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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍କାର
ନୂ ଆ ଦଶନ୍ଧିର ନୂ ଆ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସି କ ବଜେଟ । ଏଥ ିରେ ମହାମାରୀ
ପ୍ରଭାବିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂ ଆ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇ ଁ ଅନେକଗୁଡିଏ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂସ୍କାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖାଯାଇଛି । ସଦ୍ୟତମ ଅର୍ଥନୀତିକ ସର୍ଭେ ରି ପ�ୋର୍ଟରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଇଂରାଜୀ
ଭି ଅକ୍ଷର ଆକୃତିରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟିବ ବ�ୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ
ବଜେଟ୍ ରେ ଅର୍ଥନୀତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନତ
ୱି ୍ କରି ବା ପାଇ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
“ସବ୍ କା ସାଥ୍, ସବ୍ କା ବିକାଶ” ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭି ତ୍ତିକରି ଏହି ବଜେଟ୍ କୁ 6ଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ସୁଦୃଢ
କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି:- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକ
ରାଜଧାନୀ ଓ ଭି ତ୍ତିଭୂମି , ଆକାଂକ୍ଷୀ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇ ଁଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଗତି, ମାନବ
ସମ୍ବଳର ପୁନରୁତ୍ଥାନ , ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଓ ସରକାର ଏବଂ ସର୍ବାଧ ିକ ପ୍ରଶାସନ ।
କ�ୋଭି ଡ-19ମହାମାରୀରୁ ଶିକ୍ଷା ମି ଳିବା ପରେ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା
ଉପରେ ଅଧ ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବର ବଜେଟ୍ ଗଡ
ୁ ିକ ଠାରୁ ଏହି ବଜେଟ୍ ରେ ସମ୍ଭବତଃ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା
କୁହାଯାଇପାରି ବ ଯେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଦେଶ ପାଇ ଁ ଏହି ବଜେଟ ଏକ ଟୀକା ଭଳି ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ
ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି ।
ପ୍ରିୟ, ପାଠକଗଣ
ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବପରି ସ୍ନେହ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଚାଲନ୍ତୁ ।
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ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟ୍ ରିଚ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ
ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା, ସୂଚନାଭବନ
ନୂ ଆଦିଲଳୀ୍ -୧୧୦୦୦୩

Email ID:
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ଚିଠି ବାକ୍ସ
ମହାଶୟ/ମହାଶୟା,
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ମୁ ଁ ଏହାର ଜଣେ
ନିୟମିତ ପାଠକ । କିଛି ଲ�ୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଭୟ ଓ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ୱେ
ଏହି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ବାଦ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ପ୍ରଗତି
ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ।
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ବନ୍ଧୁଗଣ
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ
ପାଇ ଁ ମୁ ଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ଦେଶରେ ନାଗରି କ
ଭାବରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା
ପାଇ ସକାରତ୍ମକ
ଁ
ପଦକ୍ଷେପକୁ ମୁ ସବୁ
ଁ ବେଳେ ସମର୍ଥନ
କରେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମ�ୋ ଉପଦେଶଗୁଡକ
ି ହେଉଛି
1) ଦେଶର ନାଗରି କମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗୁରୁତ୍ୱବହନ
କରୁଥ ିବା ଯ�ୋଜନା ଗୁଡକ
ି ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ
ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ।
2) ସମାଜ ପାଇ କି
ଁ ଛି ସକରାତ୍ମକ ଏବଂ ଦୃ ଢ ପଦକ୍ଷେପ
ନେଇଥ ିବା ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ
ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ।
3) ଦେଶର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଦୁ ଇଟି ବିଷୟ କ�ୌଣସି
ଏକ ସଂଗଠନର ଭି ତ୍ତିଭୂମି।
ଧନ୍ୟବାଦ
ହିତେଶ କୁନଭାର୍ଣ୍ଣି
Hit7sci1@gmail.com
ମହାଶୟ
ମୁ ଁ ପତ୍ରିକାର ସଦ୍ୟତମ ସଂଖ୍ୟା ପଢିବା ପରେ ମ�ୋତେ
ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ଭାରତ ସରକାର ନୂ ଆ ଭାରତ
ଗଠନ ପାଇ ଁ ନେଇଥ ିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମୂହର ଏହା
ହେଉଛି ଏକ ଦର୍ପଣ । ଏ ଦିଗରେ ନିଆଯାଇଥ ିବା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇ ଁ ମୁ ଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।
ଆପଣଙ୍କର ବଶମଦ
୍ବ
ମଧୁସଦ
ୂ ନ
Academic1978cskhpku@gmail.com

Nayananand164@gmail.com
ମହାଶୟ/ମହାଶୟା,
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାଟିରେ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ
ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି । ମୁ ଦେଉଥ
ଁ
ିବା ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ପାଇ ଁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ଗ୍ରାହକ ହେବାକୁ ଚାହେ ଁ।
ଦୟାକରି ଏହି ପତ୍ରିକା ପାଇବାର ପଦ୍ଧତି ଜଣାଇବେ ।
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ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ଡିସେମର
୍ବ ମାସର ସଂସ୍କରଣକୁ ଅନଲାଇନରେ
ପଢିବା ପରେ ଏଥ ିରେ ରହିଥ ିବା ତଥ୍ୟଗୁଡକ
ି ମ�ୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
କରି ଦେଲା । ଦୟାକରି ପତ୍ରିକାର ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ସଂସ୍କରଣ
ମ�ୋ ଇମେଲକୁ ନିୟମିତ ପଠାନ୍ତୁ । ମୁଦ୍ତ
ରି ପତ୍ରିକା ମିଳଛ
ୁ ି କି ନାହି, ଁ
ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁ ର�ୋଧ ।
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ପତ୍ରିକାର ଭି ତର ମଲାଟ ପୃଷ୍ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦିଙ୍କ
କବିତା ଆମକୁ ଉଲସ
୍ଳ ିତ କରି ଦେଲା । ସେହିପରି ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସ
ୱେର୍ଙ୍କ
ଥ୍ କବିତାର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକୃତର
ି ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ମନେ
ପକାଇଦେଲା । ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପଥ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଅନୁ ସରଣ କରୁଥ ିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି ଅନେକ କବିତା
ଲେଖ ିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ତାଙ୍କର ଅଧ ିକ କବିତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ।
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ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ�ୈନିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ
ରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ରି ମ�ୋଟ ପରି ଚାଳିତ ଯାନ
ଏବଂ ମାଇନ ଚିହ୍ନଟ ଯନ୍ତ୍ର

ଡିକ ନିରାପତ୍ତା
ଲ୍ୟା ଣ୍ଡମାଇନଗୁ
ରକ୍ଷୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ

ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସର୍ବାଧକ
ି
ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବିପଦର ସମ୍ଭାବନାକୁ କମାଇବା ପାଇ ଁ
ପୁଣେ ସ୍ଥି ତ ମି ଲିଟାରୀ ଇଞ୍ଜି ନିୟରି ଂ
କଲେଜର କ୍ୟାପଟେନ ରାଜ ପ୍ରସାଦ
ସାପରସ୍କାଉଟ୍ ନାମକ ଏକ ମାନବ
ବିହୀନ ମାଇନ୍ ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ
ଭୂମି ଉପରେ ଚାଲୁ ଥବ
ି ା ଯାନ ନିର୍ମାଣ
କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ଯାନଟି ମାଇନ
ଥବ
ି ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରୁପର ନିରାପଦ
ଯାତ୍ରା ପାଇ ଁ ପ�ୋତାଯାଇଥବ
ି ା
ମାଇନଗୁଡିକୁ ଠାବ କରି ବା ସହ
ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ପାରି ବ।
ଏହାକୁ ରି ମ�ୋଟ ଦ୍ୱାରା ପରି ଚାଳନା
କରାଯି ବ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ରି ମ�ୋଟ
ଦ୍ୱାରା
ପରି ଚାଳିତ
ହେଉଥିବା
ଏକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡର ନାମକ ଯାନ
ଉନ୍ନତିକରଣ କରି ଛନ୍ତି। ବ୍ୟାକ୍ପ୍ୟାକ୍
ଆକାରର ଅଳ୍ପ ଓଜନ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏହି
ଯାନଟି ମାଟିରେ ପ�ୋତାଯାଇଥିବା
ବିସ୍ଫୋଟକ ପଦାର୍ଥଗୁଡିକୁ ନିରାପଦ
ଦୂ ରତାରେ ଥାଇ ରି ମ�ୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ
ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇପାରି ବ। ଏହି ଦୁ ଇଟିର
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।
ଏହାର ସଫଳତା ମି ଳିବା ପରେ
ଏହାକୁ ସ୍ଥଳସେନା ବାହିନୀରେ
ସାମି ଲ କରାଯି ବ ।
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ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇ ଁ ହଜାର କ�ୋଟିର ମୂଳପାଣ୍ଠି

ଦେ

ଶରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଇକ�ୋ ସି ଷ୍ଟମକୁ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ କରି ବା ପାଇ ଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ
ମୂଳପାଣ୍ଠି ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗତ ଜାନୁ ୟାରୀ 16 ତାରି ଖ ଦିନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାରମ୍ଭ-ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସମ୍ମି ଳନୀ’ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ
ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇ ଁ ମୂଳପାଣ୍ଠି ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବା ଘ�ୋଷଣା
କରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ରହିବ
ନାହି ଁ ବ�ୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଗ୍ୟାରେଂଟର
ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ
ପାଇ ଁ ପାଣ୍ଠି ବୃ ଦ୍ଧିରେ ସହାୟତା କରି ବେ ।
‘ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର, ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ
ପାଇ’ଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭି ତ୍ତିକରି ଭାରତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଇକ�ୋସି ଷ୍ଟମ ଦିଗରେ ଆଗେଇ
ଚାଲି ଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା 6 ବର୍ଷ ପାଇ ଁ
ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥି ର କରି ବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହି ଁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ।
ଭବିଷ୍ୟତ ବିଶ୍ୱର ବ�ୈଷୟି କ ଜ୍ଞାନ କ�ୌଶଳକୁ ନେତୃ ତ୍ୱ ଦେବା ପାଇ ଁ ଏହା
ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ନଗଦ ବିହୀନ ଦେଣନେଣ ପାଇ ଁବୁଲାବିକାଳୀଙ୍କୁ ତାଲି ମ

ାଳୀମାନଙ୍କୁ ନଗଦ ବିହୀନ ଦେଣନେଣ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ.ଭି .ଏ
ବୁ ନିଲାଧବିି କଅଧୀନରେ
ତାଲି ମ ଦେବା ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି । ଏହି

ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭି ଯାନ ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁ ୟାରୀ 4ତାରି ଖରୁ 22ତାରି ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଚାଲି ଥଲ
ି ା । ଏଥରେ
ି ବୁ ଲା ବିକାଳିମାନଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପକାରି ତା ସମ୍ପର୍କରେ
ବୁ ଝାଇ ଦିଆଯାଇଥଲ
ି ା । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ଦେଣନେଣ କରି ଲେ ମାସକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିଭାବରେ 100ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମି ଳିବ । ବହୁ ଳ ଭାବରେ ନଗଦ
ବିହୀନ ଦେଣନେଣ କରୁଥବ
ି ା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ସହଜରେ ଋଣ
ଦେବେ ବ�ୋଲି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
ବୁ ଲାବିକାଳୀଙ୍କୁ 10ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଚଳନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିଭାବରେ ଏହି
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଆଯି ବ ଏବଂ ଏଥରେ
ି
50ଲକ୍ଷ ବୁ ଲା ବିକାଳୀ ଲାଭବାନ
ହେବେ ବ�ୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ�ୋଜନାରେ ସୁଧ, ରି ହାତି
ଏବଂ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଦ�ୋକାନୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଂଟକୁ ଆସି ଯିବ ବ�ୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ
ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କରି ଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧକ
ି ଜାଣିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରି ବାକୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ କରି ଖଦୀ ଗ୍ରାମ�ୋଦ୍ୟୋଗ କମିଶନ ଗ�ୋବର- ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ ରଙ୍ଗ ବଜାରରକୁ ଛାଡିଲା

ଖ

ଦୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମ�ୋଦ୍ୟୋଗ କମି ଶନ ‘ଖଦୀ ପ୍ରାକୃତିକ
ରଙ୍ଗ’ (paint) ବଜାରକୁ ଛାଡିଛି । ଗ�ୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ ଏହି ରଙ୍ଗ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମକରି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ହ�ୋଇଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ନୂ ଆ ଉଦ୍ଭାବନ। ଏହା
ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିହୀନ, ଫିମ୍ପି ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ନିର�ୋଧକ
ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ । ଏହି ରଙ୍ଗ ସୀସା, ପାରଦ, କ୍ରୋମି ୟମ,
ଶଙ୍ଖୁ ଆବିଷ, କାଡମି ୟମ ଭଳି ଗୁରୁଧାତୁ ବିହୀନ । ଏହି
ଗନ୍ଧହୀନ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ
ପ୍ରମାଣିତ କରି ଛି। ଡିସଟେ
୍ ମ୍ପର ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ ଇମଲସନ
ଭାବରେ ଦୁ ଇପ୍ରକାରର ଖଦୀ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ମି ଳଛ
ୁ ି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ�ୋମନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯକ୍ତ
ୁ

ଡିସଟେ
୍ ମ୍ପର ଲି ଟର ପ୍ରତି 120ଟଙ୍କା ଏବଂ ଇମଲସନ
ଲି ଟର ପ୍ରତି 225ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।

ଦ�ୈନକ
ି 76 କିଲ�ୋମି ଟର
ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣର ରେକର୍ଡ

ସ
ଜରାଟ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ସ�ୋମନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଗୁଭାବରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ନିର୍ବାଚିତ

ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଦିଗଦ
୍ ର୍ଶନ
ଦେବା ପାଇ ଁ ମନ�ୋନୟନ କରି ଛି । ଗତ 2020 ଅକ୍ଟୋବର
ମାସରେ କେସୁଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏହି ପଦବୀଟି
ଶୂନ୍ୟ ଥଲ
ି ା। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରି
କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭି ତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଓ
ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ
ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ ଆଦିରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏଣିକି
ଆହୁ ରି ଉତ୍ତମ ସେବା ଯ�ୋଗାଇବ । ଶ୍ରୀ ସ�ୋମନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ
ତଥା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦବୀରେ ମ�ୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ପରେ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ
8ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ଅମି ତ ଶାହା, ପୂର୍ବତନ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ.କେ. ଆଡଭାନୀ,
ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନିଓଟିଆ ଓ ଜେଡି ପରମାର ରହିଛନ୍ତି ।

ଡକ ପରି ବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗତ
ଜାନୁ ୟାରୀ 8ତାରି ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରି ଥ ିବା ସପ୍ତାହରେ
534କିଲ�ୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଏକ ରେକର୍ଡ
ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି । ଏହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ�ୈନକ
ି 76 କିଲ�ୋମିଟର
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ 2020-21
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ 20921 ଜାନୁ ୟାରୀ 15ତାରି ଖ
ମଧ୍ୟରେ 8ହଜାର 169କିଲ�ୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ଦିନକୁ ହାରାହାରି
28.16 କିଲ�ୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି।
ଏହିଭଳି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ 2021ମାର୍ ଚ୍ଚ
31ସୁଦ୍ଧା 11ହଜାର କିଲ�ୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ
କରାଯାଇପାରି ବ ବ�ୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଶା କରୁଛି । ଗତବର୍ଷ
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 7ହଜାର 573 କିଲ�ୋମିଟର ଜାତୀୟ
ରାଜପଥ ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଥିଲା । ଏହା ଦ�ୈନକ
ି ହାରାହାରି 26.11
କିଲ�ୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଥିଲା ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 5

ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ବ

ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବା ‘ଗୁରୁଦେବ’
କେବଳ ଜଣେ କବି କିମବା୍ ଲେଖକ
ନୁ ହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ,
ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଚିତ୍ରକର। ତାଙ୍କର
କବିତା ଓ ପଦ୍ୟାବଳୀଗୁଡ଼କ
ି ଏତେ
ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ଯେ ଦୁ ଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର-ଭାରତ
ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର
ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ
କରି ଛନ୍ତି। ଭାରତର ‘ଜନ ଗଣ
ମନ’ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ‘ଆମାର
ସ�ୋନାର ବାଂଲା’, ଉଭୟକୁ ତାଙ୍କ
ସଙ୍ଗୀତରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି।

ର

ଆବିର୍ଭାବ : ମେ 7, 1861 ତିର�ୋଧାନ : ଅଗଷ୍ଟ 7, 1941

ବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର 1861 ମସି ହା ମେ 7 ତାରି ଖରେ
କ�ୋଲକାତାର ଯ�ୋରାସଙ୍କୋ ମାନସନରେ ବିଶଷ୍ଟ
ି
ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗ�ୋର ଏବଂ
ସାରଦା ଦେବୀଙ୍କ କ�ୋଳ ମଣ୍ଡନ କରି ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ।
ସେ ଜଣେ ବହୁ ଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥ ିଲେ କୃତି ଏବେସୁଦ୍ଧା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।

ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ

ପିଲାଟି ଦିନରୁ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପରି ବେଶ ମଧ୍ୟରେ
ରହିବାର ସୁଯ�ୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମିଳଥ
ି ିଲା। ସେ ଏପରି ଏକ
ମାହ�ୋଲ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥ ିଲେ ଯେଉଠିଁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା
ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥ ିଲା, ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଥ ିଲା ଏବଂ
ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥ ିଲା। ସେ ମାତ୍ର ଆଠ ବର୍ଷର ବାଳକ
ହ�ୋଇଥ ିବା ବେଳେ କବିତା ଲେଖ ିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ।
6 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ହ�ୋଇଥ ିଲା ସେତେବେଳକୁ
ସେ ନିଜର କବିତା ସଙ୍କଳନ ଭାନୁ ସିଂହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ
କରି ସାରି ଥ ିଲେ। ଆହୁ ରି ସେ ନିଜ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ
ଏବଂ ନାଟକ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରି ଥ ିଲେ। 1878ରେ
ବାରି ଷ୍ଟର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଠାକୁର ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା
କରି ଥଲେ
ି । ତେବେ, 1880ରେ ସେ ବିନା ଡିଗ୍ରୀରେ
ବଙ୍ଗକୁ ଫେରି ଆସି ଥଲେ
ି
ଏବଂ ଲେଖାଲେଖ ି ଆରମ୍ଭ
କରି ଦେଇଥଲେ
ି । ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଓ
ୟୁର�ୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଉପାଦାନକୁ ମି ଶାଇ ସାହିତ୍ୟ
କୃତି ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରି ଥଲେ
ି । ଡିସେମ୍ବର 22,
1901ରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ ନାମରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ପ୍ରତିଷଠା୍ କଲେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ
ନାମରେ ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ହେଲା। 1921ରେ ସେ ବିଶ ୍ବ ଭାରତୀ
ବିଶବ
୍ବ ିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷଠା୍ କଲେ।

ମୁ ଁ ଶ�ୋଇଥିଲି ଏବଂ ସ୍ବପ ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ଥିଲା।
ମୁ ଁ ଉଠିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ ସେବା ହି ଁଜୀବନ ଥିଲା।
ମୁ ଁ କାମ କଲି ଏବଂ ଜାରି ରଖିଲି,
ସେବା ହି ଁଆନନ୍ଦ ଥିଲା
-ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

ନ�ୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତବ
ି ାରେ
ପ୍ରଥମ ଅଣ-ୟୁ ର�ୋପୀୟ

‘ଗୁରୁଦେବ’ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନୂ ଆ ରୂପ
ଦେଇଥ ିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସମୃଦ୍ଧି
ସାଂସ୍ କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ପରି ଚତ
ି
କରାଇପାରି ଥ ିଲେ।
1913ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଅଣ-ୟୁର�ୋପୀୟ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟରେ
ନ�ୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରି ଥ ିଲେ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର
ମହାନତମ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଡବ୍ ଲୁବି ୟେଟ୍ସ, ସେହି
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥ ିଲେ ଯିଏକି ଠାକୁରଙ୍କ
‘ଗୀତାଞ୍ଜଳି’ର ଉଚ୍ଚପ୍ରଶଂସା କରି ଥ ିଲେ। ଭାରତର ଜାତୀୟ
ସଙ୍ଗୀତ ‘ଜନ ଗଣ ମନ’ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ‘ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ
ବିଧାତା’ରୁ ଊଦ୍ଧୃତ ହ�ୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶର
ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ‘ଆମାର ସ�ୋନାର ବାଂଲା’ ସେହି
ନାମରେ ଥବ
ି ା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତରୁ ନିଆଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ - ‘ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାତା’ ଉପରେ
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଅନ୍ୟତମ ଆନନ୍ଦ ସମରକୁନ ଏହି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର
ରଚନା ଓ ସ୍ବର ସଂଯ�ୋଜନା କରି ଥଲେ
ି ।

ଭାରତର ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ସାହିତ୍ୟିକ
କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି କ�ୌଣସି ଅଙ୍ଗ ନାହି ଁ ଯାହା
ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହ�ୋଇ ରହିଛ।ି ସଙ୍ଗୀତ, କବିତା,
ଉପନ୍ୟାସ, କାହାଣୀ, ନାଟକ, ମୂର୍ତ୍ତି କଳା, ଚିତ୍ରକଳା, ଏ
ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶ ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି ରହିଛ।ି ସେ
ଅନେକଗୁଡ଼ଏ
ି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟରୁ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି- ଗ�ୋରା, ଘରେ-ବାଏରେ, ଶେଷେର କବିତା
ଏବଂ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ। ଏପରି କି ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ
ଅନେକଗୁଡ଼ଏ
ି ପୁସ୍ତକ ଅନୁ ବାଦ କରି ଥ ିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି
ଅନୁ ବାଦ ଯ�ୋଗୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣି
ଦେଇଥ ିଲା। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିଶ ୍ବସ୍ତରରେ
ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆହୁ ରି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେ ପାଖାପାକି 2,230ଟି
ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରି ଥ ିଲେ, ଯେଉଗୁ
ଁ ଡ଼କ
ି ଏବେ ରବିନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ
ନାମରେ ପରି ଚତ
ି ।

ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ସାହିତ୍ୟ
କୃତର
ି ଉପଯ�ୋଗ

ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରଏ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଯେତେବେଳେ
ବଙ୍ଗକୁ ଦୁ ଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବାକୁ ଘ�ୋଷଣା କଲେ,

‘ଗୁରୁଦେବ’ ଏବଂ ତାଙ୍କର ‘ମହାତ୍ମା’

ଠାକୁର ସେହି ସମସାମୟି କ ବିଶଷ୍ଟ
ି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ‘ମହାତ୍ମା’
ନାମରେ ଏମ କେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଥ ିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଥଲେ
ି । ଦୁ ହେ ପରସ୍ପରକୁ
ଁ
ସାକ୍ଷାତ କରି ବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପ�ୋସ ସମ୍ମାନବ�ୋଧ
ରହିଥ ିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାରଗତ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥ ିବା
ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ହୃ ଦବ�ୋଧ କରି ବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି
ସମ୍ମାନବ�ୋଧ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାରି ରହିଥ ିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରର
ସମାଲ�ୋଚନାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି ।
ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଉପଯ�ୋଗ କରି ଥ ିଲେ।
ସେ କବିତା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର
ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥ ିଲେ।
ଜାଲି ଆନାଓ୍ବାଲାବାଗ ଗଣହତ୍ୟା ବିର�ୋଧରେ “ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ
ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ବରୂପ” ସେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଇଟହୁ ଡ ଉପାଧ ିକୁ ଫେରାଇ
ଦେଇଥ ିଲେ।

ବିଶ-୍ବ ଭାରତୀ ବିଶବ
୍ବ ଦ
ି ୍ୟାଳୟର
ସମାର�ୋହ ପାଳିଲା ଭାରତ

ଶତବାର୍ଷିକୀ

ଭାରତ ବିଶ ୍ବ ଭାରତୀ ବିଶବ
୍ବ ିଦ୍ୟାଳୟର ଶତାବାର୍ଷିକୀ
ପାଳନ କରି ବା ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି କହିଥଲେ
ି , “ବେଦରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଭାରତୀୟ ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ
ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଜାତୀୟତାବାଦରେ ପ୍ରକଟିତ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।
ଏହି ଧାରା କେବଳ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ନଥଲ
ି ା; ଏହା ଭାରତକୁ
ବିଶର
୍ବ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼
ୁ ିକ ଠାରୁ ପୃଥକ କରି ବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ନଥଲ
ି ା। ତାଙ୍କର ବିଚାର ଥଲ
ି ା, ଭାରତରେ ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ସେଥର
ି ୁ ବିଶ ୍ବ ଉପକୃତ ହେଉ ଏବଂ ବିଶରେ
୍ବ
ଥବ
ି ା ସବୁ ଭଲ
କଥା ଭାରତ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁ।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 7

ବଜେଟ

2

21

ନୂ ତନ ଭାରତ
ବଜେଟ ଦେଶର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ର
ସଂପର୍କରେ ସୂଚୀତ କରେ,
ଅର୍ଥାତ୍ , ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ
କଥା କହେ । ବିଶେଷ କରି
ମୁ ଁ ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ଖୁସି ଯେ ଏହି
ବଜେଟରେ ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତରପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର
କ୍ଷେତ୍ରର ଲେହ – ଲଦାଖର
ବିକାଶ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବଜେଟରେ ତଟୀୟ ରାଜ୍ୟ
ଯଥା ତାମି ଲ ନାଡ଼ୁ, କେରଳ
ଓ ପଶ୍ଚି ମ ବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ
ବ୍ୟବସାୟି କ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରରେ
ପରି ଣତ କରି ବା ଦିଗରେ
ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଛି। ଆସାମ
ଭଳି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଅନାବିଷ୍ କୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ
ଉପଯ�ୋଗ କରି ବା ଦିଗରେ
ମଧ୍ୟ ଏହି ବଜେଟ ସହାୟକ
ହେବ ।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
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ପାଇ ଁବଜେଟ

2021-22 ବର୍ଷର ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି
ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହି ବଜେଟ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରି ବ । ଏଥ ିରେ ସରକାରଙ୍କ
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହ�ୋଇଛି। ଦେଶକୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯ�ୋଗାଇବା ଦିଗରେ ଏହି ବଜେଟ ଏକ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବ ।

ଏ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଭି ତ୍ତିଭୂମି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି
ବଜେଟରେ ସର୍ବକାଳୀନ
ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ
ନିମନ୍ତେ ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଛି ଯାହାକି
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ତା ନିମନ୍ତେ
ପଥ ଉନ୍କ୍ତ
ମୁ କରି ବ ।

ହା ଏପରି ଏକ ବଜେଟ ଯେଉଥଁ ିରେ ଆଶା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ
ଦେଶର ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମି ଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବଜେଟ ଭାରତକୁ
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭୀଶୀଳ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ପ୍ରିଲୁ ଣ୍ଟ
ବ�ୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଏହି ବଜେଟରେ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିବା
ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ସହିତ
କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି କରାଯି ବା, ସୁଦୃଢ଼ ଭି ତ୍ତିଭୂମି , ସୁସ୍ଥ ଭାରତ,
ସୁଶାସନ ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଶିକ୍ଷା,
ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରଣ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ବିକାଶର ସୁଯ�ୋଗ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଭରପୂର ରହିଛି ।
ନୂ ତନ ଦଶନ୍ଧିର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବଜେଟ ଯାହାକୁ ଏଥ ିପାଇ ଁ ଐତିହାସି କ
ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ
ବଜେଟ । ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବଜେଟରେ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ
ଉପରେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକସ ବ�ୋଝ ଲଦି ନାହାନ୍ତି । ବରଂ ଏହା ରଣନୀତିକ
ବିନିବେଶ ପାଇ ଁ ସି ଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ଛି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ମାର୍ଗ ଆପଣାଇଛି । ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପକ
କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥ ିବା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଏହା କରି ବା ସରକାରଙ୍କ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜଟିଳ
ପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଥ ିଲା । ସରକାର ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ
ଜନଭାଗୀଦାରି ସହିତ ଏଭଳି ସଂକଟକୁ ସୁଯ�ୋଗରେ ପରି ଣତ କରି ପାରି ଛନ୍ତି ।
‘ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ’ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣାଇ ଏହି ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ
ଛଅଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାମୟତା; ବାସ୍ତବ ଓ ଆର୍ଥିକ ପୁଞ୍ଜି ଓ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ,
ଆକାଂକ୍ଷୀ ଭାରତ ନିମନ୍ତେ ସମାବେଶୀ ବିକାଶ; ମାନବ ପୁଂଜିର ପୁନର୍ଜାଗରଣ;
ଅଭି ନବତା ଏବଂ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ; ଏବଂ ସର୍ବନିମ ୍ନ ସରକାର ଓ ସର୍ବାଧ ିକ
ସୁଶାସନ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାମୟତା
ଏହା କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହି ଯେ
ଁ ଏହି ବଜେଟ ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ
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2

21

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ବଜେଟ- କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନୂ ତନ ଦଶନ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ଡିଜଟ
ି ାଲ ବଜେଟ ଭାବେ
ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । କ�ୋଭି ଡ଼ 19 ସଂକଟ ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମି ରେ ତାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତଥର କ�ୌଣସି ଛାପା ବଜେଟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇନାହି ଁ।

ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା
ପୂରଣ ହ�ୋଇପାରି ବ । 2021-22 ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଏବଂ ନିରାମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 137 ପ୍ରତିଶତ ନିବେଶ ବୃ ଦ୍ଧି
କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅର୍ଥ ପରି ଣାମ କେବଳ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକତ୍
ି ସା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁ ହେ, ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଏହା
ଦେଶର ପ୍ରାଥମିକ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ ଟର୍ସିଆରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ପାରି ବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଥ ିବା
ଜାତୀୟ ଅନୁ ଷଠା୍ ନମାନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ନୂ ତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
ଅନୁ ଷ ୍ଠାନମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଯାହା ଫଳରେ ନୂ ତନ ତଥା ଆକସ୍ମିକ
ଭାବେ ଦେଖା ଦେଉଥ ିବା ର�ୋଗର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକତ୍
ି୍ ସା ସୁବଧ
ି ା
ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରି ବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ�ୋଜିତ
‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍ୱସ୍ଥ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା’ ନିମନ୍ତେ 6 ବର୍ଷ
ପାଇ ଁ 64,180 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଂଜି ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି।
ପ�ୌଷ୍ଟି କ ସାଧନ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ, ଆଉଟରି ଚ୍ ଏବଂ ଏହାର
ପରି ଣାମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପ�ୋଷଣ ଅଭିଯାନ
2.0 ଆରମ୍ଭ କରି ବେ ।
ବିକାଶ ପାଇ ଁଭି ତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ
ଯେକ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ତାହାର
ମୂଳ ଆଧାର । ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ସରକାର ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ବିକାଶ ଉପରେ 2014 ମସିହା ଠାରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି

BUDGET 2021: RISE IN SENSEX
46,617

Opened

46,875
Budget
Speech
starts

47,333

Speech
ends

48,600

Closed

ଏବଂ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଏହାର ବ୍ୟତୀକ୍ରମ ନୁ ହେ।ଁ
ସରକାର ଏଥ ିରେ ସଡ଼କ ଭି ତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସକାଶେ 1.18
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରି ଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ କରି ଡ�ୋର
ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଜନା କରାଯାଉଛି ଯଦ୍ୱାରା ତାମିଲ ନାଡ଼ୁ,
କେରଳ, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସଡ଼କ
ଭି ତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରି ବ । ଜାତୀୟ
ଭି ତ୍ତିଭୂମି ପାଇପଲାଇନ (ଏନଆଇପି)କୁ ଏବେ 7,400ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ
ସଂପ୍ରସାରି ତ କରାଯାଇଛି ।
ଯାତ୍ରାକୁ ଦ୍ରୁତତର ଏବଂ ସହଜସାଧ୍ୟ କରି ବା ନିମନ୍ତେ, ଭାରତୀୟ

ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ଆମର କୃଷକ, ଆମର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଆଧାର, ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାରତ । ଯଦି ସେମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବେ ତେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ମଧ୍ୟ ମଜବୁ ତ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
10 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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କର�ୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ସଦାବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା
ପରି ବର୍ତ୍ତେ ସକାରାତ୍ମକ ମନ�ୋଭାବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରି ଆସି ଛି । ତାହା କର�ୋନା ଅବଧିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା
ସଂସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇଥାଉ ଅବା ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତ
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଘ�ୋଷଣା । ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ମନ�ୋଭାବକୁ ଆଗକୁ
ଆଗେଇ ନେବା ସକାଶେ ଆଜିର ବଜେଟରେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହି ଁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ରେଳବାଇ ଭାରତ ପାଇ ଁଜାତୀୟ ରେଳ ଯ�ୋଜନା- 2030 ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରାଯାଇଛି । 2030ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ‘ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା
ମୁକାବିଲାକ୍ଷମ’ ଏକ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇଛି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ
ବଜେଟରେ ରେଳବାଇ ନିମନ୍ତେ ରେକର୍ଡ଼ 1,10,055 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଥଁ ିରୁ 1,07,100
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ୟାପିଟାଲ ପୁଂଜି ବ୍ୟୟ କରାଯିବ । ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ
ସହରମାନଙ୍କରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ସବୁ ଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଧ ିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯି ବ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହେଉଛି ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 100ଟିରୁ ଅଧ ିକ ସହରକୁ
ପାଇପ ଯ�ୋଗେ ବାସ୍ପ ଯ�ୋଗାଣ । ଏଥ ି ସହିତ, 2021-22 ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ‘ହାଇଡ୍ରେଜେନ୍  ଶକ୍ତି ମି ଶନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରାଯି ବ ।
ଭାରତକୁ ଏକ 5 ଟ୍ରିଲି ଅନ୍  ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରି ଣତ
କରି ବା ସକାଶେ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ
ଦୁ ଇ ଅଙ୍କରେ ପରି ଣତ କରି ବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ
13ଟି କ୍ଷେତ୍ର ସକାଶେ ଉତ୍ପାଦନ ଭି ତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଜନା
ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି ।
ଏହା ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଦେଶକୁ ବ�ୈଶ୍କ
ୱି
ସ୍ତରରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀରେ ପରି ଣତ କରାଯାଇପାରି ବ।
ଏଥ ିପାଇ ଁ ସରକାର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭି ତରେ 1.97 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସକାଶେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକଟ କରି ଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମ, କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସମାବେଶୀ ବିକାଶ
କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭାରତ, କୃଷି ଏବଂ ତତ୍  ସଂକ୍ରାନ୍ତ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଂପର୍କରେ ଏହି ବଜେଟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ
ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସମାବେଶୀ ବିକାଶକୁ ସୁନଶ୍ଚି
ି ତ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ 2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୃଷି ଋଣ ଟାର୍ଗେଟକୁ
16.5 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।ଏଥ ିରେ ଗ�ୋପ୍ରଜନନ,
ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷକୁ ଋଣ ଯ�ୋଗାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଋଣ ଯ�ୋଗାଣ
ଏବଂ ବଜାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆର�ୋପ
କରାଯାଇଛି । ବଜେଟରେ ଦେଶର 1000ରୁ ଅଧ ିକ ମଣ୍ଡିକୁ ଇ-ନାମ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମନ୍ତ
ୱି କରି ବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ଯଦ୍ୱାରା
ଏଥ ିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାମୂଳକ ମନ�ୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ
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ହ�ୋଇପାରି ବ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ‘ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ’ ଯ�ୋଜନାକୁ
ସଂପ୍ରସାରଣ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ସ୍ଥିର କରି ଛନ୍ତି ।
ପ୍ରବାସୀ ଓ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ‘ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର,
ଏକ ପଡ଼ିକାର୍ଡ଼’ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ
ହିତାଧ ିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ି ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ
ଦେଶର ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ନେଇପାରି ବେ । ସେହିଭଳି
ଦେଶରେ ଚାରି ଟି ନୂ ତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ପ୍ରଣୀତ ହ�ୋଇଛି।
ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ତଫସି ଲଭୁକ୍ତ
ଜାତି ଓ ତଫସି ଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧ ିକ
ଋଣ ଯ�ୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ମାର୍ଜିନ ଅର୍ଥ ମାତ୍ରାକୁ
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 25 ପ୍ରତିଶତରୁ 15 ପ୍ରତିଶତକୁ କମାଇ ଦେବାକୁ
ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଧ ିକନ୍ତୁ, ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସକାଶେ ସରକାର 15,700
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ସକାଶେ ପ୍ରାବଧାନ ରଖ ିଛନ୍ତିଯାହାକି 2020-21 ଆର୍ଥକ ବର୍ଷ ପରି ମାଣ ତୁ ଳନାରେ
ଦୁ ଇଗୁଣରୁ ଅଧ ିକ ।
ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରଗତି
ଏକ ସମାଜର ବିକାଶରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା
ଗ୍ରହଣ କରି ଥାଏ । ଏହି ବଜେଟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା
କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥ ିରେ
ଦେଶର 15,000 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସୁଦୃଢ଼
କରାଯି ବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଠାରେ
ଁ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ସମସ୍ତ ସାଧନ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଏଥ ି ସହ
100ଟି ନୂ ତନ ସ�ୈନିକ ସ୍ କୁଲ ଏବଂ 750ଟି ଏକଲବ୍ୟ
ମଡେଲ ଆବାସି କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯି ବାର
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା
କମି ଶନ ନାମକ ଏକ ସାମୂହକ
ି ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯି ବାକୁ
ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ଯାହାର ଚାରି ଟି ପୃଥକ୍ଭୂମି କା ରହିବ । ଏହି
ସଂସ୍ଥା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଆକ୍ରିଡିଟେସନ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଯ�ୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରି ବ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଦର୍ଶାଏଯେ ଦେଶରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା
ନ୍ୟାସ (ଏନଆରଏଫ) ଗଠନ କରାଯି ବ ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ
ଭାବେ ଜାତୀୟ ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା
ବାତାବରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ବ । ଏଥ ିପାଇ ଁ
ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯି ବା ଲାଗି
ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ସର୍ବନିମ ୍ନ ସରକାର ସର୍ବାଧ ିକ ସୁଶାସନ ଅଧୀନରେ ବରି ଷ ୍ଠ
ନାଗରି କ ଯେଉ ଁ ମାନଙ୍କ ବୟସ 75 ବର୍ଷ କିମବା୍ ତଦୁ ର୍ଦ ୍ଧ୍ୱ
ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ଭରଣା ଆଦି ବ�ୋଝକୁ ସରକାର
ଲାଘବ କରି ଛନ୍ତି ।ସେଭଳି ବରି ଷ ୍ଠ ନାଗରି କ ଯେଉମାନେ
ଁ
କେବଳ ପେନସନ ଓ ସେଥ ିରୁ ମି ଳଥ
ୁ ିବା ସୁଧ ଉପରେ
ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆୟକର ରି ଟର୍ଣ୍ଣ ଭରି ବାକୁ
ପଡ଼ିବନାହି ଁ । ସେହିଭଳି କର୍ପୋରେଟ ଟିକସକୁ ହ୍ରାସ
କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବନିମ ୍ନ ଭାବେ
ପରି ଗଣିତ ହେଉଛି ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 11
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ଟଙ୍କା ଯାଇଥାଏ

P.

କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ�ୋଜିତ
ଯ�ୋଜନା

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ P.
ବ୍ୟୟ

14 P.

5 P.

2019-20 2020-21 2020-21 2021-22
ବାସ୍ତବ
ଅଟକଳ ସଂଶ�ୋଧିତ ଅଟକଳ

1694812

1895152

2019-20 2020-21 2020-21 2021-22
ବାସ୍ତବ ଅଟକଳ ସଂଶ�ୋଧିତ ଅଟକଳ

ରାଜସ୍ବ ବ୍ୟୟ

ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ

ଟଙ୍କା କ�ୋଟିରେ

ଟଙ୍କା କ�ୋଟିରେ

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯ�ୋଜନା

ପେନସନ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା

8 P.

ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ଏବଂ
ସବସି ଡି
ଅନ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର

2019-20 2020-21 2020-21 2021-22
ବାସ୍ତବ
ଅଟକଳ ସଂଶ�ୋଧିତ ଅଟକଳ

554236

10 P.

439163

8 P.

412085

ସୁଧ ପରି ଶ�ୋଧ

335726

20 P.

16 P.

ଟିକସ ଏବଂ ଶୁଳ୍କରେ
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର
ଅଂଶଧନ

9

1021304

କର୍ପୋରେସନ ଟିକସ

2929000

10

କ�ୋଟିରେ

14 P.ଆୟକର

3011142

ସୀମା ଶୁଳ୍କ

13 P

2630145

3 P.

କ�ୋଟିରେ

1002271

8କେନ୍ଦ୍ରP.ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ

36 P.

ଋଣ ଏବଂ
ଅନ୍ୟ ଦେୟତା

ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ

1788424

ଜିଏସଟି

ରାଜସ୍ବ ସଂଗ୍ରହ
1555153

5

P.

ଅଣ ଋଣ
P. ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ

2020926

ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ବ

1684059

6 P.
15

ଅଳ୍ପରେ ବଜେଟ

ଟଙ୍କା ଆସି ଥାଏ

2350604

2

ବଜେଟ

2019-20 2020-21 2020-21 2021-22
ବାସ୍ତବ ଅଟକଳ ସଂଶ�ୋଧିତ ଅଟକଳ

ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକସ ବ�ୋଝ ନାହି ଁ
କୃଷି ଭି ତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିକାଶ ସେସ୍ରୁ ଉପଶମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ
ବହିଃଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରି ଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଏହାର ବ�ୋଝ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନାହି ଁ । ସେହିଭଳି
ଚଳିତ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ହାରରେ କ�ୌଣସି ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଯାଇନାହି ଁ ।

କ

ର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିମନ୍ତେ ଆହୱା୍ ନ
ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି କେବଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶବ୍ଦରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ।
ସେହି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଚିନ୍ତାଧାରା ନୂ ତନ ଭାରତର
ବଜେଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହ�ୋଇଛି ।
ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁ ନିଆ ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ମହାମାରୀ କର�ୋନା
ବିର�ୋଧରେ ତା’ର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖଛ
ି ି ସେତେବେଳେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଭି ତ୍ତିଭୂମି କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁ ହେ, ଁ ଏଥି ସହ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି
କରି ବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁ ରୂପ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଛି
। ସଂସଦରେ ସଦ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ବଜେଟରେ ଟିକସ ହାରରେ
12 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

କ�ୌଣସି ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଯାଇନାହି ଁ । ବରଂ, 75 ବର୍ଷ କିମବା୍
ତଦୁ ର୍ଦ ୍ଧ୍ୱ ଆୟୁର ବରି ଷ ୍ଠ ନାଗରି କଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟକର
ରି ଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରି ବା ଦାୟି ତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା
ବ୍ୟତୀତ, ଟିକସ ଦାଖଲ କରି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସରଳୀକରଣ,
ପୁନଃଆକଳନ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅବଧିକୁ ଛଅ ବର୍ଷରୁ ତିନି
ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରି ବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇ ଁ
ବଜେଟେରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ରଣନୀତିକ ବିନବେ
ି ଶ ସକାଶେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂ ତନ ନୀତି
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଂଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । 2020-21 ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟକୁ 9.5% ହେବ ବ�ୋଲି ଅନୁ ମାନ
କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ
ନିଅଣ୍ଟ ହାର 6.8% ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି 2025-26
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଅଣ୍ଟ ହାରକୁ 4.5 %
ତଳକୁ ଖସାଇବା ସକାଶେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛନ୍ତି ।
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ବିଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ
ରେକର୍ଡ ପରି ମାଣରେ
ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହ
ଆୟକର ଅପି ଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ
ହେବ ଫେସଲେସ

`12,00,000 Cr. `34,83,000 Cr.
ମ�ୋଟ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ
ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ପାଇ ଁ

`1,500 Cr.
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ଭାରତର ସ୍ୱରୂପ ପରି ବର୍ତ୍ତନକାରୀ
ଚାରି ଗ�ୋଟି ନୂ ତନ ଯ�ୋଜନା

ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ
10.00

2

ଆସନ୍ତାବର୍ଷର ସରକାରୀ
ଆନୁ ମାନିକ ବ୍ୟୟ

ଡିଜଟ
ି ାଲ ପଇଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇ ଁ ଆବଣ୍ଟିତ

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (ସହରାଞ୍ଚଳ)
ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଦେଶର
ସମସ୍ତ 4,378 ସହରାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍ଥାର 2.86
କ�ୋଟି ପରି ବାରଙ୍କୁ ପାଇପ ଯ�ୋଗେ
ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଅମୃତ
ଯ�ୋଜନାରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥିବା 500ଟି ସହରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା
ସମସ୍ତ ପରି ବାରରୁ ନିର୍ଗତ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟ ପରି ଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମ�ୋଟ 2,87,000 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂପାଦନ କରାଯିବ ।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସୁସ୍ଥ ଭାରତ
ସଦ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ବଜେଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ପାଇ ଁ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 10ପ୍ରତିଶତ
ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଯାଇଛି । ଏହି ବଜେଟରେ ନିରାପଦ
ପାନୀୟ ଜଳ ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସଂଯ�ୋଗ
କରି ସେଥିରୁ ଉତ୍ତମ ସୁଫଳ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍ୱସ୍ଥ
ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯେଉଥିରେ
ଁ
64,180 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ କରାଯିବ । ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ
6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ବ�ୋଲି ସ୍ଥିର ହ�ୋଇଛି । ସେହିଭଳି
ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧,୪୧,୬୭୮ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ
ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ 2.0କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ

କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

କରି ବା ନିମନ୍ତେ ବଜେଟରେ ବିଶେଷ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତଦନୁ ସାରେ, 10
ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାବଶ
ି ଷ୍ଟ
ି ଦେଶର
42ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ
ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ 2,217 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପାୟନ କରାଯିବ ।
ସ୍କ୍ରାପିଂ ନୀତି
ପୁରୁଣା ଏବଂ ଚଳନଅକ୍ଷମ ଯାନବାହନକୁ
ଭାଙ୍ଗି ବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଏକ ନୂ ତନ
ସ୍କ୍ରାପିଂ ନୀତି ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 20 ବର୍ଷ ପରେ
ଏବଂ ବ୍ୟାବସାୟି କ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 15ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ
ଭାବେ ସେହିସବୁ ଯାନବାହନଗୁଡ଼କ
ି ର ଫି ଟନେସ୍ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ
ଫି ଟ୍ ନେସ୍ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ।
ମିଶନ ପ�ୋଷଣ 2.0
ଦେଶର 112ଟି ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ�ୌଷ୍ଟିକତା, ପ୍ରସବ, ଆଉଟରି ଚ୍
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ସେସବୁର ସୁଫଳକୁ ସୁନଶ୍ଚି
ି ତ କରି ବା
ଲାଗି ସରକାର ପ�ୋଷଣ ଅଭିଯାନ 2.0 ଆରମ୍ଭ କରି ବେ । ଏହି କ୍ରମରେ
ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ପୁଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ�ୋଷଣ ଅଭିଯାନକୁ ମିଶାଇ
ଦେବାଲାଗି ସ୍ଥିର କରି ଛନ୍ତି ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 13

ବଜେଟ

2

21
ଭି ତ୍ତିଭୂମି

ନୂ ତନ ଭାରତର
ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇବା
ନିମନ୍ତେ, ବଜେଟରେ ଭି ତ୍ତିଭୂମିର ସଂମ୍ପ୍ରସାରଣ
ଏବଂ ଜନ ପରି ବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ରାଜମାର୍ଗ,
ରେଳପଥ ଓ ମେଟ୍ରୋ ଆଦି ଉପରେ ଅଧିକ
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

କ

ର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଧିମେଇ ଯାଇଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ
‘v’ ଆକୃତରେ
ି ପୁଣି ଥରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପଥରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର
ହେବା ଆରମ୍ଭ କରି ଛି । ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ
ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ଛନ୍ତି ।
ଏଥିପାଇ ଁ ନିଯକ୍
ୁ ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାକୁ ନୂ ତନ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି କରି ଡ�ୋରମାନ
ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଏହାକୁ ସାକାର କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମାବଳୀକୁ
ସରଳ କରାଯିବ ଯଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ
ହ�ୋଇପାରି ବ । ସେଥି ନିମନ୍ତେ 20,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଂଜି ନେଇ
ଏକ ବିକାଶ ଅର୍ଥଯ�ୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା (ଡିଏଫଆଇ) ଗଠନ କରାଯିବ । ଏହା
ଅଧୀନରେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 6 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଯ�ୋଗାଣ
ସକାଶେ ଏକ ପ�ୋର୍ଟଫ�ୋଲି ଓ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 8500 କିମି ନୂ ଆ ରାସ୍ତା
5.35 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଭାରତମାଳା ପରି ଯ�ୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ
ସରକାର 2022 ମସିହା ମାର୍ ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଆଉ 8,500
କିଲ�ୋମିଟର ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣକୁ ମଞ୍ର
ଜୁ ୀ ପ୍ରଦାନ କରି ବେ ଏବଂ
ଅତିରିକ୍ତ 11,000 କିଲ�ୋମିଟରର ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗ କରି ଡ�ୋର କାର୍ଯ୍ୟ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ପରି ବହନ ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ
1,18,101 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆସାମରେ
1,300 କିଲ�ୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ
34,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ର
ଜୁ ୀ କରାଯାଇଛି । ତାମିଲନାଡୁ ରେ 3,500
କିଲ�ୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇ ଁ
୧.୦୩ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ । ସେହିଭଳି କେରଳରେ
1,100 କିଲ�ୋମିଟରର ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ନିର୍ମିତ ହେବ । ସେଥିରେ
ମୁମବା୍ ଇ- କନ୍ୟାକମ
ୁ ାରୀ କରି ଡ�ୋର 600 କିଲ�ୋମିଟର ସେକ୍ସନ ସାମିଲ
ଯେଉଥିପାଇ ଁ65,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯିବ ।
ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରେଳବାଇ
2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ
14 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ

`40 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ
ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ଲାଗି

86
%

ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ
ରାସନ କାର୍ଡ
ଅଧୀନରେ ସାମିଲ
ହ�ୋଇଥିବା ଲ�ୋକ

ସାର୍ବଜନୀନ ପରି ବହନ

`18

ହଜାର କ�ୋଟି ସର୍ବସାଧାରଣ ବସ
ପରି ବହନ ସେବା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ

100
%
ରେଳଲାଇନର
ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ
2023 ସୁଦ୍ଧା

ରେଳବାଇ ପାଇ ଁ 1,10,055
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥର
ି ୁ
1,07,100 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି
ବ୍ୟୟ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
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ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ରେଳବାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ଘଟାଯିବ । ‘ମେକ୍
ଇନ୍  ଇଣ୍ଡିଆ’କୁ ସକ୍ଷମ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଲଜିଷ୍ଟିକାଲ ମୂଲ୍ୟକୁ
ହ୍ରାସ ଘଟାଯାଉଛି । ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ସମର୍ପିତ ମାଲ ପରି ବହନ
କରି ଡ�ୋର (ଡ଼ିଏଫସି) ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଏଫସିକୁ 2022 ମସିହା
ଜୁନ୍ମାସ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ।
‘ମେଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ’ ଏବଂ ‘ମେଟ୍ରୋନିଓ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ
18,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ନୂ ତନ ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରାଯିବ ଯାହା ସରକାରୀ ବସ୍ ପରି ବହନ ସେବାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି
କରି ବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ଚେନ୍ନାଇରେ 118.9 କିଲ�ୋମିଟର ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ
ସକାଶେ 63,246 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ର
ଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ�ୋଚି
ର 11.5କିଲ�ୋମିଟର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ 1,957.05
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଟାୟାର-1 ଏବଂ ଟାୟାର-2
ନଗରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ‘ମେଟ୍ରୋଲାଇଟ’ ଏବଂ ‘ମେଟ୍ରୋନିଓ’ ଭଳି
ଦୁ ଇଟି ନୂ ତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆପଣାଯିବ ।

ଜଳ ହି ଁଜୀବନ

2.86
`2.87

କ�ୋଟି ପରି ବାରକୁ ଟ୍ୟାପ
ସଂଯ�ୋଗ
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଜଳ ଜୀବନ
ମି ଶନ (ସହରାଞ୍ଚଳ)

ଯାତ୍ରା ସହଜ ହେବ

`1.18

8500

ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ସଡ଼କ ପରି ବହନ ଓ
ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଇ ଁ

କିମି ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ

ବୃ ହତ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ପି ପିପି
ମ�ୋଡରେ ପରି ଚାଳନା କରି ବା
ଲାଗି 7ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 2000
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା

ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନେ ଚୟନ କରି ପାରି ବେ ଶକ୍ତି ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ
ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ
3,05,984କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟର ଏକ ନୂ ତନ ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂସ୍କାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ଆଧାରି ତ ତଥା ସୁଫଳଦାୟୀ ଶକ୍ତି ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରି ବ । ଏହି ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ
କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯଥା ପ୍ରି-ପେଡ୍  ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା,
ପ୍ରଚଳିତ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା
ଲାଗି ସହାୟତା ମିଳପ
ି ାରି ବ ।
ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (ସହରାଞ୍ଚଳ)
ଦେଶର 2.86 କ�ୋଟି ପରି ବାରଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ଯ�ୋଗେ ପାନୀୟ
ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (ସହରାଞ୍ଚଳ) ଆରମ୍ଭ
କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଦେଶର 500ଟି ଅମୃତ ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେଉଥିବା ସହରରେ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟ ପରି ଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। 2021 ମସିହା ଠାରୁ 2026 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ
ସହରମାନଙ୍କରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ 2.0 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ।
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାରେ ଏକ କ�ୋଟି ନୂ ତନ ପରି ବାର ସଂଯ�ୋଗ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନାରେ ଆଉ ଅତିରିକ୍ତ ଏକ କ�ୋଟି ପରି ବାରଙ୍କୁ
ଯ�ୋଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯ�ୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 100ଟି ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସିଟି ବାଷ ୍ୱ
ବିତରଣ ନେଟୱାର୍କରେ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯିବ । ସେହିଭଳି ଜମୁ ଓ
କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ସୁଲଭ ବାସଗୃହ ଯ�ୋଗାଣ ପାଇ ଁଘ�ୋଷଣା
ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ବାସଗୃହ
ଯ�ୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଲି ଡେ’ର ଅବଧିକୁ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି
କରାଯାଇଛି। ସୁଲଭ ବାସଗୃହ କ୍ରୟ ସକାଶେ ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣ
ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଛାଡ଼ ପାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଁ
ରହିଛ।ି
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 15
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ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ

ସଂସ୍କାରର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇ ଁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବବୃ ହତ୍ ବଜେଟ ଯେଉଥିଁ ରେ 2,23,846 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ତୁ ଳନରେ ଏଥିରେ 137 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟାଯାଇଛି ।

ଦେ

ଶର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ସାଧାରଣ
ବଜେଟରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାର ଅର୍ଥ
ମି ଳିପାରି ଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ କହିବା
ଅନୁ ସାରେ, ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଛଅଗ�ୋଟି
ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଭି ତରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାମୟ ହେଉଛି ସବୁ ଠାରୁ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ।ଏହା ଏଥ ିରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଯେ ଗତ
ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏଥ ିପାଇ ଁ 94,452 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ
କରାଯାଇଥ ିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଥ ିରେ 137 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି
ଘଟାଯାଇଛି ।
ବ�ୈଶ୍କ
ୱି
ମହାମାରୀ କର�ୋନାରୁ ମି ଳିଥ ିବା ମହାଶିକ୍ଷା
ଆଧାରରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମି ତ ର�ୋଗର
ଚିହ୍ନଟ ଓ ପ୍ରତିଷେଧ ନିମନ୍ତେ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦୃ ଢ଼ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ ଉପରେ
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆର�ୋପ କରି ଛନ୍ତି । ଦେଶର ବ୍ଲକ ସ୍ତରଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି
ପରୀକ୍ଷାଗାରର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାରି ବ । ଏଥ ିପାଇ ଁଚାରି ଟି
ଭାଇର�ୋଲ�ୋଜି (ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବିଜ୍ଞାନ) ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ଥାପନ
କରାଯିବ । ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇ ଁ ପୁନେଠାରେ ଏପରି ମାତ୍ର
ଗ�ୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାଗାର ରହିଛି । ସେହିଭଳି ଦେଶର ପ୍ରବେଶ ପଥ
ଯଥା 32ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର, 11ଟି ବନ୍ଦର ଏବଂ ୭ଟି ସ୍ଥଳପଥରେ
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କିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତିଭୂମିର
ବିକାଶ ହେବ

35,000

କ�ୋଟି ଟଙ୍କା କ�ୋଭି ଡ-19 ଟିକା
ପାଇ ଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା

3382
28,812

ବ ୍ଲକ ଜନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ
11ଟି ରାଜ୍ୟରେ

ମ�ୋଟ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ
ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ବାସ୍ଥ ଓ କଲ୍ୟାଣ
କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ସ୍ବସ୍ଥ ଭାରତ ଯ�ୋଜନାରେ
ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯି ବ।

ବଜେଟ

11ଟି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ
ସମନ୍ତ
ୱି ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର
ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ସାରା ଦେଶରେ ନୂ ତନ ଭାବେ
ଦେଖା ଦେଉଥିବା ର�ୋଗମାନଙ୍କ
ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ
ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଗଠନ କରାଯିବ ।

`64,180

ପ୍ରବେଶପଥ ନିକଟରେ ୧୭ଟି ନୂ ତନ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରାଯିବା ସହ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥ ିବା ୩୩ଟି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟକୁ
ଅଧ ିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାରା ଦେଶରେ ପନ୍ଦରଟି
ଆପାତକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅପରେସନ୍  କେନ୍ଦ୍ର ଖ�ୋଲଯି ବ
ଏବ ୨ଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ହସପି ଟାଲ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯି ବ ।
ସେହିପରି ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (ଡବ୍ ଲୁଏଚଓ) ଦକ୍ଷି ଣ-
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ସ୍ୱସ୍ଥ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା
ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ 6ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ
64,180 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ
ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭୂତାଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ
ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନେଠାରେ ଏହିଭଳି
ମାତ୍ର ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ ରହିଛି । ସେହିଭଳି 9ଔି
ଜ�ୈବ-ନିରାପତ୍ତା ବିଜ୍ଞାନାଗାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
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ଜାତୀୟ ର�ୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କେନ୍ତ୍ର (ଏନସି ଡିସି)ର
କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଶାଖା ଖ�ୋଲାଯିବ ।

20

ମେଟ୍ରେପ�ୋଲି ଟାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସତର୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ
।

ଆୟୁ ଷ ବଜେଟର ପରି ମାଣ ବୃଦ୍ଧି
ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଆୟୁ ଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିମନ୍ତେ
2,970 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି ।
ଗତବର୍ଷ ଏଥିପାଇ ଁହ�ୋଇଥିବା 848କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଠାରୁ ଏହା ଢେର୍ଅଧିକ ।

2
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ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣାକୁ
ଗୁରୁତ ୍ବ ଦିଆଯି ବ। ସାରା ଦେଶରେ
ନ୍ୟୁମ�ୋକ�ୋକାଲ ଟିକା ଦିଆଯି ବ।
ଅଧିକ ଦୁ ଇଟି କର�ୋନା
ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକାର ବିକାଶ
ନିମନ୍ତେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି
କ�ୋଭି ଡ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ନିମନ୍ତେ ବଜେଟରେ 35,000
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା
ଅନୁ ସାରେ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ତେବେ ଏଥ ିପାଇ ଁ ଆହୁ ରି
ଅଧ ିକ ପାଣ୍ଠି ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ
ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଦୁ
ଁ ଇଟି ଟିକାକୁ ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ଦୁ ଇଟି ଟିକାକୁ ଅନୁ ମତି ମି ଳିବାର ସମ୍ଭାବନା
ରହିଛି । ବିଶ୍ୱର 100ରୁ ଅଧ ିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ଟିକା ପାଇ ଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବ ଏସି ଆ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
ସ୍ଥାପନ କରାଯି ବ ବ�ୋଲି ସରକାର ସି ଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ।
ପିଏମ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ସ୍ୱସ୍ଥ ଭାରତ ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଏକ ନୂ ତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ତାହା ପି ଏମ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍ୱସ୍ଥ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା
ଭାବେ ପରି ଚିତ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥ ିବା
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମି ଶନ ଅତିରିକ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକରି ବ। ଏହି
ଯ�ୋଜନାରେ 64,180 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯି ବ । ଏହା
ଅଧୀନରେ ଦେଶର ପ୍ରାଥମି କ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ତଥା ଟର୍ସିଆରୀ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯି ବ।
ନିମ�ୋକ�ୋକାଲ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦ୍ୱାରା 50,000 ଅଧିକ
ଶିଶଙ୍କ
ୁ ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କରାଯିବ
ସାରା ଦେଶରେ ନିଜସ୍ୱ ବିକଶିତ ନିମ�ୋକ�ୋକାଲ ପ୍ରତିଷେଧକ
ଟିକା ଦାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯି ବ । ଏହି ଟିକା ପ୍ରାୟ 50,000
ଶିଶଙ୍କ
ୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ,
ଏଭଳି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 17
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ଏମଏସଏମଇ
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଅର୍ଥନୀତିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ, ଦେଶର ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ର
ସକାଶେ ୧୫,୭୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି;
ଗତବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇ ଁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରାଯାଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାହା ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି ହ�ୋଇଛି ।

05

କ�ୋଟି ନୂ ତନ କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି
ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ

ବୟନ ଶିଳ୍ପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ଦେଶରେ ଆଉ 7ଟି ନୂ ତନ ବୟନଶିଳ୍ପ
ମେଗା ପାର୍କ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯିବ ।

74%

ଏ

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 13ଟି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଏଲଆଇ ଯ�ୋଜନା ନିମନ୍ତେ
1.97 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ।

ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଫଡିଆଇ ସୀମାକୁ
ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅନୁ
ଁ ମତି ଦିଆଯାଇଛି ।

ମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଶ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ
କରାଯି ବ । ଇ-ନିରାପତ୍ତା, ଇ-ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇ-ପରାମର୍ଶ
ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । କର�ୋନା
ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ପରି ଚାଳନା ସକାଶେ ଏହା ଅତରି କ୍ତ
ମହାମାରୀ କାଳରେ ଏହା ସର୍ବାଧ ିକ ମାତ୍ରାରେ
ମଡ୍ୟୁଲ୍  ଯ�ୋଗାଇବ । ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶରେ
ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ସମ୍ଭବତଃ ଏହି କାରଣରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ
ଏମଏସଏମଇର ଅବଦାନର ମାତ୍ରାକୁ 30 ପ୍ରତିଶତରୁ 40
ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଏହି
ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସର୍ବାଧ ିକ ରି ହାତି ପ୍ରଦାନର
ରଖଛ
ି ନ୍ତି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖ ିଛନ୍ତି । ନିବେଶ ସୀମା
ସ୍ୱରୂପ ଏମଏସଏମଇର ରପ୍ତାନୀ ମାତ୍ରାକୁ
ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ
ଓ କାରବାର ପରି ମାଣକୁ ବିଚାରକୁ
48 ପ୍ରତିଶତରୁ 60 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ଆମଦାନୀ
ଶୁ
ଳ୍କ
ଛାଡ଼କୁ
ସୁ
ସ
ଂଗତ
ନେଇ ସରକାର ଏମଏସଏମଇର
କରାଯି ବ। ସେହିଭଳି ନିବେଶକମାନଙ୍କ
କରାଯାଇଛି
ଯାହାକି
ପ�ୋଷାକ,
ସଂଜ୍ଞାର ପୁନଃନିରୂପଣ କରି ଛନ୍ତି ।
ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଏକ
ଇତି ପୂର୍ବରୁ 2020 ଜୁନ ମାସରେ ଏହି
ନିବେଶକ ସନନ୍ଦ ଅଣାଯି ବାର ଯ�ୋଜନା
ଚମଡ଼ା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀର
ସଂଜ୍ଞାର ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଇଥ ିଲା।
ରଖାଯାଇଛି । ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପମାନଙ୍କ ସକାଶେ
ରପ୍ତାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନର
ସଂଜ୍ଞା
ଅନୁ ସାରେ,
ଟିକସ ଛାଡ଼ ଦାବି (ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଲି ଡ଼େ କ୍ଲେମ୍)
କ୍ଷୁଦ୍ର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର କ୍ୟାପି ଟାଲ
ଯ�ୋଗ୍ୟତାକୁ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ବଢ଼ାଇ
ବେସକୁ 50ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 2 କ�ୋଟି
ଦିଆଯାଇଛି । ଲୁ ହା ଓ ତତ୍  ସଂପର୍କୀତ
ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ
ବହିଃଶୁଳ୍କକୁ ହ୍ରାସ
୨ ଲକ୍ଷ କମ୍ପାନୀ ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରି ବେ । ସରକାର ଏହି
କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ସ�ୌର ଶକ୍ତି ନିଗମରେ 1,000
ଦିଗରେ ଡାଟା ଆନାଲି ସିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରି ବା ସହ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଂଜି ପ୍ରବେଶ କରାଯି ବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ
ଆର୍ଟିଫିସି ଆଲ୍  ଇଣ୍ଟେଲି ଜେନ୍ସ, ମେସି ନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାହାକି
ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରାଧକ
ି ରଣରେ 1,500 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
2021-22ବର୍ଷରେ ଏମସି ଏ୨୧ ସଂସ୍କରଣ ଦ୍ୱାରା ପରି ଚାଳନା
ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ସ୍ଥି ର କରି ଛନ୍ତି ।
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ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଉପରେ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି; ସେଥି ନିମନ୍ତେ କ�ୌଶଳଭି ତ୍ତି କ ଶିକ୍ଷା
ଉପରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂ ତନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯିି ବ ।

`50,000

750

ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁସି ତ
ଅଞ୍ଚଳରେ 750ଟି ନୂ ତନ
ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ
ଆବାସି କ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା
ନ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ 50,000
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି
ଅଧୀନରେ ସାରା
ଦେଶରେ 15,000 ଟି
ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼
କରାଯିବ ।

ରା

ଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (ଏନଇପି )କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
ଶ�ୈକ୍ଷିକ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ
କରି ବା ଉପରେ ସରକାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯ�ୋଗ କରି ବ । ଏଥ ିସହ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଆର�ୋପ କରୁଛନ୍ତି । ଏନଇପି ଅନୁ ସାରେ
ଭାଷା ଅନୁ ବାଦ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯି ବ ଯାହାକି ସମସ୍ତ
ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କ
ି ର ଭି ତ୍ତିଭୂମିକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ଏବଂ
ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ ୍ସ ଏବଂ ନୀତି
ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ । କ�ୌଶଳଭି ତ୍ତିକ
ସଂପର୍କୀତ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁ ବାଦ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ
ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସରକାର ଅଧ ିକ
ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ । ଲେହ ଠାରେ ଏକ
କରି ବ । ତଫସି ଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ବର୍ଗର
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖ�ୋଲି ବା
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମେଟ୍ରିକ
ଏକଲବ୍ୟ ଆବାସି କ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର
ନିମନ୍ତେ
ସରକାର
ଘ�ୋଷଣା
ୟୁନିଟ୍ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଦିବାଦୀ ଅଧୁଷିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ଯଥାରୀତି ଜାରି
କରି ଛନ୍ତି । ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ
38କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରହିବ ।
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ
ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ�ୌଶଳ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାର୍ବତ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର
ମାନରେ
ଉନ୍ନତି
ନି ମ ନ୍ତେ ସରକାର କେତେଗୁଡ଼ି ଏ
ଏହାର ୟୁନିଟ ପି ଛା ମୂଲ୍ୟକୁ ୪୮ କ�ୋଟି
ଆଣିବା ସକାଶେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛ ନ୍ତି । ସଂଯୁକ୍ତ
ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
କମିଶନ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସରକାର
ଆରବ ଏମି ରେ ଟ ୍ସ ଏବଂ ଜାପାନ
ଆଇନ ଆଣିବେ । ସେହଭଳି ଏକ
ସରକାରଙ୍କ ସହଯ�ୋଗରେ ବି ଶେଷ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଶିକ୍ଷା ସ�ୌଧ
ତାଲି ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟ�ୋଜନ
(ଏନଡ଼ିଇଏଆର) ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାଦାନ
କରାଯି ବ ଯଦ୍ୱାରା ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରଶିକ୍ ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶ�ୈଳ୍ପି କ
ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସହଯ�ୋଗ କରି ବ ଏବଂ
ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କ�ୌଶଳ, ବ�ୈ ଷ ୟି କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଏଥ ି ସହ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କ
ଶିକ୍ ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ ।
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କୃଷି

ଏକ ବିଶାଳ କୃଷି
ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ
ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟର ଦେଢ଼ଗୁଣ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ
କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ
(ଏମଏସପି) ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି; ଏବଂ ୨୦୨୨
ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ।

10
%
କପା ଆମଦାନୀ
ଉପରେ ଶୁଳ୍କ
ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି

ଭା

କୃଷି ଋଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 16.5 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ
ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଣୁ ଜଳସେଚନ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି କରି 10,000
କ�ୋଟିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର- କ�ୋଚି, ଚେନ୍ନାଇ,
ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍, ପାରାଦୀପ ଓ ପେଟୁ ଆଘାଟକୁ
– ସକ୍ରିୟ ଆର୍ଥିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବିକଶିତ
କରାଯି ବ।

ରତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ କୃ ଷି ଭି ତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଫପି ଓ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି
। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁ ତ୍ୱ ଆର�ୋପ କ୍ଷୁଦ୍ରଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯି ବ । ଅପରେସନ୍ 
କରି କୃ ଷକମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ ଦ୍ୱି ଗ ଣ
ୁ ିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ବାଇଶଟି ନୂ ତନ ପଚନଯ�ୋଗ୍ୟ
କରି ବା ସକାଶେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନି ର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଉତ୍ପାଦକୁ ସାମି ଲ କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା କୃ ଷି ଓ ସଂପର୍କୀତ
ଉତ୍ପାଦରେ ଗୁଣ ାତ୍ମକ ମୂଲ ୍ୟ
ଚଳି ତ ବର୍ଷର ସାଧାରଣ
ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇପାରି ବ ।
ବଜେଟରେ
ଅନେକ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ
କ୍ଷେତ୍ରରେ
ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ
ଓ
ତାମି ଲ ନାଡ଼ୁରେ ଏକ ବିବିଧଧର୍ମୀ
ଗୁଡ଼ି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘ�ୋଷଣା
ଉଦ୍ୟାନକୃ
ଷ
ି
ର
ବି
କ
ାଶ
ଉପରେ
ସମୁଦ୍ର ଗୁଳ୍ମ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ
କରି ଛନ୍ତି।
ବଜେଟରେ
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ଦି
ଆ
ଯାଇଛି
।
ସେହି
ଭ
ଳି
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା
ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥବ
ି ା ବି ଭି ନ୍ନ
ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗୁଳ୍ମ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
ପ୍ରାବଧାନ
ମଧ୍ୟରେ
କୃ ଷି
କରାଯି ବ । ସେହିଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା
ଭି ତ୍ତିଭୂ ମି ର
ଉନ୍ନତି କ ରଣ
ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ନିର୍ମାଣ
ନିମନ୍ତେ
ସକାଶେ
ଭଣ୍ଡାରଣ,
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ।
40,000କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁ ନି ଟ ସ୍ଥାପନ
କରାଯି ବ ଏବଂ ଚା ବଗି ଚା
ଓ କ୍ୟାରେଜ ସୁବିଧ ା ଆଦି
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କୃଷି ଭି ତ୍ତି ଭୂ ମି ପାଣ୍ଠିରୁ ଏଭଳି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 1,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
ନି ମ ନ୍ତେ ଏପି ଏମସି ମଣ୍ଡିର ବି କ ାଶ ଘଟାଯି ବ । 2021-22 କରାଯି ବ । ଅନଲାଇନ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇ- ନାମ୍ସହିତ
ି ନୂ ତନ ମଣ୍ଡିକୁ ସାମି ଲ କରାଯି ବ ।
ବଜେଟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ନି ମନ୍ତେ 1.48 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେଶର 1000ରୁ ଅଧକ
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ବଜେଟ

2

21

ପ୍ରତିରକ୍ଷା

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ ପରି ମାଣ
4.78 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ବରାଦରେ 19% ବୃଦ୍ଧି
ଘଟାଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣକୁ ବଡ଼ ଧରଣର
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରି ବ ।

`4.78

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇ ଁ4.78 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ।
2014 ମସି ହାରେ ତାହା 2.29ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

ପ୍ର

100

18.75

%

ସଶସ୍ତ୍ର ସେନାର
ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ ନିମନ୍ତେ
ବଜେଟରେ 18.75% ବୃଦ୍ଧି

ଦେଶରେ ଆଉ ନୂ ତନ ସ�ୈନକ
ି
ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯି ବ ।

C-17 Globemaster being escorted by Su-30 MKI Fighters

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ରହିଛ,ି କିନ୍ତୁ ସେଥ ିରୁ
ତିରକ୍ଷା ଆଧୁନିକୀକରଣ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ
1) Tejas Light Combat Aircraft (LCA) : Dominating the Ski
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପେନସନ୍  ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବାଦ୍, ସେଥ ିପାଇ ଁ 2021ଐତିହାସି କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥି ପାଇ ଁ
2) Successful Trials of Sub-sonic Cruise Missile 'Nirbhay'
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ ଅର୍ଥରେ 18.75 % ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟାଯାଇଛି।
22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ 3)3,62,345,62
ଟଙ୍କା
Growth of Private କ�ୋଟି
Defence Industry
Front Cover :
4) Humanitarian Assistance and Disaster Relief Operation
(Clockwise)
ଗତ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ ପାଇ ହ�ୋଇଥି
ଁ
ବା ବ୍ୟୟ
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି5) । Missile
2020-21
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର
Firing- INS Kochi
6) Dropping
Soldiers by helicopter.
ବରାଦରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ବୃ ଦ୍ଧି । 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ ତୁ ଳନାରେ
ଏହା 24,792.62
କ�ୋଟି
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇ ଁ ବଜେଟରେ
ଟଙ୍କା ଅଧ ିକ ।
ପ୍ରତି ର କ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣାକୁ
4,78,195.62 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ
l ଅଣ- ବେତନ ରାଜସ୍ୱ ଯାହାକି
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବା
ବରାଦ ରଖାଯାଇଛି ।
ଅପରେସନାଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବେ
l ପୁଞ୍ଜି
ବ୍ୟୟ
ନିମନ୍ତେ
ବିବେଚିତ ସେଥିପାଇ ଁ 54,624.67 କ�ୋଟି
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡି ଆ ରଡି ଓ ପାଇ ଁ ପୁଞ୍ଜି
ହ�ୋଇଥ ିବା ମଂଜୁରୀ ଯାହାକି
ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି । 2020-21
ବ୍ୟୟବରାଦ ବୃ ଦ୍ଧି । ସୀମା ଭି ତ୍ତି ଭୂ ମି
ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ
ଏବଂ
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ ତାହା 6 ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ସୁଦୃ ଢ଼ କରି ବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ।
ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସଂପର୍କୀତ,
ବ�ୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
l ଡିଆରଡିଓ ପାଇ ଁ ଅର୍ଥ ମଂଜୁରୀ
ସେଥ ିରେ 2021-22-22ଆର୍ଥିକ
ସ୍ୱରୂପ 11,375.50 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ବର୍ଷରେ 1,35,060.72 କ�ୋଟି
କରାଯାଇଛି।
ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା 2020-21 ଆର୍ଥକ ବର୍ଷ
l ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ (ବିଆରଓ) ନିମନ୍ତେ ବଜେଟ
ବଜେଟ ତୁ ଳନାରେ 18.75 % ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ 2019-20
ବ୍ୟୟ ପ୍ରାବଧାନକୁ 6004.08 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ 30.62 % ଅଧ ିକ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା
କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ତୁ ଳନାରେ
କରାଯାଇପାରେ ।
l ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଯାହାକି
7.48 ପ୍ରତିଶତ ଅଧ ିକ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 21

ସାକ୍ଷାତକାର

ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ

ନୂ ତନ ଦଶନ୍ଧିରେ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତର
ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇବ ବଜେଟ-ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ
ଆତ୍ମନି ର୍ଭରଶୀଳତା କେବଳ 130 କ�ୋଟି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଅଭି ବ ୍ୟକ୍ତି ନୁ ହେ ଁ ବରଂ 2020
ମସି ହ ାରେ ଅକ୍ସଫ�ୋର୍ଡ ଅଭି ଧ ାନରେ ଏହି ହି ନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନି ତ ହ�ୋଇଛି । ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଥମଥର
ପାଇ ଁ ଇତି ହ ାସରେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନି ର୍ଭର କରି ବା ଦୃ ଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ବଜେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଛି । ଏହି ବଜେଟ୍ କାହି କିଁ ଭି ନ୍ନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପରାମର୍ଶଦାତା
ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁ ମ ାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନି ର୍ମଳା ସୀତରମଣ ।

କୁହାଯାଏ ଯେ ଏକ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ 5ବର୍ଷ ଲାଗି ପାରେ ।
ମାତ୍ର ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ ତତ୍ କ୍ଷଣାତ ସୃଷ୍ଟି
ହ�ୋଇଥାଏ । ଏହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଏ ।

ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ ଘ�ୋଷଣା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ।
ଆତ୍ମ ନିରର
୍ଭ ଭାରତ ପଥରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଏହି ବଜେଟ୍ କିପରି
ସହାୟକ ହେବ ?
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏକ ନୂ ତନ ପରି କଳ୍ପନା ନୁ ହ ଁ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବହୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥବ
ି ା ସହ ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର
ହ�ୋଇଥଲ
ି ା। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ହେଉଛି 130କ�ୋଟି ଭାରତବାସୀଙ୍କ
ଅଭି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉମାନେ
ଁ
ନିଜର କ�ୌଶଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ।
ମେ’ 2020ରେ ସରକାର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ (ANB)ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ଘ�ୋଷଣା କଲେ। ପରେ ପରେ ଦୁ ଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ANB-2.0 ଓ ANB 3.0)
ଘ�ୋଷି ତ ହେଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଆମେ ସମାଜର ଅବହେଳିତ
ବର୍ଗଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରୀବ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା,
ତିନ�ୋଟି ଏ.ଏନ.ବି ପ୍ୟାକେଜ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହ�ୋଇଥବ
ି ା
ଘ�ୋଷଣା ପାଞ୍ଚୋଟି ମି ନି ବଜେଟ୍ ର ସମକକ୍ଷ । ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ପ୍ୟାକେଜ
ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍କାରକୁ ଗତିପ୍ରଦାନ କଲା ।
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ଆମେ କ�ୋଭି ଡ ଟୀକା ପାଇ ୩୫ହଜାର
ଁ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ
କରିଛ ୁ । ଏଇଟା କେବଳ ଏଇବର୍ଷ ପାଇ ଉଦ୍ଧି
ଁ
ଷ୍ଟ । ଯଦି ଏ ବାବଦରେ
ଅଧିକ ଖର୍ ଚ୍ଚ ଦରକାର ପଡେ ତାହା ଦେବା ପାଇ ମୁ
ଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ
ଁ
।

ବଜେଟ୍ ଖସଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଆପଣ
କାହା ଉପରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ?
ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବର ଛଅଟି ସ୍ତମ୍ଭ:
l ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁଧାର
l ବସ୍ତୁ ଓ ଆଥିକପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ଭି ତ୍ତିଭୂମି
l ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୁବିନିଯ�ୋଗ
l ଉଦ୍ ଭାବନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ବିକାଶ
l ନ୍ୟୁନତମ ସରକାର ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଶାସନ
କୃଷକ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ଦୁ ର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ
ହେଉଛି ଏହି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମି କତା । ସେମାନେ
ଏହି ବଜେଟ୍ ରୁ କ’ଣ ଆଶା କରି ବେ ?
ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଛନ୍ତି।
ଯ�ୋଜନା
ଅନୁ ସାରେ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ
ସମ୍ପତ୍ତି
ମାଲି କମାନଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ଅଧକ
ି ାର ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଉଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1241ଟି ଗ୍ରାମରେ 1ଲକ୍ଷ
80ହଜାର ସମ୍ପତି ମାଲି କ ସେମାନଙ୍କ ମାଲି କାନା
କାଗଜପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି । ମୁ ଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯ�ୋଜନା
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ
କରି ବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛ
ି ି । 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ
ନିମନ୍ତେ ମୁ ଁ କୃଷିଋଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ 16.5 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
କରି ଛି । ପଶୁପାଳନ, ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ମାଛଚାଷ
ପାଇ ଁ ଅଧକ
ି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖଛ
ି ୁ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବ୍ୟୟବରାଦ
ପରି ମାଣ 30ରୁ 40ହଜାର କ�ୋଟିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଛୁ । 5
ହଜାର କ�ୋଟି ମୂଳପୁଞ୍ଜି ସହ ଅଣୁ ଜଳସେଚନ ପାଣ୍ଠି
ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଆଉ 5ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ
ଏହାକୁ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି କରି ବାକୁ ମୁ ଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛ
ି ି । ରପ୍ତାନୀ

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ
‘ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ ଯ�ୋଜନା’ର ପରି ସର ବ୍ୟାପକ
କରଯାଇଛି ।
ଏବେ ଏଥରେ
ି
କେବଳ ଟମ�ୋଟ�ୋ, ଆଳୁ ଓ ପି ଆଜ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଥବ
ି ାବେଳେ ଏବେ ପଚିସଢି ଯି ବା
ସମ୍ଭାବନା ଥବ
ି ା 22ଟି ଅଧକ
ି
ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁ ର୍ଭୁକ୍ତ
କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତା ମୂଳକ
ମନ�ୋଭାବକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ବଜାରକୁ ଇ-ନାମ ସହ
ଯ�ୋଡା ଯାଇ ଏକହଜାର ଅଧକ
ି ମଣ୍ଡିକୁ ଇ-ନାମ
ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା
ପାଇ ଁ ଏପି ଏମସି ଗୁଡିକୁ କୃଷି ଭି ତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି ଯେ।ଗାଇ
ଦିଆଯି ବ ।
ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମି କ ବିଶେଷକରି ଦାଦନ ଶ୍ରମି କଙ୍କ
ପାଇ ଁ ମୁ ଁ ଏକ ପ�ୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରି ବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ରଖଛ
ି ି ଯେଉଥଁ ରେ
ି
ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମି କ, କ�ୋଠାବାଡି
କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟ�ୋଜିତ ଶ୍ରମି କଙ୍କ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ
ରଖବ
ି । ସର୍ବନିମ ୍ନ ମଜୁରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମି କଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଲାଗୁ ହେବା ସହ ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ
ବୀମାନିଗମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ । ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ
ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏପରି କି ରାତି ସି ପରେ
୍ଟ
ନିରାପତ୍ତା
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ନିୟ�ୋଜିତ ହେବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବେଳେ ଯୁବଶକ୍ତି ର ସାମର୍ଥ୍ୟ
ଉପରେ କହିବା ସହ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତ
ଅଭି ଯାନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ବେ
ବ�ୋଲି ମତଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବଜେଟ
କେତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀ ନିମନ୍ତେ ଅଧକ
ି ଶିକ୍ଷା ନବୀଶଙ୍କୁ ସୁଯ�ୋଗ
ଦେବା ପାଇ ଁ ସରକାର ଶିକ୍ଷାନବୀଶ ଆଇନ ସଂଶ�ୋଧନ
ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖଛ
ି ନ୍ତି । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜାତୀୟ
ଶିକ୍ଷା ନବୀଶ ତାଲି ମ ଯ�ୋଜନା (ଏନ.ଏ.ଟି.ଏସ)ର
ପରି ସର ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଇଞ୍ଜି ନିୟରି ଂ ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀ, ସ୍ନାତକ
ତାଲି ମ ପାଠ ପରେ ଶିକ୍ଷା ବା ନବୀଶ ତାଲି ମ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ
ଯ�ୋଜନା କରୁଛୁ । ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ତିନହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
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ସାକ୍ଷାତକାର

ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ

ଆମ ସରକାର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ନୀତି
ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦେଶର
ଭଲ ପାଇ ଁକାମ କରି ଚାଲି ଛି ।
ଏହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ।
ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ । ୟୁ.ଏ.ଇ ସହ ମି ଶ ି ଏକ ଯ�ୋଜନା
କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା କ�ୌଶଳବିକାଶ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ । ସେହିପରି ଜାପାନ ଶିଳ୍ପ ଓ ବୃ ତ୍ତିଗତ
କ�ୌଶଳ ବିନିମୟ ପାଇ ଁ ଏକ ମି ଳିତ ତାଲି ମ ଯ�ୋଜନା
ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ମଧ୍ୟ
ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ।
ଭାରତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆୟ�ୋଗ ତ୍ୱରାନୱିତ
୍ କରି ବା ପାଇ ଁ
ଆମେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏକ ବିଧେୟକ ଆଣିବୁ । ଏଥରେ
ି
ଚାରି ପ୍ରକାର ଯଥା-ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଅଧସ୍
ି ୱି କୃତୀ,
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପାଣ୍ଠିଯ�ୋଗାଣ ଭଳି ଉପ ସଂସ୍ଥା ରହିବ।
ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଆମର ଅଧକ
ି ାଂଶ ନଗରୀରେ
ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ
ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ଚାଳିତ ହେଉଛି । ଏହିପରି
ନଅଟି ମହାନଗରୀରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବ
ଯାହାଫଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ୱୟଂଶାସନ ରହିବା ସହ
ଉତ୍ତମ ସମନୟ
୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ହେବ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
ପାଇ ଁ ଲଦାଖର ଲେହଠାରେ ଆମେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷଠା୍ ପାଇ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖଛ
ି ୁ।
କର�ୋନା ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ମହାମାରୀ କାଳରେ ଏମଏସଏମଇ
କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ସହାୟତା
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବଜେଟରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ
କ’ଣ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ?
MSME କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇ ଁ ଆମେ
ବଜେଟ୍ ରେ କେତେକ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ।
ଚଳିତବର୍ଷ ବଜେଟ ତୁ ଳନାରେ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ଅର୍ଥାତ୍ 15,700
କ�ୋଟିର ମୁ ଁ ବ୍ୟୟବରାଦ କରି ଛି । ଅନେକଗୁଡିଏ
ସାମଗ୍ରୀରେ ଆମେ ବର୍ହିଶୁଳ୍କ ରି ହାତି ଘ�ୋଷଣା କରି ଛୁ : .
ନୀତି ସଂସ୍କାର ଜରି ଆ ରେ ଜୀବନର ସୁଗ ମତା
ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ରହିଆ ସି ଛି । ବଜେଟ୍ ରେ ଏହି
ପରି କ’ଣ କ’ଣ ସଂସ୍କାର ପରି ବର୍ତ୍ତନ ହ�ୋଇଛି ଓ
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ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ ଦେଶର
ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହ�ୋଇଥିଲେ ଓ ଏବେ
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ । ନବଭାରତ ବଜେଟ୍ ରେ ମହିଳାଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ କ’ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ?
ଉଜ୍ଜଳା ଯ�ୋଜନା ଯାହା କି ଆଠ କ�ୋଟି
ପରି ବାରକୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇପାରି ଛି ତାହା
ଅତିରିକ୍ତ ଏକ କ�ୋଟି ହିତାଧକ
ି ାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ
କରାଯି ବ । ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ
ନାଇଟ୍ ସି ଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କାମ ପାରି ବେ । ଆସାମ
ଓ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର ଚାହା ବଗି ଚାରେ ବିଶେଷକରି
ମହିଳା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପି ଲାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ
ପାଇ ଁ ଏକ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି । ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ ଇଣ୍ଡିଆ
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାର୍ଜିନ୍ ମନି ଆବଶ୍ୟକତା
ଶତକଡା 25ରୁ 15ଭାଗକୁ କମାଇବା ପାଇ ଁ
ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ତାହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡି ବ ?
ଜଳ ଜୀବନ ମି ଶନ (ସହରାଞ୍ଚଳ) ଆରମ୍ଭ କରାଯି ବ ।
4378ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ନଗର ନିଗମର 2କ�ୋଟି 86ଲକ୍ଷ
ପରି ବାରକୁ ଏହା ପାଇପ ଜଳ ଯ�ୋଗାଇବ । ଏହାଛଡା
500 ଅମୃତ ସହରରେ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବ । ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୱରାନୱିତ
୍ ହେବାକୁ
ଥବ
ି ା ଏହି ଯ�ୋଜନା ପାଇ ଁ 2,87,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖାଯାଇଛି ।
2021-2026 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପାଇ ଁ ସହରାଞ୍ଚଳ
ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ମି ଶନ 2.0 ତ୍ୱରାନୱିତ
୍ ହେବ । ଏଥପ
ି ାଇ ଁ
1,41,678 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବା ପାଇ ଁ
ବଜେଟରେ 42ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 2,217 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ଏହାଛଡା ଆମେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତିନିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶହେରୁ ଅଧକ
ି ଜିଲ୍ଲାକୁ
ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ କରି ବୁ ।
ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର କେନ୍ଦ୍ର ଶାସି ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହୁ ସେତେବେଳେ
ପ�ୋଷଣ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏକ ସମନ୍ୱୟ
ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ପାରି ବୁ ।

ସର୍ବନିମ ୍ନ ମଜୁରୀ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଲାଗୁ ହେବ ଓ ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ନିଗମ
ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଏପରି କି
ନାଇଟ ସି ଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ସହ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟ�ୋଜତ
ି ହ�ୋଇପାରି ବେ ।

ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ହାତକୁ ନିଆଯି ବ।
ବଜେଟରେ ସଡକ, ରେଳବାଇ, ମେଟ୍ରୋ
ପରି ବହନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ଯ�ୋଜନା
ରହିଛି । ଭି ତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ଉପରେ ବଜେଟରେ
ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହ�ୋଇଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଆଗରୁ ରାଜନୀତିରେ କେବେବି
ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର
ନିମନ୍ତେ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାର
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପି ଏମ୍ଜେଏୱାଇ ଆୟୁ ଷ୍ମାନ
ଭାରତ ଯ�ୋଜନାକୁ ଏଥିପାଇ ଁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଭାରତକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସଶକ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏହି
ବଜେଟ୍ କେତେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ?
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ୍ ରେ ବ୍ୟୟବରାଦ
ଆଶାତୀତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆର�ୋଗ୍ୟ, ନିରାକରଣ
ଓ ସୁଧାର ଭଳି ତିନିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିଶେଷ
ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ । ଏକ ନୂ ତନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ�ୋଜିତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍ୱସ୍ଥ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା
ଛଅବର୍ଷ ପାଇ ଁ 64,180କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ
ଅଟକଳରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯି ବ। ଏହା ପ୍ରାଥମି କ,

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓ ତୃ ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଇ
ଦେଶରେ ଥବ
ି ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନଗୁଡିକୁ ମଜବୁ ତ୍
କରି ବ । ଏଥ ି ସହ ଏକ ନୂ ତନ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ ଖ�ୋଲି ବା
ସହ ନୂ ତନ ର�ୋଗଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା
କରି ବ । ନ୍ୟୁମୁକ�ୋକାଲ ଟୀକା ଯାହା ଏବେ କେବଳ
5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସୀମି ତ ରହିଛି, ତାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେବ । 2021-22 ବଜେଟ୍ ରେ କ�ୋଭି ଡ
ଟୀକା ପାଇ ଁ 35ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ
ହ�ୋଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁଧାର ପାଇ ଁ ବଜେଟ୍ ରେ ବ୍ୟୟ
ଅଟକଳ 2,23,846 କ�ୋଟି ରଖାଯାଇଥବ
ି ାବେଳେ
ଚଳିତବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏହା 94,452 କ�ୋଟି ଥଲ
ି ା।
ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ରେ 137ଭାଗ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ରଣନୀତି
କ’ଣ ଓ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇ ଁ କ’ଣ
ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ?
ନିକଟ ଅତୀତରେ ଡିଜିଟାଲ ଦେଣନେଣ ଆଶାତୀତ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାକୁ ଆହୁ ରି ବଳ ଦେବା ପାଇ ଁ
ବଜେଟରେ 15ହଜାର କ�ୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ
ହ�ୋଇଛି । ଡିଜିଟାଲ ଦେଣନେଣ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ
ଯ�ୋଜନାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
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ଶିଳ୍ପ ବିପବ
୍ଲ

ଡାଭ�ୋସ ଡାଇଲଗ୍

ଚତୁର୍ଥ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ

ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁଭାରତ
ଟେକ୍ନ�ୋଲଜି ବ୍ୟବହାର କରି ବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଡିଜଟ
ି ାଇଜେସନ ଚତୁ ର୍ଥ ଶିଳ୍ପ
ବିପ୍ଳବର ଭି ତ୍ତି । ସେଥ ିପାଇ ଁ ଗତ
6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏକ ଦୃ ଢ
ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ କରି ଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଡାଭ�ୋସ
ଡାଇଲଗ (କଥାବାର୍ତ୍ତା) ଅବସରରେ
ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ
ଫ�ୋରମକୁ ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେଇ
କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ
ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଶ୍ଚି ତ କରି ବାକୁ
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରି ବ ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ଓ
ଦରି ଦ୍ରବର୍ଗଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି
ଅଣାଯାଇପାରି ବ ।
26 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଭା

ରତ ଗଠନର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଦେଶ ଆଗେଇ
ଚାଲି ଥବ
ି ାବେଳେ ଚତୁ ର୍ଥ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କେବଳ ଦେଶ
ପାଇ ଁ ନୁ ହେ,ଁ ଏହାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ
ବରଦାନ ପାଲଟିଛି । ଗତ 6ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଦେଶକୁ
ଚତୁ ର୍ଥ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପାଇ ପ୍ରସ୍ତୁ
ଁ ତ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ବିପ୍ଳବର ସଫଳତା
ମୁଖ୍ୟତଃ ମ�ୌଳିକ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର 400
ନିର୍ଭର କରେ । ସେଥପ
ି ାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ
ତୁ ଙ୍ଗ କଂପାନୀର ପ୍ରତିନଧ
ି ଙ୍କ
ି
ଭି ତ୍ତିଭୂମି ଦେଶ ତିଆରି କରି ପାରି ଛି।
ସମୁଖରେ ନୂ ଆ ଭାରତର
କଠ�ୋର ପରି ଶ୍ରମ କରି ଭାରତ ନିଜକୁ
ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରି ଛନ୍ତି
ନିବେଶକଙ୍କ ଈପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ
ପରି ଣତ କରି ପାରି ଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଡାଭ�ୋସରେ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ
ମଞ୍ଚର 28 ଜାନୁ ୟାରୀ 2021 ବ�ୈଠକରେ ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେଇ
କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇ ଁଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ
ଓ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି । ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇ ଁ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁ କୂଳ ରହିଛି । ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବିଶ୍ୱବାଦକୁ
ସୁଦୃଢ କରି ବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅଭି ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି
କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଅଧିବେଶନ
ଜ�ୋ କାଇଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ, ସି ମେନ୍ସ । ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତ ସଂପର୍କରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର
ଉତ୍ତର ।
ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
କାଇଜରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ
ଯାଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭି ଯାନର
ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ବୁ ଝାଇଥ ିଲେ।
ସେ କହିଥ ିଲେ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର
ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭାରତକୁ ଏକ
ମ୍ୟାନୁଫାକ୍ଚରି ଂ ହବ୍ ରେ ପରି ଣତ
କରି ବା । ସେଥ ିପାଇ ଁ ସରକାର
କର୍ପୋରେଟ ଟିକସ ହାର ହ୍ରାସ
ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଛନ୍ତି।
ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଟିକସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ
କରାଯାଇଛି । ଦେଶରେ ଶ୍ରମ
ଆଇନକୁ ସରଳ କରାଯିବା ସହିତ
ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧ ିକ ସ୍ୱାଧୀନତା
ଦେବା ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁଗମ
କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାର କଂପାନୀ
ଆଇନକୁ
ଫ�ୌଜଦାରୀ
ମାମଲା
ବର୍ଗରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତରେ
ଯେଉ ଁ 26 ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର
ଉତ୍ପାଦନଭି ତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା
ପିଏଲଆଇ ସ୍କିମ୍ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି
ବିଦେଶର ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ଉଦ୍ୟୋଗପତି
ତାହାର ସୁଯ�ୋଗ ନେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ବିୟ�ୋନ ରସେନଗ୍ରେନ ସି ଇଓ, ଏବିବିଙ୍କ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଲେ
ି : ଭାରତ
ଆତ୍ମବିଶବା୍ ସ, ନୂତନ ଊର୍ଜା ଏବଂ
ସମ୍ଭାବାନରେ ପରିପ ୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇପାରିଛି
ଭି ତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର
ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତିଭି ତ୍ତିଭୂମି ଯେକ�ୌଣସି ବିକାଶର
ମୂଳ । ଏକଥା ଅନୁ ଭବ କରି ଭାରତ
ସରକାର
ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ବିକାଶକୁ

2018ରେ ଡାଭ�ୋସ ଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କହିଥ ିଲେ ଯେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ
ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ
କରି ବ ଏବଂ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ସଙ୍କଟ
ସମୟରେ ଏହି ଉକ୍ତି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ
ହେଉଥ ିବା ସାରା ବିଶ ୍ବ ଦେଖୁଛ।ି
ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଦେଉଛନ୍ତି । ଗତ 6
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 57ହଜାର କିମି
ରାଜପଥ ବିକଶିତ କରି ଛି । ଏହାଛଡା
58 ଶତାଂଶରୁ ଅଧ ିକ ରେଳପଥକୁ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ କରଣ କରାଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ 
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ 36 ଗି ଗାୱାଟ
ବିଜଳ
ୁ ି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଯ�ୋଡାଯାଇଛି
। ରସେନଗ୍ରେନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର
ଦେବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଦେଶରେ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ତାଲି କା ଉପସ୍ଥାପନ
କରି ଥ ିଲେ । ସେ କହିଥ ିଲେ ଜାତୀୟ
ଇନ୍ ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ପାଇପ ଲାଇନ
ଅଧୀନରେ 1.5 ଟ୍ରିଲି ୟନ ଡଲାର
ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହା ସହିତ
ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ଜ�ୋନଗୁଡିକୁ ସଂଯ�ୋଗ
ସୁବିଧା ବଢାଇବା ପାଇ ଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ
ଏକ ମଲ୍ ଟି ମ�ୋଡେଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି
ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଛି । କର�ୋନା
ମହାମାରୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ
ଏଫ୍ ଡିଆଇ ନିବେଶ ପରି ମାଣ 13
ଶତାଂଶ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଅଜୟ ଏସ୍ବଙ୍ଗା, ସି ଇଓ, ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ।
ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସମାବେଶୀକରଣ
ସଂପର୍କରେ
ବଙ୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେଉଥ ିବା ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସମାବେଶୀ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂପର୍କରେ ବୁଝାଇ କହିଥ ିଲେ।
ଏହାସହିତ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ସୁଦୃଢ କରି ବା ପାଇ ଁ ନିକଟ ଅତୀତରେ
ଯେଉ ଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି
ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥ ିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ିଲେ, ଦେଶର କ�ୋଟି
କ�ୋଟି ନାଗରି କଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଣ୍ଠି
ହସ୍ତାନ୍ତର ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି
ଅର୍ଥକୁ ବିନଯ�ୋ
ି ଗ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ସେ
ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ 1.3 ନିୟୁତ
ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ
ଲ�ୋନ୍  ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ
ଦେଶକୁ
ବଦଳାଇବାକୁ
ସରକାର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କର
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ଗ�ୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ । ସେ
ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତଥର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ
କଥାବାର୍ତ୍ତାବେଳେ ବିଶ୍ୱ କର�ୋନା ଦ୍ୱାରା
ଆକ୍୍ରାନ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା ଓ ସେତେବେଳେ
ଅଧ ିକାଂଶ ଦେଶ ଲକ୍ଡ
 ାଉନ ଦେଇ ଗତି
କରୁଥ ିଲେ । ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର
ଡିଜଟ
ି ାଲ ଅର୍ଥନୀତି ଏହାର ନାଗରି କଙ୍କୁ
ବିଶେଷ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥ ିଲା ।
‘ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ ଭାରତ’ ବିଶ ୍ବ
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବ।
ସରକାର ସମାବେଶୀତା ଏବଂ
ସଶକ୍ତି କରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆଣିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରପୂର । ଏହା
ନୂ ଆ ଶକ୍ତିରେ ବଳଶାଳୀ ହ�ୋଇ ନୂ ଆ
ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖୁଛି । 2018ରେ
ଡାଭ�ୋସଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ିଲେ
ଯେ ଭାରତ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ
ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ନିର୍ବାହ
କରି ବ । ଏକଥା ସତ୍ୟରେ ପରି ଣତ
ହ�ୋଇଛି । କର�ୋନା ମହାମାରୀକାଳୀନ
ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଭୂମି କାକୁ ବିଶ୍ୱ
ଦେଖୁଛି । ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବିଶ୍ୱର
ଅର୍ଥନୀତିକୁ
ପୁନର୍ବାର
ଉପରକୁ
ଉଠାଇବ । ସରକାର ଇନ୍ କ୍ଲୁଜନ
ଓ
ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ
ମାଧ୍ୟମରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛନ୍ତି ।
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କ�ୋଭି ଡ-19 ଟୀକା

କର�ୋନା ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇ

Pravasi Bharatiya Divas

ଟୀକା ମ�ୈତ୍ରୀ

ଏବେ, ବିଶ ୍ବ ପାଇବ,
‘ମେଡ୍ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଟିକା
ସାରା ବିଶ ୍ବ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ମହାମାରୀର
ସାମ୍ନା କରୁଥ ିବା ସମୟରେ ଭାରତ କେବଳ
ନିଜର ଘର�ୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁନାହି ଁ
ବରଂ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥରେ ଆସି ଥ ିବା ଏହି
ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ
ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛି। କର�ୋନା
ଭୂତାଣୁ ବିର�ୋଧରେ ଭାରତ ବିଶର
୍ବ ସର୍ବବୃ ହତ
ଟୀକାକରଣ ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଛି ଏବଂ
ପଡ଼�ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ‘ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’
ଟୀକା ଯ�ୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଛି।

ସଂ

ସ୍ କୃତର ଏକ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ‘ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା’ର ଅର୍ଥ
ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଧ ିମୁକ୍ତ ରହନ୍ତୁ । ଏଥ ିରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ
ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କର�ୋନା ମହାମାରୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ
କରି ବା ପାଇ ଁ ନିଜ ସାଧ୍ୟମତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ
ଆସି ଛି। ଏକ ମହାସଂକଟକାଳରେ ପରି ସ୍ଥିତିର କିପରି ମୁକାବିଲା
କରାଯାଇପାରି ବ ସେ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଛି।
ଭାରତ ନିଜ ଦେଶରେ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ
ସଫଳତାର ସହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବା ସହିତ ଏକାସାଂଗରେ ଦୁ ଇଟି
ଟିକା ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ ଓ କାରି ଗରୀ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳରେ ନିର୍ମି ତ
କରି ବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛି । ଏହାସହିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ୍ 
କର�ୋନା ବିର�ୋଧୀ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମ�ୈତ୍ରୀ ବା ଟିକା କୂଟନୀତିରେ ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ
ରାଷ୍ଟ୍ରଭାବେ ଉଭା ହ�ୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁ ଏକ ଆଶାର କିରଣ
ପାଲଟିଛି । ପଡ�ୋଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନୀତି ପଡ�ୋଶୀ ଓ ଅଂଶୀଦାର
ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁ ର�ୋଧକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର
ଉତ୍ପାଦିତ କର�ୋନା ଟିକାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଆରମ୍ଭ
କରି ଛି । ଜାନୁ ୟାରୀ 20ରୁ ଭୁଟାନ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ବାଂଲାଦେଶ,
ନେପାଳ, ମ୍ୟାଁମାର ଏବଂ ସେସଲ୍ ସକୁ ଏହି ଟିକା ପ୍ରେରଣ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥ ିଲା । ନିଜର ଘର�ୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇ ଁ ଯଥେଷ୍ଟ
ପରି ମାଣର ଟିକା ମହଜୁଦ ରଖ ିବା ପରେ ଭାରତ ବଳକା ଟିକା
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଦେଇଛି ।
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ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁ ଳନାରେ ଭାରତର ସଫଳତାକୁ ବିଚାର
କରି ବା ଉଚିତ ନୁ ହେ।ଁ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱର ମ�ୋଟ
ଜନସଂଖ୍ୟାର 18 ଶତାଂଶ ଲ�ୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଏହା
ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ କର�ୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ମାନବ
ସମାଜକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରି ଛି । କର�ୋନାର
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାଳରେ ଆମେ ମାସ୍କ, ପି ପିଇ କିଟ ୍ସ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ
କିଟ୍ଆଦି ଆମଦାନୀ କରୁଥ ିଲୁ । ଏବେ ଆମେ ଏ ସବୁ
କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହ�ୋଇନାହୁ , ଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଦେଶକୁ ଏହାକୁ ରପ୍ତାନୀ କରି ସେଠାକାର ନାଗରି କଙ୍କୁ
ରକ୍ଷା କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛୁ । ଏବେ ଭାରତରେ
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ୍ କର�ୋନା ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି । ଏହାସହିତ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ କ�ୋଭି ଡ୍
ଟିକା ଯ�ୋଗାଇ ସେଠାକାର ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା
ସହ ଟିକାଦାନ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରି ବାରେ ସାହାଯ୍ୟ
ସହଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଉଛି ।
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁଭାରତ ସଞ୍ଜି ବନୀ

ଡାକ୍ତର ଓ ସମୁଖଧାଡିର ଯ�ୋଦ୍ଧା କର�ୋନା
ଟିକାର ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କଲେ

ଭା

ରତ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିକ୍ଲୋର�ୋକୁଇନ,
ରେମଡେସିଭିର ଓ ପାରାସିଟାମଲ ଟ୍ୟାବଲେଟ ସହିତ
ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟି କ,୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ମାସ୍କ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ
ସାମଗ୍ରୀ କର�ୋନା ମହାମାରୀବେଳେ ପ୍ରେରଣ କରି ଥ ିଲା । ବ୍ରାଜିଲ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଆର ବଲସ�ୋନାର�ୋ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଭାରତୀୟ ଟିକା ପାଇବା
ପରେ ଟ୍ଟ
ୱି କରି ଭାରତକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ । ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ବାର୍ତ୍ତାରେ
ହନୁ ମାନ ସଞ୍ଜି ବନୀ ବୁଟି ଧରି ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର
ରହିଥ ିଲା । ଏହି ସହାୟତା ପାଇ ସେ
ଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ଥ ିଲେ । ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ସେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଟ୍ଟ
ୱି ୍ ଲେଖିଥିଲେ ।
ପଡ�ୋଶୀ ଦେଶର ନେତାମାନେ ଭାରତର ଏସବୁ ସହୟତା ପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଭାରତ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କର�ୋନା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ପ୍ରଦାନ କରି ବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଗ�ୋଟାବାୟ ରାଜପକ୍ଷ ଭାରତକୁ ତାହାର ଉଦାରତା ପାଇ ଁ ଧନ୍ୟବାଦ
ଜଣାଇଥିଲେ । ପଡ�ୋଶୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରତର ଶୁଭଦୃ ଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ସେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ଥ ିଲେ । ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୀନ୍ଦ ରାଜପକ୍ଷ, ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇବ୍ରାହିମ ମହମ୍ମଦ
ସ�ୋଲି , ଭୁଟାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲ�ୋଟାୟ ଶେରି ଂ ପ୍ରମୁଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ଭାରତୀୟ ଟିକା ବିକଶିତ ହେବା ଫଳରେ କର�ୋନା ମହାମାରୀର
ଅବସାନ ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ମିଳଛ
ି ି।
ଜାନୁ ୟାରୀ 31ସୁଦ୍ଧା ମିଳଥ
ି ିବା ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ
ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ 64 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡ�ୋଜ୍କର�ୋନା ଟିକା ଦାନ କରି ଛି ।

କ

ର�ୋନା ମହାମାରୀ ବିର�ୋଧରେ ଚାଲି ଥ ିବା ଲଢେଇରେ
ଭାରତ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତରେ
ି
ପହଞ୍ଚିଛି । ନିଜ
ଉଦ୍ୟମରେ ଭାରତ ଯେଉ ଁ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛି ସେଥ ିପାଇ ଁ
ଅନେକ ଦେଶରୁ ବରାଦ ଆସିଛି । ଏଥ ିରୁ ଏହି ଟିକାର
ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଓ ଚାହିଦା ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଛି । କେବଳ
ସେତିକି ନୁ ହେ, ଁ କର�ୋନା ଲଢେଇର ସମୁଖ ଧାଡିର ଯ�ୋଦ୍ଧା
ଏବଂ ଚିକତ୍ସ
ି କମାନେ ନିଜେ ଏହି ଟିକା ନେଇ ଏହାର
ନିରାପତ୍ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ ଓ ସୁନଶ୍ଚି
ି ତ କରି ଛନ୍ତି । ଛତିଶଗଡର
ରାୟପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଜଣେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ
ତୁ ଳସା ତାଣ୍ଡି କହନ୍ତି ଯେ କର�ୋନା ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡ�ୋଜ୍ସେ
ନେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି । କ�ୌଣସି ଶାରୀରି କ
ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ସେ ଅନୁ ଭବ କରୁନାହାନ୍ତି । ସେହିଭଳି
ଆଜମଗଡ଼ ଜିଲା ହସପିଟାଲର ଜଣେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ
କେଶା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଡ�ୋଜ୍ଟିକା ନେବାପରେ
ସେ ଏବେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁ ଭବ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଏହି
ଟିକା ନେବା ଉଚିତ ବ�ୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଟିକା ନେଇଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହଜନକ
ରହିଛି । ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଅତିରିକ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ
ଡ. ରଜନୀଶ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଡ�ୋଜ୍ ଟିକା
ନେଇଛନ୍ତି । ଆମ ଟିକା ନିରାପଦ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । କର�ୋନା
ବିର�ୋଧୀ ଲଢେଇରେ ଏହା ବେଶ୍ସହାୟକ ହେବ ।

18 ଦିନରେ 40 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କୁ କର�ୋନା ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରି ବା ଭାରତର ଦ୍ରୁତତମ ସଫଳତା

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 64 ଲକ୍ଷ ଡ�ୋଜ୍କର�ୋନା
ଟିକା 17ଟି ଦେଶକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଆଉ ୬୦ଟି ଦେଶ ଭାରତଠାରୁ
କର�ୋନା ଟିକା ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ
କରି ଛନ୍ତି ।
* ଜାନୁ ୟାରୀ ୩୧ ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ତଗତ ତଥ୍ୟ

ଭାରତରେ ଟିକାଦାନ

41,38,918

ଲ�ୋକଙ୍କୁ 18 ଦିନରେ
ଟିକାଦାନ

ମ�ୋଟ ର�ୋଗୀ

ସକ୍ରିୟ ମାମଲା

1,07,77,284

1,60,057
ସଂକ୍ରମଣ ହାର

1.49%

ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାର

97.08%

ମୃତ୍ୟୁହାର

1.43%

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ 2021 ଫେବୃ ୟାରୀ 2 ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ମି ଳିଥ ିବା ତଥ୍ୟ

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 29

ଭି ତ୍ତିଭୂମି

କେୱାଡିଆକୁ ଟ୍ରେନ

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କେୱାଡିଆ

ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁ ନିଟି କେୱାଡିଆକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାରତ ସହ ଯ�ୋଡିବା ପାଇ ଁ 8ଟି ନୂ ଆ ଟ୍ରେନ

ଟ୍ରେନ ଉତ୍ତମ ସଂଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ସୁନିଶ୍ଚି ତ କରେ ଏବଂ ସମୟ
ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁ ଏ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ 8ଟି
ନୂ ଆ ଟ୍ରେନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ
ସ୍ଥାନରୁ ଚଳାଚଳ କରି ଗୁଜରାଟର
କେୱାଡିଆ ସ୍ଥି ତ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ
ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିକୁ ସଂଯ�ୋଗ
କରି ଛି । ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳର ସୁବିଧା
ନିଶ୍ଚି ତ ହ�ୋଇଥ ିବାରୁ ଏବେ
କେୱାଡିଆ ଦେଶର ଏକ ନିଭୃତ
କ�ୋଣର ଅଗମ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ ୍ଳକ ହ�ୋଇ
ରହିନାହି ଁ। ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଏଠାରେ
ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜ ଓ ସୁଗମ
ହ�ୋଇଥ ିବାରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ
ସର୍ବବୃ ହତ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ
ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ।
30 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଏକ
ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁବିଶାଳଅଫ୍ପ୍ରତି ୟମୁ ନିର୍ତ୍ତିୂ ଟି ।ସର୍ଦ୍ଦାର
ଏହା ଗୁଜରାଟର କେୱାଡିଆ ନିକଟ

ସର୍ଦ୍ଦାର ସର�ୋବର ଡ୍ୟାମ ନିକଟରେ ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଛି । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ
ରେଳପଥରେ ଯାତ୍ରା କରି ବା ପାଇ 2021
ଁ
ଜାନୁ ୟାରୀ 17 ତାରି ଖରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ�ୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୮ଟି ଟ୍ରେନ
ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ବାରାଣସୀ,
ରେୱା, ମୁମଇ
୍ବ , ଚେନ୍ନଇ, ପ୍ରତାପନଗର ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆଦି
ସହରରୁ ସି ଧାସଳଖ କେୱାଡିଆକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଟ୍ରେନଯ�ୋଗେ
ଯାତ୍ରାର ସୁବଧ
ି ା ପାଇଛନ୍ତି । କେୱାଡିଆର ବିକାଶରେ ଏହା ଏକ
ନୂ ଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଛି । ଏହା ଫଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ
ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରସାର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଭାରତୀୟ ଏକୀକରଣର ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଧାଣୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏହାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କ’ଣ ହ�ୋଇପାରେ ?
କେବଳ ସେତିକି ନୁ ହେ, ଁ କେୱାଡିଆ ଷ୍ଟେସନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ
ରେଳଷ୍ଟେସନ ଯାହାକୁ ଗ୍ରୀନ ବିଲ ୍ଡିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳଛ
ି ି।
କେୱାଡିଆ ବିକାଶରେ ଏକ ନୂ ଆ ଅଧ୍ୟାୟ
50ଲକ୍ଷରୁ ଅଧକ
ି ଦର୍ଶକ ଇତି ମ ଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍  ୟୁ ନି ଟି
ଦେଖ ସ
ି ାରି ଲେ ଣି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାରେ
ଲାଗି ଛି । କର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ଏହି ସ୍ମାରକକୁ
ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ଏବେ ଏହା ପୁଣି
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇ ଁ ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି ।

ରେଳବାଇ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଏକାଥରକେ
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 8ଟି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳର ଶ ୁଭାରମ୍ଭ
କେୱାଡିଆରୁ ବାରାଣସୀ

ଅହମ୍ମଦାବାଦ

ହଜରତ
ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ
ବାରାଣସୀ
ରେୱା
ଏହିସବୁ ଟ୍ରେନ ବ୍ୟତୀତ
ଆଉ ଦୁ ଇଟି ଟ୍ରେନଅହମ୍ମଦାବାଦ-କେୱାଡିଆ
ଜନଶତାବ୍ଦୀରେ
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭି ଷ୍ଟାଡ�ୋମ
କ�ୋଚ୍ ଲାଗି ବ

ଦାଦର

ମହାମନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ସାପ୍ତାହିକ)

ଦାଦରରୁ କେୱାଡିଆ	ଦାଦର-କେୱାଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ଦ�ୈନକ
ି )
ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ କେୱାଡିଆ	ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ଦ�ୈନକ
ି )
କେୱାଡିଆରୁ ହଜରତ

ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ- ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ-କେୱାଡିଆ
ସଂପର୍କକ୍ରାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇଥର)

କେୱାଡିଆରୁ ରେୱା	କେୱାଡିଆ-ରେୱା ଏକ୍ସପ୍ରେସ
(ସାପ୍ତାହିକ)
ଚେନ୍ନଇରୁ କେୱାଡିଆ	ଚେନ୍ନଇ-କେୱାଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ
(ସାପ୍ତାହିକ)
ପ୍ରତାପନଗରରୁ କେୱାଡିଆ	ମେମୁ ଟ୍ରେନ (ଦ�ୈନକ
ି )

ଚେନ୍ନଇ

କେୱାଡିଆରୁ ପ୍ରତାପନଗର-	ମେମୁ ଟ୍ରେନ (ଦ�ୈନକ
ି )

ରେଳ ସଂଯ�ୋଗ ସହିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବଦଳୁଥବ
ି ା ଚିତ୍ର
l ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିଠାରୁ 5 କିମି ଦୂ ରରେ କେୱାଡିଆ
ରେଳଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
l ଦାଭ�ୋହି, ଚାନ୍ଦୋଡ ଓ କେୱାଡିଆରେ ନିର୍ମି ତ
ଷ୍ଟେସନ ବିଲ ୍ଡିଂ ଅତି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନର ତିଆରି
ହ�ୋଇଛି । ଏଥ ିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ସ୍ଥାନ
ପାଇଛି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରାଯାଇଛି । 80 କିମି ଲମ୍ବ ଏହି ରେଳପଥକୁ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କରଣ କରାଯାଇ ପରି ବେଶ
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।
l ପ୍ରତାପନଗର-ଦାଭ�ୋହି ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ
ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 75ରୁ 110କିମିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଦାଭ�ୋହି-କେୱାଡିଆ
ସେକ୍ସନର ରେଳପଥ ଘଣ୍ଟା ପିଛା 110 କିମି ଗତି
ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ�ୋଇଛି । ପ୍ରତାପନଗରରୁ
କେୱାଡିଆ ସମଗ୍ର ସେକ୍ସନର ରେଳପଥକୁ 130 କିମି
ବେଗରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଉପଯ�ୋଗୀ କରାଯାଇଛି ।
କେୱାଡିଆ ଷ୍ଟେସନ:
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୀନ
ବିଲ ୍ଡିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ
ପ୍ରାପ୍ତ ରେଳଷ୍ଟେସନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟାଂଶ

l ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଯୁବତୀ ନିଯକ୍
ୁ ତି
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗ ପାଇବେ ।
l ରେଳବାଇର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଫଳରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ହେବା ପାଇ ଁ ନୂ ଆ ରେଳ ଟେକ୍ନ�ୋଲଜି ବିକଶିତ କରି ବ ।
l ୨୦ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଶହ ଶହ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକ ରେଳବାଇ ତାଲି ମ ନେଇ
ଦେଶର ରେଳବାଇର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷି ତ କରି ବେ ।
l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଉପରେ ଗୁରୁତ ୍ବାର�ୋପ କରି ଥ ିଲା ଏବଂ
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ସଂକଳ୍ପ ତଥା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର
ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଥ ିଲା।
l ଏକ ଆଦିବାସୀ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓ ଏକ ଭି ୟୁଇଂ ଗ୍ୟାଲେରୀ କେୱାଡିଆରେ
ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯି ବ । ଏହି ଭି ୟୁଇଂ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ
ଅଫ୍ ୟୁନିଟକୁ ଦେଖ ିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ।
l ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟିକୁ ଦେଖ ିବାକୁ ଆସୁଥ ିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟକୁ ଆସୁଥ ିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ ଅଧ ିକ
ହ�ୋଇପାରି ଛି।

l କେୱାଡିଆ ଷ୍ଟେସନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରେଳଷ୍ଟେସନ, ଯାହା
ଗ୍ରୀନ୍ ବିଲ ୍ଡିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହାସଲ କରି ଛି ।
l ଏହି ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରଥମ ଦୁ ଇସ୍ତରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗ ରହିଛି । ଏଥ ିରେ ଗ�ୋଟିଏ ଏସି ୱେଟିଂ ରୁମ୍
ଓ ଗ�ୋଟିଏ ଭି ଭିଆଇପି ଲାଉଞ୍ଜ ରହିଛି ।

ଏହାର ଲ�ୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସରକାର
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ କେୱାଡିଆକୁ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ
ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ରେଳ ସଂଯ�ୋଗ ଫଳରେ ସେ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ନୂ ତନ ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ
। ହିସାବ ଅନୁ ସାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ସଂଯ�ୋଗ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅଭି ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି
କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ

ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସି ଲେ ଦ�ୈନକ
ି ୧ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଏଠାକୁ ଆସି ପାରି ବେ । ପରି ବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ ି
ଅର୍ଥନୀତି କିପରି ବିକଶିତ ହ�ୋଇପାରେ ଏହା ତାହାର ଏକ
ଉତ୍ କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ । ପରି ବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ ିବା ପାଇ ଁ
ଯ�ୋଜନାବଦ୍ଧଭାବେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ।
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ପରାକ୍ରମ ଦିବସ

ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ

ନେତାଜୀ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ
ଭାରତ ଓ ସ�ୋନାର
ବାଂଲାର ସର୍ବବୃହତ୍ 
ପ୍ରେରଣା
ନିଃସ୍ୱାରପ
୍ଥ ର ସେବା ଏବଂ ଅଦମନୀୟ ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ ନେତାଜୀ
ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କୁ ସରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ
ଜୟନ୍ତୀ ଜାନୁୟାରୀ 23କୁ ପରାକ୍ରମ ଦିବସଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥ ିଲେ । ନେତାଜୀଙ୍କ 125ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ
କ�ୋଲକାତାସ୍ଥିତ ନେତାଜୀ ଭବନ
(ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ ଘର) ପରି ଦର୍ଶନ କହିଥ ିଲେ, ଏଲ୍ ଏସିରୁ ଏଲ୍ ଓସି, ବିଶ୍ୱ ସୁଦୃଢ ଭାରତକୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ
କରି ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ଛନ୍ତି।
ଏହି ଶକ୍ଶ
ତି ାଳୀ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା ନେତାଜୀ କରିଥ ିଲେ ।

ଚ

ଳିତବର୍ଷଠାରୁ
ଭାରତ
ମହାନ୍ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ
ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଜାନୁ ୟାରୀ
୨୩କୁ ପରାକ୍ରମ ଦିବସଭାବେ ପାଳନ କରି ଛି।
ତାଙ୍କର ଅସୀମ ସାହସ ଓ ଶ�ୌର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ
ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ
କରାଯାଇଛି । ନେତାଜୀଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ,
ଧ�ୈର୍ଯ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ, ସାହସ ଓ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରତି
ଯୁବସମାଜକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାର
ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହାଛଡା
ଚଳିତବର୍ଷ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ନେତାଜୀଙ୍କ
125ତମ ଜୟନ୍ତୀ ସରକାରୀଭାବେ ପାଳିତ
ହେବ । ଗତ ଜାନୁ ୟାରୀ 23ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କ�ୋଲକାତାର ଭି କ୍ଟୋରି ଆ
ମେମ�ୋରି ଆଲରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଉଦ୍ ଘାଟନ
ଉତ୍ସବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଥଲେ
ି
। ଏହି
ଅବସରରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ
ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ମ୍ୟାପି ଂ
ଶ�ୋ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ ଘାଟିତ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ଏଥରେ
ି
ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୀବନର 125ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଘଟଣାବଳୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖ ି ସାରି ବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ନେତାଜୀ ସ�ୋନାର ବାଂଲା ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେରଣାଦାତା ।
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l ଜାନୁ ୟାରୀ 23 ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ପରାକ୍ରମ ଦିବସଭାବେ
ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
l ରେଳବାଇ ହାଓଡା-କାଲ୍ କା ମେଲର ନାମ ବଦଳାଇ ନେତାଜୀ
ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରଖ ିଛି । ’
l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତ ି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ
ସ୍ମାରକ ମୁଦ୍ରା ଓ ଡାକଟିକଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଛନ୍ତି ।
l ଭାରତ ମାଟି ରେ ନେତାଜୀ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡାଇବାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି
ଅବସରରେ 2018ରେ ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟ�ୋଜିତ
ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ରସ୍ ଦ୍ୱୀପକୁ ସୁଭ ାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ�ୋଷଙ୍କ
ନାମରେ ନାମି ତ କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ସେହିଭ ଳି ନେଲ୍  ଦ୍ୱୀପକୁ
ସହିଦ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ହାଭଲକ୍ ଦ୍ୱୀପକୁ ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱୀପଭାବେ ସରକାର
ନାମି ତ କରି ଥଲେ
ି
।

ଦେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଜାନୁ ୟାରୀ 23 ନେତାଜୀଙ୍କ
ଜୟନ୍ତୀକୁ ପରାକ୍ରମ ଦିବସଭାବେ ପାଳନ କରାଯି ବ ।
ଆଜି ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ବର୍ଷ ପାଳନ
କରି ବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସଂକଳ୍ପରେ
ଆଗକୁ ବଢୁ ଛି ସେତେବେଳେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର
ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଏକ ମହାନ୍ ପ୍ରେରଣା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅଭି ଭାଷଣ ଶୁଣବ
ି ା
ଲାଗି କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ୍
ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ

ପିଏମ୍କେଭି ୱାଇ 3.0

ରାଷ୍ଟ୍ର

ପିଏମ୍କେଭିୱାଇ ର ନୂ ଆ ଅବତାର
କ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା 3.0 ନୂ ଆ ଯୁଗ ପାଇ ଁ ଉପଯ�ୋଗୀ ଦକ୍ଷତାର
ବିକାଶ ଘଟାଇ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର କ�ୌଶଳ ରାଜଧାନୀରେ ପରି ଣତ କରି ବ

କ

ର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ
ଦେଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥ ିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଛି । ସ୍ଥାନୀୟ
ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ ଯ�ୋଗାଇବା ସହ ବିଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ
ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା 3.0 (ପିଏମ୍କେଭି ୱାଇ 3.0) ଆରମ୍ଭ
କରି ଛନ୍ତି । ପରି ବର୍ତ୍ତିତ ପରି ସ୍ଥିତର
ି ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇ ଁ ଏହାକୁ ସମର୍ଥ କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ଏଥ ିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଉଭୟ ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
କ�ୋଭି ଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଲି ମ
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥ ିପାଇ ଁ 949 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ଜମୁ କଶ୍ମୀରର ବିଗତ ଦିନର ଅସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠାକାର ଜଣେ ଅଧ ିବାସୀ ସମିର
ଅହମ୍ମଦ ନାଜର ଏବେ ଜଣେ ପେସାଦାର କେଶବିନ୍ୟାସକାରୀ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି।
ଏବେ ସେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁ ହନ୍ତି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମଧ୍ୟ । ନିଜର ଏହି
ସଫଳତା ପାଇ ଁ ସେ ପିଏମ୍କେଭି ୱାଇ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ । ପ୍ରୀତମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଂଗଙ୍କର
ମଧ୍ୟ ଏକାପ୍ରକାରର ସଫଳ କାହାଣୀ ରହିଛି । ରାତିଦନ
ି ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର
ଆବଶ୍ୟକତା ଏକଦା ପୂରଣ ପାଇ ଁ ଯଥେଷ୍ଟ ର�ୋଜଗାର କରି ପାରୁ ନ ଥ ିଲେ । ଦୁ ହେ ଁ
ପିଏମ୍କେଭି ୱାଇ ଯ�ୋଜନାରେ ୱେଲଡର ତାଲି ମ ନେବାପରେ ଏବେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାରେ
କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତାଲି ମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୀତମଙ୍କୁ ମାସିକ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳଥ
ୁ ିବାବେଳେ
ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କଂପାନୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧ ିକ ବେତନ ମିଳଛ
ୁ ି । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲି ମ
ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ନୂ ଆ କଥା ଶିଖ ିବାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁସଫଳତାର
ଏକାଧ ିକ ରାସ୍ତା ଖ�ୋଲି ଗଲା ବ�ୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । କ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଲ�ୋକଙ୍କ
ଜୀବନ ଓ ର�ୋଜଗାର କିପରି ବଦଳି ଯାଉଛି ତାହାର ଅନେକ ସଫଳ କାହାଣୀ ରହିଛି ।
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ନୂ ଆ ଦକ୍ଷତା ଓ କୁଶଳତାର ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି ।
ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ସରକାର ତୃ ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଏମ୍କେଭି ୱାଇ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି
ଯ�ୋଜନାରେ ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ୩୦୦ରୁ ଅଧ ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଓ କୁଶଳତା
ସଂପର୍କରେ ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥ ିରେ ନୂ ଆ ଯୁଗର ଚାହିଦାଭି ତ୍ତିକ ଦକ୍ଷତାକୁ
ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏଥ ିରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଟେକ୍ନ�ୋଲଜି ଓ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାର ୪.୦
ଦକ୍ଷତାକୁ ପୂରଣ କରି ବା ପାଇ ଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ।

ପିଏମ୍କେଭିୱାଇ ୩.୦ ଆକାଂକ୍ଷୀ
ଭାରତର ଉଚ୍ଚାଭି ଳାଷ ପୂରଣ କରିବ
l ଦେଶର
୬୦୦
ଜିଲାରେ
ପିଏମ୍କେଭି ୱାଇ ୩.୦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରାଯାଇଛି ।
l ୩୭ଟି
କ୍ଷେତ୍ରରେ
୩୦୦ରୁ
ଅଧିକ ବିଷୟରେ ଏହି ତାଲି ମ
ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଶର ୨୮ଟି ରାଜ୍ୟ
ଏବଂ ୮ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ
ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବେକାର,
ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିଥ ିବା ପିଲା ଏବଂ
କାମ କରୁଥିବା ୧୫ରୁ ୪୫ ବର୍ଷ
ବୟସର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ
ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲି ମ ଦେବାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
l ଏହି ପିଏମ୍କେଭି ୱାଇ ୩.୦ରେ
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ୭୨୯ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କ�ୌଶଳ
କେନ୍ଦ୍ର,
ପଞ୍ଜୀକୃତ
ଅଣପିଏମ୍କେକେ ତାଲି ମ କେନ୍ଦ୍ର,
୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆଇଟିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟ
କରି ବ । ସ୍କି ଲ୍ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
l ତାଲି ମ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଯକ୍
ୁ ତି
ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାହିଦାଭି ତ୍ତିକ
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ
ତାଲି ମ ଦେବାକୁ ଜିଲା ସ୍କି ଲ କମିଟି
ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରଯାଉଛି ।
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ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଜନା

ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ରୁର୍ବାନ ମି ସନ

ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ରୁର୍ବାନ ମି ସନ (ଏସ୍ପିଏମ୍ଆର୍ଏମ୍)

ରୁର୍ବାନ ମିସନରେ
ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ପାଇ ଁ
ସହରାଞ୍ଚଳ ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣରେ
ଜୀବନଯାପନର ସୁଗମତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ
କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ମ�ୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଣ କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୀମି ତ ରହିବା ଉଚିତ
ନୁ ହେ ଁ । ଏସବୁ ସୁବିଧା ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ
ଉପଲବ୍ ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ; ଯେଉଠିଁ ଭାରତର ୬୮
ଭାଗ ଜନତା ବସବାସ କରନ୍ତି । ସହରାଞ୍ଚଳ ଲ�ୋକଙ୍କ
ଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲ�ୋକମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ଯେପରି
ପାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚି ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାର ୨୦୧୬ରେ
ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁର୍ଖାଜୀ ରୁର୍ବାନ ମି ସନ ଆରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି
।
34 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଗ୍ରା

ମୀଣ ଭାରତର ଲ�ୋକେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ
ଶିକ୍ ଷା, ଚି କି ତ୍ ସା, ଭଲ ହସପି ଟ ାଲ, ସ୍ୱଚ୍ଛ
ପାନୀୟଜଳ,
ଇଣ୍ଟରନେଟ
ସେବା
ଓ ଭଲ ନି ଯ କ୍
ୁ ତି ସୁବି ଧ ା ଚାହାନ୍ତି । ଗା ଁରେ ଏସବୁ
ମି ଳୁ ନ ଥବ
ି ାରୁ ସେମାନେ ସହର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ
ହ�ୋଇଥାନ୍ତି । ସେଥପ
ି ାଇ ଁ ବହୁ ଲ�ୋକ ଗା ଁରୁ ସହରକୁ
ପଳାଇଯାଇଥାନ୍ତି । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି , ନି ଜ ଗା ଁରେ
ଏସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗ କାହିକିଁ ମି ଳିବ ନାହି ?ଁ ଅତଏବ
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରି ବା ପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁର୍ଖାଜୀ
ରୁର୍ବାନ ମି ସନ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ।

ରୁର୍ବାନର ପରି କଳ୍ପନା ହେଲା କିପରି ?
ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପି ଜେ ଅବଦୁ ଲ
କଲାମ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ପାଇ ଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ‘ପୁର’ ନାମରେ
ସଂକ୍ଷେପରେ ପରି ଚିତ । ଏଥିରେ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ସୁଖସୁବିଧା
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଅର୍ବାନ
ଆମେନିଟିଜ ଇନ୍ ରୁରାଲ ଏରି ଆଜ)
ରହିଥଲ
ି ା । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇ ଁ ସେ
୪ଟି ସଂଯ�ୋଗ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଣ ଉପରେ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ସେଗୁଡିକ ହେଲାଭ�ୌତିକ ସଂଯ�ୋଗ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ
ସଂଯ�ୋଗ, ଜ୍ଞାନ ସଂଯ�ୋଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ
ସଂଯ�ୋଗ । ଏହି ‘ପୁର’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ଯେଉ ଁ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହ�ୋଇଥିଲା ତାହା ବିଫଳ ହ�ୋଇଥିଲା ।
ତେବେ ସେହି ଅନୁ ଭୂତିକୁ ପୁଞ୍ଜିକରି ରୁର୍ବାନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି ।

l ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ରୁର୍ବାନ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩ ବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଆଉ ଏକ ହଜାର କ୍ଲଷ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି କରି ବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖିଛନ୍ତି ।
l ଏହି ବିଚାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜଗୁଡକ
ି ୁ ବିକଶିତ କରି ସେଠାରେ ସହରର ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଇଦେବା । ଏହା କରି ବାବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାମଗୁଡକ
ି ର ପରି ବେଶ ଓ ପ୍ରକୃତକ
ି ୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା
ସହ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ମ�ୌଳିକତା ଯେପରି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହୁ ଏ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସ
କରାଯିବ ।
l ଆସନ୍ତା ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକଭାବେ ଏଭଳି ୩୦୦ ରୁର୍ବାନ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିକଶିତ ହେବ । ୨୦୨୦
ଫେବୃ ୟାରୀ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୯୬ କ୍ଲଷ୍ଟରର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ସରକାର ଅନୁ ମ�ୋଦନ ପ୍ରଦାନ
କରି ସାରି ଥ ିଲେ ।
l ରୁର୍ବାନ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ୧୫ରୁ ୨୦ଟି ଗ୍ରାମକୁ ରଖିବା ପାଇ ଁବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ମ�ୋଟ
ଜନସଂଖ୍ୟା ୩୦ରୁ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଭି ତରେ ହେବା ଉଚିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଲଷ୍ଟରଗୁଡକ
ି ପରସ୍ପର
ସହ ସଂଲଗ୍ନ ହ�ୋଇଥିବେ । ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମତଳ ଓ ଉପକୂଳ
ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ରୁ ୫୦ ହଜାର ରଖାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ପାହାଡିଆ, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ମରୁଭୂମି
ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ୫ରୁ ୧୫ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
l କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଜ୍ଞାନଭି ତ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଯ�ୋଗ କରି ଏହିସବୁ କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ଚିହ୍ନଟ
କରି ବ । ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ଇଲାକାର ଲ�ୋକସଂଖ୍ୟା, ଅର୍ଥନୀତିର କ୍ଷମତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର
ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ ଆଦି ଜିଲା, ଉପଜିଲା ଓ ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ।
l ସେ ସବୁ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଉଦ୍ୟମିତା ଓ
ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।

ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଦେଶର କ�ୋଣଅନୁ କ�ୋଣର ଲ�ୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ
ସହର ଉପରୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାପ କମି ବ । ଯେଉମାନେ
ଁ
ଗା ଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଭଲ ଯାଗାଟିଏ ମି ଳିବ । ନୂ ଆ ସହରମାନ ତିଆରି ହେବ ।
ଏହିସବୁ ସହର ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ସହ ଏଥ ିରେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଯ�ୋଡିବ।
ଏହି ପରି କଳ୍ପନା ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛୁ । ମ�ୋର
ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ
ସେତେବେଳେ କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

୨୦୧୬ ଫେବୃ ୟାରୀ ୨୧ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ
ରୁର୍ବାନ ମି ସନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ । ସେ କହିଥ ିଲେ
‘ଲ�ୋକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟସି ଟି ହ�ୋଇପାରି ଲା, ସ୍ମାର୍ଟ
ଭି ଲେଜ କାହିକିଁ ନୁ ହେ ଁ?’
ଏହି ଯ�ୋଜନାଟିକୁ ଡ. ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ନାମରେ
ନାମି ତ କରାଯାଇଛି । ରୁରାଲ ଶବ୍ଦରୁ ‘ରୁର୍’ ଓ ଅର୍ବାନ ଶବ୍ଦରୁ
‘ବାନ୍ ’କୁ ମି ଶାଇ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ସଂଯ�ୋଗରେ ରୁର୍ବାନ ନାମକରଣ
କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳର
ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ପାଇ ଁ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ, ସାମାଜିକ
ଓ ଭ�ୌତିକ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯି ବ ।
ଏହା ଦେଶର ଯଥାର୍ଥ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ । ସହର

ଭଳି ଗ୍ରାମଗୁଡିକ ବିକଶିତ ହେବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଆମର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଲ�ୋକଙ୍କୁ କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ଯ�ୋଗାଣ
ନିମନ୍ତେ ବିକାଶକୁ ଆମକୁ ତୃ ଣମୂଳସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁ ରି
କହିଥ ିଲେ, ‘ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରି ଣତ
କରି ବା ପାଇ ଁ ରୁର୍ବାନ ମି ସନର ପରି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ରୁର୍ବାନଗୁଡିକ ଆର୍ଥିକ ଅଭି ବୃଦ୍ଧିର ସ୍ନାୟୁକେନ୍ଦ୍ର ହେବ ।
ସେଥ ିରେ ଏକ ଛ�ୋଟ ବଜାର ରହିବ । ଏଥ ିରେ ଆଖପାଖର
୫-୧୦ଟି ଗ୍ରାମର ଲ�ୋକେ ବେପାର ବଣିଜ କରି ବେ ଏବଂ
ଧ ିରେ ଧ ିରେ ସେମାନେ ସହରର ସୁବିଧା ପାଇ ରୁର୍ବାନରେ
ପରି ଣତ ହେବେ ।’
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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରି ପ�ୋର୍ଟ

ପଦ ୍ମ ପୁରସ୍କାର

ଅକୀର୍ତ୍ତିତ ନାୟକ:

ସ୍ୱଳ୍ପଜ୍ଞାତ ଭାରତୀୟଙ୍କ
ପାଇ ଁ ପଦ ୍ମ ପ ୁରସ୍କାର

ନୂ ଆ ଭାରତର ପଦ ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଗଣ ନୂ ଆ ଯୁଗର ନାୟକ । ସେମାନେ ନିଜର
ଜୀବନକୁ ବୃ ହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇ ଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଥ ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅକୀର୍ତ୍ତିତ ହ�ୋଇ
ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ପଦ ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା
ପରେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇ ଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି ।

ନା

ୟକ ବା ବୀରମାନେ ଯେକ�ୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୃଷ୍ଟି
ହ�ୋଇପାରନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧାରଣ
ଲ�ୋକ ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁ ଏକ
ଉଦାହରଣ ଛାଡି ଯାଇଥାନ୍ତି । ପରି ତାପର ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ
ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାୟତଃ ମି ଳି ନ ଥାଏ । ନିଜ ଜୀବନକୁ ବୃ ହତ୍ତର
ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇ ଁ ବିନିଯ�ୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ହ�ୋଇ
ରହିଯାନ୍ତି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥ ିବା ଏହି ତାରତମ୍ୟକୁ ଦୂ ର କରି ବା
ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ଅକୀର୍ତ୍ତିତ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ
ଓ ପୁରସ୍ କୃତ କରି ବା ପାଇ ନି
ଁ ଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ୨୦୧୪ଠାରୁ ଭାରତ
ସରକାର ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ।
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉ ଁ ଭି ଆଇପି ସଂସ୍ କୃତି
ଥ ିଲା ତାହାକୁ ପରି ହାର କରି ସରକାର ଏହି ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଦେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କର
ଅବଦାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ�ୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ
ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟମ ଦେଶରେ ଏକ ବିରାଟ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରି ବ
। ତଦନୁ ସାରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରର ସମଗ୍ର ମନ�ୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ
ସରକାର ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରି ଛନ୍ତି ।
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ଯେଉମାନଙ୍କୁ
ଁ
ପଦ ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗର୍ବିତ।
ଭାରତ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି
ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ମାନବ ଜାତି ସେମାନଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଏହି ଅସାଧାରଣ
ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱମାନେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଗୁଣାତ୍ମକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

Link-http://padmaawards.gov.
in/PDFS/2021AwardeesList.
pdf ଲି ଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରି ପଦ ୍ମ ପୁରସ୍କାର
ପଦ ୍ମବିଭୂଷଣ
ପଦ ୍ମବିଭୂଷଣ
ପଦ ୍ମଭୂଷଣ
ଶିଞ୍ଜୋ ଆବେ ଏସ୍ପି ବାଲସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ତରୁଣ ଗ�ୋଗ�ୋଇ

ବିଜେତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲି କା ଦେଖନ୍ତୁ।

ଯେଉ ଁ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଥଲ
ି ା
ପଦ ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅକୀର୍ତ୍ତିତ ନାୟକ ନାୟି କା ଅଛନ୍ତି । ସମାଜ ପ୍ରତି
ସେମାନଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପୁରସ୍ କୃତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।

ବୀରୁବାଳା ରଭା (ଆସାମ):
ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ
ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ କରି ବାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟି କା ।

ପପାମ୍ମଲ (ତାମିଲନାଡୁ) :
୧୦୫ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଜ�ୈବକ
ି ଚାଷୀ

ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା କରି ବାର ଜଘନ୍ୟ
ଅପରାଧକୁ ର�ୋକିବା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ବା ପାଇ ଁ
ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବା ନିମନ୍ତେ ବୀରୁବାଳା ଆସାମରେ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଚଳାଇଥିଲେ । ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନୃଶଂସ ପରି ସ୍ଥିତର
ି ସମୁଖୀନ
ହ�ୋଇଥିଲେ । ଆସାମର ଜନଜାତିବହୁଳ ଗାଗୁଁ ଡକ
ି ରେ ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ
ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯେଉଥିରେ
ଁ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ଚିତ୍ରଣ କରି
ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା । ବୀରୁବାଳା ଏହି ଜଘନ୍ୟ ପ୍ରଥା ବିର�ୋଧରେ
ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ବାକୁ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ ।
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଏଥିପାଇ ଏକ
ଁ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ଥ ିଲେ ।
ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ୪୨ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷାପାଇଛି । ଏହି
ମହିଳା ସଂଗଠନର ଦାବି ଫଳରେ ୨୦୧୫ରେ ଆସାମ ସରକାର ଏକ
ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାହାଣୀଭାବେ ବିବେଚନା କରି ବା
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଓ ଦଣ୍ଡନୀୟ କରି ଛନ୍ତି ।

ତାମି ଲନାଡୁ ର ପପାମ୍ମଲ ଜଣେ ଜ�ୈବିକ ଚାଷୀ।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୟସ ହାର ମାନିଛି । ଏବେ
ତାଙ୍କୁ ୧୦୫ ବର୍ଷ ବୟସ; ତଥାପି ସେ ନିଜର
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ନିଜର ଅଢେଇ
ଏକର ଜମି ରେ ସେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ଫସଲ ଜ�ୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ ହ�ୋଇ ଆଖପାଖର
ଅନେକ ଚାଷୀ ଏବେ ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ
କରୁଛନ୍ତି । ପପାମ୍ମଲ ତାମି ଲନାଡୁ କୃଷି
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତା ପରି ଷଦର
ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନୂ ଆ ଭାରତ ନି ର୍ମାଣରେ ଯ�ୋଗଦାନ
ରଖୁଥବ
ି ାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଅବଦାନଭି ତ୍ତିରେ କେତେକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟକରି ସେମାନଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ସହ ସମ୍ମାନି ତ କରାଯାଉଛି । ଜଣେ
ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧାରଣ ପରି ଚୟଠାରୁ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟର ମହତ୍ୱ
ଅଧକ
ି । ଅତଏବ ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଦେଶର
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ
ମନ�ୋନୀତ କରାଯାଉଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ‘ମନ୍  କୀ ବାତ୍ ’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥ ିଲେ,
‘ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ନୀତିନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉଥ ିଲା । ତେବେ ଗତ ୩ବର୍ଷ ଧରି
ଏହାକୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ଦେଶରେ ଯେକ�ୌଣସି
ନାଗରି କ ଅନ୍ୟ ଯେକ�ୌଣସି ନାରଗି କଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କର
କୃତିଭିତ୍ତିରେ ଏହି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଁସୁପାରି ସ କରି ପାରି ବେ।
ଏହି ମନ�ୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ ଲାଇନରେ ଉପସ୍ଥାପି ତ
କରାଯି ବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହ�ୋଇଛି ।’ ପ୍ରତିବର୍ଷ
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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରି ପ�ୋର୍ଟ

ପଦ ୍ମ ପୁରସ୍କାର

ଡ. ଟି ବୀରରାଘବନ, ତାମିଲନାଡୁ
ମରଣ�ୋତ୍ତର

ଦୁ ଇ ଟଙ୍କାର ଫି’ ନେଉଥ ିବା ଡାକ୍ତର

ଡ. ତିରୁଭେଙ୍କଟମ୍ବୀରରାଘବନ ଉତ୍ତର ଚେନ୍ନଇର ଜଣେ
ଅତିପ୍ରି ୟ ଓ ବିଖ୍ୟାତ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ । ର�ୋଗୀଙ୍କଠାରୁ
ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ସେ ମାତ୍ର ଦୁ ଇ ଟଙ୍କା ଫି ନେଉଥିଲେ ।
ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କଷଣ ଲାଘବ କରି ବା ପାଇ ଁ ସେ ୧୯୭୩ରୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ ମାତ୍ର ୨ ଟଙ୍କା ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି । ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ସେ ୫ ଟଙ୍କାକୁ
ବଢାଇଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ଆଖପାଖର ଡାକ୍ତରମାନେ
ପ୍ରତିବାଦ କରି ବା ସହ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ଫି ନେବାକୁ ତାଙ୍କୁ
କହିଥଲେ
ି । ଏଥିରେ ସେ ରାଜି ହ�ୋଇ ନ ଥିଲେ ଏବଂ
ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯ�ୋଗାଇଥିଲେ ।

ସୁଲଟ୍ରିମ୍ଚ�ୋଞ୍ଜୋର, ଲଦାଖ
ନିଜ ସଂପତ୍ତି ବିକି ତିଆରି କରି ଛନ୍ତି ରାସ୍ତା

ନାରାୟଣ ଦବେନାଥ (ପଶ୍ଚି ମବଂଗ)
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ୍ ରନିଂ କମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପର
୍ ସ୍ରଷ୍ଟା

ପଶ୍ଚି ମବଂଗର ୯୭ ବର୍ଷୀୟ ନାରାୟଣ ଦେବନାଥ
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ୍ ରନିଂ କମି କ୍ଷ୍ଟ୍ରିପର
୍ ସ୍ରଷ୍ଟା । ଖୁବ୍
କମ୍ଲ�ୋକ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି । ହାଓଡାରେ ଜନତ
୍ମି
ଦେବନାଥ ଗତ ୭୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କମି କ୍ଷ୍ଟ୍ରିପ୍
ବଂଗଳା ଭାଷାରେ ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ
ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟଙ୍ଗଶିଳ୍ପୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ଉପାଧ ି
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଚରି ତ୍ର ବଣ୍ଟୁଲ
ପଶ୍ଚି ମବଂଗରେ ଘରେ ଘରେ ଏକ ପରି ଚିତ ନାମ ।

ସୁଜତ
ି ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ (ପଶ୍ଚି ମବଂଗ)
ବର୍ଷକୁ ଏକ ଟଙ୍କାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ 

ଲଦାଖର ୭୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସୁଲଟ୍ରିମ୍ଚ�ୋଞ୍ଜୋର କାରଗି ଲ
ଜିଲା ଜନସ୍କର ଇଲାକାର ବାସି ନ୍ଦା । ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ
ରାସ୍ତା ନ ଥିବାରୁ ସେ ଭାରି ଦୁ ଃଖୀ ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ନିଜର
ସବୁ ସଂପତ୍ତି ବିକି ୫୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ମେସି ନ କିଣି ରାସ୍ତା
ନିର୍ମାଣ କାମରେ ନିୟ�ୋଜିତ କରି ଥଲେ
ି । ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ
ସଫଳ ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ୩୮ କିମି ଲମ୍ବର ଏକ ସୁନ୍ଦର
ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଥଲେ
ି । ଏହା ଫଳରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର
ଲ�ୋକେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ
ଯି ବାଆସି ବାରେ ଅସୁବିଧା ଭ�ୋଗ କରି ବାକୁ ପଡୁ ନାହି ଁ।

ପଶ୍ଚିମବଂଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲାର ଶିକ୍ଷକ ସୁଜତ
ି
ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବନା
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ସେ ପି ଲାଙ୍କୁ ପଢାଇବା ପାଇ ଁ
ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଲେଖାଏ ଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ 
ଫି ନିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କ କ�ୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧ ିକ
ପି ଲା ଅଛନ୍ତି । ଗରି ବ ପି ଲାମାନେ କ�ୋଚିଂ ପାଇ ଁ ଅଧ ିକ
ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅସୁବିଧାର ସମୁଖୀନ ହେଉଥ ିବାରୁ ଶ୍ରୀ
ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ନିଜେ ଏକ ଅନୁ ଷଠା୍ ନ ଖ�ୋଲି ପି ଲାଙ୍କୁ କ�ୋଚିଂ
ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି କାମ ପାଇ ଁ ତାଙ୍କୁ ଏଡେ ବଡ ପୁରସ୍କାର
ମି ଳିବ, ସେ କେବେ ଆଶା କରି ନ ଥ ିଲେ ବ�ୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଥାଏ ।
୨୦୨୧ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ୭ ଜଣ ବିଶଷ୍ଟ
ି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ୧୦
ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ ୧୦୨ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି । ଯେଉ ଁ ବିଶଷ୍ଟ
ି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଏଥର ଏହି

ସମ୍ମାନ ମି ଳିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଜାପାନର ପୂର୍ବତନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଞ୍ଜୋ ଆବେ, ତାମି ଲନାଡୁ ର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟକ
ଏସ୍ପି ବାଲସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ଏବଂ ଆସାମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ତରୁଣ ଗ�ୋଗ�ୋଇ । ଆବେ ଓ ବାଲସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ
ଓ ଗ�ୋଗ�ୋଇଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
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ଅଂଶୁ ଜାମସେନ୍ ପା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
୫ ଦିନରେ ଦୁ ଇଥର ଏଭେରେଷ୍ଟ ଆର�ୋହଣ

ଲଖା ଖା,ଁ ରାଜସ୍ଥାନ
ଏକମାତ୍ର ସିନ୍ଧି ସାରଙ୍ଗୀ ବାଦକ

ଏଭେରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତାର�ୋହୀଙ୍କର
ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ । ତେବେ ଅରୁ ଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ଦୁ ଇଟି
ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ଅଂଶୁ ଜାମସେନ୍ ପା ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଯିଏ
କି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରଳ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରି ଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ୫
ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ଦୁ ଇଥର ଏଭେରେଷ୍ଟ ଆର�ୋହଣ କରି
ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସେ ୨୦୧୭ ମେ ୧୬
ଏବଂ ଏହା ପରେ ମେ ୨୧ରେ କ୍ରମାଗତଭାବେ ଦୁ ଇଥର ମାତ୍ର ୫ ଦିନ
ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଭେରେଷ୍ଟ ଶିଖର ଛୁଇ ଁଥିଲେ । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ସେ
ମ�ୋଟ ୫ ଥର ସଫଳତାର ସହ ଏଭେରେଷ୍ଟ ଆର�ୋହଣ କରି ଛନ୍ତି ।

ଲଖା ଖା ଁ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ସି ନ୍ଧି ସାରଙ୍ଗୀ ବାଦକ ଓ
ଓସ୍ତାଦ । ତାଙ୍କ ଘର ରାଜସ୍ଥାନର ଯ�ୋଧପୁର ଜିଲାରେ
ଏବଂ ସେ ମଙ୍ଗନିୟାର ସଂପ୍ରଦାୟର ଲ�ୋକ । ସେ ମଧ୍ୟ
ଜଣେ ତାଲି ମପ୍ରାପ୍ତ ଗାୟକ ଓ ହିନ୍ଦୀ, ମାରୱାଡି, ସି ନ୍ଧି,
ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ମୁଲତାନି ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ
ସେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ
ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ଦେଶ ବିଦେଶର ସ୍ରୋତାଙ୍କୁ ସେ
ତାଙ୍କ ଗାନ ଓ ସାରଙ୍ଗୀ ବାଦନରେ ବିମ�ୋହିତ କରି ଥାନ୍ତି ।

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମଯତ୍ନ ଶୁକ୍ଳ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ

ଭୁରି ବାଈ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ

୮୯ ବର୍ଷରେ ନିଃଶୁଳ୍ପ ସଂସ୍ କୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ

ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ତାଙ୍କୁ ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି

ବାରାଣସୀର ସଂସ୍ କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମଯତ୍ନ ଶୁକ୍ଳ ପରି ଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ
ବିନା ଅର୍ଥରେ ସଂସ୍ କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାକୁ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟତର କରି ବା
ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେ କାଶୀ ବିଦ୍ୱତ ପରି ଷଦର
ସଭାପତି । ସଂସ୍ କୃତ ଓ ବ�ୈଦିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ
ସେ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଭୁରି ବାଈ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପାରମ୍ପରି କ ପି ଥ�ୋରା ଚିତ୍ରକଳାର
ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ । ସେ ଏହି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନିଜ ଗାରଁ ପରି ସୀମା
ବାହାରକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରି ଚିତ କରାଇଛନ୍ତି ।
କୁଡିଆ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ସେ କାଗଜରେ
ଆଙ୍କି ପ୍ରଶଂସକ ଓ କଳାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।
ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସ୍ୱୀକୃତି
ମିଳିଛି। ଭୁରି ବାଈଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ୟୁର�ୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲି ଆ
ଓ ଆମେରି କାର ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।
ପ୍ରଖ୍ୟାତ୍ସ�ୋଦ୍ ବୀ ଅକ୍ସନରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପେଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ
ନିଲାମ ହେବାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରି ଛି ।

ଗ�ୋଗ�ୋଇଙ୍କୁ ମରଣ�ୋତ୍ତରଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହାଛଡା ଲ�ୋକସଭାର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନ
ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପାଇ ଁ ମନ�ୋନୀତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରର ତାଲି କାରେ ଏଥର ଅନେକ ପରି ଚିତ ନାମ

ରହିଥ ିଲେ ହେ ଁ ଏଥ ିରେ ଅନେକ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ
ପାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ,
ନିରଳସ ସାଧନା ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ୟମ ପାଇ ଁ ଏହି
ତାଲି କାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ହକ୍ଦାର ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
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କୃଷି

ପି ଏମ-କି
ଷାBharatiya
ନ ଏବଂDivas
ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାର୍ଡ
Pravasi

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ
ସମ୍ମାନନିଧର
ି ଦୁ ଇବର୍ଷ
ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
କାର୍ଡ଼ର ୬ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି

କୃଷକ ପାଇଲେ ନୂ ଆ ବିଶ୍ୱାସ,
ହେଲେ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ
ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅବହେଳିତ ଓ ବଞ୍ଚିତ ଥ ିବା କୃଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାରୁ
ମି ଳଛ
ୁ ି । ଦୁ ଇବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥ ିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧ ି ଯ�ୋଜନାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ 13
ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା କୃଷକମାନଙ୍କ ଏକାଉଂଟକୁ ଗଲାଣି । ଏହା ହେଉଛି , ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ୍ ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର
ଯ�ୋଜନା । ୬ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃର୍ତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାର୍ଡ ଯ�ୋଜନାର ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥ ିଲା । କୃଷକମାନଙ୍କର
କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି ଏବଂ ଆୟ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି କରି ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ।

ମା

ର୍ ଚ୍ଚ 19, 2015ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର
ଜି ଲ୍ ଲାରୁ ମୃତ୍ତି କା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯ�ୋଜନାର
ଶୁଭ ାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ଲ
ି ା। ଏହା କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କର
କୃ ଷି ଉତ୍ପାଦକତା ବୃ ଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇନାହି ଁ ବରଂ
ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରାଇପାରି ଛି । ସରକାର
ଫେବୃ ଆରୀ 24, 2019ରେ ଆଉ ଏକ ଅନୁ ରୂ ପ
ନି ଷ୍ପ ତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଶର ସମସ୍ତ କୃ ଷ କମାନଙ୍କ ଲାଗି
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ କି ଷା ନ ସମ୍ମାନ ନି ଧ ି ଯ�ୋଜନାର
ଶୁଭ ାରମ୍ଭ କରି ଥ ଲେ
ି । ଏହି ଯ�ୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ
କୃ ଷି ଏବଂ ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ ଖର୍ ଚ୍ଚ ପାଇ ଁ ଚାରି ମାସି ଆ କି ସ୍ତି
ଆକାରରେ 2000 ଟଙ୍କା ସି ଧ ାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରି ଦି ଆ ଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କି ଷା ନ ସମ୍ମାନନି ଧ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ
କ୍ଷୁଦ୍ରଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟି ଛି
। ହରି ୟାଣାର କୃ ଷ କ ସର୍ଦ୍ଧାର ସି ଂ ଏବଂ ସୁନ୍ଦ ର
ସି ଂ , ଗୁଜ ରାଟର ଘନଶ୍ୟାମ ପଟେଲ ଏବଂ ଧୀରୁ

40 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ସମ୍ମାନନିଧ ି ପାଣ୍ଠି ସି ଧାସଳଖ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଏକାଉଂଟରେ ଜମା ହେଉଛି । ଏଥ ିପାଇ ଁ
କାହାରି କୁ କମି ଶନ ଦେବା, ଅର୍ଥ କାଟି ରଖ ିବା
କିମବା୍ ଲାଂଚ ଦେବାକୁ ପଡୁ ନାହି ଁ। ଏହା
ସି ଧାସଳଖ କୃଷକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ଏହି
ଯ�ୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହ�ୋଇପାରି ଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ ପରି ବାର ନିକଟରେ
ନିୟମି ତଭାବେ ଅର୍ଥ ପହଂଚାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏହି ଯ�ୋଜନା ସଫଳ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧ ି କୃଷକ ମୁହରେ
ଁ
ହସ ଫୁ ଟାଇଛି
ପି .ଏମ. କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧ ି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ୱେବସାଇଟ୍
http://pmkishan.gov.in/ ମି ଳିପାରି ବ । କୃଷକମାନେ ଏହି
ୱେବସାଇଟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପାରି ବେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11.52କ�ୋଟି
ହିତାଧ ିକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ସାରି ଲେଣି ।

ସୁସ୍ଥ ମାଟି ସବୁଜ କ୍ଷେତ
l 2015 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୃତ୍ତିକ ଦିବସ ପାଳନ
କରାଯାଇଥ ିଲା । ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମାଟିର
ଉର୍ବରତା ସ୍ଥିତି ଆକଳନ ପାଇ ଁ ସେହିବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାର୍ଡ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରି ଥ ିଲେ ।
l ମାଟିର ଉର୍ବରତାର ସ୍ଥିତି ଦେଖ ି ସାର ପ୍ରୟ�ୋଗ କରାଯିବା ପାଇ ଁ
ଦୁ ଇବର୍ଷରେ ଥରେ କୃଷକକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କୀତ ସୂଚନା ଦେବା ମୃତ୍ତିକା
କାର୍ଡର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
l 2015-17ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 10.74କ�ୋଟି କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ
କରାଯାଇଥ ିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ 201719ମଧ୍ୟରେ 11.69କ�ୋଟି କାର୍ଡ କୃଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନା ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 7ଶହ କ�ୋଟିରୁ
ଅଧ ିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲେଣି ।
l ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 429ଟି ନୂ ଆ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀ(ଏସ.
ଟି.ଏଲ), 102ଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ଲାବରେଟ�ୋରୀ
ଏବଂ 8752ଟି ମିନି ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ଲାବରେଟ�ୋରୀ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଗଲାଣି ।
l କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାର୍ଡର ସଦ୍ୟତମ ସ୍ଥିତି
ଜାଣି ପାରି ବା ସହ ରି ପ�ୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ପାଇପାରି ବେ ।
l ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦକତା ପରି ଷଦ (NPC)ର ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ
ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାର୍ଡ ପରାମର୍ଶକୁ ଭି ତ୍ତିକରି 8ରୁ 10 ଶତାଂଶ
ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କମିଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ 5ରୁ
ଶତାଂଶ ବଢିଛି ।

ପଟେଲ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଲ ଚନ୍ଦ ମେହେୱାଡା
ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଏମ. ସୁଧ ାରକର ରେଡ୍ଡୀ
ଭଳି କୃ ଷ କମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଷା ନ
ସମ୍ମାନନି ଧ ି ବି ଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ଛି
। ଏହି କୃଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବଡଚାଷୀ

l 2019-20 ମସିହାରେ ‘ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ମଡେଲ’
ନାମରେ ଏକ ପାଇଲଟ୍
ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏଥ ିରେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ପରି ବର୍ତ୍ତେ
କୃଷକମାନଙ୍କ ସହଯ�ୋଗରେ ମୃତ୍ତିକା ନମୁନା ସେମାନଙ୍କ
ଘରୁ ଅଣାଯାଇଥ ିଲା ।
l ଏଥ ିରେ କୃଷକ ପରି ବାରର ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନିଯକ୍
ୁ ତି ମଧ୍ୟ
ମିଳଥ
ି ିଲା । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ 40ବର୍ଷ ବୟସ ଭି ତରେ
ଥ ିବା ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ଥାପନ କରି ପାରି ବେ ।

ଏହି ସୁବଧ
ି ା କିପରି ମିଳପ
ି ାରି ବ
6ଟି ଫସଲ ନିମନ୍ତେ ଜ�ୈବକ
ି ସାର ସମେତ ଦୁ ଇ
ପ୍ରକାରର ସାର ପ୍ରୟ�ୋଗ କରି ବା ପାଇ ଁ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
କାର୍ଡ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ଥାଏ । ଅତିରିକ୍ତ ଫସଲ
ପାଇ ଁ କୃଷକ ଚାହିଲେ
ଁ
ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରି ବେ ।
କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇ ଁ 21ଟି ଭାଷାରେ ସଏଲ
ହେଲଥ କାର୍ଡ(ଏଚଏସ୍ସି) ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ତଥ୍ୟ ରହୁ ଛି।
କୃଷକମାନେ କମନ୍ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର କିମବା୍ www.
soilhealth.gov.inର ଫାର୍ମର୍ସ କର୍ଣ୍ଣରୁ ସେମାନଙ୍କ
ନମୁନାର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡକୁ ପ୍ରିଂଟ
କରି ପାରି ବେ । (‘ସୁସ୍ଥ ଧରା ତ କ୍ଷେତ ହରା’ ମନ୍ତ୍ରର
ସଫଳତା ପାଇ ଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।)

ନି ର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏ ଯ�ୋଜନା ବି ଶେଷ ଭାବେ
ଲାଭକାରୀ ହ�ୋଇଛି । ପ୍ରତି ଚାରି ମ ାସରେ ନି ୟ ମି ତ ଭାବେ
କି ସ୍ତିରେ ଅର୍ଥ ମି ଳିଯ ାଉଛି । ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 2ହଜାର
ଟଙ୍କା ମି ଳୁଥବ
ି ାରୁ କାହାଠାରୁ ଉଧାର ମାଗି ବ ା ଆବଶ୍ୟକ
ପଡୁ ନାହି ଁ ।
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କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁ ମ�ୋଦନ

ନିକଟରେ ବସି ଥବ
ି ା ଦୁ ଇଟି କ୍ୟାବିନେଟ
ବ�ୈଠକରେ ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ପାଇ ଁପ୍ରଗତି:କୃଷକଙ୍କ ଅଧ ିକ ଆୟକୁ ନିଶ୍ଚି ତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର
ଶାସି ତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ଜଳ
ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ଛି।
କୃଷକମାନଙ୍କର ଅଧ ିକ ଆୟ ପାଇ ଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତବ
ି ଦ୍ଧ ଥ ିବା କଥା
ପ୍ରତିଫଳିତ ହ�ୋଇଛି । 12ଟି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଶୁଖ ିଲା
ନଡିଆ ଗ�ୋଳା ଏବଂ ମି ଲକୁ ନେବା ପାଇ ଁ ଶୁଖ ିଲା ନଡିଆର ସର୍ବନିମ ୍ନ
ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ଛି ।
ସି ଦ୍ଧାନ୍ତ: ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବନେ
ି ଟ କମିଟି
2021 ଫସଲ ଅମଳ ଋତୁ ପାଇ ଁ ଶୁଖ ିଲା ନଡିଆର ସର୍ବନିମ ୍ନ
ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଛି ।
ଉପକାର:
l ଦୁ ଇ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଶୁଖ ିଲା ନଡିଆ
ଉତ୍ପାଦନ କରି ଭାରତ ସର୍ବବୃ ହତ ଶୁଖ ିଲା ନଡିଆ ଉତ୍ପାଦକ
ହ�ୋଇପାରି ଛି । କ୍ୟାବନେ
ି ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯ�ୋଗୁ 12ଟି
ଁ
ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ
ରାଜ୍ୟର 3ନିୟୁତ କୃଷକ ଏଥ ିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ।
l 2020 ମସିହାରେ ମିଲିଂ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁଖ ିଲା ନଡିଆର
କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 9ହଜାର 960
ଟଙ୍କା ଥ ିଲା । 2021 ମସିହାରେ 375 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃ ଦ୍ଧି
କରାଯାଇ 10ହଜାର 335ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
l 2020ମସିହାରେ ଶୁଖ ିଲା ନଡିଆ ଗ�ୋଳା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା
ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 10ହଜାର 3ଶହ ଟଙ୍କା ଥ ିଲା । 2021
ମସିହାରେ ଏଥ ିରେ 3ଶହ ଟଙ୍କା ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇ 10ହଜାର
6ଶହ ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
l ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିବା ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଯ�ୋଗୁ ଁ
ମିଲିଂ ପାଇ ଁ ଥ ିବା ଶୁଖ ିଲା ନଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ 51ଦଶମିକ 87
ଶତାଂଶ ଲାଭ ଏବଂ ଗ�ୋଳା ନଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ 55 ଦଶମିକ
76 ଶତାଂଶ ଲାଭ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ସର୍ବ
ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
l 2018 ବଜେଟ୍ ରେ ସରକାରଙ୍କ ଘ�ୋଷଣା ଅନୁ ଯାୟୀ
2021ଅମଳ ଋତୁ ରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ପାଦନ
ଖର୍କ
ଚ୍ଚ ୁ ଦେଢଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
l ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବନିମ ୍ନ ଲାଭ 50ପ୍ରତିଶତ ମିଳବ
ି ାର ଆଶ୍ୱାସନା
ଦିଆଯାଇଛି ।
l ନଡିଆ ଉତ୍ପାଦତ
ି ହେଉଥ ିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସହାୟକ
ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏନଏଏଫଇଡି ଏବଂ ଏନସିସିଏଫ
ନ�ୋଡାଲ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ପୂର୍ବବତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବେ ।
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ସି ଦ୍ଧାନ୍ତ: କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଜମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟରେ କିସ୍ତି ୱାର
ଜିଲ୍ଲାରେ ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ 850 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା
ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥ ିରେ
5ହଜାର 281.94 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ ।
ଏନଏଚପିସି ଏବଂ ଜେକେଏସପିଡସ
ି ିର ଅଂଶଧନ 51ଶତାଂଶ
ଏବଂ 49ଶତାଂଶ ଅନୁ ପାତରେ ବିନଯ�ୋ
ି ଗ ପାଇ ଁ ଯୁଗ ୍ମ
ସହଯ�ୋଗ ଭି ତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ରାଜିନାମା କରାଯିବ ।

ଉପକାର:
l ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 776.44 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଜେକେଏସପିଡସ
ି ିକୁ ଯୁଗ ୍ମ ସହଯ�ୋଗ ଭି ତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ
ନିମନ୍ତେ ଅଂଶଧନ ବାବଦରେ ଦେଇ ଜମୁ କଶ୍ମୀରକୁ ସହାୟତା
କରି ବେ । ଏନଏଚପିସି ଅଂଶଧନ ବାବଦରେ 808.14କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ବିନଯ�ୋ
ି ଗ କରି ବ ।
l ଏହି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ 60ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
l ଗ୍ରୀଡରୁ ଆସୁଥ ିବା ଶକ୍ତିର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି
ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଉତ୍ପାଦତ
ି ବିଦ୍ୟୁତ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ
ବିଦ୍ୟୁତ ଯ�ୋଗାଣ ସ୍ଥିତରେ
ି ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ।
l ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପର�ୋକ୍ଷ ଭାବେ
4 ହଜାର ଲ�ୋକଙ୍କ ନିଯକ୍
ୁ ତି ମିଳବ
ି । ଏହା ଜମୁ କଶ୍ମୀର ସାମାଜିକ
ଅର୍ଥନୀତିକ ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ଭାରତ ବଦଳୁଛି

ସକାରାତ୍ମକ ମନ�ୋଭାବ

ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ
ଆପେ ଜୁଟେ!
କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷୀ ରାମଗୁଲାବଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନୂ ତନ କୃଷି ଉଦ୍ୟମ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । ଗତ ୨୦୨୦
ଡିସେମ୍ବରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଛନ୍ତି । କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସଫେଇ
କାର୍ଯକ୍ରମ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ମହିଳା ଦଳ କେବଳ ସଫେଇ କରି ନାହାନ୍ତି, କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛନ୍ତି ।

କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ନୂ ଆ ଉଦ୍ୟମ

ଗ

ତବର୍ଷ ଡିସେମର
୍ବ
ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୃଷକ
ରାମଗୁଲାବ ଲ�ୋକଲ�ୋଚନକୁ ଆସି ଲେ । 300କୃଷକଙ୍କୁ ନେଇ
ରାମଗୁଲାବ ଗ�ୋଟିଏ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ(ଏଫପି ଓ)
ଗଠନ କରି ଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦର ତୁ ଳନାରେ ପ୍ରାୟ
ଦେଢଗୁଣ ଅଧ ିକ ଦାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ
ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । 10ହଜାରରୁ ଅଧ ିକ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ
ସଂଗଠନ ଗଠନ କରି ବାକୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭି ଯାନ
ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ରାମଗୁଲାବଙ୍କର କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ
ସଂଗଠନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଏକ କୃଷି କମ୍ପାନୀକୁ V-43
ସୁନେଲି କନ୍ଦମୂଳ ବିକ୍ରି କରୁଛି । ରାମଗୁଲାବଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ପ୍ରଶଂସା ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ
ପଦାର୍ଥକୁ ଗୁଜରାତକୁ ପରି ବହନ ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ ସମୟ
ଓ ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି କମ୍ପାନୀ
କିଲ�ୋପି ଛା 25ଟଙ୍କା ଦରରେ 400ଟନ କନ୍ଦମୂଳ କିଣବ
ି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଲ�ୋପି ଛା
15ରୁ 20ଟଙ୍କା ମିଳଥ
ି ାଆନ୍ତା । ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଫେବୃ ୟାରୀ
ମାସରେ 10ଟନ୍ କନ୍ଦମୂଳ ପଠାଯିବ । ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା 2
ଶହ ଟନ୍ କନ୍ଦମୂଳ ଏହି କମ୍ପାନୀ ନେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ କମ୍
ସମୟରେ ମାତ୍ର 35ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରି ବହନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ
ରାମଗୁଲାବଙ୍କ କନ୍ଦମୂଳ ଗୁଜରାଟରେ ପହଂଚିପାରି ବ ।

ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରୁ ତନ୍ତୁ

କା

ଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ପାର୍କ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଏକ ଶିଙ୍ଗ ବିଶଷ୍ଟ
ି
ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ
ଭାବେ ବିଖ୍ୟାତ । ଏହି ପାର୍କ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗାଯାଉଥବ
ି ା ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ ପଦାର୍ଥରୁ ଏକ ନୂ ତନ
ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଛନ୍ତି ରୂପଜ୍ୟୋତି ଟାଇକିଆ ଗ�ୋଗ�ୋଇ।
ଏଣେତେଣେ ପଡିଥବ
ି ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ ସଂଗ୍ରହ କରି
ଗାର
ଁ ତନ୍ତୁବାୟମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରି କ ତନ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର
ପାଇ ଁ ଏକପ୍ରକାର ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛନ୍ତି । ଗାର
ଁ ଅନ୍ୟ
ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ମି ଶ ି ଏଣେତେଣେ ପଡିଥବ
ି ା ପ୍ଲାଷ୍ଟି କକୁ
ରୂପଜ୍ୟୋତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଥଲେ
ି
। ଏହାର ପରି ମାଣ ଅଧକ
ି
ହ�ୋଇଯି ବା ପରେ ଏହାକୁ ଧ�ୋଇ ଶୁଖାଇଲେ । ଏହାପରେ
ସେସବୁ କୁ ହାତରେ ବଳି ଏକ ଲମ୍ବା ଦଉଡିରେ ପରି ଣତ
କରି ଲେ। ଏହାକୁ କପା ସୂତା ସହିତ ମି ଶାଇ ପାରମ୍ପରି କ
ତନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ�ୋଷାକ, ଟେବୁ ଲ
କ୍ଲଥ ଓ ଷ୍ଟୋଲ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମର
35ଟି ଗ୍ରାମର 2ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି କ�ୌଶଳ ଶିଖାଇ
ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇସାରି ଲେଣି।
2012
ମସି ହାରେ କାଜିରଙ୍ଗା ହାଟ ନାମରେ ଏକ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର
ଖ�ୋଲି ବିଦେଶୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ
ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରି ବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ
ଯ�ୋଗୁ ଁପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେବା ସହ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ
ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି ।
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समाचार-सार

ମନ୍ କି ବାତ୍ 2.0

ଆଧ୍ୟାୟ 20 ଜାନୁ ୟାରୀ 31, 2021

ଭାରତ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ଓ
ଦକ୍ଷଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ
ସୃଜନଶୀଳତା ପାଇ ଁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଛନ୍ତି । ଏଥ ି ସହିତ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥବ
ି ା
ସମୟରେ ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଏବଂ ଦକ୍ଷ ହ�ୋଇପାରି ଥବ
ି ା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି

ପଦ ୍ମ ପୁରସ୍କାର: ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆଡୁ ଆଳରେ
ରହିଯାଇଥ ିବା ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର
ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ
ବିଷୟରେ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଅଧ ିକ
ଜାଣିବା ପାଇ ଁସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ�ୋର ଅନୁ ର�ୋଧ ।
ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଟୀକାକରଣ: ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃ ହତ
କ�ୋଭି ଡ-19 ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ମାତ୍ର 15ଦିନ
ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 30ଲକ୍ଷ ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏତିକି ପାଇ ଁ ଆମେରି କା ଭଳି ଦେଶକୁ 18ଦିନ
ଏବଂ ବ୍ରିଟେନକୁ 36ଦିନ ଲାଗିଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ : ଦେଶର 15ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ
ବୁ ଲି ଦେଖ ିବା ପାଇ ଁ ମୁ ଁ ଦେଇଥ ିବା ଉପଦେଶରେ ଉଦ୍ ବୁଦ୍ଧ
ହ�ୋଇ ଜାନୁ ୟାରୀ ପହିଲା ଦିନ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଣ୍ଡେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ପ�ୈତୃକ ଘର ବୁ ଲି
ଦେଖ ିଆସିଛନ୍ତି । ଦେଶର ବିଖ୍ୟାତ ମନିଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଁଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥ ିଲା ।
ଭାରତ ଆବିଷ୍କାର : ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ
କରୁଥ ିବା ସମୟରେ ଯୁବ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ‘ଇଣ୍ଡିଆ75’ନାମରେ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି । ଭାରତୀୟ
ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଥ ିବା
ଯୁବ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖ ିବା ପାଇ ଁଉତ୍ସାହତ
ି କରି ବ ।
ଉଦ୍ ଭାବନର ଶକ୍ତି : ବ�ୋଇଂପାଲି ର ପରି ବା ବଜାରରେ
ଫ�ୋପଡା ଯାଇଥ ିବା ପରି ତ୍ୟକ୍ତ ପଦାର୍ଥରୁ ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ
କରାଯାଉଛି । ବଜାରରୁ ପ୍ରତିଦନ
ି ର ପ୍ରାୟ 10ଟନ୍ ପରି ତ୍ୟକ୍ତ
ପଦାର୍ଥରୁ ପାଖାପାଖ ି 5 ଶହ ୟୁନିଟ୍ ବିଜଳ
ୁ ି ପ୍ରତିଦନ
ି ଉତ୍ପାଦତ
ି
ହେଉଛି । ଏଥ ିରୁ 30 କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଜ�ୈବ ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି
କରାଯାଉଛି ।
ମହିଳା

ସଶକ୍ତିକରଣ:

ଚାରି ଜଣ

ମହିଳା

ସାନ୍ ଫ୍ରାନସିସକ�ୋରୁ ବାଙ୍ଗାଲ�ୋରକୁ ବିରାମହୀନ ବିମାନ ଯାତ୍ରା
ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ । ଜାନୁ ୟାରୀ ୨୬ତାରି ଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ବିମାନ
ବାହିନୀର ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛନ୍ତି ।
ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରି ତା କ୍ରମାଗତଭାବେ ବଢୁ ଛି ।
କୃଷି : ଏଇ ନିକଟରେ ଝାନ୍ ସୀଠାରେ ଏକମାସ ବ୍ୟାପୀ
ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫେଷ୍ଟି ଭାଲ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ
ବୁ ନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ପାଇ ଁ ଆଗ୍ରହ ବଢିଚାଲି ଛି ।
ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝାନ୍ ସୀର ଜଣେ ଝିଅ ଗୁର୍ଣ୍ଣିଲ ଚାୱାଲା ଅଗ୍ରଣୀ
ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି । ଝାନ୍ ସୀର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଉତ୍ସବ ‘ଘରେ
ରୁହନ୍ତୁ’ ଅବଧାରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ।
ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲା ଯ�ୋଗ: ଚିଲ୍ଲୀରେ ନଭେମର
୍ବ
4ତାରି ଖକୁ ଯ�ୋଗ ଦିବସଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।
ଚିଲ୍ଲୀର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି
ଏକ ବ�ୈଶଷ୍
ି ଟ୍ୟ ରହିଛି । ଚିଲ୍ଲୀ ସିନେଟ୍ ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ
ନାମ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ କୁନ୍ତିର�ୋଜ । ବିଶ୍ୱ କବି ଗ�ୌରବ
ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗ�ୋରଙ୍କ ନାମରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ନାମକରଣର
ପ୍ରେରଣା ମିଳଛ
ି ି।
ସଡକ ନିରାପତ୍ତା : ଦେଶ ଜାନୁ ୟାରୀ 18ତାରି ଖରୁ
ଫେବୃ ୟାରୀ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ
କରୁଛି। ସଡକ ଦୁ ରଟ
୍ଘ ଣା କେବଳ ଦେଶର ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ
ନୁ ହେ, ଁ ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ । ବ୍ୟକ୍ତି ଗତଭାବେ,
ସାମୂହକ
ି ଭାବେ ଏବଂ ସରକାରୀସ୍ତରରେ ଭାରତରେ ସଡକ
ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତ:ି ସୀମା ସଡକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ
ସଡକରେ ଗଲେ ଅନେକ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଖ ିବାକୁ
ମିଳବ
ି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେହିଭଳି ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଲୋଗାନସବୁ
ମାଇ ଁଗଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇପାରି ବେ । ଭଲ ସ୍ଲୋଗାନ ଗୁଡକ
ି
ଜନଚେତନା ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।

ପାଇଲଟ୍
ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣବ
ି ା ପା ଇ ଁ QR କ�ୋଡକୁ ସ୍କାନିଂ କରନ୍ତୁ ।
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RNI No. :
DELODI/2020/78831
February: 16-28, 2021
ପାକ୍ଷି କ

ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର, ପରେ ଗୁରୁ, ପରେ
ମାତା-ପିତା, ପରେ ପରମେଶ୍ବର।
ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନୁ ହେ ଁରାଷ୍ଟ୍ରକୁ
ଦେଖିବା ଉଚିତ ।
-ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

Odi a Issue 16

(ଫେବୃଆରୀ 19ରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କୁ
ତାଙ୍କ 391 ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀରେ
ଦେଶ ସ୍ମରଣ କରୁଛି)

ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ
ବୀରତ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନରେ ଛାପ ଛାଡ଼ି
ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ
ଜରି ଆରେ ସେ ବହୁ ଲ�ୋକଙ୍କ
ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରି ଥଲେ
ି ।
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