ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ପ୍ରସଙ୍ଗ:
 ବର୍ଷ 1, ସଂଖ୍ୟା 7

ମଜୁରି, ସ ୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ବାଃ!
ପୃଷ ୍ ଠା -12-17

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

 ଅକ୍ଟୋବର 1-15, 2020
ନିଃଶୁଳ୍କ ବିତରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦି ଷ୍ଟ

ସମାଚାର

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା : କୃଷି ଓ ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର

ଆତ୍ମ-ନିରର
୍ଭ କୃଷକ;
ଆତ୍ମ-ନିରର
୍ଭ ଭାରତ
ଗୁଜବ ଓ ବିର�ୋଧକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା
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ଅଲବିଦା ପ୍ରଣବ ଦା...
31 ଅଗଷ୍ଟ, 2020ରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଭାରତ ରତ୍ନ ଡ. ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ନିଧନ ଏକ
ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ
ସମ୍ପର୍କ ରହିଥଲ
ି ା। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରୁ ଅବସର
ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ଲେଖିଥଲେ
ି
: “ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମ�ୋ
ପାଇ ଁପିତୃତୂ ଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ଭାବେ ରହିଆସି ଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ
ସଦଭାବନା ସବୁବେଳେ ମ�ୋତେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ
ଏବଂ ଦୃ ଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରି ଛି ।”

ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ
ପରଲ�ୋକରେ ସାରା ଭାରତ ଶ�ୋକ
ସାଗରରେ ବୁ ଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶର ବିକାଶ
ଯାତ୍ରାରେ ସେ ନିଜର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ
ଯ�ୋଗଦାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ମହାନ
ବୁ ଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଦୂ ରଦର୍ଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଭାବେ ସେ
ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗ
ପାଇ ଁ ସମ୍ମାନନୀୟ ଥ ିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍କାର,
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ,
ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଥ ିବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏକ ଦକ୍ଷ ସରକାର କାମ
କରୁଛି ।
ଏ ସରକାର ଦେଶକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଏହି
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣରେ କୃଷକ ଏବଂ 50 କ�ୋଟି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ
ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରି ବେ।
ପାଠକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ପାଇପାରି ବେ ।
ଏହି ପତ୍ରିକା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପତ୍ର ନୁ ହେ ଁ ବରଂ ସଠିକ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା
ଲାଗି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ।
ଏହି ପତ୍ରିକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତ,ି ପାଠାଗାର,
ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ଅଧ ିକାରୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ମାଗାଜିନର ଇ-ବୁ କ 5 କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଁ
ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।
ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛୁ ।
ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିମ ୍ନ ଠିକଣାରେ ପଠାନ୍ତୁ :
ଠିକଣା : ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା,
ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003
ଇମେଲ : response-nis@pib.gov.in
ଆପଣଙ୍କ ସଦ୍ଦିଚ୍ଛା ସହ
(K S DHATWALIA)
2 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ପ�ୋଷଣ ମାସ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ପ�ୋଷଣ ମାସ : ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ
ମହିଳା, ଶିଶ ୁ ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଖାଦ୍ୟ
ଯ�ୋଗାଣ ଲାଗି ପ�ୋଷଣ ମାସ ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି ।

ଜାତୀୟ ପ�ୋଷଣ ଅଭି ଯାନ
2017-18 ଠାରୁ ତିନି ବର୍ଷ ଲାଗି 9046.17
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ
ଜାତୀୟ ପ�ୋଷଣ ଅଭି ଯାନ (ଏନଏନଏମ) ପ୍ରତିଷଠା୍
ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଡିସେମ୍ବର 2017ରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ
ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଥିଲା ।

ରା

ଷ୍ଟ୍ର ଓ ପ�ୋଷଣ ପରସ୍ପର ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ
ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ସରକାର ସେପ୍ଟେମର
୍ବ ମାସକୁ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ�ୋଷଣ ମାସ’
ବା ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ମାସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଶିଶ ୁ ଓ
ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥବ
ି ା ଅପପୁଷ୍ଟି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂ ର କରି ବା
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇ ଁଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ସୁନିଶ୍ଚିତ
କରି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି
ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ
ଯ�ୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ମନ କୀ ବାତର ସଦ୍ୟତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ “ୟଥା ଅନ୍ନମ ତଥା ମନ୍ନମ” ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ
କରି ଥଲି େ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭ�ୋଜନର ଗୁଣବତ୍ତା
ଉପରେ ମାନସି କ ଏବଂ ବ�ୌଦ୍ଧି କ ବିକାଶ ସି ଧାସଳଖ ନିର୍ଭର
କରି ଥାଏ ।
ଶିଶ ୁ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ
ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନା ହାସଲ କରି ବା ଏବଂ
ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ନିରବା୍ ହ କରି ଥାଏ ।
ଆହୁ ରି, ଶିଶଙ୍କ
ୁ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ଲାଗି , ମା’ମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ
ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରି ।
ଗୁଜରାଟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ
ୟୁନିଟି ନିକଟରେ ନିର୍ମିତ ପ�ୋଷଣ ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥଲି େ । “ସେଠାରେ ଏକ ଅଭି ନବ
ଶ୍ରେଣୀର ପ�ୋଷଣ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ
ଆପଣ ଆମ�ୋଦ ପ୍ରମ�ୋଦ ସହିତ ପ�ୋଷଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନା
ପାଇପାରି ବେ”, ସେ କହିଥଲି େ।

ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁ ଝୁଁ ଣୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାର୍ ଚ୍ଚ 8, 2018ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବିଧବ
ି ଦ୍ଧ ଭାବେ
ପ�ୋଷଣ ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥଲେ
ି
।
ଏହି ଅଭି ଯାନ ଅଧୀନରେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ପୁଷ୍ଟି
ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ତଳକୁ ହ୍ରାସ
କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ମାର୍ ଚ୍ଚ 31, 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଏହି
ଯ�ୋଜନାରୁ 10କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ ଲାଭାନତ
୍ୱି
ହେବେ ।
ସାମଗ୍ରିକ ଆଭି ମ ୁଖ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ
ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାଗ ୁଡ଼ିକୁ
ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

ପ�ୋଷଣ ମନିଟର ଏବଂ କାର୍ଡ
ଭାରତୀୟ ପ�ୋଷଣ କୃଷି
କ�ୋଷ ଗଠନ କରାଯାଉଛି ।
ଏଥ ିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ
ଚାଷ ହେଉଥ ିବା ଶସ୍ୟ ଏବଂ
ସେଗୁଡ଼କ
ି ର ପୁଷ୍ଟିକର ଗୁଣ
ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା
ରହିବ ।
ଏହି ଗଣଅଭି ଯାନରେ
ସ୍କୁଲଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସାମିଲ
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ�ୋଷଣ
ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି
ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ଆୟ�ୋଜନ
କରାଯାଉଛି ।

ଶ୍ରେଣୀରେ ମନିଟରଙ୍କ ଭଳି,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ
ପ�ୋଷଣ ମନିଟର ରହିବେ ।
ଏକ ପ�ୋଷଣ କାର ୍ଡ
ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 3

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର

ବାରାଣସୀ, ପବିତ୍ର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଓ
ଜାପାନ ରଣନ�ୈତକ
ି ସହଯ�ୋଗୀ

ରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ସେନା ଏବଂ ଜାପାନର ସେଲ୍ଫ
ଗଙ୍ଗା ଲାଗି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କାରଣରୁ
ସ୍ୱଚ୍ଛବାରାଣସୀର
ଭା
ଡିଫେନ ୍ସ ଫ�ୋର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରି କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ଘାଟଗୁଡ଼କ
ି ପୁଣଥ
ି ରେ ଅତୀତର ଗ�ୌରବ
ହାସଲ କରି ଛନ୍ତି । ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, 2020ରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ
ତଟରେ ଥ ିବା ସହରଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟରେ ବାରାଣସୀ ସବୁ ଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ସହର ଭାବେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି । ବାରାଣସୀର ଜଣେ ପୂଜକ
କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ�ୋକମାନେ ପାରମ୍ପରି କ ଆଚମନ
କରି ବା ଲାଗି କୁଣ୍ଠାବ�ୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି । 140 ଏମଏଲଡି
କ୍ଷମତାବିଶଷ୍ଟ
ି ସିୱେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ
କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ
ଅଧୀନରେ ନଦୀ ତଟଗୁଡ଼କ
ି ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ
ଲାଗି 21ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 63ଟି ସାଧାରଣ ଘାଟର
ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦନ
ି 8-9 ମେଟ୍ରିକ ଟନ
ଆବରନ
୍ଜ ା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଘ�ୋଡ଼ାଇ ହ�ୋଇଥ ିବା
ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ନିଆଯାଉଛି । ସହର
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି।

ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଯ�ୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ହ�ୋଇଥ ିବା
ରାଜିନାମାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏବଂ
ତତକାଳୀନ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ ସ୍ୱାଗତ
କରି ଥ ିଲେ । ଭି ଡଓ
ି କନଫରେନ ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲ�ୋଚନା
କରି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ଥ ିଲେ ଯେ ଏହି ରାଜିନାମା
ଦ୍ୱାରା ଦୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯ�ୋଗ ଆହୁ ରି
ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ । ଭାରତ-ଜାପାନ ରଣନ�ୈତିକ ଏବଂ
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଭାଗି ଦାରୀ ଅଧୀନରେ ମୁମବା୍ ଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ
ହାଇସ୍ପିଡ ରେଳ (ଏମଏଏଚଏସଆର) ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଥବ
ି ା ସହଯ�ୋଗକୁ ଉଭୟ ନେତା
ସମୀକ୍ଷା କରି ଥଲି େ। ସେମାନେ ସହମତ ହ�ୋଇଥଲି େ
ଯେ ଦୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୃ ଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାଗି ଦାରୀ
କ�ୋଭି ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପାଇ ଁ
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ନିରବା୍ ହ କରି ବ ।

ଆର�ୋଗ୍ୟ ସେତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ରି ଅଲ ଟାଇମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଜାଣନ୍ତୁ

ବିବ�ୈଶଷ୍ି ଟ୍ୟ ‘ଓପନ ଏପିଆଇ ସର୍ଭିସ’ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଛି । ଏହି ଆପକୁ ଭାରତରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହ�ୋଇଥ ିବା

ଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧ ିକ ଡାଉନଲ�ୋଡ ହ�ୋଇଥ ିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆପ ଆର�ୋଗ୍ୟ ସେତୁ ରେ ଏକ ନୂ ଆ

50ରୁ ଅଧ ିକ କର୍ମଚାରୀ ଥ ିବା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟି କ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ ଉପଯ�ୋଗ କରି ପାରି ବେ । ‘ଓପନ
ଏପିଆଇ ସର୍ଭି ସ’କୁ ଉପଯ�ୋଗ କରି ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଆର�ୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ
ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରି ବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ କିମବା୍ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ରାଜିଥ ିବା
ଯେକ�ୌଣସି ଆର�ୋଗ୍ୟ ସେତୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରି ବେ ।
ଓପନ ଏପିଆଇ ସେବା କେବଳ ଆର�ୋଗ୍ୟ ସେତୁ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆର�ୋଗ୍ୟ ସେତୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ
ନାମ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବ । ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଏପିଆଇ ଜରି ଆରେ ଦିଆଯିବ ନାହି ଁ ।
ଆର�ୋଗ୍ୟ ସେତୁ ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧ ିକ ଡାଉନଲ�ୋଡ ହ�ୋଇଥ ିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆପରେ
ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି, 15 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ ଡାଉନଲ�ୋଡ କରି ସାରି ଛନ୍ତି । ଏହି
ଆପ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ କ�ୋଭି ଡ-19 ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ଓ ପରି ଚାଳନା
ପ୍ରୟାସରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳଛ
ି ି।
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ଲକଡାଉନରେ ଜନ ଔଷଧି
କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ କାରବାର

ନି

ଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ- ସେବା ସହିତ ର�ୋଜଗାର- ସାଧ ିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଔଷଧ ି
ଯ�ୋଜନା (ପିଏମଜେଏୱାଇ) ଶସ୍ତା ଦରରେ ଔଷଧ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛି ।
ଜନଔଷଧ ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କ
ି ରେ ଔଷଧ ଦର ବଜାର ଦର ତୁ ଳନାରେ 50ରୁ 90 ପ୍ରତିଶତ
କମ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ର�ୋଗ ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ବଜାରରେ
6500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳଥ
ୁ ିବା ସମୟରେ ଜନ ଔଷଧ ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାହା ମାତ୍ର 800
ଟଙ୍କାରେ ମିଳଛ
ୁ ି ! ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଜନଔଷଧ ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କ
ି ରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି
ପାଖାପାଖ ି 150 କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ଯ
ଚି ାଇଛି । ଏହି କାରବାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ
ତ୍ରୈମାସରେ ହ�ୋଇଛି ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବରର
୍ଷ ସେହି ସମୟ ତୁ ଳନାରେ ଦୁ ଇଗୁଣ
ଅଧ ିକ । ସେପ୍ମ
ଟେ ର
୍ବ 15, 2020 ସୁଦ୍ଧା ମ�ୋଟ କାରବାର 256 କ�ୋଟିରୁ ସାମାନ୍ୟ
ଅଧ ିକ ହ�ୋଇଛି । ଜନଔଷଧ ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଔଷଧ କିଣବ
ି ା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର
1250 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ସଞ୍ଚୟ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ସାରା ଦେଶରେ 6,600ରୁ ଅଧ ିକ
ଜନଔଷଧ ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଯେଉଠିଁ 1250ରୁ ଅଧ ିକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଏବଂ 250ରୁ
ଅଧ ିକ ସର୍ଜିକାଲ ସରଞ୍ଜାମ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଜନ ଔଷଧ ି
କେନ୍ଦ୍ର ଜରି ଆରେ 15 ଲକ୍ଷ ମାସ୍କ, 80 ଲକ୍ଷ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିକ୍ଲୋର�ୋକୁଇନ ଟାବଲେଟ
ଏବଂ 1 କ�ୋଟି ପାରସିଟାମ�ୋଲ ବଟିକା ବିକ୍ରି ହ�ୋଇଛି । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାତ୍ର 1
ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ମୂ
ଁ ଲ୍ୟରେ 5 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ ବିକ୍ରି ହ�ୋଇଛି ।
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ନୂ ତନ ଭାରତର ଚମତ୍କାର:
କ�ୋଲକାତାରେ ପାଣି
ତଳେ ମେଟ୍ରୋ ସେବା

କ�ୋ

ଲକାତାର
ସଲ୍ଟଲେକ
ସେକ୍ଟର 5ରୁ ସଲ୍ଟ ଲେକ
ଷ୍ଟାଡିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିତଳେ ମେଟ୍ରୋ
ରେଳ ସେବା ସେବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇସାରି ଛି । ଏହା ଭାରତୀୟ
ରେଳବାଇ ଇଞ୍ଜି ନିୟରି ଂର ଏକ ଚମତ୍କାର
ଯାହାକି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ
ସଂଚାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି ।
ଡିସେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଡର
ଉପଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇଯି ବ।
8600 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ
ସହିତ ଏହା ସହରର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ
ପରି ବହନ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିବ । ପାଣି
ତଳେ ଏହି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ସେବା
ଦ୍ୱୈତନଗରୀ କ�ୋଲକାତା ଓ ହାଓଡ଼ାକୁ
ପରସ୍ପର ସହ ଯ�ୋଡ଼ିବ ।

ଚାକିରି ପାଇ ଁ ସ୍ପୋର ୍ସ ୍ଟ କ�ୋଟା ପରି ଧ ି ବଢ଼ିଲା

0ଟି ନୂ ଆ ବର୍ଗର କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ପାଇ ଁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ�ୋଟାରେ ଚାକିରିର ଲାଭ
ଦେବା ନିମନ୍ତେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଭାଗ
(ଡିଓପି ଟି) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 2020ରେ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି । କୁଶଳୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଯକ୍
ୁ ତି ଦେବା ଲାଗି ତାଲି କାରେ ଥ ିବା କ୍ରୀଡ଼ାର
ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏବେ 43ରୁ 63କୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥ ିରେ ମାଲଖମ୍ବ,
ଟଗ ଅଫ ୱାର, ସେପକ ଟାକ୍ରୋ ଏବଂ ର�ୋଲ ବଲ ଭଳି ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ
ପାରମ୍ପରି କ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସାମି ଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା
ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରି ଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ,
ଆମର କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ସରକାରଙ୍କ
ପ୍ରାଥମି କତା । ତେଣୁ ଅଧ ିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସାମି ଲ କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ
ଡିଓପି ଟିର ମଞ୍ର
ଜୁ ି ଏ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ।
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समाचार-सार
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ

କାହିକିଁ ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁଗାନ୍ଧୀ ଜରୁ ରି
ଏହି ମହାନ ନେତା ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱର ପରି କଳ୍ପନା କରି ଥ ିଲେ ଯେଉଠିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳଥ
ୁ ିବ।
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ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

959ରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଡ.
ମାର୍ଟିନ ଲୁ ଥର କିଙ୍ଗ ଜୁନିଅର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ଥ ିଲେ,
“ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମୁ ଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାବେ ଯାଇଥ ିଲି , କିନ୍ତୁ
ଭାରତକୁ ମୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ
ଁ
ଭାବେ ଆସି ଛି ।” ସେ ଆହୁ ରି କହିଥ ିଲେ,
“ବ�ୋଧହୁ ଏ, ସର୍ବୋପରି , ଭାରତ ହେଉଛି ସେହି ଭୂମି ଯେଉଠିଁ
ଅହିଂସା ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନର କ�ୌଶଳ ବିକଶିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା
ଯାହାକୁ ମ�ୋର ଲ�ୋକମାନେ ମଣ୍ଟଗ�ୋମେରୀ, ଆଲବାମା ଏବଂ
ଆମେରି କାର ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରୟ�ୋଗ କରି ଥ ିଲେ ।
ଏହି ମାର୍ଗ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ�ୋଲି ଆମେ ଅନୁ ଭବ
କଲୁ -ଏହା କାମରେ ଆସି ଲା!”
ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଆଲ�ୋକ ଡ. କିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଟାଣି
ଆଣିଥ ିଲା, ସେ ଥ ିଲେ ମହାନ ଆତ୍ମା, ମହାତ୍ମା, ମ�ୋହନ ଦାସ
କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ । ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ବାପୁ, ବିଶ୍ୱର କ�ୋଟି କ�ୋଟି
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଏବେବି ସାହସ ଦେଇ ଚାଲି ଛନ୍ତି ।
ଅହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମାର୍ଗ ବହୁ ଆଫ୍ରିକୀୟ
ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଶାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରି ଥ ିଲା । ଡ. କିଙ୍ଗ ମନ୍ତବ୍ୟ
ଦେଇଥ ିଲେ : “ମୁ ଁ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚି ମ ଆଫ୍ରିକାର ଘାନା
ଗସ୍ତ କରି ଥ ିଲି , ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନକ୍ରୁମାହ ମ�ୋତେ କହିଥ ିଲେ,
ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁ ଭବ କରି ଛନ୍ତି
ଯେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
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କରାଯାଇପାରି ବ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବସ୍ ବର୍ଜନ ମଧ୍ୟ
କରାଯାଇଥ ିବା ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି।” ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା
ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ “ପବିତ୍ର ଯ�ୋଦ୍ଧା” ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ
ଲେଖ ିଥ ିଲେ, “ତାଙ୍କ ଅସହଯ�ୋଗର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଣନୀତି
ଥ ିଲା, ସେ ବିଚାର କରୁଥ ିଲେ, ଆମ ଉପରେ ଆଧ ିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର
କରୁଥ ିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯ�ୋଗ କଲେ ହି ଁ ସେମାନଙ୍କର
ଆଧ ିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ
ଆମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉପନିବେଶବାଦ
ବିର�ୋଧୀ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବ�ୈଷମ୍ୟ ବିର�ୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ
ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ଥ ିଲା।”
ମାଣ୍ଡେଲାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଥ ିଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ
ଆଫ୍ରିକୀୟ । ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ଥ ିଲେ । ମାନବ ସମାଜରେ
କେତେକ ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ବିର�ୋଧାଭାସ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ଭଳି କାମ
କରି ବାର ଅଭି ନବ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥଲ
ି ା।
1925 ମସି ହାରେ, “ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ” ପତ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ
ଲେଖ ିଥ ିଲେ : “ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନହ�ୋଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
କେବେହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟତାବାଦୀ ହ�ୋଇପାରି ବ ନାହି ଁ ।
ଜାତୀୟତାବାଦ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରି ଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟତାବାଦ
ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ବ, ଯେପରି କି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ପ୍ରତିନିଧ ିତ୍ୱ
କରୁଥ ିବା ଲ�ୋକମାନେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଜଣେ ମନୁ ଷ୍ୟ

ଭାବେ କାମ କରି ବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ବେ ।
ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ଏପରି ଭାବେ ଦେଖୁଥ ିଲେ
ଯାହା କେବେହେଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କିମବା୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହ�ୋଇନଥ ିବ ବରଂ
ଏହା ସମଗ୍ର ମାନବତାର ସେବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ ିବ ।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗ ପାଇ ଁ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ
ଥ ିଲେ । 1917 ମସି ହାରେ ଗୁଜରାଟର ଅହମଦାବାଦରେ
ବଡ଼ଧରଣର ବୟନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ସୂତାକଳର
ଶ୍ରମି କ ଏବଂ ମାଲି କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥ ିବା ବିବାଦ
ସମାଧାନର ନା ଁ ଧରୁନଥ ିଲା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହି ଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ଏହି
ବିବାଦର ସମାଧାନ କରି ଥ ିଲେ ।
ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କ ଅଧ ିକାର ପାଇ ଁ ଏକ ସଂଗଠନ, ମଜୁରମହାଜନ ସଂଘ ଗଠନ କରି ଥ ିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ଏହା କେବଳ
ଏକ ସାଧାରଣ ସଂଘ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହ�ୋଇଥ ିଲା, କିନ୍ତୁ
ଏହା ଦର୍ଶାଇଥ ିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଛ�ୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ବଡ଼
ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ସେ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ‘ମହାଜନ’ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥ ିଲା।
ଗାନ୍ଧୀ ‘ମହାଜନ’ ନାମ ସହିତ ‘ମଜୁର’ ଯ�ୋଡ଼ି ସାମାଜିକ
ଢାଞ୍ଚାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ । ଏହି ଭାଷାଗତ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ସହିତ
ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇଥ ିଲେ । ଗାନ୍ଧୀଜୀ
ସାଧାରଣ ଜିନିଷକୁ ଗଣଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଯ�ୋଡ଼ିଥ ିଲେ ।
ଏମି ତି କିଏ ଅଛି ଯେକି ଚରଖା ଓ ଖଦୀ କପଡ଼ାକୁ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରତୀକରେ
ରୂପାନ୍ତରି ତ କରି ପାରି ବେ? ମାତ୍ର ଲୁ ଣ ଚିମଟ
ୁ ାଏ ଜରି ଆରେ କିଏ
ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତ�ୋଳିପାରି ବ ! ଉପନିବେଶବାଦ ଶାସନ
ସମୟରେ, ଲବଣ ଆଇନ, ଭାରତୀୟ ଲୁ ଣ ଉପରେ ନୂ ଆ ଟିକସ
ଲାଗୁ କରି ଥ ିଲା, ଯାହାକି ବ�ୋଝରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
1930ରେ ସେ ଦାଣ୍ଡି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଲବଣ
ଆଇନର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଥ ିଲେ । ଆରବ ସାଗର ଉପକୂଳରୁ
ସେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଲୁ ଣ ଉଠାଇବାରୁ ହି ଁ ଐତିହାସି କ ଅସହଯ�ୋଗ
ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ୍ମ ନେଇଥ ିଲା ।
ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହ�ୋଇଛି, ଏପରି କି ଭାରତରେ
ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଁ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ ହ�ୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ
ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ଭି ନ୍ନତା
ଥ ିଲା ବ୍ୟାପକ ଜନଭାଗି ଦାରୀ । ସେ କେବେହେଲେ କ�ୌଣସି
ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ନିରବା୍ ଚିତ ପଦବୀରେ ରହିନଥ ିଲେ । ସେ
କେବେହେଲେ କ୍ଷମତା ଉପଭ�ୋଗ କରି ନଥ ିଲେ ।
ତାଙ୍କ ପାଇ,ଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ବିଦେଶୀ ଶାସନର ଉଚ୍ଛେଦ
ନଥ ିଲା। ସେ ରାଜନ�ୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ସଶକ୍ତିକରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖ ିପାରି ଥ ିଲେ।
ସେ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱର ପରି କଳ୍ପନା କରି ଥ ିଲେ ଯେଉଠିଁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ମାନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ରହିଥ ିବ ।
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅଧ ିକାର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥ ିବା ସମୟରେ
ଗାନ୍ଧୀଜୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରି ଥ ିଲେ । “ୟଙ୍ଗ
ଇଣ୍ଡିଆ”ରେ ସେ ଲେଖ ିଥ ିଲେ : “କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧ ିକାରର
ବାସ୍ତବ ଉତ୍ସ । ଯଦି ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିରବା୍ ହ କରି ବା,

ତା’ହେଲେ ଅଧ ିକାର ହାସଲ କରି ବା ଲାଗି ଆମକୁ ବେଶୀ
ଦୂ ର ଯି ବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହି ଁ ।” ‘ହରି ଜନ’ ପତ୍ରିକାରେ ସେ
ଲେଖ ିଥ ିଲେ, “ସଠିକ ଭାବେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିରବା୍ ହ କରୁଥ ିବା
ବ୍ୟକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ନିଜ ଅଧ ିକାର ପାଇଥାଏ।” ଗାନ୍ଧୀଜୀ
ଆମକୁ ନ୍ୟାସଧାରି ତାର ସି ଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା
ଗରି ବଙ୍କ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ
କରି ଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ ହ�ୋଇ, ଆମେ ମାଲି କାନାର
ଭାବନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ପାରି ବା। ଧରି ତ୍ରୀମାତାର ବଂଶଜ
ଭାବେ, ଏଥ ିରେ ଥ ିବା ବୃ କ୍ଷଲତା ଓ ପ୍ରାଣୀଜଗତ ସମେତ ସମଗ୍ର
ପୃଥ ିବୀର କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ । ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ
ଭି ତରେ ଆମେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପାଇଛୁ । ମାନବବାଦୀଙ୍କୁ
ଏକତ୍ର କରି ବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ
ନେବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ
ରହିଛି । ଭାରତରେ ଆମେ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖ ିଛୁ।
ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସବୁ ଠୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭି ଯାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ
ଆକର୍ଷଣ କରି ଛି । ଭାରତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଉପଯ�ୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖ ିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ�ୌର ମେଣ୍ଟ ଜରି ଆରେ
ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସ�ୌର ଶକ୍ତିର ଉପଯ�ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼
ୁ ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପାରି ଛି ।
ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇ,ଁ ଆମେ ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ କରି ବା ଲାଗି
ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।
ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ, ମୁ ଁ ଯାହାକୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ
ଆହୱାନ
୍ ବ�ୋଲି କହିଥାଏ ତାହା ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରି ବା ଲାଗି ଚାହୁ ଛିଁ ।
ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ଉକ୍ତି
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ : “ଏମି ତି ଜଣେ ରକ୍ତମାଂସ ଧାରୀ ମଣିଷ
ଏ ପୃଥ ିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥ ିଲେ ବ�ୋଲି ଭବିଷ୍ୟତ ପି ଢ଼ି ହୁ ଏତ
ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବେ ନାହି ଁ।”
ଭବିଷ୍ୟତ ପି ଢ଼ି ନିକଟରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ
ବିଚାର ପହଞ୍ଚାଇପାରି ବା? ନବ�ୋନ୍ମେଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ
ବିଚାର ପ୍ରସାର କରି ବା ଲାଗି ଆଗେଇ ଆସି ବା ନିମନ୍ତେ ମୁ ଁ
ଚିନ୍ତକ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଟେକ୍ ଲି ଡରମାନଙ୍କୁ ଆହୱା୍ ନ କରୁଛି।
ଆସନ୍ତୁ ଆମ ବିଶ୍ୱର ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏବଂ ଏହାକୁ ଘୃଣା, ହିଂସା
ଏବଂ ସଂଘର୍ଷରୁ ମୁକ୍ତ କରି ବା ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମି ଶାଇ
କାମ କରି ବା ।
ତା’ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ
କରି ପାରି ବା, ଯାହା ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଭଜନ, “ବ�ୈଷ୍ଣବ ଜନ ତ�ୋ”
ଉପରେ ଆଧାରି ତ, ଯେଉଥଁ ିରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ହି ଁ ପ୍ରକୃତ
ମନୁ ଷ୍ୟ ଯି ଏ ଅନ୍ୟର ଦୁ ଃଖ ଅନୁ ଭବ କରି ଥାଏ, କଷ୍ଟ ଦୂ ର
କରି ଥାଏ ଏବଂ କେବେହେଲେ ଅହଂ ଭାବ ରଖ ିନଥାଏ ।
ହେ ପ୍ରିୟ ବାପୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଦତଳେ ମଥାନତ କରୁଛି!
(ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲି ଖ ିତ ସ୍ତମ୍ଭ)
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ଖଦୀର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି

“ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର
ଖଦୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ । ମୁ ଁ ଆପଣଙ୍କୁ
ଅତିକମରେ ଗ�ୋଟିଏ ଖଦୀ ଜିନଷ
ି
ଯେପରି କି ରୁମାଲ କିମ ୍ବା ଗାଧ�ୋଇବା
ତଉଲି ଆ, ଏକ ବିଛଣା ଚଦର, ଏକ
ତକିଆ ଖ�ୋଳ, ଏକ ପରଦା କିମ ୍ବା
ସେହିପରି କିଛି ବ୍ୟବହାର କରି ବା ଲାଗି
ଅନୁ ର�ୋଧ କରୁଛି । ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
କପଡ଼ା ଓ ପ�ୋଷାକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର
ଦୁ ର୍ବଳତା ଥାଏ ତାହା ହେଲେ ଆପଣ
ନିୟମିତ ଭାବେ ଖଦୀ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ
କିଣପ
ି ାରି ବେ । ମୁ ଁ ଏଥିପାଇ ଁଏହା କହୁ ଛ,ି
କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖଦୀ
ଉତ୍ପାଦଟିଏ କିଣଥ
ି ାନ୍ତି ତାହା ଜଣେ ଗରି ବ
ଘରକୁ ଆଲ�ୋକିତ କରି ଥାଏ।”

ଖଦୀରେ
ଲାଗିଲା ଡେଣା

2014ର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରଠାରୁ ଖଦୀର
ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ଖଦୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ
ବିଶେଷ ଡିଜାଇନ ପ୍ରଦାନ କରି ବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ
ପ୍ରଗତି ଆଣିପାରି ଛି । ଆଜିର ଦିନରେ ଖଦୀ
ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରି 389 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି
ଏବଂ ଏହା ନିଯକ୍
ୁ ତି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି
କରି ଛ।ି ଖଦୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତ ଅଭି ଯାନର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ।

ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ବିଗତ 6
ପ୍ର ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖଦୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ
ହ�ୋଇଛି । ଆଜି କେଭି ଆଇସି ର ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା
ସାରା ଦେଶ ଦେଖୁଛି । 2015-16 ପରଠାରୁ ଖଦୀ ଉତ୍ପାଦନ
ଦୁ ଇଗୁଣାରୁ ଅଧକ
ି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ପାଖାପାଖ ି ତିନି ଗୁଣା ଅଧକ
ି ବୃ ଦ୍ଧି
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କାମ ଦେଲା ମ�ୋଦୀ ମ୍ୟାଜିକ
ଜନତା ଖଦୀ ମୁହା ଁ
ଅକ୍ଟୋବର 4, 2014 : ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର
ମଧୁବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥବ
ି ା କେଭି ଆଇସି ଷ୍ଟୋରରେ
ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେ 5ଟି ବେଡସି ଟ ଏବଂ ତଉଲି ଆ
କିଣିଲେ । ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟର ଆଡ଼କୁ ଯି ବା ସମୟରେ
ସେ ଷ୍ଟୋର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ତାଙ୍କ
କଥାରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହ�ୋଇ
ପଡ଼ୁଥଲ
ି ା । “ମୁ ଁ ଏକ ଶ�ୋରୁମକୁ ଯାଇଥଲ
ି ି କିନ୍ତୁ
ମ�ୋଦୀଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ, ମୁ ଁ ଅନୁ ଭବ କଲି ଯେ
ଖଦୀ ଛଡ଼ା ଭଲ ଆଉ କ’ଣ ହ�ୋଇପାରେ”।
ଅକ୍ଟୋବର 9, 2014 : ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚତରାରୁ
ଲ�ୋକସଭା ସାଂସଦ ସୁନୀଲ କୁମାର ସି ଂଙ୍କୁ ଏକ
ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରଦା
ଟାଣିବା ପାଇ ଁ ସି ପିଡବ୍ ଲୁଡି ଅଧିକାରୀମାନେ 200
କପଡ଼ା ନମୁନା ଆଣିଥଲି େ । ସାଂସଦ ନି ରବା୍ ହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ
ଖଦୀ କିମବା୍ ହସ୍ତତନ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରଦା ଯ�ୋଗାଡ଼
କରି ବାକୁ କହିଲେ । ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ, ଆମକୁ
ଖୁବ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଏବଂ କେଭି ଆଇସି
ଚାହିଦା ପୂରଣ କରି ବାକୁ ଅକ୍ଷମ । ସାଂସଦ ସି ପିଡବ୍ ଲୁଡି
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥଲି େ, “ଆପଣ ଆଗୁଆ
କେଭି ଆଇସି କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯାହାଫଳରେ
ସେମାନେ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରି ପାରି ଥାନ୍ତେ।” ଏହାପରେ
ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇ ଁ ଖଦୀ କପଡ଼ାରେ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରଦା ନମୁନା ଦେଖାଇଥିଲେ ।

ନୂ ଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ
ଉତ୍ପାଦନରେ

1956ରୁ 2013-14
ମଧ୍ୟରେ ଖଦୀ କପଡ଼ାର
ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରୀ
ଉତ୍ପାଦନ 17.80. ଲକ୍ଷ
ବର୍ଗ ମିଟର ଥ ିଲା ।
ମାତ୍ର ଛଅ ବର୍ଷ 2014ରୁ
2019-20 ମଧ୍ୟରେ ଖଦୀ
କପଡ଼ାର ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରୀ
ଉତ୍ପାଦନ 1.58 କ�ୋଟି ବର୍ଗ
ମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନି ବେ ଦନ ପରେ
ଖଦୀ ଚାହି ଦ ା ବୃ ଦ୍ଧି
ନୂ ତନ ଶୀର୍ଷରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରି

କ୍ଷେତ୍ର

2013-14 		
ଉତ୍ପାଦନ

ଖଦୀ
ଗ୍ରାମ�ୋ
ଦ୍ୟୋଗ

ବିକ୍ରି

2019-20

ଉତ୍ପାଦନ

`811.08 `1,081.04 `2,292.44
`25,298 `26,689 `65,393.40

ବିକ୍ରି

` 4,211.26
`84,675.39

ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରି ତଥ୍ୟ କ�ୋଟିରେ

ନିଯକ୍
ୁ ତି
2014-20
ମହୁ ମିଶନ

13,657
ଖଦୀ

ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ
ଖଦୀ ଗ୍ରାମ�ୋଦ୍ୟୋଗ
ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ

ପାଇଥଲ
ି ା । 2019-20ରେ କେଭି ଆଇସି ର ମ�ୋଟ
କାରବାର 88,887 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥଲ
ି ା
ଯାହା ସହିତ କ�ୌଣସି ଏଫଏମସି ଜି କମ୍ପାନୀର
କାରବାର ତୁ ଳନୀୟ ନଥଲ
ି ା । ବର୍ତ୍ତମାନର
ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଖଦୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର
ହାରାହାରୀ ବାର୍ଷିକ ଉପଯ�ୋଗ 2015-16 ଠାରୁ
19.45 ହାରରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହାକି ପୂର୍ବ
ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ 2004ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ
ମାତ୍ର 6.25 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥଲ
ି ା । ଏହା ଖଦୀ
କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ
ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ ।
ସେହିପରି ଖଦୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନର
ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରୀ 27.6
ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହାକି ପୂର୍ବ
ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ 2004ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ
ମାତ୍ର 6.65 ପ୍ରତିଶତ ଥଲ
ି ା । 2015-16ରେ
ଖଦୀ ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରିରୁ 1066 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଆୟ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ବେଳେ ଏହା 2019-20ରେ
ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ 2292.44 କ�ୋଟିରେ
ପହଞ୍ଚିଥଲ
ି ା, ଯାହାକି 115 ପ୍ରତିଶତ ଅଭି ବୃଦ୍ଧିର
ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ । ଖଦୀ କପଡ଼ା ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରି
ପରି ମାଣ 2015-16ରେ 1510 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ରହିଥବ
ି ା ବେଳେ 2019-20ରେ ଏହା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ
4211.26 କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥଲ
ି ା।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ପି ଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 2014ରେ
ଖଦୀକୁ ଯୁବପି ଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ କରି ବା
ଲାଗି ଯ�ୋଜନା କରି ଥଲି େ । ତାଙ୍କ ଯ�ୋଜନାକୁ
ଅନୁ ସରଣ କରି , କେଭି ଆଇସି ନିଜର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ
ଅନ୍ୟ ଘର�ୋଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭଳି ବିପଣନ କରି ବା ଆରମ୍ଭ
କରି ଦେଇଥଲ
ି ା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଇଣ୍ଡୋ-ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ
ପ�ୋଷାକ ବିକ୍ରି କରୁଛି । ପ�ୋଷାକ ବ୍ୟତୀତ
କସମେଟିକ୍ସ, ସାବୁ ନ, ସାମ୍ପୁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ,
ମହୁ , ତେଲ, ଚା’, ଆଚାର, ପାପଡ଼ ଏବଂ ଚମଡ଼ା
ସାମଗ୍ରୀ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ
ଆକୃଷ୍ଟ କରି ପାରୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଖଦୀ ଗ୍ରାମ�ୋଦ୍ୟୋଗ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର
ବିକ୍ରି ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି
ହ�ୋଇପାରି ଛି । କେଭି ଆଇସି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନୟ କୁମାର ସାକ୍ସେନା ଖଦୀର ଏହି
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭି ବୃଦ୍ଧିର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।
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भारत कीରାଷ୍ଟ୍ର
कहानी-

ବିଶ୍ୱ ନବ�ୋନ୍ ମେଷ ସୂଚକାଙ୍କ

ନବ�ୋନ୍ମେଷରେ
ବୃଦ୍ଧି
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ ମିଶନ ଏବଂ ମେକ୍
ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱ
ନବ�ୋନ୍ମେଷ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 50ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ
ସାମିଲ କରି ପାରି ଛି ।

ଯେ

କ�ୌଣସି ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ
ସମସାମୟି କମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା
ଲାଗି ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଓ ନବ�ୋନ୍ଷ
ମେ କୁ ଗ୍ରହଣ
କରି ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଇଂରାଜୀ ଲେଖକ ୱିଲିୟମ୍
ପ�ୋଲାର୍ଡ ନିଜର ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ଉକ୍ତିରେ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି :
“ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ନବ�ୋନ୍ଷ
ମେ ହାତକୁ ହାତ ଯାଇଥାଏ।
ସଫଳତାର ଅହଂଭାବ ହେଉଛି ଗତକାଲି ତୁ ମେ ଯାହା
କରି ଥଲ
ି ତାହା ଆଗାମୀକାଲି ପାଇ ଁ ଯଥେଷ୍ଟ।”
ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ
ନବ�ୋନ୍ଷ
ମେ , ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ
ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରାଯି ବା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହ�ୋଇଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲମ୍ବ ଡିଆ ଁ ମାରି ଛି। ବିଶ୍ୱ ବ�ୌଦ୍ଧି କ
ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗଠନ (ଡବ୍ ଲୁଆଇପି ଓ) ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥବ
ି ା
ବିଶ୍ୱ ନବ�ୋନ୍ଷ
ମେ ସୂଚକାଙ୍କ (ଜିଆଇଆଇ), 2020ରେ
ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 50ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାମି ଲ
ହ�ୋଇପାରି ଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଟଳ ଇନ�ୋଭେସନ
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ମି ଶନ, ମେକ୍ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଟଳ ଟିଙ୍କରି ଂ ଲ୍ୟାବ,
ହ୍ୟାକାଥନ ଆଦି ନବ�ୋନ୍ଷ
ମେ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ
ହ�ୋଇଛି ।
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ଭାରତ ଚାରି ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱ
ନବ�ୋନ୍ଷ
ମେ ସୂଚକାଙ୍କ, 2020ରେରେ 48ତମ ସ୍ଥାନ
ହାସଲ କରି ଛି। କ�ୋଭି ଡ-19 ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା
ଦେଶ ପାଇ ଁ ଶୁଭ ଖବର ଆଣିଛି, ଯାହାକି ଏହାର ଦୃ ଢ଼
ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ଇକ�ୋସି ଷ୍ଟମର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି।
ଭାରତ 2015ରେ 81ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥଲ
ି ା ଏବଂ
2019ରେ ଉପରକୁ ଉଠି 52ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ
କରି ଥଲ
ି ା। ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ନବ�ୋନ୍ଷୀ
ମେ
ବିକଶିତ
ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼
ୁ ିକ ସହ ଏହି ମାନ୍ୟତାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା
ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା। 2019ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ
ନବ�ୋନ୍ଷୀ
ମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଭାରତକୁ ଡବ୍ ଲୁଆଇପି ଓ
ପ୍ରଶଂସା କରି ଥଲ
ି ା।
ବିପଳ
ୁ ଜ୍ଞାନ ପୁଞ୍ଜି , ସକ୍ରିୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଇକ�ୋସି ଷ୍ଟମ
ଏବଂ ଦେଶର ସରକାରୀ ଓ ଘର�ୋଇ ଗବେଷଣା
ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ
ପକ୍ଷରୁ
ଗବେଷଣା
କ୍ଷେତ୍ରରେ
କରାଯାଇଥ ିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ଲଗାତାର
ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ନବ�ୋନ୍ ମେଷ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଭାରତ ଗ�ୋଟିଏ
ପରେ ଗ�ୋଟିଏ ସ�ୋପାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲି ଛି।
ଅଧକ
ି ନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି, 2020 ଦେଶର ଶିଶ ୁ ଓ
ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବ�ୋନ୍ଷ
ମେ ଭାବନା ବଢ଼ାଇବା
ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଗତବର୍ଷ ନୀତି ଆୟ�ୋଗଙ୍କ
ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ନବ�ୋନ୍ଷ
ମେ ସୂଚକାଙ୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି । ଏହା ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ
ନବ�ୋନ୍ଷ
ମେ ର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଦିଗରେ ସବୁ ଠୁ ବଡ଼
ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହ�ୋଇଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆଇଆଇ ମାନ୍ୟତାରେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ
ଦୁ ଇ ଗୁଣା ଉପରକୁ ନେବା ଲାଗି ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ହ�ୋଇସାରି ଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନ୍ୟତା ତାଲି କା ପ୍ରକାଶ
ପାଇବା ବେଳକୁ ଭାରତ ଶୀର୍ଷ 25ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ
ନିଜକୁ ସାମି ଲ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛି। ବିଗତ
ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ�ୌରବମୟ
ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖ ିଛି। ଜିଆଇଆଇର 2020 ରି ପ�ୋର୍ଟ
ଅନୁ ଯାୟୀ, 50,000ରୁ ଅଧ ିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ସହିତ ଭାରତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରି କା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରେ ତୃ ତୀୟ
ସର୍ବବୃ ହତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି।
ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ, 2018ରେ ଭାରତ 57ତମ
ସ୍ଥାନରେ ଥ ବ
ି ା ବେଳେ 2019ରେ ଏଥ ରେ
ି
ଆହୁ ରି
ସୁଧ ାର ସହି ତ 52ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହ�ୋଇଛି ।
ଜୁ ରି କସ୍ଥି ତ ଏକ ବି ଶ୍ୱ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଇକ�ୋସି ଷ୍ଟ ମ ମ୍ୟାପ
ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ବଲି ଙ୍କ
୍ ଅନୁ ଯାୟୀ,
ଭାରତ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ
ଇକ�ୋସି ଷ୍ଟ ମର
ସାମର୍ଥ୍ୟ
ଆଧାରରେ 2018ରେ 37ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥ ବ
ି ା

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 118ଟି ଆପ ନିଷିଦ୍ଧ

ଦେଶର ସାର୍ବଭ�ୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ବି ପ ଦ
ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନି ୟ�ୋଜିତ ଥବ
ି ା
118ଟି ମ�ୋବାଇଲ ଆପକୁ ନି ଷି ଦ୍ଧ କରି ବ ା ଲାଗି
ଇଲେକ୍ଟ ୍ରୋ ନି କ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନି ଷ୍ପ ତ୍ତି
ନେଇଥଲି େ।
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଏବଂ ଆଇଓଏସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ
ଥବ
ି ା କେତେଗୁଡ଼ି ଏ ମ�ୋବାଇଲ ଆପଗୁଡ଼ି କ ର
ଅପବ୍ୟବହାର ନେଇ କେତେକ ରି ପ�ୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ
ପାଇଥ ଲ
ି ା। ଏଗୁଡ଼ି କ ବେଆଇନ ଭାବେ ଭାରତ
ବାହାରେ ଥବ
ି ା ସର୍ଭରକୁ ଆପ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ
ତଥ୍ୟ ଚ�ୋରାଇ ନେଉଥଲି େ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ
ଅଭି ଯ�ୋଗ ହେବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ଲ
ି ା।
ନି ଷି ଦ୍ଧ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଆପଗୁଡ଼ି କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି :
ପି ୟୁ ଏସ ଲଞ୍ଚର ପ୍ରୋ-ଥମ
ି , ଲାଇଭ୍ ୱାଲପେପର,
ସ୍ମାର୍ଟ, ଏପି ୟୁ ଏସ୍ ଲଞ୍ଚର୍ -ଥମ
ି ,୍
କଲ୍ ଶ�ୋ,
ୱାଲପେପର, ହାଇଡ୍ ଆପ୍, ବାଇଡୁ , ଫେସ ୟୁ ଇନସ୍ପାଏର ୟ�ୋର ବ୍ୟୁଟି , ସାଓମୀର ସେୟାର ସେଭ୍ :
ଲାଟେଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ , ଆମାଜିଂ ଡି ଲ,୍ସ କ୍ୟାମକାର୍ଡବି ଜନେ ସ କାର୍ଡ ରି ଡର, ୱିଚାଟ ରି ଡି ଂ , ସାଇବର
ହଣ୍ଟର୍ , ଲୁ ଡ�ୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ- ଲୁ ଡ�ୋ ସୁପ ରଷ୍ଟାର, ଡ୍ୟାଙ୍କ
ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପି ୟୁ ବି ଜି ମ�ୋବାଇଲ୍ ନର୍ଡିକ୍ ମ୍ୟାପ:
ଲି ଭି କ୍, ପି ୟୁ ବି ଜି ମ�ୋବାଇଲ୍ ଲି ଟ ।

ବେଳେ 2019ରେ 20ଟି ସ୍ଥାନ ସୁଧ ାର ସହ 17ତମ ସ୍ଥାନକୁ
ଉନ୍ନୀତ ହ�ୋଇଥ ଲ
ି ା। 80ଟି ସୂଚ କ ଆଧାରରେ ଜି ଆ ଇଆଇ
ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।
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ଶ୍ରମ ସଂହିତା

ଶ୍ରମି କଙ୍କୁ
ସଶକ୍ତ କରି ବ
12 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ସଂପ୍ରସାରି ତ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପରି ସର,
ଉତ୍ତମ ମଜୁରି, ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଔଷଧପତ୍ର,
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯ�ୋଗାଣ
4ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରି ଛି

ପ୍ର

ଥମ ଥର ପାଇ ଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଇତିହାସରେ
ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର 50 କ�ୋଟି ଶ୍ରମି କଙ୍କୁ ସହାୟତା
ପ୍ରଦାନ କରି ବା ପାଇ ବି
ଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ
ନେଇଛନ୍ତି । ଜଟିଳ ଶ୍ରମ ଆଇନର ଫାଶରୁ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ
କରି ବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ସଂଶ�ୋଧ ିତ ଶ୍ରମ ଆଇନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାର ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ମି ଶାଇ ଏହାକୁ 4ଟି ସଂହିତା ବା
କ�ୋଡରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେଥ ିମଧ୍ୟରୁ
ଗ�ୋଟିଏ ମଜୁରି ସଂକ୍ରାନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଶିଳ୍ପ ସଂପର୍କ ବିଷୟକ,
ତୃ ତୀୟଟି ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଚତୁ ର୍ଥ ଓ ଅନ୍ତିମଟି
ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିରାପଦ ଓ ସୁସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ପରି ସର
ଯ�ୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂହିତା ।
ଏସବୁ ସଂସ୍କାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଦେଶରେ ଶ୍ରମି କଙ୍କୁ
ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଯ�ୋଗାଇ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଜୀବନ
ପ୍ରଦାନ କରି ବା । ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥ ିବା 93
ଶତାଂଶ ଶ୍ରମି କଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ କ�ୌଣସି ଆଇନଗତ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହି ଁ । ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର 7 ଶତାଂଶ
ଶ୍ରମି କଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମି ଳଛ
ୁ ି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶ୍ରମ ଆଇନର ସଂସ୍କାର ପାଇ ଁ
ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। 2014 ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଯେତେବେଳେ ‘ଶ୍ରମେବ ଜୟତେ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ
କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିରମା୍ ତା କହି
ସମ୍ବୋଧ ିତ କରି ଥ ିଲେ ।
‘ଶ୍ରମେବ ଜୟତେ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାର 5ଟି ବୃ ହତ୍ 
ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ସେଥ ିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି
ହେଲା ଶ୍ରମ ସୁବିଧା ପ�ୋର୍ଟାଲର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ । ଏଥ ିରେ 16ଟି
ଜଟିଳ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ସଂଶ�ୋଧ ିତ ଓ ସରଳ କରାଯାଇ
ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ସି ଙ୍ଗଲ ଅନ୍  ଲାଇନ
ଫର୍ମରେ ଆୟକର ଟିକସ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି । ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶ୍ରମ ପରି ଦର୍ଶନ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ

କରାଯାଇ ଯେକ�ୌଣସି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯେକ�ୌଣସି ସମୟରେ
ତଦାରଖ କରି ସେଠାକାର ସ୍ଥି ତି ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରି ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ‘ଇନ ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜ୍’
ନୀତିରେ ଚାଲି ଥ ିବା ହଇରାଣ ହରକତର ଅବସାନ ଘଟିଛି ।
ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କୁ ମୂଲଚାଲ ଭି ତ୍ତିରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ
ଏବଂ ସୁବିଧା ହାସଲର ସୁଯ�ୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇପି ଏଫ୍  ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର
ପ�ୋର୍ଟେବିଲିଟି ସୁବିଧା ପ୍ରଥମଥର ପାଇ ଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
। ଏହା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧ ି ପାଣ୍ଠିରେ ଯେଉ ଁ 27
ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବିନା ଦାବିଦାରରେ ପଡିରହିଛି ତାହାକୁ
ଠାବ କରି ବାର ସୁବିଧା ମି ଳିଛି ।
ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୟସ୍କ ଓ ବୃ ଦ୍ଧ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କ
ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇ ଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କେତେକ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଛନ୍ତି । ଏଥ ିପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯ�ୋଗୀ
ମାନ୍ ଧନ୍  ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ
ଶ୍ରମି କମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାସି କ 3
ହଜାର ଟଙ୍କାର ପେନସନ୍ ପାଇବେ ।
ଏସବୁ ଉଦ୍ୟମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହିତ ସରକାର ଏବେ
ସବୁ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ 4ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ବା କ�ୋଡରେ ବିଭକ୍ତ
କରି ଛନ୍ତି । ସେଥ ିମଧ୍ୟରୁ ଗ�ୋଟିଏ ସଂହିତା ମଜୁରି ସଂକ୍ରାନ୍ତ
ହ�ୋଇଥ ିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗ�ୋଟିଏ ବୃ ତ୍ତି ଗତ ନିରାପତ୍ତା ଓ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରି ବେଶରେ ଶ୍ରମି କଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାର ସୁଯ�ୋଗ
ଦେବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସେହିଭଳି ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ ସଂହିତା
ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହ�ୋଇଥ ିବାବେଳେ
ଚତୁ ର୍ଥଟି ଶିଳ୍ପ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟକ ସଂହିତା । ଇତିମଧ୍ୟରେ
ମଜୁରି ସଂହିତା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଅନୁ ମ�ୋଦନ ଲାଭ କରି ଛି ।
ଅନ୍ୟ 3ଟି ସଂହିତାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ମି ଳିଛି ।
ଜଟିଳ ଆଇନରୁ ମୁକ୍ତି
ଶ୍ରମ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ
ପ୍ରଣୀତ ହ�ୋଇ ଚାଲି ଆସୁଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ
ସେଗୁଡିକର ପରି ବର୍ତ୍ତନ ହ�ୋଇନାହି ଁ କିମବା୍ ସେସବୁ କୁ ବାତିଲ
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କରାଯାଇନାହି ଁ । ଏହିସବୁ ଆଇନ ଶ୍ରମି କଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା
ପରି ବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ଏଥ ିରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥ ିଲା।
ଏହି ଆଇନର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହ�ୋଇ ଶ୍ରମି କମାନେ
ଅଯଥାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥ ିଲେ ।
ସରକାର ଏଭଳି ସ୍ଥି ତିରେ ସବୁ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ମି ଶାଇ
ଏହାକୁ 4ଟି ସଂହିତାରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସହଜ ଓ ସରଳ
କରି ବା ପାଇ ଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିନ୍ତା
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କଙ୍କ
ସ୍ଥି ତି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଉଦ୍ ବିଗ୍ନ ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ସଂକଟର ଏହି କ୍ଷଣରେ ସେମାନେ ଯେପରି କମ୍
ପ୍ରଭାବିତ ହୁ ଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରି ବାକୁ ସେ ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ । ମାଗଣା ରାସନ
ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରି ଲିଫ ସେମାନଙ୍କୁ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା ।
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କର ଦୁ ଃଖ ଦେଖ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବ୍ୟଥ ିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଘବ କରି ବା
ପାଇ ଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ।
ଏବେ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା
ସୁଯ�ୋଗ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଯ�ୋଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ

50

ମଜୁରି
ସଂହିତା

ସଂଗଠିତ ଓ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ ିବା 50 କ�ୋଟି ଶ୍ରମି କ
ସର୍ବନିମ ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ମଜୁରି ପାଇବେ

ସାମାଜିକ

ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଇଏସଆଇସି ର
ଇଏସଆଇସିର
ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ ଲାଭ ମିଳିବ

n
n

n
n

n

n

n

50

ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି
ଅତି କମ ଯ�ୋଗଦାନରେ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଔଷଧ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବ ଇଏସଆଇସି
ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଖ�ୋଲି ବ ଦ୍ୱାର
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରକୁ ଇଏସଆଇସି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଡିସପେନ୍ସାରୀ ଓ
ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ
ବିପଜ୍ଜନକ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାର ସବୁ ଶ୍ରମି କଙ୍କୁ ଇଏସଆଇସି ର
ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ ।

ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ଦେଶର 50 କ�ୋଟି
ସଂଗଠିତ ଓ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମି କଙ୍କ ପାଇ ଁ ମଜୁରି
ନିରାପତ୍ତା, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା
ଯ�ୋଗାଇଦେବା ପାଇ ଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମି କଙ୍କ ପାଇ ଁ ସର୍ବନିମ ୍ନ ମଜୁରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ।

ବୃ ତ୍ତି ଗତ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂହିତା
n
n

n

n

n

ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯକ୍ତି
ୁ ପତ୍ର ପାଇବେ ।

n

ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଘରକୁ ଯି ବାପାଇ ଁ ଭ୍ରମଣ
ଭତ୍ତା ମି ଳିବ ।

n

ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କ ଯେଉଠିଁ କାମ କରୁଥିବେ ସେଠାରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପ�ୋର୍ଟେବିଲିଟି ସୁବିଧା ମି ଳିବ ।
ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବାର୍ଷିକ ଭି ତ୍ତିରେ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
କରାଯି ବ ।
ଯେକ�ୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାକୁ ମହିଳା
ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ମତି ମି ଳିବ ।

14 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

n

n

ରାତି ସି ଫ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ।
ନିରମା୍ ଣ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମି କମାନେ ସେମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଗଠିତ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ପାଇବେ ।
ବାର୍ଷିକ ଛୁଟି ପାଇବାର ମି ଆଦ 240 ଦିନରୁ 180 ଦିନକୁ
ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି 20 ଦିନ କାମରେ ଗ�ୋଟିଏ
ଦିନର ଛୁଟି ଶ୍ରମି କଙ୍କ ନାମରେ ଜମା ରହିବ ।
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଡାଟାବେସ୍ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରାଯି ବ ।

କ

ନିରାପତ୍ତା ସଂହିତା
(ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବୀମା)

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମି କ ଉବେର, ଓଲା, ଫ୍ଲି ପକାର୍ଟ ଓ ଆମାଜନ
ଭଳି ନୂ ଆ ଟେକ୍ନୋଲଜି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
n
n

ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଶ୍ରମି କଙ୍କୁ ଇଏସଆଇସି ର ସୁବିଧା ମି ଳିବ ।
ଯେଉ ଁ ସଂସ୍ଥାରେ 10ଜଣରୁ କମ୍କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି
ସେମାନେ ଇଏସଆଇସି ରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
ହ�ୋଇପାରି ବେ ।

(ପେନ୍ ସନ)

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମି କଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟରେ ମଜୁରି
ମି ଳିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ।

n

n

ସଂଗଠିତ ଓ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଇପି ଏଫ୍ 
ପେନସନ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ ।
ଆତ୍ମନିଯକ୍ତ
ୁ ବର୍ଗର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀ
ଇପି ଏଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ।
ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି
କରାଯି ବ।
ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟ ପାଇ ଁ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଯେଉ ଁ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିପାଇ ଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର
ଚାକିରି ନିୟମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବନାହି ଁ।
ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ,
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ ।
ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ
ଜାତୀୟ ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯି ବ ।
ଏବେ 20ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ନିଜର ରି କ୍ତପଦ
ସଂପର୍କରେ ଅନ୍ ଲାଇନରେ ସୂଚନା ଦେବେ ।

ମଜୁରିରେ ଲି ଙ୍ଗଗତ ବ�ୈଷମ୍ୟ ରହିବ ନାହି ଁ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ବ�ୈଷମ୍ୟ ଦୂ ର କରି ବା ପାଇ ଁ ସର୍ବନିମ ୍ନ
ମଜୁରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ।

ଶିଳ୍ପ ସଂପର୍କ
ସଂହିତା

n

ଇପିଏଫ୍ ର ସଂପ୍ରସାରଣ

ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଗୁଡିକରୁ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କୁ ତ୍ୱରି ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ
କରାଯି ବ ।
ଏକବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମାମଲାର ବିଚାର
ଶେଷ ହେବ ।
ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଦୁ ଇଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ
ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରି ବେ ।

n

n

n

n

n

51 ଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିବା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । କେବଳ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ
ପାଇ ମାଲି
ଁ କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥ ିବା ଶ୍ରମି କ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧ ିକୁ
ନେଇ ଏକ ଶ୍ରମି କ ସଂଘ ପରି ଷଦ ଗଠନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
କ�ୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ହରାଇଲେ ଅଟଳ ବିମିତ ବ୍ୟକ୍ତି
କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଜୁରି ମି ଳିବ ।
ଚାକିରି ହରାଇବା ପରେ ରି ସ୍କିଲି ଂ ପାଇ ଁ ଶ୍ରମି କଙ୍କୁ 15 ଦିନର
ବେତନ ମି ଳିବ ।
ଶ୍ରମି କ ସଂଗଠନଗୁଡିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ
ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଏଭଳି
ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 15

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର

କର�ୋନା ସମୟରେ ଶ୍ରମି କଙ୍କୁ ସହାୟତା

80

କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ 8 ମାସ
ମାଗଣା ରାସନ ଯ�ୋଗାଣ

ଶ୍ରମି କଙ୍କୁ ବସ୍ଓ ଟ୍ରେନ ଯ�ୋଗେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ
ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥଲ
ି ା।
n ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ଅଭି ଯାନ ଯ�ୋଜନାରେ
ପ୍ରବାସରୁ ଫେରି ଆସି ଥବ
ି ା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ପାଖରେ
ର�ୋଜଗାର ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
n ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଦେଶର 116ଟି ଜିଲାର 23 ହଜାର
ଶ୍ରମି କଙ୍କୁ ନିଯକ୍ତି
ୁ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
n

ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତାକୁ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଉଛି ।
ଏବେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ଜାତୀୟ
ଡାଟାବେସ୍ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଛି ।
ସେହି ଶ୍ରମି କମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରି ବାକୁ
ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଅନୁ ସାରେ
ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗ ମି ଳିବ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଠିକାଦାରଙ୍କ
ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥ ିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କମାନେ ଏହି
ଆଇନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନୂ ଆ ସଂହିତା ଅନୁ ସାରେ ନିଯକ୍ତିଦ
ୁ ାତା
ନିଜର ଶ୍ରମି କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗାକୁଁ ଯି ବାପାଇ ଁ
ଭ୍ରମଣ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି ବେ ।

ଚାରି ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ମାଲି କଙ୍କ
ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବ।
ଜୁଲାଇ 20, 2015ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଥବ
ି ା ବିଚାର ଆଧାରରେ ଏହି
ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି।

ଶ୍ରମିକ ଓ ନିଯକ୍
ୁ ତି ଦାତା ସଂପର୍କ
4ଟି ଯାକ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଉଭୟ ମାଲି କ ଓ ଶ୍ରମି କଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ବିଚାର ଅନୁ ସାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । 2015
ଜୁଲାଇ 15ରେ 46ତମ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମ ସମ୍ମି ଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ
କରି ବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କଥା କହିଥ ିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଚାରରେ ଦେଶ ଗଠନରେ ଶ୍ରମି କ, କୃଷକ,
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ରହିଛି । ଯଦି ଜଣେ
ଶ୍ରମି କ ଦୁ ଃଖୀ ରହିଲା ତାହାହେଲେ ଦେଶ ସୁଖ ି ହ�ୋଇପାରି ବ
ନାହି ଁ । ସେ କହିଥ ିଲେ ଏକ ଦାୟି ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ହିସାବରେ
ଆମକୁ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାକୁ ପଡିବ
। ସେ ଆହୁ ରି କହିଥ ିଲେ ଯେ ଶ୍ରମି କ ଓ ନିଯକ୍ତିଦ
ୁ ାତାଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିଗଢ
ୁ ସଂପର୍କ ରହିଛି । ସେଥ ିପାଇ ଁ ପରସ୍ପର
ପରସ୍ପରକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ଉଚିତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁ ଷ ୍ଠାନ
ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲି ପାରି ବ । ମାଲି କ, ଶ୍ରମି କ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ
ପ୍ରତି ଦୟାର୍ଦ୍ଦଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବା ଉଚିତ । ଶ୍ରମି କମାନେ ମଧ୍ୟ
ସମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଶ୍ରମିକ ଆଇନ ବୁଝପ
ି ାରି ବ, ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପାରି ବ
ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଯ�ୋଜନା ହେଲା

ଉଭୟ ସଂଗଠିତ ଓ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା
ଭାରତରେ ମ�ୋଟ 50 କ�ୋଟି ଶ୍ରମି କ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 93 ଶତାଂଶ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର । କଠ�ୋର
ଶ୍ରମ ଆଇନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କ�ୌଣସି ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ନାହି ଁ । ଶ୍ରମ ସଂଗଠନର ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସ ାରେ ଯେଉ ଁ 7 ଶତାଂଶ
ଶ୍ରମି କ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧକ
ି ଠିକା ବା ଆଉଟସ�ୋର୍ସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରି ଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଅଧକ
ି ାର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା କରି ପ ାରନ୍ତି ନାହି ଁ । ଏହି ପରି ସ୍ଥି ତିର ମୁକ ାବି ଲ ା
ପାଇ ଁ 2002ରେ ଦ୍ୱି ତ ୀୟ ଶ୍ରମ କମି ସନ ଦେଇଥବ
ି ା ରି ପ�ୋର୍ଟରେ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ପରି ଣତ କରି ବ ାକୁ
ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥଲି େ । ତେବେ ଏ ନେଇ 2004ରୁ 20014 ମଧ୍ୟରେ କ�ୌଣସି ପ୍ରଗତି ହ�ୋଇନଥ ଲ
ି ା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ 2014ରେ ଦି ଲ୍ଲୀରେ ଶାସନର ମଙ୍ଗ ଧରି ବା ପରେ କେତେକ ଗୁରୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଶ୍ରମ
ଆଇନକୁ 4ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତ ାରେ ପରି ଣ ତ କରି ବ ାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଥଲି େ ।
16 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ
ଦେ
ଶର ସବୁ ଅସଂଗଠିତ
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁ
ସରକାର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ
ନେଇଛନ୍ତି । 2011-12ରେ ସାମାଜିକ
ନିରାପତ୍ତା ସଂହିତା ପାଇ ଁଦାବି ଉଠିଥ ିଲା।
ତେବେ ସେ ଯାହାହେଉ ଜିଏସ୍ଟି
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଏ ସଂପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ
ବିଚାରବିମର୍ଶ ହ�ୋଇ ଏହି ସାମାଜିକ
ନିରାପତ୍ତା ସଂହିତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବା
ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି ହେଲା । ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ
କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ସଂସ୍କାର
ସମ୍ଭବ ନୁ ହେ ।ଁ ତେବେ ଜିଏସ୍ଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
ପାଇ ଁରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁ ମତି ମିଳବ
ି ା
ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ସହଜ ହ�ୋଇଗଲା
। ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଲ�ୋଡୁ ଥିବା
ଶେଷତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ
କରି ବା ପାଇ ଁସରକାର ଆଗେଇ
ଆସି ନୂ ଆ ସଂହିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛନ୍ତି ।
ସରଳ ଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏକ ବଡ
ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
କରି ଆବର୍ଜନା ଗ�ୋଟାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ସମାନ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯିବ । ଏଥିରେ ପେନସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସୁବଧ
ି ା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଦରି ଦ୍ରରୁ ଦରି ଦ୍ରତମ

ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଜର
ମ�ୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ତ
ଚି ହେବେନାହି ଁ
। ଏବେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନାରେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ
ନିରାପତ୍ତା ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍।ତି
ଏସବୁ ଯ�ୋଜନାକୁ ମିଶାଇ ଗ�ୋଟିଏ
ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ।
ଏଥିପାଇ ଁନାଗରି କମାନଙ୍କୁ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ
ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମତଃ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ,
ଯେଉମାନେ
ଁ
ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଇପାରି ବେ ।
ଦ୍ତ
ୱି ୀୟରେ କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉମାନେ
ଁ
ଏହି
ସୁବଧ
ି ା ସେମାନଙ୍କ ନିଯକ୍ତିଦ
ୁ ାତାଙ୍କଠାରୁ

ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃ ତୀୟରେ, ଦରି ଦ୍ର
ବର୍ଗ ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସେବା ଓ ପେନସନ ସୁବଧ
ି ା ନାହି ।ଁ
ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ
ଅନୁ ସାରେ ଦେଶରେ ଏହି ତୃ ତୀୟବର୍ଗର
ଲ�ୋକସଂଖ୍ୟା ଦେଶର ମ�ୋଟ
ଜନସଂଖ୍ୟାର 23 ଶତାଂଶ ଏବଂ ସରକାର
ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ବେ। ଏ
ବାବଦ ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟନିଧ ି
ପାଣ୍ଠି ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯିବ । ଭବିଷ୍ୟନିଧ ି ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପରି ବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ । ଏଥିପାଇ ଁ
ଏକ ଜାତୀୟ ବ�ୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯିବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଶ୍ରମି କ, କୃଷକ ଏବଂ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗ ୁରୁତ୍ୱପ ୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ରହିଛି । ଯଦି ଜଣେ ଶ୍ରମି କ ଦୁ ଃଖୀ ରହେ
ତେବେ ଦେଶ ସ ୁଖି ହ�ୋଇପାରି ବ ନାହି ଁ।
ସଂଗଠିତରୁ ଅସଂଗଠିତ ସବୁ ବର୍ଗର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଯତ୍ନ ପାଇ ଁ
ପ୍ରୟାସ
ଭାରତରେ ଶ୍ରମି କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50 କ�ୋଟି । ସେଥ ିମଧ୍ୟରୁ
93 ଶତାଂଶ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । କଠ�ୋର
ଆଇନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କର ମଜୁରିଗତ ହକ୍ ମି ଳେନାହି ଁ ।
ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ମି ଳିଥ ିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ସଂଗଠିତ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉ ଁ 7 ଶତାଂଶ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧ ିକାଂଶ ଠିକା ଏବଂ ଆଉଟ ସ�ୋର୍ସିଂ
ଭି ତ୍ତିରେ କାମ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ

ରକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି । ଶ୍ରମି କଙ୍କୁ ଏହି ଅସୁବିଧାରୁ ଦୂ ର
କରି ବା ପାଇ 2002ରେ
ଁ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରମ କମି ଶନ ଯେଉ ରି
ଁ ପ�ୋର୍ଟ
ଦେଇଥ ିଲେ ସେଥ ିରେ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ
ପରି ଣତ କରି ବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । 2004ରୁ 2014
ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁପାରି ସ ଉପରେ କ�ୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ ୍ଠାନ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥ ିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
କ୍ଷମତାକୁ ଆସି ବା ପରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ 4ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ
ପରି ଣତ କରି ବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଛନ୍ତି ।
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କୃଷକଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ
କରି ବାର ପ୍ରୟାସ
କୃଷି ଏବେ ଉଦ୍ୟୋଗଭାବେ ପୁନଃ ଆବିଷ୍ କୃତ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀକୂଳ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଓ ଦଲାଲମାନଙ୍କ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇ ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପଥରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇ ଁ
ଏହା ଏକ ଅପରି ହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା । ସରକାର ଉଚ୍ଚତମ ସର୍ବନିମ ୍ନ ସମର୍ଥନ ମୂଲ୍ୟ (ଏମ୍ଏସ୍ପି)
ପ୍ରଦାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁ ର୍ଶ
ଦ୍ଦ ା ଦୂ ର କରି ବାକୁ ବଦ୍ଧପରି କର ।
ଉତ୍ପାଦତ
ି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେଉ ଁ ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସରକାର ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି
ତାହା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଦେଢଗୁଣ ଅଧ ିକ । 2022 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି କରି ବା ପାଇ ଁ
ଏହା ସହାୟକ ହେବ । ଏହାଛଡା ପ୍ରାୟ 10 କ�ୋଟି କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 7 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ସି ଧାସଳଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଗ�ୋଟିଏ ଦେଶ ଗ�ୋଟିଏ ଟିକସ; ଗ�ୋଟିଏ ଦେଶ ଗ�ୋଟିଏ ରାସନ
କାର୍ଡ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ଦେଶ ଗ�ୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନୀତି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏବେ
ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂ ଆ ସଂସ୍କାର ଆଣି ଗ�ୋଟିଏ ଦେଶ ଗ�ୋଟିଏ ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରି ବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଗଡ
ୁ ିକ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ବିଶେଷ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାହାହେଲା (1) ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର କାରବାର
ଓ ବ୍ୟବସାୟ (ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସୁବିଧା) ବିଲ୍2020 ଏବଂ (2) କୃଷକ
(ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା) ମୂଲ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଚୁ କ୍ତି ବିଲ୍।

ଚା

ଷୀ ଓ ଗରି ବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ କଳ୍ପନାବିଳାସୀ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ
ଏହାକୁ ସବ୍ ସିଡି କହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ନ ଥାନ୍ତି । ତେବେ କ�ୌଣସି ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯଦି ସମାନ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ
ସହାୟତା ବା ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଏହିସବୁ ଅର୍ଥ ବିଶାରଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବା ଅନୁ ଦାନ ବ�ୋଲି
କହିଥାନ୍ତି। ଗ�ୋଟିଏ ଜିନଷ
ି କୁ ଦୁ ଇପ୍ରକାର ଭାଷାରେ କହିବା ପଛରେ ଜଣକର ମନ�ୋଭାବ ବା ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ପ୍ରକାଶ
ପାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2016 ଜାନୁ ୟାରୀ 30ରେ ଏକ ମିଡଆ
ି ହାଉସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ କଥା କହିଥ ିଲେ । ଏହାର ଠିକ୍ ପରଦିନ
ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନଧ
ି ି ଦଳକୁ ଭେଟିବା ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା କଥା ଦ�ୋହରାଇଥ ିଲେ । ଏଥ ିରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥ ିବା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସହଜରେ ବାରି ହୁ ଏ ।
କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଏହି ବିଚାର ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସରକାର 2ଟି ବିଲ୍ ସଂସଦରେ
ଗୃହୀତ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଜେଣ୍ଡାଭିତ୍ତି କ ଅପପ୍ରଚାର ଏବଂ ମି ଥ୍ୟା ଆର�ୋପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ସରକାର
ସଫଳତାର ସହ ଏହି ବିଲ୍2ଟିକୁ ଗୃହୀତ କରାଇବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ବିଲ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଏକାମାଡକେ
ମଣ୍ଡି ଓ ଦଲାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥ ିବା ଭି ତର
ି ି କାରବାରର ଅବସାନ ଘଟିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଓ ଦଲାଲଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ଚାଷୀମାନେ
ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ଏକ ଦେଶ ଏକ ବଜାର ନୀତି ସଂପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2016 ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ଘ�ୋଷଣା କରି ବା ପରେ ଏହାକୁ
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ସେ କେବଳ କଥାରେ ସୀମିତ ରଖ ିବାକୁ ଚାହି ଁନ ଥ ିଲେ ।
ସେ ଏହାକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଥ ିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ କାଳରେ କହିଥ ିଲେ ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାର
ପଟେଲ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଉଦ୍ୟମ କାଳରେ ଯେଉ ଁ ସ୍ୱପ୍ନ
ଦେଖ ିଥ ିଲେ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଯେଉ ଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥ ିଲେ ତାହା
ଏବେ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ରୂପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହ�ୋଇଛି।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଏକକ ସଂଯୁକ୍ତ ବଜାରରେ ପରି ଣତ
ହ�ୋଇପାରି ନାହି।ଁ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ
ନେଇ ଏ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁ ଛନ୍ତି। ଇ-ନାମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 2016
ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ସେତିକବେଳେ
ି
ସରକାର
ତାଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସଂସ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପରି ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ବା
ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥ ିଲେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ଶିଳ୍ପ ଭଳି ମୁକ୍ତ କରି ବା ସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦତ
ି
ସାମଗ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ଯେ କ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲାଭଜନକ ଦରରେ ବିକ୍ରି
କରି ବାର ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ନୀତିଗତ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥ ିଲେ । ଏବେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରି ବା ପାଇ ଁ
ଏକ ବିଲ୍ ସଂସଦର ଅନୁ ମ�ୋଦନ ଲାଭ କରି ଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା
ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ମାଲି କଭାବେ ଏହାକୁ
ଲାଭଜନକ ଦରରେ ସ୍ୱାଧୀନଭାବେ ବିକି ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରି ବେ
। ଆଗରୁ ଯେଉ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ମଣ୍ଡି ଗ�ୋଟିଏ ଲାଇସେନ୍ସ ନୀତି ଥ ିଲା;
ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ସେହି ବଜାର ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି
କରି ପାରୁନଥ ିଲେ। ମଣ୍ଡିରେ ଗଦା କରି ଥ ିବା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ନ ହେଲେ
ଫେରାଇ ନେବା ବା ତାକୁ ଅଧ ିକ ଦିନ ରଖ ିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇ ଁସହଜ
ନ ଥ ିଲା । ତେଣୁ ସେମାନେ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲ�ୋଡି ନିଜ
ସାମଗ୍ରୀ ବିକବ
ି ାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥ ିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟରୁ
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଗ ଦଲାଲଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଥ ିଲା ।
ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ; ଖର୍ଚ୍ଚର ଦେଢଗୁଣ ଅଧିକ
କୃଷି ବିଲ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଏବେ କେତେକ ମହଲରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି
କରାଯାଉଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଣିକି ଆଉ ଫସଲ ଉପରେ
ସରକାର ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ ନାହି ଁଏବଂ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଗଲା । ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ । ସତକଥା
ହେଲା ଯେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି କରି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ
ନିୟମିତଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲର ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ
ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଯେଉ ଁ ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ
ମିଳଛ
ୁ ି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଚାଷ ବାବଦ ବ୍ୟୟର ଦେଢଗୁଣ ।
2014ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1870 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଥ ିବାବେଳେ ସେ ବାବଦରେ 4.34 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଛନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷରେ 2009ରୁ 2014
ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳର ସରକାର 1670 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ
ସଂଗ୍ରହ କରି ଥ ିବାବେଳେ ଏ ବାବଦରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥ ିଲେ 2.88
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା । ଏମ.ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିସନଙ୍କ ସୁପାରି ସ
ଅନୁ ସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଜମି ଉପରୁ ଚାଷୀ ଅଧିକାର ହରାଇବେ ନାହି ଁ
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ ସଂସ୍ଥା
ଓ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ହାତେଇ ନେବେ । ସତକଥା ହେଲା
ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଲ୍ରେ ଜମି ଉପରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଧ ିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବାର
20 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

କ�ୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହି ।ଁ ଯେଉ କର୍ପୋରେଟ
ଁ
ସଂସ୍ଥା ଚାଷବାସ କରି ବା
ପାଇ ଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଚୁ କ୍ତି କରି ବେ ସେଥ ିରେ ଜମିର ମାଲି କାନା
ନେଇ କ�ୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନାହି ଁ । ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଷୀର
ମାଲି କାନାରେ ରହିବ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଜ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁ
ସମ୍ବଳ ନ ଥ ିବା 86 ଶତାଂଶ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏହି ବିଲ୍ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ
ହେବେ । ସରକାର ଏବେ 10 ହଜାର କୃଷି ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ
ବା ଏଫ୍ ପିଓକୁ ସୁଦୃଢ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥ ିପାଇ ଁ 7 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ନିବେଶ କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ଏଫ୍ ପିଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ
ସାହାଯ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ କରି ବେ । ସଂପୃକ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରି କର୍ପୋରେଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହ ଚୁ କ୍ତି କରି ବାରେ
ଏସବୁ ଏଫ୍ ପିଓ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବେ । ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ
ଜମି ଚାଷ କରି ବାକୁ ନେଉଥ ିବା ସଂସ୍ଥା ଯେପରି ଅନୁ ଚତ
ି ଫାଇଦା
ନ ଉଠାନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିର ବିକ୍,ରି ଲି ଜ୍
ବା ପଟ୍ଟା ଏବଂ ବନ୍ଧକକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି
କ�ୌଣସି ଦେୟ ପରି ଶ�ୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି
କରାଯାଇପାରି ବ ନାହି ଁ । କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ଚୁ କ୍ତି ଘର�ୋଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଅଭି ପ୍ରେତ ଏବଂ ଏଥ ିରେ ଚାଷୀର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହି ଁ । ଚାଷୀ
ଯଦି କ�ୌଣସି ଅଗ୍ରୀମ କିମବା୍ ଅର୍ଥ ନେଇ ନ ଥ ିବେ ତାହାହେଲେ ଚୁ କ୍ତି
ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେକ�ୌଣସି ସମୟରେ ସେ ଏହି ଚୁ କ୍ତିକୁ ବାତିଲ
କରି ଦେଇପାରି ବେ । ଏଥ ିପାଇ ଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ଜ�ୋରି ମାନା
ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହି ଁ । ଯଦି ଚାଷୀ ଅଗ୍ରୀମ ବା ଦେୟ ଆକାରରେ
ଅର୍ଥ ସଂପୃକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହାହେଲେ ବିନା
ସୁଧରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅର୍ଥ ଫେରାଇ ଚୁ କ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରି ପାରି ବେ ।
ସେହିଭଳି ଚୁ କ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏକତରଫାଭାବେ ଚୁ କ୍ତି ବାତିଲ

ନୂ ଆ କୃଷି ସଂସ୍କାର ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ
କରି ଛି । ସେମାନେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦତ
ି ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଫଳ, ପନିପରି ବା
ଓ ଶସ୍ୟାଦି ନିଜ ଇଛା ଅନୁ ସାରେ ଦେଶର ଯେକ�ୌଣସି ଯାଗାରେ ବିକ୍ରି
କରି ପାରି ବେ । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ମଣ୍ଡି ଛଡା ନିଜର ଉତ୍ପାଦତ
ି ସାମଗ୍ରୀ
ବିକବ
ି ା ପାଇ ଁତା ପାଖରେ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ । ଏବେ
ସେ ମଣ୍ର
ଡି ୁ ଅଧ ିକ ଲାଭ ପାଇଲେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ବିକବ
ି ାକୁ ସେଠାକୁ
ଯିବ । ତାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଠିଁ ଅଧ ିକ ଅର୍ଥ ମିଳେ ସେ ସେଠାକୁ
ଯାଇ ବିକବ
ି । ଏବେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରୁ ମୁକ୍ତ ।
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

କରି ପାରି ବେ ନାହି।ଁ ଯଦି ତାହା ସେ କରନ୍ତି ତାହାହେଲେ ତାଙ୍କୁ
ସ୍ୱାକ୍ଷର ହ�ୋଇଥ ିବା ଚୁ କ୍ତି ମୁତାବକ ଅର୍ଥରାଶି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ
ପଡିବ। ତେଣୁ ଏହି ବିଲ୍ରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ
କରାଯାଇଛି । ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁ ରି ସଶକ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏକ
ବିବାଦ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହ�ୋଇଛି।
ଏଥ ିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦଗୁଡକ
ି ର
ସମାଧାନ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ନ୍ୟାୟ
ମିଳପ
ି ାରି ବ ।
ବିବାଦ ସବୁ ର ସମାଧାନ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ । ଯଦି ଚୁ କ୍ତି
ପରେ ଉତ୍ପାଦତ
ି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଯାଏ ସେ ବାବଦରେ ଯେଉ ଁ
ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ମିଳବ
ି ତାହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ।
ମଣ୍ଡି ଟିକସରୁ ମୁକ୍ତି
ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଁ ଟିକସ ଦେବାକୁ
ପଡୁ ଥ ିଲା । ଏହି ଟିକସ ହାର 2ରୁ 8.5 ଶତାଂଶ ଥ ିଲା । ପଞ୍ଜାବରେ
ସର୍ବାଧ ିକ ମଣ୍ଡି ଟିକସ ଆଦାୟ ହେଉଥ ିଲା । ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ
ମଣ୍ଡି ବାହାରେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦତ
ି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରି ବାକୁ ଅନୁ ମତି
ମିଳଥ
ି ିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟିକସ ବ�ୋଝରୁ ରକ୍ଷା ମିଳଛ
ି ି ।ଏ
ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉ ଁ ଅର୍ଥ ବଳିବ ତାହା ସେମାନଙ୍କ
ଆୟରେ ସାମିଲ ହେବ ।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇ ଁଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ନିରନ୍ତରଭାବରେ ଶ�ୋଷିତ ହ�ୋଇ
ଆସୁଥ ିବା ଚାଷୀକୁଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଏକ
ଁ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି
। ନୂ ଆ ଆଇନ ଅନୁ ସାରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦତ
ି ସାମଗ୍ରୀ ବିକବ
ି ା ପାଇ ଁ

ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ମିଳଛ
ି ି । ସଂସଦରେ ଏହି ବିଲ୍ଅନୁ ମ�ୋଦିତ
ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଦେଶ ପାଇ ଁ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ବ�ୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘କିଛି ଲ�ୋକ ଯେଉମାନେ
ଁ
ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥ ିଲେ, ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ
ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଲାଲ ଓ
ଲୁ ଟଆ
ି ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଲୁ ଟ୍ରେ ସଂପୃକ୍ତ
ଲ�ୋକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ
ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର
ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବପରି ରହିବ ।’
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁ ରି କହିଛନ୍ତି, ‘ନୂ ଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ
ଯାଉଥ ିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦତ
ି ଶସ୍ୟ ଦେଶର
ଯେକ�ୌଣସି ମଣ୍ଡିରେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ବିକ୍ରି କରି ପାରି ବେ ।
ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ।’
ଏହିସବୁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସରକାର ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର
ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ଛନ୍ତି । ନୂ ଆ
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଅବାଧରେ କରି ପାରି ବେ।
ଏଥ ିରେ କ�ୌଣସି କଟକଣା ରହିବ ନାହି ।ଁ ସେମାନେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦତ
ି
ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ ଯେକ�ୌଣସି ଯାଗାରେ
ବିକ୍ରି କରି ପାରି ବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି
ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥ ିଲେ
ଏବଂ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ�ୋଷିତ ହେଉଥ ିଲେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ
ଗୃହୀତ ହ�ୋଇଥ ିବା ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଅସୁବଧ
ି ାରୁ ଚାଷୀମାନେ
ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି କରି ବା ସହ ସମୃଦ୍ଧି
ବଢାଇବାରେ ଏହି ବିଲ୍ସହାୟକ ହେବ ।’
କିଶାନ ସମ୍ମାନ ନିଧ ି ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ
ବୃ ହତ୍  ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ସରକାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
କରି ବର୍ଷକୁ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା 3 କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ
ସିଧାସଳଖ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଚାଷୀ ନିଜର
ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇ ଁ ଋଣ କରି ବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି ।
2008ରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ 72,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ଋଣ ଛାଡ କରି ଥ ିଲେ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ 52,000 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଛାଡ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ
ମୁକ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ମାତ୍ର ଦେଢବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ
94,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 21

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

କୃଷି ସଂସ୍କାର

‘ଏମଏସପି କାଏମ ରହିବ; ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ବିକନ୍ତୁ
ନିଶ୍ଚିତ ରହନ୍ତୁ ଯେ ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ
(ଏମଏସପି ) ଯଥାରୀତି କାଏମ ରହିବ;
କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସି ଂହ ତ�ୋମରଙ୍କ ମତ
ଅନୁ ସାରେ, ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଜରି ଆରେ
ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ । ସେ
କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥ ିପାଇ ଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୃ ଢ�ୋକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ।
2014 ଠାରୁ 2020 ମସି ହା ମଧ୍ୟରେ ଏମଏସପି ରେ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ରବି
ଋତୁ ପାଇ ଁ ସରକାର ସଂଶ�ୋଧ ିତ ଏମଏସପି
ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ବିଲ୍ରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ।

କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବିପଣନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ (ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସ ୁବିଧା) ବିଲ୍, 2020

ସନ୍ଦେହ

ମୁଖ୍ୟ ବ�ୈଶଷ୍ଟ୍ୟ
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ଏହା ଏପରି ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ବ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ
କୃଷକ ଓ ବେପାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ ଓ
କ୍ରୟ ଚୟନ ସକାଶେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରି ବେ ।
ଏହା ଏକ ବାଧାମୁକ୍ତ, ଆନ୍ତଃ- ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଭି ତରେ
ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ
ସୀମା ବାହାରେ ବିଜ୍ଞପି ତ ମାର୍କେଟରେ କରାଯାଇପାରି ବ ।
କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ପାଇ ଁ
କ�ୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସେସ୍କିମବା୍ ଲେଭୀ ଦେବାକୁ
ପଡ଼ିବନାହି ଁଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରି ବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ
ବହନ କରି ବାକୁ ହେବନାହି ଁ।
କାରବାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ଟ୍ରେଡ଼ିଂ
କରାଯି ବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ତଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍
କାରବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ମଣ୍ଡି ବ୍ୟତୀତ, କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୁ
କୃଷି କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ବିକ୍ରି କରି ପାରି ବେ କିମବା୍ , କ�ୋଲ୍ଡ
ଷ୍ଟୋର, ୱେରହାଉସ୍କିମବା୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ଆଦିକୁ
ଦେଇପାରି ବେ ।
କୃଷକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାର୍କେଟିଂ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ
ହ�ୋଇପାରି ବେ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ
ମୂଲ୍ୟ ମି ଳିପାରି ବ ।

22 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

n
n

n

ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯିବ ।
ଯଦି ମଣ୍ଡି ବାହାରେ କୃଷି ଉପଜ ବିକ୍ରି କରାଯିବ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ
କରି ବା ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯିବ ।
ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକ
ି ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପ�ୋର୍ଟାଲ ଯଥା ଇନାମ୍
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭବିଷ୍ୟତ କ’ଣ ହେବ?

ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
n

n

n

n

ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଜାରି ରହିବ; କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୁ ସର୍ବନିମ ୍ନ
ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (ଏମଏସପି ) ହାରରେ ବିକି ପାରି ବେ; ରବି ଋତୁ
ପାଇ ଁ ସରକାର ଏବେସୁଦ୍ଧା ଏମଏସପି ଘ�ୋଷଣା କରି ସାରି ଛନ୍ତି ।
ମଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା ବନ୍ଦ ହେବନାହି,ି ଁ ଯଥାରୀତି ସେଠାରେ କ୍ରୟ
ବିକ୍ରୟ କାରବାର ଜାରି ରହିବ । ନୂ ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ,
କୃଷକମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ
ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରି ବାର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ ।
ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ଇ-ନାମ୍ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ରୀତି ଜାରି
ରହିବ।
କୃଷି ଉତ୍ପାଦର କାରବାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ପ୍ଲାଟଫର୍ମମାନଙ୍କରେ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସି ବ ଏବଂ ତାହା
ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବ ।

ଯେଉ ଁଠାରେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରି ବେ’
କୃଷକ (ସଶକ୍ତି କରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା) ମୂଲ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଓ କ୍ଷେତ୍ର ସେବା ରାଜିନାମା ବିଲ୍, 2020

ସନ୍ଦେହ
n

n

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ
n

n

n

n

n

n

ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଫାର୍ମ, ପଣ୍ୟାଗାର, ବଡ଼ ବଡ଼
ରି ଟେଲର, ରପ୍ତାନିକାରୀ ଆଦିଙ୍କ ସହ କୃଷକମାନେ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କିଣାବିକାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ବାକୁ
ଏଥିରେ ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ
ସମାନ ଭାବେ ନିଜ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର
ମୂଲଚାଲ କରି ପାରି ବେ । କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ
ଉତ୍ପାଦର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ
ଯାହାକି ସେମାନେ ଫସଲ ଚାଷ କରି ବା ପୂର୍ବରୁ
ଜାଣିପାରି ବେ । ଯଦି ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟେ,
ତେବେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ ୍ନ ମୂଲ୍ୟ
ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।
ଏହା ବଜାରର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭଳି ବିପଦକୁ କୃଷକଙ୍କ
ଉପରୁ ହଟାଇ ପ୍ରାୟ�ୋଜକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ
କରି ବ। ଯେହେତୁ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାକ୍ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ
କରାଯାଉଛି, ବଜାର ଦର ହ୍ରାସ ବୃ ଦ୍ଧିରୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ
ଏହା ଏକପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପ୍ରଦାନ କରି ବ ।
ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନକ
ି ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଉତ୍ତମ ବିହନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଇନପୁଟ୍ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ବ ।

n

n

ଚୁ କ୍ତିଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଅଧୀନରେ,
କୃଷକମାନେ ଅଧିକ
ଚାପରେ ରହିବେ ଏବଂ
ସେମାନେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦନର
ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ
କରିପାରିବେ ନାହି ।ଁ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି
ଭାବେ ଚୁ କ୍ତିଭି ତ୍ତି କ
କୃଷି ପାଇ ଁ ଚୁ କ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର
କରି ପାରି ବେ; ସେମାନଙ୍କ
ଠାରୁ ସ୍ପୋନସରରମାନେ
ଦୂ ରେଇ ଯି ବେ ।
ନୂ ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶର
କୃଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ବ ।
ବିବାଦ ଉପୁଜବ
ି ା
କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବଡ଼
ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ
ସଦାବେଳେ ଲାଭଜନକ
ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ

ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
n

n

ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କ ବିପଣନ ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରି ବ
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବ ।
ଏହା ସକ୍ରିୟ ବିବାଦ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯ�ୋଗାଇବା
ସହ ସେସବୁ ର ଅପନ�ୋଦନ ସକାଶେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟ
ସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କରି ବ ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ଓ ଆଧୁନକ
ି
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର ବ୍ୟବହାର ସକାଶେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳବ
ି ।

n

n

ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ଚୁ କ୍ତିନାମାରେ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦର
ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ବାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ।
ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉତ୍ପାଦନ ବିକ୍ରି କରି ବାର ସର୍ବାଧକ
ି ୩ ଦିନ
ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମି ଳିପାରି ବ ।
ସାରା ଦେଶରେ 10,000 କୃଷକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂଗଠନ ଗଠନ
କରାଯାଉଛି । ସେହିସବୁ ଏଫପି ଓମାନେ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ
ଏକତ୍ରିତ କରି ବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ
ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବେ ।
ଚୁ କ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ବା ପରେ, ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନେ ସି ଧାସଳଖ
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହି ଁଉତ୍ପାଦନକୁ ଉଠାଇବେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା
କରାଯାଇଛି।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 23

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

କୃଷି ସଂସ୍କାର

କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ

ସରକାର ସଦାବେଳେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ସର୍ବାଧ ିକ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରି ଆସୁଥ ିବା ବିଷୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
କ୍ରମିକ ଭାବେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ଲାଗି ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଥ ିବା ପଦକ୍ଷେପରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଅନୁ ମାନ
କରାଯାଇପାରି ବ । କୃଷି ଉତ୍ପାଦକ
ି ା ବୃ ଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ
ସେମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ ବୃ ଦ୍ଧି ସକାଶେ ତଥା ସେମାନଙ୍କର
ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପନ୍ଥା
ଅବଲମନ
୍ବ କରି ଛନ୍ତି । ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବା
ଏହିସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନେ ଅନେକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ
ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ
ସାର ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରି ଛି, ଜଳସେଚନ ସୁବଧ
ି ା
ସହଜ ହ�ୋଇଛି, ସହଜରେ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି
ଏବଂ ଶସ୍ୟ ବୀମା ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉପକୃତ
ହ�ୋଇପାରୁଛନ୍ତି । ସର୍ବୋପରି ସେମାନେ ନିଜ ଉପଜର
ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ।

ବୁଣବ
ି ା ପୂର୍ବରୁ
ମୃର୍ତ୍ତି କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର ୍ଡ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରି ବାର ଅଧ ିକାର
ଦେଇଛି। ସରକାର 22.39 କ�ୋଟି ମୃର୍ତ୍ତି କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର ୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରି ସାରି ଲେଣି।
ସାର: ସାର ପାଇ ଁ ଲମ୍ବାଧାଡ଼ି
ବାନ୍ଧିବା ଏବେ ଅତୀତର ଘଟଣା
ହ�ୋଇଗଲାଣି। ଚାଷୀମାନେ କିପରି
ଭାବେ ସହଜରେ ସାର ପାଇପାରି ବେ
ତାହା ସରକାର ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ଛନ୍ତି।
ସାର ଦର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରି ମାଣରେ
କମି ଯାଇଛି। ଶତପ୍ରତିଶତ ନିମ ୍ବ
ମି ଶ୍ତ
ରି ୟୁରି ଆ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ
ହେଉଛି। ଏହା ୟୁରି ଆ ସାରର
ଉପଯ�ୋଗ ହ୍ରାସ କରି ଛି।

ଋଣ । ଏହି ଅର୍ଥ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚôବା ସକାଶେ ସାଧନ ଯ�ୋଗାଇବ
ଯେଉଥଁ ିରେ 7 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ
ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।
ଆତ୍ମ-ନିରର
୍ଭ ଶୀଳତା ପ୍ୟାକେଜ୍
2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନକୁ
ଦ୍ଗ
ୱି ଣ
ୁ ତ
ି କରି ବା ସକାଶେ ସରକାର ନିରବଚ୍ନ୍ନ
ଛି ଭାବେ
ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲି ଛନ୍ତି । ଏହି ଦିଗରେ କ�ୋଭି ଡ19 ମହାମାରୀ ପରସ୍ଥିତକ
ି ୁ ସରକାର ଏକ ସୁଯ�ୋଗରେ ପରି ଣତ
କରି ଛନ୍ତି । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦିଆଯାଉଥ ିବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଏହି
ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସହଜରେ ଆକଳନ କରାଯାଇ ପାରି ବ ଯେ ସରକାର
କେବଳ କୃଷି ଭି ତ୍ତି ଭୂମିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ କରି ବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଥ ିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ାକରଣ
ନିମନ୍ତେ 10,000 କ�ୋଟି, ମହୁ ଚାଷ ପାଇ ଁ 500 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବେ ବ�ୋଲି ଯ�ୋଜନା କରି ଛନ୍ତି । ଏଥ ିପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ
ପାଣ୍ଠିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଜୁଲାଇ 8, 2020 ତାରି ଖ ଦିନ
ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରି ଛି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 9, 2020ରୁ ତାହା ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଆଗାମୀ
ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ବାକୁ ସ୍ଥିର
କରି ଛନ୍ତି। ଏହି ମଞ୍ଜୁରି ଉପରେ 2020-21 ବର୍ଷରେ ହି 10,000
ଁ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ଯଦ୍ୟପି ଆଗାମୀ ତିନି ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 30,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । 2 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପରେ 2 ପ୍ରତିଶତର ରି ବେଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କୃଷି ଭି ତ୍ତି ଭୂମିର ବିକାଶ, ପ୍ରାଥମିକ
କୃଷି ଋଣଯ�ୋଗାଣ ସ�ୋସାଇଟି (ପିଏସିଏସ), ଏଫପିଓ, କୃଷି
ଉଦେ୍ ଦ୍ୟାଗୀ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳନୀ
24 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଅର୍ଥ:
ପାଣ୍ଠି ଅଭାବ
ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ
ପାଇ ଁ ସମସ୍ୟାରେ
ପକାଉଥ ିଲା। କିନ୍ତୁ
ଏବେ ସହଜରେ
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କମ
ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ
ମି ଳିପାରୁଛି।

ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି କରି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ...
2016 ମସି ହା ଫେବୃ ଆରୀ 28 ତାରି ଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଯେତେବେଳେ ବରେଲୀଠାରେ ଏକ
କୃଷି ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧ ିତ କରି ଥ ିଲେ, ସେଠାରେ ସେ
ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନକୁ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି
କରାଯି ବ
ବ�ୋଲି କହିଥ ିଲେ । ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଧାରଣା ଥ ିଲା
। ତେଣୁ ସେ ଅତି ଦୃ ଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଥ ିଲେ ଯେ “2022
ମସି ହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ତା’ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର
75ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି ବ, କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ
ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି ହ�ୋଇଯି ବ ।”
ସେହି ଦିନଠାରୁ ସରକାର ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖ ିଛନ୍ତି । ଏହି ଦିଗରେ ଉଭୟ
କୃଷି ବିଲ୍ସର୍ବାଧ ିକ ସଂସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହନ କରେ । ସରକାରଙ୍କ
ଛଅ ବର୍ଷର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧିରେ
ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ଏ ଦିଗରେ
ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶୁଭ
ସମୟର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ । ପୁଣ ି ଥରେ, ସରକାର ସର୍ବନିମ ୍ନ
ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (ଏମଏସପି) ବୃ ଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ
କରି ଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତ�ୋମରଙ୍କ
ଉକ୍ତି ଅନୁ ସାରେ ଗହମର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଏମଏସପିରେ 50 ଟଙ୍କା
ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଡ଼ାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟରେ ଏହି ବୃ ଦ୍ଧି ପରି ମାଣ
କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 225 ଟଙ୍କା, ବାର୍ଲି ପାଇ ଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 75 ଟଙ୍କା
ଏବଂ ମସୁର ପାଇ ଁକ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 300 ଟଙ୍କା ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ
ରୁଆ ପରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯ�ୋଜନା:

ରୁଆ ସମୟରେ

ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା
କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହଯ�ୋଗ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଯ�ୋଗାଣ
ଏସଏମଏସ ଆକାରରେ ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ
ଏଭଳି କଲ୍ ଦେଶର କ�ୋଟି କ�ୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଏହି ଯ�ୋଜନା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସର୍ବନିମ ୍ନ ପ୍ରିମିୟମ୍ହାରରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଗ�ୋଟିଏ ଫସଲ ପାଇ ଁଗ�ୋଟିଏ ହାର ହି ଧାର୍ଯ୍ୟ
ଁ
କରାଯାଇଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖରି ଫ ଫସଲ ପାଇ ଁ2% ଏବଂ ରବି
ଫସଲ ପାଇ ଁ1.5% । ସେହିଭଳି ପ୍ରିମିୟମ ହାରରେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର
କ୍ୟାପିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହି ଓ
ଁ ବୀମା ରାଶିରେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ
କରାଯିବ ନାହି ।ଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୂ, ଏହି ସ୍କିମ୍ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମାତ୍ର 20 ପ୍ରତିଶତ କୃଷକ ବୀମା ସୁବଧ
ି ା ପାଇ ପାରୁଥିଲେ ।
ଇ-ନାମ: ଇ- ନାମ୍ଏକ ସମନ୍ତ
ୱି ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସୂଚନା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥ ିବା ବ�ୈଷ୍ୟମ୍ୟକୁ ଉଭୟ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇ ଁଦୂ ର
କରି ଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରି ବା
ସହ ଖ�ୋଜା ଓ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ ।

କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇ କଲ୍ୟାଣକାରୀ
ଁ
ପଦକ୍ଷେପ:

ସରକାରଙ୍କୁ କୃଷକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗର ଥ ିବା କୃଷକମାନେ କୃଷି ସଂସ୍କାର ବିଲ୍ ପାଇ ଁ
ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ବରି ଷ ୍ଠ କୃଷକ
ନେତା ରାଜୁ ସେଟ୍ଟୀ (ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସେତକାରୀ ସଂଗଠନ) ଏବଂ ଅନୀଲ
ଘନୱାତ (ସେତକାରୀ ସଗଠନ)ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାନପୁର, ମ�ୋରାଦାବାଦ,
ଗ�ୋରଖପୁର, ଧୁଲେ, କଠୁ ଆ, ଜବଲପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନର କୃଷକମାନେ
କହିଛନ୍ତିଯେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏମଏସପି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୃଷି ସଂସ୍କାର ସତ୍ତ୍ୱେ
ପୂର୍ବବତ୍  ରହିବ । ନୂ ତନ ବିଲ୍ର ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କିଛି ନେଣ
ଦେଣ ନାହି ଁ । ସେହିଭଳି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସେମାନଙ୍କର
ସଂପାଦକୀୟରେ ମତ ପ�ୋଷଣ କରି ଛନ୍ତି ଯେ ନୂ ତନ କୃଷି ବିଲ୍ ଦ୍ୱୟ
କୃଷକମାନଙ୍କ ହିତସାଧନ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

କିଷାନ ରେଳ: ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ କିଷାନ ରେଳ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରି ଛନ୍ତି ଯାହା ଜାତୀୟ କ�ୋଲ୍ଡ ଯ�ୋଗାଣ
ଚେନ୍ ର ବିକାଶ ଘଟାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
କରି ଛି। ଏହା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ଛି ଯେ କୃଷକମାନେ କିଭଳି
ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପଜର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରି ବେ ।
ସମ୍ମାନ ନିଧ:ି ଡ଼ିବଟ
ି ି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ ପରି ବାର
6000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଁପାଇପାରି ବେ । 94,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 10 କ�ୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର
କରାଯାଇ ସାରି ଛି ।
ଉତ୍ପାଦନ: ଦେଶର ଫଳ ଓ ପନିପରି ବା ଉତ୍ପାଦନରେ 52%
ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଖରି ଫ ଚାଷରେ 13.92% ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ଧାନ ଚାଷ ମାତ୍ରା 19.04% ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । 2020 ମସିହା
ଜୁଲାଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ�ୈବ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନୀ ପରି ମାଣରେ
78% ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ପରି ଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଛି ।
ଆୟ: କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ 20%ରୁ 68%କୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍: ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିଯକ୍ତି
ୁ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ
କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ 346ଟି କୃଷି ସଂପର୍କୀତ
ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍କୁ 3671.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି: ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି
କ୍ଷେତ୍ରରେ 10,500 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଛି । ନୂ ତନ
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାଇ 8.83
ଁ
ଲକ୍ଷ କୃଷକଙ୍କୁ ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଜଳସେଚନ: ମାଇନର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପଯ�ୋଗ କରାଯାଇ
ଜଳ ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ରାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଯାଇଛି। ଜଳସେଜନ ପାଇ ଁ
ବ୍ୟୟରେ 50% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ସେହିଭଳି ସାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ 42%
କମିଛି । ରାସାୟନିକ ସାର ପରି ବର୍ତ୍ତେ ନୀମ ପ୍ରଲେପଯୁକ୍ତି ସାରକୁ
କୃଷକମାନେ ଅଧିକତର ବ୍ୟବହାର କରୁ ଛନ୍ତି ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 25

समाचार-सार ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯ�ୋଜନା

ବୃହତ ନୀଳ
ବିପ୍ଳବ
ରପ୍ତାନି, ଚାଷ
ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ
କରି ବା ଏବଂ 21ଟି ରାଜ୍ୟରେ
ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା
ଭଳି ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭରି ରହିଛି । ତେଣୁ 20,000 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସହ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷର ବିକାଶ ପାଇ ଁ
ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଯାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର
ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ବି

ଶାଳ ଆକାର ଯ�ୋଗୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର
ବୃ ହତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସାମି ଲ
ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଭାରତ ବି ଶ୍ୱର ଚତୁ ର୍ଥ
ସର୍ବବୃ ହତ ମତ୍ସ୍ୟ ରପ୍ତାନିକ ାରୀ ହ�ୋଇଥ ବ
ି ା
ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭି ବୃ ଦ୍ଧିକୁ
ଆହୁ ରି ଆଗେଇ ନେବା ଲାଗି ସରକାର
ଯ�ୋଜନା କରି ଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଲି ଙ୍କେଜଗୁଡ଼ିକୁ
ସୁଦୃ ଢ଼
କରି ବ ା
ଜରୁ ରି
ହ�ୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୃ ଦ ୟଙ୍ଗମ
କରି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଛନ୍ତି ।

ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ସେପ୍ଟେମର
୍ବ
10, 2020ରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ,
ପଶୁପାଳନ ଏବଂ କୃ ଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ
ଗବେଷଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ
ଯ�ୋଜନା (ପି ଏମଏସଏସୱାଇ), ଇ-ଗ�ୋପାଳ
26 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ତମ୍ଭ

1
2

3
4
5

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି କରି ବା
ଆସନ୍ତା 5ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ 220
ଲକ୍ଷକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ
ଏହି ପରି ମାଣ ବାର୍ଷିକ 150 ଲକ୍ଷ ଟନ ରହିଛି ।
ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନର 46,600 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 1 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଚାଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢ଼ାଇ
20-25 ପ୍ରତିଶତ କରି ବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 55 ଲକ୍ଷ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା
ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

ସଫଳତାର ଜୁଆର
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2014ରେ ‘ନୀଳ
ବିପ୍ଳବ’ ଘ�ୋଷଣା କରି ଥଲେ
ି
।
ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସରକାର
ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ2600
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଥଲେ
ି
।
ବିଗତ 67 ବର୍ଷରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ମ�ୋଟ ନିବେଶ ମାତ୍ର 3,682 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରହିଥଲ
ି ା।

2014 ପରଠାରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନୂ ତନ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆସି ପାରି ଛି ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
ରହିଛି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି 11
ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହାକି
ପୂର୍ବରୁ 5.2 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥଲ
ି ା।

2014ରୁ ପରଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ବାର୍ଷିକ
ହାରାହାରୀ 7.53 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି
ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 4.7 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
ମତ୍ସ୍ୟ ରପ୍ତାନି ପରି ମାଣ 46,662
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 201415 ଠାରୁ 2018-19 ମଧ୍ୟରେ ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରରେ 9.71 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି
ପରି ଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଛି ।

ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର
ହେବ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ
ନୂ ଆ ଯ�ୋଜନାରେ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ପାଇ ଁ ବୀମା ସୁବଧ
ି ା, ଡଙ୍ଗା
ମରାମତି, ବାୟ�ୋ-ଟଏଲେଟ ଲାଗି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଲୁ ଣପ
ି ାଣିରେ
ମାଛ ଚାଷ, ଆଲକାଲାଇନ କ୍ଷେତ୍ର, ସାଗର ମି ତ୍ର, ଜାଆଳଁ ଉତ୍ପାଦନ,
ଫିସରି ଜ ଓ ଆକ୍ୱାକଲଚର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଆପ୍ସ, ସମନ୍ୱିତ ଆକ୍ୱା ପାର୍କ,
ସମନ୍ୱିତ ତଟୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ, ଆକ୍ୱାଟିକ ଲାବ୍ରୋଟ�ୋରି ଜ ଏବଂ
ସେଗୁଡ଼କ
ି ର ସୁବଧ
ି ା ନେଟୱର୍କ, ଇ-ଟ୍ରେଡିଂ, ମାର୍କେଟିଂ ଆଦି ପାଇ ଁ
ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1,720 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ 21ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ
କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ପ୍ରଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । କମ ଉତ୍ପାଦନ,
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଗୁଣବତ୍ତା, ଚାଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ଏବଂ ପରି ଚାଳନା ଭଳି
ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦା ଯ�ୋଜନାର
ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସୁଦୃଢ଼ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ପରି ଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ
କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହାକୁ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 20,050 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସହିତ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯି ବ।
ଏଥ ିମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଏବଂ ଜଳଜ କୃଷି ସଂକ୍ରାନ୍ତ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିମନ୍ତେ 12,340 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯି ବ ।
ଆପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯ�ୋଜନାକୁ ଭି ଡିଓ
କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ
କରି ଛ ନ୍ତି ।
ଦେଶର
21ଟି
ରାଜ୍ୟରେ
20.000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ
ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ
ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭ ାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ,
ଏହି ଅର୍ଥ ଆସନ୍ତା 4-5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ

ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯି ବ । ଏଥ ମ
ି ଧ୍ୟରୁ 1700
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର
20
ତାରି ଖ ରେ
ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଥ ଲ
ି ା। ଏହି ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ଲେ
ି
ଯେ, “ଏସବୁ
ଯ�ୋଜନା ପଛରେ ରହିଥ ବ
ି ା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ
କରି ବା ସହ ଏକବିଂ ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ
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समाचार-सार ଯ�ୋଜନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯ�ୋଜନା

ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବ ା ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ଲେ
ି
ଯେ ଏହି ଯ�ୋଜନା
ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂ ଆ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ,
ଆଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ନୂ ଆ ବଜାର ସୁବିଧ ା
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ
ଚାଷ ପାଇ ଁ ସୁଯ�ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ । ସେ କହିଥଲେ
ି
ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଦେଶରେ
ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି ଏତେ ବଡ଼ ଯ�ୋଜନାର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ
2014 ପୂର୍ବରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 3,682 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ନିବେ ଶ କରି ଥଲେ
ି
। କିନ୍ତୁ 2014 ପରେ
ସରକାର 20,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେ ଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2600 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ
କରି ସାରି ଲେଣି ।
ଆଗାମୀ 3-4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ରପ୍ତାନି
ପରି ମାଣକୁ ଦ୍ୱି ଗ ଣ
ୁ ତ
ି
କରି ବ ା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ କେବଳ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୂ ଆ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ �ୋଗ ସୃଷ୍ଟି
ହ�ୋଇପାରି ବ । ଜରୁ ରି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର ଣ
କରି ବା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରଚଳନ
କରି ବା, ଗୁରୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ର ଆଧୁନିକ ୀକରଣ
କରି ବା, ମୂଲ ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃ ଢ଼ କରି ବ ା ଏବଂ ନିଯକ୍
ୁ ତି
ସୁଯ�ୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଭଳି ଲାଭ ଏହି ଯ�ୋଜନାର ପୂରି
ରହିଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି
ଯାହାଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥ ବ
ି ା
ଲ�ୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହ�ୋଇପାରି ବେ ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏହାକୁ ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ନିବେ ଶ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ଲେ
ି
ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ରେ
ମତ୍ସ୍ୟ ରପ୍ତାନିକୁ ଦୁ ଇଗୁଣ ା କରି ବ ା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଖାଯାଇଛି । ସବୁ ଠୁ ଗୁରୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ , ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ
କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବାଧ କ
ି
ଉପଯ�ୋଗ କରି ବ ା ଲାଗି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ଲେ
ି
ଯେ ଏକ ନୂ ଆ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଙ୍ଗା ମି ଶ ନ ଓ
ଡଲଫି ନ ମି ଶନ ଭଳି ଯ�ୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ । “ଏହା ଚାଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ମାଧ୍ୟମରେ ର�ୋଜଗାରର ସୁଯ �ୋଗ ବଢ଼ାଇବ”, ସେ
ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥ ଲେ
ି
। ଏହି ଯ�ୋଜନା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ,
କ୍ଷୀର ଏବଂ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଢ଼ାଇବା
ସହିତ ନୀଳ ବିପ୍ଳବର ମାର୍ଗପ୍ରଶସ୍ତ କରି ବ ।
28 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇ ଭର୍ଚୁଆଲ
ଁ
ମାର୍କେଟ ବିକଶିତ କରିବ ଇ-ଗ�ୋପାଳ

ଇ

-ଗ�ୋପାଳ ଆପ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇ ଁ ବଜାର
ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ । ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ବିହାରର ପାଟନା, ପୁଣ୍ଣି ଆ, ସୀତାମଢ଼ି, ମାଧେପୁର ା, କିଶ ନଗଞ୍ଜ
ଏବଂ ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ ଲାରେ ବହୁ ସୁବିଧ ାର ଉଦଘାଟନ
କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ପାଇ ଁ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଶେଷ ଗୁରୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
କାରଣ ରାଜ୍ୟର ମ�ୋଟ
ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 89
ପ୍ରତିଶତ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ
ରହୁ ଥ ବ
ି ା ସମୟରେ 76
ପ୍ରତିଶତ ଲ�ୋକ କୃ ଷି
ଏବଂ ପଶୁପ ାଳନ ଉପରେ
ନିର୍ଭର କରି ଥ ାନ୍ତି ।

ଇ-ଗ�ୋପାଳ
ଆପ
ଜରି ଆରେ, ଗ�ୋପାଳକ
ମାନେ
ପଶୁପ ାଳନ
ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା
ପାଇପାରି ବେ । ସେମାନେ ପଶୁ କ୍ରୟ ଓ ବି କ୍ର ୟ କରି ପ ାରି ବେ
ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜନନ ସେବା, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧର
ଉପଲବ୍ଧତା, ପଶୁପ ାଳନ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଟି କାକରଣ ଭଳି
ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ପାଇପାରି ବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦା ଯ�ୋଜନା ସୀତାମାଢ଼ିଠ ାରେ
ଏକ ମାଛ ଯାଆଳଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କିଶନଗଞ୍ଜ ଠାରେ ଏକ
ଜଳଜ ର�ୋଗ ରେଫରାଲ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପ୍ରତିଷ ଠା୍ ଲାଗି
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘ�ୋଷଣା କରି ଥଲେ
ି
। ଏହା ସହିତ ସେ
ମାଧେପୁର ା ଠାରେ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମି ଲ ୟୁ ନିଟ ଏବଂ
ପାଟନାରେ ‘ଫି ଶ ଅନ ହୱି ଲ
୍ ’ର ଦୁ ଇ ଟି ୟୁନିଟକୁ ଉଦଘାଟନ
କରି ଥ ିଲେ । ବିହାର ପୁସାସ୍ଥି ତ ଡ. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଏକ ବିସ୍ତୃ ତ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟନ କରି ଥ ିଲେ । ପ୍ରାଣୀଚିକିତ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଠାରେ ଏକ ଆଇଭି ଏଫ ଲ୍ୟାବ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ପିଏମଏମଏୱାଇ
ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା
ପାଇ ଁକ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ
ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ ।

ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା

ରାଜ୍ୟ

ନୂ ଆ ସମୃଦ୍ଧି
ଦିଗରେ ବିହାର

ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ପାନୀୟ ଜଳଯ�ୋଗାଣ ଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ନଦୀ ତଟ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜପଥ ନିରମା୍ ଣ
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ପରି ଚାଳନା, ବିକାଶର
ଅଭି ଯାନ ଜାରି ରହିଛି।

ସ

ରକାର ସବୁ ବେଳେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ
ଉପରେ ଜ�ୋରଦେଇ ଆସି ଛନ୍ତି , ବିଶେଷ
କରି ପୂବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର। ବିହାର କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ପାଇ ଁ ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ।
ଦେଶର ପୂରବାଞ୍ଚ
୍ ଳର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସବୁ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରି
ଆସି ଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 15,
2020ରେ ବିହାର ପାଇ ଁ ‘ନମାମୀ ଗଙ୍ଗେ’ ଏବଂ
ଅଟଳ ମି ଶନ ଫର ରି ଜୁଭେନେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ
ଟ୍ରାନଫ
୍ସ ର୍ମସେନ (ଅମୃତ) ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରି ଛନ୍ତି ।
ସେପ୍ମ
ଟେ ର
୍ବ
15, 2020ରେ ଚାରି ଟି
ଯ�ୋଜନାର
ଉଦଘାଟନ
କରାଯାଇଛି ।
ଏଥମ
ି ଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅମୃତ ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ
ପାଟନାର ବେଉର ଏବଂ କରମାଲି ଚକରେ
ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ପରି ଚାଳନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ସି ୱାନ୍
ଏବଂ ଛାପ୍ରା ଠାରେ ଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯ�ୋଜନା।
ଏହାଛଡ଼ା, ମୁଙ୍ଗେର ଓ ଜମଲପୁରଠାରେ
ଜଳଯ�ୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ନମାମୀ ଗଙ୍ଗେ
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲା
ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଦୀତଟ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ପାଇ ଁ
ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା
ଦେଇଥଲି େ ଯେ ବିଗତ 4-5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ବିହାରର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁ ଥବ
ି ା ଲକ୍ଷାଧକ
ି
ପରି ବାରକୁ
ଅମୃତ ମି ଶନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାନୀୟ ଜଳ
ଯ�ୋଗାଣ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଚମ୍ପାରଣ ଠାରେ ଏଲପିଜି ବଟଲି ଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ
136.4 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଏଲପି ଜି ବଟଲି ଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ
ବାର୍ଷିକ 84.50 ଲକ୍ଷ ସି ଲିଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇପାରି ବ। ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ
ବ୍ୟତୀତ ପଶ୍ଚି ମ ଚମ୍ପାରଣ, ମୁଝାଫରପୁର, ସି ୱାନ୍ , ଗ�ୋପାଳଗଞ୍ଜ
ଏବଂ ସୀମାମଢ଼ି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କୁଶୀନଗର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏଥର
ି ୁ
ଲାଭବାନ ହେବ।

କ�ୋଶୀ ସେତୁ ଶେଷ ହେଲା
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ 516 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 1.9 କିମି
ଲମ୍ବ ସେତୁ କାମ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି।

ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ପରି ଚାଳନା ଏବଂ ନଦୀତଟ ବିକାଶ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମୃତ ଯ�ୋଜନାରେ ସିୱାନ୍ ଓ ଛାପ୍ରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ
ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ପାଟନାର ବେଉର ଓ କରମାଲି ଚକରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ
ପରି ଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ। ମୁଙ୍ଗେର ଓ ଜମାଲପୁରରେ
ଜଳାଭାବ ସମସ୍ୟା ଦୂ ର କରି ବା ଲାଗି ସେ ଜଳଯ�ୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରି ଥ ିବା ବେଳେ ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନମାମୀ ଗଙ୍ଗେ ଅଭି ଯାନ
ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଦୀ ତଟ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ପାଇ ଁଆଧାରଶିଳା ରଖ ିଥ ିଲେ।

ନଦୀ ତଟ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା
ନମାମୀ ଗଙ୍ଗା ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୁଜାଫରପୁର ସହରର ତିନ�ୋଟି
ଘାଟକୁ ବିକଶିତ କରାଯି ବ। ଶ�ୌଚାଳୟ ସୂଚନା କିଓସ୍କ, କପଡ଼ା
ବଦଳାଇବା କ�ୋଠରୀ, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍, ଭଲ ସଙ୍କେତକ,
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭଲ ଆଲ�ୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ।

ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଙ୍ଗେର-ଭାଗଲପୁର ରାଜପଥ
ବିହାରର ମୁଙ୍ଗେର-ଭାଗଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 80ର ମୁଙ୍ଗେରଭାଗଲପୁର-ତିରପତି-କାହାଲଗାଓ ଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 120 କିମି ରାସ୍ତା ନିରମା୍ ଣ
ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରି ବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ
ଗଡ଼କରୀ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି।
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समाचार-सार
ସହାୟତାର ହାତ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧ ି ଯ�ୋଜନା

ଉଠାଦ�ୋକାନୀଙ୍କୁ ମି ଳିଲା
ସହାୟତାର ହାତ
କ�ୋଭି ଡ-19 କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥ ିବା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଉଠାଦ�ୋକାନୀ ସେମାନଙ୍କର
କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବେ ସହାୟତା।

ଉ

ଠାଦ�ୋକାନୀମାନଙ୍କ
ଅଣ
ଆନୁ ଷଠା୍ ନିକ
ସହରାଞ୍ଚଳ
ଅର୍ଥନୀତିରେ
ଏକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ରହିଛି । କର�ୋନା
ମହାମାରୀ ଜନିତ ଲକ୍ ଡାଉନ ଯ�ୋଗୁ ଁ
ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଗୁରୁତରଭାବେ
ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥ ଲ
ି ା । ଲକ୍ ଡାଉନ
ଯ�ୋଗୁ ଁ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ଫଳରେ
ସେମାନଙ୍କ ବେପାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ
ହ�ୋଇଯାଇଥ ଲ
ି ା । ଫଳରେ ସେମାନେ
ଘ�ୋର ଆର୍ଥିକ ଦୁ ର୍ ଶ
ଦ୍ଦ ା ମଧ୍ୟରେ ଗତି
କରୁଥଲେ
ି
। ପ୍ରାୟ 10ଲକ୍ଷ ଏଭଳି
ଉଠାଦ�ୋକାନୀଙ୍କୁ ଋଣ ସହାୟତା
ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବେପାର
ବଣିଜ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରି ବା ପାଇ ଁ
2020 ଜୁନ୍1 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧ ି
30 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଛି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9
ତାରି ଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କେତେକ
ଉଠାଦ�ୋକାନୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି
ଯେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗରି ବ
ଲ�ୋକମାନେ ସବୁ ଠୁ ଅଧକ
ି ପ୍ରଭାବିତ
ହ�ୋଇଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯକ୍
ୁ ତି ,

ଖାଦ୍ୟ, ର�ୋଜଗାର ଆଦି ସୁବିଧା
ମି ଳେନା ଏବଂ ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ
ଥାଏ ତାହା ଶୀଘ୍ର ସରି ଯ ାଏ । ଏହି
ଉଠାଦ�ୋକାନୀମାନଙ୍କୁ
ସହାୟତା
ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବାକୁ
ସରକାର
ଉଦ୍ୟମ କରୁ ଛନ୍ତି ବ�ୋଲି ସେ
କହିଛ ନ୍ତି । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11,12,189
ଆବେଦନକାରୀ ଏହି ଋଣ ସହାୟତା
ପାଇ ଁ
ଆବେଦନ
କରଛନ୍ତି ।

ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ କ�ୋହଳ ସୁଧରେ ଉଠାଦ�ୋକାନୀମାନଙ୍କୁ
ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ । ଇତିମଧ୍ୟରେ
1.04 ଲକ୍ଷ ଉଠାଦ�ୋକାନୀ ଏହି ଋଣ ସହାୟତା ପାଇ
ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି ।

ଏହି ଯ�ୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସଂପୃକ୍ତ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ପୁଞ୍ଜି
ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ
ବେପାର ବଣିଜକୁ ପୁନର୍ବାର
ଆରମ୍ଭ କରି ବାର ସୁଯ�ୋଗ
ଦେବା । ଏହି ସ୍ୱନିଧ ି ଯ�ୋଜନା
ଆତ୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇ ଁ ଆତ୍ମଅର୍ଥ ଯ�ୋଗାଡ ଯାତ୍ରାର ଏକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ।
ଆତ୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରି ବା ସହ
ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟିରେ
ଏହା ସହାୟକ ହେବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧ ି ଯ�ୋଜନାରେ
395120 ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ
ମଞ୍ର
ଜୁ କରାଯାଇଛି । ସେଥ ମ
ି ଧ୍ୟରୁ
104062 ଋଣ ପାଇଛନ୍ତି ।
ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ
ଦେଖିବା ପାଇ ଁକ୍ୟୁଆର
କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ଯ�ୋଜନା

ଏହି ଯ�ୋଜନା ପାଇ ଁ ଆବାସ ଓ
ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଠି ଯ�ୋଗାଉଛି ।
ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ଏହି
ଯ�ୋଜନାରେ ସର୍ବାଧ ିକ 10
ହଜାର ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ପୁଞ୍ଜି ଋଣ ଆକାରରେ ଜଣଙ୍କୁ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରି ବ ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ତାରି ଖ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଯଦି
ଋଣ ପରି ଶ�ୋଧ କରି ଦଏ
ି ସେଥ ିପାଇ ଁ
ଜ�ୋରି ମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହି ଁ।
ଏହି ଯ�ୋଜନା 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ

ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ଯେଉମାନେ
ଁ
ଠିକ୍ସମୟରେ କିମବା୍
ଆଗୁଆ ଋଣ ପରି ଶ�ୋଧ କରି ବେ,
ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଉପରେ 7 ଶତାଂଶ
ସବ୍ ସିଡି ମିଳବ
ି ।
ଡି ଜି ଟ ାଲ କାରବାର ପାଇ ଁ ମାସି କ
କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍  ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରହି ଛି ।
ପ୍ରଥମ ଋଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ
ସମୟରେ ପରି ଶ�ୋଧ କଲେ
ଅଧ ିକ ଋଣ ପାଇବାର
ଯ�ୋଗ୍ୟତା ମି ଳିବ ।

ଏହାର ଲାଭ କିପରି ମିଳିବ ?
ଦେଶର ସବୁ ଉଠାଦ�ୋକାନୀଙ୍କୁ
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଲାଭ ମିଳବ
ି
ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଶର
ସହରାଞ୍ଚଳରେ କାରବାର
କରୁଥ ିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଋଣ ପାଇ ଁଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ
କ�ୌଣସି ବନ୍ଧକ ବା ଅମାନତ
ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହି ।ଁ
ଅନୁ ସଚ
ୂ ତ
ି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ,
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, କ୍ଷୁଦ୍ର
ବିତ୍ତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, କ�ୋଅପରେଟିଭ
ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅଣବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବିତ୍ତୀୟ
କଂପାନୀ, ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ ୍ସ

ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏସ୍ଏଚ୍ ଜି
ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଏଥ ିପାଇ ଁଋଣ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବେ ।
ସଂପୃକ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ
ଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ଏବଂ ସୁପାରି ସ ପତ୍ର ଏଥ ିପାଇ ଁ
ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାଛଡା ବ୍ୟବସାୟ
ପାଇ ଁଯଦି ଅତୀତରେ କେହି ଋଣ
କରି ଥାଏ ତାହାର ନଥ ିପତ୍ର ଓ
ଆବେଦନକାରୀ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ
ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ବାକୁ
ଆବଶ୍ୟକ, ନଥ ିପତ୍ର ଯଦି ଥାଏ
ତାହାହେଲେ ତାହାକୁ ଦାଖଲ
କରି ବାକୁ ପଡିବ ।
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समाचार-सार
ମିଶନ କର୍ମଯ�ୋଗୀ

ସୁଶାସନର ପ୍ରୟାସ

ଭବିଷ୍ୟତର
ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ
ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଶାସନରେ ଅଧ ିକାରୀମାନଙ୍କୁ
ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୱା୍ ନର ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା
ମି ଶନ କର୍ମଯ�ୋଗୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଘର ପାଖରେ
ସେବା ଯ�ୋଗାଣ ଏବଂ ସହଜରେ ଓ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପନ୍ନ କରି ବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଗ�ୋ

ଟିଏ ଦେଶ, ଗ�ୋଟିଏ
ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ଜାତୀୟ
ନିଯକ୍
ୁ ତି ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ ଆରଏ
ପରେ ଏବେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ ିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ
କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ
କରି ଛନ୍ତି । ଏଥ ିପାଇ ଁ ମି ଶନ କର୍ମଯ�ୋଗୀ
ଯ�ୋଜନା
ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି
।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ଯ�ୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ଏବଂ ଉଭୟ ଆନୁ ଷଠା୍ ନିକ ଓ
ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବଢାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ
ସରକାର ଏକ ସଂସ୍କାରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ଏହି ମି ଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହେଲା ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣକୁ
ସୁଗମ କରି ବା ଏବଂ ନୂ ଆ ଭାରତ ପାଇ ଁ
ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ
ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ।
ମି ଶନ କର୍ମଯ�ୋଗୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଶାସନିକ
ଅଧ ିକାରୀଙ୍କୁ
ଭବିଷ୍ୟତର
ଆବଶ୍ୟକତା
ପୂରଣ ପାଇ ଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧ ିକ ସର୍ଜନାତ୍ମକ,
ଗଠନମୂଳକ, ପେସାଦାରୀ, ପରି କଳ୍ପନାବାଦୀ,
ଅଭି ନବ, କ୍ରିୟାଶୀଳ, ପ୍ରଗତୀବାଦୀ, ସଶକ୍ତ, ଦକ୍ଷ,
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲଜି ଦକ୍ଷ କରି ବା । ଏକାଧ ିକ
ଟୁ ଇଟ୍  ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ମି ଶନ କର୍ମଯ�ୋଗୀ ସରକାରରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ
ପରି ଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ଧରଣର ଉନ୍ନତି
ଆଣିବ ।
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ
ମାନବ ସମଳ
୍ବ ପରି ଷଦ ।

1
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ପରି ଚାଳିତ
ଏନ୍ ପିସିଏସ୍ସିବିର
ଆନୁ ଷ ୍ଠାନିକ ଢାଞ୍ଚା

4

2

ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଆୟ�ୋଗ

3

କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ
ସମନୟ
୍ୱ କାରୀ ୟୁନିଟ

ଆଇଗଟ୍ -କର୍ମଯ�ୋଗୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର
ମାଲି କାନା ଏବଂ ଏହାର ଡିଜଟ
ି ାଲ
ସଂପଦର ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ପବ୍କ
ଲି ପର୍ପସ ଭେଇକିଲ

ଉଚ୍ଚମାନର ଉପଲବ୍ ଧ ି ଏବଂ
ସାଧୁତା ନ ଥ ିଲେ କ�ୌଣସି
ସେବାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବ�ୋଲି
କୁହାଯାଇପାରି ବ ନାହି ଁ ।

ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ
ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ପରି ବର୍ତ୍ତନର ସମୟ
ଭାରତୀୟ ସି ଭିଲ ସେବା ପାଇ ଁ
ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ପରି ବର୍ତ୍ତନର
କ୍ଷଣ ଥ ିଲା । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର
ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ
1947 ଏପ୍ରିଲ 21ରେ ଆଇଏଏସ୍
ଶିକ୍ଷାନବୀଶମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେବା
ଅବସରରେ କହିଥ ିଲେ, ‘ପ୍ରଶାସନରେ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ
ରଖ ିବାକୁ ମୁ ଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ
ଦେବି । ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧ ିକାରୀ
ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ବ
ନାହି ଏବଂ
ଁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବା ଅନୁ ଚିତ । ସେ
ମଧ୍ୟ କ�ୌଣସି ସାଂପ୍ରଦାୟି କ ବିବାଦରେ
ଜଡିତ ହ�ୋଇପାରି ବ ନାହି ଁ । ଏହି ନୀତିର
ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅର୍ଥ ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବାର
ମହତ୍ୱକୁ ମ୍ଲାନ କରି ବା ଏବଂ ଏହାର
ମର୍ଯ୍ୟାଦାହାନି ଘଟାଇବା । ସେହିଭଳି
କ�ୌଣସି ସେବାରେ ଯଦି ସର୍ବୋତ୍ତମ
ମାନର ଉପଲବ୍ ଧ ି ଓ ସାଧୁତା ନ ରହେ
ତାହା ସେବାର ପଦବାଚ୍ୟ ନୁ ହେ।’ଁ
ବ�ୋଧହୁ ଏ ସେହିଭଳି ବିଚାରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ
ଅନୁ ଷତ
୍ଠି
କ୍ୟାବିନେଟ
ବ�ୈଠକରେ ଜାତୀୟ ସି ଭିଲ ସର୍ଭି ସ ଦକ୍ଷତା

ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଆୟ�ୋଗର ଭୂମିକା
4 ବାର୍ଷିକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଯ�ୋଜନାକୁ
ଅନୁମ�ୋଦନ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସରକାରୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଷଦ ବା
ପବ୍କ
ଲି ହ୍ୟୁମାନ ରିସ�ୋର୍ସ କାଉନସିଲ୍କୁ
ସହାୟତା କରିବା ।
4 ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ଦେଶର ସମସ୍ତ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲି ମ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ ଉପରେ
ତଦାରଖକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା।
4 ଭାଗି ଦାରୀଭି ତ୍ତି ରେ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ
ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ
ସୂତ୍ରରୁ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ
ଯ�ୋଗାଡ କରି ବା ।
4 ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନାର
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରି ବା ଓ
ସହଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ବା
4 ତାଲି ମ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ ଲାଗି
ସୁପାରି ସ କରି ବା
4 ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଚାକିରିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
ସାଧାରଣ ତାଲି ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ନିମନ୍ତେ ନୀତିନର୍ଦ୍ଧାର
ି
ଣ କରି ବା ।
4 ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ
ଆବଶ୍ୟକ ନୀତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ।

ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ
ଏନପି ସିଏସସି ବି ପାଇ ଁ ଏକ
ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ପସ ଭେଇକିଲ
(ଏସପି ଭି) ଗଠନ କରାଯି ବ।
ଏହା ଆଇଜିଓଟିକର୍ମଯ�ୋଗୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର
ପରି ଚାଳନା କରି ବ।
ଏଥ ିରେ 46 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ
କରାଯିବ। ଏଥ ିପାଇ ଁ
2020-21ରୁ 2024-25
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷର ଅବଧ ି
ଲାଗି 510.86 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏସପି ଭି
ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ବ�ୌଦ୍ଧିକ
ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧ ିକାର ରହିବ।
ଆଇଜିଓଟିକର୍ମଯ�ୋଗୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର
ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇ ଁ ଏକ
ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ ଓ
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷଠା୍
କରାଯି ବ।
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समाचार-सार
ମିଶନ କର୍ମଯ�ୋଗୀ

ସୁଶାସନର ପ୍ରୟାସ

ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏନ୍ ପିସିଏସ୍ସିବିକୁ ଏକ ଆନୁ ଷଠା୍ ନିକ
ଢାଞ୍ଚା ଗଠନ ସହିତ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି ।
ଏନ୍ ପିସିଏସ୍ସିବିକୁ ବେଶ୍ ଯତ୍ନର ସହିତ ପରି କଳ୍ପନା
କରାଯାଇଛି ; ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣର ମୂଳଦୁ ଆ ସ୍ଥାପନ କରି ବ ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନ ଯେପରି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ
ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହ�ୋଇ ରହିବେ ଏବଂ
ନିଜର ମୂଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏଥ ିରେ ତାହା
ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇ ଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ
ସରକାରୀ ଅନ୍ ଲାଇନ ଟ୍ରେନିଂ ଆଇଗଟ୍  କର୍ମଯ�ୋଗୀ
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯି ବ । ଏ ସଂପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର
ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାୱଡ଼େକର
କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବବୃ ହତ୍ 
ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇଗଟ୍ ପ୍ଲା ଟଫର୍ମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମର୍ଥନ
ଯ�ୋଗାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି
। ଏଥ ପ
ି ାଇ ଁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ନିର୍ମା ଣ
କରାଯି ବ; ଯାହା 2 କ�ୋଟି ରୁ ଅଧ କ
ି ଅଧ କ
ି ାରୀଙ୍କୁ
ଦକ୍ଷତା ବିକ ାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ କରି ପାରି ବ
। ଏଥ ପ
ି ାଇ ଁ ଡିଜିଟାଲ ଇ-ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରି ଆ ଲ ଓ
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ତାଲି ମ ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟବସ୍ତୁ
ସଂଗ୍ରହ କରି ବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲି ଛି ।
‘ଆରମ୍ଭ’ରୁ ଆରମ୍ଭ
ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାର ମାନବ
ସମ୍ବଳର ଉତ୍ତମ ପରି ଚାଳନା ଉପରେ ସର୍ବାଧ ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଉଛନ୍ତି । କାର୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସି ଂହ
କହିଛନ୍ତି ଯେ 2017ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମସ�ୌରି ସ୍ଥିତ
ସି ଭିଲ ସର୍ଭି ସ ଏକାଡେମୀ ପରି ଦର୍ଶନବେଳେ ଏହି
ସଂସ୍କାରର ଆଧାରଶୀଳା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ତାଲି ମ ନେଉଥ ିବା ସି ଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଲି ମଦାତାଙ୍କ
ସହ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲ�ୋଚନା କରି ବା ପରେ ଏ
ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭର ଆଧାରଶୀଳା
ରଖାଯାଇଥ ିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁ ସାରେ ଏଣିକି ଭାରତୀୟ
ସି ଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା
ଅନୁ ସାରେ ଏବଂ ସାଂପ୍ରତିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖ ି
ଆଗରେ ରଖ ି ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ ଏବଂ
ପୁରୁଣାକାଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବସାନ ଘଟିବ ।
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ନିଜର ଖାକି ପ�ୋଷାକକୁ କେବେ
ଅସମ୍ମାନ କରନି- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏକ ଭି ଡଓ
ି କନଫରେନ୍ ସିଂ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ସେବାର ଶିକ୍ଷାନବୀଶଙ୍କ

ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଖାକି
ପ�ୋଷାକକୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରନି ।
2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ
ଜାତୀୟ ପୁଲିସ ଏକାଡେମୀର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ପରେଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ଆଇପିଏସ୍ ଶିକ୍ଷାନବୀଶମାନେ ନିଜର ଖାକି ପ�ୋଷାକ ପିନ୍ଧି
ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବା ପରି ବର୍ତ୍ତେ ଏହି ପ�ୋଷାକର ଗରିି ମା
ନେଇ ଅଧ ିକ ଗର୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ । ଆପଣମାନେ କେବେ
ଖାକି ପ�ୋଷାକର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରନ୍ତୁ ନାହି।ଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ
ବିଶେଷକରି କ�ୋଭି ଡ୍ 19 କାଳରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁ ଖାକି
ପ�ୋଷାକରେ ଯେଉ ମାନବି
ଁ
କତାର ମୁହ ଖ�ୋଦେଇ
ଁ
ହ�ୋଇଯାଇଛି
ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ
ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ତାଲି ମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାନବୀଶଭାବେ ରହିଛନ୍ତି।
ଆପଣମାନେ ଏହି ଏକାଡେମୀ ଛାଡିବା ମାତ୍ରେ ରାତାରାତି
ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ । ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥ ିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ଧାରଣା
ବଦଳିଯିବ । ଅତ୍ୟଧ ିକ ଆତ୍ମ ସଚେତନ ହୁ ଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ପ୍ରତି
ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧାରଣା ଓ ମନ�ୋଭାବ ସର୍ବଦା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଅପରି ବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ । ଆପଣମାନେ ଯେଉଠିଁ କି ବଦଳି ହ�ୋଇ
ଯି ବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁ ଧାବନ କରି ବ ।’
କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମି ତ ଶାହା ଟୁ ଇଟ୍  କରି କହିଛନ୍ତି
‘ସେମାନେ ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି
ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ପୁଲିସ ଅଧ ିକାରୀମାନେ ସେବା
କରନ୍ତୁ । ବୃ ତ୍ତି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଆମର ଯୁବ
ସମାଜକୁ ପୁଲିସ ସେବାରେ ଯ�ୋଗଦେବାକୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ବ,
ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମ�ୋର ରହିଛି ।’
ଆଇପିଏସ୍ଶିକ୍ଷାନବୀଶଙ୍କ
ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ସଂପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇ ଁ
କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

୍ଭ ଶୀଳତା
ଏଚଏସଟିଡିଭି ଉତକ୍ଷେପଣ ଆତ୍ମ-ନିରର

ଏଚଏସଟିଡିଭିର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣରେ
ଭାରତ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ଚତୁ ର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର
ହାଇପରସ�ୋନିକ କ୍ରୁ ଜ୍ ଯାନ ପ୍ରେରଣକରି ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ
ସଫଳତାର ଅଧ ିକାରୀ ହ�ୋଇପାରି ଛି

ଭା

ରତ ସଫଳତାର ସହ ମହାକାଶକୁ
ହାଇପରସ�ୋନିକ୍ କ୍ରୁ ଜ୍ ଯାନ
ପ୍ରେରଣ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ
ହାଇପରସ�ୋନିକ୍ ବାୟୁପ୍ରଶ୍ୱାସୀ ସ୍କ୍ରାମଜେଟ
ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ହାସଲ କରି ଥ ିବା ପ୍ରଗତିକୁ
ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ପାରି ଛି । ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ନିମନ୍ତେ ହାଇପରସ�ୋନିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି
ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଭେଇକିଲ୍ (ଏଚଏସଟିଡଭ
ି ି )ର
ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଉଡ଼ାଣରେ ହାଇପରସ�ୋନିକ୍ ଜ୍ୱଳନ ଜାରି
ରହିପାରି ଥ ିଲା ଏବଂ ଏହି କ୍ରୁ ଜ୍ ଯାନଟି ତାର
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଶବ୍ଦର ବେଗଠାରୁ ଛଅଗୁଣ ଅଧ ିକ
ବେଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ , ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 02
କିଲ�ୋମିଟର ଉଡ଼ି ପାରି ଥ ିଲା ।
2020 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରି ଖ ଦିନ
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଥ ିବା ହୱିଲ
୍ ର ଦ୍ୱୀପସ୍ଥିତ
ଡକ୍ଟର ଏପି ଜେ ଅବଦୁ ଲ କାଲାମ ଉତକ୍ଷେପଣ
ପରି ସରଠାରୁ
ଏହି
ଏସଏସଟିଡଭ
ି ିର
ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉଡାଣକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା
ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (ଡିଆରଡିଓ) ସଫଳତାର
ସହ ସଂପାଦନ କରି ପାରି ଥ ିଲା । ଏହି ଉଡାଣର
ଉତକ୍ଷେପଣ ଓ କ୍ରୁ ଜ୍ ଯାନ ତଥା ସ୍କ୍ରାମଜେଟ
ଇଞ୍ଜି ନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାକିଂ ରାଡାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ
ଅପଟିକାଲ୍ ସି ଷ୍ଟମ ଏବଂ ଟେଲି ମେଟ୍ରି ଷ୍ଟେସନରୁ
ମନିଟର କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ସଲି ଡ୍ ରକେଟ ମ�ୋଟର ବ୍ୟବହାର କରି
ଏହି ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହା 30
କିଲ�ୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିବା ପରେ ସେଥ ିରୁ
ଏର�ୋଡାଇନାମିକ୍ ହିଟ୍ ସିଲକ
୍ଟ ୁ ହାଇପରସ�ୋନିକ୍
ମାଚ୍ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଖ�ୋଲା ଯାଇଥ ିଲା
। ଏହା ପରେ କ୍ରୁ ଜ୍ ଯାନଟିକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ
ଯାନଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇଥ ିଲା ଓ ପୂର୍ବ ଯ�ୋଜନା
ଅନୁ ସାରେ ଏହାର ଇନ୍ଟେକ୍ ଖ�ୋଲି ଥ ିଲା । ଏହି
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହାଇପରସ�ୋନିକ୍
ଦହନ ଘଟିଥ ିଲା ଓ କ୍ରୁ ଜ୍ ଯାନଟି ତାର ଉଡାଣ
ପଥରେ ଯଥା ରୀତି ଶବ୍ଦର ଗତି ଠାରୁ ଛଅଗୁଣ
ବେଗରେ ଯାତ୍ରା ସଂପାଦନ କରି ଥ ିଲା ।

ହାଇପରସ�ୋନିକ୍
ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ’ଣ ?

ଯେଉ ଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ରକେଟ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର
ହାଇପରସ�ୋନିକ୍ ବେଗରେ ଯାତ୍ରା
କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ
ତାହାକୁ
ହାଇପରସ�ୋନିକ୍
ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି କୁହାଯାଏ । ଶବ୍ଦଠାରୁ
ପାଞ୍ଚଗୁଣରୁ ଅଧ ିକ ବେଗ (ମାଚ୍ 5)
ରେ ଯାତ୍ରାକୁ ହାଇପରସ�ୋନିକ୍
କୁହାଯାଏ। ହାଇପରସ�ୋନିକ ବେଗକୁ
ଷ୍ଟେରଏଡରେ ସୁପରସ�ୋନିକ୍ ମଧ୍ୟ
କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି
କ୍ଷିପ୍ର ଠାରୁ କ୍ଷିପ୍ରତର । ସୁପରସ�ୋନିକ୍
ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯାତ୍ରାର ଏକ ହାର
ଯାହା ଶବ୍ଦର ବେଗ (ମାଚ 1)ଠାରୁ
ଅଧ ିକ ହ�ୋଇଥାଏ । ଡିଆରଡିଓ
ପକ୍ଷରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥ ିବା
ହାଇପରସ�ୋନିକ୍ ଯାନ ମାଚ 6
ବେଗ ହାସଲ କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ
ହ�ୋଇଥ ିଲା ।

ଡିଆରଡ଼ିଓ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳରେ
ସ୍କ୍ରାମଜେଟ ପ୍ରପଲସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ବିକାଶ ଘଟାଇ ହାଇପରସ�ୋନିକ୍
ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା
ଉତକ୍ଷେପଣ ତଥା ଉଡାଣ ସଫଳତା
ହାସଲ କରି ପାରି ଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର
କରି ବା ଦିଗରେ ଏହି ସଫଳତା
ହାସଲ କରି ଥବ
ି ାରୁ ମୁ ଁଡିଆରଡିଓକୁ
ଅଭି ନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜନାଥ ସି ଂହ

ଭାରତ ଏଥିରୁ କିଭଳି ଭାବେ
ଉପକୃତ ହେବ?
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ରକେଟ ଓ
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରେରଣ ପାଇ ଁ
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରି ବ।
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅତି କମ୍ ସମୟ
ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଭେଦ
କରି ପାରି ବ ।
ଏହା ଇନ୍ଧନ ଉପଯ�ୋଗ
କମାଇବ
ବିଶେଷ
କରି
ରକେଟଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ
ଥ ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ତେଣୁ ଯାନଟି
ଅଧ ିକ ହାଲୁ କା ହ�ୋଇପାରି ବ ।
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समाचार-सार
ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଜନା

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ
ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର

10 କ�ୋଟି ଶ�ୌଚାଳୟ
ନିରମା୍ ଣ ଏବଂ ମୁକ୍ତାକାଶ
ଶ�ୌଚମୁକ୍ତ (ଓଡିଏଫ)
ଗ୍ରାମ ଗଠନରେ 100
ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା
ହାସଲ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ
ଏବେ ଆବରନ
୍ଜ ାମୁକ୍ତ
ଭାରତ ଗଠନ
ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ
କରି ବା ଲାଗି ଦୃ ଢ଼
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
2014 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରି ଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇ ଁଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପରି ମଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ରକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରି ବା ସକାଶେ ଅଭି ପ୍ରେତ । ଏହି ମିଶନକୁ
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ 2019
ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ମୁକ୍ତାକାଶ ଶ�ୌଚମୁକ୍ତ କରି ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଥିଲା । ଲ�ୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଆଚରଣଗତ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ, ଘରେ ନିଜସ୍ୱ ତଥା ଗ�ୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତି କ ଶ�ୌଚାଳୟ ନିରମା୍ ଣ
ଏବଂ ଶ�ୌଚାଳୟ ନିରମା୍ ଣ ସହ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ମନିଟର କରି ବା
ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ
ଯ�ୋଜନା ଏବେ ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତାରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ
2019 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରି ଖ ଦିନ ଦେଶକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ‘ବାହ୍ୟ
ମୁକ୍ତାକାଶ ଶ�ୌଚମୁକ୍ତ’ (ଓଡ଼ିଏଫ) ଭାବେ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 100 ନିୟୁତ
ଶ�ୌଚାଳୟ ନିରମା୍ ଣ କରାଯାଇଛି ।
36 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଏ

ବେ ଘରେ ଶ�ୌଚାଳୟଟିଏ ନିରମା୍ ଣ କାମ
ହ�ୋଇଥାଉ କିମବା୍ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶ�ୌଚାଗାରଟିଏ
ନିରମା୍ ଣ କରି ବା ହ�ୋଇଥାଉ ଏହାର ମାତ୍ରା
ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାର ଠାରୁ ଢେର୍ଅଧିକ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
ଘର�ୋଇ ଶ�ୌଚାଳୟ ନିରମା୍ ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ସଫଳତା
ହାର 105 ପ୍ରତିଶତ ଛୁଇଛିଁ । ସେହିଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ
ଶ�ୌଚାଗାର ନିରମା୍ ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଫଳତା ହାର 117
ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଥ ିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
2014 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରି ଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦୃ ଢ଼ ସ୍ୱରରେ
ଆହୱା୍ ନ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ 2019 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2
ତାରି ଖ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ
ଅବସରରେ ଭାରତକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆବର୍ଜନାମୁକ୍ତ
କରି ବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ
ମୁକ୍ତାକାଶ ଶ�ୌଚମୁକ୍ତ (ଓଡ଼ିଏଫ)ରେ ପରି ଣତ କରି ବାକୁ
ପଡ଼ିବ । ସେଥିପାଇ ଁଘରେ ଓ ଗ୍ରାମରେ ଶ�ୌଚାଳୟମାନ
ନିରମା୍ ଣ କରି ବାକୁ ହେବ । ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ

ଆହୱା୍ ନ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରି ଣତ
ହ�ୋଇଛି । ଅଧୁନା, ସାରା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ
ମୁକ୍ତାକାଶ ଶ�ୌଚମୁକ୍ତ (ଓଡ଼ିଏଫ) କରି ସାରି ବା
ପରେ ସରକାର ଏବେ ‘ଓଡ଼ିଏଫ+’ ଦିଗରେ
ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦେଶର ସମସ୍ତ
ସହର ଓ ଗ୍ରାମରେ ଘର�ୋଇ ତଥା ସାର୍ବଜନୀନ
ଶ�ୌଚାଳୟମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶ�ୌଚାଳୟ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହା
ବ୍ୟତୀତ ରେଳଧାରଣାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଟ୍ରେନମାନଙ୍କରେ ବାୟ�ୋ ଟୟଲେଟ ସଂଯ�ୋଗ
କରି ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂପର୍କରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ଅନୁ ପ୍ରାଣୀତ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର
ସକାରାତ୍ମକ ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦାସର୍ବଦା
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନର ସଫଳତା ସଂପର୍କରେ
ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫ�ୋରମରେ
ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ତାହା ଲାଲକିଲ୍ଲାର ମଞ୍ଚ
ଉପରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ
ହେଉ ଅଥବା ଆମେରି କାରେ ‘ହାଓଡ଼ି ମ�ୋଦୀ!’
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ହ�ୋଇଥାଉ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥାନ୍ତି
ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ ସଫଳ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ
ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯ�ୋଗ ଓ ଭୂମିକା ଦ୍ୱାରା
ହି ଁଏହା ବିରାଟ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ
ଅଭିଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଗରି କମାନଙ୍କୁ ଅନୁ କରଣୀୟ
ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ । 2014
ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରି ଖ ଦିନ ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀର ବାଲ୍ମିକୀ
ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ସେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ହାତରେ ଝାଡ଼ମ
ୁ ା ଧରି
ୁ ଠ
ସଡ଼କ ସଫେଇରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ । ଏହିଭଳି
ଭାବେ ସେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା
ସକାଶେ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ଥ ିଲେ । ଏହା ପରେ ତାହା
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକ ତଥା ସେଲି ବ୍ଟ
ରି ମ
ି ାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଥିଲା
ଓ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ
ସାମିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ ।
ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ବାର୍ତ୍ତା
2019 ସେପ୍ଟେମର
୍ବ 22 ତାରି ଖ ଦିନ
ଆମେରି କାରେ ଆୟ�ୋଜିତ “ହାଓଡ଼ି ମ�ୋଦୀ”
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
କହିଥଲି େ ଯେ ଗତ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପରି ମଳ ସୁଧାର ମାତ୍ରା ମାତ୍ର 38.70
ପ୍ରତିଶତରେ ରହିଥଲ
ି ା।
ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନର ସଫଳତା ମ�ୋର ନୁ ହେ।ଁ
ଏହି ସଫଳତା ପାଇ ଁମୁ ଁଦାବି କରୁନାହି, ଁ ଏହା ଦେଶର
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଫଳତା । ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସ୍ୱପ୍ନ କଦାପି
ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରି ନଥାନ୍ତା, ଯଦି 100 ମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ଧୀ ଅଥବା 1000 ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏକାଠି
ହ�ୋଇଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 125 କ�ୋଟି
ଭାରତୀୟ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସହଜରେ ହାସଲ
କରାଯାଇପାରି ଲା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ତଥ୍ୟ
ଘର�ୋଇ ଶ�ୌଚାଳୟ n ସାର୍ବଜନୀନ ଶ�ୌଚାଳୟ
ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 58,99,637 ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 5,07,589
ବାସ୍ତବତା
62,16,114 ବାସ୍ତବତା
5,94,658
n

105% ଲକ୍ଷ୍ୟ

n

n

117 % ଲକ୍ଷ୍ୟର

ଦେଶର 290ଟିରୁ ଅଧ ିକ ସହରରେ 60,000ରୁ ଅଧ ିକ ଶ�ୌଚାଳୟ ବ୍ଲକ୍, ସେଥ ିରେ
ଏନଏଚଏଆଇର 500ରୁ ଅଧ ିକ ଶ�ୌଚାଳୟ ବ୍ଲକ ଥ ିବା ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆପ୍କୁ 1.55 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଥର
ନାଗରି କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଉନଲ�ୋଡ଼ କରାଯାଇଛି ।

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ (ଗ୍ରାମୀଣ)
n

2014 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରି ଖ ଠାରୁ
10,65,56,165 ଘର�ୋଇ ଶ�ୌଚାଗାର
ନିର୍ମିତ ହ�ୋଇଛି

n

6,03,177 ଓଡ଼ିଏଫ ଗ୍ରାମ

n

2,62,736 ଓଡ଼ିଏଫ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ

n

706 ଓଡ଼ିଏଫ ଜିଲ୍ଲା

n

36 ଓଡ଼ିଏଫ ରାଜ୍ୟ/ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ କ୍ଷେତ୍ର

ଘର�ୋଇ ଶ�ୌଚାଗାର
ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା କିପରି
(%ରେ)
October 2, 2014 38.7
2015-2016

50.85

2016-2017

64.92

2017-2018

84.19

2018-2019

98.28

2019-2020

100

2020-2021

100

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ (ସହରାଞ୍ଚଳ) ଆବର୍ଜନାମୁକ୍ତ ସହର 5-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ସହିତ

ମୁକ୍ତାକାଶ ଶ�ୌଚମୁକ୍ତ (ସହରାଞ୍ଚଳ)
ମ�ୋଟ ସହର
43,722
ଓଡ଼ିଏଫ ଘ�ୋଷିତ
4323 (99%)
ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼ ସି ଟି
4204 (96%)

ରାଜ୍ୟ

	ଜିଲ୍ଲା

ସହର

ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼
(ଓଡ଼ିଏଫ+)

ଛତିଶଗଡ଼

ସରଗୁଜା

ଗୁଜରାଟ

ରାଜକ�ୋଟ ରାଜକ�ୋଟ

1632 (37%)

ଗୁଜରାଟ

ସୁରଟ

ସୁରଟ

କର୍ଣ୍ଟାଟକ

ମହୀଶୂର

ମହୀଶୂର

ଏମପି

ଇନ୍ଦୋର

ଇନ୍ଦୋର

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର

ଥାନେ	

ନଭୀମୁମବା୍ ଇ

ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼
(ଓଡ଼ିଏଫ ++)
489 (11%)

ଅମ୍ବିକାପୁର

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 37

समाचार-सार
ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଜନା

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ
ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଲ କିଲାର ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ସୂଚନା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥ ିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣ ମି ଳିଥାଏ। କିଛି ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ:

2020

ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ
ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ, ଭାରତ
ତା’ର ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତାକାଶ
ଶ�ୌଚକର୍ମରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ
ମୁକ୍ତ କରି ପାରି ଛି ।

2016

ଦେଶର ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ
ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ
ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅଭି ଯାନ ଆଜି
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି । ଏଥ ିପାଇ ଁ
ମୁକ୍ତାକାଶ ଶ�ୌଚକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
ରୂପେ ବନ୍ଦ୍ କରି ବାକୁ ହେବ ।

କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ
ପରି ଚାଳନା
1,42,58 ମେଟ୍ରିକ
ଟନ୍ / ଦ�ୈନକ
ି

ଆବର୍ଜନାମୁକ୍ତ ସହର
(ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ)
1-star
64
3- star
86
5- star
6

ମ�ୋର ଦୃ ଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ 2019ର
ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ
ହି ଭାରତ
ଁ
ନିଜକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ
ମୁକ୍ତାକାଶ ଶ�ୌଚକର୍ମମୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର
ରୂପେ ଘ�ୋଷଣା କରିି ବ । ଓଡ଼ିଏଫ
ସକାଶେ ରାଜ୍ୟ, ଗ୍ରାମ, ପ�ୌରସଂସ୍ଥା,
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଭି ଏ ଁଏହାକୁ ଏକ ଗଣ
ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ।

2015

2019 ମସି ହାରେ ଆମେ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ
ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି ବାକୁ
ଯାଉଛୁ । ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି
150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ
ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ଏକ ‘ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ’
ଉପହାର ଦେବାକୁ ହେବ ।

ଏସବିଏମ କିଭଳି ଭାବେ ଅର୍ଥ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରେ ଓ କର୍ମନିଯକ୍ତିୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ
n

ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ
95,066 ମେଟ୍ରିକ୍
ଟନ/ ଦ�ୈନକ
ି
ଘର ଘର ବୁଲି ବର୍ଜ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ
83,213 ୱାର୍ଡ଼

2019

n

n

38 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ୟୁ ନିସେଫ ପକ୍ଷରୁ 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ
ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଯ�ୋଗୁ
ପ୍ରତି ପରି ବାର 50,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ପାରି ଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ର�ୋଗର
ଚିକତ୍
ି ସା ପାଇ ଁବ୍ୟୟ କରି ବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା । ଏଥିସହ
ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଓଡିଏଫ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳଛ
ି ି।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ୍ୟ ସଂଗଠନ (ଡବ୍ ଲୁଏଚଓ)ର 2018
ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ଏହି ଅଭି ଯାନ ଦ୍ୱାରା 3 ଲକ୍ଷ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରି ଛି ।
ୟୁ ନିସେଫର 2019 ମସିହା ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଭାରତ ଅଭି ଯାନ 2014 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଫେବୃ ଆରୀ
2019 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 75.5 ଲକ୍ଷ
ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳନୀ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରି ଛି ।

2018

2014 ମସିହାରେ ମୁ ଁ
ଯେତେବେଳେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ମଞ୍ଚ
ଉପରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କହିଥ ିଲି ,
କିଛି ଲ�ୋକ ଏହାକୁ ଏହାକୁ
ଉପହାସ କରି ଥ ିଲେ । ବାପୁ,
ତାଙ୍କର ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା
ଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଅଧ ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପ୍ରଦାନ କରି ଥ ିଲେ ।

2014

ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ପୃଥକ୍ ଶ�ୌଚାଳୟର
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯି ବ ।
ସେତିକିବେଳେ କେବଳ ଆମର
କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନେ ଅଧାରୁ
ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଲାଭ
ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେନାହି ଁ।

ଦେଶରେ 11 କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶ�ୌଚାଳୟ
ନିରମା୍ ଣ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରି ମଳ ମାତ୍ରା 99
ପ୍ରତିଶତ ଛୁଇଛିଁ ।
“ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗ�ୋଲକିପର” ପୁରସ୍କାର
ବିଲ୍ ଓ ମେଲି ଣ୍ଡା ଗେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କର
ଲି ଙ୍କନ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟସ୍ ଠାରେ
2019 ମସିହା ସେପ୍ଟେମର
୍ବ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭି ଯାନର ସଫଳତା
ନିମନ୍ତେ “ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗ�ୋଲକିପର” ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିଲା । ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା
ଯେ ଏହି ଅଭି ଯାନ ଦ୍ୱାରା 50 କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି ।

କର�ୋନା
ବିର�ୋଧୀCorona
ଲଢ଼େଇ
War Against

ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ମହାମାରୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କ�ୋଭି ଡ଼- 19 ମହାମାରୀ ବିର�ୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ
ଆର�ୋଗ୍ୟ ଠାରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
ଶ୍ରେୟ ଏବଂ ଭାରତ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଚାଲି ଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆର�ୋଗ୍ୟ
ହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
କ�ୋଭି ଡ଼- 19 ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ
ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରି ଖ ଦିନ ପାଳିତ ହେଉଥ ିବା ବିଶ୍ୱ
ହାତଧୁଆ ଦିବସ ଅଧ ିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରି ଛି । ହାତଧୁଆ
ଏବଂ ପରି ଚ୍ଛନ୍ନତା ରକ୍ଷା, ମାସ୍କ ପି ନ୍ବ
ଧି ା ଓ 2 ଗଜର ଦୂ ରତା
ରକ୍ଷା ଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ସଫଳତାର ସହ
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ବିର�ୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖ ିପାରି ଛି
ଏବଂ ଦ�ୈନକ
ି ଅଧ ିକରୁ ଅଧ ିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ
କରି ଚାଲି ଛନ୍ତି । ଭାରତର ଏହି ଆର�ୋଗ୍ୟ ସୂଚକାଂକ
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଉପରକୁ ଉଠି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 2020
ସୁଦ୍ଧା 78.64 ପ୍ରତିଶତ ଛୁଇଛିଁ ।
ଦେଶର ମ�ୋଟ କର�ୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 50
(48.8 ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରତିଶତ କେବଳ 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ- ମହାରାଷ୍ଟ୍ର,
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ହି ଁ ଅଛନ୍ତି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର,
କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମି ଲନାଡ଼ୁରେ
ଥ ିବା କର�ୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମାତ୍ରା ଦେଶର ମ�ୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର
60.35 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆର�ୋଗ୍ୟଙ୍କ
ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 60 (59.42 ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରତିଶତ ବ�ୋଲି
ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରି ଥ ିବା
80,776 କର�ୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 69 ପ୍ରତିଶତ
ପ୍ରାଣ ହରାଇଥ ିବା ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ/ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମି ଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ।
‘ଇ-ସଞ୍ଜି ବନୀ’ର 3 ଲକ୍ଷ ଟେଲି -ମରାମର୍ଶ ରେକର୍ଡ଼
ହାସଲ
ଟେଲି ପରାମର୍ଶ ସକାଶେ ସ୍ଥାପି ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ‘ଇ-ସଞ୍ଜି ବନୀ’ ଟେଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେବା ଇତି
ମଧ୍ୟରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟେଲି ପରାମର୍ଶ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଛିଁ । କେନ୍ଦ୍ର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରି ବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏହି
ଅବସରରେ ଅଗଷ୍ଟ 9,2020 ତାରି ଖ ଦିନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
କରି ଥ ିବା 1.5 ଲକ୍ଷ ପରାମର୍ଶର ସଫଳତା ପାଇ ଁ ଆୟ�ୋଜିତ
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ପ�ୌର�ୋହିତ୍ୟ
କରି ଥ ିଲେ । ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାର ପରାମର୍ଶ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି କରି ପାରି ଛି ।

44 ଲକ୍ଷ ର�ୋଗୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର�ୋଗ୍ୟ

କର�ୋନା ବିର�ୋଧରେ ଭାରତର ସଂଗ୍ରାମ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 2020 ସୁଦ୍ଧା

ଦୁ ଇଗଜ ଦୂ ରତା

56, 46,010 ଭାରତରେ ମ�ୋଟ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ
ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାର

80.86%

44,97,867 ର�ୋଗୀ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତି 100
ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 80ଜଣ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁ ଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁହାର 1.59%
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା 21,1,01,468 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ
ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଥବ
ି ା ର�ୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 79%
ହେଉଛନ୍ତି 10ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରସାଶିତ ଅଂଚଳରମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲ ନାଡ଼ୁ, ଉତ୍ତର
ପ୍ରଦେଶ, ଓଡିଶା, କେରଳ, ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ।
ମାର୍ ଚ୍ଚ 2020 ଠାରୁ ସଂଗର�ୋଧ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 36.3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି
କରାଯାଇଛି, ଯଦ୍ୟପି ଆଇସିୟୁ ବେଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ମାତ୍ରା 24.6% ହ�ୋଇଛି ।
2,31,093ଟି ବେଡ଼ ଅକ୍ସିଜେନ ସହାୟତା ସହ ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ
32,575ଟି ବେଡ଼ରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ
(ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ଉପଲବ୍ଧ, ଉତ୍ସ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ)
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समाचार-सार
ସକାରାତ୍ମକ ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ

ବଦଳୁଛି ଭାରତ

ଜନ ସଶକ୍ତି କରଣ

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ
ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନାଗରିକମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ
ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ଏହିସବୁ ଯ�ୋଜନାର
ଉପକାରୀତା ସଂପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ।

ପିଏମଏୱାଇ- ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମହମ୍ମଦ ସାଫୀ ପାଇଲେ ବାସଗୃହ
ଆବାସ ଯ�ୋଜନା- ଗ୍ରାମୀଣ
ପ୍ର ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
(ପି ଏମଏୱାଇ-ଜି) ଦେଶର ଅନେକ

ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ବାରେ
ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି । ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର
ପୁଞ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାର ମହମ୍ମଦ ସାଫୀ ସେହିଭଳି ଜଣେ
ହିତାଧିକାରୀ ଯି ଏ କହନ୍ତି, “ ପି ଏମଏୱାଇ-ଜି ଭଳି
ଯ�ୋଜନା ପାଇ ଁ ମୁ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।” ପୁଞ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାର ମାନକ�ୋଟ
ତହସି ଲର ପ୍ରାୟ ଅଧ ଡଜନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି
ଯ�ୋଜନାରେ ବାସଗୃହ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେର ଭର୍ଚୁଆଲ
ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଅଭି ନବତ୍ୱ

2

018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଆଇଆଇଟି- ବମ୍ବେର ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାର�ୋହରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ
ମାନବ ସମାଜର ସେବା କରି ବା ପାଇ ଁ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ
କରି ଥଲି େ । ତାଙ୍କର ଏହି ନିବେଦନ ସଫଳ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଏହି
ଅନୁ ଷ ୍ଠାନ ତାର ଗ�ୌରବକୁ ବଜାୟ ରଖି କର�ୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ
ଭର୍ଚୁଆଲ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାର�ୋହର
ଆୟ�ୋଜନ କରି ଥଲ
ି ା । ସଭାମଞ୍ଚ
ଉପରେ ବିଶଷ୍ଟ
ି
ଅତିଥବି ୃ ନ୍ଦଙ୍କ
ବସିବା ଠାରୁ ନେଇ ଅତିଥମି ାନଙ୍କ
ବାର୍ତ୍ତା ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ
ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲ ମ�ୋଡ଼ରେ
ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସଂପାଦନ
କରାଯାଇଥିଲା । ବ୍ଲାକଷ୍ଟୋନର ସିଇଓ ଷ୍ଟିଫେନ ୱାଚମ୍ୟାନ ଏବଂ
ନ�ୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଡଙ୍କାନ୍ ଏମ ହାଲଡେନ୍ , ଯେଉମାନେ
ଁ
ଭର୍ଚୁଆଲ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଏହି ସମାର�ୋହରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ
ସଭି ଏ ଁସମସ୍ୱରରେ କହିଥଲି େ, “ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ
କରି ବା ଉଚିତ । କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ପରି ବର୍ତ୍ତନର ସମୟ । ଅଭି ନବତ୍ୱ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବେ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପାରି ଛି ।”
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ଲ

ସେଠାକାର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ
ରୁ କସାନା କ�ୌସର କହନ୍ତି, “ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇ
ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ
ପଡ଼ୁଥଲ
ି ା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଘରଟିଏ ପାଇ ଅତି
ଆରାମରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ପାରୁଛୁ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାର
ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 2.25 କ�ୋଟି ବାସଗୃହ ନିରମା୍ ଣ
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇ ଁ ବର୍ଷ
ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥବ
ି ା ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ସେସବୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମହାମାରୀ କାଳରେ ସରକାରୀ
ଯ�ୋଜନାରୁ ସହାୟତା

କ୍ ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ର ଜନ-ଧନ
ଜମାଖାତା ଖ�ୋଲି ବା ପୂର୍ବରୁ ରାଞ୍ର
ଚି
ପୁଷ୍ପା ଚ�ୌଧୁରି କର�ୋନା ମହାମାରୀ
ସଂପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ
ତାଙ୍କର ଏହି ଜମାଖାତା ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ
ବେଶ୍ ଉପକାରସିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇଛି।
ତାଙ୍କୁ ମିଳଥ
ି ିବା ଉପକାର ସଂପର୍କରେ
ସେ କହନ୍,ତି “ଯେତେବେଳେ ମ�ୋତେ
ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ତିନି ମାସ ପାଇ ଁଟଙ୍କା ମିଳଲ
ି ା, ମ�ୋତେ
ସେହି ଟଙ୍କା ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଥ ିଲା ।” ଯେତେବେଳେ କର�ୋନା
ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଶର ଚାରି ଆଡେ ବ୍ୟାପିଲା, ଜୟପୁରର ମହେନ୍ଦ୍ର
ସିଂହ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧ ି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଋଣ
ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇ ପାରି ଥ ିଲେ । ସେହିଭଳି କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧ ି
ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କୃଷକ ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରି ଛନ୍ତି ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅକ�ୋଲାର ଜନ�ୈକ କୃଷକ ହରି ଦାସ ପେଗାମ କହନ୍ତି ଯେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ନିଧ ି ମାଧ୍ୟମରେ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ
ତାଙ୍କ ଜମାଖାତାରେ ପ�ୈଠ କରାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାରେ ସେ କୀଟନାଶକ
ଏବଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କିଣବ
ି ାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଥ ିଲେ । ଏଥିପାଇ ସମସ୍ତେ
ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ଛନ୍ତି ।

ମିଡିଆ କର୍ଣ୍ଣର
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ଆତ୍ମ- ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବା ଚିନ୍ତାଧାରାର
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହି ଁ ନିହିତ ଯାହା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ
ଏକ ଅମ�ୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃ ତ ହ�ୋଇପାରି ଥଲ
ି ା । ଚରଖାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ
ଲ�ୋକପ୍ରିୟ କରାଯାଇଥଲ
ି ା ଏବଂ ଖଦୀ ପାଲଟି ଥଲ
ି ା ଜାତୀୟତା ଆନ୍ଦୋଳନର ବସ୍ତ୍ର ।
ଗାନ୍ଧୀ ଖଦୀକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ ଓ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭରତା ରୂପେ ବିବେଚନା କରୁଥଲି େ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ “ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ” ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା “ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ” ପାଇ ଁ ଦିଆଯାଇଥବ
ି ା ବଜ୍ର ଆହୱା୍ ନ ସ୍ୱଦେଶୀର
ମାନସି କତାକୁ ହି ଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି ।
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ମ�ୋ ପାଇ ଁଖଦୀ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମାନବିକତା, ଏହାର
ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଏବଂ ସମାନତାର ପ୍ରତୀକ ।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ

