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ଅଦମ୍ୟ ସାହସର 22 ବର୍ଷ ପରୂ୍ତ୍ତି

ବଜିୟ ଦବିସ
କାଗ୍ତିେ 

ପାର୍ବତ୍ୟ ଯଦୁ୍ଧରେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ାନରେ ଥରିା ପକ୍ଷ 
ସରୁରରରେ ଭଲ ସ୍ଥିତଥିରେ ଥାଏ। ସାଧାେଣତଃ, 
ନଥିମ ୍ନ ଭାଗରେ େହଥି ପ୍ରତଥିଜରାର ରେଉଥରିା ପକ୍ଷ 
ପାଇ ଁଯଦୁ୍ଧରେ ରଥିଜୟ ହାସଲ କେଥିରା ରସରତଟା 

ସହଜ ରହାଇନଥାଏ, ରଥିରେଷ କେଥି ରସତଥିକଥି ରରରେ 
ରଯରତରରରେ େତ୍ରୁ ପକ୍ଷ 18,000 ଫୁଟ୍  ଉଚ୍ଚତାରେ 

ଥାଇ ଆକ୍ରମଣ କେଥିଥାଏ। କଥିନ୍ତୁ 22 ରଷ୍ବ ପରୂର୍ବ 
ଭାେତୀୟ ରସନା ଏଭେଥି ଏକ ପେଥିସ୍ଥିତଥିେ ସମଖୁୀନ 
ରହରା ସର୍ୱେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତଥିକୂେ ପେଥିସ୍ଥିତଥିେ ମକୁାରଥିଲା 
କେଥି ରଥିଜୟେ ମକୁୁଟ ପଥିନ୍ଥିରାକୁ ସକ୍ଷମ ରହାଇଥଲିା। 
ଏଭେଥି ରଥିପଜ୍ଜନକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ଯଦୁ୍ଧ ଲଢ଼ଥିରାେ 

ଏହା ଥଲିା ଏକ ରଥିେେ ଉୋହେଣ। େତ୍ରୁ ପକ୍ଷେ 
ଘମାରଘାଟ ଗେୁଥିରଗାୋ ରଷ୍ବଣ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ 

ରସନାରାହଥିନୀ ଅେମ୍ୟ ସାହସେ ସହଥିତ ଜୀରନକୁ 
ରେଥିୋନ ରେଇ େଣନୀତଥି େୃଷ୍ଥି େୁ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 

ସ୍ାନଗଡ଼ୁଥିକୁ ପନୁଃ ଅକ୍ଥିଆେ କେଥିରା ଲାଗଥି ସଫେ 
ରହାଇଥରିଲ। ଭାେତେ ରଥିଜୟ ସହଥିତ 1999 
ମସଥିହା ଜଲୁାଇ 26 ତାେଥିଖରେ କାଗଗିଲ ଯଦୁ୍ଧ 

ସମାପ୍ତ ରହାଇଥଲିା। କାଗଗିଲ େଥିରସେ 22ତମ 
ରଷ୍ବପରୂ୍ତଗି ଅରସେରେ ୋଷ୍ଟ୍ରେ ରଗୌେର ପାଇ ଁଯଦୁ୍ଧ 

ଲଢ଼ଥିଥରିା ସମସ୍ତ ରୀେ ରସୈନଥିକମାନଙୁ୍ ଆମେ 
ସଲାମ।୍

େତ୍ରୁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚଥି େହଥିଥଲିା 
ଏରଂ ଆମେ ରସନାରାହଥିନୀ ତରେ ଥାଇ 
େଣରକୌେେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେୁଥଲିା। େଣନୀତଥି 

େୃଷ୍ଥି େୁ େତ୍ରୁପକ୍ଷ ଭଲ ସ୍ଥିତଥିରେ ଥରିଲ 
ସଦୁ୍ଧା ଭାେତୀୟ ରସନା ଅସୀମ ରୀେତ୍ୱ 

ଓ ସାହସେ ପ୍ରେେ୍ବନ କେଥି ଯଦୁ୍ଧରେ 
ରଥିଜୟୀ ରହାଇଥଲିା। ସମସ୍ତ 

ରେେରାସୀଙ୍ ପକ୍ଷେୁ ମୁ ଁରସହଥି ରୀେ 
ରସୈନଥିକ ଓ ରସମାନଙ୍େ ସାହସୀ 

ମାତାମାନଙ୍ ପ୍ରତଥି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛଥି 
ରଯଉମଁାରନ ମା’ ଭାେତୀଙ୍ ପ୍ରକୃତ 

ପତୁ୍ରମାନଙୁ୍ ଜନ ୍ମ ରେଇଛନ୍ଥି।
-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଭିତର ପଷୃା୍ଗଡ଼ିୁକରର

ରେେେ ଜନସଂଖ୍ୟାେ 65 ପ୍ରତଥିେତେୁ ଅଧକିଙ୍ ରୟସ 35 ରଷ୍ବେୁ କମ,୍ 
ରସଥପିାଇ ଁଅଗ୍ରଣୀ କ୍ରୀଡ଼ା ୋଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ୁଥିକ ମଧ୍ୟରେ ରେେକୁ ଏକ େୀଷ୍ବ
ସ୍ାନ ରେରା ଲାଗଥି ଅରନକ ଆୋ ସଷୃ୍ଥି  ରହାଇଛଥି।

ସସୁ୍ଥ ଭାରତ ସନୁଶିି୍ତ କରିବା 
ୋଗି �ବୁପିଢ଼ିଙୁ୍ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ

ଜାତୀୟ ଆର୍ାେନରେ ପେଥିଣତ ରହାଇଛଥି କ୍ରୀଡା

‘ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ’ ଏକ ଯଗୁାନ୍କାେୀ ପେଥିରର୍ତ୍ବନ ଆଣଥିପାେଥିଛଥି

ରକାଭଥିଡ ମହାମାେୀ ସମୟରେ ରକୌେେ 
ତାଲଥିମ, ପନୁଃ ରକୌେେ ତାଲଥିମ ଓ ଉନ୍ନତ 
ରକୌେେ ତାଲଥିମେ ମନ୍ତ୍ର ଉପାରେୟ 
ରହାଇଛଥି

ରେଥିଷ ୍ଠ ନାଗେଥିକଙୁ୍ ସେକ୍
କେଥିରା ଲାଗଥି ସେକାେ
ପେରକ୍ଷପ ରନଉଛନ୍ଥି

ପ୍ରମେୁ ର�ାଜନା

ସି୍େ୍ ଇଣି୍ଆ

ଇଚ୍ଛାଶକି୍ ଏବଂ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ମାଧ୍ୟମରର ସଂସ୍ାର

ବୟସ୍ଙ୍ ଆର୍୍ତିକ 
ସ୍ାଧରୀନତା ସନୁଶିି୍ତ 

ରହାଇଛି

ପଷୃା୍  6-8

ପଷୃା୍ 12-20

ପଷୃା୍  24-25

ପଷୃା୍  28-29

ପଷୃା୍  26-27

ଏକ ପେଥିରର୍ତଗିତ େୃଷ୍ଥିରକାଣ ସହଥିତ ଉତ୍ାହୀ ନୂତନ ରଥିଚାେ 
ମାଧ୍ୟମରେ ଭାେତ ନଥିମ୍ବାଣ ଏରଂ କରୋନା ମହାମାେୀ ସମୟରେ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରତଥିକୂେ ପେଥିସ୍ଥିତଥିକୁ ସରୁଯାଗରେ ପେଥିଣତ କେଥିରା ରମାେୀ 
ସେକାେଙ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେଥିଚୟ ରହାଇ େହଥିଆସଥିଛଥି।

ନଃିଶଳୁ୍କ ମରନାରଞ୍ଜନ ପାଇ ଁଉନ୍ନତ ମାଧ୍ୟମ
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ଅର୍୍ଷମନ୍ତରୀଙ୍ ବଡ଼ ର�ାରଣା
ଅଥ୍ବର୍ୟରସ୍ା ପାଇ ଁଏକ

ରୁଷ୍େ ରଡାଜ୍

ଜାହାଙ୍ଥି େ େତନଜୀ ୋୋଭାଇ ଟାଟା 

   ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା (ସ୍ୱାଧୀନ ୋୟଥିତ୍ୱ) ଏରଂ ଯରୁ ର୍ୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥିେଣ େଥିଜଥିଜୁ

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସମାଚାର 

ବ୍ୟକି୍ତ୍ୱ

କ୍ୟାବରିନ� ନଷି୍ପରି୍ତ 

ଅନ୍ତଜ୍ଷାତରୀୟ ର�ାଗ ଦବିସ 

କରରାନା ବରିରାଧରୀ େରଢ଼ଇ 

ମରିୃ୍ତକା ସଂରକ୍ଷଣ ଦଗିରର ଭାରତ
ବଶି୍ୱର ମାଗ୍ଷଦଶ୍ଷନ କରୁଛ ି

ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶରୀଳତା ଦଗିରର ଅଗ୍ରସର 
ରହଉଛ ିରେଳନା ରକ୍ଷତ୍ର 
ଜାତରୀୟ ସଂକଳ୍ପ/ଆଜାଦରୀ କା
ଅମତୃ ମରହାତ୍ବ 
ଆୟକର ଦାେେ 

ଐତହି୍ୟ/ଅର�ାଧ୍ୟା 
ନଭି୍ଷରର�ାଗ୍ୟ ର�ାଦ୍ା/ସିଆରପିଏଫ 
ର�ାଦ୍ା ଏବଂ ରଗୌରବମୟ ବର୍ଷ 

ମନ କରୀ ବାତ୍  2.0/ଅଧ୍ୟାୟ 25:ଜନୁ 27, 2021 

ସାକ୍ଷାତକାର:

ସମ୍ାଦକ
ଜୟଦରୀପ ଭ�ନାଗର
ପ୍ରମଖୁ ମହାନଥିରଦ୍୍ବେକ,
ପତ୍ର ସଚୂନା କାଯ୍ବ୍ୟାେୟ,
ନୂଆେଥିଲ୍ୀ

ପ୍ରକାଶତି ଓ ମଦୂ୍ତି
ସରତ୍ୟନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ
ପ୍ରମଖୁ ମହାନଥିରଦ୍୍ବେକ, ରଥିଓସଥି
ରୁ୍ୟରୋ ଅଫ୍  ଆଉଟ୍ େଥିଚ୍  ଆଣ୍ଡ 
କମ୍ୁୟନଥିରକସନ
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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଜଲ୍ାଇ 15-31, 20212

ସମ୍ାଦକଙ୍ କେମରୁ
ସାେେ ନମସ୍ାେ,

ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍ ନୂଆ ଟଥିକାକେଣ ନୀତଥି ଲାଗ ୁରହରାେ ପ୍ରଥମ େଥିନରେ ହଥି ଁରେକଡ୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ 86 ଲକ୍ଷ 
ରଡାଜ୍ ଟଥିକା ସାୋ ରେେରେ େଥିଆଯାଇଛଥି ଯାହାକଥି ମହାମାେୀେ ମକୁାରଥିଲା ଲାଗଥି ସେକାେଙ୍ ପ୍ରତଥିରଦ୍ଧତାକୁ 
ପ୍ରମାଣଥିତ କେୁଛଥି। ଟଥିକାକେଣ ଅଭଥିଯାନରେ ଭାେତ ଅନ୍ୟ ୋଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ୁଥିକ ଠାେୁ ରେେ ଆଗରେ େହଥିଛଥି। ସେକାେ 
ରର୍ତ୍ବମାନ ଭରଥିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତଥି ଆେମ୍ଭ କେଥିଛନ୍ଥି। ରକାଭଥିଡ ମହାମାେୀ ମକୁାରଥିଲାକୁ ସେୃୁଢ଼ କେଥିରା ପାଇ ଁସମଖୁ 
ରଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍ େକ୍ଷତା ପ୍ରେଥିକ୍ଷଣ େଥିଆଯାଉଛଥି।

ଭାେତେ ଯରୁପଥିଢ଼ଥି ପ୍ରରତ୍ୟକ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ୋଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତଥି ପଥରେ ରନଇ ଯଥିରା ଲାଗଥି ଉତ୍ାହୀ ଅଛନ୍ଥି। 
ଆମ ଯରୁପଥିଢ଼ଥିଙ୍ ଅଭଥିନର ଓ ରରୈଷୟଥିକ େକ୍ଷତା ମହାମାେୀକୁ ପ୍ରଭାରୀ େଙ୍ରେ ମକୁାରଥିଲା କେଥିରା ଲାଗଥି ରେେକୁ 
ସହାୟକ ରହଉଛଥି। ଭାେତ ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସରେ ନଥିଜେ ସାମଥ୍ବ୍ୟ ପ୍ରେେ୍ବନ କେଥିରା ଲାଗଥି ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଥରିା ସମୟରେ, 
କ୍ରୀଡ଼ାରଥିତ୍ ଙ୍ ମଧ୍ୟରେ େହଥିଥରିା ଉତ୍ାହ ଏରଂ ଏହଥି କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭକୁ ରନଇ ରେେରେ ରେଖାରେଇଥରିା ଉଲ୍ାସ 
ସମ୍ରୂ୍୍ବ ପେଥିରରେକୁ ଅତ୍ୟନ୍ ଅଭୂତପରୂ୍ବ କେଥିଛଥି। ଏଥେ ଭାେତୀୟ େେରେ ସାମଥିଲ ରହାଇଥରିା କ୍ରୀଡ଼ାରଥିତ୍ ମାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟେୁ ରକରତଜଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେ ଓ ରଛାଟ ସହେେୁ ଆସଥିଛନ୍ଥି ରଯଉମଁାରନ ଅରନକ ପ୍ରତଥିକୂେ ପେଥିସ୍ଥିତଥିେ ସମଖୁୀନ 
ରହାଇଥରିଲ ସଦୁ୍ଧା ନଥିଜେ ପ୍ରତଥିଭା ଓ ପେଥିଶ୍ମ ରେରେ ରେେ ପାଇ ଁପ୍ରତଥିନଥିଧତି୍ୱ କେଥିରାେ ରସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କେଥିଛନ୍ଥି।  
ଏହଥିପେଥି ପ୍ରତଥିଭାମାନଙୁ୍ ଚଥିହ୍ନଟ କେଥିରା ଏରଂ ରସମାନଙୁ୍ ଭରଥିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଥିରା ସକାରେ ସେକାେ 
ରଥିଭଥିନ୍ନ ଉରଲ୍ଖନୀୟ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ କେୁଛନ୍ଥି। ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ, ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସେ ଆରେ୍ୟକତାକୁ ପେୂଣ 
କେୁଥରିା ରଥିରେଷ ରଯାଜନା, କଥିମା୍ ଉପାନ୍ ଅଞ୍ଚେରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତଥିଭାମାନଙୁ୍ ଚଥିହ୍ନଟ କେଥିରା ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱାରୋପ 
କେଥିରା ଭେଥି ରଯାଜନା ରେେରେ ଏକ ନୂତନ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍ତୃଥି ରଥିକେଥିତ କେଥିରାରେ ଅତ୍ୟନ୍ ଉତ୍ାହପ୍ରେ ଫୋଫେ 
ପ୍ରୋନ କେଥିଛଥି। ରେେ ଓ ସମାଜ ପାଇ ଁକ୍ରୀଡ଼ା ରର୍ତ୍ବମାନ ଜୀରନଧାେଣେ ମାଗ୍ବ ଭାରର ଉଭା ରହାଇଛଥି। ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସ 
ପାଇ ଁରଟାକଥିଓ ମହୁା ଁ ରହାଇଥରିା କ୍ରୀଡ଼ାରଥିତ୍ ଏରଂ ରଥିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାେକ୍ଥି ରହରାକୁ ଭାେତେ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଚେଥିତ 
ସଂସ୍େଣେ ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ ଭାରର ସ୍ାନଥିତ କୋଯାଇଛଥି।

ରେଥିଷ ୍ଠ ନାଗେଥିକମାନଙ୍େ ସେକ୍ଥିକେଣ ଲାଗଥି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରରୟା ର୍ନା ରଯାଜନା, ସରଚ୍ଚାଟ ଟଥିକସୋତାଙ୍ 
ସରୁଥିଧା ପାଇ ଁଇ-ଫାଇଲଥିଂ 2.0 ରପାଟ୍ବାଲେ େଭୁାେମ୍ଭ, ମରୃ୍ତଥିକା ସଂେକ୍ଷଣ ପାଇ ଁମଥିେଥିତ ଜାତଥିସଂଘରେ ଭାେତେ 
ପ୍ରତଥିରଦ୍ଧତା, କରୋନା ମହାମାେୀ ସମୟରେ ରଯାଗ କଥିପେଥି ଏକ ନୂଆ ଆୋ ପାଲଟଥିଛଥି ଏରଂ ରଥିଭଥିନ୍ନ ସଂସ୍ାେ 
ଉପରେ ଆରଲାକପାତ କେଥିରା ଲାଗଥି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍େ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ ୍ଲଗ ୍ଆେଥି ଚେଥିତ ସଂସ୍େଣେ ମଖୁ୍ୟ ଆକଷ୍ବଣ। 
ଅତଥି କମ ଟଙ୍ା ଖଚ୍ଚ୍ବ କେଥି ଆଜୀରନ ମରନାେଞ୍ଜନ ସରୁଥିଧା ରଯାଗାଇ ରେଉଥରିା ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍ ଆଜଥି ଡଥିଟଥିଏଚ୍ 
େୁନଥିଆରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହାଇପାେଥିଛଥି। ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଭାେତ ପାଇ ଁଏକ ଆେୀର୍ବାେ ପାଲଟଥିଛଥି। 

ଅମତୃ ମରହାତ୍ର ଭାଗରେ ଭାେତେ େୁଇ ମହାନ ର୍ୟକ୍ଥିତ୍ୱ-ରଲାକମାନ୍ୟ ତଥିଲକ ଓ ମନୁସୀ ରପ୍ରମଚ୍ଙ୍ ଜୀରନୀ 
ଉପରେ ଆରଲାକପାତ କୋଯାଇଛଥି ରଯଉମଁାରନ ନଥିଜ କଲମେ େକ୍ଥି ଜେଥିଆରେ ସ୍ୱାଧୀନତାେ ରହ୍ନଥି ଜାେଥିରାରେ 
ସକ୍ଷମ ରହାଇଥରିଲ। ଏକମାତ୍ର େଥିର୍ାରେ୍ୟାଗୀ ଭାରର ଭାେତ େତ୍ନ ପେୁସ୍ାେ ଲାଭ କେଥିଥରିା ରଜଆେଡଥି ଟାଟାଙ୍ 
ସମ୍କ୍ବରେ ଏହଥି ସଂସ୍େଣରେ ଉରଲ୍ଖ କୋଯାଇଛଥି ଯାହା ସମାଜକୁ କଥିଛଥି ପ୍ରତଥିୋନ ରେରାେ ରାର୍ତ୍ବା ରେଇଥାଏ।

ରକାଭଥିଡ ନଥିୟମ ପାେନ କେଥି ସେୁକ୍ଷଥିତ େୁହନ୍ତୁ ଏରଂ ଆମକୁ ନଥିଜ ମତାମତ ରଲଖ ିପଠାନ୍ତୁ।

ଠଥିକଣା      :  େୁମ ୍ନଂ-278, ରୁ୍ୟରୋ ଅଫ ଆଉଟ୍ େଥିଚ୍  ଆଣ୍ଡ କମ୍ୁୟନଥିରକସନ,

  ଦ୍ଥିତୀୟ ମହଲା, ସଚୂନା ଭରନ, ନୂଆେଥିଲ୍ୀ-110003

ଇ-ରମଲ୍  :  response-nis@pib.gov.in

(ଜୟଦରୀପ ଭ�ନାଗର)
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ଆପଣଙ୍ ମତାମତ ଦଅିନ୍ତୁ
Communication Address  

& E-mail:
Room No–278, Bureau of Outreach 

and Communication, 2nd Floor, 
Soochna Bhawan,  
New Delhi -110003

  response-nis@pib.gov.in

ଆପଣଙ୍ ପତ୍ରଥିକାେ ସେ୍ୟତମ ସଂସ୍େଣରେ 
ସ୍ାନଥିତ ରଥିଷୟରସୁ୍ତଗଡ଼ୁଥିକ ଅତ୍ୟନ୍ ସଚୂନାପ୍ରେ 
ରହାଇଛଥି। ଆମ ରେେେ ରଲାକମାରନ ରଯାଗକୁ 
ଗ୍ରହଣ କେଥିରା ଉଚଥିତ୍ ଯାହା ରୋଗ ରଥିରୋଧରେ 
ପ୍ରତଥିରଷଧକ େକ୍ଥି ସଷୃ୍ଥି  କେଥିଥାଏ। ସ୍ାନଥିତ 
ରଥିଷୟରସୁ୍ତଗଡ଼ୁଥିକ ପ୍ରେଂସନୀୟ ଏରଂ ସଚୂନାଧମ୍ବୀ। 
ମୁ ଁଏପେଥି ଆହୁେଥି ରଥିଷୟ ପଢ଼ଥିରା ଲାଗଥି ଆଗ୍ରହୀ।

Khalidhera786@gmail.com

ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡଥିଆ ସମାଚାେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇ ଁ
ଏକ ଭଲ ଉତ୍। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ ଉପାରେୟ, 
ରଥିଷୟରସୁ୍ତଗଡ଼ୁଥିକ ରରେ ଅଭଥିନର ଏରଂ ଭାଷା 
ଚମତ୍ାେ। ସେ୍ୟତମ ସଚୂନା ପ୍ରୋନ କେଥିରା 
ଲାଗଥି ଏପେଥି ଭଲ କାଯ୍ବ୍ୟ ଜାେଥି େଖନ୍ତୁ। ମୁ ଁ
ଭରଥିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍େ ଆହୁେଥି ଅଧକି 
ସଫେତା କାମନା କେୁଛଥି।

ରଜ୍ୟାତ ିପାରଣ୍
Jyotipandey0102@gmail.com

ରମା ଭେଥି ଜରଣ ଅନୁସନ୍ଧିତୁ୍ ପାଇ ଁ ରଥିଭଥିନ୍ନ 
ରଥିଷୟରସୁ୍ତ ଉପରେ ସଚୂନା ରହନ କେୁଥରିା 
ସେ୍ୟତମ ସମାଚାେ ସମ୍ରୂ୍୍ବ ସଚୂନା ପ୍ରୋନ 
କେଥିରା ଲାଗଥି ଏହା ଏକ ଚମତ୍ାେ ପ୍ରୟାସ। 
ମୁ ଁ ଏହଥି ପତ୍ରଥିକାକୁ ପଢ଼ଥିରା ଜାେଥି େଖରିଥି ଏରଂ 
ପେରର୍ତ୍ବୀ ସଂସ୍େଣଗଡ଼ୁଥିକ ପାଇ ଁ ଆପଣଙୁ୍ 
େଭୁକାମନା ଜଣାଉଛଥି।

Harshruhi12@gmail.com

ଜାତୀୟ ଗେୁୁତ୍ୱ ରହନ କେୁଥରିା ସମସ୍ତ 
ପ୍ରସଙ୍ରେ ପାଠକମାନଙୁ୍ ସେ୍ୟତମ ସଚୂନା 
ରେଉଥରିା କାେଣେୁ ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡଥିଆ ସମାଚାେେ 
ସମ୍ରୂ୍୍ବ ଟଥିମକୁ ଧନ୍ୟରାେ। ଆପଣଙ୍ ପତ୍ରଥିକା 
ଏକ ରଶ୍ଷ୍ଠ କାଯ୍ବ୍ୟ କେୁଛଥି। ସମ୍ରୂ୍୍ବ ଭାେତ 
ପକ୍ଷେୁ ପଣୁଥିଥରେ ଧନ୍ୟରାେ।

ବୃରି୍ତକା ରର୍ାରିଆ
vrutikathoria@gmail.com

ମୁ ଁଏନଆଇଏସେ ଚେଥିତ ସଂସ୍େଣ ପାଇ ଁଅତ୍ୟନ୍ ଆନ୍ଥିତ 
ରଯଉଥଁରିେ ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ରଯାଗ େଥିରସକୁ ପ୍ରଚ୍ଛେ ପ୍ରସଙ୍ 
ଭାରର ସ୍ାନଥିତ କୋଯାଇଛଥି । ଏହା ଆମ ଇତଥିହାସେ ଅନ୍ୟତମ 
ମହାନ ରଥିଦ୍ାନୀ ମହଷଗି ପତଞ୍ଜେଥିଙ୍ ପ୍ରତଥି ଏକ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଜେଥି। ଏହା 
ଏକ ପ୍ରମାଣଥିତ ତଥ୍ୟ ରଯ ରଯାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯମପରୂ୍୍ବ 
ଜୀରନଯାପନ ଓ େେୀେେ ରେୈନଥିକ ଯତ୍ନ ଦ୍ାୋ ଜୀରନକୁ ସସୁ୍ 
ଓ ସଖୁମୟ କୋଯାଇପାେଥିର ଯାହାକଥି ମାନର ଜୀରନେ ପେମ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣ ଏହଥି ରାର୍ତ୍ବା ରେରା ଲାଗଥି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାରର ସକ୍ଷମ 
ରହାଇଛନ୍ଥି ରଯ ଘାତକ ରକାଭଥିଡ ମହାମାେୀେ ରଥିପେ ଏରର 
ସଦୁ୍ଧା େୂରେଇ ଯାଇନାହଥି।ଁ ଆମ କରୋନା ରଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍େ 
ଛରଥି ଓ ତଥ୍ୟେ ରଥିରଳେଷଣ ଜେଥିଆରେ ଆପଣ ଏହା ଉଚଥିତ୍ 
ଭାରର େେ୍ବାଇଛନ୍ଥି ରଯ ରର୍ତ୍ବମାନ ଆତ୍ମସରନ୍ାଷ ଲାଭ 
କେଥିରାେ ରରେ ଆସଥିନାହଥି।ଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ ରପ୍ରେଣାୋୟୀ। 
ଅତୀତେୁ ମଥିେଥିଥରିା ତଥିକ୍ ଓ ମଧେୁ ଅନୁଭୂତଥି ରେେ ପାଇ ଁସତକ୍ବ 
େହଥି କାଯ୍ବ୍ୟ କେୁଛଥି। ଜେୁେଥିକାେୀନ ପେଥିସ୍ଥିତଥିେ ରସହଥି େୁଃଖେ 
ସମୟ ଏରଂ ଏହାେ େୁଷ୍ପେଥିଣାମ କଥା ମରନ ପଡ଼ଥିରଲ ଗଣତନ୍ତ୍ର 
ଓ ଜନଭାଗଥିୋେୀେ ଗେୁୁତ୍ୱ ପ୍ରତଥିପାେଥିତ ରହାଇଥାଏ।

ଜଗଦରୀଶ ଶମ୍ଷା
jagdishsharma@ignou.ac.in
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ଡଥିଜଥିଟାଲ ଅଥ୍ବ କାେରାେେ ରଲାକପ୍ରଥିୟତା ରୃଦ୍ଧଥି ପାଉଥରିାେୁ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ଏକ ନଥିୋପେ ଡଥିଜଥିଟାଲ ଅଥ୍ବପଇଠ 
ଇରକାସଥିଷ୍ମ ରଯାଗାଇ ରେରା ନଥିମରନ୍ ନୂତନ ପେରକ୍ଷପମାନ 

ଗ୍ରହଣ କେୁଛନ୍ଥି। ସାଇରେ ଠକାମଥି ପାଇ ଁ ରହଉଥରିା ଆଥଗିକ 
କ୍ଷତଥିେ ନଥିୋକେଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରନଇ, ଗହୃ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମଥିତ ୋହ ଜାତୀୟ 
ରହଲ୍ପଲାଇନ 155260 ଏରଂ େଥିରପାଟଗିଂ ପ ୍ଲାଟଫମ୍ବକୁ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ଷମ 
କେଥିଛନ୍ଥି। ସାଇରେ ଠକାମଥିେ େଥିକାେ ରହାଇଥରିା ରଲାକମାରନ 
ରସମାନଙ୍େ କଷ୍ ଉପାଜଗିତ ଧନହାନଥିେୁ େକ୍ଷା ପାଇରା ପାଇ ଁ
ଅଭଥିରଯାଗ କେଥିରାକୁ ଚାହୁଥଁରିଲ ଜାତୀୟ ରହଲ୍ପଲାଇନ ଓ 
େଥିରପାଟଗିଂ ପ ୍ଲାଟଫମ୍ବରେ ଏପେଥି  ମାମଲା ସଂକ୍ରାନ୍ରେ ଅଭଥିରଯାଗ 
କେଥିପାେଥିରର। ରର୍ତ୍ବମାନ 7ଟଥି ୋଜ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରୋସଥିତ ପ୍ରରେେ 
(ଛତଥିେଗଡ଼, େଥିଲ୍ୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରରେେ, ୋଜସ୍ାନ, ରତଲଙ୍ାନା, 
ଉର୍ତୋଖଣ୍ଡ ଓ ଉର୍ତେ ପ୍ରରେେ) ଏହଥି ରହଲ୍ପଲାଇନ ନମେ୍େ 
ଉପରଯାଗ କେୁଛନ୍ଥି ।  ରେେେ 35 ପ୍ରତଥିେତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏଠାରେ 
ଅଛନ୍ଥି । ଏହଥି ରହଲ୍ପ ଲାଇନ ଆେମ୍ଭ ରହରାେ ମାତ୍ର  େୁଇ ମାସ 
ମଧ୍ୟରେ 1.85 ରକାଟଥି ଟଙ୍ାେୁ ଅଧକି କଷ୍ ଅଜଗିତ ଧନ ଠକମାନଙ୍ 
ହାତକୁ ଯଥିରାେୁ େକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛଥି।
ନଥିମ ୍ନ କାଯ୍ବ୍ୟଧାୋ ଅନୁଯାୟୀ ଏହଥି ରହଲ୍ପଲାଇନ ଏରଂ 
ଏହାେ ସହରଯାଗୀ ପ ୍ଲାଟଫମ୍ବଗଡ଼ୁଥିକ କାଯ୍ବ୍ୟ କେଥିଥାଏ:

 ସାଇରେ ଠରକଇେ େଥିକାେ ର୍ୟକ୍ଥିମାରନ 155260 
ରହଲ୍ପଲାଇନ ନମେ୍କୁ କଲ କେଥିଥାନ୍ଥି, ଏଥରିେ 
ସମ୍କୃ୍ ୋଜ୍ୟେ ପଲୁଥିସ ରାହଥିନୀ ନଥିରୟାଜଥିତ ଥାଆନ୍ଥି 
ଓ ଏହା ରସମାନଙ୍ ଦ୍ାୋ ପେଥିଚାେଥିତ ରହାଇଥାଏ।

 ପଲୁଥିସ ଅଧକିାେୀ ଜଣକ ଠକ କାେରାେେ ରଥିରେଣୀ ଏରଂ 
କଲ୍ କେଥିଥରିା ର୍ୟକ୍ଥିଙ୍େ ରମୌେଥିକ ର୍ୟକ୍ଥିଗତ ସଚୂନା ସଂଗ୍ରହ 
କେଥିରର। ପରେ ଏହାକୁ ନାଗେଥିକ ଆଥଗିକ ସାଇରେ ଠକାମଥି 
େଥିରପାଟ୍ବ ଓ ପେଥିଚାେନା ର୍ୟରସ୍ାରେ ଏକ ଟଥିରକଟ୍ ଆକାେରେ 
େଖରିର।

 ସମ୍କୃ୍ ର୍ୟାଙ୍, ୱାରଲଟ୍  ଓ ମଚ୍ଚ୍ବାଣ୍ଟକୁ ଏହଥି ଟଥିରକଟ୍ ରଯାଗାଇ 
େଥିଆଯଥିର।

 ଅଭଥିରଯାଗେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତଥି ନମେ୍ ସହଥିତ କ୍ଷତଥିଗ୍ରସ୍ତଙୁ୍ ଏକ 
ଏସଏମଏସ ନମେ୍ ପଠାଯଥିର। ଏଥସିହଥିତ ସ୍ୱୀକୃତଥି ନମେ୍କୁ 
ର୍ୟରହାେ କେଥି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସାଇରେ ଅପୋଧ 
େଥିରପାଟଗିଂ ରପାଟ୍ବାଲ (http://cybercrime.gov.in)ରେ 
େଥିରପାଟଗିଂ କେଥିରା ଲାଗଥି ନଥିରଦ୍୍ବେ େଥିଆଯଥିର।

 େଥିରପାଟଗିଂ ରପାଟ୍ବାଲେ ଡ୍ୟାେରରାଡ୍ବରେ ପ୍ରେେଗିତ ରହଉଥରିା 
ଟଥିରକଟକୁ ସମ୍କୃ୍ ର୍ୟାଙ୍ ଏରର ରେଖପିାେଥିର ଏରଂ ଏହାେ 
ରଥିରେଣୀକୁ ଇଣ୍ଟେନାଲ ସଥିଷ୍ମରେ ଯାଞ୍ଚ କେଥିର।

 ଯେଥି ଠକାମଥି ରହରାକୁ ଥରିା ଅଥ୍ବ ରର୍ତ୍ବମାନ ସଦୁ୍ଧା 
ର୍ୟାଙ୍ରେ େହଥିଛଥି, ତା’ରହରଲ ର୍ୟାଙ୍ ତାହାେ କାେରାେକୁ 
ସ୍ଗଥିତ େଖରିେର ଯାହାଫେରେ ଠକ ଜଣଙ୍ ଅଥ୍ବ ଉଠାଇ 
ପାେଥିର ନାହଥି।ଁ ଯେଥି ଅଥ୍ବ ଅନ୍ୟ ରକୌଣସଥି ର୍ୟାଙ୍କୁ 
ସ୍ାନାନ୍େଥିତ ରହାଇଯାଇଥାଏ ତା’ରହରଲ ଟଥିରକଟ ରସହଥି 
ର୍ୟାଙ୍କୁ ଚାଲଥିଯଥିର। ଠକ ହାତକୁ ଅଥ୍ବ ରଯପେଥି ନଯଥିର, 
ରସଥପିାଇ ଁଏହଥି ପ୍ରକ୍ରଥିୟା ରାେମା୍େ ଜାେଥି େହଥିର।

ରସର୍ଟେମ୍ବର 15 ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମ 
ପରୁସ୍ାର ନାମାଙ୍ନ ରୋୋ

ସନୁାର ହେମାକ୍ତିଂ 
ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ

ସମାଜ ଓ ୋଷ୍ଟ୍ରେ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ େୃଷ୍ଥି  ଆଢ଼ଆୁେରେ 
େହଥି କାଯ୍ବ୍ୟ କେୁଥରିା ଅପେଥିଚଥିତ ନାୟକମାନଙୁ୍ 

ସମ୍ମାନଥିତ କେଥିରା ଲାଗଥି ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍ ପ୍ରତଥିରଦ୍ଧତା ପଦ ୍ମ 
ପେୁସ୍ାେକୁ “ରଲାକମାନଙ୍େ ପଦ ୍ମ”ରେ ପେଥିଣତ କେଥିଛଥି। 
ପଦ ୍ମ ପେୁସ୍ାେ 2022 ପାଇ ଁ ନାମାଙ୍ନେ ରେଷ ତାେଥିଖ 
ରସରପଟେମେ୍ 15,2021 େଖାଯାଇଛଥି। ପଦ ୍ମ ରଥିଭୂଷଣ, ପଦ ୍ମ 

ଭୂଷଣ ଏରଂ ପଦ ୍ମଶ୍ୀ, ଏହଥିପେଥି ତଥିରନାଟଥି ରଗ୍ବରେ 
ଏହଥି ପେୁସ୍ାେ ପ୍ରୋନ କୋଯାଇଥାଏ।  1954ରେ 
ପଦ ୍ମ ପେୁସ୍ାେ ଆେମ୍ଭ କୋଯାଇଥଲିା। ପ୍ରତଥିରଷ୍ବ 
ସାଧାେଣତନ୍ତ୍ର େଥିରସ ଅରସେରେ ପେୁସ୍ାେ 
ରଘାଷଣା କୋଯାଇଥାଏ। ରକରେ ପଦ ୍ମ ପେୁସ୍ାେ 

ରପାଟ୍ବାଲ https:// padmaawards.gov.inରେ ପଦ ୍ମ 
ପେୁସ୍ାେ ପାଇ ଁନାମାଙ୍ନ ଗ୍ରହଣ କୋଯଥିର। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ରେ 
ନଥିୟମଗଡ଼ୁଥିକ  https://padmaawards. gov.in/
AboutAwards.aspx ରେ ଉପଲବ୍ଧ େହଥିଛଥି।

ସନୁା ଅେଙ୍ାେ ପ୍ରତଥି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍େ ଏକ ରଥିରେଷ ଆକଷ୍ବଣ 
େହଥିଥାଏ। ରକରେ ଫ୍ୟାେନ େୃଷ୍ଥି େୁ ରଲାକପ୍ରଥିୟ କଥିମା୍ ଏକ ସାମାଜଥିକ 

ସମ୍ମାନେ ପ୍ରତୀକ ରରାଲଥି  ସନୁା କଥିଣାଯାଏ ନାହଥି ଁ ରେଂ ଭରଥିଷ୍ୟତେ 
ଆଥଗିକ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ସେୁକ୍ଷଥିତ େହଥିରା ଲାଗଥି ସନୁା ଏକ ଉର୍ତମ 
ନଥିରରେ ରଥିକ୍। ମହଥିୋ ଏରଂ ଭାେତେ ରହୁ ପେଥିରାେ, ରଥିରେଷ କେଥି 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେରେ ସନୁାରେ ନଥିରରେକୁ ଏକ ଭଲ ରଥିକ୍ ଭାରର ଗ୍ରହଣ 

କେଥିଥାନ୍ଥି। ରଥିରାହ ସମାରୋହରେ ସନୁା ଅେଙ୍ାେ 
ଉପହାେ ରେରା ଭାେତୀୟ ପେମ୍ୋେ ଏକ ଅଭଥିନ୍ନ 
ଅଙ୍। ଅପମଥିଶ୍ଣ ଓ ନକଲଥି ସନୁା ରଥିକ୍ରଥିେୁ ସେୁକ୍ଷା 
ପାଇ ଁରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ସନୁା ଅେଙ୍ାେେ ହଲମାକ୍ବକୁ 
ରାଧ୍ୟତାମେୂକ କେଥିଛନ୍ଥି। ଏହା ଉପରଭାକ୍ାଙ୍ ପାଇ ଁ
େଦୁ୍ଧ ସରୁର୍୍ବ ସନୁଥିଶ୍ଥିତ କେଥିରା ସହଥିତ ଅେଙ୍ାେ 

ର୍ୟରସାୟୀମାନଙ୍େ ରଥିଶ୍ୱସନୀୟତା ରଢ଼ାଇର। ଏହଥି ପେରକ୍ଷପ 
ଫେରେ ସନୁାେ ଅପମଥିଶ୍ଣ କଥିମା୍ ନକଲଥି ସନୁା କାେରାେ କାେଣେୁ 
ରହଉଥରିା ଠକାମଥିକୁ େୂେ କୋଯାଇପାେଥିର ଏରଂ ଉପରଭାକ୍ାମାନଙୁ୍ 
ସରନ୍ାଷ ମଥିେଥିପାେଥିର। ଅଧକି ରଥିରେଣ ପାଇ ଁhttps://pib. gov.in/
PressReleasePage.aspx?PRID=1727661 ଲଥିଙ୍ ରେଖନ୍ତୁ।

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସମାଚାର

ଡିଜି�ାେ ପଇଠ ଇରକା-ସିଷ୍ଟମ
ଜାତରୀୟ ରହଲ୍ପୋଇନ ର�ାଗାଇ ରଦବ ଏକ ସରୁକି୍ଷତ ଓ ନରିାପଦ 
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ରକଭିଆଇସିର ବକି୍ ି8% ବଢ଼ିୋ
ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେଗଡ଼ୁଥିକେ ଉେ୍ୟମେୀେ ପ୍ରରୃର୍ତଥି ପ୍ରତଥିକୂେ 

ପେଥିସ୍ଥିତଥିକୁ କଥିଭେଥି ଭାରର ସରୁଯାଗରେ ପେଥିଣତ 
କୋଯାଇପାେଥିର ରସ ସମ୍କ୍ବରେ ରେେକୁ ଏକ ଉପଯକୁ୍ େଥିକ୍ଷା 
ରେଇଛଥି। ମହାମାେୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଖେୀ ଓ ଗ୍ରାରମାରେ୍ୟାଗ 
ଆରୟାଗ (ରକଭଥିଆଇସଥି) ସର୍ବକାେୀନ ସର୍ବାଧକି ର୍ୟରସାୟ 
ରେକଡ୍ବ ହାସଲ କେଥିଛଥି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଆତ୍ମନଥିଭ୍ବେ ଭାେତ 
ଏରଂ ରଭାକାଲ ଫେ ରଲାକାଲ ଆହା୍ନ ଏହଥି ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ଏକ 
ରୃହତ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ପ୍ରୋନ କେଥିଛଥି। ଖେୀ ଇ-ରପାଟ୍ବାଲ, ମାସ୍, 
ପ୍ରାକୃତଥିକ େଙ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନଥିଟାଇଜେ ଭେଥି ନୂତନ ଉେ୍ୟମ 
ମହାମାେୀ ସମୟରେ କାେରାେ ରୃଦ୍ଧଥି ପାଇ ଁସହାୟକ ରହାଇଛଥି।

2020-21 ଆଥଗିକ ରଷ୍ବରେ ରକଭଥିଆଇସଥିେ ରମାଟ 
ରାଷଗିକ କାେରାେ 95,741 ରକାଟଥି ଟଙ୍ା ଥଲିା। ଏହା 
ତୁେନାରେ 2019-20ରେ ଏହଥି କାେରାେ 88,887 ରକାଟଥି 
ଥଲିା। ରତଣ ୁ କାେରାେରେ ଚେଥିତ ରଷ୍ବ 7.71 ପ୍ରତଥିେତ 
ରୃଦ୍ଧଥି ରେକଡ୍ବ କୋଯାଇଛଥି। ରସହଥିପେଥି 2020-21 ଆଥଗିକ 
ରଷ୍ବରେ ଗ୍ରାରମାରେ୍ୟାକ ଉତ୍ାେଗଡ଼ୁଥିକେ ରଥିକ୍ରଥି 92,214.03 
ରକାଟଥିକୁ ରୃଦ୍ଧଥି ପାଇଥରିା ରରରେ ଏହା 2019-20 ଆଥଗିକ 
ରଷ୍ବରେ 84,675.29 ରକାଟଥି ଟଙ୍ା ଥଲିା। 2014-15 
ଆଥଗିକ ରଷ୍ବ ତୁେନାରେ 2020-21 ଆଥଗିକ ରଷ୍ବରେ ଖେୀ ଓ 
ଗ୍ରାରମ୍ୟାରେ୍ୟାଗ ରକ୍ଷତ୍ରେ ରମାଟାରମାଟୀ ଅଭଥିରୃଦ୍ଧଥି 101%  
ଥରିା ସମୟରେ ସର୍ବରମାଟ୍ ରଥିକ୍ରଥି ପେଥିମାଣ ଏହଥି ଅରଧରିେ  
128.66% ରୃଦ୍ଧଥି ପାଇଛଥି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ରଥିଶ୍ୱେ ସରୁଠୁ ରଲାକପ୍ରଥିୟ ରନତାେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ଥି। 
ଏହଥି ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରସ ଅନ୍ୟ ରଥିଶ୍ୱରନତାମାନଙୁ୍ ପଛରେ ପକାଇ ରେଇଛନ୍ଥି। 

ଆରମେଥିକୀୟ ଡାଟା ଇରଣ୍ଟଲଥିରଜନ ୍ସ ଫାମ୍ବ ମର୍ଗିଂ କନସଲଟେ ପକ୍ଷେୁ କୋଯାଇଥରିା 
ଏକ ନୂତନ ସରର୍ବକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେୀ ରଥିଶ୍ୱସ୍ତେରେ ସରୁଠୁ ସ୍ୱୀକୃତ 
ରନତା ଭାରର 66% ଅନୁରମାେନ ରେଟଥିଂ ପାଇଛନ୍ଥି। ଏହଥି ରେଟଥିଂ ରଥିଶ୍ୱେ 13 ୋଷ୍ଟ୍ରେ 
ରନତାମାନଙ୍ ଠାେୁ ରରେ ୍ଉନ୍ନତ େହଥିଛଥି। ଏଥରିେ ଆରମେଥିକା, ବ୍ଥିରଟନ, େୁଷ, 
ଅରଷ୍ଟ୍ରଲଥିଆ, ଫ୍ାନ ୍ସ, କାନାଡା, ବ୍ାଜଥିଲ୍ ଓ ଜମ୍ବାନୀେ ରନତାମାରନ ସାମଥିଲ ଅଛନ୍ଥି। 
ଏହଥି ରେଟଥିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଆରମେଥିକା ୋଷ୍ଟ୍ରପତଥି ରଜା ରାଇରଡନ୍, ଜମ୍ବାନୀ ଚାରନ ୍ସଲେ 
ଆରଞ୍ଜଲା ମରକ୍ବଲ, କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଥି ନ୍ ଟ୍ରୁଡ�ୋ ଏରଂ ଫ୍ାନ ୍ସ ୋଷ୍ଟ୍ରପତଥି 
ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାେୀଙ୍ ଠାେୁ ରେେ ପଛରେ େହଥିଛନ୍ଥି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ରମାଦରୀଙୁ୍ ମିଳିଛ ିବଶି୍ୱର ସବୁଠୁ ରୋକପି୍ରୟ ରନତାର ମାନ୍ୟତା

ନଥିଜେ େୃଢ଼ତା ଓ ରଥିଶ୍ୱସନୀୟତା ପାଇ ଁଭାେତୀୟ ରସନା 
ରେେ ରାହାରେ ଅରନକ ପ୍ରେଂସା ସାଉଟଁଥି ପାେଥିଛଥି। 

ରେେ ଭଥିତରେ ସୀମା ସେୁକ୍ଷା ସନୁଥିଶ୍ଥିତ କେଥିରା ରହଉ 
କଥିମା୍ ରକାଭଥିଡ ମହାମାେୀ ସମୟରେ ସହାୟତା ରଯାଗାଇ 
ରେରା ରହଉ ଅଥରା ରେେ ରାହାରେ ୋନ୍ଥିେକ୍ଷାକାେୀ 
ରସନାରାହଥିନୀ ଭାରର ସହାୟତା ରଯାଗାଇ ରେରା ରହଉ 
ଭାେତୀୟ ରସନାେ ରୀେତ୍ୱକୁ ସାୋ ରଥିଶ୍ୱରେ ପ୍ରେଂସା 
ମଥିେଥିଛଥି। ଏରର ଭାେତୀୟ ରସନାେ ସଫେତାେ ଅଧ୍ୟାୟରେ 
ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଫଦ୍୍ବ ରଯାଡ଼ଥି ରହାଇଛଥି। ଉରଲ୍ଖନୀୟ 
ପ୍ରେେ୍ବନ ଲାଗଥି େକ୍ଷଥିଣ ସେୁାନରେ ୋନ୍ଥି େକ୍ଷା ପାଇ ଁ
ନଥିରୟାଜଥିତ ରହାଇଥରିା 135 ଜଣ ଭାେତୀୟ ୋନ୍ଥିରସନାଙୁ୍ 
ମଥିେଥିତ ଜାତଥିସଂଘ ଉରଲ୍ଖନୀୟ ରସରା ପେକ ମଥିେଥିଛଥି। 
ମଥିେଥିତ ଜାତଥିସଂଘ ୋନ୍ଥି ପ୍ରତଥିଷ ୍ଠା ଅପରେସନଗଡ଼ୁଥିକରେ 
ଭାେତ ରହଉଛଥି ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବରୃହତ ସାମେଥିକ ସହାୟତା 
ରଯାଗାଣକାେୀ ରେେ। ରର୍ତ୍ବମାନ ମଥିେଥିତ ଜାତଥିସଂଘେ ରମାଟ 
12ଟଥି ୋନ୍ଥିେକ୍ଷା ମଥିେନ ମଧ୍ୟେୁ 8ଟଥିରେ 5,500 ଭାେତୀୟ 
ରସୈନଥିକ ମତୁୟନ ରହାଇଛନ୍ଥି। 

ଉରଲ୍େନରୀୟ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ ପାଇ ଁସଦୁାନରର 
କା�୍ଷ୍ୟରତ ଭାରତରୀୟ ଶାନ୍ତରିକ୍ଷକମାନଙୁ୍ 

ମିଳିତ ଜାତସିଂ� ପରୁସ୍ାର
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ସଂର�ାଗ ଏବଂ ରପ୍ରାତ୍ାହନ 
ମାଧ୍ୟମରର ସଂସ୍ାର

ତଥି ନଥିଦ୍ଧ୍ବାେଣ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରଥିଶ୍ୱର୍ୟାପୀ ସେକାେମାନଙ୍ ପାଇ ଁ ରକାଭଥିଡ-19 ମହାମାେୀ ସମ୍ରୂ୍୍ବ ନୂଆ 
ସମସ୍ୟାଗଡ଼ୁଥିକେ ଏକ ସମାହାେ ରନଇ ଆସଥିଛଥି। ଭାେତ ମଧ୍ୟ ଏଥେୁି ରାେ୍ ପଡ଼ଥିନାହଥି।ଁ େୀଘ୍ବସ୍ାୟଥିତ୍ୱ ରଜାୟ 
େଖ ି ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ ଯରଥଷ୍ ସମେ୍ ରଯାଗାଡ଼ କେଥିରା ସରୁଠୁ ରଡ଼ ଆହା୍ନଗଡ଼ୁଥିକ ମଧ୍ୟେୁ ଅନ୍ୟତମ। 
ସାୋ ରଥିଶ୍ୱରେ ରର୍ତ୍ବମାନ ଆଥଗିକ ସଂକଟ ରେଖା ରେଇଥରିା ସମୟରେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ଥି କଥି ରଥିଭଥିନ୍ନ ଭାେତୀୟ 
ୋଜ୍ୟଗଡ଼ୁଥିକ 2020-21 ତୁେନାରେ ଉରଲ୍ଖନୀୟ ସଫେତା ହାସଲ କେଥିଛନ୍ଥି ? 
ଏହା ଜାଣଥି ଆପଣ ଚକଥିତ ତଥା ଆନ୍ଥିତ ରହରର ରଯ ଭାେତୀୟ ୋଜ୍ୟଗଡ଼ୁଥିକ 2020-21ରେ ୋଜ୍ୟଗଡ଼ୁଥିକ 
ଅତଥିେଥିକ୍ 1.06 ଲକ୍ଷ ରକାଟଥି ପଞୁ୍ଜଥି  ସଂଗ୍ରହ କେଥିପାେଥିଛନ୍ଥି। 
ରକନ୍ଦ୍ର-ୋଜ୍ୟ ଭାଗଥିୋେୀ ଆଭଥିମଖୁ୍ୟ ରନଇ କାଯ୍ବ୍ୟ କେଥିରା ରଯାଗ ୁ ସମେ୍ ସଂଗ୍ରହରେ ଏହଥି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 
ଅଭଥିରୃଦ୍ଧଥି ସମ୍ଭର ରହାଇପାେଥିଛଥି। ଆରମ ରଯରତରରରେ ରକାଭଥିଡ-19 ମକୁାରଥିଲା କେଥିରା ଲାଗଥି ଆମେ ଆଥଗିକ 
ସମାଧାନେ ରଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କଲୁ, ରସରତରରରେ ଆରମ ଚାହଥିଥଁଲୁି ରଯ ଆମେ ସମାଧାନ “ସମସ୍ତଙ୍ ପାଇ ଁ
ରଗାଟଥିଏ ୋଞ୍ଚା” ମରଡଲ ଆଧାେଥିତ ରହରା ଉଚଥିତ୍ ନୁରହ।ଁ

ନରୀ

ପଥିଏମଙ୍ ବ ୍ଲଗ୍

ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ

ନୂତନ ବିଚାରକୁ ପ୍ାତ୍ାହିତ କରିବା ପହଉ କିମା୍ ମହାମାରୀ ସମୟର ୍ତିକୂଳ ପରିସି୍ତିକୁ ସପୁ�ାଗପର 
ପରିଣତ କରିବା ପହଉ, ନୂତନ ଭାରତପର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମ୍ାଣ ପଷେତ୍ରପର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦୃଷି୍ଭଙ୍ୀ ପଦଖବିାକୁ 
ମିଳୁଛି। ପକନ୍ଦ୍ର-ରାଜ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀ, ଗଠନମଳୂକ ନୀତି ନିମ୍ାଣ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙୁ୍ ଅନୁ୍ାଣତି କରିବା 
ଲାଗି ଦଷେ ପନତୃତ୍ୱ ୍ଦାନ କରିବା ମାଧ୍ୟମପର ପକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦଶର ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ାକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରିବା 
ଉପପର ଗରୁୁତ୍ବ ପଦଉଛନି୍। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଞ୍ ଲିଙ୍ଡ୍  ଇନ୍ ପର ୍ଧାନମନ୍ତୀ ପଦଶର �ବୁକ ଓ 
ପପସାଦାରମାନଙ୍ ସହିତ ନିଜର ବିଚାରକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନି୍।
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ମହାରେେୀୟ ଆକାେେ ଏକ ସଂଘୀୟ ୋଷ୍ଟ୍ର ପାଇ ଁ, ୋଜ୍ୟ 
ସେକାେଙ୍ ଦ୍ାୋ ସଂସ୍ାେେ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଲାଗଥି ଜାତୀୟ 
ସ୍ତେରେ ନୀତଥିଗତ ଉପାୋନ ସନ୍ାନ କେଥିରା ରାସ୍ତରରେ 
ଏକ ଜଟଥିେ କାଯ୍ବ୍ୟ। କଥିନ୍ତୁ, ଆମ ସଂଘୀୟ ୋଜନୀତଥି ଉପରେ 
ଆମେ ଯରଥଷ୍ ରଥିଶ୍ୱାସ େହଥିଥଲିା ଏରଂ ଆରମ ରକନ୍ଦ୍ର-
ୋଜ୍ୟ ଭାଗଥିୋେୀ ଭାରନା ରନଇ ଆଗକୁ ରଢ଼ଥିଥଲୁି।
ରମ 2020ରେ, ଆତ୍ମନଥିଭ୍ବେ ଭାେତ ପ୍ୟାରକଜେ 
ଅଂେରଥିରେଷ ସ୍ୱେୂପ, ଭାେତ ସେକାେ ରଘାଷଣା କେଥିଥରିଲ 
ରଯ ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙୁ୍ 2020-21ରେ ଋଣ ଜେଥିଆରେ 
ରଦ୍ଧଗିତ ପଞୁ୍ଜଥି  ସଂଗ୍ରହ ସରୁଥିଧା ମଥିେଥିର। ଜଥିଏସଡଥିପଥିେ 
ଏକ ଅତଥିେଥିକ୍ 2% ପେଥିମାଣେ ଋଣସଂଗ୍ରହକୁ ମଞ୍ଜେୁଥି 
େଥିଆଯାଇଥଲିା, ଏଥମିଧ୍ୟେୁ 1% ରକରତକ ଆଥଗିକ ସଂସ୍ାେେ 
କାଯ୍ବ୍ୟକାେଥିତା ପାଇ ଁ ସର୍ତ୍ବମେୂକ ଭାରର ରେରାେ ର୍ୟରସ୍ା 
କୋଯାଇଥଲିା। ଭାେତୀୟ ସେକାେୀ ଅଥ୍ବଲଗାଣ ରକ୍ଷତ୍ରରେ 
ଏପେଥି ସଂସ୍ାେ ରେଖରିାକୁ ମଥିେଥିରା ରଥିେେ। ଅତଥିେଥିକ୍ ପଞୁ୍ଜଥି  
ପାଇରା ପାଇ ଁ ପ୍ରଗତଥିେୀେ ନୀତଥି ଅରଲମନ୍ କେଥିରା ଲାଗଥି 
ୋଜ୍ୟଗଡ଼ୁଥିକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଯାଗାଇ ରେରା ଉରଦ୍େ୍ୟରେ 
ଏହା କୋଯାଇଥଲିା। ଏହଥି ପେରକ୍ଷପେ ପେଥିଣାମ ରକରେ 
ଉତ୍ାହଜନକ ନଥଲିା ରେଂ ଏହଥି ଧାେଣାେ ରଥିପେୀତ ଥଲିା 
ରଯ ଭଲ ଆଥଗିକ ନୀତଥିକୁ ଗ୍ରହଣ କେଥିରା ଲାଗଥି ସୀମଥିତ 
ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରହୀତା ଥାଆନ୍ଥି। ରଯଉ ଁଚାେଥିଟଥି ସଂସ୍ାେ ସହଥିତ 
ଅତଥିେଥିକ୍ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ ଜଡ଼ଥିତ, (ଜଥିଡଥିପଥିେ 0.25% ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ସହଥିତ ଜଡ଼ଥିତ) ଏହାେ େୁଇଟଥି ରଥିରେଷତ୍ୱ େହଥିଥଲିା।
ପ୍ରଥମତଃ, ପ୍ରରତ୍ୟକ ସଂସ୍ାେ ଜନସାଧାେଣ ରଥିରେଷ କେଥି 
ଗେଥିର, େୁର୍ବେ ଓ ମଧ୍ୟମରଗ୍ବଙ୍ ଜୀରନରେ ସଧୁାେ ଆଣଥିରା 
ସହ ଜଡ଼ଥିତ ଥଲିା। ଦ୍ଥିତୀୟତଃ, ଏହା ମଧ୍ୟ ରଥିର୍ତୀୟ ସ୍ାୟଥିତ୍ୱକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ାହଥିତ କେଥିଥଲିା। ‘ଏକ ୋଷ୍ଟ୍ର ଏକ ୋସନ କାଡ୍ବ’ ନୀତଥି 
ଅନ୍ଗ୍ବତ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ାେ ପାଇ ଁ େହଥିଥରିା ଆରେ୍ୟକତା 
ଥଲିା- ଜାତୀୟ ଖାେ୍ୟ ସେୁକ୍ଷା ଆଇନ (ଏନଏଫଏସଏ) 
ଅନ୍ଗ୍ବତ ୋଜ୍ୟରେ େହଥିଥରିା ସମସ୍ତ ୋସନ କାଡ୍ବକୁ 
ହଥିତାଧକିାେୀଙ୍ ପେଥିରାେେ ସମସ୍ତ ସେସ୍ୟଙ୍ ଆଧାେ 
କାଡ୍ବ ସହଥିତ ସଂରଯାଗ କୋଯଥିର ଏରଂ ସମସ୍ତ ସେକାେୀ 
ୋସନ ରଥିତେଣ ରକନ୍ଦ୍ରରେ ଇରଲର ଟ୍େଟ୍ରାନଥିକ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ 
ରସଲ ଯନ୍ତ୍ର େହଥିର।

ଏହାେ ସରୁଠୁ ରଡ଼ ଲାଭ ରହଉଛଥି, ଏଣଥିକଥି ରେେେ 
ରଯରକୌଣସଥି ସ୍ାନେୁ ପ୍ରରାସୀ ଶ୍ମଥିକମାରନ ରସମାନଙ୍େ 
ଖାେ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାେଥିରର। ନାଗେଥିକମାନଙୁ୍ ଏସରୁ 
ଲାଭ ରେରା ର୍ୟତୀତ, ଜାଲ କାଡ୍ବ ଓ ନକଲଥି ପେଥିରାେ 
ସେସ୍ୟଙୁ୍ ରାେ୍ ରେଇ ଏଥେୁି ଆଥଗିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମଥିେଥିଲା।  
17ଟଥି ୋଜ୍ୟ ଏହଥି ସଂସ୍ାେକୁ କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ କେଥିଛନ୍ଥି ଏରଂ 
ରସମାନଙୁ୍ ଅତଥିେଥିକ୍ 37,600 ରକାଟଥି ଟଙ୍ା ଋଣ ଉଠାଣ 
ଲାଗଥି ଅନୁମତଥି ମଥିେଥିଛଥି।

ଦ୍ଥିତୀୟରେ ସଂସ୍ାେେ ଉରଦ୍େ୍ୟ ଥଲିା ର୍ୟରସାୟଥିକ 
ସଗୁମତାରେ ସଧୁାେ ଆଣଥିରା। ଏଥପିାଇ ଁ ୋଜ୍ୟଗଡ଼ୁଥିକ 
7ଟଥି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସାଧାେଣ େଳୁ୍କ ସହଥିତ ର୍ୟରସାୟ 
ସଂକ୍ରାନ୍ ଲାଇରସନ ୍ସ ପ୍ରୋନକୁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରଥିୟ, ଅନଲାଇନ ଏରଂ 
ରଭେଭାର ମକୁ୍ କେଥିରା ଆରେ୍ୟକ ଥଲିା।

ଆଉ ଏକ ଆରେ୍ୟକତା ଥଲିା, 12ଟଥି ଆଇନ ଅଧୀନରେ 
ରୋଷଣ ଓ େୁନ୍ବୀତଥି େୂେ କେଥିରା ଲାଗଥି କମ୍୍ୁୟଟେ ଆଧାେଥିତ 
ରେଣ୍ଡମ ୍ନଥିେୀକ୍ଷଣ ର୍ୟରସ୍ା ଓ ନଥିେୀକ୍ଷଣ ପାଇ ଁଆଗଆୁ ସଚୂନା 
ରେରା। ଏହଥି ସଂସ୍ାେ (19ଟଥି ଆଇନ ଅନ୍ଗ୍ବତ) ରଥିରେଷ କେଥି 
ଲଘ ୁ ଏରଂ କ୍ଷଦୁ୍ର ଉରେ୍ୟାଗଗଡ଼ୁଥିକୁ ସହାୟକ ରହାଇଥଲିା। 
ଏଗଡୁଥିକ ‘ଇରନ ୍ସରପ ଟ୍େେ ୋଜ’୍େ ସର୍ବାଧକି େଥିକାେ 
ରହାଇଥାନ୍ଥି। ଏହା ମଧ୍ୟ ନଥିରରେ ପେଥିରରେରେ ସଧୁାେ, 
ଅଧକି ନଥିରରେ ଓ ଦ୍ରୁତ ଅଭଥିରୃଦ୍ଧଥିକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହଥିତ କେଥିଥାଏ। 
20ଟଥି ୋଜ୍ୟ ଏହଥି ସଂସ୍ାେକୁ କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ କେଥିଥରିଲ ଏରଂ 
ଅତଥିେଥିକ୍ 39,521 ରକାଟଥି ଟଙ୍ା ପଞୁ୍ଜଥି  ଉଠାଣ ପାଇ ଁଅନୁମତଥି 
ପାଇଥରିଲ। ପଞ୍ଚେେ ଅଥ୍ବ ଆରୟାଗ ଏରଂ ଆହୁେଥି ରକରତକ 
େଥିକ୍ଷାସଂସ୍ାନ ଏକ ଭଲ ସମ୍ର୍ତଥି ଟଥିକସ ର୍ୟରସ୍ାେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 
ଆରେ୍ୟକତା ଉପରେ ରଜାେ ରେଇଥରିଲ। 

ତୃତୀୟରେ ସଂସ୍ାେ ପାଇ ଁ ୋଜ୍ୟଗଡ଼ୁଥିକ ସହୋଞ୍ଚେରେ 
ଯଥାକ୍ରରମ ସମ୍ର୍ତଥି କାେରାେ ଏରଂ ରର୍ତ୍ବମାନେ େେ ଲାଗଥି 
ଷ୍ାମ୍ ଡୁ୍ୟଟଥି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁେୂପ ସମ୍ର୍ତଥି ଟଥିକସ ଓ ଜେ 
ଓ ରସ୍ୱରେଜ େଳୁ୍କ ପାଇ ଁ ର ୍୍ଲ ାେ େେ ରଥିଜ୍ଞପଥିତ କେଥିରାେ 
ଆରେ୍ୟକତା େହଥିଥଲିା। ଏହା ସହୋଞ୍ଚେ ଗେଥିର ଏରଂ 
ମଧ୍ୟମରଗ୍ବଙ୍ ପାଇ ଁଉନ୍ନତ ଗଣୁରର୍ତାଯକୁ୍ ରସରା ରଯାଗାଇ 
ରେରା ସହଥିତ ଭଲ ଭଥିର୍ତଥିଭୂମଥିକୁ ସହାୟତା କେଥିର ଏରଂ 
ଅଭଥିରୃଦ୍ଧଥିକୁ ଆରଗଇ ରନର।
ସମ୍ର୍ତଥି ଟଥିକସେ ୋଞ୍ଚା ପ୍ରଗତଥିେୀେ, ରତଣ ୁ ଏହା ଦ୍ାୋ 
ସହୋଞ୍ଚେରେ ଥରିା ଗେଥିର ରଲାକମାରନ ରଥିରେଷ ଭାରର 
ଲାଭରାନ ରହରର। ଏହଥି ସଂସ୍ାେ ମଧ୍ୟ ନଗେ ନଥିଗମ 
କମ୍ବଚାେୀମାନଙୁ୍ ଲାଭାନ ୍ଥିତ କେଥିର କାେଣ ରସମାରନ 
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ଅଧକିାଂେ ସମୟରେ େେମା ପାଇରାରେ ରଥିେମ ୍ଭେଥି ସମସ୍ୟାେ 
ସମଖୁୀନ ରହାଇଥାନ୍ଥି। 11ଟଥି ୋଜ୍ୟ ଏସରୁ ସଂସ୍ାେକୁ ପେୂଣ 
କେଥିଥରିାେୁ ଅତଥିେଥିକ୍ 15,957 ରକାଟଥି ଟଙ୍ାେ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ  
କେଥିରାେ ଅନୁମତଥି ଲାଭ କେଥିଥରିଲ।

ଚତୁଥ୍ବ ସଂସ୍ାେ ରହଉଛଥି ଚାଷୀମାନଙୁ୍ ମାଗଣା ରଥିେୁ୍ୟତ 
ରଯାଗାଣ ପେଥିରରର୍ତ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍େ (ଡଥିରଥିଟଥି) ସରୁଥିଧାେ 
ପ୍ରଚେନ।
ୋଜ୍ୟର୍ୟାପୀ ଏହଥି ରଯାଜନାକୁ କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ କେଥିରା ଏରଂ ରଷ୍ବ 
ରେଷ ସଦୁ୍ଧା ପାଇଲଟ ଆଧାେରେ ରଗାଟଥିଏ ଜଥିଲ୍ାରେ ଏହାେ 
ରାସ୍ତର କାଯ୍ବ୍ୟକାେଥିତା ପାଇ ଁ ଆରେ୍ୟକତା େହଥିଥଲିା। ଏହା 
ସହଥିତ ଜଥିଏସଡଥିପଥିେ ଅତଥିେଥିକ୍ 0.15% ରଯାଡ଼ଥି ରହାଇ େହଥିଥଲିା। 
ରରୈଷୟଥିକ ଏରଂ ରାଣଥିଜଥି୍ୟକ କ୍ଷତଥି ପାଇ ଁଏକ ଉପାୋନ ଏରଂ 
ୋଜସ୍ୱ ଓ ର୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ େହୁଥରିା ର୍ୟରଧାନ ପାଇ ଁଆଉ ଏକ 
ଉପାୋନ (ପ୍ରରତ୍ୟକ ପାଇ ଁଜଥିଏସଡଥିପଥିେ 0.05%)େ ର୍ୟରସ୍ା 
କୋଯାଇଥଲିା। ଏହା ରଥିତେଣ କମ୍ାନୀଗଡ଼ୁଥିକେ ଆଥଗିକ 
ସ୍ଥିତଥିରେ ସଧୁାେ ଆଣଥିରା ସହଥିତ ଜେ ଓ ଇନ୍ନ ସଂେକ୍ଷଣକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ାହଥିତ କଲା ଏରଂ ଭଲ ଆଥଗିକ ଓ ରରୈଷୟଥିକ ପ୍ରେେ୍ବନ 
ଜେଥିଆରେ ରସରାେ ଗଣୁରର୍ତାରେ ସଧୁାେ ଆଣଥିଲା। 13ଟଥି 
ୋଜ୍ୟ ଅତଥିକମରେ ରଗାଟଥିଏ ଉପାୋନ କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ କେଥିରା 
ସହଥିତ, 6ଟଥି ୋଜ୍ୟ ଡଥିରଥିଟଥି ଉପାୋନକୁ କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ କରଲ। 
ଏହାେ ଫେସ୍ୱେୂପ 13201 ରକାଟଥି ଟଙ୍ାେ ଅତଥିେଥିକ୍ ଋଣ 
ସଂଗ୍ରହ କେଥିରାେ ଅନୁମତଥି ପାଇଥରିଲ।

ରମାଟାରମାଟଥି ଭାରର 23ଟଥି ୋଜ୍ୟ 2.14 ଲକ୍ଷ ରକାଟଥି ଟଙ୍ା 
ମଧ୍ୟେୁ 1.06 ଲକ୍ଷ ରକାଟଥି ଅତଥିେଥିକ୍ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ ସରୁଥିଧା 
ରନଇଥରିଲ। ଯାହାଫେରେ 2020-21 ଆଥଗିକ ରଷ୍ବରେ 
ୋଜ୍ୟଗଡ଼ୁଥିକୁ ମଥିେଥିଥରିା ସକେ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ ଅନୁମତଥି 
(ସର୍ତ୍ବମେୂକ ଓ ଅଣସର୍ତ୍ବମେୂକ) ଜଥିଏସଡଥିପଥିେ ପ୍ରାେମ୍ଭଥିକ 
ଆକେନେ 4.5% େହଥିଥଲିା।

ରଥିରଥିଧ ଆହା୍ନ ପେଥିପରୂ୍୍ବ ଆମ ଭେଥି ଏକ ରଡ଼ ୋଷ୍ଟ୍ର ପାଇ ଁ, 
ଏହା ଏକ ରଥିେେ ଅନୁଭୂତଥି ଥଲିା।  ଆରମ ରେଖଛୁି ରଯ 
ରଥିଭଥିନ୍ନ କାେଣ ପାଇ ଁରଯାଜନା ଓ ସଂସ୍ାେଗଡ଼ୁଥିକ ରହୁରଷ୍ବ 
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ ରହାଇନପାେଥି ପଡ଼ଥି େହଥିଥାଏ। ରତଣ ୁ
ମହାମାେୀ ସମୟରେ ଜନଅନୁକୂେ ସଂସ୍ାେକୁ କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ 
କେଥିରା ଲାଗଥି ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ୋଜ୍ୟ ମଥିେଥିତ ଭାରର ଆରଗଇ 
ଆସଥିରା ଅତୀତରେ ରକରର ରେଖାରେଇନଥରିା ରରରେ 
ରର୍ତ୍ବମାନ ତାହା ରେଖରିାକୁ ମଥିେଥିରା ଅତଥି ଆନ୍େ ରଥିଷୟ। 
ଆମେ "ସର୍ କା ସାଥ, ସର୍ କା ରଥିକାେ ଓ ସର୍ କା ରଥିଶ୍ୱାସ" 
ମରନାଭାର କାେଣେୁ ଏହା ସମ୍ଭର ରହାଇପାେଥିଲା। ଏସରୁ 
ସଂସ୍ାେ ଉପରେ କାଯ୍ବ୍ୟ କେୁଥରିା ଅଧକିାେୀମାରନ 
କହଥିଥରିଲ ରଯ ଅତଥିେଥିକ୍ ପାଣ୍ଥିେ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଥିନା ଏସରୁ 
ନୀତଥି କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ କେଥିରା ଲାଗଥି ରଷ୍ବ ରଷ୍ବ ଲାଗଥିଯାଇଥାନ୍ା। 
ପରୂ୍ବେୁ ଭାେତରେ ‘ଲୁଚାଛପା ଏରଂ ରାଧ୍ୟରାଧକତାରେ 
ସଂସ୍ାେ’ ମରଡଲ କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ ରହଉଥଲିା। ଏରର କଥିନ୍ତୁ 
‘ଇଚ୍ଛାେକ୍ଥି ଏରଂ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ମାଗ୍ବରେ ସଂସ୍ାେ’େ ଏକ 
ନୂଆ ମରଡଲ କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ ରହଉଛଥି।

"ମହାମାେୀେ ସଙ୍ଟପରୂ୍୍ବ ସମୟରେ ନଥିଜ 
ନାଗେଥିକମାନଙ୍େ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ ଏସରୁ ନୀତଥିଗଡ଼ୁଥିକୁ 
କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ କେଥିରା େଥିଗରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମଥିକା ନଥିର୍ବାହ 
କେଥିଥରିାେୁ ୋଜ୍ୟଗଡ଼ୁଥିକ ପ୍ରତଥି ମୁ ଁ କୃତଜ୍ଞ। 130 ରକାଟଥି 
ଭାେତୀୟଙ୍ ଦ୍ରୁତ ରଥିକାେ ଲାଗଥି ଆରମ ନଥିଶ୍ଥିତ ଭାରର 
ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମଥିେଥିମଥିେଥି ଏପେଥି କାଯ୍ବ୍ୟ କେଥିରା ଜାେଥି େଖରୁି। "

ଏଣିକି ରଦଶର ର�ରକୌଣସି 
ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରବାସରୀ ଶ୍ରମିକମାରନ 
ରସମାନଙ୍ର ୋଦ୍ୟ 
ସାମଗ୍ରରୀ ପାଇପାରିରବ। 
ନାଗରିକମାନଙୁ୍ ଏସବୁ ୋଭ 
ରଦବା ବ୍ୟତରୀତ, ଜାେ କାଡ୍ଷ 
ଓ ନକେି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙୁ୍ 
ବାଦ୍ ରଦବାଭଳି ଆର୍୍ତିକ 
ୋଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିୋ।  

https://www.narendramodi.in/23-06-
2021-reforms-by-conviction-and-
incentives-555837

ପଥିଏମଙ୍ ବ ୍ଲଗ୍
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ଅର୍୍ଷମନ୍ତରୀଙ୍ ବଡ଼ ର�ାରଣା

ଅର୍୍ଷବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇ ଁ
ଏକ ବୁଷ୍ଟର ରଡାଜ୍
ପକାଭିଡର ଏହ ିସଙ୍ଟପର୍ୂ୍ ସମୟ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନର ୍ପତ୍ୟକ ପଷେତ୍ରକୁ 
୍ଭାବତି କରିଛି, ଅରବ୍୍ୟବସ୍ା ଉପପର ମଧ୍ୟ ଏହାର ୍ତକୂିଳ ୍ଭାବ ପଡ଼ଛିି। 
‘ଜାନ୍  ଭି ଜାହାନ୍  ଭି’ର ମଳୂ ମନ୍ତକୁ ପନଇ ସରକାର କଛିି କଛିି ବ୍ୟବଧାନପର 
ଅପନକଗଡ଼ୁଏି ସହାୟତା ପଦପଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍। ଗ୍ରାମାଞ୍ଳର ଗରିବ 
ଓ କୃଷକମାପନ ପଭାଗରୁବିା ଆର୍ତିକ ସମସ୍ୟାର ନରିାକରଣ ନମିପନ୍ ବଭିିନ୍ନ 
ପଦପଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନି୍। ଅନୁରୂପ ଭାପବ ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ ଏବଂ ପକାଭିଡ 
୍ଭାବତି ପଷେତ୍ର ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ରିଲିଫ ସହାୟତା ପଘାଷଣା କରା�ାଉଛି। କପରାନା 
ସଙ୍ଟର ଦି୍ତୀୟ ତରଙ୍ ଦ୍ାରା ୍ଭାବତି ପହାଇରବିା ପଷେତ୍ର ପାଇ ଁନକିଟପର ଅର ୍
ମନ୍ତୀ ଆଠଟି ନୂତନ ପଦପଷେପ ପଘାଷଣା କରିଛନି୍।

ରକାଭିଡ ପ୍ରଭାବତି ରକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁଋଣ ଗ୍ୟାରରଣି୍ ର�ାଜନା
 ଏହଥି ନୂଆ ରଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍ବତ, ର୍ୟରସାୟ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅତଥିେଥିକ୍ 1.1 

ଲକ୍ଷ ରକାଟଥି ଟଙ୍େ ଋଣ ରଯାଗାଇ େଥିଆଯଥିର। ଏଥରିେ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ରକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁ50 ହଜାେ ରକାଟଥି ଟଙ୍ା ସାମଥିଲ େହଥିଛଥି।

 ଅରେଥିଷ୍ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ 60,000 ରକାଟଥି ଟଙ୍ାେ ର୍ୟରସ୍ା କୋଯାଇଥରିା 
ଅଥ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ ରଘାଷଣା କେଥିଛନ୍ଥି।

ଆତ୍ମନଭି୍ଷର ଭାରତ ରରାଜଗାର ର�ାଜନା (ଏଏନବଆିରୱାଇ)
ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ

 ଆତ୍ମନଥିଭ୍ବେ ଭାେତ ରୋଜଗାେ ରଯାଜନା ରର୍ତ୍ବମାନ ଜନୁ 30,2021 
ଠାେୁ ମାଚ୍ଚ୍ବ 31,2022 ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କୋଯାଇଛଥି। ପ୍ରାୟ 
80,000 ସଂସ୍ାରେ କାଯ୍ବ୍ୟେତ 21.4 ଲକ୍ଷ ରଲାକ ଏହା ଦ୍ାୋ 
ରର୍ତ୍ବମାନ ସଦୁ୍ଧା ଲାଭରାନ ରହାଇଛନ୍ଥି।

 ମାସଥିକ 15,000 ଟଙ୍ାେୁ କମ ୍ ଆୟ ଥରିା ଆନୁମାନଥିକ 58.50 
ଲକ୍ଷ ରଯାଗ୍ୟ ର୍ୟକ୍ଥିଙ୍ ପାଇ ଁ 22,810 ରକାଟଥି ଟଙ୍ା ମଞ୍ଜେୁ 
କୋଯାଇଛଥି।

ଜନ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁ23,220 ରକା�ି �ଙ୍ା ବ୍ୟୟବରାଦ
 ରଗାଟଥିଏ ରଷ୍ବ ପାଇ ଁ େଥିେ ୁ ଓ େଥିେ ୁ ରୋଗ ପ୍ରତଥି ରଥିରେଷ ଧ୍ୟାନ 

େଥିଆଯାଇ ଜନ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହଥି ଅଥ୍ବ ରଥିନଥିରଯାଗ କୋଯଥିର।
 ଏଥରିେ ମଧ୍ୟ ମାନର ସମେ୍ କ୍ଷମତା ରୃଦ୍ଧଥି କେଥିରା ପ୍ରତଥି ଧ୍ୟାନ 

େଥିଆଯାଇଛଥି, ଯାହାକଥି ଡାକ୍େୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ନସ୍ବମାନଙୁ୍ 
ନଥିଯକୁ୍ଥି  ରେର।

 ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ, ଜଥିଲ୍ା ଓ ଉପଜଥିଲ୍ାସ୍ତେୀୟ ଡାକ୍େଖାନାଗଡ଼ୁଥିକରେ 
ଆଇସଥିୟୁ େଯ୍ୟା ଏରଂ ଅକ୍ସଥିରଜନ ରଯାଗାଣକୁ ରୃଦ୍ଧଥି କୋଯଥିର।

ପ�୍ଷ୍ୟ�ନ ରକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁବଡ଼ ର�ାରଣା
 ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ଭ୍ରମଣ ମାଗ୍ବ ରଖାଲଥିରା ପରେ ଭାେତକୁ ଆସଥିରାକୁ 

ଥରିା ପ୍ରଥମ 5 ଲକ୍ଷ ପଯ୍ବ୍ୟଟକମାନଙୁ୍ ରକୌଣସଥି ଭଥିସା େଳୁ୍କ 
ରେରାକୁ ପଡ଼ଥିର ନାହଥି।ଁ ଏହଥି ରଯାଜନା ମାଚ୍ଚ୍ବ 31, 2022 ପଯ୍ବ୍ୟନ୍  
ଜାେଥି େହଥିର କଥିମା୍ ପ୍ରଥମ 5 ଲକ୍ଷ ଭଥିସା ଜାେଥି କୋଯଥିରା ପରେ ଏହଥି 
ରଯାଜନାକୁ ର୍ କେଥି େଥିଆଯଥିର। ଜରଣ ପଯ୍ବ୍ୟଟକ ରକରେ ଥରେ 
ମାତ୍ର ଏହଥି ରଯାଜନାେ ଲାଭ ରନଇପାେଥିରର।

 ଟ୍ାରଭଲ ଏରଜନ ୍ସଥିଗଡ଼ୁଥିକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଏରଂ ଟୁେଥିଷ୍ 
ଗାଇଡ୍ ମାନଙୁ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଋଣ ରଯାଗାଇ େଥିଆଯଥିର।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଗରିବ କେ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ର�ାଜନା
 80 ରକାଟଥି ଗେଥିର ରଲାକଙୁ୍ ମାଗଣାରେ ୋସନ ରଯାଗାଇ 

ରେରା ଲାଗଥି ସେକାେ 93,869 ରକାଟଥି ଟଙ୍ା ଖଚ୍ଚ୍ବ କେଥିରର। ଏହଥି 
ରଯାଜନାରେ ରମାଟ୍ 2,27,841 ରକାଟଥି ଟଙ୍ା ଖଚ୍ଚ୍ବ କୋଯଥିର।

 ଜାତୀୟ ଖାେ୍ୟ ସେୁକ୍ଷା ଆଇନ ଅନ୍ଗ୍ବତ 2021 ରମ ମାସ ଠାେୁ 
ନରଭମେ୍ ମାସ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ପ୍ରରତ୍ୟକ ମାସ ହଥିତାଧକିାେୀମାନଙୁ୍ ମଣୁ୍ଡ 
ପଥିଛା 5 କଥିଗ୍ରା ରଲଖାଏ ଁୋସନ ସାମଗ୍ରୀ ରଯାଗାଇ େଥିଆଯଥିର।

ଉର୍ତର-ପବୂ୍ଷ ଭାରତରର କରିୃର ରପ୍ରାତ୍ାହନ ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ
 ଉର୍ତେ ପରୂ୍ବାଞ୍ଚେ ଆଞ୍ଚେଥିକ କୃଷଥି ରଥିପଣନ ନଥିଗମ ପାଇ ଁ 77.45 

ରକାଟଥି ଟଙ୍ାେ ଏକ ପ୍ୟାରକଜ ୍ରଘାଷଣା କୋଯାଇଛଥି।
 େଲାଲ ଓ ଏରଜଣ୍ଟମାନଙୁ୍ ରାେ୍ ରେଇ ଚାଷୀଙୁ୍ 10-15 ପ୍ରତଥିେତ 

ଅଧକି ମଲୂ୍ୟ ରେରା ଲାଗଥି ମଧ୍ୟ ଏଥରିେ ରଯାଜନା କୋଯାଇଛଥି।
ସାର ରିହାତି

 85,413 ରକାଟଥି ଟଙ୍ାେ ରରଜଟ୍ ଆରଣ୍ଟନ ଅତଥିେଥିକ୍ ଏରଂ ଅଧକି 
14,775 ରକାଟଥି ଟଙ୍ାେ ଅତଥିେଥିକ୍ ସାେ େଥିହାତଥି ରଯାଗାଇ େଥିଆଯଥିର।

ରପ୍ତାନକିାରରୀମାନଙୁ୍ ରପ୍ରାତ୍ାହନ
 33,000 ରକାଟଥି ଟଙ୍ାେ ସହାୟତା ସହଥିତ େପ୍ତାନଥିକାେୀମାନଙୁ୍ 

ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଲାଗଥି ରଜାେ େଥିଆଯଥିର।
ସବୁ ଗାରଁର ପହଞ୍ବି ଇଣ୍ରରନ�୍  ସବୁଧିା

 ଡଥିଜଥିଟାଲ ଇଣ୍ଡଥିଆ ଅନ୍ଗ୍ବତ ସରୁ ଗାକୁଁ ବ୍ଡର୍ୟାଣ୍ଡ ସରୁଥିଧା ରଯାଗାଇ 
େଥିଆଯଥିର ଏଥପିାଇ ଁ 19,041 ରକାଟଥି ଟଙ୍ା ଖଚ୍ଚ୍ବ କୋଯଥିର। 
ଭାେତରନଟ୍ େ ପଥିପଥିପଥି ମରଡଲ୍ ଅନ୍ଗ୍ବତ ଏହଥି ରଯାଜନାକୁ 16ଟଥି 
ୋଜ୍ୟରେ କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ କୋଯାଉଛଥି।

ପିଏେଆଇର ସମୟ ଅବଧ ିସମ୍ପ୍ରସାରିତ
 ପରୂ୍ବେୁ େଥ୍ି ଗଡ଼ୁଥିକ ପାଇ ଁ ରଘାଷଣା କୋଯାଇଥରିା ପ୍ରେେଗିନ 

ଆଧାେଥିତ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଯାଜନା (ପଥିଏଲଆଇ)କୁ ଆହୁେଥି ରଗାଟଥିଏ 
ରଷ୍ବ ପାଇ ଁସମ୍ପ୍ରସାେଣ କୋଯାଇଛଥି।   



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଜଲ୍ାଇ 15-31, 202110

ଜାହାଙ୍ୀେ େତନଜୀ ୋୋଭାଇ ଟାଟା ତାଙ୍େ ର୍ୟରସାୟଥିକ ସଫେତା ଓ କମ୍ବଚାେୀ 
କଲ୍ୟାଣ  ମଧ୍ୟରେ େକ୍ଷା କେୁଥରିା ସନ୍ତୁେନ ନଥିମରନ୍ ସୋସର୍ବୋ ସ୍ମେଣୀୟ ରହାଇ 
େହଥିରର । କମ୍ବଚାେୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁତାଙ୍େ ସାମଗ୍ରୀକ କାଯ୍ବ୍ୟ ପେରର୍ତ୍ବୀ କାେରେ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍ ଦ୍ାୋ ପ୍ରରର୍ତଗିତ ନୂତନ ଶ୍ମଆଇନେ ମେୂେୁଆ ରହାଇଥଲିା । ତାଙ୍େ 
ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ୟ କୃତଥି ରହଉଛଥି ରସ ଥରିଲ ରେେେ ପ୍ରଥମ ରପୋୋେ ରରୈମାନଥିକ ଓ 
ରସ ଏୟାେ ଇଣ୍ଡଥିଆେ ଭଥିର୍ତଥିସ୍ାପନ ପାଇ ଁରେଇଥରିଲ େଥିଗ ୍େେ୍ବନ । 

ଅଧାପନ୍େଥିଆ ରକୌଣସଥି କାଯ୍ବ୍ୟ କେନାହଥି ଁ । ସରୁରରରେ 
ଆତ୍ମରଥିଶ୍ୱାସେ ସହ କାମ ଆେମ୍ଭ କେ ଓ ରଯରତରରରେ 
ସଫେତା ପାଇର ରସଥରିେ କଥିଛଥି ସମାଜ ପାଇ ଁୋନ 

କେ । ସମାଜ ଆମକୁ ରହୁତ କଥିଛଥି ରେଇଥାଏ । ଆରମ ମଧ୍ୟ 
ତାହାେ ଯତ୍ନ ରନରା ଉଚଥିତ ।” ରଜଆେଡଥି ଟାଟା ଏହଥି ମଲୂ୍ୟରାନ 
ପୋମେ୍ବ ଇନ୍ ରଫାସଥିସେ ପ୍ରତଥିଷ ୍ଠାତା ସଧୁା ମରୂ୍ତଗିଙୁ୍ ରେଇଥରିଲ, 
ରଯରତରରରେ ରସ ରଟଲରକା ଛାଡଥି ନଥିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍ ସହ 
ଇନ୍ ରଫାସଥିସେ ମେୂେୁଆ ସ୍ାପନ କରଲ ।

ଜୁଲାଇ ୨୯, ୧୯୦୪ରେ  ପ୍ୟାେଥିସରେ ଜନ ୍ମଥିତ ରଜଆେଡଥି 
ଟାଟା ଥରିଲ େତନଜୀ ୋୋଭାଇ ଟାଟା ଓ 
ସେୁାନ ରବ୍େୀଙ୍ ଦ୍ଥିତୀୟ ସନ୍ାନ । ତାଙ୍ 
ରାପା େତନଜୀ  ଥରିଲ ରେେେ ଅଗ୍ରଣୀ 
େଥ୍ି ପତଥି ଜାମରସେଜୀ ଟାଟାଙ୍ ପତୁୁୋ । 
ତାଙ୍ ମା’ ଫୋସୀ ରହାଇଥରିାେୁ ତାଙ୍େ 
ପଥିଲାେଥିନେ ଅଧକିାଂେ ସମୟ ଫ୍ାନ ୍ସରେ 
କଟଥିଥଲିା । ରକମ୍ଟ୍ରଥିଜେ ଇଞ୍ଜଥି ନଥିୟେଥିଂ ରେଷ 
କେଥିରା ପରେ  ରସ ଫ୍ାନ ୍ସେ ରସନାରେ ରାଧ୍ୟତାମେୂକ ସାମେଥିକ 
ତାଲଥିମ ରଷ୍ବକ ପାଇ ଁ ରନଇଥରିଲ । ରସ ରସନାରେ ନଥିଜେ 
ରୃର୍ତଥିଗତ ଜୀରନ ଆେମ୍ଭ କେଥିରାକୁ ଇଛୁକ ଥରିଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ 
ରାପା ତାଙୁ୍ ଭାେତ ରଫୋଇ ଆଣଥିଥରିଲ ।

୧୯୨୫ମସଥିହାରେ ଅରରୈତନଥିକ େଥିକ୍ଷାନରୀଣ ଭାରର 
ଟାଟା ସନ ୍ସରେ ରଯାଗରେରଲ । ତାଙ୍େ କଠଥିନ ପେଥିଶ୍ମ ଓ 
ଅଧ୍ୟରସାୟ ରଯାଗ ୁରସ ୧୯୩୮ ମସଥିହାରେ ମାତ୍ର ୩୪ ରଷ୍ବରେ 
ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହରଲ । ରସରତରରରେ ରେେରେ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲଥିଥାଏ । ରଜଆେଡଥି ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନ 
ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମଥିଲ ରହରାକୁ ଚାହୁଥଁରିଲ ମଧ୍ୟ ପେରର୍ତ୍ବୀ 
ସମୟରେ ରସ  ରେେରେ େଥ୍ି ାୟନକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରେରାକୁ 
ଚାହଥିରଁଲ। ରଜଆେଡଥି ଟାଟାଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହରା ସମୟରେ 
ତାଙ୍ ଅଧୀନରେ ୧୪ଟଥି କମ୍ାନୀ ଥଲିା। ଜୁଲାଇ ୨୬, ୧୯୮୮ରେ 
ରସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପେେୁ ଓହେଥି ଯଥିରା ସମୟରେ ଟାଟା ଥଲିା ୯୫ଟଥି 
ଉରେ୍ୟାଗେ ରଥିୋେ ସମାହାେ । ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ରାଷଗିକ ଆୟ 
୬୮୦ ରକାଟଥିେୁ ୩୪ହଜାେ ରକାଟଥିରେ ପହଞ୍ଚଥିଥଲିା । 

ରସ ତାଙ୍େ କମ୍ବଚାେୀ ସଲୁଭ ନୀତଥି ପାଇ ଁ ଖ୍ୟାତଥି ଅଜ୍ବନ 

କେଥିଥରିଲ ।  ତାଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରେ କମ୍ବଚାେୀମାନଙ୍ କାଯ୍ବ୍ୟ ଅରଧ ି
ଆଠଘଣ୍ଟା ଧାଯ୍ବ୍ୟ ରହାଇଥଲିା । କମ୍ବଚାେୀମାନଙ୍ କଲ୍ୟାଣ 
ନଥିମରନ୍ ଭରଥିଷ୍ୟନଥିଧ ି ପାଣ୍ଥି ଥଲିା ସରୁଠାେୁ ଉରଲ୍ଖରଯାଗ୍ୟ 
ଅରୋନ । ରକୌଣସଥି କମ୍ବଚାେୀେ କାେଖାନାରେ ମତୁୃ୍ୟ 
ରହରଲ କ୍ଷତଥିପେୂଣ ର୍ୟରସ୍ା ଆଇନରେ ଅଂେରଥିରେଷ ତାଙ୍େ 
ଚଥିନ୍ାଧାୋ ରଯାଗୁ ଁ ସମ୍ଭର ରହାଇପାେଥିଥଲିା । ରାଣଥିଜଥି୍ୟକ 
ମାନର ସମେ୍ ସଂସ୍ତୃଥି ତାଙ୍େଥି ଉେ୍ୟମେ ଫେ । ତାଙ୍େ 
ଉରଲ୍ଖନୀୟ ଅରୋନ ନଥିମରନ୍ ତାଙୁ୍ ୧୯୫୭ ମସଥିହାରେ 
ପେରଥିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନୀତ କୋଯାଇଥଲିା । 

ରସ ଥରିଲ ରେେେ ପ୍ରଥମ ରୃର୍ତଥିଗତ 
ରରୈମାନଥିକ ଓ ରେେରେ ଏୟାେ ଇଣ୍ଡଥିଆ 
ସ୍ାପନାେ ମାଗ୍ବ ରେଖାଇଥରିଲ । 
ରଜଆେଡଥି ରେେେ ରଥିମାନ ଉଡାଣେ 
ଅଗ୍ରେୂତ ଥାଇ ରେେେ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ 
ଏୟାେ ଲାଇନ ଟାଟା ଏୟାେ ଲାଇନ 
ଆେମ୍ଭ କେଥିଥରିଲ ।  ପେରର୍ତ୍ବୀ କାେରେ 

ଏହା ଏୟାେ ଇଣ୍ଡଥିଆେ େୂପ ରନଲା । ଭାେତୀୟ ରାୟୁରସନା 
ଦ୍ାୋ ୧୯୪୮ ମସଥିହାରେ ତାଙୁ୍ ସମ୍ମାନନୀୟ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପରଟନ 
ୋଙ୍ ପ୍ରୋନ କୋଯାଇଥଲିା । ଅର୍ଟୋରେ ୧୯୬୬ରେ ରସ 
ଏୟାେକରମାରଡାେ ପେରନ୍ନାତଥି ପାଇଥରିଲ । ୧୯୭୪ରେ ରସ 
ସମ୍ମାନୀୟ ଏୟାେ ଭାଇସ ମାେ୍ବାଲ ପେରୀ ଅେଙୃ୍ତ କେଥିଥରିଲ।

୧୯୬୨ ଭାେତ-ଚୀନ ଯଦୁ୍ଧ କାେରେ ରସ ରସନାରେ  ସାଧାେଣ 
ର୍ୟକ୍ଥିଙ୍ ନଥିଯକୁ୍ଥି ପାଇ ଁ ୩୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ 
ରଥିପଯ୍ବ୍ୟୟ େଥିଲଥିଫ ପାଣ୍ଥିକୁ ୋନ କେଥିଥରିଲ । ଟାଟା ସମାଜ ରଥିଜ୍ଞାନ 
ପ୍ରତଥିଷ ୍ଠାନ, ଟାଟା କକ୍ବଟ ସ୍ମାେକୀ ଗରରଷଣା ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ହସ ୍ପଥିଟାଲ, 
ଫଣ୍ଡାରମଣ୍ଟାଲ େଥିସଚ୍ଚ୍ବ ପ୍ରତଥିଷ ୍ଠାନ, ଜାତୀୟ କୋ ପ୍ରେେ୍ବନ ରକନ୍ଦ୍ର 
ଓ ଜାତୀୟ ଆଡଭାନ ୍ସ ଷ୍ଡଥିଜ ଇନ୍ ଷ୍ଥି ଚୁ୍ୟଟ ପ୍ରତଥିଷ ୍ଠା କେଥିଥରିଲ । 
ଜନସଂଖ୍ୟା ନଥିୟନ୍ତ୍ରଣ େଥିଗରେ ଉରଲ୍ଖନୀୟ ଅରୋନ ନଥିମରନ୍ 
ତାଙୁ୍ ୧୯୯୨ ମସଥିହାରେ ଜାତଥିସଂଘ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ମାନ ପ୍ରୋନ 
କୋଯାଇଥରିାରରରେ ରସହଥିରଷ୍ବ ତାଙୁ୍ ଭାେତେତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ 
ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନୀତ କୋଯାଇଥଲିା । ରସ ରହଉଛନ୍ଥି ଏକମାତ୍ର 
ଭାେତୀୟ େଥ୍ି ପତଥି ଯାହାଙୁ୍ ରେେେ ଏହଥି ସରର୍ବାଚ୍ଚ ରରସାମେଥିକ 
ସମ୍ମାନର୍ତଭାେତେତ୍ନରେ ସମ୍ମାନୀତ କୋଯାଇଥଲିା।    

ଦୟାଳୁ ହୃଦୟ ବଶିଷି୍ଟ ଶଳି୍ପପତ,ି �ିଏକ ି
“ଦାନର କଳା” ରକ୍ଷତ୍ରରର  ମହାନ ର୍ରିେ

ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ାନରର 
ସମ୍ାନରୀତ ରଜଆରଡି �ା�ାଙ୍ 
୧୧୭ତମ ଜୟନ୍ତରୀ ଅବସରରର 
ଭାବବହି ୍ୱଳ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି ।

ଜନ ୍ମ: ଜଲୁାଇ ୨୦, ୧୯୦୪, ମତୁୃ୍ୟ: ୨୯ ନରଭମେ୍ ୧୯୯୩ 
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କ୍ୟାବରିନ� ନଷି୍ପରି୍ତ

ସମଦୁ୍ରର ସନ୍ାନ ନମିରନ୍ତ 
ଭାରତ ରନଉଛ ିପଦରକ୍ଷପ

ରଥିଶ୍ୱେ େତକଡା ୭୦ଭାଗ ଅଞ୍ଚେ ସମଦୁ୍ର ପେଥିରରଷ୍ଥିତ 
ରହାଇଥରିା ରଯାଗୁ ଁଜୀରନରେ ଏହା ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 
ସ୍ାନ ଅଧକିାେ କରେ । ଗଭୀେ ସମଦୁ୍ରେ େତକଡା 

୯୫ ଭାଗରେ ରକୌଣସଥି ସନ୍ାନ କୋଯାଇନାହଥି ଁ । ଭାେତ 
ତଥିନଥିପଟୁ ସାଗେ ପେଥିରରଷ୍ଥିତ ରହାଇଥରିାରରରେ ରେେେ 
େତକଡା ୩୦ ଭାଗ ଜନସାଧାେଣ ଉପକୂେରର୍ତ୍ବୀ 
ଅଞ୍ଚେରେ େହନ୍ଥି । ରସ େୃଷ୍ଥି େୁ ଆମ ପାଇ ଁ ସମଦୁ୍ରେ 
ଗେୁୁତ୍ୱ ଖର୍ୁ ଅଧକି । ଆଥଗିକ େୃଷ୍ଥି େୁ ମଧ୍ୟ ସମଦୁ୍ର ରରେ ୍
ଉପରଯାଗୀ । ମାଛ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜେଜୀର, ପଯ୍ବ୍ୟଟନ, 
ନୀେ ଅଥ୍ବନୀତଥି େୃଷ୍ଥି େୁ ସମଦୁ୍ର ରରେ ୍ ନଥିଭ୍ବେେୀେ । 
ସମଦୁ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାେ୍ୟ, େକ୍ଥି, ଖଣଥିଜ, ଔଷଧପତ୍ରେ ଗନ୍ାଘେ 
ରହାଇଥରିାରରରେ ପାଗ ଓ ଜେରାୟୁେ ମଧ୍ୟ ନଥିୟନ୍ତ୍ରକ ।  
ଜାତଥିସଂଘ ୨୦୨୧-୨୦୩୦ େେନ୍ଥିକୁ ସମଦୁ୍ର ରଥିଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ାୟୀ 
ଏରଂ ନଥିେନ୍େ ରଥିକାେ େେନ୍ଥି ରରାଲଥି  ରଘାଷଣା କେଥିଛଥି । 
ରେେରେ ୭୫୧୭ କଥିରଲାମଥିଟେ େୀଘ୍ବ ରରୋଭୂମଥିରେ 
ନଅଟଥି ୋଜ୍ୟ ଓ ୧୩୮୨ଟଥି ଦ୍ୀପ େହଥିଛଥି । ଏସରୁକୁ 
େୃଷ୍ଥି ରେ େଖ ି ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ଗଭୀେ ସମଦୁ୍ର ସନ୍ାନ 
ପାଇ ଁ ପେରକ୍ଷପ ରନଇଛନ୍ଥି । ଏଠାରେ ଉରଲ୍ଖରଯାଗ୍ୟ 
ରଯ, ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାରଥିରନଟ ସ ୍୍ବ  ର୍ୟୟସାରପକ୍ଷ  ସାେ 
ଉପଲବ୍ଧତା ସନୁଥିଶ୍ଥିତ କେଥିଥରିାରରରେ, ରେେେ ୮୧ ରକାଟଥି 
ହଥିତାଧକିାେୀଙୁ୍ ନରଭମେ୍ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଖାେ୍ୟ ରଯାଗାଇରା 
ପାଇ ଁ୬୭ ହଜାେ ରକାଟଥିେୁ ଅଧକି ଖଚ୍ଚ୍ବ କେଥିରର । ରକନ୍ଦ୍ର 
କ୍ୟାରଥିରନଟ ନୁ୍ୟନତମ ସେକାେ ଓ ସର୍ବାଧକି ପ୍ରୋସନ 
ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ରକରତକ ନଥିଷ୍ପର୍ତଥି ରନଇଛନ୍ଥି । 
 ନିଷ୍ପରି୍ତ- ନୀେ ଅଥ୍ବନୀତଥି ରପ୍ରାତ୍ାହନ ପାଇ ଁ ଭୂରଥିଜ୍ଞାନ 

ମନ୍ତ୍ରଣାେୟ ପକ୍ଷେୁ ‘ଗଭୀେ ସମଦୁ୍ର ମଥିେନ’ ପ୍ରସ୍ତାର । 
 ପ୍ରଭାବ- ମଥିେନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହଉଛଥି ଗଭୀେ 

ସାମଦୁ୍ରଥିକ ସମେ୍େ ସନ୍ାନ ସହ ସ୍ାୟୀ ଓ ନଥିେନ୍େ 
ସାମଦୁ୍ରଥିକ ସମ୍େେ ରଥିନଥିରଯାଗ ପାଇ ଁଗଭୀେ ସମଦୁ୍ର 
ପ୍ରଯକୁ୍ଥିରଥିେ୍ୟା ।

 ପାଞ୍ଚରଷ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ପଯ୍ବ୍ୟାୟକ୍ରରମ ପ୍ରରର୍ତଗିତ ରହରାକୁ 
ଥରିା ଏହଥି ମଥିେନ ପାଇ ଁ ୪୦୭୭ ରକାଟଥି ଟଙ୍ାେ 
ଆକେନ । ପ୍ରଥମ ପଯ୍ବ୍ୟାୟ (୨୦୨୧-୨୪) ତଥିନଥିରଷ୍ବ 
ମଧ୍ୟରେ ଖଚ୍ଚ୍ବ ରହର ୨୮୨୩.୪ରକାଟଥି ଟଙ୍ା ।

 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକେଣେ ପେଥିପାଟଥି, ରଥିକାେ ଓ ନଥିମ୍ବାଣ। 
ଏହାଛଡା ଏହାେ ଭଥିର୍ତଥିଭୂମଥି ରଥିକାେ ନଥିମରନ୍ 
ଆରେ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏମଏସଏମଇ ଓ ଷ୍ାଟ୍ବଅପକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ାହଥିତ କେଥିର ।

 ନଷି୍ପରି୍ତ- ରସହଥିପେଥି ନୁ୍ୟନତମ ସେକାେ ଓ ସର୍ବାଧକି ପ୍ରୋସନ 
ଆଉ ଏକ ପାହାଚ ଚେଥି କ୍ୟାରଥିରନଟ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେେ ପଣ୍ୟାଗାେ  
କମ୍ାନୀ ଲଥିମଥିରଟଡକୁ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଣ୍ୟଗାେ ନଥିଗମ ସହ ମଥିୋଇରା 
ପାଇ ଁଅନୁରମାେନ କେଥିଛଥି ।

ପ୍ରଭାବ
 ଏହାଫେରେ ମାଲରରାରେଇ ସ୍ାନ ନଥିକଟରେ ପଚାେଟଥି ଅଧକି 

ରେେ ପଣ୍ୟଗାେ ନଥିମ୍ବାଣ କୋଯାଇପାେଥିର ।
 ସେକାେୀ ଉରେ୍ୟାଗରେ ର୍ୟାରସାୟଥିକ ସଗୁମ ରୃଦ୍ଧଥି ପାଇର ଏରଂ 

ଘରୋଇ ରକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ  େକ୍ଷତାେ ସହ କାଯ୍ବ୍ୟ କେଥିପାେଥିରର।
 ଏହାଦ୍ାୋ ପ୍ରାୟ ୯.୪୯ ଲକ୍ଷ ଶ୍ମ େଥିରସ ସଷୃ୍ଥି  ରହାଇ ନଥିଯକୁ୍ଥି 

ସରୁଯାଗ ମଧ୍ୟ ମଥିେଥିର । ଫେରେ ସେକାେଙ୍ ପାଞ୍ଚ ରକାଟଥି ଟଙ୍ା 
ସଞ୍ଚୟ ରହର ।   

  ପ୍ରଭାବ- କୃଷକମାନଙ୍ ସଲୁଭ ମଲୂ୍ୟରେ ପଥି ଆଣ୍ଡ ରକ ସାେ 
ଉପଲବ୍ଧ କୋଇରା ପାଇ ଁସେକାେ ଅଙ୍ୀକାେରଦ୍ଧ। ସାେ 
କମ୍ାନୀଗଡୁଥିକୁ ଏନରଥିଏସ ୍ହାେରେ େଥିହାତଥି େଥିଆଯଥିର। ଏହା 
ଫେରେ ଚାଷୀମାରନ ସଲୁଭ େେରେ ସାେ ପାଇପାେଥିରର ।

 ଅତଥିେଥିକ୍ େଥିହାତଥି ରାରେକୁ ଅଥ୍ବ ଭାେ ପ୍ରାୟ ୧୪ହଜାେ ୭୭୫ 
ରକାଟଥି ଟଙ୍ା ରହର ।

 ନଷି୍ପରି୍ତ- କ୍ୟାରଥିରନଟ ଚାଷୀମାନଙୁ୍ କମ ୍ମଲୂ୍ୟରେ ସାେ ରଯାଗାଇ 
ରେରା ପାଇ ଁ ଉର୍ବେ ଫସଫାଟଥିକ ଓ ପଟାସ ସାେ େଥିହାତଥିକୁ 
ଅନୁରମାେନ କେଥିଛଥି । 



କ୍ରୀଡା ଜାତରୀୟ 
ଆର୍ାଳନରର ପରିଣତ

ରେେ ଜନସଂଖ୍ୟାେ େତକଡା ୬୫ ଭାଗ ୩୫ ରଷ୍ବେୁ କମ ୍ରୟସେ ଯରୁକଯରୁତୀ 
ରହାଇଥରିାେୁ ରଥିଶ୍ୱେ ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ରୀଡା ୋଷ୍ଟ୍ରଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଫେତା ହାସଲ ପାଇ ଁଅରନକ ଆୋ 
େଖଛିଥି । ଭାେତେ ଅଭଥିୋଷ ରକରେ ଏକ ସାମେଥିକ େକ୍ଥି ରା ଆଥଗିକ ମହାେକ୍ଥି ରହାଇ ଉଭା 
ରହରା ମଧ୍ୟରେ ସୀମଥିତ ନୁହ ଁ। ରେେେ େକ୍ଥି ଏହାେ କ୍ରୀଡାଙ୍ନ ସଫେତାେୁ ମଧ୍ୟ କେନା କେଥି 

ରହର । କ୍ରୀଡାକୁ ଆମ ସାମାଜଥିକ ଜୀରନରେ ଏକ ଅଂେରଥିରେଷ ଭାରର ରଥିରରଚନା କେଥିରା 
ରନଇ ସେକାେ  ରକୌଣସଥି ରକାହେ ମରନାଭାର ଗ୍ରହଣ କେୁନାହାନ୍ଥି । ଏହା ଫେରେ ରେେେ 

କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ମାରନ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ଆନ୍୍ବଜାତୀୟ ମଞ୍ଚକୁ ଜା ଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ କେଥିରର ।
ରେେରେ କ୍ରୀଡାକୁ ଅଧକି ରପ୍ରାତ୍ାହଥିତ କୋଯାଇଥରିାେୁ ଏଥେ ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ନଥିମରନ୍ 

େରହେୁ ଅଧକି କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ରଯାଗ୍ୟତା ହାସଲ କେଥିଛନ୍ଥି । 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣରୀ ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ
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ଭାେତୀୟ ଅଲଥିମ୍ଥିକ େେ ରଟାକଥିଓରେ 
ରସମାନଙ୍ େକ୍ଷତା ପ୍ରେେ୍ବନ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ 
ଏରଂ ରକରତକ ରଶ୍ଷ୍ଠ କ୍ରୀଡାରଥିତଙ୍ 
ସ୍ୱର୍୍ବପେକ ଜଥିତଥିରା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍ 

ନଜେ। ଭାେତୀୟ ଅଲଥିମ୍ଥିକ େେରେ ଏଭେଥି ଜରଣ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ 
ରହଉଛନ୍ଥି ଉର୍ତେପ୍ରରେେ ୋଜ୍ୟ ମଥିେଟେ କଲଥିନା ଗ୍ରାମେ 
ରସୌେଭ ରଚୌଧେୁୀ । ରମ ୧୨, ୨୦୦୨ ମସଥିହାରେ ଏକ କୃଷକ 
ପେଥିରାେରେ ଜନ ୍ମ ରନଇଥରିା ରସୌେଭଙ୍ ଜୀରନୀ ପଛରେ 
ଏକ ଚମକପେ କାହାଣୀ ଅଛଥି । ତାଙ୍େ ପଥିଲାରରେୁ ରନୁ୍ଙ୍ 
ଚାେନାରେ େୁଚଥି ଥଲିା । ଗା ଁ ରମୋରେ ରରଲୁନ୍ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
କେଥି ଗେୁଥିମାେଥିରା ସଉକ ଥରିା ରସୌେଭ ଏରର ରଥିରେେେ 
ଅରନକ ନାମୀୋମୀ ରନୁ୍କ ଚାେକଙ୍ ସହ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ରନୁ୍କ 
ଚାେନାରେ ଆମ ରେେେ ପ୍ରତଥିନଥିଧତି୍ୱ କେୁଛନ୍ଥି । ତାଙ୍ ଗ୍ରାମ 
ନଥିକଟରେ ଥରିା ରନୁ୍କ ଚାେନା ସ୍େେୁ ତାଙ୍େ ଏଥପି୍ରତଥି 
ମନ ରେଥି ଥଲିା। ମାତ୍ର ତାଙ୍ ମାଆ ତାଙୁ୍ ପାଠପୋରେ 
ମରନାନଥିରରେ ପାଇ ଁସରୁରରରେ କହୁଥରିଲ । ରତରର ରସ 
ରନୁ୍କ ଚାେନା ଓ ପାଠ ପାଇ ଁସମାନ ସମୟ ରେରର ରରାଲଥି 
ମାଆଙୁ୍ ରୁୋଇ ରେରଲ। 

ଏହଥି ସମୟରେ ତାଙ୍ ପ୍ରେଥିକ୍ଷକ ତାଲଥିମ େୃଷ୍ଥି େୁ ତାଙ୍ 
ପାଇ ଁରଗାରଟ ପଥିସ୍ତଲ କଥିଣଥିରାକୁ ତାଙ୍ ପେଥିରାେକୁ ପୋମେ୍ବ 
ରେରଲ । କଥାଟା କହଥିରେରା ରଯତଥିକଥି ସହଜ, ତାକୁ କାମରେ 
ପେଥିଣତ କେଥିରା ତାଠାେୁ ରେଥି କଷ୍କେ। ରସୌେଭଙ୍ ପଥିତା 
ଜଗରମାହନ ସଥିଂ ରଚୌଧେୁୀ ଜରଣ କୃଷକ ଓ ତାଙ୍େ ଅ୍ କଥିଛଥି 
ସମ୍ର୍ତଥିରାଡଥି ଥଲିା । ମାତ୍ର ପଥିତାଙ୍େ ପତୁ୍ର ଉପରେ େୃେ ରଥିଶ୍ୱାସ 
େହଥିଥରିାେୁ ରସ ରଗାରଟ ପଥିସ୍ତଲ ତାଙୁ୍ ଆଣଥି ରେଇଥରିଲ।  
ରସ କହଥିଥରିଲ, ‘ଆରମ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୫ହଜାେ ଟଙ୍ାରେ 
ପଥିସ୍ତଲ କଥିଣଥିଲୁ ଓ ରସଥପିାଇ ଁଆରେ୍ୟକ ଅଥ୍ବ ର୍ୟାଙ୍ କେଜ 
ଆକାେରେ ରେଇଥରିଲ ।’ ରସମାନଙୁ୍ ପ୍ରେଥିକ୍ଷଣ ରେଇଥରିା 
ଅମଥିତ ସଥିଓେନ୍ ତାଙ୍ ନଥିଜ ଗ୍ରାମ ନଥିକଟ ରଥିରନାଲଥି ଗ୍ରାମେ 
ଥରିଲ । ରସ କହଥିଛନ୍ଥି “ମୁ ଁ ଇଟା ସହ ତାଲଥିମ ରେଉଥଲିଥି , 
ମୁ ଁତାଲଥିମ ଗ୍ରହଣକାେୀେ ହାତରେ ଇଟା ରାନ୍ଥି େୁଲାଇ େଥିଏ 
କାେଣ ହାତ ରହଉଛଥି ସମସ୍ତ ସ୍ାୟୁ ତନ୍ତ୍ରୀେ ମେୂ । ଏହା ହଥି ଁ
ହାତେ ର୍ୟରହାେ ନଥିଖଣୁତା ରୃଦ୍ଧଥି କେଥିଥାଏ । ରସୌେଭ ରମା 
ପାଖକୁ ଆସଥିଲା, ରସରତରରରେ ମୁ ଁରଗାଟଥିଏ ଟଥିଣଛାତ ତରେ 
ତାଲଥିମ ରେଞ୍ଜ କେଥିଥଲିଥି  । ଏପେଥିକଥି ଖୋେଥିନ ରଯରତରରରେ 
ତାପମାତ୍ରା ୪୦ଡଥିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥାଏ, ରସରତରରରେ ମଧ୍ୟ 
ରସୌେଭ ନଥିେରଚ୍ଛଥିନ୍ନ ଭାରର ଖୋରେ ଠଥିଆ ରହାଇଥାଏ । ମୁ ଁ
ତାକୁ ରଥିଶ୍ାମ ରନରାକୁ କହଥିରଲ ମଧ୍ୟ ରସ ଆଉ ଟଥିରକ ଗେୁୁଜୀ 
କହଥି ଏଡାଇଯାଏ । ମୁ ଁଆଉ ଟଥିରକ ଅଭ୍ୟାସ କେଥିରା ପରେ 
ରଥିଶ୍ାମ ରେରଥି ରରାଲଥି କରହ । ଏହଥିଭେଥି ମରନାଭାର ଆଜଥି 
ତାକୁ ରେେରେ ଜରଣ ରଥିେଥିଷ୍ ରନୁ୍କଚାେନାକାେୀ ଭାରର 
ଗେଥିରତାେଥିଛଥି । 

ରସୌେଭ ତାଙ୍ କ୍ୟାେଥିୟେ ୨୦୧୬ରେ ଆଇଏସଏସଏଫ 
ଜନୁଥିୟେ ରଥିଶ୍ୱ କପ ୍େୁ ଆେମ୍ଭ  କରଲ । ରସହଥିରଷ୍ବ 
ରତରହୋନ୍ ରେ ଅନୁଷ୍ଠଥିତ ରଥିଶ୍ୱ ଚାମ୍ଥିୟନସଥିପ ୍ରେ ରେୌପ୍ୟ 
ପେକ ପାଇରଲ। ୨୦୧୮ରେ ସରୁଠାେୁ କମ ୍ ରୟସରେ 
ପ୍ରତଥିରଯାଗୀ ଭାରର ରସ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ସ୍ୱର୍୍ବପେକ 
ଜଥିତଥିରଲ। ରସହଥିରଷ୍ବ ଏସଥିୟାନ ଏୟାେ ଗନ ଚାମ୍ଥିୟନସଥିପରେ 

ଆରମ କ୍ରୀଡାକୁ ଏହଭିଳି ସରଳ 
ଉପାୟରର ବୁଝବିା:
S ରେ ସ୍ଥିଲ (ରକୌେେ)

P ରେ perseverance (ଅଧ୍ୟରସାୟ), 
O ରେ optimism (ସକାୋତ୍ମକ ଭାରନା), 

R ରେ (Resilience) ନମନଥିୟମତା,
T ରେ Tenacity (ଟାଣପଣ), 

S ରେ Stamina (େମ ୍) 

କ୍ରୀଡା ର�ଉ ଁରେଳୁଆଡ ପଣର ଉତ୍ାହ 
ସଷିୃ୍ଟ କରର ତାହା  ପଡିଆ ଭିତରର ଓ 
ବାହାରର ଉଭୟ ପାଇ ଁଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ। 

ରତଣ ୁମୁ ଁସଦାସବ୍ଷଦା କରହ          
“ର�ା ରେରେ, ୱ େରିେ,’

ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ 
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ରସ େେମଥିଟେ ଏୟାେ ପଥିସ୍ତଲ ରଶ୍ଣୀରେ ରଥିଜୟୀ ରହରଲ। 
ତାଙ୍େ ରସ ରଥିଜୟ ଧାୋ ଅର୍ୟାହତ େହଥିଲା । ରସ ୨୦୧୯ 
ରଥିଶ୍ୱକପ ୍ରେ େଥିଲ୍ୀ ଓ ମ୍ୁୟନଥିକ୍ ରେ େୁଇଟଥି ସ୍ୱର୍୍ବପେକ ଜଥିତଥିରା 
ସହ େଥିଓ-ଡଥି-ରଜନଥିରୋରେ ରଗାଟଥିଏ ରବ୍ାଞ୍ଚ ପେକ ମଧ୍ୟ 
ହାସଲ କରଲ । ଏରର ରଥି ରସ ରସଥରିେ ସନ୍ତୁଷ୍  ନ ରହାଇ 
ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ େଖଛିନ୍ଥି। ରଲାକରଲାଚନ ଅନ୍ୋରେ େହୁଥରିା 
ରସୌେଭ କୁହନ୍ଥି “ ମୁ ଁ ରମାେ ରଶ୍ଷ୍ଠ ପ୍ରେେ୍ବନ କେଥିରଥି। ରକନ୍ଦ୍ର 
ସେକାେ ଓ ଭାେତୀୟ କ୍ରୀଡା କରୃ୍ତ୍ବପକ୍ଷଙ୍ ଟାେରଗଟ୍ ଅଲଥିମ୍ଥିକ 
ରପାଡଥିୟମ ରଯାଜନା ଅଧୀନରେ ଆରମ ଅରନକ ସରୁଥିଧା 
ସରୁଯାଗ ପାଉଛୁ।” ୬୦ଟଥି ସ୍ୱର୍୍ବ ପେକ ରଥିଜୟୀ ରସୌେଭ ଏରର 
ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ଉପରେ ନଜେ େଖଛିନ୍ଥି ।

ରସହଥିପେଥି ଭାେତୀୟ ଜାରଭଲଥିନ ଚାମ୍ଥିୟନ ନୀେଜ 

ରଚାପ୍ରା ଅଲଥିମ୍ଥିକରେ ରେେେ ପ୍ରତଥିନଥିଧତି୍ୱ କେଥିରର ରରାଲଥି 
ରକରର ରଥି ଭାରଥି ନ ଥରିଲ । ହେଥିଆନାେ ଖଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ, 
୧୯୯୭ ମସଥିହା ଡଥିରସମେ୍ ୨୪ ତାେଥିଖରେ ନୀେଜ ଏକ କୃଷକ 
ପେଥିରାେରେ ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କେଥିଥରିଲ । ତାଙ୍ ରାପାଙ୍ ନାମ 
ସତୀେ ଓ ମାଆଙ୍ ନାମ ସରୋଜ ରେରୀ । ନୀେଜ କହନ୍ଥି 
“ ରଯରତରରରେ  ମୁ ଁ ଜାରଭଲଥିନ ରେଖ ି ପ୍ରଥମ ଥେ ପାଇ ଁ
ତାକୁ ରଫାପାଡଥିଲଥି  , ରସରତରରରେ ହଥି ଁସ୍ଥିେ କେଥିଥଲିଥି  ମୁ ଁଏହଥି 
ରଖେକୁ ଆପଣାଇରଥି,” ତାଙ୍ ପ୍ରେଥିକ୍ଷକ ଜଥିରତନ୍ଦ୍ର ଜଗଲାନ ମଧ୍ୟ 
କହନ୍ଥି ରଯ “ନୀେଜ’େ ଜାରଭଲଥିନ୍ ରଫାପଡା ରେଖରିାପରେ 
ମୁ ଁରୁେଥିପାେଥିଥଲିଥି  ରଯ ତା’େ କଥିଛଥି ଅସାଧାେଣ ଗଣୁ େହଥିଛଥି ।” 
ମାତ୍ର ନୀେଜଙ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟପେୂଣ କେଥିରା ପାଇ ଁରକୌଣସଥି ସରୁଥିଧା 
ସରୁଯାଗ ନ ଥଲିା । ଏହଥି ସମୟରେ ତାଙ୍େ ସମସ୍ୟାେ 
ସମାଧାନ ଭାେତୀୟ ରସନା ରାହାେ କଲା । ନୀେଜ 
୨୦୧୬ରେ ଭାେତୀୟ ରସନାରେ ରଯାଗ ରେରା ପେଠାେୁ 
ତାଙ୍ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ରୂ୍୍ବ ଭାରର ରଖେ ଉପରେ ରକନ୍ଦ୍ରୀତ େହଥିଛଥି । 
ସରୁ ଠଥିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲଥିଥରିାରରରେ ସାଙ୍ମାନଙୁ୍ ସହ ରାରସ୍ଟ 
ରଲ ରଖେଥିରା ସମୟରେ ତାଙ୍େ ମଣଥିରନ୍ରେ ଆଘାତ 
ଲାଗଥି ଭାଙ୍ଥି ଗଲା  ଓ ରସ ରାଧ୍ୟ ରହାଇ ଚାେଥି  ପାଞ୍ଚମାସ 
ନଥିମରନ୍ ଜାରଭଲଥିନ ର୍ା ଅଭ୍ୟାସ କେଥିପାେଥିରଲନାହଥି।ଁ 
ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲାପରେ ନୀେଜ ତାଙ୍େ ପ୍ରଥମ 
ଆନ୍ଜ୍ବାତଥିକ ସ୍ୱର୍୍ବପେକ ୨୦୧୬ େକ୍ଷଥିଣ ଏସଥିଆ ରଗମ ୍ସରେ 

ଅେିମ୍କି ମଞ୍ େକ୍ଷ୍ୟ ର�ାଜନା

ଆଜଥିେ ଆଧନୁଥିକ ରଥିଶ୍ୱରେ 
ଏକ ରେେେ େକ୍ଥି ରକରେ 

ଏହାେ ସାମେଥିକ ରା ଆଥଗିକ 
େକ୍ଥିକୁ ରନଇ କେନା 

କୋଯାଏ ନାହଥି ଁରେଂ ଏହାେ 
କ୍ରୀଡାରଥିତମାନଙ୍ େକ୍ଷତା 

ମଧ୍ୟ ୋଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ େକ୍ଥି
ଭାରର ଗେଥିରତାରେ ।

n  ୧୬୦ ଉଚ୍ଚ ରଶ୍ଣୀୟ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ଙୁ୍ ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସେ ଟପ ୍ସ ପାଇ ଁ
ସାମଥିଲ କୋଯାଇଛଥି । ଏହଥି ରଖୋେୀମାନଙ୍ ତାଲଥିମ ପାଇ ଁରଥିଶ୍ୱେ ରଶ୍ଷ୍ଠ 
ପ୍ରେଥିକ୍ଷକମାନଙୁ୍ ନଥିଯକୁ୍ଥି େଥିଆଯାଇଛଥି । କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରଣାେୟ ରସମାନଙ୍ 
ସମସ୍ତ ଖଚ୍ଚ୍ବ ରହନ କେଥିରା ସହ ରସମାନଙୁ୍ ଆନ୍ଜ୍ବାତଥିକ ପ୍ରତଥିରଯାଗଥିତାରେ 
ଅଂେଗ୍ରହଣ ନଥିମରନ୍ ରଥିରେେୀ ତାଲଥିମୋତା ମଧ୍ୟ ନଥିଯକୁ୍ କେଥିଛନ୍ଥି ।

n  ଟପ ୍ସରେ ସାମଥିଲ ସମସ୍ତ ପେୁୁଷ  ଓ ମହଥିୋ ହକଥି ରଖୋେୀଙ୍ ନଥିମରନ୍ 
ରରଙ୍ାଲୁେୁଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େଥିରଥିେ ଆରୟାଜଥିତ ରହାଇଛଥି । ରକରତକ 
ରଖୋେୀ ରଯପେଥିକଥି ମୀୋରାଇ ସାନୁ, ଭଥିରନେ ରଫାଗଟ, ନୀେଜ ଚାଓଲା, 
ରଜେଙ୍ ପନୁଥିଆ, ରସୌେଭ ରଚୌଧେୁୀ, ରଥିକାେ କ୍ରଥିଷ୍ଣନଙ୍ ନଥିମରନ୍ ରଥିଭଥିନ୍ନ 
ରେେରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲଥିମ ର୍ୟରସ୍ା କୋଯାଇଛଥି ।

n  ଟପ ୍ସ ଅଧୀନସ୍ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ମାନଙ୍ ନଥିମରନ୍ ଟ୍ାକ ସରପାଟ୍ବ, 
ଗରରଷଣା, ରଥିର୍ ୍ଲଷଣ, ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧନୁଥିକ ରରୈଷୟଥିକ ଉପକେଣ ରଯାଗାଇ 
େଥିଆଯାଇଛଥି । ଏହା ରସମାନଙ୍ େକ୍ଷତା ପଯ୍ବ୍ୟରରକ୍ଷଣରେ ସହାୟକ ରହର।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣରୀ ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ

୨୦୧୪େୁ ୨୦୨୦ ମସଥିହାରେ ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ 
ଅଧୀନରେ ୮୩ରକାଟଥି ଟଙ୍ା ରୃତଥି ପ୍ରୋନ 
କୋଯାଇଛଥି। ୨୪ରକାଟଥିେୁ ଅଧକି ଟଙ୍ାେ  
ରୃର୍ତଥି ପଥିଓପଥିଏସ ଅଧୀନରେ ରଖୋେଥିମାନଙୁ୍ 
ପ୍ରୋନ କୋଯାଇଛଥି । ୨୦୧୪ ପରୂ୍ବେୁ ଏହା 
ଆରେୌ େଥିଆଯାଉ ନ ଥଲିା । 
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ଜଥିତଥିରଲ । ୨୦୧୬ରେ ୨୦ ରଷ୍ବେୁ କମ ୍ ଆଇଏଏଏଫ ରଥିଶ୍ୱ 
ଚାମ୍ଥିୟନସଥିପ ୍ରେ ନୀେଜ ତାଙ୍େ ଦ୍ଥିତୀୟ ସ୍ୱର୍୍ବପେକ ହାସଲ 
କେଥି ନୂତନ ଜୁନଥିୟେ ରଥିଶ୍ୱ ରେକଡ୍ବ ସ୍ାପନ କରଲ । ୨୦୧୭ 
ଏସଥିଆନ ଆଥ ୍ରଲଟଥିକ୍ ଚାମ୍ଥିୟନସଥିପ ୍ରେ ରଥିଜୟୀ ରହରା 
ପରେ ୨୦୧୮ ୋଜ୍ୟ ରଗାଷ ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେେ୍ବନରେ 
ପ୍ରଥମ ଭାେତୀୟ ଭାରର ନୀେଜ ସ୍ୱର୍୍ବପେକ ହାସଲ କରଲ । 
ରସହଥିରଷ୍ବ ଜାକର୍ତ୍ବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ରସ ନଥିଜ ରେକଡ୍ବରେ 
ଉନ୍ନତଥି ଆଣଥିରଲ ।

ମହଥିୋମାରନ ସମଭାରରେ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ଚାମ୍ଥିୟନସଥିପ ୍ ଆୋ 
ଉେ୍ ଜୀରଥିତ େଖଛିନ୍ଥି । 

ହେଥିୟାଣା େେେ ଜଥିଲ୍ା ରଗାେଥିଆ ଗ୍ରାମେ ମନୁଭାକେ ରନୁ୍କ 
ଚାେନା ପ୍ରତଥିରଯାଗଥିତାରେ ଅରନକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ଥି । ୧୬ ରଷ୍ବ 

ରୟସରେ ସର୍ବକନଥିଷ ୍ଠ ଭାେତୀୟ ଭାରର ଆଇଏସଏସ ୍ଏଫ 
ରଥିଶ୍ୱକପ ୍ରେ ରସ ନଥିକଟତମ ପ୍ରତଥିଦ୍୍ୀ  େୁଇଥେ ରଥିରଜତାଙୁ୍ 
ପୋସ୍ତ କେଥି ସ୍ୱର୍୍ବପେକ ରଥିଜୟୀ ରହାଇଥରିଲ । ୨୦୧୮ 
ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ ରଗମ୍ସରେ ଅସାଧାେଣ  ରନୈପଣୁ୍ୟ ପ୍ରେେ୍ବନ 
କେଥିରା ପରେ ରସ ୋଜ୍ୟରଗାଷ ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ସ୍ୱର୍୍ବପେକ ରଥିଜୟୀ 
ରହାଇଥରିଲ । ୨୦୧୮ ମସଥିହା ରେଷ ରରେକୁ ରସ ଆରଜଣ୍ଟଥିନା 
ଯରୁା ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସରେ ମହଥିୋ ୧୦ମଥିଟେ ଏୟାେ ପଥିସ୍ତଲ 
ପ୍ରତଥିରଯାଗଥିତାରେ ସ୍ୱର୍୍ବପେକ ହାସଲ କରଲ ।

ରେେ ତାଙ୍ ଉପରେ ଅରନକ ଆୋ େଖଛିଥି । ରଟାକଥିଓ 
ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସ  ତଥିରନାଟଥି ରଶ୍ଣୀ ପ୍ରତଥିରଯାଗଥିତାରେ ଅରତୀର୍୍ବ ରହାଇ 
ରସ ସରୁଠାେୁ ର୍ୟସ୍ତରହୁେ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ େହଥିରର । ମଥିକ୍ସଥିଡ୍ ଟଥିମ 
ଇରଭଣ୍ଟରେ ରସ ରସୌେଭ ରଚୌଧେୁୀଙ୍ ସହ ମଥିେଥି ରଖେଥିରର । 
ରକାଭଥିଡ ରଯାଗୁ ଁସେକାେ ତାଙୁ୍ ନଥିଜ ରେଞ୍ଜରେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇ ଁ
ସରୁ ସରୁଥିଧା ରଯାଗାଇ ରେଉଥରିଲ । ରଟାକଥିଓ ରାହାେଥିଥରିା 
ମନୁ କହନ୍ଥି “ରଯରତରରରେ ତୁରମ କଠଥିନ ପେଥିଶ୍ମ କେଥିଛଥି 
ରସରତରରରେ ସଫେତାେ ରକୌଣସଥି ସୀମା ନ ଥାଏ । ମୁ ଁମେୂେୁ 
ଏହା ରଥିଶ୍ୱାସ କେଥିଆସଥିଛଥି ।”

ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆେୁ ଅଚାନକ ରଲାକରଲାଚନକୁ ଆସଥିଥରିା 
ମନୁ କହନ୍ଥି, “ରମା ରଥିଶ୍ୱାସ ଏହା ଏକ ସର୍ବରଶ୍ଷ୍ଠ ରଯାଜନା । 
ଏହା ରକରେ ରଖୋେୀଙୁ୍  ରପ୍ରାତ୍ାହଥିତ କରେ ନାହଥି ଁ, େେ୍ବକଙୁ୍ 
ମଧ୍ୟ ଉତ୍ାହଥିତ କରେ । ଏହା କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ମାନଙୁ୍ ଉପଯକୁ୍ 

n  ଟପ ୍ସ ସରମତ ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଖୋେୀଙୁ୍ ମାସଥିକ ୫୦ ହଜାେ 
ଟଙ୍ା ରଲଖାଏ ଁ ର୍ୟକ୍ଥିଗତ ଭର୍ତା ପ୍ରୋନ କୋଯାଇଛଥି। 
ଏଥସିହ ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଖୋେୀଙ୍ ରଖେ େକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ 
ସମୀକ୍ଷା କୋଯାଉଛଥି । 

n  ଟପ ୍ସ ରଥିକାେ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଉଭୟ  ରେଥିଷ ୍ଠ ଓ କନଥିଷ ୍ଠ 
ସ୍ତେରେ କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ ରହଉଛଥି । ଏଥେୁି ମଥିେନ ଅଲଥିମ୍ଥିକ 
ରସଲ ୨୫୯ ଜଣ ରଖୋେୀଙୁ୍ ୧୨ଟଥି କ୍ରୀଡା ରଥିଭାଗ ପାଇ ଁ
ଟପ ୍ସ  ରଯାଜନା ଅଧୀନରେ େଖଛିଥି । ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୮ 
ଅଲଥିମ୍ଥିକକୁ ଆଖ ିଆଗରେ େଖ ିଏହା କୋଯାଇଛଥି । 

n  ରମଧାରୀ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ମାନଙୁ୍ ରେୌଡକୁେ, ତୀେ୍ାଜୀ, 
ର୍ୟାଡମଥିଣ୍ଟନ,ସାଇରକଲ ଚାେନା, ରଟରୁଲ ରଟନଥିସ, ଜରୁଡା, 
ମଷୁ୍ଥିଯଦୁ୍ଧ, ଭାେରର୍ତାେନ, କୁସ୍ତଥି, ରନୌଚାେନା ଏରଂ ସନ୍େଣକୁ 
ଟପସ ୍ରଥିକାେ ରଯାଜନା ଅଧୀନରେ ରଥିକେଥିତ କୋଯାଇଛଥି । 

ଟପ ୍ସ ସହ ସଂଳେଥିଷ୍ ରଖୋେୀ ଓ ସାଇ ସହ
ଉନ୍ନତ ସହରଯାଗ ପାଇ ଁଜରଣ ଜନସମ୍କ୍ବ 

ଅଧକିାେୀଙୁ୍ ନଥିଯକୁ୍ଥି େଥିଆଯାଇଛଥି ।

ଗତ ତନିବିର୍ଷ ମଧ୍ୟରର �ପ ୍ସ ସରମତ
୩୨ ଜଣ ରେଳାଳରୀଙ୍ ନମିରନ୍ତ 

ଏଡିଆଡରର ସବ୍ଷରଶ୍ରଷ ୍ରେଳାଳରୀ
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କ୍ରୀଡା େଥିକ୍ଷାକୁ ଉତ୍ାହଥିତ କେଥିରା ନଥିମଥିନ୍ 
ମଣଥିପେୁରେ ରେେେ ପ୍ରଥମ କ୍ରୀଡା ରଥିଶ୍ୱରଥିେ୍ୟାେୟ 
ପ୍ରତଥିଷ ୍ଠା କୋଯାଇଛଥି । କ୍ରୀଡା ରକାଟାରେ ମାଲଖମ ୍
ରୋଲ ରଲ ଭେଥି ୨୦ଟଥି ରଖେକୁ ଅନ୍ଭୁ୍ବକ୍ 
କୋଯାଇଛଥି । କ୍ରୀଡା ରକାଟାରେ ରର୍ତ୍ବମାନ ୬୩ 
ପ୍ରକାେେ ରଖେ ଅନ୍ଭୁ୍ବକ୍ ରହାଇଛଥି ।

ରକା�ି �ଙ୍ା େର୍୍ଷ କରା�ାଇଛ ି।

କମନରୱେର୍ କ୍ରୀଡାରର ସବ୍ଷରଶ୍ରଷ ୍ରେଳାଳରୀ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଜଲ୍ାଇ 15-31, 202116

କ୍ରୀଡା ଉପକେଣ ତାଲଥିମ  ପାଇରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କେଥିରା ସହ 
କମ୍ବନଥିଯକୁ୍ଥି ରେଇ ରସମାନଙ୍ ଆଥଗିକ ଅରସ୍ାରେ ମଧ୍ୟ ସଧୁାେ 
ଆରଣ ।”

ରସହଥିପେଥି େଥିର୍ୟାଂେ ସଥିଂ ପାୱାେଁଙ୍ ଭେଥି କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ 
ଟାେରଗଟ୍ ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ ରପାଡଥିୟମ ରଯାଜନା ଅଧୀନରେ 
ପେଥିପଷୁ୍ ରହାଇଛନ୍ଥି । ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ ପେକ ଆୋୟୀ ପାୱାେଁ 
ତାଙ୍ ରାପାଙ୍ ପ୍ରରୋଚନାରେ ରନୁ୍କ ଚାେନାକୁ ରାଛଥିରଲ । 
ତାଙ୍ ରାପା ଜରଣ ଡାକ୍େ ଓ ମାଆ ନସ୍ବ । ରସ ରଥିଜ୍ଞାନରେ 
ଦ୍ାେେ ରଶ୍ଣୀ ଛାତ୍ର । ରନୁ୍କ ଚାେନା ତାଲଥିମ ଖର୍ୁ ଖଚ୍ଚ୍ବ ରହୁେ 
ରହରଲ ମଧ୍ୟ ଟାେରଗଟ୍ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ରପାଡଥିୟମ  ସ୍ଥିମ ୍(ଟପ ୍ସ) 
ତାଙ୍ ଭେଥି କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ଙ୍ ନଥିମରନ୍ ରରେ ୍ସହାୟକ ରହାଇଛଥି। 

ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆେ େୁଇଟଥି ସଂସ୍େଣରେ ତାଙ୍େ ଅଂେଗ୍ରହଣ 
ତାଙୁ୍ ରଲାକରଲାଚନକୁ ଆଣଥିଲା । ରସ ୨୦୧୮ ମସଥିହାରେ 
େଥିଲ୍ୀରେ ଅନୁଷ ୍ଠଥିତ ରଥିେ୍ୟାେୟ କ୍ରୀଡାରେ ଅଂେଗ୍ରହଣ 
କେଥିରା ପରେ  ୨୦୧୯ରେ ପରୁଣରେ ଅନୁଷ୍ଠଥିତ ଯରୁକ୍ରୀଡାରେ 
ଅଂେଗ୍ରହଣ କରଲ । ୨୦୧୯ ମସଥିହାରେ ଭାେତୀୟ ରେଥିଷ ୍ଠ 
େେରେ ରଯାଗରେରାପରେ ଆଉ ପଛକୁ ନ ରଫେଥି ଏକାଗ୍ରତା 
ରଜାୟ େଖରିା ସହ ରରଜଥିଂ ରଥିଶ୍ୱକପ ୍ରେ ରେୌପ୍ୟପେକ ରଥିଜୟୀ 
ରହରଲ । ଏହଥି ସଫେତା ତାଙୁ୍ େେମଥିଟେ ପେୁୁଷ ଏୟାେ ପଥିସ୍ତଲ 
ପ୍ରତଥିରଯାଗଥିତା ନଥିମରନ୍ ରଯାଗ୍ୟରହରା ସହାୟକ ରହଲା ।

ରଟାକଥିଓ ଯାଉଥରିା ଅଧକିାଂେ ଭାେତୀୟ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ରଛାଟ 
ରଛାଟ ସହେ ଓ ଗ୍ରାମଞ୍ଚେେୁ ଆସଥିଛନ୍ଥି ଓ ରସମାନଙ୍ ସଫେତା 

ଆଞ୍ଚେଥିକ ଭଥିର୍ତଥିରେ କ୍ରୀଡା ରମଧା ଅରନଷ୍ଣ େେ ରଛାଯାଇଛଥି 
ଯାହା ଫେରେ ରସମାରନ ଜଥିଲ୍ା ଓ ମଣ୍ଡେସ୍ତେରେ ରମଧା 
ଅରନଷ୍ଣ କେଥିପାେଥିରର ତଥାପଥି ରମଧା ଅରନଷ୍ଣ ରପାଟ୍ବାଲ 
ମଧ୍ୟ ସଷୃ୍ଥି  କୋଯାଇଛଥି ଓ ରଖୋେୀମାରନ ରସଥରିେ ନଥିଜ କ୍ରୀଡା 
େକ୍ଷତା ରନଇ ତଥ୍ୟ ଅପରଲାଡ କେଥିପାେଥିରର ।

ରେରୋ ଇଣି୍ଆ ଓ ଜାତରୀୟ ରମଧା ଅର୍୍ୱରଣ
କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମ ର�ାଗୁ ଁଭାରତରୀୟଙ୍ ଉତ୍ାହ ବୃଦି୍ ପାଇୋ
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ଟଥି ରଖେପଡଥିଆ ର୍ୟରହାେ ନଥିମରନ୍ 
ଚଥିହ୍ନଟ କୋଯାଇଛଥି । ଏହାେ ସମସ୍ତ 
ତଥ୍ୟ େେ୍ବାଯାଇ ଏଥପିାଇ ଁଏକ 
ରମାରାଇଲ ଆପ ୍ରଥିକେଥିତ ରହାଇଛଥି ।

11,227 

କ୍ରୀଡାଙ୍ଗନ ବକିାଶ ରଗାଷର୍ୀଗତ ପ୍ରଶକି୍ଷଣର ବକିାଶ

ରମଧା ଅର୍୍ୱରଣ ଓ ବକିାଶ

ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୀୟ ରେରୋ ଇଣି୍ଆ ରକନ୍ଦ୍ର
14,595 ଜଣ ପ୍ରେଥିକ୍ଷକଙୁ୍ ତୃଣମେୂସ୍ତେେୁ ରମଧା 

ରାଛଥିରା ନଥିମରନ୍ ନଥିଯକୁ୍ଥି କୋଯାଇଛଥି । 

ପ୍ରେଥିକ୍ଷଣଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେଥି ରଖେକୁେ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ସରୁ ପାଇ ଁ
ସରୁଥିଧାସରୁଯାଗ ରଯାଗାଇରା ଲାଗଥି ରଥିଭଥିନ୍ନ ୋଜ୍ୟରେ 
ଆନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ମାନେ ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ ରକନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତଥିଷ ୍ଠା 
କୋଯାଇଛଥି । ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାେୟ ଏଥପିାଇ ଁଆଥଗିକ 
ସହାୟତା ରଯାଗାଇ ରେଇଛନ୍ଥି ।

24 ଟଥି ୋଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ ରଖରଲା 
ଇଣ୍ଡଥିଆ ରକନ୍ଦ୍ର ୨୩ଟଥି 
ୋଜ୍ୟରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଛଥି 09

ଟଥି ରଥିେ୍ୟାେୟ 
ୋଜସ୍ତେୀୟ ରକନ୍ଦ୍ରରେ 
ପେଥିଣତ ରହାଇଛଥିବାର୍ତିକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତରି�ାଗିତା

ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଭିରି୍ତଭୂମି
ସଷିୃ୍ଟ ଓ ବକିାଶ 

ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ରେେରେ 
ରାଷଗିକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତଥିରଯାଗଥିତା ଆରୟାଜଥିତ 
ରହାଇଥଲିା। ପ୍ରକୃତ ରମଧାରୀ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ରଥିେ୍ୟାେୟ 
ଓ ରଥିଶ୍ୱରଥିେ୍ୟାେୟସ୍ତେେୁ ହଥି ଁରାହାେଥିଥାନ୍ଥି। 
ରେେରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତଥି ଉତ୍ାହ ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ 
ରଥିେ୍ୟାେୟସ୍ତେୀୟ କ୍ରୀଡା, ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ 
ଯରୁକ୍ରୀଡା ଏରଂ ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ ରଥିଶ୍ୱରଥିେ୍ୟାେୟ 
ସ୍ତେୀୟ କ୍ରୀଡା ରଯାଗୁ ଁରୃଦ୍ଧଥି ପାଇଛଥି । 

ହକଥି ଟ୍ାକ, ର୍ୟାୟାମ ୋୋ, ଫୁଟରଲ ପଡଥିଆ, 
ଇନ୍ ରଡାେ ରପ୍ରକ୍ଷାେୟ ଓ କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରାରାସଗଡୁଥିକରେ 
ଥରିା ସରୁଥିଧା ସରୁଯାଗେ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ।
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ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ ରଯାଜନାରେ ଏପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
୨୯୬୭ ଜଣ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ମରନାନୀତ ରହାଇଛନ୍ଥି 

୩୩୫ଜଣ ରଖୋେୀଙୁ୍ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
େେହଜାେ ରଲଖାଏ ଁଟଙ୍ା େଥିଆଯାଇଛଥି ।

ଗତ କଥିଛଥି ରଷ୍ବ ଧେଥି ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ ରେେେୁ ନୂତନ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତଥିଭା ଅରନଷ୍ଣ କାଯ୍ବ୍ୟ ହାତକୁ ରନଇଛଥି । ୨୦୧୬ 
ମସଥିହାରେ ଏହଥି ରଯାଜନା ତୃଣମେୂ ସ୍ତେେୁ ରମଧାରୀ କ୍ରୀଡାରଥିତଙୁ୍ ଅଲମ୍ଥିକ ମଞ୍ଚ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ପହଞ୍ଚଥିରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରନଇ ଆେମ୍ଭ 

କୋଯାଇଥଲିା । ୨୦୧୭ରେ ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆଙୁ୍ ସମୀକ୍ଷା କେଥିରାପରେ ଏହାକୁ ୧୨ଟଥି ଭାଗରେ ରଥିଭକ୍ କୋଗଲା ।

ଏପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ୩୪ଟଥି ୋଜ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରୋସଥିତ ଅଞ୍ଚେରେ 
୨୬୭ଟଥି ପ୍ରକ୍ ଅନୁରମାେଥିତ ରହାଇଛଥି । ଜମମ୍ ୁଓ 
କ୍୍ମୀେରେ କ୍ରୀଡା ଭଥିର୍ତଥିଭୂମଥି ରଥିକାେ ନଥିମରନ୍ ପଥୃକ୍ ଭାରର 
୨୦୦ ରକାଟଥି ଟଙ୍ା ପ୍ରୋନ କୋଯାଇଛଥି ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣରୀ ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ

ରଦଶରର କ୍ରୀଡାର ବକିାଶ

2014 2020
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ସମାଜ ଓ ରେେ ପାଇ ଁ ରପ୍ରେଣାେ ଉତ୍ କହଥିରଲ ଅତୁ୍ୟକ୍ଥି 
ରହରନାହଥି ଁ । ରସହଥିପେଥି  ମହାୋଷ୍ଟ୍ର ସତାୋେ ପ୍ରରୀଣ 
ଯାେର ଏକ ଶ୍ମଜୀରୀ ପେଥିରାେେୁ ଆସଥିଛନ୍ଥି। ପ୍ରଥମ 
ଥେ ପାଇ ଁ ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ ରେ ତୀେ୍ାଜ େେରେ ରସ ସାମଥିଲ 
ରହାଇଛନ୍ଥି। ରସହଥିପେଥି  ଭାେତୀୟ ମହଥିୋ ହକଥି େେରେ 
ସାମଥିଲ ରହାଇଥରିା ରନହା ରଗାୟଲ ଏକ ସାଇରକଲ 
କାେଖାନାରେ କାମ କେଥି  ପେଥିରାେ ଚୋନ୍ଥି । ତୀେ୍ାଜୀରେ 
ସ୍ୱର୍୍ବପେକ ଆୋୟୀ େୀପଥିକା କୁମାେୀଙ୍ ରାପା ଜରଣ ଅରଟା 
ଡ୍ାଇଭେ ରହାଇଥରିାରରରେ ମାଆ ଜରଣ ନସ୍ବ । ଏକୋ 
ରଥିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମେ୍ ରହାଇଥରିା େୀପଥିକା ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସ ନଥିମରନ୍ 
ଏକମାତ୍ର ଭାେତୀୟ ମହଥିୋ ରଖୋେୀ ଥରିଲ।

ହେଥିୟାଣାରେ ଏକ ଚାଷୀ ପେଥିରାେେୁ ଆସଥିଥରିା ମନୀଷଙ୍ 
କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରସହଥିପେଥି  ଉତ୍ାହଜନକ । ମନୀଷ ମଷୁ୍ଥିଯଦୁ୍ଧ 
ପାଇ ଁନଥିଜେ  ଆଗ୍ରହ ରେଖାଇଥରିଲ । ଆଜଥି ତାଙୁ୍ ରଟାକଥିଓ 
ଅଲଥିମ୍ଥିକ େେରେ ସ୍ାନ ମଥିେଥିଛଥି । ଏଠାରେ ଉରଲ୍ଖରଯାଗ୍ୟ ରଯ 
ରଚନ୍ନାଇେ ସଥି.ଏ. ଭରାନୀ ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସ ପାଇ ଁରଯାଗ୍ୟତା ହାସଲ 
କେଥିଥରିା ରେେେ ଏକମାତ୍ର ଅସୀ ଚାେନକାେୀ । ଭରାନୀଙ୍ 
ମାଆ ରଯପେଥି େଥିଅେ ତାଲଥିମ ରାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ରସଥପିାଇ ଁ
ନଥିଜେ ଗହଣା ର୍କ େଖଥିରିଲ । ଆମେ ପାେମ୍େଥିକ କ୍ରୀଡା 
ମଧ୍ୟ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ପାଉଛଥି । ରାେଣାସୀେ େଥିରପାଲ ଯାେରଙ୍ 
ଜାରଭଲଥିନ୍ ଫଥି ଙ୍ାେ ସଫେତାେୁ ଏହା ଜଣାପରଡ ।

ଏକ ମହତ୍ୱପରୂ୍୍ବ କଥା ରହଲା େଥିରପାଲ ତାଙ୍ ପାେଥିରାେଥିକ 

ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ େୀତକାେୀନ କ୍ରୀଡା ପ୍ରଥମଥେ 
ନଥିମରନ୍ ଜମ ୁଓ କ୍୍ମୀେରେ ଆରୟାଜଥିତ 
ରହାଇଯାଇଛଥି । ରକନ୍ଦ୍ରୋସଥିତ ଅଞ୍ଚେ ନଥିମରନ୍ 
ଏହା ଲୋଖରେ ଆରୟାଜଥିତ ରହାଇଥଲିା । । 

କ୍ରୀଡା ଏକାରଡମରୀ ବକିାଶ 

ଶାନ୍ତ ିଓ ବକିାଶ ନମିରନ୍ତ ରେଳ

ମହଳିାଙ୍ ନମିରନ୍ତ କ୍ରୀଡାର ବକିାଶ
ଆଗେୁ କ୍ରୀଡାରେ ମହଥିୋଙ୍ ଅଂେଗ୍ରହଣ 
ନଗଣ୍ୟ ଥରିଲ ମଧ୍ୟ ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ ରଯାଗୁ ଁ
ଏଥରିେ ପେଥିରର୍ତ୍ବନ ଘଟଥିଛଥି । ରସହଥିପେଥି 
ତୃଣମେୂସ୍ତେରେ ରାେଥିକାମାନଙ୍ ନଥିମରନ୍ ପଥୃକ୍ 
ପ୍ରତଥିରଯାଗଥିତାମାନ କୋଯାଉଛଥି ।

ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନମିରନ୍ତ କ୍ରୀଡାର ରପ୍ରାତ୍ାହନ

ସ୍ରଦଶରୀ ଆଦବିାସରୀ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ 
କ୍ରୀଡାର ବକିାଶ

 ବଦି୍ୟାଳୟ ପିୋଙ୍ ଶାରରୀରିକ ଦକ୍ଷତା

ରେେେୁ ଭଥିନ୍ନକ୍ଷମ ରଖୋେୀମାରନ ନୀେରଚ୍ଛଥିନ୍ନ ଭାରର 
ଉନ୍ନତ ପ୍ରେେ୍ବନ କେଥିଆସଛୁନ୍ଥି । ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ରସମାନଙୁ୍ ରପ୍ରାତ୍ାହଥିତ କୋଯାଇଛଥି । 
ଟାରଗ୍ବଟ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ରପାଡଥିୟମ ମଥିେନ ଅଧୀନରେ ୨୦୧୫ 
ମସଥିହାରେ ନଅଜଣ ଭଥିନ୍ନକ୍ଷମ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ଥରିାରରରେ 
୨୦୨୧ରେ ୩୨ଜଣଙୁ୍ ସାମଥିଲ କୋଯାଇଛଥି।

ସେକାେ କ୍ରୀଡା ଏକାରଡମୀ ଉନ୍ନତ ଭଥିର୍ତଥିଭୂମଥି 
ସହ ସ୍ାପନ କେଥିରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କେୁଛନ୍ଥି ।

ରେେରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତଥିଭା ଅରନଷ୍ଣ 
ସହ ରସମାନଙ୍ ୋେୀେଥିକ େୃଷ୍ଥି େୁ େକ୍ଷ 
େଖରିା ନଥିମରନ୍ ୬୯ହଜାେ ପ୍ରେଥିକ୍ଷକଙୁ୍ 
ନଥିଯକୁ୍ଥି େଥିଆଯାଇଛଥି । ପଥିଲାମାରନ 
ନଥିଜେ ୋେୀେଥିକ େକ୍ଷତାରେ ତଥ୍ୟ 
ରେରା ପାଇ ଁରମାରାଇଲ ଆପ ୍ମଧ୍ୟ 
ସଷୃ୍ଥି  କୋଯାଇଛଥି। ଏପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ୨୩ 
ଲକ୍ଷେୁ ଅଧକି ପଥିଲା ଏହାେ ର୍ୟରହାେ 
କେଥିସାେଥିରଲଣଥି ।

10 ପ୍ରତଥିଭା ଅରନଷ୍ଣ ନଥିମରନ୍ 
୧୪ଟଥି ୋଜ୍ୟେ ୯୫ଜଥିଲ୍ାକୁ 
୧୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ପ୍ରୋନ 
କେଯାଇଛଥି

ମାଲଖମ ୍ଓ ରଯାଗାସନ ଭେଥି ପାେମ୍େଥିକ 
ଭାେତୀୟ କ୍ରୀଡାେ ରଥିକାେ ନଥିମରନ୍ ୩୬ଟଥି ଏକ 
ଭାେତ ରଶ୍ଷ୍ଠ ଭାେତ ପ୍ରତଥିରଯାଗଥିତା ୧୯ଟଥି ସ୍ାନରେ 
ଆରୟାଜଥିତ ରହାଇଛଥି । ଏଥରିେ ଏପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ୨୨୫୦ 
ଜଣ ରଖୋେୀ ଅଂେଗ୍ରହଣ କେଥିଛନ୍ଥି ।
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କ୍ରୀଡାକୁ ସବ୍ଷଗଣୁ ସମ୍ନ୍ନ କରିବା ପାଇ ଁନଆି�ାଉର୍ବିା ପଦରକ୍ଷପ
କ୍ରୀଡା ବାତାବରଣର ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ରହଉଛ ିପ୍ରତଭିା ଚହି୍ନ�। ରେରୋ ଇଣି୍ଆ ର�ାଜନା ର�ାଗୁ ଁତୃଣମଳୂସ୍ତରରର 

ପ୍ରତଭିା ଚହି୍ନ� ପ୍ରକ୍ୟିା ରବଶ ୍ଫଳପ୍ରଦ ରହାଇଛ ି। ଚହି୍ନ� ପ୍ରକ୍ୟିା ପରର ରେଳାଳରୀମାରନ ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ ତାେିମ ଜରିଆରର ରସମାନଙ୍ 
ରକୌଶଳ ବକିାଶ କରିପାରିରବ ।ଏର୍ପିାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ କ୍ରୀଡା ଭିରି୍ତଭୂମି ଜଲି୍ାସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ତାେିମରକନ୍ଦ୍ର ଓ ଭାରତରୀୟ କ୍ରୀଡା 

ପ୍ରାଧକିରଣ ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ତ ସଂର�ାଗ କରା�ାଇଛ,ି �ାହାଫଳରର ରେଳାଳରୀମାରନ ର�ାଗାର�ାଗ ରେପିାରିରବ ।

159
ରଖରଲା 

ଇଣ୍ଡଥିଆ ପ୍ରତଥିଷ ୍ଠାନ 

23 

ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ ରକନ୍ଦ୍ର
(ପ୍ରତଥି ଜଥିଲା୍ରେ ରଗାଟଥିଏ କେଥି ) 

ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରରର
ସ୍େୁ ବକିାଶ

 

ସାଇ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ 
ରକନ୍ଦ୍ର

ରଗାଷର୍ୀ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ବକିାଶ

67 24

1000

ସାଇ ରକନ୍ଦ୍ର 

n ସମ୍ରୂ୍୍ବ ପଦ୍ଧତଥି କ୍ରମାନୟ୍ରେ ସ୍ଲୁେୁ ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ ରକନ୍ଦ୍ର, ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ 
ୋଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ ଉତ୍ଷ୍ବରକନ୍ଦ୍ର, ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ ସ୍ୱୀକୃତ େଥିକ୍ଷାନୁଷ ୍ଠାନ, ସାଇ 
ତାଲଥିମରକନ୍ଦ୍ର, ସାଇ ଜାତୀୟ ଉତ୍ଷ୍ବ ରକନ୍ଦ୍ର ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ର୍ୟାପଥିଛଥି । ରକନ୍ଦ୍ରେ 
ସରର୍ବାଚ୍ଚ ପ୍ରତଥିଭାରାନ ରଖୋେୀ ଟପସ ରଯାଜନାରେ ଅନ୍ଭୁ୍ବକ୍ 
ରହାଇଥାନ୍ଥି। 

n  ପ୍ରତଥିଭା ପ୍ରଥରମ ରଥିେ୍ୟାେୟସ୍ତେେୁ ଚଥିହ୍ନଟ କୋଯାଏ । ତାପରେ 
ରସମାନଙୁ୍ ରଛାଟ ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଏ । ୧୩୦୦ 
ଏହଥିପେଥି ପଥିଲା ନଅଟଥି ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ୯୦ଟଥି ସମ୍ପ୍ରସାେଥିତ ରକନ୍ଦ୍ରରେ 
ତାଲଥିମ ରନଉଛନ୍ଥି ।

n  ଥରେ ଏହଥି ପଥିଲାମାରନ ନଥିଜେ ମରନାନୀତ ରଖେକୁ 
ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ରସମାନଙୁ୍ ସାଇ ତାଲଥିମ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ପଠାଯାଇଥାଏ । ରର୍ତ୍ବମାନ ସାଇେ ୬୭ଟଥି ରକନ୍ଦ୍ରରେ 
୪୮୧୯ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ତାଲଥିମ ରନଉଛନ୍ଥି।

n  ସାଇ ର୍ୟତୀତ ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ ରଯାଜନାରେ 
୧୫୯ଟଥି ପ୍ରତଥିଷ ୍ଠାନ ସାମଥିଲ ରହାଇଛଥି । 
ରଗାପୀଚା୍ ପ୍ରତଥିଷ ୍ଠାନ, ପଥିଟଥି ଆଥ ୍ରଲଟଥିକ୍ସ 
ସ୍ଲୁ, ପରୁଣେ ରସନା କ୍ରୀଡା ପ୍ରତଥିଷ ୍ଠାନ, 
ଦ୍ରାରଥିଡ-ପାେୁରକାନ କ୍ରୀଡା ଉତ୍ଷ୍ବ ରକନ୍ଦ୍ର 
ଏଗଡୁଥିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ । 

n  ପ୍ରତଥିଭା ଅରନଷ୍ଣ ପରେ ରସମାନଙୁ୍ 
ତାଲଥିମ ରେରା ପାଇ ଁତୃଣମେୂ 
ସ୍ତେରେ ସରର୍ବାଚ୍ଚ ସ୍ତେ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
ସମ୍ରୂ୍୍ବ ର୍ୟରସ୍ା େହଥିଛଥି ।

ରଦଶରର ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ବଦି୍ୟାଳୟରର କ୍ରୀଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା

�ାରରଗ�୍ 
ଅେିମ୍କି୍ସ ରପାଡିୟମ 

ସି୍ମ(�ପସ ୍)

ପେମ୍ୋକୁ ଅଲଥିମ୍ଥିକକୁ ରନଇ ଯାଉଛନ୍ଥି । େଥିରପାଲଙ୍ ରାପା, 
କକା ଓ ଭାଇ ସମରସ୍ତ ରହଉଛନ୍ଥି ଜାରଭଲଥିନ ଫଥି ଙ୍ାେୀ । ଏହଥି 
କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ମାନଙ୍େ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ପାଇ ଁରଯାଗ୍ୟତା ହାସଲ କେଥିରା 
ଏରତ ସହଜ ଘଟଣା ନୁହ ଁ। ପ୍ରକୃତ କ୍ରୀଡା ନାୟକ ରସରତରରରେ  
ସଷୃ୍ଥି  ରହର ରଯରତରରରେ ସମଗ୍ର ରେେ ରସମାନଙ୍ ପଛରେ 
ଛଥିଡା ରହର । ରଖେଆୁଡ ମରନାଭାର ସମସ୍ତଙୁ୍ ସମଥ୍ବନ ରେରା 
ମରନାଭାରେ ସାମଥ୍ବ୍ୟ ପ୍ରୋନ କେଥିଥାଏ । କ୍ରୀଡା ଏପେଥି 
ଗଣୁମାନ ରଥିକାେ କେଥିରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ  ଯାହା ତାହାକୁ 
ରଧୈଯ୍ବ୍ୟହୋ ରହରାକୁ େଥିଏ ନାହଥି ଁ। ରସ େୃଷ୍ଥି େୁ  ସାମାଜଥିକ ଜୀରନ 
ଓ ରେେେ ଜୀରନଧାୋରେ କ୍ରୀଡାେ ରରେ ୍ ମହତ୍ୱ େହଥିଛଥି । 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍ ଚଥିନ୍ାଧାୋ  ଅନୁସାରେ  
ରେେରେ ଏକ ନୂତନ କ୍ରୀଡା ସଂସ୍ତୃଥି ଆେମ୍ଭ ରହାଇଛଥି ଯାହା 

ରୃର୍ତଥିଗତ କ୍ରୀଡା ଭାରଧାୋରେ ରଥିକାେ କେଥିର । 
ଇଂରେଜମାରନ ଭାେତରେ କ୍ରଥିରକଟ ପ୍ରରର୍ତ୍ବନ କରଲ । ଏହା 
ପେରର୍ତ୍ବୀ କାେରେ ଏକ ରଲାକପ୍ରଥିୟ ରଖେ ରହାଇଥଲିା ।ମାତ୍ର 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହା ଅରନକ ରଖେକୁ ରେେରେ ରଥିକେଥିତ 
ରହରାକୁ ରେଲାନାହଥି ଁ। 

ମାତ୍ର ଏରର ପେଥିସ୍ଥିତଥିରେ ପେଥିରର୍ତ୍ବନ ଘଟଥି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
କ୍ରୀଡା ପେଥିସେ ମଧ୍ୟ ରୃର୍ତଥିଗତ େୃଷ୍ଥି େୁ ରରେ ୍ ଉପରଯାଗୀ 
ରହାଇପାେଥିଛଥି। ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ ଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ ରପାଡଥିୟମ ଭେଥି 
ରଯାଜନା ରଯାଗୁ ଁ ରେେରେ ରଖେ ଏକ ଜନଆର୍ାେନରେ 
ପେଥିଣତ ରହରା ସହ ଏହାେ ସାମଗ୍ରୀକ ଚଥିନ୍ାଧାୋ ମଧ୍ୟ 
ରେେଥିରାରେ ଲାଗଥିଛଥି। ତୃଣମେୂ ସ୍ତେେୁ ରମଧା ଚଥିହ୍ନଟ କେଥି 
ରସମାନଙୁ୍ ରଡ ରଡ ପ୍ରତଥିରଯାଗଥିତାରେ ସାମଥିଲ କୋଯଥିରା 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣରୀ ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ

ସାଇ ଜାତୀୟ 
ଉତ୍ଷ୍ବ ରକନ୍ଦ୍ର

ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ
ୋଜ୍ୟ ଉତ୍ଷ୍ବ ରକନ୍ଦ୍ର
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ଫେରେ ଏହା ସମ୍ଭର ରହଉଛଥି । ତାଛଡା େେ ରାଛଥିରା ରରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
ଉପରେ ଧ୍ୟାନ େଥିଆଯାଉଛଥି । ରଥିରେଷକେଥି ରଯଉ ଁରଖୋେୀମାରନ 
ରେେ ପାଇ ଁସନୁାମ ଆଣଥିରା ସହ ନୂତନ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ସଷୃ୍ଥି  େଥିଗରେ 
ପ୍ରୟାସେତ ଅଛନ୍ଥି ରସମାନଙୁ୍ ସମ୍ମାନୀତ କେଥିରା ପାଇ ଁପେରକ୍ଷପ 
ନଥିଆଯାଉଛଥି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍ ଭାଷାରେ “ଏଭେଥି ଏକ 
ପଦ୍ଧତଥି ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଛଥି, ଯାହାକଥି ଭାେତୀୟ ଉତ୍ାହକୁ 
ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସରେ ରୃଦ୍ଧଥି କେଥିର । କ୍ରୀଡାକୁ ଜୀରନରେ ଏକ ଅଂେଭାରର 
ରଥିରରଚନା କେ, ଏହାେ ଅଭଥିରୃଦ୍ଧଥି ପାଇ ଁ ପଦ୍ଧତଥିେ ରଥିକାେ କେ 
ରଯଉଥଁପିାଇ ଁପେଥିରାେମାରନ ଆରଗଇ ଆସନ୍ତୁ , ପେୁା ସମାଜ 
ଆଗଭେ ରହଉ, ତାହା ରହରଲ ଯାଇ ଭାେତ ରଥିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ 
କ୍ରୀଡାରେ ନଥିଜେ ନାମ ଉଜ୍ଜେ କେଥିର ।”
କ୍ରୀଡାକୁ ଜାତରୀୟ ଜରୀବନର ଅଂଶବରିଶର କରିବା ପାଇ ଁ
ପଦରକ୍ଷପ

ଯେଥି ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସରେ ଅଂେଗ୍ରହଣ କେୁଥରିା ଭାେତୀୟ 
କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ଙ୍ ପେଥିଶ୍ମ ଓ ସଂଘଷ୍ବେ କାହାଣୀ ପ୍ରରତ୍ୟକ ଭାେତୀୟ 
ଓ ରେେ ପାଇ ଁଉତ୍ାହ ଆଣଥିେଥିଏ, ରତରର ଏହା ୨୦୨୮ ଲସଏରଞ୍ଜଲ୍ସ 
ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସ ନଥିମରନ୍ ପେକ ତାଲଥିକାରେ ପ୍ରଥମ େେଜଣଙ୍ ମଧ୍ୟରେ 
େହଥିରା  ପାଇ ଁ  ଲକ୍ଷ୍ୟ େଖପିାେଥିର । ରତରର ଏହାକୁ ସେକାେଙ୍ 
େୂେେୃଷ୍ଥି  ସମ୍ନ୍ନ ଚଥିନ୍ାଧାୋ ରରାଲଥି ଧେଥିରାକୁ ରହର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଭାରର ୋୟଥିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କେଥିରା ପରେ ଶ୍ୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ କ୍ରୀଡା 
ରାତାରେଣକୁ ଉନ୍ନତ କେଥିରା ପାଇ ଁ ଅରନକ ପେରକ୍ଷପ ରନରଲ। 
ରସଗଡୁଥିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡା ଭଥିର୍ତଥିଭୂମଥି ରଥିକାେ ଅଲଥିମ୍ଥିକ କ୍ରୀଡା 
େକ୍ଷତା ପ୍ରେେ୍ବନ ଇତ୍ୟାେଥି ସାମଥିଲ ରହାଇଛଥି । ଅଗଷ୍ ୨୦୧୬ରେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡେ ରରୈଠକରେ ରଘାଷଣା କେଥିଥରିଲ ଆଗାମୀ 
୨୦୨୨, ୨୦୨୪, ୨୦୨୮  ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସ ନଥିମରନ୍ ରଥିସୃ୍ତତ େଣନୀତଥି ଗ୍ରହଣ 
କୋଯାଇ ଏକ ଟାସ୍ରଫାସ୍ବ ଗଠଥିତ ରହର । ଏଥରିେ ଉନ୍ନତ ତାଲଥିମ, 
ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖୋେୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରଥିୟା ଇତ୍ୟାେଥି ସହ ଏହଥି ଟାସ୍ରଫାସ୍ବରେ 
ରଥିରେେୀ ରଥିରେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସାମଥିଲ ରହରର । ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସ ନଥିମରନ୍ କ୍ରୀଡା 
ରରଜଟ୍ ଆଗେୁ ୧୫େୁ ୨୦ରକାଟଥି ମଧ୍ୟରେ େହୁଥରିା ରରରେ ତାହା 
୧୨୫ ରକାଟଥିେୁ ଅଧକିକୁ ରୃଦ୍ଧଥି କୋଗଲା ।

ରସହଥିପେଥି ଅଗଷ୍ ୨୮ତାେଥିଖ େଥିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍ ‘ମନ କଥି 
ରାତ୍ ’ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ରେେରେ କ୍ରୀଡାେ ରାତାରେଣ ସଷୃ୍ଥି  ରନଇ 
ମତାମତ ରେରାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାେଣଙୁ୍ ନଥିରରେନ କରଲ । 
ଏପେଥିକଥି  ଏଭେଥି ନଥିରରେନ ପରୂ୍ବେୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୀଡା ଜୀରନେ 
ଏକ ଅତ୍ୟାରେ୍ୟକ ଅଂେ ଓ ସାମଗ୍ରୀକ ର୍ୟକ୍ଥିତ୍ୱ ରଥିକାେରେ ସହାୟକ 
ରରାଲଥି ରର୍୍ବନା କରଲ । ରସ କହଥିଥରିଲ ଭାେତ ଭେଥି ରେେରେ 
ରଯଉଠଁଥି େରହଟଥି ଭାଷା , ୧୭୦୦ ଉପଭାଷା, ଭଥିନ୍ନ ଭଥିନ୍ନ ରରେଭୂଷା, 
ଖାେ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ େହଥିଛଥି,  ରସଠାରେ କ୍ରୀଡା ରେଂ ସମସ୍ତଙୁ୍ ଏକାଠଥି 
କେଥିରାରେ ସତୂ୍ରଧେ ରହାଇପାେଥିର । 
କ୍ରୀଡାର ବକିାଶ ପାଇ ଁଭିରି୍ତଭୂମି ବକିାଶ

ଭାେତରେ କ୍ରୀଡା ସଂସ୍ତୃଥିେ ଏକ ସେୁୀଘ୍ବ ପେମ୍ୋ େହଥିଛଥି  ଓ 

ର�ାକଓି �ାତ୍ରା ଓ ରକାଭିଡର ଆହ୍ୱାନ 
ଭାେତୀୟ େେ ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସ ନଥିମରନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ରହଉଥାଏ।  ମାତ୍ର ରଥିଶ୍ୱ ମହାମାେୀ ରକାଭଥିଡ ରଯାଗୁ ଁ
ହଠାତ ସରୁ ଓଲଟପାଲଟ ରହାଇଗଲା । ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସ ନଥିମରନ୍ 
ରଖୋେୀମାନଙୁ୍ ୋେୀେଥିକ ଓ ମାନସଥିକ େୃଷ୍ଥି େୁ ସଜାଗ 
େଖରିା ସେକାେଙ୍ ନଥିମରନ୍ ଏକ ରଡ ଆହା୍ନ ଥଲିା ।
ମାତ୍ର ଗତ ମାଚ୍ଚ୍ବ ମାସରେ ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସ ରରଷ୍ବ ପାଇ ଁସ୍ଗଥିତ େହଥିଲା। 
ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ େୁଇମାସ ରଖୋେୀମାନଙ୍ ନଥିମରନ୍ ତାଲଥିମଠାେୁ 
େୂରେଇ େଖରିା ସମ୍ଭର ନ ଥଲିା । ଏହାକୁ େୃଷ୍ଥି ରେ େଖ ି
ଏକ ମାଗ୍ବେେଗିକା ତଥିଆେଥି ରହଲା। ଗତରଷ୍ବ ଅଗଷ୍ମାସରେ 
ରଯରତରରରେ ଭାେତୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରାଧକିେଣ ରରଙ୍ାଲୁେୁରେ 
ପ୍ରେଥିକ୍ଷଣ ଆେମ୍ଭ ରହରାକୁ ରସଥିଲା ରସରତରରରେ ଅଧନିାୟକ 
ମନପ୍ରୀତଥି ସଥିଂଙ୍ ସରମତ ଛଅ ଜଣ ରଖୋେଥି ରକାଭଥିଡ ପଜଥିଟଥିଭ 
ଚଥିହ୍ନଟ ରହରଲ । ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲାପରେ ମନପ୍ରୀତ କ୍ରୀଡା 
କରୃ୍ତ୍ବପକ୍ଷଙୁ୍ ଧନ୍ୟରାେ ରେଇ କହଥିରଲ “ରଯରତରରରେ ମୁ ଁ
ତାଲଥିମ ପାଇ ଁଆସଥିଲଥି ରକାଭଥିଡ  ପଜଥିଟଥିଭ ଚଥିହ୍ନଟ ରହଲଥି । ସସୁ୍ 
ରହରା ପରେ ମନ୍ଥେ ଗତଥିରେ ଅଭ୍ୟାସ ରହଲା । ପ୍ରେଥିକ୍ଷକ ଏକ 
ରଯାଜନା କରଲ ମୁ ଁପଣୁଥି ଅଭ୍ୟାସ ଆେମ୍ଭ କେଥି ଖସୁଥି ଅଛଥି।”
ପେୁୁଷ ଡରଲ୍ସ ର୍ୟାଡମଥିଣ୍ଟନ ରଖୋେୀ ଚଥିୋଗ ରସଟ୍ୀଙ୍ ଅଜା 
ନଥିକଟରେ ରକାଭଥିଡରେ ପ୍ରାଣ ହୋଇଛନ୍ଥି । ତାଙ୍ ରଯାଡଥି 
ସ୍ୱସ୍ତଥିକ ସାଇୋଜ ମଧ୍ୟ ରକାଭଥିଡ ପଜଥିଟଥିଭ ଚଥିହ୍ନଟ ରହାଇଥରିଲ। 
ଏସରୁ ସର୍ୱେ ସମସ୍ତ ରଖୋେୀ ରସମାନଙ୍ ରଶ୍ଷ୍ଠ ପ୍ରେେ୍ବନ 
ନଥିମରନ୍ ରଟାକଥିଓ ଯାତ୍ରା କେୁଛନ୍ଥି । 

ରେରୋ ଇଣି୍ଆ କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମ ଅଧରୀନରର ୪�ି 
ଜାତରୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତରି�ାଗିତାରର ୧୮ ହଜାରରୁ 
ଅଧକି କ୍ରୀଡାବତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି
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ମରହରଞ୍ଜାୋରୋ ସଭ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରେଖାଯାଇଥାଏ। 
ପ୍ରତ୍ନତ୍ୱେରଥିତ୍ ମାରନ ରୃହତ ଷ୍ାଡଥିୟମ ମାନ ଚଥିହ୍ନଟ କେଥିଛନ୍ଥି। 
ପ୍ରାୟ ୫ହଜାେ ରଷ୍ବ ପରୂର୍ବ ଗଜୁୋଟେ ରଧୌଲାନରୀୋରେ 
ଥରିା ଷ୍ାଡଥିୟମ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାେ େେ୍ବକ ରସଥିରା ଭେଥି ତଥିଆେଥି 
ରହାଇଥଲିା। ଏଥେୁି ଜଣାପରଡ ରଯ ରଖେ ଏକ ନୂତନ ପେମ୍ୋ 
ନୁରହ ଁକଥିନ୍ତୁ ସମସାମୟଥିକ  ପେଥିରରେକୁ ସହୁାଇଲା ଭେଥି କ୍ରୀଡାେ 
ଏକ ସାମାଜଥିକ ରାତାରେଣ ସଷୃ୍ଥି  ରହରା ଆରେ୍ୟକ ।   

ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ଗତ ସାତରଷ୍ବ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡା ଭଥିର୍ତଥିଭୂମଥିେ 
ରଥିକାେ ନଥିମରନ୍ ଅଧକି ଗେୁୁତ୍ୱ ରେଇଛନ୍ଥି । ରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ, 
ଫଥି ଟ୍  ଇଣ୍ଡଥିଆ, କ୍ରୀଡା ରମଧା ଅରନଷ୍ଣ ରପାଟ୍ବାଲ, ଜାତୀୟ 
କ୍ରୀଡା ରଥିକାେ ନଥିଧ,ି ମହଥିୋ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ଙ୍ ନଥିମରନ୍ ଉଚ୍ଚସ୍ତେୀୟ 
କମଥିଟଥି, ସମଗ୍ର େଥିକ୍ଷା ରଯାଜନା, ଟାରଗ୍ବଟ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ରପାଡଥିୟମ 
ରଯାଜନା(ଟପ ୍ସ ୍) ଭେଥି ଏକାଧକି ରଯାଜନା କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ମାନଙ୍ 
ଆତ୍ମରଥିଶ୍ୱାସ ରୃଦ୍ଧଥି କେଥିଛଥି । ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ପେୁସ୍ାେ ୋେଥି 
ରୋଯଥିରା ସହ ଉଚ୍ଚ େଥିକ୍ଷାନୁଷ ୍ଠାନଗଡୁଥିକରେ କ୍ରୀଡା ରକାଟା ମଧ୍ୟ 
ରୃଦ୍ଧଥି କୋଯାଇଛଥି ।

ନୂତନ େଥିକ୍ଷା ନୀତଥିରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତଥି ଯରଥଷ୍ ଗେୁୁତ୍ୱଆରୋପ 
କୋଯାଇଛଥି । ଆଗେୁ ଏହାକୁ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହଗିଭୂତ 
ରଥିଷୟଭାରର ରଥିରରଚନା କୋଯାଇଥରିାରରରେ ଏହା ଏରର 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମେ ଅଂେରଥିରେଷ ରହାଇଛଥି । ପାଠ୍ୟ ରଥିଷୟକ ରହାଇ 

ଏହା ରଯାଗ୍ୟତା ଭଥିର୍ତଥିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛଥି । ରର୍ତ୍ବମାନ କ୍ରୀଡାେ 
ଉଚ୍ଚ େଥିକ୍ଷାନୁଷ ୍ଠାନ ଓ ରଥିଶ୍ୱରଥିେ୍ୟାେୟ ରେେରେ ରଖାଲାରହରା 
ଦ୍ାୋ କ୍ରୀଡା ରଥିଜ୍ଞାନ ଓ ପେଥିଚାେନା ରଥିଷୟ ତୃଣମେୂ ସ୍ତେରେ 
ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚଥିପାେଥିର ।

ଅରେ୍ୟ ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସ ପାଇ ଁ ଯାଉଥରିା କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ମାରନ 
ରେେକୁ ଗରଗିତ କେଥିରା ସହ ଜନସାଧାେଣଙ୍ ହୃେୟ ମଧ୍ୟ 
ଜଥିତଥିପାେଥିରର। ଏହଥି ପେଥିସ୍ଥିତଥିରେ ପ୍ରରତ୍ୟକ ଭାେତୀୟଙ୍ 
ୋୟଥିତ୍ୱ ରହଉଛଥି ରଖୋେୀମାନଙ୍ ଉତ୍ାହ ରୃଦ୍ଧଥି କେଥିରା। 
ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲଥିରା ଅନୁଚଥିତ ରଯ ଆମେ ଯରୁ ସମାଜେ 
କ୍ରୀଡା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରଥିଶ୍ୱରେ ଏକ େକ୍ଥିଭାରର ଉଭା ରହରାେ 
ସମସ୍ତ େକ୍ଷତା େହଥିଛଥି । ଏଥପିାଇ ଁ କ୍ରୀଡାକୁ ରକରେ 
ଗେୁୁତ୍ୱ ରେରଲ  ରହରନଥି ଏହାକୁ ଏକ ସାମାଜଥିକ ଧାୋରେ 
ପକାଇରାକୁ ରହର । ରେେ ହଥିସାରରେ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ 
କ୍ରୀଡା ସମାଜେ ଜୀରନଧାୋ ସହ ରଯାଡଥିରାକୁ ଉେ୍ୟମ 
କେୁଛନ୍ଥି, ଜନସାଧାେଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ଆର୍ାେନଭାରର 
ଗେଥି ରତାେଥି କ୍ରୀଡାକୁ ଭଲପାଇରା ଭେଥି ସଂସ୍ତୃଥି  ମଧ୍ୟ 
ରଥିକେଥିତ କେଥିରାକୁ ପଡଥିର । 

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣରୀ ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ

େେଗତ କାଯ୍ବ୍ୟ େକ୍ଷତା କ୍ରୀଡା ରଯାଗୁ ଁ
ରୃଦ୍ଧଥି ପାଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ାୋ ରକୌଣସଥି 
ର୍ୟକ୍ଥିେ ଅରୋନକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାେ 

କେଥି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇରା ଭେଥି ଲାରଗ। 
କ୍ରୀଡା ଆମ ରେେେ ଯରୁ ସମାଜ 

ଜୀରନେ ଅଂେ ରହରା େଥିରୋଧାଯ୍ବ୍ୟ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦରୀ

ଅଜୁ୍ବନ ପେୁସ୍ାେ, ୋଜୀରଗାନ୍ୀ ରଖେେତ୍ନ, 
ରଦ୍ରାଣାଚାଯ୍ବ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ରଦ୍ରାଣାଚାଯ୍ବ୍ୟ 
ଜୀରନର୍ୟାପୀ ସାଧନା ଓ ଧ୍ୟାନ ଚା୍ 
ଜୀରନର୍ୟାପୀ ସାଧନା ସମ୍ମାନ
ପେୁସ୍ାେ ୋେଥି େତକଡା ୭୪ଭାଗ
ରୃଦ୍ଧଥି କୋଯାଇଛଥି ।

QR ରକାଡ ସ୍ାନ କରନ୍ତୁ ର�ାକଓି ଅେିମ୍କି 
ବାର୍ତ୍ଷା ଭିରି୍ତକ ଗାନ ଶଣୁବିା ପାଇ ଁ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର      ଜଲ୍ାଇ 15-31, 2021 21

Cover Story
Tokyo Olympics

 ରକାଭିଡ ର�ାଗୁ ଁଅେିମ୍କି ନମିରନ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିରକରତ 
ଦୂର ଆହ୍ୱାନମଳୂକ ର୍େିା ?

 ରକରେ ରଖେ ନୁରହ ଁଏଥେ ସରୁ ରକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁଆହା୍ନ 
ଥଲିା । ମାତ୍ର କ୍ରୀଡା ପାଇ ଁସରୁଠାେୁ ରଡ ଆହା୍ନ ଥଲିା 
କ୍ରଡାଙ୍ନ, ରଯଉଠଁଥି ରଖୋେୀମାରନ ଅଭ୍ୟାସ କେଥିରର। 
ରକାଭଥିଡ ରଥିଶ୍ୱ ମହାମାେୀ ରଯାଗୁ ଁ ଅରନକ ଟୁର୍୍ବାରମଣ୍ଟ 
ରାତଥିଲ କେଥିରାକୁ ପଡଥିଲା  । ପ୍ରସୁ୍ତତଥି େୃଷ୍ଥି େୁ ରଥିଚାେ କରଲ 
ଏହା ଏକ ପ ୍ଲାଟଫମ୍ବ ସେୃେ । ରକାଭଥିଡ ରଯାଗୁ ଁଆରମ 
ଅଧକି ଇନ୍ ରଡାେ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଗେୁୁତ ୍ବ ରେଲୁ । 
ଇନରଡାେ ଅଭ୍ୟାସ ସହ ଅନଲାଇନ ତାଲଥିମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ 
େହଥିଲା। ରଖୋେୀମାନଙୁ୍ ସମସ୍ତ ଆରେ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ 
ଭର୍ତା ରାରେ ରଯାଗାଇ େଥିଆଗଲା। ୋେୀେଥିକ ମାନସଥିକ 
ତାଲଥିମକୁ ପଙୁ୍ାନୁପଙୁ୍ ଭାରର ତୋେଖ କୋଗଲା ।

କ୍ରୀଡାକୁ ଆମ ସଂସ୍ତୃଥିେ ଅଂେରଥିରେଷ ଭାରର ଉତ୍ାହଥିତ କେଥିରା ପ୍ରକ୍ରଥିୟା  ଭାେତରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଯାଇଛଥି। 
ଫେତଃ ପେକ ଆୋୟୀ େରହେୁ ଅଧକି କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ପାଇ ଁଯାତ୍ରା ଆେମ୍ଭ କେଥିରାକୁ 

ଥରିାରରରେ ୨୫୯ ଜଣ  କନଥିଷ ୍ଠ କ୍ରୀଡାରଥିତ ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୮ ଅଲଥିମ୍କ ନଥିମରନ୍ ଟାେରଗଟ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ରପାଡଥିୟମ 
ସ୍ଥିମ ରଡଭଲପରମଣ୍ଟ ଜେଥିଆରେ ପ୍ରସୁ୍ତତଥି ଚୋଇଛନ୍ଥି । ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡଥିଆ ସମାଚାେ ପୋମେ୍ବୋତା ସମ୍ାେକ 
ସରନ୍ାଷ କୁମାେ ଓ ସହକାେୀ  ପୋମେ୍ବୋତା ସମ୍ାେକ ରଥିରଭାେ େମ୍ବା ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡା ଓ ଯରୁର୍ୟାପାେ 

ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ) କଥିେନ୍ େଥିଜଥିଜ୍ଜୁଙ୍ ସହ ଆରଲାଚନା କେଥିଛନ୍ଥି । 

 ଆରମ ଭାରତରର ଏକ କ୍ରୀଡା ସଂସ୍ତୃ ିବକିାଶ କରିବାକୁ 
�ାଉଛ,ୁ ଆପଣମାରନ ରେଳ ଓ ରେଳାଳରୀଙ୍ ସହ ର�ାଡିରହାଇ

ରହନ୍ତୁ । ରଦେନ୍ତୁ ଆରମ କପିରି ବଢି ଚାେିଛ ୁ।

ଅତରୀତ ତୁଳନାରର କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ଷନ ରହାଇଛ ି?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିରଜ ରଖୋେୀମାନଙ୍ ସହ କଥାରାର୍ତ୍ବା ରହରା ସହ 
ଅଲଥିମ୍ଥିକ ପ୍ରସୁ୍ତତଥିେ ସମୀକ୍ଷା କେଥିଥରିଲ । ରକୌଣସଥି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରକରର  ଅଲଥିମ୍ଥିକ ପ୍ରସୁ୍ତତଥିେ ସମୀକ୍ଷା କେଥିରା ଆପଣ େଣୁଥିଛନ୍ଥି କଥି? 
ଏହା ଏକ ପେଥିରର୍ତ୍ବନ । ଆମେ ୋୟଥିତ୍ୱ ରହଉଛଥି ତୃଣମେୂସ୍ତେେୁ 
ପ୍ରତଥିଭା ଅରନଷ୍ଣ କେଥି ଆନ୍୍ବଜାତଥିକ କ୍ରୀଡାଙ୍ନରେ ସଫେତା ହାସଲ 
ଓ ରସଥପିାଇ ଁଆରମ ସରୁପ୍ରକାେ ସାହାଯ୍ୟ ରଯାଗାଇ ଆସଛୁଥି । ମୁ ଁ
ର୍ୟକ୍ଥିଗତ ଭାରର ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଖୋେୀଙ୍ ସହ କଥା ହୁଏ । ମୁ ଁତାଲଥିମ 
ରନଉଥରିା ରଖୋେୀ ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେଥି ପ୍ରେଥିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍ ସହଥିତ 
କଥାରାର୍ତ୍ବା କରେ । ଭାେତ ପାଇ ଁରଖେଥୁରିା ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଖୋେୀଙୁ୍  
ଆରମ ସରୁ ସହାୟତା ରେଉ ।  ଅତୀତ ଓ ରର୍ତ୍ବମାନ ସ୍ଥିତଥି ମଧ୍ୟରେ 
ଏଇତ ଫେକ । ରେେରାସୀ ଯେଥି ଅଧକି ସମଥ୍ବନ ଜଣାଇରର ଆମ 
ଆହୁେଥି ରହୁତ କଥିଛଥି କେଥିପାଇରୁ ।

ସାକ୍ଷାତକାରରକନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡା ଓ ଯରୁର୍ୟାପେ ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ(ସ୍ୱାଧୀନ) କଥିେଣ େଥିଜ୍ଜଜୁ
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ଇଣ୍ଡଥିଆ ଆେମ୍ଭ କୋଗଲା । 

 ଅଞ୍ଚେ ଭଥିର୍ତଥିରେ ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଖେ ପାଇ ଁ କମଥିଟଥିମାନ ଗଠନ 
କୋଯାଇ ତା’େ ସମୀକ୍ଷା କୋଗଲା । ତା’ ପରେ ରଖୋେୀ 
ମରନାନୟନ କୋଗଲା । ଏହଥି ରଖୋେୀମାରନ ରଖରଲା 
ଇଣ୍ଡଥିଆ ରଥିେ୍ୟାେୟ କ୍ରୀଡା, େୀତକାେୀନ କ୍ରୀଡା, ରଥିଶ୍ୱରଥିେ୍ୟାେୟ 
କ୍ରୀଡା ଭେଥି ମଞ୍ଚ ପାଇରଲ। ଭାେତୀୟ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ମାରନ 
ରଯଉଥଁରିେ େକ୍ଷତା ପ୍ରେେ୍ବନ କେଥିପାେଥିରର, ରସଭେଥି ୧୪ଟଥି 
ରଖେ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ େଥିଆଗଲା  । ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ ରଖୋେଥିମାରନ 
ରଯପେଥି ସରୁ ସରୁଥିଧା ପାଇରର ରସଥପିାଇ ଁଅଲଥିମ୍ଥିକ ଆଗେୁ 
ଟାେରଗଟ୍ ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ ରପାଡଥିୟମ(ଟପ ୍ସ) ରଯାଜନା ଆେମ୍ଭ 
କୋଗଲା । ପ୍ରେଥିକ୍ଷଣଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେଥି ଆଥଗିକ ସହାୟତା 
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ସରୁ ପାଇ ଁଆରମ େଣନୀତଥି ପ୍ରସୁ୍ତତ କଲୁ । ଆମକୁ 
ଏକ େୀଘ୍ବମଥିଆେଥି େଣନୀତଥି ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଥିରାକୁ ରହର । ଆଗେୁ 
ଏସରୁ ପ୍ରତଥି ଧ୍ୟାନ େଥିଆଯାଇ ନ ଥଲିା। ଏରର ଅଧକି ପ୍ରତଥିଭା 
ତୃଣମେୂ ସ୍ତେେୁ ଆସଛୁନ୍ଥି। ମୁ ଁରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ ରଯାଜନାକୁ 
ଧନ୍ୟରାେ ରେଉଛଥି ରଯଉଥଁପିାଇ ଁଅତଥି ସାଧାେଣ ପଷୃ ୍ଠଭୂମଥିେୁ 

 ରକାଭିଡ ରବରଳ କ’ଣ ସବୁ ସ୍ତନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେଳାଳରୀଙ୍ 
ତାେିମ ପାଇ ଁରହାଇର୍େିା ? ଏହ ିସମୟର ରଣନରୀତ ିକ’ଣ ? 

 ଆମେ ସରର୍ବାଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମଥିକତା ରହଉଛଥି ରଖୋେୀମାନଙ୍ 
ସେୁକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ । ରଖୋେୀମାନଙୁ୍ ତାଲଥିମରେ ରଯପେଥି କଥିଛଥି 
ଅସରୁଥିଧା ନ ହୁଏ ରସଥପିାଇ ଁରସମାନଙୁ୍ ସେୁକ୍ଷା ରେୟ ମଧ୍ୟରେ 
େଖାଗଲା । ଏହାଛଡା ଚଥିକଥିତ୍ା ସରୁଥିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋନ କୋଗଲା। 
ରଖୋେୀମାନଙୁ୍ ରସମାନଙ୍ େହଥିରା ସ୍ାନରେ ସରୁ ସରୁଥିଧା 
କୋଗଲା । ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଓ ପେଥିରାେ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାେୟ ପକ୍ଷେୁ 
ଜାେଥି ମାଗ୍ବେେଗିକା ଅନୁସାରେ ସାଇେ ଏସ ୍ଓପଥି ଲାଗ ୁକୋଗଲା। 
ତାଲଥିମ ସଚୂୀ ଏହଥି ଏସଓପଥି ଓ ସରୁଥିଧା ଅନୁସାରେ ତଥିଆେଥି ରହଲା। 

 ରେଳାଳରୀମାନଙ୍ �ିକାକରଣ ନମିରନ୍ତ କ’ଣ ସ୍ତନ୍ତ ରଣନରୀତ ି
ଗ୍ରହଣ କରା�ାଇର୍େିା ? 

 ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାେୟ ମାଗ୍ବେେଗିକା ଅନୁସାରେ ପରୂ୍ବେୁ 
ରଖୋେୀମାନଙୁ୍ ପ୍ରାଥମଥିକତା େଥିଆଯାଉ ନ ଥଲିା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନଥିରଜ ଏଥପିାଇ ଁପେରକ୍ଷପ ରନଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ରରୈଠକ କରଲ। 
ରଖୋେୀମାନଙ୍ ସେୁକ୍ଷା େୃଷ୍ଥି େୁ ରସମାନଙୁ୍ ଓ ସହାୟକ 
କମ୍ବଚାେୀଙୁ୍ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ଆଗେୁ ଟଥିକା ରେରା ପାଇ ଁ ର୍ୟରସ୍ା 
ରହଲା । 

 ଆଗରୁ ଭାରତରର ପ୍ରତଭିାର ଅଭାବ ନର୍େିା । 
ରସରତରବରଳ ଆମର ପ୍ରସୁ୍ତତରିର କ’ଣ ଅଭାବ ରହରି୍େିା ? 
ଆରମ ବହୁ ସମୟରର ଏରତ ବଡ ରଦଶ ରହାଇ ମଧ୍ୟ ପଦକ 
ତାେିକାରର ଏରତ ପଛରର ର୍ବିା ରନଇ ସମାରୋଚତି ରହଉ 
କାହିକଁ ି? 

 ଏହା ରକରେ ପ୍ରତଥିଭା ଓ ପ୍ରସୁ୍ତତଥି ଉପରେ ପଯ୍ବ୍ୟରରସଥିତ ନ ରହାଇ 
ପେୁା ପଦ୍ଧତଥି ଉପରେ ନଥିଭ୍ବେେୀେ । ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ଓ ସହେରେ 
ପ୍ରତଥିଭା େହଥିଛନ୍ଥି । ମାତ୍ର ପ୍ରତଥିଭାକୁ ମଞ୍ଚ ନ ମଥିେଥିରଲ ରସ 
ରଲାକରଲାଚନକୁ ଆସଥିର ରକମଥିତଥି? ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ େଖ ିରଖରଲା 

କ୍ରୀଡା ସମଗ୍ର ରଦଶକ ୁରଗା�ିଏ ସତୂ୍ରର ବାନ୍ ିରରେ 
ଓ ଉତ୍ାହ ପ୍ରଦାନ କରର । ରସ ଦୃଷି୍ଟରୁ ରଦଶବାସରୀ 
ରେଳାଳରୀ ଓ କ୍ରୀଡାର ସମର୍୍ଷନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । 

ତାହା ଆମ ରଦଶର ରକୌଣସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ କ୍ରୀଡା ରହଉ ବା 
ଆନ୍ତଜ୍ଷାତକିସ୍ତରର ରହଉ ସବୁ ପାଇ ଁସମର୍୍ଷନ ଜରୁରରୀ । 

ଜନସାଧାରଣ ନଶିି୍ତ ରେଳ ରଦେନ୍ତୁ ।
-କରିଣ ରିଜ୍ଜି,ୁ ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡା ଓ

�ବୁବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟଟ୍ରମନ୍ତରୀ (ସ୍ାଧରୀନ)

�ପସ ୍ ଭଳି ର�ାଜନା ଅେିମ୍କି୍ସ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ପାଇ ଁ
ରକରତ ସାହା�୍ୟ କରିଛ ି? 
ଅଲଥିମ୍ଥିକ ରଖେକୁ ଆଖଆିଗରେ େଖ ି ଆରମ 
ଟାେରଗଟ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ରପାଡଥିୟମ ସ୍ଥିମ ୍(ଟପ ୍ସ) 
ରସରପଟେମେ୍ ୨୦୧୪ରେ ଆେମ୍ଭ କେଥିଥଲୁି । େଥିଓ ପରେ 
୧୨୪ଜଣ ରଖୋେଥିଙୁ୍ ଟପ ୍ସ ଅଧୀନରେ ରଟାକଥିଓ 
ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସ  ପାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହରାକୁ  ସମସ୍ତ ସରୁଥିଧା 
ସରୁଯାଗ ପ୍ରୋନ କୋଗଲା । ଆଜଥି କ୍ରୀଡା ପେଥିସେ 
ରେେଥି ଯାଇଛଥି। କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ େ କ୍ରୀଡା ରକୌେେ ର୍ୟତୀତ 
ଗରରଷଣା ଓ ପ୍ରେଥିକ୍ଷଣ ଅପେଥିହାଯ୍ବ୍ୟ ରହାଇପଡଥିଛଥି 
। ର୍ୟକ୍ଥିଗତ ପ୍ରେଥିକ୍ଷଣ ଷ୍ାଫ, କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ତୋେଖ 
ରଥିରଳେଷକ, ର୍ୟକ୍ଥିଗତ କ୍ରୀଡା ଉପକେଣ, ଜାତୀୟ 
ଓ ଆନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ସ୍ତେେ ତାଲଥିମ େଥିରଥିେ, ରଥିଭଥିନ୍ନ 
ପ୍ରତଥିରଯାଗଥିତାରେ ଅଂେଗ୍ରହଣ, ଆଥଗିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ସହାୟତା ଟପ ୍ସ ରଯାଜନା ଅଧୀନରେ ରେେେ 
ପ୍ରମଖୁ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ମାନଙୁ୍ ରଯାଗାଇ େଥିଆଯାଉଛଥି । 
ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସ ପରେ ଟପ ୍ସ ପେରର୍ତ୍ବୀ ପ୍ୟାେଥିସ 
ଅଲଥିମ୍ଥିକକୁ ସମ୍ପ୍ରସାେଥିତ ରହର । 

ସାକ୍ଷାତକାର ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡା ଓ ଯରୁର୍ୟାପେ ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ(ସ୍ୱାଧୀନ) କଥିେଣ େଥିଜ୍ଜଜୁ
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ଆସଥିଥରିା ରଖୋେଥିମାରନ ଆଜଥି ଅଲଥିମ୍ଥିକରେ ପ୍ରତଥିନଥିଧତି୍ୱ 
କେୁଛନ୍ଥି। ଆରମ ଆଜଥି ରଯରତରରରେ ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ପାଇ ଁ
ଯାଉଛୁ ମୁ ଁଆପଣଙୁ୍ ପ୍ରତଧିଶ୍ରୁତଧି ରେଉଛଥି ରଯ, ଆଗାମୀ ପ୍ୟାେଥିସ 
ଓ ଲସ ୍ଆରଞ୍ଜଲସ ୍ଅଲଥିମ୍ଥିକରେ ଭାେତେ େକ୍ଷତାରେ ଆପଣ 
ପ୍ରାଥ୍ବକ୍ୟ ରେଖରିାକୁ ପାଇରର। ଲସ ୍ଆରଞ୍ଜଲସରେ ଆରମ 
େେଟଥି େୀଷ୍ବ ୋଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ େହଥିରୁ ।

 ରିଓରର ଆରମ ମାତ୍ର ଦୁଇ�ି ପଦକ ପାଇର୍େୁି । ଏର୍ର 
ଆପଣ ରକରତ ଆଶା କରୁଛନ୍ତ ି? 

 ଗତ ଅଲଥିମ୍କ୍ସ ତୁେନାରେ ପ୍ରସୁ୍ତତଥି ଏଥେ ଖର୍ୁ ଭଲ ଅଛଥି । 
ପ୍ରସୁ୍ତତଥି ରଯରତରରରେ ଭଲ ଅଛଥି ଆୋ ମଧ୍ୟ େହଥିର । ମୁ ଁଭାରୁଛଥି 
ଭାେତୀୟ ରଖୋେଥି ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସରେ ଭଲ ପ୍ରେେ୍ବନ 
କେଥିରର । 

 ଆରମ ଅରନକ ସମୟରର ଏର୍ପିାଇ ଁସମାରୋଚତି ରହାଇଛ ୁ
ର� ଆରମ ରକବଳ ରଶ୍ରଷ ୍କ୍ରୀଡାବତ୍ି ମାନଙ୍ ଉପରର ଅଧକି 
ଧ୍ୟାନରଦଉ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍ ଉରପକ୍ଷା କରୁ । ରସର୍ପିାଇ ଁ
ଅେିମ୍କି ପରର କ୍ରୀଡାରର ସଧୁାର ରସମିତ ି ଆେଦୃିଶଆି 
ହୁଏ ନାହି ଁ । ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇ ଁକ’ଣ ପଦରକ୍ଷପ 
ନଆି�ାଇଛ ି?

 କନଥିଷ ୍ଠ ରଖୋେୀମାନଙ୍ ପାଇ ଁରଖରଲା ଇଣ୍ଡଥିଆ ସରୁଠାେୁ ରଡ 
ମଞ୍ଚ ରହାଇପାେଥିଛଥି । ରସଥେୁି ଅରନକ ନରପ୍ରତଥିଭା ରାହାେୁଛନ୍ଥି। 
ଅଗ୍ରଣୀ ରଖୋେୀମାନଙ୍ ନଥିମରନ୍ ଟପ ୍ସ ରଯାଜନା ଆେମ୍ଭ 
କୋଯାଇଛଥି । ଟପ ୍ସ ରଥିକାେ ରଯାଜନା କନଥିଷ ୍ଠ ରଖୋେଥିମାନଙୁ୍ 
ଭରଥିଷ୍ୟତ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ କେୁଛଥି । ରର୍ତ୍ବମାନ ୨୫୯ଜଣ 
ରଖୋେୀ ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଛନ୍ଥି ।

 ଆରମ ୧୪�ି ରେଳ ଚହି୍ନ� କରିଛ ୁର�ଉରଁ୍ରୁି ଅଧକି ପଦକ 
ଆଶା କରୁଛ ୁ। ଆରମ ନଜିକ ୁରକବଳ ରସତକି ିରେଳରର 
ସରୀମିତ ରେବିା କ ି?

 ଆରମ ୧୪ଟଥି ରଖେକୁ ଅଗ୍ରାଧକିାୋ ରେଇଛୁ ରଯଉଥଁରିେ ଅଧକି 
ପେକ ଜଥିତଥିରାେ ଆୋ େହଥିଛଥି । ରଟାକଥିଓ ଅଲଥିମ୍ଥିକ ପରେ ଆରମ 
ତା’େ ସମୀକ୍ଷା କେଥିରୁ । ତାହାକୁ ଭଥିର୍ତଥିକେଥି ଆଉ ରକରତକ ନୂତନ 

ରଖେ ସାମଥିଲ କୋଯାଇ ପାେଥିର । ଭରଥିଷ୍ୟତରେ କଥିଛଥି ପେଥିରର୍ତ୍ବନ 
ମଧ୍ୟ ଆସଥିପାରେ । 

 ପଦକ ବଜିୟରୀ ରହୋ ପରର ରେଳାଳରୀମାରନ ପ୍ରର୍ରମ 
ପ୍ରର୍ରମ ଅର୍୍ଷ ଓ �ଶ ପାଇର୍ାନ୍ତ ି। ଆଗକ ୁକଛି ିସାହା�୍ୟ  ନ 
ପାଇରେ ଏହା ଶରୀଘ୍ର ଭୂେି�ାନ୍ତ ିନାହି ଁକ ି?

 ରେେେ ପ୍ରତଥିନଥିଧତି୍ୱ କେଥିଥରିା ରକୌଣସଥି ରଖୋେଥି ଆଥଗିକ 
େୂେରସ୍ା ରେଇ ଗତଥି କେୁଥରିା ଆମ ନଜେକୁ ଆସଥିରଲ ଆରମ 
ତାଙୁ୍ ସାହାଯ୍ୟ କେଥିଥାଉ । ମୁ ଁଏହା େୃେଭାରର କହୁଛଥି । 

 ଅେିମ୍କି ରନଇ ରଦଶରର ଅରନକ ଉତ୍ାହ ଅଛ ି। ଏର୍ପିାଇ ଁ
ଏକଗରୀତ ମଧ୍ୟ ରଚତି ରହାଇଛ ି। ଆପଣ ଏହ ିଆନ୍ମୟ 
କ୍ଷଣ ରନଇ କ’ଣ କହରିବ?

 ମୁ ଁଖର୍ୁ ଉଲ୍ସଥିତ ରହରଲ ମଧ୍ୟ ଖସୁଥି ନୁରହ ଁ। ଏରତରଡ ରେେରେ 
ରଯରତରରରେ ଅଲଥିମ୍କ ଗାନ ମକୁ୍ଥିଲାଭ କଲା ଅ୍ ରକଇ ଲକ୍ଷ 
ରଲାକ ଅଂେ ଗ୍ରହଣ କେଥିଥରିଲ । ଏରତରଡ ରେେରେ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ରଖୋେୀେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମଥ୍ବକ େହଥିରା େେକାେ । 

 ମନ୍ତରୀ ହସିାବରର କ୍ରୀଡାକ ୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଦବା ରନଇ 
ଆପଣଙ୍ ବାର୍ତ୍ଷା କ’ଣ ରହବି ?

 ମୁ ଁସରୁରରରେ କହଥିଆସଥିଛଥି ରଯ କ୍ରୀଡା ସମଗ୍ର ରେେକୁ ଏକତା 
ସତୂ୍ରରେ ରାନ୍ଥି େରଖ । ରତଣ ୁରେେରାସୀ ସରୁରରରେ ରଖେ 
ଓ ରଖୋେୀଙୁ୍ ସମଥ୍ବନ ରେରା ଆରେ୍ୟକ । ରସ ଗାେଁ ରଛାଟ 
ରଖେ ରହଉ ରା ଆନ୍ଜ୍ବାତଥିକ, ଜନସାଧାେଣ ଉତ୍ାହଥିତ କେଥିରା 
ଆରେ୍ୟକ। ଏମଥିତଥି ରଥି ନୁରହ ଁରଯ ର୍ୟାଡମଥିଣ୍ଟନ ରଖେ ଚାଲଥିଛଥି 
ରରାଲଥି  େୁଇଲକ୍ଷ ରଲାକ ରେଖରିର । ଉୋହେଣ ସ୍ୱେୂପ 
କରାଡଥି ଲଥିଗ ୍କଥା ରଥିଚାେକୁ ନଥିଅନ୍ତୁ । ରେେରେ ଏହା କରାଡଥିେ 
ପନୁେୁଦ୍ଧାେ କେଥିଛଥି । ସେକାେ ରଖୋେୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ 
କେଥିରାକୁ ଅଙ୍ୀକାେରଦ୍ଧ।  ତଥାପଥି ଜନସାଧାେଣଙ୍େ 
ମଧ୍ୟ କଥିଛଥି ୋୟଥିତ୍ୱ େହଥିଛଥି । ଆରମ ଭାେତକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ 
କ୍ରୀଡାୋଷ୍ଟ୍ରଭାରର ରେଖରିାକୁ ଚାହୁ ଁ। ରସଥପିାଇ ଁଭାେତୀୟ 
ରଖେ ଓ ରଖୋେୀଙ୍ ସହ େହଥିରା େେକାେ। ତାରହରଲ 
ରଖେ ତା’େ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କେଥିର । 

ଅେିମ୍କି ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇ ଁ�ପ ୍ସ ର�ାଜନା 
ଆରମ୍ଭ କରାଗୋ ଓ ଏର୍ପିାଇ ଁରେଳାଳରୀ 

େବ୍ୁ ସମର୍୍ଷନ ପାଇରବ । 
-କରିଣ ରିଜ୍ଜ ୁ, ରକନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟଟ୍ରମନ୍ତରୀ 

(ସ୍ାଧରୀନ)(ବକ୍ସ ରହବ)
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ମଧ୍ୟ ପ୍ରରେେେ କଣ୍ଟଥି ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରଗାରଥି୍ ୋସ ଗପୁ୍ତା 
ନାମକ ଜରନୈକ ଭଦ୍ରର୍ୟକ୍ଥି ରାସ କେନ୍ଥି । ରସ ଚାକଥିେୀେୁ 
ଅରସେ ଗ୍ରହଣ କେଥିରା ପରେ ରପନସନ ପାଇ ଁ

େୁଶ୍ଥିନ୍ାରେ ଜୀରନ ଅତଥିରାହଥିତ କେୁଥରିଲ । କଥିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରୟଃ ର୍ନା ରଯାଜନାରେ ସାମଥିଲ ରହରା ପରେ ଏରର 
ତାଙ୍େ ସମସ୍ତ େୁଶ୍ଥିନ୍ା େୂେ ରହାଇଛଥି । ରଗାରଥି୍ ରେେରାଇ 
ଚାକଥିେୀେୁ ଅରସେ ରନଇଥରିଲ । ଏହଥି ରଯାଜନାରେ ରସ 
ର୍ୟାଙ୍ରେ ଏକ ନଥିଦ୍ଗିଷ୍ ପେଥିମାଣେ ଅଥ୍ବ ଜମା େଖଥିରିଲ ଏରଂ 
ଏରର ରସଥେୁି ରସ ପ୍ରତଥି ମାସରେ ନଥିଜେ ନଥିଦ୍ଗିଷ୍ ରପନସନ୍  
ୋେଥି ପାଇ ପାେୁଛନ୍ଥି । ଏହା ତାଙ୍େ ଜୀରନଧାେଣ ପ୍ରକ୍ରଥିୟାକୁ 
ସହଜସାଧ୍ୟ ପେଥିପାେଥିଛଥି । ରଗାରଥି୍ ସାହୁ ନାମକ ଜରଣ ର୍ୟାଙ୍ 
ଚାକଥିେୀେୁ ଅରସେ ଗ୍ରହଣ କେଥିଥରିା ର୍ୟକ୍ଥି ଏହଥି ରଯାଜନା 
ସଂପକ୍ବରେ ନଥିଜେ ମତ ପ୍ରୋନ କେଥି କହନ୍ଥି ରଯ ‘ଏରର ଆଥଗିକ 
େୃଷ୍ଥି େୁ ମୁ ଁ ସଂପରୂ୍୍ବ ସ୍ୱାଧୀନ ।’ ଏହଥି ରଯାଜନାେୁ ରସ ରରେ ୍ 
ଫାଇୋ ଉଠାଇ ପାେଥିଛନ୍ଥି । ତାଙ୍ ମତରେ, ‘ରମା ଭେଥି ରୟସ୍ 

ର୍ୟକ୍ଥିମାନଙ୍ ସକାରେ ଏହଥି ରଯାଜନା ଆେୀର୍ବାେ ସ୍ୱେୂପ । 
ଏଥପିାଇ ଁଆରମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀଙ୍ ନଥିକଟରେ 
ଋଣୀ । ରମା ଜୀରନରେ ଏହାଠାେୁ ରେଥି ଆଉ ରକୌଣସଥି ଭଲ 
ରଯାଜନା ମୁ ଁ ରକରର ରେଖନିଥି ।’ ସେୁାନ୍ ଗପୁ୍ତା ରହଉଛନ୍ଥି 
ତ୍ରଥିପେୁା, ଅଗେତାଲାେ ରାସଥି୍ା । ରସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରୟଃ ର୍ନ ରଯାଜନାେ ଜରଣ ହଥିତାଧକିାେୀ । ଏହଥି ରଯାଜନା 
ସଂପକ୍ବରେ ରସ ପ୍ରଥରମ ତାଙ୍େ ଜରଣ ରନୁ୍ଙ୍ ଠାେୁ ଜାଣଥିରାକୁ 
ପାଇଥରିଲ। ଏହା ପରେ ରସ ଏଥରିେ କଥିଛଥି ଅଥ୍ବ ରପୈଠ 
କେଥିଥରିଲ ଏରଂ ଏରର ରସ ମାସକୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍ା ରଲଖାଏ ଁ
ରପନସନ୍  ପାଉଛନ୍ଥି । ରସ କହନ୍ଥି, ‘ଏହା ରଗାଟଥିଏ ଅତଥି ଉର୍ତମ 
ରଯାଜନା। ଏହଥି ରଯାଜନା ସମ୍କ୍ବରେ ମୁ ଁଅନ୍ୟ ରଲାକମାନଙୁ୍ 
ମଧ୍ୟ ଅରଗତ କୋଉଛଥି ଯଦ୍ାୋ ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ରମା ପେଥି 
ଏଥେୁି ଫାଇୋ ହାସଲ କେଥିପାେଥିରର ।’
ଗତ ୫୦ ରଷ୍ବ ଭଥିତରେ ରେେରେ ରୟସ୍ ନାଗେଥିକଙ୍ 
ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାେଥିଗଣୁ ରୃଦ୍ଧଥି ଘଟଥିସାେଥିଛଥି । କଥିନ୍ତୁ ଏହଥି ସମୟ 

‘ସରକା ସାଥ ୍, ସରକା ରଥିକାେ, ସରକା ରଥିଶ୍ୱାସ’ ମନ୍ତ୍ର ରହଉଛଥି ଏହଥି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମେ ମେୂ ମନ୍ତ୍ର । ରସମାରନ ଗେଥିର ରହାଇଥାନ୍ତୁ 
ଅରା ମଧ୍ୟମ ରଗ୍ବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯରୁକ କଥିମା୍ ରରୟାରୃଦ୍ଧ । ରୃଦ୍ଧ ର୍ୟକ୍ଥିମାରନ ରହଉଛନ୍ଥି ଅଭଥିଜ୍ଞତାେ ଗନ୍ାଘେ ରଯଉମଁାରନ 
ଆମକୁ କଠଥିନ ସମୟରେ ଉଚଥିତ ମାଗ୍ବରେ ପେଥିଚାେଥିତ ରହରାକୁ ସୋରରରେ ସପୁୋମେ୍ବ ରେଇଥାନ୍ଥି । କଥିନ୍ତୁ େୁଃଖେ କଥା, 
ରରରେରରରେ କମ୍ବରକ୍ଷତ୍ରେୁ ଅରସେ ଗ୍ରହଣ କେଥିରା ପରେ ରସମାନଙୁ୍ ଆଥଗିକ େୃଷ୍ଥି େୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ଉପରେ ନଥିଭ୍ବେେୀେ 

ରହରାକୁ ପଡ଼ଥିଥାଏ । ରତଣ ୁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରରୟା ର୍ନା ରଯାଜନା ନାମକ ଏକ ରପନସନ୍  ରଯାଜନା ୨୦୧୭ ମସଥିହାରେ 
େଭୁାେମ୍ଭ କୋଯାଇଥଲିା ଏହା ଫେରେ ରସହଥିସରୁ ରଲାକମାନଙୁ୍ ରସମାନଙ୍େ ଜୀରନେ ଏକ ଜଟଥିେ ପଯ୍ବ୍ୟାୟରେ ଆଥଗିକ 
େୃଷ୍ଥି େୁ ସ୍ୱାରଲମୀ୍ କୋଯାଇପାେଥିର । ଏହଥି ରଯାଜନାରେ ଜରଣ ର୍ୟକ୍ଥି ଯେଥି ଏକ ନଥିଦ୍ଗିଷ୍ ପେଥିମାଣେ ଅଥ୍ବ ରଥିନଥିରଯାଗ କରେ 

ରତରର ରସ ସାୋ ଜୀରନ  ମାସଥିକ, ରତ୍ରୈମାସଥିକ, ଷାଣ ୍ମାସଥିକ ଅଥରା ରାଷଗିକ ନଥିଶ୍ଥିତ ରପନସନ୍  ପାଇରା ନଥିମରନ୍ ରଯାଗ୍ୟ 
ରହାଇପାେଥିର ।

ବରିଷଙ୍୍
ନମିରନ୍ତ ଆର୍୍ତିକ 
ସ୍ାୟର୍ତତା

ସେକାେଙ୍େ ଏହା ପେମ କର୍ତ୍ବର୍ୟ ରଯ ରେେେ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙୁ୍  ରଯଭେଥି ସକେ ପ୍ରକାେ ଉପକାେ 
ପାଇପାେଥିରର ଏରଂ ପ୍ରରତ୍ୟକ ର୍ୟକ୍ଥିଙୁ୍ ରଯପେଥି 
ନ୍ୟାୟ ମଥିେଥିପାେଥିର ତାହା ସନୁଥିଶ୍ଥିତ କେଥିରା ।

 
 

୍୍ଲ ାଗସଥିପ ୍ ରଯାଜନା
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ସଂପରୂ୍୍ବ ଅଥ୍ବ ପ୍ରୋନ କୋଯଥିର ।
 ରସରା କେ ଏରଂ ଜଥିଏସଟଥିେୁ ଏହଥି 

ରଯାଜନାକୁ ଛାଡ଼ କୋଯାଇଛଥି । ଏହଥି 
ରଯାଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥିମାଚୁଅେ୍  ଉଠାଣ 
ସରୁଥିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋନ କୋଯାଇଛଥି ଏରଂ 
ତାହା ରକରେ ନଥିଜେ ଅଥରା ପତଥି/
ପତ୍ନୀଙ୍େ ରକୌଣସଥି େୁୋରୋଗ କଥିମା୍ 
େୀଘକାେୀନ ଅସସୁ୍ତା ନଥିମରନ୍ ହଥି ଁ
େଥିଆଯାଇଥାଏ । 
  ଯେଥି ରଗାଟଥିଏ ପେଥିରାେେ ଉଭୟ 

ପତଥି ଓ ପତ୍ନୀ ରେଥିଷ ୍ଠ ନାଗେଥିକ ରହାଇଥାନ୍ଥି, 
ରତରର ରସମାରନ ପ୍ରରତ୍ୟରକ ୧୫ 
ଲକ୍ଷ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଟଙ୍ା ଏହଥି ରଯାଜନାରେ 
ଖଟାଇ ପାେଥିରର । ଏନଇଏଫଟଥି କଥିମା୍ 
ଆଧାେସକ୍ଷମ ରପରମଣ୍ଟ ର୍ୟରସ୍ା 
ଜେଥିଆରେ ରସମାନଙୁ୍ ରସମାନଙ୍େ 
ରପନସନ୍  ରଯାଗାଇ େଥିଆଯଥିର।

ମଧ୍ୟରେ ରେେେ ରମାଟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ମାତ୍ର ତଥିନଥିଗଣୁ ରୃଦ୍ଧଥି 
ପେଥିଲକ୍ଷଥିତ ରହାଇଛଥି । ରଥିଶ୍ୱେ ଅଧକିାଂେ ରେେେ ରୟସ୍ 
ନାଗେଥିକଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଥିଗଣୁଥିତ ରହରାକୁ ୧୦୦ ରଷ୍ବେୁ ଅଧକି 
ସମୟ ଲାଗଥିଥଲିା, କଥିନ୍ତୁ ଭାେତରେ ମାତ୍ର ୨୦ ରଷ୍ବ ଭଥିତରେ ହଥି ଁ
ଏହଥି ସଂଖ୍ୟା େୁଇଗଣୁ ରୃଦ୍ଧଥି ପାଇଥଲିା । 
୨୦୨୫ ମସଥିହା ସଦୁ୍ଧା ଆମ ରେେରେ ରୟସ୍ ନାଗେଥିକଙ୍ ସଂଖ୍ୟ 
ପ୍ରାୟ ୧୭୩ ନଥିୟୁତ ରହାଇସାେଥିଥରି ଏରଂ ୨୦୫୦ ମସଥିହା ରରେକୁ 
ତାହା ରୃଦ୍ଧଥି ପାଇ ୨୪୦ ନଥିୟୁତ ଛୁଇରଁାେ ଆକେନ କୋଯାଇଛଥି । 
ଏହଥି ରୟସ୍ ନାଗେଥିକମାରନ ରକରେ ସାମାଜଥିକ ସେୁକ୍ଷା ଭଥିତରେ 
େହଥିରା ଆରେ୍ୟକ ନୁରହ ଁ, ଅପେନ୍ତୁ ରୟସେ ଏହଥି ପଯ୍ବ୍ୟାୟରେ 
ରସମାନଙ୍ ପାଇ ଁ ଆଥଗିକ ନଥିୋପର୍ତା ସନୁଥିଶ୍ଥିତ କୋଯଥିରା ମଧ୍ୟ 
ଏକାନ୍ ଜେୁେଥି । ଏହଥି େଥିଗରେ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ରଥିଗତ ସାତ 
ରଷ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଅରନକ ଗଡ଼ୁଥିଏ ପେରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କେଥିଛନ୍ଥି । 

ରେେରେ ରରୟାରୃଦ୍ଧ ର୍ୟକ୍ଥିମାନଙ୍ ପ୍ରତଥି େଥିନକୁ େଥିନ େୁର୍ବ୍ୟରହାେ 
ପ୍ରେେ୍ବନେ ମାତ୍ରା ରୃଦ୍ଧଥି ପାଉଥରିାେୁ ସେକାେ ମାତାପଥିତା ଓ ରେଥିଷ ୍ଠ 
ନାଗେଥିକ ପ୍ରତଥିରପାଷଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଆଇନ, ୨୦୦୭କୁ ସଂରୋଧନ 
କେଥିଛନ୍ଥି। ରସହଥିଭେଥି ସାମାଜଥିକ ନଥିୋପର୍ତା ର୍ୟରସ୍ା ଯଥା ‘ଘରୋଇ 
ଯତ୍ନ ରସରା’, ରରୟାଶ୍ୀ ରଯାଜନା, ରପନସନରଭାଗୀମାନଙ୍ 
ସକାରେ ଡ଼ଥିଜଥିଟାଲ ଜୀରନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ର୍ୟରସ୍ା କୋଯାଇଛଥି ଏରଂ 
‘ଅରସେକାେୀନ ଗହୃ’େ ପନୁଃରଥିକାେ ସଂପକ୍ବରେ ନଥିରଦ୍୍ବୋରେୀ 
ଜାେଥି କୋଯାଇଛଥି । ଏରର ରେଥିଷ ୍ଠ ନାଗେଥିକମାନଙ୍ ସକାରେ ୫ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଆୟକୁ ଟଥିକସମକୁ୍ କୋଯାଇଛଥି । ରସହଥିଭେଥି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୟଃ ର୍ନ ରଯାଜନା ଜେଥିଆରେ ଅରସେ ଗ୍ରହଣ 
କେଥିରା ପରେ ରଲାକମାନଙ୍  ଆଥଗିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସନୁଥିଶ୍ଥିତ 
କୋଯାଇଛଥି । ୨୦୧୭ ମସଥିହା ରମ ୪ ତାେଥିଖ େଥିନ ଏହଥି ରଯାଜନାେ 
େଭୁାେମ୍ଭ କୋଯାଇଥଲିା ।  

 ଏପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ସାମାଜଥିକ ନଥିୋପର୍ତାେ ସରୁଥିଧା ଯଥା ରାଦ୍ଧ୍ବକ୍ୟ  
ରପନସନ୍  ରଯାଜନା ରକରେ ସଂଗଠଥିତ ରକ୍ଷତ୍ରରେ କାଯ୍ବ୍ୟ 
କେୁଥରିା କମ୍ବଚାେୀମାନଙ୍ ପାଇ ଁଉପଲବ୍ଧ ଥଲିା । କଥିନ୍ତୁ ଏରର 
ତାହା ୬୦ ରଷ୍ବେୁ ଉର୍ଦ୍ବ ରଯରକୌଣସଥି ରୟସ୍ ର୍ୟକ୍ଥିଙ୍ ସକାରେ 
ଉପଲବ୍ଧ କୋଯାଇଛଥି । ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍େ ଏହଥି ରଯାଜନାକୁ 
ଭାେତୀୟ ଜୀରନ ରୀମା ନଥିଗମ (ଏଲଆଇସଥି) ପେଥିଚାେନା 
କେଥିରା ନଥିମରନ୍ ୋୟଥିତ୍ୱ ରନଇଛନ୍ଥି ।

 ଏହଥି ରଯାଜନାେ ଅରଧ ି ୨୦୨୦ ମସଥିହା ମାଚ୍ଚ୍ବ ୩୧ ତାେଥିଖ 
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଥଲିା। ଏହାକୁ ଏରର ୨୦୨୩ ମସଥିହା ମାଚ୍ଚ୍ବ ମାସ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
ଘଞୁ୍ଚାଇ େଥିଆଯାଇଛଥି । ଏହଥି ରଯାଜନାରେ ରାଷଗିକ ୭.୪ ପ୍ରତଥିେତ 
ସଧୁେ ର୍ୟରସ୍ା େହଥିଛଥି । ରତରର, ଯେଥି ଜରଣ ର୍ୟକ୍ଥି ଏଥରିେ 
ରାଷଗିକ ରପନସନ୍  ପାଇରାକୁ ଚାହଥିରଁର ରତରର ଏହଥି ରଯାଜନାେୁ 
ରସ ରାଷଗିକ ୭.୬୬% ଆଥଗିକ ଫାଇୋ ପାଇପାେଥିରର ।

 ତତ୍ାେୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ ରଥିହାେୀ ରାଜରପୟୀଙ୍ ୋସନ 
କାେରେ ୨୦୦୩-୦୪ ଆଥଗିକ ରଷ୍ବ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରରଜଟରେ 
ପ୍ରଥରମ ଏହଥି ରଯାଜନାେ େଭୁାେମ୍ଭ କୋଯାଇଥଲିା ।

 ଏହଥି ରଯାଜନାରେ ମାସଥିକ ସର୍ବାଧକି ୯୨୫୦ ଟଙ୍ାେ ରପନସନ୍  
ର୍ୟରସ୍ା େହଥିଛଥି । ରସହଥିଭେଥି 
ସର୍ବାଧକି ରତ୍ରୈମାସଥିକ ରପନସନେ 
ପେଥିମାଣ, ୨୭,୭୫୦ ଟଙ୍ା ଏରଂ 
ଅଦ୍ଧ୍ବରାଷଗିକ ରପନସନ ହଥିସାରରେ 
ଏଥେୁି ୫୫,୫୦୦ ଟଙ୍ା ମଥିେଥିଥାଏ 
ଓ ରାଷଗିକ ରପନସନେ ପେଥିମାଣ 
୧୧୧,୦୦୦ ଟଙ୍ା । 

 ଏହଥି ରଯାଜନା ଅଧୀନରେ ପଲଥିସଥି 
ଟମ୍ବ ୧୦ ରଷ୍ବେ ଅରଧ ି ପରେ ଯେଥି 
ନଥିରରେକ ରଞ୍ଚଥି େହନ୍ଥି, ରସ ନଥିଜେ 
ନଥିରରେ ଅଥ୍ବ ସହଥିତ ରପନସନେ 
ରେଷ କଥିସ୍ତଥି ପେଥିମାଣ ପାଇପାେଥିରର। 
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଥି ଜରଣ 
ନଥିରରେକଙ୍େ ଟମ୍ବ ଅରଧ ି ମଧ୍ୟରେ 
ମତୁୃ୍ୟ ଘରଟ, ରତରର  ତାଙ୍େ 
ରନାମଥିନୀ ନଥିରରେ କୋଯାଇଥରିା 

ପିଏମ ବୟଃ ବ୍ନା ର�ାଜନା – ବାଦ୍୍ଷକ୍ୟର ମଳୂ ଆଧାର

ରତ୍ରୈମାସଥିକ ରପନସନ 
ନଥିମରନ୍ ୧.୬୧ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ା ସର୍ବନଥିମ ୍ନ ଜମା 

କେଥିରାକୁ ରହର, 
ଷାଣ ୍ମାସଥିକ ରପନସନ 
ପାଇରା ଲାଗଥି ୧.୫୯ 

ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଏରଂ 
ରାଷଗିକ ରପନସନ 
ପାଇ ଁ୧.୫୬ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ା ଖଟାଇରାକୁ 

ପଡ଼ଥିଥାଏ । 

For More Information 
Contact  022-67819281 या 

022-67819290   
Toll Free

1800-227-717 
E-mail 

onlinedmc@licindia.com 
Website

https://eterm.licindia.in/
onlinePlansIndex/pmvvymain.do

How to get its benefit 

ଏହଥି ରଯାଜନାରେ ରପନସନ ପାଇରାକୁ ରହରଲ ଏକ 
ନଥିଦ୍ଗିଷ୍ ୋେଥି ଜମା କେଥିରାକୁ ପଡ଼ଥିଥାଏ । ହଥିତାଧକିାେୀମାରନ 
ଚାହଥିରଁଲ ଏଥେୁି ମାସଥିକ, ରତ୍ରୈମାସଥିକ, ଷାଣ ୍ମାସଥିକ କଥିମା୍ ରାଷଗିକ 
ରପନସନ୍  ଲାଭ କେଥିପାେଥିରର ।

ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ରହଉଛଥି ଏଥରିେ 
ନଥିରରେ କେଥିରାେ 
ସର୍ବାଧକି ୋେଥି ।

1000
 ଟଙ୍ାେ ମାସଥିକ ରପନସନ୍  ପାଇରା 
ସକାରେ ରକ୍ରତାଙୁ୍ ସର୍ବନଥିମ ୍ନ ୧.୬୨ 

ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ନଥିରରେ କେଥିରାକୁ 
ପଡ଼ଥିଥାଏ । 
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ନଃିଶଳୁ୍କ
ମରନାରଞ୍ଜନର
ଉର୍ତମ ମାଧ୍ୟମ

ଭଥିନ୍ନ ଭଥିନ୍ନ ରଲାକଙ୍ ପାଇ ଁମରନାେଞ୍ଜନେ ସଂଜ୍ଞା ଭଥିନ୍ନ । କଥିଛଥି ରଲାକ 
ସଙ୍ୀତ େଣୁଥିରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ଥି ଏରଂ ଆଉ କଥିଛଥି ରଲାକ ଅଛନ୍ଥି 
ରଯଉମଁାନଙୁ୍ ରଥିଭଥିନ୍ନ ସ୍ାନ ଭ୍ରମଣ କେଥିରାକୁ ଭଲ ଲାରଗ । କଥିନ୍ତୁ 

ଆପଣ ରଯରତରରରେ ନଥିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ଥି, ରସରତରରରେ ପେଥିରାେେ 
ଅନ୍ୟ ସେସ୍ୟଙ୍ ଗହଣରେ ରସଥି ରଟଲଥିଭଥିଜନ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ରେଖରିା ହଥି ଁ
ମରନାେଞ୍ଜନେ ସର୍ବରଶ୍ଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ । ରକାଭଥିଡ଼ ରଥିଶ୍ୱ ମହାମାେୀ ସମୟରେ 
ରଯରତରରରେ କଥି ଏହାେ ରପ୍ରାରଟାକଲକୁ ମାନଥି ଘରେ ଆରଦ୍ଧ ରହାଇ 
େହଥିରା ଏକପ୍ରକାେ ରାଧ୍ୟତାମେୂକ ରହଲା, ରସରତରରରେ ରଟଲଥିଭଥିଜନ 
ହଥି ଁ ରେେ େୁନଥିଆେ ତଥ୍ୟ ସଚୂନା ଜାଣଥିରାେ ନଥିଭ୍ବେରଯାଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଓ 
ସାଧନ ପାଲଟଥିଛଥି । ଏପେଥିକଥି ରକାଭଥିଡ଼ ମହାମାେୀେୁ ରର୍ତଗିରା ସକାରେ 
ଅଭଥିଜ୍ଞ ଡାକ୍େମାନଙ୍ ପୋମେ୍ବ ଓ ଟଥିକାକେଣ ସଂପକ୍ବୀତ ଉପରେେ 
ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙୁ୍ ମଥିେଥିପାେୁଛଥି । ଚଥିନ୍ାକେଥି ରେଖନ୍ତୁ, ଏରତସରୁ ସଚୂନା 
ଓ ପୋମେ୍ବ ଏରଂ ମରନାେଞ୍ଜନ ରକୌଣସଥି ମାସଥିକ ରେୟରଥିନା ଏରତ 
ସଂଖ୍ୟକ ରଲାକଙ୍ ନଥିକଟରେ ପହଞ୍ଚଥିରା ରକରଡ଼ ଖସୁଥିେ କଥା । ରକନ୍ଦ୍ର 
ସେକାେଙ୍ ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍ ରଯାଜନା ଅଧୀନରେ ଏଭେଥି ମାଗଣା ପ୍ରସାେଣ  
ର୍ୟରସ୍ା ଆଉ ଏକ ପେରକ୍ଷପ । ଏଥପିାଇ ଁ ଜରଣ ଗ୍ରାହକଙୁ୍ ରକରେ 
ଡଥିେ ୍ କଥିଣଥିରା ରରରେ ଥେଟଥିଏ ପାଇ ଁ୧୨୦୦ ଟଙ୍ା ଏକକାେୀନ ରେରାକୁ 
ପଡ଼ଥିଥାଏ ଏରଂ ଏହା ପରେ ତାଙ୍ ଲାଗଥି ସରୁ ଚାରନଲ ସାୋ ଜୀରନ 
ସକାରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇଥାଏ । 
ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ ଦଶ୍ଷକଙ୍ ଶକି୍ 
ଫଥି କଥି- ଇୱାଇ ମଥିଡଥିଆ ଏଣ୍ଟେରଟନରମଣ୍ଟ ପକ୍ଷେୁ ସେ୍ୟ ପ୍ରକାେଥିତ ରାଷଗିକ 

୧୯୨୭ ମସିହା ଜେୁାଇ ୨୩ ତାରିେ ଦନି ଭାରତରର 
ପ୍ରର୍ମ ର୍ର ପାଇ ଁରରଡ଼ିଓ ରସବା ପ୍ରସାରଣ 

ରହାଇର୍େିା । ଆଜ ିରଦଶର ୯୯ ପ୍ରତଶିତ ଅଞ୍ଳରର 
ଆକାଶବାଣରୀ ପ୍ରସାରଣ ରସବା ଉପେବ୍ଧ ।

ରଥିରେଣୀରେ ସଚୂୀତ କୋଯାଇଛଥି ରଯ ୨୦୨୦ ମସଥିହାରେ ମଥିଡଥିଆ ଏରଂ 
ମରନାେଞ୍ଜନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ୨୪% ହ୍ାସ ପେଥିଲକ୍ଷଥିତ ରହାଇଥଲିା, କଥିନ୍ତୁ; ଏହଥି 
ସମୟରେ ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍େ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ୪୦ ନଥିୟୁତ ଅତଥିକ୍ରମ କେଥିଛଥି। 
୨୦୨୫ ମସଥିହା ସଦୁ୍ଧା ଏହା ୫୦ ନଥିୟୁତ ଅତଥିକ୍ରମ କେଥିରାେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାଯ୍ବ୍ୟ 
କୋଯାଇଛଥି । ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଚାରନଲକୁ ସମ୍ରୂ୍୍ବ େୂରପ 

୍�କିୁ୍ତ ବିଦ୍ୟାର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷୁ୍ ୍ଭାବ ପ�ାଗ,ୁ ପଦଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନପର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ନ ପରିଲଷିେତ 
ପହାଇଛି । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ମପନାରଞ୍ଜନ ଏପବ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପମୌଳିକ ସବୁିଧାପର ପରିଣତ ପହାଇଛି । ସମୟକ୍ରପମ, 

ପଟଲିଭିଜନ୍  ହି ଁମପନାରଞ୍ଜନର ସପବା୍ର୍ତମ ଉତ୍ ପାଲଟିଛି । ସମସ୍ତଙ୍ ପାଇ ଁଏହା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ତାହା ପଣୁ ିସଂପର୍ୂ୍ 
ମାଗଣାପର, ମପନାରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମକୁ ଏହା ଦି୍ଗଣୁତି କରିଛି କହିପଲ ଅତୁ୍ୟକି୍ତ ପହବନାହି ଁ। ପକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ‘ଡିଡି ଫି୍ ଡିଶ ୍’ 

ପ�ାଜନା ଏହି ପଷେତ୍ରପର ଏକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତନ୍ାକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ା ଭାପବ ୍ମାଣତି ପହାଇପାରିବ। ଏରପିର ପଲାକମାନଙୁ୍ ଏହା କ୍ରୟ 
କରିବାପବପଳ ମାତ୍ର ମାମଲିୁ କିଛି ପଦୟ ଦ୍ାରା ସାରା ଜୀବନ ମପନାରଞ୍ଜନର ସବୁିଧା ୍ଦାନର ବ୍ୟବସ୍ା କରା�ାଇଛି । ଦିନକୁ ଦିନ 
ଏହି ପା୍ଟଫମର୍ ଆଧାର ଓ  ପଲାକମାନଙ୍ ମନପର ବୃଦି୍ ପାଉରବିା ପଲାକ୍ିୟତା ପ�ାଗ ୁଅପନକ ଘପରାଇ ଚାପନଲ ଏପବ ‘ଡିଡ ି
ଫି୍ ଡିଶ ୍’ ବ୍ୟବସ୍ାପର ସାମିଲ ପହାଇଛନି୍ । ‘ଡିଡି ଫି୍ ଡିଶ ୍’ର ଉପପଭାକ୍ତାଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ୪୦ ନିୟୁତ ସଂପ�ାଗ ପବାଲି ଦାବି କରା�ାଏ। 

ଏହା ୨୦୨୫ ମସିହା ସଦୁ୍ା ୫୦ ନିୟୁତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଆକଳନ କରା�ାଇଛି ।

ପ୍ରତବିର୍ଷ ଜେୁାଇ ୨୩ ତାରିେ ଦନି ଜାତରୀୟ 
ପ୍ରସାରଣ ଦବିସ ପାଳନ କରା�ାଇର୍ାଏ  
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ମାଗଣାରେ ରେଖରିହର ଏରଂ ତାହା ପଣୁଥି ସାୋ ଜୀରନ। ଏପେଥି ରରୈେଥିଷ୍୍ୟ 
ରଯାଗ ୁଏହା ଏରର ସଚୂନା ଓ ମରନାେଞ୍ଜନେ ଏକ େକ୍ଥିୋେୀ ମାଧ୍ୟମରେ 
ପେଥିଣତ ରହାଇଛଥି । ରେେେ େୂେେୂୋନ୍, େୁଗ୍ବମ ଓ ସୀମାନ୍ରର୍ତ୍ବୀ 
ରକ୍ଷତ୍ରରେ ସଦୁ୍ଧା ପହଞ୍ଚଥି ପାେଥିଛଥି । ରକାଭଥିଡ଼ ମହାମାେୀ କାେରେ ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  
ଡଥିେ ୍େ ରଲାକପ୍ରଥିୟତା ଆଉ ଏକ େୀଷ୍ବ ଛୁଇଥଁଲିା । 
କାେଣ ଏହା ନଥିକଟରେ ଥରିା ମହଜେୁ ଥରିା ଅସଂଖ୍ୟ ପେୁୁଣା ରଟଲଥିଭଥିଜନ 
ଧାୋରାହଥିକ ଓ ଗୀତ ଓ ସଙ୍ୀତ ଯାହାକଥି ଅତୀତେ ସ୍ୱର୍ଗିମ ଯଗୁେ ସରୁଠାେୁ 
ରଲାକପ୍ରଥିୟ ଭାରର ସପୁେଥିଚଥିତ ଥଲିା, ତାହାକୁ ପଣୁଥି ଥରେ ପ୍ରସାେଣ 
କେଥିରା। ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍େ ରଲାକପ୍ରଥିୟତା ରଯରତରରରେ ସାୋ ରେେରେ 
ରୃଦ୍ଧଥି ପାଇଚାଲଥିଲା ଏରଂ ତାହା ରେେେ େୂେେୂୋନ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚଥିଲା 
ରସରତରରରେ ଅରନକ ଘରୋଇ ମରନାେଞ୍ଜନ ଚାରନଲ ପଣୁଥି ଥରେ ରସହଥି 
େକ୍ଥିୋେୀ ପ ୍ଲାଟଫମ୍ବକୁ ରଲଉଟଥିରାକୁ ଧାଡ଼ଥିକେଥି ଠଥିଆରହରଲ। ଏଠାରେ 
ସ୍ମେଣରଯାଗ୍ୟରଯ ଅରନକ ଘରୋଇ ମରନାେଞ୍ଜନ ଚାରନଲ ପ୍ରାେମ୍ଭଥିକ 
ପଯ୍ବ୍ୟାୟରେ ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍ ଚାରନଲ ଆଡ଼ୁ ମହୁ ଁରଫୋଇ ରନଇ ସଂପକ୍ବ 
ଚ୍ଛଥିନ୍ନ କେଥିଥରିଲ । ଏହାେ ଏକମାତ୍ର କାେଣ ଥଲିା ତାହା ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ 
ରହଉଥଲିା। ରକନ୍ଦ୍ର ସଚୂନା ଓ ପ୍ରସାେଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାେ ଜାଭରଡ଼କେଙ୍ କହଥିରା 
ଅନୁସାରେ, ରେେେ ଗେଥିର ଓ ମଧ୍ୟମ ରଗ୍ବଙୁ୍ ଏହା ରମାେୀ ସେକାେଙ୍େ 
ଏକ ଉପହାେ । ରଯରକୌଣସଥି ନଥିକଟରର୍ତ୍ବୀ ଇରଲର ଟ୍େଟ୍ରାନଥିକ୍ସ ରୋକାନକୁ ଯାଇ 
ଏହାକୁ ଅତଥି ସହଜରେ କ୍ରୟ କୋଯାଇପାେଥିର । ଗତରଷ୍ବ ଜମ ୁଓ କ୍୍ମୀେ 
ଏରଂ ଲୋଖରେ ୩୦,୦୦୦ ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍ ରସଟ୍  ଅପ ୍ ରାକ୍ସ ମାଗଣାରେ 
ରଣ୍ଟନ କୋଯାଇଥଲିା। ରସହଥିଭେଥି ରେେେ େୁଗ୍ବମ ଏରଂ ଉଗ୍ରରାେ ଅଧ୍ୁୟସଥିତ 

ରକ୍ଷତ୍ରରେ ସେକାେ ୧.୨୦ ଲକ୍ଷ ରସଟ୍  ଅପ ୍ ରାକ୍ସ ରଣ୍ଟନ କେଥିରାେ ର୍ୟରସ୍ା 
କେଥିଛନ୍ଥି ।
ରୋକଙ୍ ପାଇ ଁମାଗଣା, ସରକାରଙ୍ ପାଇ ଁରାଜସ୍
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ ରଥିହାେୀ ରାଜରପୟୀଙ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାେରେ ଡଥିଡଥି 
ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍ ରଯାଜନା ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାରଥିରନଟେ ଅନୁରମାେନ ଲାଭ କେଥିଥଲିା। 
ଏହଥି ରଯାଜନାେ େୂପାୟନ ୋୟଥିତ୍ୱ ପ୍ରସାେ ଭାେତୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ 
କୋଯାଇଥଲିା । ୨୦୦୩ ମସଥିହାରେ ଏଥ ିନଥିମରନ୍ ୩୦ଟଥି ଚାରନଲକୁ 
ସ୍ୱୀକୃତଥି ପ୍ରୋନ କୋଯାଇଥଲିା । ରତରର, ୨୦୧୪ ମସଥିହାରେ ହଥି ଁରାସ୍ତର 
ପରକ୍ଷ ଏହଥି ରଯାଜନା େୂପାନ ୍ଥିତ ରହାଇଥଲିା । ୧୧ଟଥି ୋଜ୍ୟେ ଡଥିଡଥି 
ଚାରନଲଗଡ଼ୁଥିକୁ ୨୦୧୯ ମସଥିହାରେ ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହଥି ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍ 
ସହ ସଂରଯାଗ କେଥିେଥିଆଯାଇଥଲିା । ଏହା ଫେରେ େଥିଆନା, ହଥିମାଚେ 
ପ୍ରରେେ, ୋଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଣଥିପେୁ, ରମଘାେୟ, ମଥିରଜାୋମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, 
ତ୍ରଥିପେୁା ଓ ଉର୍ତୋଖଣ୍ଡ ରସମାନଙ୍େ ଚାରନଲ ପ୍ରସାେଣ ସରୁଥିଧା ପ୍ରାପ୍ତ 
ରହାଇଥରିଲ । ଏରର ଅରନକ ଘରୋଇ ଚାରନଲ ସହଥିତ ଏହଥି ର୍ୟରସ୍ା 
ମାଧ୍ୟମରେ ୧୬୦ଟଥି ଚାରନଲେୁ ଅଧକି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ 
ରହାଇପାେଥିଛଥି । ଏଥପିାଇ ଁଘରୋଇ ରଟଲଥିଭଥିଜନ୍  ଚାରନଲମାନଙୁ୍ ଏକ 
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅନଲାଇନ୍  ଇ-ନଥିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରଥିୟା ମାଧ୍ୟମ ରେଇ ଯଥିରାକୁ ପଡ଼ଥିଥାଏ 
ଯାହାକଥି ପ୍ରତଥି ରଷ୍ବ ଅନୁଷ ୍ଠଥିତ ରହାଇଥାଏ ଏରଂ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ରସମାରନ 
ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍ରେ ସାମଥିଲ ରହାଇଥାନ୍ଥି । ଏହଥି ନଥିଲାମୀ ଦ୍ାୋ ସେକାେଙୁ୍ 
୪୫୭ ରକାଟଥି ଟଙ୍ାେ ୋଜସ୍ୱ ମଥିେଥିପାେଥିଛଥି । 

ମୁ ଁରଗାଟଥିଏ ଡଥିଡଥି ଡଥିେ ୍ ରସାଇରାକୁ ଚାହୁଛଁଥି । ତାହା ମୁ ଁରକଉଠଁାେୁ 
ପାଇପାେଥିରଥି?
ଆପଣ ନଥିକଟରର୍ତ୍ବୀ ରଯରକୌଣସଥି ଇରଲର ଟ୍େଟ୍ରାନଥିକ୍ସ ରୋକାନେୁ 
ତାହା କଥିଣଥି ପାେଥିରର । ଇ- କମସ୍ବ ପ ୍ଲାଟଫମ୍ବେୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କ୍ରୟ 
କୋଯାଇପାେଥିର । 
ଡଥିଡଥି ଡଥିେ ୍ କଥିଣଥିରା ଲାଗଥି ରମାରତ ରକରତ ଟଙ୍ା ରେରାକୁ ପଡ଼ଥିର?
ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ ଡଥିେ ୍ ଚାରନଲ ରସରାରଯାଗାଣକାେୀମାରନ ରଯଉଭଁେଥି 
ମାସଥିକ ର୍ୟୟରହୁେ ରେୟ ମାଗଥିଥାନ୍ଥି ତାହା ତୁେନାରେ ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍  
ରହଉଛଥି ଉପରଭାକ୍ାମାନଙ୍ ପାଇ ଁସରୁଠାେୁ ସହଜ ରଥିକ୍ । ଏହାକୁ 
ଲଗାଇରା ସକାରେ ଆପଣ ରଗାଟଥିଏ ଡଥିଟଥିଏଚ ଆରଣ୍ଟନା, କୁ ର୍ୟାଣ୍ଡ୍  
ୟୁନଥିଭସ୍ବାଲ ଏଲଏନରଥି, ରକରୁଲ ଓ ଏକ ରସଟ୍  ଅପ ୍ ରାକ୍ସ ଆରେ୍ୟକ 
କେଥିଥାନ୍ଥି । ଏଥପିାଇ ଁଆପଣଙୁ୍ ୧୨୦୦େୁ ୧୫୦୦ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଟଙ୍ା ଖଚ୍ଚ୍ବ 
କେଥିରାକୁ ପଡ଼ଥିଥାଏ । ଏହା ରକରେ ରଗାଟଥିଏ ଥେ ର୍ୟୟ କେଥିରାକୁ 
ପଡ଼ଥିର ଏରଂ ଏହା ପରେ ଆପଣ ସାୋ ଜୀରନ ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍ରେ 
ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଚାରନଲକୁ ମାଗଣାରେ ରେଖପିାେଥିରର । 
ଏଥରିେ କ’ଣ ରକରେ ରଗାଟଥିଏ ରଟଲଥିଭଥିଜନ ରସଟ୍  ସଂରଯାଗ 
କେଥିରହର?
ନା । ରଗାଟଥିଏ ଡଥିଟଥିଏଚ ଆରଣ୍ଟନାରେ ଆପଣ ଚାହଥିରଁଲ ୪, ୬ କଥିମା୍ 
୮ଟଥି ରଟଲଥିଭଥିଜନ୍  ରସଟ ସଂରଯାଗ କେଥିପାେଥିରର । ଏଥ ି ପାଇ ଁ
ଆପଣଙୁ୍ ରକରେ ଆପଣଙ୍ ଡଥିେ ୍ରେ ଲାଗଥିଥରିା ସଥିଙ୍ଲ ଏଲଏନରଥି 
କୁ-ର୍ୟାଣ୍ଡଟଥିକୁ ହଟାଇ ୨,୩ କଥିମା୍ ୮ ଆଉଟ୍ ପଟ୍ୁ ଯକୁ୍ ଏଲଏନରଥି କୁ- 
ର୍ୟାଣ୍ଡ୍  ଖଞ୍ଜଥିରାକୁ ରହର । 

ର�ଉ ଁଉର୍ତର ଆପଣ ଜାଣବିା ଉଚତି...

ଏହ ି୍ା୍�ଫମ୍ଷରର ଉପେବ୍ଧ ରହଉର୍ବିା
ଚାରନେଗଡ଼ିୁକ କ’ଣ ?
n  ରଯରତରରରେ ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମେ େଭୁାେମ୍ଭ 

ରହାଇଥଲିା ରସରତରରରେ ରକରେ େୂେେେ୍ବନେ ସରୁ 
ଚାରନଲ ଏଥରିେ ଉପଲବ୍ଧ ଥଲିା । କଥିନ୍ତୁ ପରେ ଷ୍ାେ 
ଉତ୍ର, ଆଜ ୍ ତକ୍ , ରଥିରଥିସଥି ନୁ୍ୟଜ ୍, ଜଥି ମ୍ୁୟଜଥିକ୍  ଭେଥି ଘରୋଇ 
ଚାରନଲଗଡ଼ୁଥିକୁ ଏଥରିେ ସାମଥିଲ କୋଯାଇଥଲିା । ୨୦୨୧ 
ମସଥିହା ଜାନୁଆେୀ ମାସ ସଦୁ୍ଧା ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍ ରେ ରଥିଭଥିନ୍ନ 
ଧେଣେ ରମାଟ ୧୬୧ଟଥି ଚାରନଲ ଉପଲବ୍ଧ ରହଉଛଥି।

n  ରସଥ ି ମଧ୍ୟରେ େୂେେେ୍ବନେ ୯୧ଟଥି (ରସଥ ି ମଧ୍ୟରେ ୫୧ଟଥି 
ରେୈକ୍ଷଥିକ ଚାରନଲ), ୭୦ଟଥି ଘରୋଇ ଚାରନଲ ଏରଂ ୪୮ଟଥି 
ରେଡଥିଓ ଚାରନଲ ସାମଥିଲ ।

n  ଏଥରିେ ଥରିା ୧୦ଟଥି ହଥ୍ି ୀ ମରନାେଞ୍ଜନ ଚାରନଲ ରହଲା ଜଥି, 
ରସାନୀ, ଷ୍ାେ ଏରଂ କଲସ୍ବ ଯାହାକଥି ଡଥିଡଥି ଫ୍ଥି  ଡଥିେ ୍ ସହଥିତ 
ସହରଯାଗ କୋଯାଇଛଥି । ୨୦୨୧ ମସଥିହା ଏପ୍ରଥିଲ ମାସଠାେୁ 
ଏହଥିସରୁ ଘରୋଇ ଚାରନଲ ଗଚୁ୍ଛକୁ ଏଥସିହ ରଯାଡ଼ା ଯାଇଛଥି।

n  ଏଥରିେ ୧୫ଟଥି ହଥ୍ି ୀ ଚେଚ୍ଚଥିତ୍ର, ୬ଟଥି ମ୍ୁୟଜଥିକ୍ , ୨୦ଟଥି ନୁ୍ୟଜ ୍, ୮ଟଥି 
ରଭାଜପେୁୀ, ୩ଟଥି ଭକ୍ଥି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ଓ ୨ଟଥି ରଥିରେେୀ ଚାରନଲ 
ସାମଥିଲ କୋଯାଇଛଥି । ଏହାକୁ ଆହୁେଥି ସଂପ୍ରସାେଣ କୋଯାଉଛଥି।

Q: ଏର୍ବରର ରକଉ ଁରକଉ ଁଭାରାର ଚାରନେ ଉପେବ୍ଧ ରହଉଛ ି?
  ଉର୍ତର: ବର୍ତ୍ଷମାନ ଏର୍ରିର ଉପେବ୍ଧ ର୍ବିା ଅଧକିତର ଚାରନେ ହି୍ ରୀ 

ଭାରାର । କନି୍ତୁ ରଭାଜପରୁରୀ, ପଞ୍ଜାବରୀ, ମରାଠରୀ ଓ ବାଂୋ ଭଳି ବଭିିନ୍ନ 
ଚାରନେ ମଧ୍ୟ ଏର୍ରିର ଉପେବ୍ଧ ରହଛି ି।

ଡିଡି ଫି୍ ଡିଶ ୍ରର ଉପେବ୍ଧ ର୍ବିା ସମସ୍ତ 
ଚାରନେ ସଂପକ୍ଷରୀତ ସଚୂନା https://

freedish.in  ରୱବ୍ ସାଇ�୍ ରର ଉପେବ୍ଧ ।
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ରକାଭଥିଡ ରଥିଶ୍ୱ ମହାମାେୀ କାେରେ ରକୌେେ, ପନୁଃ-ରକୌେେ ଓ କୁେେତାେ ଉନ୍ନତଥିକେଣ ଭେଥି ମନ୍ତ୍ର ରରେ ଉପକାେସଥିଦ୍ଧ ରରାଲଥି ପ୍ରମାଣଥିତ 
ରହାଇଛଥି । ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଓ ଚଥିକଥିତ୍ା ରସରାରେ କାଯ୍ବ୍ୟେତ ଥରିା ର୍ୟକ୍ଥିରଥିରେଷ ସୋରରରେ ଅତ୍ୟନ୍ କୁେେୀ ରରାଲଥି ରଥିରରଚଥିତ ରହାଇଥାନ୍ଥି । 
କଥିନ୍ତୁ ରକାଭଥିଡ ମହାମାେୀ ସମୟରେ ରସମାରନ ରେେ୍  କଥିଛଥି ନୂଆ କଥା େଥିକ୍ଷାଲାଭ କେଥିଛନ୍ଥି ଏରଂ ଏହଥି ଅଜଣା ମହାମାେୀ ରଥିେୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ 

କେଥି ଏହାକୁ ନଥିୟନ୍ତ୍ରଣ କେଥିରା ସହଥିତ ନଥିଜ ନଥିଜେ ରପୋୋେୀ ରକୌେେ ଅଭଥିଜ୍ଞତାକୁ ରୃଦ୍ଧଥି କେଥିରାକୁ ସକ୍ଷମ ରହାଇପାେଥିଛନ୍ଥି । ପ୍ରଯକୁ୍ଥିେ ଏହଥି ପ୍ରଗତଥି 
ଯଗୁରେ ରସମାରନ ନଥିଜେ େକ୍ଷତା ଓ ରକୌେେକୁ ଅଧକି ପ୍ରଖେ କେଥିରା ସହଥିତ ନଥିଜକୁ ପ୍ରତଥିରଯାଗକ୍ଷମ ରରାଲଥି ସାର୍ୟସ୍ତ କେଥିପାେଥିଛନ୍ଥି । ଏହା 
ରସମାନଙ୍ କାଯ୍ବ୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁଏକାନ୍ ଜେୁେଥି । ଏହଥି କଥାକୁ ସ୍ମେଣ େଖ ିଏରର ରକୌେେ ରଥିକାେ ମଥିେନେ ପେରର୍ତ୍ବୀ ପଯ୍ବ୍ୟାୟରେ ରକାଭଥିଡ଼ 

ରଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍ ‘ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରାସ ୍ ରକାସ୍ବ’ ଜେଥିଆରେ ଅଧକି ତାଲଥିମ ପ୍ରୋନେ ପଯ୍ବ୍ୟାପ୍ତ ସରୁଯାଗ ସଷୃ୍ଥି  କୋଯାଇଛଥି ।

ରକାଭିଡ଼ -୧୯ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟରସବା ଛାମଆୁ 
ର�ାଦ୍ାଙ୍ ନମିରନ୍ତ ସ୍ତନ୍ତ ତାେିମ କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମରଥିଶ୍ୱ ମହାମାେୀ ରକାଭଥିଡ଼ ପଥୃରିୀେ ପ୍ରରତ୍ୟକ ୋଷ୍ଟ୍ରେ 

ସହନେୀେତାକୁ ପେୀକ୍ଷା କେଥିରା ଭେଥି ରସଠାରେ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ପ୍ରତଥିଷ ୍ଠାନ, ସମାଜ ଓ ପେଥିରାେଙୁ୍ ଆକ୍ରାନ୍ କେଥିଛଥି । ଏହା 

ମଧ୍ୟ ସାୋ ରଥିଶ୍ୱରେ ରଥିଜ୍ଞାନ, ସେକାେ, ସମାଜ, ରଥିଭଥିନ୍ନ ଅନୁଷ ୍ଠାନ 
କଥିମା୍ ର୍ୟକ୍ଥିରଥିରେଷଙୁ୍ ନଥିଜ ନଥିଜେ ଏଭେଥି ଉତ୍ନ୍ନ ପେଥିସ୍ଥିତଥି 
ସହ ଖାପ ଖଆୁଇ ଚେଥିରା ସକାରେ ଏକପ୍ରକାେ ରାଧ୍ୟ କେଥିଛଥି । 
ରସମାନଙ୍େ ସହନେୀେନତା ରୃଦ୍ଧଥି ପାଇ ଁରପ୍ରେଣା ରେଇଛଥି । ଏହଥି 
ରାସ୍ତରତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ େଖ ିପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ରକାଭଥିଡ଼ 
୧୯ ରଥିେୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ଥୁରିା ଛାମଆୁ ରଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍ ନଥିମରନ୍ ଜନୁ ୧୮ 
ତାେଥିଖ େଥିନ ଏକ ‘ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରାସ ୍ ରକାସ୍ବ’େ େଭୁାେମ୍ଭ କେଥିଛନ୍ଥି । ଏହଥି 
ରଯାଜନା ଅଧୀନରେ, ଆଗାମୀ େୁଇେୁ ତଥିନ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ରକାଭଥିଡ଼ 
ରଥିେୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କେଥିରା ନଥିମରନ୍ ଏକଲକ୍ଷ ଯରୁକଙୁ୍ ଆରେ୍ୟକ 
ତାଲଥିମ ପ୍ରୋନ କୋଯଥିର । ଏହଥିସରୁ ରକାଭଥିଡ଼ ରଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍ 
ତାଲଥିମ ରେରା ସକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରକୌେେ ରଥିକାେ ରଯାଜନା 
୩.୦ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଆେମ୍ଭ କୋଯାଇଛଥି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରସମାନଙୁ୍ 
ଆରେ୍ୟକ ରକୌେେ ପ୍ରେଥିକ୍ଷଣ େଥିଆଯଥିରା ସହଥିତ ଏହଥି ଯଦୁ୍ଧରେ 
ରସମାନଙୁ୍ ରଥିରେଷ ଭୂମଥିକା ଗ୍ରହଣ ନଥିମରନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋଯଥିର । 
ରେେେ ୨୬ଟଥି ୋଜ୍ୟରେ ରମାଟ ୧୧୧ଟଥି ତାଲଥିମ ରକନ୍ଦ୍ରରେ ଏହା 
ଆେମ୍ଭ କୋଯାଇଛଥି । ଏହଥି ତାଲଥିମ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ରରରେ, ରକାଭଥିଡ଼ 
ରଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍ ମଖୁ୍ୟତଃ ଛଅଟଥି ଭୂମଥିକା ଗ୍ରହଣ ନଥିମରନ୍ ତାଲଥିମ 
େଥିଆଯଥିର । ୋଜ୍ୟମାନଙ୍ରେ ଏରର ରୃଦ୍ଧଥି ପାଇଥରିା ସ୍ୱାସ୍୍ୟ କମ୍ବୀଙ୍ 
ଚାହଥିୋକୁ ରସମାରନ ପେୂଣ କେଥିପାେଥିରର । ରତଣ ୁ ଏକ ଲକ୍ଷ 
ଯରୁକଯରୁତୀଙୁ୍ ଏହଥି ତାଲଥିମ ପ୍ରୋନ କୋଯଥିରା ସହ ରସମାନଙୁ୍ 
ସରୁମରତ ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋଯାଉଛଥି । ଭରଥିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ରରେ 
ଆରେ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥରିା ମାନରସମେ୍େ ଆରେ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା 
ପେୂଣ କେଥିରାରେ ସହାୟକ ରହର । ଏହଥି ରଯାଜନାକୁ କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ 
କେଥିରା ସକାରେ ୨୭୩ ରକାଟଥି ଟଙ୍ା ମଞ୍ଜେୁ କୋଯାଇଛଥି । 

ସ୍ଥିଲ ଇଣ୍ଡଥିଆ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ତାଲଥିମ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମଥିଲ ରହାଇଥରିା 
ଯରୁକଯରୁତୀମାରନ ରକାଭଥିଡ଼ ସହାୟକ ଭାରର କାଯ୍ବ୍ୟକେଥିରର । ଏହଥି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 
ସଂପରୂ୍୍ବ କେଥିରା ପରେ, ଡ଼ଥିଏସସଥି/ ଏସଏସଡ଼ଥିଏମ ଦ୍ାୋ ଆରେ୍ୟକ ର୍ୟରସ୍ା ଅଧୀନରେ  
ତାଲଥିମପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥ୍ବୀମାରନ ପ୍ରାଥମଥିକ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର, ରଗାଷ ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସରୁଥିଧା 
ରକନ୍ଦ୍ର, ହସପଥିଟାଲରେ କାଯ୍ବ୍ୟ କେଥିରାକୁ ସକ୍ଷମ ରହାଇପାେଥିରର ।

ଏହଥି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫେ କେଥିରା ନଥିମରନ୍ ଏକ କଡ଼ା ମନଥିଟେଥିଂ ର୍ୟରସ୍ା ପ୍ରରର୍ତ୍ବନ 
କୋଯାଇଛଥି। ଏଥରିେ ତାଲଥିମ ପାଇରାକୁ ଥରିା ପ୍ରାଥ୍ବୀମାନଙ୍ ଉପସ୍ାନକୁ ରାଧ୍ୟତାମେୂକ 
କୋଯାଇଛଥି। ରସହଥିଭେଥି ଏପେଥି ତାଲଥିମ ରଯାଗାଉଥରିା ରକନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ୁଥିକରେ ରମୌେଥିକ ସରୁଥିଧା ଓ 
ସଂସାଧନ ଉପଲବ୍ଧ େଖାଯଥିରାକୁ ମଧ୍ୟ ସନୁଥିଶ୍ଥିତ କୋଯାଉଛଥି ।

ଏହଥି ରଯାଜନାକୁ ରହଲ୍ ଥରକୟାେ ରସ ଟ୍େେ ସ୍ଥିଲ୍  କାଉନସଥିଲେ ରଥିରେଷଜ୍ଞମାନଙ୍ 
ଦ୍ାୋ ରଥିକେଥିତ କୋଯାଇଥରିା ରରରେ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଧ୍ାମେୂକ େଥିକ୍ଷା ଓ 
ତାଲଥିମ ପେଥିଷେ (ଏନସଥିଭଥିଇଟଥି) ସ୍ୱୀକୃତଥି ପ୍ରୋନ କେଥିଛଥି । 

ଏହଥିସରୁ ରକନ୍ଦ୍ରେୁ ତାଲଥିମପ୍ରାପ୍ତ ରହରା ପରେ ତାଲଥିମ ଗ୍ରହୀତାଙୁ୍ ଟଥିକାକେଣ, 
ଗମନାଗମନ ପାସ ୍, ପଥିପଥିଇ କଥିଟ୍  ଭେଥି ସାମଗ୍ରୀ ଅଗ୍ରାଧକିାେ ଭଥିର୍ତଥିରେ ରଯାଗାଇ 
ରେରା ସକାରେ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାେୟକୁ ଅନୁରୋଧ କୋଯାଇଛଥି ।

ଏର୍ରିର ର୍ବିା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଧିା...
୨େୁ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହଥି ତାଲଥିମ କ୍ରାସ ୍ ରକାସ୍ବ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ସଂପରୂ୍୍ବ କୋଯଥିର । 
ତାଲଥିମ ଗ୍ରହଣ ରରରେ ପ୍ରାଥ୍ବୀମାନଙୁ୍ ମାଗଣାରେ ତାହା ରଯାଗାଇ େଥିଆଯଥିର ତଥା 
ତାଲଥିମ ରେଷରେ ସ୍ଥିଲ୍  ଇଣ୍ଡଥିଆ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରୋନ କୋଯଥିର । ଏଥର ସହଥିତ 
ତାଲଥିମ ଗ୍ରହଣ ରରରେ ପ୍ରାଥ୍ବୀମାନଙୁ୍ ମାଗଣାରେ େହଥିରା, ଖାଇରା ର୍ୟରସ୍ା ସହ 
ଷ୍ାଇରପଣ୍ଡ୍  ଓ େୁଘ୍ବଟଣା ରୀମା ସରୁଥିଧା ମଧ୍ୟ ମଥିେଥିର ।

ସସୁ୍ଥ ଭାରତ
ସନୁିଶି୍ତ କରିବା ପାଇ ଁ

କୁଶଳରୀ �ବୁରଗାଷର୍ୀ
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ରରସଥିକ୍  ରକୟାେ 
ଆସଥିଷ୍ାଣ୍ଟ

କାଯ୍ବ୍ୟ: ସମସ୍ତ ପ୍ରକାେ ଚଥିକଥିତ୍ା ଉପକେଣ/ 
ରଯାଗାଣକୁ ରଷ୍େଥିଲାଇଜ ୍ (ଜୀରାଣମୁକୁ୍ 

କେଥିରା) ଏରଂ ରସସରୁ ର୍ୟରହାେ ପରୂ୍ବେୁ ଓ 
ପରେ ତାହାେ ନଥିଦ୍ଗିଷ୍ ହଥିସାର େଖରିା

ଆଡଭାନ ୍ସ 
ରକୟାେ ଆସଥିଷ୍ାଣ୍ଟ

କାଯ୍ବ୍ୟ: ହୃେ୍ ଶ୍ୱାସ ପନୁଃକାଯ୍ବ୍ୟକ୍ଷମ କେଥିରା 
ଏରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଯ୍ବ୍ୟ ସଂପାେନରେ 

ସହାୟତା ରଯାଗାଇରା, କ୍ରଥିଟଥିକାଲ୍  ରକୟାେ 
ୟୁନଥିଟ୍  (ସଥିସଥିୟୁ)ରେ ନସ୍ବମାନଙୁ୍ ସହାୟତା 
କେଥିରା ସହଥିତ ରୋଗୀମାନଙୁ୍ ସହାୟତା 

ରଯାଗାଇରା, ରୋଗୀମାନଙୁ୍ ନଥିଦ୍ଗିଷ୍ 
ସମୟରେ ଔଷଧ ରସରନ କୋଇରା 

ଓ ରସମାନଙ୍େ ରମଡ଼ଥିକାଲ ନଥ ି
ପେଥିଚାେନା କେଥିରା ।

ନମନୁା 
ସଂଗ୍ରହକାେୀ ଆସଥିଷ୍ାଣ୍ଟ
କାଯ୍ବ୍ୟ: ନମନୁା ସଂଗ୍ରହ ପରୂ୍ବେୁ 

ପ୍ରାକ୍ - ରପ୍ରାସଥିଡ଼ଥିଓୋଲ୍  ଆରେ୍ୟକତାେ 
ଆରୟାଜନ କେଥିରା ଯଥା, ସ୍ୱାର୍  ଓ ନମନୁା 

ସଂଗ୍ରହ, ୋପଥିଡ୍  ଆଣ୍ଟଥିରଜନ୍  ପେୀକ୍ଷା କେଥିରା 
ତଥା ରଯରକୌଣସଥି ସ୍ାନକୁ ଯଥିରା ପରୂ୍ବେୁ 

ଏଭେଥି ସମଗ୍ର ରପ୍ରାସଥିଡ଼ଥିଓେ୍  
ପ୍ରସୁ୍ତତ େଖରିା

ଆପାତକାେୀନ 
ରକୟାେ୍  ଆସଥିଷ୍ାଣ୍ଟ

କାଯ୍ବ୍ୟ: ସମସ୍ତ ପ୍ରକାେ ଆପାତକାେୀନ 
ପେଥିସ୍ଥିତଥିରେ ସରୁ ପ୍ରକାେ ସହାୟତା ରଯାଗାଣ 

ରଯଉଥଁରିେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାେ ଚଥିକଥିତ୍ା ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
େଖରିା ଏରଂ ଆମବୁ୍ଲାନ ୍ସକୁ ରଯରକୌଣସଥି ସ୍ାନକୁ ତୁେନ୍ 
ରପ୍ରେଣ ସକାରେ ପ୍ରସୁ୍ତତ େଖରିା ତଥା ରୋଗୀକୁ କଥିଭେଥି 

ଭାରର ଆମବୁ୍ଲାନ ୍ସରେ ସ୍ାନାନ୍େଣ କୋଯଥିର, ଆମବୁ୍ଲାନ ୍ସ 
ଭଥିତରେ କଥିପ୍ରକାେ ଜେୁେଥି ଚଥିକଥିତ୍ା ରସରା ରଯାଗାଇ 

େଥିଆଯଥିର ଓ ରପ୍ରାନଥିଂ ଆେଥି ସଂପକ୍ବରେ ତାଲଥିମ 
ପ୍ରୋନ କୋଯଥିର ।

 ଗତ ୭ ରଷ୍ବ ମଧ୍ୟରେ, ରେେରେ ନୂଆ ନୂଆ ଏମ୍ସ, ରମଡ଼ଥିକାଲ କରଲଜ ଓ ନସଗିଂ 
କରଲଜ ସ୍ାପନ ସହଥିତ ନଥିଦ୍ଗିଷ୍ ଆଭଥିମଖୁ୍ୟ ପ୍ରୋନ ପରୂ୍ବକ ର୍ୟାପକ କାଯ୍ବ୍ୟ 
କୋଯାଇଛଥି ।

 ଏରର ଛାମଆୁ କମ୍ବୀମାରନ ରକରେ ରଥିଶ୍ୱେ ସର୍ବରୃହତ୍  ଟଥିକାକେଣ 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ସହାୟକ ଭୂମଥିକା ଗ୍ରହଣ କେଥିନାହାନ୍ଥି ଅପେନ୍ତୁ ରେେେ େୁଗ୍ବମ 
ଅଞ୍ଚେଗଡ଼ୁଥିକରେ ଏହଥି ରୋଗକୁ ନଥିୟନ୍ତ୍ରଣ କେଥିରା େଥିଗରେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଭୂମଥିକା 
ନଥିର୍ବାହ କେୁଛନ୍ଥି ।

 ରକାଭଥିଡ଼- ୧୯ ରଥିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆୋ, ଏଏନଏମ ଏରଂ ଅଙ୍ନୱାଡ଼ଥି କମ୍ବୀମାରନ 
ରଯଉ ଁଭୂମଥିକା ଗ୍ରହଣ କେଥିଛନ୍ଥି ରସଥପିାଇ ଁମୁ ଁରସମାନଙୁ୍ ପ୍ରେଂସା କେୁଛଥି ।

 ଜନ୍ୁ  ୨୧ ତାେଥିଖ ଠାେୁ ୪୫ ରଷ୍ବେୁ ଉର୍ଦ୍ବ ଆୟୁରଗ୍ବେ ନାଗେଥିକମାନଙୁ୍ ରଯଉଭଁେଥି 
ଭାରର ଟଥିକାକେଣ ସରୁଥିଧା ରଯାଗାଇ େଥିଆଯାଉଛଥି ୪୫ ରଷ୍ବେୁ କମ ୍ ଆୟୁ ରଗ୍ବେ 

ନାଗେଥିକମାନଙୁ୍ ସମାନ ପ୍ରକାେ ଟଥିକାକେଣ ସରୁଥିଧା ରଯାଗାଇ େଥିଆଯଥିର ।
 କରୋନା ଆମକୁ ରକୌେେ, ପନୁଃ- ରକୌେେ ଓ ରକୌେେେ ଉନ୍ନତଥିେ ମହ୍ୱେ 
ସଂପକ୍ବରେ ସରଚତନ କୋଇରେଇଛଥି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ୨େୁ ୩ 
ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଛାମଆୁ ରଯାଦ୍ଧାକୁ ତାଲଥିମ େଥିଆଯଥିର । 

 ଛାମଆୁ ରଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍ ଛଅରଗାଟଥି କରଷ୍ାମାଇଜଡ୍  ୋୟଥିତ୍ୱ ଭୂମଥିକା ନଥିର୍ବାହ 
ସକାରେ ରେେେ ୧୧୧ଟଥି ତାଲଥିମ ରକନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରେଥିକ୍ଷଥିତ କୋଯଥିର । ଏରରସଦୁ୍ଧା 
କରୋନା ଭୂତାଣ ୁ ସକ୍ରଥିୟ େହଥିଛଥି ଏରଂ ସମୟାନ୍ରେ ତା’େ କାୟା ପେଥିରର୍ତ୍ବନ 
କେଥିରାେ ସାମଥ୍ବ୍ୟ େହଥିଛଥି । ରତଣ ୁଆମକୁ ସୋରରରେ ପ୍ରସୁ୍ତତ େହଥିରାକୁ ପଡ଼ଥିର ।

 ପ୍ରତଥିରଷ୍ବ ସ୍ଥି ଲ୍  ଇଣ୍ଡଥିଆ ଅଭଥିଯାନ ରେେେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯରୁକଯରୁତୀଙୁ୍ ରକୌେେ ତାଲଥିମ 
ପ୍ରୋନ କେୁଛଥି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ କମ୍ବୀଙୁ୍ ତାଲଥିମ ରେଉଛଥି । ଏପେଥିକଥି ରଥିଶ୍ୱ ମହାମାେୀ 
କାେରେ ସଦୁ୍ଧା ଗତରଷ୍ବ ଆରମ ଏଭେଥି ତାଲଥିମ ରଯାଗାଇ ଥଲୁି ।   

ସ୍ତନ୍ତ ରକୌଶଳ ତାେିମ କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମ ଅଭି�ାନର ଶଭୁାରମ୍ଭ ଅବସରରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀଙ୍ ଅଭିଭାରଣର ମେୁ୍ୟାଂଶ

ରହାମ ୍ ରକୟାେ 
ଆସଥିଷ୍ାଣ୍ଟ

କାଯ୍ବ୍ୟ: ରମୌେଥିକ ଚଥିକଥିତ୍ା ଉପକେଣ 
ଯଥା ଅକ୍ସଥିରଜନ୍  କନରସନରଟ୍ଟେ,ଅକ୍ସଥିରଜନ 

ସଥିଲଥିଣ୍ଡେ, ରନରୁଲାଇଜେ, ଇସଥିଜଥି ଓ ପଲ୍ସ 
ଅକ୍ସଥିମଥିଟେ ର୍ୟରହାେ କେଥିରାରେ ସହାୟତା 

ପ୍ରୋନ ସହଥିତ ପଥିପଥିଇ କଥିଟ୍  ପଥିନ୍ଥିରା ଓ 
ଓହ୍ାଇରା ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାେ ରେକଡ଼୍ବ 

ଲଥିଖନ ଓ ରସସରୁେ 
ପେଥିଚାେନା କେଥିରା

ସି୍େ୍  ଇଣି୍ଆ ମାଧ୍ୟମରର 
ତାେିମପ୍ରାପ୍ତ �ବୁକ�ବୁତରୀମାରନ 

ନମି୍ନେିେତି ଛଅ�ି ବଗ୍ଷର 
ସହାୟତା ର�ାଗାଣ ରକ୍ଷତ୍ରରର 

ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଭୂମିକା
ନବି୍ଷାହ କରିରବ ।

ରମଡିକାେ୍  ଉପକରଣ ଆକରସସର:
କାଯ୍ବ୍ୟ: ରଭଣ୍ଟଥିରଲଟେ, ରଥିଆଇପଥିଏପଥି- ସଥିପଥିଏପଥି, ଅକ୍ସଥିରଜନ୍  ଉପକେଣ 

(କନରସନରଟ୍ଟେ ଓ ସଥିଲଥିଣ୍ଡେ), ଡଥିଜଥିଟାଲ ଥରମ୍ବାମଥିଟେ, 
ର ୍୍ଲ ାମଥିଟେ, ହୁ୍ୟମଥିଡଥିଫୟାେ, ପଲ୍ସ ଅକ୍ସଥିମଥିଟେ, ମଲଟେଥିପାୋ 

ମନଥିଟେ, ରନରୁଲାଇଜେ, ରଥିପଥି ଉପକେଣ ଭେଥି 
ରମଡ଼ଥିକାଲ ସାମଗ୍ରୀକୁ କଥିଭେଥି ର୍ୟରହାେ 

କୋଯାଏ ରସ ସଂପକ୍ବରେ ତାଲଥିମ େଥିଆଯଥିର।

Scan the QR code 
to listen to Prime 

Minister's full address
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ଅଧକିାଂେ ୋଷ୍ଟ୍ରଙ୍ ପାଇ ଁରଯାଗ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍ତୃଥିକ ମରହାତ୍ର ରହାଇପାେଥିନଥଲିା କଥିନ୍ତୁ ରଥିଶ୍ୱ ମହାମାେୀ କରୋନା କାେରେ 
ଗତ ରେଢ଼ ରଷ୍ବ ଭଥିତରେ ରଥିଶ୍ୱେ ଅରନକ ୋଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଥପିାଇ ଁଯରଥଷ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାେ ପାଛଥି । ନଥିଜକୁ ସଂପରୂ୍୍ବ ସସୁ୍ ଓ ନଥିରୋଗ େଖରିା 
ସକାରେ ପଥୃରିୀେ ରକାଟଥି ରକାଟଥି ରଲାକ ରଯାଗକୁ ଏକ ଉପଚାେ ଭାରର ଗ୍ରହଣ କେଥିଛନ୍ଥି । ଏହଥି କଠଥିନ ସମୟରେ, ରଯାଗ ରସମାନଙ୍ 

ମନରେ ଆତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରଢ଼ାଇରାରେ ସହାୟକ ରହାଇଛଥି ଏରଂ ରଯାଗାଭ୍ୟାସୀଙ୍ ନଥିମରନ୍ ଏକ ଅରଭେ୍ୟ ସେୁକ୍ଷା କରଚ ପାଲଟଥିଛଥି । 
ରଲାକମାନଙ୍ ମନରେ ରଯାଗ ଆତ୍ମରଥିଶ୍ୱାସ ସଷୃ୍ଥି  କେଥିଛଥି ରଯ ରସମାରନ ଏହାେଥି ରେରେ କରୋନା ଭେଥି ମହାମାେୀ ରଥିରୋଧରେ 

ସଫେତାେ ସହ ରଥିଜୟ ହାସଲ କେଥିପାେଥିରର । ଜନୁ ୨୧ ତାେଥିଖ େଥିନ ୭ମ ଆନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ରଯାଗ େଥିରସ ପାେନ ଅରସେରେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ‘ଏକ ରଥିଶ୍ୱ, ଏକ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ’ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନଥିମରନ୍ ‘ଏମ-ରଯାଗ ଆପ ୍’େ     େଭୁାେମ୍ଭ କେଥିଛନ୍ଥି ।

ରର୍ତ୍ବମାନ ରଯରତରରରେ ସମଗ୍ର ପଥୃରିୀ ରଥିଶ୍ୱ ମହାମାେୀ ରକାଭଥିଡ଼ 
ରଥିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାେଥି େଖଛିଥି, ରସରତରରରେ ରଯାଗ ଆୋେ 
ଏକ କଥିେଣ ଭାରର ମାନର ସମାଜ ନଥିକଟରେ େୃେ୍ୟ ରହାଇଛଥି। ଗତ 

େୁଇରଷ୍ବ ମଧ୍ୟରେ, ଭାେତ କଥିମା୍ ରଥିଶ୍ୱେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେେରେ ଏଥପିାଇ ଁହୁଏତ 
ଅରନକ ପ୍ରମଖୁ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଅରା ଜନ ଉତ୍ରେ ଆରୟାଜନ କୋଯାଇ ପାେଥିନାହଥି ଁ
କଥିନ୍ତୁ ରଯାଗ େଥିରସ ପାେନ ସକାରେ ରଲାକମାନଙ୍ ମନରେ ଥରିା ଉତ୍ାହ ଓ 
ଉଦ୍ୀପନା ରକୌଣସଥି ଗରୁଣ ପ୍ରେମଥିତ ରହାଇନାହଥି ଁ କଥିମା୍ ହ୍ାସ ପାଇନାହଥି।ଁ 
ଏହାେ ଉୋହେଣ ଚେଥିତ ରଷ୍ବ ସପ୍ତମ ଆନ୍ଜ୍ବାତଥିକ ରଯାଗ େଥିରସ ପାେନ 
ଅରସେରେ ରେଖରିାକୁ ମଥିେଥିଛଥି । ଚେଥିତ ରଷ୍ବ ରଥିଶ୍ୱେ ରକାଟଥି ରକାଟଥି ରଲାକ 
‘ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପାଇ ଁରଯାଗ- ନଥିୋମୟତା ପାଇ ଁରଯାଗ’ େୀଷ୍ବକକୁ ରନଇ ଆରୟାଜଥିତ 
ରଥିଭଥିନ୍ନ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମଥିଲ ରହାଇଥରିଲ । ରସମାନଙ୍ ରଯାଗୋନ ଏହଥି 
ରାର୍ତ୍ବା ରେଇଛଥି ରଯ ପ୍ରରତ୍ୟକ ୋଷ୍ଟ୍ର, ପ୍ରରତ୍ୟକ ସମାଜ ଏରଂ ପ୍ରରତ୍ୟକ ର୍ୟକ୍ଥି 
ସସୁ୍ େହଥିରା ଆରେ୍ୟକ ଏରଂ ଆରମ ପେସ୍ପେେ ସସୁ୍ତା ଓ ନଥିୋମୟତାରେ 
ସହାୟକ ରହାଇପାେଥିରା । ଏହଥି ଅରସେରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ 
‘ଏମ- ରଯାଗ ଆପ ୍’େ େଭୁାେମ୍ଭ କେଥିଛନ୍ଥି ରଯଉଥଁରିେ ରଯାଗାଭ୍ୟାସ ତାଲଥିମେ 
ଅରନକ ଭଥିଡଥିଓ ଉପଲବ୍ଧ େହଥିଛଥି ଯାହାକଥି ସାଧାେଣ ରଯାଗ ରପ୍ରାରଟାକଲ 
ଉପରେ ଆଧାେଥିତ । ଏହା ରଥିଶ୍ୱେ ରଥିଭଥିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହଉଛଥି । ଏହଥି 
ଆପ ୍ ମଧ୍ୟ ଆଧନୁଥିକ ପ୍ରଯକୁ୍ଥି ଏରଂ ପ୍ରାଚୀନ ରଥିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ସମନୟ୍େ ଏକ 
ଅପରୂ୍ବ ଉୋହେଣ । ଏହଥି ଅରସେରେ ମତ ରପାଷଣ କେଥି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ 
ରମାେୀ କହଥିଛନ୍ଥି ରଯ ଏହାକୁ ଏକ ରଥିଶ୍ୱ- ଏକ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ 
କେଥିରା େଥିଗରେ ଏକ ପେରକ୍ଷପ ଭାରର ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇପାରେ । ଏହା ଦ୍ାୋ 
ସାୋ ରଥିଶ୍ୱରେ ରଯାଗେ ପ୍ରସାେ ଅନୁଭୂତ ରହର ରରାଲଥି ରସ କହଥିଛନ୍ଥି ।
ଭାରତର ପ୍ରାଚରୀନ ର�ାଗ ପରମ୍ରା ଏରବ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ଷା ପାେ�ିଛି
ଅଧକିାଂେ ୋଷ୍ଟ୍ରଙ୍ ପାଇ ଁ ରଯାଗ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍ତୃଥିକ ମରହାତ୍ର 
ରହାଇପାେଥିନଥଲିା କଥିନ୍ତୁ ରଥିଶ୍ୱ ମହାମାେୀ କରୋନା କାେରେ ଗତ ରେଢ଼ ରଷ୍ବ 
ଭଥିତରେ ରଥିଶ୍ୱେ ଅରନକ ୋଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଥପିାଇ ଁଯରଥଷ୍ଟ୍ର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାେ ପାଛଥି । 
ନଥିଜକୁ ସଂପରୂ୍୍ବ ସସୁ୍ ଓ ନଥିରୋଗ େଖରିା ସକାରେ ପଥୃରିୀେ ରକାଟଥି ରକାଟଥି ରଲାକ 
ରଯାଗକୁ ଏକ ଉପଚାେ ଭାରର ଗ୍ରହଣ କେଥିଛନ୍ଥି । ଏହଥି କଠଥିନ ସମୟରେ, ରଯାଗ 

ରକାଭିଡ ବରୁିଦ୍ରର ସଂଗ୍ରାମ
ୋଗି ର�ାଗ ବଢ଼ାଏ ସାମର୍୍ଷ୍ୟ

ବରିଶର ରିରପା�୍ଷ  ଆନ୍ତଜ୍ଷାତକି ର�ାଗ ଦବିସ 
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ରସମାନଙ୍ ମନରେ ଆତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରଢ଼ାଇରାରେ ସହାୟକ 
ରହାଇଛଥି ଏରଂ ରଯାଗାଭ୍ୟାସୀଙ୍ ନଥିମରନ୍ ଏକ ଅରଭେ୍ୟ 
ସେୁକ୍ଷା କରଚ ପାଲଟଥିଛଥି ।
ରଯାଗେ ପ୍ରଥମ ନଥିୟମ ରହଲା ନଥିଜକୁ ନଥିରୃର୍ତ େଖରିା ଓ 
େଙୃ୍େଥିତ କେଥିରା ଯାହାକଥି ଏରର ସଭଥିଏ ଁନଥିଜ ନଥିଜ ଜୀରନରେ 
ଆପଣାଇରା ସକାରେ ପ୍ରୟାସ କେୁଛନ୍ଥି । ଏହଥି ଅରସେରେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଉେ୍ ରରାଧନ ରେଇ କହଥିଛନ୍ଥି 
ରଯ, ରଯରତରରରେ କରୋନାେ ଅେୃେ୍ୟ ଭୂତାଣ ୁ ରଥିଶ୍ୱରେ  
କାୟା ରଥିସ୍ତାେ କଲା, ତାହାେ ମକୁାରଥିଲା ସକାରେ ରକୌଣସଥି 
ୋଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ନଥରିଲ । ତାହା େକ୍ଷତା େୃଷ୍ଥି େୁ ରହାଇଥାଉ ଅରା 
ସମ୍େ େୃଷ୍ଥି େୁ ରହଉ କଥିମା୍ ମାନସଥିକ େୃଢ଼ତା େୃଷ୍ଥି େୁ ରହଉ । 
ଆରମ ରେଖଛୁି ରଯ ଏଭେଥି ରଥିପର୍ତଥି ରରରେ  ଆତ୍ମରଥିଶ୍ୱାସ ରୃଦ୍ଧଥି 
େଥିଗରେ ରଯାଗ ଏକ ରେଥିଷ ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ େୂରପ ଉଭା ରହାଇଛଥି। 
ଏହଥି ମହାମାେୀ ରଥିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ନଥିମରନ୍ ରଯାଗ 
ରଲାକମାନଙ୍ ଆତ୍ମରଥିଶ୍ୱାସ ରୃଦ୍ଧଥିରେ ସହାୟକ ରହାଇପାେଥିଛଥି ।
ରରାଗ ବରିରାଧରର ର�ାଗ ସରୁକ୍ଷା କବଚ
ରଥିଶ୍ୱ ମହାମାେୀ ରକାଭଥିଡ଼ ରଥିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ନଥିମରନ୍ 
ଡାକ୍େ ଓ ରକାଭଥିଡ଼ ରଯାଦ୍ଧାମାରନ ନଥିରୟାଜଥିତ େହଥିଆସଥିଛନ୍ଥି 
ଏରଂ ଏହଥି ପ୍ରୟାସରେ ରଯାଗ ରସମାନଙ୍ ପାଇ ଁଏକ ରଥିରେଷ 
ସେୁକ୍ଷା କରଚରେ ପେଥିଣତ ରହାଇଛଥି । ଡାକ୍େମାରନ ଏହାକୁ 
ଆପଣାଇରାେ କାେଣ ରହଲା ରଯାଗ ରକରେ ରସମାନଙୁ୍ 
ସେୃୁଢ଼ େଖରିାରେ ସହାୟକ ରହଉନାହଥି ଁଅପେନ୍ତୁ ନଥିୋମୟ 
ଓ ସସୁ୍ ମଧ୍ୟ େଖପିାେୁଛଥି । ଏପେଥିକଥି ରୋଗୀମାରନ ଏହଥି 
େୁୋରୋଗେୁ େୀଘ୍ର ସସୁ୍ ରହରାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ରହଉଛଥି। 
ଏହଥି େୁଃସମୟରେ ହସପଥିଟାଲମାନଙ୍େୁ ଏଭେଥି ଚଥିତ୍ରମାନ 
ରଲାକରଲାଚନକୁ ଆସଥିଛଥି ରଯଉଥଁରିେ ଡାକ୍େ ଓ ନସ୍ବମାରନ 
ରୋଗୀମୀନଙୁ୍ ରଯାଗାଭ୍ୟାସ କୋଉ ଥରିାେ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
କୋଯାଇଛଥି । ରଯାଗେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆରୋପ 
କେଥି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ କହଥିଛନ୍ଥି ରଯ ଯେଥି ରକୌଣସଥି 
ରୋଗ ରହାଇଛଥି ରତରର ଏହାକୁ ରଖାଜଥି ରାହାେ କେ, ଏହାେ 
ଉତ୍ର୍ତଥିସ୍େ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଯାଅ, ଏହାେ କାେଣ କ’ଣ ତାହା ଜାଣ, 
ତା’ପରେ ଏହାେ ଉପଚାେ ସନୁଥିଶ୍ଥିତ କେ ।’ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ୀ ରମାେୀ ରଯାଗ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଆରୋପ କେଥି କହଥିଛନ୍ଥି 
ରଯ ରକରେ ରଯାଗ ହଥି ଁ ଆମମାନଙୁ୍ ଏହଥି ମାଗ୍ବ 
ପ୍ରେେ୍ବନ କେଥିଥାଏ । ରକାଭଥିଡ଼ ମହାମାେୀ କାେରେ, 
ମାନର େେୀେ ଉପରେ ରଯାଗ ତଥା ଏହାେ 
ସକାୋତ୍ମକ ପ୍ରଭାରେ ଉପକାେୀତାେ ପ୍ରଭାର 
ସଂପକ୍ବରେ ଗରରଷଣା କୋଯାଉଛଥି। ଏହା 
ମାନର େେୀେରେ କଥିଭେଥି ରୋଗ ପ୍ରତଥିରୋଧୀ 
େକ୍ଥି ରୃଦ୍ଧଥି କେୁଛଥି ତାହା ରଖାଜାଯାଉଛଥି। ମାନସଥିକ 
େୁଃଖେୁ ମକୁୁେଥିରା ଏରଂ ରସଭେଥି ଅରସ୍ାେୁ ମକୁ୍ 
ରହାଇ ପଣୁଥି ଥରେ ସ୍ୱାଭାରଥିକ ଜୀରନ ରଞ୍ଚଥିରା ସକାରେ 
ରଯାଗ ମାଗ୍ବ ପ୍ରେେ୍ବନ କେଥିଥାଏ । ମାନରତାେ ଏହଥି ପ୍ରଗତଥି 
ନଥିମରନ୍ ରଯାଗ ଯାତ୍ରାରେ ଆରମ ସଭଥିଏ ଁଏକତ୍ର ମଥିେଥି ଆଗକୁ 
ଅଗ୍ରସେ ରହରାକୁ ପଡ଼ଥିର । ରସଥପିାଇ ଁ ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍ 
ସଂକ୍ ରନରାକୁ ପଡ଼ଥିର ରଯ ଆରମ ରଯାଗକୁ ଆପଣାଇରା 
ଏରଂ ଏହଥି ପ୍ରତଥିରଦ୍ଧତାରେ ଆମେ ପ୍ରଥିୟଜନମାନଙୁ୍ ମଧ୍ୟ 
ସାମଥିଲ କେଥିରା। ‘ସହରଯାଗୀତା ପାଇ ଁରଯାଗ’ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ 
ଏକ ନୂତନ ଭରଥିଷ୍ୟତେ ମାଗ୍ବ ପ୍ରେେ୍ବନ କେଥିର ଏରଂ ମାନର 
ସମାଜକୁ ସେକ୍ କେଥିର ।   

ରଯାଗେ ରଲାକପ୍ରଥିୟତା ରୃଦ୍ଧଥି 
ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ାୋ 
ଏମ- ରଯାଗ ଆପ ୍େ େଭୁାେମ୍ଭ

Scan the QR code to listen to the special 
song released on the occasion of 7th 
International Yoga Day.

Scan the QR code to listen to the Prime 
Minister's address at the 7th International 
Yoga Day.

 ରଥିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସଂଗଠନ ଏରଂ ମଥିେଥିତ 
ଜାତଥିସଂଘ ସହ ଏକତ୍ର ମଥିେଥି ଭାେତ ଏମ- 
ରଯାଗ ଆପ ୍େ େଭୁାେମ୍ଭ କେଥିଛଥି। ସମଗ୍ର 
ରଥିଶ୍ୱରେ ୧୨େୁ ୬୫ ରଷ୍ବେ ଆୟୁସୀମା 
ମଧ୍ୟରେ ଥରିା ରଲାକମାନଙୁ୍ ରଥିଭଥିନ୍ନ 
ଭାଷାରେ ରଯାଗ େଥିକ୍ଷା ରେରା ରହଉଛଥି 
ଏହାେ ମେୂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

 ରଥିଭଥିନ୍ନ ପ୍ରକାେ ରରୈଜ୍ଞାନଥିକ ଲଥିଖନକୁ 
ସମୀକ୍ଷା କେଥି ଏରଂ ସାୋ ରଥିଶ୍ୱେ 
ଅରନକ ଖ୍ୟାତଥିମ୍ନ୍ନ ରଥିରେଷଜ୍ଞମାନଙ୍ 
ସହ ର୍ୟାପକ ପୋମେ୍ବ ପରେ ଏହଥି 
ଆପ ୍େ ରଥିକାେ ଘଟାଯାଇଛଥି । ଏଥରିେ 
ରକୌଣସଥି ପ୍ରକାେ ୟୁଜେ ଡାଟା 
ନଥିଆଯାଇନାହଥି ଁ । ଗଗୁଲ ରପ୍ଲ ରଷ୍ାେେୁ 
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍  ର୍ୟରହାେକାେୀମାରନ ଏହାକୁ 
ଡାଉନରଲାଡ କେଥିପାେଥିରର ।

 ଏହଥି ଆପ ୍ରେ ରଥିଭଥିନ୍ନ ଭାଷାରେ 
ରଯାଗ ଭଥିଡ଼ଥିଓମାନ ଉପଲବ୍ଧ ରହର । 
ରର୍ତ୍ବମାନ ଏହା ରଫ୍ଞ୍ଚ, ଇଂୋଜୀ ଏରଂ 
ହଥ୍ି ୀ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଗାମୀ 
ମାସମାନଙ୍ରେ ଏଥରିେ ଆହୁେଥି ଅଧକି 
ଭାଷା ରଯାଡ଼ାଯଥିର। ଏହା ଦ୍ାୋ ରଥିଭଥିନ୍ନ 
ୋଷ୍ଟ୍ରରେ ରଯାଗେ ପ୍ରସାେ ସହଜସାଧ୍ୟ 
ରହାଇପାେଥିର । 
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ରକାଭିଡ ବରୁିଦ୍ରର େରଢ଼ଇ 
ରଥିଶ୍ୱେ ସର୍ବରୃହତ୍  ଟଥିକାକେଣ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ

ରକାଭଥିଡ଼ ମହାମାେୀ ରଥିଶ୍ୱେ ପ୍ରରତ୍ୟକ ୋଷ୍ଟ୍ର, ଅନୁଷ ୍ଠାନ, ସମାଜ, ପେଥିରାେ ଏରଂ ମଣଥିଷେ ସାମଥ୍ବ୍ୟ ଓ ସୀମଥିତତାେ 
ରଯଭେଥି ରାେମା୍େ ପେୀକ୍ଷା ରନଇଛଥି । ରସହଥିଭେଥି, ଏହଥି ରଥିଶ୍ୱ ମହାମାେୀ ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍  ପ୍ରରତ୍ୟକ ସ୍ତେରେ ଆମେ 

ସାମଥ୍ବ୍ୟ ରୃଦ୍ଧଥି ସକାରେ ସତକ୍ବ କୋଇ ରେଇଛଥି । ରକାଭଥିଡ଼େ ପ୍ରଥମ ଲହେ ରରରେ ଯେଥି ରଟଷ୍ଥି ଂ, ରଟ୍ସଥିଂ ଏରଂ 
ଟ୍ଥିଟରମଣ୍ଟ୍  ଏହଥି ମହାମାେୀ ଉପରେ କାରୁ ପାଇରାରେ ଭାେତକୁ ରଥିରେଷ ଭାରର ସହାୟକ ରହାଇଥଲିା, ଦ୍ଥିତୀୟ 

ଲହେ କାେରେ ଏରର ରେେରେ ଚାଲଥିଥରିା ରଥିଶ୍ୱେ ସର୍ବରୃହତ୍  ଟଥିକାକେଣ ଅଭଥିଯାନ ସମ୍ଭାର୍ୟ ସ୍ୱ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 
ରେେେ ସମସ୍ତ ନାଗେଥିକଙୁ୍ ଟଥିକାୋନ କେଥିରା ନଥିମରନ୍ ଉଦ୍ଥିଷ୍ । ଏହଥି ମାଗଣା ଟଥିକାକେଣ ଅଭଥିଯାନ ହାେମ୍ଭ ରହରା 

େଥିନଠାେୁ ରେେରେ ରେୈନଥିକ ଆଧାେରେ ରକାଭଥିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ମାତ୍ରା ହ୍ାସ ପାଇରାରେ ଲାଗଥିଛଥି । ଏପେଥିକଥି ରମାଟ 
ଟଥିକାୋନ କେଥିରା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଭାେତ ଆରମେଥିକାକୁ ସଦୁ୍ଧା ପଛରେ ପକାଇ ରେଇଛଥି ।

ଜାମ ୁ ଓ କ୍୍ମୀେେ ରା୍ଥିପେୁା ଜଥିଲ୍ାେ ୱାୟାନ ଗ୍ରାମ ୧୦୦ 
ପ୍ରତଥିେତ ଟଥିକାକେଣ ନଥିମରନ୍ ଧାଯ୍ବ୍ୟ କୋଯାଇଥରିା ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ହାସଲ କେଥିରାରେ ରେେରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମେ ମାନ୍ୟତା 

ଲାଭ କେଥିଛଥି ।  ନାଗାଲାଣ୍ଡେ ରଲେଙ୍ରଜମ ୍ଡାଙ୍୍ , ରମାଆରଲରଣ୍ଡନ 
ଓ ୱାଲଥି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ୧୮ ରଷ୍ବେୁ ଉର୍ଦ୍ବ ଆୟୁ ରଗ୍ବେ ସମସ୍ତ ନାଗେଥିକଙୁ୍ 
ଟଥିକାକେଣ କେଥିରାେ ରଗୌେର ଅଜ୍ବନ କେଥିରା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍ 
ପାଇ ଁଅନୁକେଣୀୟ ଉୋହେଣ ସଷୃ୍ଥି  କେଥିଛନ୍ଥି। ସରୁଠାେୁ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 
କଥାଟଥି ରହଲା, ଏଠାରେ େତ ପ୍ରତଥିେତ ଟଥିକାକେଣ କୋଯଥିରା 
ନଥିମରନ୍ ରଯଉ ଁ ସମୟସୀମା ଧାଯ୍ବ୍ୟ କୋଯାଇଥଲିା ତାହାେ 
ତଥିନଥିମାସ ପରୂ୍ବେୁ ଏହଥି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ରହାଇପାେଥିଛଥି । ରସହଥିଭେଥି ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରରେେେ େୁଗ୍ବ ଜଥିଲ୍ାେ ତାୋ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ୧୦୦ ପ୍ରତଥିେତ ଟଥିକାକେଣ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପେୂଣ କେଥିଛଥି । ଏହଥି କଥିର୍ତ୍ବୀମାନ ହାସଲ କେଥିରା ପଛରେ ଥରିା 
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ କଥାଟଥି ରହଲା ଏହା ରଯ ପରୂ୍ବେୁ ଟଥିକା ରନରା ସକାରେ 
ଏହଥି ଗ୍ରାମରେ ରଲାକମାନଙ୍ ମନରେ ପ୍ରରେ ଭୟ ଓ ରଥିତୃଷ୍ଣା ଥଲିା । 
ରସମାନଙ୍ ମନରେ ଧାେଣା ରଦ୍ଧମେୂ ରହାଇଥଲିା ରଯ ପ୍ରତଥିରଷଧକ 
ଟଥିକା ରନରଲ ତାହା ରସମାନଙ୍େ ମତୁୃ୍ୟେ କାେଣ ରହର । କଥିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମେ 
ସେପଞ୍ଚ ରଯାରଗେ କୁମାେ ଚନ୍ଦ୍ରାକେ ରଲାକମାନଙ୍ ମନେୁ ଏଭେଥି ଭ୍ରାନ୍ 
ଧାେଣା େୂେ କେଥିରା ନଥିମରନ୍ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମଥିକା ଗ୍ରହଣ କେଥିଥରିଲ । ରସ 
ନଥିରଜ ଓ ନଥିଜେ ପେଥିରାେେ ଅନ୍ୟ ସେସ୍ୟମାରନ ପ୍ରଥରମ ଟଥିକା ରନଇ 
ଗ୍ରାମରାସୀଙ୍ ମନରେ ଥରିା ଏଭେଥି ଅମେୂକ ଧାେଣାକୁ େୂେ କେଥିଥରିଲ ।

ଅେୁଣାଚେ ପ୍ରରେେରେ ଆୋ କମ୍ବୀମାରନ ପ୍ରାୟ ୪୦୦େୁ ଅଧକି 
ଗା ଁରୁଲଥି ରଲାକମାନଙୁ୍ ଟଥିକା ରନରା ନଥିମରନ୍ ପ୍ରରର୍ତ୍ବାଇରାରେ ସକ୍ଷମ 
ରହାଇପାେଥିଛନ୍ଥି । ରସହଥିଭେଥି, କ୍୍ମୀେ ଉପତ୍ୟକାେ ଅପହଞ୍ଚ ଓ 
େୁଗ୍ବମ ଅଞ୍ଚେରେ ରକାଭଥିଡ଼ ପ୍ରତଥିରଷଧକ ଟଥିକା ଉପଲବ୍ଧ କୋଯାଉଛଥି। 
ପଲୁୱାମା ଜଥିଲ୍ା ହସପଥିଟାଲରେ ନଥିଯକୁ୍ଥି ପାଇଥରିା ତରସମୁ ୍ଙ୍ କହଥିରା 
ଅନୁସାରେ, ରସମାରନ ଚାଷଜମଥିରେ କାଯ୍ବ୍ୟେତ କୃଷକମାନଙ୍ 
ନଥିକଟରେ ପହଞ୍ଚଥି ରସମାନଙୁ୍ ଟଥିକା ରେଉଛନ୍ଥି ।

୧୮ ରଷ୍ବେୁ ଉର୍ଦ୍ବ ଆୟୁ ରଗ୍ବେ ସମସ୍ତ ନାଗେଥିକଙୁ୍ ମାଗଣାରେ 
ଟଥିକାୋନ ନଥିମରନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ  ଜନ୍ୁ  ୧୮ ତାେଥିଖ 
େଥିନ ଏହଥି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମେ େଭୁାେମ୍ଭ କେଥିଛନ୍ଥି ଏରଂ  ତା’ ପେଠାେୁ 
ରଲାକମାନଙ୍ ମନରେ ଏଥପିାଇ ଁ ଅଧକି ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ାହ ସଷୃ୍ଥି  
ରହାଇଛଥି । ଅଧକିନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍େ ମାସଥିକ ‘ମନ୍  କୀ ରାତ୍ ’ 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଥିକା ପ୍ରତଥି ରଲାକମାନଙ୍ ମନରେ ଥରିା ଭ୍ରାନ୍ 
ଧାେଣାକୁ ମଧ୍ୟ େୂେ କେଥିରାକୁ ରଚଷ୍ା କେଥିଛନ୍ଥି । ରସ କହଥିଛନ୍ଥି, ‘ରମା 
ମା’ଙ୍ ରୟସ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ରଷ୍ବ । ରସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତଥିରଷଧକ ଟଥିକାେ େୁଇଟଥି 
ରଡାଜ ୍ ରନଇଛନ୍ଥି । ଟଥିକା ରନରାପରେ ରରରେରରରେ କଥିଛଥି ରଲାକଙୁ୍ 
ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱେ ରହାଇଥାଏ । କଥିନ୍ତୁ ଟଥିକା ନରନଇ ଆପଣମାରନ ନଥିରଜ 
ଓ ନଥିଜ ପେଥିରାେେ ଅନ୍ୟ ସେସ୍ୟଙୁ୍ ରଥିପେରେ ପକାନ୍ତୁନାହଥି ଁ। ରତଣ ୁ
ଯଥାେୀଘ୍ର ଟଥିକା ରନଇ ନଥିଜକୁ ସେୁକ୍ଷଥିତ େଖନ୍ତୁ ।’ ରରାଲଥି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ରେେରାସୀଙୁ୍ ମୋମେ୍ବ ରେଇଛନ୍ଥି ।

କରରାନା ବରିରାଧରୀ ସଂଗ୍ରାମ
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�ିକାକରଣର ରରକଡ଼୍ଷ ପ୍ରଗତି
୧୮ ରଷ୍ବେୁ ଉର୍ଦ୍ବ ଆୟୁ ରଗ୍ବେ 
ନାଗେଥିକମାନଙୁ୍ ମାଗଣା ଟଥିକାକେଣ 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମେ େଭୁାେମ୍ଭ େଥିରସରେ ହଥି ଁ
ପ୍ରାୟ ୮୬ ଲକ୍ଷ ହଥିତଧାେକଙୁ୍ ଟଥିକାକେଣ 
କୋଯାଇ ଏକ ନୂତନ କୀର୍ତଗିମାନ ସ୍ାପନ 
କୋଯାଇଛଥି । ଏହଥି ଟଥିକା ଗ୍ରହଣ କେଥିଥରିା 
ରମାଟ ହଥିତାଧକିାେୀଙ୍ ମଧ୍ୟେୁ ପ୍ରାୟ ୭୪% 
ରହରଲ ୧୮େୁ ୪୪ ରଷ୍ବ ଆୟୁରଗ୍ବେ 
ନାଗେଥିକ । ରଗାଟଥିଏ େଥିନରେ ସର୍ବାଧକି 
ରଲାକଙୁ୍ ଟଥିକାକେଣ କୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରରେେ 
ଏକ ନୂତନ ରେକଡ଼୍ବ ସଷୃ୍ଥି  କେଥିଛଥି ଯାହାକଥି 
ଅନ୍ୟ ରଯରକୌଣସଥି ୋଜ୍ୟ ତୁେନାରେ 
ସର୍ବାଧକି । ଜୁନ ୨୧ ତାେଥିଖ େଥିନ ରଗାଟଥିଏ 
େଥିନରେ ୋଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୭ ଲକ୍ଷ ରଲାକଙୁ୍ 
ଟଥିକାକେଣ କୋଯାଇଥଲିା । ତାହା ଥଲିା 
ଏହଥି ଅଭଥିଯାନେ ପ୍ରଥମ େଥିରସ । ଅଧକିନ୍ତୁ, 
ରେେରେ ଟଥିକାକେଣେ ୧୬୩ତମ େଥିରସ 
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ରମାଟ ୩୨.୩୬ ରକାଟଥି ରଲାକଙୁ୍ 
ଟଥିକାକେଣ କୋଯାଇଛଥି । ଚେଥିତ ରଷ୍ବ 
ଜାନୁଆେୀ ୧୬ ତାେଥିଖ ଠାେୁ ରେେରେ 
ଟଥିକାକେଣ ଅଭଥିଯାନ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥଲିା। 
ଏହଥି ସଂଖ୍ୟକ ଟଥିକାୋନ ନଥିମରନ୍ 
ଆରମେଥିକାକୁ ୧୯୬ େଥିନ ସମୟ ଲାଗଥିଥଲିା ।

ପ୍ରରତ୍ୟକ ଭାରତରୀୟଙ୍ ସକାରଶ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ 
ମାଗଣା �ିକାକରଣ କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତ।ି 

�ିକାକରଣର ଏହ ିପ�୍ଷ୍ୟାୟରର ଗରିବ, ମଧ୍ୟମ ବଗ୍ଷ ଓ 
�ବୁବଗ୍ଷ ହି ଁସବ୍ଷାଧକି ପରିମାଣରର ଉପକତୃ ରହରବ। 
ଆରମ ଭାରତରୀୟମାରନ ନଜିକ ୁ�ିକାକରଣ କରିବା 

ଏବଂ ଏକତ୍ର ମିଶ ିକରରାନାକ ୁପରାସ୍ତ କରିବା ।

-ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ (ଜନୁ ୨୧ ତାରିଖ ଦନି ଆନ୍ଜା୍ତକି 
ପ�ାଗ ଦବିସ ଅବସରପର ୧୮ ବଷରୁ୍ ଅଧକି ଆୟୁବଗର୍ ନାଗରିକମାନଙୁ୍ 

ମାଗଣାପର ଟିକାକରଣ କା�୍୍ୟକ୍ରମର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିବା ଅବସରପର)
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ଚତୁର୍୍ଷ �ିକାକୁ ମଞ୍ଜରୁରୀ ମିଳିବା ପରର �ିକାକରଣ କା�୍ଷ୍ୟ 
ରହବ ଅଧକି ତ୍ୱରା୍୍ୱତି

ଭାେତୀୟ ରଭଷଜ ନଥିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଜରନୋଲ (ଡଥିଜଥିସଥିଆଇ) 
ଭାେତରେ ମରଡର୍୍ବା ଟଥିକାକୁ ଜେୁେଥିକାେୀନ ର୍ୟରହାେ ନଥିମରନ୍ 
ମଞ୍ଜେୁୀ ପ୍ରୋନ କେଥିଛନ୍ଥି । ସୁ୍ଟନଧିକ -ଭଥି ଟଥିକା ପରେ ଏହଥି ଟଥିକାକୁ 
ମଧ୍ୟ ଭାେତରେ ସ୍ୱୀକୃତଥି ମଥିେଥିଛଥି । ଏହଥି ଟଥିକାକୁ ରଥିରେେେୁ ସଥିପ୍ା 
କମ୍ାନୀ ଆମୋନୀ କେଥିରାକୁ ଅନୁମତଥି ପ୍ରୋନ କୋଯାଇଛଥି 
। ଏହା ଫେରେ ଭାେତରେ ଏରର ରକାଭଥିଡ଼ ପ୍ରତଥିରଷଧକ 
ନଥିମରନ୍ ଚତୁଥ୍ବ ଟଥିକା ଉପଲବ୍ଧ ରହର । ଜାତୀୟ ଟଥିକାକେଣ 
ପୋମେ୍ବୋତା ରଗାଷ ୍ଠୀେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ୍ଟେେ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାେ 
ଅରୋୋଙ୍ ମତ ଅନୁସାରେ, ଖର୍ୁ  େୀଘ୍ର ଆହୁେଥି ଅଧକି ରକାଭଥିଡ଼ 
ପ୍ରତଥିରଷଧକ ଟଥିକା ଭାେତରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହର। ଜାଇଡସ ୍ 
କାଡ଼ଥିଲା ଏରଂ ରାରୟାରଲାଜଥିକାଲ- ଇ ଟଥିକାେ ପେୀକ୍ଷା 
ଫୋଫେ ମଧ୍ୟ ରରେ ୍ ଉତ୍ାହଜନକ ସାର୍ୟସ୍ତ ରହାଇଛଥି। 
ରତଣ ୁ ଆସନ୍ା ରସରପଟେମେ୍ ସଦୁ୍ଧା ରସସରୁ ଉପଲବ୍ଧ ରହରାେ 
ଆୋ କୋଯାଉଛଥି । ଏସରୁ ର୍ୟତୀତ, ରସେମ ୍ ଇନଷ୍ଥି ଚୁଟ୍ େ 
ରନାଭାଭାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯଥା େୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇପାେଥିର ରରାଲଥି 
ଆୋ କୋଯାଏ । ଏରର ରକାଭାକ୍ସଥିନ୍ , ରକାଭଥିସଥିଲ ୍ଡ ଓ ସୁ୍ଟନଧିକ୍  
ରଜାେରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇସାେଥିଛଥି । ଜୁଲାଇ ସଦୁ୍ଧା ଭାେତ 
ରାରୟାରଟକ୍  ଏରଂ ରସେମ ୍ ଇନଷ୍ଥି ଚୁଟ୍ େ ଉତ୍ାେନ କ୍ଷମତା 
ଆହୁେଥି ରୃଦ୍ଧଥି ପାଇର। ଏହା ଫେରେ ପ୍ରତଥି ମାସରେ ୩୫ ରକାଟଥି 
ଟଥିକା ଉତ୍ାେନ ରହାଇପାେଥିର । ଏହା ଟଥିକାକେଣ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକୁ 
ଆହୁେଥି ତ୍ୱୋନ ୍ଥିତ କେଥିର ।
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୧୬ ଦନିରର ପ୍ରାୟ ୪ େକ୍ଷ ସକ୍ୟି କରରାନା ସଂେ୍ୟା ହ୍ାସ
ଭାେତରେ ଏରର ରେୈନଥିକ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ୪୦,୦୦୦ ତେକୁ ଖସଥିଆସଥିଛଥି । ଜନୁ ୧୪ ତାେଥିଖରେ େଥିନକୁ ୭୦,୦୦୦େୁ 
ଅଧକି ସଂକ୍ରମଣ ରେୈନଥିକ ଚଥିହ୍ନଟ କୋଯାଉଥଲିା ।  କଥିନ୍ତୁ ଜନ୍ୁ  ୨୯ ତାେଥିଖ ରରେକୁ ତାହା ୩୭,୦୦୦କୁ ଖସଥିଆସଥିଥଲିା । ରସହଥି 

ସମୟରେ, ଜନୁ ୨୯ ତାେଥିଖ େଥିନ ଲଗାତାେ ୪୭ େଥିନ ଧେଥି ପ୍ରତଥିେଥିନ ରଯତଥିକଥି ସଂଖ୍ୟକ ନୂତନ ରକାଭଥିଡ଼ ପଜଥିଟଥିଭ୍  ଚଥିହ୍ନଟ 
ରହଉଥରିଲ ତା’ଠାେୁ ଅଧକି ସଂଖ୍ୟକ ଆକ୍ରାନ୍ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କେୁଥରିଲ । ଫେ ସ୍ୱେୂପ ଭାେତରେ ସକ୍ରଥିୟ ପଜଥିଟଥିଭଙ୍ 

ସଂଖ୍ୟା ଜନ୍ୁ  ୧୪ ତାେଥିଖରେ ୯.୭୩ ଲକ୍ଷ ଥରିାରରରେ ଜନୁ ୨୯ ତାେଥିଖ ରରେକୁ ତାହା ୫.୫୨ ଲକ୍ଷକୁ ଖସଥିଆସଥିଛଥି ।

Date       Testing             
14 June       17,51358       
15 June    19,30, 987     
16 June    19,31,249      
17 June      19,29,476     
18 June     19,02,009     
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June 14 June 18 June 22 June 26June 16 June 20 June 24 June 28June 15 June 19 June 23 June 27June 17 June 21 June 25 June 29

ଆରୋଗ୍ୟ ହାେ 
ଛୁଇଲଁା

96.87%
ରେୈନଥିକ
ପଜଥିଟଥିଭ୍  ହାେ 

2.12%
ଜନୁ ୨୯ ତାେଥିଖ ସଦୁ୍ଧା
େଗାତାର ୨୨ ଦନି
ଧରି ୫ ପ୍ରତଶିତ

ତରଳ ରହଛିି

ସକ୍ୟିଙ୍ ସଂେ୍ୟା
ନୂତନ ରକଶ ୍

ଆରରାଗ୍ୟ ହାର

ମାଚ୍ଚ୍ବ ୧୭ ତାେଥିଖ େଥିନ ୋଜ୍ୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍ ସହ ଅନୁଷ୍ଠଥିତ ରରୈଠକରରରେ ରେୈନଥିକ ରଟଷ୍ଥି ଂ ସଂଖ୍ୟା 
ରୃଦ୍ଧଥି କେଥିରା ସକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ସମସ୍ତଙୁ୍ ପୋମେ୍ବ ରେଇଛନ୍ଥି । ଭାେତରେ 
ପ୍ରତଥିେଥିନ ନୂତନ ପଜଥିଟଥିଭ୍ ଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ୪୦,୦୦୦ ତେକୁ ଖସଥି ସାେଥିଥରିଲ ସଦୁ୍ଧା ରେୈନଥିକ ନମନୁା ରଟଷ୍ଥି ଂ 
ସଂଖ୍ୟାରେ ରକୌଣସଥି ହ୍ାସ ଘଟାଯାଇନାହଥି ଁ। ଭାେତରେ ଏପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ୪୦.୮୧ ରକାଟଥି ନମନୁା ପେୀକ୍ଷା 
କୋଯାଇ ସାେଥିଛଥି । ଏହଥି ସଂଖ୍ୟା ରଥିଶ୍ୱେ ଅରନକ ୋଷ୍ଟ୍ରଙ୍ ରମାଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁେନାରେ ସଦୁ୍ଧା ଅଧକି ।

ର�ଷି୍ଟଂର 
ରପାରଣରୀୟ 

ମାତ୍ରା

Date       Testing 
24 June       17,35,781   
25 June      17,45,809   
26 June      17,77,309   
27 June      15,70,515    
28 June      17,68,008

Date       Testing 
19 June      18,11,446    
20 June      13,88,699    
21 June      16,64,360    
22 June      19,01,056    

23 June       18,59,469   

କରରାନା ବରିରାଧରୀ ସଂଗ୍ରାମ
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ମରିୃ୍ତକା- ସଂରକ୍ଷଣ ଦଗିରର ବଶି୍ୱରର 
ରନତୃତ୍ୱ ରନଉଛ ିଭାରତ

 ମରୃ୍ତଥିକା କ୍ଷୟ ଦ୍ାୋ ଭୂମଥିେ ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନ ହ୍ାସ ଘଟଥିଥାଏ ଏରଂ ଏହା ରଥିଶ୍ୱେ େୁଇ- ତୃତୀୟାଂେ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ଏରର ଆକ୍ରାନ୍ 
କେଥିଛଥି । ଏହାେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାର, ସମାଜ, ଅଥ୍ବନୀତଥି, ଖାେ୍ୟ ନଥିୋପର୍ତା, ସ୍ୱାସ୍୍ୟାରସ୍ା, ଜୀରନେ ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନ ଓ 

ନଥିୋପର୍ତାେ ମେୂ ଆଧାେକୁ ପ୍ରଭାରଥିତ କେଥିଥାଏ । ଏଭେଥି ସ୍ଥିତଥିରେ, ଗତ ୧୦ ରଷ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଭାେତ ତା’େ ରମାଟ ଜଙ୍ଲ 
ରକ୍ଷତ୍ରରେ ୩ ନଥିୟୁତ ରହ୍ଟେେ ନୂତନ ଜଙ୍ଲ ସଂରଯାଗ କେଥିପାେଥିଛଥି । ୨୦୩୦ ମସଥିହା ସଦୁ୍ଧା ଭାେେ  ୨୬ ନଥିୟୁତ ରହ୍ଟେେ 

ପତଥିତ ଜମଥିକୁ ପନୁଜ୍ବାଗେଥିତ କେଥିରାେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାଯ୍ବ୍ୟ କେଥିଛଥି । ମରୃ୍ତଥିକା ସଂେକ୍ଷଣ ଭାେତ ପେଥିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ରଥିରେଷ ମହ୍ୱେ 
ରହନ କରେ କାେଣ ଆରମ ସୋରରରେ ପରଥିତ୍ର ଧେଥିତ୍ରୀକୁ ଆମେ ମାତା େୂରପ ରଥିରରଚନା କେଥିଆସଥିଛୁ । 

ଜୁନ ୧୪ ତାେଥିଖ େଥିନ ମଥିେଥିତ ଜାତଥିସଂଘ ପକ୍ଷେୁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷୁ୍ 
ମରୁଭୂମଧି, ମେୁଡ଼ଥି ଏରଂ ଭୂମଥିେ ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନ କ୍ଷୟ ଉପରେ 
ଆରୟାଜଥିତ ଆରଲାଚନାଚକ୍ରରେ ଉେ୍ ରରାଧନ ରେଇ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ସମଗ୍ର ରଥିଶ୍ୱକୁ ଏ େଥିଗରେ ଭାେତ 
ପକ୍ଷେୁ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଥରିା ପେରକ୍ଷପ ସଂପକ୍ବରେ ଅରଗତ 
କୋଇଥରିଲ । ଏହଥି ପେଥିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ରସ େେ୍ବାଇଥରିଲ ରଯ ଗତ ୧୦ ରଷ୍ବ 
ମଧ୍ୟରେ ଭାେତ ପ୍ରାୟ  ୩୦ ଲକ୍ଷ ରହ ଟ୍େେ ନୂତନ ଜଙ୍ଲ ରକ୍ଷତ୍ର ସଷୃ୍ଥି  
କେଥିଛଥି । ଏରର ସାୋ ରେେେ ରମାଟ ଭୂଭାଗେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁଥ୍ବାଂେ 
ଜଙ୍ଲ ଭାରର ରୃଦ୍ଧଥି ପାଇଛଥି ରରାଲଥି  ରସ େେ୍ବାଇଥରିଲ। ଗଜୁୋଟେ 
କଚ୍ଛ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଥରିା ଭୂମଥିକୁ ପତଥିତ ରହରା କରେେୁ େକ୍ଷା କେଥିରା 
ସକାରେ ସେକାେ ଗ୍ରହଣ କେଥିଥରିା ପେରକ୍ଷପ ଉପରେ ଆରଲାକପାତ 
କେଥି ରସ କହଥିରଲ ରଯ ରସଠାକାେ ଭୂମଥିକୁ ଉର୍ବେ କେଥିରା ସକାରେ 
ରସହଥିସରୁ ଭୂମଥି ଉପରେ ଘାସ ରୋପଣ କୋଯାଉଛଥି। ଏହାଦ୍ାୋ 
ରସଠାରେ ସରୁଜଥିମା ଭେଥିଉଠଥିରା ସହ ପତଥିତ ମେୁଭୂମଥି ପାଲଟଥିରାେୁ ତାକୁ 
େକ୍ଷା କୋଯାଇପାେଥିର। ଏହଥି ପ୍ରାକୃତଥିକ ପଦ୍ଧତଥି ଅରଲମନ୍ ଏରର ରରେ ୍ 
ସଫେ ସାର୍ୟସ୍ତ ରହାଇଛଥି । ରଥିଶ୍ୱେ ଏହଥି ସର୍ବରୃହତ୍  ସଂଗଠନ ସମଖୁରେ 
ନଥିଜେ ରକ୍ର୍ୟ େଖ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିରଲ ରଯ ୨୦୩୦ ମସଥିହା ସଦୁ୍ଧା 
ରେେେ ୨୬ ନଥିୟୁତ ରହ ଟ୍େେ ପତଥିତ ଜମଥିେ ଉଦ୍ଧାେ ସକାରେ ଭାେତ ଏକ 
ମହ୍ୱୋକାଂକ୍ଷୀ ରଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଥିଛଥି ।
ଭୂମଥିେ ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନେ ସେୁକ୍ଷା ନଥିମରନ୍ ଭାେତ ସୋରରରେ 
ଆନ୍ଜ୍ବାତଥିକ ରଫାେମରେ ମଖୁ୍ୟ ଭୂମଥିକା ଗ୍ରହଣ କେଥିଆସଥିଛଥି ରରାଲଥି 
ଉରଲ୍ଖ କେଥି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିରଲ ରଯ ଆମେ ଭରଥିଷ୍ୟତ ପଥିଢ଼ଥିକୁ ଏକ 
ସସୁ୍ ରଥିଶ୍ୱ ଉପହାେ ରେରା େଥିଗରେ ଆରମ ସମରସ୍ତ ପ୍ରୟାସୀ ରହରା 
ଉଚଥିତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତଥିସଂଘ ରଫାେମରେ ପ୍ରୋନ କେଥିଥରିା 
ଭାଷଣେ ମଖୁ୍ୟାଂେ ନଥିମ ୍ନରେ ପ୍ରୋନ କୋଗଲା:

 ଗତ ୧୦ ରଷ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଭାେତେ ଭୂଭାଗ ସହଥିତ ପ୍ରାୟ ୩ ନଥିୟୁତ 
ରହ୍ଟେେ ନୂତନ ଜଙ୍ଲ ରକ୍ଷତ୍ର ସାମଥିଲ ରହାଇଛଥି । ଫେରେ ରେେେ 
ଜଙ୍ଲ ରକ୍ଷତ୍ର ପେଥିମାଣ ରେେେ ରମାଟ ଭୂଭାଗେ ଏକ ଚତୁଥ୍ବାଂେକୁ 
ରୃଦ୍ଧଥି ପାଇଛଥି।

 ଭୂମଥିେ ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନ ସଂେକ୍ଷଣ ନଥିମରନ୍ ଭାେତ ତା’େ ଜାତୀୟ 
ପ୍ରତଥିରଦ୍ଧତା ପେୂଣ େଥିଗରେ କାଯ୍ବ୍ୟ ଜାେଥି େଖଛିଥି । ରସଥପିାଇ ଁ
୨୦୩୦ ମସଥିହା ସଦୁ୍ଧା ୨୬ ନଥିୟୁତ ରହ୍ଟେେ ପତଥିତ ଜମଥିକୁ ଉଦ୍ଧାେ 
ନଥିମରନ୍ ଭାେତ ସେକାେ ଏକ ରଯାଜନା କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ କେୁଛନ୍ଥି । 
ଏହା ଫେରେ ରାଷଗିକ ପ୍ରାୟ ୩ ରଥିଲଥିୟନ୍  ଟନେ କାର୍ବନ ନଥିଗ୍ବମନକୁ 
ରୋକାଯାଇ ପାେଥିର ଓ ଏହା ପେଥିରରେ ସଂେକ୍ଷଣ ନଥିମରନ୍ 
ଉପକାେସଥିଦ୍ଧ ରହାଇପାେଥିର ।

 ଭାେତରେ ଆରମ ଭୂମଥିକୁ ସୋରରରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ପ୍ରୋନ କେଥିଆସଥିଛୁ 

ଏରଂ ଧେଥିତ୍ରୀକୁ ଆମେ ପରଥିତ୍ର ମାତାେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରୋନ କେଥିଛୁ । 
ସାୋ ରଥିଶ୍ୱରେ ଏରର େୁଇ ତୃତୀୟାଂେ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ଭୂ-ଅରନତଥି ଆକ୍ରାନ୍ 
କେଥିଛଥି । ଯେଥି ଏହାକୁ ରୋକଥିରା େଥିଗରେ ଉପଯକୁ୍ ପେରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 
କୋନଯାଏ, ରତରର ତାହା ମାନର ସମାଜ, ଅଥ୍ବନୀତଥି, ଖାେ୍ୟ ନଥିୋପର୍ତା, 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ଜୀରନେ ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନ ଏରଂ ନଥିୋପର୍ତାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ କେଥିର ।

 ଭୂ-ଅରନତଥିକୁ ରୋକଥିରା େଥିଗରେ ରରୈଜ୍ଞାନଥିକ ପଦ୍ଧତଥିରେ ପେରକ୍ଷପ 
ସକାରେ ଭାେତରେ ଏକ ଉତ୍ଷ୍ବ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାପନ କୋଯାଉଛଥି ।

 ମାନରୀୟ କାଯ୍ବ୍ୟକୋପ ଦ୍ାୋ ଭୂମଥିେ ରଯଉ ଁକ୍ଷତଥି ଘଟଥିଛଥି ତାହାକୁ 
ପଣୁଥି ଥରେ ସସୁ୍ ଅରସ୍ାକୁ ରଫୋଇ ଆଣଥିରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍େ 
ସାମହୂଥିକ ୋୟଥିତ୍ୱ । ଆମେ ଭରଥିଷ୍ୟତ ରଂେଧେମାନଙ୍ ନଥିମରନ୍ 
ଏକ ସସୁ୍ ପଥୃରିୀ ଛାଡ଼ଥିଯଥିରା ଆମମାନଙ୍େ ପରଥିତ୍ର କର୍ତ୍ବର୍ୟ ।. 

ଜାତସିଂ� ��ଣାବଳରୀ
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ରଥିଶ୍ୱ ମହାମାେୀ ରକାଭଥିଡ଼ ପ୍ରଭାରରେ ରଯରତରରରେ ସମଗ୍ର ରଥିଶ୍ୱ 
ଏକ ପ୍ରକାେ ର୍ ଓ ଅଚୋରସ୍ାକୁ ଆସଥିଯାଇଥଲିା, ଭଚୁ୍ବଆଲ୍  
େୁନଥିଆ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତରତା ଆତ୍ମପ୍ରକାେ କେଥିଥଲିା। 

ତାମଥିଲ ନାଡ଼ୁେ ୧୯ ରଷ୍ବ ରୟସ୍ ଆତଥିକ୍  ଅହମ୍ମେ ଏହଥି ସମୟରେ 
‘ରହେଥିରଟଜ ୍ ରେସ ୍’ ନାମକ ଏକ ଅନଲାଇନ୍  ରଗମ ୍ ରାହାେ କେଥିଛନ୍ଥି ।  
ନଥିଜ ଘରେ ଥାଇ ସାଇରକଲରେ ରେେେ ଐତଥିହ୍ୟସ୍େୀମାନଙ୍େ ଭଚୁ୍ବଆଲ୍  
ଭ୍ରମଣ ନଥିମରନ୍ ଏହଥି ରଗମ ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜରଣ ସଂକ୍ ରନଇପାେଥିର । ଏଭେଥି 
ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ର୍ୟାକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖର୍ୁ  ମନରଲାଭା ସଂଗୀତ ରାଜଥୁରି। 
ନଥିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠଥିତ ଟୟକାଥନ ପ୍ରତଥିରଯାଗଥିତାେ ଫାଇନାଲରେ ଆତଥିକ୍  
‘ରହେଥିରଟଜ ୍ ରେସ ୍’ ମାଧ୍ୟମରେ ଐତଥିହାସଥିକ ତାଜ ମହଲକୁ ଭଚୁ୍ବଆଲ୍  
ଭ୍ରମଣେ ଏକ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେେଗିତ କେଥିଥରିଲ ।

ରସହଥିଭେଥି ରଚନ୍ନାଇେ ରକ ସଥି ଜଥି କରଲଜ୍  ଅଫ୍  ରଟର ୍୍ନାରଲାଜଥିେ 
େରେ ଛାତ୍ର ଏପେଥି ଏକ ଆପ ୍େ ରଥିକାେ ଘଟାଇଛନ୍ଥି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ 
ସାଧାେଣ ରଲାକମାରନ ନଥିଜ େେୀେକୁ ଉପଯକୁ୍ ଢ଼ଙ୍ରେ ରସଥିରା 
ପାଇ ଁସଧୁାେଥି  ପାେଥିରର । ଏହଥି ରଗମଥିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରସହଥି ପ୍ରଯକୁ୍ଥି  େଥିକ୍ଷାଥ୍ବୀ 
େେ ରଯାଗକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରେଇଛନ୍ଥି । ଅଥ୍ବାତ୍ , ରସମାରନ 
ପ୍ରଯକୁ୍ଥି  ସହଥିତ ପେମ୍ୋକୁ ଅଭଥିନର ଉପାୟରେ ସମ୍ମଥିଶ୍ଣ ଘଟାଇଛନ୍ଥି। 
ଏହା ଫେରେ ରଯାଗ ସାୋ ରଥିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାେ ଲାଭ କେଥିପାେଥିର । 
ରଡୋଡୁନେ ‘ଆରୋଗ୍ୟ’ ନାମକ ଏକ ରଗାଷ ୍ଠୀ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାେ 

ରଗମ ୍େ ରଥିକାେ ଘଟାଇଛନ୍ଥି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଥିଲାମାରନ ଉପଯକୁ୍ 
ରପୌଷ୍ଥି କ ଆହାେ ସଂପକ୍ବରେ ସଠଥିକ୍  ସଚୂନା ପାଇପାେଥିରର ଏରଂ 
ରସମାରନ ନଥିଜ ନଥିଜେ ଖାେ୍ୟାଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କେଥିପାେଥିରର ।

ଜୁନ୍  ୨୨ ତାେଥିଖ ଠାେୁ ୨୪ ତାେଥିଖ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଆରୟାଜଥିତ ଟୟକାଥନ୍  
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମେ ଫାଇନାଲ ୋଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରେେଗିତ ରହାଇଥରିା ରମାଟ 
୧୫୬୭ଟଥି ଅନଲାଇନ୍  ଏରଂ ଭଚୁ୍ବଆଲ୍  ରଗମ ୍ ମଧ୍ୟେୁ ଏହା ରକରେ 
ରକରତାଟଥି ଉୋହେଣ ମାତ୍ର । ରେେରେ ପ୍ରଥମ ଥେ ପାଇ ଁ
ଆରୟାଜଥିତ ଏଭେଥି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀ ସାମଥିଲ ରହାଇଥରିଲ। ଏହଥି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂେଗ୍ରହଣ 
କେଥିଥରିା ପ୍ରତଥିରଯାଗୀମାନଙ୍ ସହ ଭାର ରଥିନଥିମୟ କଲାରରରେ ରସ 
କହଥିଥରିଲ, “ଗତ ୫-୬ ରଷ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ହାକାଥନ୍  କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ରଥିୋଟ 
ମରହାତ୍ରରେ ପେଥିଣତ ରହାଇଛଥି ଏରଂ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ରେେେ ରହୁ 
ଜଟଥିେ ସମସ୍ୟାେ ସମାଧାନ କୋଯାଇପାେଥିଛଥି । ଏଭେଥି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ 
ଆରୟାଜନ ପଛରେ ଥରିା ଉରଦ୍େ୍ୟଟଥି ରହଲା ରେେେ ସାମଥ୍ବ୍ୟକୁ 
ଉପଯକୁ୍ ମାଗ୍ବରେ ପେଥିଚାେଥିତ କେଥିରା । ରେେେ ପ୍ରଥମ ଟୟକାଥନ 
ଆରୟାଜନ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁେୂପ ଉରଦ୍େ୍ୟ ନଥିହଥିତ େହଥିଛଥି ।”

କରଢେଇ ଉତ୍ାଦନ ରକ୍ଷତ୍ର
ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶରୀଳତା ଦଗିରର ରହଉଛ ିଅଗ୍ରସର
‘�ୟରକାରନାମି’ରର ��ୁଛ ିବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ଷନ

ଆତ୍ମନଥିଭ୍ବେେୀେତା େଥିଗରେ ଥରିା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାକ୍  ସର୍ତ୍ବଟଥି ରହଲା ଜରଣ ର୍ୟକ୍ଥି ନଥିଜ ରେେରେ ଉତ୍ାେଥିତ ରହଉଥରିା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତଥି ମନରେ 
ଆଗ୍ରହ ସଷୃ୍ଥି  କେଥିରା । କରୋନା ଭେଥି ରଥିଶ୍ୱ ମହାମାେୀ କାେରେ, ରଯରତରରରେ ଭାେତ ଆତ୍ମନଥିଭ୍ବେେୀେତା େଥିଗରେ ରେଥିଷ ୍ଠ ପେରକ୍ଷପ 
ଗ୍ରହଣ କେଥିଛଥି, ରସପେଥି ସ୍ରେ ରଥିଶ୍ୱ ରଜାେରେ ରଯଉସଁରୁ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଭାେତେ ଅଂେ ଖର୍ୁ  ସ୍ୱ୍ େହଥିଛଥି ଓ ରସହଥିସରୁ ଉତ୍ାେ ନଥିମରନ୍ 

ଭାେତ ଅନ୍ୟ ୋଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍ ଉପରେ ନଥିଭ୍ବେେୀେ ରହଉଛଥି, ରସହଥି ସରୁ ରକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତଥି ରଥିରେଷ ଧ୍ୟାନ େଥିଆଯାଉଛଥି । ରଖେଣା କରଢେଇ େଥ୍ି  
ରସହଥିଭେଥି ଏକ ରକ୍ଷତ୍ର ରଯଉଥଁରିେ ସମଗ୍ର ରଥିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ରଥିଲଥିୟନ ଡଲାେ ମଲୂ୍ୟେ ରଜାେ ଚାହଥିୋ େହଥିଥରିା ରରରେ ରସଥେୁି 

ଭାେତେ ଭାଗ ମାତ୍ର ୧.୫ ରଥିଲଥିୟନ ଡଲାେ । ରେେେ ଘରୋଇ ଆରେ୍ୟକତା ପେୂଣ ସକାରେ ଭାେତ ରମାଟ ଚାହଥିୋେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଭାଗ 
କରଢେଇ ରଥିରେେେୁ ଆମୋନଥି କେଥିଥାଏ । ରତଣ ୁଏରର ଆତ୍ମନଥିଭ୍ବେ ଭାେତ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ପଷୃ ୍ଠଭୂମଥିରେ, ଭାେତ ନଥିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସ ରେରେ ରଥିଶ୍ୱ 
କରଢେଇ ରଜାେରେ ନଥିଜେ ଉପସ୍ଥିତଥିକୁ ଜାହଥିେ କେଥିରା େଥିଗରେ ପେରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କେୁଛଥି । ଏହଥି ଚାରଲଞ୍ଜେ ମକୁାରଥିଲା ନଥିମରନ୍ ରେେରେ 

କରଢେଇ ରମୋ ଓ ଟୟକାଥନ ଭେଥି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମେ ଆରୟାଜନ ସେକାେଙ୍ ଏ େଥିଗରେ ଥରିା ପ୍ରତଥିରଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମାଣଥିତ କେୁଛଥି ।

ବରିଶର ରିରପା�୍ଷ ରଦଶର ପ୍ରର୍ମ �ୟକାର୍ନ୍ 
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  ରଷ୍ବ ରଷ୍ବ ଧେଥି ଏହଥି ରକ୍ଷତ୍ର ସେକାେଙ୍ ନୀତଥିରେ 
ରକୌଣସଥି ପ୍ରକାେ ସ୍ାନ ପାଇ ପାେଥିନଥଲିା । ପ୍ରଥମ ଥେ 
ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଏହଥି େଥିଗରେ 
ପେରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କେଥିଛନ୍ଥି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ରମାେୀ 
ଗତ ରଷ୍ବ ତାଙ୍େ ଜନ୍ୁ  ଓ ଅଗଷ୍ ମାସେ ‘ମନ୍  କୀ ରାତ୍ ’ 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ରେେରାସୀଙୁ୍ ରଭାକାଲ୍  ଫେ୍  ରଲାକାଲ୍  
ନଥିମରନ୍ ଆହା୍ନ ଜଣାଇଥରିଲ ଯଦ୍ାୋ ରେେେ କରଢେଇ 
େଥ୍ି  ଆତ୍ମନଥିଭ୍ବେେୀେ ରହାଇପାେଥିର ।

  େଥ୍ି  ଓ ଆଭ୍ୟନ୍େୀଣ ର୍ୟାପାେ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଥିଭାଗ 
(େୀପ୍ତଥି) ଏରଂ ରକନ୍ଦ୍ର ରାଣଥିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାେୟ ଏହଥି ରକ୍ଷତ୍ର 
ସମ୍କ୍ବରେ ରଥିସୃ୍ତତ ସରଭ୍ବ କାଯ୍ବ୍ୟ ସଂପାେନ କେଥିଛନ୍ଥି । 
ରସହଥିଭେଥି ଅନଲାଇନ୍  ରଗମଥିଂେ ଆକାେ ଓ ପ୍ରକାେ 
ସମ୍କ୍ବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କେଥିରା ସକାରେ ଆଉ ଏକ କମଥିଟଥି 
ଗଠନ କୋଯାଇଥଲିା ଏରଂ ରସହଥି କମଥିଟଥି ତାଙ୍େ 
େଥିରପାଟ୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ପ୍ରୋନ କେଥିଛନ୍ଥି । 

  ରକନ୍ଦ୍ର େଥିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାେୟ, ମହଥିୋ ଓ େଥିେ ୁ ରଥିକାେ 
ମନ୍ତ୍ରଣାେୟ, ଏମଏସଏମଇ ମନ୍ତ୍ରଣାେୟ େୀପ୍ତଥି, 
ରୟନେଥ୍ି  ମନ୍ତ୍ରଣାେୟ, ସଚୂନା ଓ ପ୍ରସାେଣ ମନ୍ତ୍ରଣାେୟ 
ଏରଂ ଏଆଇସଥିଟଥିଇେ ମଥିେଥିତ ସହାୟତାରେ କରଢେଇ 
େଥ୍ି କୁ ଆତ୍ମନଥିଭ୍ବେେୀେ କେଥିରା ଏରଂ ରଥିଶ୍ୱ ରଜାେରେ 
ଭାେତ ଏହାେ ଅଧକି ଭାଗ ଅକ୍ଥିଆେ କେଥିରା ନଥିମରନ୍ 
ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆେମ୍ଭ କୋଯାଇଛଥି ।

  କରଢେଇ େଥ୍ି େ ଏଭେଥି ରୃଦ୍ଧଥି ନଥିମରନ୍ ଏକ ପ ୍ଲାଟଫମ୍ବେ 
ଆରେ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ରହଉଥଲିା ଯଦ୍ାୋ 
ଭାେତେ ସଂସ୍ତୃଥି ଓ ସଭ୍ୟତାେ ଚଥିତ୍ର ରସହଥିସରୁ 
କରଢେଇମାନଙ୍ରେ ପ୍ରତଥିଫେଥିତ ରହାଇପାେଥିର । ରତଣ ୁ
ଜାନୁଆେୀ ୫ ତାେଥିଖ ଠାେୁ ରଫରୃଆେୀ ୨୫ ତାେଥିଖ 
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ରେେରେ ପ୍ରଥମ ଥେ ପାଇ ଁ  ଟୟକାଥନେ 
ଆରୟାଜନ କୋଯାଇଥଲିା ।

  ରସହଥିଭେଥି ଚେଥିତ ରଷ୍ବ ରଫରୃଆେୀ ୨୭ ତାେଥିଖ 
ଠାେୁ ମାଚ୍ଚ୍ବ ୪ ତାେଥିଖ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ପ୍ରଥମ ଥେ ଲାଗଥି 
ଏକ କରଢେଇ ରମୋେ ଆରୟାଜନ କୋଯାଇଥଲିା। 
ଏହାେ ଉରଦ୍େ୍ୟ ରହଲା ରେେେ କରଢେଇ େଥ୍ି କୁ 
ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ପ ୍ଲାଟଫମ୍ବ ପ୍ରୋନ କେଥିରା ରଯଉଥଁରିେ 
ନୂତନତା ଏରଂ ଅଭଥିନରତ୍ୱ େହଥିଥରି । ଏହଥି ରମୋରେ 
୧୨,୦୦୦େୁ ଅଧକି ପ୍ରେେ୍ବକ ଅଂେଗ୍ରହଣ କେଥିଥରିଲ ।

  ପେଥିରେଷରେ ଜାନୁଆେୀ-ରଫରୃଆେୀ ମାସରେ 
ଆରୟାଜଥିତ ରହାଇଥରିା ଟୟକାଥନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ 
ପଯ୍ବ୍ୟାୟ ଜନ୍ୁ  ୨୨ ଠାେୁ ୨୪ ତାେଥିଖ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଅନୁଷ୍ଠଥିତ 
ରହାଇଥଲିା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ସ୍ୱୟଂ 
ଏହଥି କରଢେଇ ରମୋରେ ଅଂେଗ୍ରହଣ କେଥିଥରିା 
ପ୍ରେେ୍ବନକାେୀମାନଙ୍ ସହ ସେକାେଙ୍ ଆତ୍ମନଥିଭ୍ବେ 
ରୋଡମ୍ୟାପେ ଖସଡ଼ା ରନଇ ଭାର ରଥିନଥିମୟ 
କେଥିଥରିଲ ଏରଂ ଫାଇନାଲରେ ସାମଥିଲ ରହାଇଥରିା 
ଅଂେଗ୍ରହଣକାେୀମାନଙ୍ ସହ ରାର୍ତ୍ବାୋପ କେଥିଥରିଲ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀଙ୍ ମାନସ ସନ୍ତାନ
ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍ ରକୌଣସଥି ନୀତଥି କଥିମା୍ 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାେତୀୟ କରଢେଇ େଥ୍ି  
ରକରର ଅଂେ ରଥିରେଷ ରହାଇଥରିାେ 

ଆପଣମାରନ ରକରର େଣୁଥିଛନ୍ଥି ?

ମାନସିକ ବକିାଶରର କରଢେଇର ଭୂମିକା
ରାସ୍ତର ପରକ୍ଷ, କରଢେଇ ଓ ରଗମ ୍ଗଡ଼ୁଥିକେ େଥିେମୁାନଙ୍ ମାନସଥିକ ସାମଥ୍ବ୍ୟ, ସଜୃନେୀେତା ଓ 
ରେେେ ଅଥ୍ବନୀତଥି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ର୍ୟାପକ ପ୍ରଭାର େହଥିଛଥି । ରତଣ ୁଏହଥିସରୁ 
ପ୍ରସଙ୍ ଉପରେ ଏରର ର୍ୟାପକ ଭାରର ଆରଲାଚନା ରହରା ଆରେ୍ୟକ । ଆରମ ସଭଥିଏ ଁଜାଣ ୁ
ରଯ ଯେଥି ରଗାଟଥିଏ େଥିେେୁ ପ୍ରଥମ ରଥିେ୍ୟାେୟ ତା’େ  ପେଥିରାେ ରହାଇଥାଏ ରତରର ରଖେଣା 
କରଢେଇ ରହଉଛଥି ତା’େ ପ୍ରଥମ ପସୁ୍ତକ ଓ ରନୁ୍ ।
�ୟକାର୍ନ ବଶି୍ୱ ବଜାରରର ଭାରତ
ରଥିଶ୍ୱେ କରଢେଇ ଓ ରଖେଣା ଅଥ୍ବନୀତଥି- ଟୟକାଥନ ନାମରେ ସପୁେଥିଚଥିତ । ରଥିଶ୍ୱ ରଜାେେ 
ଏହାେ ପେଥିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ରଥିଲଥିୟନ ଡଲାେ ଏରଂ ରସଥରିେ ଭାେତେ ଅଂେ ମାତ୍ର ୧.୫ 
ରଥିଲଥିୟନ ଡଲାେ । ରର୍ତ୍ବମାନ ଆରମ ରେେେ ରମାଟ କରଢେଇ ଆରେ୍ୟକତାେ ପ୍ରାୟ ୮୦ 
ଭାଗ ରଥିରେେେୁ ହଥି ଁକ୍ରୟ କେୁଛୁ । ଏହାେ ଅଥ୍ବ ରହଲା େହ େହ ରକାଟଥି ଟଙ୍ା କରଢେଇ କଥିଣା 
ରାରେରେ ରଥିରେେକୁ ଚାଲଥିଯାଉଛଥି । ଏଭେଥି ସ୍ଥିତଥିରେ ପେଥିରର୍ତ୍ବନ ଘଟାଇରା ଏକାନ୍ ଜେୁେଥି ।
କରଢେଇ ଶଳି୍ପର ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା
ଏହଥି ରକ୍ଷତ୍ରେ ରେେେ ରସହଥି ସରୁ ରଗାଷ ୍ଠୀଙ୍ ଉନ୍ନତଥି ଘଟାଇରାେ ସାମଥ୍ବ୍ୟ ରହନ କରେ 
ଏରଂ ରସହଥିସରୁ ଭାଗରେ ଏହାେ ରଥିକାେ ଘଟଥିପାେଥିର ରଯଉଠଁାରେ ଏରର ଏଭେଥି ସାମଗ୍ରୀେ 
ରଥିରେଷ ଆରେ୍ୟକତା େହଥିଛଥି । ଆମେ କୁଟଥିେ େଥ୍ି  ଯାହା କ୍ରୀଡ଼ା ସହଥିତ ଜଡ଼ଥିତ, ଯାହାକଥି 
ଆମେ କୋ, ଆମେ ଗେଥିର, େେଥିତ ଓ ଆେଥିରାସୀ କୋକାେମାନଙ୍ ସହଥିତ ଜଡ଼ଥିତ । 
ରସଠାରେ କରଢେଇ େଥ୍ି େ ରଥିକାେ ଘଟଥିରଲ ରଥିପେୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମରାସୀ ଉପକୃତ 
ରହାଇପାେଥିରର । ଏହଥି ପେଥିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ, ରଥିରେଷକେଥି ଆମେ ଭଉଣୀ ଓ କନ୍ୟାମାରନ ଏହଥି 
େଥିଗରେ ରଥିରେଷ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଭୂମଥିକା ଗ୍ରହଣ କେଥିପାେଥିରର । କରଢେଇ ପ୍ରସୁ୍ତତଥି ରକ୍ଷତ୍ରେ ରଥିକାେ 
ରସହଥିସରୁ ମହଥିୋମାନଙୁ୍ ଅଧକି ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ କେଥିର । ଆମେ ଆେଥିରାସୀ ଓ ଗେଥିର 
ଭାଇଭଉଣୀମାରନ ରଯଉମଁାରନ କଥି ରେେେ େୂେ େୂୋନ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରସରାସ କେୁଛନ୍ଥି 
ରସମାରନ ଏଥେୁି ଆଥଗିକ ଭାରର ସଫୁେ ଲାଭ କେଥିପାେଥିରର ।
ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରର ମାଗ୍ଷ ଉର୍୍ମାଚନ
ଏହା ରସତଥିକଥିରରରେ ସମ୍ଭରପେ ରହାଇପାେଥିର ରଯରତରରରେ ଆରମ ସମରସ୍ତ ସ୍ାନୀୟ 
କରଢେଇ ପାଇ ଁଏକ ସ୍ୱେରେ ସମଥ୍ବନ ଜଣାଇରା ଏରଂ ରସଗଡ଼ୁଥିକେ ଉନ୍ନତଥି ନଥିମରନ୍ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ପଯ୍ବ୍ୟାୟରେ ଆରମ ରସମାନଙୁ୍ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଯାଗାଇରା । ଏହା ଫେରେ ରସଗଡ଼ୁଥିକ ରଥିଶ୍ୱ 
ରଜାେରେ ଅଧକି ପ୍ରତଥିଦ୍ନ୍ଦୀ ରହାଇପାେଥିର । ରତଣ,ୁ ଅଭଥିନରତ୍ୱ ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେଥି ରସହଥି 
ରକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁପଞୁ୍ଜଥିରଯାଗାଣ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ନୂଆ ନୂଆ ମରଡଲମାନ ରଥିକେଥିତ କେଥିରା ଅତଥି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ। 
ରସହଥିଭେଥି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ାଟ୍ବ ଅପ ୍ମାନଙୁ୍ ରପ୍ରାତ୍ାହଥିତ କେଥିରା ଏରଂ ପାେମ୍େଥିକ କରଢେଇ 
ନଥିମ୍ବାଣ ରକ୍ଷତ୍ରରେ କାଯ୍ବ୍ୟେତ ଆମେ େଥ୍ି ୀମାନଙୁ୍ ନୂତନ ପ୍ରଯକୁ୍ଥି ଆପଣାଇରା ଏରଂ ନୂତନ 
ରଜାେ ଚାହଥିୋ ସଷୃ୍ଥି  ନଥିମରନ୍ ମଧ୍ୟ ସହରଯାଗ ରଯାଗାଇରା ରାଂଛନୀୟ । ଟୟକାଥନ ଭେଥି 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଆରୟାଜନ ପଛରେ ଥରିା ଉରଦ୍େ୍ୟ ରହଲା ଏଇଆ । ରତଣ ୁଉଭୟ ଘରୋଇ 
ଏରଂ ଆନ୍ଜ୍ବାତଥିକ ରଜାେରେ ଭାେତୀୟ କରଢେଇେ ର୍ୟରସାୟଥିକ ଚାହଥିୋ ରୃଦ୍ଧଥି ନଥିମରନ୍ 
ଭାେତ ର୍ୟାପକ ରଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଥିଛଥି । କଥିନ୍ତୁ ରସଭେଥି ରଯାଜନା ରସରତରରରେ ସାକାେ 
ରହାଇପାେଥିର ରଯରତରରରେ ଆରମ ସଭଥିଏ ଁ ଏଥପିାଇ ଁ ମଥିେଥିତ ପ୍ରୟାସ କେଥିରା । ରତଣ ୁ
ରଲାକାଲ ପାଇ ଁରଭାକାଲ ରହରା ଏରର ପ୍ରରତ୍ୟକ ଭାେତୀୟ ନାଗେଥିକଙ୍ ୋୟଥିତ୍ୱ ।  

ଜନୁ ୨୪ ତାେଥିଖ େଥିନ ଅନୁଷ ୍ଠଥିତ ଟୟକାଥନେ ଫାଇଲାନରେ ସାମଥିଲ ରହାଇଥରିା 
ପ୍ରତଥିରଯାଗୀମାନଙ୍ ସହ କଥାରାର୍ତ୍ବା କଲାରରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ରେେେ 
ନଥିଜସ୍ୱ ରଖେଣା କରଢେଇକୁ ରଥିଶ୍ୱ ରଜାେରେ ପହଞ୍ଚାଇରା ସକାରେ ଆରେ୍ୟକ େଣନୀତଥି 
ଏରଂ ଏ ସମ୍କ୍ବରେ ସେକାେ ଗ୍ରହଣ କେଥିଥରିା ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ ୍ ସମ୍କ୍ବରେ ସଂପରୂ୍୍ବ େୂରପ 
ସଚୂୀତ କେଥିଥରିଲ । ରସହଥିଭେଥି ଭରଥିଷ୍ୟତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍କ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସଚୂନା ରେଇଥରିଲ । 



ଯେଥି ଜରଣ ରଲଖକଙ୍ େଦ୍ ତାଙ୍ ରଥିରୟାଗେ 
ରହୁ େତାଦ୍ୀ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ରପ୍ରେଣା ରଯାଗାଇ 

ଚାରଲ, ରତରର ଏହା େେ୍ବାଉଛଥି ରଯ ରସହଥି ରଲଖକ 
ଜଣଙ୍ ତାଙ୍ କାଯ୍ବ୍ୟରେ ସଫେ ରହାଇଛନ୍ଥି । ମନୁସୀ 
ରପ୍ରମଚ୍ ଧନପତ ୋୟ ଶ୍ୀରାସ୍ତର ଭାରର ୧୮୮୦ 
ମସଥିହା ଜଲୁାଇ ୩୧ ତାେଥିଖରେ ରାେଣାସୀ ନଥିକଟ 
ଲମହଥି ଗାରଁେ ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କେଥିଥରିଲ । 

ଆଥଗିକ ପ୍ରତଥିରନ୍କ, ମାତାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ, ପଥିତାଙ୍ ଦ୍ଥିତୀୟ 

ଭାରତରୀୟ ସମାଜକ ୁମାଗ୍ଷଦଶ୍ଷନ କରିବାରର କେମର ଶକି୍ 
ସମ୍କ୍ଷରର ଇତହିାସରର ବସୃି୍ତତ ଭାରବ େିପିବଦ୍ କରା�ାଇଛ।ି 

ଅଶାନ୍ତ ଇତହିାସ କମି୍ବା ସାମାଜକି ବପି୍ଳବ ସମୟରର, 
ଭାରତରୀୟ ରେେକମାରନ ରୋକମାନଙୁ୍ ଜାଗ୍ରତ ରହବା ପାଇ ଁ
ରପ୍ରରଣା ର�ାଗାଇଛନ୍ତ ି। ରକୌଣସି ସାମାଜକି ରଦ୍ର ବରୁିଦ୍ରର 

େଢିବା ରହଉ କମି୍ବା ଭାରତରୀୟ ସ୍ାଧରୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଆମ 
ରେେକମାନଙ୍ ଅବଦାନ ସବ୍ଷଦା ଅବସି୍ମରଣରୀୟ ।

ଆମ ସାହଥିତଥି୍ୟକ, ରଲଖକ ଏରଂ କରଥିମାନଙ୍ କଲମେ େକ୍ଥି 
ହଥି ଁ ବ୍ଥିଟଥିେମାନଙ୍ ରଥିେୁଦ୍ଧରେ ଭାେତୀୟମାନଙ୍ ସାମହୁଥିକ 
ଆରକ୍ରାେକୁ ଅଭଥିର୍ୟକ୍ କେଥିଥଲିା । ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା 

ସଂଗ୍ରାମୀମାରନ ମଧ୍ୟ ରଲାକଙ୍ ନଥିକଟରେ ରସମାନଙ୍ ରରୈପ୍ରଥିକ ଚଥିନ୍ାଧାୋ 
ପହଞ୍ଚାଇରା ପାଇ ଁକଲମେ େକ୍ଥିକୁ ଆୟୁଧ କେଥିଥରିଲ । ରଗାଟଥିଏ ପରଟ 
ମାଖନଲାଲ ଚତୁରର୍ବେୀ, ୋହୁଲ ସଙ୍ୀତ୍ବ୍ୟାୟନ, ରାଲକୃଷ୍ଣ େମ୍ବା ନରୀନ, 
ସଭୁଦ୍ରା କୁମାେୀ ରଚୌହାନ, ପାରଣ୍ଡ ରରଚାନ୍ େମ୍ବା ‘ଉଗ୍ର’, ଜଗେମା୍ ପ୍ରସାେ 
‘ହଥିରତୈେୀ’, ୋମରୃକ୍ଷ ରରନଥିପେୁୀ, ରନାେସୀ ପ୍ରସାେ ରଭାଜପେୁୀ, ୟେପାଲ, 
ଫଣୀଶ୍ୱେ ନାଥ ରେଣ,ୁ ସବୁ୍ମଣ୍ୟ ଭାେତୀ, ରଭଙ୍ଟୋମା ୋମଲଥିଙ୍ମ 
ପଥିଲାଇ, ଚଥିଲାକାମାଥ୍ବୀ ଲକ୍ଷୀ ନେସଥିଂହଙ୍ ଭେଥି ରଲଖକମାନଙୁ୍ ରଜଲ 
ଯଥିରାକୁ ପଡଥିଥରିାରରରେ ରପ୍ରମଚ୍ଙ୍ ଭେଥି ମହାନ ରଲଖକମାରନ ମହାତ୍ମା 
ଗାନ୍ୀଙ୍ ଡାକୋରେ ସେକାେୀ ଚାକଥିେୀ ଛାଡଥିଥରିଲ । ରାଲ ଗଙ୍ାଧେ 
ତଥିଲକଙ୍ ଭେଥି ରଥିେଥିଷ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାରନ ‘ରକେେୀ’ ଓ ‘ମୋଠା’ 
ଭେଥି ସମା୍େପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଥିଟଥିେ ସାମ୍ାଜ୍ୟେ ମେୂେୁଆକୁ ରୋହଲାଇ 
ରେଇଥରିଲ । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ ନଥିରଜ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇ ଁରଲଖା ମାଧ୍ୟମରେ 
ନଥିଜେ ରାର୍ତ୍ବା ଦ୍ାୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆର୍ାେନେ ରନତୃତ୍ୱ ରନଇଥରିଲ। 
‘ଆଜାେୀେ ଅମତୃ ମରହାତ୍ରେ’ ଏହଥି ଭାଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହଥିଭେଥି 
ର୍ୟକ୍ଥିତ୍ୱମାନଙ୍ ରଥିଷୟରେ ଆରଲାଚନା କେଥିରା ।...

ର�ରତରବରଳ କେମ 
ସ୍ାଧରୀନତା ଆର୍ାଳନକୁ 
ଅନୁପ୍ରାଣତି କରିର୍େିା 

ମନୁସରୀ ରପ୍ରମଚ୍: 
ରଲଖନୀେ େକ୍ଥି ପ୍ରେେ୍ବନ
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ଆଜାେୀେ ଅମତୃ ମରହାତ୍ରଜାତୀୟ ସଙ୍୍



ରୋକମାନ୍ୟ ତେିକ: ରେେନରୀ ମାଧ୍ୟମରର ବ୍�ିିଶଙ୍ ବରୁିଦ୍ରର 
ବରିଦ୍ାହର ରନତୃତ୍ୱ ରନଇର୍ରିେ

‘ସ୍ୱୋଜ ରହଉଛଥି ରମାେ ଜନ ୍ମସଥିଦ୍ଧ 
ଅଧକିାେ’ ରସ ୍ଲାଗାନ ରେଇଥରିା 
ରଲାକମାନ୍ୟ ରାଲ ଗଙ୍ାଧେ ତଥିଲକ 

ନଥିଜେ ରରୈପ୍ରଥିକ ଚଥିନ୍ାଧାୋ ଓ ରଲଖା ମାଧ୍ୟମରେ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଁ ସଂଗ୍ରାମ କେଥିରାକୁ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ଭାେତୀୟଙୁ୍ ରପ୍ରେଣା ରଯାଗାଇଥରିଲ । ଏହଥି 
କାେଣେୁ ହଥି ଁ ବ୍ଥିଟଥିେ କତୃ୍ବପକ୍ଷ ତାଙୁ୍ ‘ଭାେତୀୟ 
ଅୋନ୍ଥିେ ଜନକ’ ଭାରର ସରମା୍ଧନ କେୁଥରିଲ। 
୧୮୫୬ ମସଥିହା ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାେଥିଖରେ 
ରସ ମହାୋଷ୍ଟ୍ରେ େତ୍ନଗଥିେଥିଠାରେ ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ 
କେଥିଥରିଲ । ତଥିଲକ ମୋଠା େପ୍ବଣ ଓ ରକେେୀ 
ନାମରେ େୁଇଟଥି ରେୈନଥିକ ଖରେକାଗଜ ଆେମ୍ଭ 
କେଥିଥରିଲ । ତାଙ୍ ଖରେକାଗଜ ‘ରକେେୀ’ରେ 
ରସ ରଥିପ୍ରୀ ଖେୁୀୋମ ରରାଷ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ ଚାକଥିଙ୍ 
ଫାେୀ ସମ୍କ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରରନ୍ମାନ ପ୍ରକାେ 
କେଥିଥରିଲ । ପରୂ୍୍ବ ସ୍ୱୋଜ ୋରଥିରେ ପ୍ରରନ୍ ରଲଖରିା ରଯାଗୁ ଁତାଙୁ୍ 
୬ ରଷ୍ବ ରଜଲେଣ୍ଡ ରହାଇଥଲିା । ରେେରଦ୍ରାହ ଅଭଥିରଯାଗରେ ତାଙୁ୍ 
୧୯୦୮େୁ ୧୯୧୪ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ମାଣ୍ଡାରଲ (ରତ୍ବମାନେ ମ୍ୟାମଁାେ)ରେ 
କାୋେଣ୍ଡ ରଭାଗଥିରାକୁ ପଡଥିଥଲିା । ନଥିଜ ଜୀରନେ ରେଷ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
ତଥିଲକ, ଏନ୍ . ସଥି. ରକଲକାେଙ୍ ସହ ମୋଠାେ ସମ୍ାେନା ୋୟଥିତ୍ୱ 
ତୁଲାଉଥରିଲ ଏରଂ ୧୮୯୧େୁ ୧୮୯୭ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଏହଥି ଖରେକାଗଜେ 

ଏକକ ସତ୍ୱାଧକିାେୀ ଓ ସମ୍ାେକ ଥରିଲ । ତଥିଲକ 
ଅରନକ ପସୁ୍ତକ େଚନା କେଥିଥରିଲ ମଧ୍ୟ, ମାଣ୍ଡାରଲ 
ରଜଲରେ ତାଙ୍ େହଣୀ ସମୟରେ ଶ୍ୀମେ୍ 
ଭଗରତ ଗୀତାେ ର୍ୟାଖ୍ୟା ସମନ୍୍ରେ ରଲଖଥିରିା 
୪୦୦ ପଷୃ ୍ଠା ସମେ୍ଥିତ ଗୀତା-େହସ୍ୟକୁ ତାଙ୍େ 
ସର୍ବରଶ୍ଷ୍ଠ କୃତୀ ଭାରର ରଥିରରଚନା କୋଯାଏ। 
ରହୁ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁେଥିତ ରହାଇଛଥି। 
ରକରେ ଏତଥିକଥି ନୁରହ ଁ, ଜନ ସରଚତନତା 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ନ୍ନ କେଥିରା ପାଇ ଁ ତଥିଲକ 
ମହାୋଷ୍ଟ୍ରରେ ସପ୍ତାହର୍ୟାପୀ ଗରଣେ ଉତ୍ର 
ଓ େଥିରାଜୀ ଉତ୍ର ପାେନ ଆେମ୍ଭ କେଥିଥରିଲ। 
ବ୍ଥିଟଥିେମାନଙ୍ ଅନ୍ୟାୟ ରଥିେୁଦ୍ଧରେ ଲରେଇ 
କେଥିରା ପାଇ ଁ ରଲାକଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ରେେରପ୍ରମ 
ଓ ସାହସ ଜାଗ୍ରତ କେଥିରା ଏରଂ  ବ୍ଥିଟଥିେ ୋଜ 
ରଥିେୁଦ୍ଧରେ ସମାଜରେ ଏକ ନୂତନ ଜାଗେଣ 

ସଷୃ୍ଥି  କେଥିରା ଏହଥି ଉତ୍ରସରୁେ ଉରଦ୍େ୍ୟ ଥଲିା । ତାଙୁ୍ ଭାେତୀୟ 
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆର୍ାେନେ ସରର୍ବାଚ୍ଚ ରନତା ଭାରର ରଥିରରଚନା 
କୋଯାଏ । ଏପେଥିକଥି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ ତଥିଲକଙୁ୍ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଜେୀ ଅପ୍ବଣ 
କେଥିରା ସମୟରେ ତାଙୁ୍ ତାଙ୍ ସମୟେ ସର୍ବରଶ୍ଷ୍ଠ ଜନ ନାୟକ 
ଭାରର ରର୍୍ବନା କେଥିଥରିଲ । ୧୯୨୦ ମସଥିହା ଅଗଷ୍ ୧ ତାେଥିଖରେ 
ମମୁା୍ଇରେ ତାଙ୍େ ପେରଲାକ ଘଟଥିଥଲିା ।

ରଥିରାହ, ସାରତ ମାଆଙ୍ େୁର୍ବ୍ୟରହାେ, ୧୫ ରଷ୍ବ ରୟସରେ ରଥିରାହ ଏରଂ 
ପତ୍ନୀଙ୍ଠାେୁ ଅଲଗା ରହରା - ଆେଥି ରହୁ ରାଧାରଥିଘ୍ନ ଓ ଆହା୍ନ ମଧ୍ୟରେ 
ତାଙ୍ ରାଲ୍ୟକାେ ଗତଥି କେଥିଥଲିା । ଆହୁେଥି ମଧ୍ୟ, ଏହଥି ସମୟରେ 
ବ୍ଥିଟଥିେ ସାମ୍ାଜ୍ୟେ ଅତ୍ୟାଚାେ ଚେମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚଥିଥଲିା । 
ଏହଥିସରୁ ଘଟଣା ତାଙୁ୍ ମାନସଥିକ ୋନ୍ଥି ରଖାଜଥିରାେ ରାଟରେ ଆରଗଇ 
ରନଇଥଲିା ଏରଂ କାହାଣୀ େଚନାେୁ ହଥି ଁ ରସ ଏହା ପାଇଥରିଲ । 
୧୯୦୫ ମସଥିହାରେ, ରଯରତରରରେ ରସ ସେକାେୀ ଚାକଥିେଥି କେଥି ଥରିଲ 
ରସହଥି ସମୟରେ ତାଙ୍େ ପ୍ରଥମ ଗ୍ ସଂଗ୍ରହ ‘ରସାଜ-ଏ-ୱତନ’ ଉଦୁ୍୍ବ 
ଭାଷାରେ ପ୍ରକାେଥିତ ରହାଇଥଲିା । ଏହଥି କାହାଣୀଗଡୁଥିକରେ ବ୍ଥିଟଥିେ 
ୋସନ ରଥିେୁଦ୍ଧରେ ରଥିରଦ୍ରାହେ ସ୍ୱେ ସନ୍ନଥିରରେଥିତ େହଥିଥଲିା । ତାଙ୍ ମାମୁ ଁ
ତାଙୁ୍ ନରାର ୋୟ ରରାଲଥି ଡାକୁଥରିଲ ଏରଂ ରସ ତାଙ୍ ପ୍ରଥମ ଗ୍ 
ସଂଗ୍ରହକୁ ରସହଥି ନାମରେ ପ୍ରକାେ କେଥିଥରିଲ । ଇଂରେଜମାରନ ତାଙ୍ 
ପସୁ୍ତକ ଉପରେ ନଥିରଷଧାରେେ ଜାେଥି କେଥିରା ସହଥିତ ଏହାେ କପଥିଗଡୁଥିକୁ 
ରପାଡଥି ରେଇଥରିଲ । ଆହୁେଥି ମଧ୍ୟ, ରଲଖାେୁ ନଥିରୃତ େହଥିରା ପାଇ ଁ
ଜଥିଲ୍ାପାେଙ୍ ଦ୍ାୋ ଏକ ନଥିରଦ୍୍ବେ ଜାେଥି କୋଯାଇଥଲିା। ଏହା ପରେ, 
ରସ ରପ୍ରମଚ୍ ନାମରେ ରଲଖରିା ଆେମ୍ଭ କରଲ । ୧୯୨୧ ମସଥିହାରେ 
ଅସହରଯାଗ ଆର୍ାେନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଥିଜୀଙ୍ ଡାକୋରେ ରପ୍ରମଚ୍ 
ସେକାେୀ ଚାକଥିେୀ ଛାଡଥି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ରଯାଗ ରେଇଥରିଲ। 
ତାଙ୍ େଚଥିତ ‘ସତେଞ୍ଜ ରକ ଖଲିାଡଥି’, ‘ଜଲୁୁସ’, ‘ଆହୁତଥି’, ‘ରୋ 
ରରୈରଲା ଁକଥି କଥା’, ‘େଙ୍ଭୂମୀ’, ‘କମ୍ବଭୂମୀ’, ‘ରପ୍ରମାଶ୍ମ’ ଆେଥି ଗ୍ 
ସାହଥିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଉଚ୍ଚରକାଟୀେ କୃତୀ ଭାରର ସମ୍ମାନଥିତ । ରଗାଟଥିଏ 
ପରଟ ରଯରତରରରେ ରସ ସମାଜରେ ପ୍ରଚେଥିତ କୁସଂସ୍ାେ ଉପରେ 
ଆକ୍ରମଣ କେଥିଥରିଲ, ଅନ୍ୟପରଟ ରସ ନଥିଜ ଚେଥିତ୍ରମାନଙ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 
ସଜୃନେୀେତାେ କୁହୁକ ଜାଲ ରୁଣଥିଥରିଲ । ରସହଥି ଚେଥିଥିତ୍ରମାରନ 

ଆରଲାଚନା ଓ ସଂୋପ ମାଧ୍ୟମରେ ରେେ ତଥା ରେେରାସୀଙ୍ 
ଅରସ୍ା ଉପରେ ଆରଲାକପାତ କେଥିଥାଆନ୍ଥି। ଉୋହେଣ ସ୍ୱେୂପ 
ତାଙ୍େ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସଥିଦ୍ଧ କାହାଣୀେ ସଂୋପ, ରଯଉଥଁରିେ େୁଇଟଥି 
ରେେ ହୀୋ ଓ ରମାତଥି ପେସ୍ପେ ସହ କଥାରାର୍ତ୍ବା ରହଉଛନ୍ଥି, ଯାହା 
କଥି ରୋଷଣେୁ ମକୁ୍ ରହରା ପାଇ ଁରସମାନଙ୍ ମରନାରେ ରୃଦ୍ଧଥିେ ରାତ୍ବା 
ରେଉଛଥି ।

ମାଟଥି ଉପରେ ରୋଇ ଥରିା ଅରସ୍ାରେ ରମାତଥି କହୁଛଥି – ‘ମାଡ 
ଖାଉଥରିା ସରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରେେରେ ତୁରମ କ’ଣ ପାଉଛ?’

ହୀୋ – ‘ଅନ୍ତଃ ମୁ ଁରମାେ ସାଧ୍ୟମରତ ପ୍ରୟାସ କେୁଛଥି ।’
ରମାତଥି – ‘ପେଥିସ୍ଥିତଥି ରଥିଗଥିଡଥିଗଲା ପରେ ଏରତ ରଜାେ ରଚଷ୍ା କେଥି 

ଲାଭ କ’ଣ?’
ହୀୋ – ‘ ପେଥିସ୍ଥିତଥି ରଯରତ ଖୋପ ରହଉ ପରଛ ମୁ ଁରମାେ ରଚଷ୍ା 

ଜାେଥି େଖରିଥି ।’
‘କଫନ’, ‘ରଗାୋନ’, ‘ଗରନ’, ରସରା ସେନ’ ଭେଥି ଉପନ୍ୟାସରେ 

ମଧ୍ୟ ରସ ସାମାଜଥିକ କୁସଂସ୍ାେକୁ ପେଥିପ୍ରକାେ କେଥିଥରିଲ । ୧୯୩୬ 
ମସଥିହା ଅର୍ଟୋରେ ୮ ତାେଥିଖରେ ତାଙ୍େ ରେହାନ୍ ରହାଇଥଲିା । 

ତାଙ୍ ଗ୍ ‘ହମଥିେ କା ଚଥିମ ୍ଟା’ ଏରର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରପ୍ରେଣା 
ରଯାଗାଉଛଥି, ଯାହା ସମ୍କ୍ବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱୋ 
ହଥିତାଧକିାେୀଙ୍ ସହ କଥାରାର୍ତ୍ବା ସମୟରେ ଉରଲ୍ଖ କେଥିଥରିଲ 
– ‘ଇେ୍ ଗାହେ ହମଥିେ ମରତ ଖରୁ ଅନୁରପ୍ରେଥିତ କେନ୍ଥି, ହମଥିେଙ୍ 
ରଜରଜମା ରୋରଷଇ କେଥିରା ସମୟରେ ତାଙ୍ ହାତ ରଯପେଥି 
ରପାଡଥି ନଯାଏ ରସଥପିାଇ ଁଯେଥି ହମଥିେ ଏକ ଚୁମଟୁା କଥିଣଥି ଆଣଥିଥରିଲ, 
ତାରହରଲ ରେେେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହଥିକଁଥି ରେେେ ମହଥିୋମାନଙ୍ ପାଇ ଁ
ଏତଥିକଥି କେଥିପାେଥିରର ନାହଥି ଁ।”   
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ଆୟକର ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟ ନକିଟତର 
ପହାଇ ଆସରୁବିାପବପଳ କରାଦାତାମାନଙ୍ 
ସବୁଧିା ପାଇ ଁସରକାର ଏକ ନୂତନ ଇ-ଫାଇଲିଂ 
୨.୦ ପପାଟା୍ଲର ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ । ଏହା 
ବ୍ୟବହାକାରୀ ଅନୁକୂଳ, ପମାବାଇଲ 
ଅନୁକୂଳ, ଏବଂ ପହଲ୍ପ ପଡସ୍କ ଓ 
ଚାଟବଟ ଭଳ ିଅପନକ ସବୁଧିାପର 
ସଜ୍ିତ ରହଛିି । ସରକାର 
‘୍ପତ୍ୟକ କରଦାତାଙୁ୍ ଜପଣ 
ଜପଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ନମିା୍ତା’ ଭାପବ 
ବପିବଚନା କରନି୍ ଏବଂ 
ବଭିିନ୍ନ ପଦପଷେପ ଜରିଆପର ଏହ ି
ବଷିୟକୁ ପ୍ାତ୍ାହତି କରୁଛନି୍ । 

ପେଥିରର୍ତ୍ବନ ସହଜ ରହାଇ ନ ପାରେ, କଥିନ୍ତୁ ପେଥିରର୍ତ୍ବନ 
ରହଉଛଥି ଅପେଥିହାଯ୍ବ୍ୟ ରତରର ଯାଇ ଜନସାଧାେଣଙ୍ 
ଭାଗଥିୋେୀରେ ଏକ ନର ଭାେତ ଗଠନ କେଥିରାେ ସଙ୍୍ 

ପେୂଣ ରହାଇପାେଥିର । ଏକଥା ରଥିଚାେକୁ ରନଇ ରେେେ ସେୁକ୍ଷା, 
େଥିକ୍ଷା ଏରଂ ରଥିକାେରେ କେୋତାଙ୍ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଅରୋନକୁ େୃଷ୍ଥିରେ 
େଖ ିରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ଏକ ନୂତନ ରପାଟ୍ବାଲେ େଭୁାେମ୍ଭ କେଥିଛନ୍ଥି 
ଯାହା ରେୟ ପ୍ରକ୍ରଥିୟାକୁ ସେେ କେଥିରା ସହ ରଫସରଲସ ଟଥିକସ 
ର୍ୟରସ୍ାକୁ ମଜରୁତ କେଥିରା ପାଇ ଁନଥିଆଯାଉଥରିା ପେରକ୍ଷପକୁ ଗତଥି 
ପ୍ରୋନ କେଥିର । ଇ-ଫାଇଲଥିଂ ୨.୦ ରପାଟ୍ବାଲ ୨୦୨୧ ମସଥିହା ଜନ୍ୁ ୭ 
ତାେଥିଖେୁ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଛଥି । ଏଥରିେ ଅନଲାଇନ୍ ଟଥିକସ ପଇଠ, 
ପରୂ୍ବେୁ ଭୋଯାଇଥରିା ଫମ୍ବ ଏରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରୁଥିଧା, ରହଲ୍ପ ରଡସ୍, 
ପଯ୍ବ୍ୟାୟ କ୍ରମଥିକ ମାନୁଆଲ୍ , ଏରଂ ଚାଟରଟଗଡୁଥିକ ର୍ୟରହାେ ପାଇ ଁ
ଭଥିଡଥିଓ ଗାଇଡ୍ ଆେଥି ଏକାଧକି ରଥିକ୍ ପ୍ରୋନ କୋଯାଇଛଥି । ଏହା 
କେୋତାଙ୍ ପାଇ ଁଅଧକି ସରୁଥିଧାଜନକ ରହାଇପାେଥିଛଥି ।

ସହଜ ଏରଂ ସଅେ ରଫେସ୍ତ:

ଆୟକେ େଥିଟର୍୍ବେ ତତକ୍ଷଣାତ 

ପ୍ରକ୍ରଥିୟାକେଣେ ସରୁଥିଧା ସହଥିତ 

ଏହଥି ନୂତନ ରପାଟ୍ବାଲ 

ଏକୀଭୂତ ରହାଇଛଥି, ଯାହା 

କେୋତାମାନଙୁ୍ େୀଘ୍ର 

ରଫେସ୍ତ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ 

ସକ୍ଷମ କେଥିର ।

ଏକକ ଡ୍ୟାସରରାଡ୍ବ: 
ସମସ୍ତ ମତ ରଥିନଥିମୟ ଏରଂ 

ଅପରଲାଡ କଥିମା୍ ନଥିଆଯଥିରାକୁ ଥରିା 

ପେରକ୍ଷପଗଡୁଥିକ ରଗାଟଥିଏ ଏକକ 

ଡ୍ୟାସରରାଡ୍ବରେ ପ୍ରେେଗିତ ରହର 

ଯାହାଦ୍ାୋ କେୋତାମାରନ 
ଅଧକି କାଯ୍ବ୍ୟାନୁଷ ୍ଠାନ

ଗ୍ରହଣ କେଥିପାେଥିରର ।

ପରୂ୍ବେୁ ଭୋଯାଇ
ଥରିା 

ଫ
ମ୍ବଗଡୁଥିକେ ଉପଲ

ରଧତା:

କେୋତାମାନଙ୍
 ପାଇ

 ଁସମସ୍ତ 

ରଥିଷୟ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 

ନଥିରଦ୍୍ବେ ଏରଂ ସଚୂନା ଆ
ଗଆୁ

 

ଉପଲ
ବ୍ଧ ରହର । ପରୂ୍ବେୁ 

ଭୋଯାଇ
ଥରିା ଫ

ମ୍ବ 

ଉପଲ
ବ୍ଧ ରହର ।

ର୍ୟରହାେକାେୀ ଅନୁକୂେ:
କେୋତାଙ୍ ପ୍ର୍୍ନେ ତ୍ୱେଥିତ ଉର୍ତେ ପ୍ରୋନ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରନଇ କେୋତାମାନଙୁ୍ ସହାୟତା 

କେଥିରା ସକାରେ ନୂତନ କଲ୍ ରସଣ୍ଟେ ସ୍ାପନ 
କୋଯାଇଛଥି। ରଥିସୃ୍ତତ ଏଫଏକୁ୍ୟସ ୍, ୟୁଜେ 
ମାନୁଆଲ, ଭଥିଡଥିଓ, ଏରଂ ଚାଟରଟ୍ /ଲାଇଭ 

ଏରଜଂଟ ଆେଥି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । 
ରମାରାଇଲ୍ ଆପରେ ମଧ୍ୟ ଏହଥି 

ସରୁଥିଧା ଉପଲବ୍ଧ ।ଏକାଧକି ରେୟ 
ରଥିକ୍:
ରନଟ ର୍ୟାଙ୍ଥିଙ୍, ଆେଟଥିଜଥିଏସ ୍, 
ଏନଇଏଫଟଥି ଭେଥି ଏକାଧକି ରେୟ 
ରଥିକ୍ ସହଥିତ ନୂତନ ରପାଟ୍ବାଲରେ ଏକ 
ନୂତନ ଟଥିକସ ରେୟ ର୍ୟରସ୍ା 
ଆେମ୍ଭ କୋଯାଇଛଥି ।

ରଫସରଲସ 
ସରୁଥିଧା:

ଆୟକେ ଫମ୍ବ ୋଖଲ 
କେଥିରାେ ସରୁଥିଧା, ଟଥିକସ 

ରୃର୍ତଥିଧାେୀମାନଙ୍ ନଥିରୟାଜନ, 
ରଫସରଲସ ସ୍ଟୃଥିନଥି, କଥିମା୍ ଅପଥିଲ 
ମାଧ୍ୟମରେ ରନାଟଥିସେ ପ୍ରତଥିକ୍ରଥିୟା 

ୋଖଲ କେଥିରା ସରୁଥିଧା 
ଉପଲବ୍ଧ ରହର ।

  ଆଇନରେ ସଂସ୍ାେ, ସଚୂନା ପ୍ରୋନ, ଏରଂ 
କେୋତାଙ୍ ପାଇ ଁ ନଥିେନ୍େ ସରୁଥିଧା ରେେରେ 
ଆୟକେ ସଂଗ୍ରହ ପେଥିମାଣ ରୃଦ୍ଧଥି କେଥିଥିଛଥି ।

  ୨୦୧୩-୧୪ ଆଥଗିକ ରରଷ୍ବରେ ସମେୁାୟ ୩.୭୯ 
ରକାଟଥି ଆୟକେ େଥିଟର୍୍ବ ୋଖଲ ରହାଇଥରିାରରରେ 
୨୦୨୦-୨୧ରେ ଏହଥି ସଂଖ୍ୟା ୭.୩୮ ରକାଟଥିକୁ ରୃଦ୍ଧଥି 
ପାଇଛଥି ।

  ୨୦୧୩-୧୪ ଆଥଗିକ ରଷ୍ବରେ ୩.୩୧ ରକାଟଥି ର୍ୟକ୍ଥି 
ଆୟକେ େଥିଟର୍୍ବ ୋଖଲ କେଥିଥରିାରରରେ ୨୦୨୦-
୨୧ରେ ୬.୭୨ ରକାଟଥି ର୍ୟକ୍ଥି ଆୟକେ େଥିଟର୍୍ବ ୋଖଲ 
କେଥିଛନ୍ଥି ।

ଆୟକର ପଇଠକାରରୀଙ୍ ସଂେ୍ୟା 
କ୍ମାଗତ ବୃଦି୍ ପାଇବାରର ୋଗିଛି

ଆୟକର 
ଦାେେ 
ନରିପର୍ତା ସବୁଧିା 
ସହ ଅଧକି ସହଜ ରହୋ

ଇ-ଫାଇଲିଂ ୨.୦
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ପ୍ରରତ୍ୟକ ଭାରତରୀୟଙ୍ 
ସାଂସ୍ତୃକି ରଚତନା ସହ 

ଓତଃରପ୍ରାତ ଭାରବ ଜଡିତ

ଅର�ାଧ୍ୟା 

୍ଧାନମନ୍ତୀ ନପରନ୍ଦ୍ର ପମାଦୀ ଅପ�ାଧ୍ୟା ପାଇ ଁବକିାଶ ପ�ାଜନାର ସମୀଷୋ କରିଛନି୍ ପ�ଉଠଁାପର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କତୃରି 
୍ତୀକ ରୂପପ ଏକ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ରି ନମିା୍ଣ କରା�ାଉଛି । ଦୀଘ ୍ଶତାଦ୍ୀର ୍ତୀଷୋ ପପର ନମିା୍ଣ ପହଉରବିା ଏହ ିମନ୍ରି 
ପ�ପରି �ଗୁ �ଗୁ ଧରି ମାନବ ଜାତକୁି  ଦଗିଦଶନ୍ ପଦଉ ତାହା ସନୁଶିି୍ତ କରିବା ପାଇ ଁ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଜନସାଧାରଣ ବପିଶଷ 

କରି �ବୁବଗଙ୍୍ ସକାରାତ୍ମକ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପପର ଗରୁୁତ୍ୱାପରାପ କରିଛନି୍ ।

ଅରଯାଧ୍ୟାେ ରଥିକାେକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମଥିକ ରକନ୍ଦ୍ର, ରଥିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ 
ପଯ୍ବ୍ୟଟନ ରପଣ୍ସ୍େୀ, ଏରଂ ଏକ େୀଘ୍ବସ୍ାୟୀ ସ୍ମାଟ୍ବ ସହେ 
ଭାରର ପେଥିକ୍ନା କୋଯାଇଛଥି । ଜନ୍ୁ ୨୬ ତାେଥିଖରେ, 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ମଧ୍ୟ ରସହଥି ସମାନ ରାର୍ତ୍ବା ରେଇ 
କହଥିଛନ୍ଥି, “ଅରଯାଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଗତଥିକୁ ଏକ ନୂଆ େଥିୋ ରେରାେ ସମୟ 
ଆସଥିଯାଇଛଥି । ଏହା ଆମେ ସରର୍ବାର୍ତମ ପେମ୍ୋ ଓ ରଥିକାେେ 
ପରୂ୍୍ବତାକୁ ପ୍ରତଥିଫେଥିତ କେଥିରା ଉଚଥିତ୍ । ”ଅରଯାଧ୍ୟାେ ରଥିକାେ 
ରଯାଜନାେ ସମୀକ୍ଷା କାେରେ, ତାଙ୍େ ରାର୍ତ୍ବା ସ୍ପଷ୍ ଥଲିା ରଯ ୋମ 
ମ୍ଥିେ ନଥିମ୍ବାଣ କାଯ୍ବ୍ୟ ପରେ ରକରେ ଭାେତେୁ ଭକ୍ ନୁହନ୍ଥି ରେଂ 
ରଥିରେେୀ ପଯ୍ବ୍ୟଟକମାରନ ମଧ୍ୟ ଏହଥି ସ୍ାନକୁ ପେଥିେେ୍ବନ କେଥିରର । 
ଅରଯାଧ୍ୟା ସହ ରଯାଗାରଯାଗ ର୍ୟରସ୍ାରେ ଉନ୍ନତଥି ଆଣଥିରା ପାଇ ଁରଥିଭଥିନ୍ନ 
ଆଗାମୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତାରଥିତ ଭଥିର୍ତଥିଭୂମୀ ପ୍ରକ୍ ସମ୍କ୍ବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ 
ଅରଗତ କୋଯାଇଥଲିା । ରଥିମାନର୍େ ସରମତ ରେେ ରଷ୍ସନ, 
ରସ ଷ୍ାଣ୍ଡ, ଏରଂ ୋଜପଥଗଡୁଥିକେ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ଭେଥି ରଥିଭଥିନ୍ନ ଭଥିର୍ତଥିଭୂମଥି 
ପ୍ରକ୍ ସମ୍କ୍ବରେ ଆରଲାଚନା କୋଯାଇଥଲିା । ଆଗକୁ ନଥିମ୍ବାଣ 
ରହରାକୁ ଥରିା ଏକ ଗ୍ରୀନଫଥି ଲ ୍ଡ ସହେ ରଥିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆରଲାଚନା 
କୋଯାଇଥଲିା ରଯଉଥଁରିେ ଭକ୍ମାନଙ୍ ପାଇ ଁ େହଥିରା ସରୁଥିଧା, 
ଆଶ୍ମ, ମଠ, ରହାରଟଲ, ରଥିଭଥିନ୍ନ ୋଜ୍ୟଗଡୁଥିକ ପାଇ ଁ ଭରନ ଆେଥି 
ସକାରେ ସ୍ାନ େହଥିଛଥି । ରସଠାରେ ଏକ ପଯ୍ବ୍ୟଟକ ସରୁଥିଧା ରକନ୍ଦ୍ର ଏରଂ 
ଏକ ରଥିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ ସଂଗ୍ରହାେୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ାପନ କୋଯଥିର ।

କ୍ରୁଜ୍ ଚଳାଚଳ:  ସେଜ ୁନେୀେ ଆଖାପାଖ ତଥା ଏହାେ ଘାଟଗଡୁଥିକେ 
ଭଥିର୍ତଥିଭୂମଥି ରଥିକାେ ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ େଥିଆଯାଉଛଥି । ସେଜ ୁ ନେୀ 
ଉପରେ ନଥିୟମଥିତ କରୁଜ୍ ଚୋଚେେ ର୍ୟରସ୍ା ମଧ୍ୟ କୋଯଥିର ।

ସ୍ମା�୍ଷ ସହର: ସାଇରକଲ ଆରୋହୀ ଓ ପେଚାେୀମାନଙ୍ ପାଇ ଁ
ପଯ୍ବ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ାନ ସହଥିତ େୀଘ୍ବସ୍ାୟୀତ୍ୱକୁ ସନୁଥିଶ୍ଥିତ କେଥିରା ପାଇ ଁସହେେ 
ରଥିକାେ କୋଯଥିର । ସ୍ମାଟ୍ବ ସହେ ଭଥିର୍ତଥିଭୂମଥିେ ଉପରଯାଗ କୋଯାଇ 
ଆଧନୁଥିକ ଉପାୟରେ ଟ୍ାଫଥି କ ପେଥିଚାେନା ମଧ୍ୟ କୋଯଥିର ।

  ଅରଯାଧ୍ୟା ଏକ ସହେ ଯାହା ପ୍ରରତ୍ୟକ ଭାେତୀୟଙ୍ ସାଂସ୍ତୃଥିକ ରଚତନା 
ସହ ଓତଃରପ୍ରାତ ଭାରର ଜଡଥିତ । ଅରଯାଧ୍ୟା ଆମେ ରଶ୍ଷ୍ଠ ରଥିକାେମେୂକ 
େୂପାନ୍େଣ ଏରଂ ସରବବୋତ୍କୃ ଷ୍ଟ ପେମ୍ୋକୁ ପ୍ରକଟ କେଥିରା ଉଚଥିତ୍ ।

  ଅରଯାଧ୍ୟାେ ଭୂମଥି ଉଭୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମଥିକ ଏରଂ ମହନୀୟ । ଏହଥି ସହେେ 
ମାନରଥିକ ମଲୂ୍ୟରରାଧ ନଥିଶ୍ଥିତ ଭାରର ଭରଥିରଷ୍ୟାନ୍ମଖୁୀ ଭଥିର୍ତଥିଭୂମୀ ସହ 
ରମେ ଖାଇରା ଆରେ୍ୟକ, ଯାହା କଥି ପଯ୍ବ୍ୟଟକ ଓ ତୀଥ୍ବଯାତ୍ରୀଙ୍ ସରମତ 
ପ୍ରରତ୍ୟକଙ୍ ପାଇ ଁଲାଭୋୟୀ ।

  ଆଗାମୀ ପଥିେୀ ରସମାନଙ୍ ଜୀରଦ୍ୋରେ ଅନ୍ତଃପରକ୍ଷ ଥେୁଟଥିଏ  
ଅରଯାଧ୍ୟା ପେଥିେେ୍ବନ କେଥିରାେ ଇଚ୍ଛା ମନରେ ଆଣଥିରା ଉଚଥିତ୍ ।

  ଅରଯାଧ୍ୟାରେ ରଥିକାେମେୂକ କାଯ୍ବ୍ୟ ଆଗାମୀ େଥିନରେ ଜାେଥି େହଥିର । 
ଏଥ ି ସହ, ଅରଯାଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରଗତୀେ ପେରର୍ତଗି ରସାପାନକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରୋନ 
ନଥିମରନ୍ ଗତଥିେୀେତାେ ପ୍ରାେମ୍ଭ ଏରରଠାେୁ ରହରା ଆରେ୍ୟକ। 
ଅରଯାଧ୍ୟାେ ପେଥିଚୟେ ଜୟଗାନ କେଥିରା ଏରଂ ଅଭଥିନର ଉପାୟରେ 
ଏହାେ ସାଂସ୍ତୃଥିକ ସ୍ପ୍ନକୁ ଜୀରନ୍ େଖରିା ଆମେ ସାମହୁଥିକ ପ୍ରୟାସ 
ରହରା ଉଚଥିତ୍ । 

  ରଯଉ ଁ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୀୋମ ରଲାକମାନଙୁ୍ ଏକାଠଥି କୋଇରାରେ 
ସମଥ୍ବ ଥରିଲ, ଠଥିକ ରସହଥିପେଥି ଅରଯାଧ୍ୟାେ ରଥିକାେମେୂକ କାଯ୍ବ୍ୟଗଡୁଥିକ 
ଜନସାଧାେଣ ରଥିରେଷ କେଥି ଯରୁପଥିେୀେ ସକାୋତ୍ମକ ଅଂେଗ୍ରହଣେ 
ଭାରନା ଦ୍ାୋ ପେଥିଚାେଥିତ ରହରା ଉଚଥିତ ।

ସମରୀକ୍ଷା ଅବସରରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ନମି୍ନେିେତି 
ପ୍ରସଙ୍ଗଗଡିୁକ ଉପରର ଆରୋକପାତ କରିର୍ରିେ:

ଐତହି୍ୟ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର     ଜଲ୍ାଇ 15-31, 202142

ସ୍ୱାଧୀନତା ପେରର୍ତ୍ବୀ ସମୟରେ ଏହଥି ରାହଥିନୀକୁ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ଷମ 
େଖରିା କଥିମା୍ ଭଙ୍ କେଥିରେରାକୁ ରନଇ ରେଖାରେଇଥରିା 
ଦ୍ନ୍ଦେ ଅରସାନ ରସତଥିକଥିରରରେ ଘଟଥିଲା ରଯରତରରରେ, 

ସଦ୍୍ବାେ ରଲ୍ଭ ଭାଇ ପରଟଲ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେୁକ୍ଷା ରେ ରଥିଲ୍ ୧୯୪୯ 
ଆଗତ କେଥି ସଂସେରେ େୃେ ଭାରରେ ରଘାଷଣା କରଲ ରଯ ‘ ରେେ 
ରଥିଭାଜନ ଜନଥିତ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ାସେ କଥିଛଥି ମାତ୍ରାରେ ଭେଣା ଏରଂ ୋଜ୍ୟ 
ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷୁ୍ ଚାହଥିୋକୁ ରକରତକାଂେରେ ପେୂଣ 
ପାଇ ଁଏହଥି ରାହଥିନୀେ ସଂଖ୍ୟା ରୃଦ୍ଧଥି କୋଯଥିରା ଉଚଥିତ । ଏହଥି ରାହଥିନୀ 
ଅତ୍ୟାରେ୍ୟକ କାଯ୍ବ୍ୟ ସମ୍ାେନ ସହ ଏକ ଅତଥି ଉର୍ତମ ସଂେକ୍ଷଥିତ 
ରାହଥିନୀ ଭାରରେ ସ୍ାନୀୟ ଜରାନମାନଙ୍ ସହାୟତା ନଥିମରନ୍ ସମୟ 
ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କେଥିଆସଥିଛଥି ।’ 

ଏହଥି ରାହଥିନୀେ ଉପରଯାଗୀତା ଓ କ୍ଷମତାକୁ ରନଇ ତାଙ୍େ 
ଆକେନକୁ ଯେଥି ଆରମ ରେଖରିା ତାହାରହରଲ ଏହାକୁ କାେଦ୍ରଷ୍ା ଓ 
େୂେେୃଷ୍ଥିସମ୍ନ୍ନତା େୂପରେ ହଥି ଁଅଭଥିହଥିତ କୋଯାଇପାେଥିର।  ଏହଥିପେଥି 
ଏକ ଐତଥିହାସଥିକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, କ୍ରାଉନ େଥିରପ୍ରରଜନରଟଟଥିଭସ ୍
ରପାଲଥିସ ୍ଆରମ ଏରର କହୁଥରିା ରସଂଟ୍ାଲ େଥିଜଭ୍ବ ପଲୁଥିସ ୍ରଫାସ୍ବ ରା 
ସଥିଆେପଥିଏଫ୍ ରେ ପେଥିଣତ ରହଲା । ଏହଥି ଜଲୁାଇ ୨୭ ତାେଥିଖରେ 
ସଥିଆେପଥିଏଫ ଏହାେ ସ୍ାପନାେ ରଗୌେରମୟ ୮୨ ରଷ୍ବ ପରୂ୍ତ୍ବୀ ପାେନ 
କେୁଥରିାରରରେ ଏହଥି ରାହଥିନୀେ ସାମଥ୍ବ୍ୟ ୨୪୬ ରାଟାଲଥିଅନ୍ େହଥିଛଥି, 
ଯାହାେ ନଥିପଣୁତା ରଥିଶ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ରକୌଣସଥି ସେୁକ୍ଷା ରାହଥିନୀ ଠାେୁ କମ ୍
ନୁରହ ଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପେରର୍ତ୍ବୀ ସମୟରେ ଏହଥି ରାହଥିନୀ ରକନ୍ଦ୍ର ସହଥିତ 
ଗଡଜାତ ୋଜ୍ୟଗଡୁଥିକେ ମଥିଶ୍ଣରେ ଉରଲ୍ଖନୀୟ ଭୂମଥିକା ଗ୍ରହଣ 
କେଥିରା ସହଥିତ ଜମ ୁଓ କା୍ ୍ମୀେ ଏରଂ ଉର୍ତେ ପରୂ୍ବ ୋଜ୍ୟଗଡୁଥିକରେ 
ମତୁୟନ ରହାଇଥଲିା। ସଥିଆେପଥିଏଫେ ରକରତକ ରାହଥିନୀକୁ 
ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ଅରସ୍ାପଥିତ କୋଯାଇଥଲିା । ଏହା ସଥିଆେପଥିଏଫ 
ହଥି ଁଥଲିା ଯାହା ୧୯୫୯ ମସଥିହା ଅର୍ଟୋରେ ୨୧ ତାେଥିଖରେ ଲୋଖେ 
ହଟ୍ ସ୍ପଟ୍ରଥିଙ୍ସଠାରେ ଚୀନ୍ ରସନାେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣେ ଆଘାତ 

ସିଆରପିଏଫ ର�ାଦ୍ା 
ଏବଂ ରଗୌରବର ବର୍ଷସବୁ

ଭରସାର�ାଗ୍ୟ

େବୁ କମ ରୋକ ଏକର୍ା ଭାବରି୍ରିବ ର� ୧୯୩୯ ମସିହା 
ଜୁୋଇ ୨୭ ତାରିେ ସକାରଳ କ୍ାଉନ୍ ରିରପ୍ରରଜନର��ିଭସ ୍
ରପାେିସ ବାହିନରୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆରଗଇ ଚାେିର୍ବିା 
ର�ଉ ଁନିଭ୍ଷରୀକ ର�ାଦ୍ାମାନଙ୍ର ଏକ ବା�ାେିଅନକୁ 
ରସମାରନ ରଦେଛୁନ୍ତି, ରସମାରନ ସ୍ାଧରୀନ ଭାରତର ଏକ 
ଦୁଜ୍ଷୟରୀ ରସନା ଭାରବ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହବାକୁ �ାଉଛନ୍ତ ି।

ସହଥିଥଲିା, ରସରତରରରେ ସଥିଆେପଥିଏଫେ ଏକ ରଛାଟ ପଇତଁୋ 
େେ ଉପରେ ଅଧକି ସଂଖ୍ୟକ ଚୀନ ଯରାନଙ୍ ଏକ େେ ଅତକଗିତ 
ଆକ୍ରମଣ କେଥିଥଲିା। ଏରଂ ରସହଥି ମହୁାମଁହୁଥି ଁ ସଂଘଷ୍ବରେ ଅତଥି 
କମରେ ୧୦ ଜଣ ସଥିଆେପଥିଏଫ ଯରାନ ମାତୃଭୂମୀ ପାଇ ଁ
ପ୍ରାଣରେୀ ରେଇଥରିଲ। ଅର୍ଟୋରେ ୨୧ ତାେଥିଖରେ ରସମାନଙ୍ 
ପ୍ରାଣରେୀକୁ ସମଗ୍ର ରେେରେ ପଲୁଥିସ ୍ସ୍ମୃତଧି େଥିରସ ଭାରର ପାେନ 
କୋଯାଉଛଥି । ଅ୍ କଥିଛଥି ରଷ୍ବ ପରେ ଏହଥି ରାହଥିନୀ ପନୁୋୟ 
ଇତଥିହାସ େଚନା କଲା, ରଯରତରରରେ ୧୯୬୫ ମସଥିହା ଏପ୍ରଥିଲ ୯ 
ତାେଥିଖରେ ସଥିଆେପଥିଏଫ ଦ୍ଥିତୀୟ ରାଟାଲଥିଅନେ ଏକ ରଛାଟ େେ 
, ଗଜୁୋଟେ େନ୍ ଅଫ କଚ୍ଛ ନଥିକଟସ୍ ସଦ୍୍ବାେ ରପାଷ୍ରେ ୩୪ 
ଜଣ ପାକଥିସ୍ତାନୀ ରସୈନ୍ୟଙୁ୍ ହତ୍ୟା କେଥିରା ସହ ୪ ଜଣଙୁ୍ ଜୀରନ୍ 
ଗଥିେଫ କେଥି ପାକଥିସ୍ତାନୀ ବ୍ଥିରଗଡ ଦ୍ାୋ ରହାଇଥରିା ଆକ୍ରମଣକୁ 
ମକୁାରଥିଲା ଓ ପଣ୍ଡ କେଥିରାରେ ସଫେ ରହାଇଥଲିା । ମଷୁ୍ଥି ରମୟ 
ପଲୁଥିସ ୍ଯରାନ୍ ଏକ ସମ୍ରୁ୍୍ବ ପୋତଥିକ ରାହଥିନୀେ ସଫେତାେ ସହ 
ଏଭେଥି ଭାରରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କେଥିରା ଘଟଣା ସାମେଥିକ ଯଦୁ୍ଧ 
ଇତଥିହାସରେ ପରୂ୍ବେୁ ରକରରରଥି ଘଟଥିନଥଲିା । ଏହଥି ସଂଘଷ୍ବରେ 
୬ଜଣ ରେୌଯ୍ବ୍ୟରାନ ସଥିଆେପଥିଏଫ ଯରାନ ମଧ୍ୟ ରୀେଗତଥି ପ୍ରାପ୍ତ 
ରହାଇଥରିଲ । ଏହଥି ରାହଥିନୀେ ରୀେ ଯରାନମାନଙ୍େ ଅମେ 

ଏହାର ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ 
ବୃରି୍ତଗତ ଉତ୍କର୍ଷତା କାରଣରୁ 
ସ୍ାଧରୀନତା ପରବର୍ତ୍ଷରୀ ଦଶନ୍ଗିଡିୁକରର 
ସିଆରପିଏଫର ଚାହଦିା 
ଦୃତଗତରିର ବୃଦି୍ ପାଇଛ ି।
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ଗାଥାକୁ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଜେୀ ପରୂ୍ବକ ଏପ୍ରଥିଲ ୯ ତାେଥିଖକୁ ସମଗ୍ର ରେେରେ 
ରେୌଯ୍ବ୍ୟ େଥିରସ ଭାରର ପାେନ କୋଯାଇଥାଏ  

ସୀମା ରସପାେଥିେୁ ପ୍ରାରୟାଜଥିତ ଉଗ୍ରରାେ ରୃଦ୍ଧଥି ପାଉଥରିା ଜମ-ୁ
କ୍୍ମୀେ ଏରଂ ରଥିରଦ୍ରାହ ଦ୍ାୋ ପଥିଡୀତ ଉର୍ତେ ପରୂ୍ବରେ ଏହଥି ରସନାକୁ 
ର୍ୟାପକଭାରର ମତୁୟନ କୋଯାଇଥଲିା । ପଞ୍ଜାରରେ ସନ୍ତ୍ରାସରାେକୁ 
େମନ କେଥିରାରେ ସଥିଆେପଥିଏଫ ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମଥିକା ଗ୍ରହଣ 
କେଥିଥଲିା, ରଯଉ ଁୋଜ୍ୟରେ ୮୦ େେକରେ ସଥିଆେପଥିଏଫକୁ ର୍ୟାପକ 
ସଂଖ୍ୟାରେ ମତୁୟନ କୋଯାଇଥଲିା ।

 ଏରର ଏହଥି ରାହଥିନୀ ମଖୁ୍ୟତଃ ରାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରରାେ ଅଧ୍ୁୟଷଥିତ 
ୋଜ୍ୟ ଜମ ୁକ୍୍ମୀେ ଓ ଉର୍ତେ ପରୂ୍ବରେ ମତୁୟନ ଅଛଥି । ଛତଥିେଗଡ, 
ୋଡଖଣ୍ଡ, ରଥିହାେ, ଓଡଥିୋ ଏରଂ ମହାୋଷ୍ଟ୍ର ଭେଥି ସର୍ବାଧକି ରାମପନ୍ଥୀ 
ଉଗ୍ରରାେ ଅଧ୍ୁୟଷଥିତ ୋଜ୍ୟଗଡୁଥିକରେ ଏହଥି ରାହଥିନୀେ ଏକ ରୃହତ 
ଭାଗ ମତୁୟନ ଅଛଥି । ରହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭଥିଯାନ ଓ ରେଥିୋନ ପରେ 
ଏହଥି ରାହଥିନୀ ମାଓରାେୀମାନଙୁ୍ ପ୍ରାୟତଃ ନଥିୟନ୍ତ୍ରଣ କେଥିପାେଥିଛଥି, 
ରସମାରନ ଏରର ରଛାଟ ରଛାଟ ସ୍ାନରେ ସଥିମୀତ ରହାଇଯାଇଛନ୍ଥି। 

ସଥିଆେପଥିଏଫ ମଧ୍ୟ େକ୍ଷତାେ ସହଥିତ ଜମ ୁ ଓ କ୍୍ମୀେରେ 
ସନ୍ତ୍ରାସରାେେ ମକୁାରଥିଲା କେୁଛଥି । ସାଧାେଣ କାଯ୍ବ୍ୟ ପାଇ ଁ
ଉଦ୍ଥିଷ୍ ରାଟାଲଥିୟନ ର୍ୟତୀତ ସଥିଆେପଥିଏଫେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନଥିଟମାନ 
େହଥିଛଥି ଯାହା ରକରତକ ରଥିରେଷ କାଯ୍ବ୍ୟ ପାଇ ଁପ୍ରେଥିକ୍ଷଥିତ। କରଠାେ 
କାଯ୍ବ୍ୟାନୁଷ ୍ଠାନ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଥିଷ୍ ରକାବ୍ା କଥିମା୍ କମାରଣ୍ଡା ରାଟାଲଥିଅନ୍ , 
କମାରଣ୍ଡାମାନଙ୍େ ୧୦ଟଥି ରାଟାଲଥିଅନକୁ ରନଇ ଗଠଥିତ ଏକ ୋଖା । 
ଏହା ଏକାଥେରକ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧେଥି ଜଙ୍ଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଭଥିଯାନ 
ଚୋଇପାରେ । ରସମାନଙ୍େ ଅତ୍ୟନ୍ କଠଥିନ ପ୍ରେଥିକ୍ଷଣ ରସମାନଙୁ୍ 
ରଥିଶ୍ୱେ ସରୁଠାେୁ େୁଦ୍୍ବାନ୍ ଜଙ୍ଲ ରାହଥିନୀରେ ପେଥିଣତ କେଥିଛଥି । 
ମାଓରାେୀ ହଥିଂସାକୁ ପ୍ରତଥିହତ କେଥିରା ପାଇ ଁ ରସମାରନ ମଖୁ୍ୟତଃ 
ରାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରରାେ ଅଧ୍ୁୟଷଥିତ ଅଞ୍ଚେରେ ଅଧକି ସଂଖ୍ୟାରେ 
ମତୁୟନ ଅଛନ୍ଥି ଏରଂ ମାଓରାେୀ କ୍ୟାଡେଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାେ 
କେଥିରାରେ ସକ୍ଷମ ରହାଇଛନ୍ଥି ।

ନୀେ େଙ୍େ ଛୋରେଣ ରପାଷାକ ପେଥିହଥିତ ଥରିା ଏହଥି ୋପଥିଡ 
ଆକ୍ସନ ରଫାସ୍ବ ରା ଆେଏଏଫ ରଯାଦ୍ଧାମାରନ ମଖୁ୍ୟତଃ ଅଣ-
ମାୋତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର ର୍ୟରହାେ କେଥି େଙ୍ା ଏରଂ େଙ୍ା ଭେଥି ପେଥିସ୍ଥିତଥିେ 
ନଥିୟନ୍ତ୍ରଣ କେଥିରାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲଥିମ ହାସଲ କେଥିଛନ୍ଥି । େଙ୍ା ଏରଂ 
େେଗତ ହଥିଂସାକୁ ନଥିୟନ୍ତ୍ରଣ କେଥିଥିରାରେ ଏହଥି ରାହଥିନୀ ଉରଲ୍ଖନୀୟ 

ପଞ୍ଜାବରର ସନ୍ତାସବାଦକୁ ଦମନ କରିବାରର 
ସିଆରପିଏଫ ଏକ ପ୍ରମେୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ 
କରିର୍େିା, ର�ଉ ଁରାଜ୍ୟରର ୮୦ ଦଶକରର 
ସିଆରପିଏଫକୁ ବ୍ୟାପକ ସଂେ୍ୟାରର 
ମତୁୟନ କରା�ାଇର୍େିା ।

େକ୍ଷତା ପ୍ରେେ୍ବନ କେଥିଛଥି । ନଥିକଟରେ ଘଟଥିଥରିା େଥିଲ୍ୀ େଙ୍ା ଏହଥି 
ରାହଥିନୀେ େକ୍ଷତାକୁ ପନୁଃ ପ୍ରମାଣଥିତ କେଥିଛଥି, ରଯଉଠଁାରେ ଏହଥି 
ରାହଥିନୀେ ନଥିରୟାଜନେ କଥିଛଥି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହଥି ଁ ୋନ୍ଥି ରଫେଥି 
ଆସଥିଥଲିା। ରସମାନଙ୍ ରଷ୍ବ ରଷ୍ବେ ସଫେତା, େକ୍ଷତା ଏରଂ 
ଅଭଥିଜ୍ଞତା କାେଣେୁ ଆେଏଏଫ୍ ରକରେ ରେେେ ନୁରହ ଁ ରେଂ 
ଅନ୍ୟ ୋଷ୍ଟ୍ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେୁକ୍ଷା ଏରଂ ପଲୁଥିସ ୍ ରେକୁ ତାଲଥିମ 
ପ୍ରୋନ କେୁଛଥି ।

ଏହାେ ୬ଟଥି ମହଥିୋ ରାଟାଲଥିୟନ୍ ପାଇ ଁ ଏହଥି ରାହଥିନୀ ନଥିଜକୁ 
ରଗୌୋରାନ ୍ଥିତ ମରନ କେୁଥରିାରରରେ ଏହଥି ରାହଥିନୀ ୧୯୮୬ରେ 
ରଥିଶ୍ୱେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମ୍ରୁ୍୍ବ ମହଥିୋ ରାଟାଲଥିୟନ୍ ସ୍ାପନା କେଥିରାେ 
ରକରେ ରଯ ରଗୌେର ଅଜ୍ବନ କେଥିନାହଥି ଁ ରେଂ ୨୦୦୭ରେ 
ଜାତଥିସଂଘ ୋନ୍ଥି ରାହଥିନୀକୁ ରଥିଶ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ମହଥିୋ େେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ 
ନଥିଜକୁ ରଗୌେର ମଣ୍ଡଥିତ କେଥିଛଥି । ନଥିକଟରେ ଏହଥି ରାହଥିନୀେ 
ମହଥିୋ ରଯାଦ୍ଧାମାରନ ରଥିେଥିଷ୍ ରଗ୍ବେ ରକାବ୍ା ରାହଥିନୀରେ 
ସାମଥିଲ ରହାଇଛନ୍ଥି । ସଥିଆେପଥିଏଫେ େୁଃସାହସୀ ରାଇକ 
ଚାେକ ରଗାଷ ୍ଠୀ ୋଜପଥରେ ସାଧାେଣତନ୍ତ୍ର େଥିରସ ପରେଡରେ 
ରସମାନଙ୍ ପ୍ରେେ୍ବନ ପରେ ୋଷ୍ଟ୍ରର୍ୟାପୀ ରଲାକପ୍ରଥିୟତା ହାସଲ 
କେଥିଛନ୍ଥି । ରେେେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ର୍ୟକ୍ଥିଙ୍ ସେୁକ୍ଷା ପ୍ରୋନ ପାଇ ଁ

ସଥିଆେପଥିଏଫେ ଏକ ଉତ୍ଗ୍ବୀକୃତ ଭଥିଆଇପଥି ସେୁକ୍ଷା ୋଖା େହଥିଛଥି 
ଏରଂ ଏହା ପଥିଡଥିଜଥି ରା ପାଲ୍ବାରମଣ୍ଟ ଡୁ୍ୟଟଥି ଗ୍ରୁପ ଭାରରେ ସଂସେ 
ପେଥିସେକୁ ସେୁକ୍ଷା ରଯାଗାଇ ରେଉଛଥି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଆରାସକୁ 
ସେୁକ୍ଷା ରଯାଗାଇରେରା ନଥିମରନ୍ ଏହଥି ରାହଥିନୀେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ୋୟଥିତ୍ୱ ରଗାଷ ୍ଠୀ େହଥିଛଥି । 

ଏଥସିହଥିତ, ସଂସେୀୟ ଏରଂ ୋଜ୍ୟ ରଥିଧାନସଭା 
ନଥିର୍ବାଚନଗଡୁଥିକରେ ସେୁକ୍ଷା ର୍ୟରସ୍ା ନଥିମରନ୍ ସଥିଆେପଥିଏଫ 
ରହଉଛଥି ଏକ ରନାଡାଲ ରାହଥିନୀ, ଯାହାେ ରଥିୋେ ଆକାେ 
ମନୁଷ୍ୟ ଏରଂ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାତାୟତେ ଏକ ରଥିୋଟ ଜଟଥିେତା 
ଆଣଥିରେଇଥାଏ। କଥିନ୍ତୁ, ସଥିଆେପଥିଏଫ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ାମାନଙ୍ 
ସହ ମଥିେଥି ଗଣତନ୍ତ୍ରେ ଏହଥି ଉତ୍ରକୁ ତୃଟଥିରଥିହୀନ ସେୁକ୍ଷା ରଯାଗାଇ 
ରେରାରେ ଅସାଧାେଣ ନଥିପଣୁତା ପ୍ରେେ୍ବନ କେଥିଛଥି । ଏହଥି ରାହଥିନୀେ 
୨୨୩୫ ନଥିଭ୍ବୀକ ଯରାନମାରନ ମାତୃଭୂମୀେ ରସରାରେ ନଥିଜେ 
ପ୍ରାଣରେୀ ରେଇଛନ୍ଥି। ଏହଥି ରାହଥିନୀେ ରଯାଦ୍ଧାଙୁ୍ ମଥିେଥିଥରିା 
୨୧୧୩ଟଥି ରୀେତା ପେକ ରସମାନଙ୍େ ନଥିଚ୍ଛକ ସାହସ, ରେୌଯ୍ବ୍ୟ 
ଏରଂ କର୍ତ୍ବର୍ୟନଥିଷ ୍ଠାେ ପ୍ରମାଣ େଥିଏ । ରଗାଟଥିଏ ଅରୋକ ଚକ୍ର (ୋନ୍ଥି 
କାେେ ସରର୍ବାଚ୍ଚ ରୀେତା ପେୁସ୍ାେ), େେଟଥି କଥିତ୍ବୀ ଚକ୍ର, ୨୬ଟଥି 
ରେୌଯ୍ବ୍ୟ ଚକ୍ର ଏରଂ ରୀେତା ପାଇ ଁ୨୦୧ଟଥି ପଲୁଥିସ ପେକ ସରମତ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରହୁ ପେୁସ୍ାେ ଲାଭ କେଥି ଏହଥି ରାହଥିନୀ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେସ୍ତ୍ର 
ପଲୁଥିସ ରେଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ସରୁଠାେୁ ଅଧକି ସମ୍ମାନ ହାସଲ କେଥି 
ନଥିଜକୁ ରଗୌୋରାନ ୍ଥିତ ମରନ କେୁଛଥି ।    
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ରକାଭଥିଡ ମହାମାେୀ ରଥିରୋଧରେ ଲରେଇ ପାଇ ଁରୃହତ ଟଥିକାକେଣ ଅଭଥିଯାନେ 
େଭୁାେମ୍ଭ ରହଉ ରା ଭାେତୀୟ କୋ, ସଂସ୍ତୃଥିେ ସଂେକ୍ଷଣ ରହଉ ‘ଭାେତ ପ୍ରଥମ’ 
ନୀତଥି ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍ ସରର୍ବାଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମଥିକତା ଅରଟ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀ ‘ମନ୍ କଥି ରାତ୍ ’ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମେ ସେ୍ୟତମ ସଂସ୍େଣରେ ଟଥିକାକେଣ, 
ରୋଗୀମାନଙ୍ ଚଥିକଥିତ୍ାରେ ଡାକ୍େମାନଙ୍ ଉତ୍ଗ୍ବୀକୃତ ମରନାଭାର, ଜେ ସଂେକ୍ଷଣ, 
ଆଜାେୀେ ଅମତୃ ମରହାତ୍ର ଏରଂ ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସ ଭେଥି ଭଥିନ୍ନ ଭଥିନ୍ନ ରଥିଷୟରସୁ୍ତ ଉପରେ 
ଆରଲାକପାତ କେଥିଛନ୍ଥି । କଥିଛଥି ଉଦୃ୍ଧତାଂେ:

“ଭାରତର �ିକାକରଣ କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମ ବଶି୍ୱ ପାଇ ଁ
ଏକ ଅଧ୍ୟୟନର ବରିୟ ରହାଇପାରର”

୨୫ତମ ଅଧ୍ୟାୟ: ଜନ୍ୁ ୨୭, ୨୦୨୧ ମନ କ ିବାତ୍ ୨.୦ 

 ଟଥିକାକେଣ: ରଥିଜ୍ଞାନ ଓ ରରୈଜ୍ଞାନଥିକମାନଙ୍ ଉପରେ ଭେସା େଖରିାକୁ ମୁ ଁସମସ୍ତଙୁ୍ ଅନୁରୋଧ କେୁଛଥି । ଆରମ ଗଜୁରଠାେୁ େୂରେଇ 
େହଥିରା ଉଚଥିତ୍ । କ୍୍ମୀେେ ରୱୟାନ ଗ୍ରାମ େତ ପ୍ରତଥିେତ ଟଥିକାକେଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାଯ୍ବ୍ୟ କେଥିଥଲିା ଏରଂ ଏହାକୁ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କେଥିଛଥି । 
ରକୌଣସଥି ନା ରକୌଣସଥି ସମୟରେ ଏହା ରଥିଶ୍ୱ ପାଇ ଁଅଧ୍ୟୟନେ ରଥିଷୟ ରହର ରଯ ରକାଭଥିଡ ମହାମାେୀେ ଏହଥି ସମୟରେ ଭାେତେ 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେେ ରଲାକ, ଆମ ରନରାସୀ - ଆେଥିରାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାରନ କଥିପେଥି ନଥିଜେ ସାମଥ୍ବ୍ୟ ଓ ରୁଦ୍ଧଥିମତାେ ପେଥିଚୟ ରେଇଛନ୍ଥି ।

 ଜାତୀୟ ଡାକ୍େ େଥିରସ: ଆମ ଡାକ୍େମାରନ ନଥିଜ ଜୀରନକୁ ଖାତଥିେ ନକେଥି ଆମେ ରସରା କେଥିଛନ୍ଥି । ରତଣ,ୁ ଏଥେ ଜାତୀୟ ଡାକ୍େ 
େଥିରସ ଅଧକି ମହତପରୂ୍୍ବ ରହାଇଯାଇଛଥି । ରେେେ ମହାନ ଡାକ୍େ ତଥା ୋଜନୀତଥିଜ୍ଞ ଡାକ୍େ ରଥି. ସଥି. େଏଙ୍ ଜନ ୍ମରାଷଗିକୀ ପାଇ ଁଏହଥି 
େଥିନଟଥି ଉତ୍ଗ୍ବୀକୃତ । କରୋନା କାେରେ ଡାକ୍େମାନଙ୍ ଅରୋନ ପାଇ ଁଆରମ ସମରସ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ।

 ଔଷଧୀୟ ରୃକ୍ଷ: ପଥୃରିୀରେ ଏଭେଥି ରକୌଣସଥି ରୃକ୍ଷ ନାହଥି ଁ, ଯାହାେ ରକୌଣସଥି ଔଷଧୀୟ ଗଣୁ ନାହଥି ଁ, କଥିନ୍ତୁ ଅରନକ ସମୟରେ ଆରମ 
ରସଗଡୁଥିକ ରଥିଷୟରେ ଜାଣଥିପାେଥି ନଥାଉ । ରନୈନଥିତାଲେ ପେଥିରତାଷ ରଲଖଛିନ୍ଥି ରଯ କରୋନା ମହାମାେୀ ଆେମ୍ଭ ରହରା ପରେ ହଥି ଁ
ରସ ଗଥିରଲାଏ ଏରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୃକ୍ଷଗଡୁଥିକେ ଚମତ୍ାେୀ ଔଷଧୀୟ ଗଣୁ ରଥିଷୟରେ ଜାଣଥିରାକୁ ପାଇଥରିଲ । ମଧ୍ୟପ୍ରରେେେ ସତନାେ 
ୋମରଲାତନ୍ କୁୋୱା ତାଙ୍ ଫାମ୍ବରେ ସ୍ୱରେେୀ ରୃକ୍ଷଗଡୁଥିକେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାେୟ ପ୍ରତଥିଷ ୍ଠା କେଥିଛନ୍ଥି, ରଯଉଭଁେଥି ଫାମ୍ବ ରେେେ ରଥିଭଥିନ୍ନ 
ଅଂଚେରେ ମଧ୍ୟ ସଷୃ୍ଥି  କୋଯାଇପାେଥିର ।

 ଜେ ସଂେକ୍ଷଣ: ରଯରତରରରେ ରଷ୍ବା ହୁଏ, ତାହା ରକରେ ଆମ ପାଇ ଁରହାଇ ନଥାଏ, ତାହା ଆଗାମୀ ପଥିେୀ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ରହାଇଥାଏ । 
ରଷ୍ବା ଜେ ଭୂମଥିେ ଜେ ସ୍ତେ ରୃଦ୍ଧଥି କେଥିଥାଏ । ଏରଂ ଏଥପିାଇ ଁମୁ ଁଜେ ସଂେକ୍ଷଣକୁ ରେେ ପାଇ ଁଏକ ରସରା େୂରପ ରଥିରରଚନା କରେ। 
ସଚ୍ଚଥିୋନ୍ ଭାେତୀ ଉତୋଖଣ୍ଡେ ରପୌେୀ ଗେୱାେ ଅଞ୍ଚେେ ଉଫରେନଖାଲ ଗାରଁେ ୩୦ ହଜାେେୁ ଅଧକି ପାଣଥି ଟାଙ୍ଥି  ନଥିମ୍ବାଣ 
କେଥିଛନ୍ଥି । ରସହଥିଭେଥି ଉର୍ତେପ୍ରରେେେ ରଣ୍ଡା ଜଥିଲ୍ାେ ଅନଧର ଗାେଁ ରଲାକମାରନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭଥିନର ପ୍ରୟାସ କେଥିଛନ୍ଥି ।

 ଅଲଥିମ୍ଥିକ୍ସରେ ଭାେତ: କଥିମେ୍ନ୍ୀ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ମଥିଲଖା ସଥିଂଙୁ୍ ଆରମ ଭୁଲଥିପାେଥିରା ନାହଥି ଁ। ରଖେପ୍ରତଥି ତାଙ୍େ ଉତ୍ଗ୍ବୀକୃତ ମରନାଭାର 
ଦ୍ାୋ ମୁ ଁରରେ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ । ରଟାକଥିଓକୁ ଯାଉଥରିା ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଖୋେଥିଙ୍େ ନଥିଜସ୍ୱ ସଂଘଷ୍ବ ଏରଂ ରହୁ ରଷ୍ବେ ପେଥିଶ୍ମ େହଥିଛଥି । 
ରସମାରନ ରକରେ ନଥିଜ ପାଇ ଁନୁରହ ଁରେଂ ରେେ ପାଇ ଁରସଠାକୁ ଯାତ୍ରା କେୁଛନ୍ଥି । ଆମକୁ ଆମ କ୍ରୀଡାରଥିତ୍ ମାନଙ୍େ ମରନାରେ ରୃଦ୍ଧଥି 
କୋଇରାକୁ ପଡଥିର । ଆପଣମାରନ ସାମାଜଥିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚଥିୟେଫେ ଇଣ୍ଡଥିଆ ରଲଖ ିଏହଥି କ୍ରୀଡାରଥିତମାନଙୁ୍ ଆପଣମାନଙ୍େ 
େରୁଭଚ୍ଛା ରାର୍ତ୍ବା ପଠାଇପାେଥିରର ।

 ଅମତୃ ମରହାତ୍ର: ସ୍ୱାଧନିତାେ ୭୫ ରଷ୍ବକୁ  ସ୍ମେଣ କେୁଥରିା ଅମତୃ ମରହାତ୍ର ଆମମାନଙ୍ ପାଇ ଁଏକ ରଥିୋଟ ରପ୍ରେଣା । ଭାେତ 
ପ୍ରଥମ - ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ରହରା ଉଚଥିତ୍ । ରେେ ମଧ୍ୟ ଅରନକ ସାମହୁଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାଯ୍ବ୍ୟ କେଥିଛଥି । ନୂତନ ଏରଂ ଅଭଥିନର ଉପାୟରେ ଏହାକୁ 
ପାେନ କେଥିରା ପାଇ ଁଆରଗଇ ଆସଥିରାକୁ ମୁ ଁଜନସାଧାେଣଙୁ୍ ଆହା୍ନ କେୁଛଥି ।

 ତାମଥିଲ ଭାଷା: ରଚନ୍ନାଇେ ଥେୁି ଆେ. ଗେୁୁପ୍ରସାେ ରଲଖଛିନ୍ଥି “ରଯରତରରରେ ଆପଣ ତାମଥିଲନାଡୁ ରଥିଷୟରେ କୁହନ୍ଥି, ରମାେ ଆଗ୍ରହ 
ଆହୁେଥି ରେଥି ଯାଇଥାଏ । ଆପଣ ତାମଥିଲ ଭାଷା ଓ ତାମଥିଲ ସଂସ୍ତୃଥିେ ମହାନତା, ତାମଥିଲ ପର୍ବ ଏରଂ ତାମଥିଲନାଡୁେ ପ୍ରମଖୁ ସ୍ାନ 
ରଥିଷୟରେ ଆରଲାଚନା କେଥିଛନ୍ଥି ।” ‘ମନ କଥି ରାତ୍ ’ରେ ତାମଥିଲନାଡୁ ରଥିଷୟରେ ଆରଲାଚନା ରହାଇଥରିା ସମସ୍ତ ରଥିଷୟକୁ ସଙ୍େଥିତ 
କେଥି ଗେୁୁପ୍ରସାେ ଏକ ଇ-ପସୁ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଥିଛନ୍ଥି । ରଥିଶ୍ୱେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ଆମ ରେେେ ରହାଇଥରିାେୁ ପ୍ରରତ୍ୟକ ଭାେତୀୟ 
ଏହାକୁ ସୋ ସ୍ମେଣ କେଥିରା ସହ ଗର୍ବ ଅନୁଭର କେଥିରା ଉଚଥିତ୍ ।
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ଡ. ଏପିରଜ ଅବଦୁେ କାୋମ

କଲାମ ସରୁରରରେ ୋଷ୍ଟ୍ରକୁ େକ୍ଥିୋେୀ କେଥିରାକୁ ଚାହୁଥଁରିଲ। ଭାେତ ରକରେ ଅସ୍ତ୍ରେସ୍ତ୍ର େୃଷ୍ଥି େୁ
େକ୍ଥିୋେୀ ରହରା ଯରଥଷ୍ ନୁରହ ଁରେଂ ରେେେ ଜନସାଧାେଣଙ୍ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରୃଦ୍ଧଥି ପାଇରା ଆରେ୍ୟକ 
ରରାଲଥି  ରସ ମରନ କେୁଥରିଲ। ଏହଥି କାେଣେୁ ରସ ସରୁରରରେ ନୂତନପ୍ରଯକୁ୍ଥିେ ଆରଥିଷ୍ାେ ଓ ଗରରଷଣା 

ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ରେଉଥରିଲ। କଲାମ ପ୍ରଥରମ ଜରଣ ୋଷ୍ଟ୍ର େତ୍ନ ଥରିଲ ଯଥିଏକଥି ପେରର୍ତ୍ବୀ
ସମୟରେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତଥି ରହାଇଥରିଲ। -ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦରୀ

ଡ. ଅବୁେ ପକରୀର ରଜୈନୁୋବ୍ନି ଅବଦୁେ କାୋମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଓ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସି ରଦଶର ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତ ି
ରହାଇପାରିର୍ରିେ। ପିୋଦରିନ ରସ େବରକାଗଜ ବକି୍ ିକରୁର୍ରିେ କନି୍ତୁ ତାଙ୍ର ଉର୍ାକାଂକ୍ଷା ରହରି୍େିା। ଆକାଶରର 

ଉଡ଼ି�ାଉର୍ବିା ଚରଢ଼ଇକ ୁରଦେ ିରସ ଜରଣ ଏରରାନ�ିକାେ ଇଞି୍ଜନୟିର ରହବାକ ୁସ୍୍୍ନ ରଦେରି୍ରିେ। ର�ରତରବରଳ ଏହ ିସ୍୍୍ନ 
ବାସ୍ତବ ରୂପ ରନୋ ସାରା ବଶି୍ୱ ତାଙୁ୍ ମିସାଇେ୍ ମ୍ୟାନ୍  ରୂପରର ଜାଣେିା। ଜରୀବନରର ରସ ଅରନକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ପଦପଦବରୀରର 
କା�୍ଷ୍ୟ କରିର୍ରିେ, ଏର୍ରିର ଇର୍ାରର ରବୈଜ୍ାନକି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଆରଡିଓର ନରିଦ୍୍ଷଶକ ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ର୍େିା। 1998ରର 
ରପାେରାନ୍ ରର ରହାଇର୍ବିା ପରମାଣ ୁପରରୀକ୍ଷଣରର ରସ ଗରୁୁଦାୟିତ୍ୱ ନବି୍ଷାହ କରିର୍ରିେ। ସ୍ରଦଶରୀ ଜ୍ାନରକୌଶଳରର ବକିଶତି 

ପରୃ୍ବିରୀ-ଅଗି୍-ତ୍ରଶିଳୂ-ନାଗ ଆଦ ିରକ୍ଷପଣାସ୍ତ୍ର ବକିାଶ ରକ୍ଷତ୍ରରର ତାଙ୍ର ପ୍ରମେୁ ର�ାଗଦାନ ରହରି୍େିା। ରସ 1992ରୁ 1999 ପ�୍ଷ୍ୟନ୍ତ 
ପ୍ରତରିକ୍ଷା ମନ୍ତରୀଙ୍ ରବୈଜ୍ାନକି ପରାମଶ୍ଷଦାତା ରହାଇ ରହରି୍ରିେ ଏବଂ ଏହାପରର ଭାରତର 11ତମ ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତ ିରହାଇର୍ରିେ। ତାଙ୍ 
ଜରୀବନ ଆମକ ୁବଡ଼ ସ୍୍୍ନ ରଦେବିା ଏବଂ ଏହାକ ୁହାସେ କରିବା ୋଗି କଠନି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ନମିରନ୍ତ ଅନୁପ୍ରାଣତି କରିର୍ାଏ। ରସ 
ଜରଣ ସରଳ ବ୍ୟକି୍ ର୍ରିେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍ ହୃଦୟକ ୁଜଣିପିାରିର୍ରିେ। ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତ ିଭାରବ, ରସ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍ ପାଇ ଁରାଷ୍ଟଟ୍ରପତ ି
ଭବନକ ୁରୋେି ରଦଇର୍ରିେ। ତାଙୁ୍ 1981ରର ପଦ୍ମ ଭୂରଣ, 1990ରର ପଦ୍ମବଭୂିରଣ ଏବଂ 1997ରର ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ାନରର 

ସମ୍ାନତି କରା�ାଇର୍େିା। ରସ ସବୁରବରଳ କହୁର୍ରିେ, “ରାତରିର ରଶାଇର୍ବିା ସମୟରର ସ୍୍୍ନ ରଦେବିା ଉଚତ୍ି ନୁରହ ଁ, ବରଂ 
ଏମିତ ିସ୍୍୍ନ ରଦେବିା ଉଚତ୍ି �ାହା ରାତରିର ଆେରୁି ନଦି ହଜାଇ ରଦଉର୍ବି।” ରସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍ର ଅତ ିନକି�ତର ର୍ରିେ ଏବଂ 
ସବୁରବରଳ ରସମାନଙୁ୍ ଅନୁପ୍ରାଣତି କରି ଆସରୁ୍ରିେ। ରସ ରେୋରେେରି ଏକ ମହାନ ପରମ୍ରା ଛାଡ଼ି �ାଇଛନ୍ତ।ି ଜେୁାଇ 27 

ତାରିେରର ତାଙ୍ର ରଷ ୍ଶ୍ରାଦ୍ବାର୍ତିକରୀରର ଡ. ଏପିରଜ ଅବଦୁେ କୋମଙୁ୍ ହାଦ୍୍ତିକ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି।
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ରାଷ୍ଟଟ୍ରପତି
ଅର୍ଟୋବର 15, 1931-ଜେୁାଇ 27,2015
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