ଅଥର୍ନୀତି

ସତକର୍ କରାଇେଲ ବିଶ୍ବ ଖାଦ୍ୟ କାଯର୍୍ୟkମ ମୁଖ୍ୟ

ଆସnାବଷର୍ ଭୟଙ୍କର ଦୁଭk!
ନୂ ଆଦିlୀ, ୧୫/୧୧: ବିଶ୍ବ ଏେବ େକବଳ କେରାନା ମହାମାରୀ
ଜନିତ ଅସୁବିଧା େଦଇ ଗତି କରୁନାହ। ଏହି ମହାମାରୀ ପାଇଁ
ବିଶ୍ବେର ଆସnା ବଷର୍ ଅଥର୍ାତ୍ ୨୦୨୧େର ଗୁରତୁ ର ଦୁଭk
େଦଖାେଦବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଭଳି ପବ
ୂ ର୍ାନୁ ମାନ କରିଛି
ବିଶ୍ବ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଚଳିତବଷର୍ ଏହି ସଂଗଠନକୁ େନାେବଲ
ଶାnି ପୁରsାର pଦାନ କରାଯାଇ ବାେବେଳ ଏହି ସଂsା ମୁଖ୍ୟ
େଡଭିଡ୍ ବିସ୍ଲିଙ୍କ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇ ବା ଏଭଳି ଆକଳନ ଏେବ
ଗଭୀର ଚିnାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
େସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛnି େଯ ବିଶ୍ବ ଖାଦ୍ୟ କାଯର୍୍ୟkମକୁ
େନାେବଲ ଶାnି ପୁରsାର pଦାନ କରାଯାଇ ଏକ sଟଲାଇଟ ଓ
େମଗାେଫାନ୍ ଧରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ସାଧନ ମାଧ୍ୟମେର
ବିଶ୍ବ ଖାଦ୍ୟ କାଯର୍୍ୟkମ ପkରୁ ବିଭିn େଦଶର େନତୃ ବୃ nଙ୍କ
ନିକଟେର ଏହି ବାtର୍ାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ େସମାନଙ୍କୁ ସତକର୍ କରାଯିବ
େବାଲି େସ କହିଛnି। ଗତ ଏpିଲେର ଜାତିସଂଘ ନିରାପtା
ପରିଷଦକୁ େସ କରାଇ ବା ସତକର୍ତା ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ମେନ
ପକାଇ େଦଇଛnି। ବିଶ୍ବ କେରାନା ଭତୂ ାଣୁ ଜନିତ ମହାମାରୀକୁ
ମୁକାବିଲା କରିବା ସହିତ kୁଧା ମହାମାରୀର ଦ୍ବାରେଦଶେର ମଧ୍ୟ
ବିଶ୍ବ ପହଞ୍ଚି ବା କହି େଲ। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯଦି ତୁରn

ବିେଦଶୀ ମୁdା ଭଣ୍ଡାର ୫୬୮ ବିଲିଅନ ଡଲାର ଟପିଲା

ମୁmାଇ, ୧୫/୧୧: କେରାନା ମହାମାରୀ ଭିତେର କିnୁ
ଭାରତର ବିେଦଶୀ ମୁdା ଭଣ୍ଡାର ବୃdି ପାଇବାେର ଲାଗିଛ।ି
ନେଭmର ୬ ତାରିଖେର େଶଷ େହାଇ ବା ସpାହେର
ଭାରତର ବିେଦଶୀ ମୁdା ଭଣ୍ଡାରେର ୭.୭୭୯ ବିଲଅ
ି ନ
ଡଲାର ବୃdି ଘଟି ୫୬୮.୪୯୪ ବିଲଅ
ି ନ ଡଲାରେର
ପହଞ୍ଚିଛ।ି ରିଜଭର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପkରୁ pକାଶିତ ସଚ
ୂ ନାରୁ
ଏହା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହା ପବ
ୂ ର୍ ସpାହେର ବିେଦଶୀ
ମୁdା ଭଣ୍ଡାର ୫୬୦.୭୧୫ ବିଲଅ
ି ନ ଡଲାର ରହି ଲା।

କାଯର୍୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯାଏ ତାେହେଲ ବିଶ୍ବକୁ ଭୟଙ୍କର kୁଧା
ବା ଦୁଭkକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାେର େବାଲି େସ କହି େଲ।
୨୦୨୦ ମସିହାର ସମସ୍ୟାକୁ ଆେମ ଏଡ଼ାଇ େଦଇପାରିେଛ।
କାରଣ ବିଶର
୍ବ େନତୃ ବୃn ଏବଂ ସରକାରମାେନ ଅଥର୍, ପ୍ୟାେକଜ
ଆଦି pଦାନ, ଋଣ ପରିେଶାଧକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଆଦି ପଦେkପ ମାନ
gହଣ କରି ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ େଦଇପାରିେଲ। ବିସ୍ଲି କହିଛnି, ଏେବ
କିnୁ େକାଭିଡ-୧୯ ପୁନବର୍ାର ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛ।ି ବିଶ୍ବ ଅଥର୍ନୀତିର
sିତି ଖରାପ େହବାେର ଲାଗିଛ।ି ବିେଶଷକରି ନିମ୍ନ ଓ ମଧ୍ୟମ
ଆୟବଗର୍ର େଦଶଗୁଡ଼କ
ି ର sିତି ଖରାପ େହବାେର ଲାଗିଛ।ି ପୁଣି
ଥେର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରm େହାଇଯାଇଛି। ୨୦୨୦
ମସିହାେର େଯଉଁ ଅଥର୍ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟେର ଉପଲb ଲା
ତାହା ୨୦୨୧େର ଉପଲb େହବନାହ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟେି ର ରଖି
େସ ବିଭn
ି େଦଶର େନତୃ ବୃn ଓ ପାଲର୍ାେମଣ୍ଟ ସହିତ ଏ େନଇ
ଆେଲାଚନା କରୁଛnି। ଆସnା ବେଷର୍ର ୁ େଦଢ଼ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ବିଶ୍ବ
େଯଉଁ ସଂକଟର ସmୁଖୀନ େହବାକୁ ଯାଉଛି େସ ସଂପକର୍େର େସ
ସେଚତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛnି। ଆସnାବଷର୍ ବିଶ୍ବ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗଠନ
ପାଇଁ ୧୫୦ େକାଟି ଡଲାର ଅଥର୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ରୁ ୫୦ େକାଟି
ଡଲାର ଦୁଭkର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ େହାଇ ବାେବେଳ

ଆଶାଠାରୁ ଅ କ
େବଗେର ସୁଧୁରଛୁ ି
ଭାରତୀୟ ଅଥର୍ନୀତି

ୁ ାନଙ୍କ ଅପପୁଷ୍ଟ,ି ବିଦ୍ୟାଳୟେର
୧୦୦ େକାଟି ଡଲାର ଅଥର୍ ଶିଶମ
ମଧ୍ୟାh େଭାଜନ ଆଦି କାଯର୍୍ୟkମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଅନ୍ୟ
ସ୍ବାଭାବିକ ଅଥର୍ ସହିତ ବିଶ୍ବ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ୧୫୦ େକାଟି
ଡଲାର ଅଥର୍ pଦାନ କରାଯାଏ ତାେହେଲ ବିଶର
୍ବ ୁ ଦୁଭkକୁ
ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବା ସହିତ ଅsିରତାକୁ ମଧ୍ୟ େରାକାଯାଇ
ପାରିବ। ବିଭn
ି େଦଶର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କେରାନା ମହାମାରୀ
ସମୟେର େକାଟି େକାଟି ଟଙ୍କା େରାଜଗାର କରି ବା ବ୍ୟkିମାେନ
ମଧ୍ୟ ଏ ପାଇଁ ସହେଯାଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଆଶା ତାଙ୍କର
ରହିଛି େବାଲି େସ କହିଛnି। ଚଳିତବଷର୍ ଏpିଲେର ବିସ୍ଲି
କହି େଲ ୧୩.୫ େକାଟି େଲାକ kୁଧାର ସmୁଖୀନ େହାଇଛnି।
େସହି ସମୟେର ବିଶ୍ବ ଖାଦ୍ୟ କାଯର୍୍ୟkମର ଏକ ବିେଶ୍ଳଷଣରୁ
ଏହା ଜଣା ପଡ଼ି ଲା େଯ େକାଭିଡ-୧୯ େଯାଗୁଁ ଚଳିତ ବଷର୍
େଶଷ ସୁdା ଅ କ ୧୩ େକାଟି େଲାକ ଉtଟ kୁଧାର ସmୁଖୀନ
େହେବ। ୨୦୨୦ର ଦୁଭkକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ େଲ ମଧ୍ୟ
ଆଗାମୀ ଦିନେର ୨୭ େକାଟି େଲାକ kୁଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ
ଯାଉଛnି। ଆମ ନିକଟେର ଯଦି ପଯର୍୍ୟାp ଅଥର୍ ଉପଲb
ନହୁଏ ତାେହେଲ ବିଶେ୍ବ ର ପାଖାପାଖି ୩୬ଟି େଦଶ ଦୁଭkର
ସmୁଖୀନ େହେବ େବାଲି ବିସ୍ଲି ସତକର୍ କରାଇ େଦଇଛnି।

ୁ ଛୁ ି। ଫଳେର
ନୂ ଆଦିlୀ, ୧୫/୧୧: ଭାରତୀୟ ଅଥର୍ନୀତି ଆଶାଠାରୁ ଅ କ େବଗେର ସୁଧର
ରିଜଭର୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁଧ େକାହଳ ନୀତିେର ପଣ୍ଣ
ୂ ର୍େଛଦ ପଡ଼ିବା ସmାବନା ରହିଛି। ଏହା କହିଛି
ଅnଜର୍ାତୀୟ sରର ଆକଳନ ସଂsା ଅkେଫାଡର୍ ଇେକାେନାମିk। େତେବ ମୁdାsୀତି ଚଳିତ
ଆଥକ ବଷର୍ର ଚତୁଥର୍ tୟମାସେର ୬ pତିଶତରୁ ଅ କ ରହିପାେର। କିnୁ ରିଜଭର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆସnା ଡିେସmରର ମୁdାନୀତି ସମୀkା େବେଳ ସୁଧ ହାରକୁ sିର ରଖିପାେର େବାଲି ଏହି
ସଂsା କହିଛି। ପବ
ୂ ର୍ର ୁ ମୁଡିସ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅଥର୍ନୀତି ପବ
ୂ ର୍ାେପkା କମ୍ ସଂକୁ ଚିତ େହବ
େବାଲି କହିଛି। କେରାନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ େଦଶେର ଲକଡାଉନ୍ ଓ ସଟଡାଉନ୍ ଆଦି
କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବା ଫଳେର ଅଥର୍ନୀତି ଗୁରତୁ ର ସଂକୁ ଚିତ େହାଇ ଲା। ଚଳିତ ଆଥକ
ବଷର୍ର pଥମ tୟମାସେର ଅଭିବୃdି ପାଖାପାଖି ୨୪ pତିଶତ ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ଲା।

ଭୁବେନଶ୍ବର, ୧୬ ନେଭmର, ୨୦୨୦

୭

୨୬ ବଷର୍ େହଲା ସଂେଶାଧନ େହାଇନି
ବ୍ୟାଙ୍କ କମର୍ଚାରୀଙ୍କ େପନ୍ସନ୍

ନୂ ଆଦିlୀ, ୧୫/୧୧: ଦୀଘର୍ ୨୬ ବଷର୍ େହଲା ବ୍ୟାଙ୍କ
କମର୍ଚାରୀମାନଙ୍କ େପନସନ୍ ସଂେଶାଧନ େହାଇନାହ।
େଶଷଥର ପାଇଁ ୧୯୯୩ ମସିହାେର ବ୍ୟାଙ୍କ
କମର୍ଚାରୀଙ୍କ େପନସନ୍ ସଂେଶାଧନ େହାଇ ଲା।
ବ୍ୟାଙ୍କ କମଚର୍ାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୯୯୩ ମସିହାେର sାପନ
େହାଇ ବା େପନସନ ପାଣ୍ଠିେର କିnୁ ଗcିତ ରାଶି
ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ରାଶି ଏେବ ୨.୪୦ ଲk
େକାଟିେର ପହଞ୍ଚିଛି। କିnୁ ଅନ୍ୟପkେର େପନସନ୍
ପାଣ୍ଠିେର ଆବଶ୍ୟକ ଅଥର୍ ନ ବାରୁ ଅବସରpାp
କମର୍ଚାରୀଙ୍କ େପନସନ୍େର ସଂେଶାଧନ େହଉନାହ
େବାଲି କୁ ହାଯାଉଛି। େତେବ କମର୍ଚାରୀଙ୍କ େପନସନକୁ
ସଂେଶାଧନ କରାଯାଇ ଦୁଇଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
େପନସନ୍ ପାଣ୍ଠିେର ପଯର୍୍ୟାp ଅଥର୍ ରହିଛି େବାଲି ସଚ
ୂ ନା
ଅ କାର ଆଇନ ବଳେର ନିଖିଳ େକରଳ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଅବସରpାp କମର୍ଚାରୀ ସଂଘ ସଚ
ୂ ନା ପାଇପାରିଛି।
୨୦୧୭-୧୮େର େପନସନ ବାବଦେର େମାଟ
୧୪୮୦୦ େକାଟି ଟଙ୍କା pଦାନ କରାଯାଇଛି। କିnୁ ଏହି
ସମୟେର ଉk ପାଣ୍ଠି ଉପେର ୧୮୪୦୦ େକାଟି ଟଙ୍କାର
ସୁଧ ଉପାଜର୍ନ େହାଇଛି। ସୁଧ ବାବଦେର ମିଳି ବା
୭୫ pତିଶତ ଅଥର୍ ସବୁ କମର୍ଚାରୀଙ୍କ େପନସନ ରାଶି
େଦବାକୁ ପଯର୍୍ୟାp େବାଲି ଜଣାଯାଇଛି। େଦଶେର ଏେବ
୬.୯୧ ଲk େପନସନେଭାଗୀ ବାେବେଳ ଏମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ୧.୨୦ ଲk ପରିବାର େପନସନ୍େଭାଗୀ
ରହିଛnି। ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କମର୍ଚାରୀଙ୍କ େବତନ
୧୯୯୩ ମସିହାରୁ ଇତିମଧ୍ୟେର ୫ ଥର ସଂେଶାଧନ
େହାଇ େଲ ମଧ୍ୟ େପନସନେଭାଗୀଙ୍କ େପନସନ
ଥେର ବି ସଂେଶାଧନ େହାଇନାହ। େତେବ ଚଳିତବଷର୍
ମାcର୍େର ରିଜଭର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କମର୍ଚାରୀଙ୍କ େପନସନ
ସଂେଶାଧନ େହାଇଛି େବାଲି ନିଖିଳ େକରଳ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଅବସରpାp କମର୍ଚାରୀ ସଂଘର ଉପସଭାପତି େକ
ଟି ବାବୁ କହିଛnି। ବ୍ୟାଙ୍କ କtପୃର୍ kଙ୍କୁ pତିବଷର୍

କମର୍ଚାରୀଙ୍କ େପନସନ ବାବଦେର ଦରମାର ୧୦
pତିଶତ ଅଥର୍ ଜମା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିnୁ ଗତ ଦୁଇ
ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ୬ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ବାବଦେର ଟଙ୍କାଟିଏ ଅଥର୍
ମଧ୍ୟ ରଖିନାହାnି। େକବଳ େସତିକି ନୁ େହଁ, ଏ ବାବଦ
ଅଥର୍କୁ େସମାେନ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ଆୟବ୍ୟୟ ଫdର୍େର
ଦଶର୍ାଇ ନାହାnି। ଏପରିକି ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ
କମସର୍ ୨୦୧୭େର ୮୨୫ େକାଟି ଏବଂ ୨୦୧୮େର
୨୬୨୦ େକାଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ବାବଦେର ଖcର୍ କରିଛnି।
େପନସନ ସଂେଶାଧନ ନେହବା କାରଣରୁ
ବ୍ୟାଙ୍କର ଅବସରpାp କମର୍ଚାରୀମାେନ ଅସୁବିଧାର
ସmୁଖୀନ େହଉଛnି। ଏପରିକି ୨୦୦୨ ମସିହାେର
ଅବସର େନଇ ବା ବ୍ୟାଙ୍କର ଜେଣ ସିଜିଏମ୍ ୨୦୧୮
ମସିହାେର ଅବସର େନଇ ବା ଜେଣ କିରାଣିଙ୍କ
ଠାରୁ କମ୍ େପନସନ ପାଉଛnି। ପରିବାର େପନସନ
ପାଉ ବା ବ୍ୟkିମାେନ ଅ କ ଅସୁବିଧାେର ପଡ଼ୁଛnି।
୧୯୯୩ ମସିହାେର େଯେତେବେଳ େପନସନ ଆରm
େହଲା େସହି ସମୟେର କମର୍ଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ସମୟ
ଦରମାର ୧୫ pତିଶତ େପନସନ ମିଳିବ େବାଲି ଧାଯର୍୍ୟ
େହାଇଛି। କିnୁ େକnd ସରକାର କମର୍ଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମାର
୫୦ pତିଶତ େପନସନ pଦାନ କରୁଛnି। ଚଳିତମାସ
୧୧ ତାରିଖେର େଚnାଇ ହାଇେକାଟର୍େର େପନସନ୍
ସଂେଶାଧନ ସଂପକତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି
େହାଇ ଲା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପkରୁ ଆଟଣ୍ଣ
େଜେନରାଲ ମତ ରଖି େଲ। ଆଟଣ୍ଣ େଜେନରାଲ
କହି େଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅବସରpାp କମର୍ଚାରୀଙ୍କ
େପନସନ ସଂେଶାଧନ ପାଇଁ ସରକାର ଗୁରତୁ ୍ବର ସହ
ଚିnା କରୁଛnି। ଆଟଣ୍ଣ େଜେନରାଲଙ୍କ ଏହି ମnବ୍ୟ
ପେର ବ୍ୟାଙ୍କର ଅବସରpାp କମର୍ଚାରୀମାନଙ୍କ
େପନସନ ସଂେଶାଧନ ଆଶା ଉjୀବିତ େହାଇଛି େବାଲି
ଏଆଇୟୁସିଓବିଆର୍ଏଫ୍, େକାଲକାତାର େଡପୁଟି
େଜେନରାଲ େସେkଟାରି ଏଚ େକ ଅgୱାଲ କହିଛnି।

ବିଶ୍ବର ସବର୍ବୃହତ୍ ମk
ୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ
ହାେନାଇ, ୧୫/୧୧: ଭିଏତନାମ୍ର ହାେନାଇଠାେର ଆଜି ବିଶ୍ବର ସବର୍ବୃହତ୍
ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଚୁ kି ସ୍ବାkରିତ େହାଇଛି। ଚୀନର େନତୃ ତ୍ବେର ସ୍ବାkରିତ
ଏହି ରାଜିନାମାର ନାମ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟାପକ ଅଥର୍େନୖତିକ ସହେଯାଗିତା
(ଆର୍ସିଇପି) ରହିଛି। ଏ େର ଦkିଣ ପବ
ୂ ର୍ ଏସିଆର ୧୦ଟି େଦଶ ସେମତ
ଚୀନ, ଜାପାନ, ଦkିଣ େକାରିଆ, ନୁ ୍ୟଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଅେଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ସାମିଲ େହାଇଛnି।

ଭାରତ ପବ
ୂ ର୍ର ୁ ଓହରି ଆସିଛି
ବିଶ୍ବ ଜିଡିପିେର ଆର୍ସିଇପିର ଭାଗ ୩୦%
ସାମିଲ େହାଇନି ଆେମରିକା
୨୦୧୨ ମସିହାେର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ ପାଇଁ pଥେମ psାବ ଆସି ଲା।
କିnୁ ଦୀଘର୍ ୮ ବଷର୍ ପେର ଏହି ରାଜିନାମା ସ୍ବାkରିତ େହାଇଛି। କେରାନା
ି େସମାନଙ୍କ ଅଥର୍ନୀତିକୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଏହି
ମହାମାରୀ pଭାବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼କ
ରାଜିନାମାେର ପହଞ୍ଚିଛnି। େତେବ ଗତବଷର୍ ଏହି ଚୁ kେି ର ସାମିଲ େହବ ନାହ
େବାଲି କହି ଓହରି ଆସି ବାେବେଳ ଆେମରିକା ମଧ୍ୟ ଏ େର ସାମିଲ େହାଇନାହ।
୮ ବଷର୍ର କଥାବାtର୍ା ପେର ବtର୍ମାନ ପରିsିତିେର ଆର୍ସିଇପି ଚୁ kି
ଅnକାର ମଧ୍ୟେର ଆଶାର ଆେଲାକ ଆଣିଛି େବାଲି ଚୀନର pଧାନମntୀ

ଲି େକକ୍ବିଆଙ୍ଗ କହିଛnି। ଭଚୁ ର୍ଆଲ େମାଡ୍େର ଏହି
ରାଜିନାମା ସ୍ବାkର େହାଇଛି। ଉk ରାଜିନାମା ଚୀନର
େଭୗେଗାଳିକ ଓ ରାଜେନୖତିକ ଅଭିଳାଷ ପର
ୂ ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟ
ଏହି ରାଜିନାମାେର ସ୍ବାkର କେଲ ଚୀନର ଶsା
େବଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ େରାଡ୍ କାଯର୍୍ୟkମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ େବାଲି ଜେଣ
ସାମgୀ ଭାରତେର ବିପଳ
ୁ ପରିମାଣେର ଗଦା
ବାଣିଜ୍ୟ ବିେଶଷj ତଥା ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭସଟି ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର
େହବ େବାଲି ନୂ ଆଦିlୀ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟk କରି
ବିଜ୍େନସ୍ sୁଲର ଆେଲକଜାଣ୍ଡାର କାpି କହିଛnି। କିnୁ ରାଜିନାମା
ଗତବଷର୍ ଏ େର ସାମିଲ େହବ ନାହ େବାଲି
ସ୍ବାkର କରି ବା ଅ କାଂଶ େଦଶ ଆଶା ରଖିଛnି େଯ କେରାନା
କହି ଓହରି ଆସି ଲା। େତେବ ଉଚିତ ମେନ
ମହାମାରୀ େଯାଗୁଁ pଭାବିତ େସମାନଙ୍କ ଅଥର୍ନୀତି ଏହାଦ୍ବାରା
କରିେଲ ଭାରତ ଆଗାମୀ ଦିନେର ମଧ୍ୟ ଏହି
ଉପକୃତ େହବ। ଉk ରାଜିନାମାେର େବୗdିକ ସଂପtିକୁ
ମୁ
k ବାଣିଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ସଦସ୍ୟ େହାଇପାରିବ।
ପରିସରଭୁk କରାଯାଇ ବାେବେଳ ପରିେବଶ ସୁରkା
ଏପରି
କି ଭାରତକୁ ବାଦ୍ େଦେଲ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ
ଏବଂ ଶ୍ରମ ଅ କାରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହ। ଆେମରିକା
ଅଧୀନେର
୨୦୦ େକାଟିର ୁ ଅ କ େଲାକ ରହିେବ।
ଏହି ରାଜିନାମାେର ଭାଗ େନଇ ନ େଲ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ
ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକେର କାରବାର କରୁ ବା ଆେମରିକାର
ବହୁେଦଶୀୟ କmାନି ଗୁଡ଼କ
ି ଏହାର ଫାଇଦା ପାଇେବ।
େତେବ ନବ ନିବର୍ାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି େଜା ବାଇେଡନ ଦାୟିତ୍ବ
ଚୀନ, ଜାପାନ, ଦkିଣ େକାରିଆ, ଅେଷ୍ଟ୍ରଲିଆ,
େନବା ପେର ଯଦି ଆେମରିକା ଓ ଚୀନ ସଂପକର୍େର
ନୁ ୍ୟଜିଲାଣ୍ଡ, bୁ େନଇ, ଭିଏତନାମ୍, ଲାଓସ୍,
ପରିବtର୍ନ ଆେସ ତାେହେଲ ଅନ୍ୟ କିଛି ସmାବନା ସୃଷ୍ଟ
କାେmାଡ଼ିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ମ୍ୟାନମାର, ମାେଲସିଆ,
େହାଇପାେର େବାଲି ବିେଶଷjମାେନ ମତବ୍ୟk କରୁଛnି।
ସିଙ୍ଗାପୁର, ଇେଣ୍ଡାେନସିଆ ଓ ଫିଲପ
ି ାଇନ୍ସ
ବିଶ୍ବ ଜିଡିପିେର ଆର୍ସିଇପିର ଭାଗ pାୟ ୩୦ pତିଶତ।

କାହକି ଓହରି ଯାଇଛି ଭାରତ?

ସଦସ୍ୟ େଦଶ େକଉଁମାେନ?

ଚୀନ ସହିଲା ୪୦ ହଜାର େକାଟିର kତି

ନୂ ଆଦିlୀ, ୧୫/୧୧: ଚଳିତବଷର୍ ଦୀପାବଳିକୁ ଭାରତୀୟମାେନ ଭିn ଢଙ୍ଗେର
ପାଳନ କରିଛnି। ଚୀନ ସାମgୀକୁ ବଜର୍ନ କରିଛnି। ଫଳେର ଚୀନକୁ pାୟ ୪୦
ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କାର ଧkା ଲାଗିଛ।ି ଏ ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ଫଳେର
େଦଶୀ ସାମgୀ ଅ କ ମାtାେର େଲାେକ କିଣଛି nି। ଏ ପାଇଁ ଭାରତେର
ଚଳିତବଷର୍ ଦୀପାବଳି ସମୟେର pାୟ ୭୨ ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ
େହାଇଛି ଏବଂ ଚୀନକୁ ୪୦ ହଜାର େକାଟି ଟଙ୍କାର kତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି େବାଲି
ସବର୍ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ (ସିଏଆଇଟି) ପkରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।

