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କାର୍ଗିଲ

ବିଜୟ ଦିବସ
ଅଦମ୍ୟ ସାହସର 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି
ପାର୍ବତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥ ିବା ପକ୍ଷ
ସବୁ ବେଳେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ,
ନିମ ୍ନ ଭାଗରେ ରହି ପ୍ରତିଜବାବ ଦେଉଥ ିବା ପକ୍ଷ
ପାଇ ଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସେତେଟା
ସହଜ ହ�ୋଇନଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ସେତିକି ବେଳେ
ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ 18,000 ଫୁ ଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ
ଥାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ
ଭାରତୀୟ ସେନା ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୁଖୀନ
ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା
କରି ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପି ନ୍ଧିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ଏଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାର
ଏହା ଥ ିଲା ଏକ ବିରଳ ଉଦାହରଣ। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର
ଘମାଘ�ୋଟ ଗୁଳିଗ�ୋଳା ବର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର
ସେନାବାହିନୀ ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ସହିତ ଜୀବନକୁ
ବଳିଦାନ ଦେଇ ରଣନୀତି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଅକ୍ତି ଆର କରିବା ଲାଗି ସଫଳ
ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ଭାରତର ବିଜୟ ସହିତ 1999
ମସି ହା ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ କାର୍ଗି ଲ ଯୁଦ୍ଧ
ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା। କାର୍ଗି ଲ ଦିବସର 22ତମ
ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗ�ୌରବ ପାଇ ଁ ଯୁଦ୍ଧ
ଲଢ଼ିଥ ିବା ସମସ୍ତ ବୀର ସ�ୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆମର
ସଲାମ୍।

ଶତ୍ରୁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁ ଚି ରହିଥ ିଲା
ଏବଂ ଆମର ସେନାବାହିନୀ ତଳେ ଥାଇ
ରଣକ�ୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଥ ିଲା। ରଣନୀତି
ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥ ିଲେ
ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ସେନା ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱ
ଓ ସାହସର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ
ବିଜୟୀ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ସମସ୍ତ
ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁ ଁ ସେହି ବୀର
ସ�ୈନିକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସାହସୀ
ମାତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି
ଯେଉମାନେ
ଁ
ମା’ ଭାରତୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି।
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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍କାର,
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂ ଆ ଟିକାକରଣ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହି ଁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ 86 ଲକ୍ଷ
ଡ�ୋଜ୍ ଟିକା ସାରା ଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ
ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼
ୁ ିକ ଠାରୁ ଢେର ଆଗରେ ରହିଛି। ସରକାର
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କ�ୋଭିଡ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇ ଁ ସମୁଖ
ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି।
ଭାରତର ଯୁବପି ଢ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ନେଇ ଯିବା ଲାଗି ଉତ୍ସାହୀ ଅଛନ୍ତି।
ଆମ ଯୁବପି ଢ଼ିଙ୍କ ଅଭି ନବ ଓ ବ�ୈଷୟି କ ଦକ୍ଷତା ମହାମାରୀକୁ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ଦେଶକୁ
ସହାୟକ ହେଉଛି। ଭାରତ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଥବ
ି ା ସମୟରେ,
କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥବ
ି ା ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥବ
ି ା ଉଲ୍ଲାସ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭୂତପୂର ୍ବ କରିଛି। ଏଥର ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥବ
ି ା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଛ�ୋଟ ସହରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉମାନେ
ଁ
ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥି ତିର ସମୁଖୀନ
ହ�ୋଇଥଲେ
ି ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଦେଶ ପାଇ ପ୍ରତ
ଁ ିନିଧତ୍ୱ
ି କରିବାର ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏହିପରି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା ସକାଶେ ସରକାର
ବିଭି ନ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ
କରୁଥବ
ି ା ବିଶେଷ ଯ�ୋଜନା, କିମବା୍ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ
କରିବା ଭଳି ଯ�ୋଜନା ଦେଶରେ ଏକ ନୂ ତନ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍ତ
କୃ ି ବିକଶିତ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଫଳାଫଳ
ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଦେଶ ଓ ସମାଜ ପାଇ ଁ କ୍ରୀଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଧାରଣର ମାର୍ଗ ଭାବେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ
ପାଇ ଁ ଟ�ୋକିଓ ମୁହା ଁ ହ�ୋଇଥବ
ି ା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାଶକ୍ତି ହେବାକୁ ଭାରତର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଚଳିତ
ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି।
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତି କରଣ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୟ�ୋ ବନ୍ଦନା ଯ�ୋଜନା, ସଚ୍ଚୋଟ ଟିକସଦାତାଙ୍କ
ସୁବିଧା ପାଇ ଁ ଇ-ଫାଇଲି ଂ 2.0 ପ�ୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ମୃତ୍ତି କା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯ�ୋଗ କିପରି ଏକ ନୂ ଆ ଆଶା ପାଲଟିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର
ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲଗ ୍ ଆଦି ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ।
ଅତି କମ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଜୀବନ ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଥବ
ି ା ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ ଆଜି ଡିଟିଏଚ୍
ଦୁ ନିଆରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହ�ୋଇପାରିଛି। ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ପାଇ ଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଛି।
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଭାଗରେ ଭାରତର ଦୁ ଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ-ଲ�ୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଓ ମୁନସୀ ପ୍ରେମଚନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ
ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରାଯାଇଛି ଯେଉମାନେ
ଁ
ନିଜ କଲମର ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହ୍ନି ଜାଳିବାରେ
ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥଲେ
ି । ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥବ
ି ା ଜେଆରଡି ଟାଟାଙ୍କ
ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସମାଜକୁ କିଛି ପ୍ରତିଦାନ ଦେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ।
କ�ୋଭି ଡ ନିୟମ ପାଳନ କରି ସୁରକ୍ଷି ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଜ ମତାମତ ଲେଖ ି ପଠାନ୍ତୁ।
ଠିକଣା

: 	ରୁମ୍ ନଂ-278, ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟ୍ ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ,

		

ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା, ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003

ଇ-ମେଲ୍ :

response-nis@pib.gov.in

(ଜୟଦୀପ ଭଟନାଗର)
2 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଜୁଲାଇ 15-31, 2021
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ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ରିକାର ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କରଣରେ
ସ୍ଥାନତ
ି ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼କ
ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନାପ୍ରଦ
ହ�ୋଇଛ।ି ଆମ ଦେଶର ଲ�ୋକମାନେ ଯ�ୋଗକୁ
ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚତ
ି ୍ ଯାହା ର�ୋଗ ବିର�ୋଧରେ
ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନତ
ି
ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼କ
ି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ସୂଚନାଧର୍ମୀ।
ମୁ ଏପରି
ଁ
ଆହୁ ରି ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହୀ।
Khalidhera786@gmail.com

ମୁ ଁ ଏନଆଇଏସର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣ ପାଇ ଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ
ଯେଉଥଁ ିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସକୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଭାବେ ସ୍ଥାନତ
ି କରାଯାଇଛି । ଏହା ଆମ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ
ମହାନ ବିଦ୍ୱାନୀ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଏହା
ଏକ ପ୍ରମାଣତ
ି ତଥ୍ୟ ଯେ ଯ�ୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯମପୂର୍ଣ୍ଣ
ଜୀବନଯାପନ ଓ ଶରୀରର ଦ�ୈନକ
ି ଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ
ଓ ସୁଖମୟ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାକି ମାନବ ଜୀବନର ପରମ
ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ସକ୍ଷମ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଘାତକ କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀର ବିପଦ ଏବେ
ସୁଦ୍ଧା ଦୂ ରେଇ ଯାଇନାହି।ଁ ଆମ କର�ୋନା ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର
ଛବି ଓ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଏହା ଉଚତ
ି ୍
ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ
କରିବାର ବେଳ ଆସିନାହି।ଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ।
ଅତୀତରୁ ମିଳିଥ ିବା ତିକ୍ତ ଓ ମଧୁର ଅନୁ ଭୂତି ଦେଶ ପାଇ ଁସତର୍କ
ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜରୁରିକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସେହି ଦୁ ଃଖଦ
ସମୟ ଏବଂ ଏହାର ଦୁ ଷ୍ପରିଣାମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର
ଓ ଜନଭାଗିଦାରୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହ�ୋଇଥାଏ।
ଜଗଦୀଶ ଶର୍ମା
jagdishsharma@ignou.ac.in

ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ
Communication Address
& E-mail:
Room No–278, Bureau of Outreach
and Communication, 2nd Floor,
Soochna Bhawan,
New Delhi -110003

response-nis@pib.gov.in

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇ ଁ
ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ,
ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ଅଭି ନବ ଏବଂ ଭାଷା
ଚମତ୍କାର। ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା
ଲାଗି ଏପରି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁ ଁ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁ ରି ଅଧ ିକ
ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି।
ଜ୍ୟୋତି ପାଣ୍ଡେ
Jyotipandey0102@gmail.com
ମ�ୋ ଭଳି ଜଣେ ଅନୁ ସନ୍ଧିତ୍ସୁ ପାଇ ଁ ବିଭି ନ୍ନ
ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସୂଚନା ବହନ କରୁଥ ିବା
ସଦ୍ୟତମ ସମାଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ
କରିବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟାସ।
ମୁ ଁ ଏହି ପତ୍ରିକାକୁ ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖ ିବି ଏବଂ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ଁ ଆପଣଙ୍କୁ
ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି।
Harshruhi12@gmail.com
ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥ ିବା ସମସ୍ତ
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା
ଦେଉଥ ିବା କାରଣରୁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ରିକା
ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ
ପକ୍ଷରୁ ପୁଣଥ
ି ରେ ଧନ୍ୟବାଦ।
ବୃତ୍ତି କା ଥ�ୋରି ଆ
vrutikathoria@gmail.com
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ସଂକ୍ଷିପ୍ତ
Newsସମାଚାର
Briefs

ଜାତୀୟ ହେଲ୍ପଲାଇନ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିରାପଦ

ଡି

ଡିଜିଟାଲ ପଇଠ ଇକ�ୋ-ସି ଷ୍ଟମ

ଜିଟାଲ ଅର୍ଥ କାରବାରର ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥବ
ି ାରୁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନିରାପଦ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥପଇଠ
ଇକ�ୋସିଷ୍ଟମ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପମାନ
ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାଇବର ଠକାମି ପାଇ ଁ ହେଉଥବ
ି ା ଆର୍ଥିକ
କ୍ଷତିର ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମି ତ ଶାହ ଜାତୀୟ
ହେଲ୍ପଲାଇନ 155260 ଏବଂ ରିପ�ୋର୍ଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
କରିଛନ୍ତି। ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଲ�ୋକମାନେ
ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନହାନିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇ ଁ
ଅଭିଯ�ୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଥଁ ଲେ
ି
ଜାତୀୟ ହେଲ୍ପଲାଇନ ଓ
ରିପ�ୋର୍ଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏପରି ମାମଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଭିଯ�ୋଗ
କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ପ୍ରଦେଶ
(ଛତିଶଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତେଲଙ୍ଗାନା,
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ) ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରର
ଉପଯ�ୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶର 35 ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏଠାରେ
ଅଛନ୍ତି । ଏହି ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ଦୁ ଇ ମାସ
ମଧ୍ୟରେ 1.85 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକ
ି କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଠକମାନଙ୍କ
ହାତକୁ ଯିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି ।
ନିମ ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ ଏବଂ
ଏହାର ସହଯ�ୋଗୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ:
ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ 155260
ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରକୁ କଲ କରିଥାନ୍ତି, ଏଥରି େ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ନିୟ�ୋଜିତ ଥାଆନ୍ତି
ଓ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହ�ୋଇଥାଏ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମ
ପୁରସ୍କାର ନାମାଙ୍କନ ଖ�ୋଲା

ସ

ମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆଢ଼ଆ
ୁ ଳରେ
ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥବ
ି ା ଅପରିଚିତ ନାୟକମାନଙ୍କୁ
ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପଦ ୍ମ
ପୁରସ୍କାରକୁ “ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ପଦ”୍ମ ରେ ପରିଣତ କରିଛି ।
ପଦ ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2022 ପାଇ ଁ ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ତାରିଖ
ସେପ୍ଟେମ ୍ବର 15,2021 ରଖାଯାଇଛି। ପଦ ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ପଦ ୍ମ
ଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦଶ୍
୍ମ ରୀ, ଏହିପରି ତିନ�ୋଟି ବର୍ଗରେ
ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। 1954ରେ
ପଦ ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲ
ି ା। ପ୍ରତିବର୍ଷ
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ପୁରସ୍କାର
ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ପଦ ୍ମ ପୁରସ୍କାର
ପ�ୋର୍ଟାଲ https:// padmaawards.gov.inରେ ପଦ ୍ମ
ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଁନାମାଙ୍କନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ
ନିୟମଗୁଡ଼ିକ
https://padmaawards. gov.in/
AboutAwards.aspx ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
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ପୁଲିସ ଅଧକ
ି ାରୀ ଜଣକ ଠକ କାରବାରର ବିବରଣୀ ଏବଂ
କଲ୍ କରିଥବ
ି ା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମ�ୌଳିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ
କରିବେ। ପରେ ଏହାକୁ ନାଗରିକ ଆର୍ଥିକ ସାଇବର ଠକାମି
ରିପ�ୋର୍ଟ ଓ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଟିକେଟ୍ ଆକାରରେ
ରଖବେ
ି ।
ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୱାଲେଟ୍  ଓ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟିକେଟ୍ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯିବ।
ଅଭିଯ�ୋଗର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ନମ୍ବର ସହିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ
ଏସଏମଏସ ନମ୍ବର ପଠାଯିବ। ଏଥସ
ି ହିତ ସ୍ୱୀକୃତି ନମ୍ବରକୁ
ବ୍ୟବହାର କରି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ
ରିପ�ୋର୍ଟିଂ ପ�ୋର୍ଟାଲ (http://cybercrime.gov.in)ରେ
ରିପ�ୋର୍ଟିଂ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ।
	ରିପ�ୋର୍ଟିଂ ପ�ୋର୍ଟାଲର ଡ୍ୟାଶବ�ୋର୍ଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥବ
ି ା
ଟିକେଟକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଦେଖପ
ି ାରିବ ଏବଂ ଏହାର
ବିବରଣୀକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ।
ଯଦି ଠକାମି ହେବାକୁ ଥବ
ି ା ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା
ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଛି, ତା’ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାହାର କାରବାରକୁ
ସ୍ଥଗିତ ରଖଦି େବ ଯାହାଫଳରେ ଠକ ଜଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ଉଠାଇ
ପାରିବ ନାହି।ଁ ଯଦି ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ
ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହ�ୋଇଯାଇଥାଏ ତା’ହେଲେ ଟିକେଟ ସେହି
ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚାଲିଯିବ। ଠକ ହାତକୁ ଅର୍ଥ ଯେପରି ନଯିବ,
ସେଥପ
ି ାଇ ଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ଜାରି ରହିବ।

ସୁନାର ହଲମାର୍କିଂ
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ
ସୁନାରହିଥଅଳଙ୍କାର
ାଏ। କେବଳ ଫ୍ୟାଶନ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ କିମବା୍ ଏକ ସାମାଜିକ

ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ବ�ୋଲି ସୁନା କିଣାଯାଏ ନାହି ଁ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତର
ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷି ତ ରହିବା ଲାଗି ସୁନା ଏକ ଉତ୍ତମ
ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ। ମହିଳା ଏବଂ ଭାରତର ବହୁ ପରିବାର, ବିଶେଷ କରି
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୁନାରେ ନିବେଶକୁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ
କରିଥାନ୍ତି। ବିବାହ ସମାର�ୋହରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର
ଉପହାର ଦେବା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଭି ନ୍ନ
ଅଙ୍ଗ। ଅପମିଶ୍ରଣ ଓ ନକଲି ସୁନା ବିକ୍ରିରୁ ସୁରକ୍ଷା
ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ହଲମାର୍କକୁ
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଅଳଙ୍କାର
ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଢ଼ାଇବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ
ଫଳରେ ସୁନାର ଅପମିଶ୍ରଣ କିମବା୍ ନକଲି ସୁନା କାରବାର କାରଣରୁ
ହେଉଥିବା ଠକାମିକୁ ଦୂ ର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ
ସନ୍ତୋଷ ମିଳିପାରିବ। ଅଧିକ ବିବରଣ ପାଇ ଁ https://pib. gov.in/
PressReleasePage.aspx?PRID=1727661 ଲିଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ନେତାର ମାନ୍ୟତା

ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠୁ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ନେତାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱନେତାମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆମେରିକୀୟ ଡାଟା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫାର୍ମ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନସଲ ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା
ଏକ ନୂ ତନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁ ଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସବୁ ଠୁ ସ୍ୱୀକୃତ
ନେତା ଭାବେ 66% ଅନୁ ମ�ୋଦନ ରେଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରେଟିଂ ବିଶ୍ୱର 13 ରାଷ୍ଟ୍ରର
ନେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶ୍ ଉନ୍ନତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ରୁଷ,
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, କାନାଡା, ବ୍ରାଜିଲ୍ ଓ ଜର୍ମାନୀର ନେତାମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ରେଟିଂ ଅନୁ ଯାୟୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜ�ୋ ବାଇଡେନ୍ , ଜର୍ମାନୀ ଚାନ୍ସେଲର
ଆଞ୍ଜେଲା ମର୍କେଲ, କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡ�ୋ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଇମାନୁ ଏଲ ମାକ୍ରନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଢେର ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇ ଁସୁଦାନରେ
କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ
ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପୁରସ୍କାର

କେଭି ଆଇସି ର ବିକ୍ରି 8% ବଢ଼ିଲା

ଆ

ମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ପ୍ରବୃ ତ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ
ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଯ�ୋଗରେ ପରିଣତ
କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶକୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା
ଦେଇଛି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମ�ୋଦ୍ୟୋଗ
ଆୟ�ୋଗ (କେଭି ଆଇସି ) ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧ ିକ ବ୍ୟବସାୟ
ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ
ଏବଂ ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ ଆହୱା୍ ନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ
ବୃ ହତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଖଦୀ ଇ-ପ�ୋର୍ଟାଲ, ମାସ୍କ,
ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ଭଳି ନୂ ତନ ଉଦ୍ୟମ
ମହାମାରୀ ସମୟରେ କାରବାର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ସହାୟକ
ଁ
ହ�ୋଇଛି।
2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେଭି ଆଇସିର ମ�ୋଟ
ବାର୍ଷିକ କାରବାର 95,741 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଥଲ
ି ା। ଏହା
ତୁ ଳନାରେ 2019-20ରେ ଏହି କାରବାର 88,887 କ�ୋଟି
ଥଲ
ି ା। ତେଣୁ କାରବାରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 7.71 ପ୍ରତିଶତ
ବୃ ଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି 2020-21 ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାମ�ୋଦ୍ୟୋକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି 92,214.03
କ�ୋଟିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥବ
ି ା ବେଳେ ଏହା 2019-20 ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ 84,675.29 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଥଲ
ି ା। 2014-15
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖଦୀ ଓ
ଗ୍ରାମ୍ୟୋଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରର ମ�ୋଟାମ�ୋଟୀ ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି 101%
ଥବ
ି ା ସମୟରେ ସର୍ବମ�ୋଟ୍ ବିକ୍ରି ପରିମାଣ ଏହି ଅବଧରି େ
128.66% ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ନି

ଜର ଦୃ ଢ଼ତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପାଇ ଁ ଭାରତୀୟ ସେନା
ଦେଶ ବାହାରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟଁ ି ପାରିଛି।
ଦେଶ ଭିତରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉ
କିମବା୍ କ�ୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବା ହେଉ ଅଥବା ଦେଶ ବାହାରେ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷାକାରୀ
ସେନାବାହିନୀ ଭାବେ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ହେଉ
ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀରତ୍ୱକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା
ମିଳିଛି। ଏବେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସଫଳତାର ଅଧ୍ୟାୟରେ
ଆଉ ଏକ ନୂ ତନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇ ଁ
ନିୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥବ
ି ା 135 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତିସେନାଙ୍କୁ
ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପଦକ ମିଳିଛି।
ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ଅପରେସନଗୁଡ଼ିକରେ
ଭାରତ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବବୃହତ ସାମରିକ ସହାୟତା
ଯ�ୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମ�ୋଟ
12ଟି ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ମିଶନ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟିରେ 5,500 ଭାରତୀୟ
ସ�ୈନିକ ମୁତୟନ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପି ଏମଙ୍କ ବ ୍ଲଗ୍

ସଂଯ�ୋଗ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କାର
ନୂ ତ ନ ବିଚ ାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା ହେଉ କିମବା୍ ମହାମାରୀ ସମୟର ପ୍ରତିକୂଳ ପରି ସ୍ଥି ତିକୁ ସୁଯ�ୋଗରେ
ପରି ଣ ତ କରି ବା ହେଉ, ନୂ ତ ନ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମା ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରି ବ ର୍ତ୍ତି ତ ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦେଖ ବ
ି ାକୁ
ମି ଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର-ରାଜ୍ୟ ଭାଗି ଦାରୀ, ଗଠନମୂଳକ ନୀତି ନିର୍ମା ଣ ଏବଂ ନାଗରି କମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ବ ା
ଲାଗି ଦକ୍ଷ ନେତୃ ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ବା ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃ ଢ଼ କରି ବ ା
ଉପରେ ଗୁରୁ ତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଞ୍ଚ ଲି ଙ୍କଡ୍ ଇନ୍ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଯୁବ କ ଓ
ପେସାଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ର ବିଚ ାରକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଛନ୍ତି।

ନୀ

ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସରକାରମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ କ�ୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ନୂ ଆ
ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼କ
ି ର ଏକ ସମାହାର ନେଇ ଆସିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥ ିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ନ
ି ାହ।ି ଁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବଜାୟ
ରଖ ି ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଯ�ୋଗାଡ଼ କରିବା ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଆହୱା୍ ନଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଦେଖା ଦେଇଥ ିବା ସମୟରେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି 2020-21 ତୁ ଳନାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ?
ଏହା ଜାଣି ଆପଣ ଚକିତ ତଥା ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି 2020-21ରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି
ଅତିରିକ୍ତ 1.06 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର-ରାଜ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀ ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯ�ୋଗୁ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ�ୋଭିଡ-19 ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ଆମର ଆର୍ଥିକ
ସମାଧାନର ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଲୁ , ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହଥ
ି ଁ ିଲୁ ଯେ ଆମର ସମାଧାନ “ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଗ�ୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା” ମଡେଲ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚତ
ି ୍ ନୁ ହେ।ଁ
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ମହାଦେଶୀୟ ଆକାରର ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇ,ଁ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ଜାତୀୟ
ସ୍ତରରେ ନୀତଗ
ି ତ ଉପାଦାନ ସନ୍ଧାନ କରିବା ବାସ୍ତବରେ
ଏକ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ, ଆମ ସଂଘୀୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ
ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥ ିଲା ଏବଂ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରାଜ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀ ଭାବନା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥ ିଲୁ ।
ମେ 2020ରେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜର
ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ସରକାର ଘ�ୋଷଣା କରିଥ ିଲେ
ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 2020-21ରେ ଋଣ ଜରିଆରେ
ବର୍ଦ୍ଧିତ ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଜିଏସଡପ
ି ିର
ଏକ ଅତିରିକ୍ତ 2% ପରିମାଣର ଋଣସଂଗ୍ରହକୁ ମଞ୍ଜୁରି
ଦିଆଯାଇଥ ିଲା, ଏଥ ିମଧ୍ୟରୁ 1% କେତେକ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାରର
କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇ ଁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରାଯାଇଥ ିଲା। ଭାରତୀୟ ସରକାରୀ ଅର୍ଥଲଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏପରି ସଂସ୍କାର ଦେଖ ିବାକୁ ମିଳିବା ବିରଳ। ଅତିରିକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି
ପାଇବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଲାଗି
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଏହା କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ପରିଣାମ କେବଳ
ଉତ୍ସାହଜନକ ନଥ ିଲା ବରଂ ଏହି ଧାରଣାର ବିପରୀତ ଥ ିଲା
ଯେ ଭଲ ଆର୍ଥିକ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସୀମିତ
ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରହୀତା ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉ ଁ ଚାରିଟି ସଂସ୍କାର ସହତ
ି
ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ ଜଡ଼ିତ, (ଜିଡପ
ି ିର 0.25% ପ୍ରତ୍ୟେକ
ସହତ
ି ଜଡ଼ତ
ି ) ଏହାର ଦୁ ଇଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଥ ିଲା।
ପ୍ରଥମତଃ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କାର ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷ କରି
ଗରିବ, ଦୁ ରଳ
୍ବ ଓ ମଧ୍ୟମବର୍ଗଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା
ସହ ଜଡ଼ିତ ଥଲ
ି ା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିତ୍ତୀୟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥଲ
ି ା। ‘ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ’ ନୀତି
ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାର ପାଇ ଁ ରହିଥବ
ି ା ଆବଶ୍ୟକତା
ଥଲ
ି ା- ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (ଏନଏଫଏସଏ)
ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥବ
ି ା ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡକୁ
ହିତାଧକ
ି ାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଧାର
କାର୍ଡ ସହିତ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ
ରାସନ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ
ସେଲ ଯନ୍ତ୍ର ରହିବ।
ଏହାର ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି, ଏଣିକି ଦେଶର
ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର
ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ
ଲାଭ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ, ଜାଲ କାର୍ଡ ଓ ନକଲି ପରିବାର
ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଏଥ ିରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା।
17ଟି ରାଜ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 37,600 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଉଠାଣ
ଲାଗି ଅନୁ ମତି ମିଳିଛି।

ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଂସ୍କାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥ ିଲା ବ୍ୟବସାୟିକ
ସୁଗମତାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା। ଏଥ ିପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି
7ଟି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସାଧାରଣ ଶୁଳ୍କ ସହତ
ି ବ୍ୟବସାୟ
ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନକୁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ, ଅନଲାଇନ ଏବଂ
ଭେଦଭାବ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥ ିଲା।
ଆଉ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥ ିଲା, 12ଟି ଆଇନ ଅଧୀନରେ
ଶ�ୋଷଣ ଓ ଦୁ ର୍ନୀତି ଦୂ ର କରିବା ଲାଗି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ
ରେଣ୍ଡମ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇ ଆଗୁ
ଁ ଆ ସୂଚନା
ଦେବା। ଏହି ସଂସ୍କାର (19ଟି ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ) ବିଶେଷ କରି
ଲଘୁ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ଏଗୁଡକ
ି
‘ଇନ୍ସେପେକ୍ଟର ରାଜ୍’ର ସର୍ବାଧ ିକ ଶିକାର
ହ�ୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିବେଶ ପରିବେଶରେ ସୁଧାର,
ଅଧ ିକ ନିବେଶ ଓ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃ ଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରିଥାଏ।
20ଟି ରାଜ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥ ିଲେ ଏବଂ
ଅତିରିକ୍ତ 39,521 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ଉଠାଣ ପାଇ ଁ ଅନୁ ମତି
ପାଇଥ ିଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ଏବଂ ଆହୁ ରି କେତେକ
ଶିକ୍ଷାସଂସ୍ଥାନ ଏକ ଭଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜ�ୋର ଦେଇଥ ିଲେ।
ତୃ ତୀୟରେ ସଂସ୍କାର ପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ସହରାଞ୍ଚଳରେ
ଯଥାକ୍ରମେ ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦର ଲାଗି
ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁ ରୂପ ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକସ ଓ ଜଳ
ଓ ସ୍ୱେରେଜ ଶୁଳ୍କ ପାଇ ଁ ଫ୍ଲୋର ଦର ବିଜ୍ଞପିତ କରିବାର
ଆବଶ୍ୟକତା ରହଥ
ି ିଲା। ଏହା ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବ ଏବଂ
ମଧ୍ୟମବର୍ଗଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ ସେବା ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବା ସହତ
ି ଭଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସହାୟତା କରିବ ଏବଂ
ଅଭିବୃ ଦ୍ଧିକୁ ଆଗେଇ ନେବ।
ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକସର ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥ ିବା ଗରିବ ଲ�ୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ
ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ନଗର ନଗ
ି ମ
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ତ
ୱି କରିବ କାରଣ ସେମାନେ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଏଣିକି ଦେଶର ଯେକ�ୌଣସି
ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମି କମାନେ
ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ
ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରି ବେ।
ନାଗରି କମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଲାଭ
ଦେବା ବ୍ୟତୀତ, ଜାଲ କାର୍ଡ
ଓ ନକଲି ପରି ବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ
ବାଦ୍ ଦେବାଭଳି ଆର୍ଥିକ
ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମି ଳିଲା।
ଅଧ ିକାଂଶ ସମୟରେ ଦରମା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଭଳି ସମସ୍ୟାର
ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି। 11ଟି ରାଜ୍ୟ ଏସବୁ ସଂସ୍କାରକୁ ପୂରଣ
କରିଥ ିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ 15,957 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ସଂଗ୍ରହ
କରିବାର ଅନୁ ମତି ଲାଭ କରିଥ ିଲେ।
ଚତୁ ର୍ଥ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ
ଯ�ୋଗାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର (ଡିବିଟି) ସୁବିଧାର
ପ୍ରଚଳନ।
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ବର୍ଷ
ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାଇଲଟ ଆଧାରରେ ଗ�ୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର
ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥ ିଲା। ଏହା
ସହତ
ି ଜଏ
ି ସଡପ
ି ିର ଅତିରିକ୍ତ 0.15% ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇ ରହିଥ ିଲା।
ବ�ୈଷୟିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷତି ପାଇ ଁ ଏକ ଉପାଦାନ ଏବଂ
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ରହୁ ଥ ିବା ବ୍ୟବଧାନ ପାଇ ଁ ଆଉ ଏକ
ଉପାଦାନ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇ ଁ ଜିଏସଡିପିର 0.05%)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହା ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼କ
ି ର ଆର୍ଥିକ
ସ୍ଥିତର
ି େ ସୁଧାର ଆଣିବା ସହିତ ଜଳ ଓ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କଲା ଏବଂ ଭଲ ଆର୍ଥିକ ଓ ବ�ୈଷୟି କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଜରିଆରେ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ସୁଧାର ଆଣିଲା। 13ଟି
ରାଜ୍ୟ ଅତକ
ି ମରେ ଗ�ୋଟିଏ ଉପାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା
ସହତ
ି , 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଡିବିଟି ଉପାଦାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ।
ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 13201 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ
ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅନୁ ମତି ପାଇଥ ିଲେ।
ମ�ୋଟାମ�ୋଟି ଭାବେ 23ଟି ରାଜ୍ୟ 2.14 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ମଧ୍ୟରୁ 1.06 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ ସୁବିଧା
ନେଇଥଲେ
ି । ଯାହାଫଳରେ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିଥବ
ି ା ସକଳ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ ଅନୁ ମତି
(ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଓ ଅଣସର୍ତ୍ତମୂଳକ) ଜିଏସଡିପିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ
ଆକଳନର 4.5% ରହିଥଲ
ି ା।
8 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ବିବିଧ ଆହୱା୍ ନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇ,ଁ
ଏହା ଏକ ବିରଳ ଅନୁ ଭୂତି ଥ ିଲା। ଆମେ ଦେଖ ିଛୁ ଯେ
ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଜନା ଓ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼କ
ି ବହୁ ବର୍ଷ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇନପାରି ପଡ଼ି ରହଥ
ି ାଏ। ତେଣୁ
ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜନଅନୁ କଳ
ୂ ସଂସ୍କାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଆଗେଇ
ଆସିବା ଅତୀତରେ କେବେ ଦେଖାଦେଇନଥ ିବା ବେଳେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦେଖ ିବାକୁ ମିଳିବା ଅତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ।
ଆମର "ସବ୍ କା ସାଥ, ସବ୍ କା ବିକାଶ ଓ ସବ୍ କା ବିଶ୍ୱାସ"
ମନ�ୋଭାବ କାରଣରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିଲା। ଏସବୁ
ସଂସ୍କାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ ିବା ଅଧ ିକାରୀମାନେ
କହଥ
ି ିଲେ ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିନା ଏସବୁ
ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା।
ପୂରର
୍ବ ୁ ଭାରତରେ ‘ଲୁ ଚାଛପା ଏବଂ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ
ସଂସ୍କାର’ ମଡେଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥ ିଲା। ଏବେ କନ୍ତୁ
ି
‘ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମାର୍ଗରେ ସଂସ୍କାର’ର ଏକ
ନୂ ଆ ମଡେଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।

"ମହାମାରୀର
ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ
ସମୟରେ
ନଜ
ି
ନାଗରିକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ ଏସବୁ ନୀତଗ
ି ଡ଼
ୁ କ
ି ୁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନର
ି ୍ବାହ
କରିଥ ିବାରୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ପ୍ରତି ମୁ ଁ କୃତଜ୍ଞ। 130 କ�ୋଟି
ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଲାଗି ଆମେ ନଶ୍
ି ଚି ତ ଭାବେ
ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିମିଶି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜାରି ରଖ ିବୁ । "
https://www.narendramodi.in/23-062021-reforms-by-conviction-andincentives-555837

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘ�ୋଷଣା

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇ ଁ
ଏକ ବୁଷ୍ଟର ଡ�ୋଜ୍

କ�ୋଭି ଡର ଏହି ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ପ୍ରଭାବିତ କରି ଛି, ଅରବ
୍ଥ ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିକଳ
ୂ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି।
‘ଜାନ୍ ଭି ଜାହାନ୍ ଭି ’ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ସରକାର କିଛି କିଛି ବ୍ୟବଧାନରେ
ଅନେକଗୁଡ଼ଏ
ି ସହାୟତା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରି ବ
ଓ କୃଷକମାନେ ଭ�ୋଗୁଥ ିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁ ରୂପ ଭାବେ ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ ଏବଂ କ�ୋଭି ଡ
ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ରି ଲିଫ ସହାୟତା ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଉଛି। କର�ୋନା
ସଙ୍କଟର ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥ ିବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ନିକଟରେ ଅର୍ଥ
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଠଟି ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପ ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି।
କ�ୋଭି ଡ ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁଋଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯ�ୋଜନା
ଏହି ନୂ ଆ ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅତିରିକ୍ତ 1.1
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କର ଋଣ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥ ିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ 50 ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସାମିଲ ରହିଛି।
ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ 60,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥ ିବା
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ର�ୋଜଗାର ଯ�ୋଜନା (ଏଏନବିଆରୱାଇ)
ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ର�ୋଜଗାର ଯ�ୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ 30,2021
ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31,2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ
80,000 ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 21.4 ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ଏହା ଦ୍ୱାରା
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଭବାନ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଆୟ ଥ ିବା ଆନୁ ମାନିକ 58.50
ଲକ୍ଷ ଯ�ୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇ ଁ 22,810 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର
କରାଯାଇଛି।
ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ23,220 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ
ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ଶିଶୁ ଓ ଶିଶୁ ର�ୋଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ
ଦିଆଯାଇ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବିନିଯ�ୋଗ କରାଯିବ।
ଏଥରି େ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମ୍ବଳ କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ
ଦିଆଯାଇଛି , ଯାହାକି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ
ନିଯକ୍
ୁ ତି ଦେବ।
	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ଜଲ୍
ି ଲା ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼କ
ି ରେ
ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ଯ�ୋଗାଣକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯିବ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁବଡ଼ ଘ�ୋଷଣା
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭ୍ରମଣ ମାର୍ଗ ଖ�ୋଲିବା ପରେ ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ
ଥ ିବା ପ୍ରଥମ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ଭି ସା ଶୁଳ୍କ
ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ।ି ଁ ଏହି ଯ�ୋଜନା ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଜାରି ରହିବ କମ
ି ବା୍ ପ୍ରଥମ 5 ଲକ୍ଷ ଭି ସା ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ଏହି
ଯ�ୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେବଳ ଥରେ
ମାତ୍ର ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ।

ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନଗ
୍ସି ଡ଼
ୁ କ
ି ୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଟୁ ରିଷ୍ଟ
ଗାଇଡ୍ ମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନା
80 କ�ୋଟି ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରାସନ ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବା ଲାଗି ସରକାର 93,869 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହି
ଯ�ୋଜନାରେ ମ�ୋଟ୍ 2,27,841 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ।
ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ 2021 ମେ ମାସ ଠାରୁ
ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ହତ
ି ାଧ ିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ
ପିଛା 5 କିଗ୍ରା ଲେଖାଏ ଁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କୃଷିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ
ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ବିପଣନ ନଗ
ି ମ ପାଇ ଁ 77.45
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
	ଦଲାଲ ଓ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ 10-15 ପ୍ରତିଶତ
ଅଧ ିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏଥ ିରେ ଯ�ୋଜନା କରାଯାଇଛି।
ସାର ରି ହାତି
85,413 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଅତିରିକ୍ତ ଏବଂ ଅଧ ିକ
14,775 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ସାର ରିହାତି ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
33,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ସହତ
ି ରପ୍ତାନକ
ି ାରୀମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ଜ�ୋର ଦିଆଯିବ।
ସବୁ ଗାରେ
ଁ ପହଞ୍ବ
ଚି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବଧ
ି ା
ଡଜ
ି ଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ଗାକୁଁ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯିବ ଏଥ ିପାଇ ଁ 19,041 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ।
ଭାରତନେଟ୍ ର ପିପିପି ମଡେଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ 16ଟି
ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।
ପିଏଲଆଇର ସମୟ ଅବଧି ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ
ପୂରର
୍ବ ୁ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼କ
ି ପାଇ ଁ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିବା ପ୍ରଦର୍ଶିନ
ଆଧାରିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଜନା (ପିଏଲଆଇ)କୁ ଆହୁ ରି ଗ�ୋଟିଏ
ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଦୟାଳୁ ହୃ ଦୟ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଶିଳ୍ପପତି, ଯିଏକି
“ଦାନର କଳା” କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାନ ଥିଲେ
ଜାହାଙ୍ଗୀର ରତନଜୀ ଦାଦାଭାଇ ଟାଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟି କ ସଫଳତା ଓ କର୍ମଚାରୀ
କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ଷା କରୁଥ ିବା ସନ୍ତୁଳନ ନିମନ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହ�ୋଇ
ରହିବେ । କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ତ ନୂ ତନ ଶ୍ରମଆଇନର ମୂଳଦୁଆ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ତାଙ୍କର
ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ୟ କୃତି ହେଉଛି ସେ ଥ ିଲେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପେଶାଦାର ବ�ୈମାନିକ ଓ
ସେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଭିତ୍ତିସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ ଦେଇଥ ିଲେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ।
ଜନ୍ମ: ଜୁଲାଇ ୨୦, ୧୯୦୪, ମୃତ୍ୟୁ: ୨୯ ନଭେମ୍ବର ୧୯୯୩

''ଅ

କରିଥଲେ
ି । ତାଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧ ି
ଧାପନ୍ତରିଆ କ�ୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନାହି ଁ । ସବୁ ବେଳେ
ଆଠଘଣ୍ଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କାମ ଆରମ୍ଭ କର ଓ ଯେତେବେଳେ
ନିମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟନିଧ ି ପାଣ୍ଠି ଥଲ
ି ା ସବୁ ଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ
ସଫଳତା ପାଇବ ସେଥରି େ କିଛି ସମାଜ ପାଇ ଁ ଦାନ
ଅବଦାନ । କ�ୌଣସି କର୍ମଚାରୀର କାରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ
କର । ସମାଜ ଆମକୁ ବହୁ ତ କିଛି ଦେଇଥାଏ । ଆମେ ମଧ୍ୟ
ହେଲେ କ୍ଷତିପର
ୂ ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନରେ ଅଂଶବିଶେଷ ତାଙ୍କର
ତାହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ ।” ଜେଆରଡି ଟାଟା ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ
ଚିନ୍ତାଧାରା ଯ�ୋଗୁ ଁ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିଥଲ
ି ା । ବାଣିଜ୍ୟିକ
ପରାମର୍ଶ ଇନ୍ ଫ�ୋସି ସର ପ୍ରତିଷ ୍ଠାତା ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଥଲେ
ି ,
ମାନବ ସମ୍ବଳ ସଂସ୍ତ
କୃ ି ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମର ଫଳ । ତାଙ୍କର
ଯେତେବେଳେ ସେ ଟେଲକ�ୋ ଛାଡି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ୧୯୫୭ ମସିହାରେ
ଇନ୍ ଫ�ୋସି ସର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କଲେ ।
ପଦବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଥଲ
ି ା।
ଜୁଲାଇ ୨୯, ୧୯୦୪ରେ ପ୍ୟାରିସରେ ଜନ୍ମିତ ଜେଆରଡି
ସେ ଥଲେ
ି
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୃ ତ୍ତି ଗତ
ଟାଟା ଥଲେ
ି
ରତନଜୀ ଦାଦାଭାଇ ଟାଟା ଓ
ବ�ୈମାନିକ ଓ ଦେଶରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ
ସୁଦାନ ବ୍ରେରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ । ତାଙ୍କ
ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ
ସ୍ଥାପନାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥଲେ
ି
।
ବାପା ରତନଜୀ ଥଲେ
ି
ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ
ସମ୍ମାନୀତ
ଜେଆରଡି
ଟାଟାଙ୍କ
ଜେଆରଡି ଦେଶର ବିମାନ ଉଡାଣର
ଶିଳ୍ପପତି ଜାମସେଦଜୀ ଟାଟାଙ୍କ ପୁତୁରା ।
୧୧୭ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଅଗ୍ରଦୂ ତ ଥାଇ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ
ତାଙ୍କ ମା’ ଫରାସୀ ହ�ୋଇଥବ
ି ାରୁ ତାଙ୍କର
ଏୟାର ଲାଇନ ଟାଟା ଏୟାର ଲାଇନ
ପି ଲାଦିନର ଅଧକ
ି ାଂଶ ସମୟ ଫ୍ରାନ୍ସରେ
ଭାବବିହଳ
୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।
ଆରମ୍ଭ କରିଥଲେ
ି
। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ
କଟିଥଲ
ି ା । କେମ ୍ବ୍ରିଜର ଇଞ୍ଜି ନିୟରିଂ ଶେଷ
ଏହା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ରୂପ ନେଲା । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା
କରିବା ପରେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସେନାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସାମରିକ
ଦ୍ୱାରା ୧୯୪୮ ମସି ହାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନନୀୟ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ
ତାଲି ମ ବର୍ଷକ ପାଇ ଁ ନେଇଥଲେ
ି
। ସେ ସେନାରେ ନିଜର
ବୃ ତ୍ତି ଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଛୁ କ ଥଲେ
ରାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୬ରେ ସେ
ି
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ
ଏୟାରକମ�ୋଡ�ୋର ପଦନ୍ନୋତି ପାଇଥଲେ
ି
। ୧୯୭୪ରେ ସେ
ବାପା ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣଥ
ି ଲେ
ି
।
ସମ୍ମାନୀୟ ଏୟାର ଭାଇସ ମାର୍ଶାଲ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃ ତ କରିଥଲେ
ି ।
୧୯୨୫ମସି ହାରେ ଅବ�ୈତନିକ ଶିକ୍ଷାନବୀଣ ଭାବେ
୧୯୬୨ ଭାରତ-ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ସେ ସେନାରେ ସାଧାରଣ
ଟାଟା ସନ୍ସରେ ଯ�ୋଗଦେଲେ । ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇ ଁ ୩୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ
ଅଧ୍ୟବସାୟ ଯ�ୋଗୁ ସେ ୧୯୩୮ ମସିହାରେ ମାତ୍ର ୩୪ ବର୍ଷରେ
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରିଲି ଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଥ ିଲେ । ଟାଟା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ
ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ । ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ
ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ, ଟାଟା କର୍କଟ ସ୍ମାରକୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ହସ୍ପିଟାଲ,
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥାଏ । ଜେଆରଡି ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନ
ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ, ଜାତୀୟ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର
ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମି ଲ ହେବାକୁ ଚାହୁ ଥଁ ଲେ
ି
ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଓ ଜାତୀୟ ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟଡିଜ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରିଥ ିଲେ ।
ସମୟରେ ସେ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ
ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ
ଚାହିଲେ।
ଁ
ଜେଆରଡି ଟାଟାଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ସମୟରେ
ତାଙ୍କୁ ୧୯୯୨ ମସି ହାରେ ଜାତିସଂଘ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ
ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ୧୪ଟି କମ୍ପାନୀ ଥଲ
ି ା। ଜୁଲାଇ ୨୬, ୧୯୮୮ରେ
କରାଯାଇଥ ିବାବେଳେ ସେହିବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ
ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଓହରି ଯିବା ସମୟରେ ଟାଟା ଥଲ
ି ା ୯୫ଟି
ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଥ ିଲା । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର
ଉଦ୍ୟୋଗର ବିଶାଳ ସମାହାର । ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ବାର୍ଷିକ ଆୟ
ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଶର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ
୬୮୦ କ�ୋଟିରୁ ୩୪ହଜାର କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥଲ
ି ା।
ସମ୍ମାନତ୍ତଭାରତରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଥ ିଲା।
ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ସୁଲଭ ନୀତି ପାଇ ଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ
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କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ସମୁଦ୍ରରେ ସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ
ଭାରତ ନେଉଛି ପଦକ୍ଷେପ

ବି

ଶ୍ୱର ଶତକଡା ୭୦ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ପରିବେଷ୍ଟି ତ
ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଯ�ୋଗୁ ଜୀବନରେ
ଁ
ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ସ୍ଥାନ ଅଧକ
ି ାର କରେ । ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ଶତକଡା
୯୫ ଭାଗରେ କ�ୌଣସି ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇନାହି ଁ । ଭାରତ
ତିନିପଟୁ ସାଗର ପରିବେଷ୍ଟି ତ ହ�ୋଇଥବ
ି ାବେଳେ ଦେଶର
ଶତକଡା ୩୦ ଭାଗ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ
ଅଞ୍ଚଳରେ ରହନ୍ତି । ସେ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଆମ ପାଇ ଁ ସମୁଦ୍ରର
ଗୁରୁତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଅଧକ
ି । ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ବେଶ୍
ଉପଯ�ୋଗୀ । ମାଛ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଜୀବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ,
ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସମୁଦ୍ର ବେଶ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳ ।
ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ଶକ୍ତି , ଖଣିଜ, ଔଷଧପତ୍ରର ଗନ୍ତାଘର
ହ�ୋଇଥବ
ି ାବେଳେ ପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁର ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ।
ଜାତିସଂଘ ୨୦୨୧-୨୦୩୦ ଦଶନ୍ଧିକୁ ସମୁଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ
ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଦଶନ୍ଧି ବ�ୋଲି ଘ�ୋଷଣା କରିଛି ।
ଦେଶରେ ୭୫୧୭ କିଲ�ୋମି ଟର ଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ରେ
ନଅଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ୧୩୮୨ଟି ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି । ଏସବୁ କୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସନ୍ଧାନ
ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ
ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ସ୍ବଳ୍ପ ବ୍ୟୟସାପେକ୍ଷ ସାର
ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥବ
ି ାବେଳେ, ଦେଶର ୮୧ କ�ୋଟି
ହିତାଧକ
ି ାରୀଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇବା
ପାଇ ଁ ୬୭ ହଜାର କ�ୋଟିରୁ ଅଧକ
ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । କେନ୍ଦ୍ର
କ୍ୟାବିନେଟ ନ୍ୟୁନତମ ସରକାର ଓ ସର୍ବାଧକ
ି ପ୍ରଶାସନ
ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି- ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇ ଁ ଭୂବିଜ୍ଞାନ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ‘ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମିଶନ’ ପ୍ରସ୍ତାବ ।
ପ୍ରଭାବ- ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗଭୀର
ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳର ସନ୍ଧାନ ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ନିରନ୍ତର
ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦର ବିନିଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ।
ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ତ ହେବାକୁ
ଥବ
ି ା ଏହି ମିଶନ ପାଇ ଁ ୪୦୭୭ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ଆକଳନ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (୨୦୨୧-୨୪) ତିନିବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୨୮୨୩.୪କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣର ପରିପାଟି , ବିକାଶ ଓ ନିର୍ମାଣ।
ଏହାଛଡା ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂ ମି ବିକାଶ ନି ମନ୍ତେ
ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏମଏସଏମଇ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି- କ୍ୟାବିନେଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବା ପାଇ ଁ ଉର୍ବର ଫସଫାଟିକ ଓ ପଟାସ ସାର ରିହାତିକୁ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରିଛି ।

ପ୍ରଭାବ- କୃଷକମାନଙ୍କ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପି ଆଣ୍ଡ କେ ସାର
ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇ ଁ ସରକାର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ସାର
କମ୍ପାନୀଗୁଡକ
ି ୁ ଏନବିଏସ୍ ହାରରେ ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ଏହା
ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ସୁଲଭ ଦରରେ ସାର ପାଇପାରିବେ ।
ଅତିରିକ୍ତ ରିହାତି ବାବଦକୁ ଅର୍ଥ ଭାର ପ୍ରାୟ ୧୪ହଜାର ୭୭୫
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି- ସେହିପରି ନ୍ୟୁନତମ ସରକାର ଓ ସର୍ବାଧ ିକ ପ୍ରଶାସନ
ଆଉ ଏକ ପାହାଚ ଚଢି କ୍ୟାବିନେଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳ ପଣ୍ୟାଗାର
କମ୍ପାନୀ ଲି ମିଟେଡକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଣ୍ୟଗାର ନିଗମ ସହ ମିଶାଇବା
ପାଇ ଁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରିଛି ।

ପ୍ରଭାବ
ଏହାଫଳରେ ମାଲବ�ୋଝେଇ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ପଚାଶଟି ଅଧ ିକ
ରେଳ ପଣ୍ୟଗାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ।
ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବ୍ୟାବସାୟି କ ସୁଗମ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ
ଘର�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୯.୪୯ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇ ନିଯକ୍
ୁ ତି
ସୁଯ�ୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଞ୍ଚ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ସଞ୍ଚୟ ହେବ ।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍ପିକ

କ୍ରୀଡା ଜାତୀୟ
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରି ଣତ
ଦେଶ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡା ୬୫ ଭାଗ ୩୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଯୁବକଯୁବତୀ
ହ�ୋଇଥ ିବାରୁ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ରୀଡା ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ ପାଇ ଁ ଅନେକ ଆଶା
ରଖ ିଛି । ଭାରତର ଅଭିଳାଷ କେବଳ ଏକ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବା ଆର୍ଥିକ ମହାଶକ୍ତି ହ�ୋଇ ଉଭା
ହେବା ମଧ୍ୟରେ ସୀମି ତ ନୁ ହ ଁ। ଦେଶର ଶକ୍ତି ଏହାର କ୍ରୀଡାଙ୍ଗନ ସଫଳତାରୁ ମଧ୍ୟ କଳନା କରି
ହେବ । କ୍ରୀଡାକୁ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା
ନେଇ ସରକାର କ�ୌଣସି କ�ୋହଳ ମନ�ୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଦେଶର
କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମାନେ ଅଲି ମ୍ପିକ ଆର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ମଞ୍ଚକୁ ଜା ଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ କରିବେ ।
ଦେଶରେ କ୍ରୀଡାକୁ ଅଧ ିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥ ିବାରୁ ଏଥର ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍ପିକ ନିମନ୍ତେ
ଶହେରୁ ଅଧ ିକ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଯ�ୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
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ଆମେ କ୍ରୀଡାକୁ ଏହିଭଳି ସରଳ
ଉପାୟରେ ବୁଝବ
ି ା:

S ରେ ସ୍କି ଲ (କ�ୌଶଳ)
P ରେ perseverance (ଅଧ୍ୟବସାୟ),
O ରେ optimism (ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା),
R ରେ (Resilience) ନମନିୟମତା,
T ରେ Tenacity (ଟାଣପଣ),
S ରେ Stamina (ଦମ୍)
କ୍ରୀଡା ଯେଉ ଁଖେଳୁଆଡ ପଣର ଉତ୍ସାହ
ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହା ପଡିଆ ଭି ତରେ ଓ
ବାହାରେ ଉଭୟ ପାଇ ଁଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ତେଣୁ ମୁ ଁ ସଦାସର୍ବଦା କହେ
“ଯ�ୋ ଖେଲେ, ୱ ଖିଲେ,’
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଭା

ରତୀୟ ଅଲି ମ୍ପିକ ଦଳ ଟ�ୋକିଓରେ
ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ଏବଂ କେତେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ
ନଜର। ଭାରତୀୟ ଅଲି ମ୍ପିକ ଦଳରେ ଏଭଳି ଜଣେ କ୍ରୀଡାବିତ୍
ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ମିରଟର କଲି ନା ଗ୍ରାମର
ସ�ୌରଭ ଚ�ୌଧୁରୀ । ମେ ୧୨, ୨୦୦୨ ମସି ହାରେ ଏକ କୃଷକ
ପରିବାରରେ ଜନ ୍ମ ନେଇଥବ
ି ା ସ�ୌରଭଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଛରେ
ଏକ ଚମକପଦ କାହାଣୀ ଅଛି । ତାଙ୍କର ପି ଲାବେଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ
ଚାଳନାରେ ରୁଚି ଥଲ
ି ା । ଗା ଁ ମେଳାରେ ବେଲୁ ନ୍ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରି ଗୁଳିମାରିବା ସଉକ ଥବ
ି ା ସ�ୌରଭ ଏବେ ବିଦେଶର
ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ ବନ୍ଧୁ କ ଚାଳକଙ୍କ ସହ ଅଲି ମ୍ପିକ ବନ୍ଧୁ କ
ଚାଳନାରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧତ୍ୱ
ି କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ
ନିକଟରେ ଥବ
ି ା ବନ୍ଧୁ କ ଚାଳନା ସ୍ଥଳରୁ ତାଙ୍କର ଏଥପ୍ର
ି ତି
ମନ ବଳି ଥଲ
ି ା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ପାଠପଢାରେ
ମନ�ୋନିବେଶ ପାଇ ଁ ସବୁ ବେଳେ କହୁ ଥଲେ
ି
। ତେବେ ସେ
ବନ୍ଧୁ କ ଚାଳନା ଓ ପାଠ ପାଇ ଁ ସମାନ ସମୟ ଦେବେ ବ�ୋଲି
ମାଆଙ୍କୁ ବୁ ଝାଇ ଦେଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତାଲି ମ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟେ ପି ସ୍ତଲ କିଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପରାମର୍ଶ
ଦେଲେ । କଥାଟା କହିଦେବା ଯେତିକି ସହଜ, ତାକୁ କାମରେ
ପରିଣତ କରିବା ତାଠାରୁ ବଳି କଷ୍ଟକର। ସ�ୌରଭଙ୍କ ପି ତା
ଜଗମ�ୋହନ ସି ଂ ଚ�ୌଧୁରୀ ଜଣେ କୃଷକ ଓ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ କିଛି
ସମ୍ପତ୍ତିବାଡି ଥ ିଲା । ମାତ୍ର ପି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଉପରେ ଦୃ ଢ ବିଶ୍ୱାସ
ରହିଥ ିବାରୁ ସେ ଗ�ୋଟେ ପି ସ୍ତଲ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇଥ ିଲେ।
ସେ କହିଥ ିଲେ, ‘ଆମେ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୫ହଜାର ଟଙ୍କାରେ
ପି ସ୍ତଲ କିଣଲ
ି ୁ ଓ ସେଥ ିପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ କରଜ
ଆକାରରେ ଦେଇଥ ିଲେ ।’ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥ ିବା
ଅମି ତ ସି ଓରନ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ବିନ�ୋଲି ଗ୍ରାମର
ଥ ିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି “ମୁ ଁ ଇଟା ସହ ତାଲି ମ ଦେଉଥ ିଲି ,
ମୁ ଁ ତାଲି ମ ଗ୍ରହଣକାରୀର ହାତରେ ଇଟା ବାନ୍ଧି ଝୁ ଲାଇ ଦିଏ
କାରଣ ହାତ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତ୍ରୀର ମୂଳ । ଏହା ହି ଁ
ହାତର ବ୍ୟବହାର ନିଖଣ
ୁ ତା ବୃ ଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ସ�ୌରଭ ମ�ୋ
ପାଖକୁ ଆସି ଲା, ସେତେବେଳେ ମୁ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ଟିଣଛାତ ତଳେ
ତାଲି ମ ରେଞ୍ଜ କରିଥ ିଲି । ଏପରିକି ଖରାଦିନ ଯେତେବେଳେ
ତାପମାତ୍ରା ୪୦ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ
ସ�ୌରଭ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଖରାରେ ଠିଆ ହ�ୋଇଥାଏ । ମୁ ଁ
ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଗୁରୁଜୀ
କହି ଏଡାଇଯାଏ । ମୁ ଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ
ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ବ�ୋଲି କହେ । ଏହିଭଳି ମନ�ୋଭାବ ଆଜି
ତାକୁ ଦେଶରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ କଚାଳନାକାରୀ ଭାବେ
ଗଢିତ�ୋଳିଛି ।
ସ�ୌରଭ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ୨୦୧୬ରେ ଆଇଏସଏସଏଫ
ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱ କପ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ
କଲେ । ସେହିବର୍ଷ
ତେହେରାନ୍ ରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସି ପର୍ େ ର�ୌପ୍ୟ
ପଦକ ପାଇଲେ। ୨୦୧୮ରେ ସବୁ ଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀ ଭାବେ ସେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ
ଜିତିଲେ। ସେହିବର୍ଷ ଏସି ୟାନ ଏୟାର ଗନ ଚାମ୍ପିୟନସି ପରେ
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍ପିକ

ପି ମଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯ�ୋଜନା
ଅଲି ମ୍କ

ଆଜିର ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱରେ
ଏକ ଦେଶର ଶକ୍ତି କେବଳ
ଏହାର ସାମରିକ ବା ଆର୍ଥିକ
ଶକ୍ତି କୁ ନେଇ କଳନା
କରାଯାଏ ନାହି ଁବରଂ ଏହାର
କ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା
ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ଶକ୍ତି
ଭାବେ ଗଢିତ�ୋଳେ ।

n

n

n

ପି ର ଟପ୍ସ ପାଇ ଁ
୧୬୦ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଙ୍କୁ ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍କ୍ସ
ସାମି ଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ତାଲି ମ ପାଇ ଁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯକ୍
ୁ ତି ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେମାନଙ୍କ
ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ବିଦେଶୀ ତାଲି ମଦାତା ମଧ୍ୟ ନିଯକ୍ତ
ୁ କରିଛନ୍ତି ।
ଟପ୍ସରେ ସାମି ଲ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଖେଳାଳୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଛି । କେତେକ
ଖେଳାଳୀ ଯେପରିକି ମୀରାବାଇ ସାନୁ , ଭିନେଶ ଫ�ୋଗଟ, ନୀରଜ ଚାଓଲା,
ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ, ସ�ୌରଭ ଚ�ୌଧୁରୀ, ବିକାଶ କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଭି ନ୍ନ
ଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲି ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଟପ୍ସ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରାକ ସପ�ୋର୍ଟ,
ଗବେଷଣା, ବିଶ୍ଲେଷଣ, ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ�ୈଷୟି କ ଉପକରଣ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ସହାୟକ ହେବ।

୨୦୧୪ରୁ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ
ଅଧୀନରେ ୮୩କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବୃ ତି ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି। ୨୪କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଟଙ୍କାର
ବୃ ତ୍ତି ପିଓପିଏସ ଅଧୀନରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୪ ପୂରର
୍ବ ୁ ଏହା
ଆଦ�ୌ ଦିଆଯାଉ ନ ଥ ିଲା ।
ସେ ଦଶମି ଟର ଏୟାର ପି ସ୍ତଲ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ।
ତାଙ୍କର ସେ ବିଜୟ ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲା । ସେ ୨୦୧୯
ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମ୍ୟୁନିକର
୍ େ ଦୁ ଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବା
ସହ ରିଓ-ଡି-ଜେନିର�ୋରେ ଗ�ୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଚ ପଦକ ମଧ୍ୟ
ହାସଲ କଲେ । ଏବେ ବି ସେ ସେଥ ିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହ�ୋଇ
ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛନ୍ତି। ଲ�ୋକଲ�ୋଚନ ଅନ୍ତରାଳେ ରହୁ ଥ ିବା
ସ�ୌରଭ କୁହନ୍ତି “ ମୁ ଁ ମ�ୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ଓ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଟାରଗେଟ୍ ଅଲି ମ୍ପିକ
ପ�ୋଡିୟମ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆମେ ଅନେକ ସୁବିଧା
ସୁଯ�ୋଗ ପାଉଛୁ।” ୬୦ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ସ�ୌରଭ ଏବେ
ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍ପିକ ଉପରେ ନଜର ରଖ ିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଜାଭେଲିନ ଚାମ୍ପିୟନ ନୀରଜ

14 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଜୁଲାଇ 15-31, 2021

ଚ�ୋପ୍ରା ଅଲି ମ୍ପିକରେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧତ୍ୱ
ି କରିବେ ବ�ୋଲି
କେବେ ବି ଭାବି ନ ଥଲେ
ି
। ହରିଆନାର ଖଣ୍ଡରା ଗ୍ରାମରେ,
୧୯୯୭ ମସି ହା ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ନୀରଜ ଏକ କୃଷକ
ପରିବାରରେ ଜନଗ୍ର
୍ମ ହଣ କରିଥଲେ
ି
। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ
ସତୀଶ ଓ ମାଆଙ୍କ ନାମ ସର�ୋଜ ଦେବୀ । ନୀରଜ କହନ୍ତି
“ ଯେତେବେଳେ ମୁ ଁ ଜାଭେଲି ନ ଦେଖ ି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ
ତାକୁ ଫ�ୋପାଡିଲି , ସେତେବେଳେ ହି ଁ ସ୍ଥି ର କରିଥଲ
ି ି ମୁ ଁ ଏହି
ଖେଳକୁ ଆପଣାଇବି,” ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜଗଲାନ ମଧ୍ୟ
କହନ୍ତି ଯେ “ନୀରଜ’ର ଜାଭେଲି ନ୍ ଫ�ୋପଡା ଦେଖବ
ି ାପରେ
ମୁ ଁ ବୁ ଝିପାରିଥଲ
ି ି ଯେ ତା’ର କିଛି ଅସାଧାରଣ ଗୁଣ ରହିଛି ।”
ମାତ୍ର ନୀରଜଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟପୂରଣ କରିବା ପାଇ ଁ କ�ୌଣସି ସୁବିଧା
ସୁଯ�ୋଗ ନ ଥଲ
ି ା । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର
ସମାଧାନ ଭାରତୀୟ ସେନା ବାହାର କଲା । ନୀରଜ
୨୦୧୬ରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯ�ୋଗ ଦେବା ପରଠାରୁ
ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖେଳ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀତ ରହିଛି ।
ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲି ଥବ
ି ାବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସହ ବାସ୍କେଟ
ବଲ ଖେଳିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମଣିବନ୍ଧରେ ଆଘାତ
ଲାଗି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚମାସ
ନିମନ୍ତେ ଜାଭେଲି ନ ଥ୍ରୋ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିଲେନାହି।ଁ
ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲାପରେ ନୀରଜ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ୨୦୧୬ ଦକ୍ଷିଣ ଏସି ଆ ଗେମ୍ସରେ

ଗତ ତିନବ
ି ର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟପ୍ସ ସମେତ
୩୨ ଜଣ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
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କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
ଟପ୍ସ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଖେଳାଳୀ ଓ ସାଇ ସହ
ଉନ୍ନତ ସହଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ ଜଣେ ଜନସମ୍ପର୍କ
ଅଧ ିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯକ୍
ୁ ତି ଦିଆଯାଇଛି ।
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ଟପ୍ସ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ମାସି କ ୫୦ ହଜାର
ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏଥ ିସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଖେଳ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ
ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।
ଟପ୍ସ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଭୟ ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ ୍ଠ
ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଏଥ ିରୁ ମିଶନ ଅଲି ମ୍ପିକ
ସେଲ ୨୫୯ ଜଣ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ୧୨ଟି କ୍ରୀଡା ବିଭାଗ ପାଇ ଁ
ଟପ୍ସ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ରଖ ିଛି । ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୮
ଅଲି ମ୍ପିକକୁ ଆଖ ି ଆଗରେ ରଖ ି ଏହା କରାଯାଇଛି ।
ମେଧାବୀ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦ�ୌଡକୁଦ, ତୀରନ୍ଦାଜୀ,
ବ୍ୟାଡମି ଣ୍ଟନ,ସାଇକେଲ ଚାଳନା, ଟେବୁ ଲ ଟେନିସ, ଜୁଡ�ୋ,
ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ, ଭାରତ୍ତୋଳନ, କୁସ୍ତି , ନ�ୌଚାଳନା ଏବଂ ସନ୍ତରଣକୁ
ଟପସ୍ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ।

କ୍ରୀଡା ଶିକ୍ଷାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମିନ୍ତ
ମଣିପର
ୁ ରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କ୍ରୀଡା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରାଯାଇଛି । କ୍ରୀଡା କ�ୋଟାରେ ମାଲଖମ ୍ବ
ର�ୋଲ ବଲ ଭଳି ୨୦ଟି ଖେଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
କରାଯାଇଛି । କ୍ରୀଡା କ�ୋଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୩
ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି ।
ଜିତିଲେ । ୨୦୧୬ରେ ୨୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆଇଏଏଏଫ ବିଶ୍ୱ
ଚାମ୍ପିୟନସି ପର୍ େ ନୀରଜ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ
କରି ନୂ ତନ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କଲେ । ୨୦୧୭
ଏସିଆନ ଆଥ୍ଲେଟି କ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପର୍ େ ବିଜୟୀ ହେବା
ପରେ ୨୦୧୮ ରାଜ୍ୟ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ
ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ନୀରଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କଲେ ।
ସେହିବର୍ଷ ଜାକର୍ତ୍ତା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ସେ ନିଜ ରେକର୍ଡରେ
ଉନ୍ନତି ଆଣିଲେ ।
ମହିଳାମାନେ ସମଭାବରେ ଅଲି ମ୍ପିକ ଚାମ୍ପିୟନସି ପ ୍ ଆଶା
ଉଦ୍ ଜୀବିତ ରଖ ିଛନ୍ତି ।
ହରିୟାଣା ଝଝର ଜିଲ୍ଲା ଗ�ୋରିଆ ଗ୍ରାମର ମନୁ ଭାକର ବନ୍ଧୁ କ
ଚାଳନା ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାରେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି । ୧୬ ବର୍ଷ
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ବୟସରେ ସର୍ବକନିଷ ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆଇଏସଏସ୍ଏଫ
ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସେ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଦୁ ଇଥର ବିଜେତାଙ୍କୁ
ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜୟୀ ହ�ୋଇଥ ିଲେ । ୨୦୧୮
ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେମ୍ସରେ ଅସାଧାରଣ ନ�ୈପଣ
ୁ ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିବା ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟଗ�ୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜୟୀ
ହ�ୋଇଥ ିଲେ । ୨୦୧୮ ମସି ହା ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ଆଜେଣ୍ଟିନା
ଯୁବା ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସରେ ମହିଳା ୧୦ମି ଟର ଏୟାର ପି ସ୍ତଲ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କଲେ ।
ଦେଶ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଆଶା ରଖ ିଛି । ଟ�ୋକିଓ
ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ତିନ�ୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇ
ସେ ସବୁ ଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁ ଳ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ରହିବେ । ମିକ୍ସିଡ୍ ଟିମ
ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେ ସ�ୌରଭ ଚ�ୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖେଳିବେ ।
କ�ୋଭି ଡ ଯ�ୋଗୁ ଁସରକାର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରେଞ୍ଜରେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇ ଁ
ସବୁ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଥ ିଲେ । ଟ�ୋକିଓ ବାହାରିଥ ିବା
ମନୁ କହନ୍ତି “ଯେତେବେଳେ ତୁ ମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି
ସେତେବେଳେ ସଫଳତାର କ�ୌଣସି ସୀମା ନ ଥାଏ । ମୁ ମୂ
ଁ ଳରୁ
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଆସି ଛି ।”
ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଅଚାନକ ଲ�ୋକଲ�ୋଚନକୁ ଆସି ଥ ିବା
ମନୁ କହନ୍ତି, “ମ�ୋ ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯ�ୋଜନା ।
ଏହା କେବଳ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ନାହି, ଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରେ । ଏହା କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍ପିକ

ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଜାତୀୟ ମେଧା ଅନ୍ୱେଷଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଶରୁ ନୂ ତନ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି । ୨୦୧୬
ମସି ହାରେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ମେଧାବୀ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କୁ ଅଲମ୍ପିକ ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥ ିଲା । ୨୦୧୭ରେ ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାପରେ ଏହାକୁ ୧୨ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ।

ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ

କ୍ରୀଡାଙ୍ଗନ ବିକାଶ

14,595

ଦେଶରେ କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ

38 2020 267
11,227
ଟି ଖେଳପଡିଆ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ
2008
2014

2014

ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସମସ୍ତ
ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇ ଏଥ ିପାଇ ଁ ଏକ
ମ�ୋବାଇଲ ଆପ୍ ବିକଶିତ ହ�ୋଇଛି ।

ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତା

ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଦେଶରେ
ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ଆୟ�ୋଜିତ
ହ�ୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ମେଧାବୀ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରରୁ ହି ଁବାହାରିଥାନ୍ତି।
ଦେଶରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ
ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା, ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ
ଯୁବକ୍ରୀଡା ଏବଂ ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ଯ�ୋଗୁ ଁବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଭି ତ୍ତି ଭୂମି
ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶ
ହକି ଟ୍ରାକ, ବ୍ୟାୟାମ ଶାଳା, ଫୁ ଟବଲ ପଡିଆ,
ଇନ୍ ଡ�ୋର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଓ କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରାବାସଗୁଡି କରେ
ଥବ
ି ା ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ।

କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ତାଲି ମ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ
କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର
ଆଣେ ।”
ସେହିପରି ଦିବ୍ୟାଂଶ ସିଂ ପାୱାରଙ୍କ
ଁ
ଭଳି କ୍ରୀଡାବିତ୍
ଟାରଗେଟ୍ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ ପ�ୋଡିୟମ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
ପରିପୁଷ୍ଟ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଆଶାୟୀ ପାୱାର
ଁ
ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରର�ୋଚନାରେ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନାକୁ ବାଛିଲେ ।
ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଓ ମାଆ ନର୍ସ । ସେ ବିଜ୍ଞାନରେ
ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର । ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ତାଲିମ ଖୁବ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁ ଳ
ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟାରଗେଟ୍ ଅଲିମ୍ପିକ ପ�ୋଡିୟମ ସ୍କିମ୍(ଟପ୍ସ)
ତାଙ୍କ ଭଳି କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ।

16 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତୃ ଣମୂଳସ୍ତରରୁ ମେଧା
ବାଛିବା ନମ
ି ନ୍ତେ ନଯ
ି କ୍
ୁ ତି କରାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ର

ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳକୁଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପାଇ ଁ
ସୁବିଧାସୁଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତଷ
ି ୍ଠା
କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏଥିପାଇ ଁଆର୍ଥିକ
ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

09

ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ
ରାଜସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ
ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି

24

ଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖେଲ�ୋ
ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ର ୨୩ଟି
ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି

ମେଧା ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ବିକାଶ

ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ କ୍ରୀଡା ମେଧା ଅନ୍ୱେଷଣ ଦଳ ବଛାଯାଇଛି
ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଜଲ୍
ି ଲା ଓ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରରେ ମେଧା
ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରିବେ ତଥାପି ମେଧା ଅନ୍ୱେଷଣ ପ�ୋର୍ଟାଲ
ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଓ ଖେଳାଳୀମାନେ ସେଥିରେ ନଜ
ି କ୍ରୀଡା
ଦକ୍ଷତା ନେଇ ତଥ୍ୟ ଅପଲ�ୋଡ କରିପାରିବେ ।

2967 ୨୯୬୭ ଜଣ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମନ�ୋନୀତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି
୩୩୫ଜଣ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ
10 ଦଶହଜାର ଲେଖାଏ ଁଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୪ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ
୨୬୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁ ମ�ୋଦିତ ହ�ୋଇଛି । ଜମ୍ମ ୁ ଓ
କଶ୍ମୀରରେ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନମ
ି ନ୍ତେ ପୃଥକ୍ ଭାବେ
୨୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁ ଇଟି ସଂସ୍କରଣରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ
ତାଙ୍କୁ ଲ�ୋକଲ�ୋଚନକୁ ଆଣିଲା । ସେ ୨୦୧୮ ମସି ହାରେ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିବା ପରେ ୨୦୧୯ରେ ପୁଣେରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଯୁବକ୍ରୀଡାରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ବରିଷ୍ଠ
ଦଳରେ ଯ�ୋଗଦେବାପରେ ଆଉ ପଛକୁ ନ ଫେରି ଏକାଗ୍ରତା
ବଜାୟ ରଖ ିବା ସହ ବେଜଂି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ର�ୌପ୍ୟପଦକ ବିଜୟୀ
ହେଲେ । ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଦଶମିଟର ପୁରୁଷ ଏୟାର ପିସ୍ତଲ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ନମ
ି ନ୍ତେ ଯ�ୋଗ୍ୟହେବା ସହାୟକ ହେଲା ।
ଟ�ୋକିଓ ଯାଉଥ ିବା ଅଧ ିକାଂଶ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଛ�ୋଟ
ଛ�ୋଟ ସହର ଓ ଗ୍ରାମଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା

ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାଙ୍କ ଶାରୀରି କ ଦକ୍ଷତା
ଦେଶରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତଭ
ି ା ଅନ୍ୱେଷଣ
ସହ ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଦକ୍ଷ
ରଖ ିବା ନମ
ି ନ୍ତେ ୬୯ହଜାର ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ
ନିଯକ୍
ୁ ତି ଦିଆଯାଇଛି । ପିଲାମାନେ
ନିଜର ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତାରେ ତଥ୍ୟ
ଦେବା ପାଇ ଁ ମ�ୋବାଇଲ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ
ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୩
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ପିଲା ଏହାର ବ୍ୟବହାର
କରିସାରିଲେଣି ।

ଭି ନ୍ନକ୍ଷମ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୀଡାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ଦେଶରୁ ଭି ନ୍ନକ୍ଷମ ଖେଳାଳୀମାନେ ନୀରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ
ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରାଯାଇଛି ।
ପି ପ�ୋଡିୟମ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ୨୦୧୫
ଟାର୍ଗେଟ ଅଲି ମ୍କ
ମସିହାରେ ନଅଜଣ ଭି ନ୍ନକ୍ଷମ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଥ ିବାବେଳେ
୨୦୨୧ରେ ୩୨ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

କ୍ରୀଡା ଏକାଡେମୀ ବିକାଶ
ସରକାର କ୍ରୀଡା ଏକାଡେମୀ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି
ସହ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ
ଆଗରୁ କ୍ରୀଡାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
ନଗଣ୍ୟ ଥ ିଲେ ମଧ୍ୟ ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଗୁ ଁ
ଏଥ ିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ସେହପ
ି ରି
ତୃ ଣମୂଳସ୍ତରରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ନମ
ି ନ୍ତେ ପୃଥକ୍
ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମାନ କରାଯାଉଛି ।

ଶାନ୍ତି ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଖେଳ
ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୀତକାଳୀନ କ୍ରୀଡା ପ୍ରଥମଥର
ନମ
ି ନ୍ତେ ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ ଆୟ�ୋଜତ
ି
ହ�ୋଇଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ନମ
ି ନ୍ତେ
ଏହା ଲଦାଖରେ ଆୟ�ୋଜତ
ି ହ�ୋଇଥିଲା । ।

ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଦିବାସୀ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ
କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ
ମାଲଖମ୍ବ ଓ ଯ�ୋଗାସନ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ
ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ୩୬ଟି ଏକ
ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ୧୯ଟି ସ୍ଥାନରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଛି । ଏଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୨୫୦
ଜଣ ଖେଳାଳୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପାଇ ଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି
ହେବନାହି ଁ । ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସତାରାର ପ୍ରବୀଣ
ଯାଦବ ଏକ ଶ୍ରମଜୀବୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ
ଥର ପାଇ ଁ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ରେ ତୀରନ୍ଦାଜ ଦଳରେ ସେ ସାମି ଲ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପ ରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳରେ
ସାମିଲ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ନେହା ଗ�ୋୟଲ ଏକ ସାଇକେଲ
କାରଖାନାରେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି । ତୀରନ୍ଦାଜୀରେ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଶାୟୀ ଦୀପିକା କୁମାରୀଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଅଟ�ୋ
ଡ୍ରାଇଭର ହ�ୋଇଥବ
ି ାବେଳେ ମାଆ ଜଣେ ନର୍ସ । ଏକଦା
ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଦୀପି କା ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ନିମ ନ୍ତେ
ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳୀ ଥଲେ
ି ।

10

ପ୍ରତଭ
ି ା ଅନ୍ୱେଷଣ ନମ
ି ନ୍ତେ
୧୪ଟି ରାଜ୍ୟର ୯୫ଜଲ୍
ି ଲାକୁ
୧୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
କରଯାଇଛି

ହରିୟାଣାରେ ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସି ଥ ିବା ମନୀଷଙ୍କ
କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉତ୍ସାହଜନକ । ମନୀଷ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ
ପାଇ ଁ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥ ିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଟ�ୋକିଓ
ଅଲି ମ୍ପିକ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ
ଚେନ୍ନାଇର ସି .ଏ. ଭବାନୀ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ୍ୟତା ହାସଲ
କରିଥ ିବା ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ଅସୀ ଚାଳନକାରୀ । ଭବାନୀଙ୍କ
ମାଆ ଯେପରି ଝିଅର ତାଲି ମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁ ଏ, ସେଥ ିପାଇ ଁ
ନିଜର ଗହଣା ବନ୍ଦକ ରଖ ିଥ ିଲେ । ଆମର ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡା
ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଉଛି । ବାରଣାସୀର ଶିବପାଲ ଯାଦବଙ୍କ
ଜାଭେଲି ନ୍ ଫିଙ୍ଗାର ସଫଳତାରୁ ଏହା ଜଣାପଡେ ।
ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଶିବପାଲ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍ପିକ

କ୍ରୀଡାକୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ବା ପାଇ ଁନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ
କ୍ରୀଡା ବାତାବରଣର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ। ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନା ଯ�ୋଗୁ ଁ ତୃ ଣମୂଳସ୍ତରରେ
ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହ�ୋଇଛି । ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଖେଳାଳୀମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାଲି ମ ଜରି ଆରେ ସେମାନଙ୍କ
କ�ୌଶଳ ବିକାଶ କରି ପାରି ବେ ।ଏଥିପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ କ୍ରୀଡା ଭି ତ୍ତି ଭୂମି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ତାଲି ମକେନ୍ଦ୍ର ଓ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡା
ପ୍ରାଧିକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଖେଳାଳୀମାନେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ରଖିପାରି ବେ ।
n

n

n

n

n

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି କ୍ରମାନ ୍ୱୟରେ ସ୍ କୁଲରୁ ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ର, ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍କର୍ଷକେନ୍ଦ୍ର, ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱୀକୃତ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନ, ସାଇ
ତାଲି ମକେନ୍ଦ୍ର, ସାଇ ଜାତୀୟ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଛି । କେନ୍ଦ୍ରର
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳୀ ଟପସ ଯ�ୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
ହ�ୋଇଥାନ୍ତି।
ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ । ତାପରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଛ�ୋଟ ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଏ । ୧୩୦୦
ଏହିପରି ପି ଲା ନଅଟି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ୯୦ଟି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ
ତାଲି ମ ନେଉଛନ୍ତି ।
ଥରେ ଏହି ପି ଲାମାନେ ନିଜର ମନ�ୋନୀତ ଖେଳକୁ
ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇ ତାଲି ମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ
ପଠାଯାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇର ୬୭ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ
୪୮୧୯ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ତାଲି ମ ନେଉଛନ୍ତି।
ସାଇ ବ୍ୟତୀତ ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନାରେ
୧୫୯ଟି ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ ସାମି ଲ ହ�ୋଇଛି ।
ଗ�ୋପୀଚାନ୍ଦ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ, ପି ଟି ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ସ
ସ୍ କୁଲ, ପୁଣେର ସେନା କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ,
ଦ୍ରାବିଡ-ପାଦୁ କ�ୋନ କ୍ରୀଡା ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର
ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ।
ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ
ତାଲି ମ ଦେବା ପାଇ ଁତୃ ଣମୂଳ
ସ୍ତରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

ଖେଲ�ୋ
ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ

24

ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ
ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର

1000

ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ର
(ପ୍ରତି ଜିଲଳା୍ ରେ ଗ�ୋଟିଏ କରି )

ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ
ସ୍ କୁଲ ବିକାଶ

ପରମ୍ପରାକୁ ଅଲି ମ୍ପିକକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଶିବପାଲଙ୍କ ବାପା,
କକା ଓ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଭେଲି ନ ଫିଙ୍ଗାଳୀ । ଏହି
କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମାନଙ୍କର ଅଲି ମ୍ପିକ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା
ଏତେ ସହଜ ଘଟଣା ନୁ ହ ।ଁ ପ୍ରକୃତ କ୍ରୀଡା ନାୟକ ସେତେବେଳେ
ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ
ଛିଡା ହେବ । ଖେଳୁଆଡ ମନ�ୋଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା
ମନ�ୋଭାବର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କ୍ରୀଡା ଏପରି
ଗୁଣମାନ ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ତାହାକୁ
ଧ�ୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହି ।ଁ ସେ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ
ଓ ଦେଶର ଜୀବନଧାରାରେ କ୍ରୀଡାର ବେଶ୍ ମହତ୍ୱ ରହିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁ ସାରେ
ଦେଶରେ ଏକ ନୂ ତନ କ୍ରୀଡା ସଂସ୍ କୃତି ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି ଯାହା

18 ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଟାରଗେଟ୍
ପି ପ�ୋଡିୟମ
ଅଲି ମ୍କ୍ସ
ସ୍କି ମ(ଟପସ୍)

23

ସାଇ ଜାତୀୟ
ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର

67

ସାଇ କେନ୍ଦ୍ର

ସାଇ ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ
କେନ୍ଦ୍ର

ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରୀଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ବିକାଶ

ବୃ ତ୍ତି ଗତ କ୍ରୀଡା ଭାବଧାରାରେ ବିକାଶ କରିବ ।
ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ । ଏହା
ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏକ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ ହ�ୋଇଥ ିଲା ।ମାତ୍ର
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହା ଅନେକ ଖେଳକୁ ଦେଶରେ ବିକଶିତ
ହେବାକୁ ଦେଲାନାହି ଁ।
ମାତ୍ର ଏବେ ପରିସ୍ଥି ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
କ୍ରୀଡା ପରିସର ମଧ୍ୟ ବୃ ତ୍ତି ଗତ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଉପଯ�ୋଗୀ
ହ�ୋଇପାରିଛି। ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ ପ�ୋଡିୟମ ଭଳି
ଯ�ୋଜନା ଯ�ୋଗୁ ଁ ଦେଶରେ ଖେଳ ଏକ ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ
ପରିଣତ ହେବା ସହ ଏହାର ସାମଗ୍ରୀକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ
ବଦଳିବାରେ ଲାଗି ଛି। ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ମେଧା ଚିହ୍ନଟ କରି
ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାରେ ସାମି ଲ କରାଯିବା

ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ୪ଟି
ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାରେ ୧୮ ହଜାରରୁ
ଅଧିକ କ୍ରୀଡାବିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି
ଫଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି । ତାଛଡା ଦଳ ବାଛିବା ବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ଯେଉ ଁ ଖେଳାଳୀମାନେ
ଦେଶ ପାଇ ଁ ସୁନାମ ଆଣିବା ସହ ନୂ ତନ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ
ପ୍ରୟାସରତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରିବା ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ
ନିଆଯାଉଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ “ଏଭଳି ଏକ
ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି , ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଉତ୍ସାହକୁ
ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସରେ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବ । କ୍ରୀଡାକୁ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଂଶଭାବେ
ବିବେଚନା କର, ଏହାର ଅଭିବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ପଦ୍ଧତିର ବିକାଶ କର
ଯେଉଥଁ ପ
ି ାଇ ଁ ପରିବାରମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ , ପୁର ା ସମାଜ
ଆଗଭର ହେଉ, ତାହା ହେଲେ ଯାଇ ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ
କ୍ରୀଡାରେ ନି ଜର ନାମ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ ।”
କ୍ରୀଡାକୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଂଶବିଶେଷ କରି ବା ପାଇ ଁ
ପଦକ୍ଷେପ
ଯଦି ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥ ିବା ଭାରତୀୟ
କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ
ଓ ଦେଶ ପାଇ ଁ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦିଏ, ତେବେ ଏହା ୨୦୨୮ ଲସଏଞ୍ଜେଲ୍ସ
ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ନିମନ୍ତେ ପଦକ ତାଲି କାରେ ପ୍ରଥମ ଦଶଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ରହିବା ପାଇ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିପାରିବ । ତେବେ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ
ଦୂ ରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ�ୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାବେ ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କ୍ରୀଡା
ବାତାବରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇ ଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ।
ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଅଲି ମ୍ପିକ କ୍ରୀଡା
ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ସାମି ଲ ହ�ୋଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୬ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ବ�ୈଠକରେ ଘ�ୋଷଣା କରିଥ ିଲେ ଆଗାମୀ
୨୦୨୨, ୨୦୨୪, ୨୦୨୮ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ନିମନ୍ତେ ବିସ୍ତୃ ତ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇ ଏକ ଟାସ୍କଫ�ୋର୍ସ ଗଠିତ ହେବ । ଏଥ ିରେ ଉନ୍ନତ ତାଲି ମ,
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଖେଳାଳୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ସହ ଏହି ଟାସ୍କଫ�ୋର୍ସରେ
ବିଦେଶୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସାମି ଲ ହେବେ । ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୀଡା
ବଜେଟ୍ ଆଗରୁ ୧୫ରୁ ୨୦କ�ୋଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁ ଥ ିବା ବେଳେ ତାହା
୧୨୫ କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଗଲା ।
ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ‘ମନ କି
ବାତ୍ ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶରେ କ୍ରୀଡାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ
ମତାମତ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ।
ଏପରିକି ଏଭଳି ନିବେଦନ ପୂରର
୍ବ ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୀଡା ଜୀବନର
ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ଓ ସାମଗ୍ରୀକ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ ବିକାଶରେ ସହାୟକ
ବ�ୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ । ସେ କହିଥ ିଲେ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ
ଯେଉଠିଁ ଶହେଟି ଭାଷା , ୧୭୦୦ ଉପଭାଷା, ଭି ନ୍ନ ଭି ନ୍ନ ବେଶଭୂଷା,
ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ରହିଛି, ସେଠାରେ କ୍ରୀଡା ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି
କରିବାରେ ସୂତ୍ରଧର ହ�ୋଇପାରିବ ।
କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ପାଇ ଁଭି ତ୍ତି ଭୂମି ବିକାଶ
ଭାରତରେ କ୍ରୀଡା ସଂସ୍ କୃତିର ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଓ

ଟ�ୋକିଓ ଯାତ୍ରା ଓ କ�ୋଭି ଡର ଆହ ୍ୱାନ

ପି
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍କ୍ସ
ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ହେଉଥାଏ।
ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କ�ୋଭି ଡ ଯ�ୋଗୁ ଁ
ହଠାତ ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ହ�ୋଇଗଲା । ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ନିମନ୍ତେ
ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସି କ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସଜାଗ
ରଖ ିବା ସରକାରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଡ ଆହୱାନ
୍ ଥ ିଲା ।
ମାତ୍ର ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ବର୍ଷେ ପାଇ ସ୍ଥଗି
ଁ ତ ରହିଲା।
ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁ ଇମାସ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଲି ମଠାରୁ
ଦୂ ରେଇ ରଖ ିବା ସମ୍ଭବ ନ ଥ ିଲା । ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି
ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ତିଆରି ହେଲା। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟମାସରେ
ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରାଧ ିକରଣ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁରେ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ବସି ଲା ସେତେବେଳେ ଅଧ ିନାୟକ
ମନପ୍ରୀତି ସି ଂଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣ ଖେଳାଳି କ�ୋଭି ଡ ପଜିଟିଭ
ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ । ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲାପରେ ମନପ୍ରୀତ କ୍ରୀଡା
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଲେ “ଯେତେବେଳେ ମୁ ଁ
ତାଲି ମ ପାଇ ଁ ଆସି ଲି କ�ୋଭି ଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଲି । ସୁସ୍ଥ
ହେବା ପରେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା । ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏକ
ଯ�ୋଜନା କଲେ ମୁ ଁ ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୁସି ଅଛି।”
ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ବ୍ୟାଡମି ଣ୍ଟନ ଖେଳାଳୀ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଅଜା
ନିକଟରେ କ�ୋଭି ଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଯ�ୋଡି
ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାଇରାଜ ମଧ୍ୟ କ�ୋଭି ଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳୀ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ନିମନ୍ତେ ଟ�ୋକିଓ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍ପିକ

ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର, ରାଜୀବଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ,
ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ଓ ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦ
ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ସମ୍ମାନ
ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଶତକଡା ୭୪ଭାଗ
ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ମହେଞ୍ଜୋଦାର�ୋ ସଭ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ବୃ ହତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରାୟ ୫ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୁଜରାଟର ଧ�ୌଲାନବୀରାରେ
ଥ ିବା ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାର ଦର୍ଶକ ବସିବା ଭଳି ତିଆରି
ହ�ୋଇଥ ିଲା। ଏଥ ିରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ଖେଳ ଏକ ନୂ ତନ ପରମ୍ପରା
ନୁ ହେ ଁକିନ୍ତୁ ସମସାମୟି କ ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କ୍ରୀଡାର
ଏକ ସାମାଜିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ ସାତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମିର
ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅଧ ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ,
ଫିଟ୍  ଇଣ୍ଡିଆ, କ୍ରୀଡା ମେଧା ଅନ୍ୱେଷଣ ପ�ୋର୍ଟାଲ, ଜାତୀୟ
କ୍ରୀଡା ବିକାଶ ନିଧ ି, ମହିଳା କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ
କମି ଟି, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯ�ୋଜନା, ଟାର୍ଗେଟ ଅଲି ମ୍ପିକ ପ�ୋଡିୟମ
ଯ�ୋଜନା(ଟପ୍ସ)୍ ଭଳି ଏକାଧ ିକ ଯ�ୋଜନା କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମାନଙ୍କ
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃ ଦ୍ଧି କରିଛି । ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି
ବଢାଯିବା ସହ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନଗୁଡିକରେ କ୍ରୀଡା କ�ୋଟା ମଧ୍ୟ
ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ନୂ ତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱଆର�ୋପ
କରାଯାଇଛି । ଆଗରୁ ଏହାକୁ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ହିଭୂତ
ବିଷୟଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥ ିବାବେଳେ ଏହା ଏବେ
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶବିଶେଷ ହ�ୋଇଛି । ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକ ହ�ୋଇ
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ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କ୍ରୀଡା ଯ�ୋଗୁ ଁ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା କ�ୌଣସି
ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବଦାନକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର
କରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଭଳି ଲାଗେ।
କ୍ରୀଡା ଆମ ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜ
ଜୀବନର ଅଂଶ ହେବା ଶିର�ୋଧାର୍ଯ୍ୟ।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ଏହା ଯ�ୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୀଡାର
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଶରେ ଖ�ୋଲାହେବା
ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀଡା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପରିଚାଳନା ବିଷୟ ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ
ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ।
ଅବଶ୍ୟ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ପାଇ ଁ ଯାଉଥ ବ
ି ା କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମ ାନେ
ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃ ଦ ୟ ମଧ୍ୟ
ଜିତି ପାରିବେ। ଏହି ପରିସ୍ଥି ତି ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ
ଦାୟି ତ୍ୱ ହେଉଛି ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା।
ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁ ଲିବା ଅନୁ ଚିତ ଯେ ଆମର ଯୁବ ସମାଜର
କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଭ ାବେ ଉଭା ହେବାର
ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି । ଏଥପ
ି ାଇ ଁ କ୍ରୀଡାକୁ କେବଳ
ଗୁରୁ ତ୍ୱ ଦେଲେ ହେବନି ଏହାକୁ ଏକ ସାମାଜି କ ଧାରାରେ
ପକାଇବାକୁ ହେବ । ଦେଶ ହିସ ାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
କ୍ରୀଡା ସମାଜର ଜୀବନଧାରା ସହ ଯ�ୋଡିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ
କରୁ ଛନ୍ତି , ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନଭାବେ
ଗଢି ତ�ୋଳି କ୍ରୀଡାକୁ ଭଲପାଇବା ଭଳି ସଂସ୍ତ
କୃ ି ମଧ୍ୟ
ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ପି
QR କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍କ
ବାର୍ତ୍ତା ଭି ତ୍ତି କ ଗାନ ଶୁଣବ
ି ା ପାଇ ଁ
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କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବବ୍ୟାପର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ(ସ୍ୱାଧୀନ) କିରଣ ରିଜ୍ଜଜୁ ସାକ୍ଷାତକାର

ଆମେ ଭାରତରେ ଏକ କ୍ରୀଡା ସଂସ୍ କୃତି ବିକାଶ କରି ବାକୁ
ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଡିହ�ୋଇ
ରହନ୍ତୁ । ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ବଢି ଚାଲି ଛୁ ।

କ୍ରୀଡାକୁ ଆମ ସଂସ୍ତ
କୃ ିର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଯାଇଛି।
ଫଳତଃ ପଦକ ଆଶାୟୀ ଶହେରୁ ଅଧିକ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍ପିକ ପାଇ ଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ
ଥିବାବେଳେ ୨୫୯ ଜଣ କନିଷ ୍ଠ କ୍ରୀଡାବିତ ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପକ ନିମନ୍ତେ ଟାରଗେଟ ଅଲି ମ୍ପିକ ପ�ୋଡିୟମ
ସ୍କିମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପରାମର୍ଶଦାତା ସମ୍ପାଦକ
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଓ ସହକାରୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ସମ୍ପାଦକ ବିଭ�ୋର ଶର୍ମା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବବ୍ୟାପାର
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ) କିରନ୍ ରିଜିଜ୍ଜୁଙ୍କ ସହ ଆଲ�ୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ପି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ
	କ�ୋଭି ଡ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଅଲି ମ୍କ
ଦୂ ର ଆହ ୍ୱାନମୂଳକ ଥିଲା ?
	କେବଳ ଖେଳ ନୁ ହେ ଁ ଏଥର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ଆହୱାନ
୍

ଥ ିଲା । ମାତ୍ର କ୍ରୀଡା ପାଇ ଁ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ଆହୱାନ
୍ ଥ ିଲା
କ୍ରଡାଙ୍ଗନ, ଯେଉଠିଁ ଖେଳାଳୀମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ।
କ�ୋଭି ଡ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଅନେକ ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିଲା । ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ
ଏହା ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସଦୃ ଶ । କ�ୋଭି ଡ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଆମେ
ଅଧ ିକ ଇନ୍ ଡ�ୋର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ ୍ବ ଦେଲୁ ।
ଇନଡ�ୋର ଅଭ୍ୟାସ ସହ ଅନଲାଇନ ତାଲି ମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ
ରହିଲା। ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ
ଭତ୍ତା ବାବଦ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଶାରୀରିକ ମାନସି କ

ଅତୀତ ତୁ ଳନାରେ କ’ଣ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ହ�ୋଇଛି ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସହ
ପି ପ୍ରସ୍ତୁ ତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥ ିଲେ । କ�ୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଅଲି ମ୍କ
ପି ପ୍ରସ୍ତୁ ତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆପଣ ଶୁଣଛ
କେବେ ଅଲି ମ୍କ
ି ନ୍ତି କି?
ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଆମର ଦାୟି ତ୍ୱ ହେଉଛି ତୃ ଣମୂଳସ୍ତରରୁ
ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ କ୍ରୀଡାଙ୍ଗନରେ ସଫଳତା ହାସଲ
ଓ ସେଥ ିପାଇ ଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇ ଆସୁଛି । ମୁ ଁ
ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୁ ଏ । ମୁ ଁତାଲି ମ
ନେଉଥ ିବା ଖେଳାଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ । ଭାରତ ପାଇ ଁ ଖେଳୁଥ ିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ
ଆମେ ସବୁ ସହାୟତା ଦେଉ । ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ
ଏଇତ ଫରକ । ଦେଶବାସୀ ଯଦି ଅଧ ିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବେ ଆମ
ଆହୁ ରି ବହୁ ତ କିଛି କରିପାଇବୁ ।

ତାଲି ମକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁ ପଙ୍ଖ
ୁ ଭାବେ ତଦାରଖ କରାଗଲା ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ସାକ୍ଷାତକାର

କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବବ୍ୟାପର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ(ସ୍ୱାଧୀନ) କିରଣ ରିଜ୍ଜଜୁ

କ୍ରୀଡା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗ�ୋଟିଏ ସୂତ୍ରର ବାନ୍ଧି ରଖେ
ଓ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସେ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ଦେଶବାସୀ
ଖେଳାଳୀ ଓ କ୍ରୀଡାର ସମର୍ଥନ କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ତାହା ଆମ ଦେଶର କ�ୌଣସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କ୍ରୀଡା ହେଉ ବା
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକସ୍ତରର ହେଉ ସବୁ ପାଇ ଁସମର୍ଥନ ଜରୁରୀ ।
ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ ।

-କିରଣ ରି ଜ୍ଜ
ଜି ,ୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡା ଓ
ଯୁବବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ)

କ�ୋଭି ଡ ବେଳେ କ’ଣ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖେଳାଳୀଙ୍କ
ତାଲି ମ ପାଇ ଁହ�ୋଇଥିଲା ? ଏହି ସମୟର ରଣନୀତି କ’ଣ ?
ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମି କତା ହେଉଛି ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ
ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ । ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ତାଲି ମରେ ଯେପରି କିଛି
ଅସୁବିଧା ନ ହୁ ଏ ସେଥ ିପାଇ ଁସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ
ରଖାଗଲା । ଏହାଛଡା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।
ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସୁବିଧା
କରାଗଲା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ
ଜାରି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁ ସାରେ ସାଇର ଏସ୍ଓପି ଲାଗୁ କରାଗଲା।
ତାଲି ମ ସୂଚୀ ଏହି ଏସଓପି ଓ ସୁବିଧା ଅନୁ ସାରେ ତିଆରି ହେଲା।

ପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇ ଁ
ଟପସ୍ ଭଳି ଯ�ୋଜନା ଅଲି ମ୍କ୍ସ
କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଛି ?
ଅଲି ମ୍ପିକ ଖେଳକୁ ଆଖ ିଆଗରେ ରଖ ି ଆମେ
ଟାରଗେଟ ଅଲି ମ୍ପିକ ପ�ୋଡିୟମ ସ୍କି ମ୍(ଟପ୍ସ)
ସେପ୍ଟେମ ୍ବର ୨୦୧୪ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥ ିଲୁ । ରିଓ ପରେ
୧୨୪ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟପ୍ସ ଅଧୀନରେ ଟ�ୋକିଓ
ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେବାକୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା
ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଆଜି କ୍ରୀଡା ପରିସର
ବଦଳି ଯାଇଛି। କ୍ରୀଡାବିତ୍ ର କ୍ରୀଡା କ�ୌଶଳ ବ୍ୟତୀତ
ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇପଡିଛି
। ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଷ୍ଟାଫ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଦାରଖ
ବିଶ୍ଳେଷକ, ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ, ଜାତୀୟ
ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ତାଲି ମ ଶିବିର, ବିଭି ନ୍ନ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଆର୍ଥିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ସହାୟତା ଟପ୍ସ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର
ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ପରେ ଟପ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ୟାରିସ
ଅଲି ମ୍ପିକକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବ ।

ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ନିମନ୍ତେ କ’ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ?
	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା

ଅନୁ ସାରେ

ପୂରର
୍ବ ୁ

ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମି କତା ଦିଆଯାଉ ନ ଥ ିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନିଜେ ଏଥ ିପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବ�ୈଠକ କଲେ।
ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ସହାୟକ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଲି ମ୍ପିକ ଆଗରୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇ ଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ହେଲା ।
ଆଗରୁ

ଭାରତରେ

ପ୍ରତିଭାର

ଅଭାବ

ନଥିଲା

।

ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କ’ଣ ଅଭାବ ରହିଥଲ
ି ା?
ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ ଦେଶ ହ�ୋଇ ମଧ୍ୟ ପଦକ
ତାଲି କାରେ ଏତେ ପଛରେ ଥିବା ନେଇ ସମାଲ�ୋଚିତ ହେଉ
କାହିକିଁ ?

ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳ ପାଇ ଁ କମି ଟିମାନ ଗଠନ
କରାଯାଇ ତା’ର ସମୀକ୍ଷା କରାଗଲା । ତା’ ପରେ ଖେଳାଳୀ
ମନ�ୋନୟନ କରାଗଲା । ଏହି ଖେଳାଳୀମାନେ ଖେଲ�ୋ
ଇଣ୍ଡିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡା, ଶୀତକାଳୀନ କ୍ରୀଡା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
କ୍ରୀଡା ଭଳି ମଞ୍ଚ ପାଇଲେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମାନେ
ଯେଉଥଁ ିରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଭଳି ୧୪ଟି
ଖେଳ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା । ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖେଳାଳିମାନେ

ଯେପରି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେଥ ିପାଇ ଁ ଅଲି ମ୍ପିକ ଆଗରୁ
ଟାରଗେଟ୍ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ ପ�ୋଡିୟମ(ଟପ୍ସ) ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ
କରାଗଲା । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପାଇ ଁ ଆମେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଲୁ । ଆମକୁ

ଏହା କେବଳ ପ୍ରତିଭା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସି ତ ନ ହ�ୋଇ
ପୁରା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ଓ ସହରରେ
ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପ୍ରତିଭାକୁ ମଞ୍ଚ ନ ମିଳିଲେ ସେ
ଲ�ୋକଲ�ୋଚନକୁ ଆସିବ କେମିତ?ି ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ି ଖେଲ�ୋ

22 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଇଣ୍ଡିଆ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ।
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ଏକ ଦୀର୍ଘମି ଆଦି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବାକୁ ହେବ । ଆଗରୁ
ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ନ ଥ ିଲା। ଏବେ ଅଧ ିକ ପ୍ରତିଭା
ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁ ଁ ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯ�ୋଜନାକୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେଉଥଁ ିପାଇ ଁ ଅତି ସାଧାରଣ ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମିରୁ

ପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇ ଁଟପ୍ସ ଯ�ୋଜନା
ଅଲି ମ୍କ
ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଓ ଏଥିପାଇ ଁଖେଳାଳୀ
ଖୁବ୍ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।
-କିରଣ ରି ଜ୍ଜଜୁ , କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
(ସ୍ୱାଧୀନ)(ବକ୍ସ ହେବ)

ଆସି ଥ ିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଆଜି ଅଲି ମ୍ପିକରେ ପ୍ରତିନିଧ ିତ୍ୱ
କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଟ�ୋକିଓ ଅଲି ମ୍ପିକ ପାଇ ଁ
ଯାଉଛୁ ମୁ ଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତଶ୍
ି ରୁତ ି ଦେଉଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ପ୍ୟାରିସ

ଓ ଲସ୍ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲି ମ୍ପିକରେ ଭାରତର ଦକ୍ଷତାରେ ଆପଣ
ପ୍ରାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖ ିବାକୁ ପାଇବେ। ଲସ୍ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଆମେ
ଦଶଟି ଶୀର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିବୁ ।
ରି ଓରେ ଆମେ ମାତ୍ର ଦୁ ଇଟି ପଦକ ପାଇଥିଲୁ । ଏଥର
ଆପଣ କେତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ?
ଗତ ଅଲିମ୍ପକ୍ସ ତୁ ଳନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଏଥର ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି ।
ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଅଛି ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିବ । ମୁ ଁଭାବୁ ଛି
ପି ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଟ�ୋକଓ
ି ଅଲିମ୍କ୍ସ
କରିବେ ।
ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଥିପାଇ ସମାଲ�ୋଚି
ଁ
ତ ହ�ୋଇଛୁ
ଯେ ଆମେ କେବଳ ଶ୍ରେଷ ୍ଠ କ୍ରୀଡାବିତ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ
ଧ୍ୟାନଦେଉ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁ । ସେଥିପାଇ ଁ
ପି ପରେ କ୍ରୀଡାରେ ସୁଧାର ସେମିତି ଆଖିଦୃଶଆ
ଅଲି ମ୍କ
ି
ହୁ ଏ ନାହି ଁ । ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇ ଁ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ
ନିଆଯାଇଛି ?
କନଷ
ି ୍ଠ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଖେଲ�ୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ
ମଞ୍ଚ ହ�ୋଇପାରିଛି । ସେଥ ିରୁ ଅନେକ ନବପ୍ରତଭ
ି ା ବାହାରୁଛନ୍ତି।
ଅଗ୍ରଣୀ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ନମ
ି ନ୍ତେ ଟପ୍ସ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି । ଟପ୍ସ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା କନଷ
ି ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ
ପି ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୫୯ଜଣ
ଭବିଷ୍ୟତ ଅଲିମ୍କ
ଖେଳାଳୀ ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଆମେ ୧୪ଟି ଖେଳ ଚିହ୍ନଟ କରି ଛ ୁ ଯେଉଥି
ଁ ରୁ ଅଧିକ ପଦକ
ଆଶା କରୁଛୁ । ଆମେ ନିଜକୁ କେବଳ ସେତିକି ଖେଳରେ
ସୀମିତ ରଖିବା କି ?
ଆମେ ୧୪ଟି ଖେଳକୁ ଅଗ୍ରାଧ ିକାରା ଦେଇଛୁ ଯେଉଥଁ ିରେ ଅଧ ିକ
ପି ପରେ ଆମେ
ପଦକ ଜିତିବାର ଆଶା ରହଛ
ି ି । ଟ�ୋକଓ
ି ଅଲିମ୍କ
ତା’ର ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ । ତାହାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଆଉ କେତେକ ନୂ ତନ

ଖେଳ ସାମିଲ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ
ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ।
ପଦକ ବିଜୟୀ ହେଲା ପରେ ଖେଳାଳୀମାନେ ପ୍ରଥମେ
ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥ ଓ ଯଶ ପାଇଥାନ୍ତି । ଆଗକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ
ପାଇଲେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଭୂଲି ଯାନ୍ତି ନାହି ଁକି ?
	ଦେଶର ପ୍ରତନ
ି ଧ
ି ିତ୍ୱ କରିଥ ିବା କ�ୌଣସି ଖେଳାଳି ଆର୍ଥିକ
ଦୂ ରବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥ ିବା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ
ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ । ମୁ ଁ ଏହା ଦୃ ଢଭାବେ କହୁ ଛି ।
ପି ନେଇ ଦେଶରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଅଛି । ଏଥିପାଇ ଁ
ଅଲି ମ୍କ
ଏକଗୀତ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହ�ୋଇଛି । ଆପଣ ଏହି ଆନନ୍ଦମୟ
କ୍ଷଣ ନେଇ କ’ଣ କହିବେ?
ମୁ ଖୁ
ଁ ବ୍ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନୁ ହେ ।ଁ ଏତେବଡ ଦେଶରେ
ଯେତେବେଳେ ଅଲିମ୍ପକ ଗାନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଅଳ୍ପ କେଇ ଲକ୍ଷ
ଲ�ୋକ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥ ିଲେ । ଏତେବଡ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଖେଳାଳୀର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମର୍ଥକ ରହିବା ଦରକାର ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କ୍ରୀଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନେଇ
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କ’ଣ ରହିବ ?
ମୁ ଁ ସବୁ ବେଳେ କହିଆସି ଛି ଯେ କ୍ରୀଡା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକତା
ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ । ତେଣୁ ଦେଶବାସୀ ସବୁ ବେଳେ ଖେଳ
ଓ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେ ଗାର
ଁ ଛ�ୋଟ
ଖେଳ ହେଉ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ, ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା
ଆବଶ୍ୟକ। ଏମି ତି ବି ନୁ ହେ ଁ ଯେ ବ୍ୟାଡମି ଣ୍ଟନ ଖେଳ ଚାଲି ଛି
ବ�ୋଲି ଦୁ ଇଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ଦେଖବେ
ି
। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ
କବାଡି ଲି ଗ୍ କଥା ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ । ଦେଶରେ ଏହା କବାଡିର
ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛି । ସରକାର ଖେଳାଳୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ।
ତଥାପି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର
ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାୟି ତ୍ୱ ରହିଛି । ଆମେ ଭାରତକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ
କ୍ରୀଡାରାଷ୍ଟ୍ରଭାବେ ଦେଖବ
ି ାକୁ ଚାହୁ ଁ । ସେଥପ
ି ାଇ ଁ ଭାରତୀୟ
ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ସହ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ
ଖେଳ ତା’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବ ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ବରି ଷ ୍ଠଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ
ସ୍ୱାୟତ୍ତତା
ସରକାରଙ୍କର ଏହା ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଦେଶର
ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ସକଳ ପ୍ରକାର ଉପକାର
ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ଯେପରି
ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।
‘ସବକା ସାଥ୍, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ’ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର । ସେମାନେ ଗରିବ ହ�ୋଇଥାନ୍ତୁ
ଅବା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବକ କମ
ି ବା୍ ବୟ�ୋବୃ ଦ୍ଧ । ବୃ ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭି ଜ୍ଞତାର ଗନ୍ତାଘର ଯେଉମାନେ
ଁ
ଆମକୁ କଠିନ ସମୟରେ ଉଚତ
ି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ସଦାବେଳେ ସୁପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୁ ଃଖର କଥା,
ବେଳେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ
ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୟ�ୋ ବନ୍ଦନା ଯ�ୋଜନା ନାମକ ଏକ ପେନସନ୍ ଯ�ୋଜନା ୨୦୧୭ ମସିହାରେ
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା ଏହା ଫଳରେ ସେହସ
ି ବୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ଜଟିଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆର୍ଥିକ
ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ବିନିଯ�ୋଗ କରେ
ତେବେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ମାସିକ, ତ୍ରୈମାସିକ, ଷାଣ୍ମାସିକ ଅଥବା ବାର୍ଷିକ ନିଶ୍ଚିତ ପେନସନ୍ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯ�ୋଗ୍ୟ
ହ�ୋଇପାରିବ ।
ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ।
ଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର କଣ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ�ୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଗୁପ୍ତା
ଏଥ ିପାଇ ଁଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନିକଟରେ
ନାମକ ଜନ�ୈକ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି । ସେ ଚାକିରୀରୁ
ଋଣୀ । ମ�ୋ ଜୀବନରେ ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ କ�ୌଣସି ଭଲ
ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପେନସନ ପାଇ ଁ
ଯ�ୋଜନା ମୁ ଁ କେବେ ଦେଖ ିନି ।’ ସୁଶାନ୍ତ ଗୁପ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି
ଦୁ ଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥ ିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ତ୍ରିପୁରା, ଅଗରତାଲାର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବୟଃ ବନ୍ଦନା ଯ�ୋଜନାରେ ସାମି ଲ ହେବା ପରେ ଏବେ
ବୟଃ ବନ୍ଦନ ଯ�ୋଜନାର ଜଣେ ହିତାଧ ିକାରୀ । ଏହି ଯ�ୋଜନା
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁ ଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂ ର ହ�ୋଇଛି । ଗ�ୋବିନ୍ଦ ରେଳବାଇ
ସଂପର୍କରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ
ଚାକିରୀରୁ ଅବସର ନେଇଥ ିଲେ । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ସେ
ପାଇଥ ିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଏଥ ିରେ କିଛି ଅର୍ଥ ପ�ୈଠ
ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଜମା ରଖ ିଥ ିଲେ ଏବଂ
କରିଥ ିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ମାସକୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଁ
ଏବେ ସେଥ ିରୁ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପେନସନ୍ 
ପେନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, ‘ଏହା ଗ�ୋଟିଏ ଅତି ଉତ୍ତମ
ରାଶି ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ
ଯ�ୋଜନା। ଏହି ଯ�ୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁ ଁ ଅନ୍ୟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ସହଜସାଧ୍ୟ ପରିପାରିଛି । ଗ�ୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ
ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଉଛି ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମ�ୋ ପରି
ଚାକିରୀରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥ ିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଏଥ ିରୁ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିପାରିବେ ।’
ସଂପର୍କରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରି କହନ୍ତି ଯେ ‘ଏବେ ଆର୍ଥିକ
ଗତ ୫୦ ବର୍ଷ ଭି ତରେ ଦେଶରେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ
ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ମୁ ଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ।’ ଏହି ଯ�ୋଜନାରୁ ସେ ବେଶ୍
ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାରିଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ
ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ, ‘ମ�ୋ ଭଳି ବୟସ୍କ
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ପିଏମ ବୟଃ ବନ୍ଦନା ଯ�ୋଜନା – ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ମୂଳ ଆଧାର
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତାର ସୁବିଧା ଯଥା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ପେନସନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ
ପେନସନ୍  ଯ�ୋଜନା କେବଳ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ହିତାଧ ିକାରୀମାନେ
କରୁଥ ିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ
ଚାହିଲେ
ଁ ଏଥ ିରୁ ମାସି କ, ତ୍ରୈମାସି କ, ଷାଣ୍ମାସିକ କିମବା୍ ବାର୍ଷିକ
ତାହା ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେକ�ୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସକାଶେ
ପେନସନ୍
ଲାଭ କରିପାରିବେ ।
ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ
ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ (ଏଲଆଇସି ) ପରିଚାଳନା
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଏଥ ିରେ
ତ୍ରୈମାସି କ ପେନସନ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାୟି ତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ।
ନିବେଶ କରିବାର
ନିମନ୍ତେ ୧.୬୧ ଲକ୍ଷ
ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଅବଧ ି ୨୦୨୦ ମସି ହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ
ସର୍ବାଧ ିକ ରାଶି ।
ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ ୍ନ ଜମା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ ିଲା। ଏହାକୁ ଏବେ ୨୦୨୩ ମସି ହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କରିବାକୁ ହେବ,
ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ୭.୪ ପ୍ରତିଶତ
ଷାଣ୍ମାସିକ ପେନସନ
ସୁଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ତେବେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥ ିରେ
ପାଇବା ଲାଗି ୧.୫୯
ଟଙ୍କାର ମାସି କ ପେନସନ୍ ପାଇବା
ବାର୍ଷିକ ପେନସନ୍  ପାଇବାକୁ ଚାହିବେ
ଁ ତେବେ ଏହି ଯ�ୋଜନାରୁ
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ
ସକାଶେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ ୍ନ ୧.୬୨
ସେ ବାର୍ଷିକ ୭.୬୬% ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ ।
ବାର୍ଷିକ ପେନସନ
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ
ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଶାସନ
ପାଇ ଁ ୧.୫୬ ଲକ୍ଷ
ପଡ଼ିଥାଏ ।
କାଳରେ ୨୦୦୩-୦୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ
ଟଙ୍କା ଖଟାଇବାକୁ
ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ପଡ଼ିଥାଏ ।
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ମାସି କ ସର୍ବାଧ ିକ ୯୨୫୦ ଟଙ୍କାର ପେନସନ୍ 
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସେହିଭଳି
	ସେବା କର ଏବଂ ଜିଏସଟିରୁ ଏହି
ସର୍ବାଧ ିକ ତ୍ରୈମାସି କ ପେନସନର
ଯ�ୋଜନାକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି । ଏହି
ପରିମାଣ, ୨୭,୭୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରିମାଚୁ ଅର୍ଉଠାଣ
ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପେନସନ ହିସାବରେ
ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ
How to get its benefit
ଏଥ ିରୁ ୫୫,୫୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ
ତାହା କେବଳ ନିଜର ଅଥବା ପତି/
ଓ ବାର୍ଷିକ ପେନସନର ପରିମାଣ
tion
Informa
ପତ୍ନୀଙ୍କର କ�ୌଣସି ଦୁ ରାର�ୋଗ କିମବା୍
More
For
୧୧୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ।
या
9281
022-6781
Contact
ଦୀଘକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ହି ଁ
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଲି ସି
022-67819290
ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
ଟର୍ମ ୧୦ ବର୍ଷର ଅବଧ ି ପରେ ଯଦି
Toll Free
ଯଦି ଗ�ୋଟିଏ ପରିବାରର ଉଭୟ
ନିବେଶକ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି, ସେ ନିଜର
ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି,
ନିବେଶ ଅର୍ଥ ସହିତ ପେନସନର
ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୧୫
E-mail
ଶେଷ କିସ୍ତି ପରିମାଣ ପାଇପାରିବେ।
ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
onlinedmc@licindia.com
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଜଣେ
Website
ଖଟାଇ ପାରିବେ । ଏନଇଏଫଟି କିମବା୍
ନିବେଶକଙ୍କର ଟର୍ମ ଅବଧ ି ମଧ୍ୟରେ
https://eterm.licindia.in/
ଆଧାରସକ୍ଷମ
ପେମେଣ୍ଟ
ବ୍ୟବସ୍ଥା
onlinePlansIndex/pmvvymain.do
ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ତେବେ
ତାଙ୍କର
ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର
ନ�ୋମି ନୀ ନିବେଶ କରାଯାଇଥ ିବା
ପେନସନ୍ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
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ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ମ�ୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ମାତ୍ର ତିନିଗଣ
ୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ପରିଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଛି । ବିଶ୍ୱର ଅଧ ିକାଂଶ ଦେଶର ବୟସ୍କ
ନାଗରିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି ହେବାକୁ ୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧ ିକ
ସମୟ ଲାଗି ଥ ିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ମାତ୍ର ୨୦ ବର୍ଷ ଭି ତରେ ହି ଁ
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁ ଇଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥ ିଲା ।
୨୦୨୫ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦେଶରେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟ
ପ୍ରାୟ ୧୭୩ ନିୟୁତ ହ�ୋଇସାରିଥବ
ି ଏବଂ ୨୦୫୦ ମସି ହା ବେଳକୁ
ତାହା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ୨୪୦ ନିୟୁତ ଛୁଇବାର
ଁ
ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ବୟସ୍କ ନାଗରିକମାନେ କେବଳ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭି ତରେ
ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁ ହେ,ଁ ଅପରନ୍ତୁ ବୟସର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ମଧ୍ୟ
ଏକାନ୍ତ ଜରୁରି । ଏହି ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଗତ ସାତ
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଦେଶରେ ବୟ�ୋବୃ ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁ ର୍ୟ୍ବ ବହାର
ପ୍ରଦର୍ଶନର ମାତ୍ରା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥବ
ି ାରୁ ସରକାର ମାତାପିତା ଓ ବରିଷ୍ଠ
ନାଗରିକ ପ୍ରତିପ�ୋଷଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଆଇନ, ୨୦୦୭କୁ ସଂଶ�ୋଧନ
କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ‘ଘର�ୋଇ
ଯତ୍ନ ସେବା’, ବୟ�ୋଶ୍ରୀ ଯ�ୋଜନା, ପେନସନଭ�ୋଗୀମାନଙ୍କ
ସକାଶେ ଡ଼ିଜିଟାଲ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ
‘ଅବସରକାଳୀନ ଗୃହ’ର ପୁନଃବିକାଶ ସଂପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ୫
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକୁ ଟିକସମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୟଃ ବନ୍ଦନ ଯ�ୋଜନା ଜରିଆରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ
କରିବା ପରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ
କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୭ ମସି ହା ମେ ୪ ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଯ�ୋଜନାର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲ
ି ା।
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ନିଃଶୁଳ୍କ
ମନ�ୋରଞ୍ଜନର
ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭାବ ଯ�ୋଗୁ, ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ବ୍ୟାପକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ପରି ଲକ୍ଷିତ
ହ�ୋଇଛି । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ଏବେ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମ�ୌଳିକ ସୁବିଧାରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି । ସମୟକ୍ରମେ,
ଟେଲି ଭିଜନ୍ ହି ଁ ମନ�ୋରଞ୍ଜନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ କରି ବା ଏବଂ ତାହା ପୁଣ ି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
ମାଗଣାରେ, ମନ�ୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମକୁ ଏହା ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି କରି ଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହି ଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ‘ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ’୍
ଯ�ୋଜନା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପଟ୍ଟ ପରି ବର୍ତ୍ତନାକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହ�ୋଇପାରି ବ। ଏଥ ିରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା କ୍ରୟ
କରି ବାବେଳେ ମାତ୍ର ମାମୁଲି କିଛି ଦେୟ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଜୀବନ ମନ�ୋରଞ୍ଜନର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଦିନକୁ ଦିନ
ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆଧାର ଓ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥ ିବା ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ଯ�ୋଗୁ ଅନେକ ଘର�ୋଇ ଚାନେଲ ଏବେ ‘ଡିଡି
ଫ୍ରି ଡିଶ’୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମି ଲ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ‘ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ’୍ ର ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୦ ନିୟୁତ ସଂଯ�ୋଗ ବ�ୋଲି ଦାବି କରାଯାଏ।
ଏହା ୨୦୨୫ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ୫୦ ନିୟୁତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।

ଭି

ନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁମନ�ୋରଞ୍ଜନର ସଂଜ୍ଞା ଭିନ୍ନ । କିଛି ଲ�ୋକ
ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲ�ୋକ ଅଛନ୍ତି
ଯେଉମାନଙ୍କୁ
ଁ
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରିବାରର
ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି ଟେଲି ଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ହି ଁ
ମନ�ୋରଞ୍ଜନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ । କ�ୋଭିଡ଼ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସମୟରେ
ଯେତେବେଳେ କି ଏହାର ପ୍ରୋଟ�ୋକଲକୁ ମାନି ଘରେ ଆବଦ୍ଧ ହ�ୋଇ
ରହିବା ଏକପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଟେଲି ଭିଜନ
ହି ଁ ଦେଶ ଦୁ ନଆ
ି ର ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ଜାଣିବାର ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଓ
ସାଧନ ପାଲଟିଛି । ଏପରିକି କ�ୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ସକାଶେ
ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ଟିକାକରଣ ସଂପର୍କୀତ ଉପଦେଶ
ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି । ଚିନ୍ତାକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେସବୁ ସୂଚନା
ଓ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମନ�ୋରଞ୍ଜନ କ�ୌଣସି ମାସିକ ଦେୟବିନା ଏତେ
ସଂଖ୍ୟକ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କେଡ଼େ ଖୁସିର କଥା । କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କ ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏଭଳି ମାଗଣା ପ୍ରସାରଣ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ । ଏଥିପାଇ ଁ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କେବଳ
ଡିଶ୍ କିଣିବା ବେଳେ ଥରଟିଏ ପାଇ ଁ ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ଦେବାକୁ
ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଚାନେଲ ସାରା ଜୀବନ
ସକାଶେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇଥାଏ ।
ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଶକ୍ତି
ଫିକ-ି ଇୱାଇ ମିଡଆ
ି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାର୍ଷିକ
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୧୯୨୭ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାରି ଖ ଦିନ ଭାରତରେ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁରେଡ଼ିଓ ସେବା ପ୍ରସାରଣ
ହ�ୋଇଥିଲା । ଆଜି ଦେଶର ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଆକାଶବାଣୀ ପ୍ରସାରଣ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାରି ଖ ଦିନ ଜାତୀୟ
ପ୍ରସାରଣ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ
ବିବରଣୀରେ ସୂଚୀତ କରାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ମିଡଆ
ି ଏବଂ
ମନ�ୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୪% ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଥିଲା, କନ୍ତୁ
ି ; ଏହି
ସମୟରେ ଡଡ
ି ି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ର ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ୪୦ ନୟ
ି ୁ ତ ଅତକ୍ର
ି ମ କରିଛି।
୨୦୨୫ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୫୦ ନୟ
ି ୁ ତ ଅତକ୍ର
ି ମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଛି । ଡଡ
ି ି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଚାନେଲକୁ ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ରୂପେ

ଯେଉ ଁ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ...
ମୁ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ଡିଡି ଡିଶ୍ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁ ଛିଁ । ତାହା ମୁ ଁ କେଉଠାର
ଁ ୁ
ପାଇପାରିବି?
ଆପଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେକ�ୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦ�ୋକାନରୁ
ତାହା କିଣି ପାରିବେ । ଇ- କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କ୍ରୟ
କରାଯାଇପାରିବ ।
ଡିଡି ଡିଶ୍କିଣିବା ଲାଗି ମ�ୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ?
ଅନ୍ୟ ଘର�ୋଇ ଡିଶ୍ଚାନେଲ ସେବାଯ�ୋଗାଣକାରୀମାନେ ଯେଉଭଳି
ଁ
ମାସିକ ବ୍ୟୟବହୁ ଳ ଦେୟ ମାଗିଥାନ୍ତି ତାହା ତୁ ଳନାରେ ଡଡ
ି ି ଫ୍ରି ଡିଶ୍
ହେଉଛି ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବିକଳ୍ପ । ଏହାକୁ
ଲଗାଇବା ସକାଶେ ଆପଣ ଗ�ୋଟଏ
ି ଡଟ
ି ଏ
ି ଚ ଆଣ୍ଟେନା, କୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍
ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଲଏନବି, କେବୁଲ ଓ ଏକ ସେଟ୍ ଅପ୍ବାକ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ
କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇ ଆପଣଙ୍
ଁ
କୁ ୧୨୦୦ରୁ ୧୫୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ
କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଗ�ୋଟଏ
ି ଥର ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ
ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ଡଡ
ି ି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ରେ
ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଚାନେଲକୁ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ।
ଏଥିରେ କ’ଣ କେବଳ ଗ�ୋଟିଏ ଟେଲି ଭିଜନ ସେଟ୍  ସଂଯ�ୋଗ
କରିହେବ?
ନା । ଗ�ୋଟିଏ ଡିଟିଏଚ ଆଣ୍ଟେନାରେ ଆପଣ ଚାହିଲେ
ଁ ୪, ୬ କମ
ି ବା୍
୮ଟି ଟେଲି ଭିଜନ୍  ସେଟ ସଂଯ�ୋଗ କରିପାରିବେ । ଏଥି ପାଇ ଁ
ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଡିଶ୍ରେ ଲାଗିଥ ିବା ସିଙ୍ଗଲ ଏଲଏନବି
କୁ-ବ୍ୟାଣ୍ଡଟିକୁ ହଟାଇ ୨,୩ କିମବା୍ ୮ ଆଉଟ୍ ପଟ
ୁ ୍ ଯକ୍ତ
ୁ ଏଲଏନବି କୁବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ଖଞ୍ଜିବାକୁ ହେବ ।

ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶର୍ େ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସମସ୍ତ
ଚାନେଲ ସଂପର୍କୀତ ସୂଚନା https://
freedish.in ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ମାଗଣାରେ ଦେଖିହେବ ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ସାରା ଜୀବନ। ଏପରି ବ�ୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ଯ�ୋଗୁ ଏହା ଏବେ ସୂଚନା ଓ ମନ�ୋରଞ୍ଜନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ
ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି । ଦେଶର ଦୂ ରଦୂରାନ୍ତ, ଦୁ ର୍ଗମ ଓ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି । କ�ୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ କାଳରେ ଡଡ
ି ି ଫ୍ରି
ଡିଶ୍ର ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ଆଉ ଏକ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଥିଲା
ଁ ।
କାରଣ ଏହା ନକ
ି ଟରେ ଥିବା ମହଜୁଦ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ପୁରୁଣା ଟେଲି ଭିଜନ
ଧାରାବାହକ
ି ଓ ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହାକି ଅତୀତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ
ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ଭାବେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲା, ତାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସାରଣ
କରିବା। ଡଡ
ି ି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ର ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ
ବୃଦ୍ଧି ପାଇଚାଲିଲା ଏବଂ ତାହା ଦେଶର ଦୂ ରଦୂରାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା
ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଘର�ୋଇ ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ଚାନେଲ ପୁଣି ଥରେ ସେହି
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଲେଉଟିବାକୁ ଧାଡ଼ିକରି ଠିଆହେଲେ। ଏଠାରେ
ସ୍ମରଣଯ�ୋଗ୍ୟଯେ ଅନେକ ଘର�ୋଇ ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ଚାନେଲ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡଡ
ି ି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ ଚାନେଲ ଆଡ଼ୁ ମୁହ ଁ ଫେରାଇ ନେଇ ସଂପର୍କ
ଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଥିଲା ତାହା ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ
ହେଉଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡ଼େକରଙ୍କ କହିବା
ଅନୁ ସାରେ, ଦେଶର ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହା ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କର
ଏକ ଉପହାର । ଯେକ�ୌଣସି ନକ
ି ଟବର୍ତ୍ତୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକ୍ସ
ି ଦ�ୋକାନକୁ ଯାଇ
ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇପାରିବ । ଗତବର୍ଷ ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀର
ଏବଂ ଲଦାଖରେ ୩୦,୦୦୦ ଡଡ
ି ି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ ସେଟ୍  ଅପ୍ ବାକ୍ସ ମାଗଣାରେ
ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହଭ
ି ଳି ଦେଶର ଦୁ ର୍ଗମ ଏବଂ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧ୍ୟୁସିତ

ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା
ଚାନେଲଗୁଡ଼କ
ି କ’ଣ ?
n

n

n

n

	ଯେତେବେଳେ ଡଡ
ି ି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥ ିଲା ସେତେବେଳେ କେବଳ ଦୂ ରଦର୍ଶନର ସବୁ
ଚାନେଲ ଏଥ ିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥ ିଲା । କନ୍ତୁ
ି ପରେ ଷ୍ଟାର
ଉତ୍ସବ, ଆଜ୍ ତକ୍, ବିବିସି ନ୍ୟୁଜ୍, ଜି ମ୍ୟୁଜକ
ି ୍ ଭଳି ଘର�ୋଇ
ଚାନେଲଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଏଥ ିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥ ିଲା । ୨୦୨୧
ମସିହା ଜାନୁ ଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଡଡ
ି ି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ ରେ ବିଭି ନ୍ନ
ଧରଣର ମ�ୋଟ ୧୬୧ଟି ଚାନେଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି।
	ସେଥ ି ମଧ୍ୟରେ ଦୂ ରଦର୍ଶନର ୯୧ଟି (ସେଥ ି ମଧ୍ୟରେ ୫୧ଟି
ଶ�ୈକ୍ଷିକ ଚାନେଲ), ୭୦ଟି ଘର�ୋଇ ଚାନେଲ ଏବଂ ୪୮ଟି
ରେଡଓ
ି ଚାନେଲ ସାମିଲ ।
ଏଥ ିରେ ଥ ିବା ୧୦ଟି ହିନ୍ଦୀ ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ଚାନେଲ ହେଲା ଜି,
ସ�ୋନୀ, ଷ୍ଟାର ଏବଂ କଲର୍ସ ଯାହାକି ଡଡ
ି ି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ ସହିତ
ସହଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୧ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ
ଏହସ
ି ବୁ ଘର�ୋଇ ଚାନେଲ ଗୁଚ୍ଛକୁ ଏଥ ିସହ ଯ�ୋଡ଼ା ଯାଇଛି।
ଏଥିରେ ୧୫ଟି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ୬ଟି ମ୍ୟୁଜିକ,୍ ୨୦ଟି ନ୍ୟୁଜ୍, ୮ଟି
ଭ�ୋଜପୁରୀ, ୩ଟି ଭକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ଓ ୨ଟି ବିଦେଶୀ ଚାନେଲ
ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଆହୁ ରି ସଂପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି।

Q: ଏଥବରେ କେଉ ଁକେଉ ଁଭାଷାର ଚାନେଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ?
ଉତ୍ତର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଅଧିକତର ଚାନେଲ ହିନ୍ଦୀ
ଭାଷାର । କିନ୍ତୁ ଭ�ୋଜପୁରୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ମରାଠୀ ଓ ବାଂଲା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ
ଚାନେଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।

କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ୧.୨୦ ଲକ୍ଷ ସେଟ୍ ଅପ୍ବାକ୍ସ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରିଛନ୍ତି ।
ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁମାଗଣା, ସରକାରଙ୍କ ପାଇ ଁରାଜସ୍ୱ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ ଡିଡି
ଫ୍ରି ଡିଶ୍ ଯ�ୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁ ମ�ୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା।
ଏହି ଯ�ୋଜନାର ରୂପାୟନ ଦାୟି ତ୍ୱ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ
କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୦୩ ମସି ହାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ୩୦ଟି ଚାନେଲକୁ
ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ୨୦୧୪ ମସି ହାରେ ହି ଁ ବାସ୍ତବ
ପକ୍ଷେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ରୂପାନ୍ତ
ୱି ହ�ୋଇଥିଲା । ୧୧ଟି ରାଜ୍ୟର ଡିଡି
ଚାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ୨୦୧୯ ମସି ହାରେ ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ୍
ସହ ସଂଯ�ୋଗ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ରିଆନା, ହିମାଚଳ
ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଣିପର
ୁ , ମେଘାଳୟ, ମିଜ�ୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ,
ତ୍ରିପୁରା ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଚାନେଲ ପ୍ରସାରଣ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ
ହ�ୋଇଥିଲେ । ଏବେ ଅନେକ ଘର�ୋଇ ଚାନେଲ ସହିତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ମାଧ୍ୟମରେ ୧୬୦ଟି ଚାନେଲରୁ ଅଧିକ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ
ହ�ୋଇପାରିଛି । ଏଥିପାଇ ଁ ଘର�ୋଇ ଟେଲି ଭିଜନ୍  ଚାନେଲମାନଙ୍କୁ ଏକ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅନଲାଇନ୍  ଇ-ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ
ଯାହାକି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହ�ୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ
ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ନିଲାମୀ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ
୪୫୭ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ମିଳିପାରିଛି ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଜୁଲାଇ 15-31, 2021 27

ସୁସ୍ଥ ଭାରତ
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ପାଇ ଁ

କୁଶଳୀ ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀ
କ�ୋଭିଡ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କାଳରେ କ�ୌଶଳ, ପୁନଃ-କ�ୌଶଳ ଓ କୁଶଳତାର ଉନ୍ନତକ
ି ରଣ ଭଳି ମନ୍ତ୍ର ବେଶ ଉପକାରସିଦ୍ଧ ବ�ୋଲି ପ୍ରମାଣତ
ି
ହ�ୋଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଚକ
ି ତ୍
ି ସା ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସଦାବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଶଳୀ ବ�ୋଲି ବିବେଚତ
ି ହ�ୋଇଥାନ୍ତି ।
କନ୍ତୁ
ି କ�ୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଢେର୍କଛ
ି ି ନୂ ଆ କଥା ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଜଣା ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ
କରି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହତ
ି ନଜ
ି ନଜ
ି ର ପେଶାଦାରୀ କ�ୌଶଳ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଏହି ପ୍ରଗତି
ଯୁଗରେ ସେମାନେ ନଜ
ି ର ଦକ୍ଷତା ଓ କ�ୌଶଳକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଖର କରିବା ସହତ
ି ନଜ
ି କୁ ପ୍ରତିଯ�ୋଗକ୍ଷମ ବ�ୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଏହା
ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁଏକାନ୍ତ ଜରୁରି । ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖି ଏବେ କ�ୌଶଳ ବିକାଶ ମିଶନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ�ୋଭିଡ଼
ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ‘ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରାସ୍କ�ୋର୍ସ’ ଜରିଆରେ ଅଧିକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।
ଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କ�ୋଭି ଡ଼ ପୃଥ ିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର
ସହନଶୀଳତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଭଳି ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
କ�ୋଭି ଡ଼ -୧୯ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଛାମୁଆ
ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ, ସମାଜ ଓ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି । ଏହା
ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲି ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଜ୍ଞାନ, ସରକାର, ସମାଜ, ବିଭି ନ୍ନ ଅନୁ ଷ ୍ଠାନ
କିମବା୍ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଏଭଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି
ସ୍କି ଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ତାଲି ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥିବା
ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ସକାଶେ ଏକପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରିଛି ।
ଯୁବକଯୁବତୀମାନେ କ�ୋଭି ଡ଼ ସହାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରିବେ । ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
ସେମାନଙ୍କର ସହନଶୀଳନତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି । ଏହି
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ, ଡ଼ିଏସସି/ ଏସଏସଡ଼ିଏମ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ
ତାଲି ମପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା
ବାସ୍ତବତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କ�ୋଭି ଡ଼
କେନ୍ଦ୍ର, ହସପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରିବେ ।
୧୯ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ଥ
ୁ ିବା ଛାମୁଆ ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୁନ ୧୮
ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ‘ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରାସ୍କ�ୋର୍ସ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ନମ
ି ନ୍ତେ ଏକ କଡ଼ା ମନଟ
ି ରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଆଗାମୀ ଦୁ ଇରୁ ତିନ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, କ�ୋଭି ଡ଼
କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତାଲିମ ପାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ
କରାଯାଇଛି। ସେହଭ
ି ଳି ଏପରି ତାଲିମ ଯ�ୋଗାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼
ୁ କ
ି ରେ ମ�ୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ
ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହିସବୁ କ�ୋଭି ଡ଼ ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ
ସଂସାଧନ ଉପଲବ୍ଧ ରଖାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରାଯାଉଛି ।
ତାଲି ମ ଦେବା ସକାଶେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା
୩.୦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ
ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ ହେଲ୍ ଥକେୟାର ସେକ୍ଟର ସ୍କିଲ୍କାଉନସିଲର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ
ଆବଶ୍ୟକ କ�ୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ
ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଥ ିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଓ
ତାଲିମ ପରିଷଦ (ଏନସିଭିଇଟି) ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।
ଦେଶର ୨୬ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମ�ୋଟ ୧୧୧ଟି ତାଲି ମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହା
ଏହସ
ି ବୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଲିମ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ,
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତାଲି ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ, କ�ୋଭି ଡ଼
ଗମନାଗମନ ପାସ୍, ପିପିଇ କଟ
ି ୍  ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଯ�ୋଗାଇ
ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛଅଟି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ତାଲି ମ
ଦେବା ସକାଶେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଦିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏବେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ
ଚାହିଦାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ତେଣୁ ଏକ ଲକ୍ଷ
ଏଥିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବଧ
ି ା...
ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏହି ତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ
୨ରୁ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତାଲିମ କ୍ରାସ୍ କ�ୋର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ।
ସବୁ ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ତାହା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତଥା
ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥ ିବା ମାନବସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା
ତାଲିମ ଶେଷରେ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥବ ସହତ
ି
ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରହିବା, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ
କରିବା ସକାଶେ ୨୭୩ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ।
ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ୍ଓ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ବୀମା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।
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ମେଡିକାଲ୍ ଉପକରଣ ଆକସେସର:

କାର୍ଯ୍ୟ: ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ବିଆଇପିଏପି- ସିପିଏପି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପକରଣ
(କନସେନଟ୍ରେଟର ଓ ସିଲିଣ୍ଡର), ଡଜ
ି ଟ
ି ାଲ ଥର୍ମୋମିଟର,
ଫ୍ଲୋମିଟର, ହ୍ୟୁମିଡଫ
ି ୟାର, ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର, ମଲ୍ଟିପାରା
ମନ
ଟ
ି
ର,
ନେବୁ
ଲ
ାଇଜର, ବିପି ଉପକରଣ ଭଳି
ନମୁନା
ଆଡଭାନ ୍ସ
ମେଡ଼
କ
ି
ାଲ
ସାମଗ୍ରୀକୁ
କଭ
ି ଳି ବ୍ୟବହାର
ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଆସି ଷ୍ଟାଣ୍ଟ
କେୟାର ଆସି ଷ୍ଟାଣ୍ଟ
କରାଯାଏ ସେ ସଂପର୍କରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ।
କାର୍ଯ୍ୟ: ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପୂରର
୍ବ ୁ
କାର୍ଯ୍ୟ: ହୃ ଦ୍ଶ୍ୱାସ ପୁନଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା
ପ୍ରାକ୍- ପ୍ରୋସିଡ଼ଓ
ି ରାଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତାର
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନରେ
ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇବା, କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର
ଆୟ�ୋଜନ କରିବା ଯଥା, ସ୍ୱାବ୍ ଓ ନମୁନା
ୟୁନିଟ୍(ସିସିୟୁ)ରେ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା
ସଂଗ୍ରହ, ରାପିଡ୍ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା
କରିବା ସହିତ ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା
ତଥା ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପୂରର
୍ବ ୁ
ଯ�ୋଗାଇବା, ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଏଭଳି ସମଗ୍ର ପ୍ରୋସିଡ଼ଓ
ି ର୍
ସମୟରେ ଔଷଧ ସେବନ କରାଇବା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରଖ ିବା
ଓ ସେମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ନଥି
ପରିଚାଳନା କରିବା ।

ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ
ତାଲି ମପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକଯୁବତୀମାନେ
ନିମଲ
୍ନ ି ଖତ
ି ଛଅଟି ବର୍ଗର
ଆପାତକାଳୀନ
ହ�ୋମ୍କେୟାର
କେୟାର୍ଆସି ଷ୍ଟାଣ୍ଟ
ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଆସି ଷ୍ଟାଣ୍ଟ
କାର୍ଯ୍ୟ: ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆପାତକାଳୀନ
କାର୍ଯ୍ୟ:
ମ�ୌଳିକ
ଚିକତ୍
ି ସା ଉପକରଣ
ପରିସ୍ଥିତରି େ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଣ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ଯଥା ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନସେନଟ୍ରେଟର,ଅକ୍ସିଜେନ
ଯେଉ ଁଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚକ
ି ତ୍ି ସା ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ସିଲିଣ୍ଡର, ନେବୁ ଲାଇଜର, ଇସିଜି ଓ ପଲ୍ସ
ରଖିବା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ତୁ ରନ୍ତ
ନିର୍ବାହ କରି ବେ ।
ଅକ୍ସିମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସହାୟତା

ପ୍ରେରଣ ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ତଥା ର�ୋଗୀକୁ କଭ
ି ଳି
ଭାବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
ଭିତରେ କିପ୍ରକାର ଜରୁ ରି ଚକ
ି ତ୍ି ସା ସେବା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯିବ ଓ ପ୍ରୋନିଂ ଆଦି ସଂପର୍କରେ ତାଲିମ
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ବେସି କ୍କେୟାର
ଆସି ଷ୍ଟାଣ୍ଟ

ପ୍ରଦାନ ସହିତ ପିପିଇ କିଟ୍ପିନ୍ଧିବା ଓ
ଓହ୍ଲାଇବା ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ଼
ଲି ଖନ ଓ ସେସବୁ ର
ପରିଚାଳନା କରିବା

କାର୍ଯ୍ୟ: ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକତ୍
ି ସା ଉପକରଣ/
ଯ�ୋଗାଣକୁ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍(ଜୀବାଣୁମକ୍ତ
ୁ
କରିବା) ଏବଂ ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର ପୂରର
୍ବ ୁ ଓ
ପରେ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିସାବ ରଖିବା
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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ�ୌଶଳ ତାଲି ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭି ଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟାଂଶ
ଗତ ୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶରେ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଏମ୍ସ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ନର୍ସିଂ
କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୂରକ
୍ବ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଛି ।
ଏବେ ଛାମୁଆ କର୍ମୀମାନେ କେବଳ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍  ଟିକାକରଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହାୟକ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଅପରନ୍ତୁ ଦେଶର ଦୁ ର୍ଗମ
ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ର�ୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା
ନିର ୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ।
କ�ୋଭିଡ଼- ୧୯ ବିର�ୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆଶା, ଏଏନଏମ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ
ଯେଉ ଁଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥ ିପାଇ ଁମୁ ଁସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ।
ଜୁନ୍୨୧ ତାରିଖ ଠାରୁ ୪୫ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆୟୁବର୍ଗର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଭଳି
ଁ
ଭାବେ ଟିକାକରଣ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ୪୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ଆୟୁ ବର୍ଗର

ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରକାର ଟିକାକରଣ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
କର�ୋନା ଆମକୁ କ�ୌଶଳ, ପୁନଃ- କ�ୌଶଳ ଓ କ�ୌଶଳର ଉନ୍ନତିର ମହତ୍ତ୍ୱ
ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଦେଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ୨ରୁ ୩
ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଛାମୁଆ ଯ�ୋଦ୍ଧାକୁ ତାଲି ମ ଦିଆଯିବ ।
ଛାମୁଆ ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଛଅଗ�ୋଟି କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍  ଦାୟି ତ୍ୱ ଭୂମି କା ନିର ୍ବାହ
ସକାଶେ ଦେଶର ୧୧୧ଟି ତାଲି ମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯିବ । ଏବେସୁଦ୍ଧା
କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ସମୟାନ୍ତରେ ତା’ର କାୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ
କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍କି ଲ୍ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭି ଯାନ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ କ�ୌଶଳ ତାଲି ମ
ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଲି ମ ଦେଉଛି । ଏପରିକି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ
କାଳରେ ସୁଦ୍ଧା ଗତବର୍ଷ ଆମେ ଏଭଳି ତାଲି ମ ଯ�ୋଗାଇ ଥିଲୁ ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ବିଶେଷ ରି ପ�ୋର୍ଟ

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସ

କ�ୋଭି ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ
ଲାଗି ଯ�ୋଗ ବଢ଼ାଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ
ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍ କୃତିକ ମହ�ୋତ୍ସବ ହ�ୋଇପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କର�ୋନା କାଳରେ
ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭି ତରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଥିପାଇ ଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଛି । ନିଜକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିର�ୋଗ ରଖିବା
ସକାଶେ ପୃଥବ
ି ୀର କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ଯ�ୋଗକୁ ଏକ ଉପଚାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କଠିନ ସମୟରେ, ଯ�ୋଗ ସେମାନଙ୍କ
ମନରେ ଆତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିଛି ।
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯ�ୋଗ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହାରି ବଳରେ କର�ୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ବିର�ୋଧରେ
ସଫଳତାର ସହ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଜୁନ ୨୧ ତାରିଖ ଦିନ ୭ମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ
ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ‘ଏକ ବିଶ୍ୱ, ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ’ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ‘ଏମ-ଯ�ୋଗ ଆପ୍’ର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ବ

ର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥ ିବୀ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କ�ୋଭି ଡ଼
ବିର�ୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛି, ସେତେବେଳେ ଯ�ୋଗ ଆଶାର
ଏକ କିରଣ ଭାବେ ମାନବ ସମାଜ ନକ
ି ଟରେ ଦୃ ଶ୍ୟ ହ�ୋଇଛି। ଗତ
ଦୁ ଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ କମ
ି ବା୍ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଏଥିପାଇ ଁ ହୁ ଏତ
ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବା ଜନ ଉତ୍ସବର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇ ପାରିନାହି ଁ
କନ୍ତୁ
ି ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ସକାଶେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଉତ୍ସାହ ଓ
ଉଦ୍ଦୀପନା କ�ୌଣସି ଗୁଣେ ପ୍ରଶମିତ ହ�ୋଇନାହି ଁ କମ
ି ବା୍ ହ୍ରାସ ପାଇନାହି।ଁ
ଏହାର ଉଦାହରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସପ୍ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପାଳନ
ଅବସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଲ�ୋକ
‘ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ- ନିରାମୟତା ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ’ ଶୀର୍ଷକକୁ ନେଇ ଆୟ�ୋଜିତ
ବିଭି ନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଯ�ୋଗଦାନ ଏହି
ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି
ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆମେ ପରସ୍ପରର ସୁସ୍ଥତା ଓ ନିରାମୟତାରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିବା । ଏହି ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
‘ଏମ- ଯ�ୋଗ ଆପ୍’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଥିଁ ରେ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ ତାଲି ମର
ଅନେକ ଭି ଡିଓ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଯ�ୋଗ ପ୍ରୋଟ�ୋକଲ
ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା ବିଶ୍ୱର ବିଭି ନ୍ନ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଏହି
ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଏକ
ଅପୂର ୍ବ ଉଦାହରଣ । ଏହି ଅବସରରେ ମତ ପ�ୋଷଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ- ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ
କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯ�ୋଗର ପ୍ରସାର ଅନୁ ଭୂତ ହେବ ବ�ୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯ�ୋଗ ପରମ୍ପରା ଏବେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପାଲଟିଛି
ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍ କୃତକ
ି ମହ�ୋତ୍ସବ
ହ�ୋଇପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କର�ୋନା କାଳରେ ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ
ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଥିପାଇ ଁ ଯଥେଷ୍ଟ୍ର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଛି ।
ନଜ
ି କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିର�ୋଗ ରଖିବା ସକାଶେ ପୃଥ ିବୀର କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଲ�ୋକ
ଯ�ୋଗକୁ ଏକ ଉପଚାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କଠନ
ି ସମୟରେ, ଯ�ୋଗ
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ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ
ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସୀଙ୍କ ନମ
ି ନ୍ତେ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ
ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିଛି ।
ଯ�ୋଗର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ନିଜକୁ ନିବୃ ତ୍ତ ରଖିବା ଓ
ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଯାହାକି ଏବେ ସଭି ଏ ଁ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ
ଆପଣାଇବା ସକାଶେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି
ଯେ, ଯେତେବେଳେ କର�ୋନାର ଅଦୃ ଶ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ବିଶ୍ୱରେ
କାୟା ବିସ୍ତାର କଲା, ତାହାର ମୁକାବିଲା ସକାଶେ କ�ୌଣସି
ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ । ତାହା ଦକ୍ଷତା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ହ�ୋଇଥାଉ ଅବା
ସମ୍ପଦ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ହେଉ କିମବା୍ ମାନସିକ ଦୃ ଢ଼ତା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ହେଉ ।
ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଏଭଳି ବିପତ୍ତି ବେଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃ ଦ୍ଧି
ଦିଗରେ ଯ�ୋଗ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଉଭା ହ�ୋଇଛି।
ଏହି ମହାମାରୀ ବିର�ୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ଯ�ୋଗ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃ ଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିଛି ।
ର�ୋଗ ବିର�ୋଧରେ ଯ�ୋଗ ସୁରକ୍ଷା କବଚ
ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କ�ୋଭି ଡ଼ ବିର�ୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ନମ
ି ନ୍ତେ
ଡାକ୍ତର ଓ କ�ୋଭି ଡ଼ ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନେ ନିୟ�ୋଜତ
ି ରହଆ
ି ସିଛନ୍ତି
ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଯ�ୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ବିଶେଷ
ସୁରକ୍ଷା କବଚରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି । ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ
ଆପଣାଇବାର କାରଣ ହେଲା ଯ�ୋଗ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ
ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେଉନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ନିରାମୟ
ଓ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରୁଛି । ଏପରିକି ର�ୋଗୀମାନେ ଏହି
ଦୁ ରାର�ୋଗରୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉଛି।
ଏହି ଦୁ ଃସମୟରେ ହସପିଟାଲମାନଙ୍କରୁ ଏଭଳି ଚତ୍ର
ି ମାନ
ଲ�ୋକଲ�ୋଚନକୁ ଆସିଛି ଯେଉଥିରେ
ଁ
ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସମାନେ
ର�ୋଗୀମୀନଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ କରାଉ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରାଯାଇଛି । ଯ�ୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆର�ୋପ
କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହଛ
ି ନ୍ତି ଯେ ଯଦି କ�ୌଣସି
ର�ୋଗ ହ�ୋଇଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଖ�ୋଜି ବାହାର କର, ଏହାର
ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଅ, ଏହାର କାରଣ କ’ଣ ତାହା ଜାଣ,
ତା’ପରେ ଏହାର ଉପଚାର ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କର ।’ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଯ�ୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରି କହଛ
ି ନ୍ତି
ଯେ କେବଳ ଯ�ୋଗ ହି ଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାର୍ଗ
ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ । କ�ୋଭି ଡ଼ ମହାମାରୀ କାଳରେ,
ମାନବ ଶରୀର ଉପରେ ଯ�ୋଗ ତଥା ଏହାର
ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବର ଉପକାରୀତାର ପ୍ରଭାବ
ସଂପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି। ଏହା
ମାନବ ଶରୀରରେ କିଭଳି ର�ୋଗ ପ୍ରତରି �ୋଧୀ
ଶକ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଛି ତାହା ଖ�ୋଜାଯାଉଛି। ମାନସିକ
ଦୁ ଃଖରୁ ମୁକଳିବ
ୁ ା ଏବଂ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ
ହ�ୋଇ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସକାଶେ
ଯ�ୋଗ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ । ମାନବତାର ଏହି ପ୍ରଗତି
ନମ
ି ନ୍ତେ ଯ�ୋଗ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସଭିଏ ଁ ଏକତ୍ର ମିଶି ଆଗକୁ
ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଥିପାଇ ଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଯ�ୋଗକୁ ଆପଣାଇବା
ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ଆମର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ସାମିଲ କରିବା। ‘ସହଯ�ୋଗୀତା ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ’ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ
ଏକ ନୂ ତନ ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ମାନବ
ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ।

ଯ�ୋଗର ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଏମ- ଯ�ୋଗ ଆପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ
	ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ମିଳିତ
ଜାତିସଂଘ ସହ ଏକତ୍ର ମିଶି ଭାରତ ଏମଯ�ୋଗ ଆପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ସମଗ୍ର
ବିଶ୍ୱରେ ୧୨ରୁ ୬୫ ବର୍ଷର ଆୟୁସୀମା
ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭି ନ୍ନ
ଭାଷାରେ ଯ�ୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି
ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
	ବିଭି ନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଲି ଖନକୁ
ସମୀକ୍ଷା କରି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର
ଅନେକ ଖ୍ୟାତିମ୍ପନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ
ସହ ବ୍ୟାପକ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଏହି
ଆପ୍ର ବିକାଶ ଘଟାଯାଇଛି । ଏଥିରେ
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ୟୁଜର ଡାଟା
ନିଆଯାଇନାହି ଁ । ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାକୁ
ଡାଉନଲ�ୋଡ କରିପାରିବେ ।
ଏହି ଆପ୍ରେ ବିଭି ନ୍ନ ଭାଷାରେ
ଯ�ୋଗ ଭି ଡ଼ିଓମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ
ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଗାମୀ
ମାସମାନଙ୍କରେ ଏଥିରେ ଆହୁ ରି ଅଧିକ
ଭାଷା ଯ�ୋଡ଼ାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଭି ନ୍ନ
ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯ�ୋଗର ପ୍ରସାର ସହଜସାଧ୍ୟ
ହ�ୋଇପାରିବ ।

Scan the QR code to listen to the special
song released on the occasion of 7th
International Yoga Day.
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Scan the QR code to listen to the Prime
Minister's address at the 7th International
Yoga Day.
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କର�ୋନା ବିର�ୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମ

କ�ୋଭି ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

କ�ୋଭି ଡ଼ ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଅନୁ ଷ ୍ଠାନ, ସମାଜ, ପରିବାର ଏବଂ ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସୀମି ତତାର
ଯେଭଳି ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛି । ସେହିଭଳି, ଏହି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଆମର
ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ସକାଶେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି । କ�ୋଭି ଡ଼ର ପ୍ରଥମ ଲହର ବେଳେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରେସି ଂ ଏବଂ
ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ୍ଏହି ମହାମାରୀ ଉପରେ କାବୁ ପାଇବାରେ ଭାରତକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥ ିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ
ଲହର କାଳରେ ଏବେ ଦେଶରେ ଚାଲି ଥ ିବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହି ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନ ହାରମ୍ଭ ହେବା
ଦିନଠାରୁ ଦେଶରେ ଦ�ୈନିକ ଆଧାରରେ କ�ୋଭି ଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗି ଛି । ଏପରିକି ମ�ୋଟ
ଟିକାଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ସୁଦ୍ଧା ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

ଜା

ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ବାନ୍ଦିପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ୱାୟାନ ଗ୍ରାମ ୧୦୦
ପ୍ରତିଶତ ଟିକାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହାସଲ କରିବାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା
ଲାଭ କରିଛି । ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଲେଶଙ୍ଗଜେମ୍ଡାଙ୍ଗ୍, ମ�ୋଆଲେଣ୍ଡେନ
ଓ ୱାଲି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆୟୁ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ
ଟିକାକରଣ କରିବାର ଗ�ୌରବ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ପାଇ ଅନୁ
ଁ କରଣୀୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
କଥାଟି ହେଲା, ଏଠାରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଟିକାକରଣ କରାଯିବା
ନିମନ୍ତେ ଯେଉ ଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର
ତିନିମାସ ପୂରର
୍ବ ୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହ�ୋଇପାରିଛି । ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଦେଶର ଦୁ ର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ତାରା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଟିକାକରଣ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି କିର୍ତ୍ତୀମାନ ହାସଲ କରିବା ପଛରେ ଥିବା
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା ଏହା ଯେ ପୂରର
୍ବ ୁ ଟିକା ନେବା ସକାଶେ
ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଭୟ ଓ ବିତୃ ଷ୍ଣା ଥିଲା ।
ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ବଦ୍ଧମୂଳ ହ�ୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିଷେଧକ
ଟିକା ନେଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର
ସରପଞ୍ଚ ଯ�ୋଗେଶ କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରାକର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏଭଳି ଭ୍ରାନ୍ତ
ଧାରଣା ଦୂର କରିବା ନମ
ି ନ୍ତେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ
ନିଜେ ଓ ନଜ
ି ର ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟିକା ନେଇ
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଏଭଳି ଅମୂଳକ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିଥିଲେ ।
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ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ
ଗା ଁ ବୁ ଲି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକା ନେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାରେ ସକ୍ଷମ
ହ�ୋଇପାରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି, କଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର ଅପହଞ୍ଚ ଓ
ଦୁ ର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ�ୋଭି ଡ଼ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି।
ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲା ହସପି ଟାଲରେ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇଥିବା ତବସୁମଙ୍କ
୍ କହିବା
ଅନୁ ସାରେ, ସେମାନେ ଚାଷଜମିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କୃଷକମାନଙ୍କ
ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି ।
୧୮ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆୟୁ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ
ଟିକାଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଜୁନ୍୧୮ ତାରିଖ
ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା’ ପରଠାରୁ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଥିପାଇ ଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି
ହ�ୋଇଛି । ଅଧିକନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମାସି କ ‘ମନ୍  କୀ ବାତ୍ ’
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକା ପ୍ରତି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତ
ଧାରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂ ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମ�ୋ
ମା’ଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବର୍ଷ । ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକାର ଦୁ ଇଟି
ଡ�ୋଜ୍ନେଇଛନ୍ତି । ଟିକା ନେବାପରେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ହ�ୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଟିକା ନନେଇ ଆପଣମାନେ ନିଜେ
ଓ ନିଜ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତୁନାହି ଁ। ତେଣୁ
ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟିକା ନେଇ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷି ତ ରଖନ୍ତୁ ।’ ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
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୧୮ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ ୍ଧ୍ୱ ଆୟୁ ବର୍ଗର
ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିବସରେ ହି ଁ
ପ୍ରାୟ ୮୬ ଲକ୍ଷ ହିତଧାରକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ
କରାଯାଇ ଏକ ନୂ ତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥବ
ି ା
ମ�ୋଟ ହିତାଧକ
ି ାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୭୪%
ହେଲେ ୧୮ରୁ ୪୪ ବର୍ଷ ଆୟୁବର୍ଗର
ନାଗରିକ । ଗ�ୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧକ
ି
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ
ଏକ ନୂ ତନ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହାକି
ଅନ୍ୟ ଯେକ�ୌଣସି ରାଜ୍ୟ ତୁ ଳନାରେ
ସର୍ବାଧକ
ି । ଜୁନ ୨୧ ତାରିଖ ଦିନ ଗ�ୋଟିଏ
ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୭ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଥଲ
ି ା । ତାହା ଥଲ
ି ା
ଏହି ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ ଦିବସ । ଅଧକ
ି ନ୍ତୁ,
ଦେଶରେ ଟିକାକରଣର ୧୬୩ତମ ଦିବସ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ�ୋଟ ୩୨.୩୬ କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ
ଜାନୁ ଆରୀ ୧୬ ତାରିଖ ଠାରୁ ଦେଶରେ
ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।
ଏହି ସଂଖ୍ୟକ ଟିକାଦାନ ନିମନ୍ତେ
ଆମେରିକାକୁ ୧୯୬ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥଲ
ି ା।

25,68,858

ଟିକାକରଣର ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରଗତି

June 14 June 15 June 16 June 17 June 18 June 19 June 20 June 21 June 22 June 23 June 24 June 25 June 26 June 27 June 28

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସକାଶେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ
ମାଗଣା ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି।
ଟିକାକରଣର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗରି ବ, ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଓ
ଯୁବବର୍ଗ ହି ଁସର୍ବାଧିକ ପରି ମାଣରେ ଉପକୃତ ହେବେ।
ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜକୁ ଟିକାକରଣ କରି ବା
ଏବଂ ଏକତ୍ର ମିଶି କର�ୋନାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବା ।
-ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (ଜୁନ ୨୧ ତାରି ଖ ଦିନ ଆନ୍ତର୍ଜାତକ
ି
ଯ�ୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧ ିକ ଆୟୁ ବର୍ଗର ନାଗରି କମାନଙ୍କୁ
ମାଗଣାରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ବା ଅବସରରେ)

ଚତୁ ର୍ଥ ଟିକାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ହେବ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ
ଭାରତୀୟ ଭେଷଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜେନେରାଲ (ଡିଜିସିଆଇ)
ଭାରତରେ ମଡେର୍ଣ୍ଣା ଟିକାକୁ ଜରୁରିକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ
ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ପୁଟନକ
ି -ଭି ଟିକା ପରେ ଏହି ଟିକାକୁ
ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି । ଏହି ଟିକାକୁ ବିଦେଶରୁ ସି ପ୍ଳା
କମ୍ପାନୀ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତରେ ଏବେ କ�ୋଭି ଡ଼ ପ୍ରତିଷେଧକ
ନିମନ୍ତେ ଚତୁ ର୍ଥ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଜାତୀୟ ଟିକାକରଣ
ପରାମର୍ଶଦାତା ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର
ଅର�ୋରାଙ୍କ ମତ ଅନୁ ସାରେ, ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆହୁ ରି ଅଧିକ କ�ୋଭି ଡ଼
ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଜାଇଡସ୍
କାଡ଼ିଲା ଏବଂ ବାୟ�ୋଲ�ୋଜିକାଲ- ଇ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷା
ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଛି।
ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସେସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର
ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ, ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟି ଚୁ ଟ୍ ର
ନ�ୋଭାଭାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରିବ ବ�ୋଲି
ଆଶା କରାଯାଏ । ଏବେ କ�ୋଭାକ୍ସିନ୍ , କ�ୋଭିସିଲ ୍ଡ ଓ ସ୍ପୁଟନିକ୍
ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇସାରିଛି । ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ
ବାୟ�ୋଟେକ୍ ଏବଂ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚୁ ଟ୍ ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା
ଆହୁ ରି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩୫ କ�ୋଟି
ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ହ�ୋଇପାରିବ । ଏହା ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ
ଆହୁ ରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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କର�ୋନା ବିର�ୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମ

୧୬ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ସକ୍ରିୟ କର�ୋନା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ

5,52,659

5,72,994

5,86,403

5,95,565

6,12,868

6,27,057

6,43,194

6,62,521

7,02,887

56,994

37,566

46,148

58,578

50,040

57,944

64,818

9,73,158

48,698

64,527

51,667

68,817

68,885

81,839

50,848

78,190

42,640

7,29,243
87,619

ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାର
ଛୁଇଲା
ଁ

96.87%
ଦ�ୈନିକ
ପଜିଟିଭ୍ହାର

2.12%

ଜୁନ ୨୯ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା

53,256

58,419

97,743

60,753

62,480

88,977

7,60,019

7,98,656

8,26,740
1,03,570

67,208

66,224

1,07,628

1,17,525

60,471

70,421

1,19,501

9,13,378

9,73,158

8,65,432

ଭାରତରେ ଏବେ ଦ�ୈନିକ ନୂ ତନ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ୪୦,୦୦୦ ତଳକୁ ଖସି ଆସି ଛି । ଜୁନ ୧୪ ତାରିଖରେ ଦିନକୁ ୭୦,୦୦୦ରୁ
ଅଧ ିକ ସଂକ୍ରମଣ ଦ�ୈନିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍୨୯ ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାହା ୩୭,୦୦୦କୁ ଖସି ଆସି ଥ ିଲା । ସେହି
ସମୟରେ, ଜୁନ ୨୯ ତାରିଖ ଦିନ ଲଗାତାର ୪୭ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ନୂ ତନ କ�ୋଭି ଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ଚିହ୍ନଟ
ହେଉଥ ିଲେ ତା’ଠାରୁ ଅଧ ିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥ ିଲେ । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତରେ ସକ୍ରିୟ ପଜିଟିଭଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ଜୁନ୍୧୪ ତାରିଖରେ ୯.୭୩ ଲକ୍ଷ ଥ ିବାବେଳେ ଜୁନ ୨୯ ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାହା ୫.୫୨ ଲକ୍ଷକୁ ଖସି ଆସି ଛି ।

ଲଗାତାର ୨୨ ଦିନ
ଧରି ୫ ପ୍ରତିଶତ
ତଳେ ରହିଛି

ସକ୍ରିୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ନୂ ତନ କେଶ୍
ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାର

June 14 June 15

June 16 June 17 June 18 June 19

June 20 June 21 June 22 June 23

June 24 June 25 June 26 June 27

June 28 June 29

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ବ�ୈଠକବେଳେ ଦ�ୈନକ
ି ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା
ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତରେ
ପ୍ରତିଦିନ ନୂ ତନ ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୦,୦୦୦ ତଳକୁ ଖସି ସାରିଥ ିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦ�ୈନକ
ି ନମୁନା ଟେଷ୍ଟିଂ
ସଂଖ୍ୟାରେ କ�ୌଣସି ହ୍ରାସ ଘଟାଯାଇନାହି ଁ। ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୦.୮୧ କ�ୋଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା
କରାଯାଇ ସାରିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମ�ୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁ ଳନାରେ ସୁଦ୍ଧା ଅଧ ିକ ।

ଟେଷ୍ଟିଂର
ପ�ୋଷଣୀୟ
ମାତ୍ରା
Date

Testing

14 June
15 June
16 June
17 June
18 June

17,51358
19,30, 987
19,31,249
19,29,476
19,02,009

34 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

Date

Testing

Date

Testing

19 June
20 June
21 June
22 June

18,11,446
13,88,699
16,64,360
19,01,056

24 June

17,35,781

25 June

17,45,809

26 June

17,77,309

27 June

15,70,515

23 June

18,59,469

28 June

17,68,008
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ଜାତିସଂଘ ଘଟଣାବଳୀ

ମୃତ୍ତି କା- ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱରେ
ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଛି ଭାରତ

ମୃତ୍ତି କା କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ଭୂମିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଦୁ ଇ- ତୃ ତୀୟାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ
କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ, ସମାଜ, ଅର୍ଥନୀତି, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା, ଜୀବନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଓ
ନିରାପତ୍ତାର ମୂଳ ଆଧାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ, ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ତା’ର ମ�ୋଟ ଜଙ୍ଗଲ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ନୂ ତନ ଜଙ୍ଗଲ ସଂଯ�ୋଗ କରିପାରିଛି । ୨୦୩୦ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରର ୨୬ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର
ପତିତ ଜମି କୁ ପୁନର୍ଜାଗରିତ କରିବାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ମୃତ୍ତି କା ସଂରକ୍ଷଣ ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ
ବହନ କରେ କାରଣ ଆମେ ସଦାବେଳେ ପବିତ୍ର ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆମର ମାତା ରୂପେ ବିବେଚନା କରିଆସି ଛୁ ।

ଜୁ

ନ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ
ମରୁଭୂମି, ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଭୂମିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ କ୍ଷୟ ଉପରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ଆଲ�ୋଚନାଚକ୍ରରେ ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେଇ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏ ଦିଗରେ ଭାରତ
ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିବା ପଦକ୍ଷେପ ସଂପର୍କରେ ଅବଗତ
କରାଇଥିଲେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ନୂ ତନ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି
କରିଛି । ଏବେ ସାରା ଦେଶର ମ�ୋଟ ଭୂଭାଗର ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁ ର୍ଥାଂଶ
ଜଙ୍ଗଲ ଭାବେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ବ�ୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର
କଚ୍ଛ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଭୂମିକୁ ପତିତ ହେବା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା
ସକାଶେ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ
କରି ସେ କହିଲେ ଯେ ସେଠାକାର ଭୂମି କୁ ଉର୍ବର କରିବା ସକାଶେ
ସେହିସବୁ ଭୂମି ଉପରେ ଘାସ ର�ୋପଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା
ସେଠାରେ ସବୁ ଜିମା ଭରିଉଠିବା ସହ ପତିତ ମରୁଭୂମି ପାଲଟିବାରୁ ତାକୁ
ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ ଏବେ ବେଶ୍
ସଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଛି । ବିଶ୍ୱର ଏହି ସର୍ବବୃହତ୍ ସଂଗଠନ ସମୁଖରେ
ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ୨୦୩୦ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା
ଦେଶର ୨୬ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ପତିତ ଜମିର ଉଦ୍ଧାର ସକାଶେ ଭାରତ ଏକ
ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଛି ।
ଭୂମିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସଦାବେଳେ
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଫ�ୋରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସି ଛି ବ�ୋଲି
ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପି ଢ଼ିକୁ ଏକ
ସୁସ୍ଥ ବିଶ୍ୱ ଉପହାର ଦେବା ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସୀ ହେବା
ଉଚିତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତିସଂଘ ଫ�ୋରମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା
ଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ନିମର୍ନ େ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:
ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଭୂଭାଗ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୩ ନିୟୁତ
ହେକ୍ଟର ନୂ ତନ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ର ସାମିଲ ହ�ୋଇଛି । ଫଳରେ ଦେଶର
ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣ ଦେଶର ମ�ୋଟ ଭୂଭାଗର ଏକ ଚତୁ ର୍ଥାଂଶକୁ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଭୂମିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ତା’ର ଜାତୀୟ
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପୂରଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି । ସେଥିପାଇ ଁ
୨୦୩୦ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ୨୬ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ପତିତ ଜମିକୁ ଉଦ୍ଧାର
ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ଫଳରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୩ ବିଲି ୟନ୍ ଟନର କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନକୁ
ର�ୋକାଯାଇ ପାରିବ ଓ ଏହା ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ
ଉପକାରସି ଦ୍ଧ ହ�ୋଇପାରିବ ।
ଭାରତରେ ଆମେ ଭୂମିକୁ ସଦାବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଆସିଛୁ

ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆମର ପବିତ୍ର ମାତାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଦୁଇ ତୃ ତୀୟାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭୂ-ଅବନତି ଆକ୍ରାନ୍ତ
କରିଛି । ଯଦି ଏହାକୁ ର�ୋକିବା ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
କରାନଯାଏ, ତେବେ ତାହା ମାନବ ସମାଜ, ଅର୍ଥନୀତି, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା,
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ।
ଭୂ-ଅବନତିକୁ ର�ୋକିବା ଦିଗରେ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପଦକ୍ଷେପ
ସକାଶେ ଭାରତରେ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ।
ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଭୂମିର ଯେଉ ଁ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ତାହାକୁ
ପୁଣି ଥରେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର
ସାମୂହକ
ି ଦାୟି ତ୍ୱ । ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଏକ ସୁସ୍ଥ ପୃଥବ
ି ୀ ଛାଡ଼ିଯିବା ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।.
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ବିଶେଷ ରି ପ�ୋର୍ଟ

ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟୟକାଥନ୍ 

କଣ୍ଢେଇ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର

ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ହେଉଛି ଅଗ୍ରସର
‘ଟୟକ�ୋନ�ୋମି’ରେ ଘଟୁ ଛି ବ୍ୟାପକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାକ୍ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ମନରେ
ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । କର�ୋନା ଭଳି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କାଳରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେପରି ସ୍ଥଳେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଯେଉ ଁସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଂଶ ଖୁବ୍ସ୍ୱଳ୍ପ ରହିଛି ଓ ସେହିସବୁ ଉତ୍ପାଦ ନିମନ୍ତେ
ଭାରତ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଖେଳଣା କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପ
ସେହିଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉ ଁଥିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବିଲି ୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ବଜାର ଚାହିଦା ରହିଥବି ା ବେଳେ ସେଥିରୁ
ଭାରତର ଭାଗ ମାତ୍ର ୧.୫ ବିଲି ୟନ ଡଲାର । ଦେଶର ଘର�ୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ସକାଶେ ଭାରତ ମ�ୋଟ ଚାହିଦାର ପ୍ରାୟ ୮୦ ଭାଗ
କଣ୍ଢେଇ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନି କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଏବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମିରେ, ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସ ବଳରେ ବିଶ୍ୱ
କଣ୍ଢେଇ ବଜାରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଏହି ଚାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଦେଶରେ
କଣ୍ଢେଇ ମେଳା ଓ ଟୟକାଥନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟ�ୋଜନ ସରକାରଙ୍କ ଏ ଦିଗରେ ଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ।

ବି

ଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କ�ୋଭି ଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ
ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ଓ ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଯାଇଥ ିଲା, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ 
ଦୁ ନିଆ ନାମକ ଏକ ନୂ ତନ ବାସ୍ତବତା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥ ିଲା।
ତାମି ଲ ନାଡ଼ୁର ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଆତିକ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏହି ସମୟରେ
‘ହେରିଟେଜ୍ ରେସ୍’ ନାମକ ଏକ ଅନଲାଇନ୍  ଗେମ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ।
ନଜ
ି ଘରେ ଥାଇ ସାଇକେଲରେ ଦେଶର ଐତହ
ି ୍ୟସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ 
ଭ୍ରମଣ ନମ
ି ନ୍ତେ ଏହି ଗେମ୍ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରିବ । ଏଭଳି
ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖୁବ୍ ମନଲ�ୋଭା ସଂଗୀତ ବାଜୁଥ ିବ।
ନକ
ି ଟରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଟୟକାଥନ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାର ଫାଇନାଲରେ ଆତକ
ି ୍
‘ହେରିଟେଜ୍ ରେସ୍’ ମାଧ୍ୟମରେ ଐତହ
ି ାସିକ ତାଜ ମହଲକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ 
ଭ୍ରମଣର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥ ିଲେ ।
ସେହିଭଳି ଚେନ୍ନାଇର କେ ସି ଜି କଲେଜ୍ ଅଫ୍  ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିର
ଦଳେ ଛାତ୍ର ଏପରି ଏକ ଆପ୍ର ବିକାଶ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ବସିବା
ପାଇ ଁସୁଧାରି ପାରିବେ । ଏହି ଗେମି ଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ
ଦଳ ଯ�ୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ , ସେମାନେ
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହିତ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଭି ନବ ଉପାୟରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ଫଳରେ ଯ�ୋଗ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିପାରିବ ।
ଡେରାଡୁ ନର ‘ଆର�ୋଗ୍ୟ’ ନାମକ ଏକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର
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ଗେମ୍ର ବିକାଶ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପି ଲାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ
ପ�ୌଷ୍ଟି କ ଆହାର ସଂପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ
ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ ।
ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖ ଠାରୁ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ�ୋଜିତ ଟୟକାଥନ୍ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ମ�ୋଟ
୧୫୬୭ଟି ଅନଲାଇନ୍  ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍  ଗେମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା କେବଳ
କେତ�ୋଟି ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର । ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ
ଆୟ�ୋଜିତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥଲେ
ି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିଥବ
ି ା ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କଲାବେଳେ ସେ
କହିଥଲେ
ି , “ଗତ ୫-୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାକାଥନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ବିରାଟ
ମହ�ୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ବହୁ
ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିଛି । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆୟ�ୋଜନ ପଛରେ ଥବ
ି ା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଲା ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ
ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟୟକାଥନ
ଆୟ�ୋଜନ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁ ରୂପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ରହିଛି ।”
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ଜୁନ ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଟୟକାଥନର ଫାଇଲାନରେ ସାମି ଲ ହ�ୋଇଥିବା
ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦେଶର
ନିଜସ୍ୱ ଖେଳଣା କଣ୍ଢେଇକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ରଣନୀତି
ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ର�ୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ
ସୂଚୀତ କରିଥିଲେ । ସେହିଭଳି ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

ମାନସିକ ବିକାଶରେ କଣ୍ଢେଇର ଭୂମିକା
ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ, କଣ୍ଢେଇ ଓ ଗେମ୍ଗଡ଼
ୁ କ
ି ର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ
ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହିସବୁ
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆଲ�ୋଚନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆମେ ସଭିଏ ଁଜାଣୁ
ଯେ ଯଦି ଗ�ୋଟଏ
ି ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତା’ର ପରିବାର ହ�ୋଇଥାଏ ତେବେ ଖେଳଣା
କଣ୍ଢେଇ ହେଉଛି ତା’ର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଓ ବନ୍ଧୁ ।
ଟୟକାଥନ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭାରତ
ବିଶ୍ୱର କଣ୍ଢେଇ ଓ ଖେଳଣା ଅର୍ଥନୀତ-ି ଟୟକାଥନ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ । ବିଶ୍ୱ ବଜାରର
ଏହାର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାରତର ଅଂଶ ମାତ୍ର ୧.୫
ବିଲିୟନ ଡଲାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଶର ମ�ୋଟ କଣ୍ଢେଇ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୮୦
ଭାଗ ବିଦେଶରୁ ହି ଁକ୍ରୟ କରୁଛୁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶହ ଶହ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା କଣ୍ଢେଇ କିଣା
ବାବଦରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତରି େ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରି ।
କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପର ନୂ ତନ ସମ୍ଭାବନା
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଦେଶର ସେହି ସବୁ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହନ କରେ
ଏବଂ ସେହସ
ି ବୁ ଭାଗରେ ଏହାର ବିକାଶ ଘଟିପାରିବ ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଏବେ ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀର
ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛ
ି ି । ଆମର କୁଟିର ଶିଳ୍ପ ଯାହା କ୍ରୀଡ଼ା ସହତ
ି ଜଡ଼ତ
ି , ଯାହାକି
ଆମର କଳା, ଆମର ଗରିବ, ଦଳିତ ଓ ଆଦିବାସୀ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହତ
ି ଜଡ଼ତ
ି ।
ସେଠାରେ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଘଟିଲେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ
ହ�ୋଇପାରିବେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବିଶେଷକରି ଆମର ଭଉଣୀ ଓ କନ୍ୟାମାନେ ଏହି
ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ
ସେହସ
ି ବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ କରିବ । ଆମର ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ
ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଯେଉମାନେ
ଁ
କି ଦେଶର ଦୂ ର ଦୂ ରାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି
ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସୁଫଳ ଲାଭ କରିପାରିବେ ।
ମିଳତ
ି ଉଦ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ
ଏହା ସେତିକିବେଳେ ସମ୍ଭବପର ହ�ୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ
କଣ୍ଢେଇ ପାଇ ଁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼କ
ି ର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇବା । ଏହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼କ
ି ବିଶ୍ୱ
ବଜାରରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହ�ୋଇପାରିବ । ତେଣୁ, ଅଭିନବତ୍ୱ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେହି
କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ପୁ
ଁ ଞ୍ଜିଯ�ୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ମଡେଲମାନ ବିକଶିତ କରିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍।ଣ୍ଣ
ସେହିଭଳି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରିବା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କଣ୍ଢେଇ
ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆମର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନୂ ତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆପଣାଇବା ଏବଂ ନୂ ତନ
ବଜାର ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି ନମ
ି ନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇବା ବାଂଛନୀୟ । ଟୟକାଥନ ଭଳି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟ�ୋଜନ ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇଆ । ତେଣୁ ଉଭୟ ଘର�ୋଇ
ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତକ
ି ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ କଣ୍ଢେଇର ବ୍ୟବସାୟି କ ଚାହିଦା ବୃ ଦ୍ଧି ନମ
ି ନ୍ତେ
ଭାରତ ବ୍ୟାପକ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଯ�ୋଜନା ସେତେବେଳେ ସାକାର
ହ�ୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଭି ଏ ଁ ଏଥିପାଇ ଁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିବା । ତେଣୁ
ଲ�ୋକାଲ ପାଇ ଁଭ�ୋକାଲ ହେବା ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସ ସନ୍ତାନ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ�ୌଣସି ନୀତି କିମବା୍
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପ
କେବେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହ�ୋଇଥ ିବାର
ଆପଣମାନେ କେବେ ଶୁଣଛ
ି ନ୍ତି ?

	ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତରି େ
କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ପାଇ ପାରିନଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଥର
ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି ଦିଗରେ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଜୁନ୍ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ‘ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ’
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭ�ୋକାଲ୍ ଫର୍ଲ�ୋକାଲ୍ 
ନମ
ି ନ୍ତେ ଆହୱା୍ ନ ଜଣାଇଥିଲେ ଯଦ୍ୱାରା ଦେଶର କଣ୍ଢେଇ
ଶିଳ୍ପ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହ�ୋଇପାରିବ ।
	ଶିଳ୍ପ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିଭାଗ
(ଦୀପ୍ତି) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର
ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିଭଳି ଅନଲାଇନ୍  ଗେମିଂର ଆକାର ଓ ପ୍ରକାର
ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସକାଶେ ଆଉ ଏକ କମିଟି
ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି କମିଟି ତାଙ୍କର
ରିପ�ୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
	କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଏମଏସଏମଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦୀପ୍ତି,
ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଏବଂ ଏଆଇସିଟିଇର ମିଳିତ ସହାୟତାରେ କଣ୍ଢେଇ
ଶିଳ୍ପକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ
ଭାରତ ଏହାର ଅଧିକ ଭାଗ ଅକ୍ତି ଆର କରିବା ନମ
ି ନ୍ତେ
ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପର ଏଭଳି ବୃ ଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ଭୂତ ହେଉଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା
ଭାରତର ସଂସ୍ କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ଚିତ୍ର ସେହସ
ି ବୁ
କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହ�ୋଇପାରିବ । ତେଣୁ
ଜାନୁ ଆରୀ ୫ ତାରିଖ ଠାରୁ ଫେବୃ ଆରୀ ୨୫ ତାରିଖ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଟୟକାଥନର
ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।
	ସେହିଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃ ଆରୀ ୨୭ ତାରିଖ
ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି
ଏକ କଣ୍ଢେଇ ମେଳାର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦେଶର କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପକୁ
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯେଉଥିରେ
ଁ
ନୂ ତନତା ଏବଂ ଅଭି ନବତ୍ୱ ରହିଥ ିବ । ଏହି ମେଳାରେ
୧୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ପରିଶେଷରେ ଜାନୁ ଆରୀ-ଫେବୃ ଆରୀ ମାସରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥିବା ଟୟକାଥନର ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜୁନ୍ ୨୨ ଠାରୁ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ହ�ୋଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସ୍ୱୟଂ
ଏହି କଣ୍ଢେଇ ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା
ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ର�ୋଡମ୍ୟାପର ଖସଡ଼ା ନେଇ ଭାବ ବିନମ
ି ୟ
କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇଥିବା
ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ ।

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଜୁଲାଇ 15-31, 2021 37

ଜାତୀୟ ସଙ୍କଳ୍ପ

ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ଯେତେବେଳେ କଲମ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ
ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ଥଲ
ି ା
ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ବାରେ କଲମର ଶକ୍ତି
ସମ୍ପର୍କରେ ଇତିହାସରେ ବିସ୍ତୃ ତ ଭାବେ ଲି ପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ଅଶାନ୍ତ ଇତିହାସ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ,
ଭାରତୀୟ ଲେଖକମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇ ଁ
ପ୍ରେରଣା ଯ�ୋଗାଇଛନ୍ତି । କ�ୌଣସି ସାମାଜିକ ଦ୍ୱେଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଲଢିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଆମ
ଲେଖକମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ।

ଆ

ମ ସାହତ
ି ୍ୟିକ, ଲେଖକ ଏବଂ କବିମାନଙ୍କ କଲମର ଶକ୍ତି
ହି ଁ ବ୍ଟ
ରି ିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସାମୁହକ
ି
ଆକ୍ରୋଶକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥ ିଲା । ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ବ�ୈପ୍ଳବିକ ଚନ୍
ି ତାଧାରା
ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇ ଁ କଲମର ଶକ୍ତି କୁ ଆୟୁଧ କରିଥ ିଲେ । ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ
ମାଖନଲାଲ ଚତୁ ର୍ବେଦୀ, ରାହୁ ଲ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ୟାୟନ, ବାଲକୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ନବୀନ,
ସୁଭଦ୍ରା କୁମାରୀ ଚ�ୌହାନ, ପାଣ୍ଡେ ବେଚାନ୍ ଶର୍ମା ‘ଉଗ୍ର’, ଜଗଦମ୍ବା ପ୍ରସାଦ
‘ହିତ�ୈଶୀ’, ରାମବୃ କ୍ଷ ବେନିପର
ୁ ୀ, ବନାରସୀ ପ୍ରସାଦ ଭ�ୋଜପୁରୀ, ୟଶପାଲ,
ଫଣୀଶ୍ୱର ନାଥ ରେଣୁ, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀ, ଭେଙ୍କଟରାମା ରାମଲିଙ୍ଗମ
ପିଲାଇ, ଚଲ
ି ାକାମାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଜେଲ
ଯିବାକୁ ପଡଥ
ି ିବାବେଳେ ପ୍ରେମଚନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଲେଖକମାନେ ମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ଛାଡିଥ ିଲେ । ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର
ତଲ
ି କଙ୍କ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ‘କେଶରୀ’ ଓ ‘ମରାଠା’
ଭଳି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦ�ୋହଲାଇ
ଦେଇଥ ିଲେ । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇ ଁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ
ନଜ
ି ର ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇଥ ିଲେ।
‘ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବର’ ଏହି ଭାଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହଭ
ି ଳି
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିବା ।...
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ମୁନସୀ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ:

ଲେଖନୀର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଯ

ଦି ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କ ଶଦ୍ଦ ତାଙ୍କ ବିୟ�ୋଗର
ବହୁ ଶତାଦ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଯ�ୋଗାଇ
ଚାଲେ, ତେବେ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେହି ଲେଖକ
ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ମୁନସୀ
ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ଧନପତ ରାୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଭାବେ ୧୮୮୦
ମସି ହା ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖରେ ବାରଣାସୀ ନିକଟ
ଲମହି ଗାରେ
ଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥ ିଲେ ।
ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ପି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ

ଲ�ୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ: ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ

‘ସ୍ୱ

ରାଜ ହେଉଛି ମ�ୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ
ଅଧକ
ି ାର’ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥବ
ି ା
ଲ�ୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ
ନିଜର ବ�ୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ
ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯ�ୋଗାଇଥଲେ
ି
। ଏହି
କାରଣରୁ ହି ଁ ବ୍ରିଟିଶ କର୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ‘ଭାରତୀୟ
ଅଶାନ୍ତିର ଜନକ’ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥଲେ
ି ।
୧୮୫୬ ମସି ହା ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାରିଖରେ
ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ
କରିଥଲେ
ି
। ତିଲକ ମରାଠା ଦର୍ପଣ ଓ କେଶରୀ
ନାମରେ ଦୁ ଇଟି ଦ�ୈନିକ ଖବରକାଗଜ ଆରମ୍ଭ
କରିଥଲେ
ି
। ତାଙ୍କ ଖବରକାଗଜ ‘କେଶରୀ’ରେ
ସେ ବିପ୍ଳବୀ ଖୁଦୀରାମ ବ�ୋଷ ଓ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ ଚାକିଙ୍କ
ଫାଶୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ପ୍ରକାଶ
କରିଥଲେ
ି
। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦାବିରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖବ
ି ା ଯ�ୋଗୁ ଁ ତାଙ୍କୁ
୬ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା । ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅଭିଯ�ୋଗରେ ତାଙ୍କୁ
୧୯୦୮ରୁ ୧୯୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଣ୍ଡାଲେ (ବର୍ତମାନର ମ୍ୟାଁମାର)ରେ
କାରାଦଣ୍ଡ ଭ�ୋଗିବାକୁ ପଡିଥଲ
ି ା । ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ତିଲକ, ଏନ୍ . ସି . କେଲକାରଙ୍କ ସହ ମରାଠାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ
ତୁ ଲାଉଥଲେ
ି
ଏବଂ ୧୮୯୧ରୁ ୧୮୯୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖବରକାଗଜର

ଏକକ ସତ୍ୱାଧକ
ି ାରୀ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଥଲେ
ି
। ତିଲକ
ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥଲେ
ି ମଧ୍ୟ, ମାଣ୍ଡାଲେ
ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ରହଣୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମଦ୍
ଭଗବତ ଗୀତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖଥ
ି ବ
ି ା
୪୦୦ ପୃଷ ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ଗୀତା-ରହସ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର
ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବହୁ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁ ଦିତ ହ�ୋଇଛି।
କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେ,ଁ ଜନ ସଚେତନତା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇ ଁ ତିଲକ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ
ଓ ଶିବାଜୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥଲେ
ି ।
ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ
କରିବା ପାଇ ଁ ଲ�ୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ
ଓ ସାହସ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାଜରେ ଏକ ନୂ ତନ ଜାଗରଣ
ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଉତ୍ସବସବୁ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥଲ
ି ା । ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବେ ବିବେଚନା
କରାଯାଏ । ଏପରିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତିଲକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଅର୍ପଣ
କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ ନାୟକ
ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥଲେ
ି
। ୧୯୨୦ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ
ମୁମବା୍ ଇରେ ତାଙ୍କର ପରଲ�ୋକ ଘଟିଥଲ
ି ା।

ବିବାହ, ସାବତ ମାଆଙ୍କ ଦୁ ର୍ୟ୍ବ ବହାର, ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ ଏବଂ
ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା - ଆଦି ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ଆହୱା୍ ନ ମଧ୍ୟରେ
ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ ଗତି କରିଥ ିଲା । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ଏହି ସମୟରେ
ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅତ୍ୟାଚାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥ ିଲା ।
ଏହିସବୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ମାନସି କ ଶାନ୍ତି ଖ�ୋଜିବାର ବାଟରେ ଆଗେଇ
ନେଇଥ ିଲା ଏବଂ କାହାଣୀ ରଚନାରୁ ହି ଁ ସେ ଏହା ପାଇଥ ିଲେ ।
୧୯୦୫ ମସି ହାରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରି ଥ ିଲେ
ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ ‘ସ�ୋଜ-ଏ-ୱତନ’ ଉର୍ଦ୍ଦୁ
ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏହି କାହାଣୀଗୁଡିକରେ ବ୍ରିଟିଶ
ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ସନ୍ନିବେଶିତ ରହିଥ ିଲା । ତାଙ୍କ ମାମୁ ଁ
ତାଙ୍କୁ ନବାବ ରାୟ ବ�ୋଲି ଡାକୁଥ ିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ
ସଂଗ୍ରହକୁ ସେହି ନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥ ିଲେ । ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ
ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିବା ସହିତ ଏହାର କପି ଗଡ
ୁ ିକୁ
ପ�ୋଡି ଦେଇଥ ିଲେ । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ଲେଖାରୁ ନିବୃ ତ ରହିବା ପାଇ ଁ
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥ ିଲା। ଏହା ପରେ,
ସେ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ନାମରେ ଲେଖ ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ୧୯୨୧ ମସି ହାରେ
ଅସହଯ�ୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ
ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ଛାଡି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥ ିଲେ।
ତାଙ୍କ ରଚିତ ‘ସତରଞ୍ଜ କେ ଖ ିଲାଡି’, ‘ଜୁଲୁସ’, ‘ଆହୁ ତି’, ‘ଦ�ୋ
ବ�ୈଲ�ୋ ଁ କି କଥା’, ‘ରଙ୍ଗଭୂମୀ’, ‘କର୍ମଭୂମୀ’, ‘ପ୍ରେମାଶ୍ରମ’ ଆଦି ଗଳ୍ପ
ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଉଚ୍ଚକ�ୋଟୀର କୃତୀ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ । ଗ�ୋଟିଏ
ପଟେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁସଂସ୍କାର ଉପରେ
ଆକ୍ରମଣ କରିଥ ିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ନିଜ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ
ସୃଜନଶୀଳତାର କୁହୁକ ଜାଲ ବୁ ଣଥ
ି ିଲେ । ସେହି ଚରିିତ୍ରମାନେ

ଆଲ�ୋଚନା ଓ ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ
ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରିଥାଆନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ
ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସି ଦ୍ଧ କାହାଣୀର ସଂଳାପ, ଯେଉଥଁ ିରେ ଦୁ ଇଟି
ବଳଦ ହୀରା ଓ ମ�ୋତି ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା
କି ଶ�ୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇ ଁ ସେମାନଙ୍କ ମନ�ୋବଳ ବୃ ଦ୍ଧିର ବାର୍ତା
ଦେଉଛି ।
ମାଟି ଉପରେ ଶ�ୋଇ ଥ ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମ�ୋତି କହୁ ଛି – ‘ମାଡ
ଖାଉଥ ିବା ସତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବଦଳରେ ତୁ ମେ କ’ଣ ପାଉଛ?’
ହୀରା – ‘ଅନ୍ତତଃ ମୁ ଁ ମ�ୋର ସାଧ୍ୟମତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।’
ମ�ୋତି – ‘ପରିସ୍ଥିତି ବିଗି ଡିଗଲା ପରେ ଏତେ ଜ�ୋର ଚେଷ୍ଟା କରି
ଲାଭ କ’ଣ?’
ହୀରା – ‘ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଖରାପ ହେଉ ପଛେ ମୁ ଁମ�ୋର ଚେଷ୍ଟା
ଜାରି ରଖ ିବି ।’
‘କଫନ’, ‘ଗ�ୋଦାନ’, ‘ଗବନ’, ସେବା ସଦନ’ ଭଳି ଉପନ୍ୟାସରେ
ମଧ୍ୟ ସେ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥ ିଲେ । ୧୯୩୬
ମସି ହା ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା ।
ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ‘ହମିଦ କା ଚିମଟ
୍ ା’ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା
ଯ�ୋଗାଉଛି, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା
ହିତାଧ ିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥ ିଲେ
– ‘ଇଦ୍ ଗାହର ହମିଦ ମତେ ଖୁବ ଅନୁ ପ୍ରେରି ତ କରନ୍ତି, ହମିଦଙ୍କ
ଜେଜେମା ର�ୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଯେପରି
ପ�ୋଡି ନଯାଏ ସେଥ ିପାଇ ଁ ଯଦି ହମିଦ ଏକ ଚୁ ମୁଟା କିଣି ଆଣିଥ ିଲେ,
ତାହେଲେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହିକିଁ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏତିକି କରିପାରିବେ ନାହି ଁ।”
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ଇ-ଫାଇଲି ଂ ୨.୦

ଅ
ଣ
ବଂ ସ ର୍ଣ୍ଣର ତତକ୍ଷ ହତ
ଏ
ଜ
ସ ି
ରି ଟ
ସହ
ୁ ଧା
ବି

ି ା
ଥବ
:
ାଯାଇବଧତା

ନିରପତ୍ତା ସୁବଧ
ି ା
ସହ ଅଧ ିକ ସହଜ ହେଲା

ଆୟକର ଦାଖଲ କରି ବାର ସମୟ ନିକଟତର
ହ�ୋଇ ଆସୁଥ ିବାବେଳେ କରାଦାତାମାନଙ୍କ
ସୁବଧ
ି ା ପାଇ ଁ ସରକାର ଏକ ନୂ ତନ ଇ-ଫାଇଲି ଂ
୨.୦ ପ�ୋର୍ଟାଲର ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ଏହା
ଫେସଲେସ
ବ୍ୟବହାକାରୀ ଅନୁ କୂଳ, ମ�ୋବାଇଲ
ସୁବିଧା:
ଅନୁ କୂଳ, ଏବଂ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଓ
ଆୟକର
ଫର୍ମ ଦାଖଲ
ଚାଟବଟ ଭଳି ଅନେକ ସୁବଧ
ି ାରେ
କରିବାର ସୁବିଧା, ଟିକସ
ସଜ୍ଜିତ ରହିଛି । ସରକାର
ବୃ ତ୍ତି ଧାରୀମାନଙ୍କ ନିୟ�ୋଜନ,
‘ପ୍ରତ୍ୟେକ କରଦାତାଙ୍କୁ ଜଣେ
ଫେସଲେସ ସ୍ କୃଟିନି, କିମବା୍ ଅପି ଲ
ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିରମା୍ ତା’ ଭାବେ
ମାଧ୍ୟମରେ ନ�ୋଟିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ
ଦାଖଲ କରିବା ସୁବିଧା
ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଜରି ଆରେ ଏହି
ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ବିଷୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରୁଛନ୍ତି ।

ପ

ରିବର୍ତ୍ତନ ସହଜ ହ�ୋଇ ନ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ଭାଗିଦାରୀରେ ଏକ ନବ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାର ସଙ୍କଳ୍ପ
ପୂରଣ ହ�ୋଇପାରିବ । ଏକଥା ବିଚାରକୁ ନେଇ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା,
ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶରେ କରଦାତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ
ରଖ ି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂ ତନ ପ�ୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି
ଯାହା ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ସହ ଫେସଲେସ ଟିକସ
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁ ତ କରିବା ପାଇ ଁ ନିଆଯାଉଥ ିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗତି
ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଇ-ଫାଇଲି ଂ ୨.୦ ପ�ୋର୍ଟାଲ ୨୦୨୧ ମସିହା ଜୁନ୍ ୭
ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି । ଏଥ ିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକସ ପଇଠ,
ପୂରର
୍ବ ୁ ଭରାଯାଇଥ ିବା ଫର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା, ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ,
ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମିକ ମାନୁ ଆଲ୍ , ଏବଂ ଚାଟବଟଗୁଡକ
ି ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଁ
ଭିଡଓ
ି ଗାଇଡ୍ ଆଦି ଏକାଧ ିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା
କରଦାତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅଧ ିକ ସୁବିଧାଜନକ ହ�ୋଇପାରିଛି ।
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ବିନିମ
ୟଏ :
ପଦକ୍ଷେ ଡ କିମବା୍
ନ
ିଆଯ ବଂ
ଡ୍ୟାସ ପଗଡ
ିବ
ୁ ିକ
ଗ�ୋ ାକୁ ଥବ
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ଯାହ
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ା
ଅଧକ କରଦାତ ହେବ
ି କ
ା
ମ
ାନେ
ଗ୍ରହଣ ାର୍ଯ୍ୟାନ
ୁ ଷ ୍ଠାନ
କରି
ପାରିବେ
।

ଲ
ସ୍ତ
୍ବ ୁ
ୂ ର
ଉପ ଇ ଁ ସମ
ପର
ଣ୍ଣ
ା
ର
ୂ
ପର୍
ୁ ିକ ାନଙ୍କ ପ ର
ଗଡ
ୁ ୁ ତ୍ୱ
ୁ
ଫର୍ମ ାତାମ ରେ ଗ ା ଆଗଆ
ୂ ନ ର
କରଦ ଉପ ସଚ
୍ବ ୁ
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ୟ
ଂ
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ବିଷ
ଏବ
ହେବ ି ା ଫର୍ମ
ଦ୍ ଦେଶ
ନିର୍ ପଲବ୍ଧ
ଥବ
।
ଉ
ାଯାଇ
ଭର ଲବ୍ଧ ହେବ
ଉପ

ଆୟକର
ଦାଖଲ

ସ୍ତ:
ଫେର
ଳ
ାତ

ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅନୁ କୂଳ:

କରଦାତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ତ୍ୱରିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କରଦାତାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା
କରିବା ସକାଶେ ନୂ ତନ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ତୃତ ଏଫଏକ୍ୟୁସ୍, ୟୁ ଜର
ମାନୁ ଆଲ, ଭିଡଓି , ଏବଂ ଚାଟବଟ୍ /ଲାଇଭ
ଏଜେଂଟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।
ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି
ଏକାଧ ିକ ଦେୟ
ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ।

ବିକଳ୍ପ:

ନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଆରଟିଜିଏସ୍,
ଏନଇଏଫଟି ଭଳି ଏକାଧ ିକ ଦେୟ
ବିକଳ୍ପ ସହିତ ନୂ ତନ ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ଏକ
ନୂ ତନ ଟିକସ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ଆୟକର ପଇଠକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗି ଛି
ଆଇନରେ ସଂସ୍କାର, ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ଏବଂ
କରଦାତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିରନ୍ତର ସୁବିଧା ଦେଶରେ
ଆୟକର ସଂଗ୍ରହ ପରିମାଣ ବୃ ଦ୍ଧି କରିିଛି ।
୨୦୧୩-୧୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷେରେ ସମୁଦାୟ ୩.୭୯
କ�ୋଟି ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ହ�ୋଇଥ ିବାବେଳେ
୨୦୨୦-୨୧ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୭.୩୮ କ�ୋଟିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇଛି ।
୨୦୧୩-୧୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୩.୩୧ କ�ୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି
ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିଥ ିବାବେଳେ ୨୦୨୦୨୧ରେ ୬.୭୨ କ�ୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ
କରିଛନ୍ତି ।

ଅଯ�ୋଧ୍ୟା

ଐତିହ୍ୟ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ
ସାଂସ୍ କୃତିକ ଚେତନା ସହ
ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡିତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଅଯ�ୋଧ୍ୟା ପାଇ ଁ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରି ଛନ୍ତି ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତର
ି
ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିରମା୍ ଣ କରାଯାଉଛି । ଦୀର୍ଘ ଶତାଦ୍ଦୀର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ନିରମା୍ ଣ ହେଉଥ ିବା ଏହି ମନ୍ଦିର
ଯେପରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଜାତିକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉ ତାହା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷ
କରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରି ଛନ୍ତି ।

ଅ

ଯ�ୋଧ୍ୟାର ବିକାଶକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସ୍ମାର୍ଟ ସହର
ଭାବେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରେ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ
କହିଛନ୍ତି, “ଅଯ�ୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଗତିକୁ ଏକ ନୂ ଆ ଦିଶା ଦେବାର ସମୟ
ଆସିଯାଇଛି । ଏହା ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରମ୍ପରା ଓ ବିକାଶର
ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରତଫ
ି ଳିତ କରିବା ଉଚିତ୍ । ”ଅଯ�ୋଧ୍ୟାର ବିକାଶ
ଯ�ୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କାଳରେ, ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ରାମ
ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ କେବଳ ଭାରତରୁ ଭକ୍ତ ନୁ ହନ୍ତି ବରଂ
ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ।
ଅଯ�ୋଧ୍ୟା ସହ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇ ବିଭି
ଁ ନ୍ନ
ଆଗାମୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ
ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ବିମାନବନ୍ଦର ସମେତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ,
ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏବଂ ରାଜପଥଗୁଡକ
ି ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଭଳି ବିଭି ନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି
ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଆଗକୁ ନିର୍ମାଣ
ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଗ୍ରୀନଫି ଲ୍ଡ ସହର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲ�ୋଚନା
କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଥିରେ
ଁ
ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ରହିବା ସୁବିଧା,
ଆଶ୍ରମ, ମଠ, ହ�ୋଟେଲ, ବିଭି ନ୍ନ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ପାଇ ଁ ଭବନ ଆଦି
ସକାଶେ ସ୍ଥାନ ରହଛ
ି ି । ସେଠାରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ
ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।

କ୍ରୁ ଜ୍ ଚଳାଚଳ: ସରଜୁ ନଦୀର ଆଖାପାଖ ତଥା ଏହାର ଘାଟଗୁଡକ
ି ର

ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ସରଜୁ ନଦୀ
ଉପରେ ନୟ
ି ମିତ କ୍ରୁ ଜ୍ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ।

ସ୍ମାର୍ଟ ସହର: ସାଇକେଲ ଆର�ୋହୀ ଓ ପଦଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ସହତ
ି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା ପାଇ ଁସହରର
ବିକାଶ କରାଯିବ । ସ୍ମାର୍ଟ ସହର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉପଯ�ୋଗ କରାଯାଇ
ଆଧୁନକ
ି ଉପାୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିମଲ
୍ନ ି ଖତ
ି
ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡକ
ି ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରି ଥଲି େ:
ଅଯ�ୋଧ୍ୟା ଏକ ସହର ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସାଂସ୍ କୃତକ
ି ଚେତନା
ସହ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡତ
ି । ଅଯ�ୋଧ୍ୟା ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକାଶମୂଳକ
ରୂପାନ୍ତରଣ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଉଚତ
ି ୍ ।
ଅଯ�ୋଧ୍ୟାର ଭୂମି ଉଭୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମହନୀୟ । ଏହି ସହରର
ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ ନଶ୍
ି ଚି ତ ଭାବେ ଭବିଷ୍ୟୋନ୍ ମଖ
ୁ ୀ ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ସହ
ମେଳ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା କି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ
ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଲାଭଦାୟୀ ।
ଆଗାମୀ ପିଢୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଥରୁଟିଏ
ଅଯ�ୋଧ୍ୟା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମନରେ ଆଣିବା ଉଚତ
ି ୍ ।
ଅଯ�ୋଧ୍ୟାରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ।
ଏଥ ି ସହ, ଅଯ�ୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରଗତୀର ପରବର୍ତ୍ତି ସ�ୋପାନକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ
ନିମନ୍ତେ ଗତିଶୀଳତାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏବେଠାରୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଅଯ�ୋଧ୍ୟାର ପରିଚୟର ଜୟଗାନ କରିବା ଏବଂ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ
ଏହାର ସାଂସ୍ତ
କୃ ିକ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖବ
ି ା ଆମର ସାମୁହିକ ପ୍ରୟାସ
ହେବା ଉଚତ
ି ୍ ।
	ଯେଉ ଁ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଇବାରେ
ସମର୍ଥ ଥ ିଲେ, ଠକ
ି ସେହପ
ି ରି ଅଯ�ୋଧ୍ୟାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡକ
ି
ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢୀର ସକାରାତ୍ମକ ଅଂଶଗ୍ରହଣର
ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚତ
ି ।
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ଭରସାଯ�ୋଗ୍ୟ

ସି ଆରପିଏଫ ଯ�ୋଦ୍ଧା
ଏବଂ ଗ�ୌରବର ବର୍ଷସବୁ
ଖୁବ କମ ଲ�ୋକ ଏକଥା ଭାବିଥବେ
ି ଯେ ୧୯୩୯ ମସି ହା
ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରି ଖ ସକାଳେ କ୍ରାଉନ୍ ରି ପ୍ରେଜେନଟେଟି ଭସ୍
ପ�ୋଲି ସ ବାହିନୀ ଗଠନ କରି ବାକୁ ଆଗେଇ ଚାଲି ଥବ
ି ା
ଯେଉ ଁ ନିର୍ଭୀକ ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଏକ ବାଟାଲି ଅନକୁ
ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଏକ
ଦୁ ର୍ଜୟୀ ସେନା ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱା

ଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବାହିନୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ରଖ ିବା କିମବା୍ ଭଙ୍ଗ କରିଦେବାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥ ିବା
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବସାନ ସେତିକିବେଳେ ଘଟିଲା ଯେତେବେଳେ,
ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଲ୍ ୧୯୪୯
ଆଗତ କରି ସଂସଦରେ ଦୃ ଢ ଭାବରେ ଘ�ୋଷଣା କଲେ ଯେ ‘ ଦେଶ
ବିଭାଜନ ଜନିତ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭରଣା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ
ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଚାହିଦାକୁ କେତେକାଂଶରେ ପୂରଣ
ପାଇ ଁ ଏହି ବାହିନୀର ସଂଖ୍ୟା ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହି ବାହିନୀ
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସହ ଏକ ଅତି ଉତ୍ତମ ସଂରକ୍ଷିତ
ବାହିନୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜବାନମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ସମୟ
ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସି ଛି ।’
ଏହି ବାହନ
ି ୀର ଉପଯ�ୋଗୀତା ଓ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର
ଆକଳନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ିବା ତାହାହେଲେ ଏହାକୁ କାଳଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ
ଦୂ ରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନତା ରୂପରେ ହି ଅଭି
ଁ ହତ
ି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହିପରି
ଏକ ଐତହ
ି ାସିକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, କ୍ରାଉନ ରିପ୍ରେଜେନଟେଟିଭସ୍
ପ�ୋଲିସ ୍ ଆମେ ଏବେ କହୁ ଥ ିବା ସେଂଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ୍ ଫ�ୋର୍ସ ବା
ସିଆରପିଏଫ୍ ରେ ପରିଣତ ହେଲା । ଏହି ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖରେ
ସିଆରପିଏଫ ଏହାର ସ୍ଥାପନାର ଗ�ୌରବମୟ ୮୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତୀ ପାଳନ
କରୁଥ ିବାବେଳେ ଏହି ବାହିନୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ୨୪୬ ବାଟାଲି ଅନ୍ ରହିଛି,
ଯାହାର ନପ
ି ଣ
ୁ ତା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଠାରୁ କମ୍
ନୁ ହେ ଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବାହିନୀ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ
ଗଡଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ର ମିଶ୍ରଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
କରିବା ସହତ
ି ଜମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର ୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ରେ
ମୁତୟନ ହ�ୋଇଥ ିଲା। ସିଆରପିଏଫର କେତେକ ବାହିନୀକୁ
ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହା ସିଆରପିଏଫ
ହି ଁ ଥ ିଲା ଯାହା ୧୯୫୯ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଲଦାଖର
ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସଠାରେ ଚୀନ୍ ସେନାର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣର ଆଘାତ
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ସହିଥ ିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଆରପିଏଫର ଏକ ଛ�ୋଟ ପଇତରା
ଁ
ଦଳ ଉପରେ ଅଧ ିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚୀନ ଯବାନଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଅତର୍କିତ
ଆକ୍ରମଣ କରିଥ ିଲା। ଏବଂ ସେହି ମୁହାମୁ
ଁ ହି ଁ ସଂଘର୍ଷରେ ଅତି
କମରେ ୧୦ ଜଣ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ମାତୃ ଭୂମୀ ପାଇ ଁ
ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥ ିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ
ପ୍ରାଣବଳୀକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପୁଲିସ ୍ ସ୍ତ
ମୃ ି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ
କରାଯାଉଛି । ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବାହିନୀ ପୁନରାୟ
ଇତିହାସ ରଚନା କଲା, ଯେତେବେଳେ ୧୯୬୫ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୯
ତାରିଖରେ ସିଆରପିଏଫ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟାଲି ଅନର ଏକ ଛ�ୋଟ ଦଳ
, ଗୁଜରାଟର ରନ୍ ଅଫ କଚ୍ଛ ନିକଟସ୍ଥ ସର୍ଦ୍ଦାର ପ�ୋଷ୍ଟରେ ୩୪
ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ�ୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ
ଗିରଫ କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ରିଗେଡ ଦ୍ୱାରା ହ�ୋଇଥ ିବା ଆକ୍ରମଣକୁ
ମୁକାବିଲା ଓ ପଣ୍ଡ କରିବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ମୁଷ୍ଟିମେୟ
ପୁଲିସ ୍ ଯବାନ୍ ଏକ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଦାତିକ ବାହିନୀର ସଫଳତାର ସହ
ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣା ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧ
ଇତିହାସରେ ପୂରର
୍ବ ୁ କେବେବି ଘଟିନଥ ିଲା । ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ
୬ଜଣ ଶ�ୌର୍ଯ୍ୟବାନ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ
ହ�ୋଇଥ ିଲେ । ଏହି ବାହିନୀର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କର ଅମର

ଏହାର ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ
ବୃତ୍ତି ଗତ ଉତ୍କର୍ଷତା କାରଣରୁ
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଶନ୍ଧିଗଡ
ୁ ିକରେ
ସି ଆରପିଏଫର ଚାହିଦା
ଦୃ ତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଗାଥାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ପୂରକ
୍ବ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ
ଶ�ୌର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ
ସୀମା ସେପାରିରୁ ପ୍ରାୟ�ୋଜିତ ଉଗ୍ରବାଦ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥ ିବା ଜମୁକଶ୍ମୀର ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ ଦ୍ୱାରା ପିଡୀତ ଉତ୍ତର ପୂରର୍ବ େ ଏହି ସେନାକୁ
ବ୍ୟାପକଭାବେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥ ିଲା । ପଞ୍ଜାବରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ
ଦମନ କରିବାରେ ସିଆରପିଏଫ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
କରିଥ ିଲା, ଯେଉ ରାଜ୍ୟରେ
ଁ
୮୦ ଦଶକରେ ସିଆରପିଏଫକୁ ବ୍ୟାପକ
ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
ଏବେ ଏହି ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧ୍ୟୁଷିତ
ରାଜ୍ୟ ଜମୁ କଶ୍ମୀର ଓ ଉତ୍ତର ପୂରର୍ବ େ ମୁତୟନ ଅଛି । ଛତିଶଗଡ,
ଝାଡଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଓଡିଶା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ସର୍ବାଧକ
ି ବାମପନ୍ଥୀ
ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧ୍ୟୁଷି ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ଏହି ବାହିନୀର ଏକ ବୃ ହତ
ଭାଗ ମୁତୟନ ଅଛି । ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭି ଯାନ ଓ ବଳିଦାନ ପରେ
ଏହି ବାହିନୀ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଛି,
ସେମାନେ ଏବେ ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ସ୍ଥାନରେ ସି ମୀତ ହ�ୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ନିକଟରେ ଘଟିଥ ିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଏହି
ବାହିନୀର ଦକ୍ଷତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଏହି
ବାହିନୀର ନିୟ�ୋଜନର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହି ଁ ଶାନ୍ତି ଫେରି
ଆସିଥ ିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସଫଳତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ
ଅଭି ଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ଆରଏଏଫ୍ କେବଳ ଦେଶର ନୁ ହେ ଁ ବରଂ
ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୁଲିସ ୍ ବଳକୁ ତାଲି ମ
ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ଏହାର ୬ଟି ମହିଳା ବାଟାଲି ୟନ୍ ପାଇ ଁ ଏହି ବାହିନୀ ନିଜକୁ
ଗ�ୌରାବାନ୍ତ
ୱି ମନେ କରୁଥ ିବାବେଳେ ଏହି ବାହିନୀ ୧୯୮୬ରେ
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ବାଟାଲି ୟନ୍ ସ୍ଥାପନା କରିବାର
କେବଳ ଯେ ଗ�ୌରବ ଅର୍ଜନ କରିନାହି ଁ ବରଂ ୨୦୦୭ରେ
ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତି ବାହିନୀକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ
ନିଜକୁ ଗ�ୌରବ ମଣ୍ଡିତ କରିଛି । ନିକଟରେ ଏହି ବାହିନୀର
ମହିଳା ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗର କ�ୋବ୍ରା ବାହିନୀରେ
ସାମିଲ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ସିଆରପିଏଫର ଦୁ ଃସାହସୀ ବାଇକ
ଚାଳକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରାଜପଥରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ
କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ

ପଞ୍ଜାବରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ ଦମନ କରି ବାରେ
ସି ଆରପିଏଫ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ
କରି ଥଲ
ି ା, ଯେଉ ଁରାଜ୍ୟରେ ୮୦ ଦଶକରେ
ସି ଆରପିଏଫକୁ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ
ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସି ଆରପି ଏଫ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଜମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ
ସନ୍ତ୍ରାସବାଦର ମୁକାବିଲା କରୁଛି । ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁ
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଟାଲି ୟନ ବ୍ୟତୀତ ସି ଆରପି ଏଫର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟମାନ
ରହିଛି ଯାହା କେତେକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ। କଠ�ୋର
କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ ୍ଠାନ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ�ୋବ୍ରା କିମବା୍ କମାଣ୍ଡୋ ବାଟାଲିଅନ୍ ,
କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କର ୧୦ଟି ବାଟାଲି ଅନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଶାଖା ।
ଏହା ଏକାଥରକେ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯାନ
ଚଳାଇପାରେ । ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କୁ
ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ଦୁ ର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ବାହିନୀରେ ପରିଣତ କରିଛି ।
ମାଓବାଦୀ ହିଂସାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇ ଁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ
ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧ୍ୟୁଷି ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧକ
ି ସଂଖ୍ୟାରେ
ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର
କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଛଳାବରଣ ପ�ୋଷାକ ପରିହିତ ଥ ିବା ଏହି ରାପିଡ
ଆକ୍ସନ ଫ�ୋର୍ସ ବା ଆରଏଏଫ ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଣମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ଦଙ୍ଗା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର
ନୟ
ି ନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲି ମ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଦଙ୍ଗା ଏବଂ
ଦଳଗତ ହଂି ସାକୁ ନୟ
ି ନ୍ତ୍ରଣ କରିିବାରେ ଏହି ବାହିନୀ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ

ସିଆରପିଏଫର ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭି ଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ଶାଖା ରହିଛି
ଏବଂ ଏହା ପିଡଜ
ି ି ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଗ୍ରୁପ ଭାବରେ ସଂସଦ
ପରିସରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସକୁ
ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଗାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ବାହିନୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି ।
ଏଥ ିସହିତ, ସଂସଦୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା
ନିର ୍ବାଚନଗୁଡକ
ି ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ସିଆରପିଏଫ
ହେଉଛି ଏକ ନ�ୋଡାଲ ବାହିନୀ, ଯାହାର ବିଶାଳ ଆକାର
ମନୁ ଷ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାତାୟତର ଏକ ବିରାଟ ଜଟିଳତା
ଆଣିଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ସିଆରପିଏଫ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ
ସହ ମିଶି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ତୃ ଟିବିହୀନ ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବାରେ ଅସାଧାରଣ ନିପଣ
ୁ ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି ବାହିନୀର
୨୨୩୫ ନିର୍ଭୀକ ଯବାନମାନେ ମାତୃ ଭୂମୀର ସେବାରେ ନିଜର
ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାହିନୀର ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମିଳିଥ ିବା
୨୧୧୩ଟି ବୀରତା ପଦକ ସେମାନଙ୍କର ନିଚ୍ଛକ ସାହସ, ଶ�ୌର୍ଯ୍ୟ
ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ ୍ଠାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ । ଗ�ୋଟିଏ ଅଶ�ୋକ ଚକ୍ର (ଶାନ୍ତି
କାଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୀରତା ପୁରସ୍କାର), ଦଶଟି କିର୍ତୀ ଚକ୍ର, ୨୬ଟି
ଶ�ୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ଏବଂ ବୀରତା ପାଇ ଁ ୨୦୧ଟି ପୁଲିସ ପଦକ ସମେତ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରି ଏହି ବାହିନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର
ପୁଲିସ ବଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଠାରୁ ଅଧ ିକ ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରି
ନିଜକୁ ଗ�ୌରାବାନ୍ତ
ୱି ମନେ କରୁଛି ।
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ମନ କି ବାତ୍ ୨.୦

୨୫ତମ ଅଧ୍ୟାୟ: ଜୁନ୍ ୨୭, ୨୦୨୧

“ଭାରତର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁ
ଏକ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ ହ�ୋଇପାରେ”
କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀ ବିର�ୋଧରେ ଲଢେଇ ପାଇ ଁ ବୃ ହତ ଟିକାକରଣ ଅଭି ଯାନର
ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉ ବା ଭାରତୀୟ କଳା, ସଂସ୍ କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉ ‘ଭାରତ ପ୍ରଥମ’
ନୀତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମି କତା ଅଟେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ‘ମନ୍ କି ବାତ୍ ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଟିକାକରଣ,
ର�ୋଗୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନ�ୋଭାବ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ,
ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଏବଂ ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସ ଭଳି ଭି ନ୍ନ ଭି ନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ
ଆଲ�ୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ:
ଟିକାକରଣ: ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ିବାକୁ ମୁ ଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରୁଛି । ଆମେ ଗୁଜବଠାରୁ ଦୂ ରେଇ
ରହିବା ଉଚିତ୍ । କଶ୍ମୀରର ୱେୟାନ ଗ୍ରାମ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଟିକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥ ିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିଛି ।
କ�ୌଣସି ନା କ�ୌଣସି ସମୟରେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ ହେବ ଯେ କ�ୋଭି ଡ ମହାମାରୀର ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲ�ୋକ, ଆମ ବନବାସୀ - ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କିପରି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବୁ ଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ: ଆମ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ଆମର ସେବା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏଥର ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର
ଦିବସ ଅଧ ିକ ମହତପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଯାଇଛି । ଦେଶର ମହାନ ଡାକ୍ତର ତଥା ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ବି. ସି . ରଏଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଇ ଁ ଏହି
ଦିନଟି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ । କର�ୋନା କାଳରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇ ଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ ।
ଔଷଧୀୟ ବୃ କ୍ଷ: ପୃଥ ିବୀରେ ଏଭଳି କ�ୌଣସି ବୃ କ୍ଷ ନାହି, ଁ ଯାହାର କ�ୌଣସି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନାହି, ଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ
ସେଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରି ନଥାଉ । ନ�ୈନିତାଲର ପରିତ�ୋଷ ଲେଖ ିଛନ୍ତି ଯେ କର�ୋନା ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ହି ଁ
ସେ ଗିଲ�ୋଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃ କ୍ଷଗୁଡିକର ଚମତ୍କାରୀ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥ ିଲେ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସତନାର
ରାମଲ�ୋତନ୍ କୁଶାୱା ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବୃ କ୍ଷଗୁଡିକର ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଭଳି
ଁ ଫାର୍ମ ଦେଶର ବିଭି ନ୍ନ
ଅଂଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ।
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ: ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁ ଏ, ତାହା କେବଳ ଆମ ପାଇ ଁ ହ�ୋଇ ନଥାଏ, ତାହା ଆଗାମୀ ପିଢୀ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥାଏ ।
ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂମିର ଜଳ ସ୍ତର ବୃ ଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଏବଂ ଏଥ ିପାଇ ଁ ମୁ ଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଦେଶ ପାଇ ଁ ଏକ ସେବା ରୂପେ ବିବେଚନା କରେ।
ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଉତରାଖଣ୍ଡର ପ�ୌରୀ ଗରୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଉଫରେନଖାଲ ଗାରେ
ଁ ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧ ିକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ
କରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ଅନଧବ ଗାରଁ ଲ�ୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭି ନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଲି ମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ: କିମ ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମି ଲଖା ସି ଂଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହି ଁ । ଖେଳପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନ�ୋଭାବ
ଦ୍ୱାରା ମୁ ଁ ବେଶ ଅନୁ ପ୍ରାଣୀତ । ଟ�ୋକିଓକୁ ଯାଉଥବ
ି ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ବହୁ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ।
ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇ ନୁ
ଁ ହେ ବରଂ
ଁ
ଦେଶ ପାଇ ସେଠାକୁ
ଁ
ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ଆମକୁ ଆମ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମାନଙ୍କର ମନ�ୋବଳ ବୃ ଦ୍ଧି
କରାଇବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚିୟରଫର ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖ ି ଏହି କ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର
ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇପାରିବେ ।
ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ: ସ୍ୱାଧ ିନତାର ୭୫ ବର୍ଷକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥ ିବା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରେରଣା । ଭାରତ
ପ୍ରଥମ - ଆମର ମନ୍ତ୍ର ହେବା ଉଚିତ୍ । ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାମୁହକ
ି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ନୂ ତନ ଏବଂ ଅଭି ନବ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ
ପାଳନ କରିବା ପାଇ ଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ମୁ ଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହୱା୍ ନ କରୁଛି ।
ତାମି ଲ ଭାଷା: ଚେନ୍ନାଇର ଥ ିରୁ ଆର. ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଲେଖ ିଛନ୍ତି “ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାମି ଲନାଡୁ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ମ�ୋର ଆଗ୍ରହ
ଆହୁ ରି ବଢି ଯାଇଥାଏ । ଆପଣ ତାମି ଲ ଭାଷା ଓ ତାମି ଲ ସଂସ୍ କୃତିର ମହାନତା, ତାମି ଲ ପର୍ବ ଏବଂ ତାମି ଲନାଡୁ ର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ
ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।” ‘ମନ କି ବାତ୍ ’ରେ ତାମି ଲନାଡୁ ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋଚନା ହ�ୋଇଥ ିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସଙ୍କଳିତ
କରି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଏକ ଇ-ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ଆମ ଦେଶର ହ�ୋଇଥ ିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ
ଏହାକୁ ସଦା ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଗର୍ବ ଅନୁ ଭବ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
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ଜନସାଧାରଣଙ୍କ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଡ. ଏପିଜେ ଅବଦୁ ଲ କାଲାମ
ଅକ୍ଟୋବର 15, 1931-ଜୁଲାଇ 27,2015

ଡ. ଅବୁଲ ପକୀର ଜ�ୈନୁଲାବ୍ନ
ଦି ଅବଦୁ ଲ କାଲାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଓ ଗରି ବ ପରି ବାରରୁ ଆସି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ହ�ୋଇପାରି ଥଲି େ। ପିଲାଦିନେ ସେ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ରହିଥଲ
ି ା। ଆକାଶରେ
ଉଡ଼ିଯାଉଥିବା ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ସେ ଜଣେ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜି ନିୟର ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥଲି େ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ
ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ରୂପରେ ଜାଣିଲା। ଜୀବନରେ ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥଲି େ, ଏଥିରେ ଇସ୍ରୋରେ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଆରଡିଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭଳି ଦାୟି ତ୍ୱ ଥିଲା। 1998ରେ
ପ�ୋଖରାନ୍ ରେ ହ�ୋଇଥିବା ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସେ ଗୁରୁଦାୟି ତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଥଲି େ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳରେ ବିକଶିତ
ପୃଥବ
ି ୀ-ଅଗ୍ନି-ତ୍ରିଶୂଳ-ନାଗ ଆଦି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଗଦାନ ରହିଥଲ
ି ା। ସେ 1992ରୁ 1999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ହ�ୋଇ ରହିଥଲି େ ଏବଂ ଏହାପରେ ଭାରତର 11ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହ�ୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ
ଜୀବନ ଆମକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ହାସଲ କରି ବା ଲାଗି କଠିନ ପରି ଶ୍ରମ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ଥାଏ। ସେ
ଜଣେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃ ଦୟକୁ ଜିଣପ
ି ାରି ଥଲି େ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ, ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇ ଁରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଭବନକୁ ଖ�ୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 1981ରେ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ, 1990ରେ ପଦ୍ମବଭ
ି ୂ ଷଣ ଏବଂ 1997ରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ
ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଥଲି େ, “ରାତିରେ ଶ�ୋଇଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ
ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ରାତିରେ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଉଥିବ।” ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ଥିଲେ ଏବଂ
ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ଆସୁଥଲି େ। ସେ ଲେଖାଲେଖିର ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 27
ତାରି ଖରେ ତାଙ୍କର ଷଷ ୍ଠ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଡ. ଏପିଜେ ଅବଦୁ ଲ କଲାମଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।
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କଲାମ ସବୁ ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଥଁ ଲେ
ି । ଭାରତ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁ ହେ ଁ ବରଂ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ
ବ�ୋଲି ସେ ମନେ କରୁ ଥଲେ
ି । ଏହି କାରଣରୁ ସେ ସବୁ ବେଳେ ନୂ ତନପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଆବିଷ୍କାର ଓ ଗବେଷଣା
ଉପରେ ଗୁରୁ ତ୍ୱ ଦେଉଥଲେ
ି । କଲାମ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରତ୍ନ ଥ ଲେ
ି
ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପ ତି ହ�ୋଇଥ ଲେ
ି । -ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

