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ସାରମମମ: ଆଲବର୍ମ ଆଇନ ଷ୍ଟାଇନ ଥନର କହଥିିନଲ “I fear the day that the technology will surpass our human interaction. The world will 

have a generation of idiots.” ଅଥମାତ୍ ଆଜ ିସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବହୁଭାନବ ସମୟର ଅପଚୟ ଓ ଅବସର ବନିୋଦେର ମାଧ୍ୟମ ପାଲର୍ଛି ି । ଏହା ବହୁଭାନବ 
ସମାଜର ପ୍ରନତ୍ୟକ ବଗମକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛ ିଓ ଏଥିରୁ ଆମ ଯୁବବଗମ ମଧ୍ୟ ବଚୁିୟତ୍ େୁହଁନ୍ତ ି । ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତ୍ୀ ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମର ନକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅେୁକୂେ ପ୍ରତ୍କୂିେ 
ପ୍ରଭାବ ବଷିୟନର େ ଭାବ ିନସଥିନର ଜଡ଼ତି୍ ରହୁଛନ୍ତ ି । ସାରା ପୃଥିବୀନର ଏପରି ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନସାସିଆଲ୍ ନେର୍ୱାକିିଂ ସାଇଟ୍ ରହଛି ି । ବଭିିନ୍ନ ବଷିୟ, ବଭିାଗ ଓ 
ଉପବଭିାଗକୁ ଆଧାର କରି ରହଥିିବା ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼କିନର ହଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନକାର୍ ିନକାର୍ ିସଦସୟ ଅଛନ୍ତ ି । କଛି ିକଛି ିସାଇଟ୍ ନକନତ୍କ ନଦଶନର ଅଧିକ ନଲାକପି୍ରୟ 
ନହାଇଥିବାନବନେ ଅେୟ ନଦଶନର ନସପରି ନଲାକପି୍ରୟତ୍ା ଲାଭକରିୋହିଁ । ନତ୍ନବ ଉଭୟ ସକାରାତ୍ମକ ଓ େକାରାତ୍ମକ ଦଗିରୁ ମାେବୀୟ ଜୀବେକୁ ପ୍ରଭାବତି୍ କରିଥିବା 
ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପସ୍ଥାପେ କରିବାର ଆବଶୟକତ୍ାକୁ ଅେୁଭବ କରି ଏହ ିପ୍ରବନ୍ଧର ପରିକଳ୍ପୋ । 

ପ୍ରମୁଖ ଶବ୍ଦ: ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ନେସ ବୁକ୍, ନସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ଆି, ନେର୍ୱାକକିଂ, ଇଣ୍ଟନେମଟ୍ 

 

ଜ୍ଞାନ ଆଉ େଣିଷ େସି୍ତଷ୍କନର ସୀେତି ନହାଇ ରହନିାହିଁ । କାରଣ ଏନବ 
ଯାହାକୁ ନଯନକୌଣସ ି ପ୍ରଶନ ପଚାରନିେ, ଉତ୍ତର ୋଗି ନସ ଆଉ େସି୍ତଷ୍କ 
େଗାଉ ନାହିଁ । ସନେ ସନେ ଇଣ୍ଟରନନଟ ର ସାହାଯୟ ନନଉଛ ି। ନସେିତ ି
କଛି ିବ ିପାଇଁ ନସ ଇଣ୍ଟରନନଟ ନ ାେୁଛ ି। ଇଣ୍ଟରନନଟ ପାଇଁ ବଶି୍ୱ ଏନବ 
ହାତେୁଠାନର । ଦ୍ନିକୁ ଦ୍ନି ଇଣ୍ଟରନନଟ ବୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂ ୟା ବୃଦ୍ଧ ି
ପାଉଛ ି । ୧୯୯୮ େସିହାନର ପା ାପାଖି ୨୦ ନକାଟ ି ଓ ୨୦୦୦ନର 
୩୬ ନକାଟ ି ନୋକ ଇଣ୍ଟରନନଟ ବୟବହାର କରୁଥିବା ନବନଳ ୨୦୧୭ 
ନଶଷ ସୁଦ୍ଧା ବଶି୍ୱ ଜନସଂ ୟାର ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ୱାତ୍ ୪୧୫ 
ନକାଟ ି ନୋକ ଇଣ୍ଟରନନଟ ନର ସେୟ ବତିାଉଛନ୍ତ ି । ଇଣ୍ଟରନନଟ 
ବୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂ ୟା ସମ୍ପ୍ରତ ି ଚାଇନାନର ସବୱାଧିକ ୭୭ ନକାଟ,ି 

ତା\'ତଳକୁ ଭାରତନର ୪୬ ନକାଟ,ି ଆନେରିକାନର ୩୧ ନକାଟ,ି 

ବ୍ରାଜଲି୍ ନର ୧୪ ନକାଟ,ି ଇନଡାନନସିଆନର ୧୪ ନକାଟ,ି ଜାପାନ ନର ୧୧ 
ନକାଟ,ି ଋଷିଆନର ୧୦ ନକାଟରୁି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ । ପ୍ରତଦି୍ନି ପ୍ରତ ି େହୂୁତ୍ତୱନର ଏହ ି
ସଂ ୟା ଆଶାତୀତ ଭାନବ ବଢ଼ଚିାେିଛ ି। 

ଇଣ୍ଟରନନଟ ଆଣଛି ି ନସାସିଆଲ୍ େିଡ଼ଆିର ୋୟା । ନୋବାଇଲ୍ 
ନ ାନ ନର ଇଣ୍ଟରନନଟ ର ସୁବଧିା ସହଜନର ଉପେବ୍ଧ ନହବା ପରଠାରୁ 
ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆିର ଚାହଦି୍ା ଦ୍ନିକୁଦ୍ନି ବଢ଼ଚିାେିଛ ି । ସତୁର ି ଦ୍ଶକନର 
ଇଣ୍ଟରନନଟ ଆସିବାପନର ଏହ ି ୋଧ୍ୟେଟ ି ସବୁ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ସକ୍ଷେ ନହବାକୁ 
ୋଗିଥିୋ ପା ାପାଖି ୩୦ ବଷୱ । ସାଧାରଣ ନୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନନଟ 
ସହଜ ନହୋ ୨୦୦୦ େସହିା ନବଳକୁ ।  
ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆି ନହଉଛ ି ଇଣ୍ଟରନନଟ ୋଧ୍ୟେନର ଚାେୁଥିବା ଏକ 

ପାରସ୍ପରିକ ନଯାଗାନଯାଗର େଞ୍ଚ। ଏହା ୋଧ୍ୟେନର ପରସ୍ପର ଭିତନର ବା 
ନଗାଷ୍ଠୀ ଭିତନର ତର୍ୟ ଓ ସଚୂନାର ଆଦ୍ାନ ପ୍ରଦ୍ାନ କରହୁିଏ। ସାଧାରଣତଃ 
ସାୋଜକି ଗଣୋଧ୍ୟେ ନହଉଛ ିଏକ ଇଣ୍ଟରନନଟ ଆଧାରିତ ପଲାଟ େୱ ବା 
େଞ୍ଚ, ନଯଉଁଥିନର ପାଠ (text), ଛବ ି(image), ଅଡ଼ଓି (Audio) ଭିଡ଼ଓି 
(Video) ଓ ଗ୍ରା ିକ୍ସ ଆକାରନର ସଚୂନା ବା ନେଟାର ବନିେିୟ 
ନହାଇର୍ାଏ। ଉଭୟ ବୟକି୍ତଗତ ସ୍ତରନର ଓ ନଗାଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ତରନର ଏହା 
ୋଧ୍ୟେନର ସୂଚନା ଆଦ୍ାନପ୍ରଦ୍ାନ  ନହାଇର୍ାଏ । ନତନବ ସାୋଜକି 
ଗଣୋଧ୍ୟେର ଇଣ୍ଟରାକିଭି ବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପକୱ ରକ୍ଷାର ନକୌଶଳ ସବୁଠୁ 
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ଅଧିକ । ଏହ ିଗଣୋଧ୍ୟେ ଏକା ସାେନର ବୟକି୍ତ ସହତି ଓ ସୋଜ ସହତି 
ବଶି୍ୱସ୍ତରନର ଇଣ୍ଟରନନଟ ୋଧ୍ୟେନର ତତ୍କାଳ ସମ୍ପକୱ ରକ୍ଷା କରପିାନର । 
ଆଜ ି ସାୋଜକି ଗଣୋଧ୍ୟେର ପହଞ୍ଚ ନଯତକି ି ନଯତକି ି ବଢୁଛ ି ଏହାର 
ଉପନଯାଗକତ୍ତୱା ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସଂ ୟା ତଦ୍ନୁରୂନପ ବଢ଼ଚିାେିଛ ି । ଏନବ 
ବଜାରନର ଆନେ Google, Facebook, Twitter, Orkut, 

Lingdin, WhatsApp, Blogging ଆଦ୍ ି ଭଳ ି ବଭିିନ୍ନ ସାୋଜକି 
ଗଣୋଧ୍ୟେ ପଲାଟ େୱ (Platform) ଓ ସ ିନେୟାର (Software) 
ନଦ୍ଖିବାକୁ ପାଉଛୁ । 
ସାୋଜକି ଗଣୋଧ୍ୟେନର ପରିକଳ୍ପନା ଏହ ିୋତ୍ର ୨୦ ବଷୱ ତଳର ।  

ବଶି୍ୱନର ସାୋଜକି ଗଣୋଧ୍ୟେର ପ୍ରର୍େ ବୟବହାର ଆନେ ବଷୱ ୧୯୯୭ରୁ 
ପାଉ । ଏହା ପରଠାରୁ ଆଜ ି ପଯୱୟନ୍ତ ସେୟ ଭିତନର ଏହା  ବୁ୍ 
ନୋକପି୍ରୟ ନହାଇପାରିଛ ି । ଆହୁରି େଧ୍ୟ ସାରା ପଥୃିବୀନର ଏହାର 
ବୟବହାର କ୍ରନେ ଦୁ୍ତଗତନିର ବଢବିାନର ୋଗିଛ ି । ୨୦୧୬ର େଧ୍ୟବତ୍ତୱୀ 
ସେୟ ନବଳକୁ ଭାରତନର ପା ାପାଖି ୧୫ନକାଟରୁି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାୋଜକି 
ଗଣୋଧ୍ୟେ ବୟବହାରକାରୀ ଅଛନ୍ତ ି । ଏଥିରୁ ୧୩ନକାଟ ି ଉପନଭାକ୍ତା 
ନୋବାଇଲ୍ ୋଧ୍ୟେନର ସାୋଜକି ଗଣୋଧ୍ୟେର ବୟବହାର କରୁଛନ୍ତ।ି 
ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆି ଆେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସାୋଜକି ସେଠନ ଠାରୁ 

କଛି ିଅେଗା ନୁନହଁ । ଜାତ,ି ଧେୱ, ବର୍ଣ୍ୱ, ସ୍ଥାନ, ଜୀବକିା ଭଳ ିବଭିିନ୍ନ ବଗୱକୁ 
ନନଇ ଅେଗା ଅେଗା ସଂଘ, ସୋଜ ଥିବାପରି ଇଣ୍ଟରନନଟ ବୟବହାର 
କାରୀ ନଜିର ଆଗ୍ରହ, ରୁଚ ି ଓ ଉନେଶୟରୁ ପୂରଣ କରିବା ୋଗି 
ସେଭାବାପନ୍ନ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହ ନନଟ ନର ବନୁ୍ଧତା ବାନ୍ଧନ୍ତ ି । ତା'ପନର ସୃଷ୍ଟ ି
କରନ୍ତ ିନଗାଷ୍ଠୀ । ସେଗ୍ର ପଥୃିବୀ ଏହାର ପରିସର । ନତନବ ଏଥିୋଗି ଏହ ି
ବୟକି୍ତୋନନ ନକୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନନର ସଶରୀରନର ଉପସ୍ଥିତ ନହବାର 
ଆବଶୟକତା ନାହିଁ । ଏୋନନ ଇଣ୍ଟରନନଟ ଜରିଆନର ଏକାଠ ି ହୁଅନ୍ତ ି । 
ସୁ ଦୁ୍ଃ  ବାଣ୍ଟନ୍ତ,ି ଉପହାର ଦ୍ଆିନଆି ହୁଅନ୍ତ ି । ଆଳାପ ଆନୋଚନା 
କରନ୍ତ ି । ବବିଧି ବଷିୟନର ଚର୍ଚ୍ୱା କରନ୍ତ ି । ଏ ପ୍ରକାର ନଗାଷ୍ଠୀ େିଳତି 
ନହବାୋଗି ରହଛି ିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବହୁ ନେବସାଇଟ । ଏହ ିନେବସାଇଟ ଗୁଡ଼କି 
ନହଉଛ ି ନସାସିଆେ ନନଟୋକକଂର ୋଧ୍ୟ । ଏଗୁଡ଼କିର କାଯୱୟ ନହୋ, 
ନନଟୋକୱ ତଆିରି କରି ନସଥିନର ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ସଦ୍ସୟୋନଙୁ୍କ ଉପନରାକ୍ତ 
ସୁବଧିା ନଯାଗାଇ ନଦ୍ବା ।  
ଆଜକିାେି ଯୁବପିଢ଼ ି ତର୍ା ସ୍ମାଟୱ ଓ ଅପଟୁନଡ଼ଟ ବୁଦ୍ଧଜିୀବୀୋନନ 

ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆିନର  ୁବ୍ ସକ୍ରୟି । ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରସେ ଉପନର େତ 
ବନିେିୟ, ସୂଚନାର ଆଦ୍ାନ ପ୍ରଦ୍ାନ ଓ ବୟକି୍ତଗତ ସମ୍ପକୱର ସମ୍ପ୍ରସାରଣର 
ୋଧ୍ୟେ ନହାଇଉଠଛି ିନ ସ ବୁକ , ହୱାଟସଆପ , ଟିୱଟର, ଇନ ଷ୍ଟାଗ୍ରାେ, ଅରକୁଟ 
ଭଳ ି ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆି । ସାଧାରଣ ନୋକଙ୍କ ସହତି କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା, 
ସାହତିୟ, ସୋଜନସବା, ସାେୱାଦ୍କିତା, େନନାରଞ୍ଜନ, ରାଜନୀତ ି ଆଦ୍ ି
ନକ୍ଷତ୍ରନର ସକ୍ରୟି ଥିବା ବହୁ ସ ଳ ଓ ବଶିଷି୍ଟ ବୟକି୍ତ ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆିର 
ସଦ୍ସୟ । ଏଥିନର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରସେ ଉପନର ଅନୟୋନଙ୍କର େତାେତ 
ଗଢ଼ନିହବା ସହ ନଯନକୌଣସି ପ୍ରସେ ଉପନର ସ୍ୱାଧୀନ େତ ବ ି ପ୍ରକାଶ 
କରନିହଉଛ ି । ପଣୁି ପରିଚତି, ଅପରଚିତି ନଯାଡ଼ ି ନହବା ସହ ପରୁୂଣା 
ସମ୍ପକୱକୁ ବ ି ଏହା େଧ୍ୟେନର ଉଜ୍ଜୀବତି କରାଯାଇପାରୁଛ ି । ନତଣୁ ସବୁ 

ବଗୱର ନୋକଙୁ୍କ ବାନ୍ଧ ି ରଖିବା ସହତି ସେସ୍ତ ପ୍ରକାର  ବର େହୂୁତ୍ତୱକ 
େଧ୍ୟନର ଜଣାଇବାନର ସକ୍ଷେ ନହାଇପାରିଛ ିନସାସିଆଲ୍ େିଡ଼ଆି । 
ନସହପିରି ଆଧନୁକି ପିଢ଼ ି ନସାସଆିଲ୍ େିଡ଼ଆିନର ତା'ଠାରୁ କାହିଁ 

ନକନତ ଦୂ୍ର ନଦ୍ଶ-ବନିଦ୍ଶର ଅଜଣା ପିୋ ସହ ଅତ ିଆଦ୍ରନର ବନୁ୍ଧତା 
ସ୍ଥାପନ କରି ଭାବର ଆଦ୍ାନ ପ୍ରଦ୍ାନ କରୁଛନ୍ତ ି। ନସାସିଆଲ୍ ନଟଟ ୋକୱର 
ଚାଟ ରୁେ ବା ନେଡସପି ସାଇଟ ୋଧ୍ୟେନର ନଦ୍ଶ ତର୍ା ନଦ୍ଶ ବାହାନର 
ନକାଣ ଅନୁନକାଣରୁ େତ େୁତାବକ ବନୁ୍ଧ ବାଛୁଛନ୍ତ ି । ନବନଳନବନଳ ପୁଅ 
ବା ଝଅି ବନୁ୍ଧ ନହାଇ ଜୀବନସାର୍ୀ ବ ିନହାଇଛନ୍ତ ି। 
ନସାସିଆେ ନନଟୋକୱର ବବିଧି ଭେ ଭିତନର େଣିଷ ନଜି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟ ି

କରିଛ ି ବହୁ ନଭେ । ବଶି୍ୱବାସୀଙୁ୍କ ବନୁ୍ଧତ୍ୱ ସତୂ୍ରନର ବାନ୍ଧ ି ରଖିଥିବା 
ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆିନର ଅନନକଙ୍କର ଦ୍ନିର ଅଧିକାଂଶ ସେୟ କଟଯିାଉଛ ି। 
ଏହାଦ୍ୱାରା ନଜି ଅଜାଣତନର ନଜିର କ୍ଷତ ିହିଁ ନହଉଛ ି। ବଶି୍ୱ ସେଦୁ୍ାୟ ସହ 
ନଯାଡ଼ନିହବା ତର୍ା ଜୀବନର ବରିକି୍ତ ଭାବକୁ ଦୂ୍ନରଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଏକ 
ଭେ ୋଧ୍ୟେ । ୋତ୍ର ତାହା ଧୀନର ଧୀନର ଆେର ଏକ ପ୍ରକାର ନଶିା 
ପାେଟଛି ି । େୟାପଟପ , ଟୟାବ୍ , ନୋବାଇେନର ନୂଆ ନୂଆ ଆପିଲନକସନ 
ଡ଼ାଉନନୋଡ୍ କରି ଦ୍ନିରାତ ିନସଥିନର ବୁଡ଼ ିରହୁଛନ୍ତ ିଅନନକ ।  ୁରସତ୍ 
େିଳୁନାହିଁ ବଭିିନ୍ନ ନସାସିଆଲ୍ ନନଟୋକକ ସାଇଟ ରୁ । ଭାରତନର ନସାସିଆଲ୍ 
େିଡ଼ଆି ବୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂ ୟା ଦୁ୍ତ ଗତନିର ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବାନର ୋଗିଛ ି। 
ସେସ୍ତଙ୍କ ଭିତନର ଏହା ସଂକ୍ରାେକ ବୟାଧି ଭଳ ି ବୟାପିଚାେିଛ ି । ୋଦ୍କ 
ଦ୍ରବୟ ନଶିା ଭଳ ିଏଥିପ୍ରତ ିବଢୁଥିବା ନଶିା ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ୋନସକି 
ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ କ୍ଷତକିାରକ । ନଶିା ନ ପାଇନେ ନଶିାନ ାର ବୟକି୍ତର ଆଚରଣ ପର ି
ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆି ନଶିାଧାରୀ ବୟକି୍ତକୁ ଏଥିରୁ ନବୃିତ୍ତ ରଖିନେ ନସ 
ନହାଇଯାଏ ବଚିଳତି । ଏସବୁ ଏନବ ଆେ ଜୀବନକୁ କବଳତି 
କରସିାରିୋଣ ି। ଏ ପ୍ରକାର ନଶିାନର ପ୍ରାୟ ସେନସ୍ତ କବଳତି । ବନିଶଷକର ି
ପାଠ ପଢୁଆ ପିୋଙ୍କ େଧ୍ୟନର ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆି ବୟବହାର କରବିାର 
ପ୍ରବଣତା ଅଧିକ । ଦ୍ନିର ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ସେୟ କଟଯିାଉଛ ିନସାସଆିଲ୍ 
େିଡ଼ଆିନର । ଏତକ ସେୟ ଅନ ୋଇନ ରହ ି ନସୋନନ ଏକ ପ୍ରକାର 
କାଳ୍ପନକି ଦୁ୍ନଆିନର ବଞୁ୍ଚଛନ୍ତ ି । ଏଥିପ୍ରତ ି ସଜାଗ ନ ନହନେ ପରବତ୍ତୱୀ 
ସେୟନର ଏହା ପିୋଙ୍କ ସନୁନେି ଭବଷିୟତ ପ୍ରତ ି କ୍ଷତ ି ପହଞ୍ଚାଇବାର 
ଯନର୍ଷ୍ଟ ଭୟ ରହଛି ି। 
କନେଜ ପଢୁଆ ପିୋଙ୍କ ୋଗି ନସାସିଆଲ୍ ନନଟ ୋକୱ ପାେଟଛି ିନଶିା । 

ଆଧୁନକି ପଢ ିନଜି ଆ ପା ନର ଥିବା ସେପିଢ଼ଙି୍କ ସହ ବନୁ୍ଧତା ରଖିବାକୁ 
ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତ ି । କନୁି୍ତ ନସାସଆିେ େିଡ଼ଆିନର ଦୂ୍ରଦୂ୍ରାନ୍ତର ଅଜଣା 
ପିୋ ସହ ବନୁ୍ଧତା କରୁଛନ୍ତ ି। ନତଣକି ିବୟକି୍ତଗତ ଭାବନର ତାକୁ ଜାଣୁ ବା ନ 
ଜାଣ,ୁ ନଦ୍ଖିର୍ାଉ ବା ନଦ୍ଖି ନ ର୍ାଉ । ଏହ ିଅଜଣା ଅବୱାଚନି ବନୁ୍ଧଙ୍କ ସହ 
 ନଟା, ଭିଡ଼ଓି ତର୍ା ଜୀବନର ବୟକି୍ତଗତ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ୱ ଘଟଣାକୁ ନସୟାର 
କରବିା ସହ ପସନ୍ଦ, ନା ପସନ୍ଦ ଓ ସେସ୍ତ ପ୍ରକାର କାଯୱୟକଳାପକୁ 
ନସୋନନ ବନିା ଦ୍ୱଧିାନର ପରସ୍ପର େଧ୍ୟନର ବାଣୁ୍ଟଛନ୍ତ ି।  ଳନର ନସୋନନ 
ଅନାୟସନର ଠକାେିନର ପେୁଛନ୍ତ ି । ନସହପିରି ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆିନର 
ନଜିର ବୟକି୍ତଗତ  ନଟାଚତି୍ର, ଭିଡ଼ଓି ଆଦ୍ ିଅପ ନୋଡ୍ କନେ ତାହା ନକଉଁଠ ି
କଭିଳ ିବୟବହୃତ ନହବ, ନସ କର୍ା କହବିା ସମ୍ଭବ ନୁନହଁ । ଅନନକ ଝଅି 
ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆିନର ବନୁ୍ଧତା କରି ନଜିର ଭିଡ଼ଓି ଓ  ନରାଗ୍ରାଫ୍ 
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ଦ୍ଆିନଆି କରବିା ପନର ଜାଣୁଛନ୍ତ ି। ନସ ଯାହା ସହତି ବନୁ୍ଧତା କରଥିିନେ, 

ତାହା ଏକ ନକେି ପରିଚୟ ବା ନ କ ଆଇଡ଼ ିବା ନସେିତ ିନକହ ିନୋକ ହିଁ 
ନାହାନ୍ତ ି। ନହନେ ନସୟାର କରଥିିବା ନଜିର ବୟକି୍ତଗତ  ନଟା ବା ଭିଡ଼ଓି 
ଏଡ଼ଟି ନହାଇ ବଭିିନ୍ନ ନସାସିଆଲ୍ ସାଇଟ ନର ନଗ୍ନଚତି୍ର ଭାନବ ପ୍ରଦ୍ଶକତ 
ନହାଇଛ ି । ଏେିତ ି ଘଟଣା ବାରେୱାର ଘଟୁଛ,ି ଯାହାକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିା 
ସମ୍ଭବ ନହଉନାହିଁ । ଏସବୁ ଘଟଣା ବାରେୱାର ଗଣୋଧ୍ୟେନର ଆସଥୁିନେ 
େଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ଙି୍କ ନସାସିଆଲ୍ େିଡ଼ଆିନର ନଜିକୁ ବଜି୍ଞପିତ କରିବାର ନଶିା 
କେନୁାହିଁ । 
ବୃତ୍ତଗିତ ଶକି୍ଷାନର ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିୋୋନନ ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆିନର 

ଭରପରୂ  ାଇଦ୍ା ନନବା କର୍ା । କାରଣ ନସୋନନ ଏହସିବୁ ସାଇଟ ନର 
ବନୁ୍ଧତା କରି ନଜିର କୟାରିଅରକୁ ନୂଆ ନୋଡ଼ ନଦ୍ବା କର୍ା । ନହନେ 
ଅଧିକାଂଶ ପିୋ ଏହ ିସାଇଟ ନର ପାଠ ଓ କୟାରୟିର କର୍ା ଆଦ୍ାନ ପ୍ରଦ୍ାନ 
କରବିା ବଦ୍ଳନର ଅନୟ କର୍ାନର ବୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତ ି । ଆଜକିାେି ଅଧିକାଂଶ 
ପିୋ ନଜିର ନୋବାଇଲ୍ ୋଧ୍ୟେନର ସବୁ ସେୟନର ଅନ ୋଇନ ରହବିା 
ସହ ସାେ ସହ ଅଯର୍ା ଚାଟଂିନର ବହୁ ସେୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତ ି । କନୁି୍ତ 
ଇଣ୍ଟରନନଟ ନର ବନୁ୍ଧତା ଭେ କ ିନୁନହଁ । ତାହା ଜାଣବିାର ଉପାୟ ନାହିଁ । 
ଜାଣବିାକୁ ନହବ, ବଭିିନ୍ନ ନସାସଆିଲ୍ େିଡ଼ଆି ଏକ ଅଦୃ୍ଶୟ ଦୁ୍ନଆି । 
ଏଥିସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଏେିତ ି ବହୁସଂ ୟକ ନୋକ ଅଛନ୍ତ,ି ନଯଉେଁାନନ 
ବାସ୍ତବନର ସଂସାରନର ବ ିନାହାନ୍ତ ି। ଅର୍ୱାତ୍ ଏୋନନ ଏକଦ୍ମ୍ ନ କେି । 
ନତଣ ୁ ନସାସିଆଲ୍ େିଡ଼ଆିନର ବନୁ୍ଧତା ନଯ ପ୍ରକୃତ ବନୁ୍ଧତା, ତାହା କହବିା 
ଠକି ନୁନହଁ । ନସେିତ ି ଏହା ୋଧ୍ୟେନର ନକୌଣସି ବଷିୟ ପ୍ରତ ି ବହୁଳ 
ସେର୍ୱନ ନଯ ବାସ୍ତବନର ବହୁ ଜଣଙ୍କ ସେର୍ୱନ, ଏହା ଭାବବିା ନବାକାେୀ । 
ଉଗ୍ରବାଦ୍, ଆତଙ୍କବାଦ୍ର ପ୍ରଚାରନର େଧ୍ୟ େୁ ୟ ୋଧ୍ୟେ ସାଜଛି ି
ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆି । ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ନୋକ ଏହାକୁ ୋଧ୍ୟେ କରି ବଭିିନ୍ନ 
ଅପରାଧ େୂଳକ କାଯୱୟ ସହଜନର କରିପାରୁଛ ି । ଠକି ନସେିତ ି କଛି ି
ନକାରାତ୍ମକ ନୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନଗ୍ନ  ନଟା, ଭିଡ଼ଓି ଭାଇରାେ ନହବାନର 
ୋଗିଛ ିନସାସିଆଲ୍ େିଡ଼ଆିନର । 
ଆଜ ିନସାସିଆଲ୍ େିେଆି ସାୋଜକି ପରିଚୟର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନୂତନଭାନବ 

ପରଭିାଷିତ କରିଛ ି। ବୟକି୍ତ ତାହାର ବାସ୍ତବ ଦୁ୍ନଆି ସାେସାର୍ୀ, ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବ 
ଓ ସାଇପଡ଼ଶିାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂ୍ନରଇଯାଇ ବଭିିନ୍ନ ନସାସିଆେ ସାଇନର ୋଇକ, 

କନେଣ୍୍ଟ ଓ େମି୍ବଚାେିଥିବା ବନୁ୍ଧ ତାେିକା ହିଁ ସୋଜର ପରଭିାଷା ପାେଟଛି।ି 
ବୟକି୍ତ ଆଜ ି ନ ସବୁକ, ହୱାଟସଅପ, ଇଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଦ୍ନିର ବୟସ୍ତ ରହୁଛ ି  ଓ 
କ୍ରନେ  ସୋଜଠାରୁ ଦୂ୍ନରଇ ଯାଉଛ ି।  ଳନର ସମ୍ପକୱ ନହାଇପେୁଛ ିଦୁ୍ବୱଳ  
। ନକହ ି ନକହ ି ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆିନର ଅପନଡ଼ଟ ରହବିାକୁ ଯାଇ ନଜି 
ଜୀବନର ସତ  ସୁି ଠାରୁ ଦୂ୍ନରଇ ଯାଉଛନ୍ତ ି  । ଆେ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ 
ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହ କେିୱା ବଭିିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଓ ପୂଜାପବୱନର  ନଟା ଉଠାଇ 
ନସାସିଆେ େିଡ଼ଆିନର ଅପନୋଡ଼ କରବିା ନଶିାନର ଏନତ ନେିଗ୍ନ ରହୁଛନ୍ତ ି
ନଯ, ନସହ ିପରନିବଶର ପ୍ରକୃତ  ସୁି ଉପନଭାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତ,ି ନଜିର 
ଷ୍ଟାଟସ ଅପନଡ଼ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନନକ ନଜିର  ୁସକୁି ଅଧାନର ଛାଡ଼ ି
ଆସୁଛନ୍ତ ି । 
ସାୋଜକି ଗଣୋଧ୍ୟେନର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଭାଷା ଉପନର ରହଛି,ି ଏହା 

ନକବଳ ଓଡ଼ଆି କେିୱା ଅନୟ ଭାଷା ପାଇଁ ନୁନହଁ  । ଏହ ି ପ୍ରଭାବ ଧିନର 

ଧିନର ଭାଷାକୁ ନୂତନ ରୂପ, ରେ-ନୂତନନଶୈଳୀନର ପରନିବଷଣ କରବିାନର 
ୋଗିଛ ି  । ସେୟ ସହତି ତାଳ ନଦ୍ଇ ସାୋଜକି ଗଣୋଧ୍ୟେ ବତ୍ତୱୋନର 
ସି୍ଥତନିର କି୍ଷପ୍ରଗତନିର ନୋକପି୍ରୟତା ବଢ଼ାଇବାନର ୋଗିଛ ି  । ସବୁବଗୱର, 

ସବୁବୟସର ଓ ସବୁସ୍ତରର ନୋକଙ୍କ ନେିନନ୍ତ ଆଜ ିସାୋଜକି ଗଣୋଧ୍ୟେ 
ଅତୟାବଶୟକ ନହାଇପଡ଼ଛି ି  । ଏବର ଗଣୋଧ୍ୟେନର ବଜି୍ଞାପନ, ସଚୂନା, 
ନଯୁିକି୍ତ, ରାଜନୀତ,ି ସାହତିୟ, ସଂସ୍କତୃ,ି ନୋକ ସମ୍ପକକତ  ବର ସବୁର 
ସୂଚନା ରହୁଛ ି  । ଏଥିନର ନୋକଙ୍କ େତ, େନ୍ତବୟ, ଆନୋଚନା, 
ସୋନୋଚନା ଭଳ ି  ବର ପ୍ରସାରଣର ନକ୍ଷତ୍ର ବଢ଼ଛି ି  । ନସହଭିଳ ି
ସାୋଜକି ଗଣୋଧ୍ୟେନର ସୂଚନା, ନୋକ ସମ୍ପକକତ  ବର, େତାେତ 
ଏସବୁ ବୟବହାରକାରୀଙ୍କ ରୁଚ,ି ଆଗ୍ରହ, ଆବଶୟକତାକୁ େକ୍ଷୟକରି  ବୁ୍ 
କମ୍ ସେୟନର ଅପରପକ୍ଷ ଠାନର ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରୁଛ ି  । ବତ୍ତୱୋନ କଲ୍ 
ଏବଂ ନେନସଜକୁ ଛାଡ଼ ିସବୁ ନକ୍ଷତ୍ରନର ଡ଼ାଟାର ସୁବଧିା ବୟବହାରକାରୀଙୁ୍କ 
ସାୋଜକି ଗଣୋଧ୍ୟେର ଉପନଯାଗ କରବିାପାଇଁ ଏକପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ 
ଆଣିନଦ୍ଇଛ ି । ଏସବୁ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ନଦ୍ଖିନେ ବୟବହାରକତ୍ତୱାଙ୍କ ଆବଶୟକତାକୁ 
ଉପେବ୍ଧ ିକରି ସାୋଜକି ଗଣୋଧ୍ୟେ ନୂତନ ନୂତନ ଆପ ଜରିଆନର ବଭିିନ୍ନ 
ସୁବଧିା ନୋକଙୁ୍କ ନଯାଗାଇନଦ୍ଉଛ ି। 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ: 

୧. କାେଥ , ଏମ୍ . ଭି - The journalism Handbook, ବକିାଶ 
ପବିଲଶେ୍ି ହାଉସ , ନୂଆଦ୍ଲି୍ଲୀ, ୧୯୯୫ 

୨. େହାପାତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରନଶ ର - ସେୱାଦ୍ ଓ ସାେୱାଦ୍କିତା, ପ୍ରର୍େ ଓ ଦ୍ୱତିୀୟ 
ଭାଗ, ଓଡ଼ଶିା ରାଜୟ ପାଠୟ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା, ଭୁବନନଶ୍ୱର – ୧୯୭୫ 
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