
ଯ�ୋଗ ଆମ ଜୀବନଯ�ୈଳୀର ଅଂ�ବଯି�ଷ ଯ�ୋଇସୋରିଛ।ି ଏ�ୋ ସୋମ�ୂିକ ଭୋବନୋ, 
ଯରୋଗ ପ୍ରତଯିଷଧକ କ୍ଷମତୋ ଓ ଏକତୋକୁ ଯପ୍ରୋତ୍ୋ�ିତ କରିଥୋଏ। ଭୋରତ ନିଜର 

ପ୍ରୋଚୀନ ଯ�ୋଗ ପରମ୍ପରୋ ଜରିଆଯର ସୋରୋ ଦୁନିଆକୁ ଏକତୋ ସତୂ୍ରଯର ବୋନ୍ିପୋରିଛ।ି

ଯ�ୋଗର ଜଗତୀକରଣ

ସମୋଚୋର
ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆବଷ୍ଷ 1, ସଂଖୟୁୋ 24 ଜନୁ 16-30, 2021

ନଃି�ଳୁ୍କ ବତିରଣ ଲୋଗି ଉଦି୍ଷ୍ଟ



ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ଶଣୁବିା ଲାଗି କୁୟୁଆର କକାଡ୍ ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ।

ସରକାରୀ ନୀତିର ସବୁଠୁ ପ୍ରମଖୁ ଦିଗଟି କେଉଛି ସବଣ୍ଣସାଧାରଣଙ୍କ ସେ ଆକଲାଚନା ମାଧ୍ୟମକର ‘ସବକା ସାଥ,୍ ସବକା ବିକାଶ ଓ ସବକା ବିଶ୍ାସ’ 
ସନିୁଶି୍ତ କରିବା। ଏୋ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କ�ାଜନାକର ପରିଲକି୍ତ କୋଇଛି, ବିକଶଷ କରି କକରାନା ସମୟକର।  ନିଜର ସଦୟୁତମ ମନ 
କୀ ବାତ୍ ଅଧ୍ୟାୟକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ସମଖୁ କକରାନା କ�ାଦ୍ାଙ୍କ ସେତି ଆକଲାଚନା କରି ସାବଣ୍ଣଜନୀନ ଆକଲାଚନାକୁ ଆେୁରି 
ଆକଗଇ କନଇଛନି୍। ଏେ ିକା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ ସମୟକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜକଣ ଅକି୍କଜନ ଟୟୁାଙ୍କର ଡ୍ାଇଭର ଦୀକନଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଓ ଅକି୍କଜନ ଏକ୍କପ୍ରସର 
ଜକଣ କଲାକକା ପାଇଲଟ ଶରିିଶା ଗଜନୀଙ୍କ ସେତି ଆକଲାଚନା କରିଥକିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶରିିଶାଙୁ୍କ ନାରୀ ଶକି୍ର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାକବ ବର୍ଣ୍ଣନା 
କରିଥକିଲ।  କ�କତକବକେ ଗ୍ରୁପ କୟୁାକ୍ଟେନ ଏ.କକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝଅି ଅଦିତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙୁ୍କ କେଥିକିଲ କ�  ଆକମ ନିଶି୍ତ ଭାକବ 
କକରାନା ବିକରାଧୀ ଲକେଇକର ବିଜୟୀ କେବା, ଏୋର ପ୍ରତୁୟୁତ୍ତରକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କସେ ିକଲାକକଥା ବିଷୟକର ଉକଲେଖ କରି କେଥିକିଲ, ଜକଣ 
ଝଅି କ�କତକବକେ କିଛି କେଥିାଏ, ତା’ର ବାଣୀକର ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜମାନ କରିଥାନି୍ କବାଲି କୁୋ�ାଏ। ଏୋର କୀୟଦଂଶ:

‘ବିଗତ ସାତ ବଷଣ୍ଣ ଧରି
ଆକମ ଏକ ଟିମ ୍ଇଣି୍ଆ

ଭାକବ କାମ କରିଛୁ’

ରୋଷ୍ଟଟ୍ର ସଂକଳ୍ପର ସ�ତି ସଦୟୁତମ ବୋତୟୁୋ ସ� ଲଢ଼ିଲୋ: 
ନକିଟଯର ଯଦ� ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବୋତୟୁୋର ସମଖୁନି ଯ�ୋଇଥଲିୋ- 
ବୋତୟୁୋ ତୋଉଯତ ଓ ବୋତୟୁୋ ୟୋସ। ଏ� ିଦୁଇଟି ବୋତୟୁୋ ବ�ୁ 
ରୋଜୟୁକୁ ପ୍ରଭୋବତି କରିଥଲିୋ। ଆଯମ ଯସଗଡ଼ିୁକ ସ�ତି 
ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ ସୋମଥ୍ଷୟୁର ସ� ଲଢ଼ିଲୁ, ସବ୍ଷନମି ୍ନ ଜୀବନ�ୋନ ି
ସନୁଶିି୍ତ କଲୁ।

ନୂତନ ବଶି୍ୋସ : ଏ� ି ସୋତ ବଷ୍ଷ ମଧ୍ୟଯର, ଯଦ�ର 
ଅଯନକଗଡ଼ିୁଏ ବବିୋଦର ସମୋଧୋନ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଇଛ।ି ଉତ୍ତର 
ପବୂ୍ଷୋଞ୍ଚଳ ଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଶୀ୍ର ପ�୍ଷୟୁନ୍ତ �ୋନ୍ତ ି ଓ 
ବକିୋ�ର ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମବଶି୍ୋସ ପ୍ରକୋ� ପୋଇଛ।ି

ଆଯମ ଯକୋଭିଡ-19 ବଯିରୋଧଯର ବଜିୟୀ ଯ�ବୁ : ଏ� ି
ମ�ୋମୋରୀ ମଧ୍ୟଯର, ଭୋରତ ‘ଯସବୋ ଓ ସ�ଯ�ୋଗ’ର 
ସଂକଳ୍ପ ସ�ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ଛୁ।ି  ପ୍ରଥମ ଲ�ରୀ ସମୟଯର, 
ଆଯମ ସୋ�ସର ସ�ତି ଲଯଢ଼ଇ କରିଥଲୁି; ଏଥର ମଧ୍ୟ 
ଭୋରତ ଭୂତୋଣ ୁବଯିରୋଧୀ ଏ� ିଲଯଢ଼ଇଯର ନଶିି୍ତ ଭୋଯବ 
ବଜିୟୀ ଯ�ବ।
• ଅକ୍ଯିଜନ ଏକ୍ଯପ୍ରସ ଯଦ�ର ପ୍ରଯତୟୁକ 

ଯକୋଣଅନୁଯକୋଣଯର ବପିଳୁ ପରିମୋଣର ଅକ୍ଯିଜନ 
ପରିବ�ନ କରିଛ ି।

• ଯନୌଯସନୋ, ବୋୟୁଯସନୋ ଓ ସ୍ଥଳଯସନୋ �ଦୁ୍ଧକୋଳୀନ 
ଭିତି୍ତଯର କୋ�୍ଷୟୁ କରି ବଯିଦ�ରୁ ଅକ୍ଯିଜନ 
କନଯସଯଟ୍ଟ୍ରଟର ଓ କ୍ୋଯୟୋଯଜନକି ଟୟୁୋଙ୍କର ଆଣଛୁନ୍ତ।ି 
ଦନି ରୋତ ି ଏକ କରି କୋମ କରୁଥବିୋ ଯସନୋବୋ�ନିୀ, 
ଯବୈଜ୍ୋନକି ଓ ଯଟକ୍ନସିଆନମୋନଙୁ୍କ ଯଦ� ସଲୋମ ୍କରୁଛ।ି

ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୋନୀୟ ଜଳ :  ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ସୋତ 
ଦ�ନ୍ ି ପଯର, ଆମ ଯଦ�ର ମୋତ୍ର 3.5 ଯକୋଟି ଗ୍ୋମୀଣ 

ଘରକୁ ପୋନୀୟ ଜଳ ସଂଯ�ୋଗ ର�ଥିଲିୋ। ଯତଯବ, ମୋତ୍ର 
ଏ� ି 21 ମୋସ ମଧ୍ୟଯର, 4.5 ଯକୋଟି ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୋନୀୟ 
ଜଳସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗୋଇ ଦଆି�ୋଇଛ।ି

ଡିଜଟିୋଲ କୋରବୋରକୁ ମିଳିଲୋ ଯପ୍ରୋତ୍ୋ�ନ : ଏ� ି ସୋତ 
ବଷ୍ଷ ମଧ୍ୟଯର, ଡିଜିଟୋଲ କୋରବୋର ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଭୋରତ 
ସୋରୋ ବଶି୍କୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଗ୍ଷ ଯଦଖୋଇଛ।ି ଆଜ,ି ଆପଣ 
ଯ�ଯକୌଣସି ସ୍ଥୋନଯର ଅତ ିସ�ଜଯର ଡିଜଟିୋଲ ଯପଯମଟ୍ 
କରିପୋରିଯବ; କଯରୋନୋ ସମୟଯର ଏ�ୋ ଅତୟୁନ୍ତ ଉପୋଯଦୟ 
ଯ�ୋଇପୋରିଛ।ି

କୃଷିକୁ ଯପ୍ରୋତ୍ୋ�ନ ପୋଇ ଁପଦଯକ୍ଷପ : କୃଷକମୋଯନ ଯରକଡ୍ଷ 
ପରିମୋଣଯର ଉତ୍ୋଦନ କରିପୋରିଛନ୍ତ ିଏବଂ ଯଦ� ମ�ୋମୋରୀ 
ସମୟଯର ମଧ୍ୟ ଯରକଡ୍ଷ ପରିମୋଣଯର ଖୋଦୟୁ�ସୟୁ କ୍ୟ 
କରିବୋଯର ସକ୍ଷମ ଯ�ୋଇପୋରିଛ।ି

• 800 ନୟୁିତରୁ ଅଧକି ବଞ୍ଚତି ନୋଗରିକମୋନଙୁ୍କ ଏ� ିସଙ୍କଟ 
ସମୟଯର ମୋଗଣୋଯର ରୋସନ ଯ�ୋଗୋଇ ଦଆି�ୋଉଛ।ି

• ବତ୍ତ୍ଷମୋନସଦୁ୍ଧୋ ପୋଖୋପୋଖ ି 2 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ କୃଷି ଉତ୍ୋଦ 
କଷିୋନ ଯରଳ ଜରିଆଯର ପରିବ�ନ କରୋ�ୋଇଛ,ି 
ଯ�ଉଥଁଯିର ର�ଛି ି �� �� ଟନ୍ ବଜିୟନଗରମ 
ଆମ୍ବ �ୋ�ୋକୁ ଦକି୍ଷଣରୁ ଉତ୍ତର ଭୋରତକୁ ପରିବ�ନ 
କରୋ�ୋଇପୋରିଛି

• ଅଗରତୋଲୋର ଚୋଷୀମୋଯନ ଅତ ିଭଲ ପଣସ ଉତ୍ୋଦନ 
କରିଥୋନ୍ତ।ି ଏ� ିପଣସଗଡ଼ିୁକୁ ଏଯବ ଯଗୌ�ୋଟୀରୁ ଲଣ୍ନ 
ପଠୋ�ୋଉଛ।ି ଏଯବ ବ�ିୋରର �ୋ�ୀ ଲିଚ ିମଧ୍ୟ ବମିୋନ 
ଯ�ୋଯଗ ଲଣ୍ନକୁ ପଠୋ�ୋଉଛ।ି

ଅଧ୍ୟାୟ 24 : କମ 30, 2021ମନ୍ କୀ ବୋତ୍ 2.0
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ସମ୍ପୋଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍ାର,

ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଥଣ୍ଣୟୁର ସେତି କକାଭିଡ-19 ମୋମାରୀ ବିକରାଧକର ଲକେଇ ଜାରି ରଖଛିି। ଗତ 
100 ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର ଏୋ କେଉଛି ସବୁଠୁ ମାରାତ୍ମକ ମୋମାରୀ। ଏୋ ଭିତକର ମଧ୍ୟ କଦଶ ଅକନକଗଡ଼ିୁଏ 
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପ�ଣ୍ଣୟୁୟର ସମଖୁୀନ କୋଇଛି।

ଏେ ିସଙ୍କଟରୁ ମକିୁ୍ ପାଇବା ଲାଗି କଦଶ ନିକଟକର ଅକଭଦୟୁ ସଂକଳ୍ପ ରେଛିି। କସବାର ସମି୍େିତ ସାମଥଣ୍ଣୟୁ ଓ 
ଭାବନା ସବୁକବକେ କଦଶକୁ ସଙ୍କଟପପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସି୍ତିରୁ ମକିୁ୍ କଦବାକର ସୋୟକ କୋଇଛି। କକାଭିଡ-19ର ଏେ ି
ଦି୍ତୀୟ ଲେରୀ ସମୟକର ଡାକ୍ର, ନସଣ୍ଣ, ସମଖୁ କ�ାଦ୍ାମାକନ କଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ା କରିବାକର ବଡ଼ 
ଭପୂ ମିକା ନିବଣ୍ଣାେ କରିଛନି୍। ମୋମାରୀ ବିକରାଧକର ଆମର ଲକେଇ ସମୟକର, ଆମକୁ ସତକଣ୍ଣ ରେବିାକୁ ପଡ଼ିବ। 
ଟିକା କନବା ସେତି ନିଜର କରାଗ ପ୍ରତିକଷଧକ ଶକି୍ ବୋଇବା ଦିଗକର �ଥାସମ୍ଭବ ଉଦୟୁମ କରିବାକୁ କେବ।

ଆପଣମାକନ ସମକତେ ଜାଣନି୍ ଆଜରି ଏ ମୋମାରୀରୁ ସରୁକ୍ା ପାଇବାକୁ କେକଲ କ�ାଗ ଆମ ପାଇ ଁଏକ 
ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ। କ�ାଗ କେଉଛି ସମଦୃ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ରାର ଏକ ପରିଚୟ, �ାୋ ଏକବ 
ସାରା ବିଶ୍କର ଗ୍ରେଣୀୟ କୋଇପାରିଛି। ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ ଜନୁ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସାରାବିଶ୍ ଆନ୍ଜଣ୍ଣାତିକ କ�ାଗ ଦିବସ 
ପାେନ କରିଥାଏ। ଏୋ ପ୍ରକତୟୁକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ଗବଣ୍ଣର ବିଷୟ।

ଆନ୍ଜଣ୍ଣାତିକ କ�ାଗ ଦିବସ କ�ାଷଣା ଅବସରକର, ମିେିତ ଜାତିସଂ� ପକ୍ରୁ କୁୋ�ାଇଥଲିା, “ସ୍ୱାସ୍ୟୁ 
ଏବଂ ଆକରାଗୟୁ ପାଇ ଁ କ�ାଗ ଏକ ସାମଗି୍ରକ ଦୃଷି୍କକାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏୋ ଜୀବନର ପ୍ରକତୟୁକ 
କକ୍ତ୍ରକର ସଦ୍ାବ ପ୍ରତିଷା୍ କରିଥାଏ। କତଣ,ୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ପାଇ ଁକ�ାଗର 
ଲାଭ ସମ୍କଣ୍ଣକର ସପୂଚନାର ପ୍ରସାର କରିବା ବିକଶଷ ଉପକାରୀ ସାବୟୁତେ କୋଇପାରିବ।” ବାତେବକର କ�ାଗ 
ସାବଣ୍ଣଜନୀନ ଭ୍ାତୃତ୍ୱଭାବର ପ୍ରସାର କରିଥାଏ �ାୋକି ବାତେବକର ସାମଦୁାୟିକ ଭାବନା, କରାଗ ପ୍ରତିକଷଧକ 
ଶକି୍ ଏବଂ ଏକତାର ଆଧାର।

ଆଜ ିସାରାବିଶ୍କର କ�ାଗର ଗରୁୁତ୍ୱ ଏକତ ବୃଦି୍ ପାଇବା ପଛକର ମଖୁୟୁତଃ 2014 ପରଠାରୁ ଭାରତର 
ପ୍ରମଖୁ ଭପୂ ମିକା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ ଅକ୍ାନ୍ ପ୍ରୟାସ ରେଛିି। ଭାରତର ସମଦୃ୍ ପରମ୍ରା କ�ାଗ 
ଏବଂ ଏୋକୁ ସାରାବିଶ୍କର ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଲାଗି କଦଶର ପ୍ରୟାସକୁ ଚେିତ ସଂସ୍ରଣର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାକବ 
ସ୍ାନିତ କରା�ାଇଛି।

ଏୋଛଡ଼ା ଏେ ି ସଂସ୍ରଣକର କଦଶର ତୃତୀୟ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ବିକଜତା କମଜର ରାମ ରାକ�ାବା 
ରାକଣଙ୍କ ସାୋସ ଓ ବୀରତ୍ୱର କାୋଣୀ, ଜରୁରିକାେୀନ ପରିସି୍ତି କ�ାଷଣାର 46 ବଷଣ୍ଣ ପପୂତ୍ତ୍ତି, ଜନଜୀବନକର 
ପରିସଂଖୟୁାନର ଗରୁୁତ୍ୱ, ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ସରକାରଙ୍କ 7 ବଷଣ୍ଣ ଏବଂ ଅମତୃ ମକୋତ୍ସବ ଶଙୃ୍ଖୋ ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ ସାନ୍ାେ 
ବିକ୍ାେକର ମମୁୁଣ୍ଣ ଭ୍ାତାଙ୍କ କପ୍ରରଣାଦାୟୀ କାୋଣୀକୁ ସ୍ାନିତ କରା�ାଇଛି।

ସସୁ୍, ସରୁକି୍ତ ରୁେନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଆମକୁ କଲଖ ିଚାଲିଥାନ୍ତୁ।

ଠକିଣା :  ରୁମ ୍ନଂ-278, ବୁୟୁକରା ଅଫ ଆଉଟରିଚ୍ ଆଣ୍ କମୟୁୁନିକକସନ,

  ଦି୍ତୀୟ ମେଲା ସପୂଚନା ଭବନ, ନପୂଆଦିଲେୀ-110003

ଇ-କମଲ  : response-nis@pib.gov.in

(ଜୟଦୀପ ଭଟନୋଗର)
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NEW INDIA RISING
LIKE A PHOENIX FROM ASHES

ମୁ ଁତାମିଲନାଡ଼ୁର କପରମ୍ବଲୁରରୁ ଅରୁଣ ରାଜ।୍ ସବଣ୍ଣପ୍ରଥକମ 
ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର ପିଡିଏଫ ସଂସ୍ରଣ କ�ାଗାଇ 
କଦବା ଲାଗି ଧନୟୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିକ�ାଗିତାମପୂେକ 
ପରୀକ୍ା ପାଇ ଁ ପ୍ରତୁେତ କେଉଥବିା ପ୍ରାଥଣ୍ଣୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏୋ 
ଅତୟୁନ୍ ଉପକ�ାଗୀ। ପ୍ରତିକ�ାଗିତାମପୂେକ ପରୀକ୍ାର ଜକଣ 
ପ୍ରଶକି୍କ ଭାକବ ମୁ ଁଏେ ିପତି୍ରକା ପେବିା ଲାଗି ଆଶାୟୀମାନଙୁ୍କ 
ସପୁାରିସ କରୁଛି। ସବୁ ପଷୃା୍ଗଡ଼ିୁକ ଅତୟୁନ୍ ସପୂଚନାଧମଣ୍ଣୀ, 
ବିକଶଷ କରି ବୟୁକି୍ତ୍ୱ ପଷୃା୍, ବିଷୟଭିତି୍ତକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ 
ସରକାରଙ୍କ ସଦୟୁତମ କ�ାଜନାଗଡ଼ିୁକ ଅତୟୁନ୍ ଉପାକଦୟ।

ଅରୁଣ ରୋଜ
Pon.arun@yahoo.com

ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ପେବିା ପକର ମୁ ଁ ଜାଣବିାକୁ 
ପାଇଲି କ� ଏେ ି ପତି୍ରକାକର ଭାରତର ବାତେବ 
ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫେିତ କେଉଛି। ଏୋ ସକାରାତ୍ମକ 
ବିଚାରକୁ ଇନ୍ଧନ କ�ାଗାଉଛି ଏବଂ ଆମ ଭିତକର 
କଦଶାତ୍ମକବାଧ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ଏୋ ଆମକୁ 
କେୁଛି କ� ଭାରତ କିପରି ଭାକବ ପ୍ରକତୟୁକ ଓ 
ସବୁ କକ୍ତ୍ରକର ପ୍ରଗତି ୋସଲ କରୁଛି। ପ୍ରକତୟୁକ 
ସମସୟୁାର ସମାଧାନ ଆମର ଚମତ୍ାରୀ ଓ ଅଦ୍ପୂ ତ 
କନତୃତ୍ୱ ନିକଟକର ରେଛିି। ଭାରତର ଏପରି 
ବାତେବ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଛବି ଉପସ୍ାପନ କରିଥବିାରୁ 
ସମ୍ାଦକୀୟ ବିଭାଗକୁ ଧନୟୁବାଦ।

କମୁଦୁ କମୁୋର
Kumudkumar234@gmail.com

ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାରର ମୁ ଁ ଜକଣ ଆଗ୍ରେୀ ପାଠକ 
ଏବଂ ପ୍ରତି 15 ଦିନକର ଥକର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥବିା 
ପରବତ୍ତଣ୍ଣୀ ସଂସ୍ରଣକୁ ଆଗ୍ରେର ସେତି ଅକପକ୍ାକର 
ରେଥିାଏ। ଏେ ି ପତି୍ରକା କକବେ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ 
ସରକାରଙ୍କ ସଫେତା ବିଷୟକର ତଥୟୁ ପ୍ରଦାନ 
କରୁନାେି ଁବରଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର ଅତୀତର 
ସମତେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ପଛକର ପକାଇ ଭାରତ 
କିଭେି ଭାକବ ଆଗକୁ ବେଛିୁ ତାୋ ପ୍ରଦଶ୍ତିତ କରୁଛି।

ଏସ ଦୋସ
Das.conch@gmail.com

ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଓ ମାନବ ସମ୍ବେର କରେଷ ୍
ଉପକ�ାଗ ସେିତ ମିେିତ ଓ ସଦୃୁେ ଭାକବ- ନୁୟୁ 
ଇଣି୍ଆ କିପରି ଭାକବ ପ୍ରଗତି ୋସଲ କରୁଛି କସ 
ସମ୍କଣ୍ଣକର ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମାଚାର ଆମମାନଙୁ୍କ 
ଅବଗତ କରାଉଛି।  ମୁ ଁ ଅନଲାଇନକର ଏେ ି
ପତି୍ରକା ପେି ଆସଛିୁ ଏବଂ ଏୋ କମା ପାଇ ଁଅତୟୁନ୍ 
ପଠନ ଉପକ�ାଗୀ ଓ ସପୂଚନାଧମଣ୍ଣୀ କୋଇପାରିଛି! 
କଦଶର ଦକ୍ ପରିଚାେନା ଓ କସବା ପାଇ ଁଦେର 
ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।

ଜୟନ୍ତ ଯତୋପୋଦୋର
Topadarj023@gmail.com

ଆପଣଙ୍କ ମତୋମତ ପଠୋନ୍ତୁ
କ�ାଗାକ�ାଗ ଠକିଣା ଓ ଇ-କମଲ :

ରୁମ ନମ୍ବର-278, 
ବୁୟୁକରା ଅଫ ଆଉଟରିଚ୍ 

ଆଣ୍ କମୟୁୁନିକକସନ, ଦି୍ତୀୟ ମେଲା
ସପୂଚନା ଭବନ, ନପୂଆଦିଲେୀ-110003

  response-nis@pib.gov.in
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ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସମୋଚୋର  

ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତୀୟ ତେରକର ସାର 
ମପୂଲୟୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ 

କଦଶର ଚାଷୀମାକନ କସେ ି
ପରୁୁଣା ଦରକର ଏୋକୁ କିଣବିା 
ଜାରି ରଖକିବ। ପିଏମ କିଷାନ 
ସମ୍ାନ ନିଧରି ଅଷ୍ମ କିତିେ ଜାରି 
କରିବା ଅବସରକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ସାର ଉପକର 
ସବସିଡି ବୃଦି୍ କ�ାଷଣା 
କରିଥକିଲ, �ାୋଫେକର ଏୋକୁ ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତୀୟ ଦରବୃଦି୍ 
ଠାରୁ ସରୁକି୍ତ ରଖା�ାଇପାରିଛି। କମ 19,2021କର ସାର 
ଉପକର ସବସିଡି ପରିମାଣକୁ 140 ପ୍ରତିଶତ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ବୃଦି୍ 
କରା�ାଇଛି। ଏଣକିି ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ବତୋ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା 
ପରିବକତ୍ତଣ୍ଣ 1200 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ମିେିବ। କଗାଟିଏ ସାର 
ବତୋର ପ୍ରକୃତ ମପୂଲୟୁ 2400 ଟଙ୍କା କୋଇଥବିା କବକେ ଚାଷୀଙୁ୍କ 
ଏୋ 1200 ଟଙ୍କାକର କ�ାଗାଇ ଦିଆ�ିବ। ଏେ ିନିଷ୍ପତି୍ତ ପାଇ ଁ
ରାଜକକାଷରୁ 15,000 କକାଟି ଟଙ୍କା ବୟୁୟ କରା�ିବ।

2021ଯର ଭୋରତର ଅଭିବୃଦି୍ଧ 7.5% 
ର�ବିୋ ଯନଇ ମିଳିତ ଜୋତସିଂଘର ଆକଳନ

2021 ବଷଣ୍ଣ ପାଇ ଁ ଭାରତର ଅଭିବୃଦି୍ ଆକେନକୁ 7.5 
ପ୍ରତିଶତକୁ ବୋଇ କଦଇଛି ମିେିତ ଜାତିସଂ�, �ାୋକି 

ଚେିତ ବଷଣ୍ଣ ଜାନୁଆରୀକର ଏୋ କରିଥବିା ଆକେନ ଠାରୁ 
0.2 ପ୍ରତିଶତ ଅଧକି। ବିଶ୍ ଆଥ୍ତିକ ପରିସି୍ତି ଓ ସମ୍ଭାବନା 
(ଡବ୍ ଲୁଇଏସପି)ର ରିକପାଟଣ୍ଣ ଅନୁ�ାୟୀ, 2022କର ଭାରତର 
ଜଡିିପି 10.1 ପ୍ରତିଶତ ୋରକର ବେିବ କବାଲି ଆଶା 

କରା�ାଉଛି। ବଷଣ୍ଣର ମଧ୍ୟଭାଗକର 
କରା�ାଇଥବିା ଏେ ି ସଂକଶାଧନରୁ 
2022କର ଭାରତ ଅଭିବୃଦି୍ 4.2 ପ୍ରତିଶତ 
ଅଧକି ବେିବ କବାଲି ଆକେନ କରା�ାଇଛି। 
ଏେ ି ରିକପାଟଣ୍ଣକର ଦଶଣ୍ଣା�ାଇଛି କ� 

କକାଭିଡ-19 ମୋମାରୀର ଦି୍ତୀୟ ଲେରୀ କ�ାଗ ୁ ଭାରତ 
ପ୍ରଭାବିତ କୋଇଥକିଲ ସଦୁ୍ା ଟିକା ମାନୟୁତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ 
କରିବା ଓ ଏୋର କ�ାଗାଣକୁ �ଥାସମ୍ଭବ ବୃଦି୍ କରା�ାଇ 
ଏୋକୁ ନିୟନ୍ତଣ କରିବା ଲାଗି ପଦକକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରା�ାଉଛି। 
ରିକପାଟଣ୍ଣ ଅନୁ�ାୟୀ, 2021 ଓ 2022କର ବିଶ୍ ଅଥଣ୍ଣବୟୁବସ୍ା 
�ଥାକ୍ରକମ 5.4 ପ୍ରତିଶତ ଓ 4.1 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦି୍ ପାଇବ। 

ସୋର ସବସିଡି 140% ପ�୍ଷୟୁନ୍ତ 
ବଢ଼ୋଇଯଲ ସରକୋର

ଭାରତର ଭପୂ -ଜେବାୟୁ ସି୍ତି 
କାରଣରୁ କଦଶ ପ୍ରତି ସବୁକବକେ 

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପ�ଣ୍ଣୟୁୟ ଓ ଦୁବ୍ତିପାକର 
ଭୟ ରେଥିାଏ। ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ କଦଶ 
ବନୟୁା, ମରୁଡ଼ି, ଭପୂ ମିକମ୍ ଓ ଭପୂ ସ୍ଖେନ 
ଭେି ବିଭିନ୍ନ ଦୁବ୍ତିପାକର ସମଖୁୀନ 
କୋଇଥାଏ।  କଦଶର 5,700 କିମି 
ଦୀ�ଣ୍ଣ ଉପକପୂେ କାରଣରୁ ସବୁକବକେ 
କଦଶପ୍ରତି �ପୂର୍୍ତିବାତୟୁାର ବିପଦ 
ରେଥିାଏ। ନିକଟକର କଦଶ ଦୁଇଟି 
ବଡ଼ �ପୂର୍୍ତିବାତୟୁା-ପଶି୍ମ ଉପକପୂେକର 
ତାଉକତ ବାତୟୁା ଓ ପପୂବଣ୍ଣ ଉପକପୂେକର 
ୟାସ ବାତୟୁାର ସମଖୁୀନ କୋଇଥଲିା। 
ଏେ ି କାରଣରୁ ବେୁସଂଖୟୁକ 
ଜୀବନୋନି କୋଇପାରିଥାନ୍ା, କିନ୍ତୁ 
ସମକୟାପକ�ାଗୀ େତେକକ୍ପ ଏବଂ 
ଉପ�କୁ୍ ବିପ�ଣ୍ଣୟୁୟ ପରିଚାେନା 
କାରଣରୁ ଭାରତ ଲକ୍ ଲକ୍ କଲାକଙ୍କ 
ଜୀବନ ରକ୍ା କରିବାକର ସଫେ 
କୋଇଥଲିା। ସ୍େକସନା ଏବଂ 

ତୋଉଯତ ଓ ୟୋସ : ନପିଣୁ ଓ ସମଯୟୋପଯ�ୋଗୀ ପରିଚୋଳନୋ ବଞ୍ଚୋଇଲୋ ଜୀବନ

ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ୀ ବାେନିୀ ପକ୍ରୁ 
ଉଦ୍ାର ଓ ରିଲିଫ କା�ଣ୍ଣୟୁ କରା�ାଇଥଲିା। 
ତାଉକତ ସମୟକର ଭାରତୀୟ କନୌକସନା 
ଏବଂ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ୀ ବାେନିୀ 
ମମୁ ୍ବାଇ ଉପକପୂେକର ସମୁ୍ କର ଫସି 
ରେଥିବିା 4ଟି କନୌକାରୁ 600ରୁ ଅଧକି 
କଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କରିଥକିଲ। ଏୋଛଡ଼ା, 
ଭାରତୀୟ କନୌକସନା ଜାୋଜ ଏବଂ 
ବିମାନଗଡ଼ିୁକ ଆକକମାକଡ଼ସନ  ବାଜଣ୍ଣ 
ପି-305ର ନିକଖାଜ ସଦସୟୁମାନଙ୍କର 

ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ାର କା�ଣ୍ଣୟୁକର ନିକୟାଜତି 
କୋଇଥକିଲ। ଇତିମଧ୍ୟକର ୟାସ 
ସମୟକର ପଶି୍ମବଙ୍ଗର ନୟାଚର ଠାକର 
ଫସି ରେଥିବିା 100 ଜଣ କଲାକଙୁ୍କ 
ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ୀ ବାେନିୀ ନିଜର 
ଏୟାର କୁଶନ କଭଇକିଲ୍ ଜରିଆକର 
ଉଦ୍ାର କରିଥଲିା। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ୀ 
ବାେନିୀ ମଧ୍ୟ ସମୁ୍ କର ଥବିା 265ଟି 
ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାକୁ ନିରାପଦ ଭାକବ କପୂେକୁ 
କଫରାଇ ଆଣବିା ସନିୁଶି୍ତ କରିଥଲିା 
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ଏଯବ 6000 ଯରଳ ଯଷ୍ଟସନଯର ମୋଗଣୋ ୱୋଇଫୋଇ ସବୁଧିୋ

ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ରାସନ କାଡଣ୍ଣ 
କ�ାଜନା କଦଶର କ�କକୌଣସି 

ସ୍ାନରୁ େତିାଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ରାସନ 
କାଡଣ୍ଣ କ�ାଗାଇ କଦବା କକ୍ତ୍ରକର 
ଏକ �ଗୁାନ୍କାରୀ ପରିବତ୍ତଣ୍ଣନ 
ଆଣପିାରିଛି। ଏୋ କା�ଣ୍ଣୟୁକାରୀ 
କେବା ଠାରୁ ଅନୟୁ ରାଜୟୁକର 
ରେୁଥବିା ପାଖାପାଖ ି 1.5 କକାଟି 
େତିାଧକିାରୀ ଏେ ିସବୁିଧା ଜରିଆକର 
ପ୍ରତିମାସକର ଶତୋ ଦରକର ଖାଦୟୁ 
ଶସୟୁ ପାଇପାରିଛନି୍। ଏଥପିପୂବଣ୍ଣରୁ 
ରାସନ କାଡଣ୍ଣଧାରୀମାକନ କକବେ 
ନିଜ ଅଞ୍ଚେକର ଥବିା ସରକାରୀ 
ସଲୁଭ ମପୂଲୟୁ କକନ୍ଦ୍ର (ଏଫପିଏସ)
ରୁ ଖାଦୟୁଶସୟୁ କିଣପିାରୁଥକିଲ।  
ପ୍ରାୟ 32ଟି ରାଜୟୁ ଓ କକନ୍ଦ୍ର 
ଶାସିତ ପ୍ରକଦଶ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, 
ଏକ ରାସନ କାଡଣ୍ଣ କ�ାଜନାକୁ 
କା�ଣ୍ଣୟୁକାରୀ କରୁଥବିାରୁ କଦଶର 
69 କକାଟି କଲାକ ଏୋଦ୍ାରା 
ଲାଭବାନ କୋଇପାରୁଛନି୍। ଅଗଷ୍ 
2019କର ଏେ ି କ�ାଜନା ଆରମ୍ଭ 
କେବା ପରଠାରୁ 26 କକାଟିରୁ 
ଅଧକି କପାକଟଣ୍ଣବିଲିଟି କାରବାର 
କୋଇସାରିଛି। ଏପି୍ରଲ 2020ରୁ 
ଏପି୍ରଲ 2021 ମଧ୍ୟକର କକାଭିଡ-19 
ମୋମାରୀ ସମୟକର ପାଖାପାଖ ି
18.3 କକାଟି କପାକଟଣ୍ଣବିଲିଟି 
କାରବାର କରକଡଣ୍ଣ କରା�ାଇଥଲିା। 
ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ ରାସନ କଦାକାନଗଡ଼ିୁକ 
ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟକୁ ବୃଦି୍ କରିବା 
ଏବଂ ଏୋକୁ ସପ୍ାେ ସାରା କଖାଲା 
ରଖବିା ଲାଗି ରାଜୟୁଗଡ଼ିୁକୁ ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶ 
ଦିଆ�ାଇଛି।     

ଭାରତୀୟ କରେବାଇ ପକ୍ରୁ 
ଝାଡ଼ଖଣ୍ର େଜାରୀବାଗ ସେର 

କରେ କଷ୍ସନକର ୱାଇଫାଇ ବୟୁବସ୍ା 
କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ମ କରା�ାଇଛି, �ାୋଫେକର 
ଏକବ କମାଟ 6000 ଟି କରେକଷ୍ସନକର 
ୱାଇଫାଇ ସବିୁଧା କରା�ାଇପାରିଛି। 
କସେିଦିନ େି ଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗେୁ ଜିଲୋ 
ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ ଜରପଡ଼ା କଷ୍ସନକର ୱାଇଫାଇ 
ସବିୁଧା କରା�ାଇଥଲିା। ଜାନୁଆରୀ 
2016କର କଦଶର ପ୍ରଥମ କଷ୍ସନ ଭାକବ 
ମମୁ ୍ବାଇ କରେକଷ୍ସନକର ୱାଇଫାଇ 
ସଂକ�ାଗ କରା�ାଇଥଲିା। କକବେ କରେ 
�ାତ୍ରୀମାକନ ନୁେନି୍ ବରଂ ଦପୂରଦପୂରାନ୍ 
ଅଞ୍ଚେକର ରେୁଥବିା କଲାକମାକନ 
ମଧ୍ୟ କରେ କଷ୍ସନକର ଏେି ମାଗଣା 
ୱାଇଫାଇ ସବିୁଧା ଦ୍ାରା ଉପକୃତ କୋଇପାରୁଛନି୍। ବିକଶଷ କରି ଏୋ ଏପରି କରେ 
କଷ୍ସନ ନିକଟକର ରେୁଥବିା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଆଇଟି କପସାଦାରଙ୍କ ପାଇ ଁ ଲାଭବାନ 
କୋଇପାରୁଛି। ଏପରି ଅକନକ ଉଦାେରଣ ରେିଛି କ�ଉଠଁି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଷ୍ସନର 
ୱାଇଫାଇ ଉପକ�ାଗ କରି ଇ-ବୁକ୍ ଡାଉନକଲାଡ୍ କରିପାରିଛନି୍।

ଏକ ରୋଷ୍ଟଟ୍ର, ଏକ 
ରୋସନ କୋଡ୍ଷ ଯ�ୋଜନୋ 
ଯ�ୋଗ ୁଯଦଢ଼ ଯକୋଟି 

ଯଲୋକ ଉପକୃତ

ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ �ତି ଦୃଷି୍ଟରୁ ସିବଏିସଇ 
ଦ୍ୋଦ� ପରୀକ୍ଷୋ ବୋତଲ୍ି

କକାଭିଡ-19 କାରଣରୁ କଦଖାକଦଇଥବିା ଅନିଶି୍ତ ପରିସି୍ତିକୁ ଦୃଷି୍କର 
ରଖ,ି କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ା ପରିଷଦ (ସିବିଏସଇ) ଦ୍ାରା 
ପରିଚାେିତ ଦ୍ାଦଶ କରେଣୀ କବାଡଣ୍ଣ ପରୀକ୍ାକୁ ବାତିଲ କରିବା ଲାଗି 

ସରକାର ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରେଣ କରିଛନି୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାକର 
ଅନୁଷ୍ିତ ଏକ କବୈଠକକର ଏେି ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରେଣ କରା�ାଇଥବିା କବକେ ଏଥକିର 
ପ୍ରତିରକ୍ା ମନ୍ତୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ସପୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭକଡ଼କର ଓ 

ସିବିଏସଇ ଅଧ୍ୟକ୍ ଉପସି୍ତ ଥକିଲ। ପରୀକ୍ା ବାତିଲ 
କେବା ପକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ କେିଥକିଲ 
: “ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସରୁକ୍ା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। କକରାନା 
ମୋମାରୀ ସମୟକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଅ�ଥା ମାନସିକ 
ଚାପକର ରଖବିା ଉଚିତ୍ କେବ ନାେି।ଁ” ପରୀକ୍ା 
ବାତିଲ୍ ପାଇ ଁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ନିଆ�ିବା ପକର ସିବିଏସଇ 
ପକ୍ରୁ କୁୋ�ାଇଥଲିା, “କକାଭିଡ-19 କାରଣରୁ 
କଦଖାକଦଇଥବିା ଅନିଶି୍ତ ପରିସି୍ତିକୁ ଦୃଷି୍କର ରଖ ି

ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଗ୍ରେଣ କରିବା ପକର ଚେିତ ବଷଣ୍ଣ ଦ୍ାଦଶ 
କବାଡଣ୍ଣ ପରୀକ୍ା ଆକୟାଜନ ନକରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରେଣ କରା�ାଇଛି। କକରାନା 
ମୋମାରୀର ଦି୍ତୀୟ ଲେରୀ ସମୟକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କସମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାକନ 
ଦ୍ାଦଶ କରେଣୀ କବାଡଣ୍ଣ ପରୀକ୍ାକୁ କନଇ ଆଶାଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟକର ରେିଥକିଲ।
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1498କର ଭାକସ୍ାଡ଼ାଗାମା ଭାରତ ଆସିବାର 12 ବଷଣ୍ଣ 
ମଧ୍ୟକର ପତୁ୍ତଣ୍ଣଗିଜମାକନ 1510 ଖ୍ୀଷ୍ାବ୍ଦକର କଗାଆକୁ 
ଅକି୍ଆର କରିଥକିଲ। କସକବଠାରୁ କଗାଆ ପତୁ୍ତଣ୍ଣଗିଜମାନଙ୍କ 

ନିୟନ୍ତଣକର ରେଥିଲିା, 1961କର ଏୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା 
ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ପତୁ୍ତଣ୍ଣଗିଜମାକନ 451 ବଷଣ୍ଣ ଧରି କଗାଆ ଉପକର ଶାସନ 
କରିଥକିଲ।

1947କର ଭାରତ ବ୍ଟିିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ କୋଇଥବିା କବକେ 
ପଡୁୁକଚରୀ 1954କର ଫରାସୀମାନଙ୍କ କବେରୁ ମକୁ୍ କୋଇଥଲିା। 
କେକଲ କଗାଆ 1961 ମସିୋ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ପତୁ୍ତଣ୍ଣଗିଜମାନଙ୍କ କବେକର 
ରେଥିଲିା। 1946 ସଦୁ୍ା, ଏୋ ସ୍ପଷ୍ କୋଇ�ାଇଥଲିା କ� 
ବି୍ଟିଶମାକନ ଭାରତ ଉପକର ଆଉ ଶାସନ କରିପାରିକବ ନାେି ଁ
କିନ୍ତୁ ପତୁ୍ତଣ୍ଣଗିଜମାକନ କଗାଆକୁ ମକୁ୍ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତୁେତ ନଥକିଲ। 
ଅଧକିନ୍ତୁ, କଦଶର କନତାମାକନ ବିକଦଶୀ ଶାସକଙ୍କ କବେରୁ 
କଗାଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା କନଇ କସକତଟା ଆଗ୍ରେୀ ନଥକିଲ।

କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ବିଶଷି୍ ସମାଜବାଦୀ କନତା ରାମ 
ମକନାେର କଲାେଆି ବିକଦଶୀମାନଙ୍କ କବେରୁ କଗାଆର ମକିୁ୍ 
ପାଇ ଁପଣ କରିଥକିଲ।

ନିଜର ବନୁ୍ଧ ଡ. ଜଲିୁଆଓ କମକନକଜସଙ୍କ ନିମନ୍ତଣକ୍ରକମ 
କଲାେଆି କଗାଆ ଗତେ କରିଥକିଲ। କସଠାକର କସ କଦଖକିଲ କ� 
କଗାଆବାସୀଙ୍କ ଉପକର ପତୁ୍ତଣ୍ଣଗିଜମାକନ ଅକଥନୀୟ ଅତୟୁାଚାର 
କରୁଛନି୍, �ାୋକି ବ୍ଟିିଶରମାକନ କରୁଥବିା ଅତୟୁାଚାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ 
ଆେୁରି ଅସେନୀୟ ଥଲିା। କସ କଗାଆବାସୀଙ୍କ ଅଧକିାର ପାଇ ଁ
ଲେିବାକୁ ମନସ୍ କରି ପତୁ୍ତଣ୍ଣଗିଜମାନଙ୍କ ବିକରାଧକର ଜନୁ 18, 
1946କର ଆକନ୍ଦାେନ ଆରମ୍ଭ କରିଥକିଲ। କସ ଏୋକୁ କଗାଆ 
ବିପ୍ଳବ ଦିବସ ନାମ କଦଇଥକିଲ କିନ୍ତୁ ତାଙୁ୍କ ଗିରଫ କରା�ାଇଥଲିା।

ଏୋ ଥଲିା କଗାଆର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆକନ୍ଦାେନ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ 
ସବଣ୍ଣଦା କଗାଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରସଙ୍ଗକର କଲାେଆିଙୁ୍କ ସମଥଣ୍ଣନ 
କରୁଥକିଲ ଏବଂ କଗାଆବାସୀଙ୍କ ଉପକର ପତୁ୍ତଣ୍ଣଗିଜମାନଙ୍କ 

ଅତୟୁାଚାରକୁ ବିକରାଧ କରିଥକିଲ। କଲାେଆିଙ୍କ କପ୍ରରଣା 
କଗାଆବାସୀଙୁ୍କ ଜାଗ୍ରତ କରିଥଲିା ଏବଂ କସମାକନ ଭାରତୀୟ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆକନ୍ଦାେନ ଦ୍ାରା ଅନୁପ୍ରାଣତି କୋଇ ଉପନିକବଶବାଦୀ 
ଶାସକଙ୍କ ବିକରାଧକର ନିଜକୁ ସଂଗଠତି କରିଥକିଲ।

କଗାଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବେିଦାନ ଅତୁେନୀୟ 
ଥଲିା। ଆଜାଦ କଗାମନ୍କ ଦେ ନାମକ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ କଗାଷୀ୍ 
ପତୁ୍ତଣ୍ଣଗିଜମାନଙ୍କ କବେରୁ କଗାଆର ମକିୁ୍ ପାଇ ଁ ସକି୍ରୟ କେଲା। 
ବିଶ୍ନାଥ କଲାୱାକନ୍ଦ, ନାରାୟଣ େରି ନାଏକ, ଦତ୍ତାକତ୍ରୟ 
କଦଶପାକଣ୍ ଓ ପ୍ରଭାକର ସିନାରୀ ପ୍ରମଖୁ ଥକିଲ ଏୋର 
ପ୍ରତିଷା୍ତା। ଆକନ୍ଦାେନକାରୀମାନଙୁ୍କ ଦମନ କରିବା ଲାଗି 
ପତୁ୍ତଣ୍ଣଗିଜମାକନ ବେୁ ବିପ୍ଳବୀମାନଙୁ୍କ ଗିରଫ କରିଥକିଲ ଓ କଜଲ 
ପଠାଇ କଦଇଥକିଲ। କସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କକକତକଙୁ୍କ ଦୀ�ଣ୍ଣ ଦିନ 
ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ କଜଲ ଦଣ୍ ଦିଆ�ାଇଥଲିା। ତଥାପି ଆକନ୍ଦାେନ ଜାରି 
ରେିଲା ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀମାନଙୁ୍କ କନଇ କାରାଗାରଗଡ଼ିୁକ ଭତ୍ତ୍ତି 
କୋଇପଡ଼ିଲା। ସମାଜବାଦୀ କନତା ମଧ ୁଲିମାକୟ ମଧ୍ୟ କଗାଆର 
ମକିୁ୍ ପାଇ ଁ ଆକନ୍ଦାେନ କରି ଦୁଇ ବଷଣ୍ଣ ଧରି ପତୁ୍ତଣ୍ଣଗିଜମାନଙ୍କ 
କବେକର ରେିଥକିଲ। କିନ୍ତୁ ପତୁ୍ତଣ୍ଣଗିଜମାକନ ସେଜକର ଛାଡ଼ିବାକୁ 
ପ୍ରତୁେତ ନଥକିଲ। କ�କତକବକେ ଆକଲାଚନା ଓ କପୂଟକନୈତିକ 
ମାଗଣ୍ଣ ବିଫେ କେଲା, ସଶସ୍ତ୍ର େତେକକ୍ପ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥଲିା। 
ଡିକସମ୍ବର 18, 1961କର ‘ଅପକରସନ ବିଜୟ’ ଆରମ୍ଭ କେଲା। 
ସ୍େ କସନା, କନୌକସନା ଓ ବାୟୁକସନା ମାତ୍ର 36 �ଣ୍ା ମଧ୍ୟକର 
ଲକ୍ୟୁ ୋସଲ କରିପାରିଥକିଲ। ଭାରତୀୟ କସନାବାେିନୀ 
ସଫେତା ପପୂବଣ୍ଣକ କଗାଆକୁ ଭାରତୀୟ ଭପୂ ଖଣ୍କର ମିଶାଇବାକୁ 
ସଫେ କୋଇଥକିଲ। ପତୁ୍ତଣ୍ଣଗାଲ ପକ୍ରୁ କଜକନରାଲ ମାନୁଏଲ 
ଆକଣ୍ାନିଓ ଭାସାକଲା ଇ ସିଲଭା ଆତ୍ମସମପଣ୍ଣଣ ଚୁକି୍କର ସ୍ୱାକ୍ର 
କରିଥକିଲ। କଶଷକର ଡିକସମ୍ବର 1961କର କଗାଆ ସ୍ୱାଧୀନତା 
ଲାଭ କରିଥଲିା। କଗାଆ ଜୁନ 18, 2021କର କଗାଆ ବିପ୍ଳବ 
ଦିବସର 75ତମ ବଷଣ୍ଣ ପପୂତ୍ତ୍ତି ପାେନ କରୁଛି।    

ଯଗୋଆର ପ୍ରଥମ 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଆଯ୍ୋଳନ

ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947ଯର ଭୋରତ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଲୋଭ କରିଥଲିୋ, କନି୍ତୁ ଯଦ�ର ଏକ ଭୋଗ ତଥୋପି ବ�ୁ ବଷ୍ଷ ଧରି 
ବଯିଦ�ୀ �ୋସକମୋନଙ୍କ ଅଧୀନଯର ର�ଥିଲିୋ। ଏ� ିଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱୋଧୀନ ଯ�ବୋକ ୁଆ�ୁରି 14 ବଷ୍ଷ ଲୋଗିଥଲିୋ। ଯଦ�ର 
ଉପକଳୂବତ୍ତ୍ଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯଗୋଆକ ୁପତୁ୍ତ୍ଷଗିଜମୋନଙ୍କ କବଳରୁ ସ୍ୱୋଧୀନ କରିବୋ ଲୋଗି ଆଯ୍ୋଳନ ଜନୁ 18, 1946ଯର 

ଆରମ୍ଭ ଯ�ୋଇଥଲିୋ, �ୋ�ୋକ ିଯଗୋଆ ବପି୍ଳବ ଦବିସ ନୋମଯର ପରିଚତି।

ଯଗୋଆ ବପି୍ଳବ ଦବିସ
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ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କକୌଣସି �ଦୁ୍ ଚେଚି୍ତ୍ରର ନାୟକର ବୀରତ୍ୱ 
କାୋଣୀ ଭେି ଲାଗ ୁଥାଇପାକର, କିନ୍ତୁ ଏୋ କେଉଛି ବାତେବ 
ଜୀବନକର ଜକଣ ଭାରତୀୟ ନାୟକଙ୍କ ବୀରତ୍ୱଗାଥା, 

ସମକତେ ତାଙୁ୍କ କମଜର ରାମ ରାକ�ାବା ରାକଣ ନାମକର ଜାଣନି୍। 
1948କର, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଠିକ୍ ପକର ପାକିତୋନର ଆଦିବାସୀ ପଠାନ୍ 
ଆକ୍ରମଣକାରୀମାକନ କଶୀ୍ର ଉପକର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥକିଲ। 
କୁୋ�ାଏ କ� ପାକିତୋନୀ କସୈନିକମାକନ େି ଁଆଦିବାସୀଙ୍କ କବଶକର 
ସଜି୍ତ କୋଇ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥକିଲ, ‘ପଥୃବିୀର ଏେି ସ୍ୱଗଣ୍ଣ’କୁ 
କସମାକନ ପାକିତୋନକର ମିଶାଇବାକୁ ଚାେିଥଁକିଲ।  ଭାରତୀୟ 
କସନା କସମାନଙ୍କ ବିକରାଧକର ଲକେଇ କରୁଥଲିା। ଶତ୍ରୁପକ୍ 
ଅକି୍ଆରକର ଥବିା ସମତେ ଭପୂ ଖଣ୍କର ଭାରତ ଧୀକର ଧୀକର ବିଜୟ 
ୋସଲ କରୁଥାଏ। କନୌକଶରାକର ବିଜୟୀ କେବା ପକର, ଶତ୍ରୁମାନଙୁ୍କ 
ଉଚିତ୍ ଜବାବ ମିେିସାରିଥାଏ। କେକଲ କସମାକନ େତାଶ କୋଇ 
ରାକଜୌରୀ-ପଞୁ୍ଝ ରାଜପଥକୁ ନଷ୍ କରି କଦଇଥକିଲ। ଭାରତର 
ଟୟୁାଙ୍କ କରଜିକମଣ୍ �ଥାଶୀଘ୍ର ରାକଜୌରୀକର �ଥାଶୀଘ୍ର ପେଞ୍ଚିବା 
ଆବଶୟୁକ ଥାଏ। ଭାରତ କ�ଉ ଁ ମାଗଣ୍ଣ ଚୟନ କରିଥାଏ କସେ ି
ରାତୋକର ଲୟୁାଣ୍ମାଇନ ବିଛା କୋଇଥାଏ। ଦି୍ତୀୟ କଲଫଟେନାଣ୍ 
ରାକଣ ଚତୁଥଣ୍ଣ କଡାଗ୍ରା ବାଟାଲିଅନର 37ତମ ଆସଲଟେ ଫିଲ ୍ଡ 
କମ୍ାନୀର କନତୃତ୍ୱ କନଉଥାନି୍। ତାଙୁ୍କ ବାଟାଲିଅନ ପାଇ ଁମାଗଣ୍ଣ ସଫା 
କରିବା ଲାଗି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ କନତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦେ ମାଗଣ୍ଣକର 
ବିଛା କୋଇଥବିା ଲୟୁାଣ୍ମାଇନ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା 
କବକେ ଶତ୍ରୁପକ୍ର କମାଟଣ୍ଣାର ମାଡ଼କର କକକତଜଣ ରେମିକ ପ୍ରାଣ 
େରାଇଥକିଲ ଏବଂ ରାକଣଙ୍କ ସକମତ ଆେୁରି କକକତ ଜଣ ଆେତ 
କୋଇଥକିଲ। ଆେତ କେବା ସକ୍ୱେ, ରାକଣ ନିଜକୁ ଏକ ଟୟୁାଙ୍କ 
ତକେ ଲୁଚାଇ କଦଇଥକିଲ ଏବଂ ଏୋ ତକେ ରେି ଧୀକର ଧୀକର 
କ�ାଷାଡ଼ି କୋଇ ଆଗକୁ ବେିଥକିଲ। କସ ଟୟୁାଙ୍କ ଚକର ଗତି ସେିତ 
ତାେ କଦଇ ଆଗକୁ ବେଥୁକିଲ ଏବଂ ଟୟୁାଙ୍କ ଡ୍ାଇଭରଙ୍କ ସେିତ 
ବନ୍ଧା କୋଇଥବିା ଏକ ରଶ ି ଜରିଆକର ମାଗଣ୍ଣଦଶଣ୍ଣନ କରୁଥକିଲ। 
ଏୋଫେକର ଭାରତୀୟ ଟୟୁାଙ୍କ ଆଗକୁ ବେିବା ଲାଗି ଏକ ନିରାପଦ 
ମାଗଣ୍ଣ ପ୍ରଶତେ କୋଇପାରିଲା। ଦୀ�ଣ୍ଣ 72 �ଣ୍ା ଧରି କସ ଏେିପରି 

ଅଦମୟୁ ସାେସର ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ କରି ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଦିଗକର ଆକଗଇ 
କନଇଥକିଲ। ଏପି୍ରଲ 8, 1948କର ତାଙୁ୍କ ଅଦମୟୁ ସାେସ ଓ ବୀରତ୍ୱ 
ପାଇ ଁପ୍ରଥମ ଜୀବିତ କସୈନିକ ଭାକବ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ସମ୍ାନକର 
ଭପୂ ଷିତ କରା�ାଇଥଲିା।

ଜନୁ 26, 1918କର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ୋକଭରୀ ଗ୍ରାମକର ଜନଗ୍୍ରେଣ 
କରିଥକିଲ ରାକଣ। ରାକଣଙ୍କ ପିତା ଜକଣ ପଲିୁସ କନକଷ୍ବେ ଥକିଲ 
ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ନିୟମିତ ବଦେି କ�ାଗ ୁ ରାକଣଙ୍କ ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଜୀବନ 
କବଶ ଅସି୍ର ଥଲିା। ରାକଣଙୁ୍କ ମାତ୍ର 12 ବଷଣ୍ଣ ବୟସ କୋଇଥବିା 
କବକେ ମୋତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସେକ�ାଗ ଆକନ୍ଦାେନ ଆରମ୍ଭ କରିଥକିଲ। 
କସ ଏେ ି ଆକନ୍ଦାେନକର ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ 
ବାପା ସତକଣ୍ଣ କୋଇ�ାଇଥକିଲ। କସ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିଜର 
କପୈତୃକ ଗ୍ରାମକୁ ପଠାଇ କଦଇଥକିଲ। �ଦିଓ ରାକଣ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ 
କଫରି�ାଇଥକିଲ ତାଙ୍କ େୃଦୟକର ସାେସ ଓ ବୀରତ୍ୱ ଅବିଚେିତ 
ରେଥିଲିା। ଜଲୁାଇ 10, 1940କର ରାଣୀ ବକମ୍ବ ଇଞି୍ନିୟର 
କରଜିକମଣ୍କର ସାମିଲ କୋଇଥକିଲ। ପ୍ରଶକି୍ଣ ପକର ରାକଣଙୁ୍କ 28 
ଫିଲ୍ଡ କମ୍ାନୀକର ନିକୟାଜତି କରା�ାଇଥଲିା, �ାୋକି କସକତକବକେ 
ମୟୁାମଁାରକର ଜାପାନୀ କସନା ସେତି �ଦୁ୍ କରୁଥଲିା। କ�ାଜନା ଥଲିା 
ଶତ୍ରୁପକ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ତି୍ତକୁ ନଷ୍ କରିବା ଏବଂ ଏକ ବି୍ଟିଶ 
ଜାୋଜ ଜରିଆକର କସୈନିକମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କରିବା। �ଦିଓ ଲକ୍ୟୁ 
ୋସଲ କୋଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ାର କରିବା ସମ୍ଭବପର କେଲା ନାେି।ଁ 
ଫେକର ରାକଣ ଓ ତାଙ୍କର କସୈନିକମାନଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁପକ୍ର ମକୁାବିଲା 
କରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ଏେ ି ବୀରତ୍ୱକୁ କଦଖ ି
ତାଙୁ୍କ ଜନିୁଅର କମିଶନ ୍ଡ ଅଧକିାରୀ ଭାକବ ନି�କୁ୍ କରାଗଲା।

ରାକଣ 1967କର ଜକଣ କମଜର ଭାକବ ଅବସର କନଇଥକିଲ। 
ପକୁଣ ଠାକର ଜଲୁାଇ 11, 1994କର ତାଙ୍କର ପରକଲାକ �ଟିଥଲିା। 
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଇତିୋସ ଏପରି ଅକନକ ବୀରମାନଙ୍କର 
କାୋଣୀକର ପରିପପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଇଛି କ�ଉମଁାକନ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାେସ 
ବେକର ଏ କଦଶର ଗରିମା, ସମ୍ାନ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ାନକୁ ସରୁକ୍ା କଦଇ 
ଆସିଛନି୍। ଏେ ି ନାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର କମଜର ରାମ ରାକ�ାବା 
ରାକଣଙ୍କ ନାମ ସଗକବଣ୍ଣ ଉଚ୍ାରଣ କରା�ାଇଥାଏ।   

Born: June 26, 1918 | Died: July 11, 1994

72 ଘଟ୍ୋ ଧରି ଅଦମୟୁ ସୋ�ସ 
ଯଦଖୋଯଦଇଥବିୋ ଯସୈନକି

ବୟୁକି୍ତ୍ୱକମଜର ରାମ ରାକ�ାବା ରାକଣ

1948କର କଶୀ୍ର ଉପକର ଆକ୍ରମଣ କରିଥବିା ପାକିତୋନୀ ଆଦିବାସୀ 
ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙୁ୍କ ଭାରତୀୟ କସନା କଡ଼ା ଜବାବ କଦଇଥଲିା। 
କସମାକନ କନୌକଶରାକର ବିଜୟୀ କେବା ପକର କସମାନଙ୍କର ପରବତ୍ତଣ୍ଣୀ 
ଲକ୍ୟୁ ଥଲିା ରାକଜୌରୀ ଉପକର ପନୁଃବିଜୟ। ଅଣଓସାରିଆ ଏବଂ 
ବନୁ୍ଧର ପାୋଡ଼ିଆ ରାତୋ ବୟୁତୀତ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ ଦ୍ାରା ବିଛା�ାଇଥବିା 
ଲୟୁାଣ୍ମାଇନ ଓ ପ୍ରବେ କଗାୋବଷଣ୍ଣଣ ଭେି ବିପଦ ରେିଥଲିା। ଏଭେି 
ଏକ ସଙ୍କଟପପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସି୍ତିକର ଜକଣ ଭାରତୀୟ କସୈନିକ ଦୀ�ଣ୍ଣ 72 �ଣ୍ା 
ଧରି ଅଦମୟୁ ସାେସର ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ କରିଥକିଲ। ଆ�ାତପ୍ରାପ୍ କୋଇ ସଦୁ୍ା, 
ନଖାଇ କିମ ୍ବା ନକଶାଇ କସ ଭାରତୀୟ କସନା ଆଗକୁ ବେିବା ଲାଗି 
ମାଗଣ୍ଣ ପ୍ରଶତେ କରିଥକିଲ, �ାୋ ପଣୁଥିକର ଭାରତକୁ ରାକଜୌରୀ ଉପକର 
ବିଜୟ ୋସଲ କରିବାକର ସୋୟକ କୋଇଥଲିା...
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ସଫଳତୋ ପବୂ୍ଷକ ଦ୍ତିୀୟ ଲ�ରୀର 
ମକୁୋବଲିୋ କରିବୋ ପଯର ଭୋରତ ବତ୍ତ୍ଷମୋନ 

ତୃତୀୟ ଲ�ରୀ ପୋଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ଯ�ଉଛି
ଶତାବ୍ୀର ସବୁଠୁ ପ୍ାଣଘାତୀ ମହାମାରୀ ଭାବବ ବବିବଚିତ କବରାନା ଭୂତାଣ ୁସଂକ୍ରମଣ ବବିରାଧବର ଭାରତ ବ�ାରଦାର 
ଲବେଇ �ାରି ରଖଛିି। ଯାହାଫଳବର ଏପି୍ଲବର ଦି୍ତୀୟ ଲହରୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତବିର ବୃଦି୍ ପାଇଥବିା ସଂକ୍ରମଣ 

ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀବର ଧୀବର  ହ୍ାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ଅକି୍ବ�ନ ବଯାଗାଣ ବହଉ କମିା୍ ଔଷଧ ଓ ଶଯ୍ା ବ୍ବସ୍ା, ପରିସି୍ତ ି
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳ ିଯାଇଛି। ଏହାସହତି, ସରକାର ତୃତୀୟ ଲହରୀ ସହ ମକୁାବଲିା କରିବା ଲାଗି ପ୍ସୁ୍ତ ିଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍।

କକରାନା ଭପୂ ତାଣ ୁଠାରୁ ସରୁକି୍ତ ରେିବାକୁ କେକଲ, 
ସଂକ୍ରମଣର ଶଙୃ୍ଖେକୁ ଭାଙି୍ଗବାର ଆବଶୟୁକତା 
ରେିଛି। କ�ପରି ଧାଡ଼ିକର ଥବିା ଇଟା ମଧ୍ୟରୁ 

କଗାଟିଏକୁ କଠଲିକଦକଲ ଅନୟୁଗଡ଼ିୁକ ଖସିପଡ଼ିଥାନି୍। କିନ୍ତୁ 
�ଦି ଏସବୁ ମଧ୍ୟରୁ କଗାଟିଏକୁ ବାୋର କରି ଦିଆ�ାଏ 
ଅନୟୁ ଇଟାଗଡ଼ିୁକ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ରେି�ାଆନି୍। କକରାନା 
ଭପୂ ତାଣ ୁସଂକ୍ରମଣ ଠିକ୍ କସେିପରି। �ଦି ଆକମ ସଂକ୍ରମଣର 
ଶଙୃ୍ଖେକୁ ଭାଙି୍ଗବାକର ସଫେ କେଉ ତା’କେକଲ ଏୋ 
ବିକରାଧକର ବିଜୟୀ କେବାରୁ ଆମକୁ କକେି ଅଟକାଇ 
ପାରିକବ ନାେି।ଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ କଦଓଗଡ଼ ଜିଲୋର ଏକ କଛାଟିଆ 

ଗ୍ରାମ ମଧବୁନର 7 ବଷଣ୍ଣୀୟ ବାେକ କଛାଟୁ ରାଣା ନିଜର 
ଭିଡିଓ ବାତ୍ତଣ୍ଣା ମାଧ୍ୟମକର ସଂକ୍ରମଣର ଶଙୃ୍ଖେକୁ ଭାଙି୍ଗବା 
ନିମକନ୍ କଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣତି କରୁଛନି୍। କଛାଟୁ ତାଙ୍କ 
ପଛକର ଥବିା ଏକ ଇଟା ଗଦାରୁ କଗାଟିଏ ଇଟା ବାୋର 
କରି କେୁଛନି୍, “ଆମକୁ କକବେ ଏତିକି କରିବାକୁ କେବ”।

ମୋରାଷ୍ଟ୍ରର ଅେମ୍ଦନଗର ଜିଲୋର 1500 ଜନସଂଖୟୁା 
ବିଶଷି୍ ଗ୍ରାମ କଭାୟକର ଖଦୁ୍ଣ୍ଣ କକରାନା ମକୁ୍ କୋଇପାରିଛି। 
ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମ କୋଇଥବିାରୁ ଏୋର ଅଧକିାଂଶ ବାସିନ୍ଦା 
କାମ ସନ୍ଧାନକର ଅନୟୁ ସେରକୁ �ାଇଥକିଲ। ରାଜୟୁ 
ସରକାର କ�କତକବକେ ଲକଡାଉନ କ�ାଷଣା କକଲ 

ଯକୋଭିଡ-19 ବଯିରୋଧୀ ଲଯଢ଼ଇ
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ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ବିଭାଗ ପକ୍ରୁ ପ୍ରକତୟୁକଙ୍କର 
ଆଣି୍କଜନ କଟଷ୍ କରା�ାଇଥଲିା ଏବଂ କ�ଉମଁାକନ 
ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ କେକଲ କସମାନଙୁ୍କ ପଥୃକ ଭାକବ 
ରଖା�ାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟକର ନିରୀକ୍ଣ 
ଓ ଚିକିତ୍ସା କାରଣରୁ କଭାୟକର ଖଦୁ୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ କକରାନା ମକୁ୍ 
କୋଇପାରିଲା।

ଏେି ଦୁଇଟି ଉଦାେରଣ ଆମକୁ ଶକି୍ା କଦଇଥାଏ 
କ� ପରିସି୍ତି କ�କତ କଷ୍କର କେଉ ପକଛ ମିେିତ 
ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମକର ଭପୂ ତାଣ ୁ ବିକରାଧକର ବିଜୟ ୋସଲ 
କରା�ାଇପାରିବ।

କମ 20 ତାରିଖକର ରାଜୟୁ ଓ ଜିଲୋ ତେରର ଅଧକିାରୀମାନଙ୍କ 
ସେିତ ଆକଲାଚନା ସମୟକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ 
କେିଥକିଲ, ବିଗତ କଦେ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର ଆପଣମାକନ 
ଅନୁଭବ କରିଥକିବ କ� ସଂକ୍ରମଣ କମ ପରିମାଣକର ଥକିଲ 
ମଧ୍ୟ ଏୋ ବିଦୟୁମାନ ରେିଛି। କବକେ କବକେ ସଂକ୍ରମଣ 
ସଂଖୟୁା ହ୍ାସ ପାଇକଲ କଲାକମାକନ ଭାବନି୍ କ� ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ 
ଚିନ୍ା କରିବାର କକୌଣସି ଆବଶୟୁକତା ନାେି ଁ, କିନ୍ତୁ ପରିସି୍ତି 
ଏୋଠାରୁ ଭିନ୍ନ କୋଇଥାଏ। କତଣ ୁପରୀକ୍ଣ ଓ ସାମାଜିକ 
ଦପୂରତା ଭେି ପଦକକ୍ପ ସମ୍କଣ୍ଣକର କଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର 
ଗମ୍ଭୀରତା ରେିବାର ଆବଶୟୁକତା ରେିଛି”।

ସସୁ୍ଥତୋ �ୋର ବୃଦି୍ଧ
n  କକରାନା ମୋମାରୀର ମକୁାବିଲା କରିବା ଲାଗି 

କକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସି୍ର ଭାକବ ଟିକାକରଣ ଉପକର 
କଜାର କଦବା ସେତି ପରୀକ୍ଣ, ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା 
ଜାରି ରଖଛିନି୍।

n  �ାୋଫେକର, ଦି୍ତୀୟ ଲେରୀ ସମୟକର ଦ୍ରୁତ 
ଗତିକର ବୃଦି୍ ପାଇଥବିା କକାଭିଡ-19 ମାମଲା 
ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ ହ୍ାସ ପାଉଛି

n  କମ 24 ତାରିଖକର, କଦଶକର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ 
ସଂଖୟୁା 1,94,000 ଥଲିା। ଏପି୍ରଲ 15 
ତାରିଖକର ଦୁଇ ଲକ୍ରୁ କମ ସଂକ୍ରମିତଙୁ୍କ ଚିହ୍ନଟ 
କରା�ାଇଥଲିା

n  ଏୋ ତୁେନାକର, କଦୈନିକ 3 ଲକ୍ରୁ ଅଧକି 
କରାଗୀ ସସୁ୍ କେଉଛନି୍। ଏୋ କେଉଛି ବିଶ୍ର 
99ଟି କଦଶର ଜନସଂଖୟୁା ଠାରୁ ଅଧକି

n  କମ 15 ତାରିଖ ପକର ସସୁ୍ତା ଲାଭ କରୁଥବିା 
କରାଗୀଙ୍କ ସଂଖୟୁା ସି୍ର ଭାକବ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ 
ସଂଖୟୁା ଠାରୁ ବେି ବେି ଚାଲିଛି

n  କମ ମାସ କଶଷ ସପ୍ାେକର ସାପ୍ାେକି ପଜଟିିଭିଟି 
ୋର ପାଖାପାଖ ି11 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ାସ ପାଇଥବିା 
କବକେ କଦୈନିକ ପଜଟିିଭିଟି ୋର 9.42 
ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ାସ ପାଇଥଲିା।

n  ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏୋ 10 ପ୍ରତିଶତରୁ 
କମ ରେଥିଲିା। ସସୁ୍ତା ୋର 89.66 ପ୍ରତିଶତକୁ  
ବୃଦି୍ ପାଇଛି।
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ପ୍ରତିବଦ୍ତା ଓ ମିେିତ ପ୍ରୟାସ ଜରିଆକର, ଆକମ 
ଏେ ିମୋମାରୀକୁ ବୟୁାପକ ଭାକବ ନିୟନ୍ତଣ 
କରିପାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ ଢିଲା କେବାର 
ଆବଶୟୁକତା ନାେି।ଁ ଆମକୁ ଏକ ଦୀ�ଣ୍ଣ ଲକେଇ 
ଲେିବାକୁ କେବ। ନପୂଆ ମନ୍ତ କେଉଛି, ‘କ�ଉ ଁ
ସ୍ାନକର ଥାଆନ୍ତୁ ପକଛ ଅସସୁ୍ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା’, ଆକମ 
ଏୋକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁକେ।ଁ କରାଗୀମାକନ 
କ�ଉଠଁ ିଅଛନି୍ କସଇଠ ିତାଙୁ୍କ ଚିକିତ୍ସା କ�ାଗାଇ 
କଦବା ଫେକର ଆକମ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ବୟୁବସ୍ା 
ଉପକର ପଡ଼ୁଥବିା ଚାପକୁ ହ୍ାସ କରିପାରିବା।

-ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମୋଦୀ
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ଯକୋଭିଡ-19 ବଯିରୋଧୀ ଲଯଢ଼ଇ

ଭୋରତଯର ଯ�ୋଇଥବିୋ ନମନୁୋ ପରୀକ୍ଷୋ ସଂଖୟୁୋ 
233ଟି ଯଦ�ର ଜନସଂଖୟୁୋ ଠୋରୁ ଅଧକି

କବରାନାର ପ୍ଥମ ଲହରୀ ପରଠାରୁ ସରକାର ନମନୁା ପରୀକ୍ା ସଂଖ୍ା ବୃଦି୍ କରିବା ନିମବନ୍ ପଦବକ୍ପ ଗ୍ରହଣ 
କରି ଆସଛୁନି୍ ଯାହାଫଳବର ସଂକ୍ରମିତ ବଲାକମାନଙୁ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଠାବ କରାଯାଇପାରିବ। ଯାହାଫଳବର, 

ବକାଭିଡ-19 ନମନୁା ପରୀକ୍ା କରୁଥବିା ପରୀକ୍ାଗାର ସଂଖ୍ା ବଫବୃଆରୀ 2020ବର ମାତ୍ର ବଗାଟିଏ ଥବିା ବବବଳ 
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 2,586ବର ପହଞ୍ିଛି।  ପରୀକ୍ା ସବୁିଧା ଏବବ ଘରୁ ନମନୁା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଠାରୁ ଆଇସିଏମଆର 

ଅନୁବମାଦିତ ପରୀକ୍ାଗାରବର ଉପଲବ୍ଧ ବହାଇପାରିଛି।

22.17 33.48ଲକ୍ ବକାଭିଡ-19 ପରୀକ୍ା ବମ 25 
ତାରିଖବର ଭାରତବର କରାଯାଇଥଲିା। 

ବଗାଟିଏ ଦିନବର ଏହା ବହଉଛି 
ସବତ୍ତାଧକି ସଂଖ୍କ ପରୀକ୍ା

ବମ 25 ତାରିଖ ସଦୁ୍ା, ଭାରତବର କରାଯାଇସାରିଲାଣି

ବକାଟିରୁ ଅଧକି ବକାଭିଡ-19 ପରୀକ୍ା
ଏହ ିସଂଖ୍ା ଆବମରିକା ଏବଂ 233ଟି ଅନ୍ ବଦଶର 

ବମାଟ �ନସଂଖ୍ା ଠାରୁ ଅଧକି

ଏଯବ ଘଯର ଯଟଷ୍ଟ ସବୁଧିୋ

ଲୟୁାକଟରାଲ କଫଲ ା କଟଷ୍ର ନୀତି 
ଅନୁ�ାୟୀ ଏେ ିକଟଷ୍ କିଟ୍ କାମ 
କରିଥାଏ। ନାକରୁ ନିଆ�ାଇଥବିା 

ନମନୁାକୁ ଟୁୟୁବକର ରଖା�ାଇଥାଏ। 
ଏେ ିଟୁୟୁବକର ପପୂବଣ୍ଣରୁ ଏକ ତରେ 
ପଦାଥଣ୍ଣ ଭତ୍ତ୍ତି କୋଇ ରେଥିାଏ। 
ଏେ ିଟୁୟୁବକୁ କିଟ୍ ଭିତକର ଭତ୍ତ୍ତି 
କରା�ାଇଥାଏ କ�ଉଠଁ ିତରେ 

ପଦାଥଣ୍ଣକୁ ଅବକଶାଷଣ କରିବା ଲାଗି 
ଏକ ପୟୁାଡ୍ ରେଥିାଏ। 

ଏେ ିପୟୁାଡ୍ କଦଇ ତରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରପିକୁ 
�ାଇଥାଏ କ�ଉଠଁାକର ଆଣି୍ବଡି ରେଥିାଏ 

ଏେ ିଆଣି୍ବଡ଼ି କକରାନା ଭପୂ ତାଣକୁର ରେଥିବିା 
ସ୍ପାଇକ୍ କପ୍ରାଟିନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ। �ଦି 

ଜକଣ ବୟୁକି୍ କକରାନା ଭପୂ ତାଣକୁର ସଂକ୍ରମିତ 
କୋଇଥାନି୍ ତା’କେକଲ ଏେ ିଆଣି୍ବଡ଼ିଗଡ଼ିୁକ 

ସକି୍ରୟ କୋଇ�ାଆନି୍ ଏବଂ କିଟକର 
ପରୀକ୍ାର ଫୋଫେ ପଜଟିିଭ୍ କଦଖାଇଥାଏ। 

କିଟକର ଏକ ଡିସକ୍ଲ ରେଛିି କ�ଉଥଁକିର 
ପରିଣାମ ଦୃଶୟୁମାନ କୋଇଥାଏ।

�ଦି ଫୋଫେ ପଜଟିିଭ ଆସିଲା, ସମ୍କୃ୍ ବୟୁକି୍ଙୁ୍କ କକାଭିଡ ନିୟମ 
ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। �ଦି ପରିଣାମ କନକଗଟିଭ ଆସିଲା ତା’କେକଲ 

ସମ୍କୃ୍ ବୟୁକି୍ଙୁ୍କ ଆରଟି-ପିସିଆର କଟଷ୍ କରିବାକୁ କେବ।

ଯକୋଭିଯ�ଲ୍ଫ କପିରି କୋମ କରିଥୋଏ?

n  କସେପିରି, ‘କକାଭିକସଲ୍ଫ’ କିଟ୍ କୁ ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ 
ମଞ୍ରିୁ ଦିଆ�ାଇଛି। ଏେ ିକିଟ୍ ସେତି 
ଜକଣ ଚାେିକଁଲ �କର କକାଭିଡ-19 
ପରୀକ୍ା କରାଇପାରିବ। ଏଥପିପୂବଣ୍ଣରୁ, 
ରାପିଡ ଆଣି୍କଜନ କଟଷ୍ ଓ ଆରଟି-
-ପିସିଆର କଟଷ୍ ଏେପିରି ଦୁଇଟି କଟଷି୍ଂ 
ସବିୁଧା ରେଥିଲିା।

n  ଏେ ିକଟଷ୍ କିଟ୍ ଗଭଣ୍ଣଧାରଣ କଟଷ୍ କିଟ୍ 
ଭେି �ାୋକୁ କକେ ିଚାେିକଁଲ ଅନଲାଇନ 
କିମ ୍ବା କକୌଣସି କମଡ଼ିକାଲ କଷ୍ାରରୁ 
କିଣପିାରିକବ। ଏୋକୁ କିଣବିାପକର, ଏେ ି
କିଟ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ ଆପକୁ ଗଗୁଲ କ୍ଲ କଷ୍ାର 
କିମ ୍ବା ଆପଲ କଷ୍ାରରୁ କିଣବିାକୁ ପଡ଼ିବ। 
କ�ଉ ଁକମ୍ାନୀର କିଟ୍ କିଣଥିକିବ କସେ ି
କମ୍ାନୀର ଆପ ୍ଡାଉନକଲାଡ୍ କରିବା 
ଆବଶୟୁକ।

n  ଏେ ିଆପ ୍ସିଧାସେଖ କକରାନା କଟଷି୍ଂ 
କକନ୍ଦ୍ରୀୟ କପାଟଣ୍ଣାଲ ସେତି ଲିଙ୍କ କେବ। 
ପରୀକ୍ାର ଫୋଫେ ସିଧାସେଖ 
କପାଟଣ୍ଣାଲକର ଅପକଡଟ୍ କେବ। 
ଏେ ିପ୍ରକି୍ରୟାକର ବୟୁବୋରକାରୀଙ୍କ 
କଗାପନୀୟତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆ�ିବ।
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ଦ୍ରୁତତମ 
ଟିକୋକରଣ

n  ତୃତୀୟ ପ�ଣ୍ଣୟୁାୟ ଟିକାକରଣକର 18ରୁ 44 ବଷଣ୍ଣ ବୟସ୍ 1 
କକାଟିରୁ ଅଧକି କଲାକଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ କରା�ାଇସାରିଲାଣ।ି 
କମାଟ ଟିକାକରଣ କକ୍ତ୍ରକର, କମ 25 ତାରିଖ ସଦୁ୍ା ଭାରତ 
200 ନିୟୁତରୁ ଅଧକି କଲାକଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ କରିବାର ଉପଲବ୍ ି
ୋସଲ କରିଛି। ଏପରି କରିବାକର ଭାରତ କେଉଛି ବିଶ୍ର 
ତୃତୀୟ କଦଶ ।

n  ଭାରତ ବିଶ୍ର ବୃେତ୍ତମ କକାଭିଡ-19 ଟିକାକରଣ କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ 
ପରିଚାେନା କରୁଛି। ବିଶ୍କର ଭାରତ ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିକର 
ଟିକାକରଣ ଜାରି ରଖଛିି। ତୃତୀୟ ପ�ଣ୍ଣୟୁାୟ ଟିକାକରଣକର 
ସରକାର 18ରୁ 44 ବଷଣ୍ଣ ବୟସ୍ କଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁଟିକାକରଣ 
କକନ୍ଦ୍ରକର େି ଁପଞ୍ୀକରଣ ସବିୁଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍।

n  ଚୀନ ଓ ଆକମରିକା ପକର 200 ନିୟୁତ କଲାକଙୁ୍କ ଟିକାକରଣ 
କରିବାକର ଭାରତ କେଉଛି ବିଶ୍ର ତୃତୀୟ କଦଶ।

n  ସମତେଙୁ୍କ �ଥାସମୟକର ଟିକା କ�ାଗାଇ କଦବା ନିମକନ୍ 
କକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରୁଛନି୍। ଏଥକିର 
ସାମିଲ ରେଛିି ସ୍ୱକଦଶୀ କକାଭିଡ ଟିକା କକାଭାକି୍ନକୁ ପ୍ର�କିୁ୍ 
େତୋନ୍ର ଚୁକି୍ ଜରିଆକର ତିକନାଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ାନୀ 
ମାଧ୍ୟମକର ଉତ୍ାଦନ କରିବା।

n  ମୋରାଷ୍ଟ୍ରସି୍ତ େଫ୍ଫକିନ୍ ଇନଷି୍ଚୁୟୁଟ, ୋଇ୍ାବାଦସି୍ତ 
ଇଣି୍ଆନ ଇମୟୁୁକନାକଲାଜକିାଲ ଲିମିକଟଡ (ଆଇଆଇଏଲ) 
ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରକଦଶର ବୁଲନ୍ଦ ସେରକର ଥବିା 
ବାକୟାକଲାଜକିାଲ କକପଣ୍ଣାକରସନ ଲିମିକଟଡ କକାଭାକି୍ନ 
ଉତ୍ାଦନ କରିକବ।   

ବମ 25 ସଦୁ୍ା, ରା�୍ଗଡ଼ୁିକ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ 
ଠାରୁ 22 ବକାଟିରୁ ଅଧକି ବଡା� ପାଇସାରିଛନି୍। 

ଟିକା ଉତ୍ାଦନ ବୋଇବା ଲାଗି ନିରନ୍ର
ପ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି।

ଯମୋଟ ଟିକୋକରଣ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟୁ କମ୍ଷୀ

20,04,94,991 97,94,835
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ବକାଭିଡ-19 ର ଦି୍ତୀୟ ଲହରୀ ସମୟବର, ବଯବତବବବଳ ଅକି୍ବ�ନ ଓ ବମଡ଼ସିିନର ଆବଶ୍କତା ବୃଦି୍ ପାଇଲା, ଭାରତ 
ଏ ଦଗିବର ଏକ ତୁରନ୍ ପଦବକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କଲା। ବମଡ଼କିାଲ ଅକି୍ବ�ନ ବଯାଗାଣ ପାଇ ଁ, 14ଟି ଶଳି୍ପ କାରଖାନା ନାଇବ୍ାବ�ନ 
ପା୍ଣ୍ଟକୁ ଅକି୍ବ�ନ ଉତ୍ାଦନ ପା୍ଣ୍ଟବର ପରିବର୍୍ତିତ କରାଗଲା। ଏପରି ଆହୁରି 37ଟି ଶଳି୍ପ କାରଖାନାକୁ ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇଛି।

ଆୟୁଷ ମନ୍ତଣୋଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ପଦଯକ୍ଷପ  
n  ଆୟୁଷ ମନ୍ତଣାେୟ ପକ୍ରୁ ଏକ ସମପ୍ତିତ କଗାଷୀ୍ ସୋୟତା 

କେଲ୍ପଲାଇନର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରା�ାଇଛି। କକାଭିଡ-19 ସଂକ୍ରାନ୍ 
ସମସୟୁା ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଏୋ ଆୟୁଷ ଆଧାରିତ 
ପଦକକ୍ପ ସମ୍କଣ୍ଣକର ପରାମଶଣ୍ଣ କଦବ।

n  ଏୋର କଟାଲ-ଫି୍ ନମ୍ବର କେଉଛି 14443। ଏେ ି
କେଲ୍ପଲାଇନ ସାରା କଦଶକର କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ମ କୋଇଛି ଏବଂ 
ଏୋ ପପୂବଣ୍ଣାହ୍ନ 6 ଟା ଠାରୁ ସପ୍ାେକୁ ସାତ ଦିନ �ାକ ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀ 
ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ କଖାଲା ରେୁଛି।

n  14443 କେଲ୍ପଲାଇନ ଜରିଆକର ଆୟୁକବଣ୍ଣଦ, କୋମିଓପାଥ,ି 
କ�ାଗ, ନୟୁାଚୁକରାପାଥୀ, ୟୁନାନୀ ଓ ସିଦ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ 
ବିଭାଗର ଆୟୁଷ ବିକଶଷଜ୍ଞମାକନ କଲାକମାନଙ୍କ ସମସୟୁାର 
ସମାଧାନ କରୁଛନି୍।

n  ଏେ ିବିକଶଷଜ୍ଞମାକନ କକବେ କରାଗୀମାନଙୁ୍କ ଉପାକଦୟ 
ପରାମଶଣ୍ଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା କସବା କ�ାଗାଇ କଦଉନାୋନି୍ ବରଂ 
ନିକଟସ୍ ଆୟୁଷ କକନ୍ଦ୍ର ସମ୍କଣ୍ଣକର ସପୂଚନା କଦଉଛନି୍।

n  କମ 24 ତାରିଖ ସଦୁ୍ା ମାତ୍ର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟକର କରେବାଇ ପକ୍ରୁ 247ଟି 
ଅକି୍କଜନ ଏକ୍କପ୍ରସ ଜରିଆକର 16,000 କମଟି୍କ ଟନ ଲିକୁୟୁଡ 
କମଡ଼ିକାଲ ଅକି୍କଜନ 14ଟି ରାଜୟୁକୁ କ�ାଗାଇ ଦିଆ�ାଇଥଲିା।

n  କମ 20 ତାରିଖ ସଦୁ୍ା ଉପଲବ୍ ତଥୟୁ ଅନୁ�ାୟୀ, କଦଶକର କଦୈନିକ 
9250 ଏମଟି ଅକି୍କଜନ ଉତ୍ାଦିତ କେଉଥଲିା। ଗତବଷଣ୍ଣ ଏୋ 900 
ଏମଟି ଥଲିା।

n  କନୌକସନା ଓ ବାୟୁକସନା ସିଙ୍ଗାପରୁ ଓ ବରୁନେଇ ସକମତ ଅନୟୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 
କମଡ଼ିକାଲ ଅକି୍କଜନ ଆଣଥିକିଲ। ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ରୁ ଦିଲେୀକର 4ଟି 
ପିଏସଏ ଅକି୍କଜନ ୍ ଲାଣ୍ ଓ େରିୟାଣାକର କଗାଟିଏ ପିଏସଏ ପ୍ରତିଷା୍ 
କରା�ାଇଥଲିା ।

n  150-175ରୁ ଅଧକି ୍ ଲାଣ୍ ଖବୁଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କେବ। କକାଭିଡ ସୋୟତା 
ଅପକରସନ ଅଧୀନକର ବାୟୁକସନା ପକ୍ରୁ 990ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ 
କରା�ାଇଛି ।

n  ବିଭିନ୍ନ କକରାନା ଚିକିତ୍ସା କକନ୍ଦ୍ରକର ସମତେ ତିକନାଟି ପ୍ରତିରକ୍ା କସବାର 
800ରୁ ଅଧକି ଡାକ୍ର କତ୍ତଣ୍ଣବୟୁ ସମ୍ାଦନ କରୁଛନି୍ ।

n  ଲକ୍ଷୌ୍ ଏବଂ କବଙ୍ଗାଲୁରୁକର େନୁି୍ଦତୋନ ଏକରାନଟିକ୍ ଲିମିକଟଡ ପକ୍ରୁ 
250 ଶ�ୟୁା ବିଶଷି୍ କକାଭିଡ କସଣ୍ର ପ୍ରତିଷା୍ କରା�ାଇଛି ।

17,775 19 12
ଅକି୍ବ�ନ କନବସବଣ୍ଟରେଟର, 16,331 ଅକି୍ବ�ନ 
ସିଲିଣ୍ଡର ବମ 24 ତାରିଖବର �ରୁରିକାଳୀନ 

ଭିରି୍ବର ବଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଥଲିା।

ରା�୍ଗଡ଼ୁକି 13,449 ବଭଣି୍ଟବଲଟର/
ବପି୍ାପ ସହତି

ଟି ଅକି୍ବ�ନ ଉତ୍ାଦନ ପା୍ଣ୍ଟ ପାଇଥବିଲ।

ଲକ୍ ଫାଭିପିରାଭିର ଓ 6.9 ଲକ୍ ବରମଡସିିଭିର 
ଇବଜେକ୍ନ ବମ 24 ତାରିଖବର �ରୁରିକାଳୀନ 

ଭିରି୍ବର ବଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଥଲିା।

ଅକ୍ଯିଜନ ଓ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟୁଯସବୋଯର
ଆତ୍ମନଭି୍ଷର�ୀଳତୋ

ଯକୋଭିଡ-19 ବଯିରୋଧୀ ଲଯଢ଼ଇ
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ବତ୍ତଣ୍ଣମାନର କକରାନା ମୋମାରୀ ସମୟକର ଅନାଥ କୋଇଥବିା ଶଶିମୁାନଙୁ୍କ ସୋୟତା କରିବା ଲାଗି 
ସରକାର ଏକ ନପୂଆ କ�ାଜନା ସେିତ ଆକଗଇ ଆସିଛନି୍। ପିଲାଙ୍କ ପାଇ ଁପିଏମ କକୟାସଣ୍ଣ କ�ାଜନା 
ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ, କସମାନଙ୍କର ମାତାପିତା ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙୁ୍କ େରାଇଥବିା ପିଲା, ଶଶିମୁାନଙୁ୍କ ଆଥ୍ତିକ 
ସୋୟତା କ�ାଗାଇ ଦିଆ�ିବ।

ପିଲୋଙ୍କ ପୋଇ ଁପିଏମ ଯକୟୋସ୍ଷ ଯ�ୋଜନୋ

ଶଶିମୁାକନ କେଉଛନି୍  କଦଶର ଭବିଷୟୁତ। କସମାନଙୁ୍କ ସୋୟତା ଓ 
ସରୁକ୍ା କ�ାଗାଇ କଦବା ନିମକନ୍ କଦଶ ସମତେ ପ୍ରକାରର ପଦକକ୍ପ 

ଗ୍ରେଣ କରିବ �ାୋଫେକର କସମାକନ ଦୃେ ନାଗରିକ ଭାକବ ବିକଶତି 
କୋଇପାରିକବ ଏବଂ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ବେ ଭବିଷୟୁତ ପାଇପାରିକବ।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ

କଯରୋନୋ ପ୍ରଭୋବତି ��ିଙୁୁ୍କ କରୁଛ ିସ�କ୍

ମାନବ ଇତିୋସକର 
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଏକ 
ଅଭପୂ ତପପୂବଣ୍ଣ ମୋମାରୀ 

ବେୁସଂଖୟୁକ କଲାକଙ୍କ ଜୀବନ 
କନଇ�ାଇଛି। ମାତାପିତାଙୁ୍କ େରାଇ 
ବେୁ ଶଶି ୁ ଅନାଥ କୋଇ�ାଇଛନି୍। 
କସମାନଙୁ୍କ ଅନାଥ ଓ ଅସୋୟ ଭାକବ 
ଛାଡ଼ି ଦିଆ�ାଇପାରିବ ନାେି।ଁ ଏେ ି
ପିଲାମାନଙୁ୍କ �କଥଷ୍ �ତ୍ନ ନିଆ�ିବା 
ଆବଶୟୁକତା ରେଛିି �ାୋଫେକର 
କସମାନଙ୍କର କମୌେିକ ଆବଶୟୁକତା 
ପପୂରଣ କୋଇପାରିବ। ଏପରି ଏକ 
ସଙ୍କଟପପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସି୍ତିକର, ଏକ ସମାଜ 
ଭାକବ ଏପରି ପିଲାମାନଙ୍କର �ତ୍ନ 
କନବା ଏବଂ ଏକ କସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର 
ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ବେ ଭବିଷୟୁତ ପାଇ ଁ ଆଶା 
ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ସରକାର ଅତୟୁନ୍ 
ସକମ୍ବଦନଶୀେ ଓ ସୋନୁଭପୂ ତିପପୂର୍ଣ୍ଣ 
ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରେଣ କରିଛନି୍। ପିଏମ 
କକୟାସଣ୍ଣ ପାଣ୍ ି ଜରିଆକର ସରକାର 
ଏପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶକି୍ା, ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ଓ 
ଅନୟୁ ଆବଶୟୁକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କଦବା 
ଲାଗି ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରେଣ କରିଛନି୍।

n  ଏପରି ପିଲାମାନଙୁ୍କ 18 ବଷଣ୍ଣ କେବା ପକର ମାସିକ ଷ୍ାଇକପଣ୍ ମିେିବ ଏବଂ 23 ବଷଣ୍ଣ 
କେବା ପକର 10 ଲକ୍ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ ିକ�ାଗାଇ ଦିଆ�ିବ।

n  ଉଚ୍ ଶକି୍ା ପାଇ ଁଏପରି ପିଲାଙୁ୍କ ଶକି୍ା ଋଣ ସୋୟତା ମିେିବ ଏବଂ ପିଏମ କକୟାସଣ୍ଣ ପାଣ୍ରୁି 
ଋଣ ପାଇ ଁସଧୁ ଦିଆ�ିବ

n  ପିଲା ଜଣଙ୍କ 10 ବଷଣ୍ଣରୁ କମ କୋଇଥକିଲ ତାଙୁ୍କ ଦିବସ ବିଦୟୁାଥଣ୍ଣୀ (କଡ ସ୍ଲାର) ଭାକବ 
ନିକଟସ୍ କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦୟୁାେୟ କିମ ୍ବା ଏକ �କରାଇ ବିଦୟୁାେୟକର ନାମ କଲଖା�ିବ। ପିଲା 
ଜଣଙ୍କ ପପୂବଣ୍ଣରୁ �କରାଇ ବିଦୟୁାେୟକର ନାମ କଲଖାଇଥାନି୍, ତା’କେକଲ ପିଏମ କକୟାସଣ୍ଣ 
ପାଣ୍ରୁି ଶକି୍ା ଅଧକିାର ଆଇନ ଅନୁ�ାୟୀ ସ୍ଲୁ ଫି’ ପଇଠ କରା�ିବ। 

n  11-18 ବଷଣ୍ଣର ପିଲାଙୁ୍କ ନିକଟକର ଥବିା କସୈନିକ ସ୍ଲୁ, ନକବାଦୟ ବିଦୟୁାେୟ ଭେି କକୌଣସି 
କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ଆବାସିକ ବିଦୟୁାେୟକର ନାମ କଲଖାଇ ଦିଆ�ିବ। �ଦି ପିଲା ଜଣକ 
ଅଭିଭାବକ/କଜକଜବାପାକଜକଜମା/ବଦ୍୍ତିତ ପରିବାରର ଅନୟୁ କକୌଣସି ସଦସୟୁଙ୍କ �ତ୍ନକର 
ରେବିାକୁ ଚାେୁଥଁାନି୍ ତା’କେକଲ ତାଙୁ୍କ ନିକଟସ୍ କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦୟୁାେୟ କିମ ୍ବା ଅନୟୁ କକୌଣସି 
�କରାଇ ବିଦୟୁାେୟକର ଦିବସ ବିଦୟୁାଥଣ୍ଣୀ ଭାକବ ନାମ କଲଖାଇ ଦିଆ�ିବ। ଏଥପିାଇ ଁପିଏମ 
କକୟାସଣ୍ଣ ପାଣ୍ରୁି ଶକି୍ା ଅଧକିାର ଆଇନ ଅନୁ�ାୟୀ ସ୍ଲୁ ଫି’ ପଇଠ କରା�ିବ। ୟୁନିଫମଣ୍ଣ, 
ପାଠୟୁପତୁେକ ଓ କନାଟବୁକ୍ ପାଇ ଁଅଥଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପିଏମ କକୟାସଣ୍ଣରୁ ଦିଆ�ିବ।

n  ଏପରି ପିଲାମାକନ 18 ବଷଣ୍ଣ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ କ�ାଜନା ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ 5 ଲକ୍ 
ଟଙ୍କାର ସା୍ସ୍ୟୁ ବୀମା ପାଇକବ ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁପିଏମ କକୟାସଣ୍ଣ ପାଣ୍ରୁି ପି୍ରମିୟମ ରାଶ ି
କ�ାଗାଇ ଦିଆ�ିବ ।    
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୋ�ୋଣୀ ଆନ୍ଜଣ୍ଣାତିକ କ�ାଗ ଦିବସ

ଆୟୁଯବ୍ଷଦକୁ ସମନ୍ତି କରିବୋ ଲକ୍ଷୟୁ ଯନଇ ୨୦୧୪ ମସି�ୋଯର ଆୟୁଷ 
ମନ୍ତଣୋଳୟ ସଷିୃ୍ଟ ଯ�ଲୋ । ଯ�ୋଗ ଓ ଅନୟୁୋନୟୁ ପୋରମ୍ପରିକ ଚକିତି୍ୋକୁ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟୁ 

ଯସବୋଯର ଯ�ୋଡିବୋ ଥଲିୋ ଏ�ୋର ମଖୁୟୁ ଉଯଦ୍�ୟୁ । ୨୦୧୫ ମସି�ୋଠୋରୁ ଜନୁ 
୨୧ତୋରିଖକୁ ଆନ୍ତଜ୍ଷୋତକି ଯ�ୋଗଦବିସ ଯଘୋଷିତ ଯ�ବୋ ପରଠୋରୁ ବଶି୍ବୟୁୋପୀ 

ଯ�ୋଗକୁ ଯଲୋକପି୍ରୟ କରିବୋ ପୋଇ ଁଭୋରତଯର ଉତ୍ୋ� ଅଧକି ଯ�ଲୋ । 
କଯରୋନୋ ଯବୈଶ୍କି ମ�ୋମୋରୀ କୋଳଯର ଯରୋଗର ପ୍ରତଯିଷଧକ ଉପଯର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଆଯରୋପ କରି ସଫଳ ପ୍ରତକିୋର ପ୍ରଦୋନକୋରୀ ଆୟୁଯବ୍ଷଦ ବଶି୍ବୟୁୋପୀ ଯକୋଟି 

ଯକୋଟି ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୋଇବୋଯର ସ�ୋୟକ ଯ�ୋଇପୋରିଛ ି।

ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ ଚକିତି୍ୋ ଓ 
ସଧୁୋର ପୋଇ ଁଯ�ୋଗ
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ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ୟୁର  ସଧୁାର ନିମକନ୍ 
ସମାଜର ପ୍ରକତୟୁକ ବଗଣ୍ଣର କଲାକ କ�ାଗକୁ 
ସବଣ୍ଣାଧକି ବିଶ୍ସନୀୟ ମାଧ୍ୟମଭାକବ ଗ୍ରେଣ 

କରିବାକର ଲାଗିଛନି୍ । କ�ାଗ ସମତେ ଆଞ୍ଚେିକ ସୀସା 
ସରେଦ ପାର କରି ଦରିଆପାରି କଦଶଗଡିୁକକର ପେଞ୍ଚ ି
ଖବ୍ୁ କଲାକପି୍ରୟ କେବାକର ଲାଗିଛି । ଶେ ଶେ ବଷଣ୍ଣ ପପୂବଣ୍ଣରୁ 
କଲାକପି୍ରୟ ସଂସ୍ତୃ  କବି ଭତୃଣ୍ଣେରି କ�ାଗର ମୋନତା 
ସମ୍କଣ୍ଣକର ଆକଲାକପାତ କରି କେିଛନି୍:

କଧ�ଣ୍ଣୟୁ�ସୟୁ ପିତା କ୍ମାଚ ଜନନୀ ଶାନି୍ଶି୍ରଂ କଗେନିୀ 
ସତୟୁଂ ସନୁୁରୟଂ ଦୟା ଚ ଭଗୀନି ଭ୍ାତା ମନଃ ସଂନ୍ଦମଃ ।
ଶୟା ଭପୂ ମୀତେଂ ଦିକଶାପି ବସନଂ ଜ୍ଞାନମତୃଂ କଭାଜନଂ

ଏକତ�ସୟୁ କୁଟୁମ ୍ବିନଃ ବଦ ସକବଣ୍ଣ କସ୍ାଦଭୟଂକ�ାଗୀନଃ ।
ଶେ ଶେ ବଷଣ୍ଣ ପପୂବଣ୍ଣରୁ ଅପପୂବଣ୍ଣ ଆେଙ୍କାରିକ ସାଦୃଶୟୁ ଥବିା ଏେ ି
କ୍ାକର ଅଥଣ୍ଣ କେଲା ନିୟମିତ କ�ାଗଭୟୁାସର ଫେ ସର୍ପୂ ପ 
ଅକନକ ସଗୁଣୁ ବିକଶତି କୋଇଥାଏ । ନିୟମିତ କ�ାଗ ଦ୍ାରା 
କ�ଉ ଁସାୋସ ମନକର ଆକସ,  ତାୋ ପିତାପତୁ୍ରକୁ ରକ୍ା କରିବା 
ସଦୃଶ କୋଇଥାଏ । ମା  କ�ପରି  କ୍ମାଶୀେ କ�ାଗ କସପରି 
କ୍ମାଶୀେ ସ୍ୱଭାବର ବିକାଶ �ଟାଇଥାଏ। କ�ାଗଦ୍ାରା 
ମାନସିକ ଶାନି୍ ମଧ୍ୟ ମିେିଥାଏ �ାୋ ଆମ ଜୀବନର ସ୍ାୟୀ ବନୁ୍ଧ 
ସଦୃଶ । ଭତୃ୍ତଣ୍ଣେରି କେଛିନି୍ କ�, ନିୟମିତ କ�ାଗଦ୍ାରା ସତୟୁ 
ଆମର ସନ୍ାନ, ଦୟା ଆମର ଭଗ୍ୀ, ଆତ୍ମ ନିୟନ୍ତଣ ଆମର 
ଭାଇ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ଆମର ବିଛଣା କେବା ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମର 
କ୍ଧୁା ନିବାରଣ କରିଥାଏ । କ�କତକବକେ କ�ାଗ କ�ାଗୁ ଁ
ଏକାଧକି ଗଣୁ ବିକଶତି େୁଏ, ସକତକବକେ  କ�ାଗାଭୟୁାସକାରୀ 
ନିଭଣ୍ଣୀକ କୋଇଥାଏ । 
ଆଉ କଗାକଟ କଥା କେଉଛି କ�ାଗାଭୟୁାସ ନିମକନ୍ 
କକୌଣସି ପଞିୁ୍ ଖଟାଇବାକୁ ପଡି ନ ଥାଏ । କକରାନା କବୈଶ୍କି 
ମୋମାରୀକାେକର କ�ାଗର ଭପୂ ମିକା ଉପକର ଆକଲାକପାତ 
କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ କେଛିନି୍ କ� “ଏଇ 
ଶତାବ୍ଦୀକର ଆକମ ବୁଝଲୁି କ� କ�ାଗ ବିଶ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଛି । 
କ�ପରି କ�ାଗ ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ କ�ାକଡ କସେପିରି 
କ�ାଗ ପଥୃବିୀକୁ କ�ାଡୁଛି । କ�ାଗ ରାତୋକର ଗକଲ ଏକ 
ଚାପ ଓ କରାଗ ମକୁ୍ ଜୀବନ ଖସିୁକର ଜଇି ଁକେବ ।” କ�ାଗ 
କକବେ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରକଖ ନାେି ଁ, ବରଂ ମନ ଓ ଚିନ୍ାଧାରାକୁ 
ପବିତ୍ର କରିବା ସେ ଜୀବନ �ାତ୍ରାକର ଏକ ସନ୍ତୁେନ ରକ୍ା 
କକର । କ�ାଗଗରୁୁ କକ. ପଟ୍ଟାଭି କଜାଏସଙ୍କ ମତକର କ�ାଗ 
କେଉଛି ବାତେବିକ ଦିବୟୁଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍କଶାଧକ । ସ୍ୱାସ୍ୟୁଗତ 
ଉପକାରିତାକୁ ସେ ଏେ ିପ୍ରାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠ ି
କରି ରକଖ ।
 କ�ାଗ ଆମର ଜୀବନ କଶୈେୀକୁ ପରିବତ୍ତଣ୍ଣନ କରିବା 

କ�ାଗ ସମତେଙୁ୍କ ଏକ ନପୂତନ ଏକତା 
ସପୂତ୍ରକର ବାନି୍ଧ ରଖଛିି । ମୁ ଁଗଭୀର 

ବିଶ୍ାସର ସେ କେପିାକର କ� ଆଜ ି�ଦି 
ସାରା ବିଶ୍କର କ�ାଗାଭୟୁାସକାରୀ ମାନଙ୍କ 

ସଂଖୟୁା ସଂଗ୍ରେ କରା�ାଏ, କତକବ 
ବିଶ୍କର ଅକନକ ଆଶ୍�ଣ୍ଣୟୁଜନକ ତଥୟୁ 

ପ୍ରକଟ କେବ ।
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ
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ସେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବତ୍ତଣ୍ଣନ ସେ ଖାପ ଖଆୁଏ । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
କେବାର ଠିକ ଚାରିମାସ ପକର କ�ାଗକୁ ଆନ୍ଜଣ୍ଣାତିକ 
ସ୍ୱୀକୃତି କଦବାକୁ କଚଷ୍ା କକଲ । ଜାତିସଂ� ସାଧାରଣ 
ଅଧକିବଶନକର ଉଦ୍ କବାଧନ କଦବା କାେକର କସ 
ଆନ୍ଣ୍ଣଜାତିକ କ�ାଗ ଦିବସ ପାେନ କନଇ ପ୍ରତୋବ କଦକଲ 
। କକରାନା କବୈଶ୍କି ମୋମାରୀ କାେକର ଅକନକ 
ରାଷ୍ଟ୍ରମଖୁୟୁ କକରାନାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ହ୍ାସ କନଇ 
କ�ାଗର ଆବଶୟୁକତା ଉପକର ରେୀ କମାଦୀଙ୍କ ସେ 
ଆକଲାଚନା କକଲ । ଗତବଷଣ୍ଣ ଆନ୍ଣ୍ଣଜାତିକ କ�ାଗଦିବସ 
ପାେନ ଅବସରକର ଭଚୁଣ୍ଣଆଲ ଉଦ୍ କବାଧନ କଦଇ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ କମାଦୀ କେିଥକିଲ କ�, “କ�ାଗ ଆମ 
ସମତେଙୁ୍କ କ�ାଡିବା ସେ ଏକତ୍ର କରି ରଖଛିି” ।  ତାଙ୍କ 
ମତକର କ�ାଗ ଆନ୍ଣ୍ଣଜାତିକ ଭ୍ାତୃତ୍ୱର ବାତ୍ତଣ୍ଣା କଦବା ସେ 
ମତକଭଦ ଦପୂର କରିଥାଏ। ଆଜି �ଦି କ�ାଗ ବିଶ୍କର 
ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥାଏ ତାୋ କକବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ ଅକ୍ାନ୍ ଉଦୟୁମର ଫେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ସରକାରଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ 
ପ୍ରୟାସ ବେକର ଜନୁ ୨୧କୁ ଜାତିସଂ� ସାଧାରଣ ପରିଷଦ 
ଦ୍ାରା ଆନ୍ଣ୍ଣଜାତିକ କ�ାଗଦିବସ ଭାକବ କ�ାଷଣା କରାଗଲା। 
ଡିକସମ୍ବର ମାସ ୧୧, ୨୦୧୪ ଦିନ ୧୯୩ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କନଇ 
ଗଠତି ଜାତିସଂ� ସାଧାରଣ ଅଧକିବଶନ ସବଣ୍ଣସମ୍ତିକ୍ରକମ 
ପ୍ରତୋବକୁ ଅନୁକମାଦନ କଲା। କରକଡଣ୍ଣ ସଂଖୟୁା ୧୭୭ 
ସେକ�ାଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନୁ ୨୧କୁ ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ ଆନ୍ଣ୍ଣଜାତିକ କ�ାଗ 
ଦିବସ ଭାକବ ପାେନ କରିବାକୁ ସମ୍ତ କେକଲ । ଜାତିସଂ� 
ମିେିତ ଅଧକିବଶନକର ଏୋର ସଂକଳ୍ପକର କ�ାଗ ସମଗି୍ରକ 
ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ଓ ସଧୁାର ସେତି ଜୀବନର ପ୍ରକତୟୁକ ଧାରା ସେ 
ଏକ ସନ୍ତୁେନ ଲକ୍ୟୁ କକର କବାଲି କ�ାଷଣା କେଲା । 
କ�ାଗ ସମ୍କଣ୍ଣୀୟ ଖବରର ବୟୁାପକ ପ୍ରସାର ତଥା ଏୋକୁ 
ଆପଣାଇବା ଦ୍ାରା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ପାଇ ଁଏୋ 
ଉପକାରୀ ସାବୟୁତେ କେଲା । ଏୋ କଦଶକର ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ବିପ୍ଳବ 
ଆଣବିା ସେ କକବେ ଆକରାଗୟୁ ଲାଭ ନୁକେ ଁ, କରାଗର 
ନିରାକରଣକୁ ପ୍ରାଧାନୟୁ କଦଲା । 
ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଣ୍ଣଜାତିକ କ�ାଗଦିବସ ପାେନର ମଖୁୟୁ ସମାକରାେ 
ଜନୁ ୨୧, ୨୦୧୫ କଦଶର ରାଜଧାନୀ ରାଜପଥ ଉପକର 
କୋଇଥଲିା । ଏଥକିର ଦୁଇଟି କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ ଗିନିଜ ୱାଲ ୍ଡଣ୍ଣ 
କରକଡଣ୍ଣକର ସ୍ାନ ପାଇଥଲିା । ପ୍ରଥମଟି କେଉଛି ବିଶ୍ର 
ସବଣ୍ଣବୃେତ କ�ାଗଅଧକିବଶନ କ�ଉଥଁକିର ୩୫,୯୮୫ 
ଜଣ କ�ାଗକପ୍ରମୀ  ଭାଗକନଇଥକିଲ । ଦି୍ତୀୟଟି କେଉଛି 
ଏଥକିର ୮୪ଟି କଦଶର ପ୍ରତିକ�ାଗୀ ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରିଥକିଲ। 
କକାଭିଡ-୧୯ କବୈଶ୍କି ମୋମାରୀକାେକର କ�ାଗର ମେତ୍ୱ 

ଭୋରତୀୟ ଯ�ୋଗ 
ଇତ�ିୋସ ପୋଞ୍ଚ 
�ଜୋର ବଷ୍ଷ ପ୍ରୋଚୀନ

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୋ�ୋଣୀ ଆନ୍ଜଣ୍ଣାତିକ କ�ାଗ ଦିବସ

ଯ�ୋଗକ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ  
ବଜାର
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ଅକନକଟା ବୃଦି୍ ପାଇଛି । ଚେିତବଷଣ୍ଣ କକରାନା ନପୂତନ 
ରପୂ ପକର ଆମ ଆଗକର କଦଖାକଦଇଥବିାରୁ କରାଗର 
ପ୍ରତିକଷଧକ ପାଇ ଁକ�ାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ  ମେତ୍ୱ ବୃଦି୍ ପାଇଛି ।
ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନି୍ଧ ପକର ୧୯୭୦ ମସିୋକର 
ଆୟୁକବଣ୍ଣଦ, ୟୁନାନୀ ଓ ସିଦ୍ ଚିକିତ୍ସକମାକନ ଆଇନଗତ 
ସରୁକ୍ା ପାଇଥକିଲ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ୧୯୯୫ ମସିୋକର  
କଗାକଟ ପଥୃକ୍ ବିଭାଗ କେଲା । ୨୦୦୩ ମସିୋକର ଅଟେ 
ବିୋରୀ ବାଜକପୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଅମେକର ଏୋକୁ ଆୟୁଷ 
ନାମକର ନାମିତ କରାଗଲା । ୨୦୧୪ ମସିୋକର ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମାଦୀଙ୍କ ସରକାର ଆୟୁକବଣ୍ଣଦ ଓ କ�ାଗର କବୈଶ୍କି ସ୍ୱୀକୃତି 
ପାଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ ଆୟୁଷ ମନ୍ତଣାେୟ ସଷିୃ୍ କକଲ । କସକ୍ଟେମ ୍ବର 

୨୭, ୨୦୧୪କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ କ�ାଗକୁ 
କଲାକପି୍ରୟ କରିବା ପାଇ ଁ ପଦକକ୍ପ ସ୍ୱରପୂ ପ ଜାତିସଂ� 
ସାଧାରଣ ଅଧକିବଶନକର ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକର କ�ାଗର 
ଉପକାରିତା ଉପକର ଆକଲାକପାତ କକଲ । ପକର ପକର 
ଜାତିସଂ� ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଜନୁ ୨୧କୁ ଆନ୍ଣ୍ଣଜାତିକ 
କ�ାଗଦିବସଭାକବ ପାେନ କରିବାକୁ ସବଣ୍ଣସମ୍ତି କ୍ରକମ 
ସଂକଳ୍ପ କନଲା ।
ସିନୁ୍ଧ ସଭୟୁତାକର ଥବିା କମାେର ଓ ଚିତ୍ରକୋକର ଭାରତକର 
କ�ାଗର ଅବସି୍ତିର ସପୂଚନା ମିକେ । କ�ାଗ କେଉଛି 
ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍ତୃିକ ଐତିେୟୁ ।
ପ୍ରକୃତପକକ୍ କେବିାକୁ ଗକଲ କ�ାଗ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ 

�ଦି ଆକମ କ�ାଗ କବୈଶ୍କି ମାନୟୁତା ପାଇ ସାରିବା ପକର ଗଗୁଲୁର ଡାଟାକୁ ନିରୀକ୍ଣ କରିବା କତକବ କଦଖବିାକୁ 
ମିେିବ କ� ୨୦୧୪ରୁ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟକର କ�ାଗ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗଣୁା ଅଧକି ଥର ସଚ୍ଣ୍ଣ କରା�ାଇଛି

2010  2011 2012  2013 2014  2015 2016  2017 2018  2019 2020

$66.4
୨୦୨୭ ସଦୁ୍ା ୬୬.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର 
କ�ାଗବଜାର । ୨୦୧୯କର ଏୋ ୩୭.୫ 
ବିଲିୟନ ଥବିା ଆଲାଏଡ୍ ମାକକଣ୍ଣଟ ରିସଚ୍ଣ୍ଣର 
ରିକପାଟଣ୍ଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ।

କକବେ ଭାରତକର ୪ ବିଲିୟନ
ଡଲାର ଅଧକି କ�ାଗ ମାକକଣ୍ଣଟ ରେଛିି

4 Rs

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ ପଦକକ୍ପ ଫେକର 
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ କ�ାଗର ମେତ୍ୱ ଉପଲବ୍ ି କରିବା ସେ 
କ�ାଗର ଦୃତ ଅଭିବୃଦି୍ ପାଇ ଁକମଣ୍ଣନି�କିୁ୍ ମଧ୍ୟ ବଢିଥଲିା। 
କକରାନା କ�ାଗୁ ଁଅନଲାଇନ କ�ାଗ କଲାସ ବୃଦି୍ ପାଇବା 
ସେ �କର ବସି କଲାକକ କ�ାଗଭୟୁାସ କରିପାରିକଲ । 

କକବେ କ�ାଗ ପ୍ରଶକି୍କ ନୁେନିଁ୍ କ�ାଗ ସମ୍କଣ୍ଣୀତ 
ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ାଦନକାରୀ ଶଳି୍ପାନୁଷା୍ନ, କ�ାଗ ପ୍ରତିଷା୍ନ 
ଓ ତାଲିମ କକନ୍ଦ୍ର ଇତୟୁାଦି ନପୂତନ କମଣ୍ଣନି�କିୁ୍ କପଣ୍ 
ସଷିୃ୍ କୋଇପାରିଲା ।

କୱବସାଇଟ୍ ପରିସଂଖୟୁାନ ଅନୁସାକର ଗତବଷଣ୍ଣକ 
ମଧ୍ୟକର ୧୧.୭ ବିଲିୟନ ଡଲାରର କ�ାଗ ମଶିଣା 
ବିକି୍ର କୋଇଛି । 
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ଉପକର ପ�ଣ୍ଣୟୁକବସିତ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ । 
ଏୋ କଦେ ଓ ମନ ମଧ୍ୟକର କ�ାଗ ସପୂତ୍ର 
ରକ୍ା କକର । କ�ାଗ କେଉଛି କୋ ଓ 
ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ସଂଗମ  �ାୋ ଆମକୁ ଏକ 
ସସୁ୍ ଜୀବନ ଅତିବାେତି କରିବା ପାଇ ଁ ପଥ 
ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ କରିଥାଏ । ସଂସ୍ତୃକର ଏୋର 
ମପୂେ ଶବ୍ଦ ୟୁଜରି ଅନୁସାକର କ�ାଗ ଅଥଣ୍ଣ 
କେଲା କ�ାଡିବା ବା ମିଶାଇବା । କୁୋ�ାଏ 
କ�, କ�ାଗାଭୟୁାସ ଆମର  ବୟୁକି୍ଗତ 
ସକଚତନତାକୁ ସାବଣ୍ଣଜନୀନ ସକଚତନତା 
ସେ ସଂକ�ାଗ କକର । କ�ାଗର ମପୂେ 
ଖ୍ୀଷ୍ପପୂବଣ୍ଣ ୨୭୦୦ବଷଣ୍ଣ ପପୂବଣ୍ଣ ସିନୁ୍ଧ-ସରସ୍ୱତୀ 
ଉପତୟୁକା ସଭୟୁତା ଅମେର । ଏପରିକି 
ପ୍ରାକ୍ କବୈଦିକ କାେକର ମଧ୍ୟ କ�ାଗଭୟୁାସ 
ରେଥିଲିା । ମେଷ୍ତି ପତଞ୍େି ତାଙ୍କର ଏେ ି
ପ୍ରାଚୀନ ଚେଣକିୁ ତାଙ୍କର  କ�ାଗସପୂତ୍ର 
ସିଦ୍ାନ୍କର ପ୍ରାଞ୍େଭାକବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନି୍ । 
ଏ ଦିଗକର ବେୁମପୂଲୟୁ ଅବଦାନ ଲାଗି ତାଙୁ୍କ 
ପାରମ୍ରିକ କ�ାଗର ଜନକ କବାଲି ମଧ୍ୟ 
କୁୋ�ାଏ  । ତାଙ୍କ ପକର ଅକନକ କ�ାଗବିତ୍ 
ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗକର  ଉକଲେଖନୀୟ କା�ଣ୍ଣୟୁ କରିବା 
ସେ ବିଶ୍ବୟୁାପୀ ଏୋର ପ୍ରସାର କେଛିନି୍ । 
ଆଜକିାଲି ଲକ୍ ଲକ୍ କଲାକ କ�ାଗ ଦ୍ାରା 
ଉପକୃତ କେଉଛନି୍ ।
ନିକଟ ଅତୀତକର କୋଇଥବିା କକକତକ 
ଡାକ୍ରୀ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ମଣଷିର ମନ ଓ ଶରୀର 
ଉପକର କ�ାଗର ଉତମ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରମାଣତି 
କୋଇଛି ।
ଯ�ୋଗକୁ ଯପ୍ରୋତ୍ୋ�ନ

ଜନୁ ୨୧,୨୦୧୭କର ସମାକରାେ 
ଲକ୍ଷୌ୍କର ଆକୟାଜତି କୋଇଥଲିା । 
ଏଥକିର ୫୧,୦୦୦ ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରିଥବିାକବକେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ଜୀବନଧାରଣ 
ପ୍ରକି୍ରୟାକର କ�ାଗର ବିକଶଷତ୍ୱ ଉପକର 
ଆକଲାଚନା କରିଥକିଲ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମାଦୀ ରାଂଚିକର ଜନୁ ୨୧, 
୨୦୧୯କର ଆକୟାଜତି ସମାକରାେକର 
କ�ାଗଦିବସ ପାେନ କରିଥକିଲ । 

ଅତୀତର ଛଅ ଆନ୍ତଜ୍ଷୋତକି ଯ�ୋଗ 
ଦବିସ ଉପଯର ଏକ ନଜର

ଜନୁ୨୧, ୨୦୧୬କର 
ଆନୁଷା୍ନିକ ସମାକରାେ 

ଚଣ୍ୀଗଡକର କୋଇଥଲିା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ସକମତ ୩୦େଜାର ବୟୁକି୍ ଓ ୧୫୦ଜଣ 

ଦିବୟୁାଙ୍ଗ ଏଥକିର ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରିଥକିଲ ।

 ଜନୁ ୨୧, ୨୦୧୮ ଦିନ 
କଡରାଡୁନକର ଆକୟାଜତି 

ସମାକରାେକର ୫୦,୦୦୦ ଅଂଶଗ୍ରେଣ 
କରିଥକିଲ ।

କକାଭିଡ -୧୯ କବୈଶ୍କି 
ମୋମାରୀ କ�ାଗ ୁଜନୁ୨୧, ୨୦୨୦ ଦିନ 

କ�ାଗ ଭଚୁଣ୍ଣଆଲ କମାଡକର 
କୋଇଥଲିା । 

 2
01

5
20

17
20

19
2016

2018

2020

ବାତ୍ତଣ୍ଣା - ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ପାଇ ଁକ�ାଗ 

ବାତ୍ତଣ୍ଣା - ଶାନି୍ ପାଇ ଁକ�ାଗ

ବାତ୍ତଣ୍ଣା - ଜେବାୟୁ ପ୍ରତି ନଜର

ବାତ୍ତଣ୍ଣା - ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ପାଇ ଁ�କର କ�ାଗାଭୟୁାସ 

ବାତ୍ତଣ୍ଣା -�ବୁବଗଣ୍ଣଙୁ୍କ ସାମିଲ

ସିନୁ୍ ଉପତୟୁକୋ ସଭୟୁତୋ 
ସମୟର ଚତି୍ର ଏବଂ 
ଅନୟୁୋନୟୁ ଅବ�ଷି୍ଟୋଂ� 
ପ୍ରୋଚୀନ ଭୋରତଯର 
ଯ�ୋଗର ଉପସି୍ଥତକିୁ 
ଦ�୍ଷୋଇଥୋଏ

ବାତ୍ତଣ୍ଣା କେଲା ଶାନି୍ ଓ କସାୋଦ୍ଣ୍ଣୟୁ ପାଇ ଁକ�ାଗ 

ଜନୁ ୨୧, ୨୦୧୫ ଦିନ ନପୂଆଦିଲେୀର ରାଜପଥ 
ଉପକର ପାେିତ କୋଇଥଲିା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଜଣ୍ଣାତିକ 
କ�ାଗଦିବସ । ଏେ ିଦିବସ ଦୁଇଟି ଗିନିଜ କରକଡଣ୍ଣ 
ସଷିୃ୍ କରିଥଲିା । ପ୍ରଥମଟି କେଲା କଗାଟିଏ 
�ାଗା ଓ କଗାଟିଏ କ�ାଗ ଅଧକିବଶନକର ୩୫, 
୮୯୫ ଜଣ କ�ାଗଭୟୁାସ କରିଥକିଲ  । ଦି୍ତୀୟଟି 
କେଲା ଏଥକିର ୮୪ଟି କଦଶର ଜନସାଧାରଣ 
କ�ାଗକଦଇଥକିଲ ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୋ�ୋଣୀ ଆନ୍ଜଣ୍ଣାତିକ କ�ାଗ ଦିବସ
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ସ୍ୱାଧୀନତା ପକର କ�ାଗକୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ୟୁ କସବାକର 
ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦୟୁମ କୋଇଥକିଲ ମଧ୍ୟ 
ଏଥକିର ମନ୍ଥରତା କ�ାଗୁ ଁଏୋ ବିକଶଷ ଫେପ୍ରଦ 
କୋଇପାରିଲା ନାେି।ଁ ୧୯୭୬କର କଦଶର ପ୍ରଥମ 
କକନ୍ଦ୍ରୀୟ କ�ାଗ ଗକବଷଣା ପ୍ରତିଷା୍ନ (ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ 
କମାରାରଜୀ କଦଶାଇ ଜାତୀୟ କ�ାଗ ପ୍ରତିଷା୍ନ) 
ପ୍ରତିଷା୍ କରାଗଲା । ୧୯୭୮କର କକନ୍ଦ୍ରୀୟ କ�ାଗ ଓ 
କନଚୁକରାପାଥ ିପରିଷଦ ଗଠତି କେଲା। ୨୦୦୩ 
ମସିୋକର ଭାରତୀୟ ଔଷଧୀ ଓ କୋମିଓପାଥକିୁ 
ଆୟୁଷ ବିଭାଗକର ପରିଣତ କରାଗଲା। ମାତ୍ର 
କ�ାଗର ପ୍ରକୃତ  ସଂସ୍ାରଧମଣ୍ଣୀ କା�ଣ୍ଣୟୁ ୨୦୧୪  
ନକଭମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ଦିନ ପଥୃକ୍ ଆୟୁଷ ମନ୍ତଣାେୟ 
ସଷିୃ୍ ସେ ଆରମ୍ଭ କେଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ ୨୦୧୪ ମସିୋକର ଜାତିସଂ� 
ସାଧାରଣ ପରିଷଦ କବୈଠକକର କ�ାଗ ଉପକର 
ଆକଲାକପାତ କରି  କଦଇଥବିା ମନ୍ବୟୁ କ�ାଗୁ ଁ 
ସାରା ବିଶ୍କର କ�ାଗର ଗରୁୁତ୍ୱ  ଉପଲବ୍ କେଲା। 
୨୦୧୬ ମସିୋକର କ�ାଗ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା 
ଜାତୀୟ ବିକାଶ କବାଡଣ୍ଣ (ଏନବପିଡିୱାଇଏନ) 
ଗଠତି କେଲା । କଦଶବାସୀଙୁ୍କ ଦିଆ�ାଉଥବିା 
କ�ାଗ ତାଲିମର ଗଣୁାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ଦୃଷି୍କର 
ରଖ ିଏୋ କଖାଲା�ାଇଥଲିା । କସଥପିାଇ ଁଏମସ୍ ୍
ଓ ଆଇଆଇଟିରୁ ବିକଶଷଜ୍ଞମାନଙୁ୍କ ସାମିଲ 
କରାଗଲା। ଆନ୍ଜଣ୍ଣାତିକ କ�ାଗ ଦିବସ ପାେନ 
ପାଇ ଁ ଭାରତ ପକ୍ରୁ ବିଶ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ାନକର 
କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମମାନ ଆକୟାଜତି କେଲା । ମପୂେ 
ମନ୍ତଣାେୟ ବା ପଷୃକ୍ପାଷକ ଭାକବ ଅ।ୟୁଷ 
ମନ୍ତଣାେୟ ପକ୍ରୁ ସାଧାରଣ କ�ାଗ ମାଗଣ୍ଣଦଶ୍ତିକା 
ବାୋର କରାଗଲା । ଏୋକୁ କନଇ �ବୁକଗାଷୀ୍ ଓ 
ବରିଷ ୍ନାଗରିକ ବିନା ବିଘ୍ନକର ୪୫ମିନିଟ୍ କ�ାଗ 
କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ କରିପାରିକବ ।
 ଏେ ିପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନକର ଆଶାକମଣ୍ଣୀମାକନ 
ପକୁଣକର କ�ାଗ ତାଲିମ କନଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେକର 
ଏୋର ପ୍ରଶକି୍ଣ କଦଇପାରିକଲ । କ�ାଗାସନ 
କଦଶକର ଏକ ପ୍ରତିକ�ାଗିତା ମପୂେକ କ୍ରୀଡା କେବା 
ପକର ଆୟୁଷ ଏବଂ କ୍ରୀଡାମନ୍ତଣାେୟ ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ 
କ�ାଗାସନକୁ ବିଶ୍କର ପ୍ରତିକ�ାଗିତାମପୂେକ 
କ୍ରୀଡାର ମାନୟୁତା ୋସଲ ପାଇ ଁଉଦୟୁମ କରୁଛନି୍। 
୨୦୨୧ଠାରୁ କ�ାଗ ‘ଫିଟ୍ ଇଣି୍ଆ ମଭୁକମଣ୍’ର 
ଏକ ଅଂଶବିକଶଷ କୋଇ�ାଇଛି । କ�ାଗକଦଶର 

ଯ�ୋଗଦବିସର ଯଲୋଯଗୋର ମ�ତ୍ୱ
 ଦୁଇୋତ କ�ାଡି କୋଇଥବିା କଲାକଗା କ�ାଗର ପ୍ରତୀକ �ାୋ 
ବୟୁକି୍ ଓ କଚତନାକୁ ସାବଣ୍ଣଜନୀନ କଚତନା ସେତି କ�ାଡି ଥାଏ । 

 ଏୋ ଶରୀରର ମନ  ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକର ସମନ ୍ବୟ ରକ୍ାର 
ପ୍ରତୀକ । ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ଓ ଶରୀର ସଧୁାରର ସାମଗ୍ରୀକ ବିକାଶକର 
ଏୋ ସୋୟକ ।

 କଲାକଗାକର ଥବିା ବାଦାମପତ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ପଷୃର୍ ପ୍ରତୀକ 
କୋଇଥବିାକବକେ, ସବୁଜପତ୍ର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତୀକ, �ନ ନୀେ ଅଗି୍ 
କୋଇଥବିାକବକେ ସପୂ�ଣ୍ଣୟୁ ଶକି୍ ଓ ଉତ୍ସାେର ଉତ୍ସ । 

 କଲାକଗା ମାନବତା ପାଇ ଁଶାନି୍ ଓ କସୌୋଦ୍ଣ୍ଣୟୁର ବାତ୍ତଣ୍ଣା 
କଦଉଥବିାକବକେ, କ�ାଗ େି ଁତାର ମପୂେମନ୍ତ ।
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୩୦ଟି ରାଜୟୁ ଓ କକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚେକର କ୍ରୀଡାର ସ୍ୱୀକୃତି 
ପାଇଛି ଓ ଏୋକୁ କନଇ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ�ାଗିତା 
ଆକୟାଜନ ନିମକନ୍ ଉଦୟୁମ ଆରମ୍ଭ କୋଇଛି  । କ�ାଗ 
ଶକି୍ା ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ ଅପରିୋ�ଣ୍ଣୟୁ କୋଇପଡିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର କ�ାଗକୁ କପ୍ରାତ୍ସାେନ କଦବା ପାଇ ଁ କଦଶକର 

ଏନସିଇଆରଟି ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ କରେଣୀ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ କ�ାଗକୁ 
ପାଠୟୁକ୍ରମକର ସାମିଲ କରିଛି । ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ କ�ାଜନା 
ଅଧୀନକର ଏୋର ୧୨, ୫୦୦ ଆୟୁଷ ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ଓ ସଧୁାର 
କକନ୍ଦ୍ର ଜରିଆକର କ�ାଗତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ନିମକନ୍ ବିକଶଷ 
ଧ୍ୟାନ ଦିଆ�ାଇଛି ।

भविष्य में योग को और मिलेगी रफ्तार

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୋ�ୋଣୀ ଆନ୍ଜଣ୍ଣାତିକ କ�ାଗ ଦିବସ

ଭବଷିୟୁତଯର ଯ�ୋଗ ଆ�ୁରି କ୍ୟିୋ�ୀଳ ଯ�ବ
କ�ାଗ ପ୍ରଶକି୍କ ମାନଙୁ୍କ ବିଶ୍ ଶାନି୍ର ଦପୂତଭାକବ ବିକବଚନା କରା�ାଉଛି । ଆୟୁଷ ମନ୍ତଣାେୟ ମଧ୍ୟ 
ବିଭିନ୍ନ ସମୟକର ଆନ୍ଜଣ୍ଣାତିକ ସମି୍େନୀ ଓ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନୀମାନ ଆକୟାଜନ କରୁଛି । ଅକନକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ 

ବିକଦଶୀ ଶକି୍ା ଅନୁଷା୍ନ ସେତି ଏଥପିାଇ ଁବୁଝାମଣାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ରିତ କୋଇଛି ।

କ�ାଗ
ତାଲିମ

କ�ାଗ
ଶକି୍ା

କ�ାଗ
କଥରାପୀ

କ�ାଗ
ପରିଚାେନା

୩୦ରୁ ୪୫ମିନିଟ୍ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ କ�ାଗାଭୟୁାସ କ�କକୌଣସି ବୟୁକି୍ର 
ଜୀବନକଶୈେୀ ଜନିତ ସମସୟୁାକୁ ଦପୂର କରିପାରିବ । ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ କ�ାଗ  
ଗାକଁୁ ନିଆ�ିବ, କ�ଉଠଁ ିଅନ୍ତଃ ଜକଣ ବୟୁକି୍ କଗାକଟ ପରିବାରର 
ଜଣଙୁ୍କ ତିନିବଷଣ୍ଣ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ କ�ାଗାଭୟୁାସ କରିବା ପାଇ ଁକପ୍ରରଣା 
କଦବ। ଏେ ିପ୍ରକାର କ�ାଗ ପ୍ରକତୟୁକ �ର ଓ ଗ୍ରାମକର ପେଞ୍ଚବିା 
ସେ ପାରିବାରିକ କା�ଣ୍ଣୟୁକୋପର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି�ିବ । 

କ�ାଗ ଶକି୍ାର ଅକନକ ଗଡିୁଏ ଦିଗ ରେିଛି । କ�ାଗ 
ପ୍ରଶକି୍କମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ୟୁକର ସଧୁାର ଆଣ ିପାରିବ । ଏଗଡିୁକ 
ବିଦୟୁାେୟ, ମୋବିଦୟୁାେୟ, ବିଶ୍ବିଦୟୁାେୟ,କ୍ରୀଡା, ଉତ୍ସବ, 
କା�ଣ୍ଣୟୁସ୍େୀ, ବାଣଜିିୟୁକ କକ୍ତ୍ର, ସଶନ୍ତ କସନା, ପଲିୁସ କମଣ୍ଣଚାରୀ, 
କପଶାଦାର ସ୍ୱାସ୍ୟୁ କମଣ୍ଣଚାରୀ, ନସ୍ତିଂ ଷ୍ାଫ, ଅମଲା ଓ 
ଜନକସବକ ଇତୟୁାଦି ।

କ�ାଗ କ�କକୌଣସି କରାଗର ଚିକିତ୍ସା ଉପଚାରକର ସାୋ�ୟୁ 
କରିପାରିବ । ବିଶ୍ବୟୁାପୀ ଜୀବନଧାରଣ ଜନିତ ସମସୟୁା, 
ଅଣସଂକ୍ରାମକ କରାଗ ସମସୟୁା, କକଣ୍ଣଟ, େୃଦକରାଗ, କଷ୍ାକ ଇତୟୁାଦି 
କରାଗୀଙ୍କ ସଧୁାର ପାଇ ଁକ�ାଗ ଖବ୍ୁ ଫେପ୍ରଦ । କସ ଦୃଷି୍ରୁ ଅକନକ 
କ�ାଗ କଥରାପିଷ୍ ଓ ପରାମଶଣ୍ଣଦାତାଙ୍କ ଆବଶୟୁକତା ରେଛିି ।

ନୀତି  ଓ ବୟୁାବୋରିକ ଦୃଷି୍ରୁ କ�ାଗ ବୟୁକି୍ର ମାନସିକ 
ପରିଚାେନାକର ସାୋ�ୟୁ କକର । ସାଧାରଣକଲାକଙ୍କ 
ଜୀବନକର କ�ାଗ ଜନିତ ପରିଚାେନା ପାଇ ଁକଦଶକର ଲକ୍ ଲକ୍ 
କଲାକଙ୍କ ଆବଶୟୁକତା ରେିଛି ।
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�ରୀରର ଅମ୍ଳଜୋନସ୍ତର ଯ�ୋଗ ଦ୍ୋରୋ ବଢୋନ୍ତୁ 
କକକତକ ସେଜ କକୌଶେ ଜାଣନ୍ତୁ, �ାୋଫେକର ଶରୀରର 
ଅମ୍ଳଜାନତେରକର ଉନ୍ନତି �ଟିବ । ମାନସିକ ଚାପ ଓ 
େୃଦକବଗ ଶ୍ାସକି୍ରୟାକର ବାଧା  ସଷିୃ୍ କକର । ଅତୟୁଧକି 
ଚାପଗତେ ଥକିଲ ଧୀକର ସକୁସ୍ ବସି ଜ୍ଞାନମୁ୍ ାକର ୋତ 

ଉଠାଇ ଗାଡ ନିଶ୍ାସପ୍ରଶ୍ାସ କନବା ସେ ଧୀକର ଧୀକର ଓ ଁ
ଉଚ୍ାରଣ କରନ୍ତୁ । ଏୋ ଫୁସ ୍ଫୁସ ୍ଓ ମନକୁ ସକି୍ରୟ କରିବ । 
ଆଉ ଏକ ପଦ୍ତି କେଲା ତକେ ସିଧା କଶାଇ ୋତ ଓ କଗାଡକୁ 
୯୦ଡିଗ୍ରୀ ସି୍ତିକର ରଖକିବ । ଏେିପରି ପାଞ୍ଚରୁ ସାତଥର 
ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ କରନ୍ତୁ । ଭପୂ ଜଙ୍ଗାସନ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ାସ 

भविष्य में योग को और मिलेगी रफ्तार
ପରିବତ୍ତ୍ଷନ ପୋଇ ଁଆଠଟି ଆଧୋର 

କ�ାଗ ୨୦୧୪ ମସିୋକର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା । ଏ ଦିଗକର ଅଗ୍ରସର କେବା ପାଇ ଁଆଠଟି ବିଷୟକୁ 
ଆଧାରଭାକବ ଗ୍ରେଣ କରାଗଲା । ଏେ ିଆଧାରଗଡିୁକୁ ଭିତି୍ତକରି ବିଶ୍ବୟୁାପୀ କ�ାଗକୁ କଲାକାଭିମଖୁୀ 
କରିବାକୁ କ�ାଜନା କୋଇଛି । ଆୟୁଷ ମନ୍ତଣାେୟ ନିରବଚ୍ଛନି୍ନ ଭାକବ ଏ ଦିଗକର କା�ଣ୍ଣୟୁ କରୁଛି ।

କ�ାଗ
ଗକବଷଣା

କ�ାଗ
ବିପ୍ପଣନ

କ�ାଗ
ଶଳି୍ପ

ମେେିାଙ୍କ
ପାଇ ଁକ�ାଗ

କମୌେିକ ଦଶଣ୍ଣନ, ସାେିତୟୁ, କଲିନିକାଲ ଓ କବୈଜ୍ଞାନିକ 
କକ୍ତ୍ରକର ଏଥପିାଇ ଁବୟୁାପକ ପରିସର ରେିଛି । ଗତ କିଛି 
ଦଶନି୍ଧ ମଧ୍ୟକର ଦଶେଜାରରୁ ଅଧକି ଗକବଷଣା ସନ୍ଦଭଣ୍ଣ 
ପ୍ରସିଦ୍ ପତ୍ରପତି୍ରକାକର ପ୍ରକାଶିତ କୋଇଛି �ାୋକି କ�ାଗ 
ଗକବଷଣାର ବୟୁାପକତାକୁ ସପୂଚାଇଥାଏ ।

ଗକବଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି କ� କ�ାଗଦ୍ାରା କ୍ରୀଡା, କେବିା, 
ଅଭିନୟ, କା�ଣ୍ଣୟୁ, ସସୁ୍ତା, କସୌନ୍ଦ�ଣ୍ଣୟୁ ଓ ସଧୁାର ଇତୟୁାଦି 
କକ୍ତ୍ରକର ଉନ୍ନତି କୋଇଥାଏ । କ�ାଗଦ୍ାରା ଜକଣ ତାର କକୌଶେ 
ବିକାଶ କରିପାରିବ ।

ଗକବଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି କ� କ�ାଗଦ୍ାରା କ୍ରୀଡା, କେବିା, 
ଅଭିନୟ, କା�ଣ୍ଣୟୁ, ସସୁ୍ତା, କସୌନ୍ଦ�ଣ୍ଣୟୁ ଓ ସଧୁାର ଇତୟୁାଦି କକ୍ତ୍ରକର 
ଉନ୍ନତି କୋଇଥାଏ । କ�ାଗଦ୍ାରା ଜକଣ ତାର କକୌଶେ ବିକାଶ 
କରିପାରିବ।

ମେେିାମାକନ ଋତୁଚକ୍ର, ଗଭଣ୍ଣଧାରଣ ଓ ଋତୁସ୍ାବ ବନ୍ଦ ଭେି ଅକନକ 
ଅବସ୍ା କଦଇ ଗତି କରିଥାନି୍ । କସ ଦୃଷି୍ରୁ କ�ାଗ ମାନସିକ 
ଉଦ୍ କବେନ, ଚାପ, ଡିକପ୍ରସନ ଓ େରକମାନ ଅସନୁ୍େନ ଇତୟୁାଦି 
ସମସୟୁାର ସମାଧାନ ସପୂତ୍ର କଦଇଥାଏ । ଏ କକ୍ତ୍ରକର ତାଲିମ 
ଦାତାଙ୍କ ବିକଶଷ ଆବଶୟୁକତା ରେଛିି ।
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ସୋବଧୋନତୋ
�ଦି ଅଣ୍ା ବା ପିଠ ିଦରଜ ଥାଏ ବା 
ଆଣ୍ଠୁନେ ଅକସ୍ତ୍ରାପଚାର କୋଇଥାଏ, 
କତକବ ଏେ ିଆସନ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ । 
ଗଭଣ୍ଣବତୀ ମେେିା ଏେ ିଆସନ କରିବା 
ଉଚିତ ନୁକେ ଁ। �ଦି କକେ ିନାେରକ୍ 
ଝାଡାକର ପୀଡିତ ବା ନିକଟକର ଏଥରୁି 
ଆକରାଗୟୁ ଲାଭ କରିଛନି୍, କତକବ ମଧ୍ୟ 
ଏେ ିଆସନ ନ କରିବା ଉଚିତ ।
ଉପକୋରିତୋ
n  ପିଠକିୁ ବେୁତ ଉଶ୍ାସ ଲାକଗ 
n  କକାଷକ୍ାଠନିୟୁ ଦପୂର କକର ।
n  ସ୍ାୟବିକ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଠକି୍ ରକଖ ।

ଉପକୋରିତୋ
n  ଏେ ିଆସନ ଦ୍ାରା କବକ, ମଣୁ୍ ଓ 

କାନ୍ଧର ସମତେ �ନ୍ତଣା ଦପୂର େୁଏ ।
n  ଏୋ େଜମକର ସାୋ�ୟୁ କକର ।
n  ଏୋ ଶରୀରର ରକ୍ ସଞ୍ଚାେନ ବୃଦି୍ 

କରିବା ସେ ମାନସିକ ଶାନି୍ ପ୍ରଦାନ 
କକର 

ବାୋସନ ବଜ୍ାସନ 

ପଦା୍ସନ କପାେ ଭାତି
ନିଜକୁ ଚାପମକୁ୍ କରିବା 
ପାଇ ଁଏେ ିଆସନ 
କରା�ାଏ। ପ୍ରଥକମ 
ଆପଣଙୁ୍କ ଏକାଗ୍ରଚିତ 
କେବାକୁ ପଡିବ । ଏୋ 
ଉଭୟ କଦେ ଓ ମନକୁ ଶାନି୍ 
କଦଇଥାଏ ।

ଏୋ ଦୁଇ ନାକପଡୁା ସଫା 
ରଖବିା ସେ କଫ ସମସୟୁା ଦପୂର 
କରିଥାଏ । ଏୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ାୟବିକ 
ସି୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସେ 
ପଚନକି୍ରୟାକୁ ସଗୁମ କରିଥାଏ ।

କପିରି କରିଯବ ?
n  ପ୍ରଥକମ ବାମକଗାଡକୁ ଡାୋଣ ଜଙ୍ଘ 

ଓ ଡାୋଣ କଗାଡକୁ ବାମ ଜଙ୍ଘ 
ଉପକର ରଖନ୍ତୁ ।  

n  ଆପଣଙ୍କ ପିଠ ିସିଧା ରଖନ୍ତୁ । 
n  ଆଖ ିବନ୍ଦ କରି କକବେ ନିଶ୍ାସ 

ପ୍ରଶ୍ାସ ଉପକର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

କପିରି କରିଯବ ?
n  କ�କକୌଣସି ଧ୍ୟାନମୁ୍ ାକର ବସନ୍ତୁ । ଆଖ ି

ବନ୍ଦ କରି ପରୁା ଶରୀର ୋଲୁକା ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ। 
ଦୁଇ ନାକପଡୁାକର ଗଭୀର ନିଶ୍ାସ ନିଅନ୍ତୁ 
ଓ ଛାତିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତୁ। ଏକବ ପ୍ରଖର 
ନିଶ୍ାସ ଛାଡନ୍ତୁ ଓ ଆରାମ ରୁେନ୍ତୁ । କତକବ 
କକରାନା କରାଗୀମାକନ ଏପରି କଲାକବକେ 
ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକବ ।  

ତିକନାଟି କ�ାଗସପୂତ୍ର ଅକନକ ଆସନ ସମ୍କଣ୍ଣକର ସପୂଚନା ପ୍ରଦାନ କକର । କମୌେିକତଃ େତ କ�ାଗ 
ଏପରି ଏକ ପ୍ରକି୍ରୟା କ�ଉଥଁକିର ଶରୀର ଉଚ୍ ଶକି୍ ବେନ କରିପାକର । ଏେ ିପ୍ରକି୍ରୟା ଶରୀରରୁ 

ଆରମ୍ଭ କୋଇଥାଏ ଓ ପକର ପକର ନିଶ୍ାସପ୍ରଶ୍ାସ, ମନ ଓ ଅନ୍ଣ୍ଣମନକୁ କଭଦି�ାଏ ।

ଯ�ୋଗ ମୋଧ୍ୟମଯର ସସୁ୍ଥ �ରୀର ଗଠନ

 କିପରି କରିକବ ? 
n  ଚଟାଣକର ଆକଣ୍ଇ ପଡନ୍ତୁ । 

ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟି କ�ାଡି 
କଗାଇଠ ିଦୁଇଟିକୁ ଦୁଇ ପିଚାକର 
ରଖନ୍ତୁ ।

n  ପାପଲିୁ ଦୁଇଟିକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପକର 
ରଖନ୍ତୁ ।  

 n  ନିଶ୍ାସ ଛାଡିବା ସେ ଶରୀରକୁ 
ଆଣ୍ଠୁ  ଉପକର ରଖନ୍ତୁ ।

n  ଆପଣ ନିଜର ବାେୁଦ୍ୟ ଶରୀରର 
ଦୁଇ ପଟକର ରଖନ୍ତୁ ଓ ତାୋ 
ପାପଲିୁ ତକେ ରେୁ । କାନ୍ଧକୁ 
ୋଲୁକା କରନ୍ତୁ। କସେ ିଭଙ୍ଗୀକର 
�ଥା ସମ୍ଭବ ରୁେନ୍ତୁ ।

କପିରି କରିଯବ ?
n  ଦୁଇ କଗାଡ କ�ାଡିକରି ୋତ ଶରୀର 

ପାଶ୍ଣ୍ଣକର ରଖ ିପାପଲିୁ ସିଧା ରଖକିବ ଓ 
ଆଙୁ୍ଗଠ ିକଖାଲି କୋଇ ସିଧା ରେବି । 

n  ଡାୋଣ କଗାଡ ଆଣ୍ଠୁେଠୁ  ଭାଙି୍ଗ ପାଦକୁ 
ଡାୋଣ ପିଚା ତକେ ରଖକିବ ।

n  କସେପିରି ବାମକଗାଡ ଆଣ୍ଠୁେ ଭାଙି୍ଗ 
ବାମ ପାଦ ବାମ ପିଚା ତକେ ରଖକିବ ।

n  ଦୁଇଟି �ାକ କଗାଇଠ ିଏପରିଭାକବ 
ରଖକିବ କ�ପରି କଗାଟିଏ ଉପକର 
ଅନୟୁଟି ରେବି । ପିଚାର ଅବସି୍ତିକୁ 
ଦୁଇ କଗାଇଠ ିମଧ୍ୟକର ଥବିା ଜାଗାକର 
ରଖକିବ ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୋ�ୋଣୀ ଆନ୍ଜଣ୍ଣାତିକ କ�ାଗ ଦିବସ
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ଉପକୋରିତୋ
n  ସମକକାଣାସନର ସ୍ୱାସ୍ୟୁ 

ଉପକର ଅକନକ ଭଲ ପ୍ରଭାବ 
ରେଛିି । ଏୋ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ 
କକର ।

n  କ�କତକବକେ ଶରୀରକୁ 
ଆସନ କଲାକବକେ ଟଣା�ାଏ 
ମାସଂକପଶୀର ଦରଜ ହ୍ାସ 
ପାଇବା ସେ ରକ୍ ପ୍ରବାେକର 
ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି �ଟିଥାଏ । 

n  ଏୋ ଶରୀରର ପଶ୍ାତଭାଗ, 
ତେିକପଟ ଓ ଜଂ� ମଧ୍ୟସ୍ 
ସ୍ାନକୁ ନମନୀୟ କକର ।

n  ଏେ ିଆସନ କରିବା ପାଇ ଁଜକଣ 
ବଜ୍ାସନକର ବସି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ 
ୋତ ଚଟାଣ ଉପକର ରଖକିବ । 

n  ଦୁଇ ୋତକର ଭରା କଦଇ 
ଶରୀର ପଷୃଭ୍ାଗକୁ ଉଠାଇକବ। 
ଜଂ�କୁ ଶକି୍ଭାକବ ଉପରକୁ 
ଉଠାଇବା ସେ ଆଣ୍ଠୁ  ୯୦ଡିଗ୍ରୀ 
କକାଣକର ରଖକିବ ।

n  ଏେ ିଢଙ୍ଗକର ଆପଣଙ୍କ ଛାତି 
ଚଟାଣ ସେ ସମାନ୍ରେ ରେବି 
ଓ ଆପଣ ବିରାଡି ଭେି ଚାେିକଁବ। 

n  ଦୀ�ଣ୍ଣ ନିଶ୍ାସ କନଇ ମଣୁ୍କୁ 
ପଛକୁ ଛୁଙ୍କାଇକବ । ନାଭି 
ଉପରକୁ କେବା ଦରକାର । 

ଉପକୋରିତୋ
n  କମରୁଦଣ୍କୁ ଉସଆୁସିଆ କକର ।
n  େଜମ ଶକି୍ ବଢାଏ
n  ରକ୍ ସଞ୍ଚାେନକର ଉନ୍ନତି �ଟାଏ 

କନୌକାସନ ମାଜଣ୍ଣାରୀ ଆସନ

େତେ ଉତ୍ତାନାସନ
ଭ୍ାମରୀ ପ୍ରାଣାୟମ

ଶକି୍ତେର ବୃଦି୍କର 
ସାୋ�ୟୁ କକର । କରାଗ 
ପ୍ରତିକରାଧକ ଶକି୍ ବଢାଏ । 
େଜମ କି୍ରୟା ବୃଦି୍ କକର । 
ଶରୀରକୁ ଫୁତ୍ତ୍ତି ରକଖ । 

ଏୋ ଚାପମକୁ୍ ରଖବିା ସେ 
ଉଦ୍ କବଗ ଓ ରାଗକୁ ଦପୂର 
କକର । ଏେ ିପ୍ରାଣାୟାମ 
ନିଶ୍ାସପ୍ରଶ୍ାସ ଓ ସ୍ାୟବିକ 
ପ୍ରଣାେୀକର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ 
ପକାଇଥାଏ ।

କପିରି କରିଯବ
n  ଦୁଇ ପାଦ ଉପରକୁ କରି ପିଠକିର ଶଅୁନ୍ତୁ 

ଓ ଦୁଇ ବାେୁ ଦୁଇ ପାଖକର ରଖନ୍ତୁ ।
n  ଗଭୀର ନିଶ୍ାସ କନଇ ଛାଡିବା କବକେ 

ଛାତି ଓ ପାଦକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ । ବାେୁ 
ଦୁଇଟିକୁ ପାଦ ଆଡକୁ ରଖନ୍ତୁ ।

କପିରି କରିଯବ
n  ଠଆି କୋଇ ୋତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଓ 

ସିଧା ରଖନ୍ତୁ । ତା’ ପକର ୋତକୁ ପଛକୁ 
ପ୍ରଣାମ ଢଙ୍ଗକର ନିଅନ୍ତୁ  ଓ ତାପକର 
ଅଣ୍ାକୁ ପଛକୁ କମାଡନ୍ତୁ । 

କ�ାଗ କକାଭିଡ-୧୯ କାେକର କବଶ ୍ସୋୟକ କୋଇଛି । କକାଭିଡ-୧୯ କବୈଶ୍କି ମୋମାରୀ କାେକର କ�ାଗର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆେୁରି ବୃଦି୍ 
ପାଇଛି । ସଂକ୍ରମଣ କରାକିବା ପାଇ ଁକଠନି କରାଗ ପ୍ରତିକରାଧକ ଶକି୍ ଆବଶୟୁକ କୋଇଥାଏ । ଶରୀରର କରାଗ ପ୍ରତିକରାଧକ ଶକି୍ 

ବୃଦି୍ ପାଇ ଁଅକନକ ଆସନମାନ ରେଛିି । କସଗଡିୁକ ସସୁ୍ ଶରୀର ଗଠନକର କବଶ ୍ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣତି ମଧ୍ୟ କୋଇଛି ।

ଯକୋଭିଡ-୧୯ ସମୟଯର ଯ�ୋଗର ଉପକୋରିତୋ

ସମକକାଣାସନ 

କପିରି କରିଯବ
n  ଆଖ ିବନ୍ଦ କରି କକୌଣସି ଏକ ପ୍ରାଥଣ୍ଣନା  

ମୁ୍ ାକର ବସନ୍ତୁ । 
n  ନାକପଡୁାକର କଜାରକର ନିଶ୍ାସ ନିଅନ୍ତୁ ।
n ବିଶ ିଆଙୁ୍ଗଠକିର ଆଖ ିବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ । ମେୁ ଁ 

ଅନାମିକା ଓ କାଣ ିଆଙୁ୍ଗଠକିର ବନ୍ଦ ରଖ ିବୁଢା 
ଆଙୁ୍କଠକିର କାନ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ । ଧୀକର ଧୀକର 
ଓ ଁଉଚ୍ାରଣ କରି ନିଶ୍ାସ ଛାଡନ୍ତୁ ।



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଜନ୍ 16-30, 202124

ନିଶ୍ାସକର ଶାନି୍ ଆସ,ୁ 
କ�ପରି ଚାପ�କୁ୍ ରେିବ, 

ଜୀବନକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମନୀୟତା, 
ନିରବଚ୍ଛନ୍ନ �ନ୍ତଣାରୁ ମକିୁ୍  । ବାେୟୁ 
�ନ୍ତଣାରୁ ମକିୁ୍  ଏକବ ନିଜର ମନର 

କଥା ଶଣୁ! ଏୋକେଉଛି ଏକ ସସୁ୍ ଶରୀର 
ଓ ମନର ସଂକଳ୍ପ �ାୋକି କ�ାଗଭାକବ 
ଜୀବନଧାରା ପାଲଟିଛି । ଶରୀର, ମନ, 

ଶକି୍ ଓ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ େି ଁକ�ାଗର 
ପଥୃକୀକରଣ କରା�ାଉଛି ।

 ଜ୍ଞାନକ�ାଗ

  କ�ଉଠଁ ିୋଲୁକା ମନକର 

ପ୍ରକୟାଗ କୋଇଥାଏ

କି୍ରୟାକ�ାଗ
 କ�ଉଠଁ ିଶକି୍ ଉପକ�ାଗ 

କୋଇଥାଏ 
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ଯ�ୋଗ ଏଯବ ଏକ ଜୀବନଧୋରୋ

କ�ାଗାଭୟୁାସ
ପାଇ ଁମାଗଣ୍ଣଦଶ୍ତିକା

କ�ାଗାଭୟୁାସକାରୀ କ�ାଗକାେକର କକକତକ ମାଗଣ୍ଣଦଶ୍ତିକା ପାେନ କରିବା 
ବିକଧୟ । କ�ାଗ ଶାନ୍ ପରିକବଶ ମଧ୍ୟକର ସସୁ୍ ଓ ସକତଜ କଦେ ଓ ମନ 
କନଇ ଅଭୟୁାସ କରା�ିବା ଦରକାର ।

 ଆକମ ଅଭୟୁାସ କରୁଥବିା 
କ�ାଗର ପ୍ରକତୟୁକ ପଦ୍ତି 
ନିକମା୍କ୍ କରେଣୀଭୁକ୍ 
କରା�ାଇପାକର । କତକବ 
ବିଭିନ୍ନ ଦଶଣ୍ଣନ, ପରମ୍ରା 
ଓ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଧାରା, 
ଗରୁୁଶଷିୟୁ ପରମ୍ରା 
ଦ୍ାରା ପରିପଷୁ୍ କ�ାଗର 
ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ରିକ ଶକି୍ା     
ପଦ୍ତି ରେିଛି ।

 ଜ୍ଞାନ କ�ାଗ, ଭକି୍କ�ାଗ, 
କମଣ୍ଣକ�ାଗ, ପତଞ୍େି କ�ାଗ, 
ଭଟ୍ଟକ�ାଗ, କୁଣ୍େିନୀ 
କ�ାଗ, ଧ୍ୟାନକ�ାଗ, 
ମନ୍ତକ�ାଗ, ଲୟ କ�ାଗ, 
ରାଜକ�ାଗ, କଜୈନ କ�ାଗ, 
ବୁଦ୍ କ�ାଗ ଇତୟୁାଦି ।

ଖାଲିକପଟ ବା ଅଧା କପଟକର କ�ାଗ କରିବା 
ଦରକାର । ଜକଣ ଦୁବଣ୍ଣେ ଅନୁଭବ କରୁଥକିଲ 
ସାମାନୟୁ ନଖଉଷମୁ ପାଣକିର ଅଳ୍ପ ମେୁ ମିଶାଇ 
ପିଇପାରିକବ ।
ୋଲୁକା ଓ ଆରାମଦାୟକ କପଡା କ�ଉଥଁକିର 
ଶରୀର ଚାେନା ସଠକି୍ କେବ । ତାୋକୁ  କ�ାଗ 
ବିଛଣା ଭାକବ ବୟୁବୋର କରା�ିବା ଉଚିତ ।

କକୌଣସି ପରୁୁଣାକରାଗ �ନ୍ତଣା ବା େୃଦକରାଗ ଜନିତ 
ସମସୟୁା ଥକିଲ ଜକଣ ଡାକ୍ର ବା କ�ାଗ ବିକଶଷଜ୍ଞଙ୍କ 
ପରାମଶଣ୍ଣ କ�ାଗାଭୟୁାସ ଆରମ୍ଭ ଆଗରୁ କନବା 
ଆବଶୟୁକ ।
କ�ାଗାଭୟୁାସ ଏକ ପ୍ରାଥଣ୍ଣନା ସେତି ଆରମ୍ଭ କରାଗକଲ 
କ�ାଗ ପାଇ ଁଏକ ଅନୁକପୂେ ବାତାବରଣ ସଷିୃ୍ 
କୋଇଥାଏ ।

ଶରୀର ଓ ଶ୍ାସକି୍ରୟା ସେ ସମତା ରଖ ିକ�ାଗ ଧୀକର 
ଧୀକର କରା�ିବା ଦରକାର । ଶରୀରକୁ କକୌଣସି 
ମକତ ଦୃଢଭାକବ ଧରିବା ବା କବ୍କ୍ କଦବା ଅନୁଚିତ । 
ନିଜର ସାମଥଣ୍ଣୟୁ ଅନୁ�ାୟୀ ଏୋ କରା�ିବା ଉଚିତ । 

କ�ାଗ ଅଧକିବଶନ ଧ୍ୟାନ, ଗାଢ ନିରବତା ବା ସଂକଳ୍ପ ଓ 
ଶାନି୍ର ସେ ସମାପନ କେବା ଉଚିତ ।

କ�ାଗାଭୟୁାସର ୨୦ରୁ ୩୦ମିନିଟ୍ ପକର େି ଁ
ଗାଧଆୁପାଧଆୁ କରିବା ଦରକାର । ୨୦ରୁ ୩୦ 
ମିନିଟ୍ ଅଭୟୁାସ ପକର େି ଁକିଛି ଖାଦୟୁ ଗ୍ରେଣ କରିବା 
ଆବଶୟୁକ । 

କକକତକ କ�ାଗାଭୟୁାସ ପଦ୍ତି 
ନିମକ୍ର ପ୍ରଦତ କୋଇଛି 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କୋ�ୋଣୀ ଆନ୍ଜଣ୍ଣାତିକ କ�ାଗ ଦିବସ

 ଜମ  ନିୟମ  ଆସନ  ପ୍ରାଣାୟାମ  
ପ୍ରତୟୁାୋର  ଧାରଣା  ଧ୍ୟାନ   ସମାଧ ି 

 ବନ୍ଧ  ମୁ୍ ା  ସତ୍ କମଣ୍ଣ  �କୁ୍ୋର     
 ମନ୍ତ-ଜପ  �କୁ୍କମଣ୍ଣ ।



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଜନ୍ 16-30, 2021 25

ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଯ�ୋଗସତୂ୍ର  

ଯ�ୋଗ ସଂକଳ୍ପ 

ମୁ ଁସଦାସବଣ୍ଣଦା ଏକ ସନ୍ତୁେିତ 

ମନ ପାଇ ଁପ୍ରତଶି୍ରୁତବିଦ୍ଧ। ଏେ ି

ସି୍ତିକର େି ଁକମାର ଆତ୍ମବିକାଶ 

କରେଷ ୍ସ୍ାନକର ପେଞ୍ଚବିାର 

ସମ୍ଭାବନା ରଖଛିି। କମାର 

କତ୍ତଣ୍ଣବୟୁ, ସ୍ୱୟଂ, ପରିବାର, 

କା�ଣ୍ଣୟୁସ୍େୀ, ସମାଜ ଓ 

ସକବଣ୍ଣାପରି ବିଶ୍ର ଶାନି୍ 

ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ଓ କସୌୋଦ୍ଣ୍ଣୟୁ ପ୍ରତି ମୁ ଁ

ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍।

କରିବା ଦିଗକର ଖବ୍ୁ ସୋୟକ କୋଇଥାଏ। କକରାନାରୁ ରକ୍ା 
କରିବାକର କ�ାଗ ଖବ୍ୁ ଉପାକଦୟ । ନିୟମିତ କ�ାଗାଭୟୁାସ 
ଦ୍ାରା ଶରୀରକର କରାଗ ପ୍ରତିକରାଧକ ଶକି୍ ବେୁମାତ୍ରାକର 
ବୃଦି୍ ପାଇଥାଏ। କବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁସାକର କ�ାଗ କ� 
ଶରୀରର ପ୍ରକତୟୁକ କକାଷିକାକୁ ମଜବୁତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ୟୁବାନ କକର 
ଏଥକିର ତିକେ ମାତ୍ର ସକେନ୍ଦ ନାେି ଁ। 
କ�ାଗ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଦଶଣ୍ଣନ ବସକୁଧୈବ କୁଟୁମ ୍ବକମ ୍ ଲକ୍ୟୁ 
ୋସଲକର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭପୂ ମିକା ଗ୍ରେଣ କରିପାରିବ ।

ଯକୋଭିଡ-୧୯ କୋଳଯର ଏ�ୋର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ବୃଦି୍ଧ ପୋଇଛ ି 

କକାଭିଡ-୧୯ କବକେ କ�ାଗର ମେତ୍ୱ ଉପକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ରେୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ କେଥିକିଲ କ�, କ�ାଗ ଶରୀରର କରାଗ 
ପ୍ରତିକରାଧକ ଶକି୍ ବୃଦି୍ କକର ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟମ ନିଶି୍ତଭାକବ 
କଦୈନନ୍ଦନି ଜୀବନର  ଏକ ଅଂଶ କେବା ଉଚିତ । ପ୍ରାଣାୟମ ବା 
ନିଶ୍ାସ ପ୍ରଶ୍ାସ ଅଭୟୁାସ ଆମ ଶ୍ାସକି୍ରୟା ପଦ୍ତିିକୁ ମଜବୁତ କକର। 
ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ ପରିକପ୍ରକ୍ୀକର ଏୋ ବିକଶଷ ଉପକ�ାଗୀ  କାରଣ 
କକରାନା ଭପୂ ତାଣ ୁ କ�ାଗୁ ଁ ଫୁସଫୁସ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧକି 
କେଉଛି। କକାଭିଡ-୧୯ କବୈଶ୍କି ମୋମାରୀ କାେକର ପାରିବାରିକ 
ବନ୍ଧନ  ଅଧକି ସଦୁୁଢ କୋଇଛି । ବାଧ୍ୟବାଧକତା କ�ାଗୁ ଁକେଉ ପକଛ 

ମୋମାରୀ କଲାକଙୁ୍କ �ର ଭିତକର ଆବଦ୍ କୋଇ ରଖବିାକୁ ବାଧ୍ୟ 
କରିଛି ।  ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡିଛି କ�, କକାଭିଡ-୧୯ ପରିଚାେନାକର 
କ�ାଗ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭପୂ ମିକା ଗ୍ରେଣ କରି ମାନସିକ ଅବସାଦ ହ୍ାସ 
କରିବାକର ସୋୟକ କୋଇଛି । ଏକ ସସୁ୍ ଜୀବନ ପାଇ ଁକ�ାଗର 
ଆବଶୟୁକତାକୁ ଡାକ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି କଦଇଛି । ଆଇଆଇଟି 
ଦିଲ ୍ଳୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍କର ଏକ ଗକବଷଣା ସନ୍ଦଭଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । 
ଏମ୍ସ ରିଷିକକଷ ଦ୍ାରା କରା�ାଇଥବିା ଏକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁସାକର 
ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ୋଇଫରମାଟିକ  ବ୍ିଦିଂ ଦ୍ାରା ଗ୍୍ ଲୁନ�ୋମୋ କରାଗୀ 
ଶତକଡା ୨୦ଭାଗ ଅଧକି ସସୁ୍ କୋଇଛନି୍ । ମକନାକବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିକିତ୍ସା 
ଓ ଜୀବନ କଶୈେୀ ସମସୟୁା କ�ାଗବେକର ଆଶ୍�ଣ୍ଣୟୁଜନକ ସଫେତା 
ୋସଲ କରିଥବିା କବୈଶ୍କି ଗକବଷଣା ତଥୟୁରୁ ଜଣାପଡିଛି । ନିମ ୍
ପଷୃଭ୍ାଗ �ନ୍ତଣା ଓ ନିୟମିତ ମାନସିକ ଚାପକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକର 
କ�ାଗ ବେୁ ପରିମାଣକର ସକ୍ମ କୋଇଛି ।

 କ�ାଗ ବିବାଦଠାରୁ ଦପୂକରଇ ରେବିା ଉଚିତ । 
କ�ାଗ ଧନୀ ଗରିବ ମଧ୍ୟକର ପାଥଣ୍ଣକୟୁ କଦକଖ 
ନାେି ଁ।

  କ�ାଗ  ନିଜକୁ ନିଜ ସେ କ�ାଡି ଥାଏ । କ�ାଗ 
ସମାଜକର ଏକତାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ । 

 କ�ାଗ କମଣ୍ଣନି�କିୁ୍ ଓ ଅଥଣ୍ଣନୀତିର ଅଭିବୃଦି୍ 
�ଟାଏ।

 ତାଲିମପ୍ରାପ୍ କ�ାଗ ପ୍ରଶକି୍କଙୁ୍କ ଅଧକିରୁ ଅଧକି 
ନି�କିୁ୍ କଦବାର ଆବଶୟୁକତା ରେଛିି 

 କ�ାଗ ବିଲିୟନ ଓ ଟି୍ଲିୟନ ବୟୁବସାୟୀ 
ବିକାଶକର ସାୋ�ୟୁ କରୁଛି ।

 ଭାରତ ଓ ଆନ୍ଜଣ୍ଣାତିକ ତେରକର କ�ାଗର ପ୍ରବତଣ୍ଣନ 
ପାଇ ଁଉଦୟୁମ  କବଶ ୍ପ୍ରଶଂସିତ କେଉଛି ।
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ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ ସମୟକର କ�କତକବକେ ଆକମ ଶାରୀରିକ ପରିରେମ କାତର ଜୀବନକଶୈେୀ 
ଭିତକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚଛୁୁ, କସକତକବକେ ଆମ ଜୀବନକର ସକାରାତ୍ମକ ପରିବତ୍ତଣ୍ଣନ 
ଆଣବିା ଦିଗକର କ�ାଗ କେଉଛି ଏକ ସେଜ, ସଫେ, ସଂପପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଓ ନିରାପଦ 

ବୟୁବସ୍ା । ଅଧକିନ୍ତୁ, କ�ାଗରୁ ମିେଥୁବିା ସଫେତା କବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷି୍ରୁ ପ୍ରମାଣସିଦ୍ କବାଲି 
ବିକବଚନା କରା�ାଇଛି । ଏୋର ବିବିଧ ସଫୁେ �ାୋକି ଆମର ମାଂସକପଶୀକୁ ସକତଜ କରିବା 
ସେତି ଶରୀରର ସକି୍ରୟତାକୁ ବୃଦି୍ କରିଥାଏ, ନିଃଶ୍ାସ ପ୍ରଶ୍ାସ କି୍ରୟାକୁ ଅଧକି ଉନ୍ନତ କରିବା ସେ 
େୃଦ୍ କି୍ରୟାକୁ ସସୁଂଗତ କରିଥାଏ । ପନୁଶ୍ ଏୋ ଆମକୁ କକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶାକସବନରୁ ମକୁ୍ 
କରିବା ସେ ଆମର କ୍ାନି୍, ଉଦ୍ କବଗ, ମାନସିକ ଅବସାଦ ଓ ଶରୀରର ନିରନ୍ର �ନ୍ତଣାକୁ ଦପୂର 
କରିଥାଏ । ଏୋ ଆମର ନି୍ାକୁ ସଖୁକର କରିଥାଏ ତଥା ଶରୀର ଓ ମନର ସାମଗି୍ରକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ 
କରିଥାଏ । ବିଶ୍ବୟୁାପୀ ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ସଂପକଣ୍ଣୀତ ଜଟିେ ସମସୟୁାର ଦପୂରୀକରଣ ନିମକନ୍ କ�ାଗ ଏକ 
ପ୍ରମାଣସିଦ୍ ଉପଚାର ଭାକବ ଗ୍ରେଣୀୟ କୋଇପାରିଥବିାରୁ କ�ାଗର କଲାକପି୍ରୟତା  ଏୋର ଉତ୍ତି୍ତ 
ସ୍ାନ, ଭାରତ ବାୋକର ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦି୍ ପାଇବାକର ଲାଗିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପ୍ିକମଣ୍ାରୀ ଓ 
ଇଣି୍କଗ୍ରଟିଭ୍  ସ୍ୱାସ୍ୟୁ କକନ୍ଦ୍ର (ଏନସିସିଆଇଏଚ)ର ମତ ଅନୁସାକର, କ�ାଗକୁ କଲାକପି୍ରୟ ପପୂରିପପୂରକ 
ଉପଚାର ଭାକବ ବିଶ୍ର ୧୩ ନିୟୁତ �ବୁକ �ବୁତୀ କଦୈନନ୍ଦନି ଅଭୟୁାସ କରିଆସଛୁନି୍ ।

ମିେିତ ଜାତିସଂ� ୨୦୧୪ ମସିୋ ଡିକସମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ତା’ର ୬୯ତମ ସାଧାରଣ 
ଅଧକିବଶନ କାେକର କ�ାଗକୁ ଆନୁଷା୍ନିକ ଭାକବ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥଲିା । 
ଏେ ିଅଧକିବଶନ କାେକର ଜନୁ ୨୧ ତାରିଖକୁ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ�ାଗ ଦିବସ ରପୂ କପ ପାେନ କରିବା 
ନିମକନ୍ ଜାତିସଂ� ପକ୍ରୁ କ�ାଷଣା କରା�ାଇଥଲିା । ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ�ାଗ ଦିବସକୁ ସ୍ୱୀକୃତି 
ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ତାୋର ପାେନ ଭାରତର କକାମେ ଶକି୍କୁ ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗକର କବୈଶ୍କି ତେରକର 
ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ସକଙ୍ଗ ସମାନ କବାଲି ବିକବଚନା କରା�ାଇପାକର । �ଦିଚ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ�ାଗ 
ଦିବସକୁ ଏଭେି ସ୍ୱୀକୃତି ମିେିବା ପପୂବଣ୍ଣରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍କର କ�ାଗର କଲାକପି୍ରୟତା କବଶ ୍ ପ୍ରସିଦି୍ 
ଲାଭ କରିସାରିଥଲିା, ତଥାପି କଗାଟିଏ ଦିନକର ସମଗ୍ର ବିଶ୍କର ବୟୁାପକ କଲାକ ଏକା ସକଙ୍ଗ ଏେ ି
କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମକର ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରିବା ଏୋର ପ୍ରଭାବ ଓ କଲାକପି୍ରୟତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କବାଲି 
ବିକବଚନା କରା�ାଇପାକର । ଏେ ିବାଷ୍ତିକ କ�ାଗ ଦିବସ ପାେନ କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ ଅବସରକର ଆେୁରି 
ଅକନକ ଅନୁଷା୍ନମାନଙ୍କ ପକ୍ରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ସମି୍େନୀମାନ ଆକୟାଜତି 
କୋଇଆସଛିୁ �ାୋକି ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି କ�ାଗର ଅବଦାନକୁ ଆେୁରି ପଷୁ୍ କରିଛି । 

ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ�ାଗ ଦିବସ ପାେନର ଦି୍ତୀୟ ବଷଣ୍ଣ ଅବସରକର ଏେ ିକା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମକର ଅଂଶଗ୍ରେଣ 
କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ସମତେ କ�ାଗ ଅନୁଷା୍ନଙୁ୍କ ସକମ୍ବାଧତି କରି କେଥିକିଲ କ� 
କସମାକନ ମଧକୁମେ କରାଗର ନିୟନ୍ତଣ ସକାକଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମକୁ କପ୍ରାତ୍ସାେନ ପ୍ରଦାନ 
କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଏେ ିଆହ ୍ବାନ କ୍ରକମ ସ୍ାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ ଅକନକ ଗଡ଼ିୁଏ କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ 
କ�ଉଥଁକିର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ୟୁରକ୍ା ନିମକନ୍ କ�ାଗ ସମାକବଶକୁ ସାମିଲ କରା�ାଇଥଲିା । ଏେ ି
କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ନି�ଣ୍ଣୟୁାସ କେଲା ଏୋ କ� ନିୟନି୍ତତ ମଧକୁମେ ଭାରତ ଅଭି�ାନ 
ନାମକ ଏକ କମଗା ରାଷ୍ଟ୍ରବୟୁାପୀ ପ୍ରକଳ୍ପର କ�ାଜନା ତଥା ଏୋର ସଫେ କା�ଣ୍ଣୟୁାନ ୍ବୟନ ସାକାର 
କରା�ାଇପାରିଛି । ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ୟୁ କେଲା ଭାରତକର ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧକିରୁ ଅଧକି 
ମାତ୍ରାକର ବୟୁାପୀ ଚାଲିଥବିା ମଧକୁମେ କରାଗକୁ କ�ାଗ ଆଧାରିତ ଜୀବନଧାରଣ କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ 
ମାଧ୍ୟମକର ନିୟନ୍ତଣ କରା�ିବାର ଦାବିକୁ କବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷି୍କକାଣରୁ ପ୍ରମାଣସିଦ୍ କରିବା । ଏଭେି 
ମଲଟେିକସଣ୍ର କଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଣ ମାଧ୍ୟମକର ୪୦୦୦ ଜଣ ପ୍ରାକ୍ - ମଧକୁମେ ବୟୁକି୍ଙ୍କ ଠାକର 
କ�ାଗ ଆଧାରିତ େତେକକ୍ପ କରା�ାଇଥଲିା କ�ଉଥଁରୁି ଜଣାପଡ଼ିଥଲିା କ� କସମାନଙ୍କ ଠାକର 
ପରବତ୍ତଣ୍ଣୀ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟକର ମଧକୁମେ କେବାର ଆଶଙ୍କା ୬୪ ପ୍ରତିଶତ କମ ୍ କେବାର ଲକ୍ୟୁ 
କରା�ାଇଥଲିା । କସେ ି ବଷଣ୍ଣ କ�କତକବକେ ସାରା କଦଶକର ଏକ ସକଭଣ୍ଣ କରା�ାଇଥଲିା 

ପବୂ୍ଷୋଯପକ୍ଷୋ ଅଧକି ଯଲୋକ ଯ�ୋଗ 
ପ୍ରତ ିଆକୃଷ୍ଟ ଯ�ଉଛନ୍ତ ିକ?ି

ଡକ୍ଟର ଏଚ ଆର ନଯଗନ୍ଦ୍ର

ଡକଟେର ଏଚ ଆର 
ନକଗନ୍ଦ୍ର ଭାରତର 

କବଙ୍ଗାଲୁରୁସି୍ତ ଏସ- 
ବୟୁାସ ବିଶ୍ବିଦୟୁାେୟର 

କୁେପତି । ୨୦୧୫ 
ମସିୋକର ପ୍ରଥମ ଥର 

ପାଇ ଁଆନ୍ଜଣ୍ଣାତୀୟ 
କ�ାଗ ଦିବସ ପାେନର 

କନତୃତ୍ୱ କନବାକର 
ପ୍ରମଖୁ ଭପୂ ମିକା ଗ୍ରେଣ 

କରିଥବିା ଡକଟେର ନକଗନ୍ଦ୍ର 
ପଦର୍େୀ ପରୁସ୍ାରକର 
ସମ୍ାନିତ କୋଇଛନି୍ ।

ସ୍ତମ୍ଭ
ଡକଟେର ଏଚ ଆର ନକଗନ୍ଦ୍ର
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କସକତକବକେ ୯୨.୬ ପ୍ରତିଶତ ନାଗରିକ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥକିଲ କ� 
କ�ାଗାଭୟୁାସ ଦ୍ାରା ଜୀନବକଶୈେୀକର ପରିବତ୍ତଣ୍ଣନ ଅଣା�ିବା ସମ୍ଭବପର 
(୯୨.୬ ପ୍ରତିଶତ) । ଏୋ କ�ାଗ ପ୍ରତି କଲାକମାନଙ୍କ ମନକର ଥବିା 
ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ପରିପଷୁ୍ କରିଥଲିା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ 
ମନକର କ�ାଗ ପ୍ରତି ଥବିା ସକଚତନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଶଣ୍ଣାଇଥଲିା । ଏଥରୁି 
ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ�ାଗ ଦିବସ ପାେନକୁ ବିଶ୍ବୟୁାପୀ ମିେିଥବିା ଆଦୃତିକୁ ମଧ୍ୟ 
ଆକେନ କରା�ାଇପାକର । 

କ�ାଗାଭୟୁାସ ପଛକର ଥବିା କପ୍ରରଣାଦାୟୀ କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୟୁାପକ 
ଭାକବ ଆକେନ ଓ ସକଭଣ୍ଣ କରା�ାଇଛି । କ�ାଗାଭୟୁାସ ଦ୍ାରା ମିେଥୁବିା 
ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ସଫୁେ ମଧ୍ୟକର ସାମଗି୍ରକ ନିରାମୟତା, ସ୍ୱାସ୍ୟୁରକ୍ା 
ଓ ସସୁ୍ତା, ଏକ ନିଦ୍୍ତିଷ୍ ସ୍ୱାସ୍ୟୁାବସ୍ା କାଏମ ରଖବିାକର କ�ାଗର 
ଅବଦାନ ଏବଂ ଶରୀରର କରାଗ ପ୍ରତିକରାଧୀ କ୍ମତା ତଥା ଶକି୍ 
ବୃଦି୍କର କ�ାଗାଭୟୁାସ କବଶ ୍ ଫେପ୍ରସପୂ କବାଲି ଅଧକିାଂଶ ମତ କପାଷଣ 
କରିଥକିଲ। ୨୦୧୫ ମସିୋ ପରଠାରୁ ପାଶ୍ାତୟୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କକର 
କ�ାଗପ୍ରତି ଏକ ଆନୁସଙି୍ଗକ କଲାକପି୍ରୟତା ବୃଦି୍ ପାଇଛି �ାୋକି 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ କଲଖାରୁ ସ୍ପଷ୍ େୁଏ । ବିକଶଷ କରି 
ଆକମରିକା, ଜମଣ୍ଣାନୀ, ଅକଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ଏବଂ ବି୍କଟନ୍  ଭେି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କକର 
କ�ାଗ ପ୍ରତି କଲାକମାନଙ୍କ ମନକର ପ୍ରବେ ଆଗ୍ରେ ସଷିୃ୍ କୋଇଛି । 
ଏେ ିଉକି୍କୁ ସମଥଣ୍ଣନ ଜଣାଇବା ଉକଦ୍ଶୟୁକର ଏଠାକର କିଛି ଉଦାେରଣ 
ଦିଆ�ାଉଛି। ଭବିଷୟୁତର ପଥୃବିୀ ସକାକଶ �ବୁକଗାଷୀ୍ କେଉଛନି୍ 
ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ କଗାଷୀ୍ । ୨୦୧୮ ମସିୋକର, �ବୁ ଶକି୍ା (ସ୍ମୃତ,ି 
କଶୈକି୍କ ସଫେତା, ସାଇକକାକସାମାଟିକ୍ , ସାମାଜକି ଏବଂ ଶାରୀରିକ 
ବୟୁବସ୍ା ଇତୟୁାଦି) ଉପକର କ�ାଗାଭୟୁାସର ସଫୁେ ପ�ଣ୍ଣୟୁାପ୍ ମାତ୍ରାକର 
ପରିଲକି୍ତ କୋଇଥବିା କଥା ଏକ ଲାନକସଟ୍  ରିକପାଟଣ୍ଣ �ାୋକି ଏକ 
ମ�ଣ୍ଣୟୁାଦାଜନକ ପତ୍ରିକା ଭାକବ ସମତେଙ୍କ ଦ୍ାରା ବିକବଚିତ କୋଇଥାଏ 
କସଥକିର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥଲିା । ୨୦୧୯ ମସିୋକର ଆକମରିକାର କଗାକଥ 
ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେକମଣ୍ଣୀମାକନ କ�ାଗକୁ ସବଣ୍ଣାଧକି କଲାକପି୍ରୟ ସୋୟକ 
ସ୍ୱାସ୍ୟୁ କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ ଭାକବ ଅଭୟୁାସ କରିଥକିଲ । ଆକମରିକାକର ଇତି 
ପପୂବଣ୍ଣରୁ କରା�ାଇଥବିା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ସକଭଣ୍ଣରୁ ଏେ ିକଥାକୁ ଆେୁରି ପ୍ରମାଣସିଦ୍ 
କରା�ାଇପାକର । କସେ ିସକଭଣ୍ଣ ରିକପାଟଣ୍ଣକର ଉକଲେଖ ଥଲିା କ� ୨୦୧୨ 
ମସିୋକର କସ କଦଶକର ୧୩.୨ ପ୍ରତିଶତ କଲାକ, ଅଥଣ୍ଣାତ୍ , ୩୧ ନିୟୁତ 
କଲାକ କସମାନଙ୍କ କଦୈନନ୍ଦନି ଜୀବନକର କ�ାଗାଭୟୁାସ କରି କସଥରୁି 
�କଥଷ୍ ସଫୁେ ଲାଭ କରିଛନି୍ । ଅତି ନିକଟକର (୨୦୨୦ ମସିୋକର) 
ବି୍କଟନକର ୨୪୩୪ଜଣ କ�ାଗଭୟୁାସକାରୀଙ୍କ ଠାକର କରା�ାଇଥବିା 
ବୟୁାପକ ସକଭଣ୍ଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କ� କସଠାକର ସ୍ୱାସ୍ୟୁାବସ୍ା ପରିଚାେନା 
ଓ ସୋୟକ ନିରାମୟତା ତଥା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ୟୁର ସ୍ୱକୀୟ �ତ୍ନ ନିମକନ୍ 
କ�ାଗକୁ ଦୁବଣ୍ଣେ ତଥା ବୟୁୟସାକପକ୍ ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ବୟୁବସ୍ାର ବିକଳ୍ପ ଭାକବ 
କଲାକମାକନ ଆଗ୍ରେର ସେ ଗ୍ରେଣ କରିଛନି୍। ୨୦୧୮ ମସିୋକର 
ଜମଣ୍ଣାନୀରୁ ପ୍ରକାଶତି ଏକ ରିକପାଟଣ୍ଣ ଅନୁସାକର, ଡକଟେର କୋଲକଗର 
କ୍ରାମର ଦଶଣ୍ଣାଇଥକିଲ କ� କସ କଦଶକର କ�ାଗ କଥରାପୀର 
ଅଧକିର ଅଧକି ସଂଖୟୁକ କଲିନିକାଲ୍  ପରୀକ୍ଣ କରା�ାଉଛି ।  ଜମଣ୍ଣାନ 
ସ୍ୱାସ୍ୟୁକସବା ବୟୁବସ୍ାକର କକକତକ ନିଦ୍୍ତିଷ୍ କମଡିକାଲ ସି୍ତିକର କ�ାଗ 
ଉପଚାରକୁ ଏକ ସୋୟକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ତି ଭାକବ ଗ୍ରେଣ କରା�ିବାର 
ସମ୍ଭାବନା ରେିଛି କବାଲି କସ ତାଙ୍କ ରିକପାଟଣ୍ଣକର ଗରୁୁତ୍ୱର ସେ 
ସପୂଚୀତ କରିଥକିଲ । କସେିଭେି ଅକଷ୍ଟ୍ରଲୀୟ ମେିୋମାନଙ୍କ ଠାକର 
୨୦୧୭ ମସିୋକର ଏକ ବିରାଟ ସକଭଣ୍ଣ କରା�ାଇଥଲିା । କସେ ି
ସକଭଣ୍ଣ ରିକପାଟଣ୍ଣକର ଦଶଣ୍ଣା�ାଇଥଲିାକ� କ�ାଗ/ ଧ୍ୟାନର ଅଭୟୁାସ 
ଅକଷ୍ଟ୍ରଲିଆର ମେିୋମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ୟୁାବସ୍ା ଉପକର �କଥଷ୍ 

ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି (ଅଧକି ଶାରୀରିକ ରେମ�କୁ୍ କା�ଣ୍ଣୟୁ, 
ଅଧକି ମାତ୍ରାକର ଶାକାୋରୀ କିମ ୍ବା କଭଗାନ୍  ଖାଦୟୁ ଗ୍ରେଣ) ।

ଅଧକିନ୍ତୁ, ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ�ାଗ ଦିବସ ପାେନ ଓ କ�ାଗର ଉପକାରୀତା 
ସମ୍କଣ୍ଣକର ମତ  ଦଶଣ୍ଣାଇ, ଭାରତ, ବ୍ିକଟନ୍ , ନାଇକଜରିଆ, ବ୍ାଜିଲ୍ , 
ତୁକଣ୍ଣୀ ଓ ନୁୟୁଜିଲାଣ୍ର ଏକ କବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେ କକାଭିଡ଼ ୧୯ ମୋମାରୀ 
ସମ୍କଣ୍ଣୀତ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପଚାର ନିମକନ୍ କ�ାଗାଭୟୁାସ 
ନିମକନ୍ ଦୃେ ଭାକବ ସପୁାରିଶ କରିଛନି୍ । କସେିଭେି, ମାସାଚୁକସଟ ୍ସ 
ଇନଷି୍ଚୁଟ୍  ଅଫ୍  କଟକକ୍ାକଲାଜି, ୟୁନିଭସ୍ତିଟି ଅଫ୍  କାଲିଫର୍୍ତିଆ- ସାନ୍  
ଡିଏକଗା, କଚାପ୍ରା ଲାଇକବ୍ରୀ ଫର୍  ଇନକଭଷି୍କଗଟିଭ୍  ଷ୍ଡି. ଏବଂ 
ୋଭଣ୍ଣାଡଣ୍ଣ ବିଶ୍ବିଦୟୁାେୟର ଗକବଷକମାକନ ମଧ୍ୟ କସମାକନ କରିଥବିା 
ଅନୁସନନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନି୍ ଏବଂ କସଥକିର କସ ଏେି ସିଦ୍ାନ୍କର 
ଉପନୀତ କୋଇଛନି୍ କ� ସାସଣ୍ଣ-କକାଭିଡ଼-୨ ସଂକ୍ରମଣ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ/ 
କିମ ୍ବା ଏୋର ପ୍ରତିକରାଧ ସକାକଶ କକକତକ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ, କ�ାଗ ଆସନ 
ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭୟୁାସ ସଫେ ସୋୟକ ଉପାୟ କୋଇପାକର। 
କକରାନା ମୋମାରୀ ସମୟକର ଜାରି ଲକ୍ ଡାଉନ୍  ସମୟକର 
କ�ାଗୟୁାଭୟୁାସର ଉପକାରୀତା ସଂପକଣ୍ଣକର ଅକନକ ଗଡ଼ିୁଏ କବୈଜ୍ଞାନିକ 
ପ୍ରମାଣ ଆଧାରିତ ରିକପାଟଣ୍ଣ ପ୍ରତୁେତ କରା�ାଇଛି । ଭାରତୀୟ କଲଖକ 
ପପୂଜା ଏସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେକମଣ୍ଣୀମାକନ କସମାନଙ୍କ ରିକପାଟଣ୍ଣକର 
ଦଶଣ୍ଣାଇଛନି୍ କ� କ୍ାନି୍, ଉଦ୍ କବଗ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସାଦ ସେିତ ନିଜକୁ 
ଖାପ ଖଆୁଇବା ଏବଂ କକାଭିଡ଼ ୧୯ ଜନିତ ଲକ୍  ଡାଉନ୍  ସମୟକର ଏକ 
ସଫେ ଆତ୍ମ ପରିଚାେନା ସାଧନ ।

କଶଷକର, ୨୦୨୦ ମସିୋର ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ�ାଗ ଦିବସ ସମ୍କଣ୍ଣକର ମୁ ଁ
ପାଠକମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ ଆକଷଣ୍ଣଣ କରିବାକୁ ଚାକେ ଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍କର କକାଭିଡ଼ 
୧୯ ମୋମାରୀ କ�ାଗୁ ଁଲକ୍  ଡାଉନର ଅସମ୍ଭବ ପରିସି୍ତି, କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାକବ 
ସାମାଜକି ଦପୂରତ୍ୱ ରକ୍ା ବୟୁବସ୍ା ଲାଗ ୁକରା�ାଇଥବିା ସମୟକର ଏବଂ 
କ�କତକବକେକି କ�ାଗ ଷ୍ଠୁଡ଼ଓି ଏବଂ ଅନୟୁାନୟୁ ସବଣ୍ଣସାଧାରଣ ସ୍ାନ 
ବନ୍ଦ ରେଥିଲିା, କସକତକବକେ ଅନଲାଇନକର େି ଁସଫେତା ପପୂବଣ୍ଣକ ଷଷ ୍
ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ�ାଗ ଦିବସ ପାେନ କରା�ାଇଥଲିା ।  

ଯ�ୋଗ ଆସନ, ଏବଂ ପ୍ରୋଣୋୟମ 
(ନୟିନ୍ତତି ଶ୍ୋସକ୍ୟିୋ) ଅଭୟୁୋସ  
ଯକୋଭିଡ଼-୨ ସଂକ୍ମଣର ଚକିତି୍। କମି୍ବୋ 
ଏ�ୋକୁ ପ୍ରତଯିରୋଧ କରିବୋର ଏକ ସଫଳ 
ସ�ୋୟକ ଉପୋୟ ଯ�ୋଇପୋଯର ।
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ଯମୋ ସ�ର, ଯମୋ ସ୍ୱପ୍ନ
“କ�କତକବକେ ନଗରୀମାକନ ବଦେନି୍, କସକତକବକେ କଦଶ ମଧ୍ୟ ବଦକେ । ” ୨୦୧୬ ମସିୋ ଜନ୍ୁ  ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ମୋରାଷ୍ଟ୍ରର ପକୁନ ଠାରୁ 

କ�କତକବକେ କଦଶକର ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି ମିଶନ୍ ର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରା�ାଇଥଲିା ଏୋର ଲକ୍ୟୁ ରଖା�ାଇଥଲିା କଦଶର ବିଭିନ୍ନ ସେରକର ବସବାସ 
କରୁଥବିା ନାଗରିକମାନଙୁ୍କ ସବୁଠାର ଉତ୍ତମ ସବିୁଧା ସକୁ�ାଗ କ�ାଗାଇକଦବା ଏବଂ କସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଲିଭିଂକୁ ଅଧକି ସଗୁମ କରିବା ।

ରାଞ୍ଚରି ଧରୁ୍ବଠାକର ୬୫୬ ଏକର ଭପୂ ମିକର ଏକବ ଖବ୍ୁ  ଦ୍ରୁତ ଗତିକର କା�ଣ୍ଣୟୁ ଚାଲିଛି । 
ସଡ଼କ, ପାନୀୟ ଜେ, ବିଜେିୁ, ବଜଣ୍ଣୟୁ ନିଷ୍ାସନ ବୟୁବସ୍ା, ସକଫଇ ନୋ, ସାଇକକଲ୍  
କଲନ୍ , ଫୁଟପାଥ ୍ ଇତୟୁାଦି କା�ଣ୍ଣୟୁ ଏକବ ଚପୂ ଡ଼ାନ୍ ପ�ଣ୍ଣୟୁାୟକର ପେଞ୍ଚଛିି । ଗଜୁରାଟର 

କଧାକଲରା ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି ଅେମ୍ଦବାଦ ଠାରୁ ୯୨୦ କିକଲାମିଟର ଦପୂରକର ଅବସି୍ତ । କସଠାକର 
ଏେ ିସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି କା�ଣ୍ଣୟୁ ବିଭିନ୍ନ ପ�ଣ୍ଣୟୁାୟକର କା�ଣ୍ଣୟୁକାରୀ କରା�ାଉଛି । ଅକନକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ାନୀ 
କସଠାକର ପଞିୁ୍ ନିକବଶ କରିବା ସକାକଶ କ�ାଷଣା କରିଛନି୍ ।

ପକୁନ ଓ ବାରାଣାସୀ ସକମତ କଦଶର ୧୦୦ଟି ସେରକର ୫,୧୫୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସକାକଶ ଏକବ ୧.୪୧ 
ଲକ୍ କକାଟି ଟଙ୍କାର କା�ଣ୍ଣୟୁାକଦଶ ଜାରି କରା�ାଇଛି । କସେଭିେି ୧.୭୪ ଲକ୍ କକାଟି ଟଙ୍କା ମପୂଲୟୁର 
କଟଣ୍ର ଆହ ୍ବାନ କରା�ାଇଛି । କସଥ ିମଧ୍ୟରୁ ଅକନକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକବ ପପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କେବା ପ�ଣ୍ଣୟୁାୟକର 
ପେଞ୍ଚଛିି �ଦୟୁପି ଅନୟୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ିୁକ ସକାକଶ କା�ଣ୍ଣୟୁ ଖବ୍ୁ  କଜାରକସାର୍  ଭାକବ ଜାରି ରେଛିି । ଏୋ 
କେଉଛି କଦଶକର କା�ଣ୍ଣୟୁକାରୀ କେଉଥବିା ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି ମିଶନର କକାକତାଟି ଝଲକ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ଏେ ିକା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମକୁ ୨୦୧୬ ମସିୋକର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଥକିଲ । 

ଅକ୍ୟ ଶକି୍ ଉତ୍ସରୁ ବିଜେିୁ ଶକି୍ ଆେରଣ, ୋଇସି୍ପଡ୍  ଇଣ୍ରକନଟ୍  ବୟୁବସ୍ା, ଚାକଚକୟୁଭରା 
ଭବନ, ଦ୍ରୁତ ସରକାରୀ ପରିବେନ ବୟୁବସ୍ା କ�ଉଠଁାକର କି ଜୀବନ ଅତି ସେଜସାଧ୍ୟ, ସଲୁଭ 
କୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମତେଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅତୟୁାଧନିୁକ ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ଓ ଶକି୍ା ସବିୁଧା ଉପଲବ୍ କେଉଥବି- 
ଏେସିବୁ କକକତକଗାଟି ଆବଶୟୁକତା �ାୋକି ଜନସାଧାରଣ ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମରୁ ଆଶା କରନି୍ । 
କଲାକମାକନ ଏକବ କ�ଉଭଁେି ଭାକବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟକର ସ୍ାଟଣ୍ଣ କଫାନ୍ , ସ୍ାଟଣ୍ଣ ଟିଭି, ସ୍ାଟଣ୍ଣ କାର୍  ଆଦି 
କଥା କଥାବାତ୍ତଣ୍ଣା କେଉଛନି୍, କସେଭିେି ଭାକବ ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି କଥା ମଧ୍ୟ କସମାନଙ୍କ ତୁଣ୍କୁ ଆସଛିୁ । 
ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟିର କକୌଣସି ନିଦ୍୍ତିଷ୍ ଏକ ସଂଜ୍ଞା ନାେି ଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତକର କଗାଟିଏ ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି କେକିଲ କ�ଉ ଁ
ସେରକର କଲାକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସକେ ପ୍ରକାର କମୌେିକ ସବିୁଧାସକୁ�ାଗ, ନପୂତନ ପ୍ର�କିୁ୍ ଓ ସବୁଜମିା 
ଉପଲବ୍ ଥବି; କ�ଉଠଁାକର ସମତେ ପ୍ରକାର ଅତୟୁାଧନିୁକ ସବିୁଧାସକୁ�ାଗ ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣର 
ଉତ୍ତମ ମାନ ଉବଲବ୍ ଥବି ତାୋକୁ ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି କବାଲି ବିକବଚନା କରା�ିବ ।

ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟିଗଡ଼ିୁକୁ ସମତେ ପ୍ରକାର କମୌେିକ ଭିତି୍ତଭପୂ ମିକର ସମଦୃ୍ କରା�ାଇ କସଗଡ଼ିୁକୁ 
ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣରଶୀେ କରା�ାଉଛି ଏବଂ ତାୋ ଅତୟୁାଧନିୁକ ପ୍ର�କିୁ୍ ଦ୍ାରା େି ଁସମ୍ଭବପର କରା�ାଉଛି। 
ଏଭେି ବୟୁାପକ ବିକାଶ �ାୋକି କଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗଣୁାତ୍ମକ ବିକାଶ ଦିଗକର ସୋୟକ 
କେଉଛି ଓ କସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଅଧକି କମଣ୍ଣସଂସ୍ାନର ସାଧନ ସଷିୃ୍ କରିପାରୁଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ 

କଦଶର ସେରଗଡ଼ିୁକୁ ସଶକ୍ 
କରିବା କେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ 

ଏବଂ କସଗଡ଼ିୁକୁ କସପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ସକ୍ମ 
କରା�ିବା ଦରକାର �ଦ୍ାରା କସମାକନ 

ସବଣ୍ଣନିମ ୍ସମୟ ଅବଧ ିମଧ୍ୟକର 
ସବଣ୍ଣାଧକି ମାତ୍ରାର ଦାରି୍ୟୁକୁ ଏକଜଟୁ 
(ସମାଧାନ) କରିପାରିକବ  ଏବଂ କସେ ି
ଏକତ୍ରିକରଣରୁ କ�ଉ ଁଶକି୍ ସଷିୃ୍ କେବ, 
ଆକମ ତାୋକୁ ବିକାଶର ଏକ ନପୂତନ 
ଦିଗକର େି ଁବିନିକ�ାଗ କରିପାରିବା । 
ଆକମ କସେ ିଦିଗକର ଚିନ୍ା କରୁଛୁ ।

-ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯମୋଦୀ

ସ୍ୋଟ୍ଷ ସିଟି ମି�ନ
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ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ ଭାଷାକର, “କ�ଉ ଁସେର କଲାକମାନଙ୍କ ଆବଶୟୁକତା 
ଠାରୁ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗଆୁ କୋଇଥବି ତାୋକୁ ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି କବାଲି କୁୋ�ିବ ।”

ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି ମିଶନ କଦଶର ସେରଗଡ଼ିୁକର ସାମଗି୍ରକ ସାମଥଣ୍ଣୟୁ ବୃଦି୍ କରିବା 
ନିମକନ୍ ଉଦି୍ଷ୍ । ଏଭେି ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସବିୁଧାସକୁ�ାଗ ମାଧ୍ୟମକର ସେରଗଡ଼ିୁକୁ 
‘ସ୍ାଟଣ୍ଣ’ କରା�ାଇପାରିବ । ପଞିୁ୍ ନିକବଶକାରୀମାନଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ କରିବା, 
ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଗତିର କା�ଣ୍ଣୟୁକୁ ତ୍ୱରାନ ୍ବତି କରିବା ଦିଗକର ମଧ୍ୟ ଏୋ ଏକ 
ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକକ୍ପ । ଭାରତର ପ୍ରକତୟୁକ ସେରକୁ ସ୍ାଟଣ୍ଣ କରିବା ଦିଗକର 
କା�ଣ୍ଣୟୁ କରିବା କେଉଛି ଏୋର ଲକ୍ୟୁ ।
ସ୍ୋଟ୍ଷ ସିଟିଗଡ଼ିୁକର ଆବ�ୟୁକତୋ...

ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ କଦଶର କମାଟ ଜନସଂଖୟୁାର ପ୍ରାୟ ୩୧ ପ୍ରତିଶତ ନାଗରିକ 
ସେରାଞ୍ଚେକର ବସବାସ କରନି୍ ଏବଂ ୨୦୧୧ ମସିୋ ଜନଗଣନାର 
ପରିସଂଖୟୁାନ ଅନୁସାକର କଦଶର କମାଟ ସାମଗି୍ରକ �କରାଇ ଉତ୍ାଦ 
(ଜଡିିପି)ର ପ୍ରାୟ ୬୩ ପ୍ରତିଶତ ୋସଲ କରିବାକର କସମାନଙ୍କର 
ଅବଦାନ ରେଛିି । ଆକେନ ଅନୁସାକର ୨୦୩୦ ମସିୋ କବେକୁ, 
ଭାରତର ସେରାଞ୍ଚେର ଜନସଂଖୟୁା କମାଟ ଜନସଂଖୟୁାର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ 
ଛୁଇ ଁସାରିଥବି କ�କତକବକେ କି କଦଶର କମାଟ ଜଡ଼ିିପିର ୭୫ ଛୁଇଥଁବି 
କସମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ।  ଏଥପିାଇ ଁ ବାତେବ, ଆନୁଷା୍ନିକ, ସାମାଜକି ଓ 
ଆଥ୍ତିକ ଭିତି୍ତଭପୂ ମିର ବୟୁାପକ ବିକାଶ �ଟା�ିବାର ଆବଶୟୁକତା ରେଛିି । 
ଏସବୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦି୍ କରିବା ସକାକଶ 
କବଶ ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ �ଦ୍ାରା ସେରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଲାକମାକନ ଅଧକି ଆକୃଷ୍ 
କେକବ ଏବଂ ନିକବଶକମାକନ ମଧ୍ୟ କସଠାକର ପଞିୁ୍ ନିକବଶ ସକାକଶ 

ଆଗ୍ରେ ପ୍ରକଟ କରିକବ । ଫେକର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଗତିର ବିଭିନ୍ନ ପ�ଣ୍ଣୟୁାୟ ଓ 
ବେୟ ସ୍ାପିତ କୋଇପାରିବ । ଏେ ିଦିଗକର ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟିଗଡ଼ିୁକର ବିକାଶ ଏକ 
ପଦକକ୍ପ କବାଲି କୁୋ�ାଇପାକର । 
୨୦୦୭ ମସି�ୋଯର ଗଜୁରୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ...

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ପ୍ରଥକମ ୨୦୦୭ ମସିୋକର ଏକ 
ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟିର ପରିକଳ୍ପନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଥକିଲ କ�କତକବକେ କସ 
ଗଜୁରାଟର ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ଥକିଲ । ୨୦୧୧ ମସିୋକର ଅେମ୍ଦାବାଦ ନଗରୀର 
ସାବରମତୀ ନଦୀ କପୂେକର ଗଜୁରାଟ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଥ୍ତିକ କଟକ୍  (ଗିଫଟେ)ର 
ଭିତି୍ତପ୍ରତେର ସ୍ାପନ କରିଥକିଲ । ଏୋ କେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି 
ଏବଂ ଅନ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଥ୍ତିକ କସବା କକନ୍ଦ୍ର । ଏୋକୁ ଚାରି ଓ ଛଅଟିକିଆ ରାଜୟୁ ଓ 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସେ ସଂକ�ାଗ କରା�ାଇଛି । ଗିଫଟେ ସିଟି ସେତି ଅେମ୍ଦାବାଦ 
ଓ ଗାନ୍ଧୀନଗର ତଥା ନିକଟବତ୍ତଣ୍ଣୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସଂକ�ାଗ କରିବା ସକାକଶ 
ଏକ ଡବଲ କରିକଡାର୍  କମକଟ୍ା ପରିବେନ ବୟୁବସ୍ା ନିମଣ୍ଣାଣ କରା�ାଉଛି । 
କସଠାକର ଅକୋରାତ୍ର କସବାକା�ଣ୍ଣୟୁକର ନିକୟାଜତି ଥବିା ଏକ ‘ଇକଣ୍ଲିକଜଣ୍ଟ୍  
ବିଲଡିଂ ମୟୁାକନଜକମଣ୍ ବୟୁବସ୍ା’ ଉପଲବ୍ ରେଛିି କ�ଉଠଁାକର ପ୍ରକତୟୁକ 
ବୟୁକି୍ଙ୍କ �ରକୁ ବିଜେିୁ ଓ ଜେ କ�ାଗାଣ, କଟଲିକମ ୍ କସବା, ପାଇପ ୍ କ�ାକଗ 
ଗୟୁାସ ୍ କ�ାଗାଣ ଓ ଅପଟିକାଲ୍  ଫାଇବର କସବା କ�ାଗାଇ ଦିଆ�ାଇଛି। 
ଏୋ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସେର କ�ଉଠଁାକର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକଟେ କୁଲିଂ ବୟୁବସ୍ା କା�ଣ୍ଣୟୁ 
କରୁଛି । କତକବ ଗିଫଟେ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କା�ଣ୍ଣୟୁ ଏକବ ସଦୁ୍ା ଜାରି ରେଛିି । ପ୍ରଥମ 
ପ�ଣ୍ଣୟୁାୟକର କଦଶର ୧୦୦ଟି ସେରକୁ ପ୍ରତିକ�ାଗିତାମପୂେକ ଆଧାରକର ସ୍ାଟଣ୍ଣ 
ସିଟି ଭାକବ ବିକଶତି କରିବା ସକାକଶ ଚୟନ କରା�ାଇଛି ।  

ସେରମାନଙ୍କକର ଉପଲବ୍ 
ଥବିା କମୌେିକ ସବୁିଧା

ଯକୋଭିଡ – ୧୯ ମ�ୋମୋରୀ ସମୟଯର ସ୍ୋଟ୍ଷ ସିଟି ଭିତି୍ତଭୂମିର ଉପକୋରିତୋ

ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମକର ଗ୍ରେଣ କରା�ାଇଥବିା ଅନୟୁାନୟୁ ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକକ୍ପ

କଦଶର ୫୦ରୁ ଅଧକି ସେରକର ଥବିା କମାଣ୍ 
କସଣ୍ରକୁ କକାଭିଡ – ୧୯ ୱାର ରୁମ ୍ ଭାକବ 
ପରିବତ୍ତ୍ତିତ କରା�ାଇଥଲିା । କବଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ାଟଣ୍ଣ 
ସିଟିକର ମାତ୍ର ୨୪ �ଣ୍ା ମଧ୍ୟକର ମକଡଲ କକାଭିଡ – 
୧୯ ୱାର୍  ରୁମ ୍ ନିମଣ୍ଣାଣ କରା�ାଇଥଲିା ।

 ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ଓ ଶକି୍ା ପାଇ ଁ
ସକବଣ୍ଣାତ୍ତମ ଭିତି୍ତଭପୂ ମି

 ପ�ଣ୍ଣୟୁାପ୍ ଜେକ�ାଗାଣ 
ବୟୁବସ୍ା

 ୨୪ �ଣି୍ଆ ବିଜେିୁ କ�ାଗାଣ
 ଶଶି,ୁ ମେେିା ଓ ବୟସ୍ 
ନାଗରିକମାନଙ୍କ ନିମକନ୍ 
ନିରାପତ୍ତା

 ସବୁଜମିାଭରା ପରିକବଶ
 ସଶୁାସନ, ବିକଶଷ କରି 
ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ ୍ସ ଓ ଜନ 
ସେଭାଗୀତା

 ଆଇଟି ସଂକ�ାଗୀକରଣ ଓ 
ଡିଜଟିାଇକଜସନ୍ 

 ବଜଣ୍ଣୟୁବତୁେର ଉପ�କୁ୍ 
ପରିଚାେନା

 ଉତ୍ତମ ସରକାରୀ 
ପରିବେନ ବୟୁବସ୍ା

 ସଲୁଭ ବାସଗେୃ, ବିକଶଷ 
କରି ଗରିବ କଲାକମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁଉପଲବ୍ କରା�ିବା

 ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟିମାନଙ୍କକର ସଂକ୍ରମିତ 
କଲାକମାନଙୁ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଓ ମନିଟର 
କରିବା ସକାକଶ କୱବ୍  ଆଧାରିତ 
କମାବାଇଲ୍  ଏ୍ଲିକକଶନ୍  
ବୟୁବସ୍ାର ବିକାଶ �ଟା�ାଇଛି ।

 ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି ମିଶନ୍  ଏୋ ସନିୁଶି୍ତ 
କରିଛି କ� ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସେରଗଡ଼ିୁକ 
ପ୍ର�କିୁ୍ର ସବୁିଧାସକୁ�ାଗ ୋସଲ 
କରିବା କକ୍ତ୍ରକର ସବଣ୍ଣାକଗ୍ର ରେଛିନି୍ 
�ାୋକି କସମାନଙୁ୍କ କକାଭିଡ -୧୯ 
ସଂକଟର ମକୁାବିଲା ଦିଗକର 
ସୋୟକ କୋଇଛି ।

 କଦଶର ୧୪ଟି ସେରକର ଜୀବନର ଗଣୁାତ୍ମକ 
ମାନ ଓ ସେରଗଡ଼ିୁକର କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ �ାୋକି 
ଇଜ ୍ ଅଫ୍  ଲିଭିଂ ସପୂଚକାଂକ ଓ ମୟୁୁନିସିପାଲ 
କା�ଣ୍ଣୟୁଦକ୍ତା ସପୂଚକାଂକର ଫୋଫେ ଓ 
କା�ଣ୍ଣୟୁକାରୀତା ମପୂଲୟୁାୟନ ବୟୁବସ୍ା ପ୍ରବତ୍ତଣ୍ଣନ 
ଦ୍ାରା ସଂପାଦନ ନିମକନ୍ ଉଦି୍ଷ୍

 ଇଣି୍ଆନ୍  ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି କଫକଲାସିପ ୍ ଏବଂ 
ଭାରତୀୟ ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି ଇଣ୍ର୍ଣ୍ଣସିପ ୍ କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ 
୨୦୧୮ ମସିୋ ଜଲୁାଇ ୯ ତାରିଖ ଦିନ 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରା�ାଇଥଲିା । ଏପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ 
କସଥକିର କଦଶର ୨୮୦ରୁ ଅଧକି ସେରାଞ୍ଚେ 
କପୌରସଂସ୍ା ୧୪,୨୪୦ରୁ ଅଧକି ଇଣ୍ର୍ଣ୍ଣଙୁ୍କ 

କପାଷି୍ଂ କରିସାରିଛନି୍ ଏବଂ ଏକବ ୯୩୨ ଜଣ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଣ୍ର୍ଣ୍ଣସିପ ୍ କରୁଛନି୍ । ଇତି ମଧ୍ୟକର 
୧୯୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କସମାନଙ୍କର ଇଣ୍ର୍ଣ୍ଣସିପ ୍ 
ସମାପ୍ କରିଛନି୍ ।

 ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟିକୁ ରିଡିଜାଇନ୍  କରା�ାଇଛି �ଦ୍ାରା 
ଏୋ ସିଙ୍ଗଲ ୱକିଣ୍ା ଭାକବ ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି ସଂପକଣ୍ଣୀତ 
ସକେ ପ୍ରକାର କା�ଣ୍ଣୟୁ ନିମକନ୍ କା�ଣ୍ଣୟୁ କରିବ ।

 କଦଶର ୧୦୦ଟି ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟିକର ‘କଲାଇକମଟ୍  
ସ୍ାଟଣ୍ଣ ସିଟି ଆକସସକମଣ୍ କଫ୍ମ ୍ୱାକଣ୍ଣ’ 
(ସିଏସସିଏଏଫ)ର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରା�ାଇଛି �ାୋ 
କସେସିବୁ ସେରଗଡ଼ିୁକ କପାଷଣୀୟ ଓ ଉତ୍ତମ 
କରିବା ନିମକନ୍ ଉଦି୍ଷ୍ ।
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କକେ ି ଏକଥାକୁ କଦାପି ଭୁଲି�ିବା ଉଚିତ ନୁକେ ଁ କ� 
ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମଥଣ୍ଣୟୁ କେଲା ଏୋର 
ନାଗରିକ, ଏୋର ଗଣତନ୍ତ । ଅତୀତକର କ�କତକବକେ 

ବି ଏୋ ଉପକର ଆକ୍ରମଣ �ଟିଛି, ଏ କଦଶର ନାଗରିକ ନିଜର 
ସ୍ୱାତନ୍ତ ୍ୟ ଓ ଗଣତାନି୍ତକ ମପୂଲୟୁକବାଧର ସରୁକ୍ା ନିମକନ୍ ସ୍ୱର ଉକତ୍ତାେନ 
କରିଛନି୍ । କ�କତକବକେ କଦଶକର ଜରୁରିକାେୀନ ପରିସି୍ତି କ�ାଷଣା 
କରା�ାଇଥଲିା, ଏୋକୁ କକବେ କଦଶର ରାଜକନତାମାକନ ବିକରାଧ 
କରି ସ୍ୱର ଉକତ୍ତାେନ କରିନଥକିଲ ଅପରନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏୋ 
ବିକରାଧକର ବୟୁାପକ ଜନଜାଗରଣର କନତୃତ୍ୱ କନଇଥକିଲ । କତଣ ୁ
ସାରା କଦଶକର ଏକ ଅଭପୂ ତପପୂବଣ୍ଣ ଜନଜାଗରଣ ସଷିୃ୍ କୋଇଥଲିା । 
ଗଣତନ୍ତକୁ ପନୁଃବୋଲ କରିବା ସକାକଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନକର ଏକ 
ଦୃେ ଆକାଂକ୍ା ସଷିୃ୍ କୋଇଥଲିା ।

କକବେ ଜକଣ କଭାକିଲା କଲାକ େି ଁ ଖାଦୟୁର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ଭଲ 

ଭାକବ ଉପଲବ୍ କରିପାରିବ । କସେଭିେି ଭାରତ କସତିକିକବକେ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଧକିାରର ମେ୍ୱେକୁ ଉତ୍ତମ ରପୂ କପ େୃଦୟଙ୍ଗମ 
କରିଥକିଲ କ�କତକବକେ ଜରୁରି ପରିସି୍ତିକବକେ ଏେ ି ଅଧକିାରରୁ 
କସମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚତି କରା�ାଇଥଲିା । କଦଶର ପ୍ରକତୟୁକ ନାଗରିକ ଏକଥାକୁ 
ସେଜକର ଉପଲବ୍ କରିଥକିଲ କ� କସମାନଙ୍କର ନୟୁା�ୟୁ ଅଧକିାରରୁ 
କସମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚତି କରା�ାଉଛି । ପ୍ରକତୟୁକ ବୟୁକି୍ ଏେ ି �ନ୍ତଣାକୁ 
େୃଦୟକର ଉପଲବ୍ କରିଥକିଲ । ସମ୍ବିଧାନ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ କ�ଉଥଁକର 
କଗାଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶାସନ କରିବା ନିମକନ୍ ସକେ ପ୍ରକାର ଆଇନ, ନିୟମ, 
ଅଧକିାର ଏବଂ କତ୍ତଣ୍ଣବୟୁମାନ ଏେ ିଉତ୍ସରୁ େି ଁଆେରଣ କରା�ାଇଥାଏ । 
କ�କତକବକେ ଗଣତାନି୍ତକ ମପୂଲୟୁକବାଧ �ାୋକି ଆମ ସମ୍ବିଧାନକର ସ୍ପଷ୍ 
ରପୂ କପ ଉକଲେଖ କରା�ାଇଛି କସଥପି୍ରତି ବିପଦ କଦଖାକଦଲା ଓ ତାୋକୁ 
ଦୁବଣ୍ଣେ କରିଦିଆଗଲା, ଭାରତବାସୀ କ�ଉମଁାକନ କସମାନଙ୍କର ସଂସ୍ତିୃ 
ଓ ଐତିେୟୁକୁ ଗଣତନ୍ତ ଉତ୍ସରୁ େି ଁ ଆେରଣ କରିଥାନି୍ କସମାକନ ଏେ ି

୧୯୭୫ ମସିୋ ଜନ୍ୁ  ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଏବଂ ଜନ୍ୁ  ୨୬ ତାରିଖ ସକାକେ, କଦଶକର ଜରୁରିକାେୀନ 
ପରିସି୍ତି କ�ାଷଣା କରା�ାଇଥଲିା । ଏୋ ଏପରି ଏକ ଐତିୋସିକ �ଟଣା ଥଲିା �ାୋ ଆମକୁ ଗଣତନ୍ତ 

ପାଇ ଁନିଜକୁ ସଂପପୂର୍ଣ୍ଣ ରପୂ କପ ସମପ୍ତିତ କରିବା ନିମକନ୍ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ତାକୁ ସଦୃୁେ କରିବା ଲାଗି 
ଶକି୍ା ଦିଏ । ଏୋ ଫେକର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ତୃି ଏବଂ ଐତିେୟୁକୁ ସଦାକବକେ ଜୀବନ୍ କରି ସରୁକି୍ତ 

ରଖା�ାଇପାରିବ । ଭାରତର ସଂସଦୀୟ ଇତିୋସକର ସଂ�ଟିତ ଏେ ି�ଟଣା ଆମକୁ ପପୂବଣ୍ଣାକପକ୍ା ଅଧକି 
ଦୃେତା ଓ ସଂକଳ୍ପର ସେ ଗଣତନ୍ତର ସରୁକ୍ା ନିମକନ୍ ଉତ୍ସଗଣ୍ଣ କରିବାର ଭାବନାକୁ ସ୍ରଣ କରାଇଦିଏ । 

ଯ�ଯତଯବଯଳ ଯଦ� ଗଣତନ୍ତର 
ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ ିକରିଥଲିୋ

ଜରୁରି ପରିସି୍ଥତି

ଇତ�ିୋସ ପଷୃୋ୍ରୁ... 



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଜନ୍ 16-30, 2021 31

�ଟଣା ପ୍ରତି ନୀରବ୍ଷ୍ା କୋଇ ବସି ରେପିାରିନଥକିଲ । କସମାକନ 
ଏୋ ବିକରାଧକର କ�ଉ ଁ ସ୍ୱର ଉକତ୍ତାେନ କରିଥକିଲ ତାୋ ୧୯୭୭ 
ମସିୋ ସାଧାରଣ ନିବଣ୍ଣାଚନ ଫୋଫେକର େି ଁପ୍ରତିଫେିତ କୋଇଥଲିା 
। ଏେ ି ନିବଣ୍ଣାଚନକୁ ଜନସାଧାରଣ କକବେ କସମାନଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାଥଣ୍ଣରକ୍ା 
ଲାଗି ନୁକେ ଁ, ବରଂ ଗଣତନ୍ତର ସରୁକ୍ା ନିମକନ୍ ଅନୁଷ୍ିତ ନିବଣ୍ଣାଚନ 
କବାଲି ଆହ ୍ବାନ ଜଣାଇଥକିଲ । କସମାକନ ନିଜ ସ୍ୱାଥଣ୍ଣକୁ ପଛକୁ ପକାଇ 
କଦଇଥକିଲ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତର ସରୁକ୍ା ନିମକନ୍ ନିଜର ମତାଧକିାର 
ସାବୟୁତେ କରିଥକିଲ । ଧନୀଠାରୁ ଗରିବ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍, ପ୍ରକତୟୁକ ଭାରତବାସୀ 
ନିଜର ମତାଧକିାର ଏକତା ଓ ଦୃେତା ସପକ୍କର େି ଁକଦଇଥକିଲ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ ଭାଷାକର, “ ଏୋ କକବେ 
କଦଶବାସୀଙ୍କ ମନକର ଗଣତନ୍ତ ପ୍ରତି ଥବିା ରେଦ୍ାର ମେ୍ୱେକୁ ସ୍ରଣ 
କରାଇକଦବା ନିମକନ୍ ଉଦି୍ଷ୍ । କସେ ିସମୟକର କ�କତକବକେ କି 
ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍କରାଧ କରା�ାଇଥଲିା ଏବଂ ପ୍ରକତୟୁକ ନାଗରିକଙୁ୍କ 

ଗିରଫ କେବା ଆଶଙ୍କାକର ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା, କସମାକନ 
ଏେି ନିବଣ୍ଣାଚନକର କସମାନଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥକିଲ କବାଲି 
ବିକବଚନା କରା�ାଇପାକର । କସମାକନ ଗଣତନ୍ତ ପାଇ ଁ ଏବଂ 
ଏୋର ପନୁଃ- ପ୍ରତିଷା୍ ନିମକନ୍ େି ଁ କସମାନଙ୍କର ମତଦାନର 
ଅଧକିାର ସାବୟୁତେ କରିଥକିଲ । ଏୋ କେଉଛି କମାର କଦଶର 
ମତଦାତାମାନଙୁ୍କ ସାମଥଣ୍ଣୟୁ । ପଣୁ ିଥକର, ଜାତି, କଗାତ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷାକୁ 
ପଛକୁ ପକାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଜ୍ଜ୍ୱେ ଭବିଷୟୁତ ନିମକନ୍ କଦଶବାସୀ 
କସମାନଙ୍କର ମତାଧକିାର ସାବୟୁତେ କରିଛନି୍ ।”

କଦଶକର �ଟା�ାଇଥବିା ସାମ ୍ବିଧାନିକ ସଂକଶାଧନ େି ଁଜରୁରି ପରିସି୍ତି 
ଜାରି କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ ସାକାର କରାଇ ପାରିଥଲିା । ଜରୁରିକାେୀନ 
ପରିସି୍ତି ଜାରି କୋଇଥବିାକବକେ ସମ୍ବିଧାନକର ଥବିା ଅକନକ ବୟୁବସ୍ାକୁ 
ସଂକଶାଧନ କରା�ାଇଥଲିା �ଦ୍ାରା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷା୍ନଙ୍କ କ୍ମତାକୁ 
ସଂକୁଚିତ କରା�ାଇଥଲିା ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଅଧକିାରକୁ ସୀମିତ 

ଜରୁରି ପରିସି୍ତି ଜାରି କେବା ପକର ସାରା 
କଦଶକର ଜୁନ ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତି୍ରରୁ େି ଁ
କନତାମାନଙୁ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଆରମ୍ଭ କୋଇଥଲିା। 
ଅକନକ ବରିଷ ୍ କନତା କ�ଉମଁାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର 
ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ଅଟେ ବିୋରୀ ବାଜକପୟୀ, 
ଏଲ କକ ଆଡଭାନୀ, ଜଜଣ୍ଣ ଫର୍ଣ୍ଣାକଣ୍ଜ୍ , କଚୌଧରୁୀ 
ଚରଣ ସିଂେ, କମାରାରଜୀ କଦଶାଇ, ନାନାଜୀ 
କଦଶମଖୁ, ମଧ ୁ ଦଣ୍ବକତ, ରାମକୃଷ୍ଣ କେଗକଡ଼, 
ସିକନ୍ଦର ବଖତ୍ , ଏଚ ଡ଼ି କଦକବକଗୌଡ଼ା, ଅରୁଣ 
କଜଟଲୀ, ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ପ୍ରକାଶ ଜାଭକଡ଼କର 
ଏବଂ ରାମ ବିୋସ ପସ୍ୱାନ ଆଦି ସାମିଲ କସମାନଙୁ୍କ 
କଜଲକର ଭତ୍ତ୍ତି କରା�ାଇଥଲିା। ଏେି ସମୟକର 
ସାରା କଦଶକର ପ୍ରାୟ ୧୧ ଲକ୍ କଲାକଙୁ୍କ କଜଲକର 
ପରୁା�ାଇଥଲିା । 

l ଜନୁ ୨୫, ୧୯୭୫ ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀକର କଦଶକର ଜରୁରି ପରିସି୍ତି ଜାରି 
କରା�ାଇଥଲିା । ଜନୁ ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ସକ।େ ୁସମଗ୍ର କଦଶ ଏେ ିଖବରକୁ 
କରଡିଓ ମାଧ୍ୟମକର ଜାଣବିାକୁ ପାଇଥକିଲ । ଆଭୟୁନ୍ରୀଣ ଅଶାନି୍କୁ ଜରୁରି 
ପରିସି୍ତି କ�ାଷଣାର କାରଣ ଭାକବ ଦଶଣ୍ଣା�ାଇଥଲିା ।

l ଜରୁରି ପରିସି୍ତି କ�ାଷଣା କରା�ିବା ପକର, ଜଲୁାଇ ୨୨, ୧୯୭୫ ତାରିଖ ଦିନ 
ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂକଶାଧନ କରା�ାଇଥଲିା �ାୋକି ୩୮ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂକଶାଧନ 
ଭାକବ ପରିଚିତ ଏବଂ ଏୋ ବିଚାରାେୟଙ୍କ ୋତରୁ ନୟୁାୟିକ ସମୀକ୍ାର ଅଧକିାର 
େଟାଇ କନଇଥଲିା । ଦୁଇମାସ ପକର, ପଣୁ ିଥକର ୩୯ତମ ସଂକଶାଧନ ଭାକବ 
ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂକଶାଧନ କରା�ାଇଥଲିା । ଏେ ିସଂକଶାଧନ ଅନୁସାକର, କଦଶର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭାକବ ନି�କୁ୍ ଜକଣ ବୟୁକି୍ଙ୍କ ନିବଣ୍ଣାଚନ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ବିଚାରାେୟ 
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିକବ ନାେି ଁ। 

l ୪୦ ଏବଂ ୪୧ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂକଶାଧନ ପକର, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପଣୁ ି
ଥକର ୪୨ତମ ସଂକଶାଧନ ଭାକବ ସଂକଶାଧତି କରାଗଲା । ଏଥକିର ଥବିା 
ସବୁଠାରୁ ବିବଦମାନ ବୟୁବସ୍ାଗଡ଼ିୁକ ଏଇଆ ଥଲିା  �ାୋ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶତି 
ନୀତିକୁ କମୌେିକ ଅଧକିାର ଠାରୁ ଅଧକି ପ୍ରାଧାନୟୁ ଦିଆଗଲା । କାରଣ ଏେ ି
ବୟୁବସ୍ା ଅନୁସାକର ଜକଣ ବୟୁକି୍ର କମୌେିକ ଅଧକିାରଗଡ଼ିୁକୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ 
ସେଜକର ଓେରାଇ ନିଆ�ାଇପାରିବ । 

l କଦଶକର ଜରୁରି ପରିସି୍ତି କ�ାଷଣା କରା�ିବା ପକର, ସଂସଦର ଉଭୟ 
ଗେୃକର ଏୋ ଉପସ୍ାପନ କରାଗଲା କ� କସଠାକର �ଦି ଏୋକୁ ବିକରାଧ 
କରାନ�ାଏ, କତକବ ଏୋକୁ ଆଉ ଛଅ ମାସ ଲାଗି ବୋଇ ଦିଆ�ିବ । ୧୯୭୫ 
ମସିୋକର କଦଶକର ଜାରି କରା�ାଇଥବିା ଜରୁରି ପରିସି୍ତି କମାଟ ୨୧ ମାସ 
ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ବେବତ୍ତର ରେଥିଲିା । ଅଥଣ୍ଣାତ, ଜରୁରି ପରିସି୍ତିକୁ ଚାରି ଚାରିଥର 
କ୍ରମାଗତ ଭାକବ ବୋଇବା ସକାକଶ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥଲିା । 

l ପ୍ରାୟ ୨୧ ମାସ ପକର, ୧୯୭୭ ମସିୋ ମାଚ୍ଣ୍ଣ ୨୧ ତାରିଖ ଦିନ, କଦଶରୁ ଜରୁରି 
ପରିସି୍ତିକୁ ଉଠାଇ ଦିଆ�ାଇଥଲିା । ଏୋ ପକର ସାରା କଦଶକର ସାଧାରଣ 
ନିବଣ୍ଣାଚନ ଅନୁଷ୍ିତ କୋଇଥଲିା । ଏୋର ଫୋଫେ କ�ାଷଣା କେବା ପକର 
ଭାରତକର ଏକ ନପୂତନ ସରକାର ଗଠତି କେଇଥଲିା । କମାରାରଜୀ କଦଶାଇଙୁ୍କ 
ଭାରତର ନପୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରପୂ କପ ଶପଥ ଗ୍ରେଣ କରିଥକିଲ । 

l ଏୋ ପକର ସରକାର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପଣୁ ି ଥକର ସଂକଶାଧନ କରି 
ବିଚାରାେୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜରୁରି ପରିସି୍ତି କବକେ ଓେରାଇ ନିଆ�ାଇଥବିା 
କ୍ମତାକୁ ପଣୁ ିଥକର କସମାନଙୁ୍କ କଫରାଇ ଦିଆ�ାଇଥଲିା। ଜରୁରି ପରିସି୍ତିର 
ବୟୁବସ୍ାକୁ ସଂକଶାଧନ କରା�ାଇ କସଥକିର ‘ସଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ାେ’କୁ ‘ଆଭୟୁନ୍ରୀଣ 
ଅଶାନି୍’ କବାଲି ଶବ୍ଦକୁ ବଦୋଇ ଦିଆ�ାଇଥଲିା । ଏୋ ଦ୍ାରା କକୌଣସି ସରକାର 
ଭବିଷୟୁତକର ଜରୁରି ପରିସି୍ତି ଜାରି ଭେି ସାମ ୍ବିଧାନିକ ବୟୁବସ୍ାର ଅପବୟୁବୋର 
କରିପାରିକବ ନାେି ଁ। 

ସଂଯକ୍ଷପଯର ଜରୁରୀ ପରିସି୍ଥତି
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ଗଣତନ୍ତ କକବେ ଏକ ରାଜକନୈତିକ ଶାସନ ବୟୁବସ୍ା ନୁକେ ଁ, ବରଂ ଏୋ 
ଏକ ମପୂଲୟୁକବାଧ । କତଣ,ୁ ଏଥପି୍ରତି ନିରନ୍ର ସଜାଗ ରେବିା ଏକାନ୍ 

ଜରୁରି । କସଇଥପିାଇ ଁଏୋ ସଭିଏ ଁସ୍ରଣ ରଖବିା ଏକାନ୍ ଆବଶୟୁକ 
କ� ଗଣତନ୍ତକୁ ଅକ୍ରୁ୍ଣ୍ଣ ରଖପିାରିକଲ କଦଶ ଉଚିତ ମାଗଣ୍ଣକର େି ଁ

ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର କୋଇପାରିବ । ଗଣତନ୍ତକୁ ଭଲ ପାଉଥବିା କକୌଣସି 
ଭାରତୀୟ କକକବ ୧୯୭୫ ମସିୋ ଜନୁ ୨୫ ତାରିଖର କସେ ିକାେ 

ରାତି୍ରକୁ ଭୁଲି ପାରିବନାେି ଁ, କ�କତକବକେ ସମଗ୍ର କଦଶ ଏକ ବିରାଟ 
କଜଲକର ପରିଣତ କୋଇ�ାଇଥଲିା ଏବଂ ବିକରାଧାଭାଷର ଗୋଟିପି 
ତାୋକୁ ଦବାଇ କଦବା ସକାକଶ ପ୍ରୟାସ କରା�ାଇଥଲିା । ଜୟପ୍ରକାଶ 
ନାରାୟଣଙ୍କ ସକମତ ପ୍ରମଖୁ କନତୃବଗଣ୍ଣଙୁ୍କ କଜଲକର ପରୁା �ାଇଥଲିା। 

ଏପରିକି ନୟୁାୟପାେିକା ମଧ୍ୟ ଏେ ିଅତିରିକ୍ କା�ଣ୍ଣୟୁାନୁଷା୍ନରୁ ବାଦ୍  
ପଡ଼ିନଥଲିା । ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍କରାଧ କରା�ାଇଥଲିା । ତାୋ 

ଗଣମାଧ୍ୟମ କୋଇଥାଉ ଅବା ଅନୟୁ କ�କକୌଣସି କକ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ 
ସଂପକଣ୍ଣକର ସକଚତନତା ବୃଦି୍ ସକାକଶ ପ୍ରକତୟୁକ ତେରକର ପ୍ରୟାସ 

ଜାରି ରେବିା ଉଚିତ । ପପୂବଣ୍ଣତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଅଟେ ବିୋରୀ 
ବାଜକପୟୀ �ିଏକି ଜରୁରି ପରିସି୍ତିକର କଜଲ୍ ଦଣ୍ କଭାଗିଥକିଲ ଏବଂ 

ଜରୁରି ପରିସି୍ତିର ଏକବଷଣ୍ଣ ପପୂତ୍ତ୍ତି ଅବସରକର କସ ତାଙ୍କର ମନର 
ଭାବନାକୁ ଏେ ିକବିତା ମାଧ୍ୟମକର ନିମମ୍କତ ବୟୁକ୍ କରିଥକିଲ:-

ଗଣତନ୍ତ ପ୍ରତ ିସଦୋ ଜୋଗ୍ତ ର�ବିୋ ଏକୋନ୍ତ ଜରୁରୀ

କରା�ାଇଥଲିା �ାୋକି ପରବତ୍ତଣ୍ଣୀ ସମୟକର କମାରାରଜୀ କଦଶାଇ 
ସରକାର ପନୁଃ ବୋଲ କରିଥକିଲ । ସମ୍ବିଧାନର ୪୨ତମ ସଂକଶାଧନ 
ଜରୁରି ପରିସି୍ତି କବକେ �ଟା�ାଇଥଲିା �ାୋ ସପିୁ୍ରମ ୍ କକାଟଣ୍ଣଙ୍କ 
କ୍ମତାକୁ କମାଇ କଦଇଥଲିା ଏବଂ କସେଭିେି ଅନୟୁାନୟୁ ବୟୁବସ୍ା ଗ୍ରେଣ 
କରା�ାଇଥଲିା �ାୋ ଗଣତାନି୍ତକ ମପୂଲୟୁକବାଧକୁ େନନ କରୁଥଲିା । 
କତକବ ୪୪ତମ ସଂକଶାଧନକର ଏେସିବୁ କ୍ମତା ଓ ଅଧକିାରକୁ ପନୁଃ 
ପ୍ରଦାନ କରା�ିବା ନିମକନ୍ ବୟୁବସ୍ା କରା�ାଇଥଲିା । ଏୋ ମଧ୍ୟ ବୟୁବସ୍ା 
କରିଥଲିା କ� କମୌେିକ ଅଧକିାର �ାୋକି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୦ ଏବଂ 
୨୧କର ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛି ତାୋକୁ ଜରୁରି ପରିସି୍ତିକର ସଦୁ୍ା ଉଲେଙ୍ଘନ 
କରା�ାଇ ପାରିବନାେି ଁ । କଦଶକର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଏକ ବୟୁବସ୍ା 
କରା�ାଇଥଲିା କ� ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କକବେ କକନ୍ଦ୍ର କୟୁାବିକନଟ 
ଠାରୁ ଲିଖତି ସପୁାରିଶ ପାଇବା ପକର େି ଁ କଦଶକର ଜରୁରି ପରିସି୍ତି 
କ�ାଷଣା କରିପାରିକବ, ଏବଂ ଏୋ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତି୍ତ କରା�ାଇଥଲିାକ� 
ଏକା ସମୟକର ଜରୁରି ପରିସି୍ତିର ଅବଧକୁି ଛଅ ମାସରୁ ଅଧକି 
ସମୟ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ବେବତ୍ତର ରଖା�ାଇ ପାରିବନାେି ଁ। ଏେପିରି ଭାକବ, 
କମାରାରଜୀ କଦଶାଇ ସରକାର ସନିୁଶି୍ତ କରିଥକିଲ କ� ଜରୁରି 
ପରିସି୍ତି କଦଶକର କ�ଭେି କଦାୋରା �ାଇପାରିବ ନାେି ଁ।  

କଦଶର ନପୂତନ ପିେିର ନାଗରିକ ଏକଥା ନିଶି୍ତ ଭାକବ ଅବଗତ 
କେବା ଉଚିତ କ� ଜରୁରି ପରିସି୍ତି କବକେ କି ପ୍ରକାର �ଟଣାମାନ 
ଭାରତକର �ଟିଥଲିା କାରଣ ଏୋ ଆମକୁ ସ୍ରଣ କରାଇଦିଏ କ� 
ଭାରତର ସାଧାରଣ ଜନତାଙୁ୍କ କସକତକବକେ ଗଣତନ୍ତର ସରୁକ୍ା 
ନିମକନ୍ କିପ୍ରକାର �ଟଣାମାନଙ୍କର ସମଖୁୀନ କେବାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା। 
ଏଥପିାଇ ଁ କସମାକନ କକକତ କଷ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଥକିଲ । କଦଶର 
ନାଗରିକଗଣ କସମାନଙ୍କର ଗଣତାନି୍ତକ ଅଧକିାରକୁ ସକୁ�ାଗ ପାଇବା 
ମାକତ୍ର ଉପକ�ାଗ କରିଥକିଲ । କଦଶର ଏୋ କେଉଛି ଏକ ଖବ୍ୁ  ବଡ଼ 
ଶକି୍ । ଜରୁରି  ପରିସି୍ତି କବକେ ଭାରତର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାକନ 
କସମାନଙ୍କର ଗଣତାନି୍ତକ ଅଧକିାରକୁ ସାବୟୁତେ କରିବାର କରେଷ ୍
ଉଦାେରଣ ଭାକବ ଏୋକୁ ଗ୍ରେଣ କରା�ାଇପାକର । କସେ ିଗଣତାନି୍ତକ 
ଶକି୍ର କକକତ ସାମଥଣ୍ଣୟୁ ତାୋ କଦଶର ଜନସାଧାରଣକୁ ବାରମ୍ବାର 
ସ୍ରଣ କରାଇ ଦିଆ�ିବା ଆବଶୟୁକ । ଏେ ି�ଟଣା ପ୍ରମାଣତି କକର କ� 
ନାଗରିକମାକନ କଦଶକୁ ଓ କଦଶର ଗଣତାନି୍ତକ ବୟୁବସ୍ାକୁ କକକତ ଭଲ 
ପାଆନି୍ ଏବଂ କସମାକନ ଏୋକୁ କସମାନଙ୍କର ଶାଶ୍ତ ଐତିେୟୁ ଭାକବ 
ସରୁକି୍ତ ରଖବିାକୁ ଚାୋନି୍ ।

ଜରୁରି ପରିସି୍ଥତି
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ଆକମ ସଭିଏ ଁଗତ ବଷଣ୍ଣର ଅଧକିତର ଭାଗ ବୟୁାପକ ଲକ୍  ଡାଉନ୍  ମଧ୍ୟକର ଅତିବାେତି 
କରିକଛ । ଏେ ିଲକ୍  ଡାଉନ୍  ଅତି ଭୟଙ୍କର କକାଭିଡ଼ ୧୯ ମୋମାରୀଠାରୁ ବତ୍ତ୍ତିବା 
ସକାକଶ ଜାରି କରା�ାଇଥଲିା । କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇତିୋସକର 

ପରିବଦ୍୍ତିତ ଲକ୍  ଡାଉନ୍ ର ସମଖୁୀନ କୋଇଥଲିା- ଜନୁ ୨୫,୧୯୭୫ ଠାରୁ ମାଚ୍ଣ୍ଣ ୨୧, ୧୯୭୭ 
ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ । ଏେ ି୨୧ ମାସର ସଂପପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧକିର, ଜରୁରି ପରିସି୍ତି ଜାରି କରା�ାଇଥଲିା ଏବଂ 
ସମଗ୍ର କଦଶ ଏକ ପରିବଦ୍୍ତିତ କଜଲର କସଲକର ପରିଣତ କୋଇଥଲିା । କଲାକମାନଙ୍କ ଠାରୁ 
କସମାନଙ୍କର କମୌେିକ ଅଧକିାର ଛଡାଇ ନିଆ�ାଇଥଲିା ଏବଂ କଦଶର ନୟୁାୟପାେିକା ଉପକର 
ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ �ଟିଥଲିା । ଏୋ ଉପର କଲାକମାକନ କ�କତ ଥର ଦୃଷି୍ ନିକକ୍ପ କରନ୍ତୁନା 
କାେିକିଁ, ବିଶ୍ର ସବଣ୍ଣବୃେତ ପ୍ରଜାତାନି୍ତକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଣତାନି୍ତକ ଇତିୋସକର କସେ ି୨୧ ମାସର 
ଜରୁରି ଅବଧ ିକାେିମାଭରା ପଷୃା୍ କୋଇ ସବୁଦିକନ ରେଥିବି । ଏଥ ିସେତି ଆେୁରି ଅସଂଖୟୁ 
ଉଦାେରଣ ରେଛିି �ାୋକି ଉଦାେରଣ ପରିବକତ୍ତଣ୍ଣ କଲାକମାନଙୁ୍କ କିଭେି ଭାକବ କଶାଷଣ 
କରା�ାଇଥଲିା ତାୋର ସବଣ୍ଣକରେଷ ୍ନମନୁା କବାଲି କୁୋ�ାଇପାକର । କାରଣ, ଏଭେ ି�ଟଣା 
ପପୂବଣ୍ଣରୁ କକକବ �ଟିନଥଲିା କିମ ୍ବା ଦୃଶୟୁ କୋଇନଥଲିା, ଅଥବା ଏେ ିଅବଧ ିପକର ଆଉ କକକବ 
କସଭେି �ଟଣା �ଟିନାେି ଁବା ଦୃଶୟୁ କୋଇନାେି ଁ।  

‘ଆଭୟୁନ୍ରୀଣ ଅଶାନି୍ ପରିସି୍ତି’ର ଦ୍ାେ ିକଦଖାଇ, ଏଭେି ଏକ ଆକଦଶ ଜାରି କରା�ାଇଥଲିା 
�ାୋ କକବେ ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁନୁକେ ଁଅପରନ୍ତୁ ଏୋ କକନ୍ଦ୍ର କୟୁାବିକନଟର ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା େି ଁକଦଶକର 
ପ୍ରବତ୍ତଣ୍ଣନ କରା�ାଇଥଲିା । କତଣ ୁଏୋ ଥଲିା ପ୍ରଚେିତ ନିୟମର ଶକ୍ ଉଲେଙ୍ଘନ । କିନ୍ତୁ କିଏ ଅବା 
ନିୟମକୁ ଖାତିର କରୁଛି ? ୧୯୭୫ ମସିୋ ଜନୁ ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ରାତିକର, ଜରୁରି ପରିସି୍ତିର 
କଥାବତୁେ େି ଁରଚନା କରା�ାଇଥଲିା । ଏପରିକି ଏ ସଂପକଣ୍ଣକର କକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତୀମାକନ ସଦୁ୍ା ଅନଭିଜ୍ଞ 
ଥକିଲ । ବାତେବ ପକକ୍, କ�କତକବକେ ସରକାର କକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପକର କିଛି ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରେଣ 
କରିଥାନି୍, ସରକାର ତାୋକୁ ପ୍ରଚେିତ ନିୟମାନୁସାକର େି ଁ ସମ୍ାଦନ କରିଥାନି୍ , କିନ୍ତୁ ଏେ ି
କକ୍ତ୍ରକର ତାୋ କରା�ାଇ ନଥଲିା । ସରକାରୀ ନିୟମ ଆବଶୟୁକ କରୁଥଲିା କ� ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ତାଙ୍କ କୟୁାବିକନଟର ଏକ କବୈଠକ ଡାକିକବ କ�ଉଥଁକିର କସ କଦଶକର ଜରୁରି ପରିସି୍ତି 
ଜାରି କରିବା ସକାକଶ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରେଣ କରା�ିବ । କିନ୍ତୁ ଏେ ିନିୟମକୁ ଭଙ୍ଗ କରା�ାଇଥଲିା। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଜନୁ ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ସକାେ ଛଅଟାକବକେ ଏେ ି ବିଷୟ ଜଣାଇବା ନିମକନ୍  
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କୟୁାବିକନଟର କବୈଠକ ଡକାଇଥକିଲ �ାୋ ଉପକର କସକତକବେକୁ ଚପୂ ଡାନ୍ 
ସିଦ୍ାନ୍ ଗ୍ରେଣ କରା�ାଇ ସାରିଥଲିା । ଜନ୍ୁ  ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ଏକ ଆକଦଶନାମା ଜାରି 
କରା�ାଇଥଲିା କ�ଉଥଁକିର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପକର କକଠାର କଟକଣା ଜାରି କରା�ାଇଥଲିା । 
କସକତକବକେ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମର �ଗୁ । ଏୋ ଏକ ବିରେ �ଟଣା କ� ନପୂଆ ଦିଲେୀର ବାୋଦପୂର 
ଶାେ ଜାଫର ମାଗଣ୍ଣକର ଥବିା ସମ ୍ବାଦପତ୍ର କା�ଣ୍ଣୟୁାେୟଗଡ଼ିୁକୁ ବିଜେିୁ କ�ାଗାଣକୁ ଜନ୍ୁ  ୨୫ ତାରିଖ 
ରାତିକର ବନ୍୍ଦ  କରି ଦିଆ�ାଇଥଲିା �ଦ୍ାରା ଏୋ ସନିୁଶି୍ତ କରା�ାଇଥଲିା କ� ଜରୁରି 
ପରିସି୍ତି କ�ାଷଣା ସଂପକଣ୍ଣକର କ�ପରି କକୌଣସି ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜକର ପ୍ରକାଶ ନପାଏ। 
କବଙ୍ଗାଲୁରୁକର ମଧ୍ୟ ଏଭେି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମକନାଭାବ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ନିଷ୍ପତି୍ତର ଉଦାେରଣ 
�ଟିଥଲିା । କସେ ିସମୟକର ମୁ ଁକବଙ୍ଗାଲୁରୁକର ଇଣି୍ଆନ୍  ଏକ୍କପ୍ରସକର କା�ଣ୍ଣୟୁ କରୁଥାଏ । 
ପ୍ରାକ୍ - କଟକଣା ବୟୁବସ୍ା ତ ପପୂବଣ୍ଣରୁ ଜାରି କରା�ାଇ ସାରିଥଲିା। ଏେ ିଦାୟିତ୍ୱ କସକତକବକେ 
ରାଜୟୁର ଇନ ୍ସକପକଟେର କଜକନରାଲଙୁ୍କ ଦିଆ�ାଇଥଲିା । ଅଥଣ୍ଣାତ୍ , କଗାଟିଏ ଦୃଷି୍ରୁ କେବିାକୁ 
ଗକଲ ଜକଣ ବଦ୍୍ତିପିନ୍ଧା ଅଫିସର େି ଁବତୁେତଃ ଆମର ସମ୍ାଦକ ବନି �ାଇଥକିଲ। କସମାକନ 
ସକେ ପ୍ରକାର ସଂପାଦକୀୟ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରେଣ କରୁଥକିଲ – କ�ପରିକି, କ’ଣ ଛାପା କେବ ଏବଂ 
କ’ଣ ଛାପା �ିବନାେି ଁ, କକଉ ଁଫକଟା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ରଖା�ିବ ଏବଂ କ’ଣ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆ�ିବ । କପ୍ରସ ୍ 

ଏ ସ�ୂ୍ଷୟୁପ୍ରକୋ�
ବରିଷ ୍ପତ୍ରକାର 
ଏବଂ କଲଖକ

ଜରୁରୀ ପରିସି୍ଥତି
ଅଧକିୋର �ନନର ଅପପ୍ରୟୋସ

କଦଶକର ଜରୁରି ପରିସି୍ତି 
କ�ାଷଣା କେବାକବକେ ଏ 

ସପୂ�ଣ୍ଣୟୁପ୍ରକାଶ କବଙ୍ଗାଲୁରୁକର 
ଇଣି୍ଆନ ଏକ୍କପ୍ରସ 

ସମ୍ବାଦପତ୍ରକର ସାମ ୍ବାଦିକ 
ଭାକବ କା�ଣ୍ଣୟୁ କରୁଥକିଲ । 
ତାଙ୍କ ଦ୍ାରା ରଚିତ ପତୁେକ, 
‘ଦି ଏମକଜଣ୍ଣନ ୍ସ:ି ଇଣି୍ଆନ 
କଡକମାକ୍ରାସିସ ୍ ଡାକକଣ୍ଣଷ୍ 

ଆୱାର’ ଇତି ମଧ୍ୟକର େନି୍ଦୀ, 
ଇଂରାଜୀ, ଗଜୁରାଟୀ, କନ୍ନଡ଼, 

କତଲୁଗ ୁଆଦି ଭାଷାକର 
ଅନୁବାଦିତ କୋଇ କବଶ ୍ 

କଲାକପି୍ରୟତା ଅଜଣ୍ଣନ 
କରିସାରିଛି । କସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର 

ଭାରତୀ କବାଡଣ୍ଣର ଅଧ୍ୟକ୍ 
ଭାକବ ଦାୟିତ୍ୱ 

ସମ୍ାଦନ କରିଛନି୍ ।

ସ୍ତମ୍ଭଏ ସପୂ�ଣ୍ଣୟୁପ୍ରକାଶ
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କାଉନସିଲ୍  ଆଇନକୁ ରଦ୍ କରି ଦିଆ�ାଇଥଲିା । ଅକନକ ସାମ ୍ବାଦିକଙୁ୍କ 
କଜଲ୍ କର ଭତ୍ତ୍ତି କରା�ାଇଥଲିା । 

କମାର ଆଉ କଗାଟିଏ �ଟଣା ସ୍ରଣ ଅଛି କ�କତକବକେ, କସକତକବେର 
ସପୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତୀଙ୍କ ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶ କ୍ରକମ, ଡିଏଭିପି ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀକୁ 
ସକାକେ କଗାଟିଏ କଟଲିକଫାନ୍  କଲ୍  ଆସିଥଲିା ଏବଂ କସଠାକର କା�ଣ୍ଣୟୁ 
କରୁଥବିା ସମତେ ଅନୁବାଦକଙୁ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭବନକୁ ଡକା�ାଇଥଲିା । ପ୍ରାୟ ୧୦- 
୧୫ଜଣ ଅନୁବାଦକ କ�ଉମଁାକନ କି କିଛି �ଟଣା ଜାଣନିଥକିଲ, କସମାନଙୁ୍କ 
ୱାଲ ୍ଡଣ୍ଣ ୟୁଥ ୍ କସଣ୍ରକୁ ନିଆ�ାଇଥଲିା ଏବଂ କସଠାକର କଗାଟିଏ କକାଠରୀକର 
ଦିନ ଦୁଇଟା ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ବନ୍ଦ କରି ରଖା�ାଇଥଲିା । କସମାନଙୁ୍କ କଂକଗ୍ରସ ଦେର 
ଇତୋୋର �ାୋକି ଇଂରାଜୀକର ଛାପା �ାଇଥଲିା, ଧରାଇ ଦିଆ�ାଇଥଲିା। 
କସେ ିଇତୋୋରକୁ ୧୫ଟି ଆଞ୍ଚେିକ ଭାଷାକର ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶ 
ଦିଆ�ାଇଥଲିା । କସଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରକର ଏେ ିଅନୁବାଦ କା�ଣ୍ଣୟୁ କଶଷ କରିବା 
ପକର େି ଁକସମାନଙୁ୍କ ନିଜ ନିଜ �ରକୁ �ିବାକୁ ଦିଆ�ାଇଥଲିା ।  

କସକତକବକେ ସପୁ୍ରସିଦ୍ ଗାୟକ କିକଶାର କୁମାରଙ୍କ ସେତି �ଟିଥବିା 
କଗାଟିଏ �ଟଣା କବଶ ୍ ଚଚ୍ଣ୍ଣା ଧରିଥଲିା । ଦିକନ ସରକାର ଏେ ିକଣ୍ଶଳି୍ପୀଙୁ୍କ 
ଡକାଇକଲ ଏବଂ ଜରୁରି ପରିସି୍ତିକୁ ସମଥଣ୍ଣନ କରି କଗାଟିଏ ଜଙି୍ଗଲ୍  
ଗାଇବାକୁ ତାଙୁ୍କ କୁୋଗଲା । କସ ତାୋ କରିବା ସକାକଶ କରାକକଠାକ 
ମନା କରିକଦକଲ । ଏଥକିର ପ୍ରବେ କ୍ବୁ୍ କୋଇ, କସକତକବେର ସପୂଚନା 
ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତୀ କତୃ୍ତଣ୍ଣପକ୍ଙୁ୍କ ଏକ ଆକଦଶନାମା ଜାରିକକଲ କ� କିକଶାର 
କୁମାରଙ୍କର କକୌଣସି ଗୀତ କ�ପରି ଆକାଶବାଣୀ କିମ ୍ବା ଦପୂରଦଶଣ୍ଣନକର 
ପ୍ରସାରଣ କରାନ�ାଏ । 

ଦିଲେୀର ତିୋର କଜଲକର ସବଣ୍ଣାଧକି ୧୨୭୩ ଜଣ କଏଦୀଙୁ୍କ ଏକା 
ସାଙ୍ଗକର ରଖା�ିବାର ପ୍ରାବଧାନ ଥଲିା । କିନ୍ତୁ ଜରୁରି ପରିସି୍ତି ଜାରି କେବା 
ପକର ସରକାର ଦିଲେୀ ଇଲାକାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ରୁ ଅଧକ ରାଜକନୈତିକ ଓ 
ସାମାଜକି କନତାଙୁ୍କ ଗିରଫ କରିଥକିଲ ଏବଂ କସମାନଙୁ୍କ ତିୋର କଜଲକୁ 
ପଠାଇ କଦଇଥକିଲ । କଜଲ ସପୁରିକଣ୍କଣ୍ଣ୍ଟ୍  ଶାୋ କମିଶନଙୁ୍କ କେଥିକିଲ 
କ� କ�କତକବକେ କସ କଜଲକର ସ୍ାନାଭାବ କଥା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥକିଲ, 
ତାଙୁ୍କ ଆଜକବଷ୍ସ ୍ ସିଟ୍ କର ରାଜକନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ରଖା�ିବା ସକାକଶ 
ନପୂଆ କସଲ୍  ନିମଣ୍ଣାଣ କରିବାକୁ କୁୋ�ାଇଥଲିା । ଏପରିକି ଅନୟୁଥା କସମାନଙୁ୍କ 
‘ପାଗେ ଗାରଦ’ ଭିତରକୁ ଫିଙି୍ଗକଦବାକୁ ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶ ଦିଆ�ାଇଥଲିା। 
ଏପରିକି ଆଭୟୁନ୍ରୀଣ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ା ଆଇନ୍  (ମିଶା) ଆଇନ ବେକର 
ବୁୟୁକରାକ୍ରାଟମାନଙୁ୍କ କଜଲ୍ କର ଭରା�ିବ କବାଲି ଧମକ ଦିଆ�ାଇଥଲିା । 

ଜରୁରି ପରିସି୍ତି କବକେ କଜାର ଜବରଦତେ ବନ୍ଧୟୁାକରଣ କରା�ିବାର 
ଅକନକ କାୋଣୀ ଆପଣମାକନ ଶଣୁଥିକିବ । ଏପରିକି ଲକ୍ୟୁ ୋସଲ 
କରିବା ସକାକଶ ଅବିବାେତି �ବୁକ�ବୁତୀମାନଙୁ୍କ ଧରିକନଇ ବନ୍ଧୟୁାକରଣ 
କରା�ାଇଥଲିା । 

ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ ସରକାରକର ଥବିା ଅକନକ କନତା ଅଛନି୍ କ�ଉମଁାକନ ଜରୁରି 
ପରିସି୍ତିକବକେ କଜଲ୍ କର ପଶଥିକିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ 
କସକତକବକେ ଦୀ�ଣ୍ଣ ୨୧ ମାସ ଧରି ଅଣ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ କୋଇଥକିଲ ଏବଂ 
କ�ଉ ଁକନତୃବଗଣ୍ଣ ‘ମିଶା’ ଆଇନ ବେକର ଗିରଫ କୋଇଥକିଲ କସମାନଙ୍କ 
ପରିବାରଙୁ୍କ ସୋୟତା କ�ାଗାଉଥକିଲ । କକନ୍ଦ୍ର ସପୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତୀ 
ରେୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭକଡ଼କର ଦୀ�ଣ୍ଣ ୧୭ ମାସ ଧରି କସକତକବକେ କଜଲ୍ କର 
ଅତିବାେତି କରିଥକିଲ । କକନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନୟୁାୟ ମନ୍ତୀ ରେୀ ରବିଶଙ୍କର 
ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଆରଏସଏସ ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଦତ୍ତାକତ୍ରୟ କୋସାବକଲଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟ ଜରୁରିକାେୀନ ପରିସି୍ତି କବକେ କଜଲ୍ ଦଣ୍ କଭାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା। 
କସେଭିେି ସ୍ୱଗଣ୍ଣୀୟ ଅରୁଣ କଜଟଲୀ ଏବଂ ଦିବଙ୍ଗତ ରାମ ବିୋଶ 
ପସ୍ୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କଜଲ୍ କର ପଶଥିକିଲ । ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂକଶାଧନ କରା�ାଇ 
ନୟୁାୟପାେିକାର କ୍ମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ଦିଆ�ାଇଥଲିା । ୧୯୭୭ 
ମସିୋକର ଇକଣ୍ଲିକଜନ ୍ସ ବୁୟୁକରା (ଆଇବି) ଇନ୍ଦରିା ଗାନ୍ଧୀଙୁ୍କ ସପୂଚନା 
କଦଇଥଲିା କ� କଦଶ ଏକବ କଢର୍  ମାତ୍ରାକର ଶଙୃ୍ଖେିତ କୋଇସାରିଛି । 
କଟ୍ନ୍ ସବୁ ଠକ୍ି  ସମୟକର �ାତ୍ରା କରୁଛି, କମଣ୍ଣଚାରୀମାକନ ଠକ୍ି  ସମୟକର 

କ�ଉମଁାକନ କସକତକବକେ ଜରୁରି ପରିସି୍ତ କବକେ 
ନି�ଣ୍ଣୟୁାତିତ କୋଇଛନି୍ କସଇମାକନ େି ଁକସକତକବେର 
�ନ୍ତଣାକୁ  ଅନୁଭବ କରିପାରିକବ । ଆଜି ଜକଣ ଚାେିକଁଲ 
ସମ୍ବାଦପତ୍ରକର ପ୍ରବନ୍ଧମାନ କଲଖପିାରିକବ, କସମାନଙ୍କର 
ଉଦ୍ କବଗକୁ ଟ ୍ବିଟର କିମ ୍ବା ଅନୟୁ କ�କକୌଣସି ସାମାଜିକ 
ଗଣମାଧ୍ୟମ ୍ ଲାଟଫମଣ୍ଣ ଜରିଆକର ବୟୁକ୍ କରିପାରିକବ ଏବଂ 
ସରକାରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାକଲାଚନା କରିପାରିକବ । ଚିନ୍ା କରି 
କଦଖନ୍ତୁ, ଆକମ ଏକତ ସାମଥଣ୍ଣୟୁ କକଉଠୁଁ ୋସଲ କଲୁ? 
କ�ଉମଁାକନ ଏକବ କଦଶର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱକର ଅଛନି୍ 
କସେିମାକନ େି ଁଜରୁରି ପରିସି୍ତିର ଶକିାର କୋଇଥକିଲ 
ଏବଂ କସେିମାକନ େି ଁଆମର ସମ୍ବିଧାନ, ଆମର ବୟୁବସ୍ାକୁ 
ପଣୁ ିଥକର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ାକୁ କଫରାଇ ଆଣଥିକିଲ 
�ଦ୍ାରା ଭବିଷୟୁତକର କକେି କ�ପରି ଆଉ ଥକର କଦଶକର 
ଜରୁରି ପରିସି୍ତି ଜାରି କରିପାରିକବ ନାେି ଁ।

Column A Suryaprakash

ଜରୁରୀ ପରିସି୍ଥତି

କା�ଣ୍ଣୟୁାେୟକୁ ଆସଛୁନି୍ । ଇନ୍ଦରିା ଗାନ୍ଧୀ କସକତକବକେ ଏେ ି ସପୂଚନା 
ଆଧାରକର କଦଶକର ସାଧାରଣ ନିବଣ୍ଣାଚନ ଅନୁଷ୍ିତ କରାଇବାକୁ କ�ାଷଣା 
କରିଥକିଲ ଏବଂ  କସେ ି ନିବଣ୍ଣାଚନକର ତାଙ୍କ ଦେକୁ କଶାଚନୀୟ ପରାଜୟ 
ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା । ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ କକନ୍ଦ୍ର ଭାରତର କମାଟ 
୩୫୦ଟି କଲାକସଭା ଆସନରୁ କଂକଗ୍ରସ ଦେକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଆସନ 
ମିେିଥଲିା। କସଥରୁି କଗାଟିଏ ଥଲିା ରାଜସ୍ାନରୁ ଏବଂ ଅନୟୁଟି ଥଲିା ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରକଦଶରୁ । କ�କତକବକେ କମାରାରଜୀ କଦଶାଇ କଦଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
କେକଲ, କସ ଜରୁରି ପରିସି୍ତିକବକେ ସମ୍ବିଧାନକର କରା�ାଇଥବିା 
ଅସଙ୍ଗତିକୁ ପଣୁ ିଥକର ସଂକଶାଧନ କରିଥକିଲ । ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଅଧକିାର 
ପନୁଃ ବୋଲ କରା�ାଇଥଲିା ଏବଂ ନୟୁାୟପାେିକାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପପୂବଣ୍ଣ 
ଅଧକିାର କଫରତେ ଦିଆ�ାଇଥଲିା । କସେଭିେି ସଂସଦ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ 
ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧକିାର କଫରି ପାଇଥକିଲ । କସକତକବକେ ଏକ 
ସଂଗ୍ରାମ ଲୋ �ାଇଥଲିା, କସକତକବକେ ଆକମ �ାୋ କଦଖଥିଲୁି ଏବଂ 
କ�ଉ ଁ ନି�ଣ୍ଣୟୁାତନା କଭାଗ କରିଥଲୁି, ତାୋକୁ କଦଶର ଦି୍ତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ରାମ କବାଲି ଆଖୟୁାୟିତ କରା�ାଇପାକର । 

ଜରୁରି ପରିସି୍ତି କବେର ଅବସ୍ା କଥା ଭାବିକଲ ଏକବ ଅକଳ୍ପନୀୟ 
ମକନେୁଏ । ବତ୍ତଣ୍ଣମାନ ଜକଣ ଚାେିକଁଲ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକର କ�କକୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ 
କଲଖପିାରିକବ, ଟ ୍ବଟିରକର ନିଜର ଆକବଗ ଉଦ୍ କବଗ ପ୍ରକଟ କରିପାରିକବ 
କିମ ୍ବା ଅନୟୁ କ�କକୌଣସି ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ୍ ଲାଟଫମଣ୍ଣକର ତାୋ 
ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦକର ବୟୁକ୍ କରିପାରିକବ ଏବଂ ସରକାରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାକଲାଚନା 
କରିପାରିକବ । ଚିନ୍ା କରିବା କଥା କ� ଆକମ ଏକତ ଶକି୍ ଆେରଣ କଲୁ 
କକଉଠୁଁ? କ�ଉମଁାକନ କଦଶକୁ ଏକବ ଶାସନ କରୁଛନି୍ କସଇମାକନ େି ଁ
ପଣୁ ି ଥକର ସମ୍ବିଧାନକୁ, ଆମର ବୟୁବସ୍ାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ାକୁ କଫରାଇ 
ଆଣଥିକିଲ ଏବଂ ଜରୁରି ପରିସି୍ତି ପକର ପଣୁ ିଥକର କଦଶକର ସ୍ୱାଭାବିକତା 
ବିରାଜମାନ କରୁ କବାଲି ସକେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଥକିଲ । କତଣ ୁଏେ ି
ଶକି୍ କସେମିାନଙ୍କ ସ୍ୱରରୁ େି ଁଆସିଛି କ�ଉମଁାକନ ଜରୁରି ସି୍ତିକବକେ ଜାରି 
କରା�ାଇଥବିା କଟକଣା ବିକରାଧକର ସ୍ୱର ଉକତ୍ତାେନ କରିଥକିଲ ।    

(ଏ�ୋ ଯଲଖକଙ୍କର ବୟୁକି୍ଗତ ମତ । କନସଲ୍ଟିଂ ଏଡିଟର ସଯନ୍ତୋଷ 
କମୁୋରଙୁ୍କ ଯସ ଯଦଇଥବିୋ ମତ ଆଧୋରଯର ଏ� ିପ୍ରବନ୍ ଲିଖତି)  

ସ୍ତମ୍ଭ ଏ ସପୂ�ଣ୍ଣୟୁପ୍ରକାଶ
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ଜଯଣ �ବୁ ବଯିଦ୍ୋ�ୀରୁ ଭୋରତର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଯ�ବୋ ପ�୍ଷୟୁନ୍ତ 
ପି ଭି ନରସିଂ� ରୋଓ ୧୯୯୧ ମସି�ୋଯର ଯଦ�ର ନବମ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
ଭୋଯବ ଦୋୟିତ୍ୱ ଗ୍�ଣ କରିଥଯିଲ । ଜଯଣ ବଚିକ୍ଷଣ ରୋଜଯନୈତକି 
ଚନି୍ତୋ�ୀଳ ବୟୁକି୍ ଏବଂ ଦୂରଦ୍ଷ୍ଟୋ ଭୋଯବ ଯସ ସପୁରିଚତି ଥଯିଲ �ୋ�ୋ 
ଫଳଯର ଭୋରତ ତୋ’ର ଜଟିଳ ଅଥ୍ଷଯନୈତକି ପରିସି୍ଥତରୁି ଉଦ୍ଧୋର ପୋଇବୋ 
ସ�ତି ପ୍ରଗତ ିପଥଯର ଆଗକୁ ଅଗ୍ସର ଯ�ବୋକୁ ସକ୍ଷମ ଯ�ୋଇଥଲିୋ ।

ଜନ ୍ମ: ଜନ୍ୁ 28, 1921 | ମତୁୃୟୁ: ଡିସେମ୍ବର 23, 2004 

ପି ଭି ନରସିଂେ ରାଓ ୧୯୨୧ ମସିୋ ଜନୁ ୨୮ ତାରିଖ ଦିନ ତତ୍ାେୀନ 
କଦଶୀୟ ରାଜୟୁ ୋଇ୍ାବାଦ ରାଜୟୁର କରିମନଗର ଜଲିୋକର 
ଜନଗ୍୍ରେଣ କରିଥକିଲ । ପିଲାଟିକବେ ୁ�ବୁାବସ୍ା ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ସକେ 

ପ୍ରକାର ଅନୟୁାୟ ବିରୁଦ୍କର କସ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉକତ୍ତାେନ 
କରୁଥକିଲ । କଗାଟିଏ �ଟଣାକର, ୧୯୩୫ ମସିୋକର, ୋଇ୍ାବାଦର 
ନିଜାମ କକଲଜ ପରିସରକର ‘ବକନ୍ଦ ମାତରମ ୍’ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନକୁ ନିଷିଦ୍ 
କରିଥକିଲ । ନିଜାମଙ୍କର ଏଭେି ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶକୁ ବିକରାଧ କରି ଔରଙ୍ଗାବାଦ 
ଇଣ୍ରମିଡିଏଟ୍  କକଲଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାକନ ୧୯୩୮ ମସିୋ ନକଭମ୍ବର 
୧୬ ତାରିଖ ଦିନ କକଲଜ ପରିସରକର ‘ବକନ୍ଦ ମାତରମ ୍’ ଗାନ 
କରିଥକିଲ। କସେ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ�ଉମଁାକନ ନିଜାମଙ୍କ 
ଏଭେି ‘ବକନ୍ଦ ମାତରମ ୍’ ଗାନ ନକରିବା ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶକୁ ଅବମାନନା 
କରିଥକିଲ କସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଥକିଲ ୧୭ ବଷଣ୍ଣ ବୟସ୍ ନରସିଂେ 
ରାଓ । କିନ୍ତୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପାରିବାରିକ ପଷୃଭ୍ପୂ ମିରୁ ଆସି କଦଶର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ପଦ ସମ୍ଭାେିବା ପଛକର ତାଙ୍କର ଦୀ�ଣ୍ଣ ବଷଣ୍ଣର ଜନକସବା, 
ତୟୁାଗ ଓ ନିଷା୍ର ଫେ ଥଲିା ।

୧୯୯୧ ମସିୋ କବେକୁ କସ ସକି୍ରୟ ରାଜନୀତିରୁ ଓେରି�ିକବ 
କବାଲି ମନ ସି୍ର କରିସାରିଥକିଲ । ଏପରିକି କସେିବଷଣ୍ଣ ଅନୁଷ ୍ିତ 
କେବାକୁ ଥବିା ସାଧାରଣ ନିବଣ୍ଣାଚନକର କସ ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦିତା କରୁନଥକିଲ। 
କିନ୍ତୁ ଭାଗୟୁ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁଅନୟୁ କିଛି ନିଦ୍ଣ୍ଣାରଣ କରିଥଲିା ଏବଂ ତାଙୁ୍କ 
ସବଣ୍ଣସମ୍ତି କ୍ରକମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ପଦ ପାଇ ଁଚୟନ କରା�ାଇଥଲିା । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ପଦଭାର ସମ୍ଭାେିବାକର କସ ଥକିଲ ଦକି୍ଣ ଭାରତର 
ପ୍ରଥମ କନତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କେବା ପପୂବଣ୍ଣରୁ କସ ଦୀ�ଣ୍ଣ ୯ ବଷଣ୍ଣ ଧରି 
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରକଦଶ ରାଜୟୁକର ମନ୍ତୀପଦ ଦାୟିତ୍ୱ ନିବଣ୍ଣାେ କରିଥକିଲ ଏବଂ 
ପକର ରାଜୟୁର ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ପଦଭାର ସମ୍ଭାେିଥକିଲ । ଜକଣ ଧପୂରୀଣ 
ପାଲଣ୍ଣାକମଣ୍ାରିଆନ୍  ଓ କୟୁାବିକନଟ ମନ୍ତୀ ଦୀ�ଣ୍ଣ ଦିନ ଧରି କା�ଣ୍ଣୟୁ 
କରିବାକର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦି୍ ଥଲିା । ନରସିଂେ ରାଓ ଥକିଲ ଜକଣ 
ବିବିଧଭାଷାବିଦ୍  �ିଏ ୧୦ଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରାନ୍ୀୟ ଭାଷାକର କଥାବାତ୍ତଣ୍ଣା 
କରିପାରୁଥକିଲ ଏବଂ ଛଅଟି ବିକଦଶୀ ଭାଷାକର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୁୟୁତ୍ତି୍ତ 
ଥଲିା । ଏୋ ବୟୁତୀତ କସ ମଧ୍ୟ ଥକିଲ ଜକଣ ବିଶଷି୍ ସାେିତିୟୁକ ଓ 
ବିବିଧ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ବୟୁକି୍ତ୍ୱ ।

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରକଦଶର ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ଭାକବ କସ ରାଜୟୁକର କବୈପ୍ଳବିକ 
ଭପୂ ସଂସ୍ାର ବୟୁବସ୍ା ପ୍ରଚେନ କରିଥକିଲ । କସେଭିେି ପପୂବଣ୍ଣରୁ ବେବତ୍ତର 
ଥବିା ଲାଇକସନ ୍ସ ରାଜର ନିୟନ୍ତଣକୁ େଟାଇବା ନିମକନ୍ କସ ଅକନକ 
ପଦକକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରିଥକିଲ ତଥା ଭାରତୀୟ ଶଳି୍ପସଂସ୍ାଗଡ଼ିୁକୁ ଅଧକି 

ପ୍ରତିଦ୍ନ୍ଦୀ କରିବା ନିମକନ୍ କସ ନାଲିଫିତା ନିୟନ୍ତଣକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ 
କରିଥକିଲ । ୧୯୯୨ ମସିୋକର କସବି ଆଇନ୍  ପ୍ରବତ୍ତଣ୍ଣନ କରିବା 
ପଛକର କସ େି ଁଥକିଲ ମପୂେ କପ୍ରରଣା । କସେଭିେି କମ୍ୟୁୁଟର ଆଧାରିତ 
କଟ୍ଡ଼ିଂ ବୟୁବସ୍ା କା�ଣ୍ଣୟୁକାରୀ କରିବା ସକାକଶ କସ ଏକ ଜାତୀୟ ଷ୍କ୍  
ଏକ୍କଚଞ୍ ୍ ସ୍ାପନ କରିଥକିଲ । କସେଭିେି ପଞ୍ାବରୁ ଆତଙ୍କବାଦର 
ମପୂକୋତ୍ାଟନ ସକାକଶ କସ ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭପୂ ମିକା ନିଭାଇଥକିଲ ଏବଂ 
କସଠାକର ଚାଲିଥବିା ବିଚ୍ଛନି୍ନତାବାଦୀ ଆକନ୍ଦାେନକୁ ନିୟନ୍ତଣ କରିବା 
ନିମକନ୍ କସ ଅକନକ ଗଡ଼ିୁଏ ଦୃେ ପଦକକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରିଥକିଲ ।

ନରସିଂେ ରାଓଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାକର, ‘ବିଶ୍କର ଅକନକ ପରିବତ୍ତଣ୍ଣନ 
�ଟିସାରିଛି ଏବଂ କଦଶକୁ ତଦନୁସାକର ବଦେିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।’ କସ 
ଦକି୍ଣ ପପୂବଣ୍ଣ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ନିକଟତର କେବା ନିମକନ୍ 
‘ଲୁକ୍  ଇଷ୍ଟ୍  ନୀତି’ ମାଧ୍ୟମକର ପ୍ରୟାସ କରିଥକିଲ �ାୋକି ଭାରତର 
କବୈକଦଶକି ନୀତିକୁ ଏକ ନପୂତନ ୋଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିଥଲିା । ଏେ ି
ଭାବନାକୁ ଜାରି ରଖ ିପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ମଧ୍ୟ ‘ଆକଟେ 
ଇଷ୍ଟ୍ ’ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ ।

କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଏକ ସଦୃୁେ ଅଥଣ୍ଣନୀତିକର ପରିଣତ କରିବା ନିମକନ୍ 
କସ କ�ଉ ଁ ମଖୁୟୁ ସ୍ପତିର ଭପୂ ମିକା ଗ୍ରେଣ କରିଥକିଲ କସଥପିାଇ ଁ
ତାଙୁ୍କ କ�ଉ ଁକରେୟ ପ୍ରଦାନ କରା�ିବା କଥା ତାୋ ତାଙୁୁ୍କ ମିେିନଥଲିା। 
ଏପରିକି ତାଙ୍କର ମତୁୃୟୁ ପକର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥବିା କବୈମାତୃକ ଭାବ 
ଜାରି ରେଥିଲିା । ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସକ୍ୱେ, ନପୂଆ ଦିଲେୀ 
ପରିବକତ୍ତଣ୍ଣ  ୋଇ୍ାବାଦଠାକର ତାଙ୍କ ସଂସ୍ାର କା�ଣ୍ଣୟୁ ସମ୍ାଦନ 
କରା�ାଇଥଲିା। ଦିବଙ୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀମାନଙ୍କର �ମନୁା ନଦୀ 
କପୂେକର ପାରମ୍ରିକ ଭାକବ କ�ଉଭଁେି ଭାକବ କଶଷକୃତୟୁ ସମ୍ାଦନ 
କରିବା ସେିତ ପରବତ୍ତଣ୍ଣୀ ସମୟକର କସେି ସ୍ାନକୁ କସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ସମ୍ତିୃସ୍େକର ପରିଣତ କରା�ାଏ ତାୋ କରା�ାଇନଥଲିା । 
ନିଜାମଙ୍କ ‘ବକନ୍ଦ ମାତରମ ୍’ ଗାନ ନକରିବା ନିକଦ୍ଣ୍ଣଶକୁ ଅବମାନନା 
କରିଥବିା �ଟଣାର ସ୍ମୃତ ିଚାରଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରେୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ 
ତାଙ୍କର ମାସିକ ‘ମନ୍  କୀ ବାତ୍ ’ କେିଥକିଲ, “�ବୁାବସ୍ାରୁ, ନରସିଂେ 
ରାଓ କକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୟୁାୟ ବିକରାଧକର ସ୍ୱର ଉକତ୍ତାେନ 
କରିବାକୁ ସଦାକବକେ ପ୍ରତୁେତ ଥକିଲ । ଏକ ସାଧାରଣ ପାରିବାରିକ 
ପଷୃଭ୍ପୂ ମିରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ାନ, ଶକି୍ା ଉପକର ସଦାକବକେ କସ କଦଉଥବିା 
ଗରୁୁତ୍ୱ, ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇ ଁସଦାସବଣ୍ଣଦା ତାଙ୍କର ମକନାଭାବ ଏବଂ ଏେସିବୁ 
ଗଣୁର ସମଷି୍ େି ଁତାଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କକର – ତାୋ େି ଁତାଙୁ୍କ 
ସ୍ରଣୀୟ କରାଇଛି ।”  
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ବକନ୍ଦ୍ରବର କ୍ମତାସୀନ ସରକାର ଚଳତି ବଷତ୍ତ ବମ ମାସ ୩୦ ତାରିଖବର ୭ ବଷତ୍ତର କାଯତ୍୍ତ କାଳ ପରୂଣ କରିଛି । “ସବକା 
ସାଥ, ସବକା ବକିାଶ, ସବକା ବଶି୍ାସ”ର ବଚିାରଧାରା ସହତି ଅତ ିବ୍ାପକ ଏହ ିଘଟଣାବହୁଳ ଯାତ୍ରା �ୀବନର ପ୍ବତ୍କ 
ସ୍ରବର ରୁପାନ୍ରଣକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣପିାରିଛି । ୨୦୧୪ ମସିହାବର ବଯବତବବବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବଦଶର 
ଶାସନ ବଡାର ସମ୍ଭାଳଥିବିଲ, ବସବତବବବଳ ଅବନକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣଥିବିଲ, ଯାହା କାରଣରୁ ଗତ ୭ ବଷତ୍ତ 
ମଧ୍ୟବର ବଦଶବର ଏକ ବଡ ଧରଣର ରୁପାନ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ବହାଇପାରିଥଲିା, ଯାହାକ ିସ୍ାଧନିତା ପ୍ାପି୍ଠାରୁ ଗତ ୭୦ ବଷତ୍ତ 

ମଧ୍ୟବର ବକବବ ବ ିଦୃଷି୍ବଗାଚର ବହାଇନଥଲିା । ଏହ ିସମୟବଦ୍ ସଫଳତାଗଡୁକିର କାରଣ ବହଉଛି ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନବରନ୍ଦ୍ର 
ବମାଦୀଙ୍ର ବ୍ାବହାରିକ ଆଭିମଖୁ୍, ଯିଏ ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା କାଯତ୍୍ତ କାରୀ ବହଉଥବିା ସମସ୍ ପ୍କଳ୍ପ ଏବଂ ବଯା�ନାର 

ନବିୟା�ନ, ନଷି୍ାଦନ ଏବଂ କାଯତ୍୍ତ ାନୟ୍ନବର �ଡତି ଥାଆନି୍ । ବଦଶର ବକିାଶ ଏବଂ ପ୍ଗତରି ବବଗ ମଧ୍ୟବର ଥବିା ପ୍କୃତ 
ପାଥତ୍ତକ୍କୁ ପ୍ମାଣ କରିବା ପାଇ ଁନମି ୍ନବର ଅଳ୍ପ କଛିି ଜ୍ୱଳନ୍ ଉଦାହରଣ ପ୍ଦାନ କରାଯାଇଛି:

୭ ବଷ୍ଷର ପ୍ରତ�ିତୃ ି- 
ନବ ଭୋରତ ଗୋଥୋର 
ଏକ ଝଲକ

ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପି୍ର ୭୦ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର କଦଶକର କକବେ ୩.୫ କକାଟି 
ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଙ୍କ ନିକଟକର ପାଇପ ଜେ ସଂକ�ାଗ ସବିୁଧା 
ଉପଲବ୍ ଥଲିା କିନ୍ତୁ କକବେ ଗତ ୨୧ ମାସ ମଧ୍ୟକର ୪.୫ କକାଟି 

ପରିବାରଙ୍କ ନିକଟକର ବିଶଦୁ୍ ଜେ ସଂକ�ାଗ ପେଞ୍ଚା�ାଇଛି । ଗତ ୭ ବଷଣ୍ଣ 
ମଧ୍ୟକର କଦଶ କରକଡଣ୍ଣ ପରିମାଣର ଡିଜିଟାଲ ଅଥଣ୍ଣ କାରବାର କରିଛି �ାୋ 
କକରାନା ମୋମାରୀର ଏେି ସମୟକର ଅତୟୁନ୍ ଉପକ�ାଗୀ ପ୍ରମାଣତି 
କୋଇଛି । ମୋକାଶ ପ୍ର�କିୁ୍ବିଦୟୁା କକ୍ତ୍ରକର ନପୂତନ ମାଇଲଖଂୁଟ ୋସଲ 
କରି ଭାରତ ଏେି ୭ ବଷଣ୍ଣକର କରକଡଣ୍ଣ ସଂଖୟୁକ ଉପଗ୍ରେ ଉତକକ୍ପଣ 
କରିଛି ଏବଂ କରକଡଣ୍ଣ କଦୈ�ଣ୍ଣୟୁର ସଡକ ନିମଣ୍ଣାଣ କରିଛି �ାୋ ପପୂବଣ୍ଣରୁ 
କକକବ ମଧ୍ୟ କୋଇନଥଲିା । ଏକବ କକବେ ଉତ୍ତର ପପୂବଣ୍ଣକର ନୁକେ ଁ, ବରଂ 
ଜମ ୁ କଶୀ୍ରକର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ାସର ଏକ ବାତାବରଣ ପରିଲକି୍ତ କୋଇଛି। 
କଦଶର ବେୁ ପରୁୁଣା ବିବାଦଗଡିୁକର ସମ୍ରୁ୍ଣ୍ଣ ଶାନି୍, ସଂେତି ଓ ସେମତି 
ଆଧାରକର ସମାଧାନ କୋଇପାରିଛି । ଅତୀତଠାରୁ ବିପରୀତ, ଏେି ନବ 
ଭାରତ ବାେୟୁ ଚାପ ଆଗକର ମଥାନତ କକରନାେି ଁଏବଂ ଜାତୀୟ ସରୁକ୍ା 
ପ୍ରସଙ୍ଗଗଡିୁକକର କକକବ ବି ସାଲିସ କକରନାେି ଁ। ମୋମାରୀ ସମୟକର 
ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଖାଦୟୁ ବଣ୍ନ କେଉ କିମ ୍ବା କସମାନଙୁ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସବିୁଧା 
କ�ାଗାଇକଦବା କେଉ ସରକାରଙ୍କ କା�ଣ୍ଣୟୁକଶୈେୀକର ସବୁକବକେ କସବାର 
ଭାବନା ସବଣ୍ଣାକଗ୍ର ରେିଆସିଛି । କତଣ ୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଜନସାଧାରଣ 
କଦଶର ବିକାଶ ସମ୍ଭାବନା ସେିତ ନିଜକୁ ସମ୍କୃ୍ ଏବଂ ଏକାକାର ମଣଛୁନି୍। 
ଗରିବ, ଅବକେେିତ ଓ ନିକଷ୍ପଷିତମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱର ଉକତ୍ତାେନର ଶକି୍ 
ମିେିଛି। ଏେି ୭ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର ସରକାର କଗାଟିଏ ପକଟ ଗରିବ, କୃଷକ 
ଓ ଅବକେେିତ କଲାକଙ୍କ ଜୀବନକର ଉନ୍ନତି ଆଣ ି କସମାନଙୁ୍କ ବିକାଶର 
ମଖୁୟୁ କସ୍ାତକର ସାମିଲ କରିଥବିାକବକେ, ଅନୟୁପକ୍କର ଭାରତକୁ ଏକ 
ଶକି୍ଶାେୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକର ପରିଣତ କରିଛନି୍ । ଆସନ୍ତୁ ଗତ ୭ ବଷଣ୍ଣକର ଭାରତର 
ସଫେତାର କାୋଣୀ ଉପକର ଟିକକ ଆଖ ିବୁକଲଇକନବା.. .

ସ�ଜଯର ବୟୁବସୋୟ 

ଶଳି୍ପ କେଉଛି ଅଥଣ୍ଣନୀତିର କମରୁଦଣ୍ ଏବଂ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଏକଥାକୁ ଖବୁ ଭଲ ଭାବକର 

ବୁଝନି୍। ଏଭେି ଏକ ଦୃଶୟୁପଟ୍ଟକର, କଦଶକର 
ନିକବଶ ଅନୁକପୂେ ପରିକବଶ ପାଇ ଁସେଜକର 

ବୟୁବସାୟ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୂଚକାଙ୍କ 
ଅକଟ। ବୟୁାପକ ତଥା ଜଟିେ ସଂସ୍ାରଗଡିୁକୁ 

କା�ଣ୍ଣୟୁକାରୀ କରିବା ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ 
ପ୍ରତିଶତିୃବଦ୍ତା କ�ାଗୁ ଁଏଭେି ଉନ୍ନତି �ଟିଛି । 

ବଶି୍ ବୟୁୋଙ୍କର ‘ସ�ଜଯର ବୟୁବସୋୟ’ 
ତୋଲିକୋଯର ଭୋରତର ସ୍ଥୋନ ୨୦୧୮ଯର ୭୭ 

ଥବିୋଯବଯଳ ୨୦୨୦ଯର ଏ�ୋ ୧୪ ଅଙ୍କ ଆଗକୁ 
�ୋଇ ୬୩ତମ ସ୍ଥୋନଯର ପ�ଞ୍ଚଛି ି।

ଯଦ� ଯସବୋଯର ୭ ବଷ୍ଷ

01
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ବିକଦଶ ନୀତି କେଉ 
କି ଜାତୀୟ ସରୁକ୍ା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ସଦାସବଣ୍ଣଦା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ 
ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବାକର ବିଶ୍ାସ କରନି୍ । 
ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଶପୂନୟୁ ସେନଶୀେତା, ଧାରା 
୩୭୦ ଉକଚ୍ଛଦ, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବିଧାନର 

ପରିକଳ୍ପନା ବାତେବତାକର
ପରିଣତ କୋଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଉଜ୍ୋ କ�ାଜନା, 

ଜନ ଧନ କ�ାଜନା, ଜୀବନ ବୀମା, 
ଜେ ଜୀବନ ମିଶନ୍ , ସମତେଙ୍କ ପାଇ ଁବାସଗେୃ, 

ଗେୃନିମଣ୍ଣାଣ ପାଇ ଁଋଣ ଛାଡ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଗ୍ରାମୀଣ ଡିଜଟିାଲ ସାକ୍ରତା ଅଭି�ାନ, 

ବିଦୁୟୁତ୍ ଓ ସଡକ ବୟୁବସ୍ା ଭେି ନୀତିଗଡିୁକ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ

ସେଜ କରିକଦଇଛି । 

ନବ ଭାରତକର ବିକାଶର ଗତିକୁ 
ତ୍ୱରାନ ୍ବତି କରିବା ପାଇ ଁକରେପଥ, ସଡକପଥ, 
ରାଜପଥ ଏବଂ ଆଇ-କୱଜ ୍ଗଡିୁକର ନପୂତନ 
ଭିତି୍ତଭପୂ ମୀ ବିକଶତି କୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର ଭାରତର 

ପ୍ରଗତି ପାଇ ଁଭିତିଭପୂ ମୀ କକ୍ତ୍ରକର ଏକ କମୌେିକ 
ପରିବତଣ୍ଣନ ଆସିଛି ।

 ଦୁନ୍ଷୀତରି ମକୁୋବଲିୋ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର 
ଭାରତ ନିଜକୁ ଦୁନଣ୍ଣୀତିର କଦ୍ଷରୁ ମକୁ୍ 
କରିପାରିଛି । ସରକାରୀ ଅଧଗି୍ରେଣ ପାଇ ଁ

ଜଇିଏମ ୍କପାଟଣ୍ଣାଲ, ଡିବିଟି 
ମାଧ୍ୟମକର େତିାଧକିାରୀଙ୍କ ବୟୁାଙ୍କ 
ଖାତାକୁ ସିଧାସେଖ ସୋୟତା ରାଶ ି
େତୋନ୍ରଣ, କଲାକପାେ ପ୍ରତିଷା୍ନ 
ସ୍ାପନା ଭେି ପଦକକ୍ପ ଦୁନଣ୍ଣୀତି 

କରାକିବାକର ସୋୟକ କୋଇପାରିଛି। 
କବନାମୀ କାରବାର କରାକିବା ପାଇ ଁଏକ 
ଆଇନ୍ ପ୍ରଣୟନ କରା�ାଇଛି ଏବଂ କୋ ଟଙ୍କା 
କାରବାର ନିୟନ୍ତଣ ଦିଗକର ପଦକକ୍ପମାନ 
ନିଆ�ାଇଛି । ସକଚ୍ାଟ ଆୟକରଦାତାଙ୍କ 
ପାଇ ଁମଖୁେୀନ ମପୂଲୟୁାଙ୍କନ ସବିୁଧାର ପ୍ରଚେନ 
କରା�ାଇଛି ।

 ମଧ୍ୟବତିଙ୍କ ଉପଯର ଧ୍ୟୋନ
ଚେଚଞ୍ଚେ ଏବଂ ଅଭିୋଷୀ ମଧ୍ୟବିତ କଦଶର 
ଅଭିବୃଦି୍କର ପ୍ରମଖୁ ଭପୂ ମିକା ଗ୍ରେଣ କରିଥାଆନି୍। 
କ�କତକବକେ କସମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ା 
ପପୂରଣ େୁଏ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଗତୀ ପଥକର ଆକଗଇ 

ଚାକଲ। ନିଜର କଗାଟିଏ �ର ପାଇ ଁ
କସମାନଙ୍କର ସ୍ୱ୍କୁ୍ ସାକାର କରିବା 
ସକାକଶ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ 
କ�ାଜନା ଅଧନିକର �ର ତିଆରି ପାଇ ଁ
ଋଣ ଉପକର ୨.୬୭ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ 

ରିୋତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନି୍ । ଦି୍ତୀୟ କରେଣୀ ସେର 
ପାଇ ଁକମକଟ୍ା ସେତି ଆରଆରଟିଏସ ସବିୁଧା, 
କମକଟ୍ା ନିଓ ଏବଂ କମକଟ୍ା ଲାଇଟ୍ ଜ୍ଞାନକକୌଶେର 
ପ୍ରଚେନ କରା�ାଇଛି । ସାବଣ୍ଣଜନିନ ବସ ପରିବେନ 
କସବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ସୋୟତା ନିମକନ୍ ୨୦୨୧-୨୨ 
ବକଜଟକର ୧୮,୦୦୦ କକାଟି ଟଙ୍କାର ବୟୁବସ୍ା 
ରେଛିି । ସେଜ ଓ ସଗୁମ ଗମନାଗମନ ବୟୁବସ୍ା 
ନପୂତନ ନି�କିୁ୍ ସକୁ�ାଗ ସଷିୃ୍ କରିବ । ଗେୃ 
କକ୍ରତାମାନଙ୍କ ଅଧକିାରର ସରୁକ୍ା ପାଇ ଁକରରା 
ଆଇନ୍ ପ୍ରଣୟନ କରା�ାଇଛି ।

ସ୍ୱୋସ୍ଥୟୁ
ସମତେଙ୍କ ପାଇ ଁଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ସକାକଶ 
ସରକାର ଅକନକ ଐତିକୋସିକ ପଦକକ୍ପ କନଇଛନି୍ । 
୨୦୨୧-୨୨ ବକଜଟକର ସ୍ୱାସ୍ୟୁ କକ୍ତ୍ରର ବୟୁୟ ଅଟକେକୁ 
୧୩୭% ବୃଦି୍ କରା�ାଇ ଏଥନିିମକନ୍ ୨,୨୩,୮୪୬ 

କକାଟି ଟଙ୍କାର ଅଥଣ୍ଣ ବୟୁବସ୍ା ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ 
ପଦକକ୍ପ ଥଲିା । ଏଥକିର କକାଭିଡ୍ -୧୯ 
ପ୍ରତିକଷଧକ ବାବଦକର ୩୫,୦୦୦କକାଟି 
ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ କରା�ାଇଥଲିା । ଜାତୀୟ 
ଡିଜଟିାଲ ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ମିଶନ୍ ସକମତ ବ ଲକରୁ ସେର 
ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ନପୂତନ ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ଭିତି୍ତଭପୂ ମୀ ସଷିୃ୍ କରିବା 

ତଥା ଏୋକୁ ସଦୃୁଢ କରିବା ପାଇ ଁପଦକକ୍ପମାନ 
ନିଆ�ାଇଛି। ଆୟୁଷା୍ନ ଭାରତ କ�ାଜନା ଅଧନିକର 
ଏକବ ପ୍ରାୟ ୫୦ କକାଟି ଗରିବ କଲାକ ୫ ଲକ୍ ଟଙ୍କା 
ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସବିୁଧା ପାଇପାରୁଛନି୍ । ପ୍ରାୟ 
୭,୭୫୨ ଜନ ଔଷଧ ିକକନ୍ଦ୍ର କରାଗୀମାନଙୁ୍କ ୯୦% 
ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ଶତୋ ମପୂଲୟୁକର ଔଷଧ କ�ାଗାଇ କଦଉଛନି୍ । 
ଟିବି ମକୁ୍ ଭାରତ ଅଭି�ାନ, ମିଶନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ, ମାତୃତ୍ୱ 
ବନ୍ଦନା କ�ାଜନା ଭେି କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ ସ୍ୱାସ୍ୟୁ କକ୍ତ୍ରକୁ ନପୂଆ 
ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

02 03 04

n  ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପଞିୁ୍ କେଉଛି ଏୋର �ବୁପିଢୀ । ଏଣ ୁ
ନପୂତନ ଶକି୍ା ନୀତି ୨୦୨୦, ଉଚ୍ତର ଶକି୍ାକର ବେୁତେରୀୟ ଡିଗ୍ରୀ 
ସେ ଗକବଷଣା ପାଇ ଁକପ୍ରାତ୍ସାେନ, ସି୍ଲ ଇଣି୍ଆ – ‘ସି୍ଲ, ରି-ସି୍ଲ 
ଏବଂ ଅପ ୍-ସି୍ଲ’, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କକୌଶେ ବିକାଶ କ�ାଜନା, ପିଏମ ୍
�ବୁା କ�ାଜନା ଏବଂ ଷ୍ାଟଣ୍ଣ ଅପ ୍ଇଣି୍ଆ ଆଦି ରୁପକର ସରକାର 
କସମାନଙୁ୍କ ସକୁ�ାଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନି୍ ।

05 06 07
ରୋଷ୍ଟଟ୍ର ପ୍ରଥମ

ନୋରୀ �କି୍
�ବୁପିଢୀ ପୋଇ ଁସଯୁ�ୋଗ

ଜନସଂଖୟୁା ୩୫ ବଷଣ୍ଣରୁ 
ନିମକ୍ର ଅଛନି୍ ।

08 09

ସ�ଜଯର ଜୀବନ ଧୋରଣବକିୋ� ପୋଇ ଁ
ଭିତି୍ତଭୂମୀ

n ଷ୍ାଣ୍ ଅପ ୍ଇଣି୍ଆ, ସକୁନୟୁା ସମଦିୃ୍, ତିନି ତଲାକ ପ୍ରଥାର ଉକଚ୍ଛଦ, କବଟି 
ବଚାଓ କବଟି ପଢାଓ, ସୋୟତାପ୍ରାପ୍ ପ୍ରଜନନ ଜ୍ଞାନକକୌଶେ ବିଦୟୁା, 
ଏମଟିପିର ପରିବୟୁାପି୍ ଭେି କ�ାଜନା ଦ୍ାରା ମେେିାମାକନ ଶକି୍ା, ବିଜ୍ଞାନ, 
ରାଜନୀତି, ଉକଦୟୁାଗ ଓ କ୍ରୀଡା ଆଦି ପ୍ରକତୟୁକ କକ୍ତ୍ରକର ସଶକ୍ କୋଇଛନି୍। 
ଉଜ୍ୱୋ କ�ାଜନା ଅଧନିକର ୮ କକାଟି ମେେିାଙୁ୍କ ଏଲପିଜ ିସଂକ�ାଗ ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଇଛି, କଗାଟିଏ ସ୍ାନକର ସମତେ ସୋୟତା କ�ାଗାଇ କଦବା ପାଇ ଁ
ମେେିାମାନଙ୍କ ସକାକଶ ୱାନ୍ ଷ୍ପ ୍କସଣ୍ରର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରା�ାଇଛି ।

n ମାତୃତ୍ୱକାେୀନ ଅବକାଶ ୧୨ ସପ୍ାେରୁ ୨୬ ସପ୍ାେକୁ ବୃଦି୍ କରା�ାଇଛି । 
ଏକ ନାରୀ କପାଟଣ୍ଣାଲର ଶଭୁାରମ୍ଭ ସେତି ମେେିାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍କର ଅପରାଧ 
�ଟାଉଥବିା କଲାକଙ୍କ ଏକ ଜାତୀୟ ଡାଟାକବସ ପ୍ରତୁେତ କରା�ାଇଛି । 
ବିକଶଷ ପରିସି୍ତିକର ଗଭଣ୍ଣ ନଷ୍ ସୀମାକୁ ୨୪ ସପ୍ାେ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ 
କରା�ାଇଛି । ମେେିାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍କର �ଟୁଥବିା ଅପରାଧର ମକୁାବିଲା 
ନିମକନ୍ ସରକାର ୧୨ ବଷଣ୍ଣ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ କନୟୁାମାନଙ୍କର ବେତ୍ାର ପାଇ ଁମତୁୃୟୁ 
ଦଣ୍ ଏବଂ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟକର ବେତ୍ାର ମାମଲାଗଡିୁକର ଦୃତ ଫଇସଲା 
ଭେି ଅକନକ କକଠାର ପଦକକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରିଛନି୍ ।



ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ ସମୋଚୋର     ଜନୁ 16-30, 202138

ଯଦ� ଯସବୋଯର ୭ ବଷ୍ଷ

ସୋମଜକି 
ସ�କି୍କରଣ 

ଅଭପୂ ତପପୂବଣ୍ଣ ବିକାଶ କ�ାଗୁ ଁସାଂସ୍ତୃିକ 
ଭାକବ ସମଦୃ୍ ଏବଂ ବିବିଧତାକର ପରିପପୂର୍ଣ୍ଣ 
ଉତ୍ତର ପପୂବଣ୍ଣାଞ୍ଚେ ଏକ ବିରାଟ ରପୂ ପାନ୍ରଣ କଦଇ 
ଗତି କରୁଛି । କବାଗିବିଲ୍ କପାଲ୍ ନିମଣ୍ଣାଣ, ସଡକ 
ଭିତି୍ତଭପୂ ମୀର ବିକାଶ, କବାକଡା ରାଜନିାମା ସ୍ୱାକ୍ର, 
ଶରଣାଥଣ୍ଣୀ ସଙ୍କଟକୁ କନଇ ବ୍ରୁ (ରିଆଙ୍ଗ) 
ବକନ୍ଦାବତେ ଚୁକି୍, ଏନଏଲଏଫଟି ତ୍ରିପରୁା ଚୁକି୍ 

ଆଦି ଉତ୍ତର ପପୂବଣ୍ଣାଞ୍ଚେକର ଏକ ଅତି 
ସକରାତ୍ମକ ପରିବତ୍ତଣ୍ଣନ 

ଆଣଛିି ।

ସାମାଜିକ ନୟୁାୟ ଓ ସଶକି୍କରଣ ପାଇ ଁ
ପ୍ରତିଶତିୃବଦ୍ତା ସବୁକବକେ ସରକାରଙ୍କ ରପୂ ପାନ୍ରଣମଖୁୀ ନୀତିର 

କକନ୍ଦ୍ରକର ରେିଆସିଛି । ମେିୋ, ଅସୋୟ, ଅନୁସପୂଚିତ ଜାତି/ 
ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପଛୁଆ ବଗଣ୍ଣମାନଙୁ୍କ ସୋୟତା, 

ସଂଖୟୁାଲ�ଙୁ୍କ ବିକାଶ ପାଇ ଁସମାନ ସକୁ�ାଗ ପ୍ରଦାନ, 
ଦିବୟୁାଙ୍ଗଜନମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଅନୁକପୂେ ପରିକବଶ, ଅସଂଗଠିତ କକ୍ତ୍ରର 
କମଣ୍ଣଚାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁଆଥ୍ତିକ ସୋୟତା,  କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଅଧକିାରର 

ସରୁକ୍ା ଆଦି ଆଦି ପଦକକ୍ପ ଏୋର ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ ।

ଗରିବ ଯଲୋକଙ୍କ ପ�୍ଷୟୁନ୍ତ ବକିୋ� 
ପ�ଞ୍ଚୋଇବୋ
ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ କେଉଛି ତାୋ �ାୋ ଗରିବରୁ 
ଅତି ଗରିବ କଲାକଙ୍କ  ନିକଟକର ପେଞ୍ଚଥିାଏ 
। ଏୋ ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ପାଇ ଁଏେ ିସରକାର 

ସ୍ୱଧାର ଗେୃ, ଆଦିବାସୀ 
ଜନସମେୁଙ୍କ ପାଇ ଁସବୁିଧା, 
କକାଭିଡ ୧୯ ସମୟକର ୮୦ 
କକାଟି କଲାକଙୁ୍କ ମାଗଣାକର 
ଖାଦୟୁସାମଗ୍ରୀ କ�ାଗାଣ ଆଦି 
ସବୁିଧା କ�ାଗାଇ କଦଉଥବିାକବକେ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗରିବ କଲୟୁାଣ କରାଜଗାର 
ଅଭି�ାନ ମାଧ୍ୟମକର ୮ କକାଟି ପ୍ରବାସୀ 
ରେମିକ ସୋୟତା  ଲାଭ କରିଛନି୍ । ଏକ 
ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ରାସନ କାଡଣ୍ଣ ସବୁିଧା ଦ୍ାରା 
େତିାଧକିାରୀମାକନ କଦଶର କ�କକୌଣସି 
ସ୍ାନରୁ କସମାନଙୁ୍କ ନିଜର େକ୍ ୋସଲ 
କରିବାକର ସକ୍ମ କରାଇଛି । ପିଏମ ୍
ସ୍ୱନିଧ ିକ�ାଜନା ଅଧନିକର ରାତୋକଡ 
ଉଠାକଦାକାନୀମାନଙୁ୍କ ସରକାର ୧୦,୦୦୦ 
ଟଙ୍କା ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ କା�ଣ୍ଣୟୁକାରୀ ପଞିୁ୍ ଋଣ 
ଆକାରକର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନି୍ ।

ରୂପୋନ୍ତରଣମଖୁୀ ଆଥଥିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ ଭାରତକୁ ୫ ଟି୍ଲିଅନ୍ 
ଡଲାର ଅଥଣ୍ଣନୀତିକର ପରିଣତ କରିବା ପାଇ ଁଲକ୍ୟୁ ଧା�ଣ୍ଣୟୁ 
କରିଛନି୍। ଏେ ିଲକ୍ୟୁ ପପୂରଣ ପାଇ ଁଏକ କଦଶ ଏକ କର 
ବୟୁବସ୍ାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରା�ାଇଛି ଏବଂ ସରକାର ନିମଣ୍ଣାଣ 

ଶଳି୍ପକୁ ଏକ ବୃେତ କପ୍ରାତ୍ସାେନ କ�ାଗାଇକଦବା 
ନିମକନ୍ ୧୩ଟି କକ୍ତ୍ର ପାଇ ଁପିଏଲଆଇ କ�ାଜନାର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଛନି୍। ସବୁଠାରୁ କଠନି ଆଥ୍ତିକି ସଙ୍କଟ 
ସମୟକର ଅଣ,ୁ କ୍ୁ୍  ଓ ମଧ୍ୟମ ଉକଦୟୁାଗଗଡିୁକୁ ପ୍ରଥମ 
ଥର ପାଇ ଁ୬ ଲକ୍ କକାଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକି ଅତିରିକ୍ 
ସୋୟତା ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛି । କକାଭିଡ୍ -୧୯ 

ସମୟକର କ�କତକବକେ ଅଥଣ୍ଣନୀତି ସଙ୍କଟଜନକ ସି୍ତିକର 
ଥଲିା କସକତକବକେ ସରକାର ଏେ ିକକ୍ତ୍ରକୁ ଜଡିିପିର ୧୫% 
ସେ ସମତୁଲ ଆଥ୍ତିକ ପୟୁାକକଜ ୍ର ସୋୟତା କ�ାଗାଇ 
କଦଇଥକିଲ। ଫେସ୍ୱରପୂ ପ କକରାନା ସମୟକର ପ୍ରଥମ 
ତି୍ରମାସକର -୨୩.୯%କୁ ଖସି�ାଇଥବିା ଜଡିିପି ତୃତୀୟ 
ତି୍ରମାସକର ଆକପ ଆକପ ସକରାତ୍ମକ ସଂଖୟୁାକୁ କଫରିବାକର 
ସଫେ କୋଇଥଲିା । ଏଫଡିଆଇ ସବଣ୍ଣକାେୀନ ଉଚ୍ତମ 
କସାପାନକର ଥବିାକବକେ, ଅଥଣ୍ଣନୀତି ଆତ୍ମନିଭଣ୍ଣର ଭାରତର 
ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ନପୂତନ ଗତି ସେ ଅଗ୍ରସର କେଉଛି।

ଏକ ସମଦୃ୍ଧ ଭୋରତ ପୋଇ ଁସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଷୃକ
ଉତ୍ାଦନ ମପୂଲୟୁର କଦଢଗଣୁା ପାଇବା ପାଇ ଁ
ସବଣ୍ଣନିମ ୍ସୋୟକ ମପୂଲୟୁକର ବୃଦି୍ କେଉ ବା 
୨୦୨୨ ସଦୁ୍ା କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ଦି୍ଗଣୁତି କରିବାର 
ଲକ୍ୟୁ କେଉ କିମ ୍ବା ପିଏମ କିଷାନ ସମ୍ାନନିଧ ି

କ�ାଜନା ଅଧନିକର ଆସନ୍ା 
୧୦ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର କୃଷକମାନଙ୍କ 
ବୟୁାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସେଖ ୭ 
ଲକ୍ କକାଟି ଟଙ୍କା େତୋନ୍ର 
କେଉ, ଏସବୁ କୃଷକମାନଙ୍କ 

କଲୟୁାଣ ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶତିୃବଦ୍ତାକୁ 
ଦଶଣ୍ଣାଉଛି । ମତ୍ସୟୁ, ପ୍ରାଣୀସମ୍ଦ ବିକାଶ ଓ ଦୁଗ୍ଧ 
ଉତ୍ାଦନ ପାଇ ଁଏକ ପଥୃକ ମନ୍ତଣାେୟ ପ୍ରତିଷା୍ 
କରା�ାଇଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ମତ୍ସୟୁଚାଷ 
ପାଇ ଁସବଣ୍ଣବୃେତ କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ - ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମତ୍ସୟୁ 
ସମ୍ଦ କ�ାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରା�ାଇଛି। ଦୁଗ୍ଧ 
ଉତ୍ାଦନ ବୃଦି୍ ପାଇ ଁକଶ୍ତ ବିପ୍ଳବକୁ କପ୍ରାତ୍ସାେନ 
ଦିଆ�ାଇଛି ।
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ଉତ୍ତର ପବୂ୍ଷର ବକିୋ�
ଉପଯର ଗରୁୁତ୍ୱ
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ଭାରତୀୟ ପରିସଂଖୟୁାନ ତତ୍ୱର ଜନକ ପି. ସି. 
ମେଲାକନାବିସଙ୍କ ଭାଷାକର, “ ପରିସଂଖୟୁାନର 
ଏକ ସ୍ପଷ୍ ପରିଭାଷିତ ଉକଦ୍ଶୟୁ ରେବିା ଆବଶୟୁକ, 

�ାୋର କଗାଟିଏ ଦିଗ କେଉଛି କବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ 
ଅନୟୁଟି କେଉଛି ମାନବ କଲୟୁାଣ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ।”
କସ ପରିସଂଖୟୁାନକୁ ମନୁଷୟୁ ଆଚରଣର କ�କକୌଣସି କକ୍ତ୍ରକର 
ଉପକ�ାଗ କୋଇପାରୁଥବିା ଭେି ଏକ ନପୂତନ ଜ୍ଞାନକକୌଶେ 
ଭାକବ ବିକବଚନା କରିବା ସେତି ଉକଦ୍ଶୟୁକୁ ଦୃଷି୍କର ରଖ ିଏକ 
କ�ାଜନାବଦ୍ ଉପାୟକର ତଥୟୁ ସଂଗ୍ରେ କେବା ଉଚିତ କବାଲି 
ପରାମଶଣ୍ଣ କଦଇଥକିଲ । 

ପରିସଂଖୟୁାନ କକ୍ତ୍ରକର ମେଲାକନାବିସଙ୍କ ଅଗ୍ରଣୀ 
ଭପୂ ମିକାର ଛାପ ଏକବ ମଧ୍ୟ କଦଶର ବଡ ବଡ ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ 
କା�ଣ୍ଣୟୁକର ପରିଦୃଷ୍ । 

କକୌଣସି ଏକ କକ୍ତ୍ର ଶୀତେ ଭଣ୍ାର କିମ ୍ବା ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ୟୁ 
ବୟୁବସ୍ା ଅଥବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଁକମୌେିକ ସବିୁଧା ସଷିୃ୍ 
ଆବଶୟୁକ କକର କି ନାେି ଁକସ ସମ୍କଣ୍ଣକର ନୀତି ନିଦ୍ଣ୍ଣାରକମାକନ 
କିଭେି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନି୍ ତାୋ ସାଧାରଣ କଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁ
କାଠିକର ପାଠ । ଏୋର ଉତର କେଉଛି ଏୋ କକବେ 
ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ, ତଥୟୁ ଓ ମତାମତ ଉପକର ଆଧାରିତ �ାୋ 
ଜନସଂଖୟୁାର ତତ୍ାେ ସ୍ାନୀୟ ଆବଶୟୁକତା ଉପକର ପ�ଣ୍ଣୟୁାପ୍ 

ଆଥଥିକ ଅଭିବୃଦି୍ଧକୁ ତ୍ୱରୋନ୍ତି 
କରୁଥବିୋ ପରିସଂଖୟୁୋନ ତଥୟୁ

ନୀତ ିନଦି୍ତ୍ତାରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି �ନ କଲ୍ାଣ ଓ ବକିାଶ ବଯା�ନା ଉପବର ନଷି୍ତ ିବନବା ପଯତ୍୍ତ ନ୍ ଶାସନର 
ସମସ୍ ଦଗିକୁ ସ୍ପଶତ୍ତ କରି ପରିସଂଖ୍ାନ ତଥ୍ ଆମ ବଦୈନନ୍ନି �ୀବନବର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ 

କରିଥାଏ। ପରିସଂଖ୍ାନ ତଥ୍ ମଧ୍ୟ ଗବବଷଣା ଉବଦେଶ୍ବର ବ୍ବହୃତ ବହବା ସହ ଅଥତ୍ତନୀତକିୁ ଗତ ିପ୍ଦାନ 
କରିଥାଏ । �ନ୍ୁ ୨୯ ତାରିଖବର ବଦଶ ବଯବତବବବଳ ପଞ୍ଦଶ �ାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ାନ ଦବିସ ପାଳନ କରିବ 
ବସବତବବବଳ ସବବତ୍ତକ୍କମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ତଥ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟବର ବଯଉ ଁବଯଉ ଁପ୍କ୍ରୟିା ବଦଇ ଗତ ି
କରିବାକୁ ହୁଏ ବସ ସମ୍ପକତ୍ତବର ଅନୁସନ୍ାନ କରିବା ରୁଚିକର ବହବ ବଯଉମଁାବନ ଅଧକିାଂଶ ସମୟବର ତଥ୍ 

ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ବପିଦ�ନକ ବଭୌବଗାଳକି ସି୍ତରି ମକୁାବଲିା କରିଥାଆନି୍ ।

ବକିୋ� ପୋଇ ଁତଥୟୁ
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ଧାରଣା କଦଇଥାଏ । ବାତେବକର, ଜାତୀୟ ପରିସଂଖୟୁାନ 
କା�ଣ୍ଣୟୁାେୟ, ପରିସଂଖୟୁାନ ଓ କା�ଣ୍ଣୟୁାନ ୍ବୟନ ମନ୍ତଣାେୟ 
(ଏମଓଏସପିଆଇ) ଏୋର ରାଷ୍ଟ୍ରବୟୁାପୀ ବିଶାେ କନଟୱକଣ୍ଣ 
ମାଧ୍ୟମକର ଜନକଲୟୁାଣ ସମ୍ବନି୍ଧତ ଏେି ସମତେ ପ୍ରଶର୍ ଉତ୍ତର 
ପ୍ରତୁେତ କରିଥାଏ । ଉକଦୟୁାଗ ଏବଂ ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ଶକି୍ା, ସ୍ୱାସ୍ୟୁ, କପାଷଣ ଭେି ଜନ କଲୟୁାଣକାରୀ କ�ାଜନା 
କିମ ୍ବା ସେରାଞ୍ଚେ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେ ମଧ୍ୟକର ଆଥ୍ତିକ ବିକଭଦ 
ଦପୂର କରିବା ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ଶାସନ ଓ ଅଥଣ୍ଣନୀତିର ଅସମୁାରୀ 
କକ୍ତ୍ରକର ତଥୟୁ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭପୂ ମିକା ନିବଣ୍ଣାେ କକର । 
ଏକ ସଠିକ୍ ତଥୟୁ ସନ୍ତୁେିତ ବିକାଶକର ସୋୟକ କୋଇଥାଏ। 
ସରକାର ସମୟ ସମୟକର କୃଷି, ଖାଉଟି ଦର ତାଲିକା, 
ଉତ୍ାଦନ, ମୁ୍ ାସି୍ତୀ, ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ଆଦି ଉପକର ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ 
କରିଥାଆନି୍, କ�ଉଥଁପିାଇ ଁ ଏମଓଏସପିଆଇ ଦ୍ାରା ତଥୟୁ 
ସଂଗେୃୀତ କୋଇଥାଏ । ଜାତୀୟ ନମନୁା ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ ସଂସ୍ା 
(ଏନଏସଏସଓ)ର ଭାରତୀୟ ପରିସଂଖୟୁାନ ବୟୁବସ୍ାକର 
ବୃେତ ଆକାରର ନମନୁା ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ କରିବାର ଏକ 
କଗୌରବମୟ ଇତିୋସ ରେିଛି । ଭାରତକର ନୀତି ନିମଣ୍ଣାଣ 
ପାଇ ଁପ୍ରମଖୁ ଭାକବ ଆବଶୟୁକ କେଉଥବିା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ-
ଅଥଣ୍ଣକନୈତିକ ବିଷୟ ଉପକର ଏନଏସଏସଓ ଏ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ୭୮ 
ଦଫାର ବୃେତ ଆକାରର ନମନୁା ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ ସମ୍ରୁ୍ଣ୍ଣ କରିଛି । 
ଏେି ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଥମିକ କକ୍ତ୍ର କମଣ୍ଣଚାରୀଙ୍କ 
କା�ଣ୍ଣୟୁର ତଦାରଖ ଓ ମପୂଲୟୁାୟନ, କକ୍ତ୍ର ଅଧକିାରୀମାନଙ୍କ 
ନିମକନ୍ କକଠାର ପ୍ରଶକି୍ଣ କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମ ଆଦି ଜରିଆକର 
ନମନୁା ସକବଣ୍ଣକ୍ଣର ଗଣୁବତାର ଭରସା ପ୍ରଦାନ କରୁଥବିା 
ଏକ ସି୍ରୀକୃତ ନୀତି ରେିଛି ।
ପି. ସି. ମ�ଲୋଯନୋବସି
ଭୋରତୀୟ ପରିସଂଖୟୁୋନ ତତ୍ୱର ଜନକ

ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମେଲାକନାବିସ ଜନକଲୟୁାଣର 
ବିଶାେ କକ୍ତ୍ର ପାଇ ଁ ଭାରତୀୟ ଉପମୋକଦଶକର 
ପରିସଂଖୟୁାନକୁ କଲାକପି୍ରୟ କରାଇବା ସକାକଶ ତାଙ୍କର 
ଅକ୍ାନ୍ ଉଦୟୁମ ପାଇ ଁ ଚିର ସ୍ରଣୀୟ କୋଇ ରେକିବ । 
ପ୍ରକୟାଗାତ୍ମକ ଗକବଷଣାକୁ ଆଧନିୁକ ସରକାରୀ ପରିସଂଖୟୁାନ 
ବୟୁବସ୍ାର ଏକ ଅବିକଚ୍ଛଦୟୁ ଅଙ୍ଗଭାକବ ପ୍ରତୁେତ କରିବା ପଛକର 
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ମେଲାକନାବିସ ଅଗ୍ରଣୀ ଭପୂ ମିକା ଗ୍ରେଣ କରିଥକିଲ। 
ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରିଖକର ତାଙ୍କ ଜନ ୍ବାଷ୍ତିକୀକୁ ଜାତୀୟ 
ପରିସଂଖୟୁାନ ଦିବସ ଭାକବ ପାେନ କରା�ାଇଥାଏ, 
ସାମାଜିକ-ଆଥ୍ତିକ ନୀତି ପ୍ରତୁେତ କରିବାକର ପରିସଂଖୟୁାନ 
ବିଭାଗର ଭପୂ ମିକା ସମ୍କଣ୍ଣକର ନାଗରିକ ବିକଶଷକରି 
�ବୁାପିଢୀକୁ ସକଚତନ କରାଇବା ଏେି ଦିବସର ଉକଦ୍ଶୟୁ । 

ଶକି୍ା, ସ୍ୱାସ୍ୟୁ, ଗେୃନିମଣ୍ଣାଣ ଏବଂ ଭିତି୍ତଭପୂ ମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ସକମତ କ�କକୌଣସି ଜନକଲୟୁାଣ କ�ାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
ପପୂବଣ୍ଣରୁ ଏମଓଏସପିଆଇ ଦ୍ାରା ସଂଗେୃୀତ ବିଭିନ୍ନ ତଥୟୁ 
ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନଗଡିୁକୁ ସରକାର ଏକତ୍ରିତ ଏବଂ ବିକ୍ଷଣ 
କରିଥାଆନି୍। ତଥୟୁ ସଂଗ୍ରେକର ପରିସଂଖୟୁାନ ଟିମ 

ମ�ଲୋଯନୋବସିଙ୍କ ଜନ ୍ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ରଣୋଯଥ୍ଷ 
ଜନ୍ୁ ୨୯ ତୋରିଖକୁ ଜୋତୀୟ ପରିସଂଖୟୁୋନ 

ଦବିସ ଭୋଯବ ପୋଳନ କରୋ�ୋଏ
l	ପ୍ରସିଦ୍ ପରିସଂଖୟୁାନବିତ୍ ପ୍ରଶାନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର 

ମେଲାକନାବିସଙ୍କ ଜନ ୍ବାଷ୍ତିକୀ ଅବସରକର ୨୦୦୭ 
ମସିୋଠାରୁ ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ପରିସଂଖୟୁାନ ଦିବସ 
ପାେନ କରା�ାଇଆସଛିୁ ।

l କସ ୧୮୯୩ ମସିୋ ଜନ୍ୁ ୨୯ ତାରିଖକର 
କକାଲକାତାକର ଜନଗ୍୍ରେଣ କରିଥକିଲ। 
କସ କକାଲକାତାର କପ୍ରସିକଡନ ୍ସ ି
କକଲଜରୁ ପଦାଥଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନକର ସ୍ାତକ 
କଶଷ କରିବା ପକର ଉଚ୍ ଶକି୍ା ପାଇ ଁ
ଲଣ୍ନ �ାଇଥକିଲ । 

l	 ବୃେତ ଆକାରର ନମନୁା ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ 
ନିମକନ୍ ଜ୍ଞାନକକୌଶେ ବିକଶତି କରିବାକୁ 

କନଇ କସ ପରିଚିତ । ଏେ ିଜ୍ଞାନକକୌଶେ ଅଧନିକର 
ଏକ ବୃେତ  ଜନସଂଖୟୁା ପାଇ ଁକ୍ରମରେତି ନମନୁା 
ସଂଗ୍ରେ ଜରିଆକର ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ କା�ଣ୍ଣୟୁ ସମ୍ାଦିତ 
କୋଇଥାଏ । 

l	 ଏେ ିତଥୟୁ ଆଧାରକର ଅକନକ କ�ାଜନା ଓ ନୀତି 
ପ୍ରତୁେତ କରା�ାଇଥାଏ । ଏକର ପିଛା ଆକେନ ଏବଂ 
କ୍ରମରେତି ନମନୁା ସଂଗ୍ରେ ଦ୍ାରା ଫସଲ ଅମେର 
ଏେ ିନପୂତନ ଜ୍ଞାନକକୌଶେକୁ କା�ଣ୍ଣୟୁକାରୀ କରା�ାଇ 
୧୯୩୭ ମସିୋକର ଅବିଭକ୍ ବଙ୍ଗୋ ପ୍ରକଦଶକର 
କଝାଟ ଚାଷ କକ୍ତ୍ରକର ପ୍ରକୟାଗ କରା�ାଇଥଲିା ।

ସଦସୟୁଙ୍କର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭପୂ ମିକା ରେଛିି କ�ଉମଁାନଙୁ୍କ 
“ଡାଟା ୱାରିଅସଣ୍ଣ” ମଧ୍ୟ କୁୋ�ାଇଥାଏ ।

ସାମାଜିକ-ଆଥ୍ତିକ କ�ାଜନା ପ୍ରତୁେତି ଏବଂ ନୀତି ନିଦ୍ଣ୍ଣାରଣକର 
ତଥୟୁ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭପୂ ମିକା ନିବଣ୍ଣାେ କକର । କ�କବଠାରୁ 
ଏୋ କା�ଣ୍ଣୟୁକର ଲାଗିଛି କସକବଠାରୁ ନିଭଣ୍ଣରକ�ାଗୟୁ ତଥୟୁର 
ଉପଲବଧତା କକବେ କ� ଅତି ଉକଲେଖନୀୟ କୋଇନାେି ଁ
ବରଂ ଏୋ ଜଣା�ାଇଛି କ� ଭୁଲ ତଥୟୁର ପ୍ରକୟାଗ ଭ୍ମାତ୍ମକ 
ଫୋଫେ ଆଣକିଦଇଥାଏ ଏବଂ ଅଜାଣତକର ତୃଟିପପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିର 
ପ୍ରଭାବ ଦୀ�ଣ୍ଣ ସମୟ ଧରି ପରିଲକି୍ତ କୋଇଥାଏ । ଏେ ି
ପରିକପ୍ରକ୍ୀକର ତଥୟୁ ସଂଗ୍ରେ ସମୟକର ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନା 
ଓ ସଂଜ୍ଞାର ସଠିକ କା�ଣ୍ଣୟୁାନ ୍ବୟନ ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ସକାକଶ 
କକ୍ତ୍ର ତଦାରଖକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଣ କା�ଣ୍ଣୟୁକ୍ରମକୁ ସ୍ାନୀୟ 
ଭାଷାକର ବୟୁାପକ ଭାକବ ସଂଗଠିତ କରା�ାଇଛି । ତଥୟୁର 

ବକିୋ� ପୋଇ ଁତଥୟୁ
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ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନ �ାଞ୍ଚ ଓ ସନିୁଶି୍ତ କରିବା ତଥା ତଥୟୁ ସଂଗ୍ରେ 
କାେକର କକ୍ତ୍ର ତଦନ୍କାରୀମାନଙ୍କ କା�ଣ୍ଣୟୁର ତଦାରଖ 
ନିମକନ୍ ବରିଷ ୍ ଅଧକିାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ତଥୟୁର �ାଞ୍ଚ ଓ 
ନିରୀକ୍ଣ/ପ�ଣ୍ଣୟୁକବକ୍ଣର ଏକ ବୟୁବସ୍ା ମଧ୍ୟ ରେିଛି । 
ତଥୟୁ ସଂଗ୍� – ଏକ ପ୍ରକୋଣ୍ କୋ�୍ଷୟୁ

ତଥୟୁ ସଂଗ୍ରେ ଏକ କକଠାର ଆହ ୍ବାନ ଭାକବ ବିକବଚିତ 
କୋଇଆସିଛି କାରଣ ଅଧକିାଂଶ ସମୟକର ଏଥସିେ ସମ୍କୃ୍ 
କମଣ୍ଣଚାରୀମାକନ ଦୁଗଣ୍ଣମ ଇଲାକା, ପ୍ରତିକପୂେ ପାଗ ଏବଂ ଆତିଥୟୁ 
ବିମଖୁ ପ୍ରତିବାଦୀ କଦଇ ଗତି କରିଥାଆନି୍ । କଲାକଙ୍କ ମନକର 
ବିଶ୍ାସ ଜନା୍ଇବା ପକର ତଥୟୁ ସଂଗ୍ରେ ପାଇ ଁକସମାନଙୁ୍କ ସଦୁପୂର 
ଆଦିବାସୀ ଅଧୟୁୁଷିତ ଗା ଁଗଣ୍ାକର ପେଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତଥୟୁ 
ସଂଗ୍ରେକର ସମ୍କୃ୍ ଥବିା ବୟୁକି୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜକଣ ନିଜର 
ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏେିଭେି ଭାବକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନି୍,  “କମାର 
ମକନଅଛି କ� ମୁ ଁ କ�କତକବକେ ଆଣ୍ାମାନ ନିକକାବର 
ଦ୍ୀପପଞୁ୍କର ଥଲିି, କସକତକବକେ ଆମକୁ ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ 
ପାଇ ଁ କଛାଟ କଛାଟ ଦ୍ୀପକୁ �ିବାକୁ ପଡୁଥଲିା । ଏେିଭେି 
ଇଲାକାଗଡିୁକକର ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ କରିବା ଖବ୍ୁ ଆହ ୍ବାନପପୂର୍ଣ୍ଣ 
ଥଲିା। ଜାୋଜ ଦ୍ାରା ଆମକୁ କଗାଟିଏ ସ୍ାନ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ �ିବାକୁ 

ପଡୁଥଲିା ତାପକର ଆକମ କଛାଟ ଡଙ୍ଗାକର ବସଥୁଲୁି �ାୋ 
ଆମକୁ ଏେି କଛାଟ କଛାଟ ଦ୍ୀପକୁ କନଇ�ାଉଥଲିା । ତଥୟୁ 
ସଂଗ୍ରେ ପାଇ ଁ କସେିସବୁ ସଦୁପୂର ଇଲାକାକର କିଛିଦିନ ପାଇ ଁ
ଆମକୁ ଅଟକିବାକୁ ପଡୁଥଲିା । ଅଧକିାଂଶ ସମୟକର ଡାଟା 
ୱାରିଅରମାନଙୁ୍କ କଦଶ ପାଇ ଁନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପଦକର 
ପକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡୁଥଲିା ।” 

ବେୁତ ସମୟକର ଏେ ି ସକବଣ୍ଣକ୍ଣକାରୀମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରତିବାଦୀମାନଙ୍କ କଦ�ଣ୍ଣୟୁ ବୟୁବୋର ଓ ଔଦ୍ତୟୁର ସମଖୁୀନ 
କେବାକୁ ପଡୁଥଲିା । ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଖାଣବିାକୁ �ାଇ 
ଜକଣ ଡାଟା ୱାରିଅର କୁେନି୍, “ଅକନକ ସମୟକର ସପୂଚନା 
ପ୍ରଦାନ କରୁଥବିା ବୟୁକି୍ଜଣଙ୍କ ଅଭ୍ ବୟୁବୋର ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ 
କରିଥାଆନି୍ କିନ୍ତୁ ଏୋ ଆମର ବିଶ୍ାସକୁ କ୍ରୁ୍ଣ୍ଣ କରିନଥାଏ 
କାରଣ ଅଥଣ୍ଣନୀତି ଉପକର ଆମ କା�ଣ୍ଣୟୁର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ 
ଆକମ ତାୋ ଭଲ ଭାବକର େୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ । ପ୍ରତିବନ୍ଧକ 
କକକବବି ଆମର ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନକର ବାଧା ପେଞ୍ଚାଇପାରିବ ନାେି।ଁ” 
ଡାଟା ୱାରିଅସଣ୍ଣଙୁ୍କ ମିେୁଥବିା ସପୂଚନା ଆଥ୍ତିକ ସକଭଣ୍ଣର ପ୍ରତୁେତି 
ପାଇ ଁବୟୁବେୃତ କୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଥ୍ତିକ ନୀତି ପ୍ରତୁେତ କରିବା 
ସମୟକର ଏୋ ସରକାରଙୁ୍କ ମାଗଣ୍ଣଦଶଣ୍ଣନ କରିଥାଏ ।     

ତଥୟୁ ସଂଗ୍�ର ପ୍ରକ୍ୟିୋ ଏକ ନରିନ୍ତର କୋ�୍ଷୟୁ..

୧. ଉପକଭାକ୍ା ଖଚ୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନି�କିୁ୍ ତଥା କବକରାଜଗାର - ଦୁଇଥର
୨. ସାମାଜକି ଉପକଭାଗ (ସ୍ୱାସ୍ୟୁ, ଶକି୍ା ଇତୟୁାଦି) - ଦୁଇଥର
୩.  ଅସଂଗଠତି ନିମଣ୍ଣାଣ - ଦୁଇଥର
୪.  ଅସଂଗଠତି କସବା - ଦୁଇଥର
୫.  ଭପୂ ମି ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ଦ ପରିମାଣ – ଥକର
୬.  କଖାଲା ଗତେ -  ଥକର
୭.  ସ୍ୱତନ୍ତ ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ
୮.  ବାଷ୍ତିକ ଉପକଭାକ୍ା ଖଚ୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନି�କିୁ୍ ଓ କବକରାଜଗାର ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ

ପପୂବଣ୍ଣର ନୀତି ଅନୁ�ାୟୀ ଏେ ିସକବଣ୍ଣକ୍ଣଗଡିୁକର ଏକ ୧୦ ବଷ୍ତିଆ 
ଚକ୍ର ଥଲିା, �ାୋ ନିମମ୍କତ ଦଶଣ୍ଣା�ାଇଛି:

ନୂତନ ଓ ଅଭିନବ ପଦ୍ଧତି
ଉଚ୍ ଫି୍କୱେନ ୍ସିର ତଥୟୁ ପ୍ରତୁେତି ନିମକନ୍ ଏକବ ଏନଏସଏସଓ ବାଷ୍ତିକ ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ କା�ଣ୍ଣୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏୋକୁ 
ଦୃଷି୍କର ରଖ ିଏନଏସଏସଓ ୨୦୧୭ ଏପି୍ରଲ ମସିୋଠାରୁ ଏୋର କାେକକୈନ୍ଦ୍ରିକ ରେମ ଶକି୍ ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ (ପିଏଲଏଫଏସ) 
କକ୍ତ୍ରୀୟ ତେରକର ସପୂଚନା କା�ଣ୍ଣୟୁସପୂଚୀ ଫମଣ୍ଣ ପପୂରଣ ପାଇ ଁ କାଗଜ ବୟୁବୋରର ପାରମ୍ରିକ ଆଭିମଖୁୟୁ ବଦେକର 
କମ୍ୟୁୁଟର ସୋୟତା�କୁ୍ ବୟୁକି୍ଗତ ସାକ୍ାତକାର (ସିଏପିଆଇ) ସମାଧାନ ବୟୁବସ୍ାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । ଏୋଛଡା 
ଏନଏସଏସଓର ଅନୟୁାନୟୁ ନପୂତନ ପଦକକ୍ପଗଡିୁକ ମଧ୍ୟକର ରେିଛି ଅସମାକବଶତି ଉକଦୟୁାଗ କକ୍ତ୍ରଗଡିୁକର ବାଷ୍ତିକ 
ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ (ଏଏସୟୁଏସଇ), ସମୟ ବୟୁବୋର ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ ଏବଂ କସବା କକ୍ତ୍ରର ବାଷ୍ତିକ ସକବଣ୍ଣକ୍ଣ । ଏୋଛଡା ତଥୟୁ 
ସଂଗ୍ରେ ଏବଂ ଫୋଫେର ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟକର ରେିଥବିା ବିେମ୍ବକୁ ହ୍ାସ କରିବା ପାଇ ଁଏନଏସଏସଓ ମଧ୍ୟ ନପୂତନ କବୈଷୟିକ 
ସୋୟତାକୁ ଉପକ�ାଗ କରିଛି । ଜିଏସଏସର ଶଭୁାରମ୍ଭ ଦ୍ାରା ଏୋ ୋସଲ କୋଇପାରିବ ।
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ଝାଡଖଣ୍ ଖଣଜି ପଦାଥଣ୍ଣ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ଦକର 
ସମଦୃ୍। ୧୮୫୫ ମସିୋକର ଏେ ି ଅଞ୍ଚେ କବଙ୍ଗଲ 
କପ୍ରସିକଡନ ୍ସ ି ଅଧନିକର ଥଲିା । ଝାଡଖଣ୍ର ଏେ ି

ଦୁଗଣ୍ଣମ ଇଲାକାକର ଆଦିବାସୀମାକନ ବସବାସ କରୁଥକିଲ। 
କସକତକବକେ ସମଗ୍ର ବୟୁବସାୟ ଅଦେ ବଦେ ବୟୁବସ୍ା 
ଉପକର ଆଧାରିତ ଥଲିା । କ�କତକବକେ ଏଠାକୁ ଇଷ୍ ଇଣି୍ଆ 
କମ୍ାନୀ ଆସିଲା, କସକତକବକେ ଏୋ ନଗଦ ଆକାରକର କର 
ଆଦାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା । ମୋଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରଦତ୍ତ 
ଋଣ ଅଥଣ୍ଣ ଉପକର ନିଭଣ୍ଣରଶୀେ ଏେ ିସରେ ଆଦିବାସୀମାକନ 
କ�କତକବକେ କସମାନଙ୍କ ଋଣ କଫରତେ କରିବା ପାଇ ଁ
ଅସମଥଣ୍ଣ କେଉଥକିଲ କସକତକବକେ କସମାନଙ୍କ ଜମିକୁ 
ବୟୁାଜୟୁାପି୍ କରା�ାଇ �କରାଇ ଜମିଦାରମାନଙୁ୍କ ନିଲାମ 
କରିଦିଆ �ାଉଥଲିା । ଚାରି ଭାଇ ସିକଦ୍ା, କାେ୍ନୁ, ଚାନ୍ଦ ଓ 
କଭୈରବ ବି୍ଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା କରା�ାଉଥବିା ଏେ ି କଶାଷଣ 
ବିକରାଧକର ସ୍ୱର ଉକତ୍ତାେନ କରିଥକିଲ । ଏ ସମ୍କଣ୍ଣକର 
ନିକଟସ୍ ସମତେ ଗ୍ରାମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା । ଜନ୍ୁ ୩୦ ତାରିଖ 
ରାତିକର ପ୍ରାୟ ୬୦,୦୦୦ ଆଦିବାସୀ �ବୁକ ଧନୁ-ତୀର, ଦାଆ 
ଓ ବଚ୍ଛଣ୍ଣା ଭେି ପାରମ୍ରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ପଞ୍ଚକାଠଆିଠାକର ରୁଣ୍ 
କୋଇଥକିଲ କବାଲି କୁୋ�ାଏ ।

ସ୍ୱୋଧୀନତୋ
ପୋଇ ଁଗଣ 
ବଯିଦ୍ୋ�ର 

ଆରମ୍ଭ
୨୦୦ ବଷଣ୍ଣରୁ ଅଧକି ସମୟର ବି୍ଟିଶ ଶାସନ କବେରୁ 

ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକତ ସେଜ ନଥଲିା । ଏୋ 
ପଛକର ରେିଥଲିା ସଦୁୀ�ଣ୍ଣ ସଂ�ଷଣ୍ଣ, ଅସୀମ ତୟୁାଗ, 

କ�ଉଥଁକିର �ଟିଥଲିା ଅଜସ୍ ରକ୍ପାତ । ଅକନକଙ୍କର 
ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍କର ଲିପିବଦ୍ ଥବିାକବକେ ଆେୁରି ଅକନକ 

ଇତିୋସର ପଷୃା୍କର କବର ପାଇ�ାଇଥକିଲ, ଏବଂ  
କସମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାୋଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲାକବକେ 

କଲାକମାକନ ଅବାକ୍ କୋଇ�ାଆନି୍ ।

୧୮୫୭ର ବିକ୍ାେକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ ଭାକବ 
ବିକବଚନା କରା�ାଏ । କିନ୍ତୁ ଏୋର ଦୁଇ ବଷଣ୍ଣ ପପୂବଣ୍ଣରୁ 
୧୮୫୫ ମସିୋ ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖକର ଅନୟୁ ଏକ ବିକ୍ାେ 

ମଣୁ୍ କଟକିଥଲିା । ସାନ୍ାେ ଆଦିବାସୀମାକନ କସମାନଙ୍କ ଅଧକିାର 
ପାଇ ଁଏେି ଲକଢଇ ଲଢିଥକିଲ ଏବଂ କସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ାନ ଜଣାଇ 
ଏକବ ଝାଡଖଣ୍ର କସେି ଅଞ୍ଚେକୁ ସାନ୍ାଲ ପ୍ରଗଣା କୁୋ�ାଉଛି। 
ସାନ୍ାେି ଭାଷାକର େୁଲ୍ ର ଅଥଣ୍ଣ ‘ ବିକ୍ାେ’ ଏବଂ ୧୮୫୫ ବିକ୍ାେର 
ସ୍ମୃତନିେ ପ୍ରତିବଷଣ୍ଣ ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖକୁ େୁଲ ଦିବସ ଭାକବ ପାେନ 
କରା�ାଇଥାଏ । ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ କ�, କାଲଣ୍ଣ ମାକ୍ ତାଙ୍କ ପତୁେକ 
କନାଟସ ଅନ ଇଣି୍ଆନ୍ େିଷ୍ଟ୍ରିକର ସାନ୍ାଲ ବିକ୍ାେକୁ ଭାରତର 
ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗଠିତ ଜନ ଆକନ୍ଦାେନ ଭାକବ ଦଶଣ୍ଣାଇଥବିାକବକେ 
ତାୋ ଏକବ ବସି୍ମୃତେି କାେଗଭଣ୍ଣକର ବିଲୀନ କୋଇ�ାଇଛି । କତଣ ୁ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମତୃ ମକୋତ୍ସବର ଏେି କ୍ରମ ସାନ୍ାେ ବିକ୍ାେ 
ଏବଂ ଏୋର ନାୟକ ଚାରି ଭାଇ ସିକଦ୍ା, �ୋହ୍ଠୁ, ଚାନ୍ଦ, କଭୈରବ 
ଏବଂ କସମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଫୁକଲା ଓ ଝାକନାଙ୍କ ଉପକର 
ଗରୁୁତ୍ୱ କଦବ, କ�ଉମଁାନଙୁ୍କ ମକନ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମାଦୀ କେିଥକିଲ, “କ�ଉ ଁସାେସ ଓ ବୀରତ୍ୱ ସେ ସିକଦ୍ା, �ୋହ୍ଠୁ, 
ଚାନ୍ଦ, କଭୈରବ ଏବଂ ଫୁକଲା ଓ ଝାକନାଙ୍କ ସକମତ ଅକନକ ବୀର 
େୁଲ ବିକ୍ାେର କନତୃତ୍ୱ କନଇଥକିଲ ତାୋ ବ୍ିଟିଶ ଶାସନକୁ 
କଦାେଲାଇ କଦଇଥଲିା । ଏେି ବିପ୍ଳବକର େଜାର େଜାର 
ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାଣ େରାଇଥକିଲ, କିନ୍ତୁ କସମାକନ ଅନୟୁାୟ ଆଗକର 
ମଥାନତ କରିନଥକିଲ ।”

େୁଲ ଦିବସ: ଜନ୍ୁ ୩୦

ସିକଦ୍ା, �ୋହ୍ଠୁ, ଚାନ୍ଦ ଏବଂ କଭୈରବ: 
କ�ଉମଁାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାୋଣୀ ବ୍ିଟିଶ 
ଐତିୋସିକମାକନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନି୍

ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମତୃ ମକୋତ୍ସବବକିୋ� ପୋଇ ଁତଥୟୁ
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ନିଜକୁ କଶାଷଣରୁ ମକୁ୍ କରିବା ପାଇ ଁ କସମାକନ ଏକ ସଙ୍କଳ୍ପ 
କନଇଥକିଲ । ଏେି ବିକ୍ାେର ଖବର ବନାଗି୍ ପରି ସମଗ୍ର 
ଇଲାକାକର ସଞ୍ଚରି �ାଇଥଲିା ଏବଂ ଏୋ ଏକ ବଡ ଆକାରର 
ଲକଢଇକର ପରିଣତ କେଲା । ଝାଡଖଣ୍ର ପାକୁର ଉପଖଣ୍ 
ବୟୁତୀତ ବଙ୍ଗୋର ମସୁ୍ତିଦାବାଦ ଓ ପରୁୁଲିଆ ଅଞ୍ଚେ ମଧ୍ୟ ଏୋଦ୍ାରା 
ପ୍ରଭାବିତ କୋଇଥଲିା । କତକବ, ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖକର ଚାନ୍ଦ 
ଓ କଭୈରବଙୁ୍କ େତୟୁା କରା�ାଇଥଲିା । ୧୮୫୫ ମସିୋ ଜୁଲାଇ 
୨୬ ତାରିଖ ରାତିକର କ�କତକବକେ ସିକଦ୍ା-�ୋହ୍ଠୁ ଭବିଷୟୁତ 
ରଣନୀତି ସମ୍କଣ୍ଣକର ଆକଲାଚନା କରିବାକୁ ନିଜ ଗାକୁଁ ଆସିଥକିଲ, 
କସକତକବକେ ଇଂକରଜ କସୈନିକମାକନ େଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି 
କସମାନଙୁ୍କ ଗିରଫ କରିଥକିଲ । କସମାନଙୁ୍କ କ�ାଡାକର ବାନି୍ଧ 

ପଞ୍ଚକାଠିଆ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ କ�ାଷାଡି କ�ାଷାଡି ଅଣା�ାଇଥଲିା ଓ 
ପକର ଏକ ଗଛକର ଝୁଲାଇ ଦିଆ�ାଇଥଲିା କବାଲି କୁୋ�ାଏ। 
ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ଆଦିବାସୀଙୁ୍କ େତୟୁା କରି ବି୍ଟିଶମାକନ 
ସାନ୍ାେ ବିକ୍ାେକୁ ଅତି ନିମଣ୍ଣମ ଭାକବ ଦମନ କରିଥକିଲ । 
ଆଦିବାସୀମାକନ ପ୍ରାଣବେି କଦବା ସମୟକର ଉଚ୍ସ୍ୱରକର 
‘କମା ଶାସନ’, ‘କର ବା ମର’, ‘ବ୍ିଟିଶ ଆମ ମାଟି ଛାଡ’, ଏବଂ 
‘ଏୋ ଆମର କକ୍ତ’ ଭେି କସ ଲାଗାନମାନ କଦଇଥକିଲ। ବି୍ଟିଶ 
ଐତିୋସିକ ୱଲିିଅମ ୱଲିସନ୍ େଣ୍ର ତାଙ୍କ ପତୁେକ ‘ଦ ଆନାଲସ 
ଅଫ ରୁରାଲ କବଙ୍ଗଲ’କର କଲଖଛିନି୍ କ� ବ୍ିଟିଶ କସନାକର 
ଏଭେି ଜକଣ ବି କସୈନୟୁ ନଥକିଲ �ିଏ ଆଦିବାସୀଙ୍କ େତୟୁା ପାଇ ଁ
ନିଜକୁ ଲଜି୍ତ ମକନ କରୁନଥକିଲ ।    

ଏୋର ଅଥଣ୍ଣ ଫୁକଲା, ଝାକନା ତୁକମ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଥଲି। 
କୁୋ�ାଏ କ� ଅନ୍ଧକାରର ସକୁ�ାଗ କନଇ ଏେି ଦୁଇ 
ଭଉଣୀ ପାକୁର ନିକଟସ୍ ସଂଗ୍ରାମପରୁସି୍ତ ବି୍ଟିଶ 
ଶବିିରକର ପ୍ରକବଶ କରି ୨୧ ଜଣ ଇଂକରଜ କସୈନୟୁଙୁ୍କ 
କୁରାଢୀକର େତୟୁା କରିଥକିଲ । ଏେି ସଂ�ଷଣ୍ଣ ସମୟକର 
ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେୀଦ କୋଇଥକିଲ, କିନ୍ତୁ କସମାକନ 
ବୀରତ୍ୱର ଏକ ଅମର କାୋଣୀ ଛାଡି �ାଇଛନି୍ । ଫୁକଲା 
ଓ ଝାକନା କସମାନଙ୍କ ଭାଇ ସିକଦ୍ା, �ୋହ୍ଠୁ, ଚାନ୍ଦ ଏବଂ 
କଭୈରବଙ୍କ ସେିତ ବି୍ଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍କର ଲକଢଇ 
କରିଥକିଲ। ଭାଇମାନଙ୍କ କନତୃତ୍ୱ ଏେି ବିକ୍ାେକୁ ଉତ୍ସାେିତ 
କରୁଥବିାକବକେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର 
ବିକ୍ାେର କାରଣ ସମ୍କଣ୍ଣକର ପ୍ରଚାର କା�ଣ୍ଣୟୁ ଚୋଇଥକିଲ। 

ବିକ୍ାେର ବାତ୍ତଣ୍ଣାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଏୋର ଗରୁୁତ୍ୱ ଓ 
ଆବଶୟୁକତା ସମ୍କଣ୍ଣକର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସକଚତନ 
କରିବା ପାଇ ଁକସମାକନ ଚତୁଦ୍ତିଗକୁ �ାତ୍ରା କରୁଥକିଲ। ଏେ ି
ସାେସୀ ଭଗିନୀଦ୍ୟ ବିକ୍ାେକୁ କଭାଗନାଡିେ  ଗ୍ରାମରୁ 
ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚେ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ପରିବୟୁାପ୍ କରିଥକିଲ, ଏବଂ 
ପରିକଶଷକର ଏୋ କକାଲକାତାକର ଥବିା ଇଷ୍ ଇଣି୍ଆ 
କମ୍ାନୀର ମଖୁୟୁାେୟକର ପେଞ୍ଚି �ାଇଥଲିା । ସାନ୍ାେୀ 
କଲାକଗୀତ ଓ କାୋଣୀକର ଫୁକଲା ଓ ଝାକନାଙୁ୍କ ଏକବ 
ମଧ୍ୟ ସମ୍ାନର ସେ ସ୍ରଣ କରା�ାଏ । କୁୋ�ାଏ କ� 
‘ଆମ କନା ଲାଟୁ କବାଧ୍ୟା କଖାଲୋକର ବାୋଦୁରୀ 
ଉଦୁକକଡା’ ଅଥଣ୍ଣାତ୍ , ତୁକମ ଦୁକେ ଁ ନିଜ ବଡ ଭାଇମାନଙ୍କ 
ଅକପକ୍ା ଅଧକି ସାେସୀ ।

ଦୁଇ ଭଉଣୀ - ଫୁଯଲୋ ଓ ଝୋଯନୋ

ଏହ ିସାନ୍ାଳ ବବି୍ାହବର 
ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଫୁବଲା ଓ 

ଝାବନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ 
ବହାଇଥବିଲ । ସାନ୍ାଳ ି

ଭାଷାର ଗୀତର ଧାଡଗିଡୁକି 
ଏହଭିଳ:ି ଫୁବଲା ଝାବନା 

ଆମ ବଦା ତୀର ବର 
ତଲରାର ବରମ ସାକିଦା ।
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ସକୋରୋତ୍ମକ ଆଭିମଖୁୟୁ 

ରେୀ ମଦ ଭଗବଦ ଗୀତାରୁ କପ୍ରରଣା ଲାଭ କରୁଥବିା ଡକଟେର 
ମହ୍ାର ଉଦାରତାର ଏକ ଜୀବନ୍ ଉଦାେରଣ ଅଟନି୍।  

ଚିକିତ୍ସା ବାବଦ ବାତେବ ଖଚ୍ଣ୍ଣ ଅଧକି କୋଇଥବିା ସକ୍ୱେ ଡକଟେର 
ମହ୍ାର କରାଗୀମାନଙୁ୍କ ମାତ୍ର ୨୦ ଟଙ୍କାକର ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଆନି୍, 
କ�କତକବକେ କି ଅନୟୁ ଡାକ୍ରମାକନ ପରାମଶଣ୍ଣ ଫି ବାବଦକର 
ବେୁ ଅଧକି ଅଥଣ୍ଣ ଦାବି କରିଥାଆନି୍ । ୧୯୭୪ ମସିୋକର 
ଏମବିବିଏସ ୍ ପାଠ କଶଷ କରିବା ପକର କସ ଡାକ୍ରୀ କା�ଣ୍ଣୟୁ 
ଆରମ୍ଭ କରିଥକିଲ। କ�କତକବକେ କସ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ରୀ କପଶା 
ଆରମ୍ଭ କକଲ କସକବଠାରୁ କସ ପରାମଶଣ୍ଣ ଫି ବାବଦକୁ ମାତ୍ର 
୩ ଟଙ୍କା କନଉଥକିଲ �ାୋ ଗତ ବଷଣ୍ଣ  ଅକକଟୋବର ମାସକର ୧୦ 
ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦି୍ ପାଇଛି । ପପୂବଣ୍ଣରୁ ସାରାଦିନ କରାଗୀକସବା କରୁଥବିା 
ଡକଟେର ମହ୍ାର, ୭୦ ବଷଣ୍ଣ ଅତିକ୍ରାନ୍ କରିଥବିା କବକେ ବୃଦ୍ାବସ୍ା 
କ�ାଗୁ ଁ ଏକବ ଦିନକର ଅଳ୍ପ କିଛି �ଣ୍ା ପାଇ ଁ କରାଗୀକସବା 
କରିବାକର ସମଥଣ୍ଣ କେଉଛନି୍ । ପ୍ରାୟ ୪୦ ବଷଣ୍ଣ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ପରିବୟୁାପ୍ 
ତାଙ୍କ ବୃତି୍ତଗତ ଜୀବନକର କସ ୧୪୨ଟି ରକ୍ ଦାନ ଶବିିର ଏବଂ 
୬୨ଟି ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ଶବିିର ଆକୟାଜନ କରିଛନି୍ । ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ୟୁ କସବା 
ବୟୁୟସାକପକ୍ କୋଇଥବିାରୁ ଗରିବ କଲାକମାକନ ଏେ ି କସବାରୁ 
ବଞ୍ଚତି କେଉଛନି୍ କିନ୍ତୁ କମ ୍ଖଚ୍ଣ୍ଣକର ଚିକିତ୍ସା କସବା କ�ାଗାଇକଦବା 
ପାଇ ଁଡକଟେର ମହ୍ାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ େୃଦୟ ଜତିିବାକର ଲାଗିଛି ।    

ଯକୋଭିଡ-୧୯ ଯ�ୋଗୁ ଁଉପଜୁଥିବିୋ ପରିସି୍ଥତ ିସଯ୍ୱେ 
ପଯରୋପକୋରୀଙ୍କ ମ�ତ କୋ�୍ଷୟୁ ଆ�ୋ ସଞ୍ଚୋର କରୁଛି

କକରାନା ମୋମାରୀ ମଧ୍ୟକର, ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା କରୁଣା ମକନାଭାବ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ ଓ କସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ କସବାର 
ଅକନକ �ଟଣା ରେଛିି, କ�ଉମଁାକନ ଅନୟୁମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଉଦାେରଣର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନି୍ । ଶାରିରୀକ ଅକ୍ମତା 

ସକ୍ୱେ ସନ୍ କଦବ ସିଂେ କଚୌୋନ ତାଙ୍କ ଦରମାର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପିଏମ କକୟାସଣ୍ଣ ପାଣ୍କୁି ଦାନ କରି ଚାଲିଥବିାକବକେ 
କର୍ଣ୍ଣାଟକର କାଲାବୁଗଣ୍ଣୀର ଡକଟେର ମହ୍ାର ରାଓ ମାକଲ ମାତ୍ର ୨୦ ଟଙ୍କାକର ଗରିବ କରାଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନି୍ ।

କଦଶକର ଗତବଷଣ୍ଣ 
କ�କତକବକେ କକାଭିଡ-୧୯ 

ବୟୁାପିବାକୁ ଲାଗିଲା କସକତକବକେ 
୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ମ ସନ୍ କଦବ 
ସିଂେ କଚୌୋନ ଜକଣ ଜନେକିତୈଷୀ 
ଭାକବ ରୁପାନ୍ରିତ କୋଇଥକିଲ 
। କକରାନା ମୋମାରୀର ପ୍ରଥମ 

ଲେର ସମୟକର କସ ୨୦୨୦ ମାଚ୍ଣ୍ଣରୁ ୨୦୨୧ କଫବୃଆରୀ 
ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ସମ୍ରୁ୍ଣ୍ଣ ଏକ ବଷଣ୍ଣ ପାଇ ଁ ନିଜ କବତନର ୩୦ 
ପ୍ରତିଶତ ଅଥଣ୍ଣ ପିଏମ ୍ କକୟାସଣ୍ଣ ପାଣ୍କୁି ଦାନ କରିଥକିଲ । 
ଦି୍ତୀୟ ଲେର ସମୟକର ମଧ୍ୟ କ�କତକବକେ କକାଭିଡ 
୧୯ ମାମଲା ପନୁବଣ୍ଣାର ବୃଦି୍ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା କସ ଚେିତ 
ବଷଣ୍ଣ ଏପି୍ରଲ ମାସରୁ ପଣୁଥିକର ପିଏମ ୍ କକୟାସଣ୍ଣ ପାଣ୍କୁି 
ଦାନ କଦବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । ନପୂଆଦିଲେୀସି୍ତି ଅଖେି 
ଭାରତୀୟ ଆୟୁବ୍ତିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷା୍ନ ଏମସକର ଜକଣ ଗ୍ରୁପ ‘ସି’ 
କମଣ୍ଣଚାରୀ ଭାକବ କା�ଣ୍ଣୟୁରତ କଚୌୋନ ଆସନ୍ା ବଷଣ୍ଣ ମାଚ୍ଣ୍ଣ 
ମାସ ପ�ଣ୍ଣୟୁନ୍ ପିଏମ ୍କକୟାସଣ୍ଣ ପାଣ୍କୁି ଦାନ ଜାରି ରଖବିାକୁ 
କ�ାଜନା ରଖଛିନି୍ । କଚୌୋନ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରକଦଶର ମାଉ 
ଜଲିୋର ବାୋଦୁରପରୁ ଗାରଁ ବାସିନ୍ଦା । ପ୍ରକତୟୁକ ନାଗରିକ 
ଅନୟୁମାନଙୁ୍କ ସାୋ�ୟୁ କରିବା ପାଇ ଁ ୋତ ବଢାଇବାକୁ 
ଆକଗଇ ଆସିବା ସକାକଶ କସ ନିକବଦନ କରିବା ସେତି 
କକାଭିଡ ୧୯ ବିକରାଧ ି ଲକଢଇକର ସରକାରଙୁ୍କ ସମ୍ରୁ୍ଣ୍ଣ 
ସମଥଣ୍ଣନ କରିବା ପାଇ ଁଅନୁକରାଧ କରିଛନି୍ । ତାଙ୍କର ଏେ ି
ମେତ୍ କା�ଣ୍ଣୟୁ ଉପକର ମତ ରଖ ିକସ କୁେନି୍, “କମାର ସରେ 
ଜୀବନ କଶୈେୀ ସନିୁଶି୍ତ କକର କ� ଅଳ୍ପ ଅଥଣ୍ଣକର ମୁ ଁକମାର 
ଖଚ୍ଣ୍ଣ ବେନ କରିବାକୁ ସକ୍ମ । କକାଭିଡ ୧୯ କରାଗୀମାନଙୁ୍କ 
ସାୋ�ୟୁ କ�ାଗାଇକଦବା ସେତି କମାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କତଣ୍ଣବୟୁ 
ପପୂରଣ କରିବା ଉକଦ୍ଶୟୁକର ମୁ ଁନିଜ କବତନର ଏକ ଅଂଶ 
ପିଏମ କକୟାସଣ୍ଣ ପାଣ୍କୁି ଦାନ କରୁଛି ।”

ଯଚୌ�ୋନଙ୍କ ବଦୋନୟୁତୋ ତୋଙ୍କ 
ପୋଇ ଁଅଯନକ ପ୍ର�ଂସୋ ସୋଉଟିଁଛି

୭୦ ବଷ୍ଷୀୟ ଡକ୍ଟର
ମହ୍ୋର ଗରିବ ଯରୋଗୀଙ୍କ
ପୋଇ ଁଯଦବଦୂତ ସୋଜଛିନ୍ତି

ଭାରତକର ପରିବତ୍ତଣ୍ଣନ ଆଣଛିୁ
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ବିପ୍ଳବୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବୟୁତୀତ 
ସାେିତିୟୁକ, କଲଖକ ଓ କବିମାକନ 
କସମାନଙ୍କର କଲଖା ଜରିଆକର 

କଦଶାତ୍ମକବାଧ ଜାଗ୍ରତ କରି ଭାରତର 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକର କ�ାଗଦାନ 

କଦଇଥକିଲ। କସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
ଅନୟୁତମ କେଉଛନି୍ ମୋନ ସାେିତିୟୁକ 
ବଙି୍କମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକଟ୍ଟାପାଧ୍ୟାୟ। କସ ‘ବକନ୍ଦ 

ମାତରମ’ ସଙ୍ଗୀତର ରଚନା କରିଥକିଲ। 
ଏେି ସଙ୍ଗୀତ  କଂକଗ୍ରସର ବିଭିନ୍ନ 

ଅଧକିବଶନକର ଗାନ କରା�ାଉଥଲିା 
�ାୋକି ଅକନକ କନତା, କଦଶବାସୀଙୁ୍କ 

ଅନୁପ୍ରାଣତି କରିଥଲିା। ଖଦିୁରାମ କବାଷ, 
ଭଗତ ସିଂ, ରାଜଗରୁୁ ଓ ସଖୁକଦବଙ୍କ 

ଭେି ବିପ୍ଳବୀମାକନ ଫାଶୀଖଣୁ୍କର ଝୁଲିବା 
ପପୂବଣ୍ଣରୁ ଏୋକୁ ଉଚ୍ାରଣ କରିଥକିଲ। 

ବଙି୍କମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକଟ୍ଟାପାଧ୍ୟାୟଙୁ୍କ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର 
ଋଷି’ କୁୋ�ାଏ। 184ତମ ଜୟନ୍ୀ 

ଅବସରକର ଏେି ମୋନ ସାେିତିୟୁକଙ୍କ 
ପ୍ରତି ଗଭୀର ରେଦ୍ାଞ୍େି...

ଜନ ୍ :  ଜନୁ 27, 1838
ମତୁୃୟୁ :  ଏପି୍ରଲ 8, 1894

ମୋତରମ

ବଯ୍ 

‘ବଯ୍ ମୋତରମ’ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ସଂଯ�ୋଜନୋ କରିଥଯିଲ ରବୀନ୍ଦ୍ରନୋଥ ଠୋକୁର। 1896ଯର ଅନୁଷ୍ିତ କଂଯଗ୍ସ ଅଧଯିବ�ନ 
ଏ� ିସଙ୍ଗୀତ ଗୋନ କରୋ�ୋଇ ଆରମ୍ଭ କରୋ�ୋଇଥଲିୋ। ବଯ୍ ମୋତରମ ଦୋ୍ରୋ ପ୍ରଭୋବତି ଯ�ୋଇ ମ�ୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ୀ କ�ଥିଯିଲ, 

“ମୋତୃଭୂମି ପ୍ରତ ିର�ଥିବିୋ ଭକି୍କୁ ବୟୁକ୍ କରିବୋ ଲୋଗି କବ ିଜଣଙ୍କ �ଥୋସମ୍ଭବ ପ୍ର�ଜୁୟୁ ବଯି�ଷଣର ପ୍ରଯୟୋଗ କରିଛନ୍ତ।ି ଏଯବ 
ଏ�ୋ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କତ୍ତ୍ଷବୟୁ ଯ� କବ ିଜଣଙ୍କ ମୋତୃଭୂମି ବଷିୟଯର �ୋ�ୋ କ�ଛିନ୍ତ,ି ତୋ�ୋକୁ ବୋସ୍ତବତୋଯର ପରିଣତ କରିବୋ।”

ରୋଷ୍ଟଟ୍ରବୋଦର ଋଷି

ପୋକି୍ଷକ

ନୁୟୁ ଇଣି୍ଆ
ସମୋଚୋର
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