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ସମାଚାର

ନିଃଶୁଳ୍କ ବିତରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦି ଷ୍ଟ

ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳଣା
ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖେଳଣା ବଜାରରେ ନିଜର ଅଂଶ ବଢାଇବା ପାଇ ଁ ଭାରତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରଚୁ ର
ଦକ୍ଷତା ରହିଛି । ଦେଶର କ�ୋଣଅନୁ କ�ୋଣରେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ହୁ ଏ । ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳଣା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ମନ କୀ ବାତ୍ ୨.୦

ଭାଗ-୨୧, ଫେବୃ ୟାରୀ ୨୮, ୨୦୨୧

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନବସୃଜନ
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତର ଚାବି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କୀ ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ପାଇଛି । ସେ ନବସୃଜନ ଓ
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସହଯ�ୋଗ ଲ�ୋଡିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ।
ଜଳ ହି ଅମୃ
ଁ ତ
ମାଘ ମାସ ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସ
ସହ ସଂପୃକ୍ତ । ଭାରତରେ ଏମିତି କ�ୌଣସି ଦିନ
ନାହି ଁ ଯେଉଦିଁ ନ ଜଳ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବା
ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏନା । ଆମ ପାଇ ଁ ଜଳ ହି ଁ
ଜୀବନ; ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିକାଶର ପ୍ରବାହ । ଚଳିତବର୍ଷ
ହରି ଦ୍ୱାରରେ କୁମ୍ଭମେଳା ଆୟ�ୋଜିତ ହେଉଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ବର୍ଷାଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ
ଏବଂ ଆମ ଚତୁ ଃପାଶ୍ୱର୍ରେ ଥିବା ଜଳଉତ୍ସକୁ ପରି ସ୍କାର
କରି ବା ପାଇ ଁ ଏକ ୧୦୦ ଦିନଆ
ି ଅଭି ଯାନ ଆରମ୍ଭ
କରି ପାରି ବା କି ? ଏହି ବିଚାର ନେଇ ଖୁବ୍କମ୍ଦିନରେ
ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜଳଶକ୍ତି ଅଭି ଯାନ,
‘କ୍ୟାଚ୍ ଦି ରେନ୍ ’ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ସନ୍ଥ ରବି ଦାସ ଜୟନ୍ତୀ
ସନ୍ଥ ରବି ଦାସଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ମାଘ ପୂର୍ଣମ
୍ଣି ାରେ ପାଳିତ
ହୁ ଏ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଥ ରବି ଦାସଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣୀ
ଆମକୁ ଦିଗଦ
୍ ର୍ଶନ ଦେଉଛି ।
ସି.ଭି ରମଣଙ୍କ ସ୍ମରଣେ
ପ୍ରଖ୍ୟାତ୍  ବେଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ‘ରମଣ ଇଫେକ୍ଟ’ର
ଉଦ୍ଭାବକ ଡ. ସି.ଭି ରମଣଙ୍କ ସ୍ମୃତ ି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଫେବୃୟାରୀ ୨୮କୁ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସଭାବେ
ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ବ�ୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଅବଗତ ଅଛୁ,
ସେହିଭଳି ଭାରତର ବ�ୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଭଲଭାବେ
ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ।
ନବସୃଜନ
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ
ଭାରତ ଅଭି ଯାନରେ ବିଜ୍ଞାନର
ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି । ଆମକୁ ଲ୍ୟାବ୍ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ
ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହ�ୋଇ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ।
ହାଇଦରାବାଦର ଚିନ୍ତାଲା ଭେଙ୍କଟ ରେଡ୍ଜ
ଡି ୀ
ଭି ଟାମିନ ‘ଡି’ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ଗହମ ଓ ଧାନ ବିକଶିତ କରି ଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ସେ
ଜେନେଭା ସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରତିଷଠା୍ ନରୁ ସେ

ଏଥିପାଇ ଁ ଏକ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି
ଗୁଜରାଟର ପତ୍ତନ ଜିଲା ନିବାସୀ କାମରାଜ ଭାଇ
ଚ�ୌଧାରୀ ସଜନା ଛୁଇର
ଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବୀଜ ବିକଶିତ
କରି ଛନ୍ତି ।
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତ
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ
ଭାରତ ଏକ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସାହ ଓ
ଚେତନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ତିଆରି
ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ତେଜସ୍, ଟ୍ୟାଙ୍କ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ମେଟ୍ରୋ
ଟ୍ରେନ ଏବଂ ଭାରତ ତିଆରି କର�ୋନା ଟିକା ବିଭିନ୍ନ
ଧନୀ ଓ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ
ଆମ ମଥା ଗର୍ବରେ ଉଚ୍ଚା ହ�ୋଇଯାଏ । ସେହିଭଳି
ଆମକୁ ବୟନ ଓ ବସ୍ତ୍ର, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ,
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ, ମ�ୋବାଇଲ ଏବଂ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରି ବାକୁ ପଡିବ ।
ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଭାରତର ମନ୍ତ୍ର ଦେଶର ଗାଗୁ
ଁ ଡକରେ
ି
ପହଞ୍ବ
ଚି ାରେ ଲାଗି ଛି ।
ପରୀକ୍ଷା ଯ�ୋଦ୍ଧା
କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମୁ ଁ କିଛି
ସମୟ ବାହାର କରି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
କେତେକ ନୂ ଆ ମନ୍ତ୍ର ଯ�ୋଡିଥଲ
ି ି । ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଆପ୍ରେ ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଯେଉମାନେ
ଁ
ପରୀକ୍ଷା
ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଏହା
ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ।
କର�ୋନା ଲଢେଇରେ ଢିଲା ନାହି ଁ
ମାର୍ ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ । ଦେଶରେ
ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ମାନ
ଯେଭଳି
ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ବ୍ୟବସାୟୀ
ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କାମ ବଢୁ ଛି । ଏଭଳି
ସମୟରେ କର�ୋନା ବିର�ୋଧରେ ଚାଲି ଥବ
ି ା ଆମର
ଲଢେଇରେ ଢିଲା ଦେବାର ଅବକାଶ ନାହି ।ଁ
ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ଶୁଣବ
ି ା ପାଇ ଁ କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ

ଉପଦେଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ବିନ�ୋଦ କୁମାର
ସନ୍ତୋଷ କୁମାର
ଅଳଙ୍କରଣ
ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶର୍ମା

ପ୍ରକାଶକ ଓ ମୂଦ୍ରାକାର
ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ,
ପ୍ରମୁଖ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବିଓସି
ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ ଆଣ୍ଡ
କମ୍ୟୁନିକେସନ
Printed at
Infinity Advertising services
Pvt.Ltd. FBD-One Corporate
Park, 10th floor, New DelhiFaridabad border, NH-1,
Faridabad-1210030

ପ୍ରକାଶିତ
ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ ଏବଂ
କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା,
ସୂଚନା ଭବନ,
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
RNI No. : DELODI/2020/78831

response-nis@pib.gov.in

ବର୍ଷ 1, ସଂଖ୍ୟା 18

ବିଷୟସୂଚୀ

ସମ୍ପାଦକ
ଜୟଦୀପ ଭଟ୍ଟନାଗର
ପ୍ରମୁଖ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପି ଆଇବି,
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ

ସମାଚାର

ମାର୍ଚ୍ଚ 16-31, 2021

1

ସମ୍ପାଦକୀୟ

ପୃଷଠା୍ . 02

2

ଚିଠପ
ି ତ୍ର

ପୃଷଠା୍ . 03

3

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମ୍ବାଦ

ପୃଷଠା୍ . 04-05

4

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ	

ପୃଷଠା୍ . 06

5

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୁଖ ଦିବସ

ପୃଷଠା୍ . 07

6

ଓଟିଟି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ

ପୃଷଠା୍ . 08-09

7

ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ

ପୃଷଠା୍ . 10-25

8

ନୀତି ଆୟ�ୋଗ

ପୃଷଠା୍ . 26

9

କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ପୃଷଠା୍ . 27

10

ପିଏମ୍ଜକେ
ି ୱାଇର ଏକବର୍ଷ

ପୃଷଠା୍ . 28-29

11

ବଜେଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରି ତା

ପୃଷଠା୍ . 30-31

12

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବନ ଓ ଜଳଦିବସ

ପୃଷଠା୍ . 32-33

13

ଶିକ୍ଷା

ପୃଷଠା୍ . 34-35

14

ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ

ପୃଷଠା୍ . 36-37

15

କର�ୋନା ବିର�ୋଧରେ ଲଢେଇ

ପୃଷଠା୍ . 38

16

ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଓ ଆଇଆଇଟି
ଖଡଗପୁରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପୃଷଠା୍ . 39

17

ସକାରାତ୍ମକ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ

ପୃଷଠା୍ . 40

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 1

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍କାର,
ଗ�ୋଟିଏ ଖେଳଣା ପି ଲାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଅଳଁ ମନରେ ଅଲି ଭା
ସ୍ମୃତ ି ଛାଡିଯାଏ । କଣ୍ଢେଇ ସହ ଜଡିତ ସ୍ମୃତ ି ପି ଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାରା ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରେ।
ଭାରତରେ ସ୍ଥାନୀୟଭାବେ ନିର୍ମିତ କଣ୍ଢେଇର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପରାମ୍ପରା ରହିଛି । ହେଲେ ଭାରତୀୟ
ବଜାରରେ ବିଦେଶୀ କଣ୍ଢେଇର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଆମ ଦେଶୀ ଖେଳଣା ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତରେ ସବୁ ଠୁ ଅଧ ିକ କଣ୍ଢେଇ ବ୍ୟବହାର ହୁ ଏ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱ କଣ୍ଢେଇ ବଜାରରେ
ଭାରତର ଅଂଶ ମାତ୍ର ୦.୫ ଶତାଂଶ । ଏଭଳି ସ୍ଥି ତିରେ ଭାରତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
କରି ଦେଶର କଣ୍ଢେଇ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । କଣ୍ଢେଇ ବା ଖେଳଣା
ସହାୟତାରେ ସରକାର ପି ଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ
ଚାହୁ ଛନ୍ତି
ଁ
। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଖେଳଣା ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ପି ଲାଙ୍କୁ ରାସାୟନିକ
ପଦାର୍ଥ ମୁକ୍ତ ଖେଳଣା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି କେବଳ
ବଦଳିବ ନାହି, ଁ ପି ଲାମାନେ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ବେ । ନିଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର
ଚଳିତ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀରେ କଣ୍ଢେଇ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରି ବା ପାଇ ଭାରତ
ଁ
ସରକାର
ଯେଉସବୁ
ଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷଠା୍ ନ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।
ଏଥ ିସହିତ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ କର�ୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପି ଲାମାନଙ୍କ ସ୍ କୁଲ ଯି ବା
ସଂପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରି ପ�ୋର୍ଟ ସ୍ଥାନିତ ହ�ୋଇଛି । ଏହାଛଡା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥ ିବା
ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଲାଭ କିପରି କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କ ମୁହରେ
ଁ ହସ ଆଣିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ
ଏଥ ିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଏହା ଶେଷ ନୁ ହେ, ଁ ବରଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭି ଯାନ କିପରି ଏକ ଜାତୀୟ
ଉତ୍ସାହ ଓ ଚେତନାରେ ପରି ଣତ ହେଉଛି ତାହାର ଆରମ୍ଭର କଥା କହୁ ଛି ।
ପୂର୍ବଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ..... ।
ଠିକଣା	
:
ବ୍ୟୁରେ ଅପ୍ଆଉଟରି ଚ୍ଏଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ
			ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲ ୋର, ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-୧୧୦୦୦୩
ଇମେଲ	
:
response-nis@pib.gov.in

(ଜୟଦୀପ ଭଟ୍ଟନାଗର)
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ନିଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ଭଳି ଏକ ଦରକାରୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ
କରୁଥିବାରୁ ଅଭି ନନ୍ଦନ । ମୁ ଏହାର
ଁ
ଫେବୃୟାରୀ ସଂସ୍କରଣ
ଅନ୍ ଲାଇନରେ ପଢିଲି । ସରଳ ଭାଷାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତଭାବେ
ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡକ
ି ଉପସ୍ଥାପିତ ହ�ୋଇଥିବାରୁ ଖୁସି
ହେଲି ।
ଏହି ପତ୍ରିକାର ପୁରୁଣା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡକ
ି କେଉଠୁଁ ମିଳବ
ି ତାହା
ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁ ର�ୋଧ । ମ�ୋ ଇ-ମେଲ ଆଇଡିକୁ ଉଭୟ
ଇଂଲି ଶ ଓ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ପଠାଇଲେ ଉପକୃତ ହେବି ।
ଜାଗୃତି ପାଣ୍ଡେ
ଏମ କମ୍, ଏଲଏଲବି, ଏସି ଏସ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ,
csjagritipandey@gmail.com

ଏହି ପତ୍ରିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡକ
ି ର ରୂପରେଖ ବଢାଇବାରେ
ହେଉଥିବା ବଡଧରଣର ଉଦ୍ୟମ ଦେଖି ବିମ�ୋହିତ ହେଲି ।
ଚିତ୍ରଗତ ଉପସ୍ଥାପନ, ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତିବମ୍ବ
ି ବେଶ୍
ମନଛୁଆ ଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ରିକାରେ
ବାନ୍ଧିହ�ୋଇ ରହିବେ । ଏହି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହୁ ।
ଧନ୍ୟବାଦ ।
ଋତୁ ରାଜ ମହାନ୍ତି
ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜି ନିୟରି ଂ
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ କୁଲ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲଜି ଦିଲ୍ଲୀ
"Ruturaj Mohanty mcs18" <Ruturaj.Mohanty.
mcs18@cse.iitd.ac.in>;

ଏହି ସୁନ୍ଦର ପତ୍ରିକା ପାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ଁ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭି ନନ୍ଦନ।
ନୂ ଆ ଭାରତ ଗଠନ କରି ବା ପାଇ ଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରହଣ
କରି ଥବ
ି ା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏହି ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ
ସୁନ୍ଦରଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି । ମୁ ଁ ଫେବୃୟାରୀ ୧୬୨୮ ଅନ୍ ଲାଇନ ପଢିବାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଲି । ଏହି ପତ୍ରିକାର
ଛାପା ସଂସ୍କରଣରେ ବାର୍ଷିକ ଗ୍ରାହକ ହେବାକୁ ମୁ ଁ ଆଗ୍ରହୀ ।
ପତ୍ରିକାର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁଆପଣଙ୍କୁ ଅଭି ନନ୍ଦନ ।
ଅଭୟକାନ୍ତ ଝା
Email ID - avypur@gmail.com

ଡିଜଟ
ି ାଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଡିଜଟ
ି ାଲ
କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ଡାଏରୀରେ
ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନା,
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନୀ
ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ସହିତ
ରହିଛି ସରକାରୀ ଛୁଟିଦିନ ଏବଂ
ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରି ଖ।

ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ମ�ୋତେ ସହଯାତ୍ରୀ କରି ଥବ
ି ାରୁ ଅଶେଷ
ଧନ୍ୟବାଦ । ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିପରି ଷଦ
ଗତ କେଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାହରଣୀୟ ତ୍ୟାଗ ଓ ସହନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରି ଛନ୍ତି । ୩୭୦ ଧାରାର ଉଚ୍ଛେଦ, ବିମଦ୍
ୁ ରାୟନ ଏବଂ
ଜିଏସ୍ଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଆଦି କେତେକ ପଦକ୍ଷେପରୁ ସରକାରଙ୍କ
ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବନା ଓ ଅଙ୍ଗୀକାରର ପରି ଚୟ ମିଳେ ।

ଏହାକୁ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଓ ଆଇଓଏସରୁ ଡାଉନଲ�ୋଡ୍ କରାଯାଇପାରି ବ।
ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଲି ଙ୍କ
https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

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

https://goicalendar.gov.in/

ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ
ପାଞ୍ଚଗ�ୋଚ୍ଛିଆ, ମ�ୋରଡା
ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ
pattnayaksp80@gmail.com
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ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମ୍ବାଦ

ଭାରତରେ ତିଆରି ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ

ଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱର
ଗୁସର୍ବବୃ
ହତ୍ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ

କ�ୋବିନ୍ଦ ୨୦୨୧ ଫେବୃ ୟାରୀ ୨୪ ତାରି ଖରେ ଉଦ୍ ଘାଟନ
କରି ଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ ବିକାଶ
ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନମୁନା, ଯାହା ଗ୍ରୀନ ବିଲ ୍ଡିଂ ସାର୍ଟିଫିକେସନରେ
ସର୍ବାଧକ
ି ମାନ୍ୟତା ଗ�ୋଲ୍ଡ ରେଟିଂ ପାଇଛି । ଆଗରୁ
ଏହା ନାମ ଥଲା
ି ମ�ୋଟେରା ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏବେ ତାହାକୁ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାମରେ ନାମି ତ
କରାଯାଇଛି । ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୧.୩୨ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ
ବସି ବାର ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏଥରେ
ି
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା
ସୁଯ�ୋଗ ମାନ ଉପଲବ୍ ଧ । ମ�ୋଟ ୬୩ ଏକର ଜମି
ଉପରେ ପି ଲରବିହୀନ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିରମା୍ ଣ ପାଇ ଁ
୮୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ�ୋଇଛି । ଷ୍ଟାଡିୟମରେ
ଏଲଇଡି ଲାଇଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା
ଫଳରେ ପି ଚ୍ଉପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଛାଇ ପଡିବ ନାହି ।ଁ
ଏଲ୍ ଇଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ୪୦ରୁ ୫୦
ଭାଗ କମି ବ । ବିଶ୍ୱର ଏହି ସର୍ବବୃ ହତ୍ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ

ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପାଇ ଁତାଲି ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

୨

୦୧୫ଠାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍
୨୧ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳିତ ହ�ୋଇଆସୁଛି ।
ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସକୁ ଦେଶବିଦେଶରେ ଅଧକ
ି ଲ�ୋକପ୍ରିୟ
କରି ବା ପାଇ ଁ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେଥମ
ି ଧ୍ୟରୁ କମନ୍ 
ଯ�ୋଗ ପ୍ରୋଟ�ୋକଲ ବା ସି ୱାଇପି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ
ଅନ୍ୟତମ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯ�ୋଗ ତାଲି ମ ପାଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଁ
।
ଦଳେ ଯ�ୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସି ୱାଇପି ତିଆରି
ହ�ୋଇଛି । ନିରାପଦଭାବେ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ
କରି ବା ସହିତ ଶାରୀରି କ, ମାନସି କ,
ଭାବନାତ୍ମକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି
ଆଣିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଅନ୍ ଲାଇନରେ ସି ୱାଇପି କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
କରୁଛି । ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ଫେବୃ ୟାରୀ ୨୦୨୧ରୁ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିମାସ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ
ସକାଳ ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ବ ।
4 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ସ୍ପୋର ୍ସ ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର
ଅଂଶବିଶେଷ। ସର୍ଦ୍ଦାର ସ୍ପୋରସ
୍ସ ୍ଟ
କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ
ଅତିକମରେ ୨୦ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମିତ ହେବ ଏବଂ
ସେଗୁଡିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ପାଇ ଁ ଗ�ୌରବ
ଆଣିଥବ
ି ା କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ ନାମରେ ନାମି ତ କରାଯି ବ ।
ଏହି ୨୩୩ ଏକର ବିଶଷ୍ଟ
ି ଅଭି ଳାଷୀ ସ୍ପୋର ୍ସ ୍ଟ ଏନ୍ କ୍ଲେଭ
ଭାରତର ସର୍ବବୃ ହତ୍ ସ୍ପୋର ୍ସ ୍ଟ ଏନ୍ କ୍ଲେଭ ହେବ ।

ଭୂସ୍ଥାନିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ପାଇ ଁସରକାରଙ୍କ
ଉଦାରବାଦୀ ନିର୍ଦେଶାବଳୀ

ସ୍ଥାନି କ ତଥ୍ୟାବଳୀ ବା ଜିଓ ସ୍ପେଶିଆ ଲ ଡାଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଭୂ ସରକାର
ଉଦାରବାଦୀ ନି ର ୍ଦେଶାବଳୀ ଘ�ୋଷଣା

କରି ଛ ନ୍ତି । ଏହି ତଥ୍ୟାବଳୀ ଆଧାରରେ ଭୂ ପୃଷ ର
୍ଠ ବି ଭି ନ୍ନ
ସ୍ଥାନର ଚି ତ୍ର ଓ ଡାଟା ଉତ୍ତୋଳି ତ ହ�ୋଇଥାଏ । ସରକାର
ଏହି ନୀତି କୁ କ�ୋହଳ କରି ଥବ
ି ାରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁ ଥବ
ି ା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥାନଗୁଡି କ ଉପକୃ ତ ହେବେ ।
ଏଭଳି କ�ୌଣସି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇ ଁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାକ୍
ଅନୁ ମ�ୋଦ ନ, ଅନୁ ମ ତି ପ ତ୍ର କି ମ ବା୍ ନି ର ାପତ୍ତାଗତ ନି ର ୍ଦେଶ ର
ଆବଶ୍ୟକତା ପଡି ବ ନାହି ଁ । ମାନଚି ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତି , ଡାଟା ସେବା
ଆଦି ସଂଗ୍ରହ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଟକଣା
ରହିବ ନାହି ଁ । ଏହି ନି ଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଇସ୍ରୋ ଭଳି ପ୍ରତି ଷ ଠା୍ ନ
ଭୂ ସ୍ଥାନି କ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ ପାଇ ଁ ସର୍ବସାଧାରଣରୁ ପାଣ୍ଠି
ସଂଗ୍ରହ କରି ପ ାରି ବେ । ଏହିସ ବୁ ତଥ୍ୟ ବ�ୈ ଜ୍ଞା ନି କ , ଆର୍ଥିକ
ଓ ବି କାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃ ତ ହ�ୋଇପାରି ବ । ଏହି
ନି ଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଦେଶର ଜିଓ ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଥନୀତି ୧ ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ।

ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି; ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତରେ
ି
ଜିଡପ
ି ି

୨

୦୨୦-୨୧ ତୃ ତୀୟ ତ୍ରୟମାସି କରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ୦.୪ ଶତାଂଶ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି
ପରି ଲକ୍ଷି ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସି କରେ ଅର୍ଥନୀତି କର�ୋନା ମହାମାରୀ
ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଡ
 ାଉନ ଯ�ୋଗୁ ଁ ୨୩.୯ ଶତାଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇଥ ିଲା । ଜୁଲାଇସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୟ ତ୍ରୟମାସି କରେ ଭାରତୀୟ ଡିଜପ
ି ି ୭.୫ ଶତାଂଶ ସଂକୁଚିତ
ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏହା ଥ ିଲା କ୍ରମାଗତଭାବେ ଦୁ ଇଟି ତ୍ରୟମାସି କରେ ଜିଡିପି ହାରରେ
ସଂକ�ୋଚନ । ଏହାକୁ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ବା ରି ସେସନ କୁହାଯାଏ । ନିଉ ଇଣ୍ଡିଆ
ସମାଚାରକୁ (ଡିସେମ୍ବର ୧୬-୩୧ ସଂଖ୍ୟା) ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନ�ୈତିକ
ପରାମର୍ଶଦାତା କେ.ଭି . ସୁବ୍ରମଣିଆନ କହିଥ ିଲେ ଯେ ତୃ ତୀୟ ତ୍ରୟମାସି କରେ ଦେଶର
ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆସି ବ । ତୃ ତୀୟ ତ୍ରୟମାସି କର ତଥ୍ୟାବଳୀ
ଅନୁ ସାରେ ଦେଶର ଜିଡିପିରେ ୦.୪ ଭାଗ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାରେ
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩.୯ ଶତାଂଶ, ମ୍ୟାନୁ ଫାକ୍ଚରି ଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧.୬ ଶତାଂଶ ଏବଂ ନିରମା୍ ଣ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ୬.୨ ଶତାଂଶ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ପରି ଲକ୍ଷି ତ ହ�ୋଇଛି ।

ଇଏସ୍ଆଇ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲି କାଭୁକ୍ତ ବଣ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଡର ଥିବା
ଯେକ�ୌଣସି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏସି କ୍
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜପଥ
ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରି ବେ

ଏ

ସି କ୍
ହିତାଧକ
ି ାରୀମାନଙ୍କୁ
ଉତ୍ତମ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର
ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖଛ
ି ନ୍ତି । ନୂ ଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଅନୁ ସାରେ ହିତାଧକ
ି ାରୀମାନେ ତାଲି କାଭୁକ୍ତ
ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ
ଯେକ�ୌଣସି
ହସ୍ପିଟାଲରୁ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
ସୁବିଧା
ପାଇପାରି ବେ
।
ହିତାଧକ
ି ାରୀ ତାଙ୍କ
ବାସସ୍ଥାନର ୧୦
କିମି
ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ୍ୟ
ମଧ୍ୟରେ
ଏହି
ସୁବିଧା ଉପଭ�ୋଗ
କ ରି ପ ା ରି ବେ ।
ଏସି କ୍ହିତାଧକ
ି ାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥବ
ି ାରୁ
ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ସରକାର
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇ ଁ
ହିତାଧକ
ି ାରୀଙ୍କୁ ଏସି କ୍ ଡି ସ ପେ
୍ ନସରୀରୁ
କ�ୌଣସି ସୁପ ାରି ସ ଆଣିବ ାକୁ ପଡି ବ ନାହି।ଁ
ଇଏସ୍ଆଇ ଇ-ପହେଚାନ କାର୍ଡ/ହେଲ୍ ଥ
ପାସ୍ବୁ କ ଏବଂ ଯେକ�ୌଣସି ସରକାରୀ
ପରି ଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ତାଲି କାଭୁ କ୍ତ ଇଏସ୍ଆଇ
ହସପି ଟାଲର ସେବା ନେଇହେବ । ସଂପୃକ୍ତ
ହିତାଧକ
ି ାରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାଶଲେସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
ଓପି ଡି ସେବା ପାଇ ଁ ସି ଧ ାସଳଖ ଡାକ୍ତରୀ
ପରାମର୍ଶ ମି ଳିବ ।

ପାଇ ଁ ଭାରତ ଏକ ଉପରକୁ ଉଠିଥ ିବା (ଏଲି ଭେଟେଡ)
ପ୍ରଥମଥର
ବଣ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଡରଭି ତ୍ତି କ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇବ ।

ଏହି ରାଜପଥଟି ଦିଲ୍ଲୀ-ସାହାରନପୁର-ଡେରାଡୁ ନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ
ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆର୍ଥିକ କରି ଡର । ଏହି ରାଜପଥରେ
ବଣ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ପ୍ରଥମଥର ନିମନ୍ତେ ୧୨ କିମି ଲମ୍ବ ଉପରକୁ
ଉଠିଥ ିବା (ଏଲି ଭେଟେଡ) ରହିବ । ମ�ୋଟ ୧୩ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ
ନିର୍ମିତ ହେଉଥ ିବା ଏହି ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଡେରାଡୁ ନ ମଧ୍ୟରେ
ଦୂ ରତ୍ୱ ୨୩୫ କିମିରୁ ୨୧୦ କିମିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହାଛଡା ଆଗରୁ
ଏଥ ିପାଇ ଁ ଯେଉ ଁ ୬.୫ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥ ିଲା ତାହା ୨.୫ ଘଣ୍ଟାକୁ ହ୍ରାସ
ପାଇବ। ଏହି ସମଗ୍ର ରାଜପଥଟିରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ସର୍ବନିମ ୍ନ ୧୦୦ କିମି
ବେଗରେ ଯେପରି ଯାନବାହନ ଚାଲି ପାରି ବ ସେଥ ିପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ
ଡିଜାଇନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ୨୫ରୁ ୩୦ କିମି ଦୂ ରତ୍ୱରେ
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ସୁ
ଁ ବିଧା କେନ୍ଦ୍ରମାନ ରହିବ । ମ�ୋଟ ରାଜପଥଟିକୁ ୪ଟି
ଖଣ୍ଡରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି । ଏହି ରାଜପଥ ବାଗପତ୍ , ସାହାରନପୁର
ଆଦି ସହର ଦେଇ ଯି ବ । ରାଜପଥର ଚତୁ ର୍ଥଖଣ୍ଡ ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ
ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥ ିବାରୁ ସେଥ ିରେ ସେତୁ ଆକାରର ସଡ଼କ ନିର୍ମିତ
ହେବ । ଚଳିତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯି ବ ।.
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ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ

ସେହେନାଇ ସମ୍ରାଟ

ଉସ୍ତାଦ ବିସ୍ମ
 ିଲ୍ଲା ଖାଁ

ଉସ୍ତାଦ ବିସମ
୍ ିଲ୍ଲା ଖା ଁଯେତେବେଳେ ସେହେନାଇ
ବାଦନ କରୁଥ ିଲେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ
ହ�ୋଇଯାଉଥ ିଲେ । ସେହେନାଇ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ
ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥ ିଲା ଯେ ତାହାକୁ ସେ ମଜାରେ ବେଗମ୍(ପତ୍ନୀ)
ବ�ୋଲି କହୁ ଥ ିଲେ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିସମ
୍ ିଲ୍ଲା ଖାଙ୍କ
ଁ ସହିତ
ସେହେନାଇର ନାମ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀଭାବେ ଜଡିତ ।
ଜନ୍ମ: ୧୯୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧

ସେ

ମୃତ୍ୟୁ: ୨୦୦୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧

ହେନାଇ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱର ଆମକୁ ଉସ୍ତାଦ
ବିସମ
୍ ିଲ୍ଲା ଖାକୁଁ ମନେ ପକାଇଦିଏ । ସେ ନିଜେ
ସେହେନାଇ ତିଆରି କରି ଥ ିଲେ, ଯାହା ପବନ
ଚାଳିତ ଏକ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର । ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଂଗୀତର
ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସେ ସେହେନାଇକୁ ସାମିଲ କରି ବାରେ ପ୍ରମୁଖ
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଗୁଡକ
ି ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବାନୁ ଷଠା୍ ନ ପାଇ ଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ
ସେ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତକ
ି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ
ହ�ୋଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଅନୁ ଗାମୀ ରହିଥ ିଲେ ହେ ଁ
ବିସମ
୍ ିଲ୍ଲା ଖା ଁ ବନାରସ (ବାରାଣସୀ)ରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ।
ବିହାରର ଦୁମର
୍ ାଓରେ
ଁ ଏକ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ପରି ବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ।
ଏହି ପରି ବାର ରାଜଦରବାରର ସଂଗୀତଜ୍ଞଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।
ତାଙ୍କର ପିଲା ଦିନର ନାମ ଥିଲା ଅମିରୁଦ୍ନ
ଦି ଖା ଁ । ପିତା ପ�ୈଗମ ୍ବର ଖା ଁ
ଏବଂ ମା’ ମିଠାନ୍ ଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ପୁତ୍ର । ତାଙ୍କ ବାପା ଦୁମରାଓରଁ
ମହାରାଜା କେଶବପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କ ରାଜଦରବାରର ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ ।
ତାଙ୍କୁ ୬ ବର୍ଷ ବୟସ ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ବିସମ
୍ ିଲ୍ଲା ତାଙ୍କ ମାମୁଘର ଉତ୍ତର
ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀକୁ ଆସିଥ ିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମାମୁ ଅଲ୍ଳିବକ୍ସ
କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେହେନାଇ ପରି ବେଷଣ କରୁଥିଲେ ।
ସେହେନାଇ ପ୍ରତି ବିସମ
୍ ିଲ୍ଲାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମାମୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି
ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ।
ଖୁବ୍କମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିସମ
୍ ିଲ୍ଲା ଖା ଁ ସେହେନାଇ ବାଦନର କଳା
ହାସଲ କରି ବା ସହ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ।
ସେହେନାଇ ବାଦ୍ୟର ରାଗ ବାହାରେ ସେ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି
କରି ବା ଏବଂ ତାକୁ ବଜାଇବାରେ ନିରନ୍ତର ବ୍ରତୀ ରହି ସଫଳତା ହାସଲ
କରି ଥ ିଲେ । ବାରାଣସୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ
ସେଠାରେ ସେ ସାରା ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ । ସେ କହୁ ଥ ିଲେ କାଶୀ
ଭଳି ଆଉ କ�ୌଣସି ସହର ନାହି ଁ । ସେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ
ସେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସହରର ଦେଇଥିଲା । ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ, ନମାଜ
ପାଠ ପାଇ ମସ୍
ଁ ଜଦ
ି ଏବଂ ସେହେନାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରି ବା ପାଇ ବାଲାଜୀ
ଁ
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ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଥିଲା । ଏହି ଉସ୍ତାଦ ସାଂପ୍ରଦାୟି କ ସଦ୍ ଭାବର
ଏକ ନିଖଣ
ୁ ଉଦାହରଣ ଥିଲେ । ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ତେହେଜିବ, ଯାହା
ବାରାଣସୀର ସାଂପ୍ରତିକ ସଦ୍ ଭାବ ପାଇ ଁ ଖ୍ୟାତ ସେ ତାହାର
ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିନଧ
ି ି ଥିଲେ । ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଫଳତାକୁ ସେ
ଆଲ୍ଲା, ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଥ ିଲେ ।
ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ବସବାସ କରି ବା ପାଇ ଁ
ବିପଳ
ୁ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଲ�ୋଭ ଦେଖାଯାଇଛି; ହେଲେ ସେ କେବେ ଏଥିରେ
ଆକର୍ଷିତ ହ�ୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାରାଣସୀ ନ ଛାଡିବାକୁ ସର୍ବଦା
ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି । ଥରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବାରାଣସୀର
ଏକ ପ୍ରତିକତ
ୃ ି ତିଆରି କରାଗଲେ ଆପଣ ସେ ସହରରେ ରହିବେ
କି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥ ିଲେ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ବା ପ୍ରତିକତ
ୃ ି
ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରତିନଧ
ି ି ନୁ ହେ ।ଁ ବାରାଣସୀ ଯେଉଠିଁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ,
ଯେଉଠିଁ ପ୍ରଭୁ ବାଲାଜୀଙ୍କ ପାଇ ମୁ
ଁ ସେହେନାଇ
ଁ
ବାଦନ କରି ପାରି ବି
ସେଠାରେ ମୁ ଁ ସହଜରେ ସୁବଧ
ି ାରେ ରହିପାରି ବି । ବନାରସ ଛାଡି
ମୁ ଁଅନ୍ୟ କେଉଠିଁ ରହିପାରି ବି ନାହି ଁ।
୧୯୩୭ରେ କଲକାତାରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଅଖିଳ ଭାରତ ସଂଗୀତ
ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଯେଉ ଁ ରାଗ ସଂଯ�ୋଜନା କରି ଥ ିଲେ ତାହା
ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂ ଆ ମ�ୋଡ ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରଠାରୁ
ସେ ପଛକୁ ଆଉ ଚାହି ଁନାହାନ୍ତି । ୧୯୪୭ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ
ପୂର୍ବରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ସେହେନାଇ ବାଦନ କରି ବାର ବିରଳ ସମ୍ମାନ
ତାଙ୍କୁ ମିଳଥ
ି ିଲା । ୨୦୦୬ରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଧନ ଘଟିଲା
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେହେନାଇଟିକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ
କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ ଦେଶର ୪ଟି ଯାକ ବେସମାରି କ
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ (୧୯୬୧), ପଦ୍ମଭୂଷଣ (୧୯୬୮), ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ
(୧୯୮୦) ଏବଂ ଭାରତରତ୍ନ (୨୦୦୧) ପାଇଥିଲେ ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦, ୨୦୨୧

ଆନ୍ତର୍ଜାତକ
ି
ସୁଖ ଦିବସ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦, ୨୦୨୧

ସହସ୍ର କ�ୋଟି

ହସ ହସ ମୁହ ଁ!

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୁଖ ଦିବସ

ବାର୍ତ୍ତା:

ଶାନ୍ତ ରୁହ
ବିଜ୍ଞ ରୁହ
ଦୟାବନ୍ତ ହୁ ଅ

ନିଜ ମୁହରେ
ଁ ହସ ଖେଳାଇଲେ ଜୀବନ ସହଜ ହୁ ଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂ ର କରି ବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ
କରି ଥାଏ । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୁଖ ଦିବସ କେବଳ ଏହି କଥାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ତଥାପି ସୁଖ
ଉପଭ�ୋଗ କରି ବା ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁ ହେ ଁ । ତେଣୁ ଜଣେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍କ
ତ୍ତ ୁ
ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଉପଭ�ୋଗ କରି ବା ଉଚିତ । ଏହି ଦିବସ ସମାବେଶୀ, ସମାନ ଓ ଭାରସାମ୍ୟ
ରକ୍ଷାକାରୀ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ଅଭି ବୃଦ୍ଧିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଦିଏ । କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ବିକାଶ,
ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ରୀକରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ସହ ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୁସି ମିଳଥ
ି ାଏ ।

ଜଳଜୀବନ ମିସନ
ଜଳଜୀବନ ମିସନ ଅଧୀନରେ ମାତ୍ର ୧୭ ମାସ
ମଧ୍ୟରେ ୩.୫୩ କ�ୋଟି ଗ୍ରାମୀଣ ପରି ବାରଙ୍କ
ଘରକୁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପିଏମ୍ଊଜ୍ଜ୍ୱଳା
୮.୩ କ�ୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍
ସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କ
ର�ୋଷେଇ ଘରକୁ ଧୂମମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଉଜାଲା

ଜନଔଷଧୀ

ଊର୍ଜାଜ୍ ଓ ପରି ବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ୩୬.୭୧ କ�ୋଟି
ଏଲ୍ ଇଡି ବଲ୍ ବ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ଫଳରେ ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି ବାବଦରେ ବାର୍ଷିକ
୧୮ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବଞ୍ପ
ଚି ାରି ଛି ।

ଦେଶର ୭୦୦ ଜିଲାରେ ଥିବା ୬୬୦୦
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ତମମାନର
ଔଷଧ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା
ଗରି ବଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ ଆଣିଛି ।

ପିଏମ୍ଆବାସ

ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ
୫୦ କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ୫

ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକତ୍
ି ସା ବାବଦ
ଖର୍ ଚ୍ଚ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେଥ ିମଧ୍ୟରୁ ୧.୬୩ କ�ୋଟି ଲ�ୋକ
ଏହାର ସୁଯ�ୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ।

ପି ଏମ୍ସ୍ୱନିଧ ି

କର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ଏହି
ଯ�ୋଜନାରେ ୨.୭୬ କ�ୋଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କୁ
ସୁଲଭ ହାରରେ ୨.୦୭୧ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଏ
ଯାବତ୍ ଋଣ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପି ଏମ୍ଜୀବନ
ଜ୍ୟୋତି ଯ�ୋଜନା
ବାର୍ଷିକ ମାତ୍ର ୩୩୦ ଟଙ୍କା ଦେୟରେ ୨ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଣ।
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ଏଯାଏ ଁ ୯.୮୮ କ�ୋଟି
ଲ�ୋକ ଏଯାଏ ଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।

ପିଏମ୍କିଷାନ

ପିଏମ୍କିଷାନ ସମ୍ମାନ
ନିଧ ି ଯ�ୋଜନାରେ ୧୧.୬୪
କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ଏଯାଏ ଁ
ଉପକୃତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ଏ
ବାବଦରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୧.୧୩
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆସରି ଲାଣି ।

ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରି ବାର ସ୍ୱପ୍ନ
ଏବେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛି ।
ଏଯାଏ ଁ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ
୧.୬୮ କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ନିଜର
ଘର ପାଇଛନ୍ତି ।

ଉଡାଣ

ଦେଶରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର
ବିମାନଯାତ୍ରା ବାସ୍ତବତାରେ
ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି । ମାତ୍ର ୨୫୦୦
ଟଙ୍କା ଦେଇ ୫୩ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ
ବିମାନ ଯାତ୍ରାର
ସୁବଧ
ି ା ପାଉଛନ୍ତି।
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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରି ପ�ୋର୍ଟ

ଓଟିଟି, ସ�ୋସି ଆଲ ମି ଡିଆ ଗାଇଡଲାଇନ

ସ�ୋସି ଆଲ ମିଡିଆ
ପାଇ ଁନୂ ଆ ନିୟମ
ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇ ଓଟି
ଁ ଟି ଉତ୍ତରଦାୟୀ
ଡିଜଟ
ି ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ସଶକ୍ତ
କରି ଛି । ମ�ୋବାଇଲ ଫ�ୋନ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟର ବ୍ୟାପକ
ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଅନେକ ସ�ୋସି ଆଲ ମି ଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇଛନ୍ତି । ସ�ୋସି ଆଲ
ମି ଡିଆ, ନ୍ୟୁଜ ପ�ୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ଓଭର ଦି ଟପ୍(ଓଟିଟି
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ)କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବା ପାଇ ଁ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଦାବି
ହ�ୋଇ ଆସୁଥ ିଲା । ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ
ନୂ ଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରି ଛନ୍ତି ।

ଭା

ରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପଲବ୍ ଧ ଏବଂ
ଦେଶର ନାଗରି କ ତାହାକୁ
ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏସବୁ ସାଧାରଣ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ
ପାଲଟିଛି । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟର ପ୍ରଚାର
ଫଳରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ବଢିଛି।
ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ
ଜାଣି ମୁକ୍ତଭାବରେ ନିଜର ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ
କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଏବଂ ଏହାର
କାର୍ଯ୍ୟବାହକମାନଙ୍କୁ
ସମାଲ�ୋଚନା
କରି ବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲ�ୋକେ ପଶ୍ଚାତ୍ ପଦ
ହେଉନାହାନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କୁ ନାଗରି କ
ସମାଲ�ୋଚନା କରି ବା ଏକ ଅଧ ିକାର ।
ଏହାକୁ ସରକାର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି । ଏହା
ସତ୍ତ୍ୱେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ମି ଡିଆର ବ୍ୟବହାର
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦାୟି ତ୍ୱ
କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ତ୍ରୁଟି ରହୁ ଥ ିବାରୁ
ଏ ନେଇ ଉଦ୍ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ।
ସ�ୋସି ଆଲ ମି ଡିଆର ପ୍ରସାର ଫଳରେ
ନାଗରି କ ସଶକ୍ତ ହେଉଥ ିବାବେଳେ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହାର ଦୁ ରୁପଯ�ୋଗ
ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ଛି ।
ମି ଛ ଖବର ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ
ତଥ୍ୟାବଳୀ
ସ�ୋସି ଆଲ
ମି ଡିଆ
8 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

କ�ୋଟି ହୱା୍ ଟସଆପ୍
ୟୁଜର ଭାରତରେ
ଅଛନ୍ତି

53
44.8

କ�ୋଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ 
ୟୁଜର
ଭାରତରେ
ଅଛନ୍ତି

21

1.75
41

କ�ୋଟି
ଭାରତୀୟ
ଟ୍ୟୁଟର
ୟୁଜର

କ�ୋଟି ଲ�ୋକ
ଭାରତରେ
ଫେସ୍ବୁକ
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି

କ�ୋଟି ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ
ୟୁଜର ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି

ସ�ୋସି ଆଲ ମି ଡିଆ ପାଇ ଁ ନୂ ଆ ନିର୍ଦେଶାବଳୀ

l ସରକାର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି (ଇଣ୍ଟରମି ଡିଆରୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଡିଜଟ
ି ାଲ ମି ଡିଆ ଏଥ ିକ୍ସ
କ�ୋଡ) ଆଇନ ୨୦୨୧ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଛନ୍ତି ।
l ନୂ ଆ ନିୟମ ସ�ୋସି ଆଲ ମି ଡିଆର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରି ଛି ।
l ସ�ୋସି ଆଲ ମି ଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡିକୁ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଅଭି ଯ�ୋଗ ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ତିଆରି କରି ବାକୁ ହେବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଭି ଯ�ୋଗ ଶୁଣାଣି କରି ବା ସହ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସଂପୃକ୍ତ ମିଡଆ
ି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଜଣେ ଲେଖାଏ ଁ ଆପତ୍ତି ଅଧ ିକାରୀ (ଗ୍ରିଭାନ୍ସ
ଅଧ ିକାରୀ) ରଖ ିବାକୁ ପଡିବ । ସେ ଏସବୁ ଅଭିଯ�ୋଗର ଦେଖାଶୁଣା କରି ବେ। ସଂପୃକ୍ତ
ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକଣା ମିଡଆ
ି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରି ବାକୁ ହେବ ।
l ଯେତେସବୁ ଅଭି ଯ�ୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଥ ିରୁ କେତେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାହାର
ରି ପ�ୋର୍ଟ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରକାଶ କରି ବାକୁ ପଡିବ । ଆବଶ୍ୟକ
ପଡିଲେ ଆପତ୍ତିଜନକ ବିଷୟବସ୍ତୁ କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦେବାକୁ ହେବ ।
l ମ୍ୟାସେଜର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଠାବ କରି ବ । ବିଶେଷକରି ଦେଶର ସାର୍ବଭ�ୌମତ୍ୱ ଓ ଏକତା
ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଆପତ୍ତିଜନକବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖିବ ତାକୁ ଠାବ କରି ବା ଦାୟି ତ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ।
ଏହି ଅପରାଧ ପାଇ ଁସଂପୃକ୍ତ ମ୍ୟାସେଜର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
l ଆପତ୍ତିଜନକ ମ୍ୟାସେଜ ଉପରେ ଅଭି ଯ�ୋଗ ପାଇବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଂପୃକ୍ତ
ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସେହି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଟାଇବାକୁ ପଡିବ ।

ଡିଜଟ
ି ାଲ ମିଡିଆ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇ ନୂ
ଁ ଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ’ଣ ?
l ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇ ଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଜାରି
କରି ବେ ।

କେତ�ୋଟି ନୂ ଆ ନିୟମ ଓ କାହିକିଁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି:

l ଡିଜଟ
ି ାଲ ମି ଡିଆର ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ
କାଉନସି ଲ ଏବଂ କେବୁ ଲ ଟେଲି ଭିଜନ ନେଟୱାର୍କ
ନିୟମ ପାଳନ କରି ବାକୁ ପଡିବ ।

l ୨୦୧୮ରେ ସୁପ୍ରି ମକ�ୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ରୁଜୁ ଏକ ମାମଲାରେ ରାୟ ଦେଇଥ ିଲେ
ଯେ ସରକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହ�ୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକରେ
ଶିଶ ୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଦୁ ଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଗଣଦୁ ଷ୍କର୍ମର ଚିତ୍ର, ଭି ଡିଓ ଓ ସାଇଟଗୁଡ଼ିକ
ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରନ୍ତୁ।

l ଅନ୍ ଲାଇନ ନିଉଜ, ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ମି ଡିଆ ପାଇ ଁ ଏକ ଆଚାର ସଂହିତା ସୁପାରି ସ
କରାଯାଇଛି ।
l ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡିକ ବୟସଭି ତ୍ତିରେ ୫ ପ୍ରକାର
ବିଷୟବସ୍ତୁ କୁ ନିଜେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରି ବେ । ସେଗୁଡିକ
ହେଲା- ୟୁ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ୟୁ/ଏ ୭ବର୍ଷରୁ ଅଧ ିକ,
ୟୁ/ଏ ୧୩ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ୟୁ/ଏ ୧୬ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ
ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ । ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଲକ୍
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବାକୁ ପଡିବ ।

l ୨୦୧୯ରେ ସୁପ୍ରି ମକ�ୋର୍ଟ ନୂ ଆ ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ
କରି ବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ସମୟସୀମା
ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥ ିଲେ।
l ୨୦୨୦ରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାର ଆଡହକ ସମି ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ
ଅଶ୍ଳୀଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଉଦବେଗଜନକ ବିଷୟ ଏବଂ ଶିଶ ୁ ଓ ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବେ
ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବା ପରେ ରି ପ�ୋର୍ଟ
ଦେଇଥ ିଲା ଏବଂ ଏପରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ୁଥ ିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବା
ପାଇ ଁ ସୁପାରି ସ କରି ଥ ିଲା।

l ଯେଉସବୁ
ଁ
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇ ଁ ଏକ ୩ ସ୍ତରୀୟ ଆପତ୍ତି
ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁପାରି ସ କରାଯାଇଛି
ସେମାନେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ।
l ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କର ଯେଉ ଁ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ସଂସ୍ଥା ରହିବ ତାହାର ମୁଖ୍ୟଭାବେ ସୁପ୍ରି ମକ�ୋର୍ଟ/
ହାଇକ�ୋର୍ଟର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି କିମବା୍
ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ବିଶଷ୍ଟ
ି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ମୁଖ୍ୟଭାବେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବେ ।
l ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ତଦାରଖକାରୀ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନୀତିନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରି ବ ।

ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଦୁ ରୁପଯ�ୋଗ
କରାଯାଇ ମର୍ଫ ଡ ଇମେଜ୍ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁତ୍ସିତ
କରାଯି ବା ଘଟଣା ବିଗତ କେତେଦିନ ଧରି ବଢିଚାଲି ଛି ।
ଏସବୁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇ ଁ ଏକ ବିପଦ
ନୁ ହେ, ଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ�ୈତିକ । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁ ରେ
ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତିଜନକ ଓ ଗାଳିଗଲଜ
ୁ କାରୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ମାନହାନି ଭଳି ଲେଖା
ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ଲ�ୋକଙ୍କ
ଧାର୍ମି କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଘଟଣା ନଜିର
ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ
ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଉଦ୍ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହା
ଉପରେ ନାଗରି କ ସମାଜ, ବିଚାରାଳୟ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା

l ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକ୍ସ
ି ଏବଂ ସୂଚନା
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଇଆଇଟିୱାଇ)
ଚିଠା ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଥ ିଲା
ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ମତାମତ ଲ�ୋଡ଼ିଥ ିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ 171ଟି ମତାମତା
ଏବଂ 80ଟି ବିର�ୋଧାତ୍ମକ ମତାମତ
ମିଳଥ
ି ିଲା। ଏସବୁ ମତାମତକୁ ବିସ୍ତୃତ
ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ
ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବ�ୈଠକ ପରେ ନୂ ତନ
ନିୟମଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥ ିଲା।

ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।
୨୦୨୧ ଫେବୃ ୟାରୀ ୨୫ ତାରି ଖରେ ସରକାର ଫେସ୍ବୁକ,୍
ଟଟ
୍ୱି ର, ନେଟ୍ ଫ୍ଲି କ୍ସ, ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ଏବଂ ହଟ୍ ଷ୍ଟାର ଭଳି
ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇ ଁ ନୂ ଆ ନିର୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରି ଛନ୍ତି ।
ଓଟିଟି ଓ ଡିଜଟ
ି ାଲ ମି ଡିଆ ପାଇ ଁଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନରେ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧ ିକ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥ ିରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ
ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଥ ିବାବେଳେ ଅଭି ଯ�ୋଗ
ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃ ଢ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ନୂ ଆ ନିୟମ ଫଳରେ ବାକ୍ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ପରି ପ୍ରକାଶର
ଅଧ ିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ
ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
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ସ୍ୱଦେଶୀ
ଖେଳନା

ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗ

ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପାଇ ଁ
ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ, ଏକ ସଙ୍ଗରେ, ଉଭୟ ଖେଳିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ବାର
ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ପି ଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁ ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ
ସେମାନଙ୍କର ମାନସି କତା ବିକଶିତ କରି ବା ଓ ଜ୍ଞାନ ବୃ ଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ
ହ�ୋଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ
ପି ଲାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ। ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣରୁ
ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ ନିଯକ୍ତି
ୁ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାର ଉତ୍ସ। ଅଧୁନା, ଅଭି ନବ ତଥା
ଆଧୁନିକ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏପରି ସ୍ଥି ତିରେ 7 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ବିଶ୍ୱ ଖେଳନା ବଜାରରେ ଭାରତର ଯ�ୋଗଦାନ ମାତ୍ର 0.5 ପ୍ରତିଶତ।
ତେଣୁ, ସରକାର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖେଳନା ରପ୍ତାନି ପରି ମାଣକୁ 2800 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା ସହିତ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ ିକ ନିଯକ୍ତି
ୁ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଖେଳନା
ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି...
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“ମୁ ଁ ଖେଳନା ତିଆରି କରି ବାକୁ
ଭଲପାଏ। ମୁ ଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ
କ�ୋଲକାତାରୁ ଏହି କଳା ଶିଖ ିଥ ିଲି ।
ଆମର ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ ଅଧ ିକ ଗ୍ରହଣୀୟ
ହେଉଛି। ଦେଶୀୟ ଖେଳନା ପ୍ରତି
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ବଦଳି
ଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ
ଏହାକୁ ଅଧ ିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି,”
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିର ଶ�ୋଭା କୁମାରୀ
କୁହନ୍ତି। ଖେଳନା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର
ଭଲ ପାଇବା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆୟର ପନ୍ଥା
ଦେଇଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲି ବାରୁ
ଶ�ୋଭା ନିଜର ଏହି କ�ୌଶଳ ସଲୀନା
କାଚ୍ଛାପ, ପ୍ରତିଭା ଟ�ୋପେ ଏବଂ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଏହି ଗ୍ରୁପ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକୁ
ଆମେରି କା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ ଆଦି
ଦେଶକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ
ଖେଳନାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା
ଦେଇପାରି ଛନ୍ତି।

ଦେଶୀ କାଠ ଖେଳନା ନିରମା୍ ତା ସି .ଭି . ରାଜୁ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଇଟିକ�ୋପ୍ପାକା
ର ବାସି ନ୍ଦା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳନା ତିଆରି
କରି ବାର ପରମ୍ପରା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା।
ଏକଦା ଇଟିକ�ୋପ୍ପାକା ର ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ
ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରି ଚିତି ଲାଭ କରି ଥ ିଲା।
ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଲାଖ ଶିଳ୍ପ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକର
ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ କାଠରେ
ତିଆରି ଏବଂ ଏଥ ିରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ନାହି।ଁ
ଏହାର ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଗ�ୋଲାକାର, ଯାହାକି
ପି ଲାମାନଙ୍କର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର
ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରି ଥାଏ। ଆହୁ ରି, ଏହିସବୁ
ଖେଳନାରେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ
ବ୍ୟବହାର ହ�ୋଇନଥାଏ। ଏହି ଲୁ ପ୍ତପ୍ରାୟ
କଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲାଗି , ରାଜୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର
କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନୂ ତନ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ। ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ
ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏହି ପାରମ୍ପରି କ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକୁ
ଭ�ୌଗଳିକ ସୂଚକ ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ
(ଜିଆଇ) ଟ୍ୟାଗ ମି ଳିଥ ିଲା। ରାଜୁଙ୍କ ଏହି
ପ୍ରୟାସ କେବଳ ଏକ ହଜିଯାଉଥ ିବା ପରମ୍ପରାର
ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ନାହି ଁବରଂ 150ରୁ ଅଧ ିକ
ପରି ବାରକୁ ଜୀବିକା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛି।

“ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଆହୱାନକୁ
ଅନୁ ସରଣ କରି , ଆମେ ଖେଳନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା
୍
ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ , ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ
କରି ବା ପରେ, ଆମେ ଗୁଜରାଟର ରାଜକ�ୋଟରେ ଖେଳନା ତିଆରି କରି ବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି
ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରି ବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଖେଳନା ନିରମା୍ ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବା”, ବ�ୋଲି କହିଛନ୍ତି
ଆଦିତି ଟଏଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲି ମିଟେଡର ପରି ଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମାଂଶୁ ଭ�ୋରା। ଏହି ଖେଳନା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଫାର୍ମ
ଶତପ୍ରତିଶତ ଭାରତ ନିର୍ମିତ ଖେଳନା ତିଆରି କରି ବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଥ ିଲା। ଏଠାରେ 160
ପ୍ରକାରର ଖେଳନା ତିଆରି ହେଉଛି ଯାହାକି ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥ ିବା ଖେଳନା ପ୍ରତି କଡ଼ା
ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ, ଭ�ୋରା କୁହନ୍ତି, ନୂ ତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ର
ଉପଯ�ୋଗ କରି ସେମାନେ ଶତପ୍ରତିଶତ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଛନ୍ତି। “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ
ଭାରତୀୟ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରି ବା ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରି ବା
ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲକଡାଉନର ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ ।
ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମି ଳିତ ପ୍ରୟାସ କରି ବା, ଆମେ ବଡ଼ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରି ବା”,
ଭ�ୋରା କହିଥ ିଲେ। କମ୍ପାନୀ 1.15 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥ ିଲା ଏବଂ ସଙ୍କଟକୁ
ସୁଯ�ୋଗରେ ପରି ଣତ କରି ଦେଇଥ ିଲା। ସେମାନଙ୍କର ତୃ ତୀୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି
ଏବଂ ସେମାନେ ରି ମ�ୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡକ୍ଟର ସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳନା
ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥ ିବା ଖେଳନା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ବେଶ ଶସ୍ତା।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 11

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗ

ଏ

ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ କାହାଣୀ ନୁ ହେ ଁବରଂ ଭାରତରେ
ଖେଳନା ଖେତ୍ରର ପରି ବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। ଯେତେବେଳେ ଅଭି ନବ
ବାନାର୍ଜୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ଖେଳନା ବଜାର ଝଣ୍ଡେୱାଲା ଁ
ଗଲେ, ସେ ଏକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରି ଲେ। ସେ କହିଥଲେ
ି ,
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବଜାରରେ କେବଳ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଖେଳନା
ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ତେବେ, ଶେଷଥର ପାଇ ଁ ସେ ଏହି ବଜାରକୁ
ଯି ବା ସମୟରେ ସେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମେଡ୍ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳନା
ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଖାଲି ଖେଳନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତକାରୀ ନୁ ହନ୍ତି,
ବରଂ ଖେଳନା ବିକ୍ରେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଡ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ପସନ୍ଦ
କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃ ଣମୂଳସ୍ତରରେ ଏହି ବାସ୍ତବ ପରି ବର୍ତ୍ତନକୁ
ଯେକେହି ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି ପାରି ବେ। 2020ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି ପରି ବର୍ତ୍ତନର ବୀଜ ବପନ କରି ଥଲେ
ି । ମାସି କ
ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ମନ କୀ ବାତ’ର ଅଗଷ୍ଟ, 2020 ଅଧ୍ୟାୟରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଲେ
ି
ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳନା ଲାଗି ‘ଭ�ୋକାଲ
ଫର ଲ�ୋକାଲ’ ହେବାର ସମୟ ଆସି ଛି। “ଆପଣମାନେ ଜାଣି
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଖେଳନା ବଜାରରେ 7 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପରି ମାଣରେ କାରବାର ହ�ୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ
ଭାରତର ଭାଗ ଅତି କମ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ’ ଏତେ
ଅଧିକ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ବିବିଧତା ଓ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର
କଥା। ଖେଳନା ବଜାର (ବିଶ୍ୱ)ରେ ଭାରତର ଏତେ କମ ଯେଗଦାନ
ଭଲ ଅନୁ ଭବ ଦେଉଛି କି? ଆଦ�ୌ ନୁ ହେ, ଁ ଏହା ଶୁଣବ
ି ା ପରେ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗି ବ ନାହି”,ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଲେ
ି ।
ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଖେଳନା ବଜାର ଉପରେ ଅଧିକ
ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିଦେଶୀ
ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମି ଳଛ
ୁ ି। ପାରମ୍ପରି କ ଏବଂ
ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମି ଳନ
ୁ ାହି।ଁ ଯେଉ ଁ ସମୟରେ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ମହାମାରୀ ବିର�ୋଧରେ ସଂଘର୍ଷ
କରୁଛି, ଭାରତ ସଙ୍କଟକୁ ଏକ ସୁଯ�ୋଗରେ ପରି ଣତ କରି ଦେଇଛି
ଏବଂ ହାତ ତିଆରି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ ଲ�ୋକଲ�ୋଚନକୁ
ଆସି ପାରି ଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରତିଭା ଓ ସାହସ ବଳରେ
ଖେଳନା ବଜାରରେ ରାଜୁତି କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ। ‘ଭ�ୋକାଲ
ଫର ଲ�ୋକାଲ’ ମନ୍ତ୍ର ଦେଶୀୟ ଖେଳନା ପ୍ରତି ଉଭୟ କ୍ରେତା ଓ
ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ପାରମ୍ପରି କ
ଖେଳନା, ବିଶେଷ କରି ଟେରାକ�ୋଟା, ଗୁଆ, କାଠ, ବାଉଶଁ ଓ କଇଚ୍ଛଁ
ଖ�ୋଳପାରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ପରି ବର୍ତ୍ତନର ଏହି ହାୱା ଖାଲି ହାତ ତିଆରି ଖେଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନୁ ହେ ଁ ବରଂ ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଛି। ଭାରତରେ
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କୁଶଳୀ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉମାନେ
ଁ
ଭଲ ଖେଳନା
ତିଆରି କରି ବାରେ ସି ଦ୍ଧହସ୍ତ। ଗୁଜରାଟର ରାଜକ�ୋଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର
ରାମନଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାନ୍ନାପାଟନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କ୍ରିଷ୍ଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ
କ�ୋଣ୍ଡାପଲ୍ଲୀ, ତାମି ଲନାଡ଼ୁର ତାଞ୍ଜାଭୁର, ଆସାମର ଢୁ ବରୀ, ଉତ୍ତର
ପ୍ରଦେଶର ବାରଣାସୀ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ଏବେ
ଖେଳନା କ୍ଲଷ୍ଟର ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ଭାରତକୁ ଖେଳନା
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ
ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି।
ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ମ�ୋଟ
15ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ପରସ୍ପର ସହ ହାତ ମି ଳାଇଛନ୍ତି।
12 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଭାରତୀୟ ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବା
ଲାଗି ସଂକଳ୍ପର ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ, ପୂର୍ବର
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରମାନେ କିଛି କରି ନଥିଲେ କି? ଯଦି ସେମାନେ
କରି ଥଲେ
ି , ଫଳ କ’ଣ ଥିଲା? ଏହି ନୂ ଆ ଆରମ୍ଭର କାରଣ
କ’ଣ?
ଆଜରି କ�ୌଶଳ, ସାହସ ପଛରେ ରହିଛି ସମୃଦ୍ଧ
ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା
କ�ୌଣସି ଦେଶର ଖେଳନା ଏହାର ସଂସ୍ କୃତି ଓ ଜୀବନଶ�ୈଳୀକୁ
ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଥାଏ। ଖେଳନା ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ
ପ୍ରାଚୀନ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ଖନନ
ସମୟରେ, ସେ ସମୟର ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ ମି ଳିଛି, ଯାହା ଭି ନ୍ନ
ଭି ନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହ�ୋଇଥିବା ଦେଖବ
ି ାକୁ ମି ଳିଥାଏ।
ଏପରି କି ଆଧୁନିକ ସମୟରେ, ସମ୍ବଳର ଅଭାବ କାରଣରୁ
ପି ଲାମାନେ ଖେଳନା ଓ ଖୁସିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିପାରି ବେ ନାହି।ଁ
ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ପରି ବାରର ଅଂଶବିଶେଷ ହ�ୋଇ ରହିଆସି ଛି। ଧନୀ କିମବା୍
ଗରି ବ ପରି ବାର ହେଉ, ପି ଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖେଳନା
ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହ�ୋଇରହିଛି। ମାତାପି ତା ସେମାନଙ୍କର
ପି ଲାମାନଙ୍କୁ-ଦାମୀ ହେଉ କିମବା୍ ଶସ୍ତା-ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ
ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଥାଏ ତଦନୁ ଯାୟୀ ଖେଳନା ଦେଇଆସି ଛନ୍ତି।
ସାରା ଭାରତରେ, ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର
ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶବିଶେଷ ହ�ୋଇ ରହିଆସି ଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ,
‘ବ�ୋମ୍ମାଲା କ�ୋଲୁ ଭୁ’ ବା ‘ଖେଳନା ଦରବାର’ ଦଶହରା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥଲେ
ି
ଯେ
ଆତ୍ମ-ନିରର
୍ଭ ଶୀଳ ଭାରତ
ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଖେଳନା
ପାଇ ଁ ଭ�ୋକାଲ ଫର
ଲ�ୋକାଲ ହେବା ଉଚିତ୍

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାନ୍ଦ, ବିଜୟ ମେହେରାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳ କରି ଛି ଖେଳନା
ଦିଲ୍ଲୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମାତାପି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖେଳନା
ତିଆରି କରି ବାର ପେସାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ
ରଘୁବୀର ନଗର ଜେଜେ କଲ�ୋନୀର ବାସି ନ୍ଦା 55 ବର୍ଷୀୟ
ବୟସ୍କ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହାତତିଆରି କାର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଥାନ୍ତି
ଯାହା ଟକ୍-ଟକ୍ ନାମରେ ପରି ଚିତ। “ମ�ୋର ମାତାପି ତା ଗତ
43 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଖେଳନା ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁ ଁତାଙ୍କୁ
ଆରମ୍ଭରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥ ିଲି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର
ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥ ିବାରୁ ଏହା ଆମ ଭଳି
ଖେଳନା ନିରମା୍ ତାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହାୟକ ହେବ, ସେ
କହିଥ ିଲେ। ଅତି ସହଜ ଦେଖାଯାଉଥ ିବା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏହି ଟକ୍-ଟକ୍ ଖେଳନା
ତିଆରି କରି ବା ଏତେ ସହଜ ନୁ ହେ।ଁ ଏହି ଖେଳନା
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସରଞ୍ଜାମ ଅତିକମରେ 40
ହାତ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ ଆସିଥାଏ।
କାରୀଗରମାନଙ୍କର ଏହି କ�ୌଶଳ
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ
ସାରା ଦୁ ନଆ
ି
ଆଗରେ
ଉଜାଗର ହ�ୋଇପାରି ଛି।

ସମୟରେ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଠିଁ କଣ୍ଢେଇ ଓ
ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ
ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରାମୀଣ କାରି ଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଟି କିମବା୍ କାଠ
ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ�ୋଇଥାଏ। କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗରେ
ରଙ୍ଗାୟି ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଖେଳନା ସଂଘର ବ�ୈଷୟି କ
ସମିତର
ି ଆବାହକ ମନୁ ଗୁପ୍ତା କୁହନ୍ତି, ଭାରତ ହେଉଛି ଦୁ ନଆ
ି ର
ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଠିଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଥିବା 12ଟି ଖେଳନା କ୍ଲଷ୍ଟର
ରହିଛି। “ଏହାଛଡ଼ା, ଦେଶରେ 20ଟି ପାରମ୍ପରି କ ଖେଳନା କ୍ଲଷ୍ଟର
ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଖେଳନାର ଇତିହାସ 5000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ତେଣୁ
ଖେଳନା ଉତ୍ପାଦକମାନେ ସଂଗଠିତ ହେବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା
ରହିଛି”, ଗୁପ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ବିବଧ
ି ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଦେଶ ଭାରତରେ
ଏହାର ଖେଳନାଗୁଡ଼କ
ି ବିବଧ
ି ସଂସ୍ କୃତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଥାନ୍ତି।
ଉତ୍ତର ହେଉ ଅବା ଦକ୍ଷିଣ, କିମବା୍ ପୁଣି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର
ଖେଳନା ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଥାଏ।
ନୂ ତନ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଉଡ଼ିବାର ସୁଯ�ୋଗ
ଭାରତୀୟ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍ କୃତିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି।
ତେବେ ଏଥିପାଇ ଁ ମଞ୍ଚର ଅଭାବ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକୁ
ମଞ୍ଚ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରି କ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭି ନବତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି

ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସି ଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ
ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି , ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କାଙ୍ଗଡ଼ାର ବିଜୟ ମେହରା ଏକ
ମୃତପ୍ରାୟ ଖେଳନା ତିଆରି କଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ବାରେ ସଫଳ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ବାଉ ଁଶରେ ଖେଳନା ତିଆରି କରି ବିଜୟ ମେହେରା
କେବଳ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହ�ୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ସୁଯ�ୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। “ବାଉ ଁଶ ଅତି ସହଜରେ
ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏହି ଖେଳନାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭ ମିଳଛ
ୁ ି। ମୁ ଁ ଏବେସୁଦ୍ଧା
150 ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇସାରି ଲିଣ”ି , ମେହରା କହିଥଲେ
ି ।

ଭାରତୀୟ ଖେଳନାର
ଇତିହାସ 5,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ
ଭାରତୀୟ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକର
ଯ�ୋଗଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ।

ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ିବା ଲାଗି ମାସେ ବ୍ୟାପି ଟଏକ୍ୟାଥନ ଆୟ�ୋଜନ
କରାଯାଇଥିଲା। ଆହୁ ରି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଖେଳନା ମେଳା
ଫେବୃ ଆରୀରେ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କାନପୁର ହେଉ
ଅବା ରାଜସ୍ଥାନ ଖେଳନା ତିଆରି କରୁଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏହି ମେଳା ଏକ ନୂ ଆ ଆଶା ଦେଇଛି, ଏଥିରୁ ଏହି ମେଳାର
ସଫଳତା ଆକଳନ କରି ହେବ। ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜେନ୍ଦ୍ର
କୁମହା୍ ର କୁହନ୍ତି, ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ଦେଶର ଦେଶୀୟ
ଉତ୍ପାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହତ
ି
କରି ବ। “ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ଭାରତ ଏବଂ ‘ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ’ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 13

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗ

ଶିଶର
ୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ
2009-10ରେ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଖେଳନାରେ
ଥାଲାଟର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ
କରାଯାଇଥିଲା। ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା
ଖେଳନାରେ ମଣିଷ ଶରୀର ପ୍ରତି ହାନିକାରକ
ଥାଲାଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥଲା
ି ।

2019ରେ କ୍ବାଲିଟି କାଉନସିଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ
(କ୍ୟୁସିଆଇ) ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ
ଅଞ୍ଚଳର ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ 121ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାରର ଖେଳନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଖେଳନା ଥାଲାଟ,
ଭାରୀ ଧାତୁ ଆଦିର ଅନୁ ମତିଯ�ୋଗ୍ୟ
ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାର ନିରାପତ୍ତା
ମାନକକୁ ପୂରଣ କରୁନଥିଲେ।

41.3 %

ରି ପ�ୋର୍ଟରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ
ଖେଳନାକୁ କ�ୋମଳ ଓ ନମନୀୟ କରି ବା ଲାଗି
ଥାଲାଟ ଉପଯ�ୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି
ରାସାୟନିକଗୁଡ଼କ
ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ, ବିଶେଷ
କରି ତିନି ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ଶିଶଙ୍କ
ୁ ଲାଗି।

ନମୁନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ
ଉପାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବିଫଳ ହ�ୋଇଥ ିଲେ।

3.3 %

ଆମେରି କା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥାଲାଟର
ଉପଯ�ୋଗ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା
ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଲେ ପି ଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ
ପ୍ରଜନନ ଅକ୍ଷମତା, ଶ୍ୱାସର�ୋଗ ଏବଂ ଆଲର୍ଜି
ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

ନମୁନାରେ ଅନୁ ମତିଯ�ୋଗ୍ୟ
ଥାଲାଟ ସ୍ତର ନଥ ିଲା।

12.4 %

ଶିଶଙ୍କ
ୁ ପାଇ ଁ ହାନିକାରକ ଲି ଡ ରଙ୍ଗର
ମାତ୍ରାଧିକ ପରି ମାଣ ମିଳିବା ପରେ
ଆମେରି କୀୟ କମ୍ପାନୀ ମେଟଲ ପକ୍ଷରୁ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଖେଳନାକୁ 2007ରେ
ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଥିଲା।

ନମୁନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ
ଥାଲାଟ ଯାଞ୍ଚରେ ବିଫଳ

7.4 %

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ
ରି ପ�ୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତତ୍କାଳୀନ
ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ।

ନମୁନା ଜ୍ୱଳନଶୀଳତା
ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ

ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ
ଏପରି ଖେଳନା ପି ଲାମାନଙ୍କ ଚର୍ମକୁ
କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ କିମବା୍ ନଷ୍ଟ କରି
ଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର 33 ପ୍ରତିଶତ ଖେଳନା
ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।

ନମୁନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ
ଜ୍ୱଳନଶୀଳତା ପରୀକ୍ଷାରେ
ବିଫଳ

2.5%

କ୍ୟୁସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହିସବୁ ଖେଳନାଗୁଡ଼କ
ି ର
ଯାନ୍ତକ
୍ରି ଏବଂ ଭ�ୌତିକ ନିରାପତ୍ତା ଉପାଦାନ
ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିରେ
ଭାରୀ ଧାତୁ ର ଉପସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।

ଫଳରେ ପାରମ୍ପରି କ ଖେଳନା ନିରମା୍ ତାମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ।
ଏହା ଭାରତ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଜନକ ହେବ କାରଣ ପାରମ୍ପରି କ
ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍ କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ବେ”, କୁମହା୍ ର କହିଥଲେ
ି । ସେହି ମେଳା
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋରର ଖେଳନା ନିରମା୍ ତା ଜିତେନ୍ଦରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ସମାନ ଆଶା ଦେଇଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଉପଯ�ୋଗ ହ�ୋଇସାରି ଥବ
ି ା
ଚମଡ଼ାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ଖେଳନା ତିଆରି କରି ଥାନ୍ତି। ସେ
କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ମେଳା ତାଙ୍କ ଭଳି କାରୀଗରମାନଙ୍କୁ କ�ୌଶଳ
ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାର ସୁଯ�ୋଗ ଦ�ୋ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ
14 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥ ିଲା ଯେ
ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକରେ ବିପଜ୍ଜନକ
ରାସାୟନିକ ରହିଛି।

ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଆଣିବାରେ ପ୍ରଭାବୀ ସାବ୍ୟସ୍ଥ ହ�ୋଇଛି।
ସୁସ୍ଥ ଶ�ୈଶବ ପାଇ ଁଦେଶୀୟ ଖେଳନା
ଖେଳନା ପି ଲାର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ
ପି ଲାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା
ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ, ବଜାରରେ
ବିଦେଶୀ ଖେଳନା ଆସି ବା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ
ଲୁ ପ୍ତପ୍ରାୟ ହ�ୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଏହି
ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇ ଁ
ନୁ ହେ ଁ ବରଂ ପି ଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ହାନିକାରକ। କ୍ବାଲିଟି

ବିଶ୍ୱ ଖେଳନା ବଜାରରେ
ଭାରତର ଯ�ୋଗଦାନ

85 %

ବିଶ୍ୱ ଖେଳନା ରପ୍ତାନିରେ
ଚୀନର ଯ�ୋଗଦାନ।
ୟୁର�ୋପୀୟ ସଂଘ ଏହି
ତାଲି କାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ
ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

7

ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି

ବିଶ୍ୱ ଖେଳନା ବଜାରର
ଆକାର। ଏହା 2025
ସୁଦ୍ଧା 9.5 ଲକ୍ଷରେ
ପହଞ୍ବ
ଚି ବ�ୋଲି ଅନୁ ମାନ
କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ 3,500 ରୁ 4,500
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଖେଳନା ଭାରତରେ
ବିକ୍ରି ହ�ୋଇଥାଏ। ତେବେ ବିଦେଶୀ
ଖେଳନାଗୁଡ଼କ
ି ର ଯ�ୋଗଦାନ ମାତ୍ର 15
ପ୍ରତିଶତ, ଅବଶିଷ୍ଟ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ
କରାଯାଇଥାଏ।
ଲେଗ�ୋ ଏବଂ ମିଟ୍ଟେଲ ହେଉଛନ୍ତି
ବିଶ୍ୱ ଖେଳନାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ
ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ବହୁ ବଡ଼ ଖେଳନା
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼କ
ି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚୀନରେ
ସ୍ଥାପନ କରି ଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରି ବାକୁ ଥିବା ଭାବେ
ଭାରତୀୟ ବଜାର 10-15 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇବ ବ�ୋଲି ଅନୁ ମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଭାରତ
ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗରେ ନିଜର ଯ�ୋଗଦାନକୁ
ବଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛ।ି

କାଉନସି ଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (କ୍ୟୁସି ଆଇ) ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା
ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ପାଖାପାଖ ି 67
ପ୍ରତିଶତ ଖେଳନା ବିଫଳ ହ�ୋଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତୀୟ
ବଜାରକୁ 85 ପ୍ରତିଶତ ଖେଳନା ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ
ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଆମ ପଡ଼�ୋଶୀ ଦେଶରୁ ଆସି ଥାଏ। ରି ପ�ୋର୍ଟ
ଅନୁ ଯାୟୀ, 45 ପ୍ରତିଶତ ନରମ ଖେଳନାରେ ଅନୁ ମତିଯ�ୋଗ୍ୟ
ସ୍ତର ଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଲାଟ୍ ରହିଛି ଯାହାକି କର୍କଟ ର�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି
କରି ପାରେ। ରି ପ�ୋର୍ଟରେ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମଦାନୀ
କରାଯାଉଥିବା ଖେଳନାରେ ଆର୍ସେନିକ ଏବଂ ଲି ଡ ଭଳି ବିଷାକ୍ତ

0.5%

ଯ�ୋଗଦାନ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ
ଖେଳନା ବଜାରରେ
ଦେଇଥାଏ-ମାତ୍ର ପାଖାପାଖି
45 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା

2024 ସୁଦ୍ଧା
ବିଶ୍ୱ ଖେଳନା
ବଜାରରେ
ଭାରତର
ଯ�ୋଗଦାନକୁ
2800 କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି
କରି ବା ଲାଗି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଧାତୁ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରି ସ୍ଥିତିରେ, ପାରମ୍ପରି କ ଖେଳନା କେବଳ
ସଂସ୍ କୃତି ଓ ସମାଜର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ନୁ ହେ ଁ ବରଂ ପରି ବେଶ ଓ
ପି ଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଜରୁରି ।
ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତୀୟ ଖେଳନା
ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱ ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗ ଜଗତର କାରବାର 7 ଲକ୍ଷ
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ମାତ୍ର ଭାରତର ଅଂଶ ଏଥିରେ ମାତ୍ର 0.5
ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବଜାର 9.50 ଲକ୍ଷ କ�ୋଟିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇବ ବ�ୋଲି ଅନୁ ମାନ କରଯାଉଛି। ଭାରତର ଖେଳନା ଚାହିଦାର
ପାଖାପାଖି 85 ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହ�ୋଇଥିବା
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 15

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗ

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ

ବାରାଣସୀ ପାରମ୍ପରି କ ଖେଳନା ପାଇ ଁ ପ୍ରସି ଦ୍ଧ।
ଶାହରନପୁର ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ନ�ୋଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ମାନର ଖେଳନା ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ।

ବାରାଣସୀ

ଗ୍ରେଟର ନ�ୋଏଡ଼ା

ସାହାରନପୁର

ଇନ୍ଦୋରରେ 1,000 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି; ବୁ ଦନି
ଭ�ୋପାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହ�ୋଇଥିବାରୁ ଲାଭବାନ ହେବ।

ଇନ୍ଦୋର

ଭ�ୋପାଳ

ବୁ ଦନି

ଗୁଜରାଟ

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ
ଇଟିକ�ୋପ୍ପାକା ଏବଂ କ�ୋଣ୍ଡାପଲ୍ଲି ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ
କରୁ ଥିବା କାଠ ତିଆରି ଖେଳନା ତିଆରି ପାଇ ପ୍ରସି
ଁ ଦ୍ଧ
ଇଟିକ�ୋପ୍ପାକା

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ

କ�ୋଣ୍ଡାପଲ୍ଲି

କଡ଼ପା

ବ୍ୟବସାୟ ପାଇ ଁ ପ୍ରସି ଦ୍ଧ, ସମୃଦ୍ଧ ଗୁଜରାଟ ଖେଳନା
ଉତ୍ପାଦନର କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ପାଇ ଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ

ପଟନ

ସାଗରପୁର

ତେଲଙ୍ଗାନା

ବିହାର
ସି କି ଘାସରେ ତିଆରି ହ�ୋଇଥ ିବା
ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ପରି ଚିତି ରହିଛି।

ଦରଭଙ୍ଗା

400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା, ନିର୍ମଲର ପଶୁ ଓ
ପକ୍ଷୀ ଖେଳନା ନରମ କାଠରେ ତିଆରି ହ�ୋଇଥାଏ।

ସି କ୍କି

ନିର୍ମଳ

ପୁଡୁଚେରୀ

ଲଦାଖ
କେନ୍ଦ୍ର ଶାସି ତ ପ୍ରଦେଶରେ ଖେଳନା କ୍ଲଷ୍ଟର ତିଆରି
କରି ସରକାର ଦେଶୀ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ପରି ଚୟ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ।

ଲଦାଖ

ପୁଡୁଚେରୀର ପରି ବେଶ ଅନୁକଳ
ୂ ଖେଳନା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ହାସଲ
କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛ।ି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ, ଏହି ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗରେ
ପ୍ରାଥମିକ ଉପକରଣ ଭାବେ ମାଟି ଉପଯ�ୋଗ କରାଯାଇଥାଏ।

ପୁଡୁଚେରୀ

ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ
ଏକ ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ
ଖେଳନାର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପରି ଚୟ ରହିଛି।

ଶିମଲା

16 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ତ୍ରିପୁରା
ତ୍ରିପୁରାରେ ବିଶେଷ କରି ବାଉଶରେ
ଁ
ଖେଳନା
ତିଆରି ହ�ୋଇଥାଏ।

ଅଗରତାଲା

ରାଜସ୍ଥାନ

ନାଗାଲାଣ୍ଡ

ରାଜସ୍ଥାନର ଲାଖ ଖେଳନା ଓ କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକ
ବିଶ୍ୱପ୍ରସି ଦ୍ଧ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା
ଉପରେ ଜ�ୋର ଦିଆଯାଉଛି।

ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼

ଉଦୟପୁର

ସାଂସ୍ କୃତିକ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବେ
ଖେଳନା ଉତ୍ପାଦନର ନୂ ତନ କାହାଣୀ ଲେଖ ିବ।
ନାଗାଲାଣ୍ଡ

କଠପୁତଲି ନଗର

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କାଠ ଓ ମାଟି ଖେଳନା ବିଶ୍ୱର ଦୃ ଷ୍ଟି
ଆକର୍ଷଣ କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ

ଧାନବାଦ

କେରଳ

କେରଳର ବ୍ୟବସାୟି କ ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ପରି ଚିତ
ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳନା ଉତ୍ପାଦନର କେନ୍ଦ୍ର
ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି।

ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ

କର୍ଣ୍ଣାଟକ
ଚାନ୍ନାପାଟନା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଖେଳନା କ୍ଲଷ୍ଟର।
ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଖେଳନାର ସବୁ ଆଡ଼େ ପରି ଚୟ ରହିଛି।

ଓଡ଼ିଶା

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପି ତ୍ତଳ ଏବଂ ଧାତୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇ ଁ
ପ୍ରସି ଦ୍ଧ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳନା ଉତ୍ପାଦନ
କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରି ଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର

ସି କମ
ି

60 ବର୍ଷରୁଅଧ ିକ
ପୁରୁଣା ସି କିମର
ନରମ ଖେଳନା
ସାରା ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ
ଆକର୍ଷଣ କରି ବା
ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ରହିଛି।

ଆସାମ
ଆସାମ ଟେଡି ବିଅର
ଉତ୍ପାଦନର କେନ୍ଦ୍ର। ଏକ
ଖେଳନା କ୍ଲଷ୍ଟର ହେବା
ସହିତ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ
ନୂ ଆ ପରି ଚୟ ପାଇବା
ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ।

କିନ ୍ହାଲ

ଚାନ୍ନାପାଟନା

ଏଠାକାର କାଠ ଖେଳନା
ଲ�ୋକପ୍ରିୟ। ଖେଳନା
କ୍ଲଷ୍ଟର ସହିତ ନୂ ଆ
ନିଯକ୍ତି
ୁ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି
ହେବ।

ସାୱନ୍ତୱାଡି

ତାମିଲନାଡ଼ୁ
ତାଞ୍ଜାଭୁର

ତାଞ୍ଜାଭୁରର
କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକ
ନାଚୁ ଥ ିବା କଣ୍ଢେଇ
ନାମରେ ପରି ଚିତ,
ଏଗୁଡ଼ିକ ପି ଲାଠୁ ବଡ଼
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ
ପ୍ରିୟ।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗ

ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ
ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଅନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ
ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ
ଭାରତରେ 400 ଏମଏସଏମଇ ଖେଳନା ତିଆରି ରେ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 75 ପ୍ରତିଶତ ଲଘୁ, 22
ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର
ତିନି ପ୍ରତିଶତ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍।
ସରକାର ଦୁ ଇଟି ଦିଗରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସୁଧାର
ଆଣିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ
ବଜାର ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ
ସହିତ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତା କରି ପାରି ବେ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ
ଥର ଲାଗି ଜାନୁ ଆରୀ-ଫେବୃ ଆରୀରେ ଟୟକ୍ୟାଥନ
ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଫେବୃ ଆରୀ
27ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରି ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ
ଖେଳନା ମେଳା ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ ସେପରି ଶିଶଙ୍କ
ୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ
କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରି ବେ ନାହି ଁସେଥିପାଇ ଁ ବ୍ୟୁର�ୋ
ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ (ବିଆଇଏସ) ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ହାସଲ କରି ବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।
ବିଦେଶୀ ଖେଳନା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃ ଦ୍ଧି
କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦିତ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକୁ
ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବ।
ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯ�ୋଗଦାନ ମାତ୍ର 15 ପ୍ରତିଶତ। ସ୍ଥାନୀୟ
ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିକିଁ ନା 14 ବର୍ଷରୁ କମ
ବୟସ୍କ ବିଶ୍ୱର ମ�ୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ ଭାରତରେ
ରୁହନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳନା ନିରମା୍ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କେବଳ
ଏକ ଆହୱା୍ ନ ନୁ ହେ ଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ସୁଯ�ୋଗ। ବିଶ୍ୱ
ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗ ଜଗତରେ ଭାରତର ଅଂଶଧନକୁ 2800
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଖେଳନା ନିରମା୍ ତାଙ୍କ
ନିକଟରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ସହିତ
‘ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ’ ମନ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ
ବଜାରରେ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ନିରବା୍ ହ
କରି ପାରି ବେ।
ଭାରତର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଢେଇ ମେଳା ଓ ଟଏକାଥନ୍ 
ଭାରତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପର ପୁନଃରୁତ୍ଥାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
କାରଣ ଯ�ୋଗୁ ଜରୁରି ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କଣ୍ଢେଇର
ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅନୁ ଭବ କରି ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଏହାର
ଁ
ଚିତ୍ରରେ
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ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ସି ଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି । ଏହି ଦିଗରେ
ସରକାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି
ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଏହି ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ସକାଶେ
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗଠନ ସାମି ଲ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଳା
କ�ୌଶଳକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାରି ବେ ।
ଭାରତକୁ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ
ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀରେ ପରି ଣତ କରି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏକ କଣ୍ଢେଇ
ମେଳାର ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କଣ୍ଢେଇ ମେଳାରେ
ଏହି ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ହିତଧାରକ, ଯେଉଥିଁ ରେ
କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଡିଜାଇନର ସାମି ଲ
ହ�ୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ସଭି ଏ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକତ୍ରିତ
ହ�ୋଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଯ�ୋଗସୂତ୍ର
ରକ୍ଷା କରି ପାରି ବେ ଓ ଏହି ଶିଳ୍ପର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିଜ
ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲ�ୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ମେଳା
ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଥଲା
ି । ପୁଣି ଏହି

ସରକାର ନଅ ପ୍ରକାର
ଖେଳନା ଉପରେ
ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି

ଭାରତୀୟ
ନୀତିଆଦର୍ଶ,
ସଂସ୍ କୃତି ଇତିହାସ
ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଫଳିତ
କରୁଥିବା ଖେଳନା

ପେସା ଏବଂ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର

ପାଠପଢ଼ା, ଶିକ୍ଷା
ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଶିକ୍ଷା

ପରି ବେଶ

ସାମାଜିକ
ଓ ନ�ୈତିକ
ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ

ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ

ପାରମ୍ପରି କ ଭାରତୀୟ
ଖେଳନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର
ଓ ପୁନଃଡିଜାଇନ

ଫିଟନେସ ଓ
କ୍ରୀଡ଼ା

ଅଭି ନବ,
ସୃଜନଶୀଳ ଓ
ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ବିଚାର

ଶିଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁ ତି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା । ଭାରତର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଢେଇ ମେଳା ଫେବୃ ଆରୀ
୨୭ ତାରି ଖ ଠାରୁ ମା୍ର୍ ଚ୍ଚ ୪ ତାରି ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥିଲା
ଏବଂ ଏହି ମେଳାରେ ୧,୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରି ଥଲେ
ି
। ପ୍ରଥମରୁ ଏହି କଣ୍ଢେଇ ମେଳାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରି ଖ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଦାବି କ୍ରମେ ଏହାକୁ
ଆଉ ଦୁ ଇ ଦିନ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୧ ମସି ହାରେ
ସରକାର ଏକ ‘ଟଏକାଥନ’ର ମଧ୍ୟ ଆୟ�ୋଜନ କରି ଛନ୍ତି ।
ଏହା ଜାନୁ ଆରୀ ୫ ତାରି ଖ ଠାରୁ ଫେବୃ ଆରୀ ୨୫ ତାରି ଖ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହ�ୋଇଥିଲା ଏହି ଟଏକାଥନ୍  ଆୟ�ୋଜନର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ ଉପରେ ଆଧାରି ତ
ଅଭି ନବ ଖେଳଣା କଣ୍ଢେଇମାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ଚିନ୍ତା କରି ବା ଯାହାକି ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ
ଆଚରଣ ତଥା ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି ବ।
ଏହି ଟଏକାଥନ ନିମନ୍ତେ ୧୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ

ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଂଜୀକରଣ କରି ଥଲେ
ି । ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୭,୦୦୦ରୁ ଉର୍ଦ ୍ଧ୍ୱ ନୂ ତନ ଅଭି ନବ ଚିନ୍ତାଧାରା
ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
ସ୍ୱରୂପ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ମହିଳା ଓ ଶିଶ ୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ,
ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଅଣୁ- କ୍ଷୁଦ୍ର
ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗ (ଏମଏସଏମଇ), ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଅଖିଳ ଭାରତ ବ�ୈଶୟି କ ଶିକ୍ଷା ପରି ଷଦ
ପକ୍ଷରୁ ମି ଳିତ ଭାବେ ଏହି ଟଏକାଥନ୍ - ୨୦୨୧ର ଆୟ�ୋଜନ
କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ହାକାଥନ୍  ଯେଉଠାରେ
ଁ
ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଗଣ, ଡିଜାଇନ୍ 
ବିଶେଷଜ୍ଞଗଣ, କଣ୍ଢେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ମାନେ
ଗ�ୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକଜୁଟ ହ�ୋଇ କଣ୍ଢେଇ ଓ ଖେଳ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ନିମନ୍ତେ କ୍ରାଉଡ଼ସ�ୋର୍ସରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାମାନ ସଂଗ୍ରହ
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗ

କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ଅସୀମ
ଦୁ ନଆ
ି କୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ... ଏହା ହି ଁହେଉଛି
ଭାରତୀୟ କଣ୍ଢେଇର ଖେଳ ଏବଂ ସେହିସବୁ
କଣ୍ଢେଇ ଭି ତରେ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ,
ମନ�ୋରଂଜନ ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ନିହତ
ି ଥାଏ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

କରି ଥଲେ
ି । ଏହି ସବୁ କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ
ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂସ୍ କୃତି, ଭାବନା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକକଥା
ତଥା ବୀରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ାଯାଇ ପାରି ବ ସେ ଦିଗରେ
ମାନସ ମନ୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏଭଳି ମେଳା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଏଭଳି ଅଭି ନବ ଢ଼ଙ୍ଗରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥିଲା । ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାଟି
ହେଲା କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତ ଆୟୁସୀମାର ପି ଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ପାଠପଢ଼ାକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦମୟ କରାଯାଇପାରି ବ ଏବଂ ସେଥିରେ
କଣ୍ଢେଇ ଉପଯ�ୋଗର କିଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ସ୍ଥିର କରି ବା।
ଏହି ମେଳାରେ ଆନନ୍ଦଉଲ୍ଲାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ଆଧୁନିକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ
ଶ�ୈକ୍ଷି କ କଣ୍ଢେଇ ସହିତ ବ�ୈଦ୍ୟୁତିକ ଖେଳନା ମଧ୍ୟ ସାମି ଲ
ହ�ୋଇଥିଲା । ଏହି କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି କେବଳ ବିଭିନ୍ନତାକୁ
ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନକରେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେସବୁ କୁ
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀ ଉତ୍ପାଦରେ ପରି ଣତ କରି ବା
ଉପରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ
ପ�ୋଷଣ କରି ଥଲେ
ି ଯେ କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କ ସଫଳ ଉପଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା
ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଉପଭ�ୋଗ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ କରାଯାଇପାରି ବ।
ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଚାର
ବିମର୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା । ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉପଭ�ୋଗ୍ୟ
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କରି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଅଧିବେଶନର ଆୟ�ୋଜନ
କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିସବୁ ଅଧିବେଶନରେ ନିବେଶକ,
ଆମଦାନୀକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଏମଏସଏମଇମାନଙ୍କୁ
ସାମି ଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୦୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ
ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି । ସେମାନେ କଣ୍ଢେଇ
ନିରମା୍ ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ କ�ୌଶଳ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଥଲେ
ି ।
କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁ ପଙ୍ଖ
ୁ ଆଲ�ୋଚନା
ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇସବୁ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ
ସତେ ଯେମି ତି ପକ୍ଷ ଯ�ୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ । ମନ�ୋରଂଜନ ସହିତ
କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ମାନସି କତା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ
ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କଣ୍ଢେଇର ଗୁରୁତ୍ୱ ସଂପର୍କରେ
ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗ�ୋରଙ୍କ ଉକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥଲେ
ି ।
ସେ କହିଥଲେ
ି
,ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମତରେ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
ରହିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଗ�ୋଟିଏ ଶିଶ ୁ ତାକୁ ଧରି ଖେଳେ
ସେତେବେଳେ ହି ଁ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥାଏ । ଗୁରୁଦେବ
ଆହୁ ରି କହିଥଲେ
ି , ତାଙ୍କ ନିଜ ଶ�ୈଶବାବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କର
ନିଜର କଣ୍ଢେଇ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଥିଲେ ଓ ସେଥିରେ କଳ୍ପନା

आवरण कथा

ଏବେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗେମ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ

ସ୍ମ

ରଣଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ “ପରୀକ୍ଷାପେ ଚର୍ଚ୍ଚା” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସମୟରେ ଜଣେ ମାଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗେମ୍ପ୍ରତି ଅଧିକ
ମାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷିତ ହ�ୋଇପଡ଼ୁଛି ବ�ୋଲି କହିଥ ିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଥ ିଲେ ସେହି ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗେମ୍
‘ପବ୍ ଜୀ’ କି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥ ିଲେ, “ଏହା ଏକାଧାରରେ
ଏକ ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ । ଆମେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଠାରୁ
ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂ ରେଇ ରଖିପାରି ବା ନାହି ଁ । ତେଣୁ ଆମ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍-ଲେ ଷ୍ଟେସନରୁ ପ୍-ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ (ଖେଳ ପଡ଼ିଆ)
କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”
ପିଲାମାନେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗେମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ
ଆକର୍ଷିତ ଓ ଏହାର ଆଡିକ୍ଟ ହ�ୋଇପଡ଼ିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ
ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ ୍ଠ ଉଦାହରଣ । ଡିଜଟ
ି ାଲ
ଗେମ୍ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
କିନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତାର କଥାଟି ହେଲା, ୯୮ରୁ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଡିଜ
ି ଟ
ି ାଲ ଓ
ଭର୍ଚୁଆଲ ରି ଅଲି ଟି ଗେମ ୍ସ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ।
ତେଣୁ, ଭାରତକୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗେମ୍କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି
ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ତାର
ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରି ବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ପରେ
୨୦୨୦ ମସିହା ଫେବୃ ଆରୀ ମାସରେ ଏଥିପାଇ ଁ ଏକ କମିଟି
ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ଅଂଶ ବିଶେଷ
ସ୍ୱରୂପ ଡକ୍ଟର ପରାଗ ମାଙ୍କି କର, ଡକ୍ଟର ଉନ୍ନତ ଶର୍ମା, ପଙ୍କର
ସପକାଲ, ଡକ୍ଟର ଆରତୀ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଅଭୀ ଦାସଙ୍କୁ ଏଥିରେ
ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
କମିଟିର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପରାଗଙ୍କ ମତରେ, “
ଏହି ନୂ ତନ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗେମ୍ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ
ଓ ସଂସ୍ କୃତି ସଂପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ବା ଦିଗରେ ସହାୟକ
ହ�ୋଇପାରି ବ । ତେଣୁ ଆମେ ‘କ୍ୟାଣ୍ଡି କ୍ରଶ୍ସାଗା’ ଭଳି ଗେମ
ବଦଳରେ ଆମର ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରି ପାରି ବୁ ।”
ସେହିଭଳି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା
ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଡକ୍ଟର ଉନ୍ନତ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାର ଅଛି ।
ସେ ଆହୁ ରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ ଅଭି ନବତ୍ୱର ସହାୟତା ନେଇ
ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ଯେଉ ଁ କଥା
କହିଆସୁଛୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନୁ ରୂପ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।”

ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କାହିକିଁ ?
ଭାରତର ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗେମ୍ସ ବଜାରର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦୃ ଷ୍ଟିପାତ
ମ�ୋଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀ

26.36
କ�ୋଟି

ଆୟ

81.78
କ�ୋଟି

ତିନ�ୋଟି ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ...
l ପ�ୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗେମ୍ସ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ
ଖେଳାଯାଉଥିବା ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗେମ୍ସରେ ସାଧାରଣତଃ ହିଂସାତ୍ମକ
ଘଟଣାକୁ ହି ଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ସେହିସବୁ ଗେମ୍ସରୁ
କିଛି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ବା ପରି ବର୍ତ୍ତେ କ�ୋମଳମତି ଶିଶମ
ୁ ାନେ ସେଥିପ୍ରତି
ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶାଶକ୍ତ ଭଳି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହ�ୋଇପଡିଥାନ୍ତି । ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର
ସମେତ ଭାରତରେ ପ�ୌରାଣିକ ଗଳ୍ପର ଏକ ମହାନ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା
ରହିଛି । ଯଦି ସେହିସବୁ କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗେମମାନ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଏ ତେବେ ଶିଶମ
ୁ ାନେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ନୂ ଆ ନୂ ଆ କଥା
ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ପାରି ବେ ।
l ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆଧାରିତ ଗେମ୍ସ: ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଦେଶର ସୁଦୀର୍ଘ ସାଂସ୍ କୃତିକ
ଓ ସଭ୍ୟତାଗତ ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ତେଣୁ ସେହିଭଳି ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ
ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗେମମାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ
ଓ ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧର ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରି ବା । ୟୁ ର�ୋପ ଓ ଆମେରି କା ଏ ଦିଗରେ
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରି ଲେଣି । ସେଠାରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଖେଳ ସଂପର୍କରେ
ଆସାଇନମେଣ୍ଟମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେହିସବୁ
ପିଲାମାନେ କିଛି ନୂଆ ଓ ଭଲ କଥା ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ।
l ଭର୍ଚୁଆଲ ରି ଅଲି ଟି ଗେମ୍: ଭର୍ଚୁଆଲ ରି ଅଲି ଟି ଗେମ୍ମାନଙ୍କରେ
ଯଦି ବିବେକାନନ୍ଦ, ବୀର ସଭରକର ଓ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଚରି ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଏ ତେବେ ସେହିସବୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ରି ଅଲି ଟି ଗେମଗୁଡ଼କ
ି ଅଧିକ
ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଓ ପିଲାମାନେ ସେହିସବୁ ଚରି ତ୍ରମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ
ଓ ସାହସିକତାର କଥାମାନ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ପାରି ବେ । ସେମାନଙ୍କ
ବିଷୟରେ ଅଧିକ କଥା ଜାଣିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ
ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।

ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ?

l ଏଭଳି ସଫ୍ଟୱେର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ କଳାକ�ୌଶଳକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଭାରତର ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗେମ ୍ସ
ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରି ପାରି ବ ।
l ଡିଜଟ
ି ାଲ ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ ରି ଅଲି ଟି ଗେମ ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଣ ଏବଂ ଏଥି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ
ଇନକୁବେସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
l ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗେମ୍, ଭି ଜଆ
ୁ ଲ ଇଫେକ୍ଟ , ଆନିମେସନ୍ ଓ କମିକ୍ସ ପାଇ ଁ
ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେର ସହାୟତାରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର
ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ।
l ଡିଜଟ
ି ାଲ ଗେମିଂ ଶିଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଅଧ ିକ ଭିତ୍ତି ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ।
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ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗ

ସାତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅବହେଳିତ: ଏବେ ଭାରତର
କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରି ବାର ଅବସର ଆସି ଛି
୨୦୨୧ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ତାରି ଖ ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଢେଇ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦେଶର ସଂସ୍ କୃତି ଓ
ସମାଜ ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରି ଥ ିଲେ । ଭାରତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ
ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଆହୱା୍ ନ ଜଣାଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଯାହା କହିଥଲେ
ି ସେସବୁର ମୁଖ୍ୟଂଶ ନିମରେ
୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:
l ଦେଶର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଢେଇ ମେଳା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ କିମବା୍ କ�ୌଣସି ଆର୍ଥିକ
କାରବାରର ଅବସର ନୁ ହେ ଁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ
ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସର ସଂସ୍କତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଂଯ�ୋଗର ସୂତ୍ର ।
l କଣ୍ଢେଇ ସହିତ ଭାରତର ସୃଜନାତ୍ମକ ସଂପର୍କର ଇତିହାସ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡର
ଇତିହାସ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ । ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସଭ୍ୟତା, ମହେଞ୍ଜୋଦାର�ୋ ଏବଂ
ହରପ୍ପା ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ମିଳଥ
ି ିବା ମାଟି କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାରା
ବିଶ୍ୱ ଗବେଷଣା କରି ଛି । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଯେତେବେଳେ ସାରା
ବିଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥ ିଲେ, ସେମାନେ
ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଚେସ୍
ଖେଳ ଯାହା ଆଜି ବେଶ୍ ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରି ଛି, ପୂର୍ବରୁ ତାହା
ଭାରତରେ “ଚତୁ ରଙ୍ଗ ଅଥବା ଚଦୁ ରଙ୍ଗ” ଭାବେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା ।
l ମୁ ଁଦେଶର କଣ୍ଢେଇ ନିରମା୍ ତାମାନଙ୍କୁ ଆହୱା୍ ନ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେମାନେ
ଏଭଳି କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପରି ବେଶ ଅନୁ କଳ
ୂ ତଥା
ଲ�ୋକଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣଥ
ୁ ିବ । ଲ�ୋକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ୍ କଣ୍ଢେଇ କମ୍
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ସେମାନେ ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଯାହାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇପାରି ବ ।
l ନୂ ତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ରାଡ଼ା ଭିତ୍ତି କ ଏପଂ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରି ତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏଭଳି ଏକ
ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଥିରେ
ଁ
ପିଲାମାନଙ୍କମନରେ ଲଜିକାଲ ତଥା ସୃଜନଶୀଳ
ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ଓ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରାଯାଇଛି ।
l କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭାରତର ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା ତଥା ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ଅଭି ଜ୍ଞତା ରହିଛି । ଏଥିପାଇ ଁ ଭାରତ ନିକଟରେ ନୂ ତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭରପୂର ରହିଛି । ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣି ଥରେ ପରି ବେଶ
ଅନୁ କଳ
ୂ ଖେଳଣା କଣ୍ଢେଇ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରି ବା ।
l ଦୀର୍ଘ ସାତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତର କଣ୍ଢେଇ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପୀମାନେ
ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଆସିଥ ିଲେ । ଏଭଳି ହତାଦର ମନ�ୋଭାବ
ଯ�ୋଗୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ବିଦେଶୀ କଣ୍ଢେଇର ସୁଅ ଛୁଟବ
ି ାରେ
ଲାଗିଥ ିଲା ଏବଂ ସେସବୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଥ
ଚି ିଲା ।
l ଭାରତୀୟ ଶିଶମ
ୁ ାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦେଶୀ କଣ୍ଢେଇ ନିରମା୍ ତାମାନଙ୍କ

ଭରି ରହିଥଲା
ି । ଯାହା କିଛି ଉପକରଣ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଉପଲବ୍ଧ
ଥିଲା ସେସବୁ କୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ଥରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଗ�ୋଟିଏ ବଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦର ବିଦେଶୀ
କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଆଣିଲେ । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ
କେବଳ କଣ୍ଢେଇଟିର ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହି ଁ ନିବଦ୍ଧ ରହିଲା ଓ
ସେ ଖେଳ କଥା ଭୁଲି ଗଲେ । ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ହି ଁ
ଭାରତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପର ପୁନର୍ବିକାଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା
ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚାଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରି କହିଥଲେ
ି
ଯେ କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କର
22 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଣ୍ଢେଇ ତୁ ଳନାରେ ଦେଶର ବୀର ଯ�ୋଦ୍ଧା,
ଯେଉମାନେ
ଁ
ଦେଶପାଇ ଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ
ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି । ବିଦେଶୀ କଣ୍ଢେଇସବୁ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବିପଣନ
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଛି ।
l ଆମ କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼କ
ି ରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମର
ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ ଓ ଶିକ୍ଷା ଭରପୂର ରହିଥ ିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୁଣି
ସେଗୁଡ଼କ
ି ର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ହ�ୋଇଥିବା
ଉଚିତ । ଏହି ଦିଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନେକ ଗୁଡ଼ଏ
ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଗ୍ରହଣ କରି ଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼କ
ି ର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ
ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ବ୍ୟାଜ୍ର କଣ୍ଢେଇ
ଯାହାକି ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼କ
ି ର ନମୁନା
ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବା ପରେ ହି ଁସେସବୁ କୁ ଦେଶକୁ ଅଣାଯାଉଛି ।
l ଭାରତ ଏବେ ୨୪ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପକୁ ଅନ୍ୟତମ
ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ଛି । ଏଥିପାଇ ଁ ଜାତୀୟ କଣ୍ଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୧୫ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ
ବିଭାଗକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼କ
ି ୁ
ଅଧିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଇପାରି ବ । ଏହା ଫଳରେ
ଭାରତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ
ଶୁଣବ
ି ା ପାଇ ଁକ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ
ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।

ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ�ୈଶବର ବିକାଶ ଘଟିପାରି ବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ
ମୁହରେ
ଁ
ସଦାସର୍ବଦା ହସ ଫୁ ଟୁ ଥିବ । ତେଣୁ କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକ
ପରି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ ହେବା ବାଂଛନୀୟ ।
ନୂ ତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧ୍ୟାନ
ଦିଆଯାଇଛି । ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖେଳରେ ଖେଳରେ ହି ଁଅନେକ
କଥା ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ପାରି ବେ, କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଅନେକ
କଥା ଶିଖପ
ି ାରି ବେ, କଣ୍ଢେଇ କାରଖାନାକୁ ବୁ ଲି ଯାଇ ନାନା
କଥା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ପାରି ବେ । ଏହି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେମାନଙ୍କ
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ସାମି ଲ କରାଯାଇଛି । ଏହାର

ପଚିଶୀ

ଭାରତର ପାରମ୍ପରି କ କ୍ରୀଡ଼ାର ଏକ ଉନ୍ନତ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି । ଏଠାରେ
ଖେଳାଯାଉଥିବା ଖେଳ କେବଳ ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ନୁ ହେ,ଁ ଅପରନ୍ତୁ
ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯାଇଥାଏ । ମାନସିକ
ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏକ ଖେଳ ହେଲା “ପଚିଶୀ” ।
ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏହି ଖେଳ “ପାଲାଙ୍ଗୁଲି ” ନାମରେ ଖେଳାଯାଇଥାଏ ଓ
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏହି ଖେଳକୁ “ଅଲି ଗୁଲି ମନେ” ନାମରେ ଲ�ୋକମାନେ
ଖେଳିଥାନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଏହାର ନାମ “ବାମନ ଗୁଣ୍ଟଲୁ” ।ଏହି ଖେଳ
ପାଇ ଁ ଏକ ପ୍ରକାର ରଣନୀତି ଆପଣା ଯାଇଥାଏ । ଖେଳ ନିମନ୍ତେ ଏକ
ବ�ୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେଉ ଁଥିରେ କିଛି କଣା ରହିଥାଏ । ସେହିସବୁ
କଣାରେ ଖେଳାଳୀମାନେ ଖେଳୁଥବି ା ଗୁଲି କିମବା୍ ମଞ୍ଜି ଦାନ ବେଳେ ପଶିଥାଏ
। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଏହି ଖେଳ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଲମ୍ବିଥଲା
ି ଏବଂ ସେଠାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରି ତ ହ�ୋଇଥିଲା ।

ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭାରତର କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁ ତିର ଉନ୍ନତ ପରମ୍ପରା
ସଂପର୍କରେ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ।
ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧୁନକ
ି ତାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହିତ ପରମ୍ପରାର ମି ଶ୍ରଣ ଘଟାଇ ଭାରତ ତା’ର
ଲ�ୋକପରମ୍ପରାକୁ ଯୁବ ପି ଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ
ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ଏହ କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନକୁ
ଆନନ୍ଦମୟ କରୁନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ ଭାରତର ଉନ୍ନତ ପରମ୍ପରା ଓ
ସଂସ୍ କୃତିକୁ କ�ୋମଳମତି ପି ଲାମାନେ ବୁ ଝବ
ି ା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍
ସରଳ ହ�ୋଇପାରୁଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାର ଏବେ ବିଦେଶୀ ଖେଳନା
କଣ୍ଢେଇରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁ ଛି । ସେସବୁ ବିଦେଶୀ ଖେଳନା ହୁ ଏତ
ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହ�ୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କ୍ୱଚିତ୍
କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଯେ
ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରି କ କ୍ରୀଡ଼ାର ଅତି ଉନ୍ନତ ଐତିହ୍ୟ ଭରପୂର
ରହିଛି । “ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣମାନେ ହୁ ଏତ ଏକ ଖେଳ
‘ପଚିଶୀ’ର ନାମ ଶୁଣଥ
ି ାଇପାରନ୍ତି । ଏହି ଖେଳ ତାମି ଲନାଡ଼ୁରେ
‘ପଲ୍ଲାଙ୍ଗୁଲି ’ ଭାବେ ଖେଳାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଖେଳକୁ ଆମେ
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ‘ଅଲି ଗୁଲି ମନେ’ ନାମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରି ପାରି ବା । ସେମି ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଖେଳ ନାମରେ
ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ‘ବାମନ ଗୁଣ୍ଟଲୁ’ ଭାବେ ଖେଳାଯାଇ ଆସୁଛି।
ଏହି ଖେଳ ପାଇ ଁ ଏକ ପ୍ରକାର ରଣନୀତି ଆପଣା ଯାଇଥାଏ ।
ଖେଳ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ�ୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେଉଥିଁ ରେ
କିଛି କଣା ରହିଥାଏ । ସେହିସବୁ କଣାରେ ଖେଳାଳୀମାନେ

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର
ଏଟିକ�ୋପ୍ପାକା କଣ୍ଢେଇ

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପଟନମ୍ର ଏଟି କ�ୋପ୍ପାକା ଅଞ୍ଚଳରେ
ଲାଖ ପ୍ରଲେପ ଦିଆ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ବେଶ୍ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ । ଏହାର
ଦୀର୍ଘ ୪୦୦ ବର୍ଷର ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ପରମ୍ପରା ରହିଛି । କଣ୍ଢେଇ
ଗଢ଼ାର ଏହି ପାରମ୍ପରି କ କଳାକୁ ଏଠାରେ ‘ଲକ୍କପି ଡ଼ଥାଲୁ ’ ବ�ୋଲି
କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହି କାଠ କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ସ�ୌଖନ
ି
ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ରାସାୟନି କ ମୁକ୍ତ । ପୁଣି ଏହା ସେତିକି
ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ । କେବଳ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୁ ହେ ଁ ବିଦେଶୀ
ବଜାରରେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏଟି କ�ୋପ୍ପାକା
କଣ୍ଢେଇକୁ ୨୦୧୭ ମସି ହାରେ ଜିଓଗ୍ରାଫି କାଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍
ରେଜିଷ୍ଟ୍ରୀ (ଜିଆଇଆର) ତରଫରୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି ।

ଖେଳୁଥବ
ି ା ଗୁଲି କିମବା୍ ମଞ୍ଜି ଦାନ ବେଳେ ପଶିଥାଏ । କୁହାଯାଏ
ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଏହି ଖେଳ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସି ଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଲମ୍ବିଥଲା
ି ଏବଂ ସେଠାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରି ତ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଆଜି ପ୍ରତି ପି ଲା ସାପ ଶିଢ଼ି ଖେଳର ନାମ ସହିତ ସୁପରି ଚିତ
ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି କି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଉ
ଏକ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରି କ ଭାରତୀୟ ଖେଳ ଯାହାକୁ ‘ମ�ୋକ୍ଷପତମ୍’
କିମବା୍ ‘ପରମପଦମ୍’ ବ�ୋଲି କୁହାଯାଏ । ... ମ�ୋର ଜେଜେବାପା
ଜେଜେମା’ମାନଙ୍କୁ ତଥା ପରି ବାରର ବୟସ୍କ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଅନୁ ର�ୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣଙ୍କ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପି ଢ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନକରନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କିଏ ଦେବ?
ଏବେ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭର ସୁଯ�ୋଗ ଉପଲବ୍ଧ,
ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ବା ସକାଶେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ
ଗେମକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ବା ଲାଗି ଆମ ପି ଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ
ପାରମ୍ପରି କ ଖେଳର ପୁନଃବିକାଶ ଘଟାଇବା ଜରୁରି ହ�ୋଇପଡ଼ିଛି।
ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ନୂ ଆ ଓ
ଅଭି ନବ ସୁଯ�ୋଗ ଆସି ଛି । ଏପରି କି ଆମର ଯୁବ ପି ଢ଼ି ପାଇ ଁ
ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯ�ୋଗ ବ�ୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ” ବ�ୋଲି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୨୦ ମସି ହା ଜୁନ ମାସରେ ତାଙ୍କର “ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ”
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ମତ ପ�ୋଷଣ କରି ଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ
ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ, ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କଣ୍ଢେଇ ଗଢ଼ା ପରମ୍ପରାକୁ ନୂ ତନ
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ା ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଏହାର ଆକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ବଦଳା
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର 23

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗ

ପଶ୍ଚି ମ ବଙ୍ଗର କିଶନନଗରର
ମାଟି କଣ୍ଢେଇ

ପଶ୍ଚି ମ ବଙ୍ଗର ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର କିଶନନଗର ଏହାର ହାତ ତିଆରି
ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ନିମନ୍ତେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହିସବୁ କଣ୍ଢେଇ ତା’ର
ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଖୁବ୍ଜଣାଶୁଣା । ସେସବୁ
କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ଆକର୍ଷିତ
କରି ଥାଏ । ଏହି କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇ ପ୍ରସି
ଁ ଦ୍ଧ ଯେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ
ନଦୀଶଯ୍ୟାରେ ମିଳଥ
ୁ ବି ା ମାଟିରୁ ହି ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ
ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସେହି କଣ୍ଢେଇମାନ ସଂଗୃହୀତ
ହ�ୋଇଥିବାର ଯେକେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରି ବେ।

ଯାଉଛି । ଏହା ଫଳରେ ସେସବୁ କଣ୍ଢେଇ ପି ଲାମାନଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି
ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି । ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନର କନା
କଣ୍ଢେଇମାନ ଆମର ପୁରାଣଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ବଖାଣିଥାନ୍ତି । ଏହାର
ଆନିମେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ କୃତି ସଂପର୍କରେ ପି ଲାମାନଙ୍କୁ
ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପରି ଚିତ କରାଯାଉଛି ।
ନିରାପତ୍ତା ଓ ଆତ୍ମନିରର
୍ଭ ଶୀଳତା ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ
ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବ�ୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରି ତ କଣ୍ଢେଇ
ନିରମା୍ ଣ କରାଯି ବା ଉଚିତ । ଏଭଳି କଣ୍ଢେଇ ନିରମା୍ ଣ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ
କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇପାରି ବ ଏବଂ ସଂସ୍ କୃତି ସଂପର୍କରେ ମଧ୍ୟ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରି ବ । ଜଣେ ଶିଶକ
ୁ ୁ
କୁଶଳୀ କରି ବା ନିମନ୍ତେ କଣ୍ଢେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ
କରି ଥାଏ । ତେଣୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉପଯୁକ୍ତ କଣ୍ଢେଇ ଗ�ୋଟିଏ ଶିଶକ
ୁ ୁ
କୁଶଳୀ କରି ବାରେ ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟି ତ୍ୱ ନିରବା୍ ହ କରି ଥାଏ ।
କଣ୍ଢେଇର ଭୂମି କା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଉଠୁ ଛି କାରଣ
ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କୁ କର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ଘର ଭି ତରେ ଆବଦ୍ଧ
ହ�ୋଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ସେହି ସମୟରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଗାନ୍ଧୀନଗରସ୍ଥିତ ଶିଶ ୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ,
ମହିଳା ଓ ଶିଶ ୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ
ଏମଏସଏମଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ନୂ ତନ କିଷମର
କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇପାରି ବ ଏବଂ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ତାହା ସର୍ବତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ତଥା କଣ୍ଢେଇ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
24 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ବାରାଣସୀର
କାଠ କଣ୍ଢେଇ

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀ ତା’ର ମନଲ�ୋଭା କାଠ
କଣ୍ଢେଇ ନିମନ୍ତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସି ଦ୍ଧ । କାଠର ପ୍ରାକୃତିକ ସି ରାକୁ
ନେଇ ସେସବୁ କଣ୍ଢେଇକୁ କାରୀଗରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରି ଥାନ୍ତି । ପୁଣି ଏଥିରେ କ�ୌଣସି ଦୁ ଇଟି କାଠର ସଂଯ�ୋଗ
କରାଯାଇନଥାଏ । ତେଣୁ ତାହା ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି
ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେତିକି ନିରାପଦ । ଏହି କଣ୍ଢେଇ ପାଇ ଁ ଜିଆଇ
ଟ୍ୟାଗ୍ମି ଳିବା ପରେ, ବାରାଣସୀ ଏବେ ଭାରତର ସର୍ବବୃ ହତ୍ 
କଣ୍ଢେଇ ନିରମା୍ ଣ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ।

ଭାରତକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳରେ ପରି ଣତ
କରାଯାଇପାରି ବ ସେ ସଂପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଛନ୍ତି ।
ତେଣୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ କଣ୍ଢେଇ କ୍ଲଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ବିକାଶ
ଘଟାଯାଇ ସେସବୁ କୁ ବିବିଧ ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରାଯାଉଛି ।
ଭାରତରେ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ଅଧିକ ଏବଂ ଏଠାରେ
କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁ ତିରେ ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ତେବେ ବିଶ୍ୱ
କଣ୍ଢେଇ ବଜାରକୁ ଭାରତର ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ କ�ୌଣସି କାରଣ
ଦର୍ଶାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁ ହେ ଁ। ଏ ଦିଗରେ ଯେଉ ଁପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ କରାଯି ବାର ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ନୀତିଗତ ସଂସ୍କାର
ଜରି ଆରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇମାନ ଗଢ଼ିବା ।
ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଶହେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଦେଶରେ ଅସହଯ�ୋଗ
ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥଲେ
ି
ଯେ ଦେଶବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର
ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାର ଭାବନାକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି ବା ଆବଶ୍ୟକ
। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଏହା ଦାୟି ତ୍ୱ
ଯେ ସେମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁ ଅନ୍ତୁ । କର�ୋନା
ମହାମାରୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ
ଆମଦାନୀକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ରାଞ୍ଚିର ମନ�ୋଜ
କୁମାର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଏହାକୁ ଏକ ସୁଯ�ୋଗ
ଭାବେ ଉପଯ�ୋଗ କରି ବା ସକାଶେ ଅଣ୍ଟା ଭି ଡ଼ିଥଲେ
ି । ଭାରତୀୟ
କଣ୍ଢେଇକୁ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ କରି ବା ସକାଶେ ସେ ସ୍ଥିର କରି ଥଲେ
ି

ଚନ୍ନାପାଟନା: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ୩୦୦ ବର୍ଷ
ପୁରୁଣା କଣ୍ଢେଇ ଗଢ଼ା ପରମ୍ପରା

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚନ୍ନାପାଟନାରେ ନିରମା୍ ଣ କରାଯାଉଥିବା
କଣ୍ଢେଇ ଏହି ନାମରେ ହି ଁ ସର୍ବତ୍ର ସୁପରି ଚିତ ଯାହାର
ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନିର୍ମିତ କଣ୍ଢେଇର ମୂଳ ଟିପ ୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳର
। ଏଠାକାର କଣ୍ଢେଇ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଦୃ ତ ହ�ୋଇଥାଏ ।

। ସେ ନରମ କଣ୍ଢେଇ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରି ବା ସହ ଅନେକ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇ ଁ କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରି ଥଲେ
ି
। ସେ କହନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ
କର�ୋନା କାଳୀନ କଟକଣା ହି ଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଅବସର ଥିଲା । କାରଣ
ସେତେବେଳେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ନିମନ୍ତେ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ
କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । “ମୁ ଁ ନରମ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି
କରି ବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଏଥିପାଇ ଁ କେତେ ଜଣ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ନିଯକ୍ତ
ୁ କଲି । ଆଜିର ଯୁବକମାନେ ନିଯକ୍ତି
ୁ ଦେବାରେ ହି ଁ ବିଶ୍ୱାସ
କରନ୍ତି । ଏବଂ “ଭ�ୋକାଲ ଫର୍ ଲ�ୋକାଲ” ବ�ୋଲି ଯେଉ ଁ
ସ୍ଲେ।।ଗାନ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇଥିଲା । ଯେତେ ଯେତେ ଯୁବକ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସାମି ଲ ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାଶେ ସେତିକ ଅଧିକ ନିଯକ୍ତି
ୁ ସୁଯ�ୋଗ
ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇପାରି ବ ।” ବ�ୋଲି ଶ୍ରୀ କୁମାର କହନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଆୟ�ୋଜିତ କଣ୍ଢେଇ ମେଳା ଏବଂ ଟାଇକ�ୋଥନ୍ ର ଏହା
ହେଉଛି ସୁଫଳ । ତାହା ପୁଣି ସେତିକିବେଳେ ସମ୍ଭବପର
ହ�ୋଇପାରି ଛି ଯେତେବେଳେକି ସ୍ମାର୍ଟ ଫ�ୋନ୍  ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର
ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ସବୁ ପରାମର୍ଶ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗେମ୍ ଅଧିକ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ
ହେଉଛି ବ�ୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ
ଶିକ୍ଷକ ଓ ଡିଜାଇନରମାନଙ୍କ ଯାଏ, କଣ୍ଢେଇ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପକୁ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ଓ

ଥାଞ୍ଜାଭୁର: ନୃ ତ୍ୟରତ
କଣ୍ଢେଇ

ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଗ�ୋଲମୁଣ୍ଡିଆ ଥାକୁଲୁ ଥୁକଲ
ୁ ୁ ପାରମ୍ପରି କ
କଣ୍ଢେଇ ଯାହା ମାଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଥାଏ । ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟରେ
ଏଭଳି କଣ୍ଢେଇର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଥାଞ୍ଜାଭୁରରୁ
ଏଭଳି କଣ୍ଢେଇର ଉତ୍ପତ୍ତି ବ�ୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ଏହି କଣ୍ଢେଇର
ମୁଣ୍ଡଟି ଶରୀର ତୁ ଳନାରେ ବଡ଼ । ଯେତେବେଳେ ଏହି କଣ୍ଢେଇକୁ
କେହି ଛୁଇ ଁଦିଏ ତା’ର ମୁଣ୍ଡଟି ଆଗକୁ ପଛକୁ ଦ�ୋହଲୁ ଥାଏ । ଏହା
କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃ ତି ଲାଭ କରି ନାହି ଁ ଅପରନ୍ତୁ
ବୟସ୍କ ଲ�ୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କଣ୍ଢେଇକୁ ଖୁବ୍ପସନ୍ଦ କରି ଥାନ୍ତି ।
ଏଭଳି କଣ୍ଢେଇକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ମାନ୍ୟତା ମିଳଛ
ି ି।

ଦେଶରେ ଗେମିଂ ଏବଂ ଆନିମେସନ୍ 
ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ
ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ସହ
ସହଯ�ୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଛି ।
ସେମାନେ ତାହା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏହି ଛ�ୋଟ
ଛ�ୋଟ ଅବଦାନ ଭାରତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
କରି ବା ଦିଗରେ ବେଶ୍ ଯ�ୋଗଦାନ ଦେଇପାରି ବ । ସରକାରଙ୍କ
ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ‘କଣ୍ଢେଇ ପାଇ ଁଗ�ୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ହେବା ଏବଂ ଗ�ୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ
ଭାବେ ଆସ କଣ୍ଢେଇ ବନେଇବା’ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ନୂ ତନ ପରି ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବା
ତଥା ନୂ ତନ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଭାବେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରୁଛି। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କୁ
ନେଇ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ
ପ୍ରବେଶ କରି ବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂ ତନ ଭାରତ ଏହି ଦିଗରେ ନୂ ତନ
ମନ�ୋବଳର ସହ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।
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ବ�ୈ

ନୀତି ଆୟ�ୋଗ

ସୁଦୃଢ଼ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ
ବିକାଶର ନୂ ଆ ସୁଯ�ୋଗ

ଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ କ�ୋଭି ଡ଼ ୧୯
ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଭାରତ
ଏଭଳି
ସଫଳତାର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଛି
ଏବଂ ବିକାଶ ପଥରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ
ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗି ଛି ଯେ ଏହା ଦେଶର
ସୁଦୃଢ଼ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ ଗାଥାକୁ
ବଖାଣୁଛି । ଭାରତର ବିକାଶ କାହାଣୀକୁ ଏକ
ନୂ ତନ ପରି ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବା ସହ ନୀତି
ଆୟ�ୋଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ପରି ଷଦର ଷଷ ୍ଠ ବ�ୈଠକ
୨୦୨୧ ମସି ହା ଫେବୃ ଆରୀ ୨୦ ତାରି ଖ ଦିନ
ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହ�ୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଏହି ବ�ୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି କୃଷି,
ଉତ୍ପାଦନ, ମାନବ ସମଳ୍ବ ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟି
ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆଲ�ୋଚନା
କରି ଥ ିଲେ । ଏହିସବୁ ସୁବଧ
ି ା କିଭଳି ସମାଜର
ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରି ବ ସେ ସଂପର୍କରେ
ବ�ୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲ�ୋଚନା ହ�ୋଇଥିଲା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର
ବିକାଶ ଗାଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିଲେ । ସେ
କହିଲେ ଯେ ଜନ ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଜମାଖାତା ଖ�ୋଲା,
ଟିକାକରଣ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାଯ�ୋଜନା, ଶ�ୌଚାଳୟ ଓ ଗରି ବ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ବାସଗୃହ ଯ�ୋଗାଣ ଗରି ବ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରି ଛି । ସେହିଭଳି ଜଳ
ଜୀବନ ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଇପ ଯ�ୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ
ପହଞ୍ଚିପାରି ଛି । ଅପପୁଷ୍ଟିକୁ ର�ୋକାଯିବା ସହ ସାରା
ଭାରତରେ ଭାରତ ନେଟ୍  ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯ�ୋଗ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରି ଛି ।
ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ପରି ଷଦ କ’ଣ?
ନୀତି ଆୟ�ୋଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣି ପରି ଷଦ ହେଉଛି ଏକ
ପ୍ରଶାସନିକ ମଞ୍ଚ ଯେଉଥିଁ ରେ ଆନ୍ତଃ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ,
ବିଭାଗୀୟ ଓ ସଂଘୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ
ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ,
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ କ୍ଷେତ୍ରର
ଉପ ରାଜ୍ୟପାଳବୃ ନ୍ଦ ଏହି ବ�ୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରି ଥାନ୍ତି । ଏହାର ଷଷ ୍ଠ ବ�ୈଠକ ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ
ଜମୁ କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ
ଭାବେ ଗଠିତ ହେବାପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଏହି
ବ�ୈଠକରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
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ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତିର ସାରମର୍ମ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏକ
ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦି ଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା
ଦରକାର । ଆମକୁ ସହଭାଗୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବାକୁ
ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସହଭାଗୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ । ଆମେ ଏକଥା ଦେଖିଛୁ ଯେ କର�ୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ
ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଏକ ମନରେ ସମନତ
୍ୱି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା
ଫଳରେ ଆମକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ
ଭାରତର କିପରି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷଠିତ
୍ ହ�ୋଇପାରି ଥଲ
ି ା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ:

l ଦେଶର ଏହି ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଘର�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ ିକ ଆଗ୍ରହର ସହ ଆଗେଇ
ଆସୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଭାବେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆଗ୍ରହକୁ ସମ୍ମାନ
ଜଣାଇବା କଥା ଏବଂ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭି ଯାନରେ ଘର�ୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର
ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇଦେବା ବାଂଛନୀୟ ।
l ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭି ଯାନ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ବିକଶିତ
କରାଯି ବା ଉଚିତ ଯଦ୍ୱାରା ଏହା କେବଳ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ
ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବ ନାହି, ଁ ଅପରନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯ�ୋଗାଇ
ପାରି ବ । ଏଭଳି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଜରୁରି ।
୍ୱ ରକ୍ଷା
l ନୀତିଗତ ଢାଂଚା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସମନୟ
ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଦେଶର ତଟୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ
ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । ସେହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଶିଳ୍ପ
ଏବଂ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯ�ୋଗ ମହଜୁଦ ରହିଛି ।
l ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ପି ଏଲଆଇ ଯ�ୋଜନାମାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଛନ୍ତି।
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଏହା ଅପୂର୍ବ ସୁଯ�ୋଗ ।

କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଭାରତ ହେବ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଟେଲି କମ୍- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିବା କେତେଗୁଡ଼ଏ
ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଇଟି ହାର୍ଡୱେର, ଟେଲି କମ୍
ଓ ଫାର୍ମାସିଉଟିକାଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀରେ ପରି ଣତ କରି ବ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ ିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ ରଖାଯାଇପାରି ବ ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ପାଦନ ଭି ତ୍ତି କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
(ପିଏଲଆଇ) ଯ�ୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଂଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ
ସୁଫଳ:
l ଆଇଟି ହାର୍ଡୱେର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ
ବ�ୈଶ୍ୱିକ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ୧୦ଟି ଘର�ୋଇ ଛାମୁଆ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ
ଲାପଟପ୍, ଟାବଲେଟ, ଅଲ୍  ଇନ୍  ୱାନ୍  ପିସି ଓ ସର୍ମର
ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଉପକୃତ କରାଇବ ।
l ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଡ଼ିଜାଇନ୍  ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ
(ଇଏସଡିଏମ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଏକ
ବ�ୈଶ୍ୱିକ ହବ୍ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ । କାରଣ ଏହା ଫଳରେ
ଭାରତ ବ�ୈଶ୍ୱିକ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ରେ ସମନ୍ତ
ୱି ହ�ୋଇପାରି ବ ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନାର ମ�ୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୭,୩୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଯାହାକି ଆଗାମୀ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ।
ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିକ୍ରୟ ଆଧାରରେ
ଯ�ୋଗ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ରୁ ୧ ପ୍ରତିଶତ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଟେଲି କମ୍ ତଥା ନେଟୱାର୍କି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦନ
ଭି ତ୍ତି କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (ପିଏଲଆଇ) ଯ�ୋଜନାକୁ ମଞ୍ର
ଜୁ ୀ
ପ୍ରଦାନ ।
ସୁଫଳ:
l ଦେଶରେ ଟେଲି କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଇବ ଯେଉଥଁ ିପାଇ ଁଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ
ନିମନ୍ତେ ମ�ୋଟ ୧୨,୧୯୫ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା
୨ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର
ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ ।
l ବ�ୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ
ଭାରତରେ ବିପଳ
ୁ
ପୁଂଜି ନିବେଶ
ସକାଶେ ଆକର୍ଷିତ କରି ବା ଲାଗି
ଭାରତର ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧିପାଇବ ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନା ଘର�ୋଇ ପ୍ରମୁଖ
କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ
ି କରି ବ
ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ସୁଯ�ୋଗର
ଫାଇଦା ନେବା ସକାଶେ ରପ୍ତାନୀ
ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବେ ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନା ମଧ୍ୟ “ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ”
ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଟେଲି କମ୍ ଓ
ନେଟୱାର୍କିଂ ଉତ୍ପାଦକୁ ରପ୍ତାନୀ ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇବ ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନା ବିଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ
୫୦,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର

ଟେଲି କମ୍ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମଦାନୀ କରି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ର�ୋକିବ ।
l ଭାରତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀ କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି କରି ପାରି ବ
। ଏହି ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ କ୍ରମବଦ୍ଧିଷ୍ଣ ୁ
ଭାବେ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨.୪୪ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ମୂଲ୍ୟର ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପାରି ବେ ଏବଂ ସେଥିରେ
ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ରପ୍ତାନୀ ସାମଗ୍ରୀ ସାମିଲ ।
l ଏହି ଯ�ୋଜନା ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧ ି ନିବେଶ
ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପର�ୋକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରାୟ
୪୦,୦୦୦ କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ ର ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବ ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଫାର୍ମାସିଉଟିକାଲ ୍ସ ପାଇ ଁ ଉତ୍ପାଦନ ଭି ତ୍ତି କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
(ପିଏଲଆଇ) ଯ�ୋଜନା
ସୁଫଳ:
l ଏହି ଯ�ୋଜନା ୨୦୨୦-୨୧ ଠାରୁ ୨୦୨୮-୨୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ଯେଉ ଁ ଅବଧ ି ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ
ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏବଂ
ରପ୍ତାନୀ ନିମନ୍ତେ ଏହା ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବ ।
l ମ�ୋଟ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ବିକ୍ରୟର ମୂଲ୍ୟ ୨,୯୪,୦୦୦ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଏବଂ ମ�ୋଟ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ରପ୍ତାନୀର ପରି ମାଣ
୧,୯୬,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବ�ୋଲି ଆକଳନ
କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ୨୦୨୨-୨୩ ଠାରୁ ୨୦୨୭-୨୮
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ କରାଯିବ ।
l
ଏହି ଯ�ୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ୨୦,୦୦୦
କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ
ଏବଂ ପର�ୋକ୍ଷ ଭାବେ ୮୦,୦୦୦
କର୍ମନିଯକ୍ତି
ୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯାହାକି
ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ଉପକାରସିଦ୍ଧ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି: ବାଳ ଅପରାଧ (ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶିଶ ୁ ସୁରକ୍ଷା)
ଆଇନ, ୨୦୧୫କୁ ମଞ୍ର
ଜୁ ୀ ପ୍ରଦାନ
ସୁଫଳ:
l
ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହା ଅଧ ିକ
ସୁଦୃଢ଼ କରି ପାରି ବ ।
l
ଏହା ଦ୍ୱାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ
ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଆଦେଶନାମା ଜାରି
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଅଧ ିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରି ବ ଏବଂ
ଏହା ଫଳରେ ମାମଲାଗୁଡ଼କ
ି ର ତୁ ରନ୍ତ ଫଇସଲା
କରାଯାଇପାରି ବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଉତ୍ତରଦାୟି ତ୍ୱ
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରି ବ ।
l ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କୁ
ଆହୁ ରି ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛିଯେ ଏହିସବୁ
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେମାନେ ପ୍ରବର୍ନ
ତ୍ତ
କରି ବେ ଏବଂ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତର
ି ଉନ୍ନତି
ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସମନ ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବେ ।
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ସହାୟତାର ହାତ ପିଏମଜିକେୱାଇର ବର୍ଷ

ଲକଡାଉନ
ବେଳେ ଦାରି ଦ୍ର୍ୟ ମୁକାବିଲା
ତିନି ସପ୍ତାହ ପାଇ ଁ ସାରା ଦେଶ ଲକଡାଉନ ଘ�ୋଷଣାର ୪୮ ଘଂଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଦରି ଦ୍ରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରାଥମି କତା ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ
କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା (ପି ଏମଜିକେୱାଇ) ଘ�ୋଷଣା କରି ଥ ିଲେ ।

ଦେ

ଶବ୍ୟାପି
ଲକଡାଉନ
ଘ�ୋଷଣା
ଦରି ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବିକାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ସାଜିଥଲା
ି
। ବିହାର ସଦରର ଲାଲୁ
ମାଂଝି, ମନ�ୋଜ ମାଂଝି ଓ ସୁନ୍ଦର ମାଂଝିଙ୍କ ସମସ୍ୟା
ବି କିଛି ଅଲଗା ନଥଲା
ି । ଲକଡାଉନ ଘ�ୋଷଣାର ଅଳ୍ପ
କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥଲା
ି । ସି କନ୍ଦରପୁର ଗାରେ
ଁ
ସାର୍ବଜନୀନ
ଶ�ୌଚାଳୟ ନିରମା୍ ଣ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥଲା
ି । ସେଠାରେ ଲାଲୁ
ଶ୍ରମି କ, ମନ�ୋଜ ମି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକର ଭାବେ କାମ
କରି ର�ୋଜଗାର କଲେ ଓ ପରି ବାର ପ୍ରତିପ�ୋଷଣରେ
ସକ୍ଷମ ହେଲେ । ଘର ପାଖରେ କାମ ମି ଳୁଥବ
ି ା ବେଳେ
ବାହାରକୁ ଯାଇ କାହିକିଁ କାମ ଖ�ୋଜିବେ ବ�ୋଲି କହନ୍ତି
ଲାଲୁ । ବହୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ କାମ ମି ଳିଥବ
ି ା ବେଳେ ଅଧକ
ି
ସାହାଯ୍ୟ କରି ବାକୁ ସରକାର ଆଗଭର ହେଲେ । ଦରି ଦ୍ର
ପରି ବାରକୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଲେ।
28 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଲକ୍ଡାଉନ ବେଳେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇଥବ
ି ା ୮୦
କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଗି ରିଡିର ରାମଶଙ୍କର
ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅନୁ ପର
ୁ ର ଅନୀତା ବି ସାମି ଲ
ଥଲେ
ି
।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪, ୨୦୨୦ରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ଧରି ହ�ୋଇଥବ
ି ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଲକଡାଉନ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଭାରତ ସ୍ଥି ର ହ�ୋଇ ଯାଇଥଲା
ି
।
କାମକୁ ଯାଇ ହେଲାନାହି ଁ । ଦିନ ମଜୁରିଆ, ବୟସ୍କ ଓ
ଭି ନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହା ଖୁବ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥଲା
ି ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬, ୨୦୨୦ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନା (ପି ଏମଜିକେୱାଇ)
ଅନ୍ତର୍ଗତ ୨.୭୬ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ
ଘ�ୋଷଣା କରି ଥଲେ
ି
। ଗରି ବଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କର�ୋନା
ଭୂତାଣୁ ବିର�ୋଧୀ ଲଢେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଥଲା
ି ।
ସାଧାରଣ ବଂଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ହିତାଧକ
ି ାରୀଙ୍କୁ

ପିଏମଜିକେୱାଇ ଯ�ୋଜନାର ସଫଳତା ଓ
ମାଇଲଖୁଂଟ :
l ମୂଲ୍ୟ ୨.୭୬ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
l ୮୦ କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ
l ୮ କ�ୋଟି ପରି ବାରକୁ ମାଗଣା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ
l ୪୨ କ�ୋଟି ଚାଷୀ, ମହିଳା, ବୟସ୍କ, ଗରି ବଙ୍କୁ

ସି ଧାସଳଖ ଅର୍ଥରାଶି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ୟାକେଜରେ ଖାଦ୍ୟ
ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ
କାର୍ଯ୍ୟରତ ୨୨ ଲକ୍ଷ କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ
୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏଥିରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ,
ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଟେକ୍ସ
ନି ି ଆନମାନେ
ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନା

ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଙ୍କଟଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଗରିବଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସରକାର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନା (ପିଏମ-ଜିକେଏୱାଇ) ଆରମ୍ଭ
କରିଥ ିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଯ�ୋଜନାର ଅବଧି ଜୁନ, ୨୦୨୦ ଯାଏ ଁ
ଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ନଭେମ ୍ବର, ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରା ଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ୮୦ କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ (କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ
ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ)ଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ
ଖାଦ୍ୟଶ ସ ୍ୟ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟରେ
୧୮.୮ କ�ୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ
ସମୁଦାୟ ୫.୪୩
ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ
ଟନ ଡାଲି ବଂଟନ
କରାଯାଇଥିଲା ।

ମାସକୁ ୫ କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ପୁଲରୁ ଦେବା ପାଇ ଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ
କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯ�ୋଜନା (ପି ଏମ-ଜିକେଏୱାଇ) ଆରମ୍ଭ
କରି ଥଲେ
ି
। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏନଏଫଏସଏ
ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ଆବଣ୍ଟନ ଠାରୁ ଅଧକ
ି । ଏହି ଯ�ୋଜନାକୁ
ନଭେମର
୍ବ
2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଥଲା
ି ।
75,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧକ
ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ
200 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରି କ ଟନରୁ ଅଧକ
ି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଛି ।

ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା: ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୯
କ�ୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ କିସାନ ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିନଟ
ି ି
କିସ୍ତିରେ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ପ୍ରଦାନ
ଁ
କରାଯାଇଥିଲା।
ଗରିବଙ୍କୁ ସହାୟତା: ୨୦.୬୦ କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯ�ୋଜନା (ପିଏମଜେଡିୱାଇ)
ଆକାଉଂଟଧାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ ୫ ଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଁ ତିନି
ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ
୧୦,୩୨୫ କ�ୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ୧୦,୩୧୫ କ�ୋଟି
ଓ ତୃ ତୀୟ କିସ୍ତିରେ ୧୦,୩୧୨ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତର
ି ମୁକାବିଲା
ପାଇ ଁ ବୟସ୍କ, ବିଧବା ଓ ଭି ନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ
୫ ଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଁ ୨୮୧୪.୫ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୧.୮୨ କ�ୋଟି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ
୪,୯୮୭ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନାରେ ୮.୫
କ�ୋଟି ଗରି ବ ପରି ବାରକୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସି ଲିଣ୍ଡର:
ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟରେ ୮.୫୨ କ�ୋଟିରୁ ଅଧିକ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା (ପିଏମୟୁ ୱାଇ) ସି ଲିଣ୍ଡର
ବୁକଂି ଓ ଡେଲି ଭରି ହ�ୋଇଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ୩.୨୭
କ�ୋଟି ପିଏମୟୁ ୱାଇ ମାଗଣା ସି ଲିଣ୍ଡର ଜୁନ ମାସରେ
ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଂଟନ ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ
୨୦୨୦ରେ ୧.୦୫ କ�ୋଟି ସି ଲିଣ୍ଡର ବୁକଂି ଓ ଡେଲି ଭରି
ହ�ୋଇଥିଲା ।
ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ ଦରମା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ
ସହାୟତା: ମାସି କ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ ଦରମା
ପାଉଥିବା ତଥା ୧ ଶହରୁ କମ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ସଂସ୍ଥାରେ
ନିଯକ୍ତି
ୁ ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା । ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ
ସରକାର ଜୁନ ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମାସି କ
ଦରମାର ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ପିଏଫ ଆକାଉଂଟରେ ଜମା
କରି ବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ସରକାର ୦.୪୩ କ�ୋଟି
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇପିଏଫ ଆକାଉଂଟରେ ୨୪୭୬ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଥଲେ
ି
। ମାର୍ ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ରେ ୩୪.୧୯
ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୫୧୪.୬ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିଲା । ଏପ୍ରିଲରେ ୩୨.୮୭ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ
୫୦୦.୫ କ�ୋଟି, ମେ ମାସରେ ୩୨.୬୮ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ
୪୮୨.୬ କ�ୋଟି, ଜୁନରେ ୩୨.୨୧ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ
୪୯୧.୫ କ�ୋଟି, ଜୁଲାଇରେ ୩୦.୦୧ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ
୪୬୧.୯ କ�ୋଟି, ଅଗଷ୍ଟରେ ୧.୭୭ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ
୨୪.୪୭ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧ ି ସଂଗଠନ (ଇପିଏଫଓ)
ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅପରି ଶ�ୋଧ ଅଗ୍ରୀମ ଭାବେ ବକେୟା ରାଶିର
୭୫ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ତିନି ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ:
କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧ ି ସଂଗଠନ ଆକାଉଂଟରୁ ପ୍ରାୟ
୩୬.୦୫ ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ୯,୫୪୩ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଅପରି ଶ�ୋଧ ଅଗ୍ରୀମ ଉଠାଇଥିଲେ ।
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ଅର୍ଥନୀତି

ବଜେଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରି ତା

ବଜେଟ ୨୦୨୧-୨୨

ସମୃଦ୍ଧି ପଥେ ଦେଶ

କର�ୋନା କାଳ ପରେ ଉପସ୍ଥାପି ତ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମି କତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।
ବଜେଟ ପ୍ରତି ଲ�ୋକଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ମନ�ୋଭାବ ଦେଶର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତୃ ତ୍ୱ ସଫଳ
ବଜେଟ ରୂପାୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । କେବଳ ଔପଚାରି କତାରେ ସୀମି ତ ନରହି ବଜେଟର ସୁଫଳ
ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମି ଳିପାରି ବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ସା

ଧାରଣ ବଜେଟକୁ କେବଳ ଔପଚାରି କତାରେ
ସୀମି ତ ନରଖ ି ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ
ପ୍ରାଥମି କତା ପ୍ରଦାନ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର
ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା କରି ବଜେଟ
ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ସହ ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ
ସରକାରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପହଚାଇବା
ଁ
ପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସରତ ।
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମି କତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଏସବୁ
କ୍ଷେତ୍ରର ଭାଗି ଦାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ବଜେଟର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ଅନେକ ୱେବିନାର ସମ୍ବୋଧତ
ି କରି ଛନ୍ତି । ଗ�ୋଟିଏ
ପଟେ ସେ ବିନିବେଶ ଓ ସମ୍ପତିର ମୁଦ୍ରାୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଉଥବ
ି ା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭି ତିଭୂମି ଓ
30 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ
ଉଦ୍ୟୋଗର ଘର�ୋଇକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ
ଦେଇଥବ
ି ା ବେଳେ ସରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରି ବେ ନାହି ଁ
ବ�ୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଛନ୍ତି । ମୁଦ୍ରାୟନ ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ
ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥନୀତିର କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ସରକାର
ଉଦ୍ୟମରତ ବ�ୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁ ଥବ
ି ା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକୁ
ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥବ
ି ାରୁ
ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡୁ ଛି । ସରକାର କ�ୌଣସି
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପତିର ମୁଦ୍ରାୟନ ବେଳେ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ମାଲି କାନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର
ଭାଗି ଦାରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ସଂସ୍ଥାର ଦକ୍ଷତା ବଢାଇବା ପାଇ ଁ
ସରକାର ର�ୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛନ୍ତି ।

ସରକାର କିପରି ପ ୁଞ୍ଜି ସ ୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି:
କମ ସରକାର ଓ ଅଧ କ
ି ପ୍ରଶାସନ ଚି ନ୍ ତାଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟ ନ୍ତ୍ରଣରେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବହୃ ତ ଓ ଅବ୍ୟବହୃ ତ
ସମ୍ପତି ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ସରକାର ଜାତୀୟ ସମ୍ପତି ମୁଦ୍ ରାୟନ ପାଇପଲାଇନ
ଘ�ୋଷଣା କରି ଛ ନ୍ତି । ଏଥ ରେ
ି
ତ�ୈଳ , ଗ୍ୟାସ, ବନ୍ଦର, ବିମ ାନବନ୍ଦର ଓ ଶକ୍ତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରର
ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ସମ୍ପତିର ମୁଦ୍ ରାୟନ କରାଯି ବ । ଏସବୁ ସମ୍ପତିରେ ୨.୫ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବିନିବେ ଶ ସୁଯ�ୋଗ ରହିଥ ବ
ି ା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଆର୍ଥିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣ
l ଜମାକର୍ତା ଓ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ପାରଦର୍ଶିତା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ
କରି ବା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ।
l ଦେଶର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ
ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ବଜେଟ ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି ।
l ସାଧାରଣ ପରି ବାରର ଆୟ ସୁରକ୍ଷା, ଗରି ବଙ୍କୁ ମିଳଥ
ୁ ିବା
ସରକାରୀ ସୁବଧ
ି ାସୁଯ�ୋଗର ସଫଳ ଓ ସୁଷମ ବଂଟନ,
ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଭି ତଭ
ି ୂ ମି ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଦି
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତାରେ ସାମି ଲ ରହିଛି ।
l ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ କୃଷକ, ଏମଏସଏମଇ ଓ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପଗୁଡକ
ି ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ପାଇ ଁ ବେସରକାରୀ
କ୍ଷେତ୍ରର ଭାଗି ଦାରୀକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ । କିୟଦଂଶl ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତରେ ଗୁଣବତା ଯୁକ୍ତ କୃଷି
ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ଅମଳ ପରବର୍ତୀ ଉତ୍ପାଦନ କିମବା୍
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ।
l ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟର ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ପାଇ ଁ
ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସାର କରାଯିବ ।
l ପଶୁପାଳନ, ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ମାଛ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସରକାର କୃଷି ଋଣ ପରି ମାଣ ୧୬.୫୦
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି

ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତଛ
ି ି
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ଭାରତ ଅଭି ଜ୍ଞତା ଓ ଦକ୍ଷତା
ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥଲ
ି ା । ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ସୁଦୃଢ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଥଲ
ି ା । ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ମାନ
ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଢିଥଲ
ି ା । କେବଳ
ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ଓ ଟୀକା
ନୂତନ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରି ତା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣ
l ୨୦୨୧-୨୨ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳଥ
ି ିବା ବଜେଟ ରାଶି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ନାଗରି କଙ୍କୁ ଉତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ
ରୁ କ
ପ୍ରତିଶ୍ତ
ି ୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
l ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣରୁ ଔଷଧ, ଭେଂଟିଲେଟରରୁ ଟୀକା, ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ
ଗବେଷଣାରୁ ନୀରି କ୍ଷଣ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି, ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ମହାମାରୀବିଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ ।
l ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ନେଟୱର୍କ ନିରମା୍ ଣରେ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର
ପିପିପି ମଡେଲରେ ସହାୟତା କରି ପାରି ବ । ପିଏମ- ଜେଏୱାଇ, ଜାତୀୟ
ଡିଜଟ
ି ାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଓ ନାଗରି କ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସହ ଭାଗିଦାରୀ
ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ଭାରତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇ ଚାରି
ଁ
ସୂତ୍ରୀ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆମ କାମ କରୁଛୁ:
ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତିର�ୋଧ ଓ ନିରାମୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସବୁ ଠାରୁ ଦରି ଦ୍ର ଲ�ୋକକୁ
ଶସ୍ତା ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିକତ୍
ି ସା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଭି ତଭ
ି ୂ ମିର ଗୁଣବତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ବୃ ଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅତିକ୍ରମ ପାଇ ସମୟାନୁ
ଁ
ଯାୟୀ
ମିଶନ ମ�ୋଡ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଭାବେ କାମ କରି ବା

ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସାମରି କ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁ ତିରେ
ଭାରତ ନିକଟରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର
ଅଭି ଜ୍ଞତା ରହିଛି । ଏବେ ଭାରତ ନିଜ
ଦକ୍ଷତା ଓ କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଛି । ଭାରତ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୧୦୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଉପକରଣର ତାଲି କା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛି ।
ଏହାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ତାଲି କା କୁହାଯାଉଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ଦିନେ ତେଜସ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଫାଇଲରେ ରହି ଯାଇଥ ିଲା । ହେଲେ
ସରକାର ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା
କରି ତେଜସ ବିକଶିତ କରି ଥ ିଲେ । ଏବେ ତେଜସ ଗର୍ବର ସହ
ଆକାଶରେ ଉଡୁ ଛି । କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ତେଜସ ପାଇ ଁ ୪୮ ହଜାର
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଡର ମି ଳିଛି ବ�ୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଁ
ଉଦବ�ୋଧନ:
l ୨୦୧୪ରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପୂରବା୍ ନୁମାନ ଓ ଏଜ ଅଫ ଡୁ ଇଙ୍ଗ ବିଜନେ
ି ସ ସହ
ଆମେ ଲଗାତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ ।
l ଡି-ଲାଇସେନ୍ସିଂ, ଡି-ରେଗୁଲେସନ, ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବିଦେଶୀ
ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଉଦାରୀକରଣ ଭଳି ଦୃ ଢ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
l ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସ�ୈନକ
ି ଓ ଯୁବପୀଢିଙ୍କ
ସଶକ୍ତିକରଣ ଭାବେ ଦେଖ ିବାକୁ ହେବ ।
l ଉତ୍ପାଦନ ସାଙ୍ଗକୁ ଡିଜାଇନିଂ ଓ ବିକାଶ ପାଇ ଁବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଆହୱା୍ ନ ଦେଉଛି ।
l ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଏମଏସଏମଇ କାମ
କରୁଛି । ଏବେ ହ�ୋଇଥ ିବା ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଏମଏସଏମଇଗୁଡକ
ି ୁ
ଅଧ ିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳବ
ି ଓ ବିସ୍ତାର ପାଇ ପ୍ରୋତ୍ସା
ଁ
ହନ ମିଳବ
ି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ
ଶୁଣବ
ି ା ପାଇ ଁକ୍ୟୁଆର
କ�ୋଡ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।
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ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ରି ପ�ୋର୍ଟ
Special
Report ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳ ଦିବସ
International Forest and Water Day

ପରିବେଶର ସର
ୁ କ୍ଷା ପାଇଁ
ଭାରତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତବ
ି ଦ୍ଧ
ଗ�ୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥ ିବୀ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାପାମାତ୍ରା ବୃ ଦ୍ଧି, ମରୁଡ଼ି,
ବନ୍ୟା, ବନାଗ୍ନି, ବୃ ଷ୍ଟିପାତ ଏବଂ ତୁ ଷାରପାତର ପରି ବର୍ତ୍ତନକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ଭାରତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ
ଯି ଏକି ୨୦୧୫ ପ୍ୟାରି ସ ଚୁ କ୍ତିନାମା ଅନୁ ଯାୟୀ ବିଶ୍ୱ ତାପାତ୍ରାକୁ ୨ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସି ୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଇବାରେ
ଉଚିତ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ।ଯେହେତୁ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଦିବସ ଏବଂ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭାବିବା
ଉଚିଚ୍ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଆମେ କିଭଳି ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ
ସହଯ�ୋଗ କରି ପାରି ବା ।

ପା

ରମ୍ପରି କ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସର୍ବଦା
ପ୍ରକୃତକ
ି ୁ ଦେବତା ଏବଂ ଏହାକୁ ଦ�ୈନନ୍ଦିନ
ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ବିଚାର କରି ଥାଏ।
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ
ଯେଉଠାରେ
ଁ
ନଦୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ସମ୍ରାଟ୍
ଅଶ�ୋକଙ୍କଠାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତୀୟ
ଚିନ୍ତାଧାରା ସର୍ବଦା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ
ଅଗ୍ରାଧ ିକାର ଦେଇଥାଏ । ଫେବୃ ଆରୀ ୨୩, ୨୦୨୧ ରେ
କେନ୍ଦ୍ର ପରି ବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭାଡେକର ମିଳତ
ି
ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରି ଷଦରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନଧ
ି ିତ୍ୱ କରି
“ ଆର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳବାୟୁ
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିପଦ” ଶୀର୍ଷକ ଖ�ୋଲା ବିତର୍କରେ ଶୁକ୍ଲ
ଯଜୁର୍ବେଦ ଠାରୁ ପରି ବେଶ ପାଇ ଁ ଦେଶର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଶ୍ଳୋକ ଆବୃ ତ୍ତି କରି ଥ ିଲେ ।

ସେ କହିଥ ିଲେ: ଓ ଧ�ୌ
ଁ
: ଶାନ୍ତିଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଶାନ୍ତି :,
ପୃଥ ିବୀ ଶାନ୍ତିରାପ: ଶାନ୍ତିର�ୋଷଧ୍ୟୟ: ଶାନ୍ତି ।
ବନସ୍ପତୟ: ଶାର୍ନ୍ତିବିଶ୍ୱେ ଦେବ: ଶାନ୍ତିରବ୍ରହ୍ମା ଶାନ୍ତି:,
ସର୍ବେ ଶାନ୍ତି:, ଶାନ୍ତିରେବ ଶାନ୍ତି:, ଶା ମା ଶାନ୍ତିର�ୋଧ ି ।
ଅର୍ଥ, ଆକାଶରେ, ମହାକାଶରେ ଶାନ୍ତି ବିସ୍ତାର ହେଉ । ସମଗ୍ର
ପୃଥ ିବୀରେ, ଜଳରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୃ କ୍ଷଲତା ଏବଂ ଔଷଧ ିୟ
ବୃ କ୍ଷରେ ଶାନ୍ତି ରାଜତ୍ୱ କରୁ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶାନ୍ତି
vii
ପ୍ରାଥମିକତାରେ ହେଉ । ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନରେ ଶାନ୍ତି
ବଜାୟ ରହୁ । ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ହି ଁଶାନ୍ତି ରହୁ ।
ଆମର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି!
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (ଡବ ୍ଲ୍ୟଏଚ୍ ଓ) ର ଏକ ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୩୮ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଯ�ୋଗୁ ଁ
ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ରି ପ�ୋର୍ଟ ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ
ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପୃଥ ିବୀ ପୃଷ ୍ଠରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆବରଣ ସଂକୁଚତ
ି

Role and Mandate of the Ministry
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ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପଥରେ ଭାରତ
ପ୍ୟାରି ସ ଚୁ କ୍ତି ନାମାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରକାଶିତ ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ସୂଚକାଙ୍କ ୨୦୨୧ ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଛି । ୨୦୨୧ ରେ ଭାରତ ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ଥ ିବାବେଳେ
୨୦୧୪ ରେ ଏହା ୩୧ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥ ିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରି ଶ୍ରମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସଫଳ
ହେଲା, ଯାହା ବିଗତ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆବରଣକୁ ୧୩ ହଜାର କିଲ�ୋମି ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ।
ପ୍ରତି ଦୁ ଇ ବର୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥ ିବା ଭାରତୀୟ
ଜଙ୍ଗଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରି ପ�ୋର୍ଟ ୨୦୧୯, ଅନୁ ଯାୟୀ
ଭାରତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବୃ କ୍ଷର ଆବରଣ ହେଉଛି

8,07,276 ବର୍ଗ କି.ମି. ।

ଏହା ଭାରତୀୟ ଭ�ୌଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମ�ୋଟ
୨୪.୫୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ।
l ୨୦୧୭ ତୁ ଳନାରେ ଦେଶରେ ୫,୧୮୮ ବର୍ଗ କିଲ�ୋମି ଟର (୦.୬୫ ପ୍ରତିଶତ) ଜଙ୍ଗଲ
ଏବଂ ବୃ କ୍ଷ ଆବରଣ ବୃ ଦ୍ଧି ହ�ୋଇଛି ।
l ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଜଙ୍ଗଲ ଆବରଣ ହେଉଛି ୭,୧୨,୨୪୯ ବର୍ଗ କିମି, ଯାହା କି ଦେଶର
ଭ�ୌଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରର ୨୧.୬୭ ପ୍ରତିଶତ ।
l କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଙ୍ଗଲ ଆବରଣ ସର୍ବାଧ ିକ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହାକି ୧,୦୨୫ ବର୍ଗ କିମି । ଏହା
ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ (୯୯୦ କିଲ�ୋମି ଟର), କେରଳ (୮୨୩ କିଲ�ୋମି ଟର), ଜାମ୍ମ ୁ
ଏବଂ କାଶ୍ମୀର (୩୭୧ କିଲ�ୋମି ଟର) ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ (୩୩୪ କିଲ�ୋମି ଟର) ।
l ପାରମ୍ପାରି କ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାଠ ଜାଳେଣି ବଦଳରେ ଘରେ ଏଲ୍ ପିଜି ବ୍ୟବହାର
ପାଇ ଁଉଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୮ କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
l ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରି ବେଶ ପାଇ ଁ ୨୦୧୯ ମସି ହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହା ପି ଏମ୍ ୨.୫ ଏବଂ ପି ଏମ୍ ୧୦ ର
ପରି ମାଣ ହ୍ରାସ କରି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିଛି । ଏଥ ିରେ ଥ ିବା କ୍ଷତିକାରକ କଣିକା ୨୦୨୪
ସୁଦ୍ଧା ୩୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁରୁ ମି ଳିପାରେ ।
l ବାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରି ବା ପାଇ ଁ ବିଏସ୍-୪ ପରେ ସି ଧାସଳଖ ବିଏସ୍-୬ ମାନକ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଛି । ବ�ୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବା ପାଇ ଏକ
ଁ
ନୂ ତନ ନୀତି
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି ।
l ପରି ବେଶ ସହିତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ଉଜ୍ୱଳା ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଏବଂ ନାମାମି ଗଙ୍ଗେ
ଯ�ୋଜନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ନାମାମି ଗଙ୍ଗେ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୫
ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଛି । ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପକାଇବାକୁ ବାରଣ
କରାଯାଇଛି ।
l ଜଙ୍ଗଲର ପରି ବେଶକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯ�ୋଜନା ଉପରେ
ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । ସମୁଦ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇ ଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟି କ ହଟାଇବା ଏବଂ
ଜଳଜୀବମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ବା ପାଇ,ଁ କଇଛଁ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡଲଫିନ୍
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥ ିଲା ।

ହେଉଛି, ଜଳଉତ୍ସଗୁଡକ
ି ଶୁଖ ିଯାଉଛି ।
ନଦୀଗୁଡ଼କ
ି ସେମାନଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ କରି ବା
ବନ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତକ
ି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହେଉଛି । ଏଭଳି
ବିପଦର ସମାଧାନ ପାଇ ବି
ଁ ଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୧୯୬ ଟି ଦେଶ ୨୦୧୫
ରେ ପ୍ୟାରି ସରେ ଏକତ୍ରିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ । ବିକଶିତ ଏବଂ
ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡକ
ି ଲାଗି ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ କୁ ହ୍ରାସ

l 	ଜଙ୍ଗଲର
ସୁରକ୍ଷା
ପାଇ ଁ
ପାରମ୍ପରି କ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
କରି ଛି । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ�ୌର
ସଂଘ ପ୍ରତିଷଠା୍ ରୁ ୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା ୧୭୫
ଗି ଗାୱାଟ ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥ ିବାବେଳେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ
ପୂର୍ବରୁ ଏହା ହ�ୋଇପାରେ ।
l ଦେଶର ୩୧ଟି ନଦୀକୁ ସଂଯ�ୋଗ
ପାଇ ଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଛି ।
l ଜଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ
ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପର ସାକ୍ଷୀ
ଭାବେ ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି
ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଅଧ ିକନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା
ସେତେବେଳେ
ପ୍ରତିଫଳିତ
ହେଲା ଯେତେବେଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ମାମଲାପୁରମ
ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ
ଆବର୍ଜନା
ଉଠାଉଥ ିବା ଦେଖ ିବାକୁ ମି ଳିଲା।
ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଏହା
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ।
ତେଣୁ, ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ
ସହଯ�ୋଗ
କରି ବା
ହେଉଛି
ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟି ତ୍ୱ ।

ପାଇ ଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏହି ବିଶ୍ୱ ବିପଦକୁ ଏକାଠି
ମୁକାବିଲା କରି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥ ିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ
ବର୍ଷ ପରେ ରି ପ�ୋର୍ଟ ବାହାରି ଲା, ଭାରତ ଏକ ମାତ୍ର ଦେଶ
ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି ଥ ିଲା । ପରି ବଶେର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ
ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥ ିବାବେଳେ, ସାଧାରଣ
ଲ�ୋକେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ନିରବା୍ ହ କରି ବା ଉଚିତ୍।
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ଶିକ୍ଷା

ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡିକ ଖ�ୋଲି ଲା

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖ�ୋଲି ବା ପିଲାଙ୍କ
ମୁହରେ
ଁ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି
ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ଲାଗି କର�ୋନାଭାଇରସ୍ ମହାମାରୀ
ଏକ ନୂ ତନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଅନୁ ଭୂତି
ଆଣି ଦେଇଛି । ନିଜ ଜୀବନକାଳରେ
ସେମାନେ ଏହି ଅଭି ଜ୍ଞତାକୁ ଭୁଲି
ପାରି ବେ ନାହି ଁ। ଘର ଭି ତରେ
୧୧ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ
ଅନଲାଇନ୍ ରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ
ବାଧ୍ୟ କରି ବାପରେ, କ�ୋଭି ଡ୧୯ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁ ସରଣ କରି
ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କ
ି ଖ�ୋଲି ଛନ୍ତି । ଜୀବନ
ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ,
ପାଠପଢା ସହିତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ
ସାଙ୍ଗସାଥ ିଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ଏବଂ
ଉପଭ�ୋଗ କରି ବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ।

ଜ୍ୟୋ

ତି, ଡେରାଡୁ ନର ଏକ ଆବାସି କ ଭାରତୀୟ
ପବକ
୍ଲି ୍ ସ୍ କୁଲର ଛାତ୍ର । ବିହାରର ପାଟନା
ଠାରେ ନିଜ ଘରେ କର�ୋନାଭାଇରସ
ଓ ଲକ୍ଡ
 ାଉନ୍  ସମୟ କାଟିବାପରେ ଫେବୃ ୟାରୀ ୨୦୨୧ରେ
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥଲେ
ି
। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ
ଜ୍ୟୋତି କହିଥଲେ
ି , “ଘର ଭି ତରେ ଏତେ ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ
ମୁ ଁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ
ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । କର�ୋନାଭାଇରସ୍ ଯୁଗରେ,
ସବୁ କିଛି ସୀମି ତ ଥିଲା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ପାଠପଢା ଚାଲି ଥଲା
ି
। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁ ଁ ଅନୁ ଭବ କରୁଛି ପୁରୁଣା ଦିନ ଫେରି ଆସି ଛି ।”
ଯେତେବେଳେ
ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ
ଖ�ୋଲାଯାଇଥିଲା
ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସତର୍କତା
ନିଶ୍ଚିତ କରି ବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ଜ୍ୟୋତି
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫେବୃ ୟାରୀ ମାସରେ
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥଲେ
ି ସେମାନଙ୍କୁ କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ନେଗେଟିଭ
ରି ପ�ୋର୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ନେଗେଟିଭ ରି ପ�ୋର୍ଟ
ସତ୍ୱେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାପାଇ ଁବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟଥର କ�ୋଭି ଡ୧୯ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସପ୍ତାହେ ପାଇ ଁ
34 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ସଂଗର�ୋଧରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ�ୋଠରୀରେ
ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଏହା ନୂ ଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କ�ୋଭି ଡ୧୯ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ । ନାଗାଲାଣ୍ଡରୁ ଆସି ଥବ
ି ା
ବାଜରାଦୀପନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ କାହାଣୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ୧୧ମାସ
ଧରି ଘରେ ରହିବାପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ବା ଏକ ସୁନ୍ଦର
ଅନୁ ଭୂତି । ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶର ଶାରଦୁ ଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘଦିନ
ଧରି ଘରେ ରହିବାପରେ ସେ ର୍ନିବ�ୋଧ ଅନୁ ଭବ କରୁଥିଲେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫୁ ଟ୍ ବଲ ଖେଳି ଖୁସି ଅନୁ ଭବ
କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା କେବଳ ଆବାସି କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁ ହେ, ଁ
ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ଅନୁ ରୂପ । ଗାଜିଆବାଦର ଆୟୁଷ କେଡିଆ
କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯ�ୋଗଦାନ କରି ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ।
ବ୍ରିଜ ବିହାର ସ୍ଥିତ ବାଲ ଭାରତୀ ପବକ
୍ଲି ସ୍ କୁଲର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର
ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମି ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢା ତାଙ୍କୁ
ଖୁସି କରି ଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ “୧୧ ମାସ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ପୁଣି ଥରେ ଖ�ୋଲି ଥବ
ି ାରୁ ମୁ ଁ ବହୁ ତ ଖୁସି । ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଠପଢା
ସମୟରେ ଆମେ ବହୁ ତ କିଛି ହରାଉଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁ ଁ ମ�ୋର

କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ଁନୂ ତନ ନିୟମ

l ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଶର ୪୨,୦୦,୦୦୦ ପ୍ରାଥମି କ ବିଦ୍ୟାଳୟର
ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ଦକ୍ଷତା
ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ନିଷଠା୍ ' କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଛନ୍ତି ।
l ଲକ୍ଡ
 ାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାମାତ୍ରେ ସି ବିଏସ୍ଇ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଲୟ
(କେଭି ) ଏବଂ ଜବାହର ନବ�ୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଲୟ (ଜେଏନଭି ) ପକ୍ଷରୁ
ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷମତା ଗଠନ ପାଇ ଁ
ଏକ ବୃ ହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଥ ିଲେ । ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିରନ୍ତରତା
ନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଠାରେ
ଁ
ସମ୍ଭଭ ଏହା କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ
ସି ବିଏସ୍ଇ ୪,୮୦,୦୦୦ ଶିକ୍ଷକ, କେ.ଭି . ୧୫,୮୫୫ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ
ଜେଏନ୍ ଭି ୯୦୮୫ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଲି ମ ଦେଇଛି ।
l ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାରୀରି କ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରଖ ିବାପାଇ ଁ ସି ବିଏସ୍ଇ
ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହ�ୋଇ ଅନଲାଇନ୍
ଜରି ଆରେ ସି ଧାସଳଖ ଅଧ ିବେଶନରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାମି ଲ
କରି ଥ ିଲା ।
l ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ମାଧ୍ୟମି କ ସ୍ତରରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ
ସି ବିଏସ୍ଇ ଏକ ନୂ ତନ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଛି - ଶାରୀରି କ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କେଭି ରେ, ଫିଟନେସ୍ ତାଲି ମ
ଏବଂ ଯ�ୋଗ ଉପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଧ ିବେଶନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ଶାରୀରି କ ଫିଟ୍ ନେସ୍ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥ ିଲା ।

ସାଙ୍ଗ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରି ବି । ଏହା କେବଳ ପାଠପଢାରେ
ନୁ ହେ ଁଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସହାୟକ ହେବ । ମୁ ଁ ଏସବୁ କୁ
ବହୁ ତ ହରାଉଥିଲି ।” କର�ୋନାଭାଇରସ୍ ମହାମାରୀ ଏହାର
ପ୍ରଭାବ ପି ଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧକ
ି ପକାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ,
ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କ�ୋଭି ଡ୧୯ର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁ ସରଣ କରି ପୁଣଥ
ି ରେ ଖ�ୋଲି ଛନ୍ତି
। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ ନାହି ଁ
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଘର ଭି ତରେ ରହିଥବ
ି ା ପି ଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂ ତନ
ଶକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ବ । ଲକଡାଉନ୍  ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ୧୧ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ�ୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ

l ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନସି କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇ ଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ
ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ‘ମନ�ୋଦର୍ପଣ’,
ଏକାଧ ିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜରି ଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ପରି ବାର
ଏବଂ କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ସମୟରେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ
ହ�ୋଇଥ ିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନ�ୋବ�ୈଜ୍ଞିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ବା ।
l ଗ୍ୟାଜେଟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନେଟୱାର୍କର ଅଭାବ ହେତୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ବିଭାଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଗଡ଼
ୁ ିକର ମୁକାବିଲା କରି ବା ଲାଗି
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପି ଏମ୍ ଇ-ବିଦ୍ୟା ଅଧ ିନରେ ସମନ୍ୱୟ ମଡେଲ
ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲା ।
l ଦୀକ୍ଷାରେ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟମ
ପ୍ରଭା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ । ସେହିଭଳି ଏହା
ରେଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।
l ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ ପାଇ ଁ ସମୁଦାୟ ୩୪ଟି
ଚ୍ୟାନେଲ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ।
l ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ ଏକ ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ଉପାୟ - ଦୀକ୍ଷା, ସ୍ୱୟମ ପ୍ରଭା,
କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପି ଏମ୍ ଇ-ବିଦ୍ୟା
ଅଧ ିନରେ ଶିକ୍ଷା ବାଣୀ ବିକଶିତ ହ�ୋଇଛି ।
l ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ସଂସ୍ କୃତ ଭାଷାରେ ସିଆଇଟି-ଏନ୍ ସିଇଆରଟି
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ଅଡିଓ-ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଖ�ୋଲି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ
ହ�ୋଇନଥିଲା । ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଯେଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ନହେବ ସେଥିପାଇ ଁ
ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇଥିଲା । ଡିଜଟ
ି ାଲ ମାଧ୍ୟମରେ
ପାଠପଢା ହେଉଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ କ�ୌଣସି
ଆତଯାତ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଜାରି ରହିଥଲା
ି ।
ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଇ-ଶିକ୍ଷାକୁ
ସମ୍ଭବ କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାର ପି ଏମ୍ ଇ-ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯ�ୋଡିହ�ୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ଡିଟିଏଚ୍ 
ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ।
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ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ

ର�ୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ

ଥରକେ
ଗ�ୋଟିଏ ଟିକା

ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ଶିଶ ୁ ମୃତ୍ୟୁ ର�ୋକିବା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ଏକ ବ୍ୟୟବହୁ ଳ କାର୍ଯକ୍ରମ । ତଥାପି
ନିରକ୍ଷରତା, ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗର ଅସୁବିଧା, ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସ
ଏବଂଭ�ୌଗ�ୋଳିକ ସ୍ଥିତିର ଅସୁବିଧା ଯ�ୋଗୁ ସମାଜର ଏକ
ବଡ ଅଂଶର ଲ�ୋକେ ସେମାନଙ୍କ ପି ଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା
ପାଇ ଁ କୁଣ୍ଠାପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ଏଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡିକର ସମାଧାନ
ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ।ତାହା
ହେଲା ‘ମି ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷ’ । ଆସାମର ଧୁବ୍ରୀଠାରେ ନୟନ
ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଥ ିବା ଦିନ ମଜୁରିଆମାନେ ସେମାନଙ୍କ
ପି ଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାକୁ ଚାହୁ ଁ ନ ଥ ିଲେ । କାରଣ ଏଥ ିପାଇ ଁ
ସେମାନଙ୍କର ଗ�ୋଟିଏ ଦିନର ମଜୁରୀ ହରାଇବା ଆଶଙ୍କା
ଥ ିଲା । ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ପି ତାମାତାମାନେ ଟିକାକରଣ
କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପି ଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥ ିଲେ ।
ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧ ିକାରୀମାନେ ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ
ଟିକାକରଣ ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଥ ିଲେ ।
ଏହାଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଜଣ ଶିଶଙ୍କୁ
ୁ ଦିଆଯାଇପାରି ଲା ।
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ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଦେଶରେ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ତାରି ଖକୁ
ଜାତୀୟ ଟିକାକରଣ
ଦିବସ ଭାବରେ
ପାଳନ କରାଯାଏ ।
ଏହିଦିନ ଆମ ଦେଶରେ
ପ୍ରଥମ କରି ପ�ୋଲି ଓ
ଟିକା ପାଟିବାଟେ
ଦିଆଯାଇଥ ିଲା ।
ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥ ିବା
ର�ୋଗଗୁଡିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ
ରଖ ିବା ପାଇ ଁ ଭାରତରେ
ବିଭିନ୍ନ ଟିକାଦାନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ଛି ।
ଏଠାରେ ଦେଶରେ
ଚାଲୁ ଥ ିବା ବିଭିନ୍ନ
ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା
ଦିଆଯାଉଛି ।

ଆସାମର ଚିରାଙ୍ଗ, ମେରି ଗାଓଁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଂଚଳରେ
ସମାନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଥଲା
ି
। ମି ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷ ୍
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପରି ସ୍ଥିତିର ପରି ବର୍ନ
ତ୍ତ କରାଗଲା ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଟିକାକରଣ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତକଡା ୯୯ଭାଗ ସଫଳତା ମି ଳିଲା । ଟିକାକରଣକୁ
ନେଇ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥବ
ି ା ଭୟ ଦୂ ର କରି ବା ପାଇ ଁ
ଏବଂ ଟିକାକରଣର ଉପକାରି ତା ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଗଲା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ ଚ୍ଚ ୧୬ତାରି ଖକୁ
ଜାତୀୟ ଟିକାକରଣ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯି ବା
ସେହିପରି ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶବିଶେଷ ।
ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ କରି ପାଟିବାଟେ ଦିଆଯାଉଥବ
ି ା ଟିକାଦାନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହିଦିନ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥବ
ି ାରୁ ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ
ଦିନ । ସାମୁହିକ ପ�ୋଲି ଓ ବୁ ନ୍ଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ୫ବର୍ଷ ବୟସ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶଙ୍କ
ୁ ପାଟିରେ ଦୁ ଇବୁ ନ୍ଦା ଟିକା ଦିଆଯାଇ
ପ�ୋଲି ଓ ର୍ନିମୂଳନ ତଥା ପ�ୋଲି ଓ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥଲା
ି ।

ଗତ ତିନଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ
ଏକବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥ ିବା ୬୫ଶତାଂଶ
ଶିଶଙ୍କୁ
ୁ ୨୦୧୪ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଟିକା
ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥଟି ହେଲା
୮୯ଲକ୍ଷ ଶିଶ ୁ ଟିକା ନେଇ ପାରି ନ ଥ ିଲେ ।
ଟିକା ନେଇ ନ ଥ ିବା କିମବା୍ ଆଂଶିକଭାବରେ
ଟିକା ନେଇଥ ିବା ଶିଶମ
ୁ ାନେ ଶ�ୈଶବ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ
ର�ୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା କିମବା୍ ଅକ୍ଷମ ହ�ୋଇଯି ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି । ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ
ଅଧ ିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରି ବାକୁ ସରକାର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ବିଭିନ୍ନ ଶ�ୈଳୀକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରି ଥ ିଲେ । ଏଥ ିପାଇ ଁ ନିଆଯାଇଥ ିବା
ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ମି ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷ ଗ�ୋଟିଏ ।

ସାର୍ବଜନୀନ
ଟିକାକରଣ

l ଡିପଥେ
୍ ରି ଆ ଏବଂ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କୁ ହେଉଥବ
ି ା
ଯକ୍ଷ୍ମାଭଳି ର�ୋଗକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
l ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମି ଶନର ଏକ
ଅଂଶଭାବରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ
ବ୍ୟୟବହୁ ଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ୫ବର୍ଷ ବୟସ
ମଧ୍ୟରେ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଟିକାଦାନ
ମାଧ୍ୟମରେ କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ପାଖାପାଖ ି ୨.୬୭କ�ୋଟି ନବଜାତକ ଏବଂ

୨.୯କ�ୋଟି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ
ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ
ଟିକା ଦିଆଯି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ମାଧ୍ୟମରେ
ନିରାକରଣ
l ଟିକାକରଣ
କରାଯାଇପାରି ଥ ିବା ୧୨ଟି ର�ୋଗ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ
ଏବଂ ଆଂଶିକ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ।
l ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ୯ଟି ର�ୋଗ ପାଇ ଁ ଟିକା
ଦିଆଯାଉଛି । ସେଗୁଡକ
ି ହେଉଛି ଡିପଥେ
୍ ରି ଆ,
ପରତୁ ଟିସ ୍ ଧନୁ ଷ୍ଟଙ୍କାର, ପ�ୋଲି ଓ, ମିଳମ
ି ିଳା,
ରୁବେଲା, ଶ�ୈଶବରେ ହେଉଥ ିବା ଉତ୍କଟ
ଯକ୍ଷ୍ମା, ନିମ�ୋନିଆ, ହେପାଟାଇଟିସ ୍ ବି ଏବଂ
ନେମନ�ୋଜାଇଟିସ
ଏବଂ
ହେମଥ ିଲସ୍
ଟାଇପ ବି ଇନ୍ ଫ୍ଲୁଏନଜା ଯ�ୋଗୁ ଁ ହେଉଥ ିବା
ନିମ�ୋନିଆ ।

ମି ଶନ
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷ-୨୦୧୪
ମସି ହା
ଡି ସେମର
୍ବ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଥଲା
ି ।
ନି ର୍ଦ୍ଧାରି ତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ
ନେଇ ଟି କାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ
ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥଲା
ି
। ସାର୍ବଜନୀନ ଟି କାକରଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଆଯାଇଥବ
ି ା ସବୁ ଟି କାକୁ
ଦୁ ଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥବ
ି ା ସବୁ ଶିଶ ୁ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ
ନି ଶ୍ଚିତଭାବରେ ଟି କା ଦିଆଯି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥଲା
ି । ମି ଶନ
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷର ପ୍ରଥମ ଦୁ ଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟି କାକରଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୬.୭ ଶତାଂଶ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟି ଥଲା
ି । ୨୦୨୧ ମସି ହା
ଫେବୃ ୟାରୀ ୨୩ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ୩ କ�ୋଟି ୭୬ଲକ୍ଷ ଶିଶଙ୍କୁ
ୁ
ଟି କା ଦିଆଯାଇଛି ।

ୟୁ ଆଇପି ଅଧୀନରେ ନୂ ତନ ଟିକା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ

ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂ ଆ ଟିକା ଯ�ୋଡା ହେଲା ।
ନ୍ୟୁମ�ୋକ�ୋକାଲ ନିମ�ୋନିଆରୁ ନବଜାତକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ର�ୋକିବାକୁ
୨୦୧୭ ମସି ହାରେ ନ୍ୟୁମ�ୋକ�ୋକାଲ କଞ୍ଜୁଗେଟିଭ ଭେକ୍ସିନ (ପି ଭିସି)
ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।ମେଡ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦିତ
ଏହି ଟିକାକରଣ ଦେଶର ୫ଟି ରାଜ୍ୟର ସୀମି ତ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୧-୨୨
ବଜେଟ୍ ରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏହି ଟିକାକରଣ କରାଯି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ�ୋଇଛି ।

50,000

ଅଧ ିକ ଶିଶମ
ୁ ତ
ୃ ୍ୟୁକୁ
ର�ୋକାଯାଇପାରି ବ

l ବିଶ୍ୱ ପ�ୋଲି ଓ ନିର୍ମୂଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଇନଆକ୍ଟିଭେଟେଡେ
ପ�ୋଲି ଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ (ଆଇଇଭି )-୨୦୧୫ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥଲା
ି ।
l ର�ୋଟା ଭାଇରସ୍ ଝାଡା ର�ୋଗରୁ ଶିଶ ୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ କମାଇବା ପାଇ ଁ
୨୦୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ର�ୋଟା ଭାଇରସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି ।
l ମି ଳିମିଳା ଏବଂ ରୁବେଲା ର�ୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇ ଁ ୨୦୧୭ ମସି ହାରେ
ମି ଜିଲ୍ସ ରୁବେଲା(ଏମଆର) ଟିକାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥଲା
ି ।
l ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯକ୍ରମରେ ଟିଟି ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ବଦଳାଇ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କର ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ଧନୁ ଷ୍ଟଙ୍କାର ଏବଂ ଆଡଲ୍ଟ
ଡିପଥେ
୍ ରି ଆ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ବିଶ୍ୱରେ ଶିଶମ
ୁ ାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଟିକା ମଧ୍ୟରୁ
୬୦ ଶତାଂଶ ଟିକା ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବାରୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଗର୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
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ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
Nation କର�ୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ
PM in Parliament

କ�ୋଭି ଡ ଟିକା: ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାୟି ତ୍ୱ
କର�ୋନା ବ�ୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାରତର ଭୂମି କା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ�ୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିବେଚନା
କରେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୁଖ ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଏହି ଟିକା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଟିକା ନେବା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସ

ମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର
ସଂଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଛନ୍ତି । ସଂଗ୍ରାମ ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ
ମ�ୋଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ଟିକାକରଣ
ଅଭି ଯାନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁ ୟାରୀ ୧୬, ୨୦୨୧ରେ ଆରମ୍ଭ
ହେବା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କ�ୋଟି ୪୩ ଲକ୍ଷ ସମ୍ମଖ
ୁ
ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାଦାନ
ମାର୍ ଚ୍ଚ ପହିଲା, ୨୦୨୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି । ଏଥରେ
ି
୬୦ବର୍ଷରୁ
ଉର୍ଦ ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳର�ୋଗଥବ
ି ା ୪୫ରୁ ୫୯ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ନିଜେ ଟିକା ନେଇ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ।
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୧୨ହଜାର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହା ବିନା
ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ । ସମପରି ମାଣରେ ଘର�ୋଇ
ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡ�ୋଜ ପି ଛା ୨୫୦ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଁ ନେଇ ଏହି ଟିକା
ପ୍ରଦାନ କରି ବେ । ଇତ୍ୟବସରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କର�ୋନା
ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଫେବୃ ୟାରୀ ୨୮ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା
ରାଜ୍ୟରେ ୧୬, ୮୩୬ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ମାମଲା ଥଲା
ି । ମାତ୍ର
ମାର୍ ଚ୍ଚ ପହିଲାରେ ସମସ୍ତ ର�ୋଗୀ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଥଲେ
ି
।
ସଂକ୍ରମଣ ଯ�ୋଗୁ ଁ ରାଜ୍ୟରେ ୫୬ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥଲା
ି ।

ଆସ୍ଥାର ଟୀକା

କ�ୋଭି ଡ ଏବେ ବି ଅଛି, ବେପରୁ ଆ ହେବେ ନାହି ଁ
ଭାରତରେ ଦୁ ଇଟି ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି । ସେରମ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କ�ୋଭାସି ଲ ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ବାୟ�ୋଟେକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କ�ୋଭାକ୍ସିନ
ଟିକା ନେଇ ଲ�ୋକଙ୍କ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥ ିଲା । ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ
ଟିକା ନେଇ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ସହ ଲ�ୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆଶଙ୍କା
ଦୂ ର କଲ । ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାଦିନ ସେ ସକାଳୁ ଅଖ ିଳ ଭାରତୀୟ ଆର୍ୟୁବିଜ୍ଞାନ
ସଂସ୍ଥାନ(ଏଆଇଆଇଏମ୍ଏସ) ଗଲେ । ପୁଡୁଚେରୀ ନିବାସୀ ସି ଷ୍ଟର ପି .
ନିଭେଦା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକା ଲଗାଇଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମର
ପାରମ୍ପାରି କ ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥ ିଲେ ।

ଏମ୍ସରେ ମୁ ଁ କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡ�ୋଜ ନେଲି । ଆମର
ଡାକ୍ତର ଓ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକଗଣ ଯେପରି କ�ୋଭି ଡ୍-୧୯ର ମୁକାବିଲା କଲେ,
ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ । ଯେଉମାନେ
ଁ
ନେବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ
ସେମାନେ ଟିକା ନେବାକୁ ମୁ ଁ ନିବେଦନ କରୁଛି । ଆସନ୍ତୁ ଆମେ
ସମସ୍ତେ ମି ଳିମିଶ ି ଭାରତକୁ କ�ୋଭି ଡ୍-୧୯କୁ ମୁକ୍ତ କରି ବା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
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21,99,40,742

1,80,05,503

ମ�ୋଟ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା

ମ�ୋଟ ଟିକାକରଣ

1,76,319 1,08,39,894
ରିପ�ୋର୍ଟ ମାମଲା

ମ�ୋଟ ଆର�ୋଗ୍ୟ ମାମଲା

ମୃତ୍ୟୁହାର: 1.41%

97.01%
ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ 		
ମାର୍ଚ୍ଚ ୪.୨୦୨୧ସୁଦ୍ଧା

ମ�ୈତ୍ରୀ ଟିକା

ଭାରତ ୪କ�ୋଟି ୬୧ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ଟିକା ୪୮ଟି ଦେଶକୁ
ଦେଇଛି । ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଭାରତଠାରୁ ଶିଖ ିବା ଉଚିତ ବ�ୋଲି ବିଶ୍ୱ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୩,୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ ‘ମ�ୈତ୍ରୀ ଟିକା’ (ଭ୍ୟାସି ନ ମ�ୈତ୍ରୀ) ଅଧୀନରେ
୪୮ଟି ଦେଶକୁ ଭାରତ ୪କ�ୋଟି ୬୧ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୬୬ହଜାର ଡ�ୋଜ
ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରି ଛି । ସେଥ ିରୁ ୭୧.୨୫ଲକ୍ଷ ଟିକା ଡ�ୋଜ ଉପହାର
ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡିକ କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ଟିକା ଦେବା ନେଇ ବିଶ୍ୱ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରୋସ ଆଧ�ୋନମ୍ ଘେବ୍ରିୟେସସ୍ ଭାରତର
ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଭାରତର
ପଦାଙ୍କ ଅନୁ ସରଣ କରି ବେ ବ�ୋଲି ଆଶାପ�ୋଷଣ କରି ଛନ୍ତି ।

ବିଶ୍ୱ-ଭାରତୀ, ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଷ୍ଟ୍ର

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ “ସେଲ୍ଫ ଥ୍ରୀ” ମନ୍ତ୍ର

ବି

ଶ୍ୱଭାରତୀ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଏବଂ ଆଇଆଇଟି
ଖଡ୍ ଗପୁରର ସମାବର୍ନ
ତ୍ତ
ସମାର�ୋହରେ ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ
ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ବିଦ୍ୟାରଥୀ୍ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ,
ସ୍ୱାର୍ଥହୀନତା ସହ ଦେଶର
ଭାବନାକୁ ଆଗରେ ରଖ ି
ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇ ଁ ଆହୱାନ
୍
ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଦେଶ ଆଗ
ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ କ�ୌଣସି
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଉଦାସୀନ
ନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା
ସହ ଏହା ନିଶ୍ଚିତଭାବେ
କ�ୌଣସି ସମାଧାନ
ଦେଇଥାଏ ବ�ୋଲି ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ
କହିଛନ୍ତି । ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତ ପାଇ ଁ ଜାତୀୟ
ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏକ ସଫଳତାର
ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃ ଶ ବ�ୋଲି
ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି
ସମାବର୍ତନ ସମାର�ୋହରେ
ବିଶ୍ୱ ଭାରତୀର ୨୫୩୫
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପାଧ ି ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ
ଶୁଣବ
ି ା ପାଇ ଁକ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ
ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାର�ୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଅଭି ଭାଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ
ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ ୍ଠ
ଭାରତ ନିମନ୍ତେ ବଙ୍ଗଳା
ହେବ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ।
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ
୨୦୪୭ ମସି ହାରେ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ
ପାଳନ କରି ବ ସେତେବେଳେ
ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ୨୫ଟି
ବୃ ହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ’ଣ ହେବ?

ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା
ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ ଜରି ଆରେ
ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଗବେଷଣା
ପାଇ ଁ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ରେ

୫୦ହଜାର କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ
ହ�ୋଇଛି ।

l ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଏକ
ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରି ବାକୁ
ଯାଉଛି । ବିଶ୍ୱର କ�ୋଣ ଅନୁ କ�ୋଣକୁ
ଭାରତ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରି ଚୟ ସହ ପରି ଚିତ
କରି ବା ପାଇ ବି
ଁ ଶ୍ୱ ଭାରତୀର ଏକ ବଡ
ଭୂମି କା ରହିବ ।
l ନୂ ତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଏକ
ଲି ଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତୀକରଣ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରହିଛି ।
l ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ, କାରି ଗର ଓ
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର କରି ବାରେ
ବ୍ରତୀ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ସାମଗ୍ରୀ କିପରି ବିଶାଳ
ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସେଥ ିପାଇ ଁ
ଚେଷ୍ଟା କରି ବେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଇଆଇଟି ଖଡଗପୁର
ଅଭି ଭାଷଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ
ସରକାର ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ
ତଥ୍ୟାବଳୀ ମାନଚିତ୍ରକୁ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣମୁକ୍ତ କରି ଛନ୍ତି ।
ଦେଶରେ ଯୁବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ
ଓ ଉଦ୍ ଭାବକମାନଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା
ପ୍ରଦାନ କରି ବ ।

ଚଳିତବର୍ଷ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର
୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ
କରୁଛି । ଏହି ଅବସରରେ
ଆଇଆଇଟି ଖଡଗପୁର ଦ୍ୱାରା
୭୫ଟି ନୂ ତନ ଉଦ୍ ଭାବନ
ଓ ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ବାହାର
କରି ବାକୁ ମୁ ଁ ଅନୁ ର�ୋଧ
କରୁଛି ।

l ଆପଣମାନେ ସ୍ନାତକ ହେବା ସହ ଏକ ନୂ ଆ
ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ବେ । ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ
ନିଜେ ଜଣେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଭାବେ ନିଜକୁ
ଗଢିଲେ ଏହା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କ
ଜୀବନରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ।
l ଜଣେ ଇଞ୍ଜି ନିୟର ହିସାବରେ ବିକାଶ ଲାଗି
ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଅନ୍ତନିର୍ହିତ ଗୁଣ ରହିଛି ।
l ଆଇଟି, ଆଧୁନିକ ନିରମା୍ ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ
କ�ୋଭି ଡ-19 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇଆଇଟି
ଖଡ଼ଗପୁର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛି।
l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଗବେଷଣା
ଫେଲ�ୋ
ଯ�ୋଜନା ଗବେଷଣାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଗନ୍ତ
ପ୍ରଦାନ କରି ଛି ।
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ସକାରାତ୍ମକ ଆଭି ମଖ୍ୟ
ୁ

ପରି ବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାରତ

ମାନସି କ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ଖେଳନା

ମାନସି କ ଅବସାଦ ଦୂ ରକାରୀ ଖେଳଣା କ�ୋମଳ ମସ୍ତିସ୍କର ବିକାଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଖେଳଣାର ଏକ
ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି । ସେଗୁଡିକ ମାନସି କ ଅବସାଦ ଦୂ ର କରି ବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଥାନ୍ତି । ସରକାର ଖେଳନା
ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀମୂଳକ କରି ବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଥବ
ି ାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଏଥିରେ ନିଜକୁ ସାମି ଲ କରି ପାରି ଲେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂ ତନ ଦିଗନ୍ତ ମିଳିପାରି ବ ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନନ୍ୟ ଖେଳଣା

କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ସଚେତନତା ନିମନ୍ତେ
ଅଭି ନବ ସାପ-ସିଡଖି େଳ

ପ୍ର

ଉ

ତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣରେ ଅସାଧାରଣ ।
ପୁରାତନ ଜେଏନୟୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଖେଳଣା ମେଳାରେ
ସେମାନଙ୍କ ମେଧା ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଲେ।
ବିଦ୍ୟାରଥୀ୍ ମାନେ ଭି ନ୍ନ ଭି ନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ
ଢଙ୍ଗରେ ଖେଳଣା ତିଆରି କଲେ । ଖେଳଣା ତିଆରି ଯ�ୋଗୁ ଁ
ନିଜ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ହ�ୋଇପାରି ଲା ବ�ୋଲି ଜଣେ
ଛାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରି ଥଲେ
ି
। ନିରମା୍ ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ କ�ୌତୁ କିଆ
ନୁ ହେ ଁ ବରଂ ଖୁବ୍ ତଥ୍ୟଭି ତ୍ତି କ । ଆଉ କେତେକ ବିଦ୍ୟାରଥୀ୍
ଦୂ ର ସମ୍ବେଦୀ ନିୟନ୍ତ୍ରି ତ ଖେଳଣା ତିଆରି କରି ଛନ୍ତି । ଚାରି ଚକ
ବିଶଷ୍ଟ
ି ଦୂ ର ସମ୍ବେଦୀ ନିୟନ୍ତ୍ରି ତ ଖେଳଣାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ
ଥଓ
ି ରୀ ନିହିତ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ବେଶ ଉପରେ ଖୁସୀ ଜାହିର
କରି ସୁଦୀପ ବାଜପେୟୀ କହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପରି ବେଶ
ଅନୁ କୂଳ ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ ପୁରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁସି ବିରାଜମାନ
କରୁଛି । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ
ଯାହା କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାର ତ୍ୱରାନୱିତ
୍ ହେଉଛି । ମୁ ଁ
ଭାବୁ ଛି ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଓ ସୃଜନଶୀଳ
ଭାବରେ ଶିଖଛ
ୁ ନ୍ତି । ଖେଳଣା ମେଳା ନୂ ତନ ଆଶା ଓ ନୂ ତନ
ଶିକ୍ଷାର ଯୁଗ ଆଣିଦେବ ।
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ଦ୍ ଭାବନାତ୍ମକ ମସ୍ତି ଷ୍କ ନିୟମି ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ
ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରି ଥାନ୍ତି ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋରରର ଜଣେ ବାସି ନ୍ଦା ।
ସମୀର କୁମାର କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ
ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇ ଁ ଏକ ଅଭି ନବ
ପନ୍ଥା ବାହାର କରି ଛନ୍ତି । ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା
ବଳରେ ସେ ଏକ ସାପ-ସି ଡି ମଜାଦାର ଖେଳ
ବାହାର କରି ଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅନୁ ସାରେ ସାପ-ସି ଡି
ଖେଳରେ ଖେଳାଳୀମାନେ ନିଜକୁ ସାପ କବଳରୁ
ରକ୍ଷା କରି ବା ପରି ବର୍ତେ ନିଜକୁ କର�ୋନା ଭୂତାଣରୁ
ରକ୍ଷା କରି ବେ। ଏହି ଖେଳ ଜରି ଆରେ ସମୀର
ପ୍ରଥମ ଖେଳଣା ମେଳାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ବାରେ
ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ଖେଳ କ୍ରମଶଃ
ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗି ଲା । ସମୀର କହନ୍ତି
ଏହି ଖେଳରେ ମୁଖା ବ୍ୟବହାର ସାନିଟାଇଜର
ଓ ସାମାଜିକ ଦୂ ରତ୍ୱ ଭଳି ବିଷୟଗୁଡିକ କର�ୋନା
ଭୂତାଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
ସଚେତନତା ପାଇ ଁ ମୁ ଁ ଏହି ଖେଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି ।
ସମୀର ମଧ୍ୟ ଛୁଇ ଁ ହେଉ ନ ଥବ
ି ା ଫ୍ରେସନର ଏବଂ
ନ୍ୟୁମାଟିକ ତାଲି ମ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଛନ୍ତି, ଯାହା
ଇିନିୟରି ଂ ବିଦ୍ୟାରଥୀ୍ ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପାଦେୟ ।
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ନାହି ଁଯେ ଏହା ଆଉ ଏକ ପାରମ୍ପରି କ ଭାରତୀୟ ଖେଳ, ଯାହା ମଧ୍ୟ
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