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pଥମ ପ ୃାର ଅବଶିାଂଶ...
ଆୟଷୁ ା ନକୁ ହଁ...
ଏଥÒପାଇଁ େବୖଠକ କରାଯ ିବ େସହ ିପରି ସ#ାs2ମntୀ ନବ
ଦାସ କହ ିଛnି େଯ, େକnd ସରକାର ଆୟୁଷvାନ େଯାଜନାେର
ଓଡ଼ିଶା ସାମଲ
ି େହବାକୁ ଅନୁ େରାଧ କରିଛnି ଓଡ଼ିଶା ଏହାର
ପରୀkା ନିରୀkା କରୁ ଛି ସବିେଶଷ ଅନୁ .ାନ ପେର ନି^tି
ନିଆଯ ିବ ଉଭୟ ସ#ାs2ମntୀ ଏବଂ ମୁଖ2 ଶାସନ ସଚିବ
ଆୟୁଷvାନ ଭାରତ େଯାଜନାେର ଓଡ଼ିଶା ସାମଲ
ି େହବନାହS
ଏକଥା କହ ିନାହାnି ବରଂ ଆେଲାଚନା ପେର ଯାହା
କିଛ ି ନି^tି ନିଆଯ ିବ େବାଲି ଉେlଖ କରି ବାଟ େଖାଲା
ୁ 2ରୁ ଏହା s9 େହଉଛ ି
ରଖÒଛnି ରାଜ2 ସରକାର ଆଭିମଖ
େଯ, ନିବାଚନ ପୂବରୁ ଆୟୁଷvାନ ଭାରତ େଯାଜନା pତି
ସରକାରର େଯଉଁ ନକରାମÒକ ମେନାଭାବ ଥÒଲା, ତାହା ଆଉ
ନାହS ଏେବ େକndୀୟ େଯାଜନା ରାଜ2 ସରକାରୁ ପସn
େହାଇଛି କଥାବାtା ଠିକ ଭାେବ ସରିେଲ ସmତି ଦିଆଯ ିବ
ଆେଲାଚନା ପେର ଗଣମା.ମକୁ ସୂଚନା େଦଇ sାs2ମntୀ
yୀ ଦାସ କହ ିଛnି େଯ ରାଜ2େର କାଯ2କାରୀ େଦଉtବା
ବିଜୁ sାs2 କଲ2ାଣ େଯାଜନା sାs2େସବା େktେର େଦଶର
ଏକ ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ େଯାଜନା । ମrଳବାର େସମାନ ସହ ିତ
େଯଉଁ ଆେଲାଚନା େହଲା ତାହା pାଥମକ
ି ପଯ2ାୟ ଆେଲାଚନା
। େସମାେନ ବି{ବଧ ଭାେବ psବ େଦବା ପେର ଆେମ
ତାର psାବକୁ ତଜମା କରିବୁ । ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ବିେଶଷ ଭାେବ
ଉପକୃ ତ େହାଇ ପାରିବ ତାହା େହେଲ ବିଚାର କରାଯାଇପାେର
। pକାଶ ଥାଉକି ବିଜୁ sାs2କଲ2ାଣ େଯାଜନାେର ୭୦ ଲk
ପରିବାର ଉପକୃ ତ େହଉଛnି । ୨୦୧୮ ମସିହା ଡିେସମVର
ମାସରୁ ବn େହାଇଯାଇtବା େକnd ସରକାର ରାcୀୟ
sାs2 ବୀମା େଯାଜନାର ୪୪ ଲk ହ ିତା{କାରୀ ମ. ଅnଭୁ k
। ରାଜ2 ଓ ରାଜ2 ବାହାରର ୨୧୮ ଟି ଘେରାଇ ଡାkରଖାନାେର
ମ. ବିଜୁsାs2 କଲ2ାଣ େଯାଜନାେର ଚିକt
ି ା େସବା ଉପଲb
କରାଯାଇଛ ି । ସଚିବାଳୟ ଠାେର sାs2ମntୀ ଆେଲାଚନା
କାଳେର sାs2 ଓ ପରିବାର କଲ2ାଣ ବିଭାଗ ସଚିବ ଡାkର
pେମାଦ କୁ ମାର େମେହdା , େକndରୁ ଆସିtବା ମନୁ ଶୁkା
, ଆଦିତ ି ଭାଗବ , ଆsା ଆେରାରା ଓ େରାହ ିତ େଦଓ ଝା

ସେମତ ଅନ2ାନ2 ବିଭାଗୀୟ ପଦା{କାରୀମାେନ ଉପsିତ
tେଲ ।
ଉେlଖ ଥାଉକି, ମୁଖ2 ଶାସନ ସଚିବ ସହ ିତ
େହାଇଥÒବା ଆେଲାଚନାରୁ ଜଣାପଡିଥÒଲା େଯ, ରାଜ2ର
ବିଜୁ ସ#ାs2 କଲ2ାଣ େଯାଜନାେର ମୁଖ2ତଃ ୨ଟି ଉପାଦାନ
ରହ ିଛି pଥମଟି େହଲା ସମs ପାଇଁ ମାଗଣା ସ#ାs2 େସବା
ଏବଂ ଅନ2ଟି େହଲା ସ#ାs2ବୀମା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ2 ଚିକt
ି ା
ପାିରୁ ସହାୟତା pଥମ ବିଭାଗେର ରାଜ2ର ୯୯ ଲk
ପରିବାର ଏବଂ ଦ#ତ
ି ୀୟ ବିଭାଗେର pାୟ ୭୨ ଲk ପରିବାରୁ
ସାମଲ
ି କରାଯାଇଛି pଥମ ବିଭାଗେର ନିରାମୟ ଓ ନିଦାନ
ଆଦି େଯାଜନାେର ସମs ପାଇଁ ମାଗଣା ଚିକt
ି ା େଯାଗାଇ
ଦିଆଯାଉଥÒବା େବେଳ ଦ#ତ
ି ୀୟ ବିଭାଗେର ବିଜୁ କୃ ଷକ କଲ2ାଣ
େଯାଜନାେର ସ#ାs2ବୀମା ଏବଂ ଚିକt
ି ା ପାି ମାଣ.ମେର
ଅଧÒକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଉcମାନ ଚିକt
ି ା ପାଇଁ ରାଜ2
ସରକାର ୧୯୬ଟି ଘେରାଇ ହସପ ିଟାଲ ଏବଂ ରାଜ2 ବାହାେର
ଥÒବା ସମs ଜାତୀୟ sରେର ହs ିଟାଲମାନୁ ମ. ତାଲିକା
ଅnଭୁ k କରିଛnି
େବୖଠକ ପେର ମୁଖ2 ଶାସନ ସଚିବ yୀ ପାଢ଼ୀ କହ ିଥÒେଲ
େଯ, ଏହା ଏକ pାରmିକ ଆେଲାଚନା ଓଡ଼ିଶାର େଯାଜନା
ଏବଂ ଏଥÒେର ଅnଭୁ k ହ ିତାଧÒକାରୀମାନ ସ#ାଥ ସୁରkିତ
ରଖÒବା ଆବଶ2କ େତଣୁ ବିଭn
ି ପଯ2ାୟ ଆେଲାଚନା ପେର
ଏ ବିଷୟେର ସରକାର ନି^tି େନେବ ଅନ2 ଏକ pଶେର
ଡଃ ଇnୁ pକାଶ କହ ିଥÒେଲ େଯ, ଓଡ଼ିଶାର ସ#ାs2 େଯାଜନା
pଶଂସନୀୟ େବୖଠକେର ସମନ#ୟ ଦିଗେର ସକରାମÒକ
ଆେଲାଚନା େହାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନେର ଅଧÒକ ଆେଲାଚନା
େହାଇ ଏ ବିଷୟେର ନି^tି ନିଆଯ ିବ ଓଡ଼ିଶା, େତେଲrାନା,
ଦିlୀ ଏବଂ ପq ିମ ବrଳାକୁ ଆୟୁଷvାନ ଭାରତେର ସାମଲ
ି
କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ#ାs2 କtୃପk େଚ9ା ଜାରି ରଖÒଛnି
ଅଥ ବିଭାଗ pମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅେଶାକ କୁ ମାର ମୀନା
ସେମତ ଉଭୟ ରାଜ2 ଓ େକnd ସରକାର ସଂପୃk ବିଭାଗର
ବରିZ ଅଧÒକାରୀମାେନ େବୖଠକେର ଅଂଶ gହଣ କରିଥÒେଲ

ମୃତୁяୟ ମହାପାt...
୫୩ ବଷୀୟ ଏହ ିେବୖjାନିକ ଉtଳ ବିଶ#ବଦ
ି 2ାଳୟରୁ ପଦାଥ ବିjାନେର sାତକ କଲା ପେର ଚାn ିପୁର ଡିଆରଡିଏେର କାଯ2
କରିଥÒେଲ ବtମାନ େସ ଆଇଏମଡିେର ଏଏସଜି ପଦବୀେର ଅଛnି ନୂ ଆ ଦାୟ ିତ# ମ ିଳିଲା ପେର ତା pତିk ିୟାେର େସ କହ ିଛnି
େଯ, େଯଉଁମାେନ ତାୁ ଏ sତେି ର ପହÒବାକୁ ସାହାଯ2 କରିଛnି ଏ ସଫଳତାର େyୟ େସହ ିମାନର ତା ବାପା-ମାଆ, ଶୁେଭcୁ,
ବnୁ ବାnବ, ସହକମୀ ଓ ସମg ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶୁେଭcା ତା ସହ ରହ ିଛ ି ନିପଟ ଓଡ଼ିଆ ଗାଁରୁ ଆସି ଏ ସଫଳତା ନିq ିତ ଭାେବ ଏକ
ବଡ କଥା ନୂ ତନ ଦାୟ ିତ# େନବା ପେର ବିପଯ2ୟର ସଠିକ ଆକଳନ କରି େଲାକୁ ପୂବରୁ ସୂଚନା େଦବା ଓ ବିପଯ2ୟ କtୃପkୁ
ଜଣାଇବା ଉପେର ଗୁରୁତ# ଦିଅnି ଆଇଏମଡିର ଆଧୁନକ
ି ୀକରଣ େହାଇଛ ି ଆଗକୁ ଏ ଦିଗେର ପଦେkପ ନିଆଯ ିବ ପାଣ ିପାଗ
ଆକଳନେର ସମg ବିଶ#େର ଭାରତୀୟ ପାଣ ିପାଗ େକnd ଆଗକୁ ବଢୁ ଛ ି େବାଲି େସ କହ ିଛnି

ବିେଜଡିକୁ େଲାକସଭା...
ଏବଂ ବିେଜଡିକୁ ଉପବାଚsତି ପଦ ଦିଆଯ ିବା େନଇ ଏହ ି
ସମୟେର ମ. ଆେଲାଚନା ଚୂ ଡ଼ାn େହବ ମୁଖ2ମntୀ ଦିlୀ
ଗs ସମୟେର ଅନ2 େକndମntୀମାନୁ ମ. େଭଟିେବ
େକndେର ମ ିଳିତ ସାmୁଖ2 ସରକାର ଥÒବାେବେଳ
େକndାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଭାେବ ନିବାଚିତ େହାଇଥÒବା ରବି ରାୟ
େଲାକସଭାର ବାଚsତି େହାଇଥÒେଲ pଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାେବ
େସ ଏହ ି ପଦ ପାଇଥÒେଲ ଏେବ ପୁଣ ି େଲାକସଭାର ବାଚsତି
ଏବଂ ଉପବାଚsତି ପଦ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଆସିଛ ି ଯଦି ଚcା ଠିକ
ହୁ ଏ, େତେବ ସଂସଦେର ଓଡ଼ିଶା େରକଡ କରିବ େଲାକସଭାର
ଉଭୟ ବାଚsତି ଓ ଉପବାଚsତି ପଦେର ଦୁ ଇଜଣ ଓଡ଼ିଆ
ସାଂସଦ ବସିପାରିେବ ଦୁ ଇଟି ଦଳରୁ ଦୁ ଇଜଣ ସାଂସଦ ଏହ ି
ପଦେର ବସିେଲ ମ. ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା ଏକ େଗୗରବ ଆଣ ିବ
ଗତ ସରକାର ସମୟେର ରାଜ2ସଭା ଉପା.k ପଦବୀ
ଲାଗି ବିେଜଡି ନାମ ଉଠିଥÒଲା ବିେଜଡି ସାଂସଦ pସn
ଆଚାଯ2ୁ େଲାକସଭାର ଉପା.k କରିବାକୁ ଚcା େଜାର
ଧରିଥÒଲା ବିେଜପ ି ମ. ଏ େନଇ ବିେଜଡି ସmୁଖେର psାବ
ରଖÒଥÒଲା କିnୁ ବିେଜଡି ଏଥÒେର ସmତି େଦଇନଥÒଲା ଫଳେର

ଜନତାଦଳ (ୟୁ)ର ସାଂସଦ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ରାଜ2ସଭା
ଉପା.k ପଦେର ବସିଥÒେଲ ଏେବ ପୁଣ ି େଲାକସଭା
ଉପବାଚsତି ପଦ ବିେଜଡି ପାଖକୁ ଆସିବାର ଚcା େହଉଛ ି
ଏଥÒେର ବିେଜଡି ସmତି େଦବ କି ନାହS ତାହା s9 େହଉନାହS
କଟକ ସାଂସଦ ଭtୃହରି ମହତାବ ଲଗାତର ଭାେବ
୧୯୯୮ ମସିହାରୁ ବିଜୟୀ େହାଇଆସୁଛnି ଗତ
େଲାକସଭାେର େସ ବିେଜଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ େନତା ଥÒେଲ
pଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦ ଭାେବ େସ ତାର କାଯ2ଦkତା ଓ
ବ2ବହାର ଲାଗି ଉt9 ସାଂସଦ ପୁରsାର ପାଇଛnି ତାୁ ମ.
ଦୁ ଇଥର ସାଂସଦ ରt ପୁରsାର ଦିଆଯାଇଛ ି jାନ-ଗରିମା
ଓ ବ2kିତ# ଦୃ 9ିରୁ େସ ସବୁ ଦଳ ନିକଟେର ଜେଣ gହଣୀୟ
େନତା େହାଇଛnି ସଂସଦେର ଓଡ଼ିଶାର ସmାନ ବୃ d କରିଛnି
pବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପନାୟକ ପେର pଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦ
ଭାବେର ତାୁ େଲାକସଭାର ଆଗ ଧାଡ଼ିେର ଆସନ ମ ିଳିଛ ି
ଏସବୁ ଦୃ 9ିରୁ ଯଦି ଉପବାଚsତି ପଦ ବିେଜଡିକୁ ଦିଆଯାଏ ଓ
yୀ ମହତାବ ଏହ ି ପଦ ପାଆnି, ତା’େହେଲ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ
ଏକ ସବକାଳୀନ େରକଡ ସୃ9 ି େହବ



ଗଛ ପଡି
ଜଣ0ର ମୃତୁ
ୁ /ତାଳେଚର, ପ ିଏନଏସ
 ଅନୁ ଗଳ
ଗଛ କାଟିବା କାଳ ପାଲଟିଲା
ମrଳବାର ସକାେଳ ତାଳେଚର
ଥାନା ଅnଗତ ତାଳେବଡା gାମର
େସୗଭାଗ2ନଗର ସାହ ିେର ଏପରି ଏକ
ଦୁ ଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛ ି ଦିନ ମଜୁ ରଆ
ି
ଭାେବ କାଯ2 କରୁ tବା yୀକାn
େବେହରା (୩୦) ସବୁ ଦିନ ଭଳି
ମrଳବାର ସକାଳୁ ଜଣର ବାଡିେର
ଗଛ କାଟୁ ଥÒେଲ େତେବ ଗଛ କାଟୁ କାଟୁ
ଅସାବଧାନତା େହତୁ yୀକାn ଉପେର
ଗଛ ପଡିଯ ିବାରୁ ତାର ଘଟଣା sଳେର
ମୃତୁ2 େହାଇtଲା। ମୃତ yୀକାnର
ଘର େଢ଼ାନାଳ ଜିlା କମଦା gାମେର
। ଖବର ପାଇ ପୁଲସ
ି ଘଟଣା sଳେର
ପହÒ ଘଟଣାର ତଦn କରୁ ଅଛ ି।

ମହାରା କଂେgସ
ବିଧାୟକ ଇsଫା
 ମୁମ;ାଇ: ମହାରାcର ବରିZ କଂେgସ
େନତା ତଥା ପୂବତନ ବିେରାଧୀଦଳ
େନତା ରାଧାk ି ଭିେଖ ପାଟିଲ
ମrଳବାର ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇsଫା
େଦଇଛnି କଂେgସର ଆଉ କିଛ ି
ବିଧାୟକ ସହ ିତ ପାଟିଲ ବିେଜ ପ ିେର
େଯାଗ େଦେବ େଦେବnd ଫଡନାଭିସ
ମntିମଳେର େସ ସାମ ିଲ େହେବ
େବାଲି ଚcା େହଉଛ ି େଲାକସଭା
ନିବାଚନ ପୂବରୁ ଭିେଖ ପାଟିଲ ପୁଅ
ସୁଜୟ ବିେଜପ ିେର ସାମ ିଲ େହାଇଥÒେଲ
ବିେଜପ ି ଟିେକଟେର େସ ଅହମଦନଗର
ୁ
ଆସନେର pତିଦ#n ିତାକରି ବିପଳ
େଭାଟ ବ2ବଧାନେର ବିଜୟ ହାସଲ
କରିଛnି ଗତ ମାcେର ଭିେଖ
ପାଟିଲ ବିେରାଧୀଦଳ େନତା ପଦରୁ
ଇsଫା େଦଇଥÒେଲ ମrଳବାର
େସ ବାଚsତି ହରିଭାଉ ବାଗେଡ
ନିକଟେର ଇsଫାପt ଦାଖଲ କରିଛnି
ବିଧାନସଭା ନିବାଚନ ଅନୁ Zତ
ି େହବ

ଟିଏମସି େନତା0ୁ
ଗୁଳକି ରି ହତା
 େକାଲକାତା
ପq ିମବrରଉtର୨୪pଗଣାରନିମତାେର
ତୃ ଣ ମୂଳ କଂେgସ(ଟିଏମସି) େନତା ନିମଳ
କୁୁୁ ଗୁଳିକରି ହତ2ା କରାଯାଇଛ ି
ଦମଦମର ବାସିnା କୁୁୁ ଗୁଳ ି ଲାଗିବା
ପେର ଗୁରୁତର ଅବsାେର ହs ିଟାଲେର
ଭta କରାଯାଇtଲା କିnୁ େସଠାେର
ତାର ମୃତୁ2 େହାଇଯାଇଛ ି ଟିଏମସି
େନତା କୁୁ ମୁେର ଗୁଳ ିଲାଗିtଲା ଏହ ି
ଘଟଣା ପେର ଅଳେର ଉେtଜନା ଲାଗି
ି ୁୁ ହତ2ା କରିଛ େବାଲି
ି
ରହ ିଛ ି ବିେଜପ କୁ
ଟିଏମସିଅଭିେଯାଗ କରିଛ ି

୨୧େର ଅnରାୀୟ େଯାଗ ଦିବସ ପାଳିବ ଭାରତ

ବିଶ ପରିେବଶ ଦିବସେର ଇେକାେ'(ଲି େଯାଗ
 ନୂ ଆଦିlୀ
ବିଶ# ପରିେବଶ ଦିବସ ଅବସରେର pଧାନମntୀ
ନେରnd େମାଦି େନତୃ ତ#ାଧÒନ ଏନଡିଏ ସରକାର
ରବର ଓ ପା9ିକ ମୁk େଯାଗ ପାଳନ କରିବାକୁ
ନି^tି େନଇଛnି ଆସnା ୨୧ତାରିଖେର ଏହାକୁ
ଇେକାେ`ଲି େଯାଗ ଦିବସ ଭାେବ pତିପାଳିତ
େହବ େବାଲି ଜଣାପଡିଛ ି େଯାଗାସନେର ବ2ବହାର
କରାଯାଉଥÒବା ରବର sାନେର ସୂତା କନାେର psୁତ
କରାଯ ିବ େସହ ିପରିପା9ିକ ନିମaତ େଯାଗ ସାମgୀ ମ. ବଜନ କରାଯ ିବ େସହ ିପରିେଯାଗ
କରିବାକୁ େବଶେପାଷାକେର ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ରହ ିବ େସଥÒେନଇ ଖଦିେର psୁତ
େହାଇଥÒବା େପାଷାକ ବRନ କରାଯ ିବ ଆଉ ଏହ ି ସମs ସାମgୀ psୁତ କରିବାକୁ
େଟର ଆହ#ାନ କରାଯାଇଛ ି ୨୦୧୫େର pଥମ ଥର ଲାଗି ଅnରାcୀୟ େଯାଗ
ଦିବ ସ ଆରm େହାଇଥÒ ଲ ା ଆୟୁଷ ମntଣାଳୟ ଗତ ୫ବଷ ମ.େର େଯାଗ pତି
େଲାକର ଆgହ ବୃ d କରାଇବାେର pୟାସ ଜାରି ରଖÒ ଛ ି ଫଳେର pତିଦ ନ
ି
ି ଛ
ି ି େତେବ ଆସnା
pାୟ ୨୫େକାଟି େଲାକ େଯାଗ କରୁ ଥÒ ବ ା ଜାଣ ିବାକୁ ମ ଳ
୨୧ତାରିଖ େର ରା ି ଠାେର ଆେୟାଜିତ ଇେକାେ`ଲୀ େଯାଗ ଶିବ ର
ି େର
pଧାନମntୀ ନେରnd େମାଦି େଯାଗ େଦବା କାଯ 2kମ ରହ ିଛ ି



ଆଇଏଫଆଇଏନ ଋଣ ମାମଲାେର ଚାଜ-ସ/ି

୨୦୧୭େର ଆରବିଆଇ ତ*ଟ ି
ସୁଧାରିବାକୁ ନିେd.ଶ େଦଇଥÒଲା
 ନୂ ଆଦିlୀ
ସିରୟସ `ଡ ଇନେଭ9ିେଗସନ ଅଫିସ (ଏସଏଫଆଇଓ) ଚାଜସ ିଟେର ଆଇଏଲ ଆ
ଏଫଏସ ଫାଇନାନgଆ
ି ଲ ସଭaେସସ (ଆଇଏଫଆଇଏନ)ର ଋଣ ମାମଲାେର ଭାରତୀୟ
ରିଜଭ ବ2ା(ଆରବିଆଇ) ଆଖÒଦୃଶିଆ ପଦେkପ େନଇନଥଲା େବାଲି ଅଭିେଯାଗ
କରିଛ ି ଆଇଏଫଆଇଏନ ଆରବିଆଇ ନିୟମକୁ ଉlଂଘନ କରି ଗkପ କmାନୀମାନୁ
ଋଣ େଦଇଥÒବା ଏହ ି ଚାଜସ ିଟେର ଉେlଖ େହାଇଛ ି ୨୦୧୭େର ଆରବିଆଇ ଖାତା
ଠିକଠାm କରିବା ଓ ଭୂ ଲ ସୁଧାରିବାକୁ ନିେdଶ େଦଇଥÒଲା ଆଇଏଆଇଏନର ଋଣ
ଓ ଅgୀମ ପରିମାଣ ୨୦୧୩ ଆଥକ
 ବଷଠାରୁ ୧୫%କୁ ଟପ ିଥÒଲା ଏହ ି ଋଣ ପରିମାଣ
ୁ କ
ି େର ବଢ଼ି ୩୭% ବା ୫୨୦୦ େକାଟି ଟାେର ପହ ିଥÒଲା େବାଲି
ଆଗାମୀ ବଷଗଡ
ଚାଜସ ିଟେର ଦଶାଯାଇଛ ି ସମୟ ଥାଇ ଆରବିଆଇର ହsେkପ କରିଥÒେଲ, ଆଇଏଲ
ଆ ଏଫଏସ ସମସ2ାକୁ ଚିhଟ କରାଯାଇପାରିଥାnା େବାଲି ଏସଏଫଆଇଓ କହ ିଛ ି
୨୦୧୭େର ଆରବିଆଇ ଆଇଏଫଆଇଏନର ଅ.k ଓ ସିଇଓୁ ଚିଠ ି େଲଖÒ କmାନୀ
ଦ#ାରା ଋଣ pଦାନେର ଆରବିଆଇର ନିୟମ ଉlଂଘନ େହାଇଥÒବା ଦଶାଇଥÒଲା ଗkପ
ି ୁ ବଗୀକରଣ କରିବା ଦିଗେର ଆରବିଆଇ ପରାମଶ େଦଇଥÒଲା ଆରବିଆଇ
କmାନୀଗୁଡକ
ସ#ତnt ନିରୀkଣ କରି ଗkପ କmାନୀୁ ଆଉ ଋଣ ନେଦବା ଦିଗେର ଆଇଏଫଆଇଏନକୁ
କହ ିଥÒଲା ଆରବିଆଇ େସହ ସମୟେର
ି
କmାନୀକୁ େକୗଣସିଦ େଦଇନଥÒଲା ଓ େକୗଣସି
ସୁଧାର ବିନା କmାନୀ କାଯ2kମ ଥÒଲା କmାନୀର ଭବିଷ2ତ େଯାଜନା ପରିବtନ ଲାଗି
ଆରବିଆଇ ଆଭ2nରୀଣ ଯା କରିପାରିଥାnା େବାଲି ଏେଜନg ି କହ ିଛ ି

୧୧

ଜାନକୀ ଲାଗି ସରକାରୀ େଯାଜନା ସାତ ସପନ
 ମହାବିେରାଡ଼, ପ ିଏନଏସ

େଢାନାଳ ଜିlା କାମାkାନଗର ବକ କାନପୁରା gାମ
ପାୟତ ଅnଗତ ଗୁଚ
ି ାବାଳୀ େକାhସାହ ି ବାସିnା
ସ#ଗତ ଦାମ pଧାନ stୀ ଜାନକୀ pଧାନ ତାର
୫ ଛୁ ଆ େନଇ ଅଭାବ ଅନଟନ ମ.େର ଜୀବନ
ବିତାଉଛnି ଗରିବ ଲାଗି ରାଜ2 ସରକାର ଅେନକ
େଯାଜନା ଚାଲିଥÒବା େବେଳ ଏହ ି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ
ପରିବାର pତି sାନୀୟ pଶାସନର ଦୃ 9ି ନପଡ଼ିବା
ସମsୁ ଚକିତ କରି େଦଇଛ ି
ଏଭଳି ଏକ ଅବେହଳିତ ପରିବାର ସରକାର
େକୗଣସି େଯାଜନାର ସୁଫଳ ପାଉ ନଥÒବାରୁ ବୁ dଜୀବୀ
ମହଲେର ଅସେnାଷ pକାଶ ପାଇଛ ି ପରିବାର
କହ ିେଲ ଜାନକୀର ଏକମାt ପୁଅ କାhୁ ଓ ୪ ଝ ିଅ:
ନn ିନୀ, ଶିବାନୀ, କଇରି ଓ ସୀମା ପରିବାରେର
େରାଜଗାରkମ େକୗଣସି ପୁରୁଷ ନଥÒବା େବେଳ
ବିଧବା ଜାନକୀ ପରିବାରର େମୗଳିକ ଆବଶ2କତା
ପୂରଣ କରିବାକୁ ଭିkାବୃ tକ
ି ୁ ଆପଣାଇ େନଇଛ ି
କାମାkା ନଗର ଉପଜିlାପା କାଯ2ାଳୟ ଠାରୁ ମାt

ଉଠି ପାପାଟା ପ ିଲା ମୁହଁେର ଦାନାେଦବାକୁ
ବାରଦୁ ଆର ବୁ ଲି ଭିkା କରିବା ବ2ତୀତ ତା’ ପାଖେର
ଅନ2 େକୗଣସି ପnା ନଥାଏ େସ ବାରମVାର sାନୀୟ
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