିଶ ୁ ଏବଂ
320 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
l ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମ୍ମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀର ପ୍ରଗତି
ପଥରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହ�ୋଇଚାଲି ଛି । ଏହାକୁ 100 ପ୍ରତିଶତ
ମୁକ୍ତାକାଶ ଶ�ୌଚମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ,2018 ମସିହାରେ ଜମ୍ମ ୁ
କଶ୍ମୀରରେ 257 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ
2019ରେ 157 ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ (2020)ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 180
ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରାଯାଇଛି । ଜମ୍ମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ
ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ 35% ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି ି ।
l ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 7,42,781 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପେନସନ୍  ସୁବଧ
ି ା
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଆଇଏସଏସଏସ
ଯ�ୋଜନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି 4,76,670
ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି।
l ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ 11.41 ଲକ୍ଷ ଗ�ୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ
ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା 3,48,370ଟି ପରି ବାର ଉପକୃତ
ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି ।
l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ବାରେ ଜମ୍ମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀର ସାରା
ଦେଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂ ମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଛି । ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ
9.86 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
l ଭୂମି ପଞ୍ଜି କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ କ�ୋର୍ଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ହାତରେ ଅର୍ପଣ
କରାଯାଇଛି; ଏହି କ୍ରମରେ 77ଜଣ ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଇ-ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ନିୟମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
l ଜମ୍ମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସଂପ୍ରସାରି ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ
ସେଠାରେ 5ଟି କର୍ପୋରେସନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
l କଶ୍ମୀର ଜାଫ୍ରାନକୁ ଜିଆଇ ବା ଭ�ୌଗଳିକ (ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ)
ଟ୍ୟାଗ୍ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁନୂ ତନ ଆଶା
l ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାର ଓଉଖୁ ଗ୍ରାମ ଭାରତର “ପେନସିଲ୍
ଗ୍ରାମ” ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦତ
ି ପେନସିଲ୍
ଦେଶର ମ�ୋଟ ଚାହିଦାର 90 ପ୍ରତିଶତ ପୂରଣ କରି ପାରୁଛି ।
l ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ପିଏମଡିଆର ଅଧୀନରେ ବିଶ୍ୱର
ସର୍ବୋଚ୍ଚ 467 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ରେଳ ପ�ୋଲ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ରେଳପ�ୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
l ଆଇଆଇଟି ଜମ୍ମ ୁ ତା’ର ନିଜସ୍ୱ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
କରି ଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ସ ଜମ୍ମ ୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏମ୍ସ କଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ
ସ୍ଥାପିତ ହେବ ।
l ଅନେକ ଗୁଡ଼ଏ
ି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି
କରାଯାଇଛି । 1000 ମେଗାୱାଟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା
ବିଶଷ୍ଟ
ି ପାକାଲ ଦୁ ଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 624 ମେଗାୱାଟ
କ୍ଷମତାବିଶଷ୍ଟ
ି କିରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ
ଚୁ କ୍ତି ନାମା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି ।
l ଜମ୍ମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀର ପାଇ ଁ ସର୍ବବୃହତ୍ ନିଯକ୍
ୁ ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱରୂପ
10,000 ପଦବୀ ସକାଶେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇ ଁ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଯକ୍
ୁ ତି ନିୟମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, 25,000 ଅଧିକ
କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇପ ଲାଇନରେ ରହିଛି ।
l ହିମାୟତ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନିଜ ‘ମନ୍  କୀ ବାତ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ଛନ୍ତି ।ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 74,324
ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଂଜୁରି ଲାଭ
କରି ଛି । ଗତ ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଲି ମ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ
ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଯାଇଛି ।
l ବ�ୈଶ୍ୱିକ ନିବେଶ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟ�ୋଜନ
କରାଯାଉଛି; ପ୍ରାୟ 13,600 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର 168ଟି
ବୁ ଝାମଣା ପତ୍ର ଏବେସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଛି । ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା
ପ୍ରତିଷଠା୍ ନିମନ୍ତେ 6,000 ଏକର ସରକାରୀ ଭୂମି ଚୟନ
କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି 37ଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ
ଭୂମି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି ।
l ଜମ୍ମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ବ୍ଲକ୍
ଁ ଉନ୍ନୟନ ପରି ଷଦ
ନିର୍ବାଚନ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହ�ୋଇଛି । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ରେକର୍ଡ଼
ସଂଖ୍ୟକ 98.3 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର
ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଛନ୍ତି ।
l ରାଜ୍ୟର ସେଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିନବ ବଜାର
ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯ�ୋଜନା, ଡିବଟ
ି ି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ
ମୂଲ୍ୟ ରାଶି ପ୍ରଦାନଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗ୍ରହ ଏଜେନମ
୍ସି ାନଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ସେଓ ପରି ବହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
l ସରକାର ଜମ୍ମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ନିମନ୍ତେ 520
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ
କରି ଛନ୍ତି । ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ, 2023-24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା
ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।
l ଜମ୍ମ ୁ ଓ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଡିପିଆର
ପ୍ରସ୍ତୁ ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି ।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ

କେସର ଚାଷ

କେସର ଚାଷ ଅଭିମଖେ
ୁ
କୃ

କେସର ଚାଷକୁ ଜାତୀୟ ମି ଶନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରାଯାଇ
ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତକୁ “କେସର ପାତ୍ର”ରେ ପରି ଣତ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ
ରାଜ୍ୟ ସି କିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଚାଷକୁ ସଂପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି ।

ଷି କ୍ଷେତ୍ରର ବିବିଧ ିକରଣ ଜରି ଆରେ ଦେଶର
ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନକୁ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି
କରି ବା ଏବଂ
କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥବ
ି ା
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭି ଯାନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରି ଣତ
ସ୍ୱୟଂଶାସି ତ ସଂସ୍ଥା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରୟ�ୋଗ ଓ
କରି ବା ଭଳି ଦ�ୋହରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ, ଦେଶର ଉତ୍ତର
ଆହରଣ କେନ୍ଦ୍ର (ନେକ୍ଟାର) ସି କିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେସର ଚାଷକୁ ସଂପ୍ରସାରି ତ କରାଯାଇଛି ।
ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ବିଭାଗ ଆନୁ କୂଲ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ସି କିମର
ଇତି ପୂର୍ବରୁ, ଦେଶରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ କ୍ଷେତ୍ର ଜମ୍ମ ୁ ଓ
ୟାଙ୍ଗ୍ୟାୟାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଚାଷକୁ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ
କଶ୍ମୀରର ପାମପୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହି କେସର
ଁ
ଚାଷ ସୀମି ତ ରହିଥଲ
ି ା
ପ୍ରବର୍ନ
ତ୍ତ କରି ଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ
। ଏହାକୁ ଭାରତର “କେସର ପାତ୍ର” ବ�ୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ
ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମର କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରର ମୃତ୍ତି କା ଓ ଏହାର ଜଳକଣା
। ଜମ୍ମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ବଡ଼ଗାମ୍, ଶ୍ରୀନଗର ଓ କିସ୍ତୱାର ଭଳି
ଧାରଣର ମାତ୍ରାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କଶ୍ମୀରର ଜଳବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତି କା
ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେସର ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ।
ସହ ତାହାକୁ ତୁ ଳନା କରି ଦେଖଛ
ି ନ୍ତି । ଏହାପରେ କଶ୍ମୀରରୁ
ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ସି କିମକୁ କଶ୍ମୀରରୁ କେସର ଚାରା ଓ
ବିମାନ ଯ�ୋଗେ ୟାଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କେସର ବିହନ ଓ ଚାରାକୁ
ମଞ୍ଜି ଏହି ଉଦେ୍ ଦଶ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ରାଜ୍ୟର
ନିଆଯାଇଥଲ
ି ା । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ସହ
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥି ତ ୟାଙ୍ଗ୍ୟାୟାଙ୍ଗ୍ ଠାରେ
କଶ୍ମୀରର ଜନ�ୈକ କେସର ଚାଷୀଙ୍କୁ
ସୁଫଳ
ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ସେହି ଗ୍ରାମରେ କେସର ଚାଷକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ
ଭାରତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 6ରୁ 7 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ l କେସର ଚାଷର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଭାବେ ପରି ଚାଳନା କରି ବା ନିମନ୍ତେ
କେସର ଉତ୍ପାଦନ କରି ଥାଏ ଯଦ୍ୟପି ଦେଶରେ
ଦେଶରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କେସର ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ଚାହିଦା ପୂରଣ ଦିଗରେ ସହାୟକ
ବର୍ଷରେ ଏଥପ
ି ାଇ ଁ 100 ଟନର ଆବଶ୍ୟକତା
ସେପ୍ଟେମର
୍ବ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ
ହେବ
।
ଏହା
ବି
ଦେ
ଶର
ୁ
କେସର
ରହିଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ବଢ଼ଥ
ି ା
ସାଧାରଣତଃ
କେସର
ଚାରାକୁ
ୁ ବ
ଆମଦାନିକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇବ ।
ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରି ବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ
କ୍ଷେତରେ ର�ୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ।
ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ l ଏହା ଏହି ଚାଷର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ଏହି ଚାରାଗୁଡ଼ିକରୁ ଠିକ୍
ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସମୟରେ ଗଜା ବାହାରେ ଓ ଭଲଭାବେ
ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର କେତେକ
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ସେଥରେ
ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ଏବେ
ି
ଫୁ ଲ ଧରେ । ପାମପୁର
ଚାଷ ପାଇ ସୁ
ଁ ଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ବ । (କଶ୍ମୀର) ଏବଂ ୟାଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ (ସି କିମ)ର
ଏହି ଚାଷ ସି କିମରେ କରାଯାଇଥବ
ି ାବେଳେ
ପରେ ତାହା ମେଘାଳୟ ଓ ଅରୁଣାଚଳ l ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାତ୍ର ଜଳବାୟୁ ଓ ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ ସ୍ଥି ତି ମଧ୍ୟରେ
6ରୁ 7 ଟନ୍ କେସର ଚାଷ ଥବ
ପ୍ରଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯି ବ । କଶ୍ମୀର ଏବଂ
ି ା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯ�ୋଗୁ ସେଠାରେ
ହେଉଥ
ିବାବେଳେ
ବର୍ଷରେ
ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରର ଜଳବାୟୁ
ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କେସର ଚାଷ ପାଇ ଁ
ଦେଶରେ 100 ଟନ କେସରର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରାୟ ସମାନ ହ�ୋଇଥବ
ି ାରୁ ସେଠାରେ ଏଭଳି
ଚାହିଦା ରହିଛି ।
36 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଭାରତର ଆଗୁଆ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସୀମାସୁରକ୍ଷା ଯବାନଙ୍କ
ସଂକଳ୍ପ
ମୁ ଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ମୁ ଁ
ନିଜର ଶସ୍ତ୍ରର ଅବମାନନା
ହେବାକୁ ଦେବିନାହି ଁକିମବା୍
କ�ୌଣସି ସାଥୀ ସଂକଟରେ
ପଡ଼ିଥବ
ି ା ବେଳେ ତାଙ୍କ
ପ୍ରତି ବିମଖ
ୁ ହେବିନାହି ଁ। ମୁ ଁ
ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର
ବସ୍ତୁ କୁ ପ୍ରାଣପଣେ ସୁରକ୍ଷିତ
ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସକଳ
ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରି ବି ।

ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (ବିଏସଏଫ) ଦେଶ ସେବାର 55ତମ ବର୍ଷ
ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି । ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧ ିକ ସମୟ ଧରି
ଏହି ବାହିନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଗାଇ ଆସୁଛି ।

ସୀ

ମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (ବିଏସଏଫ)
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା
ଏକ ଏଲି ଟ୍ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଯାହା
ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟି ତ୍ୱ ଅର୍ପଣ
କରାଯାଇଛି । ବିଏସଏଫ ଭାରତ- ପାକିସ୍ତାନ
ଏବଂ ଭାରତ- ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା
ଦାୟି ତ୍ୱ ଅତି ନିଷଠା୍ ର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆସୁଛି।
1965 ମସି ହା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରି ଖ ଦିନ ଗଠିତ
ଏହି ବିଶେଷ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ (ବିଏସଏଫ) ଏକମାତ୍ର
ସେନା ବଳ ଯାହା ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶାନ୍ତି
ସମୟରେ ସମାନ ଦାୟି ତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଆସି ଛି।
ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ-ନୁ ହେ-ଶାନ୍ତି
ଁ ନୁ ହେ ଁ (ଏନଡ଼ବ୍ ଲୁଏନପି) ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବଳ
ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସକଳ ପ୍ରକାର ଦାୟି ତ୍ୱକୁ

ବିଏସଏଫ ନିଷଠା୍ ର ସହ ସଂପାଦନ କରି ଛି। ଶାନ୍ତି
ସମୟରେ ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
କରି ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଏସଏଫ ନିୟ�ୋଜିତ
ରହିଆସି ଛି ଏବଂ ସୀମାପାର ଅପରାଧକୁ
ର�ୋକିବାରେ ଏହାର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି ।
ଫଳରେ ସୀମାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ଯ�ୋଗାଇବାରେ
ଏହାର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।
ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (ବିଏସଏ)ର ମ�ୋଟ
192ଟି ବାଟାଲି ଅନ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥି ମଧ୍ୟରେ
ତିନ�ୋଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଚାଳନା ବାଟାଲି ଅନ୍
ସାମିଲ । 2.65 ଲକ୍ଷ ସାହସୀ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା
ସ�ୈନିକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା ଗଠିତ । ବିଏସଏଫର ଏକ
ଆର୍ଟିଲେରୀ ରେଜିମେଣ୍ଟ, ଆକାଶ ଓ ନ�ୌ ୱିଙ୍ଗ୍ ,
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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କେସର ଚାଷ

ସକଳ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ଯ�ୋଜନା ପଣ୍ଡ
l ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଏସଏଫ ତାର ରଣନୀତିକ
କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସଂପ୍ରସାରଣ କରିପାରିଛି । ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ
ସୀମାନ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିର�ୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଭଳି
ସମସ୍ୟାର ବ�ୈଷୟି କ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା ଦିଗରେ ବିଏସଏଫ
ସକଳ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
l 2020 ମସିହାର ଗତ କେତେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୀମାପାର
ଆତଙ୍କବାଦ, ଅସ୍ତ୍ରବର
ି ତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ରାଷ୍ଟ୍ରବର�ୋ
ି ଧୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟରେ
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା ସକାଶେ ଡ୍ରୋନର ବ୍ୟବହାର, ଚ�ୋରା ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ
ଚାଲାଣ ଏବଂ ସୀମାରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖ�ୋଳି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଶ ଭିତରକୁ
ଅନୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
l ଜୁଲାଇ 20, 2020 ତାରି ଖ ଦିନ ବିଏସଏଫ ଯବାନମାନେ ଜମ୍ମ ୁ କ୍ଷେତ୍ରର
କାଠୁ ଆ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନକୁ ଗୁଳକ
ି ରି
ଖସାଇ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥିଲେ ।
l 2020 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରି ଖ ଦିନ, ବିଏସଏଫ ଯବାନମାନେ
ସଫଳତାର ସହ ପଞ୍ଜାବର ଖେମକାରାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୀମା ଆରପଟୁ
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଚ�ୋରା ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ କରାଯିବାକୁ ହେଉଥିବା
ପ୍ରୟାସକୁ ପଣ୍ଡ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅପରେସନରେ ପାଞ୍ଚଜଣ
ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଥଲେ
ି
ଏବଂ ସେଠାରେ ମୁତୟନ
ବିଏସଏଫ ଯବାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପଳୁ ପରି ମାଣର
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରି ଥଲେ
ି ।

ଓଟ ସବାର ବାହିନୀ ଓ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼,
କମାଣ୍ଡୋ ୟୁ ନିଟ୍, ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା,
ବିଶାଳ ତାଲି ମ ସଂସାଧନ ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ
ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ବିଏସଏଫ
ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ୍ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା
ବାହିନୀ ଯାହାକୁ “ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର
ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି” ବ�ୋଲି ଅଭି ହତ
ି କରାଯାଇଥାଏ।
“ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ” ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦବୁ ଦ୍ଧ
ହ�ୋଇ ବିଏସଏଫ 1971 ମସି ହାର
ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲ
ି ା ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ଏକ
ନୂ ତନ ଅନୁ ଷଠା୍ ନ ଭାବେ ମାତ୍ର କେଇ ବର୍ଷ
ତଳେ ଗଠିତ ହ�ୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ
ବିଏସଏଫ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀକୁ ସକଳ ପ୍ରକାର
ପ୍ରତିକୂଳ ପରି ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ସକାଶେ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଦାୟି ତ୍ୱ ଅର୍ପଣ
କରାଯାଇଥିଲା । 1999 ମସି ହା ମେ- ଜୁଲାଇ
38 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

l 2020 ମସିହା ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 20 ତାରି ଖ ଦିନ ବିଏସଏଫ ଯବାନମାନଙ୍କ
ସତର୍କତା ଓ ସାହସିକତା ଯ�ୋଗୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଗଙ୍ଗାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ
ଅନୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳରେ
ି ଦୁ ଇଜଣ
ପାକିସ୍ତାନୀ ଅନୁ ପ୍ରବେଶକାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
l 2020 ମସିହା ନଭେମର
୍ବ 8 ତାରି ଖ ଦିନ କଶ୍ମୀରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା
ନିକଟରେ ପହରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସିଟି ସୁଦୀପ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ
ପଟୁ ଅନୁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁଳରେ
ି ଦୁ ଇଜଣ
ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥ ିଲା ।
l 2020 ମସିହା ନଭେମର୍ବ 22 ତାରି ଖ ଦିନ ବିଏସଏଫ ଯବାନମାନେ ଜମ୍ମ ୁ କ୍ଷେତ୍ରର
ସାମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୀମାରେଖା ନିକଟରେ ପହରା ଦେଉଥିବାବେଳେ
ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖ�ୋଳାଯାଇଥିବାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ । 2020 ମସିହା
ନଭେମର୍ବ 19 ତାରି ଖ ଦିନ ନଗ୍ରୋଟା ଠାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳରେ
ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା
ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଦେଶ ଭିତରକୁ ଅନୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଥଲେ
ି ।
l ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସୀମାରେ ବିଏସଏଫର ଯବାନମାନେ, ମିଜ�ୋରାମରେ ମୁତୟନ
ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ 2020 ମସିହା ସେପ୍ଟେମର୍ବ 28 ତାରି ଖ ଦିନ ଦେଶ
ବିର�ୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶରୁ ଚ�ୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର
କାରବାରକୁ ବିଫଳ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ସେମାନେ 29ଟି
ଏକେ ସିରିଜ ରାଇଫଲ ଓ ବିପଳୁ ପରି ମାଣର ଗୁଳଗ�ୋ
ି ଳା ଜବତ କରି ଥଲେ
ି ।
ସକଳ ପ୍ରତିକଳ
ୂ ପରି ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଏସଏଫ ଅତୀତରେ ଦେଶ ବିର�ୋଧୀ
ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରୟାସକୁ ପଣ୍ଡ କରି ଦେଇ ଥିବାର ନଜିର ରହିଛି ।

ମାସର କାର୍ଗିଲ ବିବାଦ କାଳରେ ବିଏସଏଫ
ସୀମାନ୍ତରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ରହି
ସଶସ୍ତ୍ର ସେନାଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ
ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭ�ୌମତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା
କରି ଥଲେ
ି
। ବିଏସଏଫ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି
ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଭାରତର
ଥିବା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୀମାନ୍ତ ପହରା କାର୍ଯ୍ୟରେ
ନିୟ�ୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ସେହି ସୀମାନ୍ତର
ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଜମ୍ମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀର ବରଫାବୃ ତ୍ତ
ଦୁ ର୍ଗମ ପାର୍ବତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଥବା ରାଜସ୍ଥାନର
ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ । ଗୁଜରାଟର ସାର୍ କ୍ରୀକ୍ କ୍ଷେତ୍ର
କିମବା୍ ପଶ୍ଚମ ବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳ ।
ପୁଣି ଆସାମର ଚିର ବନ୍ୟାପ୍ଳାବିତ ବନାଞ୍ଚଳ
ଯେଉ ଁଠାରେ ଜଳସ୍ରୋତ,ହିଂସ୍ରପ୍ରାଣୀ ଅବା
ମିଜ�ୋରାମ ଓ ତ୍ରିପୁରାର ମ୍ୟାଲେରି ଆ ମଶା
ଉପଦ୍ରୁତ । ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ

ଯବାନମାନଙ୍କ ସହ ବିଏସଏଫ ଯବାନମାନେ
ଅହ�ୋରାତ୍ର ପହରାରତ ଅଛନ୍ତି । ଅଧିକନ୍ତୁ,
1965 ମସି ହାରେ ଗଠିତ ହେବା ଦିନଠାରୁ
ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ
ନିରାପତ୍ତା ଓ ଉଗ୍ରବାଦ ନିର�ୋଧୀ
ଅଭି ଯାନରେ ନିୟ�ୋଜିତ ରହିଆସି ଛନ୍ତି ।
1990 ମସି ହାରେ ବିଏସଏଫ ବଳକୁ ଜମ୍ମ ୁ ଓ
କଶ୍ମୀରରେ ଉଗ୍ରବାଦ ନିର�ୋଧୀ ଅପରେସନ୍
ଅଭି ଯାନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
1990 ଠାରୁ 2005 ମସି ହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି
କ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ଉଗ୍ରବାଦୀ
ବିଦ୍ରୋହୀ କାଣ୍ଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହ�ୋଇପଡ଼ିଥଲ
ି ା
ସେଠାରେ ବିଏସଏଫ ଯମାନମାନଙ୍କୁ
ଏହାକୁ ଦମନ କରି ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟ�ୋଜିତ
କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦାୟି ତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ
କରି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କୁ
ନିଃଶେଷ କରି ବାରେ ବିଏସଏଫ ବଳ ସକ୍ଷମ

ସଶସ୍ତ୍ର ସେନାର ଆଧୁନିକୀକରଣ
ରା

ଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଜନିତ ଚାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ,
ବିଏସଏଫ ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣର ପନ୍ଥା ଅବଲମନ
୍ବ କରି ଛି । ଏହି
କ୍ରମରେ ବିଏସଏଫ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂ ତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଆପଣାଇଛି ।
ସେଥିପାଇ ବ୍ୟାପକ
ଁ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥା ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ
ଓ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଧୁନକ
ି ଉପକରଣ ଓ ସରଞ୍ଜାମ ତଥା ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ଆହରଣ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପରି ଚାଳନା ଉତ୍ତମ ରୂପେ
କରାଯାଇପାରୁଛି । ଯେଉସବୁ
ଁ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ
ପ୍ରବର୍ନ
ତ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ନିମଲ
୍ନ ି ଖ ିତ କ୍ଷେତ୍ର ସାମିଲ:
ଉପକରଣ
l ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ସମାଧାନ
l
ଫୁ
ଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ
l ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଧାନ
ବ୍ୟବସ୍ଥା
l ରାତ୍ରୀକାଳୀନ
ମୁକାବିଲା
l ଉତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା
ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ବ୍ୟବସ୍ଥା
l ଉତ୍ତମ ମାରକ କ୍ଷମତା
l ଅଣ-ମାରକ ଦଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ l ତାଲି ମ ସହାୟତା ଉପକରଣ
ଅଧ ିକନ୍ତୁ, ବ୍ୟାପକ ସମନ୍ତ
ୱି
ସୀମା ପରି ଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା
(ସିଆଇବିଏମଏସ)ର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ଆପଦପୂର୍ଣ୍ଣ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।

ହ�ୋଇଥିଲା । ବିଏସଏଫର ସକ୍ରିୟତା ଯ�ୋଗୁ
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 11,000ରୁ ଅଧିକ
ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଗିରଫ
କରାଯାଇପାରି ଥଲ
ି ା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1000ରୁ
ଅଧିକ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରି ଛନ୍ତି।
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇଲାକାରେ ବିଏସଏଫର
ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ 2009 ମସିହା ଡିସେମର
୍ବ
ମାସଠାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁତୟନ
ରହି ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ
ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା, ଉଗ୍ରବାଦ ନିର�ୋଧୀ
ଅଭିଯାନ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ଦମନ ଅପରେସନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର
ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତଥା
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯ�ୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିଏସଏଫ
ନିଜ ପାଇ ଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରି ଛ।ି
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଲି ପ୍ତ ରହି
ଏବେସୁଦ୍ଧା 1922 ଜଣ ବିଏସଏଫ ଯବାନ
ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍।ତି
ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବିଏସଏଫ ମିଳତ
ି ଜାଜିସଂଘ
ଅଭିଯାନ ସେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଅନେକ
ଯବାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥାଏ ଯାହାକି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଶାନ୍ତ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭାରତର ଜାତିସଂଘ

ଏଥ ି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେନସର ଓ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଉପକରଣର
ସମୀକରଣ ସହ ଉପଯୁକ୍ତ କମାଣ୍ଡ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣା
ଯାଇଛି ।
ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଆପଦଗ୍ରସ୍ତ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁସହାୟତାର ହାତ
ବର୍ତ୍ତମାନର କ�ୋଭି ଡ଼- 19 ମହାମାରୀ କାଳରେ, ସୀମା
ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରୟାସ ଓ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ୍
ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଯେଉଭଳି
ଁ
ଭାବେ ବିଏସଏଫର ଲଢ଼ଆ
ୁ
ଯବାନମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଓ ଭି ନ୍ନ ଭି ନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
ମୁତୟନ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ ଓ
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି
ଯବାନମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ
ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା
ଶିବିର ଓ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ଭାବେ ଆୟ�ୋଜିତ
ହେଉଛି ଯାହା ବେଶ୍ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥ ିବା ଏହିସବୁ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ବିଏସଏଫ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି । ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ନିଜର
ପ୍ରାଥମି କ ଦାୟି ତ୍ୱ ସଂପାଦନ ସହ ଏହି ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ
ଟାଉନ ଓ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା
ସୁଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ବିଏସଏଫରେ ସାମି ଲ
ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଶେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।

ନିକଟରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ।
ବିଶ୍ୱର ଏହି ସର୍ବବୃହତ୍ ସୀମାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷାର
ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ସାଧନରେ ସଜ୍ଜିତ
ହ�ୋଇ ସମୟର ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ସହ ନିଜକୁ
ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି ଏବଂ କଠିନ ଶ୍ରମ,
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ
କେବଳ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହ�ୋଇନାହି, ଁ ଅପରନ୍ତୁ
ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର
ପାତ୍ର ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର
ଭୂରାଜନ�ୈତକ
ି ଦୃ ଶ୍ୟପଟ୍ଟ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଦେଶ
ପ୍ରତି ଆଉ ବାହ୍ୟ ବିପଦ ପାରମ୍ପରି କ ଅବସ୍ଥାରେ
ସୀମିତ ହ�ୋଇ ରହିନାହି ଁ । ଆମର ଶତ୍ରୁମାନେ
ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିର�ୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଯେଉମାନେ
ଁ
କି ଦେଶ ଭିତରେ ରହି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରି ବର୍ତ୍ତିତ
ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଉପକରଣ ଏବଂ ରଣନୀତିକୁ
ଆପଣାଇ ଓ ଏହାକୁ ଉପଯ�ୋଗ କରି ଦେଶର
ସାମଗ୍ରିକ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅସ୍ଥିର
କରି ବା ସକାଶେ ଶତତ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି
। ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉନ୍ନତ ମାନର
ତାଲି ମ ଜରି ଆରେ ଆମର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା
ବଳ (ବିଏସଏଫ) ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ହି ଁ

ସୀମାରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ ତଥା
ରଣନୀତିକ ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ସଫଳତାର ସହିତ
ମୁକାବିଲା କରି ଆସୁଛି । ସେହିଭଳି ଭାବେ,
ବିଏସଏଫ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ
ସମେତ, ପଞ୍ଜାବ, ଜମ୍ମ ୁ ଓ କଶ୍ମୀର ଆଦି
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିରାପତ୍ତାକୁ
ମଧ୍ୟ ବିଏସଏଫ ଅତି ନିଷଠା୍ ର ସହ ସୁରକ୍ଷା
କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଛି । ନିକଟରେ
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁ ଷତ୍ଠି ବିଧାନସଭା
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ତଥା ଉନ୍ନତ
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷଠା୍ ନିମନ୍ତେ
ବିଏସଏଫ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ
କରି ଥଲ
ି ା । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନର ସକଳ
ପ୍ରକାର ଅପଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶର ପଶ୍ଚି ମ
ସୀମାନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପର୍ଶକାତର
ସ୍ଥିତରେ
ି ରହିଛି । ତେବେ ସୀମାରେ ବ୍ୟାପକ
ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷାବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇ
ଏଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିର�ୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ହୀନ ପ୍ରୟାସକୁ
ସଦାବେଳେ ପଣ୍ଡ କରି ଦଆ
ି ଯାଇଛି । ତେଣୁ
ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଅନୁ ପ୍ରବେଶକାରୀ
ଓ ଚ�ୋରାବେପାରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହା
ହତାଶା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି ।
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ନୂ ଆ ଆଶା

NEW
DAWN
ନୂ ଆ
ସକାଳ

କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ବିକାଶକୁ ଦେଶର କ�ୋଣ
ଅନୁ କ�ୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ
ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ବି କ ାଶର ଏକ ମୁଖ ୍ୟ ସାଧନ ଏବଂ
ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚ ଳ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଦୂ ର
ଦୂ ର ାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କ ାଶର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା
ନି ମ ନ୍ତେ ସରକାର ବଦ୍ଧପରି କର । ଏହା ଆତ୍ମନି ର୍ଭର
ଭାରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାକାର କରି ବା ନି ମ ନ୍ତେ ପଥ
ପରି ଷ୍କାର କରି ବ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:
l ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ
କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି
ଦେଶର ଆଖୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ 3,500 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି
ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି
ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ସୁଫଳ:
l ସରକାର ଉଦବୃ ତ୍ତ 60
ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚିନକ
ି ୁ
ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ
ସକାଶେ ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ
କରି ଛନ୍ତି ଯଦ୍ବାରା ଏହା
ଆଖୁଚାଷୀମାନଙ୍କୁ
ଉପକୃତ କରାଇବ ।
ଏଭଳି ରପ୍ତାନୀରୁ ଲବ୍ଧ
ରାଶିକୁ କୃଷକମାନଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ
ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ
କରାଯିବ ।
l ଏହା ଦ୍ୱାରା
ଆଖୁଚାଷୀମାନେ
ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା
ରାଶି ପରି ଶ�ୋଧ
କରି ପାରି ବେ । ଏଭଳି
ସହାୟତା ରାଶି
ଚିନକ
ି ଳ ମାଲି କଙ୍କ
ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ
ଜମାଖାତାରେ ଆଖୁ
ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ ତଥା
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ
ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ
ପ�ୈଠ କରାଯିବ ।
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ନଷ୍ପ
ି ତ୍ତି:
l ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ
କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ
(ଏନଇଆରପିଏସଆଇପି)
ର ସଂଶ�ୋଧ ିତ ଆକଳନ
ମୂଲ୍ୟ (ଆରସି ଇ)କୁ
ଆନୁ ମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 6,700
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଭାବେ
ମଂଜୁର କରାଯାଇଛି ।
ସୁଫଳ:
l ଏହା ରାଜ୍ୟ ଭି ତରେ
ଶକ୍ତି ସରବରାହ ଓ
ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ସୁଦୃଢ଼ କରି ବ ଯାହାକି
ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ
କ୍ଷେତ୍ରର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ
ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ
ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛଅଗ�ୋଟି
ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ,
ଯଥା- ଆସାମ, ମଣିପର
ୁ ,
ମେଘାଳୟ, ମି ଜ�ୋରାମ,
ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ତ୍ରିପୁରା
ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରି ବେ ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନା ସେହିସବୁ
ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡପି ଛା
ଶକ୍ତି ଉପଯ�ୋଗ ମାତ୍ରା
ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବ ଏବଂ ଏହା
ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ
କ୍ଷେତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ଆର୍ଥିକ
ବିକାଶରେ ସହାୟକ
ହେବ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ନିଷ୍ପତ୍ତି:
l କ�ୋଚି ଏବଂ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ
l ସରକାରୀ ୱାଇ ଫାଇ
ମଧ୍ୟରେ 1,072
ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ
ପବ୍କ
ଲି ୍ ଡାଟା ଅଫସି ୍
ସବ୍ ମେରି ନ୍ଅପ୍ଟିକାଲ୍ 
ଠୂ ଳକାରୀମାନେ ୱାଇ ଫାଇ
ଫାଇବର କେବଲ
ସେବା ଯ�ୋଗାଣକାରୀମାନେ
ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ
କ�ୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ଫି
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ ।
ମଞ୍ର
ଜୁ ି ବିନା ତାହାର
ସୁଫଳ:
ଯ�ୋଗାଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ
l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏକ
କ୍ୟାବିନେଟର ସ୍ୱୀକୃତି
ସମର୍ପିତ ସବମେରି ନ୍
ପ୍ରଦାନ ।
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର
ସୁଫଳ:
(ଓଏଫସି) ମାଧ୍ୟମରେ
l ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
କ�ୋଚି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର
ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ୱାଇ
11ଟି ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ
ଫାଇ ନେଟୱାର୍କ ବୃ ଦ୍ଧିରେ
ସିଧାସଳଖ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପିତ
ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ
ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଟୱାର୍କର
l ନାଗରି କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର
ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
ଦେଶରେ ଇ- ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ
ଘଟିବ ।
ସେବା ଯ�ୋଗାଇବା
l କ�ୋଭି ଡ଼- 19 ବିଶାଳ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ
ସଂଖ୍ୟକ ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
ପାଇ ଁ ସ୍ଥିର ତଥା ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍
କରି ବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ
ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ 
ସେଠାରେ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷର
(ଡାଟା) ଯ�ୋଗାଣର
ବିକାଶ, ନଡ଼ିଆ ଭି ତ୍ତି କ
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧ
ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ବିକାଶ,
କରି ଛି । ଏଥ ି ମଧ୍ୟରେ
ଉଚ୍ଚ ମାନର ପର୍ଯ୍ୟଟନ,
ଯେଉସବୁ
ଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4ଜି
ଶ�ୈକ୍ଷିକ ବିକାଶ ଯାହାକି
ମ�ୋବାଇଲ୍ ସେବା ପୂର୍ବରୁ
ଟେଲି –ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ
ଉପଲବ୍ଧ ନଥ ିଲା ସେସବୁ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରି ବ ।
ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । ପବ୍କ
ଲି ୍ ୱାଇ
ସେହିଭଳି ଟେଲି ମେଡିସିନ୍
ଫାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ନ
ତ୍ତ
ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା
ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବପର
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ବ ।

ମି ଡିଆ କର୍ଣ୍ଣର

ନୂ ଆ ଆଶା
ନୂ ଆ ସକାଳ
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ପାକ୍ଷିକ

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍
ଭାରତର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ
ହେଲେ ଦେଶର
ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀ। ଆମର
ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଭାରତର
ସଂସ୍ କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ
ପ୍ରତିନିଧ ିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ତେଣୁ,
ତୁ ମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆଶା
କରାଯାଏ ଯେ ଭାରତର
ଏହି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର
ପ୍ରାଚୀନ ପରି ଚୟକୁ କେବଳ
ଅନୁ ଭବ କରି ଗର୍ବ ଅନୁ ଭବ
କରି ବନାହି ଁଅପରନ୍ତୁ
ଭାରତର ନୂ ତନ ପରି ଚୟ
ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସହ
ଯ�ୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
(For full text
of Prime
Minister’s
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scan the
QR code)

ଜେଏନୟୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ
ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ
ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ ନଭେମ୍ବର
୧୨, ୨୦୨୦ ଦିନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଉନ୍ ମୋଚିତ ହ�ୋଇଛି ।
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