ଅଥର୍ନୀତି
େଜରଥ୍ ଲ୍ୟାବ୍େର ଆଲଜ ପରୀkା ୧୨ରୁ
ଭୁବେନଶ୍ବର, ୧୧/୩: େଜରଥ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଆଲଜ େଟଷ୍ଟିଂ େସଣ୍ଟର୍େର ମାcର୍
୧୨ରୁ ୧୫ ପଯର୍୍ୟn ଅଧା ମଲ
ୂ ୍ୟେର ଆଲଜ ପରୀkା କରିବାର ସୁବଧି ା pଦାନ
କରାଯାଉଛି। େଜରଥ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର କେଲkନ େସଣ୍ଟର୍ ବାେଲଶ୍ବର, ବାରିପଦା, ଭdକ,
bhପୁର, ଗଜପତି, ଭୁବେନଶ୍ବର, ପୁରୀ, େଖାdର୍ା, ଖଣ୍ଡଗିର,ି କଟକ, େକndାପଡ଼ା,
ୁ , େକnୁ ଝର, େକାରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଯାଜପୁର,
େଢଙ୍କାନାଳ, ଅନୁ ଗଳ
ରାଉରେକଲା, ସmଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, େସାନପୁର, ଭବାନୀପାଟଣା, େସାେହଲା,
ୁ ା, ବୁଲାର୍ ଏବଂ ବରଗଡ଼େର ରହିଛ।ି େଲାକମାେନ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ସn୍ୟା
ଝାରସୁଗଡ଼
୫ଟା ପଯର୍୍ୟnି ସmୂଣ୍ଣର୍ ଆଲଜ ପରୀkା କରିପାରିେବ। ଏହା ସହିତ ବିନା ମଲ
ୂ ୍ୟେର
ଇନମୁ୍ୟନିଟି େpାଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆଲଜ ପରୀkା କରିବାକୁ
ଚାହୁ ବା େଲାକମାେନ ୯୮୭୫୯୩୦୮୩୧ ଓ ୯୮୭୫୯୩୦୩୮୨େର କଲ୍
କରିପାରିେବ। କଂପାନିର ଏମ୍ଡି ଡର pାଶାn େଜରଥ୍ କହିଛnି େଯ ଯଦି
ଆଲଜକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିhଟ କରାଯାଇପାରିବ େତେବ ତାହାର ଚିକt
ି ା ସmବ।

େଜଇଇ େମନ୍େର ଫିଟ୍ଜୀ ଛାtଛାtୀଙ୍କ ସଫଳତା

ଭୁବେନଶ୍ବର, ୧୧/୩ (ଇମିସ): େଜଇଇ େମନ୍ ୨୦୨୧ ପରୀkାେର ଫିଟ୍ଜୀ
ଭୁବେନଶ୍ବର ଓ କଟକର ଛାtଛାtୀମାେନ ଉେlଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ
କରିଛnି। ୨୬ ଜଣ ୯୯ ପେସର୍ଣ୍ଟାଇଲରୁ ଅ କ ନmର ରଖିଛnି। ୫୦ ଜଣ
୯୮ ପେସର୍ଣ୍ଟାଇଲ୍ରୁ ଅ କ ଏବଂ ୮୧ ଜଣ ୯୫ ପେସର୍ଣ୍ଟାଇଲରୁ ଅ କ ନmର
ରଖିଛnି। େଶ୍ରଷ୍ଠ ୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅନୁ ଭବ ମିଶ୍ର (୯୯.୮୯), େଦବାଶିଷ
ପଣ୍ଡା (୯୯.୮୯), ସୁଭମ ମହାପାt (୯୯.୮୬), ସୁରଜ ପତି (୯୯.୮୬) ଏବଂ
ଶାଶ୍ବତ ସାହୁ (୯୯.୮୦) ରହିଛnି। େଜଇଇ ପରୀkାେର ଫିଟ୍ଜୀ ଓଡ଼ିଶାର
ଛାtଛାtୀମାେନ ଆରmରୁ ଭଲ pଦଶର୍ନ କରିଆସୁଛnି। ଛାtଛାtୀମାେନ
େସମାନଙ୍କ ସଫଳତାେର ଆନnିତ ଅଛnି। ଫିଟ୍ଜୀର ଶିkାଦାନ pଣାଳୀ,
ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାେଟରିଆଲ, ମକ୍ େଟଷ୍ଟ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ସହିତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲୟ
ି ର ଆଦି
ପଦେkପ େସମାନଙ୍କ ସଫଳତାେର ସହାୟକ େହାଇଛି େବାଲି ମତ େଦଇଛnି।
ଛାtଛାtୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଫିଟ୍ଜୀ ଭୁବେନଶ୍ବର େସଣ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ
ରାଣାଜୟ ବdର୍ନ େସମାନଙ୍କୁ ଅଭିନnନ ଓ େଜଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ ପାଇଁ ଶୁେଭcା
ଜଣାଇଛnି। ମହାମାରୀ ସେt୍ବ ଛାtଛାtୀମାେନ ଭଲ pଦଶର୍ନ କରି ବାରୁ
ଫିଟ୍ଜୀ ଓଡ଼ିଶାର େମଣ୍ଟର ପି େକ ଦାଶ େସମାନଙ୍କର ଭୟ
ୂ ସୀ pଶଂସା କରିଛnି।

ଭୁବେନଶ୍ବର, ୧୨ ମାଚର୍, ୨୦୨୧

ଏpିଲ୍ େହବ ମହଙ୍ଗା ମାସ
ଜୀବନ ବୀମା pିମିୟମ୍ ବଢ଼ିବ
ନୂ ଆଦିlୀ, ୧୧/୩: ଚଳିତ ବଷର୍ ଏpିଲ୍ ଠାରୁ ଜୀବନ ବୀମା
କରିବା ଲାଗି ଅ କ pିମୟ
ି ମ୍ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିେଶଷ
କରି ଟମର୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ୍ସ ପଲିସର
ି pିମୟ
ି ମ୍ ବଢ଼ାଇବା
ୁ କ
ଲାଗି କଂପାନିଗଡ଼
ି ବିଚାର କରୁଛnି। କିଛି କଂପାନି
ଏ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବୀମା ନିୟାମକ ଓ ବିକାଶ କtପୃର୍ k
(ଆଇଆରଡିଏଆଇ)ଙ୍କ ନିକଟେର ଆେବଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛnି।
େସମାେନ େଯଉଁ ନୂ ଆ ପ୍ଲାନ୍ ମଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ ପଠାଇଛnି େସ େର
pିମୟ
ି ମ୍ ପରିମାଣ ବୃdି କରିଛnି।
ପାଞ୍ଚଟି ଘେରାଇ ସଂsା ଟାଟା ଏଆଇଏ, ଏଗନ୍ ଲାଇଫ୍,
ମ୍ୟାk ଲାଇଫ୍, ପିଏନ୍ବି େମଟ୍ଲାଇଫ୍ ଓ ଇଣ୍ଡିଆଫାଷ୍ଟ୍ ଲାଇଭ୍
ତରଫରୁ ଆଇଆରଡିଏଆଇକୁ ନୂ ଆ ପ୍ଲାନ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ
ୁ କ
ୁ କ
ବୀମା କଂପାନିଗଡ଼
ି ମଧ୍ୟ ଏହି କଂପାନିଗଡ଼
ି ର ପଦାଙ୍କ

ସ୍ବାs୍ୟ ବୀମା ଶିllର ଝଲକ
ବଷର୍

gାହକ ସଂଖ୍ୟା

ବ୍ୟkିପିଛା pିମିୟମ୍

୨୦୧୪-୧୫

୨୯ େକାଟି

୬୯୬ ଟଙ୍କା

୨୦୧୫-୧୬

୩୬ େକାଟି

୬୮୧ ଟଙ୍କା

୨୦୧୬-୧୭

୪୪ େକାଟି

୬୯୫ ଟଙ୍କା

୨୦୧୭-୧୮

୪୮ େକାଟି

୭୬୮ ଟଙ୍କା

୨୦୧୮-୧୯

୪୭ େକାଟି

୯୫୧ ଟଙ୍କା

େକାଟିଏ ଟଙ୍କା ବୀମା ରାଶି
ବିଶିଷ୍ଟ ପଲିସି ବିkି ବଢ଼ୁଛି

ଅନୁ ସରଣ କରିେବ େବାଲି ଅନୁ ମାନ କରାଯାଉଛିଛି।
ନୂ ଆଦିlୀ, ୧୧/୩: କେରାନା ମହାମାରୀ
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟt ବୀମା କଂପାନି ଏଲ୍ଆଇସି ମଧ୍ୟ
ବ୍ୟାପିବା ପରଠାରୁ ସ୍ବାs୍ୟ ବୀମା ପଲିସି
pିମୟ
ି ମ୍ ବଢ଼ାଇପାେର େବାଲି ଅନୁ ମାନ କରାଯାଉଛି
ଉଛି।
ବିkିେର ଉେlଖନୀୟ ବୃ dି ଘଟିଛି। ଏକ
ୁ କ
ଘେରାଇ ବୀମା କଂପାନିଗଡ଼
ି pିମୟ
ି ମ୍େର ୧୦େକାଟି ଟଙ୍କା କିmା ତା’ଠାରୁ ଅ କ ମଲ
ୂ ୍ୟର
୧୫% ବୃdି କରିେବ େବାଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି
ଯାଇଛି।
ବୀମା
ରାଶି
ବା
ସ୍ବ
ା
s୍ୟ
ବୀମା
ପଲି
ସି
ଏହା େହେଲ ଏpିଲ େହବ ମହଙ୍ଗା ମାସ। ଅେନକ
ବି
k
େ
ି
ର
ବୃ
ଛ
।
ି
କମ୍
d
ି
ଘଟି
ବା
ଜଣାପଡ଼ି
ଗ sାପନ
ବିଶs
୍ବ ରୀୟ ସଂsା ଭାରତେର େଯୗଥ ଉେଦ୍ୟାଗ
ପରିମାଣର pିମୟ
ି ମ୍େର ଏହି ପଲିସି
କରି ବୀମା ବ୍ୟବସାୟେର ଅଛnି। ୨୦୨୦-୨୧େର
-୨୧େର
ମି
ଳ
ଛ
।
ି
ଜେଣ
୩୦
ବଷର୍ ବୟs ବ୍ୟkି
ୁ
େସମାେନ ବିପଳ
ୁ ପରିମାଣର kତି ସହିଛnି। ଡଲାର ଓ
୧୮
ହଜାର
ଟଙ୍କା
ଭଳି
କମ୍ pିମୟ
ି ମ୍
ସମାେନ
ଟଙ୍କା ମଲ
ୂ ୍ୟେର ରହୁ ବା ତାରତମ୍ୟ େଯାଗୁଁ େସମାେନ
େଦଇ
ଏକ
େକାଟି
ଟଙ୍କା
ମ
ଲ
୍ୟର
ସ୍ବ
ାs୍ୟ
ୂ
୍ୟବସାୟ
ନିେବଶରୁ ଉପଯୁk ରିଟଣ୍ଣର୍ ପାଉନାହାnି। ବ୍ୟବସାୟ
ବୀମା
ସୁ
ର
kା
ପାଇପାରୁ
ଛ
nି
।
ଏକ
ି ମ୍ ଆୟ ବୃdି
dି ପାଉ
ମାଜନ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି pିମୟ
ଲkରୁ ୨୫ ଲk ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟnର ସ୍ବାs୍ୟ
େବାଲି େସମାେନ ଚାହୁଛnି। ବୀମା pିମୟ
ି ମ୍ ମହଙ୍ଗା
ବୀମାେର
ଦାବିର ମାtା ଅ କ ରହୁଛ।ି
ଉଁମାେନ
େହେଲ ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥକ ବଷର୍େର େଯଉଁ
ୁ କ
େତଣୁ
କଂପାନି
ଗଡ଼
ି ଏହି ବଗର୍ର ସ୍ବାs୍ୟ
ାହୁଛnି
ଟମର୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ୍ସ ପଲିସି କିଣବ
ି ାକୁ ଚାହୁ
ବୀମା
ପଲି
ସ
ର
ି
pି
ମ
ୟ
ି ମ୍େର ୫୦-୧୦୦
ରେର
େସମାନଙ୍କୁ ଅ କ ଟଙ୍କା pିମୟ
ି ମ୍ ଆକାରେର
pତି
ଶ
ତ
ପଯର୍
୍ୟ
n
ବୃ
d
ି
କରିଛnି। ଏହା ସହିତ
ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ େଯଉଁମାନଙ୍କ
୨୫
ଲkରୁ
ଏକ
େକାଟି
ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟର
ଠାେର ସ୍ବାs୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛ,ି ଧୂମପାନକାରୀ ଏବଂ
ବୀମା
ରାଶି
ବି
ଶ
ଷ୍ଟ
ି
ସ୍ବ
ା
s୍ୟ
ବୀମା
ପଲିସିର
ଅଣ ସଂଗଠିତ େktର େଲାକମାେନ ଏହା ଦ୍ବାରା
pି
ମ
ୟ
ି
ମ୍
କୁ
hାସ
କରି
ଛ
nି
।
pଥମ
ଥର
ଲାଗି
pଭାବିତ େହେବ। ନିକଟେର େକାଭିଡ୍-୧୯ରୁ
୯ରୁ
ଭାରତୀୟ
ବୀମା
ଶି
ll
େର
ଏକ
େକାଟି
ଟଙ୍କା
ଆେରାଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ବା େରାଗୀମାେନ ମଧ୍ୟ
ଧ୍ୟ
ମଲ
ୂ ୍ୟର ବୀମା ସୁରkା େଦଉ ବା ସ୍ବାs୍ୟ
ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି କିଣବ
ି ା େବେଳ ଅ କ
ବୀମା
ପଲିସି ଉପଲb େହାଇଛି।
pିମୟ
ି ମ୍ ଗଣିପାରnି େବାଲି କୁ ହାଯାଉଛି।

କଲ୍ୟାଣ ଜୁ ଏଲସର୍ ଆଇପିଓ ୧୬େର

ପ୍ୟାେନଲ୍ ଦାମ୍ ବୃ dି, ଟିଭି ମଲ
ୂ ୍ୟ ବଢ଼ିବ

ଟିଭିଏସ୍ ଆପାଚିର ନୂଆ ମେଡଲ୍

ନୂ ଆଦିlୀ, ୧୧/୩: ଆସnାମାସରୁ େଦଶେର
ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ଦାମ୍ ମହଙ୍ଗା େହାଇପାେର।
ଅnଜର୍ାତୀୟ ବଜାରେର ଟିଭି ନିମର୍ାଣେର ବ୍ୟବହୃତ
ଉପକରଣ
ଓପନ-େସଲ୍
ପ୍ୟାେନଲ୍ ଦାମ ଗତ ମାସକ
ମଧ୍ୟେର ୩୫ pତିଶତ ପଯର୍୍ୟn
ବୃ dି େହାଇ ବାରୁ ଏଭଳି
ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ପାନାେସାନିକ୍, ହାୟର ଓ
ଥମସନ୍ ଭଳି bାଣ୍ଡ୍ ଆସnାମାସରୁ
ଟିଭି ଦାମ୍ ବଢ଼ାଇବା ଉପେର ବିଚାର କରୁଛnି।
େତେବ ଏଲ୍ଜି ଭଳି େକେତକ କmାନି ପବ
ୂ ର୍ର ୁ ଦାମ୍
ବଢ଼ାଇ ସାରିଛnି ଏpିଲେର ଏହାର ଦର ବୃ dି

ମୁmାଇ, ୧୧/୩: କଲ୍ୟାଣ ଜୁ ଏଲସର୍ର ଇନିସିଆଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫର (ଆଇପିଓ)
ଚଳିତ ମାସ ୧୬େର େଖାଲି ୧୮ ତାରିଖେର ବn େହବ।। ଇକ୍ବିଟି େସୟାର
ମୂଲ୍ୟ ୮୬-୮୭ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରେର କଂପାନି େଯଉଁ େସୟାର
ଉପଲb କରିବ ତାହାର ୧୫ pତିଶତ ଅଣ ସଂsାଗତ ନିେବଶ, ଅତିକମ୍େର
୩୫% ଖୁଚୁରା ନିେବଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଇପିଓ ଜରିଆେର କଲ୍ୟାଣ
ଜୁ ଏଲସର୍ େଯଉଁ ପାଣ୍ଠି ହାସଲ କରିବ ତାହାକୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ଓ ସାଧାରଣ
କେପର୍ାେରଟ୍ କାଯର୍୍ୟେର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲk୍ୟ ରଖିଛି।
ନୂ ଆଦିlୀ, ୧୧/୩: ଟିଭଏ
ି ସ୍ େମାଟର କଂପାନି ପkରୁ ୨୦୨୧ ଆପାଚ
ଆରଟିଆର୍ ୧୬୦ ୪ଭିକୁ ଉେନ୍ମାଚନ କରାଯାଇଛି। ନିଜ େଶ୍ରଣୀେର ଏହା େହଉଛି
ଅନ୍ୟତମ ଶkିଶାଳୀ ବାଇକ୍। ଏହି ବାଇକ୍ ସmକର୍େର କଂପାନିର ମାେକର୍ଟଂି ମୁଖ୍ୟ
େମଘଶ୍ୟଶମ ଡିେଘାେଲ କହିଛnି େଯ ଉnତ ଶkି ଓ ଟକର୍ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି
pଯୁkି gାହକମାନଙ୍କୁ ଉtମ ଗାଡ଼ିଚାଳନା ଅନୁ ଭତୂ ି pଦାନ କରୁଛ।ି ଏ େର
୧୫୯.୭ ସିସି ସିଙ୍ଗଲ
ି ସିଲଣ୍ଡ
ି ର ୪-ଭାଲଭ୍ ଅଏଲ୍ କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ, ୫ sିଡ୍ ସୁପର୍
ସ୍ଲକ୍
ି ଗିୟରବk, ଏଲ୍ଇଡି େହଡ୍ଲ୍ୟାm୍ ଆଦି ରହିଛ।ି ଏହା ତିନଟ
ି ି ରଙ୍ଗେର
ଉପଲb େହଉ ବା େବେଳ ଏହାର ଏk େସା’ରୁମ୍ ଦା୍ ୧୧୦,୩୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛ।ି

ବୀମା ଶିllେର ୬.୧୫ ଲk ମହିଳା ଏେଜଣ୍ଟ୍
ଭୁବେନଶ୍ବର, ୧୧/୩: ବୀମା ଶିllେର ମହିଳାମାନଙ୍କ େଯାଗଦାନ ବଢ଼ିବାେର
ଲାଗିଛି। େଦଶେର pାୟ ୬.୧୫ ଲk ମହିଳା ଏେଜଣ୍ଟ୍ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛnି। ସାରା
ଶିllର ବ୍ୟkିଗତ ଏେଜନ୍ସି ଶ୍ରମ ଶkିେର ମହିଳାଙ୍କ ଅବଦାନ ୨୭% ରହିଛି
େବାଲି ଏକ pତିଷ୍ଠିତ ବୀମା କଂପାନିର ଇଭିପି ଓ ଏଚ୍ଆର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାେନଜେମଣ୍ଟ୍
ସଭେସସ୍ ମୁଖ୍ୟ ସିମା tିକnଡ ଜଣାଇଛnି। େସ ସଚ
ୂ ନା େଦଇଛnି େଯ ବୀମା
ଶିllର ତଳ sରର କମର୍ଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରm କରି ବରିଷ୍ଠ ଅ କାରୀଙ୍କ ପଯର୍୍ୟn
ସବୁ େktେର ମହିଳାମାେନ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛnି େବାଲି େସ କହିଛnି।

ଟ୍ୟାେଲଣ୍ଟ୍ s୍ର ିଣ୍ଟ୍ର ଓେମନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟସର୍ େpାgାମ୍

ଭୁବେନଶ୍ବର, ୧୧/୩: େଦଶର ଅgଣୀ ସଂsା ଟ୍ୟାେଲଣ୍ଟ୍ s୍ର ିଣ୍ଟ୍ ପkରୁ
ଗୁଗୁଲ୍ ସହେଯାଗେର ଓେମନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟସର୍ େpାgାମ ଆରm କରାଯାଇଛି।
pଯୁkି ଶିllେର ରହି ବା ଲିଙ୍ଗଗତ pେଭଦ ଦୂର କରିବା େହଉଛି ଏହି
େpାgାମର ମୁଖ୍ୟ ଲk୍ୟ। ଏହି ସଂsରଣେର ୫୦୦ ଅଂଶgହଣକାରୀଭୟ
ଭାଗ େନେବ। ଚଳିତ ମାସ େମ’ରୁ ଆରm େହଉ ବା ଏହି କାଯର୍୍ୟkମେର
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର pଥମ ବଷର୍ ଛାtୀମାେନ ଭାଗ େନେବ।

େଯାଜନା ନାହ େବାଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପାନାେସାନିକ୍
ଇଣ୍ଡିଆ ତଥା ସାଉଥ୍ ଏସିଆର ସଭାପତି ତଥା ସିଇଓ
ମନିଷ୍ ଶମର୍ା କହିଛnି, ପ୍ୟାେନଲ ଦର ନିରବcିn
ଭାେବ ବୃ dି ପାଉଛି। େତଣୁ ଟିଭି
ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ଛୁ ି। ଏpିଲ ସୁdା
ଟିଭି ଦର ପୁଣି ବୃ dି ପାଇପାେର
େବାଲି େସ କହିଛnି। ଦରେର
୫ରୁ ୭ pତିଶତ ପଯର୍୍ୟn ବୃ dି
ଘଟିପାେର େବାଲି େସ ମତ
େଦଇଛnି।
ହୟାର ଆପ୍ଲାଏନ୍େସସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି
ଏରିକ୍ bାଗାଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ସମାନ ମତ େପାଷଣ
କରିଛnି। ମଲ
ୂ ୍ୟବୃ dି କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି

ଉପାୟ ନାହ େବାଲି େସ କହିଛnି। ଓପନ-େସଲ୍ର
ଦାମ ବହୁ ଅ କ ମାtାେର ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଯାହା
ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ବୃ dି ଧାରା ଜାରି ରହିବ। ଯଦି
ଏହା ଜାରି ରେହ ତା’େହେଲ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଟିଭି
ମଲ
ୂ ୍ୟ ବୃ dି ଧାରା ଜାରି ରଖିବାକୁ େହବ େବାଲି
bାଗାଞ୍ଜା କହିଛnି।ଟିଭି psୁତିେର ଓପନ-େସଲ୍
ଏକ ଗୁରତ
ୁ ୍ବପଣ୍ଣ
ୂ ର୍ ଉପକରଣ। କmାନି ଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ
ଆମଦାନି କରିଥାnି। େସ େର ମଲ
ୂ ୍ୟେଯାଗ କରିବା
ପେର psୁତ େହଉ ବା ଟିଭିକୁ ବଜାରେର ବିkି
କରାଯାଇଥାଏ। ଆସnା ଏpିଲରୁ ଟିଭି ପିଛା ମଲ
ୂ ୍ୟ
୨ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଯର୍୍ୟn ବୃ dି
ପାଇପାେର େବାଲି ଏସପିପିଏଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ
ନିବର୍ାହୀ ଅ କାରୀ ଅବନୀତ ସିଂହ ମାର୍ୱା କହିଛnି।

୧୫

ବିkି ପାଇଁ ୧୦୦
ସmtି ଚିhଟ

ନୂ ଆଦିlୀ, ୧୧/୩: ରାଷ୍ଟ୍ରାୟt ଉେଦ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକର
ଘେରାଇକରଣ ଓ େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ବା ଜମି ଭଳି ବିଭିn
pକାର ସmtିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିଭଳି ଉପାଜର୍ନ କରିେହବ
େସ pତି େକnd ସରକାର ଅ କ ଗୁରତୁ ୍ବ େଦଉଛnି। େକଉଁ ସବୁ
ସmtି ବିkି େହବ ତାହାର ତାଲିକା psୁତ େହଉଛି। େଦଶେର
ଏଭଳି ୧୦୦ ପାଖାପାଖି ସmtି ଚିhଟ କରାଯାଇ ବା
ଜଣାପଡ଼ିଛି। େକଉଁ ସଂsାର ଘେରାଇକରଣ େହବ? କାହା ପେର
ୁ ିକୁ ବିkି
େକଉଁ ସଂsାର ଘେରାଇକରଣ େହବ? େକଉଁ ସmtିଗଡ଼
କିmା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟେର ଉପାଜର୍ନkମ କରାଯାଇପାରିବ
ତାହାର ତାଲିକା େଦବା ଲାଗି ବିଭିn ବିଭାଗକୁ ନିତି ଆେୟାଗ
ପkରୁ କୁ ହାଯାଇଛି। ଆସnା ଚାରି ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟn ଘେରାଇକରଣ
ଓ ସmtି ବିkି େଯଭଳି ନିରnର ଭାେବ ଜାରି ରହିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ
କରିବା ଲାଗି ଆଗୁଆ ତାଲିକା psୁତ କରାଯାଉଛି। ଫଳେର
େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ସmtି ବିkି କରାଯାଇପାରିବ। ବିkି

ଚାରି ବଷଆ େରାଡ୍ମ୍ୟାପ୍
ତିଆରି େହବ
ମntଣାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକା
ମାଗିଲା ନିତି ଆେୟାଗ
ଲାଗି ନିତି ଆେୟାଗ େଯଉଁ ୧୦୦ ସmtି ଚିhଟ କରିଛି ତାହାର
ମଲ
ୂ ୍ୟ ୫ ଲk େକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅ କ େହବ। ନିତି ଆେୟାଗ
ପkରୁ ଏେନଇ ବିଭିn ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ େକnd ସରକାରଙ୍କ
ମntଣାଳୟ ସହ ଆେଲାଚନା ଓ ବିଚାରବିମଶର୍ ଜାରି ରହିଛି।
ୁ ିକ ଭିତେର ରହିଛି େଟାଲ୍ ସଡ଼କ,
ଚିhଟ େହାଇ ବା ସmtିଗଡ଼
ବnର, kୁଜ୍ ଟମନାଲ୍, େଟଲିକମ୍ ଭିtିଭମୂ ି, େତ ୖଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍
ପାଇପ୍ଲାଇନ୍, େରଳ େଷ୍ଟସନ, kୀଡ଼ା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, େଗାଦାମ
ଏବଂ ବାଣିଜି୍ୟକ କେm୍ଲk। ଏସବୁ ସmtିକୁ ବିkି କରାଯିବା କିmା
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟେର େସ ରୁ ଉପାଜର୍ନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ
ୁ ିକ ପାଖେର ବା ଜମି ବିkି କରିବା ଲାଗି
କରାଯିବ। କଂପାନିଗଡ଼
ସ୍ବତnt ବ୍ୟବsା କରାଯିବ। ଏକ ଜମି ପରିଚାଳନା ଏେଜନ୍ସି ଗଠନ
ୁ ିକ ବିkି କରିବାକୁ ଚାହୁ ବା ଜମି େସହି
କରାଯିବ। କଂପାନିଗଡ଼
ୁ ିକୁ ବିkି କିmା ରିଅଲ
ୁ
ଏେଜନ୍ସିକ େଦେବ। ଏେଜନ୍ସି େସହି ଜମିଗଡ଼
ଇେଷ୍ଟଟ୍ pକll ଆଦି sାପନ କରି େସ ରୁ େରାଜଗାର କରିବାକୁ
ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥକ ବଷର୍େର ପୁଞ୍ଜିpତ୍ୟାହାରରୁ
୨.୧ ଲk େକାଟି ଟଙ୍କା େଯାଗାଡ଼ କରିବାକୁ ସରକାର ବେଜେଟ୍ର
ଲk୍ୟ ଧାଯର୍୍ୟ କରି େଲ। ମାt କେରାନା ମହାମାରୀ pଭାବ ଓ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ େଯାଗୁଁ ଆଥକ ବଷର୍ େଶଷ େହବାକୁ ଆଉ
କିଛି ଦିନ ବାକି ବା େବେଳ ସରକାର ମାt ୨୧,୫୦୦ େକାଟି
ଟଙ୍କା େଯାଗାଡ଼ କରିପାରିଛnି। େସ ପାଇଁ ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥକ
ବଷର୍ ଲାଗି ପୁଞ୍ଜିpତ୍ୟାହାରରୁ ୧.୭୫ ଲk େକାଟି ଟଙ୍କା ହାସଲ
କରିବାକୁ ବେଜଟ୍େର େଘାଷଣା କରାଯାଇଛି।

