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ନିଃଶୁଳ୍କ ବିତରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦି ଷ୍ଟ

ଯ�ୋଗର ଜଗତୀକରଣ

ଯ�ୋଗ ଆମ ଜୀବନଶ�ୈଳୀର ଅଂଶବିଶେଷ ହ�ୋଇସାରି ଛ।ି ଏହା ସାମୂହିକ ଭାବନା,
ର�ୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ କ୍ଷମତା ଓ ଏକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଥାଏ। ଭାରତ ନିଜର
ପ୍ରାଚୀନ ଯ�ୋଗ ପରମ୍ପରା ଜରି ଆରେ ସାରା ଦୁ ନିଆକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିପାରି ଛ।ି

ମନ୍ କୀ ବାତ୍ 2.0

ଅଧ୍ୟାୟ 24 : ମେ 30, 2021

‘ବିଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି
ଆମେ ଏକ ଟିମ ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଭାବେ କାମ କରି ଛୁ’
ସରକାରୀ ନୀତିର ସବୁ ଠୁ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗଟି ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଆଲ�ୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ‘ସବକା ସାଥ୍, ସବକା ବିକାଶ ଓ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ’
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାରେ ପରି ଲକ୍ଷି ତ ହ�ୋଇଛି, ବିଶେଷ କରି କର�ୋନା ସମୟରେ। ନିଜର ସଦ୍ୟତମ ମନ
କୀ ବାତ୍ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସମୁଖ କର�ୋନା ଯ�ୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା କରି ସାର୍ବଜନୀନ ଆଲ�ୋଚନାକୁ ଆହୁ ରି
ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅକ୍ସିଜେନ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଦୀନେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ଏକ୍ସପ୍ରେସର
ଜଣେ ଲ�ୋକ�ୋ ପାଇଲଟ ଶିରିଶା ଗଜନୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା କରି ଥଲେ
ି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିରିଶାଙ୍କୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା
କରି ଥଲେ
ି । ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏ.କେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଦିତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥ ିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ
କର�ୋନା ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୟୀ ହେବା, ଏହାର ପ୍ରତ୍ ୟୁତ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଲ�ୋକକଥା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥ ିଲେ, ଜଣେ
ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହିଥାଏ, ତା’ର ବାଣୀରେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜମାନ କରି ଥାନ୍ତି ବ�ୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର କୀୟଦଂଶ:

ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ସଦ୍ୟତମ ବାତ୍ୟା ସହ ଲଢ଼ିଲା:
ନିକଟରେ ଦେଶ ଦୁ ଇଟି ବଡ଼ ବାତ୍ୟାର ସମୁଖନ
ି ହ�ୋଇଥିଲାବାତ୍ୟା ତାଉତେ ଓ ବାତ୍ୟା ୟାସ। ଏହି ଦୁ ଇଟି ବାତ୍ୟା ବହୁ
ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଥଲ
ି ା। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହ ଲଢ଼ିଲୁ, ସର୍ବନିମ ୍ନ ଜୀବନହାନି
ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କଲୁ ।
ନୂ ତନ ବିଶ୍ୱାସ : ଏହି ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶର
ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବିବାଦର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇଛି। ଉତ୍ତର
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଓ
ବିକାଶର ଏକ ନୂ ତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଆମେ କ�ୋଭି ଡ-19 ବିର�ୋଧରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ : ଏହି
ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ‘ସେବା ଓ ସହଯ�ୋଗ’ର
ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ଛ
ୁ ।ି ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ସମୟରେ,
ଆମେ ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଥଲ
ି ୁ ; ଏଥର ମଧ୍ୟ
ଭାରତ ଭୂତାଣୁ ବିର�ୋଧୀ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ
ବିଜୟୀ ହେବ।
• ଅକ୍ସିଜେନ
ଏକ୍ସପ୍ରେସ
ଦେଶର
ପ୍ରତ୍ୟେକ
କ�ୋଣଅନୁ କ�ୋଣରେ ବିପଳ
ୁ ପରି ମାଣର ଅକ୍ସିଜେନ
ପରି ବହନ କରି ଛି ।
• ନ�ୌସେନା, ବାୟୁ ସେନା ଓ ସ୍ଥଳସେନା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ
ଭି ତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଦେଶରୁ
ଅକ୍ସିଜେନ
କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟର ଓ କ୍ରାୟ�ୋଜେନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆଣୁଛନ୍ତି।
ଦିନ ରାତି ଏକ କରି କାମ କରୁଥିବା ସେନାବାହିନୀ,
ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଟେକ୍ନସିଆନମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ସଲାମ୍ କରୁଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ : ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ
ଦଶନ୍ଧି ପରେ, ଆମ ଦେଶର ମାତ୍ର 3.5 କ�ୋଟି ଗ୍ରାମୀଣ

ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଯ�ୋଗ ରହିଥଲ
ି ା। ତେବେ, ମାତ୍ର
ଏହି 21 ମାସ ମଧ୍ୟରେ, 4.5 କ�ୋଟି ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ
ଜଳସଂଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଡିଜଟ
ି ାଲ କାରବାରକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ : ଏହି ସାତ
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ
ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂ ଆ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛି। ଆଜି, ଆପଣ
ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ସହଜରେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ପେମେଣ୍ଟ
କରି ପାରି ବେ; କର�ୋନା ସମୟରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ
ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି
କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ : କୃଷକମାନେ ରେକର୍ଡ
ପରି ମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପାରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ମହାମାରୀ
ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ପରି ମାଣରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ରୟ
କରି ବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରି ଛ।ି
• 800 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିତ ନାଗରି କମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଙ୍କଟ
ସମୟରେ ମାଗଣାରେ ରାସନ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
• ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ
କିଷାନ ରେଳ ଜରି ଆରେ ପରି ବହନ କରାଯାଇଛି,
ଯେଉଥି
ଁ ରେ ରହିଛି ଶହ ଶହ ଟନ୍ ବିଜୟନଗରମ
ଆମ୍ବ ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ପରି ବହନ
କରାଯାଇପାରି ଛି
• ଅଗରତାଲାର ଚାଷୀମାନେ ଅତି ଭଲ ପଣସ ଉତ୍ପାଦନ
କରି ଥାନ୍ତି। ଏହି ପଣସଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଗ�ୌହାଟୀରୁ ଲଣ୍ଡନ
ପଠାଯାଉଛି। ଏବେ ବିହାରର ଶାହୀ ଲି ଚି ମଧ୍ୟ ବିମାନ
ଯ�ୋଗେ ଲଣ୍ଡନକୁ ପଠାଯାଉଛି।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ଶୁଣବ
ି ା ଲାଗି କ୍ୟୁଆର କ�ୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।
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ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଲମରୁ
ସାଦର ନମସ୍କାର,
ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହିତ କ�ୋଭି ଡ-19 ମହାମାରୀ ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖ ିଛି। ଗତ
100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁ ଠୁ ମାରାତ୍ମକ ମହାମାରୀ। ଏହା ଭି ତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଅନେକଗୁଡ଼ଏ
ି
ପ୍ରାକୃତକ
ି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇଛି।
ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି ଦେଶ ନିକଟରେ ଅଭେଦ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି। ସେବାର ସମ୍ମିଳିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ
ଭାବନା ସବୁ ବେଳେ ଦେଶକୁ ସଙ୍କଟପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ପରି ସ୍ଥିତର
ି ୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି। କ�ୋଭି ଡ-19ର ଏହି
ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଲହରୀ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ସମୁଖ ଯ�ୋଦ୍ଧାମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ବାରେ ବଡ଼
ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ବିର�ୋଧରେ ଆମର ଲଢ଼େଇ ସମୟରେ, ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଟିକା ନେବା ସହିତ ନିଜର ର�ୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରି ବାକୁ ହେବ।
ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିର ଏ ମହାମାରୀରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯ�ୋଗ ଆମ ପାଇ ଁ ଏକ
ଗୁରୁତ୍ୱପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ଉପକରଣ। ଯ�ୋଗ ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ପରି ଚୟ, ଯାହା ଏବେ
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହ�ୋଇପାରି ଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ 21 ତାରି ଖ ଦିନ ସାରାବିଶ୍ୱ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସ
ପାଳନ କରି ଥାଏ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ଘ�ୋଷଣା ଅବସରରେ, ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥ ିଲା, “ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଏବଂ ଆର�ୋଗ୍ୟ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଏ। ଏହା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷଠା୍ କରି ଥାଏ। ତେଣୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗର
ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନାର ପ୍ରସାର କରି ବା ବିଶେଷ ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ବ।” ବାସ୍ତବରେ ଯ�ୋଗ
ସାର୍ବଜନୀନ ଭ୍ରାତୃ ତ୍ୱଭାବର ପ୍ରସାର କରି ଥାଏ ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ସାମୁଦାୟି କ ଭାବନା, ର�ୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ
ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକତାର ଆଧାର।
ଆଜି ସାରାବିଶ୍ୱରେ ଯ�ୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏତେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2014 ପରଠାରୁ ଭାରତର
ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଯ�ୋଗ
ଏବଂ ଏହାକୁ ସାରାବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରି ତ କରି ବା ଲାଗି ଦେଶର ପ୍ରୟାସକୁ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ
ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଶର ତୃ ତୀୟ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ବିଜେତା ମେଜର ରାମ ରାଘ�ୋବା
ରାଣେଙ୍କ ସାହାସ ଓ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ, ଜରୁରି କାଳୀନ ପରି ସ୍ଥିତି ଘ�ୋଷଣାର 46 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି , ଜନଜୀବନରେ
ପରି ସଂଖ୍ୟାନର ଗୁରୁତ୍ୱ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ୍ତାଳ
ବିଦ୍ରୋହରେ ମୁର୍ମୁ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି।
ସୁସ୍ଥ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଆମକୁ ଲେଖ ି ଚାଲି ଥାନ୍ତୁ।
ଠିକଣା :

ରୁମ୍ ନଂ-278, ବ୍ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ୍ ଆଣ୍ଡ କମୟୁ୍ ନିକେସନ,

		

ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ସଚ
ୂ ନା ଭବନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-110003

ଇ-ମେଲ

: response-nis@pib.gov.in
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ମୁ ଁତାମିଲନାଡ଼ୁର ପେରମ୍ବଲୁରରୁ ଅରୁଣ ରାଜ୍। ସର୍ବପ୍ରଥମେ
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ପିଡଏ
ି ଫ ସଂସ୍କରଣ ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବା ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ
ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଥ ିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହା
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯ�ୋଗୀ। ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ଜଣେ
ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମୁ ଏହି
ଁ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ
ସୁପାରି ସ କରୁଛି। ସବୁ ପୃଷଠା୍ ଗଡ଼
ୁ କ
ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚ
ୂ ନାଧର୍ମୀ,
ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ ପୃଷଠା୍ , ବିଷୟଭି ତ୍ତି କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ
ସରକାରଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼କ
ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ।
ଅରୁଣ ରାଜ
Pon.arun@yahoo.com

ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପଠାନ୍ତୁ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଠିକଣା ଓ ଇ-ମେଲ :
ରୁମ ନମ୍ବର-278,
ବ୍ ୟୁର�ୋ ଅଫ ଆଉଟରି ଚ୍
ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା
ସୂଚନା ଭବନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110003

response-nis@pib.gov.in

ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର ପଢ଼ିବା ପରେ ମୁ ଁ ଜାଣିବାକୁ
ପାଇଲି ଯେ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ଭାରତର ବାସ୍ତବ
ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଏହା ସକାରାତ୍ମକ
ବିଚାରକୁ ଇନ୍ଧନ ଯ�ୋଗାଉଛି ଏବଂ ଆମ ଭି ତରେ
ଦେଶାତ୍ମବ�ୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ଏହା ଆମକୁ
କହୁ ଛି ଯେ ଭାରତ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓ
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମର ଚମତ୍କାରୀ ଓ ଅଦ୍ଭୂତ
ନେତୃ ତ୍ୱ ନିକଟରେ ରହିଛି। ଭାରତର ଏପରି
ବାସ୍ତବ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଛବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିବାରୁ
ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
କୁମଦ
ୁ କୁମାର
Kumudkumar234@gmail.com
ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାରର ମୁ ଁ ଜଣେ ଆଗ୍ରହୀ ପାଠକ
ଏବଂ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥ ିବା
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷାରେ
ରହିଥାଏ। ଏହି ପତ୍ରିକା କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
କରୁନାହି ବରଂ
ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଅତୀତର
ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତ
କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ଛ
ୁ ି ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି।
ଏସ ଦାସ
Das.conch@gmail.com
ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଶ୍ରେଷ ୍ଠ
ଉପଯ�ୋଗ ସହିତ ମି ଳିତ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ- ନ୍ୟୁ
ଇଣ୍ଡି ଆ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରୁଛି ସେ
ସମ୍ପର୍କରେ ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡି ଆ ସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ
ଅବଗତ କରାଉଛି । ମୁ ଁ ଅନଲାଇନରେ ଏହି
ପତ୍ରିକା ପଢ଼ି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହା ମ�ୋ ପାଇ ଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ପଠନ ଉପଯ�ୋଗୀ ଓ ସୂଚନାଧର୍ମୀ ହ�ୋଇପାରି ଛି!
ଦେଶର ଦକ୍ଷ ପରି ଚାଳନା ଓ ସେବା ପାଇ ଁ ଦଳର
ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।

ଜୟନ୍ତ ତ�ୋପାଦାର
Topadarj023@gmail.com
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ତାଉତେ ଓ ୟାସ : ନିପଣୁ ଓ ସମୟ�ୋପଯ�ୋଗୀ ପରି ଚାଳନା ବଞ୍ଚାଇଲା ଜୀବନ

ଭା

ରତର ଭୂ-ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି
କାରଣରୁ ଦେଶ ପ୍ରତି ସବୁ ବେଳେ
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଦୁ ର୍ବିପାକର
ଭୟ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶ
ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଭୂମି କମ୍ପ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ
ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦୁ ର୍ବିପାକର ସମୁଖୀନ
ହ�ୋଇଥାଏ। ଦେଶର 5,700 କିମି
ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳ କାରଣରୁ ସବୁ ବେଳେ
ଦେଶପ୍ରତି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ବିପଦ
ରହିଥାଏ। ନିକଟରେ ଦେଶ ଦୁ ଇଟି
ବଡ଼ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା-ପଶ୍ଚି ମ ଉପକୂଳରେ
ତାଉତେ ବାତ୍ୟା ଓ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ
ୟାସ ବାତ୍ୟାର ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଏହି
କାରଣରୁ
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ
ଜୀବନହାନି ହ�ୋଇପାରି ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ
ସମୟ�ୋପଯ�ୋଗୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ
ଉପଯୁକ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଚାଳନା
କାରଣରୁ ଭାରତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କ
ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ବାରେ ସଫଳ
ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।
ସ୍ଥଳସେନା
ଏବଂ

ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ
ଉଦ୍ଧାର ଓ ରି ଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ତାଉତେ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ନ�ୌସେନା
ଏବଂ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ
ମୁମ ୍ବାଇ ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଫସି
ରହିଥବ
ି ା 4ଟି ନ�ୌକାରୁ 600ରୁ ଅଧିକ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥଲେ
ି । ଏହାଛଡ଼ା,
ଭାରତୀୟ ନ�ୌସେନା ଜାହାଜ ଏବଂ
ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଆକମ�ୋଡ଼େସନ
ବାର୍ଜ
ପି -305ର ନିଖ�ୋଜ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର

ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟ�ୋଜିତ
ହ�ୋଇଥ ିଲେ।
ଇତିମଧ୍ୟରେ
ୟାସ
ସମୟରେ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର ନୟାଚର ଠାରେ
ଫସି ରହିଥବ
ି ା 100 ଜଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ନିଜର
ଏୟାର କୁଶନ ଭେଇକିଲ୍ ଜରି ଆରେ
ଉଦ୍ଧାର କରି ଥଲ
ି ା। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ
ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା 265ଟି
ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାକୁ ନିରାପଦ ଭାବେ କୂଳକୁ
ଫେରାଇ ଆଣିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଥଲ
ି ା

2021ରେ ଭାରତର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି 7.5%
ରହିବା ନେଇ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଆକଳନ

ସାର ସବସି ଡି 140% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର

021 ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ଭାରତର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଆକଳନକୁ 7.5
ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ, ଯାହାକି
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁ ଆରୀରେ ଏହା କରି ଥ ିବା ଆକଳନ ଠାରୁ
0.2 ପ୍ରତିଶତ ଅଧ ିକ। ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ପରି ସ୍ଥିତି ଓ ସମ୍ଭାବନା
(ଡବ୍ଇଏସପି
)ର ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ, 2022ରେ ଭାରତର
ଲୁ
ଜିଡିପି 10.1 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବଢ଼ିବ ବ�ୋଲି ଆଶା
କରାଯାଉଛି।
ବର୍ଷର
ମଧ୍ୟଭାଗରେ
କରାଯାଇଥ ିବା
ଏହି
ସଂଶ�ୋଧନରୁ
2022ରେ ଭାରତ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି 4.2 ପ୍ରତିଶତ
ଅଧ ିକ ବଢ଼ିବ ବ�ୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ରି ପ�ୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ
କ�ୋଭି ଡ-19 ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଯ�ୋଗୁ ଭାରତ
ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଟିକା ମାନ୍ୟତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ
କରି ବା ଓ ଏହାର ଯ�ୋଗାଣକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇ
ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ, 2021 ଓ 2022ରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା
ଯଥାକ୍ରମେ 5.4 ପ୍ରତିଶତ ଓ 4.1 ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ।

ନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାର
ମୂଲ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି କିନ୍ତୁ
ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ସେହି
ପୁରୁଣା ଦରରେ ଏହାକୁ କିଣବ
ି ା
ଜାରି ରଖ ିବେ। ପି ଏମ କିଷାନ
ସମ୍ମାନ ନିଧ ିର ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତି ଜାରି
କରି ବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସାର ଉପରେ
ସବସି ଡି
ବୃ ଦ୍ଧି
ଘ�ୋଷଣା
କରି ଥ ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦରବୃ ଦ୍ଧି
ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷି ତ ରଖାଯାଇପାରି ଛି। ମେ 19,2021ରେ ସାର
ଉପରେ ସବସି ଡି ପରି ମାଣକୁ 140 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି
କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତା ପିଛା 500 ଟଙ୍କା
ପରି ବର୍ତ୍ତେ 1200 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ମିଳବ
ି । ଗ�ୋଟିଏ ସାର
ବସ୍ତାର ପ୍ରକୃତ ମଲ
ୂ ୍ୟ 2400 ଟଙ୍କା ହ�ୋଇଥ ିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ
ଏହା 1200 ଟଙ୍କାରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇ ଁ
ରାଜକ�ୋଷରୁ 15,000 କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ।
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ଏବେ 6000 ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସୁବଧ
ି ା

ଭା

ରତୀୟ
ରେଳବାଇ
ପକ୍ଷରୁ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହଜାରୀବାଗ ସହର
ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ୱାଇଫାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି , ଯାହାଫଳରେ
ଏବେ ମ�ୋଟ 6000 ଟି ରେଳଷ୍ଟେସନରେ
ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରି ଛି।
ସେହିଦିନ ହି ଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁ ଗଳ
ୁ ଜିଲ୍ଲା
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ୱାଇଫାଇ
ସୁବିଧା କରାଯାଇଥଲ
ି ା। ଜାନୁ ଆରୀ
2016ରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେସନ ଭାବେ
ମୁମ ୍ବାଇ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ୱାଇଫାଇ
ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଥଲ
ି ା। କେବଳ ରେଳ
ଯାତ୍ରୀମାନେ ନୁ ହନ୍ତି ବରଂ ଦୂ ରଦୂ ରାନ୍ତ
ଅଞ୍ଚଳରେ
ରହୁ ଥବ
ି ା
ଲ�ୋକମାନେ
ମଧ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ମାଗଣା
ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହ�ୋଇପାରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଏହା ଏପରି ରେଳ
ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ରହୁ ଥବ
ି ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଆଇଟି ପେସାଦାରଙ୍କ ପାଇ ଁ ଲାଭବାନ
ହ�ୋଇପାରୁଛି । ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଯେଉଠିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଷ୍ଟେସନର
ୱାଇଫାଇ ଉପଯ�ୋଗ କରି ଇ-ବୁ କ୍ ଡାଉନଲ�ୋଡ୍ କରି ପାରି ଛନ୍ତି ।

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହିତ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ସି ବଏ
ି ସଇ
ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ୍

କ�ୋ

ଭି ଡ-19 କାରଣରୁ ଦେଖାଦେଇଥବ
ି ା ଅନିଶ୍ଚିତ ପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ
ରଖ,ି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମି କ ଶିକ୍ଷା ପରି ଷଦ (ସି ବିଏସଇ) ଦ୍ୱାରା
ପରି ଚାଳିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବ�ୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରି ବା ଲାଗି
ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ
ଅନୁ ଷଠି ତ
୍ ଏକ ବ�ୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥବ
ି ା ବେଳେ ଏଥରେ
ି
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସି ଂ, ସଚ
ୂ ନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡ଼େକର ଓ
ସି ବିଏସଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥଲେ
ି । ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ
ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଥଲେ
ି
: “ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରାଥମି କତା। କର�ୋନା
ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଯଥା ମାନସି କ
ଚାପରେ ରଖବ
ି ା ଉଚିତ୍ ହେବ ନାହି।”
ଁ ପରୀକ୍ଷା
ବାତିଲ୍ ପାଇ ଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯି ବା ପରେ ସି ବିଏସଇ
ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥଲ
ି ା, “କ�ୋଭି ଡ-19 କାରଣରୁ
ଦେଖାଦେଇଥବ
ି ା ଅନିଶ୍ଚିତ ପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶ
ବ�ୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆୟ�ୋଜନ ନକରି ବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କର�ୋନା
ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭି ଭାବକମାନେ
ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବ�ୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଶାଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥଲେ
ି ।

ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ
ରାସନ କାର୍ଡ ଯ�ୋଜନା
ଯ�ୋଗୁ ଦେଢ଼ କ�ୋଟି
ଲ�ୋକ ଉପକୃତ

ଏ

କ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ
ଯ�ୋଜନା ଦେଶର ଯେକ�ୌଣସି
ସ୍ଥାନରୁ ହିତାଧ ିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସନ
କାର୍ଡ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ଆଣିପାରି ଛି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେବା ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ
ରହୁ ଥ ିବା ପାଖାପାଖ ି 1.5 କ�ୋଟି
ହିତାଧ ିକାରୀ ଏହି ସୁବିଧା ଜରି ଆରେ
ପ୍ରତିମାସରେ ଶସ୍ତା ଦରରେ ଖାଦ୍ୟ
ଶସ୍ୟ ପାଇପାରି ଛନ୍ତି। ଏଥ ିପୂର୍ବରୁ
ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ କେବଳ
ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥ ିବା ସରକାରୀ
ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ଏଫପି ଏସ)
ରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କିଣପ
ି ାରୁଥ ିଲେ।
ପ୍ରାୟ 32ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର
ଶାସି ତ ପ୍ରଦେଶ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର,
ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ଯ�ୋଜନାକୁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥ ିବାରୁ ଦେଶର
69 କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା
ଲାଭବାନ ହ�ୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ
2019ରେ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ
ହେବା ପରଠାରୁ 26 କ�ୋଟିରୁ
ଅଧ ିକ ପ�ୋର୍ଟେବିଲିଟି କାରବାର
ହ�ୋଇସାରି ଛି। ଏପ୍ରିଲ 2020ରୁ
ଏପ୍ରିଲ 2021 ମଧ୍ୟରେ କ�ୋଭି ଡ-19
ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପାଖାପାଖ ି
18.3 କ�ୋଟି ପ�ୋର୍ଟେବିଲିଟି
କାରବାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥ ିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ ଦ�ୋକାନଗୁଡ଼ିକ
ବନ୍ଦ କରି ବାର ସମୟକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା
ଏବଂ ଏହାକୁ ସପ୍ତାହ ସାରା ଖ�ୋଲା
ରଖ ିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଦିଆଯାଇଛି।
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ଗ�ୋଆ ବିପ୍ଳବ ଦିବସ

ଗ�ୋଆର ପ୍ରଥମ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ

1

ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରି ଥଲ
ି ା, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଏକ ଭାଗ ତଥାପି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି
ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥଲ
ି ା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଆହୁ ରି 14 ବର୍ଷ ଲାଗି ଥଲ
ି ା। ଦେଶର
ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗ�ୋଆକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ବା ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୁନ 18, 1946ରେ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗ�ୋଆ ବିପ୍ଳବ ଦିବସ ନାମରେ ପରି ଚତ
ି ।

498ରେ ଭାସ୍କୋଡ଼ାଗାମା ଭାରତ ଆସିବାର 12 ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜମାନେ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗ�ୋଆକୁ
ଅକ୍ତିଆର କରି ଥ ିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଗ�ୋଆ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜମାନଙ୍କ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥ ିଲା, 1961ରେ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରି ବା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜମାନେ 451 ବର୍ଷ ଧରି ଗ�ୋଆ ଉପରେ ଶାସନ
କରି ଥ ିଲେ।
1947ରେ ଭାରତ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହ�ୋଇଥ ିବା ବେଳେ
ପୁଡୁଚେରୀ 1954ରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିଲା।
ହେଲେ ଗ�ୋଆ 1961 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜମାନଙ୍କ କବଳରେ
ରହିଥ ିଲା। 1946 ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହ�ୋଇଯାଇଥ ିଲା ଯେ
ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଆଉ ଶାସନ କରି ପାରି ବେ ନାହି ଁ
କିନ୍ତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜମାନେ ଗ�ୋଆକୁ ମୁକ୍ତ କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ନଥ ିଲେ।
ଅଧ ିକନ୍ତୁ, ଦେଶର ନେତାମାନେ ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କ କବଳରୁ
ଗ�ୋଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ବା ନେଇ ସେତେଟା ଆଗ୍ରହୀ ନଥ ିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ବିଶଷ୍ଟ
ି ସମାଜବାଦୀ ନେତା ରାମ
ମନ�ୋହର ଲ�ୋହିଆ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଗ�ୋଆର ମୁକ୍ତି
ପାଇ ଁପଣ କରି ଥ ିଲେ।
ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଡ. ଜୁଲିଆଓ ମେନେଜେସଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକ୍ରମେ
ଲ�ୋହିଆ ଗ�ୋଆ ଗସ୍ତ କରି ଥ ିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖ ିଲେ ଯେ
ଗ�ୋଆବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜମାନେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର
କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ରମାନେ କରୁଥ ିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ
ଆହୁ ରି ଅସହନୀୟ ଥ ିଲା। ସେ ଗ�ୋଆବାସୀଙ୍କ ଅଧ ିକାର ପାଇ ଁ
ଲଢ଼ିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ପର୍ତ୍ତୁଗିଜମାନଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ଜୁନ 18,
1946ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଗ�ୋଆ
ବିପ୍ଳବ ଦିବସ ନାମ ଦେଇଥ ିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥ ିଲା।
ଏହା ଥ ିଲା ଗ�ୋଆର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ
ସର୍ବଦା ଗ�ୋଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲ�ୋହିଆଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ
କରୁଥ ିଲେ ଏବଂ ଗ�ୋଆବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜମାନଙ୍କ
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ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିର�ୋଧ କରି ଥ ିଲେ। ଲ�ୋହିଆଙ୍କ ପ୍ରେରଣା
ଗ�ୋଆବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଥ ିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ ହ�ୋଇ ଉପନିବେଶବାଦୀ
ଶାସକଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଥ ିଲେ।
ଗ�ୋଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଅତୁ ଳନୀୟ
ଥଲ
ି ା। ଆଜାଦ ଗ�ୋମନ୍ତକ ଦଳ ନାମକ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ପର୍ତ୍ତୁଗି ଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଗ�ୋଆର ମୁକ୍ତି ପାଇ ଁ ସକ୍ରିୟ ହେଲା।
ବିଶ୍ୱନାଥ ଲ�ୋୱାନ୍ଦେ, ନାରାୟଣ ହରି ନାଏକ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ
ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଓ ପ୍ରଭାକର ସି ନାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଥଲେ
ି
ଏହାର
ପ୍ରତିଷଠା୍ ତା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ବା ଲାଗି
ପର୍ତ୍ତୁଗି ଜମାନେ ବହୁ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ଗି ରଫ କରି ଥଲେ
ି
ଓ ଜେଲ
ପଠାଇ ଦେଇଥଲେ
ି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥଲ
ି ା। ତଥାପି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି
ରହିଲା ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି
ହ�ୋଇପଡ଼ିଲା। ସମାଜବାଦୀ ନେତା ମଧୁ ଲି ମାୟେ ମଧ୍ୟ ଗ�ୋଆର
ମୁକ୍ତି ପାଇ ଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ଧରି ପର୍ତ୍ତୁଗି ଜମାନଙ୍କ
କବଳରେ ରହିଥଲେ
ି । କିନ୍ତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗି ଜମାନେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ନଥଲେ
ି । ଯେତେବେଳେ ଆଲ�ୋଚନା ଓ କୂଟନ�ୈତିକ
ମାର୍ଗ ବିଫଳ ହେଲା, ସଶସ୍ତ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥଲ
ି ା।
ଡିସେମ୍ବର 18, 1961ରେ ‘ଅପରେସନ ବିଜୟ’ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ସ୍ଥଳ ସେନା, ନ�ୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ମାତ୍ର 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ପାରି ଥଲେ
ି । ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀ
ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଗ�ୋଆକୁ ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ମି ଶାଇବାକୁ
ସଫଳ ହ�ୋଇଥଲେ
ି । ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପକ୍ଷରୁ ଜେନେରାଲ ମାନୁ ଏଲ
ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଭାସାଲ�ୋ ଇ ସି ଲଭା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଚୁ କ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର
କରି ଥଲେ
ି । ଶେଷରେ ଡିସେମ୍ବର 1961ରେ ଗ�ୋଆ ସ୍ୱାଧୀନତା
ଲାଭ କରି ଥଲ
ି ା। ଗ�ୋଆ ଜୁନ 18, 2021ରେ ଗ�ୋଆ ବିପ୍ଳବ
ଦିବସର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି।

ମେଜର ରାମ ରାଘ�ୋବା ରାଣେ

ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱ

72 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଦମ୍ୟ ସାହସ
ଦେଖାଦେଇଥିବା ସ�ୈନକ
ି

1948ରେ କଶ୍ମୀର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଥବ
ି ା ପାକିସ୍ତାନୀ ଆଦିବାସୀ
ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନା କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥଲ
ି ା।
ସେମାନେ ନ�ୌଶେରାରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥଲ
ି ା ରାଜ�ୌରୀ ଉପରେ ପୁନଃବିଜୟ। ଅଣଓସାରି ଆ ଏବଂ
ବନ୍ଧୁର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବିଛାଯାଇଥବ
ି ା
ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ ଓ ପ୍ରବଳ ଗ�ୋଳାବର୍ଷଣ ଭଳି ବିପଦ ରହିଥଲ
ି ା। ଏଭଳି
ଏକ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ�ୈନିକ ଦୀର୍ଘ 72 ଘଣ୍ଟା
ଧରି ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଥଲେ
ି । ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇ ସୁଦ୍ଧା,
ନଖାଇ କିମ ୍ବା ନଶ�ୋଇ ସେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି
ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ଥଲେ
ି , ଯାହା ପୁଣଥ
ି ରେ ଭାରତକୁ ରାଜ�ୌରୀ ଉପରେ
ବିଜୟ ହାସଲ କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା...

ଏ

ବର୍ଣ୍ଣନା କ�ୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାୟକର ବୀରତ୍ୱ
କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗୁ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ
ଜୀବନରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାୟକଙ୍କ ବୀରତ୍ୱଗାଥା,
ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମେଜର ରାମ ରାଘ�ୋବା ରାଣେ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି।
1948ରେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଠିକ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଦିବାସୀ ପଠାନ୍
ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ କଶ୍ମୀର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି ।
କୁହାଯାଏ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ�ୈନିକମାନେ ହି ଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବେଶରେ
ସଜ୍ଜିତ ହ�ୋଇ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି , ‘ପୃଥବ
ି ୀର ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ’କୁ
ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମି ଶାଇବାକୁ ଚାହିଥଁ ଲେ
ି । ଭାରତୀୟ
ସେନା ସେମାନଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥଲ
ି ା। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ
ଅକ୍ତି ଆରରେ ଥବ
ି ା ସମସ୍ତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜୟ
ହାସଲ କରୁଥାଏ। ନ�ୌଶେରାରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ
ଉଚିତ୍ ଜବାବ ମି ଳିସାରି ଥାଏ। ହେଲେ ସେମାନେ ହତାଶ ହ�ୋଇ
ରାଜ�ୌରୀ-ପୁଞ୍ଝ ରାଜପଥକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥଲେ
ି । ଭାରତର
ଟ୍ୟାଙ୍କ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜ�ୌରୀରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା
ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଭାରତ ଯେଉ ଁ ମାର୍ଗ ଚୟନ କରି ଥାଏ ସେହି
ରାସ୍ତାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ ବିଛା ହ�ୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ
ରାଣେ ଚତୁ ର୍ଥ ଡ�ୋଗ୍ରା ବାଟାଲି ଅନର 37ତମ ଆସଲ ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ
କମ୍ପାନୀର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାଟାଲି ଅନ ପାଇ ଁ ମାର୍ଗ ସଫା
କରି ବା ଲାଗି ଦାୟି ତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ମାର୍ଗରେ
ବିଛା ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ ସଫା କରି ବା ଆରମ୍ଭ କରି ବା
ବେଳେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ମ�ୋର୍ଟାର ମାଡ଼ରେ କେତେଜଣ ଶ୍ରମି କ ପ୍ରାଣ
ହରାଇଥଲେ
ି
ଏବଂ ରାଣେଙ୍କ ସମେତ ଆହୁ ରି କେତେ ଜଣ ଆହତ
ହ�ୋଇଥଲେ
ି । ଆହତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ରାଣେ ନିଜକୁ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କ
ତଳେ ଲୁ ଚାଇ ଦେଇଥଲେ
ି
ଏବଂ ଏହା ତଳେ ରହି ଧୀରେ ଧୀରେ
ଘ�ୋଷାଡ଼ି ହ�ୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥଲେ
ି । ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଚକର ଗତି ସହିତ
ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ଥ
ି
ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହିତ
ୁ ଲେ
ବନ୍ଧା ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଏକ ରଶି ଜରି ଆରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥଲେ
ି ।
ଏହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ଏକ ନିରାପଦ
ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ଲା। ଦୀର୍ଘ 72 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ଏହିପରି

Born: June 26, 1918 | Died: July 11, 1994
ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଦିଗରେ ଆଗେଇ
ନେଇଥଲେ
ି । ଏପ୍ରିଲ 8, 1948ରେ ତାଙ୍କୁ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱ
ପାଇ ଁ ପ୍ରଥମ ଜୀବିତ ସ�ୈନିକ ଭାବେ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ସମ୍ମାନରେ
ଭୂଷି ତ କରାଯାଇଥଲ
ି ା।
ଜୁନ 26, 1918ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହାଭେରୀ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ
କରି ଥ ିଲେ ରାଣେ। ରାଣେଙ୍କ ପି ତା ଜଣେ ପୁଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଥ ିଲେ
ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ନିୟମି ତ ବଦଳି ଯ�ୋଗୁ ରାଣେଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ
ବେଶ ଅସ୍ଥିର ଥ ିଲା। ରାଣେଙ୍କୁ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସ ହ�ୋଇଥ ିବା
ବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯ�ୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରି ଥଲେ
ି ।
ସେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ
ବାପା ସତର୍କ ହ�ୋଇଯାଇଥ ିଲେ। ସେ ନିଜ ପରି ବାରକୁ ନିଜର
ପ�ୈତୃକ ଗ୍ରାମକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥ ିଲେ। ଯଦିଓ ରାଣେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ
ଫେରି ଯାଇଥ ିଲେ ତାଙ୍କ ହୃ ଦୟରେ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱ ଅବିଚଳିତ
ରହିଥ ିଲା। ଜୁଲାଇ 10, 1940ରେ ରାଣୀ ବମ୍ବେ ଇଞ୍ଜି ନିୟର
ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ସାମି ଲ ହ�ୋଇଥ ିଲେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ରାଣେଙ୍କୁ 28
ଫିଲ୍ଡ କମ୍ପାନୀରେ ନିୟ�ୋଜିତ କରାଯାଇଥ ିଲା, ଯାହାକି ସେତେବେଳେ
ମ୍ୟାଁମାରରେ ଜାପାନୀ ସେନା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥ ିଲା। ଯ�ୋଜନା ଥ ିଲା
ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବା ଏବଂ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ
ଜାହାଜ ଜରି ଆରେ ସ�ୈନିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବା। ଯଦିଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହାସଲ ହ�ୋଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହି।ଁ
ଫଳରେ ରାଣେ ଓ ତାଙ୍କର ସ�ୈନିକମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ମୁକାବିଲା
କରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ବୀରତ୍ୱକୁ ଦେଖ ି
ତାଙ୍କୁ ଜୁନିଅର କମି ଶନ୍ଡ ଅଧ ିକାରୀ ଭାବେ ନିଯକ୍ତ
ୁ କରାଗଲା।
ରାଣେ 1967ରେ ଜଣେ ମେଜର ଭାବେ ଅବସର ନେଇଥ ିଲେ।
ପୁଣେ ଠାରେ ଜୁଲାଇ 11, 1994ରେ ତାଙ୍କର ପରଲ�ୋକ ଘଟିଥ ିଲା।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଇତିହାସ ଏପରି ଅନେକ ବୀରମାନଙ୍କର
କାହାଣୀରେ ପରି ପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଛି ଯେଉମାନେ
ଁ
ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସ
ବଳରେ ଏ ଦେଶର ଗରି ମା, ସମ୍ମାନ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ
ଆସି ଛନ୍ତି। ଏହି ନାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଜର ରାମ ରାଘ�ୋବା
ରାଣେଙ୍କ ନାମ ସଗର୍ବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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କ�ୋଭି ଡ-19 ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇ

ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀର
ମୁକାବିଲା କରି ବା ପରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ
ତୃ ତୀୟ ଲହରୀ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି
ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁ ଠୁ ପ୍ରାଣଘାତୀ ମହାମାରୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବିର�ୋଧରେ ଭାରତ ଜ�ୋରଦାର
ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖ ିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏପ୍ରିଲରେ ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଲହରୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥ ିବା ସଂକ୍ରମଣ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ ଯ�ୋଗାଣ ହେଉ କିମବା୍ ଔଷଧ ଓ ଶଯ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରି ସ୍ଥିତି
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହାସହିତ, ସରକାର ତୃ ତୀୟ ଲହରୀ ସହ ମୁକାବିଲା କରି ବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି।

କ

ର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷି ତ ରହିବାକୁ ହେଲେ,
ସଂକ୍ରମଣର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ବାର ଆବଶ୍ୟକତା
ରହିଛି। ଯେପରି ଧାଡ଼ିରେ ଥବ
ି ା ଇଟା ମଧ୍ୟରୁ
ଗ�ୋଟିଏକୁ ଠେଲି ଦେଲେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ଯଦି ଏସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗ�ୋଟିଏକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ
ଅନ୍ୟ ଇଟାଗୁଡ଼ିକ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ରହିଯାଆନ୍ତି। କର�ୋନା
ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ରମଣର
ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ବାରେ ସଫଳ ହେଉ ତା’ହେଲେ ଏହା
ବିର�ୋଧରେ ବିଜୟୀ ହେବାରୁ ଆମକୁ କେହି ଅଟକାଇ
ପାରି ବେ ନାହି।ଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛ�ୋଟିଆ
8 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଗ୍ରାମ ମଧୁବନର 7 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଛ�ୋଟୁ ରାଣା ନିଜର
ଭି ଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ରମଣର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ବା
ନିମନ୍ତେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଛ�ୋଟୁ ତାଙ୍କ
ପଛରେ ଥବ
ି ା ଏକ ଇଟା ଗଦାରୁ ଗ�ୋଟିଏ ଇଟା ବାହାର
କରି କହୁ ଛନ୍ତି, “ଆମକୁ କେବଳ ଏତିକି କରି ବାକୁ ହେବ”।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହମ୍ମଦନଗର ଜିଲ୍ଲାର 1500 ଜନସଂଖ୍ୟା
ବିଶଷ୍ଟ
ି ଗ୍ରାମ ଭ�ୋୟରେ ଖୁର୍ଦ୍ଦ କର�ୋନା ମୁକ୍ତ ହ�ୋଇପାରି ଛି।
ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମ ହ�ୋଇଥବ
ି ାରୁ ଏହାର ଅଧକ
ି ାଂଶ ବାସି ନ୍ଦା
କାମ ସନ୍ଧାନରେ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଇଥଲେ
ି । ରାଜ୍ୟ
ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଘ�ୋଷଣା କଲେ

n

n

n

n

ଏହା ତୁ ଳନାରେ, ଦ�ୈନକ
ି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ ିକ
ର�ୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର
99ଟି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧ ିକ

2,95,955

3,26,850

3,02,544

3,55,102

3,57,630

3,57,295

150,000
100,000
50,000

	ମେ 15 ତାରି ଖ ପରେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରୁଥ ିବା
ର�ୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ଭାବେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲି ଛି
	ମେ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସାପ୍ତାହିକ ପଜିଟିଭିଟି
ହାର ପାଖାପାଖ ି 11 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥ ିବା
ବେଳେ ଦ�ୈନକ
ି ପଜିଟିଭିଟି ହାର 9.42
ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥ ିଲା।
ଲଗାତାର ଦୁ ଇ ଦିନ ଧରି ଏହା 10 ପ୍ରତିଶତରୁ
କମ ରହିଥ ିଲା। ସୁସ୍ଥତା ହାର 89.66 ପ୍ରତିଶତକୁ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।

NEW
PATIENT
20 MAY

21 MAY

2,08,921

200,000

1,96,427

250,000

2,22,315

300,000

2,40,842

	ମେ 24 ତାରି ଖରେ, ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା 1,94,000 ଥ ିଲା। ଏପ୍ରିଲ 15
ତାରି ଖରେ ଦୁ ଇ ଲକ୍ଷରୁ କମ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ
କରାଯାଇଥ ିଲା

350,000

2,57,299

n

	ଯାହାଫଳରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ
ଗତିରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥ ିବା କ�ୋଭି ଡ-19 ମାମଲା
ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି

400,000

2,59,551

n

କର�ୋନା ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରି ବା ଲାଗି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ଥିର ଭାବେ ଟିକାକରଣ ଉପରେ
ଜ�ୋର ଦେବା ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ, ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକତ୍ସା
ି
ଜାରି ରଖ ିଛନ୍ତି।

2,76,110

n

3,69,077

ସୁସ୍ଥତା ହାର ବୃଦ୍ଧି

RECOVERED
PATIENT
22 MAY

23 MAY

24 MAY

25 MAY

26 MAY

ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ମିଳତ
ି ପ୍ରୟାସ ଜରି ଆରେ, ଆମେ
ଏହି ମହାମାରୀକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କରି ପାରି ଛ।ୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢିଲା ହେବାର
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହି।ଁ ଆମକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଲଢ଼େଇ
ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ‘ଯେଉ ଁ
ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛେ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ଚିକତ୍ସା
ି ’, ଆମେ
ଏହାକୁ ଭୁଲି ବା ଉଚିତ୍ ନୁ ହେ।ଁ ର�ୋଗୀମାନେ
ଯେଉଠିଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଚିକତ୍ସା
ି ଯ�ୋଗାଇ
ଦେବା ଫଳରେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଉପରେ ପଡ଼ୁଥ ିବା ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରି ପାରି ବା।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର
ଆଣ୍ଟିଜେନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥଲ
ି ା ଏବଂ ଯେଉମାନେ
ଁ
ସଂକ୍ରମି ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବେ
ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ
ଓ ଚିକିତ୍ସା କାରଣରୁ ଭ�ୋୟରେ ଖୁର୍ଦ୍ଦ ଗ୍ରାମ କର�ୋନା ମୁକ୍ତ
ହ�ୋଇପାରି ଲା।
ଏହି ଦୁ ଇଟି ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ
ଯେ ପରି ସ୍ଥିତି ଯେତେ କଷ୍ଟକର ହେଉ ପଛେ ମି ଳିତ
ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂତାଣୁ ବିର�ୋଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ
କରାଯାଇପାରି ବ।

ମେ 20 ତାରି ଖରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ଅଧକ
ି ାରୀମାନଙ୍କ
ସହିତ ଆଲ�ୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
କହିଥଲେ
ି , ବିଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ
ଅନୁ ଭବ କରି ଥବେ
ି ଯେ ସଂକ୍ରମଣ କମ ପରି ମାଣରେ ଥଲେ
ି
ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ
ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଲ�ୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଚିନ୍ତା କରି ବାର କ�ୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହି,ଁ କିନ୍ତୁ ପରି ସ୍ଥିତି
ଏହାଠାରୁ ଭି ନ୍ନ ହ�ୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ସାମାଜିକ
ଦୂ ରତା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଗମ୍ଭୀରତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି”।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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କ�ୋଭି ଡ-19 ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇ

ଭାରତରେ ହ�ୋଇଥିବା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା
233ଟି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ

କର�ୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ପରଠାରୁ ସରକାର ନମୁନ ା ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବ ା ନି ମ ନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ
କରି ଆସୁଛ ନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସଂକ୍ରମି ତ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଠାବ କରାଯାଇପାରି ବ । ଯାହାଫଳରେ,
କ�ୋଭି ଡ-19 ନମୁନ ା ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଥ ବ
ି ା ପରୀକ୍ଷାଗାର ସଂଖ୍ୟା ଫେବୃ ଆ ରୀ 2020ରେ ମାତ୍ର ଗ�ୋଟି ଏ ଥ ବ
ି ା ବେଳେ
ବର୍ତ୍ତମ ାନ ଏହା 2,586ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପରୀକ୍ଷା ସୁବି ଧ ା ଏବେ ଘରୁ ନମୁନ ା ସଂଗ୍ରହ କରି ବ ା ଠାରୁ ଆଇସି ଏ ମଆର
ଅନୁ ମ�ୋ ଦି ତ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।

22.17

ମେ 25 ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତରେ କରାଯାଇସାରି ଲାଣି

33.48

ଲକ୍ଷ କ�ୋଭି ଡ-19 ପରୀକ୍ଷା ମେ 25
ତାରି ଖରେ ଭାରତରେ କରାଯାଇଥଲ
ି ା।
ଗ�ୋଟିଏ ଦିନରେ ଏହା ହେଉଛି
ସର୍ବାଧକ
ି ସଂଖ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା

କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ କ�ୋଭି ଡ-19 ପରୀକ୍ଷା
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆମେରି କା ଏବଂ 233ଟି ଅନ୍ୟ ଦେଶର
ମ�ୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧ ିକ

ଏବେ ଘରେ ଟେଷ୍ଟ ସୁବଧ
ି ା
n

n

n

	ସେହିପରି , ‘କ�ୋଭି ସେଲ୍ଫ’ କିଟ୍ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ମଞ୍ର
ଜୁ ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କିଟ୍ ସହିତ
ଜଣେ ଚାହିଲେ
ଁ ଘରେ କ�ୋଭି ଡ-19
ପରୀକ୍ଷା କରାଇପାରି ବ। ଏଥ ିପୂର୍ବରୁ,
ରାପିଡ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଟେଷ୍ଟ ଓ ଆରଟି-ପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ଏହିପରି ଦୁ ଇଟି ଟେଷ୍ଟିଂ
ସୁବଧ
ି ା ରହିଥ ିଲା।
ଏହି ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଗର୍ଭଧାରଣ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍
ଭଳି ଯାହାକୁ କେହି ଚାହିଲେ
ଁ ଅନଲାଇନ
କିମ ୍ବା କ�ୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋରରୁ
କିଣପ
ି ାରି ବେ। ଏହାକୁ କିଣବ
ି ାପରେ, ଏହି
କିଟ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆପକୁ ଗୁଗଲ ପ୍ ଲେ ଷ୍ଟୋର
କିମ ୍ବା ଆପଲ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣବ
ି ାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯେଉ ଁ କମ୍ପାନୀର କିଟ୍ କିଣଥ
ି ିବେ ସେହି
କମ୍ପାନୀର ଆପ୍ ଡାଉନଲ�ୋଡ୍ କରି ବା
ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ଆପ୍ ସି ଧାସଳଖ କର�ୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ�ୋର୍ଟାଲ ସହିତ ଲି ଙ୍କ ହେବ।
ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ସି ଧାସଳଖ
ପ�ୋର୍ଟାଲରେ ଅପଡେଟ୍ ହେବ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ
ଗ�ୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।

10 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

କ�ୋଭି ଶେଲ୍ଫ କିପରି କାମ କରି ଥାଏ?
ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଫ୍ଲ ୋ ଟେଷ୍ଟର ନୀତି
ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହି ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ କାମ
କରି ଥାଏ। ନାକରୁ ନିଆଯାଇଥ ିବା
ନମୁନାକୁ ଟ୍ ୟୁବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ଟ୍ ୟୁବରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ତରଳ
ପଦାର୍ଥ ଭର୍ତ୍ତି ହ�ୋଇ ରହିଥାଏ।
ଏହି ଟ୍ ୟୁବକୁ କିଟ୍ ଭି ତରେ ଭର୍ତ୍ତି
କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଠିଁ ତରଳ
ପଦାର୍ଥକୁ ଅବଶ�ୋଷଣ କରି ବା ଲାଗି
ଏକ ପ୍ୟାଡ୍ ରହିଥାଏ।
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ଏହି ପ୍ୟାଡ୍ ଦେଇ ତରଳ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିପକୁ
ଯାଇଥାଏ ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଆଣ୍ଟିବଡି ରହିଥାଏ
ଏହି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି କର�ୋନା ଭୂତାଣୁରେ ରହିଥ ିବା
ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଥାଏ। ଯଦି
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କର�ୋନା ଭୂତାଣୁରେ ସଂକ୍ରମିତ
ହ�ୋଇଥାନ୍ତି ତା’ହେଲେ ଏହି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଗଡ଼
ୁ କ
ି
ସକ୍ରିୟ ହ�ୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କିଟରେ
ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପଜିଟିଭ୍ ଦେଖାଇଥାଏ।
କିଟରେ ଏକ ଡିସପ୍ ଲେ ରହିଛି ଯେଉଥିରେ
ଁ
ପରି ଣାମ ଦୃ ଶ୍ୟମାନ ହ�ୋଇଥାଏ।

ଯଦି ଫଳାଫଳ ପଜିଟିଭ ଆସି ଲା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ�ୋଭି ଡ ନିୟମ
ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପରି ଣାମ ନେଗେଟିଭ ଆସି ଲା ତା’ହେଲେ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆରଟି-ପି ସିଆର ଟେଷ୍ଟ କରି ବାକୁ ହେବ।

ଦ୍ରୁତତମ
ଟିକାକରଣ
n

n

ତୃ ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣରେ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ 1
କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇସାରି ଲାଣି।
ମ�ୋଟ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମେ 25 ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ
200 ନିୟୁତରୁ ଅଧ ିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରି ବାର ଉପଲବ୍ଧି
ହାସଲ କରି ଛି। ଏପରି କରି ବାରେ ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର
ତୃ ତୀୟ ଦେଶ ।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ବୃ ହତ୍ତମ କ�ୋଭି ଡ-19 ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ପରି ଚାଳନା କରୁଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ସବୁ ଠୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ
ଟିକାକରଣ ଜାରି ରଖ ିଛି। ତୃ ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣରେ
ସରକାର 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଟିକାକରଣ
କେନ୍ଦ୍ରରେ ହି ଁପଞ୍ଜୀକରଣ ସୁବଧ
ି ା ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି।

ମେ 25 ସୁଦ୍ଧା, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ
ଠାରୁ 22 କ�ୋଟିରୁ ଅଧ ିକ ଡ�ୋଜ ପାଇସାରି ଛନ୍ତି।
ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ନିରନ୍ତର
ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।
ମ�ୋଟ ଟିକାକରଣ

20,04,94,991
n

n

n

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ

97,94,835

ଚୀନ ଓ ଆମେରି କା ପରେ 200 ନିୟୁତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ
କରି ବାରେ ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ତୃ ତୀୟ ଦେଶ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାସମୟରେ ଟିକା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥ ିରେ
ସାମିଲ ରହିଛି ସ୍ୱଦେଶୀ କ�ୋଭି ଡ ଟିକା କ�ୋଭାକ୍ନ
ସି କୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ହସ୍ତାନ୍ତର ଚୁ କ୍ତି ଜରି ଆରେ ତିନ�ୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ
ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବା।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ଥିତ ହଫ୍ଫ କନ
ି ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ
ଇଣ୍ଡିଆନ ଇମୟୁ୍ ନ�ୋଲ�ୋଜିକାଲ ଲି ମିଟେଡ (ଆଇଆଇଏଲ)
ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୁ ଲନ୍ଦ ସହରରେ ଥ ିବା
ବାୟ�ୋଲ�ୋଜିକାଲ କର୍ପୋରେସନ ଲି ମିଟେଡ କ�ୋଭାକ୍ସିନ
ଉତ୍ପାଦନ କରି ବେ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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କ�ୋଭି ଡ-19 ବିର�ୋଧୀ ଲଢ଼େଇ

ଅକ୍ସିଜେନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା
କ�ୋଭି ଡ-19 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ଓ ମେଡ଼ିସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଭାରତ
ଏ ଦିଗରେ ଏକ ତୁ ରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଯ�ୋଗାଣ ପାଇ,ଁ 14ଟି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ
ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପରି ବର୍ତ୍ତି ତ କରାଗଲା। ଏପରି ଆହୁ ରି 37ଟି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।

17,775

ଅକ୍ସିଜେନ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟର, 16,331 ଅକ୍ସିଜେନ
ସିଲିଣ୍ଡର ମେ 24 ତାରି ଖରେ ଜରୁରି କାଳୀନ
ଭି ତ୍ତିରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା।
n

n

n

n

n

n

ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି 13,449 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର/
ବିପ୍ୟାପ ସହିତ
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ଟି ଅକ୍ସିଜେନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଥ ିଲେ।

	ମେ 24 ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 247ଟି
ଅକ୍ସିଜେନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଜରି ଆରେ 16,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଲି କୟୁ୍ ଡ
ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ 14ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା।

n

	ନ�ୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ସି ଙ୍ଗାପୁର ଓ ବ୍ରୁ ନେଇ ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ
ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଣିଥ ିଲେ। ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 4ଟି
ପିଏସଏ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ହରି ୟାଣାରେ ଗ�ୋଟିଏ ପିଏସଏ ପ୍ରତିଷଠା୍
କରାଯାଇଥ ିଲା ।

n

150-175ରୁ ଅଧ ିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ�ୋଭି ଡ ସହାୟତା
ଅପରେସନ ଅଧୀନରେ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ 990ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ
କରାଯାଇଛି ।

n

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏର�ୋନଟିକ୍ସ ଲି ମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ
250 ଶଯ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ
ି କ�ୋଭି ଡ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଯାଇଛି ।

12 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଜୁନ 16-30, 2021

ଲକ୍ଷ ଫାଭି ପିରାଭି ର ଓ 6.9 ଲକ୍ଷ ରେମଡିସିଭିର
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମେ 24 ତାରି ଖରେ ଜରୁରି କାଳୀନ
ଭି ତ୍ତିରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା।

ଆୟୁ ଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୂ ଆ ପଦକ୍ଷେପ

	ମେ 20 ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ, ଦେଶରେ ଦ�ୈନକ
ି
9250 ଏମଟି ଅକ୍ସିଜେନ ଉତ୍ପାଦତ
ି ହେଉଥ ିଲା। ଗତବର୍ଷ ଏହା 900
ଏମଟି ଥ ିଲା।

ବିଭିନ୍ନ କର�ୋନା ଚିକତ୍ସା
ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ତ ତିନ�ୋଟି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବାର
800ରୁ ଅଧ ିକ ଡାକ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ।

12

n

ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସମର୍ପିତ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସହାୟତା
ହେଲ୍ପଲାଇନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କ�ୋଭି ଡ-19 ସଂକ୍ରାନ୍ତ
ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ବା ଲାଗି ଏହା ଆୟୁଷ ଆଧାରି ତ
ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବ।
ଏହାର ଟ�ୋଲ-ଫ୍ରି ନମ୍ବର ହେଉଛି 14443। ଏହି
ହେଲ୍ପଲାଇନ ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ
ଏହା ପୂର୍ବାହ୍ନ 6 ଟା ଠାରୁ ସପ୍ତାହକୁ ସାତ ଦିନ ଯାକ ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ�ୋଲା ରହୁ ଛି।
14443 ହେଲ୍ପଲାଇନ ଜରି ଆରେ ଆୟୁର୍ବେଦ, ହ�ୋମିଓପାଥ ି,
ଯ�ୋଗ, ନ୍ୟାଚୁ ର�ୋପାଥୀ, ୟୁନାନୀ ଓ ସି ଦ୍ଧ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ
ବିଭାଗର ଆୟୁଷ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର
ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କେବଳ ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉପାଦେୟ
ପରାମର୍ଶ ଓ ଚିକତ୍ସା
ି ସେବା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବରଂ
ନିକଟସ୍ଥ ଆୟୁଷ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି।

ପିଲାଙ୍କ ପାଇ ଁପିଏମ କେୟାର୍ସ ଯ�ୋଜନା

କର�ୋନା ପ୍ରଭାବିତ ଶିଶଙ୍କୁ
ୁ କରୁଛି ସଶକ୍ତ
ବର୍ତ୍ତମାନର କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନାଥ ହ�ୋଇଥବ
ି ା ଶିଶ ମ
ୁ ାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରି ବ ା ଲାଗି
ସରକାର ଏକ ନୂ ଆ ଯ�ୋଜନା ସହିତ ଆଗେଇ ଆସି ଛ ନ୍ତି । ପି ଲ ାଙ୍କ ପାଇ ଁ ପି ଏ ମ କେୟାର୍ସ ଯ�ୋଜନା
ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସେମାନଙ୍କର ମାତାପି ତ ା ଓ ଅଭି ଭ ାବକମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥବ
ି ା ପି ଲ ା, ଶିଶ ମ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ
ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆ ଯି ବ ।

ମା

ନବ
ଇତିହାସରେ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଏକ
ଅଭୂତପୂର୍ବ
ମହାମାରୀ
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ
ଲ�ୋକଙ୍କ
ଜୀବନ
ନେଇଯାଇଛି। ମାତାପି ତାଙ୍କୁ ହରାଇ
ବହୁ ଶିଶ ୁ ଅନାଥ ହ�ୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ ଓ ଅସହାୟ ଭାବେ
ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରି ବ ନାହି।ଁ ଏହି
ପି ଲାମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନ ନିଆଯି ବା
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ
ସେମାନଙ୍କର ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା
ପୂରଣ ହ�ୋଇପାରି ବ। ଏପରି ଏକ
ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରି ସ୍ଥିତିରେ, ଏକ ସମାଜ
ଭାବେ ଏପରି ପି ଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ
ନେବା ଏବଂ ଏକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇ ଁ ଆଶା
ଜାଗ୍ରତ କରି ବା ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟି ତ୍ୱ।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ସହାନୁ ଭୂତିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି। ପି ଏମ
କେୟାର୍ସ ପାଣ୍ଠି ଜରି ଆରେ ସରକାର
ଏପରି ପି ଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ
ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା
ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି।

ଶିଶମ
ୁ ାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଓ
ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ କରି ବ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଦୃ ଢ଼ ନାଗରି କ ଭାବେ ବିକଶିତ
ହ�ୋଇପାରି ବେ ଏବଂ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇପାରି ବେ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
n

n

n

n

n

ଏପରି ପି ଲାମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ମାସି କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମି ଳିବ ଏବଂ 23 ବର୍ଷ
ହେବା ପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ।
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଁଏପରି ପି ଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ସହାୟତା ମି ଳିବ ଏବଂ ପି ଏମ କେୟାର୍ସ ପାଣ୍ଠିରୁ
ଋଣ ପାଇ ଁ ସୁଧ ଦିଆଯି ବ
ପି ଲା ଜଣଙ୍କ 10 ବର୍ଷରୁ କମ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିବସ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ଡେ ସ୍କଲାର) ଭାବେ
ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ ୍ବା ଏକ ଘର�ୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଯି ବ। ପି ଲା
ଜଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଘର�ୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥାନ୍ତି, ତା’ହେଲେ ପି ଏମ କେୟାର୍ସ
ପାଣ୍ଠିରୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧ ିକାର ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ ସ୍ କୁଲ ଫି’ ପଇଠ କରାଯି ବ।
11-18 ବର୍ଷର ପି ଲାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଥ ିବା ସ�ୈନିକ ସ୍ କୁଲ, ନବ�ୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି କ�ୌଣସି
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ଆବାସି କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦିଆଯି ବ। ଯଦି ପି ଲା ଜଣକ
ଅଭି ଭାବକ/ଜେଜେବାପାଜେଜେମା/ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରି ବାରର ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯତ୍ନରେ
ରହିବାକୁ ଚାହୁ ଥାନ୍ତି
ଁ
ତା’ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ ୍ବା ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି
ଘର�ୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିବସ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥ ିପାଇ ଁପିଏମ
କେୟାର୍ସ ପାଣ୍ଠିରୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧ ିକାର ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ ସ୍ କୁଲ ଫି’ ପଇଠ କରାଯିବ। ୟୁନିଫର୍ମ,
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ନ�ୋଟବୁ କ୍ ପାଇ ଁଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପିଏମ କେୟାର୍ସରୁ ଦିଆଯିବ।
ଏପରି ପି ଲାମାନେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 5 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପାଇବେ ଏବଂ ଏଥପ
ି ାଇ ଁ ପି ଏମ କେୟାର୍ସ ପାଣ୍ର
ଠି ୁ ପ୍ରିମି ୟମ ରାଶି
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯି ବ ।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସ

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକତ୍
ି ସା ଓ
ସୁଧାର ପାଇ ଁଯ�ୋଗ
ଆୟୁ ର୍ବେଦକୁ ସମନ୍ତ
ୱି କରି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ୨୦୧୪ ମସି ହାରେ ଆୟୁ ଷ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଯ�ୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରି କ ଚିକତ୍
ି ସାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସେବାରେ ଯ�ୋଡିବା ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ୨୦୧୫ ମସି ହାଠାରୁ ଜୁନ
୨୧ତାରି ଖକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗଦିବସ ଘ�ୋଷିତ ହେବା ପରଠାରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ
ଯ�ୋଗକୁ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ କରି ବା ପାଇ ଁଭାରତରେ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକ ହେଲା ।
କର�ୋନା ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ମହାମାରୀ କାଳରେ ର�ୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଆର�ୋପ କରି ସଫଳ ପ୍ରତିକାର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆୟୁ ର୍ବେଦ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କ�ୋଟି
କ�ୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ଛି ।
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ଶା

ରୀରି କ ଓ ମାନସି କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ନିମନ୍ତେ
ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲ�ୋକ ଯ�ୋଗକୁ
ସର୍ବାଧକ
ି
ବିଶ୍ୱସନୀୟ ମାଧ୍ୟମଭାବେ ଗ୍ରହଣ
କରି ବାରେ ଲାଗି ଛନ୍ତି । ଯ�ୋଗ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୀସା
ସରହଦ ପାର କରି ଦରି ଆପାରି ଦେଶଗୁଡିକରେ ପହଞ୍ଚି
ଖୁବ୍ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗି ଛି । ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ
ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍ କୃତ କବି ଭର୍ତୃହରି ଯ�ୋଗର ମହାନତା
ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି:
ଧେର୍ଯ୍ୟଯସ୍ୟ ପି ତା କ୍ଷମାଚ ଜନନୀ ଶାନ୍ତିଶ୍ଚିରଂ ଗେହିନୀ
ସତ୍ୟଂ ସୁନୁରୟଂ ଦୟା ଚ ଭଗୀନି ଭ୍ରାତା ମନଃ ସଂନ୍ଦମଃ ।
ଶୟା ଭୂମୀତଳଂ ଦିଶ�ୋପି ବସନଂ ଜ୍ଞାନମୃତଂ ଭ�ୋଜନଂ
ଏତେଯସ୍ୟ କୁଟୁମ୍ବିନଃ ବଦ ସର୍ବେ କସ୍ମାଦଭୟଂଯ�ୋଗୀନଃ ।

ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅପୂର୍ବ ଆଳଙ୍କାରି କ ସାଦୃ ଶ୍ୟ ଥ ିବା ଏହି
ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିୟମି ତ ଯ�ୋଗଭ୍ୟାସର ଫଳ ସ୍ବରୂପ
ଅନେକ ସୁଗଣ
ୁ ବିକଶିତ ହ�ୋଇଥାଏ । ନିୟମି ତ ଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା
ଯେଉ ସାହାସ
ଁ
ମନରେ ଆସେ, ତାହା ପି ତାପୁତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରି ବା
ସଦୃ ଶ ହ�ୋଇଥାଏ । ମା ଯେପରି କ୍ଷମାଶୀଳ ଯ�ୋଗ ସେପରି
କ୍ଷମାଶୀଳ ସ୍ୱଭାବର ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ। ଯ�ୋଗଦ୍ୱାରା
ମାନସି କ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମି ଳିଥାଏ ଯାହା ଆମ ଜୀବନର ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁ
ସଦୃ ଶ । ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିୟମି ତ ଯ�ୋଗଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ
ଆମର ସନ୍ତାନ, ଦୟା ଆମର ଭଗ୍ନୀ, ଆତ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମର
ଭାଇ ଏବଂ ଧରି ତ୍ରୀ ଆମର ବିଛଣା ହେବା ସହ ଜ୍ଞାନ ଆମର
କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରି ଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗୁ ଁ
ଏକାଧ ିକ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୁ ଏ, ସତେବେଳେ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସକାରୀ
ନିର୍ଭୀକ ହ�ୋଇଥାଏ ।
ଆଉ ଗ�ୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ
କ�ୌଣସି ପୁଞ୍ଜି ଖଟାଇବାକୁ ପଡି ନ ଥାଏ । କର�ୋନା ବ�ୈଶ୍କ
ୱି
ମହାମାରୀକାଳରେ ଯ�ୋଗର ଭୂମି କା ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ
କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ଏଇ
ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ବୁ ଝଲ
ି ୁ ଯେ ଯ�ୋଗ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକତ୍ର କରି ଛି ।
ଯେପରି ଯ�ୋଗ ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଯ�ୋଡେ ସେହିପରି
ଯ�ୋଗ ପୃଥ ିବୀକୁ ଯ�ୋଡୁ ଛି । ଯ�ୋଗ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଏକ
ଚାପ ଓ ର�ୋଗ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଜିଇ ଁ ହେବ ।” ଯ�ୋଗ
କେବଳ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖେ ନାହି, ଁ ବରଂ ମନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ
ପବିତ୍ର କରି ବା ସହ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା
କରେ । ଯ�ୋଗଗୁରୁ କେ. ପଟ୍ଟାଭି ଜ�ୋଏସଙ୍କ ମତରେ ଯ�ୋଗ
ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ତଶ�ୋଧକ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ
ଉପକାରି ତାକୁ ସହ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି
କରି ରଖେ ।
	ଯ�ୋଗ ଆମର ଜୀବନ ଶ�ୈଳୀକୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରି ବା

ଯ�ୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନୂ ତନ ଏକତା
ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ିଛି । ମୁ ଁ ଗଭୀର
ବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିପାରେ ଯେ ଆଜି ଯଦି
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସକାରୀ ମାନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ତେବେ
ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ
ପ୍ରକଟ ହେବ ।
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସ
ସହ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ସହ ଖାପ ଖୁଆଏ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ହେବାର ଠିକ ଚାରି ମାସ ପରେ ଯ�ୋଗକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତି କ
ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ଜାତି ସଂଘ ସାଧାରଣ
ଅଧବେ
ି ଶନରେ ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେବା କାଳରେ ସେ
ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦି ବ ସ ପାଳନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ
। କର�ୋନା ବ�ୈ ଶ୍କ
ୱି ମହାମାରୀ କାଳରେ ଅନେକ
ରାଷ୍ଟ୍ରମଖ
ୁ ୍ୟ କର�ୋନାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ନେଇ
ଯ�ୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସହ
ଆଲ�ୋଚନା କଲେ । ଗତବର୍ଷ ଆର୍ନ୍ତଜାତି କ ଯ�ୋଗଦି ବସ
ପାଳନ ଅବସରରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଉଦ୍ ବ�ୋଧନ ଦେଇ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ କହିଥଲେ
ି
ଯେ, “ଯ�ୋଗ ଆମ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯ�ୋଡି ବା ସହ ଏକତ୍ର କରି ରଖ ଛ
ି ି ” । ତାଙ୍କ
ମତରେ ଯ�ୋଗ ଆର୍ନ୍ତଜାତି କ ଭ୍ରାତୃ ତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ
ମତଭେଦ ଦୂ ର କରି ଥାଏ। ଆଜି ଯଦି ଯ�ୋଗ ବି ଶ୍ୱରେ
ପରି ଚୟ ଲାଭ କରି ଥ ାଏ ତାହା କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମର ଫଳ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ
ପ୍ରୟାସ ବଳରେ ଜୁନ ୨୧କୁ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରି ଷଦ
ଦ୍ୱାରା ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ଯ�ୋଗଦିବସ ଭାବେ ଘ�ୋଷଣା କରାଗଲା।
ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୧୧, ୨୦୧୪ ଦିନ ୧୯୩ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ
ଗଠିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ଅଧ ିବେଶନ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ
ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କଲା। ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ୧୭୭
ସହଯ�ୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୁନ ୨୧କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ଯ�ୋଗ
ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରି ବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ । ଜାତିସଂଘ
ମି ଳିତ ଅଧ ିବେଶନରେ ଏହାର ସଂକଳ୍ପରେ ଯ�ୋଗ ସମଗ୍ରିକ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁଧାର ସହିତ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରା ସହ
ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବ�ୋଲି ଘ�ୋଷଣା ହେଲା ।
ଯ�ୋଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖବରର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ତଥା ଏହାକୁ
ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇ ଏହା
ଁ
ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା । ଏହା ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପ୍ଳବ
ଆଣିବା ସହ କେବଳ ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ ନୁ ହେ, ଁ ର�ୋଗର
ନିରାକରଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲା ।
ପ୍ରଥମ ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ଯ�ୋଗଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ସମାର�ୋହ
ଜୁନ ୨୧, ୨୦୧୫ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ରାଜପଥ ଉପରେ
ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏଥ ିରେ ଦୁ ଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗି ନିଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ
ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥ ିଲା । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର
ସର୍ବବୃ ହତ ଯ�ୋଗଅଧ ିବେଶନ ଯେଉଥଁ ିରେ ୩୫,୯୮୫
ଜଣ ଯ�ୋଗପ୍ରେମୀ ଭାଗନେଇଥ ିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି
ଏଥ ିରେ ୮୪ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ।
କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ମହାମାରୀକାଳରେ ଯ�ୋଗର ମହତ୍ୱ
16 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ
ବଜାର

ଯ�ୋଗ

ଭାରତୀୟ ଯ�ୋଗ
ଇତିହାସ ପାଞ୍ଚ
ହଜାର ବର୍ଷ ପ୍ରାଚୀନ

ଯଦି ଆମେ ଯ�ୋଗ ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ମାନ୍ୟତା ପାଇ ସାରି ବା ପରେ ଗୁଗଲ
ୁ ର ଡାଟାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ବା ତେବେ ଦେଖିବାକୁ
ମି ଳିବ ଯେ ୨୦୧୪ରୁ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଯ�ୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁ ଇଗୁଣା ଅଧିକ ଥର ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି
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$66.4

୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ୬୬.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର
ଯ�ୋଗବଜାର । ୨୦୧୯ରେ ଏହା ୩୭.୫
ବିଲିୟନ ଥ ିବା ଆଲାଏଡ୍ ମାର୍କେଟ ରି ସର୍ଚ୍ଚର
ରି ପ�ୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ।

Rs 4

2020

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯ�ୋଗର ମହତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବା ସହ
ଯ�ୋଗର ଦୃ ତ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଁ କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ମଧ୍ୟ ବଢିଥ ିଲା।
କର�ୋନା ଯ�ୋଗୁ ଁ ଅନଲାଇନ ଯ�ୋଗ କ୍ଲାସ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବା
ସହ ଘରେ ବସି ଲ�ୋକେ ଯ�ୋଗଭ୍ୟାସ କରି ପାରି ଲେ ।
କେବଳ ଯ�ୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନୁ ହ ନ୍ତିଁ ଯ�ୋଗ ସମ୍ପର୍କୀତ
ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶିଳ୍ପାନୁ ଷ ଠା୍ ନ, ଯ�ୋଗ ପ୍ରତି ଷ ଠା୍ ନ
ଓ ତାଲି ମ କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ନୂ ତନ କର୍ମନି ଯ କ୍
ୁ ତି ପେଣ୍ଠ
ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇପାରି ଲ ା ।

କେବଳ ଭାରତରେ ୪ ବିଲିୟନ
ଡଲାର ଅଧ ିକ ଯ�ୋଗ ମାର୍କେଟ ରହିଛି

ୱେବସାଇଟ୍ ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁ ସାରେ ଗତବର୍ଷକ
ମଧ୍ୟରେ ୧୧.୭ ବି ଲି ୟନ ଡଲାରର ଯ�ୋଗ ମଶିଣ ା
ବି କ୍ରି ହ�ୋଇଛି ।

ଅନେକଟା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ କର�ୋନା ନୂ ତନ
ରୂପରେ ଆମ ଆଗରେ ଦେଖାଦେଇଥ ିବାରୁ ର�ୋଗର
ପ୍ରତିଷେଧକ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ୱ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରାୟ ଦୁ ଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ୧୯୭୦ ମସି ହାରେ
ଆୟୁର୍ବେଦ, ୟୁନାନୀ ଓ ସି ଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଆଇନଗତ
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଥ ିଲେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ୧୯୯୫ ମସି ହାରେ
ଗ�ୋଟେ ପୃଥକ୍ ବିଭାଗ ହେଲା । ୨୦୦୩ ମସି ହାରେ ଅଟଳ
ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଏହାକୁ ଆୟୁଷ
ନାମରେ ନାମି ତ କରାଗଲା । ୨୦୧୪ ମସି ହାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଯ�ୋଗର ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ସ୍ୱୀକୃତି
ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ସେପ୍ଟେମର
୍ବ

୨୭, ୨୦୧୪ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଯ�ୋଗକୁ
ଲ�ୋକପ୍ରିୟ କରି ବା ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଜାତିସଂଘ
ସାଧାରଣ ଅଧ ିବେଶନରେ ତାଙ୍କ ଅଭି ଭାଷଣରେ ଯ�ୋଗର
ଉପକାରି ତା ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ କଲେ । ପରେ ପରେ
ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରି ଷଦ ଜୁନ ୨୧କୁ ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ
ଯ�ୋଗଦିବସଭାବେ ପାଳନ କରି ବାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ
ସଂକଳ୍ପ ନେଲା ।
ସି ନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ଥ ିବା ମ�ୋହର ଓ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଭାରତରେ
ଯ�ୋଗର ଅବସ୍ଥି ତିର ସୂଚନା ମି ଳେ । ଯ�ୋଗ ହେଉଛି
ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍ କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ।
ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯ�ୋଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧ୍ୟୟନ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସ

18 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

2015

ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଶାନ୍ତି ଓ ସ�ୋହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ

2016

ଜୁନ୨୧, ୨୦୧୬ରେ
ଆନୁ ଷଠା୍ ନକ
ି ସମାର�ୋହ
ଚଣ୍ଡୀଗଡରେ ହ�ୋଇଥ ିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସମେତ ୩୦ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ୧୫୦ଜଣ
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଥ ିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ।

ବାର୍ତ୍ତା -ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମିଲ
ଜୁନ ୨୧,୨୦୧୭ରେ ସମାର�ୋହ
ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥିଲା ।
ଏଥିରେ ୫୧,୦୦୦ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବାବେଳେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଜୀବନଧାରଣ
ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯ�ୋଗର ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ
ଆଲ�ୋଚନା କରି ଥ ିଲେ ।

2017

ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସି ତ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ।
ଏହା ଦେହ ଓ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯ�ୋଗ ସୂତ୍ର
ରକ୍ଷା କରେ । ଯ�ୋଗ ହେଉଛି କଳା ଓ
ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ସଂଗମ ଯାହା ଆମକୁ ଏକ
ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ପଥ
ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଥାଏ । ସଂସ୍ କୃତରେ ଏହାର
ମୂଳ ଶବ୍ଦ ୟୁଜିର ଅନୁ ସାରେ ଯ�ୋଗ ଅର୍ଥ
ହେଲା ଯ�ୋଡିବା ବା ମି ଶାଇବା । କୁହାଯାଏ
ଯେ, ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ ଆମର
ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ
ସଚେତନତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସଚେତନତା
ସହ ସଂଯ�ୋଗ କରେ । ଯ�ୋଗର ମୂଳ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୨୭୦୦ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସି ନ୍ଧୁ -ସରସ୍ୱତୀ
ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ଅମଳର । ଏପରି କି
ପ୍ରାକ୍ ବ�ୈଦିକ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗଭ୍ୟାସ
ରହିଥ ିଲା । ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କର ଏହି
ପ୍ରାଚୀନ ଚଳଣିକୁ ତାଙ୍କର
ଯ�ୋଗସୂତ୍ର
ସି ଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି ।
ଏ ଦିଗରେ ବହୁ ମଲ
ୂ ୍ୟ ଅବଦାନ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ
ପାରମ୍ପରି କ ଯ�ୋଗର ଜନକ ବ�ୋଲି ମଧ୍ୟ
କୁହାଯାଏ । ତାଙ୍କ ପରେ ଅନେକ ଯ�ୋଗବିତ୍
ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା
ସହ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହାର ପ୍ରସାର କହିଛନ୍ତି ।
ଆଜିକାଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକ ଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା
ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ନିକଟ ଅତୀତରେ ହ�ୋଇଥ ିବା କେତେକ
ଡାକ୍ତରୀ ଅନୁ ଧ୍ୟାନରୁ ମଣିଷର ମନ ଓ ଶରୀର
ଉପରେ ଯ�ୋଗର ଉତମ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରମାଣିତ
ହ�ୋଇଛି ।
ଯ�ୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ଜୁନ ୨୧, ୨୦୧୫ ଦିନ ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀର ରାଜପଥ
ଉପରେ ପାଳିତ ହ�ୋଇଥ ିଲା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ
ଯ�ୋଗଦିବସ । ଏହି ଦିବସ ଦୁ ଇଟି ଗି ନିଜ ରେକର୍ଡ
ସୃଷ୍ଟି କରି ଥ ିଲା । ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗ�ୋଟିଏ
ଯାଗା ଓ ଗ�ୋଟିଏ ଯ�ୋଗ ଅଧବେ
ି ଶନରେ ୩୫,
୮୯୫ ଜଣ ଯ�ୋଗଭ୍ୟାସ କରି ଥଲେ
ି
। ଦ୍ୱିତୀୟଟି
ହେଲା ଏଥ ିରେ ୮୪ଟି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ
ଯ�ୋଗଦେଇଥ ିଲେ ।

ବାର୍ତ୍ତା - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ

2018
ଜୁନ ୨୧, ୨୦୧୮ ଦିନ
ଡେରାଡୁ ନରେ ଆୟ�ୋଜିତ
ସମାର�ୋହରେ ୫୦,୦୦୦ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରି ଥ ିଲେ ।

ବାର୍ତ୍ତା - ଶାନ୍ତି ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ

2019

ସି ନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା
ସମୟର ଚିତ୍ର ଏବଂ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ
ଯ�ୋଗର ଉପସ୍ଥିତିକୁ
ଦର୍ଶାଇଥାଏ

ଅତୀତର ଛଅ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ
ଦିବସ ଉପରେ ଏକ ନଜର
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ ରାଂଚିରେ ଜୁନ ୨୧,
୨୦୧୯ରେ ଆୟ�ୋଜିତ ସମାର�ୋହରେ
ଯ�ୋଗଦିବସ ପାଳନ କରି ଥ ିଲେ ।

ବାର୍ତ୍ତା - ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତି ନଜର

2020

କ�ୋଭି ଡ -୧୯ ବ�ୈଶ୍କ
ୱି
ମହାମାରୀ ଯ�ୋଗୁ ଜୁନ୨୧, ୨୦୨୦ ଦିନ
ଯ�ୋଗ ଭର୍ଚୁଆଲ ମ�ୋଡରେ
ହ�ୋଇଥ ିଲା ।

ବାର୍ତ୍ତା - ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇ ଁ ଘରେ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯ�ୋଗକୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ
ସାମି ଲ କରି ବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହ�ୋଇଥ ିଲେ ମଧ୍ୟ
ଏଥ ିରେ ମନ୍ଥରତା ଯ�ୋଗୁ ଁ ଏହା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ
ହ�ୋଇପାରି ଲା ନାହି।ଁ ୧୯୭୬ରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ (ବର୍ତ୍ତମାନ
ମ�ୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଜାତୀୟ ଯ�ୋଗ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ)
ପ୍ରତିଷଠା୍ କରାଗଲା । ୧୯୭୮ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଓ
ନେଚୁ ର�ୋପାଥ ି ପରି ଷଦ ଗଠିତ ହେଲା। ୨୦୦୩
ମସି ହାରେ ଭାରତୀୟ ଔଷଧୀ ଓ ହ�ୋମି ଓପାଥ ିକୁ
ଆୟୁଷ ବିଭାଗରେ ପରି ଣତ କରାଗଲା। ମାତ୍ର
ଯ�ୋଗର ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ୨୦୧୪
ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରି ଖ ଦିନ ପୃଥକ୍ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ସୃଷ୍ଟି ସହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ୨୦୧୪ ମସି ହାରେ ଜାତିସଂଘ
ସାଧାରଣ ପରି ଷଦ ବ�ୈଠକରେ ଯ�ୋଗ ଉପରେ
ଆଲ�ୋକପାତ କରି ଦେଇଥ ିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଯ�ୋଗୁ ଁ
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯ�ୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା।
୨୦୧୬ ମସି ହାରେ ଯ�ୋଗ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା
ଜାତୀୟ ବିକାଶ ବ�ୋର୍ଡ (ଏନବପି ଡିୱାଇଏନ)
ଗଠିତ ହେଲା । ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥ ିବା
ଯ�ୋଗ ତାଲି ମର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ
ରଖ ି ଏହା ଖ�ୋଲାଯାଇଥ ିଲା । ସେଥ ିପାଇ ଁ ଏମ୍ସ ୍
ଓ ଆଇଆଇଟିରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସାମି ଲ
କରାଗଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପାଳନ
ପାଇ ଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟ�ୋଜିତ ହେଲା । ମୂଳ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା ପୃଷ ୍ଠପ�ୋଷକ ଭାବେ ଅ।ୟୁଷ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଯ�ୋଗ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା
ବାହାର କରାଗଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଓ
ବରି ଷ ୍ଠ ନାଗରି କ ବିନା ବିଘ୍ନରେ ୪୫ମି ନିଟ୍ ଯ�ୋଗ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ପାରି ବେ ।
ଏହି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ
ପୁଣେରେ ଯ�ୋଗ ତାଲି ମ ନେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ
ଏହାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇପାରି ଲେ । ଯ�ୋଗାସନ
ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତା ମୂଳକ କ୍ରୀଡା ହେବା
ପରେ ଆୟୁଷ ଏବଂ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଯ�ୋଗାସନକୁ
ବିଶ୍ୱରେ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତାମୂଳକ
କ୍ରୀଡାର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ ପାଇ ଁଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।
୨୦୨୧ଠାରୁ ଯ�ୋଗ ‘ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ’ର
ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ହ�ୋଇଯାଇଛି । ଯ�ୋଗଦେଶର

ଯ�ୋଗଦିବସର ଲ�ୋଗ�ୋର ମହତ୍ୱ
ଦୁ ଇହାତ ଯ�ୋଡି ହ�ୋଇଥ ିବା ଲ�ୋଗ�ୋ ଯ�ୋଗର ପ୍ରତୀକ ଯାହା
ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଚେତନାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଚେତନା ସହିତ ଯ�ୋଡି ଥାଏ ।
ଏହା ଶରୀରର ମନ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ ୍ୱୟ ରକ୍ଷାର
ପ୍ରତୀକ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶରୀର ସୁଧାରର ସାମଗ୍ରୀକ ବିକାଶରେ
ଏହା ସହାୟକ ।
ଲ�ୋଗ�ୋରେ ଥ ିବା ବାଦାମପତ୍ର ଧରି ତ୍ରୀ ପୃଷର
୍ଠ ପ୍ରତୀକ
ହ�ୋଇଥ ିବାବେଳେ, ସବୁ ଜପତ୍ର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତୀକ, ଘନ ନୀଳ ଅଗ୍ନି
ହ�ୋଇଥ ିବାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ଉତ୍ସ ।
ଲ�ୋଗ�ୋ ମାନବତା ପାଇ ଁ ଶାନ୍ତି ଓ ସ�ୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା
ଦେଉଥ ିବାବେଳେ, ଯ�ୋଗ ହି ଁତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସ

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯ�ୋଗ ଆହୁ ରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ

भविष्य में योग को और मिलेगी रफ्तार

ଯ�ୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ଦୂ ତଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀମାନ ଆୟ�ୋଜନ କରୁଛି । ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ
ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଷଠା୍ ନ ସହିତ ଏଥ ିପାଇ ଁ ବୁ ଝାମଣାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ହ�ୋଇଛି ।
୩୦ରୁ ୪୫ମି ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ ଯେକ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ର
ଜୀବନଶ�ୈଳୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂ ର କରି ପାରି ବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯ�ୋଗ
ଗାକୁଁ ନିଆଯି ବ, ଯେଉଠିଁ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ�ୋଟେ ପରି ବାରର
ଜଣଙ୍କୁ ତିନିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ କରି ବା ପାଇ ଁ ପ୍ରେରଣା
ଦେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯ�ୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଓ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା
ସହ ପାରି ବାରି କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଅଭି ନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଯିବ ।

ଯ�ୋଗ
ତାଲି ମ

ଯ�ୋଗ ଶିକ୍ଷାର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଦିଗ ରହିଛି । ଯ�ୋଗ
ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆଣି ପାରି ବ । ଏଗୁଡିକ
ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ,କ୍ରୀଡା, ଉତ୍ସବ,
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସଶନ୍ତ୍ର ସେନା, ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ,
ପେଶାଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ, ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ, ଅମଲା ଓ
ଜନସେବକ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଯ�ୋଗ
ଶିକ୍ଷା
ଯ�ୋଗ
ଥେରାପୀ

ଯ�ୋଗ ଯେକ�ୌଣସି ର�ୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଉପଚାରରେ ସାହାଯ୍ୟ
କରି ପାରି ବ । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜୀବନଧାରଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା,
ଅଣସଂକ୍ରାମକ ର�ୋଗ ସମସ୍ୟା, କର୍କଟ, ହୃ ଦର�ୋଗ, ଷ୍ଟୋକ ଇତ୍ୟାଦି
ର�ୋଗୀଙ୍କ ସୁଧାର ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ ଖୁବ୍ ଫଳପ୍ରଦ । ସେ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ
ଯ�ୋଗ ଥେରାପି ଷ୍ଟ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଯ�ୋଗ
ପରି ଚାଳନା

ନୀତି ଓ ବ୍ୟାବହାରି କ ଦୃ ଷ୍ଟି ରୁ ଯ�ୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ର ମାନସି କ
ପରି ଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ସାଧାରଣଲ�ୋକଙ୍କ
ଜୀବନରେ ଯ�ୋଗ ଜନି ତ ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

୩୦ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡାର ସ୍ୱୀକୃତି
ପାଇଛି ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯ�ୋଗି ତା
ଆୟ�ୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି । ଯ�ୋଗ
ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରି ହାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇପଡିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଯ�ୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇ ଁ ଦେଶରେ
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ଏନସି ଇଆରଟି ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯ�ୋଗକୁ
ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମି ଲ କରି ଛି । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ ଏହାର ୧୨, ୫୦୦ ଆୟୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁଧାର
କେନ୍ଦ୍ର ଜରି ଆରେ ଯ�ୋଗତାଲି ମ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ
ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପରି ବର୍ତ୍ତନ ପାଇ ଁଆଠଟି ଆଧାର
ଯ�ୋଗ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା । ଏ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇ ଁଆଠଟି ବିଷୟକୁ
ଆଧାରଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା । ଏହି ଆଧାରଗୁଡକ
ି ୁ ଭି ତ୍ତି କରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯ�ୋଗକୁ ଲ�ୋକାଭି ମଖ
ୁ ୀ
କରି ବାକୁ ଯ�ୋଜନା ହ�ୋଇଛି । ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ଯ�ୋଗ
ଗବେଷଣା

ମ�ୌଳି କ ଦର୍ଶନ, ସାହି ତ ୍ୟ, କ୍ଲି ନି କ ାଲ ଓ ବ�ୈ ଜ୍ଞା ନି କ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥିପ ାଇ ଁ ବ୍ୟାପକ ପରି ସର ରହି ଛି । ଗତ କି ଛି
ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦଶହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ସନ୍ଦର୍ଭ
ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହ�ୋଇଛି ଯାହାକି ଯ�ୋଗ
ଗବେଷଣାର ବ୍ୟାପକତାକୁ ସ ଚ
ୂ ାଇଥାଏ ।

ଯ�ୋଗ
ବିପ୍ପଣନ

ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯ�ୋଗଦ୍ୱାରା କ୍ରୀଡା, କହିବା,
ଅଭି ନୟ, କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁସ୍ଥତା, ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁଧାର ଇତ୍ୟାଦି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହ�ୋଇଥାଏ । ଯ�ୋଗଦ୍ୱାରା ଜଣେ ତାର କ�ୌଶଳ
ବିକାଶ କରି ପାରି ବ ।

ଯ�ୋଗ
ଶିଳ୍ପ

ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯ�ୋଗଦ୍ୱାରା କ୍ରୀଡା, କହିବା,
ଅଭି ନୟ, କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁସ୍ଥତା, ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁଧାର ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଉନ୍ନତି ହ�ୋଇଥାଏ । ଯ�ୋଗଦ୍ୱାରା ଜଣେ ତାର କ�ୌଶଳ ବିକାଶ
କରି ପାରି ବ।

ମହିଳାଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗ

ମହିଳାମାନେ ଋତୁ ଚକ୍ର, ଗର୍ଭଧାରଣ ଓ ଋତୁ ସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ଭଳି ଅନେକ
ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରି ଥାନ୍ତି । ସେ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଯ�ୋଗ ମାନସି କ
ଉଦ୍ ବେଳନ, ଚାପ, ଡିପ୍ରେସନ ଓ ହରମ�ୋନ ଅସୁନ୍ତଳନ ଇତ୍ୟାଦି
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ଦେଇଥାଏ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲି ମ
ଦାତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଶରୀରର ଅମ୍ଳଜାନସ୍ତର ଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା ବଢାନ୍ତୁ
କେତେକ ସହଜ କ�ୌଶଳ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀରର
ଅମ୍ଳଜାନସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ । ମାନସି କ ଚାପ ଓ
ହୃ ଦବେଗ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଅତ୍ୟଧକ
ି
ଚାପଗସ୍ତ ଥଲେ
ି
ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ବସି ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରାରେ ହାତ

ଉଠାଇ ଗାଡ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓ ଁ
ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଫୁ ସ୍ଫୁସ୍ ଓ ମନକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ବ ।
ଆଉ ଏକ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ତଳେ ସି ଧା ଶ�ୋଇ ହାତ ଓ ଗ�ୋଡକୁ
୯୦ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ଥି ତିରେ ରଖବେ
ି
। ଏହିପରି ପାଞ୍ଚରୁ ସାତଥର
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ । ଭୂଜଙ୍ଗାସନ ମଧ୍ୟ ମାନସି କ ଚାପ ହ୍ରାସ
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସ

ଯ�ୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଗଠନ
ତିନ�ୋଟି ଯ�ୋଗସୂତ୍ର ଅନେକ ଆସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ । ମ�ୌଳିକତଃ ହତ ଯ�ୋଗ
ଏପରି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଥଁ ିରେ ଶରୀର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବହନ କରି ପାରେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶରୀରରୁ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥାଏ ଓ ପରେ ପରେ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ, ମନ ଓ ଅର୍ନ୍ତମନକୁ ଭେଦିଯାଏ ।

ବଜ୍ରାସନ

ବାଳାସନ

ଉପକାରି ତା
n ଏହି ଆସନ ଦ୍ୱାରା ବେକ, ମୁଣ୍ଡ ଓ
କାନ୍ଧର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂ ର ହୁ ଏ ।
n ଏହା ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
n ଏହା ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃ ଦ୍ଧି
କରି ବା ସହ ମାନସି କ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ
କରେ

କିପରି କରି ବେ ?
n

ସାବଧାନତା
ଯଦି ଅଣ୍ଟା ବା ପି ଠି ଦରଜ ଥାଏ ବା
ଆଣ୍ଠୁ ରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହ�ୋଇଥାଏ,
ତେବେ ଏହି ଆସନ କରି ବା ଅନୁ ଚିତ୍ ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏହି ଆସନ କରି ବା
ଉଚିତ ନୁ ହେ ଁ। ଯଦି କେହି ନାଳରକ୍ତ
ଝାଡାରେ ପୀଡିତ ବା ନିକଟରେ ଏଥ ିରୁ
ଆର�ୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ
ଏହି ଆସନ ନ କରି ବା ଉଚିତ ।
ଉପକାରି ତା
n ପି ଠକ
ି ୁ ବହୁ ତ ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗେ
n କ�ୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂ ର କରେ ।
n ସ୍ନାୟବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ ରଖେ ।

n

n

n

ଚଟାଣରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡନ୍ତୁ ।
ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଦୁ ଇଟି ଯ�ୋଡି
ଗ�ୋଇଠି ଦୁ ଇଟିକୁ ଦୁ ଇ ପି ଚାରେ
ରଖନ୍ତୁ ।
ପାପୁଲି ଦୁ ଇଟିକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ
ରଖନ୍ତୁ ।
ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିବା ସହ ଶରୀରକୁ
ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ।
ଆପଣ ନିଜର ବାହୁ ଦ୍ୱୟ ଶରୀରର
ଦୁ ଇ ପଟରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ତାହା
ପାପୁଲି ତଳେ ରହୁ । କାନ୍ଧକୁ
ହାଲୁ କା କରନ୍ତୁ। ସେହି ଭଙ୍ଗୀରେ
ଯଥା ସମ୍ଭବ ରୁହନ୍ତୁ ।

କପାଳ ଭାତି

ପଦ ୍ମାସନ

ଏହା ଦୁ ଇ ନାକପୁଡା ସଫା
ରଖ ିବା ସହ କଫ ସମସ୍ୟା ଦୂ ର
କରି ଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ନାୟବିକ
ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁ ତ କରି ବା ସହ
ପଚନକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରି ଥାଏ ।

ନିଜକୁ ଚାପମୁକ୍ତ କରି ବା
ପାଇ ଁ ଏହି ଆସନ
କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରଚିତ
ହେବାକୁ ପଡିବ । ଏହା
ଉଭୟ ଦେହ ଓ ମନକୁ ଶାନ୍ତି
ଦେଇଥାଏ ।
କିପରି କରି ବେ ?
n ପ୍ରଥମେ ବାମଗ�ୋଡକୁ ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘ
ଓ ଡାହାଣ ଗ�ୋଡକୁ ବାମ ଜଙ୍ଘ
ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ।
n ଆପଣଙ୍କ ପି ଠି ସି ଧା ରଖନ୍ତୁ ।
n ଆଖ ି ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ
ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
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କିପରି କରି ବେ ?
n

n

n

କିପରି କରି ବେ ?
ଯେକ�ୌଣସି ଧ୍ୟାନମୁଦ୍ରାରେ ବସନ୍ତୁ । ଆଖି
ବନ୍ଦ କରି ପୁରା ଶରୀର ହାଲୁ କା ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ।
ଦୁ ଇ ନାକପୁଡାରେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ
ଓ ଛାତିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରଖର
ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡନ୍ତୁ ଓ ଆରାମ ରୁହନ୍ତୁ । ତେବେ
କର�ୋନା ର�ୋଗୀମାନେ ଏପରି କଲାବେଳେ
ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ବେ ।

n
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n

ଦୁ ଇ ଗ�ୋଡ ଯ�ୋଡିକରି ହାତ ଶରୀର
ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ପାପୁଲି ସି ଧା ରଖିବେ ଓ
ଆଙ୍ଗୁ ଠି ଖ�ୋଲି ହ�ୋଇ ସି ଧା ରହିବ ।
ଡାହାଣ ଗ�ୋଡ ଆଣ୍ଠୁ ରୁ ଭାଙ୍ଗି ପାଦକୁ
ଡାହାଣ ପି ଚା ତଳେ ରଖିବେ ।
ସେହିପରି ବାମଗ�ୋଡ ଆଣ୍ଠୁ ର ଭାଙ୍ଗି
ବାମ ପାଦ ବାମ ପି ଚା ତଳେ ରଖିବେ ।
ଦୁ ଇଟି ଯାକ ଗ�ୋଇଠି ଏପରି ଭାବେ
ରଖିବେ ଯେପରି ଗ�ୋଟିଏ ଉପରେ
ଅନ୍ୟଟି ରହିବ । ପି ଚାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ
ଦୁ ଇ ଗ�ୋଇଠି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜାଗାରେ
ରଖିବେ ।

କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ସମୟରେ ଯ�ୋଗର ଉପକାରିତା
ଯ�ୋଗ କ�ୋଭିଡ-୧୯ କାଳରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି । କ�ୋଭିଡ-୧୯ ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ମହାମାରୀ କାଳରେ ଯ�ୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁ ରି ବୃଦ୍ଧି
ପାଇଛି । ସଂକ୍ରମଣ ର�ୋକିବା ପାଇ ଁକଠିନ ର�ୋଗ ପ୍ରତିର�ୋଧକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହ�ୋଇଥାଏ । ଶରୀରର ର�ୋଗ ପ୍ରତିର�ୋଧକ ଶକ୍ତି
ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଁଅନେକ ଆସନମାନ ରହିଛି । ସେଗୁଡକ
ି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଗଠନରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇଛି ।

ନ�ୌକାସନ

ସମକ�ୋଣାସନ

ମାର୍ଜାରୀ ଆସନ
ଉପକାରି ତା

ଉପକାରି ତା
n

କିପରି କରି ବେ
n

n

ଦୁ ଇ ପାଦ ଉପରକୁ କରି ପି ଠରେ
ି ଶୁଅନ୍ତୁ
ଓ ଦୁ ଇ ବାହୁ ଦୁ ଇ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ।

n

ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଛାଡିବା ବେଳେ
ଛାତି ଓ ପାଦକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ । ବାହୁ
ଦୁ ଇଟିକୁ ପାଦ ଆଡକୁ ରଖନ୍ତୁ ।
n

ହସ୍ତ ଉତ୍ତାନାସନ
ଶକ୍ତିସ୍ତର ବୃ ଦ୍ଧିରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ର�ୋଗ
ପ୍ରତିର�ୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଏ ।
ହଜମ କ୍ରିୟା ବୃ ଦ୍ଧି କରେ ।
ଶରୀରକୁ ଫୁ ର୍ତ୍ତି ରଖେ ।

କିପରି କରି ବେ
n

ଠିଆ ହ�ୋଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଓ
ସି ଧା ରଖନ୍ତୁ । ତା’ ପରେ ହାତକୁ ପଛକୁ
ପ୍ରଣାମ ଢଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ
ଅଣ୍ଟାକୁ ପଛକୁ ମ�ୋଡନ୍ତୁ ।

ସମକ�ୋଣାସନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଉପରେ ଅନେକ ଭଲ ପ୍ରଭାବ
ରହିଛି । ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତ
କରେ ।

n

ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଉସୁଆସି ଆ କରେ ।

n

ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢାଏ

n

ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଉନ୍ନତି ଘଟାଏ

ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ
ଆସନ କଲାବେଳେ ଟଣାଯାଏ
ମାସଂପେଶୀର ଦରଜ ହ୍ରାସ
ପାଇବା ସହ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ
ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ ।
ଏହା ଶରୀରର ପଶ୍ଚାତଭାଗ,
ତଳିପେଟ ଓ ଜଂଘ ମଧ୍ୟସ୍ଥ
ସ୍ଥାନକୁ ନମନୀୟ କରେ ।

n

ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟମ
ଏହା ଚାପମୁକ୍ତ ରଖ ିବା ସହ
ଉଦ୍ ବେଗ ଓ ରାଗକୁ ଦୂ ର
କରେ । ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ
ନିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ନାୟବିକ
ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ
ପକାଇଥାଏ ।

n

n

କିପରି କରି ବେ
n ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କ�ୌଣସି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା
ମୁଦ୍ରାରେ ବସନ୍ତୁ ।
n ନାକପୁଡାରେ ଜ�ୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ।
n ବିଶ ି ଆଙ୍ଗୁ ଠିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ । ମୁହ ଁ
ଅନାମିକା ଓ କାଣି ଆଙ୍ଗୁ ଠିରେ ବନ୍ଦ ରଖି ବୁ ଢା
ଆଙ୍କୁଠିରେ କାନ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ । ଧୀରେ ଧୀରେ
ଓ ଁଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡନ୍ତୁ ।

n

ଏହି ଆସନ କରି ବା ପାଇ ଁ ଜଣେ
ବଜ୍ରାସନରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ
ହାତ ଚଟାଣ ଉପରେ ରଖିବେ ।
ଦୁ ଇ ହାତରେ ଭରା ଦେଇ
ଶରୀର ପୃଷଭ
୍ଠ ାଗକୁ ଉଠାଇବେ।
ଜଂଘକୁ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉପରକୁ
ଉଠାଇବା ସହ ଆଣ୍ଠୁ ୯୦ଡିଗ୍ରୀ
କ�ୋଣରେ ରଖିବେ ।
ଏହି ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି
ଚଟାଣ ସହ ସମାନ୍ତରଳ ରହିବ
ଓ ଆପଣ ବିରାଡି ଭଳି ଚାହିବେ।
ଁ
ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ
ପଛକୁ ଛୁଙ୍କାଇବେ । ନାଭି
ଉପରକୁ ହେବା ଦରକାର ।
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ପ୍ରଚ୍ଛଦ କାହାଣୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସ

ଯ�ୋଗ ଏବେ ଏକ ଜୀବନଧାରା
ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା
ଯ�ୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ୍ଧତି
ନି ମ୍ନୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଭୁ କ୍ତ
କରାଯାଇପାରେ । ତେବେ
ବି ଭି ନ୍ନ ଦର୍ଶନ, ପରମ୍ପରା
ଓ ବଂଶାନୁ କ୍ର ମି କ ଧାରା,
ଗୁରୁ ଶିଷ ୍ୟ ପରମ୍ପରା
ଦ୍ୱାରା ପରି ପ ଷ୍ଟ
ୁ ଯ�ୋଗର
ବି ଭି ନ୍ନ ପାରମ୍ପରି କ ଶିକ୍ ଷା
ପଦ୍ଧତି ରହି ଛି ।

ଜ୍ଞାନ

ଯେଉଠିଁ ଭାବର
ଉପଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଥାଏ

ଯେ

ାଯ�

ୋଗ

ଉଠ
ଁ ିଶ
ହ�ୋ କ୍ତି ଉ
ଇଥ ପଯ
ାଏ �ୋଗ

ନି ଶ୍ ୱାସରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁ,
ଯେପରି ଚାପଯୁକ୍ତ ରହି ବ ,
ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମନୀୟତା,
ନି ର ବଚ୍ଛନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି । ବାହ୍ୟ
ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଏବେ ନି ଜ ର ମନର
କଥା ଶୁଣ ! ଏହାହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର
ଓ ମନର ସଂକଳ୍ପ ଯାହାକି ଯ�ୋଗଭାବେ
ଜୀବନଧାରା ପାଲଟି ଛି । ଶରୀର, ମନ,
ଶକ୍ତି ଓ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ହି ଁ ଯ�ୋଗର
ପୃଥ କୀକରଣ କରାଯାଉଛି ।

କର୍ମଯ�ୋଗ

ଭକ୍ତିଯ�ୋଗ

ମ
କା ଥାଏ
ୁ
ଲ
ା
ଇ
ଁ ିହ
ଉଠ ଗ ହ�ୋ
ଯେ ୟ�ୋ
ପ୍ର

କ୍ରିୟ

ଯେଉଠିଁ ଦେହର
ଉପଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଥାଏ

ଜ୍ଞାନ ଯ�ୋଗ, ଭକ୍ତିଯ�ୋଗ,
କର୍ମଯ�ୋଗ, ପତଞ୍ଜଳି ଯ�ୋଗ,
ଭଟ୍ଟଯ�ୋଗ, କୁଣ୍ଡଳିନୀ
ଯ�ୋଗ, ଧ୍ୟାନଯ�ୋଗ,
ମନ୍ତ୍ରଯ�ୋଗ, ଲୟ ଯ�ୋଗ,
ରାଜଯ�ୋଗ, ଜ�ୈନ ଯ�ୋଗ,
ବୁ ଦ୍ଧ ଯ�ୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ।

ୋଗ
�
ଯ ନରେ

କେତେକ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି
ନିମ ୍ନରେ ପ୍ରଦତ ହ�ୋଇଛି

ଜମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ
ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ସମାଧ ି
ବନ୍ଧ ମୁଦ୍ରା ସତ୍ କର୍ମ ଯୁକ୍ତହାର
ମନ୍ତ୍ର-ଜପ ଯୁକ୍ତକର୍ମ ।

ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ
ପାଇ ଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା

ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସକାରୀ ଯ�ୋଗକାଳରେ କେତେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପାଳନ କରି ବ ା
ବି ଧେ ୟ । ଯ�ୋଗ ଶାନ୍ତ ପରି ବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସତେଜ ଦେହ ଓ ମନ
ନେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯି ବା ଦରକାର ।

ଖାଲି ପେଟ ବା ଅଧା ପେଟରେ ଯ�ୋଗ କରି ବା
ଦରକାର । ଜଣେ ଦୁ ର୍ବଳ ଅନୁ ଭବ କରୁଥ ିଲେ
ସାମାନ୍ୟ ନଖଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମି ଶାଇ
ପି ଇପାରି ବେ ।
ହାଲୁ କା ଓ ଆରାମଦାୟକ କପଡା ଯେଉଥଁ ିରେ
ଶରୀର ଚାଳନା ସଠିକ୍ ହେବ । ତାହାକୁ ଯ�ୋଗ
ବିଛଣା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯି ବା ଉଚିତ ।
କ�ୌଣସି ପୁରୁଣାର�ୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ହୃ ଦର�ୋଗ ଜନିତ
ସମସ୍ୟା ଥ ିଲେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବା ଯ�ୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ
ପରାମର୍ଶ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ଆଗରୁ ନେବା
ଆବଶ୍ୟକ ।
ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲେ
ଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ ଏକ ଅନୁ କୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି
ହ�ୋଇଥାଏ ।
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ଶରୀର ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହ ସମତା ରଖ ି ଯ�ୋଗ ଧୀରେ
ଧୀରେ କରାଯି ବା ଦରକାର । ଶରୀରକୁ କ�ୌଣସି
ମତେ ଦୃ ଢଭାବେ ଧରି ବା ବା ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ଅନୁ ଚିତ ।
ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହା କରାଯି ବା ଉଚିତ ।
ଯ�ୋଗ ଅଧ ିବେଶନ ଧ୍ୟାନ, ଗାଢ ନିରବତା ବା ସଂକଳ୍ପ ଓ
ଶାନ୍ର
ତି ସହ ସମାପନ ହେବା ଉଚିତ ।
ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସର ୨୦ରୁ ୩୦ମି ନିଟ୍ ପରେ ହି ଁ
ଗାଧୁଆପାଧୁଆ କରି ବା ଦରକାର । ୨୦ରୁ ୩୦
ମି ନିଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ହି ଁକିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବା
ଆବଶ୍ୟକ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଯ�ୋଗସୂତ୍ର
ଯ�ୋଗ ବିବାଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ଯ�ୋଗ ଧନୀ ଗରି ବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖେ
ନାହି ଁ।
ଯ�ୋଗ ନିଜକୁ ନିଜ ସହ ଯ�ୋଡି ଥାଏ । ଯ�ୋଗ
ସମାଜରେ ଏକତାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ।
ଯ�ୋଗ କର୍ମନିଯକ୍
ୁ ତି ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି
ଘଟାଏ।

କ�ୋଭି ଡ-୧୯ କାଳରେ ଏହାର
ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ବେଳେ ଯ�ୋଗର ମହତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କହିଥଲେ
ି
ଯେ, ଯ�ୋଗ ଶରୀରର ର�ୋଗ
ପ୍ରତିର�ୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟମ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ
ଦ�ୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ । ପ୍ରାଣାୟମ ବା
ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତିିକୁ ମଜବୁ ତ କରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହା ବିଶେଷ ଉପଯ�ୋଗୀ କାରଣ
କର�ୋନା ଭୂତାଣୁ ଯ�ୋଗୁ ଁ ଫୁ ସଫୁ ସ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ
ହେଉଛି। କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ମହାମାରୀ କାଳରେ ପାରି ବାରି କ
ବନ୍ଧନ ଅଧିକ ସୁଦୁଢ ହ�ୋଇଛି । ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯ�ୋଗୁ ଁହେଉ ପଛେ

ତାଲି ମପ୍ରାପ୍ତ ଯ�ୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧ ିକରୁ ଅଧ ିକ
ନିଯକ୍
ୁ ତି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି
ଯ�ୋଗ ବିଲିୟନ ଓ ଟ୍ରିଲିୟନ ବ୍ୟବସାୟୀ
ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଭାରତ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯ�ୋଗର ପ୍ରବର୍ତନ
ପାଇ ଁ ଉଦ୍ୟମ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସି ତ ହେଉଛି ।

ଯ�ୋଗ ସଂକଳ୍ପ
ମୁ ଁ ସଦାସର୍ବଦା ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ
ମନ ପାଇ ଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତବ
ି ଦ୍ଧ। ଏହି
ସ୍ଥି ତିରେ ହି ଁମ�ୋର ଆତ୍ମବିକାଶ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର

ମହାମାରୀ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଘର ଭି ତରେ ଆବଦ୍ଧ ହ�ୋଇ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ
କରି ଛି । ଅନୁ ଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ପରି ଚାଳନାରେ
ଯ�ୋଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ମାନସି କ ଅବସାଦ ହ୍ରାସ
କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି । ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇ ଁ ଯ�ୋଗର
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି । ଆଇଆଇଟି
ଦିଲ ୍ଳୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଗବେଷଣା ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଛି ।
ଏମ୍ସ ରି ଷିକେଷ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ ଅନୁ ସାରେ
ର�ୋଗୀ
ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ହାଇଫରମାଟିକ ବ୍ରିଦିଂ ଦ୍ୱାରା ଗ୍କ�ୋମା
ଲୁ
ଶତକଡା ୨୦ଭାଗ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ହ�ୋଇଛନ୍ତି । ମନ�ୋବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଚିକିତ୍ସା
ଓ ଜୀବନ ଶ�ୈଳୀ ସମସ୍ୟା ଯ�ୋଗବଳରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଫଳତା
ହାସଲ କରି ଥବ
ି ା ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ଗବେଷଣା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି । ନିମ ୍ନ
ପୃଷଭ
୍ଠ ାଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ନିୟମିତ ମାନସି କ ଚାପକୁ ପ୍ରଶମିତ କରି ବାରେ
ଯ�ୋଗ ବହୁ ପରି ମାଣରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି ।

ସମ୍ଭାବନା ରଖ ିଛି। ମ�ୋର
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସ୍ୱୟଂ, ପରି ବାର,
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ସମାଜ ଓ
ସର୍ବୋପରି ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ�ୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁ ଁ
ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ।

କରି ବା ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ। କର�ୋନାରୁ ରକ୍ଷା
କରି ବାରେ ଯ�ୋଗ ଖୁବ୍ ଉପାଦେୟ । ନିୟମି ତ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ
ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ର�ୋଗ ପ୍ରତିର�ୋଧକ ଶକ୍ତି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ ଅନୁ ସାରେ ଯ�ୋଗ ଯେ
ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ�ୋଷି କାକୁ ମଜବୁ ତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ କରେ
ଏଥରେ
ି
ତିଳେ ମାତ୍ର ସହେନ୍ଦ ନାହି ଁ ।
ଯ�ୋଗ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନ ବସୁଧ�ବ
ୈ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହାସଲରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ବ ।
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ସ୍ତମ୍ଭ

ଡକ୍ଟର ଏଚ ଆର ନଗେନ୍ଦ୍ର

ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲ�ୋକ ଯ�ୋଗ
ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କି?

ବ

ଡକ୍ଟର ଏଚ ଆର ନଗେନ୍ଦ୍ର

ଡକ୍ଟର ଏଚ ଆର
ନଗେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର
ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁସ୍ଥି ତ ଏସବ୍ୟାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର
କୁଳପତି । ୨୦୧୫
ମସି ହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର
ପାଇ ଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପାଳନର
ନେତୃ ତ୍ୱ ନେବାରେ
ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ
କରି ଥ ିବା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ର
ପଦ ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ
ସମ୍ମାନିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
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ର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାରୀରି କ ପରି ଶ୍ରମ କାତର ଜୀବନଶ�ୈଳୀ
ଭି ତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ଆଣିବା ଦିଗରେ ଯ�ୋଗ ହେଉଛି ଏକ ସହଜ, ସଫଳ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଓ ନିରାପଦ
ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଯ�ୋଗରୁ ମିଳଥ
ୁ ବ
ି ା ସଫଳତା ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧ ବ�ୋଲି
ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବିବଧ
ି ସୁଫଳ ଯାହାକି ଆମର ମାଂସପେଶୀକୁ ସତେଜ କରି ବା
ସହିତ ଶରୀରର ସକ୍ରିୟତାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଥାଏ, ନିଃଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରି ବା ସହ
ହୃ ଦ୍କ୍ରିୟାକୁ ସୁସଂଗତ କରି ଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ଆମକୁ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶାସେବନରୁ ମୁକ୍ତ
କରି ବା ସହ ଆମର କ୍ଳାନ୍ତି, ଉଦ୍ ବେଗ, ମାନସିକ ଅବସାଦ ଓ ଶରୀରର ନିରନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର
କରି ଥାଏ । ଏହା ଆମର ନିଦ୍ରାକୁ ସୁଖକର କରି ଥାଏ ତଥା ଶରୀର ଓ ମନର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ
କରି ଥାଏ । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂପର୍କୀତ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ଦୂ ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଯ�ୋଗ ଏକ
ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧ ଉପଚାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହ�ୋଇପାରି ଥ ିବାରୁ ଯ�ୋଗର ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି
ସ୍ଥାନ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଓ
ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଭ୍ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ଏନସିସିଆଇଏଚ)ର ମତ ଅନୁ ସାରେ, ଯ�ୋଗକୁ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ପର
ୂ ି ପର
ୂ କ
ଉପଚାର ଭାବେ ବିଶ୍ୱର ୧୩ ନିୟୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦ�ୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ମି ଳିତ ଜାତିସଂଘ ୨୦୧୪ ମସି ହା ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ତାରି ଖ ଦିନ ତା’ର ୬୯ତମ ସାଧାରଣ
ଅଧିବେଶନ କାଳରେ ଯ�ୋଗକୁ ଆନୁ ଷଠା୍ ନିକ ଭାବେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରି ଥଲ
ି ା।
ଏହି ଅଧିବେଶନ କାଳରେ ଜୁନ ୨୧ ତାରି ଖକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ବା
ନିମନ୍ତେ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସକୁ ସ୍ୱୀକୃତି
ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ତାହାର ପାଳନ ଭାରତର କ�ୋମଳ ଶକ୍ତି କୁ ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ବ�ୈଶ୍କ
ୱି ସ୍ତରରେ
ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । ଯଦିଚ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ
ଦିବସକୁ ଏଭଳି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳବ
ି ା ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯ�ୋଗର ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି
ଲାଭ କରି ସାରି ଥ ିଲା, ତଥାପି ଗ�ୋଟିଏ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପକ ଲ�ୋକ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓ ଲ�ୋକପ୍ରିୟତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ବ�ୋଲି
ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ବାର୍ଷିକ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଆହୁ ରି
ଅନେକ ଅନୁ ଷଠା୍ ନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରି ତ ସମ୍ମିଳନୀମାନ ଆୟ�ୋଜିତ
ହ�ୋଇଆସୁଛି ଯାହାକି ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯ�ୋଗର ଅବଦାନକୁ ଆହୁ ରି ପୁଷ୍ଟ କରି ଛି ।
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପାଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସମସ୍ତ ଯ�ୋଗ ଅନୁ ଷଠା୍ ନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥଲେ
ି ଯେ
ସେମାନେ ମଧୁମେହ ର�ୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ
କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଆହ ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଯେଉଥିଁ ରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯ�ୋଗ ସମାବେଶକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଯ୍ୟାସ ହେଲା ଏହା ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଧୁମେହ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ
ନାମକ ଏକ ମେଗା ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯ�ୋଜନା ତଥା ଏହାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସାକାର
କରାଯାଇପାରି ଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲି ଥବ
ି ା ମଧୁମେହ ର�ୋଗକୁ ଯ�ୋଗ ଆଧାରି ତ ଜୀବନଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯି ବାର ଦାବିକୁ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣରୁ ପ୍ରମାଣସି ଦ୍ଧ କରି ବା । ଏଭଳି
ମଲ୍ଟିସେଣ୍ଟର କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ୪୦୦୦ ଜଣ ପ୍ରାକ୍- ମଧୁମେହ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ଠାରେ
ଯ�ୋଗ ଆଧାରି ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଥିଁ ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥଲ
ି ା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ୬୪ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା
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ସେତେବେଳେ ୯୨.୬ ପ୍ରତିଶତ ନାଗରି କ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରି ଥଲେ
ି ଯେ
ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଜୀନବଶ�ୈଳୀରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯି ବା ସମ୍ଭବପର
(୯୨.୬ ପ୍ରତିଶତ) । ଏହା ଯ�ୋଗ ପ୍ରତି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା
ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ପରି ପଷ୍ଟ
ୁ କରି ଥଲ
ି ା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାଗରି କଙ୍କ
ମନରେ ଯ�ୋଗ ପ୍ରତି ଥିବା ସଚେତନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପାଳନକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମିଳିଥବ
ି ା ଆଦୃ ତିକୁ ମଧ୍ୟ
ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ ।
ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ
ଭାବେ ଆକଳନ ଓ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି । ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମି ଳଥ
ୁ ବ
ି ା
ସବୁ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ସୁଫଳ ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ନିରାମୟତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା
ଓ ସୁସ୍ଥତା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କାଏମ ରଖିବାରେ ଯ�ୋଗର
ଅବଦାନ ଏବଂ ଶରୀରର ର�ୋଗ ପ୍ରତିର�ୋଧୀ କ୍ଷମତା ତଥା ଶକ୍ତି
ବୃ ଦ୍ଧିରେ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରସୂ ବ�ୋଲି ଅଧିକାଂଶ ମତ ପ�ୋଷଣ
କରି ଥଲେ
ି । ୨୦୧୫ ମସି ହା ପରଠାରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ
ଯ�ୋଗପ୍ରତି ଏକ ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହାକି
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରି ତ ଲେଖାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁ ଏ । ବିଶେଷ କରି
ଆମେରି କା, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲି ଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍  ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ
ଯ�ୋଗ ପ୍ରତି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛି ।
ଏହି ଉକ୍ତି କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ କିଛି ଉଦାହରଣ
ଦିଆଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ପୃଥବ
ି ୀ ସକାଶେ ଯୁବଗ�ୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ । ୨୦୧୮ ମସି ହାରେ, ଯୁବ ଶିକ୍ଷା (ସ୍ମୃତ,ି
ଶ�ୈକ୍ଷିକ ସଫଳତା, ସାଇକ�ୋସ�ୋମାଟିକ୍, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶାରୀରି କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି) ଉପରେ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସର ସୁଫଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ
ପରି ଲକ୍ଷି ତ ହ�ୋଇଥିବା କଥା ଏକ ଲାନସେଟ୍  ରି ପ�ୋର୍ଟ ଯାହାକି ଏକ
ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବେଚିତ ହ�ୋଇଥାଏ
ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୨୦୧୯ ମସି ହାରେ ଆମେରି କାର ଗ�ୋଥେ
ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ଯ�ୋଗକୁ ସର୍ବାଧିକ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ସହାୟକ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଥଲେ
ି
। ଆମେରି କାରେ ଇତି
ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେରୁ ଏହି କଥାକୁ ଆହୁ ରି ପ୍ରମାଣସି ଦ୍ଧ
କରାଯାଇପାରେ । ସେହି ସର୍ଭେ ରି ପ�ୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ୨୦୧୨
ମସି ହାରେ ସେ ଦେଶରେ ୧୩.୨ ପ୍ରତିଶତ ଲ�ୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ , ୩୧ ନିୟୁତ
ଲ�ୋକ ସେମାନଙ୍କ ଦ�ୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ କରି ସେଥିରୁ
ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଫଳ ଲାଭ କରି ଛନ୍ତି । ଅତି ନିକଟରେ (୨୦୨୦ ମସି ହାରେ)
ବ୍ରିଟେନରେ ୨୪୩୪ଜଣ ଯ�ୋଗଭ୍ୟାସକାରୀଙ୍କ ଠାରେ କରାଯାଇଥିବା
ବ୍ୟାପକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପରି ଚାଳନା
ଓ ସହାୟକ ନିରାମୟତା ତଥା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ୱକୀୟ ଯତ୍ନ ନିମନ୍ତେ
ଯ�ୋଗକୁ ଦୁ ର୍ବଳ ତଥା ବ୍ୟୟସାପେକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ
ଲ�ୋକମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି। ୨୦୧୮ ମସି ହାରେ
ଜର୍ମାନୀରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରି ପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ, ଡକ୍ଟର ହ�ୋଲଗେର
କ୍ରାମର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଦେଶରେ ଯ�ୋଗ ଥେରାପୀର
ଅଧିକର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି । ଜର୍ମାନ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥିତିରେ ଯ�ୋଗ
ଉପଚାରକୁ ଏକ ସହାୟକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯି ବାର
ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବ�ୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ରି ପ�ୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ
ସଚ
ୂ ୀତ କରି ଥଲେ
ି
। ସେହିଭଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ
୨୦୧୭ ମସି ହାରେ ଏକ ବିରାଟ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି
ସର୍ଭେ ରି ପ�ୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲାଯେ ଯ�ୋଗ/ ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲି ଆର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ

ଯ�ୋଗ ଆସନ, ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟମ
(ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା) ଅଭ୍ୟାସ
କ�ୋଭି ଡ଼-୨ ସଂକ୍ରମଣର ଚିକତ୍ସ
ି । କିମ୍ବା
ଏହାକୁ ପ୍ରତିର�ୋଧ କରି ବାର ଏକ ସଫଳ
ସହାୟକ ଉପାୟ ହ�ୋଇପାରେ ।
ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି (ଅଧିକ ଶାରୀରି କ ଶ୍ରମଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ,
ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶାକାହାରୀ କିମ ୍ବା ଭେଗାନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ) ।
ଅଧିକନ୍ତୁ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ଓ ଯ�ୋଗର ଉପକାରୀତା
ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦର୍ଶାଇ, ଭାରତ, ବ୍ରିଟେନ୍ , ନାଇଜେରି ଆ, ବ୍ରାଜିଲ୍,
ତୁ ର୍କୀ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଏକ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳ କ�ୋଭି ଡ଼ ୧୯ ମହାମାରୀ
ସମ୍ପର୍କୀତ ମାନସି କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପଚାର ନିମନ୍ତେ ଯ�ୋଗାଭ୍ୟାସ
ନିମନ୍ତେ ଦୃ ଢ଼ ଭାବେ ସୁପାରି ଶ କରି ଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି, ମାସାଚୁ ସେଟ୍ସ
ଇନଷ୍ଟିଚୁ ଟ୍  ଅଫ୍  ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍  କାଲି ଫର୍ଣ୍ଣିଆ- ସାନ୍ 
ଡିଏଗ�ୋ, ଚ�ୋପ୍ରା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି. ଏବଂ
ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରି ଥବ
ି ା
ଅନୁ ସନନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଏହି ସି ଦ୍ଧାନ୍ତରେ
ଉପନୀତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ସ-କ�ୋଭି ଡ଼-୨ ସଂକ୍ରମଣ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ/
କିମ ୍ବା ଏହାର ପ୍ରତିର�ୋଧ ସକାଶେ କେତେକ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ, ଯ�ୋଗ ଆସନ
ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ ସଫଳ ସହାୟକ ଉପାୟ ହ�ୋଇପାରେ।
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜାରି ଲକ୍ଡାଉନ୍  ସମୟରେ
ଯ�ୋଗ୍ୟାଭ୍ୟାସର ଉପକାରୀତା ସଂପର୍କରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ
ପ୍ରମାଣ ଆଧାରି ତ ରି ପ�ୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଲେଖକ
ପଜ
ୂ ା ଏସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରି ପ�ୋର୍ଟରେ
ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଳାନ୍ତି, ଉଦ୍ ବେଗ ଏବଂ ମାନସି କ ଅବସାଦ ସହିତ ନିଜକୁ
ଖାପ ଖୁଆଇବା ଏବଂ କ�ୋଭି ଡ଼ ୧୯ ଜନିତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଏକ
ସଫଳ ଆତ୍ମ ପରି ଚାଳନା ସାଧନ ।
ଶେଷରେ, ୨୦୨୦ ମସି ହାର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁ ଁ
ପାଠକମାନଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ବାକୁ ଚାହେ ।ଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କ�ୋଭି ଡ଼
୧୯ ମହାମାରୀ ଯ�ୋଗୁ ଁଲକ୍ଡାଉନର ଅସମ୍ଭବ ପରି ସ୍ଥିତି, କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ
ସାମାଜିକ ଦୂ ରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ
ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ
ଯେତେବେଳେକି ଯ�ୋଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ଓ
ବନ୍ଦ ରହିଥଲ
ି ା, ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ହି ଁ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଷଷ୍ଠ
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯ�ୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ସ୍ମାର୍ଟ ସି ଟି ମିଶନ

ମ�ୋ ସହର, ମ�ୋ ସ୍ୱପ୍ନ

“ଯେତେବେଳେ ନଗରୀମାନେ ବଦଳନ୍,ତି ସେତେବେଳେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବଦଳେ । ” ୨୦୧୬ ମସିହା ଜୁନ୍୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେ ଠାରୁ
ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବସବାସ
କରୁଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାର ଉତ୍ତମ ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ ଯ�ୋଗାଇଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଇଜ୍
ଁ ଅଫ୍ ଲି ଭିଂକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବା ।

ରା

ଞ୍ଚିର ଧ୍ରୁବଠାରେ ୬୫୬ ଏକର ଭୂମିରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଛି ।
ସଡ଼କ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଜଳ
ୁ ,ି ବର୍ଜ୍ୟ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଫେଇ ନଳା, ସାଇକେଲ୍ 
ଲେନ୍ , ଫୁ ଟପାଥ୍ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗୁଜରାଟର
ଧ�ୋଲେରା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅହମ୍ମଦବାଦ ଠାରୁ ୯୨୦ କିଲ�ୋମିଟର ଦୂ ରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ସେଠାରେ
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ
ସେଠାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ବା ସକାଶେ ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି ।
ପୁନେ ଓ ବାରାଣାସୀ ସମେତ ଦେଶର ୧୦୦ଟି ସହରରେ ୫,୧୫୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସକାଶେ ଏବେ ୧.୪୧
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ୧.୭୪ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର
ଟେଣ୍ଡର ଆହ ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ପହଞ୍ଚିଛି ଯଦ୍ୟପି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କ
ି ସକାଶେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ଜ�ୋରସ�ୋର୍ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା
ହେଉଛି ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନର କ�ୋତ�ୋଟି ଝଲକ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ ।
ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ବିଜଳ
ୁ ି ଶକ୍ତି ଆହରଣ, ହାଇସ୍ପିଡ୍  ଇଣ୍ଟରନେଟ୍  ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାକଚକ୍ୟଭରା
ଭବନ, ଦ୍ରୁତ ସରକାରୀ ପରି ବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଠାରେ
ଁ
କି ଜୀବନ ଅତି ସହଜସାଧ୍ୟ, ସୁଲଭ
ହ�ୋଇପାରି ବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବଏହିସବୁ କେତେଗ�ୋଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆଶା କରନ୍ତି ।
ଲ�ୋକମାନେ ଏବେ ଯେଉଭଳି
ଁ ଭାବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫ�ୋନ୍ , ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଆଦି
କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍,ତି ସେହିଭଳି ଭାବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ତୁ ଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ।
ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟର
ି କ�ୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସଂଜ୍ଞା ନାହି ।ଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କହିଲେ ଯେଉ ଁ
ସହରରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସକଳ ପ୍ରକାର ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ାସୁଯ�ୋଗ, ନୂ ତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ସବୁଜମ
ି ା
ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ; ଯେଉଠାରେ
ଁ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ସୁବଧ
ି ାସୁଯ�ୋଗ ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣର
ଉତ୍ତମ ମାନ ଉବଲବ୍ଧ ଥିବ ତାହାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ।
ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟଗ
ି ଡ଼
ୁ କ
ି ୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମ�ୌଳିକ ଭିତ୍ତି ଭୂମିରେ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼କ
ି ୁ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହି ଁ ସମ୍ଭବପର କରାଯାଉଛି।
ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଯାହାକି ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସହାୟକ
ହେଉଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅଧିକ କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ସାଧନ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରୁଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
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ଦେଶର ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ
କରି ବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟି ତ୍ୱ
ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ଷମ
କରାଯି ବା ଦରକାର ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ
ସର୍ବନିମ ୍ନ ସମୟ ଅବଧ ି ମଧ୍ୟରେ
ସର୍ବାଧ ିକ ମାତ୍ରାର ଦାରି ଦ୍ର୍ୟକୁ ଏକଜୁଟ
(ସମାଧାନ) କରି ପାରି ବେ ଏବଂ ସେହି
ଏକତ୍ରିକରଣରୁ ଯେଉ ଁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ,
ଆମେ ତାହାକୁ ବିକାଶର ଏକ ନୂ ତନ
ଦିଗରେ ହି ଁବିନିଯ�ୋଗ କରି ପାରି ବା ।
ଆମେ ସେହି ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ।
-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ

ସହରମାନଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ
ଥିବା ମ�ୌଳିକ ସୁବିଧା
	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଁ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭି ତ୍ତି ଭୂମି
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳଯ�ୋଗାଣ
ବ୍ୟବସ୍ଥା
୨୪ ଘଣ୍ଟି ଆ ବିଜଳ
ୁ ି ଯ�ୋଗାଣ
ଶିଶ,ୁ ମହିଳା ଓ ବୟସ୍କ
ନାଗରି କମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ନିରାପତ୍ତା
ସବୁ ଜମ
ି ାଭରା ପରି ବେଶ
ସୁଶାସନ, ବିଶେଷ କରି
ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ ୍ସ ଓ ଜନ
ସହଭାଗୀତା
ଆଇଟି ସଂଯ�ୋଗୀକରଣ ଓ
ଡିଜଟ
ି ାଇଜେସନ୍ 
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର ଉପଯୁକ୍ତ
ପରି ଚାଳନା
ଉତ୍ତମ ସରକାରୀ
ପରି ବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସୁଲଭ ବାସଗୃହ, ବିଶେଷ
କରି ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯି ବା

କ�ୋଭି ଡ – ୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭି ତ୍ତି ଭୂମିର ଉପକାରି ତା
ଦେଶର ୫୦ରୁ ଅଧ ିକ ସହରରେ ଥ ିବା କମାଣ୍ଡ
ସେଣ୍ଟରକୁ କ�ୋଭି ଡ – ୧୯ ୱାର ରୁମ୍ଭାବେ
ପରି ବର୍ତ୍ତି ତ କରାଯାଇଥ ିଲା । ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ ସ୍ମାର୍ଟ
ସି ଟିରେ ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଡେଲ କ�ୋଭି ଡ –
୧୯ ୱାର୍ରୁମ୍ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥ ିଲା ।

ସ୍ମାର୍ଟ ସି ଟିମାନଙ୍କରେ ସଂକ୍ରମି ତ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ମନିଟର
କରି ବା ସକାଶେ ୱେବ୍ ଆଧାରି ତ
ମ�ୋବାଇଲ୍ ଏପ୍ଲିକେଶନ୍ 
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ଘଟାଯାଇଛି ।
ସ୍ମାର୍ଟ ସି ଟି ମି ଶନ୍ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ
କରି ଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ସହରଗୁଡ଼ିକ
ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସୁବିଧାସୁଯ�ୋଗ ହାସଲ
କରି ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି
ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ କ�ୋଭି ଡ -୧୯
ସଂକଟର ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ
ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ।

ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ
	ଦେଶର ୧୪ଟି ସହରରେ ଜୀବନର ଗୁଣାତ୍ମକ
ମାନ ଓ ସହରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି
ଇଜ୍ଅଫ୍ ଲି ଭିଂ ସୂଚକାଂକ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୂଚକାଂକର ଫଳାଫଳ ଓ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସି ଟି ଫେଲ�ୋସି ପ୍ ଏବଂ
ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସି ଟି ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
୨୦୧୮ ମସି ହା ଜୁଲାଇ ୯ ତାରି ଖ ଦିନ
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସେଥିରେ ଦେଶର ୨୮୦ରୁ ଅଧିକ ସହରାଞ୍ଚଳ
ପ�ୌରସଂସ୍ଥା ୧୪,୨୪୦ରୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ

ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, “ଯେଉ ଁ ସହର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା
ଠାରୁ ଦୁ ଇ ପାଦ ଆଗୁଆ ହ�ୋଇଥିବ ତାହାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବ�ୋଲି କୁହାଯିବ ।”
ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ଦେଶର ସହରଗୁଡ଼କ
ି ର ସାମଗ୍ରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ବା
ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ସୁବଧ
ି ାସୁଯ�ୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସହରଗୁଡ଼କ
ି ୁ
‘ସ୍ମାର୍ଟ’ କରାଯାଇପାରି ବ । ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ବା,
ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଗତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି କରି ବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରି ବା ଦିଗରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା ହେଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟଗ
ି ଡ଼
ୁ କ
ି ର ଆବଶ୍ୟକତା...
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ମ�ୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୩୧ ପ୍ରତିଶତ ନାଗରି କ
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୧୧ ମସିହା ଜନଗଣନାର
ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁ ସାରେ ଦେଶର ମ�ୋଟ ସାମଗ୍ରିକ ଘର�ୋଇ ଉତ୍ପାଦ
(ଜିଡପ
ି ି)ର ପ୍ରାୟ ୬୩ ପ୍ରତିଶତ ହାସଲ କରି ବାରେ ସେମାନଙ୍କର
ଅବଦାନ ରହିଛି । ଆକଳନ ଅନୁ ସାରେ ୨୦୩୦ ମସିହା ବେଳକୁ,
ଭାରତର ସହରାଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ମ�ୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ
ଛୁଇ ଁ ସାରି ଥ ିବ ଯେତେବେଳେ କି ଦେଶର ମ�ୋଟ ଜିଡ଼ପ
ି ିର ୭୫ ଛୁଇଥିବ
ଁ
ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ । ଏଥିପାଇ ଁ ବାସ୍ତବ, ଆନୁ ଷଠା୍ ନକ
ି , ସାମାଜିକ ଓ
ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତି ଭୂମିର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଘଟାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଏସବୁ ନାଗରି କମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରି ବା ସକାଶେ
ବେଶ୍ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦ୍ୱାରା ସହରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲ�ୋକମାନେ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ
ହେବେ ଏବଂ ନିବେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସକାଶେ

ପ�ୋଷ୍ଟିଂ କରି ସାରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ୯୩୨ ଜଣ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ
୧୯୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍
ସମାପ୍ତ କରି ଛନ୍ତି ।
ସ୍ମାର୍ଟ ସି ଟିକୁ ରି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା
ଏହା ସି ଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଭାବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସି ଟି ସଂପର୍କୀତ
ସକଳ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବ ।
	ଦେଶର ୧୦୦ଟି ସ୍ମାର୍ଟ ସି ଟିରେ ‘କ୍ଲାଇମେଟ୍ 
ସ୍ମାର୍ଟ ସି ଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ୱାର୍କ’
(ସି ଏସସି ଏଏଫ)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯାହା
ସେହିସବୁ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପ�ୋଷଣୀୟ ଓ ଉତ୍ତମ
କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକଟ କରି ବେ । ଫଳରେ ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଗତିର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ
ବଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହ�ୋଇପାରି ବ । ଏହି ଦିଗରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟଗ
ି ଡ଼
ୁ କ
ି ର ବିକାଶ ଏକ
ପଦକ୍ଷେପ ବ�ୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।
୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ...
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ପ୍ରଥମେ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଏକ
ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟର
ି ପରି କଳ୍ପନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ
ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗରୀର
ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୁଜରାଟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ଟେକ୍ (ଗିଫ୍ଟ)ର
ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିଲେ । ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି
ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର । ଏହାକୁ ଚାରି ଓ ଛଅଟିକଆ
ି ରାଜ୍ୟ ଓ
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି । ଗିଫ୍ଟ ସିଟି ସହିତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ
ଓ ଗାନ୍ଧୀନଗର ତଥା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରି ବା ସକାଶେ
ଏକ ଡବଲ କରି ଡ�ୋର୍ ମେଟ୍ରୋ ପରି ବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ।
ସେଠାରେ ଅହ�ୋରାତ୍ର ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟ�ୋଜିତ ଥିବା ଏକ ‘ଇଣ୍ଟେଲି ଜେଣ୍ଟ୍
ବିଲଡିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା’ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ଯେଉଠାରେ
ଁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ବିଜଳ
ୁ ି ଓ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ, ଟେଲି କମ୍ ସେବା, ପାଇପ୍ ଯ�ୋଗେ
ଗ୍ୟାସ୍ ଯ�ୋଗାଣ ଓ ଅପଟିକାଲ୍  ଫାଇବର ସେବା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସହର ଯେଉଠାରେ
ଁ
ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଛି । ତେବେ ଗିଫ୍ଟ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରଥମ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର ୧୦୦ଟି ସହରକୁ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ ଆଧାରରେ ସ୍ମାର୍ଟ
ସିଟି ଭାବେ ବିକଶିତ କରି ବା ସକାଶେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।
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ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି

ଇତିହାସ ପୃଷଠା୍ ରୁ...

ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ରର
ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଥଲ
ି ା
୧୯୭୫ ମସି ହା ଜୁନ୍୨୫ ତାରି ଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଏବଂ ଜୁନ୍୨୬ ତାରି ଖ ସକାଳେ, ଦେଶରେ ଜରୁରି କାଳୀନ
ପରି ସ୍ଥିତି ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହା ଏପରି ଏକ ଐତିହାସି କ ଘଟଣା ଥ ିଲା ଯାହା ଆମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର
ପାଇ ଁ ନିଜକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା ଲାଗି
ଶିକ୍ଷା ଦିଏ । ଏହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଦାବେଳେ ଜୀବନ୍ତ କରି ସୁରକ୍ଷି ତ
ରଖାଯାଇପାରି ବ । ଭାରତର ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସରେ ସଂଘଟିତ ଏହି ଘଟଣା ଆମକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧ ିକ
ଦୃ ଢ଼ତା ଓ ସଂକଳ୍ପର ସହ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ବାର ଭାବନାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ।

କେ

ହି ଏକଥାକୁ କଦାପି ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ନୁ ହେ ଁ ଯେ
ଭାରତର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲା ଏହାର
ନାଗରି କ, ଏହାର ଗଣତନ୍ତ୍ର । ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ
ବି ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି, ଏ ଦେଶର ନାଗରି କ ନିଜର
ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମଲ
ୂ ୍ୟବ�ୋଧର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ
କରି ଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଜରୁରି କାଳୀନ ପରି ସ୍ଥିତି ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାକୁ କେବଳ ଦେଶର ରାଜନେତାମାନେ ବିର�ୋଧ
କରି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନଥିଲେ ଅପରନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏହା
ବିର�ୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ଜନଜାଗରଣର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ତେଣୁ
ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିଲା ।
ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପୁନଃବହାଲ କରି ବା ସକାଶେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ
ଦୃ ଢ଼ ଆକାଂକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିଲା ।
କେବଳ ଜଣେ ଭ�ୋକିଲା ଲ�ୋକ ହି ଁ ଖାଦ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଭଲ
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ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପାରି ବ । ସେହିଭଳି ଭାରତ ସେତିକବେଳ
ି
େ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଧିକାରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ
କରି ଥ ିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତବେଳ
ି
େ ଏହି ଅଧିକାରରୁ
ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କ ଏକଥାକୁ
ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଥ ିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ
ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ
ହୃ ଦୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଥ ିଲେ । ସମ୍ବିଧାନ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଥରେ
ଁ
ଗ�ୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶାସନ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଆଇନ, ନିୟମ,
ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମାନ ଏହି ଉତ୍ସରୁ ହି ଁଆହରଣ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଯେତେବେଳେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମଲ
ୂ ୍ୟବ�ୋଧ ଯାହାକି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ
ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସେଥିପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେଲା ଓ ତାହାକୁ
ଦୁ ର୍ବଳ କରି ଦଆ
ି ଗଲା, ଭାରତବାସୀ ଯେଉମାନେ
ଁ
ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ କୃତି
ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସରୁ ହି ଁ ଆହରଣ କରି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି

ସଂକ୍ଷେପରେ ଜରୁରୀ ପରି ସ୍ଥିତି

l ଜୁନ ୨୫, ୧୯୭୫ ତାରି ଖ ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ଦେଶରେ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ଜାରି
କରାଯାଇଥ ିଲା । ଜୁନ ୨୬ ତାରି ଖ ଦିନ ସକ।ଳୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏହି ଖବରକୁ
ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥ ିଲେ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଜରୁରି
ପରି ସ୍ଥିତି ଘ�ୋଷଣାର କାରଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥ ିଲା ।

l ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ଘ�ୋଷଣା କରାଯି ବା ପରେ, ଜୁଲାଇ ୨୨, ୧୯୭୫ ତାରି ଖ ଦିନ
ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଇଥ ିଲା ଯାହାକି ୩୮ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶ�ୋଧନ
ଭାବେ ପରି ଚିତ ଏବଂ ଏହା ବିଚାରାଳୟଙ୍କ ହାତରୁ ନ୍ୟାୟି କ ସମୀକ୍ଷାର ଅଧ ିକାର
ହଟାଇ ନେଇଥ ିଲା । ଦୁ ଇମାସ ପରେ, ପୁଣି ଥରେ ୩୯ତମ ସଂଶ�ୋଧନ ଭାବେ
ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଇଥ ିଲା । ଏହି ସଂଶ�ୋଧନ ଅନୁ ସାରେ, ଦେଶର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯକ୍ତ
ୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଚାରାଳୟ
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରି ପାରି ବେ ନାହି ଁ।
l ୪୦ ଏବଂ ୪୧ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶ�ୋଧନ ପରେ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପୁଣି
ଥରେ ୪୨ତମ ସଂଶ�ୋଧନ ଭାବେ ସଂଶ�ୋଧ ିତ କରାଗଲା । ଏଥ ିରେ ଥ ିବା
ସବୁ ଠାରୁ ବିବଦମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏଇଆ ଥ ିଲା ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶତ
ି
ନୀତିକୁ ମ�ୌଳିକ ଅଧ ିକାର ଠାରୁ ଅଧ ିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା । କାରଣ ଏହି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁ ସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ର ମ�ୌଳିକ ଅଧ ିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ
ସହଜରେ ଓହରାଇ ନିଆଯାଇପାରି ବ ।
l	ଦେଶରେ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ଘ�ୋଷଣା କରାଯି ବା ପରେ, ସଂସଦର ଉଭୟ
ଗୃହରେ ଏହା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଯେ ସେଠାରେ ଯଦି ଏହାକୁ ବିର�ୋଧ
କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଉ ଛଅ ମାସ ଲାଗି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯି ବ । ୧୯୭୫
ମସି ହାରେ ଦେଶରେ ଜାରି କରାଯାଇଥ ିବା ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ମ�ୋଟ ୨୧ ମାସ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଥ ିଲା । ଅର୍ଥାତ, ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଚାରି ଚାରି ଥର
କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ାଇବା ସକାଶେ ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ ିଲା ।
l	ପ୍ରାୟ ୨୧ ମାସ ପରେ, ୧୯୭୭ ମସି ହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରି ଖ ଦିନ, ଦେଶରୁ ଜରୁରି
ପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । ଏହା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ
ନିର୍ବାଚନ ଅନୁ ଷତ
୍ଠି ହ�ୋଇଥ ିଲା । ଏହାର ଫଳାଫଳ ଘ�ୋଷଣା ହେବା ପରେ
ଭାରତରେ ଏକ ନୂ ତନ ସରକାର ଗଠିତ ହେଇଥ ିଲା । ମ�ୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କୁ
ଭାରତର ନୂ ତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ।
l ଏହା ପରେ ସରକାର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂଶ�ୋଧନ କରି
ବିଚାରାଳୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ବେଳେ ଓହରାଇ ନିଆଯାଇଥ ିବା
କ୍ଷମତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା। ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତିର
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଇ ସେଥ ିରେ ‘ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ’କୁ ‘ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ
ଅଶାନ୍ତି’ ବ�ୋଲି ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଥ ିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା କ�ୌଣସି ସରକାର
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ଜାରି ଭଳି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପବ୍ୟବହାର
କରି ପାରି ବେ ନାହି ଁ।

ଘଟଣା ପ୍ରତି ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ହ�ୋଇ ବସି ରହିପାରି ନଥିଲେ । ସେମାନେ
ଏହା ବିର�ୋଧରେ ଯେଉ ଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଥ ିଲେ ତାହା ୧୯୭୭
ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ହି ଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହ�ୋଇଥିଲା
। ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଜନସାଧାରଣ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା
ଲାଗି ନୁ ହେ, ଁ ବରଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅନୁ ଷଠିତ
୍ ନିର୍ବାଚନ
ବ�ୋଲି ଆହ ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପଛକୁ ପକାଇ
ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ମତାଧିକାର
ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଥ ିଲେ । ଧନୀଠାରୁ ଗରି ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀ
ନିଜର ମତାଧିକାର ଏକତା ଓ ଦୃ ଢ଼ତା ସପକ୍ଷରେ ହି ଁଦେଇଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, “ ଏହା କେବଳ
ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ମରଣ
କରାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି
ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠର�ୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କଙ୍କୁ

ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ଜାରି ହେବା ପରେ ସାରା
ଦେଶରେ ଜୁନ ୨୫ ତାରି ଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ହି ଁ
ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗି ରଫଦାରୀ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥଲ
ି ା।
ଅନେକ ବରି ଷ ୍ଠ ନେତା ଯେଉ ଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ,
ଏଲ କେ ଆଡଭାନୀ, ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍, ଚ�ୌଧୁରୀ
ଚରଣ ସି ଂହ, ମ�ୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ, ନାନାଜୀ
ଦେଶମୁଖ, ମଧୁ ଦଣ୍ଡବତେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ହେଗଡ଼େ,
ସି କନ୍ଦର ବଖତ୍ , ଏଚ ଡ଼ି ଦେବେଗ�ୌଡ଼ା, ଅରୁଣ
ଜେଟଲୀ, ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡ଼େକର
ଏବଂ ରାମ ବିଳାସ ପସ୍ୱାନ ଆଦି ସାମି ଲ ସେମାନଙ୍କୁ
ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥଲ
ି ା। ଏହି ସମୟରେ
ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଜେଲରେ
ପୁରାଯାଇଥଲ
ି ା।

ଗିରଫ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥ ିଲା, ସେମାନେ
ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଥଲେ
ି
ବ�ୋଲି
ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇ ଁ ଏବଂ
ଏହାର ପୁନଃ- ପ୍ରତିଷଠା୍ ନିମନ୍ତେ ହି ଁ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନର
ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଥଲେ
ି
। ଏହା ହେଉଛି ମ�ୋର ଦେଶର
ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ । ପୁଣି ଥରେ, ଜାତି, ଗ�ୋତ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣ , ଭାଷାକୁ
ପଛକୁ ପକାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀ
ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଛନ୍ତି ।”
ଦେଶରେ ଘଟାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶ�ୋଧନ ହି ଜର
ଁ ୁ ରି ପରି ସ୍ଥିତି
ଜାରି କରି ବା ପ୍ରୟାସକୁ ସାକାର କରାଇ ପାରି ଥ ିଲା । ଜରୁରି କାଳୀନ
ପରି ସ୍ଥିତି ଜାରି ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁ ଷଠା୍ ନଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ
ସଂକୁଚତ
ି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନାଗରି କମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୀମିତ
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ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି

ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ
ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ଏକ ରାଜନ�ୈତକ
ି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁ ହେ, ଁ ବରଂ ଏହା
ଏକ ମଲ
ୂ ୍ୟବ�ୋଧ । ତେଣୁ, ଏଥ ିପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ସଜାଗ ରହିବା ଏକାନ୍ତ
ଜରୁରି । ସେଇଥ ିପାଇ ଁଏହା ସଭି ଏ ଁସ୍ମରଣ ରଖ ିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ
ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖ ିପାରି ଲେ ଦେଶ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ହି ଁ
ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହ�ୋଇପାରି ବ । ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଥ ିବା କ�ୌଣସି
ଭାରତୀୟ କେବେ ୧୯୭୫ ମସିହା ଜୁନ ୨୫ ତାରି ଖର ସେହି କାଳ
ରାତ୍ରିକୁ ଭୁଲି ପାରି ବନାହି, ଁ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏକ ବିରାଟ
ଜେଲରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଯାଇଥ ିଲା ଏବଂ ବିର�ୋଧାଭାଷର ଗଳାଟିପି
ତାହାକୁ ଦବାଇ ଦେବା ସକାଶେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥ ିଲା । ଜୟପ୍ରକାଶ
ନାରାୟଣଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରା ଯାଇଥ ିଲା।
ଏପରି କି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷଠା୍ ନରୁ ବାଦ୍ 
ପଡ଼ିନଥ ିଲା । ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠର�ୋଧ କରାଯାଇଥ ିଲା । ତାହା
ଗଣମାଧ୍ୟମ ହ�ୋଇଥାଉ ଅବା ଅନ୍ୟ ଯେକ�ୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର
ସଂପର୍କରେ ସଚେତନତା ବୃ ଦ୍ଧି ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ
ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ
ବାଜପେୟୀ ଯିଏକି ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତରେ
ି
ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭ�ୋଗିଥ ିଲେ ଏବଂ
ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତର
ି ଏକବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସେ ତାଙ୍କର ମନର
ଭାବନାକୁ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିମମ
୍ନ ତେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଥ ିଲେ:-

କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମ�ୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ
ସରକାର ପୁନଃ ବହାଲ କରି ଥ ିଲେ । ସମ୍ବିଧାନର ୪୨ତମ ସଂଶ�ୋଧନ
ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ବେଳେ ଘଟାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସୁପ୍ରିମ୍ କ�ୋର୍ଟଙ୍କ
କ୍ଷମତାକୁ କମାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମଲ
ୂ ୍ୟବ�ୋଧକୁ ହନନ କରୁଥିଲା ।
ତେବେ ୪୪ତମ ସଂଶ�ୋଧନରେ ଏହିସବୁ କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାରକୁ ପୁନଃ
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରି ଥ ିଲା ଯେ ମ�ୌଳିକ ଅଧିକାର ଯାହାକି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୦ ଏବଂ
୨୧ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତରେ
ି ସୁଦ୍ଧା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ
କରାଯାଇ ପାରି ବନାହି ଁ । ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ
ଠାରୁ ଲି ଖ ିତ ସୁପାରି ଶ ପାଇବା ପରେ ହି ଁ ଦେଶରେ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି
ଘ�ୋଷଣା କରି ପାରି ବେ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲାଯେ
ଏକା ସମୟରେ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତର
ି ଅବଧିକୁ ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ
ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇ ପାରି ବନାହି ଁ । ଏହିପରି ଭାବେ,
ମ�ୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ସରକାର ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ଥ ିଲେ ଯେ ଜରୁରି
ପରି ସ୍ଥିତି ଦେଶରେ ଯେଭଳି ଦ�ୋହାରା ଯାଇପାରି ବ ନାହି ଁ।
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ଦେଶର ନୂତନ ପିଢ଼ର
ି ନାଗରି କ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅବଗତ
ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ବେଳେ କି ପ୍ରକାର ଘଟଣାମାନ
ଭାରତରେ ଘଟିଥ ିଲା କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ
ଭାରତର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା
ନିମନ୍ତେ କିପ୍ରକାର ଘଟଣାମାନଙ୍କର ସମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥ ିଲା।
ଏଥିପାଇ ଁ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଥ ିଲେ । ଦେଶର
ନାଗରି କଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁଯ�ୋଗ ପାଇବା
ମାତ୍ରେ ଉପଯ�ୋଗ କରି ଥ ିଲେ । ଦେଶର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଖୁବ୍ ବଡ଼
ଶକ୍ତି । ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ବେଳେ ଭାରତର ସାଧାରଣ ନାଗରି କମାନେ
ସେମାନଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ବାର ଶ୍ରେଷ ୍ଠ
ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ସେହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ
ଶକ୍ତିର କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାହା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣକୁ ବାରମ୍ବାର
ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ
ନାଗରି କମାନେ ଦେଶକୁ ଓ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେତେ ଭଲ
ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଐତିହ୍ୟ ଭାବେ
ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ।

ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ

ସ୍ତମ୍ଭ

ଜରୁରୀ ପରି ସ୍ଥିତି
ଅଧିକାର ହନନର ଅପପ୍ରୟାସ

ଆ

ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ
ବରି ଷ ୍ଠ ପତ୍ରକାର
ଏବଂ ଲେଖକ
ଦେଶରେ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି
ଘ�ୋଷଣା ହେବାବେଳେ ଏ
ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁରେ
ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ
ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକ
ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥ ିଲେ ।
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ,
‘ଦି ଏମର୍ଜେନ:୍ସି ଇଣ୍ଡିଆନ
ଡେମ�ୋକ୍ରାସି ସ୍ ଡାର୍କେଷ୍ଟ
ଆୱାର’ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୀ,
ଇଂରାଜୀ, ଗୁଜରାଟୀ, କନ୍ନଡ଼,
ତେଲୁ ଗ ୁ ଆଦି ଭାଷାରେ
ଅନୁ ବାଦିତ ହ�ୋଇ ବେଶ୍
ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ
କରି ସାରି ଛି । ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର
ଭାରତୀ ବ�ୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଭାବେ ଦାୟି ତ୍ୱ
ସମ୍ପାଦନ କରି ଛନ୍ତି ।

ମେ ସଭିଏ ଁଗତ ବର୍ଷର ଅଧିକତର ଭାଗ ବ୍ୟାପକ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ
କରି ଛେ । ଏହି ଲକ୍ ଡାଉନ୍  ଅତି ଭୟଙ୍କର କ�ୋଭିଡ଼ ୧୯ ମହାମାରୀଠାରୁ ବର୍ତ୍ତି ବା
ସକାଶେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ
ପରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ର ସମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥିଲା- ଜୁନ ୨୫,୧୯୭୫ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧, ୧୯୭୭
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଏହି ୨୧ ମାସର ସଂପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ଅବଧିରେ, ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ
ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏକ ପରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜେଲର ସେଲରେ ପରି ଣତ ହ�ୋଇଥିଲା । ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ
ସେମାନଙ୍କର ମ�ୌଳିକ ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ
ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥ ିଲା । ଏହା ଉପର ଲ�ୋକମାନେ ଯେତେ ଥର ଦୃ ଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁନା
କାହିକିଁ , ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରଜାତାନ୍ତକ
୍ରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଣତାନ୍ତକ
୍ରି ଇତିହାସରେ ସେହି ୨୧ ମାସର
ଜରୁରି ଅବଧି କାଳିମାଭରା ପୃଷଠା୍ ହ�ୋଇ ସବୁଦନେ
ି ରହିଥ ିବ । ଏଥି ସହିତ ଆହୁ ରି ଅସଂଖ୍ୟ
ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଯାହାକି ଉଦାହରଣ ପରି ବର୍ତ୍ତେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଶ�ୋଷଣ
କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ ୍ଠ ନମୁନା ବ�ୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । କାରଣ, ଏଭଳି ଘଟଣା
ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘଟିନଥିଲା କିମ ୍ବା ଦୃ ଶ୍ୟ ହ�ୋଇନଥିଲା, ଅଥବା ଏହି ଅବଧି ପରେ ଆଉ କେବେ
ସେଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନାହି ବା
ଁ ଦୃ ଶ୍ୟ ହ�ୋଇନାହି ।ଁ
‘ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତି ପରି ସ୍ଥିତ’ି ର ଦ୍ୱାହି ଦେଖାଇ, ଏଭଳି ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା
ଯାହା କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ନୁଁ ହେ ଅପରନ୍ତୁ
ଁ
ଏହା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା ହି ଦେଶରେ
ଁ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମର ଶକ୍ତ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ । କିନ୍ତୁ କିଏ ଅବା
ନିୟମକୁ ଖାତିର କରୁଛି ? ୧୯୭୫ ମସିହା ଜୁନ ୨୫ ତାରି ଖ ଦିନ ରାତିରେ, ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତର
ି
କଥାବସ୍ତୁ ହି ରଚନା
ଁ
କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରି କି ଏ ସଂପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଅନଭିଜ୍ଞ
ଥିଲେ । ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର କ�ୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ
କରି ଥାନ୍,ତି ସରକାର ତାହାକୁ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମାନୁ ସାରେ ହି ଁ ସମ୍ପାଦନ କରି ଥାନ୍ତି , କିନ୍ତୁ ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସରକାରୀ ନିୟମ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର ଏକ ବ�ୈଠକ ଡାକିବେ ଯେଉଥିରେ
ଁ
ସେ ଦେଶରେ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି
ଜାରି କରି ବା ସକାଶେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁନ ୨୬ ତାରି ଖ ଦିନ ସକାଳ ଛଅଟାବେଳେ ଏହି ବିଷୟ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟର ବ�ୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ ଯାହା ଉପରେ ସେତେବେଳକୁ ଚୂ ଡାନ୍ତ
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସାରି ଥ ିଲା । ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରି ଖ ଦିନ ଆଉ ଏକ ଆଦେଶନାମା ଜାରି
କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଥିରେ
ଁ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ କଠ�ୋର କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେତେବେଳେ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୁଗ । ଏହା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଯେ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀର ବାହାଦୂ ର
ଶାହ ଜାଫର ମାର୍ଗରେ ଥିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବିଜଳ
ୁ ି ଯ�ୋଗାଣକୁ ଜୁନ୍୨୫ ତାରି ଖ
ରାତିରେ ବନ୍ଦ୍ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ଏହା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜରୁରି
ପରି ସ୍ଥିତି ଘ�ୋଷଣା ସଂପର୍କରେ ଯେପରି କ�ୌଣସି ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ନପାଏ।
ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମନ�ୋଭାବ ଏବଂ ବିଚତ୍ର
ି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଦାହରଣ
ଘଟିଥ ିଲା । ସେହି ସମୟରେ ମୁ ଁ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍  ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ।
ପ୍ରାକ୍- କଟକଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇ ସାରି ଥ ିଲା। ଏହି ଦାୟି ତ୍ୱ ସେତେବେଳେ
ରାଜ୍ୟର ଇନ୍ସପେକର
୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ , ଗ�ୋଟିଏ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ
ଗଲେ ଜଣେ ବର୍ଦ୍ଦିପିନ୍ଧା ଅଫି ସର ହି ଁ ବସ୍ତୁତଃ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ବନି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ
ସକଳ ପ୍ରକାର ସଂପାଦକୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ – ଯେପରି କ,ି କ’ଣ ଛାପା ହେବ ଏବଂ
କ’ଣ ଛାପା ଯିବନାହି, ଁ କେଉ ଫଟ�ୋ
ଁ
ଏବଂ ଶବ୍ଦ ରଖାଯିବ ଏବଂ କ’ଣ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରେସ୍
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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କାଉନସିଲ୍ ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ସାମ୍ବାଦକ
ି ଙ୍କୁ
ଜେଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ମ�ୋର ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ ଘଟଣା ସ୍ମରଣ ଅଛି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳର
ସଚ
ୂ ନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ଡିଏଭିପି ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀକୁ
ସକାଳେ ଗ�ୋଟିଏ ଟେଲି ଫ�ୋନ୍  କଲ୍  ଆସିଥ ିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁ ବାଦକଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭବନକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୧୦୧୫ଜଣ ଅନୁ ବାଦକ ଯେଉମାନେ
ଁ
କି କିଛି ଘଟଣା ଜାଣିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ
ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଥ୍ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଗ�ୋଟିଏ କ�ୋଠରୀରେ
ଦିନ ଦୁ ଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର
ଇସ୍ତାହାର ଯାହାକି ଇଂରାଜୀରେ ଛାପା ଯାଇଥିଲା, ଧରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସେହି ଇସ୍ତାହାରକୁ ୧୫ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଅନୁ ବାଦ କରି ବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ
ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଏହି ଅନୁ ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ବା
ପରେ ହି ସେମାନଙ୍କୁ
ଁ
ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ କିଶ�ୋର କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥ ିବା
ଗ�ୋଟିଏ ଘଟଣା ବେଶ୍ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରି ଥ ିଲା । ଦିନେ ସରକାର ଏହି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ
ଡକାଇଲେ ଏବଂ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ସମର୍ଥନ କରି ଗ�ୋଟିଏ ଜିଙ୍ଗଲ୍ 
ଗାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା । ସେ ତାହା କରି ବା ସକାଶେ ର�ୋକଠ�ୋକ
ମନା କରି ଦେଲେ । ଏଥିରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହ�ୋଇ, ସେତେବେଳର ସଚ
ୂ ନା
ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏକ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ ଯେ କିଶ�ୋର
କୁମାରଙ୍କର କ�ୌଣସି ଗୀତ ଯେପରି ଆକାଶବାଣୀ କିମ ୍ବା ଦୂରଦର୍ଶନରେ
ପ୍ରସାରଣ କରାନଯାଏ ।
ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨୭୩ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ ଏକା
ସାଙ୍ଗରେ ରଖାଯିବାର ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ଜାରି ହେବା
ପରେ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ଇଲାକାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ରୁ ଅଧକ ରାଜନ�ୈତକ
ି ଓ
ସାମାଜିକ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲକୁ
ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଜେଲ ସୁପରି ଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ଶାହା କମିଶନଙ୍କୁ କହିଥ ିଲେ
ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲରେ ସ୍ଥାନାଭାବ କଥା ପ୍ରତିବାଦ କରି ଥ ିଲେ,
ତାଙ୍କୁ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ସିଟ୍ରେ ରାଜନ�ୈତକ
ି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବା ସକାଶେ
ନୂଆ ସେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏପରି କି ଅନ୍ୟଥା ସେମାନଙ୍କୁ
‘ପାଗଳ ଗାରଦ’ ଭିତରକୁ ଫି ଙ୍ଗିଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏପରି କି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା ଆଇନ୍  (ମିଶା) ଆଇନ ବଳରେ
ବ୍ୟୁର�ୋକ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ରେ ଭରାଯିବ ବ�ୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ବେଳେ ଜ�ୋର ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯିବାର
ଅନେକ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣଥ
ି ିବେ । ଏପରି କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ
କରି ବା ସକାଶେ ଅବିବାହିତ ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ
କରାଯାଇଥିଲା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଥିବା ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉମାନେ
ଁ
ଜରୁରି
ପରି ସ୍ଥିତବେଳ
ି େ ଜେଲ୍ ରେ ପଶିଥ ିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ୨୧ ମାସ ଧରି ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହ�ୋଇଥିଲେ ଏବଂ
ଯେଉ ଁ ନେତୃ ବର୍ଗ ‘ମିଶା’ ଆଇନ ବଳରେ ଗିରଫ ହ�ୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ
ପରି ବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଉଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡ଼େକର ଦୀର୍ଘ ୧୭ ମାସ ଧରି ସେତେବେଳେ ଜେଲ୍ ରେ
ଅତିବାହିତ କରି ଥ ିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର
ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଆରଏସଏସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହ�ୋସାବଲେଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟ ଜରୁରି କାଳୀନ ପରି ସ୍ଥିତି ବେଳେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭ�ୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥ ିଲା।
ସେହିଭଳି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଏବଂ ଦିବଙ୍ଗତ ରାମ ବିଳାଶ
ପସ୍ୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ରେ ପଶିଥ ିଲେ । ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଇ
ନ୍ୟାୟପାଳିକାର କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚତ
ି କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୧୯୭୭
ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟେଲି ଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁର�ୋ (ଆଇବି) ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସଚ
ୂ ନା
ଦେଇଥିଲା ଯେ ଦେଶ ଏବେ ଢେର୍ ମାତ୍ରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହ�ୋଇସାରି ଛି ।
ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ
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ଜରୁରୀ ପରି ସ୍ଥିତି
ଯେଉମାନେ
ଁ
ସେତେବେଳେ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତ ବେଳେ
ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହି ଁ ସେତେବେଳର
ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁ ଭବ କରି ପାରି ବେ । ଆଜି ଜଣେ ଚାହିଲେ
ଁ
ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ଲେଖପ
ି ାରି ବେ, ସେମାନଙ୍କର
ଉଦ୍ ବେଗକୁ ଟ୍ୱିଟର କିମ ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକ�ୌଣସି ସାମାଜିକ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରି ଆରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରି ବେ ଏବଂ
ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲ�ୋଚନା କରି ପାରି ବେ । ଚିନ୍ତା କରି
ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେଉଠୁଁ ହାସଲ କଲୁ ?
ଯେଉମାନେ
ଁ
ଏବେ ଦେଶର ଶାସନ ଦାୟି ତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି
ସେହିମାନେ ହି ଁ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହ�ୋଇଥଲେ
ି
ଏବଂ ସେହିମାନେ ହି ଁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥଲେ
ି
ଯଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ଯେପରି ଆଉ ଥରେ ଦେଶରେ
ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ଜାରି କରି ପାରି ବେ ନାହି ଁ ।

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ଏହି ସୂଚନା
ଆଧାରରେ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁ ଷଠିତ
୍ କରାଇବାକୁ ଘ�ୋଷଣା
କରି ଥ ିଲେ ଏବଂ ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଶ�ୋଚନୀୟ ପରାଜୟ
ବରଣ କରି ବାକୁ ପଡ଼ିଥ ିଲା । ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର ମ�ୋଟ
୩୫୦ଟି ଲ�ୋକସଭା ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମାତ୍ର ଦୁ ଇଟି ଆସନ
ମିଳଥ
ି ିଲା। ସେଥିରୁ ଗ�ୋଟିଏ ଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଦେଶରୁ । ଯେତେବେଳେ ମ�ୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ହେଲେ, ସେ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତବେଳ
ି େ ସମ୍ବିଧାନରେ କରାଯାଇଥିବା
ଅସଙ୍ଗତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂଶ�ୋଧନ କରି ଥ ିଲେ । ନାଗରି କମାନଙ୍କ ଅଧିକାର
ପୁନଃ ବହାଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ
ଅଧିକାର ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେହିଭଳି ସଂସଦ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ
ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧିକାର ଫେରି ପାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଏକ
ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ଏବଂ
ଯେଉ ଁ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଭ�ୋଗ କରି ଥ ିଲୁ , ତାହାକୁ ଦେଶର ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମ ବ�ୋଲି ଆଖ୍ୟାୟି ତ କରାଯାଇପାରେ ।
ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ବେଳର ଅବସ୍ଥା କଥା ଭାବିଲେ ଏବେ ଅକଳ୍ପନୀୟ
ମନେହୁ ଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଚାହିଲେ
ଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଯେକ�ୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ
ଲେଖିପାରି ବେ, ଟଟ
୍ୱି ରରେ ନିଜର ଆବେଗ ଉଦ୍ ବେଗ ପ୍ରକଟ କରି ପାରି ବେ
କିମ ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକ�ୌଣସି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାହା
ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରି ବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲ�ୋଚନା
କରି ପାରି ବେ । ଚିନ୍ତା କରି ବା କଥା ଯେ ଆମେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କଲୁ
କେଉଠୁଁ ? ଯେଉମାନେ
ଁ
ଦେଶକୁ ଏବେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହି ଁ
ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ
ଆଣିଥ ିଲେ ଏବଂ ଜରୁରି ପରି ସ୍ଥିତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା
ବିରାଜମାନ କରୁ ବ�ୋଲି ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରି ଥ ିଲେ । ତେଣୁ ଏହି
ଶକ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରୁ ହି ଁଆସିଛି ଯେଉମାନେ
ଁ
ଜରୁରି ସ୍ଥିତବେଳ
ି େ ଜାରି
କରାଯାଇଥିବା କଟକଣା ବିର�ୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଥ ିଲେ ।
(ଏହା ଲେଖକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ । କନସଲ୍ଟିଂ ଏଡିଟର ସନ୍ତୋଷ
କୁମାରଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିବା ମତ ଆଧାରରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲି ଖତ
ି )

ଜଣେ ଯୁବ ବିଦ୍ରୋହୀରୁ ଭାରତର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପି ଭି ନରସି ଂହ ରାଓ ୧୯୯୧ ମସି ହାରେ ଦେଶର ନବମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାବେ ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି
। ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନ�ୈତକ
ି
ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଦୂ ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ସେ ସୁପରି ଚତ
ି ଥିଲେ ଯାହା
ଫଳରେ ଭାରତ ତା’ର ଜଟିଳ ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ପରି ସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା
ସହିତ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥିଲା ।

ପି

ଭି ନରସିଂହ ରାଓ ୧୯୨୧ ମସିହା ଜୁନ ୨୮ ତାରି ଖ ଦିନ ତତ୍କାଳୀନ
ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାଜ୍ୟର କରି ମନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ । ପିଲାଟିବେଳୁ ଯୁବାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ
ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ
କରୁଥିଲେ । ଗ�ୋଟିଏ ଘଟଣାରେ, ୧୯୩୫ ମସିହାରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର
ନିଜାମ କଲେଜ ପରି ସରରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ
କରି ଥ ିଲେ । ନିଜାମଙ୍କର ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିର�ୋଧ କରି ଔରଙ୍ଗାବାଦ
ଇଣ୍ଟରମିଡଏ
ି ଟ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୧୯୩୮ ମସିହା ନଭେମ୍ବର
୧୬ ତାରି ଖ ଦିନ କଲେଜ ପରି ସରରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାନ
କରି ଥ ିଲେ। ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉମାନେ
ଁ
ନିଜାମଙ୍କ
ଏଭଳି ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାନ ନକରି ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା
କରି ଥ ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ନରସିଂହ
ରାଓ । କିନ୍ତୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପାରି ବାରି କ ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମିରୁ ଆସି ଦେଶର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଜନସେବା,
ତ୍ୟାଗ ଓ ନିଷଠା୍ ର ଫଳ ଥିଲା ।
୧୯୯୧ ମସି ହା ବେଳକୁ ସେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଓହରି ଯିବେ
ବ�ୋଲି ମନ ସ୍ଥିର କରି ସାରି ଥଲେ
ି
। ଏପରି କି ସେହିବର୍ଷ ଅନୁ ଷଠି ତ
୍
ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁନଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଥଲ
ି ା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ
ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇ ଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଭାର ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସେ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର
ପ୍ରଥମ ନେତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ୯ ବର୍ଷ ଧରି
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦାୟି ତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଥଲେ
ି ଏବଂ
ପରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଭାର ସମ୍ଭାଳିଥଲେ
ି । ଜଣେ ଧର
ୂ ୀଣ
ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରି ଆନ୍  ଓ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ
କରି ବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସି ଦ୍ଧି ଥିଲା । ନରସି ଂହ ରାଓ ଥିଲେ ଜଣେ
ବିବିଧଭାଷାବିଦ୍ଯି ଏ ୧୦ଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା
କରି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଛଅଟି ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି
ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶଷ୍ଟ
ି ସାହିତ୍ୟିକ ଓ
ବିବିଧ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବ�ୈପ୍ଳବିକ
ଭୂସଂସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରି ଥ ିଲେ । ସେହିଭଳି ପୂର୍ବରୁ ବଳବତ୍ତର
ଥିବା ଲାଇସେନ୍ସ ରାଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ହଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନେକ
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ତଥା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗଡ଼
ୁ କ
ି ୁ ଅଧିକ

ଜନ୍ମ: ଜୁନ୍ 28, 1921 | ମୃତ୍ୟୁ: ଡିସେମ୍ବର 23, 2004
ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରି ବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନାଲି ଫିତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ
କରି ଥ ିଲେ । ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ସେବି ଆଇନ୍  ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ବା
ପଛରେ ସେ ହି ଥିଲେ
ଁ
ମୂଳ ପ୍ରେରଣା । ସେହିଭଳି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରି ତ
ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବା ସକାଶେ ସେ ଏକ ଜାତୀୟ ଷ୍ଟକ୍
ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ସ୍ଥାପନ କରି ଥ ିଲେ । ସେହିଭଳି ପଞ୍ଜାବରୁ ଆତଙ୍କବାଦର
ମୂଳ�ୋତ୍ପାଟନ ସକାଶେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ ଏବଂ
ସେଠାରେ ଚାଲି ଥ ିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବା
ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ଏ
ି ଦୃ ଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ।
ନରସି ଂହ ରାଓଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ, ‘ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ଘଟିସାରି ଛି ଏବଂ ଦେଶକୁ ତଦନୁ ସାରେ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।’ ସେ
ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ନିମନ୍ତେ
‘ଲୁ କ୍ ଇଷ୍ଟ୍ ନୀତି’ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟାସ କରି ଥଲେ
ି ଯାହାକି ଭାରତର
ବ�ୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ଏକ ନୂତନ ଢ଼ାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରି ଥଲ
ି ା । ଏହି
ଭାବନାକୁ ଜାରି ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ମଧ୍ୟ ‘ଆକ୍ଟ
ଇଷ୍ଟ୍’ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରି ଣତ କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ସେ ଯେଉ ଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥପତିର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ ସେଥିପାଇ ଁ
ତାଙ୍କୁ ଯେଉ ଁ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା ତାହା ତାଙ୍କୁୁ ମିଳନ
ି ଥିଲା।
ଏପରି କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ବ�ୈମାତୃ କ ଭାବ
ଜାରି ରହିଥ ିଲା । ତାଙ୍କ ପରି ବାରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ପରି ବର୍ତ୍ତେ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ
କରାଯାଇଥିଲା। ଦିବଙ୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯମୁନା ନଦୀ
କୂଳରେ ପାରମ୍ପରି କ ଭାବେ ଯେଉ ଁଭଳି ଭାବେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ
କରି ବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ସ୍ମତ
ୃ ିସ୍ଥଳରେ ପରି ଣତ କରାଯାଏ ତାହା କରାଯାଇନଥିଲା ।
ନିଜାମଙ୍କ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାନ ନକରି ବା ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ କୁ ଅବମାନନା
କରି ଥବ
ି ା ଘଟଣାର ସ୍ମୃତ ି ଚାରଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ତାଙ୍କର ମାସି କ ‘ମନ୍  କୀ ବାତ୍ ’ କହିଥଲେ
ି , “ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ, ନରସି ଂହ
ରାଓ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ବିର�ୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ
କରି ବାକୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଥିଲେ । ଏକ ସାଧାରଣ ପାରି ବାରି କ
ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମି ରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସଦାବେଳେ ସେ ଦେଉଥିବା
ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇ ଁ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ମନ�ୋଭାବ ଏବଂ ଏହିସବୁ
ଗୁଣର ସମଷ୍ଟି ହି ଁ ତାଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ – ତାହା ହି ଁ ତାଙ୍କୁ
ସ୍ମରଣୀୟ କରାଇଛି ।”
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର

ଜୁନ 16-30, 2021 35

ଦେଶ ସେବାରେ ୭ ବର୍ଷ

୭ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଶତ
ୃ ିନବ ଭାରତ ଗାଥାର
ଏକ ଝଲକ
କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସ ୩୦ ତାରି ଖରେ ୭ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରି ଛି । “ସବକା
ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ”ର ବିଚାରଧାରା ସହିତ ଅତି ବ୍ୟାପକ ଏହି ଘଟଣାବହୁ ଳ ଯାତ୍ରା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ସ୍ତରରେ ରୁପାନ୍ତରଣକାରୀ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରି ଛି । ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଦେଶର
ଶାସନ ଡ�ୋର ସମ୍ଭାଳିଥ ିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥ ିଲେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଗତ ୭ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ରୁପାନ୍ତରଣ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରି ଥ ିଲା, ଯାହାକି ସ୍ୱାଧ ିନତା ପ୍ରାପ୍ତିଠାରୁ ଗତ ୭୦ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଦୃ ଷ୍ଟିଗ�ୋଚର ହ�ୋଇନଥ ିଲା । ଏହି ସମୟବଦ୍ଧ ସଫଳତାଗୁଡକ
ି ର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରି କ ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ, ଯିଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥ ିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଯ�ୋଜନାର
ନିୟ�ୋଜନ, ନିଷ୍ପାଦନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୟ
୍ୱ ନରେ ଜଡିତ ଥାଆନ୍ତି । ଦେଶର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ଥ ିବା ପ୍ରକୃତ
ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ବା ପାଇ ଁ ନିମରେ
୍ନ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:

ସ୍ୱା

ଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ର ୭୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ କେବଳ ୩.୫ କ�ୋଟି
ଗ୍ରାମୀଣ ପରି ବାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଇପ ଜଳ ସଂଯ�ୋଗ ସୁବିଧା
ଉପଲବ୍ଧ ଥଲ
ି ା କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗତ ୨୧ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୪.୫ କ�ୋଟି
ପରି ବାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶଦ୍ଧ
ୁ ଜଳ ସଂଯ�ୋଗ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି । ଗତ ୭ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ରେକର୍ଡ ପରି ମାଣର ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥ କାରବାର କରି ଛି ଯାହା
କର�ୋନା ମହାମାରୀର ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯ�ୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ
ହ�ୋଇଛି । ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂ ତନ ମାଇଲଖୁଂଟ ହାସଲ
କରି ଭାରତ ଏହି ୭ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ
କରି ଛି ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଦ�ୈର୍ଘ୍ୟର ସଡକ ନିର୍ମାଣ କରି ଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ
କେବେ ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇନଥଲ
ି ା । ଏବେ କେବଳ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ନୁ ହେ,ଁ ବରଂ
ଜମୁ କଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ବାତାବରଣ ପରି ଲକ୍ଷି ତ ହ�ୋଇଛି ।
ଦେଶର ବହୁ ପୁରୁଣା ବିବାଦଗୁଡିକର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି , ସଂହତି ଓ ସହମତି
ଆଧାରରେ ସମାଧାନ ହ�ୋଇପାରି ଛି । ଅତୀତଠାରୁ ବିପରୀତ, ଏହି ନବ
ଭାରତ ବାହ୍ୟ ଚାପ ଆଗରେ ମଥାନତ କରେନାହି ଁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା
ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡିକରେ କେବେ ବି ସାଲି ସ କରେନାହି ଁ । ମହାମାରୀ ସମୟରେ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହେଉ କିମ ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା
ଯ�ୋଗାଇଦେବା ହେଉ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶ�ୈଳୀରେ ସବୁ ବେଳେ ସେବାର
ଭାବନା ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଆସି ଛି । ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଜନସାଧାରଣ
ଦେଶର ବିକାଶ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଏକାକାର ମଣୁଛନ୍ତି ।
ଗରି ବ, ଅବହେଳିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷି ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନର ଶକ୍ତି
ମି ଳିଛି। ଏହି ୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ ଗରି ବ, କୃଷକ
ଓ ଅବହେଳିତ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାଶର
ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମି ଲ କରି ଥବ
ି ାବେଳେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ ଏକ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରି ଣତ କରି ଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଗତ ୭ ବର୍ଷରେ ଭାରତର
ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ଆଖ ି ବୁ ଲେଇନେବା.. .
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ସହଜରେ ବ୍ୟବସାୟ

01
ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥାକୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ
ବୁ ଝ ନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ଦୃ ଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ, ଦେଶରେ
ନି ବେଶ ଅନୁ କୂଳ ପରି ବେଶ ପାଇ ଁ ସହଜରେ
ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ଗୁରୁ ତ୍ୱପ ର୍
ୂ ଣ୍ଣ ସ ଚ
ୂ କାଙ୍କ
ଅଟେ। ବ୍ୟାପକ ତଥା ଜଟି ଳ ସଂସ୍କାରଗୁଡି କୁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବା ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ
ପ୍ରତିଶ ତ
ୃ ିବଦ୍ଧତା ଯ�ୋଗୁ ଁ ଏଭଳି ଉନ୍ନତି ଘଟି ଛି ।

ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ‘ସହଜରେ ବ୍ୟବସାୟ’
ତାଲି କାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ୨୦୧୮ରେ ୭୭
ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୦ରେ ଏହା ୧୪ ଅଙ୍କ ଆଗକୁ
ଯାଇ ୬୩ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ମଧ୍ୟବିତଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ

ଦୁ ର୍ନୀତିର ମୁକାବିଲା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ
ଭାରତ ନିଜକୁ ଦୁ ର୍ନୀତିର ଦ୍ୱେଷରୁ ମୁକ୍ତ
କରି ପାରି ଛି । ସରକାରୀ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇ ଁ
ଜିଇଏମ୍ ପ�ୋର୍ଟାଲ, ଡିବଟ
ି ି
ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ରାଶି
ହସ୍ତାନ୍ତରଣ, ଲ�ୋକପାଳ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ
ସ୍ଥାପନା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦୁ ର୍ନୀତି
ର�ୋକିବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରି ଛି।
ବେନାମୀ କାରବାର ର�ୋକିବା ପାଇ ଁଏକ
ଆଇନ୍ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କଳା ଟଙ୍କା
କାରବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପମାନ
ନିଆଯାଇଛି । ସଚ୍ଚୋଟ ଆୟକରଦାତାଙ୍କ
ପାଇ ଁମୁଖହୀନ ମଲ
ୂ ୍ୟାଙ୍କନ ସୁବଧ
ି ାର ପ୍ରଚଳନ
କରାଯାଇଛି ।
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ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଭି ଳାଷୀ ମଧ୍ୟବିତ ଦେଶର
ଅଭି ବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଥାଆନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା
ପର
ୂ ଣ ହୁ ଏ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଗତୀ ପଥରେ ଆଗେଇ
ଚାଲେ। ନିଜର ଗ�ୋଟିଏ ଘର ପାଇ ଁ
ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ବା
ସକାଶେ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ
ଯ�ୋଜନା ଅଧିନରେ ଘର ତିଆରି ପାଇ ଁ
ଋଣ ଉପରେ ୨.୬୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ରି ହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସହର
ପାଇ ଁମେଟ୍ରୋ ସହିତ ଆରଆରଟିଏସ ସୁବଧ
ି ା,
ମେଟ୍ରୋ ନିଓ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇଟ୍ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳର
ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି । ସାର୍ବଜନିନ ବସ ପରି ବହନ
ସେବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ୨୦୨୧-୨୨
ବଜେଟରେ ୧୮,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରହିଛି । ସହଜ ଓ ସୁଗମ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ନୂତନ ନିଯକ୍
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବ । ଗୃହ
କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁରେରା
ଆଇନ୍ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ।
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05
ବିକାଶ ପାଇ ଁ
ଭି ତ୍ତି ଭୂମୀ
ନବ ଭାରତରେ ବିକାଶର ଗତିକୁ
ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି କରି ବା ପାଇ ଁ ରେଳପଥ, ସଡକପଥ,
ରାଜପଥ ଏବଂ ଆଇ-ୱେଜ୍ଗଡ
ୁ କ
ି ର ନୂତନ
ଭି ତ୍ତି ଭୂମୀ ବିକଶିତ ହ�ୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଭାରତର
ପ୍ରଗତି ପାଇ ଁ ଭି ତଭ
ି ୂ ମୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମ�ୌଳିକ
ପରି ବର୍ତନ ଆସିଛି ।
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ସହଜରେ ଜୀବନ ଧାରଣ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଉଜ୍ଜଳା ଯ�ୋଜନା,
ଜନ ଧନ ଯ�ୋଜନା, ଜୀବନ ବୀମା,
ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ୍ , ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ବାସଗୃହ,
ଗୃହନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ଋଣ ଛାଡ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଗ୍ରାମୀଣ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସାକ୍ଷରତା ଅଭି ଯାନ,
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ସଡକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ନୀତିଗଡ
ୁ କ
ି
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ
ସହଜ କରି ଦେଇଛି ।

ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି, ତିନି ତଲାକ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ, ବେଟି
ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ, ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଜନନ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ ବିଦ୍ୟା,
ଏମଟିପିର ପରି ବ୍ୟାପ୍ତି ଭଳି ଯ�ୋଜନା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ,
ରାଜନୀତି, ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ କ୍ରୀଡା ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ଉଜ୍ୱଳା ଯ�ୋଜନା ଅଧିନରେ ୮ କ�ୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ସଂଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି, ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ପାଇ ଁ
ମହିଳାମାନଙ୍କ ସକାଶେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ମାତୃ ତ୍ୱକାଳୀନ ଅବକାଶ ୧୨ ସପ୍ତାହରୁ ୨୬ ସପ୍ତାହକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ଏକ ନାରୀ ପ�ୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ
ଘଟାଉଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ଏକ ଜାତୀୟ ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
ବିଶେଷ ପରି ସ୍ଥିତରେ
ି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ସୀମାକୁ ୨୪ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରି ତ
କରାଯାଇଛି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଟୁ ଥିବା ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା
ନିମନ୍ତେ ସରକାର ୧୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବଳତ୍କାର ପାଇ ଁମୃତ୍ୟୁ
ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଦୁ ଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଳତ୍କାର ମାମଲାଗୁଡକ
ି ର ଦୃ ତ ଫଇସଲା
ଭଳି ଅନେକ କଠ�ୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ।

ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ
ବିଦେଶ ନୀତି ହେଉ
କି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ସଦାସର୍ବଦା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ
ନୀତି ଅନୁ ସରଣ କରି ବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ।
ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା, ଧାରା
୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦ, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବିଧାନର
ପରି କଳ୍ପନା ବାସ୍ତବତାରେ
ପରି ଣତ ହ�ୋଇଛି ।

ଯୁବପିଢୀ ପାଇ ଁସୁଯ�ୋଗ

ନାରୀ ଶକ୍ତି
n

ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରି ବା ସକାଶେ
ସରକାର ଅନେକ ଐତିକହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।
୨୦୨୧-୨୨ ବଜେଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ
୧୩୭% ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇ ଏଥିନିମନ୍ତେ ୨,୨୩,୮୪୬
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା । ଏଥିରେ କ�ୋଭି ଡ୍-୧୯
ପ୍ରତିଷେଧକ ବାବଦରେ ୩୫,୦୦୦କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାତୀୟ
ଡିଜଟ
ି ାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ୍ ସମେତ ବ୍ଲକରୁ ସହର
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂ ତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭି ତ୍ତି ଭୂମୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା
ତଥା ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ କରି ବା ପାଇ ଁପଦକ୍ଷେପମାନ
ନିଆଯାଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯ�ୋଜନା ଅଧିନରେ
ଏବେ ପ୍ରାୟ ୫୦ କ�ୋଟି ଗରି ବ ଲ�ୋକ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକତ୍ସା
ି ସୁବଧ
ି ା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ
୭,୭୫୨ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ୯୦%
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଟିବି ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭି ଯାନ, ମିଶନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଷ, ମାତୃ ତ୍ୱ
ବନ୍ଦନା ଯ�ୋଜନା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂ ଆ
ଗତି ପ୍ରଦାନ କରି ଛି ।
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ଭାରତର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛି ଏହାର ଯୁବପିଢୀ । ଏଣୁ
ନୂ ତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦, ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ଡିଗ୍ରୀ
ସହ ଗବେଷଣା ପାଇ ଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସ୍କି ଲ ଇଣ୍ଡିଆ – ‘ସ୍କି ଲ, ରି -ସ୍କିଲ
ଏବଂ ଅପ୍-ସ୍କି ଲ’, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ�ୌଶଳ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା, ପିଏମ୍
ଯୁବା ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଦି ରୁପରେ ସରକାର
ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଜନସଂଖ୍ୟା ୩୫ ବର୍ଷରୁ
ନିମ ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି ।

ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ଦେଶ ସେବାରେ ୭ ବର୍ଷ
ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ
ପହଞ୍ଚାଇବା

ରୂପାନ୍ତରଣମୁଖୀ ଆର୍ଥିକ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି

ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ଗରି ବରୁ
ଅତି ଗରି ବ ଲ�ୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ
। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏହି ସରକାର
ସ୍ୱଧାର ଗୃହ, ଆଦିବାସୀ
ଜନସମୁହଙ୍କ ପାଇ ଁ ସୁବିଧା,
କ�ୋଭି ଡ ୧୯ ସମୟରେ ୮୦
କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ
ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ ଯ�ୋଗାଣ ଆଦି
ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଥ ିବାବେଳେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରି ବ କଲ୍ୟାଣ ର�ୋଜଗାର
ଅଭି ଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ୮ କ�ୋଟି ପ୍ରବାସୀ
ଶ୍ରମି କ ସହାୟତା ଲାଭ କରି ଛନ୍ତି । ଏକ
ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା
ହିତାଧ ିକାରୀମାନେ ଦେଶର ଯେକ�ୌଣସି
ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହକ୍ ହାସଲ
କରି ବାରେ ସକ୍ଷମ କରାଇଛି । ପି ଏମ୍
ସ୍ୱନିଧ ି ଯ�ୋଜନା ଅଧ ିନରେ ରାସ୍ତାକଡ
ଉଠାଦ�ୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ୧୦,୦୦୦
ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ଋଣ
ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ ଭାରତକୁ ୫ ଟ୍ରିଲିଅନ୍
ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରି ଣତ କରି ବା ପାଇ ଁଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରି ଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇ ଁଏକ ଦେଶ ଏକ କର
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାର ନିର୍ମାଣ
ଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ବୃ ହତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯ�ୋଗାଇଦେବା
ନିମନ୍ତେ ୧୩ଟି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁପିଏଲଆଇ ଯ�ୋଜନାର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଛନ୍।ତି ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଆର୍ଥିିକ ସଙ୍କଟ
ସମୟରେ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରଥମ
ଥର ପାଇ ଁ୬ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କ�ୋଭିଡ୍-୧୯
ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୀତି ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତରେ
ି
ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସରକାର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜିଡପ
ି ିର ୧୫%
ସହ ସମତୁ ଲ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ସହାୟତା ଯ�ୋଗାଇ
ଦେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କର�ୋନା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ
ତ୍ରିମାସରେ -୨୩.୯%କୁ ଖସିଯାଇଥିବା ଜିଡପ
ି ି ତୃ ତୀୟ
ତ୍ରିମାସରେ ଆପେ ଆପେ ସକରାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେରି ବାରେ
ସଫଳ ହ�ୋଇଥିଲା । ଏଫଡିଆଇ ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚତମ
ସ�ୋପାନରେ ଥିବାବେଳେ, ଅର୍ଥନୀତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର
ପଥ ଅନୁ ସରଣ କରି ଏକ ନୂତନ ଗତି ସହ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।
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ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ପାଇ ଁସନ୍ତୁଷ୍ଟ କୃଷକ

ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟର ଦେଢଗୁଣା ପାଇବା ପାଇ ଁ
ସର୍ବନିମ ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃ ଦ୍ଧି ହେଉ ବା
୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ତ
ି କରି ବାର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ କିମ ୍ବା ପିଏମ କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧ ି
ଯ�ୋଜନା ଅଧିନରେ ଆସନ୍ତା
୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ୭
ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର
ହେଉ, ଏସବୁ କୃଷକମାନଙ୍କ
କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ବ
ି ଦ୍ଧତାକୁ
ଦର୍ଶାଉଛି । ମତ୍ସ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଓ ଦୁ ଗ୍ଧ
ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ ଏକ ପୃଥକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତିଷଠା୍
କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ
ପାଇ ଁ ସର୍ବବୃ ହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ
ସମ୍ପଦ ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଦୁ ଗ୍ଧ
ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଦିଆଯାଇଛି ।
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13
ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ବିକାଶ
ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିକାଶ ଯ�ୋଗୁ ଁ ସାଂସ୍ କୃତିକ
ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବିବିଧତାରେ ପରି ପର୍
ୂ ଣ୍ଣ
ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ ବିରାଟ ରୂପାନ୍ତରଣ ଦେଇ
ଗତି କରୁଛି । ବ�ୋଗି ବିଲ୍ ପ�ୋଲ୍ ନିର୍ମାଣ, ସଡକ
ଭି ତ୍ତି ଭୂମୀର ବିକାଶ, ବ�ୋଡ�ୋ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର,
ଶରଣାର୍ଥୀ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ବ୍ ରୁ (ରି ଆଙ୍ଗ)
ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚୁ କ୍ତି , ଏନଏଲଏଫଟି ତ୍ରିପୁରା ଚୁ କ୍ତି
ଆଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅତି
ସକରାତ୍ମକ ପରି ବର୍ତ୍ତନ
ଆଣିଛି ।
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ସାମଜିକ
ସଶକ୍ତିକରଣ

ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇ ଁ
ପ୍ରତିଶତ
ୃ ିବଦ୍ଧତା ସବୁ ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରଣମୁଖୀ ନୀତିର
କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଆସି ଛି । ମହିଳା, ଅସହାୟ, ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ ଜାତି/
ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା,
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇ ଁ ସମାନ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ,
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅନୁ କୂଳ ପରି ବେଶ, ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର
ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ବିକାଶ ପାଇ ଁତଥ୍ୟ

ଆର୍ଥିକ ଅଭି ବୃଦ୍ଧି କୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି
କରୁଥିବା ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ତଥ୍ୟ
ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଓ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ଉପରେ ନିଷ୍ପତି ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନର
ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ତଥ୍ୟ ଆମ ଦ�ୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ
କରି ଥାଏ। ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃ ତ ହେବା ସହ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ
କରି ଥାଏ । ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରି ଖରେ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଦଶ ଜାତୀୟ ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ଦିବସ ପାଳନ କରି ବ
ସେତେବେଳେ ସର୍ବେକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବା ସମୟରେ ଯେଉ ଁ ଯେଉ ଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି
କରି ବାକୁ ହୁ ଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରି ବା ରୁଚିକର ହେବ ଯେଉମାନେ
ଁ
ଅଧ ିକାଂଶ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ କରି ବାକୁ ଯାଇ ବିପଦଜନକ ଭ�ୌଗ�ୋଳିକ ସ୍ଥିତର
ି ମୁକାବିଲା କରି ଥାଆନ୍ତି ।

ଭା

ରତୀୟ ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ତତ୍ୱର ଜନକ ପି . ସି .
ମହଲାନ�ୋବିସଙ୍କ ଭାଷାରେ, “ ପରି ସଂଖ୍ୟାନର
ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରି ଭାଷି ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ,
ଯାହାର ଗ�ୋଟିଏ ଦିଗ ହେଉଛି ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ
ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ।”
ସେ ପରି ସଂଖ୍ୟାନକୁ ମନୁ ଷ୍ୟ ଆଚରଣର ଯେକ�ୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଉପଯ�ୋଗ ହ�ୋଇପାରୁଥ ିବା ଭଳି ଏକ ନୂ ତନ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ
ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ବା ସହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ଏକ
ଯ�ୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପାୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେବା ଉଚିତ ବ�ୋଲି
ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥ ିଲେ ।

ପରି ସଂଖ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହଲାନ�ୋବିସଙ୍କ ଅଗ୍ରଣୀ
ଭୂମି କାର ଛାପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବଡ ବଡ ସର୍ବେକ୍ଷଣ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରି ଦୃଷ୍ଟ ।
କ�ୌଣସି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କିମ ୍ବା ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଥବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଁ ମ�ୌଳିକ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି
ଆବଶ୍ୟକ କରେ କି ନାହି ସେ
ଁ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ
କିଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇ ଁ
କାଠିକର ପାଠ । ଏହାର ଉତର ହେଉଛି ଏହା କେବଳ
ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଉପରେ ଆଧାରି ତ ଯାହା
ଜନସଂଖ୍ୟାର ତତ୍କାଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ
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ବିକାଶ ପାଇ ଁତଥ୍ୟ

ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ । ବାସ୍ତବରେ, ଜାତୀୟ ପରି ସଂଖ୍ୟାନ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
(ଏମଓଏସପି ଆଇ) ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ବିଶାଳ ନେଟୱର୍କ
ମାଧ୍ୟମରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ଥାଏ । ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ�ୋଷଣ ଭଳି ଜନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯ�ୋଜନା
କିମ ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବିଭେଦ
ଦୂ ର କରି ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଅସୁମାରୀ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ନିର୍ବାହ କରେ ।
ଏକ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥାଏ।
ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ କୃଷି, ଖାଉଟି ଦର ତାଲି କା,
ଉତ୍ପାଦନ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫି ତୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି ଉପରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ
କରି ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଥଁ ପ
ି ାଇ ଁ ଏମଓଏସପି ଆଇ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ
ସଂଗୃହୀତ ହ�ୋଇଥାଏ । ଜାତୀୟ ନମୁନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା
(ଏନଏସଏସଓ)ର ଭାରତୀୟ ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
ବୃ ହତ ଆକାରର ନମୁନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ବାର ଏକ
ଗ�ୌରବମୟ ଇତିହାସ ରହିଛି । ଭାରତରେ ନୀତି ନିର୍ମାଣ
ପାଇ ଁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥବ
ି ା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକଅର୍ଥନ�ୈତିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଏନଏସଏସଓ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୮
ଦଫାର ବୃ ହତ ଆକାରର ନମୁନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ଛି ।
ଏହି ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁ ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଥମି କ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ, କ୍ଷେତ୍ର ଅଧକ
ି ାରୀମାନଙ୍କ
ନିମନ୍ତେ କଠ�ୋର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି ଜରି ଆରେ
ନମୁନା ସର୍ବେକ୍ଷଣର ଗୁଣବତାର ଭରସା ପ୍ରଦାନ କରୁଥବ
ି ା
ଏକ ସ୍ଥି ରୀକୃତ ନୀତି ରହିଛି ।
ପି. ସି . ମହଲାନ�ୋବିସ
ଭାରତୀୟ ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ତତ୍ୱର ଜନକ
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହଲାନ�ୋବିସ ଜନକଲ୍ୟାଣର
ବିଶାଳ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇ ଁ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ
ପରି ସଂଖ୍ୟାନକୁ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ କରାଇବା ସକାଶେ ତାଙ୍କର
ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ପାଇ ଁ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହ�ୋଇ ରହିବେ ।
ପ୍ରୟ�ୋଗାତ୍ମକ ଗବେଷଣାକୁ ଆଧୁନିକ ସରକାରୀ ପରି ସଂଖ୍ୟାନ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା ପଛରେ
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ମହଲାନ�ୋବିସ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ଥଲେ
ି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରି ଖରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ଜାତୀୟ
ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ,
ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବାରେ ପରି ସଂଖ୍ୟାନ
ବିଭାଗର ଭୂମି କା ସମ୍ପର୍କରେ ନାଗରି କ ବିଶେଷକରି
ଯୁବାପି ଢୀକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏହି ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୃହନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭି ତ୍ତି ଭୂମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ
ସମେତ ଯେକ�ୌଣସି ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ପୂର୍ବରୁ ଏମଓଏସପି ଆଇ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ
ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନଗୁଡିକୁ ସରକାର ଏକତ୍ରିତ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ
କରି ଥାଆନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ଟିମ
40 ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ମହଲାନ�ୋବିସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ
ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରି ଖକୁ ଜାତୀୟ ପରି ସଂଖ୍ୟାନ
ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ
l ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ପରି ସଂଖ୍ୟାନବିତ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର
ମହଲାନ�ୋବିସଙ୍କ ଜନ ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ୨୦୦୭
ମସି ହାଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାତୀୟ ପରି ସଂଖ୍ୟାନ ଦିବସ
ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି ।
l ସେ ୧୮୯୩ ମସି ହା ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରି ଖରେ
କ�ୋଲକାତାରେ ଜନ ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଲେ।
ସେ କ�ୋଲକାତାର ପ୍ରେସି ଡେନ୍ସି
କଲେଜରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ
ଶେଷ କରି ବା ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଁ
ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥ ିଲେ ।
l ବୃ ହତ ଆକାରର ନମୁନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ
ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ ବିକଶିତ କରି ବାକୁ
ନେଇ ସେ ପରି ଚିତ । ଏହି ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ ଅଧ ିନରେ
ଏକ ବୃ ହତ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇ ଁ କ୍ରମରହିତ ନମୁନା
ସଂଗ୍ରହ ଜରି ଆରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ
ହ�ୋଇଥାଏ ।
l ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଅନେକ ଯ�ୋଜନା ଓ ନୀତି
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏକର ପି ଛା ଆକଳନ ଏବଂ
କ୍ରମରହିତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ଅମଳର
ଏହି ନୂ ତନ ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ
୧୯୩୭ ମସି ହାରେ ଅବିଭକ୍ତ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶରେ
ଝ�ୋଟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟ�ୋଗ କରାଯାଇଥ ିଲା ।

ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ରହିଛି ଯେଉମାନଙ୍କୁ
ଁ
“ଡାଟା ୱାରି ଅର୍ସ” ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ।
ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ
ତଥ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ନିର୍ବାହ କରେ । ଯେବେଠାରୁ
ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ଛି ସେବେଠାରୁ ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟର
ଉପଲବଧତା କେବଳ ଯେ ଅତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ�ୋଇନାହି ଁ
ବରଂ ଏହା ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟର ପ୍ରୟ�ୋଗ ଭ୍ରମାତ୍ମକ
ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ତୃ ଟିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ନୀତିର
ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରି ଲକ୍ଷି ତ ହ�ୋଇଥାଏ । ଏହି
ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରି କଳ୍ପନା
ଓ ସଂଜ୍ଞାର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ସକାଶେ
କ୍ଷେତ୍ର ତଦାରଖକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ
ଭାଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଛି । ତଥ୍ୟର

ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ..
ପୂର୍ବର ନୀତି ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣଗୁଡିକର ଏକ ୧୦ ବର୍ଷିଆ
ଚକ୍ର ଥ ିଲା, ଯାହା ନିମମ
୍ନ ତେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

୧. ଉପଭ�ୋକ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନିଯକ୍
ୁ ତି ତଥା ବେର�ୋଜଗାର - ଦୁ ଇଥର
୨. ସାମାଜିକ ଉପଭ�ୋଗ (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି) - ଦୁ ଇଥର
୩. ଅସଂଗଠିତ ନିର୍ମାଣ - ଦୁ ଇଥର
୪. ଅସଂଗଠିତ ସେବା - ଦୁ ଇଥର
୫. ଭୂମି ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ପରି ମାଣ – ଥରେ
୬. ଖ�ୋଲା ଗସ୍ତ - ଥରେ
୭. ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ
୮. ବାର୍ଷିକ ଉପଭ�ୋକ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନିଯକ୍
ୁ ତି ଓ ବେର�ୋଜଗାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ

ନୂ ତନ ଓ ଅଭି ନବ ପଦ୍ଧତି

ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଏନଏସଏସଓ ବାର୍ଷିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଛି । ଏହାକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି ଏନଏସଏସଓ ୨୦୧୭ ଏପ୍ରିଲ ମସି ହାଠାରୁ ଏହାର କାଳକ�ୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ପି ଏଲଏଫଏସ)
କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇ ଁ କାଗଜ ବ୍ୟବହାରର ପାରମ୍ପରି କ ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ବଦଳରେ
କମ୍ୟୁପ୍ ଟର ସହାୟତାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ସାକ୍ଷାତକାର (ସି ଏପି ଆଇ) ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ସାରି ଛି । ଏହାଛଡା
ଏନଏସଏସଓର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅସମାବେଶିତ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକର ବାର୍ଷିକ
ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ଏଏସୟୁଏସଇ), ସମୟ ବ୍ୟବହାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ବାର୍ଷିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ । ଏହାଛଡା ତଥ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଫଳାଫଳର ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥବ
ି ା ବିଳମ୍ବକୁ ହ୍ରାସ କରି ବା ପାଇ ଁଏନଏସଏସଓ ମଧ୍ୟ ନୂ ତନ ବ�ୈଷୟି କ
ସହାୟତାକୁ ଉପଯ�ୋଗ କରି ଛି । ଜିଏସଏସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହାସଲ ହ�ୋଇପାରି ବ ।
ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଯାଞ୍ଚ ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ତଥା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
କାଳରେ କ୍ଷେତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ
ନିମନ୍ତେ ବରି ଷ ୍ଠ ଅଧକ
ି ାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ଓ
ନିରୀକ୍ଷଣ/ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ – ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ
ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏକ କଠ�ୋର ଆହ ୍ୱାନ ଭାବେ ବିବେଚିତ
ହ�ୋଇଆସି ଛି କାରଣ ଅଧକ
ି ାଂଶ ସମୟରେ ଏଥସ
ି ହ ସମ୍ପୃକ୍ତ
କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୁ ର୍ଗମ ଇଲାକା, ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ
ବିମଖ
ୁ ପ୍ରତିବାଦୀ ଦେଇ ଗତି କରି ଥାଆନ୍ତି । ଲ�ୋକଙ୍କ ମନରେ
ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇ ସେମାନଙ୍କୁ
ଁ
ସୁଦୂର
ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷି ତ ଗା ଁଗଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତଥ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥବ
ି ା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନିଜର
ଅଭି ଜ୍ଞତାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି, “ମ�ୋର
ମନେଅଛି ଯେ ମୁ ଁ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକ�ୋବର
ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଥଲ
ି ି , ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ
ପାଇ ଁ ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯି ବାକୁ ପଡୁ ଥଲ
ି ା । ଏହିଭଳି
ଇଲାକାଗୁଡିକରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ବା ଖୁବ୍ ଆହ ୍ୱାନପର୍
ୂ ଣ୍ଣ
ଥଲ
ି ା। ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯି ବାକୁ

ପଡୁ ଥଲ
ି ା ତାପରେ ଆମେ ଛ�ୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ବସୁଥଲ
ି ୁ ଯାହା
ଆମକୁ ଏହି ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇଯାଉଥଲ
ି ା । ତଥ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ ପାଇ ଁ ସେହିସବୁ ସୁଦୂର ଇଲାକାରେ କିଛିଦିନ ପାଇ ଁ
ଆମକୁ ଅଟକିବାକୁ ପଡୁ ଥଲ
ି ା । ଅଧକ
ି ାଂଶ ସମୟରେ ଡାଟା
ୱାରି ଅରମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପାଇ ଁ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ
ପକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡୁ ଥଲ
ି ା ।”
ବହୁ ତ
ସମୟରେ
ଏହି
ସର୍ବେକ୍ଷଣକାରୀମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରତିବାଦୀମାନଙ୍କ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଓ ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ସମୁଖୀନ
ହେବାକୁ ପଡୁ ଥଲ
ି ା । ନିଜର ଅଭି ଜ୍ଞତା ବଖାଣିବାକୁ ଯାଇ
ଜଣେ ଡାଟା ୱାରି ଅର କୁହନ୍ତି , “ଅନେକ ସମୟରେ ସଚ
ୂ ନା
ପ୍ରଦାନ କରୁଥବ
ି ା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରି ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରି ନଥାଏ
କାରଣ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ
ଆମେ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି ଛୁ । ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
କେବେବି ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇପାରି ବ ନାହି।”
ଁ
ଡାଟା ୱାରି ଅର୍ସଙ୍କୁ ମି ଳୁଥବ
ି ା ସୂଚନା ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେର ପ୍ରସ୍ତୁ ତି
ପାଇ ଁ ବ୍ୟବହୃ ତ ହ�ୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବା
ସମୟରେ ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଥାଏ ।
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ବିକାଶ ପାଇ ଁତଥ୍ୟ

ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ

ହୁ ଲ ଦିବସ: ଜୁନ୍ ୩୦

ସ୍ୱାଧୀନତା
ପାଇ ଁଗଣ
ବିଦ୍ରୋହର
ଆରମ୍ଭ

୨୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧକ
ି ସମୟର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କବଳରୁ
ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏତେ ସହଜ ନଥଲ
ି ା । ଏହା
ପଛରେ ରହିଥଲ
ି ା ସୁଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷ, ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ,
ଯେଉଥଁ ରେ
ି
ଘଟିଥଲ
ି ା ଅଜସ୍ର ରକ୍ତପାତ । ଅନେକଙ୍କର
ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଲି ପି ବଦ୍ଧ ଥବ
ି ାବେଳେ ଆହୁ ରି ଅନେକ
ଇତିହାସର ପୃଷଠାରେ
୍
କବର ପାଇଯାଇଥଲେ
ି , ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣ ନା କରାଗଲାବେଳେ
ଲ�ୋକମାନେ ଅବାକ୍ ହ�ୋଇଯାଆନ୍ତି ।

୧

୮୫୭ର ବିଦ୍ରୋହକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ ଭାବେ
ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ
୧୮୫୫ ମସି ହା ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରି ଖରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ
ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥଲ
ି ା । ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧକ
ି ାର
ପାଇ ଁ ଏହି ଲଢେଇ ଲଢିଥଲେ
ି
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ
ଏବେ ଝାଡଖଣ୍ଡର ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାନ୍ତାଲ ପ୍ରଗଣା କୁହାଯାଉଛି।
ସାନ୍ତାଳି ଭାଷାରେ ହୁ ଲ୍ର ଅର୍ଥ ‘ ବିଦ୍ରୋହ’ ଏବଂ ୧୮୫୫ ବିଦ୍ରୋହର
ସ୍ମୃତରି େ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରି ଖକୁ ହୁ ଲ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ
କରାଯାଇଥାଏ । ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ, କାର୍ଲ ମାକ୍ସ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ
ନ�ୋଟସ ଅନ ଇଣ୍ଡି ଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସାନ୍ତାଲ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର
ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗଠିତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଥବ
ି ାବେଳେ
ତାହା ଏବେ ବିସ୍ମୃତର
ି କାଳଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହ�ୋଇଯାଇଛି । ତେଣୁ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବର ଏହି କ୍ରମ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ
ଏବଂ ଏହାର ନାୟକ ଚାରି ଭାଇ ସି ଦ୍ଧୋ, କାହ୍ନୁ, ଚାନ୍ଦ, ଭ�ୈ ରବ
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ ଫୁ ଲ�ୋ ଓ ଝାନ�ୋଙ୍କ ଉପରେ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ଯେଉମାନଙ୍କୁ
ଁ
ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ କହିଥଲେ
ି , “ଯେଉ ଁ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱ ସହ ସି ଦ୍ଧୋ, କାହ୍ନୁ,
ଚାନ୍ଦ, ଭ�ୈ ରବ ଏବଂ ଫୁ ଲ�ୋ ଓ ଝାନ�ୋଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବୀର
ହୁ ଲ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇଥଲେ
ି
ତାହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ
ଦ�ୋହଲାଇ ଦେଇଥଲ
ି ା । ଏହି ବିପ୍ଳବରେ ହଜାର ହଜାର
ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥଲେ
ି , କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଗରେ
ମଥାନତ କରି ନଥଲେ
ି ।”
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ସି ଦ୍ଧୋ, କାହ୍ନୁ, ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଭ�ୈ ରବ:
ଯେଉମାନଙ୍କ
ଁ
ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ବ୍ରିଟିଶ
ଐତିହାସି କମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି

ଝା

ଡଖଣ୍ଡ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦରେ
ସମୃଦ୍ଧ। ୧୮୫୫ ମସିହାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବେଙ୍ଗଲ
ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧିନରେ ଥିଲା । ଝାଡଖଣ୍ଡର ଏହି
ଦୁ ର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଅଦଳ ବଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଉପରେ ଆଧାରି ତ ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ
କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ନଗଦ ଆକାରରେ କର
ଆଦାୟ କରି ବା ଆରମ୍ଭ କଲା । ମହାଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ
ଋଣ ଅର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏହି ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନେ
ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଋଣ ଫେରସ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁ
ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜମିକୁ
ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତି କରାଯାଇ ଘର�ୋଇ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ନିଲାମ
କରି ଦଆ
ି ଯାଉଥିଲା । ଚାରି ଭାଇ ସିଦ୍ଧୋ, କାହ୍ ନୁ, ଚାନ୍ଦ ଓ
ଭ�ୈ ରବ ବ୍ଟ
ରି ଶ
ି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଶ�ୋଷଣ
ବିର�ୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଥ ିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ
ନିକଟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା । ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରି ଖ
ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ୬୦,୦୦୦ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଧନୁ -ତୀର, ଦାଆ
ଓ ବର୍ଚ୍ଛା ଭଳି ପାରମ୍ପରି କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ପଞ୍ଚକାଠିଆଠାରେ ରୁଣ୍ଡ
ହ�ୋଇଥିଲେ ବ�ୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ - ଫୁ ଲ�ୋ ଓ ଝାନ�ୋ

ଏହି ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହରେ
ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ ଫୁ ଲ�ୋ ଓ
ଝାନ�ୋ ମଧ୍ୟ ସାମି ଲ
ହ�ୋଇଥ ିଲେ । ସାନ୍ତାଳି
ଭାଷାର ଗୀତର ଧାଡିଗଡ
ୁ କ
ି
ଏହିଭଳି: ଫୁ ଲ�ୋ ଝାନ�ୋ
ଆମ ଦ�ୋ ତୀର ରେ
ତଲରାର ରେମ ସାକିଦା ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ଫୁ ଲ�ୋ, ଝାନ�ୋ ତୁ ମେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଥଲ
ି ।
କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ଧକାରର ସୁଯ�ୋଗ ନେଇ ଏହି ଦୁ ଇ
ଭଉଣୀ ପାକୁର ନିକଟସ୍ଥ ସଂଗ୍ରାମପୁରସ୍ଥି ତ ବ୍ରିଟିଶ
ଶିବିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ୨୧ ଜଣ ଇଂରେଜ ସ�ୈନ୍ୟଙ୍କୁ
କୁରାଢୀରେ ହତ୍ୟା କରି ଥଲେ
ି
। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ
ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ ସହୀଦ ହ�ୋଇଥଲେ
ି , କିନ୍ତୁ ସେମାନେ
ବୀରତ୍ୱର ଏକ ଅମର କାହାଣୀ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି । ଫୁ ଲ�ୋ
ଓ ଝାନ�ୋ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇ ସି ଦ୍ଧୋ, କାହ୍ନୁ, ଚାନ୍ଦ ଏବଂ
ଭ�ୈ ରବଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ
କରି ଥଲେ
ି । ଭାଇମାନଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱ ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଉତ୍ସାହିତ
କରୁଥବ
ି ାବେଳେ ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥଲେ
ି ।
ନିଜକୁ ଶ�ୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ସେମାନେ ଏକ ସଙ୍କଳ୍ପ
ନେଇଥିଲେ । ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ଖବର ବନାଗ୍ନି ପରି ସମଗ୍ର
ଇଲାକାରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ବଡ ଆକାରର
ଲଢେଇରେ ପରି ଣତ ହେଲା । ଝାଡଖଣ୍ଡର ପାକୁର ଉପଖଣ୍ଡ
ବ୍ୟତୀତ ବଙ୍ଗଳାର ମୁର୍ସି ଦାବାଦ ଓ ପୁରୁଲି ଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା
ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥିଲା । ତେବେ, ଜୁଲାଇ ୯ ତାରି ଖରେ ଚାନ୍ଦ
ଓ ଭ�ୈ ରବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ୧୮୫୫ ମସି ହା ଜୁଲାଇ
୨୬ ତାରି ଖ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସି ଦ୍ଧୋ-କାହ୍ନୁ ଭବିଷ୍ୟତ
ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲ�ୋଚନା କରି ବାକୁ ନିଜ ଗା ଁକୁ ଆସି ଥଲେ
ି ,
ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସ�ୈନିକମାନେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି
ସେମାନଙ୍କୁ ଗି ରଫ କରି ଥଲେ
ି
। ସେମାନଙ୍କୁ ଘ�ୋଡାରେ ବାନ୍ଧି

ବିଦ୍ରୋହର ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ
ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ
କରି ବା ପାଇ ଁସେମାନେ ଚତୁ ର୍ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥଲେ
ି । ଏହି
ସାହସୀ ଭଗି ନୀଦ୍ୱୟ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭ�ୋଗନାଡିହ ଗ୍ରାମରୁ
ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରି ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ଥଲେ
ି , ଏବଂ
ପରି ଶେଷରେ ଏହା କ�ୋଲକାତାରେ ଥବ
ି ା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡି ଆ
କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥଲ
ି ା । ସାନ୍ତାଳୀ
ଲ�ୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀରେ ଫୁ ଲ�ୋ ଓ ଝାନ�ୋଙ୍କୁ ଏବେ
ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ । କୁହାଯାଏ ଯେ
‘ଆମ ନ�ୋ ଲାଟୁ ବ�ୋଧ୍ୟା ଖ�ୋଲହାରେ ବାହାଦୁ ରୀ
ଉଦୁ କେଡା’ ଅର୍ଥାତ୍ , ତୁ ମେ ଦୁ ହେ ଁ ନିଜ ବଡ ଭାଇମାନଙ୍କ
ଅପେକ୍ଷା ଅଧକ
ି ସାହସୀ ।
ପଞ୍ଚକାଠିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘ�ୋଷାଡି ଘ�ୋଷାଡି ଅଣାଯାଇଥିଲା ଓ
ପରେ ଏକ ଗଛରେ ଝୁ ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବ�ୋଲି କୁହାଯାଏ।
ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ବ୍ରିଟିଶମାନେ
ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଦମନ କରି ଥଲେ
ି
।
ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ
‘ମ�ୋ ଶାସନ’, ‘କର ବା ମର’, ‘ବ୍ରିଟିଶ ଆମ ମାଟି ଛାଡ’, ଏବଂ
‘ଏହା ଆମର କ୍ଷେତ’ ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନମାନ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ
ଐତିହାସି କ ୱିଲିଅମ ୱିଲସନ୍ ହଣ୍ଟର ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ‘ଦ ଆନାଲସ
ଅଫ ରୁରାଲ ବେଙ୍ଗଲ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାରେ
ଏଭଳି ଜଣେ ବି ସ�ୈନ୍ୟ ନଥିଲେ ଯି ଏ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇ ଁ
ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁନଥିଲେ ।
ନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର
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ସକାରାତ୍ମକ ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ

ଭାରତରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି

କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ଯ�ୋଗୁ ଁଉପୁଜଥ
ି ବ
ି ା ପରି ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ
ପର�ୋପକାରୀଙ୍କ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରୁଛି
କର�ୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ, ସାଧାରଣ ନାଗରି କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଣା ମନ�ୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସେବାର
ଅନେକ ଘଟଣା ରହିଛି, ଯେଉମାନେ
ଁ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଉଦାହରଣର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଶାରି ରୀକ ଅକ୍ଷମତା
ସତ୍ତ୍ୱେ ସନ୍ତ ଦେବ ସିଂହ ଚ�ୌହାନ ତାଙ୍କ ଦରମାର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପିଏମ କେୟାର୍ସ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରି ଚାଲି ଥ ିବାବେଳେ
କର୍ଣ୍ଣାଟକର କାଲାବୁ ର୍ଗୀର ଡକ୍ଟର ମହ୍ଲାର ରାଓ ମାଲେ ମାତ୍ର ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ଗରି ବ ର�ୋଗୀଙ୍କ ଚିକତ୍ସା
ି କରୁଛନ୍ତି ।

ଚ�ୌହାନଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା ତାଙ୍କ
ପାଇ ଁଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟିଁ ଛି

ଦେ

ଶରେ
ଗତବର୍ଷ
ଯେତେବେଳେ କ�ୋଭିଡ-୧୯
ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ
୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ଷମ ସନ୍ତ ଦେବ
ସିଂହ ଚ�ୌହାନ ଜଣେ ଜନହିତ�ଷ
ୈ ୀ
ଭାବେ ରୁପାନ୍ତରି ତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ
। କର�ୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରଥମ
ଲହର ସମୟରେ ସେ ୨୦୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୦୨୧ ଫେବୃଆରୀ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ ନିଜ ବେତନର ୩୦
ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ପାଣ୍କ
ଠି ୁ ଦାନ କରି ଥ ିଲେ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କ�ୋଭିଡ
୧୯ ମାମଲା ପୁନର୍ବାର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଚଳିତ
ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ପୁଣଥ
ି ରେ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ପାଣ୍କ
ଠି ୁ
ଦାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତି ଅଖ ିଳ
ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷଠା୍ ନ ଏମସରେ ଜଣେ ଗ୍ରୁପ ‘ସି’
କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚ�ୌହାନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ
ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ପାଣ୍କ
ଠି ୁ ଦାନ ଜାରି ରଖ ିବାକୁ
ଯ�ୋଜନା ରଖ ିଛନ୍ତି । ଚ�ୌହାନ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମାଉ
ଜିଲ୍ଲାର ବାହାଦୁ ରପୁର ଗାରଁ ବାସିନ୍ଦା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବା ପାଇ ଁ ହାତ ବଢାଇବାକୁ
ଆଗେଇ ଆସିବା ସକାଶେ ସେ ନିବେଦନ କରି ବା ସହିତ
କ�ୋଭିଡ ୧୯ ବିର�ୋଧ ି ଲଢେଇରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ର୍
ପୁ ଣ୍ଣ
ସମର୍ଥନ କରି ବା ପାଇ ଁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରି ଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି
ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମତ ରଖ ି ସେ କୁହନ୍,ତି “ମ�ୋର ସରଳ
ଜୀବନ ଶ�ୈଳୀ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରେ ଯେ ଅଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ମୁ ଁମ�ୋର
ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ବାକୁ ସକ୍ଷମ । କ�ୋଭିଡ ୧୯ ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ
ସାହାଯ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇଦେବା ସହିତ ମ�ୋର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କର୍ତବ୍ୟ
ପୂରଣ କରି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁ ଁ ନିଜ ବେତନର ଏକ ଅଂଶ
ପିଏମ କେୟାର୍ସ ପାଣ୍କ
ଠି ୁ ଦାନ କରୁଛି ।”
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୭୦ ବର୍ଷୀୟ ଡକ୍ଟର
ମହ୍ଲାର ଗରି ବ ର�ୋଗୀଙ୍କ
ପାଇ ଁଦେବଦୂ ତ ସାଜିଛନ୍ତି

ଭଗବଦ ଗୀତାରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରୁଥବ
ି ା ଡକ୍ଟର
ଶ୍ରୀ ମଦ
ମହ୍ଲାର ଉଦାରତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି।

ଚିକିତ୍ସା ବାବଦ ବାସ୍ତବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧକ
ି ହ�ୋଇଥବ
ି ା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡକ୍ଟର
ମହ୍ଲାର ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ଥାଆନ୍ତି,
ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଫି ବାବଦରେ
ବହୁ ଅଧକ
ି ଅର୍ଥ ଦାବି କରି ଥାଆନ୍ତି । ୧୯୭୪ ମସି ହାରେ
ଏମବିବିଏସ୍ ପାଠ ଶେଷ କରି ବା ପରେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ କାର୍ଯ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ କରି ଥ ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପେଶା
ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେବେଠାରୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଫି ବାବଦକୁ ମାତ୍ର
୩ ଟଙ୍କା ନେଉଥ ିଲେ ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ୧୦
ଟଙ୍କାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ସାରାଦିନ ର�ୋଗୀସେବା କରୁଥ ିବା
ଡକ୍ଟର ମହ୍ଲାର, ୭୦ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଥ ିବା ବେଳେ ବୃ ଦ୍ଧାବସ୍ଥା
ଯ�ୋଗୁ ଁ ଏବେ ଦିନରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇ ଁ ର�ୋଗୀସେବା
କରି ବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୪୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରି ବ୍ୟାପ୍ତ
ତାଙ୍କ ବୃ ତ୍ତି ଗତ ଜୀବନରେ ସେ ୧୪୨ଟି ରକ୍ତ ଦାନ ଶିବିର ଏବଂ
୬୨ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟ�ୋଜନ କରି ଛନ୍ତି । ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା
ବ୍ୟୟସାପେକ୍ଷ ହ�ୋଇଥ ିବାରୁ ଗରି ବ ଲ�ୋକମାନେ ଏହି ସେବାରୁ
ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯ�ୋଗାଇଦେବା
ପାଇ ଁ ଡକ୍ଟର ମହ୍ଲାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ହୃ ଦୟ ଜିତିବାରେ ଲାଗି ଛି ।
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ପାକ୍ଷିକ

ବନ୍ଦେ
ମାତରମ

ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଋଷି

ଜନ ୍ମ	 : ଜୁନ 27, 1838
ମୃତ୍ୟୁ : ଏପ୍ରିଲ 8, 1894

ବିପ୍ଳବୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ
ସାହିତ୍ୟିକ, ଲେଖକ ଓ କବିମାନେ
ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ଜରି ଆରେ
ଦେଶାତ୍ମବ�ୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରି ଭାରତର
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯ�ୋଗଦାନ
ଦେଇଥଲେ
ି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକ
ବଙ୍କି ମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ସେ ‘ବନ୍ଦେ
ମାତରମ’ ସଙ୍ଗୀତର ରଚନା କରି ଥଲେ
ି ।
ଏହି ସଙ୍ଗୀତ କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ
ଅଧବେ
ି ଶନରେ ଗାନ କରାଯାଉଥଲ
ି ା
ଯାହାକି ଅନେକ ନେତା, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ
ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରି ଥଲ
ି ା। ଖୁଦିରାମ ବ�ୋଷ,
ଭଗତ ସି ଂ, ରାଜଗୁରୁ ଓ ସୁଖଦେବଙ୍କ
ଭଳି ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଫାଶୀଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁ ଲି ବା
ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଥଲେ
ି ।
ବଙ୍କି ମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର
ଋଷି ’ କୁହାଯାଏ। 184ତମ ଜୟନ୍ତୀ
ଅବସରରେ ଏହି ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ
ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି...
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‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ସଂଯ�ୋଜନା କରି ଥଲେ
ି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। 1896ରେ ଅନୁ ଷଠିତ
୍ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ
ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥଲେ
ି ,
“ମାତୃ ଭୂମି ପ୍ରତି ରହିଥବ
ି ା ଭକ୍ତି କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ବା ଲାଗି କବି ଜଣଙ୍କ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବିଶେଷଣର ପ୍ରୟ�ୋଗ କରି ଛନ୍ତି। ଏବେ
ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ କବି ଜଣଙ୍କ ମାତୃ ଭୂମି ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରି ଣତ କରି ବା।”

