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ଆଜରି ‘ସକାଳ’ଆଜରି ‘ସକାଳ’
ସହ ସହ ‘ସନି୍ଦୂରୟା’‘ସନି୍ଦୂରୟା’  ପଢ଼ନ୍ତୁପଢ଼ନ୍ତୁ

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦।୯ (ସମସି): ବଙ୍ଗୋପସଗୋଗରଙର 
ସଷୃ୍ ଟି ଙ�ଗୋଇଥିବଗୋ ଲଘଚୁଗୋପ ଙଷେତ୍ରଟ ଟି ଶନ ଟିବଗୋର ସକଗୋଙେ 
ପଶ୍ ଟିମ ଙକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସଗୋଗର ଏବଂ ନ ଟିକଟସ୍ଥ 
ଉତ୍ତର ପଶ୍ ଟିମ ବଙ୍ଗୋପସଗୋଗରଙର ବ ଟିଶଗୋଖଗୋପଗୋଟଣଗୋ 
ନ ଟିକଟଙର ଙେଲମଗୋକ୍କ ଙଲଗୋ’ ଙରେସର( ସଦୃୁଶ୍ୟ ଲଘଚୁଗୋପ ଙଷେତ୍ର)
ଙର ପର ଟିଣତ ଙ�ଗୋଇଛ ଟି। ଆସନ୍ଗୋ ୨୪ଘଣ୍ଗୋ ମଧ୍ୟଙର ଏ�ଗୋ ଅଧିକ 

ଘନ୍ରୀଭୂତ ଙ�ଗୋଇ ଅବପଗୋତଙର ପର ଟିଣତ ଙ�ଗୋଇପଗୋଙର। 
ଆସନ୍ଗୋକଗୋଲଟି ଅର୍କଗୋତ ରବଟିବଗୋର ସକଗୋେ ସଦୁ୍ଗୋ ସମ୍ଗୋବ୍ୟ 
ଅବପଗୋତଟ ଟି ଉପକୂେ ଛୁଇବଁଗୋର ସମ୍ଗୋବନଗୋ ର� ଟିଛ ଟି। 
ଏ�ଗୋ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦଷେ ଟିଣ ଓଡ଼ଟିଶଗୋ ମଧ୍ୟଙର ସ୍ଥେଭଗୋଗ 

ଛୁଇବଁଗୋର ସମ୍ଗୋବନଗୋ ର� ଟିଥିବଗୋ ଆଇଏମ୍ ଡଟି ଡ ଟିଜଟି ଡ. ମତୁୃ୍ୟଞ୍ଜୟ 
ମ�ଗୋପଗୋତ୍ର କ� ଟିଛନ୍ଟି। ଯଗୋ�ଗୋଫେଙର ଆସନ୍ଗୋକଗୋଲଟି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ େବ୍ରୀେ ପଟ୍ଟୋୟକଙ୍କ ଦ୍ାରା କଳଙି୍ଗ ଷ୍ାଡୟିମ୍ ନର ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍  ମହଳିା ଫିଫା ବଶି୍କପ୍  ଲାଗ ି‘ନହାଷ୍ଟ୍  ସଟି’ି ନଲାନଗା ଉନେମାଚେ। ଦୁଇ ପାଶ୍୍ଷନର ଓଡ଼ଶିାର ବଭିନି୍ନ ବଗ୍ଷର ଫୁଟବଲ୍  ନଖଳାଳ ିଓ କମ୍ଷକର୍୍ଷା

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦।୯(ସମସି): ରେରଙମ ଦୁବଗୋଇ 
ପଙର ନୂଆଦଟିଲ୍୍ରୀ ଆଉ ଏଙବ ମଗୋୟଗୋ ନଗର୍ରୀ ତରଗୋ 
ଙଦଶର ବଗୋଣ ଟିଜ୍ୟ ରଗୋଜଧଗୋନ୍ରୀ ମମୁ୍ବଇ ଗସ୍ତ କର ଟିଙବ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନଗୋୟକ। 
ମମୁ୍ବଇଠଗୋଙର ଆସନ୍ଗୋ ୧୪ତଗୋର ଟିଖଙର 
‘ଓଡ଼ଟିଶଗୋ ଇନଙଭଷ୍ସ୍କ ମ ଟିଟ୍ ’ ଅନୁଷ୍ ଟିତ 
ଙ�ବଗୋକୁ ଯଗୋଉଛ ଟି। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ସଙମତ ରଗୋଜ୍ୟ ସରକଗୋରଙ୍କ 
ଉଚ୍ଚସ୍ତର୍ରୀୟ ରେତ ଟିନ ଟିଧି ଦେ 
ନ ଟିଙବଶକଙୁ୍କ ଙଭଟ ଟିବଗୋ କଗୋଯ୍କ୍ୟକ୍ରମ 
ସ୍ଥଟିର କରଗୋଯଗୋଇଛ ଟି। ଏଥିପଗୋଇଁ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ଗୋ ୧୩ 
ତଗୋର ଟିଖଙର ୩ ଦଟିନ ଟିଆ ମମୁ୍ବଗୋଇ 
ଗସ୍ତଙର ଯ ଟିବଗୋର କଗୋଯ୍କ୍ୟକ୍ରମ 
ର� ଟିଛ ଟି। ଆସନ୍ଗୋ ନଙଭମ୍ବରଙର ‘ଙମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଟିଶଗୋ-
୨୦୨୨’ କନଙକଲେଭ୍  ଙ�ବଗୋକୁ ଯଗୋଉଛ ଟି। ଏ� ଟି ସମ୍ ଟିେନ୍ରୀକୁ 
ନ ଟିଙବଶକମଗୋନଙୁ୍କ ନ ଟିମନ୍ତଣ କର ଟିବଗୋ ସ� ରଗୋଜ୍ୟଙର 
ଥିବଗୋ ପଞୁ୍ଜଟିନ ଟିଙବଶ ସଙୁଯଗୋଗର ରେଚଗୋରରେସଗୋର ପଗୋଇଁ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ� ଟି ଗସ୍ତ କରୁଥିବଗୋ ଜଣଗୋପଡଟିଛ ଟି। ଆସନ୍ଗୋ 

୧୪ ତଗୋର ଟିଖ ସନ୍୍ୟଗୋ ସଗୋଙେ ୬ଟଗୋଙର ମମୁ୍ବଇର 
ନର ଟିମନ୍  ପଏଣ୍ଙର ଥିବଗୋ ଙ�ଗୋଙଟଲ ଟ୍ଗୋଇଙଡଣ୍ଙର 
‘ଓଡ଼ଟିଶଗୋ ଇନଙଭଷ୍ସ୍କ ମ ଟିଟ୍  ’ ଅନୁଷ୍ ଟିତ ଙ�ବ। ଏଥିଙର 

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନଗୋୟକ, ମଖୁ୍ୟ 
ସଚଟିବ ସଙୁରଶ କୁମଗୋର ମ�ଗୋପଗୋତ୍ର, 

ଶ ଟିଳ୍ପ ସଚଟିବ ଙ�ମନ୍ ଶମ୍କଗୋଙ୍କ 
ସଙମତ ବର ଟିଷ୍ ଅଧିକଗୋର୍ରୀ ଓ 
ଫଟିକ ଟି ପଦଗୋଧିକଗୋର୍ରୀମଗୋଙନ ସଗୋମ ଟିଲ 

ଙ�ବଗୋ ସ� ନ ଟିଙବଶକମଗୋନଙ୍କ ସ� 
ଆଙଲଗୋଚନଗୋ କର ଟିଙବ। ଏ� ଟି କଗୋଯ୍କ୍ୟକ୍ରମ 

ପଗୋଇ ଁ ମଖୁ୍ୟ ସଚଟିବ ଶ୍୍ରୀ 
ମ�ଗୋପଗୋତ୍ରଙ୍କ ଙନତୃତ୍ବଙର ଏକ 
ଉଚ୍ଚସ୍ତର୍ରୀୟ ରେତ ଟିନ ଟିଧÒ ଦେ 
ମମୁ୍ବଇ ଗସ୍ତଙର ଯଗୋଇଛନ୍ଟି। 

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ପଟ୍ଟନଗୋୟକ ୧୩ ତଗୋର ଟିଖଙର ମମୁ୍ବଇ 
ଗସ୍ତଙର ଯଗୋଇ ୧୫ ତଗୋର ଟିଖଙର ଓଡ଼ଟିଶଗୋ ଙଫର ଟିଙବ 
ଙବଗୋଲଟି ଜଣଗୋପଡଟିଛ ଟି।

ଉଙଲ୍ଖଙଯଗୋଗ୍ୟ, ୨୦୧୬ଙର ଙ�ଗୋଇଥିବଗୋ ଙମକ୍  
ଇନ୍  ଓଡ଼ଟିଶଗୋ କନ୍ ଙକଲେଭ ଦ୍ଗୋରଗୋ ୨ ଲଷେ 

୧୩ରୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୩ ଦନିଆି ମମୁ୍ବଇ ଗସ୍ତ

୧୪ରେ ଓଡ଼ଶିା ନରିେଶକ 
ସମ୍ଳିନୀରେ ର�ାଗରେରେ

ଆଜ ିଅବପାତ ରୂପ ନେବ ଲଘଚୁାପ

୨୪ ଜଲି୍ଲାରର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
୧୭ରେ ଆଉ 
ଏକ ଲଘଚୁାପ

ଇଂଲଣ୍ଡର ରଲାଜଲା ପଦରର 
ଚଲାଲ୍ଲସ୍  ତୃତ୍ରୀୟ ଅଭରି୍କି୍ତ

ଋର୍ କବଳରୁ ଖଲାକଷିଭ୍  ମକୁ୍ତ

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦।୯(ସମସି): ଜେବଗୋୟ ୁ
ପର ଟିବତ୍ତ୍କନର ରେଭଗୋବ ଙଯଗୋଗୁଁ ଓଡ଼ଟିଶଗୋ 
କ୍ରମଗୋଗତ ଭଗୋଙବ ରେଗୋକୃତ ଟିକ ବ ଟିପଯ୍କ୍ୟୟର 
ସମ୍ଖୁ୍ରୀନ ଙ�ଉଛ ଟି। ରେତ ଟିବର୍କ ଏକଗୋଧିକ 
ବଗୋତ୍ୟଗୋ, ବନ୍ୟଗୋଙର ରଗୋଜ୍ୟ 
ଷେତ ଟିଗ୍ରସ୍ତ ଙ�ଉଛ ଟି। ବ ଟିଙଶରକର ଟି 
ଉପକୂେବତ୍ତ୍କ୍ରୀ ଜଟିଲ୍ଗୋଗଡ଼ୁ ଟିକର କୃର ଟି, 
ଗମନଗୋଗମନ, ଙଟଲଟି ଓ ବ ଟିଦୁ୍ୟତ୍  
ଙଯଗୋଗଗୋଙଯଗୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥଗୋ ବ ଟିପଯ୍କ୍ୟସ୍ତ 
ଙ�ଗୋଇଯଗୋଉଛ ଟି। ଙତଣ ୁ ଏ�ଗୋର 
ସ୍ଥଗୋୟ୍ରୀ ରେତ ଟିକଗୋର ପଗୋଇଁ ରଗୋଜ୍ୟଙର 
ବ ଟିପଯ୍କ୍ୟୟ ନ ଟିଙରଗୋଧ୍ରୀ ଭ ଟିତ୍ତ ଟିଭୂମ ଟି 
ନ ଟିମ୍କଗୋଣ ଉପଙର ରଗୋଜ୍ୟ ସରକଗୋର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଙଦଉଛନ୍ଟି। ଏ� ଟି କ୍ରମଙର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନଗୋୟକ ଓଡ଼ଟିଶଗୋକୁ ‘ଙଫଗୋକସ୍  
ରଗୋଜ୍ୟ’ର ମଗୋନ୍ୟତଗୋ ଙଦଇ ଏଥିପଗୋଇଁ 

ସ୍ୱତନ୍ତ ଅନୁଦଗୋନ ଙଯଗୋଗଗୋଇଙଦବଗୋକୁ ଙକନ୍ଦ 
ନ ଟିକଟଙର ବଗୋରମ୍ବଗୋର ଦଗୋବ ଟି କର ଟିଆସଛୁନ୍ଟି। 
ଙକବେ ଓଡ଼ଟିଶଗୋ ନୁଙ�ଁ; ରେଗୋକୃତ ଟିକ 
ବ ଟିପଯ୍କ୍ୟୟର ଶ ଟିକଗୋର ଙ�ଉଥିବଗୋ ଅନ୍ୟ 

ଉପକୂେ ରଗୋଜ୍ୟଗଡ଼ୁ ଟିକର ସରୁଷେଗୋ ପଗୋଇଁ 
ସ୍ଥଗୋୟ୍ରୀ ରେତ ଟିକଗୋର ବ୍ୟବସ୍ଥଗୋ କର ଟିବଗୋକୁ ମଧ୍ୟ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ପଟ୍ଟନଗୋୟକ ଙକନ୍ଦ ନ ଟିକଟଙର 

ଦଗୋବ ଟି ଉପସ୍ଥଗୋପନ କର ଟିଛନ୍ଟି। ଓଡ଼ଟିଶଗୋର ଦଗୋବ ଟି 
ସମ୍ପକ୍କଙର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରଗୋଜ୍ୟ ସରକଗୋରଙ୍କ 
ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ବ ଟିଭଗୋଗର ଅଧିକଗୋର୍ରୀ 
ଓ ବ ଟିଙଜଡଟି ସଗୋଂସଦମଗୋଙନ ବଗୋରମ୍ବଗୋର 

ଙକନ୍ଦ ସରକଗୋରଙ୍କ ଦୃଷ୍ ଟି ଆକର୍କଣ 
କର ଟିଛନ୍ଟି। ଏ�ଗୋ ସଙତ୍ତ୍ବ ଏ ଙଷେତ୍ରଙର 
ଙକୌଣସ ଟି ପଦଙଷେପ ଗ୍ର�ଣ କରଗୋଯଗୋଇ 
ନଗୋ� ିଁ। ବର୍କଗୋଧିକ କଗୋେ ଙ�ଲଗୋ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିଙନଇ ରେଧଗୋନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନଙରନ୍ଦ ଙମଗୋଦ୍ରୀଙୁ୍କ ଅନୁଙରଗୋଧ 
କର ଟିଆସ ଟିଛନ୍ଟି। ମଗୋତ୍ର ଏ ଙନଇ 
ଙକନ୍ଦ ସରକଗୋରଙ୍କ ପଷେରୁ ଙକୌଣସ ଟି 
ସକଗୋରଗୋତ୍ମକ ପଦଙଷେପ ନ ଟିଆଯଗୋଇ 

ନଗୋ� ିଁ। ଅନ୍ୟପଷେଙର ଶନଟିବଗୋର ଜେବଗୋୟ ୁ
ପର ଟିବତ୍ତ୍କନ ସଂକ୍ରଗୋନ୍ ଜଗୋତ୍ରୀୟ ସମ୍ ଟିେନ୍ରୀଙର 
ଙଯଗୋଗଙଦବଗୋ ଅବସରଙର 

 �ଓଡ଼ଶିଲା ଉପକୂଳରର ବପିର୍ଲ୍ୟୟ ନରିରଲାଧ୍ରୀ ଭତି୍ଭୂିମ ିନମି୍ଲଲାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ନରିବ ରହରିଲ ଦୁଇ ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
 �୨୦୦ ଦନିରର ଋର୍-ୟରୁରେନ୍  ରଦୁ୍ଧ

 କଭି୍ ,୧୦ା୯(ଏନଜେ୍)ି: 
ରୁର-ୟଙୁକ୍ରନ ଯଦୁ୍ ଇତ ଟି 
ମଧ୍ୟଙର ୨୦୦ ଦ ଟିନ ଛୁଇଁଛ ଟି। 
ୟଙୁକ୍ରନ୍ ର ଖଗୋକକିଭ୍  ଅଞ୍ଚେ 
ଋର ଙସନଗୋ କବେରୁ ମକୁ୍ତ 
ଙ�ଗୋଇରÒଙଲ ଙ�ଁ ବତ୍ତ୍କମଗୋନ ସଦୁ୍ଗୋ ୟଙୁକ୍ରନ୍ ର ଷେତ ଟି ପର ଟିମଗୋଣ  ୯୭ 
ବ ଟିଲ ଟିୟନ ଡଲଗୋରଙର ପ�ଞ୍ଚ ଟିଛ ଟି।                   ବବିରଣ୍ରୀ ପଷୃ୍ା-୭

 ଲଣ୍ଡେ, ୧୦ା୯(ଏନଜେ୍)ି: ବ୍ ଟିଙଟନ 
ରଗୋଜକୁମଗୋର ଚଗୋଲ୍କସ ଫଟିଲ ଟିପ ଆର୍କର ଜଜ୍କ 
ନୂଆ ରଗୋଜଗୋ ଭଗୋଙବ ଶନ ଟିବଗୋର ଦଗୋୟ ଟିତ୍ବ 
ଙନଇଛନ୍ଟି। ବ୍ ଟିଙଟନ ରଗୋଣ୍ରୀ ଦ୍ବ ଟିତ୍ରୀୟ 
ଏଲଟିଜଗୋଙବରଙ୍କ ନ ଟିଧନ ପଙର ତଗୋଙ୍କ 
ପତୁ୍ର ଭଗୋଙବ ଙସ ରଗୋଜ ପଦଙର ଅଭଟିର ଟିକ୍ତ 
ଙ�ଗୋଇଛନ୍ଟି।           ବବିରଣ୍ରୀ ପଷୃ୍ା-୭

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦



ଯ ଲଉିଡ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ାହ ଆଣଛିି
୨୦୨୨-୨୩ ନୂତନ ଯାତ୍ାବର୍ଷ।
ସବୁ ପରୁାତନ ତଥା ନୂତନ

ଯାତ୍ାନୁଷ୍ାନ ବି ଯାତ୍ା ମଇଦାନରର ଶକ୍ି
ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରଲଣ।ି ରକାଭଡି୍ ରଯାଗୁଁ ଦୁଇ
ବର୍ଷ ରହଲା ବହୁ କଳାକାର ଲକ୍ଷ୍ୟଚୁଷ୍ୟତ
ରହାଇ ଦୁର୍୍ଷଶାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ
ଜଉିଥଁିବା ରବରଳ ଏରବ
ରସମାରନ ଯାତ୍ା ମଞ୍ଚରର
ପାଦ ଥାପି ଉଲ୍ଲସତି
ରହଉଛନ୍।ି ରସହପିରି
ରକରତକ କଳାକାର
‘ଯାତ୍ା’ରୁ ଏକପ୍ରକାର
ଅବସର ରନଇଥିବା ରବରଳ
ଆଉ ରକରତକ କଳାକାର ଅଧାବାଟରର
ଅକଟଛିନ୍।ି ବରିଶରକରି ଯଲଉିଡ୍ର
ଷ୍ାର ଅଭରିନତା ରଦବୀ ରଥ, ରଲାକନାଥ
ରଲଙ୍ା ଓ ଦାମ ପଣ୍ା ଅବସର ଜୀବନକୁ
ଆପରଣଇଛନ୍।ି ଷ୍ାଇଲସି୍ ହରିରା
ହୃରୀରକଶ ମଶି୍ର ରଗାଡ଼ରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ
ଏବର୍ଷ ଯାତ୍ାରୁ ଦୂରରଇ ଯାଇଛନ୍।ି
ଯଲଉିଡ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରଯାଡ଼ି ଟୁକୁନା-ଲପି,ି
ନାୟକ ଚକୁି କର ଓ ନାୟକରୁ ଚରତି୍
ଅଭରିନତାବନଥିିବାଧୀରମଶି୍ରଲକ୍ଷ୍ୟଚୁଷ୍ୟତ
ରହାଇ ଏକପ୍ରକାର ଅଟକି ଯାଇଛନ୍।ି
ଟୁକୁନା-ଲପିି ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ାନୁଷ୍ାନର
ମଙ୍ଗ ଧରବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଥିଲା ରବରଳ ଚକୁି

କରଓଧୀରମଶି୍ରମଧ୍ୟଅନଷ୍ୟଏକ ନୂତନ
ଯାତ୍ାନୁଷ୍ାନରପ୍ରସୁ୍ତତିପାଇଁଚନି୍ତିଅଛନ୍।ି
କନୁି୍ଏହିଦୁଇନୂତନପାଟ୍ଚିରପ୍ରସୁ୍ତତିବଳିମ୍ବ
ରହଉଥିବାରୁ ଏମାରନ ଅଧାବାଟରର
ଅଟକଛିନ୍।ି ଯଲଉିଡ୍ର ସଫଳ ନାୟକିା
ଡଲି ଭୂୟାଁ ନଜିର ବଷ୍ୟକ୍ଗିତ ସମସଷ୍ୟା

ପାଇଁ ଯାତ୍ାରୁ ସାମୟକି ଅବଷ୍ୟାହତି
ରନଇଛନ୍।ି ଅନଷ୍ୟପରଟ ବହୁ
ଚଚ୍ଚିତ ଅଭରିନତା ସଜୁୟ
ମହାପାତ୍ଆଣ୍ୁଯନ୍ତ୍ରଣାପାଇଁ
ଯାତ୍ାରୁ ଦୂରରଇ ରହଛିନ୍।ି
କନୁି୍ ତାଙ୍ ଅଭରିନତ୍ୀ
ପତ୍ୀ ମୀନୁ ନୂତନ ପାଟ୍ଚି

ଚରକାରଲଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରର ପାଦ
ଥାପଛିନ୍।ିରମରଲାଡିକୁଇନ୍ତଥାନାୟକିା

ଶ୍ରାବଣୀ ସାହୁ ଓ ଅଭରିନତା ସ୍ାମୀ
ବବନି ବଷ୍ୟକ୍ଗିତ କାମରର ନରିୟାଜତି
ରହାଇ ଯାତ୍ାରୁ ଏବର୍ଷ ଦୂରରଇ ରହଛିନ୍।ି
ଅଭରିନତ୍ୀ ପତ୍ୀ ତୃପ୍ି କରରାନାରର ପ୍ରାଣ
ହରାଇବାପରରବାବୁଲିପଣ୍ାନଜିଝଅିର
ଯତ୍ ରନବା ପାଇଁ ଏରବଯାତ୍ାରୁ ଦୂରରଇ
ରହବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହାଇଛନ୍।ି ଯାତ୍ା ନାନା
ପାରଟକର ଭାରବ ସପୁରଚିତି ରଦବ ମଶି୍ର
ଅରପରାସାଇଦୁଗ୍ଷାରରରଯାଗରଦଇଥିବା
ରବରଳଅଭରିନତ୍ୀପତ୍ୀସଂଯକୁ୍ାପରବିାର
ସମ୍ାଳବିାକୁ ପ୍ରାଥମକିତା ରଦଇ ଯାତ୍ା
ମଞ୍ଚରୁଦୂରରଇଯାଇଛନ୍।ି

ଜ ରଣପ୍ରରଯାଜକଅନଷ୍ୟଜରଣକ୍ଏିଟଭିମଖୁଷ୍ୟ।ଓଲଉିଡରରଏମାନଙ୍ବନୁ୍ତାଅନଷ୍ୟମାନଙ୍ପାଇଁଈର୍ଷାର
କାରଣରହାଇଛ।ିକାରଣପ୍ରରଯାଜକସଚକିାନ୍ରଜନାଓକ୍ଏିଟଭିମଖୁଷ୍ୟପ୍ରଣୟରଜଠୀନଜିନଜି
ରକ୍ତ୍ରରରବଶ୍ପରଚିତିଓପ୍ରତଷି୍ତି। ଓଲଉିଡ୍ରସପୁରହଟି୍ଫିଲ୍ମ‘ଝଅିଟା

ବଗିଡ଼ିଗିଲା’,‘ବଜରଙ୍ଗୀ’,‘ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ର
ସଲମନ୍ଖାନ୍’ପ୍ରଭୃତିଏକାଧିକଚତି୍ମନୁ୍
ଟଭିିବଷ୍ୟାନରରରବନୁ୍ବନିିପଟ୍ଟନାୟକଙ୍
ସହରଯାଗରରଦଶ୍ଷକଙୁ୍ରଭଟିରଦଇଛନ୍ି
ସଚକିାନ୍।ଆଉଏରବରସରରାମାଣ୍କି୍
ଫିଲ୍ମ‘ରପ୍ରମରଲଖିରଦଲିରତା’ନାଁ’ରର
ପ୍ରସୁ୍ତତରିରଲାଗିପଡ଼ଛିନ୍।ିସବୁଠାରୁ
ବଡ଼କଥାରହଉଛ,ିସବୁଫିଲ୍ମପରିଏ
ଫିଲ୍ମରରବିପ୍ରଣୟଅଛନ୍ିକ୍ଏିଟଭି
ମଖୁଷ୍ୟ।ତରୁଣରପ୍ରମକାହାଣୀ
ଉପରରଆଧାରତିଏହିଫିଲ୍ମକୁ
ରନଇଉଭୟସଚକିାନ୍ଓପ୍ରଣୟ
ଖବୁ୍ଆଶାବାଦୀଅଛନ୍।ିପ୍ରଣୟ
କହନ୍,ିବନୁ୍ସଚକିାନ୍ଙ୍ସହ
ଫିଲ୍ମନମି୍ଷାଣରରଅଲଗାମଜା
ଥାଏ।ରସଜରଣକୁଲ୍ମଷ୍ୟାନ।
ରତଣୁତାଙ୍ସହରଯଉଁମାରନ
କାମକରଛିନ୍ିରସମାରନ
ସହଜରରଭୁଲିପାରି
ନାହାନ୍।ିସର୍ଚକିାନ୍କହନ୍,ି
ପ୍ରଣୟବିକଛିିକମ୍କହନ୍,ି
ଅଧିକକାଯ୍ଷଷ୍ୟକରି
ରଦଖାଇଦଅିନ୍।ି

ନୃ ତ୍ୟ ନରି୍ଦେଶକରୁ ନରି୍ଦେଶକ ସାଜଥିିବା ଗରିୀଶ ମହାନ୍ଙି୍କ ତ୍ୟ ନରି୍ଦେଶକରୁ ନରି୍ଦେଶକ ସାଜଥିିବା ଗରିୀଶ ମହାନ୍ଙି୍କ 
ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ‘ଚୁମ୍ କ’ିକୁ ରନଇ ଅଭରିନତ୍ୀ ଉପାସନା ଭଦ୍ର ରବଶ୍  ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ‘ଚୁମ୍ କ’ିକୁ ରନଇ ଅଭରିନତ୍ୀ ଉପାସନା ଭଦ୍ର ରବଶ୍  
ଚର୍ଦୋରର ଅଛନ୍।ି ଏଥିରର ତାଙ୍କ ନାୟକ ସାଜଛିନ୍ ି ରରେୟାନ୍ । ରରାମାଣ୍କି୍ , ଚର୍ଦୋରର ଅଛନ୍।ି ଏଥିରର ତାଙ୍କ ନାୟକ ସାଜଛିନ୍ ି ରରେୟାନ୍ । ରରାମାଣ୍କି୍ , 

ମ୍ୁୟଜକିାଲ ଫିଲ୍ମ ‘ଚୁମ୍ କ’ିକୁ ରନଇ ଏରବ ସବଦେତ୍ ଚର୍ଦୋ ଚାଲଛି।ି ଏତକିରିବରେ ଉପାସନା ମ୍ୁୟଜକିାଲ ଫିଲ୍ମ ‘ଚୁମ୍ କ’ିକୁ ରନଇ ଏରବ ସବଦେତ୍ ଚର୍ଦୋ ଚାଲଛି।ି ଏତକିରିବରେ ଉପାସନା 
ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ‘ମନ ମ୍ୁୟଜୟିମ୍ ’କୁ ରନଇ ଚର୍ଦୋକୁ ଆସଛିନ୍।ି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ‘ମନ ମ୍ୁୟଜୟିମ୍ ’କୁ ରନଇ ଚର୍ଦୋକୁ ଆସଛିନ୍।ି 

ସଙ୍ୀତା ରମାସନ ପକି୍ ଚସଦେ ବ୍ୟାନରରର ନମିମିତ ରହଉଥିବା ଏହ ି ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ୀତା ରମାସନ ପକି୍ ଚସଦେ ବ୍ୟାନରରର ନମିମିତ ରହଉଥିବା ଏହ ି ଫିଲ୍ମର 
ନରି୍ଦେଶନାରର ଅଛନ୍ ି ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦ ପଣ୍ା। ସରିନମାର�ାଗ୍ାଫରରୁ ରସ ପ୍ରଥମ ନରି୍ଦେଶନାରର ଅଛନ୍ ି ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦ ପଣ୍ା। ସରିନମାର�ାଗ୍ାଫରରୁ ରସ ପ୍ରଥମ 

କର ି ନରି୍ଦେଶନାରର ପା୍ ରଖିଛନ୍।ି ସ୍ୱର ସଂର�ାଜନାରର ଶରତ କର ି ନରି୍ଦେଶନାରର ପା୍ ରଖିଛନ୍।ି ସ୍ୱର ସଂର�ାଜନାରର ଶରତ 
ନାୟକ ଥିବାରବରେ ଗୀତ ରଚନା କରଛିନ୍ ି ବଜିୟ ମଲ୍ଲ ଓ ନୃତ୍ୟ ନାୟକ ଥିବାରବରେ ଗୀତ ରଚନା କରଛିନ୍ ି ବଜିୟ ମଲ୍ଲ ଓ ନୃତ୍ୟ 

ସଂର�ାଜନାରର ଅଛନ୍ ି ଗରିୀଶ ମହାନ୍।ି ନୂଆ ନାୟକ ସଂର�ାଜନାରର ଅଛନ୍ ି ଗରିୀଶ ମହାନ୍।ି ନୂଆ ନାୟକ 
ନହିାରଙ୍କ ବପିକ୍ଷରର ଏଥିରର ଉପାସନା ଅଭନିୟ ନହିାରଙ୍କ ବପିକ୍ଷରର ଏଥିରର ଉପାସନା ଅଭନିୟ 

କରଛିନ୍।ି ଏହାର ପ୍ରସୁ୍ତ ି ରଶଷ ପ�ଦେ୍ୟାୟରର କରଛିନ୍।ି ଏହାର ପ୍ରସୁ୍ତ ି ରଶଷ ପ�ଦେ୍ୟାୟରର 
ପହଞ୍ଛି।ିପହଞ୍ଛି।ି

ଓ ଲଉିଡ୍ ର ଜରେ ପରଚିତି ପ୍ରର�ାଜକ-ନରି୍ଦେଶକ ଲଉିଡ୍ ର ଜରେ ପରଚିତି ପ୍ରର�ାଜକ-ନରି୍ଦେଶକ 
ରହରଲ ବରିଞ୍ ିନାରାୟେ ପଣ୍ା। ୍ଶଦେକଙୁ୍କ ରହରଲ ବରିଞ୍ ିନାରାୟେ ପଣ୍ା। ୍ଶଦେକଙୁ୍କ 

ରମୌେକି କାହାେୀଧ୍ମଦେୀ ଫିଲ୍ମ ‘ସତ୍ୟରମବ ଜୟରତ’, ରମୌେକି କାହାେୀଧ୍ମଦେୀ ଫିଲ୍ମ ‘ସତ୍ୟରମବ ଜୟରତ’, 
‘ଏସପି ିସାଗରକିା’ ସହ ‘ଆ ଜହ୍ନରର ରଲଖିବା ନାଁ’ ପ୍ରଭୃତ ି‘ଏସପି ିସାଗରକିା’ ସହ ‘ଆ ଜହ୍ନରର ରଲଖିବା ନାଁ’ ପ୍ରଭୃତ ି
ଫିଲ୍ମ ରସ ରଭ� ିର୍ଇ ସାରଛିନ୍।ି ଅନ୍ୟ ପ୍ରର�ାଜକଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରସ ରଭ� ିର୍ଇ ସାରଛିନ୍।ି ଅନ୍ୟ ପ୍ରର�ାଜକଙ୍କ 
ପର ିଏକାଧିକ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରର�ାଜନାରର ରସ ରୁଚ ିରଖନ୍ ିପର ିଏକାଧିକ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରର�ାଜନାରର ରସ ରୁଚ ିରଖନ୍ ି
ନାହ ିଁ। ରଗା�ଏି ଫିଲ୍ମ ରହଉ ପରଛ, ତାକୁ ର�ମତି ି୍ଶଦେକ ନାହ ିଁ। ରଗା�ଏି ଫିଲ୍ମ ରହଉ ପରଛ, ତାକୁ ର�ମତି ି୍ଶଦେକ 
-କୋକାର ହୃ୍ୟରର ସାଇତ ିରଖିରବ ତାକୁ ପ୍ରାଧ୍ାନ୍ୟ -କୋକାର ହୃ୍ୟରର ସାଇତ ିରଖିରବ ତାକୁ ପ୍ରାଧ୍ାନ୍ୟ 
ର୍ଇ ଆସଛିନ୍ ିରେୀ ପଣ୍ା। ଏହ ିକ୍ରମରର ର୍ଇ ଆସଛିନ୍ ିରେୀ ପଣ୍ା। ଏହ ିକ୍ରମରର 
ରସ ଏକ ବେଷି୍ଠ କାହାେୀକୁ ରସ ଏକ ବେଷି୍ଠ କାହାେୀକୁ 
ରନଇ ୍ୀରଦେ ରନଇ ୍ୀରଦେ 
ବ୍ୟବଧ୍ାନ ବ୍ୟବଧ୍ାନ 

ପରର ରଫରୁଛନ୍।ି ପରର ରଫରୁଛନ୍।ି 
ଏହାର ପ୍ରର�ାଜନା ଏହାର ପ୍ରର�ାଜନା 
ସାଙ୍କୁ ନରି୍ଦେଶନାର ସାଙ୍କୁ ନରି୍ଦେଶନାର 
ଭାର ମଧ୍ୟ ରସ ତୁଲାଇରବ ଭାର ମଧ୍ୟ ରସ ତୁଲାଇରବ 
ରବାଲ ିଜୋପଡ଼ଛି।ି ଏରବ କାହାେୀ କାମ ଆରଗଇ ରବାଲ ିଜୋପଡ଼ଛି।ି ଏରବ କାହାେୀ କାମ ଆରଗଇ 
ଚାଲଥିିବାରବରେ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର କୋକାରଙ୍କ ନାମ ରରାଷୋ ଚାଲଥିିବାରବରେ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର କୋକାରଙ୍କ ନାମ ରରାଷୋ 
ରହବ ରବାଲ ିରେୀ ପଣ୍ା କହଛିନ୍।ି ତାଙ୍କ ନରି୍ଦେଶନାରର ରହବ ରବାଲ ିରେୀ ପଣ୍ା କହଛିନ୍।ି ତାଙ୍କ ନରି୍ଦେଶନାରର 
ପ୍ରସୁ୍ତ ତଥା ଅର୍ମିତା-ଅଭରିଷକଙ୍କ ଅଭନିୀତ ‘ଏସପି ିପ୍ରସୁ୍ତ ତଥା ଅର୍ମିତା-ଅଭରିଷକଙ୍କ ଅଭନିୀତ ‘ଏସପି ି
ସାଗରକିା’ ୍ଶଦେକଙୁ୍କ ପ୍ରଭାବତି କରବିା ସହ ବରିଞ୍ଙି୍କ ସାଗରକିା’ ୍ଶଦେକଙୁ୍କ ପ୍ରଭାବତି କରବିା ସହ ବରିଞ୍ଙି୍କ 

ବେଷି୍ଠ ପ୍ରତଭିାର ପରଚିୟ ବେଷି୍ଠ ପ୍ରତଭିାର ପରଚିୟ 
ର୍ଇଥିଲା।ର୍ଇଥିଲା।

www.sakalaepaper.com୨୨ ରବବିାର
୧୧ ରସରପଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଯାତ୍ା 
ଜଗତ

ୱେୱେ ବ୍ସରିଜି୍‘ଗଷ୍ୟାଙ୍ଗଗ୍ ସଅଫ୍ପରୁୀ’ରସଫଳତାପରରବ୍ସରିଜି୍‘ଗଷ୍ୟାଙ୍ଗଗ୍ ସଅଫ୍ପରୁୀ’ରସଫଳତାପରର
ଓଟଟିିପ୍ାଟଫମ୍ଷକଞ୍ଚାଲଙ୍ାରରଆଉଏକରେବ୍ଓଟଟିିପ୍ାଟଫମ୍ଷକଞ୍ଚାଲଙ୍ାରରଆଉଏକରେବ୍
ସରିଜି୍‘ଗଷ୍ୟାଙ୍ଗଗ୍ ସଅଫ୍ବ୍ରହ୍ମପରୁ’ଆସଛୁ।ିକ୍ାଇମ୍,ସରିଜି୍‘ଗଷ୍ୟାଙ୍ଗଗ୍ ସଅଫ୍ବ୍ରହ୍ମପରୁ’ଆସଛୁ।ିକ୍ାଇମ୍,

ଥ୍ଲିର,କଲଚରପ୍ରଭୃତକୁିରନଇଏହିରେବ୍ସରିଜି୍ସମଦୃ୍ଧରହାଇଛ।ିଥ୍ଲିର,କଲଚରପ୍ରଭୃତକୁିରନଇଏହିରେବ୍ସରିଜି୍ସମଦୃ୍ଧରହାଇଛ।ି
ପ୍ରରଯାଜକଅନୁପମପଟ୍ଟନାୟକ,ବର୍ଷାପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ପରକିଳ୍ପନାରରପ୍ରରଯାଜକଅନୁପମପଟ୍ଟନାୟକ,ବର୍ଷାପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ପରକିଳ୍ପନାରର
ପ୍ରସୁ୍ତତରହଉଥିବାଏହିରେବ୍ସରିଜି୍ରନରିଦ୍ଷଶନାରରଅଛନ୍ିପ୍ରସୁ୍ତତରହଉଥିବାଏହିରେବ୍ସରିଜି୍ରନରିଦ୍ଷଶନାରରଅଛନ୍ି
ଅନୁପମପଟ୍ଟନାୟକ।ପରୁୀଠାରୁବ୍ରହ୍ମପରୁକୁଆହୁରିଚମତ୍ାରକରବୁିଅନୁପମପଟ୍ଟନାୟକ।ପରୁୀଠାରୁବ୍ରହ୍ମପରୁକୁଆହୁରିଚମତ୍ାରକରବୁି
ରବାଲିରସକହଛିନ୍।ିରବାଲିରସକହଛିନ୍।ି

କଞ୍ଚାଲଙ୍ାରସହପ୍ରତଷି୍ାତା,ରଚୟାରମଷ୍ୟାନ୍ଅକ୍ୟପରଜିାକଞ୍ଚାଲଙ୍ାରସହପ୍ରତଷି୍ାତା,ରଚୟାରମଷ୍ୟାନ୍ଅକ୍ୟପରଜିା
କହଛିନ୍,ିଆରମସବ୍ଷଦାଆମମାଟରିକାହାଣୀଦଶ୍ଷକଙୁ୍ରଭଟିକହଛିନ୍,ିଆରମସବ୍ଷଦାଆମମାଟରିକାହାଣୀଦଶ୍ଷକଙୁ୍ରଭଟି
ରଦଇଆସଛୁି।‘ଗଷ୍ୟାଙ୍ଗଗ୍ ସଅଫ୍ବ୍ରହ୍ମପରୁ’ରରମଧ୍ୟଦଶ୍ଷକଅନୁରୂପରଦଇଆସଛୁି।‘ଗଷ୍ୟାଙ୍ଗଗ୍ ସଅଫ୍ବ୍ରହ୍ମପରୁ’ରରମଧ୍ୟଦଶ୍ଷକଅନୁରୂପ
ବାସ୍ାପାଇପାରରିବ।ବାସ୍ାପାଇପାରରିବ।

ବ ଲଉଡ୍ରଜରଣପ୍ରତଭିାବାନ୍ଓଷ୍ାଇଲସି୍କଳାକାରଭାରବବବିରଦଓଲ
ରବଶ୍ଜଣାଶଣୁା।‘ବରସାତ୍’ଫିଲ୍ମରୁରସକଷ୍ୟାରୟିରଆରମ୍କରଥିିରଲ।
ପରରପରରସର‘ଗପୁ୍-ଦହଡିନି୍ଟରୁଥ୍’,‘ରସାଲଜର’,‘ବାଦଲ’,‘ରରସ୍-୩’

ପ୍ରଭୃତିଫିଲ୍ମରରଦଶ୍ଷକଙୁ୍ସାମ୍ାକରଥିିରଲ।ପ୍ରକାଶଝା’ଙ୍ରେବ୍ସରିଜି୍‘ଆଶ୍ରମ’ରର
ମଧ୍ୟତାଙୁ୍ରଦଖିବାକୁମଳିଥିିଲା।କୁନାଲରକାହଲଙି୍ନୂଆଫିଲ୍ମ‘ର୍ାକ-ଦରଦଶୀ
ସରଲକ’ରର ବବଙୁି୍ନୂଆଭୂମକିାରରଦଶ୍ଷକରଦଖିବାକୁପାଇରବ।ଏଥିରର

ବବଙି୍ବପିକ୍ରରସନୁ୍ଦରୀଅନନଷ୍ୟାବଲି୍ଷା
ଅଭନିୟକରୁଛନ୍।ିକୁନାଲଏହିଫିଲ୍ମକୁ

ଚମତ୍ାରକରବିାନମିରନ୍ଅଣ୍ା
ଭଡ଼ିଛିନ୍।ିବବିମଧ୍ୟଏହାକୁ

ରନଇଆନନ୍ଦତିଥିବା
କହଛିନ୍।ିଅନନଷ୍ୟାଙ୍
ସହତାଙ୍ର
ରଯାଡ଼ିଏଥିରର
ଜମଯିବିରବାଲି
କୁହାଯାଉଛ।ି

ଅଜୟ ଙ୍କ 
ନୂଆ ଲୁକ୍ 

ବ ଲଉିଡ ଅଭରିନତା ଅଜୟ ରଦବଗନଙ୍ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ
‘ଥଷ୍ୟାଙ୍ଗ୍  ଗଡ଼୍’ର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଇତମିଧ୍ୟରର ସାମାଜକି
ଗଣମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଘଟ ରହଉଛ।ି ରଯଉଁଥିରର ଅଜୟଙ୍

ରଗଟ୍ଅପ୍ ରବଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହାଇଛ।ି ଏକ ସଂିହାସନରର
ନଆିରାଅନ୍ଦାଜରରଅଜୟବସଛିନ୍।ିସଦି୍ଧାଥ୍ଷମଲରହାତ୍ାଓରକୁଲ
ପ୍ରୀତିସଂିହଙ୍ଏହିଫିଲ୍ମଆଗାମୀଦୀପାବଳିଅବସରରରମକୁ୍ଲିାଭ
କରବିାରଯାଜନାରହଛି।ିଆକ୍ସନ୍ଓଇରମାସନରରପରପିରୂ୍୍ଷଏହି
ଫିଲ୍ମରରଅଜୟଏକଦମ୍ଦାରଭୂମକିାରରଅବତୀର୍୍ଷରହାଇଛନ୍।ି
ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରଦଖିବା ପରର ଅଜୟ ରପ୍ରମୀ ଖବୁ୍
ଉଲ୍ଲସତି ଅଛନ୍।ି ରସମାରନ ଉତ୍ଣ୍ାର ସହ ଏହି ଫିଲ୍ମର ରଲିଜି୍
ତାରଖିଅରକଟାବର୨୫କୁଅରପକ୍ାକରଛିନ୍।ିଅଜୟମଧ୍ୟଦଶ୍ଷକଙ୍
ଭଲପାଇବାରଦଖିଅଭଭୂିତରହାଇଥିବାସାମାଜକିଗଣମାଧ୍ୟମରର
ଟ୍ଟି୍କରିଜଣାଇଛନ୍।ି

ଆସଛୁନ୍ ି
ବବ ି

ବ ଲ ିଉ ଡ୍ 

ବାବା ରଲଶ୍ୱର ସନୁ୍ଦରୀ ମାନସୀ ପାଲରଲଶ୍ୱର ସନୁ୍ଦରୀ ମାନସୀ ପାଲ
ଅଭନିୟରରଦଶ୍ଷକଙ୍ମନଜଣିିଚାଲଛିନ୍।ିଅଭନିୟରରଦଶ୍ଷକଙ୍ମନଜଣିିଚାଲଛିନ୍।ି

ରମଗା ଧାରାବାହକି- ‘ରତା ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ମୁ’ଁ,ରମଗା ଧାରାବାହକି- ‘ରତା ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ମୁ’ଁ,
‘ରତାପାଇଁମୁଁରମାପାଇଁ ତୁ’ସହଓଡ଼ଆିଫିଲ୍ମ ‘ପଲ୍ପଲ୍‘ରତାପାଇଁମୁଁରମାପାଇଁ ତୁ’ସହଓଡ଼ଆିଫିଲ୍ମ ‘ପଲ୍ପଲ୍
ତରତଚାରହ’ଁପ୍ରଭୃତରିରଅଭନିୟକରଛିନ୍ିଏହିଚୁଲବୁଲିତରତଚାରହ’ଁପ୍ରଭୃତରିରଅଭନିୟକରଛିନ୍ିଏହିଚୁଲବୁଲି
ନାୟକିା।ଗ୍ରାଜୁଏସନପରରସାମ୍ବାଦକିତାପାଠଷ୍ୟକ୍ମଜାରିନାୟକିା।ଗ୍ରାଜୁଏସନପରରସାମ୍ବାଦକିତାପାଠଷ୍ୟକ୍ମଜାରି
ରଖିଛନ୍ିରସ।ତାଙ୍ଅଭନିୀତନୂଆରେବ୍ସରିଜି୍‘ଓଖାରଖିଛନ୍ିରସ।ତାଙ୍ଅଭନିୀତନୂଆରେବ୍ସରିଜି୍‘ଓଖା
ଏକ୍ସରପ୍ରସ୍’ ଏରବ କଞ୍ଚାଲଙ୍ାରର ଷ୍ଟମିଙି୍ଗଗ୍  ରହଉଛ।ିଏକ୍ସରପ୍ରସ୍’ ଏରବ କଞ୍ଚାଲଙ୍ାରର ଷ୍ଟମିଙି୍ଗଗ୍  ରହଉଛ।ି
ଯାହାକୁ ରନଇ ମାନସୀ ଖବୁ୍ ଉଲ୍ଲସତି ଅଛନ୍।ିଯାହାକୁ ରନଇ ମାନସୀ ଖବୁ୍ ଉଲ୍ଲସତି ଅଛନ୍।ି
ଅଭନିୟସହନୃତଷ୍ୟରରରୁଚିରଖଥୁିବାମାନସୀଅଭନିୟସହନୃତଷ୍ୟରରରୁଚିରଖଥୁିବାମାନସୀ
‘ଯାଆନାଯାଆନା’ପରିଏକାଧିକମଷୁ୍ୟଜକି୍‘ଯାଆନାଯାଆନା’ପରିଏକାଧିକମଷୁ୍ୟଜକି୍
ଭଡିଓିରର ବି ଚମତ୍ାରତିା ରଦଖାଇଭଡିଓିରର ବି ଚମତ୍ାରତିା ରଦଖାଇ
ସାରଛିନ୍।ି ତାଙ୍ ଅଭନିୀତ ଆଉସାରଛିନ୍।ି ତାଙ୍ ଅଭନିୀତ ଆଉ
ଏକଅନାମଫିଲ୍ମରକାମରଶରଏକଅନାମଫିଲ୍ମରକାମରଶର
ପଯ୍ଷଷ୍ୟାୟରରପହଞ୍ଚଛି।ିପଯ୍ଷଷ୍ୟାୟରରପହଞ୍ଚଛି।ି

ବନୁ୍ ହେବ 
ତ ଏମତି ି

ବରିଞ୍ଙି୍କ ହଲଉଟାଣ ି

ମନ ଜଣିଛୁନ୍ ିମନ ଜଣିଛୁନ୍ ି 
ମାନସୀମାନସୀ

‘ଚୁମ୍ କ’ି‘ଚୁମ୍ କ’ିର ର 
ଚମକ୍ ଚମକ୍ 

ପରୁୀ ପରୁୀ 
ପରରପରର  ବ୍ରହ୍ମପରୁବ୍ରହ୍ମପରୁ

ଅଟକଗିହଲ 
ଅଧାବାଟହର

ଟ ି ଭରି ୱ�ାକପ୍ୟି କୱେଡ ି ୱୋ’ ‘ଦ କପ�ି େେ୍ା’ ୱୋ’ୱର  
ଏଥର ନୂଆ  ନୂଆ ୱେୱେରା ୱଦଖÒବାକୁ େଳିବି। ଏଥÒପାଇଁ 

ୱୋ’ ନେି୍ାତା େଧ୍ୟ ସେସ୍ତ ପ୍ସୁ୍ତତ ିକରସିାରଛିନ୍।ି ପବୂ୍ରୁ ଏେ ିୱୋ’ୱର  
କ୍ଷି୍ା ଅଭୱିେଖ ସାେ�ି ନ ୱେବା େର୍୍ା ୱୋଇଥÒ�ା। ଆଉ ଏୱବ  
ପାଳ ି ୋସ୍ାଭୱିନତ୍ରୀ  ଭାରତରୀ ସଂିେଙ୍କର। ଏଥୱର ୱସ ସାେ�ି 
ୱେୱବନ ି ୱବା� ି ନୱିଜ ଭାରତରୀପ୍କାେ କରଛିନ୍।ି ଏୋର କାରଣ 
ଦେ୍ାଇବାକୁ ଯାଇ ୱସ କେଛିନ୍,ି ତାଙ୍କ ୋତୱର ‘ସାୱରଗାୋପା’ 
ଅଫର୍ ଅଛ।ି ୱସଥପାଇଁ ଏଥୱର କାେ  କରୱିବ ନାେ ିଁ ୱବା� ି ୱୋ’ 
ନେି୍ାତାଙ୍କ ସେ ଆୱ�ାେନା କରଛିନ୍।ି ୱସେପିର ିଯଦ ିଉଭୟ ୱୋ’ର
ପ୍ସାରଣୱର ସେୟର ତାଳୱେଳ ନ ରୱେ, ୱତୱବ ୱସ ଉଭୟ 
ୱୋ’ୱର ନଜର ଆସପିାରନ୍।ି 

ଅ ୱକଟାବର ୨ରୁ ଟଭି ି ପରଦାୱର କୋ� କରବି ବଗି୍ ବସ୍  ସଜିନ୍ -
୧୬। ୱୋ’ ନେ୍ିାତା ଏଥÒପାଇଁ େର୍୍ଚିତ କଳାକାରଙ୍କ ସେ କ୍ୋଗତ 

ୱଯାଗାୱଯାଗୱର ରେୁଥÒବା ୱବୱଳ  ଅଭୱିନତା ବବିୟିାନ ଡୱିସନାଙ୍କ ନାଁ 
ଏଥÒରୁ ବାଦ୍  ପଡ଼ନି।ି  ୱତୱବଏେ ି ଖବରୱର  ଅଭୱିନତା ଜଣକ ବଗିଡ଼ି ି
ଯାଇଛନ୍।ି ଏକ  ସାକ୍ାତକାରୱର ୱସ କେଛିନ୍ ିୱଯ , େୁଁ ଜାଣନି ିକାେ ିଁକ ିୱ�ାୱକ 
ଏେତି ିେଛି ସତ କୁେନ୍।ି  ୱଯଉଁଠ ିେୁଁ ଫିଟ୍  ନୁୱେଁ, ୱସପର ିୱୋ’ୱର କାେ ିଁକ ିେୁଁ 
କାେ କରବି?ି ବଗି୍ ବସ୍  ଫେ୍ାଟ୍  ୱୋ ପର ି ବ୍କ୍ ି ପାଇଁ ଆୱଦୌ ଠକି୍  ନୁୱେଁ। 
ଏପରକି ିନଜି ବ୍କ୍ଗିତ ଜରୀବନକୁ ୱନଇ େଧ୍ୟ ୱସ ଅୱନକ କଛି ିଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ େନ୍ବ୍ 
ୱଦଇଛନ୍।ି ବ୍କ୍ଗିତ ଜରୀବନରୁ ୱସ ବେୁତ କଛି ି େଖିÒଥବା େଧ୍ୟ ସ୍ବରୀକାର କରଛିନ୍।ି 
ୱତଣ ୁତାଙ୍କ େତୱର ଜରୀବନ ୱଗାୱଟ ୱରା�ର କାଷ୍ଟର ପର।ି

ହଟଲ ି
ଦୁନଆି

ହୋ’ରୁ 
ଓେରହିଲ 
ଭାରତୀ!

ଚଡ଼ିଗିହଲ 
ବବିୟିାନ

ଶ୍ାବଣରୀ ସାେୁଡ� ିଭୂୟାଁ

ସଜୁୟ େୋପାତ୍
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କଟକ/ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୦।୯(ସମସି): ଖାଲ ି ପ୍ଲଟର 
ଦାମ୍ ୨କ�ାଟ ିଟଙ୍ାରୁ ଅଧି�। ରମିାଣ୍ଡକର କେଇ କେରା 
କେକେ ପଲୁସି ୋେୁଙ୍ ଏତ�ି ି ସମ୍ପତ୍ ି ଠାେ �ରଛି ି
ଭେିଲିାେ୍ସ।  ଲାଞ୍ଚ କେଇ ଗରିଫ କ�ାଇଥିୋ କେଙ୍ାୋେ 
ସଦର ଥାୋ ଡଏିସ୍ ପ ିଅଭେିେ ଡାେୁଆ ଫାଙି୍ୋ ପାଇଁ 
େେି ପତ୍ନୀ, ଶୋ, ଶାଶଙୂ୍ ୋମକର ପ୍ଲଟ୍ �ଣିଥୁିକଲ ତା�ା 
ୋଣେିା�ୁ ପାଇଛ ି ଭେିଲିାେ୍ସ। ଏ� ି ପଲୁସି ଅଫିସରଙୁ୍ 
ଆେ ି କେଙ୍ାୋେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେିଲିାେ୍ସ େଜ୍ ଙ୍ େ�ିଟକର 
�ାେର �ରାଯେିା ପକର ତାଙୁ୍ ଆସନ୍ା ୧୩ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ 
େଚିାର େଭିାଗନୀୟ କ�ପାେତ�ୁ ପଠାଇଦଆିଯାଇଛ।ି

ଶ୍ନୀ ଡାେୁଆ ଓ ସମ୍ପ�୍ଯନୀୟଙ୍ ୋମକର କମାଟ ୧୪ଟ ି
ପ୍ଲଟ କଖାର୍୍ଯା, ଯାେପରୁ, କ�ନୁ୍ଝର େଲି୍ାର ପ୍ରମଖୁ 
ସ୍ାେକର ର�ଛି।ି କ�କେେ କଗାଟଏି ପ୍ଲଟ େେି ୋମକର 
ଭୁେକେଶ୍ୱର େଟଣନୀ ଥାୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁକର ର�ଛି।ି 
ଆଉ ଏ� ି ପ୍ଲଟ ଉପକର ଏ� ଦୁଇ ମ�ଲା େଶିଷି୍ଟ ଘର 
ର�ଛି।ି ତାଙ୍ ପତ୍ନୀଙ୍ ୋମକର �ନୁି୍ ୫ଟ ି ପ୍ଲଟ ଠାେ 
�ରଛି ି ଭେିଲିାେ୍ସ। କଖାର୍୍ଯା େଲି୍ାର କେଣାପଞ୍ଜରନୀ, 
ମଙ୍ଗରାେପରୁ ଓ ଓଗଲପଡ଼ା, ଯାେପରୁ େଲି୍ାର 
କ�ାଗାକଁର ଏସେୁ ପ୍ଲଟ ର�ଛି।ି କସ�ପିର ିଶ୍ନୀ ଡାେୁଆଙ୍ 
ସନ୍ଗି୍ଧ କେୋମନୀ ସମ୍ପତ୍ ି ତାଙ୍ ଶାଶ ୂ ଓ ଶୋ ୋମକର 
ର�ଛି।ି ଏସେୁ ସମ୍ପତ୍ରି କଖାେତାଡ �ରୁଛ ିଭେିଲିାେ୍ସ। 
ଶାଶ ୂ ଓ ଶୋଙ୍ ୋମକର ୪ଟ ି କଲଖାଏ ପ୍ଲଟ ର�ଛି।ି 
ଶାଶଙୂ୍ ୋମକର କେଙ୍ାୋେର େେମାେପି୍ରସାଦକର 
ଦୁଇଟ ି ଓ କ�ନୁ୍ଝରର କେେରତାକପାଶକିର ଦୁଇଟ ି
ପ୍ଲଟ ର�ଛି।ି କସ�ପିର ି ଶୋ ୋମକର କ�ନୁ୍ଝରର 

ଝାରକେଡାକର ୪ଟ ି ପ୍ଲଟ ର�ଛି।ି ଏ� ି ସମସ୍ତ ପ୍ଲଟ 
୨୦୧୮ରୁ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟକର �ଣିାଯାଇଛ।ି ଯା�ାର 
ମଲୂ୍ୟ ୨କ�ାଟରୁି ଅଧି� ଟଙ୍ା କ�େ କୋଲ ି ଆ�େେ 
�ରାଯାଇଛ।ି କତକେ ତାଙ୍ େ୍ୟାଙ୍ �ାରୋର ଓ ଅେ୍ୟ 
ସ୍ାେର ସମ୍ପତ୍ ିସମ୍ପ�୍ଯକର ତଦନ୍ ୋର ିର�ଛି।ି

ଏ�ାସ� ଡାେୁଅଙ୍ର ଏ�ାଧି� ଅଡଓି �୍ଲପି୍  
େେତ �ରଛି ିଭେିଲିାେ୍ସ। କସ ଅଭକିଯାଗ�ାରନୀଙୁ୍ ଟଙ୍ା 
ଏେଂ ଇଲଶି୍  ମାଛ 
ଲାଞ୍ଚ ମାଗଥୁିୋରୁ 
ଶଣୁେିା�ୁ ମେିଛି।ି 

ସତ୍ୟତା ୋଣେିା 
ପାଇଁ ଏ� ି େେତ 
ଅଡଓି �୍ଲପି୍ ଗଡ଼ୁ�ୁି ପରନୀକ୍ା ପାଇଁ ଏସ୍ ଏଫଏସ୍ ଏଲ୍ �ୁ 
ଭେିଲିାେ୍ସ ପଠାଇଛ।ି ଏ�ାର ରକିପାଟ୍ଯ ଆସେିା 
ପକର କ�ାଟ୍ଯକର ଦାଖଲ �ରାଯେି କୋଲ ି ଭେିଲିାେ୍ସ 
ଅଧି�ାରନୀ ��ଛିନ୍।ି ଏ� ମାମଲାର ସମାଧାେ ପାଇଁ 
ଅଭେିେ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗଥୁିୋ ଏ� ି ଅଡଓିକର ର�ଛି।ି 
ସମ୍ପପୃକ୍ତ ଅଭକିଯାଗ�ାରନୀ େ୍ୟେସାୟନୀ େଣଙ୍ ଇଲଶି ି
ମାଛ ଆଣ ି କ�ଉଁଠ ି କଦକେ କୋଲ ି ପଚାରୁଛନ୍।ି 
ସେୁଠାରୁ େଡ଼ �ଥା କ�ଲା କସ ଥିୋ ଥାୋ ଅଞ୍ଚେୋସନୀ 
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ �ାଯ୍ଯ୍ୟ ଉପକର ଅତଷି୍ଠ ଥିକଲ। କଛାଟ 
କଛାଟ ମାମଲା ପାଇଁ କସ ଟଙ୍ା ମାଗଥୁିୋ ଗ୍ାମୋସନୀ 
ଅଭକିଯାଗ �ରଛିନ୍।ି  ସଚୂୋ ଥାଉ�,ି େକଣ 
କ�ାଇଲା ଗାଡ଼ ି ମାଲ�ିଙ୍ଠାରୁ କସ ୩୦ �ୋର ଟଙ୍ା 
ଲାଞ୍ଚ କେଇ ଭେିଲିାେ୍ସ ୋଲକର ଧରାପଡ଼ଥିିକଲ।

କଟକ,୧୦କା୯(ସମସି): େ�ଲ ି ଔଷଧ�ୁ କେଇ ରାେ୍ୟ ଔଷଧ 
େୟିନ୍ତ୍ର�ଙ୍ �ାଯ୍ଯ୍ୟାେୟର େକିଦ୍୍ଯଶକ୍ରକମ ଚାଲଥିିୋ ଚେଉ 
ପ୍ରାୟତଃ କଶଷ ପଯ୍ଯ୍ୟାୟକର ପ�ଞ୍ଚଛି।ି ରାେ୍ୟ ୋ�ାରୁ ଏ� ି ଔଷଧ 
ଆଣଥିିୋ ଦୁଇ ଡଲିରଙ୍ ୋମକର ପରୁନୀଘାଟ ଥାୋକର ମାମଲା 
ରୁେୁ କ�ାଇଛ।ି ମାଣ�ିକଘାଷ େୋରର ଭଆିର୍  ଡ୍ରଗ୍ସ ଏକେେ୍ସରି 
ମାଲ�ି କରା�ତି୍  କ�ାଏଲ୍  ଓ ପେୂା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇେସ୍ଯ ମାଲ�ି ସଞ୍ଜୟ 
�ୁମାର େଲାନ୍ ଙ୍ ୋମକର ଏତଲା କ�ାଇଛ।ି ଅେ୍ୟପକ୍କର ଡ୍ରଗ୍ସ 
ଆଣ୍ଡ �ସକମଟକି୍ସ ଆ�୍ଟ ଅେୁଯାୟନୀ ଏସ୍ ଡକିେଏମ୍  କ�ାଟ୍ଯକର ଅେ୍ୟ 
ଏ� ମାମଲା ରୁେୁ �ରାଯାଇଛ।ି େେତ ସାମଗ୍ନୀର ମଲୂ୍ୟ ୨୩ 
ଲକ୍ ଟଙ୍ା କ�େ କୋଲ ି ଆ�େେ �ରଛି ି େଭିାଗ। ଅେଶଷି୍ଟ �ଛି ି
େ�ଲ ି ଔଷଧ ଖେୁଶନୀଘ୍ର େେତ �ରାଯେି। େ�ଲ ି ଔଷଧ�ୁ କେଇ 
କଖାେତାଡ଼ ୋର ିର�ଥିିୋ ପରକିପ୍ରକ୍ନୀକର ସମ୍ପପୃକ୍ତ ଔଷଧ କଗ୍ଲେମା�୍ଯ 
�ମ୍ପାେନୀର ଉତ୍ାଦ େୁକ�ଁ କୋଲ ି ଏ� ି �ମ୍ପାେନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ �ରଛି।ି 
 ଆସଷି୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ �କଣ୍ଟରୋଲର ଧମ୍ଯକଦେ ପ�ୁାଣଙ୍ ସକମତ ଡ୍ରଗ 
ଇେସକପ�୍ଟର ତୁଷାର ରଞ୍ଜେ ପାଣଗି୍ା�ନୀ ଓ �ରପ୍ରୟିା ମଲ୍�ିଙ୍ 
କେତପୃ ତ୍ୱକର �ଟ�କର ଚଢ଼ଉ ୋର ି ର�ଥିିଲା। ଶକୁ୍ରୋର େେିମ୍ତି 
ରାତ ି ୨.୩୦ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ େଭିାଗନୀୟ ସ୍୍ାଡ୍  ଏଥିକର ସାମଲି କ�ାଇଥିକଲ। 
ଡ୍ରଗ ଇେସିକପ�୍ଟର ତୁଷାର ରଞ୍ଜେଙ୍ ��େିାେୁସାକର, ମାଣ�ିକଘାଷ 
େୋରର କଯଉଁ ଦୁଇ ଡଲିର ଏ� ି ସାମଗ୍ନୀ ଆଣଥିିକଲ କସମାେଙୁ୍ 
ପଚରାଉଚରା �ରାଯାଇଥିଲା। କସମାକେ �ଛି ିକ�ାଲକସଲରଙୁ୍ ଉକ୍ତ 
ଔଷଧ ପ୍ରଦାେ �ର ି ସାରଥିିକଲ। ଦୁଇ ଡଲିରଙ୍ ସଚୂୋ ଆଧାରକର 
ସ�ରର ୧୦ରୁ ୧୨ ଟ ିସ୍ାେକର ଚଢ଼ଉ କ�ାଇଥିଲା। କ�ାଲକସଲରଙ୍ 
େ�ିଟରୁ ଔଷଧ କଫରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା କୋଲ ି କସ ��ଛିନ୍।ି

ଭୁେକେଶ୍ୱର,୧୦।୯(ସମସି): େଦି 
�ୋଇ କଦଲାଣ ି େ�ଲ ି କମଡସିେି। 
ଦେି ରାତ ି�ର ି�ଟ� ଭୁେକେଶ୍ବରରର 
େଭିନି୍ନ ଔଷଧ କଦା�ାେକର ଚଢ଼ଉ 
ଚାଲଛି।ି ଶେେିାର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସ�ରର 
୬୦ ଔଷଧ କଦା�ାେକର  ଚଢ଼ଉ 
କ�ାଇଛ।ି େ�ଲ ି
କମଡ଼ସିନି୍ ର କଚର 
େ�ିାର, �ର୍୍ଯାଟ� 
ଯାଏ ଲମ୍ଥିିୋରୁ 
କ୍ରାଇମବ୍ାଞ୍ଚ ଏ�ାର 
ତଦନ୍ �ରପିାକର 
କୋଲ ି େଶି୍ବସ୍ତ ସତୂ୍ରରୁ 
ସଚୂୋ ମେିଛି।ି 
ଖବୁ୍ ଶନୀଘ୍ର ଡ୍ରଗ୍ସ �କଣ୍ଟରୋଲରଙ୍ ପକ୍ରୁ 
ଏସ୍ ଟଏିଫ୍ େ�ିଟକର ଅଭକିଯାଗ 
�ରାଯେି କୋଲ ି ମଧ୍ୟ ସଚୂୋ ମେିଛି।ି 
ଏକେଇ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚର େକଣ 
ଅଧି�ାରନୀ ��ଛିନ୍ ି କଯ, ସର�ାର 
ଏସେୁ ପ୍ରତ ି ଶେୂ ସ�େଶନୀେତା େନୀତ ି

ଗ୍�ଣ �ରଛିନ୍।ି େ�ଲ ି ଔଷଧ କଦଇ 
କଲା�ଙ୍ େନୀେେ ସ� କଖେ କଖେୁଛନ୍ ି
�ଛି ିମାଫିଆ। କତଣ ୁସର�ାର ଏ�ାର 
ତଦନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚ�ୁ କଦଇ ପାରନ୍।ି 
ଆମକ୍ ୁ ତଦନ୍ ଭାର ଦଆିଯେିା ପକର 
ଏ�ାର ମେୂ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ତଦନ୍ �ରାଯାଇ 

ଅଭଯିକୁ୍ତମାେଙୁ୍ ଗରିଫ �ରେୁି।
ରାେଧାେନୀକର ୨୬ଟ ି କଦା�ାେକର 
ଚଢ଼ଉ �ରାଯାଇଛ।ି ଏ� ି େ�ଲ ି
କମଡ଼ସିନି୍  କେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏେଂ 
େ�ିାରରୁ ଆସଥୁିୋ ଡ୍ରଗ୍ସ �କଣ୍ଟରୋଲର 
ୋଣେିା�ୁ ପାଇଛନ୍।ି ଏଥିସ� ଡ୍ରଗ୍ସ 

�କଣ୍ଟରୋଲର ଏେଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇେ୍ସକପ�୍ଟର 
େେତ କମଡ଼ସିନି୍ �ୁ ପରନୀକ୍ା େମିକନ୍ 
ଲାକବ୍ାଟରନୀ�ୁ ପଠାଇଥିୋ େଭିାଗ 
ପକ୍ରୁ �ୁ�ାଯାଇଛ।ି
 ଅେ୍ୟପଟକର ଏ� ି େ�ଲ ି ରାକ�ଟ୍  
ପଛକର େ�ିାର ଏେଂ କେଙ୍ଗାଲୁରୁର 
୩େଣ କଲା�ଙ୍ ସମ୍ପପୃକ୍ତ ିର�ଛି।ି ଅସଲ ି
େପି ି କମଡସିନି୍ ର କଖାେକର ଏ� ି
େ�ଲ ି କମଡସିନି୍  ପରୁାଇ ମାକ�୍ଯଟ�ୁ 
ଛାଡୁଛନ୍।ି ଅସଲ ି କମଡସିନି୍  
ଅକପକ୍ା ଏ� ି େ�ଲ ି କମଡସିନି୍ ର 
ଦାମ ଶସ୍ତା ର�ଛି।ି କଯଉଁଥି ପାଇଁ 
କଦା�ାେନୀମାକେ �ମ୍  ଦାମକର 
ଏ� ି େ�ଲ ି କମଡସିନି୍  କେଇ ଅସଲ ି
କମଡସିନି୍  ଦାମକର େକି୍ର ି�ର ିଲକ୍ାଧି� 
ଟଙ୍ା ଲାଭ ପାଉଛନ୍।ି କତଣ ୁ ଏ� ି
ରାକ�ଟ୍  ପଛକର େଡ଼େଡ଼ କଲା�ଙ୍ 
ସମ୍ପପୃକ୍ତ ି ର�ଥିିୋରୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚ�ୁ 
ତଦନ୍ ଦାୟତି୍ୱ ଦଆିଯାଉ କୋଲ ି
ଅକେ� ସଂଗଠେ ଦାେନୀ �ରଛିନ୍।ି

ଭୁବଢନଶ୍ୱର,୧୦।୯(ସମସି): ଦୂର େରିନ୍ର ଓ ମକୁ୍ତ ଶକି୍ା 
ଅଧ୍ୟୟେ �ରୁଥିୋ ପଲିାଙ୍ ସାଟଟିଫିକ�ଟ୍  କରଗଲୁାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 
ସ� ସମ�କ୍। କତଣ ୁ ସମସ୍ତ ଶକି୍ାେୁଷ୍ଠାେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରନୀଙ୍ 
ଡକିପ୍ଲାମା, ସ୍ାତ�(ୟେୁ)ି ଓ ପେି(ିସ୍ାତକ�ାତ୍ର) ପ୍ରମାଣପତ୍ର�ୁ 
କରଗଲୁାର କ�ାସ୍ଯର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭେ ି କେୈଧ ଭାକେ ଗ୍�ଣ 
�ରେିା�ୁ ପରାମଶ୍ଯ କଦଇଛ।ି ୟେୁସିରି ସଚେି ରେେନୀଶ କେୈେ 
ଏକେଇ ମାଗ୍ଯଦଶଟି�ା ୋର ି�ରଛିନ୍।ି ସଚେି ଦଶ୍ଯାଇଛନ୍ ିକଯ, 
ଦୂର େରିନ୍ର ଶକି୍ା ସମ୍ପ�ଟିତ ୟେୁସିରି େୟିାମ� ୨୨ ଅେୁଯାୟନୀ 
ଦୂର େରିନ୍ର(ଡସିଣ୍ଟାସ) ଓ ଅେଲାଇନ୍  ଭାକେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରନୀ 

ଗ୍�ଣ �ରୁଥିୋ ଶକି୍ା�ୁ ସାଧାରଣ କରଗଲୁାର୍  ଶକି୍ା ଭାକେ 
ଗ୍�ଣ �ରେିାପାଇ ଁ ପ୍ରାେଧାେ ର�ଛି।ି ୨୦୧୪ ମସ�ିାରୁ 
ୟେୁସିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େୟିାମ� ର�ଛି।ି କତଣ ୁଛାତ୍ରଛାତ୍ରନୀ ଡସିଣ୍ଟାସ୍  
ତଥା ଅେଲାଇେରୁ ଗ୍�ଣ �ରୁଥିୋ ଶକି୍ାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର�ୁ 
ସାଧାରଣ ତଥା କରଗଲୁାର୍  କଯାଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାକେ 
ଗ୍�ଣ �ରାଯେି। କତଣ ୁ ସମସ୍ତ ଶକି୍ାେୁଷ୍ଠାେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରନୀ 
ଏେଂ ଏସମ୍ପ�ଟିତ ଅଂଶନୀଦାର ଅେଲାଇନ୍  ଏେଂ ଡସିଣ୍ଟାସର 
ଶକି୍ାଗତ କଯାଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର�ୁ କରଗଲୁାର କ�ାସ୍ଯର 
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାକେ େକିେଚୋ �ରେିା�ୁ ୟେୁସି ି ��ଛି।ି

ନୟିମତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମକକ୍ଷ ହେଲା ଦୂର ନରିନ୍ତର ଶକି୍ଷା’

ଭୁବଢନଶ୍ୱର,୧୦।୯(ସମସି): ଶନୀଷ୍ଯସ୍ତରକର 
ପ୍ରଣୟେ �ରାଯାଉଥିୋ କଯାେୋ ତପୃ ଣମେୂକର 
ଉପଯକୁ୍ତ ଭାକେ �ାଯ୍ଯ୍ୟାେୟ୍େ କ�ୋ 
ଆେଶ୍ୟ�; ଏ�ା କ�ାଇପାରକିଲ � ିଁ କଯାେୋର 
ପ୍ର�ପୃତ ଲକ୍୍ୟ ସାଧିତ କ�ାଇପାରେି। କତଣ ୁ
ପ୍ରଶାସେ ଓ ସାଧାରଣ େେତା ମଧ୍ୟକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ 
ଭାକେ େଡ଼ତି କ�ଉଥିୋ ଅଧି�ାରନୀମାେଙ୍ 
େଯିକୁ୍ତ�ୁି ପ୍ରାଥମ�ିତା ପ୍ରଦାେ �ରାଯାଉଛ।ି 
େ�ିଟକର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରନୀ େେନୀେ ପଟ୍ଟୋୟ� 
ମପୃତ୍�ିା ସଂରକ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧି�ାରନୀ, 
�ମେ ଅଡଟିର ତଥା �ସିାେ ରକ୍�ମାେଙୁ୍ 
େଯିକୁ୍ତ ି କଦଇଛନ୍।ି ଏ�ା େ୍ୟତନୀତ େଦି୍ୟାେୟ 
ରୂପାନ୍ରଣ ପକର ଶକି୍� େଯିକୁ୍ତ ି ଏେଂ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
େଭିାଗକର େଯିକୁ୍ତ�ୁି େ୍ୟାପ� �ରାଯାଇଛ।ି

ଖବୁ୍ ଶନୀଘ୍ର ୧୨୯ �ଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ 
ଅଧି�ାରନୀ େଯି ୁ ୍ କ୍ତ ି ପ୍ରଦାେ �ରାଯେି। େତ୍୍ଯମାେ 
ଏସଆଇ ଟ୍ାଫି� ପରନୀକ୍ା କଶଷ କ�ାଇଛ।ି 
ଏ�ା ପେୂ୍ଯରୁ ୧୯ଟ ି ଉପଖଣ୍ଡନୀୟ ସ୍ତରନୀୟ ସଚୂୋ 
ଓ କଲା�ସମ୍ପ�୍ଯ ଅଧି�ାରନୀ ପଦ ପାଇଁ ଆକେଦେ 
ଗ୍�ଣ �ରାସରଛି।ି �ମନ୍  ଅଡଟିର ମାେଙ୍ 
ଗତେଷ୍ଯ ପରନୀକ୍ାର ଫୋଫେ ମଧ୍ୟ ଗତ 
ସପ୍ା�କର ପ୍ର�ାଶ ପାଇଛ।ି ଗତ ୩ ତାରଖିକର 

ଖାଲ ି ଥିୋ ୧୪୦ �େଷି୍ଠ ସ�ାୟ� ପଦ ପାଇଁ 
େଯିକୁ୍ତ ି ସପୁାରସି �ରାଯାଇସାରଛି।ି କସ�ପିର ି
�େଷି୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରନୀ(ସଭିଲି) ପଦ ପାଇଁ ୧୯, ଓଏମଏଫ 
୧୯, ସଭିଲି ଡକିଫେ୍ସ ପ୍ରଶକି୍� ୨୦, କେଏଫଟଏି 
୨୧, ସ�ାୟ� କପ୍ରାଗାମର ୨୧, �େଷି୍ଠ କଷ୍ଟକୋ 
୨୧, ସ�ାୟ�ା ପାଠାଗାର ଅଧି�ାରନୀ ୨୧ ଏେଂ 
ରସିପକସେଷି୍ଠ ୨୧ ପଦ ପାଇ ଁ ଚୟେ େ୍ୟେସ୍ା 
ସରଛି।ି �ଛିଦିେି ତକେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରନୀଙ୍ ଦ୍ାରା ୩୬ଟ ି
େୂତେ ଥାୋ ପ୍ରତଷି୍ଠା କେଇ େଷି୍ପତ୍ ି େଆିଯାଇଛ।ି 
ଏ� ିଥାୋ ଗଡ଼ୁ�ିକର ମଧ୍ୟ େୂତେ େଯିକୁ୍ତ ି�ରାଯେି 
କୋଲ ି େଣାପଡ଼ଛି।ି ସର�ାରନୀ େଭିାଗ ଗଡ଼ୁ�ିକର 
ଥିୋ େଭିନି୍ନ �୍ୟାକମରାମ୍ୟାେ, ଫକଟାଗ୍ାଫର, 
ସ�ାୟ� ଅପକରଟର ପଦ ପାଇ ଁ ଦକ୍ତା ପରନୀକ୍ା 
�ରାଯେି। ୨୦୨୧ ମସ�ିା ପାଇ ଁ ସ�ାୟ� 
ପାଠାଗାର ଅଧି�ାରନୀ ପଦ ପରନୀକ୍ା ଫେ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ର�ାଶ ପାଇସାରଛି।ି �େଷି୍ଠ �ରିାଣନୀ ପାଇ ଁ ଥିୋ 
୩୨୨ ଙ୍ ସଚୂନୀ ସଂକ୍ନୀପ୍�ିରଣ ପଇିଟ ି ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ 
୨୮୭ େଣ ଆଶାୟନୀ ସଚୂନୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରାଯାଇଛ।ି

ଅଧି�ାରନୀମାକେ ସର�ାରନୀ କଯାେୋ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି ତପୃ ଣମେୂକର �ାଯ୍ଯ୍ୟାେ୍ୟେ ଏେଂ ତା�ା�ୁ 
କେଇ �ତିାଧି�ାରନୀଙ୍ ଉପଲବ୍�ୁି ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାେ 
�ରାଯାଉଛ।ି ଏ�ା�ୁ େରିନୀକ୍ଣ �ରେିା ପାଇଁ 

ରାେ୍ୟ ସର�ାରଙ୍ ସଂସ୍ା ଦାରଦି୍୍ୟ ଓ ମାେେ 
ଉନ୍ନୟେ େରିନୀକ୍ଣ ସଂସ୍ା(ପଏିଚଡଏିମଏ) 
�ାଯ୍ଯ୍ୟ �ରୁଛ।ି ପଏିଚଡଏିମ୍  ଟମି ପ୍ରକତ୍ୟ� 
ପଞ୍ଚାୟତ�ୁ ପରଦିଶ୍ଯେ �ର ି କ୍ରମାଗତ 
ତେ୍ଯମା �ର ି ଏ� ରକିପାଟ୍ଯ ପ୍ରସୁ୍ତତ �ରକିେ। 
ଯା�ା�ୁ “ମାଇକସଲୟିମ କେ ” �ୁ�ାଯାଏ। 
“ଗଭର୍୍ଯାେ୍ସ ଆଟଲାସ” ୋମକର େଣାଶଣୁା ଏ� ି
ପଯ୍ଯ୍ୟକେକ୍ଣ ରାେ୍ୟ ସର�ାରଙ୍ ଶାସେକର 
କ�ଉଥିୋ ଅଗ୍ଗତରି େସି୍ତପୃତ େକିଶ୍ଲଷଣ ପ୍ରଦାେ 
�ରେି। ଦାରଦି୍୍ୟ ଏେଂ ମାେେ େ�ିାଶ ମେଟିରଂି 
ଏକେେ୍ସ ିଏ� ସ୍ୱୟଂ ଶାସତି ଏକେେ୍ସ।ି ୨୦୦୫ କର 
ଓଡ଼ଶିା ସର�ାରଙ୍ କଯାେୋ ଓ ସମେୟ୍ େଭିାଗ 
ଅଧିେକର ଏ�ା ଗଠେ କ�ାଇଥିଲା। ଦାରଦି୍୍ୟ 
ଦୂରନୀ�ରଣ ଉପକର କ�ଉଥିୋ ଅଗ୍ଗତ,ିମାେେ 
େ�ିାଶ ସଚୂ�ାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ି ଆଣେିା,ଉପଯକୁ୍ତ 
େ�ିାଶ �ାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅେୁଧ୍ୟାେ,ଗରେି। ଏଥିସ� 
ଅସରୁକ୍ତି କଲା�ଙ୍ ଉପକର ସର�ାରନୀ 
କଯାେୋର ଫୋଫେ ଓ ଏ�ାର ପ୍ରଭାେ�ୁ 
ତେ୍ଯମା �ରେିା କ�ଉଛ ି ପଏିଚଡଏିମ ମେୂ 
ଉକଦ୍ଶ୍ୟ। ଏ� ି ଏକେେ୍ସ ି େୂଆ ଅେତାରକର 
ତପୃ ଣମେୂ ସ୍ତର�ୁ ଯାଇ ସଂଗ୍� �ରଥିିୋ ତଥ୍ୟର 
ମଲୂ୍ୟାଙ୍େ �ର ିକଲା�ଙ୍ ଆଗକର ରଖିଥାଏ।

ରମିାଣ୍ଡ ଜେରାଜର ସତ ଉଗାରଜିେ ଡଏିସ୍ ପ ି

୧୪ ପ୍ଲଟ, ୨ ହକାଟରି ସମ୍ପତ୍ି

 �ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମଜର କଣିଛିନ୍ ି୫ପ୍ଲଟ୍ 
 �ଶାଶ ୂଓ ଶଳା ନାଁଜର ୮ଟ ିପ୍ଲଟ୍ 
 �ୋଞ୍ଚ ସହ ଇେସି ିବ ିଜନଉଥିଜେ

  ବପି ିବଢ଼ାଇଲାଣ ିନକଲ ିବପି ିଔଷଧ

ଲମ୍ଛି ିହେର; ତଦନ୍ତ କରପିାହର କ୍ରାଇମବ୍ାଞ୍ଚ
ଦୁଇ ଡଲିର୍ ଙ୍କ ନାମହର ମାମଲା �ଏସ୍ ଟଏିଫ୍ ଜର ଅଭଜି�ାଗ କରଜିବ ଡ୍ରଗ୍ସ କଜ୍ଟା୍େର

 �ଜ୍ବୈତ ନଗରନୀର ୬୦ ଜ୍ାକାନର ଚଢ଼ଉ
 �କଟକଜର େୁଚଛି ିରାଜକଟର ଓଡ଼ଶିା ମଖୁ୍ୟ

ଜନତା-ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟହର ଅଧିକାରୀ ‘ହସତୁ’
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ପ୍ଜର ନ�ିକୁ୍;ି ତୃଣମଳୂଜର କା�ଣ୍ଣ୍ୟାନ୍ୱୟନ

ଭୁବଢନଶ୍ବର, ୧୦।୯(ସମସି): ଭାରତର େସି୍ତନୀର୍୍ଯ 
ଉପ�ୂେର େ୍ୟାପ� ରଣକେୈତ�ି, ଆଥ ଟି� ଏେଂ 
ସାମାେ�ି ଗରୁୁତ୍ବ ର�ଛି।ି ୭,୫୦୦ �କିଲାମଟିର 
ଲମ ୍ଏ� ିଉପ�ୂେ େଶି୍ବକର ସପ୍ମ େପୃ�ତମ। ଏ� ି
କକ୍ତ୍ରକର କଦଶର ୨୦ ପ୍ରତଶିତ େେସଂଖ୍ୟା 
ର�ୁଛନ୍।ି ଆମର ଉପ�ୂେ କକ୍ତ୍ରକର ଏ� 
େ୍ୟାପ� େେିଧି ପରକିେଶ ପରତିନ୍ତ୍ର ର�ଛି ି ଏେଂ 
ଏଠାକର ୧୭ �ୋରରୁ ଅଧି� ପ୍ରାଣନୀ ଏେଂ ଉଦ୍ଦି 
େସୋସ �ରଥିାନ୍ ି। େେୋୟ ୁପରେିତ୍୍ଯେ ସ�ତି, 
ଆକମ ଉପ�ୂେ କକ୍ତ୍ରକର ର�ୁଥିୋ ସମଦୁାୟଙୁ୍ 

ଅଧି� ସ�େଶନୀେ �ରେିାର ଆେଶ୍ୟ�ତା ର�ଛି।ି 
ଆେ ି ଭୁେକେଶ୍ବର ଠାକର ‘ଭାରତକର ଦନୀଘ୍ଯସ୍ାୟନୀ 
ଉପ�ୂେ ପରଚିାେୋ ସମ୍ପ�ଟିତ ୋତନୀୟ 
ସମ୍େିେନୀ’�ୁ ଉଦଘାଟେ �ରେିା ଅେସରକର 
କ�ନ୍ଦ୍ର ପରକିେଶ, େଙ୍ଗଲ ଓ େେୋୟ ୁପରେିତ୍୍ଯେ 
ମନ୍ତ୍ରନୀ ଶ୍ନୀ ଭୁକପନ୍ଦ୍ର ଯାଦେ ଏ�ା ��ଛିନ୍।ି

କ�ନ୍ଦ୍ର ପରକିେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରନୀ ଶ୍ନୀ ଅଶ୍ବେିନୀ 
�ୁମାର କଚୌକେ ��ଥିିକଲ କଯ କଦଶର ଉପ�ୂେ 
କକ୍ତ୍ରକର ସ�େଶନୀେତା ଏେଂ ଦନୀଘ୍ଯସ୍ାୟନୀତ୍ବ 
େଢ଼ାଇୋ ଲାଗ ି େଚିାରେମିଶ୍ଯ �ରେିା େମିକନ୍ 

ଏଭେ ିସମ୍େିେନୀ ଆକୟାେେ େକିଶଷ ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଯ। 
କତଣ ୁଓଡ଼ଶିା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରକଦଶ ଏେଂ ତାମଲିୋଡ଼ୁକର 
ୟଏୁେଡପି ି ସ�ାୟତାକର ଉପ�ୂେ ସମଦୁାୟଙ୍ 
େେୋୟ ୁ ସ�େଶନୀେତା େଢ଼ାଇୋ ପାଇ ଁ ଏ� 
�ାୟ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ �ାୟ୍ଯ୍ୟ�ାରନୀ �ରାଯାଉଛ।ି ଗ୍ନୀେ 
�୍ଲାଇକମଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସ�ାୟତାକର ଉପ�ୂେ 
ପରଚିାେୋ ଏେଂ କଯାେୋ ପ୍ରସୁ୍ତତକିର ପରକିେଶ 
ପରତିନ୍ତ୍ର ଏେଂ ସମଦୁାୟ ଆଧାରତି ଆଭମିଖୁ୍ୟ�ୁ 
ଏ�ନୀ�ରଣ �ରେିା ଲାଗ ି ଏଥିକର ପ୍ରୟାସ 
�ରାଯାଉଛ।ି ଉପ�ୂେ ଏେଂ ସାମଦୁ୍�ି କେୈେ 
େେିଧିତା, େେୋୟ ୁପରେିତ୍୍ଯେର ମ�ୁାେଲିା ଏେଂ 
ଉପ�ୂେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଦ ି ତକିୋଟ ି ଆନ୍ଃସଂଯକୁ୍ତ 
େଷିୟେସୁ୍ତ ଉପକର ଆକଲାଚୋ �ରେିା ଲାଗ ି
୧୩ଟ ି ଉପ�ୂେ ରାେ୍ୟ�ୁ ଏ�ତ୍ରତି �ରେିା 
ସମ୍େିେନୀର ଉକଦ୍ଶ୍ୟ।  ଏ� ିସମ୍େିେନୀକର ରାେ୍ୟ 
େଙ୍ଗଲ ଓ ପରକିେଶ ମନ୍ତ୍ରନୀ ପ୍ରଦନୀପ �ୁମାର ଅମାତ 
ରାେ୍ୟ ସର�ାର କେଇଥୋ େଭିନି୍ନ ପଦକକ୍ପ 
ସମ୍ପ�୍ଯକର ଆକଲାଚୋ �ରଥିକଲ।

ଭକାରତଢର ଦୀର୍ଘସ୍କାୟୀ ଉପକୂଳ ପରଚିକାଳନକା ସମ୍ପକକିତ ଜକାତୀୟ କମ୍ଘଶକାଳକା

‘ପରବିର୍୍ଘନ’ ସହନଶୀଳ ହୁଅନୁ୍ ସ୍କାନୀୟ ବକାସନି୍କା
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ଭସୋଣ ିଉତ୍ସବ ବୋଜୋ, ବୋଣଗେ କମ୍ଲିୋ ତୋଳଗେେ ସହେ
ତୋଳଗେେ ସହେ/ତୋଳଗେେ ସଦେ/ହୋଣ୍ଧିଆୁ, ୧୦ୋ୯(ସମସି): େରଲିା 
ତାଳସେର ପ୍ରେଦି୍ଧ ଗସେଶ ୍ଜୂା। ବାଜା, ବାେ, ସରାଶେସିର କମ୍ଲିା 
ୋରା େହର। ୧୦ ଦନି୍ସର ଗଜାନନଙ୍କୁ ବଦିାୟ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ସତସବ େଳତିବର୍ଷ କସରାନା କଟକୋ ହଟଯିାଇଥିବାରକୁ  
ଭୋେସିର ଲକ୍ାଧିକ ସଲାକଙ୍ େମାଗମ 
ସହାଇଥିଲା। ଶନବିାର େତିାକର୍ଷେ ଭୋେ ି
ଉତ୍ସବସର ତାଳସେର େହର ଝଲେ ି
ଉଠଥିଲା। 

ଏହ ି ଅବେରସର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ୍ଜୂା 
କମଟି ି ତାଳସେର ଅଧ୍ରୀନସର ଥିବା 
୨୬ଟ ି୍ଜୂା କମଟିରି ସମଢ଼ କ୍ରମାଗତ 
ଭାବସର ଭୋେ ି ଆରମ୍ଭ କରଥିିସଲ। 
ପ୍ରସତୟେକ କମଟିରି ସମଢ଼କକୁ ଉ୍ସ୍ତି 
ଅତଥିିମାସନ ମଲୂୟୋଙ୍ନ କରଥିିସଲ। 
ଆଜ୍ାଲଡକୁ  ନଲିାମ କାଯ୍ଷୟେ ୋସେ ୧୦ଟା 
ସବଳକକୁ ଅନକୁଷ୍ତି ସହାଇଥିଲା। ୬ ଜେ ପ୍ରତସିଯାଗ୍ରୀ 
ଏହ ିନଲିାମସର ଅଂଶଗ୍ରହେ କରଥିିବା ସବସଳ େବକୁ ଠାରକୁ  ଅଧିକ 
୮ ଲକ୍ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ନଲିାମ ଡାକ ି ଲାଲ୍ ବାଗ କେହିାଁ 
ବଜିୟ ଲାଭ କରଥିିଲା। ରାଜୟେର ସକାେ ଅନକୁସକାେରକୁ  ବଭିନ୍ନ 
କଳାକାରମାସନ ଆେ ି ନଜିର କଳା ସକୌଶଳ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ 
କରଥିିସଲ। ୋମାଜକି ଗେମାଧ୍ୟମସର ଭାଇରାଲ ସହଉଥିବା 
କଳାହାଣ୍ ିକଟ୍ଟପ୍ା ଉ୍ସ୍ତି ଦଶ୍ଷକମାନଙ୍ ୍ ାଇ ଁଥିଲା ମକୁଖୟେ 
ଆକର୍ଷେ। ବଭିନ୍ନ ସ୍ାନରକୁ  ଆେଥିିବା କଳାକାରମାସନ 
ସ�ାଡ଼ାନାେ, ୍ାଇକ ଆଖଡ଼ା, ବ୍ାସ୍ ବୟୋଣ୍ଡ୍  , ଓଡ଼ଶି୍ରୀ 
ନୃତୟେ ଇତୟୋଦ ି୍ରସିବରେ କର ିଉ୍ସ୍ତି ଦଶ୍ଷକ ଏବଂ 
ଅତଥିିମାନଙ୍ ମନ ସମାହଥିିସଲ। ଭୋେ ିସଦଖିବା ୍ ାଇଁ 

ତାଳସେର ଆଖ୍ାଖ ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳରକୁ  ସଲାକଙ୍ ଭଡି ଜମଥିିଲା। କଛି ି୍ ଜୂା 
କମଟି ି ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ୍ଜୂା କମଟି ି େଦେୟେମାନଙ୍ ନସିଦ୍୍ଷଶକକୁ ଅବମାନନା 

କରକୁ ଥିବା ସଦଖିବାକକୁ  ମଳିଥିିଲା। ନଦି୍୍ଦିଷ୍ଟ େମୟଠାରକୁ  ବହକୁ  
ବଳିମ୍ବସର ସମଢ଼ ଗକୁଡ଼କି ସରାଶେ ି କରକୁ ଥିସଲ। 

ଅନୟେ୍ସକ୍ ଆଇନ ବୟେବସ୍ାକକୁ  ଶଙୃ୍ଖଳତି 
କରବିା ୍ାଇଁ ୍କୁଲେି ନସିୟାଜତି ଥିସଲ 

ସହଁ ଭଡି ନୟିନ୍ତ୍ରେ ଏବଂ ୍ରେିାଳନା 
ଦଗିସର ବଫିଳ ସହାଇଥିସଲ। 
ଅନୟେ୍ସକ୍ ସ୍ୌର ପ୍ରଶାେନ 
୍କ୍ରକୁ  ମରୂ୍ତ୍ଦି ବେିଜ୍ଷନ ୍ାଇଁ କୃତ୍ମି 

ସ୍ାଖର୍ରୀର ବୟେବସ୍ା କରାଯାଇ 
ନ ଥିବା ସବସଳ େମସ୍ତ ମରୂ୍ତ୍ଦି 

ବ୍ାହ୍ମେ୍ରୀସର ବେିଜ୍ଷନ କରାଯବିାର 
ନଷି୍ପର୍ତ ିକମଟି ି୍କ୍ରକୁ  ନଆିଯାଇଥିଲା। 

ଯହାଫଳସର ନଦ୍ରୀର ୍ାେ ି ଦୂରତି 
ସହାଇଥିଲା। ଯାହାକକୁ  ୍ରସିବଶବତି୍ ମାସନ ନନି୍ା 

କରଛିନ୍।ି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂରେକକୁ ଦୃଷ୍ଟସିର ରଖି ପ୍ରଶାେନ ଡସିଜ 
ୋଉଣ୍କକୁ ଭୋେସିର ବାରେ କରଥିିସଲ। କନି୍କୁ  ମକୁୟେଜକିାଲ 
ଗାଡ଼ ିଗକୁଡ଼କି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ାଧିକ ୋଉଣ୍ ବକ୍ସ େହ ଭାଇସବ୍େନ 
ଲଗାଇବା ଦ୍ାରା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂରେ ସହାଇଥିଲା। ଅ୍ର୍ସକ୍ 
କଛି ି କମଟିରି ସରାଶେସିର ଆେଥିିବା କଳାକାରମାସନ 
େବ୍ଷୋଧାରେସର ନଅିାଁ ବୟେବହାର କରକୁ ଥିବା ସବସଳ 
କମଟି ି ୍କ୍ରକୁ  ଅଗ୍ଶିମ ଗାଡ଼ରି ବୟେବସ୍ା କରାଯାଇ 
ନ ଥିଲା। ଆଗାମ୍ରୀ ଦନିସର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ୍ଜୂା କମଟି ି
ଏଥିପ୍ରତ ି ବସିଶର ଦୃଷ୍ଟ ି ସଦବାକକୁ  ୋଧାରେସର ମତ 
ପ୍ରକାଶ ୍ାଇଛ।ି

ଗ�ୋ�ଗଦଗଲ ୨୬ ପଜୂୋ କମଟି ି

୮ 
ଲକ୍ଷ ୭୦ 

ହଜୋେ ଟଙ୍କୋଗେ 
ନଲିୋମ ଗହଲୋ 

ଆଜ୍ୋଲଡୁ
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ଖଣ ିବଭିକାଗର ଚଢ଼ଉ; ୧୫ ଟନ୍  
ଢ�କାଇଲକା ଜବତ

�କାମକାକ୍କାନଗର, ୧୦କା୯(ସମସି): ୍ରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ େରାଙ୍ଗ 
ନସବାଦୟ ବଦି୍ାଳୟ ୍ାସେର ି୍ାର୍ଶ୍ଗ ଆମ୍ବ ସତାଟାଠାରୁ ଖଣ ିବଭିାର େଢ଼ଉ 
କର ି୧୫ଟନ୍  ସବଆଇନ୍  ସକାଇଲା ଜବତ କରଛି।ି ଖଣ ିବଭିାର ସକୌଣେ ି
େତୂ୍ରରୁ ଖବର୍ାଇ ଏହ ି ସବଆଇନ୍  ସକାଇଲା ଡସି୍ା ଉ୍ସର େଢ଼ଉ 
କରଥିିଲା। ତାଳସେର ଅଞ୍ଚଳରୁ ୋଇକଲ ଓ ସ୍ଟୁରସର ସୋରା ସକାଇଲା 
ଆେ ି େରାଙ୍ଗ ଫାଣ୍ ି ଅଞ୍ଚଳସର ରଚ୍ତି ରଖାଯାଇ ୍ସଡାରୀ ଜଲି୍ାମାନଙୁ୍ 
ୋଲାଣ ସହଉଥିଲା। େରାଙ୍ଗ ଫାଣ୍ ିଅଞ୍ଚଳସର ସବଆଇନ୍  ସକାଇଲା ଡସି୍ା 
ସହାଇଥିସଲ ମଧ୍ୟ ୍ଲୁେି ଅଧିକାରୀ େୁପ୍  ରହବିା ୋଧାରଣସର ପ୍ରର୍ନବାେୀ 
େଷୃ୍ ି ସହାଇଛ।ି ଏହ ି ସବଆଇନ୍  ସକାଇଲା ଡସି୍ା ଉ୍ସର ଜଲି୍ା ଆରକ୍ୀ 
ଅଧୀକ୍କଙ୍ ଦୃଷ୍ ିଆକର୍ଗଣ ନମିସନ୍ତ ଦାବ ିସହାଇଛ।ି 

ବଭିନି୍ନ ମନ୍ରିରୁ େରିଜି୍  ଲୁଟ୍ 
ସନୁକା ଅଳଙ୍କାର, ହୁଣ୍ ିଓ ମରୂ୍ତ୍ତି 
ଲୁଟଢିଲ ଦୁବ୍ବୃର୍ତ

�କାମକାକ୍କାନଗର, ୧୦କା୯(ସମସି): କାମାକ୍ାନରର ଅଞ୍ଚଳର ବଭିନି୍ନ 
ମନ୍ରିରୁ େରିଜି୍  ଲୁଟ୍  ସହାଇଛ।ି ଲକ୍ାଧିକ ଟଙ୍ାର େନୁା ଅଳଙ୍ାର, ହୁଣ୍ ି
ଓ ମରୂ୍ତ୍ତି ଦୁବୃ୍ଗର୍ତମାସନ ଲୁଟ ି ସନଇଥିବା ଅଭସିଯାର ସହାଇଛ।ି ବାଉଁର୍ାଳ 
୍ଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହାଡା ଗ୍ାମ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ରିରୁ ମା’ଙ୍ ମକୁୁଟ, େନୁା 
ଅଳଙ୍ାର ଓ ମରୂ୍ତ୍ତି ଆଦ ି ଲୁଟ୍  ସହାଇଥିବା ସବସଳ କାଦୁଆ ଗ୍ାମର ରବି 
ମନ୍ରିରୁ ଦାନହୁଣ୍,ି ରାଲୁବ୍ରହ୍ମ, ରାମ ମନ୍ରିରୁ ଦାନ୍ାତ୍ର, ୍ଜୂକଙ୍ ଦରମା 
ଟଙ୍ା ଓ ଏଟଏିମ୍ କୁ ଦୁବୃ୍ଗର୍ତମାସନ ଲୁଟ ି ସନଇଛନ୍ତ।ି ଖବର୍ାଇ ୍ଲୁେି 
ଘଟଣାସ୍ଥଳସର ୍ହଞ୍ଚ ି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଥିିବା ସବସଳ ଲୁଟ୍ ର ସକୌଣେ ି
େରୁାକ୍  ୍ାଇ ୍ାରନିାହ ିଁ। ୍ଲୁେି ୍ାସ୍ାଲଂି ବ୍ବସ୍ଥା କଡାକଡ ି କରବିାକୁ 
ଜନୋଧାରଣ ଦାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି

ବଜ୍ରପକାତଢର ୧ ମତ୍; ଜଢଣ ଗରୁୁତର

ମକାରବୃକାପରୁ, ୧୦କା୯(ସମସି): ଭୁବନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ େରୁପ୍ରତା୍୍ରୁ ଗ୍ାମର 
ଜସଣ ବ୍କ୍ଙି୍ ବଜ୍ର୍ାତସର ମତୁୃ୍ ସହାଇଥିବାସବସଳ ଅନ୍ଜସଣ ରରୁୁତର 
ସହାଇଛନ୍ତ।ି େରୁପ୍ରତା୍୍ରୁ ଗ୍ାମ ପ୍ରଧାନ ୋହ ିମଣ୍୍ସର ଲକ୍ଷୀଧର ୋହୁ(୪୫) 
ଓ େତି୍ରସେନ ୋହୁ(୫୦) ବେଥିିବା େମୟସର ବଜ୍ର୍ାତ ସହାଇଥିଲା। ଉଭସୟ 
ମଣ୍୍ ଉ୍ସର ଅସେତ ଅବସ୍ଥାସର ୍ଡଯିାଇଥିସଲ। ୍ରବିାର ସଲାସକ 
ସେମାନଙୁ୍ ତୁରନ୍ତ ଭୁବନ ସରାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ସକନ୍ଦ୍ରସର ଭର୍ତ୍ତି କରଥିିସଲ। ସେଠାସର 
ଡାକ୍ର ଲକ୍ଷୀଧରଙୁ୍ ମତୃ ସଘାରଣା କରଥିିସଲ। େତି୍ରସେନଙ୍ ମଣୁ୍ସର ଆଘାତ 
ଲାରଥିିବାରୁ ସେ େକିତି୍ାଧୀନ ଅଛନ୍ତ।ି ଏ େମ୍ପକ୍ଗସର ୍ଲୁେି ଏକ ଅ୍ମତୁୃ୍ 
ମାମଲା ରୁଜୁ କର ିରବ ବ୍ବସଚ୍ଦ ୍ାଇ ଁ୍ାଠାଇ ସଦଇଛ।ି

ଟ୍ରକ୍  ଧକ୍କାଢର ବକାଇକ୍  ଆଢରକାହୀ ଗରୁୁତର 

�କାମକାକ୍କାନଗର, ୧୦କା୯(ସମସି): ୍ରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରହିା୍ରୁ 
ଆଦର୍ଗ ବଦି୍ାଳୟଠାସର ଏକ ୍କ୍  ଧକ୍ାସର ବାଇକ୍  ଆସରାହୀ ରରୁୁତର 
ସହାଇଛନ୍ତ।ି ବଡ଼ଝରା ଗ୍ାମର ସରା୍ାଳ ୍ରଡିା(୨୫) ନଜି ଘରକୁ 
ସଫରୁଥିବା ସବସଳ ଆଦର୍ଗ ବଦି୍ାଳୟ ନକିଟସର ଏକ ୍କ୍  େହତି ମହୁାଁମହୁ ିଁ 
ଧକ୍ା ସହାଇଥିଲା। ସରା୍ାଳଙୁ୍ ରରୁୁତର ଅବସ୍ଥାସର କାମାକ୍ାନରର ଉ୍ଖଣ୍ 
େକିତି୍ାଳୟସର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛ।ି

ଢପକାଖରୀଢର ବୁଡ଼ ିଶଶି�ୁନ୍କାର ମତୁ୍୍
�କାମକାକ୍କାନଗର, ୧୦କା୯(ସମସି): ୍ରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍୍ବ ଳାେ 
ଗ୍ାମ ବଡ଼ ସ୍ାଖରୀସର ବୁଡ ି
ଜସଣ ୩ବର୍ଗର ରରିକୁନ୍ାର ମତୁୃ୍ 
ସହାଇଛ।ି ଆମ୍ବ ୍ଳାେ ଗ୍ାମର 
ପ୍ରକାରେନ୍ଦ୍ର ମହା୍ାତ୍ରଙ୍ର ୩ବର୍ଗର 
ଝଅି ପ୍ରୟିାଂର ୁ ୋଙ୍ଗମାନଙ୍ େହତି 
ସ୍ାଖରୀ ହୁଡାସର ସଖଳୁଥିବା 
େମୟସର ଅୋବଧାନତା ସହତୁ 
ସ୍ାଖରୀ ଭତିସର ଖେ ି ୍ଡଥିିଲା। 
୍ରବିାର ସଲାସକ ଖବର୍ାଇ 
ପ୍ରୟିାଂରକୁୁ ସ୍ାଖରୀ ଭତିରୁ ଉଦ୍ାର 
କର ି୍ରଜଙ୍ଗ ସରାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ସକନ୍ଦ୍ରସର ଭର୍ତ୍ତି କରଥିିସଲ। ସେଠାସର ଡାକ୍ର 
ରରିକୁନ୍ାକୁ ମତୃ ସଘାରଣା କରଥିିସଲ।

ମହମିକା ଗକାଦଢିର ଭକାଦ୍ରବ ଶକୁ୍ଳ ଚତୁର୍ବୃଶୀ ପକାଳତି

ଭୁବନ, ୧୦କା୯(ସମସି)

ସକହ ି ସଭାକଲିା ରହସିବ ନାହ ିଁ ସବାଲ ି
େରକାର ଟଙି୍କଆି ୋଉଳର ବ୍ବସ୍ଥା 
କରଛିନ୍ତ।ି ଏ୍ରକି ି ରାଜ୍ସର କସରାନା 
ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ମାରଣାସର ମଧ୍ୟ 
ୋଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛ।ି ଫଳସର 
ରାଜ୍ସର ଖାଦ୍ଜନତି େମେ୍ା ବହୁତ କମ୍  
ସଦଖିବାକୁ ମଳୁିଛ।ି ଯାହାକୁ ସନଇ େରକାର 
ୋଧାରଣ ସଲାକମାନଙ୍ ହୃଦୟସର ସ୍ଥାନ 
୍ାଇଛନ୍ତ।ି ୋଧାରଣ ଜନତା କଭିଳ ି
ଉନ୍ନତ ମାନର ୋଉଳ ୍ାଇସବ ସେଥି୍ାଇଁ 

େରକାରୀସ୍ତରସର ମାନ୍ରୀକ୍ା କର ି ଭଲ 
ୋଉଳ ସଦଉଛନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ େଳତି ମାେସର 
ସଯାରାଣ ବଭିାର ଦ୍ାରା ମଳୁିଥିବା ୋଉଳ 
ନମି୍ନମାନର ସବାଲ ି ଅଭସିଯାର ସହାଇଛ।ି 
ମାଟଆି ନାଲ ି ରଙ୍ଗର ୋଉଳ ମଳୁିଥିବାରୁ, 
ଏହା ସରାସରଇସର େମେ୍ା େଷୃ୍ ି କରବିା 
େହ ଖାଦ୍ ଉ୍ସଯାରୀ ନ ଥିବା ସଲାକମାସନ 
ଅଭସିଯାର କରଛିନ୍ତ।ି 

ଏ୍ର ି େମେ୍ା ସଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ି
ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ରଡନୃେଂିହପ୍ରୋଦ ଦଳତିବସ୍ତସିର। 
ତୁରନ୍ତ ଏହ ି ୋଉଳକୁ ୍ରବିର୍ତ୍ଗନ ୍ାଇଁ 

ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍ ନସିବଦନ କରଛିନ୍ତ ି ନାଏବ 
େର୍ଞ୍ଚ େତ୍ବ୍ରର୍ତ ମଳକି। ଏହ ି ମାଟଆି 
ନାଲ ି ରଙ୍ଗର ୋଉଳ ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ୍ଖାଳ 
ଭାତ ବାସ୍ା ସହବାେହ ହାଣ୍ଆି ୍ର ି
ସଉଣ ଭାେଛୁ।ି ଫଳସର ସଲାକମାନଙ୍ 
ସଦହ ଖରା୍ ସହଉଛ ି ସବାଲ ି ଗ୍ାମବାେୀ 
ଅଭସିଯାର କରଛିନ୍ତ।ି ଏ େମ୍ପକ୍ଗସର 
କାମାକ୍ାନରର ଉ୍ଖଣ୍ ସଯାରାଣଅଧିକାରୀ 
େଞ୍ଜୟ ୋହୁ କୁହନ୍ତ,ି ଏ୍ର ି ରଙ୍ଗର ୋଉଳ 
ଦଆିଯାଉନାହ ିଁ। ତୁରନ୍ତ ଭୁବନ ସଯାରାଣ 
ନରିୀକ୍କ ଉକ୍ ବସ୍ତସିର ୍ହଞ୍ଚ ିଏହାର ତଦନ୍ତ 
୍ସର ଭଲ ୋଉଳ ଦଆିଯବି।

ନମି୍ନମକାନର ଚକାଉଳ ଢ�କାଗକାଣ ଅଭଢି�କାଗ

ଔଷଧୀୟ ଓ ଖକାଢଦ୍କାପଢ�କାଗୀ ଉଦ୍ଦି ସଂରକ୍ଣ �ମବୃଶକାଳକା
ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୦କା୯(ସମସି)

ସେଙ୍ାନାଳ ସ୍ୟଂରାେତି ମହାବଦି୍ାଳୟର 
ସ୍ାତସକାର୍ତର ଉଦ୍ଦି ବଜି୍ାନ ବଭିାର 
ତରଫରୁ ଔରଧୀୟ ଓ ଖାଦ୍ ଉ୍ସଯାରୀ 
ଉଦ୍ଦି େଂରକ୍ଣ ଉ୍ସର ଓଡରିା େରକାରଙ୍ 
ଜଙ୍ଗଲ ୍ରସିବର ଓ ୍ାଣ ି୍ ାର ବଭିାର 
େହସଯାରସରଏକ କମ୍ଗରାଳା ଅନୁଷ୍ତି 
ସହାଇଯାଇଛ।ି ଅଧ୍ୟକ୍ ରଣଜତି ପ୍ରଧାନ 
ସଯାରସଦଇ କମ୍ଗରାଳାକୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ 
କରଥିିବା ସବସଳ ୍ରୀକ୍ା ନୟିନ୍ତ୍ରକ 
ଜୟସଦବ ୍ାେୀ ସ୍ାରତ ଭାରଣ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିସଲ। ବଭିାରୀୟ ମଖୁ୍ ଅନରୁିଦ୍ 

ଖିଲାର ଅତଥିି ୍ରେିୟ ସଦଇଥିବା ସବସଳ 
ସଦବରାଜ ୍ରଡିା ଏଭଳ ି କମ୍ଗରାଳାର 
ତାତ୍ପଯ୍ଗ୍ େମ୍ପକ୍ଗସର ଅବରତ କରାଇଥିସଲ। 
ୋଧନ କମ୍ଗୀ ଭାବସର ଜୟନ୍ତ ସଜନା 
ସଯାରସଦଇ ଓଡରିାର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ 
େଂରହୃୀତ ବରିଳ ଉଦ୍ଦିମାନଙୁ୍ େହି୍ାଇବା 
େହତି ସେମାନଙ୍ ରଣୁ ବରିୟସର 
ବୁଝାଇଥିସଲ। ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ୍ରସିବର 
ବଭିାରର ସଯାଜନା େହକାରୀ ଭରତ ସଜନା 
ସଯାରସଦଇ ଏଭଳ ି ବୃକ୍ମାନଙ୍ େଂରକ୍ଣ, 
ପ୍ରୋର ଓ ପ୍ରୋର ବରିୟସର ଜଣାଇଥିସଲ। 
ପ୍ରକୃତମିତି୍ର ତଥା ବରିନିାହାକାଣୀ ଉଚ୍ଚ 
ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ େଚ୍ଚଦିାନନ୍ 

ପ୍ରଧାନ ସଯାରସଦଇ ୍ରସିବର େରୁକ୍ା ୍ାଇଁ 
ଏ ୍େିରି ୍ଲିାମାନଙ୍ ଦାୟତି୍ୱ ବରିୟସର 
କହଥିିସଲ। ଏହ ିଅବେରସର ମହାବଦି୍ାଳୟ 
୍ରେିରସର ଉଦ୍ଦି ରଡୁକି ସରା୍ଣ 
କରାଯବିା େହତି ସରାଟଏିରଛ ସରାଟଏି 
ଅଭଭିାବକ କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। 
ସରରସର େନି୍ମୟୀ ୋହୁ ଧନ୍ବାଦ ଅ୍୍ଗଣ 
କରଥିିସଲ। ଏହକିମ୍ଗରାଳାସର େମ୍ପାଦକ 
ସଫୌଜଆି ସବରମ, େହ େମ୍ପାଦକ ରକ୍ ି
ରତ୍ଥୀ, ଲଜିାରନି ସେନା୍ତ,ି ଉ୍ାେନା 
୍ଣ୍ା, ରଭୁଶ୍ୀ ରାଉତରାୟ, ଅନରିା ରଥ, 
ରାଧିକା ବନିାନୀ, ଉର୍ତମ, େଲୁି ପ୍ରମଖୁ 
େହସଯାର କରଥିିସଲ।

ଢ�କାରନ୍କା, ୧୦କା୯(ସମସି)

ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା ବଶି୍ୱ ପ୍ରେଦି୍ ସଯାରନ୍ା 
ମହମିାରାଦସିର ଭାଦ୍ରବ ରକୁ୍ଳ େତୁର୍୍ଗରୀ ୍ାଳତି 
ସହାଇ ଯାଇଛ।ି େନ୍୍ା ୫ଟା ୩୦ମନିଟି 
େମୟସର ରାଦ ିମନ୍ରିସର ଝାଡଦୀ୍ସର ଅଗ୍ ି
େଂସଯାର ସହାଇଥିଲା। ବର୍ଗର େମସ୍ତ େତୁର୍୍ଗରୀ 
ମହମିା ରାଦସିର ୍ାଳତି ସହାଇଥାଏ। ପ୍ରାତଃ 
େମୟରୁ ରାଦ ି ମନ୍ରି, ଅଖଣ୍ ସଜ୍ାତ ି ମନ୍ରି 
େସମତ େମସ୍ତ ଉ୍ାେନା ୍ୀଠସର ମହମିା 
ସ୍ାମୀଙ୍ େମସ୍ତ ନୀତ ି େମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ମଧ୍ୟାହ୍ ନୀତ ି ସରର ସହବା ୍ସର ଅ୍ରାହ୍ 

୪ଟାସର ୋନ୍୍ ନୀତ ି ଆରମ୍ଭ ସହାଇଥିଲା। 
ପ୍ରଥସମ ଝାଡୁଦ୍ାରା ରାଦ ି ମନ୍ରିକୁ େଫା 
କରାଯାଇଥିଲା। ବରଷି୍ ନୀତ ିେନ୍ନ୍ାେୀମାସନ 
ମନ୍ରିସର େନ୍ନ, ଅରରୁ େଞି୍ଚନ କର ି ୍ବତି୍ର 
କରବିା େହତି ସଛରା ୍ହଁରା କରଥିିସଲ। 
ମନ୍ରିସର ୋମର ସେବା ୍ସର ୍ଶ୍ମି ୍ାର୍ଶ୍ଗ 
ଝାଡ ଦୀ୍ସର ଅଗ୍ ି େଂସଯାର କରାଯାଇ 
ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା୍ସର ୍ବୂ୍ଗ, 
ଉର୍ତର ଓ ଦକ୍ଣି ୍ାର୍ଶ୍ଗ ଝାଡସର ଅଗ୍ ିେଂସଯାର 
କରାଯାଇଥିଲା। ସେହ ି୍ ର ି ଅଖଣ୍ ସଜ୍ାତ ି
ମନ୍ରି ଓ ବତୀ ମନ୍ରିସର ଝାଡଦୀ୍ ୍ରୂ୍୍ଗାହୁତ ି
କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ େଂଖ୍ାସର ଭକ୍ମାସନ 

ଝାଡ ଦର୍ଗନ କରଥିିସଲ। େତ୍ମହମିା 
ଧମ୍ଗଧାମ ୍ରେିାଳନା କମଟି ି େଭା୍ତ ି
ରକୁସଦବ ବାବାଙ୍ ୍ରାମର୍ଗକ୍ରସମ େମ୍ପାଦକ 
ବାବା ନତି୍ାନନ୍ ଦାେ, ୍ରେିାଳନା େମତି ି
େଦେ୍ ପ୍ରେନ୍ନ ବାବା, ୍ଭାେ ବାବା, ଅରୂ୍ 
ବାବା, ସକରବ ବାବା, ସେୈତନ୍ ଦାେ ପ୍ରମଖୁ 
ରାଦ ିମନ୍ରିସର ଝାଡ଼ନୀତ ିେମ୍ପନ୍ନ କରଥିିସଲ। 
ସକୌ୍ନୁଧିାରୀ ମହମିା େମାଜ େଭା୍ତ ି
ରଘନୁାଥ ବାବା, ଉ୍େଭା୍ତ ି ୋରଙ୍ଗଧର 
ବାବା, େମ୍ପାଦକ େରୁାନ୍ତ ବାବା, େହେମ୍ପାଦକ 
କରୁଣାକର ବାବା, ସକାରାଧ୍ୟକ୍ ଅଭୟ ବାବା 
ପ୍ରମଖୁ ଝାଡନୀତ ି୍ରେିାଳନା କରଥିିସଲ।

ବଶି୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପକାଇଁ ପରୂ୍ବୃକାହୁତ ିପ୍ରଦକାନ
ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୦କା୯(ସମସି): ସେଙ୍ାନାଳ େହରର ୍ଦ୍ମବଜାର ଦୀପ୍ରିଞ୍ଜନ ୋହୁ େଳତି 
ନଟି୍  ୍ରୀକ୍ାସର ୬୫୦ ନମ୍ବର ରଖି ସମଡକିାଲ୍  ରକି୍ା ୍ାଇ ଁକୃତତି୍ୱ ହାେଲ କରଛିନ୍ତ।ି ୍ତିା 
େରୁାନ୍ତ ୋହୁ ସେଙ୍ାନାଳ ବସ୍ ଷ୍ାଣ୍ସର ସଦୈନକି ଖବରକାରଜ କାଉଣ୍ଟର୍ ସର ଖବରକାରଜ 
ବକି୍ର ି କରବିା େହତି େରକାରୀ ଓ ସବେରକାରୀ 
କାଯ୍୍ଗ ାଳୟ ତଥା େହରର ବଭିନି୍ନ ବଜାର ରଳକିନ୍ସିର 
ମଧ୍ୟ ଖବରକାରଜ ବକି୍ର ି କର ି ନଜିର ରଜୁୁରାଣ 
ସମଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତ।ି ସେହ ି କଷ୍ଲବ୍ଧ ଅଥ୍ଗରୁ େରୁାନ୍ତ 
ତାଙ୍ ୍ତୁ୍ର ଦୀପ୍ରିଞ୍ଜନଙୁ୍ ୍ାଠ୍ୋଇ ଆଜ ି
ସମଡକିାଲ୍  ରକି୍ା ୍ାଇଁ େଫଳତା ୍ାଇଛନ୍ତ।ି ୍ତୁ୍ର 
ଦୀପ୍ରିଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଜସଣ ସମଧାବୀ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତ।ି 
ସେଣ୍ଟଟ୍  ଜାଭୟିେ୍ଗ ସ୍ଲୁ୍ ସର ୧୦ମ ୍ଯ୍୍ଗ ନ୍ତ ୍ାଠ୍େ ି
ଉର୍ତୀର୍୍ଗ ସହବା ୍ସର ଇ-ସଟକ୍  ଆବାେକି ବଜି୍ାନ 
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ାଳୟସର ଅଧ୍ୟୟନ କର ିକୃତତି୍ୱ ହାେଲ କରଥିିସଲ। ତାଙ୍ର ଏହ ିକୃତତି୍ୱ 
୍ାଇ ଁସେଙ୍ାନାଳ ୋଂେଦ ମସହର ୋହୁ ତାଙୁ୍ ରସୁଭଚ୍ା ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ଦୀପ୍ରିଞ୍ଜନଙ୍ ଏହ ି
ଖବର ମଳିବିା ୍ ସର ତାଙ୍ ନଜିସ୍ ବାେଭବନ ୍ ଦ୍ମବଜାର ଏବଂ େହରସର େମସ୍ତଙ୍ ମନସର 
ଖେୁ ିପ୍ରକଟ ସହାଇଥିବାସବସଳ ତାଙ୍ର ୋଙ୍ଗୋଥୀ ଓ ବନୁି୍ମାସନ ମଷି୍ାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରଥିିସଲ।

ନଟି୍  ପରୀକ୍କାଢର ଦୀପ୍ରିଞ୍ଜନଙ୍ �୍ତତି୍ୱ

ପଣୁ୍ଆ, ୧୦କା୯(ସମସି): କାମାକ୍ାନରର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଟୁଆହତା ୍ରୂ୍ତ୍ଗ ବଭିାର ଡାକ 
ବଙ୍ଗଳାସର ଆପ୍ ର ଜଲି୍ା ଉ୍େଭା୍ତ ି ୍ରୁ୍ଗରାମ ମହାସଭାଇଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାସର ୋଂରଠନକି 
ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ସବୈଠକସର ଜଲି୍ାର କାଯ୍୍ଗ କାରଣିୀ େଦେ୍ ଭାର ସନଇଥିବା 
ସବସଳ ଆରାମୀ ବଧିାନେଭାସ୍ତରୀୟ କାଯ୍୍ଗ କର୍ତ୍ଗା େମ୍ଳିନୀ େମ୍ପକ୍ଗସର ଆସଲାେନା 
କରାଯାଇଥିଲା। ଜଲି୍ା ମହଳିା େଭାସନତ୍ରୀ ସସ୍ହଲତା ମହାନ୍ତ,ି େମ୍ପାଦକ ବଷୁି୍ପ୍ରୋଦ ୍ଣ୍ା, 
୍ରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ େଭା୍ତ ିପ୍ରକାର ବଶି୍ୱାଳ, ଭୁବନ ବ୍ଲକ େଭାସନତ୍ରୀ ୍ଷୁ୍ାଞ୍ଜଳ ିରଣା, େଦର ବ୍ଲକ 
େଭା୍ତ ିରାଜକସିରାର ପ୍ରଧାନ, କାମାକ୍ାନରର େଭା୍ତ ିରଞ୍ଜନ ୋହୁ ଓ ଜଲି୍ା ସୋେଆିଲ 
ମଡିଆି ପ୍ରଭାରୀ ଜସିତନ୍ଦ୍ର ସବସହରାଙ୍ େସମତ ବହୁ କାଯ୍ଗର୍ଟ୍ୟକର୍ତ୍ଗା ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ।

ଆପ୍ ର �କା�ବୃ୍�କାରଣିୀ ଢବୈଠ�

ଢମଡ�ିକାଲ୍  ଶକି୍କା ପକାଇଁ 
�୍ତତି୍ୱ ଅଜବୃନ �ଢଲ 

ପ୍ରୀତବିର୍ବୃନ
ସେଙ୍ାନାଳ, ୧୦ା୯(େମେି): ଡାକ୍ରୀ 
୍ାଠକ୍ରମସର ନାମ ସଲଖାଇବା ୍ାଇଁ 
ପ୍ରକାରତି ନଟି୍  ୟଜୁ ିପ୍ରସବରକିା ୍ରୀକ୍ାସର 
୬୫୫ ମାକ୍ଗ ରଖି ପ୍ରୀତବିଦ୍୍ଗନ ୍ ଣ୍ା କୃତତି୍ୱ 
ଅଜ୍ଗନ କରଛିନ୍ତ।ି ପ୍ରୀତବିଦ୍୍ଗନ ତାଳସେର 
ଏମ୍ େଏିଲ୍ ସର କାଯ୍ଗ୍ରତ ହର୍ଗବଦ୍୍ଗନ ୍ଣ୍ା 
ଏବଂ େଞ୍ଜକୁ୍ା ୍ଣ୍ାଙ୍ ୍ତୁ୍ର ଅଟନ୍ତ।ି ଏହ ି
େଫଳତା ୍ାଇଁ କଳଙି୍ଗ ଡଏିଭ ିତାଳସେର 
ସ୍ଲୁ୍ ର ପ୍ରନି୍ େ ି୍ ାଲ, ରକି୍କବୃନ୍ ତଥା 
ବହୁବ୍କ୍ ିରସୁଭଚ୍ା ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି

�କାନପରୁକାଢର ଲକ୍ଷୀପଜୂକା ଓ ଦୁଗବୃକାପଜୂକା ପକାଇଁ ମକାଟ ିଅନୁ�ୂଳ
�କାମକାକ୍କାନଗର, ୧୦କା୯(ସମସି): 
�କାମକାକ୍କାନଗର ବ୍ଲ� ଅନ୍ତଗବୃତ �କାନପରୁକା 
ଗ୍କାମଢର ଲକ୍ଷୀପଜୂକା ଓ ଦୁଗବୃକା ପଜୂକା ପକାଇଁ ମକାଟ ିଅନୁ�ୂଳ 
ଢହକାଇ�କାଇଛ।ି ପଜୂକା ବଧିି ଅନୁ�କାୟୀ ପ୍ରକାତଃ ସମୟଢର 
ରକାମଆିଳ ନଦୀରୁ ଏ� ବଶିକାଳ ଢଶକାଭକା�କାତ୍କାଢର ବ୍ରତଧକାରୀ 
ମହଳିକା ଓ ପରୁୁଷମକାଢନ �କାଇ ପଜୂକାର୍ବୃନକା �ରଥିିଢଲ। ଏହ ି
ପଜୂକାର୍ବୃନକା ପଢର ମକା’ ଲକ୍ଷୀ ଓ ମକା’ ଦୁଗବୃକାଙ୍ ପକାଇଁ ମକାଟ ି
ଅନୁ�ୂଳ �ରକା�କାଇଥିଲକା। ନବଢଜ୍କାତ ିପଜୂକା �ମଟିରି 
ସଭକାପତ ିପରୂ୍ବୃଚନ୍ଦ୍ର ରକାଉତଙ୍ ଢନତ୍ତ୍ୱଢର ପବତି୍ 
ମକାଟ ି ଅନୁ�ୂଳ �ରକା�କାଇ ଗ୍କାମଢର 
ପହଞ୍ଥିିଢଲ। ଢସହପିର ି
ଦୁଗବୃକାପଜୂକା �ମଟିରି 
ସଭକାପତ ି ପ୍ରବୀଣ ରକାଉତଙ୍ 
ଢନତ୍ତ୍ୱଢର ଓ �ର୍ତବୃକାଭକାଢବ 
ସ�ୂବୃ୍�କାନ୍ତ ବଶି୍ୱକାଳ ମକାଟ ି
ଅନୁ�ୂଳ �କା�ବୃ୍କ୍ରମଢର 
ସକାମଲି ଢହକାଇଥିଢଲ।
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ଅଟ�ୋ ଚୋଳକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୋ
ତାଳଚେରସଦର, ୧୦ା୯(ସମସି): ତାଳସେର ସ�ାଲୟିରୀ ଥାନା 
ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଣ୍ଧିଅୂାଁ ଗ୍ାମର ଅସ�ା ୋଳ� ଆ୍ଲୁ ି ପ୍ରଧାନ(୪୬) 
ବଷି୍ାନ �ର ି ଆତ୍ମହତ୍ା �ରଥିିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ୍ାରବିାର�ି 
ଅଶାନ୍ତ ି ସ�ାରୁଁ ନଜି ଘସର ବଳିମ୍ବତି ରାତସିର ବଷି୍ାନ �ର ି
ଆତ୍ମହତ୍ା �ରଥିିସଲ। ଘ�ଣା ପ୍ରୋରତି ସହବା୍ସର ସ�ାଲୟିରୀ 
୍ଲୁେି ଘ�ଣାସ୍ଥଳସର ୍ହଞ୍ ି ମତୃସେହ�ୁ ଜବତ �ରବିା େହତି 
ବ୍ବସଛେେ ୍ାଇଁ ତାଳସେର େର�ାରୀ ମଣ୍ା୍ାଳ ଡାକ୍ତରଖାନା�ୁ 
୍ଠାଇ ଏ� ଅ୍ମତୁୃ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ �ରଛି।ି

ଫଟେଷ୍ଟେଙ୍କକୁ  ମୋଡ଼ ଅଭଟି�ୋଗ 
ବଇଣ୍ା, ୧୦ା୯(ସମସି): ଆଠମଲ୍�ି ବ୍ଲ� ଠା�ୁରରଡ଼ ଥାନା 
୍ାଇ�ୋହ ି ଫସରଷ୍ଟର ଆସଲା�ନାଥ ମଶି୍ରଙୁ୍ େତ୍ବାେୀ୍ରୁ 
ଗ୍ାମର ରଞ୍ଜନ ନାୟ� ମାଡ଼ ମାରବିା େହ ରାଳରିଲୁଜ �ରଥିିବା 
ଠା�ୁରରଡ଼ ଥାନାସର ଶନବିାର ଅଭସି�ାର ସହାଇଛ।ି ତାଙ୍ 
ଅଭସି�ାର�ୁ ଭତି୍�ିର ି ୍ଲୁେି ଏ� ମାମଲା ରୁଜୁ �ରଛି।ି ୍ଲୁେି 
�ହଛି ିସ�, ଆସଲା� େର�ାରୀ କ୍ା�୍ଗେ୍ଗସର ଥିବା ସବସଳ ସ�ୌଣେ ି
�ାରଣ ନ ଥାଇ ରଞ୍ଜନ ଆେ ିତାଙୁ୍ ମାଡ଼ମାରବିା େହ ରାଳ ିରଲୁଜ 
�ରଥିିବା ଥାନାସର ଅଭସି�ାର ସହାଇଛ।ି

ବଭିନି୍ନ ସ୍ୋନଟେ ଭୋଗବତ ଜୟନ୍ତୀ 
ବଇଣ୍ା, ୧୦ା୯(ସମସି): ଇଛୋ୍ରୁ ଓ ଆନେମଣୁ୍ା ଗ୍ାମସର 
ଶନବିାର ଭାରବତ ଜୟନ୍ତୀ ୍ାଳତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି �ଳେସର ୍ାଣ ି
ଆଣବିା ୍ସର �ୁଙ୍ ି ୍ରେିରସର ୍ଜୂା �ରା�ାଇଥିଲା। ଏଥିସର 
ନାମ େଂ�ୀତ୍୍ଗନ �ରା�ାଇଥିଲା। ୍ରମ୍ପରା ଅନୁ�ାୟୀ ପ୍ରସତ୍�ବଷ୍ଗ 
ଏହ ି ଉତ୍ସବ ୍ାଳନ �ରା�ାଉଛ।ି ଏହ ି ଉତ୍ସବସର ଆଠମଲ୍�ି 
ବଧିାୟ� ରସମଶେନ୍ଦ୍ର ୋଏ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାସବ ସ�ାରସେଇଥିସଲ। 
�ା�୍ଗ୍କ୍ରମସର ଗ୍ାମବାେୀ େହସ�ାର �ରଥିିସଲ।

ସାପ କାମଡ଼ୁାଚର ଯବୁକଙ୍କ ମତୁୃୟୁ
ଅନୁଚ�ାଳ ବ୍ଲକ, ୧୦ା୯(ସମସି): ବନ୍ତଳାଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ସରାହରିା୍େ ି ଗ୍ାମରସର ୋ୍ �ାମଡ଼ୁାସର ଜସଣ �ବୁ�ଙ୍ 
ମତୁୃ୍ ସହାଇଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ଗ୍ାମର ବସିନାେ ସେହୁରୀଙ୍ ୍ଅୁ 
ସରା୍ବନୁ୍ ସେହୁରୀ(୨୧) ରରୁୁବାର ଖାଇୋର ି ଘସର ରାତସିର 
ସଶାଇଥିସଲ। ଶକୁ୍ରବାର େ�ାଳୁ ସରା୍ବନୁ୍ ବାନ୍ତ ି�ରବିାରୁ ୍ ରବିାର 
ସଲାସ� େନି ୧୧ �ାସର େ�ିତି୍ସା ୍ାଇଁ ବନ୍ତଳା ସ୍ାସ୍ଥ୍ସ�ନ୍ଦ୍ରସର ଭତ୍୍ତି 
�ରଥିିସଲ। ୍ରୀକ୍ା୍ସର ତାଙୁ୍ ୋ୍ �ାମଡ଼ୁଥିିବା ଜଣା ୍ଡ଼ଥିିଲା। 
ମାତ୍ର େ�ିତି୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାସର ସରା୍ବନୁ୍ଙ୍ ମତୁୃ୍ ସହାଇ�ାଇଥିଲା। 
ଏ ସନଇ ବନ୍ତଳା ୍ଲୁେି ଏ� ଅ୍ମତୁୃ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ �ରଛି।ି

ପଲିାଙୁ୍କ ଘସାଚମାଡ଼ା କରାଇ ଶକି୍ଷକ ନଲିମ୍ତି
ଅନୁଚ�ାଳ, ୧୦ା୯(ସମସି): ଶକୁ୍ରବାର ଅନୁସରାଳ ବ୍ଲ� ଶରଧା୍ରୁ 
୍ଞ୍ାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଥମ�ି ବେି୍ାଳୟସର ଏଭଳ ି ଏ� ଘ�ଣା 
ଘ�ଛି ି �ାହା�ୁ ସନଇ ଜଲି୍ା ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ମହଲସର ତୀବ୍ର ପ୍ରତକି୍ରୟିା 
େଷୃ୍ଟ�ିରଛି। ଏହ ିସ୍ଲୁର ଜସଣ ବରଷି୍ଠ ଶକି୍� ୍ ଲିାଙ୍ଠୁ ଘୋସମାଡ଼ା 
ଖାଇ ନଲିମ୍ବତି ସହାଇଛନ୍ତ।ି ଘ�ଣାରୁ ପ୍ର�ାଶ, ଖରାସବଳ େମୟସର 
ବରଷି୍ଠ ଶକି୍� ମସହଶ୍ୱର ମଶି୍ର ଛାତ୍ରଙୁ୍ ଘୋସମାଡ଼ା �ରବିା ୍ାଇଁ 
�ହଥିିସଲ। ସତସବ ୍ଲିାମାସନ ଶକି୍�ଙୁ୍ ଘୋସମାଡ଼ା �ରୁଥିବା 
ସବସଳ ସ୍ଲୁ ୍ରେିଶ୍ଗ� ୍ହଞ୍�ିାଇଥିସଲ। ୍ରେିଶ୍ଗ� ଏଭଳ ି
�ା�୍ଗ୍ ୍ାଇଁ ଶକି୍�ଙୁ୍ ନଲିମ୍ବନ �ରଛିନ୍ତ।ି ଆଉ ଜସଣ ଶକି୍� ମଧ୍ୟ 
ବନିା ଅନୁମତସିର ସ୍ଲୁସର ଅନୁ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ। ତାଙ୍ ବରୁିଦ୍ସର 
ମଧ୍ୟ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର �ା�୍ଗ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ନଆି�ବି ସବାଲ ି ଜଲି୍ା ଶକି୍ାଧି�ାରୀ 
ନରିଞ୍ଜନ ୋହୁ ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ଶକି୍�ଙ୍ ଏଭଳ ି �ା�୍ଗ୍ ନନି୍ଦନୀୟ 
ସବାଲ ିଶ୍ରୀ ୋହୁ �ହଛିନ୍ତ।ି

ଦୁଷ୍କମ୍ମକାରୀ ନଚିଦ୍୍ମାଷଚର ଖଲାସ
କାମାକ୍ଷାନ�ର, ୧୦ା୯(ସମସି): ତୁମେୁଙି୍ା ଥାନା ଅଞ୍ଳର ଏ� େୁଷ୍କମ୍ଗ 
ମାମଲାର ବେିାର �ର ି �ାମାକ୍ାନରର ବରଷି୍ଠ ସେୱାନୀ ଜଜ୍  ତଥା 
େହ�ାରୀ ସେୌରାଜଜ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ରାଏ ଅଭ�ିକୁ୍ତ େଶୁାନ୍ତ ସବସହରା�ୁ 
ୋକ୍୍ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ନସିଦ୍୍ଗାଷସର ଖଲାେ �ରଛିନ୍ତ।ି ସଧାବାବାହାଳ ି
ଗ୍ାମର ଜସଣ ମହଳିା ରତ ୨୦୨୦ ମେହିା ମଇ ୩୧ ତାରଖିସର 
୍ଲୁେିସର ଅଭସି�ାର �ରଥିିସଲ ସ�, ସେହ ିଗ୍ାମର େଶୁାନ୍ତ ସବସହରା 
ତାଙ୍ େହତି େୁଷ୍କମ୍ଗ �ରଥିିସଲ। ୍ଲୁେି ଏ� ମାମଲା ରୁଜୁ�ର ି
େଶୁାନ୍ତଙୁ୍ ରରିଫ �ର ି ସ�ା�୍ଗ ୋଲାଣ �ରଥିିସଲ। ବରଷି୍ଠ ସେୱାନ ି
ଜଜ୍  ତଥା େହ�ାରୀ ସେୌରାଜଜ୍  େମସ୍ତ ୋକ୍୍ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ 
ଅଭ�ିକୁ୍ତ େଶୁାନ୍ତ�ୁ ନସିଦ୍୍ଗାଶସର ଖଲାେ �ରଛିନ୍ତ।ି ଅଭ�ିକୁ୍ତ ୍କ୍ରୁ 
ଆଇନଜୀବୀ େବ୍ଗଜତି୍  ଜୀ ମାମଲା ୍ରେିାଳନା �ରଥିିସଲ।

ବଶି୍ୱ ପାକଶାଳା ବ�େିା ଦବିସ 
ଅନୁଚ�ାଳ, ୧୦ା୯(ସମସି): ଅନୁସରାଳସର ଓଡ଼ଶିା �ୃଷ� େମନ୍ବୟ 
େମତି,ି ଅନୁସରାଳ ତରଫରୁ ବଶି୍ୱ ୍ା�ଶାଳା ବରତିା େବିେ େଂସ୍ଥାର 
ଅଧ୍ୟକ୍ ତଥା ଅସବୈତନ�ି ଜୀବଜନୁ୍ତ �ଲ୍ାଣ ଅଧି�ାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ 
ପ୍ରଧାନଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାସର ୍ାଳତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ିଅବେରସର ବଶି୍ୱ 
୍ା�ଶାଳା ବରେିା େବିେ ଉ୍ସର ଏ� େସେତନତା ୍େ�ାତ୍ରା େହ 
ଏ� ଆସଲାେନା େଭା ଅନୁଷ୍ଠତି ସହାଇଥିଲା। ଏଥିସର ଆସଲାେତି 
ସହାଇଥିଲା ସ�, ଇଂଲଣ୍ର ସ୍ାରବର୍ଗଠାସର ୨୦୦୩ ମେହିାସର 
ସଫବୃୟାରୀ ମାେସର ଆନ୍ତଜ୍ଗାତ�ି ୍ ା�ଶାଳା ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏହ ି
େବିେ ୍ାଳନ �ରା�ାଇଥିଲା। ୍�୍୍ଗ ାୟକ୍ରସମ ଆଜରି ତାରଖିସର 
ୋରାବଶି୍ୱସର ଏହ ି େବିେ ୍ାଳତି ସହଉଛ।ି ଏହ ି େବିେ ୍ାଳନର 
ମଖୁ୍ ଉସଦ୍ଶ୍ ସହଲା ଆମ ୍ା�ଶାଳାର ଆବଶ୍�ତା ଅନୁ�ାୟୀ 
େବୁଜ ୍ରବିା, ଶାର, ଫୁଲ, ୍ା�ଶାଳା ବରେିାରୁ ଉତ୍ାେନ �ର ି
୍ା�ଶାଳାର ଆବଶ୍�ତା ୍ରୂଣ �ରବିା। ବଜାରରୁ ଆସମ ସ�ଉ ଁ
େବୁଜ ୍ ରବିା କ୍ରୟ �ରଥିାଉ ତାହା ଉତ୍ାେନ ୍ ାଇ ଁୋଷୀ ବହୁ ପ୍ର�ାର 
ରାୋୟନ�ି �ୀ�ନାଶ� ଓ ହରସମାନ୍  ବ୍ବହାର �ରଥିାନ୍ତ।ି ତାହା 
ଆମ ଶରୀର ୍ାଇ ଁଅତ୍ନ୍ତ କ୍ତ�ିାର�। ଉୋହରଣ ସ୍ରୂ୍ ବରରଡ଼ 
ଜଲି୍ା ୋଷୀ ଏସତମାତ୍ରାସର ରାୋୟନ�ି �ୀ�ନାଶ� ବ୍ବହାର 
�ସଲ �ାହାଫଳସର ସେ ଜଲି୍ାସର ଅସନ� ମାତ୍ରାସର �୍ାନେର 
ସରାର ବୃଦ୍ ି୍ ାଉଛ।ି ଏହେିବୁ େୃଷ୍ଟସିର ରଖି ତାର ୍ା�ଶାଳା 
ବରେିାସର ସଜୈବ�ି ୋର ବ୍ବହାର �ର ି ଆବଶ୍� ୍ରବିା 
ଉତ୍ାେନ �ର ି ନଜି ୍ା�ଶାଳାର ଆବଶ୍�ତା ୍ରୂଣ �ରବିା�ୁ 
ସହବ। ଏଥି୍ାଇ ଁ େର�ାର ମଧ୍ୟ େହାୟତା ବ୍ବସ୍ଥା �ରଛିନ୍ତ।ି 
ଏଣ ୁ ଆଜ ି େବିେସର ୍ା�ଶାଳା ୍ାଇ ଁ ଆବଶ୍� େବୁଜ ୍ରବିା 
ସଜୈବ�ି ଉ୍ାୟସର ଉତ୍ାେନ �ର ି ୍ା�ଶାଳାର ଆବଶ୍�ତା 
୍ରୂଣ �ରବିା ୍ାଇ ଁ ଜନୋଧାରଣଙୁ୍ େସେତନ �ରାଇବା େମତି ି
୍କ୍ରୁ ଏ� ସଛା� ପ୍ରୟାେ �ରା�ାଇଛ।ି ଏହ ି�ା�୍୍ଗ କ୍ରମସର େଂସ୍ଥାର 
େେେ୍ମାସନ ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ।

ହାଣ୍ଧିଆୁ, ୧୦ା୯(ସମସି): ସ�ାଇଲାନରରୀ 
ତାଳସେରର ହା�ସତା�ା ଅଞ୍ଳସର ଥିବା 
୍ଶ ୁ େ�ିତି୍ସାଳୟସର ୍ଶୁ୍ କ୍ୀଙୁ୍ ଉ୍�କୁ୍ତ 
େ�ିତି୍ସା �ରା�ାଉ ନ ଥିବା ଅଭସି�ାର ସହଉଛ।ି 
ଏ� ୍ରୁାତନ େ�ିତି୍ସାଳୟ ଭାସବ ଏହାର 
ନାଁ ଥିବାସବସଳ ଏସବ ଏଠାସର ସ�ୌଣେ ି
ଡାକ୍ତର �ମି୍ବା ଅନ୍ାନ୍ �ମ୍ଗୋରୀ ଠକି୍  
ଭାସବ ୍ଶୁ୍ କ୍ୀଙ୍ େ�ିତି୍ସା ସେବା ସ�ାରାଉ 
ନ ଥିବା ଅଭସି�ାର ସହାଇଛ।ି ତାଳସେରର 
ଖଣ ି ଖାୋନ ଅଞ୍ଳସର ୍ଶୁ୍ କ୍ୀମାସନ 
ଅସନ� େମୟସର େୁଘ୍ଗ�ଣାଗ୍ସ୍ତ ସହାଇଥାନ୍ତ।ି 

ଏ୍ରସି୍ଥସଳ ତାଳସେରର �ଛି ି ବୋନ୍ ବ୍କ୍ତ ି
ସେମାନଙୁ୍ ଉଦ୍ାର �ର ି ୍ଶ ୁ େ�ିତି୍ସାଳୟ�ୁ 
ସନସଲ ସେଠାସର ସେମାନଙ୍ ଉ୍�କୁ୍ତ 
େ�ିତି୍ସା ସହାଇ୍ାରୁ ନ ଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି 
�ଛିେିନି ସହଲା ଲଙି୍ରାଜ ସ�ାଇଲାଖଣରି 
ସ�ାଲ �ରଡିର ରାସ୍ତା ବ୍ରଜି ୍ାଖ(ବାଲୁଙ୍ା 
ଗ୍ାମ)୫୦ରୁ ୬୦ ଫୁ� ତସଳ ଟ୍ର� ଧକ୍ାସର ଏ� 
ରାଈ ଆହତ ସହାଇଥିଲା। ରାଈ�ୁ ଲଙି୍ରାଜ 
ଖଣରି �ଛି ି �ମ୍ଗୋରୀ ଓ ବାଲୁଙ୍ା ଗ୍ାମର �ଛି ି
ସସ୍ଛୋସେବୀ ବ୍କ୍ତ ି ସକ୍ରନ୍  ମାଧ୍ୟମସର ଉଦ୍ାର 
�ର ି ତାଳସେର ୍ଶ ୁ େ�ିତି୍ସାଳୟସର ଭତ୍୍ତି 

�ରଥିିସଲ। େ�ିତି୍ସାଳୟସର ରହଥିିବା ଜସଣ 
�ମ୍ଗୋରୀ ସେ ରାଈର ଡାହାଣ ସରାଡ଼� ି ନଷ୍ଟ 
ସହାଇ �ାଇଥିବାରୁ ତା�ୁ �ା� ି ବାହାର �ର ି
ସେଇଥିସଲ। �ନୁି୍ତ ଆଜ ି ୍�୍ଗ୍ନ୍ତ ତାଳସେର 
୍ଶ ୁ େ�ିତି୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର �ମି୍ବା ଲଙି୍ରାଜ 
ସ�ାଇଲା ଖଣରି �ତୃ୍୍ଗ୍କ୍ ଏହା ଉ୍ସର ରରୁୁତ୍ୱ 
ସେଇ ନ ଥିବା ଅଭସି�ାର ସହାଇଛ।ି ସେ 
ରାଈ�ରି ଖାଇବା ଓ ଔଷଧ, ସରେେଂି �ରବିା 
୍ାଇଁ େରଞ୍ଜାମ ନହିାତ ି େର�ାର ସହାଇଥିବା 
ସ୍ଥସଳ �ଛି ିବୋନ୍ ବ୍କ୍ତଙି୍ େହାୟତାସର ୍ଶ ୁ
େ�ିତି୍ସାଳୟର ଜସଣ �ମ୍ଗୋରୀଙ୍ େହାୟତାସର 

େ�ିତି୍ସା ୋଲଛି।ି �ନୁି୍ତ ୍ଶ ୁେ�ିତି୍ସାଳୟ ତରଫରୁ 
େର�ାରୀ ଭାସବ ସ�ୌଣେ ି ଔଷଧ ସେବାର 
ବସନ୍ଦାବସ୍ତ �ରା�ାଇନାହ ିଁ। ସେହ ି୍ ର ି ସ�ା� ି
ସ�ା� ି �ଙ୍ା ଲାଭ �ମାଉଥିବା ଲଙି୍ରାଜ 
ସ�ାଇଲା ଖଣ ି �ତୃ୍୍ଗ୍କ୍ଙ୍ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ 
ରାଈ�ରି େ�ିତି୍ସା �ରବିା ଓ ତା�ୁ ଅନୁସରାଳ 
ସରାଶାଳ�ୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରତି �ରବିା ୍ାଇଁ 
ମଧ୍ୟ ଉେ୍ମ ସହଉନାହ ିଁ। ଏହ ି ବଷିୟସର 
ଅବରତ �ରବିା୍ାଇଁ �ଛି ି ବ୍କ୍ତ ି ତାଳସେର 
ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ �ା�୍ଗ୍ାଳୟ�ୁ �ାଇଥିବା 
ସବସଳ ସେସତସବସଳ ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ 

ଅନୁ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ। ସତସବ ଓଡ଼ଶିା େର�ାରଙ୍ 
ସରାସେବା ଓ ୍ଶସୁେବା �ା�୍ଗ୍କ୍ରମ�ୁ 
ତ୍ୱରାନ୍ବତି �ରବିା �ା�୍ଗ୍�ୁ ପ୍ରତ ି୍ ାେନ 
�ରବିାସର ତାଳସେର ୍ଶ ୁେ�ିତ୍ସାଳୟ ବଫିଳ  
ସହାଇଛ ି ସବାଲ ି ଆସଲାେନା ସହଉଛ।ି 
ବତ୍୍ଗମାନ ୍ରସି୍ଥତିସିର ତାଳସେର ୍ଶ ୁ
େ�ିତି୍ସାଳୟସର େୁଘ୍ଗ�ଣାଗ୍ସ୍ତ ୪� ି ରାଈ ୍ଡ଼ ି
ରହଥିିବା ସବସଳ ସେମାନଙ୍ ତୁରନ୍ତ ଉ୍�କୁ୍ତ 
େ�ିତି୍ସା �ରା�ାଉ, ନସେତ ଅନୁସରାଳ 
ସରାଶାଳା�ୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର �ରା�ାଉ ସବାଲ ି
ୋଧାରଣସର ୋବ ି�ରା�ାଇଛ।ି

ଅବ୍ବସ୍ୋଟେ ତୋଳଟଚେ ପଶକୁ ଚକିତି୍ୋଳୟ

ଦକୁ ର୍ଘ�ଣୋଗ୍ରସ୍ତ ପଶକୁଙ୍କକୁ  ମଳିକୁ ନ ିଉପ�କୁକ୍ତ ଚକିତି୍ୋ

ହାଣ୍ଧିଆୁ, ୧୦ା୯(ସମସି): 
ତାଳସେର ବ୍ଲ� ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ସୋଲଡା ସତଲି୍ ରୁ ୋହ ି
ନ�ି�ସ୍ଥ ରୁରଡୁ ି ଆଶ୍ରମସର 
ଇସନ୍ଦ୍ରାତ୍ସବ ଓ ଭାରବତ ଜନ୍ମ 
ମସହାତ୍ସବ େମାସରାହସର ୍ାଳତି 
ସହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବେରସର 
ଆଶ୍ରମ ୍ରେିରସର ଏ� ରୀତା 
�ଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠତି ସହାଇଥିଲା। 
ସୋଲଡା ଗ୍ାମର ବରଷି୍ଠ 
ନାରର�ି ଲକ୍ଷୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍ 
ଆବାହ�ତ୍ୱସର ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଏହ ି �ଜ୍ଞସର �ତ୍୍ଗା ଭାବସର 
ସେସବନ୍ଦ୍ର େଳସବସହରା ସ�ାର 
ସେଇଥିସଲ। ୍ଣ୍ତି �ଙ୍ଧର 
ଶତ୍ଥୀଙ୍ ସ୍ୌସରାହତି୍ସର 
େସୁରଶ ଶତ୍ଥୀ, ଶଶୁାନ୍ତ 
ଶତ୍ଥୀ, େସନ୍ତାଷ ଶତ୍ଥୀ, 
ଅମର ୍ଣ୍ା ପ୍ରମଖୁ େ�ୂ୍ଗ୍୍ଜୂା, 

ସରା୍ଜୂନ, ୍ଞ୍ �ମ୍ଗ, ରୀତା 
୍ାଠ, ଭାରବତ ୍ାଠ, ୍ରୂ୍୍ଗାହୁତ ି
ପ୍ରମଖୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଧିି ମତୁାବ� 
େମ୍ପନ୍ନ �ରଥିିସଲ। ଏହ ିଉତ୍ସବସର 
�ଳମଛୁଇଁ େର୍ଞ୍ ଅନୀଲ 
ପ୍ରଧାନ, ତାଳସେର େରୁକ୍ା ମଞ୍ର 
େଭା୍ତ ି ମରୂଲୀଧର ୋହୁଙ୍ 
େସମତ ଆଖ୍ାଖ ଅଞ୍ଳର 
ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ାଳୁଙ୍ ଉ୍ସ୍ଥତିସିର 
�ଜ୍ଞ�ା�୍ଗ୍ େମା୍ନ ସହାଇଥିଲା। 

ରାସଜନ୍ଦ୍ର ମହା୍ାତ୍ର, �ୁନା 
ସବସହରା, ପ୍ରଫୁଲ୍ ପ୍ରଧାନ, 
ବମି୍ବାଧର ସବସହରା, ନନ୍ଦ 
ସବସହରା, ମସନାଜ ସବସହରା, 
�ବରିାଜ ୋହୁ, ଅଜୁ ସବସହରା, 
ମେନ ପ୍ରଧାନ, ଭରବାନ 
ସବସହରା, �ାଳଆି ସବସହରାଙ୍ 
େସମତ ସତଲି୍ ରୁ ଗ୍ାମବାେୀ 
�ଜ୍ଞ�ା�୍ଗ୍ସର େହସ�ାର 
�ରଥିିସଲ।

କୁଇଓ, ୧୦ା୯(ସମସି): ସଛଣ୍ି୍ ୋ 
ବ୍ଲ� ନତଡ଼ା ଆମ୍୍ବ ାଳ ଗ୍ାମସର ୍ରୁାଣ 
ଭାରବତ ଜନ୍ମ ଓ ଇନୁ୍ଦ ୍ରୂ୍୍ତିମା ଅବେରସର 
ଗ୍ାମର ଭାରବତ ପ୍ରୋର େମତି ି ତରଫରୁ 
ଭାରବତ ମସହାତ୍ସବ ୍ ାଳତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି 
୍ରୁାଣ ଭାରବତ ବଷିୟ ଉ୍ସର େଂକ୍ପି୍ତ 
ପ୍ରସଶନାତ୍ର ଓ ଆବୃତ୍ ି ପ୍ରତସି�ାରତିା 
ସହାଇଥିଲା। ଏହ ି �ା�୍୍ଗ କ୍ରମସର ନତଡ଼ା 
ଆମ୍୍ବ ାଳ ଉଚ୍ଚ ବେି୍ାଳୟର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, 
ନତଡା ଗ୍ାମ ର ମହଳିା ଓ ଆଖ ୍ ାଖ ଗ୍ାମ ର 
ବଡ଼ ସଜାସରାୋ, ସରାବରା, ନସ�ଇ ୍ଶ,ି 
�ବଲୀ, େଂି ସବଡା, ସଡରା ଗ୍ାମ ର ୍ରୁାଣ 
ଭାରବତ ସପ୍ରମୀ ପ୍ରତସି�ାରତିା ସର ଭାର 

ସନଇଥିସଲ କ୍ ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାସବ ସ୍ଥାନୀୟ 
େର୍ଞ୍ ପ୍ରଣତ ି ପ୍ରଧାନ, େମତିେିଭ୍ 
େତ୍ା ନାରାୟଣ ମାଝୀ, ଗ୍ାମ୍ �ମ�ି ି
େଭା୍ତ ି େଧୁା�ର ନାୟ�, େମ୍ପାେ� 
ବ�ିାଶ େନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱାଳ, ୍ବୂ୍ଗତନ ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍� ସମାହତି ମେନ ବଶି୍ୱାଳ, ୍ବୂ୍ଗତନ 
େର୍ଞ୍ ମା�୍ଗଣ୍ ନାୟ�, ଉତ୍କଳୀୟ େଣ୍ 
�ଳା େଂସ୍ତୃ ି େଭା୍ତ ି ହର ସମାହନ 
ୋହୁ, େମାଜସେବୀ �ଧୁିଷ୍ଠରି ପ୍ରଧାନ, ମା 
ହଙୁି୍ଳା ୍ୀଠ, ଉନ୍ନୟନ ୍ରଷିେ େଭା୍ତ ି
ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ କ୍ ଭାର ସନଇ ଥିବା 
ପ୍ରତସି�ାରୀ ମାନଙୁ୍ ଅତଥିି ଟ୍ର‘ି େହତି ମାନ 
୍ତ୍ର ଉତ୍ରୀ ପ୍ରୋନ �ରଥିିସଲ।

େକୁ ଗକୁଡ଼ ିଆଶ୍ରମଟେ ଭୋଗବତ ଜଟନମୋତ୍ବ

ଭୁବଚନଶ୍ୱର, ୧୦।୯ (ସମସି): ନାଲସ�ାର 
ସ�ାଇଲା ଖଣସିର ନସିୟାଜତି ଠ�ିା ଶ୍ରମ�ିଙ୍ 
ମଜୁରୀ ଓ ଅନ୍ାନ୍ େବୁଧିା େନୁଶି୍ତି �ରା�ାଉ। 
ଉଚ୍ଚ କ୍ମତା େମ୍ପନ୍ନ �ମ�ି ି ଓ ସ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ 
୍ରାମଶ୍ଗୋତା ଠ�ିା ଶ୍ରମ�ି ସବାଡ୍ଗ(େଏିେଏିଲବ)ି 
ଦ୍ାରା େଆି�ାଇଥିବା ୍ରାମଶ୍ଗ�ୁ �ଡ଼ା�ଡ଼ ି
ଭାବସର ୍ାଳନ �ରବିା ୍ାଇ ଁସ�ନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଧସମ୍ଗନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରଧାନ, ସ�ାଇଲା ଓ ଖଣ ି ମନ୍ତୀ ପ୍ରହ୍ାେ ସ�ାଶୀ 
ଏବଂ ସ�ନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତୀ ଭୂସ୍ନ୍ଦର �ାେବଙୁ୍ 
ଅନୁସରାଧ �ରଛିନ୍ତ।ି ଏସନଇ ଉଭୟ ମନ୍ତୀଙୁ୍ ଶ୍ରୀ 
ପ୍ରଧାନ ୍ଥୃ� ୍ଥୃ� େଠି ିସଲଖିଛନ୍ତ।ି

 ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ େଠିସିର ଉସଲ୍ଖ �ରଛିନ୍ତ ି
ସ� ଠ�ିା ଶ୍ରମ�ି(ନୟିମାବଳୀ ଏବଂ ଉସଛେେ) 
୧୯୭୦ ଅଧିନୟିମ ଧାରା ୧୦ ଅନୁୋସର 
ସ�ାଇଲା ବକି୍ର,ି ସ�ାଇଲା ସଲାଡଂି ଏବଂ 
ଅନସଲାଡଂି, ଓଭରସବାର୍ ଡ ଅ୍ୋରଣ 
ଇତ୍ାେସିର ଠ�ିା ଶ୍ରମ�ି ନସିୟାଜନ ନସିଷଧ 
ଅସ�। �ନୁି୍ତ ସେହ ି ଅଧିନୟିମର ଧାରା 
୩୧ସର ନଦି୍୍ତିଷ୍ଟ େତ୍୍ଗାବଳୀ ଏବଂ ପ୍ରତବିନ୍� 
ଅନୁ�ାୟୀ ବସିଶଷ ସକ୍ତ୍ରସର ଅବ୍ାହତ ି
ପ୍ରୋନ �ରା�ାଇ୍ାସର। ଅନୁସରାଳ ଜଲି୍ାସର 
ସ�ାଇଲା ଖଣସିର ନସିୟାଜତି ଅସନ� 

ଶଳି୍ାନୁଷ୍ଠାନ ଏହ ିେବୁଧିା ମାଧ୍ୟମସର ଠ�ିା ଶ୍ରମ�ି 
ନସିୟାଜତି �ରୁଛନ୍ତ।ି ୨୦୧୯ ମଇ ୨୯ସର 

ଭାରତ େର�ାରଙ୍ ସ�ାଇଲା ମନ୍ତଣାଳୟ 
ଅଧୀନ ସ�ାଲ୍  ଇଣ୍ଆି ଦ୍ାରା ରଠନ ସହାଇଥିବା 
ହାଇ୍ାୱାର �ମ�ିରି ୍ରାମଶ୍ଗ ତଥା ସ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ 
୍ରାମଶ୍ଗୋତା ଠ�ିା ଶ୍ରମ�ି ସବାଡ୍ଗର େୁ୍ ାରେି 
ଅନୁ�ାୟୀ ଏନ� ି୍ େିରି ସ�ାଇଲା ଖଣ ି ବ୍ଲ� 

ରଡୁ�ୁି ୫ ବଷ୍ଗ ୍ାଇଁ ଉ୍�କୁ୍ତ ଆଇନର 
ଧାରା ୧୦ର �ା�୍ଗ୍�ାରତିାରୁ ଛାଡ଼ ପ୍ରୋନ 
�ରା�ାଇଥିଲା। ଅନୁସରାଳସର ସ�ାଇଲା 
ଖଣସିର ନସିୟାଜତି ଆଉ ଏ� ବୃହତ ଶଳି୍ 
ନାଲସ�ା ମଧ୍ୟ ଖଣ ି ମନ୍ତଣାଳୟ ମାଧ୍ୟମସର ଶ୍ରମ 
ଏବଂ ନ�ିକୁ୍ତ ି ମନ୍ତଣାଳୟ�ୁ ଉ୍ସରାକ୍ତ ଧାରା 
୩୧ ଅନୁ�ାୟୀ ଛାଡ଼ ୍ାଇଁ ଆସବେନ �ରଛି।ି 
ସ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ ୍ରାମଶ୍ଗୋତା ଠ�ିା ଶ୍ରମ�ି ସବାଡ୍ଗ ମଧ୍ୟ 
ଉତ୍କଳ ଡ ିଏବଂ ଇ ସ�ାଲ୍  ବ୍ଲ� ୍ାଇଁ ନସିୟାଜତି 
ନାଲସ�ାର ପ୍ରତନିଧିି, ଏମଡଓିଙ୍ େହ ଅସନ� 
ଥର ସବୈଠ� �ରଛିନ୍ତ।ିଏହା ରାଇଡଲାଇନ 

େସତ୍ବେ୍ୱ �ଛି ିଠ�ିାୋର ଓ ଏମଡଓି ନାଲସ�ାସର 
ନସିୟାଜତି ଠ�ିା ଶ୍ରମ�ିଙୁ୍ ହାଇ୍ାୱାର �ମ�ିରି 
୍ରାମଶ୍ଗ ଅନୁୋସର ମଜୁରୀ ଓ ଅନ୍ାନ୍ େବୁଧିା 
ସେବା�ୁ ଅନଛିୋ ପ୍ର�ାଶ �ରୁଛନ୍ତ।ି ଏହା�ୁ 
େୃଷ୍ଟସିର ରଖି ନାଲସ�ା �ତୃ୍୍ଗ୍କ୍ଙ୍ ଦ୍ାରା 
ସ�ାଇଲା ଖଣସିର ନସିୟାଜତି ଠ�ିା ଶ୍ରମ�ିଙୁ୍ 
ଠ�ିାୋରଙ୍ ଦ୍ାରା ସ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ ୍ରାମଶ୍ଗୋତା 
ଠ�ିା ଶ୍ରମ�ି ସବାଡ୍ଗର ୍ରାମଶ୍ଗନୁୋସର 
ସେମାନଙ୍ ୍ାରଶି୍ରମ�ି ଓ ଅନ୍ାନ୍ େବୁଧିା 
ପ୍ରୋନ �ରବିା ୍ାଇଁ ସ�ନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ 
ଉଭୟ ମନ୍ତୀଙ୍ ବ୍କ୍ତରିତ ହସ୍ତସକ୍୍ ସଲାଡ଼ଛିନ୍ତ।ି

ନୋଲ୍ ଟକୋଟେ ଠକିୋ ଶ୍ରମକିଙ୍କ ମଜକୁ େ ିସକୁନଶି୍ତି କେୋ�ୋଉ
ଚକନ୍ଦ୍ର ଚକାଇଲା, ଖଣ ିଏବଂ ଶ୍ରମ ମନ୍ତୀଙୁ୍କ ଧଚମ୍ମନ୍ଦ୍ରଙ୍କ େଠି ି

ହାଇ ପାୱାର କମଟି ିଓ ସଏିଲସରି 
ପରାମଶ୍ମକୁ ପାଳନ ପାଇଁ ଅନୁଚରାଧ

ଭୋଗବତ ମଟହୋତ୍ବ ପୋଳତି

ଅନୁଚ�ାଳ, ୧୦ା୯(ସମସି): ଶନବିାର 
ଅନୁସରାଳ ଉଚ୍ଚ ବେି୍ାଳୟସର 
ଜଲି୍ା ଶକି୍ାଧି�ାରୀ ନରିଞ୍ଜନ ୋହୁଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତାସର ଅନୁସରାଳ ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ 
ଓଡ଼ଶିା ଆେଶ୍ଗ ବେି୍ାଳୟର ଅଷ୍ଟମ 
ପ୍ରତଷି୍ଠା େବିେ ମହାେମାସରାହସର 
୍ାଳତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି ଉକ୍ତ �ା�୍ଗ୍କ୍ରମସର 
ଅନୁସରାଳ ଜଲି୍ାର ୮� ି ଆେଶ୍ଗ 

ବେି୍ାଳୟରୁ ୩ ଶହରୁ ଅଧି� ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 
ଶକି୍� ଶକି୍ୟତି୍ରୀ, ଅଭଭିାବ� େହ ଜଲି୍ା 
ଶକି୍ା �ା�୍ଗ୍ାଳୟର �ମ୍ଗ�ତ୍୍ଗା ସ�ାରୋନ 
�ରଥିିସଲ। ଏହ ି ଆନୁ�ୂଲ୍ସର �ନଷି୍ଠ 
ବର୍ଗସର ୧୦� ି ଓ ବରଷି୍ଠ ବର୍ଗସର ୧୧� ି
ଭନି୍ନଭନି୍ନ ପ୍ରତସି�ାରତିାସର ୨୧୦ ଜଣ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ହଣ �ରଥିିସଲ। 
ସେମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୬୩ ଜଣ ବସିଜତାଙୁ୍ 

ଜଲି୍ା ଶକି୍ାଧି�ାରୀ ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ଓ ଟ୍ରଫି 
ପ୍ରୋନ �ର ିଉ୍ସ୍ଥତି େମସ୍ତ ପ୍ରତସି�ାରୀଙୁ୍ 
ଉତ୍ସାହତି �ରଥିିସଲ। ଏମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ 
�ନଷି୍ଠ ବର୍ଗରୁ ୧୦ ଓ ବରଷି୍ଠ ବର୍ଗରୁ ୧୧ଜଣ 
େମେୁାୟ ୨୧ ଜଣ ପ୍ରଥମ ବସିଜତାଙୁ୍ 
ସୋନ୍ରୁଠାସର ଅନୁଷ୍ଠତି ସହବା�ୁ 
ଥିବା ଆଞ୍ଳ�ିସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତସି�ାରତିା�ୁ 
ମସନାନୀତ �ରା�ବିା େହ େମସ୍ତଙ୍ 
େଫଳତା �ାମନା �ରା�ାଇଥିଲା। 
ପ୍ରତସି�ାରତିା ରଡ଼ୁ�ିର ମଲୂ୍ାଙ୍ନ 
�ରବିାସର ୧୬ ଜଣ ବେିାର� େହସ�ାର 
�ରବିା େହ ଅନୁସରାଳ ଉଚ୍ଚ ବେି୍ାଳୟର 
ପ୍ରଧାନଶକି୍�, ଶକି୍� ଶକି୍ୟତି୍ରୀ, �ମ୍ଗୋରୀ, 
୮� ି ଆେଶ୍ଗ ବେି୍ାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍, ଶକି୍� 
ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ଜଲି୍ା ଶକି୍ା �ା�୍ଗ୍ାଳୟ ଓ 
େମଗ୍ ଶକି୍ାର �ମ୍ଗ�ତ୍୍ଗା ସ�ାରୋନ 
�ରଥିିସଲ। ଜଲି୍ା ବଜି୍ଞାନ ୍�୍ଗ୍ସବକ୍� 
ଲକ୍ଷଣ ସବସହରା େଂସ�ାଜନା �ରବିା 
େହ ଆେଶ୍ଗ ବେି୍ାଳୟ, ଖଣ୍ହତାର ଅଧ୍ୟକ୍ା 
ଧନ୍ବାେ ଅ୍୍ଗଣ �ରଥିିସଲ।

ବଇଣ୍ା, ୧୦ା୯(ସମସି): �ସିଶାରନରର ବ୍ଲ� 
ହଣ୍୍ା ସରଞ୍ଜର ଅଶବୁାହାଳ ଗ୍ାମ ନ�ି�ରୁ 
ଶକୁ୍ରବାର ହଣ୍୍ା ବନବଭିାର େଢଉ �ର ି ଏ� 
ସୋରା ଶାରଆୁନ ରଣ୍ ି ସବାସଝଇ ଭ୍ାନ୍ �ୁ ଜବତ 
�ରଛି।ି ଏଥିରୁ ୧ ଲକ୍ �ଙ୍ାର ଶାରଆୁନ ରଣ୍ ି
ଜବତ �ର�ିାଇଥିବା ସବସଳ ୋଳ� ଘ�ଣାସ୍ଥଳରୁ 
ସଫରାର ସହାଇ�ାଇଥିସଲ। ଘ�ଣାରୁ ଜଣା୍ଡ଼ଛି ି
ସ�, ଅଶବୁାହାଳ ଗ୍ାମରୁ ଏ� ରାଡ଼ସିର ଶାରଆୁନ 
ରଣ୍ ିସବାସଝଇ �ର ିଅନୁସରାଳ ଅଭମିସୁଖ �ାଉଥିବା 
ସବସଳ ଖବର ୍ାଇ ହଣ୍୍ା ବନବଭିାର େଢଉ�ର ି

ଜବତ �ରଥିିଲା। ସେହ ି୍ ର ି ହଣ୍୍ା ଥାନା 
ୋରଖିମଣ ଗ୍ାମରୁ ଶନବିାର ହଣ୍୍ା ବନ ବଭିାର 
ଏ� ସୋରା ସ�ନୁ୍ଦ୍ତ୍ର ସବାସଝଇ ଭ୍ାନ୍ �ୁ ଜବତ 
�ରଛି।ି ଏଥିରୁ ୬୦ ହଜାର �ଙ୍ାର ସ�ନୁ୍ଦ୍ତ୍ର 
ଜବତ �ରା�ାଇଛ।ି ସ�ନୁ୍ଦ୍ତ୍ର �ଲ�ିତା ଅଭମିସୁଖ 
�ାଉଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ହଣ୍୍ା ଫସରଷ୍ଟର େବୁ୍ରତ 
ଶତ୍ଥୀ, େତ୍ବାନ ମାହାର, େସୁରନ୍ଦ୍ର ୍ାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ 
େଢଉସର ୋମଲିଥିସଲ। ଏଥିସର େମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 
ୋଳ� �ଲ�ିତା ଅଞ୍ଳର ରଆିଜ ଖାଁ, ବ୍ବାେୀୟ 
ନଶିାନ୍ତ ୍ାସଣ୍ଙୁ୍ ରରିଫ�ରଛି।ି

ଓଡ଼ଶିୋ ଆଦଶ୍ଘ ବଦି୍ୋଳୟେ ପ୍ରତଷି୍ୋ ଦବିସ ପୋଳତି ଟକନ୍କୁପତ୍ର, ଶୋଳଗଣ୍ ିଟବୋଟେଇ ଗୋଡ଼ ିଜବତ; ୨ ଗେିଫ

ଜନ ଶକି୍ଷଣ ସଂସ୍ାନ ପକ୍ଷରୁ 
�ରୁୁ ଦବିସ ଉଦ୍ ଯାପତି
ଚେଙ୍କାନାଳ, ୧୦ା୯(ସମସି): ସ�ନ୍ଦ୍ର 
େକ୍ତା ଓ ଉେ୍ମତିା ମନ୍ତଣାଳୟ 
ଦ୍ାରା ସ୍ଥା୍ତି ସଢଙ୍ାନାଳ ଜନ 
ଶକି୍ଣ େଂସ୍ଥାନ ୍କ୍ରୁ ୫େନି ଧର ି
ୋଲଥିିବା ରରୁୁ େବିେ ଉଦ୍ �ା୍ତି 
ସହାଇ�ାଇଛ।ି ପ୍ରଥମ େବିେସର 
ପ୍ରଶକି୍�ମାନଙୁ୍ ରରୁୁ େବିେ ଉ୍ଲସକ୍ 
େମ୍ାନତି �ରା�ାଇଥିଲା। ଦ୍ତିୀୟ 
େବିେସର ପ୍ରଶକି୍ଣ ସ�ନ୍ଦ୍ର ରଡୁ�ିସର 
ସମରା �େିର, ସମରା ହସିରା ସେ୍ଲାରାନ 
ମାଧ୍ୟମସର ୍ାଳନ �ରା�ାଇଥିଲା। 
ତୃତୀୟ େବିେସର େଂସ୍ଥାନ ୍କ୍ରୁ 
ବଭିନି୍ନ ସଟ୍ରଡ୍  ଉ୍ସର ପ୍ରଶକି୍ାଥ୍ଗୀମାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟସର ସ�ୌଶଳ ଭତି୍�ି ପ୍ରତସି�ାରତିା 
�ରା�ାଇଥିଲା। େତୁଥ୍ଗ େବିେସର 
ପ୍ରଶକି୍�ିାମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ସ�ୌଶଳ ଭତି୍�ି 
ନମନୁା ପ୍ରୋଶ୍ଗନ �ରା�ାଇଥିଲା।  
ସଶଷ େବିେସର ଉଦ୍ �ା୍ନ 
�ା�୍ଗ୍କ୍ରମସର �ୃତୀ ପ୍ରତସି�ାରୀଙୁ୍ 
୍ରୁସ୍ାର ବଣ୍ଟନ �ରା�ାଇଥିଲା।

ପରଜଙ୍ଗ, ୧୦ା୯(ସମସି): ୍ରଜଙ୍ ବ୍ଲ� 
୍ଞ୍ାୟତ େମତି ି �ା�୍୍ଗ ାଳୟ�ୁ ପ୍ରସତ୍� େନି 
ବଭିନି୍ନ ୍ ଞ୍ାୟତର ୋଧାରଣ ସଲା�ଙ୍ ୍ ାଇ ଁଏ� 
ବଶି୍ରାମ ରହୃ ନମିସନ୍ତ େର୍ଞ୍ େଂଘ ବଡିଓିଙୁ୍ 
ଏ� ୋବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରୋନ �ରଛିନ୍ତ।ି ଜନୋଧାରଣ 
ଖରା, ବଷ୍ଗା ଓ ଶୀତସର ଆେଥୁିବା ସବସଳ 
୍ଞ୍ାୟତ �ା�୍୍ଗ ାଳୟ ୍ରେିରସର ବଶି୍ରାମ ରହୃ 
ନ ଥିବାରୁ ନାହ ିଁ ନ ଥିବା ଅେବୁଧିାର େମ୍ଖୁୀନ 
ସହଉଛନ୍ତ।ି ଏହା�ୁ ସନଇ େର୍ଞ୍ େଂଘ ୍କ୍ରୁ 

ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବଡିଓି ଖସରଶ୍ୱର ୍ାତ୍ରଙୁ୍ ବଶି୍ରାମରହୃ 
ସ�ାରାଇ ସେବା ୍ାଇ ଁ ଏ� ୋବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରୋନ 

�ରା�ାଇଛ।ି େଂଘର େଭା୍ତ ିତଥା �ନ୍ଦରେଙି୍ା 
୍ଞ୍ାୟତର ବସିଜନ୍ଦ୍ର ୋହୁଙ୍ ସନତୃତ୍ୱସର 
େମ୍ପାେ� ବଶି୍ୱଜତି୍  ନାୟ�ଙ୍ େସମତ ବଭିନି୍ନ 
୍ଞ୍ାୟତର େର୍ଞ୍ମାସନ ଏହ ି ୋବ ି୍ ତ୍ର 
ପ୍ରୋନ �ରଛିନ୍ତ।ି ଆରାମୀ େନିସର ବଶି୍ରାମରହୃ 
ଉ୍ସର ବ୍ଲ� ପ୍ରଶାେନ ରରୁୁତ୍ୱ ନ ସେସଲ 
ବ୍ଲ� ଓ ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ �ା�୍୍ଗ ାଳୟ େମ୍ଖୁସର 
ଧାରଣା ସେବା ୍ାଇ ଁ େଂଘର �ମ୍ଗ�ତ୍୍ଗାମାସନ 
ସେତାବନୀ ସେଇଛନ୍ତ।ି

ବଶି୍ରୋମ ଗହୃ ପୋଇଁ ଦୋବପିତ୍ର ଟଦଟେ ସେପଞ୍ଚ ସଂର
�ଁଦଆି, ୧୦ା୯(ସମସି): ରଁେଆି ବ୍ଲ� ସରାଷ୍ଠୀ ଶକି୍ା �ା�୍୍ଗ ାଳୟ ୍କ୍ରୁ ଆଜାେୀ �ା ଅମତୃ ମସହାତ୍ସବ 
୍ାଳତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି ଅତରିକି୍ତ ସରାଷ୍ଠୀ ଶକି୍ାଧି�ାରୀ ସଜ୍ାତମି୍ଗୟୀ ନାଥଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାସର ଆସୟାଜତି 
�ା�୍ଗ୍କ୍ରମସର ବ୍ଲ� ଅଧ୍ୟକ୍ା ରୀନାରାଣୀ ଖ�ୁଆ ମଖୁ୍ଅତଥିିଭାବସର ସ�ାରସେଇଥିବା ସବସଳ 
ବଡିଓି ଆଶଷି ରଞ୍ଜନ ୋହୁ େମ୍ାନତି ଅତଥିିଭାବସର ସ�ାରସେଇ ପ୍ରଥସମ �ା�୍ଗ୍ାଳୟ େମ୍ଖୁସର 
ବଧିାର୍ରୁ ଗ୍ାମର ବାଲୁ�ା ଶଳି୍ୀ ରତ�ୃିଷ୍ଣ ନାୟ�ଙ୍ ଦ୍ାରା ବାଲସିର ନମି୍ତିତ େହେି ବାଜ ି ରାଉତଙ୍ 
ପ୍ରତମିତୂ୍୍ତିସର ୍ଷୁ୍ପରଛୁେ ପ୍ରୋନ �ରଥିିସଲ। ଏହ ି ଅବେରସର ରାଧା�ୃଷ୍ଣ ବେି୍ାଳୟଠାସର ଏ� େଭା 
ଅନୁଷ୍ଠତି ସହାଇଥିଲା। ଏହ ିେଭାସର ଅମତୃ ମସହାତ୍ସବ ୍ାଳନର ତାତ୍�୍ଗ୍ ଉ୍ସର ଆସଲାେନା ସହବା 
େହ ନଜି�ୁ ଜସଣ େଚ୍ଚା ନାରର�ି ଭାବସର ରଢ଼ ି ସତାଳବିା େହତି ସେଶ ମାତୃ�ାର ସେବା �ରବିା�ୁ 
ଅତଥିିବୃନ୍ଦ ୍ରାମଶ୍ଗ ସେଇଥିସଲ। େଆିର୍ େେି ିେବୁାେେନ୍ଦ୍ର ସ୍ାଇଁ ଧନ୍ବାେ ଅ୍୍ଗଣ �ରଥିିସଲ।

ଟଗୋଷ୍ତୀ ଶକି୍ୋ କୋ�୍ଘ୍ୋଳୟଟେ ଆଜୋଦତୀ କୋ ଅମତୃ ମଟହୋତ୍ବ



ଖାର୍କଭି୍ରୁପଛଘଞୁ୍ା
ଦେଲାରୁଷ୍ଦେନା

କଭି୍, ୧୦|୯ (ଏଜେନ୍)ି:  ରୁଷ୍  ହାତରୁ ୟକୁ୍ରେନ 
ଖସବିାକ୍ର ଲାଗଛି।ି ଏକ୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ପତୁନିଙ୍କ 
କ୍ସନା ଖାର୍ କଭି୍ ର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଛଘଞୁ୍ଚା 
କ୍େଇଛ।ି ପଛଘଞୁ୍ଚା କ୍େବା ପାଇଁ ରୁଷ୍  କ୍ସନାକୁ 
ୟକୁ୍ରେନ ବାଧ୍ୟ କରକି୍େଇଛ।ି ରୁଷ୍  କ୍ସନାର ଜକ୍େ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ୟକୁ୍ରେନର ଏହ ି ସଫଳତା 
ଯଦୁ୍ଧର ଗରୁୁତ୍ବୂପରୂ୍ଣ୍ଣ କ୍�ାଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ କ୍ହାଇପାକ୍ର। 
େକି୍ନ ଚୁପ୍  ରହବିା ପକ୍ର ଶନବିାର ରୁଷ୍  କ୍ସନା 
�ଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୀକାର କରଛି।ି ଖାରକଭି୍ ର େକ୍େି-ପବୂଣ୍ଣ 
ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ସନା ପଛକୁ ହଟଥିିବା ସ୍ୀକାର କରଛି।ି 
ଏହା ସହତି ଖାର୍ କଭି୍ ର �ଖୁ୍ୟ କ୍କ୍ତ୍ରରୁ ରୁଷ୍  କ୍ସନା 
ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଲାଗ ି ନଷି୍ପତ୍ ି କ୍ନଇଛ।ି ରୁଷ୍  ପ୍ରତରିକ୍ା 
�ନ୍ତାଳୟ ପକ୍ରୁ ଏହ ି ସଚୂନା େଆିଯାଇଛ।ି 
ରେକ୍ନୈତକି େୃଷ୍ରୁି ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ଖାରକଭି୍  ଅଞ୍ଚଳ 
ପେୁ ି ୟକୁ୍ରେନ ନୟିନ୍ତେକୁ ଚାଲଯିାଇଛ।ି କ୍ତକ୍ବ 
ଶତରୁ ଆରେ�େର ସମ୍ାବନା ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଛ।ି 
ଖାର୍ କଭି୍  କ୍କ୍ତ୍ରକ୍ର ରୁଷ୍  ସ�ର୍ ଥିତ ପ୍ରଶାସନର 
ପ୍ର�ଖୁ୍ୟ ଭଟିାଲ ି ଗାକ୍ଞ୍ଚବ କହଛିନ୍ ି କ୍ଯ ଶତରୁର 
ବଜିୟକ୍ର ବଳି�୍ବ କ୍ହଉଛ ି ସତ, କନୁି୍  ଅକ୍ନକ 
ବସ୍ତ ି ୟକୁ୍ରେନ କ୍ସନା ନୟିନ୍ତେକୁ ଚାଲଗିଲାେ।ି 
ୟକୁ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି କ୍ଭାଲଡା�ରି କ୍ଜକ୍ଲଁସ୍ଙି୍କ 
ଅନୁଯାୟୀ ଏ ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ଖାର୍ କଭି୍ ର ୩୦ରୁ ଊଦ୍ଧ୍ଣ୍ଣ 
ବସ୍ତକୁି ରୁଷ୍  କବ୍ ଜାରୁ �କୁ୍ତ କରାଗଲାେ।ି ପବୂଣ୍ଣ 
କ୍ଡାନାବସ୍ କ୍ର ଯଦୁ୍ଧ ଜାର ିରହଛି।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୦ା୯(ଏଜେନ୍)ି:  କଂକ୍ରେସର 
ଭାରତ  କ୍ଯାଡ଼ ଯାତ୍ରା କ୍ଯତକି ି ଆଗଉଛ ି
ବକି୍ଜପ ି ସହ କଂକ୍ରେସର ବବିାେ କ୍ସତକି ି
ବଢବିାକ୍ର ଲାଗଛି।ି ଗତକାଲ ି ରାହୁଲଙ୍କ 
ୋ�କିଆି ଟ-ିସାଟଣ୍ଣକୁ କ୍ନଇ ଉଭୟ େଳ 
�ହୁାଁ�ହୁ ିଁ କ୍ହାଇର୍Òଲା କ୍ବକ୍ଳ ଶନବିାର ପେୁ ି
ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କ୍ନଇ ବକି୍ଜପ ି ଓ କଂକ୍ରେସ 
�ଧ୍ୟକ୍ର ବବିାେ ତୀବ୍ର କ୍ହାଇଛ।ି ଭାରତ 
କ୍ଯାଡ଼ ଯାତ୍ରା କ୍ବକ୍ଳ କଂକ୍ରେସ କ୍ନତା 
ରାହୁଲ ଗାନ୍ୀ ତା�ଲିନାଡୁ଼କ୍ର ବବିାେୀୟ 
ପାଦ୍ୀ ଜଜଣ୍ଣ କ୍ପାକ୍ନେୟାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ାତ କର ି
କଛି ି ସ�ୟ ଆକ୍ଲାଚନା କରରି୍Òକ୍ଲ। କନୁି୍ 
ଏହ ି ସ�ୟକ୍ର ରାହୁଲ ଏବଂ କ୍ପାକ୍ନେୟାଙ୍କ 

�ଧ୍ୟକ୍ର ଯାହାକଛି ି ଆକ୍ଲାଚନା କ୍ହାଇଛ ି
ତାହାର ଭଡିଓି କ୍ଳପ୍ କୁ କ୍ନଇ ବବିାେ 
ଉଠଛି।ି ଆକ୍ଲାଚନା କ୍ବକ୍ଳ ରାହୁଲ ଯୀଶ ୁ
କ’େ ଭଗବାନ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ କ୍ବାଲ ି
ପଚାରୁର୍Òଲା କ୍ବକ୍ଳ ପାଦ୍ୀ ତାଙ୍କ ଉତ୍ରକ୍ର 
ଯୀଶ ୁହ ିଁ ପ୍ରକୃତ ଈଶର୍ କ୍ବାଲ ିକହୁଛନ୍।ି କନୁି୍ 
ଯୀଶ ୁ  ହନୁି୍ କ୍େବାକ୍େବୀଙ୍କ ଭଳ ି କ୍କୌେସ ି
ଶକ୍ତ ି ନୁହନ୍ ି କ୍ବାଲ ି �ଧ୍ୟ କହୁଛନ୍।ି କ୍ତକ୍ବ 
ରାହୁଲ ସବୁ କ୍ବକ୍ଳ ଧ�ଣ୍ଣ ନରିକ୍ପକ୍ତାର 
କର୍ା କହୁର୍Òବା କ୍ବକ୍ଳ ହନୁି୍ କ୍େବାକ୍େବୀଙ୍କ 
ପ୍ରତ ି ଜକ୍େ ପାଦ୍ୀଙ୍କ ଏଭଳ ି �ନ୍ବ୍ୟକୁ 
କ୍କ�ତିତ ସହ୍ୟ କକ୍ଲ କ୍ବାଲ ି ବକି୍ଜପ ି
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛ।ି ଏପରକି ି ରାହୁଲ ପଇତା 

ପକାଇ ନଜିକୁ ବ୍ରାହ୍ମେ କ୍ବାଲ ି କହୁଛନ୍।ି 
କନୁି୍ ଏହ ି ସ�ୟକ୍ର ରାହୁଲଙ୍କ ହନୁି୍ତ୍ 
କୁଆକ୍ଡ ଗଲା କ୍ବାଲ ି ବକି୍ଜପ ି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ପ୍ରବକ୍ତା କ୍ଶହଜାଦ୍  ପନୁାୱାଲା କଂକ୍ରେସକୁ 
ତୀବ୍ର ସ�ାକ୍ଲାଚନା କରଛିନ୍।ି 
ବକି୍ଶଷକର ି ପବୂଣ୍ଣରୁ ହନୁି୍ ଭାବନା ପ୍ରତ ି
ପବୂଣ୍ଣରୁ କୁଠାରଘାତ କରରି୍Òବା ପାଦ୍ୀ 
କ୍ପାକ୍ନେୟାଙ୍କ ସହ ରାହୁଲ ଏ�ତି ି
କଭିଳ ି ଆକ୍ଲାଚନା କରୁର୍Òକ୍ଲ କ୍ବାଲ ି
ପନୁାୱାଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍।ି କଂକ୍ରେସ 
ଭାରତ କ୍ଯାଡ଼ ବେଳକ୍ର ‘ଭାରତ 
କ୍ତାଡ଼’ କାଯଣ୍ଣ୍ୟରେ� ଚଳାଇଛ ି କ୍ବାଲ ି
ପନୁାୱାଲା କହଛିନ୍।ି 

ଲଣ୍ଡନ,୧୦ା୯(ଏଜେନ୍)ି:  ବ୍ରକି୍ଟନର ନୂଆ ରାଜା ଭାକ୍ବ 
ଚାଲଣ୍ଣସ ଫିଲପି ଆର୍ଣ୍ଣର ଜଜଣ୍ଣ ଶନବିାର ଔପଚାରକି ଭାକ୍ବ 
ୋୟତି ୍ କ୍ନଇଛନ୍।ି  ବ୍ରଟିଶି ରାଜ ପରବିାରର ପରମ୍ପରା 
ଅନୁସାକ୍ର �ହାରାେୀ  େ୍ତିୀୟ ଏଲଜିାକ୍ବର୍ଙ୍କ ନଧିନ କ୍ହବା 
ପକ୍ର  ତାଙ୍କର ପତୁ୍ର ଭାକ୍ବ କ୍ସ ହ ିଁ  ପରବତ୍ଣ୍ଣୀ ରାଜା ଭାକ୍ବ 
ୋୟତି ୍ ରେହେ କରବିା କର୍ା। କ୍ସହ ି ଅନୁସାକ୍ର  ଲଣ୍ଡନସ୍ଥତ 
କ୍ସଣ୍ଟ କ୍ଜ�ସ୍  ରାଜପ୍ରାସାେକ୍ର ଶନବିାର ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତୀ 
ଲଜି୍  ଟ୍ରସ୍  ,ଜଷ୍ନି କ୍ୱଲବାଏ ଆକଣ୍ଣବଶିପ , କ�ନକ୍ୱଲ୍ଥ  
କ�ସିନର, ଲଣ୍ଡନ କ୍�ୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ସାଂସେଙ୍କ 
ଉପସ୍ଥତକି୍ର  ଚାଲଣ୍ଣସ ଫିଲପି ରାଜାଭଷିକି୍ତ କ୍ହାଇଛନ୍।ି ରାଜ 
ପରବିାର ପରଷିେ ପକ୍ରୁ ତାଙ୍କ ନା� କ୍ଘାଷୋ କରାଯବିା 

ପକ୍ର କ୍ସ ରାଜ ୋବପିତ୍ରକ୍ର ସ୍ାକ୍ର କରଛିନ୍।ି େନି ପ୍ରାୟ 
୧୧ଟା କ୍ବକ୍ଳ କ୍ସ ୋୟତି ୍ ରେହେ କରବିା ପକ୍ର ଅଦ୍ଧଣ୍ଣନ�ତି 
ରହରି୍Òବା ବ୍ରକି୍ଟନ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସ୍ାଭାବକି ଉଡାେ 
କରାଯବିା ସହତି ତାଙୁ୍କ  ରାଜ କ୍ତାପସଲା�ୀ େଆିଯାଇର୍Òଲା। 
କ୍ସହପିର ି ହାଉସ୍  ଅଫ୍  କ�ନ୍ସକ୍ର �ଧ୍ୟ ରାଜା ଚାଲଣ୍ଣସ ୩ 
ଶପର୍ କ୍ନଇର୍Òକ୍ଲ।  ରାଜା ଭାକ୍ବ ୋୟତି ୍ ରେହେ କରବିା 
ପକ୍ର ଚାଲଣ୍ଣସ ୩ ନଜିର �ାଆଙ୍କର େୀଘଣ୍ଣ ବଷଣ୍ଣର ଅଭଜି୍ଞତା 
ଏବଂ କ୍େଶ ପ୍ରତ ି ରହରି୍Òବା ତାଙ୍କର କ�ଣ୍ଣନଷି୍ଠ କତ୍ଣ୍ଣବ୍ୟ 
ସମ୍ପକଣ୍ଣକ୍ର କହରି୍Òକ୍ଲ। ଏହାସହତି କ୍ସ ବଞ୍ଚରି୍Òବା ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ 
ଅତ୍ୟନ୍ ନଷି୍ଠାର ସହତି କ୍େଶହତି ପାଇ ଁକାଯଣ୍ଣ୍ୟ କରକି୍ବ କ୍ବାଲ ି
ଚାଲଣ୍ଣସ କହରି୍Òକ୍ଲ। ଚାଲଣ୍ଣସଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭକି୍ଷକ କାଯଣ୍ଣ୍ୟରେ�କୁ 
ଜାତୀୟ କ୍ଟଲଭିଜିନକ୍ର ପ୍ରସାରେ କରାଯାଇର୍Òଲା ଯାହାକ ି
ବ୍ରକି୍ଟନ ଇତହିାସକ୍ର ପ୍ରର୍�। କ୍େଶର ପ୍ରକ୍ତ୍ୟକ ନାଗରକି 
ଏହ ି କାଯଣ୍ଣ୍ୟରେ�କୁ କ୍େଖର୍Òକ୍ଲ। କ୍କବଳ ଚାଲଣ୍ଣସ ନୁହନ୍ ି 
କ୍ସଣ୍ଟ କ୍ଜ�୍ସ  ପ୍ୟାକ୍ଲସ୍ କ୍ର ଚାଲଣ୍ଣସଙ୍କ ପତ୍ୀ କ୍ୟାକ୍�ଲାଙୁ୍କ  
�ଧ୍ୟ ରାେୀ କ୍ବାଲ ି କ୍ଘାଷୋ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଲଜିାକ୍ବର୍ 
ଦ୍ତିୀୟଙ୍କ �ତୁୃ୍ୟ ପବୂଣ୍ଣରୁ ଚାଲଣ୍ଣସ ରାଜକୁ�ାର ଥିକ୍ଲ।  କନୁି୍ 
କ୍ସ ଏକ୍ବ ରାଜା କ୍ଘାଷତି କ୍ହବା ପକ୍ର ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପଅୁ 

ୱିଲୟି�୍ସଙୁ୍କ ଚାଲ୍ସଣ୍ଣଙ୍କ ଉତ୍ାରାଧୀକାର ଭାକ୍ବ ପ୍ରନି୍ସ ଅଫ୍  
କ୍ୱଲ୍ସର ଉପାଧି େଆିଯବି। ଉକ୍ଲେଖକ୍ଯାଗ୍ୟ କ୍ଯ, �ହାରାେୀ 
ଏଲଜିାକ୍ବର୍ ଦ୍ତିୀୟଙ୍କର ବକି୍ୟାଗ ପକ୍ର  ବ୍ରକି୍ଟନ ରାଜ 
ପରବିାର ଇତହିାସର ଏକ ଯଗୁର ଅବସାନ ଘଟରି୍Òଲା।

୩୨ବର୍ଷବୟସଜେଓଡ଼ଶିା
ଆସଥିÒଜଲଚାଲ୍ଷସ

 ବ୍ରକି୍ଟନର ନୂଆ ରାଜା ତୃତୀୟ ଚାଲଣ୍ଣସଙୁ୍କ ଏକ୍ବ ୭୩ 
ବଷଣ୍ଣ। କନୁି୍ ତାଙୁ୍କ  କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ୩୨ ବଷଣ୍ଣ କ୍ହାଇର୍Òଲା 
କ୍ସ ବ୍ରକି୍ଟନ ରାଜକୁ�ାର ଭାକ୍ବ ଭାରତ ଗସ୍ତକ୍ର 
ଆସରି୍Òକ୍ଲ। ଏହ ି ସ�ୟକ୍ର କ୍ସ ଓଡ଼ଶିା  ପରଭି୍ର�େକ୍ର 
�ଧ୍ୟ ଆସରି୍Òକ୍ଲ।୧୯୮୦ କ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅତଥିି ଭାବକ୍ର 
ଓଡଶିା ଗସ୍ତକ୍ର ଆସ ି ଚାଲଣ୍ଣସ ପରୁୀ ଜଲିୋର ହରପିରୁ ଗାଁକ୍ର 
ପହଞ୍ଚରି୍Òକ୍ଲ। କ୍ସଠାକ୍ର କ୍ସ ପଇଡ଼ ପାେ ି ପଇିବା ସହତି 
ଗଛରୁ କଭିଳ ି ନଡଆି କ୍ତାଳା କ୍ହଉଛ ି ତାହା କ୍େଖିଥିକ୍ଲ। 
କ୍ସଠାରୁ କ୍ସ ପରୁୀ ଯବିା ବାଟକ୍ର  ଶଗଡ଼ ଗାଡ ି କ୍େଖି  

ବସି୍ତି କ୍ହାଇ ପଡ଼ରି୍Òକ୍ଲ। କ୍ସ ତୁରନ୍ ନଜି ଗାଡ଼ରୁି ଓହ୍ାଇ 
ଶଗଡଟକୁି କ୍େଖିବା ସହତି ଏହା କଭିଳ ି ଚାଲୁଛ ି ତାହାକୁ 
�ଧ୍ୟ ତଜଣ୍ଣ�ା କରରି୍Òକ୍ଲ। ଏହ ିସ�ୟକ୍ର ଓଡଶିାର �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତୀ 
ର୍Òକ୍ଲ ସ୍ୱଗଣ୍ଣତ ଜାନକୀ ବଲାଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସ ି ଏମ୍  
ପନୁାଚା ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିକ୍ଲ। ଚାଲ୍ସଣ୍ଣ ଓଡଶିା ଗସ୍ତକ୍ର ଆସ ି
ଭୁବକ୍ନଶ୍ୱରର ରାଜ ଭବନକ୍ର ରହଥିିକ୍ଲ।  ଭୁବକ୍ନଶର୍କ୍ର 
ଅବସ୍ଥାନ କରବିା କ୍ବକ୍ଳ କ୍ସ �କୁ୍କ୍ତଶ୍ୱର �ନ୍ରି ସକ୍�ତ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପରୁାତନ କାରୁକାଯଣ୍ଣ୍ୟପରୂ୍ଣ୍ଣ ପଯଣ୍ଣ୍ୟଟନସ୍ଥଳ 
ପରେିଶଣ୍ଣନ କରଥିିକ୍ଲ।

ଭାେତକୁଭଲପାଆନ୍ି
ପ୍ରକୃତଜିପ୍ରମଲୀଚାଲ୍ଷସ

 ବ୍ରକି୍ଟନ ରାଜା ତୃତୀୟ ଚାଲଣ୍ଣସ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଇବା 
ସହତି କ୍ଯାଗ ଏବଂ ଆୟକୁ୍ବଣ୍ଣେ ଉପକ୍ର େୃଢ ବଶ୍ିାସ ରଖନ୍।ି 
�େଷି ସସୁ୍ଥ ରହବିାକୁ କ୍ହକ୍ଲ  ନୟି�ତି କ୍ଯାଗ କରବିା 
ଆବଶ୍ୟକ କ୍ବାଲ ି ଚାଲଣ୍ଣସ ନକି୍ଜ ବୁଝରି୍Òଲା କ୍ବକ୍ଳ ଏହାର 

ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇ ଁ �ଧ୍ୟ ଗରୁୁତ ୍ କ୍େଇ ଆସଛିନ୍।ି 
ଭାରତକୁ ଅତ ି ନବିଡି଼ତାର ସହ ଭଲ ପାଉର୍Òବା 
ଚାଲଣ୍ଣସ  ବହୁ ବାର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରରି୍Òଲଶ କ୍ବକ୍ଳ 
ଅକ୍ନକ ସ�ୟକ୍ର ୋନ ଧ�ଣ୍ଣ କରବିାକୁ �ଧ୍ୟ ପଛାଇ 
ନାହାନ୍।ି ଭାରତ ସକ୍�ତ େକ୍େି ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର�ାନଙୁ୍କ 
ସହାୟତା କରବିା ଲାଗ ିବ୍ରକ୍ଟ୍ନ ରାଜ ପରବିାର ପକ୍ରୁ 
୨୦୦୭କ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା କ୍ହାଇର୍Òଲା ବ୍ରଟିଶି ଏସଆିନ ଟ୍ରଷ୍। 
ବକି୍ଶଷକର ି େକ୍େି ଏସଆିରୁ ୋରଦି୍୍ୟ େୂର କରବିା 
ସହତି ବଭିନିେ ସା�ାଜକି ସ�ସ୍ୟାର େୂରୀକରେ 
ପାଇ ଁ ଏହ ି ପାଣ୍ରୁି ସହାୟତା କରାଯାଇର୍ାଏ। 
କ୍ତକ୍ବ ଚାଲଣ୍ଣସ ଏହ ି ପାଣ୍ରୁି ସବଣ୍ଣାଧÒକ ଅର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ 
ପାଇ ଁ ୋନ କରଛିନ୍।ି କ୍ଯକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ କକ୍ରାନା 
�ହା�ାରୀ ପ୍ରଭାବକ୍ର ସାରା ଭାରତ ଏକ େୁଃସ�ୟ 
କ୍େଇ ଗତ ି କରୁର୍Òଲା କ୍ସକ୍ତକ୍ବକ୍ଳ ଚାଲଣ୍ଣସ 
ଭାରତକୁ ନୟିତୁ ନୟିତୁ ଡଲାରର ସହାୟତା କ୍େଇ 
ଏହାକୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇ(ଁ �ାଇ କ୍ରେଟ ଲଭ 
ଫର ଇଣ୍ଡଆି) କ୍�ାର ଭଲପାଇବାର ସତୂ୍ର କ୍ବାଲ ି
କହରି୍Òକ୍ଲ। ଚାଲସଣ୍ଣ ଜକ୍େ ପ୍ରକୃତକି୍ପ୍ର�ୀ ଭାକ୍ବ 
ସୋ ସବଣ୍ଣୋ ବୃକ୍କ୍ରାପେ ଏବଂ �ାନବବକିାଶ 
କାଯଣ୍ଣ୍ୟରେ�କ୍ର ନଜିକୁ ସା�ଲି କର ି ଆସଛିନ୍।ି 
ଏହାବ୍ୟତୀତ କ୍ସ �ଧ୍ୟ ଜକ୍େ ଉଚ୍ଚକ୍କାଟୀର 
ଚତି୍ରଶଳି୍ୀ ଭାକ୍ବ ପ୍ରତଷି୍ଠାଲାଭ କରଛିନ୍।ି 

ବୁଲାକୁକୁରକାମଡ଼ୁଦିଲଖାଇବାକୁ
ଦେଉଥÒବାଦଲାକହ ିଁୋୟୀ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୦ା୯(ଏଜେନ୍)ି: ବୁଲା କୁକୁରଙୁ୍କ କ୍ନଇ ସପୁ୍ର�ିକ୍କାଟଣ୍ଣ ବଡ଼ 
�ନ୍ବ୍ୟ ଜାର ି କରଛିନ୍।ି ଯେ ି ବୁଲା କୁକୁର କାହାରକୁି କା�ଡୁ଼ନ୍ ି କ�ି୍ବା 
କଛି ି କ୍ତ ି କରନ୍ ି କ୍ତକ୍ବ କ୍ସ�ାନଙୁ୍କ  ନୟି�ତି ଖାଇବାକୁ କ୍େଉର୍Òବା 
କ୍ଲାକ ହ ିଁ ୋୟୀ ରହବି ଏବଂ କ୍ତଭିରୋ କରବି କ୍ବାଲ ିକ୍କାଟଣ୍ଣ କହଛିନ୍।ି 
େନିକୁ େନି କ୍େଶକ୍ର ବୁଲା କୁକୁର କା�ଡୁ଼ା ସଂଖ୍ୟା ବଢବିାକ୍ର ଲାଗଛି।ି 
୨୦୧୯ ପକ୍ର ସାରା କ୍େଶକ୍ର ବତ୍ଣ୍ଣ�ାନ ସଦୁ୍ଧା କୁକୁର କା�ଡୁ଼ା ସଂଖ୍ୟା 
୧.୫ କ୍କାଟକି୍ର ପହଞ୍ଚରି୍Òବାରୁ କ୍କାଟଣ୍ଣ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗରୁୁତ୍ ସହ ରେହେ 
କରଛିନ୍।ି  ବୁଲା କୁକୁର ସ�ସ୍ୟାକୁ କଛି ି ସ�ାଧାନର ବାଟ ବାହାର 
କରବିାକୁ ପଡ଼ବି କ୍ବାଲ ିକ୍କାଟଣ୍ଣ କହଛିନ୍।ି ଜଷ୍ସି୍  ସଞ୍ୀବ ଖାନୋ ଏବଂ କ୍ଜ 
କ୍କ �ାକ୍ହଶ୍ରୀଙ୍କ େ୍ାରା ଗଠତି ଖଣ୍ଡପୀଠ  ଏ ସମ୍ପକଥିତ ଏକ �ା�ଲାର 
ଶେୁାେ ିକର ିକହଛିନ୍ ିକ୍ଯ, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେୟା ପ୍ରେଶଣ୍ଣନ କରବିା କଛି ି
ଖରାପ କର୍ା ନୁକ୍ହଁ। କନୁି୍ କ୍ସ�ାନଙ୍କ େ୍ାରା ଅଧÒକାଂଶ ସ�ୟକ୍ର ସ�ସ୍ୟା 
ଉପଜୁୁଛ।ି କ୍ଲାକଙୁ୍କ ସରୁକ୍ା �ଳିବିା େରକାର।  କୁକରଙ୍କ ପ୍ରତ ି�ାନବକିତା 
ଏବଂ କ୍ସ�ାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ�ାନଙୁ୍କ ସରୁକ୍ା କ୍େବା �ଧ୍ୟକ୍ର ସ�ତୁଲତା 
ରହବିା େରକାର। ବକି୍ଶଷକର ି କ୍ଯଉଁ�ାକ୍ନ ବୁଲାକୁକୁରଙୁ୍କ ନୟି�ତି 
ଖାଇବାକୁ କ୍େଉଛନ୍ ି କ୍ସ�ାକ୍ନ କୁକୁରଙୁ୍କ ଟକିା କ୍େବା କର୍ା �ଧ୍ୟ ଚନି୍ା 
କରବିା ଉଚତି କ୍ବାଲ ିକ୍କାଟଣ୍ଣ କହଛିନ୍।ି

ଦକନ୍ଦ୍ରକୁେପୁ୍ମିଦକାର୍ଟଙ୍କଜବାବତଲାବ

ଇଣ୍ଟରଦନଟ୍ବନ୍ଦକରାଯବିାଦନଇ
ଦପ୍ାଦରାକଲ୍ଅଛିକି
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୦ା୯(ଏଜେନ୍)ି:ଅରୁୋଚଳ ପ୍ରକ୍େଶ, ଗଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ 
ପଶ୍�ିବଙ୍ଗ ଭଳ ିକଛି ିରାଜ୍ୟକ୍ର �ନ�ଖୁୀ ଭାକ୍ବ ଇଣ୍ଟରକ୍ନଟ୍ ବନ୍ କରାଯବିା 
ଅଭକି୍ଯାଗ ଉଠବିା ପକ୍ର ଏ ସମ୍ପକଣ୍ଣକ୍ର ସପୁ୍ର�ିକ୍କାଟଣ୍ଣକ୍ର ୋଖଲ କରାଯାଇର୍Òବା 
ଆକ୍ବେନ ଉପକ୍ର କ୍କାଟଣ୍ଣ ଶେୁାେ ି କରଛିନ୍।ି ଅଚାନକ ଭାକ୍ବ ଇଣ୍ଟରକ୍ନଟ 
କ୍ସବା ବନ୍ କରବିା କ୍କ୍ତ୍ରକ୍ର କଛି ି କ୍ବୈଧାନକି କ୍ପ୍ରାଟକଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହଛି ି
କ ି କ୍ବାଲ ି କ୍କାଟଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରବିା ସହତି ଏ ସମ୍ପକଣ୍ଣକ୍ର ଜବାବ ରଖବାକୁ କ୍କନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙୁ୍କ କହଛିନ୍।ି

ପେ୍ମବଭୂିଷଣବବିିଲାଲଙ୍କପରଦଲାକ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୦|୯ (ଏଜେନ୍)ି:  ଭାରତର ପ୍ରସଦି୍ଧ 
ପ୍ରତ୍ତତ୍୍ବତି୍  ପେ୍ମବଭୂିଷେ ପ୍ରକ୍ଫସର ବବି ିଲାଲଙ୍କ 
ପରକ୍ଲାକ ଘଟଛି।ି �ତୁୃ୍ୟକ୍ବଳକୁ ତାଙୁ୍କ ୧୦୧ ବଷଣ୍ଣ 
କ୍ହାଇଥିଲା। କ୍ସ େୀଘଣ୍ଣେନି କ୍ହଲା ଅସସୁ୍ଥ ଥିକ୍ଲ। 
ଶନବିାର ନୂଆେଲିେୀ ସ୍ଥତି ଏ�୍ସକ୍ର କ୍ସ କ୍ଶଷ ନଶି୍ାସ 
ତ୍ୟାଗ କରଛିନ୍।ି ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତୀ ନକ୍ରନ୍ଦ୍ର କ୍�ାେୀ ତାଙ୍କ 
�ତୁୃ୍ୟକ୍ର ଗଭୀର େୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ପ୍ରକ୍ଫସର 
ବବି ି ଲାଲ୍  ୧୯୨୧ କ୍�’୨କ୍ର ଝାନ୍ ସୀ ଜଲିୋର 
କ୍ବୈକ୍ଡାରା ରୋ�କ୍ର ଜନ୍ମରେହେ କରଥିିକ୍ଲ। କ୍ସ ଅକ୍ଯାଧ୍ୟାକ୍ର ପ୍ରତ୍ତତ୍୍ ଉତ୍ ଖନନ 
କରଥିିକ୍ଲ। କ୍ସଠାରୁ �ଳିଥିିବା ପ୍ରାଚୀନ ବସୁ୍ତ, �ତୂ୍ଥି ଆେ ି ବଷିୟକ୍ର ବନାରସ ହନୁି୍ 
ୟନୁଭିସଥିଟକୁି ସଚୂନା କ୍େଇଥିକ୍ଲ। ଏହ ିପ୍ରତ୍ତାତ୍୍କି ପ୍ର�ାେ ଆଧାରକ୍ର ଅକ୍ଯାଧ୍ୟାକ୍ର 
�ନ୍ରିର ଥିଲା କ୍ବାଲ ିପ୍ର�ାେତି କ୍ହାଇଛ।ି

୨ଆତଙ୍କବାେୀଗରିଫ
ବାୋମଳୂା, ୧୦|୯ (ଏଜେନ୍)ି:  ଜମ୍-ୁକାଶ୍ମୀର ପଲୁସି ବାରା�ଳୂାର କ୍ସାକ୍ପାରକ୍ର 
ଚାଲଥିିବା ଲସ୍ର-ଇ-କ୍ତାଏବାର ନୂଆ ଶାଖାର ପର୍ଣ୍ଣାଫାସ କରଛି।ି ଏହ ି �ା�ଲାକ୍ର 
ପଲୁସି ୨ ଜେ ଆତଙ୍କବାେୀ ସାକରି ଆକବର କ୍ଗାରଜ ି ଏବଂ ଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଛି।ି 
ଏ�ାକ୍ନ ତୃେ�ଳୂସ୍ତରକ୍ର କା� କରୁଥିକ୍ଲ। ପଲୁସି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଗାସଆିବାେର 
ଚଙି୍କାକ୍ପାରା ଛକକ୍ର କ୍ସନା ଏବଂ ସଆିରପଏିଫ ତଲାସୀ ଅଭଯିାନ ଚଲାଇଥିକ୍ଲ। 
ଏହ ିସ�ୟକ୍ର ୋକ୍ଙ୍ଗରକ୍ପାରାରୁ ଆସଥୁିବା ୨ ଜେ କ୍ଲାକଙ୍କ ସନ୍ଗି୍ଧ କାଯଣ୍ଣ୍ୟକଳାପକୁ 
କ୍େଖି ପଲୁସି କ୍ସ�ାନଙୁ୍କ ଅଟକାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରଥିିଲା। ପଳାଇଯବିାକୁ ପ୍ରୟାସ 
କରୁଥିବାକ୍ବକ୍ଳ ପଲୁସି ଉଭୟଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଥିିଲା। କ୍ସ�ାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ୨ କ୍ରେକ୍ନଡ 
ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି 

ଦପାଲଓିରକିାକରଣରମି୍ଉପଦର
ଆକ୍ରମଣ;୪ପଲୁେିକମ୍ଟଚାରୀମତୃ
ଇସଲାମାବାଦ, ୧୦|୯ (ଏଜେନ୍)ି:  ପାକସି୍ତାନ କ୍ଖୈବର ପଖତୁନଖ୍ାକ୍ର କ୍ପାଲଓି 
ଟକିାକରେ ଟମି୍  ଉପକ୍ର ଗଳୁ�ିାଡ଼ କ୍ହାଇଛ।ି ଏହ ି ଗଳୁକିାଣ୍ଡକ୍ର କ୍ପାଲଓି ଟମି୍ ର 
ସରୁକ୍ାକ୍ର �ତୁୟନ ୪ ପଲୁସି କ�ଣ୍ଣଚାରୀଙ୍କ �ତୁୃ୍ୟ କ୍ହାଇଛ।ି ୨ ଜେ �ଧ୍ୟ ଆହତ 
କ୍ହାଇଛନ୍।ି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କକ୍   ଜଲିୋର ଗଲୁ ଇ�ାନ ଅଞ୍ଚଳକ୍ର ଏହ ି ଆରେ�େ 
କ୍ହାଇଥିଲା। ଆରେ�େକାରୀ ପଲୁସି ଭ୍ୟାନକୁ ନଶିାେ କରଥିିକ୍ଲ। ଏହ ିଭ୍ୟାନକ୍ର କ୍ପାଲଓି 
ଟକିାକରେ ଟମି୍  ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଟକିା କ୍େଉଥିକ୍ଲ। ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଲାକ କହଛିନ୍ ିକ୍ଯ ପଲୁସି 
ଏବଂ ଆରେ�େକାରୀଙ୍କ �ଧ୍ୟକ୍ର େୀଘଣ୍ଣ ସ�ୟ ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ଗଳୁ ିବନି�ିୟ କ୍ହାଇଥିଲା। ଏ ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ 
କ୍କୌେସ ିସଂଗଠନ ଏହ ିଆରେ�େ ପାଇଁ ନଜିକୁ ୋୟୀ କରନିାହାନ୍।ି

ଦକାଲକାତାବନ୍ଦରନକିରରୁ୨୦୦
ଦକାରରିଦହଦରାଇନ୍ଜବତ
ଜକାଲକାତା,୧୦|୯(ଏଜେନ୍)ି:କ୍କାଲକାତା ବନ୍ର ନକିଟରୁ ୨୦୦ କ୍କାଟରି କ୍ହକ୍ରାଇନ 
ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି ଗଜୁରାଟର ଆତଙ୍କବାେୀ ନକି୍ରାଧୀ େଳ (ଏଟଏିସ୍ ) ଏବଂ ରାଜସ୍ 
ଗଇୁନ୍ା ନକି୍ର୍ଣ୍ଣଶାଳୟ (ଡଆିରଆଇ) ଟମି୍  �ଳିତି ଚଢ଼ଉ କର ିଏହ ିକ୍ହକ୍ରାଇନ୍  ଜବତ କରଛି।ି 
କକ୍ଣ୍ଟନରର ୩୬ଟ ି ଗୟିର ବକ୍ସକ୍ର ପ୍ରାୟ ୪୦ କ୍କଜ ି କ୍ହକ୍ରାଇନ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। 
ଗଜୁରାଟ ଡଜିପି ିଆଶଷି ଭାଟ୍ଟଆି କହଛିନ୍ ିକ୍ଯ ୩୬ଟ ିଗୟିର ବକ୍ସରୁ ୧୨ ଟକି୍ର ଧଳା ରଙ୍ଗର 
ଚହି୍ନ ରହଛି।ି ଏହ ିଡ୍ରଗ୍ସକୁ େୁବାଇର କ୍ଜକ୍ବଲ ଅଲ ିକ୍ପାଟଣ୍ଣରୁ ସପିଂି କକ୍ଣ୍ଟନର �ାଧ୍ୟ�କ୍ର ପଠା 
ଯାଇଥିଲା। ଏହ ି କକ୍ଣ୍ଟନର ଚଳତି ବଷଣ୍ଣ କ୍ଫବୃଆରୀକ୍ର କ୍କାଲକାତାକ୍ର ପହଞ୍ଚ ି ଥିଲା। ଏହ ି
କ୍ହକ୍ରାଇନକୁ କ୍କାଲକାତାରୁ ଅନ୍ୟ କ୍େଶକୁ ପଠା ଯାଇର୍ାନ୍ା କ୍ବାଲ ିଯାଞ୍ଚରୁ ଜୋପଡ଼ଛି।ି 

ଜମ୍ଦୁରେବ୍ଟେଳୀୟଦବୈଠକ

ଅଣକାଶ୍ମୀରଙ୍କଦଭାଟ୍ଅଧିକାରକୁବଦିରାଧ
ଶ୍ଲୀନଗେ, ୧୦|୯ (ଏଜେନ୍)ି:ଜମ୍-ୁକାଶ୍ମୀର ରାଜକ୍ନୈତକି େଳଗଡୁକି ଶନବିାର ସବଣ୍ଣେଳୀୟ 
କ୍ବୈଠକ କରଛିନ୍।ି ନ୍ୟାସନାଲ କନଫକ୍ରନ୍ସ (ଏନ୍ ସ)ି ର ଅଧ୍ୟକ୍ ଫାରୁକ ଅବେୁଲୋଙ୍କ 
ବାସଭବନକ୍ର କ୍ହାଇଥିବା ଏହ ିକ୍ବୈଠକକ୍ର ଗପୁକାର କ୍�ଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ୪ଟ ିେଳ ସା�ଲି 
କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ। ଏଥିକ୍ର ଜମ୍-ୁକାଶ୍ମୀର ବାହାରର କ୍ଲାକଙ୍କ କ୍ଭାଟ୍ ୋନ ଅଧିକାରକୁ ବକି୍ରାଧ 
କରାଯାଇଛ।ି ଜମ୍-ୁକାଶ୍ମୀରକୁ ପେୁ ି ସ୍ତନ୍ତ �ାନ୍ୟତା କ୍େବାକୁ ୋବ ି କ୍ହାଇଛ।ି ପଡିପି,ି ଅୱା�ୀ 
ନ୍ୟାସନାଲ କନଫକ୍ରନ୍ସ, ସପିଆିଇ �ଧ୍ୟ ଏହ ି କ୍ବୈଠକକ୍ର ଭାଗ କ୍ନଇଥିଲା। କ୍ବୈଠକ ପକ୍ର 
ଫାରୁକ ଅବେୁଲୋ କହଥିିକ୍ଲ କ୍ଯ �ତୋନ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ର ସ�ସ୍ତ ରାଜକ୍ନୈତକି େଳ ସ�ାନ �ତ 
କ୍େଇଛନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ ଏକ କ�ିଟି ିଗଠନ କରାଯବି। ଏହା ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପ୍ରୋନ କରବି। 
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େବବିାେ,୧୧ଜସଜପଟେମ୍ବେ୨୦୨୨

ରାଜାଦହଦଲଚାଲ୍ଟେ
ପ୍ରଥମଥେପାଇଁବ୍ଜିେନଜେପ୍ରସାେତିଜେଲାୋେ୍ାଭଜିରକକାର୍ଷ୍କ୍ରମ

ପାଦ୍ଲୀ-ୋେୁଲଙ୍କଜଭେକୁଜନଇବବିାଦତଲୀବ୍
ରଲୀଶୁେ ିଁପ୍ରକୃତଈଶ୍ବେଜବାଲିକେଥିÒଜଲପାଦ୍ଲୀ

ଜକାଲକାତା, ୧୦|୯ (ଏଜେନ୍)ି:  କ୍�ାବାଇଲ 
କ୍ଗ�ଂି ଆପ୍  କମ୍ପାନୀ ବକି୍ରାଧକ୍ର ପ୍ରବତ୍ଣ୍ଣନ 
ନକି୍ର୍ଣ୍ଣଶାଳୟ (ଇଡ)ି ବଡ଼ କାଯଣ୍ଣ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରେହେ 
କରଛି।ି କ୍କାଲକାତାର କ୍�ାବାଇଲ କ୍ଗ�ଂି ଆପ୍  
କମ୍ପାନୀର ପ୍ରକ୍�ାଟସଣ୍ଣଙ୍କ ୬ ଠକିୋକ୍ର ଶନବିାର 
ଚଢ଼ଉ କରଛି।ି ଏହ ି ଚଢ଼ଉର ୧୭ କ୍କାଟ ି ଟଙ୍କା 
ଜବତ କ୍ହଲାେ।ି ଚଢ଼ଉ ଜାର ି ରହଥିିବାରୁ ଜବତ 
ଟଙ୍କା ପର�ିାେ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇପାକ୍ର କ୍ବାଲ ିକୁହାଯାଉଛ।ି 
�ନ ି ଲଣ୍ଡରଂି ଆଇନ ଅଧିନକ୍ର ଏହ ି କାଯଣ୍ଣ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 
ରେହେ କରାଯାଇଛ।ି କ୍�ାବାଇଲ୍  କ୍ଗ�ଂି ଆପ୍  କମ୍ପାନୀ 
‘ଇ-ନକ୍ଗଟ୍ସ’, ଏହାର ପ୍ରକ୍�ାଟର ଅ�ରି ଖାନ୍  ଏବଂ 
ଅନ୍ୟ�ାନଙ୍କ କ୍କାଲକାତାର ଗାକ୍ଡଣ୍ଣନ ରଚି୍ , ପାକଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରଟି୍ , 
�୍ୟାକଲୟିାଡ ଷ୍ଟ୍ରଟି୍ , କ୍�ା�ନିପରୁ ଆେ ି ଠକିୋକ୍ର 
ଇଡରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟମି୍  ଶନବିାର ସକାଲୁ ଚଢ଼ଉ 
ଆରମ୍ କରଥିିଲା। ଏହ ିଠକିୋରୁ ୨୦୦୦, ୫୦୦ ଏବଂ 
୨୦୦ ଟଙି୍କଆ କ୍ନାଟ୍  ବଡି଼ା �ଳିଛି।ି ଏହ ିକ୍ନାଟ୍  ଗେବିା 
ପାଇଁ ୫ଟ ିକ୍�ସନି୍  ଲାଗଛି।ି ବ୍ୟାଙ୍କ କ�ଣ୍ଣଚାରୀଙୁ୍କ �ଧ୍ୟ 
ଘଟୋସ୍ଥଳକୁ ଡକାଯାଇଛ।ି ବଳି�୍ବତି ରାତ ି ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ 
କ୍ନାଟ୍  ଗେତ ି ଜାର ି ରହଥିିଲା କ୍ବାଲ ି ସଚୂନା �ଳିଛି।ି 
ସରୁକ୍ା ପାଇଁ କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରୁକ୍ା ବାହନିୀର ଯବାନଙୁ୍କ 
�ତୁୟନ କରାଯାଇଛ।ି କ୍ଗ�ଂି ଆପ୍  ପ୍ରକ୍�ାଟସଣ୍ଣଙ୍କ 
ରାଜକ୍ନୈତକି ଲଙି୍କକ୍   �ଧ୍ୟ ସାମ୍ ନାକୁ ଆସଛି।ି 

ଇଡ ି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଫକ୍ଡରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରର୍କ୍� 
କମ୍ପାନୀ ବକି୍ରାଧକ୍ର କ୍କାଲକାତା କ୍କାଟଣ୍ଣକ୍ର 
ଅଭକି୍ଯାଗ କରଥିିଲା। ପକ୍ର ୨୦୨୧ କ୍ଫବୃଆରୀକ୍ର 
କ୍କାଲକାତା ପଲୁସି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକ୍�ାଟସଣ୍ଣଙ୍କ 
ବକି୍ରାଧକ୍ର ଏତଲା ରୁଜୁ କରଥିିଲା। ଇଡ ିଓକଲି ପତିା-
ପତୂ୍ରଙ୍କ ଠକିୋକ୍ର �ଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରଛି।ି ଇଡ ି ପକ୍ରୁ 
କୁହାଯାଇଛ ି କ୍ଯ କ୍ଲାକଙୁ୍କ ଠକବିା ପାଇଁ ଅ�ରି୍  ଖାନ୍  
କ୍�ାବାଇଲ କ୍ଗ�ଂି ଆପ୍  ଇ-ନକ୍ଗଟ୍ସ ଆେଥିିକ୍ଲ। 

ପ୍ରର୍କ୍� କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙୁ୍କ କ�ସିନ 
କ୍େଉଥିଲା। ୱାକ୍ଲଟକୁ ଆସଥୁିବା ଟଙ୍କା �ଧ୍ୟ କ୍ଲାକ୍କ 
ଉଠାଇ ପାରୁଥିକ୍ଲ। ଏଥିକ୍ଯାଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ ିକ୍ଲାକଙ୍କ 
ଭରସା ବଢ଼ଥିିଲା। ଅଧିକ କ�ଶିନ କ୍ଲାଭକ୍ର କ୍ଲାକ୍କ 
ଅଧିକା ଟଙ୍କା ନକି୍ବଶ କରଥିିକ୍ଲ। ବପିଳୁ ଟଙ୍କା ପାଇବା 
ପକ୍ର କମ୍ପାନୀ ଆପ୍ ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାେକୁ ଅଚାନକ 
ବନ୍ କରକି୍େଇଥିଲା। ସଷି୍� ଅପକ୍ରେକ୍ଡସନ ଏବଂ 
ସରକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ଲାଗ ି ଉଠାେ ବନ୍ କରାଯାଇଥିବା 
କ୍ନଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପକ୍ର ଆପ୍  
ସଭଣ୍ଣରରୁ ସ�ସ୍ତ ଡାଟା ହଟାଇ େଆିଯାଇଥିଲା। ଏଥିକ୍ର 
କ୍ପ୍ରାଫାଇଲ ସଚୂନା �ଧ୍ୟ ସା�ଲି ଥିଲା। ଏହା ପକ୍ର 
ଠକ୍କଇ କ୍ହାଇଛ ିକ୍ବାଲ ିକ୍ଲାକ୍କ ବୁଝ ିପାରଥିିକ୍ଲ। 

ଏକ୍ବ ଇଡ ିଏହ ିଆପ୍  ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକ୍�ାଟରଙ୍କ 
ଚାଇନା ଲଙି୍କକ୍  , ଏ�ାକ୍ନ କମ୍  ସଧୁ ହାରକ୍ର ଋେ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି କ୍େଉଥିକ୍ଲ କ ି ନାହ ିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛ।ି 
ଅପକ୍ରଟରଙ୍କ ଧ�କ ପକ୍ର ଏହ ି ଆପ୍  ଚକ୍କରକ୍ର 
ଫସଥିିବା କଛି ି କ୍ଲାକ �ଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିକ୍ଲ। 
ପ୍ରକ୍�ାଟସଣ୍ଣଙ୍କ ରାଜକ୍ନୈତକି ଲଙି୍କର �ଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଜାର ି

ରହଛି।ି ଅନ୍ୟପକ୍କ୍ର ଏହ ି ଚଢ଼ଉକୁ କ୍ନଇ ରାଜନୀତ ି
ଆରମ୍ କ୍ହାଇଯାଇଛ।ି ଟଏିମ୍ ସରି ବରଷି୍ଠ କ୍ନତା 
ତର୍ା କ୍କାଲକାତା କ୍�ୟର ଫିରହେ ହକ�ି କହଛିନ୍ ି
କ୍ଯ ଏହ ି �ା�ଲାକ୍ର େଳର କ୍କୌେସ ି କ୍େବାକ୍ନବା 
ନାହ ିଁ। କ୍ଯଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘକ୍ର ଚଢ଼ଉ କ୍ହଉଛ,ି 
କ୍ସ�ାନଙ୍କ ସହ ଟଏିମ୍ ସରି ସମ୍ପକଣ୍ଣ ନାହ ିଁ। କନୁି୍ 
କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏକ୍ଜନ୍ସରି ଭୟ କ୍େଖାଇ 
ନକି୍ବଶକଙୁ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ େୂକ୍ରଇ କ୍େବାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍।ି 
ଅେ-ବକି୍ଜପ ି ଶାସତି ରାଜ୍ୟକ୍ର ଚଢ଼ଉ ପାଇଁ ଇଡକୁି 
ରଖାଯାଇଛ ି କ?ି ୭ ହଜାର କ୍କାଟ ି କ୍ନଇ କ୍େଶରୁ 
ପଳାଇ ଥିବା ନରିବ କ୍�ାେୀ ଏବଂ କ୍�ହୁଲ କ୍ଚାକସଙି୍କ 
କ’େ କ୍ହଲା। କ୍ସହପିର ି ବକି୍ଜପ ି କ୍ନତା ସ�କି 
ଭଟ୍ଟାଚାଯଣ୍ଣ୍ୟ ଏହ ିଅଭକି୍ଯାଗକୁ ଖାରଜ କରକି୍େଇଛନ୍।ି 
ଠକ୍କଇ କରଥିିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବକି୍ରାଧକ୍ର 
ଚଢ଼ଉ କ୍ହଉଛ ି କ୍ବାଲ ି କ୍ସ କହଛିନ୍।ି ଟଏିମ୍ ସ ି କଛି ି
ଲୁଚାଉଛ।ି ଟଏିମ୍ ସ ିଏବଂ ଠକ୍କଇ କରଥିିବା କ୍ଲାକଙ୍କ 
ସ�୍ବନ୍ ଜୋପଡ଼ଯିବିା ଭୟକ୍ର ��ତାଙ୍କ େଳ ପକ୍ରୁ 
ଏପର ି�ନ୍ବ୍ୟ େଆିଯାଉଛ।ି

ଦମାବାଇଲଦଗମଂିଆପ୍ପ୍ଦମାରରଙ୍କଠକିଣାଦରଇଡିଚଢ଼ଉ

ପରୁସ୍ାରଦଲାଭଦେଖାଇଦଲାକଙୁ୍କଠକୁଥିଦଲ
ଚୀନ୍ଆପ୍ଲଙି୍କରଯାଞ୍କରୁଛିଏଦଜନ୍ ି

ଆଜୀବନଦେଶହତିପାଇଁକାଯ୍ଟ୍ୟକରବିାକୁପ୍ତଶିରୁତିଦେଦଲଚାଲ୍ଟେ
ବଡ଼ପଅୁୱିଲୟିମ୍ଙୁ୍କମଳିବିପ୍ନ୍ିଅଫ୍ଦୱଲ୍ଉପାଧି

୧୯ଦରରାଣୀଏଲଜିାଦବଥ୍ଙ୍କଦଶଷକୃତ୍ୟ
ବାଇଦଡନ୍ଙ୍କେହୋମଲି୍ଦହଦବଦନତୃବୃନ୍ଦ

୧୭ଦକାରିଜବତ;ଗଣବିାପାଇଁ୫ଦମେନି୍
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88 ଦେଶାତ୍ମଦ�ାଧର ଅର୍ଥ ଦେଲା ନଜି ଦେଶ ପାଇ ଁସ�ୁଦ�ଦେ େୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଦେ�ା,

କନୁି୍ ଦେଶଦର ଥି�ା ସରକାରଙ୍କ ଦକ�େ ଯକୁ୍ଯିକୁ୍ କାଯ୍ଥ୍ୟକୁ େ ିଁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ�ା।
-ମାର୍କ ଟ ୱ୍େନ୍  

ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍  ପରାରଶି୍ରମକି 
ରାଜ୍ୟଦର �ଢ଼଼ ି ଚାଲଥିି�ା ଟ୍ାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ େୃଷ୍ଦିର ରଖି ସରକାର 
‘ଷୁ୍ଦେଣ୍ଟ ଟ୍ାଫିକ’ �୍ୟ�ସ୍ା ଆରମ୍ଭ କରଥିିଦଲ। ତାୋ ଏକ ସମଦ�ାପଦଯାଗୀ 
ଓ ସ୍ାଗତଦଯାଗ୍ୟ ପେଦଷେପ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱୈତନଗରୀର ଟ୍ାଫିକ 
ସମସ୍ୟାକୁ ଅଦନକମାତ୍ାଦର ନ�ିନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରଥିିଲା। ଷୁ୍ଦେଣ୍ଟ ଟ୍ାଫିକ୍  
ଦଯାଜନାଦର ଦଯାଗଦେଇଥି�ା ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ କର୍୍ଥ�୍ୟନଷି୍ଠ ମଦନାଭା� ଲାଗ ି
ଏୋ ସମ୍ଭ� ଦୋଇପାରଥିିଲା। କନୁି୍ ଦସମାନଙୁ୍କ ଉଚତି ପାରଶି୍ରମକି ମେୁିନଥି�ା 
ଅଭଦିଯାଗ ଦେଉଛ।ି େନିକୁ ତନିଘିଣ୍ଟା ଖରା,�ର୍ଥା, ଶୀତଦର ଛଡ଼ିା ଦୋଇ 
କାଯ୍ଥ୍ୟ କର ି ମାତ୍ ଶଦେ ଟଙ୍କା େରମା ପାଇ�ା ଓ ମାସକି ପନ୍ଦର େନି କାଯ୍ଥ୍ୟ 
କର�ିା ଆେ ି ସର୍୍ଥ ଏଦ� ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ମନଦର ସଷୃ୍ ି କରଛି ି ଅସଦନ୍ାର। 
େରୋମ �ୃଦ୍ ିଏ�ଂ ଦକାଭଡି୍  ମୋମାରୀର ପ୍ରଭା� ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ଉପଦର ମଧ୍ୟ 
ପଡ଼ଛି।ି ଆର ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଦଶ୍ରଣୀର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ ପାରଶି୍ରମକି 
ସମଦୁ୍ରକୁ ଶଦଖେ ପର ିଦୋଇଯାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ�ଂ ଟ୍ାଫିକ କମଶିନର 
ଗର�ି ଓ ଆର ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପଲିାଙ୍କ ମଙ୍ଗେ ପାଇଁ ଏେ ିକାଯ୍ଥ୍ୟେ�ିସକୁ ମାସକି 
୩୦ େନିକୁ �ୃଦ୍ ିକର�ିା ସେ ଦେୱୈନକି ପାରଶି୍ରମକି ୧୦୦ରୁ ୨୦୦ଟଙ୍କାକୁ �ୃଦ୍ ି
କର�ିାକୁ ୋ� ିଦେଉଛ।ି n

ବରିାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଟବଟେରା, ର୍ର

ଭରାରତୀୟ ସଂସ୍ କୃତରି 
ସଟୁରକ୍ରା 
ନଜି ସଂସ୍ତୃ ି ଓ ଐତେି୍ୟକୁ ଦନଇ ଭାରତୀ�ମାଦନ ଗ�୍ଥ କରନ୍।ି ଦସଥିପାଇଁ 
�ଶି୍ୱଦର ଭାରତୀ� ସଂସ୍ତୃ ି ମୋନ ଦ�ାଲ ି କୁୋଯାଇରାଏ। କନୁି୍ ବ୍ଦିଟନଦର 
ତାଙ୍କ ସରକାର ଦଯପର ି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ତୃକୁି ଶାସନ, ସମ୍ଧିାନ ଓ �ଚିାର 
ଦଷେତ୍ଦର ଉପଦଯାଗ କର ି ଆସଛିନ୍ ି ଭାରତଦର ଦସପର ି ଦେଖା ଯାଏ ନାେ ିଁ। 
ଏୋଫେଦର ଭାରତ ଏଦ� ପାଶ୍ାତ୍ୟ ସଂସ୍ତୃକୁି ଆପଦଣଇ ନଜି ସଂସ୍ତୃକୁି 
ଅେଆି କୁଣ୍ଡକୁ ଦଫାପାଡ଼ ି ଦେଇଛ।ି ଭାରତୀ� ସଂସ୍ତୃ ି କୁଦେ, �ନିା କମ୍ଥଦର 
ଖାେ୍ୟ ଗ୍ରେଣ କରନାେ ିଁ। ଭାରତର ଏେ ି କମ୍ଥ ସଂସ୍ତୃ ି �ଶି୍ୱଦର �ରିେ। 
ଏୋ�୍ୟତୀତ ��ିାେ ସଂସ୍ତୃ ି ଦେଉଛ ି ଦ�ୱୈେକି ଯଗୁର। ଏୋ �ଜି୍ାନସମ୍ମତ। 
ଆତ୍ମସଂଯମ, ଜ୍ାନ ଆେରଣ, ପଜୂ୍ୟପଜୂା, ନାରୀକୁ ମଯ୍ଥ୍ୟାୋ ଦେ�ା ଦେଉଛ ି
ଭାରତର ମେୂସଂସ୍ତୃ।ି ଦତଦ� ଭାରତୀ� ଶାସନ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରଦର ଏୋକୁ 
ଉଦପଷୋ କରାଯାଇଥି�ା ଦେଖାଯାଉଛ।ି ଏୋଛଡ଼ା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଦଯାଜନା 
ଶଷିୋ, ସ୍ାସ୍୍ୟ, ପ୍ରଶଷିେଣ, ଉଚ୍ଚତର ଶଷିୋ, କୃର,ି ଉତ୍ାେନ ଆେ ି ଦଷେତ୍ ପାଇଁ 
ସରକାର ଦଯଊଁ ଦଯାଜନା କରଦି�, ତାୋ ସେଜ ଉପଲବ୍ଧ ଦେ�ା ଆ�ଶ୍ୟକ। 
ଏପରକି ି ମାଗଣା ମଧ୍ୟ ଦୋଇପାଦର। କନୁି୍ ଏୋ�୍ୟତୀତ ଦଯଉଁ �ଭିାଗ 
ରେଲିା ତାୋ ମାଗଣା ଦୋଇ ନପାଦର। ଏଠାଦର ମାଗଣାର େୁଇଟ ି ଅର୍ଥ 

ଅଛ।ି ଦଗାଟଏି ନେିାତ ି ଗର�ି ଦଶ୍ରଣୀ ପାଇଁ 
ସରକାରଙ୍କ ସାୋଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟଟ ି ମାଗଣା କେ ି

ଦଭାଟରଙୁ୍କ ପ୍ରଦଲାଭତି କର�ିା।  ଭାରତୀ� ସଂସ୍ତୃ ି ସମ୍ପକ୍ଥୀ� ଆଉ ଏକ 
ଘଟଣାର ଆଇନଗତ ସମୀଷୋ କରାଯ�ିା ପାଇଁ ମାନ୍ୟ�ର ସପୁ୍ରମି ଦକାଟ୍ଥ 
ଭାରତୀ�ମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍।ି ତାୋ ଦେଲା ଦମେକିାଲ ଟମଥିଦନସନ 
ଅଫ ଦପ୍ରଗଦନନ୍।ି ଏେ ି ଆଇନର ��ିାେତିା ଓ ଅ��ିାେତିା ମେେିାଙ୍କ 
ଦଷେତ୍ଦର ରେଥିି�ା ପଷେପାତତିାକୁ େୂର କର�ିା ଲାଗ ି ସମୀଷୋ କରାଯ�ି। 
ନକିଟଦର ଜଦଣ ୨୪ �ରଥି�ା ଅ��ିାେତିା ମେେିାଙୁ୍କ ଗଭ୍ଥପାତ ଅନୁମତ ିଦେ�ା 
ସମ�ଦର ଆଇନଦର ରେଥିି�ା �ାଛ�ଚିାର ନଜରକୁ ଆସଥିିଲା। ଅଦନକ 
ସମ�ଦର ଦପ୍ରମ ସମ୍ପକ୍ଥ କମି୍ା ଏକାଠ ି ରେଣ ି ( ଲଭି ଇନ ରଦିଲସନସପି) 
ଦଯାଗୁଁ ଅ��ିାେତିାମାଦନ ଗଭ୍ଥଧାରଣ କରୁଛନ୍।ି ଏପର ିଦଷେତ୍ଦର ଦଯଉଁମାଦନ 
ସନ୍ାନ ଜନ୍ମ ଦେ�ାକୁ ଅନଚୁି୍କ, ଦସମାଦନ ଅୋଲତଙ୍କ ଅନୁମତ ି ଦଲାଡ଼ଦି�। 
କନୁି୍ ଦଯଉଁମାଦନ ସନ୍ାନ ଜନ୍ମ ଦେ�ାକୁ ଚାୋନ୍,ି ଦସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ 
କ’ଣ ଅଛ?ି ଅ�ଶ୍ୟ ପାଶ୍ାତ୍ୟ ଦେଶଦର ଏସ�ୁ ଅଛ।ି କନୁି୍ ଭାରତଦର ଦ�ୱୈେକି 
ରୀତଦିର ସଂଯମ, ଚରତି୍ ଉପଦର ଗରୁୁତ୍ୱ େଆିଯାଉଛ।ି ସମଗ୍ର ଦେଶଦର ଯେ ି
ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନର �ାଟ ଦଖାଲା କର ି େଆିଯାଏ, ଦତଦ� ସାମାଜକି 
�ଧିି �୍ୟ�ସ୍ା ରେ�ି ତ? ଆଦମ ଜାଣଛୁି ଭରୂଣ େତ୍ୟା ମୋପାପ। କନୁି୍ ଏଦ� 
ସମ� �େେ ିଯାଇଥି�ା ଦଯାଗୁଁ ସ�ୁକଛି ିସମ୍ଭ� ଦୋଇପାରୁଛ।ି ଆେମି ମଣରି 
��ିର୍୍ଥନ�ାେଦର ଆସ ିସଭ୍ୟସମାଜଦର ପେଁଚଛି।ି ତା’ର କ୍�ିା, କମ୍ଥ, ଦଚତନା 

ଦଯାଗୁଁ ଦସ ଅତମିାନ� ଦେ�ାକୁ ଚାେଁୁଛ।ି ଏେ ି ପରଦିପ୍ରଷେୀଦର ଭାରତର 
ରାଜଦନୱୈତକି େେଗଡ଼ୁକିର ଭୂମକିା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଥ। ଭାରତ ତା’ର ପ୍ରାଚୀନ 
ସଂସ୍ତୃକୁି ଦନଇ ସମଗ୍ର �ଶି୍ୱଦର ଗରୁୁ ଦେ�ାକୁ ଯାଉଛ।ି ଦତଣ ୁଦସେ ିସଂସ୍ତୃରି 
ସରୁଷୋ ଦେଦ� ନା ଅତ୍ୟାଧନୁକି ପନ୍ା ଆପଦଣଇଦ�? n

େଟରରୃଷ୍ଣ ପଣ୍ା, ଯାଜପରୁ

ଦଡିେଶ କରାର୍ତ୍ତିକଙ୍ଟୁ  ସଟୁଡ�ରାଗ ମଳିଟୁ
�ର୍୍ଥମାନ ସମ�ଦର ମ୍ୟାଚ ଜତିାଇ�ା ପାଇଁ ଅଭଜି୍ତା ସେତି ଦଧୱୈଯ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦକୌଶେ 
େ ିଁ ନରି୍୍ଥା�କ ସା�୍ୟସ୍ତ ଦେଉଛ।ି େଦିନଶ କାର୍ଥିକ ଏଥିଦର ପାରଙ୍ଗମ ଏ�ଂ ଦସ 
େଷେ ୱିଦକଟ ରଷେକ ମଧ୍ୟ। �ଭିନି୍ନ ଅନ୍ଜ୍ଥାତୀ� ମ୍ୟାଚ ତରା ଆଇପଏିଲଦର 
ନଜିର େଷେତା �େଦର ମ୍ୟାଚ �ଜି�ୀ ଇନଂିସ ଦଖେ ି ପରୁସ୍ତୃ ଦୋଇଛନ୍।ି 
ଅପରପଷେଦର ଅଦନକ ସମ�ଦର ଦେଖାଯାଇଛ ି ରରିଭ ପନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ 
ଆକ୍ମଣାତ୍ମକ ସଟ ଦଖେ ି ଆଉଟ୍  ଦେଉଥି�ା ଦ�ଦେ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଥ କ୍ୟାଚ ଓ 
ଷ୍ମ୍ପଙି୍ଗଗ୍   ୋତଛଡ଼ା କର�ିା ଦସ ଜଦଣ ଭରସାଦଯାଗ୍ୟ ଦଖୋେ ିଭା�ଦର ଗ୍ରେଣୀ� 
ଦୋଇ ନ ପାରନ୍।ି ଦସେପିର ି ଏସଆିକପ୍ ଦର ଭାରତର ଦନୱୈରାଶ୍ୟଜନକ 
ପ୍ରେଶ୍ଥନ ଓ ପନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଭା�ଶନୂ୍ୟ ଭୂମକିା ପଦର େଦିନଶଙୁ୍କ ସଦୁଯାଗ ଦେ�ା ସେ 
େୀଘ୍ଥ �ର୍ଥ ପଦର �ଶି୍ୱକପ ଜତି�ିାର ଦଗୌର� ଲାଭ ଆମ ଦେଶ କରପିାର�ି। n

ରାଜସ୍ତିା ବାରରି, ବାଟେଶ୍ୱର

ùfûKcZ

‘‘ଗରାନ୍ୀ ବଚିରାରକଟୁ ଅେଟୁ ସରଣ କରବିରା ଆଜରି �ଟୁଗଡର ଦଟୁ ଷ୍କର ବ୍ରାପରାର’’
-ସରାଲସିବହିୀେ ଗରାନ୍ୀବରାଦୀ ମରାଟରି ଚନି୍ରାେରାୟକ ଡଗରାପବନ୍ଟୁ ବଷିୟୀ

ଟ�ାପବନୁ୍ ବଷିୟୀ। ଟରବଳ ନବରଙ୍ଗପରୁଟର ନୁଟେଁ, ସମ୍ପୂର୍୍କ ଅବଭିକ୍ତ ଟରାରାପଟୁ୍  ଅଞ୍ଚଳଟର ଏେ ିବ୍ୟକ୍ତତି୍ୱ ଜଟେ ଆଦଶ୍କବାଦୀ, ଆଞ୍ଚଳରି ବରିାଶର ସଂଗ୍ାମୀ ମଖୁପାତ୍ର, 
ରସରି ରାବ୍ୟାନୁରା�ୀ ଓ �ାନ୍ୀବାଦୀ ଚନି୍ାନାୟର ଭାଟବ ସପୁରଚିତି। ତାଙ୍କ େଖିିତ ‘ବଂିଶ ଶତାବ୍ୀର ନବରଙ୍ଗପରୁ’ ଟ�ାପବନୁ୍ଙୁ୍କ ନଜି ମା୍ରି ପ୍ୟିତମ ସନ୍ାନ ରପୂ ଟପ 
ପରଚିୟ ଟଦଇଛ।ି ଏ ପଯ୍କ୍ୟନ୍ ପାପଡ଼ାୋଣ୍ରି ବବ୍କର �ଳୁରିାଣ୍ ବରୁିଦ୍ଧଟର ଅନବରତ ସ୍ୱର ଉଟ୍ାଳନ ରର ିଆସଥିିବା ଏେ ିଦରଦୀ ନବରଙ୍ଗପରୁର ସନ୍ାନ ୮୩ ବଷ୍କର 
ପରେିତ ବୟସଟର ମଧ୍ୟ �ାନ୍ୀବାଦର ମେତ୍ତ୍ୱରୁ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମର ଆଦଶ୍କର ମେରରୁ ଏଟବ ମଧ୍ୟ ରଥାଟର, ଟେଖାଟର, ବକୃ୍ତତାଟର ଏବଂ ନଜିର ସାେସି ବେିୀନ 
ସରଳତାଟର ଦୃଢ଼ ଭାବଟର ପ୍ତଫିଳତି ରରୁଛନ୍।ି ସାମ୍ପ୍ରତରି ସମାଜଟର ଆଦଶ୍କବାଦର ଅବକ୍ଷୟରୁ ଟଦଖି ଟସ ରେନ୍ ି ‘�ାନ୍ୀ ବଚିାରରୁ ଅନୁସରେ ରରବିା ଆଜରି 
ଯ�ୁଟର ଦୁଷ୍କର ବ୍ୟାପାର।’ ସାେତି୍ୟ, ସାମୱୋଦରିତା, ଇତେିାସ େଖିନଟର ଜଟେ ସଫଳ ମେଷି ତଥା ନବରଙ୍ଗପରୁର ଟୋରସଂସ୍ତୃଟିର ସଦା ଉଦ୍ ବୁଦ୍ଧ ଏେ ିବରଷି୍ଠ 

ବୁଦ୍ଧଜିୀବୀଙ୍କ ସେତି ଟଦୈନରି ‘ସରାଳ’ର ଏର ଟବୌଦ୍ଧରି ଆଟୋଚନା।

-ନବରଙ୍ଗପରୁ ଓଡ଼ଶିାର ଏର ଉପାନ୍ ଅଞ୍ଚଳ। ଏୋର ମଖୁ୍ୟ 
ସମସ୍ୟା ର’େ ଏବଂ ଏୋର ସମାଧାନ ୋ� ିଆପେଙ୍କ ପରାମଶ୍କ 
ର’େ?

n ଏ ଜଲି୍ାଦର �େୁ ଅଭା� ଅସ�ୁଧିା ରେଛି।ି 
ନ�ରଙ୍ଗପରୁଦର ଜେଦସଚନ ସ�ୁଧିା ନାେ ିଁ। ଏୋର ମଖୁ୍ୟ 
କାରଣ ଜଲି୍ାର ଅନଗ୍ରସରତା ପାଇଁ। ସ୍ାସ୍୍ୟ ଦଷେତ୍ଦର ଜଲି୍ାର 
ଅ�ସ୍ା ସାଂଘାତକି। ୋକ୍ର ଅଭା�। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେକୁ ଦସ�ା ଚକିତି୍ା 
ପାଇଁ �ଦିଶର ସ�ୁଧିା ନାେ ିଁ। ପ୍ରସତୂଙି୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ ପ୍ରତ ି
ଗ୍ରାମଦର ପେଞ୍ଚ ି ପାରୁନାେ ିଁ। ଦକାରାପଟୁ ଦମେକିାଲ କଦଲଜ 
ସ୍ାପନ ନାମକୁ ମାତ୍। �େୁ �ଭିାଗଦର �ଦିଶରଜ୍ ୋକ୍ର 
ନାୋନ୍।ି ଉତ୍କର୍ଥ ଚକିତି୍ା ପାଇଁ �ଶିାଖାପାଟଣା ଯ�ିାକୁ ପଦଡ଼ 
ଓ ଓଡ଼ଶିା ଦରାଗୀମାଦନ �େୁ ଦଶାରଣର ଶକିାର ଦେଉଥି�ା 
ଅଭଦିଯାଗ ଦେଉଛ।ି ଶଷିୋ ଦଷେତ୍ଦର ନ�ରଙ୍ଗପରୁ ଜଲି୍ା �େୁ 
ପଛଦର। ଶଷିେକ ଅଭା�। ଦଟକ୍କିାଲ୍  ସ୍ଲୁ୍  ଆଦେୌ ନାେ ିଁ। 
ଦଗାଟଏି ମାତ୍ ପଲଦିଟକ୍ ନକି୍  ସ୍ଲୁ୍  ଅଛ।ି ଦସଠ ିଶଷିେକ ନାୋନ୍।ି 
ଏଣ ୁପଲିାଏ ଦସଠାଦର ପଢ଼଼�ିାକୁ ନାରାଜ। ନାରୀ ଶଷିୋଦର ଏ 
ଜଲି୍ା ସ�ୁଠାରୁ ଆଗଆୁ ଓ ପରୁୁଖା ଅଞ୍ଚେ। ନ�ରଙ୍ଗପରୁ ଯେଓି 
ପା�୍ଥତ୍ୟ ଅଞ୍ଚେ ନୁଦେଁ, ତରାପ ିଏ ଜଲି୍ାର ଅଧିକାଂଶ ଜମ ିଢପି 
ଥି�ାରୁ ଦକ�େ �ର୍ଥା ପାଣଦିର ଚାର�ାସ ନଭି୍ଥର କଦର। 

-ଦଣ୍ରାରେ୍ୟ ଟଯାଜନା ଆରମ୍ଭ ଟେବା ପଟର ଜଲି୍ାଟର ରଛି ି
ପରବି୍୍କନ ଟଦଖିପାରଛିନ୍ ିର?ି 

n ୧୯୫୮ ମସେିାଦର େଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଦଯାଜନା ଆରମ୍ଭ 
ଦେଲା। ଉମରଦକାଟ ରାଇଘର ଅଞ୍ଚେର ୫ େଜାର ଏକର 
ମଲୂ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରାଯାଇ ପ�ୂ୍ଥ�ଙ୍ଗ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙୁ୍କ 
ରଇରାନ କରାଗଲା। ଭାସ୍ଲ ନେୀଦର ଏକ େ୍ୟାମ ନମି୍ଥାଣ 
କର�ିା ପଦର ଅଳ୍ପ କଛି ି ଜମ ି ଜେଦସଚତି ଦୋଇପାରଲିା। 
ପ୍ରଚୁର ପରମିାଣଦର ମକାଚାର ଦେଲା ଏ�ଂ ସମଗ୍ର ଦେଶଦର 
ମକା ଉତ୍ାେନ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତ ି ଲାଭ କଲା। ପର�ର୍୍ଥୀ କାେଦର 
ସମଗ୍ର ଜଲି୍ାଦର ମକାଚାର ଆରମ୍ଭ ଦେଲା ଓ �ାରଥିକ ୧୦ ଲଷେ 
ଦମଟ୍କି ଟନ୍  ମକା ଉତ୍ାେନ ଦେଲା। ଏୋ୍ାରା ଦଲାକଙ୍କର 
ଆର ଥିକ ଅ�ସ୍ା ସ୍ଚ୍େ ଦେଲା। ଗତ ୨୦ �ର୍ଥ ଧର ି ରାସ୍ତାଘାଟ 
ନମି୍ଥାଣ ଦେଲା ଏ�ଂ ପ୍ରା� ପ୍ରଦତ୍ୟକ ଗ୍ରାମକୁ ସେର ମେକୁମା 
ସେ ସଂଦଯାଗ ସ୍ାପନ ଦେଲା। ଶରଣାର୍ଥୀ, ସରକାରଙ୍କ ଟଙି୍କକଆି 
ଚାଉେ, �ୃଦ୍ା ଦପନ୍ ସନ ଦଯାଗୁଁ ଦଲାଦକ ଖବୁ୍  ସ�ୁଧିାଦର 
କାୋତପିାତ କରୁଛନ୍।ି 

-ଆଜରିାେ ି �େମାଧ୍ୟମ�ଡ଼ୁରିର ଭପୂ ମରିାରୁ ଆପେ ରପିର ି
ଆରଳନ ରରଟିବ?

n ସମସ୍ତଙ୍କ ୋତଦର ସ୍ାଟ୍ଥ ଦମା�ାଇଲ୍ । ଦଲାଦକ 
ଖ�ର ଦେଖନ୍ ି ନାେ ିଁ, ଦକ�େ ନୃତ୍ୟଗୀତ ଦେଖନ୍।ି 
ଖ�ରକାଗଜ ପ୍ରସାର ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁେନାଦର ଅତ ି ନଗଣ୍ୟ। 
ଖ�ରକାଗଜଗଡ଼ୁକି ଆଞ୍ଚେକି ଭରି୍ଦିର ପ୍ରକାଶ ପାଉ ଥି�ାରୁ 
ପ୍ରାଦେଶକି ଓ ଜାତୀ�ସ୍ତରର ଖ�ର ଖବୁ୍  କମ୍  ପ୍ରକାଶତି େୁଏ। 
ଦଟଲଭିଜିନ ଓ ଦମା�ାଇଲ୍  �େୁ ପ୍ରଚେନ ଦେଉଥିଦଲ ମଧ୍ୟ 
ଦମାଦତ ଲାଦଗ ଦଯ ଦଲାଦକ ଖ�ର ଜାଣ�ିା ପାଇଁ ଆଗ୍ରେୀ 
ନୁେନ୍।ି ଶଷିୋର ଅଭା� ଏୋର ମେୂ କାରଣ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେଦର 
ଦମା�ାଇଲ୍  ପ୍ରସାର ସେରାଞ୍ଚେଠାରୁ ଯଦରଷ୍ କମ୍ । ଦତଣ ୁ
ଦକାଭଡି୍  ସମ�ଦର ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ଶଷିୋ ୍ାରା ଆମ ଜଲି୍ାଦର କଛି ି
ପ୍ରଭା� ପଡ଼ଲିା ନାେ ିଁ। ପ୍ରସାର ଟାୱାର ଅଭା�ରୁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚେକୁ 
ଦମା�ାଇଲ୍  ଦସ�ା ପେଞ୍ଚ ିପାରୁନାେ ିଁ।

-�ାନ୍ଜିୀଙ୍କର ଆଦଶ୍କବାଦର ସମ୍ପ୍ରତ ିଭାରତଟର ସ୍ତି ିର’େ?
n ମୋତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍କ ‘ଗାନ୍ୀ�ାେ’ ଆଉ ଦେଶଦର ନାେ ିଁ 

କେଦିଲ ଚଦେ। ୨୦୧୪ ନ�ି୍ଥାଚନ ପଦର ମୋତ୍ମା ଗାନ୍ୀଙ୍କ 
�ଚିାରଧାରାର �େୁ �ଦିରାଧ ଦେଉଛ।ି ଗାନ୍ୀ େତ୍ୟାକାରୀ 
ନାରରୁାମ୍  ଗଡ଼ଦସଙ୍କ ମନ୍ଦରି ନମି୍ଥାଣ କରାଯାଉଛ।ି ଅନ୍ୟପଷେଦର 
ସଭରକରଙୁ୍କ �ୀର ଦ�ାଲ ି କୁୋଯାଉଛ।ି େୁଭ୍ଥାଗ୍ୟକୁ ଗତ ୨୦ 
�ର୍ଥ ଦେଲା କଂଦଗ୍ରସ ଦନତୃତ୍ୱ େୁ�୍ଥେ ଦୋଇଯାଇଛ।ି ରାଜନୀତ ି
କେଦିଲ ଟଙ୍କା ଆଉ ଟଙ୍କା କେଦିଲ େୁନ୍ଥୀତ।ି �ନିା େୁନ୍ଥୀତଦିର 
ଦକୌଣସ ିେେ ତଷି୍ଠ ିରେପିାରଦି� ନାେ ିଁ, ଯାୋକ ିଗାନ୍ୀ �ଚିାରର 
ପରପିନ୍ୀ। ଅଦନକ କଂଦଗ୍ରସ ଦନତା ଆଉ ଖେଡ଼ ଲୁଗା 
�୍ୟ�ୋର କରୁ ନାୋନ୍,ି ସତୂା କାଟ�ିା େୂରର କରା। ଦତଣ ୁ
‘ଗାନ୍ୀ �ଚିାର’କୁ ଅନୁସରଣ କର�ିା ଆଜରି ଯଗୁଦର େୁଷ୍କର 
�୍ୟାପାର।

-ଆଜରି ରାଜନୀତ ିବଷିୟଟର ଆପେଙ୍କ ମତ ର’େ?
n ରାଜନୀତ ି ଆଜକିାଲ ି ଦ�ପାରଦର ପରଣିତ 

ଦେଲାଣ।ି ଯଏି ଦଯଦତ ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚ୍ଥ କରପିାରଲିା ଦସ 
ନ�ି୍ଥାଚନଦର ଜତିଲିା ଏ�ଂ ଦନତା ପାଲଟ ି ଗଲା। 
ଟଙ୍କା �ାଣ୍ଟଦିଲ ଦଭାଟ୍  ମେୁିଛ।ି ଦତଣ ୁ ଦେଶର ଚନି୍ା, 
ଦଲାକଙ୍କର ଚନି୍ା ଆଉ ରାଜଦନତାଙ୍କ ପାଖଦର 
ପ୍ରା� ଦେଖାଯାଉ ନାେ ିଁ। �ନିା ଟଙ୍କାଦର ନ�ି୍ଥାଚନ 
ଜତି�ିା ସମ୍ଭ� ନୁଦେଁ। ଏଣ ୁ ଦଯନଦତନ ପ୍ରକାଦରଣ 
ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରେ ଏ�କାେଦର ଦଶ୍ରଷ୍ଠ ରାଜନୀତ।ି 
ଆଧନୁକି ଯଗୁଦର ଆେଶ୍ଥ�ାେର ଚନି୍ା କରାଯାଇ 
ନପାଦର। ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଦର ଦକେ ି � ି ଜଦଣ ଆେଶ୍ଥ 
ଦନତା ନାୋନ୍।ି ଦସଥିପାଇଁ ଆଜ ି ଆେଶ୍ଥ ରାଜନୀତ ି
ଚନି୍ା କର�ିା �ୃରା। ଆଚାଯ୍ଥ୍ୟ �ଦିନା�ାଙ୍କ ମତଦର 
ରାଜନୀତରି ଅର୍ଥ ମରି୍ୟା ଭାରଣ, ମରି୍ୟା ପ୍ରତଶିରୁତ ି ଓ 
ଫମ୍ପା ପ୍ରଶଂସା ମାତ୍।

-ତା’ ଟେଟେ ଆଜ ି ର’େ ଆଦଶ୍କବାଦ ଟଦଶରୁ ଓ 
ସମାଜରୁ ଟୋପ୍  ପାଇଯାଇଛ?ି

n ଆଗରୁ କେଛି ି ଆେଶ୍ଥ�ାେ ଆଉ ଦେଶଦର 
ନାେ ିଁ। ରାଜନୀତ ି ଧନ ଓ �େସ�୍ଥସ୍ ଦୋଇଯାଇଛ।ି 
ଯ�ୁ ସମାଜ ଆଜ ି ପର ଭ୍ରଷ୍। ଯ�ୁ ସମାଜ ଯେ ି
ଉପଯକୁ୍ ଶଷିୋ ଓ ତାଲମି ପାଇଦ� ନାେ ିଁ, ଦତଦ� 
ଦେଶର ଭ�ରି୍ୟତ ଅନ୍ାର। ଯ�ୁଦଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଦେଶ, 
ଜାତ ିଦସ�ା ପାଇଁ ଆଦଗଇ�ାକୁ ଦେ� ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତା 
ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ କର�ିାକୁ ଦେ�।

-ଆଦଶ୍କବାଦର ହ୍ାସ ସେତି ରାଷ୍ଟୀୟ ସ୍ୱାଭମିାନର ମଧ୍ୟ ଅବକ୍ଷୟ 
ଟଦଖିବାରୁ ମଳୁିଛ।ି ଆପେଙ୍କର ମତ ର’େ?

n ଦକନ୍ଦ୍ରଦର ଦନତୃତ୍ୱ ଅଭା�ରୁ �େୁ ଆଞ୍ଚେକି େେ 
ମଣୁ୍ଡ ଦଟକୁଛ,ି ଯାୋକ ିରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଶଭୁସଚୂନା ନୁଦେଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀ� 
ସ୍ାଭମିାନ ରେୁନାେ ିଁ। ଓଡ଼ଶିା, ଦତଲୁଗ,ୁ ତାମଲି, �ଙ୍ଗାେୀ 
ଇତ୍ୟାେ ିଆଞ୍ଚେକି ସ୍ାଭମିାନ �ଢ଼଼ଚିାଲଛି।ି ରାଷ୍ଟ୍ରୀ� ସ୍ାଭମିାନର 
ଅଭା� ରେୁଛ।ି

-ଆପେଙ୍କ ଦ୍ାରା େଖିିତ ‘ବଂିଶ ଶତାବ୍ୀର ନବରଙ୍ଗପରୁ’ 
ଏର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରାଶନ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଇତେିାସ, ରମିୱେଦନ୍ୀ ଓ 
ଟୋରରଥା ଏବଂ ବେୁ �ରୁୁତ୍ୱପପୂର୍୍କ ତଥ୍ୟ ସମୱେଳତି ଏେ ି ପସୁ୍ତର 

ଆପେଙ୍କ ପାଇ ଁଅଟନର ପ୍ଶଂସା ଆେ ିଟଦଇଛ।ି ଏଥିଟର ଆଉ 
ରଛି ିତଥ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍୍କ ରେ�ିୋ ର?ି 

n �େଟିଦିର କଛି ି�ରି� ମୁଁ ଇଚ୍ା କର ିମଧ୍ୟ ଦଲଖି ପାରଲି ି
ନାେ ିଁ, କାରଣ କଛି ିତର୍ୟଦର ଏମତି ିକଛି ି�ଦିରାଧାଭାସ ଥିଲା, 
ଯାୋ କଛି ିଦଲାକଙ୍କର ଭା�ମରୂ୍ଥିଦର ପ୍ରଶ୍�ାଚୀ ସଷୃ୍ ିକରରିା’ନ୍ା। 
ଏ ସେରର କ ିଜନ�ସତରି ପ୍ରାରମ୍ଭକି କଛି ିଲଖିିତ ଓ ପ୍ରକାଶତି 
େଲଲି ଅଦପଷୋ କମି୍େନ୍ୀ, ଦଲାକକରା ଭେ ିଅଦନକ ଦରାଚକ 
ତର୍ୟ ମଦିେ। ତା’ଭତିରୁ ଦଯତକି ି ସଠକି୍  ଏ�ଂ ସତ୍ୟସମ୍ମତ 
ଦ�ାଲ ିମୁଁ ମଦନକଲ,ି ତାକୁ ମୁଁ ଲପି�ିଦ୍ କରଛି।ି

-ନବରଙ୍ଗପରୁ ପାପଡ଼ାୋଣ୍ଠିାଟର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆଟ୍ାଳନ 
ସମୟଟର ବ୍ ି୍ ଶି୍  ବାେନିୀଦ୍ାରା ଅମାନୁଷରି �ଳୁରିାଣ୍ ଫଳଟର 
୧୯ ଜେ ସେଦି ଟୋଇଥିଟେ ଏବଂ ପ୍ାୟ ୩୦୦ ଜେଙୁ୍କ ବ୍ୀ 

ରପୂଟପ ନଆିଯାଇଥିୋ। ଏେ ି ବବ୍କର �ଳୁରିାଣ୍ର ମତୃାେତ 
ସେଦିମାନଙୁ୍କ ଉଚତି ନ୍ୟାୟ ମଳିନିାେ ିଁ ଟବାେ ି ଆପେ ସ୍ୱର 
ଉଟ୍ାଳନ ରର ିଆସଛୁନ୍।ି ଏ ସମ୍ର୍କଟର ରଛି ିରୁେନୁ୍। 

n ୨୩/୨୪ ଅଗଷ୍ ୧୯୪୨ଦର ଘଟଥିି�ା ପାପଡ଼ାୋଣ୍ଡ ି
ଗେୁକିାଣ୍ଡ ଦକାରାପଟୁ୍  ଅଞ୍ଚେଦର ଏ�ଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ଶିାଦର ତୀବ୍ 
ଜନମତ ସଷୃ୍ ି କରଥିିଲା। ଏେ ି ଅନୁନ୍ନତ ଆେ�ିାସୀ ଅଞ୍ଚେଦର 
ଦସ କାେର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ �ଦିରାଧଦର ଦଘାର 
ଜନଅସଦନ୍ାର ଏେ ି �ଦିଦ୍ରାେର ମଖୁ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଦତଦ� 
ଏୋ୍ାରା ଗାନ୍ୀଙ୍କ ଦନତୃତ୍ୱଦର ଚାଲଥିି�ା ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର 
ଦଶର ପଯ୍ଥ୍ୟା�କୁ �େଷି୍ଠ ଦପ୍ରରଣା ମେିଥିିଲା। କନୁି୍ େୁଃଖର 
�ରି� ଦଯ ଏଦ� ୧୯୮୪ ମସେିାଦର ଯାଇ ପାପଡ଼ାୋଣ୍ଡଠିାଦର 

ତୁରୀ ନେୀ କୂେଦର ‘ସେେି ସ୍ାରକ’ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଦୋଇଛ।ି ଏେ ି
ଗେୁକିାଣ୍ଡର ସେେି ପର�ିାରମାନଙୁ୍କ ଯଦରାଚତି ସମ୍ମାନ ଏ 
ପଯ୍ଥ୍ୟନ୍ ମେିପିାରନିାେ ିଁ।

-ଆପେ ‘ଜନସଖା’ ଓ ‘ଉପରାର’ ନାମର ଦୁଇ୍ ି ଟୋରପ୍ୟି 
ସମୱୋଦପତ୍ର ସେ ଦୀର୍କଦନି ଧର ିସମ୍କୃ୍ତ ଥିଟେ। ଟସେ ିଅଭଜି୍ଞତା 
ରପିର ିଥିୋ?

n ମୁଁ ‘ଜନସଖା’ ସାପ୍ାେକି ଖ�ର କାଗଜର ପ୍ରକାଶକ 
ଓ ୰ଲକ୍ଷୀଚନ୍ଦ୍ର ୋସ ସମ୍ପାେକ ଥିଦଲ। ଦସଥିଦର ନଭି୍ଥୀକ 
ଭାଦ� େୁନ୍ଥୀତଗି୍ରସ୍ତ କମ୍ଥଚାରୀଙ୍କ �ରୁିଦ୍ଦର ଖ�ର ପ୍ରକାଶତି 
ଦେଉଥିଲା। �େୁ ପରମିାଣଦର ଖ�ର ପ୍ରକାଶ ପାଇ� ଦ�ାଲ ି
କମ୍ଥଚାରୀ ଓ ରାଜଦନତାଙ୍କ ମନଦର ଭ� ଥିଲା। ଆଜକିାଲ ି
ଦସ ଅ�ସ୍ା ମଧ୍ୟ ନାେ ିଁ। ‘ଜନସଖା’ ଉପଦର ତନିଟି ି ମାନୋନ ି

ମକଦ୍ଦମା ଦୋଇଥିଲା। ପ୍ରରମଟ ି କୋୋଣ୍ଡ ି ମୋରାଜା 
ପ୍ରତାପ ଦକଶରୀ ଦେଓ ୋଏର କରଥିିଦଲ। କନୁି୍ 
ମକଦ୍ଦମା ଖାରଜ ଦୋଇଯାଇଥିଲା। ୍ତିୀ� ଦମାକଦ୍ଦମା 
ଜ�ପରୁର ଜଦଣ ସମା୍େପତ୍ ପ୍ରତନିଧିି ୋଏର 
କରଥିିଦଲ। ଦସ ମକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ �ଚିାରଦଯାଗ୍ୟ 
ନଥି�ାରୁ ଖାରଜ ଦୋଇ ଯାଇଥିଲା। ତୃତୀ� ମକଦ୍ଦମା 
ଦସ ସମ�ର ଜଦଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ୋଏର କରଥିିଦଲ। ଦଶରଦର 
ଦସ ଆଦପାସ ରାଜନିାମା ପାଇଁ ରାଜ ି ଦୋଇଥିଦଲ। 
ମୁଁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଭାଦ� ‘ଉପକାର’ ପତ୍କିା ପ୍ରକାଶ 
କରୁଥିଲ।ି ଦସଥିଦର ଦମା ନାମଦର ଦକୌଣସ ିମକଦ୍ଦମା 
ଦୋଇନଥିଲା।

‘ଜନସଖା’ ମଖୁ୍ୟତଃ କଂଦଗ୍ରସର ମଖୁପତ୍ େ ିଁ 
ଥିଲା। ମୁଁ ଏ�ଂ ଦମା ସେ ସୋଶ�ି ନା�କ, ଟ.ିସାଙ୍ଗନା, 
ନୃସଂିୋନନ୍ଦ ବ୍ହ୍ାଙ୍କ ଭେ ିଯ�ୁକ କଂଦଗ୍ରସର ପ୍ରଚାରକ 
ୋ�ତି୍ୱ ଦନଇଥିଲୁ। ‘ଜନସଖା’କୁ ଅଧିକ ଦଲାକାଭମିଖୁୀ 
ଓ ଆକର୍ଥଣ କର�ିା ପାଇଁ ସରେ, ସଦୁ�ାଧ, ଆଞ୍ଚେକି 
ପ୍ରଦ�ାଗଧମ୍ଥୀ ଭାରା �୍ୟ�ୋର କରାଯାଉଥିଲା। 
ଦସଥିଦର ଶଦୁ୍ ଭାରା ଓ ଶବ୍ଦ�ନି୍ୟାସକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ େଆିଯାଉ 
ଥିଲା। ଏଥିଦର ‘�ା�ାଚଦଢ଼ଇ’ ସ୍ତମ୍ଭ ମୁଁ େ ିଁ ଦଲଖଥୁିଲ।ି 
ଯେଓି ଦଲାକଙ୍କର ଶଷିୋ ପ୍ରତ ି ଏଦତଟା ସଦଚତନତା 
କ ି ଆଗ୍ରେ ନଥିଲା ପତ୍କିାକୁ �ଦଞ୍ଚଇ ରଖି�ା ଓ �ାର୍୍ଥା 
ପେଦଞ୍ଚଇ�ା ଲଷେ୍ୟଦର ଏଭେ ି ଲଘ�ୁ୍ୟଙ୍ଗରସକି 
ଶବ୍ଦସ୍ପଶ୍ଥଦର କଥିତ ଭାରାକୁ େ ିଁ ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା 
ଜନାେୃତ କର�ିା ଲାଗ।ି ସମଦସ୍ତ ପଢ଼଼ଦି�, ଖ�ର 
ପାଇଦ�- ଏଇ ଉଦଦ୍ଦଶ୍ୟ ଥିଲା ପତ୍କିାର। ଦଲାଦକ 
ଏେ ି ସାପ୍ାେକି ପତ୍କିାକୁ �ଦିଶରକର ି ଦସାମ�ାର 
ୋଟପାେଦିର ଆଗ୍ରେ ସେକାଦର ପଢ଼଼ୁଥିଦଲ।

-ଜଟେ ସାେତି୍ୟାନୁରା�ୀ ମେଷି। ବଟିଶଷରର ି ଶଙୃ୍ଗାର ଓ 
ଆଧ୍ୟାତ୍ରି ସାେତି୍ୟଟର ଆପେ ଅଧିର ମଟନାନଟିବଶ ରରଛିନ୍।ି 
ଏ ସମ୍ର୍କଟର ରଛି ିରୁେନୁ୍। 

n ଆପଣ ଯାୋକୁ ସଜୃନାତ୍ମକ ସାେତି୍ୟ ଦ�ାଲ ି
କେୁଛନ୍,ି ତାର ମେୂ ଉତ୍ େ ିଁ ଆମ ପରୁାଣସାେତି୍ୟ ଦ�ାଲ ି
ଦମାର ମଦନେୁଏ। ଭାଗ�ତଠାରୁ �େ ି ସଜୃନ ସାେତି୍ୟ କ’ଣ 
ରାଇପାଦର। ସାେତି୍ୟଦର ‘ଶଙୃ୍ଗାର ରସ’ ଏକ �େଷି୍ଠ �ଭି�। 
ଶଙୃ୍ଗାର, ରୂପଚଯ୍ଥ୍ୟା, ମଧରୁମେିନର ଇତ�ୃିର୍ ି କ ି ଅନୁଭୂତ,ି 
�ରିେର �ଧିରୂ ଦ�େନା ଜଡ଼ତି ସାେତି୍ୟ ମଦତ �ାସ୍ତ� 
ମଦନେୁଏ। ଦପ୍ରମଠାରୁ �େ ିନ�ିଡ଼ି ସାେତି୍ୟ କ ି�ରିେଠାରୁ �େ ି

ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସାେତି୍ୟ ଦଯତକି ି ସ୍ପଷ୍ ଓ ନରୁିତା ଭା�ଦର ପ୍ରକାଶ 
କରପିାଦର, ଆଉ କାୋକୁ ଦସତକି ିସ୍ପଷ୍ କରପିାଦର ନାେ ିଁ।

-ସାମ୍ପ୍ରତରି ଓଡ଼ଆି ସାେତି୍ୟର ସ୍ତି ି ବଷିୟଟର ଆପେଙ୍କ ମତ 
ରେ? 

n ସାେତି୍ୟର ପଣୁ ିସମ� କ’ଣ? ସାେତି୍ୟମାଦନ େ ିଁ କାେଜ�ୀ। 
କନୁି୍ �ର୍୍ଥମାନର ଦଯଉ ଁସାେତି୍ୟ ଓ ସାେତି୍ିୟକମାନଙ୍କ କରା କେୁଛନ୍,ି 
ଦସମାନଙ୍କ �ରି�ଦର ଏତକି ିକେ�ି ିଦଯ ଅଧିକାଂଶ ସାେତି୍ିୟକଙ୍କର 
ଆ�ଶ୍ୟକୀ� ସାଧନା େ ିଁ ନାେ ିଁ। େୁଦ�୍ଥାଧ୍ୟ ନତୁ�ା ନେିତି ସାଧାରଣ 
ଦଲଖା ସ�ୁ ପାଦଠାତ୍�ମାନଙ୍କଦର ଦେଖି�ାକୁ ମେୁିଛ।ି ଏେ ିଝଟତ୍  
�ା ଇନ୍ ଷ୍ାଟ୍  କ�ମିାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦ�ଶ।ି ପଢ଼଼ଦିେଇ ଚାଲଯି�ିା େ ିଁ 
ଦସମାଦନ ଉଚତି ମଣଛୁନ୍।ି ପଢ଼ା଼ପଢ଼଼,ି ସମୀଷୋ କ ିଆଦଲାଚନାଦର 
କାୋର ଆଗ୍ରେ େ ିଁ ନାେ ିଁ। �୍ୟାକରଣ େୂଦର ରାଉ, ସାମାନ୍ୟ �ନାନ 
କର ି ଦଲଖିପାରୁନାୋନ୍ ି ଆଜରି ଅଧିକାରୀ ତରା କଥିତ କ� ି ଓ 
ଦଲଖକମାଦନ। ଆଧନୁକି ସାେତି୍ୟ ପ୍ରତ ିଦମାର ଅ�ଜ୍ା ନାେ ିଁ, କନୁି୍ 
ଦପୌରାଣକି ସାେତି୍ୟ ମଦତ ତୃପ୍ ିଦେଇଛ।ି

-ଆପେଙ୍କର ପେିାଦନି ଓ ସ୍ଲୁ୍ ଟବଳର ରଥା ରଛି ିରୁେନୁ୍
n ପାତ୍ପଟୁଦର ଦଗାଟଏି ମଶିନ ସ୍ଲୁ୍  ଥିଲା। ଦସଇଠ ି

ମୁ ଁ ପ୍ରାରମକି ଶଷିୋ ଗ୍ରେଣ କରଥିିଲ।ି ୍ତିୀ� ଦଶ୍ରଣୀ ପଦର ସ୍ଲୁ 
ଉଠଯିାଇଥିଲା। ଜଦଣ ଘଦରାଇ ଶଷିେକ ୍ାରା ପାଠପଢ଼ା଼ ଚାଲୁ 
ରଖିଲ।ି �ାେକ ସମ�ଦର ଜମକୁି ଯାଇ କଙ୍କଡ଼ାର ଗତ ିନରିୀଷେଣ 
କର�ିା, ଝଣି୍ଟକିାମାର ି�ଣ ିଚଦଢ଼ଇ ଦପାର�ିା, ପଲିାଙ୍କ ସେ ତୁତୁ, 
�ାରୋଣ୍ଡ ିଦଖେ�ିା, ଗଣ୍ଡରିାଟ ନେୀଦର ପେଁର�ିା, ପ୍ରତ ିସପ୍ାେଦର 
ପାତ୍ପଟୁ �ୁଧ�ାର ସାପ୍ାେକି ୋଟକୁ ଯ�ିା, ୋଟ ଖଚ୍ଚ୍ଥ ପାଇଁ 
�ାପାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଅଣା ପ୍ରାପ୍ ି ଦେ�ା ଇତ୍ୟାେ ି କାମ କରୁଥିଲ।ି 
ଆମଦ୍ତାଟାଦର ପାଚଲିା ଆମ ୍ଦଗାଟାଇ�ା, କୁସମୁ ଦକାେ ିଖାଇ�ା 
ଇତ୍ୟାେ ିଦେୱୈନନ୍ଦନି କାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ମ ଥିଲା। ପଲିାମାନଙ୍କ ସେ �ାଘଦଛେ ି
ଦଖେ ଦଖେୁଥିଲ।ି ନ�ରଙ୍ଗପରୁକୁ ସଡ଼କ ପର ନଥିଲା। ଚାଲଚିାଲ ି
�ଲି େଡ଼ିଦର ଯ�ିାକୁ ପେୁଥିଲା। �ର୍ଥାେଦିନ କାେୁଅ ପଚପଚ 
ରାସ୍ତାଦର ଚାଲ�ିା ଏକ େୁଷ୍କର �୍ୟାପାର ଥିଲା।

ସଂଡକ୍ପଡର ଡଗରାପବନ୍ଟୁ 
ଦଗାପ�ନୁ୍ �ରି�ୀ ୧୯୩୯ ମସେିା ଅଦକଟା�ର ୨୩ 
ତାରଖି (ଆଶ୍ୱନି ଶକୁ୍ଳ ଏକାେଶୀ) େନି ନ�ରଙ୍ଗପରୁ 
ସେରଠାରୁ ୨୫ କମି ିେୂର ପାତ୍ପଟୁ ଗ୍ରାମଦର ଜନ୍ମଗ୍ରେଣ 
କରଥିିଦଲ। ତାଙ୍କ ପତିାଙ୍କ ନାମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର �ରି�ୀ ଓ 
ମାତାଙ୍କ ନାମ ସଯୂ୍ଥ୍ୟମଣ ି/ ଷେୀରମଣ।ି ଦସ ନ�ରଙ୍ଗପରୁ 
ସେରର ରାଦଜଶ୍ୱରୀ ଦପ୍ରସ୍  ଓ ‘ଉପକାର’ ସମ୍ାେପତ୍ର 
ପ୍ରତଷି୍ଠାତା। ଦପ୍ରସ୍  ପରଚିାେନା ଓ ପତ୍କିା ସମ୍ପାେନାଦର 
ତାଙ୍କର ୩୪ �ର୍ଥର ଅଭଜି୍ତା ରେଛି।ି ଦସ ଜଦଣ 
ସାେତି୍ୟାନୁରାଗୀ, କା�୍ୟଦପ୍ରମୀ ମଣରି। ମଣରି ଓ 
ପ୍ରକୃତରି ଏକନଷି୍ଠ ପଜୂାରୀ ଭା�ଦର ଦସ ମାନ��ାେୀ 
ଓ ପ୍ରକୃତପି୍ରାଣ। ଦଲାକ ସଂସ୍ତୃରି ଜଦଣ ଅନ୍ରଙ୍ଗ 
ଅନୁଭ�ୀ। ତାଙ୍କ ଦଲଖନୀ� ସଷୃ୍ ି ନଆିରା, ପରଚି୍ନ୍ନ ଓ 
ଭା�ପରୂ୍୍ଥ। ‘�ଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନ�ରଙ୍ଗପରୁ’ ପସୁ୍ତକରୁ ତାଙ୍କ 
ନ�ରଙ୍ଗପରୁ ସେର ପ୍ରତ ି ନ�ିଡ଼ି ମମତା, ସଦମ୍େନ, 
ପଜୂ୍ୟପଜୂା, ସାଂସ୍ତୃକି ମେତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭ� କରେୁିଏ। 
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ରବବିାର,

୧୧ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ମହାଦେବୀ ବମ୍ାଙ୍କ
ନବି୍ାଚତି କବତିା
ଅନୁବାଦ: ନୀହାରକିା ମଲ୍କି 

 ହନି୍ଦୀ ସାହତି୍ୟ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତଭୂି ମହାଦେବଦୀ ବମ୍ା। ତାଙ୍କ 
ରଚତି ଦେଦତାଟ ି ହୃେୟସ୍ପର୍ଦୀ  େବତିାେୁ ଦନଇ ପ୍ରୋର 
ପାଇଛ ି ‘ମହାଦେବଦୀ ବମ୍ାଙ୍କ ନବି୍ାଚତି େବତିା’ ପସୁ୍ତେ। 
ଏହାେୁ ଓଡ଼ଆିଦର ଅନୁବାେ େରଛିନ୍ ି ନଦୀହାରେିା ମଲ୍େି। 
ଏହ ି ପସୁ୍ତେଦର ଦମାଟ ୪୨ଟ ି େବତିା ସଂେଳତି ଦହାଇଛ।ି 
ଅରରୁ, ଦମା ଏୋନ୍, ଜଦୀବନ େଦୀପ, ନବଘନ, ରୂପସଦୀ ଦତାର 
ଘନ-ଦେର-ପାର, ଆଦମ େୁଦହଁ ଅଭନି୍ନ, ତୁଦମ ଓ ମୁଁ, 
ପ୍ରୟି ଆସଛୁନ୍ ି େ,ି  ନଭୃିତ ମଳିନ, ସ୍ବପ୍ାବଦ୍ଧ, ବଦୀଣା ତୁମ 

ଆଜ ି ଦମୌନ ୋହ ିଁେ,ିଆଜ ି ୋହ ିଁ ଭରଆିଦସ ନୟନ ଆେ ି
େବତିାଗଡ଼ୁେି ଦବଶ୍ ମନଛୁଆଁ ଦହାଇଛ।ି ମହାଦେବଦୀ ବମ୍ାଙ୍କ 
େବତିାଗଡ଼ୁେି ମଖୁ୍ୟତଃ ଦପ୍ରମ ଆଧାରତି। ଦତଦବ ମଳିନ 
ଅଦପକ୍ା, ବରିହଦର ଦପ୍ରମ ଅଧେ ରାର୍ବତ ଓ ଚରିନ୍ନ ହୁଏ। 
ଏଭଳ ିଏେ ମହତ୍ତର ସତ୍ୟେୁ ତାଙ୍କ େବତିାଦର ପାଠେମାଦନ 
ଉପଲବ୍ଧ େରପିାରଦିବ। ଏହ ି ପସୁ୍ତେଦର ସଂେଳତି 
େବତିାଗଡ଼ୁେିଦର ମଖୁ୍ୟତଃ ଆଧ୍ାତ୍େିତା, ମାନବଦୀୟ ଦପ୍ରମ, 
ରହସ୍ୟମୟତା, ମଳିନ ଓ ବରିହର ଭାବ ପ୍ରସୁ୍ଟତି ଦହାଇଛ।ି 
ମଣଷିର ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଆଦବଗ, ଦବେନାୋୟେ ଅନୁଭୂତେୁି 
ଅତ ି ହୃେୟସ୍ପର୍ଦୀ ଭାଦବ ମହାଦେବଦୀ ବମ୍ା ନଜି େବତିାଦର 
ରୂପାୟତି େରଛିନ୍।ି ଅନୁବାେେିା ନଦୀହାରେିା ମଲ୍େି ମଳୂ 
େବତିାର ଭାବ ଓ ବଷିୟବସୁ୍ତେୁ ଅକ୍ଣୁ୍ଣ ରଖବାେୁ ଯଥାସାଧ୍ 
ପ୍ରଯତ୍ନ େରଛିନ୍।ି ‘ମହାଦେବଦୀ ବମ୍ାଙ୍କ ନବି୍ାଚତି େବତିା’ 
ପସୁ୍ତେର େବତିାଗଡ଼ୁେି ପାଠେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣେୁ ଛୁଇଁ ପାରବି 
ଦବାଲ ିଆରା େରାଯାଏ। n

ମନ୍ତାରୂଢ଼
ଡ. ଅନଲି କୁମାର ଦାସ

 ‘ଶ୍ଦୀହଷ୍ଦେବଙ୍କ ସ୍ତୃଦିର ବହୁବାର େଗ୍ଧ, ହତାରା-
େଳତି ଦହଇଛନ୍ ିଲଳତିା। ଅଥଚ ଦସଇ େବି୍ୟ ପରୁୁଷଙ୍କ 
ନେିଟତର ନ ଦହବା ସଦତେ ି ଲଳତିାଙ୍କ ପାଇଁ ଥଲା 
ଦେୈବ ଅଭଦିପ୍ରତ। ଦଯଉଁ ପରୁୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦସ ବହୁବାର 
ଅରରୁସମ୍ାତ େରଛିନ୍,ି ତାଙୁ୍କ ନଜିର ଦବାଲ ିମାତ୍ର ଥରଟଏି 
ଦସ ୋବ ି େରପିାର ି ନାହାନ୍।ି’ ଏହା ଦହଉଛ ି ବରିଷି୍ଟ 
ଗାଳ୍େି ଡେ୍ଟର ଅନଲି େୁମାର ୋସଙ୍କ ରଚତି  ‘ମନ୍ତାରୂଢ଼’ 
ଗଳ୍ର ଏେ ଉକ୍।ି  ଦପ୍ରମ, ତ୍ୟାଗ, ଆରା, ଆୋଂକ୍ା, 
େଗ୍ ଧ, ହତାରାଦବାଧର ପଷୃ୍ଠଭୂମ ି ଉପଦର ଆଧାରତି  
ଏହା ଏେ ଚମତ୍ାର ଗଳ୍। ଶ୍ଦୀହଷ୍ଦେବ ଓ ଲଳତିା 
ଚରତି୍ରେୁ ଦନଇ ଏହାର ୋହାଣଦୀ ଗତରିଦୀଳ। ଶ୍ଦୀଜଗନ୍ନାଥ 

ସଂସ୍ତୃରି ଚତି୍ର ମଧ୍ ରହଛି ି ‘ମନ୍ତାରୂଢ଼’ ଗଳ୍ଦର। ଡେ୍ଟର 
ୋସଙ୍କ ‘ମନ୍ତାରୂଢ଼’ ପସୁ୍ତେଦର ଦମାଟ ୧୬ଟ ି ମନଛୁଆଁ 
ଗଳ୍ ସଂେଳତି ଦହାଇଛ।ି ପ୍ରତଟି ି ଗଳ୍ର ଆଦବେନ 
ସ୍ବତନ୍ତ। ଅର୍ବାଙ୍ଗନା, ଦପ୍ରମେିା:ମରସିସ୍ , ଅେୃର୍ୟ ନବିାସ, 
ସ୍ବଗଦତାକ୍,ି ବରି୍ବରୂପ, ଲାଲ୍  ପରଦୀର ଦେର,ରବ୍ାଭାସ, 
ସମୟର ଦରାେ,ଅରଣ୍ୟର ଅାଭା, ର୍ବାନ ସଂଳାପ, ଅେୃର୍ୟ 
ସଦୀମାଦରଖା ଆେ ି ଗଳ୍ଗଡ଼ୁେି ଅତ୍ୟନ୍ ପ୍ରଭାବରାଳଦୀ ଓ 
ହୃେୟସ୍ପର୍ଦୀ ଦହାଇଛ।ି ସାମାଜେି ବାସ୍ତବତା, ମଣଷିର 
ଜଦୀବନାନୁଭୂତ,ି ମଣଷି-ମଣଷି ଭତିଦର ଆତ୍ଦୀୟତା ଓ 
ଅନ୍ରଙ୍ଗ ସଂପେ୍, ଅସଦୀମ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ ଘାଟନ, 
ସକୂ୍ଷ୍ମ ଦଚତନାେୁ ଅତ ି ଚମତ୍ାର ଭାଦବ ଗଳ୍ଗଡ଼ୁେିଦର 
ଫୁଟାଇ ପାରଛିନ୍ ି ଗାଳ୍େି ଡେ୍ଟର ୋସ,। ନଆିରା 
ୋହାଣଦୀ, ରମଣଦୀୟ ଉପସ୍ାପନ ଦରୈଳଦୀ, ଭାବ ଓ ଭାଷା 
ପ୍ରଦୟାଗଦର ଗାମ୍ଦୀଯ୍୍ୟତା ଗଳ୍ଗଡ଼ୁେୁି ଅଧେ ଆେଷ୍ଣଦୀୟ 
େରଛି।ି  ‘ମନ୍ତାରୂଢ଼’ ପସୁ୍ତେର ଗଳ୍ଗଡ଼ୁେି ପାଠେମାନଙୁ୍କ 
ଭଲ ଲାଗବି ଦବାଲ ିଆରା େରାଯାଏ। n

ଅନୁବାଦ ୋହତି୍ୟ ୍ରଷିଦ
୧୦୪-ଜ,ି ଏମ୍ .ଜ.ି ଏନ୍ ସ୍ଲେଭ୍ ,ମହାସଦବ ନଗର 

ଝାର୍ଡ଼ା, ଭୁବସନଶ୍ବର 
ପ୍ରଥମ ପ୍ର୍ାଶ : ୨୦୨୨

ମଲୂ୍ୟ : ୧୫୦ ଟଙ୍ା

ତୀର ତରଙ୍ଗ ୍ବଲେସି୍ଶନ୍ 
ବ-ି୩୦, ଚନ୍ଦ୍ା ଶଳି୍ାଞ୍ଚଳ, ଭୁବସନଶ୍ବର -୨୪

ପ୍ରଥମ େଂସ୍କରଣ: ୨୦୨୧
ମଲୂ୍ୟ : ୨୯୯ ଟଙ୍ା

ajò aòPûe

ସଷୁମା ୋଶ

ପବତି୍ରା ଗଜିର ଅନ୍ େର ି ସାୱର୍  ତଦଳ ଠଆି 
ଦହଇଗଲା। ପାଣ ିମଣୁ୍ଡ ଦେଇ ବହ ିଯାଉଥିଲା। ପାଣ ି
ସହ ଲୁହ ମରି ି ଏୋୋର ଦହଉଥିଲା। ସମୟ ତ 

ଏମତି ିପାଣ ିପର ିବହଯିାଏ। ମଣଷି ତା’ର ପ୍ରବାହଦର ଭାସଯିାଏ 
ଅସହାୟ ଦହଇ। ସବୁ ଜାଣ ିବ ିମଣଷି ମାୟାଦର ବଦିଭାର ହୁଏ। 
ବଷିାେ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା ସବ୍ାଙ୍ଗେୁ। ଅବର ଲାଗଥୁିଲା ଦେହ।

-‘ଦଯଉଁେନି ରଣୁବୁି ମୁଁ ଆଉ ନାହ ିଁ ଦବାଲ,ି େଛି ିେର ଅବା 
ନ େର ଖାଲ ି ମଣୁ୍ଡ ଦଧାଇ ଗାଦଧଇ ପଡ଼ବୁି।’ ପଉିସଦୀ ନାନଦୀଙ୍କ 
େଥା ପଦେ ମଦନ ପଡ଼ଯିାଉଥିଲା। ଦସ େ’ଣ ଜାଣ ି ପାରଥିିଦଲ 
ସବୁ ଆଗରୁ ?

ୟା ଭତିଦର ବତି ିଗଲାଣ ିପଚରି ବଷ୍।
ସବାରଦୀରୁ ଓହ୍ାଉ ଓହ୍ାଉ ରାର ୂ ଓଢ଼ଣାେୁ ଆହୁର ି ହାଦତ 

ଟାଣଦିେଇ ବାଟ େଢ଼ାଇ ହାତ ଧର ିଦନଇଗଦଲ। ଏରୁଣ୍ଡ ିଦଡଇଁ 

ନୂଆଦବାହୂ ପବତି୍ରା ଘରେୁ ପରଲିା। 
ନପିଟ ମଫସଲ ଗାଁଦର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ମାଟ ିରାସ୍ତା, ତାପଦର 

ପାଲଙିି୍କଦର ବସ ି ପଣୁ ି ଅଣନଶି୍ାସଦୀ ଦହଇଗଲା ପର ି ଅବସ୍ା। 
ୋଣ୍ଡେୁଆଦର ଏଦତ ସ୍ତଦୀ ଦଲାେ ଗହଳଦିର ଘଦର ପର ୁ
ପର ୁ ପାନପତ୍ର ଉପଦର େୁଇହାତ ରଖି ନଇଁ ନଇଁ ଏ ଦଯଉଁ 
ଗହୃପ୍ରଦବର େରବିାର ବଧିି !

ସହରଦର ବଢ଼ଥିିବା ଝଅି ଏତେଦର ଆବାୋବା। ବାବା 
ନପିଟ ଗାଁ ଦେଖି ଅମଙ୍ଗ ଦହଉଥିଦଲ। ଦହଦଲ ମନ ଦଯଉଁଠ ି
ମଦିର, ଦସଠ ିଆଉ ୋହାର ବା ଦଜାର୍  ଥାଏ।

-ସହରଦୀ ବଡ଼ଦଲାେଦୀ ଝଅି। ଦସ େ’ଣ ଚଳ ି ପାରବି ଗାଁର 
ନଦୀତ ିନୟିମଦର? ରାର ୂବ ିବଦିରାଧ େଦଲ। 

ପଉିସଦୀ ରାରଙୂ୍କର ଅଦନେ ବୁଝାସଝୁା ପଦର ୋଦଳ ରାଜ ି
ଦହଇଥିଦଲ ରାର।ୂ ବବିାହ ପଦର ଦଯଉଁ ଚାର ିମାସ ଗାଁଦର ଥିଲା 
ରାରଠୁୂ ଦବର ିଆେର ିଥିଦଲ ପଉିସଦୀ ରାର।ୂ 

ଦବେଦୀ ଉପଦର ବସ ି ବ୍ାହ୍ମଣର ଟେିନିଖିି ମନ୍ତପାଠଦର 
ସାରା ରାତ ିବତିଗିଲା। ତା’ପର େନି ଗରୁୁବାର। ସୋଳ ଦହବା 
ପବୂ୍ରୁ ବେିା ଦହବ ଝଅି। ନଦହଦଲ ଲକ୍ଷ୍ମଦୀ ଚାଲଯିଦିବ ଝଅି ସହ। 
ସବୁ େଛି ିଜଲ୍ େ ିଜଲ୍ େ ିଦହଇଗଲା। ଦବାଝ ଉପରଦର ନଳତିା 
ବଡ଼ିା ପର ିଏଇ ଗହୃପ୍ରଦବର ବଧିି।

ଦବେଦୀଦର ରାତସିାରା ମଣୁ୍ଡ ନୁଆଇଁ ବସ ି ଦବେ 
ପଛଦର ପ୍ରବଳ ପଦୀଡ଼ା। ପଣୁ ି ଦଭାେ। ନା ଆଗେୁ ନା ପଛେୁ 
ବୁଦଲଇ ପାରୁଛ ି ଦବେ। ଦସମତି ି ଅବସ୍ାଦର ଏଇ ବଧିି ସବୁ। 
ଦଲଖାଦଯାଖା ଜଦଣ ଆଈର େଡ଼ା ନଜର। ବଧିି ମାଦନ ବଧିି। ନ 
ଦହଦଲ ଅେଲ୍ୟାଣ ଦହବ।

ବେିଳ ଦହଇ ଦଗାବନି୍େୁ ଦଖାଜଲିା ଦସ। ଦହଦଲ ଏ 
ଗହଳଦିର ୋହାନ୍ ିଦଯ ?

ପବତି୍ରାେୁ ଦଘରଥିାନ୍ ି ପଞ୍ାଏ ଗାଉଁଲ ି ଝଅି ଦବାହୂ। 
ୋନୁ୍ଣମୁାନୁ୍ଣ ୁ ଦହଇ ଦଗାବର ମାଟଦିର ଲପିା ଚଟାଣ ଉପଦର 
ବସ ି ବସ ି ପାନପତ୍ର ଉପଦର ହାତଟ ି ରଖି ବାଟଘର ପାର 
ଦହଲା। ଆଖିର ଲୁହ ଆଖି ପଇି ଯାଉଛ।ି ଅଥଚ ୋନ୍ ିପାରୁନ।ି 
ଲଜ୍ୟା ଓ ଭୟ ମରିା ସଂଦୋଚଦର ଜଡ଼ସଡ଼।

ପଉିସଦୀ ରାର ୂ ଦେଉଁଠ ି ଥିଦଲ ଦେଜାଣ ି ଦେୌଡ଼ ି ଆସ ି
ଏେପ୍ରୋର ଦୋଦଳଇ ଦନଦଲ। ଦସଦତଦବଦଳ ପବତି୍ରା ଆଉ 
ମଣୁ୍ଡ ହଦଲଇ ପାରୁ ନଥିଲା। ଝୁଙି୍କ ରହଥିାଏ ଦବେ,ଅଭଜି୍ଞ ଆଖିେୁ 
ଅବା ଏେଥା ଦେଉଁ ବଡ଼। ବରିଲ୍ୟେରଣଦୀ ଦଖାଜ ି ଆଣ ି ବଦହ 
ଘଷ ିଦେଇଗଦଲ ଦବେମଳୂ ଓ ପଠି।ି ଅଟେ ିଯାଉଥିବା ନଶି୍ାସ 
ଦଯମତି ିଦଫର ିପାଇଲା।

ଦପଟ ଭର ିେହ ିଦଛନା ସବ୍ତ ନଜି ହାତଦର ପଆିଇଦଲ।  
ଅନ୍ନମୟ ପଣି୍ଡ। ମାଆ ଛଡ଼ା ଆଉ େଏି ଦପଟ ଚଦିନେ। ଶ୍ଦ୍ଧା ଓ 
ସମ୍ାନଦର ମଣୁ୍ଡ ନଇଁ ଯାଏ ଯାହା ପାଦଖ, ଦସ ତ ଭଗବାନ। 

ଅଥଚ ଦସଇ ଅପାଦଠାଇ ମଣଷି ପାଖଦର ନଜିେୁ 
ଠଆି େର ି ଚାହ ିଁ ପାରୁନଥିଲା ଆଖିଦର ଆଖି ମରିାଇ। ନା 
ମମତାଦର ନା ଦଧୈଯ୍୍ୟ ନଃିସ୍ାଥପ୍ରତାଦର। 

େୁଇ ତନି ିବଷ୍ ଦହଲା ରଣୁଥୁିଲା ବାଲ୍ୟ ବଧିବା 
ପଉିସଦୀ ରାର ୂ ଦରାଗ ଦରଯଦର। ଦଲାେ ଆଉ ଚନିେ ି
ପାରୁ ନାହାନ୍।ି ଥରୁଦଟ ଆସ ିଦେଖି ଯାଅ ଡାେରା ଆଦସ ଗାଁରୁ। 

ଦୋଉ ଯାଇ ହୁଏ ଚାେରି,ିପଲିାଛୁଆ ସଂସାର ଜଞ୍ାଳଦର 
ସହର ଛାଡ଼।ି 

ରାର ୂ େହନ୍ ି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ ି
ମୁଁ ତ ଏଠ ିଅଛ।ି ତାଙୁ୍କ ଦେଖଚୁ।ି 

ଦସଇ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦର ତୁନ ି
ଦହବାେୁ ପଦଡ଼ ବା ବାଟ ସଫା 

ଦହଇଯାଏ। 
ଦଚାଟ ମାଦର ଭତିଦର 

ଦେହ।ି ତକି୍ ମଧରୁ ଅଦନେ 
ସ୍ତୃ।ି ରାରଙୂ୍କ ଅେଉତ ି ଦବଦଳ 

ତାଙ୍କ ନଃିସ୍ବାଥ୍ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ 
ହାତ ପରଷା ଗରମ ଭାତଥାଳ।ି ଦନେହ 

ଆେରର ପଣତ ତଦଳ ଭଜିା ଭଜିା 
ସମୟ। ମାନ ଅଭମିାନର ଦସଇ େୁବ୍ଳ 

ମହୂୁତ୍ତ୍ ସବୁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଓଢ଼ଣା ତଦଳ ତ ଦେଦବ ଅବୁଝା 
ମନ ବୁଝୁଥିଲା ନାନଦୀଙ୍କ ଦନେହ ଆେରଦର।

ରଝୁ ିଦେବ ିଏଇ ସବୁ। ସମୟ ଆସଦିଲ େରବି ିନଶି୍ତି ତୁମ 
ପାଇଁ। ପାଖଦର ଦନଇ ରଖିବ,ିଦସବା େରବି।ି

ମମତା େ’ଣ ରଝୁ ିହୁଏ। ଭଲ ପାଇବାର ଋଣରୁ ଦେହ ିେଣ 
ମକୁ୍ ହୁଏ ?

ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୁଦହ, ଆଉ ସବୁ ଜଳଜଳ େଦିର ଛାତଦିର 
ଭଗ୍ନ ପ୍ରତରିରୁତ।ି

ରାର ୂଦଫାନ୍  େର ିପଚାରୁଥିଦଲ ଦେଦବଠୁ ତ ଗାଁେୁ ଆସନି। 
ରଦୁ୍ଧଘରେୁ ଦେଦବ ଆସବି?

େଣ୍ଠ ଥର ିଯାଉଥିଲା, ଆଖିଦର ଆଖିଏ ଲୁହ ହୁଏତ ତାଙ୍କର। 
େହ ି ପାରୁନଥିଲା ନା ଯାଇ ଦହବନ।ି ଏଠ ି ଅଦନେ ୋମ, 
ଜଞ୍ାଳ। ଦଗାବନି୍ ଏୋ ଯଦିବ। ଆଦମ ମାଆ ପଅୁ ଏଇଠ ିପାଳ ି
ଦେବୁ ନାନଦୀେୁ।

ଦଗାବନି୍ ନରିବ। ଦହଦଲ ତାଙ୍କ ଆଖି େୁଦହ ଅଦନେ େଥା। 
ପବତି୍ରା ନଜର ମଳିାଇ ପାଦରନ।ି ଦସେନି ନୂଆ ବାହା ଦହଇ 
ଆସଲିା ଦବଦଳ ହାଦତ ଓଢ଼ଣା ଟାଣ ି ସଂସାରେୁ ଦେଖଥୁିଲା, 
ରଖିଥୁିଲା େୁନଆିୋର,ି ଦବାହୂପଣଆି ନୂଆ ନୂଆ େର ିଅନଭଜି୍ଞ 
ଆଖିଦର। ନଜି ସଖୁେୁଃଖ, ଦ୍ାଧ, ହସଲୁହ ସବୁ ଲୁଚାଇବାର 
ଦଗାଟଏି ନରିାପେ େୂରତ୍ୱ େର ିଓଢ଼ଣା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଢୁଆଳ େର ି
ଦେଉଥିଲା ଏୋେଦୀତ୍ୱ।

ଦହଦଲ ଆଜ ିଆଉ ଦସ ଓଢ଼ଣା ନାହ ିଁ। ଯାହା ତଦଳ ଲୁଚାଇ 
ଦହବ ନଜିର ଦବାହୂପଣର ଅସମଥ୍ ପଣଆିେୁ। n

ଟ୍ାଇସେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସଲକ୍,ି ସ୍-୪୦୩
୍ାଇ୍ରା୍ରୁ, ଘାଟ ି୍ ଆି, ଭୁବସନଶ୍ବର 

ଦଚୌଧରୁୀବଜାର
                    
ଅମୟି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର

ଦେଦବ େଦିନ ଦୋଉ ଲବଙ୍ଗ େ୍ବଦୀପରୁ ଦଫର ି
ଦଯାଉଠ ିପସରା ଦମଲଥିିଦଲ ସାଧବପଏୁ,
ତା’ ନାଆଁ ଦବାଦଧ ଦଚୌଧରୁଦୀବଜାର...!

ଏଦବ ତ ଦେବଳ ବଜାରଦର ମତଲବ୍
ଦୋଉ ଦଚୌଧରୁଦୀ ସଏି ଜାଣେି ିଲାଭ େ’ଣ
ଆମର େ ିଆମ ପଲିାମାନଙ୍କର ?

ଦଯଦତ େ’ିପହର ଝରପିଦଡ଼ ଖରାଦର,
ଏଦତ ଭଡ଼ି ଦଯ ଦୋଉ ପଚୁିରାସ୍ତା ପଠିରୁି
ଛାଇ ଦଚାର ିେରପିାଦର ?

ବାହାମେୁୁଟଠୁ ଦୋଦେଇ ବାଉଁର
ଦଲଦହଙ୍ଗାଠୁ ବଧିବାର ୋରତଣ୍ଦୀ-ରାଢ଼ି
ଏବଂ ପ୍ରାଥ୍ନା ପାଇଁ ଓ ପ୍ରାଥନ୍ାର ପରାଜୟ ପାଇଁ
ରବ୍ମାଦନ ଦଯଦତ ଗପନ୍,ି
ଦବାଦଧ ଏଠ ିତା’ଠୁ ଦବର ିଜନିଷି ମଦିଳ !

ଦୋଉ ଧଳୂେୁି ଢୁଦଳଇବାେୁ ସମୟ ଥାଏ
ନା ଗରାଖମାନଙ୍କ ରବ୍ ସହ ବ୍ୟସ୍ତ ଦସୌୋଗରେୁ ?
ଦୋଉ ସଞ୍ ଏଠ ିନଏଁ ନା ଅନ୍ାର
ୋହା ସହ େଥାଦହବାେୁ ବ ିଫୁରସତ୍ ପାଏ ?

ବାପା
ପ୍ରତଭିା ପରଡ଼ିା

ମଠୁାଏ ଭାତ ପାଇଁ
ପଦତଇବାେୁ ପଦଡ଼ ହାତ
ନଜି ରକ୍ ପାଖଦର…
ଵନ୍େ ରଖିବାେୁ ହୁଏ
ତତଲା ବାଲ ିଦଠା ଦଠା ଆୋର,
ଜଳୋ େରିଥୁିବା
ଅଣାୟତ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ହାତଦର…।

ମଠୁାଏ ଭାତ ପାଇଁ
 ଟପିଚନିେ ଦେବାେୁ ପଦଡ଼,
ବତିଗିଲା ଫର୍୍ର ଆତ୍ଦନପେ ିସ୍ବର
ଆଉ ମରୂ୍ଚ୍ଛିତ ଦଗାଧଳୂରି େଲଲି୍ ଦର…
ସଁପଦିେବାେୁ ହୁଏ
ଉଈ ଚରଯିାଉଥିବା େସ୍ତାବଜି,
ୋତ ିମାଡ଼ ିଆସଥୁିଵା ମହୂୁତ୍ତ ୍ପାଖଦର…
ଖାଲହିାତଟଏି
ବଦଢ଼ଇ ଦହାଇ ଆସଥୁାଏ,
ତଥାପ ିବ ିବଳୋ ରହଯିାଇଥିବା

ଚାନ୍ଦିମଢ଼ଦର ଦଯଦତଦବଦଳ ପଦୂନଇଁ ହୁଏ,
ଅନ୍ାର ସହତି ଦବାଦଧ େଥାହୁଏ ଜନେଆଲୁଅ
ସ୍ବପ୍େୁ ସଯୂ୍୍ୟେରିଣ ଦେଦଖଇବା ପାଇଁ !

ଏ ବଜାର ଦବାଦଧ ଦେଦବ ବେଳୁ ନଥିବା ଦଗାଦଟ ବସନ୍ !
ଏ ବଜାର ବ ିଦଗାଦଟ ବଗଚିା !
ଗରାଖମାଦନ ଏ ଫୁଲରୁ ଦସ ଫୁଲେୁ ଉଡ଼ ିବୁଲଲିାଦବଦଳ
ପରୁୁଣା ଦୋୋନ ପଣି୍ଡାଦର ବସ ି
ଦବାଦଧ ଖସୁ ିବ ିଦହଉଥା’ନ୍ ିଈଶ୍ର !

ଦଯାଉ ରାତ ିବୁଢ଼ଦୀ ହୁଏନ ିଏଠି
ଦସ ଦବାଦଧ ଦେବଦୀ େ ିଦଚୌଧରୁାଣଦୀ ଦବରଦର ଆସ ି
ବଦଢ଼ଇେଏି ଅନ୍ନପଣୂ୍ଣ୍ା-ହାତ !
ନା ଦୋୋନଦୀ ଦଭାେଦର ରଦହ ନା ଗରାଖ !
ନା ପଥଚାରଦୀ ନା ଭକି୍େୁ !

ଜଦୀବନର ଝରୋ ଦସପାଖ ୁଦଯଦତଦବଦଳ ବ ି
ୋନ୍ଣାଟଏି ରଦୁଭ, ମୁଁ ଏଠେି ିଆଦସ !
ଦେଦଖ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇନାଦର
ଦେମତି ିେରିଥୁାଏ ଜଇିଁବାର ହସହସ ମହୁଁ !

ହସର ଅସରନ୍ ିସଜ ଛୁଆଁ !
େଦହ, େୁଃଖ ଦୋଉଠ ିନାହ ିଁ ଦଯ 
ରବ୍ମାନଙୁ୍କ ତଦୀଥଯ୍ାତ୍ରାଦର ପଦଠଇ
ତୁ ଦବାହଚିାଲୁଥିବୁ ଲୁହ...! n

୍ଳାମଣ୍ଡ୍ ରାସ୍ା, ୍ଠିା୍ରୁ, ୍ଟ୍ - ୧
ସମା: ୯୪୩୭୦୨୭୫୭୦

 ଛଣି୍ଡା ଛଣି୍ଡା ପତଆିରା
ପଣୁ ିପାଣଚିଆି ଦମାହ ନେିଟଦର…।

ଥଦର ଚେ ଗଡ଼ସିାରଦିଲ
େଏି ଜାଦଣ େ’ଣ ଘଟବିାର ଥାଏ
ବାରହାତ ରାସ୍ତା ପାର ପଦର !!

ୋଦଳ ୋଦଳ 
ଦସଇ ମଣଷିଟ ିହ ିଁ ଖଣୁ୍ଥୁାଏ ଅନ୍ନେଣା
ଆଉ ଗଢୁଥାଏ ପଣି୍ଡମୟ ବ୍ହ୍ମାଣ୍ଡ
ଏେ ଅଚନିୋ ୋୟଦର,
ଏେ ଆସକ୍ ଆସ୍ାଳନଦର,
ଏେ ଅପବୂ ୍ଛଳଛଳ ମାୟାଦର…
ନଜିେୁ ଢାଙି୍କରଖି ପଦୀତାମ୍ବରଦୀ ପଣତଦର,
ଈର୍ବରଟଏି
ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଦହଉଥାଏ
ଅନଳନଳ କ୍ଧୁାଦର
ଆଉ ସାମ୍ାଜ୍ୟେୁ ଆଗଳୁ ିରଖିବାର
ନରିଦୀହ ଅଭଦୀପ୍ାଦର। n

ହାଇଦ୍ାବାଦ 
ସମା: ୯୮୬୧୫ ୬୭୭୬୮

ଓ
ଢ଼
ଣା

ଡକ୍ଟର ପଷୁ୍ପଲତା ରଥ

‘‘ We poets struggle with non being to 
force it to yield being. 
We knock upon silence for an answering music. 
We enclose boundless space in square foot of 

paper.
We pour our deluge from the inch space of the 

heart.’’ ( Lu Chi)

େବତିାର ସଂଗଦୀତ ନରିବତା ଉତ୍ସରୁ ସ୍ବତଃ ଝର ି ଆସ ି ନଥାଏ। ଲୁ ଚଙି୍କର ଏହ ି
ପଙ୍ କ୍ଗିଡ଼ୁେିଦର  Struggle, Force ଓ Knock ଆେ ି୍ୟିାଗଡ଼ୁେି 
ସ୍ପଷ୍ଟ େରୁଛନ୍,ି ଦଯ ଭାବ ହୃେୟରୁ ଉର୍ଚଛ୍ବସତି ଦହାଇ ଝରଲିା ଦବଦଳ  େବରି 

େଲମଦର ଅବଲଦୀଳା ୍ଦମ ଧରା  େଅିନ୍ ନାହ ିଁ। ଦସଥିପାଇଁ େବେୁି ଅଥହ୍ଦୀନତା ଓ 
ନରିବତା ମଧ୍ଦର  ଦବଶ୍   ଶ୍ମସାଧ୍ ସଂଘଷ୍ େରବିାେୁ ହୁଏ। ଆଉ ତାେୁ ହ ିଁ ଦସ ଅଥ୍ 
ପ୍ରୋନ ସହ ସଂଗଦୀତମୟ ଦହବାେୁ ନଜିର ଜ୍ଞାନ, ରବ୍ ପ୍ରାଚୁଯ୍୍ୟର ବଳଦର ବାଧ୍ େରନ୍।ି 
େବତିାଦର ରବ୍ ଚୟନର ଭୂମେିା ବଡ଼ ଗରୁୁତ୍ବପଣୂ୍ଣ।୍ ଚତି୍ରେଳ୍ ଉପସ୍ାପନା ଓ ଭାବାନୁଭୂତ ି
ଉଦ୍ ଦବାଧନ ଆେ ିୋଯ୍୍ୟ ରବ୍ର। ରବ୍ର ଧ୍ବନରୁି ଜନ୍ମ ନଏି ଛନ୍ ଓ ଯତପିାତ। ଉଭୟ ଅଥ୍ 
ଓ ଧ୍ବନରୁି ଚତି୍ରେଳ୍ର ସଷୃ୍ଟ।ି

ଏସବୁ େଥା ଉପସ୍ାପନ େଲାଦବଦଳ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରବାହ ସହ  େବତିାର 
ରୂପ ପରବିତ୍ତ୍ନ, ଭାବ ଓ ଆଦବଗଦର ପରବିତ୍ତ୍ନ େଥା  ସ୍ବତଃ ଆଦସ। ମଣଷିର 
ଆବର୍ୟେତା ବେଳ ି ଯବିା ସହ ବେଳଯିାଇଛ ି ତା’ର ସାମାଜେି ଜଦୀବନ, ଅଥ୍ଦନୈତେି 
ଉତ୍ସ ଓ ରାଜଦନୈତେି ପଷୃ୍ଠପଟ୍ଟ। ଆଉ ସମାଜେୁ ଦନଇ ରଚତି ଦହଉଥିବା ସାହତି୍ୟ ମଧ୍ 
ପ୍ରତ ିମହୂୁତ୍ତ୍ଦର ପରବିତ୍ତ୍ଛିତ ଦହାଇ ଚାଲଛି।ି େବତିାର େଥାେୁ ପ୍ରଥମରୁ ହ ିଁ ବ୍ୟଞ୍ନାତ୍େ 
େର ିଗଢ଼ ିଦତାଳଛି ିେବ।ି ଚଯ୍୍ୟାପେଗଡ଼ୁେିଦର ମଧ୍ ବମି୍ବର ପରେିଳ୍ନା ପରେୃିଷ୍ଟ ହୁଏ। 
େବତିାର ଭାଷା ଦେଦବ ବ ିସଧିା ସଳଖ ନଥିଲା। 

ସମୟ୍ଦମ ଆମ ପାଖଦର ପ୍ରାରମ୍ରୁ ଥିବା େଥାଗଡ଼ୁେି ଆଦମ ପାଶ୍ାତ୍ୟ ରବ୍ଦର 
ଦେଖିବା ଆରମ୍ େଲୁ।  Ism ବା ବାେର ସଷୃ୍ଟ ି େବତିାେୁ ଅାଧନୁେି େଲା। ଆଧନୁେି 
େବତିାେୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟକ୍ନିଷି୍ଠ େରାଇଲା। ଯାହା ଫଳଦର ଅଦନେ ସମୟଦର 
େୁଦବା୍ଧ୍ ଦହଲା। ବଭିନି୍ନ ‘ବାେ’ ଭତିଦର ଚତି୍ରେଳ୍ ( Imagism) ଯାହା ମଖୁ୍ୟତଃ ଏଜରା 
ପାଉଣ୍ଡ, ହଲି୍ ଡ଼ା ଡୁଲଟିଲ୍ , ରଚିାଡ୍ ଆଲ୍ ଡଙି୍ଗଟନ୍ , ଏଫ୍ .ଏସ୍  ,ଫଦ୍ୀଣ୍ ଆେ ି େବମିାଦନ 
ଦଗାଦଟ ୋବ୍ିୟେ ଆଦନ୍ାଳନ ଆଣଥିିଦଲ। ଯେଓି  ଆମ ସଂସ୍ତୃ, ଓଡ଼ଆି େବତିାଦର  ତାହା 
ଉପମା, ରୂପେ ରୂଦପ ବ୍ୟବହୃତ ଦହଉଥିଲା, ତଥାପ ି୧୯୧୨ ପରବତ୍୍ତଦୀ ଅବସ୍ାଦର ବଦିରଷ 
େର ିେ୍ବତିଦୀୟ ବରି୍ବଯଦୁ୍ଧ ପରବତ୍୍ତଦୀ ଅବସ୍ାଦର ଓଡ଼ଆି  ସାହତି୍ୟେୁ ଏହା ପ୍ରଭାବତି େରଥିିଲା। 
ଓଡ଼ଆି େବତିାଦର ଏହାର ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରବତ୍୍ତେ ଦହଦଲ ସଚ୍ ିରାଉତରାୟ, ଗରୁୁପ୍ରସାେ ମହାନ୍,ି 
ରମାୋନ୍ ରଥ, ସଦୀତାୋନ୍ ମହାପାତ୍ର, ଦସୈାଭାଗ୍ୟ ମଶି୍, ରାଦଜନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ ଆହୁର ିଅଦନେ। 
ଉପମା, ରୂପେ ଭାବଦର େବ ିଦଯଦତଦବଳ ଚତି୍ରଟଏି ଅଙ୍କନ େଦଲ – 

  ‘‘ ୋର୍ମଦୀର ରଜଦେ ମାରଦନ୍ ନଳଦୀନ ଗ୍ଦୀବାବ୍ େର ିଚାହ ିଁଲା 
ମନ୍ ମରୁଦତ େ ିଭଲଟ ିନଳଦୀନ ଅଳ ିସଂଯତୁଦର  ରହଲିା।’’

ନାୟେିା ‘ଲାବଣ୍ୟବତଦୀ’ର ଦବେ ଭାଙ୍ଗ ି ପଛେୁ ଚାହ ିଁବାର ଠାଣେୁି ଏଦତ ସନୁ୍ର 
ଚତି୍ରଟଏି େଆିଗଲା, ଯାହା ସବ୍ଜନଗ୍ାହଦୀ। ଦତଦବ ପରବତ୍ତ୍ଦୀ ଅବସ୍ାଦର େବମିାଦନ 
ଦଯଦତଦବଦଳ ଆେ୍ଛିଟାଇପାଲ୍  ବସୁ୍ତେୁ ଦନଇ ଚତି୍ରଟଏି ରଖିଦଲ ଦସଦତଦବଦଳ ଅଳ୍ 
େଥାଦର ବରିାଟ ଭାବଚତି୍ରଟଏି ପ୍ରସାରତି ଦହାଇଗଲା। ଉୋହରଣ ଟଏି ଦନଇ ପାରବିା 
ସଚ୍ ିରାଉତରାୟ ‘ବଚିତି୍ର ବଣ୍ଣ୍ା’ େବତିାରୁ:–

‘‘ ନାରଦୀ ଆଉ ସାପ ଆଉ ଭଗବାନସ୍ଦର 
ନାରଦୀ ଆଉ ସାପ ଆଉ ରାତ୍ରରି ହତ୍ୟାଦର। ’’
ନାରଦୀ, ସାପ, ଭଗବାନ ଏବଂ ରାତ୍ରରି ହତ୍ୟା- େ ି ଅଦୁ୍ତ ଏ ଚତି୍ର ଦେଦତଜଣ 

ସାଧାରଣ ପାଠେ ୟା’ ପାଖଦର ପହଞ୍ ି ପାରଦିବ। ପବନଦର ପେ୍ମଫୁଲ ବଙି୍କଯାଇ 
ଭ୍ରମର ସଂଯତୁଦର ରହବିା ପର ିନାୟେିାର ଗ୍ଦୀବା େରବିାଟା ବୁଝ ିଦହାଇଯବି। ପଢୁ ପଢୁ 
ମଦନାପଟ୍ଟଦର ଚତି୍ରଟ ିସ୍ବତଃ ଆଙି୍କ ଦହାଇଯବି। େନୁି୍ ଏଠ ିବାଇଦବଲ୍ ର ଇଭ୍ , ସପ୍ ଓ ଗଡ୍  
ଦଯ େଗି୍ ବଳୟଦର ରହଦିଲ  ଦସଠ ି ପହଞ୍ ି ପାରଦିଲ ଯାଇ ପାଠେଟ।ି ରାତ୍ରରି ହତ୍ୟାର 
ଚତି୍ରେୁ ଦେଖିପାରବି। ସପ୍ , ଷଣ୍ଢ, ଅର୍ବ, ପଷୁ୍ପ, ବସନ୍, ସଯୂ୍୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନ,ି ଭୂମ,ି େ୍ବଦୀପ, 
ର୍ବାନ, ଡ୍ାଗନ୍ , ମତ୍ସ୍ୟ, ପକ୍ଦୀ, ବୃକ୍, ଖଡଗ୍ , ବର୍ଚ୍ା, ପ୍ରସ୍ତର, ମକୁ୍ା, ବଦୀଜ,ପବ୍ତ, ଗମୁ୍ା, 
ନେଦୀ, ରାସ୍ତା, ଚାବ,ି ମଣ୍ଡଳ, େ୍ବାର, ଜଳ, ତାରା ଆେ ିଅସଂଖ୍ୟ ବସୁ୍ତ ରାର ିପ୍ରଭାବ ମଣଷି 
ଉପଦର ରହଛି।ି ପ୍ରଦତ୍ୟେଟରି ଦପୌରାଣେି ପଷୃ୍ଠଭୂମ ିସହ ସାଧାରଣ ପାଠେ ଅପରଚିତି। 
ଆଉ ଆଜରି େବ ି ଦସଇ ସାଧାରଣ ବସୁ୍ତରାରରି ପଷୃ୍ଠଭୂମେୁି ଦନଇ େବତିା ଦଲଖବା 
ଦଯାଗୁଁ ଦସଗଡ଼ୁେି ଧଦୀଦର ଅଦବାଧ୍ ଦହାଇଛ।ି 

ଆେ୍ଛିଟାଇପ୍  ଚତି୍ରେଳ୍ର ରହସ୍ୟାଗାର। ଏେ ତଦୀବ୍ ମାନବେି ଅନୁଭୂତ ିଚତି୍ରେଳ୍ ସଷୃ୍ଟ ି
େରବିାଦର ସମଥ୍। େବରି ଭାବନାନୁଭୂତେୁି ତାଙ୍କ ଭାବସଂଦବଗଠାରୁ ଦେଦତୋଂରଦର 
ପଥୃକ୍  େରଦିହବ ତାହା ନଭି୍ର େଦର େବରି ପାରବିାର ପଣଆି ଉପଦର।  ତା’ର 
ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଅନୁଭୂତେୁି ଦସ ଦେଦବ ବହବି୍ଛିର୍ବାନ୍ମମୁଖଦୀ େରପିାରୁଛ।ି ଚତି୍ରେଳ୍ ଜନ୍ମନଏି ଏହ ି
ଭାବାନୁଭୂତରି ତଦୀବ୍ ଆଦବଗମୟ ଜ୍ବାଳାରୁ। ତାେୁ ଦସ ଦଯଦତ ପାଠେ ମନେୁ ସଂଚରଇ 
ପାଦର ତା’ର େବତିା ସାବ୍ୋଳଦୀେ ହୁଏ। ୋରଣ ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଅନୁଭବ, ସ୍ତୃ ି ଓ ରୂପର 
ସାମହୂେି ପ୍ରଭାବରୁ ଦଯ ରୂପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାେୁ ସବଜ୍ନଗ୍ାହ୍ୟ େରବିାର େଳା ହ ିଁ ଅସଲ 
ଚାତୁରଦୀ, ଅସଲ େବତିାପଣ। ଗରୁୁପ୍ରସାେ ମହାନ୍ଙି୍କ େବତିାଦର ଅସରନ୍ ି ଚତି୍ରେଳ୍ 
ଭତିରୁ ଧାଡ଼ଏି ଦନଇ ଦହବ- 

‘‘ ଦଗାଡ଼ ଯେ ିଖସଯିାଏ ବଷ୍ାପାଣ,ି ପରବିା ଦଚାପାଦର  …।’’ 
ଦେଦତ ସାଧାରଣ େଥା ଭତିଦର ଦେଦତ ବରିାଟ ଚତି୍ରଟଏି ରଖଛନ୍ ିେବ।ି  ସଂପ୍ରତ ି

େବତିାଦର ଚତି୍ରେଳ୍ ତା’ର ମହତ୍ତ୍ବ ହଦରଇଛ।ି ଅବର୍ୟ ସବୁ େବରି ଦଲଖନଦୀଦର 
ନୁଦହଁ। େବତିାର ଚତି୍ରେଳ୍ ରହବିା େଥା ଦବାଲ ି ଟାଣଓିଟାର ି ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟକ୍ଗିତ 
ବାେବବିାେଦର ପରସ୍ପରେୁ ବ୍ୟଞ୍ନାତ୍େ ଭାଦବ ବ୍ୟବହାର, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗେି, ସଂଗତହିାନ 
ବ୍ୟବହାର, ଦେହ ି ୋହାେୁ ଖାପ ଖାଉ ନଥିବା ଜବରେସ୍ତ ରବ୍ ପ୍ରଦୟାଗ ଆେ ି େ୍ବାରା 
ଚତି୍ରେଳ୍ ଦେମତି ି ଦମେବହୁଳ ହୃଷ୍ଟପଷୁ୍ଟ ରୁଗ୍ ଣ ଦହାଇଯାଉଛ।ି ତଥାପ ି ଅଦନେ 
ଆର୍ବାସନାର ରବ୍ ଅଛ ିଦଯମତି:ି- 

ଦଗାଦଟ େୁଳୁେୁଳୁ ଝରଣାର ଦଗଲ
ଦେମତି ିମଣୁ୍ଡଆି ପଥରଦର ଛାତେୁି ଚକି୍କଣ େରେିଏି ?
  (ଦସନାପତ ିପ୍ରେୁ୍ୟମ୍ ଦେରରଦୀ )
ଦସହପିର ି ପ୍ରେଦୀପ େୁମାର ପଣ୍ଡା, ଭାଗରିଥଦୀ ମଶି୍, ପ୍ରଭୁେତ୍ତ ରଥ, ଅଜୟ ସ୍ବାଇଁ, 

ମମତାମୟଦୀ ଦଚୌଧରୁଦୀ, ଅମୟି ରଞ୍ନ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ େୁମାର ସ୍ବାଇଁ, ଭାରତ ମାଝଦୀ, 
ଦେୋର ମଶି୍, ଗାୟତ୍ରଦୀବାଳା ପଣ୍ଡା …ଏମତି ି ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟଦର ଆହୁର ି ଅଦନେ 
ଆର୍ବାସନାର ସ୍ବର ଅଛନ୍।ି ଦଯଉଁମାନ ଓଡ଼ଆି େବତିାର ମଙ୍ଗ ସଳଖିବାଦର ସମଥ୍।  
ଚତି୍ରେଳ୍ ନାଁଦର ଉଦ୍ଟ େୁଦବ୍ାଧ୍ତାରୁ ମକୁ୍ ିଦେବାର ସମଥ୍। n

    ଅଧ୍ା୍ ି୍ ା, ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ଓ ୋହତି୍ୟ ବଭିାଗ
େଚ୍ଦିାନନ୍ଦ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ, ଇନ୍ଦ ି୍ ରୁ , ସେଙ୍ାନାଳ

ସମା: ୮୭୬୩୪୯୪୬୩୬

କବତିାଦର  ଚ ି ତ୍ର  କ  ଳ୍ପ
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ରବବିାର, ୧୧ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

ଭଦ୍ରକ,୧୦।୯(ସମସି): ପ୍ରସଦି୍ଧ ବାବା 
ଆଖଣ୍ଡଳମଣଙି୍କ ମନ୍ରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ୧୯୯୩ 
ମସହିାରର ହଡ଼ପ ରହାଇଥିବା ୧ କରି�ା ୧୩୦ ଗ୍ାମ 
ସ୍ୱର୍ଣ୍ାଳଙ୍କାର ମାମ�ାକୁ ୨୬ ବରଣ୍ ବତିଯିାଇଥିର� 
ମଧ୍ୟ ଆଜ ି ପଯଣ୍୍ୟନ୍ତ ବଚିାର ପ୍ରକ୍ୟିାରର ରହଛି ି
ମାମ�ା। ଦୀଘଣ୍ ୧୦ ବରଣ୍ ପରର ପଣୁ ି ଉଠଛି ି ପ୍ରସଦି୍ଧ 
ର�ୈବପୀଠ ଆରଡ଼ ି ଧାମର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣଙି୍କ 
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ସନୁା ରଚାର ି ମାମ�ାର ଝଡ଼। 
ଏହ ି ସନୁା ହଡ଼ପ ମାମ�ା (ଜ ି .ଆର .ରକ� ନଂ 
୧୩୭/୯୬)ର ବଚିାର ପ୍ରକ୍ୟିା ଗତ ଗରୁୁବାର 
ଭଦ୍ରକ ସଜିଏିମଙ୍କ ରକାରଣ୍ରର କରାଯାଇଥି�ା। 
ଏହ ି ବଚିାର ସମୟରର ୨ ଜଣ ମଖୁ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ତତ୍ାଳୀନ ରଦରବାତ୍ତର ବଭିାଗର ଡଆିଇ ରଗାବନି୍ 
ସାହୁ ଓ ମନ୍ରି କାଯଣ୍୍ୟନବିଣ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀ ଉମାଚରଣ 
ପଟ୍ଟନାୟକ �ାରୀରକି ଅସସୁ୍ଥତା ଦ�ଣ୍ାଇ ଅନୁପସ୍ଥତି 
ରହଥିିବା ରବରଳ ଅନ୍ୟ ୨ ଅଭଯିକୁ୍ତ ରଗାପୀନାଥ 
ପାଢ଼ୀ ଓ ଗରି�ି ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ହାଜର ରହାଇଥିର�। 
ଏହ ି ସନୁା ହଡ଼ପ ମାମ�ାର ଗତ ୧୦ ବରଣ୍ ତରଳ 
ଅଥଣ୍ାତ ୨୦୧୨ ମସହିା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରର ଭଦ୍ରକ 

ସଜିଏିମଙ୍କ ରକାରଣ୍ରର ବଚିାର କରାଯବିା ସହ 
ଉକ୍ତ ଘରଣାର ସାକ୍ୀ ଥିବା ୨୨ ଜଣଙୁ୍କ ସମନ 
ଜାର ି କରାଯାଇଥି�ା। ରହର� ଏହ ି ଘରଣାର 
ଏତ�ାକାରୀ ତଥା ତତ୍ାଳୀନ କାଯଣ୍୍ୟନବିଣ୍ାହୀ 
ଅଧିକାରୀ ଉମାଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟଙ୍କ ଠାରୁ ବୟାନ 
ରରକଡଣ୍ ସମୟରର ରକାରଣ୍ ଜାଣବିାକୁ ପାଇଥିର� କ ି

ପ�ୁସି ସାକ୍ୀ କରଥିିବା ଉମାଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ସହ ଟ୍ରଷ୍ଟରବାଡଣ୍ ସଭ୍ୟ ରଗାପୀନାଥ ପାଢ଼ୀ ଓ 
ଗରିରି ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ମନ୍ରି ନୟିମକୁ ଉଲ୍ଂଘନ କର ି
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଘର ରଖା� ିକରି�ା କରି�ା ସ୍ୱର୍ଣ୍ାଳଙ୍କାର 
ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ରନଇ ତରାଜୁରର ଓଜନ କରବିା 
ସହ ୧ କରି�ା ୧୩୦ ଗ୍ାମ ସନୁା ହଡ଼ପ କରଥିିର�। 
ପରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ାଳଙ୍କାରକୁ ସମାନ ଦ�ଣ୍ାଇବା ପାଇଁ ସନୁା 
ଭଳ ି ଦ�ିଥୁିବା ୧୬ର ି ପତିଳ ମଣୁ୍ଡା ମ�ିାଇଥିର�। 
ଏତ�ାକାରୀଙ୍କ ଏପର ିବୟାନକୁ ଭତି୍ତକିର ିସଜିଏିମ 

ରକାରଣ୍ ଦାୟତି୍ୱରର ଥିବା ପ�ୁସିର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ୟିାକୁ 
ଭସଣ୍ନା କରବିା ସହ ଏତ�ାକାରୀ ଶ୍ୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ସହ ରଗାପୀନାଥ ପାଢ଼ୀ ଓ ଗରି�ି ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀଙୁ୍କ ମଖୁ୍ୟ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ଭାରବ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରଥିିର�। ଏପରକି ି
ସମସ୍ତ ରଦାରୀ ୧୦ ଦନି ମଧ୍ୟରର ରକାରଣ୍ରର ହାଜର 
ରହବା ପାଇଁ ରକାରଣ୍ ନରିଦଣ୍� ରଦଇଥିର�। ରହର� 
ମାନ୍ୟବର ରକାରଣ୍ଙ୍କ ଆରଦ� ପରର ମଖୁ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଶ୍ୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଇରକାରଣ୍ଙ୍କ ଦ୍ାରସ୍ଥ ରହବାରୁ 
ମାମ�ା ଦୀଘଣ୍ ୧୦ ବରଣ୍ ରହବ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରର 
ବଚିାର ପ୍ରକ୍ୟିା ଚା�ଥିି�ା। ଏରବ ପଣୁ ି ଭଦ୍ରକ 
ସଜିଏିମଙ୍କ ରକାରଣ୍ରର ବଚିାର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିର� 
ମଧ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତମାରନ ହାଜର ନ ରହବା ସାଧାରଣରର 
ନାନା ପ୍ର�୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ଟ ି କରଛି।ି ଏପରକି ି ଉକ୍ତ 
ମାମ�ାରର ଥିବା ୨୨ ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ 
ଜଣ ସାକ୍ୀ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ଦୟାନଧିି ରାୟ ଓ 
ପ୍ରଦୀପ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ଘର�ିାଣ।ି ଏପରସି୍ଥରଳ 
ଉକ୍ତ ମାମ�ା ବଳିମ୍ବ ରହବାରୁ ମଣବିାବାଙ୍କ 
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ହଡ଼ପ ରହାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ାଳଙ୍କାର 
ରେରବିା ରନଇ ଅନଶି୍ତିତା ରଦଖାରଦଇଛ।ି

ଆଖଣ୍ଡଳମଣଙି୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡଠାରରୁ ସନୁଠା ହଡ଼ପ ମଠାମଲଠା

୧୦ ବର୍ଷ ପରର ପଣୁ ିର�ଠାର୍ଷରର ହଠାଜର ରହରଲ ୨ ମଖୁ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତ

ଶାରୀରକି ଅେସୁ୍ଥତା ଦଶ୍ାଇ 
ଆେସିେନ ିଅନ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତ

ବଲାଙ୍ରି,୧୦ା୯(ସମସି): ବ�ାଙ୍ରି ସାଗର 
କର�ାନୀ ବାସନି୍ା �୍ୟାମସନୁ୍ର ମଶି୍ଙ୍କ ଅଶ୍ୀଳ ଭଡିଓି 
କର ିତାଙୁ୍କ ବ୍ାକ୍ ରମଲ୍  କରୁଥିବା ଜରଣ ଯବୁକ ଓ ଜରଣ 
ଯବୁତୀଙୁ୍କ �ନବିାର ପ�ୁସି ଗରିେ କରଛି।ି ଗରିେ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ଦ୍ୟ ରହର� ରସାନପରୁ ଜଲି୍ା ତରଭାର 

ବଶି୍ାମତି୍ର ନାଏକ ଓ �ଳତିା ବାରକି। ବ�ାଙ୍ରି ସଦର 
ଏସ୍ ଡପିଓି ରତାୋନ ବାଗ ରାଉନ ଥାନାରର ଅନୁଷ୍ତି 
ଏକ ସାମ୍ବାଦକି ସମ୍ଳିନୀରର ଏହ ିସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ତ।ି 

 କଛି ି ମାସ ରହ�ା ଏ ଦୁରହଁ �୍ୟାମସନୁ୍ରଙୁ୍କ 
ଘରର ଭଡ଼ା ସତୂ୍ରରର ରହ ିଆସଛୁନ୍ତ।ି ରହବିା ଭତିରର 
ଘର ମା�କି �୍ୟାମସନୁ୍ରଙ୍କ ପରବିାର ସହ ଏମାନଙ୍କ 
ନବିଡ଼ିତା ବଢ଼଼ଥିି�ା। ମଠିା ମଠିା କଥା କହ ି ଏ ଦୁରହଁ 
�୍ୟାମସନୁ୍ରଙ୍କ ଘର ର�ାକଙ୍କ ମନ ଜଣିଥିିର�। 

ରତରବ ଏହ ି ନବିଡ଼ିତା ଆଉ ମଠିା କଥା ଭତିରର ଏ 
ଦୁହ ିଁଙ୍କ ମନ୍ ଉରଦେ�୍ୟ ଥି�ା। ସମୟ ଆଉ ସରୁଯାଗ 
ରଦଖି ଦରିନ ଏ ଦୁରହଁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟରର ନ�ିାଦ୍ରବ୍ୟ 
ରଦଇ �୍ୟାମସନୁ୍ରଙୁ୍କ ରବରହାସ କରଥିିର�। ପରର 
ତାଙ୍କ ଅଶ୍ୀଳ ଭଡିଓି ଉରତ୍ତାଳନ କର ି ବା୍କରମ� 
କରଥିିର�। ଏହ ିଭଡିଓି ଭାଇରା� କରରିଦବାକୁ ଭୟ 
ରଦଖାଇ ୫ �କ୍ ରଙ୍କା ଦାବ ିକରଥିିର�। ର�ାକ�ଜ୍ା 
ଭୟରର �୍ୟାମସନୁ୍ର ଇତ ିମଧ୍ୟରର ବଭିନି୍ନ ପଯଣ୍୍ୟାୟରର 
ଏ ଦୁହ ିଁଙୁ୍କ ପ୍ରାୟ ୩ �କ୍ ରଙ୍କା ରଦଇସାରଛିନ୍ତ।ି 
ଏହାସରତ୍ତବେ ଦନିକୁ ଦନି ବ୍ାକରମ� ବଢ଼ଥିି�ା। ଏ 
ବରିୟରର ତାଙ୍କ ପରବିାର ର�ାରକ ଜାଣବିା ପରର 
ର�ରରର ରାଉନ ଥାନାରର ଅଭରିଯାଗ କରଥିିର�। 
ପ�ୁସି ଏହାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଇ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିି�ା। ବଶି୍ାମତି୍ର ଓ �ଳତିାଙୁ୍କ ତତକ୍ଣାତ୍  ଥାନାକୁ 
ରନଇ ସତ ବାହାର କରଥିି�ା। �୍ୟାମସନୁ୍ରଙ୍କଠାରୁ 
ରନଇଥିବା ରଙ୍କା ଜବତ କରବିାକୁ ବ�ାଙ୍ରି 
ପ�ୁସି ତରଭାସ୍ଥତି ଉଭୟଙ୍କ ଘରର ଚଢଉ 
କରଛି।ି ଅନ୍ୟପରକ୍ ତରଭା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରର ମଧ୍ୟ 
ଉଭୟଙ୍କ ବରିରାଧରର ଏଭଳ ି ଏକ ମାମ�ା ରୁଜୁ 
ରହାଇଥିବା ବ�ାଙ୍ରି ପ�ୁସି ଜାଣବିାକୁ ପାଇଛ।ି

ବନ୍ଠାରହରଲ ୨ ଅଭଯିକୁ୍ତ
ଘର ମଠାଲ�ିଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭଡିଓି �ର ିବ୍ଠା�ରମଲ୍  �ରବିଠା ଘରଣଠା 

ବାରପିଦା,୧୦।୯(ସମସି): ଅରଯାଗ୍ୟ 
ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ �କ୍ାଧିକ ରଙ୍କା ଋଣ 
ପ୍ରଦାନ କରବିା ଅଭରିଯାଗକୁ ରନଇ 
ବାରପିଦା ରାଉନ ଥାନା ପ�ୁସି �ନବିାର 
ବାରପିଦା-୩ ୟବୁଆିଇ ପବୂଣ୍ତନ ବ୍ୟାଙ୍କ 
�ାଖା ମଖୁ୍ୟଙୁ୍କ ଗରିେ କରଛି।ି ତତ 
ସହତି ବ୍ୟାଙ୍କର ସହକାରୀ ପରଚିାଳକ, 
କମଣ୍ଚାରୀ ଓ ଆତ୍ୀୟଙ୍କ ନାମରର ମାମ�ା 
ରୁଜୁ କର ି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାର ି ରଖିଛ।ି 

ଗରିେ ମଖୁ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଜଣଙ୍କ ରହର� 
ବାରପିଦା ୱାଡଣ୍ ନଂ ୧୭ ବଳରାମପରୁର 
ମଚୁରିାମ କସି୍କ।ୁ ଅଭଯିକୁ୍ତ କସି୍କ ୁ ସ୍ଥାନୀୟ 
ରକ୍ ି ରରାଡରର ଥିବା ୟବୁଆିଇ ବ୍ୟାଙ୍କ 
�ାଖାର ମଖୁ୍ୟ ଭାରବ କାଯଣ୍୍ୟ କରୁଥିର�। 
ତାଙ୍କର କାଯଣ୍୍ୟକାଳ ସମୟ ମ୍ରର ରସ 
ଅରନକ ଅରଯାଗ୍ୟ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ 

ଅରହତୁକ ଅନୁକମ୍ା ରଦଖାଇ ୬୫ 
�କ୍ ୬୦ ହଜାର ରଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିର�। ପରବତ୍ତଣ୍ୀ ସମୟରର ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଅଡରିରର ଏ ସମ୍କଣ୍ରର ଜଣାପଡ଼ବିାରୁ 
ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନରିଦେଣ୍�କ୍ରମ 
ବତ୍ତଣ୍ମାନର ମ୍ୟାରନଜର ସବୁ୍ରତ 
ଦତ୍ତ ରାଉନ ଥାନାରର ମଚୁରିାମଙ୍କ 

ସରମତ ୯ଜଣଙ୍କ ବରିରାଧରର �ଖିିତ 
ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହା ସହତି 
ମଚୁରିାମଙୁ୍କ ସହରଯାଗ କରଥିିବା 
ବ୍ୟାଙ୍କର ଆସଷି୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାରନଜର 
ରସାନା� ି ରସାରରନ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ 
ରନଇଥିବା ରସାନା�ଙି୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଚିତି୍ର 
ରବରହରା, ରସାନା�ଙି୍କ ଭଉଣୀ 
ରୂପା�ୀ ରସାରରନ, ମାଆ ସନିରଗା 
ରସାରରନ, ସପୁ୍ରତିୀ ମହାନ୍ତ,ି ବ୍ୟାଙ୍କର 
ବଜିରିନସ କରରସପରଣ୍ଡନ୍ସ ସଞ୍ଜୟ 
ରବରହରା ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କରରସପରଣ୍ଡନ୍ସ 
ଏରଜଣ୍ଟଙ୍କ ସ୍ତୀ ମରନାରମା ଦାସ 
ଏବଂ ବଡ଼ସାହ ି ଗହୁାଳଡହିରି ଅମୀର 
ଖାନଙ୍କ ନାମରର ମାମ�ା ରୁଜୁ 
ରହାଇଛ।ି ଋଣ ମଧ୍ୟରର ମଦୁ୍ରା, ଗାଡ ି
ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଋଣ ରହଛି।ି ଅଡରି 
ସମୟରର ରସଗଡୁକି ବ୍ୟାଙ୍କ ନୟିମ 
ଉ�ଂଘନ ପବୂଣ୍କ ଅରହତୁକ ଅନୁକମ୍ା 
ଦ�ଣ୍ାଇ ଋଣ ଦଆିଯାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ବରିରାଧରର ଅଭରିଯାଗ କରାଯାଇଛ।ି 
ପ�ୁସି ଉପରରାକ୍ତ କାଯଣ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ଗ୍ହଣ କର ି ତଦନ୍ତ ଜାର ି ରଖିଛ।ି

ଭୁ ବ ର ନ ଶ୍ ର , ୧ ୦ । ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ଡଗି୍ ି କର�ଜରର 
+୩ ପ୍ରଥମ ପଯଣ୍୍ୟାୟ ନାମର�ଖା 
ଆସନ୍ତାକା� ି ର�ର ରହବ। 
ଆସନ୍ତାକା� ି ରବବିାର ଥିର� ମଧ୍ୟ 
କର�ଜରର ନାମର�ଖା ପ୍ରକ୍ୟିା 
ଅନୁଷ୍ତି ରହବ। ଏରନଇ ଉଚ୍ଚ�କି୍ା 
ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ପବୂଣ୍ରୁ ବଜି୍ଞପ୍ ି ପ୍ରକା� 
ପାଇଛ।ି ରତରବ ଦ୍ତିୀୟ ପଯଣ୍୍ୟାୟ 
ନାମର�ଖା ପାଇଁ ରମଧା ତା�କିା 
ରସରପଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରଖିରର 
ପ୍ରକା� ପାଇବ। ଦ୍ତିୀୟ ପଯଣ୍୍ୟାୟ 
ନାମର�ଖା ୧୬ରୁ ୧୯ ତାରଖି 
ମଧ୍ୟରର ଅନୁଷ୍ତି ରହବ। ସ୍ପଟ୍  
ନାମର�ଖା ପାଇଁ ଆରବଦନ ପ୍ରକ୍ୟିା 
୨୧ ତାରଖିରର ଆରମ୍ଭ ରହବାକୁ 
ଥିବାରବରଳ ୨୮ ତାରଖିରର ସ୍ପଟ୍  
ନାମର�ଖା ପାଇଁ ରମଧା ତା�କିା 
ପ୍ରକା� ପାଇବ।

ଆଜ ିସରବି  
+୩ ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଷ୍ୟଠାୟ 

ନଠାମରଲଖଠା

ଅରଯଠାଗ୍ୟ ହତିଠାଧି�ଠାରଳୀଙୁ୍କ 
୬୫.୬୦ଲକ୍ଷ ରଙ୍କଠା ଋଣ

ସହ�ଠାରଳୀ ପରଚିଠାଳ�ିଠା, ତଠାଙ୍କ ସ୍ଠାମଳୀ, 
 ମଠା ଓ ଭଉଣଳୀ ସରମତ ଅନ୍ୟ  
୮ ଜଣଙ୍କ ନଠାମରର ମଠାମଲଠା

ରଲଠା��ଥଠା

ଖାଉର ିଆଉର ିପାଉର ିହୁଅନ୍ତି
ମହଙ୍ାର ଅତ୍ୟାଚାର,

ରମାଦୀ ଯାହା କହ ିଗାଦ ିରନଇଥÒର�
ରସସବୁ ପାଣରି ଗାର।
ଅର�ାଧÒତ ରତୈଳ ଦର,

ଖସଛୁ ିସନିା ରହ ଛାଡୁନ ିରକବଳ
ଦର ମାରଣର ଡର ॥

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୯(ସମସି): ଏକକ 
ବଶି୍ବଦି୍ୟଅଳୟ ମାନ୍ୟତା ରଦୌଡ଼ରର ଗଣତି 
ଓ ପ୍ରରୟାଗ ପ୍ରତଷି୍ାନ(ଇନ୍ ଷ୍ଟଚୁି୍ୟଟ୍  ଅଫ୍  
ମ୍ୟାଥରମରକି୍)। ସଦୃୁଢ଼ ରହବ ପ୍ରତଷି୍ାନର 
ଭତି୍ତଭୂିମ।ି ଭତି୍ତଭୂିମରି ବକିା� ରକ୍ତ୍ରରର 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରି�ର ଧ୍ୟାନ ରଦଉଛନ୍ତ।ି 
ରତରବ ପ୍ରାଥମକି ପଯଣ୍୍ୟାୟରର ପ୍ରତଷି୍ାନର 
ଭତି୍ତଭୂିମ ି ବକିା� ପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୩୦ 
ରକାର ି ରଙ୍କା ଅନୁରମାଦନ କରଛିନ୍ତ।ି ନୂତନ 
ଭାରବ ପାଠାଗାର, କମଣ୍ଚାରୀ କ୍ାରଣ୍ର ଓ ଅତଥିି 
ଭବନ ନମିଣ୍ାଣ ରହବାକୁ ଥିବାରବରଳ ପ୍ରଥମ 
ପଯଣ୍୍ୟାୟରର ୧୦ ରକାର ିରଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁ ରହାଇଛ।ି
 ଭୁବରନଶ୍ର ସହର ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥ ଅନ୍ାରୁଆ 
ଠାରର ପ୍ରତଷି୍ା �ାଭ କରଥିିବା ଗଣତି 
ଓ ପ୍ରରୟାଗ ପ୍ରତଷି୍ାନ ଏକ ଉତ୍ରଣ୍ 
�କି୍ାନୁଷ୍ାନର ରୂପ ରନବ। ଏରନଇ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ 
ବଚିାରବମି�ଣ୍ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି ବଜି୍ଞାନ ଓ 
ରବୈରୟକି ବଭିାଗ ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି ଏହ ି

ପ୍ରତଷି୍ାନ ୧୯୯୯ ମସହିାରର ପ୍ରତଷି୍ା 
ରହାଇଥିବା ରବରଳ ଗଣତି ବରିୟରର 
ଅଧିକ ଗରବରଣା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଏ 
ସମ୍କଣ୍ରର ଗଣୁାତ୍କ �କି୍ା ରଯାଗାଇବା 
ଉରଦେ�୍ୟରର ଏହାର ପ୍ରତଷି୍ା ରହାଇଥି�ା। 
ରତରବ ଏହାର ଭତି୍ତଭୂିମରି ବକିା�କୁ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରି�ର ଧ୍ୟାନ ରଦଉଥିବା 
ରବରଳ ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ�ାସତି ପ୍ରତଷି୍ାନର 
ମାନ୍ୟତା ରଦବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଯାଜନା 
କରୁଛନ୍ତ।ି ପ୍ରତଷି୍ାନ ପରସିରରର ୩୦ 
ରକାର ି ବ୍ୟୟରର ନୂତନ �ାଇରବ୍ରରୀ ଗହୃ, 

ଅତଥିି ଭବନ, କମଣ୍ଚାରୀମାନଙ୍କ କ୍ାରର, 
ନରିଦେଣ୍�କଙ୍କ ବଙ୍ଳା ଆଦ ି ନୂତନ ବ�ି୍ଂି 
ନମିଣ୍ାଣ କରାଯବି। ପ୍ରଥମ ପଯଣ୍୍ୟାୟରର 
କାଯଣ୍୍ୟାରମ୍ଭ ପାଇଁ ୧୦ ରକାର ି ରଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁ 
ରହାଇଛ।ି ଖବୁ�ଘି୍ର ନମିଣ୍ାଣ ରହବାକୁ 
ଥିବା ବ�ି୍ଂିଗଡ଼ୁକିର କାଯଣ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହବ 
ରବା� ି ପ୍ରତଷି୍ାନର ନରିଦେଣ୍�କ ପ୍ରରେସର 
ଯର�ାବନ୍ତ ରଜନା ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ତ।ି 
ରତରବ ଗଣତି ବରିୟରର ଅଧିକ ଗରବରଣା 
ତଥା ଏହ ି ପ୍ରତଷି୍ାନକୁ ଏକ ଉତ୍ରଣ୍ ଅଧ୍ୟୟନ 
ରକନ୍ଦ୍ର ଭାବରର ଗଢ଼ବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ 
କରାଯାଉଛ ି ରବା� ି ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରଗିରୀ 
ମନ୍ତୀ ଅର�ାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପ୍ରତଷି୍ାନର 
୨୩ତମ ପ୍ରତଷି୍ା ଦବିସରର କହଥିିର�। 
ରସହପିର ି ଗଣତି �କି୍ାର ପ୍ରସାର, 
ଗରବରଣା ଓ ଉଚ୍ଚତର ତା�ମି ପାଇଁ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ରସ କହବିା ସହତି 
ପ୍ରତଷି୍ାନକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂ �ାସତି �କି୍ାନୁଷ୍ାନର 
ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଯାଜନା 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୯(ସମସି): ଚଳତି ବରଣ୍ ରଦ�ରର ଦାନ ଉତ୍ାଦନରର ୧୦-୧୨ 
ନୟିତୁ ରନ୍  ହ୍ାସ ପାଇପାରର। ଚଳତି ଖରଫି୍  ବଭିନି୍ନ କାରଣରୁ ଚାରଜମରିର ଧାନ 
ତଳ ି ରୁଆରର ହ୍ାସ ପାଇଥିବା କାରଣରୁ ସମାନୁପାତକି ଭାରବ ଧାନ ଉତ୍ାଦନ 
କମବିା ରନଇ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆ�ଙ୍କା ପ୍ରକା� କରଛିନ୍ତ।ି ରତରବ ଓଡ଼�ିାରର ଚଳତି 
ଖରଫି୍ ରର ଧାନ ଉତ୍ାଦନ ସ୍ୱାଭାବକି ରହବି। ଗତ ସପ୍ାହ ସଦୁ୍ଧା ରାଜ୍ୟରର ପ୍ରାୟ ୯୭ 
ପ୍ରତ�ିତ ଚାରଜମରିର ଧାନ ରୁଆ କାଯଣ୍୍ୟ ସରଛି।ି ସରକାରୀ ଭାରବ ଚଳତି ଖରଫି୍ ରର 
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୩୫ �କ୍ ରହକଟେର ଚାରଜମରିର ଧାନ ଚାର କରବିାକୁ �କ୍୍ୟ 
ଧାଯଣ୍୍ୟ ଥିବାରବଳ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୯୭ ପ୍ରତ�ିତ ଚାରଜମରିର ଧାନ ରୁଆ କାଯଣ୍୍ୟ ସରଥିିବା 
ରବରଳ ଚଳତି ରସରପଟେମ୍ବରରର ଆଇଏମଡରି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଭ� ବରଣ୍ା 
ରହବ। ସାଧାରଣତଃ ଧାନ େସ� ପାଇ ଁରସରପଟେମ୍ବର ମାସର ବରଣ୍ା ଖବୁ୍  ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ 
ରହାଇଥିବା ରବରଳ ଆଇଏମଡରି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ରାଜ୍ୟରର ଚାରକାଯଣ୍୍ୟ 
ଅନୁକୂଳ ରହବି। ଯାହା େଳରର ଚଳତି ବରଣ୍ ଖରଫି୍ ରର ଧାନ ଉତ୍ାଦନ ସ୍ୱାଭାବକି 
ରହବି ରବା� ି ରାଜ୍ୟ କୃର ି ବଭିାଗର ପ୍ରମଖୁ ସଚବି ଅରବନି୍ ପାଢ଼ୀ କହଛିନ୍ତ।ି

ରକନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସଚବି ସଧୁାଂ� ୁ ପାରଣ୍ଡଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗତବରଣ୍ ତୁଳନାରର 
ଚଳତି ଖରେିରର ରଦ�ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୩୮ �କ୍ ରହକଟେର ଚାରଜମରିର ଧାନ 
ରୁଆ କମ୍  ରହାଇଛ।ି ଯାହାେଳରର ରଦ�ବ୍ୟାପୀ ୧୦-୧୨ ନୟିତୁ ରନ୍  କମ୍  ଧାନ 
ଉରତପାଦନ ରହବାର ଆ�ଙ୍କା ପ୍ରକା� ପାଇଛ।ି ବଭିନି୍ନ ରାଜ୍ୟରର ନଦି୍ଧଣ୍ାରତି 
ସମୟରର ଆବ�୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍  ବରଣ୍ା ରହବାରୁ ଏପର ି ପରସି୍ଥତି ି ସଷୃ୍ଟ ି ରହାଇଛ।ି 
ରତରବ ରକରତକ ରାଜ୍ୟରର ବତ୍ତଣ୍ମାନ ସଦୁ୍ଧା ଭ� ବରଣ୍ା ରହାଇଛ।ି ରସଠାରର ଯଦ ି
ଭ� ଧାନ ଉତ୍ାଦତି ହୁଏ, ତାରହର� ଧାନ ଉତ୍ାଦନ ପରମିାଣ ହ୍ାସ ରନଇ ରଯଉଁ 
ଆକଳନ କରାଯାଇଛ ିରସଥିରର ସଧୁାର ଆସବି ରବା� ିରସ ଆ�ାବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି

ଏ�� ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଠାଳୟ ମଠାନ୍ୟତଠା ରଦୌଡ଼ରର ଗଣତି ପ୍ରତଷି୍ଠାନ

ଗଣତି ଓ ପ୍ରରୟଠାଗ ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ଭତି୍ଭୂିମ ିବ�ିଠାଶ�ୁ ଗରୁୁତ୍ୱ
   ୩୦ ସକାଟ ିଅନୁସମାଦନ, 

କାମ ଆରମ୍ଭ ୍ାଇଁ  
୧୦ ସକାଟ ିମଞ୍ରୁ

  ନମି୍ାଣ ସେବ ୋଇସରେରୀ, 
ଷ୍ାଫ୍  କ୍ାଟେ୍ ଓ ଅତଥିି ଭବନ

କରୁଥିବା ରସ କହଥିିର�। ରସହପିର ି ଏହ ି
ପ୍ରତଷି୍ାନକୁ ଏକକ ମାନ୍ୟତା ଦଆିଯବି। ଏଥି 
ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ୟିା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବାରବରଳ 
ବଭିାଗର ନରିଦେଣ୍� ମତୁାବକ ସମସ୍ତ ଆବ�୍ୟକୀୟ 
ଡକୁ୍ୟରମଣ୍ଟ ଦାଖ� କରାଯଆଇଛ ି ରବା� ି
ନରିଦେଣ୍�କ ପ୍ରରେସର ରଜନା କହଛିନ୍ତ।ି

୨୪ ଜଲି୍ଠାରର ପ୍ରବଳ...
ରାଜ୍ୟବାପୀ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରର ବରଣ୍ା 
ରହବା ସହ ରକରତକ ସ୍ଥାନରର ପ୍ରବଳରୁ ଅତ ି
ପ୍ରବଳ ବରଣ୍ା ରହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି ିରବା� ିଡ. 
ମହାପାତ୍ର ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ତ।ି 

ଏହ ି ସଦୃୁ�୍ୟ �ଘଚୁାପ ରକ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବରର 
�ନବିାର ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳରର ବରଣ୍ା 
ରହାଇଥିବା ରବରଳ ଭୁବରନଶ୍ର ପାଣପିାଗ 
ରକନ୍ଦ୍ରର ପବୂଣ୍ାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ରବବିାରଠାରୁ 
ବରଣ୍ାର ପରମିାଣ ବଢ଼ବି। ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ 
ଜାର ି ପବୂଣ୍ାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ି ସମ୍ଭାବ୍ୟ 
ଅବପାତ େଳରର ରବବିାର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 
୨୪ର ି ଜଲି୍ାରର ପ୍ରବଳ ଏବଂ ରକରତକ 
ସ୍ଥାନରର ଅତପି୍ରବଳ ବରଣ୍ା ରହବାର ସମ୍ଭାବନା 
ରହଛି।ି କଳାହାଣ୍ଡ,ି ବ�ାଙ୍ୀର, ନୂଆପଡ଼ା, 
ନବରଙ୍ପରୁ, ରସାନପରୁ, ବରଗଡ଼ ଏବଂ 
ରବୌଦ୍ଧ ଜଲି୍ାରର ପ୍ରବଳରୁ ଅତ ି ପ୍ରବଳ ବରଣ୍ା 
ରହାଇପାରର। ଉପରରାକ୍ତ ୮ର ି ଜଲି୍ାର 
ରକରତକ ସ୍ଥାନରର ୭ରୁ ୨୦ ରସଣ୍ଟମିରିର 
ଯାଏଁ ବରଣ୍ା ରହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରବରଳ 
ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ ସମ୍କୃ୍ତ ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକୁି 
ଅରରଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଂ ଜାର ି କରାଯାଇଛ।ି ଉପରରାକ୍ତ 
ଅଞ୍ଚଳରର ପ୍ରବଳରୁ ଅତ ି ପ୍ରବଳ ବରଣ୍ା କାରଣରୁ 
ପାହାଡ଼ଆି ଅଞ୍ଚଳରର ଭୂସ୍ଖଳନ ରହବାର 
ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରବରଳ ତଳଆି ଅଞ୍ଚଳରର 
ପାଣ ି ଜମପିାରର। ରସହପିର ି ରକରତକ 
ସ୍ଥାନରର କଚ୍ଚାଘର କ୍ତଗି୍ସ୍ତ ରହାଇପାରର 
ରବା� ି ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ ସତକଣ୍ ସଚୂନା 
ଜାର ି କରାଯାଇଛ।ି ରସହପିର ି ସମ୍ବ�ପରୁ, 
ଝାରସଗୁଡ଼ୁା, ଅନୁଗଳୁ, ରଢଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, 
ନୟାଗଡ଼, ମୟରୂଭଞ୍ଜ, ରକନୁ୍ଝର, ସନୁ୍ରଗଡ଼, 
ରାୟଗଡ଼ା, ରକାରାପରୁ, ଗଜପତ,ି ରଦବଗଡ଼, 
ପରୁୀ, ରଖାଦ୍ଧଣ୍ା ଓ କରକ ଜଲି୍ଲ୍ ାରର ପ୍ରବଳ 
ବରଣ୍ା ରହବ। ଉପରରାକ୍ତ ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକିରର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନରର ୭ରୁ ୧୧ ରସଣ୍ଟମିରିର 
ଯାଏଁ ବରଣ୍ା ରହବା ରନଇ ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ର 
ପକ୍ରୁ ପବୂଣ୍ାନୁମାନ କରାଯାଇଛ।ି ରସହପିର ି
୧୨ ତାରଖିରର ନବରଙ୍ପରୁ, ନୂଆପଡ଼ା, 
କଳାହାଣ୍ଡ,ି ବ�ାଙ୍ୀର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବ�ପରୁ, 
ଝାରସଗୁଡ଼ୁା, ସନୁ୍ରଗଡ଼, ରକନୁ୍ଝର, 
ରଦବଗଡ଼, ମୟରୂଭଞ୍ଜ, କନ୍ମାଳ, ରସାନପରୁ, 
ରବୌଦ୍ଧ ଜଲି୍ାରର ପ୍ରବଳ ବରଣ୍ା ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି 
୧୩ ତାରଖିରର ମଧ୍ୟ ୮ର ି ଜଲି୍ାରର ପ୍ରବଳରୁ 

ଅତପି୍ରବଳ ବରଣ୍ା ରହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଥିିବା 
ରନଇ ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ ପବୂଣ୍ାନୁମାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ରର ଆସନ୍ତା ୧୭ରୁ୧୮ 
ତାରଖିରର ମଧ୍ୟରର ଆଉ ଏକ �ଘଚୁାପ ରକ୍ତ୍ର 
ସଷୃ୍ଟ ି ରହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଥିିବା ରନଇ 
ଆଇଏମଡ ିଡଜି ିସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ତ।ି

୧୩ରୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଳୀଙ୍କ...
ରକାର ି ରଙ୍କାର ନରିବ� ରାଜ୍ୟକୁ 

ଆସପିାରଥିି�ା। ରସହପିର ି ୨୦୧୮ରର 
ଏହା ୪ �କ୍ ରକାର ି ରଙ୍କାର ପଞୁ୍ଜନିରିବ�ର 
ସରୁଯାଗ ସଷୃ୍ଟ ି କରଥିି�ା। ୨ର ି କନରକ୍ଭରର 
ଯଥାକ୍ରମ ୧୮,୫୦୦ ଏବଂ ୪୫,୦୦୦ 
ଅଂ�ଗ୍ହଣକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥତି ି ରଦଖିବାକୁ 
ମଳିଥିି�ା। ନୂଆଦଲି୍ୀ ସମ୍ଳିନୀରର 
ୟଏୁସଏ, ୟଏୁଇ, କାତାର, ଓମାନ, 
ବାହାରନି୍ ,ସାଉଦ ି ଆରବ, ୟରୁକ, ଜମଣ୍ାନୀ, 
ଫ୍ାନ୍ସ, ଇରା�ୀ,�ୁରକ୍ମବଗଣ୍, ରବ�ଜୟିମ, 
ସଙି୍ାପରୁ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଣି ରକାରଆି ଏବଂ 
ଅର୍ରେ�ଆି ଭଳ ି ରଦ�ର ପ୍ରତନିଧିିମାନଙ୍କ ସହ 
ଆର�ାଚନା କରାଯାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟରର ରମରା� 
ଏବଂ ରମରା� ଡାଉନ୍ରେମି୍ , ରକମକିା� ଏବଂ 
ରପରଟ୍ରାରକମକିା�୍ସ, ରରକ୍ରାଇ�୍ସ, ଖାଦ୍ୟ 
ପ୍ରକ୍ୟିାକରଣ, ସାମଦୁ୍ରକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ୟିାକରଣ, 
ଇର�କରଟ୍ରାନକି୍ ସଷି୍ଟମ ଡଜିାଇନ୍  ଓ ବପିଣନ 
ଏବଂ �ଜଷି୍ଟକି୍  ଓ କ୍ନି ଏନଜଣ୍ ଆଦ ି ରକ୍ତ୍ରରର 
ରାଜ୍ୟରର ନରିବ� ସରୁଯାଗ ସଷୃ୍ଟ ି କରାଯବି 
ରବା� ିଜଣାପଡଛି।ି

ନରିବ ରହରିଲ...
ରକନ୍ଦ୍ରର ଦୁଇ ମନ୍ତୀ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ରର ନରିବତା 
ଅବ�ମ୍ବନ କରବିା ଓଡ଼�ିା ପ୍ରତ ି ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ଆଭମିଖୁ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରଛି।ି 
ଭୁବରନଶ୍ରରର �ନବିାର ‘ଭାରତରର 
ଦୀଘଣ୍ସ୍ଥାୟୀ ଉପକୂଳ ପରଚିାଳନା’ �ୀରଣ୍କ 
ଜାତୀୟ ସମ୍ଳିନୀରର ରଯାଗ ରଦଇଥିର� ରକନ୍ଦ୍ର 
ଜଳବାୟ ୁ ପରବିତ୍ତଣ୍ନ, ଜଙ୍� ଓ ପରରିବ� 
ବଭିାଗର ଦୁଇ ମନ୍ତୀ ଭୂରପନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଓ ଅଶ୍ନିୀ 
ରଚୌରବ। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରର ରକନ୍ଦ୍ର 
ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଳିତି ଭାବରର ଜଳବାୟ ୁ
ପରବିତ୍ତଣ୍ନ ରକ୍ତ୍ରରର କାମ କରୁଛନ୍ତ ି ରବା� ି
ଶ୍ୀ ଯାଦବ ମତ ରଖିଥିର�। ଉପକୂଳ ସରୁକ୍ା 
ନମିରନ୍ତ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଥିବା 

ଉରଲ୍ଖ କରଥିିର�। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର, ସରୁକ୍ତି 
ସାଗର ସମ୍କଣ୍ରର ମତ ରଖିର�; କନୁି୍ତ ଉପକୂଳ 
ସରୁକ୍ା ପାଇଁ ଭତି୍ତଭୂିମ ିନମିଣ୍ାଣ କଥାକୁ ପାରସାର ି
ଗର�। ଅନୁରୂପ ଭାବରର ବଭିାଗୀୟ ରା୍ରେମନ୍ତୀ 
ଅଶ୍ନିୀ ରଚୌରବ ମଧ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
ପଦରକ୍ପ ସମ୍କଣ୍ରର ଦୀଘଣ୍ ବର୍ଣ୍ନା କରଥିିର�। 
ମାତ୍ର ଉପକୂଳ ସରୁକ୍ା ଓ ବାତ୍ୟା ନରିରାଧୀ 
ଭତି୍ତଭୂିମ ିପ୍ରସଙ୍ରର ଉଭୟ ମନ୍ତୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର 
ପ୍ର�୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇଯାଇ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ ନରିବ ରହବିା 
ଅରନକ ପ୍ର�୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ଟ ିକରଛି।ି 

‘ୟସ’ ପରର ସ୍ଥତି ି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଓଡ଼�ିା 
ଗସ୍ତରର ଆସଥିିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙୁ୍କ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତତ୍ କାଳକି ସହାୟତା 
ବଦଳରର ଓଡ଼�ିା ସରମତ ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟରର 
ବାତ୍ୟା ନରିରାଧୀ ଭତି୍ତଭୂିମ ି ଏବଂ ଅବରିତ 
ବଦୁି୍ୟତ ସରବରାହ ଭତି୍ତଭୂିମ ିନମିରନ୍ତ ପଦରକ୍ପ 
ରନବା �ାଗ ିପ୍ରସ୍ତାବ ରଦଇଥିର�। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଦଲି୍ୀ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତଣ୍ନ ପରର �କ୍ତ ିମନ୍ତାଳୟର ଏକ 
ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରବୈଠକରର ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ 
ଉପରର ବସୃି୍ତତ ଆର�ାଚନା ମଧ୍ୟ ରହାଇଥି�ା। 
ଇତମିଧ୍ୟରର ରଦଢ଼ ବରଣ୍ ବତିଯିାଇଥିର� ସଦୁ୍ଧା 
ରାଜ୍ୟର ଏହ ି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍କଣ୍ରର 
ରକୌଣସ ି ପଦରକ୍ପ ନଆିଯାଇ ନାହ ିଁ କମି୍ବା 
ବରଜରରର ଅଥଣ୍ବରାଦ ରହାଇନାହ ିଁ। ଏପର ି
ଏକ ସରମ୍ବଦନ�ୀଳ ପ୍ରସଙ୍ରର ରକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତୀ 
ମହୁଁ ନ ରଖା�ବିା ମନ୍ତଣାଳୟର ଆଭମିଖୁ୍ୟକୁ 
ରନଇ ସରନ୍ହ ସଷୃ୍ଟ ିରହାଇଛ।ି

 ଏହ ି ସମ୍ଳିନୀରର ରଯାଗରଦବା 
ଅବସରରର ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍� ଓ ପରରିବ� 
ମନ୍ତୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ଉପକୂଳ ସରୁକ୍ା 
ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରକରତ ଯତ୍ନବାନ୍  
ଅଛନ୍ତ ି ତାହା ଉପରର ଆର�ାକପାତ କରବିା 
ସହତି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହରଯାଗ 
ର�ାଡ଼ଥିିର�। ଶ୍ୀ ଅମାତ କହଥିିର�, ଭାରତ 
ସରକାର ଏବଂ ବଶି୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହାୟତାରର 
ଓଡ଼�ିା ସରକାର ଏକ ସମନ୍ବତି ଉପକୂଳ 
ପରଚିାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼�ିାରର ପାଇ�ଟ୍  
ଭତି୍ତରିର କାଯଣ୍୍ୟକାରୀ କରଛିନ୍ତ।ି ୨୦୧୦ 
ମସହିାରୁ ୧୯୬ କମି ି ପରବି୍ୟାପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଓଡ଼�ିାର ଦୁଇର ି ଉପକୂଳବତ୍ତଣ୍ୀ (ପାରାଦ୍ୀପରୁ 
ଧାମରା ଓ ରଗାପାଳପରୁରୁ ଚ�ିକିା) ଅଞ୍ଚଳରର 
କାଯଣ୍୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 
୨୯୪ ରକାର ି ରଙ୍କା ବନିରିଯାଗ କରାଯାଇଛ।ି 
ଉପକୂଳ ସରୁକ୍ାରର ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ରବଶ୍  

ସେଳ ରହାଇଛ।ି ରତରବ ଜଳବାୟ ୁ
ପରବିତ୍ତଣ୍ନ ଜନତି ସମସ୍ୟାରୁ ସରୁକ୍ା 
ପାଇଁ ଉପଯକୁ୍ତ ଭତି୍ତଭୂିମ ି ନମିଣ୍ାଣ 
ଜରୁରୀ। ଏଥିରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
ସହରଯାଗ ଏକାନ୍ତ ଆବ�୍ୟକ ରବା� ି
ଶ୍ୀ ଅମାତ କହବିା ସହତି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ 
ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍କଣ୍ରର ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଙୁ୍କ 
ସ୍ମରଣ କରାଇଥିର�।

 �ଖର ି୍  ଧାନ ଉତ୍ାଦନ ସନଇ ଅନୁମାନ

ରଦଶରର �ମବି, ଓଡ଼ଶିଠାରର ସ୍ଠାଭଠାବ�ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୯(ସମସି): ନବମ ଓ ଦ�ମ ରଶ୍ଣୀ ପ�ିାଙ୍କ ଅଭଭିାବକ-�କି୍କ 
ରବୈଠକ(ପରିଏିମ) �ନବିାର ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏହ ି ରବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିବାରବରଳ �କି୍କମାରନ ଅଭଭିାବକଙ୍କ ସହତି ପ�ିାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା଼ 
ଓ ସ୍କ�ୁ ଭତି୍ତଭୂିମ ିସମ୍କଣ୍ରର ସବରି�ର ଆର�ାଚନା କରଥିିର�। ଏହ ିକାଯଣ୍୍ୟକ୍ମରର 
ବଦି୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାଯଣ୍୍ୟକ୍ମ ଓ ଏହାର ବଭିନି୍ନ ଉପାଦାନଗଡ଼ୁକିର 
ସଠକି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରଚିାଳନା ଉପରର ଆର�ାଚନା ରହାଇଥି�ା। 
�କି୍କ�କି୍ୟତି୍ରୀମାରନ ‘୫-ର’ି ରୂପାନ୍ତରଣ ବରିୟରର ଅଭଭିାବକମାନଙୁ୍କ ଅବଗତ 
କରାଇଥିର�। ର�ୈକ୍କି ଅଭବୃିଦ୍ଧ,ି ବଦି୍ୟାଳୟ ଭତି୍ତଭୂିମରି ଉନ୍ନତ,ି ସ୍ମାରଣ୍ ରଶ୍ଣୀଗହୃ 
ମାଧ୍ୟମରର �କି୍ାଦାନ ଓ �କି୍ଣ, ଇ-କରଣ୍ଟଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରର �କି୍ାଦାନ, ଇ-�ାଇରବ୍ରରୀ, 
ବଜି୍ଞାନାଗାରର ବ୍ୟବହାର, �ଦୁ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ଉପ�ବ୍ଧତା ଓ ର�ୌଚାଳୟର 
ବ୍ୟବହାର, ବଦି୍ୟାଳୟର ପରଷି୍ାର ପରଚି୍ଛନ୍ନତା, କ୍ୀଡ଼ା ଓ ରଖଳ ପଡ଼ଆିର 
ବକିା� ଆଦ ି ଉପରର ବରିଦ ଆର�ାଚନା କରାଯାଇଥି�ା। ଅଭଭିାବକମାରନ 
ଉକ୍ତ ରବୈଠକରର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରେରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର 
ଗଣୁାତ୍କ ବକିା� ତଥା ବଦି୍ୟାଳୟର ସବଣ୍ାଙ୍ୀନ ଉନ୍ନତ ି ପାଇ ଁ ନଆିଯାଇଥିବା 
ପଦରକ୍ପର ଭୂୟସୀ ପ୍ର�ଂସା କରଥିିର�। ବଦି୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତକିରଣ ପ୍ରକୟିାରର 
ରସମାରନ ସମ୍ଳିତି ଭାରବ ସହରଯାଗ କରରିବ ରବା� ି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଥିିର�। 

  ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟା୍ୀ ଅଭଭିାବକ-ଶକି୍ଷକ ସବୈଠକ

ରୂପଠାନ୍ତରତି ଭତି୍ଭୂିମ ିସମ୍ପ�୍ଷରର ଅବଗତ ରହରଲ ଅଭଭିଠାବ�

ପବୂ୍ଷତନ ବ୍ୟଠାଙ୍କକ୍   ଶଠାଖଠା ମଖୁ୍ୟ ଗରିଫ
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ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭଯି�ାଗଯେ �ବୁକ ଗେିଫ
ଏରେମା, ୧୦ା୯(େମେି): ଗତକାଲ ି ନୂଆରତନ୍ରୁ ଗ୍ାମର ଜସେ 
ଯବୁତୀଙୁ୍ ଦୁଷ୍କମ୍ମ ଅଭସିଯାଗସର ଜସେ ଯବୁକଙୁ୍ ଗରିଫ କରାଯାଇଛ।ି 
ଯବୁତୀ ଜେକ ତାଙ୍ ୋଙ୍ଗ େହ ଗାସେଇବାକୁ ଯାଇଥିବାସବସେ ସେହ ି
ଗ୍ାମର ଯବୁକ ବୁଦ୍ଧସଦବ ରାଉତ ଯବୁତୀଙୁ୍ ଦୁଷ୍କମ୍ମ କରଥିିବା ସନଇ 
ଏରେମା ଥାନାସର ଅଭସିଯାଗ କରଥିିସଲ। ଏହ ି ଅଭସିଯାଗକୁ ଆୋର 
କର ି ଥାନାଧିକାରୀ େସନଶ୍ୱର ସବସହରା ବୁଦ୍ଧସଦବକୁ ଗରିଫ କର ି
୩୧୬/୨୨ସର ମାମଲା ରୁଜୁ କର ିସକାର୍ମ ଚାଲାେ କରଛିନ୍।ି

ରହଳିା ନଯି�ାଜ ଅଭଯି�ାଗ
୍ାରାଦୀ୍, ୧୦ା୯(େମେି): ୍ାରାଦୀ୍ ଲକ୍  ଥାନା ଅେୀନ 
୍ାରାଦୀ୍ଗଡ଼ ଗ୍ାମରୁ ସବବ ିସବସହରା ନାମକ ଜସେ ବବିାହତି ମହେିା 
(୩୫) ନସି�ାଜ ଥିବା ସନଇ ତାଙ୍ ସ୍ାମୀ ପ୍ରଦୀ୍ ସବସହରା ଥାନାସର 
ଲଖିିତ ଅଭସିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ଆଜ ିେକାେୁ ତାଙ୍ ସ୍ତୀ ଘସର ନ ଥିବା ସନଇ 
ସେ ଅଭସିଯାଗ୍ତ୍ରସର ଦର୍ମାଇଛନ୍।ି ଏ ସନଇ ୍ରବିାର ୍କ୍ଷରୁ ତାଙ୍ 
ରରରୁ ଘର େସମତ େମ୍ପକ୍ମୀୟଙ୍ ଘର ସ�ାଜାସ�ାଜ ିକରବିା ୍ସର ମଧ୍ୟ 
ସକୌେେ ି୍ତ୍ା ମେି ି୍ାରନିାହ ିଁ। ସ୍ତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରବିା ୍ାଇଁ ପ୍ରଦୀ୍ ଥାନା 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ନସିବଦନ କରଛିନ୍।ି

ସରାଜଯସବୀଙ୍କ ବଯି�ାଗଯେ 
ଯଶାକସଭା 

ପଟ୍ାରଣୁ୍ାଇ, ୧୦ା୯(ସରସି): େହରିା ଗ୍ାମର ବର୍ଷିୟାନ େମାଜସେବୀ 
ରଙ୍ର୍୍ମେ ରାଉେ(୮୮)ଙ୍ ୍ରସଲାକ ସହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଉ୍ଲସକ୍ଷ 
ନୀେକସଠେଶ୍ୱର ମହାସଦବଙ୍ ପ୍ରାଙ୍ଗେସର ବରଷି୍ଠ େମାଜସେବୀ ବଶି୍ୱନାଥ 
େେଙ୍ ସ୍ୌରହତି୍ୟସର ଏକ ସରାକେଭା ଅନୁଷ୍ଠତି ସହାଇଥିଲା। ଏଥିସର 
େମାଜସେବୀ ଡ. ଗଦାେର ମଲ୍କି, ରଳି୍ପସଦ୍ୟାଗୀ ବସିରନ ପ୍ରତା୍ ସଜନା, 
ସେଣ୍ାଲ ଏକ୍ ୋଇଜ୍  ଆେଷି୍ାର କମରିନର ସଗୌରାଙ୍ଗ ଚରେ ରାଉେ, 
େମତିେିଭ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟ ୍ାତ୍ର, ପ୍ରାକ୍ତନ େର୍ଞ୍ଚ ନେନିୀ ୍ାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ୍ାେ 
୍ରୁସ୍ାରପ୍ରାପ୍ତ ରକି୍ଷକ କଣୁ୍ରୀଚରେ ସ୍ାଇ,ଁ ରକି୍ଷାବତି୍  େେୁୀର ମହାନ୍,ି 
ପ୍ରଧ୍ୟା୍କ ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ୍ାତ୍ର, ପ୍ରସଫେର ସକୈୋେଚନ୍ଦ୍ର ୍ାତ୍ର, ଗରୁୁଚରେ 
ଭୂୟାଁ, ୋହତି୍ିୟକ ପ୍ରଦୀ୍ ନାୟକ, ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରୋନରକି୍ଷକ ନାରାୟେ 
ପ୍ରୋଦ ରାଉେ, ଇଂ. ନୃ୍ଞ୍ଚସକରରୀ ୍ରଡିା, ଅନସିମର୍ ରାଉେ, ଅଭେିାର୍ 
ରାଉେ, ପ୍ରସଫେର ଅନରୁିଦ୍ଧ ରାଉେ, ଅତରିକି୍ତ ମ�ୁ୍ୟଯନ୍ତୀ ଅବନିାର ରାଉେ, 
ବକିାର ୍ରରି୍ଦ େମ୍ପାଦକ ସଗା୍ନିାଥ ତ୍ର ି୍ ାଠୀ, ରକି୍ଷାବତି୍  ରାସଜନ୍ଦ୍ର େଂିହ, 
ରବନି୍ଦ୍ରନାଥ ରାଉେ, ଚତୁଭୁ୍ମଜ ରାଉେ, ପ୍ରସମାଦ ନାୟକ, ତ୍ରସିଲାଚନ ସଜନା, 
ପ୍ରଫୁଲ୍ ପ୍ରୋନ, ୍ଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ସପ୍ରସ୍ କ୍ଲବ ମ�ୁ୍ୟ ଉ୍ସଦଷ୍ା ୍ତତି୍ାବନ 
ଭଦ୍ର, େମ୍ପାଦକ ଅନୀଲ ସଚୌେରୁୀ, େମାଜସେବୀ ୍ରକ୍ଷତି ୍ାତ୍ର ପ୍ରମ�ୁ 
ସଯାଗସଦଇ ସ୍ଗ୍ମତଃ ରାଉେଙ୍ ସ୍ତୃଚିାରେ କରଥିିସଲ। ଏହ ିକାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମକୁ 
ପ୍ରସଫେର ଦାସମାଦର ରାଉେ ୍ରଚିାେନା କରଥିିସଲ। 

୍ ି୍ ଏିଲର ଜି୍ େମ ୍ରବିହନ ବବିାଦ
ଯଜସସିେି ଧାେଣା ପ୍ରତ୍ାହୃତ
ପାୋଦୀପ, ୧୦ା୯(ସରସି): ୍ ି୍ ଏିଲର ଜି୍ େମ ୍ରବିହନକୁ ସନଇ 
ଲାଗରିହଥିିବା ସଜେେିରି ୋରୋ ଆଜ ି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ସହାଇଛ।ି ପ୍ରରାେନ 
ଓ ୍ ି୍ ଏିଲ େହତି ବାରମ୍ବାର ଆସଲାଚନା ୍ସର ବାହାରଥିିବା ନଯି୍ମ୍ୟାେ 
ସଜେେି ିେ୍କ୍ଷସର ଯାଇଥିବାରୁ ଏହ ିୋରୋ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ସହାଇଥିବା ସନଇ 
ସଜେେି ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ େମୁନ୍ କୁମାର ବଶି୍ୱାେ ସଘାର୍ୋ କରଛିନ୍।ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ୀ ବଶି୍ୱାେ 
କହଛିନ୍,ି ସେମାସନ ଜଲି୍ା ପ୍ରରାେନ ଓ ୍ ି୍ ଏିଲ କତୃ୍୍୍ମ କ୍ଷଙ୍ ବକିରସର 
ରଖିଥିବା ଦାବ ିେମ୍ପରୂ୍୍ମ ୍ରୂେ ସହାଇ ନ ଥିସଲ ବ ିସଜେେିକୁି େମସ୍ତ େଂସ୍ା 
ଅଗ୍ାଧିକାର ସଦସବ। ସଯସହତୁ ସଜେେି ିଚାର ି୍ା�ସର ରତରୁ ସଘର ିରହଛିନ୍,ି 
ସତେ ୁନଆିଥିବା ନଷି୍ପତ୍ ିକାଯ୍ମ୍ୟକାରୀ କରବିା ୍ାଇ ଁମାଲକିଙୁ୍ ସେ ଅନୁସରାେ 
କରଥିିସଲ। ସଯସହତୁ ଟ୍ାନ୍ସସ୍ାରର ଓ ସଭଣ୍ର ଅଥ୍ମ ସଲାଭସର ସଜେେିକୁି 
ବ ି୍ ଦସର ୍ କାଇବାକୁ ସଚଷ୍ା କରସିବ, ସତେ ୁେତକ୍ମ ରହବିାକୁ ସେ ୍ ରାମର୍ମ 
ସଦଇଥିସଲ। ୍ବୂ୍ମଭେ ିସଦୈନକି ୫୦ ଜେ ଗାଡ଼ ିମାଲକି କ୍ରମାନ୍ବୟସର ଡୁ୍ୟର ି
କରସିବ। �ରାବର୍୍ମାସର େମସ୍ତ ସଜେେି ି ବନୁ୍ ଏହ ି ୋରୋସର େହସଯାଗ 
କରଥିିବାରୁ ସେ େମସ୍ତଙୁ୍ େନ୍ୟବାଦ ସଦଇଥିସଲ। କଠନି ୍ରଶି୍ମ ସଯାଗୁଁ 
ସେମାନଙ୍ ଦାବ ି୍ରୂରେ ସହାଇଛ ିସବାଲ ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହଥିିସଲ।

ଗଜଲକ୍ଷୀ ପଜୂା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ିଯବୈଠକ

ଯକନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୦ା୯(ସରସି): ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ାର ପ୍ରେଦି୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷୀ ୍ଜୂା 
ଆେନ୍ା ମାେ ୯ ତାର�ିସର ଆରମ୍ଭ ସହବ। ଏଥି୍ାଇଁ ଆଜ ି େହରର 
େମସ୍ତ ୍ଜୂା କମରିକୁି ସନଇ ସ୍ୌର୍ାେକିା ରାଉନ ହଲ୍ ସର ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠତି ସହାଇଛ।ି ୍ରୁୁୋ ମରରଷ୍ାେ୍ତ ୍ଜୂା କମରି ି େଭା୍ତ ି
ଯଗୁେ ସବସହରା(ଭୁଆ ଁ ଭାଇ)ଙ୍ ସ୍ୌସରାହତି୍ୟସର ଅନୁଷ୍ଠତି ଏହ ି
ସବୈଠକସର ଆେନ୍ା ଅସକଟୋବର ୯ସର ଆବାହନୀ ୍ଜୂା ଆରମ୍ଭ ସହାଇ 
୧୫ସର ବେିଜ୍ମନ ୍ଜୂା ଅନୁଷ୍ଠତି ସହବ। ସେହ ି୍ ର ି ଅସକଟୋବର ୧୬ ଓ 
୧୭ତାର�ି ଦୁଇ ଦନି ସମେେ ସହବ ସବାଲ ିସବୈଠକସର େବ୍ମେମ୍ମତକି୍ରସମ 
ନଷି୍ପତ୍ ି ସହାଇଛ।ି ଏ ଅବେରସର ୍ଜୂାକୁ ରାନ୍ରିଙୃ୍ଖୋର େହ ୍ାେନ 
କରବିା ୍ାଇଁ ସକସତାର ି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ହେ କରାଯାଇଛ।ି ମ�ୁ୍ୟତଃ େହରର 
ବ ି୍ ଯ୍ମ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାର, ଲାଇଟ୍ , ୍ାନୀୟଜେ ବ୍ୟବସ୍ାସର େେୁାର ଆେବିା 
େହ ଛଅ ଦନି େର ି ରାତ ି ୧୨ଯାଏ ୋ˚ସ୍ତୃକି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ୍ରସିବର୍େ 
୍ାଇଁ ଅନୁମତ ି ସଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗହୃୀତ ସହବା େହତି ପ୍ରରାେନର ଦୃଷ୍ ି
ଆକର୍୍ମେ କରାଯବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ିସହାଇଛ।ି ସେହ ି୍ ର ି୍ଜୂା କମରିକୁି ସନଇ 
ପ୍ରରାେନ କରବିାକୁ ଥିବା ସବୈଠକସର ବେିାୟକ, ୋ˚େଦ, ସ୍ୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା 
ଉ୍ସ୍ତି ରହବିା ଉ୍ସର ଆସଲାଚନା ସହାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ସବୈଠକସର 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟସର ନୂଆ ବେଷ୍ାେ୍ତ ଥାନ୍ତ ିେମ୍ପାଦକ ଅସରାକ ସଲଙ୍ା, 
ସକର୍ରୁ ବଜାର ଗଜଲକ୍ଷୀ କମରି ିେଭା୍ତ ିେବୁାେ ଚନ୍ଦ୍ର ୋହୁଙ୍ େସମତ 
ଅନ୍ୟମାସନ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ବନ୍ାକୁ ୨୨ଦନି ପେୂଲିା

ଯକନ୍ଦ ଗହୃ, �ବୁ ବ୍ାପାେ ଓ କ୍ୀଡ଼ାରନ୍ତୀଙ୍କ ୩ଦନିଆି ଯକନ୍ଦାପଡ଼ା ଗସ୍

ଜଗତସଂିହପେୁ,୧୦ା୯(ସରସି)

ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ାସର ଗତ ମାେସର େଷୃ୍ ିସହାଇଥିବା 
ଭୟଙ୍ର ବନ୍ୟାକୁ ଇତମିଧ୍ୟସର ୨୨ ଦନି ୍ରୂଛି।ି ୍ାେ ି
ଛାଡ଼ବିା ୍ସର ଘରକୁ ସଫରଥିିବା ସଲାସକ ପ୍ରରାେନର 
ଘରଭଙ୍ଗା ତଦନ୍କୁ ଅସ୍କ୍ଷା କର ିକର ିନରିାର 
ସହବା୍ସର ଭାଙ୍ଗି୍ ଡ଼ଥିିବା କାନ୍ଥ 
ସଦବା ଆରମ୍ଭ କରବିା େହତି 
େହ ଫରା କାନ୍ଥକୁ ଲି୍ ା ସ୍ାଛା 
କରଛିନ୍।ି ସେହ ି୍ ର ି ଫେଲ 
ସୋଇ ଯାଇଥିବା ଜମସିର 
ୋନତେ ି ବା ବହିନ ଅଭାବରୁ 
ଏସବ ମଧ୍ୟ ଜମ ି୍ଡଆି ରହଥିିସଲ 
ମଧ୍ୟ କୃର୍ ି ବଭିାଗ କମି୍ବା ରାଜସ୍ 
ବଭିାଗ ଚାର୍ୀର ଜମ ି ନକିରସର 
୍ହଞ୍ଚ ି ଫେଲ କ୍ଷତରି େସଭ୍ମ କର ି ନ ଥିବା 
ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚେର ଚାର୍ୀ ଅଭସିଯାଗ କରଛିନ୍।ି 
ସତସବ ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାସର ବନ୍ୟାର ୍ରୂ୍୍ମାଙ୍ଗ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି
ରସି୍ାର୍ମ େବ୍ମୋୋରେସର ପ୍ରକାର ୍ାଇଥିବା େମୟସର 

ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ା ପ୍ରରାେନ ଏ ଦଗିସର ଏ୍ଯ୍ମ୍ୟନ୍ 
ନରିବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛ।ି ଏହାକୁ ସନଇ ୋୋରେସର 
ବନ୍ୟା େହାୟତା ୍ାଇବା ସନଇ ସଲାକଙ୍ ମନସର 
େସଦେହ େଷୃ୍ ି ସହବା େହତି ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲକସର ଆସଦୋେନ 

ଆରମ୍ଭ ସହାଇଥିବା ସଦଖିବାକୁ ମେିଛି।ି 
 ପ୍ରଥସମ ଲଘଚୁା୍ଜନତି ବର୍୍ମା 
ଓ ୍ସର ଆେଥିିବା ବନ୍ୟାସର 

ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ାସର 
େବ୍ମାଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି
ସହାଇଥିଲା। ୬ର ି ଘାଈ 
େଷୃ୍ ି ସହବା େହ ଘସର ୍ାେ ି
୍ରଯିବିାରୁ ସଲାକମାସନ 
ବାଧ୍ୟ ସହାଇ ରାସ୍ତା ଉ୍ସର 
ଓ ବହୁମ�ୁୀ ଆଶ୍ୟସ୍େୀ କମି୍ବା 

ସ୍ଲୁ ଘସର ଆଶ୍ୟ ସନଇଥିସଲ। 
ଜଲି୍ାର କୁଜଙ୍ଗ ଓ ତସିତ୍୍ମାଲ ବ୍ଲକର 

ବହୁ ସଲାକ ବନ୍ୟା େମୟସର ରାସ୍ତା 
ଉ୍ସର ୍ ଲଥିିନ ରାେ ିଗହୃ୍ାେତି ୍ ରଙୁ୍ େହତି ରହଥିବା 
ସଦଖିବାକୁ ମେିଥିିଲା। ରାଜ୍ୟ େରକାରଙ୍ ନସିଦ୍୍ମର 

୍ସର ଜଲି୍ା ପ୍ରରାେନ ୍କ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରଲିଫି କାଯ୍ମ୍ୟ 
ତ୍ୱରାନ୍ବତି କରାଯାଇଥିସଲ ମଧ୍ୟ ସଲାକମାସନ ଅକଥନୀୟ 
ଦୁଦ୍୍ମରାର େମ୍ମ�ୁୀନ ସହାଇଥିବା ସଦଖିବାକୁ ମେିଥିିଲା। 
ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ା୍ାେ ୍ାରୁଲ ୍ରୱାରୀଙ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 
ତତ୍ତାବୋନସର ରଲିଫି ଓ ଉଦ୍ଧାର କାଯ୍ମ୍ୟ ୍ରଚିାେନା 
ସହାଇଥିଲା। ସଲାକଙୁ୍ ରଖୁିଲା �ାଦ୍ୟ, ରନ୍ା�ାଦ୍ୟ, 
ସଗା�ାଦ୍ୟ ଓ ୍ାନୀୟ ଜେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା 
ପ୍ରରାେନ ୍କ୍ଷରୁ େଚୂନା ମେିଥିିଲା। ସତସବ ପ୍ରରାେନ 
୍କ୍ଷରୁ ବନ୍ୟାଜନତି କ୍ଷୟକ୍ଷତକୁି ସନଇ ଏହ ି େମୟସର 
ବଭିନି୍ନ ଦନିସର େସଦେହଜନକ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ରସି୍ାର୍ମ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥିଲା।

 ଗତ ୫ ତାର�ିସର ତସିନାର ି ଜଲି୍ାକୁ ବାଦ୍  ସଦଇ 
ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ା ଏେଆରେଙୁି୍ ଚୂଡାନ୍ ରସି୍ାର୍ମ ପ୍ରଦାନ 
କରବିା େହ ଏହ ି ରସି୍ାର୍ମକୁ େବ୍ମୋୋରେସର ପ୍ରକାର 
କରାଇଥିସଲ। ସତସବ ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ା ପ୍ରରାେନ 
ଚୂଡାନ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ରସି୍ାର୍ମ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିାସର ୍ଛୁଆ 
ରହବିା େହତି ଏଥିସର ବେିମ୍ବ କରଥିିସଲ। ଗତ ତନିଦିନି 
ତସେ ଜଲି୍ା୍ାେ ୍ାରୁଲ ୍ରୱାରୀ ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ତୁରନ୍ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି େମ୍ପକ୍ମସର ୍ରୂ୍୍ମାଙ୍ଗ 

ରସି୍ାର୍ମ ତାଙ୍ ନକିରସର ଦା�ଲ କରବିାକୁ ନସିଦ୍୍ମର 
ସଦଇଥିସଲ। ଏହ ି ରସି୍ାର୍ମକୁ ଗତ ଦୁଇଦନି ତସେ 
ଏେଆରେଙୁି୍ ୍ଠାଯାଇଥିବା ବଶି୍ୱସ୍ତ େତୂ୍ରରୁ ମେିଥିିବା 
�ବରରୁ ଜୋ୍ଡଛି।ି ସତସବ ଜଲି୍ାର ସମାର କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି
େମ୍ପକ୍ମସର ଏ୍ଯ୍ମ୍ୟନ୍ ଜଲି୍ା୍ାେ କମି୍ବା ଜଲି୍ା ଜରୁର ିବଭିାଗ 
ମହୁଁ ସ�ାଲୁ ନ ଥିବାରୁ ଏହା ୋୋରେସର ଆଶ୍ଚଯ୍ମ୍ୟ େଷୃ୍ ି
କରଛି।ି ଏ େମ୍ପକ୍ମସର ଜଲି୍ା କୃର୍ ିଅଧିକାରୀଙୁ୍ ୍ଚାରବିାରୁ 
ଆସମ ଫେଲ କ୍ଷତରି ୍ରୂ୍୍ମାଙ୍ଗ୍ମ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ରସି୍ାର୍ମ 
ଜଲି୍ା୍ାେଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ କରେିାରଛୁି ସବାଲ ିସେ କହଛିନ୍।ି ଏ 
େମ୍ପକ୍ମସର ଜଲି୍ା ଜରୁରୀ ଅଧିକାରୀ ଆରସୁତାର୍ ମହାନ୍ଙୁି୍ 
୍ଚାରବିାରୁ ନଦି୍ଷିଷ୍ ତାର�ି ମସନ ନାହ ିଁ। ସତସବ ଗତ 
ସକଇଦନି ତସେ ଆସମ ରସି୍ାର୍ମ ୍ଠାଇଛୁ ସବାଲ ି
କହଛିନ୍।ି ଆେନ୍ା ଦସିନ ଦୁଇଦନି ମଧ୍ୟସର ଏହ ି ୍ରୂ୍୍ମାଙ୍ଗ 
ରସି୍ାର୍ମ େବ୍ମୋୋରେସର ପ୍ରକାର କରାଯବି ସବାଲ ି
ସେ କହଛିନ୍।ି ଅନ୍ୟ୍କ୍ଷସର େପ୍ତାସହ ତସେ ଏରେମା 
ଓ ବାଲକୁିଦାସର ବଭିନି୍ନ ରାଜସନୈତକି ଦେ ଓ କୃର୍କ 
େଂଗଠନ ୍କ୍ଷରୁ ଫେଲ କ୍ଷତ ି ଓ ଘରଭଙ୍ଗା େହାୟତା 
ପ୍ରଦାନ କରାଯବିାକୁ ୍ଥୃକ ୍ଥୃକ ଭାସବ ଆସଦୋେନ 
କରାଯାଇଥିବା ସଦଖିବାକୁ ମେିଥିିଲା। 

ସାଧାେଣଯେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନ ିପରୂ୍୍ମାଙ୍ଗ କ୍ଷ�କ୍ଷତ ିେଯିପାର୍ମ 

ନରି୍ନରାନେ କାର; ତାତଯିଲ ଯଲାଯକ
ଯକନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୦ା୯(ସରସି)

େରକାର କୁନ ି କୁନ ି ୍ଲିାଙ୍ ଭବରି୍୍ୟତ 
ଗଢ଼ବିାକୁ ସକାର ି ସକାର ି ରଙ୍ା ଅନୁଦାନ 
ସଦଉଛନ୍।ି ସତସବ ଅଧିକାରୀଙ୍ ୍େି ି
୍ାଇଁ ୍ଲିାଙ୍ ଜୀବନ ବ ି୍ ଦସର ୍ଡ଼ବିାକୁ 
ଯାଉଛ।ି ଅତ ି ନମି୍ନମାନର କାମ କର ି
ଠକିାଦାର ରଙ୍ା ହଡ଼୍ କରବିାକୁ ସଯାଜନା 
କରଛିନ୍।ି କାମକୁ ବ୍ଲକର କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀଙ୍ଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ଉ୍ରସି୍ ଅଧିକାରୀଙ୍ ଘନଘନ 
ତଦାର� କରୁଥିବାସବସେ ସେହ ି କନଷି୍ଠ 
ଯନ୍ତୀଙ୍ ନାଁସର ଥିବା କାମ ନମି୍ନମାନର 
ସହବା ଓ କୁନକୁିନ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ଜୀବନ 
ଅନଶି୍ଚତିତା ଥିବା ସନଇ ଅଭସିଯାଗ ଏସବ 
ଜଲି୍ାସର ବଦି୍ୟାେୟ ନମି୍ମାେସର ଚାଲଥିିବା 
ଚଞ୍ଚକତାର ବଡ ପ୍ରମାେ ସଦଉଛ।ି ଆସମ 
କହୁଛୁ ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ସଡରାବଶି୍  ବ୍ଲକ ଅେୀନ 
ଲକ୍ଷୀନାରାୟେ୍ରୁ ୍ଞ୍ଚାୟତର ବରାହସିଲା-
ତରଜଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାେୟର କଥା।

ପ୍ରଥମରୁ ୍ଞ୍ଚମ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ମ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ୍ାଠ୍ଢ଼ବିା ୍ାଇଁ ଏଠାସର 
ମାତ୍ର ସଗାରଏି ସଶ୍େୀଗହୃ ଥିଲାଂ। 
ଏସନଇ ବାରମ୍ବାର �ବର ପ୍ରକାର ୍ସର 
ପ୍ରରାେନ ୍କ୍ଷରୁ ଏଠାସର ଆଉ ସଗାରଏି 

ସଶ୍େୀଗହୃ ନମି୍ମାେ କରବିା ୍ାଇଁ ୍ଦସକ୍ଷ୍ 
ନଆିଯାଇଥିଲା। ଏହ ି କାମ େବ୍ମରକି୍ଷା 
ଅଭଯିାନର ସବୈର୍ୟକି ୍ରାମର୍ମଦାତା 
ଅନୀଲ ମହାନ୍ଙି୍ ନାମସର ରହଥିିବାସବସେ 
ଏହ ି ସଶ୍େୀଗହୃ ନମି୍ମାେର ପ୍ରଥମ ଦନି 
୍ଲିାର ସ�ାେବିାଠାରୁ ଆଜ ି ଘରର ଚଟ୍ାେ 
କଂକ୍ରରି ସହବା ଯାଏ ଦନୁିରଏି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ର 
ଉ୍ସ୍ତି ି ନ ଥିବାରୁ କାମ ଅତ ି ନମି୍ନମାନର 
ସହାଇଥିବା ଅଭଭିାବକ ଓ ସ୍ାନୀୟ ସଲାସକ 
ଅଭସିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ଅତ ି ନମି୍ନମାନର 
ଅଥ୍ମାତ୍  ଛାତ ମାତ୍ର ୩ ଇଞ୍ଚର ଢସେଇସର 
େମ୍ପନ୍ନ ସହାଇଥିବାସବସେ ୍ଲିାରରୁ ଘର 
େମ୍ପରୂ୍୍ମ ସହବା ଆଗରୁ କଂକ୍ରରି ଛାଡ଼ଲିାେ।ି 

ସକବେ ସେତକି ି ନୁସହଁ, ଘର ଛାତ ରଡ୍  
ସଦ�ାଯାଉଥିବାସବସେ ଚଚାେ ଢସେଇ 
ସହାଇଥିବାର ତନିଦିନି ୍ସର ଏହାକୁ 
ହାତସର ମଧ୍ୟ ବନିା ସକୌେେ ି ଯାନ୍ତକି 
େହାୟତାସର ସ�ାୋଯାଇ ଏଥିସର ଥିବା 
ବାଲ ିସଦ�ାଯାଉଛ।ି

ଏହ ି ନୂତନ ବଦି୍ୟାେୟ ଘର କାମସର 
୨୦ର ିବାଲସିର ସଗାରଏି େସିମଣ୍ ଦଆିଯାଇ 
କାମ ସହାଇଥିବାସବସେ ଅଦୃର୍ୟ ଠକିାଦାର 
ଅତ୍ୟନ୍ ନମି୍ନମାନର କାମ କରଛିନ୍ ି
ସବାଲ ି ଅଭସିଯାଗ ସହାଇଛ।ି ଏହ ି କାମର 
େଠକି ତଦାର� ସହାଇ ନ ଥିବାରୁ କାମ 
ଅତ ି ନମି୍ନମାନର ସହାଇଥିବା ଅଭସିଯାଗ 

ସହାଇଛ।ି ଏହ ି ଘର 
େମ୍ପରୂ୍୍ମ ସହାଇ କୁନ ିକୁନ ି
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାସର 
ବେ ି ୍ାଠ ୍ଢସିଲ 
ସକସତସବସେ ବ ି
ସକୌେେ ି ପ୍ରକାର 
ଅଘରେ ଆରଙ୍ାକୁ 

ଏଡାଇ ଦଆିଯାଇ ନ ୍ାସର ସବାଲ ି ମତ 
ପ୍ରକାର ୍ାଇଛ।ି େବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସହଲା 
ସକୌେେ ି େରକାରୀ କାମର ଆରମ୍ଭ ସବସେ 
େଚୂନା ଫେକ ମରାଯାଇ କାମର େମସ୍ତ 
ଡ୍ରଇଂ େଟି୍ , ଠକିାଦାରଙ୍ ନାମ, ସକସତ 
ରଙ୍ାର କାମ ସଲ�ାଯବିାର ପ୍ରାବୋନ 
ଥିବାସବସେ ଏେବୁ ନୟିମ ସଯମତି ି ଏହ ି
ବଦି୍ୟାେୟ ଗହୃ ନମି୍ମାେ େମୟସର ବେ ି
୍କାଇଛ।ି ଏହ ିବଦି୍ୟାେୟ କାମର ିଏଠାକାର 
ବଦି୍ୟାେୟ େସମତ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
୍ାଠ ୍ଢବିା ୍ାଇଁ େବୁେିା ୍ାଇବା 

ଉସଦ୍ର୍ୟସର ନମି୍ମାେ ସହଉଥିସଲ େଦୁ୍ଧା ଗହୃ 
େମ୍ପନ୍ନ ସହବା ୍ସର ଏହାର ନମି୍ନମାନର 
କାମ ସଯାଗୁଁ ଘରର ିଭୁରଡୁ ି୍ଡ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 
ଅମଲୂ୍ୟ ଜୀବନ ଯବିା େମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 
ସକୌେେ ି ଅଭଭିାବକ/ଅଭଭିାବକିା ଏହ ି
ନବନମିଷିତ ଘସର ସେମାନଙ୍ ୍ଲିାଙୁ୍ ୍ାଠ 
୍ଢ଼ାଇବାକୁ ୍ଠାଇସବ ନାହ ିଁ ସବାଲ ିନଷି୍ପତ୍ ି
ସନଇଛନ୍।ି େବୁଆସଡ ଅଭସିଯାଗ କର ି
ନରିାର ସହବା ୍ସର ସ୍ାନୀୟ ସଲାସକ ଏହ ି
ନମି୍ମାେ କାମକୁ ବଦେ କରଛିନ୍।ି ବଦି୍ୟାେୟ 
ନମି୍ମାେ କାମର ଭଜିଲିାନ୍ସର ସବୈର୍ୟକି 
ରମି ଦ୍ାରା ତଦନ୍ କରାଯାଇ ଏହା ଠକି୍  
ଭାସବ ନମି୍ମାେ ସହାଇଛ ି କ ି ନାହ ିଁ ସେ 
େମ୍ପକ୍ମସର ଆସଲାଚନା କରାଯାଉ। ବନିା 
ଅଧିକାରୀଙ୍ ଉ୍ସ୍ତିସିର ସହାଇଥିବା କାମ 
୍ାଇଁ ଠକିାଦାରଙ୍ ବଲି ବଦେ କରାଯାଉ। 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ େରୁକ୍ଷା ଦୃଷ୍ସିକାେରୁ ଯଦ ି
ସକହ ି ୍ଦସକ୍ଷ୍ ନ ନଅିନ୍ ି ସତସବ ଆେନ୍ା 
୭ ଦନି ମଧ୍ୟସର ଚଣ୍ସି�ାଲ-୍ାରାଦୀ୍ 
୫୩ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜ୍ଥ ଅବସରାେ 
କରାଯବିାକୁ ବଦି୍ୟାେୟ ୍ରଚିାେନା କମରି ି
୍କ୍ଷରୁ ସଚତାବନୀ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏ ସନଇ 
ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା ପ୍ରରାେନ ୍କ୍ଷରୁ �ବୁରୀଘ୍ର 
ତଦନ୍ କରାଯାଇ ୍ଦସକ୍ଷ୍ ନଆିଯବି ସବାଲ ି

ସହା�ତା 
ପାଇବା ଯନଇ 

ସଯଦେହଯେ ବନ୍ା 
ବପିନ୍ନ 

ବୋହଯିଲା-ତେଜଙ୍ଗା ବୋହଯିଲା-ତେଜଙ୍ଗା 
ପ୍ରାଥରକି ବଦି୍ାଳ�ପ୍ରାଥରକି ବଦି୍ାଳ�

ଆଳ,ି ୧୦ା୯(ସରସି): ଗତ ୨୦୧୩ ମେହିାଠାରୁ ଶ୍ୀ ଶ୍ୀ ଭାଗବତ ବାେସୁଦବଙ୍ 
ଜନ୍ମଦନି ୍ାଇଁ ଗରିବିନ୍ଠାସର ପ୍ରସତ୍ୟକ ବର୍୍ମ ୭ଦନି େର ି ଭାଗବତ େପ୍ତାହ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ସହାଇଥାଏ। ଆଦର୍ମ ରକି୍ଷକ ସ୍ଗ୍ମତ ନରବର ୍ାତ୍ର ପ୍ରଥସମ ଏହ ି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିସଲ। ଗରିବିନ୍ ଗ୍ାମବାେୀଙ୍ ଉ୍ସ୍ତିସିର ଏହ ିକାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ ିଯାଏଁ ଜାର ିରହଛି।ି 
ଏହ ି ବର୍୍ମ କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ବଧିି ମତୁାବକ ଆସୟାଜତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ବ୍ାହ୍ମେ ସବୈମସକର 
ତ୍ର ି୍ ାଠୀ ଓ ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ ମହା୍ାତ୍ର କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମସର ଭାଗବତ ୍ାଠ କରଥିିସଲ। ଏହ ିକାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ 
ୋତଦନି ବ୍ୟା୍ ି ଅନୁଷ୍ଠତି ସହାଇ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାର�ି ରନବିାର ସରର୍ ସହାଇଛ।ି 
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଷୁି୍ଚରେ ୍ାତ୍ର, େନାତନ, ମସହଶ୍ୱର, ନସରନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରସମାଦ, ୍ତିାମ୍ବର, 
ର୍ୟାମେଦୁେର, ନତି୍ୟାନଦେ, ବସିନାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ାମବାେୀ ୍ରଚିାେନା କରଥିଲ। 
ନରିଞ୍ଜନ ୋମଲ ଓ ତାଙ୍ େହେମଷିେୀ ଆରତୀ ୋମଲ କତ୍୍ମା ଭାସବ କାଯ୍ମ୍ୟ କରଥିିସଲ।

ତୃଣରଳୂ ସ୍େଯେ ଯକନ୍ଦ ସେକାେଙ୍କ ଯ�ାଜନାେ ସରୀକ୍ଷା

ଯକନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୦ା୯(ସରସି)

ସଲାକେଭା ପ୍ରବାେ ସଯାଜନାସର ସକନ୍ଦ୍ର ଗହୃ, 
କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯବୁ ବ୍ୟା୍ାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀ ନରିଥି 
୍ରମାେକି ତନିଦିନିଆି ଗସ୍ତସର ଆେ ି ଆଜ ି
ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ାସର ୍ହଞ୍ଚ ି ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍ 
ତୃେମେୂ ସ୍ତରୀୟ ସଯାଜନାର େମୀକ୍ଷା 
କରଛିନ୍।ି ରନବିାର ମଧ୍ୟାହ୍ନସର ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 
ଏଠାସର ୍ହଞ୍ଚବିା ୍ସର ତନିମିହୁାେଠିାସର 
େହଦି ସ୍ତମ୍ଭସର ୍ଷୁ୍ପମାଲ୍ୟ ଅ୍୍ମେ କରଥିିସଲ। 
୍ସର ଦେର ବଭିନି୍ନ କମ୍ମକତ୍୍ମାଙୁ୍ ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 
ସଭରଥିିସଲ। ଏଥିେହତି ତୃେମେୂ ସ୍ତରସର ସକନ୍ଦ୍ର 
େରକାରଙ୍ ସଯାଜନାର ଯଥାଥ୍ମ କାଯ୍ମ୍ୟକାରତିା 
େମ୍ପକ୍ମସର ଆସଲାଚନା କରଥିିସଲ। ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 
ନରିଥି ୍ାରମାେକି ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍ ବଭିନି୍ନ 
ସଯାଜନାସର କାଯ୍ମ୍ୟକାରତିା ଓ ହତିାଧିକାରୀଙ୍ 
େନୁ୍ଷ୍କୁି ସନଇ େରକାରଙ୍ ଆଭମି�ୁ୍ୟ 
ଉ୍ସର ଆସଲାକ୍ାତ କରଥିିସଲ ସବାଲ ି
ଗେମାଧ୍ୟମକୁ କହଛିନ୍।ି ସ�ସଲା ଇଣ୍ଆି 
ସଯାଜନାସର ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ାସର ସ୍ାର୍ସ୍ମ 
ହସଷ୍ଲ ୍ାଇ ଁ ରାଜ୍ୟ େରକାର ଆସବଦନ 
କସଲ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଏହା ଉ୍ସର ବଚିାର 
କରସିବ ସବାଲ ି କହବିା େହ ସଲାକଙ୍ େହ 
ସଯାଡ଼ସିହବା ୍ାଇ ଁପ୍ରୋନମନ୍ତୀଙ୍ ଏହ ିପ୍ରବାେ 
ସଯାଜନାର ନସିଦ୍୍ମର େମସ୍ତ ମନ୍ତୀଙ୍ ୍ାଇ ଁଏକ 
ଆନଦେର ବରି୍ୟ ସହାଇଛ ି ସବାଲ ି ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 

କହଛିନ୍।ି ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ଓ ଗମନାଗମନ 
ସକ୍ଷତ୍ରସର ସଦରର 
ଜନତାଙୁ୍ ଆବର୍ୟକୀୟ ସେବା ସଯାଗାଇ 
ସଦବା େହତି ରକି୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସକ୍ଷତ୍ରସର 
ଯବୁବଗ୍ମଙ୍ ବକିାର ୍ାଇ ଁ ବଭିନି୍ନ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ସଯାଜନା ପ୍ରେୟନ ସହାଇଛ।ି େମସ୍ତ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ସଯାଜନାର େଫୁେ ସଲାକଙ୍ ନକିରସର 
୍ହଞ୍ଚଛୁ ି କ ି ନାହ ିଁ ସେେବୁର ଅନୁଧ୍ୟାନ 
କରବିାକୁ ପ୍ରୋନମନ୍ତୀ ନସିଦ୍ମର ସଦଇଥିବା 
ସେ କହଥିିସଲ। ୍ବୂ୍ମରୁ ସଲାକମାସନ ୋଂେଦ 
କମି୍ବା ମନ୍ତୀଙୁ୍ ୋକ୍ଷାତ କରବିା ୍ାଇ ଁ ଦଲି୍ୀ 
ଯବିାକୁ ୍ଡୁଥିଲା। କନୁି୍ ଏସବ ପ୍ରୋନମନ୍ତୀଙ୍ 
ନସିଦ୍୍ମରକ୍ରସମ ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ବଭିନି୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ 
କର ି ସଲାକଙ୍ ନକିରକୁ ଆେ ି ସେମାନଙ୍ 
େମେ୍ୟା ୍ଚାର ି ବୁଝୁଛନ୍।ି ସଯମତି ି କ ି ସକନ୍ଦ୍ର 
ଗହୃ ରାଜ୍ୟମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ୍ାରମାେକି ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡାକୁ 
ଗସ୍ତସର ଆେଛିନ୍।ି ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ୍ାରମାେକିଙ୍ 
ମନ୍ତୋେୟ ୍କ୍ଷରୁ ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା ୍ାଇଁ 
କ ି କ ି ସଯାଜନା ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗାମୀ ଦନିସର 
ସହବାକୁ ଅଛ ି କ ି ସବାଲ ି ୋମ୍ବାଦକିଙ୍ ପ୍ରର୍ନର 
ସକୌେେ ି ଉତ୍ର ରଖି ନ ଥିସଲ। ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା 
ଜଲି୍ାସର ଥିବା ୩ର ି ୋମଦୁ୍ରକି ଥାନାସର 
ଆବର୍ୟକ େଂ�୍ୟକ ଅଧିକାରୀ, କମ୍ମଚାରୀ ନ 
ଥିବାସବସେ ସେହ ି ଥାନାଗଡୁକୁି ଅତ୍ୟାେନୁକି 
ଯନ୍ତାଂର, ସବାର ଓ ମାରୋସ୍ତ ପ୍ରଭୃତ ିସଯାଗାଇ 

ଦଆିଯାଇ ନ ଥିବା ସହତୁ ସେେବୁ 
ଥାନା େମଦୁ୍ର ଭତିସର ଅନୁପ୍ରସବରକାରୀ ଓ 
େନ୍ତାେବାଦୀଙ୍ ନକିରରୁ କଭିେ ି ରାଜ୍ୟ ବା 
ସଦରକୁ ରକ୍ଷା କରସିବ ସବାଲ ିପ୍ରର୍ନର ସକୌେେ ି
ଉତ୍ର ସଦଇ ନ ଥିସଲ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗହୃ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ ୍ାରମାେକି। ଆଜରି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମସର 
ବସିଜ୍ ି ଜଲି୍ା େଭା୍ତ ି କସିରାର ୍ଣ୍ା, ବଷୁି୍ 
ଦାେ, ଜଲି୍ା ପ୍ରଭାରୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍,ି ବସିଜ୍ ି
ସନତା େନୁାକର ସବସହରା, ବସିଜ୍ ି ରାଜ୍ୟ 
େଂ�୍ୟାଲଘ ୁ ସେଲ ଉ୍େଭା୍ତ ି ମହମ୍ମଦ 
େଲମି �ାନ, ଉମାକାନ୍ ୍ଟ୍ନାୟକ, ସନସହରୁ 
ୋହୁ ପ୍ରମ�ୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। 

ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଙୁ୍ ସ୍ାଗତ ସବସେ ସଯଉ ଁ
ସଯଉ ଁବସିଜ୍ ିସନତା ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ, ସକାର 
କମରି ି ମରିଂି େମୟସର ସେମାନଙ୍ ସଦ�ା 
ମେି ିନ ଥିଲା। ଏମତିକି ିଗରା୍ରୁସ୍ ସ୍ୟଂେଦି୍ଧା 
ମଣ୍୍ସର ଅନୁଷ୍ଠତି ୋମ୍ବାଦକି େମ୍ମେିନୀସର 
ମଧ୍ୟ ଅସନକ ସନତାଙ୍ ଅନୁ୍ସ୍ତି ଦେର 
ଅନ୍ କଦେେକୁ ୍ଦାସର ୍କାଇଥିବା ସନଇ 
ଆସଲାଚନା ସହଉଛ।ି ସଗାରଏି ସଗାଷ୍ଠୀର ମ�ୁ୍ୟ 
ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଙୁ୍ େକଷିର ହାଉେସର ସ୍ାଗତ କରବିା 
େହ ଦେର ବଭିନି୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ରୀେ ଘରୋବେୀ 
ଉ୍ସର ଆସଲାଚନା କରଥିିବା ଜାେବିାକୁ 
ମେିଛି।ି ଏହା ଜାେବିା ୍ସର ଅନ୍ୟଏକ ସଗାଷ୍ଠୀ 
ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଙ୍ ବଭିନି୍ନ କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମସର ଅନୁ୍ସ୍ତି 
ରହଥିିବା ସନଇ ଆସଲାଚନା ସହଉଛ।ି

ପଦାଯେ ପଡ଼ଲିା 
ଯଗାଷ୍ୀ କଦେଳ

ବଯିଲଶ୍ୱେ ରଦେେିେ ନୂତନ କରରି ିଗଠତି
ଯକନ୍ଦାପଡ଼ା, ୧୦ା୯(ସରସି): ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା କଜୋଠାସର ଥିବା ବାବା ବସିଲଶ୍ୱର ମଦେରିର 
ନୂତନ ୍ରଚିାେନା କମରି ିଗଠନ ସହାଇଯାଇଛ।ି ବସିଲଶ୍ୱର ମଦେରି ପ୍ରାଙ୍ଗେସର ଉ୍ସଦଷ୍ା 
େମସ୍ତ କମ୍ମକତ୍୍ମା ଓ ବୁଦ୍ଧଜିୀବୀଙ୍ ଉ୍ସ୍ତିସିର େବ୍ମେମ୍ମତକି୍ରସମ ବସିଲଶ୍ୱର ମଦେରିର ନୂତନ 
୍ରଚିାେନା କମରି ିଗଠନ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ିକମରିସିର େଭା୍ତ ିସଗୌତମ ମଲ୍କି, େମ୍ପାଦକ 
ୋରଦା ପ୍ରୋଦ ୋହୁ, ସକାର୍ାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀ୍ ୋହୁ, ଉ୍େଭା୍ତ ି ଅସରାକ ମଲ୍କିଙ୍ େହ 
େମ୍ପାଦକ ସ୍ରୂ୍ ରାଉତ ରାୟଙୁ୍ ମସନାନୀତ କରାଯାଇଛ।ି େମସସ୍ତ ଏହ ିୋମଷିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର, 
ରୀତନିୀତ ିମାନ ିକାଯ୍ମ୍ୟ େମ୍ପାଦନ କରସିବ ସବାଲ ିମଦେରିସର ର୍ଥ ୍ାଠ କରଥିିସଲ।

ବାଲାବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମ ରଯହାତ୍ସବ 
ଯକନ୍ଦାପଡ଼ା, ୧୦ା୯(ସରସି): ରନବିାର ଇଦୁେ ୍ରୂ୍ଷିମା ଦନି ଶ୍ୀ ସଗା୍ନିାଥ ଜୀଉ, ବସିନାଦ 
ବହିାରୀ ଜୀଉ ଓ ବାଲାବାବା ଟ୍ଷ୍ ୍ରଚିାେନା କମରି ିଆନୁକୂଲ୍ୟସର ଶ୍ୀ େଦି୍ଧ ମହା୍ରୁୁର୍ 
ବାଲାବାବାଙ୍ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ତଥା ବାର୍ଷିସକାତ୍ସବ ଓ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ମସହାତ୍ସବ ସ୍ାନୀୟ 
ଗୋମାହାଲ ବାଲାବାବା ମଦେରିଠାସର ମହାେମାସରାହସର ଅନୁଷ୍ଠତି ସହଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ଉ୍ଲସକ୍ଷ ରକୁ୍ରବାର ଅ୍ରାହ୍ନ ୫ରାସର େହରର ତନିମିହୁାେଠିାରୁ ୋନ୍ୋହ ି ୍ଯ୍ମ୍ୟନ୍ 
ବାଲାବାବାଙ୍ର ଏକ ଫସରାଚତି୍ର େହ ନଗରକୀତ୍୍ମନ କରାଯାଇଥିଲା। ରନବିାର ପ୍ରାତ ୬ରା 
େମୟସର ୍ ହଡ଼ ସ�ାଲାଯବିା ୍ ସର ସ୍ାନ କରାଯାଇ ୍ ଜୂାର୍୍ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା୍ସର 
ମଧ୍ୟାହ୍ନସର ସର୍ାଡର ଉ୍ଚାର ତଥା େନ୍ୟାେୀ ସବର କରାଯବିା ୍ସର ଭକ୍ତମାନଙ୍ ୍ାଇଁ 
ମଦେରି ସ�ାଲାଯାଇଥିଲା। େନ୍୍ୟାସର ମହାଅଭସିର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବେ ବର୍୍ମା େସତ୍ଦ୍ 
ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍ ଆରୀବ୍ମାଦ ସନଇଥିସଲ। େଚୂନାସଯାଗ୍ୟ ସଯ, ଗତ ଦୁଇବର୍୍ମ 
ସହବ କସରାନା ମହାମାରୀ ୍ାଇଁ ଉତ୍ସବ କରାଯାଇ୍ାର ିନ ଥିଲା।

ଗେିବିନ୍ଧଯେ ବାସଯୁଦବଙ୍କ ଜନ୍ମଦନି ପାଳନ
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ଗରଦ୍ରୁ,୧୦ା୯(େମେି): ଦବି୍ୟଶକ୍ ି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଖଡ଼ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 
ତାଳମଞ୍ ିରୋପଣ ଗେଦପେୁ ରଗାବୋ ଛକଠାରେ ଆେମ୍ଭ ର�ାଇଛ।ି 
ଉକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନପେୁ ମନ୍ଦେି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲୁୁ େ�ବି। ରଦୈନକ 
‘ସକାଳ’ ଖବେକାଗଜେ ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ପ୍ରତନିଧି ରଦବଦତ୍ତ 
ଦାଶ ଏ� ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ କେଥିିବାରବରଳ ଗେଦପେୁ 
ସବରେଜଷ୍ଟାେ ପ୍ରକୃତବିନୁ୍ ଅରଶାକ କୁମାେ ରବର�ୋ ମଖୁ୍ୟଅତଥି, 
ମାନବ ସମ୍ୱଳ ବକିାଶ ଏଚ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଗନ ବ�ିାେରୀ ସ୍ାଇଁ 
ସମ୍ାନତି ଅତଥି ଭାରବ ରରାଗ ରଦଇଥିରଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 
ରରାଗଗେୁୁ ରଦବ କୁମାେ ପାଣ,ି ସମାଜରସବରୀ ପେରୀକ୍ଷତି ଦାଶ, 
ଅେୁପାନନ୍ଦ ସା�ୁ, ଗଙ୍ାଗମ ଦାଶ, ଉମାକାନ୍ତ ସା�ୁ, ଶଶିେି କୁମାେ 
ମ�ାନ୍ତ,ି ପ୍ର�ଲ୍ାଦ ପାଣ ି ଓ ଟମିା ବାେକ ରରାଗ ରଦଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ପେଚିାଳନାରେ ସ�ରରାଗ କେଥିିରଲ। ଟ୍ରଷ୍ଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକୃତବିନୁ୍ 
ଦ୍ାେକିାନାଥ ରସନାପତ ିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆର�ାଜନ କେଥିିରଲ।

ଗରଦ୍ରୁ,୧୦ା୯(େମେି):

ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳରେ ଛାଇଗଲାଣ ି ନକଲ ି ଔଷଧ। 
ସାଧାେଣ ଗେବି ଅସ�ା� ରୋଗରୀଙୁ୍କ ଏ� ି
ନକଲ ି ଔଷଧ ରଦଇ ରକାଟପିତ ି ର�ରଲଣ ି
ରଦାକାନରୀ। ନା ର�ଉଛ ି ଚଢ଼ଉ, ନା ବନ୍ଦ 
ର�ଉଛ ି ନକଲ ି ଔଷଧ କାେବାେ। ନକଲ ି
ଔଷଧେ ରପଣ୍ଠସ୍ଥଳ ଏରବ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ 
ପାଲଟଛି।ି ବଷ୍ଯ ବଷ୍ଯ ଧେ ି ନକଲ ି ଔଷଧ 
ବକି୍ର ି କେୁଥିବା ରଦାକାନରୀ କଛି ି ଡାକ୍େଙୁ୍କ 
�ାତ କେ ି ଏ� ି ରବପାେ କେଆିସଛୁନ୍ତ।ି 
ର�ରଲ ଥରେ ମାତ୍ର ଡ୍ରଗ୍ସ କରଟ୍ରୋଲେ 
ପକ୍ଷେୁ ଚଢ଼ଉ ର�ଇନ ି କ ି ରମଡସିନିେ 
ମାନ ରାଞ୍ଚ କୋରାଉନ।ି ୋଜ୍ୟ ବା�ାେୁ 
ନକଲ ି ଔଷଧ ଆଣ ି ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ରଦାକାନରୀକୁ 
ଅତ ି କମ୍  ଦାମରେ ଏ� ି ଔଷଧ ରରାଗାଇ 
ଦଆିରାଉଛ।ି ଏ� ି ଔଷଧ ଖାଇ ରଲାରକ 
ଭଲ ର�ରବ କ’ଣ କଛିଦିନି ପରେ ତାଙ୍କ 
ଜରୀବନ ଚାଲରିାଉଥିବା ଅଭରିରାଗ ର�ଉଛ।ି

ମଧରୁମ�, ଉଚ୍ଚ େକ୍ଚାପ, କଡି୍ ନରୀ, 

�ାଟ୍ଯ ଭଳ ିମାୋତ୍ମକ ରୋଗେ ଦାମରୀ ଔଷଧ 
ଏଠାରେ ନକଲ ି ମଳୁିଛ।ି ରତରବ ଅସଲ ି
ମଲୂ୍ୟ ରଦଇ ରୋଗରୀ ନକଲ ି ଔଷଧ ଖାଇ 
ଚାଲଛିନ୍ତ।ି ପାଟକୁୋ ନବି୍ଯାଚନ ମଣ୍ଡଳରୀରେ 
ପ୍ରା� ୨୫େୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ରଦାକାନରୀ ଏରବ ନକଲ ି
ଔଷଧ େଖଥୁିବା ଅଭରିରାଗ ର�ାଇଛ।ି 
ଏ� ି ନକଲ ି ଔଷଧେ ରଚେ, ପଶ୍ମିବଙ୍, 
ବ�ିାେ, ବାଙ୍ାଲୁେୁ, ଦଲି୍ରୀକୁ ଲମ୍ୱଥିିବା 
ଜାଣବିାକୁ ମଳିଛି।ି ରକବଳ ରସତକି ି ନୁର�ଁ 
ଅଣ୍ଡେ ମାଟ୍ରକି ଟ୍ରଟିରମଟ୍ ଆେମ୍ଭ ର�ାଇଛ।ି 
ରବୈଧ ଲାଇରସନ୍ସ ନ ଥାଇ ଓ ଫାମ୍ଯାସଟି 
ନଥାଇ ଔଷଧ ବକି୍ର ିଓ ଚକିତି୍ା କୋରାଉଛ।ି 
ରକବଳ ଫାମ୍ଯାସଷି୍ଟ ସାଟଟିଫିରକଟରେ ଲକ୍ଷ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାେ ନକଲ ି ଔଷଧ ବକି୍ର ି ର�ଉଛ।ି 
ବାେମ୍ୱାେ ଅଭରିରାଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ରକୌଣସ ି
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍�ଣ କୋ ନ ରବିା ରନଇ 
ସ୍ଥାନରୀ� ପ୍ରଶାସନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ 
ସରନ୍ଦ� କୋରାଇଛ।ି 

ନକଲ ି ଔଷଧ ବକି୍ର ି କେୁଥିବା 
ରଦାକାନରୀ ଏକଜୁଟ ର�ାଇ ଏମତିକି ି

ସେକାେରୀ ରମଡକିାଲକୁ ରୋଗରୀଙୁ୍କ ଚକିତି୍ା 
ପାଇଁ ଛାଡୁନା�ାନ୍ତ।ି ରୋଗରୀଙ୍କ ଘରେ ପ�ଞ୍ଚ ି
ସାଲାଇନଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି ଇଂରଜକସନ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରିଜ ରଦଉଛନ୍ତ।ି ରୋଗରୀଟ ି
ସେକାେରୀ ରମଡକିାଲ ଗରଲ ସମସ୍ତ ପେରୀକ୍ଷା 
ନେିରୀକ୍ଷାଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 

ମାଗଣାରେ ମଳିରିବି। ରମଡସିନି ରଦାକାନ 
କେଥିିବା ଅଣ୍ଡେମାଟ୍ରକିଙ୍କ ବକି୍ର ି କମ୍  
ର�ାଇରବି। ରତଣ ୁରୋଗରୀଙୁ୍କ ଧେ ିେଖିବାକୁ 
ବଭିନି୍ନ ଉପା� ଅବଲମ୍ୱନ କେୁଥିବା 
ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଅଣ୍ଡେ ମାଟ୍ରକି ଚକିତି୍କ 
ରସ� ି ରୋଗରୀଠାେୁ ବଭିନି୍ନ ଆଳରଦଖାଇ 
ନକଲ ି ଔଷଧ ରଦଇ ତନିେୁି ଚାେଗିଣୁା 
ରମାଟା ଅଙ୍କେ ଅଥ୍ଯ ରନଇରାଇଥାଏ। ଏରତ 

ରମାଟା ଅଙ୍କେ ରଶାଷଣ ର�ବା ପରେ 
ମଧ୍ୟ ରୋଗରୀଟ ି କଛି ି ଜାଣପିାେ ି ନ ଥାଏ। 
ରସପରଟ ରସ� ି ଟଙ୍କାେ ଏକ ସଂି�ଭାଗ 
ଅଧିକାେରୀଙୁ୍କ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦରେ ରାଇଥାଏ। 
ଫଳରେ ରକୌଣସ ି ଚଢ଼ଉ �ୁଏ ନା� ିଁ। ବଷ୍ଯ 
ବଷ୍ଯ ଧେ ି ଏଭଳ ି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାେ ି େ�ଥିିବାେୁ 
ଅଣ୍ଡେମାଟ୍ରକି ଠକ ି ଠକ ି ଆଜ ି ରକାଟପିତ ି
ର�ାଇଗରଲଣ।ି ରତରବ ଧମ୍ଯକୁ ଆଖିଠାେ 
ଭଳ ି ଜରଣ ଫାମ୍ଯାସଷି୍ଟେ ସାଟଟିଫିରକଟ 
ଖରଣ୍ଡରେ ଔଷଧ ରଦାକାନରୀ ମାସକି 
୧୫ ଶ�େୁ ୨ �ଜାେ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ରଦଇ 
ରଦାକାନରେ ଟାଙ୍ଥିାଏ। ଏ� ିରଟ୍ରଣ୍ଡ ରରାଗୁଁ 
ରଦୈନକି ନୂଆ ନୂଆ ଔଷଧ ରଦାକାନ ରଖାଲ ି
ରକାଟପିତ ି ଆଶାରେ ଠରକଇ ଆେମ୍ଭ 
ର�ାଇଛ।ି 

ନ�ିମାନୁସାରେ ଔଷଧ ରଦାକାନରେ 
ଫାମ୍ଯାସଷି୍ଟ ଔଷଧ ବକି୍ର ିକେବିା କଥା। ର�ରଲ 
ରକନ୍ଦାପଡା ଜଲି୍ାରେ ଅରନକାଂଶରେ 
ତା�ା ର�ଉ ନ ଥିବା ଅଭରିରାଗ ର�ାଇଛ।ି 
ରକବଳ ଫାମ୍ଯାସଷି୍ଟ ସାଟଟିଫିରକଟ ଖରଣ୍ଡରେ 

ଅଣ୍ଡେମାଟ୍ରକିମାରନ ରମଡସିନି ବକି୍ରଠିାେୁ 
ଚକିତି୍ା ସବୁକଛି ି କେୁଥିବା ରଦଖିବାକୁ 
ମଳୁିଛ।ି ରତରବ ଏରତସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ 
ର�ଉଥିବାରବରଳ ଜଲି୍ା ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ବଭିାଗ 
କା� ିଁକ ିକାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍�ଣ କେୁନ ିରବାଲ ି
ସାଧାେଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଛି।ି ନ�ିମତି ଭାରବ 
ଔଷଧ ରଦାକାନଗଡୁକି ରାଞ୍ଚ ର�ଉନ।ି 
ଫଳରେ ଏଭଳ ି ଦୁଇନମ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦନିକୁ 
ଦନି ବଢ଼ବିାରେ ଲାଗଛି।ି ଏମତିକି ି ଅରନକ 
ଔଷଧ ରଦାକାନେ ରବୈଧ ଲାଇରସନ୍ସ ନ 
ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣବିାକୁ ମଳିଛି।ି ଏଭଳ ି କାର୍ଯ୍ୟ 
ଚାଲବିା ଦ୍ାୋ ରକରତରବରଳ ରର ରକଉ ଁ
ରୋଗରୀେ ଜରୀବନ ବପିଦରେ ନ ପଡ଼ବି, ତା�ା 
କ�ରି�ବ ନା� ିଁ। ରତଣ ୁ ଏ� ି ରବଆଇନ୍  
କାର୍ଯ୍ୟ ବରିୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍�ଣ 
କୋରବିା ସ� ରଲାକଙ୍କ ଜରୀବନ ସ� ରଖଳ ି
ରକାଟପିତ ିର�ାଇଥିବା ରମଡସିନି ମାଲକିଙ୍କ 
ବରିୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍�ଣ 
କୋରବିା ସ� ଭଜିଲିାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କେବିାକୁ 
ଦାବ ିର�ାଇଛ।ି

ସେରାବଶି, ୧୦ା୯ (େମେି):

ରଡୋବଶି ବ୍ଲକ ରଛାଟ ି ପଞ୍ଚା�ତ ଅନ୍ତଗ୍ଯତ 
ୋମଚଣ୍ଡ ି ରନାଡାଲ ଶକି୍ଷା ନରିକତନ ଏରବ 
ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରଦଇ ଗତ ି କେୁଛ।ି ଉକ୍ 
ଶକି୍ଷା ନରିକତନେ ପ୍ରରବଶ ପଥ ଆଗରେ 
ବଷ୍ଯା ପାଣ ି ଜମ ି େ�ୁଥିବାେୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ 
ରାତା�ାତରେ ସମସ୍ୟା ରଭାଗ କେୁଛନ୍ତ।ି 
ଏଥିସ� ଶକି୍ଷକ ଓ ରଶ୍ଣରୀ ଗ�ୃ ଅଭାବ 
କାେଣେୁ ଶକି୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ର�ଉଥିବା 
ଅଭରିରାଗ ର�ଉଛ।ି

 ସଚୂନା ମତୁାବକ, ‘୫-ଟ’ି ରରାଜନାେ 
ଦ୍ତିରୀ� ପର୍ଯ୍ୟା�ରେ ବଦି୍ୟାଳ�େ 
େୂପାନ୍ତେରୀକେଣ କୋରାଇଥିଲା। ଏ� ି
କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରା� ୩୮ ଲକ୍ଷେୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟ� କୋରାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ 
ତତ୍ତାବଧାନରେ ର�ାଇଥିବା ଏ� ି କାର୍ଯ୍ୟେ 
ଶରୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ି ପାଇଁ ତତ୍ାଳରୀନ ବଦି୍ୟାଳ� 

ପେଚିାଳନା କମଟି ି ଏକାଧିକ ରଲାକଙୁ୍କ 
ନରିକୁ୍ ି ରଦବାକୁ ସ୍ଥେି କେଥିିରଲ ସରୁ୍ା 
ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏ� ି କମଟିକୁି ରବଖାତେି 
କେ ି ଜରଣ ଠକିାଦାେଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଏ� ି କାର୍ଯ୍ୟ 
କୋଇଥିବା ରନଇ ପବୂ୍ଯତନ ସେପଞ୍ଚ କୁମାେ 
ଚନ୍ଦ ବଳ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ତ।ି ରତରବ 
ବଦି୍ୟାଳ�େ ବଜି୍ାନ ଲାରବାରୋରଟାେରୀ 
ଗ�ୃ, ଲାଇରରେେରୀ ଗ�ୃ ସରମତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙୁ୍କ 
ଆଧନୁକି ଢଙ୍ରେ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ 
ସ୍ାଟ୍ଯ କ୍ଲାସେୁମ ଓ ନୂତନ ପେସି୍ାଗାେ ଓ 
ରଶୌଚାଳ� ଗ�ୃ ଉତ୍ୟାଦ ି ନୂତନ ଭାରବ 
ନମି୍ଯାଣ କୋରାଇଥିଲା। ଏଥିସ�ତି ସମସ୍ତ 
ରଶ୍ଣରୀ ଗ�ୃ, ଅଫିସ ଗ�ୃରେ ଟାଇଲ୍ସ 
ପକାରବିା, ବଦି୍ୟାଳ� ପେସିେକୁ ଏକ 
େଙ୍ରେ େଙ୍ା�ତି କୋରବିା ଓ ବଦି୍ୟାଳ� 
ଭତିେ ପେସିେରେ ରଫଭେ ବ୍ଲକ ପକାରାଇ 
ପେୂା ବଦି୍ୟା ନରିକତନେ କରଳବେକୁ 
ବଦଳାଇ ଦଆିରାଇଥିଲା। ପ୍ରରବଶ ପଥ 

ଅଥ୍ଯାତ ମଖୁ୍ୟ ଫାଟକକୁ ମଧ୍ୟ ଚକାଚକ 
କେଦିଆିରାଇଥିଲା।

ମାତ୍ର ବଦି୍ୟାଳ�େ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ନମି୍ନମାନେ ର�ାଇଥିବା ରନଇ ସ୍ଥାନରୀ� 
ଅଞ୍ଚଳବାସରୀଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ବାେମ୍ୱାେ ବ୍ଲକ 
ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନକିଟରେ ଅଭରିରାଗ 
ର�ାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଏ�ାକୁ ରବଖାତେି 
କେବିା ସ� ଦା�ତି୍ୱରେ ଥିବା ରନ୍ତରୀ ଏ�ାକୁ 
ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ବଲି୍  କୋଇଥିବା ରନଇ ପବୂ୍ଯତନ 
ସେପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ବଳ କ�ଛିନ୍ତ।ି ଏ� ି ବଦି୍ୟା 
ନରିକତନେ େୂପାନ୍ତେଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇତ ି
ମଧ୍ୟରେ ମାସାଧିକ କାଳ ବତିରିାଇଥିରଲ 
ମଧ୍ୟ ଏ� ି ବଦି୍ୟାଳ�େ ଅଧ୍ୟ�ନେତ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ ଭତିେ ସମସ୍ୟାକୁ ଏରାଏ 
ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ କ ି ପ୍ରଶାସନ ରକ� ି ଜାଣବିାକୁ 
ଚା� ିଁନା�ାନ୍ତ।ି ଏରବ ଏ� ିସ୍ାଟ୍ଯ ବଦି୍ୟାଳ�େ 
ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରରବଶ ପଥେୁ � ିଁ ସମସ୍ୟା ଆେମ୍ଭ 
ର�ାଇଥିବାରବରଳ ଅଭାବରୀ ରଶ୍ଣରୀ ଗ�ୃ 

ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭାବରୀ ଶକି୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଏ�ାେ 
ଶକି୍ଷାଦାନ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ରଦା�ଲାଇ ରଦଇଛ।ି

ସ୍ଥାନରୀ� ଜନସାଧାେଣ ଓ ରକରତକ 
ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ସ�ରରାଗରେ 
୧୯୫୬ରେ ସ୍ଥାପନ ର�ାଇଥିବା ୧ମେୁ 

୧୦ମ ରଶ୍ଣରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଏ� ି ବଦି୍ୟା 
ନରିକତନରେ ଚଳତି ବଷ୍ଯ ରମାଟ ୩୯୬ 
ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ ଅଧ୍ୟ�ନ କେୁଛନ୍ତ।ି ରଶ୍ଣରୀ 
ଗ�ୃ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ୧ମେୁ ୩� ରଶ୍ଣରୀ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙୁ୍କ ରଗାଟଏି ରଶ୍ଣରୀରେ 
ପାଠପଢା ଚାଲଥିିବାରବରଳ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ 
ରଶ୍ଣରୀ ରଗାଟଏି ରଗାଟଏି ରକାଠେରୀରେ 
ଚାଲଛି।ି ବରିଶଷ ଭାରବ ନବମ ରଶ୍ଣରୀରେ 
େ�ଥିିବା ୮୫ ଜଣ ଓ ଦଶମ ରଶ୍ଣରୀରେ 
େ�ଥିିବା ୭୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙୁ୍କ ରଗାଟଏି 
ରଶ୍ଣରୀ ଗ�ୃରେ ଖନୁ୍ଦାଖନୁ୍ଦ ି ବସାଇ ପାଠ 
ପଢାଇବା ବଦି୍ୟାଳ� କତୃ୍ତ୍ଯପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ 
ବ�ୁ ରନ୍ତଣାଦା�କ ର�ାଇପଡ଼ଛି।ି 
ଅପେପକ୍ଷରେ ଏରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷ�ତି୍ରରୀ 
ନ ଥିବାେୁ ପଲିାଙୁ୍କ ପାଠ ପଢାଇବା ମଧ୍ୟ 
କଷ୍ଟଦା�କ ର�ାଇରାଇଛ।ି ଏ� ି ଦୁଇ 
ସମସ୍ୟା ଏରବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ ପାଠପଢାରେ 

ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରତବିନ୍କ ସାଜଛି।ି
୨୦୧୬ ମସ�ିାେୁ ଏ� ି ବଦି୍ୟା 

ନରିକତନେ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ପଦବରୀ 
ଖାଲ ି ପଡ଼ଛି।ି ଆଟ୍ସ୍ଯ ଗ୍ାଜୁଏଟ ଓ ଅନ୍ୟ 
୩ ଶକି୍ଷକ ପଦବରୀ ମଧ୍ୟ ଦରୀଘ୍ଯବଷ୍ଯ ର�ଲା 
ଖାଲପିଡଛି।ି ବଦି୍ୟାଳ�େ କ୍ଲକ୍ଯ ପଦବରୀ 
ଖାଲ ି ପଡଥିିବାରବରଳ ୩ ଜାଗାରେ 
ମାତ୍ର ଜରଣ ପଅିନରେ ବଦି୍ୟାନରିକତନ 
ବ�ୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲ ି ଆସଛୁ।ି 
ବରିଶଷକେ ି ନମି୍ନମାନେ େୂପାନ୍ତେଣ 
କାର୍ଯ୍ୟ ରରାଗୁଁ ବତ୍ତ୍ଯମାନ ବଷ୍ଯା ସମ�ରେ 
ବଦି୍ୟାଳ� ପ୍ରରବଶ ପଥେ ମଖୁ୍ୟ ଫାଟକ 
ଆଗରେ ବଷ୍ଯାପାଣ ି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚେ ଜମାଟ 
ବାନ୍ଥିିବାେୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ ଓ ଅଭଭିାବକଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରେ ତରୀରେ ଅସରନ୍ତାଷ ରଦଖାରଦଇଛ।ି 
ରତଣ ୁ ବ�ୁ ସଫଳ ମଣଷି ତଆିେ ି କେବିା 
ରଗୌେବ ବ�ନ କେୁଥିବା ଏ� ିବଦି୍ୟାଳ�େ 
ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁେନ୍ତ ଶକି୍ଷା 

ବଭିାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପଦରକ୍ଷପ ରନବାକୁ 
ଅଞ୍ଚଳବାସରୀ ଦାବ ି କେଛିନ୍ତ।ି ଏ ସମ୍କ୍ଯରେ 
ଜଲି୍ା ଭାେପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷାଧିକାେରୀ ଶଭୁଲକ୍ଷରୀ 
ନା�କଙୁ୍କ ବାେମ୍ୱାେ ରରାଗାରରାଗ 
କୋରାଇଥିଲା। ରସ ଏକ ରବୈଠକରେ 
ଥିବାେୁ ପରେ ଏ ବଷି�ରେ ମତାମତ 
ରଦରବ ରବାଲ ି କ�ଥିିରଲ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 
ବଡିଓି ନମତିା ବାେକିଙୁ୍କ ଏ ବଦି୍ୟାଳ�େ 
ସମସ୍ୟା ସମ୍କ୍ଯରେ ପଚାେବିାେୁ ରସ 
କ�ରିଲ, ରସ ଜାଣବିା ପରେ ବଦି୍ୟାଳ�କୁ 
ପେଦିଶ୍ଯନରେ ରାଇଥିରଲ। ମଖୁ୍ୟ ଫାଟକ 
ନକିଟରେ ଜମ ି େ�ୁଥିବା ପାଣ ି ନଷି୍ାସନ 
ପାଇଁ ତୁେନ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ନଆିରବି ରବାଲ ି
କ�ଥିିରଲ। ବଦି୍ୟାଳ�ରେ ଖାଲପିଡ଼ଥିିବା 
ଶକି୍ଷକ ପଦବରୀ ତୁେନ୍ତ ପେୂଣ କେବିା ପାଇଁ 
ଜଲି୍ା ଓ ବ୍ଳକ ଶକି୍ଷାଧିକାେରୀ ପଦରକ୍ଷପ 
ରନବାକୁ ବଡିଓି ଶ୍ରୀମତରୀ ବାେକି ପୋମଶ୍ଯ 
ରଦଇଥିବା କ�ଥିିରଲ।

ରାମଚଣ୍ଡି 
ନ�ାଡାଲ ସ୍କୁଲ ଶ ଡିକ୍ଷକ ଓ ନରେଣୀ ଗହୃ ଅଭାବ ନ�ାଗକୁଁ ଶ ଡିକ୍ଷାଦା� ବାଧାପ୍ାପ୍ତ

ନହଉ� ଡି ଚଢ଼ଉ, ଛାଇଗଲାଣ ଡି �କଲଡି ଔଷଧ

ନରାଗୀଙ୍କ ଜୀବ� ସହ ନେଳ
�କଲଡି ଔଷଧ ନଦାକା�ୀ 

ନକାଟ ଡିପତ ଡି
ଭ ଡିଜଡିଲା�୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବ ଡି 

ଋାଜନଗର,୧୦ା୯(େମେି): ୋଜନଗେ 
ବ୍ଲକ ସାନବଡ଼ରଗାପାଳପେୁ ପଞ୍ଚା�ତେ 
ନୁେୁଗାଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାଳ�ରେ 
ରକୌଣସ ି ଅନ�ିମତିତା ର�ାଇନ।ି 
ରରଉଁମାନଙ୍କ ପଲିା ପାଠ ପଢୁନା�ାଁନ୍ତ,ି 
ରସମାରନ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟକ୍ଗିତ ସ୍ାଥ୍ଯ ପାଇଁ 
ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ବଦନାମ କେବିା 
ସ� କୁନ ି କୁନ ି ପଲିାଙ୍କ ପାଠପଢାରେ 
ବ୍ୟାଘାତ ସଷୃ୍ଟ ି କେୁଛନ୍ତ।ି ରରଉଁମାରନ 
ଏପେ ି କାମ କେୁଛନ୍ତ,ି ରସମାରନ ପବୂ୍ଯେୁ 
ବଦି୍ୟାଳ�େୁ ଆକ୍ାଗାଡ୍ଯ, ଫ୍ୟାନ ଓ 
କଦଳରୀ ରଚାେ ି କେଛିନ୍ତ।ି ବଆିେସସି ି
ବଦି୍ୟାଳ�କୁ ରାଇ ତଦନ୍ତ କେବିା ସ� 
ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ରକୌଣସ ିଭୁଲ କେନିା�ାନ୍ତ ି

ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନରଭାଜନ ଚାଉଳ ଠକି୍  ଥିବା 
େରିପାଟ୍ଯ ରଦଇଛନ୍ତ।ି ରକରତକ 
ଅସାମାଜକି ରଲାକ ବଦି୍ୟାଳ�େ ରଗୌେବ 
ନଷ୍ଟ କେୁଛନ୍ତ।ି ଆମ ବଦି୍ୟାଳ�ରେ 
ପାଠପଢା ଠକି୍  ଭାରବ ଚାଲବିା ସ� 
ମଧ୍ୟାହ୍ନରଭାଜନ ଠକି୍  ଭାରବ ଚାଲୁଛ।ି 
ବଦି୍ୟାଳ� ପେଚିାଳନା କମଟି ି ପ୍ରତ ି
ସପ୍ତା�ରେ ୨/୩ ଥେ ଖାଦ୍ୟେ ମାନ ରାଞ୍ଚ 
କେୁଛ।ି ବଦି୍ୟାଳ�େ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ 
ରରାଗୁଁ ପାଠପଢା ଠକି୍  ଭାରବ ଚାଲଛି।ି 
ଆମ ବଦି୍ୟାଳ�େ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ 
ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳ ି ନ କେବିାକୁ ବଦି୍ୟାଳ� 
ପେଚିାଳନା କମଟି ିସଦସ୍ୟ ଓ ଅଭଭିାବକ 
ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷାଧିକାେରୀଙୁ୍କ ଲଖିିତ ଭାରବ 

ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ରଦ ିପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ବଦଳ ି
କୋରାଏ, ରତରବ ପେଚିାଳନା କମଟି ି
ସଦସ୍ୟ, ଛାତ୍ରାଭଭିାବକ ବଦି୍ୟାଳ� 
ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇବା ସ� ବ୍ଲକ 
ଶକି୍ଷାଧିକାେରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳ� ସମ୍ଖୁରେ 
ଧାେଣାରେ ବସରିବ ରବାଲ ି ବଦି୍ୟାଳ� 
ପେଚିାଳନା କମଟି ିସଭାପତ ିବରୀେପ୍ରତାପ 
ସା�ୁ, ସଦସ୍ୟା ବନରଜ୍ୟାସ୍ା ପ୍ରଧାନ, 
ପ୍ରମଳିା ରସଠରୀ, ଦମ�ନ୍ତରୀ ସ୍ାଇଁ, େତ୍ାକେ 
ସ୍ାଇଁ, �ଳଧେ ବଳ, ରକୈଳାସ ଚନ୍ଦ ସା�ୁ, 
େଞ୍ନ ବାେକି, ଅଜ� ୋଉତ, ବରୀଣାକେ 
ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍� ରସଠରୀ, ମଞ୍ଲୁତା ସା�ୁ 
ପ୍ରମଖୁ ଲଖିିତ ଭାରବ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷାଧିକାେରୀଙୁ୍କ 
ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି

ସେନ୍ଦା୍ଡ଼ା, ୧୦ା୯(େମେି): ରକନ୍ଦାପଡ଼ା 
ରପୌୋଞ୍ଚଳସ୍ଥ ନୃସଂି� ଟକିେି ି ମଠରେ 
�େଦିାସ ଠାକୁେଙ୍କ ଉତ୍ବ ଓ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ 
ବା�ାବାବାଙ୍କ ସ୍େଣ ଉତ୍ବ 
ପାଳତି ର�ାଇରାଇଛ।ି 
ଏ ଉପଲରକ୍ଷ ପ୍ରାତଃରେ 
�େଦିାସ ଠାକୁେ ଓ 
ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା�ାବାବାଙ୍କ 
ଅଭରିଷକ କୋରାଇଥିଲା। 
ପରେ ରଗାପାଳ ସ�ସ୍ନାମ 
ପାଠ କୋରବିା ପରେ 
ଛଗେଆି ଗ୍ାମେ 
ସଂକରୀତ୍ତ୍ଯନ ମଣ୍ଡଳରୀ ଦ୍ାୋ 
ସଚୂକ ନରି୍ଯ୍ୟାସ କରୀତ୍ତ୍ଯନ 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଥିଲା। 
ଠାକୁେଙ୍କ ନରୀତ ି ପରେ 
ପ୍ରସାଦ ମରଣା�ରୀ 
କୋରାଇ ରସବନ ଓ 
ବତିେଣ କୋରାଇଥିଲା। 
ବା�ାବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ମ 
ପେଚିାଳନା ସମତି ି ସଭାପତ ି ଗଣୁନଧିି 
ଜଗତ,ି ସମ୍ାଦକ ପ୍ରହ୍ାଦ ପଷୃ୍ଟ,ି 
ସ�ସମ୍ାଦକ ବଂଶରୀଧେ ମ�ାନ୍ତଙି୍କ 

ସରମତ ବା�ାବାବାଙ୍କ ଶ୍ର୍ାଳୁ ଓ ଆଶ୍ମେ 
ଅରନ୍ତବାସରୀ ଉପସ୍ଥତି େ� ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ପେଚିାଳନାରେ ସ�ରରାଗ କେଥିିରଲ। 

ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଠାଧରୀଶ ବାବାଜରୀ 
�ୃଷରୀରକଶ ଦାସ ମ�ାୋଜ ପେଚିାଳନା 
କେଥିିରଲ।

ନୃସଂିହ ଟକିରି ିମଠରର 
ହରଦିାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଉତ୍ସବ

ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ବଦଳକୁି ବରିରାଧବଦି୍ାଳୟ ପରଚିାଳନା କମଟି ି
ଗଠନରର ଅନୟିମତିତା ଅଭରି�ାଗ
ସେରାବଶି, ୧୦ା୯ (େମେି): ରଡୋବଶି ଶକି୍ଷା ସକ୍ଯଲ ଅଧରୀନ 
ଇନ୍ଦାରଳା ପଞ୍ଚା�ତେ ଛକନାସ୍ଥ ସାେଦା ଏକାରଡମରୀେ 
ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାଳ� ପେଚିାଳନା କମଟି ି ଗଠନରେ 
ଅନ�ିମତିତା ଓ କମଟି ି ସଭାପତ ି ନବି୍ଯାଚନରେ ଚଞ୍ଚକତା 
ର�ାଇଥିବା ଅଭଭିାବକ ଅଭରିରାଗ କେଛିନ୍ତ।ି 

ଅଭରିରାଗ ମତୁାବକ, ସାେଦା ଏକାରଡମରୀେ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ 
ଶରୁଭନୁ୍ଦ କୁମାେ ରଲଙ୍କା ଚଳତି ମାସ ୫ ତାେଖିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ 
ଜେଆିରେ ୯ ତାେଖି ଶକୁ୍ରବାେ ଦନି ପେଚିାଳନା କମଟି ିଗଠନ 
କୋରବିା ଖବେ ରଦଇଥିରଲଫ ବଦି୍ୟାଳ�େ ପ୍ରଥମ ରଶ୍ଣରୀେୁ 
ଅଷ୍ଟମ ରଶ୍ଣରୀରାଏ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୩ ଜଣ 
ର�ାଇଥିବାରବରଳ ଅରନକ ପେବିାେକୁ ଏ ସମ୍କ୍ଯରେ ଖବେ 
ଦଆି ନ ରବିା ଓ ମାତ୍ର ୨୫ ଜଣ ଅଭଭିାବକଙୁ୍କ ରନଇ ବନିା 
ରକାେମରେ କମଟି ି ଗଠନ କେବିା ରବନ�ିମ ରବାଲ ି କଛି ି
ଅଭଭିାବକ ଅଭରିରାଗ କେଥିିରଲ ବ ିପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରଲଙ୍କା 
ଏଥିପ୍ରତ ିକର୍୍ଯପାତ କେ ିନ ଥିରଲ। ପବୂ୍ଯତନ କମଟି ିସଭାପତଙି୍କ 
ସ� ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ସମ୍କ୍ଯ କାେଣେୁ ରବନ�ିମ ଭାରବ ସଦସ୍ୟ 
ଚ�ନ ଓ ଉକ୍ ସଭାରେ ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ବଇିଓ କମି୍ୱା ସଆିେସସି ି
ଅଥବା ବଭିାଗରୀ� ରକୌଣସ ି ଅଧିକାେରୀ ନ ଥାଇ କମଟି ି ଗଠନ 
କୋରାଇଛ।ି ରକୌଣସ ି ନ�ିମକୁ ଆଧାେ କେ ି କମଟି ି ଗଠନ 
କୋରାଇ ନ ଥିବାେୁ ଏ�ାକୁ ବାତଲି କେ ିପନୁବ୍ଯାେ କମଟି ିଗଠନ 
କେବିାକୁ ନରିଦ୍୍ଯଶ ରଦବାକୁ ଅଭଭିାବକ ବଷୁି୍ଚେଣ ମଲ୍କି, 
ମାନସରୀ ରବର�ୋଙ୍କ ସରମତ ୫୦େୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ଅଭଭିାବକ ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷା 
ଅଧିକାେରୀଙ୍କ ନକିଟରେ ନରିବଦନ କେଛିନ୍ତ।ି

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରସନା 
କମ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରର�ାକ
ସେରାବଶି, ୧୦ା୯ (େମେି): ରଡୋବଶି ବ୍ଲକ �େଅିଙ୍କ 
ପଞ୍ଚା�ତ ଅନ୍ତଗ୍ଯତ �େଅିଙ୍କ ଗ୍ାମେ (ନୂଆ ମା�ାନ୍ତସିା�)ି 
ଅବସେପ୍ରାପ୍ତ ରସନା କମ୍ଯଚାେରୀ ଶତରୁଘ୍ନ ମ�ାନ୍ତ ି(୭୨)ଙ୍କ ଆଜ ି
ସକାରଳ ନଜି ବାସଭବନରେ ପେରଲାକ ର�ାଇରାଇଛ।ି 
ସ୍ଗ୍ଯତ ମ�ାନ୍ତ ିଚାକେିେୁି ଅବସେ ରନଇ ଗ୍ାମରେ େ�ୁଥିରଲ। 
କଛିଦିନି ର�ଲା ବାର୍୍ଯକ୍ୟ ସ� କାମଳ ରୋଗରେ ପରୀଡ଼ତି 
ଥାଇ ଶର୍ୟାଶା�ରୀ ଥିରଲ। ତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଖବେ ପାଇ �େଅିଙ୍କେ 
ପବୂ୍ଯତନ ସେପଞ୍ଚ ରଗୁଳ କରିଶାେ ମ�ାନ୍ତ,ି ଇନ୍ଦାରଳାେ 
ପବୂ୍ଯତନ ସେପଞ୍ଚ ଅଶ୍ନିରୀ ମ�ାନ୍ତ ି ଓ ବ�ୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ ି
ରଶଷ ଦଶ୍ଯନ କେଥିିରଲ। ତାଙ୍କ ରଶଷକୃତ୍ୟ ଗ୍ାମ ଶ୍ମଶାନରେ 
କୋରାଇଥିବାରବରଳ ସାନପଅୁ ସଜୁ� ମଖୁାଗ୍ ି ରଦଇଥିରଲ। 
ମତୁୃ୍ୟଶର୍ୟା ନକିଟରେ ପଅୁ ସମୁନ୍ତ, ସଶୁାନ୍ତ, ପତୁୁୋ ନରୀଳମଣ,ି 
କୁଳମଣ ିଓ ପେବିାେବଗ୍ଯ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ।

ମାଶ୍ାଘାଇ,୧୦ା୯(େମେି): ମାଶ୍ଯାଘାଇ ବ୍ଲକ ରପଣ୍ଠ 
ଜନଶକ୍ ି ସେକାେରୀ ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳ�ରେ ରପାଷାକ 
ବତିେଣ ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇରାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ 
ନେିଞ୍ନ ମ�ାେଣାଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରେ ଆର�ାଜତି 
ଉତ୍ବରେ ବଦି୍ୟାଳ� ପେଚିାଳନା କମଟି ି ସଭାପତ ି

ଶଶିେି ଦାସ, ସମତିସିଭ୍ୟା 
ଝୁନୁଲତା ରବର�ୋ, 
ବେଷି୍ ଶକି୍ଷକ ଦଲି୍ରୀପ ଦାସ, 
ପ୍ରଶାସନ୍ତ ମ�ାନ୍ତ,ି ଅରଶାକ 
ନା�କ, ଅରଶାକ ପେଡ଼ିା, 
ଶକି୍ଷ�ତ୍ରରୀ ନଳନିରୀପ୍ରଭା 
ସା�ୁ, ର�ନାମଞ୍େରୀ ସ୍ାଇଁ, 
ଲକ୍ଷରୀପ୍ର�ିା ଦାସ, ବଥିିକା 
ଦାସ ପ୍ରମଖୁ ରରାଗରଦଇ 
ପ୍ରଥମେୁ ୮ମ ରଶ୍ଣରୀେ 

୧୫୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙୁ୍କ ରପାଷାକ ବଟ୍ନ କେଥିିରଲ। 
ଏ� ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶଶିେି ଦାସ, ଗେିଶି ୋଜ, 
ପେଚିାଳନା କମଟି୍  ସଦସ୍ୟ ବରିନାଦ ମ�ାନ୍ତ,ି 
ସନ୍୍ୟାୋଣରୀ ପତ,ି କୁମଦୁୁନରୀ ସ୍ାଇଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରମଖୁ 
ରରାଗ ରଦଇଥିରଲ।

ଜନଶକ୍ ିସରକାରୀ ବଦି୍ାଳୟରର ରପାଷାକ ବତିରଣ

ସେନ୍ଦା୍ଡ଼ା, ୧୦ା୯(େମେି): ଓଡ଼ଶିା ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ 
ପ୍ରାଧିକେଣ ଓ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନେ ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 
ଶନବିାେ ଗଲୁନଗେ ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳ� ପେସିେରେ କ୍ଷଦୁ୍ର 
ନରିକୁ୍ ି ରମଳା ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ାଇରାଇଛ।ି ଏ� ି
ନରିକୁ୍ ି ରମଳାରେ ୧୦ଟ ି
ନରିକୁ୍ ି ପ୍ରଦାନକାେରୀ 
ସଂସ୍ଥା ସେୁକ୍ଷା 
ଇଟ୍ରିଗ୍ରଟଡ, ଅନୁଦରୀପ 
ଫାଉରଣ୍ଡସନ, ରମଡ୍  
ପ୍ଲସ, କୁ୍ୟ ଏସ.କ୍ରପସ, 
ଏସବଆିଇ ଲାଇଫ୍  
ଇନସେୁାନ୍ସ କ୍ୟାେଅିେ, 
ଆ ଇ ଆ ଇ ଏ ଫ୍  ଏ ଲ , 
ଏସଆଇଏସ ସକୁି୍ୟେଟି ି
ଭାଗ ରନଇଥିରଲ। 
ତାଲମି ପ୍ରଦାନ ଓ 
ଏ�ାପରେ ନରିକୁ୍ ି
ନମିରନ୍ତ ‘୫-ଟ’ି ବଭିାଗ ସ� ଚୁକ୍ ି କେଥିିବା ସଂସ୍ଥା 
ସରିପଟ, ପାୋଦରୀପ, ଗ୍ାମ ତେଙ୍, ଆଇ ରସଟ୍  
ଓ ୱାଜେି ଆଡଭାଇଜେ ଏ� ି ରମଳାରେ ଭାଗ 

ରନଇଥିରଲ। ଏ� ି ରମଳାରେ ସମଦୁା� ୩୪୫ ଜଣ 
ରବୁକ/ରବୁତରୀ ଅଂଶଗ୍�ଣ କେଥିିରଲ। ୧୩୫ ଜଣ 
ଚାକେି ି ନମିରନ୍ତ ମରନାନତି ର�ାଇଥିବାରବରଳ 

୧୫୦ଜଣ ତାଲମି 
ନମିରନ୍ତ ମରନାନରୀତ 
ର�ାଇଥିରଲ।

 ଏ� ି ନରିକୁ୍ ି
ରମଳାରେ ଜଲି୍ା 
ସାମାଜକି ସେୁକ୍ଷା 
ଅଧିକାେରୀ ପ୍ରଭାସ 
ଚନ୍ଦ ଦାସ, ଓର୍ ମାସେ 
ଉପମଖୁ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନବି୍ଯା�ରୀ 
ନରିୋଧ କୁମାେ 
ରଜନା, ସେକାେରୀ 
ପଲରିଟକନକିେ ରଟ୍ରନଂି 
ଅଫିସେ, ଗଲୁନଗେ 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳ� ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍ଷ�ତି୍ରରୀ ପ୍ରମଖୁ 

ଉପସ୍ଥତି େ� ିରବୁକ/ରବୁତରୀଙୁ୍କ ଉତ୍ା�ତି କେଥିିରଲ। 
ଜଲି୍ା ନରି�ାଜନ ଅଧିକାେରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ସା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
କମ୍ଯଚାେରୀ ଏ� ିରମଳାକୁ ପେଚିାଳନା କେଥିିରଲ।

ରାଜେନେିା/ଆଳ,ି ୧୦ା୯(େମେି): ନଟି୍  ପେରୀକ୍ଷାରେ 
ୋକକନକିା ବ୍ଲକ ଚେପଡ଼ା ଗ୍ାମେ ରସାନାଲ ି ବଳ ଓ ଆଳ ି
ବ୍ଲକ ପତ୍ରପେୁ ପଞ୍ଚା�ତ ୋଏସପେୁ ଗ୍ାମେ େୁଦ୍ରାଶଷି ୋଉତ 

କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ର�ାଇଛନ୍ତ।ି ଉଭ�ଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ମ�ଲେୁ ଶରୁଭଚ୍ାେ 
ସଅୁ ଛୁଟଛି।ି ରସାନାଲ ି ୬୦୯ ନମ୍ୱେ େଖି କୃତତି୍ୱେ ସ� 
ଉତ୍ତରୀର୍୍ଯ ର�ାଇଛନ୍ତ।ି ନଜିକୁ ଜରଣ ରମଡସିନ ବଭିାଗ ଡାକ୍େ 
ଭାରବ ପ୍ରତଷି୍ତି କେବିାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ େଖିଥିବା ରସାନାଲ ିକ�ଛିନ୍ତ।ି 
ରସ ତାଙ୍କ ସଫଳତାେ ରଶ୍� ବାପାମାଆ ଓ ସାନଭାଇଙୁ୍କ 
ରଦଇଛନ୍ତ।ି

ରସ�ପିେ ିରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ଆଳ ିବ୍ଲକ ପତ୍ରପେୁ ପଞ୍ଚା�ତ 
ୋଏସେପେୁ ଗ୍ାମେ �ରେକୃଷ୍ ୋଉତ ଓ ପଦ୍ମାବତରୀ ୋଉତଙ୍କ 
ପଅୁ େୁଦ୍ରାଶଷି ୋଉତ ବନିା ରକାଚଂିରେ ଚଳତି ବଷ୍ଯ ନଟି୍  
ପେରୀକ୍ଷାରେ ୭୨୦େୁ ୬୦୦ ନମ୍ୱେ େଖି ସଫଳତା �ାସଲ 
କେଛିନ୍ତ।ି ଏଥିପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ମ�ଲେୁ ଶରୁଭଚ୍ା ମଳିଛି।ି

ରସାନା� ିଓ ରୁଦ୍ାଶଷିଙ୍କ 
ନଟି୍ ରର ସଫଳତା

ଦବି୍ଶକ୍ ିଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତାଳମଞ୍ ିରରପଣକ୍ଷଦୁ୍ ନ�ିକୁ୍ ିରମଳାରର ୩୪୫ ଆଶାୟୀ
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ନୟିମ ମାନୁନାହାନ୍ ିଡଜିେ ମାଲକି ଓ ଜ�ାଭାଯାତ୍ରୀ ଦଳ

ରବବିାର, 
୧୧ ସସସପଟେମ୍ବର, 

୨୦୨୨

ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୦ା୯(ସମସି)

ପ୍ରତବିର୍ଷ ଭଳ ି ଗଣେଶ ଓ ଖଦୁୁରୁକୁେୀ 
ପଜୂାଠାରୁ ଜଲି୍ାଣର ଚଳତି ବର୍ଷର ପାବ୍ଷେ 
ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ଣ�ାଇଛ।ି ଣତଣବ ପ୍ରତ ିପଜୂାଣର 
ଭସାେ ିଣଶାଭାଯାତ୍ା ବଣିଶର ଗରୁୁତ୍ୱ ବ�ନ 
କରୁଥିବାଣବଣଳ ଚଳତି ବର୍ଷ ଖଦୁୁରୁକୁେୀ 
ଓ ଗଣେଶ ଣେଲେଣର ବ�ୁଳ ସଂଖ୍ାଣର 
ବକ୍ସ ଓ ଡଣିଜ ବାଜୁଥିବା ଣଦଖିବାକୁ େଳୁିଛ।ି 
ପାବ୍ଷେ ସେୟଣର ଶଦ୍ଦ ପ୍ରଦୂରେ ଣରାକବିାକୁ 
ଥିବା ସେସ୍ତ ନୀତ ି ନୟିେର ଏଣବ ଣଖାଲା 
ଣଖାଲ ି ଉଲ୍ଂଘନ ଣ�ଉଥିବା ଣଦଖିବାକୁ 
େଳୁିଛ।ି ପଜୂା କେଟିଗିଡୁକି ଭସାେଣିର ଡଣିଜ 
ସାଉଣ୍ଡ ଲଗାଇ ସ�ର ଓ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କମ୍ାଇ 
ଚାଲଥିିବାଣବଣଳ ଏ�ାର କୁପ୍ରଭାବଣର 
ବୟସ୍କ, ଶଶି,ୁ ଣରାଗୀ ଓ ଗଭ୍ଷବତୀ 
େ�ଳିା ଅସବୁଧିାର ସମ୍ଖୁୀନ ଣ�ଉଛନ୍।ି

ଶଦ୍ଦ ପ୍ରଦୂରେ ଣରାକବିାକୁ ରାଜ୍ 
ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରେୟନ କରଛିନ୍।ି 
ୋତ୍ ଏ�ାକୁ ଣଶାଭାଯାତ୍ୀ ଦଳ ଓ ଡଣିଜ 
ସାଉଣ୍ଡ ୋଲକି ଫୁ କର ିଉଡ଼ାଇ ଣଦଉଛନ୍।ି 
ବଣିଶରକର ିଗେପବ୍ଷ ସେୟଣର ପ୍ରାଶାସନକି 
ସ୍ତରଣର ପ୍ରତବିର୍ଷ ପଜୂା ପବୂ୍ଷରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
ଣବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି �ୁଏ। ଣଯଉଥଁିଣର ଡଣିଜ 
ସାଉଣ୍ଡକୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ବନ୍ଦ କରବିା ପାଇ ଁନଣିଦ୍ଦ୍ଷଶ 
ଦଆିଯାଇଥାଏ। ୋତ୍ ଏ�ାକୁ ପଜୂା କେଟି ି

କେ୍ଷକର୍୍ଷା ଣଖାଲାଣଖାଲ ି ଉଲ୍ଂଘନ କରବିା 
ଏକ ଅଭ୍ାସଣର ପରେିତ ଣ�ାଇଛ।ି ନୟିେ 
ଅନୁସାଣର ଡଣିଜ ସାଉଣ୍ଡ ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ବନ୍ଦ ସ�ତି 
ଣକୌେସ ି ବ୍ାଣ୍ଡ ପାଟଟିଣର ୬ଟରୁି ଅଧିକ 
ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ନ ଲଗାଇବା ପାଇ ଁ ନୟିେ 

ର�ଛି।ି ଏଥିସ�ତି ରାତ ି ୧୦ଟା ପଣର 
ଡାକବାଜ ି ଯନ୍ତ୍ର ନ ବଜାଇବାକୁ େଧ୍ୟ ନୟିେ 
ର�ଛି।ି ୋତ୍ ଭସାେଣିର ୧୨ରୁ ୧୮ଟ ିସାଉଣ୍ଡ 
ବକ୍ସ ଲାଗବିା ସ�ତି ପଜୂାଣର ରାତଣିର ଉଚ୍ଚ 

ସ୍ୱରଣର ୋଇକ ବାଜୁଥିବା ଣଦଖିବାକୁ 
େଳିଛି।ି ଣତଣବ ୬୫ ଣଡସବିଲିରୁ ଅଧିକ 
ସାଉଣ୍ଡଣର ୋଇକ ନ ବଜାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ 
ପକ୍ଷରୁ ଣରାକ ର�ଛି।ି ୋତ୍ ଏ� ି ନୟିେକୁ 
ଣକୌେସ ିପଜୂା େଣ୍ଡପ ପାଳନ କର ିନ ଥିବା 

ଅଭଣିଯାଗ ଣ�ାଇଥିଲା। ଣସୋଣନ ୫ 
ଶ�ରୁ ଣଦଢ �ଜାର ଣଡସବଲି ସାଉଣ୍ଡର 
ୋଇକ ବଜାଉଥିବା ସଚୂନା େଳିଛି।ି

ଉପଜଲି୍ାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଅନୁେତ ି ଣନବା 

ସେୟଣର ଡଣିଜ ବଜାଇଣବନ ି ଓ ଅଧିକ 
ଶଦ୍ଦ ପ୍ରଦୂରେ ସଷୃ୍ ି କରଣିବନ ି ଣବାଲ ି ପଜୂା 
କେ୍ଷକର୍୍ଷା ପଲୁସି ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଖିିତ ଭାଣବ 
ଣଦଉଥିଣଲ େଧ୍ୟ ଏ�ାକୁ ପାଳନ କରୁ ନ 
ଥିବା ଣଦଖିବାକୁ େଳିଛି।ି ଣସ�ପିର ି ବବିା� 
ଣଶାଭାଯାତ୍ାଣର ପ୍ରତବିର୍ଷ ରାତ ି ୧୨ଟା 
ପଣର େଧ୍ୟ ଡଣିଜ ବଜାଇ ଣଶାଭାଯାତ୍ାଣର 
ଯାଉଥିବା ଣଦଖିବାକୁ େଳିଛି।ି ସ�ରାଞ୍ଚଳଣର 
ଏ� ି କଟକୋକୁ କଛିେିାତ୍ାଣର ପାଳନ 
କରାଯାଉଥିବା ସେୟଣର ଗ୍ାୋଞ୍ଚଳଣର 
ଏ�ାର ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ଉଲ୍ଂଘନ ଣ�ଉଥିବା 

ଣଦଖିବାକୁ େଳିଛି।ି ଗ୍ାୋଞ୍ଚଳଣର ବନିା 
ଅନୁେତଣିର େଧ୍ୟ ରାତଣିର ଡାକବାଜ ି
ଯନ୍ତ୍ରର କନଫଟା ଧ୍ୱନ ି ଜାର ି ର�ୁଛ।ି ଏଥିରୁ 
ବର୍ଟିବାକୁ ଘରର କବାଟ କଳି ି ର�ଣିଲ 
େଧ୍ୟ ଭଲଣର ର�ବିା କଷ୍କର ଣ�ଉଛ।ି 

ଡଣିଜ ସାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଣକାପଣର 

�ୃଦଣରାଗୀ ଓ ଦୁବ୍ଷଳ ବ୍କ୍ଙି୍କଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ସାଧାରେ ଣଲାଣକ ଅତଷି୍ 
ଣ�ାଇପଡ଼ଛିନ୍।ି �ୃଦଣରାଗୀ, ଉଚ୍ଚ 
ରକ୍ଚାପ, ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଓ ଣକେଳେତ ି ଶଶିଙୁ୍କ 
ଉପଣର ଏ�ାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡୁଛ।ି କଛିେିାସ 
ତଣଳ ଏରସୋ ବ୍ଲକଣର ଏକ ବବିା� 
ଣଶାଭାଯାତ୍ା ସେୟଣର ବାଜୁଥିବା ଡଣିଜ 
ପ୍ରଭାବଣର ଜଣେ �ୃଦଣରାଗୀଙ୍କ େତୁୃ୍ 
ଘଟଥିିଲା। ପବୂ୍ଷରୁ ପଲୁସି ପ୍ରଶାସନ ଦାରୁଭୁତ 
େରୁାର ି ଭାଣବ ଏସବୁ ଣଦଖଥୁବାଣବଣଳ 
ଏଣବ ଜଗତସଂି�ପରୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ 
ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସା�ୁ ଏ ଣକ୍ଷତ୍ଣର ଜଣିରା 
ସ�ନଶୀଳ ନୀତ ିଆପଣେଇଥିବା ଣଦଖିବାକୁ 
େଳିଛି।ି ଜଗତସଂି�ପରୁ ଥାନା ଅଧୀନ 
ରମ୍ଭାଣଦଇପରୁଠାଣର ଡଣିଜ ବଜାଇ ଗଣେଶ 
ଭସାେ ି କରୁଥିବା ଆଇନ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ 
ବଣିରାଧଣର ଣସ କାଯ୍୍ଷ ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍�େ 
କରଛିନ୍।ି ଗାଡ଼ ିସ�ତି ଡଣିଜ ଣେସନି ସଜି୍  
କରାଯବିା ସ�ତି ଆରଟଓି ଜଗତସଂି�ପରୁଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ୭ �ଜାର ଟଙ୍କା ଜରେିାନା 
କରାଯାଇଛ।ି ଣସ�ପିର ି ଗାଡ଼ରି ଫିଟଣନସ 
େଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ା�ାର କରାଯାଇଛ।ି ଣତଣବ 
ଆଗାେୀ ଦନିଣର ସଣଚତନ ନ ଣ�ଣଲ 
ଡଣିଜ ଗାଡ଼ ି ଓ ପଜୂା କେଟି ି କେ୍ଷକର୍୍ଷାଙ୍କ 
ବଣିରାଧଣର କଡ଼ା କାଯ୍୍ଷ ାନୁଷ୍ାନ ନଆିଯବି 
ଣବାଲ ି ଶ୍ୀ ସା�ୁ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

ପାରାଦୀପ, ୧୦ା୯(ସମସି)

ପାରାଦୀପର ପ୍ରସଦି୍ଧ ବଶି୍ୱକେ୍ଷା ପଜୂା କ୍ରୋଗତ ଭାଣବ 
ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇ ଁବନ୍ଦ ଣ�ବାକୁ ଯାଉଛ।ି ବଗିତ ଦୁଇବର୍ଷ 
ଣକାଭଡି୍  କଟକୋ ପାଇ ଁ ପଜୂା ବନ୍ଦ ର�ଥିିବାଣବଣଳ 
ଚଳତିବର୍ଷ ଣକୌେସ ିକଟକୋ ନ ଥିବା ଓ ବଶି୍ୱକେ୍ଷା ପଜୂା 
ବନ୍ଦ ଣ�ବାକୁ ଣନଇ ସାଧାରେଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଛି।ି ବନ୍ଦର 
ପ୍ରତଷି୍ା ଣ�ବା ଦନିଠାରୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥଣେ ବଶି୍ୱକେ୍ଷା ପଜୂା ପାଳତି ଣ�ାଇଆସଥୁିଲା। 
ଧୀଣର ଧୀଣର ବଭିନି୍ନ ଟ୍ରକ ୋଲକି ସଂଘ, ୟନୁଅିନ, ବଭିାଗ 
ଓ କମ୍ାନୀ ଆଦ ିସଂସ୍ା ପକ୍ଷରୁ ଏ� ିପଜୂା ପାଳନ କରାଗଲା। 
ଏ ଣନଇ ଆଣୟାଜକ ବଶିାଳ େଣ୍ଡପ, ଣତାରେ, ସାଜସଜ୍ା 
ଆଦ ିକର ିଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚ୍ଷ କରଥିା’ନ୍।ି ଓଡ଼ଆି ସଂସ୍କତୃ ି
ଓ ପରମ୍ରାକୁ ଉଜ୍ୀବତି ରଖିବା ପାଇ ଁବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଏ� ି
ଗେପବ୍ଷ ବଶି୍ୱକେ୍ଷା ପଜୂାକୁ ବନ୍ଦର ଅଣନ୍ବାସୀ ପାଳନ 
କରଆିସଥୁିଣଲ। ୫୦ ବର୍ଷ ଧର ି ଚାଲଆିସଥୁିବା ଏ� ି
ପରମ୍ରାଣର ଏଥର ଣରାକ ଲାଗବିାକୁ ଯାଉଛ।ି ଚଳତିବର୍ଷ 

ଏ� ିପଜୂା ନ ଣ�ବା ଣନଇ ନଶି୍ତି ଣ�ାଇଯାଇଛ।ି ଣକାଭଡ଼ି 
କଟକୋ ପଣର ବ୍ବସାୟର ୋନ୍ଦାବସ୍ା ପାଇ ଁ ଆଥ ଟିକ 
ପରସି୍ତି ିଖରାପ ଥିବା ଣଯାଗୁ ଁପଜୂା ଆଣୟାଜନ କରୁଥିବା 
କେଟି ିଆଣଦୌ ପଜୂା ପାଇ ଁଆଗ୍�ୀ ନ ଥିବାଣବଣଳ ପଜୂା 
ପାଇ ଁଅନୁେତ ିପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବନ୍ଦର ଓ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ଚୁପ୍  ର�ବିା କାରେରୁ ଏଭଳ ି ପରସି୍ତି ି ସଷୃ୍ ି ଣ�ାଇଛ।ି

ସଚୂନା େତୁାବକ, ପାରାଦୀପଣର ବଶି୍ୱକେ୍ଷା ପଜୂା 
ପାଳନ କରବିାକୁ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ଣକୌେସ ିଣଯାଜନା 
ନା� ିଁ। ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟତି୍ୱଣର ଥିବା ଅେଓଡ଼ଆି 
ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତ ିଆନ୍ରକିତା ଣଦଖାଇ ନା�ାନ୍।ି ଆଉ 
ୋତ୍ ଏକ ସପ୍ା� େଧ୍ୟଣର ବଶି୍ୱକେ୍ଷା ପଜୂା ପଡୁଥିବାଣବଣଳ 
ଏଣନଇ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ କେିା୍ ଆଣୟାଜକ ଣକୌେସ ି
ପ୍ରସୁ୍ତତ ି କର ି ନ ଥିବାରୁ ଏଥର ବଶି୍ୱକେ୍ଷାପଜୂା ନ ଣ�ବା 
ସ୍ପଷ୍ ଣ�ାଇଯାଇଛ।ି ଓଡ଼ଆିୋନଙ୍କ ପରମ୍ରାଣର ଏଭଳ ି
ବ୍ତକି୍ରେ ଘଟୁଥିବାରୁ ଣକଣତକ ଓଡ଼ଆି ଅଧିକାରୀ 
ଅସଣନ୍ାର ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ଏଥିସ� ପ୍ରତବିର୍ଷ 
ବଶି୍ୱକେ୍ଷା ପଜୂାଣର େଜ୍ା ଉଠାଉଥିବା ପାରାଦୀପବାସୀ 

ଏଭଳ ି ଖବରକୁ ଣନଇ ନରିାଶ ଣ�ାଇପଡ଼ଛିନ୍।ି
ବଶି୍ୱକେ୍ଷା ପଜୂା ୭ ଦନି ଧର ି ବନ୍ଦର େଧ୍ୟଣର ଥିବା 

ବଡପଡ଼ଆି ଛକଠାରୁ ଣ�ାଣଟଲ ଏମ୍ାୟାସ୍ଷ େଧ୍ୟଣର ୨୦ରୁ 
ଅଧିକ ବଶିାଳକାୟ ଣତାରେ ୋନ ନେି୍ଷାେ କରାଯାଇ ବ�ୁ 
ଧେୂଧାେଣର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇ ଁଣଦଢ ୋସ 
ଆଗରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିକରାଯାଇଥାଏ। ବଶି୍ୱକେ୍ଷା ପଜୂା ଣଦଖିବାକୁ 
ପାରାଦୀପ ବ୍ତୀତ ଜଗତସଂି�ପରୁ, ଣକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 
କଟକ, ଯାଜପରୁ ଓ ପରୁୀରୁ �ଜାର �ଜାର ଣଲାକଙ୍କ 
ଭଡ଼ି ଜେଥିାଏ। ଏ� ି ପଜୂାକୁ ଣନଇ ପାରାଦୀପବାସୀଙ୍କ 
େଧ୍ୟଣର ଉତୁ୍କତା ର�ଥିାଏ। ଣତଣବ ଦୀଘ୍ଷ ୫୦ ବର୍ଷର 
ପରମ୍ରାକୁ କଛି ି ଅେଓଡ଼ଆି ଅଧିକାରୀ ଭାଙ୍ ି ଣଦବାକୁ 
ରଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭଣିଯାଗ ଣ�ାଇଛ।ି ଗତ ଦୁଇବର୍ଷ 
କଣରାନା େ�ାୋରୀ ଣଯାଗୁ ଁବାତଲି ଣ�ାଇଥିବା ବଶି୍ୱକେ୍ଷା 
ପଜୂା ଏଥର ଣସ� ି ବା�ାନାଣର ବାତଲି କରାଯାଉଛ।ି 
ସ୍ତି ି ସ୍ୱାଭାବକି ଣ�ାଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ ସାରା ଉତ୍ବ ଓ 
େଣ�ାତ୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛ।ି ୋତ୍ ପାରାଦୀପଣର 
ଣକଉ ଁ ଉଣଦ୍ଦଶ୍ ରଖି ବଶି୍ୱକେ୍ଷା ପଜୂାକୁ ବାତଲି 

କରାଯାଉଛ,ି ତାକୁ ଣନଇ ସାଧାରେଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଛି।ି 
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରଣର ଥିବା ଶତକଡ଼ା ୮୦ ଭାଗ ଅେଓଡ଼ଆି 
ଅଫିସରଙ୍କ ଓଡ଼ଆି ସଂସ୍କତୃ ି ପ୍ରତ ି ରୁଚ ି ନ ଥିବା ଅନୁୋନ 
କରାଯାଉଛ।ି ଣତେ ୁ ଣସ ଏ� ି ଉତ୍ବ କରାଇ ଣଦବାକୁ 
ଆନ୍ରକିତା ଣଦଖାଉ ନ ଥିବା ଅଭଣିଯାଗ ଣ�ଉଛ।ି

ଅନ୍ପକ୍ଷଣର ବନ୍ଦର େଧ୍ୟଣର ଏଥର ବଶି୍ୱକେ୍ଷା 
ପଜୂା ବନ୍ଦ ଣ�ାଇଗଣଲ ଏଠାଣର ବସବାସ କରୁଥିବା 
ଓଡ଼ଆି ଣଲାଣକ ଧୀର ଧୀଣର ଓଡଆି ସଂସ୍କତୃରି ଏ� ି
ପଜୂାକୁ ଭୁଲଯିଣିବ। ଓଡ଼ଆି ଜାତରି ଆଉଏକ ପରମ୍ରା 
ର�ଥିିବା ବାଲଯିାତ୍ାକୁ ଏଥର ପାଳନ କରବିାକୁ ଗତକାଲ ି
ଜଗତସଂି�ପରୁ ଜଲି୍ାପାଳ ପାରାଦୀପ ଗସ୍ତର ଆସ ି
ସ୍ାନ ବୁଲବିା ସ� ଣବୈଠକଣର ଣଯାଗଣଦଇ ବାଲଯିାତ୍ା 
କରବିାକୁ ନଣିଦ୍ଦ୍ଷଶ ଣଦଇଥିବା ଜୋପଡଛି।ି ଗତ ତନିବିର୍ଷ 
ଧର ି ରଜପବ୍ଷ ଓ ବଶି୍ୱକେ୍ଷା ପଜୂା ବନ୍ଦ ଣ�ବା ପଣର 
ଚଳତି ବର୍ଷ ବାଲଯିାତ୍ା ଣ�ବା ଣନଇ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ପକ୍ଷରୁ ସବୁଜ ସଣଙ୍କତ େଳିଥିିବାରୁ ପାରାଦୀପବାସୀ 
ଖସୁଣିର ବଣିଭାର ଣ�ାଇଥିବା ଜୋପଡଛି।ି

୫୦ ବର୍ଷ ଧର ିଚାଲଆିସଥୁିବା ବଶି୍ୱକମ୍ଷା ପେୂା ବନ୍ଦ
ଅଣଓଡ଼ଆି ଅଧିକାରରୀଙ୍କ ଆନ୍ରକିତାର ଅଭାବ ଅଭଜିଯାଗ

ଡଜିେ ସାଉଣ୍ଡଜେ ଥେୁଛ ିଗାଁଠୁ ସହେଡଜିେ ସାଉଣ୍ଡଜେ ଥେୁଛ ିଗାଁଠୁ ସହେ

ଅସବୁଧିାର 
ସମ୍ଖୁରୀନ 

ଜହଉଛନ୍ ିବୟସ୍କ, 
��ି ୁଓ ଜରାଗରୀ 

  ନବବଧ ୂଉଦ୍ାର ଘଟଣା
ସ୍ାମୀସ୍ତୀଙ୍କ ନାମଜେ ଏତଲା

ଏରସମା, ୧୦ା୯(ସମସି): ଗତକାଲ ିଏରସୋ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଜପା ପଞ୍ଚାୟତର 
ପ୍ର�ରାଜପରୁ ଗ୍ାେଣର ଜଣେ ନବବଧ ୂଆତ୍ମ�ତ୍ା ଉଦ୍େ କରଥିିବା ଖବର ପାଇ 
ନବଜାଗରେ େ�ଳିା େ�ାସଂଘର ସଦସ୍ା ଉଦ୍ଧାର କରଥିିଣଲ। ଏ� ି ସେୟଣର 
ନବବଧଙୂ୍କ େଉସା ଛବନି୍ଦ୍ର ୋଝୀ େ�ଳିାୋନଙୁ୍କ ଗାଳଗିଲୁଜ କରଥିିଣଲ। ଣସ� ି
ସେୟଣର ତାଙ୍କ ସ୍ତୀ ସବତିା ୋଝୀ େଧ୍ୟ ଗାଳଗିଲୁଜ କରଥିିଣଲ। ସବତିା ୋଝୀ ଜଣେ 
ସରକାରୀ ସ୍କଲୁର ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ। ଯା�ାକୁ େ�ାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନନି୍ଦା କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିସ� 
ଆଜ ିେ�ାସଂଘର ସଦସ୍ା ଏକଜୁଟ ଣ�ାଇ ଏରସୋ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଣଭଟ ି
ଛବନି୍ଦ୍ର ୋଝୀ (କାଳଆି) ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତୀ ସବତିା ୋଝୀଙ୍କ ନାେଣର ଏତଲା ଣଦଇଥିଣଲ। 
ଏ� ି ଏତଲାକୁ ଆଧାର କର ି ତଦନ୍ ଚାଲୁ ର�ଥିିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କ�ଛିନ୍।ି

ସ୍ଲୁ ପ୍ରତଷି୍ାତାଙୁ୍କ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି
େେଜିଙ୍ା, ୧୦ା୯ (ସେସି): ତଣିର୍୍ଷାଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ େେଜିଙ୍ା ପଞ୍ଚାୟତ 
ଖଣ୍ଡଆିଣଗାରଡ ଗ୍ାେର ତ୍ଶିଖା ୩୨ ସ୍କଲୁର ପ୍ରତଷି୍ାତା, ଧଣେ୍ଷଶ୍ୱର େନ୍ଦରି କେଟି ି
ସଦସ୍, ପାଲା କେଟି ିଆଜୀବନ ସଦସ୍ ଣକଳୁ ଚରେ ଛାଣଟାଇଙ୍କ ଦ୍ାଦଶା�ଣର 
ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ିସଭା ଅନୁଷ୍ତି ଣ�ାଇଯାଇଛ।ି ଣସ ଜଣେ ପଣରାପକାରୀ, ଧେ୍ଷପରାୟେ 
ବ୍କ୍ ିଥିଣଲ। ତାଙ୍କ ଅକାଳ ବଣିୟାଗଣର ଣଶାକର ଛାୟା ଣଖଳଯିାଇଛ।ି ପତୁ୍ ଶଶିରି 
ଛାଣଟାଇ, ଣବା�ୂ ଣସୌଦାେନିୀ, ପତୁୁରା ଫକରି, ଣବା�ୂ ନରୂିପୋ ଉପସ୍ତି ଥିଣଲ।

‘ଆମ ଗାଁ ଗାଦଜିଗାସାଇଁ’ ପସୁ୍ତକ ଉଜନମାଚତି

ତଣିର୍୍ଷାଲ, ୧୦ା୯(ସେସି): ତଣିର୍୍ଷାଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଣତନୁ୍ଳପିଦା ଗ୍ାେର 
ସବ୍ଷପରୁାତନ ଗାଦଣିଗାସାଇଁଙ୍କ ପୀଠଣର ପବତି୍ ଇନୁ୍ଦ ପରୂ୍ଟିୋ ଅବସରଣର 
ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଉତ୍ବ େ�ାସୋଣରା�ଣର ପାଳତି ଣ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏ ଅବସରଣର 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ ପ୍ରାଶାସନକି ଅଧିକାରୀ ସଣୁରଶ ବନ୍ଦ୍ର େ�ାନ୍ଙି୍କ ଲଖିିତ ‘ଆେ ଗାଁ 
ଗାଦଣିଗାସାଇଁ’ ପସୁ୍ତକ ଉଣନ୍ମାଚତି ଣ�ାଇଯାଇଛ।ି ଆଣୟାଜତି ସଭାଣର ଝଙ୍କଡ଼ 
ସା�ତି୍ ସଂସଦ ସମ୍ାଦକ ଣଗାଣଲାକ ବ�ିାରୀ ପଲାଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିବାଣବଣଳ 
ଶକି୍ଷାବତି କେଳାକାନ୍ ପରଜିା, ଗଣବରକ ରାଧାଣୋ�ନ ପରଜିା, ତଳିକ ପରଜିା, 
ଗରୁୁଦର୍ ପରଜିା, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପରଜିା, ଜଗଦୀଶ ପରଜିା, ନତି୍ାନନ୍ଦ ନାୟକ, 
ନବକୃଷ୍ଣ ଣଚୌଧରୁୀ, ଭାଗୀରଥି ପରଜିା, ସଣୁରନ୍ଦ୍ର ସା�ୁ, ଭାଗୀରଥି େ�ାନ୍,ି ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ି
ଦାସ, ନବକୃଷ୍ଣ ଣଚୌଧରୁୀ, ନେତିା ସଂି ପ୍ରେଖୁ ଣଯାଗଣଦଇଥିଣଲ। ପସୁ୍ତକର ଣଲଖକ 
ଶ୍ୀ େ�ାନ୍ ିଗାଦ ିଣଗାସାଇଁଙ୍କ ଅଣଲୌକକି େ�େିା ଓ ବଶି୍ୱାସର ଫଳ ଅବର୍୍ଷନୀୟ। 
ଯା�ାକ ିଏ� ିପସୁ୍ତକଣର ସନ୍ନଣିବଶତି ଣ�।।ଇଛ ିଣବାଲ ିକ�ଥିିଣଲ। ପଜୂକ ପବତି୍ 
ଦାଶ ପସୁ୍ତକଟକୁି ଗାଦଣିଗାସାଇଁଙ୍କ ନକିଟଣର ପଜୂା ପବୂ୍ଷକ ଅପ୍ଷେ କରଥିିଣଲ।

ବଦି୍ାଳୟଜେ ଜପାଷଣ ସପ୍ାହ ପାଳନ
ଏରସୋ, ୧୦ା୯(ସେସି): ଏରସୋ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଓଲରା ବୀୋପାେ ିସରକାରୀ 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ାଳୟଣର ଆପ୍ା ଓ ଟ୍ରାନଣସଣ୍ଟ ୱାଲ୍ଡ଼ ଗରୁପର େଳିତି ସ�ଣଯାଗଣର 
ଜାତୀୟ ଣପାରେ ସପ୍ା� ପାଳତି ଣ�ାଇଯାଇଛ।ି ବଦି୍ାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ 
ସଦି୍ଧଲିାଲ ଣସାଣରନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଣର ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ି କାଯ୍ଷ୍କ୍ରେଣର େଖୁ୍ଅତଥିି 
ଭାଣବ ଆପ୍ାର ନଣିଦ୍ଦ୍ଷଶକ ବଜିୟ କୁୋର କବ ିଓ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଣବ ଟ୍ରାନଣସଣ୍ଟ 
ୱାଲ୍ଡ଼ର କେ୍ଷକର୍୍ଷା ଣଯାଗ ଣଦଇଥିଣଲ। ଶକି୍ଷକ ରବନିାରାୟେ ପାେଗି୍ା�ୀ ଜାତୀୟ 
ଣପାରେ ସପ୍ା� ଉପଣର ପଙୁ୍ାନୁପଙୁ୍ ଆଣଲାଚନା କରଥିିଣଲ। ବଦି୍ାଳୟର 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଅତଥିିଙୁ୍କ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କର ିସ୍ୱାଗତ କରଥିିଣଲ। ଦଶେ ଣଶ୍େୀ ଛାତ୍ୀ 
ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଷା ଗରି ି େଞ୍ଚ ପରଚିାଳନା କରଥିିଣଲ। ଓଲରା କ୍ଲଷ୍ର ସଆିରସସି ି ଚନ୍ଦନ 
କୁୋର ସାେଲ, ବଦି୍ାଳୟର ଶକି୍ଷକ/ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ ପ୍ରୟିରଞ୍ଜନ ଣଜନା, ସଣବ୍ଷଶ୍ୱର 
ଣବଣ�ରା, ଶାନ୍ଲିତା ଣଦଇ, େଲି ି ପତ,ି ଣସାନାଲ ି ତ୍ପିାଠୀ, େଣନାରୋ 
ଣବଣ�ରା, ବାଜୁନ ଣ�େ୍୍ରେ, ଲଟୁିନା େ�ାପାତ୍, ଦୀପକ କୁୋର ଅଗସ୍ତ,ି ଶଭୁସ୍ତିା 
ଣଜନା ଓ ପ୍ରେଥ କୁୋର ସାେଲ ପ୍ରେଖୁ କାଯ୍ଷ୍କ୍ରେ ପରଚିାଳନା କରଥିିଣଲ।

ବାଲକୁିଦା,୧୦ା୯(ସମସି)

ବାଲକୁିଦା ୋତୃ ଓ ଶଶି ୁ ସ୍ୱାସ୍୍ଣକନ୍ଦ୍ର 
ପରସିରଣର ଥିବା ନରିାେୟ ଔରଧ ବତିରେ 
ଣକନ୍ଦ୍ରଣର ଣରାଗୀଙୁ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ଣଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଥିବା ୋଗୋ ଔରଧ 
ସଠକି୍  ଭାଣବ େଳୁି ନ ଥିବା ଅଭଣିଯାଗ 
ଆେବିା ସ� ଣରାଗୀଙ୍କ େଧ୍ୟଣର ଉଣର୍ଜନା 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଣଦଖିବାକୁ େଳିଛି।ି

ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକର ୩୦ ପଞ୍ଚାୟତ 
ସ� ଏରସୋ ବ୍ଲକ, ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର 
ଗରବି ଓ େଧ୍ୟବରି୍ ପରବିାରର ଣଲାଣକ 
ଏ� ି ଣେଡକିାଲ ଉପଣର ନଭି୍ଷର କରନ୍।ି 
ଣସୋନଙ୍କର ଔରଧ କେିବିା ପାଇଁ ପଇସା 
ନ ଥିବାଣବଣଳ ନରିାେୟ ଣକନ୍ଦ୍ର ଔରଧ 
ନ ପାଇ ନରିାଶ ଣ�ାଇ ଣଫରୁଛନ୍।ି 
ଣସୋନଙ୍କ ଅଭଣିଯାଗ ଡାକ୍ର ଣଲଖଥୁିବା 
୪ ପ୍ରକାର ଔରଧ େଧ୍ୟରୁ ଣଗାଟଏି କେ୍ିା 
ଦୁଇଟ ି େଳୁିଥିବାଣବଣଳ ଅନ୍ ଔରଧ 

ବା�ାରୁ କେି ି ଣନବାକୁ ଣକନ୍ଦ୍ରଣର ଥିବା 
କେ୍ଷଚାରୀ କ�ୁଛନ୍।ି ବର୍୍ଷୋନ ବର୍ଷାଋତୁ 
ଚାଲଥିିବାରୁ ଝାଡ଼ା, ଜ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳଣର ବୃଦ୍ଧ ି
ପାଇଛ।ି ଣତେ ୁ ସ୍ୱାଭାବକି ଭାଣବ ଏ� ି
ଣରାଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ା ବୃଦ୍ଧ ି ପାଉଛ।ି କନୁି୍ 
ବାଲକୁିଦା ନରିାେୟ ଣକନ୍ଦ୍ରଣର ଝାଡ଼ା, 
ଭଟିାେନି ଓ ଣପଟ କାେଡୁା ଭଳ ିଣରାଗର 
ଣେଡସିନି ନା� ିଁ। ରାଜ୍ ସରକାର ସେସ୍ତ 
ଣରାଗୀଙୁ୍କ ନରିାେୟ ଣକନ୍ଦ୍ରରୁ ଣେଡସିନି 
ଣଯାଗାଇବା ଣଦବାକୁ ଡାକ୍ରଙୁ୍କ ପରାେଶ୍ଷ 
ଣଦଇଥିବାଣବଣଳ ତଳ ସ୍ତରଣର କନୁି୍ 
ଣେଡସିନିର ଅଭାବ ପରଲିଖିିତ ଣ�ଉଛ।ି 
ଯା�ା ସାଧାରେ ଣରାଗୀ ଅସଣନ୍ାର ପ୍ରକାଶ 
କରୁଛନ୍।ି ଏ ଣନଇ ବାଲକୁିଦା ଣେଡକିାଲ 
େଖୁ୍ ଡାକ୍ର �େିାଂଶ ୁ ଣଶଖର ସା�ୁଙୁ୍କ 
ପଚାରବିାରୁ ଣସ କ�ଛିନ୍,ି ଣବଣଳଣବଣଳ 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ଔରଧ ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିବାରୁ 
ଏଭଳ ି ସେସ୍ା �ୁଏ। କନୁି୍ ବର୍୍ଷୋନ 
ସବୁ ଣେଡସିନି େ�ଜୁତ ର�ଛି।ି

ଜଗତସଂିହପରୁ, ୧୦ା୯(ସମସି)

ଆଦକିବ ି ସାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କତୃ ି ଭବନଣର 
ଣସ୍ୱଚ୍ଛାଣସବୀ ଅନୁଷ୍ାନ ଇନ୍ ସାଫ୍  
ଆନୁକୂଲ୍ଣର ଜଲି୍ା ପରଣିବଶ ସେତି,ି 
ଇଫ୍ ଣକା ଓ ପପିଏିଲ୍  ସ�ଣଯାଗଣର ‘ଗାନ୍ୀ 
ଓ ପରଣିବଶ’ ତାତ୍ତକି ଆଣଲାଚନାଚକ୍ର 
ଅନୁଷ୍ତି ଣ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏ� ି
ଆଣଲାଚନାଚକ୍ରକୁ ପଣ୍ଡତି ଣଗାବନି୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର 
େଶି୍ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିଣଲ। କାଯ୍୍ଷ କ୍ରେ 
ଆବା�କ ପରଣିବଶବତି୍  ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ 
େ�ାନ୍ ି ସ୍ୱାଗତ ଭାରେ ଓ ଅତଥିି ପରଚିୟ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିଣଲ। େଖୁ୍ଅତଥିି ଭାଣବ 
ପାରୁଲ ପଟୱାରୀ ଓ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାଣବ ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନରିଞ୍ଜନ 
ଣବଣ�ରା, ଇଫ୍ ଣକାର ସ�ପରଚିାଳକ 

ପ୍ରସନ୍ନ କୁୋର ଣବଉରା, ଜଲି୍ା ବଜି୍ାନ 
ପରଦିଶ୍ଷକ ଜୀବନ କୁୋର ସା�ୁ, ବକ୍ା 
ଭାଣବ ସ୍ୱାେୀ ବଣିବକାନନ୍ଦ ସ୍ାରକୀ 
ସ୍ୱୟଂଶାସତି େ�ାବଦି୍ାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ 
ଇଂରାଜୀ ବଭିାଗ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଦୁଗ୍ଷାପ୍ରସାଦ 
ଆଚାଯ୍୍ଷ  ଣଯାଗଣଦଇ ଗାନ୍ଜିୀଙ୍କ 
ପରଣିବଶ ସରୁକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍କଟିତ ବ�ୁ 
ଉପାଣଦୟ ତଥ୍ ଉପସ୍ାପନ କରଥିିଣଲ।

େଖୁ୍ଅତଥିି ଶ୍ୀେତୀ ପଟୱାରୀ 
ଗାନ୍ୀ ବଚିାର ଓ ଆେ ପରଣିବଶ 
ପସୁ୍ତକର ଉଣନ୍ମାଚନ କରବିା ସ� ପଣ୍ଡତି 
ଶ୍ୀ େଶି୍ଙୁ୍କ ସେଦ୍୍ଧଟିତ କରଥିିଣଲ। ଏ 
ଅବସରଣର ପରୀକ୍ଷତି ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଲଖିିତ �ଣିତାପଣଦଶ ଓ ବସନ୍ େଞ୍ଜରୀ 
ଦାସଙ୍କ ଲଖିିତ ଭକ୍ ି କଣଲ୍ାଳ ପସୁ୍ତକ 
ପଣ୍ଡତି ଶ୍ୀ େଶି୍ଙ୍କ ଦ୍ାରା ଉଣନ୍ମାଚତି 

ଣ�ାଇଥିଲା। ଗାନ୍ୀ-୧୫୦ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରେକୁ 
ସଫଳ ରୂପାୟନ କରବିା, ପରଣିବଶଭରି୍କି 
ସେସ୍ା ସଧୁାରବିା ସ� ଜନୋନସକୁ 
ଉଭୟ ଖବରକାଗଜ ଓ ଇଣଲଣକ୍ ୍ରାନକି୍ସ 
ଚ୍ାଣନଲ ୋଧ୍ୟେଣର ସଣଚତନ କରାଇବା 
ଣକ୍ଷତ୍ଣର ଉଣଲ୍ଖନୀୟ ଅବଦାନ ଥିବା 
ବ୍କ୍ଙୁି୍କ ୋନପତ୍, ଗାନ୍ୀ ସୋଗେ ଫଳକ, 
ଉପଣଢ଼ୌକନ, ଫଳଚାରା ଓ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସେଦ୍୍ଧଟିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏତଦ୍ ବ୍ତୀତ ଗାନ୍ୀ ସୋଗେ 
କାଯ୍୍ଷ କ୍ରେ ପାଇ ଁ ବଦି୍ାଳୟ ସ୍ତରୀୟ 
ଚତି୍ାଙ୍କନ, ପ୍ରବନ୍ ଲଖିନ ଓ ବକୃ୍ତା 
ପ୍ରତଣିଯାଗତିାର କୃତୀ ପ୍ରତଣିଯାଗୀଙୁ୍କ 
ପରୁସ୍କାର ଓ ପ୍ରୋେ ପତ୍ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏ� ି ଉତ୍ବଣର ଗାନ୍ୀ-
୧୫୦ର ସଭାପତ ି ବଂଶୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକ 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିବାଣବଣଳ ସଫଳ 
ଆୟଣୁବ୍ଷଦକି ଚକିତି୍କ ଡାକ୍ର ଣଦବଦର୍ 
ସାେନ୍ରାୟ ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଷେ କରଥିିଣଲ। 
ଣବୈରୟକି ସମ୍ାନଣର ଆଣଲାଚକ ଭାଣବ 
ଓଡ଼ଶିା ପାରପିାଶଶ୍ ଟିକ ସେତି ି ସଭାପତ ି
ଡକର୍ ସନୁ୍ଦର ନାରାୟେ ପାତ୍, ଖଲ୍ଣିକାଟ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ କୁଳପତ ି ପ୍ରଣଫସର ପ୍ରଫୁଲ୍ 
କୁୋର େ�ାନ୍,ି ଓଡ଼ଶିା ବଜି୍ାନ ଏକାଣଡ଼େୀ 
ସମ୍ାଦକ ପ୍ରଣଫସର ଆଶରି କୁୋର େ�ାନ୍ ି
ଣଯାଗଣଦଇ ପରଣିବଶ ସରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁ
ଗାନ୍ଜିୀଙ୍କ ୋେଟିକ ଓ ତାତ୍ତକି ଚନି୍ାଧାରା 
ଉପଣର ଆଣଲାକପାତ କରଥିିଣଲ। ଉକ୍ 
କାଯ୍୍ଷ କ୍ରେକୁ ଜ୍ାନରଞ୍ଜନ ଆଚାଯ୍୍ଷ , ରାେଚନ୍ଦ୍ର 
ଶତପଥୀ, ଶଶିରି କୁୋର ତ୍ପିାଠୀ, ଅଞ୍ଜନ 
କୁୋର ପା�ୁ, କନକଲତା ପରଡ଼ିା, ପ୍ରୟିତୋ 
ସା�ୁ ପ୍ରେଖୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିଣଲ।

‘ଗାନ୍ୀ ଓ ପେଜିବଶ’ ତାତ୍ତକି ଆଜଲାଚନାଚକ୍ର
ବାଲକୁିଦା,୧୦ା୯(ସେସି): ବାଲକୁିଦା 
ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଷତ ବ୍ାହ୍ମଣ୍ଡ ି ଗ୍ାେର ୪୪ 
ବର୍ଷୀୟ ଯବୁକ ଶମ୍ଭନୁାଥ ଦାସ ଣଶାଇବା 
ଘଣର ଆତ୍ମ�ତ୍ା କରଥିିବା ଜୋଯାଇଛ।ି 
ଶମ୍ଭନୁାଥ ପ୍ରଣତ୍କ ଦନି ନଶିାସକ୍ 
ଅବସ୍ାଣର ଘରକୁ ଣଫରନ୍।ି ଣଯଉଥଁିପାଇ ଁ
ଉଭୟ ସ୍ୱାେୀସ୍ତୀଙ୍କ େଧ୍ୟଣର ପାଟତୁିଣ୍ଡ �ୁଏ। 
ଗତକାଲ ିେଧ୍ୟ ଶମ୍ଭ ୁନଶିାସକ୍ ଅବସ୍ାଣର 
ଘରକୁ ଣଫରବିା ସ� ସ୍ତୀ ସ� ଝଗଡା 
କରଥିିଣଲ ଓ ବା�ାରକୁ ଚାଲଯିାଇଥିଣଲ। 
ରାତ ି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟା ସେୟଣର ଘରକୁ 
ଣଫରବିା ସ� ସ୍ତୀ ଣରାଣରଇ କରୁଥିବା 
ଣଦଖି ନଜି ଣଶାଇବା ଘଣର ପଶ ିକବାଟ 
ଣଦଇ ଣଦଇଥିଣଲ। ଣରାଣରଇ ସାରବିା 
ପଣର ପତ୍ୀ ଖାଇବାକୁ ଡାକବିାରୁ 
କବାଟ ଣଖାଲ ି ନ ଥିଣଲ ଶମ୍ଭନୁାଥ। 
ସଣନ୍ଦ� ଣ�ବାରୁ ପତ୍ୀ ପଣଡାଶୀଙୁ୍କ 
ଡାକଥିିଣଲ। ପଣଡାଶୀ ଝରକା ପଣଟ 
ଣଦଖନ୍ ି ଗାେଛୁାଣର ଫ୍ାନଣର ଝୁଲ ି
ର�ଛିନ୍ ି ଶମ୍ଭ।ୁ ତୁରନ୍ କବାଟ ଭାଙ୍ ି
ଗାେଛୁା କାଟ ି ବାଲକୁିଦା ଣେଡକିାଲ 
ଣନଇଥିଣଲ। ଡାକ୍ରଙ୍କ ପରାେଶ୍ଷ କ୍ରଣେ 
ଜଗତସଂି�ପରୁ ଣେଡକିାଲ ଣନଇଥିଣଲ 
ପରବିାର ଣଲାଣକ। ଣସଠାଣର ଡାକ୍ର 
ତାଙୁ୍କ ଚକିତି୍ା କରବିା ପଣର େତୃ ଣଘାରୋ 
କରଥିିଣଲ। ଜଗତସଂି�ପରୁ ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ 
ଏକ ଅପେତୃ୍ ୋେଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛ।ି

ଯବୁକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ା

ପାରାଦୀପ, ୧୦ା୯(ସମସି): ପାରାଦୀପ 
େୁ୍ ନସିପିାଲଟି ି କଲ୍ାେୀ େଣ୍ଡପ ପରସିରଣର 
େନସା ଚାରଣିଟବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ ଓ ଇଫ୍ ଣକା ଣଜ୍ାତ ି
ଣଲଡଜି କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ତ ି ଅଞ୍ଚଳଣର ର�ୁଥିବା 
ସ୍କଲୁ ପଲିାଙୁ୍କ ସ୍କଲୁ ବ୍ାଗ ଓ ପାଠ୍ ଉପକରେ 
ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛ।ି ଏ� ିଉତ୍ବଣର େଖୁ୍ଅତଥିି 
ଭାଣବ ଇଫ୍ ଣକାର େଖୁ୍ ଣକଣଜ ପଣଟଲ, 
ଇଫ୍ ଣକା ଣଲଡଜି୍  କ୍ଲବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ୀେତୀ େେତା 
ପଣଟଲ୍  ଓ େନସା ଚାରଣିଟବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ର 

ସେସ୍ତ ସଦସ୍ ଉପସ୍ତି ର� ି ଗରବି ଣଶ୍େୀ 
ପଲିାଙୁ୍କ କପିର ି ପାଠ ପଢ଼ବିାଣର ସ�ଣଯାଗ 
କରାଯାଇପାରବି, ଣସ ସମ୍କ୍ଷଣର ଆଣଲାଚନା 
କରଥିିଣଲ। ଏ�ାବ୍ତୀତ ଗରବି ପଲିାୋନଙ୍କ 
େଧ୍ୟଣର ପାଠ ପଡ଼ବିା ଆଗ୍� ସଷୃ୍ ି ପାଇ ଁ ସ୍କଲୁ 
ବ୍ାଗ୍  ଓ ପାଠ୍ ଉପକରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା 
ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁ�ାଯାଇଛ।ି ପଲିାୋନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଏଭଳ ି ଉତ୍ଗ୍ଷୀକୃତ କାଯ୍୍ଷ  ଣଦଖି ଇଫ୍ ଣକାର 
େଖୁ୍ ଶ୍ୀ ପଣଟଲ ଖସୁବି୍କ୍ କରଥିିଣଲ।

ମନସା 
ଚାରଜିଟବୁଲ 
ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ଜେୟାତ ି
ଜଲଡ଼ଜି୍  କ୍ଲବ 
ପକ୍ଷରୁ ସ୍କଲୁ 
ବୟାଗ୍  ବଣ୍ଟନ

ନରିାମୟ ଜକନ୍ଦ୍ରଜର ଔରଧ ମଳୁିନ ି

ଗରବି ଜରେଣରୀର ଜରାଗରୀ ହନ୍ସନ୍



1414
eûRý LaeeûRý Lae

www.sakalaepaper.com

ରବବିାର, ୧୧ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ମ ା ଲ କ ା ନ ଗ ି ର ି , ୧ ୦ । ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ମାଲକାନଗରି ି ଜଲି୍ାର ମାଥିଲ ି ବ୍ଲକ 
ହଳଦୀକୁଣ୍ଡ ଗ୍ାମରର ଅଜଣା ରରାଗ ବ୍ାପବିା 
ଘଟଣାରର  ଗ୍ାମରର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଚକିତି୍ସକ 
ଦଳ ପହଞ୍ ି ରକ୍ତନମନୁା ସଂଗ୍ହ ସହ ଯାଞ୍ 
କରୁଛନ୍।ି ଗଁାରର ଗତ ସପ୍ାହକ ମଧ୍ୟରର 
ଅଜଣା ରରାଗରର ୧୧ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ 
ଯାଇଥିବା ରବରଳ  ସରକାରୀ ଭାରବ ତାହା 
୬ ରବାଲ ି କୁହାଯାଇଛ।ି ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ରୁ 
ଊର୍୍ବତ୍ତ ଆକ୍ାନ୍ ଅଛନ୍।ି ଆକ୍ାନ୍ଙ୍କ ରଗାଡ଼ 
ଫୁଲବିା ସାଙ୍ଗକୁ ଜ୍ବରରହବା ପରର ହଠାତ 
ଜୀବନ ଚାଲଯିାଉଥିବା ଗ୍ାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ 
କରଛିନ୍।ି ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ହଳଦୀକୁଣ୍ଡ 
ଗ୍ାମରର ଗତ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦନି ତରଳ ଏହ ି
ରରାଗ ରଦଖାରଦଇଥିଲା। ରରାଗରର ଆକ୍ାନ୍ 
ରହବାର ମାତ୍ର କଛିଦିନି ଭତିରର ରରାଗୀ 
ପ୍ରାଣ ହାରୁଥିବା ରବରଳ ହଳଦୀକୁଣ୍ଡ ରଲାରକ 
ଚକିତି୍ସାଳୟକୁ ଯବିା ପରବିରର୍ତ୍ତ ଗଣୁଗିାରରଡ଼,ି 

ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ଉପରର ଭରସାକର ି ଚକିତି୍ସା 
କରାଉଥିରଲ। ସ୍ାନୀୟ ଗଣୁଆିଙ୍କ ପାରଖ 
ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କର ିକ୍ବାକ୍  ପାଖରର ନଜିର ସ୍ବାସ୍୍ 
ପରୀକ୍ା କରାଉଥିବା ରବରଳ ଏହ ିଖବରପାଇ 
ସ୍ାସ୍୍ ବଭିାଗ ଗ୍ାମରର ପହଞ୍ବିା ସହ ପଲୁସି 
ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଵାକକୁ ମଧ୍ୟ ଗରିଫ କରଥିିଲା। 
ଡାକ୍ତରୀ ଟମି୍  ଗ୍ାମରର ପହଞ୍ଥିିବା ରବରଳ 

ଅଧିକାଂଶ ରଲାରକ ଏହ ି ଟମି୍ କୁ ସହରଯାଗ 
କରୁନାହାନ୍।ି ବହୁ ବୁଝାସଝୁା ପରର ବର୍ତ୍ତମାନ 
ଧୀରର ଧୀରର ରଲାରକ ଏହ ି ଟମି୍  ଉପରର 
ବଶି୍ବାସ କରବିା ସହ ନଜିର ସ୍ାସ୍୍ ପରୀକ୍ା 
କରାଉଛନ୍।ି ଡାକ୍ତରୀ ଟମି୍  କଛି ି ରଲାକଙ୍କ 
ରକ୍ତନମନୁା ସଂଗ୍ହକରବିା ସହ ଚକିତି୍ସା ଆରମ୍ଭ 
କରଛି।ି ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଟମି୍  ହଳଦୀକୁଣ୍ଡ 

ଗ୍ାମରର ପହଞ୍ ି ରଲାକଙୁ୍କ ସରଚତନ କରାଇବା 
ସହ ଉର୍ମ ଚକିତି୍ସା ରଯାଗାଇରଦବାର ବ୍ବସ୍ା 
କରଥିିବା ସ୍ାସ୍୍ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ସଚୂନା 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ରତରବ ଏରନଇ ଜଲି୍ା ସ୍ାସ୍୍ 
ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ କୁମାର ନନ୍ଦଙୁ୍କ ରଯାଗରଯାଗ 
କରବିାରୁ ରସ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ ିରଯ, ପ୍ରାଥମକି 
ତଦନ୍ରୁ ଏହା ରକୌଣସ ି ଅଜଣା ରରାଗ ନୁରହଁ 
ବରଂ ଅତ୍ଧିକ ରଦଶୀ ମଦ ପଇିବାରୁ ଏଭଳ ି
ସ୍ତି ିଉପଜୁଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରତରବ ୬ ଜଣ 
ନୁରହ ଁ ଏହ ି ରରାଗରର ୫ ଜଣ ମପୃତୁ୍ବରଣ 
କରଥିିବା ସହ ଅନ୍ ଗରୁୁତରଙୁ୍କ ମାଲକାନଗରି ି
ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ସାଳୟକୁ ସ୍ାନାନ୍ରତି କରାଯବି। 
ରତରବ ଗ୍ାମରର ରଦଶୀ ମଦର ଅତ୍ଧିକ 
ବ୍ବହାର କରାଯାଉଥିବା ରବରଳ 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ନରିଦେଶକ୍ରମ ଅବକାରୀ 
ବଭିାଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ାମରର ଚଢ଼ଉ କରଛି।ି 
ରତରବ ରରିପାଟତ୍ତ ଆସବିା ପରର ସବୁ 
ସ୍ପଷ୍ଟରହବ ରବାଲ ି ଶ୍ୀ ନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି 

ରାଉରକକଲା,୧୦ା୯(ସମସି): ରାଉରରକଲା ବନଖଣ୍ଡ 
ଅନ୍ଗତ୍ତତ ବାଙ୍କୀ ରରଞ୍ଜ ଜଙ୍ଗଲରର ଏକ ଦନ୍ା ହାତୀର ମପୃତୁ୍ 
ରହାଇଛ।ି ଦନ୍ା ହାତୀଟରି ବୟସ ୨୦ ବରତ୍ତ ରହବ ରବାଲ ି
ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛ।ି ବଜାର ନକିଟ ରାସ୍ାକଡ଼ରର ଉକ୍ତ 
ହାତୀର ମପୃତଶରୀର ପଡଥିିଲା। ଖବର ପାଇ ରାଉରରକଲା 
ଆରସସିଏିଫ ଅରୁଣ କୁମାର ମଶି୍, ଡଏିଫଓ ଯରଶାବନ୍ 
ରସଠୀଙ୍କ ସରମତ ବନ 
ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀ, 
ପ୍ରାଣୀଧନ ଚକିତି୍ସକ 
ପହଞ୍ ି ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିରଲ। ହାତୀର 
ସମ୍ଖୁ ଡାହାଣ 
ଜଙ୍ଘରର ଗଭୀର କ୍ତ ସପୃଷ୍ଟ ିରହବା ସହ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ାବ ରଯାଗୁଁ 
ହାତୀର ମପୃତୁ୍ ରହାଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି ରକୌଣସ ି ଧାରୁଆ 
ଅସ୍ତ୍ରରର ଆକ୍ମଣ ପରର ଏପର ିରକ୍ତସ୍ାବ ରହାଇ ଦନ୍ାହାତୀର 
ମପୃତୁ୍ ରହାଇଥିବା କହଛିନ୍ ିରାଉରରକଲା ଡଏିଫଓ ଯରଶାବନ୍ 
ରସଠୀ। ବ୍ବରଛେଦ ପରର ଘଟଣାସ୍ଳରର ଦନ୍ାହାତୀର 
ମପୃତଶରୀରକୁ ରପାତ ି ଦଆିଯାଇଛ।ି ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ 
ସମ୍ଭବତଃ ଦନ୍ାଟ ି ରସଠାକୁ ଆସଥିିଲା। ଏହାପରର ରକହ ି
ଦୁବପୃ ତ୍ତର୍ ରକୌଣସ ି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରର ହାତୀକୁ ଆକ୍ମଣ 
କର ି ମାର ି ରଦଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛ।ି ଏରବ ବ ି
ବାଙ୍କୀ ରରଞ୍ଜରର ୧୪ଟ ି ହାତୀ ରହଥିିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି

କଟକ,୧୦ା୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ରଲାକରସବା 
ଆରୟାଗ(ଓପଏିସସ)ି ଦ୍ାରା ବଭିନି୍ନ ପଦବୀଗଡୁକି ପାଇଁ 
ଆସନ୍ା ରସରପଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରଖି ପଯତ୍୍ତ ନ୍ ସାକ୍ାତକାର 
ଚାଲବି। ଏହ ି ସମୟରର ୟନୁୟିନ ପବ୍ଲକି ସଭଭିସ 
କମସିନ(ୟପୁଏିସସ)ି ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି ରମନ ପରୀକ୍ା ମଧ୍ୟ 
କରାଯାଉଛ।ି ରତଣ ୁ ରଯଉ ଁ ପ୍ରାଥତ୍ତୀମାରନ ୟପୁଏିସସ ି ପରୀକ୍ା 
ରଦଉଛନ୍ ି ରସମାନଙ୍କ ନମିରନ୍ ଓପଏିସସରି ସାକ୍ାତକାର 
ତାରଖି ବଦଳାଯାଇପାରବି। ରସମାରନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରର 
ଓପଏିସସ ିପକ୍ରୁ କରାଯାଉଥିବା ସାକ୍ତକାର ରଦଇପାରରିବ। 
ରତଣ ୁ ପରୀକ୍ାଥତ୍ତୀମାରନ ରସମାନଙ୍କ ୟପୁଏିସସ ି ପରୀକ୍ାର 
ଆଡମଟି କାଡତ୍ତ କପ ିସହ ବଧିିବର୍ ଭାରବ ଆରବଦନ କରବିାକୁ 
ଓପଏିସସ ିଅଧ୍ୟକ୍ ସତ୍ଜତି ମହାନ୍ ିସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

କ କ ା କ ସ ର ା , ୧ ୦ । ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
କଳାହାଣ୍ଡ ି ଜଲି୍ା ରକାକସରା ତହସଲି 
କାଯତ୍ତ୍ାଳୟରର ରପ୍ରମୀ ଯଗୁଳଙ୍କ ବବିାହ 
ସମ୍ନ୍ନ ରହାଇଛ।ି ବବିାହ ବନ୍ଧନରର 
ଆବର୍ ରହାଇଥିବା ରପ୍ରମୀ ଯଗୁଳ ରହରଲ 
କାଶବିାହାଲ ଗ୍ାମର ସଜୁତି ସରାପ୍  ଓ 

ଅଙି୍କତା ସରାପ୍ । ରକାକସରା ଭାରପ୍ରାପ୍ 
ତହସଲିଦାର ରାରକଶ ପରୁଆଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିରିର ଦୁହ ିଁଙ୍କ ବବିାହ ରହାଇଥିଲା। 
ସରକାରୀ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ରସମାନଙ୍କ 
ବବିାହ କାରାଯାଇଥିବା ଭାରପ୍ରାପ୍ 
ତହସଲିଦାର ରାରକଶ ପରୁଆ କହଛିନ୍।ି

ଅଡ଼ବା, ୧୦।୯ (ସମସି): ଗଜପତ ି ଜଲି୍ା 
ରମାହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗତ୍ତତ ଦୁଗତ୍ତମ ଗରଡାମା 
ପଞ୍ାୟତର ଉପାନ୍ ଅଞ୍ଳବାସୀଙ୍କ 
ଜୀବନ ବାଜରିର ଲାଗଛି।ି ଭରା ନଈ 
ପାର ି ରହବା ପାଇଁ ବଦୁି୍ତ୍  ତାରକୁ 
ଭରସା କରୁଛନ୍ ି ରଲାରକ। ରବରକ 
ପାଣରିର ପଶ ି ଏହ ି ତାରକୁ ଧର ି ଧର ି
ନଦୀ ପାରରହବାକୁ ପଡୁଛ ି ରସମାନଙୁ୍କ। 

ଗଜପତ ି ଜଲି୍ା ରମାହନା ବ୍ଲକର 
ଗମ୍ଭାରୀଗାଁ ଓ ଜାଙୁ୍ଗଡ଼ପିଙ୍କାଳ ଗ୍ାମ ମଧ୍ୟ 

ରଦଇ ବହଯିାଇଛ ି ହରଭାଙ୍ଗ ି ନଦୀ। ଏହ ି
ନଦୀ ବରତ୍ତା ଦରିନ ପରୂ ି ଉଠଥିାଏ। ରତଣ ୁ
ରଲାରକ ଜୀବନକୁ ବାଜରିର ଲଗାଇ 
ଏକ ବଦୁି୍ତ ତାର ସାହାଯ୍ରର ନଦୀ 
ପାର ରହାଇଥାନ୍।ି ଏହ ି ରାସ୍ା ଓ ନଦୀ 
ପଥ ଉପରର ପ୍ରାୟ ୨୦ ରୁ ୩୦ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର 
ରଲାକ ନଭିତ୍ତର କରଥିାନ୍।ି ବ୍ଲକ କାଯତ୍ତ୍ାଳୟ, 
ରମଡକିାଲ, ଥାନା, ରକାଟତ୍ତ, ତହସଲି ଏବଂ 
ଖାଉଟ ି ସାମଗ୍ୀ ଆଣବିା ପାଇଁ ରଲାରକ 
ଏହ ିରାସ୍ା ରଦଇ ଯବିା ଆସବିା କରଥିାନ୍।ି 

କନୁି୍ ବରତ୍ତା ଦନି ଆସରିଲ କମି୍ବା ହରଭାଙ୍ଗ ି
ଡ୍ାମରର ପାଣ ି ଛାଡରିଲ ରଲାକଙ୍କ 
ଦୁଃଖ ଦୁଦେତ୍ତସା ବଢ଼଼ଯିାଇଥାଏ। ଫଳରର 
ରଲାରକ ଆବଶ୍କ ପଡ଼ରିଲ ବାଧ୍ୟ ରହାଇ 
ବଦୁି୍ତ ତାରକୁ ନଈର ଏ କୂଳ ରସ କୂଳ 
ବାନ୍ଧଛିନ୍।ି ଆଉ ଏହ ି ତାର ସାହାଯ୍ରର 
ନଦୀ ପାର ରହଉଛନ୍ ି ସ୍ାନୀୟ ବାସନି୍ଦା। 
ବଭିନି୍ନ ସମୟରର ନଦୀ ପାର ରହବା 
ରବରଳ ଗାଈ, ରଛଳ ି ଏବଂ ମଣରି ମଧ୍ୟ 
ଭାସ ି ଯାଇ ଜୀବନ ହାନ ି ରହାଇଥିବା 
ସ୍ାନୀୟ ବାସନି୍ଦା ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି 
ସମସ୍ାକୁ ରନଇ ସ୍ାନୀୟ ବାସନି୍ଦା ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ରାଜରନତା 
ପଯତ୍ତ୍ନ୍ ବାରମ୍ବାର ଅଭରିଯାଗ କରବିା 
ପରର ମଧ୍ୟ ରକୌଣସ ି ସଫୁଳ ମଳୁିନଥିବ 
କହଛିନ୍।ି ଯଦ ି ଆଗାମୀ ଦନିରର 
ସରକାର କମି୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରର ରସତୁ 
ନମିତ୍ତାଣ ପାଇଁ ଦପୃ ଷ୍ଟ ିନ ଦଅିନ୍ ିତାହାରହରଲ 
ରସମାରନ ବାଧ୍ୟ ରହାଇ ରାଜରାସ୍ାକୁ 
ଓଲ୍ାଇରବ ରବାଲ ିରଚତାବନୀ ରଦଇଛନ୍।ି

ବାରପିଦା,୧୦।୯(ସମସି): ମଳିତି 
ଜାତସିଂଘର ଏକ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ା ଗସ୍ କର ିଗ୍ୀନ ଏଜ ିପ୍ରକଳ୍ପ ବରିୟରର 
ଆରଲାଚନା ଓ ରକ୍ତ୍ର ପରଦିଶତ୍ତନ କର ି
ରଫରଛିନ୍।ି ମଳିତି ଜାତସିଂଘର ଖାଦ୍ 
ଓ କପୃର ି ସଂଗଠନ ଏସଆି ଆଞ୍ଳକି 
କାଯତ୍୍ତ ାଳୟରୁ ବରଷି୍ଠ ବନ ବଭିାଗର 
ଅଧିକାରୀ ଶଲିା ୱଜ୍ ର୍ କାରନାନ୍ନକିଫ୍  ଓ 
କପୃର ି ଅଧିକାରୀ (ଏରଗ୍ା-ଇରକାରଲାଜ)ି 
ପୟିର ରଫରତ୍ତାଣ୍ଡ ୪ ତାରଖିରୁ ୮ ତାରଖି 
ପଯତ୍୍ତ ନ୍ ଓଡ଼ଶିା ଗସ୍ରର ଆସଥିିରଲ। 
ଏହ ିଗସ୍ରର ରାଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରଚିାଳନା 
ସଂସ୍ାର ନରିଦେତ୍ତଶକ ଆର.ବ ି ସହି୍ା ଏବଂ 
ପ୍ରାକପୃତକି ସମ୍ଦ ପରଚିାଳନା ବରିଶରଜ୍ଞ 
ଦବି୍ା ଶାହା ମଧ୍ୟ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। 
ସରକାରୀ ଗସ୍ ସମୟରର ରସମାରନ କପୃର ି
ଓ କପୃରକ ସଶକ୍ତକିରଣ ବଭିାଗ, ଓଡ଼ଶିା 
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମଖୁ ସଚବି ଡକଟେର ଅରବନି୍ଦ 
କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ମପୃର୍କିା ସଂରକ୍ଣ ଏବଂ 
ଜଳବଭିାଜକିା ଉନ୍ନୟନ ନରିଦେତ୍ତଶାଳୟର 
ନରିଦେତ୍ତଶକ ରହମନ୍ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ 
ଗ୍ୀନ-ଏଜ ିପ୍ରକଳ୍ପ ବରିୟରର ଆରଲାଚନା 

କରଥିିରଲ। ଫାଓ ଟମି ସହ ଏସପଏିମୟରୁୁ 
ସକୁାନ୍ କୁମାର ସାମଲ ଓ ଜଏିଲଆଇୟରୁୁ 
ଅମରଜତି ମଶି୍, ଅରଶାକ କୁମାର ନାୟକ 
ଏବଂ ସ୍ ପୃତ ି ରଞନ ଦଣ୍ଡପାଟ ଦୁଇଦନି 

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାର ଗ୍ୀନ୍ - ଏଜ ି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଅନ୍ଗତ୍ତତ ଗ୍ାମ, ଯଥା କପ୍ପିଦା ବ୍ଲକର 
କଦମସଲୁ, ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗତ୍ତତ ନାବରା 
ଏବଂ ଶାମାଖଣୁ୍ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗତ୍ତତ ସାଁସଲୁ ଓ 
ରଗାଡ଼ରିପାଖରୀ ଗ୍ାମକୁ ପରଦିଶତ୍ତନରର 
ଆସଥିିରଲ। ରସଠାରର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନୀୟ 
ଆଦବିାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏସଏଚଜ ି
ସଦସ୍ ଓ ପଞ୍ାୟତରିାଜ ସଦସ୍ମାନଙୁ୍କ 
ରଭଟଥିିରଲ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କର ଜୀବକିା, 
ଶମିଳିପିାଳ ରଜୈବମଣ୍ଡଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ 

ଗ୍ୀନ୍ -ଏଜ ି ପ୍ରକଳ୍ପର ବଭିନି୍ନ ଉରଦେଶ୍ 
ବରିୟରର ଆରଲାଚନା କରଥିିରଲ। 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାର ଜଲି୍ାପରରିଦ 
ଅଧ୍ୟକ୍ା ଭାରତୀ ହାଁସଦା, ଜଲି୍ା ପରରିଦ 

ସଦସ୍ ମଧସୁଦୂନ ସଂି ମଧ୍ୟ ସଭାରର 
ରଯାଗଦାନ କରଥିିରଲ। ଫାଓ ଟମି୍  
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାପାଳ ବୀନତି ଭରଦ୍ାଜ 
ଏବଂ ଜଳବଭିାଜକିା ପ୍ରକଳ୍ପ ନରିଦେତ୍ତଶକ 
ତଥା ଜଲି୍ା ଗ୍ୀନ ଏଜ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ରନାଡାଲ 
ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର କାରଲାଙ୍କ 
ସହତି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରର ବସି୍ପୃତ 
ଆରଲାଚନା କରଥିିରଲ। ପରରିଶରରର 
ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନର ସହରଯାଗ ପାଇଁ 
କପୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରଥିିରଲ।

କକାରାପଟୁ,୧୦ା୯(ସମସି):  ‘ରଦଶ ପାଇଁ 
ଆଦବିାସୀଙ୍କ ତ୍ାଗ ଚରିକାଳ ସ୍ରଣୀୟ’ 
ରବାଲ ି ରାଜ୍ପାଳ ପ୍ରରଫସର ଗରଣଶୀ 
ଲାଲ୍  ରକାରାପଟୁ ରକନ୍ଦୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ 
କାଯତ୍୍ତ କ୍ମରର ରଯାଗରଦଇ କହଛିନ୍।ି 
ଦୁଇଦନିଆି ରକାରାପଟୁ ଜଲି୍ା ଗସ୍ରର ଆସ ି
ରାଜ୍ପାଳ ଶନବିାର ସକାରଳ ଏଠାରର 
ପହଞ୍ଛିନ୍ ି ।  ଆଜ ି ହୀରାଖଣ୍ଡ ରରେନରର 
ପ୍ରରଫସର ଗରଣଶୀ ଲାଲ୍ ରକାରାପଟୁ  
ରଷ୍ଟସନରର ପହଞ୍ବା ପରର  ଜଲି୍ାପାଳ 
ଅବଦୋଲ୍ ଏମ୍ ଅଖତର, ଏସପ ି ବରୁଣ 
ଗଣୁ୍ପୁାଲ,ି ରଷ୍ଟସନ ମ୍ାରନଜର ନରରନ୍ଦ 
କୁମାର ଭତିରିଆି, ରକାରାପଟୁ ଉପଜଲି୍ାପାଳ 
ଭକ୍ତବନୁ୍ଧ ଜନାଦେତ୍ତନ ଦରଳଇ, ଅତରିକି୍ତ 
ଏସପ ି   ଉତ୍କଳ ରକଶରୀ ଦାଶଙ୍କ ସହ 
ଅନ୍ାନ୍ ବଭିାଗର  ଜଲି୍ା ସ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀ 
ରଷ୍ଟସନରର  ରାଜ୍ପାଳଙୁ୍କ ସ୍ାଗତ ସମ୍ବର୍ତ୍ତନା 
ଜଣାଇଥିରଲ।  ରଷ୍ଟସନରୁ ବାହାର ିରାଜ୍ପାଳ  
ରକାରାପଟୁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ସକଭିଟ୍ ହାଉସରର 

ପହଞ୍ବିା ପରର ରସଠାରର ଗାଡତ୍ତ ଅଫ୍ ଅନର୍  
ଦଆିଯାଇଥିଲା । ଅପରାହ୍ରର  ରାଜ୍ପାଳ 
ପ୍ରରଫସର ଗରଣଶୀ ଲାଲ୍  ରକନ୍ଦୀୟ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ ଓଡ଼ଶିାର  ସନୁାରବଡ଼ା ସ୍ାୟୀ 
କ୍ାମ୍ରସ୍ ସୟିଓୁ ଏବଂ  ଜାତୀୟ ଅନୁସଚୂତି  
ଜନଜାତ ି କମଶିନ(ଏନସଏିସଟ)ି ଦ୍ାରା  
ମଳିତି ଭାରବ ଜାତୀୟସ୍ରୀୟ  ରସମନିାରରର  
ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ । ରକନ୍ଦୀୟ  ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ 
କୁଳପତ ିପ୍ରରଫସର ଶରତ କୁମାର ପାଲତିାଙ୍କ  
ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର ଅନୁଷ୍ଠତି ରସମନିାରକୁ  ମଖୁ୍ 

ଅତଥିିଭାରବ ରଯାଗରଦଇ ରାଜ୍ପାଳ 
ଉଦଘାଟନ କରଥିିରରଲ। ଭାରତ ସ୍ାଧୀନତା 
ଆରନ୍ଦାଳନରର  ଆଦବିାସୀ ଜନନାୟକଙ୍କ  
ଭୂମକିା, ତ୍ାଗ  ଓ ବଳଦିାନ ଶୀରତ୍ତକ  ଉପରର 
ମଖୁ୍ଅତଥିି ରାଜ୍ପାଳ ପ୍ରରଫସର ଗରଣଶୀ 
ଲାଲ୍ ବକ୍ତବ୍  ଉପସ୍ାପନ କରଥିିରଲ। 
ଆଦଶିକ୍ତରୁି  ଆଦବିାସୀଙ୍କ ଜନ୍ମ,ରତଣ ୁ
ରସମାରନ ଚରିକାଳ ସମ୍ାନସ୍ପଦ, ସ୍ାଧୀନତା 
ଆରନ୍ଦାଳନରର ସହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବୀର 
ସରୁରନ୍ଦ ସାଏଙ୍କ  ଭଳ ି  ଅରନକ  ଆଦବିାସୀ 

ଜନନାୟକ  ରଦଶ ପାଇ ଁ ଜୀବନ ରଦଇଛନ୍,ି 
ରସମାନଙ୍କ ତ୍ାଗ  ରଦଶ ରକରବ ଭୁଲପିାରବି 
ନାହ ିଁ, ରତଣ ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ ରମାଦୀ  
ରାଜ୍ର ଜରଣ ଆଦବିାସୀ ମହଳିାଙୁ୍କ  
ରଦଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରକି  ଭାରବ ବାଛ ି
ଆଦବିାସୀଙ୍କ  ପ୍ରତ ି ସମ୍ାନ ରଦଇଥିବା ମଖୁ୍ 
ଅତଥିି ବକ୍ତବ୍ ରଖିଥିରଲ। ଏନସଏିସଟ ି
ସଦସ୍ ଅନନ୍ ନାୟକ  ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଏବଂ 
ରୋଇରଫଡ୍  ଉପସଭାପତ ି ପବତି୍ର କୁମା କହରଁ  
ମଖୁ୍ ବକ୍ତା ଭାରବ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ।  
ଏନସଏିସଟ ି  ସଂରଯାଜକ   ଡଃ.ଜରଳନ୍ଦ 
ତ୍ରପିାଠୀ  ମଞ୍  ପରଚିାଳନା କରଥିିବା ରବରଳ  
କୁଳସଚବି  ଡଃ.ଅସତି୍ କୁମାର ଦାଶ  ରଶରରର 
ଧନ୍ବାଦ ଅପତ୍ତଣ  କରଥିିରଲ। କାଯତ୍୍ତ କ୍ମରର  
ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡଃ.ରସୌରଭ  ଗପୁ୍ା, 
ପଆିରଓ ଡଃ.ରଫାଗନୁାଥ ରଭାଇ, ଓଏସଡ ି 
ସଧୁାକର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରମତ ସମସ୍ 
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନୁସଚୂୀତ 
ଜନଜାତ ି  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ  ରଯାଗରଦଇଥିରଲ।

ମ ା ଲ କ ା ନ ଗ ିର ି, ୧ ୦ । ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ମାଲକାନଗରି ିଜଲି୍ା ସୀମାନ୍ ଛତଶିଗଡ଼ର 
ବଜିାପରୁରର ୧୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କାର ଜରଣ 
ଇନାମୀ କୁଖ୍ାତ ମାଓବାଦୀ ନଜି 
ପତ୍ୀଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମସମପତ୍ତଣ କରଛିନ୍।ି 
ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜ ି ବଜିାପରୁ ଜଲି୍ା 
ପଲୁସି ନକିଟରର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କୁଖ୍ାତ 
ମାଓରନତା ସମୀର ରମାଡ଼ୟିମ ଓ ତାଙ୍କ 
ପତ୍ୀ ଅନୁପ୍ରୟିା ମାଓ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ ି
ପଲୁସି ନକିଟରର ଆତ୍ମସମପତ୍ତଣ କରଛିନ୍।ି 
ସମୀରଙ୍କ କହବିା ଅନୁଯାୟୀ, ରସ ମାଓ 
ସଂଗଠନରର ଥିବାରବରଳ ଅନୁପ୍ରୟିାଙ୍କ ସହ 
ତାଙ୍କର ରପ୍ରମସମ୍କତ୍ତ ଥିଲା। ରସରବଠାରୁ 
ମାଓ କମଟିରି ଅନ୍ ସଦସ୍ମାରନ ତାଙ୍କ 
ପ୍ରତ ିରଭଦଭାବପରୂ୍ତ୍ତ ମରନାଭାବ ରପାରଣ 
କରବିା ଆରମ୍ଭ କର ି ତାଙ୍କ ବରିରାଧରର 
ରଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିରଲ। ସମୀର ଅନୁପ୍ରୟିାଙୁ୍କ 
ବବିାହ ପରର ମାଓ ସଂଗଠନର ବଡ଼ 
ବଡ଼ ମାଓରନତା ମଧ୍ୟ ଏହ ି କାରଣରୁ 
ସମୀରଙୁ୍କ ଦୁବତ୍୍ତ ବହର କରୁଥିବାରୁ ରସ 

ସାଧାରଣ ଜୀବନଧାରଣ ପାଇ ଁମନବଳାଇ 
ବଜିାପରୁ ଏସ୍ ପ ି ଅଞ୍ଜରନ ଭାରଶନଙି୍କ 
ନକିଟରର ଆତ୍ମସମପତ୍ତଣ କରଥିିବା ପ୍ରକାଶ 
କରଛିନ୍।ି ସମୀର ପବୂତ୍ତରୁ ୧୩ ବରତ୍ତ ଧର ି
ମାଓ ସଂଗଠନରର କାଯତ୍୍ତ  କରୁଥିବା 
ରବରଳ ୧୨ଟ ି ବଡ଼ ବଡ଼ ହଂିସାକାଣ୍ଡରର 
ଜଡ଼ତି ଥିରଲ। ତାଙ୍କ ନାମରର ୧୦ ଲକ୍ 
ଟଙ୍କାର ଇନାମ ରହଥିିଲା। ରତରବ 
ବର୍ତ୍ତମାନ ରସ ଆତ୍ମସମପତ୍ତଣ କରବିା 
ପରର ତାଙୁ୍କ ସରକାରୀ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ 
ସମସ୍ ସବୁଧିା ରଯାଗାଇ ଦଆିଯବି ରବାଲ ି
ପଲୁସି ପକ୍ରୁ ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି  

ହଳଦୀକୁଣ୍ଡ ଗଁାସର ଅଜଣା ସରାଗ ବ୍ା୍ବିା ଘଟଣା

ର�ୋଗ ପୋଇଁ ମଦ ଦୋୟୀ: ସଡିଏିମ୍ ଓ

ସକାରା୍ଟୁ ସକନ୍ଦୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ କାର୍ଯ୍କ୍ରମସର ରାଜ୍୍ାଳଙ୍କ ସରାଗଦାନ

‘ରଦଶ ପୋଇଁ ଆଦବିୋସୀଙ୍କ ତ୍ୋଗ ଚ�ି ସ୍ମ�ଣୀୟ’
 �ଭରାନଈସର ଜୀବନ ଲାଗଛି ିବାଜି

ନଦୀ ପୋ� ପୋଇଁ ଭ�ସୋ ବଦ୍ି୍ତ୍  ତୋ�

ସୀମୋନ୍ତର� ମୋଓ ଦମ୍ପତଙି୍କ ଆତ୍ମସମପ୍ପଣ

ତହସଲି୍ ର� ରରେମୀଯଗ୍ଳଙ୍କ ବବିୋହ

ରସରପଟେମ୍ବ� ୩୦ ଯୋଏଁ ଓପଏିସ୍ ସ ିସୋକ୍ୋତକୋ�
ପ୍ାର୍ଯୀଙ୍କ ୟୁ୍ ଏିସ୍ େ ି୍ରୀକ୍ା ଥିସଲ, 

ଓ୍ଏିସ୍ େ ିୋକ୍ାତକାର ତାରଖି ବଦଳି୍ ାରବି

  ଦନ୍ା ହାତୀର ମତୁୃ୍

ଧୋ�୍ଆ ଅସ୍ତ୍ରର� ମୋ� ିଦଆିଯୋଇଛ:ି ଡଏିଫ୍ ଓ

ଭୁବକନଶ୍ୱର,୧୦।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ବନ 
ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ରକନୁ୍ଦପତ୍ର ବକି୍ୟ ବ୍ବସ୍ା 
ର ଦାୟତି୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍।ି ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ 
ରକନୁ୍ଦପତ୍ର ସଂସ୍ା ରକନୁ୍ଦପତ୍ର ସଂଗ୍ହ ପ୍ରକ୍ୟିା 
କରଣ ଓ ଆନୁସଙ୍ଗକି କାଯତ୍ତ୍ କରଥିାନ୍।ି କରରାନା 
ସଂକ୍ମଣ ପବୂତ୍ତରୁ ରକନୁ୍ଦପତ୍ର ବକି୍ ିନୀତରିର ନଲିାମ 
ଓ ବକି୍ ିବ୍ବସ୍ା ରହଥିିଲା। ମାତ୍ର ମହାମାରୀ ପରର 
ଅଥତ୍ତାତ ୨୦୨୦ ମସହିା ଜୁନ୍  ମାସରୁ ସମ୍ରୂ୍ତ୍ତ ଭାବରର 
ସଂକ୍ମଣ ଭୟରର ନଲିାମ ବନ୍ଦ କର ି ଦଆିଯାଇ ଇ 
ରଟଣ୍ଡର ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ମାତ୍ର ମହାମାରୀ 
ସ୍ତିରିର ପରବିର୍ତ୍ତନ ପରର ବ ିଏହ ିନୀତ ିବଳବର୍ର 
ରହଛି।ି ଯାହାକୁ ରନଇ ଓଡ଼ଶିା ରକନୁ୍ଦପତ୍ର କମତ୍ତଚାରୀ 
ସଂଘ ପକ୍ରୁ ପ୍ରତକି୍ୟିା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି
 ଓଡ଼ଶିା ରକନୁ୍ଦପତ୍ର କମତ୍ତଚାରୀ ସଂଘ ସଭାପତ ି
ବଜିୟ ମହାନ୍ ି କହଛିନ୍ ି ରଯ, କରରାନା ସ୍ତିରି 
ଆବଶ୍କତା ଅନୁଯାୟୀ ରସରତରବରଳ ଇ ରଟଣ୍ଡର 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ସମଥତ୍ତନ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତିରିର 
ବ୍ାପକ ପରବିର୍ତ୍ତନ ଘଟଛି।ି ୨୦୨୨ ମସହିା 
ଆରମ୍ଭରୁ ବାଣଜି୍ ବ୍ବସାୟରର ମଧ୍ୟ ପରବିର୍ତ୍ତନ 

କରାଯାଇଛ।ି ରାଜ୍ ବନ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ପକ୍ରୁ 
ନଲିାମ ବ୍ବସ୍ା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରବିା ଉଚତି। 
ଏହ ି ଦାବ ି ପ୍ରତ ି ରାଜ୍ ସରକାର ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦବା 
ଆବଶ୍କତା ରହଥିିବା ଶ୍ୀ ମହାନ୍ ିକହଛିନ୍।ି 
 ଉରଲ୍ଖରଯାଗ୍, ରକନ୍ଦ ସରକାର ରକନୁ୍ଦପତ୍ର 
ଉପରର ୧୮% ଦ୍ରବ୍ ଓ ରସବାକର(ଜଏିସଟ)ି 

ଲାଗ ୁ ରହବା ରକନୁ୍ଦପତ୍ର ରପ୍ାନୀ କରାଯାଉଥିବା 
ଶ୍ୀଲଙ୍କାର ଅଥତ୍ତରନୈତକି ଓ ପ୍ରଶାସନକି ସ୍ତି ି
ଅବନତ ି ରକନୁ୍ଦପତ୍ର ବ୍ବସାୟରର ମାନ୍ଦାବସ୍ା 
ସପୃଷ୍ଟ ି କରଥିିଲା। ୨୦୨୦-୨୨ ମସହିାରର ରକୌଣସ ି
ପ୍ରକାର ରଦଶ ଭତିରର ଓ ପବୂତ୍ତରୁ ଶ୍ୀଲଙ୍କାକୁ ରପ୍ାନୀ 
ରଯାଗୁ ଁ ବକି୍ ି ବ୍ବସ୍ାରର ଉନ୍ନତ ି ରହାଇଥିଲା। 
ମାତ୍ର ନକିଟ ଅତୀତରର ଇ ରଟଣ୍ଡର ବ୍ବସ୍ାରର 
ବକି୍ରିର ଏରତଟା ଉନ୍ନତ ି ପରଲିଖିତ ରହାଇନାହ ିଁ। 
ଗତ୨୦୨୧ ମସହିାରର ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ 
ଏହ ି ତନି ି ମାସରର ଇ ରଟଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ୟିାରର ୨୧୨ 

ରକାଟରୁି ଉର୍ତ୍ତ ଟଙ୍କାର ବକି୍ ି ରହାଇଥିଲା। ଚଳତି 
ବରତ୍ତ ଏହ ି ସମୟରର ଅଥତ୍ତାତ ଏହ ି ତନି ି ମାସରର 
ମାତ୍ର ୧୬୪ ରକାଟ ି୫୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ବକି୍ ିରହାଇଛ।ି 
ଯାହା ବକି୍ୟରର ଅବନତକୁି ଦଶତ୍ତାଉଛ।ି ରତଣ ୁ
ରକନୁ୍ଦପତ୍ର ବକି୍ୟ ପ୍ରକ୍ୟିାରର ନୂତନ ରଯାଜନା 
କରବିା ଜରୁରୀ ରବାଲ ି ସଂଘ ପକ୍ରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି 

ରସହପିର ି ପରଡାଶୀ ଶ୍ୀଲଙ୍କା, 
ବଙ୍ଗଳାରଦଶ ସହତି ଉର୍ମ ସମ୍କତ୍ତ 
ଥିବା ଦପୃ ଷ୍ଟରୁି ଏହ ିରଦଶ ମାନଙ୍କ ସହ 
ବ୍ବସାୟ କୁ ବପୃ ର୍ ି କରବିା ପାଇଁ 

ପଦରକ୍ପ ଆବଶ୍କ ରବାଲ ି ସଂଘ ପକ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ାବ 
ଦଆିଯାଇଛ।ିଏହା ରହାଇ ପାରରିଲ ଲକ୍ ଲକ୍ 
ରକନୁ୍ଦପତ୍ର ରତାଳାଳୀ ଓ ଶ୍ମକି ଲାଭବାନ ରହରବ। 
ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗରୁୁତ୍ୱ ଅନୁଭବ କର ି ଆବଶ୍କ 
ପଦରକ୍ପ ରନବାକୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଜଙ୍ଗଲ ପରରିବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ , ମଖୁ୍ 
ଶାସନ ସଚବି ସରୁରଶ ଚନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଜଙ୍ଗଲ 
ବଭିାଗର ଅତରିକି୍ତ ଶାସନ ସଚବି ଡକଟେର ରମାନା 
ଶମତ୍ତା, ବନ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଓ ରକନୁ୍ଦପତ୍ର ସଂସ୍ାର 
କରୁ୍ତ୍ତପକ୍ଙ୍କ ଦପୃ ଷ୍ଟ ିଆକରତ୍ତଣ କରାଯାଇଛ।ି

କଟକ,୧୦।୯(ସମସି): ବରିଜପ ି ଗତ ରଲାକସଭା 
ନବିତ୍ତାଚନରର ଭଲ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କରଥିିବା ରବରଳ ଏହା 
ଆଗକୁ ଜାର ି ରହବି। ରତରବ ଓଡ଼ଶିାରର ବରିଜପ ି
ଓ ବରିଜଡ ି ମଧ୍ୟରର ରକୌଣସ ି ଗପୁ୍ ବୁଝାମଣା ନାହ ିଁ 
ରବାଲ ି କଟକ ସକଭିଟ ହାଉସଠାରର ବରିଜପ ି ପକ୍ରୁ 
ଆରୟାଜତି ସାମ୍ବାଦକି ସମ୍ଳିନୀରର ରକନ୍ଦ ଗପୃହ 
ରାଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରୀ ନତି୍ାନନ୍ଦ ରାୟ ଏହା କହଛିନ୍।ି ରସ 
କହଥିିରଲ ରଯ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ ରମାଦଙି୍କ 
ରନତପୃ ତ୍ୱରର ଗରବିଙ୍କ କଲ୍ାଣ ପାଇ ଁ ଅରନକ 
ରଯାଜନା କରାଯାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିା ମଧ୍ୟ ଏଥିରର 
ଲାଭାଥତ୍ତୀ ରହାଇପାରଛି।ି ପଏିମ କସିାନ ସମ୍ାନ 
ନଧିି ରଯାଜନାରର ଓଡ଼ଶିାର ୩୯ଲକ୍୭୩ହଜାର 
ଚାରୀ ଉପକପୃତ ରହାଇପାରଛିନ୍।ି ଏଥିପାଇ ଁ ରକନ୍ଦ 
ସରକାର ଓଡ଼ଶିାକୁ ୭ହଜାର ୧୧୮ରକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ଅନୁଦାନ ରଦଇଛନ୍।ି ରସହପିର ିପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା 

ରଯାଜନାରର ୪୭ଲକ୍ ୪୦ହଜାର ହତିାଧିକାରୀ 
ରାଜ୍ର ରହଥିିବା ରବରଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ 
ରଯାଜନାରର ୧୬ଲକ୍୯୫ଟ ି ଘର ରାଜ୍କୁ 
ଦଆିଯାଇଛ ି ରବାଲ ି ରସ କହଥିିରଲ। କଟକ ମାଟ ି
ରହଉଛ ି ରନତାଜୀ ସଭୁାରଚନ୍ଦ ରବାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟ।ି 
ସ୍ାଧୀନତା ପରର ପ୍ରଥମ କର ିଦଲି୍ୀର କର୍ତ୍ତବ୍ପଥରର 
ରନତାଜୀଙ୍କ ପରୂ୍ତ୍ତାବୟବ ମରୂ୍ଭି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ 

ରମାଦୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ସ୍ାପତି ରହାଇଛ।ି ଏହ ି ସାମ୍ବାଦକି 
ସମ୍ଳିନୀରର ବରିଜପ ି ରାଜ୍ ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ 
ପପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରଚିନ୍ଦନ, ନୟନ କରିଶାର ମହାନ୍,ି ଦଲି୍ୀପ 
ମଲ୍କି, ପୀତାମ୍ବର ଆଚାଯତ୍୍ତ , ବଭୂିପ୍ରସାଦ ତରାଇ ଓ 
ପ୍ରକାଶ ରବରହରା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ରକନ୍ଦମନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ୀ ରାୟ ଆଜ ି କଟକ ଚଣ୍ଡ ି ମନ୍ଦରି ଓ ରନତାଜୀଙ୍କ 
ଜନ୍ମ ସ୍ାନ ସଂଗ୍ହାଳୟ ପରଦିଶତ୍ତନ କରଥିିରଲ।

ମଳିତି ଜୋତସିଂଘ ରେତନିଧିିମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ମୟ�ୂଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ
ଗ୍ୀନ ଏଜ ିରେକଳ୍ପ ବଷିୟର� ଆର�ୋଚନୋ ଓ ରକ୍ତ୍ର ପ�ଦିଶ୍ପନ

ସକନୁ୍୍ତ୍ର 
କମ୍ଯଚାରୀ 

େଂଘର ଦାବ ି ବନ୍ଦ ରହଉ ଇ-ରେଣ୍ଡ�, ଚୋ�୍ ପ�୍୍ଣୋ ନ�ିୋମ ବ୍ବସ୍ୋ

 �କସରାନା ୍ାଇଁ ଚାଲୁଛ ିଇ-ସଟଣ୍ଡର
 �ପ୍ଭାବତି ସହଉଛ ିବକି୍ରବିଟା

ବରିଜଡ-ିବରିଜପ ିମଧ୍ୟର� ଗପ୍୍ତ ବ୍ଝୋମଣୋ ନୋହ ିଁ: ରକନ୍ଦ୍ର ଗହୃ �ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀ
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ରବବିାର, ୧୧ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ପହଞ୍ ଚିଥିଲେ ଓ ଏେଚିଜାଲେଥଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଉପହାର 
ଲେୋକୁ ଚାହଁୁଥିଲେ। ଏହା ଜାଣ ଚି ଚକ ଚିତ ଲହାଇଥିେଚି। 
ଅଲ�ାଗ୍ାଫ୍  େେଳଲର ଲେ ନ ଚିଜର ଫଲ�ା ଉପଲର 

େସ୍ତକ୍ଷତ କର ଚି ଲ�ା ନ ଚିକ�କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଲୋେଚି 
େ ଚିେ ଚି କହ ଚିଛନ୍ଚି। ଲେଲତଲେଲଳ ଏହା ଲ�ାଲତ େହୁତ 

ଖେୁ ଚି ଲେଇଥିୋ। ଏହା ପଲର ଅେଶ୍ୟ େୁଲହଁ ଥଲର 
ପରସ୍ପରକୁ ଲେ� ଚିଛନ୍ଚି। ୧୯୮୧ଲର ଏକ ଲ�ଷ୍ଟ �୍ୟାଚ୍  
ଲଖଳାଯ ଚିୋ ଅେେରଲର ଏେଚିଜାଲେଥ ଓ େଚିେ ଚି ପରସ୍ପରକୁ 

ଲେ� ଚିଥିଲେ। ଏେଚିଜାଲେଥ କ୍ ଚିଲକ� େଲ�ତ ଏକାଧିକ 
କ୍ରୀଡ଼ାକୁ େେ ପାଉଥିଲେ ଲୋେଚି େ ଚିେ ଚି କହ ଚିଛନ୍ଚି।

ନୂଆେଚିଲ୍ରୀ,୧୦।୯(ଏଲଜନ୍ ଚି): ନରଲେ େ ଚିପକ୍ଷ ଲେେଚିସ୍  କପ୍  �ାଇରୁ 
ୋରତରୀୟ ଅେଚିଜ୍ଞ ଲ�ନଚିେ ଲଖଳାଳଚି ଲରାହନ ଲୋପାନ୍ା 
ଓହର ଚିଯାଇଛନ୍ଚି। �ୁଇଟ୍  କର ଚି ଲେ ଏ ଲନଇ େଚୂନା ଲେଇଛନ୍ଚି। 
ଆଣ୍ୁଲର ଲେଖା ଲେଇଥିୋ ଆଘାତ େ�େ୍ୟା କାରଣରୁ ଲେ 
ଏହ ଚି ନ ଚିଷ୍ପତ୍ଚି ଲନଇଛନ୍ଚି। ଲେଲପଟେ�୍ବର ୧୬ ଓ ୧୭ ତାର ଚିଖଲର 
ଏହ ଚି ଲେେଚିସ୍  କପ୍ ର �୍ୟାଚ୍ ଗେୁ ଚିକ ଲଖଳାଯ ଚିେ।

ଲେେଚିସ୍  କପ୍  ପାଇଁ ୋରତରୀୟ େଳଲର ୋ� ଚିେ 
ଲହାଇଥିୋ ଅନ୍ୟ ଲଖଳାଳ ଚି�ାଲନ ଲହଲେ 
େ�ୁ ଚିତ ନାଗାେ, ରା�କୁ�ାର ରା�ନାଥନ, 

ପ୍ରଜଲନଶ୍  ଗଲୁଣଶ୍ୱରନ, ୟକୁ ଚି ୋ�୍୍ବ ରୀ ଓ 
�କୁୁନ୍ଦ ଶଶ ଚିକୁ�ାର। ଆଣୁ୍ଲର େ�େ୍ୟା 
ଲେଖା ଲେଇଛ ଚି ଓ ଲ�ାଲତ େ ଚିଶ୍ର� ଲନୋକୁ 

ପରା�ଶ୍ଶ େ ଚିଆଯାଇଛ ଚି ଲୋେଚି ଲୋପାନ୍ା 
କହ ଚିଛନ୍ଚି। ଏଲେ ଲୋପାନ୍ାଙ୍କ ସ୍ାନଲର େେେ୍ 

�ାଇ ପାଇଁ ୋଲକତ � ଚିଲନନଚିଙୁ୍କ ୋ� ଚିେ କରାଯ ଚିେ କ ଚି 
ନା ତାହା ଲେଖିୋକୁ ୋକ ଚି ରହ ଚିୋ। ଉଲଲ୍ଖଥାଉ କ ଚି, 

ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରସ୍ତରଲର ଲୋପାନ୍ା ଓ ୋ�୍୍ବ ରୀ େଫଳ ଲଯାେଚି 
ୋଲେ ପର ଚିଗଣ ଚିତ ଲହଉଛନ୍ଚି।

କାଚାଲନାେ େଫଳ ଲହାଇପାର ଚି 
ନଥିଲେ। ରୁଡ୍  ଏଥିେହ ଚିତ ଦ୍ ଚିତରୀୟଥର 

ପାଇଁ ଗ୍ାଣ୍ଡେ୍ା� ଫାଇନାେଲର ପ୍ରଲେଶ 
କର ଚିଛନ୍ଚି। ଏହାପେୂ୍ଶରୁ ଚଳଚିତ େର୍ଶ ରୁଡ୍  

ଲରେଞ୍ଚ୍  ଓପନ ଫାଇନାେଲର ପ୍ରଲେଶ କର ଚିଥିଲେ। 
ଚଳଚିତେର୍ଶ େଚି�୍ବେେନଲର ଲେ 

ଦ୍ ଚିତରୀୟ ରାଉଣ୍ଡଲର ପ୍ରଲେଶ କର ଚିଛନ୍ଚି। 
ଲେହ ଚିପର ଚି ଆେକାରାଜ ପେୂ୍ଶରୁ ଚଳଚିତେର୍ଶ 

ଅଲ୍ରେେଚିଆନ ଓପନ୍  
ତୃତରୀୟ ରାଉଣ୍ଡ, 
ଲପ୍ରଞ୍ ଓପନ କ୍ା�୍ଶର 
ଫାଇନାେ ଓ 

େଚି�୍ବେେନ ଚତୁଥ୍ଶ 
ର ା ଉ ଣ୍ଡ ଲ ର 

ପ୍ର ଲ େ ଶ 
କ ର ଚି ଥି ଲ େ । 

ଏଥର େଫଳ 
ଲ ହ ଲ େ 

ଆେକାରାଜ ପ୍ରଥ�ଥର ପାଇଁ ଗ୍ାଣ୍ଡେ୍ାମ୍  �ାଇ�େ ହାେେ 
କର ଚିୋର ଲଗୌରେ ଅଜ୍ଶନ କର ଚିଲେ। ଶନ ଚିୋର �ାଇ�େ 
ପାଇଁ �ହ ଚିଳା େ ଚିଙ୍ଗେ୍ ଫାଇନାେଲର �ପ େ ଚିଡ୍  ଲପାୋଣ୍ଡ ଇଗା 
ସ୍ ଚିଆଲ�କ ଓ �ୁ୍ୟନ ଚିେ ଚିଆ ପଞ୍� େ ଚିଡ୍  ଲଖଳାଳ ଚି ଓନ୍ ଜାଲେଉର 
�ହୁାଁ�ହୁ ିଁ ଲହଲେ। 

କର ଚିଛନ୍ଚି। ଏହାପେୂ୍ଶରୁ ଲେ କ୍ା�୍ଶର 
ଫାଇନାେ ଓ ଚତୁଥ୍ଶରାଉଣ୍ଡ 
�କୁାେ ଚିୋଲର ୫ 
ଲେଟ୍ ଲର ପ୍ରତ ଚିପକ୍ଷ 

ଲ ଖ ଳ ା ଳ ଚି ଙୁ୍କ 
ହରାଇଥିଲେ। 

ଏ ହ ା 

େଲତ୍ବେ ଲେ କା୍ନ୍ ଲେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ଯେଚି 
ଫାଇନାେଲର ଲେ ରୁଡ୍ ଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କର ଚିନ୍ ଚି ତା’ଲହଲେ 

ଲେ େ ଚିଶ୍ୱ େେ୍ଶକନ ଚିଷ୍ଠ ଲଖଳାଳ ଚି ୋଲେ େ ଚିଶ୍ୱ Ðାଙ୍କଚିଙ୍ଗଚ୍  ର ନଂ ୧ ସ୍ାନ 
ହାେେ କର ଚି ଇତ ଚିହାେ େଷୃ୍ଟ ଚି କର ଚିଲେ। ପେୂ୍ଶରୁ ୨୦୦୧ଲର ଅଲ୍ରେେଚିଆର 
ଲେ�ନ ଲହେଚିଟ୍  �ାତ୍ର ୨୦ େର୍ଶଲର ୧ ନ�୍ବର ସ୍ାନ ହାେେ କର ଚି 

େ ଚିଶ୍ୱର େେ୍ଶକନ ଚିଷ୍ଠ ଲଖଳାଳ ଚି ୋଲେ ଏହ ଚି େଫଳତା ପାଇଥିଲେ। 
୨୦୦୩ଲର ଆଣ୍ଡଚି ରେଚିକଙ୍କ ପଲର ଲକୌଣେ ଚି ଆଲ�ର ଚିକରୀୟ 
ଲଖଳାଳଚି ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍  �ାଇ�େ ହାେେ କର ଚିପାର ଚି ନାହାନ୍ ଚି। 
ଲତଲେ � ଚିଆଲଫାଏ ପ୍ରଥ� କୃଷ୍ାକାୟ ଆଲ�ର ଚିକରୀୟ ୋଲେ 

ଏଥର ଲେ� ଚିଲର ପ୍ରଲେଶ କର ଚିଥିଲେ। ଅେକାରାଜ େେ୍ଶକନ ଚିଷ୍ଠ 
ଲଖଳାଳ ଚି ୋଲେ ୟଏୁେ ଓପନ ଫାଇନାେଲର ପ୍ରଲେଶ କର ଚିଛନ୍ଚି। 
ଅେକାରାଜ �ୁର୍୍ଶାଲ�ଣ୍ଟଲର ତୃତରୀୟ େ ଚିଡ୍  �ାନ୍ୟତା ପାଇଥିୋ 
ଲେଲଳ � ଚିଆଲଫାଏଙୁ୍କ ୨୨ତ� େ ଚିଡ୍  �ାନ୍ୟତା � ଚିଳ ଚିଥିୋ।

ଅପରପକ୍ଷଲର ଦ୍ ଚିତରୀୟ ଲେ� ଚିଫାଇନାେଲର ୫� 
େ ଚିଡ୍  ରୁଡ୍  ୭-୬, ୬-୨, ୫-୭, ୬-୨ ଲେଟ୍ ଲର ୨୭ତ� 
େ ଚିଡ୍  ରୁର ଚିଆର କାଲରନ କାଚାଲନାେଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କର ଚି 
ଫାଇନାେଲର ପ୍ରଲେଶ କର ଚିଛନ୍ଚି। ରୁଡ୍  ଏହ ଚି �୍ୟାଚ୍ ଲର 
େମ୍ ୋର ପ୍ରେଶ୍ଶନ କର ଚିଥିଲେ। ରୁଡ୍ ଙୁ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲେୋଲର 

ନୁ୍ୟୟକ୍ଶ,୧୦।୯(ଏଲଜନ୍ ଚି): ଚଳଚିତ ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍  ଲ�ନ ଚିସ୍  �ୁର୍୍ଶାଲ�ଣ୍ଟର 
ପରୁୁର େ ଚିଙ୍ଗେ୍ ଇଲେଣ୍ଟ ଫାଇନାେ �କୁାେ ଚିୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲହାଇଛ ଚି। �ାଇ�େ 
ପାଇଁ ଲସ୍ପନର ଯେୁ ତାରକା କାଲେ୍ଶାେ ଅେକାରାଜ ଗାଫଫିଆ ଓ ନରଲେ 
ଯେୁ ଲଖଳାଳ ଚି କାଲସ୍ପର ରୁଡ୍  ରେଚିୋର େ ଚିଳ�୍ବ ଚିତ ରାତ ଚିଲର �ହୁାଁ�ହୁ ିଁ 
ଲହଲେ। ଏଥର େୁଇଜଣ କମ୍  େୟସ୍କ ଲଖଳାଳଚି ୟଏୁସ୍  �ାଇ�େ ପାଇଁ 
ପ୍ରତ ଚିଲଯାଗ ଚିତାଲର ଅେତରୀର୍୍ଶ ଲହଲେ।

୧୯ େର୍ଶରୀୟ ଅେକାରାଜ ଲେ� ଚିଫାଇନାେଲର ଘଲରାଇ 
ତାରକା ରୋନ୍ ଲେେ � ଚିଆଲଫାଏଙୁ୍କ ୬-୭, ୬-୩, ୬-୧, ୬-୭, 
୬-୩ �ାରାଥନ ଲେଟ୍ ଲର ପରାସ୍ତ କର ଚି ଫାଇନାେଲର ପ୍ରଲେଶ 

ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍  ଲ�ନ ଚିେ �ୁର୍୍ଶାଲ�ଣ୍ଟଲର �ପ୍  େ ଚିଡ୍  
ଆଲ�ର ଚିକାର ରାଜରୀେ ରା� ଓ ବ୍ ଚିଲ�ନର 
ୋେଚିସ୍ େୁରରୀ େଫଳତାର େହ �ାଇ�େ େଜାୟ 
ରଖିଛନ୍ଚି। ଫାଇନାେ �କୁାେ ଚିୋଲର ଏହ ଚି ଲଯାେଚି 
୭- ୬, ୭-୫ ଲେଟ୍ ଲର ଦ୍ ଚିତରୀୟ େ ଚିଡ୍  ଲଯାେଚି 

ଲନେରୋଣ୍ଡଚ୍  େର ଲଓସ୍ େଚି କୁେଲହାପ୍  ଓ ବ୍ ଚିଲ�ନର 
ନ ଚିେ ସ୍କପୁ୍ ସ୍କଚିଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କର ଚି ୋଜଚି �ାର ଚିଛନ୍ଚି। 

ଗତ େର୍ଶ �ଧ୍ୟ ରା�- ୋେଚିେେୁରରୀ ୟଏୁସ୍  
ଓପନ ପରୁୁର େେେ୍ �ାଇ�େ ହାେେ 
କର ଚିଥିଲେ। ରା� ପେୂ୍ଶରୁ ୨୦୨୦ଲର 
ଅଲ୍ରେେଚିଆନ ଓପନ୍  େେେ୍ �ାଇ�େ 
ହାେେ କର ଚିଥିଲେ। ଲେହ ଚିପର ଚି ଲେ 

୨୦୧୬, ୨୦୨୧ ଓ ୨୦୨୨ଲର ଲେ 
େଚି�୍ବେେନ ଲେ� ଚିଫାଇନାେଲର ପ୍ରଲେଶ 

କର ଚିଥିଲେ।

୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍  
ସାଫ୍  ଚାମ୍ ପିଅସ ପିପ୍ 

ୟଏୁସ୍  
ଓପନ୍  ଟେନ ପିସ୍ 

ଆଲକାରାଜ-ରୁଡ୍ଫାଇନାଲଆଲକାରାଜ-ରୁଡ୍ଫାଇନାଲ
ପରୁୁର ଡବଲ୍ସ

ରାମ-ସାଲପିସ୍ ବୁରୀ 
ୋଇେଲ ବଜାୟ ରଖିଟଲ

କେଲ�୍ବା,୧୦।୯(ଏଲଜନ୍ ଚି): ଏଠାଲର ଚାେଚିଥିୋ ୧୭ େର୍ଶରୁ କମ୍  
ୋଫ୍  ଚାମ୍ ଚିଅନେ ଚିପ୍ ର ଲେ� ଚିଫାଇନାେ �କୁାେ ଚିୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲହାଇଛ ଚି। ୧୨ 
ତାର ଚିଖଲର େୁଇ� ଚି ଯାକ ଲେ� ଚିଫାଇନାେ 
�୍ୟାଚ୍  ଲଖଳାଯ ଚିେ। ୋରତ ଓ ୋଂୋଲେଶ 
ଲେ� ଚିଲର ପରସ୍ପରକୁ ଲେ� ଚିଲେ। ଲେହ ଚିପର ଚି 
ଅନ୍ୟଏକ ଲେ� ଚିଲର ଲନପାଳ ଓ �ାଳେରୀପ 
�ହୁାଁ�ହୁ ିଁ ଲହଲେ। ଗରୁପ୍  େ ଚି’ଲର ୋରତ 
ତା’ର ଅନ୍ଚି� େଚିଗ୍  �୍ୟାଚ୍ ଲର ଲନପାଳଠାରୁ 
୩-୧ ଲଗାେଲର ପରାସ୍ତ ଲହାଇଥିୋ। 
ଲତଲେ ପ୍ରଥ� �୍ୟାଚ୍ ଲର ୋରତ ୩-୦ 
ଲଗାେଲର େୁ�ାନକୁ ହରାଇଥିୋ। 
ଫଳରଲର ୋରତ ୨� ଚି �୍ୟାଚ୍  ଲଖଳଚି 

ଲଗା� ଚିଏ ଲେଖାଏ େ ଚିଜୟ ଓ ପରାଜୟ େହ ୩ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଦ୍ ଚିତରୀୟ 
ସ୍ାନଲର ରହ ଚି ଲେ� ଚିକୁ ଉଠଚିଛ ଚି। ଲେହ ଚିପର ଚି ଏହ ଚି ଗରୁପ୍ ଲର ଲନପାଳ 

୨� ଚି �୍ୟାଚ୍  ଲଖଳଚି ୨� ଚି େ ଚିଜୟ େହ ୬ ପଏଣ୍ଟ ହାେେ 
କର ଚି ଶରୀର୍ଶଲର ରହ ଚିୋ େହ ଲେ� ଚିକୁ ଉଠଚିଛ ଚି। 

ଅପରପକ୍ଷଲର ଗରୁପ୍  ଏ’ଲର ୋଂୋଲେଶ ୨� ଚି 
�୍ୟାଚ୍  ଲଖଳଚି େେୁଥିଲର େ ଚିଜୟରୀ ଲହାଇ ୬ ପଏଣ୍ଟ 
ହାେେ କର ଚି ଶରୀର୍ଶଲର ରହ ଚି ନକ୍ ଆଉ� ପଯ୍ଶ୍ୟାୟକୁ 
ପ୍ରଲେଶ କର ଚିଛ ଚି। ଅନ୍ୟପଲ� �ାଳେରୀପ ୨� ଚି �୍ୟାଚ୍  
ଲଖଳଚି ଲଗା� ଚିଏ ଲେଖାଏ େ ଚିଜୟ ଓ ପରାଜୟ େହ 
୩ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଦ୍ ଚିତରୀୟ ସ୍ାନଲର ରହ ଚି ନକ୍  ଆଉ�କୁ 
ଉଠଚିଛ ଚି। ଫାଇନାେ �୍ୟାଚ୍  ୧୪ ତାର ଚିଖଲର କେଲ�୍ବାର 
ଲରେଲକାେ୍ଶ ଅନ୍ଜ୍ଶାତରୀୟ ଷ୍ଟାେଚିୟ�ଲର ଲଖଳାଯ ଚିେ।

ପେୁୁଲଚରରୀ, ୧୦ା୯ (ଏଲଜନ୍ ଚି): ୧୯ େର୍ଶରୁ କମ୍  ଚାମ୍ ଚିଅନ୍  
େଳର ଅଧିନାୟକ ୟଶ୍  ଧେୂଙ୍କ ଚ�ତ୍ାର ୧୯୩ ରନ୍  
େହାୟତାଲର ଏଠାଲର ଚାେଚିଥିୋ ପେୂ୍ଶାଞ୍ଳ େ ଚିପକ୍ଷ େୁେରୀପ୍  
ଟ୍ରଫଚି କ୍ା�୍ଶର ଫାଇନାେ �କୁାେ ଚିୋଲର ଉତ୍ରାଞ୍ଳ ପ୍ରଥ� 
ଇନଚିଂେ ଅଗ୍ଣରୀ ଲନୋଲର େ�ଥ୍ଶ ଲହାଇଛ ଚି। ଏହ ଚି �୍ୟାଚ୍ ର 
ପ୍ରଥ� ଇନ ଚିଂେଲର ପେୂ୍ଶାଞ୍ଳ ୩୯୭ ରନ୍  କର ଚିଥିୋ। 
ଜୋେଲର ଶନ ଚିୋର ତୃତରୀୟ େ ଚିନ ଲଖଳ ଲଶର ଲେଳକୁ 
ଉତ୍ରାଞ୍ଳ ୩ େଚିଲକ�ଲର ୪୩୩ ରନ୍  େଂଗ୍ହ କର ଚିଛ ଚି। 
ଷ୍ଟମ୍ଚ୍  ଅପୋରଣ ଲେଳକୁ ଅଧିନାୟକ 
�ନେରୀପ େ ଚିଂ ୩୪ ଓ ହ ଚି�ାଂଶ ୁ ରାଣା 
୬୨ ରନ୍ ଲର ଅପରାଜଚିତ ରହ ଚିଥିଲେ। 
ଯେୁ ଓପନର ୟଶ ଧେୂ ୨୪୩ 
େଲ୍  ଲଖଳଚି ୨୮ ଲଚୌକା ଓ ୨ ଛକା 
େହାୟତାଲର ୧୯୩ ରନ୍  କର ଚିଥିଲେ। 
ଅନ୍ୟ�ାନଙ୍କ �ଧ୍ୟଲର �ନନ ଲୋରା 
୪୪, ଧରୁେ ଲୋଲର ୮୧ ରନ୍  କର ଚି 
ଆଉ� ଲହାଇଥିଲେ। ପେୂ୍ଶାଞ୍ଳ ପକ୍ଷରୁ 
ଲୋେରଙ୍କ ପ୍ରେଶ୍ଶନ ନ ଚିରାଶାଜନକ 
ଲହାଇଥିୋ। �ଣ ଚିଶଙ୍କର �ରୁାେ ଚିଂ, 
ଆକାଶ େରୀପ ଓ ଶାହାୋଜ ନେରୀ� 
ଲଗା� ଚିଏ ଲେଖାଏଁ େଚିଲକ� ଅକ୍ଚିଆର 
କର ଚିଥିଲେ। ଏଠାଲର ଲଖଳୁଥିୋ 
ପେୂ୍ଶାଞ୍ଳ େଳଲର ଜଲଣ ଲହଲେ ଓଡ଼ଚିଶା 
ଲଖଳାଳ ଚି ଚୂୋନ୍ ଏକାେଶଲର ସ୍ାନ 
ପାଇନାହାନ୍ ଚି। ଲେଙ୍ଗେର ଲଖଳାଳଚି 

ପ୍ରାଧାନ୍ୟ େ ଚିସ୍ତାର କର ଚିଥିୋଲେଲଳ ଝାେଖଣ୍ଡର େ ଚିରା� େ ଚିଂ 
୧୧୭ ରନ୍  କର ଚିଥିଲେ। �୍ୟାଚ୍  ଡ୍ର ରହ ଚିଲେ ପ୍ରଥ� ଇନ ଚିଂେଲର 
ଅଗ୍ଣରୀ ରହ ଚିଥିୋ େଳ େ ଚିଜୟରୀ ଲଘାର ଚିତ ଲହାଇଥାଏ।

ଉତ୍ତର-ପବୂ୍ଷାଞ୍ଚଳ ୨୩୫
ଲଚନ୍ଇ: ଏଠାଲର ଚାେଚିଥିୋ ପେୂ୍ଶାଞ୍ଳ େ ଚିପକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ଏକ 
େୁେରୀପ ଟ୍ରଫଚି କ୍ା�୍ଶର ଫାଇନାେଲର ଉତ୍ର-ପେୂ୍ଶାଞ୍ଳ 
� ଚିମ୍  �ାତ୍ର ୨୩୫ ରନ୍ ଲର ଅଲ୍ ଆଉ� ଲହାଇଯାଇଛ ଚି। 

େଳ ପକ୍ଷରୁ ନଂ-୮ େ୍ୟା�ର ଅଙୁ୍କର �ଲ୍ ଚିକ େେ୍ଶାଧିକ ୮୧ 
ରନ୍  କର ଚିଥିଲେ। େଚିଲକ� କ ଚିପର ଆଶ ଚିର ଥାପ୍ା ୪୩ ଓ 
ଅଧିନାୟକ ଲହାକାଇଲ�ା ଝ ଚିଲ�ାନରୀ ୩୨ ରନ୍  କର ଚିଥିଲେ। 
ନଂ-୧୦ ଲରକ୍ସ େ ଚିଂ ୨୮ ଓ ନଂ-୯ କ ଚିଶାନ େ ଚିଙ୍ା ୨୨ ରନ୍  
କର ଚିୋ ଫଳଲର ଉତ୍ର-ପେୂ୍ଶାଞ୍ଳ େଳ େୁଇ ଶହ ରନ୍  
ଅତ ଚିକ୍� କର ଚିଥିୋ। ପଶ୍ ଚି�ାଞ୍ଳ ପକ୍ଷରୁ ଚ ଚିନ୍ନ ଗଜ ୪� ଚି 
ଓ ଜୟଲେେ ଉନାେକତ ୩� ଚି େଚିଲକ� ଲନଇ େ୍ୟା� ଚିଂ 
ଲ�ରୁେଣ୍ଡ ୋଙ୍ଗଚିଲେଇଥିଲେ। ଅତରୀତ ଲେଠଙୁ୍କ ୨� ଚି ଓ ୋ�୍ 

�େୁାନରୀଙୁ୍କ ଲଗା� ଚିଏ େଚିଲକ� � ଚିଳ ଚିଥିୋ।
ପେୂ୍ଶରୁ ଯେୁ ଓପନର ଯଶେରୀ 

ଜୟସ୍ାେ ୨୨୮, ଅଧିନାୟକ ଆଜଚିଙ୍କ୍ୟ 
ରାହାଲଣ ଅପରାଜଚିତ ୨୦୭ ଓ ପଥୃ୍ବରୀ ଶ’ 
୧୧୩ ରନ୍  କର ଚିୋ ଫଳଲର ପଶ୍ ଚି�ାଞ୍ଳ 
୨ େଚିଲକ� େ ଚିନ ଚି�ୟଲର ୫୯୦ ରନ୍  କର ଚି 
ଇନ ଚିଂେ େ�ାପ୍ ଚି ଲଘାରଣା କର ଚିଥିୋ। 
େଳ ପ୍ରଥ� ଇନଚିଂେଲର ୩୫୫ ରନ୍ ଲର 
ଆଗଆୁ ରହ ଚିୋ େଲତ୍ବେ ଉତ୍ର-ପେୂ୍ଶାଞ୍ଳକୁ 
ଫଲୋଅନ୍  ନଲେଇ ଦ୍ ଚିତରୀୟ ଇନ ଚିଂେ 
େ୍ୟା� ଚିଂ କର ଚିଥିୋ। ଶନ ଚିୋର ଦ୍ ଚିତରୀୟ 
େ ଚିନ ଲଖଳ ଲଶର ଲେଳକୁ ପଶ୍ ଚି�ାଞ୍ଳ 
ଦ୍ ଚିତରୀୟ ଇନ ଚିଂେଲର ଓପନର ଲହ� 
ପଲ�େ (୭)ଙ୍କ େଚିଲକ� ହରାଇ ୧୨ 
ରନ୍  କର ଚିଛ ଚି। ଷ୍ଟମ୍ଚ୍  ଅପୋରଣ ଲେଳକୁ 
ରାହୁଳ ତ୍ର ଚିପାଠରୀ ୫ ଓ ହାର୍ଦଫିକ ଲତା�ାଲର 
ଲକୌଣେ ଚି ରନ୍  ନକର ଚି େ୍ୟା� ଚିଂ କରୁଥିଲେ।

ଦୁଲୀପ 
ଟ୍ରଫପି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ଇନ ପିଂସ ଅଗ୍ରଣୀ

ଟଡଭପିସ୍  କପ୍ ରୁ ଓହର ପିଟଲ ଟବାପାନ୍ା
ନୂଆେଚିଲ୍ରୀ,୧୦।୯(ଏଲଜନ୍ ଚି): ବ୍ ଚିଲ�ନ �ହାରାଣରୀ କୁଇନ୍  
ଏେଚିଜାଲେଥ କ୍ ଚିଲକ� େଲ�ତ ପ୍ରାୟ େେୁ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ େେ ପାଉଥିଲେ। 
ଏ ଲନଇ ପେୂ୍ଶତନ ଅଲ୍ରେେରୀୟ େରୁ ତଲୋେର ଲେନଚିେ େଚିେ ଚି ଏକ 
�ଜାୋର ଘ�ଣା ଉଲଲ୍ଖ କର ଚିଛନ୍ଚି। େ ଚିେ ଚି ଥଲର ଏେଚିଜାଲେଥଙୁ୍କ 
ଅଲ�ାଗ୍ାଫ୍  �ାଗ ଚିଥିଲେ। କ ଚିନୁ୍ ଲପ୍ରାଲ�ାକେକୁ େୃଷ୍ଟ ଚିଲର ରଖି 
ଏେଚିଜାଲେଥ ତାଙୁ୍କ ଅଲ�ାଗ୍ାପ୍  ଲେଇ ପାର ଚିନଥିଲେ। କ ଚିନୁ୍ ପଲର 
ଲେ େଚିେ ଚିଙ୍କ ଇଚ୍ା ପରୂଣ କର ଚିଥିଲେ। ସ୍ାକ୍ଷର େ�୍ବଳ ଚିତ ନ ଚିଜର ଏକ 
ଫଲ�ାକୁ ଲେ ପଲର େଚିେ ଚିଙ୍କ ନ ଚିକ�କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ବ୍ ଚିଲ�ନଲର 
୭୦ େର୍ଶ ଶାେନ କର ଚିୋ ପଲର ଏେଚିଜାଲେଥ ଗରୁୁୋର ପରଲୋକ 
ଗ�ନ କର ଚିୋ ପଲର ଏହ ଚି ଏହ ଚି କଥା ଲନଇ ଚର୍୍ଶା େଷୃ୍ଟ ଚି ଲହାଇଛ ଚି। 

 ଏେଚିଜାଲେଥଙ୍କ େ୍ୟକ୍ଚିତ୍ୱଲର ପ୍ରୋେ ଚିତ ଲହାଇ େଚିେ ଚି ତାଙୁ୍କ 
ଅଲ�ାଗ୍ାଫ୍  �ାଗ ଚିଥିଲେ। ୧୯୭୭ଲର ଏହ ଚି ଘ�ଣା ଘ� ଚିଥିୋ। 

ଏକ ଐତ ଚିହାେ ଚିକ ଲ�ଷ୍ଟ ପେୂ୍ଶରୁ ଲ�େଲୋର୍୍ଶ କ୍ ଚିଲକ� ଗ୍ାଉଣ୍ଡଲର 
ଲେଲତଲେଳର ତାରକା େରୁ ତ ଲୋେର େଚିେ ଚି ଏେଚିଜାଲେଥଙୁ୍କ 
ୋକ୍ଷାତ କର ଚିଥିଲେ। ଏେଚିଜାଲେଥଙୁ୍କ ଲେ� ଚିୋ ପାଇଁ େ ଚିେ ଚି 
ଲପ୍ରାଲ�ାକେ ୋଙ୍ଗଚି ତାଙ୍କ ନ ଚିକ�କୁ ଚାେଚିଯାଇଥିଲେ। ହାତଲର 
କେ� ଓ ଅନ୍ୟଏକ ଆଇ�� ଥିୋ। ଲତଲେ ଲଖଳପଡ଼ଚିଆଲର 
େ�ସ୍ତଙ୍କ ୋ�୍ାଲର ଲେ ଲପ୍ରାଲ�ାକେ ପାଇଁ ଅଲ�ାଗ୍ାଫ୍  ଲେଇପାର ଚି 
ନଥିଲେ ଲୋେଚି େ ଚିେ ଚି କହ ଚିଛନ୍ଚି। ନ ଚିଜ ଆତ୍ମଜରୀେନରୀଲର େଚିେ ଚି ଏହ ଚି 
ଘ�ଣା ଉଲଲ୍ଖ କର ଚିଛନ୍ଚି। ଏହ ଚି ଘ�ଣାକୁ ଲଗା� ଚିଏ େପ୍ାହ ପଲର 
େୁେଚି ଯାଇଥିେଚି। କ ଚିନୁ୍ ରାଜପ୍ରାୋେରୁ ଜଲଣ ଲୋକ ଲ�ା ନ ଚିକ�ଲର 

ଲପିଲପିଙୁ୍ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳ ପିତ ଫଟୋ ଉପହାର

େୁେଲନଶ୍ୱର, ୧୦ା୯ (ଏଲଜନ୍ ଚି): ଓଡ଼ଚିଶା 
ରାଜ୍ୟ ଲଚସ୍  େଂଘ ଓ ପରୁୁଣା େୁେଲନଶ୍ୱରର 
େଚିଙ୍ଗରାଜ କ୍ବ୍  ଆନୁକୂେ୍ୟଲର ସ୍ାନରୀୟ 
ଲକୈଳାେ େେନଠାଲର ୮� ରାଜ୍ୟ 
ସ୍କେୁ ଓପନ ଲଚସ୍  ଚାମ୍ ଚିଅନ୍ େେ ଚିପ 
ଅନୁଷ୍ଠ ଚିତ ଲହାଇଯାଇଛ ଚି। ଏଥିଲର 
େୁେଲନଶ୍ୱର ଲକନ୍ଦରୀୟ େ ଚିେ୍ୟାଳୟ ନଂ-
୧ର ତ୍ର ଚିଲେେ ତରୀଥ୍ଶଙ୍କର ଚାମ୍ ଚିଅନ୍  ଓ ୋଇ 
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାେନାେ ସ୍କଲୁ୍ ର ଋତ୍ତଚିକରାଜ � ଚିଶ୍ର 
ରନେ୍ଶ ଅପ୍  ଲହାଇଛନ୍ଚି। ଉେୟ ଲଖଳାଳଚି ୭ 
ରାଉଣ୍ଡ େ ଚିଶ ଚିଷ୍ଟ �ୁର୍୍ଶାଲ�ଣ୍ଟଲର ୬.୫ ପଏଣ୍ଟ 

ଲେଖାଏଁ େଂଗ୍ହ କର ଚିଥିଲେ। େ ଚିଲଜଇଏମ୍  
ସ୍କେୁ-୧’ର ଅର୍୍ଶେ �ହାନ୍ ଚି, ଲକୋରଲଗୌରରୀ 
ଲେଣ୍ଟ ଜାେ ଚିୟର ହାଇ ସ୍କଲୁ୍ ର ୋଥ୍ଶକ 
�ହାନ୍ ଚି ଓ େ ଚିଲଜଇଏମ୍ -୧ର େ ଚିନରୀତ 
ନାୟକ ଯଥାକ୍ଲ� ତୃତରୀୟରୁ ପଞ୍� ସ୍ାନ 
ଅଧିକାର କର ଚିଛନ୍ଚି। ଏ�ାନଙ୍କ େ୍ୟତରୀତ 
ଉେୟକାନ୍ ନାୟକ, ଉେୟ ପର ଚିଡ଼ା, ୋଇ 
ଅଂଶ�ୁାନ େ ଚିଂ, ଲେୈେେ ଲଘାର ଓ ନ�େ୍ୟ 
ନଳଚିନରୀ ଯଥାକ୍ଲ� ୬ଷ୍ଠରୁ ୧୦� ସ୍ାନ 
ଅଧିକାର କର ଚିଛନ୍ଚି। ଏ�ାନଙ୍କ େ୍ୟତରୀତ 
େ ଚିେ ଚିନ୍ େୟେ େଗ୍ଶଲର େଫଳତା ପାଇଥିୋ 

ଲଖଳାଳ ଚି�ାନଙୁ୍କ �ଧ୍ୟ ପରୁସ୍କତୃ କରାଯାଇଛ ଚି। 
ଲଖଳ ଲଶରଲର କଲପ୍ଶାଲର�ର ଶ ଚିେପ୍ରୋେ 
ଲେଲହରା, େ ଚିଙ୍ଗରାଜ କ୍ବ୍  େମ୍ାେକ ଅଜୟ 
କୁ�ାର ୋଶ, େୁେଲନଶ୍ୱର ଆଥ୍ ଲେ� ଚିକ 
ଆଲୋେ ଚିଏେନର ଗଲଣଶ ଚନ୍ଦ ପାେ, 
ଚ ଚିଫ୍  ଆେଫି�ର ଲେୋଶ ଚିର ପାଣ ଚିଗ୍ାହରୀ 
ଓ ପ୍ରଶାନ୍ କୁ�ାର ପ୍ରହରାଜ ପ୍ର�ଖୁ 
ଅତ ଚିଥିୋଲେ ଲଯାଗ ଲେଇଥିଲେ। ପେୂ୍ଶରୁ 
େର ଚିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ୋ�୍ବାେ ଚିକ େଲୁରଶ ସ୍ାଇଁ 
ପ୍ରେରୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କର ଚି ଏହ ଚି �ୁର୍୍ଶାଲ�ଣ୍ଟକୁ 
ଆନୁଷ୍ଠାନ ଚିକ ଉଦ୍ ଘା�ନ କର ଚିଥିଲେ।

ତୀଥ୍ଷଙ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଲୁ ଓପନ ଟଚସ୍  ଚାମ୍ ପିଅନ୍ 

ଟସମ ପିଟର ଭାରତ-ବାଂଲାଟଦଶ ମକୁାବ ପିଲା
କୁଇନ୍  ଏଲପିଜାଟବଥ୍  ଓ କ୍ ପିଟକେ
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ନୂ ଆ ଦି ଲ୍ ଲୀ , ୧ ୦ । ୯ ( ଏ ଜ େ ନ୍ ି ) : 
ଆଥଜେଟକି ସପୁରଷ୍ଟାର ତଥଟା ତଟାରକଟା 
େଟାଜେେନି୍  ଜ୍ଟାୟର ନଲୀରେ ଜ�ଟାପ୍ଟା 
ଆଗକୁ ଆଜୟଟାେନ ଜେବଟାକୁ ଥିବଟା 
େଟାତଲୀୟ କ୍ଲୀଡ଼ଟାର ୩୬ତମ ସଂସ୍କରଣଜର 
ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରଜିବନ।ି ଗେୁରଟାଟର 
୬ଟ ି ସେରଜର ଏେ ି ଜମଗଟା ଇଜେଣ୍ଟ 
ଜସଜପଟେ୍ ମ୍ବର ୨୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ଜେଟାଇ 
ଅଜକଟେଟାବର ୧୨ ତଟାରଖିଜର ଜଶଷ ଜେବ। 
ଜଦଶର େଣଟାଶଣୁଟା ଆଥଜେଟମଟାଜନ 
େଟାତଲୀୟ କ୍ଲୀଡ଼ଟାଜର ଅଂଶଗ୍ରେଣ େରୁରଲୀ 
ଜବଟାେ ିେଟାରତଲୀୟ ଅେମି୍କି ଆଜସଟାସଏିସନ 
(ଆଇଓଏ) ନଜିଦ୍ଦେଶ ଜଦଇଥିବଟା ସଜତ୍ବେ ଜସ 
ଏେ ି କ୍ଲୀଡ଼ଟାଜର ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରଜିବ ନଟାେ ିଁ 
ଜବଟାେ ିସ�ୂନଟା ଜଦଇଛନ୍।ି 

ଇତମିଧ୍ୟଜର  ଜସ ଏକଟାଧିକ ବଶି୍ୱସ୍ତରଲୀୟ 
ଇଜେଣ୍ଟ ଗଡୁକଜର ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରଛିନ୍।ି 
ଇଞ୍ରୁ ି କଟାରଣରୁ ଜସ ଗତ ବମ୍ମଂେଟାମ 
ରଟାେ୍ୟଜଗଟାଷ୍ଲୀ କ୍ଲୀଡ଼ଟାଜର ଅଂଶଗ୍ରେଣ 
କରପିଟାର ି ନଥିଜେ। ପଣୁ ି ଆସନ୍ଟାବଷଦେ 
ମଧ୍ୟ ଏକଟାଧିକ ଜଗଲଟାବଟାେ ଇଜେଣ୍ଟ ରେଛି।ି 
ସମ୍ରୂ୍ଦେ େଟାଜବ ସସୁ୍ଥ ଜେବଟାର ଆବଶ୍ୟକତଟା 
ରେଥିିବଟାରୁ ଜସ ବଶି୍ଟାମ ଜନବଟାକୁ �ଟାେୁଛନ୍ ି
ଜବଟାେ ି ନଲୀରେ କେଛିନ୍।ି ଏଜବ ଗ୍ରନ୍  
ଇଞ୍ରୁରୁି ମକୁୁଳଛି।ି ଜତଣ ୁ ଯଦ ି ଏଜବ 
ଜରେନଂି କଜର ଓ ପ୍ତଜିଯଟାଗତିଟାଜର େଟାଗ 
ନଏି ତଟାେଟାଜେ ବପିଦ ସଷୃ୍ ି ଜେଟାଇପଟାଜର 
ଜବଟାେ ି ଜସ କେଛିନ୍।ି ଜଟଟାକଓି ଅେମି୍କି୍ସ 

ସ୍ୱର୍ଦେ ପଦକ େତିବିଟା ସେ ନଲୀରେ 
ଡଟାଇମଣ୍ଡ େଗି୍ , ଡଟାଇମଣ୍ଡ େଗି୍  ଫଟାଇନଟାେ୍, 
ଏସଆିନ୍  ଜଗମ୍, ରଟାେ୍ୟଜଗଟାଷ୍ଲୀ କ୍ଲୀଡ଼ଟା, 
ଏସଆିନ ଆଥଜେଟକି �ଟାମ୍ଅିନସପି୍ , 

ସଟାଉଥ ଏସଆିନ ଜଗମ୍, ବଶି୍ୱ େୁନଅିର 
�ଟାମ୍ଅିନସପି୍ ଜର ସ୍ୱର୍୍ମମ ସଫଳତଟା 
ଅେଦେନ କରଛିନ୍।ି ଜସେପିର ି ଜସ ବଶି୍ୱ 
�ଟାମ୍ଅିନସପି୍ ଜର ଜରୌପ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ 
େଟାସେ କରଛିନ୍।ି ୮୯. ୯୪ ମଟିର 
ଜେଉଛ ିତଟାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଜଶ୍ଷ୍ ପ୍ଦଶଦେନ।

EDITOR: UMAKANT MISHRA
iµû$K: CcûKû« cògâ

PRINTED & PUBLISHED BY AMIT KUMAR MALLICK FOR SAKALA MEDIA PVT. LTD., PLOT NO. N-3/441, IRC VILLAGE, NAYAPALLI, BHUBANESWAR-15, PH: 0674-2954342/ 2955342 
PRINTED AT ASHIRBAD PRAKASHAN PVT. LTD., PLOT- 45, SEC.-A, ZONE-D, M.I. ESTATE, P.O-RASULGARH, BHUBANESWAR-10

1616
୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍  ମହଳିା ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍ 

ରବବିାର, ୧୧ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଦନିକିଆିରୁ ଫିଞ୍ଚ୍ ଙ୍କ ଅବସର
ଅକ୍ େଟାଣ୍ଡ, ୧୦ଟା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଅଜ୍ରେେଆିର ସଲୀମତି ଓେର ଅଧିନଟାୟକ ଆଜରଟାନ ଫିଞ୍ ୍ 
ଦନିକିଆି କ୍ଜିକଟରୁ ଅବସର ଜ�ଟାଷଣଟା କରଛିନ୍।ି ରବବିଟାର ଜକର୍ଦେସଜର ନୁ୍ୟେେିଟାଣ୍ଡ 
ସେ ଜଖଳଟାଯବିଟାକୁ ଥିବଟା ସରିଜି୍ ର ତୃତଲୀୟ ତଥଟା ଜଶଷ ଦନିକିଆି ଫିଞ୍ ୍ଙ୍କ କ୍ୟଟାରୟିରର 
ଦନିକିଆି ଫମଦେଟାଟଜର ଜଶଷ ମ୍ୟଟାଚ୍  ଜେବ। ଜସ କନୁି୍ 
ଟ-ି୨୦ଜର ଦଳର ଜନତୃତ୍ୱ ଜନଜବ ଜବଟାେ ିଜ�ଟାଷଣଟା 
କରଛିନ୍।ି ଦନିକିଆିରୁ ଅବସର ଜ�ଟାଷଣଟା ପଛଜର 
ଦୁବଦେଳ ବ୍ୟଟାଟଂିକୁ ଦଟାୟଲୀ କରଟାଯଟାଇପଟାଜର। ୨୦୨୨ଜର 
ଅଜ୍ରେେଆି ପକ୍ଷରୁ ଜସ ୧୩ଟ ିଦନିକିଆି ମ୍ୟଟାଚ୍  ଜଖଳ ି
ଥଜର ମଟାତ୍ର ଅର୍ଦେଶତକ (୬୨ ରନ୍  ବନଟାମ ଶ୍ଲୀେଙ୍କଟା) 
େଟାସେ କରଥିିଜେ। ଏେଟା ମଧ୍ୟଜର ଜଶଷ ୭ଟ ିଦନିକିଆି 
ଇନଂିସଜର ୩.୭୧ େଟାରଜର ମଟାତ୍ର ୨୬ ରନ୍  କରଛିନ୍।ି

କଟକ,୧୦ଟା୯(ସମସି)- େବଟାେରେଟାେ 
ଜନଜେରୁ ଇଜଣ୍ଡଟାର ଷ୍ଟାଡୟିମ ଓ ବଟାରବଟାଟଲୀ 
ଷ୍ଟାଡୟିମ ପରସିରଜର ଥିବଟା ବଟାଜସ୍କଟବେ 
କଜମ୍େ୍କ୍ସଜର �ଟାେଥିିବଟା େଟାେୟିସଦେ କପ୍  
ବଟାଜସ୍କଟବେ �ଟାମ୍ଅିନସପି୍ ର ଜସମଫିଟାଇନଟାେ 
େଟାଇନ୍  ଅପ୍  �ୂଡଟାନ୍ ଜେଟାଇଯଟାଇଛ।ି ଏେଟା 
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ଥମ ଜସମଫିଟାଇନଟାେଜର ପରୁଲୀ ସେ 
ଗଞ୍ଟାମର ଏବଂ ଦ୍ତିଲୀୟ ଜସମଫିଟାଇନଟାେଜର 
େଦ୍ରକ ସେ ଏଣ୍ଟରଜଟନର ମକୁଟାବେିଟା 
ଜେବ। ଶନବିଟାର େଗି୍  ମ୍ୟଟାଚ୍  ଜଶଷ ଜେବଟା 
ପଜର ଉପଜରଟାକ୍ ୪ଟ ି ଦଳ ଜସମଫିଟାଇନଟାେ 
ଜଖଳବିଟାକୁ ଜଯଟାଗ୍ୟତଟା ଅେଦେନ କରଛିନ୍।ି

ଶନବିଟାର ତୃତଲୀୟ ଦନି ଜଖଳଜର 
ରଟାଉରଜକେଟା ଷ୍େି ପଲଟାଣ୍ଟ ୨୬-୮ଜର 
ଜସେଟକି୍ସକୁ, େଦ୍ରକ ୨୯-୪ ପଏଣ୍ଟଜର 
ଏଣ୍ଟରଜଟନରକୁ, ଗଞ୍ଟାମ ୩୧-୨ଜର 
ଜକନୁ୍ଝରକୁ, ସବୁଠଟାରୁ ପ୍ତଦି୍ନ୍ଦତିଟାମଳୂକ 
ମକୁଟାବେିଟାଜର ପରୁଲୀ ୫୯-୪୬ଜର 
ସଡିଏିଏକୁ, ଓଏସ୍ ସ ି ୨୪-୧୬ଜର 

ରଟାୟଗଡ଼ଟାକୁ, ସମ୍ବେପରୁ ୧୭-୫ଜର ସବିଏିକୁ 
ପରଟାସ୍ତ କରଛି।ି ଜଶଷ େଗି୍  ମ୍ୟଟାଚ୍ ଜର ଗଞ୍ଟାମ 
୧୨-୨ଜର ସମ୍ବେପରୁକୁ ପରଟାସ୍ତ କରଥିିେଟା। 

େଟାେୟିର ଗରୁପ ଅଫ ସ୍କେୁ, ଓଡ଼ଶିଟା ଏବଂ କଟକ 
ବଟାଜସ୍କଟବେ ସଂ�ର ମଳିତି ଆନୁକୂେ୍ୟଜର 
ଏେ ିପ୍ତଜିଯଟାଗତିଟା ଜଖଳଟାଯଟାଉଛ।ି 

ଜାଭୟିସ୍ଷ କପ୍  
ବାସ୍କେଟବଲ ପରୁୀ-ଗଞ୍ାମ ସ୍ସମଫିାଇନାଲ

େୁବଜନଶ୍ୱର,୧୦।୯(ଏଜେନ୍)ି: ଆସନ୍ଟାମଟାସ 
ଆଜୟଟାେନ ଜେବଟାକୁ ଯଟାଉଥିବଟା ୧୭ ବଷଦେରୁ 
କମ୍  ମେଳିଟା ଫିଫଟା ବଶି୍ୱକପ୍  ପଟାଇଁ ପ୍ସୁ୍ତତ ିଆେୁର ି
ଜେଟାରଦଟାର ଜେଟାଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଲୀ ନବଲୀନ 
ପଟ୍ଟନଟାୟକ ଶକୁ୍ବଟାର ଏେ ି ଜମଗଟାଇଜେଣ୍ଟ 
ପଟାଇଁ ରଟାେ୍ୟ ଜେଟାଷ୍ ସଟି ି ଜେଟାଜଗଟା ଉଜନମଟା�ନ 
କରଛିନ୍।ି ସ୍ଥଟାନଲୀୟ କଳଙି୍ଗ ଷ୍ଟାଡୟିମର ଫୁଟବେ 
ପ୍ଟାକଟେସି୍  ଗ୍ରଟାଉଣ୍ଡଜର ଆଜୟଟାେତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ 
କଟାଯଦେ୍ୟକ୍ମଜର ଜସ ଏେ ି ଜେଟାଜଗଟା ଉଜନମଟା�ନ 
କରଥିିଜେ। େୁବଜନଶ୍ୱର ଏେ ି ବଶି୍ୱକପ୍ ର 
ଅନ୍ୟତମ ଆଜୟଟାେକ ସେରର ମଟାନ୍ୟତଟା େଟାେ 
କରଛି।ି ଓଡ଼ଶିଟାକୁ ବଟାଦ୍  ଜଦଜେ ବଶି୍ୱକପ 
ଅନ୍ୟଦୁଇଟ ି ରଟାେ୍ୟ ଜଗଟାଆ ଓ ମେଟାରଟା୍ରେଜର 
ଆଜୟଟାେନ ଜେବ। ପ୍ଥମଥର ପଟାଇଁ ଫିଫଟାର 
ଜକୌଣସ ିମେଳିଟା ଇଜେଣ୍ଟ େଟାରତଜର ଆଜୟଟାେନ 
ଜେବ। ଜତଜବ ଓଡ଼ଶିଟାଜର ପ୍ଥମଥର ପଟାଇଁ 
ଫିଫଟାର ଜକୌଣସ ି ଇଜେଣ୍ଟ ଆଜୟଟାେନ ଜେବଟାକୁ 
ଯଟାଉଛ।ି ବଶି୍ୱକପ୍ ର ମ୍ୟଟାଚ୍ ଗଡୁକି େୁବଜନଶ୍ୱରର 
କଳଙି୍ଗ ଷ୍ଟାଡୟିମ, ନବଲୀ ମମୁ୍ବଟାଇର ଡୱିଟାଇ ପଟାଟେି 
ଷ୍ଟାଡୟିମ ଓ ମଟାଗଦେଟାଓର େବଟାେରେଟାେ ଜନେରୁ 
ଷ୍ଟାଡୟିମଜର ଜଖଳଟାଯବି। 

 ଏେ ି େଞ୍ ୍ ଇଜେଣ୍ଟଜର ଅଂଶଗ୍ରେଣ କର ି
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଲୀ ଜବଶ୍  ଖସୁ ି େଟାେରି କରଥିିଜେ। 
ଓଡ଼ଶିଟା ୧୭ ବଷଦେରୁ କମ୍  ମେଳିଟା ବଶି୍ୱକପ୍  
ଆଜୟଟାେନ କରବିଟାକୁ ଯଟାଉଥିବଟାରୁ ଆମ ପଟାଇଁ 
ଏେଟା ଜଗୌରବର ବଷିୟ ଜବଟାେ ି ଜସ କେଛିନ୍।ି 
ଓଡ଼ଶିଟା ଏଜବ କ୍ଲୀଡ଼ଟାର ଏକ ମଖୁ୍ୟ ଜପଣ୍ଠସ୍ଥଳଲୀ 
େଟାଜବ ଉେଟା ଜେଟାଇଛ ିଓ ଏେ ିପ୍କ୍ୟିଟାଜର ଆଗକୁ 

ବଢ଼ବିଟାଜର େଟାଗଛି ି ଜବଟାେ ି ଜସ କେଛିନ୍।ି 
ଆନୁଷ୍ଟାନକି େଟାଜବ ଓଡ଼ଶିଟାର ଜେଟାଷ୍ସଟି ିଜେଟାଜଗଟା 
ଉଜନମଟା�ନ ଜେବଟା ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ କଥଟା ଓ ଏେଟା 
ରଟାେ୍ୟ ପଟାଇଁ ଏକ ମଟାଇେଖଣୁ୍ଟ ସଦୃଶ। ରଟାେ୍ୟ 
ତଥଟା ଜଦଶଜର ମେଳିଟା ଫୁଟବେର ବକିଟାଶକୁ 
ଏେଟା ସ�ୂଟାଉଛ।ି ବଶି୍ୱର ଜଶ୍ଷ୍ ଯବୁ ମେଳିଟା 
ଫୁଟବେରମଟାନଙୁ୍କ ଆଜମ ଏଠଟାଜର ଜଖଳୁଥିବଟାର 
ଜଦଖିବଟାକୁ ପଟାଇବୁ। ଖଟାସ୍  କର ିେଟାରତଲୀୟ ମେଳିଟା 
ଫୁଟବେ ଦଳ କଳଙି୍ଗ ଷ୍ଟାଡୟିମଜର ତଟା’ର ୩ଟ ି
ଯଟାକ ଗରୁପ୍  ପଯଦେ୍ୟଟାୟ ମ୍ୟଟାଚ୍  ଜଖଳବିଟା ଏକ ବଡ଼ 
ଉପେବ୍ଧ ଜବଟାେ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତଲୀ କେଛିନ୍।ି 

 ଓଡ଼ଶିଟାର ଜେଟାଷ୍ ସଟି ି ଜେଟାଜଗଟା ଏକଟାଧିକ 
ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ�ୂଟାଉଛ।ି ଏଥିଜର ୧୭ ବଷଦେରୁ କମ୍  ଫିଫଟା 
ମେଳିଟା ବଶି୍ୱକପ୍ ର ଅଧିକଟାରକି ପ୍ତଲୀକକୁ ବଜିଶଷ 
େଟାଜବ ଡେିଟାଇନ କରଟାଯଟାଇଛ।ି ଏଥିଜର ରଟାେ୍ୟର 
ସମରୃ୍ ଐତେି୍ୟ ଓ ପରମ୍ରଟା ତଥଟା କ୍ଲୀଡ଼ଟା ସଂସ୍କତୃ ି
ଓ ଜବୈେବକୁ ସଫଳତଟାର ସେ ଦଶଦେଟାଯଟାଇଛ।ି 

ସ୍ଥଟାନଲୀୟ ଆଜୟଟାେକ କମଟି ି(ଏଲ୍ ଓସ)ି ଜପ୍ଟାଜେକଟେ 
ଡଟାଇଜରକଟେର ଅଙୁ୍କଶ ଆଜରଟାରଟା ଓ ନନ୍ନିଲୀ 
ଆଜରଟାରଟା ଜସମଟାନଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତଟା େଣଟାଇଥିଜେ। 
ଏଥିସେ ଷ୍ଟାଡୟିମକୁ ଆସଥିିବଟା ଜେଟାକଙୁ୍କ ଉତ୍ଟାେତି 
କରଥିିଜେ। ଖଟାସ୍  କର ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଲୀ ନବଲୀନ  
ପଟ୍ଟନଟାୟକଙୁ୍କ ଅଙୁ୍କଶ ଓ ନନ୍ନିଲୀ ବଜିଶଷ େଟାଜବ 
କୃତଜ୍ଞତଟା େଣଟାଇଥିଜେ। ଏେ ି ଜମଗଟା ଇଜେଣ୍ଟ 
ଆଜୟଟାେନଜର ମଖୁମନ୍ତଲୀ ଓ ଅନ୍ୟମଟାଜନ ଜକୌଣସ ି
ଅବଜେଳଟା କରନିଟାେଟାନ୍ ିଜବଟାେ ିନନ୍ନିଲୀ କେଛିନ୍।ି 

କକି୍  ଅଫ୍  ଦ ିଡ୍ମି ଟମି 
ଫୁଟବଲ କାର୍ଣ୍ଣିଭାଲ ଆରମ୍ଭ

ଏେ ି ଅବସରଜର ସ୍କେୁ ପେିଟାଙ୍କ ପଟାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ 
କଟାଯଦେ୍ୟକ୍ମ ‘କକି୍  ଅଫ୍  ଦ ି ଡ୍ମି୍  ଟମି୍  ଫୁଟବେ 
କଟାର୍୍ମେଟାେ’ ଆରମ୍ଭ ଜେଟାଇଥିେଟା। ସ୍କେୁପେିଟାଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଜର ଫୁଟବେର ଜେଟାକପ୍ୟିତଟା ବୃର୍ ି କରବିଟା 
ପଟାଇଁ ଏେ ି କଟାଯଦେ୍ୟକ୍ମର ଶେୁଟାରମ୍ଭ ଜେଟାଇଥିେଟା। 

ଏଥିଜର ବେୁ ସଂଖ୍ୟଟାଜର ସ୍କେୁ ପେିଟା ଜଯଟାଗ 
ଜଦଇଥିଜେ। ଏେ ି କଟାର୍୍ମେଟାେଜର ଆଗଟାମଲୀ ୩୫ 
ଦନି ମଧ୍ୟଜର ପଟାଖଟାପଟାଖି ୬୦,୦୦୦ ସ୍କେୁ ପେିଟା 
ସଟାମେି ଜେଜବ ଓ ଏେ ି କଟାଯଦେ୍ୟକ୍ମ ଅଜକଟେଟାବର 
୧୭ ତଟାରଖିଜର ଜଶଷ ଜେବ। ଏେ ି ଅବସରଜର 
ରଟାେ୍ୟ କ୍ଲୀଡ଼ଟାମନ୍ତଲୀ ତୁଷଟାରକଟାନ୍ ିଜବଜେରଟା, ଓଡ଼ଶିଟା 
େକ ିପ୍ଜମଟାଶନ କଟାଉନସଲି୍  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଲୀେପି ତଲୀକ୍ମ, 
ଜଡେେପଜମଣ୍ଟ କମଶିନର ପଜିକ ଜେନଟା, ୫ଟ ି
ସ�ବି େଜିକ ପଟାଣ୍ଡଆିନ, ସ୍କେୁ ଓ ଗଣଶକି୍ଷଟା ବେିଟାଗ 
ସ�ବି ଏସ୍ . ଅବସ୍ଥ,ି କ୍ଲୀଡ଼ଟା ସ�ବି ଆର. େନିେି କ୍ଷି୍ଟା 
ଓ କ୍ଲୀଡ଼ଟା ଓ ଯବୁଜସବଟା ବେିଟାଗର ଅଧିକଟାରଲୀମଟାଜନ 
ଉପସ୍ଥତି ଥିଜେ। କଳଙି୍ଗ ଷ୍ଟାଡୟିମଜର ଆଜୟଟାେକ 
େଟାରତ ସଜମତ ଆଜମରକିଟା, ମଜରଟାଜ୍ଟା 
ଓ ବ୍ଟାେେି ଜସମଟାନଙ୍କ ଗରୁପ୍  ପଯଦେ୍ୟଟାୟ ମ୍ୟଟାଚ୍  
ଜଖଳଜିବ। କଳଙି୍ଗଜର େଟାରତର ଗରୁପ୍  ମ୍ୟଟାଚ୍  
ଜଦଖିବଟାକୁ ପ୍ଶଂସକମଟାଜନ fifa.com/
ticketsଜର ଟଜିକଟ କ୍ୟ କରପିଟାରଜିବ।

ଜାତୀୟ କ୍ୀଡ଼ାସ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରସି୍ବନ ିନୀରଜ

ଦୁବଟାଇ,୧୦ଟା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ନେି ଜଦଶଜର ଅଥଦେଜନୈତକି ଓ 
ରଟାେଜନୈତକି ସଙ୍କଟ ଏବଂ କ୍ଜିକଟ ଜବଟାଡଦେଜର ରଟାେନଲୀତ।ି 
ଏେଟାର ିେତିଜର ଶ୍ଲୀେଙ୍କଟା କ୍ଜିକଟ ଦଳ ତଟାେଟାର ପର�ିୟ 
ଜଖଟାେ ିପଟାଇବଟାଜର ସଫଳ ଜେଟାଇଛ।ି ଏଠଟାଜର ରବବିଟାର 
ଏସଆି କପ୍  ଟ-ି୨୦ କ୍ଜିକଟ ଟୁର୍ଦେଟାଜମଣ୍ଟ ଫଟାଇନଟାେ 
ଜଖଳବିଟା ପବୂଦେରୁ ଏେ ିଜଦଶ ଉେୟ ପଟାକସି୍ତଟାନ ଓ େଟାରତକୁ 
ପରଟାସ୍ତ କର ିଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଶକ୍ଶିଟାଳଲୀ ଦଳ େଟାଜବ ନେିକୁ 
ପ୍ତପିଟାଦତି କରଛି।ି ଏେ ି ଦଳ ଯଦ ି ରବବିଟାର ପଟାକସି୍ତଟାନ 
ସେ ଜଖଳଟାଯବିଟାକୁ ଥିବଟା ଫଟାଇନଟାେଜର ବେିୟଲୀ େୁଏ, 
ଜତଜବ ସଙ୍କଟଜର ଥିବଟା ଶ୍ଲୀେଙ୍କଟାର ନଟାଗରକିଙୁ୍କ କ୍ଜିକଟ 
ଜଖଳଟାଳଙି୍କର ଏେଟା ଜେବ ଜଶ୍ଷ୍ ପରୁସ୍କଟାର।

 ଏେ ି ଟୁର୍ଦେଟାଜମଣ୍ଟର ଆଜୟଟାେକ ଜେଟାଇଥିଜେ 
ମଧ୍ୟ �ଜରଟାଇ ମଟାଟଜିର ଶ୍ଲୀେଙ୍କଟା କ୍ଜିକଟ ଜବଟାଡଦେ 
ଏେଟାକୁ ପର�ିଟାଳନଟା କରବିଟାଜର ଅସମଥଦେ ଜେଟାଇଥିେଟା। 
ଯଟାେଟା ଫଳଜର ୟଏୁଇକୁ ଏେ ି ଟୁର୍ଦେଟାଜମଣ୍ଟ ସ୍ଥଟାନଟାନ୍ରତି 
ଜେଟାଇଥିେଟା। ଏେଳ ି ସମୟଜର ଶ୍ଲୀେଙ୍କଟା ଦଳ 
ଆଫଗଟାନସି୍ତଟାନଠଟାରୁ େଟାରଯିବିଟା ପଜର ଜଖଳଟାଳଙି୍କ ମନଜର 
ନରିଟାଶଟାେଟାବ ସଷୃ୍ ି ଜେବଟା ସ୍ୱଟାେଟାବକି। ଏେ ି ଦୁଃଖକୁ 
େୁେ ି ଦଟାସନୁ ସଟାନକଟାଙ୍କ ଶ୍ଲୀେଙ୍କଟା ଦଳ ଏକଟାଠ ି ଜେଟାଇ 
ପ୍ତଦି୍ନ୍ଦଲୀଙୁ୍କ କଡ଼ଟା ମକୁଟାବେିଟା କରଥିିଜେ। ବଟାଂେଟାଜଦଶ, 

ଆଫଟାଗଟାନସି୍ତଟାନ, େଟାରତ ଓ ପଟାକସି୍ତଟାନକୁ କ୍ମଟାଗତ 
େଟାଜବ େରଟାଇ ଏେ ି ଦଳ ଫଟାଇନଟାେ ଜଖଳବିଟାକୁ ଉନ୍ଲୀତ 
ଜେଟାଇଛ।ି ପଟାଥମୁ ନଶିଟାଙ୍କଟା ଓ କୁଶଟାେ ଜମଣ୍ଡସି୍  ଓପନଂିଜର 
ଜବଶ ପ୍େଟାବ ପକଟାଇଥିଜେ। ଟପ୍  ଅଡଦେରଜର ଜଖଳବିଟାକୁ 
ଆସଥୁିବଟା ଦଟାନୁସ୍କଟା ଗଣୁତଳିକ, େଟାନୁକଟା ରଟାେପକ୍ଷ, 
ଶଟାନକଟା ଓ �ଟାମକିଟା କରୁଣଟାରଜନେ େେ ରନ୍  କରୁଛନ୍।ି 
ଯଟାେଟା ଫଳଜର ଆଫଗଟାନସି୍ତଟାନ ବପିକ୍ଷ ମ୍ୟଟାଚ୍ ଜର େଜଣ 

ଜେଜେ ବ୍ୟଟାଟର ୩୫ ରନ୍  କର ିନଥିଜେ ମଧ୍ୟ ୧୭୦ ରନ୍ ର 
ଟଟାଜଗଦେଟକୁ ସେେଜର େଟାସେ କରଥିିେଟା। ଏେ ି ମ୍ୟଟାଚ୍ ଜର 
ସମସ୍ତ ଟପ୍  ଅଡଦେର ବ୍ୟଟାଟରଙ୍କ ୍ରେଟାଇକ୍  ଜରଟ ୧୫୦ରୁ 
ଅଧିକ ଥିେଟା। ୱଟାନନୁି୍ େଟାସରଙ୍ଗଟାଙ୍କ ସେ ମଜେଶ ଥିକସଟାନଟା 
ଏକ ଶକ୍ଶିଟାଳଲୀ ସ୍ନି ଜଯଟାଡ ି କରଛିନ୍।ି ମଖୁ୍ୟ ଜବଟାେର 
ଦୁଷମନ୍ �ଟାମଲୀରଟାଙ୍କ ବଦଳଜର ଦେିସଟାନ ମଧଶୁଙ୍କଟା ଜପସ୍  
ଜବଟାେରଙ୍କ ଜନତୃତ୍ୱ ଜନଉଛନ୍।ି ୬ମଟାସ ପଜୂବଦେ େଟାରତ 

ସେ ଜଖଳଥିିବଟା ଶ୍ଲୀେଙ୍କଟା ଦଳଜର ବଜିଶଷ କଛି ିପରବିତ୍ଦେନ 
ଜେଟାଇନଟାେ ିଁ। କନୁି୍ ଜସମଟାନଙ୍କ �ନି୍ଟାଧଟାରଟା ଓ ଜଖଳଜର 
ବଡ଼ ପରବିତ୍ଦେନ ଜେଟାଇଛ।ି ଜସମଟାଜନ ଏଠଟାଜର ଜଖଳଥିିବଟା 
୫ଟ ିମ୍ୟଟାଚ୍ ଜର ୨୮ଟ ିଛକଟା ଓ ୬୨ଟ ିଜ�ୌକଟା ମଟାରଛିନ୍।ି 
ଏେଟା େ ିଁ ଶ୍ଲୀେଙ୍କଟାର ପରବିତ୍ଦେନ (ଆକ୍ମଣଟାତ୍ମକ ଜଖଳ)କୁ 
ସ�ୂଟାଇଥଟାଏ। ଏେଳ ି ଜଖଳଜିେ ଦଳର ନଶି୍ତି ପନୁଃେନମ 
ଜେବ ଜବଟାେ ିକେଜିେ ଅତୁ୍ୟକ୍ ିଜେବ ନଟାେ ିଁ।

କନୁି୍ ପଟାକସି୍ତଟାନ ଏେ ି ସଫଳତଟାଜର ବଡ଼ ପ୍ତବିନ୍ଧକ 
ଜେଟାଇ ଛଡ଼ିଟା ଜେଟାଇଛ।ି ଦୁବଟାଇଜର ପଟାକସି୍ତଟାନ �ଜରଟାଇ 
ଷ୍ଟାଡୟିମ୍  େଳ ିସମଥଦେନ ପଟାଇଥଟାଏ। ଦଳର ଷ୍ଟାର ଜଖଳଟାଳ ି
ତଥଟା ଅଧିନଟାୟକ ବଟାବର ଆେମ ୫ଟ ି ମ୍ୟଟାଚ୍ ଜର ମଟାତ୍ର 
୬୩ ରନ୍  କରଛିନ୍।ି ଏେଟା ସଜତ୍ବେ ଦଳର ଆଉ କଛି ିତଟାରକଟା 
ଜଖଳଟାଳ ି ମଧ୍ୟ ସଷୃ୍ ି ଜେଟାଇଛନ୍।ି ମେମ୍ମଦ୍  ରେିୱଟାନ, 
ମେମ୍ମଦ୍  ନୱଟାେ (ବନଟାମ େଟାରତ) ଓ ନସଲୀମ ଶଟାେଟା (ବନଟାମ 
ଆଫଗଟାନସି୍ତଟାନ) େଜିରଟା ସଟାବ୍ୟସ୍ତ ଜେଟାଇଛନ୍।ି ଏମଟାନଙ୍କ 
କବ୍ େଟାରୁ ଶ୍ଲୀେଙ୍କଟା ଖସଯିବିଟାର ସମ୍ଭଟାବନଟା ଯଜଥଷ୍ କମ୍ । 
ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟଟାଚ୍ ଜର ପଟାକସି୍ତଟାନର ଜକେ ିେଜଣ ସଟାଧଟାରଣ 

ଜଖଳଟାଳ ି ତଟାରକଟା ଜେଟାଇଯଟାଇଥଟାନ୍।ି ଏେ ି
ମ୍ୟଟାଚ୍ ଜର ଜଯ ଆଉ େଜଣ ତଟାରକଟାଙୁ୍କ 
ଜଦଖିବଟାକୁ ନ ମଳିବି ତଟାେଟା କଏି କେବି?

ଏସଆି କପ୍  
ଫାଇନାଲ ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍ାର ଉତ୍ାନକୁ ଅଟକାଇବ ୍ ାକସି୍ାନ

 ମ୍ାଚ୍  ଆରମ୍ଭ: ରାତ ି୭ଟା ୩୦
 ପ୍ରସାରଣ- ଷ୍ାର ସ୍୍ାଟ୍ଟ୍ଷ

େୁବଜନଶ୍ୱର,୧୦।୯(ସମସି): ଆଉ 
ଠକି ମଟାଜସ ପଜର େଟାରତଜର ଆରମ୍ଭ 
ଜେବ ୧୭ ବଷଦେରୁ କମ୍  ମେଳିଟା ଫିଫଟା 
ବଶି୍ୱକପ୍ । େୁବଜନଶ୍ୱରର କଳଙି୍ଗ 
ଷ୍ଟାଡୟିମଜର େଟାରତ ତଟା’ର ୩ଟ ି ଯଟାକ 
ଗରୁପ ପଯଦେ୍ୟଟାୟ ମ୍ୟଟାଚ୍  ଜଖଳବି। ଗରୁପ୍  ଏ’ଜର 
ଆଜୟଟାେକ େଟାରତ ସଜମତ ଆଜମରକିଟା, 
ମରଜ୍ଟା ଓ ବ୍ଟାେେି ସ୍ଥଟାନତି ଜେଟାଇଛନ୍।ି 
େଟାରତ ଅଜକଟେଟାବର ୧୧ଜର ଆଜମରକିଟା, 
୧୪ଜର ମରଜ୍ଟା ଓ ୧୭ଜର 
ଶକ୍ଶିଟାଳଲୀ ବ୍ଟାେେି ବପିକ୍ଷଜର 
ମ୍ୟଟାଚ୍  ଜଖଳବି। ଗରୁପ୍  
ପଯଦେ୍ୟଟାୟଜର େେ ଜଖଳବୁି 
ଜବଟାେ ି ଅଧିନଟାୟକିଟା 
ଅଷ୍ମ ଓରଟାଁଓ ଆଶଟା 
ପ୍କଟାଶ କରଛିନ୍।ି 
େଟାରତର ପ୍ଦଶଦେନ 
ଜନଇ ଅଷ୍ମଙ୍କ ସେ ଏକ ସଟାକ୍ଷଟାତକଟାର.. 
ବଶି୍ୱକପ୍ ସର ଭାରତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କ ି୍ ର ିସେବ?
ବଶି୍ୱର ଜଶ୍ଷ୍ ୧୬ ଟ ି ଦଳ ଏେ ି ଜମଗଟା ଇଜେଣ୍ଟଜର 
ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରୁଛନ୍।ି ପଣୁ ିେଟାରତ ଗରୁପ୍  ଏ’ଜର ସଟାମେି 
ଜେଟାଇଛ।ି ବ୍ଟାେେି, ମରଜ୍ଟା, ଆଜମରକିଟାଜର ଫୁଟବେ 
ଜବଶ୍  ଜେଟାକପ୍ୟି। ଜତଣ ୁଏେ ିଦଳଗଡୁକୁି େରଟାଇବଟାକୁ 
ଜେଜେ ଆମକୁ ଜଶ୍ଷ୍ ପ୍ଦଶଦେନ କରବିଟାକୁ ଜେବ। 
ବେିୟଲୀ ଜେବଟାକୁ ପ୍ୟଟାସ କରବୁି।
ଗ୍ରୁପ୍  ଏ’ସର ସକଉଁ ଦଳ େବୁଠାରୁ ରକ୍ରିାଳରୀ?
 ୩ଟ ିଯଟାକ ଦଳ ନଶି୍ତି େଟାଜବ ଶକ୍ଶିଟାଳଲୀ। ବ୍ଟାେଲି୍ ଜର 
ଫୁଟବେର ପରମ୍ରଟା ଓ ସଂସ୍କତୃ ି ସବୁଠଟାରୁ ବଳଷି୍। 

ବ୍ଟାେେି ବପିକ୍ଷଜର ଆଜମ ସବୁଠଟାରୁ 
ଜବଶ ି �୍ୟଟାଜେଞ୍ର ସମ୍ମଖୁଲୀନ ଜେବୁ 
ଜବଟାେ ିେଟାବୁଛ।ି 
ଓଡ଼ରିାସର କ୍ରୀଡ଼ାର ବକିାର ସନଇ 
ଆ୍ଣଙ୍ର ମତ?
ଓଡ଼ଶିଟା ଏଜବ କ୍ଲୀଡ଼ଟା ବକିଟାଶର ଜକନ୍ଦ୍ର 
ପଟାେଟଛି।ି ପବୂଦେରୁ ଏଠଟାଜର େକରି 
ପ୍ଜମଟାଶନ କରଟାଯଟାଉଥିେଟା। ଏଜବ 

ଫୁଟବେର ପଟାଳ।ି େକ ି େଳ ି
ଫୁଟବେର ଗରୁତ୍ୱକୁ ରଟାେ୍ୟ 
ସରକଟାର େୃଦୟଙ୍ଗମ କରବିଟା 
ବଡ଼ କଥଟା। େକ ିଓ ଫୁଟବେକୁ 
ବଟାଦଜଦଜେ ପ୍ଟାୟ ସବୁ 
କ୍ଲୀଡ଼ଟାର େତି୍େୂିମ ି ଏଠଟାଜର 

ବଶି୍ୱସ୍ତରଲୀୟ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଲୀ 
ନବଲୀନ ପଟ୍ଟନଟାୟକଙ୍କ େୂମକିଟା 
ନଶି୍ତି େଟାଜବ ପ୍ଶଂସନଲୀୟ। 

ଭାରତର ସରେନଂି, ପ୍ରସୁ୍ତ ିକ ି୍ ର ିରେଛି?ି 
ବଶି୍ୱକପ୍  ପଟାଇଁ ଆଜମ କଠନି ପରଶି୍ମ କରଛୁି। ଜେଡ୍  
ଜକଟାଚ୍ , ଜଗଟାେ କପିଂି ଜକଟାଚ୍ , ଫିେଓିଙ୍କ ସେ ଆଜମ 
ପ୍ଦଶଦେନ ଓ ଫିଟ୍ ଜନସ୍ ର ଉନ୍ତ ି ଜନଇ କଟାଯଦେ୍ୟ େଟାର ି
ରଖିଛୁ। 
ଭାରତର କ୍ାଟ୍ଶର ଫାଇନାଲ େମ୍ଭାବନା ସକସତ?
ଜସ ଜନଇ ଅନୁମଟାନ କରବିଟା ଠକି୍  ଜେବନଟାେ ିଁ। କନୁି୍ 
ଆଜମ କଠନି ପରଶି୍ମ କରୁଛୁ। ଜଯଟାେନଟା ଓ ରଣନଲୀତ 
ଅନୁଯଟାୟଲୀ ପ୍ଦଶଦେନ କଜେ ନଶି୍ତି ସଫଳ ଜେବୁ। 
ବଶି୍ୱକପ୍  ଆେୁର ି ମଟାଜସ ରେଛି।ି ଜତଣ ୁ ପ୍ସୁ୍ତତ ି ଜନଇ 
ଆେୁର ିବେୁତ କଛି ିକଟାଯଦେ୍ୟ କରବିଟାର ଜଯଟାେନଟା ରେଛି।ି

ସ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ 
କରବୁି: ଅଷ୍ମ ଓରାଁଓ ‘ହ�ାଷ୍ଟ ସଟି’ି ହଲାହ�ା ଉହନମାଚନ କହଲ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ତୃତୀୟ ସ୍ଟଷ୍: ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କା 
୧୧୮; ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୫୪/୭

ଶବିସନୁ୍ଦର ବସିସିଆିଇ ହଲଭଲ-୨ ହକାଚ୍ 
େୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୦ଟା୯ (ଏଜେନ୍)ି: 
େଟାରତଲୀୟ କ୍ ିଜିକଟ ଦଳର ପବୂଦେତନ 
ଓପନର ତଥଟା ବତ୍ଦେମଟାନ େଟାରତଲୀୟ 
ମେଳିଟା ଦଳର ବ୍ୟଟାଟଂି ଜକଟାଚ୍  
ଶବିସନୁ୍ର ବସିସିଆିଇ େଟାଇବ୍ଡି 
ଜେେେ-୨ ଜକଟା�ଂି ଜକଟାସଦେଜର 
ଉତ୍ଲୀର୍ଦେ ଜେଟାଇଛନ୍।ି ଜବଙ୍ଗଟାେୁରୁସ୍ଥତି 
ନ୍ୟଟାସନଟାେ କ୍ଜିକଟ ଏକଟାଜଡମଲୀ ଦ୍ଟାରଟା 
ଆଜୟଟାେତି ଏେ ିଜକଟାସଦେ ଅନ୍ େଟାଇନ୍ ଜର 
୨୦୨୧ ଜଫବୃଆରଲୀ ୧୪ରୁ ୨୧ ଯଟାଏ 
ଆଜୟଟାେତି ଜେଟାଇଥିେଟା। ଏେଟା ପଜର 
ମଟାର୍ଦେ ୧୬ରୁ ୧୯ ଯଟାଏ ଏକଟାଜଡମଲୀଜର 
ଅନ୍ ସଟାଇଟ୍  ଆଜସସ୍ ଜମଣ୍ଟ ଜେଟାଇଥିେଟା। 
ଏଥିଜର ଶବିସନୁ୍ର ୭୫ ଶତକଡ଼ଟା 
ସଫଳତଟା ପଟାଇଥିଜେ। ଏେ ି ସଫଳତଟା 

ପଜର ଜସ ଏଜବ ବସିସିଆିଇ ଜେେେ-
୩ ଜକଟା�ଂି ଜକଟାସଦେ ପରଲୀକ୍ଷଟା ଜଦବଟାକୁ 
ଜଯଟାଗ୍ୟ ବଜିବ�ତି ଜେଟାଇଛନ୍।ି 
ରଟାମେଙି୍ଗମ ଶ୍ଲୀକଟାନ୍ ଓଡ଼ଶିଟାର ଏକମଟାତ୍ର 
ବସିସିଆିଇ ଜେେେ-୩ ଜକଟାଚ୍  
େଟାଜବ ଜଯଟାଗ୍ୟତଟା ଅେଦେନ କରଛିନ୍।ି

କଟାନପରୁ,୧୦ଟା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଜରଟାଡ ଜସଫ୍ ଟ ି ୱଟାେ୍ଲଦେ ସରିଜି୍  ଟ-ି
୨୦ କ୍ଜିକଟ ଏଠଟାଜର ଶନବିଟାର ଆରମ୍ଭ ଜେଟାଇଛ।ି ଏେ ି ସରିଜି୍ ର 
ପ୍ଥମ ମ୍ୟଟାଚ୍ ଜର ଷୁ୍ଆଟଦେ ବନି୍ଙି୍କ ଅପରଟାେତି ୮୨ ଓ ରଟାେୁେ ଶମଦେଟା 
୩ ୱିଜକଟ ଅକ୍ଆିର କରବିଟା ଫଳଜର େଟାରତ ୬୧ ରନ୍ ଜର ଦକ୍ଷଣି 
ଆଫି୍କଟାକୁ ପରଟାସ୍ତ କରଛି।ି ଏେ ି ମ୍ୟଟାଚ୍ ଜର ପ୍ଥଜମ ବ୍ୟଟାଟଂି କର ି
େଟାରତ ନରି୍ଦେଟାରତି ୨୦ ଓେରଜର ୪ ୱିଜକଟ େରଟାଇ ୨୧୭ ରନ୍  

କରଛି।ି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଷୁ୍ଆଟଦେ ବନି୍ ି ୪୨ ବଲ୍  ଜଖଳ ି ୫ ଜ�ୌକଟା ଓ ୬ 
ଛକଟା ସେ ୮୨³ ରନ୍  କରଥିିଜେ। ଅନ୍ୟମଟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର ୟସୁଫୁ 
ପଠଟାନ ୧୫ ବଲ୍ ଜର ୪ ଛକଟା ସେ ଅପରଟାେତି ୩୫, ସଜୁରଶ 
ରଟାଇନଟା ୩୩ ଓ ଅଧିନଟାୟକ ସ�ନି ଜତନୁ୍େକର ୧୬ ରନ୍  କରଥିିଜେ। 
େବଟାବଜର ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କଟା ୯ ୱିଜକଟଜର ୧୫୬ ରନ୍  କରଥିିେଟା। 
ମନୁଟାଫ ପଜଟେ ଓ ପ୍ଜ୍ଞଟାନ ଓଝଟା ୨ଟ ି ଜେଖଟାଏଁ ୱିଜକଟ ପଟାଇଥିଜେ।

ସ୍ରାଡ ସ୍ସଫ୍ି ଲସି୍ଜଣ୍ଡଚ୍  ସ କ୍ସି୍କଟ: ଭାରତ ବଜିୟୀ
େଣ୍ଡନ, ୧୦ଟା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଦୁଇ ଫଟାଷ୍ 
ଜବଟାେର ଓେ ି ରବନିସନ (୫/୪୯) 
ଓ ଷୁ୍ଆଟଦେ ବ୍ଡ (୪/୪୧)ଙ୍କ �ଟାତକ 
ଜବଟାେଂି ବଳଜର ଏଠଟାଜର ଇଂେଣ୍ଡ 
ସେ ଶନବିଟାର ଆରମ୍ଭ ଜେଟାଇଥିବଟା 
ତୃତଲୀୟ ଜଟଷ୍ର ତୃତଲୀୟ ଦନିଜର ଦକ୍ଷଣି 
ଆଫି୍କଟା ପ୍ଥମ ଇନଂିସଜର ୧୧୮ 
ରନ୍  କର ି ଅେଆଉଟ ଜେଟାଇଯଟାଇଛ।ି 
ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ୫ େଣ ଜଖଳଟାଳ ି ଡବେ 
ଫିଗର ଛୁଇଁଥିଜେ ମଧ୍ୟ ଫଟାଷ୍ ଜବଟାେର 

ମଟାଜକଦେ େଟାନଜସନ ସବଦେଟାଧିକ ୩୦ ରନ 
କରଥିିଜେ। େବଟାବଜର େଟାନ୍ ଜସନ୍  
ପ୍ଥମ ୪ଟ ି ୱିଜକଟ ଅକ୍ଆିର କରବିଟା 
ଫଳଜର ଆଜେଟାକ ଅେଟାବରୁ ଜଖଳ ବନ୍ 
ରେେିଟା ଜବଳକୁ ଇଂେଣ୍ଡ ୭ ୱିଜକଟଜର 
୧୫୪ ରନ କରଛି।ି ଓେ ି ଜପଟାପ୍  
ସବଦେଟାଧିକ ୬୭ ଓ ଜେଟା ରୁଟ ୨୩ ରନ୍  
କରଥିିଜେ। ବଷଦେଟା ଜଯଟାଗ ୁପ୍ଥମ ଦନି ଓ 
ରଟାଣଲୀ ଏେେିଟାଜବଥଙ୍କ ବଜିୟଟାଗ ଜଯଟାଗୁଁ 
ଦବେତିଲୀୟ ଦନି ଜଖଳ ଜେଟାଇ ନଥିେଟା।
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