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ଖସନୁ ିପେପ୍ରୋଲ, ଡପିେଲ ଦରଖସନୁ ିପେପ୍ରୋଲ, ଡପିେଲ ଦର
୪ ମରୋସପର ଅପ�ରୋଧÒତ ପତୈଳ   ୩୦%  କମଲିରୋଣ ି

 ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୯ଠା୯(ଏଖେନ୍)ି

ଦେଶଦେ ଦେଲ େେ ଏଦେ େ ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତେଦେ 
େହଛି।ି ଦେଶେ ସେୁ ୋଜ୍ୟଦେ ଦେଦ୍ାଲ 
ଲଟିେ େଛିା ୧୦୦ ଟଙ୍ା ଟେଥିÒୋଦେଦେ 
ଡଦିଜଲ ମଲୂ୍ୟ ୯୦ ଟଙ୍ା ଉେଦେ େହଛି।ି 
ଘଦୋଇ େଜାେଦେ  ଦେଲ େେକୁ ଦେଇ 
ଖାଉଟଙି୍ ଅସନୁ୍ଷ୍ଟ ଚେମସୀମାଦେ େହଞ୍ଛି।ି 
ଅେେେଦଷେ ଦେଶଦେ ଦେଲ େେ େୃଦ୍ଧ 
ଦ�ାଗ ୁଦେଦ୍ାଲ ଏେଂ ଡଦିଜଲ ଉେଦେ େହୁ 
ମାତ୍ାଦେ େରି୍ଭେଶୀେ ଦେଶେ େେେିହେ ଦଷେତ୍ 

ପ୍ରରାେେି ଦହଉଛ।ି ଏଥÒଦ�ାଗୁଁ େଜାେଦେ 
ଅେ୍ୟାେଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ୀ ମହଙ୍ା ଦହାଇଛ।ି  
ଏହ ି ମହଙ୍ା ମାଡ଼ଦେ େଚିୋ ଖାଉଟ ି
ଅଣେଶି୍ାସୀ ଦହାଇେଡ଼ଛି।ି

େଶି୍ େଜାେେ ଅଦଶାଧÒେ ଦେଲେ େେ 
ଆଧାେଦେ ଘଦୋଇ େଜାେଦେ ଦେଦ୍ାଲ 
ଏେଂ ଡଦିଜଲ େେ େଦି୍ଧ୍ଭାେଣ କୋ�ାଉଛ।ି 
ଏମେିକି ି ଦେୈେକି େେେୁଛ ି ଦେଲ େେ। 
େଶି୍ େଜାେଦେ ଅଦଶାଧÒେ ଦେଲ େେ ଉଚ୍ଚା 
େହୁଥÒୋେୁ ଘଦୋଇ େଜାେଦେ ଦେଦ୍ାଲ 

ଏେଂ ଡଦିଜଲ େେ ଅଧÒକ େହୁଛ ିଦୋଲ ିସେ୍ଭୋ 
ଦକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ କହଆିସଛୁନ୍।ି ଅସଲ କଥା 
କନୁି୍ ଅଲଗା। େଶି୍ େଜାେଦେ ଅଦଶାଧÒେ ଦେଲ 
େେ କମଥୁÒଦଲ ସଦୁ୍ଧା ଦେଶଦେ ଦେଦ୍ାଲ 
ଏେଂ ଡଦିଜଲ େେ େଢ଼ଚିାଲଛି।ି େର୍୍ଭମାେ 
େଶି୍ େଜାେଦେ ଅଦଶାଧÒେ ଦେଲ େେଦେ  
୩୦% ହ୍ାସ ଘଟ ି ଏହା େଗିେ ୮ ମାସେ 
ସେ୍ଭେମି୍ନ ସ୍ତେକୁ ଖସଆିସଲିାଣ।ି ୨୦୦୮ଦେ 

ଅଦଶାଧେ ଦେଲ େେ େ୍ୟାଦେଲ 
େଛିା ଦେକଡ୍ଭ ୧୨୩.୫୮ ଡଲାେ 
େହଥିଲା। େର୍୍ଭମାେ େେ ଦସହ ି
ଦେକଡ୍ଭ ସ୍ତେଠାେୁ ୩୦ ପ୍ରେଶିେ 
ଖସ�ିାଇଥଦଲ ସଦୁ୍ଧା ସେକାେ 
ଘଦୋଇ େଜାେଦେ ଦେଦ୍ାଲ 
ଏେଂ ଡଦିଜଲ ମଲୂ୍ୟଦେ 
ହ୍ାସ ଘଟାଇ 

ଖାଉଟଙୁି୍ ଦକୌଣସ ି େଆିେ ି ଦେୋକୁ ୋୋଜ।  
ଅେେେଦଷେ େର୍୍ଭମାେ େଶି୍ େଜାେଦେ 
ଅଦଶାଧେ ଦେଲ େେ ହ୍ାସ ୋଇଁ ମଖୁ୍ୟେଃ 

ରାଦେ େୁଇଟ ି କାେଣକୁ ୋୟୀ 
କୋ�ାଉଛ।ି ପ୍ରଥମଟ ି ଦହଉଛ ି
ଚାଇୋଦେ ଦେୈେ ଚାହେିା 

କମେିା ଏେଂ େ୍େିୀୟଟ ି ଦହଉଛ ି
ୟଦୁୋେଦେ ମାନ୍ାେସ୍ା ରୟଦେ 
ଦ�ାଗାଣଦେ ହ୍ାସ ଦ�ାଗୁଁ େେ 

କମେିାଦେ ଲାଗଛି।ି 
ଦଶଷ ଥେ ୋଇଁ 

୨୦୦୮ଜୁଲାଇ ୧୧ଦେ େଶି୍ େଜାେଦେ 
ଅଦଶାଧେ ଦେଲ େେ େ୍ୟାଦେଲ େଛିା 
ସେ୍ଭାଧକ ୧୪୭.୦୨ ଡଲାେ େହଥିଲା। 
ଦସଦେଦେଦେ  ଦେଦ୍ାଲ ଲଟିେ େଛିା ୪୫ 
ଟଙ୍ା ୫୬ େଇସା ଏେଂ ଡଦିଜଲ ୩୪ ଟଙ୍ା 
୮୬ େଇସା େହଥିଲା। େର୍୍ଭମାେ ଲଣ୍ଡନ୍  
ଏକ୍ସଦଚଞ୍ଜଠାଦେ ଦରେଣ୍ଟ କରୁଡ େେ େ୍ୟାଦେଲ 
େଛିା ୮୮.୦୯ ଡଲାେ େହଥିୋଦେଦେ 
ଆଦମେକିୀୟ ମଚ୍ଚ୍ଭାଣ୍ଟାଇଲ ଏକ୍ସଦଚଞ୍ଜଦେ 
ଦେଷ୍ଟ ଦଟକ୍ସାସ୍  ଡେ୍ଲ୍୍ୟଟଆିଇ େେ େ୍ୟାଦେଲ 
େଛିା ୮୩ ଡଲାେକୁ ହ୍ାସ ଘଟଛି।ି ଏହ ି
ସମୟଦେ ଦେଦ୍ାଲ ଲଟିେ େଛିା ୧୦୩ ଟଙ୍ା 
୩୭ େଇସା ଏେଂ ଡଦିଜଲ ୯୪ ଟଙ୍ା ୮୬ 
େଇସା େହଛି।ି  ଦେଦେ ଦକୌେୂହେେ େଷିୟ 
ଦହଉଛ ି ଚେେିେଷ୍ଭ ଜୁନ୍ ୮ଦେ ଅଦଶାଧେ 
ଦେୈେ ଦେକଡ୍ଭ ୧୨୩.୫୮ ଡଲାେ େହଥିଲା। 
ଦସଦେଦେଦେ ମଧ୍ୟ ଦେଦ୍ାଲ ଲଟିେ େଛିା 
୧୦୩ ଟଙ୍ା ୩୭ େଇସା ଏେଂ ଡଦିଜଲ ୯୪ 
ଟଙ୍ା ୮୬ େଇସା େହଥିÒଲା। ଏହାେ ଅଥ୍ଭ 
ଦହଉଛ ି ଚେେିେଷ୍ଭ ଜୁନ୍  ମାସଦେ ଅଦଶାଧେ 
ଦେୈେ େେ ଦେକଡ୍ଭ ସ୍ତେଦେ ଥୋଦେଦେ ଦକନ୍ଦ୍ର 
ସେକାେ ଦେଦ୍ାଲ ଏେଂ ଡଦିଜଲ ଲଟିେ େଛିା 
�ାହା େଖଥଦଲ ଏଦେ େେ ୩୦ ପ୍ରେଶିେ 
କମେିା ସଦର୍୍  ଖାଉଟଙି୍ଠୁ  ଦସହ ିହାେଦେ ଅଥ୍ଭ 
ଅସଲୁ କେୁଛନ୍।ି ଏହାେ ସେୁଠାେୁ େଡ଼ କାେଣ 
ଦହଉଛ ି ସେକାେଙ୍ ୋଇଁ ଏଠ ି ଖାଉଟଙି୍ 
ଅଦେଷୋ ଦେଲ କମ୍ାେୀଙ୍ 

ବର୍ଷ ଅଖ�ଠାଧÒତ ଖତଲ ଖପଖ୍ଠାଲ ଡଖିେଲ
 (ବ୍ଠାଖେଲ ପଛିଠା   

(ଲଟିେପଛିଠା ଟଙ୍ଠାଖେ) ଡଲଠାେଖେ)
େୁଲଠାଇ ୨୦୦୮ ୧୪୭.୦୨ ୪୫.୫୬ ୩୪.୮୬
ଦମ’ ୨୦୧୪ ୧୦୭ ୭୧.୪୧ ୫୬.୭୧
େୁନ୍ ୨୦୨୨ ୧୨୩.୫୮  ୧୦୩.୩୭ ୯୪.୮୬
ଖେଖପଟେମ୍ବେ ୨୦୨୨ ୮୩ ୧୦୩.୩୭ ୯୪.୮୬

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

ବଜାର ଦର ମହଙ୍ା;
ଖାଉଟ ିହନ୍ତସନ୍ତ

ଚାଷୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ 
ମଧ୍ୟରର ରସତୁ 

ସାଜ: ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ

ଟ-ିସାଟ୍ଟକୁ 
ରନଇ କଂରରେସ-
ବରିଜପ ିମହୁଁାମହୁ ିଁ

ପ୍ରଭାତ ରାଉଳ 
ଓୟଏୁଟ ି

କୁଳପତ ିନଯିକୁ୍ତଭତି
ର 

େଷ୍
ରୋପର
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ଓଡ଼ଶିା ସଭିଲି ସଭଭିସ ଲଖିିତ ପରୀକ୍ା ଫଳ ପ୍ରକାଶ

୭୮୫ ପରୀକ୍ାର୍ୀ କୃତକାର୍୍ୟ

କଟକ,୯।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ଲ�ାକଲେବା ଆଲ�ାଗ(ଓପଏିେେ)ି 
ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି ଓଡ଼ଶିା େଭି�ି େଭଭିେ-୨୦୨୦ର �ଖିିତ ପରୀକ୍ା 
ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ୭୮୫ଜଣ ପରୀକ୍ାର୍ୀ ଏହ ି ପରୀକ୍ାଲର 
କୃତକାର୍୍ୟ ଲହାଇଛନ୍।ି ଲେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୮୭ଜଣ ମହଳିା 
ରହଛିନ୍।ି ପରୀକ୍ାର୍ୀମାଲନ ନଜି ପରୀକ୍ା ଫଳ ବଷି�ଲର ଓପଏିେେ ି
ଲେବୋଇଟରୁ ଜାଣପିାରଲିବ। ଆେନ୍ା ଲେଲପଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରଖିଠାରୁ 
ଓପଏିେେ ିକାର୍୍ୟାଳ�ଲର କୃତକାର୍୍ୟ ଲହାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ୀଙ୍କ ଡକୁ୍ୟଲମଣ୍ଟ 
ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ୋକ୍ାତକାର ପ୍ରକ୍�ିା ଲହବ। ଏହ ି ପ୍ରକ୍�ିାର େମ୍ପୂର୍୍ େପୂଚୀ 
ଖବୁଶୀଘ୍ର ବଜି୍ଞପ୍ ି ମାଧ୍ୟମଲର ପ୍ରାର୍ୀମାନଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାରବି ଲବା� ି
େପୂଚନା ମଳିଛି।ି ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ତାରଖିରୁ ଲଫବୃଆରୀ ୮ ତାରଖି 
ପର୍୍ୟନ୍ ଓଡ଼ଶିା େଭି�ି େଭଭିେ(ଓେଏିେ)-୨୦୨୦ର �ଖିିତ ପରୀକ୍ା 
ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇଥି�ା। ୫ଟ ି ଲଜାନର ୧୬ଟ ି ପରୀକ୍ା ଲକନ୍ଦ୍ରଲର ପ୍ରା� 
୪ ହଜାର ୭୫୪ଜଣ ପରୀକ୍ାର୍ୀ ପରୀକ୍ା ଲେଇଥିଲ�। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 
ବାଲ�ଶ୍ୱର ଲଜାନର େରକାରୀ ହାଇସ୍�ୁ ପରୀକ୍ା ଲକନ୍ଦ୍ରଲର ୨୫୨ଜଣ 
ପରୀକ୍ାର୍ୀ ପରୀକ୍ା ଲେଇଥି�ାଲବଲଳ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଲଜାନର ଖଲ୍ଲିକାଟ 
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳ� ପରୀକ୍ା ଲକନ୍ଦ୍ରଲର ୨୮୫ଜଣ, ଭପୂ ବଲନଶ୍ୱରର ୯ଟ ି
ପରୀକ୍ା ଲକନ୍ଦ୍ରଲର ୩ ହଜାର ୧୬ଜଣ, କଟକ ଲଜାନଲର ଲହାଇଥିବା 
୨ଟ ି ପରୀକ୍ା ଲକନ୍ଦ୍ରଲର ୫୭୧ଜଣ ଏବଂ େମ୍ବ�ପରୁ ଲଜାନର ୩ଟ ି
ଲକନ୍ଦ୍ରଲର ୬୩୦ଜଣ ପରୀକ୍ାର୍ୀ ଓେଏିେ ପରୀକ୍ା ଲେଇଥିଲ�। 
୭୮୫ଜଣ ପରୀକ୍ାର୍ୀ ପାେ କରଥିିବାଲବଲଳ ୩୯୭୯ଜଣ 
ପରୀକ୍ାର୍ୀ ଅକୃତକାର୍୍ୟ ଲହାଇଛନ୍।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୯(ସମସି): ପଶ୍ମି-ଲକନ୍ଦ୍ରୀ� 
ବଲ୍ାପୋଗର ଅଞ୍ଚଳଲର େକ୍�ି ଥିବା �ଘଚୁାପ 
ପ୍ରଭାବଲର ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଲର ବଷ୍ା ଜାର ି
ରହଛି।ି ବଲିଶଷ କର ିେକ୍ଣି ଓଡ଼ଶିାଲର �ଘଚୁାପର 
ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ବଷ୍ା ଲହାଇଛ।ି ଏହ ି �ଘଚୁାପ 
ଆଗାମୀ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟଲର ଆହୁର ି ଘନୀଭପୂ ତ 
ଲହାଇ ପଶ୍ମି-ଲକନ୍ଦ୍ରୀ� ତତେଂ�ଗ୍ନ ଉତ୍ତର-
ପଶ୍ମି ବଲ୍ାପୋଗର ତରା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଲେଶ 
ଏବଂ େକ୍ଣି ଓଡ଼ଶିା ଉପକପୂଳ େମଦୁ୍ର ମଧ୍ୟଲର ଏକ 
ଲେଲ୍ ମାକ୍ଡ �ଘଚୁାପଲର ପରଣିତ ଲହବାର 
େମ୍ାବନା ରହଛି।ି ଏହାଦ୍ାରା ଶନବିାରଠାରୁ ବଷ୍ାର 
ପରମିାଣ ଆହୁର ି ବଢ଼଼ବି ଲବା� ି ପାଣପିାଗ ଲକନ୍ଦ୍ର 
ପକ୍ରୁ କୁହାରାଇଛ।ି ଶନବିାର ଗଞ୍ାମ, ଗଜପତ,ି 
କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍,ି ନବର୍ପରୁ, ଲଖାର୍୍ା, 
ନ�ାଗଡ଼, ମା�କାନଗରି,ି ଲକାରାପଟୁ, ରା�ଗଡ଼ା 
ଓ କଟକ ଆେ ି ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଲର ପ୍ରବଳରୁ 
ଅତ ିପ୍ରବଳ ବଷ୍ା ଆଶଙ୍କା ରହଛି।ି ଏହ ିଜଲି୍ାର କଛି ି
ସ୍ାନଲର ୭-୨୦ ଲେଣ୍ଟମିଟିର ପର୍୍ୟନ୍ ବଷ୍ା ଲହବା 
ଆଶଙ୍କା କର ି ଏହ ି ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକି ପାଇଁ ପାଣପିାଗ 
ଲକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ ଲ�ଲ�ା ଆ�ଟ୍ ଜାର ିକରାରାଇଛ।ି 

ପ୍ରବଳ ବଷ୍ା ଲରାଗୁଁ ପାହାଡ଼ଆି ଅଞ୍ଚଳଲର 
ଭପୂ ସ୍ଖଳନ େହତି ଜଳବନ୍ୀ େମେ୍ୟା େଷୃ୍ ି ଲହବାର 
ଆଶଙ୍କା ରହଛି।ି ବଷ୍ା ଲରାଗୁଁ ମାଟ ି ରାସ୍ା ପ୍ରଭାବତି 
ଲହବା େହ କଚ୍ା ଘର ଭା୍ବିାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା 
ରହଛି।ି ଏହାେହତି ବଷ୍ା ଲରାଗୁଁ େୃଶ୍ୟମାନ କ୍ମତା 
ହ୍ାେ ଲହବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହ ି େମସ୍ ପ୍ରକାର ପରସି୍ତି ି

ମକୁାବ�ିା କରବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ରହବିାକୁ ପାଣପାିଗ 
ଲକନ୍ଦ୍ର ପରାମଶ୍ ଲେଇଛ।ି ରବବିାର ମଧ୍ୟ �ଘଚୁାପର 
ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହବି। ଲତଣ ୁ ଶନବିାର ଓ ରବବିାର 
ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ା ପାଇଁ ଅଲରଞ୍ ଓ କଛି ିଜଲି୍ା ପାଇଁ 
ଲ�ଲ�ା ଆ�ଟ୍ ଜାର ିକରାରାଇଛ।ି 

�ଘଚୁାପ ଲରାଗୁଁ ପଶ୍ମି ଲକନ୍ଦ୍ରୀ� 
ବଲ୍ାପାେଗର େଂ�ଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ େକ୍ଣି 
ଓଡ଼ଶିା ଉପକପୂଳ େମଦୁ୍ର ଅଶାନ୍ ରହବି। େମଦୁ୍ର 
ମଧ୍ୟଲର ପବନର ଲବଗ ବଢ଼଼ ି ୪୫-୫୫ 
କମି ି ପର୍୍ୟନ୍ ପହଞ୍ଚବି ଏଥିପାଇଁ ଆେନ୍ା ୧୨ 
ତାରଖି ପର୍୍ୟନ୍ େମଦୁ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ରବିା ପାଇଁ 
ମତ୍୍ୟଜୀବୀମାନଙୁ୍କ ପରାମଶ୍ େଆିରାଇଛ।ି 
ପାଣପିାଗ ଲକନ୍ଦ୍ରର େପୂଚନାକୁ ଆଧାର କର ି ରାଜ୍ୟ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ର�ିଫି କମେିନରଙ୍କ କାର୍୍ୟାଳ� ପକ୍ରୁ 
ମଧ୍ୟ େତକ୍ ରହବିା ପାଇଁ ପରାମଶ୍ େଆିରାଇଛ।ି 
ବଲିଶଷ କର ି ଲରଉଁ ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକି ପାଇଁ ଅଲରଞ୍ 
ଓ ଲ�ଲ�ା ଆ�ଟ୍ ଜାର ି କରାରାଇଛ,ି ଲେହେିବୁ 
ଜଲି୍ାର ଜଲି୍ାପାଳମାଲନ େମସ୍ ପ୍ରକାର ପରସି୍ତି ି
ମକୁାବ�ିା ପାଇଁ ଭତି୍ତଭିପୂ ମ ି ପ୍ରସୁ୍ତ ରଖିବାକୁ 
ଏସ୍ ଆରେଙି୍କ କାର୍୍ୟାଳ� ପରାମଶ୍ ଲେଇଛ।ି 
ପାଣପିାଗ ଲକନ୍ଦ୍ରର େପୂଚନା ଅନୁରା�ୀ ଗତ ୩୬ 
ଘଣ୍ଟାଲର ଲଗାପାଳପରୁଲର ୧୦୭ ମମି ି ବଷ୍ା 
ଲରକଡ୍ କରାରାଇଥିବା ଲବଲଳ ଛତ୍ରପରୁଲର ୫୮, 
ପରୁୀଲର ୨୯, ଭୁବଲନଶ୍ୱରଲର ୨୪, ପାରାେୀପଲର 
୧୯, ପାରଳାଲଖମଣୁ୍ଲିର ୫୦ ଓ ଲେଙ୍କାନାଳଲର 
୨୪ ମମି ିବଷ୍ା ଲରକଡ୍ କରାରାଇଛ।ି

ଘେୀଭୂତ ନେଉଛ ିଲଘଚୁାପ

ଆଜଠୁି ବଢ଼ବି ବରା୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୯(ସମସି): ଗ୍ାମୀଣ ଅର୍ନୀତକୁି 
େମରୃ୍ କରବିା ଉପଲର େବ୍ାଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ ଲେଉଛନ୍ ି
ରାଜ୍ୟ େରକାର। ଅର୍ନୀତକୁି େବ୍ାଧିକ ଅବୋନ 
ଲେଉଥିବା କୃଷକମାନଙୁ୍କ କପିର ିେବୁ ପ୍ରକାର େହା�ତା 
ମଳିପିାରବି ଲେ ଲନଇ ଉେ୍ୟମ ଜାର ିରହଛି।ି ଶକୁ୍ବାର 
୧୮୪ ମତୃ୍ତକିା େଂରକ୍ଣ େମ୍ପ୍ରୋରଣ କମ୍ଚାରୀଙୁ୍କ 
ନରିକୁ୍ ି ପ୍ରୋନ କରାରାଇଛ।ି ଲେମାନଙୁ୍କ େଗି୍ େଶନ୍ 
ଲେବା ଅବେରଲର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନା�କ 
ଚାଷୀ ଓ ପ୍ରଶାେନ ମଧ୍ୟଲର ଲେତୁ ୋଜବିା ପାଇଁ 
ପରାମଶ୍ ଲେଇଛନ୍।ି କାର୍୍ୟଲକ୍ତ୍ରଲର ୫-ଟ ି ଉପକ୍ମ 
ବ୍ୟବହାର ପପୂବ୍କ କୃଷ ିଉତ୍ାେନ ବୃର୍ ିକରବିା ଉପଲର 

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗରୁୁତ୍ୱଲରାପ କରଛିନ୍।ି 
ଲ�ାକଲେବା ଭବନର କନଲଭନ୍ େନ 

ଲେଣ୍ଟରଲର ଆଲ�ାଜତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍୍ୟକ୍ମଲର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିିଲ� ଲର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଲର ଚାଷ 
କାର୍୍ୟ େଳଗତ ଭତି୍ତଲିର କରାରାଇରାଏ। ଲେମାନଙୁ୍କ 
ଲକୌଣେ ି ବଷି�ଲର ତୁରନ୍ ଲବୈଷ�କି ଓ ପ୍ରରକୁ୍ବିେି୍ୟା 
ମାଧ୍ୟମଲର େହା�ତା ପ୍ରୋନ କରବିାର ଆବଶ୍ୟକତା 
ରହଛି।ି ଏହା ଦ୍ାରା ୋମଗ୍କି ପ୍ରକ୍�ିାଲର ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
ଆେବି। ତୃଣମପୂଳଲର ଏହାର େଫୁଳ ମଳିବିା 
େହ ଫାମଭ୍ି ଗ୍   ଲକ୍ତ୍ରଲର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ି ୋଧିତ  
ଲହବ। ମତୃ୍ତକିା େଂରକ୍ଣ େମ୍ପ୍ରୋରଣ ଅଧିକାରୀମାଲନ 

ତୃଣମପୂଳସ୍ରଲର ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍୍ ଭପୂ ମକିା ନବି୍ାହ  
କରରିାନ୍।ି ମତୃ୍ତକିା େଂରକ୍ଣ େହ ଜଳଛା�ା କାର୍୍ୟକ୍ମ 
େଫଳ କାର୍୍ୟାନ୍ବ�ନ ଉପଲର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ପ୍ରୋନ କରଥିିଲ�।

ରାଜ୍ୟର କୃଷ ି ନୀତ ି ଉପଲର ଲଫାକସ୍  ପ୍ରୋନ 
କର ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିିଲ� ଲର ଓଡ଼ଶିା ଏକ କୃଷ ି
ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର ୭୦ ପ୍ରତଶିତ ଜନୋଧାରଣ 
କୃଷ ି ଉପଲର ନଭି୍ର କରରିାନ୍।ି ରାଜ୍ୟ କୃଷ ି ନୀତ-ି
େମରୃ୍-ି୨୦୨୦ ଚାଷୀଙ୍କ ନରିନ୍ର ବକିାଶ, ଆ� ବୃର୍ ି
ଏବଂ କ୍ଦୁ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭବୃିର୍ ି ଉପଲର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରୋନ କରୁଛ।ି ଏହ ି କୃଷ ି ଭତି୍ତକି ବକିାଶକୁ 

ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ େଂରକ୍ଣ, ଅଭବୃିର୍,ି ଜମ ି
ଏବଂ ଜଳର େବୁନିଲିରାଗ ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି।ି 
ଲେହପିର ି ଜଳଛା�ା କାର୍୍ୟକ୍ମ, ଲରନଲଫଡ୍  ଅଞ୍ଚଳ 
ଉନ୍ନ�ନ, ବୃକ୍ଲରାପଣ, କୃଷ ିଭତି୍ତକି ଲପାଖରୀ ଖନନ 
ଏବଂ ଲପାଖରୀର ଉତ୍ାେକିା ଶକ୍ ି ବୃର୍ ି େହ ଚାଷୀ 
ଆ� ବୃର୍ ିଉପଲର ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରୋନ କରାରାଇଛ।ି ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକାର ଜଳବା� ୁ ଏବଂ ୋମ୍ପ୍ରତକି େମ�ର ଜଳବା� ୁ
ପରବିତ୍୍ତନକୁ �କ୍୍ୟ ରଖି ପେଲକ୍ପ ନଆିରାଉଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ କପୂଳର ବୃହତର ସ୍ୱାର୍କୁ 
େୃଷ୍ଲିର ରଖି ନବ ନରିକୁ୍ ମତୃ୍ତକିା େଂରକ୍ଣ େମ୍ପ୍ରୋରଣ 
ଅଧିକାରୀ ୋ�ତି୍ୱେମ୍ନ୍ନ ଭାଲବ ନଜି କତ୍୍ତବ୍ୟ ପାଳନ 
କରଲିବ ଲବା� ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରଛିନ୍।ି

 କୃଷ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଲଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ନବନରିକୁ୍ 
ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ ପାଇଁ କାର୍୍ୟ କରବିାକୁ 
ନଲିଦ୍୍ଶ ଲେଇଥିଲ�। ମଖୁ୍ୟ ଶାେନ େଚବି େଲୁରଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହଥିିଲ� ଲର, ରାଜ୍ୟ େରକାର 
ଚାଷୀକପୂଳ ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ପେଲକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍।ି 
ସ୍ୱଚ୍ଛତାର େହ ଏହ ି କାର୍୍ୟକ୍ମ ଗଡ଼ୁକିର େଫଳ 
ରପୂ ପା�ନ ଲନଇ କାର୍୍ୟ କରବିାକୁ ଶ୍ୀ ମହାପାତ୍ର 
ନଲିଦ୍୍ଶ ଲେଇଛନ୍।ି ୩ ଅଧିକାରୀ-ପ୍ରଭଞ୍ନ 
ମହାପାତ୍ର, ୋଗରକିା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ େରତିା ମଲ୍କି 
ପ୍ରମଖୁ ଲେମାନଙ୍କ ନରିକୁ୍ ି ପ୍ରକ�ିା ବଖାଣଥିିଲ�। 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େଚବି(୫-ଟ)ି ଭ.ିଲକ ପାଣ୍ଆିନ୍  
କାର୍୍ୟକ୍ମ ପରଚିାଳନା କରଥିିଲ�। କୃଷ ି ବଭିାଗ 
ପ୍ରମଖୁ େଚବି ଅରବନି୍ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରାରମ୍କି ଅଭଭିାଷଣ 
ରଖିଥିବା ଲବଲଳ ମତୃ୍ତକିା େଂରକ୍ଣ ନଲିଦ୍୍ଶକ ଲହମନ୍ 
ପଣ୍ା ଧନ୍ୟବାେ ପ୍ରୋନ କରଥିିଲ�।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୯(ସମସି): ବଶି୍ୱର 
େବ୍ବୃହତ ଜନଜାତ ି ଶକି୍ାନୁଷ୍ାନ କସି୍  
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳ�କୁ �ଲୁନଲସ୍ା ଅନ୍ଜ୍ାତୀ� 
ୋକ୍ରତା ପରୁସ୍ାର-୨୦୨୨ ମଳଛି।ି 
ବଶି୍ୱସ୍ରଲର େବଲ୍ଶ୍ଷ୍ ଶକି୍ା େମ୍ାନ 
ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ ଏହ ିପରୁସ୍ାର ଲକବଳ କସି୍ ର 
ନୁଲହ;ଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଲେଶର ଲଗୌରବ ବଢ଼଼ା଼ଇଛ ି
ଲବା� ି କସି୍ ର ପ୍ରତଷି୍ାତା ତରା ଲ�ାକେଭା 
ୋଂେେ ଡ. ଅଚୁ୍ୟତ ୋମନ୍ କହଛିନ୍।ି 

ଶକୁ୍ବାର ଆଲ�ାଜତି ଏକ ୋମ୍ବାେକି 
େମ୍ଳିନୀଲର ଡଃ ୋମନ୍ କହଛିନ୍ ି ଲର 
୧୯୯୩ଲର ମାତ୍ର ୧୨୫ ଜନଜାତ ି ପ�ିାଙୁ୍କ 
ଲନଇ ଆରମ୍ ଲହାଇଥିବା ଏହ ି େଂସ୍ାନଲର 
ବତ୍୍ତମାନ ୩୦ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ 
ପଢ଼଼଼ୁଛନ୍।ି ‘ନପୂଆ ମନ ନପୂଆ େପନ’ 
ନାରାଲର ଆରମ୍ ଲହାଇଥିବା କସି୍  ବତ୍୍ତମାନ 
‘ଲକଜରୁି ପଜି’ି ପର୍୍ୟନ୍ ଶକି୍ାୋନ କରୁଛ।ି 
୨୦୧୩ରୁ କସି୍  ‘ପ�ିାଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ମାତୃଭାଷା 
ଭତି୍ତକି ବହୁଭାଷୀ ଶକି୍ା’ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମଲର 
ଶକି୍ାୋନ କରୁଥିବା ଲବଲଳ ଏଲବ ଏହାକୁ 
�ଲୁନଲସ୍ା ସ୍ୱୀକୃତ ି ପ୍ରୋନ କରଛି।ି ବହୁ 
ପ ପୂବ୍ରୁ କସି୍  ଆରମ୍ କରଥିିବା ଏହ ି ପର୍ତ୍ତକୁି 
ଲକନ୍ଦ୍ର େରକାର ମଧ୍ୟ ନପୂଆ ଶକି୍ାନୀତଲିର 
ଆପଣାଇବାକୁ ବଚିାର କରୁଥିବା ଡଃ ୋମନ୍ 
କହଛିନ୍।ି  ୪୦ ବଷ୍ ମଧ୍ୟଲର ଭାରତର ମାତ୍ର 
୪ ଟ ି େଂସ୍ା ଏହ ି େମ୍ାନଜନକ ପରୁସ୍ାର 

ପାଇବାକୁ େକ୍ମ ଲହାଇଥିବା ଲବଲଳ କସି୍  
ପଞ୍ଚମ େଂସ୍ା ଭାଲବ ଏହ ି ଲରାଗ୍ୟତା ଅଜ୍ନ 
କରଛି।ି ଏହ ି େମ୍ାନ ଶକି୍ା ମାଧ୍ୟମଲର 
ଜନଜାତଙି୍କ େଶକ୍ୀକରଣ େହ ଅଧିକରୁ 
ଅଧିକ ଜନଜାତ ି ପ�ିାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର 
ଶକି୍ା ପ୍ରତ ି ଆଗ୍ହ େଷୃ୍ ି ପାଇ ଁ ଉତ୍ାହତି 
କରବି ଲବା� ି କସି୍  ପକ୍ରୁ କୁହାରାଇଛ।ି 
ପ୍ରତବିଷ୍ ଅନ୍ଜା୍ତୀ� ୋକ୍ରତା େବିେ 
ଅବେରଲର ଏହ ି ପରୁସ୍ାର ପ୍ରୋନ 
କରାରାଏ। ପରୁସ୍ାର ବାବେଲର କସି୍ କୁ 
୨୦ ହଜାର ଆଲମରକିୀ� ଡ�ାର, ପେକ ଓ 
ପ୍ରଶସ୍ପିତ୍ର ପ୍ରୋନ କରରାଇଛ।ି ଆଫି୍କାର 
ଆଇଭରୀ ଲକାଷ୍ଲର ଆଲ�ାଜତି ଏକ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େମାଲରାହଲର କସି୍ ର ପ୍ରତନିଧିି ଏହ ି
ପରୁସ୍ାର ଗ୍ହଣ କରଥିିଲ�।

 କସି୍ ଲର ପ୍ରରମ ଲଶ୍ଣୀଲର ନାମ 
ଲ�ଖାଉଥିବା ଶଶିମୁାନଙୁ୍କ ଲେମାନଙ୍କ 
କଥିତ ଓ ଲେଶୀ� ଭାଷାଲର ଶକି୍ାୋନ 
କରାରାଇରାଏ। ଏଥିପାଇ ଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 

ଭାଷାଲକାଷ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାରାଇଛ,ି 
ଲରଉଥଁିଲର ଲେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷା େହତି 
ଓଡ଼ଆି, ଇଂରାଜୀ ଓ ହନି୍ୀର ବକିଳ୍ପ ଶବ୍ଦ 
ବ୍ୟବହାର କରାରାଇଛ।ି ଏଥିେହତି ଓଡ଼ଆି 
ବର୍ଲ୍ବାଧ ୋଞ୍ଚାଲର ଲେମାନଙ୍କ କଥିତ ଓ 
ଲେଶୀ� ଭାଷାଲର ଏକ ଛବଳି ପସୁ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରାରାଇଛ।ି ଫଳଲର ଲେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର 
ଶକି୍ା ପ୍ରତ ି ଆଗ୍ହ ବୃର୍ ି ପାଉଛ ି ଲବା� ି କସି୍  
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳ�ର କୁଳପତ ି ପ୍ରଲଫେର 
େୀପକ କୁମାର ଲବଲହରା କହଛିନ୍।ି 

କସି୍  ଜରଆିଲର ୭୦ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍୍ 
ଜନଜାତ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ା ପାଇ 
ବଭିନି୍ନ ଲକ୍ତ୍ରଲର ପ୍ରତଷି୍ତି ଲହାଇଛନ୍।ି 
ଏହା ମଧ୍ୟ ଜନଜାତ ି େମାଜ ମଧ୍ୟଲର ଏକ 
ନପୂଆ ଆଶା େଞ୍ଚାର କରଛି।ି ଏହ ି ୋମ୍ବାେକି 
େମ୍ଳିନୀଲର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର କେିର 
ମଖୁ୍ୟ କାର୍୍ୟ ନବିା୍ହୀ ଅଧିକାରୀ ଡ. ପ୍ରାଶାନ୍ 
କୁମାର ରାଉତରା� ଓ କସି୍ ର ମହାନଲିଦ୍୍ଶକ 
କାହୁ୍ ଚରଣ ମାହା� ିପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଲ�। 

ଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରର ରସତୁ ସାଜ
୫-ଟ ିଉ୍କ୍ରମ କୃଷ ିସଷେତ୍ରସର ଆଣଛି ି୍ରବିର୍ତ୍ତନ

କସି୍ କୁ ୟରୁନର୍ା ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ସାକ୍ରତା ପରୁ୍ାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୯(ସମସି): ବଜୁି ପଟ୍ଟନା�କ ରାଜ୍ୟ ପ�ୁେି ଏକାଲଡମୀ (ବପିଏିେପଏି) 
ଲେଶର ଲଶ୍ଷ୍ ତା�ମି ପ୍ରତଷି୍ାନ ଭାବଲର ଜାତୀ� ମାନ୍ୟତା ପାଇଛ।ି ବପିଏିେପଏିର 
ଅଧ୍ୟକ୍ ତରା ବରଷି୍ ଆଇପଏିେ ଅରୁଣ କୁମାର ଷେ୍ୀ ଏହ ି ଟ୍ରଫି ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍।ି ଆଜ ି
ନପୂଆେଲି୍ୀଠାଲର ବୁ୍ୟଲରା ଅଫ୍  ପ�ୁସି୍  ରେିଚ୍୍ ଆଣ୍ ଲଡଭ�ପଲମଣ୍ଟ 
ମଖୁ୍ୟାଳ�ଲର ଅନୁଷ୍ତି ୫୨ ତମ ପ୍ରତଷି୍ା େବିେ ଉତ୍ବଲର ଲକନ୍ଦ୍ର 
ଗହୃ େଚବି ଅଜ� କୁମାର ଭଲ୍ା ବଜୁି ପଟ୍ଟନା�କ ରାଜ୍ୟ ପ�ୁେି 
ଏକାଲଡମୀର ନଲିଦ୍ଶ୍କ ତରା ଏଡ଼ଜି ି ଅରୁଣ କୁମାର ଷଢ଼୍ୀଙୁ୍କ 
ଲକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ରଫି ପ୍ରୋନ କରଛିନ୍।ି ବଜୁି ପଟ୍ଟନା�କ ରାଜ୍ୟ 
ପ�ୁେି ଏକାଲଡମୀ ୨୦୨୦-୨୧ ବଷ୍ ପାଇ ଁଲଗଲଜଲଟଡ୍  ଅଫିେର୍  ବଗ୍ର େମସ୍ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟଲର  
େଲବ୍ାତ୍ତମ ପ�ୁସି୍  ଲଟ୍ରନଂି ଇନଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍  ଭାବଲର ବଚିାର କରାରାଇଥି�ା। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୨ଲର 
ଲକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ରଫି ଲଘାଷଣା କରାରାଇଥି�ା। ଆଜ ି ନପୂଆେଲି୍ୀଲର ଏକ େମାଲରାହଲର 
ଟ୍ରଫି ପ୍ରୋନ କରାରାଇଥି�ା। ପ୍ରଶକି୍ଣ େବୁଧିା ଓ ପର୍ତ,ି ପ୍ରଶକି୍କ ଏବଂ ପ୍ରଶକି୍କଙ୍କ େକ୍ତା, 
ଅଧ୍ୟାପକ ବକିାଶ କାର୍୍ୟକ୍ମର କାର୍୍ୟକାରତିା େହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରେ୍ର ମପୂ�୍ୟା�ନ ପଲର ବଜୁି 
ପଟ୍ଟନା�କ ରାଜ୍ୟ ପ�ୁସି୍  ଏକାଲଡମୀକୁ ଲେଶର େମସ୍ ରାଜ୍ୟ ପ�ୁସି୍  ତା�ମି ପ୍ରତଷି୍ାନ ମଧ୍ୟଲର 
େଲବ୍ାତ୍ତମ ପ�ୁେି ଲଟ୍ରନଂି ଇନଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍  ଭାବଲର ମଲନାନୀତ କରାରାଇଛ।ି

ରାଜ୍ୟ ପଲୁସି୍  ପ୍ରଶକି୍ଣକୁ ରକନ୍ଦ୍ରର ମାନ୍ୟତା

ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ ପଲୁସି ଏକାରେମୀକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତୀ ଟ୍ରଫି

େବତ୍ତସରେଷ୍ଠ ତାଲମି 
ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ମାନ୍ୟତା

ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙୁ୍ 
ସକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତଗୀ ଡସି୍କ

ମ ା ଲ କ ା େ ଗ ି ର ି , ୯ । ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ମା�କାନଗରି ି ଜଲି୍ା ମାଥି� ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ତ 
ଲଟମରୁୁପାଲ୍ୀ ପଞ୍ଚା�ତର ହଳେକୁିଣ୍ 
ଗ୍ାମଲର ଅଜଣା ଲରାଗର ଆତଙ୍କ 
ଲେଖାଲେଇଛ।ି ଏଠାଲର େପ୍ାହକ ମଧ୍ୟଲର 
୧୧ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି ଶକୁ୍ବାର ମାଥି� ି
ଉପଖଣ୍ ଚକିତି୍ାଳ�ରୁ ମା�କାନଗରି ି
ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳ�କୁ ସ୍ାନାନ୍ର କରବିା 
େମ�ଲର ଜଣଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି ଉକ୍ 
ବ୍ୟକ୍ ି ଲହଲ� ହଳେକୁିଣ୍ ଗ୍ାମର ମାୋ 

ମାଡ଼କାମ।ି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଲର କ୍ାକ୍ ଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଚକିତି୍ତି ଲହଉଥିବା ଲବଲଳ ଲରାଗୀ ମତୁୃ୍ୟ 
ମଖୁଲର ପଡରିବା ଅଭଲିରାଗ ଲହାଇଛ।ି 
ଶକୁ୍ବାର େମ୍କୃ୍ କ୍ାକ୍ ଙୁ୍କ ମାଥି� ି ପ�ୁେି 
ଗରିଫ କର ିଲକାଟ୍ ଚା�ାଣ କରଛି।ି େମ୍କୃ୍ 
କ୍ାକ୍  ମାଥି� ି ବ୍ଲକ ୋ�ମି ି ପଞ୍ଚା�ତର 
ନଲରନ୍ଦ୍ର ମାଦ୍ରୀ ଲବା� ିଜଣାପଡଛି।ି ଲତଲବ 
େମ୍କୃ୍ କ୍ାକ୍ ଙ୍କ ବରୁିର୍ଲର ମାଥି� ି ଉପଖଣ୍ 
ଚକିତି୍ାଳ�ର ଲମଡକିା� ଅଧିକାରୀ ମାଥି� ି
ରାନାଲର �ଖିିତ ଅଭଲିରାଗ କରଥିି�। 

ତାଙ୍କ ଅଭଲିରାଗକୁ ଭତି୍ତକିର ିକ୍ାକ୍ ଙୁ୍କ ଗରିଫ 
କରାରାଇଛ।ି ଲତଲବ େପୂଚନା ମତୁାବକ ଗତ 
କଛିେିନି ଧର ି ହଳେୀକୁଣ୍ ଗ୍ାମଲର ଅଜଣା 
ଲରାଗ ଲେଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ହାତଲଗାଡ଼ 
ଫୁ�ବିା େହ ଜ୍ୱରଲର ହଠାତ୍  ଲ�ାକଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟ ଲହାଇରାଉଛ।ି ଲତଲବ ଏପଲଟ 
ଲ�ାଲକ କନୁି୍ ଗଣୁଆି କମି୍ବା କ୍ାକ୍ ଙ୍କ ଆଶ୍� 
ଲନଉଛନ୍।ି ମାଥି� ି ଉପଖଣ୍ ଡାକ୍ର 
ଅମୀ� କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଲନତୃତ୍ୱଲର ଏକ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲମଡକିା� ଟମି୍  ହଳେକୁିଣ୍ ଠାଲର 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟାବସ୍ା ତୋରଖ କରଥିି�। ୧୫ 
ଜଣ ଆକ୍ାନ୍ଙୁ୍କ ମାଥି� ି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଲକନ୍ଦ୍ରଲର 
ଭତ୍ତଭିକରବିା ପାଇଁ ପରାମଶ୍ େଆିରାଇଥି�ା। 
କନୁି୍ ସ୍ାନୀ� ଲ�ାଲକ ଏହାକୁ ନ ମାନ ି
କ୍ଵାକ୍ ଙୁ୍କ ଲେଖାଇ ଚକିତି୍ା କରବିାରୁ ସ୍ତି ି
ବଗିଡ଼ି ି ରାଇଥି�ା । ଲତଲବ ଏହ ି କ୍ଵାକ୍  
ଲହାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ ି ପ ପୂବ୍ରୁ ଜଲଣ ଡ୍ାଇଭର 
ଥିଲ�।  ପଲର ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବଭିାଗ ଏହ ିଘଟଣାକୁ 
ଗରୁୁତର ଭାଲବ ଗ୍ହଣ କର ି ଏହେିବୁ 
ଅଘଟଣର ମଖୁ୍ୟ କାରଣ କ୍ାକ୍  ଲବା� ି
ଜାଣ�ିା ପଲର ରାନାଲର �ଖିିତ ଅଭଲିରାଗ 
କରଥିିଲ�। େମ୍କୃ୍ କ୍ାକ୍ ଙୁ୍କ ଗରିଫ କର ିଆଜ ି
ଲକାଟଚ୍ା�ାଣ କରାରାଇଥିବା ମାଥି� ିରାନା 
ଅଧିକାରୀ େପୂର୍୍ୟପ୍ରକାଶ ନା�କ େପୂଚନା 
ଲେଇଛନ୍ ି । ଅନ୍ୟପଲଟ ମାଥି� ି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ବଭିାଗ ତରଫରୁ ଏକ ଟମି୍ ଘଟଣାସ୍ଳଲର 
ପହଞ୍ଚ ି ଲ�ାକଙୁ୍କ େଲଚତନ କର ି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ଲକନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣବିାକୁ ଉେ୍ୟମ ଜାରରିହଛି।ି

ପ୍ରଭାତ ରାଉଳ 
ଓୟଏୁଟ ିକୁଳପତ ି

ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର , ୯ । ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ପ୍ରଲଫେର ପ୍ରଭାତ କୁମାର 
ରାଉଳ ଓଡ଼ଶିା କୃଷ ି ଓ ଲବୈଷ�କି 
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳ� (ଓ�ଏୁଟ)ି
ର କୁଳପତ ି ଭାଲବ ନରିକୁ୍ ି
ପାଇଛନ୍।ି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଲଫେର 
ଗଲଣଶୀ�ାଲ୍  ଆେନ୍ା ତନି ି ବଷ୍ 
ପାଇଁ ପ୍ରଲଫେର ରାଉଳଙୁ୍କ ନରିକୁ୍ ି
ପ୍ରୋନ କରଛିନ୍।ି ପ୍ରଲଫେର ରାଉଳ 
େମ୍ପ୍ରତ ି ଆପକିଲ୍ ର ପରଚିାଳନା 
ନଲିଦ୍୍ଶକ ଭାଲବ କାର୍୍ୟ କରୁଛନ୍।ି 
ଅଧ୍ୟାପନା ଲକ୍ତ୍ରଲର ପ୍ରଲଫେର 
ରାଉଳଙ୍କର ୨୯ ବଷ୍ରୁ ଅଧିକ 
େମ� ଧର ି ଅଭଜି୍ଞତା ରହଥିିବା 
ଲବଲଳ ତାଙ୍କ ଦ୍ରା �ଖିିତ ୨୪ଟ ି
ପସୁ୍କ ପ୍ରକାଶତି ଲହାଇଛ।ି

ସପ୍ାହକରର ଅଜଣା ରରାଗରର ୧୧ ମତୃ

କା୍କ୍ ଙୁ୍ ଗରିଫ କଲା ମାଥିଲ ିପଲୁସି
ପବୂ୍ରୁ ଡ୍ାଇଭର ଭାରବ କାର୍୍ୟ କରୁରରଲ

ମାତୃଭାଷା ଭତି୍କି ବେୁଭାଷୀ ଶକି୍ାଦାେକୁ ସ୍ୀକୃତ ି

ଆସନ୍ତା 
୧୯ରୁ 

ପ୍ରମାଣପତ୍ର 
ରାଞ୍ଚ ଓ 

ସାକ୍ାତକାର

ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର , ୯ । ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ଏନ୍ ଇଇଟ-ି୨୦୨୨ ପରୀକ୍ାଲର ଓଡ଼ଶିାରୁ 
ପ୍ରରମ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଥିିବା ୋଇ 
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାେନା� ସ୍ଲୁ୍ ର ଛାତ୍ର ପ୍ର�ି 
ଲୋମ୍ୟେତ୍ତ ନା�କ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନା�କଙୁ୍କ ୋକ୍ାତ କରଛିନ୍।ି 
ଏହ ି ଅବେରଲର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର 
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବଷି୍ୟତ କାମନା କରବିା 
େହ ଓଡ଼ଶିାରୁ ଏନ୍ ଇଇଟ-ି୨୦୨୨ 

ପରୀକ୍ାଲର େଫଳତା ପାଇଥିବା େମସ୍ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଶଲୁଭଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍।ି 
ଓଡ଼ଶିାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଲନ ଲରପର ି
ଜାତୀ� ସ୍ରଲର ଆଗକୁ ବଢ଼଼ଲିବ 
ଲେଥି�ାଗ ି ଉଭ� ଶକି୍କ ଶକି୍�ତି୍ରୀ 
ଏବଂ ଅଭବିାଭକମାଲନ ଉେ୍ୟମ 
କରବିା ଆବଶ୍ୟକ ଲବା� ି ପରାମଶ୍ 
ଲେଇଥିଲ�। େପୂଚନାଲରାଗ୍ୟ ଲର ଚଳତି 
ବଷ୍ ନଟି୍  ପ୍ରଲବଶକିା ପରୀକ୍ା ଫଳ 

ଗରୁୁବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଲବଲଳ 
ୋଇଇଣ୍ଟରନ୍ୟାେନା� ସ୍�ୁର ଛାତ୍ର 
ପ୍ର�ି ଲୋମେତ୍ତ ନା�କ େବ୍ଭାରତୀ� 
ସ୍ରଲର ୩୯ ନମ୍ବର ର ଗ୍�ାଙ୍କଗ୍   ହାେ� କର ି
ଓଡ଼ଶିା ଟପ୍ପର ଲହାଇଛନ୍।ି େଲି୍ୀ ଏମ୍ସଲର 
ଶକି୍ାଗ୍ହଣ କର ିସ୍ା� ୁବଭିାଗଲର ଡାକ୍ର 
ଲହବା ପାଇଁ ଲେ �କ୍୍ୟ ରଖିଛନ୍।ି ଏହ ି
େଫଳତା ଦ୍ାରା ଲେ େମଗ୍ ରାଜ୍ୟକୁ 
ଲଗୌରବାନ୍ବତି କରଛିନ୍।ି

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍ ରଭଟରିଲ ନଟି୍  ଓଡ଼ଶିା ଟପ୍ପର ପ୍ରୟି ରସାମଦତ୍ତ

ନବନରିକୁ୍ତ ମତୃ୍ତକିା ସଂରକ୍ଣ 
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କମଚ୍ାରୀଙୁ୍ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ପରାମଶ୍
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ଲଣ୍ଡନ,୯ା୯(ଏଜେନ୍ ସି): ବ୍ ରିଟ ରିଶ ଶାସନ 
କ୍ଷମତାରେ ସର୍ାଧÒକ ରର୍ େହ ରିଥÒରା 
ମହାୋଣୀ ଦ୍ ରିତୀୟ ଏଲରିଜାରରଥଙ୍କ ଗେୁୁରାେ 

ନ ରିଧନ ରହରା ପରେ ଏରର ତାଙ୍କ ରଶରକୃତ୍ୟ 
ପାଇ ଁ ପେୁା ବ୍ ରିରଟନ ତତ୍ପେ ରହାଇପଡ଼ରିଛ ରି। 
ପ୍ାୟ ୫୦ ରର୍ ପରେ ୋଷ୍ଟୀୟ ମର୍୍ୟାଦା 

ସହ ଏଲରିଜାରରଥଙ୍କ ରଶରକୃତ୍ୟ କେ ରିରାକୁ 
ବ୍ ରିଟ ରିଶ ପ୍ଶାସନ କାର୍୍ୟକ୍ରମ ଆେମ୍ଭ କେ ରିଛ ରି। 
ଏହାପରୂେୁ୍ ବ୍ ରିରଟନେ ୋଷ୍ଟୀୟ ମଖୁ୍ୟ ଭାରର 
ପରୂତ୍ନ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ୱନ୍ ଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙୁ୍କ 
୧୯୬୫ ମସ ରିହାରେ ୋଷ୍ଟୀୟ ମର୍୍ୟାଦା ସହ 
ତାଙ୍କେ ରଶରକୃତ୍ୟ କୋରାଇଥÒଲା। ରତରର 

ମହାୋଣୀ ଏଲରିଜାରରଥଙ୍କ ରଶରକୃତ୍ୟ ପାଇଁ 
ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାେୁ ଲଣ୍ଡନ ପର୍୍ୟନ୍ତ ର ରିର ରିଧ 
କାର୍୍ୟକ୍ରମେ ଆରୟାଜନ କୋରାଇଛ ରି। 
ମହାୋଣୀଙ୍କ ନ ରିଧନକୁ ସେକାେୀ ସ୍ତେରେ 
‘ଅପରେସନ ଲଣ୍ଡନ ବ୍ ରିଜ୍ ’ ଆଖ୍ୟା 
ଦ ରିଆରାଇଥÒଲା। (ସଂପରୂ୍ଣ୍ଣ ବ ସିବରଣୀ ପଷୃ୍ା-୭)

ବ୍ନିଟେନର ଚୟାଲଛି ି‘ ଅ୍ନରସେ ଲଣ୍ଡେ ବ୍ଜି୍ ’
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ତାଳଚେରସଦର, ୯ା୯(ସମସି): ଆଜ ି ଗଜାନନଙ୍କୁ  ବଦିାୟ ସଦସବ 
ତାଳସେରବାେୀ। େଳତିବର୍ଷ ଭୋଣ ି୍ାଇଁ ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ଷରକୁ  ବ୍ା୍କ ବସ୍ାବସ୍ତ 
କରାଯାଇଛ।ି େଳତିବର୍ଷ କଟକଣା ହଟଯିାଇଥିବାରକୁ  ଭୋଣସିର ଲକ୍ଷାଧିକ 
ସଲାକଙ୍ େମାଗମ ସହବ। ଶାନ୍ ି ଶଙୃ୍ଖଳା ୍ାଇଁ ୍କୁଲେି ୍କ୍ଷରକୁ  ସ�ାେ୍ଷ ମକୁତୟନ 
କରାଯବି। ଶକୁକ୍ରବାର ୍ଜୂାର ସଶରଦନିସର େହର ସଲାକାରଣ୍ ସହାଇଥିବା 
ସଦଖିବାକକୁ ମଳିଥିିଲା। ବର୍ଷ େସତ୍ବେ ସଲାସକ ୍ଜୂା ବଜାରର ଆନ୍ ଉଠାଇଥିସଲ। 
ବାଣଜି୍ ବ୍ବୋୟ, ମୀନବଜାର, ବୟନକିା ହସ୍ତତନ୍ ସମଳା, େବକୁ  ପ୍ରକାର 
ସଦାଳ,ି ଖାଓ୍ଓି ସଦାକାନ, ଲେ,ି ଥଣ୍ା ୍ାନୀୟ ଆଇେକ୍ରମି୍ , �ାଷ୍ଟ୍ �କୁଡ୍  
ସଦାକାନସର ଭଡ଼ି ସଦଖିବାକକୁ ମଳିଥିିଲା। ଭୋଣ ି ଉତ୍ସବ ସମଳଣ ୍ଡଆିସର 
୍ରମ୍ପରା ଅନକୁଯାୟୀ ଗଜାନନଙ୍ର ଆଜ୍ାଲଡକୁ  ଓ ଆଜ୍ାମାଳ ନଲିାମ ଡାକରା 
ସହବ। ଏହା୍ସର ୍ବୂ୍ଷରକୁ  ଲସଟରୀ ସହାଇ ନଷି୍ପତ୍ ି ସହାଇଥିବା ସମଢ଼ଗକୁଡ଼କି 
କ୍ରମାନ୍ବୟ ସଶାଭାଯାତ୍ାସର ବାହାରସିବ। ବସିଶର କର ି ଭାୋଣ ି ଉତ୍ସବ କ ି୍ ର ି
ଶାନ୍ ି ଶଙୃ୍ଖଳା େମା୍ନ ସହବ ସେଥି୍ାଇଁ ୍କୁଲେି ପ୍ରଶାେନ ତର�ରକୁ  ବ୍ା୍କ 
ବସ୍ାବସ୍ତ କରାଯାଇଛ ି ସବାଲ ି ସକନ୍ଦୀୟ ୍ଜୂାକମଟି ତର�ରକୁ  କକୁହାଯାଇଛ।ି

ଅନୁଚ�ାଳ, ୯ା୯(ସମସି)

ରାଜ୍ େରକାରଙ୍ ପ୍ରତ ି ଗ୍ାମକକୁ ଜଳ ସଯାଗାଣ 
୍ାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ଷ୍କାରୀ ସହଉଛ।ି 
ଅନକୁସଗାଳ ଓ ବଅଁର୍ାଳ ବ୍ଲକ୍ ର ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମକକୁ 
୍ାଇପ୍  ସଯାସଗ ଜଳ ସଯାଗାଣ ସନଇ ଏକ ସଟଣ୍ର୍  
ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆରମ୍ଭ ସହାଇଛ।ି ଗ୍ାମ୍ ଜଳ ସଯାଗାଣ ଓ 
୍ରମିଳ ବଭିାଗ ୍କ୍ଷରକୁ  ମକୁଖ୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗତ ଏପ୍ରଲି ୨୭ 
ତାରଖିସର ଏକ ସଟଣ୍ର୍ ର ଆହ୍ବାନ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି
ସଟଣ୍ର୍ ର ମଲୂ୍ ୩୮୦ ସକାଟ ି ଟଙ୍ା ସହାଇଥିବା 
ସବସଳ ମହାନଦୀରକୁ  ୍ାଇପ୍  ସଯାସଗ ଜଳ 
ଆେବିାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି।ି ଏହ ିସଟଣ୍ର୍  ଅନକୁଯାୟୀ 
୪ଟ ି ୍୍ାସକଜ୍  ୍ାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୭ସକାଟ ି ରହଛି।ି 
ସଟଣ୍ରର ଦ୍ତିୀୟ ୍୍ାସକଜ୍ ସର ୩୮୦ ସକାଟ ି
ଟଙ୍ାର ପ୍ରକଳ୍ପ ୍ାଇଁ ଅନକୁସଗାଳ ଜଲି୍ାର ଅନକୁସଗାଳ 
ଓ ବଅଁର୍ାଳ ବ୍ଲକ୍  ୍ାଇଁ ପ୍ରତ ିଗ୍ାମକକୁ ଜଳ ସଯାଗାଣ 
ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି।ି ବସିଶର େତୂ୍ରକୁ  ଖବର 
ସନବାସର ଜଣାଯାଇଛ ି ଏହ ି ୍୍ାସକଜ୍  ଅନକୁଯାୟୀ 
ୋତସକାଶଆି ଗଣ୍ରକୁ  ଜଳ ଆେବି। ମହାନଦୀର 
ୋତସକାଶଆି ଗଣ୍ ବନ୍ଜୀବ(େଂରକ୍ଷଣ) ଆଇନ୍  
୧୯୭୬ର ୨୬ ଧାରା ବଳସର ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ର 
ମାନ୍ତା ୍ାଇଛ।ି ୧୯୭୬ ମେହିା ଏବଂ ୨୦୧୮ 
ମେହିାସର ଏହ ିଅଞ୍ଚଳକକୁ ୋତସକାଶଆି ଅଭୟାରଣ୍ 

ଅଞ୍ଚଳ ଭାବସର ବଜି୍ପ୍ ି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛ।ି 
ଅନକୁ ରୂ୍ ଭାବସର ବନ୍ଜୀବ(େଂରକ୍ଷଣ) ଆଇନ୍  
୧୯୭୨ର ୩୮ ଧାରା ବଳସର ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳକକୁ 
େରକାର ୨୦୦୭ ମେହିାସର ବ୍ାଘ୍ର େଂରକ୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳ 
ଭାବସର ସ�ାରଣା କରଛିନ୍।ି ଥସର ଅଭୟାରଣ୍ ଓ 
ବ୍ାଘ୍ର େଂରକ୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ତା ୍ାଇବା୍ସର 
ଆଇନତଃ ନସିରଧାଞ୍ଚଳ ଓ କଟକଣା ରହଛି।ି 

ସକୌଣେ ି ନମି୍ଷାଣ ଓ ଅନ୍ାନ୍ ସମଗା ପ୍ରକଳ୍ପ 
କାଯ୍ଷ୍କାରତିା ସନଇ ଜାତୀୟ ବନ୍ପ୍ରାଣୀ ସବାଡ୍ଷର 
ଅନକୁମତରି ଆବଶ୍କତା ରହଛି।ି ଜାତୀୟ ବନ୍ପ୍ରାଣୀ 
ସବାଡ୍ଷର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସବସଳ ବହକୁ 

ସକନ୍ଦୀୟ ଓ ରାଜ୍ସ୍ତରୀୟ ୍ଦସ୍ଥ ଅ�ିେର ଏହାର 
େଭ୍ ଓ େଭ୍ା ଅଛନ୍।ି ଏଭଳ ି ୍ରସି୍ଥତିସିର 
ଜାତୀୟ ବନ୍ପ୍ରାଣୀ ସବାଡ୍ଷର ବନିା ଅନକୁମତସିର 
ଅଭୟାରଣ୍ ଓ ବ୍ାଘ୍ର େଂରକ୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳସର ସକୌଣେ ି
ନୂତନ ନମି୍ଷାଣ କାଯ୍ଷ୍ ସହାଇ ୍ ାରବିନାହ ିଁ। େବକୁ ଠାରକୁ  
ଆଶ୍ଚଯ୍ଷ୍ର କଥା, ଅଭୟାରଣ୍ର ୍ରେିୀମାସର ୧୦ 
କସିଲାମଟିର ଅଞ୍ଚଳକକୁ ସନଇ ଏକ େସମ୍ବଦନଶୀଳ 
ଅଞ୍ଚଳ ସ�ାରଣା ୍ାଇଁ ୍ରସିବଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବଜି୍ପ୍ ି
ଜାର ି କରଛି।ି େସମ୍ବଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥାଶୀଘ୍ର 
ସ�ାରଣା ୍ାଇଁ ଏବଂ ଅତକିମ୍ ସର ୧ କସିଲାମଟିର 
ଅଭୟାରଣ୍ ୍ରେିୀମାସର କରାଯବିାକକୁ 

େକୁପ୍ରମିସକାଟ୍ଷ କଡ଼ା ନସିଦ୍୍ଷଶ ସଦଇଛନ୍।ି ଏଭଳ ି
୍ରସି୍ଥତିସିର ୋତସକାଶଆି ଅଭୟାରଣ୍ ସଦଇ 
ଏବଂ ଅଭୟାରଣ୍ର ସକାର୍  ଏରଆିରକୁ  ଥିବା ଗଣ୍ରକୁ  
କଭିଳ ି ଜଳ ୍ାଇପ୍  ସଯାସଗ ଆେବି ପ୍ରଶ୍ନବାେୀ 
େଷୃ୍ସିହାଇଛ।ି ଜଳ ଓ ୍ରମିଳ ଭବନର ମକୁଖ୍ଯନ୍ତ୍ରୀ 
କଭିଳ ିଏକ ସମଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ସଟଣ୍ର୍  
ଆହ୍ବାନ କସଲ ସେ ସନଇ ବକୁ ଦ୍ଜିୀବୀ ମହଲସର 
ବସି୍ମୟ ପ୍ରକାଶ ୍ାଇଛ।ି ଅନ୍୍କ୍ଷସର ଅଭୟାରଣ୍ 
ଓ େକୁରକ୍ଷତି ଅଞ୍ଚଳସର ବନ୍ପ୍ରାଣୀ(େଂରକ୍ଷଣ) 
ଆଇନ୍  ୧୯୭୨ର ୩୩(ଖ) ଧାରାସର ଏକ 
ଆଇନଗତ ଉ୍ସଦଷ୍ା କମଟି ିଗଠନ କରାଯବିାର 
ବ୍ବସ୍ଥା ରହଛି।ି ଅଭୟାରଣ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଭକୁ ୍ଷକ୍ତ 
େମସ୍ତ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନ ଓ ଅନ୍ାନ୍ ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀଙ୍ େସମତ ଜନ ପ୍ରତନିଧିିମାସନ ଏହ ି
ଉ୍ସଦଷ୍ା କମଟିରି େଦେ୍ ଅଟନ୍।ି ୧୯୭୬ 
ମେହିାଠାରକୁ  ଅଭୟାରଣ୍ ମାନ୍ତା ୍ାଇଥିସଲ 
ମଧ୍ୟ ଆଜ ି ୍ଯ୍ଷ୍ନ୍ ଏହ ି ଉ୍ସଦଷ୍ା କମଟି ି
ଗଠନ କରାଯାଇନାହ ିଁ। ଯାହାଦ୍ାରା େରକାରୀ 
ବଭିାଗ ମଧ୍ୟସର ଆସଦୌ େମନ୍ବୟ ରହକୁନାହ ିଁ। 
ଅଭୟାରଣ୍ ଅଞ୍ଚଳସର ବନ ବଭିାଗ ଏକାକୀ 
ମନଇଚ୍ା କାମ କରକୁ ଥିବା ସବସଳ ଅଭୟାରଣ୍ର 
ନୟିମାବଳୀ ଓ ବଭିନି୍ନ ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ କକୁ 
ଅନ୍ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ  ଜଣାଉନାହ ିଁ।

ଝୁଲ ିରହଛି ି୩୮୦ କ�ୋଟରି ଜଳକ�ୋଗୋଣ ପ୍ର�ଳ୍ପ
ଜୋତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରୋଣୀ କବୋର୍ଡର ବନିୋ ଅନୁମତକିର କଟଣ୍ଡର ଆହ୍ୋନ କନଇ ପ୍ରଶ୍ନବୋଚୀ

ଆଜ ିତାଳଚେର 
ଗଚେଶ ପଜୂା ଭସାେ ି କଶଷଦନିକର କଶଷଦନିକର ପଜୂୋ ବଜୋର ସରଗରମପଜୂୋ ବଜୋର ସରଗରମ

ହଡ଼ିସିଙି୍ଗ ପ୍ର�ଳ୍ପ କନଇ ପରକିବଶ ସମ୍ପ�କିତ ଜନଶଣୁୋଣ ିଶବିରି

ଅନୁଚ�ାଳ ବ୍ଲକ, ୯ା୯(ସମସି): ହଡ଼ିେିଙି୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ସନଇ ୍ରସିବଶ େମ୍ପକକିତ ଜନ ଶକୁଣାଣ ି କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ 
ନ୍୍କୁର ୍ ଞ୍ଚାୟତ କରଡ଼ା େଙି୍ଗ ମା’ ବକୁ ଢ଼ୀ ଠାକକୁରାଣୀ 
୍ୀଠଠାସର ଅନକୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିସର 
ଅନକୁସଗାଳ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା୍ାଳ ରଜନୀ କାନ୍ ସ୍ୱାଇଁ 
ମକୁଖ୍ଅତଥିି ଭାସବ ସଯାଗ ସଦଇଥିସଲ। େମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାସବ ଜଲି୍ା ପ୍ରଦୂରଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ସବାଡ୍ଷର 
ସେସକ୍ରଟାରୀ ସଯାଗ ସଦଇଥିସଲ। 

ହଡ଼ିେିଙି୍ଗ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନମି୍ଷାଣ ସହସଲ ୧୫ଟ ି
୍ଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରସତକ୍ଷ ଓ ୮ ଟ ି ୍ଞ୍ଚାୟତ ୍ସରାକ୍ଷ 
ଭାସବ ଉ୍କୃତ ସହବା େହତି ୋରଜମକିକୁ େଠକି୍  
ଭାସବ ଜଳ ୍ାଇସବ। ଏଥିେହତି ଦୀ�୍ଷବର୍ଷ ଧର ି
ଅନକୁସଗାଳ େହରସର ଲାଗରିହଥିିବା ଜଳ େମେ୍ା 
ଦୂର ସହାଇଯବି। ଏଥିସର ୫୦ ହଜାରରକୁ  ଊଦ୍ବେ୍ଷ 
ୋରୀ ଉ୍କୃତ ସହବା େହତି ୧୨ ହଜାର ସହକଟେରରକୁ  
ଊଦ୍ବେ୍ଷ ୋରଜମକିକୁ ଜଳ ମାଡ଼ବି। ୋତସକାଶଆି 
ଅଭୟାରଣ୍ର ସଜୈବ ବବିଧିତା ବୃଦ୍ ି୍ାଇବା େହତି 
ବନ୍ଜନ୍କୁକକୁ େକୁରକ୍ଷା ଦଆିଯାଇ ୍ାରବି ସବାଲ ି
ଆସଲାେନା କରଥିିସଲ ଅତଥିି। ଏହ ି େଭାସର 

କରଡ଼ାେଙି୍ଗ, ମଧକ୍ୁ କୁର, କରତ୍ଟା, ନ୍୍କୁର, 
ମାଧ୍କୁର, ବ୍ରହ୍ମ୍କୁର, ସ୍ାକତକୁ ଙ୍ଗା, ନ୍୍କୁର, 
ସଧାକକୁଟା, େଙ୍ଖ୍କୁର, ତଳଗଡ଼, ବାରସଗୌଣଆି, 
ବନ୍ଳା, ଇଙ୍ରବନ୍ଧ, କକୁମକୁରେିଙି୍ଗା, ବଲାେଙି୍ଗା, 
ବାଳକୁଅକଟା, ସଛଳଆି୍ଡା, ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ, ବଲଙ୍ଗର 
ଗ୍ାମବାେୀ ସଯାଗ ସଦଇଥିସଲ। 

େେୂନା ଥାଉକ,ି ୨୦୨୦ ମେହିାସର ହଡିେିଙି୍ଗ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ୍ାଇଁ ୍କୁନଃଯାଞ୍ଚ(ବନ ବଭିାଗ ଓ ଓଡଶିା 
ଜଳ ଅନକୁେନ୍ଧାନ ବଭିାଗ ସଯାବ୍ରା କଟକ) କରବିା 
େହତି ଜଙ୍ଗଲ ଜମ ି ଅନକୁମତ ି ୍ାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆି 
ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ସହସଲ ୍ତୂ୍୍ଷବଭିାଗ ରାସ୍ତା 
୩.୫ କସିଲାମଟିର ୍ାଣସିର ବକୁ ଡବି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା 
୍ରବିସତ୍୍ଷ ୫ କସିଲାମଟିର ନୂତନ ରାସ୍ତା କରତ୍ଟା 
ଗ୍ାମ ସଦଇ ୍ବଲା, କୃଷ୍ଣେକ୍ରଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟସର 
୍ମ୍ପାେର ସ୍ାଲ ୍ାଖସର ମଶିବି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ରାସ୍ତା 
ବକୁ ଡ ି ଅଞ୍ଚଳ, ନୂତନ ରାସ୍ତା ନମି୍ଷାଣ ୍ାଇଁ େମକୁଦାୟ 
୮୭ ସହକଟେର ଜଙ୍ଗଲ ଜମ ି ନଷ୍ ସହଉଥିବା 
ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ରାସ୍ତ ନମି୍ଷାଣ ନମିସନ୍ ୍ଲିର ସ୍ାଷ୍ଂି, 
ଡଜିି୍ ଏିସ୍ , ଜି୍ ଏିସ୍  ରଡିଙି୍ଗ କାଯ୍ଷ୍ େରଛି।ି

ଚେଣ୍ପିଦା, ୯ା୯(ସମସି): ସଛଣ୍ି୍ ଦା 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ବରୋହ ି ୍ଞ୍ଚାୟତସର 
ଥିବା ଗ୍ାମ୍ ବ୍ାଙ୍ ଶାଖାସର ଦନିକକୁ  ଦନି 
ଅବ୍ବସ୍ଥାର ସେର ଲମ୍ବୱୁଥିବା ସଦଖିବାକକୁ 
ମଳିକୁଛ।ି ଏଠାସର ମା’ ବଦଳସର ୍କୁଅ 
କରକୁ ଛ ିବ୍ାଙ୍ସର କାଯ୍ଷ୍। ୍ଅୂକକୁ  ୧୮ ବର୍ଷ 
ସହାଇଛକି ି ନାହ ିଁ େସ୍ହ। ଏସବ ଖମାର 
ଗ୍ାମ୍ ବ୍ାଙ୍ ଶାଖାସର ମା’ ବଦଳସର 
୍କୁଅ କରକୁ ଥିବା କାଯ୍ଷ୍ର ଦୃଶ୍ ସୋେଆିଲ 
ମଡିଆିସର ଭାଇରାଲ ସହଉଛ।ି ବ୍ାଙ୍ 
େଂସଯାଜକ ଭାସବ େକୁଜାତା ବଶି୍ାଳଙ୍ 
ବଦଳସର ୍କୁଅ ଅଙି୍ତ୍  ବଶି୍ାଳ କାଯ୍ଷ୍ 
କରକୁ ଥିବା ସଦଖିବାକକୁ  ମଳିକୁଛ।ି ୭ରକୁ  ୮ମାେ ସହଲାଣ ି ଖମାର ଗ୍ାମ୍ 
ବ୍ାଙ୍ ଶାଖାସର ଅଙି୍ତ୍  ବଶି୍ାଳ କାଯ୍ଷ୍ କରକୁ ଥିବା ଦୃଶ୍ ୋଧାରଣସର 
ଆସଲାେ୍ ବରିୟ ସହାଇଛ।ି ଅଙି୍ତ୍  ବଶି୍ାଳଙ୍ ମା’ େକୁଜାତା ବଶି୍ାଳ 
ଏକ େମୟସର ଦକୁ ଇଟ ି ବଭିାଗସର ନଯିକୁକ୍ତ ି ୍ାଇଛନ୍।ି �ଳସର ଏକ 
େମୟସର ଦକୁ ଇଟ ି ସ୍ଥାନକକୁ କାଯ୍ଷ୍ କରବିା ତାଙ୍ ୍କ୍ଷସର େମ୍ଭବ 
ନକୁ ସହଁ। ସେଥି୍ାଇଁ ସେ ବ୍ଲକ୍ ସର ଏମ୍ ବସିକ ଦାୟତି୍ୱସର କାଯ୍ଷ୍ରତ 

ଥିବାସବସଳ ୍କୁଅ ଅଙି୍ତ୍  ଗ୍ାମ୍ ବ୍ାଙ୍ 
ଶାଖାସର ବ୍ାଙ୍ େଂସଯାଜକ ଭାସବ 
କାଯ୍ଷ୍ ତକୁ ଲାଉଛନ୍।ି େକୁଜାତା ବଶି୍ାଳ 
ଏକ େମୟସର ଦକୁ ଇଟ ିବଭିାଗସର କ ି୍ ର ି
ଭାବସର ନଯିକୁକ୍ତ ି ୍ାଇ କାଯ୍ଷ୍ କରକୁ ଛନ୍ ି
ତାକକୁ  ସନଇ ପ୍ରଶ୍ନବାେୀ େଷୃ୍ ି ସହଉଛ।ି 
ଅଣ ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ ଜସଣ ବାଳକକକୁ ବ୍ାଙ୍ 
ଭଳ ି ଏକ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ୍ରୂ୍୍ଷ ସ୍ଥାନସର କାଯ୍ଷ୍ 
କରବିାକକୁ  ନସିୟାଜତି କରାଯାଇଥିବା 
�ଟଣାସର ବ୍ାଙ୍ କମ୍ଷୋରୀଙ୍ େମ୍ପୃକ୍ତ ି
ଓ ଦାୟତି୍ୱହୀନତାକକୁ  ୋଧାରଣସର ନା 
୍େ୍ କରାଯାଇଛ।ି ଏ ବରିୟସର ବ୍ାଙ୍ 

ଶାଖାର ମ୍ାସନଜରଙ୍କୁ  ୍ୋରବିାରକୁ  ସେ କହଥିିସଲ କ,ି ମା’ ବଦଳସର 
୍କୁଅ ଆେ ି କାଯ୍ଷ୍ କରବିାକଥା ନକୁ ସହଁ। ତଥା୍ ି ସେ ବ୍ାଙ୍ ଶାଖାର 
ଉ୍ରସ୍ଥ କମ୍ଷୋରୀଙ୍କୁ  ଏ ବରିୟସର ଅବଗତ କରାଇସବ ସବାଲ ି
କହଥିିସଲ। ଏ ବରିୟସର ସଛଣ୍ି୍ ଦା ବ୍ଲକ୍  କାଯ୍ଷ୍ାଳୟସର କାଯ୍ଷ୍ରତ 
ବ ି୍ ଏିମ୍ (ଓଏଲ୍ ଏମ୍ ) ପ୍ରସମାଦ ସବସହରାଙ୍ େହ ସଯାଗାସଯାଗ 
କରବିାକକୁ  ସେଷ୍ା କରାଯାଇଥିସଲ ମଧ୍ୟ େମ୍ଭବ ସହାଇ୍ାର ି ନ ଥିଲା।

ଜକଣ �ମ୍ଡଚୋରୀଙୁ୍ ଏ� ସୋଙ୍ଗକର ୨ଟ ିବଭିୋଗକର ନ�ିକୁ୍ ି

ବ୍ୟୋଙ୍କର ମୋ’ ବଦଳକର ପଅୁ �ରୁଛ ି�ୋମ

ହାଣ୍ଧିଆୁ, ୯ା୯(ସମସି): ତାଳସେର 
ସ୍ୱୟଂଶାେତି ମହାବଦି୍ାଳୟର ଦଶ୍ଷନ 
ବଭିାଗ ୍କ୍ଷରକୁ  ରାଷ୍ଟୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ-ି
୨୦୨୦ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆସଲାେନାେକ୍ର 
ଅନକୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ବଭିାଗୀୟ 
ମକୁଖ୍ ପ୍ରସ�େର ମଧକୁସ୍ମତିା ନାୟକଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର ଆସୟାଜତି ଏହ ି
ଆସଲାେନାେକ୍ରସର ମକୁଖ୍ଅତଥିି 
ଭାସବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ବନିୟ ଖିଲାର 
ସଯାଗସଦଇ ନୂତନ ରାଷ୍ଟୀୟ ଶକି୍ଷା 
ନୀତ-ି୨୦୨୦ ଉ୍ସର ବକ୍ତବ୍ 
ରଖିଥିସଲ। ଅନ୍ତମ ଅତଥିି ଭାସବ 
୍ବୂ୍ଷତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସ�େର ଅସଶାକ 
ପ୍ରେନ୍ନ ଶରଣ ସଯାଗସଦଇ ରାଷ୍ଟୀୟ 
ଶକି୍ଷା ନୀତରି ବଭିନି୍ନ ଦଗି ଉ୍ସର 
ଆସଲାେନା କର ିଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍ 
ଭବରି୍ତ ଗଠନସର େହାୟକ 
ସହବ ସବାଲ ିକହଥିିସଲ। ଏହ ି
ଆସଲାେନାେକ୍ରସର ମହାବଦି୍ାଳୟର 
ପ୍ରାଧ୍ୟା୍କିା ଜୟଶ୍ୀ ତୱିାରୀ ପ୍ରାରମ୍ଭକି 

େେୂନା ପ୍ରଦାନ କରବିା େହତି 
୍ବୂ୍ଷତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ୀ ଶରଣଙ୍କୁ  ମାନ୍ତ୍ 
ସଦଇ େମ୍ବଦ୍କିତ କରଥିିସଲ। ଏହ ି
କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମସର ୍ବୂ୍ଷତନ ପ୍ରାଧ୍ୟା୍କ 
ଡ. ସଦବୀପ୍ରୋଦ ମଶି୍, ଡ. ପ୍ରଶାନ୍ 
ରଥ, ପ୍ରାଧ୍ୟା୍କିା ଡ. କଳ୍ପନା ସବାଇତ,ି 
ସମଜର େକୁବ୍ରତ ଦାେ, ଅଧ୍ୟା୍କିା ଡ. 
େଂଯକୁକ୍ତା ସବବତ୍୍ଷା, ଜୟନ୍ ମହାରଣା, 
ନବକସିଶାର ମହା୍ାତ୍, ଡ. ଓମ୍  
ବାଗ୍ ମୟୀ କବକିନ୍ା, ଅ୍େନା 
ସବଗମ୍ , େକୁପ୍ରଭା ସବସହରା, ରକୁ ବନିା 
ସବସହରା, ରଞ୍ତି ୋହକୁ, ହସରଶେନ୍ଦ 
ସବସହରା, ଅସଶାକ ସବସହରା, 
ରାସକଶ ମଲ୍କିଙ୍ େହତି େମସ୍ତ 
ଅଧ୍ୟା୍କ/ଅଧ୍ୟା୍କିା, ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ 
ସଯାଗ ସଦଇଥିସଲ। ଅଧ୍ୟା୍କ 
ଶାଶାଙ୍ ପ୍ରଧାନ ମଞ୍ଚ ୍ରେିାଳନା 
କରଥିିବାସବସଳ ସଶରସର ଦଶ୍ଷନ 
ବଭିାଗର ଅଧ୍ୟା୍କିା େକୁଜାତା ମଲ୍କି 
ଧନ୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ।

ତାଳଚେର ସ୍ୱୟଂଶାସତି ମହାବଦି୍ାଳୟ
‘ରୋଷ୍ଟୀୟ ଶକି୍ୋ ନୀତ-ି୨୦୨୦’ 

ଶୀଷ୍ଡ� ଆକଲୋଚନୋଚକ୍ର

ତୋଳକଚର ବ୍ଲକ୍  ପଞ୍ୋୟତ ସମତିରି ପ୍ରଥମ କବୈଠ�
ହାଣ୍ଧିଆୁ, ୯ା୯(ସମସି): ତାଳସେର 
୍ଞ୍ଚାୟତ ନବି୍ଷାେନର ୍ାଖା୍ାଖି ୮ମାେ ୍ସର 
ଆଜ ିତାଳସେର ବ୍ଲକ ୍ଞ୍ଚାୟତ େମତିରି ପ୍ରଥମ 
ସବୈଠକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସହମଲତା ମହାନ୍ଙି୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର ଅନକୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ଉକ୍ତ 
ସବୈଠକସର ସେଙ୍ାନାଳ ୋଂେଦ ମସହଶ ୋହକୁ, 
ତାଳସେର ବଧିାୟକ ବ୍ରଜକସିଶାର ପ୍ରଧାନ, 

୧୮ନମ୍ବର ସଜାନ୍  ଜଲି୍ା ୍ ରରିଦ େଦେ୍ ଅମୀୟ 
ପ୍ରଧାନ, ୧୯ନମ୍ବର ସଜାନର ଜଲି୍ା ୍ରରିଦ 
େଦେ୍ ବଭୃିପ୍ରୋଦ ୍ତ,ି ୨୦ନମ୍ବର ସଜନ୍ ର 
ଜଲି୍ା ୍ରରିଦ େଦେ୍ା ରୀତାରାଣୀ ଦାେ, ବ୍ଲକ 
ଉ୍ାଧ୍ୟକ୍ଷା ଆଞ୍ଚଲ ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ସଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକାରୀ େମସ୍ତ ୍ଞ୍ଚାୟତ େମତିରି େମତି ି
ସମମ୍ବର, େମସ୍ତ ବଭିାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଉ୍ସ୍ଥତି ରହ ି

୍ଞ୍ଚାୟତର ବଭିନି୍ନ େମେ୍ା ଓ େରକାରଙ୍ 
ସଲାକାଭମିକୁଖୀ ସଯାଜନା ଜନୋଧାରଣଙ୍ 
ନକିଟସର ୍ହଞ୍ଚାଇବା ୍ାଇ ଁ ୍ଦସକ୍ଷ୍ 
ଗ୍ହଣ କରବିାକକୁ ନଷି୍ପତ୍ ି ନଆିଯବିା େହତି 
ତାଳସେର ବ୍ଲକକକୁ େମଗ୍ ରାଜ୍ସର ୧ନମ୍ବର 
ବ୍ଲକଭାସବ ୍ରଗିଣତି କରବିା େହତି େକ୍ୁ ର 
ଓ େରେ କରବିାକକୁ େଂକଳ୍ପ ନଆିଯାଇଥିଲା।

୩ କ�ୋଇଲୋ ଟ୍ରକ୍ , କଲୋରଂି କମସନି୍  ଜବତ

ବଦିୋୟ�ୋଳୀନ ସମ୍ର୍୍ଡନୋ ସଭୋ

ଆଠମଲ୍କି, ୯ା୯(ସମସି): ଅନକୁସଗାଳ ଜଲି୍ା ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଆଠମଲ୍କି ବ୍ଲକର 
ବଡିଓି େସନ୍ାର ୋହକୁଙ୍ ବଦଳ ି ସହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବେରସର ଆଜ ି
ବ୍ଲକ କାଯ୍୍ଷ ାଳୟ କମ୍ଷୋରୀମାନଙ୍ ତର�ରକୁ  ବଦିାୟକାଳୀନ େମ୍ବଦ୍୍ଷନା 
ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଏଥିସର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅ�ିେର ଜନାଦ୍୍ଷନ ତ୍ ି୍ ାଠୀ, ଏବଡିଓି 
ଦଲି୍ୀ୍ ପ୍ରଧାନ, କରିାଣ ି ପ୍ରଶାନ୍ ନ୍, ରାମେନ୍ଦ ଶତ୍ଥୀ ପ୍ରମକୁଖ ସଯାଗସଦଇ 
ବଡିଓି ଆଠମଲ୍କି ବ୍ଲକସର ଥିବା େମୟସର ବହକୁ ଭଲ କାମ କରବିା େହତି 
ବ୍ଲକ୍ ବାେୀଙ୍ ପ୍ରୟି ଭାଜନ ସହାଇ୍ାରଥିିସଲ ସବାଲ ି ପ୍ରକାଶ କରଥିିସଲ। 
ଏଥିସର ବ୍ଲକର କମ୍ଷୋରୀମାସନ ସଯାଗସଦଇ ବଡିଓିଙ୍କୁ  େମ୍ାନତି କରଥିିସଲ।

ତାଳଚେର ସହର, ୯ା୯(ସମସି): ଏମ୍ େଏିଲ୍  ଲଙି୍ଗରାଜ ଖଣରି େକୁରକ୍ଷା 
ଦାୟତି୍ୱସର ଥିବା ଓଆଇଏସ୍ ଏଫ୍ ର କମ୍ଷୋରୀମାସନ ଗକୁରକୁ ବାର ବଳିମ୍ବତି ରାତସିର 
ତନିଟି ି ସୋରା ସକାଇଲା ସବାସେଇ ଟ୍ରକ୍  ଏବଂ ସଗାଟଏି ସଲାଡଂି ସମେନି 
ଜବତ୍  କରଛିନ୍।ି ତସିନାଟ ି ଯାକ ଟ୍ରକ ଏମ୍ େଏିଲ୍  ଲଙି୍ଗରାଜ ଖଣରି ସଲାକାଲ 
ସେଲ୍ � ୍୍ଲଣ୍ଟରକୁ  ସକାଇଲା ସୋର ି କରକୁ ଥିବା ସବସଳ େକୁରକ୍ଷା କମ୍ଷୀମାସନ ଏହାକକୁ 
ଜବତ କରଥିିସଲ। ଗାଡ଼ ି ଗକୁଡକିସର ବହକୁ େଂଖ୍କ ନମ୍ବର ସ ୍୍ଲଟ ଥିବା େକୁରକ୍ଷା 
କମ୍ଷୀମାସନ ଗଣମାଧ୍ୟମକକୁ େେୂନା ସଦଇଥିସଲ। ୍ସର ତାଳସେର େଦର ୍କୁଲେି 
�ଟଣାସ୍ଥଳସର ୍ହଞ୍ଚ ିଛାନ୍ ଭନି୍  ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି େକୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ ିେସତ୍ବେ କଭିଳ ି
ସକାଇଲା ମା�ିଆମାସନ ଖଣ ି ଭତିରକକୁ ପ୍ରସବଶ କରବିାକକୁ େକ୍ଷମ ସହଉଛନ୍ ି
ତାହା ବକୁ ଦ୍ଜିୀବୀ ମହଲସର ପ୍ରଶ୍ନବାେୀ େଷୃ୍ ିକରଛି।ି ଅ୍ର୍ସକ୍ଷ ଏଥିସର ଖଣରି 
କଛି ି କତୃ୍୍ଷ୍କ୍ଷଙ୍ େସମତ କଛି ି ଦକୁ ନ୍ଷୀତସିଖାର୍  େକୁରକ୍ଷାକମ୍ଷୀ ଏବଂ ଧମ୍ଷକଣ୍ଟାସର 
ଥିବା କରିାଣମିାନଙ୍ ହାତ ଥିବା ସନଇ େସ୍ହ କରାଯାଉଛ।ି ଏମ୍ େଏିଲ୍  
ଉଚ୍ଚ କତୃ୍୍ଷ୍କ୍ଷ ଏବଂ ଭଜିଲିାନ୍ସ ଏହାର ତଦନ୍ କରବିା ୍ାଇଁ ଦାବ ି ସହଉଛ।ି
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ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୯କା୯(ସମସି)

କଙ୍କଡାହାଡ ବ୍ଲକସର ମନସରଗା ସ�ାଜନାସର ସହଉଥିବା 
କା�୍ଯ୍ୟ ସମେନି୍  କରୁଥିବା ସବସେ ଜବକାଡ୍ଯଧାରୀ ଦାଦନ 
ଖଟବିାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ �ାଉଛନ୍।ି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ 
ଜଲି୍ାର ଏକ ଆଦବିାେୀ ଅଧ୍ୁୟଷତି ଅଞ୍ଚେ ଭାସବ ୍ରଚିତି। 
ବ୍ଲକସର ୨୧ଟ ି ୍ଞ୍ଚାୟତସର ୩୧ ହଜାର ୫୬୯ ଜଣ 
ଜବ୍ କାଡ୍ଯଧାରୀ ଅଛନ୍।ି କନୁି୍ ସେମାସନ ବଷ୍ଯକୁ ଶସହ ଦନିର 
କାମ ତ ଦୂରର କଥା ସଗାଟଏି ଦନି ବ ିକାମ ୍ାଉନାହାନ୍।ି 
ଜବକାଡ୍ଯଧାରୀ ଶ୍ରମକିମାନଙୁ୍କ ୍ରବିାର ପ୍ରତସି୍ାଷଣ 
୍ାଇଁ ପ୍ରସତ୍ୟକ ଦନି େଂଘଷ୍ଯ କରବିାକୁ ୍ଡୁଛ।ି ୍ରସି୍ତି ି
ଏଭେ ିସହାଇଛ ିଶ୍ରମକିମାସନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ 
ଦାଦନ ଖଟବିା ୍ାଇଁ �ାଉଥିବା ସବସେ କସତକ ଶ୍ରମକି 
ଜଲି୍ା ଭତିସର ରହ ିନକିଟସ୍ େହରକୁ �ାଇ ଦନି ମଜୁରଆି 
ଭାସବ କା�୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି ପ୍ରସତ୍ୟକ ଦନି ଖର୍୍ଯାନ୍ ସହାଇ ଅସଟା 

ସ�ାସଗ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ �ାତ୍ୀ ବ ି୍ ଦ େଙୁ୍କେ ଭାସବ 
ନକିଟସ୍ େହର କାମାକ୍ାନଗର େହତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚେକୁ 
�ାଇ ଦନି ମଜୁରଆି ଭାସବ କା�୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି ଶହ ଶହ 
ଶ୍ରମକି ୋଇକଲ ସ�ାସଗ ୩୫ରୁ ୪୦ କମି ି ୍�୍ଯ୍ୟନ୍ �ାଇ 
କା�୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି ସକଉଁ ଦନି କାମ ମସିେତ ସକଉଁ ଦନି 
ଖାଲ ି ହାତସର ସେରବିାକୁ ୍ଡୁଛ।ି ୍ଞ୍କୃିତ ଶ୍ରମକିମାସନ 
ନସିୟାଜତି ସହାଇଥିବା ଗ୍ାମ ୋଥୀଙ୍କ ଜରଆିସର 
୍ଞ୍ଚାୟତସର ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନମକୂେ କା�୍ଯ୍ୟ ସ୍ାଖରୀ ଖନନ, 
୍ାକ୍ଯ ନମି୍ଯାଣ, ମାଟରିାସ୍ା ନମି୍ଯାଣ, ବଷ୍ଯାଜେ େଂରକ୍ଣ, ବନ 
ବଭିାଗର ଗଛ ଲଗା କା�୍ଯ୍ୟ େହତି ହାତୀ ସରେଞ୍ଚଚ୍  ସଖାୋ ଓ 
ମତୃ୍କିା େଂରକ୍ଣ ବଭିାଗର ବଭିନି୍ନ କା�୍ଯ୍ୟସର ନସିୟାଜତି 
କରା�ବିା ୍ାଇଁ ନୟିମ ରହଛି।ି କନୁି୍ େବୁ ଉନ୍ନତ ିକା�୍ଯ୍ୟସର 
ଶ୍ରମକି ବଦେସର ସମେନି୍  ୋହା�୍ୟସର କରା�ାଇଛ।ି 
�ାହାେେସର ଜବକାଡ୍ଯଧାରୀ ଶ୍ରମକିମାସନ ହାତ ବାନ୍ ି
ବେଛିନ୍।ି ୍ରବିାର ପ୍ରତସି୍ାଷଣ ୍ାଇଁ ବାଧ୍ୟ ସହାଇ 

ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟବିାକୁ �ବିାକୁ ୍ଡୁଛ।ି ସକସବେ 
ବଲି୍  ୍ାଇଁ କାଗଜକଲମସର ଜବ୍ କାଡ୍ଯଧାରୀମାନଙୁ୍କ କାମ 
ସ�ାଗାଇଦଆି�ାଉଛ ିସବାଲ ିଅଭସି�ାଗ ସହଉଛ।ି ପ୍ରକୃତସର 
ହତିାଧିକାରୀ କାମ ୍ାଉନାହାଁନ୍।ି ଏ ସନଇ ବ୍ଲକସର ଥିବା 
ଆଦବିାେୀ େଂଗଠନ ଗଡୁକି ବାରମ୍ବାର ବଡିଓିଙୁ୍କ ଅଭସି�ାଗ 
ଜଣାଇସଲ ମଧ୍ୟ କର୍୍ଯ୍ାତ କରୁନାହାନ୍।ି ସତଣ ୁ ଆଗାମୀ 
ଦନିସର ଆସ୍ାେନ କରବିାର ସଚତାବନୀ ସଦଇଛନ୍।ି ଏ 
େଂକ୍ାନ୍ସର ଜଲି୍ା୍ାେଙ୍କ ଦୃଷ୍ ି ଆକଷ୍ଯଣ କରା�ାଇଥିଲା। 
ଘଟଣାର ତଦନ୍ କରା�ାଇ ଜବକାଡ୍ଯଧାରୀଙୁ୍କ ୧୦୦ 
ଦନିର କାମ କଭିେ ି ଭାବସର ମେିବି ତାହାଉ୍ସର 
୍ଦସକ୍୍ ସନବାକୁ ଜଲି୍ା୍ାେ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି 
େରକାର ସ�ାଜନା ଉ୍ସର ସ�ାଜନା କରୁଥିବା ସବସେ 
େଠକି୍  ଭାବସର ତଦାରଖ କରା�ାଉ ନ ଥିବାରୁ ଦୁନ୍ଯୀତ ି
ସଖାର କମ୍ଯଚାରୀମାସନ ଏହାର ୋଇଦା ଉଠାଉଛନ୍।ି 
େେସର େରକାରଙ୍କ ସ�ାଜନା ଗଡୁକି ବେିେ ସହଉଛ।ି

ମେସନି୍ମେମେଉଛିେନମେଗାକାର୍ଯ୍ୟ

ଦାଦନଖଟବିାକୁରାଉଛନ୍ିଜବ୍କାର୍ଯଧାେୀଶ୍ରେକି

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୯କା୯(ସମସି)

ସେଙ୍କାନାେ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
ବାଜସିଚୌକଠାସର ସ୍ୌରେଂସ୍ା ତରେରୁ 
ବ୍ୟବୋୟୀଙ୍କ ୍ାଇଁ ନମି୍ଯାଣ ସହାଇଥିବା 
ସଭଣଂିସଜାନ୍  ବସ୍ ଷ୍ାଣ େହତି ଗ୍ୟାସରଜସର 
୍ରଣିତ ସହାଇଛ।ି େନ୍୍ୟାସହସଲ ସେଠାସର 
ନଶିା କାରବାର ଚାଲୁଥିବା ଜଣା୍ଡଛି।ି

ବାଜସିଚୌକଠାସର ସ୍ୌରେଂସ୍ା ତରେରୁ 

ବ୍ୟବୋୟୀଙ୍କ ନମିସନ୍ ସଭଣଂି ସଜାନ୍  ନମି୍ଯାଣ 
କରା�ାଇଛ।ି ଏହ ି ସଭଣଂି ସଜାନ୍ ସର ସକାଟ ି
ସକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରା�ାଇ ୩୧ରୁ ଅଧିକ 
ସଦାକାନ ଘର ନମି୍ଯାଣ କରା�ାଇଛ।ି ଘର ନମି୍ଯାଣ 
େହତି େମସ୍ ପ୍ରକାର କା�୍ଯ୍ୟ ସଶଷ ସହାଇଥିସଲ 
ମଧ୍ୟ ବତ୍୍ଯମାନ େଦୁ୍ା ଏହ ିସଦାକାନ ଘର ଗଡୁକି 
ବ୍ୟବୋୟୀଙୁ୍କ ହସ୍ାନ୍ର କରା�ାଇନାହ ିଁ। ଏହାର 
େସୁ�ାଗ ସନଇ ସଦାକାନ େମ୍ଖୁସର ଥିବା 
ସଖାଲାଜଗା ବଭିନି୍ନ ସଲାକଙ୍କ ଅକ୍ଆିରସର 

ରହଛି।ି ଦନି ତମାମ ଏଠାସର ବୁଲା 
ଗାଈସଗାରୁ, ଷଣ୍ଢଙ୍କ ଉତ୍ାତ ଲାଗରିହଥିିବା 
ସବସେ ସେଠାସର ସ୍ୌରେଂସ୍ାର ଅେଆି ଗାଡ,ି 
ଡଷ୍ଚ୍ ବନି୍  ୍ ଡରିହଛି।ି ଚାରଆିସଡ଼ ଗାଈସଗାରୁଙ୍କ 
ମେ ୍ଡରିହଛି।ି ବସ୍  ମାଲକିମାସନ ଏହାକୁ 
ବସ୍ ଷ୍ାଣସର ୍ରଣିତ କରସିଦଇଛନ୍।ି ସଦୈନକି 
ଏଠାସର ଦଶରୁ ଅଧିକ ବସ୍  ରଖା�ାଉଥିବା 
ସବସେ ସେଠାସର ବସ୍ ର ମରାମତ ି ଏବଂ 
େୋେତୁରା ବ ି କରା�ାଉଛ।ି ସଭଣଂିସଜାନ୍  
ଏକପ୍ରକାର ବେ ମାଲକିମାନଙ୍କ କବ୍ ଜାସର 
ରହଥିିବା ସଦଖିବାକୁ ମେୁିଛ।ି ସ୍ୌରେଂସ୍ା 
ତରେରୁ ସଦାକାନ ଗହୃ ନମି୍ଯାଣ ସଶଷ 
ସହାଇଥିବା ସବସେ େନ୍୍ୟା ସହସଲ ଅନ୍ାରର 
େସୁ�ାଗ ସନଇ ଏଠାସର ନଶିାଡ଼ଙି୍କ ଅଡ୍ା ଜମଛୁ।ି 
େେସର ସେହ ିସଭଣଂି ସଜାନ୍  ୍ରେିରସର ମଦ 
ସବାତଲ ଗଡୁଥିବା ସଦଖବାକୁ ମେିଛି।ି ସଭଣଂି 
ସଜାନ୍ କୁ ବସ୍  ଗ୍ୟାସରଜସର ୍ରଣିତ କରବିାକୁ 
ୋଧାରଣସର ନା୍େ୍ କରା�ାଇଥିବା ସବସେ 
ଏଦଗିସର ୍ଦସକ୍୍ ସନବାକୁ ଦାବ ିସହାଇଛ।ି

ମେଣିିଂମଜାନ୍ସମ୍ଖୁପାଲଟିଛିିବସ୍ଷ୍ାଣ
ସନ୍୍ୟାମେଜେଛୁି
ନଶିାକାେବାେ

ଭୁବନ, ୯କା୯(ସମସି): ମକା’ ଦୁର୍କା ଆସଛୁନ୍ ି ଢବକାଲ ି
ଖସୁଢିେ ଲହଡ଼ ି ମକାେୁଛ ି କକାଶତଣ୍।ି ବଲିହୁଡ଼କାେୁ ନଈ 
ପଠକାଯକାଏ ଯଆୁଢଡ଼ ଢଦଖିବ ସବୁଆଢଡ଼ ଢଦଖିବକାକୁ 
ମଳିଥିକାଏ କକାଶତଣ୍ ି ଫୁଲ। ଲକାଢର ଢଯମତି ି କକାଶତଣ୍ଡୀେ 
ସ୍ପଶ୍ଢେ ଧେକାପଷୃ୍ଟ ଢହକାଇଛ ି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟକାମଳକା। ଏଡକାକୁ 
ଢଦଖି କବ ି ପଥଚକାେଡୀ ଘଡ଼ଏି ଭକାବୁକ ଢହକାଇ ଉଢଠ। 
ମକା’ଙ୍ ଆରମନଢେ ସବୁଜ ଧକାନ ଢଷେତଢେ କକାଶତଣ୍ଡୀ 
ନଜିକୁ ଧବଳବର୍୍କା ଛଟି ଫୁଲେ ପଣତ ତଆିେ ି କେ ି
ଚକାହ ିଁ ବସଥିକାଏ। େକାସ୍କା କଡ଼ଢେ ଏଢବ ଭେ ି େହଛି ି ବୁଦକା 

ବୁଦକା କକାଶତଣ୍।ି ଶଭୁ୍ର ଆକକାଶ ତଢଳ େକାସ୍କା କଡ଼ଠକାେୁ 
ନଈ ପଠକା ପଯ୍୍ୟନ୍ ପସେକା ଢମଲଛି ି କକାଶତଣ୍େି 
ଆସେ। ସଲୁୁ ସଲୁଆି ପବନଢେ ଢଦକାଳ ି ଢଖଳୁଥିବକା 
କକାଶତଣ୍ଡୀକୁ ଢଦଖି ବକାଟଢେ ଯକାଉଥିବକା ସକାମ୍କାଦକିଙ୍ଠକାେୁ 
ବଦି୍ୟକାଳୟେ ଛକାତ୍ରଛକାତ୍ରଡୀ ଘଡ଼ଏି ଅଟକ ି କ୍ୟକାଢମେକାଢେ 
ଏହକାେ ଢସୌନ୍ଦଯ୍୍ୟ କଏଦ କେବିକାକୁ ଢଚଷ୍ଟକା କେନ୍।ି 
ଢତଢବ ଭୁବନ ବ୍ଲକ ମହୁଲପକାଳ, ନଡୀଳକଣ୍ଠପେ, 
ବୁଢଦ୍ଧଶ୍ୱେ ପଯ୍୍ୟଟନସ୍ଥଳଡୀଠକାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି ନୂଆଭୁବନ 
ପଯ୍୍ୟନ୍ ଦୁଇ ପକାଶ୍ଶ୍ଢେ କକାଶତଣ୍ ି ଢଶକାଭକାମଣ୍ନ କେୁଛ।ି

ମଶାୋେଣନକେୁଛିକାଶତଣି

ମେଙ୍ାନାଳଜଲି୍ାଆନ୍ତଃବଦି୍ୟାଳୟଫୁଟ୍ବଲ୍ପ୍ରତମିରାଗତିା

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୯କା୯(ସମସି): ସେଙ୍କାନାେ 
ଜଲି୍ା କ୍ୀଡ଼ା େଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟସର ଆନ୍ତଃ 
ବଦି୍ୟାେୟ େୁଟ୍ ବଲ୍  ଟୁର୍୍ଯାସମଣ୍ଟସର ଆଜରି 
ମ୍ୟାଚ୍  ବ୍ରଜନାଥ ବଡସଜନା ଉର୍ ବଦି୍ୟାେୟ 
ଓ ସେଣ୍ଟ ଜାଭୟିେ୍ଯ ମଧ୍ୟସର ଅନୁଷ୍ତି 
ସହାଇଥିଲା। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ସଜନା ଉର୍ 
ବଦି୍ୟାେୟ ୨-୦ ସଗାଲ୍ ସର ସେଣ୍ଟ ଜାଭୟିେ୍ଯକୁ 
୍ରାସ୍ କରଥିିଲା। ଆଜରି ସଖେ ଆରମ୍ଭସର 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାବସର ଜଲି୍ା କ୍ୀଡ଼ା ବଭିାଗର 

୍ବୂ୍ଯତନ ଆେଷି୍ାଣ ଡାଇସରକଟେର ଗରିଜିାକାନ୍ 
ମହାନ୍ ି ସ�ାଗସଦଇ ସଖୋେମିାନଙ୍କ 
େହତି କରମର୍୍ଯନ କରଥିିସଲ। େମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାବସର କ୍ୀଡ଼ାସପ୍ରମୀ ଜୟକୃଷ୍ଣ 
୍ଟ୍ଟନାୟକ, ସଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ସେଠୀ, 
ସଜ୍ୟାତ ି ପ୍ରକାଶ ୍ରଡିା, ସଦସବନ୍ଦ୍ର ସମାହନ 
୍ଟ୍ଟନାୟକ, େଞ୍ୟ ଭଞ୍, ପ୍ରତା୍ ମହାନ୍,ି 
ଉସମଶ ଦାେ, ମସନାଜ ୍ଟ୍ଟନାୟକ, 
ଅଭଜିତି୍  ମଶି୍ର, ସପ୍ରମାନ୍ ବହିାରୀ ପ୍ରମଖୁ 

ସ�ାଗସଦଇଥିସଲ। ଆଜରି ମ୍ୟାଚ୍ ସର ସଖେ 
୍ରଚିାେନା କରଥିିସଲ ସରେର ିେଶୁଲି ୍ଣା, 
ଆେଷି୍ାଣ ସରେର ିଅନଲି ପ୍ରୋଦ ନ୍, େବ୍ୟ 
ପ୍ରକାଶ, ଚତୁଥ୍ଯ ସରେର ି ଭାବସର ମସହନ୍ଦ୍ର 
ୋହୁ ଓ ମ୍ୟାଚ୍  କମଶିନର ମାୟାଧର ୋହୁ 
ସ�ାଗସଦଇଥିସଲ। ଆେନ୍ା କାଲରି ମ୍ୟାଚ୍  
ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଦି୍ୟାେୟ ଓ ମଣ୍ଟେଟ୍ଯ ବଦି୍ୟାେୟ 
ମଧ୍ୟସର ଅନୁଷ୍ତି ସହବ ସବାଲ ି ଜଲି୍ା କ୍ୀଡ଼ା 
େଂଘର େମ୍ାଦକ ନେନିୀ ଦାେ ଜଣାଇଛନ୍।ି

ସବର୍୍ ଅସବର୍୍ ବବିକାଦକୁ ପ୍ରଶମତି କଢଲ ଥକାନକା ଅଧିକକାେଡୀ
ୋତମେମକାଦାଳଧେିପନୁତଃନେି୍ଯାଣକମଲୋସ୍ା

ଭୁବନ, ୯କା୯(ସମସି): ଗସଣଶ ବେିଜ୍ଯନକୁ 
ସନଇ ଭୁବନ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଯତ ଓଡ଼ଶି ଗ୍ାମସର 
ହରଜିନ ଓ େବର୍୍ଯ ସଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟସର 
ଗଣସଗାେର େତୂ୍୍ାତ ସହାଇଥିଲା। 
ହରଜିନ ସଲାକମାସନ ୋଧାରଣ 
ସଲାକଙ୍କ �ବିା ଆେବିା ଗ୍ାମ୍ୟ ରାସ୍ାକୁ 
କାଟ ି ସଦଇଥିବା ଅଭସି�ାଗ ସହାଇଥିଲା। 

ଆଜ ି ଭୁବନ ଥାନା ତରେରୁ ଗ୍ାମସର 
ଶାନ୍ ି ପ୍ରତଷି୍ା ୍ାଇ ଁ ଏକ ୋଧାରଣ େଭା 
କରା�ାଇଥିଲା। ୍ଲୁେି େହାୟତାସର କଟା 
�ାଇଥିବା ରାସ୍ାକୁ ମଧ୍ୟ ଏସବ ୍ନୁତଃ ନମି୍ଯାଣ 
କରାଗଲା। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସେୌଭାଗ୍ୟ 
ସ୍ାଇ ଁହାତସର ସକାଦାେ ଧର ିରାସ୍ାକୁ ୍ ନୁତଃ 
ନମି୍ଯାଣ କରୁଥିବା ସଦଖିବାକୁ ମେିଥିିଲା।

ଯକୁ୍ତ ୨ ଏନ୍ ଏସ୍ ଏସ୍  ପଷେେୁ 
ଅନ୍ଜ୍କାତଡୀୟ ସକାଷେେତକା ଦବିସ

ସେଗ୍ରଶକି୍ାଅେରିାନପକ୍େୁମପାଷାକବଣ୍ଟନ ଉଫୁନାପକ୍େୁେମନାେୋେୋପାତ୍ରଙ୍ଶ୍ରାଦ୍ଧଦବିସ
ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୯କା୯(ସମସି): 
ସ୍ାନୀୟ ଉେୁନା କା�୍ଯ୍ୟାେୟସର 
୍ବୂ୍ଯତନ େମାଜ େମ୍ାଦକିା 
ମସନାରମା ମହା୍ାତ୍ଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ 
ବାଷଷିକୀ ୍ାେତି ସହାଇ�ାଇଛ। 
ଏଥିସର ଉେୁନାର ସ୍ାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ଆଇନଜୀବୀ ମସନାରଞ୍ନ 
୍ଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ତା କରଥିିସଲ। 
ଶଳି୍ପସଦ୍ୟାଗୀ ଅଞ୍ନ ୋହୁ କହସିଲ ସ�, ମସନାରମା ମହା୍ାତ୍ଙ୍କ ଓଡଆି ୋହତି୍ୟକୁ 
ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛ।ି େମାଜର େମ୍ାଦକ ୍ଦ୍ମଭୂଷଣ ଡତଃ. ରାଧାନାଥଙ୍କ େୁ୍ ତୁ୍ୀ 
ଥିସଲ। ପ୍ରାକୃତକି ଚକିତି୍ା ସକନ୍ଦ୍ରର ୍ଷୃ୍ସ୍ାଷକ ୍ୀତବାେ ୋହୁ କହସିଲ ସ�, 
ମସନାରମା ମହା୍ାତ୍ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡ ିେମୟସର ପ୍ରଥସମ ଦୁଗ୍ଯତ ସଲାକଙ୍କ 
୍ାଖସର ରଲିଫି୍  ସନଇ ବଣ୍ଟନ କରଥିିସଲ। ଆଇନଜୀବୀ ମସନାରଞ୍ନ ୍ଟ୍ଟନାୟକ 
କହସିଲ ସ�, ତାଙ୍କ କବତିାସର ମହନୀୟତା ଓ ୍ ରବିତ୍୍ଯନର ବାତ୍୍ଯାଥିଲା। େମସ୍ ବକ୍ା 
ଡତଃ. ମସନାରମା ମହା୍ାତ୍ଙ୍କ ବହୁମଖୁୀ ପ୍ରତଭିା େମ୍କ୍ଯସର ଆସଲାଚନା କରଥିିସଲ। 
ମସନାରମା ମହା୍ାତ୍ଙ୍କ ଘନଷି୍ େହସ�ାଗୀ େକୁାନ୍ ିୋହୁ, ମହା୍ାତ୍ଙ୍କ ଲଖିିତ ଏକ 
କବତିା ୍ ଠନ କରଥିିସଲ। ଏଥିସର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସଦଶ୍  କୀ ବାତ୍  େଂଗଠନର 
ରାଜ୍ୟ େଭା୍ତ ି େସରାଜ େତ୍ଥୀ, ପ୍ରସେେର େମୀର ୋହୁ, ଓଡଶିା ୋହତି୍ୟ 
ଏକାସଡମୀର ବରଷି୍ େଦେ୍ୟ କବ ି ବାହାଦୁର ୍ାଟ୍ଟଶାଣୀ ପ୍ରମଖୁ ଆସଲାଚନାସର 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିସଲ। ଅଧ୍ୟକ୍ ମଞ୍ଶୁ୍ରୀ ମଖୁୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅ୍୍ଯଣ କରଥିିସଲ।

ଅେବନି୍ଦବଜାେେୋଲକ୍ଷୀପଜୂାପ୍ରତଷି୍ାନେୋଟିଅନୁକୂଳ

ରଁଦଆି, ୯କା୯(ସମସି): ଗଁଦଆି ବ୍ଲକର 
ଷଢ଼ଙ୍ଗୀ ସନାଡାଲ ଉର୍ ପ୍ରାଥମକି 
ବଦି୍ୟାେୟଠାସର େମଗ୍ ଶକି୍ା ଅଭ�ିାନ 
୍କ୍ରୁ ମାଗଣା ସ୍ାଷାକ ବଣ୍ଟନ 
କରା�ାଇଛ।ି ବଦି୍ୟାେୟ ୍ରଚିାେନା 
୍ରଷିଦ େଭା୍ତ ି ନମି୍ଯେଚନ୍ଦ୍ର ବହିାରୀ, 
ବଦି୍ୟାେୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କ ହରହିର 
ୋହୁଙ୍କ ପ୍ରସତ୍ୟକ୍ ତତ୍ତାବଧାନସର 
ଆସୟାଜତି କା�୍ଯ୍ୟକ୍ମସର ୍ରଚିାେନା 
୍ରଷିଦ େଦେ୍ୟ ପ୍ରସମାଦଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ାଥାେ, 
ମସନାଜ ମହାରଣା, �ଧୁିଷ୍ରି ଗରୁୁ, 
େଦେ୍ୟା ସରଣବୁାୋ ଗରୁୁ, ପ୍ରଭାତନିୀ 

ନାୟକ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ସଦହୁରୀଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ବଣ୍ଟନ କରା�ାଇଥିଲା। ଏହ ି
କା�୍ଯ୍ୟକ୍ମସର ୧୨୫ଜଣ ଛାତ୍ ଓ 
୧୨୫ଜଣ ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ ୨ହେ ସ୍ାଷାକ, 
ଏକହେ ସଜାତା, ୨ହେ ସମାଜା 
ବଣ୍ଟନ କରା�ାଇଥିଲା। କା�୍ଯ୍ୟକ୍ମସର 
ବଦି୍ୟାେୟର ଶକି୍କ ବଜିୟ ବରାେ, 
େହକାରୀ ଶକି୍କ ରବନିାରାୟଣ 
ସବସହରା, ଶକି୍ୟତି୍ୀ ହରିଣ୍ୟମୟୀ ୍ଣା, 
େମଷିଷ୍ା ସବସହରା ଓ ମଧମୁତିା ପ୍ରଧାନ 
େହସ�ାଗ କରଥିିସଲ। ସଶଷସର ପ୍ରୟିାଂଶ ୁ
ସ୍ାଥାେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅ୍୍ଯଣ କରଥିିସଲ।

ଢେଙ୍କାନକାଳ,୯କା୯(ସମସି): ସେଙ୍କାନାେ େହରର ଅରବି୍  ବଜାର ଲକ୍ଷୀ୍ଜୂା ପ୍ରତଷି୍ାନର 
ମା’ଲକ୍ଷୀଙ୍କର ୍ ଜୂା ୍ ାଇଁ ମାଟ ିଅନୁକୂେ ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି ସ୍ାନୀୟ ଦଣା ସ୍ାଖରୀରୁ 
୍ାରମ୍ରକି ରୀତନିୀତସିର ୍ଜୂା୍ାଠ କରା�ାଇ ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ, କୀତ୍୍ଯନ ମାଧ୍ୟମସର ମାଟ ି
ଅଣା�ାଇଥିଲା। ୨୬ବଷ୍ଯ ଧର ିଏହ ି୍ଜୂା ମଣ୍ସର େମସ୍ଙ୍କ େହାୟତାସର ୍ରଚିାେତି 
ସହାଇଥାଏ। ୍ଜୂା ୍ରଚିାେନା କମଟି ି ଆଞ୍ଚେକି ଶାନ୍ ି ପ୍ରତଷି୍ା, ଭାଇଚାରା ଓ ଆମ 
୍ରବିାର ଭାବ ସନଇ େବ୍ଯଦା କା�୍ଯ୍ୟ କରଆିେଛୁ।ି ଏହ ିମାଟ ିଅନୁକୂେ ଉତ୍ବସର କମଟି ି
୍କ୍ରୁ େଭା୍ତ ିବ୍ରହ୍ାନ୍ ୋହୁ, େମ୍ାଦକ ପ୍ରଭାକର ନାଏକ ଓ ୍ରଚିାେନା କା�୍ଯ୍ୟକାରୀ 
ସକୈୋେଚନ୍ଦ୍ର ସବସହରା, ଭଗବାନ ସେଠୀ, ୍ାଣବ ସଭାଇ, ବେନ୍ ୋହୁ, ହମିାଂଶ ୁ୍ରଜିା, 
ନୃେଂିହ ନାଏକ, ଧୀସରନ୍ଦ୍ର ୋମନ୍, ନବକସିଶାର ମଶି୍ର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍,ି ୋରଙ୍ଗଧର ରାଉତ, 
ବାଇଧର ନାଏକ ଓ ଅଞ୍ଚେର େମସ୍ �ବୁବନୁ୍, ଗରୁୁଜନମାନଙ୍କ ଉ୍ସ୍ତିସିର େମ୍ନ୍ନ ସହାଇଛ।ି

ମକାଥ୍କାପେୁ, ୯କା୯(ସମସି): ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
ମଠକରସଗାୋ ମହାବଦି୍ୟାେୟସର �କୁ୍ ୨ 
ଏନ୍ ଏସ୍ ଏସ୍  ୍କ୍ରୁ ଅନ୍ଜ୍ଯାତୀୟ ୋକ୍ରତା ଦବିେ 
୍ାେତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ି କା�୍ଯ୍ୟକ୍ମସର �କୁ୍ ୨ 
ଓ �କୁ୍ ୩ ବଭିାଗର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଉ୍ସ୍ତି 
ଥିସଲ। ମହାବଦି୍ୟାେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ ଚତି୍ରଞ୍ନ 
ଦାଶଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାସର ଅନୁଷ୍ତି କା�୍ଯ୍ୟକ୍ମସର 
ମଖୁ୍ୟବକ୍ା ଭାସବ ପ୍ରଶାନ୍ ମଶି୍ର, େମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାସବ େଧୁାଂଶ ୁ ସଶଖର ୍ାତ୍, ସ୍୍୍ନତା 
ରାଉତ, ରଶ୍ମରିଞ୍ନ ମହା୍ାତ୍, ଲେତି ସବସହରା 
ପ୍ରମଖୁ ସ�ାଗସଦଇ ଉକ୍ ଦବିେର ତାତ୍�୍ଯ୍ୟ ଓ 
ବଷିୟବସୁ୍ ଉ୍ସର ଆସଲାକ୍ାତ କରଥିିସଲ। 
ଆଗାମୀ ଏକମାେ ମଧ୍ୟସର ୋକ୍ର ଅଭ�ିାନ 
ଜାତୀୟ ସେବା ସ�ାଜନା କରା�ାଇ ରସି୍ାଟ୍ଯ 
ସଦବାକୁ ସସ୍ଚ୍ାସେବୀମାସନ ଶ୍ଥ ସନଇଥିସଲ। 
କା�୍ଯ୍ୟକ୍ମ ଅଧିକାରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅ୍୍ଯଣ କରଥିିସଲ।
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କାମାକ୍ାନଗର ପ୍ରଶାସନ ଓ ମଳିତି ପଜୂା କମଟିରି ଦୁଗ୍ାପଜୂା ପ୍ରସୁ୍ତ ିବ�ୈଠକ

ଭସାଣବିର ଡବିଜ ମନା

ଓଡ଼ଶିୀ ନୃତ୍ୟ କମ୍ଶାଳା ‘ଦୀକ୍ାଶାଳା’ ଉଦ୍ ଯାପତି

ହାଣ୍ଡିଧଆୁ, ୯ା୯(ସମ ଡିସ)

ତାଳସେର ପ୍ରେଦି୍ଧ ଗସେଶ୍ଜୂାକୁ ଦୃଷ୍ସିର 
ରଖି ହାଟସତାଟାଠାସର ନମିମିତ ସହାଇଥିବା 
ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଭବନଟ ି ୧୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାସର 
ସ୍ୌର ୍ରଷିଦ ୍କ୍ଷରୁ ନଲିାମ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ବଭିନି୍ନ େମୟସର ବବିାହ, ବ୍ରତ ଓ ଜନ୍ମଦନି 
ଗଡ଼ୁକିସର ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ାେତୂ୍ରସର ସ୍ୌର 
୍ରଷିଦ ୍କ୍ଷରୁ ଦଆିଯାଇଥାଏ। ଏହ ି
ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଭବନ ୍ରେିରସର ବସି୍ରି୍ଣ୍ଣ 
ଜାଗା ଥିବା ସହତୁ ୍ାବଣ୍ଣେଋତୁସର ବଭିନି୍ନ 
କେିମର ସଦାଳ,ି ମସନାହର ି ସଦାକାନ, 
ୋଟ୍ , ଗୁ୍ େୁପ୍  ଓ ଫାଷ୍ଫୁଡ୍  ସଦାକାନ 
ଗଡ଼ୁକି ଗସେଶ୍ଜୂାସର ସବଶ୍  ଭଲ ଦୁଇ 
୍ଇୋ ସରାଜାଗାର କରନ୍;ି କନୁି୍ ସ୍ୌର 
୍ରଷିଦ ୍କ୍ଷରୁ ନଲିାମ ଦଆିଯାଇଥିବା 
ଏହ ି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଭବନଟ ି ଏସବ ସଦଖିସଲ 
ଅଞ୍ଚଳବାେୀଙ୍ ମନସର ଅଶାନ୍ରି 
ବାତାବରେ େଷୃ୍କିରୁଛ।ି କାହ ିଁକ ି ନା ଏହ ି

ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଭବନଟ ିସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ାମୀଙ୍ 
ସ୍ତୃ ି ଉସଦେଶ୍ୟସର ନମିମିତ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏସବ ଏହ ି ଭବନର ୍ରେିର ମଧ୍ୟସର 
ସଯଉଁଆସେ ନଜର ୍କାଇସଲ କୁଢ଼କୁଢ଼ 
ଅଳଆି ଆବଜଣ୍ଣନା। େମାନ୍ୟ ବଷଣ୍ଣା ସହସଲ 
୍ରେିରଟ ି ଦୁଗଣ୍ଣନ୍ଧସର ଫାଟ ି ୍ଡ଼ୁଛ।ି 
ସଯଉଁ ଉସଦେଶ୍ୟସର ନମିମିତ ସହାଇଥିଲା 
ତାହା କରାଯାଇ ନ ଭବନଟକୁି ଭଡ଼ାସର 
ଲଗାଇ ସ୍ୌର ୍ରଷିଦ ସବଶ ଲାଭବାନ୍  
ସହଉଛ।ି ସ୍ୌର୍ରଷିଦ ୍କ୍ଷରୁ େସଫଇ 
କାଯଣ୍ଣ୍ୟ ସହଉ ନ ଥିବାରୁ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳଆି 
ଆବଜଣ୍ଣନାସର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଭବନ ୍ରେିରଟ ି
ସ୍ାତ ି ସହାଇଯାଇଛ।ି ସତସବ ଏଠ ି ପ୍ରଶ୍ନ 
ଉସଠ, ଏହ ି ସ୍ତୃ ି ଭବନଟ ି ତାଳସେରର 
ଐତହି୍ୟକୁ ମସନ୍କାଇ ସଦବା ୍ାଇଁ ନମିଣ୍ଣାେ 
କରାଯାଇଥିଲା; କନୁି୍ ଏସବ ଏହା ଦୟନୀୟ 
ଅବସ୍ାସର ୍ ଡ଼ରିହଛି।ି ଏହାର ୍ ନୁରୁଉଦ୍ଧାର 
କରାଯାଇ େଠକି୍  କାଯଣ୍ଣ୍ୟସର ଲଗାଯାଉ 
ସବାଲ ି ବଭିନି୍ନ ମହଲସର ଦାବ ି ସହଉଛ।ି

ଅନୁଗ�ାଳ, ୯ା୯(ସମ ଡିସ): ଅନୁସଗାଳ ଟାଉନ ହଲସର ୫ଦନି ବ୍ୟା୍ ି
ଆସୟାଜତି ସହାଇଥିବା ଓେଶିୀ ନୃତ୍ୟ କମଣ୍ଣଶାଳା ‘ଦୀକ୍ଷାଶାଳା’ ଉଦ୍ ଯା୍ତି 
ସହାଇଯାଇଛ।ି ଉଦ୍ ଯା୍ନୀ େନ୍ଧ୍ୟାସର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ରୂସ୍ ସଯାଗସଦଇଥିସଲ 
ଅନୁସଗାଳ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା୍ାଳ ରଜନୀକାନ୍ ସ୍ାଇଁ। ଓଡ଼ଶିୀ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ଶିାର 
ସଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ସତେ ୁଏହାକୁ ସନଇ ଆସମ େମସସ୍ ଗବଣ୍ଣ କରବିା ଉେତି୍  
ସବାଲ ି ଶ୍ୀ ସ୍ାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରଥିିସଲ। େମ୍ାନତି ଅତଥିି ରୂସ୍ ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ 
ପ୍ରଶାେକ ସହମନ୍ ଦାଶ, କଳାକାର େଭା୍ତ ି ଭୁସ୍ଶେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଗରୁୁ 
ଅନତିା େଂିସଦଓ ଓ ଗ୍ନ୍ାଗରକି ଲକ୍ଷୀପ୍ରୋଦ ଦ୍ସିବଦୀ ସଯାଗସଦଇ ଓେଶିୀ 
ନୃତ୍ୟ କମଣ୍ଣଶାଳା ଦ୍ାରା ସ୍ାନୀୟ ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନାମାସନ କଭିଳ ି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶକି୍ଷେ 
ସନସଲ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରଥିିସଲ। ଓଡ଼ଆି ଭାଷା, ୋହତି୍ୟ, େଂସ୍ତୃ ି ବଭିାଗ 
ଓ ଓେଶିା େଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାସେମୀ ୍କ୍ଷରୁ ଆସୟାଜତି ଏହ ିକମଣ୍ଣଶାଳାସର 
୨୦ ଜେ ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନାଙୁ୍ ନୃତ୍ୟଗରୁୁ ଓଡ଼ଶିୀ ନୃତ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ଦଗି ଉ୍ସର 
ପ୍ରଶକି୍ଷେ ସଦଇଥିସଲ। େମାସରାହସର ଗରୁୁ ଶ୍ୀ ରାଉତଙୁ୍ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି 
େମ୍ବଦ୍ଧମିତ କରଥିିସଲ। ନୃତ୍ୟ େମ୍ାଦକିା ସ୍୍୍ନାରାେୀ େଂିହଙ୍ ତତ୍ତାବଧାନସର 
ଆସୟାଜତି ଏହ ି କମଣ୍ଣଶାଳା ସଶଷସର ଓଡ଼ଶିୀ ନୃତ୍ୟ ୍ରସିବଷେ 
କରାଯାଇଥିଲା। ସଶଷସର ଯଜ୍ଞ ରାୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅ୍ଣ୍ଣେ କରଥିିସଲ।

ଜରାସଂିହା ୟଥୁ୍  କ୍ଲବ୍ ବର ଗବଣଶ ପଜୂା

ଅନୁଗ�ାଳ, ୯ା୯(ସମ ଡିସ): ଅନୁସଗାଳ  
େହର ଉ୍କଣ୍ଠସ୍ ଜରାେଂିହା ଗ୍ାମସର 
ଧମୁ୍ ଧାମସର ୍ାଳତି ସହଉଛ ି
ବଘି୍ନବନିାଶକଙ୍ ୍ଜୂା। ୟଥୁ୍  କ୍ଲବ୍ ର ୨୫ତମ 
ବାଷମିକ ୍ଜୂା ଉତ୍ସବ ୍ାଳନ ଅବେରସର  
େଳତି ବଷଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାଲେୁ ନଲିାମ ସହାଇଥÒଲା। 
ଯାହାକୁ ଗ୍ାମର ରଞ୍ଜନ କୁମାର େ୍ାଇଁ ୨୧,୦୦୦ ଟଙ୍ାସର ସନଇଥÒସଲ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିÒ 
ୟଥୁ୍  କ୍ଲବ୍ ର େଭା୍ତ ିଗାନ୍ଧୀ ୋହୁ, େମ୍ାନତି ଅତଥିÒ ଭାସବ ସଗାବନି୍ଦ ୋହୁ, ଈଶ୍ର 
ନାୟକ ସଯାଗସଦଇ ଆଜ୍ଞାଲେୁ ପ୍ରଦାନ କରଥିÒସଲ। ମଞ୍ଚ ୍ରେିାଳନା କରଥିÒସଲ 
ଜଗଦୀଶ ବଶି୍ାଳ। କାଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମସର େନୁାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶଳି୍ୀ ଶ୍ୀେରେ, ୍ମ ି ମଶି୍, 
ସଗାବନି୍ଦ େନ୍ଦ୍ର, େଭୁାଶଷି ମହାକୁଡ଼ େଙ୍ଗୀତସର ଦଶଣ୍ଣକଙୁ୍ ବାନ୍ଧ ରଖÒଥÒସଲ। ଆେନ୍ା 
୧୬ ତାରଖିସର ଭୋେ ଉତ୍ସବ ସହବ ସବାଲ ିକମଟି ି୍କ୍ଷରୁ େେୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି

  ୨୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ 
ଆଜ୍କାଲଡୁ ନଲିକାମ
  ଦର୍ଶକଙ୍ ମନ 
ରମକାହରିଲ ଶ୍ରୀଚେଣ

ନଲିକାମ ରଦଇ ଦକାୟତି୍ୱ ସକାେରିଦଲକା ର�ୌେ ପ୍ରରକାସନ

ଆ�ଜ୍ନାବର ପରୂ୍୍ ଆ�ଜନ୍ାବର ପରୂ୍୍ 
ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଭ�ନପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଭ�ନ

ତାଳଗେରସଦର,୯ା୯(ସମ ଡିସ): 
ଭୁବସନଶ୍ୱରଠାସର ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 
ଧସମଣ୍ଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙୁ୍ କେହିାଁ ମଶେୁହିତା 
ଗ୍ାମବାେୀ ଶନବିାର ସଭଟ ି କୃତଜ୍ଞତା 
ଜୋଇଛନ୍।ି ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଙ୍ ହସ୍ସକ୍ଷ୍ 
ସଯାଗୁଁ ଏନ୍ ଟ ି୍ େିଠିାରୁ ଜମ ିବାବଦକୁ 
କ୍ଷତ ି୍ ରୂେ ମଳିବିାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ 
ସେମାସନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୋଇଛନ୍।ି 
ଏନ୍ ଟ ି୍ େି ି ଦ୍ାରା ମଶେୁହିତା 
ଗ୍ାମ ଅଧିଗ୍ହେ ସହାଇଛ।ି ଏହାର 
କ୍ଷତ ି୍ ରୂେ ବାବଦସର ଅଥଣ୍ଣ ଏନ୍ ଟ ି୍ େି ି
କରୃ୍ଣ୍ଣ୍କ୍ଷ ରାଜ୍ୟ େରକାରଙ୍ଠାସର 
ଦୁଇବଷଣ୍ଣ ୍ବୂଣ୍ଣରୁ ୍ଇଠ କରେିାରଛି।ି 
ସେହ ି ଗ୍ାମର କଛି ି ସଲାକଙ୍ 
କ୍ଷତ ି୍ ରୂେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାେନ ସଦଇ 
ୋରଛି;ି କନୁି୍ ଦୁଇବଷଣ୍ଣ ସହବ ଉକ୍ତ 

ଗ୍ାମର ନସବ ଭାଗ ସଲାକଙ୍ 
କ୍ଷତ ି୍ ରୂେ ରାଶ ିମଳି ି୍ାର ିନ ଥିଲା। 
ଏହାକୁ ସନଇ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନ, 
ଏନ୍ ଟ ି୍ େି ିକରୃ୍ଣ୍ଣ୍କ୍ଷଙ୍ ୍ାଖକୁ ସଦୌେ ି
ସଦୌେ ିଆସନ୍ଦାଳନ କର ିମଧ୍ୟ ସକୌେେ ି
େଫୁଳ ମଳି ି୍ାର ିନ ଥିଲା। ସଶଷସର 
ମଶେୁହିତା ଗ୍ାମବାେୀ ବସିଜ୍ ିରାଜ୍ୟ 
େମ୍ାଦକ କାଳନ୍ଦ ି ୋମଲଙୁ୍ ସଭଟ ି ଏ 
େମେ୍ୟା ବଷିୟସର ଦୃଷ୍ ି ଆକଷଣ୍ଣେ 
କରଥିିସଲ। ଗ୍ାମବାେୀଙୁ୍ ସନଇ ଶ୍ୀ 
ୋମଲ ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଧସମଣ୍ଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍ 
ଦୃଷ୍ ି ସଗାେର କରଥିିସଲ। ଧସମଣ୍ଣନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରଧାନ ଏ ମମଣ୍ଣସର ମଶେୁହିତା 
ଗ୍ାମର କ୍ଷତ ି୍ ରୂେ ୍ାଇଁ ସକନ୍ଦ୍ର 
ଶକ୍ତମିନ୍ତୀଙୁ୍ େଠିସିଲଖି େମେ୍ୟା 
େମାଧାନ କରବିାକୁ ଅନୁସରାଧ 

କରଥିିସଲ। ଆଜ ିସେମାନଙ୍ େମେ୍ୟା 
େମାଧାନ ସହାଇଛ ି ଏବଂ କ୍ଷତ ି୍ ରୂେ 
୍ାଇବାକୁ ଗ୍ାମକୁ ବଜି୍ଞପ୍ତ ି ଆେଛି।ି 
ଏହାକୁ ସନଇ ଗ୍ାମବାେୀ ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 
ଧସମଣ୍ଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙୁ୍ ସଭଟ ି କୃତଜ୍ଞତା 
ଜୋଇଛନ୍।ି ରାଜ୍ୟ େମ୍ାଦକ କାଳନ୍ଦ ି
ୋମଲଙ୍ ଉ୍ସ୍ତିସିର କେହିାଁ 
ମଣ୍ଡଳ ବସିଜ୍ ି େଭା୍ତ ି ସଦସବନ୍ଦ୍ର 
ବାରକିଙ୍ ସନତୃତ୍ୱସର ମଶେୁହିତା 
ଗ୍ାମର ମନସମାହନ ୋହୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ 
ନାଏକ, ବାବୁଲ ି ସବସହରା, େଦୁାମ 
ସବସହରା, ଶ୍ୀମନ୍ ୋହୁ, ନମିଣ୍ଣଳ 
ପ୍ରଧାନ, ବଭୂିତ ି ଭୂଷେ ସବସହରା, 
ଲ ି୍  ୁ ସବାଇତା, ବଘି୍ନ ପ୍ରଧାନ, ୍ଣି୍ ୁ
ପ୍ରଧାନଙ୍ େସମତ ବହୁ ଗ୍ାମବାେୀ 
ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ଅବଶଷି୍ଟ ଗ୍ରାମବରାସୀଙ୍କୁ  ମଳିବି କ୍ଷତପିରୂଣ

ବକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଙୁ୍ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବେ ମଶଣୁହିତା�ାସୀ

କାମାକ୍ାନ�ର,୯ା୯(ସମ ଡିଲ): କାମାକ୍ଷାନଗର ପ୍ରଶାେନ ଓ ମଳିତି ୍ଜୂା 
କମଟିରି ଦୁଗଣ୍ଣା୍ଜୂା ୍ାଇଁ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ସବୈଠକ ସ୍ାନୀୟ ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ 
େଭାଗହୃସର ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି କାମାକ୍ଷାନଗର ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର ଅନୁଷ୍ତି ଉକ୍ତ ସବୈଠକସର ଏସ୍ େି୍ ଓି, ଏନ୍ ଏେ ି ଅଧିକାରୀ, 
ଅଗ୍ଶିମ ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀ, ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ାସ୍୍ୟ ଅଧିକାରୀ, 
ଜନସ୍ାସ୍୍ୟ ବଭିାଗ, ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ବଭିାଗ, ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍ େସମତ 
େମସ୍ ୍ଜୂା କମଟିରି େଭା୍ତମିାସନ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। େଳତି ବଷଣ୍ଣ ୧୫ଟ ି
ମଣ୍ଡ୍ସର ଦୀରଣ୍ଣ ୫ ଦନିଧର ି୍ଜୂା ଅନୁଷ୍ତି ସହବାେହ ଭୋେ ିଉତ୍ସବସର େସିଜ 
େମ୍ୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯବିା ୍ାଇଁ ସବୈଠକସର ନଷି୍ପର୍ ିସହାଇଛ।ି

କବିଶାରନଗର ଶକି୍କ ଶକି୍ାନୁଷ୍ାନର �ାର୍ଷିକ ଉତ୍ସ�
କଡିଗ � ା ର ନ � ର , ୯ ା ୯ ( ସ ମ ଡିସ ) : 
କସିଶାରନଗର େରକାରୀ ପ୍ରାରମ୍କି 
ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ାନର ବାଷମିକ ଉତ୍ସବ 
ଶକୁ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି 
ଅନୁଷ୍ାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷେ ୋହୁଙ୍ 
େଭା୍ତତି୍ୱସର ଅନୁଷ୍ତି େଭାସର 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାସବ ସଛଣ୍ଡି୍ ଦା 
ବଧିାୟକ େଶୁାନ୍ ସବସହରା, 
ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାସବ ଶକି୍ଷାବତି୍  ଶାନ୍ନୁ 
େର, େମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାସବ 
ଆଠମଲ୍କି ବଧିାୟକ ରସମଶେନ୍ଦ୍ର 
ୋଏ, ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନରିଞ୍ଜନ 
ୋହୁ, ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ ଦାଶରଥି 
ଷଣୁ୍ ିପ୍ରମଖୁ ସଯାଗସଦଇ ଶକି୍ଷାକୁ ବ୍ରତ 
ଭାସବ ୍ାଳନ କରବିା ଉେତି୍  ସବାଲ ି
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ଆହ୍ବାନ ସଦଇଥିସଲ। 
ଏହ ି ଅବେରସର ଅନୁଷ୍ାନର ବାଷମିକ 
ମଖୁ୍ତ୍ର ‘କସୁ୍ରୀ’ ୍ସୁ୍କ ଉସନ୍ମାେତି 
ସହଇଥିଲା। ଛାତ୍ରୀ ଇତଶି୍ୀ ପ୍ରଧାନ 

ଓ ସଦବସ୍ତିା ଦାଶ କାଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମ 
େଂସଯାଜନା କରଥିିସଲ। େଧୁିରରଞ୍ଜନ 
୍ାେଗି୍ାହୀ ସ୍ାଗତ ଭାଷେ ଓ ଅତଥିି 
୍ରେିୟ ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ। ବଭୂିତ ି
ଭୂଷେ ମହାରୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଅ୍ଣ୍ଣେ 
କରଥିିସଲ। େବୁ୍ରତ ୍ାେଗି୍ାହୀ ସ୍ାଗତ 
ଭାଷେ ଓ ଅତଥିି ୍ରେିୟ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିସଲ। ଶକି୍ଷାବତି୍  ୍ଶୁଣ୍ଣରାମ ଛନ୍ଦ 

ଓ ହୃଷସିକଶ ପ୍ରଧାନଙୁ୍ େମ୍ବଦ୍ଧମିତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ଅବେରସର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ାରା ୍ବୂଣ୍ଣରୁ ଅନୁଷ୍ତି 
ସହାଇଥିବା ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତସିଯାଗତିାସର 
କୃତୀ ପ୍ରତସିଯାଗୀଙୁ୍ ୍ରୁସ୍ତୃ 
କରାଯାଇଥିଲା। ୍ସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 
ଦ୍ାରା ୋଂସ୍ତୃକି କାଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମ 
୍ରସିବଷେ ସହାଇଥିଲା।

କାମାକ୍ାନ�ର, ୯ା୯(ସମ ଡିସ)

ଦେଶର ଉନ୍ନତ ି ଦଷେତ୍ରଦର 
ପ୍ରଯକୁ୍ବିେି୍ୟା ଓ ଇଣ୍ଟରଦେଟ୍  ଦେବୟାର 
ଭୂମକିୟା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ। ଦେଥିପୟାଇଁ 
େରକୟାର େବୁଅଞ୍ଚଳକୁ ଦମୟାବୟାଇଲ ଓ 
ଇଣ୍ଟରଦେଣ୍ଟ ଦେବୟା ପହଞ୍ଚୟାଇବୟା ପୟାଇଁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍।ି ଆଧେୁକି ଯଗୁଦର 
ବ୍ୟାଙ୍କ୍  , ଶଷିେୟା ଓ ଦଯୟାଗୟାଦଯୟାଗ ଆେ ି
ଦଷେତ୍ରଦର ଇଣ୍ଟରଦେଟ େହିୟାତ ି
ଆବଶ୍କ। କନୁି୍ ଅଦେକ ସ୍ୟାେଦର 
ଆଜପିରଣ୍ଣ୍ନ୍ ବ ି ଦମୟାବୟାଇଲ କମି୍ୟା 
ଇଣ୍ଟରଦେଟ ଦେବୟା ପହଞ୍ଚପିୟାରେି।ି 
ଏଭଳ ି ଏକ ସ୍ୟାେ ଦହଉଛ ି
ଦେଙ୍ୟାେୟାଳ ଜଲି୍ୟା କଙ୍ଡ଼ୟାହୟାଡ଼ ବ୍ଲକ 
ବୟାଲକୁିମୟା ପଞ୍ଚୟାରତ।

ପଞ୍ଚୟାରତର ତୟାରଣିୀପଶ ି
ଗ୍ୟାମଠୟାଦର ଦମୟାବୟାଇ ଟୟାୱୟାର ଥିବୟା 
ଦବଦଳ ଦେଟ୍ ୱକଣ୍ଣ େ ଥିବୟାରୁ ଅଦେକ 
ଗ୍ୟାମଦର ଦମୟାବୟାଇଲ୍  ଦେବୟା ପହଞ୍ଚ ି
ପୟାରୁେୟାହ ିଁ। ଉକ୍ ପଞ୍ଚୟାରତ ଅଧୀେଦର 
ଥିବୟା ବୟାଲକୁିମୟା, କୁଇ, ବୟାଲେିୟାହ,ି 
କଳେପରୁ, ହୟାତୀବୟାର,ି ତୟାରଣିୀପଶ,ି 
ଦଧୟାଳଦଗୟାଠ, ଆମ୍େୟାଳୀ 
ଟୟାଉଁଶେୟାଳୀ, ଖଦତଇଦବଦରଣୀ, 
ଉଦବଣ୍ଣଙ୍ୀ, ପଳୟାେଟୟାଙ୍,ି ଜଦିରୟାେୟାହ,ି 
ତଦିଲଇ ଦବଦରଣୀ, ଦେୟାଲଖମଣ, 
କଇଁଆେୟାହ ି ଆେ ି ଗୟାଁଦର 
ଦମୟାବୟାଇଲ୍  ଦେଟ୍ ୱକଣ୍ଣ େ ଥିବୟାରୁ 
ଜେେୟାଧୟାରଣ ବଭିନି୍ନ ଅେବୁଧିୟାର 
େମ୍ଖୁୀେ ଦହଉଛନ୍।ି ବେି୍ୟାଳରର 
ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରୀମୟାଦେ ଦମୟାବୟାଇଲ୍  

ଦେଟ୍ ୱକଣ୍ଣ େ ଥିବୟାରୁ ପୟାଠପଢ଼ ି
ପୟାରୁେୟାହୟାନ୍।ି ବ୍ୟାଙ୍ ଦେବୟାଠୟାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ଜେଦେବୟା ଦକନ୍ଦ୍ରଦର 
େମସ୍ତ କୟାରଣ୍ଣ୍ ଅନ୍ ଲୟାଇନ୍  ଦ୍ୟାରୟା 
ଦହଉଥିବୟାରୁ ବେିୟା ଦେଟ୍ ୱକଣ୍ଣଦର 
ଦକୌଣେ ି କୟାରଣ୍ଣ୍ ଦହଉ େୟାହ ିଁ। ଜେ 
େୟାଧୟାରଣ ଦମୟାବୟାଇଲଦର କଥୟାବୟାର୍ଣ୍ଣୟା 
ଦହବୟା ପୟାଇଁ ୧୦ କଦିଲୟାମଟିର 
ଯୟାଇ େଜିର ବନୁ୍ବୟାନ୍ବଙ୍ େହତି 
କଥୟାବୟାର୍ଣ୍ଣୟା ଦହଉଛନ୍।ି ଜଲି୍ୟାପୟାଳଙ୍ 
ମଳିତି ଜେ ଶଣୁୟାଣ ି ଶବିରିଦର 
ଗ୍ୟାମବୟାେୀ ଦମୟାବୟାଇଲ ଦେବୟା େ 
ଥିବୟା ଅଭଦିଯୟାଗ କରଥିିଦଲ। ତୁରନ୍ 
ଉକ୍ ଗ୍ୟାମମୟାେଙ୍ଦର ଦମୟାବୟାଇଲ 
ଦେବୟା ଦଯୟାଗୟାଇ ଦେବୟା ପୟାଇଁ 
ଅଞ୍ଚଳବୟାେୀ େୟାବ ିକରଛିନ୍।ି

ସଆୁଖକାଇକକାରଟଣରୀ, 
େଞ୍କାରେ ବଦୁିୟୁତ୍  ବଭି୍କାଟ
ଗେଙ୍ାନାଳ,୯ା୯(ସମ ଡିସ): ସଦର ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ତ�୍ଗତ ରଞ୍ା ଏବଂ ସଆୁଖାଇକାଗେଣୀ 
�ାଁଗର ବ ଡିଦୁୟୁତ୍  ବ ଡିଭା�ର ଅବଗହଳା 
ଗ�ା�ୁଁ ଗ୍ାମାବାସୀ ବ ଡିଦୁୟୁତ୍  ଗସବାରୁ ବଞ୍ ଡିତ 
ଗହଉଛନ୍ତଡି। ସରକାର ଗ୍ାମବାସୀଙୁ୍ ବ ଡିଦୁୟୁତ୍  
ଗସବା ଗ�ା�ାଇଗଦବାକୁ ମ ଡିେର ବସାଇବା 
ସହ ଡିତ ତାର ସଂଗ�ା� କର ଡିଛନ୍ତଡି। କ ଡିନୁ୍ତ 
ବ ଡିଦୁୟୁତ୍  ଟ୍ାନସଫମ୍ଗରେ ଡି ଗ�ାଡଡି �ାଇଥିବାରୁ 
ଗଲାକମାଗନ ଅନ୍ାରଗର ରହୁଥିବା 
ଅଭଡିଗ�ା� ଗହାଇଛ ଡି। ବ ଡିଦୁୟୁତ୍  ନ ଥିବାରୁ 
�ାନୀୟ ଜଳଗ�ା�ାଣ ଗହାଇ�ାରୁନାହ ିଁ 
କ ଡିମ୍ା ଅନୟୁ ଗକୌଣସ ଡି କା�୍ଗୟୁ ଗହାଇ�ାରୁ ନ 
ଥିବାର ଗ୍ାମବାସୀ ଅଭଡିଗ�ା� କର ଡିଛନ୍ତଡି। 
ପ୍ାୟ ଦୁଇ ହଜାର ଗଲାକ ବ ଡିଦୁୟୁତ୍  ଗସବାରୁ 
ବଞ୍ ଡିତ ଗହଉଥିବା ଜଣା�ଡଡିଛ ଡି। ବ ଡିଭା�ୀୟ 
କର୍ତ୍ ୍ଗ�କ୍ ତୁରନ୍ତ �ଦଗକ୍� ଗନବାକୁ 
ଦାବ ଡି ଗହାଇଛ ଡି। ଦୀର୍ଗ ଦୁଇମାସ ଗହବ 
ଗଲାକମାଗନ �ାନୀୟଜଳ �ାଇବାଗର 
ଅସବୁ ଡିଧାର ସମ୍ଖୁୀନ ଗହଉଛନ୍ତଡି।

ଅପହଞ୍ଚ ଇୋକାର �କିଳ ଚତି୍ର

ବମା�ାଇଲ୍  ବନଟ୍ ୱାକରୁ୍ �ଞ୍ଚତି �ାେକୁିମା ପଞ୍ଚାୟତ�ାସୀ

�ଡ଼ତ୍ର�ିଡ଼ିା ବଟେଟ୍ �୍ୟାଙ୍ର ନୂତନ କାଯ୍୍ୟାଳୟ
କଣହିାଁ, ୯ା୯(ସମସି): ଅେୁଦଗୟାଳ ଜଲି୍ୟା କଣହିୟାଁ ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ ବଡତ୍ରବିଡିୟାଦର ଭୟାରତୀର ଦଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍ର 
େୂତେ କୟାରଣ୍ଣ୍ୟାଳର ଉଦ୍ ଘୟାଟତି ଦହୟାଇଯୟାଇଛ।ି 
ଶକୁ୍ରବୟାର ଆଦରୟାଜତି କୟାରଣ୍ଣ୍କ୍ରମଦର ଭୁବଦେଶ୍ୱରସ୍ 
ପ୍ରଶୟାେେକି କୟାରଣ୍ଣ୍ୟାଳରର ଉପମହୟାପ୍ରବନ୍କ କୁନ୍ଦେ 
ଦଜ୍ୟାତ,ି ଦକନୁ୍ଦଝରସ୍ କୟାରଣ୍ଣ୍ୟାଳରର ଦଷେତ୍ରୀର 
ପ୍ରବନ୍କ ଅରୁଣ ପୟାଣଗି୍ୟାହୀ ଦଯୟାଗଦେଇ ଆେୁଷ୍ୟାେକି 
ଭୟାବଦର େୂତେ କୟାରଣ୍ଣ୍ୟାଳରକୁ ଉଦ୍ ଘୟାଟେ କରଥିିଦଲ। 

ଉଦ୍ ଘୟାଟେ ଉତ୍ସବକୁ ବଡ଼ତ୍ରବିଡିୟା ଦଟେଟବ୍ୟାଙ୍ 
ଶୟାଖୟାର ପ୍ରବନ୍କ ତପେ େୟାଶ େଂଦଯୟାଜେୟା 
କରଥିିଦଲ। ଉକ୍େେି ଉପମହୟାପ୍ରବନ୍କ କୁନ୍ଦେ 
ଦଜ୍ୟାତ ି ପଏିମ୍ ଇଜପି ି ଦଯୟାଜେୟାଦର ହତିୟାଧିକୟାରୀ 
କଳ୍ପେୟା ପ୍ରଧୟାେଙୁ୍ ଋଣ ପ୍ରେୟାେ େମିରି୍ ସ୍ୀକୃତପିତ୍ର 
ପ୍ରେୟାେ କରଥିିଦଲ। ଉଦ୍ ଘୟାଟେ ଉତ୍ସବଦର 
ଶ୍ରମକି ଦେତୟା ଦେୌଭୟାଗ୍ ପ୍ରଧୟାେ, ବଡତ୍ରବିଡ଼ିୟା 
େରପଞ୍ଚ ଶୟାନ୍େୁ ପ୍ରଧୟାେ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଦଲ।

 ‘କସୁ୍ରୀ’ ଉବନମାଚତି

ପଞ୍ଚମ ଓ ତୃତୀୟ ବରେଣୀ �ୃତ୍ ିପରୀକ୍ା ସମ୍ପନ୍ନ

�ାଜ ିରାଉତଙ୍ ଜୀ�ନୀ 
ଆଧାରତି ନାଟକ ପ୍ରଦଶଷିତ

ପରଜଙ୍ଗ, ୯ା୯(ସମସି): ପରଜଙ୍ ମଦହଶଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର 
େବୁୟାହୁେଂିହ ଦେୟାଡୟାଲ୍  ବେି୍ୟାପୀଠଦର ଚଳତି ବରଣ୍ଣ ତୃତୀର 
ଓ ପଞ୍ଚମ ଦଶ୍ରଣୀ ବୃର୍ ିପରୀଷେୟା ଅେୁଷ୍ତି ଦହୟାଇଯୟାଇଛ।ି ଏହ ି
ପରୀଷେୟାଦର ପଞ୍ଚମ ଦଶ୍ରଣୀର ୬୯ଜଣ ପରୀଷେୟା ଦେଇଥିବୟା 
ଦବଦଳ ତୃତୀର ଦଶ୍ରଣୀର ୭୩ଜଣ ପରୀଷେୟାଥଣ୍ଣୀ ପରୀଷେୟା 
ଦେଇଥିଦଲ। ବେି୍ୟାଳରର ପ୍ରଧୟାେ ଶଷିେକ ରଦମଶଚନ୍ଦ୍ର 
ପରଡିୟାଙ୍ ତତ୍ତୟାବଧୟାେଦର ପରଚିୟାଳତି ପରୀଷେୟା ଦକନ୍ଦ୍ରଦର 
ଅତରିକି୍ ବ୍ଲକ ଶଷିେୟାଧିକୟାରୀ ଦଗୟାଦଲଖଚନ୍ଦ୍ର େୟାହୁ, େଆିର୍ େେି ି
ଦଜ୍ୟାସ୍ୟାମରୀ େୟାେ, ଶଷିେରତି୍ରୀ େଂଯକୁ୍ୟା େୟାମଲ ପ୍ରମଖୁ ପରୀଷେୟା 
ପରଚିୟାଳେୟା କରଥିିବୟା ଦବଦଳ ବେି୍ୟାଳରର ଅେ୍ େମସ୍ତ 

ଶଷିେକ ଶଷିେରତି୍ରୀ ପରୀଷେୟା ଦକନ୍ଦ୍ରକୁ ଶଙୃ୍ଖଳତି ରଖିଥିଦଲ। 
େରି୍ଣ୍ଣୟାରତି େମର ଅେୁେୟାଦର ପରୀଷେୟା େମ୍ପନ୍ନ ଦହୟାଇଥିଲୟା।

ଓଡାପଡ଼ା, ୯ା୯(ସମସି): ଓଡୟାପଡୟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ େରୟାଭୟାଗରିଥିପରୁ 
ଗ୍ୟାମପଞ୍ଚୟାରତର ଧଳପରୁ ଉଚ୍ଚ ବେି୍ୟାଳରଠୟାଦର ଆଜୟାେୀ କୟା ଅମତୃ ମଦହୟାତ୍ସବ 
ଅବେରଦର କେଷି୍ େହେି ବୟାଜ ି ରୟାଉତଙ୍ ଜୀବେୀ ଆଧୟାରତି େୟାଟକ 
ପ୍ରେଶଶିତ କରୟାଯୟାଇଛ।ି ବେି୍ୟାଳରର ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରୀମୟାେଙ୍ ଏହ ି େୟାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ 
ଦହୟାଇଥିଲୟା। ଏହ ିଅବେରଦର ବଡିଓି େୟାଶରଥୀ ଦଜେୟା, ତହେଲିେୟାର ବୟାଣୀ 
େଦିବେତିୟା ସ୍ୟାଇଁ, ଅତରିକି୍ ି ତହେଲିେୟାର େମୁନ୍ ଦବଦହରୟା, ବ୍ଲକ ଉପୟାଧ୍ୟଷେ 
ଅମତିୟାଭ ସ୍ୟାଇଁ, ସ୍ୟାେୀର େରପଞ୍ଚ ଜତୀ େୟାରକ ପ୍ରମଖୁ ଦଯୟାଗଦେଇଥିଦଲ।

ବଦାକାନରୁ ବଚାର ିଉଦ୍ୟମ; ୩ ଗରିଫ

ବଦାକାନ, ବପବ୍ାେ ପମ୍ପପ୍ ବର ଚଢ଼ଉ
ଅନୁଗ�ାଳ, ୯ା୯(ସମ ଡିସ): ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ ନସିଦେଣ୍ଣଶକ୍ରସମ ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ 
ସଦାକାନ ଓ ସ୍ସ୍ାଲ ୍ମ୍ସର େଢ଼ଉ କରାଯାଇଛ।ି ଏ ଅବେରସର ବାେ ି
ଓ ଖରା୍ ଖାଦ୍ୟ ୍ରଷଥୁିବା ସହାସଟଲ, ସ୍ସ୍ାଲ ୍ମ୍, ମଦ ସଦାକାନସର 
ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ଟମି୍  େଢ଼ଉ କରଥିିଲା। ଏଥିସର ଖାଦ୍ୟ େରୁକ୍ଷା ବଭିାଗ, ବଅଁର୍ାଳ 
ତହେଲିଦାର, ତାମୋ କାଯଣ୍ଣ୍ୟ ନବିଣ୍ଣାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଅବକାରୀ ବଭିାଗ, ଅତରିକି୍ତ 
ଜଲି୍ା୍ାଳ, ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ ସ୍ତନ୍ତ ସ୍୍ବାେ ରହଥିିସଲ। ଏହ ି ଟମି୍  ମଳିତି ଭାସବ 
ଆଜ ି ନାଲ୍ ସକାସର ଥିବା ସ୍ସ୍ାଲ ୍ମ୍, ବଭିନି୍ନ ଖାଦ୍ୟସ୍ୟ ସଦାକାନସର 
େଢ଼ଉ କରଥିିଲା। େଢ଼ଉ ସବସଳ ସହାସଟଲରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାେ ି ଖାଦ୍ୟ ଫିଙ୍ଗାଯାଇ 
ଜରମିାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। କାଲଟାକ୍ସ ଛକଠାସର ଥିବା ବସିଦଶୀ 
ମଦ ସଦାକାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ଷରୁ ଜରମିାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛ।ି

�ବଡିତ୍ର ନ�ର, ୯ା୯(ସମ ଡିସ): କେହିାଁ ବ୍ଲକ୍  ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ େମଲ ଥାନା ଗହମ ଆଶ୍ମ 
୍ାଖସର ଏକ ସଦାକାନରୁ େଟର୍  ଭାଙ୍ଗ ିସୋର ିଉଦ୍ୟମ ଅଭସିଯାଗସର ୍ଲୁେି ୩ 
ଜେଙୁ୍ ଗରିଫ କରଛି।ି ୩ ଜେ ଅଭସିଯାଗ ସଦାକାନରୁ ସୋର ିକରୁଥିବା ସବସଳ 
କଛି ି ସ୍ାନୀୟ ସଲାକ ଦୁଇ ଜେଙୁ୍ କାବୁ କରଥିିସଲ। ଆଉଜସେ ସଫରାର ସହାଇ 
ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଶ୍ରଧା୍ରୁ ଗ୍ାମରୁ ସଲାକମାସନ ଧରଥିିସଲ। ଖବର ୍ାଇ 
୍ଲୁେି ରଟୋସ୍ସଳ ୍ହଞ୍ଚ ି ୩ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଗରିଫକର ି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କର ି
ସକାଟଣ୍ଣ ୋଲେ କରଥିସଲ। ଅଭଯିକୁ୍ତମାସନ ସହସଲ ଶରଧା୍ରୁ ଗ୍ାମର ବାେସୁଦବ 
ବାରକି(୨୪), େତ୍ୟବ୍ରତ ବାରକି(୧୯) ସହାଇଥିବା ସବସଳ ସେୌରଭ େଂିହ 
ତାଳସେର ହାଟସତାଟା ଅଞ୍ଚଳର ସବାଲ ି୍ଲୁେି େେୂନା ସଦଇଛ।ି
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77ଶନବିାର, ୧୦ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଲଣ୍ଡନ,୯ା୯(ଏସେନ୍)ି

ବ୍ ରିଟ ରିଶ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ସରା୍ଧÒକ ରର୍ 
େହ ରିଥÒରା ମହାୋଣୀ ଦ୍ ରିତୀୟ ଏଲରିଜାରରଥଙ୍କ 
ଗେୁୁରାେ ନ ରିଧନ ରହରା ପରେ ଏରର ତାଙ୍କ 
ରଶରକୃତ୍ୟ ପାଇ ଁ ପେୁା ବ୍ ରିରଟନ ତତ୍ପେ 

ରହାଇପଡ଼ରିଛ ରି। ପ୍ାୟ ୫୦ ରର ୍ ପରେ ୋଷ୍ଟୀୟ 
ମର୍୍ୟାଦା ସହ ଏଲରିଜାରରଥଙ୍କ ରଶରକୃତ୍ୟ କେ ରିରାକୁ 

ବ୍ ରିଟ ରିଶ ପ୍ଶାସନ କାର୍୍ୟକ୍ରମ ଆେମ୍ଭ କେ ରିଛ ରି। ଏହାପରୂେୁ୍ 
ବ୍ ରିରଟନେ ୋଷ୍ଟୀୟ ମଖୁ୍ୟ ଭାରର ପରୂତ୍ନ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 

ୱନ୍ ଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙୁ୍କ ୧୯୬୫ ମସ ରିହାରେ ୋଷ୍ଟୀୟ ମର୍୍ୟାଦା 
ସହ ତାଙ୍କେ ରଶରକୃତ୍ୟ କୋରାଇଥÒଲା। ରତରର ମହାୋଣୀ 
ଏଲରିଜାରରଥଙ୍କ ରଶରକୃତ୍ୟ ପାଇ ଁସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାେୁ ଲଣ୍ଡନ ପର୍୍ୟନ୍ତ 
ର ରିର ରିଧ କାର୍୍ୟକ୍ରମେ ଆରୟାଜନ କୋରାଇଛ ରି। ମହାୋଣୀଙ୍କ 
ନ ରିଧନକୁ ସେକାେୀ ସ୍ତେରେ ‘ ଅପରେସନ ଲଣ୍ଡନ ବ୍ ରିଜ୍ ’ ଆଖ୍ୟା 

ଦ ରିଆରାଇଥÒଲା ରରରେ ସେକାେୀ ରପ୍ାଟକଲ ଅନୁରାୟୀ 
ସମସ୍ତ କାର୍୍ୟ ଜାେ ରି େଖାରାଇଛ ରି।  ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାେୁ 

ଲଣ୍ଡନ ପର୍୍ୟନ୍ତ ର ରିଭ ରିନ୍ନ କାର୍୍ୟକ୍ରମ ପାଇ ଁ ସେକାେୀ 
କେ ତତ୍ପେ ରହାଇଉଠରିଛ ରି। ରର୍ମ୍ାନ ୧୦ ଦ ରିନ 

ପାଇ ଁବ୍ ରିଟ ରିଶ ସଂସଦକୁ ରନ୍ଦ େଖାରାଇଥÒରଲ ରହ ଁପେରର୍ୀ୍ ୋଜା 
ଭାରର ଚାଲସ୍ଙୁ୍କ ଅଭରିର ରିକ୍ତ କେ ରିରା ଏରଂ ବ୍ ରିଟ ରିଶ ମଦୁ୍ାେୁ ୋଣୀ 
ଏଲରିଜାରରଥଙ୍କ ପ୍ତ ରିଛରରି ହଟାର ରିରା ଲାଗ ରି ମଧ୍ୟ କାର୍୍ୟ ଆେମ୍ଭ 
ରହାଇଛ ରି। ବ୍ ରିଟ ରିଶ ୋଜପେ ରିରାେ ପକ୍ଷେୁ ଦ ରିଆରାଇଥÒରା ସଚୂନା 
ଅନୁରାୟୀ, ଖରୁଶୀଘ୍ର ମହାୋଣୀଙ୍କ ମେଶେୀେକୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡେ 
ରାଲରମାୋଲ ୋଜପ୍ାସାଦେୁ  ଏଡରିନରଗ୍ସ୍ଥତ ତାଙ୍କେ ସେକାେୀ 
ରାସଭରନକୁ ନ ରିଆର ରିର। ରସଠାେୁ ମେଶେୀେକୁ ରସଣ୍ଟ ଗ ରିରଲସ୍  
କାରଥଡ୍ରଲକୁ ନ ରିଆରାଇ ରସଠାରେ ସାଧାେଣ ରଲାକଙ୍କ ଦଶ୍ନ ପାଇଁ 

୨୪ ଘଣ୍ଟା େଖାର ରିର। ୫ମ ଦରିନରେ ତାଙ୍କେ ମେଶେୀେକୁ ଲଣ୍ଡନ 
ନ ରିଆର ରିରା ସହ ରିତ ୪ଦରିନ ପାଇ ଁରୱଷ୍ଟ ମ ରିନ ରିଷ୍ଟେ ହଲରେ େଖାର ରିର। 
ରଶରକୃତ୍ୟ ପରୂେୁ୍ ର ରିଶ୍େ ରହୁ ରନତା ଏହ ରି ଠାରେ ମହାୋଣୀଙ୍କ 
ରଶର ଦଶ୍ନ କେ ରିରର। ରଶରରେ ଲଣ୍ଡନେ ରୱଷ୍ଟମ ରିନ ରିଷ୍ଟେ ଆରର 
ନ ରିକଟରେ ମହାୋଣୀଙ୍କ ପ ରିତା, ମାତାଙ୍କ କରେସ୍ଥେ ଏରଂ କ ରିଙ୍ଗ 
ଜଜ୍ ୬ ସ୍ତୃ ରିସ୍ଥେ ନ ରିକଟରେ ତାଙୁ୍କ କରେ ଦରିଆର ରିର। ରଶରକୃତ୍ୟେ 
ସମସ୍ତ କାର୍୍ୟ ୋଷ୍ଟୀୟ ସ୍ତେରେ ପ୍ସାେଣ କୋର ରିର ଏରଂ ଏହ ରି 
ସମୟରେ ୋଷ୍ଟୀୟ ସ୍ତେରେ ଦୁଇ ମ ରିନ ରିଟ ନୀେର ପ୍ାଥନ୍ା କୋର ରିର।

ଭାରତରର ଦନିକିଆି ର�ାକ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୯ା୯(ଏସେନ୍)ି: ବ୍ସିେନ ମହାରାଣଲୀ 
ଏଲେିାସବଥ ଦ୍ତିଲୀୟଙ୍କ ୍ରସଲାକସର ଭାରତସର 
ଦନିକିଆି ରାଷ୍ଟଲୀୟ ସଶାକ  ୍ାଳନ କରାଯବି। 
ଏସନଇ ଶକୁ୍ରବାର ଗହୃ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୍କ୍ଷରୁ ସ�ାଷଣା 
କରାଯାଇଛ।ି ଆେନ୍ା ୧୧ ତାରଖିସର ଭାରତସର 
ରାଷ୍ଟଲୀୟ ସଶାକ ୍ାଳନ କରାଯବି। ଏହ ିଦନି ମହାରାଣଲୀ 
ଏଲେିାସବଥଙ୍କ େମ୍ାନାସଥଥେ ଭାରତସର ୋତଲୀୟ 
୍ତାକା ଅର୍ଥେନମତି ରହବି। ଗରୁୁବାର ମହାରାଣଲୀଙ୍କ 
୍ରସଲାକ ଖବର ୍ାଇଁ  ରାଷ୍ଟ୍ତ ିସ୍ରୌ୍ଦଲୀ ମମୁୁଥେ ଏବଂ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରଲୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦଲୀ  ସଶାକବ୍ୟକ୍ତ କରବିା 
େହତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ାର େଦଗତ ିକାମନା କରଥିÒସଲ। 
ମହାରାଣଲୀ ଏଲେିାସବଥ ଆମ େମୟର େସଣ  ତୁଙ୍ଗ 
ସନତ୍ଲୀ ଭାସବ ମସନ ରହବିା େହତି ନେି ସଦଶ ଏବଂ 
ସଲାକଙ୍କ ୍ାଇଁ ତାଙ୍କର ସପ୍ରରଣାଦାୟଲୀ ସନତୃତ୍ୱ 
େବୁ ଦନି ୍ାଇଁ ସପ୍ରରଣାସଯାଗ୍ୟ ସହାଇ ରହବି 
ସବାଲ ିସମାଦଲୀ କହଥିÒସଲ। 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ାଦାରର ରେବ ମୋରାଣ୍ରୀ ଏଲଜିାରବଥ୍ ଙ୍କ ର�ଷକୃତ୍

ବ୍ ରିରଟନେ ମହାୋଣୀ  ଦ୍ ରିତୀୟ ଏଲରିଜାରରଥ୍ ଙ୍କ 
ଗତକାଲରି ପେରଲାକ ଘଟ ରିଥÒରା ରରରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍ରିକୁ ରନଇ 

ଏରର ଚର୍୍ଚା ଆେମ୍ଭ ରହାଇଛ ରି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍ରିକୁ ରନଇ ର ରିଭ ରିନ୍ନ 
ସ୍ତେରେ ଭ ରିନ୍ନ ଭ ରିନ୍ନ େ ରିରପାଟ୍ ପ୍କାଶ ପାଇରାରେ ଲାଗ ରିଛ ରି। ରହରଲ 
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍କାଶ ରିତ ସଦ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁରାୟୀ ମହାୋଣୀଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟ ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍ରି ମଲୂ୍ୟ 
୫୦୦  ନ ରିୟତୁ ଡଲାେ ରା 
୩୯,୮୫୮, ୯୭୫,୦୦୦ 
ଟଙ୍କା  େହ ରିଛ ରି। ୋଜକୁମାେ 
ଚାଲସ୍ଙୁ୍କ ୋଜା ରଘାରଣା 

କୋର ରିରା ପରେ ରସ ହ ିଁ ମହାୋଣୀଙ୍କ ଉର୍ୋଧିକାେୀ 
ଭାରର ଏହ ରି ସମ୍ପର୍ରିେ ମାଲରିକ ରହରର ରରାଲରି କୁହାରାଉଛ ରି। 
ମହାୋଣୀଙ୍କ  ଜମା ୋଶ ରି, ରହୁ ମଲୂ୍ୟରାନ କୋକୃତ ରି, 
ଗହଣା ଓ େ ରିଅଲ ଇରଷ୍ଟଟ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରରଉସଁରୁ ସମ୍ପର୍ରି େହ ରିଛ ରି 
ତାହାେ ମଲୂ୍ୟ ୫୦୦ ନ ରିୟତୁ ଡଲାେ ରହର। ଏଥÒରେ ସ ରିଣ୍ଡ ରିଘମ 

ହାଉସ ଓ  ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଥତ 
ରାରଲମାେଲ ୋଜାପ୍ାସାଦ 
ମଧ୍ୟ ସାମ ରିଲ େହ ରିଛ ରି। ରତରର 
ଏହ ରିସରୁ ସମ୍ପର୍ରି ଏରର 
ଚାଲସ୍ଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲରିର ରିର।

ମସ୍ା, ୯|୯ (ଏସେନ୍)ି: ସ ରିେ ରିଆେ ଆତଙ୍କରାଦୀ 
ସଂଗଠନ ନୁସ୍ ୋ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ଶ ରିକ୍ଷଣ ରକନ୍ଦ୍ରରେ େୁଷ୍  
ଏୟାେ ଷ୍ଟାଇକ୍  କେ ରିଛ ରି। ଏଥିରେ ୧୨୦ ଆତଙ୍କରାଦୀ 
ନ ରିପାତ ରହାଇଛନ୍ତରି। ଏହ ରି ରକନ୍ଦ୍ର ଇଦ୍ ଲରିର 
ପ୍ରଦଶରେ ଥିଲା। େୁର ରିଆ ଲଢୁଆ ର ରିମାନେ ଏହ ରି 
ଏୟାେ ଷ୍ଟାଇକରେ ପର୍୍ୟରରକ୍ଷଣ ପଏଣ୍ଟ, ରଡ୍ରାନ, 
ମ ରିସାଇଲ ଲଞ୍ଚେ ଆଦରି ମଧ୍ୟ ଧଂ୍ସ ରହାଇରାଇଛ ରି। ୨୦୧୬ରେ ନୁସ୍ ୋ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଲ୍ କାଏଦାଠାେୁ ଅଲଗା 
ରହାଇଥିଲା। ସ ରିେ ରିଆରେ ଗହୃରଦୁ୍ଧ ଆେମ୍ଭ ରହରାେ କ ରିଛ ରି ମାସ ପରେ ୨୦୧୨ ପ୍ାେମ୍ଭରେ ଏହ ରି ଆତଙ୍କରାଦୀ 
ସଂଗଠନେ ଅସ୍ତରିତ୍କୁ ଆସ ରିଥିଲା।

ଚଣ୍ଡଗିଡ଼, ୯|୯ (ଏସେନ୍)ି: ଆତଙ୍କରାଦୀ ସଂଗଠନ 
ଆଇଏସଆଇଏସେ ଏକ ଶାଖାେ ପର୍୍ାଫାସ 
କେ ରିଛ ରି ପଞ୍ାର ପଲୁ ରିସ। ଏହ ରି ମାମଲାରେ ୩ ଜଣ 
ଆତଙ୍କରାଦୀଙୁ୍କ ଗ ରିେଫ କୋରାଇଛ ରି। ଏମାରନ 
ପାକ ରିସ୍ତାନରେ ଥିରା ଆତଙ୍କରାଦୀ ହେରରିନ୍ଦେ ସ ରିଂହା 
େ ରିନ୍ଦା ସମ୍ପକ୍ରେ ଥିରଲ। ପଞ୍ାର ଡରିଜରିପ ରି ରଗୌେର 
ରାଦର କହ ରିଛନ୍ତରି, ଗ ରିେଫ ଆତଙ୍କରାଦୀଙ୍କ ନ ରିକଟେୁ ୧.୫ ରକଜରି ଆର୍ ଡରିଏକ୍ସ, ଆଇଇଡରି, ୨ ପ ରିସ୍ତଲ ଜରତ 
କୋରାଇଛ ରି। ଏହା ପରୂ୍େୁ ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ ହେ ରିୟାଣା ପଲୁ ରିସ କୁେୁରକ୍ଷତ୍ରେୁ ଆଇଇଡରି ଜରତ କେ ରିଥିଲା। 
ଏଥିରେ ନଛତେ ସ ରିଂହେ ଗେୁୁତ୍ପରୂ୍୍ ଭୂମ ରିକା ଥିଲା।

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୯|୯ (ଏସେନ୍)ି: ହାଥେସ ହ ରିଂସା ଉସକୁାଇରା ରଡ଼ରନ୍ତରେ 
ସାମ ରିଲ ଅଭରିରରାଗରେ ଗ ରିେଫ ସାମା୍ଦ ରିକ ସ ରିର୍ ରିକ କପ୍ପନଙୁ୍କ ଜାମ ରିନ ମ ରିେ ରିଛ ରି। 
ଗ ରିେଫେ ଦୁଇ ରର୍ ପରେ ସପୁ୍ ରିମରକାଟ୍ ଶକୁ୍ରରାେ ସ ରିର୍ ରିକଙୁ୍କ ଜାମ ରିନ ପ୍ଦାନ 
କେ ରିଛନ୍ତରି। ଉର୍େ ପ୍ରଦଶ ପଲୁ ରିସ ତାଙୁ୍କ ୨୦୨୦ରେ ଗ ରିେଫ କେ ରିଥିଲା। ପ୍ଧାନ 
ର ରିଚାେପତ ରି ୟ ୁୟ ୁଲେରିତଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହ ରିଛନ୍ତରି ରର ସମସ୍ତଙ୍କେ ମତ 
ପ୍କାଶ କେ ରିରାେ ଅଧିକାେ େହ ରିଛ ରି। ସାମା୍ଦ ରିକଙୁ୍କ ୨ ରର୍ ରହଲା 
ରହପାଜତରେ ଅଛନ୍ତରି। ଜାମ ରିନରେ ରାହାେ ରିରାେ ୬ ସପ୍ାହ 
ପର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙୁ୍କ ଦ ରିଲ୍ୀରେ େହ ରିରାକୁ ପଡ଼ରିର। ରସ ନ ରିଜ ଗହୃ ୋଜ୍ୟ ରକେେ ରାଇପାେ ରିରର। ଏହ ରି ସମୟରେ 
ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ କପ୍ପନଙୁ୍କ ହାଜରିୋ ରଦରାକୁ ପଡ଼ରିର। ଟ୍ାଏଲ ରକାଟର୍େ ପାସରପାଟ୍ ଦାଖଲ କେ ରିରର

୧୨୦ ଆତଙ୍କବାଦ୍ରୀ ନପିାତ୧୨୦ ଆତଙ୍କବାଦ୍ରୀ ନପିାତ ୩ ଆତଙ୍କବାଦ୍ରୀ ଗରିଫ୩ ଆତଙ୍କବାଦ୍ରୀ ଗରିଫସାମ୍ାଦକି ସଦି୍କିଙ୍କକୁ  ଜାମନିସାମା୍ଦକି ସଦି୍କିଙ୍କକୁ  ଜାମନି

ବ୍ ରିଟେନଟେ ଚାଲରିଛ ରି ‘ ଅପଟେସନ ଲଣ୍ଡନ ବ୍ ରିଜ୍ ’ବ୍ ରିଟେନଟେ ଚାଲରିଛ ରି ‘ ଅପଟେସନ ଲଣ୍ଡନ ବ୍ ରିଜ୍ ’

ରାଣ୍ରୀ ଏଲଜିାରବଥ୍  ଛାଡ଼ ି
ରାଇଛନ୍ ି୫୦୦ ନୟିକୁତ 

ଡଲାରର ସମ୍ପତ୍ି

୧୫ ୋଜ୍ୟ ପାଇଁ ବ ରିଟଜପ ରି ପ୍ରଭାେୀ ନ ରିଯକୁ୍ତ 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୯|୯ (ଏସେନ୍)ି: ରଲାକସଭା ଏରଂ ର ରିଧାନସଭା ନ ରିରା୍ଚନକୁ ରନଇ 
ର ରିରଜପ ରି ପ୍ସୁ୍ତତ ରି ଆେମ୍ଭ କେ ରିରଦଇଛ ରି। ଏହ ରି କ୍ରମରେ ର ରିରଜପ ରି ଶକୁ୍ରରାେ ସନ୍୍ୟାରେ 
୧୫ ୋଜ୍ୟେ ପ୍ଭାେୀ ଏରଂ ସହ ପ୍ଭାେୀଙ୍କ ନାମ ରଘାରଣା କେ ରିଛ ରି। ପଦେୁ 
ହଟାରାଇଥିରା କ ରିଛ ରି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଏରଂ ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଙୁ୍କ ସଂଗଠନେ ଦାୟ ରିତ ୍ଦ ରିଆରାଇଛ ରି। 
ର ରିଜୟ େୂପାନୀଙୁ୍କ ପଞ୍ାର-ଚଣ୍ଡରିଗଡ଼, ର ରିପ୍ଲର କୁମାେ ରଦରଙୁ୍କ ହେ ରିୟାଣା, ପରୂତ୍ନ 
ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ପ୍କାଶ ଜାରଭଡକେଙୁ୍କ ରକେେ, ମରହଶ ଶମା୍ଙୁ୍କ ତ୍ର ରିପେୁା, ଓମ୍  ମାଥେୁଙୁ୍କ 
ଛତ ରିଶଗଡ଼ ପ୍ଭାେୀ ନ ରିରକୁ୍ତ କୋରାଇଛ ରି। ଆସନ୍ତା ରର ୍ଛତ ରିଶଗଡ଼ରେ ର ରିଧାନସଭା 
ନ ରିର୍ାଚନ ରହରାକୁ ରାଉଛ ରି। ରସହ ରିପେ ରି ଅେୁଣ ସ ରିଂହଙୁ୍କ ୋଜସ୍ଥାନ, ମେୁଲୀଧେ ୋଓଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟପ୍ରଦଶ, ର ରିରନାଦ ତାୱରଡଙୁ୍କ ର ରିହାେ, ର ରିହାେେ ପରୂତ୍ନ ମନ୍ତୀ ମଙ୍ଗେ ପାରଣ୍ଡଙୁ୍କ 
ପଶ୍ ରିମରଙ୍ଗ ଏରଂ ସମ୍ ରିଦ ପାତ୍ରଙୁ୍କ ଉର୍େପରୂ ୍ୋଜ୍ୟେ ପ୍ଭାେୀ ନ ରିରକୁ୍ତ ରହାଇଛନ୍ତରି। 

କଲଲିଜ କ୍ଲବ ଭଙ୍ଗ ଉପଟେ ଟୋକ୍ 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୯|୯ (ଏସେନ୍)ି: ରଗାଆେ କଲ୍ଚିଜ କ୍ଲର ଭାଙ୍ଗରିରା ଉପରେ ସପୁ୍ ରିମରକାଟ୍ 
ରୋକ୍  ଲଗାଇଛନ୍ତରି। ଏହ ରି କ୍ଲରରେ ରକୌଣସ ରି ପ୍କାେେ ରାଣ ରିଜରି୍ୟକ କାର୍୍ୟକୋପ ନ 
ଚଲାଇରାକୁ ସରର୍ାର୍ଚ ନ୍ୟାୟେୟ ସର୍୍ େଖିଛନ୍ତରି। ଶକୁ୍ରରାେ ସକାରେ ଏହ ରି କ୍ଲରକୁ 
ଭଙ୍ଗା ରାଉଥିଲା। ଏହା ଭାଙ୍ଗରିରା ପାଇଁ ରୁଲ୍ ରଡାଜେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚ ରି ରାଇଥିଲା। 
ଏହ ରି କ୍ଲରରେ ର ରିରଜପ ରି ରନତ୍ରୀ ରସାନାଲରି ରଫାଗାଟଙୁ୍କ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦ ରିଆରାଇଥିଲା। 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରଗାଆ ପ୍ଶାସନ ପକ୍ଷେୁ କୁହାରାଇଛ ରି ରର ସରର୍ାର୍ଚ ନ୍ୟାୟାେୟ କ୍ଲରେ 
ରକରେ ରଗାଟ ରିଏ ଭାଗ ଭାଙ୍ଗରିରା ଉପରେ ରୋକ୍  ଲଗାଇଛନ୍ତରି। ଅନ୍ୟ ଭାଗଗଡୁ ରିକୁ 
ଭଙ୍ଗାରାଉଛ ରି। ଏହ ରି କ୍ଲରକୁ ‘ରନା ରଡଭଲପ୍ ରମଣ୍ଟ ରଜାନ୍ ’ରେ ରନାରାଇଛ ରି।

୨.୫ ଟକାେ ରି ଟଲାକଙ୍କ ଟେବ ଡରିଏନ୍ ଏ ସ୍କ୍ରିନ ରିଂ
ସମଲ୍ ବର୍ଥେ, ୯|୯ (ଏସେନ୍)ି: ର ରିଶର୍େ ପ୍ଥମ ଥେ ପାଇ ଁ ୨.୫ ରକାଟ ରି ରଲାକଙ୍କ 
ଡରିଏନ୍ ଏ ସ୍କକ୍ରିନ ରିଂ ରହରାକୁ ରାଉଛ ରି। ଅରଷ୍ଟଲରିଆେ ସେକାେ ନ ରିଜେ ସମସ୍ତ ନାଗେ ରିକଙ୍କ 
ଡରିଏନ୍ ଏ ସ୍କକ୍ରିନ ରିଂ କେ ରିରା ଆେମ୍ଭ କେ ରିଛନ୍ତରି। ଏହାେ ସମସ୍ତ ଖର୍୍ଚ ସେକାେ ରହନ 
କେ ରିରର। ରଲାକଙୁ୍କ ସସୁ୍ଥ େଖିରାକୁ ଏରଂ ସଠରିକ୍  ସମୟରେ ଚରିକ ରିତ୍ା ପ୍ଦାନ ପାଇ ଁଏହ ରି 
ପ୍କଳ୍ପ ଆେମ୍ଭ କୋରାଇଛ ରି। ସେକାେଙ୍କ ଅନୁରାୟୀ ଡ ରିଏନ୍ ଏ ସ୍କକ୍ରିନ ରିଂ ଦ୍ାୋ ରଲାରକ 
ଆଗାମୀ ଭରରିର୍ୟତରେ କକଟ୍ ଏରଂ ମଧରୁମହ ଭେରି ରଂଶାନୁକ୍ରମ ରିକ ରୋଗେ ଶ ରିକାେ 
ରହରର କ ରି ନାହ ିଁ ଜଣାପଡ଼ରିର। ରମଲରର୍ ୍ସ୍ଥରିତ ରମାନାଶ ୟନୁଭସ୍ଚିଟ ରିରେ ଏହ ରି ପେୀକ୍ଷଣ 
ଆେମ୍ଭ ରହାଇଛ ରି। ପ୍ଥମ ପର୍୍ୟାୟରେ ଡରିଏନଏ ସ୍କକ୍ରିନ ରିଂ ପାଇ ଁଦ ରିନକରେ ୧୮-୪୦ ରର୍ 
ରୟସେ ୧୦ ହଜାେ ରଲାକ ପଞ୍ୀକେଣ କେ ରିଛନ୍ତରି। ପେୀକ୍ଷା କେ ରିଥିରା ପ୍ତ ରି ୭୫ 
ଜଣେୁ ଜରଣ ର୍ୟକ୍ତ ରି ଭର ରିର୍ୟତରେ ଗମ୍ଭୀେ ରୋଗରେ ପୀଡରିତ ରହରାେ ସମ୍ଭାରନା 
େହ ରିଛ ରି। ଏହା ଜାଣ ରିରା ପରେ ଅରନକ ରଲାକ ଚରିନ୍ତ ରିତ ଥିରା ରଦଖିରାକୁ ମ ରିେ ରିଛ ରି।

ନୂଆଦରିଲ୍ୀ,୯ା୯(ଏରଜନ୍ସ ରି):  ପରୂ୍ 
ଲଦାଖେ ରଗାଗ୍ା-ହଟ ସ୍କ୍ ରିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚେେୁ 
ଭାେତ ଏରଂ ଚୀନ ରସନାକୁ ଅପସାେଣ  
କେ ରିରା ପ୍କ୍ର ରିୟା ଆେମ୍ଭ ରହାଇସାେ ରିଥÒଲା 
ରରରେ ଏହ ରି କାର୍୍ୟ ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାେ ରିଖ 
ସଦୁ୍ଧା ରଶର ରହର ଶକୁ୍ରରାେ ରରୈରଦଶ ରିକ 
ମନ୍ତାେୟ ପକ୍ଷେୁ କୁହାରାଇଛ ରି। ମନ୍ତଣାେୟ 
ମଖୁପାତ୍ର ଅେ ରିନ୍ଦମ ରାଗଚୀ ଏକ ର ରିରୃତ ରିରେ 
କହ ରିଛନ୍ତରି, ଉଭୟ ପକ୍ଷେୁ ସମ୍ପରୂ୍ ୍ ରସନା 
ଅପସାେଣ ପରେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଞ୍ଚେରେ ନ ରିମ୍ାଣ 
କୋରାଇଥିରା ଅସ୍ଥାୟୀ ଶ ରିର ରିେ ଏରଂ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭ ରିର୍ ରିଭୂମ ରିକୁ ନଷ୍ଟ କେ ରି ଦ ରିଆର ରିର। 
ଏଥÒପାଇ ଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ରି ପ୍କାଶ 

କେ ରିଛନ୍ତରି। ଗତ ଜୁଲାଇ  ୧୭ ତାେ ରିଖରେ 
ଭାେତ ଏରଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ ରିତ  
୧୬ତମ ରସନାସ୍ତେୀୟ ଆରଲାଚନାରେ 
ଏହ ରି ନ ରିଷ୍ପର୍ରି ନ ରିଆରାଇଛ ରି ରରାଲରି ରସ 
କହ ରିଛନ୍ତରି। ଉରଲ୍ଖରରାଗ୍ୟ ରର, ଗଲୱାନ 
ର ରିରାଦକୁ ଆରଲାଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ 
କେ ରିରାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ୟାସ କେୁଛନ୍ତରି। 
୨୦୨୦ ଜୁନ ଏଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର୍ା 
ମଧ୍ୟରେ ଭୀରଣ ସଂଘର ୍ ରହାଇଥିଲା 
ରରରେ ରଗାଗ୍ା ହଟସ୍କ୍ ରିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚେରେ ମଧ୍ୟ 
ଉରର୍ଜନା ରଢରିଥÒଲା। ରରଉଥଁÒପାଇ ଁ ଏହ ରି 
ଅଞ୍ଚେରେ ପ୍ାୟ ଦୁଇ ରର ୍ ଧେ ରି ଉଭୟ 
ପକ୍ଷେର୍ା ମହୁାଁମହୁ ିଁ ଅରସ୍ଥାରେ େହ ରିଥÒରଲ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୯ା୯(ଏସେନ୍)ି

ପ୍ରଫଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ର ରିରୋଧରେ 
ର ରିରାଦୀୟ ରୟାନ ରଦଇ ମସୁଲମାନ 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାରନାକୁ ଆଘାତ ରଦଇଥିରା 
ଅଭରିରରାଗରେ  ଚର୍ଚ୍ଚିତ େହ ରିଥÒରା ନ ରିଲମ୍ ରିତ 
ର ରିରଜପ ରି ମଖୁପାତ୍ର ନୂପେୁ ଶମ୍ାଙୁ୍କ 
ସପୁ୍ ରିମରକାଟ୍ ପକ୍ଷେୁ ରଡ଼ ଆଶ୍ସ୍ତ ରି ମ ରିେ ରିଛ ରି। 
ତାଙୁ୍କ ଗ ରିେଫ କେ ରିରା ପାଇଁ କରୃ୍ପ୍କ୍ଷଙୁ୍କ 
ନ ରିରର୍ଶ୍ ରଦରା ଉରର୍ଶ୍ୟରେ ଆଗତ ଏକ 
ଆରରଦନକୁ ଶକୁ୍ରରାେ ସପୁ୍ ରିମରକାଟ୍ ର ରିଚାେ 
ପାଇଁ ଗ୍ହଣ କେ ରିରାକୁ ମନା କେ ରିରଦରା ସହ 
ମାମଲାକୁ ଖାେଜ କେ ରିରଦଇଛନ୍ତରି।  ରହୁ 

ଅଭରିରରାଗ ସର୍ୱେ ପଲୁ ରିସ ପକ୍ଷେୁ ଶମ୍ାଙ୍କ 
ର ରିରୋଧରେ ରକୌଣସ ରି କାର୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ଗ୍ହଣ କୋରାଇ ନାହ ିଁ।  ନୂପେୁ ପ୍ରଫଟ 
ମହମ୍ମଦ ଏରଂ ମସୁଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ 
ର ରିରୋଧରେ ଅଶ୍ୀେ ମନ୍ତର୍ୟ 
ରଦଇଛନ୍ତରି।  ରତଣ ୁ ଏହ ରି ଘଟଣାେ 
ସ୍ାଧୀନ ଏରଂ ନ ରିେରପକ୍ଷ 
ଅନୁସନ୍ାନ ପାଇଁ ନ ରିରର୍୍ଶ 
ଦ ରିଆର ରିରା ସହ ତାଙୁ୍କ 
ତୁେନ୍ତ ଗ ରିେଫ କୋରାଉ 
ରରାଲରି ଓକ ରିଲ ଅରୁ ରସାରହଲ ଏ ସମ୍ପକ୍ଚି ରିତ 
ପ ରିଟ ରିସନ ଦାଏେ କେ ରି ରକୁ୍ତ ରି କେ ରିଥÒରଲ।  
ନୂପେୁଙ୍କ ର ରିରୃତ ରି ସମ୍ ରିଧାନେ ଧାୋ ୧୪, 

୧୫, ୨୧, ୨୬ ଓ ୨୯ ଏରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ରମୌେ ରିକ ଅଧିକାେେ ଉଲ୍ଂଘନ କେୁଛ ରି 
ରରାଲରି ରସାରହଲ କହ ରିଥÒରଲ। ରହରଲ 

ସପୁ୍ ରିମରକାଟ୍ ପ୍ଧାନରରିଚାେପତ ରି 
ଜଷ୍ଟ ରିସ୍  ୟ ୁ ୟ ୁ ଲେରିତଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରେ 
ଗଠରିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅରୁ ରସାରହଲଙୁ୍କ 
କହ ରିଛନ୍ତରି ରର, ତାଙ୍କ ଆରରଦନ  

ରାହାେକୁ ନ ରିୋପଦ 
ରଦଖାରାଇପାରେ ସତ, 
କ ରିନୁ୍ତ ଏହାେ ସଦୂୁେ 

ପ୍ସାେୀ ପେ ରିଣାମ େହ ରିଛ ରି। ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ 
ଏ ମନ୍ତର୍ୟ ପରେ ରସାରହଲ ତାଙ୍କ 
ଆରରଦନ ପ୍ତ୍ୟାହାେ କେ ରିରନଇଥିରଲ।

ଆଟେେ ରିକା ସାଂସଦ ବର୍ଣ୍ଣଟବୈଷେ୍ୟେ ଶ ରିକାେ
ୱାଶଂିେନ, ୯|୯ (ଏସେନ୍)ି: ମାନରାଧିକାେକୁ ରନଇ ଅନ୍ୟ 
ରଦଶମାନଙୁ୍କ ଅଙୁ୍ଗେରି ନ ରିରର୍ଶ୍ କେୁଥିରା ଆରମେ ରିକାରେ 
ରର୍୍ରରୈରମ୍ୟ ମାମଲା ରୃଦ୍ଧ ରି ପାଇରାରେ ଲାଗ ରିଛ ରି। ଏରର 
ର ରିରଦଶୀ ନାଗେ ରିକଙ୍କ ପରେ ଭାେତୀୟ ରଂରଶାଦ୍ଭର 
ଆରମେ ରିକୀ ସାଂସଦ ପ୍ମ ରିୋ ଜୟପାଲ ରର୍୍ରରୈରମ୍ୟେ 
ଶ ରିକାେ ରହାଇଛନ୍ତରି। ଜରଣ ପେୁୁର ପ୍ମ ରିୋଙୁ୍କ 
ରଫାନ୍  କେ ରି ଗାେ ରି ଗଲୁଜ କେ ରିରା ସହ ରିତ ଭାେତ 
ରଫେ ରିର ରିରାକୁ ଧମକ ରଦଇଛନ୍ତରି। ରଚନ୍ନଇରେ 
ଜନମ ରିତ ପ୍ମ ରିୋ ଗେୁୁରାେ ଏଭେରି ୫ଟ ରି ଅଡରିଓ ରାର୍୍ା ରସାସ ରିଆଲ ମ ରିଡ ରିଆରେ 
ରସୟାେ କେ ରିଛନ୍ତରି। ଏହ ରି ଅଡରିଓରେ ଜରଣ ପେୁୁର ଜୟପାଲଙୁ୍କ ଗେୁୁତେ ପେ ରିଣାମ 
ରଭାଗ ରିରାକୁ ଧମକ ରଦଉଛ ରି ଏଭଂ ଭାେତ ରଫେ ରିର ରିରାକୁ କହୁଛ ରି। ପ୍ଥମ ଭାେତୀୟ-
ଆରମେ ରିକୀୟ ସାଂସଦ ଭାରର ସ ରିଏଟଲେୁ  ପ୍ତ ରିନ ରିଧିତ୍ କେ ରିଥିରା ଜୟପାଲ କହ ରିଛନ୍ତରି, 
ରସ ହ ରିଂସାକୁ ସାଧାେଣ ଘଟଣା ଭାରର ଗ୍ହଣ କେ ରିପାେ ରିରର ନାହ ିଁ। ରସ ଲରିଙ୍ଗରଭଦ 
ଏରଂ ରର୍୍ରରୈରମ୍ୟରାଦକୁ ସୀ୍କାେ କେ ରିରରନରି। ଏହା ହ ରିଂସାକୁ ରପ୍ାତ୍ାହନ ରଦଉଛ ରି।  

୧୨ ସଦୁ୍ା େେ ରିଟବ ଭାେତ-ଚୀନ୍  ଟସନା

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୯ା୯(ଏସେନ୍)ି

୨୦୨୪ ସାଧାେଣ ନ ରିର୍ାଚନକୁ ରନଇ ଏରର ପ୍ାୟ ସରୁ 
ୋଜରନୈତ ରିକ ଦେ ପକ୍ଷେୁ ପ୍ସ୍ତତ ରି ଆେମ୍ଭ ରହାଇରାଇଛ ରି। 
କଂରଗ୍ସ ଭାେତ ରରାଡ଼ ରାତ୍ରା ଆେମ୍ଭ କେ ରିସାେ ରିଥÒଲା 
ରରରେ ରଜଡରିୟ,ୁ ଟ ରିଏମସ ରି ଏରଂ ଆପ୍  ପକ୍ଷେୁ ମଧ୍ୟ 
େଣନୀତ ରି ଗ୍ହଣ କୋରାଇଛ ରି। କ ରିନୁ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଟ ରି-
ସାଟ୍କୁ ରନଇ ୋଜନୀତ ରି 
ରଜାେ ଧେ ରିଛ ରି। କଂରଗ୍ସ 
ପକ୍ଷେୁ ଚାଲରିଥÒରା ୧୫୦ 
ଦରିନେ ଭାେତ ରରାଡ଼ 
ରାତ୍ରାକୁ ରନଇ ର ରିରଜପ ରି ଏହ ରି 
ଦେକୁ କଟାକ୍ଷ କେ ରିରା ସହ ରିତ 
କଂରଗ୍ସ ରନତା ୋହୁଲ ଗାନ୍ୀ 
ପ ରିନୁ୍ଥÒରା ୪୧ ହଜାେ ଟଙ୍କାେ 
ଟ ରି-ସାଟ୍କୁ ରନଇ ୋଜନୀତ ରି 
ଆେମ୍ଭ କେ ରିଛ ରି। ୪୧ ହଜାେ 
ଟଙ୍କାେ ରେରେୀ କମ୍ପାନୀେ 
ଏକ ଟ ରି-ସାଟ୍  ୋହୁଲ ପ ରିନ୍ଥÒରା ଏକ ଫରଟାକୁ ର ରିରଜପ ରି 
ରସାସ ରିଆଲ ମ ରିଡ ରିଆରେ ରଶୟାେ କେ ରି ‘ଭାେତ ରଦରଖା’ 
ରରାଲରି  ଫରଟା ଶ ରିରୋନାମା ରଦଇ ଉରଲ୍ଖ କେ ରିଛ ରି।  କ ରିନୁ୍ତ 
ର ରିରଜପ ରିେ ଏଭେରି ଆଭରିମଖୁ୍ୟକୁ ରନଇ କଂରଗ୍ସ ପକ୍ଷେୁ 
ମଧ୍ୟ ର ରିରଜପ ରିକୁ ନ ରିଶାଣ କୋରାଇଛ ରି। ରର୍ମ୍ାନ ୋହୁଲଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ରେ ଚାଲରିଥÒରା ଭାେତ ରରାଡ଼ ରାତ୍ରାରେ ରଲାକଙ୍କ 

ସମଥ୍ନକୁ ରଦଖ ର ରିରଜପ ରି ର ରିଚେରିତ ରହାଇପଡ଼ରିଛ ରି। ରତଣ ୁ
ଦେକୁ ଆଉ କ ରିଛ ରି ରଦଖାରାଉ ନାହ ିଁ ରରାଲରି କଂରଗ୍ସ 
କହ ରିଛ ରି। ରରଉଠଁ ରି ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ରମାଦୀ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାେ 
ସଟୁ୍  ପ ରିନୁ୍ଛନ୍ତରି ତାହା କ’ଣ ର ରିରଜପ ରିକୁ ରଦଖାରାଉ 
ନାହ ିଁ କ ରି ରରାଲରି କଂରଗ୍ସ ପ୍ଶ୍ନ କେ ରିଛ ରି। ରର୍ମ୍ାନ ସାୋ 
ରଦଶରେ ଦେଦାମ ରୃଦ୍ଧ ସାଙ୍ଗକୁ ରରକାେୀ ସମସ୍ୟା 
ରଲାକଙ୍କ ରମେୁଦଣ୍ଡ ରଦାହଲାଇ ରଦଇଛ ରି। ର ରିରଜପ ରି 

ଏସରୁ ପ୍ସଙ୍ଗରେ ଆରଲାଚନା ନ କେ ରି କ ରିଏ କ’ଣ 
ପେ ରିଧାନ କେୁଛ ରି ତାହାକୁ ରଦଖଛୁ ରି। କ ରିନୁ୍ତ ପେ ରିଧାନ କଥା 
ଉଠରିରଲ ଆମ ନ ରିକଟରେ ମଧ୍ୟ ରହୁତ କ ରିଛ ରି କହ ରିରାକୁ 
ଅଛ ରି। ର ରିରଶରକେ ରି ରମାଦୀଙ୍କ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାେ ସଟୁ୍   
ରସ ପ ରିନୁ୍ଥÒରା ରଦଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାେ ଚରମା କଥା କହ ରିରଲ   
ର ରିରଜପ ରି ମହୁ ଁରନ୍ଦ ରହାଇର ରିର ରରାଲରି କଂରଗ୍ସ କହ ରିଛ ରି।

କଂରରେସ- ବରିଜପ ିମକୁୋଁମକୁେ ିଁଟ-ିସାଟ୍ଯକକୁ  ରନଇ 
ରାଜନ୍ରୀତ ିରଜାରଦାର

ସକାଲକାତା,୯ା୯(ଏସେନ୍)ି: ପଶ୍ ରିମରଙ୍ଗରେ ଟ ରିଏମସ ରି 
ର ରିରୋଧୀ ର ରିରଜପ ରି ର ରିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଆେମ୍ଭ 
କେ ରିରଦଇଛ ରି। ପଶ୍ ରିମରଙ୍ଗେ ପ୍ସ ରିଦ୍ଧ ଦୁଗା୍ପଜୂା ପାଇଁ  
ଦେ ପକ୍ଷେୁ ସ୍ତନ୍ତ ଟ ରି- ସାଟ୍ ପ୍ସୁ୍ତତ କୋରାଇଛ ରି। ଏହ ରି 
ଟ ରି-ସାଟ୍ରେ ଭାେତେ ସରୁଠାେୁ ରଡ଼ ପପ ୁରଲଖାରାଇଛ ରି 
ରରଉଥଁÒରେ ରକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତୀ ଅମ ରିତ ଶାହଙ୍କ ଫରଟା 
େହ ରିଛ ରି। ଏଭେରି ଫରଟା  ଉପସ୍ଥାପନ କେ ରି ଟ ରିଏମସ ରି  
ଅମ ରିତ ଶାହଙୁ୍କ ରଦଶେ ସରୁଠାେୁ ରଡ଼ ପପ ୁ ରରାଲରି 
ଆଖ୍ୟା ରଦଇଛ ରି। ଏହ ରି ଟ ରି-ଶାଟ୍କୁ 
ଅଧିକୁ ଅଧିକ ପ୍ଚାେ ପ୍ସାେ 
କେ ରିରା ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଟ ରିଏମସ ରି  
ଦେୀୟ କମୀ୍ମାନଙୁ୍କ କହ ରିଛ ରି। 
ଟ ରି-ସାଟ୍େ ଉଭୟ ପାର୍ର୍େ 
ଅମ ରିତ ଶାହଙ୍କ ମହୁେଁ ରଗାଟ ରିଏ 
କାଟୁନ୍ େଖାରାଇ ଏପେ ରି ନାୋ 
ଦ ରିଆରାଇଛ ରି।ର ରିରଜପ ରି ପର୍ୂେୁ 
କଂରଗ୍ସ ସାଂସଦ ୋହୁଲ ଗାନ୍ୀଙୁ୍କ 
ପପ ୁ ରରାଲରି କହ ରି ସମାରଲାଚନା 
କେ ରି ଆସଥୁିଲା। ଏରର ଟ ରିଏମସ ରି 

ପପ ୁ ଶବ୍ଦକୁ ର୍ୟରହାେ କେ ରି ଅମ ରିତ ଶାହଙୁ୍କ କଟାକ୍ଷ 
କେ ରିରା ଆେମ୍ଭ କେ ରିଛ ରି। ଦୁଗା୍ପଜୂା ରରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 
ରଲାକ ପଶ୍ ରିମରଙ୍ଗେ ର ରିଭ ରିନ୍ନ ରପଣ୍ଡାଲକୁ ରୁଲରିରାକୁ 
ଆସ ରିରର। ଏହ ରି ସମୟରେ ଏଭେରି ଟ ରି-ସାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 
ଟ ରିଏମସ ରି ର ରିରଜପ ରି ର ରିରୋଧରେ ପ୍ଚାେ ପ୍ସାେ 
କେ ରିରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ େଖିଛ ରି। ଉରଲ୍ଖରରାଗ୍ୟ ରର, ରକାଇଲା 
ଦୁନୀ୍ତ ରି ମାମଲାରେ ଇଡରି ଗତ ୨ ତାେ ରିଖରେ ଅଭରିରରକ 
ରାନାଜ୍ୀଙୁ୍କ ଦୀଘ୍ ୭ ଘଣ୍ଟା ଧେ ରି ରଜୋ କେ ରିଥିଲା। ରସ 

ଇଡରି କାର୍୍ୟାେୟେୁ ରାହାେ ରିରା 
ପରେ ଅମ ରିତ ଶାହଙୁ୍କ ଭାେତେ 
ସରୁଠାେୁ ରଡ଼ ପପ ୁ ରରାଲରି 
କହ ରିଥିରଲ। ଏହ ରି ରୟାନେ କ ରିଛ ରି 
ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ୀୟ 
ଭାଇ ଆକାଶ ରାନାଜ୍ୀ ଓ ଆଦରିତ ରି 
ରସାସ ରିଆଲ ମ ରିଡ ରିଆରେ ନ ରିଜେ 
ଫରଟା ରଶୟାେ କେ ରିଥିରଲ। 
ରସମାରନ ପ ରିନ୍ ରିଥିରା ଟ ରି-ଶାଟ୍ରେ 
ଅମ ରିତ ଶାହଙ୍କ କାଟୁନ୍ ଥିଲା। 
ପପ ୁ ରସ୍ଲାଗାନ ରଲଖାରାଇଥିଲା। 

ଟଏିମ୍ ସ ିଟ-ିସାଟ୍ଯରର ଅମତି �ାେଙ୍କ କାଟକୁ ୍ଯନ

ନୂଆଦରିଲ୍ୀ,୯ା୯(ଏରଜନ୍ସ ରି): ୨୦୨୫ ସଦୁ୍ଧା 
ରଦଶେୁ ରକ୍ଷା ଭେରି ମାୋତ୍ମକ ରୋଗ ନ ରିମ ୂେ୍ 
କେ ରିରାକୁ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଟ ରିର ରିମକୁ୍ତ ଭାେତ 
ଅଭରିରାନ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଛ ରି। ୋଷ୍ଟପତ ରି 
ରଦ୍ୌପଦୀ ମମୁୁ ୍  ଶକୁ୍ରରାେ ଏହ ରି ରରାଜନାେ 
ଶଭୁାେମ୍ଭ କେ ରିରା ସହ ରିତ ଏହ ରି ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ପେୂଣ କେ ରିରାକୁ ରଦୁ୍ଧକାେୀନ ଭ ରିର୍ ରିରେ 
ରଦଶରାସୀ ଉତ୍ାହେ ସହ କାର୍୍ୟ କେ ରିରାକୁ 

ଆହା୍ନ ରଦଇଛନ୍ତରି। ରସ କହ ରିଛନ୍ତରି ରର, 
ଜନସ୍ାଥ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟ ରିରେ େଖ ରରରକୌଣସ ରି 
ଜନକଲ୍ୟାଣକାେୀ ରରାଜନାରେ ରଦରି 
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ ରିଦାେ ରି େୁରହ ରତରର 
ତାହାେ ସଫେତା ରହୁଗଣୁ ରିତ ରହାଇରାଏ। 
ରତଣ ୁ ସେକାେୀ ସ୍ତେ ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ରି 
ରସ୍ଚ୍ାରସରୀ ସଂଗଠନ, ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ କମୀ୍, 
ରାଣ ରିଜରି୍ୟକ  ପ୍ତ ରିନ ରିଧÒ ଏରଂ ସାଧାେଣ ଜନତା 

ସମରସ୍ତ ଏହ ରି ଲକ୍ଷ୍ୟସାଧନ ପାଇ ଁ ଆରଗଇ 
ଆସ ରିରା ଉଚରିତ। ରକ୍ଷା ନ ରିୋକେଣ ଏରଂ 
ଏହାକୁ ନ ରିମ ୂେ୍ କେ ରିରା ଦ ରିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ପ୍ତ ରିରଦ୍ଧତା ରଲାଡ଼ା ରରାଲରି ୋଷ୍ଟପତ ରି 
କହ ରିଛନ୍ତରି। ଏହ ରି ଅରସେରେ ରକନ୍ଦ୍ରସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ 
ମନ୍ତୀ ମନସଖୁ ମାଣ୍ଡଭରିୟଙ୍କ ସରମତ ରହୁ 
ରକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତୀ ଏରଂ ର ରିଭ ରିନ୍ନ ୋଜ୍ୟେ ୋଜ୍ୟପାେ 
ଓ ଉପ ୋଜ୍ୟପାେ ଉପସ୍ଥତ େହ ରିଥÒରଲ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟବିମି କୁକ୍ତ 
ଅଭରିାନ ଆରମ୍ଭକରଲ 

ରାଷ୍ଟପତ ି

୨୦୨୫ ସକୁଦ୍ା ରଦ�ରକୁ  
ନମି୍୍ଯଳ ରେବ ରକ୍ଷା 

ନୂପେୁ ଶେଣ୍ଣାଙ୍କ ଗ ରିେଫ ଆଟବଦନ ଖାେଜ
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88 ଯେ ଯେହ ିବ ିବ୍ୟକ୍ ିସ୍ୱର୍ଗେୁ ୋଇପାଯେ, ୋେଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମେ ନଜି ଘେ। 
-ମଦର ଟେଟରସା 

ଡକଟେର େମୀର କୁମାର ନନ୍ଦ
ଯେବରଡ଼, ଯମା: ୯୪୩୭୨୧୮୯୧୭

େସ୍ାଷ କୁମାର ମଶି୍ର
େଟେ, ଯମା: ୯୪୩୭୧୨୮୪୬୪

ବହୁଯ�ାେଙ୍କେ ସାଧନା େେବିାେୁ ଇଚ୍ା ଥାଏ, େନୁି୍ ମନ ଯସଥିଯେ ସହଯୋର େେୁ ନ ଥିବାେୁ 
ଯସ ଇଚ୍ାଟ ିସ୍ୱତଃ ମେେିାଏ। ଧ୍ାନ େେବିାେୁ ଇଚ୍ା ଯହଉଛ,ି େନୁି୍ ପାଞ୍ଚ ମନିଟି ଆଖି ବୁଝ ିବସ ୁ

ବସ ୁମନ ଏମତି ିଇଆଯଡ଼ ସଆିଯଡ଼ େୁୋ ମାେ ିଯେଇଁବ ଯେ ଆଉ ଧ୍ାନ େ’ଣ ଯହବ ବେଂ ଚନି୍ା 
ବଢ଼଼େିବି। ଅଯନେ ଯ�ାେ େ’ଣ ଯେମତି ିପେସି୍ତିଯିେ ପଡ଼ ିବାବାଜୀ ଯହାଇୋ’ନ୍ ିସନିା ସାଧନା 
େେବିାେୁ ର�ାଯବଯେ ଅସ� ସମସ୍ୟାେୁ ସାମା୍ େେବିାେୁ ପଯଡ଼ - ମନ ସହଜଯେ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ 
ପାଯେ �ାଯରନା। 

 େଯିନ ଏମତି ି ଜଯଣ ବ୍ରହ୍ମଚାେୀ ଶଷି୍ୟ ନଜିେ ଏଇ ଅସବୁଧିାେୁ ଯନଇ ରେୁୁଙ୍କ ପାେଯେ 
ଉପସ୍ାପନା େ�ା। ନେିଟଯେ େୁଇଟ ି େୁେୁେ ଛୁଆ ବୁ�ୁଥିବାେ ଯେଖି ଆଶ୍ରମେ ରେୁୁ ଯସଇ 
ଶଷି୍ୟେୁ େହଯି� - ‘ଯସଇ ଯେଉଁ େୁଇ େୁେୁେ ଛୁଆେୁ ଯେେଛୁ, ଯସଥିେୁ ଯରାଟଏି ଯନଇ ତା’େୁ 

�ାେନପାେନ େେ। ସାତେନି ପଯେ ଆସ ିଯମାଯତ ଯେୋ େେ।’
 ‘ଆଛା େଥା! ସାଧନା େେବିା ସହ େୁେୁେ ପାେବିାେ େ ି ସମ୍ପେ୍ଗ!! ଯତଯବ 

ୋହା ଯହଉ ରେୁୁଙ୍କ େଥା ମାନ ିଶଷି୍ୟଟ ିଯରାଟଏି େୁେୁେ 
ଛୁଆେୁ ପାେଯେ େଖି�ା। ଯହଯ� ଯସ ଯୋଉ ପାେଯେ 
େହୁଛ।ି ତା’େୁ ଯୋଯେଇ େେ ି ଆଣବିା ଯବେେୁ ଯସ 
େସ ି େେ ି ଛୁ। ହାତଯେ ଧେ ି ଥିବା ପେ୍ଗ୍ୟନ୍ ପାେଯେ 
େହୁଛ।ି ହାତ ଯୋ�ା େେଯିେବା ମାଯରେ େୂେେୁ 

ଯେୌେୁଛ।ି ସପ୍ାହ ବତିରି�ା ପଯଛ ଯସ େନୁି୍ ପାେଯେ େହ�ିା ନାହ ିଁ। ଶଷି୍ୟଜଣେ ଏଇ େଥା 
ରେୁୁଙୁ୍କ ଜଣାଇ�ା। ରେୁୁ େହଯି� - ‘ଯସମତି ିଧେ ିଛାଡ଼ଯିେଯ� େୁେୁେ େହବିନ।ି ଟଯିେ ଯସବା 
େତ୍ନ େେ।’

 ତା’ ପେ େନି ଶଷି୍ୟଟ ିେୁେୁେେୁ େୁଧ ଭାତ ୋଇବାେୁ ଯେ�ା। ତା’େୁ ଟଯିେ ଆଉଁସ�ିା। 
ଯର� େ�ା। ବଭିନି୍ନ ୋେ୍ୟ ପୋଥ୍ଗ ତା’େୁ ଯେ�ା। ଏଣେି ି େୁେୁେ ଛୁଆଟ ି ଶଷି୍ୟେ ପାେ 
ଛାଡ଼�ିାନ।ି ୋେଯିେ�ା ମାଯରେ ଆସ�ିା। ରେୁୁ ଏେଥା ଜାଣଯି�। ଏଯବ େୁେୁେ ଛୁଆେୁ ବେିା 
େେଯିେବା ପାଇଁ ଶଷି୍ୟେୁ େହଯି�। ଶଷି୍ୟଟ ିବହୁ ଯଚଷ୍ା େ�ା; େନୁି୍ ଛୁଆଟ ିଶଷି୍ୟେ ପାେ ଛାଡ଼ ି
େୁଆଯଡ଼ ବ ିର�ାନ।ି ରେୁୁ ବୁଝାଇ େହଯି� - ‘ବାବୁଯେ! ସାଧନା ଏମତି ିେୋୋଏ। ପ୍ରଥଯମ 
ପ୍ରଥଯମ ମନ �ାରବି ନାହ ିଁ। େୁେୁେ ଛୁଆ ପେ ିଇଆଯଡ଼ ସଆିଯଡ଼ ଯେୌଡ଼ ିପୋଇବ। େନୁି୍ ଯଧୈେ୍ଗ୍ୟ 
ଧେ ିଭାବ ଭକ୍େି ସହ ତା’ ପାଇଁ ସମୟ ଯେଯ� ଯସ ନଯିଚେ ଯବା� ମାନବି। ଏମତି ିସମୟ ଆସବି 
ଯେ ଯସ ତୁମ ଈଶ୍ୱେ ଚନି୍ନେୁ ଛାଡ଼ ିଆଉ େଛି ିଚନି୍ା େେବି ନାହ ିଁ। ମନେୁ ଯବା� ମନାଇବାେୁ 
ଯହଯ� ସମୟ �ାରବି। େଯିନ, େେିନି, ସପ୍ାଯହ େ ି ମାଯସ ଧ୍ାନ େେ ି ବ ି େେ ି ବଫିେ ହୁଅ, 
ଯତଯବ ବ ିଉେ୍ୟମ ଛାଡ଼ନ।ି ସାଧନା ଅବ୍ୟାହତ େେ। େଯିନ ନା େଯିନ ସଫୁେ ପାଇବ। n

ମନ ବଶର ଉପାୟ
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ରତ ୭ ତାେେିଯେ ‘ଜାତସିଂଘ ମହେିା’ 
ନାମେ ଏେ ସ୍ୱୀେୃତପି୍ରାପ୍ ଟୁଇଟେ 
ପଷୃ୍ାଯେ ଯରାଟଏି ଟୁଇଟ େୋୋଇଥି�ା। 

ଯସଥିଯେ ଯ�ୋଥି�ା-ଜାତସିଂଘ ତେଫେୁ ଧାେ୍ଗ୍ୟ 
େୋୋଇଥିବା ନେିନ୍େ ବେିାଶ �କ୍୍ୟଯେ �ଙି୍ଗ 
ଯବୈଷମ୍ୟ େୂେ େେବିାେୁ ୨୦୩୦େୁ ଯଶଷ ବଷ୍ଗ େୂଯପ 
ନଆିୋଇଛ।ି �କ୍୍ୟ ପ୍ରାପ୍ ିପାଇଁ ଆମ ପାେଯେ ମାରେ 
ଆଠ ବଷ୍ଗ ସମୟ େହଛି।ି’ ଜାତସିଂଘ ଏହାପଯେ ଏେ 
ବବିେଣୀ ପ୍ରୋଶତି େେ ିପ୍ରଶ୍ ପଚାେଛିନ୍ ିଯେ େ’ଣ 
ଆପଣମାଯନ ବର୍୍ଗମାନ ସଦୁ୍ା ଭାବୁଛନ୍ ି ଯେ ଆଯମ 
ନଜିେ �କ୍୍ୟ ସ୍େଯେ ଠେି ସମୟ ମଧ୍ଯେ ପହଞ୍ଚ ି
ପାେବିା? ଜାତସିଂଘ ପନୁବ୍ଗାେ ନଜିେ ଏେ ଟୁଇଟଯେ 
ଯ�ଖିଛନ୍ ି ଯେ ନେିନ୍େ ବେିାଶ �କ୍୍ୟଯେ ଯମାଟ୍  
୧୭ଟ ି�କ୍୍ୟ ପ୍ରାପ୍ ିନମିଯନ୍ ଯଚଷ୍ା େୋୋଉଛ।ି େନୁି୍ 
ଯେବେ �ଙି୍ଗ ପ୍ରଯଭେ ଯହତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋେେ 
ବେିାଶ ମଧ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ ଯହାଇଛ।ି ଯସହ ିବବିେଣୀଯେ 
ପ୍ରୋଶତି େଛି ିରେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ତଥ୍ୟ ଉପଯେ ଆଯ�ାଚନା 
େେବିା ଏହ ିପ୍ରବନ୍ଧେ ଉଯଦେଶ୍ୟ।

ବଶି୍ୱେ ସମସ୍ତ ମହାଯେଶଯେ �ଙି୍ଗ ଯବୈଷମ୍ୟ 
େହଛି।ି ଅବଶ୍ୟ ୟଯୁୋପ ଓ ଆଯମେେିାଯେ ଏହା 
େଛିମିାରୋଯେ ସଯନ୍ାଷଜନେ ଅବସ୍ାଯେ ଥିବା 
ଯବଯେ ଏସଆି ଓ ଆଫି୍ୋ ମହାଯେଶଯେ ଏହା 
ଅତ୍ୟନ୍ ଉତ୍କଟ ସ୍ତିଯିେ େହଛି।ି ଯତଯବ ଜାତସିଂଘ 
ନଜିେ ବବିେଣୀଯେ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱଯେ �ଙି୍ଗ ଯବୈଷମ୍ୟେୁ 
ଏେରେ ଭାବଯେ ତଜ୍ଗମା େେଛିନ୍।ି େଛିଯି�ାେ 
ଯବଯେଯବଯେ ପ୍ରଶ୍ େେନ୍ ି�ଙି୍ଗ ସମାନତା ଉପଯେ 
ଏଯତ ରେୁୁତ୍ୱ ୋହ ିଁେ ିେଆିୋଉଛ?ି 

�ଙି୍ଗ ସମାନତା ମାନବେ ସମ୍ଧିାନ ଦ୍ାୋ 
ନଦି୍୍ଗାେତି ଯମୌେେି ଅଧିୋେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏେ 
ସମଦୃ୍, ଶାନ୍ପିରୂ୍୍ଗ ଓ ନେିନ୍େ ବେିଶତି ମାନବ 
ସଭ୍ୟତା ନମିଯନ୍ �ଙି୍ଗ ସମାନତା ଅପେହିାେ୍ଗ୍ୟ। 
ଆଯମ ସେୋେୀ ଓ ଯବସେୋେୀ ୋେ୍ଗ୍ୟାେୟ, 
ପ�ୁସି୍  ଓ ସାମେେି ବାହନିୀ ଏବଂ ସଂସେଯେ 
ମହେିାମାନଙୁ୍କ ସମାନ ଅଧିୋେ ପ୍ରୋନ େେବିା ପାଇଁ 
ଯଚଷ୍ା େେୁଛୁ। େନୁି୍ ଆଯମ ୋେ୍ୟ ସେୁକ୍ା, ଶକି୍ା ଓ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପେ ି ଯମୌେେି ସବୁଧିା ଯୋରାଣ ଯକ୍ରେଯେ 
ମହେିାମାନଙ୍କ ସହତି ନେିଯପକ୍ ଯହାଇ ପାେୁନାହୁଁ।

ସେ୍ୟ ପ୍ରୋଶତି ବବିେଣୀ ଅନୁସାଯେ ଅଯନେ 
ବେିଶତି ୋଷ୍ଟ୍ର ଓ େଛି ି ବେିାଶଶୀେ ୋଷ୍ଟ୍ରଯେ �ଙି୍ଗ 
ଯବୈଷମ୍ୟ େୂେ େେବିାେୁ ଯେପେ ିପ୍ରଯଚଷ୍ା ଯହଉଛ,ି 
ତାହା ପେ୍ଗ୍ୟାପ୍ ନୁଯହଁ। େେ ି ବର୍୍ଗମାନ ଆଯମ ଏହ ି
ରତଯିେ ଚା�ବିା ଯତଯବ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱେୁ �ଙି୍ଗ 
ଯବୈଷମ୍ୟ ବ୍ୟାଧିେୁ େୂେ େେବିା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଆହୁେ ି
୨୮୬ ବଷ୍ଗେୁ ଅଧିେ ସମୟ ଆବଶ୍ୟେ ଯହବ। 

ମହେିାମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଯହଉଛ ି ଉତ୍କଟ 
ୋେଦି୍୍ୟ। ପଥୃିବୀଯେ ବର୍୍ଗମାନ ପ୍ରାୟ ୩୮ ଯୋଟ ି
ମହେିା ଓ େଯିଶାେୀ ଅତ୍ୟଧିେ ୋେଦି୍୍ୟ ମଧ୍ଯେ 
େହଛିନ୍।ି ଯସମାନଙ୍କ ଯେୈନେି ମଣୁ୍ଡପଛିା େର୍୍ଗ 
୧.୯୦ େ�ାେେୁ ମଧ୍ େମ େହଛି।ି ଜାତସିଂଘ 
ଆେେନ େେଛିନ୍ ି ଯେ େେ ି ଏହପିେ ି ଅବସ୍ାଯେ 
ଉନ୍ନତ ି ପେ�ିକ୍ତି ନ ହୁଏ 
ଯତଯବ ୨୦୩୦ ଯବେେୁ ଆଫି୍ୋ 
ମହାଯେଶଯେ ବର୍୍ଗମାନ ସଦୁ୍ା 
ଯେତେି ି ମହେିା ୋେଦି୍୍ୟ 
ସୀମାଯେୋ ତଯେ େହଛିନ୍ ି
ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱଯେ ତାହାଠାେୁ ଅଧିେ 
ମହେିା ଯସହ ିସୀମାଯେୋ ତେେୁ 
ଚା� ିୋଇଥିଯବ। 

ଦ୍ତିୀୟ ସବ୍ଗବୃହତ 
ସମସ୍ୟା ଯହଉଛ ି ୋେ୍ୟ ସେୁକ୍ା 
ସନୁଚିେତିତା। ବର୍୍ଗମାନ ବଶି୍ୱେ 
ପ୍ରତ ି ତନି ି ଜଣ ମହେିାଙ୍କ ମଧ୍େୁ 
ଜଯଣ ମହେିା ରମ୍ୀେ କ୍ଧୁା ସହତି 
ସଂଗ୍ରାମ େେୁଛନ୍।ି େଯୋନା 
ମହାମାେୀ ଓ େୁଷ-ୟଯୁରେନ 
ମଧ୍ଯେ େଦୁ୍ ଫେଯେ ଆୟ 
ହ୍ାସ ପାଇଥିବା ଯବଯେ ୋେ୍ୟ 
ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ଯହାଇଛ।ି ଏପେ ି
ପେସି୍ତଯିେ ମହେିାମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ଯେ ୋେ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଅଧିେ ବୃଦ୍ ି ଯହାଇଛ।ି 
ସାଧାେଣତଃ ମହେିାମାଯନ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େଯଥଷ୍ 
ୋଇବାେୁ ଯେଇ ସାେବିା ପଯେ ନଯିଜ ୋଇ ଥା’ନ୍।ି 
େନୁି୍ ଭୟଙ୍କେ ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ଯହତୁ ଘଯେ ପବୂ୍ଗାଯପକ୍ା 
େମ େନ୍ଧା ଯହଉଛ।ି ୋେ୍ୟ ବେୋ େହୁ ନଥିବାେୁ 
ମହେିାମାଯନ ଯଭାେଉପାସ େହବିାେୁ ବାଧ୍ 
ଯହଉଛନ୍।ି

ଯସହପିେ ି ଶକି୍ାଯକ୍ରେଯେ ମହେିା ଓ 
େନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ ଉଦ୍ ଯବରଜନେ। 
ବଶି୍ୱେ ୫୪ ପ୍ରତଶିତ େଯିଶାେୀ ପ୍ରାଥମେି ଶକି୍ାେୁ 
ବଞ୍ଚତି ଯହଉଛନ୍।ି ଏହ ି ଧାୋ ଜାେ ି େହଯି� 
୨୦୩୦ ସଦୁ୍ା ଶତ ପ୍ରତଶିତ ମହେିା ସାକ୍େତା ହାେ 
ହାସ� େେବିା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ବ। େେ ି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଯସବା 
େଥା ଆଯ�ାଚନା େେବିା ଯତଯବ ଯସଠାଯେ ମଧ୍ 

ମହେିାମାନଙ୍କ ଅଧିୋେେୁ େମନ େୋୋଉଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ବି। ବବିେଣୀ ଅନୁସାଯେ ଅଣଯବୈଜ୍ାନେି 
ପଦ୍ତଯିେ ରଭ୍ଗପାତ ମହେିାମାନଙ୍କ ଆେସ୍େି 
ମତୁୃ୍ୟେ ଏେ ପ୍ରମେୁ ୋେଣ। ବର୍୍ଗମାନ ୧୨୦ ଯୋଟ ି
ମହେିାଙ୍କ ପାଇଁ ସେୁକ୍ତି ରଭ୍ଗପାତ ସବୁଧିା ଉପ�ବ୍ଧ 
ନାହ ିଁ। ୧୦.୨ ଯୋଟ ି ମହେିାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେୌଣସ ି
ପ୍ରୋେେ ରଭ୍ଗପାତ ଉପାୟ ଅବ�ମ୍ନ େେବିା 
ସମ୍ବ ଯହଉନାହ ିଁ। ବଭିନି୍ନ ଯେଶଯେ ସେୁକ୍ତି 
ରଭ୍ଗପାତ ପାଇଁ ପଥୃେ ପଥୃେ ନୟିମ ଯୋରୁଁ ଏହପିେ ି
ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ ିଯହାଇଛ।ି େଛି ିଯେଶଯେ ରଭ୍ଗପାତେୁ 
ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ େୂଯପ ନଷିଦି୍ େୋୋଇଛ।ି ପ୍ରତବିଷ୍ଗ ଯେବେ 
ଆଠ �କ୍ ମହେିା ବଶିଦୁ୍ ପାନୀୟ ଜେ ଅଭାବ 
ଯହତୁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରୋେେ ଯୋରଯେ ଆରୋନ୍ ଯହାଇ 

ମତୁୃ୍ୟମେୁଯେ ପଡ଼ନ୍।ି ପ୍ରତ ିେଶଜଣ ମହେିାଙ୍କ ମଧ୍େୁ 
ଜଯଣ ମହେିା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଶାେୀେେି, ମାନସେି ଓ 
ଯେୌନ ହଂିସାେ ଶେିାେ ହୁଅନ୍।ି ସହେଯେ ବସବାସ 
େେୁଥିବା ୪୯ ପ୍ରତଶିତ େଯୋନା ମହାମାେୀ 
ପଯେ ସାଧାେଣ ସଡ଼େଯେ ୋରେ ିସମୟଯେ ନଜିେୁ 
ସେୁକ୍ତି ମଣ ୁ ନାହାନ୍।ି ପ୍ରାୟ ୪.୪ ଯୋଟ ି ମହେିା 
ରହୃେଦୁ୍, ମାନବାଧିୋେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଓ ପ୍ରାେୃତେି 
ବପିେ୍ଗ୍ୟୟ ଯହତୁ ଶେଣାଥ୍ଗୀ ଭାବଯେ ଜୀବନ ନବି୍ଗାହ 
େେୁଛନ୍।ି ଏସଆି ଓ ଆଫି୍ୋଯେ ୨୪୦ ଯୋଟ ି
ମହେିା ପାେମ୍ପେେି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାେ େେ ି ୋେ୍ୟ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ େେୁଥିବାେୁ ପ୍ରେୂଷଣ ଜନତି ବ୍ୟାଧିଯେ 
ପୀଡ଼ତି ହୁଅନ୍।ି

ଉପଯୋକ୍ ଆଯ�ାଚନା ଯେବେ ସାମାଜେି 
ଓ ଅଣଆଥ ଥିେ ମାନେଣ୍ଡ ଭରି୍ଯିେ ଯହାଇଛ।ି େନୁି୍ 

ଆଯମ େେ ିଆଥ ଥିେ ମାନେଣ୍ଡ ଭରି୍ଯିେ ମହେିାମାନଙ୍କ 
ସ୍ତିେୁି ଅନୁଧ୍ାନ େେବିା ଯତଯବ ମଧ୍ ଯସପେ ି େଛି ି
ଉତ୍ାହଜନେ ଚରିେ ଯେଖିବାେୁ ମେିବିାେ ସଯୁୋର 
ନାହ ିଁ। ପ୍ରାୟ ୧୬୯ ଟ ି ଯେଶଯେ ଶ୍ରମ ବେଯେ 
ନାେୀ ସହଭାରତିା ମହାମାେୀ ପବୂ୍ଗ ହାେଠାେୁ େମ 
େହଛି।ି ପ୍ରତ ି େଶଜଣ ମହେିାଙ୍କ ମଧ୍େୁ େୁଇ ଜଣ 
ଯମୌେେି ବଜି୍ାନ େମିା୍ ସଚୂନା ପ୍ରେକୁ୍ ି ବଜି୍ାନଯେ 
ଶକି୍ା ସମାପ୍ ପଯେ ଯସହ ି ସମ୍ପେଥିତ ବୃର୍ଯିେ 
ନଯିୟାଜତି ଯହାଇଛନ୍।ି ୧୬ ପ୍ରତଶିତ ମହେିା ପ�ୁସି୍  
ବଭିାରଯେ ୋେ୍ଗ୍ୟେତ ଅଛନ୍।ି ବଚିାେ ବଭିାରଯେ 
୪୨ ପ୍ରତଶିତ ମହେିା ସରେୟି ଅଛନ୍।ି ମାରେ ୧୬.୫ 
ପ୍ରତଶିତ ମହେିାଙ୍କ ପାେଯେ ନଜିେ ଉଦ୍ାବନ ପାଇଁ 
ଯପଯଟଣ୍ଟ େହଛି।ି ବଭିନି୍ନ ସେୋେୀ ଓ ଯବସେୋେୀ 
ୋେ୍ଗ୍ୟାେୟଯେ ପ୍ରତ ି ତନି ି ଜଣ ପ୍ରବନ୍ଧେଙ୍କ ମଧ୍ଯେ 
ଜଯଣ ମାରେ ମହେିା ଅଛନ୍।ି ଏହ ିବର୍ଗଯେ ସମାନତା 
ହାସ� େେବିାେୁ ଆହୁେ ି ୧୪୦ ବଷ୍ଗ ସମୟ �ାରବି 
ଯବା� ିଆେେନ େୋୋଇଛ।ି 

ବେି୍ୟାେୟ ଓ େବିା ସମୟଯେ ଶଶିମୁାନଙ୍କ 
େତ୍ନ ଯନବା ଯକ୍ରେଯେ ମହେିାମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମେିା 
େହଛି।ି େନୁି୍ ବାଷଥିେ ପ୍ରାୟ ୫୧, ୨୦୦ ଯୋଟ ି
ଘଣ୍ଟାେୁ ଅଧିେ ସମୟେ ୋେ୍ଗ୍ୟ ପାଇଁ ଯସମାନଙୁ୍କ 
ଯବତନ ମେୁିନାହ ିଁ। ସ୍ାନୀୟ ନଷି୍ପର୍ ିଗ୍ରହଣ ଯକ୍ରେଯେ 
ମହେିାମାଯନ ମାରେ ଏେ-ତୃତୀୟାଂଶ ଆସନ 
ଅେଙୃ୍କତ େେୁଛନ୍।ି ୋଜନୀତ ି ଓ ନୀତ ି ନଦି୍୍ଗାେଣ 
ପ୍ରରେୟିାଯେ ମହେିାମାନଙ୍କ ଭୂମେିା ବୃଦ୍ ି ପାଇଥିଯ� 
ମଧ୍ ଯସମାଯନ ନଜିେ ନ୍ୟାେ୍ୟ ଅଧିୋେ ପାଇବାେୁ 
ବଞ୍ଚତି ଯହଉଛନ୍।ି ଉୋହେଣ ସ୍ୱେୂପ ବଶି୍ୱେ ମାରେ 
୨୬ ଶତାଂଶ ଯେଶଯେ ମହେିା ସଶକ୍ୀେେଣ ଓ 
ଶଶି ୁ େ�୍ୟାଣ ନମିଯନ୍ ବ୍ୟୟବୋେ ବା ଯଜଣ୍ଡେ 
ବଯଜଟ୍ େୁ ତଜ୍ଗମା େେବିା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ା 
େହଛି।ି

ପ୍ରଯତ୍ୟେ ଯକ୍ରେଯେ ମହେିାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିରେୁୁତେ 
ଅବଯହୋ ଯହତୁ ଯସମାନଙ୍କ ଆୟଷୁ ୧.୬ ବଷ୍ଗ ହ୍ାସ 
ପାଇଛ।ି େଯୋନା ମହାମାେୀ ଯହତୁ ମହେିାମାନଙ୍କ 
ଆୟ ପ୍ରାୟ ୮୦ ହଜାେ ଯୋଟ ିେ�ାେ ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି 
ଯତଣ ୁ ଏପେ ି ସମୟଯେ ମହେିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଆଥ ଥିେ ଅନୁୋନ ପ୍ରୋନ େେବିାେ ଆବଶ୍ୟେତା େହଛି ି
ଯବା� ି ଉପ�ବ୍ଧ ି େୋୋଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସାମାଜେି 
ସେୁକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ା େଡ଼ାେଡ଼ ି ଭାବଯେ �ାର ୁ େେବିା 
ପାଇ ଁ ଉପେକୁ୍ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ େୋେବିା ସହତି 
ତୃଣମେୂ ସ୍ତେଯେ ତାହାେ ସଠକି୍  ବ୍ୟବହାେ ଯେପେ ି
ହୁଏ ଯସଥିପ୍ରତ ି ମଧ୍ େୃଷ୍ ି େଆିେବିା ଆବଶ୍ୟେ। 
ଏଥିସହତି ପେୁୁଷପ୍ରଧାନ ସମାଜଯେ ନାେୀମାନଙ୍କ 
ପ୍ରତ ି େହଥିିବା ମାନସେିତାଯେ ମଧ୍ ଏେ ଯବୈପ୍ଳବେି 
ପେବିର୍୍ଗନ ନ ଆସଯି� ଯେୌଣସ ିଯୋଜନାେୁ ଉପେକୁ୍ 
ସଫୁେ ଆଶା େେବିା ବୃଥା। n

ଲଙି୍ଗଗତ ବବୈଷମ୍ୟର ନଷି୍ଠୁର ସତ୍ୟ

ଭାରବତଯେ ଯ�ୋ ଅଛ ି ‘ମର୍୍ଗ୍ୟ ମଣ୍ଡଯେ 
ଯେହ ବହ,ି ଯେବତା ଯହଯ� ଯହଁ ମେଇ।’ 
ଯତଣ ୁମଣଷି ଜୀବନ ନଶ୍ୱେ ଅଯଟ - ଏହା 

ନେିାଟ ସତ୍ୟ େଥା। ବସୁ୍ତବାେୀମାଯନ େୁହନ୍ ି ଆତ୍ା 
ଯବା� ି େଛି ି ନାହ ିଁ। ତା’ ଯହଯ� ଆଯମ ୋହ ିଁେ ି େହୁ 
ଅମେୁ ଚା�ରିଯ� ଯବା�?ି ତାଙ୍କ ଶେୀେ ତ ଆମ 
ପାେଯେ ଯଶାଇ େହଥିାଏ। ଯତଯବ େଏି ଚା�େିାଏ? 
ୋହ ିଁେ ି ମତୁୃ୍ୟପଯେ ଶେୀେ ନଷ୍ ଯହାଇୋଏ? 
ଏଠାଯେ ଆମେୁ ବୁଝବିାେୁ ପଡ଼ବି ଆତ୍ା ହ ିଁ ଶେୀେ 
ଛାଡ଼ ିଚା�େିାଏ। ଯତଯବ ଏଠାଯେ ପ୍ରଶ୍ ଉଯଠ ମତୁୃ୍ୟ 
ପଯେ ଆତ୍ା ୋଏ େୁଆଯଡ଼? 

ଯବେବ୍ୟାସଙ୍କ େଚତି ରେୁଡ଼ ପେୁାଣଯେ 
ଭରବାନ ଯେଶବ େହଛିନ୍ ି ମତୁୃ୍ୟପବୂ୍ଗେୁ ମଣଷି 
ପାେେୁ ପ୍ରଥଯମ ନଯିଦେ୍ଗଶ ଆଯସ। ଆଖିେୁ ଯଜ୍ୟାତ ି
ଚା� ି ୋଏ, ୋନ ବଧିେ ଯହାଇୋଏ, ଚୁଟ ି ଧୋ 
ଯହାଇୋଏ। େେ ି ଏହ ି ନଯିଦେ୍ଗଶ ପାଇ�ା ପଯେ 
ମଧ୍ ଭରବାନଙ୍କ ଶେଣାପନ୍ନ ଯହାଇ ପାେଯି� 
ନାହ ିଁ ଯତଯବ ମତୁୃ୍ୟ ଯହବା ମାରେଯେ େମେୂତ ଆସ ି
ଶେୀେେୁ ଆତ୍ାେୁ ୋଢ଼ ି ଯନଇୋଆନ୍।ି ଶେୀେେ 
ନଅଟା ଦ୍ାେ ମଧ୍େୁ ଯେୌଣସ ିଏେ ଦ୍ାେ ଯେଇ ଆତ୍ା 
ୋଏ। ଯସଇ ନଅଟା ଦ୍ାେ ଯହ�ା-େୁଇଟ ି ଆଖି, 
େୁଇଟ ି ୋନ, େୁଇଟ ି ନାସାନ୍ଧ୍ର, ଯରାଟଏି ପାଟ ି ଏବଂ 
େୁଇଟ ିଜଯନନ୍ଦୟି। 

ଶେୀେଯେ ତଯିନାଟ ି ସ୍ତେ ଥାଏ। ପ୍ରଥଯମ 
ସୂ୍େ ଶେୀେ- ଭୂମ,ି ବାୟ,ୁ ଆୋଶ, ଜେ ଓ ଅଗ୍।ି 
ଦ୍ତିୀୟଯେ ସକୂ୍ଷ୍ମ ଶେୀେ- ମନ, ବୁଦ୍ ି ଓ ଅହଙ୍କାେ। 
ତୃତୀୟଯେ ସତ୍ ଚତି୍ ଆନନ୍ଦ-ଆତ୍ା। େମେୂତମାଯନ 
ସୂ୍େ ଶେୀେେୁ ଛାଡ଼ଯିେଇ ଆତ୍ା ସହତି ସକୂ୍ଷ୍ମ 
ଶେୀେେୁ ଯନଇ ଚା� ି ୋଆନ୍।ି ପଯେ ଆଯମ ସୂ୍େ 
ଶେୀେେୁ ୋହ େେ ିଯେଇଥାଉ। 

ମଣଷିେ ଜୀବେଶାଯେ େେଥିିବା େମ୍ଗେୁ ଯନଇ 
ଆତ୍ା ୋରୋ େେଥିାଏ। େେ ି ସତ୍ େମ୍ଗ େେଥିାଏ ଓ 

ଭରବାନଙ୍କ ନେିଟଯେ ସାୋ ଜୀବନ ଶେଣାପନ୍ନ 
ଯହାଇଥାଏ ଯତଯବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବମିାନଯେ ବଷୁି୍େୂତମାଯନ 
ଆସ ି ଆତ୍ାେୁ ଯବୈେୁଣ୍ଠେୁ ଯନଇ ୋଆନ୍।ି େୁେମ୍ଗ 
େେଥିିଯ� େମେୂତମାଯନ ୋତନା ଶେୀେ େୂପେ 
ବାହନଯେ ନାନା ପ୍ରୋେେ ୋତନା ଯେଇ ଆତ୍ାେୁ 
ପନୁବଥିଚାେ ପାଇ ଁେମପେୁେୁ ଯନଇ ୋଆନ୍।ି

ମତୁୃ୍ୟପଯେ ଆତ୍ା ପ୍ରାୟ ଏରାେ େନି ପେ୍ଗ୍ୟନ୍ 
ଘଯେ େହଥିାଏ ଏବଂ ଯଭାଜନେୁ ଅଯପକ୍ା େେଥିାଏ। 
ସପୁରୁେମାଯନ େଶ େନି ପେ୍ଗ୍ୟନ୍ ପଣି୍ଡୋନ େେଥିା’ନ୍।ି 
େଶେନିେ ପଣି୍ଡଯେ ୋତନା ଶେୀେ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ଯହାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ େନିେ ପଣି୍ଡଯେ ମଣୁ୍ଡ, ଦ୍ତିୀୟ 
େନି ୋନ୍ଧ ଓ ଯବେ, ତୃତୀୟ େନି ହୃେୟ, ଚତୁଥ୍ଗ 
େନି ପଠି,ି ପଞ୍ଚମ େନି ଉେେ, ଷଷ୍ େନି ନତିମ୍, 
ସପ୍ମ େନି ଜଙ୍ଘ, ଅଷ୍ମ େନି ଆଣ୍ଠୁ, ନବମ େନି 
ଯରାଡ଼ ତଆିେ ିହୁଏ। େଶମ େନି ଶଦୁ୍ ଯହ�ା ପଯେ 
ଏୋେଶ େନି ଆତ୍ା ରନ୍ବ୍ୟ ସ୍େେୁ ୋରୋ େେଥିାଏ। 

ରେୁଡ଼ ପେୁାଣ ଅନୁସାଯେ ପଥୃିବୀେୁ 
େମଯ�ାେ ପ୍ରାୟ ଛୟାଅଶୀ ଯୋଜନ େୂେ ଅଥ୍ଗାତ 
େଶ �କ୍ ବତଶି ହଜାେ େଯି�ାମଟିେ ଅଯଟ। 
େୁେମ୍ଗ େେଥିିବା ମଣଷିମାନଙ୍କ ଆତ୍ାେୁ ଯେୈନେି 
ତନିହିଜାେ େଯି�ାମଟିେ ଚ�ାଇ ଚ�ାଇ ଏେ 
ବଷ୍ଗଯେ େମେୂତମାଯନ େମପେୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଆନ୍।ି 
ସପୁରୁେମାନଙ୍କ ଦ୍ାୋ ପ୍ରୋନ େୋୋଉଥିବା 
ପଣି୍ଡଦ୍ାୋ ଆତ୍ାେୁ ଚା�ବିା ପାଇଁ ଶକ୍ପି୍ରାପ୍ ହୁଏ। 

ପେୁାଣ ବର୍୍ଗନା ଅନୁସାଯେ ପଥୃିବୀ ଉପଯେ 
ସାଯତାଟ ି ଯ�ାେ ଓ ତଯେ ସାଯତାଟ ି ଯ�ାେ 
େହଛି।ି ପଥୃିବୀ ଉପଯେ ଥିବା ଯ�ାେରଡ଼ୁେି ଯହ�ା 
ସଂୟମଣଯି�ାେ, ଭୂଯ�ାେ, ସ୍ୱର୍ଗଯ�ାେ, େମଯ�ାେ, 
ତପଯ�ାେ, ମହାଯ�ାେ ଓ ବ୍ରହ୍ମଯ�ାେ। ଯସହପିେ ି
ପଥୃିବୀ ତଯେ ଥିବା ଯ�ାେରଡ଼ୁେି ଯହ�ା-ତେ, ବତିେ, 
ଅତେ, ସତୁେ, ତୋତେ, ପାତାେ ଓ େସାତେ। 
ସଂୟମଣଯି�ାେେୁ େମଯ�ାେ ମଧ୍ େୁହାୋଏ। ଆତ୍ା 
େମଯ�ାେେୁ ର�ା ଯବଯେ ଯଷାହେଟ ି ସ୍ାନଯେ 
ଅବସ୍ାନ େେ ି ଥାଏ। ଯସରଡ଼ୁେି ଯହ�ା ୟମପେୁ, 
ସମୟପେୁ, ଯସୌେୀପେୁ, ରନ୍ଧବ୍ଗପେୁ, ଶାେଗ୍ରାମପେୁ, 
େରୂେପେୁ, ବଚିରିେପେୁ, ବ୍ରହ୍ମପେୁ, େୁଃେପେୁ, ସପୁ୍ପେୁ, 
େୁଦ୍ପେୁ, ଶୀତଧାୟପେୁ, ନାନେଚନ୍ଦପେୁ, େେଞ୍ଚପେୁ, 
ପେ୍ଗ୍ୟାବଷ୍ଗଣପେୁ ଓ ବହୁଭୀତପିେୁ। ୟମପେୁଯେ 
ପଷୁ୍ପଭଦ୍ା ନେୀ େୂେଯେ ବଟବୃକ୍ େହଛି।ି େୁେମ୍ଗ 
େେଥିିବା ମଣଷିମାନଙ୍କ ଆତ୍ା ତାତ�ିା ବା� ି ଉପଯେ 
େମେୂତଙ୍କ ସଙ୍ଗଯେ ଚା�ବିାେୁ ପଡ଼ଥିାଏ। େେ ିସପୁରୁେ 

ଚପ� ୋନ େେଥିାଏ, ତା’ ଯହଯ� ଆତ୍ାେ ପାେେୁ 
ଶାନ୍ ିମେିଥିାଏ। ପଣୁ୍ୟ େେଥିିବା ଆତ୍ାେୁ ବଟବୃକ୍ତଯେ 
ଆଶ୍ରା ମେିଥିାଏ। ସପୁରୁେ ଶ୍ରାଦ୍ ସମୟଯେ ଯେଇଥିବା 
ପଣି୍ଡେୁ େୁଇଭାର ୋତନା ଶେୀେେୁ ମେିଥିାଏ, ଏେ 
ଭାର ଆତ୍ାେୁ ମେିଥିାଏ ଓ ଏେ ଭାର େମେୂତମାନଙୁ୍କ 
ମେିଥିାଏ। ଶ୍ରାଦ୍ ଓ ପଣି୍ଡୋନ ନେଯ� ୋତନା 
ଶେୀେେୁ ଶକ୍ ିମଯିେ ନାହ ିଁ ଏବଂ େମେୂତମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ 
ଯଭାେ�ିା େହବିାେୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ଫେଯେ େମେୂତମାଯନ 
ଯରୋଧାନ୍ତି ଯହାଇ ଆତ୍ାେୁ ନେି୍ଗାତନା େଅିନ୍।ି ଶ୍ରାଦ୍ 
ନେଯ� ଆତ୍ା ପତୃିଯ�ାେଯେ େହେିାଆନ୍।ି 

ଶାେଗ୍ରାମପେୁଯେ ପଥେ ବଷ୍ଗା 
ଯହଉଥି�ାଯବଯେ ଶୀତଧ୍ାୟପେୁଯେ ପ୍ରବେ ଶୀତ 
ହୁଏ। ସପୁରୁେ ରେମଯପାଷାେ ୋନ େେଥିିଯ� 
ଆତ୍ାେୁ ଥଣ୍ଡାେୁ ମକୁ୍ ିମଯିେ। ନଯଚତ ପ୍ରବେ ଥଣ୍ଡାଯେ 
ଆତ୍ାେୁ ପ୍ରବେ େଷ୍ ମଯିେ। ଏରାେ ମାସ ୋରୋ 
ପଯେ ଦ୍ାେଶ ମାସଯେ ଆତ୍ା ସଧିା େମଯ�ାେଯେ 
ପହଞ୍ଚେିାଏ। ଯସଠାଯେ େମ୍ଗ ଅନୁସାଯେ ସ୍ୱର୍ଗ, ନେ୍ଗ 
ଓ ଯବୈେୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ ି ହୁଏ। ଯେଉଁ ମଣଷି ଜୀବେଶାଯେ 
ସେୁମ୍ଗ େେଥିାଏ ତା’େ ଆତ୍ାେ ଯେୌଣସ ି ବଚିାେ 
ନଯହାଇ େମୋଜା ସସମ୍ାଯନ ଯବୈେୁଣ୍ଠେୁ ଯପ୍ରେଣ 
େେଥିା’ନ୍।ି ଯେଉଁ ଆତ୍ାେ ବଚିାେ ସଯେ ନାହ ିଁ 
ଯସମାଯନ ପତୃିଯ�ାେଯେ ହ ିଁ େହେିାଆନ୍।ି ସପୁରୁେ 
ଯେଉଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ ଓ ପଣି୍ଡ ଜେ, ଅଗ୍ ିଓ ବାୟ ୁମାଧ୍ମଯେ 
ଆତ୍ାେୁ ପ୍ରାପ୍ ି ଯହାଇଥାଏ। ଯବୈେୁଣ୍ଠଯେ ଅବସ୍ାନ 

େେୁଥିବା ଆତ୍ାଙୁ୍କ ଅମତୃ େୂପଯେ, ପଶ ୁ େୂପଯେ 
ଥିବା ଆତ୍ାଙୁ୍କ ଘାସେୂପଯେ, ପକ୍ୀେୂପୀ ଆତ୍ାଙୁ୍କ ଫେ 
େୂପଯେ ଓ ନେେୂପୀ ଆତ୍ାଙୁ୍କ ଅନ୍ନ େୂପଯେ ପଣି୍ଡ ପ୍ରାପ୍ ି
ଯହାଇଥାଏ। ପତୃିପକ୍ଯେ ପ୍ରୋନ େୋୋଉଥିବା 
ପଣି୍ଡ ପତୃିଯ�ାେେ ୋଜାଙ୍କ ବାହନ ୋେ ପକ୍ୀଙ୍କ 
ମାଧ୍ମଯେ ଆତ୍ାଙୁ୍କ ପ୍ରାପ୍ ି ଯହାଇଥାଏ। ପତୃି ପେୁୁଷ 
ଓ ଆତ୍ା ଭକ୍ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଯେହଯେ ସବାେ ଯହାଇ 
ଆସଥିା’ନ୍ ିଶ୍ରାଦ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯତଣ ୁଜୀବେଶାଯେ 
ସନ୍ାନମାନଙୁ୍କ ସଂସ୍ାେୀ େୋଇବା ଜେୁେୀ। 

ମତୁୃ୍ୟପଯେ ପରୁେମାଯନ େ’ଣ େେଯିବ ଯସେଥା 
ଜାଣବିା ଆବଶ୍ୟେ। ୋନଧମ୍ଗ ଆେ ି େମ୍ଗ େେ ି
ପତୃିପେୁୁଷ ଓ ଆତ୍ାଙ୍କେ ମକୁ୍ ିେେଯିହବ। ୋନ ଧମ୍ଗ 
ଯେମତି ି େୋେବି? ରୀତାେ ଅଷ୍ାେଶ ଅଧ୍ାୟଯେ 
ଉଯଲ୍ଲେ ଅଛ-ି େଜ୍, ୋନ ଓ ତପେୂପେ େମ୍ଗ ତ୍ୟାର 
େେବିା ଉଚତି ନୁଯହଁ, ବେଂ ତାହା ଅବଶ୍ୟ େେଣୀୟ; 
ୋେଣ େଜ୍, ୋନ ଓ ତପ ଏହ ି ତଯିନାଟ ି େମ୍ଗ 
ବୁଦ୍ମିାନ ପେୁୁଷଙୁ୍କ ପବରିେ େଯେ। ଯତଣ ୁସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ ି
େଥା ତପସ୍ୱୀ, ରହୃସ୍ୀ, ସାଧାେଣ ମଣଷି ସମଯସ୍ତ 
ୋନ ଧମ୍ଗ େେବିା ଉଚତି। େନୁି୍ ୋନଧମ୍ଗ ଯେମତି ି
େେବି ଓ ୋହାେୁ େେବି? ରୀତାେ ନବମ ଅଧ୍ାୟଯେ 
ଭରବାନ େହଛିନ୍-ିଯହ ଅଜୁ୍ଗନ, ତୁଯମ ୋହା େଛି ିେମ୍ଗ 
େେୁଛ, ୋହାେଛି ିଯଭାଜନ େେୁଛ, ୋହାେଛି ିହବନ 
େେୁଛ, ୋହାେଛି ିୋନ େେୁଛ ଏବଂ ୋହାେଛି ିତପ 
େେୁଛ, ଯସସବୁ ଯମାଯତ ଅପ୍ଗଣ େେ। n

‘‘ଆତ୍ାର ସଦ୍ ଗତ’ି’

ବଦିାୟ ମହାରାଣୀ ଏଲଜିାବବଥ୍  
ବ୍ର ିଯଟନେ ୋଣୀ ଏ�ଜିାଯବଥ ଦ୍ତିୀୟଙ୍କେ ୯୬ ବଷ୍ଗ ବୟସଯେ ପେଯ�ାେ ଘଟଛି।ି 

ଏଥିସହତି ବ୍ରଟିଶି ଇତହିାସଯେ ତାଙ୍କେ ସବ୍ଗାଧିେ ୭୦ ବଷ୍ଗେ ଶାସନୋେେ ଅବସାନ 
ଘଟଛି।ି ୋଣୀ ଏ�ଜିାଯବଥ ଯସ ଯେଶେ ସାମ୍ଧିାନେି ମେୁ୍ୟ ଥିଯ�। ସଂସେୀୟ ଶାସନ 
ବ୍ୟବସ୍ାେ ଜନନୀ ବ୍ରଯିଟନଯେ ୋଜତନ୍ତ୍ରେ ପ୍ରତୀୋତ୍େ ଉପସ୍ତି ି ଜାହେି େଖିବା ପାଇଁ 
ୋଣୀ ବା େୁଇନ୍  ପେେ ପ୍ରବର୍୍ଗନ େେବିା ପଛଯେ ଥି�ା ଯସ ଯେଶେ ଯ�ାେଙ୍କ େକ୍ଣଶୀେ 
ବଚିାେ।

ଦ୍ତିୀୟ ବଶି୍ୱେଦୁ୍ ପଯେ ଆେମ୍ ଯହାଇଥିବା ଅସ୍େି ସମୟ ଓ ଶାସନୋେଯେ ଯସ 
ବ୍ରଟିଶି ୋଜରାେୀ ଆଯୋହଣ େେଥିିଯ�। ସେୂ୍ଗ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯହଉ ନଥିବା ବ୍ରଟିଶି ସାମ୍ାଜ୍ୟ 
ତାଙ୍କ ସମୟଯେ େଣ୍ଡବେିଣ୍ଡତି ଯହାଇ ୋଇଥି�ା ନବପେବିର୍୍ଗନ, ରଣତନ୍ତ୍ରେ ବସି୍ତାେବାେୀ 
ଯଚତନା ଓ ଉପନଯିବଶବାେ ବଯିୋଧଯେ ସଂଗ୍ରାମ ଯୋରୁଁ। ଆଯମେେିା, େୁଷଆି, ଚୀନ୍  
ସହତି ଅଯନେ ପାଚୋତ୍ୟ ୟଯୁୋପୀୟ ୋଷ୍ଟ୍ର ଏହ ିସମୟଯେ ଆନ୍ଜ୍ଗାତେି ବ୍ୟାପାେଯେ ରେମଶଃ 
ଶକ୍ଶିାେୀ ଯହାଇଥିଯ�। ସଯବ୍ଗାପେ ିଯସ ବ୍ରଟିଶି ୋଜସଂିହାସନ ଆଯୋହଣ େେବିା ପବୂ୍ଗେୁ 
ବ୍ରଟିଶି ଶାସନେ ଏେ ବଡ଼ ଉପନଯିବଶ ଭାେତ ସେ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଯହାଇ ଅଯନେ ପୋଧୀନ 
ୋଷ୍ଟ୍ରଙୁ୍କ ଯପ୍ରେଣା ଯୋରାଇଥି�ା।

ଏହ ି ଅସ୍େି ସମୟଯେ ୋଣୀ ଏ�ଜିାଯବଥଙ୍କ ରେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯନତୃତ୍ୱ ନୂଆ 
ବ୍ରଯିଟନେ ଆତ୍ପ୍ରୋଶେୁ େଗି୍ େଶ୍ଗନ ଯେଇଥି�ା। ଯସ ଯବାଧହୁଏ ଏେମାରେ ଶାସନମେୁ୍ୟ, 
ୋହାଙୁ୍କ ବ୍ରଯିଟନବାସୀ ଓ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ ଅଧିେ ଜାଣନ୍।ି ତାଙ୍କ ନାମ ଏେ େରୁେୁ ବ୍ୟାେ୍ୟା େଯେ; 
ୋହା ‘ଏ�ଜିାଯବଥ ଏୋ’ ନାମଯେ ପେଚିତି। ଅତଏବ ତାଙ୍କ ବଯିୟାର ବ୍ରଯିଟନବାସୀଙ୍କ 
ପାଇଁ ଏେ ବେିାଟ ଅପେୂଣୀୟ କ୍ତ ିନଚିେୟ। ୋଣୀ ଏ�ଜିାଯବଥଙ୍କ ବଯିୟାର ଉଭୟ ବ୍ରଯିଟନ୍  
ଓ ଏହାେ ରଣତନ୍ତ୍ରେୁ ପ୍ରଭାବତି େେପିାଯେ। ୋେଣ ଏେ ସାମ୍ଧିାନେି ଅନୁଷ୍ାନ ଭାବଯେ 
ଯସଠାୋେ ୋଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ୋଜତନ୍ତ୍ର ଯସ ଯେଶଯେ ସ୍େିତା ଆଣବିା ସହତି ଏହାେୁ ଆଧନୁେି 
େେ ିବ୍ୟାପେ ସାମାଜେି ପେବିର୍୍ଗନ ଆଣବିାଯେ ସଫେ ଯହାଇଛ।ି

ଏଯବ ମଧ୍ ବଭିନି୍ନ ଯେଶଯେ ସାମ୍ଧିାନେି ୋଜତନ୍ତ୍ର େହଛି;ି େନୁି୍ ବ୍ରଟିଶି ୋଣୀଙ୍କ ଭେ ି
େ୍ୟାତ ିଓ ପ୍ରତଷି୍ା ଅନ୍ୟ ଯେୌଣସ ିୋଜା, ୋଣୀଙ୍କେ ନାହ ିଁ। ୋଜ୍ୟଯରାଷ୍ୀ ବା େମନଯେଲ୍ ଥେ 
ଯସ ଥିଯ� ମେୁ୍ୟ। ଏଥିଯେ ଭାେତ ସଯମତ ପବୂ୍ଗେ ବ୍ରଟିଶି ଉପନଯିବଶବାେୀ ବ୍ୟବସ୍ାଯେ 
ଥିବା ୫୦େୁ ଅଧିେ ଯେଶ ସେସ୍ୟ। ୋଣୀ ଯସମାନଙ୍କେ ୋଷ୍ଟ୍ରମେୁ୍ୟ ବାସ୍ତବ େୃଷ୍େୁି ନଥିଯ� 
ମଧ୍ ଯସମାଯନ ତାଙୁ୍କ ନଚିେତି ମଯନ େଖିଯବ। 

ବ୍ରଯିଟନ୍ ଯେ ଆଉ ଏେ ଅସ୍େି ୋଜଯନୈତେି ଅଧ୍ାୟ ଚା�ଥିିବାଯବଯେ ୋଣୀ 
ଚା�ରିଯ�। ଶ୍ରୀମତୀ �ଜି୍  ଟ୍ରସଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଯବ ଶପଥ ଯେବାେ ଯେଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ଯେ 
ଯସ ଆଖି ବୁଜଯି�। ସଯତଯେପେ ି ଯସ ନଜି ଜୀବଦେଶାେ ଅନ୍ମି କ୍ଣଯେ ନଜି ଯେଶେ 
ୋଜଯନୈତେି ସ୍େିତା ପ୍ରତଷି୍ାେୁ ଅଯପକ୍ା େେ ିେହଥିିଯ�।

ଭାେତ ସହତି ବ୍ରଯିଟନ୍ େ ସମ୍ପେ୍ଗ ନବିଡ଼ି ଏବଂ ଯେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଯହବା ପେଠାେୁ 
ବଭିନି୍ନ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ଜ୍ଗାତେି ପ୍ରସଙ୍ଗଯେ �ଣ୍ଡନ ସେୋେ ନୂଆେଲି୍ଲୀେୁ ସମଥ୍ଗନ 
ଯେଇ ଆସଛିନ୍।ି ୋଣୀଙ୍କେ ଭାେତ ପ୍ରତ ିବଯିଶଷ ଶ୍ରଦ୍ା ଓ ସମ୍ାନ ଥି�ା। ଏେୋ ତାଙ୍କ 
ଶାସନାଧୀନ ଭାେତେ ସ୍ୱାଧୀଯନାର୍େ ବେିାଶ, ରଣତାନ୍ତ୍ରେି ସଶକ୍ୀେେଣ, ଆଇନେ 
ଶାସନ ଏବଂ ବଶି୍ୱ େେବାେଯେ ପ୍ରତଷି୍ା �ାଭଯେ ଯସ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ େେୁଥିଯ�। ବଶି୍ୱେ 
ନଯିଷ୍ପଷତି, ବଞ୍ଚତି ଓ ଅତ୍ୟାଚାେତି ମହେିା, ଶଶି ୁ ଓ େେଦି୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଯସ ସବ୍ଗୋ ସ୍ୱେ 
ଉଯର୍ାେନ େେୁଥିଯ�। ମାନବାଧିୋେେୁ ରେୁୁତ୍ୱ ଯେଉଥିଯ�। ଯତଣ ୁଆଧନୁେି ବଶି୍ୱ ତାଙୁ୍କ 
ନଚିେୟ ମଯନ େଖିବ।

ଏେ ପରୂ୍୍ଗାଙ୍ଗ ଓ ପେପିରୂ୍୍ଗଜୀବନ େଟାଇ ଯସ ଶାନ୍ଯିେ ଯଶଷନଃିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାର େେଛିନ୍।ି 
ତାଙ୍କେ େୀଘ୍ଗ ପେମାୟ ୁ ତାଙୁ୍କ ଅଧିେ େୁଃେ ଯେଇନାହ ିଁ। ଏଯବ ତାଙ୍କ ଅଯନ୍ ପରୁେ ଚା�୍ଗସ 
ଯସ ଯେଶେ ବ୍ୟବସ୍ା ଅନୁସାଯେ ନୂଆ ୋଜା ଯହଯବ। ୋଜ ଶାସନେ ଆଉ ଏେ ଅଙ୍କ 
ଯସଠାଯେ ଆେମ୍ ଯହବ। ଏହାେ ବଯିଶଷେଛି ି ପ୍ରଭାବ ଅବଶଷି୍ ବଶି୍ୱ ଉପଯେ ପଡ଼ବିାେ 
ସମ୍ାବନା ନାହ ିଁ।

ପ୍ରେ୍ୟାତ ଭାେତୀୟ ଯୋହନୂିେ ମଣ ି େଚତି ମେୁୁଟ ଧାେଣ େେୁଥିବା ୋଣୀ 
ଏ�ଜିାଯବଥ ଭାେତଯେ ଜଯଣ ପେଚିତି ନାମ ଥିଯ�। ଭାେତ ଏଯବ ଯରାଟଏି ପଯେ 
ଯରାଟଏି ପେଯକ୍ପ ଯନଇ ବ୍ରଟିଶି ଉପନଯିବଶବାେେ ବାସ୍ତବ ସନ୍େ ସବୁ ହଟାଉଛ।ି 
ଯତଯବ ଏହ ି ପ୍ରରେୟିାଯେ ବ୍ରଯିଟନ୍  ସହତି ଭାେତେ ଦ୍ପିାକ୍େି ସମ୍ପେ୍ଗଯେ େଛି ି ବ୍ୟାଘାତ 
ଘଟ ିନାହ ିଁ। ଯସ ଯେଶଯେ େଏି ନୂଆ ୋଜା ବା ସାମ୍ଧିାନେି ମେୁ୍ୟ ଯହଯବ, ଭାେତ ପାଇଁ 
ଏହାେ ବଯିଶଷ େଛି ି ରେୁୁତ୍ୱ ନାହ ିଁ। ୋଣୀ ବା ୋଜା ପେଯେ ଥାଇ ସାଧାେଣ ଜନତାଙ୍କ 
ଭେ ିଜୀବନ ନବି୍ଗାହ େେବିା ଏବଂ ରଣତନ୍ତ୍ରେୁ ସମାଯବଶୀ େେ ିଯସଥିଯେ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସାମ�ି 
େେବିାଯେ ୋଷ୍ଟ୍ରମେୁ୍ୟମାନଙ୍କେ ଯେଉଁ ରେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଭୂମେିା ଥାଏ, ୋଣୀ ଏ�ଜିାଯବଥ 
ତାହାେ ଏେ ଉୋହେଣ। 

ତାଙ୍କେ ମତୁୃ୍ୟ ସହତି ଏେ େରୁେ ଅବସାନ ଘଟଛି।ି ‘େଙି୍ଗ / େୁଇନ୍  ଇଜ୍  ଯେଡ୍ , �ଙ୍ଗ 
�ଭି୍  େୁଇନ୍ ’େ ଧ୍ୱନ ିଯେବେ ଅନୁଷ୍ାନ ବା ପେେ ଜୟରାନ େେୁନାହ ିଁ, ଏେ ଉର୍ମ ଆତ୍ା, 
ସଶୁାସେିାଙ୍କେ ଜୟରାନ େେ ି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ି େଥାଥ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜେ ି ଅପ୍ଗଣ େଯେ। ଆଯମ ଯସହ ି
ମହାନ ଆତ୍ାେ ସଦ୍ ରତ ିୋମନା େେ ିତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମେ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜେ ିଅପ୍ଗଣ େେୁଛୁ। n
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କଟକ,୯ା୯(ସମସି): ବଜାରକୁ ଔଷଧ ଯବିା 
ପବୂ୍ବରୁ ଆନାଲଟିକିାଲ ରପିପାଟ୍ବ ଦାଖଲ କରବିା 
ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ। ଆନାଲଟିକିାଲ ରପିପାଟ୍ବ ପ୍ରଦାନ 
ନକପଲ ଔଷଧ ବକି୍ ିକରାଇ ଦଆିଯବି ନାହ ିଁ। ଉତ୍କଳ 
ପକମଷି୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗଷି୍ଟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳ ି କଡ଼ା 
ନୟିମ ରହଛି।ି ପହପଲ ଏପବ ପଯଉଁ ନକଲ ି ଔଷଧ 
କାରବାର ପନଇ ଚଢ଼ଉ ଚାଲଛି,ି ଉକ୍ତ ଔଷଧର 
ଆନାଲଟିକିାଲ ରପିପାଟ୍ବ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ନକିଟପର 
ଦାଖଲ ପହାଇ ନଥିଲା। ସଂଘ ସମ୍ାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ 
ମହାପାତ୍ର କହଛିନ୍ତ ି ପଯ ପାଖାପାଖି ୩୦୦ କମ୍ାନୀ 
ଆନାଲଟିକିାଲ ରପିପାଟ୍ବ ଦାଖଲ କର ି ବ୍ୟବସାୟ 
କରୁଛନ୍ତ।ି ମାତ୍ର ପଯଉଁ ଔଷଧକୁ ଜବତ କରାଯାଉଛ,ି 
ତାହା ଏକ ବ୍ାପଣ୍ଡଡ୍  କମ୍ାନୀର ନାମ ବ୍ୟବହାର 
କରାଯାଇ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟ ସଂଘ 
ଜରଆିପର ଔଷଧ ଅଣାଯାଇନାହ ିଁ। ଏଭଳ ିପକ୍ଷତ୍ରପର 
ଆନାଲଟିକିାଲ ରପିପାଟ୍ବ ଦାଖଲ କରାଯାଇନାହ ିଁ।

 ଗତବଷ୍ବ ଜୁନ୍  ମାସପର କନକିାଛକରୁ 
ମଳିଥିିଲା କପରାନା ପରାଗୀଙ୍କ ନମିପନ୍ତ ଉଦ୍ଷି୍ଟ 
ନକଲ ି ଔଷଧ। ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ ସ କପଟ୍ରୋଲର 
କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟର ପପେସାଲ ସ୍କ୍ାଡ୍  ଚଢ଼ଉ କର ି ବପିଳୁ 

ପରମିାଣର ଔଷଧ ଜବତ କରଥିିଲା। ଏହ ିସମୟପର 
ରାଜ୍ୟ ସ୍ାସ୍୍ୟ ପସବାର ସ୍ାର୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟପିର ରଖି ଉତ୍କଳ 
ପକମଷି୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗଷି୍ଟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଆଭମିଖୁ୍ୟ 
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା 
କମ୍ାନୀଗଡ଼ୁକୁି ଆନାଲଟିକିାଲ ରପିପାଟ୍ବ ପଦବା 
ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ପହାଇଥିଲା। 

ଔଷଧପର କପମ୍ାଜସିନ ଓ ପକପତ ମଲିଗି୍ରାମ 
ପଲଖାଏ ରହୁଛ ି ତାହାର ରପିପାଟ୍ବ ଆନାଲଟିକିାଲ୍  
ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ରିାଏ। ରପିପାଟ୍ବ ପ୍ରଦାନ ନକପଲ 
ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଔଷଧ ରଖାଯବି ନାହ ିଁ କମିକ୍ା ବଜାର  
ଅନୁମତ ି ଦଆିଯବି ନାହ ିଁ ପବାଲ ି କୁହାଯାଇଥିଲା। 
ଗତବଷ୍ବର ଘଟଣାପର ନକଲ ିଔଷଧ ବକି୍ ିକରୁଥିବା 
ଶବି ପ୍ରସନ୍ନ ପଜନା ଆପସାସଏିଟ୍  ଫାମ୍ବକୁ ରାଜ୍ୟ 
ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କଳା ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଣୁ ି
ରପର ନକଲ ିଔଷଧ ବକି୍ ିପନଇ ଅଭପିଯାଗ ସାମା୍କୁ 
ଆସଥିିବା ପବପଳ ଆନାଲଟିକିାଲ ରପିପାଟ୍ବ ଦାଖଲ 
ନୟିମକୁ ପନଇ ସପଦେହ ଉପଜୁଛି।ି ଯଦ ି ଜପଣ 
ଅସାଧ ୁବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘକୁ ନଜଣାଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 
କଛି ିଔଷଧ ଆଣ ିବକି୍ ିକରବି, ତାହା ଉପପର କାହାର 
କରୃ୍୍ବତ୍ୱ ରହବି ପବାଲ ିସାଧାରଣପର ପ୍ରଶ୍ ଉଠଛି।ି 

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୯।୯ (ସମସି): 
ଦଶମ ବା ହାଇସ୍ଲୁ ସାଟଟିଫିପକଟ୍  
ପରୀକ୍ଷାପର ଉର୍୍ବୀର୍୍ବ ପହାଇଥିବା 
କଛି ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯକୁ୍ତ ୨ ନାମପଲଖା 
ପାଇ ଁ ପଯ୍ବ୍ୟାୟ ଇ-ଆଡମଶିନ୍ ପର 
ଭାଗ ପନଇ ପାର ି ନ ଥିବା 
ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟକୁି ଆସଛି।ି ଏହ ି
ପରପିପ୍ରକ୍ଷୀପର ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ପସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ନମିପନ୍ତ ସପୁଯାଗ ପଦବା ପାଇଁ 
ଦ୍ତିୀୟ ପଯ୍ବ୍ୟାୟ ଇ-ଆଡମଶିନ୍  
ପ୍ରକ୍ୟିାପର ନାମ ପଲଖାଇବା 

ପାଇ ଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସପୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ 
କରଛିନ୍ତ।ି 

ସମ୍କୃ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାପନ 
ଚଳତି ପସପପଟେମକ୍ର ୧୦ରୁ ୨୭ 
ତାରଖି ମଧ୍ୟପର ପନୁବ୍ବାର 
ଆପବଦନ କରପିାରପିବ। ଇଚୁ୍କ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତରା ଅଭଭିାବକମାପନ 
www.samsodisha.
gov.inପର ଲଗ୍ ଇନ୍  କର ିସମ୍ରୂ୍୍ବ 
ବବିରଣୀ ଜାଣପିାରପିବ ପବାଲ ି
ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ 
ସତୂ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର/କଟକ,୯।୯(ସମସି): 
ରାଜଧାନୀ ସପମତ ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ 
ଜଲି୍ାକୁ ଲମକ୍ଛି ି ନକଲ ି ପମଡସିନିର 
ପଚର। ଅତ ି ଜରୁରୀ ରକ୍ତଚାପ ଔଷଧକୁ 
ପନଇ ପଲାକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ସାଂଘାତକି 
ପଖଳ ପଖଳୁଛନ୍ତ ି କଛି ି ନଦି୍ଟିଷ୍ଟ ଔଷଧ 
କମ୍ାନୀ। କଛି ି ଡାକ୍ତର ଓ ଔଷଧ 
ପଦାକାନୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିପର ସହପଯାଗ 
କରୁଥିବା ଅଭପିଯାଗ ପହାଇଛ।ି 
ଏପର ି ଅଭପିଯାଗ ଆସବିା ପପର ଗତ 
୩ ଦନି ଧର ି କଟକ, ଭୁବପନଶ୍ୱର, 
ସମକ୍ଲପରୁ ଆଦ ି ବଭିନି୍ନ ସହରପର 
ଚଢଉ କରାଯାଇଛ।ି ଭୁବପନଶ୍ୱରପର 
ଥିବା ନାମୀଦାମୀ ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ ପମଡ଼ସିନି୍  
ପଦାକାନପର ଡ୍ରଗ୍ସ କପଟ୍ରୋଲର ପକ୍ଷରୁ 
ଅତକଟିତ ଚଢଉ ପହାଇଛ ି ଏବଂ ବପିଶଷ 
ଭାବପର ରକ୍ତଚାପ ଔଷଧଗଡ଼ୁକୁି  

ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛ।ି ପଗଲେନମାକ୍ବ 
କମ୍ାନୀର ବହୁଳ ବ୍ୟବହୃତ ରକ୍ତଚାପ 
ପମଡସିନି୍  ପଟଲମା-୪୦ର ନକଲ ି
ପମଡସିନି୍  ବଜାରପର ଛାଇ ଯାଇଥିବା 
ସାମା୍କୁ ଆସଛି।ି 

ବପିଶଷ କର ି ବ୍ୟାଚ୍  ନମକ୍ର-
୧୮୨୧୧୦୫୫ ଥିବା ପମଡସିନି୍  ନକଲ ି
ପବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ବିା ପପର ବଜାରରୁ 

ଏହ ି ବ୍ୟାଚର ପମଡସିନି୍  ପଫରାଇ 
ଆଣବିା ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କପଟ୍ରୋଲର ନପିଦ୍୍ବଶ 
ପଦଇଛନ୍ତ।ି ପସହପିର ି ପଟଲମା-ଇଗର 
ନକଲ ି ପମଡସିନି୍  ମଧ୍ୟ ବଜାରପର 
ବୁଲୁଥିବାରୁ ୧୮୨୨୦୦୮୩ ବ୍ୟାଚ୍  ଥିବା 
ପମଡସିନିକୁ ମଧ୍ୟ ପଫରାଇ ଆଣବିା ପାଇ 
କୁହାଯାଇଛ।ି ଚଢଉ କରାଯାଇଥିବା 
ବଭିନି୍ନ ପମଡ଼ସିନି୍  ପଦାକାନରୁ ୩୦ଲକ୍ଷରୁ 

ଊର୍ଦ୍୍ବ ଟଙ୍କାର ପଟଲମା-୪୦ ପମଡସିନି୍  
ଜବତ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 
ପଠାଯାଇଛ।ି ଏଥିସହ ଏହ ିଔଷଧ ବକି୍କୁି 
ବଦେ କରାଯାଇଛ।ି ପସଠାରୁ ରପିପାଟ୍ବ 
ଆସବିା ପପର ପରବର୍ଟି କାଯ୍ବ୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ଗ୍ରହଣ କରାଯବି ପବାଲ ି ଡ୍ରଗ 
୍ସକପଟ୍ରୋଲର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ନକଲ ି ପମଡ଼ସିନି୍ ର ପଚର ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ, 
ବାଙ୍ଗପଲାର, ଦଲି୍ୀରୁ ଲମକ୍ଥିିବା ମଧ୍ୟ 
ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ପଟଲମା-୪୦ର ଡପିପା 
ଥିବା ପାହାଳପର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ କପଟ୍ରୋଲର 
ପକ୍ଷରୁ ଚଢଉ କରାଯାଇଛ।ି ପସଠାରୁ 
ମଧ୍ୟ ଏହ ିପମଡ଼ସିନି୍ ର ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଚ୍ ର 
ଔଷଧ ଜବତ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 
ପଠାଯାଇଛ।ି 

 ପତପବ ଏହ ି ନକଲ ି ଔଷଧ 
ପକଉଁଠୁ ଆସଲିା ଓ କଏି ଏହ ିମଣଷିମରା 

ଅଭଯିାନର ମଖୁ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତ ପସ 
ସମ୍କ୍ବପର ଡ଼୍ରଗ୍ସ କପଟ୍ରୋଲ ପଖାଳତାଡ଼ 
ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ।ି 

ଔଷଧ ନୟିନ୍ତ୍ରକଙ୍କ କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟର 
ନପିଦ୍୍ବଶକ୍ପମ କଟକ ଓ ଭୁବପନଶ୍ୱରର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନପର ଚଢ଼ଉ ଜାର ି ରହଛି।ି 
ଆସଷି୍ଟାଟ୍ ଡ୍ରଗ କପଟ୍ରୋଲର ଧମ୍ବପଦବ 
ପହୁାଣଙ୍କ ସପମତ ଡ୍ରଗ ଇନସିପପକଟେର 
ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ପାଣଗି୍ରାହୀ ଓ ହରପ୍ରୟିା 
ମଲ୍କିଙ୍କ ପନତୃତ୍ୱପର କଟକପର 
ବଳିମକ୍ତି ରାତ ି ଯାଏଁ ଚଢ଼ଉ ଚାଲଥିିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି କଟକରୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 
ଔଷଧ ଜବତ ପହାଇ ସାରଲିାଣ।ି ୧୫ରୁ 
୧୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ 
ପଠାଯାଇଛ।ି ପତପବ କଟକର ଅନ୍ୟ 
କଛି ି ଔଷଧ ପଦାକାନପର ଏହ ି ନକଲ ି
ଔଷଧ ରହଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ସରୁକ୍ଷା ପଷାଚେରକୁି ପଟିଲିଷା ବସ୍  

ଅଳ୍ପଚକ ବର୍ତ୍ତିଚଲ 
୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯଷାତ୍ରୀ
ନେଲନକାଇ,୯ା୯(ସମସି): କାଞ୍ଜପିାଣ ି
ଘାଟପିର ଶକୁ୍ବାର ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍  
ଦୁଘ୍ବଟଣାଗ୍ରସ୍ ପହାଇଛ।ି ଏହ ି ରାସ୍ାର 
କୁସମୁ ଘାଟ ି ସରୁକ୍ଷା ପାପଚରପିର ଏକ 
ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍  ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଟି ି
ପହାଇଯାଇଥିଲା। ଫଳପର ସରୁକ୍ଷା ପାପଚରଟି ି
ଭାଙ୍ଗ ି ଯାଇଥିବା ପବପଳ ଅଳ୍ପପକ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ 
ଯାତ୍ରୀ ଏହ ିଦୁଘ୍ବଟଣାରୁ ବର୍ଟି ଯାଇଛନ୍ତ।ି 

ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜ ି ବଡ଼ବଲିରୁ 
ପତଲପକାଇ ବଲେକର ବମିଳା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ 
ଏକ ବସ୍  ଯାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପନଇ ଆସଥୁିବା 
ପବପଳ ପବ୍କ୍  ପାଇଁ ଥିବା ଏୟାର ଟ୍ୟାଙ୍କପର 
ଲପିକଜ୍  ଫଳପର ଗାଡ଼ରି ପବ୍କ ପଫଲ୍  
ପହାଇଯାଇଥିଲା। ପବ୍କ୍  ନ ଧରବିାରୁ ବସ୍  
ଡ୍ରାଇଭର ଉପସ୍ତି ବୁର୍ ି ଖଚ୍ଚ୍ବ କର ି ଘାଟପିର 
ଥିବା ପାହାଡ଼ ପଟର ସରୁକ୍ଷା ପାପଚରପିର 
ବସ୍ ଟକୁି ଅଟକାଇବାକୁ ପଚଷ୍ଟା କରଥିିପଲ। 
ବସ୍ ଟ ିସରୁକ୍ଷା ପାପଚରପିର ଘସ ିପହାଇ ଅଟକ ି
ଯାଇଥିଲା। ଫଳପର ବସ୍ ପର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା 
୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ ଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପପକ ବଡ଼ ଦୁଘ୍ବଟଣାରୁ 
ବର୍ଟି ଯାଇଥିପଲ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୯(ସମସି): ସଡ଼କ 
ଦୁଘ୍ବଟଣାପର ଆହତଙୁ୍କ ତୁରନ୍ତ ଚକିତି୍ା 
ପଯାଗାଇବା ସହତି ପସମାନଙ୍କ ଜୀବନ 
ରକ୍ଷା ଦଗିପର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଳଷି୍ 
ପଦପକ୍ଷପ ପନଇଛନ୍ତ।ି ଏଣକି ି ସଡ଼କ 
ଦୁଘ୍ବଟଣାପର ଆହତଙୁ୍କ ଉର୍ାର କର ି
ଡାକ୍ତରଖାନା ପନଇଥିବା ଉର୍ମ ନାଗରକିଙୁ୍କ 
ପରୁସ୍ତୃ କରବିା ପାଇଁ ପଲୁସି ସପୁାରଶି 
କରପିାରବି। ପବୂ୍ବରୁ ଏପର ି ସପୁାରସି 
କରବିା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ନଷି୍ପର୍ ି ଦ୍ାରା ଅଧିକ 
ପଲାକ ଆହତଙୁ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆପଗଇ 
ଆସପିବ ପବାଲ ିଆଶା କରାଯାଉଛ।ି

ସଡ଼କ ଦୁଘ୍ବଟଣାପର ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 
ପ୍ରରମ ଏକ ଘଟ୍ା ‘ସବୁର୍୍ବ ଘଟ୍ା’ ଅବା 
‘ପଗାପଲଡେନ୍  ଆୱାର’ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ। 
ଏହ ି ସମୟପର ଆହତଙୁ୍କ ଚକିତି୍ା ମଳିପିଲ 
ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଯପରଷ୍ଟ ବୃର୍ ି
ପାଇରାଏ ଏବଂ ମତୁୃ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ୫୦% 
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ତ ହ୍ାସ ପାଇରାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟପିର 
ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୧୮ପର ଉର୍ମ 
ସାମାରଟିାନ୍  ନୀତ ି ପ୍ରଣୟନ କରଥିିପଲ। 
ଆହତଙୁ୍କ ଉର୍ାର କରଥିିବା ପଲାକଙୁ୍କ 
ସରକାର ନଗଦ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପରୁସ୍ାର 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ।ି ଏଥିସହ ସରକାରୀ 
ମାମଲାପର ପସମାନଙ୍କ ନାମ ରହବି ନାହ ିଁ। 

ଏହ ିନୀତରି ଧାରା ୨୧ ଅନୁସାପର ହପେଟିାଲ 
କରୃ୍୍ବପକ୍ଷ ଦୁଘ୍ବଟଣାଗ୍ରସ୍ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ଚକିତି୍ା 
କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଆହତଙୁ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନା 
ଆଣଥିିବା ପଲାକଙୁ୍କ ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ 

ପାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ଆରଟଓି ମାନଙୁ୍କ ସପୁାରସି 
କରରିାନ୍ତ।ି ପତପବ କାଯ୍ବ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତା 
ପହତୁ ଡାକ୍ତରମାପନ ଉର୍ମ ସାମାରଟିାନ୍  
ମାନଙ୍କ ନାମ ସପୁାରସି କରବିାପର 
ବଳିମକ୍ କରୁଥିପଲ। ଏହା ଦ୍ାରା ଆହତଙୁ୍କ 

ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣଥିିବା ଉର୍ମ ନାଗରକି 
ପପ୍ରାତ୍ାହନ ରାଶ ି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି 
ପହଉଥିପଲ। ଏହାକୁ ବଚିାର କର ି
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସପମତ ପଲୁସି ମଧ୍ୟ ଉର୍ମ 
ନାଗରକିଙୁ୍କ ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ ନମିପନ୍ତ 
ନାମ ସପୁାରଶି କରବିା ଲାଗ ି ରାଜ୍ୟ 
ପରବିହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏସ୍ ଟଏି) 
ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ାବ ପଦଇଥିପଲ। 
ଦୁଘ୍ବଟଣାସ୍ଳପର ପହଞ୍ଚଥିିବା ଅବା ଏହାର 
ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପଲୁସି ଅଧିକାରୀ ଏହ ି
ସପୁାରଶି କରପିାରପିବ। ସରକାର ଏହ ି
ପ୍ରସ୍ାବକୁ ଅନୁପମାଦନ କରବିା ସହତି 
ଧାରା ୨୧ପର ସଂପଶାଧନ କରଛିନ୍ତ।ି

କଟକ,୯।୯(ସମସି): ଷ୍ଟାର ଦମ୍ତ ି ବଷ୍ବା 
ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ଚାଲଥିିବା ବବିାହ 
ବପିଚ୍ଦ ମାମଲାପର ଅଯରା ବଳିମକ୍ ପନଇ 
ପରବିାର ଅଦାଲତ ଉଭୟଙୁ୍କ ୫ହଜାର 
ଟଙ୍କା ପଲଖାଏଁ ଜରମିାନା ଧାଯ୍ବ୍ୟ କରଛିନ୍ତ।ି 
ମାମଲା ଶଣୁାଣପିର ବଳିମକ୍ ଘଟବିା 
ପନଇ ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟ ଅସପନ୍ତାଷ ପ୍ରକାଶ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଏଥିସହ ମାମଲାର ତ୍ୱରତି 
ଶଣୁାଣପିର ସହପଯାଗ ପାଇଁ କହଛିନ୍ତ।ି 
ବପିଶଷକର ି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତ ି
ଦଲି୍ୀର ପଟଆିଲା ହାଉସ ପକାଟ୍ବପର ପଯଉଁ 
ଛାଡପତ୍ର ଆପବଦନ କରଥିିପଲ, ପସହ ି
ଆପବଦନ ସପୁ୍ରମିପକାଟ୍ବଙ୍କ ନପିଦ୍୍ବଶକ୍ପମ 
ପସଠାରୁ ସ୍ାନାନ୍ତର ପହାଇ କଟକ ପରବିାର 
ଅଦାଲତପର ଶଣୁାଣ ି ପହାଇଆସଛୁ।ି 

ଅନୁଭବ ପଯଉଁ ଛାଡପତ୍ର ପଟିସିନ 
ପଦଇଥିପଲ ପସଥିପର ତାଙ୍କ ବବିାହ 
ଦଲି୍ୀଠାପର ପହାଇଥିବା ଦଶ୍ବାଇଥିପଲ। 
ଏହା ଭୁଲ ଥିବାରୁ ଏକ ସଂପଶାଧିତ 

ପଟିସିନ କଟକ ପରବିାର ଅଦାଲତପର 
ଦାୟର କରଥିିପଲ। ଅନ୍ୟପଟପର ଉଭୟ 
ବଷ୍ବା ଓ ଅନୁଭବ ଆସନ୍ତା ୧୪ତାରଖି ସରୁ୍ା 
ଉପପରାକ୍ତ ଜରମିାନା ରାଶ ିଜମା କରବିାକୁ 
ଅଦାଲତ କହବିା ସହ ହାଜର ପହବାକୁ 
ନପିଦ୍୍ବଶ ପଦଇଛନ୍ତ।ି ଫଳପର ଏହ ି ମାମଲା 
ଆଗକୁ ଏକ ନଯି୍ବ୍ୟାସପର ପହଞ୍ଚବିାର 
ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ପସହପିର ି ଅନୁଭବଙ୍କ 
ପପୈତୃକ ଘର ଛାଡବିା ପାଇଁ ଏସଡପିଜଏମ 
ଆପଦଶକୁ ବଷ୍ବା ଜଲି୍ା ଅଦାଲତପର 
ଚ୍ୟାପଲଞ୍ଜ କରଥିିପଲ। ପଣୁ ି ନପିଜ ଘର 
ଛାଡପିଦପବ ପବାଲ ି ଏକମାସ ସମୟ 
ମାଗଥିିପଲ। ଇତମିଧ୍ୟପର ୯ଦନି ବତିଥିିବା 
ପବପଳ ଆସନ୍ତା ୩୦ ସରୁ୍ା ପଯ ପକୌଣସ ି
ମହୂୁର୍୍ବପର ବଷ୍ବା ଘର ଛାଡପିାରନ୍ତ।ି

୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଔଷଧ 
ସ�ାକାନସର ଚଢ଼ଉ

ବନିଷା ଆନଷାଲଟିକିଷାଲ ରଚିପଷାଟଧ୍ବଚର ବ୍ୟବସଷାୟ !

ଆହେଙ୍କ ଜୀବେ ରକ୍ା ପାଇଁ େୂଆ ପଦନକ୍ପ

‘ଗଡୁ୍  ସମଷାରଟିଷାନ୍ ’ ପରୁସ୍ଷାର ପଷାଇଁ ସପୁଷାରସି କରବି ପଲୁସି

ଧାରା ୨୧ନର 
ସଂନ�ାଧେ

ମାମଲା ଶଣୁାଣସିର ଅଯଥା ବଳିମ୍ବ ସନଇ ୍ରବିାର ଅ�ାଲତ କ୍ବୁ୍ଧ

ବରଧ୍ବଷା ଓ ଅନୁଭବଙୁ୍ ୫ ହଜଷାର ଚଲଖଷାଏଁ ଜରମିଷାନଷା

ଛଷାଡ଼ପତ୍ ପଟିସିନଚର ବବିଷାହ 
ସ୍ଷାନ ଭୁଲ ଦରଧ୍ବଷାଇଥିଚଲ ଅନୁଭବ
୧୪ ତଷାରଖି ମଷାମଲଷାଚର ରଣୁଷାଣ ି

ଆଗକୁ ବଢ଼ବିଷାର ସମ୍ଷାବନଷା

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୯(ସମସି): ଗରୁୁବାର 
ବାପଲଶ୍ୱର ଆଜାଦବଜାରରୁ ୧.୩୦ 
ପକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ାଉନସଗୁର ସହ ଗରିଫ 
ପହାଇଥିବା ପଶଖ୍  ରଫିକ ମଣୁ୍ଡ ଉପପର 
କୁଖ୍ୟାତ ନଶିା ମାଫିଆ ଏସ୍ ପକ ରାଜାର 
ହାତ ରହଛି।ି ରାଜାର ନପିଦ୍୍ବଶପର 
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗରୁ ଆସଥୁିବା ଧଳା ଜହରକୁ 
ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ପପଡ଼ାଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ 
ପଠାଉଥିଲା। ରଫିକକୁ ପଚରାଉଚରା 
ପବପଳ ଏସବୁ ତର୍ୟ ଏସ୍ ଟଏିଫ୍  ହାତପର 
ଲାଗଛି।ି ରାଜା ନାମପର ବାପଲଶ୍ୱର 
ପଲୁସି ଏବଂ ଏସ୍ ଟଏିଫ ନକିଟପର ୭ରୁ 
ଊର୍ଦ୍୍ବ ମାମଲା ରହଛି।ି ପତଣ ୁ ରାଜା ଏପବ 
ଏସ୍ ଟଏିଫ ପାଇଁ ପମାଷ୍ଟୱାପଟ୍ଡ୍  ପାଲଟ ି
ଯାଇଛ।ି ତାକୁ ଧରବିା ପାଇଁ ଏସ୍ ଟଏିଫ 
ଏପବ ଜାଲ ବଛିାଇଛ।ି ରଫିକ୍  ଗରିଫ ପହବା 
ପପର ପସ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ପଳାଇଯାଇଥିବା 

ଏସ୍ ଟଏିଫ ଜାଣବିାକୁ ପାଇଛ।ି ପତଣ ୁ ତାକୁ 
ଗରିଫ କରବିା ପାଇଁ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ପଲୁସିର 
ସହପଯାଗ ପନଇଛ ିଏସ୍ ଟଏିଫ। 

ରାଜାର ଘର ବାପଲଶ୍ୱର, 
ସହପଦବଖଟୁ୍ା, ପଗାପାଳପରୁ ଅଞ୍ଚଳପର। 
ରଫିକ୍  ପର ି ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ ରାଜା 

ତା ଗ୍ୟାଙ୍୍ଗ ପର ସାମଲି୍  କର ି ଭଲ ଟଙ୍କା 
ପଦଉଥିଲା। ପ୍ରତ ି ସପ୍ାହପର ଜଣଙ୍କ 
ପପର ଜଣଙୁ୍କ ବ୍ାଉନ୍  ସଗୁର ଆଣବିା ପାଇଁ 
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ପଠାଇରାଏ। ପକାଟଏି ଟଙ୍କାରୁ 
ଊର୍ଦ୍୍ବ ଦାମ୍ ର ବ୍ାଉନ୍  ସଗୁର ଆଣପିଲ, 
ପସଥିରୁ ୩୦ ପ୍ରତଶିତ ଟଙ୍କା ଚାଲାଣକାରୀଙୁ୍କ 
ପଦଉଥିଲା ରାଜା। ଆହୁର ି ମଧ୍ୟ ରାଜା 

ନକିଟପର ରହ ି କାମ କରୁଥିବା ପଲିାଙୁ୍କ 
ଯଦ ିପଲୁସି କମିକ୍ା ଏସ୍ ଟଏିଫ ଗରିଫ କପର, 
ପତପବ ପସମାନଙୁ୍କ ଜାମନି୍ ପର ଆଣବିା ଖଚ୍ଚ୍ବ 
ରାଜା ବୁପେ ପବାଲ ିରଫିକ୍  କହଛି।ି 

ରଫିକ୍  ଏବଂ ରାଜାର ବ୍ୟାଙ୍୍କ  
ଆକାଉଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛ।ି ଉଭୟଙ୍କ 

ଆକାଉଟ୍ପର ପକାଟଏିରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ ଟଙ୍କା ଥିବା 
ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଜାଣବିାକୁ ପାଇଛ।ି 
ପତଣ ୁ ଏହ ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍୍କ  ଆକାଉଟ୍ 
ଫି୍ଜ୍  କରାଯବି ପବାଲ ି ଏସ୍ ଟଏିଫର ଜପଣ 
ଅଧିକାରୀ କହଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିରାପକଟ୍ ର ଆହୁର ି
ଅପନକ ଗମୁର ଜାଣବିା ପାଇଁ ଏସ୍ ଟଏିଫ 
ରଫିକ୍ କୁ ୫ଦନିଆି ରମିାଣ୍ଡପର ଆଣବିା 

ଲାଗ ିପକାଟ୍ବପର ଆପବଦନ କରଛି।ି ପକାଟ୍ବ 
ଅନୁମତ ିପଦବା ପପର ଏସ୍ ଟଏିଫ ରଫିକ୍ କୁ 
ଆଣ ିମାରାରନ୍  ପଜରା କରବି। ଏହ ିପଜରା 
ପପର ରାଜାର ବ୍ାଉନ୍  ସଗୁର ପନଟପୱାକ୍ବ 
ସମ୍କ୍ବପର ଅପନକ ଖଲୁାସା ପହବ ପବାଲ ି
ଏସ୍ ଟଏିଫ ଆଶା ରଖିଛ।ି

 ରାଜାର ନପିଦ୍୍ବଶପର ରଫିକ୍  
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗରୁ ବ୍ାଉନ ସଗୁର ଗତ ବୁଧବାର 
ଆଣଥିିଲା। ପସ ବାପଲଶ୍ୱର,ମସ୍ ଜଦି୍  
ଗଳ,ି ପରଲପୱ ପରବୁଲ୍  କ୍ସଂି ନକିଟପର 
ଛଡ଼ିା ପହାଇ ରାଜାକୁ ବ୍ାଉନ୍  ସଗୁର 
ପଦବା ପାଇଁ ଅପପକ୍ଷା କରଥିିଲା। ଏହ ି
ସମୟପର ଏସ୍ ଟଏିଫର ଅଧିକାରୀମାପନ 
ଅତକଟିତଭାପବ ଚଢଉ କର ି ତାକୁ କାବୁ 
କରବିା ପପର ଏକ ଜରପିର ଧରଥିିବା 
୧୩୮୦ ଗ୍ରାମର ବ୍ାଉନ୍  ସଗୁର ଜବତ 
କରାଯାଇଥିଲା।

ବଷାଚଲଶ୍ୱରରୁ ଚକଷାଟଏି ୩୦ଲକ୍ର ବ୍ଷାଉନ୍  ସଗୁର ଜବତ ମଷାମଲଷା

ରଫିକ୍  ମଣୁ୍ଡଚର ଚମଷାଷ୍ଟ ୱଷାଚଟେଡ୍  ରଷାଜଷାର ହଷାତ

ଉଭୟଙ୍ ବ୍ୟଷାଙ୍କ୍   ଆକଷାଉଟେଚର ଚକଷାଟଏିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍ଷା
ରଫିକ୍ କୁ ରମିଷାଣ୍ଡଚର ଆଣବିଷା ପଷାଇଁ ଏସ୍ ଟଏିଫ୍ ର ଆଚବଦନ

ନକନୁ୍ଝର, ୯ା୯(ସମସି): ଜପଣ 
ଯବୁକଙ୍କ ଗପୁ୍ାଙ୍ଗ କାଟବିା ଘଟଣାପର 
ଶକୁ୍ବାର ପକଦୁେେର ସପିଜଏମ୍  
ରଞ୍ଜଲୁତା ପଲଙ୍କା ଜପଣ ମହଳିାଙୁ୍କ 
୭ ବଷ୍ବ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହତି ୧୦ 
ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରମିାନା ଆପଦଶ 
କରଛିନ୍ତ।ି 

ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୮ 
ମସହିା ନପଭମକ୍ର ୮ ତାରଖି ସକାପଳ 
ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ରାନା ୋରପବଡା ଗ୍ରାମର 
ଅଭମିନୁ୍ୟ ନାଏକ ହରଚିଦେନପରୁ 
ରାନାପର ଅଭପିଯାଗ କରଥିିପଲ ପଯ, 
ତାଙ୍କ ପଅୁ ରାପଜନ୍ଦ୍ର ନାଏକ (୨୪)
ଙ୍କ ଗପୁ୍ାଙ୍ଗକୁ ହରଚିଦେନପରୁ ରାନା 
ନୂଆଗାଁର ରାଉତା ପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ତୀ କମଳା 
ପାତ୍ର (୨୬) କାଟ ି ପଦଇଥିପଲ। 
ଫଳପର ରାପଜନ୍ଦ୍ର ଗରୁୁତର ଅବସ୍ାପର 

ପକଦୁେେର ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟପର ଭର୍ଟି 
ପହାଇଥିପଲ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ା ଗରୁୁତର 
ପହବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ 
ସ୍ାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। 
ଅଭମିନୁ୍ୟଙ୍କ ଅଭପିଯାଗ ଅନୁଯାୟୀ, 
କମଳା ୨୦୧୮ ନପଭମକ୍ର ୭ ତାରଖି 
ରାତପିର ପଅୁ ରାପଜନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ 
ଡକାଇ ମଦ ପଆିଇଥିପଲ। ମଦ 
ପଇିବା ପପର ନଶିା ପହବାରୁ ଏକ 
ଧାରୁଆ ଛୁରୀପର ତାଙ୍କ ଗପୁ୍ାଙ୍ଗକୁ କାଟ ି
ପଦଇଥିପଲ। ଫଳପର ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ 
ଅବସ୍ାପର ରାପଜନ୍ଦ୍ର ଚତି୍କାର କର ି
ବାହାରକୁ ଧାଇଁ ଆସଥିିପଲ। ସ୍ାନୀୟ 
ପଲାପକ ଗରୁୁତର ଅବସ୍ାପର ତାଙୁ୍କ 
ପ୍ରରପମ ହରଚିଦେନପରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା 
ଓ ପପର ପକଦୁେେର ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟକୁ 
ସ୍ାନାନ୍ତରତି କରାଯାଇଥିଲା। 

ଅବସ୍ା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପହବାରୁ କଟକ 
ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ାନାନ୍ତର 
କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭପିଯାଗକୁ ଭରି୍ ି
କର ି ପଲୁସି ଅଭଯିକୁ୍ତ କମଳାକୁ ଗରିଫ 
କର ି ପକାଟ୍ବ ଚାଲାଣ କରଥିିଲା। 
ହରଚିଦେନପରୁ ରାନା ପକସ ନମକ୍ର 
୧୧୧/୨୦୧୮ ତାଙ୍କ ବପିରାଧପର 
୩୦୭ ଓ ୩୨୬ ଦଫା ଲାଗଥିିଲା। 
ପତପବ ବଚିାରପତ ି ୧୭ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ 
ବୟାନ ଶଣୁବିା ପପର କମଳାଙୁ୍କ ୭ ବଷ୍ବ 
ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହତି ୧୦ ହଜାର 
ଟଙ୍କା ଜରମିାନା ଆପଦଶ ପଦଇଥିପଲ। 
ଜରମିାନା ଅନାପଦୟ ଅଧିକ ୬ 
ମାସ ପଜଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପଭାଗବିାକୁ ପଡ଼ବି। 
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପପି ି ଅପଶାକ 
କୁମାର ଦାସ ପକସ୍  ପରଚିାଳନା 
କରୁଥିପଲ। 

ମହଳିଷାଙୁ୍ ୭ ବରଧ୍ବ ଚଜଲ୍  ଦଣ୍ଡ
ଯବୁକଙ୍କ ଗପୁ୍ାଙ୍ଗ କାଟବିା ଘଟଣା

ବାନଲଶ୍ୱର,୯ା୯(ସମସି): ସଡ଼କ ଦୁଘ୍ବଟଣା ପପର 
ପରବିାରର ଚନି୍ତା ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବା 
ନମିପନ୍ତ ଦୀଘ୍ବ ୪ ବଷ୍ବ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରବିା ପପର ପଶଷପର 
ନରିାଶ ପହାଇ ବଷି ପଇି ଜୀବନ ହାରଛିନ୍ତ ି ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ 
ଛାତ୍ର ବଜିୟ ପଜନା। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାପବପଳ ଏକ ସଡକ 
ଦୁଘ୍ବଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପମାଡ ବଦଳାଇପଦଲା। ପସ 
ସସୁ୍ ଏବଂ ପମଧାବୀ ଛାତ୍ରରୁ ପାଲଟଗିପଲ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ। ସବୁ 
ସ୍ପ୍ ଆଉ ଇଚ୍ା ତାଙ୍କ ହୁଇଲ୍  ପଚୟାର ଚକପର ଗଡ଼ୁଥିଲା। 
ନା ପସ ସସୁ୍ ପହଉଥିପଲ ନା ତାଙୁ୍କ କଛି ି ସହାୟତା 
ମଳୁିଥିଲା। ସହାୟତା ପାଇଁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନଠୁ ପକବଳ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ିପାଉଥିପଲ। ପଶଷପର ନରିାଶ ପହାଇ ବଜିୟ କଛି ି
ଦନି ତପଳ ଇଚ୍ାମତୁୃ୍ୟ ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙୁି୍କ 
ଟୁଇଟ୍  ମାଧ୍ୟମପର ନପିବଦନ କରଥିିପଲ। 

ବାପଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ପରମଣୁା ବଲେକ ବରୁଣସଂି 
ଅଞ୍ଚଳର ବଜିୟ ପଜନା ଏକ ରାସ୍ା ଦୁଘ୍ବଟଣାପର ନଜିର 
ପମରୁଦଣ୍ଡପର ଆଘାତ ପଯାଗୁଁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପହାଇ 
ଚକିତି୍ତି ପହଉଥିପଲ। ଗରବି ପରବିାରର ପହାଇଥିବାରୁ 
ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ସମସ୍ଙ୍କ ପାଖପର ଗହୁାର ି
କରଥିିପଲ ସରୁ୍ା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପକହ ିଶଣୁନିଥିପଲ। ଏପରକି ି
ତାଙୁ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡଏି ବ ିମଳିନିାହ ିଁ। ପସ ଦୀଘ୍ବ ୪ ବଷ୍ବରୁ ଅଧିକ 
ଦନି ଯନ୍ତ୍ରଣାପର ଘାଟ୍ ି ପହବା ପଯାଗୁଁ ପଶଷପର ଅଗଷ୍ଟ 

ମାସପର ଟୁଇଟ୍  କର ିରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଓ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଇଚ୍ାମତୃ୍ୟ 
ପାଇଁ ନପିବଦନ କରଥିିପଲ। ପହପଲ ସବୁଆଡୁ ନରିାଶ 
ପହବା ପପର ଶକୁ୍ବାର ସକାଳୁ ବଜିୟ ବଷି ପଇିଥିପଲ। 
ବଷି ପଇିବାର ଭଡିଓି ବଜିୟ ନପିଜ କରୁଥିପଲ। ଏହା 
ଜଣାପଡ଼ବିା ପପର ତାଙୁ୍କ ମମୁଷୂୁ୍ବ ଅବସ୍ାପର ପରବିାର 
ପଲାପକ ବାପଲଶ୍ୱର ଫକୀରପମାହନ ପମଡକିାଲ କପଲଜ 
ଓ ହସପଟିାଲପର ଭର୍ଟି କରଥିିପଲ; ପହପଲ ସନ୍୍ୟାପର 
ତାଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି 

ଜରୀବନ ହଷାରଚିଲ ଦବି୍ୟଷାଙ୍ଗ ଛଷାତ୍
ଇଚ୍ାମତୁୃୟୁ ୍ାଇଁ ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର୍ତଙୁି୍ କରଥିିସଲ ନସିବ�ନ

୧୦ରୁ ଦ୍ତିରୀୟ ପଯଧ୍ବ୍ୟଷାୟ ଯକୁ୍ତ ୨ ଇ-ଆଡମରିନ୍ ହତ୍ୟଷା ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ହଷାଇଚକଷାଟଧ୍ବଚର ଚଦଷାରମକୁ୍ତ
କଟକ,୯।୯(ସମସି): ଜପଣ ହତ୍ୟା ଅଭଯିକୁ୍ତ େଟିକୁ ପରଜାକୁ 
ଆଜ ି ହାଇପକାଟ୍ବ ପଦାଷମକୁ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି ନମି୍ ଅଦାଲତପର 
ପଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ ପହାଇ ଆଜୀବନ ପଜଲଦଣ୍ଡାପଦଶ ପାଇଥିବା 
ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ହାଇପକାଟ୍ବ ନପିଦ୍୍ବାଷପର ଖଲାସ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଅନ୍ୟପଟପର ୨୦୧୪ ଜୁନ ୧୨ପର ପକାରାପଟୁ ପଦୌରା ଜଜ୍  
ପଦଇଥିବା ଦଣ୍ଡାପଦଶକୁ ବଚିାରପତ ିଜଷ୍ଟସି ଶଭୁାଶଷି ତାଳପତ୍ର 
ଓ ବଚିାରପତ ି ଜଷ୍ଟସି ମଗୃାଙ୍କ ପଶଖର ସାହୁଙୁ୍କ ପନଇ ଗଠତି 
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଖାରଜ କରପିଦଇଛନ୍ତ।ି ୨୦୧୧ ପସପପଟେମକ୍ର୬ 
ରାତ ି ୧୧ଟାପର ଜୟପରୁ ସଦର ରାନା ଅଞ୍ଚଳ କଦମଗଡୁା 
ଗ୍ରାମପର ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ଶତରୁତାରୁ ଏହ ି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଥିିବା ପନଇ 
ମତୃ ପଶୁ୍ବ ପଜୂାରୀଙ୍କ ପତୁ୍ର ପସାମନାର ରାନାପର ଏକ ଏତଲା 
ପଦଇଥିପଲ। ପରର କଟାକୁ ପକନ୍ଦ୍ର କର ିଉଭୟ େଟିକୁ ଓ ପଶୁ୍ବଙ୍କ 
ମଧ୍ୟପର ଗଣ୍ଡପଗାଳ ଲାଗରିହଥିିଲା। ଅଭଯିକୁ୍ତ େଟିକୁର ଘର  
ନକିଟପର ପଶୁ୍ବ ବକିବିା ଉପଦ୍ଶ୍ୟପର ବଡ ପରର କାଟବିାକୁ 
ପକନ୍ଦ୍ର କର ି ଗଣ୍ଡପଗାଳ ପହାଇଥିଲା। ପଶୁ୍ବଙୁ୍କ ଟାଙ୍ଗିଆପର  
େଟିକୁ ହତ୍ୟା କରଥିିବା ଅଭପିଯାଗ ଆଧାରପର ପଲୁସି 
ଆପବଦନକାରୀ େଟିକୁକୁ ଗରିଫ କରଥିିଲା। ଏହ ି ଘଟଣାପର 
୨୦୧୪ ଜୁନ ୧୨ପର ପକାରାପଟୁ ପଦୌରା ଜଜ୍  ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଆଇପସିରି ୩୪ ଓ ୩୦୨ଦଫାପର ଆଜୀବନ ପଜଲ 
ଦଣ୍ଡାପଦଶ ପଦଇଥିପଲ। ଆପବଦନକାରୀ ଏହା ବପିରାଧପର 
ହାଇପକାଟ୍ବପର ଗତ ୨୦୧୪ପର ଏକ ପଜଲ୍  କ୍ମିନିାଲ ଅପଲି 
କରଥିିପଲ ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶଣୁାଣ ି କର ି ନମି୍ଅଦାଲତଙ୍କ 
ଦଣ୍ଡାପଦଶକୁ ଖାରଜ କରଛିନ୍ତ।ି

 ରଚିପଷାଟଧ୍ବ ଆସଚିଲ ଚହବ କଷାଯଧ୍ବ୍ୟଷାନୁଷ୍ଷାନ
୩୦ଲକ୍ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍ଷାର ଚଟଲମଷା-୪୦ ଔରଧ ଜବତ
ଦଷାମରୀ କମ୍ଷାନରୀ ଚଖଷାଳଚର େଷାଲଛି ିନକଲ ିଔରଧ ବକି୍ ି
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ, ବଷାଙ୍ଗଷାଚଲଷାର,ଦଲି୍ରୀକୁ ଲମ୍ଛି ିଚେର
ପଷାହଷାଳଚର ଥିବଷା ଚମଡସିନି୍  ଡଚିପଷାଚର ମଧ୍ୟ େଢଉ

ଠକିଷାଦଷାରଙ୍ ପଷାଇଁ କଷାଯଧ୍ବ୍ୟ ରଷାର ିପରମିଷାଣ ବୃର୍ ି
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟପର ଠକିାଦାର ମାପନ ପକପତ ରାଶ ି
ପରମିାଣ କାଯ୍ବ୍ୟ ପାଇପବ, ପସ ପନଇ ପରୂ୍୍ବ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ବଜି୍ଞପ୍ ି
ଶକୁ୍ବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଏଣକି ି ସପୁର କଲୋସ ଠକିାଦାର ମାପନ ୨୦ 
ପକାଟ ି ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ କାଯ୍ବ୍ୟ କରପିାରପିବ। ପସହପିର ି ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପଶ୍ରଣୀୟ 
ଠକିାଦାରମାପନ ୬ ପକାଟରୁି ଊର୍ଦ୍୍ବ ୫୦ ପକାଟ ି ଟଙ୍କା ଯାଏଁ କାଯ୍ବ୍ୟ 
କରପିାରପିବ। ଏ କଲୋସ ଠକିାଦାର ଏକ ପକାଟରୁି ଊର୍ଦ୍୍ବ ତରା ୨୦ ପକାଟ ିଯାଏଁ 
କାଯ୍ବ୍ୟ କରପିାରପିବ। ବ ି କଲୋସ ଠକିାଦାର ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ ତରା ୩ ପକାଟ ି
ଯାଏଁ କାଯ୍ବ୍ୟ କରପିାରପିବ। ପସହପିର ି ସ ି କଲୋସ ଠକିାଦାର ମାତ୍ର ୪୦ ଲକ୍ଷ 
ଯାଏଁ ଏବଂ ଡ ିକଲୋସ ଠକିାଦାର ୨୦ ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ କାଯ୍ବ୍ୟ କରପିାରପିବ।

ପରରୀକ୍ଷା ପଷାଇଁ ଗଲଷା ଜବତ ଔରଧ
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ଶନବିାର, ୧୦ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ପ୍ରଥମ ୍ଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ...

Ministry of Culture

Sattriya Kendra, Guwahati

10 - 12 September 2022

Centre for Sattriya Dance, Music and Theatre Traditions

of 

Sangeet Natak Akademi
National Academy of Music, Dance and Drama, New Delhi

An Autonomous Body of the Ministry of Culture, Government of India

Festival of Sattriya Music Traditions

Odisha Sangeet Natak Akademi & Utkal Sangeet Mahavidyalaya, Bhubaneswar

ବାରପିଦା,୯।୯(ସମସି): ବାରପିଦା 
ସଦର ବ୍ଲକ ହାତୀକକାଟ ପଞ୍ାୟତର 
ଜାମଦାପାଳ କମୟ୍ୁନଟି ି ହଲ ଏବଂ 
ଅଙ୍ଗନବାଡ ି କକନ୍ଦ୍ର ପରଦିର୍ଶନ ସହତି 
ସ୍ାନୀୟ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକିା କ�ାଷ୍ୀର 
କମ୍ଶକର୍୍ଶା ଏବଂ ସଦସୟୁାମାନଙ୍କ ସହତି 
ଆକଲାଚନା କରଛିନ୍ ି ସଂଯକ୍୍ତରାଷ୍ଟ୍ର 
ଆକମରକିାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତନିଧିିଦଳ। 
କସ୍ୱଚ୍ାକସବୀ ଅନ୍ଷ୍ାନ ‘ଭାଡ୍ଶ’ ପକ୍ଷର୍ 
ଜାମଦାପାଳ ଗ୍ାମର ଜ�ାବଳଆି 
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକିା କ�ାଷ୍ୀକ୍ କନଇ 
କସମାନଙ୍୍କ ଆବରୟୁକ ପ୍ରରକି୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ 
ପବୂ୍ଶକ କସମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବକିାର 
କରାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ୀ କରବିାକ୍ ବହ୍ମଖ୍ୀ 
କଯାଜନା କାଯ୍ଶୟୁକାରୀ କରାଯାଉଛ।ି 
ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳର ମହଳିାମାନଙ୍୍କ କନଇ 
�ଠତି ଜ�ାବଳଆି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକିା 
କ�ାଷ୍ୀର ସଭାପତ ି ପାବ୍ଶତୀ ମହାନ୍, 
ସମ୍ାଦକିା ସାବତି୍ୀ ଦଣ୍ଡପାଟ, କମୟ୍ୁନଟି ି
ରକିସାସ୍ଶ ପସ୍ଶନ ପଷ୍୍ପଲତା ମହାନ୍ଙ୍କ 

ସକମତ ସମସ୍ତ ସଦସୟୁା ଏବଂ 
ଅନୟୁାନୟୁ ମହଳିାମାନଙ୍କର ଆବରୟୁକ 
ତାଲମି୍  ପ୍ରଦାନ ପବୂ୍ଶକ ଦକ୍ଷତା ବକିାର 
କରାଯାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ୀ କରାଯାଇଥିଲା। 
କସକବଠାର୍ ଜ�ାବଳଆି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକିା 
କ�ାଷ୍ୀର କମ୍ଶକର୍୍ଶା ଏବଂ ମହଳିାମାକନ 
ଆଧାରରଳିା, କ�ାଷ୍ୀ ପରଚିାଳକ, 
ଉନ୍ନତ ପରପ୍ାଳକ, କକିଚନ �ାକଡ୍ଶନ ବା 

ପାକରାଳା ବ�ଚିା, ଲଙି୍ଗ�ତ ସମାନତା, 
ଆମ �ାଁ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳ ିବହ୍ �ଠନମଳୂକ 
ପଦକକ୍ଷପ ଉପକର ସକ୍ୟି ଭାକବ କାମ 
କର୍ଛନ୍।ି ୨୦୦୧-୦୨ ମସହିାର୍ �ଠତି 
ଜ�ାବଳଆି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକିା କ�ାଷ୍ୀ 
ବ�ିତ ୭ବର୍ଶ ଧର ି କସ୍ୱଛାକସବୀ 
ଅନ୍ଷ୍ାନ ‘ଭାଡ୍ଶ’ର ମା�୍ଶଦର୍ଶନକର 
ଉପକରାକ୍ତ ୬ଟ ି ବଭିା�କର ସକ୍ୟି 

ଭାକବ କାଯ୍ଶୟୁକର ି ସ୍ୱାବଲମ୍ୀ 
କହାଇପାରଛି।ି ଏହ ି ପରକିପ୍ରକ୍ଷୀକର 
କଭିଳ ି ମହଳିାମାକନ ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରକର 
କାଯ୍ଶୟୁକର୍ଛନ୍ ି କସକନଇ ଜାମଦାପାଳ 
�ାଁ �ସ୍ତକର ି ସ୍ତି ି ପରଖିବା ସହତି 
ମହଳିାମାନଙ୍କ ସହତି ଆକଲାଚନା 
କରଛିନ୍ ି ସଂଯକ୍୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆକମରକିାର୍ 
ଆସଥିିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତନିଧିିଦଳ। 
ଆକମରକିାର୍ କ୍ଷି୍ନିା କମାର,ି କମି୍  
ଏବଂ ଷ୍କିେ ଆସଥିିବା କବକଳ ଦଲି୍ୀ 
ମଖ୍ୟୁାଳୟର୍ ପ୍ରାଣଜତି ଏବଂ ମଞ୍ର୍ା 
ଆସଥିିକଲ। କସହଭିଳ ି ଭ୍ବକନଶ୍ୱରସ୍ତି 
କାଯ୍ଶୟୁାଳୟର୍ ପ୍ରଭାହରନ ରାଜରଥୀନାମ 
ଏବଂ �ର୍୍ପ୍ରସାଦ ନାହାକ ପ୍ରମଖ୍ 
ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। କସ୍ୱଛାକସବୀ ଅନ୍ଷ୍ାନ 
‘ଭାଡ୍ଶ’ର ଏକଜକ୍ିୟୁଟଭି ଡାଇକରକ୍ଟର 
ସକ୍ବାଧ କ୍ମାର ମଶି୍ର ଏବଂ କପ୍ରାୋମ୍ଶ 
କକାଡଡିକନଟର ଜକିତନ କ୍ମାର ମହାନ୍ 
ପ୍ରମଖ୍ ସଂଯକ୍୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆକମରକିାର୍ 
ଆସଥିିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତନିଧିି ମଣ୍ଡଳୀ 

ସହତି କାଯ୍ଶୟୁାଳୟର ଅନୟୁାନୟୁ 
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍୍କ କନଇ ଜାମଦାପାଳ 
କମୟ୍ୁନଟି ିହଲ ଏବଂ ସ୍ାନୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି
କକନ୍ଦ୍ର ପରଦିର୍ଶନ କରାଇଥିକଲ। 
ଏହ ି ଅବସରକର ଆକମରକିାର 
ପ୍ରତନିଧିିମଣ୍ଡଳୀକ୍ ମହଳିାମାକନ 
ପାରମ୍ରକି ରୀତନିୀତକିର କରଥିିବା 
ସ୍ୱା�ତ ସମ୍ର୍୍ଶନା କସମାନଙ୍୍କ ଅଭଭୂିତ 
କରକିଦଇଥିଲା। କତକବ ନାବାଡ୍ଶ 
ପକ୍ଷର୍ ମଧ୍ୟ ଜ�ାବଳଆି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକିା 
କ�ାଷ୍ୀର ମହଳିାମାନଙ୍୍କ ପ୍ରରକି୍ଷଣ 
ଦଆିଯାଇ କଜୈବକି କୀଟନାରକ ଅଜାଲା 
ଚାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କପ୍ରରଣା କଯା�ାଇ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଅଜାଲା ଚାର ଦ୍ାରା 
ପରପ୍ାଳନକର ମହଳିାମାନଙ୍୍କ କବର 
ସହାୟକ କହଉଥିବାର କଦଖିବାକ୍ 
ମଳିଛି।ି ପ୍ରତନିଧିିମଣ୍ଡଳୀ ମହଳିାମାନଙ୍କ 
ସହତି କବର କଛି ି ସମୟ ଆକଲାଚନା 
କରବିା ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ିକକନ୍ଦ୍ର ପରଦିର୍ଶନ 
କର ିମହଳିାମାନଙ୍୍କ ପ୍ରରଂସା କରଥିିକଲ।

ମହଳିା ସଶକ୍କିରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା
ସଂରକୁ୍ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମମରକିାର ପ୍ରତନିଧିିମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଜାମଦାପାଳ ଗସ୍ତ

ବୁଲଲିଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିଲେନ୍ଦ୍ର
ମହଳିାଙ୍କ ସହତି େଲଲ ଆଲଲାଚନା

ଖସନୁ ିଲପଲ୍ାଲ...
ସ୍ାଥ୍ଶ ବଡ଼ କହାଇଯାଇଛ।ି କସହପିର ି ୨୦୧୪କର  କଯକତକବକଳ କମାଦୀ ସରକାର କ୍ଷମତାକ୍ ଆସକିଲ  

କସକତକବକଳ  ଅକରାଧିତ କତଲ ବୟୁାକରଲ ପଛିା ୧୦୭ ଡଲାର ରହଥିିଲା। କସକତକବକଳ କପକ୍ାଲ ଲଟିର 
ପଛିା ୭୧ ଟଙ୍କା ୪୧ ପଇସା ରହଥିଲା। 

ଏ ସମ୍କ୍ଶକର ସବ୍ଶଭାରତୀୟ କପକ୍ାଲୟିମ୍  ଡଲିସ୍ଶ ଆକସାସଏିସନ୍ ର ମହାସଚବି  ସଞ୍ୟ ଲାଠ୍  କ୍ହନ୍,ିବରି୍ 
ବଜାରକର ଦର କମଥ୍କଲ ସର୍୍ା ଅକରାଧତ କତୈଳ ଦର ଏ ଯାଏ ସ୍ର କହାଇନାହ ିଁ। ଯଦ ିୟକ୍ରାପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ର୍ରଆିର୍ 
କତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପକର କରାକ୍  ଲ�ାନ୍ ିକତକବ ଆ�କ୍ ନଶି୍ତି ଭାକବ ଏହାର ବୟୁାକରଲ ପଛିା ପଣ୍ ିଥକର ୧୨୦ 
ଡଲାର ଛ୍ଇଁବ।  ଏହାବାଦ୍  ଓକପକ୍  ପ୍ଲସ୍  ରାଷ୍ଟ୍ର ସମହୂ କଦୈନକି ଉତ୍ାଦନକର ୧ ଲକ୍ଷ ବୟୁାକରଲ ହ୍ାସ କ�ାରଣା 
କରବିା ଏକବ ଦର ହ୍ାସ କରଛି।ି �କରାଇ ଦୃଷ୍ର୍ି କଦଖÒକଲ ବ�ିତ କଛି ିମାସ କହବ କକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କପକ୍ାଲ 
ଏବଂ ଡକିଜଲ ଦର ସ୍ର ରଖÒଛନ୍।ି ଯଦବିା ଏଲ୍ ପଜି ିଏବଂ କପକ୍ାଲ ବକି୍ କକ୍ଷତ୍କର କମ୍ାନୀଙ୍କ କ୍ଷତ ିଆଡଜଷ୍ 
କହାଇ�ଲାଣ ି ତଥାପ ି ଡକିଜଲକର ଏହ ି କ୍ଷତ ି ଭରଣା କହାଇନାହ ିଁ। ଏଥର୍ ସ୍ପଷ୍ କହଉଛ ି କଯ ସରକାରୀ କତଲ 
କମ୍ାନୀଙ୍କ କ୍ଷତ ିଭରଣା ଲା� ିବରି୍ ବଜାରକର ଅକରାଧତ କତଲ ଦର କମଥ୍କଲ ସର୍୍ା ସରକାର �କରାଇ କକ୍ଷତ୍କର 
ଆ�କ୍ କପକ୍ାଲ ଏବଂ ଡକଜ୍ଲ ମଲୂୟୁକର କକୌଣସ ିହ୍ାସ କରବିା ସମ୍ାବନା କ୍ଷୀଣ।  

େଟେ,୯।୯(ସମସି): ଓଡ଼ରିାକର ପ୍ରବାହତି ବ୍ାହ୍ମଣୀ 
ନଦୀର ଉପରମଣ୍୍ଡକର ଅଥ୍ଶାତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକର ଏକାଧିକ 
ବୟୁାକରଜ ଓ ଡୟୁାମ ନମି୍ଶାଣ କହବା କଯା�୍ଁ ବ୍ାହ୍ମଣୀ-
ଖରକ୍ାତା ନଦୀ ଜଳଧାରା ବୟୁାପକ ଭାକବ ହ୍ାସ 
ପାଇଚାଲଛି।ି ଏକନଇ କଲାକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବକିା 
ପ୍ରଭାବତି କହାଇଥିବା ଅଭକିଯା� କର ିଦାୟର ଜନସ୍ୱାଥ୍ଶ 
ମାମଲାକର ପରୂ୍୍ଶକଛଦ ପଡ଼ଛି।ି ୨୦୧୬କର ଅକଲଖ 
ସାହ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷର୍ ର୍ଜ୍ କହାଇଥିବା 
ଏହ ି ଜନସ୍ୱାଥ୍ଶ ମାମଲାର ରଣ୍ାଣ ି
କର ି ମଖ୍ୟୁବଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି ଏସ. 
ମର୍ଲୀଧର ଓ ବଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି 
ଚରି୍ରଞ୍ନ ଦାରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜୟୁ 
ସରକାରଙ୍କ ଉପକର ନଷି୍ପର୍ ି ଛାଡଛିନ୍।ି ଏହଭିଳ ି
ମାମଲା କବୈରୟକି ବକିରରଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ାରା ନରି୍୍ଶାରଣ କହବା 
ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୍ବ୍ିନାଲ ଏହାର ବଚିାର କରବିା ଉଚତି 
କବାଲ ିକହଛିନ୍ ିଖଣ୍ଡପୀଠ। 

କସହପିର ି ରାଜୟୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ 
ଆକବଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଉପକର ପଦକକ୍ଷପ କନବା ଉଚତି କବାଲ ି କହଛିନ୍ ି
ହାଇକକାଟ୍ଶ। ଆକବଦନକାରୀ ଉକ୍ତ ପଟିସିନକ୍ 
ଦାବପିତ୍ ଭାକବ ରାଜୟୁ ସରକାରଙ୍୍କ ପ୍ରଦାନ କରକିଲ 
ସରକାର ଏହା ଉପକର ଆସନ୍ା ୮ସପ୍ାହ ମଧ୍ୟକର 
ନଷି୍ପର୍ ି ଗ୍ହଣ କରବିା ସହ ଆକବଦନକାରୀଙ୍୍କ 

ନଷି୍ପର୍ ି ସଂକ୍ାନ୍କର ଅବ�ତ କରାଇବାକ୍ କହଛିନ୍ ି
ହାଇକକାଟ୍ଶ। ମାମଲାର୍ ପ୍ରକାର କଯ ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଜୟୁ 
ଉପରମଣ୍୍ଡକର ସାଉଥ କକାଏଲ ନଦୀ ଭାକବ ରାଞ୍ ି
ନକିଟର୍ ବାହାରଛି।ି ଏହାର ମଖ୍ୟୁ ରାଖା ନଦୀ�ଡ୍କି 
କହଲା ରଙ୍ଖ, ଟକି୍ା ଓ କାକରା। ରାଜୟୁକର ଏହା 
ବ୍ାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଭାକବ ପ୍ରବାହତି କହଉଛ।ି ଖରକ୍ାତା 
ମଧ୍ୟ ଏଥିର୍ ଉତ୍ର୍ ି ଲାଭ କରଛି।ି ଝାଡଖଣ୍ଡ ସରକାର 

ଉପରମଣ୍୍ଡକର ବୟୁାକରଜ ଓ ଡୟୁାମ 
ନମି୍ଶାଣ କରଚିାଲଥିିବାର୍ ବ୍ାହ୍ମଣୀ 
ଓ ଏହାର ରାଖା ନଦୀକର ଜଳସ୍ତର 
ହ୍ାସ ପାଇଚାଲଛି।ି ଏହାଦ୍ାରା  
୬ଜଲି୍ାର ଚାରୀକ୍ଳଙ୍କ 

ଜୀବନଜୀବକିା ପ୍ରଭାବତି କହାଇଛ ିଦର୍ଶାଇ ଖରକ୍ାତା 
ମହାସଭାର ସଭାପତ ି ହାଇକକାଟ୍ଶଙ୍କ ଦ୍ାରସ୍ 
କହାଇଥିକଲ। ମାମଲାକର ଉଭୟ ରାଜୟୁ ସରକାର, 
କକନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆକୟା�ଙ୍୍କ ପକ୍ଷଭ୍କ୍ତ 
କରାଯାଇଥିଲା। କକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହ ି ମାମଲାକର 
୨୦୧୭କର ଏକ ସତୟୁପାଠ କଦଇ ଦର୍ଶାଇଥିକଲ କଯ 
ଆନ୍ତଃରାଜୟୁ ନଦୀ ଜଳ ବବିାଦ ସମ୍କ୍ଶକର କକବଳ 
ରାଜୟୁ ସରକାର ହ ିଁ କକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍୍କ ଉପଯକ୍୍ତ 
୍ବ୍ିନାଲ ଜରଆିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନ୍କରାଧ 
କରପିାରକିବ। ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ରିା ସରକାର ଏହ ି
ମାମଲାକର ଜବାବ ଦାଖଲ କର ିନଥିକଲ। 

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ବୁି୍ୟନାଲ ଦ୍ାରା ବଚିାର ମହବା ଉଚତି
 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡମର ବ୍ୟାମରଜ ଓ ଡ୍ୟାମ ପାଇଁ ବ୍ାହ୍ମଣୀ ଜଳଧାରା କମଛୁ ି

୮ସପ୍ାହଲର 
ନଷି୍ପତ୍ ିଲନବାେୁ 

ରାଜ୍ୟ ସରୋରଙୁ୍କ 
ହାଇଲୋଟ୍ଟଙ୍କ ନଲିଦ୍୍ଟଶ

ଭୁବଲନଶ୍ୱର୯।୯(ସମସି): ‘କମା 
କକଲଜ’ ଅଭଯିାନ ଅଧୀନକର 
ରାଜୟୁର ବଭିନି୍ନ ବଶି୍ୱବଦିୟୁାଳୟ ଏବଂ 
ମହାବଦିୟୁାଳୟର ସାମଗ୍କି ବକିାର ଲା� ି
ବଭିନି୍ନ କାଯ୍ଶୟୁକ୍ମ ହାତକ୍ ନଆିଯାଉଛ।ି 
ଏହ ି କ୍ମକର ରକ୍୍ବାର ଦନି ରାଜୟୁ 
ସରକାର ୧୩ଟ ି ମହାବଦିୟୁାଳୟକର 
ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 
୮୫ ଲକ୍ଷ ୮୪ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ 
ମଞ୍ର୍ କରଛିନ୍।ି 

 ଏହ ି ୧୩ଟ ି ଉଚ୍ଚରକି୍ଷାନ୍ଷ୍ାନ 
ଭତିକର ରହଛି,ି ଅନ୍କ�ାଳ ଜଲି୍ା 
ତାଲମଲ୍ସ୍ତି ଆଞ୍ଳକି ଡଗି୍ୀ 
ମହାବଦିୟୁାଳୟ, ବାକଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ାର 
କରମଣ୍ା ଡଗି୍ୀ ମହାବଦିୟୁାଳୟ, 

ବର�ଡ଼ ଜଲି୍ା �ାଇସଲିଟ ବ୍ଲକର 
ପଞ୍ାୟତ ମହାବଦିୟୁାଳୟ, କଟକ 
ଜଲି୍ା ଅସକ୍ରଶ୍ୱରସ୍ତି ସଭ୍ଦ୍ା 
ମହତାବ ମହାବଦିୟୁାଳୟ, କଟକ ଜଲି୍ା 
ଅଡ଼ରପର୍ସ୍ତି ଉଦୟନାଥ ସ୍ୱୟଂରାସତି 
ବଜି୍ଞାନ ଓ କବୈରୟକି ମହାବଦିୟୁାଳୟ, 
କଟକ ମହାନଦୀ ବହିାର ମହଳିା ଡଗି୍ୀ 
ମହାବଦିୟୁାଳୟ ଏବଂ ଇନ୍ରିା �ାନ୍ୀ 
ମହଳିା ମହାବଦିୟୁାଳୟ। 

କସହପିର ି କେଙ୍କାନାଳ 
ସ୍ୱୟଂରାସତି ମହାବଦିୟୁାଳୟ, �ଞ୍ାମ 
ଜଲି୍ା କକାଦଳାସ୍ତି ଲକ୍ଷୀପ୍ରୟିା ଡଗି୍ୀ 
ମହାବଦିୟୁାଳୟ, କକନ୍୍ଝର ଜଲି୍ାର 
ଆନନ୍ପର୍ ମହାବଦିୟୁାଳୟ, ମୟରୂଭଞ୍ 
ଜଲି୍ାର ଖଣ୍୍ା ଡଗି୍ୀ ମହାବଦିୟୁାଳୟ 

ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ ସନ୍କ ମହାବଦିୟୁାଳୟ, 
ସମ୍ଲପର୍ ଜଲି୍ାର ଜମନକରିା 
ଡଗି୍ୀ ମହାବଦିୟୁାଳୟକର ବଭିନି୍ନ 
ଉନ୍ନୟନମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଯ୍ଶୟୁ ହାତକ୍ 
ନଆିଯାଇଛ।ି ଉଚ୍ଚରକି୍ଷାନ୍ଷ୍ାନ�ଡ଼୍କିକର 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀମାନଙ୍କ ସବ୍ଧିା ପାଇଁ 
ସାଇକଲ ଷ୍ାଣ୍ଡ, ବାକକେଟ ବଲ୍  କକାଟ୍ , 
କମନ ର୍ମ୍ , କରୌଚାଳୟ ଏବଂ ପାକଚର ି
ନମି୍ଶାଣ ସହତି ବଭିନି୍ନ କକଲଜ କକାଠାର 
ମରାମତ ି କାଯ୍ଶୟୁ କରାଯବି। କସହପିର ି
କମ୍୍ୟୁଟର, ଆସବାବପତ୍ କଣିାଯବିା 
ସହତି କୟୁାଣ୍ନି ଏବଂ ରଡିଙି୍ଗ ର୍ମ୍ ର 
ନବୀକରଣ କରାଯବି। ଏହାସହ 
କକଲଜ�ଡ଼୍କିକର ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ 
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୟୁବସ୍ା କରାଯବି।

୧୩ କମଲଜ ପାଇଁ ୮୫ ଲକ୍ଷର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ରୁୀ
‘ଲମା େଲଲଜ’ ଅଭଯିାନ ଜଲି୍ା ଗସ୍ତ କରବି ସଦାଚର କମଟି ି

ଭ୍ବକନଶ୍ୱର,୯।୯(ସମସି): ଓଡ଼ରିା ବଧିାନସଭା ସଦାଚର କମଟି ି କବୈଠକ 
ବରଷି୍ ବଧିାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ରତପଥିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର ରକ୍୍ବାର ଅନ୍ଷ୍ତି 
କହାଇଯାଇଛ।ିଏହ ି କବୈଠକକର ୨ଟ ି ପ୍ରସଙ୍ଗକର ଆକଲାଚନା କରାଯାଇଛ।ି 
ପ୍ରଥମତତଃ- ବ୍କ୍  ସକ୍୍ଶଲାର-୪୭ କପିର ିଜଲି୍ାସ୍ତରକର କପିର ିପାଳନ କହଉଛ,ି ତାହା 
ଅନ୍ଧ୍ୟାନ କରବିା ପାଇଁ �ହୃ କମଟି ିଜଲି୍ା �ସ୍ତ କରବି। ଚଳତି ମାସ ୧୨ ତାରଖିର୍ ୧୫ 
ତାରଖି ଯାଏଁ କମଟି ି �ଜପତ,ି ରାୟ�ଡ଼଼ା, କକାରାପଟ୍ ଏବଂ ମାଲକାନ�ରି ଜଲି୍ା 
�ସ୍ତ କରବି କବାଲ ିକବୈଠକର୍ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ପରବର୍୍ଶୀ ସମୟକର କମଟି ିକଳାହାଣ୍ଡ,ି 
ନବରଙ୍ଗପର୍, କନ୍ମାଳ ଓ ନୟା�ଡ଼଼ �ସ୍ତ କରବି କବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି
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ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିାଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିା
ମେଡକିାଲର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରଚିାଲନା ପ୍ରହସନ

ଶନବିାର, 
୧୦ ସେସପଟେମ୍ବର, 

୨୦୨୨

ସକନ୍ଦାପଡ଼ା,୯ା୯(େମେି)

ମେଡକିାଲର ପରମିେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସନୁ୍ଦର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
ଉପମ�ାଗୀ କରେିାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମକାଟ ିମକାଟ ି
ଟଙ୍କା େଥ୍ୟୟମର ମରେଡର ମେସନି କଣିା�ାଇଥିଲା। ଏହ ି
ମେସନି ରଖିୋକୁ େଧ୍ୟ ଘର ନେିା୍ଣ କରା�ାଇଛ।ି 
ମେଡକିାଲ େରଥ୍୍ୟେସୁୁ୍ ନଷ୍ଟ କରେିାକୁ ଏହ ି ମେସନି 
ରଲି୍ାର ସେସ୍ ମେଡକିାଲକୁ ମ�ାଗାଇ ଦଆି�ାଇଥିଲା। 
ଡାକ୍ତରଖାନା ପରସିରମର ପରଚି୍ଛନ୍ନତାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଦଆି�ାଇ ଏହ ି କା�ଥ୍୍ୟକ୍ରେ ହାତକୁ ନଆି�ାଇଥିଲା। 
ମକୌଣସ ି ଡାକ୍ତରଖାନା ପରସିରମର ପରୂ ରକ୍ତ ଲଗା 
ଗର କପଡ଼ା, ସାଲାଇନ ମୋତଲ, େ୍ଲଡ େଥ୍ୟାଗ, ପରରିୋ 
େଥ୍ୟାଗ, ମଗ୍ଲାଭସ, ମେ୍ଲଡ, ପ୍ଲାଷ୍ଟକି େଥ୍ୟାଗ, ସରିଞି୍ଜଭଳ ି
େର୍ଥ୍ୟେସୁ୍ ଏମଣମତମଣ ନ ପଡେିାକୁ ମନଇ ମକାଟ ି
ମକାଟ ି ଟଙ୍କା େଥ୍ୟୟ କରା�ାଇଛ।ି େର ୍ େର ୍ ଧର ି ମେଷ୍ଟ 
େଥ୍ୟାମନରମେଣ୍ଟ ମସଲ୍ଟର ହାଉସ ମହୋ ସହତି ମେସନି 
କଣିା ମହାଇ ରଖା�ାଇଛ।ି ମେସନିର ୋମରଣ୍ଟ େଧ୍ୟ 
ମଶର ମହାଇ�ାଇଛ।ି ଘର େଧ୍ୟ ଭୂତଖାନା ମହାଇପଡଛି।ି 
ମେଡକିାଲକୁ ୩ ମେଜ୍  େଦୁିଥ୍ୟତ ସଂମ�ାଗ ମହାଇପାର ି
ନ ଥିୋରୁ ମକାଟ ି ମକାଟ ି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ମହଉଛ।ି ମତମେ 
ମଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମକନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ାଥେକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମକନ୍ଦ୍ରମର 
ଏହା ନ ଚାଲ ି ଅେଥ୍ୟେହୃତ ମହାଇପଡ଼ରିହଛି।ି େଳମର 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମକନ୍ଦ୍ର ଭତିର ଓ ୋହାମର ମରାଗୀଙ୍କ େର୍ଥ୍ୟେସୁ୍ 
ଗନ୍ଧମର ନାକ ୋଟ ି ପଡୁଛ।ି ସରକାରଙ୍କ ଉମଦେଶଥ୍ୟକୁ 

େଳପ୍ଦ କରେିା େଦଳମର ମକାଟ ିମକାଟ ିଟଙ୍କା ସ୍ାନୀୟ 
ପ୍ଶାସନ ନଷ୍ଟ କରୁଛ।ି ମକେଳ ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରଲି୍ା ନୁମହଁ 
େରଂ ରାରଥ୍ୟର ୩୦ଟ ି ରଲି୍ାର ପ୍ାଥେକି ଓ ମଗାଷ୍ୀ 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମକନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହ ି ମେସନି ମ�ାଗାଇ ଦଆି�ାଇଥିମଲ 
ମହ ଁସେୁଆମଡ ସୋନ ପରସି୍ତି ିମୋଲ ିରାଣେିାକୁ େଳିଛି।ି

ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ୫୬ଟ ି ସରକାରୀ ମେଡକିାଲମର 
ମରେଡର ମେସନି କା�ଥ୍୍ୟ କରୁନ।ି ମଗାଟଏି ମଗାଟଏି 
ମରେଡର ମେସନି କ୍ରୟ ପଛିା ୩.୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ମେସନି 
ରଖିୋକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା େଥ୍ୟୟମର ପ୍ମତଥ୍ୟକ ପ୍ାଥେକି 
ଓ ମଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମକନ୍ଦ୍ରମର ଗହୃ ନେିା୍ଣ କରା�ାଇଛ।ି 
୫୬ଟ ିମେଷ୍ଟ େଥ୍ୟାମନରମେଣ୍ଟ ମସଲ୍ଟର ନେିା୍ଣ ପାଇ ଁଖର୍୍ 

୫ ମକାଟ ି୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍୍ ମୋଲ ିରାଣେିାକୁ େଳିଛି।ି 
ମତମେ ୫୬ଟ ି ମେସନି ପାଇ ଁ ପ୍ାୟ ୧ ମକାଟ ି ୮୨ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍୍ ମହାଇଛ।ି �ଦ ି ମେଡକିାଲ େରଥ୍୍ୟେସୁ୍ 
ପରଚିାଳନା ପାଇ ଁ ମକନ୍ଦ୍ରାପଡାମର ୭ ମକାଟ ି ଟଙ୍କା 
େରଥ୍୍ୟେସୁ୍ ପରଚିାଳନା ପାଇ ଁ ପାଣମିର ପଡ଼ଛି,ି ମତମେ 

ରାରଥ୍ୟର ୩୦ଟ ି ରଲି୍ାର େଧ୍ୟ ସୋନ ଅେସ୍ା ରହଛି।ି 
ସରକାରଙ୍କ ମକମତ ମକାଟ ି ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ଶାସନ ପାଣମିର 
ପକାଇଛ,ି ତାହା ସେସ୍ଙୁ୍କ ଚକତି କରେି। ମକେଳ 
କାଗରକଲେମର ପରଚିାଳନା କରା�ାଇ ସରକାରଙ୍କ 
ଅଥ୍କୁ ଧଳୂସିାତ କରା�ାଇଛ ିମୋଲ ିଅଭମି�ାଗ ମହାଇଛ।ି 

ଏହ ି େରଥ୍୍ୟେସୁ୍ ପରଚିାଳନା ପାଇ ଁ ମ�ଉ ଁ ମରେଡର 

ମେସନି କଣିା�ାଇଛ,ି ତାହା ମଗାଟଏି ଦନି େଧ୍ୟ ଚାଲଲିା 
ନାହ ିଁ। ଏେତିକି ିମେସନିର ୋମରଣ୍ଟ ିପରିୟିଡ଼ ଏମେ ମଶର 
ମହାଇ�ାଇଛ।ି ମକେଳ ମେଡକିାଲ ପରସିରମର ଥଆୁ 
ମହାଇ କାେ ମଶର କରମିଦଇଛ ିପ୍ଶାସନ। ସେୁଠୁ େଡ 
କଥା ମହଉଛ ିଏହ ିମେସନି େନିା ୩ ମେର ଲାଇନମର 
ଚାଲପିାରେି ନାହ ିଁ। ମତମେ ମକନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଅମନକ 
ମଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମକନ୍ଦ୍ରମର ଆର ିପ�ଥ୍୍ୟନ୍ତ ୩ ମେଜ୍  ଲାଇନ୍  
�ାଇପାରନି।ି ୪୬ଟ ି ପ୍ାଥେକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମକନ୍ଦ୍ରମର ତ ୩ 
ମେ୍ ର ଲାଇନ ସଂମ�ାଗ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟଛି।ି �ଦ ି ମେସନି 
ଚାଲପିାରେି ନାହ ିଁ ତା’ ପାଇ ଁ ଘର କରେିା ଓ ମେସନି 
କଣି ି ରଖିୋ ପଛମର କ’ଣ ଉମଦେଶଥ୍ୟ ରହଛି,ି ତାହା 
ଏମେ ସାଧାରଣମର ସମନ୍ଦହ ସଷୃ୍ଟ ିକରଛି।ି ମକେଳ ଏସ ି
ରୁମ୍ ମର େସ ିସରକାରୀ ୋେୁ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ କଭିଳ ି
ଅପେଥ୍ୟୟ କରମିେ ଓ ମସଥିରୁ ନରି ପ୍ତଶିତ ପସି ିଉଠାଇ 
ମନମେ ମସହ ି ଚନି୍ତାମର ଏହ ି ମ�ାରନା ମହାଇଥିୋ 
ସାଧାରଣମର ଆମଲାଚନା ମହାଇଛ।ି ପ୍ାଥେକି ଓ ମଗାଷ୍ୀ 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମକନ୍ଦ୍ରମର ଏଥିପାଇ ଁନେିମିତ ଘର ଏମେ ଭୂତମକାଠୀ 
ପାଲଟଛି।ି ମେସନି ଅକାେୀ ମହାଇ ପଡ଼ଛି।ି ଏ ମନଇ 
ଅତରିକି୍ତ ରଲି୍ା ଚକିତି୍ାଧିକାରୀ ସଚଦିାନନ୍ଦ େଶି୍ରଙୁ୍କ 
ପଚାରେିାରୁ ମସ କୁହନ୍ତ,ି ଗ୍ାୋଞ୍ଚଳ ମେଡକିାଲମର ୩ 
ମେର ଲାଇନ ସଂମ�ାଗ ମହାଇନ।ି ମେସନିଗଡ଼ୁକି ୩ 
ମେର ଲାଇନ େନିା ଚାଲ ିପାରେିନାହ ିଁ। ଅମନକ ଦନିରୁ ୩ 
ମେର ଲାଇନ ସଂମ�ାଗ ପାଇ ଁଆମେଦନ କରା�ାଇଛ।ି 
ତାହା ଏପ�ଥ୍୍ୟନ୍ତ ମହାଇପାରନି ି ମୋଲ ି ମସ କହଛିନ୍ତ।ି

ସକନ୍ଦାପଡ଼ା,୯ା୯(େମେି)

ପମୁରାହତି ପ୍ଧାନେନ୍ତୀ, େଖୁଥ୍ୟେନ୍ତୀ, ପଲୁସି ଡରିଠିାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି େଭିନି୍ନ ଉର୍ପଦସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ େମଟା 
ସହ ନରି େମଟାକୁ ଏଡଟି୍  କର ି ନରି �ରୋନଙୁ୍କ 
ମଦଖାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରଥିିୋ ମନଇ 
ଅଭମି�ାଗ ମହାଇଛ।ି ଏଭଳ ି ଏକ ଘଟଣା ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ରଲି୍ା ନକିରିାଇ ଥାନା ଅଧୀନ ମ�ାଲର �େରା 
ଅଞ୍ଚଳମର ମଦଖିୋକୁ େଳିଛି।ି �ାହାକ ି ସେଗ୍ 
ରଲି୍ାମର ଚର୍୍ାର ମଖାରାକ ମ�ାଗାଇଛ।ି

ପ୍ଥେ ଘଟଣାମର ମ�ାଲ �େରା ଅଞ୍ଚଳର 
ରେୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପଅୁକୁ ଆେମିମର ଚାକରି ି
କରାଇମଦୋକୁ କହ ି ପମୁରାହତି ୋସମୁଦେ 
ପଣ୍ା ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠମକଇ କରଥିିୋ 
ଅଭମି�ାଗ ମହାଇଛ।ି ପ୍ଥମେ ରେୀନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ ପଅୁର 
ଚାକରି ିପାଇ ଁ୬୦ ହରାର ଟଙ୍କା ୋଗଥିିମଲ। ଏହ ିଟଙ୍କା 
ମନୋ ପମର ଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ୋଗଥିିମଲ। ଅଧିକ ଟଙ୍କା 
ମଦମଲ ଆସନ୍ତା ଦୁଇୋସ େଧ୍ୟମର ଚାକରି ି ମହାଇ�େି 
ମୋଲ ିମସ ପ୍ତଶିରୁତ ିମଦଇଥିମଲ। ଏ ମନଇ ରେୀନ୍ଦ୍ର ଘରର 
ସନୁା ଅଳଙ୍କାର ଓ ରେ ି େକି୍ର ି କର ି ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙୁ୍କ 
ମଦଇଥିମଲ। ଚାକରି ି ନ ମହୋରୁ ରେୀନ୍ଦ୍ର ମଦଇଥିୋ 
ଟଙ୍କା ମେରସ୍ ୋଗେିାରୁ ତାଙୁ୍କ ରୀେନରୁ ୋରମିଦୋକୁ 
ଧେକ ମଦୋ ସହ େଥିଥ୍ୟା ୋେଲାମର େସାଇ ମଦୋକୁ 
କହଥିିମଲ। ରେୀନ୍ଦ୍ର ଭୟଭୀତ ମହାଇ ସ୍ାନୀୟ ମଲାକଙୁ୍କ 

କହେିାରୁ ସେମସ୍ େଳିେିଶି ିନକିରିାଇ 
ଥାନାମର ଅଭମି�ାଗ କରଛିନ୍ତ।ି

ମସହଭିଳ ିଅନଥ୍ୟଏକ ଘଟଣାମର 
�େରା ଅଞ୍ଚଳର କରୁଣାକର ରଣାଙ୍କ 

ଘରକୁ ୋସମୁଦେ ପରୂା କରେିାକୁ 
�ାଇଥିମଲ। ନରିର ପତଆିରା ରାହରି କରେିାକୁ �ାଇ 
ପ୍ଧାନେନ୍ତୀ, େଖୁଥ୍ୟେନ୍ତୀ, ପଲୁସି ଡରିଙି୍କ ଭଳ ି ଅମନକ 
ଉର୍ପଦସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ନରି େମଟାକୁ ଏଡଟି୍  କର ି
ମଦଖାଇଥିମଲ। ମ�ମକୌଣସ ିସେସଥ୍ୟା ମହମଲ ସୋଧାନ 
କରମିଦମେ ମୋଲ ି ପ୍ତଶିରୁତ ି ମଦଇଥିମଲ। କଛିଦିନି 
ପମର କରୁଣା କରଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଶରୀର ଗରୁୁତର ଅସସୁ୍ 
ମହାଇପଡ଼ଥିିଲା। ଅଭ�ିକୁ୍ତ ୋସମୁଦେ ଏହା ରାଣେିା ପମର 
କରୁଣାକରଙ୍କ ଘମର ପହଞ୍ଚ ି ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ମେଡକିାଲ 

ମନଇଥିମଲ। ମେଡକିାଲରୁ ଆସ ି ତାଙୁ୍କ ରକ୍ତ କକଟ୍ 
ମହାଇଥିୋ କହେିା ସହ ୫୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍୍ ମହେ 
ମୋଲ ିକହଥିିମଲ। ଏ ମନଇ ପମୁରାହତିଙ୍କ କଥାକୁ େଶି୍ାସ 
କର ିପ୍ଥମେ ରେେିାଡ଼ ିେକି୍ର ିକର ିମସୋମନ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ମଦଇଥିମଲ। ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଭୁେମନଶ୍ରସ୍ ଏକ ଘମରାଇ 
ମେଡକିାଲକୁ ମନଇ ତାଙୁ୍କ ଚକିତି୍ା କରାଇ ମେଡସିନି 
ମଦଇଥିମଲ। ଆଉ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରଥିିମଲ। 
କରୁଣାକର ଭାଇଙୁ୍କ ଦନିକୁ ୋତ୍ର ମଗାଟଏି ରୁଟ ିଖାଇୋକୁ 
ପରାେଶ୍ ମଦଇଥିମଲ। ଏହାଦ୍ାରା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆହୁର ି
ଅସସୁ୍ ମହାଇପଡ଼ଥିିଲା। କରୁଣାକର ନମିର ତାଙ୍କ ଭାଇଙୁ୍କ 
ମେଡକିାଲ ମନଇ ଚକିତି୍ା କରାଇଥିମଲ। ତାଙୁ୍କ କଥ୍ୟାନସର 
ନ ଥିୋ ରାଣେିାକୁ ପାଇଥିମଲ। ଅଭ�ିକୁ୍ତ ମଦଇଥିୋ ସେସ୍ 
କଥ୍ୟାନସର ରମିପାଟ୍ ମନଇ ଆହୁର ିମକମତରଣ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ 

କରୁଣାକର ମଦଖାଇ କଥ୍ୟାନସର ମହାଇ ନ ଥିୋ ରାଣେିାକୁ 
ପାଇଥିମଲ। ଏ ମନଇ ଅଭ�ିକୁ୍ତଙୁ୍କ ପଚାରେିାରୁ ମସ ଧେକ 
ମଦଇଥିମଲ। ଟଙ୍କା ମେରସ୍ ୋଗେିାରୁ ମକାଟ୍ମର 
କରୁଣାକରଙ୍କ େମିରାଧମର ଅଭ�ିକୁ୍ତ ୧ସସି ି ମକଶ କର ି
ଆହୁର ି ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମନୋକୁ ମନାଟସି କରଥିିମଲ। 
ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଭଦ୍ର ମଲାକଙ୍କ ୋଧ୍ୟେମର ସୋଧାନ 
କରେିାକୁ କରୁଣାକର ମଚଷ୍ଟା କର ି େେିଳ ମହୋରୁ 
ଥାନାମର ଅଭମି�ାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ମକେଳ ଏହ ି ଦୁଇରଣ 
ନୁହନଁ୍ତ ିେରଂ ଶତାଧିକ ମଲାକଙୁ୍କ ଭୁଅାଁ େୁଲାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କା ଠମକଇ କର ି ମନଇଥିୋ ଅଭମି�ାଗ ମହାଇଛ।ି 
ଏ ଅଭମି�ାଗକୁ ପଲୁସି ଗରୁୁତର ସହ ନ ମନୋରୁ 
ମଶରମର ଅଭମି�ାଗକାରୀ ଆର ି ଏସ୍ ପଙୁି୍କ ଅଭମି�ାଗ 
କର ି ଦୃ� କା�ଥ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ମନୋକୁ ଦାେ ି କରଛିନ୍ତ।ି

ରଘନୁାଥପରୁ,୯ା୯(େମେି)

ହାଇମକାଟ୍ଙ୍କ ନମିଦେ୍ଶକ୍ରମେ ଭାସଲିପରୁ 
ଗ୍ାେମର ରେରଦଖଲ ଉମଚ୍ଛଦ ସେୟମର 
ଉମତେରନା ସଷୃ୍ଟ ି ମହାଇଥିମଲ। ଏହ ି ସେୟମର 
ପଲୁସି କେ୍ଚାରୀଙୁ୍କ ଆକ୍ରେଣ ଘଟଣାମର ୫ 
ରଣଙୁ୍କ ଗରିେ କରା�ାଇଥିୋ ରଣା�ାଇଛ।ି

ରଘନୁାଥପରୁ ତହସଲି ଅନ୍ତଗ୍ତ ଭାସଲିପରୁ 
ଗ୍ାେରୁ ସରକାରସାହକୁି ସଂମ�ାଗ କରୁଥିୋ ରାସ୍ାକୁ 
ଭାରଲିପରୁ ଗ୍ାେର େକୀର ମଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ପତୁ୍ର 
ପୀତାେ୍ବର ମଭାଇ ରେରଦଖଲ କରଥିିମଲ। େଳମର 
ମସହ ି ରାସ୍ାମର �ାତାୟାତାମର ସେସଥ୍ୟା ସଷୃ୍ଟଳି 
ମହଉଛ।ି ଏ ମନଇ ସରକାରସାହ ିଗ୍ାେର ଅତନି୍ଦ୍ର ନାଥ 
ଦାସ ଗ୍ାେୋସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉର୍ନଥ୍ୟାୟାଳୟମର ୋେଲା 
ରୁରୁ କରଥିିମଲ। ଉର୍ ନଥ୍ୟାୟାଳୟ ୋେଲାର ଶଣୁାଣ ି
କର ିରଗତସଂିହପରୁ ରଲି୍ା ପ୍ଶାସନକୁ ରେରଦଖଲ 
ଉମଚ୍ଛଦ କରେିାକୁ ନମିଦେ୍ଶ ମଦଇଥିମଲ। ଆର ି
ରଲି୍ା ପ୍ଶାସନଙ୍କ ନମିଦେ୍ଶକ୍ରମେ ରଘନୁାଥପରୁ 
ତହସଲିଦାର ରୂପାଲକିା ଦାଶ, ଅତରିକି୍ତ ତହସଲିଦାର 
ପ୍ୟିଦଶ୍ୀ ସଂଗ୍ାେ ଖଣୁ୍ଟଆି, ସପୁରଭାଇରର ସଦୁାେ 

ଚରଣ ଗରୁୁ, ଅରଙ୍ଗ ଆରଆଇ ପ୍ଜ୍ାପରେତିା 
କୁଅଁର, ରଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ା, ରଘନୁାଥପରୁ ଥାନା 
ଆଇଆଇସ ି ରାରକମିଶାର ମେମହରା, ଏସ୍ ଆଇ 
ଅନୀଲ କୁୋର ସାହୁ, ଏସ୍ ଆଇ ମସୌଦାେନିୀ ପଣ୍ା, 
ଏସ୍ ଆଇ ଗୟସ େହମ୍ମଦ, ସରପଞ୍ଚ ନଳନିୀପ୍ଭା 

େଦୁୁଲ,ି ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍  ପଲୁସି୍  ମୋସ୍ ୋଧ୍ୟେମର 
ରେରଦଖଲ ଉମଚ୍ଛଦ କରା�ାଇଥିଲା। ଏହ ିଉମଚ୍ଛଦ 
ସେୟମର େକୀର ମଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ପରେିାର ମଲାମକ 
ଉମଚ୍ଛଦକୁ େମିରାଧ କର ି ଉମଚ୍ଛଦକାରୀଙୁ୍କ ଆକ୍ରେଣ 

କରଥିିମଲ। ଆକ୍ରେଣମର େହଳିା ପଲୁସି୍  ପ୍ଭାସନିୀ 
ସତୂାର, େନଲତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ୪ରଣ ଆହତ 
ମହାଇଥିମଲ। ଆହତଙୁ୍କ ରଘନୁାଥପରୁ ଥାନା 
ଆଇଆଇସ ି ରଘନୁାଥପରୁ ମଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମକନ୍ଦ୍ରମର 
ଭତେମି କରଥିିମଲ। ତହସଲିଦାରଙ୍କ ଅଭମି�ାଗକୁ 

ଗ୍ହଣ କର ି ରଘନୁାଥପରୁ ଥାନା ଆଇଆଇସ ି ଶ୍ରୀ 
ମେମହରା େକୀର ମଭାଇଙ୍କ ପରେିାରର ଚତିେ ମଭାଇ, 
ଅଞ୍ଜଳ ି ମଭାଇ, ସରଳା ମଭାଇ, େଙ୍ଗଳା ମଭାଇ, 
େମନାର ମଭାଇଙୁ୍କ ଗରିେ କରଥିିୋ ରଣା�ାଇଛ।ି

ପାଣରିେ ପଡ଼ଛି ି୭ ର�ାଟ ି୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା

୩ ମେଜ୍  ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  ସଂମ�ାଗ ନ ଥିବାରତୁ  କାେ କରତୁ ନ ିମରେଡର ମେସନି

ଭାସଲିପତୁର ଗ୍ାେମର ରବରଦଖଲ ସେୟମର ଉମତେରନା

ପଲୁସି �ର୍ମଚାେୀଙୁ୍ ଆକ୍ରରଣ ଘଟଣାରେ ୫ ଗେିଫ ପାଟକୁରା,୯ା୯(େମେି): ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରଲି୍ା ଗରଦପରୁ 
େ୍ଲକ୍ ସ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ ଭୀେମଭାଇ ଭନି୍ନକ୍ଷେ ସାେଥ୍ଥ୍ୟ ଶେିରି 
କଳାେୁଦାସ୍ କଲଥ୍ୟାଣ େଣ୍ପ ପରସିରମର ଅନୁଷ୍ତି 
ମହାଇ�ାଇଛ।ି ଗରଦପରୁ େଡିଓି ରଞ୍ଜତି କୁୋର େଲ୍କି 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିୋମେମଳ ସମ୍ମାନତି ଅତଥିି ଭାମେ େଧିାୟକଙ୍କ 
ପ୍ତନିଧିି ସଞ୍ଜୟ କୁୋର ଅଗ୍ୋଲା, େ୍ଲକ୍  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭୟ କୁୋର 
େହାରାର ଓ ରଲି୍ା ସାୋରକି ସରୁକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ଭାସ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ଜ୍ା ପ୍ୟିଦଶମିନୀ ସାହୁ ପ୍େଖୁ 
ମ�ାଗମଦଇ ଭନି୍ନକ୍ଷେଙୁ୍କ ସୋରର େଖୁଥ୍ୟମରୋତମର ସାେଲି 
କରେିା ପାଇ ଁ ସରକାର ଗ୍ହଣ କରଥିିୋ େଭିନି୍ନ ରନହତିକର 
ମ�ାରନା ସମ୍ପକମ୍ର ଆମଲାକପାତ କରଥିିମଲ। ଏହ ିଶେିରିମର 
େଭିନି୍ନ େଗ୍ର ମୋଟ ୬୫୦ ରଣ ଭନି୍ନକ୍ଷେ ସାଟମିେିମକଟ ପାଇଁ 
ନାେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରଥିିମଲ। କଲଥ୍ୟାଣ େଣ୍ପ ପରସିରମର 
ଚକ୍ଷ,ୁ ଶ୍ରେଣ, ଅସ୍ଶିଲଥ୍ୟ, ୋନସକି, ଶଶି ୁମରାଗ, ମଭରର ଆଦ ି
େଭିାଗର ଷ୍ଟଲ ମଖାଲଥିିଲା। ମସହପିର ି ଶେିରିମର ସର୍ରୀ 
ମପେସାଲଷି୍ଟ ଡାକ୍ତର େୀମରନ୍ଦ୍ର କୁୋର ଦାଶ, ଇଏନଟ ିମପେସାଲଷି୍ଟ 
ଡା. େରିୟ କୁୋର ଦାସ , ଚକ୍ଷ ୁମପେସାଲଷି୍ଟ ଡାକ୍ତର ଅରୟ ସାହୁ, 
ସରର୍ୀ ମପେସାଲଷି୍ଟ ଡା. ତନ୍ମୟ ମଲଙ୍କା, ମେଡସିନି୍  ମପେସାଲଷି୍ଟ 
ଡା. ସଞ୍ଜତି କୁୋର ମସଠୀ, ଶଶି ୁମରାଗ େମିଶରଜ୍ ଡା. ପ୍ଶାନ୍ତ 
କୁୋର ମରନା, ଚକ୍ଷ ୁ ପାଇ ଁ ପ୍ମେସନାଲ ସତଥ୍ୟବ୍ରତ ମରନା, 
ଶ୍ରେଣ ପାଇ ଁପ୍ମେସନାଲ ଚନ୍ଦନ ମେମହରା, ସପି ିେରିୟଲକ୍ଷୀ 
ନାଥଶେ୍ା ପ୍େଖୁ ଉପସ୍ତି ରହ ିଶେିରିମର ଭନି୍ନକ୍ଷେଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା 
କରଥିିମଲ। ଏହ ି କା�ଥ୍୍ୟକ୍ରେକୁ ଗରଦପରୁ େ୍ଲକ୍  ସାୋରକି 
ସରୁକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଖମଗଶ୍ର ମସଠୀ ପରଚିାଳନା କରଥିିମଲ।

ବ୍ଲକ୍ ସ୍ରୀୟ ଭୀେମଭାଇ 
ଭନି୍ନକ୍ଷେ ସାେର୍ଜ୍ୟ ଶବିରି

ରେତା, ରନ୍ତୀଙ୍ ଫରଟା ସହ େଜି ଫରଟା ର�ାଡ଼ ି�ଜରାେଙୁ୍ ଠର�ଇ

ବଶି୍ାସଘାତକ 
ପତୁମରାହତି

ସକନ୍ଦାପଡ଼ା,୯ା୯(େମେି): ରାରଥ୍ୟସ୍ରୀୟ 
ନମୋଦୟ ସ୍ଲୁ୍  େଥ୍ୟାଡେଣି୍ଟନ୍  ପ୍ତମି�ାଗତିା 
ଆର ି ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାସ୍ ରୋହାର ନମୋଦୟ 
ସ୍ଲୁ୍  ପରସିରମର ଆରମ୍ଭ ମହାଇଛ।ି ଦୁଇଦନି 
ଧର ି ୧୪, ୧୭ ଓ ୧୯ େରରୁ୍ କମ୍  ପଲିାଙୁ୍କ 
ମନଇ ଚାଲେିାକୁ ଥିୋ ଏହ ି ପ୍ତମି�ାଗତିାକୁ 
େଖୁଥ୍ୟଅତଥିି ମଡପଟୁ ିକମଲକ୍ଟର ପରୂ୍ଚ୍ନ୍ଦ୍ର ମରନା 

ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି ପ୍ତମି�ାଗତିାମର 
ରାରଥ୍ୟର ୨୦ଟ ିନମୋଦୟ ସ୍ଲୁ୍ ର ତନିଟି ିେଗର୍ 
ପ୍ତମି�ାଗୀ ଅ˚ଶଗ୍ହଣ କରଛିନ୍ତ।ି ପ୍ତ ି େଗ୍ରୁ 
ଉଭୟ ୋଳକ ଓ ୋଳକିା ୧୦ ମଲଖାଏ ଁେଶିାଇ 
ତନିଟି ି େଗ୍ରୁ ମୋଟ୍  ୩୦ ରଣ ପ୍ତମି�ାଗୀ 
ରାତୀୟ ପ୍ତମି�ାଗତିାକୁ େମନାନୀତ ମହମେ। 
ଆସନ୍ତା ୧୯ ଓ ୨୦ ତାରଖିମର େଧ୍ୟପ୍ମଦଶର 

ମଭାପାଳମର ରାତୀୟ ପ୍ତମି�ାଗତିା ଅନୁଷ୍ତି 
ମହେ।  ସ୍ଲୁ୍  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧିର କୁୋର ନାୟକଙ୍କ 
ପ୍ତଥ୍ୟକ୍ଷ ତତେତ୍ାେଧାନମର ଚାଲଥିିୋ ଏହ ି
ପ୍ତମି�ାଗତିାକୁ ରାେହର ି ସଅିଳ, ରାମରଶ 
ଘମଡ଼ଇ, ଶଭୁାଶରି ରଥ, େକିାଶ େଣ୍ତଳ, ଦୀକ୍ଷା 
�ାଦେ, ଉମପନ୍ଦ୍ରନାଥ େଲ୍କି, ମଦମେନ୍ଦ୍ର ୋରକି, 
ସ�ୂଥ୍୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ପ୍େଖୁ ପରଚିାଳନା କରୁଛନ୍ତ।ି

ୋଜ୍ୟସ୍ତେୀୟ ବ୍ୟାଡ଼ରଣି୍ଟେ ପ୍ରତରି�ାଗତିା

ରହଳିାଙ୍ ଆ�ାଉଣ୍ଟେୁ ୧୫ ହଜାେ ଗାଏବ ଅଭରି�ାଗ
ସକନ୍ଦାପଡ଼ା,୯ା୯(େମେି): ଅସହାୟ େହଳିାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଗାଏେ 
ମହାଇ�ାଇଥିୋ ମନଇ ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା େଡିଓିଙୁ୍କ ଅଭମି�ାଗ ମହାଇଛ।ି ୋରୁଅ 
ପଞ୍ଚାୟତର ଇଟପିରୁ ଗ୍ାେର େଳରାେ ପ୍ଧାନଙ୍କ ପତ୍ୀ ଭାରତୀ ପ୍ଧାନ ଆର ି
ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା େଡିଓି ଅମଶାକ କୁୋର େହାନ୍ତଙୁି୍କ ମଭଟ ି ଏହ ି ଅଭମି�ାଗ କରଛିନ୍ତ।ି 
ୋରୁଅ ଛକସ୍ ୟନୁଅିନ େଥ୍ୟାଙ୍କମର ଥିୋ େହଳିାଙ୍କ ରୋ ଖାତାକୁ ଏକକାଳୀନ ଘର 
କରେିା ନେିମନ୍ତ ରବ୍ କାଡ୍ ପଇସା ୋେଦମର ୧୫ ହରାର ଟଙ୍କା ଆସଥିିଲା। ମସ 
ତାଙ୍କ େଥ୍ୟାଙ୍କ ରୋ େହରୁି ଆମଦୌ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନ ଥିୋମେମଳ ତାଙ୍କ େହରୁି ମକହ ି
ଦୁେ୍ୃତେ ଚଞ୍ଚକତା କର ି୧୫ ହରାର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ମନଇଥିୋ ମନଇ ମସ ଅଭମି�ାଗ 
କରଛିନ୍ତ।ି େହଳିା ରଣକ େଥ୍ୟାଙ୍କ କେଚ୍ାରୀଙୁ୍କ ପଚାରେିାରୁ ମକହ ି ଦୁେ୍ୃତେ ରାଲ 
ଦସ୍ଖତ କର ି ସେୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ମନଇଛନ୍ତ ି ମୋଲ ି ମସୋମନ ରଣାଇଥିମଲ। 
େହଳିା ରଣକ ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା େଡିଓିଙୁ୍କ ଅଭମି�ାଗ କର ି ନଥ୍ୟାୟ ଭକି୍ଷା କରଛିନ୍ତ।ି

ବାଲ�ିାତ୍ା ରହବା ରେଇ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ସବୁଜ ସଂର�ତ
ପାରାଦୀପ, ୯ା୯ (େମେି): ପାରାଦୀପମର େଶି୍କୋ୍ ପରୂା ନ ମହୋ ମନଇ ଏକ 
ପ୍କାର ନଶି୍ତି ମହାଇଥିୋମେମଳ ୋଲ�ିାତ୍ରା ମହୋ ମନଇ ଏକ ପ୍କାର ପେଷ୍ଟ ସଚୂନା 
େଳିଛି।ି ଏ ମନଇ ରଲି୍ାପାଳ ସେୁର ସଂମକତ ମଦଇଛନ୍ତ।ି ଆର ିରଲି୍ାପାଳ ପାରୁଲ 
ପଟୋରୀ ପାରାଦୀପ ଗସ୍ମର ଆସ ିସ୍ାନୀୟ ସକମିଟ ହାଉସଠାମର ମକାର କେଟି ି
ମେୈଠକମର ମ�ାଗମଦଇ ଥିମଲ। ମକାର କେଟିରି ୭ ରଣଆି ଟେି ଏହ ିମେୈଠକମର 
ଉପସ୍ତି ରହ ି ପାରାଦୀପମର ୋଲ�ିାତ୍ରା କରେିା ପାଇ ଁ ରଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ନମିେଦନ 
କରଥିମଲ। ରଲି୍ାପାଳ ଏହ ିପ୍ସ୍ାେମର ରାର ିମହୋ ସହ ୋଲ�ିାତ୍ରା ମହଉଥିୋ ସ୍ାନ 
ପରଦିଶ୍ନ କରଥିିମଲ। ୋଲ�ିାତ୍ରା ମକାର କେଟିରି ସଦସଥ୍ୟୋନଙ୍କ ଅନୁମରାଧ ରକ୍ଷା 
କର ିଏଥର ୋଲ�ିାତ୍ରା ୭ ଦନି ମହେ ମୋଲ ିଏକ ପ୍କାର ନଶି୍ତି ମହାଇ�ାଇଛ।ି 
ତୁରନ୍ତ ପ୍ସୁ୍ତ ିମେୈଠକ ଡକା�ାଇ ସେସ୍ଙ୍କ େତାେତ ଗ୍ହଣ କରା�ାଇ କା�ଥ୍୍ୟକ୍ରେ 
ଆମଗଇ ମନୋକୁ ରଲି୍ାପାଳ ନମିଦେଶ୍ ମଦଇଥିମଲ। ଏହ ି ଖେର ପ୍ଚାରତି 
ମହୋ ପମର ପାରାଦୀପ ଅମନ୍ତୋସୀଙ୍କ େଧ୍ୟମର ଖସୁରି ଲହର ି ମଖଳ�ିାଇଛ।ି

େଟି୍  ପେୀକ୍ଷାରେ ୋରଜନ୍ଦ୍ରଙ୍ ସଫଳତା
ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ, ୯ା୯(େମେି): ରାତୀୟ ମେଧା ପରୀକ୍ଷାମର ସେ୍ଭାରତୀୟ ସ୍ରମର 
ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରଲି୍ା ପଟ୍ାେଣୁ୍ାଇ େ୍ଲକ ସାନରରଆି ପଞ୍ଚାୟତ ନଗିନିପିରୁ ଗ୍ାେର 
େଭୂିତଭୂିରଣ ଦାସ ଓ ଆଦଥ୍ୟାରଶ୍ମୀ ଦାସଙ୍କ ପତୁ୍ର ରାମରନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସେଳ ମହାଇ 
ଡାକ୍ତରୀ ପ�େିା ପାଇଁ ମ�ାଗଥ୍ୟ େମିେଚତି ମହୋ ସହତି ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରଲି୍ା ଓ 
ପଟ୍ାେଣୁ୍ାଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଗୌରେ ଆଣଛିନ୍ତ।ି ରାମରନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ ରାରନଗର େଧିାୟକ 
ଧରୁେ ସାହୁ, ପଟ୍ାେଣୁ୍ାଇ େ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ଦୁଥ୍ୟେ୍ନ ସାେନ୍ତରାୟ, ରଲି୍ା ପରରିଦ ସଦସଥ୍ୟ 
ରଞ୍ଜନ େଶି୍ାଳ, େ୍ଲକ େମିରଡ ିସଭାପତ ିକମିଶାର ସାହୁ, ପ୍ାଥେକି ଶକି୍ଷକ ସଂଘ 
ସଭାପତ ି ଅରକ୍ଷତି ସାହୁ, ସାନରରଆି େମିରଡ ି ସଭାପତ ି ଅରାେ୍ବର ପ୍ଧାନ, 
�େୁମନତା ଗଗନ େହିାରୀ ଦାସ ପ୍େଖୁ ଶମୁଭଚ୍ଛା ଓ ଅଭନିନ୍ଦନ ଜ୍ାପନ କରଛିନ୍ତ।ି

ଭୂରହିୀେ ପେବିାେଙୁ୍ ପଟ୍ା ବଣ୍ଟେ
ଆଳ,ି ୯ା୯(େମେି): ରାରଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଲାକାଭେିଖୁୀ ମ�ାରନାମର 
ଭୂେହିୀନ ପରେିାରକୁ ପଟ୍ା େଣ୍ଟନ କରା�ାଇଛ।ି ନଆିଳ ପଞ୍ଚାୟତର 
ୋଣଖିଣ୍ ି ଗାଁମର ଦୀଘ୍େର୍ ଧର ି ଅନାୋଦୀ ରାଗାମର ଅସ୍ାୟୀ ଘର କର ି
ରହୁଥମଲ, ମସୋମନ ସରକାରଙ୍କ େକିାଶ ଧାରାମର ମ�ାଡ଼ ି ମହାଇଛନ୍ତ।ି 
ମସୋନଙୁ୍କ ପଟ୍ା ପ୍ଦାନ କରା�ାଇଛ।ି ଆର ି େ୍ଲକ୍  ସଭାଗହୃମର େଧିାୟକ 
ତଥା ଶଳି୍ପ ଓ ଲଘ ୁ ଉମଦଥ୍ୟାଗ େନ୍ତୀ ପ୍ତାପ ମକଶରୀ ମଦେ, ରଲି୍ାପାଳ ଅମ୍ତି 
ଋତୁରାର, ପଞ୍ଚାୟତ ସେତି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େମନାରଞ୍ଜନ ସାେଲ, ରଲି୍ା ପରରିଦ 
ସଭଥ୍ୟ ଭୀର୍ମ େହାନ୍ତ,ି ନଆିଳ ସରପଞ୍ଚ ଅମଶାକ େଲ୍କି, ସେତିସିଭଥ୍ୟ ସମନ୍ତାର 
ପ�ହିାର ି ପ୍େଖୁ ଉପସ୍ତି ରହ ି ପଟ୍ା େଣ୍ଟନ କରଥିିମଲ। ଆଳ ି େ୍ଲକ ଅନ୍ତଗତ୍ 
ୋଣଖିଣ୍ରୁି ଆସଥିିୋ ୫୨ ରଣ ଭୂେହିୀନ ପରେିାର ସ୍ାୟୀ ୋସସ୍ାନ ନେିତିେ 
ପଟ୍ା ପାଇଥିୋରୁ ପ୍ଶାସନକୁ ପ୍ଶଂସା କରେିା ସହ ଖସୁ ି ପ୍କଟ କରଥିିମଲ।

ଥାୋରେ ହାଜେ ରହବା�ୁ ବରିଜପ ିରେତାଙୁ୍ ରୋଟସି୍  
ସକନ୍ଦାପଡ଼ା,୯ା୯(େମେି): ଥାନାମର ହାରର ମହୋକୁ େମିରପ ି ମନତାଙୁ୍କ 
ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମନାଟସି ରାର ି କରା�ାଇଛ।ି ଏଥିମର ତାଙୁ୍କ ଆସନ୍ତାକାଲ ି
ହାରର ମହୋକୁ କୁହା�ାଇଛ।ି ରଟଣୀ େଧିାୟକ ସମୁରଶ କୁୋର ରାଉତରାୟଙ୍କ 
େମିରାଧମର ଅରୁଚକିର େନ୍ତେଥ୍ୟ ମଦଇ େେିାଦ ମଘରକୁ ଆସଥିିୋ େରଷି୍ 
େମିରପ ିମନତା ଦୁମ�୍ଥ୍ୟାଧନ ସାହୁଙୁ୍କ ଥାନାରୁ ମନାଟସି୍  ଆସଥିିୋ ରଣା�ାଇଛ।ି 
ରଟଣୀ ଥାନାରୁ ସଆିରପସି ି ୪୧(ଏ)ମର ଏହ ି ମନାଟସି୍  ଆସଥିିୋମେମଳ 
ଆସନ୍ତାକାଲ ି ହାରର ମହୋକୁ ମନାଟସିମର ଦଶ୍ା�ାଇଛ।ି ତାଙ୍କ େମିରାଧମର 
ଆଇପସି ି୫୦୯ ଓ ୫୦୧ମର ଏକ ୋେଲା ରୁରୁ ମହାଇଛ।ି ସଚୂନା େତୁାେକ, 
ପ୍ଧାନେନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙୁ୍କ ଆମକ୍ଷପ କର ି େଧିାୟକ ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ 
େେିାଦୀୟ େନ୍ତେଥ୍ୟ ମଦଇଥିୋ ମନଇ ଅଭମି�ାଗ ମହାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ମନଇ 
େମିରପ ିତୀବ୍ର ପ୍ତକି୍ରୟିା ପ୍କାଶ କରେିା ସହତି କ୍ଷୋ ୋଗେିାକୁ ଦାେ ିକରଥିିଲା। 
େମିରପ ିମନତା ଶ୍ରୀ ସାହୁ ରୋବ୍  ମଦୋକୁ �ାଇ ଶ୍ରୀ ରାଉତରାଙ୍କ େମିରାଧମର 
େେିାଦୀୟ େନ୍ତେଥ୍ୟ ମଦଇଥିୋ ମନଇ ଥାନାମର ଅଭମି�ାଗ ମହାଇଥିଲା।

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ, ୯ା୯(େମେି)

ପଟ୍ାେଣୁ୍ାଇ ମପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତଗ୍ତ ୨ନଂ 
ୋଡ୍ ରଣ୍ଢପଲ୍ୀ ଗ୍ାେର ସଶୁାନ୍ତ ମସଠୀଙ୍କ 
ପଅୁ ସବୁ୍ରତ ମସଠୀ ଗତ ୪ ତାରଖିମର 
ପଟ୍ାେଣୁ୍ାଇ ମକନାଲର ରଣ୍ଢପଲ୍ୀ 
ନକିଟମର ଗାମଧାଉଥିୋମେମଳ େୁଡ ି�ାଇ 
େତୁୃଥ୍ୟେରଣ କରଥିିମଲ। ରାରନଗରର 
ପେୂତ୍ନ େଧିାୟକ ତଥା ରଲି୍ା କଂମଗ୍ସ 
ସଭାପତ ି ଅଂଶେୁାନ େହାନ୍ତ ି େତୃକ 
ପରେିାରକୁ ମଭଟ ିସେମେଦନା ରଣାଇୋ 
ସହ ସହାୟତା ପ୍ଦାନ କରଥିିମଲ। 
ଏଥିସହ େତୃକଙ୍କ ପରେିାରକୁ ସରକାରୀ 
ସହାୟତା ମ�ାଗାଇ ମଦୋକୁ ପଟ୍ାେଣୁ୍ାଇ 

ତହସଲିଦାରଙ୍କ ସହ ଆମଲାଚନା 
କରଥିିମଲ। ପେୂତ୍ନ େଧିାୟକଙ୍କ ସହତି 
ପଟ୍େଣୁ୍ାଇ େ୍ଲକ କଂମଗ୍ସ ସଭାପତ ି
ୋଳୟ ଦାସ, ପଟ୍େଣୁ୍ାଇ ନଗର 
କଂମଗ୍ସ କେଟି ି ସଭାପତ ି ଅେଲୂଥ୍ୟ 
ପ୍ଧାନ, ରଲି୍ା �େୁ କଂମଗ୍ସ ସଭାପତ ି
ସତଥ୍ୟପ୍ୟି ସାେଲ, ପେୂତ୍ନ କାଉନସଲିର 
ଆମଲାକ ଧଳ, କାଉନସଲିର େଳୟ ଓଝା, 
ନଗର କଂମଗ୍ସ କେଟି ି ଊପସଭାପତ ି
ଅେନିାଶ ମଲଙ୍କା, ସନାତନ େଶି୍ାଳ, 
ରେ ୁ ପାତ୍ର, ମଗାପ ି ନାୟକ, କାହୁ୍ ମସଠୀ, 
ପେୂତ୍ନ ସରପଞ୍ଚ େରିଞ୍ଚ ି ନାରାୟଣ 
ଦାଶ ପ୍େଖୁ େତୃକ ପରେିାରକୁ 
ସେମେଦନା ଜ୍ାପନ କରଥିିମଲ।

ଷଣ୍ଢପଲ୍ୀ ରତୃ� ପେବିାେ�ୁ 
ରଭଟରିଲ ପବୂ୍ମତେ ବଧିାୟ�
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ବ୍ରାର୍ହ୍ରାଉତ୍୍ରାତ,ଭୟକେ
ଅଞ୍ଚଳବ୍ରାସୀ
କେେ୍ରାବଶି,୯୍ରା୯(ସମସି):ସେରାବଶି ବ୍ଲକ ମକୁୁନ୍ଦ୍ରୁ ୍ଞ୍ାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ଶ୍ରୀଧର୍ରୁ ଓ ୍ାବ୍ଗତରୀ୍ରୁ ଗ୍ାମସର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୀ ବାର୍ ହା ରାତସିର ଧାନ, 
୍ରବିା ଫେଲ ନଷ୍ଟ କରଥିିବା ଅଭସି�ାର ସହଉଛ।ି ରତ ଏପ୍ଲି ଓ ମଇ 
ମାେସର ବାର୍ ହାଟ ିକାଁ ଭାଁ ସେଖାସେଇ ଉଭାନ ସହାଇ�ାଉଥିଲା। େମସ୍ତଙ୍କର 
ଧାରଣା ସହାଇଥିଲା ବାର୍ ହାଟ ି ଅନ୍ୟ ସକଉଁ ଆସେ ୍ଳାଇ�ାଇଛ।ି ଏସବ 
ସେହ ି ବାର୍ ହାଟ ି ୍ାବ୍ଗତରୀ୍ରୁ ଗ୍ାମର ଶକି୍ାବତି୍  େରେ ସମାହାନ ୋେଙ୍କ 
ବାେି୍ ଟ ବଣସର ରହଥିିବା ଅନୁମାନ କରା�ାଉଛ।ି ବଳିମ୍ବତି ପ୍ହରସର 
ବାହାର ି ଫେଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସେଖା�ାଇଛ।ି ଫଳସର େନ୍୍ୟା ୍ସର 
ସ୍ାନରୀୟ ସଲାସକ ବାହାରକୁ ବାହାରବିାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତ।ି ଏ େମ୍ପକ୍ଗସର 
ଗ୍ାମବାେରୀ ସ୍ାନରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନରିରୀକ୍କଙୁ୍କ ଅବରତ କରାଇ କା�୍ଗ୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
୍ାଇଁ ୋବ ିକରଛିନ୍ତ।ି 

ଗ୍୍ରାମୀଣକେୌଶଳକ�୍ରାଜନ୍ରାେମ୍ମଶ୍ରାଳ୍ରା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୯୍ରା୯(ସମସି): ଜଲି୍ା ୍ରଷିେ ସକନ୍ଦା୍ୋ େମ୍ଳିନରୀ କକ୍ସର 
ଓରମାେ ଓ ଜଲି୍ା ପ୍ଶାେନର ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟସର ଏକେବିେରୀୟ 
ବହୁମଖୁରୀ ଅଂଶରୀୋର େରୀନ େୟାଲ ଉ୍ାଧ୍ାୟ ଗ୍ାମରୀଣ ସକୌଶଳ ସ�ାଜନା 
କମ୍ଗଶାଳା ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି ଉକ୍ତ କମ୍ଗଶାଳାକୁ ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକାରରୀ ରାସଜନ୍ଦ କୁମାର ୍ଣ୍ା ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିସଲ। ଜଲି୍ାର ସବକାର 
�ବୁକ/�ବୁତରୀଙୁ୍କ ଅଗ୍ାଧିକାର ଭଭିସିର ଚହି୍ନଟ କର ି େକ୍ତା ଓ ସକୌଶଳ 
ବକିାଶ କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମସର ୋମଲି କରବିାକୁ ସେ ୍ରାମଶ୍ଗ ସେଇଥିସଲ। 
ଉକ୍ତ କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମସର ଅଗ୍ଣରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାସନଜର, ଓରମାେର ଉ୍ମଖୁ୍ୟ 
କା�୍ଗ୍ୟନବି୍ଗାହରୀ ନସିରାେ କୁମାର ସଜନା, ମଶିନ ଶକ୍ତ ିେ ି୍ େି ିସକୈଳାେ ଚନ୍ଦ 
ସେନା୍ତ,ି ୟଙ୍ଗ ପ୍ସଫେନାଲ ସେୌରଭ େମୁନ ଧଳ, ନବି୍ଗାହରୀ େହାୟକ 
ପ୍ୟିଙ୍କା ରାଉଳ, ଜଲି୍ା େଂସ�ାଜକିା ସମାନାଲେିା ନାୟକ ସ�ାର ସେଇଥିସଲ। 
ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରରୀ ଉ୍ସ୍ତି ଥିବା କା�୍ଗ୍ୟନବି୍ଗାହରୀ ଅଧିକାରରୀ ନସିରାେ 
କୁମାର ସଜନାଙୁ୍କ ସକନ୍ଦା୍ୋ ଜଲି୍ାର େମସ୍ତ ବ୍ଲକସର ତଥ୍ୟଭତି୍କି େକ୍ତା 
କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମର ରୂ୍ସରଖ ଉ୍ସ୍ା୍ନା ୍ାଇଁ ନସିଦ୍୍ଗଶ ସେଇଥିସଲ। ଏହ ି
କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମସର େମସ୍ତ ବ୍ଲକର ବେିଓି, ବ ି୍ ଏିମ, ବ ି୍ େି,ି େକ୍ତା େଂସ�ାଜକ 
ଓ େଂସ�ାଜକିା ସ�ାର ସେଇଥିସଲ।

ବ୍ଲେପ୍୍ରାଣୀଧନଚେିତି୍ସେଙ୍କୁ 
ବଦି୍ରାୟେ୍ରାଳୀନସମ୍ବର୍୍ମନ୍ରା

କେେ୍ରାବଶି,୯୍ରା୯(ସମସି): ସେରାବଶି ବ୍ଲକ ପ୍ାଣରୀଧନ ଚକିତି୍ସକ ୋ. ଜତିାଂଶ ୁ
ସଶଖର ମହାନ୍ତଙୁି୍କ ପ୍ାଣରୀଧନ ଚକିତି୍ସାଳୟ ୍ରେିରସର ବେିାୟକାଳରୀନ 
େମ୍ବର୍୍ଗନା ପ୍ୋନ କରା�ାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ପ୍ାଣରୀଧନ ଚକିତି୍ସାଧିକାରରୀ ୋ. 
େରୀପ୍ ି ମହା୍ାତ୍ର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି, ଏସ୍ େଭିଓି ୋ. ମସନାଜ କୁମାର ୍ଟ୍ଟନାୟକ, 
ଏେଭିଓି ମତୁୃ୍ୟଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତ ିେମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାସବ ସ�ାରସେଇ ବେିାୟରୀ ବ୍ଲକ 
ପ୍ାଣରୀଧନ ଅଧିକାରରୀ ୋ. ମହାନ୍ତଙି୍କ େରୀଘ୍ଗ ୭ ବଷ୍ଗର କା�୍ଗ୍ୟକାଳ େମୟସର 
ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଳସର ରହୃ୍ାଳତି ୍ଶଙୁ୍କ ଚକିତି୍ସା ଓ ସେମାନଙ୍କ �ତ୍ନ େମ୍ପକ୍ଗସର 
ସଲାକଙୁ୍କ େସଚତନତା କରାଇବା ଉ୍ସର ଆସଲାକ୍ାତ କରଥିିସଲ। ଜସଣ 
େକ୍ ପ୍ାଣରୀଧନ ଚକିତି୍ସକ ଭାସବ ଜଲି୍ାସର େକଟେର ମହାନ୍ତ ି ୍ରଚିତି ଥିସଲ 
ସବାଲ ିଅତଥିିମାସନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଥିିସଲ। ଏହ ିକା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମସର ତୁଷାରକାନ୍ତ 
ନାୟକ, ମସହଶ୍ୱର ମଲ୍କି, ପ୍ଶାନ୍ତ ସଜନା, େତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସଜନା, ପ୍ୟିମ୍ବୋ 
ସଲଙ୍କା, ଭାସ୍କର ୋହୁ, ୋକ୍ତର ସେବ ପ୍କାଶ ୋହୁ ପ୍ମଖୁ ସ�ାରସେଇଥିସଲ। 
ୋକ୍ତର ସେବପ୍କାଶ ୋହୁ ଅଧ୍କ୍ତା କରଥିିସଲ।

ଇକ୍୍ରାଳପଞ୍ଚ୍ରାୟତକେ
ଜବେଦଖଲଉକଛେଦ
କେେ୍ରାବଶି, ୯୍ରା୯ (ସମସି): ସେରାବଶି ତହେଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦାସଳା 
୍ଞ୍ାୟତର େକ୍ଣି୍ାର ି ଗ୍ାମସର ଜବରେଖଲ ଉସଛେେ କରା�ାଇଛ।ି 
େରକାରରୀ ଜାରାକୁ ଜବରେଖଲ କର ି ଗ୍ାମର ଅଜୟ ୋେଙ୍କ ବାେରହୃ 
କରଥିିସଲ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନସିଦ୍୍ଗଶକ୍ରସମ ଆଜ ିଅତରିକି୍ତ ତହେଲିୋର 
େଜୁତି କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଉସଛେେ କରଛିନ୍ତ।ି େକ୍ଣି୍ାର ି ଗ୍ାମର ଅଜୟ 
େବ୍ଗୋଧାରଣଙ୍କ ୍ ାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ଟ ସରାଚର ଜାରାକୁ ଜବରେଖଲ କର ିେରୀଘ୍ଗେନି 
ସହବ ଏକ ବାେରହୃ ନମି୍ଗାଣ କର ି ସେଠାସର ରହୁଥିସଲ। ଏ େମ୍ପକ୍ଗସର 
ଗ୍ାମର ଅସଶାକ କୁମାର ସଲଙ୍କା ନାମକ ଜସଣ ବ୍ୟକ୍ତ ିଉଚ୍ଚନ୍ୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ାରସ୍ 
ସହାଇଥିସଲ। ଆଜ ି ମଧ୍ାହ୍ନସର ଅତରିକି୍ତ ତହେଲିୋର ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ାନରୀୟ 
େକ୍ଗଲର ରାଜସ୍ୱ ନରିରୀକ୍କଙ୍କ ଉ୍ସ୍ତିସିର ୍ ଲୁସି୍  ଟମି୍  େହ ଜବରେଖଲସର 
ଥିବା ଅଜୟଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗ ିସେଇଥିସଲ।

ନଟି୍ପ୍ରାଇକଲବଶି୍ୱଜତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୯୍ରା୯(ସମସି): ନଟି ୍ ରରୀକ୍ାସର 
େଫଳତା ଅଜ୍ଗନ କର ିସକନ୍ଦା୍ୋ ଜଲି୍ା ୍ାଇଁ 
େନୁାମ ଆଣସିେଇଛନ୍ତ ିବଶି୍ୱଜତି। ସକନ୍ଦା୍ୋ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମେନୁ୍ଦର୍ରୁ ୍ଞ୍ାୟତର 
ଶ୍ୟାମେନୁ୍ଦର୍ରୁ ଗ୍ାମର େଲି୍ରୀ୍ କୁମାର ମଶି୍ 
ଓ ଭାର୍ଗବରୀ ୋଶଙ୍କ ୍ତୁ୍ର ବଶି୍ୱଜତି ମଶି୍ ଚଳତି 
ବଷ୍ଗ େବ୍ଗଭାରତରୀୟ ସ୍ତରସର ୋକ୍ତରରୀ ୍ାଠ 
୍ଢବିା ୍ାଇଁ ଅନୁଷ୍ତି ପ୍ସବଶକିା ୍ରରୀକ୍ା 
ନ୍ୟାେନାଲ ଇଲଜିବିଲିଟି ିକମ୍  ଏଣ୍ଟ୍ାନ୍ସ ସଟଷ୍ଟ(ନଟି୍  )୍ରରୀକ୍ାସର େଫଳତାର 
େହ ଉତ୍ରୀର୍୍ଗ ସହାଇଛନ୍ତ।ି ବଶି୍ୱଜତି େବ୍ଗଭାରତରୀୟ ୋଧାରଣ(ଇେବ୍ଲ ଲୁଏେ) 
ର ୍ୟାଙ୍କସର ୭୨୦ରୁ ୬୩୫ ନମ୍ବର ରଖି ଏହ ିେଫଳତା ୍ାଇଛନ୍ତ।ି ବଶି୍ୱଜତି 
୨୦୧୮ ମାଟ୍କି ୍ରରୀକ୍ାସର ୯୨.୩ ପ୍ତଶିତ ମାକ୍ଗ ରଖି ଉତ୍ରୀର୍୍ଗ ସହବା 
୍ସର ୨୦୨୦ସର +୨ ବଜି୍ାନ ୍ରରୀକ୍ାସର ୯୦.୩ ପ୍ତଶିତ ମାକ୍ଗ ରଖି େମଗ୍ 
ଜଲି୍ାସର ଦ୍ତିରୀୟ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଥିିସଲ। ବଶି୍ୱଜତି ନଟି୍  ୍ରରୀକ୍ା ୍ାଇଁ 
େନିକୁ ୧୦ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ା ୍ରଶି୍ମ କର ିନଜିକୁ ପ୍ସୁ୍ତତ କରଥିିସଲ। ତାଙ୍କର ଏହ ି
େଫଳତା ୍ାଇଁ ବଭିନି୍ନ ମହଲରୁ ତାଙୁ୍କ ଶସୁଭଛୋର େଅୁ ଛୁଟଛି।ି

େଡି୍ନୀକେ୍ରାଗକେପୀଡ଼ତିଶଶୀେଳ୍ରା

ଦଦିଙି୍କୁ ସଂକ୍ରମଣଭୟ

ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳଙ୍ନକିଦ୍୍ମଶେକୁବ୍ଲକ୍ପ୍ଶ୍ରାସନେକବଖ୍ରାତେି

ଆଳ,ି୯୍ରା୯(ସମସି)

ସକନ୍ଦା୍ୋ ଜଲି୍ା ଆଳ ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସଢଇକଣା 
୍ଞ୍ାୟତର େବୁ୍ରତ ତରାଇ। ତାଙ୍କ ହେଖେୁରି ୍ରବିାର 
ଉ୍ସର ସଘାଟଆିେଛି ି କଳା ବାେଲ। ତନିମିାେ ୍ସୂବ୍ଗ 
େବୁ୍ରତଙ୍କ ସ୍ତରୀ ଶଶରୀକଳା ଅେସୁ୍ ଅନୁଭବ କରଥିିସଲ। ତାଙୁ୍କ 
େବୁ୍ରତ ୋକ୍ତରଖାନା ସନଇଥିସଲ। ସତସବ ଶଶରୀକଳାଙ୍କ 
େୁଇଟ ି �ାକ କଡି୍ ନରୀ ଖରା୍ ସହାଇ�ାଇଥିବା ୋକ୍ତର 
କହବିା ୍ସର ୍ରବିାର ଉ୍ସର ଖେ ି୍ େଥିିଲା େୁଃଖର 
୍ାହାେ। ଏସବ ଶଶରୀକଳାଙ୍କ ଚକିତି୍ସା ଲାର ି ଅଥ୍ଗ ୋଜଛି ି
ବାଧକ। ସ୍ତରୀକୁ ବଞ୍ାଇବାକୁ ସ୍ୱାମରୀ େବୁ୍ରତ କରୁଛନ୍ତ ିଆକୁଳ 
ନସିବେନ କରଥିିବାସବସଳ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀଙ୍କ ୍ାଣ୍ରୁି ୫ ଲକ୍ 
ଟଙ୍କାର େହାୟତା ମଞ୍ଜରୁ ସହାଇଥିବା ଜଣା�ାଇଛ।ି

େବୁ୍ରତଙ୍କ ୍ରବିାର କହସିଲ ସ୍ତରୀ ଶଶରୀକାଳା (୨୩), 
୩ ବଷ୍ଗର ୍ଅୁ ଲଲତି ଓ ବା୍ା ମାଆ। ଏହ ି ୍ାଞ୍ ପ୍ାଣରୀ 
୍ରବିାରକୁ ଚଳାଇବାକୁ େବୁ୍ରତ ବସିେଶସର ୍ାଣ ି୍ାଇପ୍  
କାମ କର ି �ାହା କଛି ି ୍ଠାନ୍ତ ି ୍ରବିାର ହେଖେୁସିର 

ଚଳ�ିାଉଥିଲା। ହସଲ ତନିମିାେ ସହବ ଶଶରୀକଳାଙ୍କ 
ସେହ ଖରା୍ ସହବାରୁ େବୁ୍ରତ ରାଁକୁ ଚାଲଆିେଥିିସଲ। 
ସ୍ତରୀକୁ ସନଇ ୋକ୍ତରଖାନା �ାଇଥସଲ। ବହୁ ୍ରରୀକ୍ା 

ନରିରୀକ୍ା ୍ସର ଜଣା୍େଥିିଲା ସ� ଶଶରୀକଳାଙ୍କ େୁଇଟ ି
�ାକ କଡି୍ ନରୀ ଖରା୍ ସହାଇ�ାଇଛ।ି �ାହା କଛି ି ଟଙ୍କା 
ଥିଲା େର�ିବିା ୍ସର ଜମବିାେ ି ଓ ଅଳଙ୍କାର ବକି ି ସ୍ତରୀକୁ 

ବଞ୍ାଇବା ଲାର ି ଚକିତି୍ସା କରଥିିସଲ। ଏସବ ତନିମିାେ 
ସହବ େବୁ୍ରତ ରାଁସର ଥିବାରୁ ୍ରବିାର ସଲାସକ ଓଳଏି 
ଖାଇସଲ ଓଳଏି ଉ୍ବାେ। ସ୍ତରୀକୁ ମଧ୍ ଔଷଧ ଠକି୍  ଭାସବ 
ସେଇ୍ାରୁନାହାନ୍ତ ି େବୁ୍ରତ। େନିକୁି େନି ସ୍ତରୀ ଶଶରୀକଳାଙ୍କ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟାବସ୍ା ବରିେିବିାସର ଲାରଛୁ।ି ଶଶରୀକଳା ଠକି୍  ଭାସବ 
ଚଲାବୁଲା କର ି୍ ାରୁନାହାଁନ୍ତ।ି ଶଶରୀକଳା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମରୀ 
େହାୟତା ୍ାଇଁ ଆକୁଳ ନସିବେନ କରଥିିସଲ।

ତାଙ୍କ ନସିବେନ ଶଣୁ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀଙ୍କଠାରୁ େହସ�ାର 
ରାଶ ି ମଳିବି ସବାଲ ି େବୁ୍ରତଙୁ୍କ ସଫାନ ସ�ାସର ଜଣାଇ 
େଆି�ାଇଛ।ି କଛିେିନି ତସଳ ଏକ ସଫାନ କଲ 
ମାଧ୍ମସର େବୁ୍ରତଙୁ୍କ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବଭିାର ୍କ୍ରୁ କୁହା�ାଇଛ ି
ସ� ତାଙ୍କ ସ୍ତରୀଙ୍କ କଡି୍ ନରୀ ପ୍ତସିରା୍ଣ ୍ାଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀଙ୍କ 
୍ାଣ୍ରୁି ୍ାଞ୍ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ୋନ କରା�ବି। ବଜୁି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
କାେ୍ଗ ୋହା�୍ୟସର ତାଙ୍କର େମସ୍ତ ଚକିତି୍ସା ଖଚ୍ଚ୍ଗ ବହନ 
କରା�ବି ସବାଲ ି େଚୂନା େଆି�ାଇଛ।ି ଏ ଖବର ୍ାଇ 
େବୁ୍ରତ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାେ ଜଣାଇବା େହ କୃତଜ୍ତା 
ପ୍କାଶ କରଛିନ୍ତ।ି

ଚେିତି୍ସ୍ରାପ୍ରାଇଁମକୁଖ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ପ୍ରାଣ୍େିକୁ ସହ୍ରାୟତ୍ରା

ପ୍ତଶିରୁତିପେୂଣପ୍ରାଇଁସେପଞ୍ଚ,ସମତିସିଭ୍ୟଙ୍ସହ୍ରାୟତ୍ରାଭକି୍୍ରା
େ୍ରାଜେନେି୍ରା,୯୍ରା୯(ସମସି)

ରାଜକନକିା ବ୍ଲକର ସ୍ରର୍ୋ ୍ଞ୍ାୟତ 
ବବିଧି େମେ୍ୟାକୁ ସନଇ େବୁସବସଳ 
ଚଚ୍ଚ୍ଗାସର ରହଆିେଛି।ି ସତସବ ଆଜ ିେର୍ଞ୍ 
ଶ୍ର୍ାଞ୍ଜଳ ି ମଲକି, େମତିେିଭ୍ୟ ପ୍ସବଶନ 
ମଲକି ସେଇଥିବା ପ୍ତଶିରୁତ ି୍ରୂଣ କରବିାକୁ 
ଘର ଘର ବୁଲ ି େହାୟତା ଭକି୍ା କରଥିିବା 
ସେଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଜଲି୍ା୍ାଳ ୍ଞ୍ାୟତସର 
ଥିବା େମେ୍ୟା େମାଧାନ କରବିାକୁ ନସିଦ୍୍ଗଶ 
ସେଇଥିସଲ ସହଁ ତାହା ବ୍ଲକ ପ୍ଶାେନ 
୍ାଳନ କର ିନ ଥବାରୁ େର୍ଞ୍ ଓ େମତିଭି୍ୟ 
ସଲାକଙ୍କ େହାୟତା ଭକି୍ା କରବିାକୁ ବାଧ୍ 
ସହାଇଛନ୍ତ।ି �ାହା ଏସବ ଚଚ୍ଚ୍ଗାର ବଷିୟ 
ସହାଇଛ।ି

େଚୂନା ମତୁାବକ, ରତ େପ୍ାହସର 
ଜଲି୍୍ାଳଙ୍କ ଜନଶଣୁାଣ ି ଶବିରିସର େର୍ଞ୍ 
ରରୀତାଞ୍ଜଳ ି ମଲକି ଓ େମତିେିଭ୍ୟ ପ୍ସବଶନ 

ମଲକି ୍ଞ୍ାୟତର 
ସମୌଳକି େମେ୍ୟା 
ସନଇ ୋବ ି୍ ତ୍ର 
ପ୍ୋନ କରଥିିସଲ। 
େରୀଘ୍ଗବଷ୍ଗ ଧର ି
ସ ୍ ର ର ୍ େ ା ର 
େ୍୍ଗାବାେ ୋଣ୍ସର 
ଜମଥୁିବା ୍ାଣ ି
ନଷି୍ାେନ ୍ାଇଁ 
ବହିତି ୍େସକ୍୍ 
ନମିସନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ 
ମଖୁ୍ୟ ୋବ ି
ଥିଲା। ଜଲି୍ା୍ାଳ 
େୁଇ ସନତୃତ୍ୱଙ୍କ 
ଅଭସି�ାର ଶଣୁ ି
ୋତେନି ମଧ୍ସର 
୍େସକ୍୍ ସନବାକୁ 
ର ା ଜ କ ନି କ ା 

ବେିଓିଙୁ୍କ ନସିଦ୍୍ଗଶ 
ସେଇଥିସଲ। ୋତେନି 
ତ େୂରର କଥା େୁଇେନି 
୍ସର ବ୍ଲକ ପ୍ଶାେନ 
ବରଷି୍ ଅଧିକାରରୀ 
େ୍୍ଗାବାେ ୋଣ୍କୁ �ାଇ 
ମା୍ଚୁ୍ କର ି ୬୪୦ 
ଫୁଟର ଏକ ୍କ୍ାରାସ୍ତା 
ନମି୍ଗାଣ ୍ ାଇଁ ଖେୋ ପ୍ସୁ୍ତତ 
କରଥିିସଲ। େ୍୍ଗାବାେ 
ୋଣ୍ରୁ ୍ାଣ ି ହଟବି। 
ସଲାସକ �ାତାୟାତ ଠକି୍  
ଭାସବ କର ି୍ ାରସିବ। 
ଏଥି୍ାଇଁ ଖେୁରଲହର ି ବ ି
ସଖରରିଲା।ଏମତିକି ି କ ି
ବ୍ଲକ ପ୍ଶାେନ େର୍ଞ୍ଙୁ୍କ 
ବାଲ ି ୍କାଇବା ୍ାଇଁ 
ନସିଦ୍୍ଗଶ ସେସଲ। ବାଲ ି

୍େଲିା। ରାସ୍ତା େମତୁଲ ସହଲା। ସତସବ 
ଏତକିସିର ହ ିଁ ଅଟକରିଲା କାମ। ବ୍ଲକ 
ପ୍ଶାେନ ଏହ ିକାମ ୍ାଇଁ ଆସେୌ େହସ�ାର 
କଲା ନାହ ିଁ। ରାସ୍ତାସର ୍େବିା ବାଲ ି ୍ାଇଁ 
ଖଚ୍ଚ୍ଗ ସହାଇଥିବା ଟଙ୍କା ମଳିଲିାନ।ି ବ୍ଲକ ଅଫିେ 
ସେୌେ ି ସେୌେ ି ନରିାଶ ସହସଲ େର୍ଞ୍ ଓ 
େମତିେିଭ୍ୟ। ଏମତିକି ି ବେିଓି ବ ି ଏଥିସର 
େସନ୍ତାଷଜନକ ଉତ୍ର ରଖି ନ ଥିସଲ।

ଅ୍ର୍ସକ୍ େବୁଠ ି ନରିାଶ 
ସହବା ୍ସର େର୍ଞ୍ ଓ େମତିଭି୍ୟ 
୍ଞ୍ାୟତବାେରୀଙୁ୍କ ସେଇଥିବା ପ୍ତଶିରୁତ ି
୍ରୂଣ କରବିାକୁ େହାୟତା ଭକି୍ା କରବିାକୁ 
ବାଧ୍ ସହାଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି �ବୁ ସନତୃତ୍ୱଙ୍କ 
ଏଭଳ ି ପ୍ୟାେକୁ ୍ଞ୍ାୟତବାେରୀ ଅକୁଣ୍ 
ଚତି୍ସର େମଥ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତ।ି ସେମାସନ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀଙ୍କ ନକିଟସର ନଜି ୍ଞ୍ାୟତ ୍ାଇ ଁ
ରହାର ି କରସିବ ସବାଲ ି କହଛିନ୍ତ ି େର୍ଞ୍ 
ଶ୍ର୍ାଞ୍ଜଳ ିମଲକି କହଛିନ୍ତ।ି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୯୍ରା୯(ସମସି)

ମାନେକି ନ�ି୍ଗାତନା ଓ ଜରୀବନରୁ ମାରସିେବା 
ଉେ୍ୟମ ଘଟଣାକୁ ମାେ ମାେ ବତି�ିାଇଥିସଲ 
ମଧ୍ ୍ଲୁେି ସକୌଣେ ି କା�୍ଗ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ 
କରୁନ।ି ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ �ାଇ ନରିାଶ 
ସହାଇ ସଫରଛିନ୍ତ।ି ସଶଷସର ଅଭସି�ାରକାରରୀ 
୍ଲୁେି ନଷି୍କୟିତା ବସିରାଧସର ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍କ 
ଅଭସି�ାର କରଛିନ୍ତ।ି

ସକନ୍ଦା୍ୋ ଜଲି୍ା ନକିରିାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ଚକରଘନୁାଥ୍ରୁ ଗ୍ାମର ସେୌରରଞ୍ଜନ ୋହୁଙ୍କ 
୍ତ୍ନରୀ େସରାଜନିରୀ ୋହୁ ଅଭସି�ାର କରଛିନ୍ତ ି
ସ�, ୧୨ବଷ୍ଗ ତସଳ ହନୁି୍ଦ ରରୀତନିରୀତ ି ଅନୁ�ାୟରୀ 

ଚକରଘନୁାଥ୍ରୁ ଗ୍ାମର ବାବାଜରୀ ଚରଣ 
ୋହୁଙ୍କ ୍ଅୁ ସେୌରରଞ୍ଜନ ୋହୁଙୁ୍କ ବବିାହ 
କରଥିିସଲ। ବବିାହର କଛିେିନି ଭଲସର କଟବିା 
୍ସର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମରୀ, ଶଶରୁ, ଶାଶ,ୂ େଅିର, �ା’ 
ଅଧିକ ୨ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ସ�ୌତୁକ ୋବ ିକର ିମାେ 
ମାରବିା େହ ଅଶ୍ରୀଳ ଭାଷାସର ରାଳରିଲୁଜ 
କରବିା ଆରମ୍ଭ କରସିେସଲ। ଏଥିେହତି ତାଙୁ୍କ 
ଶାରରିରୀକ ଓ ମାନେକି �ନ୍ତଣା ମଧ୍ ସେବାକୁ 
ଲାରସିଲ। ଏହ ିେମୟ ମଧ୍ସର ତାଙ୍କର ୨ଟ ିଝଅି 
ଜନ୍ମ ସହାଇଥିସଲ। ପ୍ଥସମ ୩ �ା’ ମଳିମିଶି ି
ରହୁଥିବାସବସଳ ୍ ସର ବାରମ୍ବାର କଳତିକରାଳ 
ସହବାରୁ େସରାଜନିରୀ ଓ ତାଙ୍କ ୋନ �ା’ ମଳିମିଶି ି
ଚଳସିଲ। ଏହା୍ସର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମରୀ, ଶଶରୁ, 

ଶାଶ ୂ ଓ ମଝଆି �ାଆ ମଶି ି ତାଙୁ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ 
ୋନ �ା’ଙୁ୍କ ଜରୀବନରୁ ମାରସିେବାକୁ ଉେ୍ୟମ 
କରଥିିସଲ। ସକୌଶଳ କ୍ରସମ ଉଭୟ େୁଇ �ା’ 
ସେଥିରୁ ଖେ�ିାଇଥିସଲ। ୍ସର ସେମାନଙୁ୍କ 
ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରା�ବିାରୁ େୁଇ�ାକ 
ସକନ୍ଦା୍ୋ େରକାରରୀ ୋକ୍ତରଖାନାସର ଭତ୍୍ତି 
ସହାଇ ଚକିତି୍ସତି ସହାଇଥିସଲ। ଏ େମ୍ପକ୍ଗସର 
େସରାଜନିରୀ ରତ ଅରଷ୍ଟ ମାେ ୧୮ତାରଖିସର 
ନକିରିାଇ ଥାନାସର ଲଖିିତ ଅଭସି�ାର 
କରଥିିସଲ ମଧ୍ ୍ଲୁେି ସକୌଣେ ି ୍େସକ୍୍ 
ଗ୍ହଣ କର ି ନ ଥିସଲ। ଫଳସର େସରାଜନିରୀ 
ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ ନକିଟସର ଅଭସି�ାର କର ିନ୍ୟାୟ 
ଭକି୍ା କରଛିନ୍ତ।ି

ପକୁଲସିେନଷି୍କୟିତ୍ରାବକିେ୍ରାଧକେଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳଙ୍କୁ ଅଭକି�୍ରାଗ

ତଖିିେୀ,୯୍ରା୯(ସମସି): ମଣଷିର ହାତ ଓ ୍ାେ ୍ରଷି୍ାର ରହସିଲ ସରାର େଂକ୍ରମଣର ଭୟ 
ନ ଥବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙୁ୍କ ଶକି୍କଶକି୍ୟତି୍ରରୀ ୍ରାମଶ୍ଗ ସେଇଥା’ନ୍ତ।ି ସତଣ ୁ ହାତକୁ ୋବୁନସର 
ଭଲ ଭାସବ େଫା ରଖିବା ଓ ୍ାେକୁ େଫା ରଝ ିଚ୍ଲ ୍ନି୍ବିା ଉ୍ସର ରରୁୁତ୍ୱ ସେଇଥା’ନ୍ତ।ି 
ସେହ ି୍ରାମଶ୍ଗକୁ ନଜି କତ୍୍ଗବ୍ୟସର ପ୍ମାଣତି କରବିା ଭଳ ିକା�୍ଗ୍ୟ କରଛିନ୍ତ ିମହାକାଳ୍ୋ 
ବ୍ଲକ ଓସ୍ତର ଉନ୍ନରୀତ ଉଚ୍ଚପ୍ାଥମକି ବେି୍ୟାଳୟର ପ୍ଧାନ ଶକି୍ୟତି୍ରରୀ। ଏହ ିବେି୍ୟାଳୟର ପ୍ଧାନ 
ଶକି୍ୟତି୍ରରୀ ଉମ୍ତିଳା ମାହାଳ ି ନସିଜ େସୁ୍ ଓ ନସିରାର ରହବିା ୍ାଇ ଁ ଏ୍ର ି କା�୍ଗ୍ୟ କରଛିନ୍ତ।ି 
ସହସଲ କୁନ ି କୁନ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍୍ୟକୁ ବ ି୍ େମଖୁରୀ କରଛିନ୍ତ।ି �ାହାକୁ ସନଇ ସ୍ାନରୀୟ 
ଅଞ୍ଳର ବୁର୍ଜିରୀବରୀ ଓ ଅଭଭିାବକ ଅେସନ୍ତାଷ ପ୍କାଶ କରବିା େହ େମ୍ପକୃ୍ତ ପ୍ଧାନ ଶକି୍ୟତି୍ରରୀଙ୍କ 
ବସିରାଧସର େୃଢ଼ କା�୍ଗ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରା�ବିାକୁ ଶକି୍ା ବଭିାର ନକିଟସର ୋବ ିକରଛିନ୍ତ।ି 
ଓସ୍ତର ବେି୍ୟାଳୟସର ଶକୁ୍ରବାର ମଧ୍ାହ୍ନ ସଭାଜନ େମୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ ବେି୍ୟାଳୟ ବାରଣ୍ାସର 
ଖାଇ ବେଥିିବାସବସଳ ପ୍ଧାନ ଶକି୍ୟତି୍ରରୀ ଖାେ୍ୟ ୍ରସିବଷଣ କରୁଥିସଲ। ବାରଣ୍ାସର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ ଆେନ ୍କାଇ ତସଳ ଖାଇବାକୁ ବେଥିିବାସବସଳ େୁଇଧାେ ି ୍ଲିାଙ୍କ ଭତିସର 
ପ୍ଧାନ ଶକି୍ୟତି୍ରରୀ ଚ୍ଲ ୍ନି୍ ି ଖାେ୍ୟ ୍ରଷଥିିସଲ। �ାହାର ଫସଟା ସ୍ାନରୀୟ ଅଭଭିାବକ 
ଓ ବୁର୍ଜିରୀବରୀଙୁ୍କ ବ୍ୟଥିତ କରଛି ି ସବାଲ ି କହଛିନ୍ତ ି ସେହ ି ଗ୍ାମର େବୁ୍ରତ ସେଠରୀ। ବଭିାରରୀୟ 
ଉ୍ରସି୍ ଅଧିକାରରୀ ଓ ସକନ୍ଦା୍ୋ ଜଲି୍ା୍ାଳ ଏହ ିଘଟଣା ଉ୍ସର େୃଷ୍ଟ ିସେଇ େମ୍ପକୃ୍ତ ପ୍ଧାନ 
ଶକି୍ୟତି୍ରରୀଙ୍କ ବସିରାଧସର େୃଢ଼ କା�୍ଗ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରବିାକୁ ସେ ୋବ ିକରଛିନ୍ତ।ି

ଚପଲପନି୍ିପେଷକିଲଖ୍ରାଦ୍ୟ

ଜଲି୍୍ରାପ୍ଶ୍ରାସନପକ୍େକୁ ନୂଆଁଖ୍ରାଇକଭଟ୍ଘ୍ରାଟ୍

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୯୍ରା୯(ସମସି)

ରାଜ୍ୟ ଭାଷା, ୋହତି୍ୟ ଓ େଂସ୍କତୃ ି ବଭିାର 
ନସିଦ୍୍ଗଶକ୍ରସମ ସକନ୍ଦା୍ୋ ଜଲି୍ା ପ୍ଶାେନ ଓ 
ଜଲି୍ା େଂସ୍କତୃ ି ବଭିାର ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟସର 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା୍ାଳ (ୋଧାରଣ) ୍ରୀତାମ୍ବର 
ୋମଲଙ୍କ ଅଧ୍କ୍ତାସର ୍ଶ୍ମି ଓେଶିାର 

ରଣ୍ବ୍ଗ ନୂଆଖଁାଇ 
ସଭଟ୍ ଘାଟ୍  ସ୍ୌର୍ାଳକିା 
ଟାଉନ ହଲ୍ ଠାସର 
୍ାଳତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏହ ି ସଲାକ େଂସ୍କତୃକୁି 
ବଞ୍ାଇ ରଖିବା ଓ 
ଜନମାନେସର ଉଜ୍ରୀବତି 
ରଖିବା ଆମ େମସ୍ତଙ୍କ 

ୋୟତି୍ୱ ସବାଲ ି ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାସବ ସ�ାର 
ସେଇଥିବା ଜଲି୍ା ୍ରଷିେ ଅଧ୍କ୍ା ରରୀତାଞ୍ଜଳ ି
ସେଠରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି େଂସ୍କତୃ ିଅଧିକାରରୀ 
ସୋନାଲ ି ସବସହରାଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱସର 
୍ାଳନ କରା�ାଉଥିବା ନୂଆଁଖାଇ ୍ବ୍ଗସର 
ସ୍ୌର୍ରଷିେ ଅଧ୍କ୍ା େରତିା ୋହୁ ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା, 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା୍ାଳ (ରାଜସ୍ୱ) େୁର୍ଗାପ୍ୋେ 

ମହାରଣା, ଜଲି୍ା ୋମାଜକି େରୁକ୍ା ଅଧିକାରରୀ 
ପ୍ଭାେ ଚନ୍ଦ ୋେ ଓ ଉ୍ଖଣ୍ େଚୂନା ଓ ସଲାକ 
େମ୍ପକ୍ଗ ଅଧିକାରରୀ ଅସଶାକ ବଳଆିରେଂିହ ପ୍ମଖୁ 
େମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାସବ ସ�ାର ସେଇଥିସଲ। 
ଆସୟାଜତି ୋଂସ୍କତୃକି କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମସର ଜଲି୍ାର 
୍ାୟଲ ମ୍ୁୟଜକି ସ୍କଲୁ, ୍ଣି୍ ୁ ମ୍ୁୟଜକି ସ୍କଲୁ ଓ 
ୋଇନାଥ କଳା ୍ରଷିେ, ରୟାଲ ୋନ୍ସ ସ୍କଲୁ ଓ 
ଭାବଗ୍ାହରୀ କଳା ନସିକତନ ସ�ାରସେଇଥିସଲ। 
ଜୟଶ୍ରୀ ୍ତ ି ଉକ୍ତ କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମକୁ େଂସ�ାଜନା 
କରଥିିସଲ। ଆସୟାଜତି କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମସର ସ�ାର 
ସେଇଥିବା େମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ାନକୁ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ମାନ୍ତ୍ର ପ୍ୋନ କରଥିିସଲ। ସଶଷସର 
ଉ୍ଖଣ୍ େଚୂନା ଓ ସଲାକ େମ୍ପକ୍ଗ ଅଧିକାରରୀ 
ଅସଶାକ ବଳଆିରେଂିହ ଧନ୍ୟବାେ ଅ୍୍ଗଣ 
କରଥିିସଲ।

ପଟ୍୍ରାମକୁଣ୍୍ରାଇ,୯୍ରା୯(ସମସି): େରଦି୍ର ନାରାୟଣ ସେବା ଓ ଆଧ୍ାତ୍କି ସଚତନା ୍ ାଇ ଁବେୁି୍ୟତଲତା 
ଅବସି୍ମରଣରୀୟ ରହସିବ ସବାଲ ିଆଜ ି୍ଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ ସଧାୟାଞ୍ଳର ବଶିଷି୍ଟ େମାଜସେବରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣରୀ 
କସଲଜର ପ୍ାକ୍ତନ ଅଧ୍କ୍ ପ୍ସଫେର ନମି୍ଗଳ ବଶି୍ୱାଳଙ୍କ ଧମ୍୍ଗ ତ୍ନରୀ େବି୍ୟଜରୀବନ େଂଘର 
ଆଜରୀବନ େେେ୍ୟା ବେୁି୍ୟତଲତା ବଶି୍ୱାଳଙ୍କ ଶ୍ାର୍ବାଷ୍ତିକରୀ ଅବେରସର ଆସୟାଜତି ଶ୍ର୍ାଞ୍ଜଳ ି
େଭାସର ଅତଥିିମାସନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି ଏ ଅବେରସର ଭନି୍ନକ୍ମଙୁ୍କ େହାୟତା ଓ େମ୍ବର୍୍ତିତ 
କରା�ାଇଛ।ି ତରେି୍ ାଳଠାସର େଃ ସେବ ପ୍ୋେ ୋମଲଙ୍କ ସ୍ୌସରାହତି୍ୟସର ଆସୟାଜତି 
ଶ୍ର୍ାଞ୍ଜଳ ି େଭାସର ସକନ୍ଦା୍ୋ କସଲଜର ପ୍ାକ୍ତନ ଅଧ୍କ୍ ପ୍ସଫେର ନନ୍ଦକସିଶାର ୍ରେିା, 
ବ୍ରାହ୍ମଣରୀ କସଲଜ ଅଧ୍କ୍ େବୁାେ ସଜନା, ୍ଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ କସଲଜର ପ୍ାକ୍ତନ ଅଧ୍କ୍ ପ୍ସଫେର 
ସେବବ୍ରତ ପ୍ଧାନ, ପ୍ାଧ୍ା୍କ ତ୍ନ ୍ତ,ି ଶକି୍ାବତି ରାଜକୁମାର ବଶି୍ୱାଳ, କବ ି୍ାଥ୍ଗୋରଥରୀ 
ୋେ, ଜଲି୍ା ୍ରଷିେ େେେ୍ୟା ପ୍ୟିେଶ୍ଗନରୀ ତରାଇ, ୍ବୂ୍ଗତନ େର୍ଞ୍ ଅଜୟ ବଶି୍ୱାଳ, ଶକି୍କ 
ସନତା ବୃନ୍ଦାବନ ୋମଲ, େମାଜସେବରୀ ଉଲ୍ାେ ମଲ୍କି, ଚକିତି୍ସକ ଶତରୁଘ୍ନ ନାଥ, ଶଳି୍ପ୍ତ ି
େସରାଜ ବଶି୍ୱାଳ ପ୍ମଖୁ ବହୁ ମାନ୍ୟରଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ିସ�ାରସେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ବେୁି୍ୟତଲତାଙ୍କ ବହୁମଖୁରୀ 
ପ୍ତଭିା େମ୍ପକ୍ଗସର ଆସଲାକ୍ାତ କରବିା େହ ତାଙ୍କ ଅମ୍ଲାନ ସ୍ମତୃ ି ପ୍ତ ି ରଭରୀର ଶ୍ର୍ାଞ୍ଜଳ ି
ଜ୍ା୍ନ କରଥିିସଲ। ଏ ଅବେରସର ଭାରବତ ୍ାରାୟଣ ଓ ଭଜନ କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମ କରା�ବିା େହତି 
ସଧାୟାଞ୍ଳର ୧୦ଟ ି ୍ଞ୍ାୟତର ୩୫ ଜଣ ଭନି୍ନକ୍ମଙୁ୍କ େହାୟତା ପ୍ୋନ କରା�ବିା େହତି 
େମ୍ବର୍୍ତିତ କରା�ାଇଥିଲା। ସଶଷସର େଃ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ ବଶି୍ୱାଳ ଧନ୍ୟବାେ ସେଇଥିସଲ। 

ଭନି୍ନକ୍ମଙ୍କୁ ସହ୍ରାୟତ୍ରାଓସମ୍ବର୍୍ମନ୍ରା

କେେ୍ରାବଶି,୯୍ରା୯(ସମସି):ବାଲଆିସ୍ ଲାୟନ୍ସ େୟାନନ୍ଦ ସେବାଶ୍ମସର 
ସ୍ୱାମରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ େରସ୍ୱତରୀଙ୍କ ଏକବଂିଶତମ ୍ଣୁ୍ୟତଥିିସର ସବେଜ୍ େଭୁାଷ 
ଚନ୍ଦ ଖଣୁ୍ଆିଙ୍କ ଆଚା�୍ଗ୍ୟତ୍ୱସର ସକନ୍ଦା୍ୋ ଜଲି୍ା ଆ�୍ଗ୍ୟ େମାଜ େଭା୍ତ ି
ନମିାଇ ଁଚରଣ ସଜନାଙ୍କ �ଜମାନତ୍ୱସର ସବେ �ଜ୍ େମା୍ନ ସହାଇଥିଲା। 
ଆସୟାଜତି ସବେ ପ୍ଚାର କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମସର ସେବାଶ୍ମର କା�୍ଗ୍ୟକାରରୀ 
େଭା୍ତ ିଶକି୍ାବତି୍  ବାନାମ୍ବର ୋହୁ େଭା୍ତତି୍ୱସର ଜଲି୍ା ଶକି୍ା ଓ ପ୍ଶକି୍ଣ 
ପ୍ତଷି୍ାନର ଅଧ୍କ୍ େଃ ୍ରୂ୍୍ଗବ୍ରହ୍ମ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଓ ସବେସପ୍ମରୀ େଃ କଳ୍ପନା 
ମଲ୍କି ଓ ଭାରବତ୍ରୁ ୍ ଞ୍ାୟତ େମତିେିଭ୍ୟା ପ୍ମଳିା ମଶି୍ େମ୍ାନତି ଅତଥିି 

ଭାସବ ସ�ାର ସେଇଥିସଲ। ୍ ବୂ୍ଗରୁ ସେବାଶ୍ମର େମ୍ପାେକ ମେନ ଆ�୍ଗ୍ୟଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଶକି୍ା ପ୍ଶକି୍ଣ ପ୍ତଷି୍ାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙୁ୍କ ସନଇ ଆସୟାଜତି ସବୈେକି 
ଧମ୍ଗ େମ୍ପକ୍ତିତ ପ୍ତସି�ାରତିାର କୃତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙୁ୍କ ଅତଥିିମାସନ ୍ରୁସ୍କତୃ 
କରଥିିସଲ। ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ପ୍ାନ୍ତରରୁ ଶଶରୀଭୂଷଣ ନାୟକ, କ୍ରୀସରାେ ୋେ, 
ସବୈସଲାଚନା ୋେ, ବଜିୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇ,ଁ ସବୈଷ୍ଣବ ସଜନା, ମସହଶ୍ୱର 
ରାଉତ, ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇ ଁ ପ୍ମଖୁ ୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଗ େେେ୍ୟ ସ�ାରସେଇଥିସଲ। 
କା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମ ୍ରଚିାଳନାସର ସେବାଶ୍ମର କମ୍ଗକତ୍୍ଗା ବେନ୍ତ କୁମାର ସଜନା, 
ରବରୀନ୍ଦନାଥ ସଜନା, ବେି୍ୟାଧର ସଜନା, ଧରୁବଚରଣ ସଜନା, ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇ,ଁ 
ଉମ୍ତିଳା ଆ�୍ଗ୍ୟା, ଶଳି୍ପା ଭାରତରୀ ଆ�୍ଗ୍ୟା ପ୍ମଖୁ େହସ�ାର କରଥିିବାସବସଳ 
ସତ୍ରୈସଲାକ୍ୟନାଥ ରାଉତ ଧନ୍ୟବାେ ଅ୍୍ଗଣ କରଥିିସଲ।

ସ୍୍ରାମୀବ୍ରହ୍୍ରାନ୍ସେସ୍ତୀଙ୍୨୧ତମପକୁଣ୍ୟତଥିି
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୍ାରାଦୀ୍, ୯ା୯(େମେି):

ଗତ କଛିଦିନି ତଳେ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚେଳର 
ଜଳେ ଆଶା କରୀ୍ଙ୍କୁ  ଦକୁ ଷ୍କର ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ଘଟୋଳର ରକୁଖ୍ୟ ଅଭଯିକୁକ୍ତ ସହ ଅନ୍ୟ 
ସହଳଯାଗୀଙ୍କୁ  ଗରିଫ କରାଯାଇଛ।ି ଳତଳେ 
ଏହ ିଘଟୋଳର ‘ଆର ପାରାଦୀପ ଆର ପ୍ରଗତ’ିର 
ପ୍ରତଷି୍ାତା ତଥା େଶିଷି୍ଟ ଶ୍ରରକି ଳନତା ୋପ ି
ସଳଖ୍ଲଙ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ି ଳନଇ େଳିଜପ ି ଯକୁେଳରାର୍ା୍ 
ପକ୍ଷରକୁ  ଗତକାଲ ି ଏକ ସାରା୍ଦକି ସମ୍େିନୀଳର 
ଅଭଳିଯାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ ିଏ ଳନଇ ‘ଆର 
ପାରାଦୀପ ଆର ପ୍ରଗତ’ିର ଯକୁେ ଶାଖା ଏହାର 
ଜୋେ ରଖି ଏକ ସାରା୍ଦକି ସମ୍େିନୀଳର 
େଶିଷି୍ଟ ଠକିାଦାର ନରିେ୍ ସ୍ାଇ ଁ ଓ ତାଙ୍ ସକୁପକୁତ୍ର 
ସମ୍ଦ ସ୍ାଇଙଁ୍କୁ  ଟାଳଗ୍ଟ କର ି କଡ଼ା ଭାଷାଳର 
ସରାଳଲାଚନା କରଛିନ୍।ି ଳସରାନଙ୍ ଅଭଳିଯାଗ 
ଅନକୁ ଯାୟୀ, ଗତ ଳପୌର ନେିା୍ଚନଳର ସମ୍ଦ 
ସ୍ାଇଙଁ୍ ଳନତପୃ ତ୍ୱଳର େଳିଜପ ି ନେିା୍ଚନ ଲଢ଼ ି
୧୯ଟ ିୱାର୍ରକୁ  ରାତ୍ର ୩ଟଳିର ଜତିଥିିଲା। ପାଖାପାଖି 

୫ଟ ି ୱାର୍ଳର େଳିଜପ ି ପ୍ରାଥୀ୍ ୩ ଅଙ୍ ଛକୁଇ ଁ ପାର ି
ନ ଥିଳଲ। ନେିା୍ଚନର ୩ ରାସ ପଳର େଳିଜପରି 
୧୭ ନରର୍ ୱାର୍ କାଉନସଲିର ଆସ ି ୋପ ି
ସଳଖ୍ଲଙ୍ ‘ଆର ପାରାଦୀପ ଆର ପ୍ରଗତ’ିଳର 
ସାରଲି ଳହାଇଥିଳଲ। େଳିଜପରି ସ୍ାନୀୟ 

ଳନତପୃ ତ୍ୱ ଳକେେ ଅନ୍ୟ ଉପଳର ଳଦାଷ ଲଦ ିନଜି 
ଦକୁ େ୍େତାକକୁ ଲକୁ ଚାଇୋକକୁ ଅପଳଚଷ୍ଟା କରକୁ ଛନ୍ ି
ଳୋଲ ିଳସରାଳନ ଅଭଳିଯାଗ କରଥିିଳଲ।

 ଳସରାଳନ ଆହକୁର ି କହଛିନ୍ ି ଳଯ, ସ୍ାନୀୟ 
େଳିଜପ ି ଳନତା ୨୦୧୪ଳର ରାଜନୀତକିକୁ  

ଆସେିାଳେଳେ ତାଙ୍ର ଥିୋ ସମ୍ତ୍ ିଓ ଆଜ ି୨୦୨୨ 
ରସହିାର ଥିୋ ସମ୍ତ୍କିକୁ େଚିାର କଳଲ ତାଙ୍ର 
ରାଜନୀତ ିକରେିାର ଅସଲ ରୂପ ପଦାଳର ପଡ଼େି। 
ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚେଳର ଆଇଓସଏିଲ, ପପିଏିଲ 
ଭେ ିେପୃ ହତ୍ ଶଳି୍ପଳର ରାଜନୀତକିକୁ ଢାଲ କର ିଠକିା 

କାର କର ିଳକାଟ ିଳକାଟ ିଟଙ୍ା ଳରାଜଗାର କରେିା 
ତାଙ୍ର ପ୍ରକପୃତ ରାଜନୀତକିକୁ ପଦାଳର ପକାଇ 
ଳଦଇଛ।ି ଏହ ି ଠକିା କାରକକୁ ଯଦ ି ପାରାଦୀପର 
ଳେକାର ଯକୁେକଙ୍କୁ  କରେିାର ସକୁଳଯାଗ ଦଅିଳନ୍, 
ଳତଳେ ଅଳନକ ଳେକାରୀ ସରସ୍ୟା ଦୂର 
ଳହାଇଯାଇପାରନ୍ା ଳୋଲ ିଳସରାଳନ ଅଭଳିଯାଗ 
କରଛିନ୍।ି କନି୍କୁ ୋପ ି ସଳଖ୍ଲ ଗତ ଳପୌର 
ନେିା୍ଚନଳର ୧୮ଟ ି ୱାର୍ଳର ପ୍ରାଥ୍ୀ ଳଦଇ 
୮ଟଳିର େପିକୁେ ଜନରତ ହାସଲ କରଥିିଳଲ। 
ଳସହପିର ି ଶ୍ରୀ ସଳଖ୍ଲ ତାଙ୍ ୋତ୍୍ାଳର ରାଆକକୁ 
ସମ୍ାନ ଳଦୋ ସହ ରାଆରାନଙ୍କୁ  ଳରାଜଗାରକ୍ଷର 
କରାଇୋ, ପାରାଦୀପକକୁ ଅପରାଧରକୁକ୍ତ ସହର 
କରାଇୋ, ପାରାଦୀପକକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରଳର ରକୁଖ୍ୟ 
େନ୍ଦରର ରାନ୍ୟତା ଳଦୋ ଓ ଶହ ଶହ ଳେକାର 
ଯକୁେକଙ୍କୁ  କର ୍ ସଂସ୍ାନ ଳଯାଗାଇ ଳଦୋ ଆଦ ି
କାଯ୍୍ୟ ଉପଳର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ଳଦଇଆସଛିନ୍।ି େଳିଜପ ି
ଳନତାଙ୍ର ଏଭେ ି ରଥି୍ୟା ସରାଳଲାଚନାକକୁ ଳସ 
ଖଣ୍ଡନ କରେିା ସହ ଳକୌେସ ି େ୍ୟକ୍ତରି େ୍ୟକ୍ତତି୍ୱ 
ସଂହାର କରେିାକକୁ ୋରେ କରଛିନ୍।ି

ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ତିାଙୁ୍ ନେଇ ବନିେପରି ହୀେ ରାେେୀତ ି

‘ଆର ପାରାଦୀପ ଆର ପ୍ରଗତ’ି ଯବୁ ଶାଖାର େନି୍ା

୍ାରାଦୀ୍, ୯ା୯(େମେି): ରହେିାରାନଙ୍କୁ  
ସଶକ୍ତ ଓ ଆତ୍ମନଭିର୍ଶୀେ କରେିା 
ଲକ୍ଷ୍ୟଳର ଆଳସ୍ଲର ରତି୍ଲ ନପି୍ପନ 
ଷ୍ଟଲି୍  ଇଣ୍ଡଆି (ଏଏମ୍ /ଏନ୍ ଏସ୍  ଇଣ୍ଡଆି) 
ପକ୍ଷରକୁ  ସଏିସ୍ ଆର କାଯ୍୍ୟକ୍ରର ଅଧୀନଳର 
ପାରାଦୀପର ନୂଆଗଡ଼ଠାଳର ଛତକୁ  େହିନ 
ୟକୁନଟି୍  ଉଦ୍ ଘାଟତି ଳହାଇଛ।ି ଏ ଅେସରଳର 
େଭିନି୍ନ ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ଳଗାଷ୍ୀରକୁ  ପ୍ରାୟ 
୩୦୦ରକୁ  ଊର୍ଦ୍୍ ରହେିା ଳଯାଗ ଳଦଇଥିଳଲ।

ଛତକୁ  େହିନ ୟକୁନଟି୍ କକୁ  ତଦାରଖ କରେିା 
ନରିଳନ୍ ରା’ ଶାରୋ ସ୍ୟଂ ସହାୟକ 
ଳଗାଷ୍ୀକକୁ ଦାୟତି୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 
ୟକୁନଟି୍ କକୁ  ଚୋଇୋ ନରିଳନ୍ ସ୍ୟଂ ସହାୟକ 
ଳଗାଷ୍ୀର ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ  ସରସ୍ତ ପ୍ରକାରର 
ତାଲରି ଦଆିଯେି। ଏଏମ୍ /ଏନ୍ ଏସ୍  
ଇଣ୍ଡଆି ଛତକୁ  ଉତ୍ାଦନ ନରିଳନ୍ ଲକୁ ରନିାର 
ଳରସନି, ଅଳଟା ଳକଲେଭ୍  ସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାରଗ୍ୀ 
ଳଯାଗାଇ ଳଦଇଛ।ି ଏହ ି ୟକୁନଟି୍  ଳଗାଟଏି 
ଦନିଳର ୫୦୦ ଳୋତଲ ଛତକୁ  ଉତ୍ାଦନ 

କରେିାର କ୍ଷରତା ରଖିଛ।ି ଯାହା ସ୍ାନୀୟ 
େଜାରର ଚାହଦିା ପରୂେ କରେିାଳର ସକ୍ଷର 
ଳହାଇପାରେି।

ଏଏମ୍ /ଏନ୍ ଏସ୍  ଇଣ୍ଡଆି ଓଡ଼ଶିା 
ଆଳସଟ୍ସର କାଯ୍୍ୟନେି୍ାହୀ ନଳିଦ୍୍ଶକ ଜ.ି 
ସକୁଳରଶା କହଛିନ୍,ି ଆରର ସ୍ାନୀୟ ଳଗାଷ୍ୀ 
ରହେିାରାନଙ୍କୁ  ଆତ୍ମନଭି୍ରଶୀେ କରେିା 
ପାଇଁ ଆଳର େଭିନି୍ନ ପ୍ରକାରର େକିାଶରେୂକ 

ପଦଳକ୍ଷପ ଗ୍ହେ କରକୁ ଛକୁ । ଆଳର ନଶି୍ତି ଳଯ 
ଆରର ଏହ ି ଆଶାକକୁ ପରୂେ କରେିା ପାଇଁ 
ଏହ ିେହିନ ୟକୁନଟି୍  ସାହାଯ୍ୟ କରେି।

ଏଏମ୍ /ଏନ୍ ଏସ୍  ଇଣ୍ଡଆି ସଏିସ୍ ଆର୍  
ରକୁଖ୍ୟ େକିାଶ ୟାଦଳେନ୍ଦକୁ ସ୍ୟଂ ସହାୟକ 
ଳଗାଷ୍ୀକକୁ ସଶକ୍ତ କରେିା ନରିଳନ୍ ଆେଶ୍ୟକ 
ସରସ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେିାକକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ଳଦଇଛନ୍।ି ଓରରାସ୍ ର ଉପ-ରକୁଖ୍ୟ 

କାଯ୍୍ୟନେିା୍ହୀ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟସକୁନ୍ଦର ପୀତାଲ 
ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ଳଗାଷ୍ୀକକୁ ଆତ୍ମନଭିର୍ଶୀେ 
କରେିାଳର ଏଏମ୍ /ଏନ୍ ଏସ୍  ଇଣ୍ଡଆିର ଏହ ି
ପ୍ରୟାସକକୁ ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍।ି ଏ ଅେସରଳର 
ଓଡ଼ଶିା ରସରୁମ୍  ଳଗ୍ାୱରସ୍  ଳଫଳରଳରସନ୍ ର 
ସାଧାରେ ସମ୍ାଦକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, 
ସକୁଧାଲ କକୁରାର ସ୍ାଇଙଁ୍ ସହ ଅନ୍ୟ 
ଅତଥିିରାଳନ ଉପସ୍ତି ଥିଳଲ।

ଏଏମ୍ /ଏନ୍ ଏସ୍  ଇଣ୍ଆି ପକ୍ଷରୁ େୂଆଗଡ଼ନର ଛତୁ ବହିେ ୟେୁଟି୍  ଉଦ୍ ଘାଟତି

‘ରହଳିାଙୁ୍ ସଶକ୍ତ ଓ ଆତ୍ମେରି୍ମରଶୀଳ କରବିା ଆରର ଲକ୍ଷଷ୍ୟ’

ଏରେମା, ୯ା୯(େମେି): ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ାସ୍୍ୟ ଳସୋଳର 
ଉନ୍ନତ ିଆେେିାକକୁ େହକୁ  ଳଯାଜନା କରଛିନ୍।ି ଳତଳେ େଲେକ ପ୍ରଶାସନର 
ଅେଳହୋ କାରେରକୁ  ଳଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟଳକନ୍ଦ୍ର ଳଶାଚନୀୟ ଳହାଇପଡ଼ଛି।ି 
ଉକ୍ତ ସ୍ାସ୍୍ୟଳକନ୍ଦ୍ର ଜରାଜୀର୍୍ ଅେସ୍ାଳର ପଡ଼ରିହଥିିୋରକୁ  ରାକ୍ତର 
ଆସେିାକକୁ ଇଚ୍ା କରକୁ ନାହାନ୍।ି ଳଯଉଁ ରାକ୍ତର ଆସଥିା’ନ୍ ି ରାଳସ 
ଦକୁ ଇରାସ ରହ ି ଚାଲଯିାଆନ୍।ି ଫେଳର ଏଠାକକୁ ଆସକୁଥିୋ ଳରାଗୀ 
ଳସୋ ନ ପାଇଁ ଳଫରେିାକକୁ ୋଧ୍ୟ ଳହଉଛନ୍।ି ଏହ ି ଳରଡ଼କିାଲ 
ସକୁଧାରେିା ପାଇଁ େହକୁ  ସଂଗଠନ ୋରର୍ାର ଆଳନ୍ଦାେନ ରଧ୍ୟ କରଛିନ୍।ି 
ଯାହାକ ି କଛିଦିନି ପଳର ସ୍ାସ୍୍ୟଳକନ୍ଦ୍ର ରୂପଳରଖ େଦେଛି ି ଳୋଲ ି
ଳଦଖିୋକକୁ ରେିଛି।ି ସ୍ାସ୍୍ୟଳକନ୍ଦ୍ର ପରସି୍ତି ି ସନିା େଦେଛି,ି କନି୍କୁ  
ଳରାଗୀଙ୍କୁ  ଆେଶ୍ୟକ ଳସୋ ରେିପିାରକୁ  ନ ଥିୋ ଅଭଳିଯାଗ ଳହଉଛ।ି 
ଏହ ି ସ୍ାସ୍୍ୟଳକନ୍ଦ୍ର ଉପଳର ୨୫ଟ ି ପଞ୍ଚାୟତର ଳରାଗୀ ନଭି୍ର 
କରଥିା’ନ୍।ି ସରସ୍ତ ସରସ୍ୟା ଦୂର ଳହଳଲ ରଧ୍ୟ ଳରାଗୀଙ୍ ସରସ୍ୟା ଦୂର 
ଳହଉନାହ ିଁ। େଭିନି୍ନ ସରୟଳର ରାକ୍ତର ଅଭାେ କାରେରକୁ  ଳରାଗୀଙ୍କୁ  
ଲର୍ା ଧାଡ଼ଳିର ଘଣ୍ା ଘଣ୍ା ଧର ି ଛଡ଼ିା ଳହୋକକୁ ପଡ଼କୁଛ।ି ଏଥିପ୍ରତ ି
ଜଲି୍ାପାେ ଦପୃ ଷ୍ଟ ିଳଦୋକକୁ ଅଞ୍ଚେୋସୀ ଦାେ ିକରଛିନ୍।ି

ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୋସ୍ଥ୍ୟଗେନ୍ଦ୍ରଗେ 
ଅବଥ୍ୟବସ୍ୋ ଅଭଗି�ୋ� 

ଏରେମା, ୯ା୯(େମେି): ଜଗତସଂିହପକୁର ଜଲି୍ା ଏରସରା େଲେକ୍ ୀ ଜପା 
ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରହରାଜପକୁର ଗ୍ାରଳର ଜଳେ ନେେଧ ୂନ୍ୟାୟ ପାଇ ଁସଂଗ୍ାର 
ଜାର ି ରଖଛନ୍।ି ଶାଶଘୂର ଆଗଳର ନେେଧ ୂ ଧାରୋ ଳଦୋ ପଳର 
ଶାଶଘୂର ତାଲା ଭାଙ୍ ି ଘର ଭତିଳର ପ୍ରଳେଶ କରଥିିଳଲ। ଆଜକିକୁ  
ଚାରଦିନି ନେେଧରୂ ଘର ଭତିରକୁ  ଳକୌେସ ି ଶବ୍ଦ ନ ଶକୁଭେିାରକୁ  ଗ୍ାରର 
ଳକଳତକ ରହେିା ଏକଜକୁଟ ି ଳହାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରହେିା ରହାସଂଘକକୁ 
ଜୋଇଥିଳଲ। ପଳର ରହେିାରାଳନ ନେେଧରୂ ଶାଶ ୂ ରଞ୍କୁ ରାଝୀଙ୍କୁ  
ରାକ ିେହକୁ ସରୟ ଧର ିକୋଟ ୋଳରଇଥିଳଲ। ଳତଳେ ଳକୌେସ ିଶବ୍ଦ ନ 
ଆସେିାରକୁ  କୋଟ ଳଖାଲ ିଭତିଳର ଳଦଖିୋରକୁ  ରହେିା ଜେକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା 
କରେିାକକୁ ଉଦ୍ୟର କରକୁ ଥିଳଲ। ରହେିା ରହାସଂଘ ସଦସ୍ୟା ନେେଧକୂକୁ  
ଏଥରକୁ  ନେିପୃତ୍ କର ିଉର୍ାର କରଥିିଳଲ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷଳର ଳସହ ିସରୟଳର 
ନେେଧରୂ ରଉସା ଛେନି୍ଦ୍ର ରାଝୀ ଗାେଗିକୁଲଜ କରଥିିୋ ରହେିାରାଳନ 
ଅଭଳିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ଏ ଖେର ପାଇ ପକୁଲସି ଘଟୋସ୍େଳର ପହଞ୍ଚ ି
ନେେଧ ୂ ରୀନା ଖଟକୁ ଆ ଓ ରଉସା ଛେନି୍ଦ୍ର ରାଝୀଙ୍କୁ  ଥାନାକକୁ ଆେଥିିୋ 
ଜୋପରଛି।ି ଳସହପିର ି ରହେିା ରହାସଂଘର ସଦସ୍ୟା ଏହ ି ଘଟୋର 
ସରାଧାନ କରେିା ପାଇ ଁପ୍ରଶାସନକକୁ ନଳିେଦନ କରଛିନ୍।ି

 �େଷ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ାର
ବନ୍ଦ ଘେୁ ନବବଧେୁୂ ଉଦ୍ୋେ 
େଗେ ମହଳିୋ ମହୋସଂଘ ସଦସଥ୍ୟୋ

ଜଗତେଂିହ୍ରୁ,୯ା୯(େମେି): ସ୍ାଉଟ୍  
ଓ ଗାଇର୍ସଳର ଉଳଲ୍ଖନୀୟ ଅେଦାନ 
ପାଇଁ ନାଉଗାଁ େଲେକର ପ୍ରରକୁଖ ଶକି୍ଷାନକୁ ଷ୍ାନ 
ଅଲୋହାଟ ଉର୍େଦି୍ୟାେୟର େଜି୍ାନ ଶକି୍ଷକ 
ତଥା ସ୍ାଉଟ ରାଷ୍ଟର ଅରଲୂ୍ୟ କକୁରାର ରଶି୍ରଙ୍କୁ  
ଚେତିେଷ୍ର ରଯ୍୍ୟାଦାଜନକ େସନ୍ େଶି୍ାେ 
ପକୁରସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ପେୂ୍ତନ 
ଉପରକୁଖ୍ୟରନ୍ତୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ାଉଟ୍  ଓ 
ଗାଇର୍ସର ପେୂ୍ତନ ସଭାପତ ିସ୍ଗ୍ତଃ େସନ୍ 
କକୁରାର େଶି୍ାେଙ୍ ୧୯ତର ଶ୍ରାର୍ୋଷଷିକୀ 
ଅେସରଳର ସ୍ାଉଟ୍  ଓ ଗାଇର୍ସର ଜାତୀୟ 
ଉପସଭାପତ ିତଥା ରାଜ୍ୟ ରକୁଖ୍ୟ କରସିନର 
କାେୀପ୍ରସାଦ ରଶି୍ରଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଳର ରାଜ୍ୟ 
ରକୁଖ୍ୟ କାଯ୍୍ୟାେୟଳର ଆଳୟାଜତି ଉତ୍ସେଳର 
େଧିାନସଭା ସଚେି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ 
ଅତଥିି ଭାଳେ ଳଯାଗଳଦଇ ଅରଲୂ୍ୟ କକୁରାର 
ରଶି୍ରଙ୍କୁ  ରାନପତ୍ର ଓ ପକୁଷ୍ପଗକୁଚ୍ ଳଦଇ 

ସର୍ର୍ଷିତ କରଥିିଳଲ। ରାଜ୍ୟ ଆରରିଳି୍ରେଟଭି୍  
ଅଫିସର ଅନାରକିା ଦାସଙ୍ ସଂଳଯାଜନାଳର 
ପରଚିାେତି ଉକ୍ତ ସଭାଳର ରାଜ୍ୟର ୨୮ ଜେ 
ସ୍ାଉଟ ରାଷ୍ଟର ଓ ଗାଇଡ୍  କ୍ୟାଳପଟନଙ୍କୁ  
ସର୍ର୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଫନ ି
ୋତ୍ୟା ଓ ଚେତି େଷ୍ ୋତ୍ୟାଳର ରଲିଫି 

େଣ୍ନ, ରହାରାରୀ ଳକାଭଡି୍  ସରୟଳର 
େସ୍ତ ି ସଳଫଇ, ରାସ୍ ଓ ସାନଟିାଇଜର 
ପ୍ରଦାନ, ଚାରାଳରାପେ, ଅଂଶକୁଘାତ 
ସଳଚତନତା, ଦହପିାେ ି େଣ୍ନ, ଳରଙ୍କୁ  
ର୍ୟାଳଲରଆି ସଳଚତନତା, ଳପୌଢଶକି୍ଷା, 
ସ୍ଚ୍ତା ଅଭଯିାନ, ନଶିାନେିାରେ, ପଲୋଷ୍ଟକି 

ରକୁକ୍ତ ଅଭଯିାନ, ସ୍ାଉଟସ୍  ଓ ଗାଇରସ୍  
ଜାତୀୟ ଆଳଲାଚନାଚକ୍ରଳର ଅଂଶଗ୍ହେ ଓ 
କର୍ଶାୋ ଆଳୟାଜନ ପ୍ରଭପୃ ତ ିକାଯ୍୍ୟକ୍ରରଳର 
ଶ୍ରୀ ରଶି୍ର ସକ୍ରୟି ଳହାଇ ଜନଜାଗରେ ସପୃଷ୍ଟ ି
କରକୁ ଥିୋରକୁ  ତାଙ୍କୁ  ଏହ ି ସମ୍ାନଜନକ 
ପକୁରସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ପକୁରସ୍ାର ଲାଭ କର ି ଜଲି୍ା ପାଇଁ ଳଗୌରେ 
ଆେଥିିୋରକୁ  ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ ନରିଞ୍ନ 
ଳେଳହରା, ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ 
ପଳରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟଶ୍ରୀ ସାହକୁ, ଜଲି୍ା 
ସ୍ାଉଟସ୍  ଓ ଗାଇର୍ସ ସମ୍ାଦକ େଦି୍ୟାଧର 
ପ୍ରଧାନ, ଜଲି୍ା କରସିନର ସକୁଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର 
ରାଉତ, ସରାଜଳସେୀ ତଥା ଉପଳଦଷ୍ଟା 
େଜିୟ କକୁରାର ରଥ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ୋରକି 
ପ୍ରରକୁଖ ଶକୁଳଭଚ୍ା ଜୋଇୋ ସହତି 
ଭେଷି୍ୟତଳର ଏହ ି କାଯ୍୍ୟାଧାରା ଜାର ି
ରଖିୋକକୁ ପରାରଶ ୍ଳଦଇଥିଳଲ।

ସ୍ୋଉଟ୍  ମୋଷ୍ଟେ ଅମେୂଥ୍ୟ ମଶି୍ର ପୋଇଗେ ବସନ୍ତ ବଶି୍ୋଳ ପେୁସ୍ୋେ

ଜ ଗ ତ େ ି ଂ ହ ୍ୁ ର , ୯ ା ୯ ( େ ମ ି େ ) : 
ଜଲି୍ା ସ୍ାସ୍୍ୟ ସରତି ି ଜଗତସଂିହପକୁର 
ଆନକୁ କୂଲ୍ୟଳର ସଦର ରହକକୁରା 
ଚକିତି୍ସାେୟର ନୂତନ ଓପରି ି ଗପୃହ 
କନଳଫଳରନ୍ସ ହଲଳର ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ନୀେ 
ଆକାଶ ନରିଳନ୍ ସ୍ଚ୍ୋୟକୁ ଦେିସ ପାେତି 
ଳହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି କାଯ୍୍ୟକ୍ରରଳର ଜଲି୍ା 
ରକୁଖ୍ୟ ଚକିତି୍ସା ଓ ଜନସ୍ାସ୍୍ୟ ଅଧିକାରୀ 

ରକ୍ଟର ଳକ୍ଷତ୍ରୋସୀ ଦାଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କର ି
ୋୟକୁ ପ୍ରଦୂଷେ ଳରାକେିା ପାଇଁ େଭିନି୍ନ 
ପଦଳକ୍ଷପ ଯଥା ନହିାତ ି ଆେଶ୍ୟକ ନ 
ଥିଳଲ ଯାନୋହାନ େ୍ୟେହାର ନ କରେିା, 
େପୃ କ୍ଷଳରାପେ ଓ ପରଳିେଶ ସ୍ଚ୍ ରଖିୋ ଆଦ ି
େଷିୟଳର ନଜିର ରତେ୍ୟକ୍ତ କରଥିିଳଲ। 
ଏହ ିକାଯ୍୍ୟକ୍ରରଳର ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ଜନସ୍ାସ୍ 
ଅଧିକାରୀ ରକ୍ଟର ପ୍ରଳରାଦ କକୁରାର ୋରକି, 

ରକ୍ଟର ରଶୀ୍ରଞ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏରଏିର 
ଳରରକିାଲ ରକ୍ଟର ନରିାଇଁ ଚରେ ନାୟକ, 
ଳରପକୁଟ ି ର୍ୟାଳନଜର ସକୁକାନ୍ କକୁରାର 
ପ୍ରଧାନ, ଏପଳିରରଓିଳଲାଜଷି୍ଟ ରାକ୍ତର 
ଅଳଶାକ କକୁରାର ସାହକୁ  ପ୍ରରକୁଖ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ନୀେ ଆକାଶ ନରିଳନ୍ ସ୍ଚ୍ ୋୟକୁ ଦେିସର 
ତାତ୍ଯ୍୍ୟ ସମ୍କ୍ଳର ଆଳଲାଚନା କରଥିିଳଲ। 
ଏହ ି କାଯ୍୍ୟକ୍ରରଳର ସ୍ାନୀୟ ରହରିା ସ୍କୁଲ 
ଅଫ ନସଷିଂ, ନାରାୟେୀ ନସଷିଂ ଅଫ ସ୍କୁଲର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଶାକର୍ୀଙ୍ ସଳରତ ଜଲି୍ା 
ସ୍ତରରକୁ  ଆସଷି୍ଟାଣ୍ ର୍ୟାଳନଜର ଅରତିା ପଣ୍ଡା, 
ରରତା ଦାସ ଓ ସ୍ସ୍ତ ିରହାନ୍ ିଉପସ୍ତି ଥିଳଲ। 
ଏହ ି କାଯ୍୍ୟକ୍ରରକକୁ ଳରପକୁଟ ି ର୍ୟାଳନଜର 
ସକୁକାନ୍ କକୁରାର ପ୍ରଧାନ ସଂଳଯାଜନା 
କରଥିିୋଳେଳେ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା 
ଳଯାଗାଳଯାଗ ଜନସ୍ାସ୍ ଅଧିକାରୀ ସଚୋ 
ରହାନ୍ ିଧନ୍ୟୋଦ ଅପ୍େ କରଥିିଳଲ।

ଜଲି୍ୋସ୍ତେଠୀୟ ସ୍ଚ୍ଛବୋୟ ୁଦବିସ ପୋଳତି

ଜଗତେଂିହ୍ରୁ, ୯।୯(େମେି): 
ଜଗତସଂିହପକୁର ସାରସ୍ତ ପରଷିଦ 
ପକ୍ଷରକୁ  ‘ଶକି୍ଷା େ୍ୟେସ୍ା ଓ ଶକି୍ଷକ’ ଶୀଷ୍କ 
ଆଳଲାଚନାଚକ୍ର ଅନକୁଷ୍ତି ଳହାଇଯାଇଛ।ି 
ସ୍ାନୀୟ ୧୦ ନରର୍ସ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ଏଜକୁ୍ୟଳକଶନ୍  
ପ୍ରତଷି୍ାନ ପରସିରଳର ଅନକୁଷ୍ତି 
ଆଳଲାଚନାଚକ୍ରଳର ପରଷିଦର ସଭାପତ ି
ଅେସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ହରିାଂଶକୁ ଆଚାଯ୍୍ୟ 
କହଳିଲ ଳଯ, ଶକି୍ଷା େ୍ୟେସ୍ାର ରକୁଖ୍ୟ େନି୍ାେ ି
ଳହଉଛନ୍ ି ଶକି୍ଷକ। ଳଯଉରଁାଳନ ଳଶ୍ରେୀ 
ଗପୃହଳର ଳଦଶର ଭେଷି୍ୟତ ତଆିର ି କରନ୍।ି 
ଏଥିଳର ରକୁଖ୍ୟଅତଥିି ଭାଳେ ଶକି୍ଷାେତି୍  
ତଥା ସାହତି୍ିୟକ ଶରତ କକୁରାର ରହାପାତ୍ର 
ଳଯାଗଳଦଇ ତାଙ୍ େକ୍ତେ୍ୟଳର ସାମ୍ପ୍ରତକି 
ସରୟଳର ଆର ଶକି୍ଷା େ୍ୟେସ୍ାର ସ୍ତିଳିର 
ସକୁଧାର ଆେେିାର ଯଳଥଷ୍ଟ ଆେଶ୍ୟକତା 
ରହଛି ି ଳୋଲ ି କହଥିିଳଲ। ରକୁଖ୍ୟେକ୍ତା ଭାଳେ 
ଳେନକୁୋୋ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ଅରକୁେ 

କକୁରାର ସାହକୁ ଆଳଲାଚନାଳର ଭାଗଳନଇ 
ଶକି୍ଷା, ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷାୟତନର େକିାଶ ଉପଳର 
ଗକୁୋତ୍ମକ ଶକି୍ଷା ନଭିର୍କଳର ଳୋଲ ି ରତ 
ଳଦଇଥିଳଲ। ଏ ଅେସରଳର ପରଷିଦ ପକ୍ଷରକୁ  
ନଳରନ୍ଦ୍ରନାଥ େଦି୍ୟାପୀଠ, ପକୁନଙ୍ର ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍ଷକ ସନାତନ ଖକୁଣ୍ଆି ଓ ଅର୍ଳିକଇ ଉର୍ 
େଦି୍ୟାେୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ଳକୈୋସ ଚନ୍ଦ୍ର 

ପରରିାଙ୍କୁ ପରଷିଦ ପକ୍ଷରକୁ  ‘ଆଦଶ୍ ଶକି୍ଷକ’ 
ସମ୍ାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାଯ୍୍ୟକ୍ରର 
ପରଚିାେନାଳର ଅସତି ରଞ୍ନ ସ୍ାଇ,ଁ 
ଦେି୍ୟଳଲାଚନ ୋରକି, ପଦଳ୍ଲାଚନ ୋରକି, 
ସକୁରଜ ଦାସ, େଷା୍ ଆଚାଯ୍୍ୟ, ସକୁଶ୍ରୀ ସକୁଲଗ୍ା 
ରହାନ୍ ିପ୍ରରକୁଖ ସହାୟତା କରଥିିଳଲ। ଳଶଷଳର 
ଳସୌର୍ୟା ପ୍ରୟିଦଶଷିନୀ ଧନ୍ୟୋଦ ଳଦଇଥିଳଲ।

‘ଶକି୍ୋ ବଥ୍ୟବସ୍ୋ ଓ ଶକି୍େ’ ଶଠୀର୍ଷେ ଆଗେୋଚନୋଚକ୍ର

ବାଲକୁିଦା,୯ା୯(େମେି): ୋଲକିକୁଦା 
ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ତ ଅୋଳୋେ ପଞ୍ଚାୟତ 
ଅୋଳୋେ ଗ୍ାରର ୩୮େଷୀ୍ୟ ଯକୁେକ 
ଳକନାଲଳର ପର ି ରପୃତକୁ ୍ୟେରେ କରଥିିୋ 
ଜୋଯାଇଛ।ି ଅୋଳୋେ ଗ୍ାରର 
ନତି୍ୟାନନ୍ଦ ଳେଳହରାଙ୍ ପକୁଅ ଜଳିତନ୍ଦ୍ର 
(୩୮) ଗତକାଲ ି ସନ୍୍ୟାଳର ଘରକୁ  କ୍ଷୀର 
ଳନଇ ଳଷ୍ଟାରକକୁ ଆସଥିିଳଲ। େେିର୍ତି ରାତ ି
ପଯ୍୍ୟନ୍ ଘରକକୁ ନ ଳଫରେିାରକୁ  ପରେିାର 
ଳଲାଳକ େଭିନି୍ନ ସ୍ାନଳର ଳଖାଜା ଳଖାଜ ି
କରେିା ପଳର ଗ୍ାରର କାଉସକୁେ ି ଦଣ୍ଡା 
ନକିଟସ୍ ଳକନାଲଳର ଜଳିତନ୍ଦ୍ର ପରଥିିୋ 
ଜାେେିାକକୁ ପାଇଥିଳଲ। ପରେିାର ଳଲାଳକ 
ପହଞ୍ଚ ି ଜଳିତନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ  ଉର୍ାର କର ି ୋଲକିକୁଦା 
ସ୍ାସ୍୍ୟଳକନ୍ଦ୍ରକକୁ ଳନଇଯାଇଥିଳଲ। ରାକ୍ତର 
ପ୍ରାଥରକି ଚକିତି୍ସା କରେିା ପଳର ତାଙ୍କୁ  ରପୃତ 
ଳଘାଷୋ କରଥିିଳଲ। ଳତଳେ ଏହ ିଘଟୋ 
ସମ୍କଳ୍ର ୋଲକିକୁଦା ଥାନାଳର ଳକୌେସ ି
ଅଭଳିଯାଗ ଳହାଇ ନ ଥିୋଳେଳେ 
ଜଳିତନ୍ଦ୍ରଙ୍ ରପୃତକୁ ୍ୟକକୁ ଳନଇ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚେଳର 
ଳଶାକର ଛାୟା ଳଖେଯିାଇଛ।ି

ଳକନାଲଳର ପଡ଼ ି
ଯକୁେକଙ୍ ରପୃତକୁ ୍ୟ

ଜ ଗ ତ େ ି ଂ ହ ୍ୁ ର , ୯ ା ୯ ( େ ମ ି େ ) : 
ଭାରତୀୟ ଜୀେନ େୀରା ନଗିର 
ଜଗତସଂିହପକୁର ଶାଖା ତରଫରକୁ  େୀରା 
ସପ୍ତାହ ଉଦ୍ ଯାପତି ଳହାଇଯାଇଛ।ି 
େରଷି୍ ଶାଖା ପରଚିାେକ େଜିନ କକୁରାର 
ଳୋଷଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱଳର ଅନକୁ ଷ୍ତି ସଭାଳର 
ପଦ୍ଚରେ ପାଢୀ ଅତଥିି ପରଚିୟ ଳଦୋ 
ସହତି ସ୍ାଗତ ଭାଷେ ଳଦଇଥିଳଲ। 
ରକୁଖ୍ୟଅତଥିି ଭାଳେ େଶିଷି୍ଟ ସମ୍ଭକାର 
ହରିାଂଶକୁ ଆଚାଯ୍୍ୟ ତାଙ୍ େକ୍ତ୍ୟେଳର 
ଭେଷି୍ୟତ ସକୁରକ୍ଷାଳର ଜୀେନେୀରା 
ନଗିରର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ ଭୂରକିା ଉପଳର 
ଆଳଲାକପାତ କରଥିିଳଲ। ରକୁଖ୍ୟେକ୍ତା 

ଭାଳେ ରଳନାଜ କକୁରାର ସ୍ାଇଁ ଜୀେନ 
େୀରା ନଗିରର ପରସିର, େ୍ୟାପକତା ତଥା 
େୀରାଧାରକଙ୍କୁ  ତ୍ୱରତି ଳସୋ ପ୍ରଦାନ 
ଉଳଦ୍ଶ୍ୟଳର େକ୍ତେ୍ୟ ରଖିଥିଳଲ। ଏ 
ଅେସରଳର ଅଳୟାଜତି ପ୍ରେନ୍ ଓ କକୁଇଜ୍  
ପ୍ରତଳିଯାଗତିାଳର କପୃତତି୍ୱ ହାସଲ କରଥିିୋ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ  ଟ୍ରଫି ଓ ପ୍ରରାେପତ୍ର ଳଦଇ 
ସମ୍ାନତି କରାଯାଇଥିଲା। କାଯ୍୍ୟକ୍ରର 
ପରଚିାେନାଳର ସଞ୍ୀେ ଦାସ, କଳିଶାର 
ସାରଲ, ସଯୂ୍୍ୟକାନ୍ ଦାସ, ପ୍ରଭାକର 
ସାହକୁ, ଜଳିତନ୍ଦ୍ର ସାରଲ ପ୍ରରକୁଖ ସହାୟତା 
କରଥିିଳଲ। ଳଦେଶ୍ରୀ ରକୁଖାଜ୍ୀ ଧନ୍ୟୋଦ 
ଳଦଇଥିଳଲ।

୬୬ତମ ଜଠୀବନ ବଠୀମୋ ନ�ିମ ସପ୍ୋହ ଉଦ୍ �ୋପତି

ବାଲକୁିଦା,୯ା୯(େମେି): ୋଲକିକୁଦା ପକୁଲସି ପକ୍ଷରକୁ  
େଭିନି୍ନ ସ୍ାନଳର ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ୩ ବ୍ାଉନସକୁଗର 
ଳେପାରୀଙ୍କୁ  ଗରିଫ କରାଯାଇ ଥିୋ ଜୋଯାଇଛ।ି 
ୋଲକିକୁଦା ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ତ ଳଭାଦା ଗ୍ାରର ଦୀପକ ସ୍ାଇଁ 
(୨୭), ବ୍ାହ୍ମଣ୍ଡ ି ଗ୍ାରର ସକୁଶାନ୍ କକୁରାର ଳସଠ (୩୧) 
ଓ ଇଚ୍ାପକୁର ଗ୍ାରର ଳସାରନାଥ ସାହକୁ  (୩୩) ନଜି 
ଅଞ୍ଚେଳର ବ୍ାଉନସକୁଗର ଳେପାର କରକୁ ଥିୋ ସଚୂନା 
ପାଇ ୋଲକିକୁଦା ପକୁଲସି ପକ୍ଷରକୁ  ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଚଢ଼ଉ ସରୟଳର ଏରାନଙ୍ ନକିଟରକୁ  ୧୫ ଗ୍ାର 
୫୦୦ ରଲିଗି୍ାର ବ୍ାଉନସକୁଗର ଜେତ କରେିା ସହ 
ଏରାନଙ୍ େରିକୁ ର୍ଳର ୩୯୨/୨୨ଳର ଏକ ରାରଲା ରକୁ ଜକୁ  
କରାଯାଇ ୩ ଯକୁେକକକୁ ଳକାଟ୍ ଚାଲାେ କରାଯାଇଥିୋ 
ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶକୁଭାଂଶକୁ ପରରିା ସଚୂନା ଳଦଇଛନ୍।ି 
ୋଲକିକୁଦା େଲେକଳର ଦନିକକୁ ଦନି ବ୍ାଉନସକୁଗର ଳେପାର 
େପୃ ର୍ ି ପାଉଥିୋଳେଳେ ଯକୁେପଢ଼ି ି ଏହାକକୁ ଳସେନ କର ି
ପଥଭଷ୍ଟ ଳହଉଛନ୍।ି ଫେଳର ଅଞ୍ଚେଳର ଳଚାର ି େପୃ ର୍ ି
ପାଉଥିୋ ଅଭଳିଯାଗ ଳହଉଛ।ି

  ବରିନି୍ନ ସ୍ାେନର ପଲୁସିର ଚଢ଼ଉ

ବ୍ୋଉନ୍ ସ�ୁେ ସହ ୩ �େିଫ
ମଣଜିଙ୍ା, ୯ା୯(େମେି): ଏରସରା 
େଲେକର ଭତିରଅନ୍ାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର 
ୋଲତିକୁ ଠଠାରକୁ  ଗକୁଆରକୁଣ୍ଡା ପଯ୍୍ୟନ୍ େନ 
େଭିାଗ ପକ୍ଷରକୁ  େନୀକରେ କରାଯାଉଛ।ି 
ଳତଳେ ପଞ୍ଚାୟତର ଜବ୍ କାର୍ଧାରୀଙ୍କୁ  
କାର ରେିକୁ ନ।ି େନ େଭିାଗ ଠକିାଦାର 
ୋହାର ଳଲାକଙ୍କୁ  ଆେ ିକାରଳର 
ନଳିୟାଜତି କରକୁ ଛନ୍।ି ଫେଳର ପଞ୍ଚାୟତର 
ଜବ୍ କାର୍ଧାରୀ ଳଭାକ ଉପାସଳର 
ରହକୁଛନ୍।ି ଏହ ିକାର ଫଳରଷ୍ଟର ଓ 
ଳରଞ୍ରଙ୍ ସଲାସକୁତକୁ ରା ଚାଲଛି।ି ଏଥିପ୍ରତ ି
ଜଙ୍ଲ େଭିାଗ ରନ୍ତୀ ଦପୃ ଷ୍ଟ ିଳଦଇ େହିତି 
ପଦଳକ୍ଷପ ଳନୋକକୁ ଭତିରଅନ୍ାରୀ 
ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀରତୀ ଭକୁ େଳନଶ୍ରୀ 
ରାଝୀ ଦାେ ିକରଛିନ୍।ି

ରତିରଅନ୍ାରୀ ପଞ୍ାୟତନର ବେୀକରଣ

ଜବ୍ େୋର୍ଷଧୋେଠୀଙୁ୍ 
ମଳୁିନ ିେୋମ
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ଦଗି ଅନୁଯାୟୀ ଘରର େକାଠରଗିଡ଼ୁକିର ନରିା୍ଣ ଏବଂ ବଭିନି୍ନ ଜନିଷି 
ରଖÒବା ଉଚତି। ଏହ ିଧାରାେର ଡାଇନଂି େେବୁଲ୍  ପାଇଁ ରଧ୍ୟ କଛି ିବାସୁ୍ 
ନୟିର ଅଛ।ି କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସରୟେର ଭୁଲ୍  ଦଗିକୁ ରଖୁ କର ି

ବସବିା ଦ୍ାରା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ଥିାଏ। ଘରର ଆଥ୍କ ସ୍ଥତ ିଖରାପ 
େହବା ସହ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଉପେର କୁପ୍ରଭାବ ପେଡ଼। େତେବ ଆସନୁ୍ ଜାଣବିା 

ଡାଇନଂି େେବୁଲ୍  ପାଇଁ କ’ଣ ସବୁ ବାସୁ୍ ନୟିର ଅଛ।ି 

ପ୍ରତବିର୍ଷ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରଖିକୁ ‘ବଶି୍ବ ଆତ୍ମହତ୍ା 
ନବିାରଣ ଦବିେ’ ଭାସବ ୍ାଳନ କରାଯାଉଛ।ି ଦନିକୁ 
ଦନି ଆତ୍ମହତ୍ା େଂଖ୍ା ବୃଦ୍ଧ ୍ାଉଛ।ି ଆତ୍ମହତ୍ା ଭଳ ି ଦୁବ୍ଷଳ 

ମାନେକିତା ବସିରାଧସର ଜନ େସେତନତା େଷୃ୍ ି କରବିା ତଥା ଏହାକୁ କଭିଳ ି
୍ଦସଷେ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସରାକାଯାଇ୍ାରବି, ତାହା ସହଉଛ ି ଏହ ି ଦବିେର 

ଉସଦେଶ୍। ଆନ୍ତଜ୍ଷାତକି ଆତ୍ମହତ୍ା ନବିାରଣ େଂଘ ୨୦୦୩ସର ବଶି୍ବ େ୍ବାସ୍୍ 
େଂଗଠନ ଓ ବଶି୍ବ ମାନେକି େ୍ବାସ୍୍ େଂଘ େହ ମଶି ିଏହାର ୍ାଳନ ପ୍ରଥସମ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର େଫଳତା ୍ସର ବଶି୍ବ େ୍ବାସ୍୍ େଂଗଠନ 

୨୦୦୪ସର ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ାନକି ଭାସବ ୍ାଳନ କରବିା ସଘାରଣା 
କଲା। ସତସବ ୨୦୧୧ସର ୪୦ଟ ି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଳିତି ଭାସବ ଏହ ି ଦବିେ 

୍ାଳନ ୍ବୂ୍ଷକ ଜନଜାଗରଣ େଷୃ୍ ିକରଥିସଲ। ବଶି୍ବ େ୍ବାସ୍୍ େଂଗଠନ 
ଅନୁୋସର ଭାରତସର ପ୍ରତବିର୍ଷ ଲସଷେ ସଲାକ ଆତ୍ମହତ୍ା କରୁଛନ୍ତ।ି 
ସବସରାଜଗାରୀ, ସପ୍ରମ େମ୍ପକ୍ଷ, ବବିାହ ବସିଛେଦ, ୍ାରବିାରକି 
ଅଶାନ୍ତ,ି ଦାରଦି୍୍ତା, ଏକାକୀତ୍ବ, ଋଣସବାଝ ତଥା ମାନେକି େ୍ବାସ୍୍ 
ସେବାର ଅଭାବ ଆତ୍ମହତ୍ାର ସଗାଟଏି ସଗାଟଏି କାରଣ। 

ଏକ ରସି୍ାଟ୍ଷ ଅନୁୋସର ୧୫ରୁ ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯବୁବଗ୍ଷ 
ଆତ୍ମହତ୍ା ୍ନ୍ାକୁ ଅଧକ ଗ୍ରହଣ କରଥିାନ୍ତ।ି ସତସବ ଏହଦିନି 

ଆତ୍ମହତ୍ା ପ୍ରବଣ ବ୍କ୍ବିସିଶରଙୁ୍ ସେଥରୁ ବରିତ ରହବିା 
୍ାଇଁ ବୁଝାଯବିା େହ ସେମାନଙ୍ ମନସର ବଞ୍ ିରହବିା ୍ାଇଁ 

ଆଶା େଷୃ୍ ିକରାଯାଏ। ଏଥର ଏହ ିଦବିେର ପ୍ରେଙ୍ଗ ଅଛ ି‘କାଯ୍ଷ୍ 
ମାଧ୍ୟମସର ଆଶା େଞ୍ାର କରବିା।’ 

ସଟଲଭିଜିନର ସଲାକପ୍ରୟି କସମଡ ିସଶା’ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତମ ‘ଦ କ୍ଲି ଶମ୍ଷା’। ସତସବ ଏସବ ସଶା’ସର  
ଅସନକ ନୂଆ ମହୁଁ ସଦଖିବାକୁ ମଳିବି। ଏହ ିଧାରାସର ପ୍ରଥସମ କ୍ଷି୍ା ଅଭସିରକ ଓ ଭାରତୀ େଂିହ 
ସଶା’ସର ୋମଲି ନ ସହବା େର୍୍ଷା ସଜାର୍ ଧରଥିଲା। ମାତ୍ର ଏସବ ଏହ ି ସଶା’ରୁ ବାଦ୍ ୍ଡ଼ଛିନ୍ତ ି

ଅନ୍ତମ ସଲାକପ୍ରୟି ହାେ୍ାଭସିନତା  େନୁ୍ ୋଏୱାଲା ଓରଫ୍ େନ୍ନ ପ୍ରଭାକର। ସେ କୁଆସଡ଼ ଆଉ କ୍ଲିଙ୍ 
ସଶା’ସର ନଜର ଆେସିବ ନାହ ିଁ। ଅବଶ୍ ଏ କଥା  ସଖାଦ୍ େନ୍ନ କହଛିନ୍ତ।ି କଛି ିେମୟ ୍ାଇଁ କାମରୁ ସରେକ୍  
ସନବାକୁ ୋହୁଁଥବା କହଛିନ୍ତ ିେନ୍ନ। ସଶା’ସର େନ୍ନ େନୁ୍ ୋଏୱାଲା େରତି୍ରସର ଦଶ୍ଷକଙୁ୍ ଖବୁ୍ ହୋଉଥସଲ। 
ସେହ ି୍ ର ିତାଙ୍ କସମଡକୁି ସଲାସକ ଖବୁ୍ ପ୍ରଶଂୋ କରୁଥସଲ। ମାତ୍ର ଏସବ େନ୍ନଙ୍ ଏଭଳ ିକଥାରୁ କ୍ଲି ଓ 
ତାଙ୍ ମଧ୍ୟସର ମସନାମାଳନି୍ ଥବା ଆସଲାେନା ସହଉଛ।ି ନକିଟସର କ୍ଲି ଶମ୍ଷାଙ୍ ଟମି୍  ଅସଷ୍ଟ୍ରଲଆି ଯାଇଥବା 
ସବସଳ ସେଥିସର ୋମଲି ସହାଇ ନ ଥସଲ େନ୍ନ। କ୍ଲି ଓ େନ୍ନଙ୍ ବନୁ୍ତା ଖବୁ୍ ୍ରୁୁଣା ସହାଇଥବା ସବସଳ 
ଏସବ ସଶା’ସର େନ୍ନଙ୍ ଅନୁ୍ସ୍ତ ିଖବର ଦଶ୍ଷକଙ୍ ମନସର ଅସନକ ପ୍ରଶ୍ନବାେୀ େଷୃ୍ ିକରଛି।ି
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ମେଷ: ଜୀବନସର ଉନ୍ନତ ି ୍ାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ା ୍ାଇସବ। ଅନ୍କୁ ପ୍ରଭାବତି 
କରବିା ୍ାଇଁ ଆବଶ୍କତାରୁ ଅଧିକ ଖର୍୍ଷ କରନୁ୍ତ ନାହ ିଁ। ୍ରବିାର 
େଦେ୍ଙ୍ଠାରୁ େହସଯାଗ ୍ାଇସବ। ସଗା୍ନୀୟ କଥାକୁ ୍ରପି୍ରକାଶ କରନୁ୍ତ।
ବୃଷ: କଥାବର୍୍ଷା କରବିା େମୟସର ୋବଧାନତା ରୁହନୁ୍ତ। ଉନ୍ନତରି ବଭିନି୍ନ 
ମାଗ୍ଷ ସଖାଜସିବ। େହକମ୍ଷୀଙ୍ େହସଯାଗ ୍ାଇସବ। ୍ରୁୁଣା ବନୁ୍ଙ୍ େହ 
ସଭଟ ସହାଇ୍ାସର। 
େଥିନୁ: େମୟର େଦୁ୍ସଯାଗ କରନୁ୍ତ। ଆଥ ଥିକ ସ୍ତ ି େଦୃୁଢ଼ ରହବି। 
ଜୀବନୋଥୀଙ୍ େହସଯାଗ ୍ାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ସିବ। ୍ରବିାରସର  
ଦାୟତି୍ବଭାର ଅଧିକ ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗବି।

କକ୍କଟ: ଦରକାରୀ କାଯ୍ଷ୍କୁ ଅନ୍ ଭରୋସର ନ ଛାଡ଼,ି ନସିଜ କରନୁ୍ତ। 
କମ୍ଷସଷେତ୍ରସର ୍ଦସନ୍ନାତ ିମଳି ି୍ ାସର। ମାନେକି ଅବୋଦ ଦୂର ସହବ। 

ମହଳିାମାସନ ଆତ୍ମନଭି୍ଷରଶୀଳ ସହସବ। 
ସଂିହ: ରେନାତ୍ମକ  େନି୍ତା ଆ୍ଣଙୁ୍ େଫଳତାର ମାଗ୍ଷ ସଦଖାଇ୍ାସର। 
କମ୍ଷସଷେତ୍ରସର ଦୃଢ଼ମନା ରହସିବ। ଆଥ୍ଷକ େ୍ବଛେଳତା ସଦଖାସଦବ। 
ବାଣଜି୍ସର ୍ଞୁ୍ନିସିବଶ କର ି୍ ାରନ୍ତ।ି
କନ୍ୟା: ଅସ୍ରତା କାରଣରୁ କାଯ୍ଷ୍ସର ତରୁଟ ି ସହାଇ୍ାସର। 
ଗରୁୁଜନମାନଙୁ୍ ସନଇ େନି୍ତା ରହବି। କମ୍ଷସଷେତ୍ରସର େମେ୍ା ରହବି। 
ବ୍ବୋୟ ମାନ୍ା ରହବି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅମାନଆି ସହାଇ୍ାରନ୍ତ।ି

ତୁଳୟା: ବ୍ୟବହୁଳତା କାରଣରୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ ସହସବ । ୍ରବିାରସର 
ସଛାଟ୍ଲିାମାସନ ଅବସହଳାର ଶକିାର ସହାଇ୍ାରନ୍ତ।ି ବ୍ବୋୟସର  

ଆୟବ୍ୟ େମାନ ରହବି। 
ବଛିୟା: କଠନି ୍ରଶି୍ରମର ଫଳ ୍ାଇସବ। େନ୍ତାନେନ୍ତତମିାସନ ଉନ୍ନତ ି
କରସିବ। ରାଜନୀତସିର ଜନସେବାସର ରେତୀ ସହସବ। ବ୍ବୋୟସର  
ଶଭୁଫଳ ୍ାଇସବ। ସପ୍ରମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ େମ୍ପକ୍ଷସର ମଧରୁତା ବୃଦ୍ଧ ୍ାଇବ।
ଧନୁ: ଅେବୁଧିାର େମ୍ଖୁୀନ ସହାଇ୍ାରନ୍ତ।ି ସକୌଣେ ିକଥାକୁ ସନଇ ଦ୍ବନ୍୍ବସର 
୍ଡ଼ି୍ ାରନ୍ତ।ି େ୍ବାସ୍୍ େମେ୍ା ସନଇ େନି୍ତତି ରହସିବ। ଭାଇଭଣୀଙ୍ 
େହସଯାଗ ୍ାଇସବ। ଆଥ୍ଷକ ସ୍ତସିର େଧୁାର ସଦଖାସଦବ।

େକର: ସଦହ ଓ ମନ ଭଲ ରହବି। ୍ରବିାର ବଗ୍ଷଙ୍ େହ ଅଧିକ େମୟ 
କାଟସିବ। କ୍ାରୟିସର ଉନ୍ନତ ିକରସିବ। କମ୍ଷସଷେତ୍ରସର କଠନି ୍ରସି୍ତରି 
ମକୁାବଲିା କରସିବ। ଭବରି୍ତ ୍ାଇଁ ନୂତନ ସଯାଜନା କରସିବ।
କୁମ୍ଭ: ମାନେକି ଅବୋଦସର ରହ ି୍ ାରନ୍ତ।ି  ସକୌଣେ ିପ୍ରୟାେ ନକର ିମଧ୍ୟ 
ଲାଭବାନ ସହସବ। େନ୍ତାନେନ୍ତତଙୁି୍ ସନଇ େନି୍ତାସର ରହସିବ। ମନକୁ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କର ିଆଗକୁ ବଢ଼ନୁ୍ତ।
େୀନ: ଅନ୍କୁ ୋହଯ୍ କର ିେସନ୍ତାର ୍ାଇସବ। ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ 
୍ାଇସବ ନାହ ିଁ। କମ୍ଷସଷେତ୍ରସର କଠନି ୍ରଶି୍ରମ କରସିବ। ଦାମ୍ପତ୍ 
ଜୀବନସର େମେ୍ା ସଦଖାସଦଇ ୍ାସର।

   ବଶି୍ର ସବୁଠୁ ରାରାତ୍ମକ ବଷି େହଉଛ ି
େପାଲନିୟିମ୍ । ଏକ ଗ୍ାମ୍  େପାଲନିୟିର ୫ େକାେ ି
େଲାକଙ୍କ ଜୀବନ େନବାକୁ ସକ୍ଷର। 

 ଭାରତେର ଗାଈଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୮ େକାେରୁି ଅଧକ। 
 ବଛିା ୬ ଦନି ପଯ୍୍ୟନ୍ ଶ୍ାସକ୍ୟିା ବନ୍ଦ କର ି

ଜୀବତି ରହପିାେର। 
 ଆରମ୍ଭରୁ ଏେଏିମ୍  ପନି୍  ୬ ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ ଥଲା। 

ପେର ଏହାକୁ ୪ ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ କରାଯାଇଛ।ି 

ମାଛ ବଜାରସର ସଗାସଟ ସଦାକାନ 
୍ାଖସର ଠଆି ସହଇ ମାଛ ବାଛୁଥÒଲ।ି 
ସେଇ ୍ାଖ ସଦଇ ଆୋଯ୍ଷ୍ବାବୁ 

ଯାଉଥÒସଲ। ବଡ଼୍ାଟସିର କହସିଲ –  ଭାଇ ! 
ସଦଖÒକ ିନଅି। ସେ ମାଛସର ସ୍ାକ ଭର୍ଥି। 

ସଦାକାନୀ ମାଛ କାଟୁଥÒଲା। ଆୋଯ୍ଷ୍ ବାବୁଙ୍ 
କଥା ଶଣୁ ି ମାଛକଟା ଛାଡ଼ ି ୍ାଣରୁି ମାଛଟାକୁ 
ସଟକକି ି ସଦସଖଇଲା ଆଉ ବଡ଼୍ାଟସିର େତି୍ାର 
କର ି କହଲିା, ‘‘କ’ଣ କହଲି? ମାଛସର ସ୍ାକ 
ଅଛ?ି ସଦଖ ! ସକମତି ିଛଟ୍ଟ ସହଉେ!ି’’

ମାଛବାଲାର କଥା ଶଣୁ ି ଆୋଯ୍ଷ୍ ବାବୁ 
େଟା୍ଟ୍  ଉର୍ର ସଦଲା, ‘‘ମୁଁ 
ତ ସେଇ କଥା ହ ିଁ କହୁେ।ି 
ଜୀଅନ୍ତା ମାଛଟା। ଛଟ୍ଟ 
ସହଉେ ି କାହ ିଁକ?ିତାକୁ ସ୍ାକ 
କାମଡ଼ୁୁେନ୍ତ ିସବାଲ ିେନିା!’’

‘‘େଜ ମାଛସର ସ୍ାକ 
୍ସକଇବା’’ କଥା ମୁଁ ବହୁବାର ଶଣୁେି।ି ସହସଲ, 
ଏ କଥାର ମମ୍ଷ ଆଜ ି ମୁଁ ଭଲ ଭାବସର ବୁଝଲି।ି 
ଗତକାଲରି ଘଟଣାଟଏି ଆଖÒ ଆଗସର ସମାର 
ନାେ ିଉଠଲିା। 

ମୁଁ ଭୁବସନଶ୍ବରସର କଛି ିକାମ ୋର ିକଟକସର 
ସମା ଅଫିସ୍ କୁ ସଫରୁଥାଏ।  ବାଣୀ ବହିାରସର 
ଜସଣ ମସତ ଲଫିଟେ ମାଗଲିା। ମୁଁ ତାକୁ ସମା ମଟର 
ୋଇକଲସର ଆଣ ି ଲଙି୍କ୍  ସରାଡ୍ ସର ଛାଡ଼ ି ସଦଇ 
ଅଫିସ୍ ସର ଆେ ି୍ହଞ୍ଲି।ି  

ଅଫିସ୍  ବାରଣ୍ା ଉଠଲିା ସବଳକୁ ସଦଖÒଲ,ି 
ମସତ କଛି ିସଲାକ ଏକ ଭନି୍ନ ଦୃଷ୍ସିର ଅସନଇେନ୍ତ।ି 
ଧୀର ବାବୁ, ପ୍ରସମାଦ ବାବୁ ଭଳ ିକଛି ିସଲାକ ମସତ 
କସମଣ୍କ୍   ମାର ି କହୁେନ୍ତ,ି ‘‘ବାବୁ ୍ରୂା ରଙ୍ଗଲିା’’ 
‘‘ବୁଢ଼ା ବୟସେ ଝାଲାନାଲା, ମଧବୁାଲା।’’ ମୁଁ କଛି ି
ବୁଝ ି୍ାରୁ ନଥାଏ।   

େଧିା ଭତିରକୁ ଗଲ।ି ଉ୍ସ୍ାନ ଖାତାସର 
ଦସ୍ଖତଟ ିମାରସିଦଇ ଆୋଯ୍ଷ୍ ବାବୁ େଟି୍  ୍ାଖକୁ 
ଆେଲି।ି ୟାଙୁ୍ ସମାର ଖବରଟଏି ସଦବାର ଥÒଲା। 
ଯାଇ କହଲି,ି ‘‘ଆୋଯ୍ଷ୍ ବାବୁ। ଆଜ ି ଆ୍ଣଙ୍ 
ଭଉଣୀ ୍ରୀଷୋ ସଦବାକୁ ଯାଇଥÒଲା ବାଣୀବହିାର। 
୍ରୀଷୋ େସ୍ ସ୍ଣ୍କ୍   ସହଇଗଲା। ଆଜ ି କ’ଣ େକ 
ଅଖ ବନ୍ ସହଇେ ିଭୁବସନଶ୍ବରସର। ମୁଁ ତାକୁ ମଟର 
ୋଇକଲସର ଆଣ ି ଲଙି୍କ୍  ସରାଡ୍ ସର ଛାଡ଼ ି ଅଫିସ୍  
ଆେଲି।ି’’

ସମା କଥା ଣଣୁ ି ଆୋଯ୍ଷ୍ ବାବୁ ସକମତି ି
ସଗାସଟ ଲଜ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ଭଳ ି ଲାଗଥୁÒସଲ। 
ଟସିକ େମୟ ମସତ ଅସନଇ ସଦଇ ମହୁଁକୁ ତଳକୁ 
ସ୍ାତ ିବେ ି୍ ଡ଼ସିଲ। ୍ବୂ୍ଷା୍ର ପ୍ରେଙ୍ଗ ମସତ କଛି ି
ଜଣାନାହ ିଁ। ଏଭଳ ି ପ୍ରତକି୍ୟିା ସଦଖÒ ମୁଁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଷ୍ 
ସହଲ।ି ପ୍ରସମାଦ ବାବୁ, ଧୀର ବାବୁ ବ ି ତାଙୁ୍ ଆଁ 
କର ିଅସନଇେନ୍ତ।ି 

ଟସିକ ୍ସର ଧୀର ବାବୁ ସମା ୍ାଖ େଟି୍ ସର 
ଆେ ି ବେଲିା। ଆସସ୍ ଆସସ୍ କହଲିା, ‘‘ଭାଇ! 
ଆ୍ଣ ଆୋଯ୍ଷ୍ ଭଉଣୀକୁ ବସେଇ ଭୁବସନଶ୍ବରରୁ 
ଆଣସିଲ? ସେ କ’ଣ ଆ୍ଣଙୁ୍ େହି୍ଲିା, ତା’ ନଜି 
ଭଉଣୀକୁ େହି୍ ି୍ ାରଲିାନ?ି ଅଫିସ୍  ଆେଅୁାେ ୁ କ ି

କ ି କଦଯ୍ଷ୍ ସଯ ସେ କହୁଥÒଲା, ସହ 
ଭଗବାନ! କହଲିା  ସହାତା ବାବୁ 
ଆଜ ି ଫୁଲ୍  ରଙ୍ଗଲିା। ସଗାସଟ େନୁ୍ରୀ 
ଝଅିକୁ ଗାଡ଼ସିର ବସେଇକ ି ଆଣ ି

ଲଙି୍କ୍  ସରାଡ୍ ସର ଛାଡ଼ଲିା। ସେ ଝଅି ବ ିସେମତି ିବେଥିÒଲା। 
ସଗାସଟ ହାତ କାନ୍ସର, ଆର ହାତ ଅଣ୍ାସର। ବାକ ି
ଜାବୁଡ଼ ିବେବିା, ମହୁଁ ରଖÒବା କଥା ଛାଡ଼।’’

େବୁ ଶଣୁ ି ମୁଁ କହଲି ି – ‘‘େଜ ମାଛସର ସ୍ାକ 
୍କଉଥÒବା ସଲାକର ଏଇ ଦଶା ହୁଏ। ମସତ କନୁି୍ତ ଦୁଃଖ 
ଲାଗେୁ ିଆ୍ଣମାନଙ୍ କଥା ଭାବକି।ି ଆ୍ଣ ସକମତି ିଏ 
କଥାକୁ ବଶି୍ବାେ କରସିଦସଲ?’’

ଧୀର ବାବୁ କହଲିା, ‘‘ଆଜ୍ା! ଆସମ ମଣରି। 
ପ୍ରଭୁ ରାମେନ୍ଦ୍ର ତ ଏମତି ି କଥା ଶଣୁ ି ମାଆ େୀତାଙୁ୍ 
ଗଭ୍ଷାବସ୍ାସର ବଣକୁ ୍ସଠଇ ସଦସଲ। ରଜକ 
ରଜକୀଙ୍ କଳରୁି େୀତାଙ୍ େରତି୍ର େଂହାର କଥା ଶଣୁ ିସେ 
ବ ିେୀତାଙୁ୍ େସନ୍ହ କସଲ।’’

ଏଥର ଧୀର ବାବୁ ୋସଙ୍ଗ ଟସିକ ରାମାୟଣ 
ଆସଲାେନା ସହଇଗଲା। ରାମେନ୍ଦ୍ରଙ୍ ଦ୍ବାରା େୀତା 
ନବି୍ଷାେନ କଥାଟ ି ବ ି ‘‘େଜ ମାଛସର ସ୍ାକ’’। ଏହ ି
କାହାଣୀଟ ିମଳୂ ବାଲୀ୍କ ିରାମାୟଣସର ନ ଥÒଲା ସବାଲ ି
ସମାର େମ୍ପରୂ୍୍ଷ ବଶି୍ବାେ। ଆୋଯ୍ଷ୍ ବାବୁ ଭଳ ି ସକହ ି
ଦୁବୃ୍ଷର୍ ଏଭଳ ିଘଟଣାକୁ େପ୍ତମ କାଣ୍ ବା ଉର୍ର କାଣ୍ସର 
ସଯାଡ଼ ି ସଦଇେ।ି େୀତାଙ୍ ନବି୍ଷାେନ କଥା ନା ‘ଆଧ୍ୟାତ୍ମ 
ରାମାୟଣ’, ନା ‘ରାମେରତି ମାନେ’ସର ଉସଲେଖ ଅଛ।ି 
ଆମ ଓଡ଼ଆି ସକଶବ ରାମାୟଣସର ମଧ୍ୟ କବ ି ସକଶବ 
୍ଟ୍ଟନାୟକ ଛଅକାଣ୍ସର ରାମଙ୍ ଗଣୁ ଗାରମିା େନୁ୍ର 
ଭାବସର ବର୍୍ଷନା କରେିନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ ଉର୍ର ରାମାୟଣର 
ଆଦ୍ସର ସଲଖÒେନ୍ତ ି: -

୍ରୁାଣସର ବାରମ୍ବାସର ସବଦବସର କହ ି
ଏ ଉର୍ର ରେ ସଘାର ଶଣୁବିାର ନାହ ିଁ। 
ରାଜ ସଭାଗ ବନୁ୍ବଗ୍ଷ େବୁ ତ୍ାଗ ଏସଣ 
ଶରିୀ େୁ୍ତ ଅସ୍ବ୍ସ୍ ଏ େରତି ମାସନ । 
ଏ ସହତୁକୁ ଏ କାଣ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ କରବି
ସଯ ଶଣୁବି ସଯ ବର୍ଥିବ ଅ୍ରାଧୀ ସହବ। 
େବୁ ଶଣୁ ିସଶରସର ଧୀର ବାବୁ କହସିଲ,‘‘ତାସହସଲ 

କାସଳ କାସଳ ଯସୁଗ ଯସୁଗ େଜ ମାଛସର ସ୍ାକ 
୍କାଇସଦବା ସଲାକ ଅଛନ୍ତ।ି ଆସମ  ତ ଆସମ, ମଯ୍ଷ୍ାଦା 
୍ରୁୁସରାର୍ମଙୁ୍ ବ ିସେମାସନ ଛାଡ଼ ିନାହାନ୍ତ।ି’’  

 - ଜ୍ୟାନ ମହୟାତୟା 
ଚହଟୟା, ବଡ଼ିୟାନୟାସୀ, କଟକ-୧୪

ସଜ ରାଛେର େପାକ 

aâjàmû^
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ଭାଦ୍ବ ମାେର ୍ରୂ୍ଥିମା ତଥିÒକୁ ଭାଗବତ ଜନ୍ ଭାସବ ୍ାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଓଡ଼ଶିାସର ଇନୁ୍ 
୍ରୂ୍ଥିମା ଭାସବ ଖ୍ାତ। ଭାଦ୍ବ ଶକୁ୍ଳ ନବମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସହାଇଥÒବା ଭାଗବତ ୍ାରାୟଣ 
ଏହଦିନି େମ୍ପରୂ୍୍ଷ ହୁଏ। ଏହ ିଉତ୍ସବସର ଭାଗବତ ମହା୍ରୁାଣ ସ୍ାଥÒକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଙ୍ ଶବ୍ଦରେହ୍ମ ଭାସବ 

୍ଜୂାର୍୍ଷନା କରାଯାଇ ସଭାଗ ଅ୍୍ଷଣ କରାଯାଏ। ସଲାକକଥା ଅନୁୋସର, ଶା୍ଗ୍ରସ୍ ରାଜା ୍ରୀଷେତିଙୁ୍ ଶକୁମନୁ ି
ଭାଦ୍ବ ଶକୁ୍ଳ ନବମୀ ଦନି ଭାଗବତର ଅମତୃ ଆଖ୍ାନ ଶଣୁାଇବା ଆରମ୍ଭ କରଥିÒସଲ, ଯାହାକ ିଭାଦ୍ବ ୍ରୂ୍ଥିମା 

ଦନି େମ୍ପରୂ୍୍ଷ ସହାଇଥÒଲା। ସେଥÒ୍ାଇଁ ଭାଦ୍ବ ମାେର ୍ରୂ୍ଥିମା ତଥିÒକୁ ଭାଗବତ ଜନ୍ ଭାସବ ୍ାଳନ କରାଯାଉଛ।ି 
ବ୍ାେସଦବ କୃତ ମଳୂ େଂସ୍କତୃ ଭାଗବତକୁ ଅତବିଡ଼ ିଜଗନ୍ନାଥ ଦାେ ଓଡ଼ଆିସର ଅନୁବାଦ କରଥିÒସଲ। ଓଡ଼ଶିାର 
ଘସର ଘସର, ମନ୍ରିମାନଙ୍ସର ଏବଂ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗସିର େନ୍୍ା େମୟସର ଭାଗବତ 
ସ୍ାଥÒକୁ ୍ଜୂାର୍୍ଷନା କର ି୍ାରାୟଣ କରବିାର ୍ରମ୍ପରା ରହଛି।ି େବୁଦନି 
ଭାଗବତ ୍ାଠ କରବିା, ଶ୍ରବଣ କରବିା କମି୍ବା ଧ୍ୟାନ କରବିାଦ୍ବାରା 
ଶ୍ରୀବଷୁି୍ଙ୍ କୃ୍ାପ୍ରାପ୍ତ ିସହାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ସଯ, ସଯଉଁଠ ି

ଭାଗବତ ୍ଢ଼ାଯାଏ, ସେଠାସର ସଦବତାମାସନ 
ଉ୍ସ୍ତ ରୁହନ୍ତ।ି ସତଣ ୁ ଭାଗବତକୁ ଉର୍େ୍ବରସର 

୍ଢ଼ବିାର ବଧିÒ ଅଛ।ି ଓଡ଼ଆି ଭାଗବତ 
ନବାଷେରୀ ବୃର୍ସର ଲଖିÒତ। ଭାଗବତ 

କଥାମତୃ ଦ୍ବାରା ମଣରି ଏ ଭବୋଗରରୁ 
୍ାର ି ହୁଏ ସବାଲ ି ବଶି୍ବାେ ରହଛି।ି 

ସତଣ ୁ ଭାଗବତକୁ ପ୍ରସତ୍କ 
ଓଡ଼ଆି ଘରର ୍ଜୂାଘସର 

ବଧିÒବଧିାନର ସ୍ା୍ନା 
କରାଯାଏ।   

ଭାଗବତ ଜନ୍ମ 

କପଲିଙ୍କ ହାତ 
ଛାଡ଼େିଲ ଚନୁ୍ଦ

ଡାଇନଂି େେବୁଲ୍  ପାଇଁ 

ବାସୁ୍ ନୟିର

 ଦଷେଣି ବା ଦଷେଣି-୍ଶ୍ଚମି ଦଗିସର 
ଡାଇନଂି ସଟବୁଲ୍  ରଖÒବା ଅଶଭୁ । 

 ଡାଇନଂି ସଟବୁଲ୍ କୁ ଘରର ମଖୁ୍ ଦ୍ବାର 
କମି୍ବା ସଶୌୋଳୟ ୋମ୍ନାସର ରଖÒବା 
ଉେତି ନୁସହଁ। 

 ସଖାଲା ସରାସରଇଘର ୋମନାସର 
ଡାଇନଂି ସଟବୁଲ୍  ରଖÒବା, ବାସୁ୍ଶାସ୍ତ୍ରସର 
ଅଶଭୁ ସବାଲ ି କୁହାଯାଉଛ।ି କାରଣ 
ଏମତି ି ସ୍ାନସର ବେ ି ଖାଇବା 

ଦ୍ବାରା ୍ରବିାର େଦେ୍ଙ୍ ଭତିସର 
ମସନାମାଳନି୍ ଓ ସରାଗ ବୃଦ୍ଧ ୍ାଏ। 

 ୍ବୂ୍ଷ, ୍ଶ୍ଚମି ଓ ଦଷେଣି –୍ବୂ୍ଷ ଦଗିସର 
ଡାଇନଂି ସଟବୁଲ୍  ରଖÒବା ଉେତି। 

 ଡାଇନଂି ସଟବୁଲ୍  ୍ାଖସର କମି୍ବା 
ଡାଇନଂି ହଲ୍ ସର ହଂିସ୍ର ଜୀବଜନୁ୍ତ କମି୍ବା 
ହଂିେକ ଦୃଶ୍ ଲଗାନୁ୍ତ ନାହ ିଁ। ପ୍ରାକୃତକି 
ଦୃଶ୍ର ସ୍ଣ୍ଂି , ଫଳ, ଫୁଲ କମି୍ବା ମା’ 
ଅନ୍ନ୍ରୂ୍୍ଷାଙ୍ ଫସଟା ଲଗାଇବା ଉେତି।

ବଶି୍ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟା 
ନବିାରଣ ଦବିସ

ଆଜରି ଇତହିାସ
l	୧୮୪୬: ମବୈଜ୍ୟାନକି ଏଲୟିସ୍  ମହୟାମେ ସମିଲଇ ମେସନି୍ ମେମଟଣ୍ଟ କମଲ। 
l	୧୮୪୭: ଆମେରକିୟା ପ୍ରଶୟାନ୍ତ େହୟାସୟାଗରର ଏକ ଦ୍ୀେମର ଥଏଟର 

ମ�ୟାଲଲିୟା । 
l	୧୯୩୯: ଜେ୍କୟାନୀ ବମିରୟାଧମର କୟାନୟାଡ଼ୟାର ଯଦୁ୍ଧ ମ�ୟାଷଣୟା। 
l	୧୯୪୦: ଦ୍ତିୀୟ ବଶି୍ଯଦୁ୍ଧମର ବ୍ଟିଶି୍ ବକଂିହୟାମ୍  େୟାମଲସ୍ ମର ଜେ୍କୟାନୀର 

ମବୟାେୟାବଷ୍କଣ। 
l	୧୯୬୬: େଞ୍ୟାବ ଓ ହରୟିୟାଣୟା ରୟାଜ୍ ଗଠନକୁ େୟାନ୍ତ। 
l	୧୯୭୩: ମସଣ୍ଟଟ୍ୟାଲ ଲଣ୍ଡନମର ମବୟାେୟା ବମି୍ୟାରଣ। 
l	୨୦୦୨: ୟମୁରୟାେୀୟ ମଦଶ ସ୍ଜିରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୟାତସିଂ�ର ସଦସ୍ ମହଲୟା। 

ଆୋମର ମରଆିନ ିସ୍ତ ଉର୍ ବାଳକିା ବଦି୍ାଳୟସର ୍ଲିାଙ୍ ୍ାଇଁ ସଖାଲଛି ି‘ଟ୍-ି
ଲାଇସରେର’ି ବା ‘ଗଛ ୍ାଠାଗାର’। ଏନ୍ ଜଓି ସଜେଆିଇ ସଫମନିା ୍ଲିାଙ୍ ମଧ୍ୟସର 
୍ସୁ୍କ ୍ଠନ ଆଗ୍ରହକୁ ବୃଦ୍ଧ କରବିା ୍ାଇଁ ଏହାକୁ ତଆିର ିକରଛିନ୍ତ।ି କମକି୍ , ଉ୍ନ୍ାେ, 

ଅସଟାବାସୟାଗ୍ରାଫି ଆଦ ି୍ସୁ୍କ ଆୋମୀ, ହନି୍ୀ, ଇଂରାଜୀ ଆଦ ିବଭିନି୍ନ ଭାରାର ରଖାଯାଇଛ।ି 
ସ୍କଲୁର ଅନୁମତ ିକ୍ସମ ବସଢ଼ଇ ଦ୍ବାରା ଅଦରକାରୀ ଘସରାଇ ଜନିରି ତଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନିରିସର 
ଗଛସର ଥାକ ତଆିର ିକରାଯାଇଛ।ି ଏଇ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୩ସର ୍ାଠାଗାରକୁ ସଖାଲାଯାଇଛ।ି 
ଏସବ ୬୦୦ ୍ସୁ୍କ ୍ାଠାଗାରସର ଥବା କହଛିନ୍ତ ିଉକ୍ ଏନ୍ ଜଓିର େଭା୍ତ ିଦୀ୍କିା ସ୍ାଦର। 
ଏହାକୁ ନମି୍ଷାଣ କରବିା ୍ାଇଁ ସେମାସନ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍ା ଖର୍୍ଷ କରଛିନ୍ତ।ି ସ୍କଲୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇସରେର ି
ରଷେଣାସବଷେଣା ନମିସନ୍ତ ଜସଣ ଶଷିେକଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ କରବିା ସଯାଜନା ରଖଛନ୍ତ।ି 

ଗଛ ପାଠାଗାର 
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କେନଙି୍ଗଟନ ଓଭାଲ, ଲଣ୍ଡନ, ୯ା୯ (ଏକେନ୍)ି: ବ୍କିଟନ ରାଣୀ 
ଏଲେିକେଥ-୨ର େକି�ାଗ ଫଳକର ଇଂଲଣ୍ଡକର ଚାଲଥିିୋ େଭିନି୍ନ 
କ୍ୀଡ଼ା ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ମ ଆକ�ାେନକର େ୍ୟାଘାତ 
ସଷୃ୍ ିକ�ାଇଛ।ି ଏ�ାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାେ ପଡ଼ଛି ି
ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଣି ଆଫି୍ୋ ମଧ୍ୟକର ଏଠାକର 
ଚାଲଥିିୋ ତୃତୀ� କଟଷ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କର। ରାଣୀ 
ଏଲେିାକେଥଙ୍କ େକି�ାଗ କରାଗ ୁ ଶକୁ୍ୋର 
କେଳାରେିାେୁ ଥିୋ ଦ୍ତିୀ� ଦନି କେଳେୁ 
ୋତଲି େରଦିଆିରାଇଛ।ି େର୍ଯା କରାଗୁଁ ଏ� ି
କଟଷ୍ର ପ୍ରଥମ ଦନି କେଳ ମଧ୍ୟ କ�ାଇ ପାର ି
ନଥିଲା। ଏକେ ଏ� ିମ୍ୟାଚ୍ କର ଆଉ କଗାଟଏି 
ଦନି େଢ଼଼ାଇ ଦଆିରାଇପାରେି। ଏ�ାର ଅଥ୍ଯ 
ଏ� ି କଟଷ୍ ରଦ ି ଶନେିାର ଆରମ୍ଭ �ୁଏ, 
କତକେ କସାମୋର ପରେିକତ୍୍ଯ ମଙ୍ଗଳୋର 
କେଳ କଶର କ�େ। ଶନେିାର କେଳ କ�ୋେୁ 
ସମକତେ ଆଶା େରୁଥିକଲ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ 
ସରୋରଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍ ିେନିା େଛି ିସମ୍ଭେ ନୁକ�ଁ। 
ଶନେିାର ଏ� ିକଟଷ୍ର ଭାଗ୍ୟ ନରି୍୍ଯ� କ�େ।
ସମସ୍ତ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମମଣ୍ଟ ସ୍ଥଗତି
କସ�ପିର ି ଇଂଲଣ୍ଡକର କେଳାରାଉଥିୋ ସମତେ ଫୁଟେଲ 
ଟୁର୍୍ଯାକମଣ୍ଟେୁ ସ୍ଥଗତି ରୋରାଇଛ ି େମିା୍ ୋତଲି େରଦିଆିରାଇଛ।ି 
େନୁି୍ ଚଳତି ସପ୍ା� କଶରକର ଉଭ� ପରୁୁର ଓ ମ�ଳିା, ଘକରାଇ 

େମିା୍ ଅନ୍େ୍ଯାତୀ� ଟୁର୍୍ଯାକମଣ୍ଟେୁ ସ୍ଥଗତି ରୋରାଇଛ।ି 
ପ୍ରମି�ିର ଲଗି୍ , ମ�ଳିା ସପୁର ଲଗି୍ , ମ�ଳିା ଚାମ୍ଅିନସପି୍  

ସ� ଅନ୍ୟ ସେୁ କେଳେୁ ସ୍ଥଗତି ରୋରାଇଛ ି କୋଲ ି
ଇଂଲଶି ଫୁଟେଲ ଆକସାସଏିସନ ପକ୍ରୁ କଘାରଣା 

େରାରାଇଛ।ି ଇଂଲଣ୍ଡକର ୧୦ ଦନି କଶାେପାଳନ 

େରାରେି କୋଲ ି କଘାରଣା କ�ୋ ପକର ରେେିାର ଏସେୁ 
କେଳ କେକେ ଆକ�ାେତି କ�େ ତା�ା ସ୍ଥରି େରାରେି।

ନଦର୍୍ଯ ଆ�ଲ୍ଯାଣ୍ଡକର ମଧ୍ୟ ସମତେ ପ୍ରୋର ଫୁଟ୍ େଲ 
ଟୁର୍୍ଯାକମଣ୍ଟେୁ ଇରଶି ଫୁଟେଲ ଆକସାସଏିସନ ସ୍ଥଗତି ରଖିଛ।ି 
�କୁରାପୀ� ଫୁଟେଲ ମ�ାସଂଘ ରାଣୀଙ୍କ େକି�ାଗକର ଗଭୀର 
ଦୁଃେ ପ୍ରୋଶ େରଛି।ି େଶି୍ୱର େମ୍ିଦନ୍ୀ ଫୁଟେଲ ତାରୋ ବ୍ାେଲିର 
କପକଲ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର କଶାେ ପ୍ରୋଶ େରଛିନ୍।ି ୧୯୬୮କର କମାର 
ରାଣୀଙ୍କ ସ� ପ୍ରଥମ ସାକ୍ାତ କ�ାଇଥିଲା। ଫୁଟେଲ ପ୍ରତ ି ଥିୋ 
ତାଙ୍କର ଭଲପାଇୋ କମାକତ ଅେଭୂିତ େରଥିିଲା। କସ ମଧ୍ୟ ଅକନେ 
ସ୍ତୃରି ଫକଟା ଟୁଇଟରକର କପାଷ୍ େରଛିନ୍।ି

ପ୍ରଥମ ମ�ଳିା କେଳାଳ ିଭାକେ ସ୍ଆିକଟେ �ଏୁସ୍  ଓପନ୍  
ଫାଇନାଲକର ପ୍ରକେଶ େର ି ଇତ�ିାସ ସଷୃ୍ ି େରଛିନ୍।ି 

ସ୍ଆିକଟେ ଦୁଇଟ ି ଗ୍ାଣ୍ଡସ୍ାମ ଟାଇଟଲ 
େତିଛିନ୍।ି କସ 

ଚଳତିେର୍ଯ ଓ ୨ ୦ ୨ ୦ କ ର 
କଫ୍ଞ୍ଚ୍  ଓପନ୍  ଟାଇଟଲ େତିଥିିକଲ। 

ଚଳତିେର୍ଯ କସ ଅକ୍ରେଲଆିନ ଓପନ୍  
କସମଫିାଇନାଲକର ମଧ୍ୟ 

ପ୍ରକେଶ େରଥିିକଲ। 
କସ�ପିର ି କସ ଗତେର୍ଯ 
ୱିମ୍ଲଡନ ଚତୁଥ୍ଯ 
ରାଉଣ୍ଡକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକେଶ 

େରଥିିକଲ। ଏକେ େଶି୍ୱର ୧ 
ନମ୍ର କେଳାଳ ିେକିେଚତି 

କ � ଉ ଥି େ ା 
ସ୍ ି ଆ କ ଟ େ ଏ ପ ର୍ଯ ୍ୟନ୍ 

େ୍ୟାର�ିରକର ୯ଟ ି
ଟାଇଟଲ �ାସଲ େରଛିନ୍।ି 

ଅପରପକ୍କର ୋକେଉର ପ୍ରଥମ ଟୁ୍ୟନସିଆି ତଥା 
ଆଫି୍େୀ� ମ�ଳିା କେଳାଳ ିଭାକେ �ଏୁସ୍  ଓପନ୍  ଫାଇନାଲକର 

ପ୍ରକେଶ େରଛିନ୍।ି ୋକେଉର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ କେୌଣସ ିଗ୍ାଣ୍ଡସ୍ାମ ଟାଇଟଲ �ାସଲ 
େର ି ନଥିକଲ ମଧ୍ୟ ଚଳତିେର୍ଯ ୱିମ୍ଲଡନ ଫାଇନାଲକର ପ୍ରକେଶ େରଥିିକଲ। 

କସ�ପିର ିକସ ୨୦୨୦ ଓ ୨୦୨୧କର ଚତୁଥ୍ଯ ରାଉଣ୍ଡକର ପ୍ରକେଶ େରଥିିକଲ। ୨୦୨୦କର 
କସ ଅକ୍ରେଲଆିନ୍  ଓପନ କ୍ାଟ୍ଯର ଫାଇନାଲକର ପ୍ରକେଶ େରଥିିକଲ। େ୍ୟାର�ିରକର କସ 
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ ୩ଟ ିଟାଇଟଲ �ାସଲ େରଛିନ୍।ି ଶକୁ୍ୋର ପରୁୁର ସଙି୍ଗଲ୍ ଇକଭଣ୍ଟର େଶି୍ାମ 
ଦେିସ ଥିଲା। କତକେ ଶନେିାର ଦୁଇଟ ିରାେ କସମଫିାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍  କେଳାରେି। ପ୍ରଥମ 
କସମଫିାଇନାଲକର ୋକରନ ୋଚାକନାଭ ଓ ୋକପେର ରୁଡ ମ�ୁାଁମ�ୁ ିଁ କ�କେ। କସ�ପିର ି
ଦ୍ତିୀ� କସମକିର ୋକଲ୍ଯାସ ଆଲୋରାେ ଓ ଫ୍ାନ୍ କସସ ଟଆିକଫାଏ ପରପେରେୁ କଭଟକିେ।

ଶନବିଣାର, ୧୦ ମସମ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଇଂଲଣ୍ଡ-ଦକ୍ ଷିଣ ଆଫ୍ଷିକା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ

ନୁ୍ୟ�େ୍ଯ,୯।୯(ଏକେନ୍)ି: ଚଳତି �ଏୁସ୍  ଓପନ 
କଟନସି ଟୁର୍୍ଯାକମଣ୍ଟର ମ�ଳିା ସଙି୍ଗଲ୍ 

ଇକଭଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମେୁାେଲିା 
ପେଷ୍ କ�ାଇଛ।ି ଟପ୍  ସଡି୍  

କପାଲାଣ୍ଡର ଇଗା ସ୍ଆିକଟେ 
ଓ ପଞ୍ମ ସଡି୍  ଟୁ୍ୟନସିଆି ଓନ୍ 
ୋକେଉର ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ 
ମେୁାେଲିାକର ଅେତୀର୍୍ଯ କ�କେ। ରେେିାର 
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍  କେଳାରେି। ଶକୁ୍ୋର 
ରାତକିର ଦୁଇଟ ି ରାେ କସମଫିାଇନାଲ 

କେଳାରାଇଥିଲା। ସ୍ଆିକଟେ କସମକିର 
ରଷ୍ଠ ସଡି୍  କେଲାରୁରର ଆରନିା 

ସାୋକଲଙ୍କାଙୁ୍କ ୩-୬, ୬-୧, ୬-୪ 
କ ସ ଟ୍  କ ର 

ପରାତେ େର ି ଫାଇନାଲକର 
ପ୍ରକେଶ େରଛିନ୍।ି କସ�ପିର ି
ଅନ୍ୟଏେ କସମକିର ୋକେଉର 
୬-୧, ୬-୩ କସଟ୍ କର ୧୭ତମ ସଡି୍  

ଫ୍ାନ୍ର ୋକରାଲନି୍  ଗାସସିଆଙୁ୍କ �ରାଇ 
ଫାଇନାଲକର ଟେିଟ େରଛିନ୍।ି େେି�ୀ 

କ�ୋ ପାଇଁ ୨୮ େର୍ଯୀ�ା ୋକେଉରଙୁ୍କ ୧ ଘଣ୍ଟା 
୬ ମନିଟି୍  ସମ� ଆେଶ୍ୟେ କ�ାଇଥିଲା।

କସମଫିାଇନାଲକର ସ୍ଆିକଟେ 
ପ୍ରଥମ କସଟ୍ କର ପରାତେ କ�ାଇ 

ପଛକର ପଡ଼ଥିିକଲ। କତକେ 
ଏ�ାପକର କସ ଦୃଢ 

ସ୍ ୱିଆଟେକ-ଜାଟେଉର ଫାଇନାଲସ୍ ୱିଆଟେକ-ଜାଟେଉର ଫାଇନାଲ
ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍  

ଟେନ ୱିସ୍ 

ପ୍ରତ୍ୟାେତ୍୍ଯନ େର ି ୋେ ି ଦୁଇଟ ି କସଟ୍ କର ୋେ ି ମାର ି ମ୍ୟାଚ୍  �ାକତଇକନଥିକଲ। କପାଲାଣ୍ଡର 

ପଡୁୁକଚରୀ, ୯ା୯ (ଏକେନ୍)ି: େରିାଟ ସଂିଙ୍କ ଶତେ ସ� 
ସଦୁୀପ ଘରାମୀ ଓ ଶା�ାୋଜ୍  ଅ�ମ୍ମଦ୍ ଙ୍କ ଅର୍୍ଯଶତେ 
େଳକର ଏଠାକର ଚାଲଥିିୋ ଉତ୍ରାଞ୍ଳ େପିକ୍ ଦୁଲୀପ୍  
କ୍ାଟ୍ଯର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କର ପେୂ୍ଯାଞ୍ଳ ପ୍ରଥମ ଇନଂିସକର 
୩୯୭ ରନ୍  େର ି ଅଲ୍ ଆଉଟ କ�ାଇଛ।ି େୋେକର 
ଦ୍ତିୀ� ଦନି କେଳ କଶର କେଳେୁ ଉତ୍ରାଞ୍ଳ କେୌଣସ ି
ୱିକେଟ ନ�ରାଇ ୬୫ ରନ୍  ସଂଗ୍� େରକିନଇଛ।ି ଷ୍ମ୍ 
ଅପସାରଣ କେଳେୁ ଦଲି୍ୀର ଦୁଇ କେଳାଳ ି
�ଶ ଧଲୂ ୩୫ ଓ ମନନ କଭାରା ୨୦ 
ରନ୍ କର େ୍ୟାଟଂି େରୁଥିକଲ। କେଳ ଆଉ 
୩ ଦ ି ୋେଥିିଲାକେକଳ ଉତ୍ରାଞ୍ଳ 
ପ୍ରଥମ ଇନଂିସକର ପେୂ୍ଯାଞ୍ଳଠାରୁ 
୩୩୨ ରନ୍ କର ପଛୁଆ ର�ଛି।ି

ଏ� ି ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ଦନିକର 
ପେୂ୍ଯାଞ୍ଳ ତା�ାର ଅସମାପ୍ ପ୍ରଥମ 
ଇନଂିସ କ୍ାର ୩ୱିକେଟକର ୧୭୯ 
ରନ୍ ରୁ କେଳ ଆରମ୍ଭ େର ି ଅଧିନା�େ 
ମକନାେ ତୱିାରୀଙ୍କ ୱିକେଟ �ରାଇଥିଲା। 
କସ ୧୦୧ଟ ି େଲ କେଳ ି ମାତ୍ର ୨୭ ରନ 
େରେିାେୁ ସମଥ୍ଯ କ�ାଇଥିକଲ। ୱିକେଟ 
େପିର ଅଭକିରେ କପାକରଲ ୬ ରନ୍ କର 
ଆଉଟ କ�ୋ ପକର ପେୂ୍ଯାଞ୍ଳ ୨୫୪ 
ରନ୍ କର ୫ ୱିକେଟ �ରାଇଥିଲା। 
କଗାଟଏି ପକଟ ଦୃଢ଼ତାର ସ� େ୍ୟାଟଂି 

େରୁଥିୋ େରିାଟ ସଂି ମଧ୍ୟ କେଶ ିସମ� ତଷି୍ଠ ିନଥିକଲ। କସ 
୨୪୭ େଲ୍  କେଳ ି ୧୨ କଚୌୋ ଓ ୧ଛୋ ସ� ୧୧୭ ରନ୍  
େରେିା ପକର ୬ଷ୍ଠ କେଳାଳ ିଭାକେ ଆଉଟ କ�ାଇଥିକଲ। 
ଅନ୍ୟପକଟ ଶା�ାୋଜ୍  ଓ ମଣଶିଙ୍କର ମରୁାସଂି ୮ମ 
ୱିକେଟ ପାଟ୍ଯନରସପିକର ୬୮ ରନ୍  ଉଠାଇୋ ଫଳକର 
ଦଳ ସାକଢ଼ ତନି ି ଶ� ରନ୍  ଅତକି୍ମ େରେିାେୁ ସମଥ୍ଯ 
କ�ାଇଥିଲା। ଶା�ାୋଜ୍  ଅର୍୍ଯଶତେ ସ� ୬୨ ଓ ମରୁାସଂି 

୩୨ ରନ୍  େରଥିିକଲ। ଶା�ାୋେ ନଦୀମ ମଧ୍ୟ ୧୪ ରନ୍ ର 
ସ�ା�ତା କଦଇଥିକଲ। ଉତ୍ରାଞ୍ଳ ପକ୍ରୁ ନଭଦୀପ କସୈନୀ 
ଓ ନଶିାନ୍ ସନୁି୍ ୩ଟ ିକଲୋଏଁ ୱିକେଟ ଅକ୍ଆିର େରଥିିକଲ।

ଜୟସ୍ାଲ, ରାହାଟେଙ୍କ ଦ୍ ୱିଶତକ
କଚନ୍ନଇ: ଏଠାକର ଉତ୍ର-ପେୂ୍ଯାଞ୍ଳ େପିକ୍ ଅନ୍ୟ ଏେ 
କ୍ାଟ୍ଯର ଫାଇନାଲକର ରଶସ୍ୀ େ�ସ୍ାଲ ଓ ଅଧିନା�େ 

ଆେଙି୍କ୍ୟ ରା�ାକଣଙ୍କ ଦ୍ଶିତେ ଓ ପଥୃ୍ୀ ଶ’ଙ୍କ 
ଶତେ େଳକର ପଶ୍ମିାଞ୍ଳ ୨ ୱିକେଟକର 
୫୯୦ ରନ୍  ସଂଗ୍� େରଛି।ି ଦ୍ତିୀ� ଦନି 
କେଳ ଷ୍ମ୍ ଅପସାରଣ କେଳେୁ ରା�ାକଣ 
୨୦୭ ଓ ରା�ୁଲ ତ୍ରପିାଠୀ ୨୫ ରନ୍ କର େ୍ୟାଟଂି 
େରୁଥିକଲ। ଦଳ ପକ୍ରୁ ଦୁଇ ଓପନର ଶ’ ଏେଂ 
େ�ସ୍ାଲ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଟ୍ଯନରସପିକର 
୨୦୬ ରନ୍  ଉଠାଇଥିକଲ। ଶ’ ୧୨୧ େଲ୍ କର 
୧୧ କଚୌୋ ଓ ୫ଛୋ ସ� ୧୧୩ ଏେଂ 
େ�ସ୍ାଲ ୩୨୧ େଲ୍ କର ୨୨ କଚୌୋ ଓ ୩ 
ଛୋ ସ� ତାଙ୍କ େ୍ୟାର�ିରର ସେ୍ଯାଧିେ କ୍ାର 
ସ� ୨୨୮ ରନ୍ କର ଆଉଟ କ�ାଇଥିକଲ। 
େ�ସ୍ାଲ ଓ ରା�ାକଣ ମଧ୍ୟ ଦ୍ତିୀ� 
ୱିକେଟକର ୩୩୩ ରନ୍  ଉଠାଇଥିକଲ। ଶ’ଙୁ୍କ 
ଆଉଟ େର ି କବ୍କ୍  ଥରୁ କଦଇଥିୋ ଅଙୁ୍କର 
ମଲ୍େି ଓ କରାଙ୍ଗକସନ୍  କୋନାଥନ କଗାଟଏି 
କଲୋଏଁ ୱିକେଟ ଅକ୍ଆିର େରଥିିକଲ।

: 

ଦ୍ ୱିତୀୟ ଦ ୱିନ ଟେଳ ୋତ ୱିଲ

ମମୁ୍ଇ, ୯ା୯ (ଏକେନ୍)ି: ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର ତଥା ଭାରତୀ� ଦଳର 
ଅନ୍ୟତମ କଶ୍ଷ୍ଠ କେଳାଳ ି ରେୀନ୍ଦ୍ର ୋକଡୋ ଏକେ ଆଉ ଟ-ି
୨୦ େଶି୍ୱେପ୍  କେଳ ି ପାରକିେ ନା� ିଁ। କସ କରଭଳ ି ଭାକେ ଆ�ତ 
କ�ାଇଛନ୍,ି କସଥିରୁ ତାଙୁ୍କ ମେୁୁଳେିାେୁ ୬ରୁ ୯ ସପ୍ା� ଲାଗେି। 
ଏ�ା ମଧ୍ୟକର ଅକେଟାେର ୧୬ରୁ 
ଆରମ୍ଭ କ�ୋେୁ ରାଉଥିୋ େଶି୍ୱେପ୍  
ଲାଗ ି ଚ�ନ କଶର କ�ାଇରାଇଥିେ। 
ଏ� ିଘଟଣାେୁ କନଇ େସିସିଆିଇ କ୍ବୁ୍ଧ 
କ�ାଇଛ।ି ଏରାଏ ୋ�ାରେୁି ୋରଣ 
ଦଶ୍ଯାଅ କନାଟସି୍  ୋର ିେରାରାଇନା� ିଁ। 
ଏ� ି ଆଘାତ ସମସ୍ୟାେୁ ଏଡ଼ାଇ 
ଦଆିରାଇପାରଥିାନ୍ା। କେଳ ଲାଗ ି
ଏ�ାର କେୌଣସ ି ଆେଶ୍ୟେତା 
ନଥିଲା। ଏଭଳ ି ଘଟଣା ଘଟେିା 
ଫଳକର ଦଳର ସେୁଠାରୁ ମଲୂ୍ୟୋନ 
ଅଲରାଉଣ୍ଡର େନିା ଭାରତ ଟ-ି୨୦ 
େଶି୍ୱେପ୍  କେଳେିାେୁ ରାଉଛ।ି େଶି୍ୱେପ୍  
ଭଳ ି ଟୁର୍୍ଯାକମଣ୍ଟକର ୋକଡୋଙ୍କ 
ଅନୁପସ୍ଥତି ି ଭାରତର ସନୁ୍ଳନେୁ 
େଗିାଡ଼ ିକଦଇପାକର।

େସିସିଆିଇ ସତୂ୍ରରୁ େଣାରାଇଛ ି
ଏସଆି େପ୍  ଲାଗ ି କେଳାଳମିାକନ 
ର�ୁଥିୋ କ�ାକଟଲକର ପାଣକିର 
ଅଭ୍ୟାସ େରେିାର ସେୁଧିା ର�ଛି।ି 
ଏଠାକର ତାଙୁ୍କ ଦୁଃସା�ସେି କ୍ୀଡ଼ା 
ସ� ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କ�ାଇଥାଏ। 
କସଠାକର ତାଙୁ୍କ ଅଭ୍ୟାସ େରେିାେୁ ପରାମଶ୍ଯ ଦଆିରାଇଥିଲା। 
ରା�ା ଫଳକର କସଠାକର ଥିୋ ୍ାଇ-କୋଡ୍ଯକର ଅଭ୍ୟାସ େରୁଥିୋ 

ସମ�କର ତକଳ ପଡ଼ରିାଇଥିକଲ ଓ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ୁକର କୋର ମାଡ଼ 
କ�ାଇଥିଲା। ଏଥିଲାଗ ି ତାଙୁ୍କ ଅକ୍ରୋପଚାର େରେିାେୁ ପଡ଼ଥିିଲା। 
ପାଣକିର ଅଭ୍ୟାସ େରେିାେୁ ଆକଦୌ ଆେଶ୍ୟେତା ନଥିଲା। ଏ�ାେୁ 
ଏଡ଼ାଇ ଦଆିରାଇପାରଥିାନ୍ା କୋଲ ି େସିସିଆିଇ େମ୍ଯେତ୍୍ଯାମାକନ 

େ�ଛିନ୍।ି ଏକେ େସିସିଆିଇ ୋ�ା ଉପକର ୋର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍�ଣ 
େରେି େମିା୍ କଚତାେନୀ କଦଇ ଛାଡକିଦେ ତା�ା ସମ� େ�େି।

େ ୱି-୨୦ େ ୱିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ୋଦ୍  ପଡ଼ୱିଟଲ 
ଜାଟେଜା: େ ୱିସ ୱିସ ୱିଆଇ କ୍ବୁ୍ଧ

ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫୱି 
କ୍ାେ୍ଟର ଫାଇନାଲ େ ୱିରାେ ୧୧୭; ପେୂ୍ଟାଞ୍ଚଳ ୩୯୭

ଏମ୍ ସ ୱିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ ନ ୱିେ୍ଟାଚନ 
ଲଢୱିଟେ ସନ୍ୀପ ପାେ ୱିଲ
ମମୁ୍ଇ,୯।୯(ଏକେନ୍)ି: ଭାରତୀ� ପେୂ୍ଯତନ େ୍ୟାଟର ସନ୍ୀପ 
ପାଟଲି ଏଥର ମମ୍ୁଇ କ୍କିେଟ ଆକସାସଏିସନ (ଏମ୍ ସଏି) 
ନେି୍ଯାଚନ ଲଢେିାେୁ ନଷି୍ପତ୍ ିକନଇଛନ୍।ି ଏ� ି�ାଇକପ୍ରାଫାଇଲ 
ନେି୍ଯାଚନ କସକପଟମ୍ର ୨୮ ତାରେିକର ଆକ�ାେନ 
କ�େ। ପ୍ରଥକମ ନେି୍ଯାଚନ ଲଢେିା େଥାେୁ 
ଅସ୍ୀୋର େରୁଥିକଲ ମଧ୍ୟ ପାଟଲି ପକର 
ନେିର ମତ େଦଳାଇଥିକଲ। ନେି ପରେିାର 
ଓ ଏମ୍ ସଏିକର ର�ଥିିୋ େନୁ୍ମାନଙ୍କ 
ସ� ଆକଲାଚନା େରେିା ପକର ନେି୍ଯାଚନ 
ଲଢେିାେୁ ନଷି୍ପତ୍ ି କନଇଛ ି କୋଲ ି
ପାଟଲି େ�ଛିନ୍।ି

 ଏଥର ନେି୍ଯାଚନ 
ଲଢେି।ି ଗତଥର ସ୍ାଥ୍ଯ 
ନ�ିତି ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ ୋରଣରୁ 
ନେି୍ଯାଚନ ଲଢପିାର ି
ନଥିଲ ିକୋଲ ିକସ େ�ଛିନ୍।ି ପାଟଲି ପେୂ୍ଯରୁ ଭାରତର ମେୁ୍ୟ 
ଚ�ନେତ୍୍ଯା ଭାକେ ସଫଳତାର ସ� ୋର୍ଯ୍ୟ େରଛିନ୍।ି କସ 
ମଧ୍ୟ ପେୂ୍ଯରୁ ଭାରତ, କେନଆି ଓ ଓମାନର ମେୁ୍ୟ କୋଚ୍  ଭାକେ 
ୋର୍ଯ୍ୟ େରଛିନ୍।ି କସ କେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥତି ୋତୀ� କ୍କିେଟ 
ଏୋକଡମୀ (ଏନ୍ ସଏି) ମେୁ୍ୟ ଭାକେ ଦା�ତି୍ୱ ସମ୍ାଦନ 
େରଛିନ୍।ି କସ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କ୍କିେଟ ପ୍ରଶାସନକର ୋର୍ଯ୍ୟ 
େରେିାେୁ ଆଗଭର କ�ାଇଛନ୍।ି କତକେ ଏ� ି ନେି୍ଯାଚନକର 
ତାଙ୍କ େପିକ୍କର ଅନ୍ୟ େଏି ନେି୍ଯାଚନ ଲଢକିେ କସ କନଇ 
େଛି ିପେଷ୍ େରାରାଇନା� ିଁ। ଏକେ େେି� ପାଟଲି ଏମ୍ ସଏିର 
ଅଧ୍ୟକ୍ ଦା�ତି୍ୱକର ର�ଛିନ୍।ି େେି� ଏଥର ମଧ୍ୟ ନେି୍ଯାଚନ 
ଲଢପିାରକିେ। ରଦ ିକସ ନେି୍ଯାଚତି �ୁଅନ୍ ିକତକେ କସ ମାତ୍ର 
୨ େର୍ଯ ପାଇଁ ୋର୍ଯ୍ୟ େରକିେ। ୋରଣ ପେୂ୍ଯରୁ କସ ଏମ୍ ସଏିର 
ପଦାଧିୋରୀ ଭାକେ ୋର୍ଯ୍ୟ େରସିାରଛିନ୍।ି େୱିଏଲଟର ଜୱିତ ୱିଟଲ ସନୁ୍ରଗଡ଼, 

ଜଗତସ ୱିଂହପରୁ, ଟଦେଗଡ଼ 
େଟେ,୯ା୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା କ୍କିେଟ ଆକସାସଏିସନ(ଓସଏି) 
ଆନୁେୂଲ୍ୟକର ଚାଲଥିିୋ ୧୯େର୍ଯରୁ େମ୍  ୋଳେ ଆନ୍ଃ 
େଲି୍ା କ୍କିେଟ 
ଟୁ ର୍୍ଯ ା କ ମ ଣ୍ଟ କ ର 
ଶକୁ୍ୋର ୪ଟ ିମ୍ୟାଚ୍  
କ େ ଳ ା ର ା ଇ ଛ ି । 
ପେୂ୍ଯାହ୍ନକର େର୍ଯା 
କରାଗୁଁ କେଳ 
େ ା ଧ ା ପ୍ର ା ପ୍ 
କ�ାଇଥିଲା। ଡଏିଲ 
କମଥଡ େରଆିକର 
୩ଟ ି ମ୍ୟାଚ୍ ର 
ଫଳାଫଳ ନରି୍୍ଯାରଣ 
େ ର ା ର ା ଇ ଥି ଲ ା । 
ସନୁ୍ରଗଡ଼ ୩ 
ୱି କ େ ଟ କ ର 
ସ ମ୍ ଲ ପୁ ର େୁ , 
େ ଗ ତ ସ ି ଂ � ପୁ ର 
୧ ୱିକେଟକର 
େଳା�ାଣ୍ଡେୁି, କଦେଗଡ଼ ୭୦ରନକର କୋରାପଟୁେୁ 
ପରାତେ େରଛି।ି ଅନ୍ୟ ଏେ ମ୍ୟାଚ୍ କର କେନୁ୍ଝର ୬ 
ୱିକେଟକର େଲାଙ୍ଗରିେୁ �ରାଇଛ।ି ୋତଲି କ�ାଇଥିୋ 
ମ୍ୟାଚ୍  ଗଡ଼ୁେି ୧୦ ତାରେି ଓ ୧୧ ତାରେିକର କେଳାରେିାେୁ 
ସ୍ଥରି କ�ାଇଥିୋ ଓସଏି ପକ୍ରୁ ସଚୂନା ଦଆିରାଇଛ।ି 

େଟେ,୯ା୯(ସମସି)- େୋ�ରଲାଲ କନକ�ରୁ 
ଇକଣ୍ଡାର ଷ୍ାଡ�ିମ ଓ ୋରୋଟୀ ଷ୍ାଡ�ିମ ପରସିରକର 
ଥିୋ ୋକ୍ଟେଲ େକମ୍ଚ୍ଲକ୍ସକର ଚାଲଥିିୋ ୋଭ�ିସ୍ଯ 
େପ୍  ୋକ୍ଟେଲ ଚାମ୍ଅିନସପି୍ ର ଦ୍ତିୀ� ଦନିର 
କେଳ କଶର କ�ାଇଛ।ି େଟେ ୋକ୍ଟେଲ 
ଆକସାସଏିସନ(ସେିଏି)ର ୋଳେିା ଦଳ ୧୭-୪ 
ପଏଣ୍ଟକର ସମ୍ଲପରୁେୁ 
�ରାଇଥିୋ କେକଳ 
ୋଳେ ଦଳ ୪-୪୨ 
ପଏଣ୍ଟକର ଗଞ୍ାମ ଠାରୁ 
�ାରଥିିଲା। ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍  
ଗଡ଼ୁେିକର ଏଣ୍ଟରକଟନର 
ୋଳେିା ଦଳ ୩୪-୪ 
ପଏଣ୍ଟକର ଆରଏସ୍ ପେୁି, 
ପରୁୀ ୋଳେିା ଦଳ 
୪୪-୨ ପଏଣ୍ଟକର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାେୁ, େସି୍  ୋଳେ ଦଳ 
୨୪-୦ ପଏଣ୍ଟକର ଏଣ୍ଟରକଟନରେୁ, ରା�ଗଡ଼ା 

ୋଳେ ଦଳ ୯-୦ ପଏଣ୍ଟକର କସଲଟକି୍ସେୁ �ରାଇଛ।ି 
େଶିଷି୍ ଶକି୍ାକଦ୍ୟାଗୀ ଡ. ଶରତ େୁମାର ସା�ୁ ଦ୍ତିୀ� 
ଦେିସକର ମେୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାକେ କରାଗ କଦଇଥିକଲ। 
କସଣ୍ଟ ୋଭ�ିସ୍ଯ ଗରୁପ ଅଫ ୍ଲୁର ନକିଦ୍୍ଯଶେ ଡ. 
ପ୍ରଭୂଚରଣ ମ�ାନ୍,ି ସ୍ଗି୍ା ମ�ାନ୍ ି ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି 
ଭାକେ ଉପସ୍ଥତି ଥିକଲ। ୋଭ�ିର ଗରୁପ ଅଫ ୍ଲୁ, 

ଓଡ଼ଶିା ଏେଂ େଟେ ୋକ୍ଟେଲ ସଂଘର ମଳିତି 
ଆନୁେୂଲ୍ୟକର ଏ� ିପ୍ରତକିରାଗତିା କେଳାରାଉଛ।ି

ଜାଭୱିୟସ୍ଟ କପ୍  ୋଟକେେେଲ: ପରୁୀ, କ ୱିସ୍  ଓ ରାୟଗଡ଼ାର େ ୱିଜୟ

େଟେ,୯ା୯(ସମସି)- ଓଡ଼ଶିା ଆଥକଲଟେି 
ଆକସାସଏିସନ(ଓଏଏ)ର ନେି୍ଯାଚନ ନମିକନ୍ ଶକୁ୍ୋର 
ସନ୍୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ପ୍ରାଥ୍ଯୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟା�ାର ସମ� 
ଧାର୍ଯ୍ୟ କ�ାଇଥିଲା। ଉପସଭାପତ ି ପଦେୀ ନମିକନ୍ 
ପ୍ରାଥ୍ଯୀପତ୍ର ଦାେଲ େରଥିିୋ ସ�ଦ ଅେମଲ ଅଲ୍ୀ 
ପ୍ରାଥ୍ଯୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟା�ାର େର ି କନଇଛନ୍।ି ଫଳକର 
୫ଟ ି ରାେ ଉପସଭାପତ ି ପଦ ମଧ୍ୟ ନଦି୍ନ୍ଦ୍ୱ୍ଯକର 

ପରୂଣ କ�ାଇଛ।ି ଏମାକନ କ�କଲ ଦୁଲାଲ ଚନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରଧାନ, ନଳନିୀ େୁମାର ଦାସ, ଡ. େନାଦ୍୍ଯନ ଦାସ, 
ଆର.ଏନ ପାଢ଼ୀ, ତାପସ େୁମାର ରା� କଚୌଧରୁୀ। 
ପ୍ରୋଶ କରାଗ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ସମତେ ପଦେୀ ମଧ୍ୟ ନଦି୍ନ୍୍ଯକର 
ପରୂଣ କ�ାଇଛ।ି ଆସନ୍ା ୧୧ ତାରେିକର ସଂଘର 
ୋରସିେ ସାଧାରଣ ପରରିଦ କେୈଠେ ଅନୁଷ୍ଠତି କ�ୋ 
ସ� ନୂତନ ଅଧିୋରୀ ଦା�ତି୍ୱ ଗ୍�ଣ େରକିେ।

ଓଏଏ ନ ୱିେ୍ଟାଚନ: ପ୍ାର୍ଟୀପତ୍ର ପ୍ତ୍ାହାର କଟଲ ଅକମଲ୍ 

ଅନନ୍ା ୋଟକେେେଲ  ଟକୋରର

ଭୁେକନଶ୍ୱର, ୯ା୯ (ଏକେନ୍)ି: କ୍ୀଡ଼ା କକ୍ତ୍ରକର ଅକନେ 
ଓଡ଼ଆି କେଳ ଅକପକ୍ା ଅନ୍ୟ େଭିାଗକର ମଧ୍ୟ ପାରଦଶସିତା ଲାଭ 
େରପିାରଛିନ୍।ି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଅନନ୍ୟା ପଟ୍ଟନା�େ ଅନ୍ୟତମ। 
ଅନନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ଆି ଭାକେ ୋକ୍ଟେଲ ଷ୍ାଟସିଆିନ ୋ 
ପରସିଂେ୍ୟାନେତି ଭାକେ ୋମ େରେିାେୁ କରାଗ୍ୟତା �ାସଲ 
େରଛିନ୍।ି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ େଡ଼ ଟୁର୍୍ଯାକମଣ୍ଟ କ�ଉଛ ି ୧୮ େର୍ଯରୁ 
େମ୍  ଏସଆିନ ୋକ୍ଟେଲ ଟୁର୍୍ଯାକମଣ୍ଟ। ଚଳତିମାସ ୫ରୁ 
କେଙ୍ଗାଲୁରୁକର ଚାଲଥିିୋ ଏ� ି ଟୁର୍୍ଯାକମଣ୍ଟକର କସ ଦା�ତି୍ୱ 
ସଚୂାରୁରୂକପ ତୁଲାଉଛନ୍।ି ଏ� ି ୋମ େରେିାକର କସ କ�ଉଛନ୍ ି
ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ଆି। ଯଶସ୍ବୀ ଜୟସ୍ଣାଲ

ମହଣାରଣାଣବୀ ଏଲଜିଣାମବଥଙ୍କ ସହ କମି୍ବଦନ୍ବୀ 
ଫୁଟବଲର ମ୍ମଲ (ଫଣାଇଲ ଫମଟଣା)
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ଦୁବାଇ, ୯ା୯ (ଏଜେନ୍ ସି): 
ଏସ ସିଆ କପ୍ ଜେ ଭାେତୀୟ ଜେସ୍  
ଜବାଲେମାଜନ ଜ�ାେନା ଅନୁ�ାୟୀ 
ଜବାଲସିଂ କେ ସିୋେ ସି ନାହାନ୍ ସି। �ାହା 
ଫଳଜେ ୋକ ସିସ୍ାନ ୧୮୨ ଓ ଶ୍ୀଲଙ୍ା 
୧୭୪ େନ୍  କେ ସି ଟାଜ ଗ୍େଟ ହାସଲ 
କେ ସିଥିଜଲ। ୱସିଜକଟ ହାସଲ ଲା୍ ସି 
ଜୋହ ସିତ ସ୍ ସିନେଙ୍ ଉେଜେ ନ ସିଭଗେେ 
କେ ସିଥିଜଲ। କ ସିନୁ୍ ଜସ ତାଙ୍ ଜେସ୍  
ଜବାଲେଙୁ୍ ଜସମାନଙ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ସମ୍ପକଗେଜେ ସ୍ଷ୍ଟ ଭାଜବ କ ସିଛ ସି କହ ସି 
ନଥିବା ଏହ ସି ପ୍ରଦରଗେନେୁ ସ୍ଷ୍ଟ 
ଜହଉଛ ସି ଜବାଲସି ୋକ ସିସ୍ାନେ 
େବୂଗେତନ ଅଧିନାୟକ ୱାସ ସିମ ଆକ୍ାମ 
କହ ସିଛନ୍ସି। ତାଙ୍ ମତଜେ ମୁଁ �ଦସି 
ଜୋହ ସିତ ରମଗୋ ଜହାଇଥାନ୍ ସି, ଜତଜବ 
ଜେସ୍  ଜବାଲେଙୁ୍ ଜସମାନଙ୍ 
ଟାଜ ଗ୍େଟ ଓ ଆବରଷ୍ୟକତା ସମ୍ପକଗେଜେ 
ଠ ସିକ ଭାଜବ ବୁଝାଇଥାନ୍ ସି। ଏଭଳସି 
ଅବସ୍ାଜେ ଜସ ଏହ ସି ଜବାଲେଙ୍ ସହ 
ତାଳଜମଳ େଖିବା େେୁେୀ ଜବାଲସି 
ଆକ୍ାମ କହ ସିଛନ୍ସି। ଆଜଭର ଖାନ୍ ଙ୍ 
ଉଦାହେଣ ଜଦଇ ଜସ କହନ୍ସି, ଟ ସି-
୨୦ଜେ ୧୫ଟ ସି ମଷ୍ୟାଚ୍  ଜଖଳସିଲା େଜେ 
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ ଆଭଜେେ ୩୨.୪୬ ଓ 
ଇଜକାଜନାମ ସି ଜେଟ ଜହଉଛ ସି ୯.୧୦। 
ଏଭଳସି ପ୍ରଦରଗେନଜେ ତାଙୁ୍ ଦଳଜେ 
ଜନବାେ କ ସି ଆବରଷ୍ୟକତା େହ ସିଛ ସି। 
�ଦସି ଜସ ଜଖଳସିଜବ ଜତଜବ ଘଣ୍ାପ୍ରତ ସି 
୧୩୫ କ ସିମ୍ା ତା’ଠାେୁ ଅଧିକ ଜବ୍ଜେ 

ଜବାଲସିଂ କେ ସିବା ନ ସିହାତ ସି ଆବରଷ୍ୟକ। 
ମୁଁ ଭାବୁଛ ସି ହଂକଂ ମଷ୍ୟାଚ୍  େଜେ 
ଜସ ଆଉ ଦଳକୁ ଜଫେ ସିଜବ ନାହ ିଁ। 
ଭାେତେ ଜନୈୋରଷ୍ୟେନକ ପ୍ରଦରଗେନ 
ଲା୍ ସି �ରପ୍ରୀତ୍  ବୁମ୍ ୋଙ୍ ଅନୁେସ୍ସିତ ସି 
ମଖୁଷ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଭୁବଜନଶ୍ୱେ 
କୁମାେଙ୍ ପ୍ରଦରଗେନ ଉେଜେ କ ସିଛ ସି 
କହ ସି ଜହବ ନାହ ିଁ। ଅଜକଟାବେଜେ ଟ ସି-

୨୦ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  େବୂଗେେୁ ଭାେତ ତାହାେ 
ଜେସ୍  ବାହ ସିନୀକୁ ସୋଡସିଜନବାକୁ ମୁଁ 
ଆରାବାଦୀ ଜବାଲସି କହ ସିଥିଜଲ ବ ସିଶ୍ୱେ 
ଅନଷ୍ୟତମ ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଅଲୋଉଣ୍ଡେ।
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1616 ଶନବିାର, ୧୦ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚୟନ ୧୬ରର
ବୁମ୍ ରାଙ୍କ ଫିଟ୍ ରନସ୍  ରନଇ ଚନି୍ାରର ଚୟନକର୍ତ୍ା

ନୂଆଦସିଲ୍ୀ,୯।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ଅନ୍େଗୋତୀୟ 
କ୍ ସିଜକଟ କାଉନସ ସିଲ (ଆଇସ ସିସ ସି) ଟ ସି-୨୦ 
ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ େ ଅଷ୍ଟମ ସଂସ୍କେଣଜେ ଏଥେ 
ଅଜ୍ରେଲସିଆଜେ ଆଜୟାେନ ଜହବ। 
ଅଜକଟାବେ ୧୬େୁ ଆେମ୍ଭ ଜହାଇ ଏହ ସି 
ଜମ୍ା ଇଜଭଣ୍ ନଜଭମ୍େ ୧୩ଜେ ଜରଷ 
ଜହବ। ଇତ ସିମଧ୍ୟଜେ ଜକଜତାଟ ସି ଜଦର 
ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ୋଇଁ ଦଳ ଚୟନ କେ ସିସାେ ସିଛନ୍ସି। 
ଜତଜବ ଭାେତ ଆସନ୍ା ୧୬ ତାେ ସିଖଜେ 
ଦଳ ଜଘାଷଣା କେ ସିବାେ �ଜଥଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା 
େହ ସିଛ ସି। ଏସ ସିଆକପ୍ ଜେ ଫାଇନାଲକୁ 
ପ୍ରଜବର କେ ସିବାଜେ ଭାେତ ବ ସିଫଳ 
ଜହାଇଛ ସି। ଅତଷ୍ୟଧିକ େେୀକ୍ା ନୀେ ସିକ୍ା 
ଦଳ ୋଇଁ ମହଙ୍ା ସାବଷ୍ୟସ୍ ଜହଲା 
ଜବାଲସି ଭାେତୀୟ ଟ ସିମ୍  ମଷ୍ୟାଜନେଜମଣ୍ 
ହୃଦୟଙ୍ମ କେ ସିଥିବ। ଦଳ ଚୟନେ 
ଜରଷ ତାେ ସିଖ ୋଜଖଇ ଆସଥୁିବା ଜବଜଳ 
ଚୟନକର୍ଗୋମାଜନ �ରପ୍ରୀତ ବୁମ୍ ୋଙ୍ 
ଫସିଟ୍ ଜନସ ଜନଇ ଚସିନ୍ ସିତ ଅଛନ୍ସି। 
 ବଷ୍ୟାକ୍  ଇଞ୍େୁୀ କାେଣେୁ ବୁମ୍ ୋ ୍ତ 
େୁଲାଇଜେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୍ସ୍ େଜେ ଆଉ ଜଖଳସି 
ନାହାନ୍ ସି। ହ ସିପ୍  ଇଞ୍େୁ ସିେୁ ହରଗେଲ େଜଟଲ 
ଧିଜେ ଧିଜେ ମକୁୁଳୁଛନ୍ସି। ବୁମ୍ ୋ ଏେ�ଗେଷ୍ୟନ୍ 
ଫସିଟ୍  ଜଘାଷ ସିତ ଜହାଇନାହାନ୍ ସି। ଚୟନ େବୂଗେେୁ 
ଜସ ଜବଙ୍ାଲୁେୁସ୍ସିତ ୋତୀୟ କ୍ ସିଜକଟ 
ଏକାଜଡମୀ (ଏନ୍ ସ ସିଏ) � ସିବାେ କା�ଗେଷ୍ୟକ୍ମ 

େହ ସିଛ ସି। ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ଆେମ୍ଭ ଜହବାକୁ ଆହୁେ ସି 
ମାଜସେୁ ଅଧିକ ସମୟ ବାକ ସିଅଛ ସି। ଜତଣ ୁ
ବୁମ୍ ୋ ଚୟନ ଜହବା ନ ସିଶ୍ ସିତ ମଜନ 
ଜହଉଛ ସି। ଜତଜବ ତାଙ୍ ଫସିଟ୍ ଜନସ ଜନଇ 

ଆରଙ୍ା େହ ସିବ ଜବାଲସି ଭାେତୀୟ କ୍ ସିଜକଟ 
କଜଣ୍ରୋଲ ଜବାଡଗେ (ବ ସିସ ସିସ ସିଆଇ) ସତୂ୍ରେୁ 
ପ୍ରକାର। ଉେଲବ୍ଧ ଜହଜଲ ବୁମ୍ ୋ ଓ ହରଗେଲ 
ଚୟନ ଜହବା ନ ସିଶ୍ ସିତ ଜବାଲସି ମଖୁଷ୍ୟ ଜକାଚ୍  

ୋହୁଲ ଡ୍ାଭ ସିଡ୍  କହ ସିଛନ୍ସି। ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଜେ ସ୍ାନ 
ୋଇବାକୁ �ାଉଥିବା ଅଧିକାଂର ଜଖଳାଳସି 
ଆ୍ାମୀ ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା ଓ ଅଜ୍ରେଲସିଆ 
ବ ସିେକ୍ ଘଜୋଇ ଟ ସି-୨୦ ସ ସିେ ସିେ ଜଖଳସିଜବ। 
ଏସ ସିଆ କପ୍ ଜେ ଭାେତୀୟ ଦରୁ ତ ଜବାଲସିଂ 
ଜସଜତଟା ଭଲ ପ୍ରଦରଗେନ କେ ସିୋେ ସିନାହ ିଁ। 
ଦଳଜେ ଆକ୍ମଣାତ୍ମକ ଦରୁ ତ ଜବାଲେଙ୍ 
ଅଭାବ େେ ସିଲକ୍ ସିତ ଜହାଇଥିଲା। ୱସିଜକଟ 
ୋଇଁ ଅଧିନାୟକ ଜୋହ ସିତ ରମଗୋ ସ୍ ସିନେ 
ୟେୁଜବନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଓ େବସିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱ ସିନଙ୍ 
ଉେଜେ ନ ସିଭଗେେ କେ ସିଥିଜଲ। ଦ ସିେକ ଚହେ 
ଜବାଲସିଂ ଅଲୋଉଣ୍ଡେ ଭାଜବ େବୂଗେେୁ ଭଲ 
ପ୍ରଦରଗେନ କେ ସିଛନ୍ସି। ନ ସିମ୍ନକ୍ମଜେ ଜସ 
ବଷ୍ୟାଟ ସିଂ କେ ସିବାେ ଦକ୍ତା େଖନ୍ସି। ଜତଣ ୁ
ଜସ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ୋଇଁ ଚୟନକର୍ଗୋଙ୍ ଭେସା 
େସିତ ସିଜବ ଜବାଲସି ଆରା କୋ�ାଉଛ ସି। ଟ ସି-
୨୦ ଫମଗୋଟ୍  ୋଇଁ ଟ ସିମ୍  ମଷ୍ୟାଜନେଜମଣ୍ 
ଜକଜତେଣ ଜବାଲେଙୁ୍ ଚୟନ କେ ସିଛ ସି। 
ଏଥିଜେ ମହମ୍ମଦ ସାମ ସିଙୁ୍ ସାମ ସିଲ କୋ�ାଇ 
ନଥିଲା। ଏଜବ ସାମ ସିଙୁ୍ ଚୟନକର୍ଗୋ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  
ଦଳଜେ ସାମ ସିଲ କେୁଛନ୍ସି କ ସି ନା ତାହା 
ଜଦଖିବାକୁ ବାକ ସି େହ ସିଲା। ଅଲୋଉଣ୍ଡେ 
େବୀନ୍ଦ୍ର ୋଜଡୋଙ୍ ଅନୁେସ୍ସିତ ସିଜେ ଅକ୍େ 
େଜଟଲ ଦାବ ସିଦାେ ଅଛନ୍ସି। ଅଜ୍ରେଲସିଆ 
େ ସିଚ୍ େ ଅବସ୍ାକୁ ଜନଇ ଏହ ସି ଦଳ ଚୟନ 
କୋ� ସିବ ଜବାଲସି ଆରା କୋ�ାଉଛ ସି।

ଟ-ି୨୦ ଟ-ି୨୦ 
ବଶି୍ୱକପ୍  ବଶି୍ୱକପ୍  

ରାଜ୍ୟ ସଟୁଂି ଚାମ୍ଅିନ୍ ସପି୍  ଆରମ୍ଭ

‘ପେସ୍  ପ�ାଲରଙୁ୍ ପରାହତି 
ଲକ୍୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇ�ା ଉଚତି’

ଡପିସମ୍ବର ସଦୁ୍ା ନ�୍ିାଚନ ନ ପହପଲ �ାସନ୍ଦ  ଆସଫି୍ - ଫରଦି ଝଗଡ଼ା
ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଉପରର ଜରମିାନା 
ଲାଗକୁଲା ଆଇସସି ି
ଦୁବାଇ,୯।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ଅନ୍େଗୋତୀୟ କ୍ ସିଜକଟ 
କାଉନସ ସିଲ (ଆଇସ ସିସ ସି) ୋକ ସିସ୍ାନ ବଷ୍ୟାଟେ ଆସ ସିଫ 
ଅଲସି ଓ ଆଫ୍ାନ ସିସ୍ାନ ଦରୁ ତ ଜବାଲେ ଫେ ସିଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍ 
ଉେଜେ େେ ସିମାନ ଲା୍ ୁ କେ ସିଛ ସି। ଉଭୟ ଉେଜେ ମଷ୍ୟାଚ୍  

ୋଉଣାେ ୨୫ ପ୍ରତ ସିରତ 
େେ ସିମାନା ଆକାେଜେ 
ଜଦବାକୁ ଆଇସ ସିସ ସି 
ନ ସିଜଦ୍ଗେର ଜଦଇଛ ସି। 
ବୁଧବାେ ଅନୁଷ୍ଠ ସିତ 
ଏସ ସିଆକପ୍  ସେୁେ-୪ 
ମଷ୍ୟାଚ୍ ଜେ ୋକ ସିସ୍ାନ 
ଓ ଆଫ୍ାନ ସିସ୍ାେ 
େେସ୍େକୁ ଜଭଟ ସିଥିଜଲ। 
ଏହ ସି ଜୋମାଞ୍ଚକ ତଥା 
ସଂଘଷଗେେରୂ୍ଗେ ମଷ୍ୟାଚ୍ େ 
୧୯ତମ ଓଭେଜେ 

ଏହ ସି ଦୁଇ ଜଖଳାଳସି ମହୁାଁମହୁ ିଁ ଜହାଇଥିଜଲ ଓ ଦୁହ ିଁଙ୍ 
ମଧ୍ୟଜେ ମକୁାବ ସିଲାମଳୂକ ସ୍ସିତ ସି ସଷୃ୍ଟ ସି ଜହାଇଥିଲା। ଫେ ସିଦ 
ଉସ୍ କାଇଭା ଭଳସି କ ସିଛ ସି କହ ସିଥିବା ଜବଜଳ ଆସ ସିଫ୍  ବଷ୍ୟାଟ 
ଉଠାଇ ତାଙୁ୍ ଆଡକୁ ମାଡ ସି�ାଇଥିଜଲ। ଫଳଜେ ମଷ୍ୟାଚ୍ ଜେ 
ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟ ସିଥିଲା। ଜତଣ ୁଦୁହ ିଁଙ୍ ଉେଜେ 
କା�ଗେଷ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କେ ସିବା ୋଇଁ ଦାବ ସି ଜହଉଥିଲା। 

ଆସ ସିଫ୍  ଆଇସ ସିସ ସି ଆଚେଣବସିଧୀ ଉଲ୍ଂଘନ କେ ସିଥିଜଲ 
ଜବାଲସି କୁହା�ାଇଛ ସି। ଜସ ଅଶ୍ୀଳ, ଆେର୍ସିେନକ ତଥା ଭୁଲ 
ଆଚେଣ ପ୍ରଦରଗେନ କେ ସିଥିଜଲ। ଜସହ ସିେେ ସି ଫେ ସିଦ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ 
ଆଚେଣ ପ୍ରଦରଗେନ କେ ସି ଅନଷ୍ୟକୁ ଉଜର୍େସିତ କେ ସିବାକୁ ପ୍ରୟାସ 
କେ ସିଥିଜଲ। ଫଳଜେ ଦୁଇେଣ ଏହ ସି ଘଟଣା ୋଇଁ ଜଦାଷୀ 
ସାବଷ୍ୟସ୍ ଜହାଇଥିଜଲ। ଏଥିୋଇଁ ଦୁହଁଙ୍ ଉେଜେ େେ ସିମାନ 
ଲା୍ ୁକୋ�ାଇଛ ସି ଜବାଲସି ଆଇସ ସିସ ସି ତେଫେୁ କୁହା�ାଇଛ ସି।

ଭୁବଜନଶ୍ୱେ. ୯ା୯ (ସମ ସିସ): ୋେଷ୍ୟ ସଟୁ ସିଂ ଚାମ୍ପ ସିଅନ୍ ସ ସିେ 
ସ୍ାନୀୟ ଉତ୍କଳ କୋଜଟ ସ୍କଲୁ େେ ସିସେଜେ ରକୁ୍ବାେ 
ଆେମ୍ଭ ଜହାଇଛ ସି। ଓଡ଼ସିରା ୋଇଫଲ ଆଜସାସ ସିଏସନ 
ଆନୁକୂଲଷ୍ୟଜେ ଜହବାକୁ ଥିବା ଏହ ସି ଚାମ୍ପ ସିଅନ୍ ସ ସିେ 
ଆସନ୍ା ୧୧ଜେ ଜରଷ 
ଜହବ। ଏଥିଜେ ୧୫ଟ ସି 
େସିଲ୍ାେୁ ଜମାଟ ୧୫୦ 
େଣ ପ୍ରତ ସିଜ�ା୍ୀ ଏୟାେ 
ୋଇଫଲ ଓ ଏୟାେ େ ସିସ୍ଲ 
ଇଜଭଣ୍ଜେ ଅଂରଗ୍ରହଣ 
କେ ସିଛନ୍ସି। ଓଡ଼ସିରା ୋଇଫଲ 
ଆ ଜ ସ ା ସ ସି ଏ ସ ନ େ 
ସଦସଷ୍ୟ ବଳଭଦ୍ର 
ଦାସ, ଆର ସିଷ ନାୟକ, 

ୋେନାୋୟଣ ଖଣୁ୍ସିଆ ପ୍ରମଖୁ ଏହାକୁ େେ ସିଚାଳନା 
କେୁଛନ୍ସି। ଓଡ଼ସିରା ୋଇଫଲ ଆଜସାସ ସିଏସନ 
ସମ୍ପାଦକ ହେ ସିପ୍ରସାଦ େଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ପ୍ରତଷ୍ୟକ୍ 
ତତ୍ତାବଧାନଜେ ଏହ ସି ଚାମ୍ପ ସିଅନସ ସିେ େେ ସିଚାଳ ସିତ ଜହଉଛ ସି।

ଜଲୌସାଜନ, ୯ା୯ (ଏଜେନ୍ ସି): ଭାେତୀୟ ଅଲସିମ୍ପ ସିକ୍  ଆଜସାସ ସିଏସନ (ଆଇଓଏ) 
ଚଳସିତବଷଗେ ଡ ସିଜସମ୍େ ମାସ ଜରଷ ସଦୁ୍ା ନ ସିବଗୋଚନ ଜରଷ ନକଜଲ ଏହ ସି ସଂ୍ଠନକୁ 
ବାସନ୍ଦ କୋ� ସିବ ଜବାଲସି ଅନ୍େଗୋତୀୟ ଅଲସିମ୍ପ ସିକ୍  କମ ସିଟ ସି (ଆଇଓସ ସି) ଜରଷ ଜଚତାବନୀ 
ଜଦଇଛ ସି। ଆଇଓସ ସି କା�ଗେଷ୍ୟନ ସିବଗୋହୀ କମ ସିଟ ସିେ ଜବୈଠକ ଏଠାଜେ 
୍େୁୁବାେ ଅନୁଷ୍ଠ ସିତ ଜହାଇଥିଲା। ଏଥିଜେ ଆଇଓଏ ସମ୍ପକଗେଜେ 
ବ ସିରଦ୍  ଆଜଲାଚନା ଜହାଇଥିଲା। ନ ସିବଗୋଚନ ଜରଷ କେ ସିବାକୁ 
ଆଇଓକୁ ନ ସିଜଦ୍ଗେର ଦ ସିଆ�ାଇଛ ସି। ଜସହ ସିେେ ସି ଆଇଓସ ସି ମଧ୍ୟ 
ଆଇଓଏେ ଜକୌଣସ ସି ମଧ୍ୟବର୍ଗେୀକାଳୀନ କ ସିମ୍ା କାମଚଳା ସଭାେତ ସିଙୁ୍ ସ୍ୀକୃତ ସି ଜଦବ 
ନାହ ିଁ। ଏହାେ ଜସଜକ୍ଟାେୀ ଜେଜନୋଲ ୋେୀବ ଜମଜହଟାଙ୍ ସହ ସବୁକ ସିଛ ସି 
ଜ�ା୍ାଜ�ା୍ କୋ� ସିବ ଜବାଲସି ମଧ୍ୟ କା�ଗେଷ୍ୟନ ସିବଗୋହୀ ଜବାଡଗେ ନ ସିଷ୍ପର୍ସି ଜନଇଛ ସି। ଆଇଓସ ସିେ 
େେବର୍ଗେେ କା�ଗେଷ୍ୟନ ସିବଗୋହୀ କମ ସିଟ ସି ଜବୈଠକ ଡସିଜସମ୍େଜେ ଅନୁଷ୍ଠ ସିତ ଜହବ। ଏହା େବୂଗେେୁ 
ଆଇଓଏେ ନୂଆ କମଗେକର୍ଗୋ ନ ସିବଗୋଚ ସିତ ଜହବା େେୁେୀ ଜବାଲସି ଆଇଓସ ସି ଜଚତାବନୀ 
ଜଦଇ କହ ସିଛ ସି। ଏହା ନ ଜହଜଲ ଆଇଓଏକୁ ବାସନ୍ଦ କୋ� ସିବ ଜବାଲସି ଆଇଓସ ସି କହ ସିଛ ସି।

 ଆଇଓଏେ ନ ସିବଗୋଚନ ଜହାଇ ନଥିବାେୁ ମମୁ୍ଇଜେ ୨୦୨୩ ଜମ’ଜେ ଜହବାକୁ 
ଥିବା ଆଇଓସ ସି ଜସସନକୁ ଘଞୁ୍ଚାଇ ଦ ସିଆ�ାଇଛ ସି। ଏହା ଏଜବ ଜସଜେଟମ୍େ କ ସିମ୍ା 
ଅଜକଟାବେଜେ ଆଜୟାେସିତ ଜହବ। ଅବରଷ୍ୟ ଏଥିଲା୍ ସି ଜସଜେଟମ୍େ ୨୭ଜେ ଜହବାକୁ 

ଥିବା ଜବୈଠକଜେ ଚୂଡାନ୍ ନ ସିଷ୍ପର୍ସି ନ ସିଆ� ସିବ। 
ଆଇଓଏେ ନ ସିବଗୋଚନ ୍ତ ଡସିଜସମ୍େଜେ 
ଆଜୟାେସିତ ଜହବାେ କା�ଗେଷ୍ୟକ୍ମ େହ ସିଥିଲା। କ ସିନୁ୍ 
ଏହା ମଧ୍ୟଜେ ସଭାେତ ସି ଥିବା ନେ ସିନ୍ଦେ ବାତ୍ରାଙୁ୍ 

ଭାେତେ ଜସ୍ାଟ୍ଗେ ଜକାଡ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ ଅଭସିଜ�ା୍ଜେ ଦସିଲ୍ୀ ହାଇଜକାଟଗେ ତାଙୁ୍ ଏହ ସି 
େଦବୀେୁ ବହ ସିଷ୍ାେ କେ ସିଥିଜଲ। ଏହା େଜେ ଜସ ମଧ୍ୟ ଆଇଓଏ ଏବଂ ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍  
ସଭାେତ ସି େଦେୁ ଇସ୍ଫା ଜଦଇଥିଜଲ। ଏହା େଜେ ଆଇଓଏେ ଜଦୈନନ୍ଦ ସିନ କା�ଗେଷ୍ୟ 
େେ ସିଚାଳନା କେ ସିବାକୁ ୬େଣ ସିଆ କମ ସିଟ ସି ୍ଠନ କେ ସିଥିଲା। ଏହ ସି କମ ସିଟ ସି ମଧ୍ୟ 
ନଷ୍ୟାସନାଲ ଜସ୍ାଟ୍ଗେ ଜକାଡ ଅନୁ�ାୟୀ ସମ୍ ସିଧାନ ସଂଜରାଧନ କେ ସିବାକୁ ଅଧିକାେ 
ୋଇଛ ସି। ଏହା ଜରଷ ଜହାଇନାହ ିଁ କ ସିମ୍ା ଆଇଓଏ ନ ସିବଗୋଚନ ଲା୍ ସି ସ୍ସିେ ଜହାଇନାହ ିଁ।

ଆଇଓଏକୁ ଆଇଓସରି 
ପେଷ ପଚତା�ନୀ

ଭୁବଜନଶ୍ୱେ,୯।୯(ସମ ସିସ): ଅଜକଟାବେ ୧୧େୁ ୩୦ 
ତାେ ସିଖ ମଧ୍ୟଜେ ଆଜୟାେନ ଜହବାକୁଥିବା ୧୭ ବଷଗେେୁ 
କମ୍  ମହ ସିଳା ଫସିଫା ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ୋଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ସି କା�ଗେଷ୍ୟ 
ତ୍ୱୋନ୍ ସିତ ଜହାଇଛ ସି। ଆଇକନସିକ୍  କଳସିଙ୍ ଷ୍ଟାଡସିୟମଜେ 
ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ େ ୩ଟ ସି ମଷ୍ୟାଚ୍  ଆଜୟାେନ ଜହବ। ଭାେତେ 
୩ଟ ସି େଲୁ ମଷ୍ୟାଚ୍  କଳସିଙ୍ଜେ ଜଖଳା� ସିବ। ଏହ ସି ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ େ 
ସେୁେ ସିଚାଳନା ଲା୍ ସି ଜଲାକଜସବା ଭବନ କନଜଫାଜେନ୍ 

ହଲ୍ ଜେ ରକୁ୍ବାେ ମଖୁଷ୍ୟ ରାସନ ସଚସିବ ସଜୁେର ଚନ୍ଦ୍ର 
ମହାୋତ୍ରଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାଜେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍େୀୟ ଜବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ଠ ସିତ ଜହାଇ�ାଇଛ ସି। ଏହ ସି ଜବୈଠକଜେ କ୍ୀଡ଼ା ଓ 
�ବୁଜସବା ବ ସିଭା୍ ସଚସିବ ଆେ. ଭ ସିନ ସିଲ କ୍ ସିଷ୍ା ଉେସ୍ସିତ 
େହ ସି ମଷ୍ୟାଚ୍ ୍ ଡୁ ସିକ ୋଇଁ ଭ ସିର୍ ସିଭୂମ ସି ନ ସିମଗୋଣ ତଥା ବ ସିକାର 
ଓ ଆଜୟାେନ ସମ୍ପକକିତ ମା୍ଗେ ଦରକିକା ଉେସ୍ାେନ 

କେ ସିଥିଜଲ। ଜସଜେଟମ୍େ ସଦୁ୍ା ସବୁ ପ୍ରକାେ ପ୍ରସୁ୍ତ ସି 
କା�ଗେଷ୍ୟ ଜରଷ କେ ସିବାକୁ ବ ସିଭା୍ୀୟ କରୃ୍ଗେେକ୍ଙୁ୍ ମଖୁଷ୍ୟ 
ରାସନ ସଚସିବ ସଜୁେର ମହାୋତ୍ର ନ ସିଜଦ୍ଗେର ଜଦଇଛନ୍ସି। 
କଳସିଙ୍ ଷ୍ଟାଡସିୟମ, ଜରେନ ସିଂ ବଷ୍ୟବସ୍ା, ଅତ ସିେ ସିକ୍ତ ୍ାଡ ସି ୋକକିଂ 
ବଷ୍ୟବସ୍ା, େ ସିଚ୍ େ େକ୍ଣାଜବକ୍ଣ ଓ ଅନଷ୍ୟାନଷ୍ୟ ସବୁ ସିଧା 

ସଜୁ�ା୍େ ଉନ୍ନତୀକେଣ ୋଇଁ କା�ଗେଷ୍ୟ ତ୍ୱୋନ୍ ସିତ କେ ସିବାକୁ 
ଜସ କହ ସିଛନ୍ସି। ଜସହ ସିେେ ସି ୩୮ ଦସିନ ସିଆ ସ୍କଲୁ ଜପ୍ରାଗ୍ରାମ ଓ 
ସ ସିଟ ସି ଆକଟ ସିଜଭସନ, ସ ସିଟ ସି ବାଡକିଂ ଜନଇ ବଷ୍ୟବସ୍ାକୁ ଅନ୍ସିମ 
େ�ଗେଷ୍ୟାୟଜେ େହଞ୍ଚାଇବା, ଜସହ ସିେେ ସି ଅତ ସିଥି, ଜଖଳାଳ ସି, 
ଅନଷ୍ୟ ପ୍ରତ ସିନ ସିଧିଙ୍ ଅଭଷ୍ୟଥଗେନା ୋଇଁ ଆବରଷ୍ୟକୀୟ କା�ଗେଷ୍ୟ 

ନ ସିଦ୍ଗୋେ ସିତ ସମୟଜେ ଜରଷ କେ ସିବା, ୬୦, ୦୦୦ ସ୍କଲୁ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ଜନଇ ରନ ସିବାେ ଆଜୟାେନ ଜହବାକୁଥିବା 
େଟୁବଲ କାର୍କିଭାଲ ଆଜୟାେନ ଜନଇ ଏହ ସି ଜବୈଠକଜେ 
ଆଜଲାଚନା ଜହାଇଥିଲା। ଫସିଫା ଅଫସିସ ସିଆଲ ଜୋମା 
ଖାନ୍ନା ପ୍ରସୁ୍ତ ସି ଜନଇ ଜବଶ୍  ସଜନ୍ାଷ ୋହ ସିେ କେ ସିଛନ୍ସି। 
େବୂଗେେୁ ଓଡ଼ସିରା ହକ ସିେ ଘେ ଥିଲା। ଏଜବ ଫୁଟବଲେ 
ମଧ୍ୟ ଘେ ଜହାଇଛ ସି ଜବାଲସି ଜସ କହ ସିଛନ୍ସି। ଓଡ଼ସିରାଜେ 
କ୍ୀଡ଼ା େ�ଗେଷ୍ୟାବେଣ ତଥା େେ ସିଜବରେ ବ ସିକାରକୁ ଜସ 
ପ୍ରରଂସା କେ ସିଛନ୍ସି। ମଖୁଷ୍ୟ ଫୁଟବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଜେ ଭାେତ 
୩ଟ ସି �ାକ ମଷ୍ୟାଚ୍  ଜଖଳସିବ। ଏହା ମଧ୍ୟେୁ ୧୧ ତାେ ସିଖଜେ 
ଆଜମେ ସିକାକୁ, ୧୪ଜେ ମଜୋଜ୍ା ଓ ୧୭ଜେ ବ୍ାେସିଲକୁ 
ଘଜୋଇ ଦଳ ଜଭଟ ସିବ। ଏହ ସି ଜବୈଠକଜେ ଅନଷ୍ୟମାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟଜେ ଜଡଭଲେଜମଣ୍ କମ ସିରନେ ପ୍ରଦୀେ କୁମାେ 
ଜେନା, େଲୁ ସିସ୍  ଡ ସିେସି ସନୁୀଲ କୁମାେ ବଂରଲ, ଅଥଗେ ବ ସିଭା୍ 
ମଖୁଷ୍ୟ ସଚସିବ ବ ସିରାଲ କୁମାେ ଜଦବ, ସଚୂନା ଓ େନସମ୍ପକଗେ 
ବ ସିଭା୍ ସଚସିବ ସଞ୍ୟ କୁମାେ ସ ସିଂ ଓ ଅନଷ୍ୟ ବ ସିଭା୍େ 
େଦାଧୀକାେୀମାଜନ ଉେସ୍ସିତ ଥିଜଲ। 

‘ପସପେଟେମ୍ବର ସଦୁ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତ ିପେଷ କର’

୧୭ �ଷରୁ୍ କମ୍  
ମହଳିା ଫିଫା �ଶି୍ୱକପ୍ 

ଦୁବାଇ, ୯ା୯ (ଏଜେନ୍ ସି): ଓେନେ ୋଥମୁ ନ ସିରାଙ୍ା (୫୫େନ୍ , 
୪୮ବଲ୍ , ୫ଜଚୌକା, ୧ଛକା)ଙ୍ ଅେୋେସିତ ଅଦ୍ଗେରତକ ଏବଂ 
ସ୍ ସିନେଙ୍ �ାଦୁକେୀ ଜବାଲସିଂ ବଳଜେ ଏଠାଜେ ଏସ ସିଆ କପ୍  
ଫାଇନାଲ େବୂଗେେୁ ରକୁ୍ବାେ ଜଖଳା�ାଇଥିବା େ ସିହେସାଲ ମଷ୍ୟାଚ୍ ଜେ 
ଶ୍ୀଲଙ୍ା ୫ ୱସିଜକଟଜେ ୋକ ସିସ୍ାନକୁ େୋସ୍ କେ ସିଛ ସି। ଆସନ୍ା 
େବସିବାେ ଏହ ସି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟଜେ ଏସ ସିଆ କପ୍ େ ଫାଇନାଲ ମକୁାବ ସିଲା 
ଅନୁଷ୍ଠ ସିତ ଜହବ। ଏହ ସି ମଷ୍ୟାଚ୍ ଜେ ପ୍ରଥଜମ ବଷ୍ୟାଟ ସିଂ କେ ସି ୋକ ସିସ୍ାନ 
୧୯.୧ ଓଭେଜେ ମାତ୍ର ୧୨୧ େନ୍  କେ ସି ଅଲଆଉଟ ଜହାଇଥିଲା। 
ୱାନ ସିନୁ୍ଦ ହାସେଙ୍ା (୩/୨୧)ଙ୍ ଜନତୃତ୍ୱଜେ 
ଶ୍ୀଲଙ୍ା ସ୍ ସିନେମାଜନ ୬ଟ ସି ୱସିଜକଟ ଜନଇଥିଜଲ। 
େବାବଜେ ଶ୍ୀଲଙ୍ା ୧୭ ଓଭେଜେ ୫ ୱସିଜକଟ 
ହୋଇ ବ ସିେୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଜେ େହଞ୍ଚ ସିଥିଲା। ଦଳ େକ୍େୁ 
ନ ସିରାଙ୍ାଙୁ୍ ବାଦ୍  ଜଦଜଲ ଭାନୁକା ୋେେକ୍ ୨୪ ଓ 
ଦାସନୁ ରାନକା ୨୧ େନ୍  କେ ସିଥିଜଲ। ୋକ ସିସ୍ାନେ 
ହାେ ସିସ ଜେୌଫ୍  ଓ ମହମ୍ମଦ୍  ହାସଜନନ୍  ୨ଟ ସି ଜଲଖାଏଁ 
ୱସିଜକଟ ଅକ୍ତସିଆେ କେ ସିଥିଜଲ।

ଦୁବାଇ ଇଣ୍େନଷ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡସିୟମ୍ ଜେ 
ଶ୍ୀଲଙ୍ା ଅଧିନାୟକ ଦାସନୁ ରାନକା ଟସ୍  େସିତ ସିବା 
େଜେ ୋକ ସିସ୍ାନକୁ ପ୍ରଥଜମ ବଷ୍ୟାଟ ସିଂ ଲା୍ ସି ଆମନ୍ତ୍ରଣ 
କେ ସିଥିଜଲ। ଦଳ ପ୍ରଥମ ୱସିଜକଟ ୋଟଗେନେସ ସିପ୍ େୁ 
୩.୩ ଓଭେଜେ ୨୮ େନ୍  ଉଠାଇବା େଜେ ମହମ୍ମଦ୍  େ ସିେୱାନଙୁ୍ 
ଆଉଟ କେ ସି ପ୍ରଜମାଦ ମଦୁରାନ ଜବ୍କଥରୁ ଜଦଇଥିଜଲ। ଏହା େଜେ 
ବାବେ ଆେମ କ ସିଛ ସି ସମୟ କ୍ ସିଚ୍ ଜେ େହ ସିବା େଜେ ୨୯ବଲ୍ ଜେ ୩୦ 
େନ୍  କେ ସି ଆଉଟ ଜହାଇଥିଜଲ। ଏହା େଜେ ୋକ ସିସ୍ାନେ ବଷ୍ୟାଟ ସିଂକୁ 
ଶ୍ୀଲଙ୍ା ସ୍ ସିନେ ନ ସିୟନ୍ତ୍ରଣ କେ ସିଥିଜଲ। ହାଡଗେ ହ ସିଟେ ମହମ୍ମଦ୍  ନୱାେ 
୧୮ ବଲ୍ ଜେ ୧ ଜଚୌକା ଓ ୨ଛକା ସହ ୨୬ େନ୍  କେ ସିବା ଛଡ଼ା 
ଅନଷ୍ୟ ଜକୌଣସ ସି ୋକ ସିସ୍ାନୀ ଜଖଳାଳ ସି ହାତଜଖାଲା ସଟ୍  ଜଖଳସିୋେ ସି 
ନଥିଜଲ। େ ସିଜ୍ ୱାନ ୧୪, ଫକେ େମାନ ଓ ଇଫତ ସିକେ ଅହମ୍ମଦ୍  ୧୩ 

େନ୍  ଜଲଖାଏଁ କେ ସି ଦୁଇ ଅଙ୍ଜେ େହଞ୍ଚ ସିବାଜେ ସମଥଗେ ଜହାଇଥିଜଲ। 
ୋକ ସିସ୍ାନେ ବଷ୍ୟାଟେମାଜନ ଏହ ସି ମଷ୍ୟାଚ୍ ଜେ ଆଜଦୌ ବ ସିଶ୍ୱାସେ ସହ 
ବଷ୍ୟାଟ ସିଂ କେ ସିୋେ ସି ନଥିଜଲ।

ଶ୍ୀଲଙ୍ା େକ୍େୁ ଏହ ସି ମଷ୍ୟାଚ୍ ଜେ ୪େଣ ସ୍ ସିନେ ଜଖଳୁଥିଜଲ। 
ଜସମାନଙ୍ ମଧ୍ୟେୁ ଜଲଗ୍  ସ୍ ସିନେ ୱାନ ସିନୁ୍ଦ ହାସେଙ୍ା ଓ ଅଫ୍  ସ୍ ସିନେ 
ମାହୀର ଥିକସାନା ୪ ଓଭେଜେ ୨୧ େନ୍  ଜଲଖାଏଁ ବଷ୍ୟୟ କେ ସି 
�ଥାକ୍ଜମ ୩ଟ ସି ଓ ୨ଟ ସି ୱସିଜକଟ ୋଇଥିଜଲ। ଅନଷ୍ୟ ସ୍ ସିନେଙ୍ ମଧ୍ୟଜେ 
ଧନଞ୍ୟ ଡସି ସ ସିଲଭାଙୁ୍ ଜ୍ାଟ ସିଏ ୱସିଜକଟ ମ ସିଳ ସିଥିଲା। ଜେସ୍  ଜବାଲେ 

ପ୍ରଜମାଦ ମଦୁସାନଙୁ୍ ୨ଟ ସି ଓ ଚାମ ସିକା କେୁଣାେଜନେଙୁ୍ ଜ୍ାଟ ସିଏ ୱସିଜକଟ 
ମ ସିଳ ସିଥିଲା। ୋକ ସିସ୍ାନୀ ଅଲୋଉଣ୍ଡେ ନୱାେ େନ୍  ଆଉଟ ଜହାଇଥିଜଲ।

େଂକ୍ପି୍ତ ସ୍ାର
୍ାକସି୍ାନ : ୧୨୧/୧୦, ୧୯.୧ ଓଭେ (ବାବେ ଆେମ-୩୦, 
ମହମ୍ମଦ େ ସିେୱାନ-୧୪, ୱାନ ସିନୁ୍ଦ ହାସେଙ୍ା-୩/୨୧, ମାହୀର 
ଥିକ୍ ସାନା-୨/୨୧, ପ୍ରଜମାଦ ମଦୁସାନ-୨/୨୧)।
ଶ୍ରୀଲଙ୍ା :୧୨୪/୫, ୧୭ ଓଭେ (ୋଥମୁ ନ ସିରାଙ୍ା-୫୫*, ଭାନୁକା 
ୋେେକ୍-୨୪, ହାେ ସିସ୍  ଜେୌଫ୍ -୨/୧୯, ହାସଜନନ-୨/୨୧)।

  କତାର ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ
ଟକିଟ ରରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭସିା ଜରୁରୀ ନୁହଁ
ଜଦାହା,୯।୯(ଏଜେନ୍ ସି): କତାେଜେ ଆଜୟାେନ ଜହବାକୁ �ାଉଥିବା ଆ୍ାମୀ 
ଫସିଫା ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ୋଇଁ ଟ ସିକଟ କ ସିଣ ସିଥିବା ଫୁଟବଲ ପ୍ରରଂସକଙ୍ ୋଇଁ ଏକ ଖସୁ ସି ଖବେ। 
ଟ ସିଜକଟ ହାସଲ କେ ସିଥିବା ଦରଗେକ ମାଜନ କାତାେ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଜବର କେ ସିବା ୋଇଁ ଭ ସିସାେ 
ଆବରଷ୍ୟକତା ନାହ ିଁ ଜବାଲସି କୁହା�ାଇଛ ସି। ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ଆଜୟାେକ କମ ସିଟ ସିେ ପ୍ରତ ସିନ ସିଧିମାଜନ 
ଏ ସଂକ୍ାନ୍ଜେ ୍େୁୁବାେ ସାମ୍ାଦ ସିକ ସମ୍ମ ସିଳନୀଜେ ଜଘାଷଣା କେ ସିଛନ୍ସି। ଟ ସିକଟଧାେୀ 
ଦରଗେକଙୁ୍ ସବୁ ପ୍ରକାେ ସବୁ ସିଧାସଜୁ�ା୍ ଜ�ା୍ାଇ ଦସିଆ� ସିବ ଜବାଲସି ଆଜୟାେକଙ୍ 
ତେଫେୁ କୁହା�ାଇଛ ସି। ବ ସିଶ୍ୱକେ ଆେମ୍ଭ ଜହବାକୁ ଆହୁେ ସି ୭୦ ଦସିନ ବାକ ସିଥିଜଲ ମଧ୍ୟ 
୍ମନା୍ମନ ସବୁ ସିଧା ଓ ଭ ସିର୍ ସିଭୂମ ସି ଜନଇ ଆଜମ ସମ୍ପରୂ୍ଗେ ଭାଜବ ପ୍ରସୁ୍ତ େହ ସିଛୁ ଜବାଲସି 
ଫସିଫା ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  କାତାେ ମଖୁଷ୍ୟ କା�ଗେଷ୍ୟନ ସିବଗୋହୀ ନାଜସେ ଅଲ ଖାଜତେ କହ ସିଛନ୍ସି। 

ପହପଡନ ୋକସି୍ାନ 
ଟମି୍  ପମଣ୍ଟର
କୋଚସି,୯।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ଏସ ସିଆକପ୍  
ଫାଇନାଲଜେ ପ୍ରଜବର କେ ସିବା େଜେ ୋକ ସିସ୍ାନ 
ଏଜବଠାେୁ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ୋଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ସି ଜୋେଦାେ 
କେ ସିଛ ସି। ଅଜ୍ରେଲସିଆଜେ ଆଜୟାେନ ଜହବାକୁ 
�ାଉଥିବା ଟ ସି-୨୦ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ୋଇଁ ୋକ ସିସ୍ାନ 
କ୍ ସିଜକଟ ଜବାଡଗେ (େ ସିସ ସିବ ସି) ଏକ ବଡ଼ େଦଜକ୍େ 
ଗ୍ରହଣ କେ ସିଛ ସି। େ ସିସ ସିବ ସି େବୂଗେତନ ଅଜ୍ରେଲସିଆ 
ବଷ୍ୟାଟେ ମାଥଷୁ୍ୟ ଜହଡନଙୁ୍ ଦଳେ ଜମଣ୍େ ନ ସି�କୁ୍ତ 
କେ ସିଛ ସି।୍ତବଷଗେ ୟନୁାଇଜଟଡ ଆେବ ଏମ ସିଜେଟ୍ 
(ୟଏୁଇ)ଜେ ଅନୁଷ୍ଠ ସିତ ଟ ସି-୨୦ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଜେ ମଧ୍ୟ 
ଜହଜଡନ ୋକ ସିସ୍ାନ ଦଳକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କେ ସିଥିଜଲ। ୋକ ସିସ୍ାନ ଜସମ ସିଫାଇନାଲଜେ 
ଅଜ୍ରେଲସିଆଠାେୁ େୋସ୍ ଜହାଇଥିଲା। 

ଏସଆି କପ୍  ରହିରସାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପର 
ଶ୍ୀଲଙ୍ା ୫ ୱପକଟପର �ଜିୟୀ

ୱାନନି୍ଦୁ ହାେରଙ୍ା-୩/୨୧
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