
ଆନ୍ତରଜ୍ାତିକ ଖେଳଣଜା ବରଜାରଖର ନିରର ଅଂଶ ବଢଜାଇବଜା ପଜାଇ ଁଭଜାରତୀୟ କଖଢେଇ ଉଖ୍ୟଜାଗର ପ୍ରଚୁର 
୍କ୍ଷତଜା ରହିଛି । ଖ୍ଶର ଖକଜାଣଅନୁଖକଜାଣଖର କଖଢେଇ ତିଆରି ହୁଏ । ସରକଜାରୀ ଉ୍ୟମ ଫଳଖର 

ଭଜାରତ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମେୁ ଖେଳଣଜା ଉତ୍ଜା୍ନକଜାରୀ ରଜାଷ୍ଟ୍ର ଖହବଜାକୁ ଯଜାଉଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳଣଥା
ବଶି୍ୱ କ୍ୀଡ଼ଥାଙ୍ଗନ

ସମଜାଚଜାର
ବର୍ଷ 1, ସଂେ୍ଥା 18 ମଥାର୍୍ଷ  16-31, 2021

ନଃିଶଳୁ୍କ ବତିରଣ ଲଥାଗି ଉଦି୍ଷ୍ଟନୁ୍ ଇଣି୍ଆ



ମନ୍ କୀ ବଜାତ୍ ଶଣୁବିଜା ପଜାଇ ଁକୁୟଆର ଖକଜାଡ୍ ସ୍ଜାନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀଙ୍କ ମନ୍ କୀ ବଜାତ୍  କଜାଯୟ୍କ୍ରମଖର ଆତ୍ମନିଭର୍ ଭଜାରତ ଅଗ୍ଜାଧକିଜାର ପଜାଇଛି । ଖସ ନବସରୃନ ଓ 
ରଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ରନସହଖଯଜାଗ ଖ�ଜାଡିଛନି୍ତ । ତଜାଙ୍କ ଭଜାଷଣର ମେୁୟଜାଂଶ ।

ବଜି୍ଥାନ ଓ ନବସଜୃନ
ଆତ୍ମନରି୍ଷର ରଥାରତର ଚଥାବି

ଜଳ ହି ଁଅମତୃ
ମଥାଘ ମଥାସ ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଓ ଅନ୍ଥାନ୍ ଜଳ ଉତ୍ସ 
ସହ ସଂପକୃ୍ତ । ରଥାରତଖର ଏମିତ ି ଖ�ୌଣସି ଦନି 
ନଥାହି ଁ ଖେଉଦଁନି ଜଳ ସହ ସଂପକୃ୍ତ ପବ୍ଷପବ୍ଷଥାଣ ି ବଥା 
ଉତ୍ସବ ପଥାଳନ �ରଥାେଥାଏନଥା । ଆମ ପଥାଇ ଁ ଜଳ ହି ଁ
ଜୀବନ; ବଶି୍ୱଥାସ ଓ ବ�ିଥାଶର ପ୍ରବଥାହ । ଚଳିତବର୍ଷ 
ହରିଦ୍ଥାରଖର �ମୁ୍ଭଖମଳଥା ଆଖୟଥାଜତି ଖହଉଛ ି । 
ଏହ ି ଅବସରଖର ଆଖମ ବର୍ଷଥାଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ 
ଏବଂ ଆମ ଚତୁଃପଥାଶ୍ୱଖର୍ଷ ଥବିଥା ଜଳଉତ୍ସ� ୁପରିସ୍ଥାର 
�ରିବଥା ପଥାଇ ଁ ଏ� ୧୦୦ ଦନିଆି ଅରିେଥାନ ଆରମ୍ଭ 
�ରିପଥାରିବଥା � ି? ଏହ ିବଚିଥାର ଖନଇ େବ୍ୁ  �ମ ୍ ଦନିଖର 
ଜଳଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣଥାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜଳଶକି୍ତ ଅରିେଥାନ, 
‘�୍ଥାଚ୍  ଦ ିଖରନ୍ ’ ଆରମ୍ଭ �ରଥାେିବ ।
ସନ୍ଥ ରବ ିଦଥାସ ଜୟନ୍ୀ
ସନ୍ଥ ରବ ିଦଥାସଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ୀ ମଥାଘ ପରୂ୍ଣ୍ଣିମଥାଖର ପଥାଳିତ 
ହୁଏ । ଏଖବ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଥ ରବ ିଦଥାସଙ୍କ ଜ୍ଥାନ ଓ ବଥାଣୀ 
ଆମ� ୁଦଗି ୍ଦଶ୍ଷନ ଖଦଉଛ ି। 
ସି.ରି ରମଣଙ୍କ ସ୍ମରଖଣ
ପ୍ରେ୍ଥାତ୍  ଖବଜ୍ଥାନ�ି ଏବଂ ‘ରମଣ ଇଖେକ୍ଟ’ର 
ଉଦ୍ଥାବ� ଡ. ସି.ରି ରମଣଙ୍କ ସ୍ମୃତ ି ଉଖଦ୍ଶ୍ଖର 
ଖେବୃୟଥାରୀ ୨୮� ୁ ଜଥାତୀୟ ବଜି୍ଥାନ ଦବିସରଥାଖବ 
ପଥାଳନ �ରଥାେଥାଉଛ ି । ଆଖମ ବଶି୍ୱର ଅନ୍ଥାନ୍ 
ଖବୈଜ୍ଥାନ�ିଙ୍କ ବରିୟଖର ଖେପରି ଅବଗତ ଅଛ,ୁ 
ଖସହରିଳି  ରଥାରତର ଖବୈଜ୍ଥାନ�ିମଥାନଙୁ୍କ ରଲରଥାଖବ 
ଜଥାଣବିଥା ମଧ୍ୟ ଉଚତି ।
ନବସଜୃନ
ଆତ୍ମନରି୍ଷର ରଥାରତ ଅରିେଥାନଖର ବଜି୍ଥାନର 
େଖଥଷ୍ଟ ଅବଦଥାନ ରହଛି ି। ଆମ� ୁଲ୍ଥାବ୍  ଟୁ ଲ୍ଥାଣ୍ 
ମନ୍ତ୍ରଖର ଦୀକି୍ଷତ ଖହଥାଇ ଆଗ� ୁ ବଢିବଥା� ୁ ପଡିବ। 
ହଥାଇଦରଥାବଥାଦର ଚନ୍ି ତଥାଲଥା ଖରଙ୍କଟ ଖରଡ୍ଜିୀ 
ରିଟଥାମିନ ‘ଡି’ ଥବିଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବରିିନ୍ନ ପ୍ର�ଥାରର 
ଗହମ ଓ ଧଥାନ ବ�ିଶତି �ରିଛନ୍ ି । ଚଳିତବର୍ଷ ଖସ 
ଖଜଖନରଥା ସି୍ତ ବଶି୍ୱ ସ୍ୱତ୍ଥାଧ�ିଥାର ପ୍ରତଷିଥ୍ାନରୁ ଖସ 

ଏଥପିଥାଇ ଁ ଏ� ପ୍ଥାଖଟଣ୍ଟ ପଥାଇଛନ୍ ି । ଖସହରିଳି 
ଗଜୁରଥାଟର ପତ୍ତନ ଜଲିଥା ନବିଥାସୀ �ଥାମରଥାଜ ରଥାଇ 
ଖଚୌଧଥାରୀ ସଜନଥା ଛଇୁରଁ ଏ� ଉତ୍ତମ ବୀଜ ବ�ିଶତି 
�ରିଛନ୍ ି।
ଆତ୍ମନରି୍ଷର ରଥାରତ
ଆତ୍ମନରି୍ଷର ରଥାରତ ଏ� ଜଥାତୀୟ ଉତ୍ସଥାହ ଓ 
ଖଚତନଥା। ଆଖମ ଖେଖତଖବଖଳ ରଥାରତ ତଆିରି 
େଦୁ୍ଧବମିଥାନ ଖତଜସ ୍, ଟ୍ଥାଙ୍କ, ଖକ୍ଷପଣଥାସ୍ତ୍ର, ଖମଖ୍ଥା 
ଖ୍ନ ଏବଂ ରଥାରତ ତଆିରି �ଖରଥାନଥା ଟି�ଥା ବରିିନ୍ନ 
ଧନୀ ଓ ବ�ିଶତି ଖଦଶଖର ଖଦେ ୁ ଖସଖତଖବଖଳ 
ଆମ ମଥଥା ଗବ୍ଷଖର ଉର୍ଥା ଖହଥାଇେଥାଏ । ଖସହରିଳି 
ଆମ� ୁ ବୟନ ଓ ବସ୍ତ୍ର, ହସ୍ତଶଳି୍ପ ସଥାମଗ୍ୀ, 
ଇଖଲ�୍ ଖ୍ଥାନକି୍ସ ଉପ�ରଣ, ଖମଥାବଥାଇଲ ଏବଂ 
ଅନ୍ଥାନ୍ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଉନ୍ନତ ି �ରିବଥା� ୁ ପଡିବ । 
ଆତ୍ମନରି୍ଷର ରଥାରତର ମନ୍ତ୍ର ଖଦଶର ଗଥାଗଁଡିୁ�ଖର 
ପହଞ୍ବିଥାଖର ଲଥାଗିଛ ି।
ପରୀକ୍ଷଥା ଖେଥାଦ୍ଧଥା
�ଖରଥାନଥା ରୂତଥାଣ ୁ ସଂକ୍ମଣ ସମୟଖର ମୁ ଁ �ଛି ି
ସମୟ ବଥାହଥାର �ରି ପରୀକ୍ଷଥାଥ୍ଷୀମଥାନଙ୍କ ପଥାଇ ଁ
ଖ�ଖତ� ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର ଖେଥାଡିଥଲିି । ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଥାଦୀ 
ଆପ ୍ଖର ଏହସିବୁ ମନ୍ତ୍ରର ଅଖନ� ଚତି୍ତଥା�ର୍ଷ� 
�ଥାେ୍୍ଷ କ୍ମ ସ୍ଥାନ ପଥାଇଛ ି । ଖେଉମଁଥାଖନ ପରୀକ୍ଷଥା 
ଖଦବଥା� ୁ େଥାଉଛନ୍ ି ଖସହ ି ଖେଥାଦ୍ଧଥାମଥାନଙୁ୍କ ଏହଥା 
ବଖିଶର ସହଥାୟ� ଖହବ । 
�ଖରଥାନଥା ଲଖଢଇଖର ଢିଲଥା ନଥାହି ଁ
ମଥାର୍୍ଷ ଆଥ୍ଣି� ବର୍ଷର ଖଶର ମଥାସ । ଖଦଶଖର 
ଅଥ୍ଷଖନୈତ�ି �ଥାେ୍୍ଷ �ଳଥାପ ମଥାନ ଖେରଳି 
ଘନୀରୂତ ଖହଉଛ ି ତଥାହଥାଦ୍ଥାରଥା ଆମ ବ୍ବସଥାୟୀ 
ଓ ଉଖଦ୍ଥାଗୀ ବନୁ୍ମଥାନଙ୍କର �ଥାମ ବଢୁଛ ି। ଏରଳି 
ସମୟଖର �ଖରଥାନଥା ବଖିରଥାଧଖର ଚଥାଲିଥବିଥା ଆମର 
ଲଖଢଇଖର ଢିଲଥା ଖଦବଥାର ଅବ�ଥାଶ ନଥାହି ଁ।

ଭଜାଗ-୨୧, ଖଫବୃୟଜାରୀ ୨୮, ୨୦୨୧ମନ �ୀ  ବଥାତ୍  ୨.୦
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ସମ୍ଥାଦ�ଙ୍କ �ଲମରୁ

(ରୟ୍ୀପ ଭଟ୍ଟନଜାଗର)

ସଜା୍ର ନମସ୍ଜାର,

ଖଗଜାଟିଏ ଖେଳଣଜା ପି�ଜାଙୁ୍କ ଅଖଶଷ ଆନନ୍ଦ ଖ୍ଇଥଜାଏ ଏବଂ ଖସମଜାନଙ୍କ କଅଳଁ ମନଖର ଅ�ିଭଜା 
ସ୍ମୃତ ିଛଜାଡିଯଜାଏ । କଖଢେଇ ସହ ରଡିତ ସ୍ମୃତ ିପି�ଜାମଜାନଙୁ୍କ ଖସମଜାନଙ୍କ ରୀବନସଜାରଜା ଅନୁପ୍ରଜାଣତି କଖର। 
ଭଜାରତଖର ସ୍ଜାନୀୟଭଜାଖବ ନିମମିତ କଖଢେଇର ଏକ ସମଦୃ୍ଧ ପରଜାମ୍ପରଜା ରହଛିି । ଖହଖ� ଭଜାରତୀୟ 
ବରଜାରଖର ବିଖ୍ଶୀ କଖଢେଇର ପ୍ରଜାବ�ୟ ଖଯଜାଗୁ ଁଆମ ଖ୍ଶୀ ଖେଳଣଜା ସବୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ହରଜାଉଛନି୍ତ ।  
ବିଶ୍ୱଖର ଭଜାରତଖର ସବୁଠୁ ଅଧକି କଖଢେଇ ବୟବହଜାର ହୁଏ । ଏହଜା ସଖ୍ୱେ ବିଶ୍ୱ କଖଢେଇ ବରଜାରଖର 
ଭଜାରତର ଅଂଶ ମଜାତ୍ର ୦.୫ ଶତଜାଂଶ । ଏଭଳି ସି୍ତିଖର ଭଜାରତ ସରକଜାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଖକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ 
କରି ଖ୍ଶର କଖଢେଇ ଉଖ୍ୟଜାଗକୁ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହତି କରିବଜାକୁ ଖଚଷ୍ଜା କରୁଛନି୍ତ । କଖଢେଇ ବଜା ଖେଳଣଜା 
ସହଜାୟତଜାଖର ସରକଜାର ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଖର ଭଜାରତୀୟ ସଂସ୍ତୃି ଓ ସଭୟତଜାକୁ ପ୍ରଖବଶ କରଜାଇବଜାକୁ 
ଚଜାହୁଛଁନି୍ତ । ଏହଜାଦ୍ଜାରଜା ମଧ୍ୟ ସରକଜାର ଖେଳଣଜା ଉଖ୍ୟଜାଗକୁ ବିଶ୍ୱଜାସକୁ ଖନଇ ପି�ଜାଙୁ୍କ ରଜାସଜାୟନିକ 
ପ୍ଜାଥ ୍ମକୁ୍ତ ଖେଳଣଜା ଖଯଜାଗଜାଇ ଖ୍ବଜାକୁ ଚଜାହଜାନି୍ତ । ଏଭଳି ଉ୍ୟମ ଦ୍ଜାରଜା ଭଜାରତୀୟ ଅଥନ୍ୀତି ଖକବଳ 
ବ୍ଳିବ ନଜାହି ଁ, ପି�ଜାମଜାଖନ କ୍ଷତିକଜାରକ ପ୍ରଭଜାବରୁ ମକୁ୍ତ ଖହଜାଇପଜାରିଖବ । ନିଉ ଇଣି୍ଡଆ ସମଜାଚଜାରର 
ଚଳିତ ସଂେୟଜାର ପ୍ରଚ୍ଛ୍ କଜାହଜାଣୀଖର କଖଢେଇ ଉଖ୍ୟଜାଗକୁ ଆତ୍ମନିଭର୍ କରିବଜା ପଜାଇ ଁଭଜାରତ ସରକଜାର 
ଖଯଉସଁବୁ କଜାଯୟ୍ଜାନୁଷଜ୍ାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ତ ତଜାହଜା ସ୍ଜାନ ପଜାଇଛି ।

ଏଥସିହତି ଚଳିତ ସଂସ୍ରଣଖର କଖରଜାନଜା ପରବର୍ୀ୍ ସମୟଖର ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ ସ୍�ୁ ଯିବଜା 
ସଂପକଖ୍ର ମଧ୍ୟ ରିଖପଜାଟ ୍ସ୍ଜାନିତ ଖହଜାଇଛି । ଏହଜାଛଡଜା ସରକଜାରଙ୍କ ଦ୍ଜାରଜା କଜାଯୟ୍କଜାରୀ ଖହଉଥବିଜା 
ବିଭିନ୍ନ ବିକଜାଶମଳୂକ କଜାଯୟ୍ର �ଜାଭ କିପରି ଖକଜାଟି ଖକଜାଟି ଖ�ଜାକଙ୍କ ମହୁଖଁର ହସ ଆଣଛିି ତଜାହଜା ମଧ୍ୟ 
ଏଥଖିର ସ୍ଜାନ ପଜାଇଛି । ଏହଜା ଖଶଷ ନୁଖହ ଁ, ବରଂ ଆତ୍ମନିଭର୍ ଭଜାରତ ଅଭିଯଜାନ କିପରି ଏକ ରଜାତୀୟ 
ଉତ୍ଜାହ ଓ ଖଚତନଜାଖର ପରିଣତ ଖହଉଛି ତଜାହଜାର ଆରମ୍ଭର କଥଜା କହୁଛି । 

ପବୂଭ୍ଳି ଶ୍ରଦ୍ଧଜା ଓ ବିଶ୍ୱଜାସର ସହତି ଆପଣଙ୍କର ମତଜାମତ ଆମକୁ ରଣଜାନ୍ତୁ ..... ।

ଠକିଣଜା : ବୁୟଖର ଅପ ୍ ଆଉଟରିଚ୍  ଏଣ୍ଡ କମୟୁନିଖକସନ
   ଖସଖକଣ୍ଡ ଖ ଲ୍ ଜାର, ସଚୂନଜା ଭବନ, ନୂଆ୍ିଲ୍ୀ-୧୧୦୦୦୩
ଇଖମ� :  response-nis@pib.gov.in
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ନଉି ଇଣି୍ଆ ସମଥାଚଥାର ରଳି ଏ� ଦର�ଥାରୀ ପତ୍ର�ିଥା ପ୍ର�ଥାଶ 
�ରୁଥବିଥାରୁ ଅରିନନ୍ଦନ । ମୁ ଁଏହଥାର ଖେବୃୟଥାରୀ ସଂସ୍ରଣ 
ଅନ୍ ଲଥାଇନଖର ପଢିଲି । ସରଳ ରଥାରଥାଖର ସଂକି୍ଷପ୍ତରଥାଖବ 
ଏହଥାର ବରିୟବସୁ୍ତଗଡିୁ� ଉପସ୍ଥାପିତ ଖହଥାଇଥବିଥାରୁ େସିୁ 
ଖହଲି ।
ଏହ ିପତ୍ର�ିଥାର ପରୁୁଣଥା ସଂେ୍ଥାଗଡିୁ� ଖ�ଉଠୁଁ ମିଳିବ ତଥାହଥା 
ଜଣଥାଇବଥା� ୁଅନୁଖରଥାଧ । ଖମଥା ଇ-ଖମଲ ଆଇଡି� ୁଉରୟ 
ଇଂଲିଶ ଓ ହନି୍ଦୀ ସଂସ୍ରଣ ପଠଥାଇଖଲ ଉପ�ତୃ ଖହବ ି।

ଜଥାଗତୃ ିପଥାଖଣ୍
ଏମ  �ମ,୍ ଏଲଏଲବ,ି ଏସିଏସ

ଲଖ୍ଷୌ୍, 
csjagritipandey@gmail.com

ଡିରଟିଜା� କୟଜାଖ�ଣ୍ଡର
ଭଜାରତ ସରକଜାରଙ୍କ ଡିରଟିଜା� 
କୟଜାଖ�ଣ୍ଡର ଓ ଡଜାଏରୀଖର 

ସରକଜାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଖଯଜାରନଜା, 
କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରକଜାଶନୀ 

ସମ୍ପକଖ୍ର ସ୍ୟତମ ସଚୂନଜା ସହତି 
ରହଛିି ସରକଜାରୀ ଛୁଟି୍ିନ ଏବଂ 

ବିଭିନ୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ତଜାରିେ।

ଏହଜାକୁ ଗଗୁ� ଖ୍ଲ ଖଷ୍ଜାର ଓ ଆଇଓଏସରୁ ଡଜାଉନଖ�ଜାଡ୍ କରଜାଯଜାଇପଜାରିବ।

https://goicalendar.gov.in/

ଗଗୁ� ଖ୍ଲ ଖଷ୍ଜାର �ିଙ୍କ ଆଇଓଏସ �ିଙ୍କ
https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

https://apps.apple.com/in/app/
goi-calendar/id1546365594

ଏହ ି ପତ୍ର�ିଥାର ବରିୟବସୁ୍ତଗଡିୁ�ର ରୂପଖରେ ବଢଥାଇବଥାଖର 
ଖହଉଥବିଥା ବଡଧରଣର ଉଦ୍ମ ଖଦେ ି ବଖିମଥାହତି ଖହଲି। 
ଚତି୍ରଗତ ଉପସ୍ଥାପନ, ସନୁ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତବିମି୍ ଖବଶ ୍ 
ମନଛଆୁ ଁ । ଏହଥାଦ୍ଥାରଥା ପଥାଠ� ଖଶର ପେ୍୍ଷ ନ୍ ପତ୍ର�ିଥାଖର 
ବଥାନ୍ଖିହଥାଇ ରହଖିବ । ଏହ ି ଉତ୍ତମ �ଥାେ୍୍ଷ  ଜଥାରି ରହୁ । 
ଧନ୍ବଥାଦ ।

ଋତୁରଥାଜ ମହଥାନ୍ି
ଡିପଥାଟ୍ଷଖମଣ୍ଟ ଅେ �ମ୍ୁ୍ ଟର ସଥାଇନ୍ସ ଏଣ୍ ଇଞି୍ନୟିରିଂ

ଇଣି୍ଆନ୍ ସ୍ଲୁ ଅେ୍ ଖଟଖକ୍ଥାଲଜ ିଦଲି୍ଲୀ
"Ruturaj Mohanty mcs18" <Ruturaj.Mohanty.

mcs18@cse.iitd.ac.in>;

ଏହ ିସନୁ୍ଦର ପତ୍ର�ିଥା ପଥାଇ ଁଆପଣମଥାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଅରିନନ୍ଦନ। 
ନୂଆ ରଥାରତ ଗଠନ �ରିବଥା ପଥାଇ ଁ ଖ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ଥାର ଗ୍ହଣ 
�ରିଥବିଥା ବରିିନ୍ନ ପଦଖକ୍ଷପ� ୁଏହ ିପତ୍ର�ିଥା ମଥାଧ୍ୟମଖର ଆପଣ 
ସନୁ୍ଦରରଥାଖବ ଉପସ୍ଥାପିତ �ରୁଛନ୍ ି । ମ ୁ ଁ ଖେବୃୟଥାରୀ ୧୬-
୨୮ ଅନ୍ ଲଥାଇନ ପଢିବଥାର ସଖୁେଥାଗ ପଥାଇଲି । ଏହ ିପତ୍ର�ିଥାର 
ଛଥାପଥା ସଂସ୍ରଣଖର ବଥାର୍ଣି� ଗ୍ଥାହ� ଖହବଥା� ୁ ମ ୁ ଁ ଆଗ୍ହୀ । 
ପତ୍ର�ିଥାର ସଥାମଗି୍� ଉନ୍ନତ ିପଥାଇ ଁଆପଣଙୁ୍କ ଅରିନନ୍ଦନ । 

ଅରୟ�ଥାନ୍ ଝଥା
Email ID - avypur@gmail.com

ଆପଣଙ୍କ େଥାତ୍ରଥାଖର ଖମଥାଖତ ସହେଥାତ୍ରୀ �ରିଥବିଥାରୁ ଅଖଶର 
ଧନ୍ବଥାଦ । ମଥାନ୍ବର ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତଥାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରପିରିରଦ 
ଗତ ଖ�ଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟଖର ଚମତ୍ଥାର �ଥାେ୍୍ଷ  �ରିଛନ୍ ିଏବଂ ଏ 
ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଉଦଥାହରଣୀୟ ତ୍ଥାଗ ଓ ସହନଶୀଳତଥା ପ୍ରଦଶ୍ଷନ 
�ରିଛନ୍ ି । ୩୭୦ ଧଥାରଥାର ଉଖଚ୍ଛଦ, ବମିଦୁ୍ଥାୟନ ଏବଂ 
ଜଏିସ ୍ଟି ପ୍ରବତ୍ତ୍ଷନ ଆଦ ି ଖ�ଖତ� ପଦଖକ୍ଷପରୁ ସର�ଥାରଙ୍କ 
ଉତ୍ସଗ୍ଷୀ�ତୃ ରଥାବନଥା ଓ ଅଙ୍ଗୀ�ଥାରର ପରିଚୟ ମିଖଳ ।

ସତ୍ପ୍ର�ଥାଶ ପଟ୍ଟନଥାୟ�
ପଥାଞ୍ଖଗଥାଚ୍ଛଆି, ଖମଥାରଡଥା

ମୟୂରରଞ୍
pattnayaksp80@gmail.com
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୨୦୧୫ଠଜାରୁ ଆନ୍ତରଜ୍ାତିକ ଖଯଜାଗ ୍ିବସ ପ୍ରତିବଷ ୍ରୁନ୍  
୨୧ଖର ସଜାରଜା ବିଶ୍ୱଖର ପଜାଳିତ ଖହଜାଇଆସଛିୁ । 

ଖଯଜାଗଜାଭୟଜାସକୁ  ଖ୍ଶବିଖ୍ଶଖର ଅଧକି ଖ�ଜାକପି୍ରୟ 
କରିବଜା ପଜାଇ ଁ ଆୟୁଷ ମନ୍ତଣଜାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ଖକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରଜାଯଜାଇଛି । ଖସଥମିଧ୍ୟରୁ କମନ୍  
ଖଯଜାଗ ଖପ୍ରଜାଖଟଜାକ� ବଜା ସିୱଜାଇପି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ 
ଅନୟତମ । ଏହଜା ମେୁୟତଃ ଖଯଜାଗ ତଜା�ିମ ପଜାଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ । 
୍ଖଳ ଖଯଜାଗ ବିଖଶଷଜ୍ଞଙୁ୍କ ଖନଇ ଏହି ସିୱଜାଇପି ତିଆରି 

ଖହଜାଇଛି । ନିରଜାପ୍ଭଜାଖବ  ଖଯଜାଗଜାଭୟଜାସ 
କରିବଜା ସହିତ ଶଜାରୀରିକ, ମଜାନସିକ, 
ଭଜାବନଜାତ୍ମକ ଓ ଆଧ୍ୟଜାତି୍ମକ ସ୍ଜାସ୍ୟଖର ଉନ୍ନତି 
ଆଣବିଜା ଏହଜାର �କ୍ଷୟ । ଆୟୁଷ ମନ୍ତଣଜାଳୟ 
ଅନ୍ �ଜାଇନଖର ସିୱଜାଇପିକୁ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହିତ 

କରୁଛି । ଏଥପିଜାଇ ଁଉଭୟ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରଜାରୀ ଭଜାଷଜାଖର 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ୍ିଆଯଜାଉଛି । ଖଫବୃୟଜାରୀ ୨୦୨୧ରୁ ଆରମ୍ଭ 
ଖହଜାଇଥବିଜା ଏହି କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ପ୍ରତିମଜାସ ପ୍ରଥମ ୍ିବସଖର 
ସକଜାଳ ୭ଟଜାଖର ଆରମ୍ଭ ଖହଉଛି । ଆସନ୍ତଜା ରୁନ୍  ମଜାସ 
ପଯୟ୍ନ୍ତ ଏହି କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ଚଜା�ିବ । 

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସମ୍ଥାଦ

ରୂସ୍ଥାନ�ି ତଥ୍ଥାବଳୀ ପଥାଇ ଁସର�ଥାରଙ୍କ 
ଉଦଥାରବଥାଦୀ ନଖିଦ୍ଷଶଥାବଳୀ

ଭୂସ୍ଜାନିକ ତଥୟଜାବଳୀ ବଜା ରିଓ ଖପେଶଆି� ଡଜାଟଜା ଖକ୍ଷତ୍ରଖର 
ସରକଜାର ଉ୍ଜାରବଜା୍ୀ ନିଖ୍ଶ୍ଜାବଳୀ ଖ�ଜାଷଣଜା 

କରିଛନି୍ତ । ଏହି ତଥୟଜାବଳୀ ଆଧଜାରଖର ଭୂପଷୃର୍ ବିଭିନ୍ନ 
ସ୍ଜାନର ଚିତ୍ର ଓ ଡଜାଟଜା ଉଖର୍ଜାଳିତ ଖହଜାଇଥଜାଏ । ସରକଜାର 
ଏହି ନୀତିକୁ ଖକଜାହଳ କରିଥବିଜାରୁ ଏ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର କଜାଯ୍ୟ 
କରୁଥବିଜା ଭଜାରତୀୟ ସଂସ୍ଜାନଗଡିୁକ ଉପକୃତ ଖହଖବ । 
ଏଭଳି ଖକୌଣସି ତଥୟ ସଂଗ୍ହ ପଜାଇ ଁଆଉ ସରକଜାରଙ୍କ ପ୍ରଜାକ୍  
ଅନୁଖମଜା୍ନ, ଅନୁମତିପତ୍ର କିମଜ୍ା ନିରଜାପର୍ଜାଗତ ନିଖ୍ଶ୍ର 
ଆବଶୟକତଜା ପଡିବ ନଜାହି ଁ । ମଜାନଚିତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତି, ଡଜାଟଜା ଖସବଜା 
ଆ୍ି ସଂଗ୍ହ ଓ ହସ୍ଜାନ୍ତର ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ମଧ୍ୟ ଆଉ କଟକଣଜା 
ରହିବ ନଜାହି ଁ । ଏହି ନିଷ୍ପରି୍ ଫଳଖର ଇଖ୍ଜା ଭଳି ପ୍ରତିଷଜ୍ାନ 
ଭୂସ୍ଜାନିକ ତଥୟଜାବଳୀ ସଂଗ୍ହ ପଜାଇ ଁ ସବସ୍ଜାଧଜାରଣରୁ ପଜାଣ୍ ି
ସଂଗ୍ହ କରିପଜାରିଖବ । ଏହିସବୁ ତଥୟ ଖବୈଜ୍ଞଜାନିକ, ଆଥମିକ 
ଓ ବିକଜାଶମଳୂକ କଜାଯ୍ୟଖର ବୟବହୃତ ଖହଜାଇପଜାରିବ । ଏହ ି
ନିଷ୍ପରି୍ ଫଳଖର ଖ୍ଶର ରିଓ ଖପେଶଜା� ଅଥ୍ନୀତି ୧ �କ୍ଷ 
ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜାଖର ପହଞ୍ିବ ଖବଜା�ି ଆଶଜା କରଜାଯଜାଏ ।

ଖେଥାଗ ଦବିସ ପଥାଇ ଁତଥାଲିମ �ଥାେ୍୍ଷ କ୍ମ

ରଥାରତଖର ତଆିରି ଖହଲଥା ବଶି୍ୱର ସବ୍ଷବୃହତ୍  କ୍ଖି�ଟ ଷ୍ଟଥାଡିୟମ
ଗରୁରଜାଟର ଅହମ୍ମ୍ଜାବଜା୍ଖର ନିମମିତ ବିଶ୍ୱର 

ସବବୃ୍ହତ୍  କି୍ରଖକଟ ଷ୍ଜାଡିୟମକୁ ରଜାଷ୍ଟ୍ରପତି ରଜାମନଜାଥ 
ଖକଜାବିନ୍ଦ ୨୦୨୧ ଖଫବୃୟଜାରୀ ୨୪ ତଜାରିେଖର ଉ୍୍ �ଜାଟନ 
କରିଛନି୍ତ । ଏହଜା ଏକ ପରିଖବଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଜାଶ 
ପ୍ରକି୍ରୟଜାର ନମନୁଜା, ଯଜାହଜା ଗ୍ୀନ ବିଲ ୍ି ଂ ସଜାଟମିଫିଖକସନଖର  
ସବଜ୍ାଧକି ମଜାନୟତଜା ଖଗଜାଲ ୍ ଖରଟିଂ ପଜାଇଛି । ଆଗରୁ 
ଏହଜା ନଜାମ ଥ�ିଜା ଖମଜାଖଟରଜା ଷ୍ଜାଡିୟମ। ଏଖବ ତଜାହଜାକୁ 
ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଜା୍ୀ କି୍ରଖକଟ ଷ୍ଜାଡିୟମ ନଜାମଖର ନଜାମିତ 
କରଜାଯଜାଇଛି । ଏହି ଷ୍ଜାଡିୟମଖର ୧.୩୨ �କ୍ଷ ୍ଶକ୍ 
ବସିବଜାର ସବିୁଧଜା ରହିଛି । ଏଥଖିର ବିଶ୍ୱସ୍ରୀୟ ସବିୁଧଜା 
ସଖୁଯଜାଗ ମଜାନ ଉପ�ବ୍ ଧ । ଖମଜାଟ ୬୩ ଏକର ରମି 
ଉପଖର ପି�ରବିହୀନ ଏହି ଷ୍ଜାଡିୟମ ନିମଜ୍ାଣ ପଜାଇ ଁ
୮୦୦ ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜା େର୍ ୍ ଖହଜାଇଛି । ଷ୍ଜାଡିୟମଖର 
ଏ�ଇଡି �ଜାଇଟର ବୟବସ୍ଜା କରଜାଯଜାଇଛି । ଏହଜା 
ଫଳଖର ପିଚ୍  ଉପଖର ଖେଳଜାଳିଙ୍କର ଛଜାଇ ପଡିବ ନଜାହି ଁ। 
ଏ�୍ ଇଡି ବୟବସ୍ଜା ଫଳଖର ବିରୁଳି ବୟବହଜାର ୪୦ରୁ ୫୦ 
ଭଜାଗ କମିବ । ବିଶ୍ୱର ଏହି ସବବୃ୍ହତ୍  କି୍ରଖକଟ ଷ୍ଜାଡିୟମ 

ସଦ୍ଜ୍ାର ବଲ୍ଭଭଜାଇ ପଖଟ� ଖପେଜାର ୍ଟ ୍ କଖମ୍ପଲେକ୍ସର 
ଅଂଶବିଖଶଷ। ସଦ୍ଜ୍ାର ଖପେଜାର ୍ଟସ୍ କଖମ୍ପଲେକ୍ସଖର 
ଅତିକମଖର ୨୦ଟି ଷ୍ଜାଡିୟମ ନିମମିତ ଖହବ ଏବଂ 
ଖସଗଡିୁକୁ ଆନ୍ତରଜ୍ାତିକ ସ୍ରଖର ଭଜାରତ ପଜାଇ ଁଖଗୌରବ 
ଆଣଥିବିଜା କ୍ରୀଡଜାବିତଙ୍କ ନଜାମଖର ନଜାମିତ କରଜାଯିବ । 
ଏହି ୨୩୩ ଏକର ବିଶଷି୍ ଅଭିଳଜାଷୀ ଖପେଜାର ୍ଟ ୍ଏନ୍ ଖ୍ଲଭ 
ଭଜାରତର ସବବୃ୍ହତ୍  ଖପେଜାର ୍ଟ ୍ଏନ୍ ଖ୍ଲଭ ଖହବ ।
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ପ୍ରଥମଥର ପଜାଇ ଁଭଜାରତ ଏକ ଉପରକୁ ଉଠଥିବିଜା (ଏ�ିଖଭଖଟଡ) 
ବଣୟରନ୍ତୁ ସରୁକ୍ଷଜା କରିଡରଭିରି୍କ ରଜାତୀୟ ରଜାରପଥ ପଜାଇବ । 

ଏହ ି ରଜାରପଥଟି ୍ିଲ୍ୀ-ସଜାହଜାରନପରୁ-ଖଡରଜାଡୁନ ମଧ୍ୟଖର ନିମମିତ 
ଖହଉଛି ଏବଂ ଏହଜା ଏକ ଆଥମିକ କରିଡର । ଏହ ି ରଜାରପଥଖର 
ବଣୟରନ୍ତୁଙ୍କ ସରୁକ୍ଷଜା ପଜାଇ ଁପ୍ରଥମଥର ନିମଖନ୍ତ ୧୨ କିମି �ମ ୍ଉପରକୁ 
ଉଠଥିବିଜା (ଏ�ିଖଭଖଟଡ) ରହବି । ଖମଜାଟ ୧୩ ହରଜାର ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜାଖର 
ନିମମିତ ଖହଉଥବିଜା ଏହ ିରଜାରପଥ ଦ୍ଜାରଜା ୍ିଲ୍ୀ ଓ ଖଡରଜାଡୁନ ମଧ୍ୟଖର 
୍ୂରତ୍ୱ ୨୩୫ କିମିରୁ ୨୧୦ କିମିକୁ ହ୍ଜାସ ପଜାଇବ । ଏହଜାଛଡଜା ଆଗରୁ 
ଏଥପିଜାଇ ଁଖଯଉ ଁ୬.୫ �ଣ୍ଜା ସମୟ �ଜାଗଥୁ�ିଜା ତଜାହଜା ୨.୫ �ଣ୍ଜାକୁ ହ୍ଜାସ 
ପଜାଇବ। ଏହ ି ସମଗ୍ ରଜାରପଥଟିଖର �ଣ୍ଜାପ୍ରତି ସବନି୍ମ ୍ନ ୧୦୦ କିମି 
ଖବଗଖର ଖଯପରି ଯଜାନବଜାହନ ଚଜା�ିପଜାରିବ ଖସଥପିଜାଇ ଁ ଆବଶୟକ 
ଡିରଜାଇନ ତିଆରି କରଜାଯଜାଇଛି । ପ୍ରତି ୨୫ରୁ ୩୦ କିମି ୍ୂରତ୍ୱଖର 
ଯଜାତ୍ରୀମଜାନଙ୍କ ପଜାଇ ଁସବୁିଧଜା ଖକନ୍ଦ୍ରମଜାନ ରହବି । ଖମଜାଟ ରଜାରପଥଟିକୁ ୪ଟି 
େଣ୍ଡଖର ଭଜାଗ କରଜାଯଜାଇଛି । ଏହ ିରଜାରପଥ ବଜାଗପତ୍ , ସଜାହଜାରନପରୁ 
ଆ୍ି ସହର ଖ୍ଇ ଯିବ । ରଜାରପଥର ଚତୁଥେ୍ଣ୍ଡ ଏକ ସଂରକି୍ଷତ 
ରଙ୍ଗ� ଖ୍ଇ ଯଜାଉଥବିଜାରୁ ଖସଥଖିର ଖସତୁ ଆକଜାରର ସଡ଼କ ନିମମିତ 
ଖହବ । ଚଳିତବଷ ୍ମଜାର୍ ୍ସଦୁ୍ଧଜା ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ହଜାତକୁ ନିଆଯିବ ।. 

ବଣ୍ଜନ୍ତୁ ସରୁକ୍ଷଥା �ରିଡର ଥବିଥା 
ଖଦଶର ପ୍ରଥମ ରଥାଜପଥ

ଇଏସ ୍ଆଇ ହତିଥାଧ�ିଥାରୀ ତଥାଲି�ଥାରୁକ୍ତ 
ଖେଖ�ୌଣସି ନ�ିଟବତ୍ତ୍ଷୀ ଏସି�୍  

ହସ ୍ପିଟଥାଲର ସ୍ୱଥାସ୍୍ଖସବଥା ପଥାଇପଥାରିଖବ

ଏସିକ୍  ହିତଜାଧକିଜାରୀମଜାନଙୁ୍କ ଉର୍ମ 
ସ୍ଜାସ୍ୟଖସବଜା ଖଯଜାଗଜାଇ ଖ୍ବଜାକୁ ସରକଜାର 

ନିରନ୍ତର ଉ୍ୟମ ରଜାରି ରେଛିନି୍ତ । ନୂଆ ବୟବସ୍ଜା 
ଅନୁସଜାଖର ହିତଜାଧକିଜାରୀମଜାଖନ ତଜା�ିକଜାଭୁକ୍ତ 
ନିକଟବର୍ୀ୍ ଖଯଖକୌଣସି ହସ ୍ପିଟଜା�ରୁ 
ସ୍ଜାସ୍ୟଖସବଜା ସବିୁଧଜା ପଜାଇପଜାରିଖବ । 
ହିତଜାଧକିଜାରୀ ତଜାଙ୍କ 
ବଜାସସ୍ଜାନର ୧୦ 
କିମି ବୟଜାସଜାଦ୍ଧୟ୍ 
ମଧ୍ୟଖର ଏହ ି
ସବିୁଧଜା ଉପଖଭଜାଗ 
କ ରି ପ ଜା ରି ଖ ବ । 
ଏସିକ୍  ହିତଜାଧକିଜାରୀଙ୍କ ସଂେୟଜା ବୃଦି୍ଧ ପଜାଉଥବିଜାରୁ 
ଖସମଜାନଙ୍କ ସ୍ଜାଥ୍କୁ ୍ୃଷି୍ଖର ରେ ି ସରକଜାର 
ଏହି ବୟବସ୍ଜା କରିଛନି୍ତ । ସ୍ଜାସ୍ୟଖସବଜା ପଜାଇ ଁ
ହିତଜାଧକିଜାରୀଙୁ୍କ ଏସିକ୍  ଡିସ ୍ଖପନସରୀରୁ 
ଖକୌଣସି ସପୁଜାରିସ ଆଣିବଜାକୁ ପଡିବ ନଜାହି।ଁ 
ଇଏସ ୍ଆଇ ଇ-ପଖହଚଜାନ କଜାଡ/୍ଖହ�୍ ଥ 
ପଜାସ ୍ବୁକ ଏବଂ ଖଯଖକୌଣସି ସରକଜାରୀ 
ପରିଚୟପତ୍ର ଖ୍େଜାଇ ତଜା�ିକଜାଭୁକ୍ତ ଇଏସ ୍ଆଇ 
ହସପିଟଜା�ର ଖସବଜା ଖନଇଖହବ । ସଂପକୃ୍ତ 
ହିତଜାଧକିଜାରୀଙୁ୍କ କୟଜାଶଖ�ସ ବୟବସ୍ଜାଖର 
ଓପିଡି ଖସବଜା ପଜାଇ ଁ ସିଧଜାସଳେ ଡଜାକ୍ତରୀ 
ପରଜାମଶ୍ ମିଳିବ । 

୨୦୨୦-୨୧ ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମଜାସିକଖର ଭଜାରତୀୟ ଅଥନ୍ୀତିଖର ୦.୪ ଶତଜାଂଶ ଅଭିବୃଦି୍ଧ 
ପରି�କି୍ଷତ ଖହଜାଇଥ�ିଜା । ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମଜାସିକଖର ଅଥନ୍ୀତି କଖରଜାନଜା ମହଜାମଜାରୀ 

ଓ ରଜାଷ୍ଟ୍ରବୟଜାପୀ �କ୍ ଡଜାଉନ ଖଯଜାଗୁ ଁ ୨୩.୯ ଶତଜାଂଶ ହ୍ଜାସ ପଜାଇଥ�ିଜା । ର�ୁଜାଇ-
ଖସପ ୍ଖଟମର୍ ଦି୍ତୟ ତ୍ରୟମଜାସିକଖର ଭଜାରତୀୟ ଡିରପିି ୭.୫ ଶତଜାଂଶ ସଂକୁଚିତ 
ଖହଜାଇଥ�ିଜା । ଏହଜା ଥ�ିଜା କ୍ରମଜାଗତଭଜାଖବ ୍ୁଇଟି ତ୍ରୟମଜାସିକଖର ରଡିିପି ହଜାରଖର 
ସଂଖକଜାଚନ । ଏହଜାକୁ ଅଥଖ୍ନୈତିକ ମଜାନ୍ଦଜାବସ୍ଜା ବଜା ରିଖସସନ କୁହଜାଯଜାଏ । ନିଉ ଇଣି୍ଡଆ 
ସମଜାଚଜାରକୁ (ଡିଖସମର୍ ୧୬-୩୧ ସଂେୟଜା) ଏକ ସଜାକ୍ଷଜାତକଜାର ଖ୍ଇ ମେୁୟ ଅଥଖ୍ନୈତିକ 
ପରଜାମଶ୍୍ ଜାତଜା ଖକ.ଭି. ସବୁ୍ରମଣଆିନ କହଥିଖି� ଖଯ ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମଜାସିକଖର ଖ୍ଶର 
ଅଥନ୍ୀତିଖର ଏକ ସକଜାରଜାତ୍ମକ ପ୍ରତୟଜାବର୍ନ୍ ଆସିବ । ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମଜାସିକର ତଥୟଜାବଳୀ 
ଅନୁସଜାଖର ଖ୍ଶର ରଡିିପିଖର ୦.୪ ଭଜାଗ ଅଭିବୃଦି୍ଧ �ଟିଛି । ଏହ ିତଥୟ ଅନୁସଜାଖର 
କୃଷି ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ୩.୯ ଶତଜାଂଶ, ମୟଜାନୁଫଜାକ୍ ଚରିଂ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ୧.୬ ଶତଜାଂଶ ଏବଂ ନିମଜ୍ାଣ 
ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ୬.୨ ଶତଜାଂଶ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପରି�କି୍ଷତ ଖହଜାଇଛି ।

ପ୍ରତ୍ଥାବତ୍ତ୍ଷନ ପଥଖର ରଥାରତର ଅଥ୍ଷନୀତ;ି ସ�ଥାରଥାତ୍ମ� ସି୍ତଖିର ଜଡିିପି
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ବ୍କି୍ତତ୍

ଖସଖହନଥାଇ ସମ୍ଥାଟ 
ଉସ୍ତାଦ ବସି୍ ମିଲ୍ତା ଖତାଁ

ଖସଖହନଜାଇ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏହଜାର ସ୍ର ଆମକୁ ଉସ୍ଜା୍ 
ବିସ ୍ମିଲ୍ଜା େଜାକୁଁ ମଖନ ପକଜାଇ୍ିଏ । ଖସ ନିଖର 
ଖସଖହନଜାଇ ତିଆରି କରିଥଖି�, ଯଜାହଜା ପବନ 

ଚଜାଳିତ ଏକ ଖ�ଜାକପି୍ରୟ ବଜା୍ୟଯନ୍ତ । ଭଜାରତୀୟ ଉର୍ଜାଙ୍ଗ ସଂଗୀତର 
ମେୁୟଧଜାରଜାଖର ଖସ ଖସଖହନଜାଇକୁ ସଜାମି� କରିବଜାଖର ପ୍ରମେୁ 
ଭୂମିକଜା ଗ୍ହଣ କରିଥଖି� । ତଜାଙ୍କ ପବୂରୁ୍ ବଜା୍ୟଯନ୍ତଗଡିୁକ ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରକଜାର ଉତ୍ବଜାନୁଷଜ୍ାନ ପଜାଇ ଁ ଉତ୍ଗୀ୍କୃତ ଓ ସଂରକି୍ଷତ ଥ�ିଜା । କିନ୍ତୁ 
ଖସ ଏହଜାକୁ ଆନ୍ତରଜ୍ାତିକ ଖଶ୍ରଜାତଜାଙ୍କ ପଜାେଖର ପହଞ୍ଜାଇବଜାଖର ସଫଳ 
ଖହଜାଇଥଖି�। ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱଖର ତଜାଙ୍କର ଅନୁଗଜାମୀ ରହଥିଖି� ଖହ ଁ
ବିସ ୍ମିଲ୍ଜା େଜା ଁବନଜାରସ (ବଜାରଜାଣସୀ)ଖର ରହବିଜାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥଖି� । 
ବିହଜାରର ୍ୁମ ୍ରଜାଓଖଁର ଏକ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ପରିବଜାରଖର ତଜାଙ୍କର ରନ ୍ମ । 
ଏହ ିପରିବଜାର ରଜାର୍ରବଜାରର ସଂଗୀତଜ୍ଞଭଜାଖବ କଜାଯୟ୍ କରୁଥଖି� । 
ତଜାଙ୍କର ପି�ଜା ୍ନିର ନଜାମ ଥ�ିଜା ଅମିରୁଦି୍ନ େଜା ଁ। ପିତଜା ଖପୈଗମର୍ େଜା ଁ
ଏବଂ ମଜା’ ମିଠଜାନ୍ ଙ୍କର ଖସ ଥଖି� ଦି୍ତୀୟ ପତୁ୍ର । ତଜାଙ୍କ ବଜାପଜା ୍ୁମରଜାଓରଁ 
ମହଜାରଜାରଜା ଖକଶବପ୍ରସଜା୍ ସିଂହଙ୍କ ରଜାର୍ରବଜାରର ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଥଖି� । 
ତଜାଙୁ୍କ ୬ ବଷ ୍ବୟସ ଖହଜାଇଥବିଜାଖବଖଳ ବିସ ୍ମିଲ୍ଜା ତଜାଙ୍କ ମଜାମ�ୁର ଉର୍ର 
ପ୍ରଖ୍ଶର ବଜାରଜାଣସୀକୁ ଆସିଥଖି� । ଖସଠଜାଖର ତଜାଙ୍କ ମଜାମ ୁଅଲ୍ିବକ୍ସ 
କଜାଶୀ ବିଶ୍ୱନଜାଥ ମନ୍ଦରିଖର ଖସଖହନଜାଇ ପରିଖବଷଣ କରୁଥଖି� । 
ଖସଖହନଜାଇ ପ୍ରତି ବିସ ୍ମିଲ୍ଜାଙ୍କ ଆଗ୍ହ ଖ୍େ ିତଜାଙ୍କ ମଜାମ ୁତଜାଙୁ୍କ ଖସହ ି
ବଜା୍ୟଯନ୍ତ ବିଷୟଖର ଅଧକି ଶକି୍ଷଜା ଖ୍ବଜାକୁ  ଆରମ୍ଭ କଖ� ।

େବ୍ୁ  କମ ୍ନି ମଧ୍ୟଖର ବିସ ୍ମିଲ୍ଜା େଜା ଁଖସଖହନଜାଇ ବଜା୍ନର କଳଜା 
ହଜାସ� କରିବଜା ସହ ଚମତ୍ଜାର ପ୍ର୍ଶନ୍ କରିବଜାକୁ ସକ୍ଷମ ଖହଖ� । 
ଖସଖହନଜାଇ ବଜା୍ୟର ରଜାଗ ବଜାହଜାଖର ଖସ ନୂଆ ନୂଆ ରଜାଗ ସଷିୃ୍ 
କରିବଜା ଏବଂ ତଜାକୁ ବରଜାଇବଜାଖର ନିରନ୍ତର ବ୍ରତୀ ରହ ିସଫଳତଜା ହଜାସ� 
କରିଥଖି� । ବଜାରଜାଣସୀ ପ୍ରତି ତଜାଙ୍କର ଆକଷଣ୍ର ପ୍ରମଜାଣ ଖହ�ଜା ଖଯ 
ଖସଠଜାଖର ଖସ ସଜାରଜା ରୀବନ କଟଜାଇଥଖି� । ଖସ କହୁଥଖି� କଜାଶୀ 
ଭଳି  ଆଉ ଖକୌଣସି ସହର ନଜାହି ଁ। ଖସ ଯଜାହଜା ଆବଶୟକ କରୁଥଖି� 
ଖସ ସମସ୍ ତଜାଙୁ୍କ ଏହ ିସହରର ଖ୍ଇଥ�ିଜା । ଗଙ୍ଗଜାଖର ସ୍ଜାନ,  ନମଜାର 
ପଜାଠ ପଜାଇ ଁମସ ୍ରି୍  ଏବଂ ଖସଖହନଜାଇ ଅଭୟଜାସ କରିବଜା ପଜାଇ ଁବଜା�ଜାରୀ 

ମନ୍ଦରି ତଜାଙ୍କ ପଜାଇ ଁଥ�ିଜା । ଏହ ିଉସ୍ଜା୍ ସଜାଂପ୍ର୍ଜାୟିକ ସ୍୍ ଭଜାବର 
ଏକ ନିେଣୁ ଉ୍ଜାହରଣ ଥଖି� । ଗଙ୍ଗଜା ଯମନୁଜା ଖତଖହରବି, ଯଜାହଜା 
ବଜାରଜାଣସୀର ସଜାଂପ୍ରତିକ ସ୍୍ ଭଜାବ ପଜାଇ ଁ େୟଜାତ ଖସ ତଜାହଜାର 
ଯଥଜାଥ ୍ପ୍ରତିନିଧ ିଥଖି� । ନିର ରୀବନର ସମସ୍ ସଫଳତଜାକୁ ଖସ 
ଆଲ୍ଜା, ସରସ୍ତୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନଜାଥଙୁ୍କ ଅପଣ୍ କରିଥଖି� ।

ବିଭିନ୍ନ �ଟଣଜାଖର ତଜାଙୁ୍କ  ବିଖ୍ଶଖର ବସବଜାସ କରିବଜା ପଜାଇ ଁ
ବିପଳୁ ଅଥ ୍ଏବଂ ଖ�ଜାଭ ଖ୍େଜାଯଜାଇଛି; ଖହଖ� ଖସ ଖକଖବ ଏଥଖିର 
ଆକଷମିତ ଖହଜାଇନଜାହଜାନି୍ତ ଏବଂ ବଜାରଜାଣସୀ ନ ଛଜାଡିବଜାକୁ ସବ୍୍ ଜା 
ଅଟଳ ରହଛିନି୍ତ । ଥଖର ତଜାଙୁ୍କ କୁହଜାଯଜାଇଥ�ିଜା ଖଯ ବଜାରଜାଣସୀର 
ଏକ ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରଜାଗଖ� ଆପଣ ଖସ ସହରଖର ରହଖିବ 
କି? ଏହଜାର ଉର୍ରଖର ଖସ କହଥିଖି� ଖଗଜାଟିଏ ପ୍ରତିମଜା ବଜା ପ୍ରତିକୃତି 
ବଜାସ୍ବତଜାର ପ୍ରତିନିଧ ିନୁଖହ ଁ। ବଜାରଜାଣସୀ ଖଯଉଠଁ ିଗଙ୍ଗଜା ପ୍ରବଜାହତି, 
ଖଯଉଠଁ ିପ୍ରଭୁ ବଜା�ଜାରୀଙ୍କ ପଜାଇ ଁମୁ ଁଖସଖହନଜାଇ ବଜା୍ନ କରିପଜାରିବି 
ଖସଠଜାଖର ମୁ ଁସହରଖର ସବିୁଧଜାଖର ରହପିଜାରିବି । ବନଜାରସ ଛଜାଡି 
ମୁ ଁଅନୟ ଖକଉଠଁ ିରହପିଜାରିବି ନଜାହି ଁ।

୧୯୩୭ଖର କ�କଜାତଜାଖର ଆଖୟଜାରତି ଅେଳି ଭଜାରତ ସଂଗୀତ 
ସମି୍ମଳନୀଖର ଖସ ଖଯଉ ଁ ରଜାଗ ସଂଖଯଜାରନଜା କରିଥଖି� ତଜାହଜା 
ତଜାଙ୍କ ରୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଖମଜାଡ ଖ୍ଇଥ�ିଜା । ଏହଜାପରଠଜାରୁ 
ଖସ ପଛକୁ ଆଉ ଚଜାହି ଁନଜାହଜାନି୍ତ । ୧୯୪୭ ସ୍ଜାଧୀନତଜାର ଅବୟବହତି 
ପବୂରୁ୍ �ଜା�କିଲ୍ଜାଖର ଖସଖହନଜାଇ ବଜା୍ନ କରିବଜାର ବିରଳ ସମ୍ମଜାନ 
ତଜାଙୁ୍କ ମିଳିଥ�ିଜା । ୨୦୦୬ଖର ତଜାଙ୍କର ଖଯଖତଖବଖଳ ନିଧନ �ଟି�ଜା 
ଖସଖତଖବଖଳ ତଜାଙ୍କର ବୟକି୍ତଗତ ଖସଖହନଜାଇଟିକୁ ତଜାଙ୍କ ସହତି 
କବର ୍ଆିଯଜାଇଥ�ିଜା । ଖସ ଖ୍ଶର ୪ଟି ଯଜାକ ଖବସମଜାରିକ 
ସଖବଜ୍ାର୍ ସମ୍ମଜାନ ପଦ ୍ମଶ୍ରୀ (୧୯୬୧), ପଦ ୍ମଭୂଷଣ (୧୯୬୮), ପଦ ୍ମବିଭୂଷଣ 
(୧୯୮୦) ଏବଂ ଭଜାରତରତ୍ନ (୨୦୦୧) ପଜାଇଥଖି� ।    

ଜନ୍ମ: ୧୯୧୬ ମଥାର୍୍ଷ ୨୧    ମତୁୃ୍: ୨୦୦୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧

ଉସ୍ଜା୍ ବିସ ୍ମିଲ୍ଜା େଜା ଁଖଯଖତଖବଖଳ ଖସଖହନଜାଇ 
ବଜା୍ନ କରୁଥଖି� ଖସଖତଖବଖଳ ଖଶ୍ରଜାତଜାମଜାଖନ ମନ୍ତମଗୁ୍ଧ 
ଖହଜାଇଯଜାଉଥଖି� । ଖସଖହନଜାଇ ପ୍ରତି ତଜାଙ୍କର ଏଖତ 
ଶ୍ରଦ୍ଧଜା ଥ�ିଜା ଖଯ ତଜାହଜାକୁ ଖସ ମରଜାଖର ଖବଗମ ୍ (ପତ୍ନୀ) 
ଖବଜା�ି କହୁଥଖି� । ଏଖବ ମଧ୍ୟ ବିସ ୍ମିଲ୍ଜା େଜାଙଁ୍କ ସହତି 
ଖସଖହନଜାଇର ନଜାମ ଅଙ୍ଗଜାଙ୍ଗୀଭଜାଖବ ରଡିତ ।



ପିଏମ ୍ �ରିଥାନ

୫୦ ଖକଜାଟିରୁ ଅଧକି ଖ�ଜାକଙୁ୍କ ୫ 
�କ୍ଷ ଟଙ୍କଜା ପଯୟ୍ନ୍ତ ଚିକିତ୍ଜା ବଜାବ୍ 

େର୍ ୍ଖଯଜାଗଜାଇ ୍ଆିଯଜାଇଛି । 
ଖସଥମିଧ୍ୟରୁ ୧.୬୩ ଖକଜାଟି ଖ�ଜାକ 

ଏହଜାର ସଖୁଯଜାଗ ଖନଇଛନି୍ତ ।

ପିଏମ ୍ ସ୍ନିଧ ି

ପିଏମ ୍ ଊଜ୍ଜ୍ୱଳଥା

ଜନଔରଧୀ ଉଜଥାଲଥା

ନିର ମହୁଖଁର ହସ ଖେଳଜାଇଖ� ରୀବନ ସହର ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ୍ୂର କରିବଜାଖର ଏହଜା ସଜାହଜାଯୟ 
କରିଥଜାଏ । ଆନ୍ତରଜ୍ାତିକ ସେୁ ୍ବିସ ଖକବଳ ଏହ ିକଥଜାକୁ ମଜାନୟତଜା ଖ୍ବଜାକୁ ଉଦି୍ଷ୍ । ତଥଜାପି ସେୁ 
ଉପଖଭଜାଗ କରିବଜା ପଜାଇ ଁଖଗଜାଟିଏ ୍ନି ଯଖଥଷ୍ ନୁଖହ ଁ। ଖତଣ ୁରଖଣ ରୀବନର ପ୍ରଖତୟକ ମହୂୁର୍କୁ୍ 
ବଜାରମଜ୍ାର ପ୍ରତିକ୍ଷଣଖର ଉପଖଭଜାଗ କରିବଜା ଉଚିତ । ଏହ ି୍ବିସ ସମଜାଖବଶୀ, ସମଜାନ ଓ ଭଜାରସଜାମୟ 
ରକ୍ଷଜାକଜାରୀ ଅଥଖ୍ନୈତିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ଅଗ୍ଜାଧକିଜାର ୍ଏି । କଜାରଣ ଏହଜାଦ୍ଜାରଜା ନିରନ୍ତର ବିକଜାଶ, 

୍ଜାରିଦ୍ୟ ୍ୂରୀକରଣ ନିଶି୍ତ ଖହବଜା ସହ ଆନନ୍ଦ ଓ େସିୁ ମିଳିଥଜାଏ । 

ଜଳଜୀବନ ମିସନ

ଉଡଜାଣ

ରଳରୀବନ ମିସନ ଅଧୀନଖର ମଜାତ୍ର ୧୭ ମଜାସ 
ମଧ୍ୟଖର ୩.୫୩ ଖକଜାଟି ଗ୍ଜାମୀଣ ପରିବଜାରଙ୍କ 

�ରକୁ ପଜାଣ ିଟୟଜାପ ଖଯଜାଗଜାଇ ୍ଆିଯଜାଇଛି ।

ଊର୍ଜ୍ା ଓ ପରିଖବଶର ସରୁକ୍ଷଜା ପଜାଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ 
ଏହ ିକଜାଯୟ୍କ୍ରମଖର ଖ�ଜାକଙୁ୍କ ୩୬.୭୧ ଖକଜାଟି 

ଏ�୍ ଇଡି ବ�୍ ବ ଖଯଜାଗଜାଇ ୍ଆିଯଜାଇଛି । 
ଏହଜା ଫଳଖର ବିରଳିୁ ଶକି୍ତ ବଜାବ୍ଖର ବଜାଷମିକ 

୧୮ ହରଜାର ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜା ବଞ୍ପିଜାରିଛି ।

ଖ୍ଶଖର ସ�ୁଭ ମ�ୂୟର 
ବିମଜାନଯଜାତ୍ରଜା ବଜାସ୍ବତଜାଖର 

ପରିଣତ ଖହଜାଇଛି । ମଜାତ୍ର ୨୫୦୦ 
ଟଙ୍କଜା ଖ୍ଇ ୫୩ �କ୍ଷ ଖ�ଜାକ 

ବିମଜାନ ଯଜାତ୍ରଜାର      
ସବିୁଧଜା ପଜାଉଛନି୍ତ।

ଆୟୁଷ୍ମଥାନ ରଥାରତ

ଖ୍ଶର ୭୦୦ ର�ିଜାଖର ଥବିଜା ୬୬୦୦ 
ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ରନଔଷଧୀ ଖକନ୍ଦ୍ରଖର 

ଖ�ଜାକଙୁ୍କ ସ୍ଳ୍ପ ମ�ୂୟଖର ଉର୍ମମଜାନର 
ଔଷଧ ଖଯଜାଗଜାଇ ୍ଆିଯଜାଉଛି, ଯଜାହଜା 

ଗରିବଙ୍କ ରୀବନଖର ପରିବର୍ନ୍ ଆଣଛିି ।

କଖରଜାନଜା ମହଜାମଜାରୀ କଜାଳଖର ଏହ ି
ଖଯଜାରନଜାଖର ୨.୭୬ ଖକଜାଟି ଷ୍ଟି୍ରଟ ଖଭଣ୍ଡରଙୁ୍କ 

ସ�ୁଭ ହଜାରଖର ୨.୦୭୧ ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜା ଏ 
ଯଜାବତ୍  ଋଣ ଖଯଜାଗଜାଇ ୍ଆିଯଜାଇଛି । 

୮.୩ ଖକଜାଟି ମହଳିଜାଙୁ୍କ ମଜାଗଣଜା ଗୟଜାସ ୍ 
ସଂଖଯଜାଗ ଖଯଜାଗଜାଇ ୍ଆିଯଜାଇ ଖସମଜାନଙ୍କ 
ଖରଜାଖଷଇ �ରକୁ ଧମୂମକୁ୍ତ କରଜାଯଜାଇଛି । 

ପିଏମ ୍ ଆବଥାସ
�ର େଣି୍ଡଏ କରିବଜାର ସ୍୍୍ନ 
ଏଖବ ସଫଳ ଖହଜାଇଛି । 
ଏଯଜାଏ ଁଏହ ିଖଯଜାରନଜାଖର 

୧.୬୮ ଖକଜାଟି ଖ�ଜାକ ନିରର 
�ର ପଜାଇଛନି୍ତ । 

ପିଏମ ୍ କିଷଜାନ ସମ୍ମଜାନ 
ନିଧ ିଖଯଜାରନଜାଖର ୧୧.୬୪ 

ଖକଜାଟି ଖ�ଜାକ ଏଯଜାଏ ଁ
ଉପକୃତ ଖହଜାଇଛନି୍ତ । ଏ 

ବଜାବ୍ଖର ଚଜାଷୀଙୁ୍କ ୧.୧୩ 
�କ୍ଷ ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜା ଖଯଜାଗଜାଇ 

୍ଆିସରି�ଜାଣ ି।

ସହ୍ ଖକଜାଟି 

ହସ ହସ ମହୁ ଁ!
ଆନ୍ତରଜ୍ାତିକ 
ସେୁ ୍ବିସ
ମଥାର୍୍ଷ ୨୦, ୨୦୨୧

ବଜାର୍ଜ୍ା:

୍ୟଜାବନ୍ତ ହୁଅ

ଶଜାନ୍ତ ରୁହ
ବିଜ୍ଞ ରୁହ

ଆନ୍ତରଜ୍ାତିକ ସେୁ ୍ିବସମଜାର୍ ୍୨୦, ୨୦୨୧

ନୁ୍ ଇଣି୍ଆ ସମଥାଚଥାର 7

ପିଏମ ୍ ଜୀବନ 
ଖଜ୍ଥାତ ିଖେଥାଜନଥା

ବଜାଷମିକ ମଜାତ୍ର ୩୩୦ ଟଙ୍କଜା ଖ୍ୟଖର ୨�କ୍ଷ 
ଟଙ୍କଜାର ରୀବନ ବୀମଜା ସବିୁଧଜା ଖଯଜାଗଜାଣ। 
ଏହ ିଖଯଜାରନଜାଖର ଏଯଜାଏ ଁ୯.୮୮ ଖକଜାଟି 
ଖ�ଜାକ ଏଯଜାଏ ଁପଞ୍ୀକୃତ ଖହଜାଇଛନି୍ତ ।



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 8

21 ଖକଜାଟି ଇନ୍ ଷ୍ଜାଗ୍ଜାମ
ୟୁରର ଭଜାରତଖର ଅଛନି୍ତ

ଖକଜାଟି ହଜ୍ାଟସଆପ ୍ 
ୟୁରର ଭଜାରତଖର 
ଅଛନି୍ତ

ଖକଜାଟି 
ଭଜାରତୀୟ 
ଟୁୟଟର 
ୟୁରର

ଖକଜାଟି ୟୁଟୁୟବ୍  
ୟୁରର 
ଭଜାରତଖର 
ଅଛନି୍ତ 

ଖକଜାଟି ଖ�ଜାକ 
ଭଜାରତଖର 
ଖଫସ ୍ବୁକ 
ବୟବହଜାର କରନି୍ତ

53 1.75
44.8 41

ଓଟିଟି, ଖସଜାସିଆ� ମିଡିଆ ଗଜାଇଡ�ଜାଇନସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଖପଥାଟ୍ଷ

ବିଷୟବସୁ୍ ପଜାଇ ଁଓଟିଟି ଉର୍ର୍ଜାୟୀ

ଖସଥାସିଆଲ ମିଡିଆ 
ପଥାଇ ଁନୂଆ ନୟିମ

ଡିରଟିଜା� ଇଣି୍ଡଆ କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ସଜାଧଜାରଣ ମଣଷିକୁ ସଶକ୍ତ 
କରିଛି । ଖମଜାବଜାଇ� ଖଫଜାନ ଓ ଇଣ୍ରଖନଟର ବୟଜାପକ 
ପ୍ରସଜାର ଫଳଖର  ଅଖନକ ଖସଜାସିଆ� ମିଡିଆ ୍ ଲଜାଟଫମ ୍
ଭଜାରତଖର ଖସମଜାନଙ୍କ ଆସ୍ଜାନ ରମଜାଇଛନି୍ତ । ଖସଜାସିଆ� 
ମିଡିଆ, ନୁୟର ଖପଜାଟଜ୍ା� ଏବଂ ଓଭର ୍ି ଟପ ୍ (ଓଟିଟି 
୍ ଲଜାଟଫମ)୍କୁ ନିୟନ୍ତଣ କରିବଜା ପଜାଇ ଁ୍ୀ�୍୍ ିନରୁ ୍ଜାବି 
ଖହଜାଇ ଆସଥୁ�ିଜା । ସରକଜାର ଏହ ି୍ଜାବିକୁ ବିଚଜାରକୁ ଖନଇ 
ନୂଆ ନିଖଦ୍ଶ୍ଜାବଳୀ ରଜାରି କରିଛନି୍ତ ।

ଭଜାରତଖର ବିଭିନ୍ନ ସଜାମଜାରକି 
ଗଣମଜାଧ୍ୟମ ଉପ�ବ୍ ଧ ଏବଂ 
ଖ୍ଶର ନଜାଗରିକ ତଜାହଜାକୁ 

ବୟବହଜାର କରୁଛନି୍ତ । ଏସବୁ ସଜାଧଜାରଣ 
ଖ�ଜାକଙ୍କ ରୀବନର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ଅଙ୍ଗ 
ପଜା�ଟିଛି । ସଜାମଜାରକି ଗଣମଜାଧ୍ୟର ପ୍ରଚଜାର 
ଫଳଖର ଖ�ଜାକଙ୍କ ସରୃନଶୀଳତଜା ବଢିଛି। 
ଖସମଜାଖନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚଜାରୁଛନି୍ତ ବିଭିନ୍ନ ତଥୟ 
ରଜାଣ ିମକୁ୍ତଭଜାବଖର ନିରର ମତଜାମତ ବୟକ୍ତ 
କରିପଜାରୁଛନି୍ତ । ସରକଜାର ଏବଂ ଏହଜାର 
କଜାଯୟ୍ବଜାହକମଜାନଙୁ୍କ ସମଜାଖ�ଜାଚନଜା 
କରିବଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଖ�ଜାଖକ ପଶ୍ଜାତ୍ ପ୍ 
ଖହଉନଜାହଜାନି୍ତ । ସରକଜାରଙୁ୍କ ନଜାଗରିକ 
ସମଜାଖ�ଜାଚନଜା କରିବଜା ଏକ ଅଧକିଜାର । 
ଏହଜାକୁ ସରକଜାର ସମ୍ମଜାନ ୍ିଅନି୍ତ । ଏହଜା 
ସଖ୍ୱେ ଡିରଟିଜା� ମିଡିଆର ବୟବହଜାର 
ସ୍ଚ୍ଛତଜା ରକ୍ଷଜା ଏବଂ ଉର୍ର ୍ଜାୟିତ୍ୱ 
ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଖକଖତକ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥବିଜାରୁ 
ଏ ଖନଇ ଉ୍୍ ଖବଗ ପ୍ରକଜାଶ ପଜାଉଛି । 
ଖସଜାସିଆ� ମିଡିଆର ପ୍ରସଜାର ଫଳଖର 
ନଜାଗରିକ ସଶକ୍ତ ଖହଉଥବିଜାଖବଖଳ 
ଅନୟପକ୍ଷଖର ଏହଜାର ୍ୁରୁପଖଯଜାଗ 
ଖନଇ ଅଖନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।

 ମିଛ େବର ଏବଂ ବିଭ୍ଜାନ୍ତକଜାରୀ 
ତଥୟଜାବଳୀ ଖସଜାସିଆ� ମିଡିଆ 

l ସରକଜାର ସଚୂନଜା ପ୍ରଯକିୁ୍ତ (ଇଣ୍ରମିଡିଆରୀ ଗଜାଇଡ�ଜାଇନ ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଡିରଟିଜା� ମିଡିଆ ଏଥକି୍ସ 
ଖକଜାଡ) ଆଇନ ୨୦୨୧ର ବିଜ୍ଞପି୍ ପ୍ରକଜାଶ କରିଛନି୍ତ ।

l ନୂଆ ନିୟମ ଖସଜାସିଆ� ମିଡିଆର ସଜାଧଜାରଣ ବୟବହଜାରକଜାରୀଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ କରିଛି ।
l ଖସଜାସିଆ� ମିଡିଆ ୍ ଲଜାଟଫମଗ୍ଡିୁକୁ ନିରର ଆପରି୍ ଅଭିଖଯଜାଗ ନିରଜାକରଣ ବୟବସ୍ଜା 

ତିଆରି କରିବଜାକୁ ଖହବ । ଏହ ିବୟବସ୍ଜାଖର ଅଭିଖଯଜାଗ ଶଣୁଜାଣ ିକରିବଜା ସହ ତଜାଙୁ୍କ ନୟଜାୟ 
ପ୍ର୍ଜାନ କରଜାଯିବ । ସଂପକୃ୍ତ ମିଡିଆ ୍ ଲଜାଟଫମକୁ୍ ରଖଣ ଖ�େଜାଏ ଁଆପରି୍ ଅଧକିଜାରୀ (ଗି୍ଭଜାନ ୍ଟ 
ଅଧକିଜାରୀ) ରେବିଜାକୁ ପଡିବ । ଖସ ଏସବୁ ଅଭିଖଯଜାଗର ଖ୍େଜାଶଣୁଜା କରିଖବ। ସଂପକୃ୍ତ 
ଅଧକିଜାରୀଙ୍କ ନଜାମ ଓ ଠକିଣଜା ମିଡିଆ ୍ ଲଜାଟଫମକୁ୍ ସବସ୍ଜାଧଜାରଣଖର ପ୍ରକଜାଶ କରିବଜାକୁ ଖହବ ।

l ଖଯଖତସବୁ ଅଭିଖଯଜାଗ ଆସଛିୁ ଏବଂ ଖସଥରୁି ଖକଖତ ସମଜାଧଜାନ ଖହଉଛି ତଜାହଜାର 
ରିଖପଜାଟ ୍ସଂପକୃ୍ତ ୍ ଲଜାଟଫମ ୍ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ମଜାସଖର ପ୍ରକଜାଶ କରିବଜାକୁ ପଡିବ । ଆବଶୟକ 
ପଡିଖ� ଆପରି୍ରନକ ବିଷୟବସୁ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଜା୍ ଖ୍ବଜାକୁ ଖହବ ।

l ମୟଜାଖସରର ପ୍ରଥମ ୍ ଷ୍ଜାଙୁ୍କ ୍ ଲଜାଟଫମ ୍ଠଜାବ କରିବ । ବିଖଶଷକରି ଖ୍ଶର ସଜାବଖ୍ଭୌମତ୍ୱ ଓ ଏକତଜା 
ଆ୍ ିଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଯିଏ ଆପରି୍ରନକବିଷୟବସୁ୍ ଖ�େବି ତଜାକୁ ଠଜାବ କରିବଜା ୍ଜାୟିତ୍ୱ ୍ ଲଜାଟଫମର୍ । 
ଏହ ିଅପରଜାଧ ପଜାଇ ଁସଂପକୃ୍ତ ମୟଜାଖସରର ୍ଷ୍ଜାଙୁ୍କ ୫ ବଷ ୍କଜାରଜା୍ଣ୍ଡର ବୟବସ୍ଜା ରହଛିି ।

l ଆପରି୍ରନକ ମୟଜାଖସର ଉପଖର ଅଭିଖଯଜାଗ ପଜାଇବଜାର ୨୪ �ଣ୍ଜା ମଧ୍ୟଖର ସଂପକୃ୍ତ 
୍ ଲଜାଟଫମକ୍ୁ ଖସହ ିକଖଣ୍ଣ୍ ହଟଜାଇବଜାକୁ ପଡିବ ।

ଖସଜାସିଆ� ମିଡିଆ ପଜାଇ ଁନୂଆ ନିଖ୍ଶ୍ଜାବଳୀ
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ଖ�ଖତଥାଟି ନୂଆ ନୟିମ ଓ �ଥାହି�ଁ ିପ୍ରଣୟନ �ରଥାେଥାଇଛ:ି

l  ୨୦୧୮ଖର ସପିୁ୍ରମଖକଜାଟ ୍ନିର ଆଡ଼ୁ ରୁର ୁଏକ ମଜାମ�ଜାଖର ରଜାୟ ଖ୍ଇଥଖି� 
ଖଯ ସରକଜାର କଖଣ୍ଣ୍ ଖହଜାଷି୍ଂ ୍ ଲଜାଟଫମ ୍ଏବଂ ଅନୟ ଆ୍ଲିଖକସନଗଡ଼ିୁକଖର 
ଶଶି ୁଅଶ୍ୀଳ ଚଳରି୍ତ୍ର, ୍ ୁଷ୍କମ ୍ଏବଂ ଗଣ୍ୁଷ୍କମର୍ ଚିତ୍ର, ଭିଡିଓ ଓ ସଜାଇଟଗଡ଼ିୁକ 
ଉପଖର ଅଙୁ୍କଶ �ଗଜାଇବଜା ପଜାଇ ଁଆବଶୟକ ୍ିଶଜାନିଖଦ୍ଶ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ କରନ୍ତୁ।

 l ୨୦୧୯ଖର ସପିୁ୍ରମଖକଜାଟ ୍ ନୂଆ ନିୟମଜାବଳୀ ସମ୍ପକଖ୍ର ବିଜ୍ଞପି୍ ପ୍ରକଜାଶ 
କରିବଜାର ପ୍ରକି୍ରୟଜାକୁ ସମ୍ପର୍ୂ୍ କରିବଜା ସଂକ୍ରଜାନ୍ତଖର ନିଦ୍ଧଜ୍ାରିତ ସମୟସୀମଜା 
ସମ୍ପକଖ୍ର ଅବଗତ କରଜାଇବଜାକୁ ଖକନ୍ଦ୍ର ଇଖ�ଖ୍ଟଟ୍ରଜାନିକ୍ସ ଏବଂ ସଚୂନଜା ପ୍ରଯକିୁ୍ତ 
ମନ୍ତଣଜାଳୟକୁ ଆଖ୍ଶ ଖ୍ଇଥଖି�।

l ୨୦୨୦ଖର ରଜାରୟ ସଭଜାର ଆଡହକ ସମିତି ସଜାମଜାରକି ଗଣମଜାଧ୍ୟମଖର 
ଅଶ୍ୀଳ ଚଳରି୍ତ୍ରର ଉ୍ଖବଗରନକ ବିଷୟ ଏବଂ ଶଶି ୁଓ ସଜାମଗ୍ୀକ ଭଜାଖବ 
ସମଜାର ଉପଖର ଏହଜାର ପ୍ରଭଜାବକୁ ବିଖଶ୍ଷଣ କରିବଜା ପଖର ରିଖପଜାଟ ୍
ଖ୍ଇଥ�ିଜା ଏବଂ ଏପରି କଖଣ୍ଣ୍ଗଡ଼ିୁକୁ ଛଜାଡ଼ୁଥବିଜା ବୟକି୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବଜା 
ପଜାଇ ଁସପୁଜାରିସ କରିଥ�ିଜା।

ଡିଜଟିଥାଲ ମିଡିଆ ଓଟିଟି ପଥ୍ାଟେମ୍ଷ ପଥାଇ ଁନୂଆ ବ୍ବସ୍ଥା �’ଣ ?

l ଓଟିଟି ୍ ଲଜାଟଫମ ୍ପଜାଇ ଁସରକଜାର ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରଜାରି 
କରିଖବ ।

l ଡିରଟିଜା� ମିଡିଆର ପ୍ରକଜାଶକଙୁ୍କ ଭଜାରତୀୟ ଖପ୍ରସ 
କଜାଉନସି� ଏବଂ ଖକବୁ� ଖଟ�ିଭିରନ ଖନଟୱଜାକ ୍
ନିୟମ ପଜାଳନ କରିବଜାକୁ ପଡିବ ।

l ଅନ୍ �ଜାଇନ ନିଉର, ଓଟିଟି ୍ ଲଜାଟଫମ ୍ଏବଂ ଡିରଟିଜା� 
ମିଡିଆ ପଜାଇ ଁ ଏକ ଆଚଜାର ସଂହତିଜା ସପୁଜାରିସ 
କରଜାଯଜାଇଛି ।

l ଓଟିଟି ୍ ଲଜାଟଫମଗ୍ଡିୁକ ବୟସଭିରି୍ଖର ୫ ପ୍ରକଜାର 
ବିଷୟବସୁ୍କୁ ନିଖର ଖଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ କରିଖବ । ଖସଗଡିୁକ 
ଖହ�ଜା- ୟୁ ବଜା ୟୁନିଭସଜ୍ା�, ୟୁ/ଏ ୭ବଷରୁ୍ ଅଧକି, 
ୟୁ/ଏ ୧୩ ବଷରୁ୍ ଊର୍ଦ,୍ ୟୁ/ଏ ୧୬ ବଷରୁ୍ ଊର୍ଦ ୍ଏବଂ 
ଏ ପର୍ୂ୍ ବୟସ୍ । ସବୁ ୍ ଲଜାଟଫମକ୍ୁ ପୟଜାଖରଣ୍ଜା� �କ୍  
କଜାଯୟ୍କଜାରୀ କରିବଜାକୁ ପଡିବ ।

l ଖଯଉସଁବୁ ୍ ଲଜାଟଫମ ୍ପଜାଇ ଁଏକ ୩ ସ୍ରୀୟ ଆପରି୍ 
ନିରଜାକରଣ ବୟବସ୍ଜା ସପୁଜାରିସ କରଜାଯଜାଇଛି 
ଖସମଜାଖନ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ୱ ଖ୍ଖବ ।

l ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଜାଶକମଜାନଙ୍କର ଖଯଉ ଁଆତ୍ମନିୟନ୍ତଣ 
ସଂସ୍ଜା ରହବି ତଜାହଜାର ମେୁୟଭଜାଖବ ସପିୁ୍ରମଖକଜାଟ/୍
ହଜାଇଖକଜାଟର୍ ରଖଣ ଅବସରପ୍ରଜାପ୍ ବିଚଜାରପତି କିମଜ୍ା 
ରଖଣ ନିରଖପକ୍ଷ ବିଶଷି୍ ବୟକି୍ତ ଏହଜାର ମେୁୟଭଜାଖବ 
କଜାଯୟ୍ କରିଖବ ।

l ସଚୂନଜା ଓ ପ୍ରସଜାରଣ ମନ୍ତଣଜାଳୟ ଏହ ିତ୍ଜାରେକଜାରୀ 
ବୟବସ୍ଜାର ନୀତିନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବ ।

୍ ଲଜାଟଫମଖ୍ର ପ୍ରକଜାଶ ପଜାଉଛି । ଏହଜାର ବୟଜାପକ ୍ ୁରୁପଖଯଜାଗ 
କରଜାଯଜାଇ ମଫ୍ଡ ଇଖମର ୍ ଓ ବିଷୟବସୁ୍କୁ ଅତୟନ୍ତ କୁତି୍ତ 
କରଜାଯିବଜା �ଟଣଜା ବିଗତ ଖକଖତ୍ିନ ଧରି ବଢିଚଜା�ିଛି । 
ଏସବୁ ଖକବଳ ବୟକି୍ତବିଖଶଷଙ୍କ ମଯୟ୍ଜା୍ଜା ପଜାଇ ଁଏକ ବିପ୍ 
ନୁଖହ ଁ, ଏହଜା ମଧ୍ୟ ଅଖନୈତିକ । ଏହ ି ୍ ଲଜାଟଫମ ୍ ସବୁଖର 
ମଧ୍ୟ ଆପରି୍ରନକ ଓ ଗଜାଳିଗ�ୁରକଜାରୀ ଭଜାଷଜା ବୟବହଜାର 
କରଜାଯଜାଉଛି । ଅଖନକ ସମୟଖର ମଜାନହଜାନି ଭଳି ଖ�େଜା 
ଏବଂ ଅଶ୍ୀଳ ବିଷୟବସୁ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଜାଶ ପଜାଉଛି । ଖ�ଜାକଙ୍କ 
ଧଜାମମିକ ଭଜାବନଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଆ�ଜାତ ପହଞ୍ଜାଇବଜାର �ଟଣଜା ନରରି 
ରହଛିି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟଖର ଏସବୁ ବିଷୟଖର ପଜା�ଜ୍ାଖମଣ୍ 
ସଖମତ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଖର ଉ୍୍ ଖବଗ ପ୍ରକଜାଶ ପଜାଇଛି । ଏହଜା 
ଉପଖର ନଜାଗରିକ ସମଜାର, ବିଚଜାରଜାଳୟ ଆ୍ିଖର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଜ୍ା 

ସ୍ଜାନ ପଜାଇଛି ।
୨୦୨୧ ଖଫବୃୟଜାରୀ ୨୫ ତଜାରିେଖର ସରକଜାର ଖଫସ ୍ବୁକ୍ , 

ର ୍ିଟର, ଖନଟ୍ ୍ ଲି କ୍ସ, ଆମଜାରନ ପ୍ରଜାଇମ ଏବଂ ହଟ୍ ଷ୍ଜାର ଭଳି 
ଓଟିଟି ୍ ଲଜାଟଫମ ୍ପଜାଇ ଁନୂଆ ନିଖ୍ଶ୍ଜାବଳୀ ରଜାରି କରିଛନି୍ତ । 
ଓଟିଟି ଓ ଡିରଟିଜା� ମିଡିଆ ପଜାଇ ଁଉଦି୍ଷ୍ ଆଇନଖର ସଂସ୍ଜାଙ୍କ 
ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତଣ ବୟବସ୍ଜା ଉପଖର ଅଧକି 
ଗରୁୁତ୍ୱ ୍ିଆଯଜାଇଛି । ଏଥଖିର ସଜାମଜ୍ା୍ିକତଜା ଓ ସରୃନଜାତ୍ମକ 
ସ୍ଜାଧୀନତଜାକୁ ବରଜାୟ ରେଜାଯଜାଇଥବିଜାଖବଖଳ ଅଭିଖଯଜାଗ 
ନିରଜାକରଣ ବୟବସ୍ଜାକୁ ୍ୃଢ ଏବଂ ବୟଜାପକ କରଜାଯଜାଇଛି । 
ଏହ ିନୂଆ ନିୟମ ଫଳଖର ବଜାକ୍ ସ୍ଜାଧୀନତଜା ଓ ପରିପ୍ରକଜାଶର 
ଅଧକିଜାର ସରୁକି୍ଷତ ଖହବଜା ସହତି ରନସଜାଧଜାରଣଙ୍କର ସ୍ଜାଥ ୍
ମଧ୍ୟ ସରୁକି୍ଷତ ଖହଜାଇପଜାରିବ ।    

	 l ଇଖ�ଖ ଟ୍ଟ୍ରଜାନିକ୍ସ ଏବଂ ସଚୂନଜା 
ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ମନ୍ତଣଜାଳୟ (ଏମଇଆଇଟିୱଜାଇ) 
ଚିଠଜା ନିୟମଜାବଳୀ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଥ�ିଜା 
ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରଜାନ୍ତଖର ରନସଜାଧଜାରଣଙ୍କ 
ମତଜାମତ ଖ�ଜାଡ଼ିଥ�ିଜା। ଏ ସଂକ୍ରଜାନ୍ତଖର 
ମନ୍ତଣଜାଳୟକୁ 171ଟି ମତଜାମତଜା 
ଏବଂ 80ଟି ବିଖରଜାଧଜାତ୍ମକ ମତଜାମତ 
ମିଳିଥ�ିଜା। ଏସବୁ ମତଜାମତକୁ ବିସୃ୍ତ 
ଭଜାଖବ ବିଖଶ୍ଷଣ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା ଏବଂ 
ଆନ୍ତଃମନ୍ତଣଜାଳୟ ଖବୈଠକ ପଖର ନୂତନ 
ନିୟମଗଡ଼ିୁକୁ ଚୂଡ଼ଜାନ୍ତ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା।
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ବଶି୍ୱ ବଜଥାର ପଥାଇ ଁ

ସ୍ୱଖଦଶୀ 
ଖେଳନଥା

ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ, ଏକ ସଙ୍ଗଖର, ଉଭୟ ଖେଳିବଜା ଏବଂ ଶକି୍ଷଜା �ଜାଭ କରିବଜାର 
ମଜାଧ୍ୟମ। ଏହଜା ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ ଉପଖର ଅତୁଟ ପ୍ରଭଜାବ ପକଜାଇବଜା ସହତି 

ଖସମଜାନଙ୍କର ମଜାନସିକତଜା ବିକଶତି କରିବଜା ଓ ଜ୍ଞଜାନ ବୃଦି୍ଧଖର ସହଜାୟକ 
ଖହଜାଇଥଜାଏ। ପରମ୍ପରଜା ଓ ସଂସ୍ତୃି ସମ୍ପକଖ୍ର ରଜାଣବିଜା �ଜାଗି ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ 

ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ ପଜାଇ ଁଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ମଜାଧ୍ୟମ। ଅଥଖ୍ନୈତିକ ୍ୃଷି୍ଖକଜାଣରୁ 
ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ ନିଯକିୁ୍ତ ସଖୁଯଜାଗ ସଷିୃ୍ କରିବଜାର ଉତ୍। ଅଧନୁଜା, ଅଭିନବ ତଥଜା 

ଆଧନିୁକ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକର ପ୍ରସଜାର ବୃଦି୍ଧ ପଜାଉଛି, ଏପରି ସି୍ତିଖର 7 �କ୍ଷ ଖକଜାଟି 
ଟଙ୍କଜାର ବିଶ୍ୱ ଖେଳନଜା ବରଜାରଖର ଭଜାରତର ଖଯଜାଗ୍ଜାନ ମଜାତ୍ର 0.5 ପ୍ରତିଶତ। 

ଖତଣ,ୁ ସରକଜାର 2024 ସଦୁ୍ଧଜା ଖେଳନଜା ରପ୍ଜାନି ପରିମଜାଣକୁ 2800 ଖକଜାଟି 
ଟଙ୍କଜାକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବଜା ସହତି ଏହଜା ମଜାଧ୍ୟମଖର ଅଧକି ନିଯକିୁ୍ତ ସଖୁଯଜାଗ ସଷିୃ୍ 
କରିବଜା ନିମଖନ୍ତ �କ୍ଷୟ ରେଛିନି୍ତ। ଭଜାରତ ବର୍ମ୍ଜାନ ଆତ୍ମ-ନିଭର୍ ଖେଳନଜା 

ଉଖ୍ୟଜାଗ ପଜାଇ ଁପ୍ରୟଜାସ ଆରମ୍ଭ କରି ଖ୍ଇଛି...

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆତ୍ମ-ନିଭର୍ ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 11

ଖ୍ଶୀ କଜାଠ ଖେଳନଜା ନିମଜ୍ାତଜା ସି.ଭି. ରଜାର ୁ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଖ୍ଶ ବିଶଜାେଜାପଜାଟଣଜାର ଇଟିଖକଜାପ୍ଜାକଜା 
ର ବଜାସିନ୍ଦଜା। ଏହ ିସ୍ଜାନଖର ଖେଳନଜା ତିଆରି 
କରିବଜାର ପରମ୍ପରଜା ଶହ ଶହ ବଷ ୍ପରୁୁଣଜା। 
ଏକ୍ଜା ଇଟିଖକଜାପ୍ଜାକଜା ର ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ 
ବିଶ୍ୱସ୍ରଖର ପରିଚିତି �ଜାଭ କରିଥ�ିଜା। 

ଏହ ିପ୍ରଜାଚୀନ �ଜାେ ଶଳି୍ପ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକର 
ବିଖଶଷତ୍ୱ ଖହଉଛି ଏଗଡ଼ିୁକ କଜାଠଖର 

ତିଆରି ଏବଂ ଏଥଖିର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧଜାର ନଜାହି।ଁ 
ଏହଜାର ଧଜାରଗଡ଼ିୁକ ଖଗଜା�ଜାକଜାର, ଯଜାହଜାକି 

ପି�ଜାମଜାନଙ୍କର ଆ�ଜାତପ୍ରଜାପ୍ ଖହବଜାର 
ଆଶଙ୍କଜାକୁ ହ୍ଜାସ କରିଥଜାଏ। ଆହୁରି, ଏହସିବୁ 
ଖେଳନଜାଖର ଖକୌଣସି ପ୍ରକଜାର ରଜାସଜାୟନିକ 
ବୟବହଜାର ଖହଜାଇନଥଜାଏ। ଏହ ି�ୁପ୍ପ୍ରଜାୟ 

କଳଜାର ପନୁରୁଦ୍ଧଜାର �ଜାଗି, ରଜାର ୁତଜାଙ୍କ ଗ୍ଜାମର 
କଳଜାକଜାରମଜାନଙୁ୍କ ଖନଇ ଏକ ନୂତନ ଆଖନ୍ଦଜାଳନ 
ଆରମ୍ଭ କରିଥଖି�। ରିଓଗ୍ଜାଫିକଜା� ଇଣି୍ଡଖକସନ 

ଖରରଷି୍ଟ୍ରିରୁ ଏହ ିପଜାରମ୍ପରିକ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକୁ 
ଖଭୌଗଳିକ ସଚୂକ ବଜା ରଓିଗ୍ଜାଫିକଜା� ଇଣି୍ଡଖକସନ 

(ରଆିଇ) ଟୟଜାଗ ମିଳିଥ�ିଜା। ରଜାରଙୁ୍କ ଏହ ି
ପ୍ରୟଜାସ ଖକବଳ ଏକ ହରଯିଜାଉଥବିଜା ପରମ୍ପରଜାର 

ପନୁରୁଦ୍ଧଜାର କରିନଜାହି ଁବରଂ 150ରୁ ଅଧକି 
ପରିବଜାରକୁ ରୀବିକଜା ଖଯଜାଗଜାଇ ଖ୍ଇଛି।

“ଆତ୍ମନିଭର୍ ଭଜାରତ �ଜାଗି ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଜା୍ୀଙ୍କ ଆହଜ୍ାନକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ଆଖମ ଖେଳନଜା ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବଜା 
�ଜାଗି ନିଷ୍ପରି୍ ଖନ�ୁ, ଯଜାହଜାକି ସଜାଧଜାରଣତଃ ବଜାହଜାରୁ ଆମ୍ଜାନୀ କରଜାଯଜାଇଥଜାଏ। �କଡଜାଉନ ସମୟଖର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ 
କରିବଜା ପଖର, ଆଖମ ଗରୁରଜାଟର ରଜାରଖକଜାଟଖର ଖେଳନଜା ତିଆରି କରିବଜା ଆରମ୍ଭ କ�ୁ। ଆମର �କ୍ଷୟ ଖହଉଛି 
ଆମ୍ଜାନୀ ହ୍ଜାସ କରିବଜା ଏବଂ ଭଜାରତକୁ ଖେଳନଜା ନିମଜ୍ାଣ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଆତ୍ମନିଭର୍ଶୀଳ କରିବଜା”, ଖବଜା�ି କହଛିନି୍ତ 
ଆ୍ିତି ଟଏର ୍ପ୍ରଜାଇଖଭଟ �ିମିଖଟଡର ପରିଚଜାଳନଜା ନିଖଦ୍ଶ୍କ ହମିଜାଂଶ ୁଖଭଜାରଜା। ଏହ ିଖେଳନଜା ଉତ୍ଜା୍ନକଜାରୀ ଫଜାମ ୍

ଶତପ୍ରତିଶତ ଭଜାରତ ନିମମିତ ଖେଳନଜା ତିଆରି କରିବଜା �ଜାଗି �କ୍ଷୟ ରେଥି�ିଜା। ଏଠଜାଖର 160 
ପ୍ରକଜାରର ଖେଳନଜା ତିଆରି ଖହଉଛି ଯଜାହଜାକି ଆମ୍ଜାନୀ କରଜାଯଜାଉଥବିଜା ଖେଳନଜା ପ୍ରତି କଡ଼ଜା 
ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦିତଜା ସଷିୃ୍ କରିଛି। ଖସମଜାନଙ୍କର ଉ୍ୟମ ବିଷୟଖର, ଖଭଜାରଜା କୁହନି୍ତ, ନୂତନ ପ୍ରଯକିୁ୍ତର 
ଉପଖଯଜାଗ କରି ଖସମଜାଖନ ଶତପ୍ରତିଶତ ଭଜାରତୀୟ ଉତ୍ଜା୍ ପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଛନି୍ତ। “ସମ୍ପର୍ୂ୍ ଭଜାଖବ 
ଭଜାରତୀୟ ଚଜାହି୍ ଜାକୁ ପରୂଣ କରିବଜା ଏବଂ ଆମ୍ଜାନୀ ଉପଖର ନିଭର୍ଶୀଳତଜା ହ୍ଜାସ କରିବଜା 
ଆମର �କ୍ଷୟ। �କଡଜାଉନର ମଜାତ୍ର ତିନି ମଜାସ ପଖର ଆଖମ ସମସ୍ ବୟବସ୍ଜା କ�ୁ। 
ଯ୍ି ଆଖମ ସମଖସ୍ ମିଳିତ ପ୍ରୟଜାସ କରିବଜା, ଆଖମ ବଡ଼ ପରିବର୍ନ୍ ଆଣପିଜାରିବଜା”, 

ଖଭଜାରଜା କହଥିଖି�। କମ୍ପଜାନୀ 1.15 ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜା ଋଣ ଖନଇଥ�ିଜା ଏବଂ ସଙ୍କଟକୁ 
ସଖୁଯଜାଗଖର ପରିଣତ କରି ଖ୍ଇଥ�ିଜା। ଖସମଜାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ୍ ଲଜାଣ୍ କଜାଯୟ୍କ୍ଷମ ରହଛିି 
ଏବଂ ଖସମଜାଖନ ରିଖମଜାଟ କଖଣ୍ଟ୍ରଜା� କଜାର ଠଜାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ଟର ଖସଟ୍ ପଯୟ୍ନ୍ତ ଖେଳନଜା 
ତିଆରି କରୁଛନି୍ତ। ଆମ୍ଜାନୀ କରଜାଯଜାଉଥବିଜା ଖେଳନଜା ଠଜାରୁ ଖସମଜାନଙ୍କ ଉତ୍ଜା୍ ଖବଶ ଶସ୍ଜା।

“ମୁ ଁଖେଳନଜା ତିଆରି କରିବଜାକୁ 
ଭ�ପଜାଏ। ମୁ ଁରଜାରସ୍ଜାନ ଓ 
ଖକଜା�କଜାତଜାରୁ ଏହ ିକଳଜା ଶେିଥି�ିି। 
ଆମର ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ ଅଧକି ଗ୍ହଣୀୟ 

ଖହଉଛି। ଖ୍ଶୀୟ ଖେଳନଜା ପ୍ରତି 
ଖ�ଜାକମଜାନଙ୍କ ୍ୃଷି୍ଖକଜାଣ ବ୍ଳି 
ଯଜାଇଛି ଏବଂ ଖସମଜାଖନ ଏଖବ 
ଏହଜାକୁ ଅଧକି ପସନ୍ଦ କରୁଛନି୍ତ,” 
ଝଜାଡ଼େଣ୍ଡ ରଜାଞ୍ରି ଖଶଜାଭଜା କୁମଜାରୀ 
କୁହନି୍ତ। ଖେଳନଜା ପ୍ରତି ତଜାଙ୍କର 

ଭ� ପଜାଇବଜା ଏଖବ ତଜାଙୁ୍କ ଆୟର ପନ୍ଜା 
ଖ୍ଇଛି। ବୟବସଜାୟ ଭ� ଚଜା�ିବଜାରୁ 
ଖଶଜାଭଜା ନିରର ଏହ ିଖକୌଶଳ ସ�ୀନଜା 
କଜାଚ୍ଛଜାପ, ପ୍ରତିଭଜା ଖଟଜାଖପ ଏବଂ 
ଅନୟମଜାନଙୁ୍କ ଶେିଜାଇଛନି୍ତ। ବର୍ମ୍ଜାନ 
ଏହ ିଗ୍ରୁପ ଖସମଜାନଙ୍କର ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକୁ 
ଆଖମରିକଜା, ଖନ୍ର�ୟଜାଣ୍ଡଡ୍ସ ଆ୍ି 
ଖ୍ଶକୁ ପଠଜାଉଛନି୍ତ ଏବଂ ଭଜାରତୀୟ 
ଖେଳନଜାକୁ ଅନ୍ତରଜ୍ାତୀୟ ମଜାନୟତଜା 
ଖ୍ଇପଜାରିଛନି୍ତ।
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ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀ �ହଥିଖିଲ ଖେ 
ଆତ୍ମ-ନରି୍ଷରଶୀଳ ରଥାରତ 
ସହତି, ରଥାରତୀୟ ଖେଳନଥା 
ପଥାଇ ଁଖରଥା�ଥାଲ େର 
ଖଲଥା�ଥାଲ ଖହବଥା ଉଚତ୍ି

ଭଜାରତୀୟ ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗକୁ ଆତ୍ମନିଭର୍ଶୀଳ କରିବଜା 
�ଜାଗି ସଂକଳ୍ପର ଏହଜା ଖକବଳ ମଜାତ୍ର ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ, ପବୂର୍ 
ଖକନ୍ଦ୍ର ସରକଜାରମଜାଖନ କିଛି କରିନଥଖି� କି? ଯ୍ି ଖସମଜାଖନ 
କରିଥଖି�, ଫଳ କ’ଣ ଥ�ିଜା? ଏହ ି ନୂଆ ଆରମ୍ଭର କଜାରଣ 
କ’ଣ?
ଆଜରି ଖ�ୌଶଳ, ସଥାହସ ପଛଖର ରହଛି ିସମଦୃ୍ଧ         
ପ୍ରଥାଚୀନ ସର୍ତଥା
ଖକୌଣସି ଖ୍ଶର ଖେଳନଜା ଏହଜାର ସଂସ୍ତୃି ଓ ରୀବନଖଶୈଳୀକୁ 
ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥଜାଏ। ଖେଳନଜା ସହତି ଭଜାରତର ସମ୍ପକ ୍
ପ୍ରଜାଚୀନ ହରପ୍ଜା ସଭୟତଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ଖହଜାଇଥ�ିଜା। େନନ 
ସମୟଖର, ଖସ ସମୟର ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ ମିଳିଛି, ଯଜାହଜା ଭିନ୍ନ 
ଭିନ୍ନ ପ୍ରକଜାରର ଖହଜାଇଥବିଜା ଖ୍େବିଜାକୁ ମିଳିଥଜାଏ।
ଏପରିକି ଆଧନିୁକ ସମୟଖର, ସମଳ୍ର ଅଭଜାବ କଜାରଣରୁ 
ପି�ଜାମଜାଖନ ଖେଳନଜା ଓ େସିୁରୁ ବଞ୍ତି ରହପିଜାରିଖବ ନଜାହି।ଁ 
ଏହ ି କଜାରଣରୁ ପ୍ରଜାଚୀନ ସମୟରୁ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ ପ୍ରଖତୟକ 
ପରିବଜାରର ଅଂଶବିଖଶଷ ଖହଜାଇ ରହଆିସିଛି। ଧନୀ କିମଜ୍ା 
ଗରିବ ପରିବଜାର ଖହଉ, ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ ରୀବନଖର ଖେଳନଜା 
ଏକ ଅବିଖଚ୍ଛ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଖହଜାଇରହଛିି। ମଜାତଜାପିତଜା ଖସମଜାନଙ୍କର 
ପି�ଜାମଜାନଙୁ୍କ-୍ଜାମୀ ଖହଉ କିମଜ୍ା ଶସ୍ଜା-ଖସମଜାନଙ୍କ ପଜାେଖର 
ଖଯତିକି ସମଳ୍ ଥଜାଏ ତ୍ନୁଯଜାୟୀ ଖେଳନଜା ଖ୍ଇଆସିଛନି୍ତ। 
ସଜାରଜା ଭଜାରତଖର, ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ ରୀବନ ଏବଂ ପରମ୍ପରଜାର 
ପ୍ରମେୁ ଅଂଶବିଖଶଷ ଖହଜାଇ ରହଆିସିଛି। ୍କି୍ଷଣ ଭଜାରତଖର, 
‘ଖବଜାମ୍ମଜା�ଜା ଖକଜା�ୁଭୁ’ ବଜା ‘ଖେଳନଜା ୍ରବଜାର’ ୍ଶହରଜା 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆତ୍ମ-ନିଭର୍ ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗ

ଏ ଗଡ଼ିୁକ ଖକବଳ ସଜାଧଜାରଣ କଜାହଜାଣୀ ନୁଖହ ଁବରଂ ଭଜାରତଖର 
ଖେଳନଜା ଖେତ୍ରର ପରିବର୍ମିତ ରୂପ। ଖଯଖତଖବଖଳ ଅଭିନବ 
ବଜାନଜାରୀ୍ ୍ିଲ୍ୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳନଜା ବରଜାର ଝଖଣ୍ଡୱଜା�ଜା ଁ

ଗଖ�, ଖସ ଏକ ପରିବର୍ନ୍ ଖ୍େପିଜାରିଖ�। ଖସ କହଥିଖି�, 
ପବୂରୁ୍ ଏହ ିବରଜାରଖର ଖକବଳ ଆମ୍ଜାନୀ କରଜାଯଜାଉଥବିଜା ଖେଳନଜା 
ବିକି୍ର ଖହଉଥ�ିଜା। ଖତଖବ, ଖଶଷଥର ପଜାଇ ଁ ଖସ ଏହ ି ବରଜାରକୁ 
ଯିବଜା ସମୟଖର ଖସ ବହୁସଂେୟକ ଖମଡ୍ ଇନ ଇଣି୍ଡଆ ଖେଳନଜା 
ଖ୍େବିଜାକୁ ପଜାଇଥଖି�। େଜା�ି ଖେଳନଜା ପ୍ରସୁ୍ତକଜାରୀ ନୁହନି୍ତ, 
ବରଂ ଖେଳନଜା ବିଖକ୍ରତଜାମଜାଖନ ମଧ୍ୟ ଖମଡ ଇନ ଇଣି୍ଡଆ ପସନ୍ଦ 
କରୁଛନି୍ତ। ବର୍ମ୍ଜାନ ତୃଣମଳୂସ୍ରଖର ଏହ ି ବଜାସ୍ବ ପରିବର୍ନ୍କୁ 
ଖଯଖକହ ି ହୃ୍ୟଙ୍ଗମ କରିପଜାରିଖବ। 2020ଖର ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ 
ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଜା୍ୀ ଏହ ିପରିବର୍ନ୍ର ବୀର ବପନ କରିଥଖି�। ମଜାସିକ 
ଖରଡିଓ କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ‘ମନ କୀ ବଜାତ’ର ଅଗଷ୍, 2020 ଅଧ୍ୟଜାୟଖର 
ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ କହଥିଖି� ଖଯ ବର୍ମ୍ଜାନ ଖେଳନଜା �ଜାଗି ‘ଖଭଜାକଜା� 
ଫର ଖ�ଜାକଜା�’ ଖହବଜାର ସମୟ ଆସିଛି। “ଆପଣମଜାଖନ ରଜାଣ ି
ଆଶ୍ଯୟ୍ ଖହଖବ ଖଯ ବିଶ୍ୱ ଖେଳନଜା ବରଜାରଖର 7 �କ୍ଷ ଖକଜାଟି 
ଟଙ୍କଜାରୁ ଅଧକି ପରିମଜାଣଖର କଜାରବଜାର ଖହଜାଇଥଜାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥଖିର 
ଭଜାରତର ଭଜାଗ ଅତି କମ। ବର୍ମ୍ଜାନ, ଥଖର ଭଜାବନ୍ତୁ ତ’ ଏଖତ 
ଅଧକି ଐତିହୟ, ପରମ୍ପରଜା, ବିବିଧତଜା ଓ ଯବୁ ରନସଂେୟଜା ଥବିଜା ରଜାଷ୍ଟ୍ର 
କଥଜା। ଖେଳନଜା ବରଜାର (ବିଶ୍ୱ)ଖର ଭଜାରତର ଏଖତ କମ ଖଯଗ୍ଜାନ 
ଭ� ଅନୁଭବ ଖ୍ଉଛି କି? ଆଖ୍ୌ ନୁଖହ ଁ, ଏହଜା ଶଣୁବିଜା ପଖର 
ଆପଣମଜାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଭ� �ଜାଗିବ ନଜାହି”ଁ, ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ କହଥିଖି�। 
ଏହ ିଅବସରଖର ଖସ ଭଜାରତୀୟ ଖେଳନଜା ବରଜାର ଉପଖର ଅଧକି 
ଧ୍ୟଜାନ ଖ୍ଇଥଖି�। ବର୍ମ୍ଜାନ ସଦୁ୍ଧଜା ଭଜାରତୀୟ ବରଜାରଖର ବିଖ୍ଶୀ 
ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକର ପ୍ରଜାବ�ୟ ଖ୍େବିଜାକୁ ମିଳଛିୁ। ପଜାରମ୍ପରିକ ଏବଂ 
ସ୍ଜାନୀୟ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ ଖ୍େବିଜାକୁ ମିଳନୁଜାହି।ଁ ଖଯଉ ଁ ସମୟଖର 
ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱ କଖରଜାନଜା ଭୂତଜାଣ ୁ ମହଜାମଜାରୀ ବିଖରଜାଧଖର ସଂ�ଷ ୍
କରୁଛି, ଭଜାରତ ସଙ୍କଟକୁ ଏକ ସଖୁଯଜାଗଖର ପରିଣତ କରିଖ୍ଇଛି 
ଏବଂ ହଜାତ ତିଆରି ଓ ସ୍ଜାନୀୟ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ ଖ�ଜାକଖ�ଜାଚନକୁ 
ଆସିପଜାରିଛନି୍ତ। ବର୍ମ୍ଜାନ ଭଜାରତ ଏହଜାର ପ୍ରତିଭଜା ଓ ସଜାହସ ବଳଖର 
ଖେଳନଜା ବରଜାରଖର ରଜାରତୁି କରିବଜା �ଜାଗି ପ୍ରସୁ୍ତ। ‘ଖଭଜାକଜା� 
ଫର ଖ�ଜାକଜା�’ ମନ୍ତ ଖ୍ଶୀୟ ଖେଳନଜା ପ୍ରତି ଉଭୟ ଖକ୍ରତଜା ଓ 
ବିଖକ୍ରତଜାଙ୍କ ୍ୃଷି୍ଖକଜାଣକୁ ବ୍ଳଜାଇ ଖ୍ଇଛି। ଏହଜା ପଜାରମ୍ପରିକ 
ଖେଳନଜା, ବିଖଶଷ କରି ଖଟରଜାଖକଜାଟଜା, ଗଆୁ, କଜାଠ, ବଜାଉଶଁ ଓ କଇଚଁ୍ଛ 
ଖେଜାଳପଜାଖର ପ୍ରସୁ୍ତ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକର ଚଜାହି୍ ଜା ବଢ଼ଜାଇ ଖ୍ଇଛି। 
ପରିବର୍ନ୍ର ଏହ ି ହଜାୱଜା େଜା�ି ହଜାତ ତିଆରି ଖେଳନଜା ଖକ୍ଷତ୍ରଖର 
ନୁଖହ ଁବରଂ ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗକୁ ପ୍ରଭଜାବିତ କରିଛି। ଭଜାରତଖର 
ବହୁସଂେୟକ କୁଶଳୀ ଶଳି୍ପୀ ଅଛନି୍ତ ଖଯଉମଁଜାଖନ ଭ� ଖେଳନଜା 
ତିଆରି କରିବଜାଖର ସିଦ୍ଧହସ୍। ଗରୁରଜାଟର ରଜାରଖକଜାଟ, କର୍୍ଜାଟକର 
ରଜାମନଗର ଅନ୍ତଗତ୍ ଚଜାନ୍ନଜାପଜାଟନଜା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଖ୍ଶର କି୍ରଷ୍ଜା ଅନ୍ତଗତ୍ 
ଖକଜାଣ୍ଡଜାପଲ୍ୀ, ତଜାମି�ନଜାଡ଼ୁର ତଜାଞ୍ଜାଭୁର, ଆସଜାମର ଢୁବରୀ, ଉର୍ର 
ପ୍ରଖ୍ଶର ବଜାରଣଜାସୀ ସଖମତ ଖ୍ଶର ବିଭିନ୍ନ ଭଜାଗକୁ ଏଖବ 
ଖେଳନଜା ୍ଲଷ୍ର ଭଜାଖବ ବିକଶତି କରଜାଯଜାଉଛି। ଭଜାରତକୁ ଖେଳନଜା 
ଉତ୍ଜା୍ନ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଆତ୍ମନିଭର୍ଶୀଳ କରିବଜା �ଜାଗି ସରକଜାରଙ୍କ 
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତଜା ଏସବୁ ପ୍ଖକ୍ଷପ ମଜାଧ୍ୟମଖର ପ୍ରତିଫଳିତ ଖହଉଛି। 
ଏହ ି ଉଖ୍ୟଜାଗର ପନୁରୁଦ୍ଧଜାର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସଜାରଣ �ଜାଗି ଖମଜାଟ 
15ଟି ମନ୍ତଣଜାଳୟ ଏବଂ ବିଭଜାଗ ପରପେର ସହ ହଜାତ ମିଳଜାଇଛନି୍ତ।  
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ଲକ୍ଷୀ ଚଥାନ୍ଦ, ବଜିୟ ଖମଖହରଥାଙୁ୍କ ଆତ୍ମନରି୍ଷରଶୀଳ �ରିଛ ିଖେଳନଥା

୍ିଲ୍ୀର �କ୍ଷୀ ଚଜାନ୍ଦ ତଜାଙ୍କ ମଜାତଜାପିତଜାଙ୍କ ଠଜାରୁ ଖେଳନଜା 
ତିଆରି କରିବଜାର ଖପସଜାକୁ ଆଖଗଇ ଖନଉଛନି୍ତ। ୍ିଲ୍ୀ 
ର�ବୁୀର ନଗର ଖରଖର କଖ�ଜାନୀର ବଜାସିନ୍ଦଜା 55 ବଷୀ୍ୟ 
ବୟସ୍ ଏହ ିବୟକି୍ତ ରଣକ ହଜାତତିଆରି କଜାର ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଥଜାନି୍ତ 
ଯଜାହଜା ଟକ୍-ଟକ୍ ନଜାମଖର ପରିଚିତ। “ଖମଜାର ମଜାତଜାପିତଜା ଗତ 
43 ବଷ ୍ଧରି ଏହ ିଖେଳନଜା ତିଆରି କରି ଆସଛୁନି୍ତ। ମୁ ଁତଜାଙୁ୍କ 
ଆରମ୍ଭରୁ ସଜାହଜାଯୟ କରି ଆସଥୁ�ିି। କିନ୍ତୁ ଏଖବ ସରକଜାର 
ଏ ୍ିଗଖର ବିଖଶଷ ଧ୍ୟଜାନ ଖ୍ଉଥବିଜାରୁ ଏହଜା ଆମ ଭଳି 
ଖେଳନଜା ନିମଜ୍ାତଜାମଜାନଙୁ୍କ ନିଶି୍ତ ଭଜାଖବ ସହଜାୟକ ଖହବ, ଖସ 

କହଥିଖି�। ଅତି ସହର ଖ୍େଜାଯଜାଉଥବିଜା କିନ୍ତୁ ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ 
ପଜାଇ ଁ ବିଖଶଷ ଆକଷଣ୍ୀୟ ଏହ ି ଟକ୍-ଟକ୍ ଖେଳନଜା 
ତିଆରି କରିବଜା ଏଖତ ସହର ନୁଖହ।ଁ ଏହ ି ଖେଳନଜା 

ସମ୍ପର୍ୂ୍ ଖହବଜା ସରଞ୍ଜାମ ଅତିକମଖର 40 
ହଜାତ ଖ୍ଇ ଅତିକ୍ରମ ଆସିଥଜାଏ। 
କଜାରୀଗରମଜାନଙ୍କର ଏହ ିଖକୌଶଳ 

ବର୍ମ୍ଜାନ ଭଚୁଆ୍� ମଜାଧ୍ୟମଖର 
ସଜାରଜା ୍ୁନିଆ ଆଗଖର 

ଉରଜାଗର ଖହଜାଇପଜାରିଛି।

ଇଚ୍ଛଜା ଥଖି� ଉପଜାୟ ଆଖପ ଆଖପ ଆସିଥଜାଏ। ଏହ ିଉକି୍ତକୁ ଯଥଜାଥ ୍
ସଜାବୟସ୍ କରି, ହମିଜାଚଳ ପ୍ରଖ୍ଶ କଜାଙ୍ଗଡ଼ଜାର ବିରୟ ଖମହରଜା ଏକ 
ମତୃପ୍ରଜାୟ ଖେଳନଜା ତିଆରି କଳଜାର ପନୁରୁଦ୍ଧଜାର କରିବଜାଖର ସଫଳ 
ଖହଜାଇଛନି୍ତ। ବଜାଉଶଁଖର ଖେଳନଜା ତିଆରି କରି ବିରୟ ଖମଖହରଜା 

ଖକବଳ ନିଖର ଆତ୍ମନିଭର୍ଶୀଳ ଖହଜାଇନଜାହଜାନି୍ତ, ବରଂ ଅନୟମଜାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ଆତ୍ମନିଭର୍ଶୀଳ ଖହବଜାର ସଖୁଯଜାଗ ଖ୍ଇଛନି୍ତ। “ବଜାଉଶଁ ଅତି ସହରଖର 
ମିଳିଯଜାଇଥଜାଏ। ଏହ ିଖେଳନଜାରୁ ମଧ୍ୟ ଭ� �ଜାଭ ମିଳଛିୁ। ମୁ ଁଏଖବସଦୁ୍ଧଜା 

150 ଖ�ଜାକଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଖ୍ଇସଜାରି�ିଣ”ି, ଖମହରଜା କହଥିଖି�।

ରଥାରତୀୟ ଖେଳନଥାର 
ଇତହିଥାସ 5,000 ବର୍ଷ ପରୁୁଣଥା। 
ଏହଥା ସଖ୍ୱେ ବଶି୍ୱ ବଜଥାରଖର 
ରଥାରତୀୟ ଖେଳନଥାଗଡ଼ିୁ�ର 
ଖେଥାଗଦଥାନ ଅତ୍ନ୍ ନଗଣ୍। 

ସମୟଖର ଆଖୟଜାରନ କରଜାଯଜାଇଥଜାଏ, ଖଯଉଠଁ ି କଖଢେଇ ଓ 
ମରୂ୍ମିଗଡ଼ିୁକୁ ପ୍ର୍ଶମିତ କରଜାଯଜାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସୁ୍ ଆଧଜାରଖର 
ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକୁ ପ୍ର୍ଶମିତ କରଜାଯଜାଏ। ଏଠଜାଖର ପ୍ର୍ଶମିତ ଖହଉଥବିଜା 
ପ୍ରଖତୟକ ଉତ୍ଜା୍ ଗ୍ଜାମୀଣ କଜାରିଗରମଜାନଙ୍କ ଦ୍ଜାରଜା ମଜାଟି କିମଜ୍ା କଜାଠ 
ସଜାମଗ୍ୀଖର ପ୍ରସୁ୍ତ ଖହଜାଇଥଜାଏ। କଖଢେଇଗଡ଼ିୁକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗଖର 
ରଙ୍ଗଜାୟିତ କରଜାଯଜାଇଥଜାଏ। ଭଜାରତୀୟ ଖେଳନଜା ସଂ�ର ଖବୈଷୟିକ 
ସମିତିର ଆବଜାହକ ମନୁ ଗପୁ୍ଜା କୁହନି୍ତ, ଭଜାରତ ଖହଉଛି ୍ୁନିଆର 
ଏକମଜାତ୍ର ଖ୍ଶ ଖଯଉଠଁ ିରଆିଇ ଟୟଜାଗ ଥବିଜା 12ଟି ଖେଳନଜା ଲ୍ଷ୍ର 
ରହଛିି।  “ଏହଜାଛଡ଼ଜା, ଖ୍ଶଖର 20ଟି ପଜାରମ୍ପରିକ ଖେଳନଜା ଲ୍ଷ୍ର 
ରହଛିି। ଭଜାରତୀୟ ଖେଳନଜାର ଇତିହଜାସ 5000 ବଷ ୍ପରୁୁଣଜା। ଖତଣ ୁ
ଖେଳନଜା ଉତ୍ଜା୍କମଜାଖନ ସଂଗଠତି ଖହବଜାର ବିଖଶଷ ଆବଶୟକତଜା 
ରହଛିି”, ଗପୁ୍ କହଛିନି୍ତ। ବିବିଧତଜା ମଧ୍ୟଖର ଏକତଜାର ଖ୍ଶ ଭଜାରତଖର 
ଏହଜାର ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ ବିବିଧ ସଂସ୍ତିୃକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥଜାନି୍ତ। 
ଉର୍ର ଖହଉ ଅବଜା ୍ କି୍ଷଣ, କିମଜ୍ା ପଣୁ ିଉର୍ର ପବୂ,୍ ପ୍ରଖତୟକ ଅଞ୍ଳର 
ଖେଳନଜା ସ୍ଜାନୀୟ ପରମ୍ପରଜାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥଜାଏ। 
ନୂତନ ଆ�ଥାଂକ୍ଷଥା�ୁ ଉଡ଼ିବଥାର ସଖୁେଥାଗ 
ଭଜାରତୀୟ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକର ସମଦୃ୍ଧ ସଜାଂସ୍ତୃିକ ପରମ୍ପରଜା ରହଛିି। 
ଖତଖବ ଏଥପିଜାଇ ଁମଞ୍ର ଅଭଜାବ ରହଛିି। ଭଜାରତୀୟ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକୁ 
ମଞ୍ ଖଯଜାଗଜାଇ ଖ୍ବଜା ନିମଖନ୍ତ ଖକନ୍ଦ୍ର ସରକଜାର ଅଖନକ ପ୍ଖକ୍ଷପ 
ଗ୍ହଣ କରିଛନି୍ତ। ପଜାରମ୍ପରିକ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକୁ ଅଭିନବତଜା ଓ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ 

ସହତି ଖଯଜାଡ଼ିବଜା �ଜାଗି ମଜାଖସ ବୟଜାପି ଟଏକୟଜାଥନ ଆଖୟଜାରନ 
କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା। ଆହୁରି, ଭଜାରତର ପ୍ରଥମ ଖେଳନଜା ଖମଳଜା 
ଖଫବୃଆରୀଖର ଆଖୟଜାରନ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା। କଜାନପରୁ ଖହଉ 
ଅବଜା ରଜାରସ୍ଜାନ ଖେଳନଜା ତିଆରି କରୁଥବିଜା ଖ�ଜାକମଜାନଙ୍କ ପଜାଇ ଁ
ଏହ ି ଖମଳଜା ଏକ ନୂଆ ଆଶଜା ଖ୍ଇଛି, ଏଥରୁି ଏହ ି ଖମଳଜାର 
ସଫଳତଜା ଆକଳନ କରି ଖହବ। ରଜାରସ୍ଜାନର ରଜାଖରନ୍ଦ୍ର 
କୁମଜ୍ାର କୁହନି୍ତ, ଏପରି ପ୍ଖକ୍ଷପ ସଜାରଜା ଖ୍ଶର ଖ୍ଶୀୟ 
ଉତ୍ଜାନକଜାରୀମଜାନଙୁ୍କ ଉତ୍ଜାହତି କରିବ। “ଆତ୍ମନିଭର୍ଶୀଳ 
ଭଜାରତ ଏବଂ ‘ଖଭଜାକଜା� ଫର ଖ�ଜାକଜା�’ ଭଳି ପ୍ଖକ୍ଷପ 
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ଫଳଖର ପଜାରମ୍ପରିକ ଖେଳନଜା ନିମଜ୍ାତଜାମଜାଖନ �ଜାଭବଜାନ ଖହଖବ। 
ଏହଜା ଭଜାରତ ପଜାଇ ଁ ମଧ୍ୟ �ଜାଭରନକ ଖହବ କଜାରଣ ପଜାରମ୍ପରିକ 
ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ ଆମର ପରମ୍ପରଜା ଓ ସଂସ୍ତୃିକୁ ବଞ୍ଜାଇ ରେବିଜାଖର 
ସହଜାୟକ ଖହଜାଇପଜାରିଖବ”, କୁମଜ୍ାର କହଥିଖି�। ଖସହ ି ଖମଳଜା 
ମଧ୍ୟପ୍ରଖ୍ଶ ଇଖନ୍ଦଜାରର ଖେଳନଜା ନିମଜ୍ାତଜା ରିଖତନ୍ଦରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ସମଜାନ ଆଶଜା ଖ୍ଇଛି।  ରିଖତନ୍ଦ୍ର ଉପଖଯଜାଗ ଖହଜାଇସଜାରିଥବିଜା 
ଚମଡ଼ଜାର ପ୍ରକି୍ରୟଜାକରଣ କରି ଖେଳନଜା ତିଆରି କରିଥଜାନି୍ତ। ଖସ 
କହଛିନି୍ତ, ଏପରି ଖମଳଜା ତଜାଙ୍କ ଭଳି କଜାରୀଗରମଜାନଙୁ୍କ ଖକୌଶଳ 
ପ୍ର୍ଶନ୍ କରିବଜାର ସଖୁଯଜାଗ ଖ୍ଜା ସହତି ସ୍ଜାନୀୟ ସଜାମଗ୍ୀଗଡ଼ିୁକୁ 

ମେୁୟଧଜାରଜାକୁ ଆଣବିଜାଖର ପ୍ରଭଜାବୀ ସଜାବୟସ୍ ଖହଜାଇଛି। 
ସସୁ୍ ଖଶୈଶବ ପଥାଇ ଁଖଦଶୀୟ ଖେଳନଥା
ଖେଳନଜା ପି�ଜାର ପ୍ରଥମ ବନୁ୍ଧ ଖହଜାଇଥଜାନି୍ତ। ଏଗଡ଼ିୁକ ଖକବଳ 
ପି�ଜାମଜାନଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦ ଖ୍ଇନଥଜାନି୍ତ, ବରଂ ଖସମଜାନଙୁ୍କ ଅଖନକ କଥଜା 
ଶେିଜାଇଥଜାନି୍ତ। ଏସବୁ ପ୍ରଜାୟତଃ ସମଖସ୍ ରଜାଣନି୍ତ। ଖତଖବ, ବରଜାରଖର 
ବିଖ୍ଶୀ ଖେଳନଜା ଆସିବଜା ଫଳଖର ଭଜାରତୀୟ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ 
�ୁପ୍ପ୍ରଜାୟ ଖହଜାଇଯଜାଇଛନି୍ତ। ଆମ୍ଜାନୀ କରଜାଯଜାଉଥବିଜା ଏହ ି
ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ ଖକବଳ ଭଜାରତୀୟ ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗ ପଜାଇ ଁ
ନୁଖହ ଁ ବରଂ ପି�ଜାଙ୍କ ସ୍ଜାସ୍ୟ ପଖକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହଜାନିକଜାରକ। ୍୍ଜା�ିଟି 

7.4 %

2.5%

ନମନୁଜା ଯଜାନି୍ତକ 
ଉପଜା୍ଜାନ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର 
ବିଫଳ ଖହଜାଇଥଖି�।

41.3 %

3.3 %
ନମନୁଜାଖର ଅନୁମତିଖଯଜାଗୟ 
ଥଜା�ଜାଟ ସ୍ର ନଥ�ିଜା।

12.4 %
ନମନୁଜା ଯଜାନି୍ତକ ଏବଂ 
ଥଜା�ଜାଟ ଯଜାଞ୍ଖର ବିଫଳ

ନମନୁଜା ଜ୍ୱଳନଶୀଳତଜା 
ପରୀକ୍ଷଜାଖର ବିଫଳ

ନମନୁଜା ଯଜାନି୍ତକ ଏବଂ 
ଜ୍ୱଳନଶୀଳତଜା ପରୀକ୍ଷଜାଖର 
ବିଫଳ

ଶଶିରୁ ସ୍ୱଥାସ୍୍ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟଥାନ
2009-10ଖର ବଡ଼ ବ୍ରଜାଣ୍ଡର ଖେଳନଜାଖର 
ଥଜା�ଜାଟର ଉପସି୍ତିକୁ ଖନଇ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ 
କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା। ଆମ୍ଜାନୀ କରଜାଯଜାଉଥବିଜା 
ଖେଳନଜାଖର ମଣଷି ଶରୀର ପ୍ରତି ହଜାନିକଜାରକ 
ଥଜା�ଜାଟ ଥବିଜା ରଣଜାପଡ଼ିଥ�ିଜା।

ରିଖପଜାଟରୁ୍ ରଣଜାଯଜାଇଛି ଖଯ ୍ ଲଜାଷି୍କ 
ଖେଳନଜାକୁ ଖକଜାମଳ ଓ ନମନୀୟ କରିବଜା �ଜାଗି 
ଥଜା�ଜାଟ ଉପଖଯଜାଗ କରଜାଯଜାଇଥଜାଏ। ଏହ ି
ରଜାସଜାୟନିକଗଡ଼ିୁକ ଅତୟନ୍ତ ବିଷଜାକ୍ତ, ବିଖଶଷ 
କରି ତିନି ବଷରୁ୍ କମ ବୟସର ଶଶିଙୁ୍କ �ଜାଗି।

ଆଖମରିକଜା ଓ ଇଂ�ଣ୍ଡଖର ଥଜା�ଜାଟର 
ଉପଖଯଜାଗ ବନ୍ଦ କରି ୍ିଆଯଜାଇଛି। ଏହଜା 
ସଂପେଶଖ୍ର ଆସିଖ� ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ ଠଜାଖର 
ପ୍ରରନନ ଅକ୍ଷମତଜା, ଶ୍ୱଜାସଖରଜାଗ ଏବଂ ଆ�ରମି 
ଖହବଜାର ଆଶଙ୍କଜା ରହଛିି।

ଶଶିଙୁ୍କ ପଜାଇ ଁହଜାନିକଜାରକ �ିଡ ରଙ୍ଗର 
ମଜାତ୍ରଜାଧକି ପରିମଜାଣ ମିଳିବଜା ପଖର 
ଆଖମରିକୀୟ କମ୍ପଜାନୀ ଖମଟ� ପକ୍ଷରୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତ ଆଠ �କ୍ଷ ଖେଳନଜାକୁ 2007ଖର 
ପ୍ରତୟଜାହଜାର କରି ନିଆଯଜାଇଥ�ିଜା।

ଏ ସମ୍ପକଖ୍ର ପବୂରୁ୍ ଅଖନକ ଗଣମଜାଧ୍ୟମ 
ରିଖପଜାଟ ୍ପ୍ରକଜାଶ ପଜାଇଥଖି� ସଦୁ୍ଧଜା ତତ୍ଜାଳୀନ 
ସରକଜାର ଏ ୍ିଗଖର ଯଖଥଷ୍ ପ୍ଖକ୍ଷପ 
ଗ୍ହଣ କରିନଥଖି�। 

ଫଳଜାଫଳରୁ ରଣଜାପଡ଼ିଥଜାଏ ଖଯ 
ଏପରି ଖେଳନଜା ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ ଚମକ୍ୁ 
କ୍ଷତି ପହଞ୍ଜାଇପଜାଖର କିମଜ୍ା ନଷ୍ କରି 
ଖ୍ଇପଜାଖର। ମଜାତ୍ର 33 ପ୍ରତିଶତ ଖେଳନଜା 
ସମସ୍ ପରୀକ୍ଷଜାଖର ଉର୍ୀର୍୍ ଖହଜାଇଛନି୍ତ।

ଏଥଖିର ବହୁସଂେୟକ ଖେଳନଜା ଥଜା�ଜାଟ, 
ଭଜାରୀ ଧଜାତୁ ଆ୍ରି ଅନୁମତିଖଯଜାଗୟ 
ସ୍ର ବରଜାୟ ରେବିଜାର ନିରଜାପର୍ଜା 
ମଜାନକକୁ ପରୂଣ କରୁନଥଖି�।

2019ଖର ୍ଜ୍ା�ିଟି କଜାଉନସି� ଅଫ ଇଣି୍ଡଆ 
(କୁୟସିଆଇ) ପକ୍ଷରୁ ରଜାତୀୟ ରଜାରଧଜାନୀ 
ଅଞ୍ଳର ବରଜାରଖର ଉପ�ବ୍ଧ 121ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 
ପ୍ରକଜାରର ଖେଳନଜାକୁ ଯଜାଞ୍ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା।

କୟୁସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହସିବୁ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକର 
ଯଜାନି୍ତକ ଏବଂ ଖଭୌତିକ ନିରଜାପର୍ଜା ଉପଜା୍ଜାନ 
ପରୀକ୍ଷଜା କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା। ଏହଜାଛଡ଼ଜା ଏଥଖିର 
ଭଜାରୀ ଧଜାତୁର ଉପସି୍ତି ଯଜାଞ୍ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା।

ଫଳଜାଫଳରୁ ରଣଜାପଡ଼ିଥ�ିଜା ଖଯ 
ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକଖର ବିପର୍ନକ 
ରଜାସଜାୟନିକ ରହଛିି।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆତ୍ମ-ନିଭର୍ ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗ
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ବିଶ୍ୱ ଖେଳନଜା ରପ୍ଜାନିଖର 
ଚୀନର ଖଯଜାଗ୍ଜାନ। 

ୟୁଖରଜାପୀୟ ସଂ� ଏହ ି
ତଜା�ିକଜାଖର ଦି୍ତୀୟ 
ସ୍ଜାନଖର ରହଛିି।

ବିଶ୍ୱ ଖେଳନଜା ବରଜାରର 
ଆକଜାର। ଏହଜା 2025 
ସଦୁ୍ଧଜା 9.5 �କ୍ଷଖର 

ପହଞ୍ବି ଖବଜା�ି ଅନୁମଜାନ 
କରଜାଯଜାଉଛି।

ଖଯଜାଗ୍ଜାନ ଭଜାରତ ବିଶ୍ୱ 
ଖେଳନଜା ବରଜାରଖର 

ଖ୍ଇଥଜାଏ-ମଜାତ୍ର ପଜାେଜାପଜାେ ି
45 ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜା

85 % 0.5%7 ଲକ୍ଷ 
ଖ�ଥାଟି 

2024 ସଦୁ୍ଧଥା 
ବଶି୍ୱ ଖେଳନଥା 
ବଜଥାରଖର 
ରଥାରତର 

ଖେଥାଗଦଥାନ�ୁ 
2800 ଖ�ଥାଟି 
ଟଙ୍କଥା�ୁ ବୃଦି୍ଧ 
�ରିବଥା ଲଥାଗି 

ଖ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ଥାର 
ଲକ୍ଷ୍ ରେଛିନ୍।ି

ବଶି୍ୱ ଖେଳନଥା ବଜଥାରଖର 
ରଥାରତର ଖେଥାଗଦଥାନ 

ପ୍ରତିବଷ ୍ଭଜାରତଖର 3,500 ରୁ 4,500 
ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜାର ଖେଳନଜା ଭଜାରତଖର 
ବିକି୍ର ଖହଜାଇଥଜାଏ। ଖତଖବ ବିଖ୍ଶୀ 
ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକର ଖଯଜାଗ୍ଜାନ ମଜାତ୍ର 15 
ପ୍ରତିଶତ, ଅବଶଷି୍ ବଜାହଜାରୁ ଆମ୍ଜାନୀ 
କରଜାଯଜାଇଥଜାଏ।

ଖ�ଖଗଜା ଏବଂ ମିଖଟ୍ଟ� ଖହଉଛନି୍ତ 
ବିଶ୍ୱ ଖେଳନଜାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରଜାଣ୍ଡ 
ମଧ୍ୟରୁ ଅନୟତମ। ବହୁ ବଡ଼ ଖେଳନଜା 
କମ୍ପଜାନୀଗଡ଼ିୁକ ଖସମଜାନଙ୍କ ୍ଲଜାଣ୍ ଚୀନଖର 
ସ୍ଜାପନ କରିଛନି୍ତ।

ବିଶ୍ୱ ବରଜାର ପଜାେଜାପଜାେ ିପଜାଞ୍ ପ୍ରତିଶତ 
ଅଭିବୃଦି୍ଧ ହଜାସ� କରିବଜାକୁ ଥବିଜା ଭଜାଖବ 
ଭଜାରତୀୟ ବରଜାର 10-15 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ଧ 
ପଜାଇବ ଖବଜା�ି ଅନୁମଜାନ କରଜାଯଜାଉଛି। ଏହ ି
ଅଭିବୃଦି୍ଧ ଆଶଜା କରଜାଯଜାଉଥବିଜାରୁ ଭଜାରତ 
ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗଖର ନିରର ଖଯଜାଗ୍ଜାନକୁ 
ବଢ଼ଜାଇବଜାର ଆବଶୟକତଜା ରହଛିି।

କଜାଉନସି� ଅଫ ଇଣି୍ଡଆ (କୁୟସିଆଇ) ପକ୍ଷରୁ କରଜାଯଜାଇଥବିଜା 
ପରୀକ୍ଷଜାଖର ବିଖ୍ଶରୁ ଆମ୍ଜାନୀ କରଜାଯଜାଉଥବିଜା ପଜାେଜାପଜାେ ି 67 
ପ୍ରତିଶତ ଖେଳନଜା ବିଫଳ ଖହଜାଇଥଖି�। ଏହଜାଛଡ଼ଜା ଭଜାରତୀୟ 
ବରଜାରକୁ 85 ପ୍ରତିଶତ ଖେଳନଜା ଆମ୍ଜାନୀ କରଜାଯଜାଇଥଜାଏ, ଏବଂ 
ଏହଜାର ଅଧକିଜାଂଶ ଆମ ପଖଡ଼ଜାଶୀ ଖ୍ଶରୁ ଆସିଥଜାଏ। ରିଖପଜାଟ ୍
ଅନୁଯଜାୟୀ, 45 ପ୍ରତିଶତ ନରମ ଖେଳନଜାଖର ଅନୁମତିଖଯଜାଗୟ 
ସ୍ର ଠଜାରୁ ଅଧକି ଥଜା�ଜାଟ୍ ରହଛିି ଯଜାହଜାକି କକଟ୍ ଖରଜାଗ ସଷିୃ୍ 
କରିପଜାଖର। ରିଖପଜାଟଖ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହଜାଯଜାଇଛି ଖଯ ଆମ୍ଜାନୀ 
କରଜାଯଜାଉଥବିଜା ଖେଳନଜାଖର ଆଖସନି୍କ ଏବଂ �ିଡ ଭଳି ବିଷଜାକ୍ତ 

ଧଜାତୁ ରହଛିି।  ଏଭଳି ପରିସି୍ତିଖର, ପଜାରମ୍ପରିକ ଖେଳନଜା ଖକବଳ 
ସଂସ୍ତୃି ଓ ସମଜାରର ସଂରକ୍ଷଣ ପଜାଇ ଁ ନୁଖହ ଁ ବରଂ ପରିଖବଶ ଓ 
ପି�ଜାମଜାନଙ୍କର ଉର୍ମ ସ୍ଜାସ୍ୟ ପଜାଇ ଁମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧକି ରରୁରି।
ବଶି୍ୱ ବଜଥାରଖର ଝଡ଼ ସଷିୃ୍ଟ �ରିବଥା�ୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରଥାରତୀୟ ଖେଳନଥା
ବର୍ମ୍ଜାନସଦୁ୍ଧଜା, ବିଶ୍ୱ ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗ ରଗତର କଜାରବଜାର 7 �କ୍ଷ 
ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜାରୁ ଅଧକି। ମଜାତ୍ର ଭଜାରତର ଅଂଶ ଏଥଖିର ମଜାତ୍ର 0.5 
ପ୍ରତିଶତ ରହଛିି। 2025 ସଦୁ୍ଧଜା ଏହ ିବରଜାର 9.50 �କ୍ଷ ଖକଜାଟିକୁ ବୃଦି୍ଧ 
ପଜାଇବ ଖବଜା�ି ଅନୁମଜାନ କରଯଜାଉଛି। ଭଜାରତର ଖେଳନଜା ଚଜାହି୍ ଜାର 
ପଜାେଜାପଜାେ ି85 ପ୍ରତିଶତ ଆମ୍ଜାନୀ ଉପଖର ନିଭର୍ଶୀଳ ଖହଜାଇଥବିଜା 
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ଉତ୍ତର ପ୍ରଖଦଶ
ବଜାରଜାଣସୀ ପଜାରମ୍ପରିକ ଖେଳନଜା ପଜାଇ ଁପ୍ରସିଦ୍ଧ। 
ଶଜାହରନପରୁ ଏବଂ ଖଗ୍ଟର ଖନଜାଏଡଜା ଅନ୍ତରଜ୍ାତୀୟ 
ମଜାନର ଖେଳନଜା ଉତ୍ଜା୍ନ �ଜାଗି ସମ୍ପର୍ୂ୍ ଭଜାଖବ ପ୍ରସୁ୍ତ।

ଇଖନ୍ଦଜାରଖର 1,000 ଏକର ରମି ଚିହ୍ନଟ କରଜାଯଜାଇଛି; ବୁ୍ନି 
ଖଭଜାପଜାଳ ନିକଟବର୍ୀ୍ ଖହଜାଇଥବିଜାରୁ �ଜାଭବଜାନ ଖହବ।

ବୟବସଜାୟ ପଜାଇ ଁପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସମଦୃ୍ଧ ଗରୁରଜାଟ ଖେଳନଜା 
ଉତ୍ଜା୍ନର ଖକନ୍ଦ୍ର ଖହବଜା ପଜାଇ ଁସମ୍ପର୍ୂ୍ ଭଜାଖବ ପ୍ରସୁ୍ତ

ସିକି �ଜାସଖର ତିଆରି ଖହଜାଇଥବିଜା 
ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକର ବିଖଶଷ ପରିଚିତି ରହଛିି।

ଖକନ୍ଦ୍ର ଶଜାସିତ ପ୍ରଖ୍ଶଖର ଖେଳନଜା ୍ଲଷ୍ର ତିଆରି 
କରି ସରକଜାର ଖ୍ଶୀ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକୁ ଅନ୍ତରଜ୍ାତୀୟ             
ପରିଚୟ ଖ୍ବଜା �ଜାଗି ପ୍ରସୁ୍ତ।

ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଯୟ୍ଟନସ୍ଳୀ, ହମିଜାଚଳପ୍ରଖ୍ଶ 
ଖେଳନଜାର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଖର ପରିଚୟ ରହଛିି।

ତ୍ରିପରୁଜାଖର ବିଖଶଷ କରି ବଜାଉଶଁଖର ଖେଳନଜା 
ତିଆରି ଖହଜାଇଥଜାଏ।

ପଡୁୁଖଚରୀର ପରିଖବଶ ଅନୁକୂଳ ଖେଳନଜା ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଖର ପରିଚୟ ହଜାସ� 
କରିବଜା �ଜାଗି ପ୍ରସୁ୍ତ ରହଛିି। ପଜାରମ୍ପରିକ ଭଜାଖବ, ଏହ ିଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗଖର 
ପ୍ରଜାଥମିକ ଉପକରଣ ଭଜାଖବ ମଜାଟି ଉପଖଯଜାଗ କରଜାଯଜାଇଥଜାଏ।

400 ବଷ ୍ପରୁୁଣଜା ସମଦୃ୍ଧ ପରମ୍ପରଜା, ନିମ�୍ର ପଶ ୁଓ 
ପକ୍ଷୀ ଖେଳନଜା ନରମ କଜାଠଖର ତିଆରି ଖହଜାଇଥଜାଏ।

ବଥାରଥାଣସୀ ଖଗ୍ଟର ଖନଥାଏଡ଼ଥା ସଥାହଥାରନପରୁ

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଖଦଶ
ଇଟିଖକଜାପ୍ଜାକଜା ଏବଂ ଖକଜାଣ୍ଡଜାପଲି୍ ଗ୍ଜାମୀଣ ଭଜାରତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ 
କରୁଥବିଜା କଜାଠ ତିଆରି ଖେଳନଜା ତିଆରି ପଜାଇ ଁପ୍ରସିଦ୍ଧ

ଇଟିଖ�ଥାପ୍ଥା�ଥା ଖ�ଥାଣ୍ଥାପଲ୍ି �ଡ଼ପଥା

ବିହଥାର

ଦରରଙ୍ଗଥା ସିକ୍ି

ଲଦଥାେ

ଲଦଥାେ

ହମିଥାଚଳପ୍ରଖଦଶ

ଶମିଲଥା

ମଧ୍ୟପ୍ରଖଦଶ

ଇଖନ୍ଦଜାର ଖଭଜାପଜାଳ ବୁ୍ନି

ଗଜୁରଥାଟ

ପଟନ ସଜାଗରପରୁ

ଖତଲଙ୍ଗଥାନଥା

ନିମଳ୍

ପଡୁୁଖଚରୀ

ପୁଡୁଚଖରୀ

ତ୍ରପିରୁଥା

ଅଗରତଥାଲଥା

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆତ୍ମ-ନିଭର୍ ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗ
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ରଜାରସ୍ଜାନର �ଜାେ ଖେଳନଜା ଓ କଖଢେଇଗଡ଼ିୁକ 
ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଗଡ଼ିୁକର ଉତ୍ଜା୍ନ ବୃଦି୍ଧ କରିବଜା 
ଉପଖର ଖରଜାର ୍ିଆଯଜାଉଛି।

ଝଜାଡ଼େଣ୍ଡର କଜାଠ ଓ ମଜାଟି ଖେଳନଜା ବିଶ୍ୱର ୍ୃଷି୍ 
ଆକଷଣ୍ କରିବଜା �ଜାଗି ପ୍ରସୁ୍ତ

ଖକରଳର ବୟବସଜାୟିକ ରଜାରଧଜାନୀ ଭଜାଖବ ପରିଚିତ 
ଏର୍୍ଜାକୁ�ମ ବର୍ମ୍ଜାନ ଖେଳନଜା ଉତ୍ଜା୍ନର ଖକନ୍ଦ୍ର 
ପଜା�ଟିବଜାକୁ ଯଜାଉଛି।

60 ବଷରୁ୍ଅଧକି 
ପରୁୁଣଜା ସିକିମର 
ନରମ ଖେଳନଜା 
ସଜାରଜା ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟଜାନ 
ଆକଷଣ୍ କରିବଜା 
�ଜାଗି ପ୍ରସୁ୍ତ 
ରହଛିି।

ଆସଜାମ ଖଟଡି ବିଅର 
ଉତ୍ଜା୍ନର ଖକନ୍ଦ୍ର। ଏକ 
ଖେଳନଜା ୍ଲଷ୍ର ଖହବଜା 
ସହତି ଏହ ିଉଖ୍ୟଜାଗ 
ନୂଆ ପରିଚୟ ପଜାଇବଜା 
�ଜାଗି ପ୍ରସୁ୍ତ। 

ତଜାଞ୍ଜାଭୁରର 
କଖଢେଇଗଡ଼ିୁକ 
ନଜାଚୁଥବିଜା କଖଢେଇ 
ନଜାମଖର ପରିଚିତ, 
ଏଗଡ଼ିୁକ ପି�ଜାଠୁ ବଡ଼ 
ପଯୟ୍ନ୍ତ ସମସ୍ଙ୍କ 
ପି୍ରୟ।

ଏଠଜାକଜାର କଜାଠ ଖେଳନଜା 
ଖ�ଜାକପି୍ରୟ। ଖେଳନଜା 
୍ଲଷ୍ର ସହତି ନୂଆ 
ନିଯକିୁ୍ତ ସଖୁଯଜାଗ ସଷିୃ୍ 
ଖହବ। 

ମୟୂରଭଞ୍ ପିର୍ଳ ଏବଂ ଧଜାତୁ ହସ୍ଶଳି୍ପ ପଜାଇ ଁ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହଜା ବର୍ମ୍ଜାନ ଖେଳନଜା ଉତ୍ଜା୍ନ 
ଖକନ୍ଦ୍ରଖର ପରିଣତ ଖହବଜାକୁ ଯଜାଉଛି।

ଚଜାନ୍ନଜାପଜାଟନଜା ଖହଉଛି ଭଜାରତର ପ୍ରଥମ ଖେଳନଜା ୍ଲଷ୍ର। 
ଏଠଜାଖର ପ୍ରସୁ୍ତ ଖେଳନଜାର ସବୁଆଖଡ଼ ପରିଚୟ ରହଛିି।

ସଜାଂସ୍ତୃିକ ଭଜାଖବ ସମଦୃ୍ଧ ନଜାଗଜା�ଜାଣ୍ଡ ଏଖବ 
ଖେଳନଜା ଉତ୍ଜା୍ନର ନୂତନ କଜାହଜାଣୀ ଖ�େବି।

ରଥାଜସ୍ଥାନ

ଚିଖର୍ଜାରଗଡ଼ ଉ୍ୟପରୁ କଠପତୁ�ି ନଗର

ଝଥାଡ଼େଣ୍

ଧଜାନବଜା୍

ଖ�ରଳ

ଏର୍୍ଜାକୁ�ମ

ସି�ମି

ଆସଥାମ

ନଥାଗଥାଲଥାଣ୍

ନଜାଗଜା�ଜାଣ୍ଡ

�ର୍ଣ୍ଷଥାଟ�

ଚଜାନ୍ନଜାପଜାଟନଜା

ଓଡ଼ିଶଥା

ମୟୂରଭଞ୍

ମହଥାରଥାଷ୍ଟଟ୍ର
ସଜାୱନ୍ତୱଜାଡି 

ତଜାଞ୍ଜାଭୁର

ତଥାମିଲନଥାଡ଼ୁ

କିନଜ୍ା�
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ଖବଖଳ ସ୍ଜାନୀୟ ଖଯଜାଗ୍ଜାନ ମଜାତ୍ର 15 ପ୍ରତିଶତ। ସ୍ଜାନୀୟ 
ଉତ୍ଜା୍ଗଡ଼ିୁକର ଅବ୍ଜାନ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ କଜାହିକିଁ ନଜା 14 ବଷରୁ୍ କମ 
ବୟସ୍ ବିଶ୍ୱର ଖମଜାଟ ରନସଂେୟଜାର ଏକ ତୃତୀୟଜାଂଶ ଭଜାରତଖର 
ରୁହନି୍ତ। ସ୍ଜାନୀୟ ଖେଳନଜା ନିମଜ୍ାତଜାଙ୍କ ପଜାଇ ଁଏହ ିସଂେୟଜା ଖକବଳ 
ଏକ ଆହଜ୍ାନ ନୁଖହ ଁବରଂ ଖସମଜାନଙ୍କ ପଜାଇ ଁଏକ ସଖୁଯଜାଗ। ବିଶ୍ୱ 
ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗ ରଗତଖର ଭଜାରତର ଅଂଶଧନକୁ 2800 
ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜାଖର ପହଞ୍ଜାଇବଜା �ଜାଗି ଭଜାରତୀୟ ଖେଳନଜା ନିମଜ୍ାତଜାଙ୍କ 
ନିକଟଖର ସଜାମଥୟ୍ ରହଛିି। ଆତ୍ମ-ନିଭର୍ଶୀଳ ଭଜାରତ ସହତି 
‘ଖଭଜାକଜା� ଫର ଖ�ଜାକଜା�’ ମନ୍ତ ଭଜାରତୀୟ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକୁ ବିଶ୍ୱ 
ବରଜାରଖର ଖ�ଜାକପି୍ରୟ କରଜାଇବଜାଖର ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ଭୂମିକଜା ନିବଜ୍ାହ 
କରିପଜାରିଖବ। 
ରଥାରତର ପ୍ରଥମ �ଖଢେଇ ଖମଳଥା ଓ ଟଏ�ଥାଥନ୍ 
ଭଜାରତୀୟ କଖଢେଇ ଶଳି୍ପର ପନୁଃରୁତ୍ଜାନ ଅଖନକ ଗଡ଼ିୁଏ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ 
କଜାରଣ ଖଯଜାଗ ୁରରୁରି ଖବଜା�ି ବିଖବଚନଜା କରଜାଯଜାଏ । କଖଢେଇର 
ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରି ସରକଜାର ପ୍ରଥମ ଥର ପଜାଇ ଁଏହଜାର ଚିତ୍ରଖର 

ଉନ୍ନତି ଆଣବିଜା ନିମଖନ୍ତ ସିଦ୍ଧଜାନ୍ତ ଗ୍ହଣ କରିଥଖି� । ଏହ ି୍ିଗଖର 
ସରକଜାର ଖକଖତଗଡ଼ିୁଏ ଯଗୁଜାନ୍ତକଜାରୀ  ପ୍ଖକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରିଛନି୍ତ 
ଯଜାହଜା ମଧ୍ୟଖର କଖଢେଇ ଶଳି୍ପୀ ତଥଜା ଏହ ି ଶଳି୍ପମଜାନଙ୍କ ସକଜାଖଶ 
୍ ଲଜାଟଫମ ୍ଗଠନ ସଜାମି� ଯଦ୍ଜାରଜା ଖସମଜାଖନ ଖସମଜାନଙ୍କର କଳଜା 
ଖକୌଶଳକୁ ଉର୍ମ ରୂଖପ ପ୍ର୍ଶନ୍ କରିପଜାରିଖବ । 
ଭଜାରତକୁ କଖଢେଇ ଶଳି୍ପ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ସଜାରଜା ବିଶ୍ୱଖର ଏକ 
ଖପଣ୍ସ୍ଳୀଖର ପରିଣତ କରିବଜା �କ୍ଷୟ ଖନଇ ଏକ କଖଢେଇ 
ଖମଳଜାର ଆଖୟଜାରନ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା । ଏହ ିକଖଢେଇ ଖମଳଜାଖର 
ଏହ ି ଶଳି୍ପ ସହତି ସଂଶି୍ଷ୍ ସମସ୍ ହତିଧଜାରକ, ଖଯଉଥଁଖିର 
ଖକ୍ରତଜା ଓ ବିଖକ୍ରତଜା, ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀ, ଶକି୍ଷକ ଓ ଡିରଜାଇନର ସଜାମି� 
ଖହଜାଇଥଖି� । ଖସମଜାଖନ ସଭିଏ ଁଖଗଜାଟିଏ ୍ ଲଜାଟଫମଖ୍ର ଏକତି୍ରତ 
ଖହଜାଇ ପରପେର ମଧ୍ୟଖର କିଭଳି ଭଜାଖବ ୍ୀ�ସ୍୍ଜାୟୀ ଖଯଜାଗସତୂ୍ର 
ରକ୍ଷଜା କରିପଜାରିଖବ ଓ ଏହ ିଶଳି୍ପର ସଜାମଗି୍କ ବିକଜାଶ ନିମଖନ୍ତ ନିର 
ନିର ମଧ୍ୟଖର ଆଖ�ଜାଚନଜା ରଜାରି ରେବିଜା ନିମଖନ୍ତ ଏହ ି ଖମଳଜା 
ଖସମଜାନଙୁ୍କ ପଯୟ୍ଜାପ୍ ସଖୁଯଜାଗ ପ୍ର୍ଜାନ କରିଥ�ିଜା । ପଣୁ ି ଏହ ି

ସର�ଥାରଙ୍କ ପଦଖକ୍ଷପ
ଉଖ୍ୟଜାଗ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହନ ଓ ଅନ୍ତରୀଣ ବଜାଣରିୟ ବିଭଜାଗ 
ଏବଂ ବଜାଣରିୟ ମନ୍ତଣଜାଳୟର ତଥୟ ଅନୁଯଜାୟୀ 
ଭଜାରତଖର 400 ଏମଏସଏମଇ ଖେଳନଜା ତିଆରିଖର 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ରହଛିନି୍ତ।  ଏଥମିଧ୍ୟରୁ 75 ପ୍ରତିଶତ ��,ୁ 22 
ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷଦୁ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଖହଜାଇଥବିଜା ଖବଖଳ ମଜାତ୍ର 
ତିନି ପ୍ରତିଶତ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍।

ସରକଜାର ୍ୁଇଟି ୍ିଗରୁ ପ୍ଖକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରୁଛନି୍ତ। 
ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ଜାନୀୟ ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗଖର ସଧୁଜାର 
ଆଣବିଜା ଏବଂ ଦି୍ତୀୟତଃ ଖସମଜାନଙୁ୍କ ଏକ ଉପଯକୁ୍ତ 
ବରଜାର ଖଯଜାଗଜାଇ ଖ୍ବଜା ଯଜାହଜାଫଳଖର ଖସଗଡ଼ିୁକ 
ଭଜାରତୀୟ ବରଜାରଖର ଥବିଜା ବିଖ୍ଶୀ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ 
ସହତି ପ୍ରତିଖଯଜାଗିତଜା କରିପଜାରିଖବ। ଭଜାରତଖର ପ୍ରଥମ 
ଥର �ଜାଗି ରଜାନୁଆରୀ-ଖଫବୃଆରୀଖର ଟୟକୟଜାଥନ 
ଆଖୟଜାରନ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା।  ଏହଜାପଖର ଖଫବୃଆରୀ 
27ରୁ ମଜାର୍ ୍4 ତଜାରିେ ପଯୟ୍ନ୍ତ ଭଜାରତର ପ୍ରଥମ 
ଖେଳନଜା ଖମଳଜା ଆଖୟଜାରନ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା। 

ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକ ଖସପରି ଶଶିଙୁ୍କ ସ୍ଜାସ୍ୟ ଉପଖର 
କୁପ୍ରଭଜାବ ପକଜାଇପଜାରିଖବ ନଜାହି ଁଖସଥପିଜାଇ ଁବୁୟଖରଜା 
ଅଫ ଇଣି୍ଡଆ ଷ୍ଜାଣ୍ଡଜାଡସ୍ (ବିଆଇଏସ) ପ୍ରମଜାଣପତ୍ର 
ହଜାସ� କରିବଜାକୁ ବଜାଧ୍ୟତଜାମଳୂକ କରଜାଯଜାଇଛି।

ବିଖ୍ଶୀ ଖେଳନଜା ଉପଖର ଆମ୍ଜାନୀ ଶଳୁ୍କ ବୃଦି୍ଧ 
କରଜାଯଜାଇଛି। ଏହଜା ଖ୍ଶୀୟ ଉତ୍ଜା୍ିତ ଖେଳନଜାଗଡ଼ିୁକୁ 
ସରୁକ୍ଷଜା ଖଯଜାଗଜାଇ ଖ୍ବ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆତ୍ମ-ନିଭର୍ ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗ
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ଶଳି୍ପକୁ ବିଶ୍ୱ ବରଜାରଖର ପ୍ରଖବଶ ନିମଖନ୍ତ ଏହଜା ଏକ ପ୍ରକଜାର ପ୍ରସୁ୍ତି 
କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ଥ�ିଜା । ଭଜାରତର ପ୍ରଥମ କଖଢେଇ ଖମଳଜା ଖଫବୃଆରୀ 
୨୭ ତଜାରିେ ଠଜାରୁ ମଜା୍ ର୍ ୍୪ ତଜାରିେ ପଯୟ୍ନ୍ତ ଆଖୟଜାରତି ଖହଜାଇଥ�ିଜା 
ଏବଂ ଏହ ିଖମଳଜାଖର ୧,୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ ୍ପ୍ର୍ଶନ୍କଜାରୀ ଅଂଶଗ୍ହଣ 
କରିଥଖି� । ପ୍ରଥମରୁ ଏହ ି କଖଢେଇ ଖମଳଜାକୁ ମଜାର୍ ୍ ୨ ତଜାରିେ 
ପଯୟ୍ନ୍ତ ରେଜାଯଜାଇଥ�ିଜା। କିନ୍ତୁ ଖ�ଜାକମଜାନଙ୍କ ୍ଜାବି କ୍ରଖମ ଏହଜାକୁ 
ଆଉ ୍ୁଇ ୍ିନ ବଢ଼ଜାଇ ୍ିଆଯଜାଇଥ�ିଜା । ୨୦୨୧ ମସିହଜାଖର 
ସରକଜାର ଏକ ‘ଟଏକଜାଥନ’ର ମଧ୍ୟ ଆଖୟଜାରନ କରିଛନି୍ତ ।
ଏହଜା ରଜାନୁଆରୀ ୫ ତଜାରିେ ଠଜାରୁ ଖଫବୃଆରୀ ୨୫ ତଜାରିେ 
ପଯୟ୍ନ୍ତ ଅନୁଷ୍ିତ ଖହଜାଇଥ�ିଜା ଏହି ଟଏକଜାଥନ୍  ଆଖୟଜାରନର 
ଉଖଦ୍ଶୟ ଥ�ିଜା ଭଜାରତୀୟ ମ�ୂୟଖବଜାଧ ଉପଖର ଆଧଜାରିତ 
ଅଭିନବ ଖେଳଣଜା କଖଢେଇମଜାନ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବଜା ନିମଖନ୍ତ 
ଚିନ୍ତଜା କରିବଜା ଯଜାହଜାକି ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ ମନଖର ସକଜାରଜାତ୍ମକ 
ଆଚରଣ ତଥଜା ଉର୍ମ ମ�ୂୟଖବଜାଧର ଭଜାବନଜା ସଷିୃ୍ କରିବ। 
ଏହି ଟଏକଜାଥନ ନିମଖନ୍ତ ୧୨ �କ୍ଷରୁ ଅଧକି ଯବୁକ, ଶକି୍ଷକ ଓ 

ବିଖଶଷଜ୍ଞ ଖସମଜାନଙ୍କର ନଜାମ ପଂରୀକରଣ କରିଥଖି�। ଏହ ି
କଜାଯୟ୍କ୍ରମଖର ୭,୦୦୦ରୁ ଉର୍ଦ ୍ ନୂତନ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତଜାଧଜାରଜା 
ଉପଖର ଆଖ�ଜାଚନଜା କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା । 
ଆତ୍ମନିଭର୍ ଖହବଜା ନିମଖନ୍ତ ଏକ ମହ୍ୱେପର୍ୂ୍ ପ୍ଖକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ 
ସ୍ରୂପ, ଖକନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ଷଜା ମନ୍ତଣଜାଳୟ, ମହଳିଜା ଓ ଶଶି ୁବିକଜାଶ ମନ୍ତଣଜାଳୟ, 
ବୟନଶଳି୍ପ ମନ୍ତଣଜାଳୟ, ବଜାଣରିୟ ଓ ଶଳି୍ପ ମନ୍ତଣଜାଳୟ, ଅଣ-ୁ କ୍ଷଦୁ୍ 
ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଖଦ୍ୟଜାଗ (ଏମଏସଏମଇ), ସଚୂନଜା ଓ ପ୍ରସଜାରଣ 
ମନ୍ତଣଜାଳୟ ଏବଂ ଅେଳି ଭଜାରତ ଖବୈଶୟିକ ଶକି୍ଷଜା ପରିଷ୍ 
ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭଜାଖବ ଏହ ି ଟଏକଜାଥନ୍ - ୨୦୨୧ର ଆଖୟଜାରନ 
କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା । 
ଏହଜା ଏକ ବିଖଶଷ ଧରଣର ହଜାକଜାଥନ୍  ଖଯଉଠଁଜାଖର ବି୍ୟଜାଳୟ 
ଓ ମହଜାବି୍ୟଜାଳୟର ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶକି୍ଷକଗଣ, ଡିରଜାଇନ୍  
ବିଖଶଷଜ୍ଞଗଣ, କଖଢେଇ ବିଖଶଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଷ୍ଜାଟ ୍ ଅପ ୍ମଜାଖନ 
ଖଗଜାଟିଏ ମଞ୍ଖର ଏକରଟୁ ଖହଜାଇ କଖଢେଇ ଓ ଖେଳ ପ୍ରସୁ୍ତ 
ନିମଖନ୍ତ କ୍ରଜାଉଡ଼ଖସଜାସରୁ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଜାର ଚିନ୍ତଜାଧଜାରଜାମଜାନ ସଂଗ୍ହ 

ସର�ଥାର ନଅ ପ୍ର�ଥାର
ଖେଳନଥା ଉପଖର
ଧ୍ୟଥାନ ଖଦଉଛନ୍ି

ରଥାରତୀୟ 
ନୀତଆିଦଶ୍ଷ, 

ସଂସ୍ତୃ ିଇତହିଥାସ 
ଓ ଜ୍ଥାନ ପ୍ରତେିଳିତ 
�ରୁଥବିଥା ଖେଳନଥା

ପଜାଠପଢ଼ଜା, ଶକି୍ଷଜା 
ଏବଂ ବି୍ୟଜାଳୟ 

ଶକି୍ଷଜା

ସଜାମଜାରକି 
ଓ ଖନୈତିକ 

ମ�ୂୟଖବଜାଧ

ଖପସଜା ଏବଂ 
ନିଦ୍ମିଷ୍ ଖକ୍ଷତ୍ର

ପରିଖବଶ

ଫିଟଖନସ ଓ 
କ୍ରୀଡ଼ଜା

ଅଭିନବ, 
ସରୃନଶୀଳ ଓ 

ଯକିୁ୍ତଯକୁ୍ତ ବିଚଜାର

୍ିବୟଜାଙ୍ଗ

ପଜାରମ୍ପରିକ ଭଜାରତୀୟ 
ଖେଳନଜାର ପନୁରୁଦ୍ଧଜାର 

ଓ ପନୁଃଡିରଜାଇନ
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କରିଥଖି� । ଏହ ିସବୁ କଖଢେଇଗଡ଼ିୁକୁ କିଭଳି ଭଜାଖବ ଭଜାରତୀୟ 
ମ�ୂୟଖବଜାଧ ବୟବସ୍ଜା, ସଂସ୍ତୃି, ଭଜାବନଜା ଓ ସ୍ଜାନୀୟ ଖ�ଜାକକଥଜା 
ତଥଜା ବୀରମଜାନଙ୍କ ସହତି ଖଯଜାଡ଼ଜାଯଜାଇ ପଜାରିବ ଖସ ୍ିଗଖର 
ମଜାନସ ମନ୍ନ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା । 
ଏଭଳି ଖମଳଜା ପ୍ରଥମ ଥର ପଜାଇ ଁ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଢ଼ଙ୍ଗଖର 
ଆଖୟଜାରତି ଖହଜାଇଥ�ିଜା । ଏହଜା ପଛଖର ଥବିଜା ଚିନ୍ତଜାଧଜାରଜାଟି 
ଖହ�ଜା କିଭଳି ଭଜାଖବ ସମସ୍ ଆୟୁସୀମଜାର ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ ନିମଖନ୍ତ 
ପଜାଠପଢ଼ଜାକୁ ଅଧକି ଆନନ୍ଦମୟ କରଜାଯଜାଇପଜାରିବ ଏବଂ ଖସଥଖିର 
କଖଢେଇ ଉପଖଯଜାଗର କିଭଳି ସଜାମଥୟ୍ ରହଛିି ତଜାହଜା ସି୍ର କରିବଜା। 
ଏହ ି ଖମଳଜାଖର ଆନନ୍ଦଉଲ୍ଜାସ, ବିଜ୍ଞଜାନ, ଆଧନିୁକ ଓ ସ୍ଜାନୀୟ 
ଖଶୈକି୍ଷକ କଖଢେଇ ସହତି ଖବୈ୍ୁୟତିକ ଖେଳନଜା ମଧ୍ୟ ସଜାମି� 
ଖହଜାଇଥ�ିଜା । ଏହ ିକଖଢେଇଗଡ଼ିୁକ ଖଯଭଳି ଖକବଳ ବିଭିନ୍ନତଜାକୁ 
ପ୍ର୍ଶମିତ ନକଖର ତଜାହଜା ସନିୁଶି୍ତ କରିବଜା ଉଖଦ୍ଶୟଖର ଖସସବୁକୁ 
ଖବୈଶ୍ୱକି ସ୍ରଖର ଅଧକି ପ୍ରତିଖଯଜାଗୀ ଉତ୍ଜା୍ଖର ପରିଣତ କରିବଜା 
ଉପଖର ମଜାନସ ମନ୍ନ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା । ବିଖଶଷଜ୍ଞମଜାଖନ ମତ 
ଖପଜାଷଣ କରିଥଖି� ଖଯ କଖଢେଇମଜାନଙ୍କ ସଫଳ ଉପଖଯଜାଗ ଦ୍ଜାରଜା 
ଶକି୍ଷଜାକୁ ଅଧକି ଉପଖଭଜାଗୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ କରଜାଯଜାଇପଜାରିବ। 
ଏହ ି ଉଖଦ୍ଶୟଖର ଖସମଜାନଙ୍କ ସହ ନଜାନଜା ପ୍ରକଜାର ବିଚଜାର 
ବିମଷ ୍କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା । ଖେଳ ମଜାଧ୍ୟମଖର ଶକି୍ଷଜାକୁ ଉପଖଭଜାଗୟ 

କରିବଜା ଉଖଦ୍ଶୟଖର ଏକଜାଧକି ଅଧଖିବଶନର ଆଖୟଜାରନ 
କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା। ଖସହସିବୁ ଅଧଖିବଶନଖର ନିଖବଶକ, 
ଆମ୍ଜାନୀକଜାରୀ, ସ୍ଜାନୀୟ ଶଳି୍ପପତି ଏବଂ ଏମଏସଏମଇମଜାନଙୁ୍କ 
ସଜାମି� କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା। ଏହ ି କଜାଯୟ୍କ୍ରମଖର ୧୦୦୦ରୁ ଉର୍ଦ ୍
ଭଜାରତୀୟ କମ୍ପଜାନୀ ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କରିଥଖି� । ଖସମଜାଖନ କଖଢେଇ 
ନିମଜ୍ାଣ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଭଜାରତର ପ୍ରଜାଚୀନ ଖକୌଶଳ ଉପଖର ବିଭିନ୍ନ 
କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ର୍ଶନ୍ କରିଥଖି� । 
�ଖଢେଇ ଉପଖର ପଙୁ୍ଥାନୁପଙୁ୍ ଆଖଲଥାଚନଥା
ସନୁ୍ଦର ସନୁ୍ଦର କଖଢେଇସବୁ ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ ଆଶଜା ଆକଜାଂକ୍ଷଜାଖର 
ସଖତ ଖଯମିତି ପକ୍ଷ ଖଯଜାଡ଼ି ଖ୍ଇଥଜାଏ । ମଖନଜାରଂରନ ସହତି 
କଖଢେଇଗଡ଼ିୁକ ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ ମଜାନସିକତଜା ଓ ଚିନ୍ତଜାଧଜାରଜାକୁ ମଧ୍ୟ 
ଉର୍ମ ରୂଖପ ଗଢ଼ିବଜାଖର ସହଜାୟକ ଖହଜାଇଥଜାଏ । ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ 
ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଜା୍ୀ ତଜାଙ୍କ ଭଜାଷଣଖର କଖଢେଇର ଗରୁୁତ୍ୱ ସଂପକଖ୍ର 
ଗରୁୁଖ୍ବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନଜାଥ ଟଜାଖଗଜାରଙ୍କ ଉକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧଜାର କରିଥଖି�।  
ଖସ କହଥିଖି� ,ଗରୁୁଖ୍ବଙ୍କ ମତଖର କଖଢେଇଟିଏ ଅସଂପର୍ୂ୍ 
ରହଥିଜାଏ । ଖଯଖତଖବଖଳ ଖଗଜାଟିଏ ଶଶି ୁ ତଜାକୁ ଧରି ଖେଖଳ 
ଖସଖତଖବଖଳ ହି ଁ ତଜାହଜା ସଂପର୍ୂ୍ ଖହଜାଇଥଜାଏ । ଗରୁୁଖ୍ବ 
ଆହୁରି କହଥିଖି�, ତଜାଙ୍କ ନିର ଖଶୈଶବଜାବସ୍ଜାଖର ଖସ ତଜାଙ୍କର 
ନିରର କଖଢେଇ ନିଖର ପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଥଖି� ଓ ଖସଥଖିର କଳ୍ପନଜା 

�ଖଢେଇଟିଏ ଶଶିମୁଥାନଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦର ଅସୀମ
ଦୁନଆି�ୁ ଖନଇ େଥାଇଥଥାଏ... ଏହଥା ହି ଁଖହଉଛ ି
ରଥାରତୀୟ �ଖଢେଇର ଖେଳ ଏବଂ ଖସହସିବୁ

�ଖଢେଇ ରିତଖର ଜ୍ଥାନ, ବଜି୍ଥାନ,
ମଖନଥାରଂଜନ ଓ ମନସ୍ତ୍ୱେ ନହିତି ଥଥାଏ । 

ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଥାଦୀ

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆତ୍ମ-ନିଭର୍ ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗ
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आआआआ आआआ

ଏଖବ ଡିଜଟିଥାଲ ଖଗମ୍ସ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଆତ୍ମନରି୍ଷରତଥା ଉପଖର ଗରୁୁତ୍ଥାଖରଥାପ

ସ୍ମରଣଖଯଜାଗୟ ଖଯ “ପରୀକ୍ଷଜାଖପ ଚର୍ଜ୍ା” କଜାଯୟ୍କ୍ରମ 
ସମୟଖର ରଖଣ ମଜାଆ ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର 
ଖମଜା୍ୀଙୁ୍କ ତଜାଙ୍କ ପଅୁ ଡିରଟିଜା� ଖଗମ ୍ପ୍ରତି ଅଧକି 

ମଜାତ୍ରଜାଖର ଆକଷମିତ ଖହଜାଇପଡ଼ୁଛି ଖବଜା�ି କହଥିଖି� । 
ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ତଜାଙୁ୍କ ପଚଜାରିଥଖି� ଖସହ ି ଡିରଟିଜା� ଖଗମ ୍ 
‘ପବ୍ ରୀ’ କି? ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ କହଥିଖି�, “ଏହଜା ଏକଜାଧଜାରଖର 
ଏକ ସମସୟଜା ଓ ସମଜାଧଜାନ ସତୂ୍ର ମଧ୍ୟ । ଆଖମ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଠଜାରୁ 
ଆମ ପି�ଜାମଜାନଙୁ୍କ ୍ୂଖରଇ ରେପିଜାରିବଜା ନଜାହି ଁ। ଖତଣ ୁଆମ 
ପି�ଜାମଜାନଙୁ୍କ ଖ୍ଲ- ଖଷ୍ସନରୁ ଖ୍ଲ- ଗ୍ଜାଉଣ୍ଡ (ଖେଳ ପଡ଼ିଆ)
କୁ ଛଜାଡ଼ିବଜାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ପି�ଜାମଜାଖନ ଡିରଟିଜା� ଖଗମ ପ୍ରତି ଅଧକି ମଜାତ୍ରଜାଖର 
ଆକଷମିତ ଓ ଏହଜାର ଆଡି ଟ୍ ଖହଜାଇପଡ଼ିବଜା ଏବଂ ଖସଥରୁି 
ମକିୁ୍ତ ପଜାଇବଜାର ଏହଜା ଖହଉଛି ଖଶ୍ରଷ ୍ଉ୍ଜାହରଣ । ଡିରଟିଜା� 
ଖଗମ ୍ ବରଜାର ମଧ୍ୟ ୍ନିକୁ ୍ନି ବୃଦି୍ଧ ପଜାଇବଜାଖର �ଜାଗିଛି । 
କିନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତଜାର କଥଜାଟି ଖହ�ଜା, ୯୮ରୁ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଡିିରଟିଜା� ଓ 
ଭଚୁଆ୍� ରିଅ�ିଟି ଖଗମ୍ଟ ଅନୟ ରଜାଷ୍ଟ୍ରମଜାନଙ୍କ ଦ୍ଜାରଜା ପ୍ରସୁ୍ତ । 
ଖତଣ,ୁ ଭଜାରତକୁ ଡିରଟିଜା� ଖଗମ ୍ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଆତ୍ମନିଭର୍ଶୀଳ 
କରିବଜା ନିମଖନ୍ତ ସରକଜାର ଏଖବ କଜାଯୟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଖ୍ଇଛନି୍ତ 
ଏବଂ ଏହଜା ଦ୍ଜାରଜା ଭଜାରତୀୟ କଖଢେଇ ଶଳି୍ପ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଖର ତଜାର 
ଉପସି୍ତି ରଜାହରି କରିବ । ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏହ ିପ୍ରୟଜାସ ପଖର 
୨୦୨୦ ମସିହଜା ଖଫବୃଆରୀ ମଜାସଖର ଏଥପିଜାଇ ଁଏକ କମିଟି 
ଗଠନ କରଜାଯଜାଇଛି । ଏହ ିବିଖଶଷଜ୍ଞ କମିଟିର ଅଂଶ ବିଖଶଷ 
ସ୍ରୂପ ଡ ଟ୍ର ପରଜାଗ ମଜାଙି୍କକର, ଡ ଟ୍ର ଉନ୍ନତ ଶମଜ୍ା, ପଙ୍କର 
ସପକଜା�, ଡ ଟ୍ର ଆରତୀ ପ୍ରକଜାଶ ଏବଂ ଅଭୀ ୍ ଜାସଙୁ୍କ ଏଥଖିର 
ସଜାମି� କରଜାଯଜାଇଛି ।

କମିଟିର ଅନୟତମ ସ୍ସୟ ଡ ଟ୍ର ପରଜାଗଙ୍କ ମତଖର, “ 
ଏହ ିନୂତନ ଡିରଟିଜା� ଖଗମ ୍ ପି�ଜାମଜାନଙୁ୍କ ଭଜାରତୀୟ ଇତିହଜାସ 
ଓ ସଂସ୍ତିୃ ସଂପକଖ୍ର ଶକି୍ଷଜା�ଜାଭ କରିବଜା ୍ଗିଖର ସହଜାୟକ 
ଖହଜାଇପଜାରିବ । ଖତଣ ୁଆଖମ ‘କୟଜାଣି୍ଡ କ୍ରଶ ୍ ସଜାଗଜା’ ଭଳି ଖଗମ 
ବ୍ଳଖର ଆମର ଖବୈଶ୍ୱକି ଉପସି୍ତି ରଜାହରି କରିପଜାରିବୁ ।”

ଖସହଭିଳି ସରକଜାରଙ୍କ ଦ୍ଜାରଜା ଗ୍ହଣ କରଜାଯଜାଇଥବିଜା 
ପ୍ଖକ୍ଷପକୁ ପ୍ରଶଂସଜା କରି ଡ ଟ୍ର ଉନ୍ନତ ପଣି୍ଡତ କହଛିନି୍ତ ଖଯ 
ଏହ ିଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଯଥଜା ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ କଜାଯୟ୍ କରିବଜାର ଅଛି । 
ଖସ ଆହୁରି କହଛିନି୍ତ ଖଯ, “ ଅଭିନବତ୍ୱର ସହଜାୟତଜା ଖନଇ 
ବିଭିନ୍ନ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଆଖମ ଆତ୍ମନିଭର୍ ଖହବଜାକୁ ଖଯଉ ଁ କଥଜା 
କହଆିସଛୁୁ ଡିରଟିଜା� ଖଗମ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନୁରୂପ 
ପ୍ଖକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରିବଜାର ଆବଶୟକତଜା ରହଛିି ।”    

 ତଖିନଥାଟି ସମ୍ଭଥାବନଥା ଉପଖର ସର�ଥାରଙ୍କ ଗରୁୁତ୍...
l	ଖପୌରଥାଣ�ି ଆେ୍ଥାନ ଉପଖର ଆଧଥାରିତ ଖଗମ୍ସ: ସଜାରଜା ବିଶ୍ୱଖର 

ଖେଳଜାଯଜାଉଥବିଜା ଡିରଟିଜା� ଖଗମ୍ଟଖର ସଜାଧଜାରଣତଃ ହଂିସଜାତ୍ମକ 
�ଟଣଜାକୁ ହି ଁ ବିଷୟବସୁ୍ ଭଜାଖବ ୍ଶଜ୍ାଯଜାଇଥଜାଏ। ଖସହସିବୁ ଖଗମ୍ଟରୁ 
କିଛି ଶକି୍ଷଜା�ଜାଭ କରିବଜା ପରିବଖର୍ ୍ଖକଜାମଳମତି ଶଶିମୁଜାଖନ ଖସଥପି୍ରତି 
ଏକ ପ୍ରକଜାର ନିଶଜାଶକ୍ତ ଭଳି ଅଧକି ଆକୃଷ୍ ଖହଜାଇପଡିଥଜାନି୍ତ । ପଞ୍ତନ୍ତ 
ସଖମତ ଭଜାରତଖର ଖପୌରଜାଣକି ଗଳ୍ପର ଏକ ମହଜାନ ପ୍ରଜାଚୀନ ପରମ୍ପରଜା 
ରହଛିି । ଯ୍ ି ଖସହସିବୁ କଥଜାବସୁ୍ ଆଧଜାରଖର ଡିରଟିଜା� ଖଗମମଜାନ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରଜାଯଜାଏ ଖତଖବ ଶଶିମୁଜାଖନ ଖସଥରୁି ଅଖନକ ନୂଆ ନୂଆ କଥଜା 
ଶକି୍ଷଜା�ଜାଭ କରିପଜାରିଖବ ।

l ନୀତ ିଶକି୍ଷଥା ଆଧଥାରିତ ଖଗମ୍ସ: ଭଜାରତ ଭଳି ଏକ ଖ୍ଶର ସୁ୍ ୀ� ୍ସଜାଂସ୍ତିୃକ 
ଓ ସଭୟତଜାଗତ ପରମ୍ପରଜା ରହଛିି । ଖତଣ ୁଖସହଭିଳି ପରମ୍ପରଜା ଆଧଜାରଖର 
ଡିରଟିଜା� ଖଗମମଜାନ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିବଜା ଦ୍ଜାରଜା ଆଖମ ଆମର ଶଶିମୁଜାନଙୁ୍କ ଆ୍ଶ ୍
ଓ ମ�ୂୟଖବଜାଧର ଶକି୍ଷଜା ଖ୍ଇପଜାରିବଜା । ୟୁଖରଜାପ ଓ ଆଖମରିକଜା ଏ ୍ଗିଖର 
କଜାଯୟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିସଜାରିଖ�ଣ ି। ଖସଠଜାଖର ୫୦୦ରୁ ଅଧକି ବି୍ୟଜାଳୟର 
ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀମଜାନଙୁ୍କ ଖସମଜାନଙ୍କର ବଜାସ୍ବ ରୀବନର ଖେଳ ସଂପକଖ୍ର 
ଆସଜାଇନଖମଣ୍ମଜାନ ପ୍ର୍ଜାନ କରଜାଯଜାଇଛି । ଏହଜା ଦ୍ଜାରଜା ଖସହସିବୁ 
ପି�ଜାମଜାଖନ କିଛି ନୂଆ ଓ ଭ� କଥଜା ଶକି୍ଷଜା�ଜାଭ କରିପଜାରୁଛନି୍ତ ।

l ରଚୁ୍ଷଆଲ ରିଅଲିଟି ଖଗମ ୍: ଭଚୁଆ୍� ରିଅ�ିଟି ଖଗମ ୍ମଜାନଙ୍କଖର 
ଯ୍ ିବିଖବକଜାନନ୍ଦ, ବୀର ସଭରକର ଓ ଶବିଜାରୀଙୁ୍କ ଚରିତ୍ର ଭଜାଖବ ଗ୍ହଣ 
କରଜାଯଜାଏ ଖତଖବ ଖସହସିବୁ ଭଚୁଆ୍� ରିଅ�ିଟି ଖଗମଗଡ଼ିୁକ ଅଧକି 
ଆକଷଣ୍ୀୟ ଖହବ ଓ ପି�ଜାମଜାଖନ ଖସହସିବୁ ଚରିତ୍ରମଜାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ 
ଓ ସଜାହସିକତଜାର କଥଜାମଜାନ ଶକି୍ଷଜା�ଜାଭ କରିପଜାରିଖବ । ଖସମଜାନଙ୍କ 
ବିଷୟଖର ଅଧକି କଥଜା ରଜାଣବିଜା ସହ ଖସମଜାନଙ୍କ ଆ୍ଶ ୍ ମଧ୍ୟ 
ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ ଉପଖର ପ୍ରଭଜାବ ପକଜାଇବ ।

ଏହଥା �ରିଳି ରଥାଖବ ଆରମ୍ଭ �ରଥାେିବ ?
l	ଏଭଳି ସ ଟ୍ଖୱର ସହତି ସଂଶି୍ଷ୍ ଖ�ଜାକମଜାନଙ୍କ କଳଜାଖକୌଶଳକୁ 

ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହନ ଖଯଜାଗଜାଇ ୍ଆିଯିବ ଏବଂ ଭଜାରତର ଡିରଟିଜା� ଖଗମ୍ଟ 
ଶଳି୍ପ ପ୍ରଗତି ହଜାସ� କରିପଜାରିବ ।

l	ଡିରଟିଜା� ଏବଂ ଭଚୁଆ୍� ରିଅ�ିଟି ଖଗମ୍ଟ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଷ୍ଜାଟ ୍ଅପମଜାନଙୁ୍କ 
ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହନ ଖଯଜାଗଜାଣ ଏବଂ ଏଥ ି ସହତି ଖସମଜାନଙ୍କର ପ୍ରଜାରମି୍ଭକ 
ଇନକୁଖବସନ୍  ଓ ଅନୟଜାନୟ କଜାଯୟ୍ ନିମଖନ୍ତ ସହଜାୟତଜା ପ୍ର୍ଜାନ

l	ଡିରଟିଜା� ଖଗମ ୍, ଭିରଆୁ� ଇଖଫ ଟ୍ , ଆନିଖମସନ୍  ଓ କମିକ୍ସ ପଜାଇ ଁ
ଆଇଆଇଟି ବଖମର୍ ସହଜାୟତଜାଖର ଏକ ରଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉତ୍ଷ ୍ଖକନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ଜାପନ କରଜାଯଜାଉଛି ।   

l	ଡିରଟିଜା� ଖଗମିଂ ଶଳି୍ପ ନିମଖନ୍ତ ଅଧକି ଭିରି୍ଭୂମି ସଷିୃ୍ କରଜାଯଜାଉଛି ।

ଏହଥା  ଆବଶ୍� �ଥାହି�ଁ ି?

26.36 81.78
ଭଜାରତର ଡିରଟିଜା� ଖଗମ୍ଟ ବରଜାରର ସି୍ତି ଉପଖର ୍ୃଷି୍ପଜାତ

ଖମଜାଟ ବୟବହଜାରକଜାରୀ ଆୟ 

ଖକଜାଟି ଖକଜାଟି
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ଭରିରହଥି�ିଜା । ଯଜାହଜା କିଛି ଉପକରଣ ହଜାତ ପଜାଆନ୍ତଜାଖର ଉପ�ବ୍ଧ 
ଥ�ିଜା ଖସସବୁକୁ ଖନଇ ଖସ ତଜାଙ୍କର କଖଢେଇ ପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଥଖି� ।  
କିନ୍ତୁ ଥଖର ତଜାଙ୍କର ରଖଣ ବନୁ୍ଧ ଖଗଜାଟିଏ ବଡ଼ ଓ ସନୁ୍ଦର ବିଖ୍ଶୀ 
କଖଢେଇଟିଏ ଆଣଖି� । ଖସଖତଖବଖଳ ତଜାଙ୍କର ସମସ୍ ଧ୍ୟଜାନ 
ଖକବଳ କଖଢେଇଟିର ଖସୌନ୍ଦଯୟ୍ ଉପଖର ହି ଁ ନିବଦ୍ଧ ରହ�ିଜା ଓ 
ଖସ ଖେଳ କଥଜା ଭୁ�ିଗଖ� । ଗରୁୁଖ୍ବଙ୍କ ଏହ ିଚିନ୍ତଜାଧଜାରଜାରୁ ହି ଁ
ଭଜାରତୀୟ କଖଢେଇ ଶଳି୍ପର ପନୁବମିକଜାଶ ଚିନ୍ତଜାଧଜାରଜା ରନ ୍ମ ଖନଇଥ�ିଜା 
ଖବଜା�ି ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ସଚୂଜାଇଥଖି�। 
ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ଖମଜା୍ୀ ଗରୁୁତ୍ୱ ଆଖରଜାପ କରି କହଥିଖି� 
ଖଯ କଖଢେଇଗଡ଼ିୁକ ଏଭଳି ଖହବଜା ଆବଶୟକ ଖସମଜାନଙ୍କର 

ଉପସି୍ତିଖର ଖଶୈଶବର ବିକଜାଶ �ଟିପଜାରିବ ଏବଂ ଖସମଜାନଙ୍କ 
ମହୁଖଁର ସ୍ଜାସବ୍୍ ଜା ହସ ଫୁଟୁଥବି । ଖତଣ ୁ କଖଢେଇଗଡ଼ିୁକ 
ପରିଖବଶ ଅନୁକୂଳ ଖହବଜା ବଜାଂଛନୀୟ । 
ନୂତନ ରଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ଷଜା ନୀତିଖର ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ ରୀବନର ବିଭିନ୍ନ 
ଖକ୍ଷତ୍ରଖର କଖଢେଇଗଡ଼ିୁକର ପ୍ରଭଜାବ ଉପଖର ପଯୟ୍ଜାପ୍ ଧ୍ୟଜାନ 
୍ିଆଯଜାଇଛି । ତଦ୍ଜାରଜା ଖସମଜାଖନ ଖେଳଖର ଖେଳଖର ହି ଁଅଖନକ 
କଥଜା ଶକି୍ଷଜା�ଜାଭ କରିପଜାରିଖବ, କଖଢେଇ ପ୍ରସୁ୍ତ କରି ଅଖନକ 
କଥଜା ଶେିପିଜାରିଖବ, କଖଢେଇ କଜାରେଜାନଜାକୁ ବୁ�ି ଯଜାଇ ନଜାନଜା 
କଥଜା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପଜାରିଖବ । ଏହ ି ସମସ୍ କଥଜାକୁ ଖସମଜାନଙ୍କ 
ପଜାଠୟକ୍ରମର ଅଂଶବିଖଶଷ ଭଜାଖବ ସଜାମି� କରଜାଯଜାଇଛି । ଏହଜାର 

l	ଖ୍ଶର ପ୍ରଥମ କଖଢେଇ ଖମଳଜା ଖକବଳ ବୟବସଜାୟ କିମଜ୍ା ଖକୌଣସି ଆଥମିକ 
କଜାରବଜାରର ଅବସର ନୁଖହ ଁ । ଏହ ି କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ଖ୍ଶର ପ୍ରଜାଚୀନ କ୍ରୀଡ଼ଜା ଓ 
ହଖଷଜ୍ାଲ୍ଜାସର ସଂସ୍ତିକୁ ସୁ୍ ୃଢ଼ କରିବଜା ନିମଖନ୍ତ ଏକ ସଂଖଯଜାଗର ସତୂ୍ର ।

l	କଖଢେଇ ସହତି ଭଜାରତର ସରୃନଜାତ୍ମକ ସଂପକର୍ ଇତିହଜାସ ଏହ ିଭୂେଣ୍ଡର 
ଇତିହଜାସ ଭଳି ପ୍ରଜାଚୀନ । ସିନୁ୍ଧ ନ୍ୀ ସଭୟତଜା, ମଖହଖଞ୍ଜା୍ଜାଖରଜା ଏବଂ 
ହରପ୍ଜା ଆ୍ ିସ୍ଜାନରୁ ମିଳିଥବିଜା ମଜାଟି କଖଢେଇମଜାନଙ୍କ ଉପଖର ସଜାରଜା 
ବିଶ୍ୱ ଗଖବଷଣଜା କରିଛି । ପ୍ରଜାଚୀନ କଜାଳଖର, ଖଯଖତଖବଖଳ ସଜାରଜା 
ବିଶ୍ୱର ପଯୟ୍ଟକମଜାଖନ ଭଜାରତ ଭ୍ମଣଖର ଆସିଥଖି�, ଖସମଜାଖନ 
ନିର ସଜାଙ୍ଗଖର ଆମର ଏହ ି କ୍ରୀଡ଼ଜାକୁ ଖନଇଯଜାଇଥଖି� । ଖଚସ ୍ 
ଖେଳ ଯଜାହଜା ଆର ିଖବଶ ୍ ଖ�ଜାକପି୍ରୟତଜା ଅରନ୍ କରିଛି, ପବୂରୁ୍ ତଜାହଜା 
ଭଜାରତଖର “ଚତୁରଙ୍ଗ ଅଥବଜା ଚ୍ୁରଙ୍ଗ” ଭଜାଖବ ଖେଳଜାଯଜାଉଥ�ିଜା ।

l	ମୁ ଁଖ୍ଶର କଖଢେଇ ନିମଜ୍ାତଜାମଜାନଙୁ୍କ ଆହଜ୍ାନ ରଣଜାଉଛି ଖଯ ଖସମଜାଖନ 
ଏଭଳି କଖଢେଇ ପ୍ରସୁ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯଜାହଜା ପରିଖବଶ ଅନୁକୂଳ ତଥଜା 
ଖ�ଜାକଙ୍କ ମନକୁ ରଣିଥୁବି । ଖ�ଜାକମଜାଖନ ୍ ଲଜାଷି୍କ୍  କଖଢେଇ କମ ୍ 
ବୟବହଜାର କରନ୍ତୁ । ଖସମଜାଖନ ଏଭଳି ସଜାମଗ୍ୀ ବୟବହଜାର କରନ୍ତୁ 
ଯଜାହଜାକୁ ପନୁଃଚକ୍ରଣ କରଜାଯଜାଇପଜାରିବ ।

l	ନୂତନ ରଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ଷଜା ନୀତିଖର ବୟଜାପକ ଭଜାଖବ କ୍ରଜାଡ଼ଜା ଭିରି୍କ ଏପଂ 
କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ଆଧଜାରିତ ଶକି୍ଷଜାର ପ୍ରଜାବଧଜାନ କରଜାଯଜାଇଛି । ଏହଜା ଏଭଳି ଏକ 
ଶକି୍ଷଜା ବୟବସ୍ଜା ଖଯଉଥଁଖିର ପି�ଜାମଜାନଙ୍କମନଖର �ରକିଜା� ତଥଜା ସରୃନଶୀଳ 
ଚିନ୍ତଜାଧଜାରଜା ସଷିୃ୍ ଓ ବୃଦି୍ଧ ଉପଖର ଅଧକି ଗରୁୁତ୍ୱ ଆଖରଜାପ କରଜାଯଜାଇଛି ।

l	କଖଢେଇ ଶଳି୍ପ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର, ଭଜାରତର ଏକ ମହଜାନ ପରମ୍ପରଜା ତଥଜା ପ୍ରଯକିୁ୍ତ 
ଅଭିଜ୍ଞତଜା ରହଛିି । ଏଥପିଜାଇ ଁଭଜାରତ ନିକଟଖର ନୂତନ ଚିନ୍ତଜାଧଜାରଜା ଓ 
ସଜାମଥୟ୍ ଭରପରୂ ରହଛିି । ଆଖମ ସଜାରଜା ବିଶ୍ୱକୁ ପଣୁ ିଥଖର ପରିଖବଶ 
ଅନୁକୂଳ ଖେଳଣଜା କଖଢେଇ ଆଡ଼କୁ ଖନଇପଜାରିବଜା ।

l	୍ୀ� ୍ ସଜାତ ୍ଶନି୍ଧ ଧରି ଭଜାରତର କଖଢେଇ ଐତିହୟ ଓ ଶଳି୍ପୀମଜାଖନ 
ଅବଖହଳିତ ଅବସ୍ଜାଖର ରହ ିଆସିଥଖି� । ଏଭଳି ହତଜା୍ର ମଖନଜାଭଜାବ 
ଖଯଜାଗ ୁ ଭଜାରତୀୟ ବରଜାରକୁ ବିଖ୍ଶୀ କଖଢେଇର ସଅୁ ଛୁଟିବଜାଖର 
�ଜାଗିଥ�ିଜା ଏବଂ ଖସସବୁ ଆସି ଆମମଜାନଙ୍କ �ଖର ସଦୁ୍ଧଜା ପହଞ୍ଥି�ିଜା ।

l	ଭଜାରତୀୟ ଶଶିମୁଜାଖନ ଖସମଜାନଙ୍କର ବିଖ୍ଶୀ କଖଢେଇ ନିମଜ୍ାତଜାମଜାନଙ୍କ 

ସଥାତ ଦଶନ୍ ିଧରି ଅବଖହଳିତ: ଏଖବ ରଥାରତର
�ଖଢେଇ ଶଳି୍ପ�ୁ ସ୍ୱଥାବଲମ୍ୀ �ରିବଥାର ଅବସର ଆସିଛି

୨୦୨୧ ମସିହଜା ଖଫବୃଆରୀ ୨୭ ତଜାରିେ ୍ିନ ଭଜାରତର ପ୍ରଥମ କଖଢେଇ ଖମଳଜାକୁ ଉଦ୍ଜାଟନ କରିବଜା ଅବସରଖର ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଜା୍ୀ ଖ୍ଶର ସଂସ୍ତିୃ ଓ 
ସମଜାର ସଂପକଖ୍ର ସଖଚତନ କରଜାଯିବଜା ନିମଖନ୍ତ କଖଢେଇ ଶଳି୍ପର ବିକଜାଶ ଉପଖର ଗରୁୁତ୍ୱଜାଖରଜାପ କରିଥଖି� । ଭଜାରତୀୟ କଖଢେଇ ଶଳି୍ପକୁ ସ୍ଜାବ�ମୀ୍ ଖହବଜା ନିମଖନ୍ତ 

ଏହ ିଅବସରଖର ଖସ ଆହଜ୍ାନ ରଣଜାଇଥଖି� । ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ତଜାଙ୍କ ଅଭିଭଜାଷଣଖର ଯଜାହଜା କହଥିଖି� ଖସସବୁର ମେୁୟଂଶ ନିମ ୍ନଖର ପ୍ର୍ଜାନ କରଜାଗ�ଜା:

ଦ୍ଜାରଜା ପ୍ରସୁ୍ତ କଖଢେଇ ତୁଳନଜାଖର ଖ୍ଶର ବୀର ଖଯଜାଦ୍ଧଜା, 
ଖଯଉମଁଜାଖନ ଖ୍ଶପଜାଇ ଁ �ଢ଼ିଛନି୍ତ, ଖସମଜାନଙୁ୍କ ଉର୍ମ ରୂଖପ 
ଚିହ୍ନଛିନି୍ତ । ବିଖ୍ଶୀ କଖଢେଇସବୁ ଆମ ସ୍ଜାନୀୟ ବିପଣନ 
ବୟବସ୍ଜାକୁ ବିପଯୟ୍ସ୍ କରିପକଜାଇଛି ।

l	ଆମ କଖଢେଇଗଡ଼ିୁକଖର ଆମ ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ ସକଜାଖଶ ଆମର 
ମ�ୂୟଖବଜାଧ ଓ ଶକି୍ଷଜା ଭରପରୂ ରହଥିବିଜା ଆବଶୟକ । ପଣୁ ି
ଖସଗଡ଼ିୁକର ଗଣୁଜାତ୍ମକ ମଜାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ରର ଖହଜାଇଥବିଜା 
ଉଚିତ । ଏହ ି୍ଗିଖର ରଜାଷ୍ଟ୍ର ଅଖନକ ଗଡ଼ିୁଏ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ନିଷ୍ପରି୍ 
ଗ୍ହଣ କରିଛି । ଗତ ବଷ ୍ଠଜାରୁ କଖଢେଇଗଡ଼ିୁକର ଗଣୁଜାତ୍ମକ ମଜାନ 
ପରୀକ୍ଷଜାକୁ ବଜାଧ୍ୟତଜାମଳୂକ କରଜାଯଜାଇଛି । ପ୍ରତି ବୟଜାର ୍ର କଖଢେଇ 
ଯଜାହଜାକି ବିଖ୍ଶରୁ ଆମ୍ଜାନୀ କରଜାଯଜାଉଛି ଖସଗଡ଼ିୁକର ନମନୁଜା 
ପରୀକ୍ଷଣ କରଜାଯିବଜା ପଖର ହି ଁଖସସବୁକୁ ଖ୍ଶକୁ ଅଣଜାଯଜାଉଛି ।

l	ଭଜାରତ ଏଖବ ୨୪ଟି ପ୍ରମେୁ ଶଳି୍ପ ଖକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟଖର କଖଢେଇ ଶଳି୍ପକୁ ଅନୟତମ 
ଭଜାଖବ ବିଖବଚନଜା କରିଛି । ଏଥପିଜାଇ ଁରଜାତୀୟ କଖଢେଇ କଜାଯୟ୍ ଖଯଜାରନଜା 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରଜାଯଜାଇଛି । ଏଥଖିର ଖକନ୍ଦ୍ର ସରକଜାରଙ୍କ ୧୫ଟି ମନ୍ତଣଜାଳୟ ଓ 
ବିଭଜାଗକୁ ସଜାମି� କରଜାଯଜାଇଛି ଯଦ୍ଜାରଜା ଭଜାରତଖର ନିମମିତ କଖଢେଇଗଡ଼ିୁକୁ 
ଅଧକି ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦୀ ଓ ସ୍ଜାବ�ମୀ୍ କରଜାଯଜାଇପଜାରିବ । ଏହଜା ଫଳଖର 
ଭଜାରତୀୟ କଖଢେଇ ସଜାରଜା ବିଶ୍ୱଖର ପହଞ୍ପିଜାରିବ ।

ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଷ ରଥାରଣ 
ଶଣୁବିଥା ପଥାଇ ଁ�ୁ୍ଆର ଖ�ଥାଡ 

ସ୍ଥାନ �ରନ୍ତୁ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆତ୍ମ-ନିଭର୍ ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗ
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ମଳୂ �କ୍ଷୟ ଖହ�ଜା ଭଜାରତର କଖଢେଇ ପ୍ରସୁ୍ତିର ଉନ୍ନତ ପରମ୍ପରଜା 
ସଂପକଖ୍ର ଶଶିମୁଜାନଙୁ୍କ ଅବଗତ କରଜାଇବଜା । 
ପରମ୍ରଥା ଓ ଆଧନୁ�ିତଥାର ଏ� ଅପବୂ୍ଷ ସମନ୍ୱୟ
ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ସହତି ପରମ୍ପରଜାର ମିଶ୍ରଣ �ଟଜାଇ ଭଜାରତ ତଜା’ର 
ଖ�ଜାକପରମ୍ପରଜାକୁ ଯବୁ ପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟଖର ଆନିଖମସନ ମଜାଧ୍ୟମଖର 
ପହଞ୍ଜାଇବଜା ନିମଖନ୍ତ ପ୍ରୟଜାସ କରୁଛି । ଏହ ଖକବଳ ଅଧ୍ୟୟନକୁ 
ଆନନ୍ଦମୟ କରୁନଜାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଭଜାରତର ଉନ୍ନତ ପରମ୍ପରଜା ଓ 
ସଂସ୍ତୃିକୁ ଖକଜାମଳମତି ପି�ଜାମଜାଖନ ବୁଝବିଜା ସକଜାଖଶ ମଧ୍ୟ ଖବଶ ୍
ସରଳ ଖହଜାଇପଜାରୁଛି । ଭଜାରତୀୟ ବରଜାର ଏଖବ ବିଖ୍ଶୀ ଖେଳନଜା 
କଖଢେଇଖର �ହଡ଼ି ଭଜାଙୁ୍ଗଛି । ଖସସବୁ ବିଖ୍ଶୀ ଖେଳନଜା ହୁଏତ 
ଖ୍େବିଜାକୁ ଆକଷଣ୍ୀୟ ଖହଜାଇଥଜାଇପଜାଖର କିନ୍ତୁ ଖସଥରୁି କ୍ୱଚିତ୍ 
କିଛି ଶକି୍ଷଣୀୟ �କ୍ଷୟ କରଜାଯଜାଇଥଜାଏ । ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ କହନି୍ତ ଖଯ 
ଭଜାରତଖର ପଜାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡ଼ଜାର ଅତି ଉନ୍ନତ ଐତିହୟ ଭରପରୂ 
ରହଛିି । “ଉ୍ଜାହରଣ ସ୍ରୂପ, ଆପଣମଜାଖନ ହୁଏତ ଏକ ଖେଳ 
‘ପଚିଶୀ’ର ନଜାମ ଶଣୁଥିଜାଇପଜାରନି୍ତ । ଏହ ିଖେଳ ତଜାମି�ନଜାଡ଼ୁଖର 
‘ପଲ୍ଜାଙୁ୍ଗ�ି’ ଭଜାଖବ ଖେଳଜାଯଜାଇଥଜାଏ ଏବଂ ଏହ ି ଖେଳକୁ ଆଖମ 
କର୍୍ଜାଟକଖର ‘ଅ�ି ଗ�ିୁ ମଖନ’ ନଜାମଖର ଖେଳଜାଯଜାଉଥବିଜାର �କ୍ଷୟ 
କରିପଜାରିବଜା । ଖସମିତି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଖ୍ଶଖର ଏହ ି ଖେଳ ନଜାମଖର 
ପରିବର୍ନ୍ �ଟି ‘ବଜାମନ ଗଣୁ୍�ୁ’ ଭଜାଖବ ଖେଳଜାଯଜାଇ ଆସଛିୁ। 
ଏହ ି ଖେଳ ପଜାଇ ଁ ଏକ ପ୍ରକଜାର ରଣନୀତି ଆପଣଜା ଯଜାଇଥଜାଏ । 
ଖେଳ ନିମଖନ୍ତ ଏକ ଖବଜାଡ଼ ୍ ବୟବହଜାର କରଜାଯଜାଏ ଖଯଉଥଁଖିର 
କିଛି କଣଜା ରହଥିଜାଏ । ଖସହସିବୁ କଣଜାଖର ଖେଳଜାଳୀମଜାଖନ 

ଖେଳଥୁବିଜା ଗ�ିୁ କିମଜ୍ା ମଞି୍ ୍ଜାନ ଖବଖଳ ପଶଥିଜାଏ । କୁହଜାଯଜାଏ 
ଖଯ ୍କି୍ଷଣ ଭଜାରତରୁ ଏହ ି ଖେଳ ୍କି୍ଷଣ ପବୂ ୍ ଏସିଆ ପଯୟ୍ନ୍ତ 
�ମ୍ିଥ�ିଜା ଏବଂ ଖସଠଜାରୁ ସଜାରଜା ବିଶ୍ୱଖର ପ୍ରସଜାରିତ ଖହଜାଇଥ�ିଜା। 
ଆର ି ପ୍ରତି ପି�ଜା ସଜାପ ଶଢ଼ିି ଖେଳର ନଜାମ ସହତି ସପୁରିଚିତ 
ଅଛନି୍ତ । କିନ୍ତୁ, ଆପଣମଜାଖନ ଏକଥଜା ରଜାଣନି୍ତ କି ଏହଜା ମଧ୍ୟ ଆଉ 
ଏକ ପ୍ରକଜାର ପଜାରମ୍ପରିକ ଭଜାରତୀୟ ଖେଳ ଯଜାହଜାକୁ ‘ଖମଜାକ୍ଷପତମ ୍’ 
କିମଜ୍ା ‘ପରମପ୍ମ ୍’ ଖବଜା�ି କୁହଜାଯଜାଏ । ... ଖମଜାର ଖରଖରବଜାପଜା 
ଖରଖରମଜା’ମଜାନଙୁ୍କ ତଥଜା ପରିବଜାରର ବୟସ୍ ଖ�ଜାକମଜାନଙୁ୍କ 
ଅନୁଖରଜାଧ ଖଯ ଆପଣମଜାଖନ ଯ୍ି ଏଭଳି ପରମ୍ପରଜାକୁ ଆପଣଙ୍କ 
ପରବର୍ୀ୍ ପିଢ଼ିକୁ ହସ୍ଜାନ୍ତର ନକରନି୍ତ ଖତଖବ ଆଉ କିଏ ଖ୍ବ? 
ଏଖବ ଖଯଖହତୁ ଅନ�ଜାଇନଖର ଶକି୍ଷଜା�ଜାଭର  ସଖୁଯଜାଗ ଉପ�ବ୍ଧ, 
ଏଥଖିର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷଜା କରିବଜା ସକଜାଖଶ ଏବଂ ଅନ�ଜାଇନ 
ଖଗମକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବଜା �ଜାଗି ଆମ ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ ସକଜାଖଶ ଆଖମ 
ପଜାରମ୍ପରିକ ଖେଳର ପନୁଃବିକଜାଶ �ଟଜାଇବଜା ରରୁରି ଖହଜାଇପଡ଼ିଛି। 
ଏଠଜାଖର ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଜାଟ ୍ ଅପ ୍ମଜାନଙ୍କ �ଜାଗି ଏକ ନୂଆ ଓ 
ଅଭିନବ ସଖୁଯଜାଗ ଆସିଛି । ଏପରିକି ଆମର ଯବୁ ପିଢ଼ି ପଜାଇ ଁ
ସଦୁ୍ଧଜା ଏହଜା ଏକ ଅପବୂ ୍ସଖୁଯଜାଗ ଖବଜା�ି କୁହଜାଯଜାଇପଜାଖର” ଖବଜା�ି 
ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ୨୦୨୦ ମସିହଜା ରନୁ ମଜାସଖର ତଜାଙ୍କର “ମନ୍ କୀ ବଜାତ୍ ” 
କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ଅବସରଖର ମତ ଖପଜାଷଣ କରିଛନି୍ତ । ସରକଜାରଙ୍କ 
ପ୍ରୟଜାସ କ୍ରଖମ, ଏହ ି ପ୍ରଜାଚୀନ କଖଢେଇ ଗଢ଼ଜା ପରମ୍ପରଜାକୁ ନୂତନ 
ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ସହତି ଖଯଜାଡ଼ଜା ଯଜାଉଛି ଏବଂ ଏହଜାକୁ ଅଧକି ଆକଷଣ୍ୀୟ 
କରିବଜା ନିମଖନ୍ତ ଏହଜାର ଆକଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶୟକସ୍ଖଳ ବ୍ଳଜା 

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଖଦଶର
ଏଟିଖ�ଥାପ୍ଥା�ଥା �ଖଢେଇ

ପଚିଶୀ

ଭଜାରତର ପଜାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡ଼ଜାର ଏକ ଉନ୍ନତ ଐତିହୟ ରହଛିି । ଏଠଜାଖର 
ଖେଳଜାଯଜାଉଥବିଜା ଖେଳ ଖକବଳ ମଖନଜାରଞ୍ନ ନିମଖନ୍ତ ନୁଖହ ଁ, ଅପରନ୍ତୁ 
ମଜାନସିକ ସଜାମଥୟ୍ ଓ ସ୍ଜାସ୍ୟ �ଜାଗି ମଧ୍ୟ ଖେଳଜାଯଜାଇଥଜାଏ । ମଜାନସିକ 
ସଜାମଥୟ୍ ବୃଦି୍ଧ ନିମଖନ୍ତ ଖେଳଜାଯଜାଉଥବିଜା ଏକ ଖେଳ ଖହ�ଜା “ପଚିଶୀ” । 
ତଜାମି�ନଜାଡ଼ୁଖର ଏହ ିଖେଳ “ପଜା�ଜାଙୁ୍ଗ�ି” ନଜାମଖର ଖେଳଜାଯଜାଇଥଜାଏ ଓ 
କର୍୍ଜାଟକଖର ଏହ ିଖେଳକୁ “ଅ�ି ଗ�ିୁ ମଖନ” ନଜାମଖର ଖ�ଜାକମଜାଖନ 
ଖେଳିଥଜାନି୍ତ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଖ୍ଶଖର ଏହଜାର ନଜାମ “ବଜାମନ ଗଣୁ୍�ୁ” ।ଏହ ିଖେଳ 
ପଜାଇ ଁଏକ ପ୍ରକଜାର ରଣନୀତି ଆପଣଜା ଯଜାଇଥଜାଏ । ଖେଳ ନିମଖନ୍ତ ଏକ 
ଖବଜାଡ଼ ୍ବୟବହଜାର କରଜାଯଜାଏ ଖଯଉଥଁଖିର କିଛି କଣଜା ରହଥିଜାଏ । ଖସହସିବୁ 
କଣଜାଖର ଖେଳଜାଳୀମଜାଖନ ଖେଳୁଥବିଜା ଗ�ିୁ କିମଜ୍ା ମଞି୍ ୍ଜାନ ଖବଖଳ ପଶଥିଜାଏ 
। କୁହଜାଯଜାଏ ଖଯ ୍କି୍ଷଣ ଭଜାରତରୁ ଏହ ିଖେଳ ୍କି୍ଷଣ ପବୂ ୍ଏସିଆ ପଯୟ୍ନ୍ତ 
�ମ୍ିଥ�ିଜା ଏବଂ ଖସଠଜାରୁ ସଜାରଜା ବିଶ୍ୱଖର ପ୍ରସଜାରିତ ଖହଜାଇଥ�ିଜା ।

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଖ୍ଶ ବିଶଜାେଜାପଟନମ ୍ର ଏଟିଖକଜାପ୍ଜାକଜା ଅଞ୍ଳଖର 
�ଜାେ ପ୍ରଖ�ପ ୍ିଆ କଜାଠ କଖଢେଇ ଖବଶ ୍ଖ�ଜାକପି୍ରୟ । ଏହଜାର 
୍ୀ�୍ ୪୦୦ ବଷ୍ର ଏକ ସୁ୍ ୀ�୍ ପରମ୍ପରଜା ରହିଛି । କଖଢେଇ 
ଗଢ଼ଜାର ଏହି ପଜାରମ୍ପରିକ କଳଜାକୁ ଏଠଜାଖର ‘�କ୍କପିଡ଼ଥଜା�ୁ’ ଖବଜା�ି 
କୁହଜାଯଜାଇଥଜାଏ । ଏହି କଜାଠ କଖଢେଇଗଡ଼ିୁକ ଖଯତିକି ଖସୌେନି 
ଖସତିକି ମଜାତ୍ରଜାଖର ରଜାସଜାୟନିକ ମକୁ୍ତ । ପଣୁି ଏହଜା ଖସତିକି 
୍ୀ�୍ସ୍ଜାୟୀ । ଖକବଳ ଭଜାରତୀୟ ବରଜାରଖର ନୁଖହ ଁବିଖ୍ଶୀ 
ବରଜାରଖର ସଦୁ୍ଧଜା ଏହଜାର ଖବଶ ୍ଚଜାହି୍ଜା ରହିଛି । ଏଟିଖକଜାପ୍ଜାକଜା 
କଖଢେଇକୁ ୨୦୧୭ ମସିହଜାଖର ରିଓଗ୍ଜାଫିକଜା�୍ ଇଣି୍ଡଖକସନ୍ 
ଖରରିଷ୍ଟ୍ରୀ (ରିଆଇଆର) ତରଫରୁ ରିଆଇ ଟୟଜାଗ ୍ପ୍ରଜାପ୍ ଖହଜାଇଛି ।
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ଯଜାଉଛି । ଏହଜା ଫଳଖର ଖସସବୁ କଖଢେଇ ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ ୍ୃଷି୍ 
ଅଧକି ମଜାତ୍ରଜାଖର ଆକଷଣ୍ କରୁଛି । ଗରୁରଜାଟ ଓ ରଜାରସ୍ଜାନର କନଜା 
କଖଢେଇମଜାନ ଆମର ପରୁଜାଣଶଜାସ୍ତ୍ରର କଥଜା ବେଜାଣଥିଜାନି୍ତ । ଏହଜାର 
ଆନିଖମସନ୍ ଦ୍ଜାରଜା ଭଜାରତୀୟ ସଂସ୍ତୃି ସଂପକଖ୍ର ପି�ଜାମଜାନଙୁ୍କ 
ଅଧକି ମଜାତ୍ରଜାଖର ପରିଚିତ କରଜାଯଜାଉଛି ।
ନରିଥାପତ୍ତଥା ଓ ଆତ୍ମନରି୍ଷରଶୀଳତଥା ପଥାଇ ଁପ୍ରୟଥାସ
ଭଜାରତଖର ଭଜାରତୀୟ ମ�ୂୟଖବଜାଧ ବୟବସ୍ଜା ଆଧଜାରିତ କଖଢେଇ 
ନିମଜ୍ାଣ କରଜାଯିବଜା ଉଚିତ । ଏଭଳି କଖଢେଇ ନିମଜ୍ାଣ ଦ୍ଜାରଜା ଅଧକି 
କମନି୍ଯକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ ଖହଜାଇପଜାରିବ ଏବଂ ସଂସ୍ତୃି ସଂପକଖ୍ର ମଧ୍ୟ 
ଖ�ଜାକମଜାନଙୁ୍କ ଅଧକି ସଖଚତନ କରଜାଯଜାଇପଜାରିବ । ରଖଣ ଶଶିକୁୁ 
କୁଶଳୀ କରିବଜା ନିମଖନ୍ତ କଖଢେଇ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ଭୂମିକଜା ଗ୍ହଣ 
କରିଥଜାଏ । ଖତଣ ୁଏକ ସନୁ୍ଦର ଓ ଉପଯକୁ୍ତ କଖଢେଇ ଖଗଜାଟିଏ ଶଶିକୁୁ 
କୁଶଳୀ କରିବଜାଖର ଅତି ମହ୍ୱେପର୍ୂ୍ ୍ଜାୟିତ୍ୱ ନିବଜ୍ାହ କରିଥଜାଏ । 
କଖଢେଇର ଭୂମିକଜା ଅଧକି ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ଖହଜାଇଉଠୁଛି କଜାରଣ 
ଶଶିମୁଜାନଙୁ୍କ କଖରଜାନଜା ମହଜାମଜାରୀ କଜାଳଖର �ର ଭିତଖର ଆବଦ୍ଧ 
ଖହଜାଇ ୍ୀ� ୍ ସମୟ ଧରି ରହବିଜାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଖସହ ି ସମୟଖର 
ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଜା୍ୀ ଗଜାନ୍ଧୀନଗରସି୍ତ ଶଶି ୁବିଶ୍ୱବି୍ୟଜାଳୟ, 
ମହଳିଜା ଓ ଶଶି ୁ କ�ୟଜାଣ ମନ୍ତଣଜାଳୟ, ଶକି୍ଷଜା ମନ୍ତଣଜାଳୟ ଏବଂ 
ଏମଏସଏମଇ ମନ୍ତଣଜାଳୟ ସହତି କିଭଳି ଭଜାଖବ ନୂତନ କିଷମର 
କଖଢେଇ ପ୍ରସୁ୍ତ କରଜାଯଜାଇପଜାରିବ ଏବଂ ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ ପଜାଇ ଁ
ତଜାହଜା ସବତ୍୍ର ଉପ�ବ୍ଧ ଖହବ ତଥଜା କଖଢେଇ ଉତ୍ଜା୍ନ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର 

ଭଜାରତକୁ କିଭଳି ଭଜାଖବ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଖପଣ୍ସ୍ଳଖର ପରିଣତ 
କରଜାଯଜାଇପଜାରିବ ଖସ ସଂପକଖ୍ର ବିସୃ୍ତ ଆଖ�ଜାଚନଜା କରିଛନି୍ତ । 
ଖତଣ ୁଖ୍ଶର ବିଭିନ୍ନ ଭଜାଗଖର କଖଢେଇ ୍ ଲଷ୍ରମଜାନଙ୍କର ବିକଜାଶ 
�ଟଜାଯଜାଇ ଖସସବୁକୁ ବିବିଧ ଭଜାଖବ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହତି କରଜାଯଜାଉଛି । 
ଭଜାରତଖର ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ ସଂେୟଜା ଖବଶ ୍ ଅଧକି ଏବଂ ଏଠଜାଖର 
କଖଢେଇ ପ୍ରସୁ୍ତିଖର ଏକ ମହଜାନ ପରମ୍ପରଜା ରହଛିି । ଖତଖବ ବିଶ୍ୱ 
କଖଢେଇ ବରଜାରକୁ ଭଜାରତର ଅବ୍ଜାନ ନିମଖନ୍ତ ଖକୌଣସି କଜାରଣ 
୍ଶଜ୍ାଇବଜା ଯଖଥଷ୍ ନୁଖହ ଁ। ଏ ୍ିଗଖର ଖଯଉ ଁପ୍ରଥମ ପ୍ଖକ୍ଷପ 
ଗ୍ହଣ କରଜାଯିବଜାର ଅଛି ତଜାହଜା ଖହଉଛି ନୀତିଗତ ସଂସ୍ଜାର 
ରରିଆଖର ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସନୁ୍ଦର କଖଢେଇମଜାନ ଗଢ଼ିବଜା । 
 ଆରକୁ ପ୍ରଜାୟ ଶଖହ ବଷ ୍ପଖୂବ,୍ ଖ୍ଶଖର ଅସହଖଯଜାଗ 
ଆଖନ୍ଦଜାଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବଜା ଖବଖଳ ମହଜାତ୍ମଜା ଗଜାନ୍ଧୀ କହଥିଖି� 
ଖଯ ଖ୍ଶବଜାସୀ ଖସମଜାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମଜାନ ଏବଂ ଖସମଜାନଙ୍କର 
ଶକି୍ତ ପ୍ର୍ଶନ୍ କରିବଜାର ଭଜାବନଜାକୁ ହୃ୍ୟଙ୍ଗମ କରିବଜା ଆବଶୟକ 
। ବର୍ମ୍ଜାନ ଖ୍ଶର କଖଢେଇ ଶଳି୍ପସଂସ୍ଜାମଜାନଙ୍କର ଏହଜା ୍ଜାୟିତ୍ୱ 
ଖଯ ଖସମଜାଖନ ଏହ ିଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଆତ୍ମନିଭର୍ ହୁଅନ୍ତୁ । କଖରଜାନଜା 
ମହଜାମଜାରୀ କଜାଳଖର ଖଯଖତଖବଖଳ ଅଣ ଅତୟଜାବଶୟକ ସଜାମଗ୍ୀ 
ଆମ୍ଜାନୀକୁ ବଜାରୟଜାପ୍ କରି୍ିଆଯଜାଇଥ�ିଜା ରଜାଞ୍ରି ମଖନଜାର 
କୁମଜାର ନିରର ଚିନ୍ତଜାଧଜାରଜାକୁ ପଞିୁ୍ କରି ଏହଜାକୁ ଏକ ସଖୁଯଜାଗ 
ଭଜାଖବ ଉପଖଯଜାଗ କରିବଜା ସକଜାଖଶ ଅଣ୍ଜା ଭିଡ଼ିଥଖି� । ଭଜାରତୀୟ 
କଖଢେଇକୁ ଖ�ଜାକପି୍ରୟ କରିବଜା ସକଜାଖଶ ଖସ ସି୍ର କରିଥଖି� 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଆତ୍ମ-ନିଭର୍ ଖେଳନଜା ଉଖ୍ୟଜାଗ

ବଥାରଥାଣସୀର
�ଥାଠ �ଖଢେଇ

ଉର୍ର ପ୍ରଖ୍ଶର ବଜାରଜାଣସୀ ତଜା’ର ମନଖ�ଜାଭଜା କଜାଠ 
କଖଢେଇ ନିମଖନ୍ତ େବ୍ୁ  ପ୍ରସିଦ୍ଧ । କଜାଠର ପ୍ରଜାକୃତିକ ସିରଜାକୁ 
ଖନଇ ଖସସବୁ କଖଢେଇକୁ କଜାରୀଗରମଜାଖନ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରିଥଜାନି୍ତ । ପଣୁ ିଏଥଖିର ଖକୌଣସି ୍ୁଇଟି କଜାଠର ସଂଖଯଜାଗ 
କରଜାଯଜାଇନଥଜାଏ । ଖତଣ ୁତଜାହଜା ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ ନିମଖନ୍ତ ଖଯତିକି 
ଆକଷଣ୍ୀୟ ଖସତିକି ନିରଜାପ୍ । ଏହି କଖଢେଇ ପଜାଇ ଁରିଆଇ 
ଟୟଜାଗ ୍ ମିଳିବଜା ପଖର, ବଜାରଜାଣସୀ ଏଖବ ଭଜାରତର ସବବୃ୍ହତ୍  
କଖଢେଇ ନିମଜ୍ାଣ ଖପଣ୍ସ୍ଳୀଖର ପରିଣତ ଖହଜାଇଛି ।

ପଶି୍ମ ବଙ୍ଗର �ଶିନନଗରର 
ମଥାଟି �ଖଢେଇ

ପଶି୍ମ ବଙ୍ଗର ନ୍ିଆ ରଲି୍ଜାର କିଶନନଗର ଏହଜାର  ହଜାତ ତିଆରି 
ମଜାଟି କଖଢେଇ ନିମଖନ୍ତ ଖବଶ ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହସିବୁ କଖଢେଇ ତଜା’ର 
ପ୍ରଜାଣବନ୍ତ ଓ ଆକଷଣ୍ୀୟ ଖସୌନ୍ଦଯୟ୍ ନିମଖନ୍ତ େବ୍ୁ  ରଣଜାଶଣୁଜା । ଖସସବୁ 
କଖଢେଇଗଡ଼ିୁକର ଡିରଜାଇନ୍  ଏଖତ ସନୁ୍ଦର ଖଯ ସମସ୍ଙୁ୍କ ତଜାହଜା ଆକଷମିତ 
କରିଥଜାଏ । ଏହ ିକଖଢେଇଗଡ଼ିୁକ ଏଥପିଜାଇ ଁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଯ ଖସସବୁ ସ୍ଜାନୀୟ 
ନ୍ୀଶଯୟଜାଖର ମିଳଥୁବିଜା ମଜାଟିରୁ ହି ଁ ପ୍ରସୁ୍ତ କରଜାଯଜାଇଥଜାଏ । କିନ୍ତୁ 
ବିଶ୍ୱର ଅଧକିଜାଂଶ ସଂଗ୍ହଜାଳୟଖର ଖସହ ି କଖଢେଇମଜାନ ସଂଗହୃୀତ 
ଖହଜାଇଥବିଜାର ଖଯଖକହ ି�କ୍ଷୟ କରିପଜାରିଖବ।
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। ଖସ ନରମ କଖଢେଇ ଗଢ଼ିବଜା ଆରମ୍ଭ କରିବଜା ସହ ଅଖନକ 
ଖ�ଜାକଙୁ୍କ ଏଥପିଜାଇ ଁ କମନି୍ଯକିୁ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ର୍ଜାନ କରିପଜାରିଥଖି� 
। ଖସ କହନି୍ତ ଖଯ କଖଢେଇ ଶଳି୍କକୁ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହନ ଖ୍ବଜା ନିମଖନ୍ତ 
କଖରଜାନଜା କଜାଳୀନ କଟକଣଜା ହି ଁପ୍ରକୃଷ୍ ଅବସର ଥ�ିଜା । କଜାରଣ 
ଖସଖତଖବଖଳ କଖଢେଇ ତିଆରି ନିମଖନ୍ତ କଞ୍ଜାମଜା� ଉପଖର 
କଟକଣଜା ରଜାରି କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା । “ମୁ ଁ ନରମ କଖଢେଇ ତିଆରି 
କରିବଜା ଆରମ୍ଭ କ�ି ଏବଂ ଏଥପିଜାଇ ଁଖକଖତ ରଣ ଶଳି୍ପୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ନିଯକୁ୍ତ କ�ି । ଆରରି ଯବୁକମଜାଖନ ନିଯକିୁ୍ତ ଖ୍ବଜାଖର ହି ଁବିଶ୍ୱଜାସ 
କରନି୍ତ । ଏବଂ “ଖଭଜାକଜା� ଫର୍  ଖ�ଜାକଜା�” ଖବଜା�ି ଖଯଉ ଁ
ଖ୍ ଲ।।ଗଜାନ  ୍ିଆଯଜାଉଛି ତଜାହଜା ଏହ ିପ୍ରୟଜାସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବଜାଖର 
ସହଜାୟକ ଖହଜାଇଥ�ିଜା । ଖଯଖତ ଖଯଖତ ଯବୁକ ଏହ ିଖକ୍ଷତ୍ରଖର 
ସଜାମି� ଖହଖବ ସମସ୍ଙ୍କ ସକଜାଖଶ ଖସତିକ ଅଧକି ନିଯକିୁ୍ତ ସଖୁଯଜାଗ 
ସଷିୃ୍ ଖହଜାଇପଜାରିବ ।” ଖବଜା�ି ଶ୍ରୀ କୁମଜାର କହନି୍ତ । ସରକଜାରଙ୍କ 
ଦ୍ଜାରଜା ଆଖୟଜାରିତ କଖଢେଇ ଖମଳଜା ଏବଂ ଟଜାଇଖକଜାଥନ୍ ର ଏହଜା 
ଖହଉଛି ସଫୁଳ । ତଜାହଜା ପଣୁି ଖସତିକିଖବଖଳ ସମ୍ଭବପର 
ଖହଜାଇପଜାରିଛି ଖଯଖତଖବଖଳକି ସ୍ମଜାଟ ୍ ଖଫଜାନ୍  ଏବଂ କମ୍ପୟୁଟର 
ମଜାଧ୍ୟମଖର ଏଖତ ସବୁ ପରଜାମଶ୍ ଖଯଜାଗଜାଇ ୍ିଆଯଜାଉଛି । 
ଧୀଖର ଧୀଖର ଭଜାରତୀୟ କମ୍ପୟୁଟର ଖଗମ ୍ ଅଧକି ଖ�ଜାକପି୍ରୟ 
ଖହଉଛି ଖବଜା�ି ଖସ କହିଛନି୍ତ। ଷ୍ଜାଟ ୍ଅପ ୍ଙ୍କ ଠଜାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ଶଳି୍ପସଂସ୍ଜାମଜାନଙ୍କ ପଯ୍ୟନ୍ତ, ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀମଜାନଙ୍କ ଠଜାରୁ ଖନଇ 
ଶକି୍ଷକ ଓ ଡିରଜାଇନରମଜାନଙ୍କ ଯଜାଏ, କଖଢେଇ ଉତ୍ଜା୍ନ ଶଳି୍ପକୁ 
ଆତ୍ମନିଭର୍ଶୀଳ କରିବଜାଖର ସମସ୍ଙ୍କର ଅବ୍ଜାନ ରହଛିି ଓ 

ଚନ୍ନଥାପଥାଟନଥା: �ର୍ଣ୍ଷଥାଟ�ର ୩୦୦ ବର୍ଷ 
ପରୁୁଣଥା �ଖଢେଇ ଗଢ଼ଥା ପରମ୍ରଥା

କର୍୍ଜାଟକର ଚନ୍ନଜାପଜାଟନଜାଖର ନିମଜ୍ାଣ କରଜାଯଜାଉଥବିଜା 
କଖଢେଇ ଏହ ିନଜାମଖର ହି ଁସବତ୍୍ର ସପୁରିଚିତ ଯଜାହଜାର 
ଇତିହଜାସ ପ୍ରଜାୟ ୩୦୦ ବଷର୍ ପ୍ରଜାଚୀନ । ଏହ ିଖକ୍ଷତ୍ରଖର 
ନିମମିତ କଖଢେଇର ମଳୂ ଟିପ ୁସ�ୁତଜାନଙ୍କ ରଜାରତ୍ୱ କଜାଳର 
। ଏଠଜାକଜାର କଖଢେଇ ବିଶ୍ୱବିେୟଜାତ ଏବଂ ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ 
ଦ୍ଜାରଜା ଏହଜା ବିଖଶଷ ଭଜାଖବ ଆ୍ୃତ ଖହଜାଇଥଜାଏ ।

ଥଥାଞ୍ଥାରୁର: ନୃତ୍ରତ 
�ଖଢେଇ

ଏହଜା ଖହଉଛି ଏକ ପ୍ରକଜାର ଖଗଜା�ମଣିୁ୍ଡଆ ଥଜାକୁ�ୁ ଥକୁୁ�ୁ ପଜାରମ୍ପରିକ 
କଖଢେଇ ଯଜାହଜା ମଜାଟିରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କରଜାଯଜାଇଥଜାଏ । ତଜାମି� ସଜାହତିୟଖର 
ଏଭଳି କଖଢେଇର ବର୍୍ନଜା ରହଛିି । ତଜାମି�ନଜାଡ଼ୁର ଥଜାଞ୍ଜାଭୁରରୁ 
ଏଭଳି କଖଢେଇର ଉତ୍ରି୍ ଖବଜା�ି ବିଶ୍ୱଜାସ କରଜାଯଜାଏ । ଏହ ିକଖଢେଇର 
ମଣୁ୍ଡଟି ଶରୀର ତୁଳନଜାଖର ବଡ଼ । ଖଯଖତଖବଖଳ ଏହ ିକଖଢେଇକୁ 
ଖକହ ିଛୁଇ ଁ୍ ଏି ତଜା’ର ମଣୁ୍ଡଟି ଆଗକୁ ପଛକୁ ଖ୍ଜାହ�ୁଥଜାଏ । ଏହଜା 
ଖକବଳ ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଖର ଆ୍ୃତି �ଜାଭ କରିନଜାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ 
ବୟସ୍ ଖ�ଜାକମଜାଖନ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କଖଢେଇକୁ େବ୍ୁ  ପସନ୍ଦ କରିଥଜାନି୍ତ । 
ଏଭଳି କଖଢେଇକୁ ରିଆଇ ଟୟଜାଗ ୍ ମଜାନୟତଜା ମିଳିଛି ।

ଖଦଶଖର ଖଗମିଂ ଏବଂ ଆନଖିମସନ୍  
ନମିଖନ୍ ଏ� ଉତ୍ର୍ଷ ଖ�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ 
ନମିଖନ୍ ସଚୂନଥା ଓ ପ୍ରସଥାରଣ 
ମନ୍ତ୍ରଣଥାଳୟ ଆଇଆଇଟି ବଖମ୍ ସହ 
ସହଖେଥାଗ ସ୍ଥାପନ �ରିଛ ି।

ଖସମଜାଖନ ତଜାହଜା ସମ୍ପଜା୍ନ କରୁଛନି୍ତ । ପ୍ରଖତୟକଙ୍କର ଏହ ିଖଛଜାଟ 
ଖଛଜାଟ ଅବ୍ଜାନ ଭଜାରତୀୟ କଖଢେଇ ଶଳି୍ପକୁ ଆତ୍ମନିଭର୍ଶୀଳ 
କରିବଜା ୍ିଗଖର ଖବଶ ୍ ଖଯଜାଗ୍ଜାନ ଖ୍ଇପଜାରିବ । ସରକଜାରଙ୍କ 
ପ୍ରୟଜାସ ଏବଂ ‘କଖଢେଇ ପଜାଇ ଁଖଗଜାଷୀ୍ବଦ୍ଧ ଖହବଜା ଏବଂ ଖଗଜାଷୀ୍ବଦ୍ଧ 
ଭଜାଖବ ଆସ କଖଢେଇ ବଖନଇବଜା’ ସଖମତ ଅନୟଜାନୟ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହନ 
କଜାଯୟ୍କ୍ରମ କଖଢେଇ ଶଳି୍ପକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ର୍ଜାନ କରିବଜା 
ତଥଜା ନୂତନ ଶୀଷଖ୍ର ପହଞ୍ଜାଇବଜା ୍ିଗଖର ବିଖଶଷ ଭଜାଖବ 
ସହଜାୟକ ଖହଜାଇପଜାରୁଛି। ଏହସିବୁ ସ୍ଜାନୀୟ କଖଢେଇମଜାନଙୁ୍କ 
ଖନଇ ଭଜାରତ ଏଖବ ବିଶ୍ୱ ବରଜାରଖର ବୟଜାପକ ମଜାତ୍ରଜାଖର 
ପ୍ରଖବଶ କରିବଜାକୁ ଯଜାଉଛି । ନୂତନ ଭଜାରତ ଏହ ି୍ିଗଖର ନୂତନ 
ମଖନଜାବଳର ସହ ଆଗକୁ ଅଗ୍ସର ଖହଉଛି ।    
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ରଥାଷ୍ଟଟ୍ର ନୀତି ଆଖୟଜାଗ

ସଦୃୁଢ଼ ସଂଘୀୟ ଢଥାଞ୍ଥାଖର
ବ�ିଥାଶର ନୂଆ ସଖୁେଥାଗ

ରଥାଷ୍ଟଟ୍ରର ପ୍ରଗତରି ସଥାରମମ୍ଷ ଖହଲଥା ଏଇଆ ଖେ ଖ�ନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରଥାଜ୍ମଥାଖନ ଏ� 
ମନଖର �ଥାେ୍୍ଷ  �ରିବଥା ଉଚତି ଏବଂ ଏ� ନଦି୍୍ଣିଷ୍ଟ ଦଗିଖର ଆଗ�ୁ ଅଗ୍ସର ଖହବଥା 

ଦର�ଥାର । ଆମ�ୁ ସହରଥାଗୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ବସ୍ଥା�ୁ ଅଧ�ି ଅଥ୍ଷପରୂ୍ଣ୍ଷ �ରିବଥା�ୁ 
ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରଥାଜ୍ ତଥଥା ଜଲି୍ଥା ସ୍ତରଖର ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦୀ ସହରଥାଗୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ବସ୍ଥା�ୁ 
ପହଞ୍ଥାଇବଥା�ୁ ଖହବ । ଆଖମ ଏ�ଥଥା ଖଦେଛି ୁଖେ �ଖରଥାନଥା ମହଥାମଥାରୀ �ଥାଳଖର 

ଉରୟ ଖ�ନ୍ଦ୍ର ଓ ରଥାଜ୍ ସର�ଥାରମଥାଖନ ଏ� ମନଖର ସମନ୍ୱତି ରଥାଖବ �ଥାେ୍୍ଷ  �ରିବଥା 
େଳଖର ଆମ�ୁ ଖ�ଖତ ମଥାତ୍ରଥାଖର ସେଳତଥା ପ୍ରଥାପ୍ତ ଖହଥାଇଥଲିଥା ଏବଂ ସମଗ୍ ବଶି୍ୱଖର 

ରଥାରତର �ପିରି ଏ� ସ�ଥାରଥାତ୍ମ� ରଥାବମତୂ୍ତ୍ଣି ପ୍ରତଷି୍ିତ ଖହଥାଇପଥାରିଥଲିଥା । 
ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଥାଦୀ

ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଭିଭଜାଷଣର ପ୍ରମେୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ:
l ଖ୍ଶର ଏହ ିବିକଜାଶ ଯଜାତ୍ରଜାଖର �ଖରଜାଇ ଖକ୍ଷତ୍ର ଅଧକି ଆଗ୍ହର ସହ ଆଖଗଇ 

ଆସଛୁନି୍ତ । ସରକଜାର ଭଜାଖବ, ଆଖମ ଖସମଜାନଙ୍କର ଏହ ି ଆଗ୍ହକୁ ସମ୍ମଜାନ 
ରଣଜାଇବଜା କଥଜା ଏବଂ ଆତ୍ମ ନିଭର୍ ଭଜାରତ ଅଭିଯଜାନଖର �ଖରଜାଇ ଖକ୍ଷତ୍ରର 
ଅଂଶଗ୍ହଣ ନିମଖସ୍ ସମସ୍ ପ୍ରକଜାର ସଖୁଯଜାଗ ଖଯଜାଗଜାଇଖ୍ବଜା ବଜାଂଛନୀୟ । 

l ଆତ୍ମନିଭର୍ ଭଜାରତ ଅଭିଯଜାନ ଖହଉଛି ଭଜାରତକୁ ଏଭଳି ଭଜାଖବ ବିକଶତି 
କରଜାଯିବଜା ଉଚିତ ଯଦ୍ଜାରଜା ଏହଜା ଖକବଳ ନିରର ଆବଶୟକତଜା ପରୂଣ ନିମଖନ୍ତ 
ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ବୟ ଓ ସଜାମଗ୍ୀ ଉତ୍ଜା୍ନ କରିବ ନଜାହି ଁ, ଅପରନ୍ତୁ ସଜାରଜା ବିଶ୍ୱକୁ ଖଯଜାଗଜାଇ 
ପଜାରିବ । ଏଭଳି ଉତ୍ଜା୍ନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷଜାଖର ଉର୍ୀର୍୍ ଖହବଜା ରରୁରି ।

l ନୀତିଗତ ଢଜାଂଚଜା ଏବଂ ଖକନ୍ଦ୍ର ଓ ରଜାରୟ ସରକଜାରମଜାନଙ୍କ ଉର୍ମ ସମନୟ୍ ରକ୍ଷଜା 
ମଧ୍ୟ ଏକଜାନ୍ତ ଆବଶୟକ । ଖ୍ଶର ତଟୀୟ ରଜାରୟମଜାଖନ ଏହଜାର ପ୍ରକୃଷ୍ ଉ୍ଜାହରଣ 
ଭଜାଖବ ବିଖବଚନଜା କରଜାଯଜାଇପଜାଖର । ଖସହସିବୁ ରଜାରୟମଜାନଙ୍କଖର ମତ୍ୟ ଶଳି୍ପ 
ଏବଂ ନୀଳ ଅଥନ୍ୀତିର ବିକଜାଶ ନିମଖନ୍ତ ପଯୟ୍ଜାପ୍ ସଖୁଯଜାଗ ମହରୁ୍  ରହଛିି ।

l ସରକଜାର ବିଭିନ୍ନ ଖକ୍ଷତ୍ର ନିମଖନ୍ତ ପିଏ�ଆଇ ଖଯଜାରନଜାମଜାନ ପ୍ରବର୍ନ୍ କରିଛନି୍ତ। 
ଉତ୍ଜା୍ନ ଖକ୍ଷତ୍ର ନିମଖନ୍ତ ଏହଜା ଅପବୂ ୍ସଖୁଯଜାଗ ।

ଖବୈଶ୍ୱକି ମହଜାମଜାରୀ ଖକଜାଭିଡ଼ ୧୯ 
ବିରୁଦ୍ଧଖର ଭଜାରତ ଏଭଳି 
ସଫଳତଜାର ସହିତ �ଖଢ଼ଇ କରିଛି  

ଏବଂ ବିକଜାଶ ପଥଖର ୍ିନକୁ ୍ିନ ଆଗକୁ 
ଅଗ୍ସର ଖହବଜାଖର �ଜାଗିଛି ଖଯ ଏହଜା ଖ୍ଶର 
ସୁ୍ ୃଢ଼ ସଂ�ୀୟ ବୟବସ୍ଜାର ସଫଳ ଗଜାଥଜାକୁ 
ବେଜାଣଛିୁ । ଭଜାରତର ବିକଜାଶ କଜାହଜାଣୀକୁ ଏକ 
ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ର୍ଜାନ କରିବଜା ସହ ନୀତି 
ଆଖୟଜାଗ ଗଭର୍ମିଂ ପରିଷ୍ର ଷଷ ୍ ଖବୈଠକ 
୨୦୨୧ ମସିହଜା ଖଫବୃଆରୀ ୨୦ ତଜାରିେ ୍ିନ 
ଅନୁଷ ୍ିତ ଖହଜାଇଯଜାଇଛି। ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର 
ଖମଜା୍ୀ ଏହ ି ଖବୈଠକଖର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଜା କରି କୃଷି, 
ଉତ୍ଜା୍ନ, ମଜାନବ ସମଳ୍ ବିକଜାଶ, ସ୍ଜାସ୍ୟ ଓ ପଷିୁ୍ 
ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଖର ଗରୁୁତ୍ୱର ସହ ଆଖ�ଜାଚନଜା 
କରିଥଖି� । ଏହସିବୁ ସବିୁଧଜା କିଭଳି ସମଜାରର 
ତୃଣମଳୂ ସ୍ରଖର ବସବଜାସ କରୁଥବିଜା ଖ�ଜାକମଜାନଙ୍କ 
ନିକଟଖର ପହଞ୍ଜାଯଜାଇପଜାରିବ ଖସ ସଂପକଖ୍ର 
ଖବୈଠକଖର ବିସୃ୍ତ ଆଖ�ଜାଚନଜା ଖହଜାଇଥ�ିଜା । 
ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ନିରର ଭଜାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଖର ଭଜାରତର 
ବିକଜାଶ ଗଜାଥଜା ଉପସ୍ଜାପନ କରିଥଖି� । ଖସ 
କହଖି� ଖଯ ରନ ଧନ ବୟଜାଙ୍୍କ  ରମଜାେଜାତଜା ଖେଜା�ଜା, 
ଟିକଜାକରଣ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳଜାଖଯଜାରନଜା, ଖଶୌଚଜାଳୟ ଓ ଗରିବ 
ଖ�ଜାକମଜାନଙୁ୍କ ପକ୍କଜା ବଜାସଗହୃ ଖଯଜାଗଜାଣ ଗରିବ 
ଖ�ଜାକଙ୍କ ଅଧକି ସଶକ୍ତ କରିଛି । ଖସହଭିଳି ରଳ 
ରୀବନ ଖଯଜାରନଜା ମଜାଧ୍ୟମଖର ଖ୍ଶର ପ୍ରଖତୟକ 
ଖ�ଜାକଙ୍କ �ଖର ପଜାଇପ ଖଯଜାଖଗ ପଜାନୀୟ ରଳ 
ପହଞ୍ପିଜାରିଛି । ଅପପଷିୁ୍କୁ ଖରଜାକଜାଯିବଜା ସହ ସଜାରଜା 
ଭଜାରତଖର ଭଜାରତ ଖନଟ୍  ଖଯଜାରନଜା ମଜାଧ୍ୟମଖର 
ଇଣ୍ରଖନଟ ସଂଖଯଜାଗ ପହଞ୍ଜା ଯଜାଇପଜାରିଛି । 
ଗରର୍ଣ୍ଣିଂ ପରିରଦ �’ଣ?
ନୀତି ଆଖୟଜାଗର ଗଭର୍ମି ପରିଷ୍ ଖହଉଛି ଏକ 
ପ୍ରଶଜାସନିକ ମଞ୍ ଖଯଉଥଁଖିର ଆନ୍ତଃ ଖକ୍ଷତ୍ରୀୟ, 
ବିଭଜାଗୀୟ ଓ ସଂ�ୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଖର ବିସୃ୍ତ 
ଆଖ�ଜାଚନଜା କରଜାଯଜାଇଥଜାଏ । ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ , 
ରଜାରୟ ମେୁୟମନ୍ତୀଗଣ ଓ ଖକନ୍ଦ୍ରଶଜାସିତ ଖକ୍ଷତ୍ରର 
ଉପ ରଜାରୟପଜାଳବୃନ୍ଦ ଏହ ିଖବୈଠକଖର ଅଂଶଗ୍ହଣ 
କରିଥଜାନି୍ତ । ଏହଜାର ଷଷ ୍ ଖବୈଠକ ଏହ ି ୍ୃଷି୍ରୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ଖବଜା�ି ବିଖବଚନଜା କରଜାଯଜାଉଛି କଜାରଣ 
ରମ ୁକଶ୍ମୀର ଏବଂ �୍ଜାେ ଖକନ୍ଦ୍ରଶଜାସିତ ପ୍ରଖ୍ଶ 
ଭଜାଖବ ଗଠତି ଖହବଜାପଖର ପ୍ରଥମ ଥର ପଜାଇ ଁଏହ ି
ଖବୈଠକଖର ଖଯଜାଗ ଖ୍ଇଥଖି� ।   
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କୟଜାବିଖନଟ ନିଷ୍ପରି୍

ରଥାରତ ଖହବ ଖବୈଶ୍ୱ�ି ଖଟଲି�ମ ୍- ଇଖଲଖକ୍ଟଟ୍ରଥାନ�୍ି  ଖପଣ୍ଠସ୍ଳୀ
ଖକନ୍ଦ୍ର ସରକଜାରଙ୍କ ଦ୍ଜାରଜା ଗ୍ହଣ କରଜାଯଜାଇଥବିଜା ଖକଖତଗଡ଼ିୁଏ ନିଷ୍ପରି୍ ଆଇଟି ହଜାଡଖ୍ୱର, ଖଟ�ିକମ ୍ 
ଓ ଫଜାମଜ୍ାସିଉଟିକଜାଲ୍ଟ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଭଜାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଉତ୍ଜା୍ନ ଖପଣ୍ସ୍ଳୀଖର ପରିଣତ କରିବ । 

ଏହଜା ବୟତୀତ ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ ସରୁକ୍ଷଜା ସହତି ଖସମଜାନଙ୍କ ଅଧକିଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ସନିୁଶି୍ତ ରେଜାଯଜାଇପଜାରିବ । 
ନିଷ୍ପରି୍: ଆଇଟି ଖକ୍ଷତ୍ର ନିମଖନ୍ତ ଉତ୍ଜା୍ନ ଭିରି୍କ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହନ 

(ପିଏ�ଆଇ) ଖଯଜାରନଜାକୁ ଖକନ୍ଦ୍ର କୟଜାବିଖନଟର ମଂରରୁୀ ପ୍ର୍ଜାନ
ସଫୁଳ:
l	ଆଇଟି ହଜାଡଖ୍ୱର ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଏହ ି ଖଯଜାରନଜା ୫ଟି ପ୍ରମେୁ 

ଖବୈଶ୍ୱକି କମ୍ପଜାନୀ ଏବଂ ୧୦ଟି �ଖରଜାଇ ଛଜାମଆୁ ସଂସ୍ଜାଙୁ୍କ 
�ଜାପଟପ ୍, ଟଜାବଖ�ଟ, ଅ�୍  ଇନ୍  ୱଜାନ୍  ପିସି ଓ ସମର୍ 
ଉତ୍ଜା୍ନ  ନିମଖନ୍ତ ଉପକୃତ କରଜାଇବ ।

l	ଇଖ�ଖ ଟ୍ଟ୍ରଜାନିକ୍ସ ସିଷ୍ମ ଡ଼ିରଜାଇନ୍  ଏବଂ ଉତ୍ଜା୍ନ 
(ଇଏସଡିଏମ) ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଭଜାରତ ଏହ ିଖଯଜାରନଜା ଦ୍ଜାରଜା ଏକ 
ଖବୈଶ୍ୱକି ହବ୍  ଭଜାଖବ ମଣୁ୍ଡ ଖଟକିବ । କଜାରଣ ଏହଜା ଫଳଖର 
ଭଜାରତ ଖବୈଶ୍ୱକି ଭଜା�ୁୟ ଖଚନ୍ ଖର ସମନ ୍ତି ଖହଜାଇପଜାରିବ । 

l	ଏହ ି ଖଯଜାରନଜାର ଖମଜାଟ ମ�ୂୟ ୭,୩୦୦ ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜା 
ଯଜାହଜାକି ଆଗଜାମୀ ୪ ବଷ ୍ ମଧ୍ୟଖର ବୟୟ କରଜାଯିବ । 
ଭଜାରତଖର ନିମମିତ ସଜାମଗ୍ୀର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ  ବିକ୍ରୟ ଆଧଜାରଖର 
ଖଯଜାଗୟ କମ୍ପଜାନୀମଜାନଙୁ୍କ  ଚଜାରି ବଷ ୍ପଯୟ୍ନ୍ତ ୪ରୁ ୧ ପ୍ରତିଶତ 
ପଯୟ୍ନ୍ତ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହନ ରଜାଶ ିଖଯଜାଗଜାଇ ୍ଆିଯିବ ।  

ନିଷ୍ପରି୍: ଖଟ�ିକମ ୍ ତଥଜା ଖନଟୱଜାକମି ଉତ୍ଜା୍ ଉପଖର ଉତ୍ଜା୍ନ 
ଭିରି୍କ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହନ (ପିଏ�ଆଇ) ଖଯଜାରନଜାକୁ ମଞ୍ରୁୀ 
ପ୍ର୍ଜାନ ।

ସଫୁଳ:
l	ଖ୍ଶଖର ଖଟ�ିକମ ୍ ଉତ୍ଜା୍ନ ବୃଦି୍ଧ 

ପଜାଇବ ଖଯଉଥଁପିଜାଇ ଁଆଗଜାମୀ ପଜାଞ୍ବଷ ୍
ନିମଖନ୍ତ ଖମଜାଟ ୧୨,୧୯୫ ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜାର 
ପ୍ରଜାବଧଜାନ କରଜାଯଜାଇଛି । ଏହଜାଦ୍ଜାରଜା 
୨ �କ୍ଷ ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜାରୁ ଉର୍ଦ ୍ ମ�ୂୟର 
ସଜାମଗ୍ୀ ଉତ୍ଜା୍ତି ଖହବ ।

l	ଖବୈଶ୍ୱକି ପ୍ରମେୁ ନିଖବଶକଜାରୀମଜାନଙୁ୍କ 
ଭଜାରତଖର ବିପଳୁ ପଂୁର ି ନିଖବଶ 
ସକଜାଖଶ ଆକଷମିତ କରିବଜା �ଜାଗି 
ଭଜାରତର ୍କ୍ଷତଜା ବୃଦି୍ଧପଜାଇବ ।

l	ଏହ ି ଖଯଜାରନଜା �ଖରଜାଇ ପ୍ରମେୁ 
କମ୍ପଜାନୀମଜାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହତି କରିବ 
ଏବଂ ଖସମଜାଖନ ଏହ ି ସଖୁଯଜାଗର 
ଫଜାଇ୍ଜା ଖନବଜା ସକଜାଖଶ ରପ୍ଜାନୀ 
ବରଜାରଖର ପ୍ରଖବଶ କରିଖବ ।

l	ଏହ ିଖଯଜାରନଜା ମଧ୍ୟ “ଖମଡ୍  ଇନ୍  ଇଣି୍ଡଆ” 
ମଜାଧ୍ୟମଖର ଉତ୍ଜା୍ିତ ଖଟ�ିକମ ୍ ଓ 
ଖନଟୱଜାକମିଂ ଉତ୍ଜା୍କୁ ରପ୍ଜାନୀ ନିମଖନ୍ତ 
ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହନ ଖଯଜାଗଜାଇବ ।

l	ଏହ ି ଖଯଜାରନଜା ବିଖ୍ଶରୁ ପ୍ରଜାୟ 
୫୦,୦୦୦ ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜା ମ�ୂୟର 

ଖଟ�ିକମ ୍ ଯନ୍ତଜାଂଶ ଆମ୍ଜାନୀ କରିବଜା ପ୍ରକି୍ରୟଜାକୁ ଖରଜାକିବ । 
l	ଭଜାରତ ଉତ୍ଜା୍ନ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ତଜାର ପ୍ରତିଖଯଜାଗୀ କ୍ଷମତଜା ବୃଦି୍ଧ କରିପଜାରିବ 

। ଏହ ି ଖଯଜାରନଜା ମଜାଧ୍ୟମଖର ଖ୍ଶୀୟ କମ୍ପଜାନୀମଜାଖନ କ୍ରମବଦି୍ଧଷଣ୍ ୁ
ଭଜାଖବ ଆଗଜାମୀ ୫ ବଷ ୍ ମଧ୍ୟଖର ପ୍ରଜାୟ ୨.୪୪ �କ୍ଷ ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜା 
ମ�ୂୟର ମ�ୂୟଯକୁ୍ତ ସଜାମଗ୍ୀ ଉତ୍ଜା୍ନ କରିପଜାରିଖବ ଏବଂ ଖସଥଖିର 
ପ୍ରଜାୟ ୨ �କ୍ଷ ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜାର ରପ୍ଜାନୀ ସଜାମଗ୍ୀ ସଜାମି� ।

l	ଏହ ିଖଯଜାରନଜା ପ୍ରଜାୟ ୩,୦୦୦ ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜାର ଅଧ ିନିଖବଶ 
ବୃଦି୍ଧ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓ ପଖରଜାକ୍ଷ ଭଜାଖବ ପ୍ରଜାୟ 
୪୦,୦୦୦ କମନି୍ଯକିୁ୍ତର ସଖୁଯଜାଗ ସଷିୃ୍ କରିବ ।

ନିଷ୍ପରି୍: ଫଜାମଜ୍ାସିଉଟିକଜାଲ୍ଟ ପଜାଇ ଁ ଉତ୍ଜା୍ନ ଭିରି୍କ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହନ 
(ପିଏ�ଆଇ) ଖଯଜାରନଜା 

ସଫୁଳ: 
l	ଏହ ି ଖଯଜାରନଜା ୨୦୨୦-୨୧ ଠଜାରୁ ୨୦୨୮-୨୯ ଆଥମିକ ବଷ ୍

ମଧ୍ୟଖର ପ୍ରବର୍ମିତ ଖହବ ଖଯଉ ଁ ଅବଧ ି ମଧ୍ୟଖର ଉର୍ 
ମ�ୂୟଯକୁ୍ତ ସଜାମଗ୍ୀ ଖ୍ଶଖର ଉତ୍ଜା୍ନ କରଜାଯିବ ଏବଂ 
ରପ୍ଜାନୀ ନିମଖନ୍ତ ଏହଜା ମ�ୂୟଯକୁ୍ତ ବୟବସ୍ଜା କରିବ । 

l	ଖମଜାଟ ବଦ୍ଧନ୍ଶୀଳ  ବିକ୍ରୟର ମ�ୂୟ ୨,୯୪,୦୦୦ ଖକଜାଟି 
ଟଙ୍କଜା ଏବଂ ଖମଜାଟ ବଦ୍ଧନ୍ଶୀଳ ରପ ୍ତଜାନୀର ପରିମଜାଣ 

୧,୯୬,୦୦୦ ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜା ଖହବ ଖବଜା�ି ଆକଳନ 
କରଜାଯଜାଇଛି ଯଜାହଜାକି ୨୦୨୨-୨୩ ଠଜାରୁ ୨୦୨୭-୨୮ 
ଆଥମିକ ବଷ ୍ମଧ୍ୟଖର ହଜାସ� କରଜାଯିବ ।
l ଏହ ି ଖଯଜାରନଜା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଭଜାଖବ ୨୦,୦୦୦ 
କମନି୍ଯକିୁ୍ତ ଏବଂ ପଖରଜାକ୍ଷ ଭଜାଖବ ୮୦,୦୦୦ 
କମନି୍ଯକିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ କରିବଜାର ଆଶଜା କରଜାଯଜାଉଛି ଯଜାହଜାକି 
ବିକଜାଶ ଖକ୍ଷତ୍ର ପଜାଇ ଁଉପକଜାରସିଦ୍ଧ ଖହଜାଇପଜାରିବ ।
ନିଷ୍ପରି୍: ବଜାଳ ଅପରଜାଧ (ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶଶି ୁ ସରୁକ୍ଷଜା) 
ଆଇନ, ୨୦୧୫କୁ ମଞ୍ରୁୀ ପ୍ର୍ଜାନ
ସଫୁଳ:  
l	 ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ ସରୁକ୍ଷଜା ବୟବସ୍ଜାକୁ ଏହଜା ଅଧକି 
ସୁ୍ ୃଢ଼ କରିପଜାରିବ ।
l	 ଏହଜା ଦ୍ଜାର ଅତିରିକ୍ତ ରଲି୍ଲେଜା ମଜାରଖିଷ୍ଟ୍ରଟଙ୍କ 
ସଖମତ ରଲି୍ଜା ମଜାରଖିଷ୍ଟ୍ରଟଙୁ୍କ ଆଖ୍ଶନଜାମଜା ରଜାରି 
କରିବଜା ନିମଖନ୍ତ ଅଧକି କ୍ଷମତଜା ପ୍ର୍ଜାନ କରିବ ଏବଂ 
ଏହଜା ଫଳଖର ମଜାମ�ଜାଗଡ଼ିୁକର ତୁରନ୍ତ ଫଇସ�ଜା 
କରଜାଯଜାଇପଜାରିବ ଓ ନିଦ୍ମିଷ୍ ଭଜାଖବ ଉର୍ର୍ଜାୟିତ୍ୱ 
ନିଦ୍ଧଜ୍ାରଣ ବୟବସ୍ଜା ବୃଦି୍ଧ କରଜାଯଜାଇପଜାରିବ । 
l	 ଏହ ିଆଇନ ଅଧୀନଖର ରଲି୍ଜା ମଜାରଖିଷ୍ଟ୍ରଟମଜାନଙୁ୍କ 
ଆହୁରି ଅଧକି କ୍ଷମତଜା ପ୍ର୍ଜାନ କରଜାଯଜାଇଛିଖଯ ଏହସିବୁ 
ବୟବସ୍ଜାକୁ ଅତି ସ୍ଜାଭଜାବିକ ଭଜାଖବ ଖସମଜାଖନ ପ୍ରବର୍ନ୍ 
କରିଖବ ଏବଂ ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ ୍ୟନୀୟ ସି୍ତିର ଉନ୍ନତି 
ନିମଖନ୍ତ ଖସମଜାଖନ ସମନୟ୍ ରକ୍ଷଜା ପବୂକ୍ କଜାଯୟ୍ କରିଖବ ।
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ସହଥାୟତଥାର ହଥାତ ପିଏମରଖିକୱଜାଇର ବଷ୍

ତିନି ସପ୍ଜାହ ପଜାଇ ଁସଜାରଜା ଖ୍ଶ �କଡଜାଉନ ଖ�ଜାଷଣଜାର ୪୮ �ଂଟଜା ମଧ୍ୟଖର ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ 
ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଜା୍ୀ ୍ରିଦ୍ଙ୍କ କ�ୟଜାଣ ଓ ରୀବିକଜାକୁ ପ୍ରଜାଥମିକତଜା ଖ୍ଇ ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ଗରିବ 

କ�ୟଜାଣ ଖଯଜାରନଜା (ପିଏମରିଖକୱଜାଇ) ଖ�ଜାଷଣଜା କରିଥଖି� ।

ଖ୍ଶବୟଜାପି �କଡଜାଉନ ଖ�ଜାଷଣଜା 
୍ରିଦ୍ଙ୍କ ରୀବିକଜାର ପ୍ରମେୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ 
ସଜାରିଥ�ିଜା । ବିହଜାର ସ୍ରର �ଜା�ୁ 

ମଜାଂଝି, ମଖନଜାର ମଜାଂଝି ଓ ସନୁ୍ଦର ମଜାଂଝିଙ୍କ ସମସୟଜା 
ବି କିଛି ଅ�ଗଜା ନଥ�ିଜା । �କଡଜାଉନ ଖ�ଜାଷଣଜାର ଅଳ୍ପ 
କିଛି୍ିନ ମଧ୍ୟଖର ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ଗରିବ କ�ୟଜାଣ ଖଯଜାରନଜା 
ଆରମ୍ଭ ଖହଜାଇଥ�ିଜା । ସିକନ୍ଦରପରୁ ଗଜାଖଁର ସଜାବର୍ନୀନ 
ଖଶୌଚଜାଳୟ ନିମଜ୍ାଣ ଆରମ୍ଭ ଖହଜାଇଥ�ିଜା । ଖସଠଜାଖର �ଜା�ୁ 
ଶ୍ରମିକ, ମଖନଜାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନୁ୍ଦର ଚିତ୍ରକର ଭଜାଖବ କଜାମ 
କରି ଖରଜାରଗଜାର କଖ� ଓ ପରିବଜାର ପ୍ରତିଖପଜାଷଣଖର 
ସକ୍ଷମ ଖହଖ� । �ର ପଜାେଖର କଜାମ ମିଳୁଥବିଜା ଖବଖଳ 
ବଜାହଜାରକୁ ଯଜାଇ କଜାହିକିଁ କଜାମ ଖେଜାରିଖବ ଖବଜା�ି କହନି୍ତ 
�ଜା�ୁ । ବହୁ ଖ�ଜାକଙୁ୍କ କଜାମ ମିଳିଥବିଜା ଖବଖଳ ଅଧକି 
ସଜାହଜାଯୟ କରିବଜାକୁ ସରକଜାର ଆଗଭର ଖହଖ� । ୍ରିଦ୍ 
ପରିବଜାରକୁ ମଜାଗଣଜାଖର େଜା୍ୟଶସୟ ଖଯଜାଗଜାଇ ଖ୍ଖ�। 

�୍୍ଜାଉନ ଖବଖଳ ମଜାଗଣଜା େଜା୍ୟଶସୟ ପଜାଇଥବିଜା ୮୦ 
ଖକଜାଟି ଖ�ଜାକଙ୍କ ମଧ୍ୟଖର ଝଜାଡେଣ୍ଡ, ଗିରିଡିର ରଜାମଶଙ୍କର 
ଠଜାକୁରଙ୍କ ଠଜାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଖ୍ଶ ଅନୁପରୁର ଅନୀତଜା ବି ସଜାମି� 
ଥଖି� ।
ମଜାର୍ ୍୨୪, ୨୦୨୦ରୁ ତିନି ସପ୍ଜାହ ଧରି ଖହଜାଇଥବିଜା ସମ୍ପର୍ୂ୍ 
�କଡଜାଉନ ଖଯଜାଗୁ ଁ ଭଜାରତ ସି୍ର ଖହଜାଇ ଯଜାଇଥ�ିଜା । 
କଜାମକୁ ଯଜାଇ ଖହ�ଜାନଜାହି ଁ । ୍ିନ ମରୁରିଆ, ବୟସ୍ ଓ 
ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପଜାଇ ଁଏହଜା େବୁ କଷ୍୍ଜାୟକ ଥ�ିଜା ।
ମଜାର୍ ୍ ୨୬, ୨୦୨୦ଖର ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଜା୍ୀ 
ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ଗରିବ କ�ୟଜାଣ ଖଯଜାରନଜା (ପିଏମରିଖକୱଜାଇ) 
ଅନ୍ତଗତ୍ ୨.୭୬ �କ୍ଷ ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜାର ସହଜାୟତଜା ପୟଜାଖକର 
ଖ�ଜାଷଣଜା କରିଥଖି� । ଗରିବଙ୍କ ସରୁକ୍ଷଜା ଓ କଖରଜାନଜା 
ଭୂତଜାଣ ୁବିଖରଜାଧୀ �ଖଢଇଖର ସଜାହଜାଯୟ ଏହଜାର ଉଖଦ୍ଶୟ 
ଥ�ିଜା ।
ସଜାଧଜାରଣ ବଂଟନ ବୟବସ୍ଜା ଅନ୍ତଗତ୍ ସମସ୍ ହିତଜାଧକିଜାରୀଙୁ୍କ 

ଲ�ଡଥାଉନ
ଖବଖଳ ଦଥାରିଦ୍୍ ମ�ୁଥାବଲିଥା



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 29

ମଜାସକୁ ୫ କିଖ�ଜାଗ୍ଜାମ ଅତିରିକ୍ତ େଜା୍ୟଶସୟ ଖକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ପ�ୁରୁ ଖ୍ବଜା ପଜାଇ ଁ ସରକଜାର ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ଗରିବ 
କ�ୟଜାଣ ଅନ୍ନ ଖଯଜାରନଜା (ପିଏମ-ରିଖକଏୱଜାଇ) ଆରମ୍ଭ 
କରିଥଖି� । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ େଜା୍ୟଶସୟ ଏନଏଫଏସଏ 
ନିଦ୍ଧଜ୍ାରିତ ଆବଣ୍ନ ଠଜାରୁ ଅଧକି। ଏହି ଖଯଜାରନଜାକୁ  
ନଖଭମର୍ 2020 ପଯୟ୍ନ୍ତ ବୃଦି୍ଧ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା। 
75,000 ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜାରୁ ଅଧକି ଟଙ୍କଜା ବୟୟ କରଜାଯଜାଇ 
200 �କ୍ଷ ଖମଟି୍କ ଟନରୁ ଅଧକି େଜା୍ୟଶସୟ ଖଯଜାଗଜାଇ 
୍ିଆଯଜାଇଛି।      

ପିଏମଜଖି�ୱଥାଇ ଖେଥାଜନଥାର ସେଳତଥା ଓ 
ମଥାଇଲେଂୁଟ :
l	ମଲୂ୍ ୨.୭୬ ଲକ୍ଷ ଖ�ଥାଟି ଟଙ୍କଥା
l	୮୦ ଖ�ଥାଟି ଖଲଥା�ଙୁ୍କ ମଥାଗଣଥା େଥାଦ୍ଶସ୍
l	୮ ଖ�ଥାଟି ପରିବଥାର�ୁ ମଥାଗଣଥା ରନ୍ନ ଗ୍ଥାସ
l	୪୨ ଖ�ଥାଟି ଚଥାରୀ, ମହଳିଥା, ବୟସ୍, ଗରିବଙୁ୍କ 

ସିଧଥାସଳେ ଅଥ୍ଷରଥାଶି

ଚଥାରୀଙୁ୍କ ସହଥାୟତଥା: ଡିଖସମ୍ର ୨୦୨୦ ପେ୍୍ଷ ନ୍ ପ୍ରଥାୟ ୯ 
ଖ�ଥାଟି ଚଥାରୀଙୁ୍କ ପିଏମ �ସିଥାନ ଖେଥାଜନଥା ଅନ୍ଗ୍ଷତ ତନିଟିି 
�ସିି୍ତଖର ୨ ହଜଥାର ଟଙ୍କଥା ଖଲେଥାଏ ଁପ୍ରଦଥାନ �ରଥାେଥାଇଥଲିଥା। 
ଗରିବଙୁ୍କ ସହଥାୟତଥା: ୨୦.୬୦ ଖ�ଥାଟିରୁ ଅଧ�ି ମହଳିଥା 
ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଖେଥାଜନଥା (ପିଏମଖଜଡିୱଥାଇ) 
ଆ�ଥାଉଂଟଧଥାରୀଙୁ୍କ ମଥାସି� ୫ ଶହ ଟଙ୍କଥା ଖଲେଥାଏ ଁତନି ି
ମଥାସ ପେ୍୍ଷ ନ୍ ପ୍ରଦଥାନ �ରଥାେଥାଇଥଲିଥା । ପ୍ରଥମ �ସିି୍ତଖର 
୧୦,୩୨୫ ଖ�ଥାଟି, ଦ୍ତିୀୟ �ସିି୍ତଖର ୧୦,୩୧୫ ଖ�ଥାଟି 
ଓ ତୃତୀୟ �ସିି୍ତଖର ୧୦,୩୧୨ ଖ�ଥାଟି ଟଙ୍କଥା ପ୍ରଦଥାନ 
�ରଥାେଥାଇଥଲିଥା । ଏହଥା ସହତି ପରିସି୍ତରି ମ�ୁଥାବଲିଥା 
ପଥାଇ ଁବୟସ୍, ବଧିବଥା ଓ ରିନ୍ନକ୍ଷମମଥାନଙୁ୍କ ଦୁଇଟି �ସିି୍ତଖର 
୫ ଶହ ଟଙ୍କଥା ଖଲେଥାଏ ଁ ୨୮୧୪.୫ ଖ�ଥାଟି ଟଙ୍କଥା ପ୍ରଦଥାନ 
�ରଥାେଥାଇଥଲିଥା । ପ୍ରଥାୟ ୧.୮୨ ଖ�ଥାଟି ନମି୍ଷଥାଣ ଶ୍ରମି�ଙୁ୍କ 
୪,୯୮୭ ଖ�ଥାଟି ଟଙ୍କଥାର ଆଥ୍ଣି� ସହଥାୟତଥା ଦଆି େଥାଇଥଲିଥା। 
ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ �ଲ୍ଥାଣ ଖେଥାଜନଥାଖର ୮.୫ 
ଖ�ଥାଟି ଗରିବ ପରିବଥାର� ୁ ମଥାଗଣଥା ଗ୍ଥାସ ସିଲିଣ୍ର: 
ଏପି୍ରଲରୁ ଖମ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟଖର ୮.୫୨ ଖ�ଥାଟିରୁ ଅଧ�ି 
ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ୱଳଥା ଖେଥାଜନଥା (ପିଏମୟୁୱଥାଇ) ସିଲିଣ୍ର 
ବୁ�ଂି ଓ ଖଡଲିରରି ଖହଥାଇଥଲିଥା । ଅତରିିକ୍ତ ୩.୨୭ 
ଖ�ଥାଟି ପିଏମୟୁୱଥାଇ ମଥାଗଣଥା ସିଲିଣ୍ର ଜନୁ ମଥାସଖର 
ହତିଥାଧ�ିଥାରୀମଥାନଙୁ୍କ ବଂଟନ ଖହଥାଇଥବିଥା ଖବଖଳ ଜଲୁଥାଇ 
୨୦୨୦ଖର ୧.୦୫ ଖ�ଥାଟି ସିଲିଣ୍ର ବୁ�ଂି ଓ ଖଡଲିରରି 
ଖହଥାଇଥଲିଥା ।
ସଂଗଠତି ଖକ୍ଷତ୍ରଖର �ମ ଦରମଥା ପଥାଉଥବିଥା ବ୍କି୍ତଙୁ୍କ 
ସହଥାୟତଥା: ମଥାସି� ୧୫ ହଜଥାର ଟଙ୍କଥାରୁ �ମ ଦରମଥା 
ପଥାଉଥବିଥା ତଥଥା ୧ ଶହରୁ �ମ �ମ୍ଷଚଥାରୀ ଥବିଥା ସଂସ୍ଥାଖର 
ନେିକିୁ୍ତ ହରଥାଇବଥାର ଆଶଙ୍କଥା ଥଲିଥା । ଏହ ିପ୍ଥାଖ�ଜଖର 
ସର�ଥାର ଜନୁ ୨୦୨୦ ପେ୍୍ଷ ନ୍ ଖସମଥାନଙ୍କ ମଥାସି� 
ଦରମଥାର ୨୪ ପ୍ରତଶିତ ପିଏେ ଆ�ଥାଉଂଟଖର ଜମଥା 
�ରିବଥା� ୁପ୍ରସ୍ତଥାବ ଖଦଇଥଖିଲ । ସର�ଥାର ୦.୪୩ ଖ�ଥାଟି 
�ମ୍ଷଚଥାରୀଙ୍କ ଇପିଏେ ଆ�ଥାଉଂଟଖର ୨୪୭୬ ଖ�ଥାଟି 
ଟଙ୍କଥା ଜମଥା �ରିଥଖିଲ । ମଥାର୍୍ଷ ୨୦୨୦ଖର ୩୪.୧୯ 
ଲକ୍ଷ �ମ୍ଷଚଥାରୀଙୁ୍କ ୫୧୪.୬ ଖ�ଥାଟି ଟଙ୍କଥା ପ୍ରଦଥାନ 
�ରଥାେଥାଇଥଲିଥା । ଏପି୍ରଲଖର ୩୨.୮୭ ଲକ୍ଷ �ମ୍ଷଚଥାରୀଙୁ୍କ 
୫୦୦.୫ ଖ�ଥାଟି, ଖମ ମଥାସଖର ୩୨.୬୮ ଲକ୍ଷ �ମ୍ଷଚଥାରୀଙୁ୍କ 
୪୮୨.୬ ଖ�ଥାଟି, ଜନୁଖର ୩୨.୨୧ ଲକ୍ଷ �ମ୍ଷଚଥାରୀଙୁ୍କ 
୪୯୧.୫ ଖ�ଥାଟି, ଜଲୁଥାଇଖର ୩୦.୦୧ ଲକ୍ଷ �ମ୍ଷଚଥାରୀଙୁ୍କ 
୪୬୧.୯ ଖ�ଥାଟି, ଅଗଷ୍ଟଖର ୧.୭୭ ଲକ୍ଷ �ମ୍ଷଚଥାରୀଙୁ୍କ 
୨୪.୪୭ ଖ�ଥାଟି ଟଙ୍କଥା ପ୍ରଦଥାନ �ରଥାେଥାଇଥଲିଥା ।
�ମ୍ଷଚଥାରୀ ରବରି୍ନଧି ି ସଂଗଠନ (ଇପିଏେଓ) 
ସଦସ୍ଙୁ୍କ ଅପରିଖଶଥାଧ ଅଗ୍ୀମ ରଥାଖବ ବଖ�ୟଥା ରଥାଶରି 
୭୫ ପ୍ରତଶିତ �ମି୍ଥା ତନି ିମଥାସର ଦରମଥା ପ୍ରଦଥାନ:
�ମ୍ଷଚଥାରୀ ରବରି୍ନଧି ି ସଂଗଠନ ଆ�ଥାଉଂଟରୁ ପ୍ରଥାୟ 
୩୬.୦୫ ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ ଅନଲଥାଇନଖର ୯,୫୪୩ ଖ�ଥାଟି 
ଟଙ୍କଥା ଅପରିଖଶଥାଧ ଅଗ୍ୀମ ଉଠଥାଇଥଖିଲ । 

ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ �ଲ୍ଥାଣ ଅନ୍ନ ଖେଥାଜନଥା
େଜା ୟଶସୟ ସଙ୍କଟରନିତ ସମସୟଜାରୁ ଗରିବଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷଜା ଖ୍ବଜାକୁ ସରକଜାର 
ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ଗରିବ କ�ୟଜାଣ ଅନ୍ନ ଖଯଜାରନଜା (ପିଏମ-ରଖିକଏୱଜାଇ) ଆରମ୍ଭ 
କରିଥଖି� । ପ୍ରଜାରମି୍ଭକ ଭଜାଖବ ଖଯଜାରନଜାର ଅବଧ ି ରନୁ, ୨୦୨୦ ଯଜାଏ ଁ
ଥ�ିଜା। ପଖର ଏହଜାକୁ ନଖଭମର୍, ୨୦୨୦ ପଯୟ୍ନ୍ତ ବୃଦି୍ଧ କରଜା ଯଜାଇଥ�ିଜା । 
ଏହ ିଖଯଜାରନଜାଖର ୮୦ ଖକଜାଟିରୁ ଅଧକି ଖ�ଜାକ (କହବିଜାକୁ ଗଖ� ଭଜାରତ 

ରନସଂେୟଜାର ପ୍ରଜାୟ ଏକ ତୃତୀୟଜାଂଶ)ଙୁ୍କ ମଜାଗଣଜାଖର 
େ ଜା ୍ ୟଶ ସ ୟ ଖଯଜାଗଜାଇ ୍ଆିଯଜାଇଥ�ିଜା । 

ଏପି୍ର�ରୁ ରନୁ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟଖର 
୧୮.୮ ଖକଜାଟି ହତିଜାଧକିଜାରୀଙୁ୍କ 

ସମୁ୍ ଜାୟ ୫.୪୩ 
�କ୍ଷ ଖମଟି୍କ 

ଟନ ଡଜା�ି ବଂଟନ 
କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା ।

ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ �ଲ୍ଥାଣ ପ୍ଥାଖ�ଜଖର େଥାଦ୍ 
ବ୍ତୀତ ଅନ୍ରୁ୍ଷକ୍ତ ଥବିଥା ଆଉ �ଛି ି�ଥାେ୍୍ଷ କ୍ମ
ବରିିନ୍ନ ସର�ଥାରୀ ଡଥାକ୍ତରେଥାନଥା ଓ ସ୍ୱଥାସ୍୍ ଖ�ନ୍ଦ୍ରଖର 
�ଥାେ୍୍ଷ ରତ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଖ�ଥାରିଡ-୧୯ ସ୍ୱଥାସ୍୍ �ମ୍ଷୀଙୁ୍କ 
୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଥାର ବୀମଥା ଏହ ିପ୍ଥାଖ�ଜଖର 
ଅନ୍ରୁ୍ଷକ୍ତ ଥଲିଥା । ଏଥଖିର ସଖେଇ �ମ୍ଷଚଥାରୀ, 
ପଥାରଥାଖମଡି�ଥାଲ �ମ୍ଷଚଥାରୀ ଓ ଖଟକ୍ସିିଆନମଥାଖନ 
ମଧ୍ୟ ସଥାମିଲ ଥଖିଲ ।    
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ଅଥ୍ଷନୀତି
ବଖରଟ କଜାଯୟ୍କଜାରିତଜା

ସଜାଧଜାରଣ ବଖରଟକୁ ଖକବଳ ଔପଚଜାରିକତଜାଖର 
ସୀମିତ ନରେ ି ଏହଜାର ସଫଳ ରୂପଜାୟନକୁ 
ପ୍ରଜାଥମିକତଜା ପ୍ର୍ଜାନ ସଂସ୍ୀୟ ଗଣତନ୍ତ 

ଇତିହଜାସଖର ପ୍ରଥମ �ଟଣଜା । ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର 
ଖମଜା୍ୀ ପ୍ରଖତୟକ ଖକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ଆଖ�ଜାଚନଜା କରି ବଖରଟ 
ସମ୍ପକଖ୍ର ସନିୁଶି୍ତ କରଜାଇବଜା ସହ ତୃଣମଳୂ ସ୍ରଖର 
ସରକଜାରଙ୍କ ୍ୃଷି୍ଭଙ୍ଗୀ ପହଚଁଜାଇବଜା ପଜାଇ ଁ ପ୍ରୟଜାସରତ । 
ସରକଜାରଙ୍କ ପ୍ରଜାଥମିକତଜା ସମ୍ପକଖ୍ର ପ୍ରଖତୟକ ଖକ୍ଷତ୍ରକୁ 
ଅବଗତ କରଜାଇବଜା ସହ ଖ୍ଶର ବିକଜାଶଖର ଏସବୁ 
ଖକ୍ଷତ୍ରର ଭଜାଗି୍ଜାରୀ ସନିୁଶି୍ତ କରିବଜା ଏହଜାର ଉଖଦ୍ଶୟ। 
ବଖରଟର ସଫଳ ରୂପଜାୟନ ପଜାଇ ଁ ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର 
ଖମଜା୍ୀ ଅଖନକ ଖୱବିନଜାର ସଖମଜ୍ାଧତି କରିଛନି୍ତ । ଖଗଜାଟିଏ 
ପଖଟ ଖସ ବିନିଖବଶ ଓ ସମ୍ପତିର ମଦୁ୍ଜାୟନ ଉପଖର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଖ୍ଉଥବିଜା ଖବଖଳ ଅନୟ ପକ୍ଷଖର ସ୍ଜାସ୍ୟ, ଭିତିଭୂମି ଓ 

ପ୍ରତିରକ୍ଷଜା ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ବଖରଟର ସଫଳ ରୂପଜାୟନକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ 
୍ିଆଯଜାଉଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷଜା ବୟତୀତ ସମସ୍ ରଜାଷ୍ଟ୍ରଜାୟତ 
ଉଖ୍ୟଜାଗର �ଖରଜାଇକରଣ ସମ୍ପକଖ୍ର ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ମତ 
ଖ୍ଇଥବିଜା ଖବଖଳ ସରକଜାର ବୟବସଜାୟ କରିଖବ ନଜାହି ଁ
ଖବଜା�ି ପେଷ୍ କରିଛନି୍ତ । ମଦୁ୍ଜାୟନ ଓ ଆଧନିୁକୀକରଣ 
ମଜାଧ୍ୟମଖର ଅଥନ୍ୀତିର କ୍ଷମତଜା ବୃଦି୍ଧ ପଜାଇ ଁ ସରକଜାର 
ଉ୍ୟମରତ ଖବଜା�ି ଖସ କହିଛନି୍ତ ।

କ୍ଷତିଖର ଚଜା�ୁଥବିଜା ରଜାଷ୍ଟ୍ରଜାୟତ ଉଖ୍ୟଜାଗଗଡିୁକୁ 
ଟିକସ୍ଜାତଜାଙ୍କ ଅଥଖ୍ର ସହଜାୟତଜା ପ୍ର୍ଜାନ କରଜାଯଜାଉଥବିଜାରୁ 
ଅଥନ୍ୀତି ଉପଖର ପ୍ରବଳ ଚଜାପ ପଡୁଛି । ସରକଜାର ଖକୌଣସି 
ନିଦ୍ମିଷ୍ ସମ୍ପତିର ମଦୁ୍ଜାୟନ ଖବଖଳ ଖବସରକଜାରୀ ଖକ୍ଷତ୍ରକୁ 
ମଜା�ିକଜାନଜା ପ୍ର୍ଜାନ କରଜାଯଜାଏ । ଖବସରକଜାରୀ ଖକ୍ଷତ୍ରର 
ଭଜାଗି୍ଜାରୀ ଓ ରଜାଷ୍ଟ୍ରଜାୟତ ସଂସ୍ଜାର ୍କ୍ଷତଜା ବଢଜାଇବଜା ପଜାଇ ଁ
ସରକଜାର ଖରଜାଡମୟଜାପ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଛନି୍ତ । 

କଖରଜାନଜା କଜାଳ ପଖର ଉପସ୍ଜାପିତ ପ୍ରଥମ ସଜାଧଜାରଣ ବଖରଟଖର ସରକଜାରଙ୍କ ପ୍ରଜାଥମିକତଜା ସ୍ଜାନ ପଜାଇଛି । 
ବଖରଟ ପ୍ରତି ଖ�ଜାକଙ୍କ ସକଜାରଜାତ୍ମକ ମଖନଜାଭଜାବ ଖ୍ଶର ଇଚ୍ଛଜାକୁ ୍ଶଜ୍ାଉଛି । ଖ୍ଶର ଶୀଷ ୍ଖନତୃତ୍ୱ ସଫଳ 
ବଖରଟ ରୂପଜାୟନକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଖ୍ଉଛନି୍ତ । ଖକବଳ ଔପଚଜାରିକତଜାଖର ସୀମିତ ନରହି ବଖରଟର ସଫୁଳ 
ଖଯପରି ସମସ୍ଙୁ୍କ ମିଳିପଜାରିବ ତଜା ଉପଖର ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ର୍ଜାନ କରଜାଯଜାଉଛି । 

ସମଦିୃ୍ଧ ପଖଥ ଖଦଶ
ବଖଜଟ ୨୦୨୧-୨୨
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ସର�ଥାର �ପିରି ପଞିୁ୍ ସଷିୃ୍ଟ �ରୁଛନ୍:ି
କମ ସରକାର ଓ ଅଧକି ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ାଧାରାକୁ ଆଗେଇ ଗନଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର 
ଗମାଦୀ କହିଛନି୍ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତଣଗର ଗଦଶର ଅଗନକ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବହୃତ ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ 
ସମ୍ପତି ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷି୍ଗର ରଖ ିସରକାର ଜାତୀୟ ସମ୍ପତି ମଦୁ୍ାୟନ ପାଇପଲାଇନ 
ଗ�ାଷଣା କରିଛନି୍ । ଏଥଗିର ଗତୈଳ, େ୍ୟାସ, ବନ୍ଦର, ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ଶକି୍ ଭଳି ଗଷେତ୍ରର 
ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ସମ୍ପତିର ମଦୁ୍ାୟନ କରାଯିବ । ଏସବୁ ସମ୍ପତିଗର ୨.୫ ଲଷେ ଗକାଟି ଟଙ୍କା 
ବିନିଗବଶ ସଗୁଯାେ ରହିଥବିା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଆଥ୍ଣି� ଖସବଥା ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ବଖଜଟର ସେଳ ରୂପଥାୟନ ପଥାଇ ଁ
ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅରିରଥାରଣ 
l ରମଜାକତଜ୍ା ଓ ନିଖବଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱଜାସ ତଥଜା ପଜାର୍ଶମିତଜା ସନିୁଶି୍ତ 

କରିବଜା ଆମର ସଖବଜ୍ାର୍ ପ୍ରଜାଥମିକତଜା ।
l	ଖ୍ଶର ଆଥମିକ ଖକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ପକଖ୍ର ସରକଜାରଙ୍କ ୍ୃଷି୍ଭଙ୍ଗୀ 

ସପୁେଷ୍ । ବଖରଟ ଏହ ି୍ୃଷି୍ଭଙ୍ଗୀକୁ ଆଖଗଇ ଖନଉଛି ।
l	ସଜାଧଜାରଣ ପରିବଜାରର ଆୟ ସରୁକ୍ଷଜା, ଗରିବଙୁ୍କ ମିଳଥୁବିଜା 

ସରକଜାରୀ ସବିୁଧଜାସଖୁଯଜାଗର ସଫଳ ଓ ସଷୁମ ବଂଟନ, 
ଖ୍ଶର ବିକଜାଶ ପଜାଇ ଁଭିତିଭୂମି ନିଖବଶକୁ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହନ ଆ୍ି 
ସରକଜାରଙ୍କ ପ୍ରଜାଥମିକତଜାଖର ସଜାମି� ରହଛିି ।

l	ଆତ୍ମନିଭର୍ ଭଜାରତର ସ୍୍୍ନ କୃଷକ, ଏମଏସଏମଇ ଓ 
ଷ୍ଜାଟଅ୍ପଗଡିୁକ ଦ୍ଜାରଜା ପରୂଣ ଖହଜାଇପଜାରିବ ।

ସ୍ୱଥାସ୍୍ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ବଖଜଟ �ଥାେ୍୍ଷ �ଥାରିତଥା ଉପଖର ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅରିରଥାରଣ
l	୨୦୨୧-୨୨ଖର ସ୍ଜାସ୍ୟ ଖକ୍ଷତ୍ରକୁ ମିଳିଥବିଜା ବଖରଟ ରଜାଶ ିଅଭୂତପବୂ ୍ଓ ପ୍ରଖତୟକ 

ନଜାଗରିକଙୁ୍କ ଉତମ ସ୍ଜାସ୍ୟ ଖସବଜା ଖଯଜାଗଜାଇ ଖ୍ବଜା ପଜାଇ ଁ ସରକଜାରଙ୍କ 
ପ୍ରତଶି୍ରୁତକିଣୁ ୍ଶଜ୍ାଉଛି ।

l	ଡଜାକ୍ତରୀ ଉପକରଣରୁ ଔଷଧ, ଖଭଂଟିଖ�ଟରରୁ ଟୀକଜା, ଖବୈଜ୍ଞଜାନିକ 
ଗଖବଷଣଜାରୁ ନୀରିକ୍ଷଣ ଭିରି୍ଭୂମି, ଡଜାକ୍ତରଙ୍କଠଜାରୁ ମହଜାମଜାରୀବି୍ଙ୍କ ପଯୟ୍ନ୍ତ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଖ୍ବଜାକୁ ଖହବ ।

l	ସଜାଧଜାରଣ ସ୍ଜାସ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଜାଗଜାର ଖନଟୱକ ୍ ନିମଜ୍ାଣଖର ଖବସରକଜାରୀ ଖକ୍ଷତ୍ର 
ପିପିପି ମଖଡ�ଖର ସହଜାୟତଜା କରିପଜାରିବ । ପିଏମ- ଖରଏୱଜାଇ, ରଜାତୀୟ 
ଡିରଟିଜା� ସ୍ଜାସ୍ୟ ମିଶନ ଓ ନଜାଗରିକ ଡିରଟିଜା� ସ୍ଜାସ୍ୟ ଖରକଡ ୍ସହ ଭଜାଗି୍ଜାରୀ 
ଖହଜାଇପଜାରିବ ।

ରଥାରତ�ୁ ସସୁ୍ ରେବିଥା ପଥାଇ ଁଚଥାରି ସତୂ୍ରୀ ରଣନୀତ ିଉପଖର ଆମ �ଥାମ �ରୁଛ:ୁ
ଅସସୁ୍ତଜା ପ୍ରତିଖରଜାଧ ଓ ନିରଜାମୟତଜାକୁ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହନ, ସବୁଠଜାରୁ ୍ରିଦ୍ ଖ�ଜାକକୁ 
ଶସ୍ଜା ଓ ପ୍ରଭଜାବଶଜାଳୀ ଚିକିତ୍ଜା ଖଯଜାଗଜାଇ ଖ୍ବଜା, ସ୍ଜାସ୍ୟ ଖସବଜା କମଚ୍ଜାରୀ ଓ ସ୍ଜାସ୍ୟ 
ଭିତିଭୂମିର ଗଣୁବତଜା ଓ ସଂେୟଜା ବୃଦି୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅତିକ୍ରମ ପଜାଇ ଁସମୟଜାନୁଯଜାୟୀ 
ମିଶନ ଖମଜାଡ ଓ ଖକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଭଜାଖବ କଜାମ କରିବଜା

�ରିୃ ଖକ୍ଷତ୍ରର ଗଖବରଣଥା ଓ ବ�ିଥାଶ ପଥାଇ ଁ ଖବସର�ଥାରୀ 
ଖକ୍ଷତ୍ରର ରଥାଗିଦଥାରୀ�ୁ ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗରୁୁତ୍ । �ୟିଦଂଶ-
l	ଏକବିଂଶ ଶତଜାବ୍ଦୀର ଭଜାରତଖର ଗଣୁବତଜା ଯକୁ୍ତ କୃଷି 

ଉତ୍ଜା୍ନ ବୃଦି୍ଧ ପଜାଇ ଁ ଅମଳ ପରବତୀ୍ ଉତ୍ଜା୍ନ କିମଜ୍ା 
େଜା୍ୟ ପ୍ରକି୍ରୟଜାକରଣ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ବିପ୍ଳବ ।

l	ପ୍ରକି୍ରୟଜାକୃତ େଜା୍ୟର ବିଶ୍ୱ ବରଜାର ସଷିୃ୍ କରିବଜା ପଜାଇ ଁ
ଖ୍ଶର କୃଷି ଖକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରସଜାର କରଜାଯିବ । 

l	ପଶପୁଜାଳନ, ୍ୁଗ୍ଧ ଉତ୍ଜା୍ନ ଓ ମଜାଛ ଚଜାଷ ଖକ୍ଷତ୍ରକୁ 
ପ୍ରଜାଥମିକତଜା ଖ୍ଇ ସରକଜାର କୃଷି ଋଣ ପରିମଜାଣ ୧୬.୫୦ 
�କ୍ଷ ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜାକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିଛନି୍ତ ।  

ରଥାରତୀୟ ସ୍ୱଥାସ୍୍ ଖକ୍ଷତ୍ର ସଥାରଥା ବଶି୍ୱର ବଶି୍ୱଥାସ ଜତିଛିି

ପ୍ରତରିକ୍ଷଥା ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ବଖଜଟର ସେଳ ରୂପଥାୟନ ପଥାଇ ଁପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଉଦଖବଥାଧନ:
l ୨୦୧୪ରୁ ସ୍ଚ୍ଛତଜା, ପବୂଜ୍ାନୁମଜାନ ଓ ଏର ଅଫ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିରଖିନସ ସହ 

ଆଖମ �ଗଜାତର ପ୍ରତିରକ୍ଷଜା ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଅଗ୍ସର ଖହଉଛୁ ।
l	ଡି-�ଜାଇଖସନ ୍ଟଂି, ଡି-ଖରଗଖୁ�ସନ, ରପ୍ଜାନୀ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହନ, ବିଖ୍ଶୀ 

ପଞିୁ୍ ନିଖବଶ ଉ୍ଜାରୀକରଣ ଭଳି ୍ୃଢ ପ୍ଖକ୍ଷପ ନିଆଯଜାଇଛି ।
l	ପ୍ରତିରକ୍ଷଜା ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ସ୍ୟଂ ସମ୍ପର୍ୂ୍ତଜାକୁ ଖସୈନିକ ଓ ଯବୁପୀଢିଙ୍କ 

ସଶକି୍ତକରଣ ଭଜାଖବ ଖ୍େବିଜାକୁ ଖହବ ।
l	ଉତ୍ଜା୍ନ ସଜାଙ୍ଗକୁ ଡିରଜାଇନିଂ ଓ ବିକଜାଶ ପଜାଇ ଁଖବସରକଜାରୀ ଖକ୍ଷତ୍ରକୁ 

ଆଖଗଇ ଆସିବଜାକୁ ଆହଜ୍ାନ ଖ୍ଉଛି । 
l	ସମୁ୍ ଜାୟ ଉତ୍ଜା୍ନ ଖକ୍ଷତ୍ରର ଖମରୁ୍ଣ୍ଡ ଭଜାଖବ ଏମଏସଏମଇ କଜାମ 

କରୁଛି । ଏଖବ ଖହଜାଇଥବିଜା ସଂସ୍ଜାର ଦ୍ଜାରଜା ଏମଏସଏମଇଗଡିୁକୁ 
ଅଧକି ସ୍ଜାଧୀନତଜା ମିଳିବ ଓ ବିସ୍ଜାର ପଜାଇ ଁଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହନ ମିଳିବ ।        

�ଖରଥାନଥା ମହଥାମଥାରୀ ଖବଖଳ ରଥାରତ ଅରିଜ୍ତଥା ଓ ଦକ୍ଷତଥା 
ପ୍ରଦଶ୍ଷନ �ରିଥଲିଥା । ସଥାରଥା ବଶି୍ୱ ରଥାରତର ସଦୃୁଢ ସ୍ୱଥାସ୍୍ 
ବ୍ବସ୍ଥା ଖଦେଥିଲିଥା । ରଥାରତର ସ୍ୱଥାସ୍୍ ଖକ୍ଷତ୍ରର ସମ୍ଥାନ 
ଓ ବଶି୍ୱସନୀୟତଥା ସଥାରଥା ବଶି୍ୱଖର ବଢିଥଲିଥା । ଖ�ବଳ 
ରଥାରତୀୟ ଡଥାକ୍ତର ନୁହନ୍ ି ରଥାରତୀୟ ଔରଧ ଓ ଟୀ�ଥା 
ନୂତନ ବଶି୍ୱସନୀୟତଥା ହଥାସଲ �ରିପଥାରିଛ ି।

ପ୍ରତରିକ୍ଷଥା ଉତ୍ଥାଦନ ବୃଦି୍ଧ
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସଜାମରିକ ଉପକରଣ ପ୍ରସୁ୍ତିଖର 
ଭଜାରତ ନିକଟଖର ଶହ ଶହ ବଷର୍ 
ଅଭିଜ୍ଞତଜା ରହଛିି । ଏଖବ ଭଜାରତ ନିର 
୍କ୍ଷତଜା ଓ କ୍ଷମତଜା ବୃଦି୍ଧ କରୁଛି । ଭଜାରତ 
ପ୍ରତିରକ୍ଷଜା ସମନ୍୍ଧୀୟ ୧୦୦ଟି ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ 
ଉପକରଣର ତଜା�ିକଜା ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଛି । 
ଏହଜାକୁ ନକଜାରଜାତ୍ମକ ତଜା�ିକଜା କୁହଜାଯଜାଉଛି। 
ସ୍ଜାନୀୟ ଉଖ୍ୟଜାଗ ଦ୍ଜାରଜା ଏସବୁ ଉପକରଣ ପ୍ରସୁ୍ତ ଖହଜାଇପଜାରିବ । 
୍ିଖନ ଖତରସ ଯଦୁ୍ଧ ବିମଜାନ ଫଜାଇ�ଖର ରହ ିଯଜାଇଥ�ିଜା । ଖହଖ� 
ସରକଜାର ନିର ଯନ୍ତୀ ଓ ଖବୈଜ୍ଞଜାନିକମଜାନଙ୍କ ୍କ୍ଷତଜା ଉପଖର ଭରସଜା 
କରି ଖତରସ ବିକଶତି କରିଥଖି� । ଏଖବ ଖତରସ ଗବର୍ ସହ 
ଆକଜାଶଖର ଉଡୁଛି । କିଛି ସପ୍ଜାହ ପବୂରୁ୍ ଖତରସ ପଜାଇ ଁ୪୮ ହରଜାର 
ଖକଜାଟି ଟଙ୍କଜାର ଅଡର୍ ମିଳିଛି ଖବଜା�ି ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ କହଛିନି୍ତ ।

ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଷ ରଥାରଣ 
ଶଣୁବିଥା ପଥାଇ ଁ�ୁ୍ଆର     
ଖ�ଥାଡ ସ୍ଥାନ �ରନ୍ତୁ।
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Role and Mandate of the Ministryପଜାରମ୍ପରିକ ଭଜାରତୀୟ ଚିନ୍ତଜାଧଜାରଜା ସବ୍୍ ଜା 
ପ୍ରକୃତିକୁ ଖ୍ବତଜା ଏବଂ ଏହଜାକୁ ଖ୍ୈନନ୍ଦନି 
ରୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଭଜାଖବ ବିଚଜାର କରିଥଜାଏ।  

ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱଖର ଭଜାରତ ଖହଉଛି ଏକମଜାତ୍ର ଖ୍ଶ 
ଖଯଉଠଁଜାଖର ନ୍ୀମଜାନଙୁ୍କ ପରୂଜା କରଜାଯଜାଏ ।  ସମ୍ଜାଟ୍ 
ଅଖଶଜାକଙ୍କଠଜାରୁ ମହଜାତ୍ମଜା ଗଜାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଯୟ୍ନ୍ତ, ଭଜାରତୀୟ 
ଚିନ୍ତଜାଧଜାରଜା ସବ୍୍ ଜା ରଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିଖବଶ ସରୁକ୍ଷଜାକୁ 
ଅଗ୍ଜାଧକିଜାର ଖ୍ଇଥଜାଏ । ଖଫବୃଆରୀ ୨୩, ୨୦୨୧ ଖର 
ଖକନ୍ଦ୍ର ପରିଖବଶ ମନ୍ତୀ ପ୍ରକଜାଶ ରଜାଭଜାଖଡକର ମିଳିତ 
ରଜାତିସଂ� ସରୁକ୍ଷଜା ପରିଷ୍ଖର ଭଜାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ କରି 
“ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶଜାନି୍ତ ଓ ନିରଜାପର୍ଜା ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ରଳବଜାୟୁ 
ସମନ୍୍ଧୀୟ ବିପ୍” ଶୀଷକ୍ ଖେଜା�ଜା ବିତକଖ୍ର ଶୁ୍ ଲ 
ଯରଖୁବ୍୍  ଠଜାରୁ ପରିଖବଶ ପଜାଇ ଁ ଖ୍ଶର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତଜା 
ସମ୍ପକମିତ ଏକ ଖଶ୍ଜାକ ଆବୃରି୍ କରିଥଖି� । 

Special Report International Forest and Water Day

ଖଗଜାଟିଏ ସମୟଖର ଖଯଖତଖବଖଳ ପଥୃବିୀ ରଳବଜାୟୁ ପରିବର୍ନ୍କୁ ଖ୍େଛିୁ ଏବଂ ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱ ତଜାପଜାମଜାତ୍ରଜା ବୃଦି୍ଧ, ମରୁଡ଼ି, 
ବନୟଜା, ବନଜାଗି୍, ବୃଷି୍ପଜାତ ଏବଂ ତୁଷଜାରପଜାତର ପରିବର୍ନ୍କୁ ସଜାମ ୍ନଜା କରୁଛି, ଭଜାରତ ଖହଉଛି ଏକମଜାତ୍ର ଖ୍ଶ 
ଯିଏକି ୨୦୧୫ ପୟଜାରିସ ଚୁକି୍ତନଜାମଜା ଅନୁଯଜାୟୀ ବିଶ୍ୱ ତଜାପଜାତ୍ରଜାକୁ ୨ଡିଗ୍ୀ ଖସ�ସିୟସ ପଯୟ୍ନ୍ତ କମଜାଇବଜାଖର 

ଉଚିତ ଭୂମିକଜା ଗ୍ହଣ କରୁଛି ।ଖଯଖହତୁ ଆଖମ ମଜାର୍ ୍୨୧ କୁ ଆନ୍ତରଜ୍ାତୀୟ ରଙ୍ଗ� ୍ିବସ ଏବଂ 
ମଜାର୍ ୍୨୨କୁ ଆନ୍ତରଜ୍ାତୀୟ ରଳ ୍ିବସ ଭଜାବଖର ପଜାଳନ କରୁଛୁ,  ଆଖମ ଭଜାବିବଜା 

ଉଚିଚ୍  ପରିଖବଶ ସରୁକ୍ଷଜା ପଜାଇ ଁଆଖମ କିଭଳି ସରକଜାରଙ୍କ ଉ୍ୟମଖର 
ସହଖଯଜାଗ କରିପଜାରିବଜା ।

ପରିବବଶର ସରୁକ୍ତା ପତାଇଁ 
ଭତାରତ ପ୍ରତଶିରୁତବିଦ୍ଧ

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଖପଥାଟ୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରଙ୍ଗ� ଏବଂ ରଳ ୍ିବସ

ଖସ କହଥିଖି�: ଓ ଁଖଧୌ : ଶଜାନି୍ତଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଶଜାନି୍ତ :,
ପଥୃବିୀ ଶଜାନି୍ତରଜାପ: ଶଜାନି୍ତଖରଜାଷଧ୍ୟୟ: ଶଜାନି୍ତ ।
ବନପେତୟ: ଶଜାନ୍ତମିବିଖଶ୍ୱ ଖ୍ବ: ଶଜାନି୍ତରବ୍ରହ୍ଜା ଶଜାନି୍ତ:,
ସଖବ ୍ଶଜାନି୍ତ:, ଶଜାନି୍ତଖରବ ଶଜାନି୍ତ:, ଶଜା ମଜା ଶଜାନି୍ତଖରଜାଧ ି।
ଅଥ,୍ ଆକଜାଶଖର, ମହଜାକଜାଶଖର ଶଜାନି୍ତ ବିସ୍ଜାର ଖହଉ ।  ସମଗ୍ 

ପଥୃବିୀଖର, ରଳଖର ଏବଂ ସମସ୍ ବୃକ୍ଷ�ତଜା ଏବଂ ଔଷଧୟି 
ବୃକ୍ଷଖର ଶଜାନି୍ତ ରଜାରତ୍ୱ କରୁ । ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ଜାଣ୍ଡଖର ଶଜାନି୍ତ 
ପ୍ରଜାଥମିକତଜାଖର ଖହଉ । ସମସ୍ ପ୍ରଜାଥମିକ ଉପଜା୍ଜାନଖର ଶଜାନି୍ତ 
ବରଜାୟ ରହୁ । ଏବଂ ସବଖ୍ଶଷଖର ଖକବଳ ଶଜାନି୍ତ ହି ଁଶଜାନି୍ତ ରହୁ। 
ଆମର ଏବଂ ସମସ୍ ପ୍ରଜାଣୀଙ୍କ ପଜାଇ ଁ ଶଜାନି୍ତ, ଶଜାନି୍ତ ଏବଂ ଶଜାନି୍ତ! 
ବିଶ୍ୱ ସ୍ଜାସ୍ୟ ସଂଗଠନ (ଡବ ଲୟଏଚ୍ ଓ) ର ଏକ ରିଖପଜାଟ ୍ଅନୁଯଜାୟୀ 
ପ୍ରତିବଷ ୍ ପ୍ରଜାୟ ୩୮ �କ୍ଷ  ଖ�ଜାକ ବଜାୟୁ ପ୍ର୍ୂଷଣ ଖଯଜାଗୁ ଁ
ମତୁୃୟବରଣ କରନି୍ତ ।  ବିଭିନ୍ନ  ରିଖପଜାଟ ୍ ଏବଂ ସଖବକ୍୍ଷଣରୁ 
ରଣଜାପଡିଛି ଖଯ ପଥୃବିୀ ପଷୃଖ୍ର ରଙ୍ଗ� ଆବରଣ ସଂକୁଚିତ 
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ପରିଖବଶ ସରୁକ୍ଷଥା ପଥଖର ରଥାରତ 

ଖହଉଛି, ରଳଉତ୍ଗଡିୁକ ଶେୁଯିଜାଉଛି ।
ନ୍ୀଗଡ଼ିୁକ ଖସମଜାନଙ୍କର ଶଯୟଜା ପରିବର୍ନ୍ କରିବଜା 

ବନୟଜା ଏବଂ ପ୍ରଜାକୃତିକ ବିପଯୟ୍ୟର କଜାରଣ ଖହଉଛି । ଏଭଳି 
ବିପ୍ର ସମଜାଧଜାନ ପଜାଇ ଁବିଶ୍ୱର ପ୍ରଜାୟ ୧୯୬ ଟି ଖ୍ଶ  ୨୦୧୫ 
ଖର ପୟଜାରିସଖର ଏକତି୍ରତ ଖହଜାଇଥଖି� ।  ବିକଶତି ଏବଂ 
ବିକଜାଶଶୀଳ ଖ୍ଶଗଡିୁକ �ଜାଗି ରଳବଜାୟୁ ପରିବର୍ନ୍କୁ ହ୍ଜାସ 

ପଜାଇ ଁ�କ୍ଷୟ ଧଜାଯୟ୍ ଖହଜାଇଥ�ିଜା । ଏହ ିବିଶ୍ୱ ବିପ୍କୁ ଏକଜାଠ ି
ମକୁଜାବି�ଜା କରିବଜାକୁ �କ୍ଷୟ ଥ�ିଜା କିନ୍ତୁ ଖଯଖତଖବଖଳ ପଜାଞ୍ 
ବଷ ୍ପଖର ରିଖପଜାଟ ୍ବଜାହଜାରି�ଜା, ଭଜାରତ ଏକ ମଜାତ୍ର ଖ୍ଶ 
ଭଜାଖବ �କ୍ଷୟ ପରୂଣ କରିଥ�ିଜା । ପରିବଖଶର ସରୁକ୍ଷଜା ପଜାଇ ଁ
ସରକଜାର ଅଖନକ ପ୍ଖକ୍ଷପ ଖନଇଥବିଜାଖବଖଳ, ସଜାଧଜାରଣ 
ଖ�ଜାଖକ ଖସମଜାନଙ୍କର ଭୂମିକଜା ମଧ୍ୟ ନିବଜ୍ାହ କରିବଜା ଉଚିତ୍  ।

ପ୍ୟାରିସ ଚୁକି୍ନାମାର ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ଷ ପରୂ୍ତ୍ତି ଅବସରଗର ପ୍ରକାଶତି ରିଗପାଟ୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ବଶି୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ଷନ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ 
ସଚୂକାଙ୍କ ୨୦୨୧ ର ଗରେଷ୍ଠ ୧୦ ଗଦଶଗର ସ୍ାନ ସରୁଷିେତ କରିଛି । ୨୦୨୧ ଗର ଭାରତ ଦଶମ ସ୍ାନ ହାସଲ କରିଥବିାଗବଗଳ 
୨୦୧୪ ଗର ଏହା ୩୧ ତମ ସ୍ାନଗର ଥଲିା । କିନ୍ତୁ ବଷ୍ଷ ବଷ୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିରେମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଗଯାଜନା ଦ୍ାରା ଏହା ସଫଳ 
ଗହଲା, ଯାହା ବେିତ ଚାରି ବଷ୍ଷଗର ଜଙ୍ଗଲ ଆବରଣକୁ ୧୩ ହଜାର କଗିଲାମିଟର ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ବୃଦ୍ି କରିବାଗର ସାହାଯ୍ୟ କଲା । 

l ୨୦୧୭ ତୁଳନଜାଖର ଖ୍ଶଖର ୫,୧୮୮ ବଗ ୍ କିଖ�ଜାମିଟର (୦.୬୫ ପ୍ରତିଶତ) ରଙ୍ଗ� 
ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଆବରଣ ବୃଦି୍ଧ ଖହଜାଇଛି । 

l ଖ୍ଶର ସମୁ୍ ଜାୟ ରଙ୍ଗ� ଆବରଣ ଖହଉଛି ୭,୧୨,୨୪୯ ବଗ ୍କିମି, ଯଜାହଜା କି ଖ୍ଶର 
ଖଭୌଗଳିକ ଖକ୍ଷତ୍ରର ୨୧.୬୭ ପ୍ରତିଶତ । 

l କର୍୍ଜାଟକର ରଙ୍ଗ� ଆବରଣ ସବଜ୍ାଧକି ବୃଦି୍ଧ ପଜାଇଛି ଯଜାହଜାକି ୧,୦୨୫ ବଗ ୍କିମି । ଏହଜା 
ପଖର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଖ୍ଶ (୯୯୦ କିଖ�ଜାମିଟର), ଖକରଳ (୮୨୩ କିଖ�ଜାମିଟର), ରଜାମମ୍ ୁ 
ଏବଂ କଜାଶ ୍ମୀର (୩୭୧ କିଖ�ଜାମିଟର) ଏବଂ ହମିଜାଚଳ ପ୍ରଖ୍ଶ (୩୩୪ କିଖ�ଜାମିଟର) ।

l ପଜାରମ୍ପଜାରିକ ପ୍ର୍ୂଷଣ ସଷିୃ୍କଜାରୀ କଜାଠ ରଜାଖଳଣ ିବ୍ଳଖର �ଖର ଏ�୍ ପିର ିବୟବହଜାର 
ପଜାଇ ଁଉଜ୍ୱଳଜା ଖଯଜାରନଜା ଆରମ୍ଭ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା । ଏହ ିଖଯଜାରନଜା ଅଧୀନଖର, ଏପଯୟ୍ନ୍ତ 
୮ ଖକଜାଟିରୁ ଅଧକି ସଂଖଯଜାଗ ପ୍ର୍ଜାନ କରଜାଯଜାଇଛି । 

l ସ୍ଚ୍ଛ ପରିଖବଶ ପଜାଇ ଁ୨୦୧୯ ମସିହଜାଖର ପ୍ରଥମ ଥର ପଜାଇ ଁଭଜାରତଖର ରଜାତୀୟ ସ୍ଚ୍ଛ 
ବଜାୟୁ କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା । ଏହଜା ପିଏମ ୍ ୨.୫ ଏବଂ ପିଏମ ୍ ୧୦ ର 
ପରିମଜାଣ ହ୍ଜାସ କରିବଜାକୁ �କ୍ଷୟ ରେଛିି । ଏଥଖିର ଥବିଜା କ୍ଷତିକଜାରକ କଣକିଜା ୨୦୨୪ 
ସଦୁ୍ଧଜା ୩୦% ପଯୟ୍ନ୍ତ ବଜାୟୁରୁ ମିଳିପଜାଖର ।

l ବଜାୟୁ ପ୍ର୍ୂଷଣକୁ ହ୍ଜାସ କରିବଜା ପଜାଇ ଁ ବିଏସ ୍-୪ ପଖର ସିଧଜାସଳେ ବିଏସ ୍-୬ ମଜାନକ 
କଜାଯୟ୍କଜାରୀ ଖହଜାଇଛି ।  ଖବୈ୍ୁୟତିକ ଯଜାନକୁ ଖପ୍ରଜାତ୍ଜାହତି କରିବଜା ପଜାଇ ଁଏକ ନୂତନ ନୀତି 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରଜାଯଜାଇଛି ।

l ପରିଖବଶ ସହତି ରଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଜାଇ ଁଉଜ୍ୱଳଜା ଭଳି ସ୍ଚ୍ଛ ଭଜାରତ ଏବଂ ନଜାମଜାମି ଗଖଙ୍ଗ 
ଖଯଜାରନଜାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ୍ିଆଯଜାଉଛି । ନଜାମଜାମି ଗଖଙ୍ଗ ଖଯଜାରନଜା ଅଧୀନଖର ପ୍ରଜାୟ ୩୦୫ 
ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଖମଜା୍ନ କରଜାଯଜାଇଛି । ଗଙ୍ଗଜା ନ୍ୀଖର ନଦ୍ମ୍ଜା ପକଜାଇବଜାକୁ ବଜାରଣ 
କରଜାଯଜାଇଛି ।

l ରଙ୍ଗ�ର ପରିଖବଶକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପଜାଇ ଁ ବନୟରନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଖଯଜାରନଜା ଉପଖର 
ବିଖଶଷ ଧ୍ୟଜାନ ୍ିଆଯଜାଇଥ�ିଜା । ସମଦୁ୍କୁ ବଞ୍ଜାଇବଜା ପଜାଇ ଁ ୍ ଲଜାଷି୍କ ହଟଜାଇବଜା ଏବଂ 
ରଳରୀବମଜାନଙୁ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବଜା ପଜାଇ ଁ, କଇଛଁ ନୀତି ଏବଂ ଖପ୍ରଜାଖର୍ଟ ଡ�ଫିନ୍ 
ଆରମ୍ଭ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା ।

ପ୍ରତି ୍ୁଇ ବଷଖ୍ର ପ୍ରକଜାଶ ପଜାଉଥବିଜା ଭଜାରତୀୟ 
ରଙ୍ଗ� ସଖବକ୍୍ଷଣ ରିଖପଜାଟ ୍ ୨୦୧୯, ଅନୁଯଜାୟୀ 
ଭଜାରତଖର ରଙ୍ଗ� ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଆବରଣ ଖହଉଛି     

8,07,276 ବଗ୍ଷ �.ିମି. ।
ଏହଥା ରଥାରତୀୟ ଖରୌଗଳି� ଖକ୍ଷତ୍ରର ଖମଥାଟ 

୨୪.୫୬ ପ୍ରତଶିତ ଅଖଟ ।

l  ରଙ୍ଗ�ର ସରୁକ୍ଷଜା ପଜାଇ ଁ
ପଜାରମ୍ପରିକ ଶକି୍ତ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଭଜାରତ 
ପ୍ରଭଜାବଶଜାଳୀ ପ୍ଖକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ 
କରିଛି । ଆନ୍ତରଜ୍ାତୀୟ ଖସୌର 
ସଂ� ପ୍ରତିଷଜ୍ାରୁ ୨୦୨୨ ସଦୁ୍ଧଜା ୧୭୫ 
ଗିଗଜାୱଜାଟ ଅକ୍ଷୟଶକି୍ତ ଉତ୍ଜା୍ନ 
�କ୍ଷୟ ଥବିଜାଖବଖଳ ଧଜାଯୟ୍ ସମୟ 
ପବୂରୁ୍ ଏହଜା ଖହଜାଇପଜାଖର । 

l  ଖ୍ଶର ୩୧ଟି ନ୍ୀକୁ ସଂଖଯଜାଗ 
ପଜାଇ ଁଏକ ବିସୃ୍ତ କଜାଯୟ୍ ଖଯଜାରନଜା 
ପ୍ରସୁ୍ତ ଖହଉଛି ।

l	ରଳ ଓ ରଙ୍ଗ� ସରୁକ୍ଷଜା ପଜାଇ ଁ
ସରକଜାରୀ ପ୍ଖକ୍ଷପର ସଜାକ୍ଷୀ 
ଭଜାଖବ ଗତ ଛଅ ବଷ ୍ ଧରି ଏହ ି
ସମସ୍ ପ୍ଖକ୍ଷପ ନିଆଯଜାଇଛି। 
ଅଧକିନ୍ତୁ, ସରକଜାରଙ୍କର ଚିନ୍ତଜା 
ଖସଖତଖବଖଳ ପ୍ରତିଫଳିତ 
ଖହ�ଜା ଖଯଖତଖବଳ ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ 
ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଜା୍ୀ ମଜାମ�ଜାପରୁମ 
ସମଦୁ୍କୂଳଖର ଆବରନ୍ଜା 
ଉଠଜାଉଥବିଜା ଖ୍େବିଜାକୁ ମିଳି�ଜା। 
ପ୍ରକୃତିର ସରୁକ୍ଷଜା ପଜାଇ ଁ ଏହଜା 
ସମସ୍ଙୁ୍କ ଏକ ବଜାର୍ଜ୍ା ଖ୍�ଜା । 
ଖତଣ,ୁ ପରିଖବଶ ସରୁକ୍ଷଜା ପଜାଇ ଁ
ସହଖଯଜାଗ କରିବଜା ଖହଉଛି 
ସମସ୍ଙ୍କ ୍ଜାୟିତ୍ୱ ।
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ବଦି୍ଥାଳୟ ଖେଥାଲିବଥା ପିଲଥାଙ୍କ 
ମହୁଖଁର େସିୁ ଆଣଖିଦଇଛି

ଏକବିଂଶ ଶତଜାବ୍ଦୀଖର ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀଙ୍କ 
�ଜାଗି କଖରଜାନଜାଭଜାଇରସ ୍ମହଜାମଜାରୀ 

ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଅନନୟ ଅନୁଭୂତି 
ଆଣ ିଖ୍ଇଛି । ନିର ରୀବନକଜାଳଖର 

ଖସମଜାଖନ ଏହ ିଅଭିଜ୍ଞତଜାକୁ ଭୁ�ି 
ପଜାରିଖବ ନଜାହି ଁ। �ର ଭିତଖର 

୧୧ମଜାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହବିଜା ସହତି 
ଅନ�ଜାଇନ୍ ଖର ପଜାଠ ପଢିବଜାକୁ 
ବଜାଧ୍ୟ କରିବଜାପଖର, ଖକଜାଭିଡ-

୧୯ ମଜାଗ୍୍ ଶମିକଜା ଅନୁସରଣ କରି 
ବି୍ୟଜାଳୟଗଡ଼ିୁକ ଖେଜା�ିଛନି୍ତ । ରୀବନ 

ସ୍ଜାଭଜାବିକ ଖହଉଛି । ବର୍ମ୍ଜାନ,  
ପଜାଠପଢଜା ସହତି,  ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀମଜାଖନ 
ସଜାଙ୍ଗସଜାଥଙି୍କ ସହତି ଖେଳିବଜା ଏବଂ 

ଉପଖଭଜାଗ କରିବଜାକୁ ସମଥ ୍ଖହଖବ । 

ଖରୟଜାତି, ଖଡରଜାଡୁନର ଏକ ଆବଜାସିକ ଭଜାରତୀୟ 
ପବ ଲକି୍ ସ୍�ୁର ଛଜାତ୍ର । ବିହଜାରର ପଜାଟନଜା 
ଠଜାଖର ନିର �ଖର କଖରଜାନଜାଭଜାଇରସ 

ଓ �କ୍ ଡଜାଉନ୍  ସମୟ କଜାଟିବଜାପଖର ଖଫବୃୟଜାରୀ ୨୦୨୧ଖର 
ବି୍ୟଜାଳୟଖର ପହଞ୍ଥିଖି� । ବି୍ୟଜାଳୟଖର ପହଞ୍ବିଜା ପଖର 
ଖରୟଜାତି କହଥିଖି�, “�ର ଭିତଖର ଏଖତ ସମୟ ବିତଜାଇବଜା ପଖର 
ମୁ ଁ ହୃ୍ୟଙ୍ଗମ କରୁଛି ଖଯ ବି୍ୟଜାଳୟ ଏବଂ ସଜାଙ୍ଗମଜାଖନ ଆମ 
ରୀବନର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ଅଂଶ । କଖରଜାନଜାଭଜାଇରସ ୍ଯଗୁଖର, 
ସବୁକିଛି ସୀମିତ ଥ�ିଜା ଏବଂ ଅନ�ଜାଇନ୍ ଖର ପଜାଠପଢଜା ଚଜା�ିଥ�ିଜା 
। ବର୍ମ୍ଜାନ ମୁ ଁଅନୁଭବ କରୁଛି ପରୁୁଣଜା ୍ିନ ଖଫରି ଆସିଛି ।”  
ଖଯଖତଖବଖଳ ବି୍ୟଜାଳୟଗଡ଼ିୁକ ଖେଜା�ଜାଯଜାଇଥ�ିଜା 
ଖସଖତଖବଖଳ ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀଙ୍କ ସରୁକ୍ଷଜା ପଜାଇ ଁ ଉପଯକୁ୍ତ ସତକତ୍ଜା 
ନିଶି୍ତ କରିବଜାକୁ ପ୍ଖକ୍ଷପ ନିଆଯଜାଇଥ�ିଜା । ଖଯଖହତୁ ଖରୟଜାତି 
ଏବଂ ଅନୟ ଛଜାତ୍ରମଜାଖନ ବି୍ୟଜାଳୟଖର ଖଫବୃୟଜାରୀ ମଜାସଖର 
ବି୍ୟଜାଳୟଖର ପହଞ୍ଥିଖି� ଖସମଜାନଙୁ୍କ ଖକଜାଭିଡ-୧୯ ଖନଖଗଟିଭ 
ରିଖପଜାଟ ୍ ଖ୍େଜାଇବଜାକୁ କୁହଜାଯଜାଇଥ�ିଜା । ଖନଖଗଟିଭ ରିଖପଜାଟ ୍
ସଖତ୍ୱ ନିଶି୍ତ ଖହବଜାପଜାଇ ଁବି୍ୟଜାଳୟ ତଜାଙୁ୍କ ଦି୍ତୀୟଥର ଖକଜାଭିଡ-
୧୯ ପରୀକ୍ଷଜା କରଜାଇଥ�ିଜା । ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀମଜାଖନ ସପ୍ଜାଖହ ପଜାଇ ଁ

ସଂଗଖରଜାଧଖର ଥଖି� ଏବଂ ଖସମଜାନଙୁ୍କ ତଜାଙ୍କ ଖକଜାଠରୀଖର 
ସମସ୍ ସବୁିଧଜା ପ୍ର୍ଜାନ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା ।  ପ୍ରଜାରମ୍ଭଖର ଛଜାତ୍ରମଜାନଙ୍କ 
ପଜାଇ ଁଏହଜା ନୂଆ ଥ�ିଜା, କିନ୍ତୁ ଧୀଖର ଧୀଖର ଖସମଜାଖନ ଖକଜାଭିଡ-
୧୯ ମଜାଗ୍୍ ଶମିକଜା ସହତି ଅଭୟସ୍ ଖହଖ� । ନଜାଗଜା�ଜାଣ୍ଡରୁ ଆସିଥବିଜା 
ବଜାରରଜା୍ୀପନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମଜାନ କଜାହଜାଣୀ । ଖସ କହଛିନି୍ତ ୧୧ମଜାସ 
ଧରି �ଖର ରହବିଜାପଖର ବଜାହଜାରକୁ ବଜାହଜାରିବଜା ଏକ ସନୁ୍ଦର 
ଅନୁଭୂତି । ହମିଜାଚଳପ୍ରଖ୍ଶର ଶଜାର୍ୁ� କହଛିନି୍ତ ଖଯ ୍ୀ�୍୍ ିନ 
ଧରି �ଖର ରହବିଜାପଖର ଖସ ନମିଖବଜାଧ ଅନୁଭବ କରୁଥଖି� । 
ବର୍ମ୍ଜାନ, ଖସ ବି୍ୟଜାଳୟଖର ଫୁଟ୍ ବ� ଖେଳି େସିୁ ଅନୁଭବ 
କରୁଛନି୍ତ । 
ଏହଜା ଖକବଳ ଆବଜାସିକ ବି୍ୟଜାଳୟର ଛଜାତ୍ରମଜାନଙ୍କ କଜାହଜାଣୀ ନୁଖହ ଁ, 
ଅନୟ ସ୍ଜାନଖର ବି ଅନୁରୂପ । ଗଜାରଆିବଜା୍ର ଆୟୁଷ ଖକଡିଆ 
କହଛିନି୍ତ ଖଯ ବି୍ୟଜାଳୟଖର ଖଯଜାଗ୍ଜାନ କରି ଖସ େସିୁ ଅଛନି୍ତ । 
ବି୍ରର ବିହଜାର ସି୍ତ ବଜା� ଭଜାରତୀ ପବ ଲକି ସ୍�ୁର ଏକଜା୍ଶ ଖଶ୍ରଣୀର 
ଛଜାତ୍ର ଆୟୁଷ କହଛିନି୍ତ ଖଯ ନିୟମିତ ଖଶ୍ରଣୀଖର ପଜାଠପଢଜା ତଜାଙୁ୍କ 
େସିୁ କରିଛି । ଖସ କହଛିନି୍ତ ଖଯ “୧୧ ମଜାସ ପଖର ବି୍ୟଜାଳୟ 
ପଣୁ ିଥଖର ଖେଜା�ିଥବିଜାରୁ ମୁ ଁବହୁତ େସିୁ । ଅନ୍ �ଜାଇନ୍  ପଜାଠପଢଜା 
ସମୟଖର ଆଖମ ବହୁତ କିଛି ହରଜାଉଥ�ୁି । ବର୍ମ୍ଜାନ ମୁ ଁଖମଜାର 

ଶକି୍ଷଥା ବି୍ୟଜାଳୟଗଡିୁକ ଖେଜା�ି�ଜା
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l	ଶକି୍ଷଜା ମନ୍ତଜାଳୟ ଖ୍ଶର ୪୨,୦୦,୦୦୦ ପ୍ରଜାଥମିକ ବି୍ୟଜାଳୟର 
ଶକି୍ଷକ ଓ ବି୍ୟଜାଳୟ ମେୁୟମଜାନଙ୍କ ପଜାଇ ଁ ଅନ୍ �ଜାଇନ୍  ୍କ୍ଷତଜା 
ବିକଜାଶ କଜାଯୟ୍କ୍ରମ 'ନିଷଜ୍ା' କଜାଯୟ୍କଜାରୀ କରିଛନି୍ତ ।   

l	�କ୍ ଡଜାଉନ୍  ଆରମ୍ଭ ଖହବଜାମଜାଖତ୍ର ସିବିଏସ ୍ଇ, ଖକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବି୍ୟଜା�ୟ 
(ଖକଭି) ଏବଂ ରବଜାହର ନଖବଜା୍ୟ ବି୍ୟଜା�ୟ (ଖରଏନଭି) ପକ୍ଷରୁ 
ଖସମଜାନଙ୍କ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଅନ୍ �ଜାଇନ୍  ଶକି୍ଷଜା୍ଜାନ କ୍ଷମତଜା ଗଠନ ପଜାଇ ଁ
ଏକ ବୃହତ କଜାଯୟ୍କ୍ରମ କରିଥଖି� । ଶକି୍ଷଜା୍ଜାନର ନିରନ୍ତରତଜା 
ନିଶି୍ତ କରିବଜା ପଜାଇ ଁ ଅନ୍ �ଜାଇନ୍  ମଜାଧ୍ୟମଖର ଖଯଉଠଁଜାଖର 
ସମ୍ଭଭ ଏହଜା କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା । ଏହ ିପ୍ରକି୍ରୟଜାଖର ସମଗ୍ ଖ୍ଶଖର 
ସିବିଏସ ୍ଇ ୪,୮୦,୦୦୦ ଶକି୍ଷକ, ଖକ.ଭି. ୧୫,୮୫୫ ଶକି୍ଷକ ଏବଂ 
ଖରଏନ୍ ଭି ୯୦୮୫ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ତଜା�ିମ ଖ୍ଇଛି । 

l	ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଶଜାରୀରିକ ଭଜାଖବ ସସୁ୍ ରେବିଜାପଜାଇ ଁ ସିବିଏସ ୍ଇ 
ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଆଖନ୍ଦଜାଳନ ସହତି ସହଭଜାଗୀ ଖହଜାଇ ଅନ�ଜାଇନ୍ 
ରରିଆଖର ସିଧଜାସଳେ ଅଧଖିବଶନଖର ଛଜାତ୍ରମଜାନଙୁ୍କ ସଜାମି� 
କରିଥ�ିଜା । 

l	ଚଳିତ ଶକି୍ଷଜାବଷଖ୍ର ମଜାଧ୍ୟମିକ ସ୍ରଖର ନବମ ଖଶ୍ରଣୀ ଠଜାରୁ 
ସିବିଏସ ୍ଇ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି -  ଶଜାରୀରିକ 
କଜାଯୟ୍କଳଜାପ ପ୍ରଶକି୍ଷକ ଏବଂ ଖକଭିଖର, ଫିଟଖନସ ୍ ତଜା�ିମ 
ଏବଂ ଖଯଜାଗ ଉପଖର ଅନ�ଜାଇନ୍ ଅଧଖିବଶନଖର ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀଙ୍କ 
ଶଜାରୀରିକ ଫିଟ୍ ଖନସ ୍ ଉପଖର ଗରୁୁତ୍ୱ ୍ିଆଯଜାଉଥ�ିଜା ।

l	ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀମଜାନଙ୍କର ମଜାନସିକ ସସୁ୍ତଜା ପଜାଇ ଁ ମନ୍ତଣଜାଳୟ ଏକ 
ପ୍ଖକ୍ଷପ ଖନଇଛି, ଯଜାହଜାର ନଜାମ ଖହଉଛି ‘ମଖନଜା୍ପଣ୍’, 
ଏକଜାଧକି କଜାଯୟ୍କଳଜାପ ରରିଆଖର ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀ, ଶକି୍ଷକ, ପରିବଜାର 
ଏବଂ ଖକଜାଭିଡ-୧୯ ସମୟଖର ଭଜାବପ୍ରବଣତଜାର ସମମ୍େୁୀନ 
ଖହଜାଇଥବିଜା ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ମଖନଜାଖବୈଜ୍ଞକି ସହଜାୟତଜା ପ୍ର୍ଜାନ କରିବଜା ।

l	ଗୟଜାଖରଟ ଏବଂ ପଯୟ୍ଜାପ୍ ଖନଟୱଜାକର୍ ଅଭଜାବ ଖହତୁ ଡିରଟିଜା�୍ 
ବିଭଜାରନ ସମନ୍୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଗଡ଼ିୁକର ମକୁଜାବି�ଜା କରିବଜା �ଜାଗି 
ମନ୍ତଣଜାଳୟ ପିଏମ ୍ ଇ-ବି୍ୟଜା ଅଧନିଖର ସମନୟ୍ ମଖଡ� 
ଆରମ୍ଭ କରିଥ�ିଜା । 

l	୍ ୀକ୍ଷଜାଖର ଅନ�ଜାଇନଖର ଉପ�ବ୍ଧ ବିଷୟବସୁ୍ ବର୍ମ୍ଜାନ ସ୍ୟମ 
ପ୍ରଭଜା ଟିଭି ଚୟଜାଖନ� ମଜାଧ୍ୟମଖର ଉପ�ବ୍ଧ ।  ଖସହଭିଳି ଏହଜା 
ଖରଡିଓଖର ମଧ୍ୟ ଉପ�ବ୍ଧ ଖହଉଛି ।

l	ଉର୍ମଜାନର ଶକି୍ଷଜା କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ପ୍ରସଜାରଣ ପଜାଇ ଁ ସମୁ୍ ଜାୟ ୩୪ଟି 
ଚୟଜାଖନ� ଉତ୍ଗୀ୍କୃତ ।

l	ଶକି୍ଷଜା ପ୍ର୍ଜାନ ପଜାଇ ଁଏକ ବହୁମେୁୀ ଉପଜାୟ - ୍ୀକ୍ଷଜା, ସ୍ୟମ ପ୍ରଭଜା, 
କମୟୁନିଟି ଖରଡିଓ, ଅନୟମଜାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଖର ପିଏମ ୍ ଇ-ବି୍ୟଜା 
ଅଧନିଖର ଶକି୍ଷଜା ବଜାଣୀ ବିକଶତି ଖହଜାଇଛି ।

l	ହନି୍ଦୀ, ଇଂରଜାରୀ, ଉଦୁ୍ ୍ଏବଂ ସଂସ୍ତୃ ଭଜାଷଜାଖର ସିଆଇଟି-ଏନ୍ ସିଇଆରଟି 
ଦ୍ଜାରଜା ପ୍ରଜାୟ ୨,୦୦୦ ଅଡିଓ-ଖରଡିଓ କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ରହଛିି ।

ସଜାଙ୍ଗ ଓ ଶକି୍ଷକମଜାନଙୁ୍କ ଖଭଟିପଜାରିବି । ଏହଜା ଖକବଳ ପଜାଠପଢଜାଖର 
ନୁଖହ ଁଅନୟଜାନୟ କଜାଯୟ୍କଳଜାପଖର ସହଜାୟକ ଖହବ ।  ମୁ ଁଏସବୁକୁ 
ବହୁତ ହରଜାଉଥ�ିି ।”  କଖରଜାନଜାଭଜାଇରସ ୍ ମହଜାମଜାରୀ ଏହଜାର 
ପ୍ରଭଜାବ ପି�ଜାମଜାନଙ୍କ ଉପଖର ସବଜ୍ାଧକି ପକଜାଇଛି । ବର୍ମ୍ଜାନ, 
ସରକଜାରଙ୍କ ପ୍ଖକ୍ଷପ ପଖର ବି୍ୟଜାଳୟଗଡ଼ିୁକ ଖକଜାଭିଡ-
୧୯ର ଉପଯକୁ୍ତ ଅଭୟଜାସ ଅନୁସରଣ କରି ପଣୁଥିଖର ଖେଜା�ିଛନି୍ତ 
।  ଏହଜା  ଖକବଳ ସ୍ଜାଭଜାବିକ ଅବସ୍ଜାକୁ ଖଫରଜାଇ ଆଣବି ନଜାହି ଁ
୍ୀ�୍୍ ିନ ଧରି �ର ଭିତଖର ରହଥିବିଜା ପି�ଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟଖର ନୂତନ 
ଶକି୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ର୍ଜାନ କରିବ । �କଡଜାଉନ୍  ଏବଂ ପରବର୍ୀ୍ 
ସମୟଖର ଖଯଖତଖବଖଳ ୧୧ ମଜାସ ମଧ୍ୟଖର ଖକୌଣସି ବି୍ୟଜାଳୟ 

ଖେଜା�ିନଥଖି� ମଧ୍ୟ ଶକି୍ଷଜା ଏବଂ ଶକି୍ଷଣ ପ୍ରକି୍ରୟଜା ପ୍ରଭଜାବିତ 
ଖହଜାଇନଥ�ିଜା । ଶକି୍ଷଜାବଷ ୍ଖଯଭଳି ପ୍ରଭଜାବିତ ନଖହବ ଖସଥପିଜାଇ ଁ
ଖସଠଜାଖର ନିଶି୍ତ ବୟବସ୍ଜା ଖହଜାଇଥ�ିଜା । ଡିରଟିଜା� ମଜାଧ୍ୟମଖର 
ପଜାଠପଢଜା ଖହଉଥ�ିଜା । ଖଯଖତଖବଖଳ ବଜାହଜାଖର ଖକୌଣସି 
ଆତଯଜାତ ନଥ�ିଜା ଖସଖତଖବଖଳ ଶକି୍ଷଜା୍ଜାନ ରଜାରି ରହଥି�ିଜା । 
ଶକି୍ଷକ ଏବଂ ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀଙ୍କ �ଜାଗି ଡିରଟିଜା�୍ ଶକି୍ଷଜା ଏବଂ ଇ-ଶକି୍ଷଜାକୁ 
ସମ୍ଭବ କରିବଜା ପଜାଇ ଁ ସରକଜାର ପିଏମ ୍ ଇ-ବି୍ୟଜା କଜାଯୟ୍କ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ତ । ଖଯଉଠଁଜାଖର ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀମଜାଖନ ଡିରଟିଜା� 
ବୟବସ୍ଜା ସହତି ଖଯଜାଡିଖହଜାଇ ପଜାରୁନଜାହଜାନି୍ତ ଖସଠଜାଖର ଡିଟିଏଚ୍  
ମଜାଧ୍ୟମଖର ଶକି୍ଷଜା ପ୍ର୍ଜାନ କରଜାଯଜାଉଥ�ିଜା ।     

  
ଖ�ଥାରିଡ-୧୯ ମଧ୍ୟଖର ବଦି୍ଥାଳୟଗଡ଼ିୁ� ପଥାଇ ଁନୂତନ ନୟିମ 
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ସଜାବର୍ନୀନ ଟିକଜାକରଣସ୍ୱଥାସ୍୍ 

ଖରଥାଗ ବରୁିଦ୍ଧଖର ଲଖଢଇ ପ୍ରତିବଷ ୍ଆମ ଖ୍ଶଖର 
ମଜାର୍ ୍୧୬ତଜାରିେକୁ 
ରଜାତୀୟ ଟିକଜାକରଣ 

୍ିବସ ଭଜାବଖର 
ପଜାଳନ କରଜାଯଜାଏ । 

ଏହି୍ ିନ ଆମ ଖ୍ଶଖର 
ପ୍ରଥମ କରି ଖପଜା�ିଓ 

ଟିକଜା ପଜାଟିବଜାଖଟ 
୍ିଆଯଜାଇଥ�ିଜା । 

ରୀବନ ପ୍ରତି ବିପ୍ ଥବିଜା 
ଖରଜାଗଗଡିୁକ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର 

ଖ�ଜାକଙୁ୍କ ସରୁକି୍ଷତ 
ରେବିଜା ପଜାଇ ଁଭଜାରତଖର 

ବିଭିନ୍ନ ଟିକଜା୍ଜାନ 
କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ଚଜା�ୁଛି । 
ଏଠଜାଖର ଖ୍ଶଖର 
ଚଜା�ୁଥବିଜା ବିଭିନ୍ନ 

ଟିକଜାକରଣ କଜାଯୟ୍କ୍ରମ 
ସମ୍ପକଖ୍ର ସଚୂନଜା 

୍ିଆଯଜାଉଛି । 
ଭଜାରତ ଭଳି ଏକ ବିକଜାଶଶୀଳ ଖ୍ଶଖର ଶଶି ୁ ମତୁୃୟ ଖରଜାକିବଜା 
ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଟିକଜାକରଣ ଏକ ବୟୟବହୁଳ କଜାଯକ୍୍ରମ । ତଥଜାପି 
ନିରକ୍ଷରତଜା, ଖଯଜାଗଜାଖଯଜାଗର ଅସବୁିଧଜା, ସଜାମଜାରକି ବିଶ୍ୱଜାସ 
ଏବଂଖଭୌଖଗଜାଳିକ ସି୍ତିର ଅସବୁିଧଜା ଖଯଜାଗ ୁ ସମଜାରର ଏକ 
ବଡ ଅଂଶର ଖ�ଜାଖକ ଖସମଜାନଙ୍କ ପି�ଜାମଜାନଙୁ୍କ ଟିକଜା ଖ୍ବଜା 
ପଜାଇ ଁକୁଣ୍ଜାପ୍ରକଜାଶ କରନି୍ତ । ଏଭଳି ସମସୟଜାଗଡିୁକର ସମଜାଧଜାନ 
ନିମଖନ୍ତ ସରକଜାର ଆଉ ପଜାଖ୍ ଆଗକୁ ଯଜାଇଛନି୍ତ ।ତଜାହଜା 
ଖହ�ଜା ‘ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ’ । ଆସଜାମର ଧବୁ୍ରୀଠଜାଖର ନୟନ 
ଇଟଜାଭଜାଟିଖର କଜାମ କରୁଥବିଜା ୍ିନ ମରରିୁଆମଜାଖନ ଖସମଜାନଙ୍କ 
ପି�ଜାମଜାନଙୁ୍କ ଟିକଜା ଖ୍ବଜାକୁ ଚଜାହୁ ଁନ ଥଖି� । କଜାରଣ ଏଥପିଜାଇ ଁ
ଖସମଜାନଙ୍କର  ଖଗଜାଟିଏ ୍ିନର ମରରୁୀ ହରଜାଇବଜା ଆଶଙ୍କଜା 
ଥ�ିଜା । ବଜାରମଜ୍ାର ଉ୍ୟମ ସଖ୍ୱେ ପିତଜାମଜାତଜାମଜାଖନ ଟିକଜାକରଣ 
ଖକନ୍ଦ୍ରକୁ ପି�ଜାମଜାନଙୁ୍କ ଆଣବିଜାକୁ ଅନିଚ୍ଛଜା ପ୍ରକଜାଶ କରୁଥଖି� । 
ଖତଣ ୁ ସ୍ଜାସ୍ୟ ଅଧକିଜାରୀମଜାଖନ ଶ୍ରମିକମଜାନଙ୍କ କଜାଯୟ୍ସ୍ଳୀଖର 
ଟିକଜାକରଣ ସବୁିଧଜା ଖଯଜାଗଜାଇ ଖ୍ବଜାକୁ ସି୍ର କରିଥଖି� । 
ଏହଜାଫଳଖର ପ୍ରଜାୟ ୩୦ରଣ ଶଶିଙୁୁ୍କ ୍ିଆଯଜାଇପଜାରି�ଜା । 

 ଆସଜାମର ଚିରଜାଙ୍ଗ, ଖମରିଗଜାଓଁ ଏବଂ �କ୍ଷୀପରୁ ଅଂଚଳଖର 
ସମଜାନ ପ୍ରକଜାରର ସମସୟଜା ଥ�ିଜା । ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ୍
କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ମଜାଧ୍ୟମଖର ଏହି ପରିସି୍ତିର ପରିବର୍ନ୍ କରଜାଗ�ଜା । 
�କ୍ଷୀପରୁଖର ସ୍ତନ୍ତ ଟିକଜା୍ଜାନ କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ଖଯଜାଗୁ ଁ ଟିକଜାକରଣ 
ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଶତକଡଜା ୯୯ଭଜାଗ ସଫଳତଜା ମିଳି�ଜା । ଟିକଜାକରଣକୁ 
ଖନଇ ଖ�ଜାକମଜାନଙ୍କ ମନଖର ଥବିଜା ଭୟ ୍ୂର କରିବଜା ପଜାଇ ଁ
ଏବଂ ଟିକଜାକରଣର ଉପକଜାରିତଜା ଖନଇ ସଖଚତନତଜା କଜାଯୟ୍କ୍ରମ 
ସରକଜାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରଜାଗ�ଜା । ପ୍ରତିବଷ ୍ମଜାର୍ ୍୧୬ତଜାରିେକୁ 
ରଜାତୀୟ ଟିକଜାକରଣ ୍ିବସ ଭଜାବଖର ପଜାଳନ କରଜାଯିବଜା 
ଖସହିପରି ଏକ ସଖଚତନତଜା କଜାଯୟ୍କ୍ରମର ଅଂଶବିଖଶଷ । 
ଖ୍ଶଖର ପ୍ରଥମ କରି ପଜାଟିବଜାଖଟ ୍ିଆଯଜାଉଥବିଜା ଟିକଜା୍ଜାନ 
କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ଏହି୍ିନ ଆରମ୍ଭ ଖହଜାଇଥବିଜାରୁ ଏହଜା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ 
୍ିନ  । ସଜାମହୁିକ ଖପଜା�ିଓ ବୁନ୍ଦଜା କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ଦ୍ଜାରଜା ୫ବଷ ୍ବୟସ 
ପଯୟ୍ନ୍ତ ସମସ୍ ଶଶିଙୁ୍କ ପଜାଟିଖର ୍ୁଇବୁନ୍ଦଜା ଟିକଜା ୍ିଆଯଜାଇ 
ଖପଜା�ିଓ  ନମିମଳୂନ ତଥଜା ଖପଜା�ିଓ ବିରୁଦ୍ଧଖର ସଂଗ୍ଜାମ 
କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଖହଜାଇଥ�ିଜା । 

ଥରଖ�
ଖଗଥାଟିଏ ଟି�ଥା 
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l	ଡିପ ୍ଖଥରିଆ ଏବଂ ଶଶିମୁଜାନଙୁ୍କ ଖହଉଥବିଜା 
ଯକ୍ଷଜାଭଳି ଖରଜାଗକୁ ସଜାବର୍ନୀନ ଟିକଜାକରଣ 
କଜାଯୟ୍କ୍ରମଖର ଅନ୍ତଭୁକ୍୍ତ କରଜାଯଜାଇଛି । 

l	ରଜାତୀୟ ଗ୍ଜାମୀଣ ସ୍ଜାସ୍ୟ ମିଶନର ଏକ 
ଅଂଶଭଜାବଖର ସଜାବର୍ନୀନ ଟିକଜାକରଣ 
କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ରନସ୍ଜାସ୍ୟ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଏକ 
ବୟୟବହୁଳ କଜାଯୟ୍କ୍ରମ । ୫ବଷ ୍ ବୟସ 
ମଧ୍ୟଖର ଶଶିମୁଜାନଙ୍କ ମତୁୃୟକୁ ଟିକଜା୍ଜାନ 
ମଜାଧ୍ୟମଖର କମଜାଇବଜା �କ୍ଷୟ କରଜାଯଜାଇଛି ।

ସଜାବର୍ନୀନ
ଟିକଜାକରଣ

ୟୁଆଇପି ଅଧୀନଖର ନୂତନ ଟି�ଥା ପ୍ରବତ୍ତ୍ଣିତ 
ସଜାବର୍ନୀନ ଟିକଜାକରଣ କଜାଯୟ୍କ୍ରମଖର ନୂଆ ଟିକଜା ଖଯଜାଡଜା ଖହ�ଜା । 
ନୁୟଖମଜାଖକଜାକଜା� ନିଖମଜାନିଆରୁ ନବରଜାତକ ମତୁୃୟ ଏବଂ ଅସସୁ୍ତଜା ଖରଜାକିବଜାକୁ 
୨୦୧୭ ମସିହଜାଖର ନୁୟଖମଜାଖକଜାକଜା� କଞ୍ଖୁଗଟିଭ ଖଭକ୍ ସିନ (ପିଭିସି) 
ଟିକଜାକରଣ କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା ।ଖମଡ ଇନ ଇଣି୍ଡଆ ଉତ୍ଜା୍ିତ 
ଏହ ି ଟିକଜାକରଣ   ଖ୍ଶର ୫ଟି ରଜାରୟର ସୀମିତ ଥବିଜାଖବଖଳ ୨୦୨୧-୨୨ 
ବଖରଟ୍ ଖର ସମଗ୍ ଖ୍ଶଖର ଏହ ିଟିକଜାକରଣ କରଜାଯିବଜା ବୟବସ୍ଜା ଖହଜାଇଛି ।                 50,000

ଅଧକି ଶଶିମୁତୁୃୟକୁ 
ଖରଜାକଜାଯଜାଇପଜାରିବ 

l	ବିଶ୍ୱ ଖପଜା�ିଓ ନିମୂଳ୍ନ କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ଅଧୀନଖର ଇନଆ ଟ୍ିଖଭଖଟଖଡ 
ଖପଜା�ିଓ ଭୟଜାକି୍ସନ (ଆଇଇଭି)-୨୦୧୫ ନଖଭମର୍ ମଜାସଖର 
ଉର୍ରପ୍ରଖ୍ଶରୁ ଆରମ୍ଭ ଖହଜାଇଥ�ିଜା । 

l	ଖରଜାଟଜା ଭଜାଇରସ ୍  ଝଜାଡଜା ଖରଜାଗରୁ ଶଶି ୁ ମତୁୃୟକୁ କମଜାଇବଜା ପଜାଇ ଁ
୨୦୧୬ ମଜାର୍ ୍ ମଜାସଖର ଖରଜାଟଜା ଭଜାଇରସ ଭୟଜାକି୍ସନ ଟିକଜାକରଣ ଆରମ୍ଭ 
କରଜାଯଜାଇଛି ।

l	ମିଳିମିଳଜା ଏବଂ ରୁଖବ�ଜା ଖରଜାଗର ନିରଜାକରଣ ପଜାଇ ଁ୨୦୧୭ ମସିହଜାଖର 
ମିରି�୍ ସ ରୁଖବ�ଜା(ଏମଆର) ଟିକଜା୍ଜାନ ଆରମ୍ଭ କରଜାଯଜାଇଥ�ିଜା । 

l	ସଜାବର୍ନୀନ ଟିକଜାକରଣ କଜାଯକ୍୍ରମଖର ଟିଟି ଟିକଜାକରଣ ବୟବସ୍ଜାକୁ 
ବ୍ଳଜାଇ ଶଶିମୁଜାନଙ୍କର ବୟସ ବଢିବଜା ସହତି ଧନୁଷ୍ଙ୍କଜାର ଏବଂ ଆଡଲଟ 
ଡିପ ୍ଖଥରିଆ ଟିକଜାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରଜାଯଜାଇଛି ।  

ପଜାେଜାପଜାେ ି୨.୬୭ଖକଜାଟି ନବରଜାତକ ଏବଂ 
୨.୯ଖକଜାଟି ଗଭବ୍ତୀ ମହଳିଜାଙୁ୍କ ଦ୍ରୁତଗତିଖର 
ଟିକଜାକରଣ କଜାଯୟ୍କ୍ରମର ସମ୍ପ୍ରସଜାରଣ ମଜାଧ୍ୟମଖର 

ଟିକଜା ୍ିଆଯିବଜା �କ୍ଷୟ ରହଛିି ।

l	ଟିକଜାକରଣ ମଜାଧ୍ୟମଖର ନିରଜାକରଣ 
କରଜାଯଜାଇପଜାରିଥବିଜା ୧୨ଟି ଖରଜାଗ ନିମଖନ୍ତ ରଜାତୀୟ 
ଏବଂ ଆଂଶକି ରଜାତୀୟସ୍ରଖର ଟିକଜା ୍ଆିଯଜାଇଛି । 

l	ରଜାତୀୟସ୍ରଖର ୯ଟି ଖରଜାଗ ପଜାଇ ଁ ଟିକଜା 
୍ଆିଯଜାଉଛି । ଖସଗଡିୁକ ଖହଉଛି ଡିପ ୍ଖଥରିଆ, 
ପରତୁଟିସ ୍ ଧନୁଷ୍ଙ୍କଜାର, ଖପଜା�ିଓ, ମିଳିମିଳଜା, 
ରୁଖବ�ଜା, ଖଶୈଶବଖର ଖହଉଥବିଜା ଉତ୍ଟ 
ଯକ୍ଷଜା, ନିଖମଜାନିଆ, ଖହପଜାଟଜାଇଟିସ ୍ ବି ଏବଂ 
ଖନମଖନଜାରଜାଇଟିସ ଏବଂ ଖହମଥ�ିସ ୍
ଟଜାଇପ ବି ଇନ୍ ଫ୍�ୁଏନରଜା ଖଯଜାଗୁ ଁଖହଉଥବିଜା 
ନିଖମଜାନିଆ ।

ଗତ ତିନ୍ଶନି୍ଧରୁ ଉର୍ଦ ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟଖର 
ସଜାବର୍ନୀନ ଟିକଜାକରଣ କଜାଯୟ୍କ୍ରମ ମଜାଧ୍ୟମଖର 
ଏକବଷ ୍ ବୟସ ମଧ୍ୟଖର ଥବିଜା ୬୫ଶତଜାଂଶ 
ଶଶିଙୁୁ୍କ ୨୦୧୪ମସିହଜା ସଦୁ୍ଧଜା ସମ୍ପର୍ୂ୍ଭଜାଖବ ଟିକଜା 
୍ିଆଯଜାଇଥ�ିଜା । ଏହଜାର ଅନୟ ଅଥଟି୍ ଖହ�ଜା 
୮୯�କ୍ଷ ଶଶି ୁ ଟିକଜା ଖନଇ ପଜାରି ନ ଥଖି� ।  
ଟିକଜା ଖନଇ ନ ଥବିଜା କିମଜ୍ା ଆଂଶକିଭଜାବଖର 
ଟିକଜା ଖନଇଥବିଜା ଶଶିମୁଜାଖନ ଖଶୈଶବ ସମୟଖର ବିଭିନ୍ନ 
ଖରଜାଗଖର ଆକ୍ରଜାନ୍ତ ଖହବଜା କିମଜ୍ା ଅକ୍ଷମ ଖହଜାଇଯିବଜା ଖକ୍ଷତ୍ରଖର 
ଅତୟନ୍ତ ସଖମ୍୍ ନଶୀଳ ଖହଜାଇଥଜାନି୍ତ । ଟିକଜାକରଣ କଜାଯୟ୍କ୍ରମକୁ 
ଅଧକି ପ୍ରଭଜାବଶଜାଳୀ କରିବଜାକୁ ସରକଜାର ଟିକଜାକରଣ କଜାଯୟ୍କ୍ରମର 
ବିଭିନ୍ନ ଖଶୈଳୀକୁ ତ୍ୱରଜାନ ୍ତି କରିଥଖି� । ଏଥପିଜାଇ ଁନିଆଯଜାଇଥବିଜା 
ପ୍ଖକ୍ଷପ ମଧ୍ୟରୁ ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ଖଗଜାଟିଏ ।

 ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ-୨୦୧୪ ମସିହଜା 
ଡିଖସମର୍ ମଜାସଖର କଜାଯ୍ୟକଜାରୀ ଖହଜାଇଥ�ିଜା। 
ନିଦ୍ଧଜ୍ାରିତ ମଜାସ ମଧ୍ୟଖର ସ୍ତନ୍ତ ପ୍ଖକ୍ଷପ 
ଖନଇ ଟିକଜାକରଣ କଜାଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନଖର 
ଶଶିମୁଜାନଙୁ୍କ ଅନ୍ତଭୁକ୍୍ତ କରିବଜା ଏହି ପ୍ଖକ୍ଷପର 
�କ୍ଷୟ ରହିଥ�ିଜା । ସଜାବର୍ନୀନ ଟିକଜାକରଣ 
କଜାଯ୍ୟକ୍ରମଖର ୍ିଆଯଜାଇଥବିଜା ସବୁ ଟିକଜାକୁ 

୍ୁଇବଷ୍ ମଧ୍ୟଖର ଥବିଜା ସବୁ ଶଶି ୁ ଓ ଗଭବ୍ତୀ ମହିଳଜାଙୁ୍କ 
ନିଶି୍ତଭଜାବଖର ଟିକଜା ୍ିଆଯିବଜା �କ୍ଷୟ ରହିଥ�ିଜା । ମିଶନ 
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷର ପ୍ରଥମ ୍ୁଇ ପଯ୍ୟଜାୟଖର ସମ୍ପର୍ୂ୍ ଟିକଜାକରଣ 
କଜାଯ୍ୟକ୍ରମଖର ୬.୭ ଶତଜାଂଶ ବୃଦି୍ଧ �ଟିଥ�ିଜା । ୨୦୨୧ ମସିହଜା 
ଖଫବୃୟଜାରୀ ୨୩ତଜାରିେ ସଦୁ୍ଧଜା ୩ ଖକଜାଟି ୭୬�କ୍ଷ ଶଶିଙୁୁ୍କ 
ଟିକଜା  ୍ିଆଯଜାଇଛି । 

ବଶି୍ୱଖର ଶଶିମୁଥାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷଥା�ଥାରୀ ବରିିନ୍ନ ଟି�ଥା ମଧ୍ୟରୁ 
୬୦ ଶତଥାଂଶ ଟି�ଥା ରଥାରତଖର ଉତ୍ଥାଦତି ଖହଉଥବିଥାରୁ 

ପ୍ରଖତ୍� ରଥାରତୀୟ ଗବ୍ଣିତ ଖହବଥା ଉଚତି 
ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଥାଦୀ
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Nation PM in Parliamentସ୍ୱଥାସ୍୍ କଖରଜାନଜା ବିରୁଦ୍ଧଖର ସଂଗ୍ଜାମ

ସମଗ୍ ବିଶ୍ୱ କଖରଜାନଜା ଭୂତଜାଣ ୁ ବିରୁଦ୍ଧଖର ଭଜାରତର 
ସଂଗ୍ଜାମକୁ ପ୍ରଶଂସଜା କରିଛନି୍ତ । ସଂଗ୍ଜାମ ଏଖବ ନିର୍୍ଜାୟକ 
ଖମଜାଡଖର ପହଞ୍ିଛି । କଖରଜାନଜା ଭୂତଜାଣ ୁ ଟିକଜାକରଣ 

ଅଭିଯଜାନର ପ୍ରଥମ ପଯୟ୍ଜାୟ ରଜାନୁୟଜାରୀ ୧୬, ୨୦୨୧ଖର ଆରମ୍ଭ 
ଖହବଜା ପରଠଜାରୁ ଏପଯୟ୍ନ୍ତ ଏକ ଖକଜାଟି ୪୩ �କ୍ଷ ସମମ୍େୁ 
ଖଯଜାଦ୍ଧଜାଙୁ୍କ ଟିକଜା ପ୍ର୍ଜାନ କରଜାଯଜାଇଛି । ଦି୍ତୀୟ ପଯୟ୍ଜାୟ ଟିକଜା୍ଜାନ 
ମଜାର୍ ୍ ପହି�ଜା, ୨୦୨୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ଖହଜାଇଛି । ଏଥଖିର ୬୦ବଷରୁ୍ 
ଉର୍ଦ ୍ ବୟକି୍ତ ଓ ଅନୟଜାନୟ ରଟିଳଖରଜାଗଥବିଜା ୪୫ରୁ ୫୯ବଷ ୍
ମଧ୍ୟଖର ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଟିକଜା ୍ିଆଯଜାଉଛି । ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର 
ଖମଜା୍ୀ ନିଖର ଟିକଜା ଖନଇ ଏହି ପଯୟ୍ଜାୟ ଶଭୁଜାରମ୍ଭ କରିଛନି୍ତ । 
ଖ୍ଶବୟଜାପୀ ୧୨ହରଜାର ସରକଜାରୀ ହସ ୍ପିଟଜା�ଖର ଏହଜା ବିନଜା 
ମ�ୂୟଖର ପ୍ର୍ଜାନ କରଜାଯିବ । ସମପରିମଜାଣଖର �ଖରଜାଇ 
ଚିକିତ୍ଜାଳୟ ଖଡଜାର ପିଛଜା ୨୫୦ଟଙ୍କଜା ଖ�େଜାଏ ଁ ଖନଇ ଏହି ଟିକଜା 
ପ୍ର୍ଜାନ କରିଖବ । ଇତୟବସଖର ଅରୁଣଜାଚଳ ପ୍ରଖ୍ଶ କଖରଜାନଜା 
ମକୁ୍ତ ରଜାରୟ ଖହଜାଇପଜାରିଛି । ଖଫବୃୟଜାରୀ ୨୮ତଜାରିେ ସଦୁ୍ଧଜା 
ରଜାରୟଖର ୧୬, ୮୩୬ କଖରଜାନଜା ଭୂତଜାଣ ୁମଜାମ�ଜା ଥ�ିଜା । ମଜାତ୍ର 
ମଜାର୍ ୍ପହି�ଜାଖର ସମସ୍ ଖରଜାଗୀ ଆଖରଜାଗୟ �ଜାଭ କରିଥଖି� । 
ସଂକ୍ରମଣ ଖଯଜାଗୁ ଁରଜାରୟଖର ୫୬ରଣଙ୍କ ପ୍ରଜାଣହଜାନୀ �ଟିଥ�ିଜା ।

ଆସ୍ଥାର ଟୀ�ଥା  

1,76,319

 1,80,05,503  21,99,40,742

1,08,39,894 97.01%

ମତୁୃ୍ହଥାର: 1.41%

ଖ�ଥାରିଡ ଟି�ଥା: ଏଖବ ଜନସଥାଧଥାରଣଙ୍କ ଦଥାୟିତ୍ 
କଗରାନା ଗବୈଶ୍ୱକି ମହାମାରୀ ବରୁିଦ୍ ସଂଗ୍ାମଗର ଭାରତର ଭୂମିକା ଖବ୍ୁ େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଗବାଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସଂେଠନ ବଗିବଚନା 
କଗର । ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟଗର ସମଖୁ ଗଯାଦ୍ାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପଗର ମାର୍୍ଷ ପହଲିାଠାରୁ ସାଧାରଣ ଗଲାକଙୁ୍କ ଏହ ିଟିକା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାଦୀ ଟିକା ଗନବା ପଗର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ବାର୍ତ୍ଷା ଗଦଇଛନି୍ ।

ଏମ୍ଟଖର ମୁ ଁଖକଜାଭିଡ-୧୯ ଟିକଜାର ପ୍ରଥମ ଖଡଜାର ଖନ�ି । ଆମର 
ଡଜାକ୍ତର ଓ ଖବୈଜ୍ଞଜାନିକଗଣ ଖଯପରି ଖକଜାଭିଡ୍ -୧୯ର ମକୁଜାବି�ଜା କଖ�, 
ତଜାହଜା ବଜାସ୍ବିକ ଉଖଲ୍େଖଯଜାଗୟ । ଖଯଉମଁଜାଖନ ଖନବଜାକୁ ଖଯଜାଗୟ 
ଖସମଜାଖନ ଟିକଜା ଖନବଜାକୁ ମୁ ଁ ନିଖବ୍ନ କରୁଛି । ଆସନ୍ତୁ ଆଖମ 

ସମଖସ୍ ମିଳିମିଶ ିଭଜାରତକୁ ଖକଜାଭିଡ୍ -୧୯କୁ ମକୁ୍ତ କରିବଜା ।  

ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଥାଦୀ 

ଭାରତଗର ଦୁଇଟି ଟିକା ଦଆିଯାଉଛି । ଗସରମ ଇନ୍ ଷି୍ଚୁ୍ୟଟ ଅଫ ଇଣି୍ଆ 
ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତ ଗକାଭାସିଲ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ବାଗୟାଗଟକ ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତ ଗକାଭାକି୍ନ 
ଟିକା ଗନଇ ଗଲାକଙ୍କ ମନଗର କଛିି ସଗନ୍ଦହ ଥଲିା । ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗିଜ 

ଟିକା ଗନଇ ଏକ ଉଦାହରଣ ସଷିୃ୍ କରିବା ସହ ଗଲାକଙ୍କ ମନକୁ ଆଶଙ୍କା 
ଦୂର କଲ । ମାର୍୍ଷ ପହଲିାଦନି ଗସ ସକାଳ ୁଅଖଳି ଭାରତୀୟ ଆର ୍ୟୁବଜି୍ାନ 

ସଂସ୍ାନ(ଏଆଇଆଇଏମ ୍ଏସ) େଗଲ । ପଡୁୁଗଚରୀ ନବିାସୀ ସିଷ୍ର ପି. 
ନଗିଭଦା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙୁ୍କ  ଟିକା ଲୋଇଗଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆସାମର 

ପାରମ୍ପାରିକ ୋମଛୁା କାନ୍ଧଗର ପକାଇଥଗିଲ । 

ଖ�ଥାରିଡ ଏଖବ ବ ିଅଛ,ି ଖବପରୁଆ ଖହଖବ ନଥାହି ଁ

ଖମଥାଟ ଟି�ଥା�ରଣ ଖମଥାଟ ନମନୁଥା ପରୀକ୍ଷଥା 

ରିଖପଥାଟ୍ଷ ମଥାମଲଥା ଖମଥାଟ ଆଖରଥାଗ୍ ମଥାମଲଥା 

ଖମୈତ୍ରୀ ଟି�ଥା  
ଭଜାରତ ୪ଖକଜାଟି ୬୧�କ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ ୍କଖରଜାନଜା ଭୂତଜାଣ ୁଟିକଜା ୪୮ଟି ଖ୍ଶକୁ 
ଖ୍ଇଛି । ଅନୟ ଖ୍ଶମଜାଖନ ଭଜାରତଠଜାରୁ ଶେିବିଜା ଉଚିତ ଖବଜା�ି ବିଶ୍ୱ 
ସ୍ଜାସ୍ୟ ସଂଗଠନ କହଛିି । 

ମଜାର୍ ୍୩,୨୦୨୧ ମଧ୍ୟଖର ‘ଖମୈତ୍ରୀ ଟିକଜା’ (ଭୟଜାସିନ ଖମୈତ୍ରୀ) ଅଧୀନଖର  
୪୮ଟି ଖ୍ଶକୁ ଭଜାରତ ୪ଖକଜାଟି ୬୧�କ୍ଷ ଏବଂ ୬୬ହରଜାର ଖଡଜାର 
ଟୀକଜା ପ୍ର୍ଜାନ କରିଛି । ଖସଥରୁି ୭୧.୨୫�କ୍ଷ ଟିକଜା ଖଡଜାର ଉପହଜାର 
ସତୂ୍ରଖର ପ୍ର୍ଜାନ କରଜାଯଜାଇଛି ।

ବିଶ୍ୱ ବୟଜାପୀ ଅନୟଜାନୟ ଖ୍ଶଗଡିୁକ ଖକଜାଭିଡ-୧୯ ଟିକଜା ଖ୍ବଜା ଖନଇ ବିଶ୍ୱ 
ସ୍ଜାସ୍ୟ ସଂଗଠନ ମେୁୟ ଖଟଖ୍ଜାସ ଆଖଧଜାନମ ୍ ଖ�ବ୍ରିଖୟସସ ୍ ଭଜାରତର 
ଅଙ୍ଗୀକଜାରବଦ୍ଧତଜାକୁ ପ୍ରଶଂସଜା କରିବଜା ସହ ଅନୟଜାନୟ ଖ୍ଶ ଭଜାରତର 
ପ୍ଜାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଖବ ଖବଜା�ି ଆଶଜାଖପଜାଷଣ କରିଛନି୍ତ ।

ସମସ୍ତ ତଥ୍   
ମଥାର୍୍ଷ ୪.୨୦୨୧ସଦୁ୍ଧଥା
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ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀଙୁ୍କ ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖଦଖଲ “ଖସଲ୍ଫ ଥ୍ୀ” ମନ୍ତ୍ର

ବିଶ୍ୱଭଜାରତୀ 
ବିଶ୍ୱବି୍ୟଜାଳୟ 
ଏବଂ ଆଇଆଇଟି 

େଡ୍ ଗପରୁର ସମଜାବର୍ନ୍ 
ସମଜାଖରଜାହଖର ଉ୍୍ ଖବଜାଧନ 
ଖ୍ଇ ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ 
ଶ୍ରୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଜା୍ୀ 
ବି୍ୟଜାଥୀ୍ମଜାନଙୁ୍କ ବିଶ୍ୱଜାସ, 
ସ୍ଜାଥହ୍ୀନତଜା ସହ ଖ୍ଶର 
ଭଜାବନଜାକୁ ଆଗଖର ରେ ି
ଆଖଗଇ ଯିବଜା ପଜାଇ ଁଆହଜ୍ାନ 
ରଣଜାଇଛନି୍ତ । ଖ୍ଶ ଆଗ 
ଚିନ୍ତଜାଧଜାରଜାକୁ ଖନଇ ଖକୌଣସି 
ନିଷ୍ପରି୍ ଖନବଜାରୁ ଉ୍ଜାସୀନ 
ନ ରହବିଜାକୁ ପରଜାମଶ ୍ଖ୍ବଜା 
ସହ ଏହଜା ନିଶି୍ତଭଜାଖବ 
ଖକୌଣସି  ସମଜାଧଜାନ 
ଖ୍ଇଥଜାଏ ଖବଜା�ି ଶ୍ରୀ ଖମଜା୍ୀ 
କହଛିନି୍ତ । ଏକ ଆତ୍ମନିଭର୍ 
ଭଜାରତ ପଜାଇ ଁରଜାତୀୟ 
ଶକି୍ଷଜାନୀତି ଏକ ସଫଳତଜାର 
ମଜାଇ� େଣୁ୍ ସ୍ୃଶ ଖବଜା�ି 
ଖସ କହଛିନି୍ତ । ଏହ ି
ସମଜାବତନ୍ ସମଜାଖରଜାହଖର 
ବିଶ୍ୱ ଭଜାରତୀର ୨୫୩୫ 
ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଉପଜାଧ ିପ୍ର୍ଜାନ 
କରଜାଯଜାଇଛି ।

ବିଶ୍ୱଭଜାରତୀ ସମଜାବର୍ନ୍ ସମଜାଖରଜାହଖର ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଅଭିଭଜାଷଣର ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ୍ିଗ 

ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଆଇଆଇଟି େଡଗପରୁ 
ଅଭିଭଜାଷଣଖର ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ୍ିଗ

l ଏକବିଂଶ ଶତଜାବ୍ଦୀଖର ଭଜାରତ ଏକ 
ଜ୍ଞଜାନଯକୁ୍ତ ଅଥ ୍ବୟବସ୍ଜା ସଷିୃ୍ କରିବଜାକୁ 
ଯଜାଉଛି । ବିଶ୍ୱର ଖକଜାଣ ଅନୁଖକଜାଣକୁ 
ଭଜାରତ ଜ୍ଞଜାନ ଓ ପରିଚୟ ସହ ପରିଚିତ 
କରିବଜା ପଜାଇ ଁବିଶ୍ୱ ଭଜାରତୀର ଏକ ବଡ 
ଭୂମିକଜା ରହବି ।

l ନୂତନ ରଜାତୀୟ ଶକି୍ଷଜାନୀତିଖର ଏକ 
�ିଙ୍ଗ ଅନ୍ତଭୁକ୍୍ତୀକରଣ ପଜାଣ୍ରି ବୟବସ୍ଜା 
ରହଛିି । 

l ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀ ଗ୍ଜାମବଜାସୀ, କଜାରିଗର ଓ 
ଚଜାଷୀମଜାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମ ନିଭର୍ କରିବଜାଖର  
ବ୍ରତୀ ଖହବଜା ସହ ଖସମଜାନଙ୍କ ଦ୍ଜାରଜା 
ପ୍ରସୁ୍ତ ସଜାମଗ୍ୀ କିପରି ବିଶଜାଳ 
ବରଜାରଖର ଉପ�ବ୍ଧ ଖହବ ଖସଥପିଜାଇ ଁ
ଖଚଷ୍ଜା କରିଖବ ।

l ଆପଣମଜାଖନ ସ୍ଜାତକ ଖହବଜା ସହ ଏକ ନୂଆ 
ରୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଖବ । ମଜାତ୍ର ଆପଣମଜାଖନ 
ନିଖର ରଖଣ ରଖଣ ଷ୍ଜାଟଅ୍ପ ଭଜାଖବ ନିରକୁ 
ଗଢିଖ� ଏହଜା ଖ୍ଶର �କ୍ଷ �କ୍ଷ ଖ�ଜାକଙ୍କ 
ରୀବନଖର ପରିବର୍ନ୍ ଆଣବି ।

 
l ରଖଣ ଇଞି୍ନିୟର ହସିଜାବଖର ବିକଜାଶ �ଜାଗି 

ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଅନ୍ତନିହମିତ ଗଣୁ ରହଛିି । 

l ଆଇଟି, ଆଧନିୁକ ନିମଜ୍ାଣ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଏବଂ 
ଖକଜାଭିଡ-19 ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଆଇଆଇଟି 
େଡ଼ଗପରୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କଜାଯୟ୍ କରିଛି।

l ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ ଗଖବଷଣଜା ଖଫଖ�ଜା 
ଖଯଜାରନଜା ଗଖବଷଣଜାକୁ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ୍ିଗନ୍ତ 
ପ୍ର୍ଜାନ କରିଛି ।

ଚଳିତବଷ ୍ଖ୍ଶ ସ୍ଜାଧୀନତଜାର 
୭୫ତମ ବଜାଷମିକୀ ପଜାଳନ 
କରୁଛି । ଏହ ିଅବସରଖର 

ଆଇଆଇଟି େଡଗପରୁ ଦ୍ଜାରଜା 
୭୫ଟି ନୂତନ ଉ୍୍ ଭଜାବନ 
ଓ ସମଜାଧଜାନ ପନ୍ଜା ବଜାହଜାର 
କରିବଜାକୁ ମୁ ଁଅନୁଖରଜାଧ 

କରୁଛି ।

ସରକଜାର ଖଭୌଖଗଜାଳିକ 
ତଥୟଜାବଳୀ ମଜାନଚିତ୍ରକୁ 
ନିୟନ୍ତଣମକୁ୍ତ କରିଛନି୍ତ । 
ଖ୍ଶଖର ଯବୁଜା ଷ୍ଜାଟଅ୍ପ 

ଓ ଉ୍୍ ଭଜାବକମଜାନଙ୍କ 
ନିମଖନ୍ତ ଏହଜା ସ୍ଜାଧୀନତଜା 

ପ୍ର୍ଜାନ କରିବ ।

ରଜାତୀୟ ଗଖବଷଣଜା 
ପ୍ରତିଷଜ୍ାନ ରରିଆଖର 
ଆଗଜାମୀ ପଜାଞ୍ ବଷ ୍
ମଧ୍ୟଖର ଗଖବଷଣଜା 

ପଜାଇ ଁଚଳିତ ବଖରଟ୍ ଖର 
୫୦ହରଜାର ଖକଜାଟି 

ଟଙ୍କଜାର ବୟୟବରଜା୍ 
ଖହଜାଇଛି ।

ଏକ ଭଜାରତ ଖଶ୍ରଷ ୍
ଭଜାରତ ନିମଖନ୍ତ ବଙ୍ଗଳଜା 
ଖହବ ଖପ୍ରରଣଜାର ଉତ୍ । 
ଖଯଖତଖବଖଳ ଭଜାରତ 

୨୦୪୭ ମସିହଜାଖର 
ସ୍ଜାଧୀନତଜାର ଶତବଜାଷମିକୀ 

ପଜାଳନ କରିବ ଖସଖତଖବଖଳ 
ବିଶ୍ୱଭଜାରତୀର ୨୫ଟି 

ବୃହତ �କ୍ଷୟ କ’ଣ ଖହବ?

ରଜାଷ୍ଟ୍ର
ବିଶ୍ୱ-ଭଜାରତୀ, ଆଇଆଇଟି େଡ଼ଗପରୁ  ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ

ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଷ ରଥାରଣ 
ଶଣୁବିଥା ପଥାଇ ଁ�ୁ୍ଆର ଖ�ଥାଡ 

ସ୍ଥାନ �ରନ୍ତୁ



ପରିବର୍ନ୍ଶୀଳ ଭଜାରତ
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ସ�ଥାରଥାତ୍ମ� ଆରିମେୁ୍

ଖକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବି୍ୟଜାଳୟର ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଜାରଜା 
ପ୍ରସୁ୍ତ ଅନନୟ ଖେଳଣଜା 

ମଥାନସି� ଚଥାପରୁ ମକିୁ୍ତ ଦଏି ଖେଳନଥା
ମଜାନସିକ ଅବସଜା୍ ୍ୂରକଜାରୀ ଖେଳଣଜା ଖକଜାମଳ ମସି୍ସ୍ର ବିକଜାଶ ଓ ପଯୟ୍ଜାପ୍ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ନିମଖନ୍ତ ଖେଳଣଜାର ଏକ 

ପ୍ରମେୁ ଭୂମିକଜା ରହଛିି । ଖସଗଡିୁକ ମଜାନସିକ ଅବସଜା୍ ୍ୂର କରିବଜାଖର ମଧ୍ୟ ସଜାହଜାଯୟ କରିଥଜାନି୍ତ । ସରକଜାର ଖେଳନଜା 
ଶଳି୍ପ ଉପଖର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆଖରଜାପ ତଜାହଜାକୁ ବିଶ୍ୱବୟଜାପୀ ପ୍ରତିଖଯଜାଗୀମଳୂକ କରିବଜାକୁ ଖଚଷ୍ଜା କରିଥବିଜାଖବଖଳ ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀ 

ଏଥଖିର ନିରକୁ ସଜାମି� କରିପଜାରିଖ� ଏହଜାକୁ ଏକ ନୂତନ ୍ିଗନ୍ତ ମିଳିପଜାରିବ । 

କଖରଜାନଜା ଭୂତଜାଣ ୁସଖଚତନତଜା ନିମଖନ୍ତ 
ଅଭିନବ ସଜାପ-ସିଡିଖେଳ 

ପ୍ରଖତୟକ ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀ ନିରସ୍ ଗଣୁଖର ଅସଜାଧଜାରଣ । 
ପରୁଜାତନ ଖରଏନୟୁ କୟଜାମ୍ପସ ନୂଆ୍ିଲ୍ୀର ଖକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ବି୍ୟଜାଳୟ ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀ ଖ୍ଶର ପ୍ରଥମ ଖେଳଣଜା ଖମଳଜାଖର 
ଖସମଜାନଙ୍କ ଖମଧଜା ପ୍ର୍ଶନ୍ର ସଖୁଯଜାଗ ପଜାଇଖ�। 
ବି୍ୟଜାଥୀ୍ମଜାଖନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଜାଧ୍ୟମଖର ଖସମଜାନଙ୍କ ନିରସ୍ 
ଢଙ୍ଗଖର ଖେଳଣଜା ତିଆରି କଖ� । ଖେଳଣଜା ତିଆରି ଖଯଜାଗୁ ଁ
ନିର ବିଷୟ ସମ୍ପକଖ୍ର ଧଜାରଣଜା ଖହଜାଇପଜାରି�ଜା ଖବଜା�ି ରଖଣ 
ଛଜାତ୍ର ପ୍ରକଜାଶ କରିଥଖି� । ନିମଜ୍ାଣ ପ୍ରକି୍ରୟଜା ଖକବଳ ଖକୌତୁକିଆ 
ନୁଖହ ଁବରଂ େବ୍ୁ ତଥୟଭିରି୍କ । ଆଉ ଖକଖତକ ବି୍ୟଜାଥୀ୍ 
୍ୂର ସଖମ୍୍ ୀ ନିୟନି୍ତତ ଖେଳଣଜା ତିଆରି କରିଛନି୍ତ । ଚଜାରିଚକ 
ବିଶଷି୍ ୍ୂର ସଖମ୍୍ ୀ ନିୟନି୍ତତ ଖେଳଣଜାଖର ପ୍ଜାଥ୍ ବିଜ୍ଞଜାନ 
ଥଓିରୀ ନିହିତ । ବି୍ୟଜାଳୟ ପରିଖବଶ ଉପଖର େସୁୀ ରଜାହିର 
କରି ସୁ୍ ୀପ ବଜାରଖପୟୀ କହନି୍ତ ଖଯ ଖକବଳ ପରିଖବଶ 
ଅନୁକୂଳ ନୁଖହ ଁ, ବରଂ ପରୁଜା ବି୍ୟଜାଳୟଖର େସିୁ ବିରଜାରମଜାନ 
କରୁଛି । ରଜାତୀୟ ଶକି୍ଷଜାନୀତିଖର ଏହଜା ଖହଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟଜାୟ 
ଯଜାହଜା କି ଖକନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତଣଜାଳୟ ଦ୍ଜାର ତ୍ୱରଜାନ ୍ିତ ଖହଉଛି । ମୁ ଁ
ଭଜାବୁଛି ବର୍ମ୍ଜାନ ଛଜାତ୍ରଛଜାତ୍ରୀମଜାଖନ େବୁ ଶୀଘ୍ର ଓ ସରୃନଶୀଳ 
ଭଜାବଖର ଶେିଛୁନି୍ତ । ଖେଳଣଜା ଖମଳଜା ନୂତନ ଆଶଜା ଓ ନୂତନ 
ଶକି୍ଷଜାର ଯଗୁ ଆଣଖି୍ବ । 

ଉ୍୍ ଭଜାବନଜାତ୍ମକ ମସି୍ଷ୍କ ନିୟମିତ କଜାଯୟ୍ଗଡିୁକ 
ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପଜାୟଖର କରିଥଜାନି୍ତ । 

ମଧ୍ୟପ୍ରଖ୍ଶ ଇଖନ୍ଦଜାରରର ରଖଣ ବଜାସିନ୍ଦଜା । 
ସମୀର କୁମଜାର କଖରଜାନଜା ଭୂତଜାଣ ୁ ସଂକ୍ରମଣ 
ସମ୍ପକଖ୍ର ସଖଚତନତଜା ସଷିୃ୍ ପଜାଇ ଁ ଏକ ଅଭିନବ 
ପନ୍ଜା ବଜାହଜାର କରିଛନି୍ତ । ନିରର ସରୃନଶୀଳତଜା 
ବଳଖର ଖସ ଏକ ସଜାପ-ସିଡି ମରଜା୍ଜାର ଖେଳ 
ବଜାହଜାର କରିଛନି୍ତ । ତଜାଙ୍କ ଅନୁସଜାଖର ସଜାପ-ସିଡି 
ଖେଳଖର ଖେଳଜାଳୀମଜାଖନ ନିରକୁ ସଜାପ କବଳରୁ 
ରକ୍ଷଜା କରିବଜା ପରିବଖତ ୍ନିରକୁ କଖରଜାନଜା ଭୂତଜାଣରୁ 
ରକ୍ଷଜା କରିଖବ। ଏହି ଖେଳ ରରିଆଖର ସମୀର 
ପ୍ରଥମ ଖେଳଣଜା ଖମଳଜାଖର ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କରିବଜାଖର 
ସଖୁଯଜାଗ ପଜାଇଖ� । ତଜାଙ୍କର ଏହି ଖେଳ କ୍ରମଶଃ 
ଖ�ଜାକପି୍ରୟ ଖହବଜାଖର �ଜାଗି�ଜା । ସମୀର କହନି୍ତ 
ଏହି ଖେଳଖର ମେୁଜା ବୟବହଜାର ସଜାନିଟଜାଇରର 
ଓ ସଜାମଜାରିକ ୍ୂରତ୍ୱ ଭଳି ବିଷୟଗଡିୁକ କଖରଜାନଜା 
ଭୂତଜାଣରୁ ରକ୍ଷଜା ପଜାଇ ଁ ବୟବହଜାର କରଜାଯଜାଏ । 
ସଖଚତନତଜା ପଜାଇ ଁ ମୁ ଁ ଏହି ଖେଳ ସଷିୃ୍ କରିଛି । 
ସମୀର ମଧ୍ୟ ଛୁଇ ଁଖହଉ ନ ଥବିଜା ଖରେସନର ଏବଂ 
ନୁୟମଜାଟିକ ତଜା�ିମ କିଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ କରିଛନି୍ତ, ଯଜାହଜା 
ଇିନିୟରିଂ ବି୍ୟଜାଥୀ୍ଙ୍କ ନିମଖନ୍ତ ଉପଜାଖ୍ୟ ।  
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ମିଡିଆ �ର୍ଣ୍ଷର



ପ୍ରଖତ୍� ପିଲଥା ସଥାପ ଓ ଶଢ଼ିିର ଖେଳ ଜଥାଣନ୍।ି �ନି୍ତୁ, ଖସମଥାଖନ ଜଥାଣନ୍ ି
ନଥାହି ଁଖେ ଏହଥା ଆଉ ଏ� ପଥାରମ୍ରି� ରଥାରତୀୟ ଖେଳ, େଥାହଥା ମଧ୍ୟ 

“ଖମଥାକ୍ଷ ପଥାତମ” ବଥା “ପରମପଥାଦମ” ନଥାମଖର ପରିଚତି।
ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମଥାଦୀ
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