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କଏି ହେବ  
କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ନାୟକିା

 ପଷୃ୍ଠା        ରେ ପଷୃ୍ଠା        ରେ

ଲ�ୋକକଥୋ

ଓଡ଼ଶିା ରାଇଜେ ଜେଜେ ଜେ ଅଛନ୍ି
ନଆିଁ ଗଳିା ଅଫିସର,

ଦୁନ୍ନୀେ ିେରଣି ଅଣ୍ ିପରୂାଅନ୍ି
ଦଣ୍ଡେୁ ନାହ ିଁ ଟ ିଡର।
ଚନି୍ା େର ସରୋର,

ଲୁଟଖିÒଆ ନନୀେ ିଜରାେବିା ପାଇେଁ ି
ଆହୁର ିଜଲାଡ଼ା େଜ�ାର ॥

୩ ମାସର ଜାଲ୍  କାର୍ ସାଦ ି
ପାକସି୍ାନର ଲଜ୍ାଜନକ ପରାଜୟ
ଶ୍ରୀଲଙ୍ା ଏସଆି କପ୍  ଚାମ୍ଅିନ

କ୍ରୀଡ଼ା ପଷୃ୍ାରର

 େଠାଉେରେଲଠା, ୧୧ଠା୯ (ସମସି): 
ଇସ୍ାେ ସହରର ଜସେ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳଜର 
ୋଲ୍  ଜନାଟ ବା ନେଲ ି ଜନାଟ୍  
ୋରବାର ଉପଜର ଚଢ଼ଉ େରାୋଇଛ।ି 
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୧୬ ଲକ୍ଷ ୧୧ ହୋର 

ଟଙ୍ାର ନେଲ ିଜନାଟ, ପ୍ଣି୍ର, ଲାପ୍ ଟପ୍ େବେ 
େରାୋଇଥିବା ଜବଜଳ େଣଙୁ୍ ଗରିଫ େରାୋଇ 
ଜୋଟ୍ ଚାଲାଣ େରାୋଇଛ।ି ସଚୂନା ମେୁାବେ, 
ଜସେ୍ଟର-୧୭ ଅଞ୍ଚଳଜର ୋଲ ଜନାଟ୍ େଆିର ି
ଜହଉଥିବା ଜନଇ ରାେ୍ୟ କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚର ଜସ୍ସାଲ୍ 

ଟାସ୍କଜଫାସ୍ (ଏସ୍ ଟଏିଫ୍)େୁ ଗପୁ୍ତ ସଚୂନା 
ମଳିଥିିଲା। ଏହ ିଆଧାରଜର ଶନବିାର ୧୦ ୋରଖି 
ରାଉରଜେଲା ପଲୁସି େଥା ଜସେ୍ଟର-୧୫ ଥାନା 
ପଲୁସି ସହାୟୋଜର ଜସେ୍ଟର-୧୭, ସ/ି୨୩୧ 
ଘଜର ଚଢଉ େରାୋଇଥିଲା। ଜସହ ି ସମୟଜର 

ଦଲି୍ନୀ ବଦରପରୁ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍େ ଜମାଲାରବନ୍ଧ 
ନବିାସନୀ ଏସଜେ ଅହମ୍ମଦେୁ ଗରିଫ େରାୋଇ 
ଉକ୍ତ ନେଲ ି ଜନାଟ, ପ୍ଣି୍ର ଓ ଲାପ୍ ଟପ୍ େବେ 
େରାୋଇଥିଲା। ଏଜନଇ ଆେ ି ଅେରିକି୍ତ ଏସପ ି
ସଂଗ୍ାମ ଜବଜହରା େହଛିନ୍ ି

୧୬ �କ୍ଷ ୧୧ ହଜୋର ନକ� ିଲନୋଟ୍  ଜବତ

 ଜଲେ ଗରିଫ, ଜଲେ ଲଫରୋର୍
 ପ୍ଣି୍ଟର ଓ �ୋପ୍ ଟପ୍ ଜବତ
 ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜୋର ି

 ନେସଂିହପେୁ, ୧୧|୯ (ଏରେନ୍)ି: 
ବଦ୍ନିାଥ ଜେ୍ୟାେମି୍� େଥା ଦ୍ାରୋ 
ଶାରଦା ପନୀ�ର ଶଙ୍ରାଚାେ୍୍ୟ ସ୍ାମନୀ 
ସ୍ରୂପାନନ୍ଦ ସରସ୍େନୀଙ୍ ପରଜଲାେ 
ଘଟଛି।ି ମେୁୃ୍ୟଜବଳେୁ ୋଙ୍ ୯୯ 
ବର୍ ଜହାଇଥିଲା। ସଚୂନା ଅନୁୋୟନୀ 
ମଧ୍ୟପ୍ଜଦଶ ନରସଂିହପରୁ େଲି୍ା 
ଜ�ାଜେଶ୍ର ସ୍ଥେି ପରମହଂସନୀ ଗଙ୍ା 
ଆଶ୍ରମଜର ରବବିାର ୋଙ୍ର ହୃଦଘାେ 
ଜହାଇଥିଲା। ଏହା ପଜର ୋଙୁ୍ 
ହସ୍ଟିାଲଜର ଭର୍ତ୍ତି େରାୋଇଥିଲା। 
ଜେଜବ ଚେିତି୍ାଧନୀନ ଅବସ୍ଥାଜର 
ଦ୍ପିହର ୩ଟା ସମୟଜର ଜସ ଜଶର 

ନଶ୍ିାସ େ୍ୟାଗ େରଥିିଜଲ। ସ୍ରୂପାନନ୍ଦ 
ସରସ୍େନୀଙୁ୍ ହନୁି୍ଦଙ୍ ସବୁ�ାରୁ ବଡ଼ 
ଧମ୍ଗରୁୁ ମଜନ େରାୋଉଥିଲା। 

ଶଙ୍ରାଚାେ୍୍ୟ ଦନୀଘ୍ ଦନି ଜହଲା ଅସସୁ୍ଥ 
ଥିଜଲ। ଜବଙ୍ାଲୁରୁଜର ୋଙ୍ର ଚେିତି୍ା 
ଚାଲଥିିଲା। ଜସ େଛି ିଦନି େଜଳ ଆଶ୍ରମେୁ 
ଜଫରଥିିଜଲ। ଶଙ୍ରାଚାେ୍୍ୟଙ୍ ଶରି୍ୟ 
ବ୍ହ୍ମ ବଦି୍ୟାନନ୍ଦ େହଛିନ୍ ିଜେ ଜସାମବାର 
ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାଜର ପରମହଂସନୀ ଗଙ୍ା 
ଆଶ୍ରମଜର ସ୍ାମନୀ ସ୍ରୂପାନନ୍ଦଙୁ୍ ସମାଧି  
ଦଆିେବି। ଶଙ୍ରାଚାେ୍୍ୟଙ୍ ମେୁୃ୍ୟଜର 
ପ୍ଧାନମନ୍ତନୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦନୀ ଗଭନୀର ଜଶାେ 
ପ୍ୋଶ େରଛିନ୍।ି 

ସଚୂନାଜୋଗ୍ୟ ଜେ ସ୍ାମନୀ ସ୍ରୁପାନନ୍ଦ 
ମଧ୍ୟପ୍ଜଦଶ ସୱିାନନୀ େଲି୍ାର ଦଜିଘାର ି
ଗ୍ାମର ଏେ ବ୍ାହ୍ମଣ ପରବିାରଜର 

ଦୋ୍ରକୋପୀଠ ଶଙ୍କରୋଚୋର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲଦହୋବସୋନ

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ୧୧।୯(ସମସି): ଉଭୟ 
ପଞ୍ଚାୟେ ଓ ଜପୌର ନବ୍ିାଚନଜର ସାଂଘାେେି 
ବପିେ୍୍ୟୟ ପଜର ରାେ୍ୟ ସଂଗ�ନ ସୋଡ଼ବିାେୁ 
ଅଣ୍ା ଭଡ଼ିଛିନ୍ ି ରାେ୍ୟ ବଜିେପ ି ଶନୀର୍ ଜନେୃତ୍ୱ। 
ଅଗଷ୍ଟଜର ଜେନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତନୀ ଅମେି ଶାହା ଓଡ଼ଶିା 
ଗସ୍ତଜର ଆସ ି ଦଳନୀୟ ପଦାଧିୋରନୀଙୁ୍ ନରି୍ଦ୍ତିଷ୍ଟ 

ମନ୍ତ ଜଦଇଥିବା ଜବଜଳ ଦଳର ନବନେିକୁ୍ତ 
ରାେ୍ୟ ପ୍ଭାରନୀ ସନୁଲି ବଂଶଲ ଉର୍ତରପ୍ଜଦଶ 
ଢ଼ାଞ୍ଚାଜର ପ୍ସୁ୍ତେ େରଛିନ୍ ି ରଣନନୀେ।ି 
ବଜିେପ ି ଶନୀର୍ ଜନେୃତ୍ୱଙ୍ ନେରଜର ଓଡ଼ଶିା 
ପ୍ଥମରୁ ରହଥିିବା ସଜର୍୍ତ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତନୀ ନବନୀନ 

ପଟ୍ଟନାୟେଙ୍ ବ୍ୟକ୍ତତି୍ୱ ଓ ବଜିେଡରି ରଣନନୀେ ି
ସମ୍ମଖୁଜର ବଜିେପରି ସମସ୍ତ ଜଚଷ୍ଟା ବଫିଳ 
ଜହାଇଛ।ି ରାେ୍ୟ ବଜିେପରି ମଶିନ ୧୨୦ ଫମ୍ା 
ବାହାଜ୍ାଟଜର ପରଣିେ ଜହାଇଛ।ି 
ଏପରସି୍ଥଜଳ ବଜିେପ ି ଜନେୃତ୍ୱ 
ଆଗାମନୀ ସାଧାରଣ ନବ୍ିାଚନ ପାଇଁ 

ଜେଉ ଁ ଫମୂଲ୍ା 
ଜନଇ ଲଜଢ଼ଇ େରବିାେୁ ପ୍ସୁ୍ତେ 
ଜହଉଛନ୍ ି ୋହାେୁ ଜନଇ ରାେଜନୈେେି 
ମହଲଜର ସଜନ୍ଦହ ପ୍ୋଶ ପାଇଛ।ି ଦଳ 
୨୦୧୯ ସାଧାରଣ ନବ୍ିାଚନଜର ଦଳର 

ପ୍ଦଶ୍ନେୁ ଆଧାର େର ି୨୦୨୪ ପାଇ ଁରଣନନୀେ ି
ପ୍ସୁ୍ତେ େରୁଛ।ି ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ନବିା୍ଚନର 
୩ ବର୍ ପଜର ଦଳର ସ୍ଥେି ି ପବ୍ୂ ପର ି ନାହ ିଁ, 

ଅଜନେ ସ୍ଥାନଜର ଦଳନୀୟ ସଂଗ�ନ 
ହୁଗଳୁ ି ଗଲାଣ।ି ଜଗାଷ୍ନୀେନ୍ଦଳ, 

ନବିା୍ଚେି ଜଲାେପ୍େନିଧିିଙ୍ 
ନଷି୍କୟିୋ ସଜବ୍ାପର ି

ଶାସେ ବଜିେଡରି ଲଗାୋର 
ସାଂଗ�ନେି ୋେ୍୍ୟକ୍ମ ସ୍ଥାନନୀୟ 

ଅଞ୍ଚଳଜର ବଜିେପରି ଜଭାଟବ୍ୟାଙ୍ଙୁ୍ 
ଅଜନୋଂଶଜର କ୍ଷେଗି୍ସ୍ତ େର ି ସାରଛି।ି ଏହା 

ସଜର୍୍ତ ବାସ୍ତବୋେୁ ଭୂଲ ି ୨୦୧୯ ନବିା୍ଚନର 
ସଫଳୋ ଆଧାରଜର ରାେ୍ୟ ବଜିେପ ି ପକ୍ଷରୁ 
ଜେନ୍ଦ୍ରନୀୟ ଜନେୃତ୍ୱ ସମ୍ମଖୁଜର ଆସନ୍ା ନବ୍ିାଚନ 
ପାଇ ଁଜେଉ ଁନକ୍ା ପ୍ସୁ୍ତେ େରାୋଇଛ ିୋହା ଦଳ 
ପାଇ ଁ ଅଧିେ କ୍ଷେେିାରେ ଜହାଇପାଜର ଜବାଲ ି
ବଜିଶରଜ୍ଞମାଜନ ମଜନ େରୁଛନ୍।ି

ଗେ ସାଧାରଣ ନବିା୍ଚନଜର ବଜିେପ ି
ମୟରୂଭଞ୍ଜଜର ୬ ବଧିାନସଭା ଆସନ 
ସହ ଜଲାେସଭା ଆସନ େଣିବିାଜର ସମଥ୍ 
ଜହାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପଞ୍ଚାୟେ 
ନବିା୍ଚନଜର େଲି୍ାଜର ବଜିେପରି ଜଶାଚନନୀୟ 
ପରାେୟ ଦଳର ଜମରୁଦଣ୍ଡଜର ପ୍ଚଣ୍ଡ ଆଘାେ 
ଜଦଇଛ।ି ଖାଲ ିମୟରୂଭଞ୍ଜ ନୁଜହ ଁେଳାହାଣ୍ଡ�ିାରୁ 
ଆରମ୍ଭ େର ିସମ୍ବଲପରୁ, ବଲାଙ୍ନୀର, ନୂଆପଡ଼ା, 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ପର ି େଲି୍ାଗଡ଼ୁେିଜର ଜେଉ�ଁାଜର 
ବଜିେପ ି ଭଲ ପ୍ଦଶ୍ନ େରଥିିଲା ଜସ�ାଜର 
ଦଳର ସାଂଗ�ନେି ସ୍ଥେି ିସମ୍ରୂ୍ ୍ଭାଜବ ଜଦାହଲ ି
ଜହାଇୋଇଛ।ି ୨୦୧୯ ସାଧାରଣ ନବିା୍ଚନ 
ଏବଂ ୨୦୨୩ ପଞ୍ଚାୟେ ଓ ଜପୌର ନବିା୍ଚନଜର 
ଦଳେୁ ମଳିଥିିବା ଜଭାଟ୍  ହାରେୁ େଉଲଜିଲ ଏହ ି
ପାଥ୍େ୍ୟ ସ୍ଷ୍ଟ ଜହାଇ ୋଇଛ।ି ମାତ୍ର ବଜିେପ ି
ବାସ୍ତବ ସ୍ଥେି ି ପରଖିବା ପରବିଜର୍୍ତ ୨୦୧୯ଜର 
ସଫଳୋ ଆଧାରଜର ୨୦୨୪ ପାଇଁ

୨୦୨୪ ଲାଗ ି
ବରିଜପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ସ୍ୱପ୍ନ ରଙ୍ୀନ; ନଥିଲର ନକ୍ୋ

 କୋଗଜକ�ମଲର ସଫଳତୋର ଚତି୍ର ଆଙ୍କକୁ ଛ ିରୋଜ୍ୟ ଲନତୃତ୍ୱ
 ଅନ୍ୟ ଦଳ ସଂସ୍ପଶ୍ଯଲର ଦଳର ତୃେମଳୂ ଲନତୋ ଓ କମ୍ଯୀ
 ଶୀର୍ଯ ଲନତୃତ୍ୱକକୁ ଅବଗତ କରୋରୋଉ ନୋହ ିଁ ବୋସ୍ତବ ସ୍ତି ି

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ୧୧।୯ (ସମସି): ବଶି୍ୱ 
ଓ ୋେନୀୟ ଅଥ୍ନନୀେ ି ଉନ୍ନେ-ିଅବନେ ି
ମଧ୍ୟ ଜଦଇ ଗେ ି େରୁଥିବା ଜବଜଳ ରାେ୍ୟ 
ଅଥନ୍ନୀେ ି ନେିର ସ୍ଥେିାବସ୍ଥା ବୋୟ 
ରଖିଛ।ି େଜରାନା ପବୂ୍ବର୍ତ୍ନୀ ସମୟ 
ଜହଉ େ ି ମହାମାରନୀର ଶଖିର ସମୟଜର 
େମି୍ବା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ନୀ ପେ୍୍ୟାୟ ରାେ୍ୟ 

ଅଥନ୍ନୀେ ି ଜେୌଣସ ି ପରସି୍ଥେିଜିର ନମି୍ନଗାମନୀ 
ଜହାଇନାହ ିଁ। ଚଳେି ଆଥ ୍ତିେ ବର୍ଜର ମଧ୍ୟ 
ରାେ୍ୟ ଅଥନ୍ନୀେ ି ଭଲ ସ୍ଥେିଜିର ରହଛି।ି 
ଗେ େୁଲାଇ ଜଶର ସଦୁ୍ା ଉଭୟ ଟେିସ ଓ 
ଅଣଟେିସ ଜକ୍ଷତ୍ରରୁ ରାେ୍ୟର ନେିସ୍ୱ ରାେସ୍ୱ 
ଆଦାୟ ପରମିାଣ ପ୍ାୟ ୨୧.୩୬ % ବୃଦ୍ ି
ପାଇଛ।ି ଚଳେି ବର୍ ଏପ୍ଲି-େୁଲାଇ ମାସ 

ମଧ୍ୟଜର ଜମାଟ ୩୦,୨୦୧.୯୮ ଜୋଟ ି
ଟଙ୍ାର ଟେିସ ଆଦାୟ ଜହାଇଛ।ି ୋହାେ ି
ଗେ ଆଥ ୍ତିେ ବର୍ େୁଳନାଜର ୫ ହୋର 
ଜୋଟ ି ଟଙ୍ାରୁ ଊଦ୍୍୍। ଗେ ବର୍ ସମାନ 
ସମୟଜର ୨୪,୮୮୬.୮୭ ଜୋଟ ି ଟଙ୍ା 
ଟେିସ ଆଦାୟ ଜହାଇଥିଲା।

ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ େଣାପଡ଼ଛି ିଜେ ସାମଗ୍େି 

ଭାଜବ ଚଳେି ବର୍ ଟେିସ ବାବଦଜର 
୪୬,୦୦୦ ଜୋଟ ିଏବଂ ଅଣଟେିସ ରାେସ୍ୱ 
ବାବଦଜର ୪୮,୨୦୦ ଜୋଟ ିଟଙ୍ା ଆଦାୟ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାୋଇଛ।ି େୁଲାଇ ଜଶର ସଦୁ୍ା 
ଟେିସ ରାେସ୍ୱ ବାବଦଜର ୩୧.୨୮ % 
ଅଣଟେିସ ରାେସ୍ୱ ବାବଦଜର ୩୨.୮୧ 
% ଅଥ୍ ରାେଜୋରେୁ ଆସଛି।ି ଜେଜବ 

ବଜେଟଜର ଲକ୍ଷ୍ୟଧାେ୍୍ୟ ଜହାଇଥିବା ଜମାଟ୍  
୯୪,୨୦୦ ଜୋଟ ି ଟଙ୍ାର ଟେିସ ମଧ୍ୟରୁ 
େୁଲାଇ ଜଶର ସଦୁ୍ା ୩୨.୦୬ % ଅଥ୍ 
ଆଦାୟ ଜହାଇପାରଛି।ି ରାେ୍ୟର ନେିସ୍ୱ 

ଟେିସ ଟେିସ ଆଦାୟ ଗେ େୁଲାଇ ଜଶର 
ସଦୁ୍ା ୧୪,୩୮୯ ଜୋଟ ି ଟଙ୍ା ଅେକି୍ମ 
େରଛି।ି ଗେବର୍ର ଏହ ି ସମୟ ମଧ୍ୟଜର 
୧୧,୩୧୧.୨୧ ଜୋଟ ିଟଙ୍ା ରହଥିିଲା। ଏହା 

ନେିସ୍ୱ ଟେିସ ଆଦାୟ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ୨୭.୨୧ 
% ଅଭବୃିଦ୍େୁି ଦଶ୍ାଉଛ।ି ନେିସ୍ୱ ଟେିସ 
ମଧ୍ୟଜର ରାେ୍ୟ ରାେ୍ୟର ସାମଗ୍େି ଘଜରାଇ 
ଉତ୍ାଦ(େଏିସଡପି)ି ୬୦୫୮.୨୭ ଜୋଟ ି

ଟଙ୍ା ପାଇଥିବାଜବଜଳ ବକି୍େିର 
ବାବଦଜର ୩୩୭୪.୫୪ 
ଜୋଟ,ି ଅବୋରନୀରୁ ୨୦୩୪.୮୦ 
ଜୋଟ,ି ଇଜଲେ୍ଟ ୍ିସଟି ି
ଡୁ୍ୟଟରୁି ୧୨୨୪.୦୪ ଜୋଟ,ି 
ଜମାଟରୋନ ଟେିସ ବାବଦଜର 
୬୭୬.୩୫ଜୋଟ,ି େମେିମା 
ରାେସ୍ୱରୁ ୧୧୯.୮୩ଜୋଟ,ି ଷ୍ଟାମ୍ 
ଏବଂ ପଞ୍ଜେିରଣ ଫି ବାବଦଜର 
୬୯୧.୦୪ଜୋଟ ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 

ଟେିସ ଆୋରଜର ୧୩୦.୨୭ ଜୋଟ ି
ଟଙ୍ାର ରାେସ୍ୱ ସଂଗ୍ହ େରାୋଇପାରଛି।ି 

ସମାନ ସମୟଜର ଅଣଟେିସ ରାେସ୍ୱ 
ବାବଦଜର ରାେ୍ୟ ରାେଜୋରରୁ 

ସବଳ ଲହଉଛ ିରୋଜ୍ୟ ଅଥ୍ଯନୀତ ି
 ଜତୁ ଲାଇ ମାସ ରେଷ ସତୁଦ୍ା ଟକିସ ଅଭବୃିଦ୍ ି୨୧.୩୬% 
 ପତୁଞ୍ନିରିବେ ଆଗାମରୀ ବଷ୍ଷ ଆଣବି ବରିାଟ ସମ୍ାବନା

}ପଷୃ୍ଠା-୧୩

}ପଷୃ୍ଠା-୧୩

}ପଷୃ୍ଠା-୧୩

}ପଷୃ୍ଠା-୧୩

}ପଷୃ୍ଠା-୧୩

 �ରେଲକ୍ଷତ୍ର ପୋ�ଟ�ିୋ ଉପଖଣ୍ଡ କୋରୋଗୋର

ଲଜ�ର୍ -କଏଦୀ ହୋତୋହୋତ ି
 ରେଢଠାର�ଠାଲ, ୧୧ଠା୯ (ସମସି): 

ସମ୍ବଲପରୁ େଲି୍ା ଜରଢ଼ାଜଖାଲ ଉପଖଣ୍ଡ 
ୋରାଗାରଜର ରବବିାର ଅଘଟଣ 
ଘଟଛି।ି ୩ େଣ େଏଦନୀଙୁ୍ ବଲାଙ୍ରି 
ସ୍ଥାନାନ୍ର ଜବଜଳ ଅପ୍ନୀେେିର ପରସି୍ଥେି ି
ଉପେୁଥିିଲା। ହ�ାତ୍  େଣ 

ପାଇଁ ବଲାଙ୍ରି ସ୍ଥାନାନ୍ର େରାୋଉଛ ି
ଜବାଲ ି େନି ି େଏଦନୀ ବଜିରାଧ 
େରଥିିଜଲ। ଏହାେୁ ଜନଇ ଜେଲର 
ଓ େଏଦନୀ ହାେହିାେ ି ଜହାଇଥିଜଲ। 
ଏଥିଜର େଜଣ େଏଦନୀଙ୍ ମଣୁ୍ଡ ଫାଟଛି।ି 

ଜେଲରଙ୍ ମାଡ଼ଜର ମଣୁ୍ଡ ଫାଟଥିିବା 
େଜଣ େଏଦନୀ ଅଭଜିୋଗ େରଛିନ୍।ି 
ମଣୁ୍ଡ ଫାଟଥିିବା ଏହ ି େଏଦନୀ େଣେ 
ଜହଜଲ ୋର୍ତ୍ତିେ ନାୟେ। ଜେଲର 
ଉଜପନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍ ମାଡ଼ଜର ଜସ 

ଗରୁୁେର ଜହାଇଛନ୍ ି ଜବାଲ ି େହଛିନ୍।ି 
ଜସହଭିଳ ି ଆଉ ୨ େଏଦନୀ ଜଗାବନି୍ଦ 
ଧଳ (୪୦) ଓ ବସନ୍ ଜବଜହରା (୪୫) 
ମଧ୍ୟ ଆହେ ଜହାଇଛନ୍।ି ଏମାନଙୁ୍ 
ଜରଢ଼ାଜଖାଲ ଉପଖଣ୍ଡ 

ବ�ୋଙ୍ରି ସ୍ୋନୋନ୍ତର 
ଲବଲଳ ୩ କଏଦୀଙ୍କ 
ପ୍ତବିୋଦ
ଲଜ�ରଙ୍କ ମୋଡ଼ଲର 
କଏଦୀଙ୍କ ମକୁଣ୍ଡ ଫୋଟ�ିୋ

}ପଷୃ୍ଠା-୧୩ }ପଷୃ୍ଠା-୧୩

 ଶ୍ରୀରଷେତ୍ରରେ େଠାଶତଣ୍ରୀେ ଶଠାେଦରୀୟ ସମ୍ଠାେ ଫର�ଠା- ଅନରୀଲ

 େଠାଉେରେଲଠା, ୧୧ଠା୯ (ସମସି): ସ୍ାଟ୍ 
ସଟି ି ରାଉରଜେଲାଜର ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର 
ଜହଜରାଇନ ଚାଲାଣ ଜହଉଥିବା ଜବଜଳ 
ପା୍ଣ୍ସାଇଟ୍ ଥାନା ପଲୁସି ଧରବିାଜର ସକ୍ଷମ 
ଜହାଇଛ।ି ଏହ ିଘଟଣାଜର ୫ େଣଙୁ୍ ଗରିଫ 
େରାୋଇ ଏେ ୋର, ବାଇେ, ଜମାବାଇଲ 
ଓ ନଗଦ ଟଙ୍ା େବେ େରାୋଇଛ।ି 

ପା୍ଣ୍ସାଇଟ ଥାନା ଇନ୍ସଜପେ୍ଟର ସଜନ୍ାର 
ଜେନାଙ୍ ସଚୂନା ମେୁାବେ, ଶନବିାର ସୋଳ 
ସମୟଜର ଏେ ୋର ଜୋଜଗ ବଏିସଏନ୍ଏଲ 
ଛେ ଜଦଇ ବାସନ୍ନୀ େଜଲାନନୀ ଆଡେୁ 
ଜହଜରାଇନ ଚାଲାଣ ଚାଲାଣ ଜହଉଥିଲା। 
ପଲୁସି ଉକ୍ତ ଛେରୁ ୋରର ପଛିା େର ି
ଜରଲଜୱ େଜଲାନନୀ ରମି�ମି୍ ବସ୍ତଜିର 
ଧରଥିିଲା। ମହୋବ ଜରାଡ ଅଞ୍ଚଳର ଏମଡ ି
ଅଫସର ଓରଫ ଏମଡ ି

୧୦ �କ୍ଷର ଲହଲରୋଇନ୍ 
ଜବତ; ୫ ଗରିଫ

େଠାର୍ , ବଠାଇକ୍ , ରମଠାବଠାଇଲ୍  
ଓ �ଙ୍ଠା େବତ

 ଦଗିପହଣ୍,ି ୧୧।୯ (ସମସି): 
ଦଗିପହଣ୍ଡ ି ବ୍େ ଭନୀର୍ମଗରି ି ଗ୍ାମ 
େଜଲେ ଛେ ନେିଟ ଗଡସାହଜିର 
ଶନବିାର ବଳିମ୍ବେି ରାେଜିର େଜଣ 
ବୃଦ୍ାଙୁ୍ ଜଶାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାଜର ହେ୍ୟା 
େରାୋଇଛ।ି ହେ୍ୟା େରବିା ପଜର 
ଦୁବ୍ୃର୍ତମାଜନ ଜସ ପନି୍ଧଥିିବା ସନୁା 
ଅଳଙ୍ାର ଓ ଘଜର ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍ା 
ଲୁଟ ିଜନବାେୁ ପଜଛଇ ନଥିଜଲ। ମେୃା 

ବୃଦ୍ା େଣେ 
ଜହଜଲ ରାଜମୟା 
ପାତ୍ରଙ୍ ସ୍ତନୀ ଆଦ ିପାତ୍ର। ସବୁଦନି ପର ି
ରାତ୍ର ି ଜଭାେନ ସାର ି ଘର ବାହାଜର 

ଥିବା ଗହୁାଳ ଘଜର ଜଶାଇଥିଜଲ 
ରାଜମୟା। ଘର ଭେିଜର 

ଲଶୋଇଥିବୋ ଅବସ୍ୋଲର ବୃଦ୍ୋଙ୍କକୁ  ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟୋ
ଅଳଙ୍ାର 
ଓ ଟଙ୍ା 

ଲତୁ ଟରିନରଲ



ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବହାର 
ଦନିକୁ ଦନି କମଥୁିବା ଏବବ ଏକ 
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ପଉି 

ରସିର୍ଚ୍ଚ ବସଣ୍ଟରବର କରାଯାଇଥବା ଏକ ନୂତନ 
ଗବବଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି ି ଆବମରକିାବର 

୧୩ରୁ ୧୭ ବଷଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବର ବକବଳ ୩୨ ପ୍ରତଶିତ 
ଯବୁପଢ଼ି ିନୟିମତି ଭାବବ ବେସ୍ ବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର 

କରୁଛନ୍।ି ୨୦୧୪-୧୫  ମଧ୍ୟବର ଏହ ି ସଂଖ୍ୟା 
ଥଲା ୭୧ ପ୍ରତଶିତ। ବସମାବନ ବେସ୍ ବୁକ୍ 
ସମବତ ସ୍ାପଚାଟ୍  ଓ ଇନଷ୍ାଗ୍ାମ୍ ର ବ୍ୟବହାର 
ମଧ୍ୟ କରଥିାନ୍।ି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି ିଆବମରକିାବର 
ଯବୁପଢ଼ିଙି୍କର ବସାସଆିଲ ମଡିଆି ବ୍ୟବହାର 
ଅଚାନକ କମଛି।ି ବତବବ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବଷଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବର 
ନୟିମତି ବେସ୍ ବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କମଥୁବା ବଦଖାଯାଇଛ।ି ବସହପିର ି୧୯୯୭ରୁ ୨୦୧୨ ମଧ୍ୟବର ଜନ୍ତି 
ବଲାବକ ବସାସଆିଲ ମଡିଆି ବବିଶଷକର ି ବେସ୍ ବୁକ୍ ଠାରୁ ଦୂବରଇ ରହୁଥବା ବଦଖାଯାଇଛ।ି 

ଡଜିଟିାଲ ଦୁନଆି ଉପବର ବଜବନବରସନ ବଜଡ୍ ର ବଶି୍ାସ କମଥୁବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ବସାସଆିଲ ମଡିଆିବର ଡାଟା ଲକି୍ ବହବା ତଥା ପ୍ରାଇବଭସ ି ପ୍ରତ ି ବପିଦ 

ଥବାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦନିକୁ ଦନି ହ୍ାସ ପାଉଥବା 
ବଦଖାଯାଇଛ।ି

ଉତ୍ତର ପ୍ରବଦଶର ବମରଠ୍  ସ୍ଥତ ହାଇବେବର ଏମତି ିଏକ 
ଢାବା ଅଛ,ି ବଯଉଁଠ ିବକବଳ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗମାବନ କାମ 
କରନ୍।ି ଏହ ିଢାବାର ଆଉ ଏକ ବବିଶଷତ୍ ବହଉଛ,ି 

ଏହାର ପ୍ରବତ୍ୟକ କମଚ୍ଚଚାରୀ କ୍ବିକଟ୍ ବପ୍ରମୀ। ବସମାବନ ବବଶ୍  
ଭଲ କ୍ବିକଟ୍  ବଖଳଥିାନ୍।ି  ଏହ ିଢାବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ ିଅମତି୍  
ଶମଚ୍ଚା। ବସ ନବିଜ ମଧ୍ୟ ଜବଣ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ। ପଲିାଦନିରୁ ତାଙ୍କର 
ବଗାଟଏି ବଗାଡ଼ ଅଚଳ। ଅମତି୍  ବକବଳ ଏହ ିଢାବା ଆରମ୍ଭ 
କରଛିନ୍,ି ତାହା ନୁବହଁ, ବମରଠ୍ ବର ପ୍ରଥମ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ କ୍ବିକଟ୍  
ମ୍ୟାଚ୍  ମଧ୍ୟ ଅମତି୍ ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ବହାଇଛ।ି ଢାବା ଆରମ୍ଭ 
କରବିା ପଛର ମଖୁ୍ୟ ଉବଦେଶ୍ୟ ବହଉଛ,ି ଚାକରି ିବଖାଜୁଥÒବା 
ଦବି୍ୟାଙ୍ଗମାନଙୁ୍କ ବରାଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା। ଢାବାବର ବସମତି ି
କଛି ିଦବି୍ୟାଙ୍ଗ କାମ କରୁଛନ୍,ି ବଯଉଁମାବନ ଚାକରି ିସାକ୍ଷାତକାର 
ସମୟବର ନାନା ପ୍ରକାର ଅପମାନର ଶକିାରକୁ ସାମ୍ା କରଛିନ୍।ି 
ଏହ ିଢାବାବର କାମ କରୁଥÒବା ଶାବବଜ୍  ନାମକ ଜବଣ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ 
ଦଲି୍ୀ କ୍ବିକଟ୍  ଟମି୍  ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାଚ୍  ବଖଳଥିÒବଲ। କନୁି୍ ଏବବ ବସ 
ଉତ୍ତରପ୍ରବଦଶ ଟମି୍  ପକ୍ଷରୁ ବଖଳୁଛନ୍।ି ଢାବାବର ଥÒବା ଲାଲ୍  ସଂିହ 
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିବଲାକଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବଦବା 
ଆଦ ିକାମ ବବଶ୍  ସରୁଖରୁୁବର କରପିାରୁଛନ୍।ି ୨୦୦୭ବର ଏକ 
ଦୁରଚ୍ଚଟଣାବର ତାଙ୍କର ବଗାଟଏି ହାତ ଖରାପ ବହାଇଯାଇଥÒଲା। 
ଢାବାର କାମ ସହତି କ୍ବିକଟ୍  ପ୍ରତ ିଏମାନଙ୍କର ଆଗ୍ହ ବଜାୟ 
ରହଛି।ି ବସିସିଆିଇ ପକ୍ଷରୁ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଟମି୍  ଗଠନ ପାଇଁ 
ବହାଇଥÒବା କମିଟି ିଉପବର ଏମାବନ ସମ୍ରୂ୍ଚ୍ଚ ଭରସା ରଖÒଛନ୍।ି 
ଆଗାମୀ ଦନିବର ବସମାବନ ବସିସିଆିଇ ଆନୁକୂଲ୍ୟବର କ୍ବିକଟ୍  

ବଖଳବିା ପାଇଁ ଆଶା ରଖÒଛନ୍।ି 

 ବମାଟା ଓ ରନ ଭରୂଲତା ଥÒବା ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ଉପବର ଅଧÒକ ବଶି୍ାସ କରବିା ଉଚତି 
ନୁବହଁ। ଏଭଳ ି ବ୍ୟକ୍ ି ଅହଂକାରୀ ବହାଇଥାନ୍ ି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କଠାବର ଧନପ୍ରାପ୍ରି 
ଲାଳସା ଅଧÒକ ଥାଏ। ଏମାବନ ଅଧÒକ ବଦ୍ ରାଗୀ ଓ ଚାଲାକ୍  ବହାଇଥାନ୍।ି

 ବଯଉଁମାନଙ୍କର ଭରୁଲତା ହାଲ୍ କା ଥାଏ, ବସମାନଙ୍କ ଭତିବର ସନୁ୍ଷ୍ରି ଭାବନା ଥାଏ। 
ଏମାବନ ନଜିର ଆଦଶଚ୍ଚ ଓ ସଦି୍ାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନବର ଆଗକୁ ବଢ଼ବିା ପାଇଁ ବଚଷ୍ା 
କରଥିାନ୍।ି ଏଭଳ ି ବଲାକ ବଜି୍ଞ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ବହାଇଥାନ୍।ି ଏମାବନ ଆଥଚ୍ଚକ ମାମଲାବର ବବଶ୍  
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍।ି    

 ବସହପିର ିବଯଉଁମାନଙ୍କର ଭରୂଲତା ଅଧÒକ କଳାରଙ୍ଗର ବହାଇଥାଏ, ବସମାବନ ବହୁତ ପ୍ରତଭିାବାନ୍  ଓ କଳାବପ୍ରମୀ। 
କ୍ୟାରୟିର୍  ପାଇଁ ବସମାବନ ବହୁତ ଯତ୍ନଶୀଳ ବହାଇଥାନ୍।ି 

 ଦୁଇଟ ିଭରୁଲତା ପରସ୍ପର ବଯାଡ଼ ିବହାଇ ରହଥିÒବଲ, ବସମାବନ ଚତୁର ଓ ସଂଯମୀ ବହାଇଥାନ୍।ି ବସମାବନ ସବୁବବବଳ ନଜିର 
ଉନ୍ନତ ିଓ ସ୍ପ୍କୁ ପରୂଣ କରବିା ପାଇଁ ଚନି୍ା କରନ୍।ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କାମ ହାସଲ କରବିାବର ଏମାବନ ଧରୁନ୍ଧର । 

 ଅଧÒକ ଲମ୍ା ଭରୂଲତା ଥÒବା ବ୍ୟକ୍ ି କୃପଣ ସ୍ଭାବର ବହାଇଥାନ୍।ି ଏମାନଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥର ଥାଏ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ ିବକ୍ଷତ୍ରବର 
ଏମାନଙ୍କର ରୁଚ ିକମ୍  ଥାଏ। 

 ଦୁଇଟ ିଭ୍ର ୂଲତା ଭତିବର ଖାଲ ିସ୍ଥାନ ଥÒବା ବ୍ୟକ୍ ିସ୍ପଷ୍ବାଦୀ ବହାଇଥାନ୍।ି ଏମାବନ ବଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ ିଏବଂ 
ଏମାନଙ୍କର ଦାମ୍ତ୍ୟ ଜୀବନବର ବଛାଟବମାଟ ବବିାଦ ଲାଗ ିରହଥିାଏ। 

ବକବଳ ଅଭନିୟ 
ନୁବହଁ, ସମାଜ 
ବସବା ଲାଗ ି

ବବଶ୍  ବଲାକପ୍ରୟି ବଲଉିଡ୍ 
ଅଭବିନତା ବସାନୁ ସଦୁ୍। 
କବରାନା ବପିତ୍ତ ିବବବଳ 
ବଦବଦୂତ ସାଜ ିବସ 
ଅସହାୟ ବଲାକଙୁ୍କ 
ସାହାଯ୍ୟ ବଯାଗାଇ 
ଥବଲ। ବସାନୁଙ୍କର 
ଏହ ିକାମ ତାଙ୍କ 
ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ 
ଜଣିଛି।ି ପ୍ରଶଂସକ 
ମଧ୍ୟ ବସାନୁଙ୍କ 
ପାଇଁ ଅବନକ 
କଛି ିକରଥିାନ୍।ି 

ଏହ ିକ୍ମବର ଜବଣ ପ୍ରଶଂସକ ବସାନୁଙ୍କ ଚତି୍ର ରକ୍ବର 
ଆଙି୍କଛନ୍।ି ଏ ବନଇ ବସାନୁ ତାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା 
ସହ କହଛିନ୍,ି ଜବଣ ପ୍ରତଭିାଶାଳୀ କଳାକାର ଏଭଳ ିଏକ 
ଚତି୍ର ତଆିର ିକରଛିନ୍।ି ମାତ୍ର ଏଥବର ବସ ଏକ ବଛାଟଆି 
ଭୁଲ୍ ଟଏି କରଛିନ୍।ି ବସାନୁ କହଛିନ୍,ି ରକ୍ବର ଚତି୍ର 
ଆଙି୍କବା ପରବିବତ୍ତଚ୍ଚ ରକ୍ ଦାନ କରନୁ୍। ରକ୍ବର ଚତି୍ର 
ଆଙି୍କ ରକ୍କୁ ବ୍ୟଥଚ୍ଚ ନ କରବିା ପାଇଁ ବସ ତାଙୁ୍କ ପରାମଶଚ୍ଚ 
ବଦଇଛନ୍।ି ବସାନୁଙ୍କ ଏହ ିକଥା ଦଶଚ୍ଚକଙ୍କ ହୃଦୟ ପଣୁ ି
ଜତିଥିବା ବବବଳ କଳାକାର ଜଣକ ବସାନୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ 
କଛି ିକରପିାରବିବ ବବାଲ ିକହଛିନ୍।ି
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ମେଷ: ଦୃଢ଼ମନା ବହାଇ କାଯଚ୍ଚ୍ୟ କରବିବ। କମଚ୍ଚବକ୍ଷତ୍ରବର ଅସହବଯାଗ 
ବଦଖାବଦବ। ମହଳିାମାବନ ହତାଦର ବହବବ।  ବ୍ୟବସାୟବର ବବିଶଷ ଲାଭ 
ମଳିବି ନାହ ିଁ। ମବନାରଞ୍ଜନବର ସମୟ ବତିବି।
ବୃଷ: ପରଶି୍ରମର ଉଚତି େଳ ପାଇବବ।  ଆୟର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ ରହଛି।ି 
ମହଳିାମାବନ ଆତ୍ମନଭିଚ୍ଚରଶୀଳ ବହବବ। ଉତ୍ାହର ସହ ଦନିଟ ି ଭର ିରହବି। 
ବପ୍ରମ ଓ ଦାମ୍ତ୍ୟ ଜୀବନବର ମଧରୁତା ବୃଦ୍ ପାଇବ।
େଥିନୁ: ସ୍ାଧୀନମନା ବହାଇ କାଯଚ୍ଚ୍ୟ କରବିବ।  ନଜି ପ୍ରତଭିାର ପ୍ରଦଶଚ୍ଚନ 
କରବିବ। ମହଳିାମାବନ ଯଶକୀତ୍ତ୍ତି ପାଇବବ। ପରବିହନ ଓ ବ୍ୟବସାୟବର 
ଉତ୍ତମ େଳ ପାଇବବ। ଅକସ୍ାତ୍  ଧନଲାଭ ବଯାଗ ରହଛି।ି 

କକ୍କଟ: ଦୀରଚ୍ଚ ଦନି ଧର ିଥବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବହବ। ଆଥଚ୍ଚକବକ୍ଷତ୍ରବର 
ଅବନତ ି ବଦଖାବଦବ। କମଚ୍ଚବକ୍ଷତ୍ରବର କତ୍ତଚ୍ଚବ୍ୟ ସଚୁାରୁରୂବପ ତୁଲାଇ 

ସମ୍ାନତି ବହାଇପାରନ୍।ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଳ ବହବବ। 
ସଂିହ:   ଗରୁୁଜନଙ୍କ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବଗିଡ଼ଯିାଇପାବର । ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚବର 
ପଡ଼ପିାରନ୍।ି ଜୀବନସାଥିୀଙ୍କ ସହବଯାଗ ପାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ବିବ। 
ସନ୍ାନସନ୍ତଙି୍କ ପାଇଁ ଚନି୍ାବର ରହବିବ। 
କନ୍ୟା: ଦନିଟବିର ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହବଯାଗ ମଳପିାବର । କମଚ୍ଚବକ୍ଷତ୍ରବର  
ପ୍ରଶଂସା ପାଇବବ। ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର ିସବନ୍ାଷ ପାଇବବ। 
ନଷି୍ପତ୍ତ ିବନବା ପବୂଚ୍ଚରୁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ପରାମଶଚ୍ଚ ନଅିନୁ୍।

ତୁଳୟା: ବହୁ ପରଶି୍ରମ କର ି ସେଳ ବହବବ। ବଦହ ଓ ମନ ଭଲ ରହବି। 
ମହଳିାମାବନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହବିବ। କମଚ୍ଚବକ୍ଷତ୍ରବର ନଷି୍ାପର ଭାବବ 

କାଯଚ୍ଚ୍ୟ କରବିବ। ପ୍ରୟିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ବଚିଳତି ବହାଇପାରନ୍।ି 
ବଛିୟା: ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ବଯାଜନା କର ି ସେଳ ବହବବ। କମଚ୍ଚବକ୍ଷତ୍ରବର 
ଦାୟତ୍ିବବାଧ ରହବି। ସମାଜବର  ପ୍ରସଦି୍ ବୃଦ୍ ପାଇବ। ମହଳିାମାବନ 
ରକ୍ଷଣଶୀଳା ବହବବ। ବଛାଟ ବଛାଟ କଥାବର ଖସୁ ି ରହବିବ। 
ଧନୁ: ପରବିାର ସହ ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇବବ। କମଚ୍ଚବକ୍ଷତ୍ରବର  କତୃ୍ତଚ୍ଚପକ୍ଷଙ୍କର 
ଚାପ ରହବି। ମହଳିାମାବନ  ସମସ୍ୟା ବରରବର  ରହବିବ। ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧଙ୍କଠାରୁ 
ସହବଯାଗ ପାଇପାରନ୍।ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଲଖାପଢ଼ାବର ମନବଦବବ। 

େକର: ଅଟକ ି ରହଥିିବା କାଯଚ୍ଚ୍ୟ ସମାପନ ବହବ। ମହଳିାମାବନ ଉର୍ 
ପ୍ରଶଂସା ପାଇବବ। ବ୍ୟବସାୟବର ମନମତୁାବକ େଳ ମଳିବି।  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଉତ୍ତମ େଳ ପାଇବବ। ବଯାଜନା ଅନୁସାବର କାଯଚ୍ଚ୍ୟ କରବିବ।
କୁମ୍ଭ:  ନଜି ସଜୃନଶୀଳତାର ପରଚିୟ ବଦବବ। ଅନ୍ୟମାବନ ଆପଣଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ପ୍ରଭାବତି ବହାଇପାରନ୍।ି  ପରବିାର ବଗଚ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆଥଚ୍ଚକ ସହାୟତା 
ପାଇବବ। ନୂତନ ନବିବଶ କରବିା ପବୂଚ୍ଚରୁ ଭଲ ଭାବବର ଚନି୍ା କରନୁ୍।
େୀନ: ବଭିନି୍ନ ବକ୍ଷତ୍ରରୁ ସେଳତା ପାଇବାର ବଯାଗ ରହଛି।ି ସନ୍ାନସନ୍ତଙି୍କ 
ସେଳତାବର ଗବ୍ତିତ ବହବବ।  ନଜି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର 
ବହବବ। ବପ୍ରମ ଓ ଦାମ୍ତ୍ୟ ସମ୍କଚ୍ଚବର ମଧରୁତା ବଦଖାବଦବ।

ଜଣା ଅଜଣା
   ୯୫ ପ୍ରତଶିତ ଲ�ାକ 

ଲେନ୍  କଣିବିା ମାଲରେ ନଜି 
ନାଁ ଲ�ଖନ୍।ି 

 ଅତ୍ୟଧକ ଚନି୍ା କରୁଥବା ଲ�ାକ ହ ିଁ ଅନଦି୍ାର ଶକିାର 
ହୁଅନ୍।ି 

 ଲବାମା ତଆିରଲିର ବାଦାମର ମଧ୍ୟ ଉେଲୋଗ କରାୋଏ। 
 ଖସୁରି �ୁହ ଡାହାଣ ଆଖରୁ ଏବଂ ଦୁଃଖର �ୁହ ବାମ 

ଆଖରୁ ଝରଥିାଏ। 

ଆଜରି ଇତହିାସ
l	୧୯୧୨: ଫିମରୟାଜ ଗୟାନ୍ୀଙ୍କ ଜନ୍ମ। 
l	୧୯୪୪: ଆମେରକିୀୟ ମସନୟାର ପ୍ରଥେ ଥର ଜେ୍କୟାନୀ ପ୍ରମବଶ। 
l	୧୯୫୯: ମସୟାଭଏିତ୍  ସଂଘର ରମକଟ୍  ‘ଲୁକନି୍୨’ ଚନ୍ଦ୍ରମର ପହଞ୍ ି

ଇତହିୟାସ ରଚଲିୟା। 
l	୨୦୦୧: ଆତଙ୍କବୟାଦ ବମିରୟାଧମର ଯଦୁ୍ଧ ମଘୟାଷଣୟା କଲୟା ଆମେରକିୟା। 
l	୨୦୦୭: ରୁଷ୍  ଦ୍ୟାରୟା ନନ୍ ନୁ୍କ୍ୟିୟାର୍ ଭୟାକୁ୍ମ୍ ମବୟାେୟା 

(ଇମକୟାମରେଣ୍ଡ୍  ଲ ିମବୟାେୟା)ର ପରୀକ୍ଷଣ। 

ରକ୍ତଲର ଆଙି୍ଲ� 
ଲସାନୁଙ୍ ଚରିେ

ଭ୍ରୂ�ତାରୁ ଜାଣନୁ୍ 

ବ୍ୟକ୍ତତି୍ବ 
ସମଦୁ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାଲର ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 

ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭ୍ଳ ିଲଚଲହରାର ଗଠନରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତତି୍ବ 
ନରି୍ଦ୍ାରଣ ସମ୍ଭବ। ଏହ ିକ୍ରମଲର ଆଖÒ ଭ୍ରୂ�ତାକୁ ଲଦଖÒ 

ବ୍ୟକ୍ତତି୍ବ ସମ୍ପକଦ୍ଲର ଅଲନକ କଛି ିକଥା ଜାଣଲିହବ। 
ଲଚଲହରାର ଆକୃତ ିଅନୁୋୟୀ ଆଖÒର ଗଠନ ଏବଂ 

ଆଖÒର ଗଠନ ଅନୁସାଲର ଭ୍ରୂ�ତାର ଆକାର ଓ 
ଅବସ୍ଥତ ିଭ୍ନି୍ନ ଥାଏ। ଲତଣ ୁବଭି୍ନି୍ନ ଭ୍ରୂ�ତା ଭ୍ନି୍ନ ଭ୍ନି୍ନ 

ବ୍ୟକ୍ତତି୍ବର ସଚୂନା ଲଦଇଥାଏ। 

ଦବି୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ ଢାବା

କମଛୁ ିସାମାଜକି 
ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବହାର

ù~ûMûi^

ଅଲଧାମଖୁ 
ବୃକ୍ାସନ

ଏହାକୁ କରବିା ଦ୍ବାରା ଶରୀର 
ମଜଭୁ୍ତ ଲହାଇଥାଏ। ସକାଳୁ 
ଖା� ିଲେଟଲର ଏହ ିଆସନ 
କରବିା �ାଭ୍ଦାୟକ। କାନ୍ଥକୁ 

ଭ୍ରା ଲଦଇ ଏହ ିଆସନ 
ଅଭ୍୍ୟାସ କରେିାରଲିବ। 

ଶାରୀରକି ଦୁବଦ୍ଳତା ଅନୁଭ୍ବ 
କରୁଥÒଲ�, ଏଥରୁ ଦୂଲରଇ 
ରୁହନୁ୍। 

ବୁ�ା କୁକୁରଙ୍ ୋଇଁ ଲରେନ୍

ସାଧାରଣତଃ ଚାକରିରୁି ଅବସର ବନବା ପବର ବଲାବକ ରବର ରହ ି
ବଶି୍ରାମ ନଅିନ୍।ି ମାତ୍ର ୟଜୁନି୍ ବବାଷ୍କି୍ ନାମକ ଜବଣ ଆବମରକିୀୟ 
ଅବସର ପରବତ୍ତଚ୍ଚୀ ଜୀବନକୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ବସବାବର  ଉତ୍ଗଚ୍ଚ 

କରଛିନ୍।ି ଆବମରକିାର ବଟକ୍ ସାସ୍ ସହରବର ରହନ୍ ି ୮୦ ବଷଚ୍ଚୀୟ ୟଜୁନି୍। 
ବଲାକମାବନ କୁକୁରଙୁ୍କ ୟଜୁନି୍ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି ବରାଡ଼ାଶାଳ 
ପାଖବର ଛାଡ଼ ିଦଅିନ୍।ି ବସଇଠୁ ୟଜୁନି୍ ବସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କରନ୍।ି ଏପରକି ି
ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍କଙ୍କ ପାଖବର କୁକୁରମାନଙ୍କର ଚକିତି୍ା କର ିବସମାନଙ୍କ 
ଯତ୍ନ ନଅିନ୍।ି ଅନ୍ୟପବଟ ଏକଦା ଜବଣ ବ୍ୟକ୍ ି ଟ୍ାକ୍ଟରବର କାଟଚ୍ଚକୁ 
ସଂବଯାଗ କର ି ପଥର ବବାହୂ ଥବଲ। ଏହାକୁ ବଦଖି ବସ କୁକୁରଙୁ୍କ ବୁବଲଇ 
ବନବା ପାଇଁ ଡଗ୍ ବଟ୍ନ୍  ତଆିର ିକରବିା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କବଲ। ବସହପିର ିବସ 
ଜବଣ ଭଲ ବେଲଡର ବହାଇଥିବାରୁ ପ୍ାଷ୍କି୍  ବ୍ୟାବରଲକୁ କାଟ ିବସଥବର 
ଚକ ଖଞ୍ଜ ି ତାହାକୁ ଗାଡ଼ବିର ବଯାଡ଼ ି ତଆିର ି କରଛିନ୍ ି ବଟ୍ନ୍ । ଏବବ 
ଏହ ିଗାଡ଼ବିର ବସ କୁକୁରଙୁ୍କ ବାହାରକୁ ବୁଲାଇ ବନଉଛନ୍।ି ବତବବ 
ୟଜୁନି୍ ଙ୍କର କୁକୁର ପ୍ରତ ି ଥବା ଭଲପାଇବା ଏବଂ ଡଗ୍ ବଟ୍ନ୍ ର 
ପରକିଳ୍ପନାକୁ ବଲାବକ ଖବୁ୍ ପସନ୍ଦ କରଛିନ୍।ି ବଲଉିଡ୍ ଅଭବିନତା କାତ୍ତ୍ତିକ ଆଯଚ୍ଚ୍ୟନ୍  ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ େିଲ୍ ‘ଆଶକି୍  ୩’କୁ ବନଇ ଚର୍ଚ୍ଚାବର 

ଅଛନ୍।ି ଅନୁରାଗ ବସଙୁ୍କ ନବିଦେଚ୍ଚଶତି ଉକ୍ ସବିନମାର ବରାଷଣା ପରଠୁ କାତ୍ତ୍ତିକଙ୍କ 
ବପିକ୍ଷବର ନାୟକିା କଏି ବହବ, ତାକୁ ବନଇ ଆବଲାଚନା ଲାଗ ି ରହଛି।ି କହବିାକୁ 

ଗବଲ, କାତ୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବବ ନାୟକିା ବଖାଜା ଚାଲଛି।ି ବସହପିର ିନାୟକିା ପାଇଁ ଦନିକୁ ଦନି ନୂଆ ନାଁ 
ମଧ୍ୟ ସାମ୍ାକୁ ଆସଛୁ।ି କୁହାଯାଉଛ,ି ଅଭବିନତ୍ରୀ ରଶ୍କିା ମନ୍ଦାନା ଏଥବର କାତ୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସହ 

ନଜର ଆସପିାରନ୍।ି ନକିଟବର ଏକ ଚକ୍ ବଲଟ ବଜି୍ଞାପନବର କାତ୍ତ୍ତିକ ଓ ରଶ୍କିା 
ଏକାଠ ିନଜର ଆସଥିବଲ। ଦୁହ ିଁଙ୍କ ବଯାଡ଼ ିସନୁ୍ଦର ଲାଗଥୁବାରୁ ସବିନମାବର 
କାତ୍ତ୍ତିକଙ୍କ ନାୟକିା ରଶ୍କିା ବହାଇପାରନ୍ ି ବବାଲ ି ଆଶା କରାଯାଉଛ।ି 
ବତବବ ବକବଳ ରଶ୍କିା ନୁହନ୍,ି ଆଶକି୍ -୩ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ା କପରୁ ଓ 
ଦୀପକିା ପାଦୁ୍ୟବକାନ୍ ଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କାତ୍ତ୍ତିକଙ୍କ ନାୟକିା ବଖାଜା 
ତାଲକିାବର ସାମଲି ଅଛ।ି ବତବବ ୧୯୯୦ବର 

‘ଆଶକି୍ ’ ରଲିଜି୍ ବହାଇଥଲା। ଏହା ପବର ଅଥଚ୍ଚାତ୍ 
୨୦୧୩ବର ‘ଆଶକି୍  ୨’ବର ଶ୍ରଦ୍ା କପରୁ ଓ 

ଆଦତି୍ୟ ରାୟ କପରୁ ଏଥବର ନଜର 
ଆସଥିବଲ।  ବତବବ  ଏବବ କାତ୍ତ୍ତିକଙ୍କ 

‘ଆଶକି୍  ୩’କୁ ବକବତ ପରମିାଣବର 
ଦଶଚ୍ଚବକ ପସନ୍ଦ କରବିବ 

ତାହା ବଦଖବାକୁ ବାକ ି
ରହଲିା।

କଏି ଲହବ  
କାର୍ତ୍ତିକଙ୍ ନାୟକିା

କାହ ିଁକ ିକରଲିବ
 ଆଣ୍ୁଗଣ୍,ି ମାଂସବପଶୀ, 

ହୃଦୟ, ମସ୍ଷି୍କ ଏବଂ 
େୁସ୍ େୁସ୍ କୁ ସସୁ୍ଥ ରବହ। 

 ଚନି୍ା ଦୂର ବହାଇଥାଏ। 
 ଦୃଷ୍ଶିକ୍ ିବୃଦ୍ ପାଏ।
 ରକ୍ ସଞ୍ଚାଳନ ଠକି୍  ହୁଏ। 
 ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସଠକି୍  କାଯଚ୍ଚ୍ୟ 

କବର। 
 ଛାତ ିଏବଂ ବପଟର 

ମାଂସବପଶୀ ଗତଶିୀଳ 
ବହାଇଥାଏ। 

 ଆଣ୍ୁଗଣ୍ ିଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୁଏ। 



ସ�ୋମବୋର, ୧୨ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ 33

eûRý LaeeûRý Lae
www.sakalaepaper.com

ଖ�ୋର୍ଦ୍ୋ/ପରୁୀ,୧୧ୋ୯(ସମସି): ଚଲିକିାର ପ୍ାକୃତକି 
ଶ�ାଭା ଶେଶ୍ ମଶ�ାରମ। େର୍ଷତମାମ୍ ଏହା ପର୍ଷ୍ୟଟକଙ୍କୁ  
ଆକରଷିତ କରଥିାଏ।  ଶରଉଁଥିପାଇଁ ଏଠାକକୁ  ପ୍ତେିର୍ଷ ଲକ୍ଷ 
ଲକ୍ଷ  ପର୍ଷ୍ୟଟକ ଆସଥିାନ୍।ି ଚଲିକିାର �ୀଳ ଜଳରା�ଶିର 
େକୁ ଲେିା ସହ େଭିନି୍ନ ପ୍ଜାତରି ପକ୍ଷୀ, ଡଲ୍�ି ଶେଖନ୍।ି 
େଣଶଭାଜ ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଶ�କ ପର୍ଷ୍ୟଟକ ଚଲିକିା େକ୍ଷଶର 
ଥିୋ େଭିନି୍ନ କକୁେଶର ସମଶେତ ହକୁଅନ୍।ି ଏହାର �ାନ୍ �ୀତଳ 
ଜଳରା�ଶିର �ହ �ହ ଡଙ୍ା ପର୍ଷ୍ୟଟକଙ୍କୁ  ଧର ି ଆତରାତ 
କରଥିାଏ। ଶହଶଲ ଚଲିକିା େକ୍ଷଶର ୋରମ୍ାର ଡଙ୍ା େକୁ ଡ଼ ି 
ଘଟ ି ଅକାଳଶର ମଲୂ୍ୟୋ� ଜୀେ� ରାଉଛ।ି  ୮ େର୍ଷ 
ମଧ୍ୟଶର ପ୍କୃତରିାଣୀ ଚଲିକିା େକ୍ଷଶର ଗଲାଣ ି ୧୯ ଜୀେ�। 
ତଥାପ ି ପ୍�ାସ� �ୀରେଦ୍ରଷ୍ା ସାଜଥିିୋ ଶେଶଳ ମଣରିର 
ଶଚତା ପ�କୁ�।ି ଡଙ୍ା େକୁ ଘ୍ଷଟଣାର ପକୁ�ରାେୃତ୍ ି ଘଟଚିାଲଛି।ି

୨୦୧୫ ମସହିାଶର ସମ୍ପକ୍ଷୀୟଙ୍ ସହ ଚଲିକିା େକୁ ଲେିାକକୁ  
ରାଇଥିୋ ଶେଶଳ ଭକୁ େଶ�ଶ୍ୱର ଶ�ୈଳଶ୍ୀ େହିାରର ��କିାନ୍ 
ମହାନ୍ଙି୍ ଡଙ୍ାେକୁ ଡ଼ଶିର ମତୃକୁ ୍ୟ ଘଟଥିିଲା। ଶସହପିର ି ୨୦୧୬ଶର 
୪ ଜଣଙ୍ ମତୃକୁ ୍ୟ ଘଟଥିିଲା। ୨୦୧୭ ଅଗଷ୍ ୧୪ ତାରଖିଶର 
ଛତ�ିଗଡ଼ ରାୟପକୁରର ଆସଦି୍ ଇକା୍ଲ (୨୬)ଙ୍ରମଧ୍ୟ  ମତୃକୁ ୍ୟ 
ଶହାଇଥିଲା। ଶତଶେ ୨୦୧୮ ଜକୁ� ୧୬ ତାରଖି ରଜ ସଂକ୍ାନ୍ଶିର 
ଚଲିକିାଶର ଡଙ୍ା େକୁ ଡ଼ଶିର  ୬ ଜଣଙ୍ ମତୃକୁ ୍ୟ ଘଟଥିିଲା। ୨୦୧୯ଶର 
୪ ଜଣଙ୍ ମତୃକୁ ୍ୟ ଶହାଇଥିଲା ଶେଶଳ ୨୦୨୨ ଅେ୍ୟାେଧି ୨ଟ ି
ଡଙ୍ାେକୁ ଡ଼ଶିର ୩ ଜଣଙ୍ ଜୀେ� ଗଲାଣ।ି ଗତ ଶମ ୫ ତାରଖିଶର 

ଚଲିକିାଶର େକୁ ଡ଼ ି ରାଇଥିଲା ଏକ ପର୍ଷ୍ୟଟକ ଡଙ୍ା। ୋଶଲଶ୍ୱର 
ଶରମକୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ୮ ଜଣ ଏେଂ ଡଙ୍ା ଚାଳକଙ୍କୁ ମ�ିାଇ ଶମାଟ 
୧୧ ଜଣ ଶେରକୁ ଥିୋ ଶେଶଳ ଚଶେଇହଗା ପାହାଡ଼ �କିଟଶର 
ହଠାତ୍ କାଳଶେୈ�ାଖୀ ପ୍ଭାେଶର ଡଙ୍ା େକୁ ଡ଼ରିାଇଥିଲା। ଲାଇଫ୍ 
ଜ୍ୟାଶକଟ ପନି୍ଥିିୋରକୁ  ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ାର 
କରାରାଇଥିଲା।  ଗତ ରେେିାର ୧୩ ଜଣ 
ରକୁେକ ଗମ୍ାରୀରକୁ  ଶେ�ୀ ଡଙ୍ାଶର କାଳଜିାଇ 
କକୁେରକୁ  ଶଭାଜ ି କର ି ଶେରକୁ ଥିଶେଶଳ ଡଙ୍ା 
େକୁ ଡ଼ରିାଇ ପକୁରୀ ତଳମାଳସିାହରି ରାଶକ� 
କକୁମାର ସ୍ାଇ ଁଓ ମାକ୍ଷଶଡେଶ୍ୱର ସାହରି ଶସୌଶମନ୍ଦ୍ର 
ମହାନ୍ଙି୍ ମତୃକୁ ୍ୟ ଘଟଥିିଲା। ୨୦୧୪ଶର ୋଲକୁ ଗାଁ 
େ�୍ୟପ୍ାଣୀ େଭିାଗର କମ୍ଷଚାରୀମାଶ� 
ପାରକିକୁେ ରେିା ସମୟଶର ଏଭଳ ିଏକ ଅଘଟଣ 
ଘଟଥିିୋଶେଶଳ ଶସୌଭାଗ୍ୟ େ�ତଃ ଶସମାଶ� 
ମତୃକୁ ୍ୟ ମକୁଖରକୁ  ଅଳ୍ପଶକ େଞ୍ଚ ି ରାଇଥିଶଲ। େଗିତ 
୩୫େର୍ଷ ତଶଳ େରକକୁଳ ପାନ୍ଥ�େିାସଠାରକୁ  
କାଳଜିାଇ େକ୍ଷଣି ପଟ ଗଡେଶର ୭ଜଣଙ୍ର 
ମତୃକୁ ୍ୟ ଶହାଇଥିୋ ସ୍ା�ୀୟ ଶଲାକ ପ୍କା� କରଛିନ୍।ି

 ଚଲିକିା ମଧ୍ୟଶର କାଳଜିାଇ, �ଳେଣ, ଚଶେଇହଗା 
ପେ୍ଷତ, ରାଜହଂସ, ସାତପଡ଼ା ଏେଂ କୃଷ୍ଣପ୍ସାେ ଭଳ ି ଗ୍ାମକକୁ 
ରାତାୟତ ପାଇଁ ଜଳପଥ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ପର୍ଷ୍ୟଟକମାଶ� 
ଡଙ୍ାଶର ଚେେିା ପେୂ୍ଷରକୁ  ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାଶକଟ୍ ପନି୍କୁଛନ୍ ି କ ି �ାହ ିଁ 

ତାହାର ରାଞ୍ଚ ଶହଉ�ାହ ିଁ। ଝଡ଼େର୍ଷା ସମୟଶର ଡଙ୍ା ଚଳାଚଳ 
କରେିା ଅ�କୁ ଚତି। ୋଲକୁ ଗାଁ, େରକକୁଳ, ବ୍ରହ୍ମଗରି,ି ମଙ୍ଳାଶରାଡ ି
ପ୍ମକୁଖ ସ୍ା�ରକୁ  ରାତ୍ରୀମାଶ� ଚଲିକିାର େଭିନି୍ନ ସ୍ା�କକୁ  ରାତାୟତ 
କରଥିାନ୍।ି ଶତଶେ ଶକଉଁ ଡଙ୍ାଶର ଶକଶତ ରାତାୟତ 

କର ି ପାରଶିେ ଶସ ଶ�ଇ �ୟିମ, 
ଡଙ୍ା ପଞ୍ୀକରଣ, �େୀକରଣ ଓ 
ଚାଳକଙ୍ ଲାଇଶସ�୍ସ  ୋଧ୍ୟତାମଳୂକ 
କରାରାଇଛ।ି ୧୦ େର୍ଷରକୁ  ଅଧିକ 
ପକୁରକୁ ଣା ଡଙ୍ା ଚାଲେିା ଉପଶର 
କଟକଣା ରହଛି।ି କନି୍କୁ  ଚଲିକିାଶର 
ଭଙ୍ା, େେରା ଡଙ୍ା ଚାଲକୁ ଛ।ି

ପର୍ଷ୍ୟଟକଙ୍କୁ  ଚଲିକିା ଭତିରକକୁ 
ଶ�ଇ ରାଉଥିୋ ଡଙ୍ାଗକୁଡ଼କି 
ଗାଇଡ଼ଲାଇ� ପାଳ� କରକୁ ଛନ୍ ି
�ା �ାହ ିଁ। ପ୍ଶତ୍ୟକ ଡଙ୍ାଶର 
ପଞ୍କିରଣ, େୀମା ସାଙ୍କକୁ ଲାଇଫ୍ 
ଜ୍ୟାଶକଟ୍ ରହେିା ୋଧ୍ୟତାମଳୂକ। 

ଡଙ୍ା ମାଲକି ଏ ସେକୁ  ମା�କୁ ଛନ୍ ି �ା �ାହ ିଁ, ପର୍ଷ୍ୟଟକମାଶ� 
ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାଶକଟ୍ ପନି୍କୁଛନ୍ ି କ ି �ାହ ିଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ରାଞ୍ଚ 
କରାରାଉ �ାହ ିଁ। ଝଡ଼େତାସ ସମୟଶର ଡଙ୍ା ଚଳାଚଳ 
କରେିା ଅ�କୁ ଚତି। ଶହଶଲ ଏହାକକୁ  ଶକଶତେୂର ପାଳ� 
କରାରାଉଛ।ି ଏ ସେକୁ ର ତୋରଖ ଶହଉ � ଥିୋ ଶେଶଳ େଭିନି୍ନ 

ସମୟଶର ଚଲିକିାଶର ଡଙ୍ାେକୁ ଡ଼ ି ଭଳ ି େକୁ ଃଖେ ଘଟଣା ଘଟକୁ ଛ।ି
ୋଲକୁ ଗାଁ ସ୍ତି କାଳରିାଈ ମଟର ଶୋଟ ଆଶସାସଏିସ�ର 

ସମ୍ପାେକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶେଶହରାଙ୍ କହେିା ଅ�କୁ ରାୟୀ,  ପ୍�ାସ� 
ପକ୍ଷରକୁ  ଜାର ି କରାରାଇଥିୋ ସମସ୍ତ �ୟିମକକୁ ମଟର ଶୋଟ 
ଆଶସାସଏିସ� ପଳ� କରକୁ ଛ।ି ଗତ ୪େର୍ଷ ତଶଳ ପ୍�ାସ� ପକ୍ଷରକୁ  
େଆିରାଇଥିୋ ଲାଇଭ ଜ୍ୟାଶକଟରକୁ  କଛି ି �ଷ୍ ଶହାଇଗଲାଣ।ି 
ପକୁ�େ୍ଷାର ଲାଇଭ ଜ୍ୟାଶକଟ ପ୍ୋ� ପାଇଁ ପ୍�ାସ� �କିଟଶର 
ଆଶେେ� କରଥିିଶଲ ସକୁଦ୍ା ଏରାଏଁ  ମଳି�ିାହ ିଁ।  ଶତଣକୁ 
ଡଙ୍ାଶର ରଖିୋ �ମିଶନ୍ ପର୍ଷ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ଟକୁ ୍ୟବ୍ ଓ ଲାଇଭ୍ 
ଜ୍ୟାଶକଟ ଖକୁେ�ୀଘ୍ର ଶରାଗାଇ ଶେୋ ପାଇଁ ପ୍�ାସ� କକୁ ଶସ 
�ଶିେେ� କରଛିନ୍।ି ଅ�୍ୟପକ୍ଷଶର ଆଇ� ମା�କୁ �ଥିୋ ଡଙ୍ା 
ଚାଳକଙ୍ େଶିରାଧଶର  କାର୍ଷ୍ୟା�କୁ ଷ୍ା� ଗ୍ହଣ କରାରେି ଶୋଲ ି
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ମଶ�ାଜ କକୁମାର ପାେୀ ସଚୂ�ା ଶେଇଛନ୍।ି 

ଏ ସମ୍ପକ୍ଷଶର ପକୁରୀ ଜଲି୍ାପାଳ ସମଥ୍ଷ େମ୍ଷା କହଛିନ୍,ି 
�କିଟଶର ଶୋଟ ଆଶସାସଏି�� କମ୍ଷକତ୍୍ଷାଙ୍ ସହ ଆଶଲାଚ�ା 
କରାରାଇଛ।ି ପର୍ଷ୍ୟଟକଙ୍ ସକୁେଧିା ପାଇ ଁ ଖକୁେୀ୍ଘ୍ର ସଙି୍ଲିୱଶିଡୋ 
ସଷି୍ମ େ୍ୟେସ୍ା କରାରେି। ଏହାଦ୍ାରା ଜଶଣ ପର୍ଷ୍ୟଟକ ପହଞ୍ଚ ି
ଶସଠାଶର େକୁ କଂି କର ି ସେକୁ ପ୍କାର ସକୁେଧିା ପାଇପାରଶିେ। ସେକୁ  
ଡଙ୍ାର େୀମା ଓ ପଞ୍ୀକରଣ ୋଧ୍ୟତାମଳୂକ କରାରାଇଛ।ି 
ପର୍ଷ୍ୟଟକଙ୍ ସକୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁସେକୁ  ଶୋଟଶର ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାଶକଟ ରହେିା 
କଥା। ଅଶ�କ ସମୟଶର ଏଥିଶର ତରୁଟ ିଶହଉଛ।ି ଗାଇଡ଼ଲାଇ�କକୁ 
ଆହକୁର ି କଡ଼କିଡ଼ ି କରାରେି ଶୋଲ ି ଜଲି୍ାପାଳ କହଛିନ୍।ି

କଟକ,୧୧ୋ୯(ସମସି): �କଲ ି ଔରଧ କାରୋରକକୁ 
ଶ�ଇ ପକୁରୀଘାଟ ଥା�ାଶର ମାମଲା ରକୁ ଜକୁ  ଶହାଇ 
ସାରଛି।ି ଔରଧ �ୟିନ୍ତ୍ରକଙ୍ ପକ୍ଷରକୁ  ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଡେ 
କସଶମଟକି୍ସ ଆକ୍ଟ ଅ�କୁ ରାୟୀ ଏସ୍ ଡଶିଜଏମ୍  
ଶକାଟ୍ଷଶର ଅ�୍ୟ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ୋଏର ଶହାଇଛ।ି 
ଶହଶଲ ଓଡ଼�ିାକକୁ  ଏହ ି �କଲ ି ଔରଧ ଆଣଥିିୋ 
େକୁ ଇ ଡଲିର ଶେରାର ଅଛନ୍।ି ଏମାଶ� ଶହଶଲ 
ମାଣକିଶଘାର େଜାରର ଭଆିର୍  ଡ୍ରଗ୍ସ ଏଶଜ�୍ସରି 
ମାଲକି ଶରାହତି୍  ଶକାଏଲ୍  ଓ ପଜୂା ଏଣ୍ଟରପ୍ାଇଜସ୍ଷ 
ମାଲକି ସଞ୍ୟ କକୁମାର ଜଲାନ୍ । କଟକ ଡସିପି ି
ପ�ିାକ ମଶି୍ଙ୍ କହେିା�କୁ ସାଶର, େକୁ ଇ ଅଭରିକୁକ୍ତଙ୍ 
ଶମାୋଇଲ �ମ୍ର ଟ୍ାକଂି କରାରାଉଛ।ି ଶସମା�ଙ୍ 
ଗତେିଧିି ଉପଶର ପକୁଲସିର ଏକ ଟମି୍ ର ସ୍ତନ୍ତ୍ର �ଜର 
ରହଛି।ି ଶସମାଶ� ରାଜ୍ୟ ୋହାରକକୁ  ଚାଲ ିରାଇ ଥାଇ 
ପାରନ୍ ି ଶୋଲ ି ସଶଦେହ କରାରାଉଛ।ି ଶସମା�ଙ୍କୁ  
ଧରେିା ପାଇଁ ପକୁଲସିର ଏକ ଟମି ରାଜ୍ୟ ୋହାରକକୁ 
ରେି ଶୋଲ ିକହଛିନ୍ ିଡସିପି ିଶ୍ୀ ମଶି୍। ଅ�୍ୟପକ୍ଷଶର 
ଏହ ି ଘଟଣାକକୁ  ଶ�ଇ ଉତ୍କଳ ଶକମଷି୍ ଆଡେ 
ଡ୍ରଗଷି୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରକୁ  ଭଆିର୍  ଡ୍ରଗ୍ସ ଏଶଜ�୍ସ ି ଓ ପଜୂା 
ଏଣ୍ଟରପ୍ାଇଜସ୍ଷକକୁ  କଳା ତାଲକିାଭକୁ କ୍ତ କରାରାଇଛ।ି

ସେତୁନ ିମଣଷି; 
ନୀରବ ପ୍ରଶୋ�ନ ୮ ବର୍ଷରେ ଚଲିକିାରେ ଗଲାଣ ି୧୯ ଜୀବନ

(ଫୋଇଲ୍   ଫଖଟୋ)

ନକଲ ିଔରଧ ଜବତ ଘଟଣା
ଡଲିର୍  ରେୋେ, ୋଜ୍ୟ 
ବାହାେକୁ ଯବି ପଲୁସି

ଭୁବଖେଶ୍ୱର,୧୧।୯(ସମସି): ଲଘକୁଚାପ 
ପ୍ଭାେଶର ସାରା ରାଜ୍ୟଶର େର୍ଷା ଜାର ି ରହଛି।ି 
ଲଘକୁଚାପ ଘ�ୀଭୂତ ଶହାଇ ଅେପାତଶର 
ପରଣିତ ଶହାଇଥିୋରକୁ  ଓଡ଼�ିାର େଭିନି୍ନ ସ୍ା�ଶର 
ପ୍େଳରକୁ  ଅତ ି ପ୍େଳ େର୍ଷା ଶହାଇଛ।ି ଗତ ୨୪ 
ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟଶର ରାଜ୍ୟଶର ସ୍ାଭାେକିଠାରକୁ  ୨୭୦ 
ପ୍ତ�ିତ ଅଧିକ େର୍ଷା ଶରକଡ୍ଷ କରାରାଇଛ।ି ଗତ 
୩୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟଶର ଶେଙ୍ା�ାଳଶର ରାଜ୍ୟର 
ସେ୍ଷାଧିକ ୧୬୯ ମଲିମିଟିର େର୍ଷା ଶରକଡ୍ଷ 
କରାରାଇଥିୋ ଶେଶଳ ୋଶଲଶ୍ୱରଶର ୧୦୮ 
ମମି ି େର୍ଷା ଶହାଇଛ।ି ଶସହପିର ି ମାଲକା�ଗରିଶିର 
୯୦ ମମି ି ଓ ୋରଙି୍ୋଡ଼ଶିର ୮୧ ମମି ି େର୍ଷା 
ଶହାଇଛ।ି ପାରାେୀପଶର ୭୦ ମମି ିଓ େଲାଙ୍ରିଶର 
୯୩ ମମି ି େର୍ଷା ଶହାଇଛ।ି ୋକ ି ଜଲି୍ାଗକୁଡ଼କିଶର 
ମଧ୍ୟ ୫୦ ମମିରିକୁ  ଊଦ୍୍୍ଷ େର୍ଷା ଶରକଡ୍ଷ ଶହାଇଛ।ି 

ପାଣପିାଗ ଶକନ୍ଦ୍ରର ସଚୂ�ା ଅ�କୁ ରାୟୀ େକ୍ଷଣି 
ଓଡ଼�ିା ଉପଶର ସକ୍ୟି ଥିୋ ଅେପାତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ତ ି

୨୫କମି ି ଶେଗଶର ପଶ୍ମି-ଉତ୍ର-ପଶ୍ମି େଗିଶର 
ଗତକିରକୁ ଛ।ି ଏଶେ ଏହା ଭୋ�ୀପାଟଣାଠାରକୁ  
େକ୍ଷଣି ପେୂ୍ଷ େଗିଶର ୧୦କମି ି େୂରଶର ଶକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ 
ରହଛି।ି ଆଗାମୀ ୨୪ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟଶର ଏହା �ଜିର 

ଗତରି େଗି େଜାୟ ରଖିୋ ସହ େକ୍ଷଣି ଓଡ଼�ିା 
ଏେଂ େକ୍ଷଣି ଛତ�ିଗଡ଼ ଶେଇ ଗତକିରେିା ସହ 
ଧୀଶରଧୀଶର େକୁ େ୍ଷଳ ଶହୋର ସମ୍ାେ�ା ରହଛି।ି 
ଏହା ପ୍ଭାେଶର ଶସାମୋର ରାଜ୍ୟର କଛି ିଜଲି୍ାଶର 
ପ୍େଳ େର୍ଷା ଶହୋର ସମ୍ାେ�ା ରହଛି।ି ମକୁଖ୍ୟତଃ 
ଶକଦେକୁଝର, ମୟରୂଭଞ୍, ସକୁଦେରଗଡ଼, ଝାରସକୁଗକୁଡ଼ା, 
ଶେେଗଡ଼, ଅ�କୁ ଗକୁଳ, ଶେଙ୍ା�ାଳ, ସମ୍ଲପକୁର, 
�ୂଆପଡ଼ା, େରଗଡ଼, ଶସା�ପକୁର, େଲାଙ୍ରି, 

ଶେୌଦ୍, �େରଙ୍ପକୁର, କଳାହାଡେ,ି କନ୍ମାଳ ଆେ ି
ଜଲି୍ାର େଭିନି୍ନ ସ୍ା�ଶର ପ୍େଳ େର୍ଷା ଶହୋର 
ସମ୍ାେ�ା ରହଛି।ି ଏହାକକୁ େୃଷ୍ଶିର ରଖି ପାଣପିାଗ 
ଶକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରକୁ  ଏହ ିଜଲି୍ାଗକୁଡ଼କି ପାଇଁ ଶୟଶଲା ଆଳଟ୍ଷ 

ଜାର ିକରାରାଇଛ।ି 
ପାଣପିାଗ େଶି�ରଜ୍ଞ 

ପ୍ଶେସର ସକୁଶରନ୍ଦ୍ର�ାଥ ପ�କୁପାଳକ 
କହଛିନ୍ ି ଶର ରେେିାର ସନ୍୍ୟା 
ସକୁଦ୍ା ଲଘକୁଚାପ ଓଡ଼�ିା ସ୍ଳଭାଗ 

ଅତକି୍ମ କର ି ଛତ�ିଗଡ଼ଶର ପ୍ଶେ� କରଛି।ି 
ଆସନ୍ା ୨୪ ଘଣ୍ଟାଶର ଉତ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ 
ଜଲି୍ାଶର ମଧ୍ୟମରକୁ  ଭାର ି େର୍ଷା ଶହୋକକୁ ଥିୋ 
ଶେଶଳ ୋଶଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ାଶର ପ୍େଳରକୁ  ଅତ ି
ପ୍େଳ େର୍ଷା ଶହୋର ସମ୍ାେ�ା ରହଛି।ି ୋକ ି
ଜଲି୍ାଶର ସ୍ଳ୍ପ େର୍ଷା ଶହୋ ଶେଶଳ ୧୩ଶର 
ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଜଲି୍ାଶର ସ୍ଳ୍ପରକୁ  ମଧ୍ୟମ େର୍ଷା 
ଶହୋକକୁ  ଥିୋ ଶେଶଳ ୧୪ଶର ଉପକୂଳଶର େର୍ଷା 

େେ଼େିାର ଅଛ।ି ପଶ୍ମିେଙ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଶର 
ଶଗାଟଏି େକୁ ଇଟ ି ସ୍ା�ଶର ପ୍େଳରକୁ  ଅତପି୍େଳ 
େର୍ଷା ଶହାଇପାଶର। ଉପକୂଳଶର ସାଧାରଣ 
ଭାଶେ ମଧ୍ୟମରକୁ  ପ୍େଳ ଓ ଉତ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣଶର 
ମଧ୍ୟମ େର୍ଷାର ସମ୍ାେ�ା ରହଛି।ି ୧୫ଶର ମଧ୍ୟ, 
ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଜଲି୍ାର େର୍ଷା ଲାଗ ି ରହେି। 
ଆସନ୍ା ୭୨ ଘଣ୍ଟା ଭତିଶର ଉତ୍ର ଉପକୂଳ 
ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଜଲି୍ାଶର ୬୦-୧୦୦ ମମି,ି ଉତ୍ର 
ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣଶର ୪୦-୬୦ ମମି ିଓ େକ୍ଷଣି ଉପକୂଳ 
ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣଶର ୨୦ ମମି ି େର୍ଷା ଶହାଇପାଶର 
ଶୋଲ ିପ୍ଶେସର ପ�କୁପାଳକ କହଛିନ୍।ି ଲଘକୁଚାପ 
ଶରାଗକୁଁ ଶମୌସକୁମୀ �ମି୍ନ-ଚାପ ଶରଖା �ଜିର 
ସାଧାରଣ ଅେସ୍ା�ଠାରକୁ  େକ୍ଷଣିଶର ରହେିା ସହ 
ଗକୁଜକୁ ରାଟର �ଲଆିରକୁ  ୋହାର ି ଅହମ୍ମୋୋେ, 
ବ୍ରହ୍ମପକୁରୀ, ଜଗେଲପକୁର, େକ୍ଷଣି ଓଡ଼�ିା ଉପଶର 
ଅେପାତର ଶକନ୍ଦ୍ର ଠାରକୁ , ପେୂ୍ଷ-େକ୍ଷଣିପେୂ୍ଷ େଗିଶର 
ପେୂ୍ଷ-ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ େଶଙ୍ାପସାଗର ରାଏଁ ଲମ୍ଛି।ି

ଭୁ ବ ଖ େ ଶ୍ୱ ର , ୧ ୧ ୋ ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : େ ି ଭ ି ନ୍ନ 
ଆଇଆଇଟଶିର �ାମଶଲଖା ପାଇଁ ଶଜଇଇ 
ଆଡଭା�୍ସଡ୍  ପରୀକ୍ଷା େଳ ରେେିାର ପ୍କା� ପାଇଛ।ି 
୧,୫୫,୫୩୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚଳତି େର୍ଷ ଶଜଇଇ 
ଆଡଭା�୍ସଡ ପରୀକ୍ଷା 
ଶ େ ଇ ଥି େ ା ଶ େ ଶ ଳ 
୪୦ ହଜାର ୭୧୨ 
ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ େଭିନି୍ନ 
ଆ ଇ ଆ ଇ ଟ ି ଶ ର 
�ାମଶଲଖା ପାଇଁ 
କୃତକାର୍ଷ୍ୟ ଶହାଇଛନ୍।ି 
ଚଳତି େର୍ଷ ୬୫୧୬ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଶଜଇଇ 
ଆଡଭା�୍ସଡଶର ସେଳ ଶହାଇଥିୋଶେଶଳ 
୩୪,୧୯୬ ଜଣ ଛାତ୍ର ଆଇଆଇଟଶିର 
�ାମଶଲଖା ପାଇଁ ମଶ�ା�ୀତ ଶହାଇଛନ୍।ି 
ସେ୍ଷଭାରତୀୟସ୍ତରଶର ଆରଶକ ��ିରି ଟପ୍ପର 
ଶହାଇଛନ୍।ି ଶସ ୩୬୦ �ମ୍ରରକୁ  ୩୧୪ �ମ୍ର 
ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ଶସହପିର ି ମହଳିା େଗ୍ଷଶର େଲି୍ୀ 
ଆଇଆଇଟ ିଶଜାନ୍ ର ତ�ସି୍ା କାବ୍ ରା ୨୭୭ �ମ୍ର 
ରଖି ସେ୍ଷଭାରତୀୟ ସ୍ତରଶର �ୀର୍ଷଶର ରହଛିନ୍।ି 
 ଅପରପଶକ୍ଷ କଟି୍  ଇଣ୍ଟର�୍ୟାସ୍ାଲ୍  ସ୍କୁଲ୍  ଛାତ୍ର 

େେି୍ୟାଂ�କୁ ମଲକୁ  ଶଜଇଇ ଆଡଭା�୍ସଡଶର ଓଡ଼�ିାଶର 
ଶଶ୍ଷ୍ ସ୍ା� ଅଧିକାର ଶଗୌରେ ଅଜ୍ଷ� କରଛିନ୍।ି 
େେି୍ୟାଂ�କୁ ସେ୍ଷଭାରତୀୟସ୍ତରଶର ୧୧ତମ ସ୍ା� 
ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ଶତଶେ ଶଶ୍ଷ୍ �ଶହଶର ଥିୋ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ େଶମ ୍ ଓ ମାଡ୍ରାସ୍  ଆଇଆଇଟକିକୁ ପସଦେ 

କରଛିନ୍।ି ଉଭୟ ଆଇଆଇଟ ି ପାଇଁ ୨୯ ଶଲଖାଏଁ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଶ�ା�ୀତ ଶହାଇଛନ୍।ି ଶସହପିର ି
େଲି୍ୀ ଆଇଆଇଟ ି ପାଇଁ ଶଶ୍ଷ୍ �ଶହର ୨୨ ଜଣ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଶ�ା�ୀତ ଶହାଇଥିୋଶେଶଳ ରକୁ ର୍ କୀ 
ପାଇଁ ୧୧, ଭକୁ େଶ�ଶ୍ୱର ପାଇଁ ୬, ଶଗୌହାଟୀ ପାଇଁ 
େକୁ ଇ ଏେଂ କା�ପକୁର ପାଇଁ ଜଶଣ ଛାତ୍ର ମଶ�ା�ୀତ 
ଶହାଇଛନ୍।ି ପେୂ୍ଷ େର୍ଷ ଅଶପକ୍ଷା ଚଳତି େର୍ଷ 
ଭୂେଶ�ଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପେ଼େିା 
ପାଇଁ ଅଧିକ ପସଦେ କରଛିନ୍।ି ଶଶ୍ଷ୍ �ଶହଶର 
୬ ଜଣ, ଶଶ୍ଷ୍ ୨�ହରକୁ  ୧୨, ୩�ହଶର ୧୮, 
୪�ହଶର ୨୫ ଏେଂ ଶଶ୍ଷ୍ ୫�ହଶର ୩୧ ଜଣ 
ମଶ�ା�ୀତ ଶହାଇଥିୋ େଭିାଗ େ�୍ଷାଇଛ।ି

 � ସେଇଇ ଆଡ୍ ଭୋନ୍ସଡ୍  ଫଳ ପ୍ରକୋଶତି

ରେଶରେ ଶଶିେି ଓ ୋଜ୍ୟରେ େବି୍ୟାାଂଶ ୁଟପ୍ପେ

ଆଇଆଇଟସିର ନୋମସେଖୋ େୋଗ ି
୪୦,୭୧୨ ମସନୋନୀତ

ଓଡ଼ଶିୋ ଛୋଡ଼େିୋ ବସ୍ୋ୍�ୋଗର ଅବ୍ୋତ: ସ୍ୋଭୋବକି ଅବସ୍ୋକୁ ସଫରେିୋ ସମୌ�ମୁୀ

ଆଜ ି୧୬ ଜଲି୍ା ପାଇଁ ରେରଲା ଆଲଟ୍ଷ
 � ୨୪ ଘଣ୍ୋସର ୨୭୦% ଅଧିକ ବଷ୍ୋ
 � ବୋସେଶ୍ୱରସର ପ୍ରବଳ ବଷ୍ୋ �ମ୍ୋବନୋ
 � ସେଙ୍ୋନୋଳସର ୧୬୯ ମମି ିବଷ୍ୋ ସରକଡ଼୍

ଭୁବଖେଶ୍ୱର,୧୧।୯(ସମସି): ସମ୍ପ୍ରତ ି
ଶମାୋଇଲ୍  ଶୋନ୍ ର ଅତ୍ୟାଧିକ େ୍ୟେହାର 
ଏେଂ ତାହାର କକୁପ୍ଭାେକକୁ ଶ�ଇ ସମଗ୍ 
େଶି୍ୱଶର ଚନି୍ା ଉଶଦ୍ରକ ଶହାଇଛ।ି ପଲିାମା�ଙ୍ 
ଉପଶର ଶମାୋଇଲ୍  ଶୋନ୍  ଶରପର ି ପ୍ଭାେ 
େସି୍ତାର କରକୁ ଛ ି ତାହା ଆହକୁର ି ଚନି୍ାଜ�କ। 
ଏପରସି୍ଶଳ ଶଛାଟ ପଲିା ଏେଂ ଅଭଭିାେକଙ୍କୁ  
ସଶଚତ� କରେିା ପାଇଁ ଆଶଗଇ ଆସଛି ିରାଜ୍ୟ 
ଇଶଲଶକ୍ଟ ରୋ�କି୍ସ ଆଡେ ଆଇଟ ି େଭିାଗ। େଭିାଗ 
ପକ୍ଷରକୁ  କକୁହାରାଇଛ ି ଶର ପଲିାମାଶ� ଏଶେ 
ଶେର ସମୟ ଶମାୋଇଲ୍  ଶୋନ୍  ଏେଂ ଅ�୍ୟ 
ଇଶଲଶକ୍ଟ ରୋ�କି୍ସ ଉପକରଣ ସହତି େତିାଉଛନ୍।ି 
େଳଶର ଇଣ୍ଟରଶ�ଟ୍ ରକୁ  ମଳିକୁ ଥିୋ ଭଲ ଓ 
ମଦେ ଶସମା�ଙ୍ �କିଟଶର ପହଞ୍ଚ ି ପାରକୁ ଛ।ି 
ଏପରସି୍ଶଳ ସାଇେର ଅପରାଧ ଏେଂ େପିେରକୁ  
ଶସମା�ଙ୍କୁ  େୂଶରଇ ରଖିୋ ପାଇଁ ଏକ ସକୁରକ୍ଷତି 
ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ପରଶିେ� ସଷୃ୍ ିକରେିା ଆେ�୍ୟକ।
 େଭିାଗ ପକ୍ଷରକୁ  କକୁହାରାଇଛ ି ଶର େପିେଜ୍ଜ�କ 

ଶୱବ୍ ସାଇଟ୍  ଏେଂ ଆପ୍  ସମ୍ପକ୍ଷଶର 
ପଲିାମା�ଙ୍କୁ  ସଶଚତ� କରାଇୋ ଜରକୁ ରୀ। 
େଳଶର ଶସମାଶ� ସହଜଶର ଠକାମୀ ଅୋ 
ଅପରାଧୀଙ୍ କେଳଶର ପଡ଼ଶିେ �ାହ ିଁ। 
ସଶଚତ� ରହଶିଲ ଶସମାଶ� �ଜିର କମିା୍ 
ଅଭଭିାେକଙ୍ େ୍ୟକ୍ତଗିତ ଅୋ େ୍ୟାଙ୍ ତଥ୍ୟ 

କାହାକକୁ ଶେଶେ �ାହ ିଁ। ଶସହପିର ିସେ୍ଷସାଧାରଣ 
ସ୍ା�ଶର ଲାଗଥିିୋ ୱାଇୋଇ ଠାରକୁ  ପଲିାମାଶ� 
େୂଶରଇ ରହେିା ଆେ�୍ୟକ। େଭିନି୍ନ େୃଷ୍ରିକୁ  ଏହା 
େପିଜ୍ଜ�କ ଶହାଇପାଶର। ଶକୌଣସ ିପରସି୍ତିଶିର 
େ ିଶରପର ିଶସମାଶ� ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ସଚୂ�ା କାହା 
ସହତି ଶସୟାର � କରନ୍ ି ତାହା ପଲିାମା�ଙ୍କୁ  
ଅେଗତ କରାଇୋ ଜରକୁ ରୀ। ଆଉ ଜରକୁ ରୀ କାର୍ଷ୍ୟ 
ଶହଉଛ ି େଭିନି୍ନ ପ୍କାର ପାସୱାଡ୍ଷ ସକୁରକ୍ଷତି 
ରଖିୋ। ପାସୱାଡ୍ଷ ଇଣ୍ଟରଶ�ଟ୍ ଶର ଶସୟାର 
କରେିା ପାଇ ଁ �ୂଆ �ୂଆ ଶକୌ�ଳ ଅେଲମ�୍ 

କରାରାଉଛ।ି ଶତଣକୁ ଏଥିରକୁ  େୂଶରଇ ରହେିା 
ଉଭୟ ପଲିା ଏେଂ ଅଭଭିାେକଙ୍ ପାଇ ଁସକୁରକ୍ଷତି 
ଶୋଲ ିେଭିାଗ ପକ୍ଷରକୁ  କକୁହାରାଇଛ।ି

ଶକାଭଡି୍  ମହାମାରୀ ପଶର ପଲିାମା�ଙ୍ 
ମଧ୍ୟଶର ଶମାୋଇଲ୍  ଶୋନ୍  ଏେଂ ଇଣ୍ଟରଶ�ଟ୍  
େ୍ୟେହାର େହକୁତ େେ଼ରିାଇଛ।ି ଏଶେ ଅନ୍ ଲାଇନ୍  

କା୍ସ୍  େଦେ ଶହାଇ ଶଶ୍ଣୀ ଗହୃଶର 
ପାଠ ପୋ଼ ଆରମ୍ ଶହଲାଣ।ି କନି୍କୁ 

ମହାମାରୀ ସମୟଶର ଇଣ୍ଟରଶ�ଟ୍  େ୍ୟେହାରଶର 
େରିାମ ଲାଗପିାର ି �ାହ ିଁ। ଶମାୋଇଲ୍  ଶୋନ୍ , 
ଟ୍ୟାବ୍ , କମ୍ପକୁ୍ୟଟର୍  ପଲିାମା�ଙ୍ ଜୀେ�ର 
ସହଚର ଶହଲାଣ।ି ରେଓି ଶସମାଶ� ଏଥିରକୁ  
�କି୍ଷାଲାଭ କରକୁ ଛନ୍ ି ତଥାପ ି କକୁପଥଶର ରେିାର 
ରଶଥଷ୍ ସମ୍ାେ�ା ରହଛି।ି ଅଭଭିାେକ 
ସେକୁ ଶେଶଳ ପଲିାମା�ଙ୍ ଉପଶର �ଜର 
ରଖିୋ ସମ୍େ �କୁଶହ।ଁ ଶତଣକୁ ସଶଚତ�ତା ଦ୍ାରା 
ଇଣ୍ଟରଶ�ଟ୍ ର େପିେ େଶିରାଧଶର ଜାଗରଣ 
ସଷୃ୍ ି ଶହାଇପାରେି ଶୋଲ ି କକୁହାରାଇଛ।ି

ଭୁବଖେଶ୍ୱର,୧୧।୯(ସମସି): ଶେ� ତଥା 
ରାଜ୍ୟଶର କୃର ି ଶକ୍ଷତ୍ରଶର େ୍ୟାପକ ପରମିାଣଶର 
ଶେୈରୟକି େେି୍ୟା ପ୍ଶୟାଗକକୁ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ େଆିରାଉଛ।ି 
ଏହ ି କ୍ମଶର ଆଗାମୀ େ�ିଶର ଶକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ 
ମଳିତି ଭାଶେ ଶରାଜ�ା କାର୍ଷ୍ୟ କରଶିେ। ଓଡ଼�ିା 
କ୍ୟାଡର ଭାରତୀୟ ପ୍�ାସ�କି ଶସୋ(ଆଇଏଏସ୍ ) 
ଅଧିକାରୀ ତଥା ଶକନ୍ଦ୍ର କୃର ି ସଚେି ମଶ�ାଜ ଆହକୁଜା 
ଏଶ�ଇ ସଚୂ�ା ଶେଇଛନ୍।ି �କିଟଶର ଶଟକ୍ନକିାଲ 
ଆଡଭାଇଜରୀ କମଟି ି େର ଶ୍ରେ�ଶେ�ଙି୍ଗ୍   ଏଡେ 
ଟ୍ା�୍ସେମଷି ଏମଏ�ସଏିେସ ିଇନ୍  ଟକୁ  ଏ ଶସଣ୍ଟର ଅଫ୍  
ଏକ୍ସଶିଲ�୍ସ(ସଓିଇ) ଶେୈଠକ ଅ�କୁ ଷ୍ତି ଶହାଇରାଇଛ।ି 
ଏହ ିଶେୈଠକଶର ଶରାଗ ଶେଇ ସଚେି ଶ୍ୀ ଆହକୁଜା କୃର ି
ଶକ୍ଷତ୍ରଶର ଶେୈରୟକି େେି୍ୟାର ପ୍ଶୟାଗ ସମ୍ପକ୍ଷଶର 
ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ସଚୂ�ା ପ୍ୋ� କରଥିିଶଲ।

 େଶି�ର କର ିସାଶଟଲାଇଟ୍  ରଶିମାଟ୍ଷ ଶସ�୍ସ ିଏେଂ 
�ସ୍ୟ ଆକଳ�ଶର ଜଆିଇଏସ୍  େେି୍ୟାର ପ୍ଶୟାଗକକୁ 
ପ୍ାଧା�୍ୟ େଆିରେି। �ୀତଗିତ �ଷି୍ପତ୍ ି ଶ�ୋ 
ସମୟଶର େଭିନି୍ନ କୃର ି ଭତି୍କି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପକ୍ଷଶର 

ଅେଗତ ଶହୋ ପାଇ ଁ ଡଜିଟିାଲ ପଦ୍ତଶିର ସହାୟତା 
ଶ�ୋ। ତାହାର ସମାଧା� ପଶର ଶସ ଶ�ଇ ଚାରୀଙ୍କୁ  
ଅେଗତ କରାରେି ଶୋଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଓଡ଼�ିା 
ସରକାର ଶରପର ି କୃରକ ଓଡ଼�ିା ମାଧ୍ୟମଶର ତଥ୍ୟ 
ସଂଗ୍ହ ପଦ୍ତ ି ଅେଲମ�୍ କରଛିନ୍,ି ତାହାକକୁ ଅ�୍ୟ 
ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ େ୍ୟେହାର କରପିାରଶିେ ଶୋଲ ି ମତ 
ପ୍କା� ପାଇଛ।ି �କିଟଶର ମକୁଖ୍ୟ �ାସ� ସଚେିସ୍ତରୀୟ 
ସମ୍ମଳି�ୀଶର ମଧ୍ୟ ଏଶ�ଇ ମତ ପ୍କା� ପାଇୋ ସହ 
ରାଜ୍ୟକକୁ ପ୍ଂ�ସା କରାରାଇଥିଲା। ଧା� ସଂଗ୍ହ ପଶର 
ଚାରୀମା�ଙ୍କୁ  ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟଶର ଅଥ୍ଷ ପ୍ୋ� କରେିା, 
େର୍ଷକକୁ କାଳଆି ଶରାଜ�ା ମାଧ୍ୟମଶର ୨ ଥର ପ୍ତ୍ୟକ୍ଷ 
ସହାୟତା ରା� ିପ୍ୋ� କରାରାଉଛ।ି ଆଗାମୀ େ�ିଶର 
ଓଡ଼�ିା ସଶମତ େଭିନି୍ନ ରାଜ୍ୟର ପରାମ�୍ଷ କ୍ଶମ ଏକ 
ଜାତୀୟ �ୀତ ି�ଦି୍୍ଷାରଣ କରାରେି। �ସ୍ୟ ଅମଳ ପ୍କ୍ୟିା 
ଉପଶର ସାଶଟଲାଇଟ୍  ଦ୍ାରା �ରିୀକ୍ଷଣ ଓ ଆକଳ�, 
େପିର୍ଷ୍ୟାୟ ପ୍ତଶିରାଧୀ କୃର ି �ୀତ,ି ଚାରୀ ଶକୈନ୍ଦ୍ରକି 
ଶସୋ, ପାଣପିାଗ, ସାର ପ୍ଶୟାଗ ସମ୍ପକ୍ଷଶର ସଚୂ�ା 
େ୍ୟେସ୍ାର ଏକୀକରଣ କରାରେି ଶୋଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଭୁବଖେଶ୍ୱର,୧୧।୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟର େଭିନି୍ନ େଶି୍ୱେେି୍ୟାଳୟ ଓ 
ସ୍ୟଂ�ାସତି ମହାେେି୍ୟାଳୟଶର ପଜି ି �ାମଶଲଖା ପାଇଁ ଚଏସ େିଲଂି 
ପ୍କ୍ୟିା ରେେିାର ଶ�ର ଶହାଇଛ।ି ପେୂ୍ଷରକୁ  ରାଜ୍ୟୱାରୀ ଶମଧା ତାଲକିା 
ପ୍କା� ପାଇଥିୋଶେଶଳ ୋଣଜି୍ୟଶର ପଜି ି�ାମଶଲଖା ପାଇଁ ୩୧୭୩ 
ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ  ର ଗ୍ୟାଙ୍ ପ୍ୋ� କରାରାଇଛ।ି ତାଲକିା ଅ�କୁ ରାୟୀ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଶଲଜର ଚଏସ 
ଲକଂି କରଛିନ୍।ି ଶତଶେ ଆସନ୍ା 
୧୫ ତାରଖିଶର ପ୍ଥମ ପର୍ଷ୍ୟାୟ 
ସଟି୍  ଆଲଶମଣ୍ଟ କରାରେି। 
ଶସହପିର ି ଶସଶପ୍ଟମ୍ର ୧୬ ଏେଂ ୧୭ ତାରଖିଶର ପ୍ଥମ ପର୍ଷ୍ୟାୟ 
�ାମଶଲଖା ଶହେ। ୧୯ ତାରଖି ପର୍ଷ୍ୟନ୍ ପଲିାଙ୍କୁ  ସ୍ାଇଡ୍  ଅପ୍  ପାଇଁ 
ସକୁଶରାଗ େଆିରାଇଥିୋଶେଶଳ ଶସଶପ୍ଟମ୍ର ୨୩ ତାରଖିଶର ଦ୍ତିୀୟ 
ପର୍ଷ୍ୟାୟ ଆଲଟଶମଣ୍ଟ ତାଲକିା ପ୍କା� ପାଇେ। ୨୫ ତାରଖି ସକୁଦ୍ା 
ଦ୍ତିୀୟ ପର୍ଷ୍ୟାୟ �ାମଶଲଖା ପ୍କ୍ୟିା ଶ�ର ଶହୋକକୁ  ଥିୋଶେଶଳ 
ଶସଶପ୍ଟମ୍ର ୨୯ ତାରଖିଶର ସଟି୍  ଖାଲ ି ଥିୋ ସମ୍ପକ୍ଷଶର ସାମ୍ସ 
ଶୱେ ସାଇଟଶର ତଥ୍ୟ ଅପଶଲାଡ ଶହେ। ଶତଶେ ଅଶକ୍ଟାେର 
୧୦ ତାରଖିଶର ସ୍ପଟ �ାମଶଲଖା ପାଇଁ େଜି୍ଞପ୍ତ ି ପ୍କା� ପାଇେ। 

୍େି ି
ନୋମସେଖୋ ୧୫ରେ ରେଧା ତାଲକିା

୧୬ରୁ ପ୍ରଥମ 
୍ର୍୍ୋୟ ନୋମସେଖୋ

ଭୁବଖେଶ୍ୱର,୧୧ୋ୯(ସମସି): େଭିନି୍ନ ଶେୈରୟକି ଓ 
େୃତ୍ଗିତ �କି୍ଷା�କୁ ଷ୍ା�ଶର �ାମଶଲଖା ପାଇ ଁକାଉ�ଶସଲଂି 
ପ୍କ୍ୟିା ଆସନ୍ା ୧୩ ତାରଖିଠକୁ  ଆରମ୍ ଶହେ। ଅ�ଲାଇ� 
ଶରାଶଗ ଏହ ି କାଉ�ଶସଲଂି ଶହୋକକୁ ଥିୋଶେଶଳ 
େଶିଟକ୍ , େ ି ଆକ୍ଷ, େ ି ପା୍ନ୍ , େ ି କାଟ୍  ଓ ଇଣ୍ଟଗି୍ଶଟଡ୍  
ଏମଏସ୍ ସ ି ପାଇ ଁ ପ୍କ୍ୟିା ମଙ୍ଳୋରଠକୁ  ଆରମ୍ ଶହେ। 

ଶସହପିର ି େଭିନି୍ନ ସ୍ାତଶକାତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ମଶର 
�ାମଶଲଖା ପାଇ ଁ କାଉ�ଶସଲଂି ଆସନ୍ାକାଲଠିକୁ  ଆରମ୍ 
ଶହେ। ଏମେଏି, ଏମସଏି, ଏମ ଶଟକ୍ , ଏମ ଆକ୍ଷ ଓ 
ଏମ ପା୍� ପାଇ ଁ କାଉ�ଶସଲଂି ଶସାମୋରଠକୁ  ଅ�ଲାଇ� 
ଶରାଶଗ ଆରମ୍ ଶହେ। ଶତଶେ କାଉ�ଶସଲଂି ସମ୍ପକଷିତ 
ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ www.ojee.nic.
in  ମାଧ୍ୟମଶର ପାଇ ପାରଶିେ ଶୋଲ ି ଓଶଜଇଇ ପକ୍ଷରକୁ  
ସଚୂ�ା େଆିରାଇଛ।ି ପେୂ୍ଷରକୁ  ଲାଶଟରାଲ୍  େଗ୍ଷର ଡଶିପା୍ମା, 
େଏିସସ(ିଶଟକ�କିାଲ୍ ), ୋମ୍ଷା ଏେଂ ଇଣ୍ଟଶିଗ୍ଶଟଡ୍  ଏମ୍ େଏି 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ଶୱବ୍  କାଉ�ଶସଲଂି ପ୍କ୍ୟିା ଶ�ର ଶହାଇଛ।ି

କୃର ିରଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ରବୈରେକି ବେି୍ୟାେ ପ୍ରରୋଗକୁ ପ୍ରାଥେକିତା ପଲିାଙ୍କ େଧ୍ୟରେ ବଢୁଛ ିଇଣ୍ଟେରନଟ୍ େ ବ୍ୟବହାେ

�ତକ୍ କରୋଇେୋ ଆଇଟ ିବଭିୋଗ

ଆସନ୍ାକାଲଠୁି ଓରଜଇଇ 
ରେବ୍  କାଉନରସଲାିଂ

୧୩େୁ ସ୍ାତକ ରକାସ୍ଷେ ନାେରଲଖା ଲାଗ ିକାଉନରସଲାିଂ

ସ୍ୋଗତ କରବିୋକୁ ଆସଖିେେ ିଜଖେ ବ ିବଖିଜପ ିକମଦ୍ୀ
ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୧ୋ୯(ସମସି): ଅମତୃା 
ୋଉଶଡେସ� ପକ୍ଷରକୁ  ଆେକିେ ି ସଂସ୍ତୃ ି
ଭେ� ପରସିରଶର ଅମଶୃତାତ୍ସେ 
ରେେିାର ପେୂ୍ଷାହ୍ନଶର ଅ�କୁ ଷ୍ତି 
ଶହାଇଥିଲା। ଏଥିଶର ସାଂସେ ଅପରାଜତିା 
ରେଙ୍ୀ ଶରାଗଶେୋକକୁ ଆସଥିିୋ 
ସମୟଶର େରିଡ଼ିଠିାରକୁ  ଜଗତସଂିହପକୁର 
ପର୍ଷ୍ୟନ୍ େଭିନି୍ନ ସ୍ା�ଶର ତାଙ୍କୁ  ସ୍ାଗତ 
କରାରେିା ସମ୍ପକ୍ଷଶର କାର୍ଷ୍ୟକ୍ମ 
ରହଥିିଲା। ଶତଶେ ଅପରାଜତିାଙ୍ ଏହ ି
ଗସ୍ତ ସମୟଶର ଜଗତସଂିହପକୁର େଶିଜପ ି
ସଂଗଠ�ର କମ୍ଷକତ୍୍ଷା ତାଙ୍ଠାରକୁ  
େୂଶରଇ ରାଇଥିୋ ଶେଖିୋକକୁ ମଳିଛି।ି 
ଅପରାଜତିାଙ୍ ସହତି ଶରାଗ � ଶେୋକକୁ 
ଜଲି୍ା ସଂଗଠ� ପକ୍ଷରକୁ  େଳୀୟ କମ୍ଷୀଙ୍କୁ  

ଶକୈାଣସ ି �ଶିଦ୍୍ଷ� ଥିୋ ସମ୍ପକ୍ଷଶର 
ଜଣାପଡ ି � ଥିଶଲ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ର୍ଷ୍ୟଜ�କ 
ଭାଶେ ସାଂସେଙ୍ ଏହ ି ଗସ୍ତ ସମୟଶର 
ଜଗତସଂିହପକୁର େଶିଜପରି ଜଶଣ ଶହଶଲ 
କମ୍ଷୀଙ୍କୁ  ଶେଖିୋକକୁ ମଳି ି � ଥିଲା। ଏହ ି

ପରସି୍ତିଶିର ସାଂସେଙ୍ ସମ୍ମା� ରଖିୋକକୁ 
�ଜି ସାଥିଶର ଭକୁ େଶ�ଶ୍ୱରରକୁ  ଆସଥିିୋ 
ପ୍ାୟ ୪୦ରକୁ  ୫୦ ଜଣ ସମଥ୍ଷକ ଓ ସକୁରକ୍ଷା 
କମ୍ଷୀ ସାଂସେଙ୍କୁ  ସମ୍ଦ୍୍ଷ�ା ଜଣାଇଥିଶଲ। 
ଏପରକି ିଏହ ିଶଲାକମାଶ� ସଭାଶର ତାଙ୍ 
ପାଇଁ ଜଦିୋୋେର �ାରା ଶେୋ ସହତି 

ସାଂସେ ଶ୍ୀମତୀ ରେଙ୍ୀ େକ୍ତେ୍ୟ ପ୍ୋ� 
କରେିା ସମୟଶର ମଝଶିର ମଝଶିର 
ତାଳ ି ମାରକୁ ଥିୋ ଶେଖିୋକକୁ ମଳିଥିିଲା। 
ରାହାକ ି ସାଂସେ ଅପରାଜତିାଙ୍ 
ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ ପ୍ାଶୟାଜତି କାର୍ଷ୍ୟକ୍ମ ଶୋଲ ି

ଜଗତସଂିହପକୁରଶର ଚର୍୍ଷା ଶହଉଛ।ି 
ସଚୂ�ାଶରାଗ୍ୟ ଶର, େଶିଜପରି େଳୀୟ 
ସଂଗଠ� େେଳଶର ସାଂସେ ଅପରାଜତିା 
�ଜିର ଏକ ସମାନ୍ରାଳ ସଂଗଠ� ସଷୃ୍ ି
କରଥିିୋ ଶ�ଇ େହକୁ  ସମୟଶର �ଜି 
େଳରକୁ  ଅଭଶିରାଗ ଶହାଇଆସକୁଛ।ି

 ��ମ୍ୋନ ରଖିବୋକୁ �ମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କସେ
 �େନି୍ୋବୋଦ୍  ଓ ତୋଳ ିମୋରସିେ ନେି �ମଥ୍କ

ଅପରୋଜତିୋଙ୍କଠୋରୁ ଅପରୋଜତିୋଙ୍କଠୋରୁ 
ଦୂଖରଇ ଯୋଉଛ ିଦୂଖରଇ ଯୋଉଛ ି

ଜଲି୍ୋ ବଖିଜପ ିସଂଗଠେଜଲି୍ୋ ବଖିଜପ ିସଂଗଠେ
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ହାଣ୍ଡିଧଆୁ,୧୧।୯(ସମ ଡିସ)

ତୋଳସେର �ହର ଓ ଏହୋର ଆଖ୍ୋଖ ଅଞ୍ଚଳସର 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକୋର ନଶିୋ କୋରବୋର ବୃଦ୍ ି୍ ୋଉଥିବୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
କରୋଯୋଉଛ।ି ଏହ ି�ହରର ହୋଣ୍ଧିଆୁ ସରଲସଟେ�ନ 
ଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ବ୍ୋହ୍ମଣୀ ନଦୀତଟ ଆରଟଓି 
ଅଫି�, ବ�ଟେୋଣ୍ସର ଦନି �ମୟସର ବହୁଛୋତ୍ର, 
ଯବୁକ �ରୁକ୍ତି ସ୍ୋନ ମଣ ି ବଭିନି୍ନ ନଶିୋ ଯଥୋ- 
ସେନଡ୍ୋଇଟ ଅଠୋ �ସମତ ଗସଜେଇ, ବ୍ୋଉନ�ଗୁୋର 
ଓ ସଦଶୀ ବସିଦଶୀ ମଦ ଆଣ ି ସ�ବନ କରୁଛନ୍।ି 
୍ବୂ୍ବରୁ ସ�ମୋସନ �ନ୍ଷ୍ୟୋ �ମୟସର ନଶିୋସ�ବନ 
କରୁଥିବୋସବସଳ ଏସବ ଦନି ଦ୍ପି୍ରହରସର ସଦବ 
ସ୍ୋନସର ବ ିସ୍ୋନୀୟ ସଲୋକଙ୍କ �ମ୍ଖୁସର ନଶିୋସର 
ଲପି୍ତ ରହୁଛନ୍।ି ସବକୋର ିବୃଦ୍,ି ୍ୋରବିୋରକି ଅଶୋନ୍ ି
ଜନତି ମୋନ�କି େୋ୍, ଅଭଭିୋବକଙ୍କ ୍ଲିୋଙ୍କ ପ୍ରତ ି

ଦୃଟେ ିନ ରହବିୋ ଏବଂ ସ�ମୋସନ ସଯଉଁ �ୋଙ୍ଗ�ୋଥୀ 
�ହତି ମଶିଛୁନ୍ ି ତଥୋ ବଳିମ୍ବତି �ମୟସର ଘରକୁ 
ସଫରୁଛନ୍ ିସ�ସନଇ ୍ରବିୋର ସଲୋକ ସଖୋଳତୋେ 
କରୁ ନ ଥିବୋରୁ ଏହ ିନଶିୋ ବଷ୍ୟବହୋରକୋରୀଙ୍କ �ଂଖଷ୍ୟୋ 
ବଢୁଛ।ି ସ�ହ ି୍ ର ି ଏମୋନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିୋ 
୍ୋଇଁ ସକୌଣ� ି ସୱେଚ୍ୋସ�ବୀ �ଂଗଠନ, ଅବକୋରୀ 
ବଭିୋଗ, ସ୍ୋଲ�ି ଧ୍ୋନ ସଦଉ ନ ଥିବୋ ସଯୋଗ ୁ
�ମ�ଷ୍ୟୋ ଦନିକୁ ଦନି ଗରୁୁତର ସହଉଛ।ିଗରୁୁତ୍ୱ୍ରୂ୍୍ବ 
କଥୋ ସହଲୋ ସେନ୍ ଡ୍ୋଇଟ ଅଠୋ ସଟେ�ନୋର,ି ବହ ି
ଓ �ୋଇସକଲ ସଦୋକୋନଗଡ଼ୁକିସର ମଳିଯିୋଉଛ।ି 
ଏହ ିନଶିୋ ଖବୁଶୀଘ୍ର ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୋବତି କରଥିୋଏ। 
ସ�ହଭିଳ ି ନଷିଦି୍ ରହଥିିବୋ ଏବଂ କଟକଣୋ ଥିବୋ 
ବ୍ୋଉନ�ଗୁୋର ଓ ଗସଜେଇ �ହଜସର ଉ୍ଲବ୍ଧ 
ସହଉଥିବୋ ସଯୋଗ ୁ ତୋହୋକୁ ଯବୁ୍ଢ଼ି ି ଗ୍ରହଣ 
କରୁଛନ୍।ି ନଶିୋ ସ�ବନ ୍ସର ଧୀସରଧୀସର ଏହ ି

କମ୍  ବୟ�ର ୍ଲିୋମୋସନ ଦୁବ୍ବଳ ସହୋଇ ନଜିର 
ବୁଦ୍ମିତ୍ୋ ଓ ବେିୋରକୁ ହରୋଇ ବ�ଛୁନ୍।ି ନଶିୋ 
କବଳସର ଥସର ୍ଡ଼ଗିସଲ ଆଉ ମକୁ୍ନିୋହ ିଁ। 

ମଦ ସହଉ କ ି ବ୍ୋଉନ�ଗୁୋର ଅବୋ ଗସଜେଇ 

ନଶିୋର ବଷ୍ୟବ�ୋୟୀ ପ୍ରସତଷ୍ୟକ ଦନି ନୂଆନୂଆ 
ଛୋତ୍ର-ଯବୁକଙୁ୍କ ଟୋସଗ୍ବଟ କରଥିୋନ୍।ି ଗ୍ରୋହକ ସଯସତ 
ବଢ଼ସିବ ସବ୍ୋରୀଙ୍କ କୋରବୋର ସ�ସତ ବଢ଼ବି। 
ଅନଷ୍ୟ୍କ୍ସର ୍ଲୁ�ି ନଶିୋ ସ�ବନକୋରୀ ଓ ନଶିୋ 
ସବ୍ୋରୀଙୁ୍କ ଧରୁଥିସଲ ମଧ୍ ୍ସର େୋ୍ସର ୍ଡ଼ ି
ସ�ମୋନଙୁ୍କ ଛୋଡ଼ବିୋକୁ ବୋଧ୍ ସହଉଛ।ି ଦୁଃଖର 
କଥୋ ସହଲୋ ସଯଉଁମୋସନ ଅବୋଟକୁ େୋଲ ିଯୋଉଥିବୋ 
୍ଲିୋଙୁ୍କ ୍ଲୁ�ିରୁ ମକୁୁଳୋଇ ସନଇଥୋନ୍ ି ୍ରବତ୍୍ବୀ 
�ମୟସର ସ�ମୋସନ କନୁି୍ ଅବୋଟକୁ ଯୋଉଥିବୋ ଏହ ି
ନଶିୋଗ୍ରସ୍ତଙୁ୍କ ବୋଟକୁ ଆଣବିୋ ୍ୋଇଁ ବଷ୍ୟବସ୍ୋ କର ିନ 
ଥୋନ୍।ି ସକବଳ ସ�ତକି ି ନୁସହଁ ନଶିୋ ସବ୍ୋରୀଙୁ୍କ 
�ରୁକ୍ୋ ଦଆିଯୋଉଥିବୋରୁ ସ�ମୋସନ ମଧ୍ ୍ଲୁ�ିରୁ 
ମକୁ୍ ି୍ ୋଇ ୍ରବତ୍୍ବୀ �ମୟସର ତୋଙ୍କ କୋରବୋରକୁ 
ଦ୍ଗିଣୁତି କରୁଛନ୍।ି ସତଣ ୁ ୍ଲୁ�ି ଓ ଅବକୋରୀ 
ବଭିୋଗ ଏଥିପ୍ରତ ି ଦୃଟେସିଦବୋକୁ ଦୋବ ି ସହୋଇଛ।ି

ତାଳଚେର ସହରଚର ବଢୁଛ ିନଶିା କାରବାର
ନଶିା କବଳଚର ଛାତ୍ର ଓ ଯବୁକ ଚେଶର ଭବଷି୍ୟତ ଏଚବ ବପିଥଗାମୀ

ତାଳଚେରସଦର,,୧୧।୯(ସମ ଡିସ)

ତୋଳସେର ସ୍ୌର୍ରଷିଦସର ଆଜକୁ ଦୀଘ୍ବ ଆଠ ବଷ୍ବ 
ସହବ ସଗୋଟଏି ଜୋଗୋସର ମୋେ ି ବ�ଥିିବୋ ଯନ୍ତ୍ରୀମୋନଙ୍କ 
ବଦଳ ି ସହଉନୋହ ିଁ। ସ�ମୋନଙୁ୍କ କଏି ଘଣ୍ଟ ସଘୋେୋଉଛ ସିବୋଲ ି
�ୋଧୋରଣସର େର୍୍ବୋ ଧରଛି।ି ରୋଜଷ୍ୟ �ରକୋର ଜନ�ୋଧୋରଣଙ୍କ 
୍ୋଇ ଁ ସଯୋଜନୋ ମୋଧ୍ମସର ୍ହଞ୍ଚୋଇବୋକୁ ପ୍ରୟୋ� କରୁଥିବୋ 
ସବସଳ ତୋଳସେର ସ୍ୌରୋଞ୍ଚଳ ସର ଅ�ୋଧ ୁ ଅଫି�ର ବୋ 
ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୍�ି ି ଖିଆ ଏଥିସର ବୋଧକ �ୋଜଛି।ି ୨୧ ଟ ି ୱୋେ୍ବକୁ 
ସନଇ ଗଠତି ତୋଳସେର ସ୍ୌରୋଞ୍ଚଳସର ମଖୁଷ୍ୟତଃ ନମି୍ବୋଣ 
ବଭିୋଗ ର ସ୍ୋଣତୁୋ ଓ ବନିୋ ୍�ି ିସର ସକୌଣ� ିକୋଯ୍ବଷ୍ୟକୁ ହୋତକୁ 
ନଆି ଯୋଉ ନୋହ ିଁ ସବୋଲ ିଅଭସିଯୋଗ ସହଉଛୋି ଏଠୋସର ବକିୋଶ 

୍�ିସିର ଫ�ଛି ି କହସିଲ ଅତୁଷ୍ୟକ୍ ି ସହବ ନୋହ ିଁ। ସଯ ସକୌଣ� ି
ଉନ୍ନତମିଳୂକ କୋଯ୍ବଷ୍ୟ ୍ୋଇ ଁଠକିୋଦୋର ସ୍ୌର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧେୁନ୍ଦକିୋ 
ସଯୋଗୁ ଁ �ହରସର ବକିୋଶ ବଳ ି ୍େୁଛ।ି ଏଠ ି ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୋସନ 
କ ି୍ ର ିସଗୋସଟ ଜୋଗୋସର ସକମତି ି�ୋତ ଆଠ ବଷ୍ବ ସହଲୋଗୋଦ ି
ମୋେ ିବ�ଛିନ୍ ିଏହୋ ଏକ ବେ ପ୍ରଶ୍ନବୋେୀ �ଟୃେ ିକରଛି।ି ୍�ିକୁି 
�ରକୋର ବନ୍ଦକରବିୋ୍ୋଇ ଁନସିଦ୍ବଶ ସଦଇଛନ୍।ି କନୁି୍ ଏଠୋସର 
ତୋହୋ ୍ୋଳନ ସହଉ ନୋହ ିଁ ,ଆଗରୁ େୋଲଆି�ଥିିବୋ ୍ଦ୍ତ ିଆଜ ି
୍ଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ େୋଲଆି�ଛି।ିଯୋହୋ ସ୍ୌର ୍ରଷିଦ ସ�ମୋନଙ୍କ ୍ୋଇଁ 
ସଲଉଟଆି ଶୋଗ କଆିରୀ ୍ୋଳଟିଛି।ି ଏଠୋସର ଥିବୋ ସ୍ୌର 
ଏମଇ ଦୀଘ୍ବଦନି ରହ ି ଆ�ଛୁନ୍।ି ଫଳସର ସ� ଏକ ପ୍ରକୋସର 
ରୋଜ୍  େଲୋଇ ଥିବୋ ଅଭସିଯୋଗ ସହଉଛ।ି ଏଠୋସର ବକିୋଶ କ ି୍ ର ି
ସହଉଥିବ ତୋହୋ �ହଜସର ଅନୁସମୟ। ଏ୍ର ିସ୍ସଳ ଏମ୍  ଇଙ୍କ 

୍ୋଇ ଁ୍ଷୁମୋ� ୍ୋଳଟିଛି। ଏସତ ବଷ୍ବ େୋକର ିକୋଳସର ସକସବ 
ସହସଲ ତୋଳସେରର ୨୧ଟ ିୱୋେ୍ବକୁ ସଦଖିନଥିବୋ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସଲୋକ 
ବଦଳସର �ହରକୁ ଅନ୍କୋର କରବିୋକୁ ପ୍ରୟୋ� କରୁଛନ୍ସିବୋଲ ି
େର୍୍ବୋ ସହଉଛ।ି ଲୋଞ୍ଚ ବନିୋ ଫୋଇଲ ଘଞୁ୍ଚୁନୁୋହ ିଁ ଏବଂ �ମସ୍ତ 
ନମି୍ବୋଣ କୋଯ୍ବଷ୍ୟସର ଦୁନ୍ବୀତ,ିଖରୋ ଦସିନ ୍ୋଣ ିବଣ୍ଟନ ସର ଦୁନ୍ବୀତ ି
, ମକୁ୍ୋ ସଯୋଜନୋସର ଦୁନ୍ବୀତ,ି ସଟଣ୍ର କୋରବୋରସର ଦୁନ୍ବୀତ ି
,ଠକିୋଦୋର ବଲି ସବସଳ ଦୁନ୍ବୀତ,ି ଜନିଷି କଣିୋ ସର ଦୁନ୍ବୀତ ି
ଏହଭିଳ ି �ବୁ ସକ୍ତ୍ରସର ଖୋଲ ି ଦୁନ୍ବୀତ ି ହ ିଁ ଦୁନୀତସିର େୋଲଛି ି
ତୋଳସେର ସ୍ୌରୋଞ୍ଚଳ ଏଣ ୁ ଏହୋ ଭଜିଲିୋନ୍ସ ତଦନ୍ ସହସଲ 
ପ୍ରକୃତ �ତଷ୍ୟୋ�ତଷ୍ୟ �ୋମ୍ନୋକୁ ଆ�ବି ସବୋଲ ି�ୋଧୋରଣସର େର୍୍ବୋ 
ସଜୋର ଧରଛି।ି ଏଠ ି ବକିୋଶସର ବୋଧକ �ୋଜଥିିବୋ ଏମ ି ଓ 
ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳ ିସକସବ ସବୋଲ ିବଭିନି୍ନ ମହଲସର ଦୋବ ିସହଉଛ।ି

ତଳଆି କମ୍ମୋରୀଙ୍କ ବେଳ;ି ଅଫିସର ଓ ଯନ୍ତୀଙ୍କ ନାହ ିଁ
ତାଳଚେର ଚପୌରପରଷିେଚରାଟାରୀ ପବ୍କି ସ୍ଲୁଚର ଗ୍ାଣ୍ଡ ପ୍ୟାଚରଣ୍ଟସ ଚେ’ ପାଳତି

ଅନଚ�ାଳ, ୧୧।୯(ସମ ଡିସ): ସ୍ୋନୀୟ ସରୋଟୋରୀ ୍ବ୍କି 
ସ୍ଲୁ ୍ର�ିରସର ଗ୍ରୋଣ୍ ୍ଷ୍ୟୋସରଣ୍ଟ� ସେ - ୨୦୨୨ ‘ ୍ୋଳତି 
ସହୋଇଯୋଇଛ।ି ଏହ ିଉତ୍ସବସର ମଖୂଷ୍ୟ ଅତଥିି ଭୋସବ 
ସରୋଟୋରଆିନ ନଖିିଲ ରଜେନ ମଶି୍ର ସଯୋଗସଦଇ 
ଉ୍ସ୍ତି ସଜସଜ ବୋ୍ୋ ଏବଂ ସଜସଜ ମୋ ମୋନଙୁ୍କ 
�ମ୍ୋନତି କରଥିିସଲ। ବଦିଷ୍ୟୋଳୟର ଅଧ୍କ୍ 
ଅସଶୋକ କୁମୋର ସବସହରୋ �ମୋଜର ୍ରବିତ୍୍ବନ 
ସର ସଜସଜମୋ ଏବଂ ସଜସଜବୋ୍ୋଙ୍କ ଭୂମକିୋ 
ଉ୍ସର ଆସଲୋକ ୍ୋତ କରବିୋ �ହ ଶକି୍ୟତି୍ରୀ 
ଅମନିୋ ଦୋମୋନ ିଉ୍ସ୍ତି ସଜସଜମୋ ଏବଂ ସଜସଜ 
ବୋ୍ୋମୋନଙୁ୍କ �ଂସ୍ୋରୀ �ମୋଜର ସମରୁଦଣ୍ 
ଭୋବସର ବର୍୍ବନୋ କରଥିିସଲ। ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ମୋନଙ୍କ 
ଦ୍ୋରୋ େତି୍ୋକଷ୍ବକ �ୋଂସ୍ତୃକି କୋଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ରମ 
୍ରସିବଷଣ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଅନଷ୍ୟ ଅତଥିି ମୋନଙ୍କ 
ମଧ୍ସର ୍ରୁୋତନ ବଦିଷ୍ୟୋଳୟ ୍ରେିୋଳନୋ ଅଧ୍କ୍ 
ସରୋଟୋରଆିନ �ଧୁିନ୍ଦ ସମୋହନ ସଜନୋ ସଯୋଗସଦଇଥିବୋ 
ସବସଳ ବଦିଷ୍ୟୋଳୟର ଉ୍ୋଧ୍କ୍ େ. ମସନୋରଜେନ ୍ଣ୍ୋ ଙ୍କ 

ତତ୍ତୋବଧୋନସର �ମସ୍ତ କୋଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ରମ �ମ୍ୋଦତି ସହୋଇଥିଲୋ। 
ବଦିଷ୍ୟୋଳୟର �ମସ୍ତ ଶକି୍କ ଶକି୍ୟତି୍ରୀ , ସ୍ୋଉଟ ଗୋଇେ ଏବଂ 

ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ମୋସନ ସଯୋଗସଦଇଥିସଲ। ୍ରସିଶଷସର ଶକି୍ୟତି୍ରୀ 
ଅନୁଭୋ ମଶି୍ର ଧନଷ୍ୟବୋଦ ଅ୍୍ବଣ କରଥିିସଲ।

‘ବେି୍ୟାଳୟ ସ୍ାପନ କୁ ଚନଇ 
ରହତିାଚେଶ ଜାର ିକଚଲ ହାଇଚକାଟ୍ମ’

ଅନୁଚଗାଳଠାଚର ଆନ୍ତଜ୍ମାତୀୟ 
ଗହୃଶନୂ୍ୟ ଜୀବଜନୁୁ୍ତ େବିସ ପାଳନ 
ଅନୁଚ�ାଳ,୧୧।୯(ସମ ଡିସ): ଅନୁସଗୋଳ ଠୋସର ଜୀବଜନୁ୍ 
କଲଷ୍ୟୋଣ ପ୍ରତଷି୍ୋନ / ଓେଶିୋ କୃଷକ �ମନ୍ବୟ �ମତି,ି 
ଅନୁସଗୋଳ ତଥୋ ଅସବୈତନକି ଜୀବଜନୁ୍ କଲଷ୍ୟୋଣ ତରଫରୁ 
ଆନ୍ଜ୍ବୋତୀୟ ଗହୃଶନୂଷ୍ୟ ଜୀବଜନୁ୍ ଦବି� ଉଭୟ �ଂସ୍ୋର ଅଧ୍କ୍ 
ରବୀନ୍ଦନୋଥ ପ୍ରଧୋନଙ୍କ ଅଧ୍କ୍ତୋସର ୍ୋଳତି ସହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ଇତଷ୍ୟବ�ରସର ଆନ୍ଜ୍ବୋତୀୟ ଗହୃଶନୂଷ୍ୟ ଜୀବଜନୁ୍ ଦବି� 
ଉ୍ସର ଏକ �ସେତନତୋ ୍ଦଯୋତ୍ରୋ ଓ ଆସଲୋେନୋ �ଭୋ 
ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇଥିଲୋ। ଏଥିସର ଜନ�ୋଧୋରଣଙୁ୍କ �ସେତନ 
କରୋଯୋଇଥିଲୋସଯ, ଗହୃଶନୂଷ୍ୟ ଜୀବଜନୁ୍ଙ୍କ �ରୁକ୍ୋ ତଥୋ 
ସ�ମୋନଙ୍କ ୍ୋଇଁ ଆବୋ�ସ୍ଳରି ବଷ୍ୟବସ୍ୋ କରବିୋ ୍ୋଇଁ 
ଜନ�ସେତନତୋ ୍ ୋଇଁ ଏହ ିଦବି� ୍ ୋଳନ ମଖୁଷ୍ୟ ଉସଦେଶଷ୍ୟ। �ୋରୋ 
୍ଥୃିବୀସର ଗହୃଶନୂଷ୍ୟ ଜୀବଜନୁ୍ଙ୍କ ମଧ୍ସର ଶ୍ୋନ ଓ ମୋଜ୍ବୋରଙ୍କ 
�ଂଖଷ୍ୟୋ ଅଧିକ। ଆବୋ�ସ୍ଳ ି ଅଭୋବରୁ ପ୍ରତବିଷ୍ବ ୨.୭ମଲିଲିୟିନ 
ଶ୍ୋନ ଏବଂ ମୋଜ୍ବୋରଙୁ୍କ ହତଷ୍ୟୋ କରୋଯୋଉଛ।ି ସ୍ୋନୋଭୋବ ସହଉ ବୋ 
ମଣଷି ତୋର �ବୁଧିୋ ୍ୋଇଁ ଗୋଈସଗୋରୁଙୁ୍କ ଗହୃସର ନରଖି ଛୋେ ି
ସଦଉଥିବୋରୁ ଏମୋସନ ମଧ୍ �ୋମୟକି ଭୋସବ ଗହୃଶନୂଷ୍ୟ ଜୀବ 
ରୂସ୍ ରୋସ୍ତୋକେସର ଆଶ୍ରୟ ସନଉଛନ୍ୋି ସ�ମୋନଙ୍କ �ଂଖଷ୍ୟୋ 
ଭୋରତବଷ୍ବସର ୫୦.୨୧ଲକ୍ ଏବଂ ଶ୍ୋନ ଓ ମୋଜ୍ବୋରଙ୍କ �ଂଖଷ୍ୟୋ 
ମଶିୋଇସଲ ଏହୋଙ୍କ �ଂଖଷ୍ୟୋ ପ୍ରୋୟ ୨୦୩.୩୧ଲକ୍। ଓେଶିୋସର 
ଗହୃଶନୂଷ୍ୟ ଗୋଈସଗୋରୁଙ୍କ �ଂଖଷ୍ୟୋ ୨୦୧୯ ସ�ନ୍ �ସ୍  ଅନୁଯୋୟୀ 
ପ୍ରୋୟ ୧.୫୨ଲକ୍। ମୋତ୍ର ଏହୋଙ୍କ �ଂଖଷ୍ୟୋ ଅଧିକ ଥିବୋର ଜଣୋଯୋଏ। 
�ରକୋରୀ ସ୍ତରସର ଏମୋନଙ୍କ ୍ୋଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଳ ି ନମି୍ବୋଣ ୍ୋଇଁ 
ସୱେଚ୍ୋସ�ବୀ ଅନୁଷ୍ୋନ ମୋଧ୍ମସର ୨୦୨୧ ମ�ହିୋରୁ ଅନୁଦୋନର 
ବଷ୍ୟବସ୍ୋ ଆରମ୍ଭ ସହୋଇଥିସଲ ମଧ୍ ଏହୋ ଠକି୍  ଭୋବସର 
କୋଯ୍ବଷ୍ୟକୋରୀ ସହୋଇ୍ୋରୁନୋହ ିଁ। ସ�ହଭିଳ ି ବଣଆୁ ଜୀବଜନୁ୍ଙ୍କ 
ଆବୋ�ସ୍ଳ ିସହଉଛ ିଘଞ୍ଚଜଙ୍ଗଲ। ମୋତ୍ର ଜଙ୍ଗଲର ଘଞ୍ଚତୋ କମବିୋ 
ଓ �ଂକୁେତି ସହବୋ ଫଳସର ବନଷ୍ୟଜୀବଜନୁ୍ ଗ୍ରୋମୋଭମିଖୁୀ ସହୋଇ 
ଗହୃଶନୂଷ୍ୟ ଜୀବସର ୍ରଣିତ ସହଉଛନ୍।ି ଆଜରି ଦବି�ସର ଏହ ି
ଗହୃଶନୂଷ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ୍ୋଇଁ ଆବୋ�ସ୍ଳରି ବଷ୍ୟବସ୍ୋ ୍ୋଇଁ ଉଭୟ 
�ଂସ୍ୋ ତରଫରୁ ଏକ ସଛୋଟ ପ୍ରୟୋ�। ଏହ ିକୋଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ରମସର ଉଭୟ 
�ଂସ୍ୋର �ଦ�ଷ୍ୟମୋସନ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ତାଳଚେରବାସୀ ଓ ପଜୂା କମଟିକୁ 
କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଚଲ ଚକନ୍ଦୀୟ 

ପଜୂା କମଟି ିସଭାପତ ି
ତାଳଚେରସଦର, ୧୧।୯(ସମ ଡିସ): ତୋଳସେରର ପ୍ର�ଦି୍ 
ଗସଣଶ ୍ଜୂୋର ଭ�ୋଣ ିଉତ୍ସବ ଶୋନ୍ ିଶଙୃ୍ଖଳୋର �ହତି �ମୋ୍ନ 
କରଥିିବୋରୁ �ମସ୍ତ ୍ଜୂୋକମଟି ି ଓ ତୋଳସେର ବୋ�ୀଙୁ୍କ ସକନ୍ଦୟି 
ଗସଣଶ ୍ଜୂୋ କମଟି ି ହୋଦେ୍ଦିକ ଅଭନିନ୍ଦନ ଓ କୃତଜ୍ଞତୋ ଜ୍ଞୋ୍ନ 
ଜଣୋଇଛନ୍।ି �ଭୋ୍ତ ି ସକଶବ ଭୁତଆି କହଛିନ୍ ସଯ ସକବଳ 
ବଉଳ ଛକଠୋସର ୍ଲୁ�ି ନମି୍ବମ ମଦୁୃଷ୍ୟ ଲୋଠ ିେୋଳନୋ ଦ୍ୋରୋ କଛି ି
ଅଞ୍ଚଳବୋ�ୀ ଆହତ ସହବୋ ବେ ଦୁଃଖର ବଷିୟ ଥିଲୋ। ଦୃଢତୋ ର 
�ହ ମହଳିୋ ମୋସନ ୍ଲୁ�ି ବସିରୋଧସର ତୀବ୍ ୱେର ଉସତ୍ୋଳନ 
କର ି ଆସନ୍ଦୋଳନ କରଥିିସଲ। ଯୋହୋ ଦ୍ୋରୋ ଜଲି୍ୋ ୍ଲୁ�ିର 
ଅତରିକି୍ ଅଧୀକ୍କ ଏହ ି କୋଯ୍ବଷ୍ୟ ୍ୋଇଁ ୍ଲୁ�ି ଭୁଲ ୱେୀକୋର କର ି
କ୍ମୋ ମୋଗବିୋରୁ ସଶୋଭୋଯୋତ୍ରୋ ୍ଣୁ ି ଆରମ୍ଭ ସହୋଇଥିଲୋ। ତୋହୋ 
ଛଡ଼ୋ ଆଉ ସକୋଣ� ିପ୍ରକୋର ଅ�ବୁଧିୋ ସହୋଇନଥିଲୋ। କଛି ି୍ଜୂୋ 
କମଟି ି ନୀତ ି ନୟିମ ମୋନନିଥିବୋରୁ ଭ�ୋଣରି ସଶଷ �ମୟ ରୋତ୍ର ି
୧୦ଟୋ ୍ଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ ଥିବୋ ସବସଳ ଏହୋ ରୋତ ି୩ଟୋ ୍ଯ୍ବଷ୍ୟନ୍ େୋଲଥିିଲୋ। 
ଭ�ୋଣ ି ଶୋନ୍ ି ଶଙୃ୍ଖଳୋର �ହ ୍ୋଳନ କରଥିିବୋରୁ �ଭୋ୍ତ ି
ତୋଳସେର ବୋ�ୀଙୁ୍କ ହୋଦେ୍ଦିକ ଅଭନିନ୍ଦନ ଓ ଶସୁଭଚ୍ୋ ଜଣୋଇଛନ୍।ି

ବଇଣ୍ା, ୧୧।୯(ସମ ଡିସ): ଅନୁସଗୋଳ ଜଲି୍ୋ 
କସିଶୋରନଗର ବ୍କ ବଇଣ୍ୋ ଛକ ଠୋସର ଥିବୋ 
କସିଶୋରଗଜେ �ରକୋରୀ ପ୍ରୋଥମକି ବଦିଷ୍ୟୋଳୟ 
ସ୍ୋ୍ନକୁ ସନଇ ରହତିୋ ସଦଶ ଜୋର ି କରଛିନ୍ ି
ହୋଇସକୋଟ୍ବ। ଗ୍ରୋମବୋ�ୀ ଓ ଅଭଭିୋବକଙ୍କ 
ଅଭସିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କର ି ଉକ୍ ବଦିଷ୍ୟୋଳୟ 
ସ୍ୋନୋନ୍ରସର ସରୋକ ଲଗୋଇ ରହତିୋସଦଶ 
ଜୋର ି କରଛିନ୍।ିଏ ସନଇ ଜଲି୍ୋ୍ୋଳ, ଆଠମଲ୍କି 
ଉ୍ ଜଲି୍ୋ୍ୋଳ, ତହ�ଲିଦୋର କସିଶୋରନଗର, 
େ ି୍ �ି ି ଅନୁସଗୋଳ, ଶକି୍ୋ �େବି, ଅନୁସଗୋଳ ଭୁ 
ଅଜ୍ବନ ଅଧିକୋରୀ, ଜଲି୍ୋ ଶକି୍ୋଅଧିକୋରୀ, ବ୍କ 
ଶକି୍ୋ ଅଧିକୋରୀଙୁ୍କ ୍ତ୍ର ମୋଧ୍ମ ସର ଅବଗତ 
କରୋଇଛନ୍।ି ଗ୍ରୋମବୋ�ୀଙ୍କ କହବିୋ ଅନୁଯୋୟୀ 
୫୫ ନମ୍ବର ଜୋତୀୟ ରୋଜ୍ଥ କେସର ଏହ ି
ବଦିଷ୍ୟୋଳୟ ୍େୁଥିବୋ ସବସଳ ଜୋତୀୟ ରୋଜ୍ଥ 
�ମ୍ପ୍ର�ୋରଣ ୍ୋଇଁ ଏହ ି ବଦିଷ୍ୟୋଳୟର ସଶ୍ରଣୀ ଗହୃ 
କ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ସହଉଛ।ି ସତଣ ୁ ନୂତନ ସଶ୍ରଣୀ ଗହୃ 
ନମି୍ବୋଣ ୍ୋଇଁ କ୍ତ ି ୍ରୂଣ ରୋଶ ି ଥିବୋ ସବସଳ 
ବଦିଷ୍ୟୋଳୟ ୍ଛ ୍ଟସର ଥିବୋ �ରକୋରୀ ଜମ ିଖୋତୋ 
ନମ୍ବର ୧୩୮ ୍୍ଟ ନମ୍ବର ୫୩୯ ସର ଥିବୋ ୩୯ 
ଡ଼�ିମିଲି ଜମସିର ନୂତନ ସଶ୍ରଣୀ ଗହୃ ନମି୍ବୋଣ ୍ୋଇଁ 
ଗ୍ରୋମବୋ�ୀ, ଶକି୍ୋ କମଟି,ି ଅଭଭିୋବକମୋସନ ଦୋବ ି
କରଥିିସଲ। ସହସଲ ସକସତକ ବଷ୍ୟକ୍ ି ନଜିର ୱେୋଥ୍ବ 

୍ୋଇଁ ଉକ୍ ବଦିଷ୍ୟୋଳୟକୁ ପ୍ରଶୋ�ନକି ଅଧିକୋରୀଙୁ୍କ 
ହୋତ କର ିରୋମସଦଓ ଉର୍ ବଦିଷ୍ୟୋଳୟସର ଥିବୋ ଛୋତ୍ର 
ବୋ� ଜମସିର ନୂତନ ସଶ୍ରଣୀ ଗହୃ ନମି୍ବୋଣ ଆରମ୍ଭ 
କରଛିନ୍।ି ସହସଲ ଏହୋକୁ ବସିରୋଧ କର ିଗ୍ରୋମବୋ�ୀ 
ଓ ଅଭଭିୋବକମୋସନ ବହୁ ବୋର ଜଲି୍ୋ ପ୍ରଶୋ�ନ ଠୋରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ଶକି୍ୋ ବଭିୋଗକୁ ଅଭସିଯୋଗ କରଥିିସଲ 
ମଧ୍ ସକୌଣ� ି �ଫୁଳ ମଳୁିନଥିବୋଅଭସିଯୋଗ 
ସହୋଇଛ।ି ଏହ ି ବଦିଷ୍ୟୋଳୟ ଉ୍ସର ବସିଶଷ କର ି
ସବୈଷ୍ବ�ୋହ,ି ଦଳତି �ୋହ,ି ମୋ ମଙ୍ଗଳୋ �ୋହ ିଅଞ୍ଚଳର 
୮୦ ପ୍ରତଶିତ ଛୋତଛୋତ୍ରୀ ୍ୋଠ ୍ଢ଼ୁଥିବୋ ସବସଳ 
ରୋମ ସଦଓ ଉର୍ ବଦିଷ୍ୟୋଳୟଠୋସର ଏହ ି ବଦିଷ୍ୟୋଳୟ 
ନମି୍ବୋଣ ସହସଲ ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀ ମୋସନ ୍ ୋଠ ୍ ଢଯିବିୋସର 
ବଷ୍ୟ୍ୋକ ଅ�ବୁଧିୋ ୍ରଲିକ୍ତି କରସିବ। ଉକ୍ �ୋହ ି
ଗେୁକି ରୁ ନୂତନ ବଦିଷ୍ୟୋଳୟର ଦୂରତୋ ୧ କମି ି ରୁ 
ଉଦ୍ଧ୍ୱ୍ୱର୍ ସହବୋ �ହ ୪ ଟକିଆି ରୋସ୍ତୋ ସଦଇ ଯବିୋ କୁନ ି
କୁନ ିଶଶିଙୁ୍କ ୍ୋଇ ଁ�ମ୍ଭବ ୍ର ସହବ ନୋହ ିଁ। ଫଳସର 
କସିଶୋରଗଜେ �ରକୋରୀ ପ୍ରୋଥମକି ବଦିଷ୍ୟୋଳୟଟ ି
ବଦିଷ୍ୟୋଳୟର ୍ ଛ ୍ ଟସର ଥିବୋ ଜମ ିଉ୍ସର ନମି୍ବୋଣ 
କରବିୋ ୍ୋଇ ଁ ଗ୍ରୋମବୋ�ୀ ଓ ଅଭଭିୋବକ ମୋସନ 
ଦୋବ ି କର ି ହୋଇସକୋଟ୍ବର ଦ୍ୋରସ୍ ସହୋଇଥିସଲ। 
ଗ୍ରୋମବୋ�ୀ ଙ୍କ ଅଭସିଯୋଗ କୁ ହୋଇସକୋଟ୍ବ ମଖୁଷ୍ୟ 
ବେିୋର୍ତ ି ଏ� ମରୁଲୀ ଧର, ବେିୋର୍ତ ି ଆର 
ସକ ୍ଟ୍ଟନୋୟକ ରହତିୋସଦଶ ଜୋର ି କରଛିନ୍।ି

ଏମ୍ ସଏିଲ୍  ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ େଭିଜିନ୍  ପକ୍ଷରୁ ବଶି୍ୱ ପ୍ାଥମକି େକିତି୍ା େବିସ

ହାଣ୍ଡିଧଆୁ,୧୧।୯(ସମ ଡିସ): ବଶି୍ ଭ୍ୋତୃତ୍ୱ ତଥୋ 
ମୋନବୀୟ ମଲୂଷ୍ୟସବୋଧ େନି୍ୋ ଓ ସେତନୋର 
ଭୋବଧୋରୋସର ଅନୁପ୍ରୋଣତି ସହୋଇ ମୋନବୀୟ 
ମଲୂଷ୍ୟସବୋଧ ପ୍ରତ ି ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱୋସରୋ୍ 
କର ି ସ୍ଲୁ୍ , କସଲଜ୍ , ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋନଙୁ୍କ, 
ପ୍ରସତଷ୍ୟକ ୍ରବିୋରର ଜସଣ ଜସଣ �ଦ�ଷ୍ୟଙୁ୍କ 
ପ୍ରୋଥମକି େକିତି୍ସୋ ତୋଲମି୍  ପ୍ରଦୋନ କରବିୋ 
�ହତି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକୋର ବ ି୍ ଦ ଜୋଗୋସର 
ରହ ି ସଲୋକମୋନଙ୍କ ସ�ବୋ କରବିୋ ୍ୋଇଁ 
ସ�ଣ୍ଟଟ୍  ଜନ୍  ଆମ୍ବୱୁଲୋନ୍ସ ପ୍ରତବିଷ୍ବ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର 
ମୋ� ୨ୟ ଶନବିୋରକୁ ବଶି୍ ପ୍ରୋଥମକି େକିତି୍ସୋ 
ଦବି� ରୂସ୍ ୍ୋଳନ କରୋଯୋଉଛ।ିଏଥିସର 
�ମସ୍ତଙୁ୍କ �ସେତନତୋ କୋଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ରମସର �ୋମଲି୍  

କରୋଇବୋ ସଯ୍ରକି ି ୍ଥୃିବୀର ସକୌଣ� ି
ବଷ୍ୟକ୍ ି ପ୍ରୋଥମକି େକିତ୍ସୋ ଅବସହଳୋରୁ ବଷ୍ୟକ୍ ି
ଓ �ମୋଜର ସକୌଣ� ି ଅ�ବୁଧିୋର �ମ୍ଖୁିନ 
ନସହବୋ ଉସଦଟ୍ ଧଶଷ୍ୟ। େଳତି ବଷ୍ବର 
ବୟିବସୁ୍ତ ସହଲୋ ‘ଲୋଇଫ୍  ଟୋଇମ୍  ଫୋଟେସଟଡ୍ ’ 
(ଜୀବନ�ୋରୋ ପ୍ରୋଥମକି େକିତି୍ସୋସର ଜେତି 
ରହବିୋ)। ଏହ ି ୍ରସିପ୍ରକ୍ୀସର ସ�ଣ୍ଟଟ୍  ଜନ୍  
ଆମ୍ବୱୁଲୋନ୍ସ ଓେଶିୋ ଏମ୍ �ଏିଲ୍  ଆମ୍ବୱୁଲୋନ୍ସ 
େଭିଜିନ୍  ୍କ୍ରୁ ୪ ଦନି ବଷ୍ୟୋ୍ ି ଏହ ି
�ସେତନତୋ କୋଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଜୋୟ ରଖି 
ଜନମୋନ� ବୋ �ମୋଜ ମଧ୍ସର �ସେତନତୋ 
�ଟୃେ ି କର ି ବଶି୍ ପ୍ରୋଥମକି େକିତି୍ସୋ ଦବି� 
୍ୋଳନ କରୋଯୋଇଛ।ି ଉକ୍ କୋଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ରମସର 

ସ�ଣ୍ଟଜନ୍  ଆମ୍ବୱୁଲୋନ୍ସ ଅନୁସଗୋଳ ଜଲି୍ୋ ଯଗୁ୍ମ 
�ମ୍ୋଦକ ତଥୋ ଏମ୍ �ଏିଲ୍  ଆମ୍ବୱୁଲୋନସ୍  
େଭିଜିନ୍  ର େଭିଜିନୋଲ୍  କମୋଣ୍ର ଦୀନବନୁ୍ 
ପ୍ରଧୋନଙ୍କ ପ୍ରତଷ୍ୟକ୍ ତତ୍ତୋବଧୋନସର ପ୍ରଥମ 
ଦନିସର ଉ୍ଶମ ଅସ୍କ୍ୋ ପ୍ରତସିରୋଧ ଭଲ 
ଦ୍ୋରୋ ସଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରୋଣୋୟମ ମୋଧ୍ମସର 
ଉ୍ଜଲି୍ୋ୍ୋଳଙ୍କ କୋଯ୍ବଷ୍ୟୋଳୟ �ମ୍ଖୁସର 
�ନିୟିର ସଟେସନୋ ହୃଦୋନନ୍ଦ �ୋହୁ ସଯୋଗ 
ସଦଇ ପ୍ରଦୀ୍ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କର ି କୋଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ରମକୁ 
ଉଦ୍ ଘୋଟନ କରଥିିସଲ। ୨ୟ ଦନିସର 
୍ରସିବଶ ୱେଚ୍ତୋ କୋଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ରମ, ୩ୟ ଦନିସର 
ମହୋ୍ରୁୁଷ ମୋନଙ୍କ ପ୍ରତମିତୂ୍୍ଦିସର ମୋଲଷ୍ୟୋ୍୍ବଣ 
ଏବଂ ୪ଥ୍ବ ଦବି�ସର �ହରର ବଭିନି୍ନ ମଖୁଷ୍ୟ 
ଜୋଗୋସର ପ୍ରୋଥମକି େକିତି୍ସୋର �ସେତନତୋ 
କୋଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ରମ କର ି ୍ରସିଶଷସର ୍ଞ୍ଚୋୟତ 
�ମତି ି�ଭୋଘରଠୋସର �ମସ୍ତ ବ୍ସିଗଡ୍ ମୋନଙୁ୍କ 
ସନଇ ଏକ ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇଥିଲୋ। 
ଏହ ି କୋଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ରମ ଗେୁକିସର �ମୋଜସ�ବୀ 
ବୋ୍ ିମହୋନ୍,ି ରଜେତି୍  ମହୋ୍ୋତ୍ର, ବୋଉରୀବନୁ୍ 
ସବଜ, ବଶି୍ନୋରୋୟଣ ଆେୋଯ୍ବଷ୍ୟ, ଅଜତି୍  
ପ୍ରଧୋନ, ଅ�ତି୍  ପ୍ରଧୋନ ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ରହ ି
ଉତ୍ସୋହତି କରଥିିସଲ। େଭିଜିନ୍ ର �ମସ୍ତ 
ବ୍ସିଗଡ୍  ସମମ୍ବରଙ୍କ �ହସଯୋଗସର ଉକ୍ 
କୋଯ୍ବଷ୍ୟକ୍ରମଗେୁକି �ମ୍ନ୍ନ ସହୋଇଥିଲୋ।

‘ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ବଡ଼ ମଣଷି କରବିାଚର ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଭୂମକିା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ’

ବ୍ାହ୍ମଣୀଚର ଦ୍ତିୀୟ ଚସତୁ ପାଇଁ ପ୍ଶାସନକି ମଞ୍ରୁୀ

ତାଳଚେରସଦର,୧୧।୯(ସମ ଡିସ): ତୋଳସେର 
�ହର ଉ୍ଖଣ୍ ୧ନମ୍ବର ୱୋଡ଼୍ବ ଅଜୁ୍ବନକଟୋ ସ୍ୋଖରୀ 
ନକିଟସ୍ ବ୍ୋହ୍ମଣୀନଦୀସର ସହବୋକୁ ଯୋଉଥିବୋ 
ଦ୍ତିୀୟ ସ�ତୁ ନମି୍ବୋଣ ସନଇ ରୋଜଷ୍ୟ �ରକୋର 
ପ୍ରଶୋ�ନକି ମଜେରୁୀ ସଦଇଛନ୍ ିସବୋଲ ିଖଣଇିସ୍ୋତ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ ମଲ୍ୀକ୍  ସଟଲସିଫୋନ୍  ସଯୋସଗ 
୍ୋଲଲହଡ଼ୋ ପ୍ରୋକ୍ନ ବଧିୋୟକ ତଥୋ ୍ରସିବଶବତି୍  
ବଭୂିସଧନୁ୍ଦ ପ୍ରତୋ୍ ଦୋ�କୁ ଏହୋ ଜଣୋଇଛନ୍ ିସବୋଲ ି
ଶ୍ରୀ ଦୋ� ଏହୋ ପ୍ରକୋଶ କରଛିନ୍।ି ସତସବ ଏହ ି
ବ୍ୋହ୍ମଣୀନଦୀ ସ�ତୁ ତୁରନ୍ ନମି୍ବୋଣ କରୋଗସଲ 

ମଖୁଷ୍ୟତଃ ସକୋଇଲୋ ସବୋସେଇ ଟ୍ରକ ସ�ହ ି ବ୍ଜି୍  
ଉ୍ସର େଳୋେଳ କର ିକଛି ିମୋତ୍ରୋସର ତୋଳସେରକୁ 
ଆଶ୍ସ୍ତ ିମଳିବି ସବୋଲ ିଏହୋ େର୍୍ବୋ ସହଉଛ।ି ସତସବ 
ଦୁଘ୍ବଟଣୋ ଓ ଜୋତୀୟ ରୋଜ୍ଥସର ସଦୈନନ୍ଦନି 
ଉ୍ଜୁୁଥିବୋ ଟ୍ରୋଫିକ୍  �ମ�ଷ୍ୟୋକୁ ଏଡ଼ୋଇ ଦଆିଯବିୋ 
�ସମତ ବଷ୍ୟୋ୍କ ପ୍ରଦୁଷ୍ୟଷଣରୁ ମକୁ୍ ି ମଳିବି ସବୋଲ ି
ତୋଳସେର �ହରବୋ�ୀ ଆଶ୍ସ୍ତ ିଆଣସିଦବୋ ସନଇ 
ଆଶୋ ପ୍ରକଟ କରଛିନ୍।ି ସତସବ ଏଥି୍ୋଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 
ମଲ୍ୀକଙୁ୍କ ତୋଳସେରବ�ୀଙ୍କ ୍କ୍ରୁ କୃତମଜ୍ଞତୋ 
ଜ୍ଞୋ୍ନ କରଛିନ୍।ି

  ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପମେ ଅଘଟଣ

ମାଟ ିଅତଡ଼ା ପଡ଼ ିଶ୍ରମକି ମତୃ
ଚେଣ୍ଡିପଦା,୧୧।୯(ସମ ଡିସ): ସଛଣ୍ି୍ ଦୋ ବ୍କସର 
ନୋଗୋଜୁ୍ବନ କମ୍ୋନୀ ୍କ୍ରୁ ସମଗୋ ୍ୋନୀୟ ଜଳ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିସନ୍ ସଛଣ୍ି୍ ଦୋରୁ ହୋଣ୍ସିଗୋେୋ ଯୋଇଥିବୋ 
୍ୋଇ୍ ଲୋଇନ ବଛିୋଯୋଇଥିବୋ ସବସଳ ଶନବିୋର 
ରୋତ ି ୮ଟୋ ସବସଳ ଧଉରୋଖମଣ ନକିଟସର 
୍ୋଇ୍ର ଲସିକଜ ମରୋମତ ି କୋଯ୍ବଷ୍ୟ େୋଲଥିିଲୋ। 
ଏହ ି �ମୟସର ସକୋଶଳୋ ଗ୍ରୋମର �ନୁ ରୋଉଳ ୫ 
ଫୁଟର ଗୋତ ଭତିସର ୍ଶ ିକୋଯ୍ବଷ୍ୟ କରୁଥିବୋ ସବସଳ 
୍ୋଶ୍ଶ୍ବସର ଗଦୋ ସହୋଇଥିବୋ ମୋଟ ି ଅତେୋ ଖ� ି
୍େବିୋରୁ ଗୋତସର ସ� ସ୍ୋତ ି ସହୋଇଯୋଇଥିସଲ। 

ସଲୋସକ ଦୀଘ୍ବ ୧ଘଣ୍ଟୋ ୍ରଶି୍ରମ ୍ ସର ଗୋତରୁ �ନୁଙୁ୍କ 
ଉଦ୍ୋରକର ି ସଛଣ୍ି୍ ଦୋ ସଗୋଷ୍ୀ ୱେୋସ୍ଷ୍ୟ ସକନ୍ଦକୁ 
ସନଇ ଆ�ଥିିସଲ। ସତସବ ସ�ଠୋସର େକିତି୍ସୋଧୀନ 
ଅବସ୍ୋସର ତୋଙ୍କର ମତୁୃଷ୍ୟ ସହୋଇଥିଲୋ। କମ୍ୋନୀର 
�ରୁକ୍ୋ ଅବସହଳୋରୁ �ନୁଙ୍କର ମତୃଷ୍ୟ ସହୋଇଥିବୋ 
ସନଇ ସ୍ୋନୀୟ ସଲୋକମୋସନ ଅଭସିଯୋଗ କରଛିନ୍।ି 
ସତସବ ଏହ ିଘଟଣୋକୁ ସନଇ ଆଜ ିସ�ଠୋସର କୋମ 
କରୁଥିବୋ ଶ୍ରମକି ମୋନଙ୍କ ମଧ୍ସର ଅ�ସନ୍ୋଷ ସଦଖୋ 
ସଦଇଛ।ି ସମଗୋ ୍ୋନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କୋଯ୍ବଷ୍ୟୋଳୟ 
ଫୋଟକସର ତୋଲୋ ୍ କୋଇ କ୍ତ ି୍ ରୂଣ ଦୋବ ିକରଛିନ୍।ି

ବଇଣ୍ା, ୧୧।୯(ସମ ଡିସ): ଶଶି ୁ କୁ 
ବଦିଷ୍ୟୋଳୟସର ଭଲ ୍ୋଠ ୍ଢୋଇବୋ �ହ ଭଲ 
ବଷ୍ୟବହୋର ସଦଖୋଇସଲ ସ�ମୋସନ ଅନୁ�ରଣ 
କର ି ତୋହୋ �ମୋଜସର ତୋହୋ ହ ଁ ୍ରପି୍ରକୋଶ 
କରସିବ। ସ�ମୋନଙୁ୍କ ବେ ମଣଷି କରବିୋ 
ଦଗିସର ଶକି୍କଙ୍କ ଭୂମକିୋ ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ୍ରୂ୍୍ବ 
ସବୋଲ ି ଶନବିୋର ଦନି କସିଶୋରନଗର ବ୍କ 
ବଶି୍ ଯବୁସକନ୍ଦ ୍ ର�ିରସର ଟେୋର ସ୍ଲୁ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ତି ଗଣୁୀ ଶକି୍କ �ମ୍ଳିନୀସର 
ସଯୋଗସଦଇଥିବୋ ଅତଥିିମୋସନ ମତ ପ୍ରକୋଶ 
କରଛିନ୍।ି ଏଥିସର ଅତଥିି ଭୋବସର ସବୌଦ 
ଜଲି୍ୋ ଜନ ଶକି୍ଣ �ଂସ୍ୋର ନସିଦ୍ବଶକ ଅରୁଣ 
କୁମୋର ପ୍ରଧୋନ ସଯୋଗସଦଇ ଶକି୍କ ମୋସନ 
କଭିଳ ି୍ଲିୋମୋନଙୁ୍କ ଭଲ ବଷ୍ୟବହୋର ପ୍ରଦଶ୍ବନ 
କରସିବ ଓ ସ�ମୋସନ କଭିଳ ି ଭଲ ୍ଢସିବ, 
ସଲଖିସବ ସ� ସନଇ ୍ରୋମଶ୍ବ ସଦଇଥିସଲ। 

ଅନଷ୍ୟତମ ଅତଥିି ଭୋବସର �ଆିର��ି ି
କସିଶୋର େନ୍ଦ �ୋହୁ ସଯୋଗସଦଇଥିସଲ। ଏହ ି
କୋଯ୍ବକ୍ରମକୁ ଜୟନ୍ କୁମୋର ସଜନୋ ୍ ରେିୋଳନୋ 
କରଥିିସଲ। ଏଥିସର କସଣ୍ଟଇସକୋଳଆି , 
ଜୋମନୁୋଳୀ, ଗୋଁ ବଇଣ୍ୋ, ଲୁହୋମଣୁ୍ୋ ଆଦ ି
୍ଞ୍ଚୋୟତର ବଭିନି୍ନ ବଦିଷ୍ୟୋଳୟରୁ ଶକି୍କ ମୋସନ 
ସଯୋଗସଦଇଥିସଲ। ଅଭୟ କୁମୋର ୱେୋଇ ଁ ଓ 
ଅଭସିଷକ ମହୋ୍ୋତ୍ର �ହସଯୋଗ କରଥିିସଲ। 



ସ�ୋମବୋର
୧୨ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର
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ତାଳଚେର ସହର, ୧୧।୯(ସମସି)

ଅନୁସ�ୋଳ ଜଲି୍ୋ କଣହିୋଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତ�୍ଗତ 
ସ�ୋଡ଼ବିନ୍ଧ ଛକଠୋରୁ �ନୁୋଖଣ ି ଛକ ୍ର୍ଗ୍ୟନ୍ତ 
ରୋଇଥିବୋ ୍ରୂ୍୍ଗ ବଭିୋ�ର ରୋସ୍ୋର କଡସର 
ଥିବୋ �ରକୋରୀ ଜମସିର �ଦୋ ସହୋଇଛ ି
୍ୋଉଁଶ। କଛି ି ଜମ ି ଦଲୋଲ ଏହ ି �ରକୋରୀ 
ଜମକୁି ଅକ୍ଆିର କର ି ୍ୋଉଁଶ �ଦୋ କର ି
ରଖଛୁନ୍ତ।ି ରଦ୍ୋରୋ ଖରୋ �ମୟସର ରୋସ୍ୋକୁ 
୍ୋଉଁଶ ଉଡ଼ ି ସଲୋକଙ୍କ ରୋତୋୟତସର ବୋଧୋ 
�ଷୃ୍ ି ସହଉଥିବୋ ସବସଳ ବର୍ଗୋ �ମୟସର 
୍ୋଉଁଶ ଉ୍ସର ୍ୋଣ ି ୍ଡ଼ବିୋ ଦ୍ୋରୋ ଏହୋ 
୍ଙ୍କ �ଦୃଶ ଆସ୍ରଣ �ଷୃ୍ ିକରୁଛ।ି ଫଳସର 
�ୋଈ ସ�ୋରୁ ତଥୋ ଅନ୍ୟ ୍ଶ ୁ ୍କ୍ୀଙ୍କ ୍ୋଇଁ 
ମରଣରନ୍ତୋ ୍ୋଲଟ ି ରୋଉଛ।ି ୍ଶ ୁ ୍କ୍ୀ 
ଖୋଦ୍ୟ ଅସନବେରଣ ଏସଣ ସତସଣ ବୁଲୁଥÒବୋ 
ସବସଳ ଅଜୋଣତସର ୍ୋଉଁଶ ଭତିସର 

୍ଶ ି ପ୍ୋଣହୋନ ି ଘଟୁଛ।ି ଶନବିୋର ଦନି 
ଏକ �ୋଈ ଏହ ି ୍ୋଉଁଶ �ଦୋ ଭତିସର ୍ଶ ି
ଛଟ୍ଟ ସହଉଥିବୋର ସ୍ୋନୀୟ ସଲୋକ ସଦଖି 
ଅଗ୍ଶିମ ବଭିୋ�କୁ �ଚୂନୋ ସଦଇଥିସଲ। 
ସତଣ ୁ �ଚୂନୋ ୍ୋଇ ତୋଳସଚର ଅଗ୍ଶିମ 
ବଭିୋ� ଘଟଣୋ ସ୍ଳସର ୍ହଞ୍ ି �ୋଈଟକୁି 
�ରୁକ୍ତି ଭୋସବ ଉଦ୍ୋର କରଥିିସଲ। କନୁି୍ତ 
�ୋଈଟ ି ଦୁଇଦନି ଆ�ରୁ ଏହଠିୋସର ଫ� ି
ରହଥିିବୋ ଉ୍ସ୍ତି ସଲୋକମୋସନ ଅନୁମୋନ 
କରଥିିସଲ।ଏନଟ ି୍ �ି ି ଏ�ଆି ମହୋସଦଶର 
ଏକ ବୃହର୍ମ ବଦୁି୍ୟତ ଉତ୍ୋଦନ ପ୍କଳ୍ପ 
ସହୋଇଥିସଲ ମଧ୍ୟ କରୃ୍୍ଗ୍କ୍ଙ୍କ ଅବସହଳୋ 
ଏବଂ ଅ୍ୋର�ତୋ କୋରଣରୁ ଅଞ୍ଳବୋ�ୀ ନୋହ ିଁ 
ନ ଥିବୋ �ମ�୍ୟୋର �ମ୍ଖୁୀନ ସହଉଛନ୍ତ।ି 
ସକସତସବସଳ ୍ୋଉଁଶ ଉଡ଼ ି ସଲୋସକ 
ଅଣନଃିଶ୍ୋ�ୀ ସହଉଛନ୍ତ ି ତ ସକସତସବସଳ 
୍ୋଉଁଶ ମଶିୋ ଦୂରତି ୍ୋଣ ି ନକିଟସ୍ ଟକିରିୋ 

ନଦୀସର ଛୋଡ଼ବିୋ ଦ୍ୋରୋ ସଲୋସକ ୍ୋନୀୟ 
ଜଳ ବ୍ୟବହୋର କର ିସରୋ�ୋକ୍ୋନ୍ତ ସହଉଛନ୍ତ।ି 
ଏକୋଧୋରସର ସଜଆଇଟ ି୍ ଏିଲ କମ୍ୋନୀ 
ମଧ୍ୟ ମୋତ୍ୋଧିକ ପ୍ଦୂରଣ କରବିୋସର ଲୋ�ଛି।ି 

ଏ୍ସଟ �ବ୍ଗ �ୋଧୋରଣ ରୋସ୍ୋସର ସକୋଇଲୋ 
ଏବଂ ୍ୋଉଁଶ ଟ୍ରକ ଚଳୋଚଳ ଦ୍ୋରୋ ରୋସ୍ୋ 
ଖରୋ୍ କୋରଣରୁ ସଲୋକଙ୍କ ରୋତୋୟୋତସର 
ବୋଧୋ �ଷୃ୍ ି ସହଉଛ।ି �ବୁ୍ସର ବର୍୍ଗମୋନ 

ଅଞ୍ଳସର ମଖୁ୍ୟ �ମ�୍ୟୋ ରୂସ୍ ଉଭୋ 
ସହୋଇଛ ି ୍ୋଉଁଶ �ମ�୍ୟୋ। ତୋଳସଚର 
ଉ୍ଖଣ୍ଡସ୍ ବଭିନ୍ନ ସ୍ୋନସର ରୋସ୍ୋ କଡ଼ସର 
�ଦୋ ସହୋଇ ରହଛି ି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ୍ୋଉଁଶ। 
ରୋସ୍ୋସର ୍ୋଉଁଶ ଉଡ଼ ି ବୋୟମୁଣ୍ଡଳ ପ୍ଦୂରଣ 
କରବିୋ �ହ ରୋସ୍ୋସର ୍ୋଉଁଶ ଉଡ଼ ିସଲୋକଙ୍କ 
ରୋତୋୟତସର ବୋଧୋ �ଷୃ୍ ି କରୁଛ।ି ଉଭୟ 
କମ୍ୋନୀର ୍ୋଉଁଶ ୍ରଚିୋଳନୋ ଦୋୟତି୍ୱସର 
ଥିବୋ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ବ୍ୟତକି୍ମ ସରୋ�ୁଁ �ୋଧୋରଣ 
ସଲୋକଙୁ୍କ ଅ�ବୁଧିୋର �ମ୍ଖୁୀନ ସହବୋକୁ 
୍ଡୁଛ।ି ପ୍ଶୋ�ନ ମଧ୍ୟ �ବୁ ଜୋଣ ିନରିବଦ୍ରଷ୍ୋ 
୍ୋଲଟଛି।ି ବୃହତ୍  କମ୍ୋନୀ ସହୋଇଥିବୋ 
କୋରଣରୁ ଭୟସର କମି୍ବୋ ନଜିସ୍ୱ ସ୍ୱୋଥ୍ଗ ହୋ�ଲ 
ଉସଦେଶ୍ୟସର ପ୍ଶୋ�ନକି ଅଧିକୋରୀ ମୋସନ 
ବୋରମ୍ବୋର ଅଭସିରୋ� �ସର୍୍ ୍ୱ କମ୍ୋନୀ 
ଉ୍ସର କୋର୍ଗ୍ୟନୁଷ୍ୋନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବୋ 
ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ମହଲସର ଚର୍୍ଗୋ ସଜୋର ଧରଛି।ି

ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ଫସଲିା ଗାଈ; ଉଦ୍ାେ କରଲ ଅଗ୍ଶିମ ବଭିାଗ
ଏନ୍ ଟପିସି ିଏବଂ ରେଆଇଟପିଏିଲ୍  କମ୍ାନୀେ ପାଉଁଶ ପେଚିାଳନାରେ ବ୍ୟତକି୍ରମ ର�ାଗୁଁ ଘଟୁଛ ିଦୁଘ୍ଘଟଣା

ମହାବୀଚରା,୧୧।୯(ସମସି)

କଙ୍କଡୋହୋଡ ବ୍ଲକସର ଓଡଶିୋ ଜୀବକିୋ ମଶିନ ନୋମସର 
ମହୋଦୁନ୍ଗୀତ ି ସହୋଇଥିବୋର ଅଭସିରୋ� ସହୋଇଛ।ି ମଶିନଶକ୍ ି
ମହଳିୋ ମୋନଙୁ୍କ ସ୍ୱୋବଲମ୍ବୀ କରୋଇବୋ ୍ୋଇଁ ସବୋଦୋ ନସିଜ କଣି ି
ଅଧିକୋରୀ ମୋସନ ମନୁୋଫୋ କମୋଉଥିବୋ ସବସଳ ହତିୋଧିକୋରୀ 
ମୋସନ ତଣ୍ଡ �ଣଥୁିବୋର ଜଣୋ୍ଡଛି।ି ସରୋ�ୋଇ ଦଆିରୋଇଥିବୋ 
ସବୋଦୋରୁ ୨ଶହ ମତୁୃ୍ୟ ବରଣ କରଥିିବୋ ସବସଳ ଆ�କୁ ସକସତ 
ସବୋଲ ିହତିୋଧିକୋରୀ ମୋସନ ପ୍କୋଶ କରଛିନ୍ତ।ି

 �ରକୋରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଶିନ ଶକ୍ ି ଏ�ଏ�ଜ ି �ର୍ୁ  
ମୋନଙୁ୍କ ସ୍ୱୋବଲମ୍ବୀ କରବିୋ ୍ୋଇଁ ଓଡଶିୋ ଜୀବକିୋ ମଶିନ 
ମୋଧ୍ୟମସର ସଛଳ ି ୍ୋଳନ ୍ୋଇଁ ୩ଶହରୁ ଅଧିକ ସବୋଦୋ ଏହ ି
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତ�୍ଗତ ସକସରସରୋଡ,ି କଙ୍କଡୋହୋଡ, �ଡ୍ଳୋଶଣୁୀ, 
ବୋମ, ମରୁଆବଲି,ିବୋଲଖିମୁୋ,କରସ�ୋଳୋ ଆଦ ି ୍ଞ୍ୋୟତକୁ 
ସରୋ�ୋଇ ଦଆିରୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି ସବୋଦୋ �ଡୁକୁି ୍ଞ୍ୋୟତସର 
ଥିବୋ ଏ�ଏ�ଜି ି �ର୍ୁ  ମୋଧ୍ୟମସର ପ୍ଦୋନ କରୋରୋଇଛ ି ସବୋଲ ି
ବଭିୋ�ୀୟ �ତୂ୍ରୁ ପ୍କୋଶ। ସ�ୋଟଏି ସବୋଦୋର ଦୋମ ୭ହଜୋର 
୫ଶହ ଟଙ୍କୋ ରହଛି।ି �ରକୋରଙ୍କ ନୟିମ ଅନୁ�ୋସର �ଂଘର 
�ଭ୍ୟମୋସନ �ସୁ୍ ଓ ଉନ୍ନତ ମୋନର ସବୋଦୋ ନସିଜ କଣିବିୋ କଥୋ 

କନୁି୍ତ �ମସ୍ ନୀତ ିନୟିମକୁ ଉଲଘଂନ କର ିବଭିୋ�ୀୟ ଅଧିକୋରୀ 
ମୋସନ ନସିଜ ସବୋଦୋ କଣି ି�ଂଘଠୋରୁ ସଚକ ସନଇ ଲୋଭବୋନ 
ସହଉଛନ୍ତ।ି �ଂଘର �ଭ୍ୟ �ଆିର୍ଏିମ,ଡସିକ ମୋସନ ଏହୋର 
�ରୁୋକ ୍ୋଇନଥିବୋ ସବସଳ ମହୁଁ ସଖୋଲସିଲ କୋର୍ଗ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର 
କରଦିଆିରବି ସବୋଲ ି ବଭିୋ�ୀୟ ଅଧିକୋରୀ ଧମକଚମକ 
ସଦଉଥିବୋ ସକସତକ ଏମବସିକ ନୋମ ସ�ୋ୍ନ ରଖି ପ୍କୋଶ 
କରଛିନ୍ତ।ି ସ�ୋଟଏି ସ�ୋଟଏି ସବୋଦୋ ୨ରୁ ୩ ସକଜ ି ଓଜନର 
ସରୋ�ୋଇ ସଦଇ ଅଧିକ ଦୋମ୍  ସନଉଛନ୍ତ।ି ସରଉଁ ସବୋଦୋ �ଡୁକି 
ସରୋ�ୋଇ ଦଆିରୋଇଛ ିତୋହୋ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଗ୍ ଣ ସହୋଇଥିବୋ ସବସଳ 

ସ�ଥିରୁ ୨ଶହରୁ ଅଧିକ ସବୋଦୋ ମରରିୋଇଥିବୋର �ଚୂନୋ 
ମଳିଛି।ି ସବୋଦୋ ସରୋ�ୋଇସଦବୋ ୍ବୂ୍ଗରୁ ସ��ଡୁକିର ବୀମୋ 
କରୋରବିୋ �ହତି ପ୍ୋଣୀ ବଭିୋ� ତରଫରୁ ଭୋ�ନି ମଧ୍ୟ କରୋରବିୋ 
କଥୋ। କନୁି୍ତ ବୀମୋ କରୋରୋଇନଥିବୋରୁ ସରଉଁ ହତିୋଧିକୋରୀଙ୍କର 
ସବୋଦୋ ମରରିୋଇଛନ୍ତ ିସ�ମୋସନ କ୍ତ ି�ହଛିନ୍ତ।ି ଏ୍ର ି୨ଶହ 
ସବୋଦୋର ମଲୂ୍ୟ ୧୫ଲକ୍ ସହବ ସବୋଲ ି ଜଣୋ୍ଡଛି।ି ପ୍ତ ି
କ୍ଲଷ୍ରକୁ ୧୫ ରୁ ସବୋଦୋ ଦଆିରୋଇଛ ି ସବୋଲ ି ଜଣୋ୍ଡଛି।ି 
ସକରସରୋଡ ି୍ଞ୍ୋୟତ ସକନୁ୍ମଣୁ୍ଡୋ, �ରସବସରଣୀ, ସ�ୋ୍୍ରୁ 
କ୍ଲଷ୍ରସର ୧୫ ରୁ ୧୩ ଟ ିସବୋଦୋ ମରରିୋଇଛନ୍ତ।ି ଏ �ଂକ୍ୋନ୍ତସର 
କରସ�ୋଳୋ ମହୋ�ଂଘର �ଭୋ୍ତ ିକହଛିନ୍ତ ିସର ବ୍ଲକର ବଏିଲ 
�ମସ୍ ସବୋଦୋ କଣି ିସରୋ�ୋଇ ସଦଇଥିବୋ ସବସଳ ତୋଙୁ୍କ ସଚକ୍  
ପ୍ଦୋନ କରୋରୋଇଛ।ି ଅନୁରୂ୍ ଭୋବସର ଅଭସିରୋ� କରବିୋରୁ 
କୋ�ଜ ୍ତ୍ ଠକି ନସହସଲ ହତିୋଧିକୋରୀମୋନଙ୍କର ଅ�ବୁଧିୋ 
ସହବସବୋଲ ି ଓଲଟୋ ଅଭସିରୋ� କରଛିନ୍ତ।ି ଏ �ଂକ୍ୋନ୍ତସର 
ବ୍ଲକ ସପ୍ୋସଜକଟେ ଅଫି�ର �ରତିୋ ସବସହରୋଙୁ୍କ ସରୋ�ୋସରୋ� 
କରବିୋରୁ ସ� ସଫୋନ ଉଠୋଇନଥିସଲ। ଏହ ିଘଟଣୋର ଭଜିଲିୋନ୍ସ 
ତଦନ୍ତ ୍ୋଇଁ ଏ�ଏ�ଜ ି�ର୍ୁ ର ମହଳିୋମୋସନ ଦୋବ ିକରଛିନ୍ତ।ି

ଓଡ଼ଶିା େୀବକିା ମଶିନରେ ମହାଦୁନ୍ଘୀତ ି

ରବାଦା କଣିରିଲ ଅଧିକାେୀ; ତଣ୍ଡ ଗଣଛୁନ୍ ିହତିାଧିକାେୀ
୨ଶହ ରବାଦା ମରଲଣ,ି ଆଗକୁ ରକରତ

ମଦ େବତ େରଣ ଗେିଫ 

କୁକୁଡ଼ା ୋଷୀଙ୍କ ଚବୈଠକ 
ବଇଣ୍ା,୧୧।୯(ସମସି): କସିଶୋରନ�ର 
ବ୍ଲକ ନୋକଚିଠିୋସର ରବବିୋର ଦନି 
କୁକୁଡ଼ୋ ଚୋରୀଙ୍କ ଏକ ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ସହୋଇରୋଇଛ।ି ସକଦୋର ପ୍ଧୋନଙ୍କ 
�ଭୋ୍ତତି୍ୱସର ଅନୁଷ୍ତି ସବୈଠକସର 
ଅମର ସବସହରୋ, ପ୍ଶୋନ୍ତ ମୋଝୀ , �ସୁରନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ଧୋନ, ରମୋକୋନ୍ତ ପ୍ଧୋନ, ପ୍ଭୋକର 
ପ୍ଧୋନ, ଟୁଟୁ ସଦହୁର,ି �ନୁୀଲ �ୋହୁ , 
ଅସଲଖ ପ୍ଧୋନଙ୍କ �ସମତ ବହୁ ଚୋରୀ 
ସରୋ�ସଦଇଥିସଲ। ଏଥିସର କୁକୁଡ଼ୋ 
ଚୋରୀଙ୍କ ବଭିନି୍ନ �ମ�୍ୟୋ �ମ୍କ୍ଗସର 
ଆସଲୋଚନୋ କରୋରବିୋ �ହ ବଭିନି୍ନ 
କୁକୁଡ଼ୋ କମ୍ୋନୀ କୁକୁଡ଼ୋ �ଂଗ୍ରହ କରବିୋ 
୍ସର ମଧ୍ୟ ଚୋରୀଙୁ୍କ �ଠକି ଭୋବସର 
ଟଙ୍କୋ ୍ଇଠ କରୁନଥିବୋ ସରୋ�ୁ ଁ ଚୋରୀ 
ମୋସନ ଋଣ ୍ ରରିଦ କରବିୋସର ଅ�ବୁଧିୋ 
�ମଖୁୀନ ସହଉଛନ୍ତ।ି ଆ�ୋମୀ ଦନିସର 
ଚୋରୀ ମୋସନ ଆସନ୍ୋଳନ କରବିୋ �ହ 
ଚୋର ବନ୍ କରବିୋ ୍ ୋଇ ଁନଷି୍ପର୍ ିସନଇଥିବୋ 
ସବୈଠକସର ଆସଲୋଚନୋ ସହୋଇଛ।ି

ବଇଣ୍ା,୧୧।୯(ସମସି): କସିଶୋରନ�ର ୍ଲୁ�ି ଶନବିୋର ଦନି ହତୋନୋଳୀ 
ଗ୍ରୋମସର ଚଢଉ କର ି କୁନୋ ସବସହରୋ ଙ୍କ ଘରୁ ୧୦ ଲଟିର ସଦଶୀ ମହୁଲ ି
ମଦ ଜବତ କରଛି।ି ଏଥି�ହ ତୋଙୁ୍କ �ରିଫ କରଛି।ି ୍ଲୁ�ି କହଛି ି ସର କୁନୋ 
ସଚୋରୋସର ମଦ ବକି୍ ି କରୁଥିବୋ ଖବର ୍ୋଇଁ କସିଶୋରନ�ର ଏ�ଏ�ଆଇ 
�ଙ୍ୀତୋ ପ୍ଧୋନ ଚଢଉ କର ିମଦ ଜବତ କରବିୋ �ହ ତୋକୁ �ରିଫ କରଥିିସଲ।

ବଇଣ୍ା,୧୧।୯(ସମସି): ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଳସର ରହୁଥିବୋ ଅସନକ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ମଧ୍ୟସର 
ଅସନକ କଳୋ ୍ର ି୍ ରୂ୍୍ଗ ସହୋଇ ରହଛି।ି ସ� �ଡୁକି ଆଜ ି ବ ି ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଳସର 
ପ୍ଦଶ୍ଗନ ସହଉଛ।ି ରୋହୋ କ ିଗ୍ରୋମୋଞ୍ଳ ର କଳୋସର ଓଡ଼ଶିୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୍ରଚିୟ �ଷୃ୍ ି
କର ି୍ୋରଛି ିସବୋଲ ିଶନବିୋର ଦନି କସିଶୋରନ�ର ବ୍ଲକ ତୁରୁଡୋ ଗ୍ରୋମ ରବୁକ 
�ଂଘ ୍ର�ିରସର ଅନୁଷ୍ତି କଳୋ କୋର ୍ରଚିୟ ୍ତ୍ ବଣ୍ଟନ କୋର୍ଗକ୍ମସର 
ସରୋ�ସଦଇଥିବୋ ଅତଥିିମୋସନ ମତ ପ୍କୋଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଅଙ୍୍ଡୋ �ର୍ଞ୍ 
ଜସିତନ୍ଦ୍ର କୁମୋର �ୋହୁଙ୍କ ଅଧକ୍ତୋସର ଅନୁଷ୍ତି �ଭୋସର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭୋବସର 
ଜଲି୍ୋ ୍ରରିଦ �ଭୋ୍ତ ିବବତିୋ ପ୍ଧୋନ ସରୋ�ସଦଇଥିବୋ ସବସଳ ଅନ୍ୟତମ 
ଅତଥିି ଭୋବସର ୧୨ ନମ୍ବର ଜଲି୍ୋ ୍ରରିଦ �ଦ�୍ୟୋ ଅନୁ୍ମୋ �ୋହୁ , ବ୍ଲକ 
ବସିଜଡ଼ ି �ଭୋ୍ତ ି କୁମନୁ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ଧୋନ, �ମତି�ିଭ୍ୟୋ ସଶୈଳବୋଳୋ ପ୍ଧୋନ, 
ଅବ�ରପ୍ୋପ୍ତ ସରଞ୍ଜର ରୋହୋ� ବହିୋରୀ �ୋହୁ , ଗ୍ରୋମ �ଭୋ୍ତ ିନରିଞ୍ଜନ ପ୍ଧୋନ 
, ବରଷି୍ ନୋ�ରକି ବୁଦ୍ସଦବ ପ୍ଧୋନ, ରବୁକ �ଂଘ �ଭୋ୍ତ ିଆରୁଣୀ ଆଚୋର୍ଗ୍ୟ 
ସରୋ�ସଦଇଥିସଲ। ଏଥିସର ୩୦ ଜଣ କଳୋକୋରଙୁ୍କ ମୋନ୍ତ୍ �ହ ୍ ରଚିୟ ୍ ତ୍ 
ସଦଇ �ମ୍ବଦ୍୍ଗନୋ କରୋରୋଇଥିଲୋ। ଏଥିସର �ଦୁଶ୍ଗନ �ୋହୁ,ମୋୟୋଧର ସବସହରୋ, 
ଆନଦ �ୋହୁ, �ଶୁୋନ୍ତ �ୋହୁ , ପ୍ମଳିୋ ମୋଝୀ ପ୍ମଖୁ �ହସରୋ� କରଥିିସଲ।

‘କଳା ପାଇଁ ଆେ ିଓଡ଼ଶିା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ପେଚିୟ ସଷୃ୍ ିକେଛି’ି

ନଖିିଳ ଓଡ଼ଶିା କମ୍ଘକର୍୍ଘାଙ୍କ ବଧିାୟକଙୁ୍କ ଦାବପିତ୍ର

ତାଳଚେର ସହର,୧୧।୯(ସମସି): ନଖିିଳ ଓଡଶିୋ ସବ�ରକୋରୀ ଅଧ୍ୟୋ୍କ 
ଏବଂ କମ୍ଗଚୋରୀ �ଂଘର କମ୍ଗକର୍୍ଗୋ ମୋସନ ତୋଳସଚର ବଧିୋୟକଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ 
ନନ୍ରିୋସ୍ତି ବୋ�ଭବନସର ସଭଟ ି ୬୬୨ ଅଧ୍ୟୋ୍କ ଏବଂ କମ୍ଗଚୋରୀ ଏବଂ 
�ପ୍ତମ ସବତନ କମଶିନ ଅଧିନସର ଥିବୋ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟୋ୍କ ଏବଂ କମ୍ଗଚୋରୀ 
ମୋନଙ୍କ ଭତିସର ଥିବୋ ତୋରତମ୍ୟକୁ ଦୁର କରବିୋ ୍ୋଇଁ ଆସଲୋଚନୋ କରଥିିସଲ। 
ଏଥି �ହତି ଅଧ୍ୟୋ୍କ ଏବଂ କମ୍ଗଚୋରୀ ମୋନଙ୍କ �ମ�୍ୟୋକୁ ଶକି୍ୋ ବଭିୋ� ଏବଂ 
ଶକି୍ୋ ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଅବ�ତ କରୋଇ �ମ�୍ୟୋର �ମୋଧୋନ ଦ�ିସର ୍ଦସକ୍୍ ଗ୍ରହଣ 
କରବିୋ ୍ୋଇଁ ଦୋବୀ କରଥିିସଲ।

ଷ୍ଟଟି ଲାଇଟ ଉଦ୍ ଘାଟତି

ବଇଣ୍ା, ୧୧।୯(ସମସି): କସିଶୋରନ�ର ବ୍ଲକ ଅଙ୍୍ଡୋ ୍ଞ୍ୋୟତ ତୁରୁଡୋ 
ଗ୍ରୋମସର ଶନବିୋର ଦନି ଗ୍ରୋମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ �ଂସ୍ୋ ୍ୋଣ୍ ି ରୁ ୧୦ ଟ ି ଷ୍ଟଟି ଲୋଇଟ 
ଲ�ୋରୋଇଛ।ି ଏହ ି ଲୋଇଟକୁ ଶନବିୋର ଦନି ଉଦଘୋଟନ କରୋରୋଇଛ।ି ଜଲି୍ୋ 
୍ରରିଦ �ଭୋ୍ତ ିବବତିୋ ପ୍ଧୋନ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭୋବସର ସରୋ�ସଦଇ ଉଦଘୋଟନ 
କରବିୋ �ହ �ରକୋରଙ୍କର ସରୋଜନୋ ସଲୋକଙ୍କ ୍ୋଖସର ୍ହଞ୍ୋଇବୋ ସଲୋକ 
ପ୍ତନିଧିିଙ୍କ ଦୋୟତି୍ୱ ସବୋଲ ି କହଥିିସଲ। ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି ଭୋବସର �ର୍ଞ୍ 
ଜସିତନ୍ଦ୍ର କୁମୋର �ୋହୁ, ମୋୟୋଧର ସବସହରୋ, ଇନ୍ଦ୍ରମଣ ି ଆଚୋର୍ଗ୍ୟ, �ଶୁୋନ୍ତ 
କୁମୋର �ୋହୁ, ପ୍ଭୋକର �ୋହୁ ସରୋ�ସଦଇଥିସଲ। ଏହ ିଷ୍ଟଟି ଲୋଇଟ ଉଦଘୋଟନ 
ସରୋ�ୁଁ ଗ୍ରୋମବୋ�ୀମୋସନ ସ୍ୋନୀୟ �ର୍ଞ୍ଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବୋଦ ଅ୍୍ଗଣ କରଥିିସଲ।

ପାଲବନ୍ା ଶ୍ରମେୀବୀ ସଂଘେ ରବୈଠକ

ବଡ଼ଗଣୁୁ୍ଡେୀ େଗନ୍ାଥ ମନ୍େି 
ପେସିେେୁ ଚନ୍ନ ଗଛ ରଚାେ ି

କଣହିାଁ, ୧୧।୯(ସମସି): ଅନୁସ�ୋଳ ଜଲି୍ୋ 
କଣହିୋଁ ଥୋନୋ ଅନ୍ତ�୍ଗତ ବଡ�ଣୁୁ୍ଡରୀ ଜ�ନ୍ନୋଥ 
ମନ୍ରି ୍ର�ିରରୁ ଶନବିୋର ରୋତସିର ଏକ 
ଚନ୍ନ �ଛ ସଚୋର ିସହୋଇଥିବୋ ଜଣୋରୋଇଛ।ି 
ଏଥିସନଇ ଥୋନୋସର ସକୌଣ� ି ଅଭସିରୋ� 
ସହୋଇନଥିବୋ ଜଣୋରୋଇଛ।ି ଦୁବୃର୍୍ଗମୋସନ 
ଶନବିୋର ରୋତସିର ବର୍ଗୋର �ସୁରୋ� 
ସନଇ କଟର ସମ�ନି �ୋହୋର୍ୟସର ୧ଫୁଟ 
ସମୋସଟଇର ଚନ୍ନ �ଛକୁ କୋଟସିନଇଛନ୍ତ।ି 
ରବବିୋର �କୋସଳ ଗ୍ରୋମବୋ�ୀ ସଚୋର ି

�ମ୍କ୍ଗସର ଜୋଣଥିିସଲ। ମୋତ୍ ମନ୍ରି ଠୋରୁ କଛି ିଦୂରସର ଏକ ଜମ ିମଧ୍ୟସର କୋଟ ି
ସନଇଥିବୋ ଚନ୍ନ କୋଠ �ଣ୍ଡକୁି ୍କୋଇ ସଦଇଥିବୋ ଜଣୋରୋଇଛ।ି

ତାଳଚେର ସହର,୧୧।୯(ସମସି): ଅନୁସ�ୋଳ ଜଲି୍ୋ କଣହିୋଁ ବ୍ଲକ୍  ଅନ୍ତ�୍ଗତ 
ରୁଟୁଭୂଇଁସ୍ତି ଶବି ମନ୍ରି ୍ର�ିରସର ମୋ �ସନ୍ତୋରୀ ୍ୋଲବନ୍ଧୋ ଶ୍ରମଜୀବୀ 
�ଂଘ ୍କ୍ରୁ ଏକ ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇରୋଇଛ।ି ଏହ ିସବୈଠକସର ୍ୋଲବନ୍ଧୋ 
ନମିସନ୍ତ ଖଣ ି ଅଧିକୋରୀ ମୋନଙୁ୍କ ଏକ ଦୋବ ି୍ ତ୍ ପ୍ଦୋନ କରୋରବିୋ ସନଇ 
ନଷି୍ପର୍ ିସହୋଇଥିଲୋ। ଦୋବକୁି ଏମ�ଏିଲ କରୃ୍୍ଗ୍କ୍ ଅଣସଦଖୋ କସଲ ଆସନ୍ୋଳନ 
କରୋରବିୋ ସନଇ �ଂଘ ୍କ୍ରୁ ସଚତୋବନୀ ଦଆିରୋଇଥିଲୋ।

ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ବଦିାୟ କାଳୀନ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧନା

ବଇଣ୍ା,୧୧।୯(ସମସି): ଆଠମଲ୍କି ବ୍ଲକର ଅବ�ର ଗ୍ରହଣ କରଥିିବୋ ଶକି୍କ 
ସ�ୋକୁଳୋ ନନ୍ ପ୍ଧୋନ, �ସୁରଶ ଚନ୍ଦ୍ର �ୋହୁ ଙୁ୍କ ରବବିୋର ଦନି ବଦିୋୟ କୋଳୀନ �ମ୍ବଦ୍୍ଗନୋ 
ଦଆିରୋଇଛ।ି ସ୍ଡି୍ ଥର �ରକୋରୀ ଊପ୍ୋ ବଦି୍ୟୋଳୟ ଠୋସର ବଦିୋୟ କୋଳୀନ 
�ମ୍ବଦ୍୍ଗନୋ �ଭୋ ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇଥିଲୋ। ଶକି୍କ ଅନୁ୍ କୁମୋର �ୋହୁଙ୍କ �ଭୋ୍ତତି୍ୱସର 
ଅନୁଷ୍ତି �ଭୋସର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭୋବସର ଆଠମଲ୍କି ବ୍ଲକ ଅତରିକି୍ ଶକି୍ୋ ଅଧିକୋରୀ 
ସକୈବଲ୍ୟ କଅରଁ ସରୋ� ସଦଇ ଅବ�ର ଗ୍ରହଣ କରଥିିବୋ ଦୁଇ ଶକି୍କଙୁ୍କ ମୋନ୍ତ୍ 
ସଦଇ �ମ୍ବଦ୍୍ଗନୋ କରବିୋ �ହ ସ�ମୋନଙ୍କ ଶକି୍କତୋ �ମ୍କ୍ଗସର ଆସଲୋକ୍ୋତ 
କରଥିିସଲ। ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି ଭୋବସର ବୋବୁଲ ି ସଦହୁର,ି ପ୍ସମୋଦ ପ୍ଧୋନ 
ପ୍ମଖୁ ସରୋ�ସଦଇଥିସଲ। ସକୈଳୋ� ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ଧୋନ ଧନ୍ୟବୋଦ ଅ୍୍ଗଣ କରଥିିସଲ।

ବଧିାୟକଙ୍କ ଦ୍ାୋ ପଞ୍ାୟତ ଭବନେ ଉଦ୍ ଘାଟନ ଅଭଭିାବକ, ଶକି୍ଷକ ଚବୈଠକ
ଚେଙ୍କାନାଳ, ୧୧ା୯(ସମସି): ସ୍ୋନୀୟ 
�ଲୁକ୍ଣୋ ସଦବୀ �ରକୋରୀ ଉର୍ 
ବଦି୍ୟୋଳୟ ୍ର�ିରସର ଅଭଭିୋବକ, 
ଶକି୍କ ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇରୋଇଛ।ି 
ଏହ ି ସବୈଠକସର �ଏିମ� ି ର �ଭୋ୍ତ ି
ପ୍ଦୀପ୍ତ ମହୋନ୍ତ, �ଆିର��ି ି �ଂରକୁ୍ୋ 
ସହୋତୋ, ଡ ି୍ �ି ି କୋର୍ଗ୍ୟୋଳୟର ଏ�ଏିଟ ି
�ଂସରୋଜକ �ବୁୋଶରି �ୋହୁ ସରୋ�ସଦଇ 
ଥିସଲ। ବଦି୍ୟୋଳୟର ପ୍ଧୋନ ଶକି୍ୟତି୍ୀଙ୍କ 
ମୀନତ ି ସଦହୁରୀଙ୍କ ଉ୍ସ୍ତିସିର �ମସ୍ 
ଶକି୍କ ଶକି୍ୟତି୍ୀ ଏବଂ ଅଭଭିୋବକ ଓ 
ଅଭଭିୋବକିୋମୋସନ ଉ୍ସ୍ତି ରହଥିିସଲ। 
ବଦି୍ୟୋଳୟର ୫ଟ ି କୋର୍ଗ୍ୟକ୍ମସର 
�ଫଳତୋ ଉ୍ସର ଆସଲୋକ୍ୋତ 
କରଥିିସଲ। ବଦି୍ୟୋଳୟର ବଜି୍ୋନ 
ଶକି୍ୟତି୍ୀ କନ୍ୟୋକୁମୋରୀ ଭୁତଆି ସ୍ୋଟ୍ଗ 
କ୍ଲୋ� �ମ୍କ୍ଗସର ତଥ୍ୟ ପ୍ଦୋନ କରବିୋ �ହ 
ବଜି୍ୋନ ୍ରୀକ୍ୋ�ୋର, ନୂତନ ୍ୋଠ୍ୟକ୍ମ, 
ବଦି୍ୟୋଳୟର ଭରି୍ଭୂିମ ି ଉ୍ସର 
ଆସଲୋଚନୋ କରଥିିସଲ। ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟସର �ସୁଲଖୋ ରୋଉତ ଓ ସ�ୌଦୋମନିୀ 
ସଦହୁରୀ ସରୋ� ସଦଇ ଥିସଲ।

ଚେଙ୍କାନାଳ, ୧୧।୯(ସମସି): ସଢଙ୍କୋନୋଳ �ଦର 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତ�୍ଗତ ଭୋ୍ରୁ ୍ଞ୍ୋୟତର ନୂତନ ଭବନକୁ 
ବଧିୋୟକ �ଧୁୀର କୁମୋର �ୋମଲ ଉଦ୍ ଘୋଟନ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଏହୋଛଡୋ ଓଡଶିୋ ସମୋ ୍ରବିୋର ୍କ୍ରୁ 
ଏକ ରକ୍ଦୋନ ଶବିରି ଓ ୨ଜଣ ଭନି୍ନକ୍ମଙୁ୍କ ୨ଟ ିହ୍ବଲି୍  
ସଚୟୋର ବଣ୍ଟନ କରଥିିସଲ। ଏହ ି କୋର୍ଗ୍ୟକ୍ମସର 

୍ର୍ଗ୍ୟସବକ୍କ ବଜିୟ କୁମୋର ନୋୟକ, ଜଲି୍ୋ୍ରରିଦ 
ଅଧ୍ୟକ୍ୋ ଅର୍୍ଗନୋ ୍ହୁୋଣ, ବଜୁି ଛୋତ୍ଜନତୋ ଜଲି୍ୋ 
�ଭୋ୍ତ ି �ରୂଜ କୁମୋର ମହୋ୍ୋତ୍, ବସିଜଡ ି
କୃରକ ସ�ଲ୍ ଫ ଜଲି୍ୋ �ଭୋ୍ତ ି ନସରୋର୍ମ �ୋହୁ, 
ନରିୋକୋର ରୋଉତଙ୍କ �ସମତ ବହୁ ଦଳୀୟ କମ୍ଗୀ ଓ 
ସ୍ୋନୀୟ ଜନ�ୋଧୋରଣ ସରୋ�ସଦଇଥିସଲ।



ସ�ୋମବୋର
୧୨ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର
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 � ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ନରି୍ଦ୍୍ମାଷର୍ର ଖଲାସ
କୋମୋକ୍ୋନଗର, ୧୧ୋ୯(�ମ�ି): ତୁମ�ୁଙି୍ୋ ଥୋନୋ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦୁଷ୍କମ୍ମ 
ମୋମଲୋର ବଚିୋର କର ିକୋମୋକ୍ୋନଗର ବରଷି୍ଠ ସଦୱୋନୀ ଜଜ୍  ତଥୋ �ହକୋରୀ 
ସଦୌରୋଜଜ ଶ୍ରଦ୍ୋଞ୍ଜଳ ି ରୋଏ ଅଭଯିକୁ୍ତ �ଶୁୋନ୍ତ ସବସହରୋକୁ �ୋକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମୋଣ 
ଅଭୋବରୁ ନସିଦ୍୍ମୋଷସର ଖଲୋ� କରଛିନ୍ତ।ି ସ�ୋବୋବୋହୋଳ ିଗ୍ୋମର ଜସଣ ମହଳିୋ 
ଗତ ୨୦୨୦ ମ�ହିୋ ମଇ ୩୧ ତୋରଖିସର ୍ଲୁ�ିସର ଅଭସିଯୋଗ କରଥିିସଲ 
ସଯ, ସ�ହ ିଗ୍ୋମର �ଶୁୋନ୍ତ ସବସହରୋ ତୋଙ୍କ �ହତି ଦୁଷ୍କମ୍ମ କରଥିିସଲ। ୍ଲୁ�ି 
ଏକ ମୋମଲୋ ରୁଜୁକର ି �ଶୁୋନ୍ତଙୁ୍କ ଗରିଫ କର ି ସକୋର୍ମ ଚୋଲୋଣ କରଥିିସଲ। 
ବରଷି୍ଠ ସଦୱୋନ ି ଜଜ୍  ତଥୋ �ହକୋରୀ ସଦୌରୋଜଜ୍  �ମସ୍ତ �ୋକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମୋଣ 
ଅଭୋବରୁ ଅଭଯିକୁ୍ତ �ଶୁୋନ୍ତକୁ ନସିଦ୍୍ମୋଶସର ଖଲୋ� କରଛିନ୍ତ।ି ଅଭଯିକୁ୍ତ ୍କ୍ରୁ 
ଆଇନଜୀବୀ �ବ୍ମଜତି୍  ଜୀ ମୋମଲୋ ୍ରଚିୋଳନୋ କରଥିିସଲ।

 � ବଶି୍ାର ଗହୃ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ଦାବପିତ୍ର

୍ରଜଙ୍, ୧୧ୋ୯(�ମ�ି): ୍ରଜଙ୍ ବ୍ଲକ ୍ଞ୍ଚୋୟତ �ମତି ି କୋଯ୍ମଷ୍ୟୋଳୟକୁ 
ପ୍ରସତଷ୍ୟକ ଦନି ବଭିନି୍ନ ୍ଞ୍ଚୋୟତର �ୋ�ୋରଣ ସଲୋକଙ୍କ ୍ୋଇଁ ଏକ ବଶି୍ରୋମ 
ଗହୃ ନମିସନ୍ତ �ର୍ଞ୍ଚ �ଂଘ ବଡିଓିଙୁ୍କ ଏକ ଦୋବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରଦୋନ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଜନ�ୋ�ୋରଣ ଖରୋ, ବଷ୍ମୋ ଓ ଶୀତସର ଆ�ଥୁିବୋ ସବସଳ ୍ଞ୍ଚୋୟତ କୋଯ୍ମଷ୍ୟୋଳୟ 
୍ର�ିରସର ବଶି୍ରୋମ ଗହୃ ନ ଥିବୋରୁ ନୋହ ିଁ ନ ଥିବୋ ଅ�ବୁ�ିୋର �ମ୍ଖୁୀନ 
ସହଉଛନ୍ତ।ି ଏହୋକୁ ସନଇ �ର୍ଞ୍ଚ �ଂଘ ୍କ୍ରୁ ଭୋରପ୍ରୋପ୍ତ ବଡିଓି ଖସଗଶ୍ୱର 
୍ୋତ୍ରଙୁ୍କ ବଶି୍ରୋମଗହୃ ସଯୋଗୋଇ ସଦବୋ ୍ୋଇଁ ଏକ ଦୋବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଛ।ି 
�ଂଘର �ଭୋ୍ତ ି ତଥୋ କନ୍ଦର�ଙି୍ୋ ୍ଞ୍ଚୋୟତର ବସିଜନ୍ଦ୍ର �ୋହୁଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱସର 
�ମ୍ୋଦକ ବଶି୍ୱଜତି୍  ନୋୟକଙ୍କ �ସମତ ବଭିନି୍ନ ୍ଞ୍ଚୋୟତର �ର୍ଞ୍ଚମୋସନ 
ଏହ ିଦୋବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରଦୋନ କରଛିନ୍ତ।ି ଆଗୋମୀ ଦନିସର ବଶି୍ରୋମଗହୃ ଉ୍ସର ବ୍ଲକ 
ପ୍ରଶୋ�ନ ଗରୁୁତ୍ୱ ନ ସଦସଲ ବ୍ଲକ ଓ ଜଲି୍ୋ୍ୋଳଙ୍କ କୋଯ୍ମଷ୍ୟୋଳୟ �ମ୍ଖୁସର �ୋରଣୋ 
ସଦବୋ ୍ୋଇଁ �ଂଘର କମ୍ମକର୍୍ମୋମୋସନ ସଚତୋବନୀ ସଦଇଛନ୍ତ।ି

 � ଜନ ଶକି୍ଷଣ ସଂସ୍ାନ ପକ୍ଷରୁ ଗରୁୁ ଦବିସ ଉଦ୍ ଯାପତି

ସେଙ୍କୋନୋଳ, ୧୧ୋ୯(�ମ�ି): ଭୋରତ �ରକୋରଙ୍କ ଦକ୍ତୋ ଓ ଉଦଷ୍ୟମତିୋ 
ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ ଦ୍ୋରୋ ସ୍ୋ୍ତି ସେଙ୍କୋନୋଳ ଜନ ଶକି୍ଣ �ଂସ୍ୋନ ୍କ୍ରୁ ଦୀଘ୍ମ 
୫ଦନି �ର ି କୋଯ୍ମଷ୍ୟୋଳୟ ୍ର�ିର ଓ ଅନଷ୍ୟୋନଷ୍ୟ ଗ୍ୋମସର ଚୋଲଥିିବୋ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ସକନ୍ଦ୍ରଗଡୁକିସର ଗରୁୁ ଦବି� ଉଦ୍ ଯୋ୍ତି ସହୋଇଯୋଇଛ।ି ପ୍ରଥମ ଦବି�ସର 
ପ୍ରଶକି୍କ ଓ ପ୍ରଶକି୍କିୋମୋନଙୁ୍କ ଗରୁୁ ଦବି� ଉ୍ଲସକ୍ �ମ୍ୋନତି କରୋଯୋଇଥିଲୋ। 
ଦ୍ତିୀୟ ଦବି�ସର ପ୍ରଶକି୍ଣ ସକନ୍ଦ୍ର ଗଡୁକିସର ସମରୋ ରଚିର, ସମରୋ ହସିରୋ 
ସ�୍ଲୋଗୋନ ମୋଧ୍ୟମସର ୍ ୋଳନ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ତୃତୀୟ ଦବି�ସର �ଂସ୍ୋନ ୍ କ୍ରୁ 
ବଭିନି୍ନ ସରେଡ୍  ଉ୍ସର ପ୍ରଶକି୍ୋଥ୍ମୀମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସକୌଶଳ ଭରି୍କି ପ୍ରତସିଯୋଗତିୋ 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଚତୁଥ୍ମ ଦବି�ସର ପ୍ରଶକି୍କିୋମୋନଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ସକୌଶଳ ଭରି୍କି 
ନମନୁୋ ପ୍ରଦୋଶ୍ମନ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ସଶଷ ଦବି�ସର ଉଦ୍ ଯୋ୍ନ କୋଯ୍ମଷ୍ୟକ୍ରମସର 
କୃତୀ ପ୍ରତସିଯୋଗୀଙୁ୍କ ୍ରୁସ୍ୋର ବଣ୍ଟନ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି କୋଯ୍ମଷ୍ୟକ୍ରମସର 
�ଂସ୍ୋନର ଅଧ୍ୟକ୍ ୍ଦ୍ମଚରଣ ୍ଟ୍ଟନୋୟକ, ନସିଦ୍୍ମଶକ ମୋନ�ରଞ୍ଜନ ଦୋ�, 
କୋଯ୍ମଷ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକୋରୀ �ଞ୍ଜୟ ରୋଉତ, �ହସଯୋଗୀ କୋଯ୍ମଷ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକୋରୀ 
ଦୁଗ୍ମୋଚରଣ ନନ୍ଦ ଓ �ମ୍ଭବ ଦୋ�, ସକ୍ତ୍ର �ହସଯୋଗୀ ମ�ସୁ୍ତିୋ ୍ଟ୍ଟନୋୟକ, 
ଆକୋଶଚନ୍ଦ୍ର ରୋଉତ, ସ୍ୱର୍୍ମପ୍ରଭୋ ମହୋନ୍ତ,ି ପ୍ରକୋଶଚନ୍ଦ୍ର ରୋଉତ ଓ ୍ସରଶଚନ୍ଦ୍ର 
ଭଞ୍ଜଙ୍କ �ସମତ ୮୪ଜଣ ପ୍ରଶକି୍କ ଓ ପ୍ରଶକି୍ୋଥ୍ମୀ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିସଲ।

 � ର୍ଗାଷ୍ୀ ଶକି୍ଷା କାଯ୍୍ମ ାଳୟର୍ର                      
ଆଜାଦୀ କା ଅରତୃ ରର୍ହାତ୍ସବ

ଗଁଦଆି, ୧୧ୋ୯(�ମ�ି): ଗଁଦଆି ବ୍ଲକ ସଗୋଷ୍ଠୀ ଶକି୍ୋ କୋଯ୍ମଷ୍ୟୋଳୟ ୍ କ୍ରୁ ଆଜୋଦୀ 
କୋ ଅମତୃ ମସହୋତ୍ସବ ୍ୋଳତି ସହୋଇଯୋଇଛ।ି ଅତରିକି୍ତ ସଗୋଷ୍ଠୀ ଶକି୍ୋଧିକୋରୀ 
ସଜଷ୍ୟୋତମି୍ମୟୀ ନୋଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତୋସର ଆସୟୋଜତି କୋଯ୍ମଷ୍ୟକ୍ରମସର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ୋ 
ରୀନୋରୋଣୀ ଖରୁଆ ମଖୁଷ୍ୟଅତଥିିଭୋବସର ସଯୋଗସଦଇଥିବୋ ସବସଳ ବଡିଓି 
ଆଶଷି ରଞ୍ଜନ �ୋହୁ �ମ୍ୋନତି ଅତଥିିଭୋବସର ସଯୋଗସଦଇ ପ୍ରଥସମ କୋଯ୍ମଷ୍ୟୋଳୟ 
�ମ୍ଖୁସର ବ�ିୋର୍ରୁ ଗ୍ୋମର ବୋଲୁକୋ ଶଳି୍ୀ ଗତକୃିଷ୍ଣ ନୋୟକଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ବୋଲସିର 
ନମିମିତ �ହଦି ବୋଜ ିରୋଉତଙ୍କ ପ୍ରତମିରୂ୍ମିସର ୍ଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ପ୍ରଦୋନ କରଥିିସଲ। ଏହ ି
ଅବ�ରସର ରୋ�ୋକୃଷ୍ଣ ବଦିଷ୍ୟୋଳୟଠୋସର ଏକ �ଭୋ ଅନୁଷ୍ଠତି ସହୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି
�ଭୋସର ଅମତୃ ମସହୋତ୍ସବ ୍ ୋଳନର ତୋତ୍ପଯ୍ମଷ୍ୟ ଉ୍ସର ଆସଲୋଚନୋ ସହବୋ �ହ 
ନଜିକୁ ଜସଣ �ଚ୍ୋ ନୋଗରକି ଭୋବସର ଗଢ଼ ିସତୋଳବିୋ �ହତି ସଦଶ ମୋତୃକୋର 
ସ�ବୋ କରବିୋକୁ ଅତଥିିବୃନ୍ଦ ୍ରୋମଶ୍ମ ସଦଇଥିସଲ। �ଆିର୍ ��ି ି �ବୁୋ�ଚନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ୱୋଇଁ �ନଷ୍ୟବୋଦ ଅ୍୍ମଣ କରଥିିସଲ।

 � ଥାନା ବାବୁଙୁ୍ ଗାଳଗିଲୁଜ କର ିଯବୁକ ଗରିଫ
୍ରଜଙ୍, ୧୧ୋ୯(�ମ�ି): ୍ରଜଙ୍ ଥୋନୋ ଅନ୍ତଗ୍ମତ 
ଦଦରୋଘୋର ି ଅଞ୍ଚଳର ଜସନୈକ ଯବୁକ ଥୋନୋବୋବୁଙ୍କ 
ଗୋଳ ି ଗଲୁଜ କରବିୋ ସନଇ ଗରିଫ ସହୋଇଥିବୋ 
ଜଣୋ୍ଡଛି।ି ଆଖଆୁ୍ୋଳ ଗ୍ୋମର ବୋ୍ନୁ ି
ନୋଥ(୩୮) ନୋମକ ଯବୁକ ଥୋନୋବୋବୁଙୁ୍କ ଗୋଳଗିଲୁଜ 
କରବିୋ �ହ ବଭିନି୍ନ ମୋମଲୋସର ଛନ୍ଦ ିସହୋଇ ୍ ଡଥିିବୋ 
ସବସଳ କଛି ି ବଷ୍ମ ୍ସୂବ୍ମ ମହଳିୋଙୁ୍କ ଅଶ୍ଲଳିଭୋଷୋ 
ପ୍ରସୟୋଗ କରବିୋ, ୧୪୯ ଜୋତୀୟ ରୋଜ୍ଥ ଉ୍ସର ଦୋଦୋବର ିଆଦୋୟ କରବିୋ, 
କଙି୍କଳ ି ଗ୍ୋମ ୍ଞ୍ଚୋୟତର ଡ୍ୋଇଭରମୋନଙ୍କର ଓଡଏିମ୍  ଫମ୍ମ କରୋଇ ସଦବୋ 
ଆଳସର ଅଥ୍ମ ଉ୍ୋଜ୍ମନ କରବିୋ ସନଇ ୍ଲୁ�ିସର ଅଭସିଯୋଗ ସହୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି
ଅଭସିଯୋଗକୁ ଭରି୍କିର ି୍ଲୁ�ି ଏକ ମୋମଲୋ ରୁଜୁ କରବିୋ �ହତି ତଦନ୍ତ ଜୋର ି
ରଖିଥିଲୋ। ବୋ୍ନୁକୁି �ରବିୋ ୍ ୋଇଁ ଏସ୍ ଡି୍ ଓି ରଞ୍ଜନ କୁମୋର ସଦ, ଥୋନୋ ଅଧିକୋରୀ 
ପ୍ରଶୋନ୍ତ କୁମୋର ୍ୋତ୍ର ବଭିନି୍ନ ସ୍ୋନସର ଚଢ଼ଉ କର ିବୋ୍ନୁକୁି ଗରିଫ କରଥିିଲୋ।

ଢେଙ୍କାନକାଳ,୧୧କା୯(ସମସି)

ହୋତୀଙ୍କ �ରୁକ୍ୋ ୍ୋଇଁ ସକନ୍ଦ୍ରଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ରୋଜଷ୍ୟ 
�ରକୋର ସବଶ୍  ତତ୍ପର। କନୁି୍ତ ସେଙ୍କୋନୋଳ ବନଖଣ୍ଡ 
ହୋତୀଙ୍କ ମତୁୃଷ୍ୟ �ମଗ୍ ସଦଶସର ଚଚ୍୍ମୋର ସକନ୍ଦ୍ର ବନୁି୍ଦ 
୍ୋଲରଛି।ି ଗତ ୫ ବଷ୍ମ ମଧ୍ୟସର ବଦୁିଷ୍ୟତ୍  ତୋର 
�ଂସ୍ପଶ୍ମସର ଆ� ି ୧୪ ହୋତୀଙ୍କ ମତୁୃଷ୍ୟ ସହବୋ ଘରଣୋକୁ 
ସନଇ ୍ରସିବଶ୍ ବତି୍  ମୋସନ ଉଦସବଗ ପ୍ରକୋଶ କରଥିିବୋ 
ସବସଳ ହୋତୀ୍ଲଙ୍କ �ରୁକ୍ୋକୁ ସନଇ �ୋ�ୋରଣସର 
ପ୍ରଶ୍ନବୋଚୀ �ଷୃ୍ ିସହୋଇଛ।ି 

ସେଙ୍କୋନୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ପ୍ରୋୟ ୧୭୩୭ ବଗ୍ମ 
କସିଲୋମରିର ଅଞ୍ଚଳସର ୍ରମିତି। ଜଙ୍ଲ ମଧ୍ୟସର ୧୧୪୧ 
ବଗ୍ମ କମି ି �ଂରକ୍ତି ଜଙ୍ଲ ରହଥିିବୋସବସଳ ୧୩୭୮ 
କମି ି ଗ୍ୋମଷ୍ୟ ଜଙ୍ଲ ରହଛି।ିସମୋର ୮ର ି ସରଞ୍ଜ ୩୭ର ି
ସ�କ�ନ୍  ଏବଂ ୧୦୪ର ି ବଟି୍  ହୋଉ� ରହଥିିବୋ ସବସଳ 
୧୭୪ର ିହୋତୀ ବ�ବୋ� କରୁଛନ୍ତ।ି ସେଙ୍କୋନୋଳ ହୋତୀଙ୍କ 
�ହତି ୍ସଡୋଶୀ ଜଲି୍ୋ ସକନୁ୍ଦଝର, କରକ ଆଠଗଡରୁ 
ଅନଷ୍ୟ ହୋତୀ ଆ�ବିୋ ସଯୋଗ ୁସମୋର ୪ଶହ ହୋତୀ ବର୍୍ମମୋନ 
ରହଛିନ୍ତ।ି ଜଲି୍ୋର କଙ୍କଡୋହୋଡ,ହସିନ୍ଦୋଳ ଓ ମହୋବସିରୋଡ 
ଅଞ୍ଚଳ ହୋତୀମୋନଙ୍କର ଆଡ୍ ଡୋ ସ୍ଳୀ ୍ୋଲରଛି।ି ହୋତୀ 
ଗଡୁକି ସଦୈନକି ରୋଜ୍ଥ, ସରଳ୍ଥ ଅତ୍ରକିୋନ୍ତ କରବିୋ 
�ହତି ଜଙ୍ଲ ମଧ୍ୟସର ୨୫ରୁ ୩୦ କମ ି ରୋସ୍ତୋସର 
ଚଳୋପ୍ରଚଳ କରଥିୋନ୍ତ।ି ହୋତୀକୁ ଜୋତୀୟ ଐତହିଷ୍ୟ ଭୋବସର 
ଗଣନୋ କରୋଯୋଇଥିବୋ ସବସଳ ହୋତୀର �ରୁକ୍ୋ୍ୋଇଁ 
ହୋତୀ ସ୍ୋଡ୍ମ ଗଠନ କରୋଯବିୋ �ହତି ହୋତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ 
ଉ୍ସର ନଜର ରଖୋଯୋଇଛ।ି କନୁି୍ତ ବନ ବଭିୋଗ ଏବଂ 
ବଦୁିଷ୍ୟତ୍  ବଭିୋଗର ସଦୋମହୁୋଁ ନୀତ ି ସଯୋଗ ୁ ବନୋଞ୍ଚଳର 

ବଭିନି୍ନ ସ୍ୋନସର ଅଳ୍ ଉଚ୍ତୋସର ବଦୁିଷ୍ୟତ୍  ତୋର ଗଡୁକି 
ଝୁଲ ି ରହଥିିବୋ ସବସଳ ବଦୁିଷ୍ୟତ୍  ତୋର �ଂସ୍ପଶ୍ମସର ଆ� ି
ହୋତୀମୋନଙ୍କର ସଶୋଚନୀୟ ମତ୍ୃୁୃୟ ଘରୁଛ।ି 

ମଳିଥିିବୋ ତଥଷ୍ୟ ଅନୁ�ୋସର ୨୦୦୫-୦୬ସର 
୪ରୋ, ୨୦୦୬-୭ସର ୧ର,ି ୨୦୦୭-୮ସର ୫ର,ି 
୨୦୦୮-୯ସର ୪ର,ି ୨୦୦୯-୧୦ସର ୮ରୋ, ୨୦୧୦-
୧୧ସର ୧୩ର,ି ୨୦୧୧-୧୨ସର ୧୧ର,ି ୨୦୧୨-୧୩ସର 
୧୦ର,ି ୨୦୧୩-୧୪ସର ୭ର,ି ୨୦୧୪-୧୫ସର ୧୪ର,ି 
୨୦୧୫-୧୬ସର ୧୧ର,ି ୨୦୧୬-୧୭ସର ୯ର,ି ୨୦୧୭-
୧୮ସର୧୯ର,ି ୨୦୧୮-୧୯ସର ୧୭ର ି ଏବଂ ୨୦୧୯-
୨୦ସର ୧୬ର,ି ୨୦୨୦-୨୧ସର ୧୬ର,ି ୨୦୨୧-୨୨ସର 
୧୧ର ି ଏବଂ ୨୦୨୨-୨୩ସର ବର୍୍ମମୋନ �ଦୁ୍ୋ ୩ର ି ହୋତୀ 

ମତୁୃଷ୍ୟ ବରଣ କରଥିିବୋର ଜଣୋ୍ଡଛି।ି ସମୋର ୧୩୩ର ି
ହୋତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚୋଲଯିୋଇଥିବୋ ସବସଳ ହୋତୀବଂଶ 
ବନଖଣ୍ଡରୁ ସଲୋ୍୍ୋଇବୋର ଆଶଙ୍କୋ �ଷୃ୍ ି ସହୋଇଛ।ି 
ସ�ଥି ମଧ୍ୟରୁ �ୋ�ୋରଣ ଭୋବସର ୪୨ର ିହୋତୀଙ୍କର ମତୁୃଷ୍ୟ 
ଘରଥିିବୋ ସବସଳ ୩ରରି ମତୁୃଷ୍ୟର କୋରଣ ଜଣୋ୍ଡନିୋହ ିଁ। 
ଜଣୋ୍ଡଛି ି ସଯ,ଜୁନ୨୦୧୬ ସର ୍ଶ୍ଚମୋଞ୍ଚ ଳ ସରଞ୍ଜ 
ଭତିରକରୋସର ସଗୋରଏି ମୋଈହୋତୀ,୨୦୧୭ଜୁନ ୧୬ସର 
୨ର ି ମୋଈ ଏବଂ ସଗୋରଏି ୬ ମୋ�ର ଛୁଆ,୨୦୧୮ 
ସେଙ୍କୋନୋଳ ସରଞ୍ଜ ଇଛୋବତୀ୍ରୁଠୋସର ସଗୋରଏି 
ମୋଈ ହୋତୀ,ଅସକଟେୋବର ୨୭ତୋରଖିସର କମଳୋଙ୍ଠୋସର 
୭ର ି ହୋତୀ ମଧ୍ୟରୁ ସଗୋରଏି ଅଣ୍ଡରିୋ,୫ର ି ମୋଈ ଏବଂ 
ସଗୋରଏିଛୁଆ, ୨୦୧୯ ଜୋନୁଆରୀ ୨ତୋରଖିସର 

ଦୁଦୁରସକୋର ନକିରସର ୩୫ ବଷ୍ମର ମୋଖନ ହୋତୀ, 
ଜୁନସର ହସିନ୍ଦୋଳସର ୨୫ ବଷ୍ମର ମୋଈ ହୋତୀ,ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର 
୧୬ ତୋରଖିସର ସେଙ୍କୋନୋଳ ଭୋ୍ରୁ ନକିରସ୍ କଦମ୍ୋଳ 
ମୋରଆିମଣୁ୍ଡଆି ଠୋସର ମୋଈହୋତୀ,୨୦୨୦ ଗରୁସିଲୋ କୋଜୁ 
ବଗଚିୋଠୋସର ସଗୋରଏି ୧୫ ବଷ୍ମର ଦନ୍ତୋ ହୋତୀ ଚଳତି 
ବଷ୍ମ ବୋଘ�ରଆି ଏବଂ ଘୋଗରୋମଣୁ୍ଡୋସର ମୋଈ ମତୁୃଷ୍ୟ 
ବରଣ କରଥିିବୋର ଜଣୋ୍ଡଛି।ି 

ଏମତିକି ିଗତ ୫ ବଷ୍ମ ମଧ୍ୟସର ବନବଭିୋଗ ୧୩୩ର ି
ବନୁ୍କ ଜବତ କରବିୋ �ହତି ଶକିୋରୀ ମୋନଙୁ୍କ ଗରିଫ 
କରଛି।ି ଏହୋ �ସର୍ବେ ହୋତୀ ମତୁୃଷ୍ୟ ବୋ ଶକିୋର ହ୍ୋ� 
୍ୋଉନୋହ ିଁ। ବୋରହୋ ଏବଂ ଜଙ୍ଲୀ ଜନୁ୍ତ ଶକିୋର ୍ୋଇଁ 
ଶକିୋରୀ ମୋସନ ବ�ୋଉଥିବୋ ଫୋଶସର ୍ଡ ି ହୋତୀଙ୍କ 
ଜୀବନବ ି ଚୋଲଯିୋଇଛ।ି ସ�ହ ି୍ ର ି ୧୧୬ ଜଣ ମଣଷିଙ୍କ 
ଜୀବନ ହୋତୀ୍ଲଙ୍କଦ୍ୋରୋ ହୋନଘିରଥିିବୋ ସବସଳ ୧୩୫ 
ଜଣ ଆହତ ସହୋଇଥିବୋର ଜଣୋ୍ଡଛି।ି ବର୍୍ମମୋନ 
ସବ�ରକୋରୀ ତଥଷ୍ୟ ଅନୁ�ୋସର ଜଲି୍ୋସର ୪ଶହରୁ 
ଅଧିକ ହୋତୀଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବୋର ଜଣୋ୍ଡଛି।ି 
ଏହ ି ହୋତୀମୋସନ ମଖୁଷ୍ୟତଃ ୍ରଜଙ୍ କୁମ�ୁୀ, 
ଡହିସଡୋଳ,୍ୋରର୍ଦୋ,୍ୋଣଭିଣ୍ଡୋର ଅଞ୍ଚଳସର ଅଧିକ 
�ମୟ ବ�ବୋ� କରୁଥିବୋ ସବସଳ ବ୍ୋହ୍ମଣୀ ନଦୀ ୍ୋର 
ସହୋଇ ସରଳ ଲୋଇନ ଏବଂ ଜୋତୀୟ ରୋଜ୍ଥ ୍ୋରସହୋଇ 
ଯୋତୋୟତ କରୁଛନ୍ତ।ି ହୋତୀମୋନଙ୍କର ମତୁୃଷ୍ୟ ବୋରହୋ 
ଶକିୋର ୍ୋଇଁ ବଛିୋଯୋଇଥିବୋ ଫୋଶସର ବଦୁିଷ୍ୟତ �ଂସଯୋଗ 
କର ି କରୋଯୋଉଥିବୋର ଜଣୋ୍ଡଛି।ି ବନବଭିୋଗର 
ଅ୍ୋରଗତୋ ସଯୋଗଏୁଭଳ ି �ବ୍ମଦୋ ଘରୁଥିବୋ ସବସଳ 
ଜଲିୋ୍ସର ହୋତୀ ବଂଶ �ମ୍ରୂ୍୍ମ ଭୋବସର ସଲୋ୍୍ୋଇବ 
ସବୋଲ ି୍ରସିବଶବତି୍ ମୋସନ ପ୍ରକୋଶ କରଛିନ୍ତ।ି

ଢେଙ୍କାନକାଳ ଜଲି୍କାଢେ ୪ଶହ ହକାତୀଙ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ

୫ ବଷ୍ମର୍ର ବଦୁି୍ତ୍  ତାର ସଂସ୍ପଶ୍ମର୍ର ଆସ ି୧୪ ହାତୀର ରତୁୃ୍

ଅଣ୍ଡେପକାସ ନରିକ୍ାଣ ଢନଇ ଅନଶି୍ତିତକା

ଢେଙ୍କାନକାଳ,୧୧କା୯(ସମସି)

ଓଡୋ୍ଡୋ ବ୍ଲକ୍  ଅନ୍ତଗ୍ମତ ଗଦୋଶଳିୋ 
ଗ୍ୋମ୍ଞ୍ଚୋୟତ କଲଷ୍ୟୋଣମଣ୍ଡ୍ଠୋସର 
ଦୋଣ୍ଡମିୋଳ ସ୍ୱୋଭମିୋନ �ଂଗଠନର ଦ୍ତିୀୟ 
ବୋଷମିକ ଉତ୍ସବ ୍ୋଳତି ସହୋଇଯୋଇଛ।ି ଏହ ି
ଉତ୍ସବସର ମଖୁଷ୍ୟ ଅତଥିିଭୋସବ ସେଙ୍କୋନୋଳ 
�ୋଂ�ଦ ମସହଶ �ୋହୁ ସଯୋଗସଦଇ 
ତୋଙ୍କ ବକ୍ତବଷ୍ୟସର ସନେହ, ଶ୍ରଦ୍ୋ, �ଦ୍ଚି୍ଛୋ 
ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବଚିୋରକ, ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ଓ 
ଶକି୍ୋବତି୍ ଙ୍କ ୍ରୋମଶ୍ମସର �ୋମଗ୍ୀକ 
ବକିୋଶ ସହୋଇ୍ୋରବି। ଏଥି୍ୋଇଁ ଭନି୍ନ 
�ଂଗ୍ୋମ କର ିନଜିର ୍ରଚିୟ �ଷୃ୍ ିକରବିୋ 
ନତିଷ୍ୟୋନ୍ତ ଆବଶଷ୍ୟକ। ଏହୋ ବଷ୍ୟତୀତ ସ୍ୱଳ୍ 
ପ୍ରତଭିୋକୁ ଜୋଗ୍ତ କରବିୋ ମଧ୍ୟ �ମସ୍ତଙ୍କର 
କର୍୍ମବଷ୍ୟ। ମଖୁଷ୍ୟତଃ ଦୋଣ୍ଡମିୋଳ �ଂଗଠନର 
ସ୍ୋୟତି୍ୱ ସହଉଛ ି ଆ୍ଣମୋନଙ୍କ ଦୋୟତି୍ୱ। 
ଅଙ୍କରୋନ୍ତି୍ ରୁ ଠୋରୁ �ମିନିଇ, ମସହନ୍ଦ୍ର୍ରୁ, 
�ୋଇଁବରି,ି ଗଦୋଶଳିୋ, ଚୋଇଁ୍ରୁ ସଦଇ 
ଝୋରଗୋଡଆି ଠୋସର ନୂତନ ଜୋତୀୟ 
ରୋଜ୍ଥକୁ �ଂସଯୋଗ କରୁଥିବୋ ୍ରୂୋତନ 
୫୫ ନଂ ଜୋତୀୟ ରୋଜ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳବୋ�ୀଙ୍କ 

୍ୋଇଁ ଏକପ୍ରକୋର ଅନୁ୍ସଯୋଗୀ ସହଉଥିବୋ 
ଅନୁଭବ ସହଉଛ।ି ରୋସ୍ତୋ ଅତଷ୍ୟନ୍ତ କଦଯ୍ମଷ୍ୟ 
ଅବସ୍ୋ �ଷୃ୍ ିକରଛି।ି ଯୋହୋକ ିଏହ ିରୋସ୍ତୋସର 
ଅଞ୍ଚଳବୋ�ୀଙ୍କ ଗମନୋଗମନସର ଅ�ବୁ�ିୋ 
ବୋ�ୋ �ଷୃ୍ ି ସହଉଛ।ି ଏଥି୍ୋଇଁ ଦୋଣ୍ଡମିୋଳ 
ସ୍ୱୋଭମିୋନ �ଂଗଠନ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ୋନୀୟ 
ସଲୋକପ୍ରତନିଧିିମୋନଙ୍କ ପ୍ରସଚଷ୍ୋଦ୍ୋରୋ 
ଏହ ି �ମୋ�ଷ୍ୟୋର �ମୋ�ୋନ ସହୋଇ୍ୋରବି 
ସବୋଲ ି�ୋଂ�ଦ ଶ୍ରୀ �ୋହୁ କହଥିିସଲ। ମଖୁଷ୍ୟ 
ବକ୍ତୋ ଭୋସବ ଜଲି୍ୋ ସରଡ୍ କ୍ରସ୍  ଉ୍ୋଧ୍ୟକ୍ 

ବରିଞ୍ଚ ି ନୋରୋୟଣ ୍ୋଣ ି ତୋଙ୍କ ବକ୍ତବଷ୍ୟସର 
କହଥିିସଲ ସଯ, ନଜିକୁ ଭଲ ୍ୋଇବୋ �ହତି 
ଅନଷ୍ୟକୁ ଭଲ ୍ୋଇବୋ ସଦସଲ �ମୋଜସର 
�ଂଗଠନ �ଦୃୁେ ସହବୋ �ହତି ଅଞ୍ଚଳର 
ଉନ୍ନତ ି ସହୋଇ୍ୋରବି। ଅନଷ୍ୟମୋନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟସର ଓଡୋ୍ଡୋ ଜଲି୍ୋ୍ରଷିଦ 
ସଜୋନ୍ -୨ର �ଭଷ୍ୟ ବୋଳକୃଷ୍ଣ �ୋହୁ, 
ଗଦୋଶଳିୋ ଗ୍ୋମ୍ଞ୍ଚୋୟତ �ର୍ଞ୍ଚ ପ୍ରତୋ୍ 
କୁମୋର �ୋହୁ, କୋଶଆିଡହି ି ୍ଞ୍ଚୋୟତର 
�ର୍ଞ୍ଚ ମନିତୀ ରୋଉତ, �ଦୋଶବି୍ରୁ 

୍ଞ୍ଚୋୟତ �ର୍ଞ୍ଚ �ରତି୍ରୀ ମଲ୍କି, �ଂଧ୍ୟୋ 
ମହୋବଦିଷ୍ୟୋଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ ଡ. �ମୀର ରଞ୍ଜନ 
�ୋହୁ ଏବଂ ଦୋଣ୍ଡମିୋଳ �ରକୋରୀ ଉଚ୍ 
ବଦିଷ୍ୟୋଳୟର ପ୍ର�ୋନଶକି୍କ ଅମର କୁମୋର 
ମଲ୍କି ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ରହ ି ଅନୁଷ୍ଠୋନକୁ 
ଭୂୟ�ୀ ପ୍ରଶଂ�ୋ କରବିୋ �ହ ଦୋଣ୍ଡମିୋଳ 
ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତ ି ଦଗିସର ବକ୍ତବଷ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ 
କରଥିିସଲ। ଅନୁଷ୍ଠୋନର ଦ୍ତିୀୟ ବୋଷମିକୀ 
ଉତ୍ସବ ଅବ�ରସର ଅଞ୍ଚଳର ବଭିନି୍ନ 
ସକ୍ତ୍ରସର ୍ୋରଦଶମିତୋ ଲୋଭ କରଥିିବୋ 

ବୁଦ୍ଜିୀବୀ, ଶକି୍ୋବତି୍ , ଅଙ୍ନୱୋଡ ି କମ୍ମୀ, 
ଆଶୋ କମ୍ମୀ, କସରୋନୋସଯୋଦ୍ୋ ଏବଂ କୃତୀ 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋନଙୁ୍କ ମୋନ୍ତ୍ର, ରେଫି ଓ 
ଉର୍ରୀୟ ସଦଇ �ମ୍ବଦ୍୍ମନୋ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। 
ଏହ ି କୋଯ୍ମଷ୍ୟକ୍ରମସର ଅନୁଷ୍ଠୋନର �ଭୋ୍ତ ି
ସଶଖର ଚନ୍ଦ୍ର ସ�ଠୀ �ଭୋ୍ତତି୍ୱ କରବିୋ 
�ହ ଅନୁଷ୍ଠୋନର ଆଭମିଖୁଷ୍ୟ ଉ୍ସର 
କହଥିିସଲ ସଯ, ଏକ ବଷ୍ମ �ର ି ଏହ ି
ଅନୁଷ୍ଠୋନ ବହୁ ବୋ�ୋବଘି୍ନସର ଚୋଲ ିଆ�ଛି ି
ଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋଲବି। ଏହ ିକୋଯ୍ମଷ୍ୟକ୍ରମକୁ 
ଅବ�ରପ୍ରୋପ୍ତ କ୍ରୀଡୋ ଶକି୍କ �ସନ୍ତୋଷ 
୍ରଡିୋ, ଅନୁଷ୍ଠୋନର �ମ୍ୋଦକ ବ�ନ୍ତ 
କୁମୋର ରୋଉତ, �ଶୁୋନ୍ତ କୁମୋର ରୋଉତ, 
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନୋୟକ, ରଞ୍ଜନ କୁମୋର ଖରୁଆ, 
ଗଗନ�ର ଦୋ�, ଆକୋଂକ୍ୋ ପ୍ରୟିଦଶମିନୀ 
ସବସହରୋ, ଅମ୍ତିୋ ସବସହରୋ, ଶଭୁଶ୍ରୀ 
ସ�ଠୀ, ଶଭୁଶ୍ରୀ ଶଭୁସ୍ତିୋ ସବସହରୋ ଓ 
ଆଲ�ିୋ ସ�ଠୀ ପ୍ରମଖୁ �ହସଯୋଗ କର ି
�ଫଳ କରୋଇଥିସଲ। ଏହ ି �ଭୋକୁ ଅବନ ି
କୁମୋର ମଶି୍ର �ଞ୍ଚୋଳନ କରଥିିବୋସବସଳ 
�ଂଗଠନର ଉ୍ସଦଷ୍ୋ ନରିଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ 
�ନଷ୍ୟବୋଦ ଅ୍୍ମଣ କରଥିିସଲ।

ଦକାଣ୍ଡରିକାଳ ସ୍କାଭରିକାନ ସଂଗଠନେ ଦ୍ତିୀୟ ବକାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ

‘ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯୟେର ସଫଳ୍ା ପାଇଁ ତ�ୈର୍ଯୟେ ରଖିବା ଆବଶୟେକ’

ଢ�କାଖରୀଢର ବୁଡ ିଯବୁକର ମତୁୃୟୁ
ଓଡକା�ଡକା, ୧୧।୯(ସମସି): ସେଙ୍କୋନୋଳ 
ଜଲି୍ୋ କଣ୍ଟୋବଣଆି ଥୋନୋ ଅନ୍ତଗ୍ମତ କମଳୋଙ୍ 
୍ଞ୍ଚୋୟତର କୋଳଆିତଇଲୋ ଗ୍ୋମର ଜସନୈକ 
ଯବୁକ ସ୍ୋଖରୀସର ବୁଡଯିୋଇ ମତୁୃଷ୍ୟବରଣ 
କରଥିିବୋର ଜଣୋ୍ଡଛି।ି କୋଳଆିତଇଳୋ ଗ୍ୋମର 
�ମୁନ୍ତ ମହୋ୍ୋତ୍ର (୪୨) ସଶୌଚ ସହବୋ ୍ୋଇଁ 
ଗ୍ୋମ ସ୍ୋଖରୀକୁ ଯୋଇ ଘରକୁ ସଫର ି ନଥିସଲ। 
୍ରବିୋର ସଲୋକ ବହୁ ସଖୋଜୋସଖୋଜ ିକର ି�ମୁନ୍ତକୁ 
୍ୋଇ ନଥିସଲ। �ମୁନ୍ତର ମତୃ ସଦହ ସ୍ୋଖରୀସର 
ଭୋ� ିଥୁିବୋରୁ ଗୋଁ ସଲୋକମୋସନ ସଦଖି ୍ରବିୋରକୁ 
ଖବର ସଦଇଥିସଲ। ୍ଲୁ�ି ଘରଣୋସ୍ଳସର ୍ହଞ୍ଚ ି
ମତୃ ସଦହକୁ ସ୍ୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ୋର କର ିବଷ୍ୟବସଚ୍ଛଦ 
୍ୋଇଁ ଅନୁସଗୋଳ ଜଲି୍ୋ ମଖୁଷ୍ୟ ଚକିତି୍ସୋଳୟକୁ ୍ଠୋଇ 
ସଦଇଛନ୍ତ।ି ଏ �ମ୍କ୍ମସର ଏକ ଅ୍ମତୁୃଷ୍ୟ ମୋମଲୋ 
ରୁଜୁ କରୋଯୋଇ ତଦନ୍ତ ଜୋର ି ରହଛି।ି �ମୁନ୍ତଙ୍କର 
୍ତ୍ୀ ଓ ୩ବଷ୍ମର ଏକ ୍ତୁ୍ର �ନ୍ତୋନ ରହଛି।ି

ଭକାଗବତ ଜଢନମକାତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି
ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୧କା୯ (ସମସି): ସ୍ୋନୀୟ 
ସକୈବଲଷ୍ୟବଜୋର ସ୍ତି �ଦି୍ ବଳରୋମ ଜୀୟଙୁ୍କ 
ମନ୍ଦରି ୍ର�ିରସର ଇନୁ୍ଦ ୍ରୂ୍ମିମୋ ଅବ�ରସର 
ଭୋଗବତ ଜସନ୍ମୋତ୍ସବ ୍ୋଳତି ସହୋଇଯୋଇଛ।ି 
�କୋଳ �ମୟସର ମଙ୍ଳ ଆଳତ,ି ମହୋନେୋନ, 
ବସ୍ତ୍ର, ଫୁଲ ଓ ତୁଳ�ୀ ହୋର �ହତି ବଲ୍ଭ ସଭୋଗ 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ।୍ବୂ୍ମୋହ୍ନସର ସଖସଚଡ ି ଏବଂ 
ମଧ୍ୟୋହ୍ନସର ଅନ୍ନସଭୋଗ �ହତି �ନ୍ଷ୍ୟୋସର ଆଳତ ି
କରୋଯବିୋ �ହ ଉଖଡୁୋ, ଚୂଡୋ, ଦହ,ି ଫଳମଳୂ, 
ମଠିୋ ଲୋଗ ି କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି କୋଯ୍ମଷ୍ୟକ୍ରମସର 
୍ଜୂକ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ମଶି୍ର, ମନସମୋହନ ମଶି୍ର, ୍ୋଳଆି 
ସ�ବକ ଶମ୍ଭନୁୋଥ ମହୋ୍ୋତ୍ର, କୋହୋଳଆି ରକିନ 
ସବସହରୋ ଏବଂ ଜମିୋଦୋର ଶଷ୍ୟୋମ�ନୁ୍ଦର ୍ୋଣ ିସଯୋଗ 
ସଦଇ ଭୋଗବତ ଜନ୍ମ ରୀତନିୀତ ି�ମ୍ନ୍ନ କରଥିିସଲ।

ଖରକାେ ସକାହ ିଲକ୍ଷୀପଜୂକା 
କରଟି ିଢବୈଠକ

ଢେଙ୍କାନକାଳ,୧୧।୯(ସମସି): ସକୋଭଡି୍  କରକଣୋ ସଯୋଗୁଁ 
ଗତ ୨ବଷ୍ମ �ର ି ସେଙ୍କୋନୋଳ ପ୍ର�ଦି୍ ଲକ୍ଷୀ୍ଜୂୋ ଫିକୋ 
୍ଡଯିୋଇଥିଲୋ ସବସଳ ଚଳତି ବଷ୍ମ ଆଡମ୍ବର �ହକୋସର 
ଲକ୍ଷୀ୍ଜୂୋ ୍ୋଳନ କରବିୋ ୍ୋଇଁ ଖମୋର�ୋହ ି ୍ଜୂୋ 
କମରିସିର ନଷି୍ପର୍ ିନଆିଯୋଇଛ।ି ଗତ ଶକୁ୍ରବୋର �ଂଧ୍ୟୋସର 
ଆସୟୋଜତି �ୋ�ୋରଣ �ଭୋ ସବୈଠକସର ଖମୋର�ୋହରି 
ଅଧିକୋଂଶ ବଷ୍ୟକ୍ତ ି ସଯୋଗସଦଇ ୍ରୁୋତନ କମରି ି ଚଳତି 
ବଷ୍ମର ୍ଜୂୋ କୋଯ୍ମଷ୍ୟ �ମ୍ୋଦନ କରବି ସବୋଲ ି ସ୍ରି 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏଥିସର �ଭୋ୍ତ ି�କୁୋନ୍ତ ମଶି୍ର, �ମ୍ୋଦକ 
�ଶୁୋନ୍ତ କୁମୋର �ୋହୁ, ଉ୍-�ଭୋ୍ତ ିବ�ନ୍ତ କୁମୋର ରଥ, 
ସକୋଷୋଧ୍ୟକ୍ ଦଲି୍ୀ୍ ସବସହରୋ, ଯଗୁ୍ମ ସକୋଷୋଧ୍ୟକ୍ ବଳରୋମ 
ବୋରକି, ଉ୍ସଦଷ୍ୋ ଭୋସବ ଚକ୍ର�ର ରୋଉତ, ସପ୍ରମୋନନ୍ଦ 
ପ୍ର�ୋନ, ବଶି୍ୱନୋଥ ମହୋ୍ୋତ୍ର, ଦୀ୍କ କୁମୋର ମଶି୍ର, 
ପ୍ରଭୋତ �ୋହୁ ଏବଂ ଦୀ୍ ୁ ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମଖୁ କୋଯ୍ମଷ୍ୟ �ମ୍ୋଦନୋ 
କରସିବ ସବୋଲ ି ସ୍ରି କରୋଗଲୋ। ଚଳତି ବଷ୍ମର ୍ଜୂୋର 
ଆଭମିଖୁଷ୍ୟ, ଚଳତି ୍ଜୂୋର ଆୟବଷ୍ୟୟର ଅରକଳ, ବଗିତ 
ବଷ୍ମର ଆୟବଷ୍ୟୟର ହ�ିୋବ ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ। ଡୋ. 
ସଗୋକୁଳୋନନ୍ଦ ସହୋତୋ, କ୍ରୀଡୋ ପ୍ରଶୋ�କ ଗରିଜିୋ ପ୍ର�ୋଦ 
ମହୋନ୍ତ ି ପ୍ରମଖୁ ଚଳତି ବଷ୍ମର ବସଜଟ୍  ଏକ �ନୁୁ୍ତଳତି 
ବସଜଟ୍  ସହୋଇଥିବୋରୁ �ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକୋଶ କରବିୋ �ହତି 
�ୋହରି �ମସ୍ତ ବୋ�ୀନ୍ଦୋ, ବଷ୍ୟବ�ୋୟୀ ଏହୋକୁ ସ୍ୱୋଗତ କର ି
ଏକ ମନସଲୋଭୋ ୍ଜୂୋ ୍ୋବ୍ମଣୀକୁ �ମ୍ୋଦନ କରବିୋ ୍ୋଇଁ 
�ମ୍ତ ି ସଦଇଥିସଲ। ସଯଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୋରୀ ଖମୋର�ୋହ ି
୍ଜୂୋକୁ ଦୁଇ ଭୋଗ କରବିୋକୁ ଉଦଷ୍ୟମ କରଥିିସଲ, ତୋଙ୍କର 
ଉଦଷ୍ୟମକୁ �ୋହରି ଏକତୋ ଭଣୁ୍ଡର କରସିଦଇଥିଲୋ। 
୍ଜୂୋକୁ �ନୁ୍ତଳତି କରବିୋ ୍ୋଇଁ �ମସ୍ତ ୍ବୂ୍ମତନ �ଭୋ୍ତ,ି 
�ମ୍ୋଦକ ଏବଂ ବରଷି୍ଠ ବଷ୍ୟକ୍ତ ି ବସିଶଷକୁ ସନଇ ଏକ 
ସକୋର୍  କମରି ି ଗଠନ କରୋଗଲୋ। ପ୍ରସଫ�ର ବଶି୍ୱନୋଥ 
ମହୋ୍ୋତ୍ରଙୁ୍କ ଏହୋର ଆବୋହକ ଦୋୟତି୍ୱ ପ୍ରଦୋନ କରୋଗଲୋ।

କଙ୍ଡକାହକାଡ,୧୧।୯(ସମସି): କଙ୍କଡୋହୋଡ ବ୍ଲକ 
ଶଶୋ୍ଶ ି ଗ୍ୋମସର ଶ୍ରମକି କ୍ଲବ ନୋମସର ଠସକଇ 
ଅଭସିଯୋଗ ସହୋଇଛ।ି ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ଠସକଇ କରବିୋକୁ ସନଇ 
ଥୋନୋସର ୍ତ. ୍ତ୍ୀ ଏବଂ ୍ଅୁ ନୋମସର ଅଭସିଯୋଗ 
ସହୋଇଥିବୋର ଜଣୋ୍ଡଛି।ି

 ଶ୍ରମକି କ୍ଲବ ଗଠନ ସହବ ଏବଂ ନୋବୋଡ୍ମ ତରଫରୁ 
ରଙ୍କୋ ଆ�ବି, �ବ�ଡି୍ ସର ଗହୃ ନମି୍ମୋଣର �ବୁ�ିୋ ମଧ୍ୟ 
ମଳିବି ସବୋଲ ି ପ୍ରସଲୋଭନ ସଦଖୋଇ ରଙ୍କୋ ଲୁର କରବିୋ 
ଅଭସିଯୋଗ ସହୋଇଛ।ି କ୍ଲବ ଗଠନ ୍ସର ଆଇଜଆିରସର 
୍ଞ୍ଜକୃିତ ସହବସବୋଲ ି ପ୍ରସଲୋଭନ ସଦଖୋଇ ରଙ୍କୋ ଲୁର 
ଘରଣୋସର ଥୋନୋସର ଶ୍ରମକି କ୍ ୍ଲବ �ଭୋ୍ତ ିଓ �ମ୍ୋଦକ 
ନୋମସର ଅଭସିଯୋଗ ସହୋଇଛ।ି କଙ୍କଡୋହୋଡ ବ୍ଲକ 
ଶଶୋ୍ଶ ି ଗ୍ୋମସର ମହୋବସିରୋଡ ଅଞ୍ଚଳସର ଅନ୍ତଯ୍ମଷ୍ୟୋମୀ 
ବୋରକି, ୍ତ୍ୀ ପ୍ରଭୋ ବୋରକିଙ୍କ �ହତି ୍ଅୁ ରୋମଚନ୍ଦ୍ର 
ବୋରକି ଶ୍ରମକି କ୍ଲବ ଗଠନ କରବିୋକୁ ସନଇ ୍ହଞ୍ଚଥିିସଲ। 
୍ବୂ୍ମରୁ ପ୍ରଭୋ ଏକ ସସ୍ୱଛୋସ�ବୀ �ଂଗଠନସର କୋଯ୍ମଷ୍ୟ 
କରୁଥିବୋ ସବସଳ ସଗୋରଏି ୍ରବିୋରର ୩୦ଜଣ �ଭଷ୍ୟଙୁ୍କ 
ସନଇ ଶ୍ରମକି କ୍ଲବ ଗଠନ କରବିୋ ୍ୋଇ କରସଗୋଳୋ 
୍ଞ୍ଚ।।ୟତର ଶ�ୋ୍ଶ ି ଗ୍ୋମସର ଏକ ସବୈଠକ 
କରଥିିସଲ। ସବୈଠକସର ନଷି୍ପ ୍ର୍ ିୁ  ଅନୁ�ୋସର ରୋ�ୋସମୋହନ 
ଜୀୟ ୁଶ୍ରମକି �ଂଗଠନ ନୋମସର �ଙ୍ଠନ ଗଠତି ସହବୋ 

�ହତି �ଭୋ୍ତ ି ଭୋବସର ଜୟନ୍ତ ୍ଣ୍ଡୋ ଓ �ମ୍ୋଦକ 
ଅରୁଣ କୁମୋର ସବସହରୋ ରହଥିିସଲ। ୍ସର �ଙ୍ଠନ 
ତରଫରୁ ମଳିତି ଭୋବସର ୟସୁକୋ ବଷ୍ୟୋଙ୍କସର ଯଗୁ୍ମ ଜମୋ 
ଖୋତୋ ସଖୋଲବିୋ ୍ସର ୫ହଜୋର ରଙ୍କୋ ନୋବୋଡ୍ମ ତରଫରୁ 
ଜମୋ ଖୋତୋକୁ ଆ�ଥିିଲୋ। ୨୦୧୩ ମ�ହିୋର ୍ସର ୍ଣୁ ି
ଥସର ଶ�ୋ୍ଶଗି୍ୋମକୁ ଉଭୟ ସ୍ୱୋମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ୍ରଦିଶ୍ମନସର 
ଆ� ି ଗହୃ ସଯୋଗୋଇସଦବୋ ଓ �ବ�ଡି୍  ୍ୋଇବୋର 
ପ୍ରସଲୋଭନ ସଦଖୋଇ ୩ କସି୍ତସିର ୪୦ ହଜୋର, ୧୨ହଜୋର 
ଓ ୮ହଜୋର ରଙ୍କୋ ସନଇଥିସଲ। ଆଇଜଆିରର ୍ଞ୍ଜକୃିତ 
୍ୋଇ ଁମଧ୍ୟ ୪୮ ହଜୋର ରଙ୍କୋ ସନବୋ �ହତି ନଗଦ ଖଚ୍୍ମ 
ବୋବଦକୁ ୩୦ ହଜୋର ରଙ୍କୋ ୍ଅୁ ରୋମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଫୋନ 
ସ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ସଦବୋ ୍ୋଇ ଁ କହଥିିସଲ। ଫଳସର 
�ଙ୍ଠନର �ଂଘର �ଭୋ୍ତ ି ୩୦ ହଜୋର ରଙ୍କୋ ସ୍ୈଠ 
କରଥିିସଲ। ଏହୋ ୍ସର ସକୌଣ� ିଘର ନମଳିବିୋରୁ ଶ୍ରମକି 
କ୍ଲବର �ଭୋ୍ତ ି ଓ �ମ୍ୋଦକଙ୍କ ତରଫରୁ କଙ୍କଡୋହୋଡ 
ଥୋନୋସର ଅଭସିଯୋଗ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଅଭସିଯୋଗ କୁ 
ଭରି୍ ିକର ିଥୋନୋସର ମୋମଲୋ ରୁଜୁ୍ କରୋଯୋଇଛ।ି �ଙ୍ଠନ 
ନୋମସର ଉଭୟ ସ୍ୱୋମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ�କୁ ମୋ� ଶଶୋ୍ଶ ି
ଗ୍ୋମକୁ ଆ� ି ଗ୍ୋମ �ଭୋ କରବିୋ �ହତି ବଭିନି୍ନ ମଥିଷ୍ୟୋ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି ସଦଇ ଠକୋମୀ କରୁୂଥିବୋରୁ କଙ୍କଡୋହୋଡ 
ଥୋନୋସର ଶ୍ରମକି କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଏତଲୋ କରୋଯୋଇଛ।ି

ଶ୍ରରକି କ୍ଲବ ନକାରଢେ ଠଢକଇ
ପତ,ିପତ୍ୀ ଓ ପଅୁ ନକାରଢେ ଥକାନକାଢେ ଅଭଢି�କାଗ

ଢ�କାକକାନ ଭତିଢର �ଶଗିଲକା ଅଢ�କା
କକାମକାକ୍କାନଗର,୧୧।୯(ସମସି): କୋମୋକ୍ୋନଗର �ହରର ଲକ୍ଷୀବଜୋରଠୋସର ଏକ ଅସରୋ 
ସଦୋକୋନ ଭତିସର ୍ଶ ିଯୋଇଥିବୋ ସଦଖିବୋକୁ ମଳଛି।ି ଏହ ିଦୁଘ୍ମରଣୋସର ଗ୍ୋହକମୋସନ 
ଅଳ୍ସକ ବର୍ମି ଯୋଇଛନ୍ତ।ି ଚୋଳକ ନଶିୋସ�ବନ କର ି ଅସରୋ ଚଳୋଉଥିବୋ ଅଭସିଯୋଗ 
ସହୋଇଛ।ି �ହରସର ବନିୋ ୍ଞ୍ଜକିରଣସର ବହୁ ଅସରୋ ଚଳୋଚଳ କରୁଛ।ି ଯୋହୋକୁ 
ସନଇ ଅସରୋ ଚୋଳକଙ୍କ ଲୋଇସ�ନ୍ସ ଉ୍ସର �ୋ�ୋରଣସର ପ୍ରଶ୍ନବୋଚୀ �ଷୃ୍ ିସହୋଇଛ।ି
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ଦେଶଦେ ବଢୁଛ ିଲମ୍ ିଭୂତାଣ ୁସଂକ୍ରମଣ

କାଶ୍ମୀେବାସମୀଙୁ୍ ଗଲୁାମନବମୀଙ୍ ସଦମବାଧନ

ସ�ୋମବୋର, ୧୨ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଶ୍ରୀନଗର, ୧୧|୯ (ଏସେନ୍ ସି)

କଂଗ୍ରେସର ପରୂ୍ବତନ ଗ୍ନତା ଗଲୁାମନରୀ ଆଜାଦ 
ଖରୁଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରରିାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି ୧୦ 
ଦନି ଭତିଗ୍ର ନୂଆ ଦଳର ନାମ ଗ୍�ାଷଣା କରଗି୍ର। 
ଏହ ି ଦଳ ସ୍ାଧୀନ ଆଭମିଖୁ୍ୟ ରଖିର। ସମଗ୍ତେ ରେହଣ 

କରୁଥିରା ପତାକା ଚୟନ କରାଯରି। ଜମ୍-ୁକାଶ୍ୀରକୁ 
ପରୂ୍୍ବ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା, ଗ୍ଲାକଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ ି ଏରଂ ଜମ ି
ଅଧିକାର ଗ୍ଦରା ପାଇ ଁସଂ�ଷ୍ବ ଜାର ିରଖିର।  ଉତ୍ୀଡନ 
ଏରଂ ମଛି ରଗି୍ରାଧଗ୍ର ଦଳ ଲଗ଼୍େଇ କରରି। ରରରିାର 
ରାରାମଳୂାଗ୍ର ଏକ ଜନସଭାକୁ ସଗ୍ମବାଧନ କର ି

ଗଲୁାମନରୀ କହଛିନ୍ ି ଗ୍ଯ ଧାରା ୩୭୦ ଉଗ୍ଛେଦ 
ଗ୍ହାଇସାରଛି।ି ସଂସଦ ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ଗ୍ଦଇଛ।ି 
ପଣୁଥିଗ୍ର ଏହା ଆଉ ଲାଗ ୁଗ୍ହର ନାହ ିଁ। ଗ୍ଲାଗ୍କ ଏହାର 

ସ୍ପ୍ନ ଗ୍ଦଖିରା ଛାଡ ି ଦଅିନୁ୍। ଗ୍ସ ଏହ ି ଅରସରଗ୍ର 
ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ନତାଙୁ୍ ତୀବ୍ର ସମାଗ୍ଲାଚନା କରଛିନ୍।ି ଏହ ି
ଗ୍ନତାମାନଙ୍ କଥାକୁ ଭରସା ନ କରରିା ପାଇ ଁ ଗ୍ସ 

କାଶ୍ୀର ଗ୍ଲାକଙୁ୍ କହଛିନ୍।ି ଗ୍ସମାଗ୍ନ ରାଜନୀତ ିପାଇଁ 
ଗ୍ଲାକଙୁ୍ ଭୁଆଁ ରୁଲାଉଛନ୍।ି ସଂସଦର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ 
ସାଂସଦଙ୍ ସମଥ୍ବନଗ୍ର କାଶ୍ୀରରୁ ଧାରା-୩୭୦ ହଟାଇ 
ଗ୍ହାଇଛ।ି ଏହା ଗ୍େରରିା ଅସମ୍ଭର। ଏହା ନାମଗ୍ର 
ଗ୍ଲାକଙୁ୍ ଭୁଆ ରୁଲାଇ ଗ୍ହରନାହ ିଁ। କାଶ୍ୀର ସରୁଗ୍ରଗ୍ଳ 
ଉତ୍ୀଡନର ଶକିାର ଗ୍ହାଇଆସଛି।ି ସ୍ାଧୀନତା ପରୂ୍ବରୁ 
ରାହାର ଶକ୍ ିଦ୍ାରା ଏରଂ ସ୍ାଧୀନତା ପଗ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣ 
ରାଜନୀତ ିଗ୍ଯାଗୁ ଁରାଜ୍ୟର କ୍ଷତ ିଗ୍ହାଇଛ।ି କନୁି୍ କାଶ୍ୀର 
ରାସନି୍ା ସରୁଗ୍ରଗ୍ଳ ଗ୍ଦଶ ସହ ଛଡିା ଗ୍ହାଇଛନ୍।ି 
ଗ୍ସ ସ୍ାନୀୟ ଦଳଙୁ୍ ସମାଗ୍ଲାଚନା କର ି କହଛିନ୍ ି ଗ୍ଯ 
ଗ୍ନତାଙ୍ ଦ୍ାରା ଗ୍ହାଇଥିରା ରାଜଗ୍ନୈତକି ଉତ୍ୀଡନ 
ଗ୍ଯାଗୁ ଁ କାଶ୍ୀରଗ୍ର ଲଗ୍କ୍ଷ ଗ୍ଲାକଙ୍ ଜୀରନ ଯାଇଛ।ି 
ଗ୍ସମାଗ୍ନ ୫ ଲକ୍ଷ ଶଶିଙୁୁ୍ ଅନାଥ କରଛିନ୍।ି ଆଜାଦ 
କଂଗ୍ରେସକୁ ଭର୍୍ବନା କର ିକହଛିନ୍ ିଗ୍ଯ ଏହ ିଦଳକୁ ଦନିକୁ 
ଦନି ନମି୍ନଗାମୀ ଗ୍ହରାଗ୍ର ଲାଗଛି।ି ଏହ ି ଦଳ ପାଖଗ୍ର 
ଧାରା-୩୭୦କୁ ରକ୍ଷା କରରିାର ଶକ୍ ି ନାହ ିଁ। ଗ୍ଦଶର 
ଅନ୍ୟ ଗ୍କୌଣସ ି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏପର ି କରପିାରରି ନାହ ିଁ। 
ଗ୍ତଣ ୁ ଯାହା ପାଇପାରରିା ତାହା ଆଶା କରରିା ଉଚତି୍ ।

ଧାରା ୩୭୦ର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବା ଛାଡ ଼ିେ ଼ିଅ
ହ ଼ିରଦେଶ ଦେପଟୁ ଼ି ନ ଼ିବ୍ାଚନ କମ ଼ିଶନର
ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ, ୧୧|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ଜମ୍-ୁକାଶ୍ୀରର ମଖୁ୍ୟ ନରି୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ 
ହରିଗ୍ଦଶ କୁମାର ଭାରତୀୟ ନରି୍ବାଚନ କମଶିନ (ଇସଆିଇ)ଗ୍ର ଗ୍ଡପଟୁ ିନରି୍ବାଚନ 
କମଶିନର ନଯିକୁ୍ ଗ୍ହାଇଛନ୍।ି ଗ୍ସ ୫ ରଷ୍ବ 
ପାଇଁ ଏହ ି ପଦଗ୍ର କାମ କରଗି୍ର। ହରିଗ୍ଦଶଙ୍ 
ନଯିକୁ୍କୁି ନଯିକୁ୍ ି ସମବନ୍ୀୟ କ୍ୟାରଗି୍ନଟ କମଟି ି
ଅନୁଗ୍ମାଦନ ଗ୍ଦଇଛନ୍।ି ଦାୟତି୍ ରେହଣ କରରିା 
ଦନିଠାରୁ ତାଙ୍ କାଯ୍ବ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ଗ୍ହର। ଏହା 
ପରୂ୍ବରୁ ୟପୁ ି କ୍ୟାଡରର ଆଇଏଏସ୍  ଅଧିକାରୀ 
ଉଗ୍ମଶ ସହି୍ା ଗ୍ଡପଟୁ ିନରି୍ବାଚନ କମଶିନର ଥିଗ୍ଲ।

୧୫ଦର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ ଦବକ ଼ିସ୍ାନ ଗସ୍
ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ, ୧୧|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗ୍ରନ୍ଦ୍ର ଗ୍ମାଦୀ ୧୫ ତାରଖିଗ୍ର 
ଉଜଗ୍ରକତିୋନ ଗତେ କରଗି୍ର। ଏହ ି ସମୟଗ୍ର ଗ୍ସ ସାଂ�ାଇ ସହଗ୍ଯାଗ 
ସଂଗଠନ (ଏସ୍ ସଓି) ଗ୍ରୈଠକଗ୍ର ସାମଲି ଗ୍ହଗ୍ର। ଗ୍ରୈଗ୍ଦଶକି ମନ୍ତାଳୟ 
ପକ୍ଷରୁ ରରରିାର ଏହ ି ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି ଚଳତି ଥର ଆଞ୍ଚଳକି ଶାନ୍,ି ମହଳିା 
ସଶକ୍କିରଣ, ଗରରିୀ ଏରଂ ଖାଦ୍ୟ ସରୁକ୍ଷା ଏସ୍ ସଓି ଗ୍ରୈଠକର ଏଗ୍ଜଣ୍ା 
ଗ୍ହାଇପାଗ୍ର। ଏହା ପରୂ୍ବରୁ ୨୦୧୯ ଜୁନ୍ ଗ୍ର କଗିଗିତୋନଗ୍ର ଏସ୍ ସଓି ଗ୍ରୈଠକ 
ରସଥିିଲା। ଏଥିଗ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗ୍ମାଦୀ ଭଚୁ୍ବଆଲ ଭାଗ୍ର ସାମଲି ଗ୍ହାଇଥିଗ୍ଲ।

କାରଖାନାଦର ଅଗ଼୍ିକାଣ୍ଡ; ୪ ଶ୍ରମ ଼ିକ ମତୃ

�ରୁଟ, ୧୧|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ଗଜୁରାଟ ସରୁଟ 
ସହରର ଏକ ରାସାୟନକ ି କାରଖାନାଗ୍ର 
ଅଗ୍କିାଣ୍ �ଟଛି।ି ଏହ ି ଦୁ�୍ବଟଣାଗ୍ର ୪ ଜଣ 
ଶ୍ରମକିଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ଗ୍ହାଇଛ।ି ୨୦ ଜଣ ଗ୍ଲାକ ଆହତ ଗ୍ହାଇଛନ୍।ି ୩ ଜଣ ଗ୍ଲାକ 
ନଗି୍ଖାଜ ଥିରା ମଧ୍ୟ ପଲୁସି କହଛି।ି ପଲୁସି ଅନୁଯାୟୀ ଜଆିଇଡସି ି ଅଞ୍ଚଳଗ୍ର 
ଥିରା ଅନୁପମ ରସାୟନ ଇଣ୍ଆି ଲମିଗି୍ଟଡ୍ ର କାରଖାନାଗ୍ର ଥିରା ରାସାୟନକି 
ଭର୍ତଗି କଗ୍ଟେନରଗ୍ର ଶନରିାର ରାତ ିପ୍ରାୟ ୧୦ଟା୩୦ଗ୍ର ରଗି୍୍ାରଣ ଗ୍ହାଇଥିଲା। 
ଏଥିଗ୍ଯାଗୁଁ ନଆିଁ ଦରୁ ତ ଗତଗି୍ର ର୍ୟାପ ି ଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ସଚୂନା ପାଇରା ପଗ୍ର 
୧୫ଟ ି ଦମକଳ ଗାଡ ି �ଟଣାସ୍ଳଗ୍ର ପହଞ୍ଚଥିିଲା। ୨ �ଟୋ ପଗ୍ର ଗ୍ସମାଗ୍ନ 
ନଆିଁକୁ ନୟିନ୍ତଣ କରଥିିଗ୍ଲ। କାରଖାନାର ଏକ ଉତ୍ାଦନ ଗ୍କନ୍ଦ୍ରଗ୍ର ଏହ ି
ଅଗ୍କିାଣ୍ �ଟଥିିଲା ଗ୍ରାଲ ି ଅନୁପମ ରସାୟନ କମ୍ାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି

ପାରାସଟୁ୍  ନ ଦଖାଲ଼ିବାରୁ ପାରା କମାଦଣ୍ଡାଙ୍କ ମତୁୃୟୁ
ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ, ୧୧|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ଭାରତୀୟ ଗ୍ସନା ଲଦ୍ାଖଗ୍ର ମାଉଗ୍ଟେନ ଷ୍ଟାଇକ୍  
(ପର୍ବତ ପ୍ରହାର) ଯଦୁ୍ାଭ୍ୟାସ କରଛି।ି ଏହ ିଯଦୁ୍ାଭ୍ୟାସ ସମୟଗ୍ର ଅ�ଟଣ �ଟଛି।ି 
ପାରାସଟୁ୍  ନ ଗ୍ଖାଲରିାରୁ ଜଗ୍ଣ ପାରା କମାଗ୍ଣ୍ା ସରୁଜ ପାଲଙ୍ ପରଗ୍ଲାକ 
�ଟଛି।ି ଗ୍ସ ଉର୍ତରପ୍ରଗ୍ଦଶ ହାଥ୍ ରସର ରାସନି୍ା। ଗତ ୧୦ ଦନି ଭତିଗ୍ର ଦ୍ତିୀୟ 
ଥର ପାଇଁ ଏଭଳ ି �ଟଣା �ଟଛି।ି ଏହା ପରୂ୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ଗ୍ର ପାରାସଟୁ୍  ନ 
ଗ୍ଖାଲରିାରୁ ଏସଏଫ୍  ରାଟାଲୟିନର ପାରାଟରୁପର ନାଏର ସଗୁ୍ରଦାର ହରରିୀର 
ସଂିହଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ଗ୍ହାଇଥିଲା। ସଚୂନାଗ୍ଯାଗ୍ୟ ଗ୍ଯ ପାରା-ଟରୁପରଙୁ୍ ପାରାସଟୁ 
ସାହାଯ୍ୟଗ୍ର ଅରତରଣ କରରିାକୁ ପଡଥିାଏ। କନୁି୍ ଏହ ି ସମୟଗ୍ର ଗ୍କୌଣସ ି
କାରଣରୁ ପାରାସଟୁ ନ ଗ୍ଖାଲରିାରୁ ତଗ୍ଳ ପଡ ି ହରରିୀର ସଂିହ ଗରୁୁତର ଆହତ 
ଗ୍ହାଇଥିଗ୍ଲ। ପଗ୍ର ଚକିରି୍ାଧିନ ଅରସ୍ାଗ୍ର ତାଙ୍ର ମତୁୃ୍ୟ ଗ୍ହାଇଥିଲା। 
ଶନରିାର ସ୍ଳଗ୍ସନା ମଖୁ୍ୟ ଗ୍ଜଗ୍ନରାଲ ମଗ୍ନାଜ ପାଗ୍ଣ୍ ଗ୍ସନା ଯଦୁ୍ାଭ୍ୟାସର 
ପ୍ରତୁେତ ି ଗ୍ଦଖିଥିଗ୍ଲ। ଗ୍ସ ରଭିନି୍ନ େରୱାଡ୍ବ ଗ୍ପାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରଥିିଗ୍ଲ।

ପପଆୁ ନୁୟୁ ଗ ଼ିନ ଼ିଦର ୭.୬ ତ୍ରୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ
େୋକୋର୍ତ୍ୋ, ୧୧|୯ (ଏସେନ୍ ସି):  ପପଆୁ ନୁ୍ୟ ଗନିଗି୍ର ରରରିାର ରଡ ଧରଣର ଭୁକମ୍ 
ଗ୍ହାଇଛ।ି ରଚିର ଗ୍କେଲଗ୍ର ଏହ ିଭୂକମ୍ର ତୀବ୍ରତା ୭.୬ ଗ୍ରକଡ୍ବ କରାଯାଇଛ।ି 
ରରରିାର ସକାଳ ୫ଟା୫୧ଗ୍ର ଭୂକମ୍ ଝଟ୍ କା ଅନୁଭୂତ ଗ୍ହାଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ 
ଗ୍ପାଟ୍ବ ମାସ୍ବଗ୍ରଠାରୁ ୬୦ 
କମି ି ଦୂରଗ୍ର ଭୂକମ୍ର 
ଗ୍କନ୍ଦ୍ରସ୍ଳ ଥିଲା। ଭୂକମ୍ 
ପଗ୍ର ସନୁାମୀ ଗ୍ଚତାରନୀ 
ଜାର ି କରାଯାଇଛ।ି 
ଗ୍ତଗ୍ର ଭୂକମ୍ଗ୍ର ଗ୍କହ ି
ମତୃାହତ ଗ୍ହାଇଥିରାର 
ସଚୂନା ମଳିନିାହ ିଁ। କନୁି୍ 
ରପିଳୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ଗ୍ହାଇଛ।ି ରାତୋ �ାଟ ୋଟ ି ଯାଇଥିରାଗ୍ରଗ୍ଳ ଅଗ୍ନକ ଗ୍କାଠା 
ଭୁଶଡୁ ି ଯାଇଛ।ି ସନୁାମୀ ଗ୍ଚତାରନୀ ପଗ୍ର ଏଠାକାର ଗ୍ଲାକଙୁ୍ ଉଚ୍ଚତୋନକୁ 
ଚାଲଯିରିାକୁ ନଗି୍ଦ୍୍ବଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି ପପନୁା ନୁ୍ୟ ଗନି,ି ନୁ୍ୟଜଲିାଣ୍  ଏରଂ ଅନ୍ୟ 
ପ୍ରଶାନ୍ ମହାସାଗରୀୟ ଦ୍ୀପଗ୍ର ସରୁଗ୍ରଗ୍ଳ ଭୂକମ୍ ଆସରିାର ଆଶଙ୍ା ରହଛି।ି 

ଜାତ୍ରୀୟ େଳ ଗଢ଼ିଦବ ଦକସ ଼ିଆର
ହୋଇଦରୋବୋଦ, ୧୧|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ସାଧାରଣ ନରି୍ବାଚନ ପରୂ୍ବରୁ ରଗି୍ଜପ ିରଗି୍ରାଧଗ୍ର 
ରଗି୍ରାଧୀଙୁ୍ ଏକାଠ ିକରରିାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାର ିରହଛି।ି ଏପର ିସମୟଗ୍ର ଟଆିରଏସ 
ମକୁ୍ୟ ତଥା ଗ୍ତଲଙ୍ାନା ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଗ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ଶଖର ରାଓ ନୂଆ ଜାତୀୟ ଦଳ ଗଠନ 
କରରିାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍।ି ଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗଜୁରାଟ, କର୍୍ବାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଗ୍ଦଶ, 

ଉର୍ତରପ୍ରଗ୍ଦଶ ଏରଂ ଦଲି୍ୀ ନରି୍ବାଚନ ଲଢରିାକୁ 
ଚାହୁଥଁିରା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଏହ ି ସରୁ ରାଜ୍ୟରୁ 
ଉପଯକୁ୍ ପ୍ରାଥ୍ବୀ ରାଛରିା ପାଇ ଁ ଗ୍ସ ଦଳର ରରଷି୍ଠ 
ଗ୍ନତାଙୁ୍ କହଛିନ୍।ି ଗ୍ସମାନଙୁ୍ ରଧିାନସଭା କମିବା 
ଗ୍ଲାକସଭା ନରି୍ବାଚନଗ୍ର ଲଗ଼୍େଇରାକୁ କହଛିନ୍।ି 
ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍କସଆିର କର୍୍ବାଟକ, ଗଜୁରାଟ, 
ମହାରାଷ୍ଟ ଏରଂ ଦଲି୍ୀର ଗ୍ତଲୁଗ ୁଗ୍ଭାଟରଙୁ୍ ଧ୍ୟାନ 
ରଖିର ି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ରି କରୁଛନ୍।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷଗ୍ର 
କର୍୍ବାଟକ ପରୂ୍ବତନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଏଚଡ ିକୁମାରସ୍ାମୀ 

ଗ୍କସଆିରଙୁ୍ ସାକ୍ଷାତ କରଛିନ୍।ି ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରରିା ଲାଗ ିଗ୍କସଆିର 
ଅଭଯିାନ ଜାର ି ରଖିଥିରାଗ୍ରଗ୍ଳ ଗ୍ସ ତାଙ୍ ସହ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗ୍ର ଆଗ୍ଲାଚନା 
କରଛିନ୍।ିକଛିଦିନି ତଗ୍ଳ ଗ୍କସଆିର ଗ୍ରଙ୍ାଳୁରୁ ଗତେଗ୍ର ଯାଇ କୁମାରସ୍ାମୀ ଓ 
ପତିା ତଥା ପରୂ୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଏଚଡ ି ଗ୍ଦଗ୍ରଗ୍ଗୌଡାଙୁ୍ ସାକ୍ଷାତ କରଥିିଗ୍ଲ।

 � ୧୦ େନି ମଧ୍ୟଦେ ନୂଆ େଳ ଦ�ାଷଣା
 � ଦଲାକଙୁ୍ ମଛି କହପିାେବି ିନାହ ିଁ
 � ଦନତାଙ୍ ଲାଗ ିଯାଇଛ ିଲଦଷେ ଜମୀବନ
 �୫ ଲଷେ ଶଶି ୁଅନାଥ ଦହାଇଛନ୍ି

୨୦ ଆହତ

େୟ୍ରୁ, ୧୧|୯ (ଏସେନ୍ ସି)

ଗ୍ଦଶଗ୍ର ଲମ୍ ି ଭୂତାଣ ୁ ର୍ୟାପରିାଗ୍ର 
ଲାଗଛି।ି ଏହ ି ଭୂତାଣଗୁ୍ର ସଂକ୍ରମତି ଗ୍ହାଇ 
୭୫ ହଜାର ଗାଈଙ୍ ଜୀରନ ଗଲାଣ।ି 
୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ଊଦ୍୍୍ବ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମତି 
ଗ୍ହାଇଛନ୍।ି ଏହ ି ଭୂତାଣ ୁ ୧୫ ରାଜ୍ୟର 
୧୭୫ ଜଲି୍ାକୁ ର୍ୟାପଗିଲାଣ।ି ରାଜସ୍ାନର 
ସ୍ତି ି ସରୁଠାରୁ ଖରାପ ରହଛି।ି ସରକାରୀ 
ତଥ୍ୟଗ୍ର ୧୦.୬୧ ଲକ୍ଷ ସଂକ୍ରମତି ଏରଂ ୪୬ 
ହଜାରରୁ ଊଦ୍୍୍ବ ଗାଈଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ଗ୍ହାଇଥିରା 
କୁହାଯାଇଛ।ି ଗ୍ତଗ୍ର ତୃଣମଳୂତେରର ସ୍ତି ି

ଏହାଠାରୁ ଭୟଙ୍ର ରହଛି।ି 
ରାଜସ୍ାନଗ୍ର ଗ୍ଗାରଂଶ ମତୁୃ୍ୟ 
ଲଗ୍କ୍ଷ ଟପଲିାଣ।ି ଏଥିଗ୍ଯାଗୁ ଁ
ଗ୍ଗାପାଳନ ଉପଗ୍ର ନଭି୍ବରଶୀଳ 
ପରରିାରର ଜୀରକିା ଉପଗ୍ର 
ସଙ୍ଟ ଗ୍ଦଖାଗ୍ଦଇଛ।ି କ୍ଷୀର 
ସଙ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଦଖାଗ୍ଦଲାଣ।ି 

ଏହା ମଧ୍ୟଗ୍ର ଗ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂକ୍ରମଣ 
ର଼ୁେଥିରାଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଟକିାକରଣ 
ଗ୍ଜାରଦାର କରରିାକୁ କହଛିନ୍।ି ପଶପୁାଳନ 
ରଭିାଗ ଆଗାମୀ ୨ ମାସଗ୍ର ୪୦ ଲକ୍ଷ ଗାଈଙୁ୍ 
ଟକିା ଗ୍ଦରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ।ି ଗ୍ତଗ୍ର 
ତୃଣମଳୂତେରର ସ୍ତି ି ଭନି୍ନ ରହଛି।ି ସର୍ବାଧିକ 
ସଂକ୍ରମତି ଗ୍ଯାଧପରୁ (୧,୧୩, ୪୮୫) 
ଏରଂ ରାଡଗ୍ମର (୧,୧୩, ୪୮୫)ଗ୍ର 
ଅଗ୍ନକ ଦନି ଗ୍ହଲା ଟକିାକରଣ ରନ୍ ରହଛି।ି 
ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମତି ରାଜ୍ୟ ରଷ୍ବା ଥମରିାକୁ 
ଅଗ୍ପକ୍ଷା କରଛିନ୍।ି ରଷ୍ବା ଗ୍ଯାଗୁ ଁ ଭୂତାଣ ୁ
ଅଧିକ ସକ୍ରୟି ଗ୍ହଉଥିରା କୁହାଯାଉଛ।ି

ଗଲାଣ ଼ି ୭୫ ହଜାର ଗାଈଙ୍କ ଜ୍ରୀବନ

 � ୧୫ ଲଷେେୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସଂକ୍ରମତି
 � ୧୫ ୋଜ୍ୟେ ୧୭୫ 
ଜଲି୍ାକୁ ବ୍ୟାପଲିାଣ ିଭୂତାଣୁ

ସଡକ 
େୁର୍ଟଣାଦର 
୫ ମତୃ 
ଉନୋ, ୧୧|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ହମିାଚଳ 
ପ୍ରଗ୍ଦଶ ଉନା ଜଲି୍ା କୁଥର କଲା 
ରୋମ ନକିଟଗ୍ର ଶନରିାର ରଳିମବତି 
ରାତଗି୍ର ମମ୍ବନୁ୍ଦ ସଡକ ଦୁ�୍ବଟଣା 
�ଟଛି।ି ଏଠାଗ୍ର ଏକ ଖଟୁେଗ୍ର 
କାର୍  ମାଡ ଗ୍ହାଇ ପଲଟ ିଯାଇଛ।ି 
ଏହ ିଦୁ�୍ବଟଣାଗ୍ର ୫ ଜଣ ଗ୍ଲାକଙ୍ 
ମତୁୃ୍ୟ ଗ୍ହାଇଛ।ି �ଟଣାସ୍ଳଗ୍ର 
୨ ଜଣ ଏରଂ ଗ୍ମଡକିାଲ୍ ଗ୍ର 
ଚକିରି୍ାଧୀନ ସମୟଗ୍ର ୩ ଜଣ ପ୍ରାଣ 
ହରାଇଥିଗ୍ଲ। ସମତେ ମତୃକ ଉନା 
ଜଲି୍ାର ରାସନି୍ା।

ଇ�ଲୋମୋବୋଦ, ୧୧|୯ (ଏସେନ୍ ସି):  
ପାକତିୋନଗ୍ର ରନ୍ୟା ରପିଯ୍ବ୍ୟୟ ସଷୃ୍ଟ ି
କରଛି।ି ଏଥିଗ୍ଯାଗ ୁ  ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ଲାକ 
ରାସ ହରାଇଛନ୍।ି ରସି୍ାପତି ଗ୍ହାଇଥିରାରୁ 
ଗ୍ସମାଗ୍ନ ସହାୟତା ଲାଗ ି ଚାରଆିଗ୍ଡ 
ରୁଲୁଛନ୍।ି ଏପର ିସମୟଗ୍ର ରୁଲଚିତିୋନର 
ଏକ ଗ୍ଛାଟ ରୋମଗ୍ର ଥିରା ହନୁି୍ ମନ୍ରି 
ମସୁଲମାନଙୁ୍ ଶରଣ ଗ୍ଦଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟକି 
ସଦ୍ ଭାରନାର ଉଦାହରଣ ସଷୃ୍ଟ ି
କରଛି।ି ଏହ ି ମନ୍ରିଗ୍ର ୨୦୦ରୁ ୩୦୦ 
ମସୁଲମାନ ପରରିାର ଶରଣ ଗ୍ନଇଛନ୍।ି 

ମନ୍ରି ଏରଂ ହନୁି୍ ପରରିାରଙ୍ ପକ୍ଷରୁ 
ଗ୍ସମାନଙୁ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏରଂ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି କଛେ ି ଜଲି୍ାଗ୍ର ଥିରା ଜଲାଲ 
ଖାନ୍  ରୋମର ରାରା ମାଗ୍ଧାଦାସ ମନ୍ରି 
ରନ୍ୟା ଦାଉରୁ ସରୁକ୍ଷତି ରହଛି।ି ଏହା 
ରନ୍ୟା ପ୍ରଭାରତି ଗ୍ଲାକଙ୍ ସରୁକ୍ଷତି 
ଆଶ୍ରୟସ୍ଳୀ ପାଲଟଛି।ି ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ଲାକଙ୍ 
ଅନୁଯାୟୀ ରାରା ମାଗ୍ଧାଦାସ ଜଗ୍ଣ 
ହନୁି୍ ସନ୍ଥ ଥିଗ୍ଲ। ଗ୍ସ ମସୁଲମାନ ଏରଂ 
ହନୁି୍ଙ୍ ଏକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଗ୍ଦଉଥିଗ୍ଲ। 
ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙୁ୍ ମାନୁଥିଗ୍ଲ।

ପାକ ଼ିସ୍ାନଦର ହ ଼ିନୁ୍ ମନ୍ ଼ିର ପାଲଟ ଼ିଛ ଼ି 
ମସୁଲ଼ିମ୍  ପର ଼ିବାରଙ୍କ ଶରଣସ୍ଥଳ

ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ, ୧୧|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ଆସନ୍ା 
ମାସଗ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରି୍ବାଚନ ଗ୍ହରାକୁ 
ଯାଉଛ।ି ଏହା ପରୂ୍ବରୁ ଦଳ ନରି୍ବାଚନ 
ପ୍ରକ୍ରୟିାଗ୍ର ରଡ ପରରିର୍ତ୍ବନ କରରିାକୁ 
ନଷି୍ପର୍ତ ିଗ୍ନଇଛ।ି ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରି୍ବାଚନଗ୍ର 

ସଛ୍େତାକୁ ଗ୍ନଇ ୫ ରରଷି୍ଠ ସାଂସଦ ପ୍ରଶ୍ନ 
ଉଠାଇରା ପଗ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏହ ି ପଦଗ୍କ୍ଷପ 
ରେହଣ କରଛି।ି କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ନତା ମଧସୂଦୁ 
ମସି୍ତୀ କହଛିନ୍ ି ଗ୍ଯ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରି୍ବାଚନଗ୍ର 
ପ୍ରାଥ୍ବୀ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରଥିିରା ସମତେ ଗ୍ନତାଙୁ୍ 

ଇଗ୍ଲଗ୍କଟାରାଲ କଗ୍ଲଜଗ୍ର ସାମଲି ଥିରା 
ସମତେ ୯ ହଜାର ପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ତାଲକିା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯରି। ଆସନ୍ା ୨୦ ତାରଖିରୁ ଦଳର 
ଗ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ନରି୍ବାଚନ କରୁ୍ତ୍ବପକ୍ଷଙ୍ ନକିଟଗ୍ର 
ଏହ ି ତାଲକିା ଉପଲବ୍ଧ ଗ୍ହର। ଏହା ପରୂ୍ବରୁ 

ଶଶୀ ଥରୁର, କାର୍ତଗି ଚଦିମବରମ, ମନୀଷ 
ତୱିାରୀଙ୍ ସଗ୍ମତ ୫ ସାଂସଦ ଗ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ନରି୍ବାଚନ କରୁ୍ତ୍ବପକ୍ଷର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମସି୍ତୀଙୁ୍ ଚଠି ି
ଗ୍ଲଖି ନରି୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରୟିାଗ୍ର ସଛ୍େତା ଦାର ି
କରଥିିଗ୍ଲ। ପଗ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ନତୃତ୍ ଏହ ି

ନଷି୍ପର୍ତ ିଗ୍ନଇଛନ୍।ି ସଚୂନାଗ୍ଯାଗ୍ୟ ଗ୍ଯ କଛି ି
ଦନି ଗ୍ହଲା କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ନତାଙ୍ ଇତେୋ 
ପର୍ବ ଜାର ି ରହଛି।ି ଏପର ି ସ୍ତିଗି୍ର ଅନ୍ୟ 
ଗ୍ନତାଙ୍ ଅସଗ୍ନ୍ାଷ ଦୂର କରରିା ପାଇଁ 
ହାଇକମାଣ୍ ଏହ ି ପଦଗ୍କ୍ଷପ ଗ୍ନଇଛନ୍।ି 
ଅଗ୍କଟାରର ୧୭ଗ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରି୍ବାଚନ 
ଗ୍ହର। ଏଥିପାଇ ଁ ଗ୍ସଗ୍ପଟମବର ୨୪ରୁ ୩୦ 
ତାରଖି ମଧ୍ୟଗ୍ର ପ୍ରାଥ୍ବୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯରି। 

ପାଞ୍ଚ ଗ୍ନତାଙ୍ ନାମ ଥିରା ଚଠିରି 
ଜରାରଗ୍ର ମସି୍ତୀ କହଛିନ୍ ି ଗ୍ଯ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ନରି୍ବାଚନଗ୍ର ଭାଗ ଗ୍ନରାକୁ ଚାହଁୁଥିରା 
ଗ୍ଲାକ ନଜି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟରୁ 
ଗ୍ସଠାକାର ୧୦ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ତାଲକିା 
ଗ୍ଦଖିପାରଗି୍ର। ପ୍ରାଥ୍ବୀପତ୍ର ମଖୁ୍ୟ 
ରଟିର୍ଗି ଅେିସରଙ୍ ନକିଟଗ୍ର ଦାଖଲ 
କରାଯରିା ପଗ୍ର ଗ୍ନତାଙୁ୍ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍ 
ସମ୍ରୂ୍୍ବ ତାଲକିା ପ୍ରଦାନ କରାଯରି। 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନ ଼ିବ୍ାଚନ ନ ଼ିୟମ ବେଳାଇଲା କଂଦରେସ

 �ପ୍ରାର୍୍ରୀଙୁ୍କ ମ ଼ିଳ ଼ିବ ୯ ହଜାର 
ପ୍ରତ ଼ିନ ଼ିଧିଙ୍କ ତାଲ଼ିକା

 �ନ ଼ିବ୍ାଚନଦର ସ୍ବଚ୍ଛତା ୋବ ଼ି 
କର ଼ିଥିଦଲ ୫ ସାଂସେ

ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ, ୧୧|୯ (ଏସେନ୍ ସି)

ଦଲି୍ୀ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଅରରନି୍ ଗ୍କଜ୍ୱିାଲଙ୍ 
ସମସ୍ୟା ର଼େରିାଗ୍ର ଲାଗଛି।ି ମଦ ଦୁନ୍ବୀତଗି୍ର 
େସଥିିରା ଦଲି୍ୀ ସରକାରଙ୍ ରଗି୍ରାଧଗ୍ର 
ଏଗ୍ର ଗ୍ଲା ଗ୍େଲାର ରସ୍  କ୍ରୟଗ୍ର ଭ୍ାଷ୍ଟାଚାର 
ଅଭଗି୍ଯାଗ ଲାଗଛି।ି ଉପ ରାଜ୍ୟପାଳ 
(ଏଲ୍ ଜ)ି ଭଗି୍କ ସଗ୍ସେନା ଏହ ି ମାମଲାର 
ସରିଆିଇ ତଦନ୍କୁ ମଞ୍ରୁ ି ଗ୍ଦଇଛନ୍।ି ଏ 
ଗ୍ନଇ ଜୁନ୍  ୯ ତାରଖିଗ୍ର ଦଲି୍ୀ ପରରିହନ 
ନଗିମ (ଡଟିସି)ି ର ମଖୁ୍ୟ ସଚରି ନଗ୍ରଶ 
କୁମାର ଅଭଗି୍ଯାଗ ରୁଜୁ କରାଇଥିଗ୍ଲ। 
ଅଭଗି୍ଯାଗଗ୍ର ଦଲି୍ୀ ପରରିହନ ମନ୍ତୀଙ୍ 
ରଗି୍ରାଧଗ୍ର ଗ୍ଟଣ୍ର, କ୍ରୟ ଏରଂ ଦଲି୍ୀର 
ଇଟେଗି୍ରେଗ୍ଟଡ ମଲଟ-ିମଗ୍ଡଲ ଟ୍ାଞ୍ସି 
ସଷି୍ଟମ (ଡଆିଇଏମଟଏିସ) କମଟିରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ନଯିକୁ୍ଗି୍ର ଦୁନ୍ବୀତ ିଅଭଗି୍ଯାଗ ଲଗାଇ ଥିଗ୍ଲ। 
ଗ୍ତଗ୍ର ଗତ ରଷ୍ବ ଅଭଗି୍ଯାଗ ଗ୍ହରା ପଗ୍ର 
ରସ୍  କ୍ରୟ ଗ୍ଟଣ୍ରକୁ ରଦ୍ କରଦିଆିଯାଇଥିଲା। 

ଆମ୍  ଆଦମୀ ପାଟଗି ସରିଆିଇ ଯାଞ୍ଚକୁ 
ଗ୍ନଇ ଉରେମଖୁା ଗ୍ହାଇଯାଇଛ।ି ଆପ୍  ପକ୍ଷରୁ 
କୁହାଯାଇଛ ି ଗ୍ଯ ଏଲ୍ ଜଙି୍ ରଗି୍ରାଧଗ୍ର 

ଅଗ୍ନକ ଦୁନ୍ବୀତ ି ଅଭଗି୍ଯାଗ ଲାଗଛି।ି ଧ୍ୟାନ 
ହଟାଇରା ପାଇ ଁଗ୍ସ ଏପର ିକାମ କରୁଛନ୍।ି 
ଏ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ, ଉପ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଏରଂ 
ସ୍ାସ୍୍ୟ ମନ୍ତୀଙ୍ ରଗି୍ରାଧଗ୍ର ଗ୍ହାଇଥିରା 
ଯାଞ୍ଚର େଳାେଳ ଆସନିାହ ିଁ। ଏଗ୍ର 
ଗ୍ସମାଗ୍ନ ଚତୁଥ୍ବ ମନ୍ତୀଙ୍ ରଗି୍ରାଧଗ୍ର 

ଅଭଗି୍ଯାଗ ଲଗାଇଛନ୍।ି ଗ୍ସମାଗ୍ନ ପ୍ରଥଗ୍ମ 
ନଜି ରଗି୍ରାଧଗ୍ର ଲାଗଥିିରା ଦୁନ୍ବୀତରି 
ଅଭଗି୍ଯାଗର ଜରାର ଗ୍ଦରା ଉଚତି। ଏହ ି
ରସ୍  ଗ୍କଗ୍ର କଣିା ଯାଇନାହ ିଁ। ଗ୍ଟଣ୍ରକୁ 
ରଦ୍ କରଦିଆିଯାଇଛ।ି ଦଲି୍ୀକୁ ଅଧିକ 
ପ଼େଥିିରା ଏଲ୍ ଜରି ଆରଶ୍ୟକତା ରହଛି।ି 
ଗ୍ସ ଗ୍କଉଥଁିଗ୍ର ସ୍ାକ୍ଷର କରୁଛନ୍ ି ତାହା 

ଜାଣପିାରୁନାହାନ୍।ି ଏହା ପରୂ୍ବରୁ ଆପ୍  
ରଧିାୟକ ରଗି୍ଜନ୍ଦ୍ର ଗପୁ୍ା ଅଭଗି୍ଯାଗ 
କରଥିିଗ୍ଲ ଗ୍ଯ ୨୦୧୯ ଜୁଲାଇଗ୍ର ଦଲି୍ୀ 
ସରକାର ୧୦୦୦ ଗ୍ଲା ଗ୍େଲାର ରସ୍  କ୍ରୟ 
ଏରଂ ରକ୍ଷଣାଗ୍ରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ୫ ହଜାର 
ଗ୍କାଟ ି ଟଙ୍ାର ଦୁନ୍ବୀତ ି କରଛିନ୍।ି ରସ୍  

ଗ୍ଯାଗାଇ ଥିରା କମ୍ାନୀଙୁ୍ 
ରକ୍ଷଣାଗ୍ରକ୍ଷଣର ଠକିା ମଧ୍ୟ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏହା ସମ୍ରୂ୍୍ବ 
ଭୁଲ୍ । ରସ୍  ଚାଲରିା ପଗ୍ର 
ରକ୍ଷଣାଗ୍ରକ୍ଷଣ ଚୁକ୍ ି ମଧ୍ୟ 
ଲାଗ ୁ ଗ୍ହାଇଯରି। ଗ୍ତଗ୍ର 
ଏହ ିରସ୍  ଉପଗ୍ର ୩ ରଷ୍ବର 
ୱାଗ୍ରଟେ ି ଦଆିଯରିାର 
ଥିଲା। ଏହ ି ସମୟଗ୍ର ରସ୍  

ଖରାପ ଗ୍ହଗ୍ଲ ଟଙ୍ାଗ୍ଟ ର ି ଗ୍ଦରାକୁ ପଡ ି
ନଥାଏ। ପରୂ୍ବତନ ଏଲ୍ ଜ ିଅନଲି ଗ୍ରୈଜାଲଙ୍ 
ନଗି୍ଦ୍୍ବଶଗ୍ର ତନି ି ସଦସ୍ୟ ରଶିଷି୍ଟ କମଟି ି
ଏକ ରଗି୍ପାଟ୍ବ ଉପସ୍ାପନ କରଥିିଲା। ଏହ ି
କମଟି ି ରାଷଗିକ ରକ୍ଷଣାଗ୍ରକ୍ଷଣ ଚୁକ୍ଗି୍ର 
ତରୁଟ ି ରହଥିିରା କହଥିିଲା ଏରଂ ଚୁକ୍କୁି 
ରଦ୍ କରରିାକୁ ପ୍ରତୋର ଗ୍ଦଇଥିଲା। 

େଲି୍ମୀଦେ ହଜାଦେ ବସ୍  କଣିାଦେ ୫ ହଜାେ ଦକାଟ ିେୁନଧ୍ବମୀତ ିଅଭଦିଯାଗ

ସ ଼ିବ ଼ିଆଇ ତେନ୍ତ ନ ଼ିଦଦ୍୍ଶ ଦେଦଲ ଏଲ୍ ଜ଼ି

ଯରୁ୍ ଜାହାଜ ‘ତାୋଗେି’ିେ ଜଳାବତେଣ

ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ, ୧୧|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ଭାରତର 
ପ୍ରଥମ ସଗ୍୍ଦଶୀ ରମିାନରାହୀ ଯଦୁ୍ ଜାହାଜ 
ପଗ୍ର ରରରିାର ସ୍ଗ୍ଦଶ ଜ୍ାନଗ୍କୌଶଳଗ୍ର 
ନମିଗିତ ଷ୍ଟଲିଥ୍  ଫି୍ଗ୍ଗଟ ‘ତାରାଗରି’ି ଯଦୁ୍ 
ଜାହାଜ ଜଳାରତରଣ କରଛି।ି ମମୁବାଇର 
ମଝଗାଁଓ ଡକ୍  ସପି୍ ରଲି୍ଡସ୍ବ ଲମିଗି୍ଟଡଗ୍ର 
ଏଥିପାଇ ଁ ସ୍ତନ୍ତ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଆଗ୍ୟାଜନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ଦଶ ବ୍ରଗି୍ଟନ ରାଣୀ 
ଏଲଜିାଗ୍ରଥ୍  ଦ୍ତିୀୟଙ୍ ମତୁୃ୍ୟକୁ ଗ୍ନଇ 
ରରରିାର ଦନିକିଆି ଗ୍ଶାକ ପାଳନ 
କରୁଥିରାରୁ ଏହ ିଉର୍ରଗ୍ର ରହୁତ କମ୍  ଅତଥିି 

ସାମଲି ଗ୍ହାଇଥିଗ୍ଲ। ପଶ୍ମି ଗ୍ନୌଗ୍ସନାର 
େଲାଗ ଅେିସର କମାଣ୍ଂି ଭାଇସ ଆଡମରିାଲ 
ଅଗ୍ଜନ୍ଦ୍ର ରାହାଦୂର ସଂିହ ଏହ ି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମର 
ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଗ୍ହାଇଥିଗ୍ଲ। ଗ଼େୱାଲ ସ୍ତି 
ହମିାଳୟ ପାହାଡ ଶଙୃ୍ଖଳାର ନାମଗ୍ର 
ଯଦୁ୍ଜାହାଜର ନାମ ତାରାଗରିୀ ରଖାଯାଇଛ।ି 
ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପ ୧୭ଏ ଫି୍ଗ୍ଗଟ୍ସର ପଞ୍ଚମ ଯଦୁ୍ 
ଜାହାଜ। ଏହ ି ଯଦୁ୍ ଜାହାଜର ନମି୍ବାଣଗ୍ର 
୭୫ ପ୍ରତଶିତ ସ୍ଗ୍ଦଶୀ ଉପକରଣ ଲାଗଛି।ି 
ଏଥିଗ୍ର ଷ୍ଟଲିଥ ଗ୍ରୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ସତହି ଅତ୍ୟାଧନୁକି 
ଅସ୍ତଶସ୍ତ ଏରଂ ଗ୍ସନ୍ ସର ଲାଗଛି।ି
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ସ�ୋମବୋର

୧୨ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର  ୨୦୨୨88 ଭ�ୋକଲିୋ ଭେଟଭେ ଉତ୍ତମ େୋଜନୀତେି େୋସ୍ୋ ଭେଖୋଯୋଏ ନୋହ ିଁ।
ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ 

ଡ. ଅଜତି କୁମୋର ତ୍ ି୍ ୋଠୀ
�ୁବଭନଶ୍ୱେ, ଭମୋ: ୯୯୩୭୮୪୪୩୪୭

ଡକଟେର �ନୁ୍ଦର ନୋରୋୟଣ ୍ୋତ୍
�ୁବଭନଶ୍ୱେ, ଭମୋ:୯୪୩୭୧୯୦୪୨୦ 

ଭେେନି ଥିଲୋ ୧୭୩୦ ମେହିୋ 
ଭେଭେଟେମ୍ୱେ ମୋେ ୧୧ ତୋେଖି। 
ଭ�ୋେ େମୟଭେ ହଠୋତ୍  

ଭକୋଳୋହଳ ଶଣୁ ି କୁଡ଼ଆିଘେୁ ବୋହୋେ ି ଅମ୍ତିୋ ଭେବୀ 
ବଭି୍ୋଇ ଭେଖିଭଲ ଏକ ହୃେୟଥେୋ େୃଶ୍ୟ। ହୋତଭେ 
କଟୁେ ିଧେ ିକଛି ିଭଲୋକ ଆଭେଇ ଯୋଉଛନ୍ ିେଛ କୋଟବିୋ 
େୋଇ।ଁ ଭେମୋଭନ ଥିଭଲ େୋଜସ୍ୋନେ ତତ୍ୋଳୀନ 
ଭଯୋଧେେୁ େୋଜୋ ଅ�ୟ େଂିଙ୍କ ଦ୍ୋେୋ ଭରେେତି ଭେନୋ। 
େେୁମ୍ୟ ଅଟ୍ୋଳକିୋ ନମିୋ୍ଣ େୋଇ ଁଚୂନ�ୋଟ ିଭେୋଡ଼ୋଭେ 
ଜୋଭଳଣ ି କୋଠେ ଆବଶ୍ୟକତୋ ଭହତୁ େଛ କଟୋ 
ଭହବୋ େୋଇ ଁ ନଭିଦ୍୍ଶ ଥିଲୋ। ଭେୈନ୍ୟବୋହନିୀକୁ ଅମ୍ତିୋ 
ଅନୁଭେୋଧ କଭଲ େଛ କଟୋେୁ ନବୃିତ୍ତ େହବିୋ େୋଇ।ଁ 
ଭେୈନକିମୋଭନ ତୋଙ୍କ କଥୋକୁ �ରୂଭଷେେ ନ କେବିୋେୁ 
ଅମ୍ତିୋ ଭେବୀ ଏକେଛକୁ ଜୋବୁଡ଼ ିଧେ ିକହଭିଲ ‘ଭମୋ 
ମଣୁ୍ଡ ବେଳଭେ ଯେ ି ବୃଷେଟେି େେୁଷେୋ ଭହୋଇେୋେବି 
ଭତଭବ ତୋହୋେ ମଲୂ୍ୟ ଅଧିକୋ ଭହବ।’ ନଷୁି୍େ ଭେନୋ 
ଅମ୍ତିୋଙ୍କ ମଣୁ୍ଡ କୋଟବିୋକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ୋଭବୋଧ କଭଲ ନୋହ ିଁ। 
ମୋଆ ଘେକୁ ଭେେବିୋଭେ ବଳିମ୍ୱ ଭହବୋେୁ ଭଖୋଜବିୋକୁ 
ତୋଙ୍କ ତନି ି ଝଅି ଆଶ,ୁ େତ୍ୀ ଓ �ୋେ ୁ ବୋହୋେଭିଲ। 
ଘଟଣୋସ୍ଳଭେ ମୋଙ୍କ ମତୃଶେୀେ ଭେଖିବୋ େଭେ 
ଅତ୍ୟନ୍ ମମୋ୍ହତ ତନି ି ଝଅି ମଧ୍ୟ ବୃଷେକୁ ଆଲଙି୍ଗନ 
କେ ି ବୃଷେ ଭଛେନକୁ ବଭିେୋଧ କଭଲ ଏବଂ େମେଶୋ 
ଭ�ୋେଭିଲ। ଘଟଣୋ ରେଘଟ ଭହବୋ େଭେ ଆଖେୋଖ 
ଅଞ୍ଚଳେୁ ବହୁ ଭଲୋକ ଧୋଇ ଁଆେଭିଲ ଏବଂ େଛକଟୋକୁ 
ଅନୁେୂେ ବଭିେୋଧ କଭଲ। କନୁି୍ ନଷୁି୍େ ଭେନୋଙ୍କ କଟୁେ ି
ଭଚୋଟେୁ ଭେମୋଭନ ମଧ୍ୟ ବତ୍ତ୍ତିେୋେଭିଲ ନୋହ ିଁ। ୩୬୩ 
ନେିୀହ ଆବୋଳବୃଦ୍ଧ ଜୀବନେ କଛିଷିେଣ ମଧ୍ୟଭେ ଅନ୍ 
ଘଟଲିୋ। ତଥୋେ ି ଭେନୋବୋହନିୀେ ହୃେୟ େେବିତ୍୍ତନ 
ଭହଲୋ ନୋହ ିଁ କ ିଭେମୋଭନ େଛକଟୋେୁ ବେିତ ଭହଭଲ 
ନୋହ ିଁ। ଖବେ େୋଜୋ ଅ�ୟ େଂିଙ୍କ ନକିଟଭେ େହଞ୍ଚବିୋ 
େଭେ ଭେ ଆଚମ୍ୱତି ଓ ଉଦ୍ ବଗି୍ନ ଭହୋଇ ତୁେନ୍ ଘଟଣୋ 
ସ୍ଳଭେ େହଞ୍ଚଭିଲ। ଭଶଷଭେ ଅନୁତପ୍ତ େୋଜୋ ତୁେନ୍ 
େଛ କଟୋ ବନ୍ଦ କଭଲ। ଏହ ି ଅ�ୋବନୀୟ ଘଟଣୋ 
ଘଟଥିିଲୋ ଭଯୋଧେେୁ ଠୋେୁ ୨୬ କଭିଲୋମଟିେ େୂେଭେ 
ଅବସ୍ତି ଭଖଜେୋଳୀ ଗ୍ୋମଭେ ଏବଂ ଭେହ ି ବୃଷେ ଥିଲୋ 
ଭଖଜେ ିବୋ ଶମ।ି 

୧୯୯୮ ଅଭକଟେୋବେ ୧ ତୋେଖି ମଧ୍ୟେୋତ୍।ି 
େୁଇଟ ି ନେିୀହ କୃ୍େୋେ ମେୃ ରେୋଣ ତ୍ୟୋେ କଭଲ 

ଅ�ଭିନତୋ େଲମନ ଖୋଁଙ୍କ ବନୁ୍କ େଳୁଭିେ। ତୋଙ୍କ 
େହତି ଥିଭଲ ଅ�ଭିନତୋ ଭେୈେ ଅଲ୍ୀ ଖୋଁ, ଅ�ଭିନତ୍ୀ 
ତବୁ, ଭେୋନୋଲୀ ଭବଭ୍ରେ ଏବଂ ନଲିମ ଭକୋଠୋେୀ। 
ଏହ ିଘଟଣୋକୁ ରେତ୍ୟଷେ �ୋବଭେ ଭେଖିଥିଭଲ ସ୍ୋନୀୟ 
ବୋେନି୍ଦୋ େନୁମ ଚୋନ୍ଦ ବଭି୍ୋଇ, ଭଛୋେୋେୋମ ବଭି୍ୋଇ 
ଏବଂ ମହେିୋଲ ବଭି୍ୋଇ। େଲମନ ଖୋଁ େେିେ ଭହୋଇ 
କୋେୋବେଣ କଭଲ। ଭତଭବ େେବତ୍ତ୍ୀ େମୟଭେ 
ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟୋୟୋଳୟଭେ ଭେୋଷ ମକୁ୍ତ ଭହଭଲ। ଭଯୋଧେେୁ 
ଜଲି୍ୋେ ଭକୋଙ୍କଣୀ ଗ୍ୋମଭେ ଭଯଉଁଠ ି ଏହ ି େୁଃଖେ 
ଘଟଣୋ ଘଟଥିିଲୋ, ଗ୍ୋମବୋେୀମୋଭନ ଭେଠୋଭେ ଏକ 
ସ୍ତୃେିୀଠ ସ୍ୋେନ କେ ିେଞ୍ଚଧୋତୁଭେ ନମି୍ତିତ କୃ୍େୋେ 
ମେୃେ ବଶିୋଳ ମତୂ୍ତ୍ତି ରେତଷି୍ୋ କେଛିନ୍ ି ଏବଂ ମଣ୍ଡେ 
ଚତୁଃେୋଶ୍ଶ୍ଭେ ଶମ ି ବୃଷେ ଭେୋେଣ କେଛିନ୍।ି ମୋ’ 
ଭଛଉଣ୍ଡ କୃ୍େୋେ ମେୃ ଶୋବକକୁ ନଜି େନ୍ୋନ �ଳ ି
ବଭି୍ୋଇ ମହଳିୋମୋଭନ ସ୍ନ୍ୟେୋନ କେୋଇଥୋ’ନ୍।ି 

ବଭି୍ୋଇ େମ୍ପ୍ରେୋୟେ ବୃଷେଲତୋ ଓ କୃ୍େୋେ 
ମେୃ ରେତ ି ଏ�ଳ ି ଅନୋବଳି ଭରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧୋ, ଭନେହ ଓ 
ଭେମୋନଙ୍କେ େେୁଷେୋ େୋଇ ଁଆଭ୍ୋତ୍ସେ୍ େଛଭେ େହଛି ି
ଏକ ଐତହିୋେକି ଘଟଣୋ ଓ ଧମଧ୍ୋେଣୋ। େୋଜସ୍ୋନେ 
ଏକ ଅଞ୍ଚଳ(ବତ୍୍ତମୋନ ହେୟିୋନୋ)େ େନୱେ େୋଜେତୁ 
ବଂଶଭେ ୧୫ ଶହ ଶତୋଦ୍ୀଭେ ଜନ୍ତି େେୁୁ ଜଭମ୍ୱଶ୍ୱେ 
୨୫ ବଷ୍ ବୟେେ ଭହୋଇଥିବୋଭବଭଳ େଶ୍ମି 
େୋଜସ୍ୋନଭେ �ୀଷଣ ମେୁଡ଼ ିେଡ଼ଲିୋ। ସ୍ୋନୀୟ ବୋେନି୍ଦୋ 
ଶମ ି ବୃଷେ େଭମତ ବ�ିନି୍ନ ବୃଷେଲତୋ କୋଟ ି ଜୋଭଳଣ ି
କୋଠ �ୋବଭେ ବ୍ୟବହୋେ କଭଲ ଏବଂ ବକି୍ ି କେ ି
େଜୁୁେୋଣ ଭମଣ୍ୋଇଭଲ। ଖୋେ୍ୟୋ�ୋବ ଭହତୁ କୃ୍େୋେ 
ମେୃ େଭମତ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ େଶ ୁ ଶକିୋେ କେ ି ମୋଂେ 
ଖୋଇବୋ ଆେମ୍ଭ କଭଲ। େଳଭେ ଅଞ୍ଚଳଟ ି ବୃଷେଲତୋ 
ତଥୋ େଶଶୁନୂ୍ୟ ଭହବୋଭେ ଲୋେଲିୋ। େେୁୁ ଜଭମ୍ୱଶ୍ୱେଙ୍କ 
ମନଭେ ଏହୋ ଭଘୋେ ଆଘୋତ ଭେଲୋ। େୀଘ୍ େନି ଧେ ି
ଭେ ଧ୍ୟନମଗ୍ନ ଭହବୋ େଭେ ୨୯ଟ ି ନୀତ ି ନଦ୍ି୍ଧୋେଣ 
କଭଲ ଏବଂ ୧୨୦ଟ ି ଶବ୍ଦ େଚନୋ କଭଲ। ତୋହୋ ଥିଲୋ 
ରେକୃତ,ି ବନ୍ୟରେୋଣୀ ତଥୋ େେଭିବଶ େଂେଷେଣକୁ 
ଧୋମ୍ତିକ କତ୍୍ତବ୍ୟ �ୋବଭେ େୋଳନ କେବିୋ େୋଇଁ 
ମହତ୍  ବୋଣୀ। ଏହ ି ଆଧ୍ୟୋ୍କି ଚନି୍ନ େହତି େେଳ 
େୋମୋଜକି ଜୀବନଭଶୈଳୀ ଭଯଉମଁୋଭନ େୋଳନ କେ ି
ଆେଛୁନ୍ ିଭେମୋଭନ ଭହଭଲ ବଭି୍ୋଇ େମ୍ପ୍ରେୋୟ(ହନି୍ଦୀ 
�ୋଷୋଭେ ‘ବସି୍ ’େ ଅଥ୍ ‘୨୦’ ଏବଂ ‘ଭନୋଇ’ କହଭିଲ 
‘୯’କୁ ବୁଝୋଏ)। ଏହ ିନୀତ ିନୟିମ େବୁ େୋଳନ କେବିୋ 

େଳଭେ ବଭି୍ୋଇମୋଭନ ଖୋେ୍ୟୋ�ୋବ, ଜଳୋ�ୋବ ତଥୋ 
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଉେୋେୋନେ କେୋେ ିଅ�ୋବ ଅନୁ�ବ କେନ୍ ି
ନୋହ ିଁ। େୋଜସ୍ୋନେ ରେୋୟ ୬୦ �ୋେ ଅଞ୍ଚଳ ଥେ ମେୁ�ୂମ ି
ନୋମଭେ ନୋମତି। ଏଠୋଭେ ସ୍ପଳ୍ପବୃଷ୍ ି ହୁଏ, ୧୪୦ େୁ 
୧୬୦ କଭିଲୋମଟିେ ଭବେଭେ ବୋଲ ି ଝଡ଼ େଷୃ୍ ି ହୁଏ, 
ବୋୟମୁଣ୍ଡଳେ ତୋେମୋତ୍ୋ ୫୦ ଡଗି୍ୀ ଭେଣ୍ଭିଗ୍ଡେୁ 
ଅଧିକୋ େଭହ। ଏହ ି ମେୁ�ୂମଭିେ ଭକବଳ ଷେୀଣ 
ବୁେୁବୁେଆି େଳୁ ୍ ଭେଖୋଯୋଏ, ଭଯଉଥଁିଭେ କ ି ରେମଖୁ 
ଉଦ୍େି ଭହଲୋ ଶମ ିବୃଷେ। େେୁୋତନ ଯେୁେୁ ଶମ ିବୃଷେକୁ 
େୋଜସ୍ୋନ, ଓଡ଼ଶିୋ ତଥୋ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ େୋଜ୍ୟଭେ େଜୂୋ 
େୋଇଥୋଏ। ଶମ ି ବୃଷେକୁ �େବୋନ ବ ି୍ ୁଙ୍କ ଅବତୋେ 
ଏବଂ କୃ୍େୋେ ମେୃ େେୁୁ ଜଭମ୍ୱଶ୍ୱେଙ୍କ େନୁଃଆବ�ିୋ୍ବ 
ଭବୋଲ ି ବଭି୍ୋଇମୋନଙ୍କ ଧମବ୍ଶି୍ୱୋେ େହଛି।ି ଏହ ି
ଧମବ୍ଶି୍ୱୋେ ହ ିଁ ଭେମୋନଙୁ୍କ ଅନନ୍ୟ ବୃଷେ ଓ ରେୋଣୀ ଭରେମୀ 
େୂଭେ େେଚିତି କେୋଇେୋେଛି।ି 

୧୭୩୦ ମେହିୋଭେ ଘଟଥିିବୋ ବଭି୍ୋଇମୋନଙ୍କ 
ଆଭନ୍ଦୋଳନ ରେକୃତ,ି ବନ୍ୟ ଜୀବ ତଥୋ େେଭିବଶ 
େଂେଷେଣ ଭଷେତ୍ଭେ ବଶି୍ୱଭେ େବ୍ରେଥମ କହଭିଲ 
ଅତୁ୍ୟକ୍ତ ିଭହବନୋହ ିଁ। ନଜି ଜୀବନ ବନିମିୟଭେ ବୃଷେକୁ 
ଆଲଙି୍ଗନ କେ ି ଏ�ଳ ି ଶୋନ୍େିରୂ୍୍ େଣଭକୌଶଳେ 
େୃଷ୍ୋନ୍ ବେିଳ। ଏହ ି ଅ�ନିବ ଆଭନ୍ଦୋଳନ, େମେ୍ଣ 
ଓ ବଳେିୋନ ଦ୍ୋେୋ ଅନୁରେୋଣତି ଭହୋଇ ୧୯୭୩ 
ମେହିୋଭେ ହମିୋଳୟେ େୋେଭେଶ ଉତ୍ତେୋଖଣ୍ଡେ 
ଭତହେୀ େେଓଲ ଅଞ୍ଚଳଭେ ବଖି୍ୟୋତ ‘ଚପି୍ ଭକୋ’ 
ଆଭନ୍ଦୋଳନେ େତୂ୍େୋତ ଭହୋଇଥିବୋ ଭବଭଳ 
୧୯୮୨ ମେହିୋଭେ ବହିୋେ ଓ ଝୋଡ଼ଖଣ୍ଡେ ‘ଜଙ୍ଗଲ 
ବଞ୍ଚୋଅ ଆଭନ୍ଦୋଳନ’ ଏବଂ େଶ୍ମି ଘୋଟମୋଳୋ 
କର୍୍ୋଟକଭେ ୧୯୮୩ଭେ ‘ଆେଭିକୋ ଆଭନ୍ଦୋଳନ’ 
େଂଘଟତି ଭହୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି ଆେଶ୍କୁ ଆଧୋେକେ ି
ସ୍ଜିେଲୋଣ୍ଡ, ଜୋେୋନ, ମୋଭଲେଆି, ଇଭଣ୍ଡୋଭନେଆି, 
େିଲେିୋଇନେ, ଥୋଇଲୋଣ୍ଡ �ଳ ି ଅଭନକ େୋଷ୍ଟ୍ରଭେ 
ବ�ିନି୍ନ େମୟଭେ ରେକୃତ ି ଓ େେଭିବଶ େଂେଷେଣ 
ଆଭନ୍ଦୋଳନମୋନ େଂଘଟତି ଭହୋଇଛ।ି େୋଜସ୍ୋନେ 
ବଭି୍ୋଇ ଆଭନ୍ଦୋଳନେ ସ୍ୀକୃତ ି ସ୍େୂେ �ୋେତ 
େେକୋେଙ୍କ େେଭିବଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ 
ଭେଭେଟେମ୍ୱେ ୧୧ ତୋେଖିକୁ ‘ଜୋତୀୟ ବନ େହେି 
େବିେ’ େୂଭେ େୋଳନ କେବିୋ େୋଇଁ ୨୦୧୩ ମେହିୋଭେ 
ନଷି୍ପତ୍ତ ି ଭନଇଛନ୍।ି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅମ୍ତିୋ ଭେବୀ 
ସ୍ତୃ ିେେଭିବଶ େେୁସ୍ୋେ ମଧ୍ୟ ରେତବିଷ୍ େଆିଯୋଉଛ।ି 

ଅନୁେୂେ �ୋଭବ ଓଡ଼ଶିୋେ େଷେଣି �ୋେଭେ 
େଞ୍ୋମ ଜଲି୍ୋେ ଭ�ଟନଇ-େୋମଣ୍ଡୋ-ବୁେଡ଼ୁୋ ଅଞ୍ଚଳଭେ 
ଭେବୃଆେୀ ୨୦୨୧ େଣତ ି ଅନୁେୋଭେ ରେୋୟ ୪,୦୦୦ 
କୃ୍େୋେ ମକୁ୍ତ �ୋବଭେ ବଚିେଣ କେନ୍।ି କମି୍ୱେନ୍ୀ 
ଅନୁେୋଭେ ଶହ ଶହ ବଷ୍ େଭୂବ୍ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଭେ ମଧ୍ୟ 
�ୀଷଣ ମେୁଡ଼ ି େଡ଼ଥିିଲୋ। େଭିନ ଆକସ୍କି �ୋବଭେ 
ହଠୋତ୍  ଏକ ଭଛୋଟ କୃ୍େୋେ ମେୃ େଳେ ଆବ�ିୋ୍ବ 
ଭହଲୋ। ଏଥିେହତି ରେବଳ ବଷୋ୍ ମଧ୍ୟ ଭହଲୋ। ଭେହ ି
େନିଠୋେୁ ସ୍ୋନୀୟ ଭଲୋକଙ୍କ ମନଭେ ଏକ େୃଢ଼ 
ବଶି୍ୱୋେ ଜନ୍ଲିୋ ଭଯ କୃ୍େୋେ ମେୃେ ଆେମନ ଏକ 
ଶ�ୁେଭଙ୍କତ ଏବଂ ଭେମୋନଙ୍କ େୋଇ ଁ �େବୋନଙ୍କେ 
କେୁଣୋ ତଥୋ ଆଶୀବ୍ୋେ। ଭେହ ିେମୟଠୋେୁ େଢ଼ି ିେଢ଼ି ି
ଧେ ିସ୍ୋନୀୟ ରେୋୟ ୭୦ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ୋମେ ଭଲୋଭକ କୃ୍େୋେ 
ମେୃକୁ ଧମେ୍ ରେତୀକ �ୋବଭେ ଗ୍ହଣ କେ ିଆେଛୁନ୍।ି 
ଅଞ୍ଚଳଭେ ଭକହ ି ଏହ ି ମେୃ ଶକିୋେ କେନ୍ ି ନୋହ ି କ ି
ଭେ�ଳ ି କୋହୋେକୁି ରେଶ୍ରୟ େଅିନ୍ ି ନୋହ ିଁ। ଏେେକି ି
ଭଯଭତ େେଲ ଖୋଇ ନଷ୍ କଭଲବ ି ମେୃେ କଛି ି ଷେତ ି
କେନ୍ ି ନୋହ ିଁ। କୃ୍େୋେ ମେୃ ବନ୍ୟଜୀବ (େଂେଷେଣ) 
ଆଇନ ୧୯୭୨ ଅନୁେୋଭେ ଭେଡୁଲ ୧ ତୋଲକିୋଭେ 
ଅନ୍�ୁକ୍୍ତ ଅଭଟ। ରେକୃତ ି େଂେଷେଣ େୋଇ ଁ ଅନ୍ଃେୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
େଂଘ ଦ୍ୋେୋ �ୋେତଭେ ଏହ ିମେୃକୁ ଅବଷେୟମଖୁୀ ରେୋଣୀ 
�ୋବଭେ େଣୋ ଯୋଉଥିବୋଭବଭଳ ଆନ୍ଜୋ୍ତକି ବୋଣଜି୍ୟ 
ଚୁକ୍ତେି େେଶିଷି୍-୩ ଭେ ଅନ୍�ୁକ୍୍ତ କେୋଯୋଇଛ।ି 
କୃ୍େୋେ ମେୃ େେୁଷେୋ ଭଷେତ୍ଭେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବେୋନ 
େୋଇ ଁ ବୁେଡ଼ୁୋେ କୃ୍େୋେ େେୁଷେୋ କମଟିକୁି ଓଡ଼ଶିୋ 
େେକୋେଙ୍କ ତେେେୁ ରେଥମ ‘ବନ୍ୟଜୀବ େଂେଷେଣ 
ଲୋେ ି େୋଜ୍ୟ ବଜୁି େଟ୍ନୋୟକ େେୁସ୍ୋେ’ ୨୦୦୫ଭେ 
ରେେୋନ କେୋଯୋଇଥିଲୋ। 

ଜଙ୍ଗଲ ନ େହଭିଲ ବନ୍ୟଜୀବ େହଭିବ ନୋହ ିଁ 
କ,ି ବନ୍ୟଜୀବ ବନିୋ ଜଙ୍ଗଲ େଭହ ନୋହ ିଁ। ଆଧନୁକି 
ବକିୋଶ ତଥୋ ଜୀବନଭଶୈଳୀେ ଚୋେଭେ ରେୋକୃତକି ବନ 
ଅବଷେୟ ଭହୋଇ ଚୋଲଛି,ି ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ େଂଖ୍ୟୋ ଏବଂ 
ଘନତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହ୍ୋେ େୋଇଚୋଲଛି।ି ଜଙ୍ଗଲଭେ ନଅିୋଁ, 
କୋଠ ମୋେିଆ, ବନ୍ୟ ଜନୁ୍ ଶକିୋେୀଙ୍କ ରେୋେୁ�୍ୋବ, 
ବଶି୍ୱତୋେନ, ଜଳବୋୟ ୁ େେବିତ୍ତ୍ନ ଇତ୍ୟୋେ ି କୋେଣ 
ଭଯୋେୁଁ ଏେେ ି ଘଟୁଥିବୋ ଭବଭଳ େେୁଷେୋ େୋୟତି୍ୱଭେ 
ଥିବୋ କମ୍ଚୋେୀ ଓ ବନ୍ୟ େମ୍ପେ ଉେଭେ ନ�ି୍େଶୀଳ 
ସ୍ୋନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବୋେୀଙ୍କ େୋଇଁ ଏକ ବେିୋଟ ଆହ୍ୱୋନ 
େଷୃ୍ ି କେୁଛ।ି ଅଭନକ େମୟଭେ ଭେମୋନଙୁ୍କ 
ରେୋଣବଳ ି ମଧ୍ୟ ଭେବୋକୁ େଡ଼ୁଛ।ି ଭେମୋନଙ୍କେ ତଥୋ 
ଭେମୋନଙ୍କ ଉେଭେ ନ�ି୍େଶୀଳ େେବିୋେ ବେ୍ଙ୍କେ 
ନଃିସ୍ୋଥ୍ ତଥୋ ଉତ୍ସେ୍ୀକୃତ ଭେବୋ ଓ ବଳେିୋନେ 
ସ୍େଣ ଉଭଦ୍ଶ୍ୟଭେ ଭେଭେଟେମ୍ୱେ ୧୧ ତୋେଖି େନି 
ରେତ ି ବଷ୍ ଆମ ଭେଶଭେ ଜୋତୀୟ ବନ୍ୟେବିେ 
େୋଳନ କେୋଯୋଏ। ଜନେୋଧୋେଣ େଭଚତନ 
ଭହଭଲ ଆମ ରେୋକୃତକି ତଥୋ କୃତ୍ମି ଜଙ୍ଗଲେ େେୁଷେୋ 
ଭହୋଇେୋେବି, ବନ୍ୟଜୀବ ତଥୋ ବନ୍ୟ େମ୍ପେ େମଦୃ୍ଧ 
ଭହବ, େେେିଂସ୍ୀୟ େନୁ୍ଳନଭେ େଧୁୋେ ଆେବି। nn

ଧର୍ମ ବଶି୍ୱାସ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସରୁକ୍ୱା 

ଶୋସ୍ତ୍ରଭେ ଅଛ,ି ଯେ ି ଜଭଣ େୋଧକ 
ମକୁ୍ତଲିୋ� କେବିୋକୁ ଇଚ୍ୋ କେୁଛନ୍,ି 
ଭତଭବ ଭେ ରେଥଭମ େବୁ ବଷିୟ ଓ 

ବୋେନୋ ତ୍ୟୋେ କେବିୋ ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ତିୀୟଭେ ଭେ 
ଷେମୋ, େେଳତୋ, େୟୋ, ନଭିଲ୍ୋ�, େଭନ୍ୋଷ ଓ େତ୍ୟ 
ଏ େମସ୍ େଦ୍ �ୋବ ଓ େଦ୍ େଣୁ ଆେ ି ଭେୈବୀେଣୁକୁ 
ହୋେଲ କେ ି କମ୍େଳେ ଆଶୋ େେତି୍ୟୋେ କେ ି
କମ୍ଭେ ଲପି୍ତ େହବିୋ ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ୋନମୟ ଆ୍ୋକୁ 
େେମୋ୍ୋଙ୍କେ ରେତବିମି୍ୱ �ୋବ ି ଶ୍ରବଣ, ମନନ ଓ 
ନେିଧି୍ୟୋେନ ଆେ ି ନେିନ୍େ ଅ�୍ୟୋେ କେ ି କମ୍ କଭଲ 
ଭେ େଖୁୀ, ଶୋନ୍ ଓ ବନ୍ନମକୁ୍ତ େହଭିବ। ନଜିକୁ ନତି୍ୟ 
ଜ୍ୋନମୟ ଆ୍ୋ ଭବୋଲ ି ଜୋଣଭିଲ ଭେ ଜୀବ�ୋବକୁ 
ଆ୍ୋଠୋେୁ େଥୃକ୍  ଭବୋଲ ି�ୋବଭିବ ନୋହ ିଁ।

େଥୃିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନ,ି ବୋୟ ୁକ ିଆକୋଶ କମି୍ୱୋ ଆମ୍ଭ 
ଶେୀେ ଆ୍ୋ ନୁଭହଁ। ଆ୍ୋ ଭହଉଛନ୍ ି ଏେବୁେ 
େୋଷେୀ। େେମହଂେ ସ୍ୋମୀ ନେିମୋନନ୍ଦ େେସ୍ତୀ 

ଆ୍ୋକୁ ଇ୍ରେୟିମୋନଙ୍କେ ଅଭେୋଚେ, ଅେଙ୍ଗ, 
ନେିୋକୋେ, ନବି୍ତିକୋେ, ନେିୋଲମ୍ୱ ଓ ବଶି୍ୱେ େୋଷେୀ 
�ୋଭବ ବର୍୍ନୋ କେଛିନ୍।ି ଭଯଭତଭବଭଳ ଜୀବ 
ନଜିକୁ ଅଲପି୍ତ, େେୋମକୁ୍ତ, ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ତିୀୟ େୂଭେ 
ନ �ୋଭବ, ଭେଭତଭବଭଳ େଂେୋେ ତୋ’କୁ ବନ୍ନ 
େୂଭେ ବୋନ୍ ି େଭଖ। େଂେୋେଭେ ଯଏି ମନ େଂଲପି୍ତ 
େଭଖ ଭେ ମକୁ୍ତ ନୁଭହଁ, ଭେହୋ�ମିୋନ େୂେକ େଜୁ୍ 
ଦ୍ୋେୋ ଭେ ଚେି ଆବଦ୍ଧ। ଅଜ୍ୋନ ଭହତୁ ଜୀବ ଆ୍ୋଙୁ୍କ 
ଜେତ୍  ଜ୍ୋନ କେ ି ଭ୍ରମଭେ ଭମୋହତି ଭହୋଇଯୋଏ। ମୁଁ 
କତ୍୍ତୋ ନୁଭହଁ କ ି ଭ�ୋକ୍ତୋ ନୁଭହଁ, ମୁଁ ଏକମୋତ୍ ବଶିଦୁ୍ଧ 
ଜ୍ୋନ ସ୍େୂେ। ଏହ ି ଜ୍ୋନ େୂେକ ବହ୍ଭିେ ଅଜ୍ୋନକୁ 
େଗ୍ଧ କଭଲ ତୁଭମ େଖୁୀ େହବି।

କୁମ୍ଭ ମତୂ୍ତ୍ତିକୋଠୋେୁ ଅଲେୋ ନୁଭହଁ। ତେଙ୍ଗ 
ଜଳଠୋେୁ ଅଲେୋ ନୁଭହଁ। ସ୍ର୍୍ଅଳଙ୍କୋେ ସ୍ର୍୍ଠୋେୁ 
�ନି୍ନ ନୁଭହଁ। ଜେତ୍  ଭେହେିେ ି ଆ୍ୋଠୋେୁ େଥୃକ 
ନୁଭହଁ। ବଶି୍ୱଭେ ଆ୍ୋ ଓ ଆ୍ୋଭେ ବଶି୍ୱ େେୋ 
ବେିୋଜମୋନ। ଅଷ୍ୋବକ୍ ମନୁଙି୍କ �ୋଷୋଭେ ‘ମୁଁ ବୋ 
ଆ୍ୋ ଅବନିୋଶୀ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠୋେୁ ଅଣ ୁ େଯ୍୍ୟନ୍ ଜେତେ 
େମସ୍ େେୋଥ୍ ଧ୍ଂେରେୋପ୍ତ ଭହଭଲ ମଧ୍ୟ ଆ୍ୋ ନତି୍ୟ 
ବେିୋଜମୋନ କେଥିିଭବ। େତୁେୋଂ ଭମୋଭତ ହ ିଁ ମୁଁ 
ନମସ୍ୋେ କେୁଛ।ି’ ମହୋେୋେେ ଭଯେେ ି ତେଙ୍ଗେ 
ରେଧୋନ କୋେଣ, ଭେହେିେ ି ଆ୍ୋ ହ ିଁ ବଶି୍ୱ େଂେୋେେ 
ଏକମୋତ୍ କୋେଣ। ଇ୍ରେୟିମୋଭନ ଅଜ୍ୋନବଶତଃ 
ଯୋହୋ କେବିୋକୁ ଇଚ୍ୋ କେନ୍,ି ତୋ’କୁ ବୋଧୋ ଭେବୋ 
ଓ ତୋହୋ କେବିୋକୁ ରେଶ୍ରୟ ନଭେବୋ ଉଚତି। ଏେେ ି

ନକଭଲ ଇ୍ରେୟିମୋଭନ ବଶୀ�ୂତ ଭହଭବ ନୋହ ିଁ। ଇ୍ରେୟି 
ନଗି୍ହ େୋଇଁ କୋଯ୍୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ ହ ିଁ ତେେ୍ୟୋ। ଏହୋଦ୍ୋେୋ 
ବଭିବକଜ୍ୋନ େୃଢ଼ ହୁଏ। ଅବେି୍ୟୋକୁ ବନିୋଶ କେ ି
ମକୁ୍ତ�ୋବ ଲୋ� ନକଭଲ ଏେେ ି ଇ୍ରେୟିନଗି୍ହ େମ୍ଭବ 
ନୁଭହଁ। େୋଂେୋେକି ଭ�ୋେ ବଳିୋେେ ଅ�ଳିୋଷ ଥିବୋ 
ଯୋଏ ମନ େଂେୋେ ବୋେନୋଭେ କ୍ମଶଃ ଅଧିକେୁ 
ଅଧିକ ଜଡ଼ୀ�ୂତ ଭହୋଇଯବି। ଏଥିେୋଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 
ଶୋସ୍ତ୍ରୋଭଲୋଚନୋ ଓ େୋଧେୁଙ୍ଗ। 

ଚତି୍ତେ ସ୍େିତୋ ଓ ମନେ ଶୋନ୍ େଂଯତ ଅବସ୍ୋକୁ 
‘ମଭନୋନଗି୍ହ’ ବୋ ‘ଶମ’ ଭବୋଲ ିକୁହୋଯୋଏ। ଜ୍ୋଭନ୍ରେୟି 
ଓ କଭମ୍୍ରେୟିମୋନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କେ ି ବଷିୟେୁ ନଗି୍ହ 
କେବିୋେ େୋଧନୋେ ନୋମ ‘େମ’। ବୋହ୍ୟବସୁ୍ଭେ 
ଚତି୍ତବୃତ୍ତେି ଅବଲମ୍ୱନକୁ, େୋଂେୋେକି କୋଯ୍୍ୟଭେ 
ନତି୍ୟରେବୃତ୍ତ ମନକୁ ଭେହ ି ବଷିୟେୁ ଆକଷ୍ଣ କେ ି
ଭେ�ଳ ି ମନ ଓ ଚତି୍ତବୃତ୍ତକୁି ନବୃିତ୍ତ କେବିୋ ଓ ତୋ’େ 
ଅନ୍ ଘଟୋଇବୋ େୋଧନୋ ଭହଲୋ ‘ଉେେତ’ି। େେବତ୍ତ୍ୀ 
େୋଧନୋ ଭହଲୋ ‘ତତିଷିେୋ’ ଯୋହୋେ ଅଥ୍ ଭହଲୋ ଷେମୋ, 
େହ ି୍ ୁତୋ, ଭଧୈଯ୍୍ୟ ଓ େହନଶୀଳତୋ। ଏହ ିେହ ି୍ ୁତୋକୁ 
ମଧ୍ୟ ‘ନଗି୍ହ’ କୁହୋଯୋଏ। େେବତ୍ତ୍ୀ େୋଧନୋ ଭହଲୋ 
‘ଶ୍ରଦ୍ଧୋ’, ଯୋହୋେ ଆଧ୍ୟୋ୍କି ଅଥ୍ ଭହଲୋ ଶୋସ୍ତ୍ରବୋକ୍ୟ 
ଓ େେୁୁବୋକ୍ୟକୁ େତ୍ୟଜ୍ୋନ କେ ି ଅବଧୋେଣ କେବିୋ 
ଏବଂ ଏଥିଭେ ଅଟଳ ବଶି୍ୱୋେ େଖିବୋ। ଆଧ୍ୟ୍କି 
ଶୋସ୍ତ୍ରଭେ େମୋଧୋନ ଭହଉଛ ି ଏକ େୋଧନୋ, ଯୋହୋେ 
ଅଥ୍ ଭହଉଛ ିବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠୋଭେ େବ୍େୋ ବୁଦ୍ଧେି େଂସ୍ୋେନ। 
ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠୋଭେ ମନେ ଏକୋଗ୍ତୋେ ସ୍ୋେନ େୋଧନୋେ 

ନୋମ ‘େମୋଧୋନ’।
ଷଟ୍  େମ୍ପତ୍ତେି େୋଧନୋ େୋଇଁ େନ୍ନ୍ୟୋେ ବୋ ତେେ୍ୟୋ 

ଏକୋନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନୁଭହଁ। ଭେବତୋ, େେୁୁ ଏବଂ 
େଜୂନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତମିୋନଙୁ୍କ େଜୂୋ କେବିୋ, ଷେମୋଶୀଳ 
ଭହବୋ ଓ ଭକୌଣେ ି ରେକୋେେ ହଂିେୋ ନକେବିୋ 
ଶୋେୀେକି ତେେ୍ୟୋ। େତ୍ୟ, ରେୟି ଓ ହତିକେ ବୋକ୍ୟ 
ରେଭୟୋେ କେବିୋକୁ ‘ବୋଚନକି ତେେ୍ୟୋ’ କୁହୋଯୋଏ। 
ମନେ େଭନ୍ୋଷ େୋଧିତ ଭହବୋ ଏବଂ ଚତି୍ତଶଦୁ୍ଧ ି
େୋଧନୋକୁ ‘ମୋନେ ତେେ୍ୟୋ’ କୁହୋଯୋଇଛ।ି େଂେୋେେ 
ନୋନୋବଧି କୋଯ୍୍ୟ ମଧ୍ୟଭେ େହୃୀେ ଚତି୍ତ ବଷିେପି୍ତ ଥିଭଲ 
ମଧ୍ୟ ଭକଭତକ ବଧିୋନ ମୋନ ି ଚଳେିୋେଭିଲ ରେକୃତ 
ତେେ୍ୟୋ ଅନୁଷ୍ତି ଭହୋଇଥୋଏ। ଏେେ ି ତେେ୍ୟୋେ 
େଳ ସ୍େୂେ େଂଯମ, ଚତି୍ତଶଦୁ୍ଧ,ି ଭବୈେୋେ୍ୟ ଓ 
ବଭିବକ ଜ୍ୋନ ସ୍ତଃ ଉେସ୍ତି ଭହୋଇଥୋଏ। ଭେଥିଭେ 
େୋଧକଙ୍କେ େତ୍ୟ, ଭନୈମତି୍ତକି ଓ କତ୍୍ତବ୍ୟ କମ୍ 
େୋଳନ କେବିୋଭେ ଭକୌଣେ ି ଭଳେଶ ବୋ ବଘି୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ 
ହୁଏନୋହ ିଁ। େହୃସ୍ୋଶ୍ରମଭେ ବୋେ କେ ି ଧୋେୋବୋହକି 
ନତି୍ୟ, ଭନୈମତି୍ତକି ଓ କୋମ୍ୟକମ୍ଭେ େତ େହଭିଲ 
ହ ିଁ ଭ�ୋେସ୍ପହୃୋେ ନବୃିତ୍ତ ି ଭହବ ଓ ଆ୍ଜ୍ୋନ ଲୋ� 
ଭହବ, ମନ ସ୍େିତୋ ରେୋପ୍ତ ଭହବ। ତେେ୍ୟୋ, ସ୍ୋଧ୍ୟୋୟ 
ଓ ଈଶ୍ୱେ ରେଣଧିୋନ ଏହ ିତଭିନୋଟେି ଅନୁଷ୍ୋନ କଭଲ 
ଭମୋଷେ େୋଇଁ କମ୍ େନ୍ନ୍ୟୋେ ଭଯୋେେ ଆବଶ୍ୟକତୋ 
ଭହବ ନୋହ ିଁ। �େବୋନ େୀତୋଭେ ଅଜ୍ୁନଙୁ୍କ 
କହଛିନ୍ ି େଂେୋେୀ େୋଇଁ ‘କମ୍ଭଯୋେ’ ‘କମ୍େନ୍ନ୍ୟୋେ 
ଭଯୋେ’ଠୋେୁ ଉତ୍କୃ ଷ୍।  n

ଗହୃସ୍ଥର ସୱାଧନୱା 
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‘ରୱାଜନୀତ’ି କ’ଣ ସତରର ଖରୱାପ ! 

‘େୋଜନୀତ’ି କ’ଣ େତଭେ ଭେୋଟଏି ଖେୋେ ଶବ୍ଦ? ଏହ ି ଶବ୍ଦେ ଅଥଟ୍ୋ ଖେୋେ 
ନୋ ଏହୋ େଛଭେ ଭଯଉଁ ଷେମତୋ ରେକେଣ ଏବଂ ଏହୋେ େୋମ୍ପ୍ରତକି ବବିତ୍ତ୍ତିତ 
େୂେ ଭେଖୋଯୋଉଛ,ି ଭେଇଟୋ ଖେୋେ? େୋଜନୀତଟିୋ ଖେୋେ ନୋ �ଲ 

ଭବୋଲ ି ଆଭମ ଯେ ି େଚୋେବିୋ, ଭତଭବ ଅଧିକୋଂଶ ଭଲୋକ ଆଖିବୁଜ ି କହଭିେଭବ ଖେୋେ। 
‘େୋଜନୀତ’ି ଏ�ଳ ିଏକ େୂଷତି ଶବ୍ଦେ େେ�ିୋଷୋ ଭହବୋ େଛେ କୋେଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଛେୋ 
ନୋହ ିଁ। ‘େୋଜନୀତ’ିଭେ ଲପି୍ତ ବ୍ୟକ୍ତମିୋଭନ ରେୋୟ ଅଭନକୋଂଶଭେ େୁନ୍ୀତ,ି ଅଥ୍ ଓ ବୋହୁବଳେ 
ଅେବ୍ୟବହୋେ, ଷେମତୋତନ୍ତ୍ରେ େୁେୁେଭଯୋେ ଆେ ି କେ ି ନେିୀହ େୋଧୋେଣ ଜନତୋଙୁ୍କ 
କେିେ ି ଠକନ୍ ି ଓ ହନ୍େନ୍ କେଥିୋ’ନ୍,ି ଭେ ବଷିୟଭେ ଆଭମ ଊଣୋଅଧିଭକ ଅନୁ�ବୀ। ଏଣ ୁ
‘େୋଜନୀତ’ିଭେ ଥିବୋ ବ୍ୟକ୍ତମିୋନଙ୍କେ ଛବ ିରେୋୟ ମଳନି ବୋ ଅଭନୈତକି। ଭକଉଁଠ ିଆତଙ୍କବୋେୀ 
ଘଟଣୋ ଭହଲୋ ତ େବୁ େୋଜଭନୈତକି େଳ େେସ୍ପେ ଉେଭେ କୋେୁଅ େିଙ୍ଗୋେିଙ୍ଗ ି ଆେମ୍ଭ 
କେେିଅିନ୍ ି ଏବଂ ଅ�ଭିଯୋେ କେନ୍ ି ଭଯ ଅମକୁ େଳ ଏ�ଳ ି ଏକ ସ୍ପଶ୍କୋତେ ହତ୍ୟୋକୋଣ୍ଡେ 
େୋଜନୀତକିେଣ କେୁଛନ୍।ି ଷେମତୋେୀନ େଳ ଭହଉ ବୋ ବଭିେୋଧୀ େଳ ଭହଉ, ଉ�ୟ େଟୁ 
‘କୁତ୍ସତି େୋଜନୀତ ି କେନୋହ ିଁ’ ଭବୋଲ ି ଚତି୍ୋେ ଶଣୁୋଯୋଉଛ।ି ଟଭିକ ତଭଳଇ ଭେଖିଭଲ ବୁଝ ି
ଭହବ ଭଯ ଏଠୋଭେ େୋଜନୀତ ିରେକେଣ ଅ�ଭିଯୋେେ ଅଥ୍ ଭହଲୋ ଏ�ଳ ିେୁଃଖେ ଅମୋନବୀୟ 
େୁଘ୍ଟଣୋଭେ େୋଜନୀତ ିେେୂୋଇଭଲ ଭେଥିେୁ କଏି ଭକଭତ େୋଇେୋ ଉଠୋଉଛ ିତୋହୋେ ହେିୋବ 
କତିୋବ ଆେମ୍ଭ ଭହୋଇଯବି। 

ଚନି୍ୋ କେବିୋ ବଷିୟଟ ିଭହଲୋ ‘େୋଜନୀତ’ି ରେକ୍ୟିୋେ ଏ�ଳ ିକେଥ୍ ବୋ େୂଷତି ଅଥ ୍କୋହ ିଁକ ି
କେୋଯୋଉଛ?ି େମୋଜେ ବ�ିନି୍ନ ସ୍େଭେ େୋଜନୀତଆି ବୋବୁମୋନଙ୍କେ େୋଧୋେଣ େଂଜ୍ୋ ଭହଲୋ 
ନୀତହିୀନ, ଲୋଞ୍ଚଭଖୋେ ଓ ଭଶୋଷଣକୋେୀ ଅେୋମୋଜକି ରେୋଣୀଟଏି। ରେକୃତଭେ ଆଭମ ଯେ ି
ବଚିୋେ କେବିୋ, ବନିୋ ‘େୋଜନୀତ’ିଭେ େଣତନ୍ତ୍ର ଭହଉ ବୋ ଭଯଭକୌଣେ ି ଶୋେନତନ୍ତ୍ର ଭହଉ, 
ତୋହୋ କ’ଣ ତଷି୍ ି େୋେବି? ‘େୋଜନୀତ’ିେ େଧିୋ େଧିୋ ଅଥ୍ ଭହଲୋ େଞ୍ଚୋୟତେୁ େୋଲ୍ୋଭମଣ୍ 
େଯ୍୍ୟନ୍ ଆଇନୋନୁଭମୋେତି ରେକ୍ୟିୋଭେ ଶୋେନ ଷେମତୋ ହୋେଲ କେବିୋ ଏବଂ ଷେମତୋଭେ ତଷି୍ ି
େହବିୋ। େଣତନ୍ତ୍ରଭେ ରେଭତ୍ୟକ େୋଜଭନୈତକି େଳ ନ ିଜ ନଜିେ ବକିୋଶ ଭଯୋଜନୋ ଓ ଶୋେନ 
ଆେଶ୍ ଆେ ି ଜନତୋଙ୍କ େୋଖଭେ ନଭିବେନ କେ ି ନବି୍ୋଚନ ଲଢ଼ନ୍ ି ଏବଂ ଷେମତୋକୁ ଆେବିୋ 
େୋଇଁ ଭଚଷ୍ୋ କେନ୍।ି େଣତନ୍ତ୍ର େବୂ୍େୁ େୋଜତନ୍ତ୍ରେ ରେଚଳନ ଥିବୋେୁ ଏହ ି ଶୋେନ ନୀତକୁି 
‘େୋଜନୀତ’ି ବୋ ‘େୋଜଧମ୍’ କୁହୋଯୋଉଥିଲୋ। ବଂିଶ ଶତୋବ୍ଦୀଭେ େଥୃିବୀେ ଅଧିକୋଂଶ େୋଷ୍ଟ୍ରଭେ 
େଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୋେନ ଭହବୋ େଭେ ଏହ ି ଶୋେନ ଷେମତୋ ରେକେଣ ‘େୋଜନୀତ ି ରେକେଣ’ ନୋମଭେ 
େେଚିତି ଭହୋଇଆେଛି।ି ଭତଭବ ଭେଭତଭବଳେ ଧୋମ୍ତିକ ତଥୋ ରେଜୋବତ୍ସଳ େୋଜୋମୋଭନ ଭଯଉଁ 
େୋଜଧମ୍େ େୋଳନ କେୁଥିଭଲ(ଉେୋହେଣ ସ୍େୂେ େୋମେୋଜ୍ୟେ େେକିଳ୍ପନୋ) ଭେ ରେକୋେ 
େୋଜନୀତକୁି ଆଜକିୋଲେି କେଥ୍ େେଚିୟ େଆିଯୋଉ ନ ଥିଲୋ। ଅବଶ୍ୟ େୋଜୋେୋଜୁଡ଼ୋ ଓ 
ଜମେିୋେମୋନଙ୍କ ଅତ୍ୟୋଚୋେେ ଇତହିୋେ େମଗ୍ ବଶି୍ୱଭେ କୁଖ୍ୟୋତ। 

କନୁି୍ ଆଜେି େନିଭେ ଭଯଭତଭବଭଳ ବନିୋ ‘େୋଜନୀତ’ିଭେ ଶୋେନ ରେଶୋେନ ଚୋଲ ି
େୋେବିନ,ି ଅଥ୍ୋତ୍  ‘େୋଜନୀତ’ି ଭଯଭହତୁ ଭମୌଳକି ଓ ଭନୈତକି ଷେମତୋ ରେକେଣ ଭତଣ ୁ
‘େୋଜନୀତ’ିକୁ ଏଭତ ଘଣୃୋ କେବିୋ ଆବଶ୍ୟକ କ?ି େଞ୍ଚୋୟତସ୍େେୁ େୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍େ େଯ୍୍ୟନ୍ 
େବୁ େୋମ୍ୱଧିୋନକି ତଥୋ ରେଶୋେନକି ଅନୁଷ୍ୋନେଡ଼ୁକି ଜନରେତନିଧିି ଓ ତୋଙ୍କ ଅଧୀନଭେ ଥିବୋ 
ରେଶୋେନକି ଅଧିକୋେୀମୋନଙ୍କ ଦ୍ୋେୋ ଜନମତେ େଭେୋଷେ ନଦି୍ଧ୍ୋେଣ ଓ ରେଭଷେେଣ ଦ୍ୋେୋ 
େେଚିୋଳତି ହୁଏ। ଭେଶେ ରେତେିଷେୋଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି ବଭିେଶ ନୀତ,ି ଅଥ୍ନୀତ,ି ଆଇନେ 
ଶୋେନ, ବଧିୋନେୋଳକିୋ ଓ ନ୍ୟୋୟେୋଳକିୋ ଆେ ି େମସ୍ ଭଷେତ୍ଭେ ‘େୋଜନୀତ’ି ମୋଧ୍ୟମଭେ 
ଆେଥିିବୋ ଜନରେତନିଧିିମୋଭନ ହ ିଁ ଆଇନ ଅନୁେୋଭେ ଷେମତୋ େେଚିୋଳନୋ କେଥିୋ’ନ୍।ି ଭତଣ ୁ
‘େୋଜନୀତ’ି ରେକ୍ୟିୋକୁ ନନି୍ଦୋ କେବିୋ କମି୍ୱୋ ଘଣୃୋ କେବିୋ ଭକୌଣେ ିବଜି୍ କୋଯ୍୍ୟ ଭବୋଲ ିଧେୋଯବି 
ନୋହ ିଁ। ଆଭମ େୋଧୋେଣ ନୋେେକିମୋଭନ ନଜି ଭେଶ ରେତ,ି େୋଜ୍ୟ ରେତ ି ବୋ ଆମେ ସ୍ୋନୀୟ 
େଞ୍ଚୋୟତ ଓ ଭେୌେ ରେଶୋେନ ରେତ ିଭଯଉଁ େୋୟତି୍ୱଭବୋଧ େଖିବୋ କଥୋ, ଭେ କଥୋ କେୁଭଛ କ?ି 
‘େୋଜନୀତ’ିେ େୂଷତିକେଣ ରେକ୍ୟିୋ େୋଇଁ ଆଭମମୋଭନ ମଧ୍ୟ େମେେମିୋଣଭେ େୋୟୀ। ଖୋଲ ି
ଜନରେତନିଧିି ଜଭଣ କମି୍ୱୋ େୋଜଭନୈତକି େଳେ ରେତନିଧିିମୋଭନ େୋଜଧମ୍ �ୁଲେିଭଲ ଭବୋଲ ି
‘େୋଜନୀତ’ିକୁ ଘଣୃୋ କେବିୋ ଆଭେୌ େମୀଚୀନ ନୁଭହଁ। ଭେୋଟଏି େୁନ୍ୀତଗି୍ସ୍ ଜନରେତନିଧିି 
ବୋ େୋଜଭନୈତକି ଭନତୋକୁ େଢ଼ ି ଭତୋଳବିୋଭେ େୋୟତି୍ୱହୀନ ନୋେେକିମୋନଙ୍କେ �ୂମକିୋ ମଧ୍ୟ 
କମ୍  ନୁଭହଁ। ଷେମତୋେୀନ ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ ଆମ ସ୍ୋଥ୍େୋଧନ େୋଇଁ ବ୍ୟବହୋେ କେେିୋେବିୋ େଭେ 
‘େୋଜନୀତ’ିକୁ ଘଣୃ୍ୟ ଭବୋଲ ି କହବିୋେ ଆମେ ଅଧିକୋେ ଅଛ ି କ?ି ଆମ ଭେଶଭେ େୋେଦି୍୍ୟ, 
ଅଶଷିେୋ ତଥୋ ଧମ୍, ଜୋତ ିଓ �ୋଷୋ ଆେେି ବଭିଦ୍ଷ ଏଭତ ବ୍ୟୋେଛି ିଭଯ ‘େୋଜନୀତ’ିେ ଅଭନୈତକି 
େୁବ୍୍ୟବହୋେେ ବହୁଳ ଉେୋହେଣ ଭେଖିବୋକୁ ମଳୁିଛ।ି 

ଏହ ି େଷୃ୍�ୂମଭିେ ଆଭମ ଯେ ି ଚୀନ୍  କମି୍ୱୋ େୁଷଆି �ଳ ି ଏକଛତ୍ବୋେ ଶୋେନଭେ 
ଭଯଉଁ�ଳ ିମୋନବକି ଅଧିକୋେ ଷେରୁ୍ ଭହଉଛ,ି ଶୋେନ େେଚିୋଳନୋଭେ େୋଧୋେଣ ନୋେେକିେ 
ଭକୌଣେ ି ମତ ଭଲୋଡ଼ୋଯୋଉନୋହ ିଁ ଏବଂ େୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଥ୍ନୀତଭିେ ବକିୋଶ ଭଯୋଜନୋେଡ଼ୁକିେ 
ଲୋ� ମଷୁ୍ଭିମୟ ଷେମତୋେୀନ ବେ୍ ହୋତଭେ େୀମତି େହୁଛ,ି ଭେ�ଳ ି ଭେଶଭେ େୋଜନୀତକୁି 
ଘଣୃ୍ୟ ଆଉ ନନି୍ଦନୀୟ ଭବୋଲ ି ଭେଠୋକୋେ ଭଲୋଭକ �ୋବୁଛନ୍ ି କ?ି ଏହୋେଭତ୍ତ୍ଶ ଚୀନ୍ େ ବଶି୍ୱ 
େେେୃିଶ୍ୟଭେ ଆଥ ୍ତିକ, େୋମେକି ଓ କୂଟଭନୈତକି ରେ�ୋବ �ୋେତ �ଳ ିେଣତୋନ୍ତ୍ରକି ଭେଶଠୋେୁ 
ଭକଭତେଣୁଭେ ଅଧିକ। ଅଥଚ େୋଜନୀତେି େୋମୋନ୍ୟ େଂଜ୍ୋ ଆମ ଭେଶଭେ କୁତ୍ସତି, େୂଷତି ଓ 
ଭ୍ରଷ୍। ସ୍ଲୁ୍ , କଭଲଜ୍ ଭେ ଭଯଉଁ େୋଜନୀତ ିବଜି୍ୋନ େୋଠ େଢ଼ୋ଼ଯୋଉଛ,ି ତୋହୋ ଭକଭତ ବଜି୍ୋନ 
ଆଭମ କହେିୋେବିୋନ,ି କନୁି୍ ତୋହୋେ ବୋସ୍ବ ‘େୋଜନୀତ’ି ଭଷେତ୍ େହତି ଭଯ ଭକୌଣେ ି େମ୍ପକ୍ 
ନୋହ ିଁ, ତୋହୋ ଆଭମ ଜୋଣେିୋେୁଭଛ। ନକିଟଭେ ମହୋେୋଷ୍ଟ୍ରଭେ ଷେମତୋ େେବିତ୍ତ୍ନ ନୋଟକ 
େମୟଭେ ଶୋେକ େଳେୁ ଓହେ ିଯୋଇ ଭେୋଟଏି ବଡ଼ ବଧିୋୟକ ଭେୋଷ୍ୀକୁ ତୋଙ୍କ ଭନତୋ ମମୁ୍ୱୋଇେୁ 
ଏକତ୍ କେ ିେେୂୁେ ଆେୋମେ େୋଜଧୋନୀ ଭେୌହୋଟୀକୁ ଭନଇ ଭେୋଷ୍ୀକୁ ଜେ ିେହଥିିଭଲ ଏବଂ 
େଭେ ମମୁ୍ୱୋଇ ଭେେ ି େୋଜ୍ୟ ଶୋେନ ଷେମତୋ ଅଧିକୋେ କେଭିନଭଲ, ଏହ ି ଘଟଣୋେ େମୀଷେୋ 
େୋଜନୀତ ିବଜି୍ୋନ େୋଠ୍ୟକ୍ମଭେ ନୋହ ିଁ। କନୁି୍ ଏହୋ ‘ଷେମତୋ େୋଜନୀତ’ିେ �ୋବମତୂ୍ତ୍ତିକୁ ଆହୁେ ି
ଖେୋେ କେୁଛ ିଭବୋଲ ିେୋେୋ ଭେଶଭେ ହୁେ ିେଡ଼ଛି।ି 

ଏଭବ କନୁି୍ ଭବଳ ଆେଛି,ି ଆମେ �ବଷି୍ୟତ ଯବୁେଢ଼ିକୁି େନୁୋେେକି ଭହବୋେ ଅଧିକୋେ 
ଓ େୋୟତି୍ୱଭବୋଧ ଉ�ୟ ଶଖିୋଇବୋ ଆବଶ୍ୟକ। ‘େୋଜନୀତ’ିକୁ ବୋ େୋଜଭନତୋଙୁ୍କ ଘଣୃୋ କେବିୋେ 
ତୋତ୍ୋଳକି େେମ୍ପେୋକୁ ଭଖୋଲୋଭଖୋଲ ିବଭିେୋଧ କେବିୋ ଉଚତି। ଯଏି େୁନୀ୍ତ ିକଲୋ, ଭେ ଖେୋେ। 
ତୋ’ ଭଯୋେୁ ଁ �ୋେତୀୟ େମ୍ୱଧିୋନକୁ ଖେୋେ କୁହୋଯୋଇେୋେବି ନୋହ ିଁ। ‘େୋଜନୀତ’ିଭେ ଲପି୍ତ ଥିବୋ 
ଭଲୋକ ଖେୋେ ଭହୋଇେୋଭେ; କନୁି୍ ତୋ’ ଭବୋଲ ି େମ୍ପର୍ୂ୍ େୋଜଭନୈତକି ରେକ୍ୟିୋକୁ କୋହ ିଁକ ି ଖେୋେ 
କହବିୋ? ଏ�ଳ ି କହବିୋ ଦ୍ୋେୋ ‘େୋଜନୀତ’ିେ ଅଥ୍ ଆହୁେ ି େୂଷତି ଭହଉଛ ି ଏବଂ ‘େୋ ଁ ଯୋକ 
େଣେ ଖୋଇ �ଣ୍ଡୋେ ି ମଣୁ୍ଡଭେ ଅଠୋ ଭବୋଳଲିୋ’ �ଳ ି ‘େୋଜନୀତ’ି ନୋଁଭେ �ଲମନ୍ଦ େୋଳ ି ଭେଇ 
ଆଭମ େୋଧୋେଣ ଜନତୋ ଆମେ େୋୟତି୍ୱ େୋେେିୋେବିୋ ନୋହ ିଁ। ଆଜ ିଯେ ିବଶି୍ୱ ବ�ିନି୍ନ ଭଷେତ୍ଭେ 
ବକିୋଶ କେେିୋେଛି ିଏବଂ ମଣଷି ଜୀବନ େବ୍ୂୋଭେଷେୋ ଉନ୍ନତ ଭହୋଇେୋେଛି,ି ତୋହୋ ‘େୋଜନୀତ’ି 
ଭଯୋେୁ ଁହ ିଁ େମ୍ଭବ ଭହୋଇଛ,ି ‘େୋଜନୀତ’ି େଭତ୍ତ୍ଶ ନୁଭହ।ଁ ‘େୋଜନୀତ’ିେ ଛବ ି�ଲ କେବିୋକୁ ଭହଭଲ 
ନୋେେକିମୋଭନ ରେଥଭମ ନଜି ନଜିେ �ୋବମତୂ୍ତ୍ତିକୁ ନମିଳ୍ କେବିୋକୁ େଡ଼ବି।  n

ଧ୍ୟୋନ, ରେୋଣୋୟୋମ, ରେୋଥ୍ନୋ ଏେଡ଼ୁକୁି େମଭସ୍ କେ ି େୋେଭିବ। 
କନୁି୍ ଶତରୁକୁ �ଲ େୋଇବୋେ େୋଧନୋ କମି୍ୱୋ ନନି୍ଦୋ କେୁଥିବୋ 
ଭଲୋକଟକୁି �ଲ େୋଇବୋେ େୋଧନୋ େମଭସ୍ କେେିୋେଭିବ 

ନୋହ ିଁ। ଆମକୁ ଯେ ିେେୋ କଏି ‘ତୁ’ ଭବୋଲ ିକହଭିେଉଛ,ି ଆଭମ ତୋ’କୁ 
ମୋେବିୋକୁ ଭେୋଡ଼ୋଉଛୁ। କଏି ଯେ ି ଆଖି ଭଟକ ି ଚୋହ ିଁଭେଉଛ,ି ଆଭମ 
ତୋ’ ଆଖି େୁଇଟକୁି ତୋଡ଼ ିଭେବୋ େୋଇଁ ଉେ୍ୟତ ଭହୋଇ େଡୁଛୁ। ଏ�ଳ ି
ସ୍ଳଭେ କଏି ଯେ ିକହବି ଭଯ ନନୁି୍ଦକ ବ୍ୟକ୍ତକୁି �ଲ େୋଅ ଭବୋଲ ିଭତଭବ 
ଏ ଉେଭେଶ ବୃଥୋଭେ ଯବି ଭବୋଲ ିଜୋଣ। 

 କନୁି୍ ଭଯଉଁମୋଭନ ଏ ଉେଭେଶ ଭେଇଛନ୍,ି ଭେମୋନଙ୍କ ମେଜ 
ଭଛୋଟ ନୁଭହଁ। ଭେମୋଭନ ଜଭଣ ଜଭଣ ମହୋ୍ୋ, ଅବତୋେୀ େେୁୁଷ। ଏ 
ଉେଭେଶ ଭେବୋ ମଳୂଭେ େୁଇଟ ିତତ୍ତ୍ୱ ବୋ େଢ଼ୂ କଥୋ ନହିତି। ରେଥମଟ ି
ଭହଉଛ,ି ନନୁି୍ଦକମୋଭନ ଭେମୋନଙ୍କ ନନି୍ଦୋ ବଳଭେ 
ଆମ େୋଇଁ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର େେଚିୟ େଷୃ୍ ି କେନ୍।ି 
କୋେଣ ନନୁି୍ଦକମୋଭନ �ଲ ଭଲୋକଙ୍କ �ଲ କୋଯ୍୍ୟକୁ 
ବ ି ନନି୍ଦୋ କେନ୍।ି ମହୋେେୁୁଷମୋଭନ କହଛିନ୍ ି �ଲ 
ଭଲୋକଙ୍କ େଭଙ୍ଗ ମଶିଭିଲ କମି୍ୱୋ �ଲ ଭଲୋକଙ୍କ 
ରେଶଂେୋ ଶଣୁ ି ଭକହ ି ଜଭଣ ଉେେକୁ ଉଠ ି ନ ଥୋଏ। 
ଜଭଣ ନନୁି୍ଦକେ ନନି୍ଦୋ କଥୋ ହ ିଁ ରେଭତ୍ୟକ �ଲ ଭଲୋକ େୋଇଁ େମୋଜଭେ 
ଏକ ନଆିେୋ ଅଥଚ େୃଢ଼ େେଚିୟ େଷୃ୍ ିକେଥିୋଏ।

 ଦ୍ତିୀୟ କଥୋଟ ି ଆହୁେ ି େେୁୁତ୍ୱେଣୂ୍। ଜଭଣ �ଲ ଭଲୋକେ 
ଅଭନକ ରେଶଂେକ ଥୋ’ନ୍।ି ଭେମୋନଙ୍କ କୋନ େବୁଭବଭଳ ରେଶଂେୋ ଶଣୁ ି
ଶଣୁ ି ଭଥୋବେୋ ଯୋଇଥୋଏ। ଏହୋ ଭବଭଳଭବଭଳ ଅହଂକୋେକୁ ଜନ୍ 
ଭେଇଥୋଏ। ଅହଂକୋେ େଷୃ୍ ି ଭହଲୋ ଅଥ ୍ େତନେ ଅୟମୋେମ୍ଭ ଭବୋଲ ି
ଜୋଣ। ଯେ ି ଏଇ େମୟଭେ ନନୁି୍ଦକେ ନନି୍ଦୋ ବୋକ୍ୟ କୋନଭେ େଭଡ଼ 

ଭତଭବ �ଲ ଭଲୋକଟ ି େଂଯମ ଭହୋଇଯୋଏ। ଆଉ 
ଅହଂକୋେ େଷୃ୍ ି ଭହବ ଭକମତି?ି ଅଥ୍ୋତ ନନୁି୍ଦକ 
ଭଯୋେୁଁ �ଲ ଭଲୋକଟ ିେତନେୁ େଷେୋ େୋଇଯୋଏ। 

େତଭେ, ଭେୋଟଏି �ଲ ଭଲୋକ େୋଇଁ 
ନନୁି୍ଦକଠୋେୁ ଅେଲ ମତି୍ ଭକହ ି ନୋହ ିଁ। ଜଭଣ �ଲଭଲୋକ ହ ିଁ ତୋ’ 
ନନୁି୍ଦକମୋନଙୁ୍କ ମତି୍ �ୋବଭେ େଣନୋ କେେିୋଭେ। n

ନନୁି୍କଙୁ୍ ପ୍ରଶଂସୱା କର 
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ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ
କଟକ,୧୧।୯(ସମସି): ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ 
ମମଡକିାଲ ମହାବଦି୍ାଳୟର ପବୂ୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ତଥା ବଶିଷି୍ଟ ମତୂ୍ରମରାଗ ବମିଶଷଜ୍ଞ ପ୍ରମେସର 
ଲକ୍ଷରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଆଜ ିପବୂ୍ବାହ୍ଣମର 
ଯକୁ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମମରକିାର 
ନଉିମଜମରସସି୍ତି ତାଙ୍କ ଝଅି 
ଇପ୍ ସତିା ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନମର 
ପରମଲାକ ମହାଇଯାଇଛ।ି ମତୁୃ୍ 
ମବଳକୁ ତାଙୁ୍କ ୮୧ ବଷ୍ବ ବୟସ 
ମହାଇଥିଲା। ମସ େୁସ୍ େୁସ୍ ଜନତି 
ମରାଗମର ପରୀଡ଼ତି ମହାଇ ଚକିତି୍ାଧିନ 
ଥିମଲ। ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଅବଭିକ୍ତ ମକାରାପଟୁ ଜଲି୍ା 
ଜୟପରୁଠାମର ୧୯୪୩ମର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ 
କରଥିିମଲ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମମଡକିାଲ 
କମଲଜରୁ ୧୯୬୭ମର ଏମବବିଏିସ୍  
ମଶଷ କର ି ଅଲ୍  ଇଣ୍ଆି ମମଡକିାଲ ସାଇନ୍ସ, 
ନୂଆଦଲି୍ରୀରୁ ୧୯୭୫ମର ଏମଏସ୍  ମଶଷ 

କରଥିିମଲ। ୨୦୦୧ମର ଏସ୍ ସବିରୁି ଅବସର 
ଗ୍ରହଣ କରଥିିମଲ। ମସ ଜମଣ ଆଦଶ୍ବ ଶକି୍ଷକ 
ଓ ସବୁକ୍ତା ଥିମଲ। ତାଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଦଶ 

ବମିଦଶର ବହୁ ପତ୍ରପତ୍ରକିାମର 
ପ୍ରକାଶତି ମହାଇଛ।ି ମସ 
ମତୂ୍ରମରାଗ ବମିଶଷଜ୍ଞ 
ସମତିରି ପବୂ୍ବତନ ସଭାପତ ି
ଥିମଲ। ଇଣ୍ଆିନ୍  ମମଡକିାଲ 
ମସାସାଇଟରି ମସ ଥିମଲ 
ଆଜରୀବନ ସଦସ୍। କଟକର 

ପାଟରାସାହମିର ତାଙ୍କ ଘର ମହାଇଥିବାରୁ 
ସ୍ାନରୀୟ ଅଞ୍ଚଳମର ମଶାକ ମେଳ ିଯାଇଛ।ି ତାଙ୍କ 
ପତ୍ରୀ ବରୀଣାପାଣ ି ସାହୁ, ପଅୁ ଅମତି୍  ସାହୁ ଓ ଝଅି 
ଇପସତିା ସାହୁ ଅଛନ୍ତ।ି ତାଙ୍କ ବମିୟାଗମର 
ପାଟରାସାହରି ଶକି୍ଷାବତି୍  ଡଃ ମହମମନ୍ଦ୍ର 
ନାରାୟଣ ଦାସ ଓ ପ୍ରୟିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର 
ପ୍ରମେୁ ଗଭରୀର ମଶାକ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି

ପ୍ରଫେସର ଡଠା. ଲକ୍ଷ୍ମୀକଠାନ୍ତ ସଠାହୁଙ୍କ ପରଫଲଠାକ
ଦ୍ଠାରକଠା ପ୍ମୀଠ ଶଙ୍କରଠାଚଠାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ...

ମସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରଥିିମଲ। ମାତାପତିା ପଲିାଦମିନ ତାଙ୍କ ନାମ 
ମପାଥିରାମ ଉପାଧ୍ୟାୟ ରଖିଥିମଲ। ୯ ବଷ୍ବ ବୟସମର ମସ ଘର ଛାଡ଼ ିଧମ୍ବ 
ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରଥିିମଲ। ଏହ ିସମୟମର ମସ କାଶରୀ ପହଞ୍ଚ ିଥିମଲ। ଏଠାମର 
ବ୍ରହ୍ମଲରୀନ ଶ୍ରୀ ସା୍ମରୀ କରପାତ୍ରରୀ ମହାରାଜଙ୍କଠାରୁ ମବଦ-ମବଦାଙ୍ଗ, ଶାସ୍ତ୍ରର 
ଶକି୍ଷାଗ୍ରହଣ କରଥିିମଲ। ସ୍ାମରୀ ଶଙ୍କରାଚାଯ୍ବ୍ ସ୍ାଧରୀନତା ଆମ୍ାଳନମର 
ମଜଲ୍  ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିମଲ। ସ୍ାମରୀ ସ୍ରୂପାନ୍ ୧୯ ବଷ୍ବ ବୟସମର ଭାରତ 
ଛାଡ ଆମ୍ାଳନମର ସାମଲି ମହାଇଥିମଲ। ମସ ବାରଣସରୀ ମଜଲ୍ ମର ୯ 
ମାସ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରମଦଶ ମଜଲ୍ ମର ୬ ମାସ ବ୍ରୀ ମହାଇ ରହଥିିମଲ। ମସ 
ମସମତମବମଳ କ୍ାନ୍ତକିାରରୀ ସାଧଙୁ୍କ ନାମମର ପରଚିତି ଥିମଲ। ମସ ରାମ 
ମ୍ରି ପାଇଁ ଦରୀଘ୍ବ ଦନି ପଯ୍ବ୍ନ୍ତ ଆଇନଗତ ଲମ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଲ଼େଥିିମଲ।

ଫେଲର-କଏଦ୍ମୀ...
ଚକିତି୍ାଳୟକୁୁ ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ମବମଳ ମସମାମନ ଗଣମାଧ୍ୟମ 
ସମ୍େୁମର ସମ୍କୃ୍ତ ମଜଲରଙ୍କ ବମିରାଧମର ଏଭଳ ି ଅଭମିଯାଗ ଆଣଛିନ୍ତ।ି 
ରବବିାର ଏହ ି ୩ ଜଣ କଏଦରୀଙୁ୍କ କଛି ି ନ ଜଣାଇ ହଠାତ୍  ମର଼ୋମୋଲ 
ଉପେଣ୍ କାରାଗାରରୁ ବଲାଙ୍ଗରି ଜଲି୍ା କାରାଗାରକୁ ସ୍ାନାନ୍ତର 
କରାଯାଉଥିଲା। ମସମାମନ ଏହାର ପ୍ରତବିାଦ କରଥିିମଲ। ମଜଲର ଓ 
ତାଙ୍କ ସହକମ୍ବରୀମାମନ ମସମାନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ଲାଠମିର 
ମାଡ଼ ମାରଥିିମଲ। ମତମବ ଏହ ି ଘଟଣା ପମର ମସମାନଙୁ୍କ ପଲୁସି ସରୁକ୍ଷା 
ବଳୟମର ମର଼ୋମୋଲ ଉପେଣ୍ ଚକିତି୍ାଳୟକୁ ମନଇ ପ୍ରାଥମକି ଚକିତି୍ା 
କରାଯାଇଥିଲା। ପମର ମସମାନଙୁ୍କ ବଲାଙ୍ଗରୀର ଜଲି୍ା କାରାଗାରକୁ 
ସ୍ାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ୩ କଏଦରୀ ଡାକ୍ତରୋନାମର ଗଣମାଧ୍ୟମ 
ପ୍ରତନିଧିିôଙୁ୍କ ମଜଲରଙ୍କ ମନମେୁରୀ କାଯ୍ବ୍ ବମିରାଧମର ଅଭମିଯାଗ 
କରଥିିମଲ। ଏହାସହ ନମି୍ନମାନର ୋଦ୍ ଦଆିଯାଉଛ।ି କଏଦରୀଙ୍କ ପରବିାର 
ମଲାକ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଆସମିଲ ମସମାନଙୁ୍କ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛ ି ମବାଲ ି
କହଛିନ୍ତ।ି ପବୂ୍ବରୁ ବଭିନି୍ନ ଅଭମିଯାଗ ମନଇ କଏଦରୀମାମନ ମଜଲ ଭତିମର 
ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ମଦଇଥିମଲ; ମହମଲ ମକହ ିକଛି ିଶଣୁନୁାହାନ୍ତ।ି ଉମଦେଶ୍ମଳୂକ 
ଭାମବ ମସମାନଙୁ୍କ ବଲାଙ୍ଗରୀର ପଠାଯାଉଛ ିମବାଲ ିଅଭମିଯାଗ କରଥିିମଲ। 
ମତମବ ସବମଜଲର ମଜନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତକି୍ୟିାମର କହଛିନ୍ତ ି ମଯ, ଉକ୍ତ ତନି ି
କଏଦରୀ ମଜଲମର ବଶିଙୃ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତ।ି ଏଣ ୁଅଦାଲତଙ୍କ ନମିଦେ୍ବଶ ଅନୁଯାୟରୀ 
ମସମାନଙୁ୍କ ବଲାଙ୍ଗରି ସ୍ାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛ।ି

ସବଳ ଫହଉଛ ିରଠାେ୍ୟ...
୧୫,୮୧୨.୮୩ ମକାଟ ିଟଙ୍କା ଆସଛି।ି ଗତବଷ୍ବର ଅଣଟକିସ ରାଜସ୍ୱ 

ତୁଳନାମର ଏହା ୧୬.୪୮ % ଅଧିକ ରହଛି।ି ଅଣଟକିସ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟମର 
େଣ ି ମକ୍ଷତ୍ରର େଣ ି ରୟାଲଟିରି ଅବଦାନ ଯମଥଷ୍ଟ ରହଛି।ି େଣ ି ଓ େଣଜି 
ରାଜସ୍ୱ ବାବଦମର ଜୁଲାଇ ସଦୁ୍ା ରାଜମକାଷରୁ ୧୩,୯୮୦.୫୯ ମକାଟ ି
ଟଙ୍କା ଆସଛି।ି ଗତବଷ୍ବ ସମାନ ସମୟମରଏହା ୧୨,୮୫୪.୯୫ ମକାଟ ି
ଟଙ୍କା ରହଥିିଲା। େଣ ିରାଜସ୍ୱ ମକ୍ଷତ୍ରମର ୮.୭୬ ପ୍ରତଶିତ ଅଭବୃିଦ୍ ିଲକ୍ଷ୍ 
କରାଯାଇଛ।ି ୨୦୨୨-୨୩ ବଷ୍ବମର େଣଜି ମକ୍ଷତ୍ରରୁ ୪୩,୪୪୪ ମକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆସବିାର ଆକଳନ ମହାଇଥିବାମବମଳ ଜୁଲାଇ ସଦୁ୍ା 
୩୨.୧୮ ପ୍ରତଶିତ ଅଥ୍ବ ମଳିପିାରଛି।ି ଏକାଧିକ େଣ ି ନଲିାମରୀ ପ୍ରକ୍ୟିାମର 
ରହଥିିବାରୁ େଣ ି ରାଜସ୍ୱ ଆଥ ଥିକ ବଷ୍ବର ଦ୍ତିରୀୟ ଭାଗମର ଅମହତୁକ ବୃଦ୍ ି
ପାଇବ ମବାଲ ି ଆଶା କରାଯାଉଛ।ି ଅଂଶଧନ ଓ ଲାଭ ବାବଦମର ଚଳତି 
ବଷ୍ବ ଜୁଲାଇ ସଦୁ୍ା ୁ ୫୭୩.୮୫ ମକାଟ ିଟଙ୍କା ଆଦାୟ ମହଉଛ।ି ରାଜ୍ର 

ବଭିନି୍ନ ବୃହତ ଓ କ୍ଷଦୁ୍ରଜଳମସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁକିରୁ ରାଜସ୍ୱ ବାବଦମର 
୨୯୭.୧୯ ମକାଟ ିଟଙ୍କା ଆଦାୟ ମହାଇଛ।ି 

 କଛିମିାସ ପବୂ୍ବରୁ ମେୁ୍ମନ୍ତ୍ରରୀ ନବରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ 
କର ି ଓଡ଼ଶିା ନମିବଶକ ସମ୍ଳିନରୀମର ମଯାଗ ମଦଇଥିମଲ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ 
ଓ ଆଫି୍କାର ବଭିନି୍ନ କମ୍ାନରୀ ପ୍ରାଥମକି ଭାମବ ରାଜ୍ର ୨୧,୦୦୦ 
ମକାଟ ି ଟଙ୍କାର ପଞୁ୍ଜନିମିବଶ ମନଇ ସମ୍ତ ି ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି ମକମତକ 
କମ୍ାନରୀ ମମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିା କନମକଲେଭ-୨୦୨୨ମର ପଞୁ୍ଜନିମିବଶ ମନଇ 
ମଘାଷଣା କରପିାରନ୍ତ ିମବାଲ ିଜଣାପଡଛି।ି କଛିଦିନି ପବୂ୍ବରୁ ନୂଆଦଲି୍ରୀମର 
ମଧ୍ୟ ନମିବଶକମାନଙ୍କ ସହ ଆମଲାଚନା କରାଯାଇଛ।ି ଆଗାମରୀ ୧୪ 
ତାରେିମର ମଦଶର ବାଣଜିି୍ କ ରାଜଧାନରୀ ମମୁ୍ାଇମର ମଧ୍ୟ ନମିବଶକ 
ସମ୍ଳିନରୀ ମହବାକୁ ଯାଉଛ।ି ବଷ୍ବର ମଶଷ ଆଡକୁ ମହବାକୁ ଥିବା ମମକ୍  
ଇନ୍  କନମକଲେଭମର ୫ ଲକ୍ଷ ମକାଟ ିଟଙ୍କାର ନମିବଶ ଆସବିାର ସମ୍ଭାବନା 
ରହଥିିବା କୁହାଯାଉଛ।ି ମତଣ ୁ ଆଥ ଥିକ ଅଭବୃିଦ୍ ି ସହ ଆସନ୍ତା ବଷ୍ବ 
ମରାଜଗାର ସମୁଯାଗ ବ୍ାପକ କରବି ମବାଲ ିଆଶା କରାଯାଉଛ।ି

୧୬ ଲକ୍ଷ ୧୧ ହେଠାର...
ମଯ ଗରିେ ଅଭଯିକୁ୍ତର ବଡ଼ଭାଇ ରାଜଗାଙ୍ଗପରୁ ବରପାଲଠିାମର ଜମଣ 
ଆଦବିାସରୀ ମହଳିାଙୁ୍କ ବବିାହ କର ି ରହଆିସଛୁନ୍ତ।ି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅହମ୍ଦ 
ଯବିାଆସବିା କମର। ଏହାର ି ମଧ୍ୟମର ଭାଇର ଶଳା ରାମଜଶ ଏକ୍ା ସହ 
ସମ୍କ୍ବ ଗ଼େ ିଉଠଥିିଲା। ପମର ରାମଜଶଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅମ୍ତି ଲାକ୍ା ସହ ଅହମ୍ଦର 
ମଳିାମଶିା ଅଧିକ ମହାଇଥିଲା। ଅମ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମୟମର ଦଲି୍ରୀ ଯାଉଥିବା 
ମବମଳ ଅହମ୍ଦ ଘମର ରହୁଥିଲା। ଗତ ୩ ମାସ ମହବ ଅହମ୍ଦ ଓ ଅମ୍ତି 
ମଶି ି ରାଉରମକଲାମର ରହ ି ଆସଥୁିମଲ। ଦୁମହ ଁ ମଶି ି ଏହ ି ଜାଲ୍  ମନାଟ୍ 
ତଆିର ିକରୁଥିବା ପ୍ରାଥମକି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ମହମଲ ଅମ୍ତି ମେରାର 
ମହାଇଯାଇଥିବା ମବମଳ ମସ ଧରାପଡ଼ମିଲ ଅଧିକ ତଥ୍ ପଦାକୁ ଆସବି। 
ଏହ ିଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାର ିରହଛି।ି

ସ୍ୱପ୍ନ ରଙ୍୍ମୀନ...
 ରଣନରୀତ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛ।ି ଦଳରୀୟ ରଣନରୀତ ି ଅନୁଯାୟରୀ ୨୦୧୯ମର ଦଳ 

ମଯଉ ଁ ମଲାକସଭା ଏବଂ ବଧିାନସଭା ଆସନମର ଅଳ୍ପ ମଭାଟମର ହାରଥିିଲା 
ମସଠାମର ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋକସ୍  ଦଆିଯବି। ମସହପିର ିଗତ ସାଧାରଣ 
ନବି୍ବାଚନମର ମଯଉ ଁ ମଲାକସଭା ମକ୍ଷତ୍ରମର ବମିଜପରି ବଜିୟ ମହାଇଥିଲା 
ମସଠାମର ଅନୁନ୍ ୧୦୦ଟ ି ବୁଥ୍ କୁ ମଜବୁତ୍  କରାଯବି। ମସହପିର ି ସବୁ 
ବଧିାନସଭା ମକ୍ଷତ୍ରର ସବ୍ବନମି୍ନ ୨୫ଟ ି ବୁଥ୍ କୁ ଶକ୍ତଶିାଳରୀ କରାଯବି। ଗତ 
ସାଧାରଣ ନବି୍ବାଚନମର ମଯଉ ଁ ମଲାକସଭା ମକ୍ଷତ୍ରମର ବମିଜପରି ପରାଜୟ 
ଘଟଥିିଲା, ମସଠାମର ବମିଜପରି ମଲାକସଭା ପ୍ରବାସ ମଯାଜନାକୁ କାଯ୍୍ବ କାରରୀ 
କରାଯବି। ଏହ ିମଯାଜନା ଅଧରୀନମର ମକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରରୀମାମନ ଆସ ିସ୍ତି ିଅନୁଧ୍ୟାନ 
କରମିବ। ଏହକି୍ମମର ବମିଜପରି ୭ ଜଣ ମକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରରୀ ଗତ ୨ ଦନି ମଧ୍ୟମର 
ଓଡ଼ଶିା ଆସ ିନଜିର କାଯ୍୍ବ କ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ।ି ଓଡ଼ଶିାମର ବମିଜପ ି
ପ୍ରାୟ ୧୬ଟ ି ମଲାକସଭା ଆସନ ଜଣିବିାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ମନଇ ଦଳର 
ରାଜ୍ ମନତୃତ୍ୱମାମନ ଶରୀଷ୍ବ ମନତୃତ୍ୱଙୁ୍କ କାଗଜ କଲମମର ବୁଝାଇ ମଦଇଛନ୍ତ।ି 
ରାଜ୍ମର ଦଳର ସାଂଗଠନକି ସ୍ତି ିମନଇ ସମ୍ରୂ୍୍ବ ଅଜ୍ଞ ଦଳରୀୟ ଶରୀଷ୍ବ ମନତୃତ୍ୱ 
ମସହ ିଆଧାରମର ଅଙ୍କ କଷବିାମର ବ୍ସ୍ତ ଥିବାମବମଳ ଏପମଟ କନୁି୍ତ ବମିଜପ ି
ପାଦତଳୁ ମାଟ ିେସ ିେସ ିଯାଉଛ।ି ମଯଉ ଁ୨୨ ଜଣ ବଧିାୟକ ଗତ ସାଧାରଣ 
ନବି୍ବାଚନମର ବଜିୟ ଲାଭ କରଥିିମଲ ମସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏମବ 
ସାଧାରଣ ମଲାକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ନଜିକୁ ଦୂମରଇ ରେଛୁନ୍ତ।ି ବଧିାନସଭାମର 
ଦଳର ପ୍ରଦଶ୍ବନ ଆମଦୌ ନାହ ିଁ କହମିଲ ଚମଳ। ମସହପିର ିବଭିନି୍ନ ସମୟମର 

ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କର ିରାଜନରୀତ ିକରବିାକୁ ଚାହଁୁଥିବା ମନତାଏ ରାଜ୍ସ୍ୱାଥ୍ବ 
ପ୍ରସଙ୍ଗମର ମହୁମଁର ତୁଣ୍ ିବାନୁ୍ଧଛନ୍ତ।ି ଯାହାକୁ ମନଇ ସ୍ାନରୀୟ ଅଞ୍ଚଳମର ଜନ 
ଅସମନ୍ତାଷ ତରୀବ୍ର ମହଲାଣ।ି ମସହପିର ି ଦଳମର ମଗାଷ୍ରୀକ୍ଳ ତରୀବ୍ରତର 
ମହଉଥିବା ମବମଳ ଦଳର ଅମନତ ତୃଣମଳୂସ୍ତରରୀୟ ସକ୍ୟି କାଯ୍୍ବ କର୍୍ବା 
ଅନ୍ ଦଳ ସମ୍କ୍ବମର ରହଛିନ୍ତ।ି ଏପରକି ି ବମିଜପ ି ମଭାଟବ୍ାଙ୍କର 
ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତଶିତ ଏମବ ଦଳଠାରୁ ମହୁ ଁ ମେରାଇ ମନବା ସ୍ତିମିର 
ରହଛିନ୍ତ ି ମବାଲ ି ରାଜମନୈତକି ସମରୀକ୍ଷକମାମନ ମତପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି

୧୦ ଲକ୍ଷର ଫହଫରଠାଇନ୍...

ଅପସର୍ ଓରେ ମାଗ,ି ସଂିହ ବଲି୍ଙି୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଏମ୍ ଡ ିପରମବଜ ଓରେ ଚଙୁି୍କ ଓ ନୂଆ 
ବସଷ୍ଟାଣ୍ ମାଛ ମାମକ୍ବଟ ଅଞ୍ଚଳର ମସାନୁ ମସାନକର ଓରେ ମଟନଆିକୁ ଘଟଣାମର 
ଗରିେ କରାଯାଇ ମକାଟ୍ବ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛ।ି ମସମାନଙ୍କଠାରୁ ମଗାଟଏି କାର, 
୨୫୨ ଗ୍ରାମ ୪୪୦ ମଲିଗି୍ରାମ ମହମରାଇନ, ୧୬ ଶହ ଟଙ୍କା ଓ ୩ଟ ି ମମାବାଇଲ 
ମୋନ ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି ମସହପିର ି ବାଇକ ମଯାମଗ ମହମରାଇନ ଚାଲାଣ 
ମହଉଥିବା ମବମଳ ରଙି୍ଗ ମରାଡର ସାତ ତାଲା ଛକରୁ ଟ୍ାେିକ ମଗଟ ମଝମିର ଦୁଇ 
ଜଣଙୁ୍କ ଗରିେ କରାଯାଇଛ।ି ମସମାମନ ମହମଲ, ଗାନ୍ଧରୀ ମରାଡମର ନକିଟ ହନୁମାନ 
ମ୍ରି ନୂଆ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ର କରନ୍ ସଂି ଓ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ ମାଛ ମାମକ୍ବଟ ଅଞ୍ଚଳର ସମୁତି 
ଯାଦବ। ମସମାନଙ୍କଠାରୁ ମଗାଟଏି ବାଇକ, ୫୦ ଗ୍ରାମ ମହମରାଇନ, ୧୫ ଶହ ଟଙ୍କା 
ଓ ଦୁଇଟ ି ମମାବାଇଲ ମୋନ ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି ଆଜ ି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମକାଟ୍ବ ଚାଲାଣ 
କରାଯାଇଛ।ି ଜବତ ମହାଇଥିବା ମହମରାଇନର ଆନୁମାନକି ମଲୂ୍ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ମହବ ମବାଲ ିଆଇଆଇସ ିଶ୍ରୀ ମଜନା ସଚୂନା ମଦଇଛନ୍ତ।ି

ଫଶଠାଇଥିବଠା ଅବସ୍ଠାଫର...
ମଶାଇଥିମଲ ଆଦ ି ପାତ୍ର। ବଳିମ୍ତି ରାତମିର ଦୁବୃ୍ବର୍ମାମନ ଘର ବାରପିଟ କବାଟ 
ଭାଙ୍ଗ ି ଘର ଭତିମର ପଶଥିିମଲ। ଘର ଭତିମର ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ମୋଜା 
ମୋଜ ି କର ି େିଙ୍ଗା ମୋପଡ଼ା କରଥିିମଲ। ଟ୍ଙ୍କମର ଥିବା ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା 
ଲୁଟଥିିମଲ। ପମର ମଶାଇଥିବା ଆଦଙି୍କ ଉପମର ମାଡ଼ ି ବସ ି ତାଙ୍କର ମଣୁ୍କୁ ମଛଚ ି
ମାରମିଦଇଥିମଲ। ମସ ମବକମର ପନି୍ଧଥିିବା ସନୁା ୋସ ୁମାଳ,ି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରମର କାନକୁ 
କାଟ ିସନୁା େୁଲ, ନାକକୁ କାଟ ିସନୁା ଦଣ୍ ିପ୍ରଭୃତ ିମନଇଯାଇଛନ୍ତ।ି ମଭାରମର ସ୍ୱାମରୀ 
ରାମମୟା ଉଠ ିଘର ଭତିରକୁ ଗଲା ମବମଳ ସ୍ତ୍ରରୀ ଆଦଙି୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମତୃମଦହ ପଡ଼ଥିିବା 
ମଦଖି ସାହ ିପମଡାଶରୀଙୁ୍କ ଜଣାଇଥିମଲ। େବର ପାଇ ଅପତଥି ନଗର ସାହମିର ରହୁଥିବା 
ପଅୁ ସାମହବ ପହଞ୍ଚ ି ପଲୁସିକୁ େବର ମଦଇଥିମଲ। ଚକିଟି ିଏସଡପିଓି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ରା, 
ଦଗିପହଣ୍ ି ଥାନା ଆଇଆଇସ ି ଦରୀପ୍ ି ରଞ୍ଜନ ମବମହରା, ମକ.ନୂଆଗାଁ ଆଇଆଇସ ି
ମତୁୃ୍ଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇ ଁଘଟଣାସ୍ଳମର ପହଞ୍ଚ ି ସରଜମନି ତଦନ୍ତ କରଥିିମଲ। ପମର ପଲୁସି 
ସାଇଣ୍େିିକ ଟମି୍  ଏବଂ ସନ୍ଧାନରୀ କୁକୁର ସହାୟତାମର ତଦନ୍ତ କରଥିିଲା। ମତୃା 
ଆଦଙି୍କ ସ୍ୱାମରୀ ରାମମୟାଙ୍କ ଏତଲା କ୍ମମ ଥାନା ମକସ ନଂ.୩୨୪/୨୨ମର ମାମଲା 
ରୁଜୁ ମହାଇଛ।ି ପଲୁସି ମତୃମଦହ ଜବତ କର ି ବ୍ବମଛେଦ ନମିମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ବଡ଼ 
ଡାକ୍ତରୋନାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ମସଠାମର ବ୍ବମଛେଦ ପମର ମତୃମଦହକୁ ପରବିାର 
ମଲାକଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛ।ି ବୃଦ୍ା ଆଦଙି୍କ ଝଅି ଜ୍ାଇ ଁ ସରୁଟମର ରହନ୍ତ।ି ଝଅି 
କଛିଦିନି ପମୂବ୍ବ ମାଆ ଆଦଙୁି୍କ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିମଲ। ଆଦ ିଗାଁମର କଛି ିବ୍କ୍ତଙୁି୍କ ଟଙ୍କା 
ଋଣ ମଦଇ ସଧୁ ଆଦାୟ କରୁଥିମଲ ମବାଲ ିପଲୁସି ପ୍ରାଥମକି ତଦନ୍ତରୁ ସଚୂନା ପାଇଛ।ି 
ପଲୁସି ରକ୍ତଭଜିା ଲୁଗା ଜବତ କର ିତଦନ୍ତ ଅବ୍ାହତ ରଖିଛ।ି 

ଭଦ୍ରକ, ୧୧।୯ (ସମସି): ଓଡ଼ଶିାର 
ଅନ୍ତମ ପ୍ରମେୁ ମଶୈବପରୀଠ ଭାମବ 
ପଯ୍ବ୍ଟନ ମାନଚତି୍ରମର ସ୍ାନ ପାଇଥିବା 
ଆରଡ଼ ି ପରୀଠର ବାବା ଆେଣ୍ଳମଣଙୁି୍କ 
ଦଶ୍ବନ ଓ ପଜୂାର୍୍ବନା କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରତଦିନି 
ରାଜ୍ ଓ ରାଜ୍ ବାହାରୁ ଅଗଣତି ଭକ୍ତଙ୍କ 
ଭଡ଼ି ଲାଗଥିାଏ। ଏପରକି ି ପରୀଠର ମେୁ୍ 

ପବ୍ବ ଜାଗର ଯାତ୍ରା, ଶ୍ାବଣରୀ ଯାତ୍ରା, 
ଶବି ବବିାହ ଆଦ ି ପବ୍ବପବ୍ବାଣରୀମର 
ଭକ୍ତଙ୍କ ନାହ ିଁନଥିବା ଭଡ଼ି ଏହ ି ପରୀଠମର 
ଲାଗଥିାଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶଙୃ୍ଖଳତି 
ଦଶ୍ବନ ସହ ପଜୂାର୍୍ବନା ଓ ପ୍ରସାଦ ଲାଗ ି
ପାଇଁ ଏମବ ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ମାଧ୍ୟମମର େସଡ଼ା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ମହବାକୁ ଯାଉଛ।ି ଏପର ି ଅନ୍ ଲାଇନ୍  
ମାଧ୍ୟମମର ସବୁଧିା କରାଗମଲ ପମଡ଼ାଶରୀ 
ରାଜ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗମନ ବୃଦ୍ ି
ପାଇବା ସହ ମ୍ରିର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ ିପାଇବ 
ମବାଲ ି ବୁଦ୍ଜିରୀବରୀମାମନ ମତ ପ୍ରକାଶ 

ଅନ୍ ଲଠାଇନ୍ ଫର ମଳିବି ବଠାବଠାମଣଙି୍କ ଦଶ୍ଯନ ଓ ପ୍ରସଠାଦ
କରଛିନ୍ତ।ି ବମିଶଷକର ି ପ୍ରମତ୍କ ମସାମବାର 
ଓ ପବ୍ବପବ୍ବାଣରୀମର ମଣବିାବାଙ୍କ ଦଶ୍ବନ ନମିମନ୍ତ 
ଘଣ୍ା ଘଣ୍ା ଧର ିଧାଡ଼ମିର ରହବିାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ 
ବହୁ ଭକ୍ତ ଅସମନ୍ତାଷ ପ୍ରକାଶ କରଥିାନ୍ତ।ି ଏଥି 
ସହ ଶଙୃ୍ଖଳତି ଦଶ୍ବନ ସହ ପଜୂାର୍୍ବନା ପାଇଁ 
ମନମର ବହୁ ଆଶା ବାନ୍ଧଥିାନ୍ତ।ି ଏମବ ରାଜ୍ 
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମକମତକ ପ୍ରମେୁ ମ୍ରିମର 
ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ସବୁଧିା କରବିା ପାଇଁ ମଯାଜନା 
କରାଯାଇଥିବାରୁ ବଭିନି୍ନ ମହଲମର ଏହାକୁ 
ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଛ।ି ବାବା ଆେଣ୍ଳମଣଙି୍କ 
ମ୍ରିମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ ଲାଇନ୍  
ମାଧ୍ୟମମର ଦଶ୍ବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିପଜୂାର୍୍ବନା 
ଓ ପ୍ରସାଦ ବ୍ବସ୍ା ଆଦ ି ସବୁଧିା କରବିାକୁ 
ରାଜ୍ ସରକାର ମଯଉଁ ମଯାଜନା କରୁଛନ୍ତ,ି 
ତାହା ଏକ ସ୍ୱାଗତମଯାଗ୍ ପଦମକ୍ଷପ। ଏଥିପାଇଁ 
ମ୍ରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାମବ ପଦମକ୍ଷପ 
ନଆିଯବିା ଦରକାର ମବାଲ ି ସଂସ୍ତୃ ଗମବଷକ 
ତଥା ମସବାୟତ ବଜିୟ କୁମାର ଦାଶ କହଛିନ୍ତ।ି 



ଗଣେଶ ଭସାେକୁି ଡାକ ି
ଡଣିେବାଲାଙୁ୍ ଲୁଟ୍ ; ୩ ଗରିଫ

ଅନୁଣଗାଳ, ୧୧ା୯(ସମସି): ସଦର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ସରୁାଭ ଗାଁ ତଳସାହରିର ଜରେ 
ଡରିଜବାଲାଙ୍କଠାରୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍  କରାଯାଇଥିବା ରନଇ ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି ଏ ରନଇ 
ସଦର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଡକାୟତ ିମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୩ ଜେଙୁ୍କ ଗରିଫ କରାଯାଇଛ।ି 
ସଚୂନା ମତୁାବକ, ସ୍ଥାନୀୟ ରାଧାରମେପଡ଼ାର ଶବି ନାଏକ ଗତ ୭ ତାରଖି ଦନି ସରୁଭ ଗାଁର 
ଗରେଶ ପଜୂା ଭସାେକୁି ଡରିଜ ଭଡ଼ାରର ରନଇଥିରଲ। ଭସାେ ି ରବରଳ ଗାଁର ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ 
ରବରହରା ( ୩୫ ), ସବୁଳ ନାଏକ ( ୩୨ ) ଓ ଶମ୍ନୁାଥ ନାଏକ ( ୩୦ ) ତାଙୁ୍କ ମାରପଟି୍  
କର ିତାଙ୍କଠାରୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟ ିରନଇଥିରଲ। ଏ ରନଇ ଶବି ଥାନାରର ଲଖିତ ଅଭରିଯାଗ 
କରଥିିରଲ। ପଲୁସି ଏହ ିମାମଲାରର ୩ ଜେ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଗରିଫ କର ିରକାଟ୍ଟ ଚାଲାେ କରଛି।ି

ମା’ ବ୍ାହ୍ମେୀଣେବୀ ବୋରର 
ନୂତନ କମ୍ମକର୍୍ମା ଚୟନ

ଣେଙ୍ାନାଳ,୧୧ା୯(ସମସି): ରେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ା ଗେପବ୍ଟ ପବତି୍ର ଗଜଲକ୍ଷୀ ପଜୂା 
ଅବସରରର ସହରସ୍ଥ ରକାରଆିଁ ସାହରି ମା’ ବ୍ାହ୍ମେୀରଦବୀ ବଜାରର ଚଳତି ବର୍ଟର ନୂତନ 
କମ୍ଟକତ୍ତ୍ଟା ଚୟନ କରାଯାଇଛ।ି ସଭାପତଭିାରବ ଯଗୁଳ ନାୟକ, ସାଧାରେ ସର୍୍ଟାଦକ ଧରୁବ 
ନାୟକ, ରକାରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବକିାଶ ସାହୁ, ଉପସଭାପତ ିସରୁରନ୍ଦ୍ର ମଲ୍କି, ସର୍ାଦକ ରଶାଭାରାମ 
ଯାଦବ, ଉପରଦଷ୍ା ରାରକଶ ସାହୁ, ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ଓ ଅମାନ ି ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ ମରନାନୀତ 
ରହାଇଛନ୍।ି ରସହପିର ି କମଟିରି ସଦସ୍ୟଭାରବ ହାଡବିନୁ୍ ଓଝା, ପ୍ରକାଶ ଓଝା, ସରନ୍ାର 
ସାହୁ, ଶରତ ରାଉଳ, ମନୁା ବରାଳ, ଅଜୁ୍ଟନ ପ୍ରଧାନ, ସବୁ୍ତ ମଲ୍କି, ଆବଷି୍ାର ମଲ୍କି, 
ବୃନ୍ାବନ ମଳ୍କି, ସନାତନ ସ୍ାଇଁ, ରରମଶ ମହାପାତ୍ର, କାତ୍ତ୍ତିକ ରଦହୁରୀ, ପ୍ରହଲ୍ାଦ ରଭାଇ, 
ବରିନାଦ ପଷୃ୍ ି ପ୍ରମଖୁ ମରନାନୀତ ରହାଇଛନ୍।ି ଏହ ି ବଜାରରରର ଦୀର୍ଟ ୧୧ବର୍ଟ ଧର ି
ଲକ୍ଷୀପଜୂା ଅନୁଷ୍ତି ରହଉଛ।ି ରଶରରର ସଜୁତି୍  ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଟେ କରଥିିରଲ।

ଣକନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୧ା୯(ସମସି)

ବଧିାୟକ, ମନ୍ତୀ ଓ ପ୍ରାଶାସନକି 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫରଟାକୁ ପରୁରାହତି ନଜି 
ଫରଟା ସହତି ଏଡଟି୍  କର ି ରଲାକଙୁ୍କ 
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠରକଇ ଅଭରିଯାଗ 
ଦନିକୁ ଦନି ଲମ୍ବିାରର ଲାଗଛି।ି କାହାକୁ 
ଚାକରି ି ରଦବାକୁ କହ ି ତ ଆଉ କାହାକୁ 
ରରାଗର ଚକିତି୍ା କରବିାକୁ କହ ି ଠରକଇ 
କରଥିିରଲ। ବତ୍ତ୍ଟମାନ ରସ ବବିାହ 
ରଦାର କାଟବିାକୁ କହବିା ସହ ସରକାରୀ 
ରଯାଜନାରର ଅନ୍ଭୁ୍ଟକ୍ତ କରବିାକୁ କହ ି
ଠରକଇ କରଥିିବା ରନଇ ଅଭରିଯାଗ 
ରହାଇଛ।ି ବଭିନି୍ନ ରଲାକଙୁ୍କ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ 
ପ୍ରରଲାଭନ ରଦଖାଇ ରକାଟଏିରୁ ଅଧିକ 
ଟଙ୍କା ଠରକଇ କରଥିିବା ଜାେବିାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଏ ରନଇ ନକିରିାଇ ଥାନାରର 

ଅଭରିଯାଗ ରହବା ପରର ପଲୁସି 
ମାମଲା ରୁଜୁ କରବିାରୁ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ପରୁରାହତି 
ବ ା ସୁ ର ଦ ବ 
ପଣ୍ା କୁଆରଡ 
ର ଫ ର ା ର 
ରହାଇଯାଇଛନ୍।ି 
ଅ ନ ୍ୟପ ର ଟ 
ସ୍ଥାନୀୟ ପଲୁସି ମଧ୍ୟ 
ରଟୋକୁ ଗରୁୁତର ସହ 
ନ ରନବାରୁ ରସ ରଫରାର 
ରହାଇଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ରଲାରକ 
କହଛିନ୍।ି

ବର୍ଟ ବର୍ଟ ରହଲା ଠରକଇ କରୁଥିରଲ 
ମଧ୍ୟ ପଲୁସି ନକିଟରର ଖବର ଥାଇ ମଧ୍ୟ 
କାହ ିଁକ ି ରକୌେସ ି କାଯ୍ଟ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହେ 
କରାଯାଉ ନ ଥିଲା ରବାଲ ି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଛି।ି 

ରକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଲି୍ା ନକିରିାଇ 
ଥାନା ଅଧୀନ ରୋଲର 

ଯମରା ଅଞ୍ଚଳରର 
ରଲାକଙୁ୍କ ଟାରଗ୍ଟଟ 

କର ି ବାସୁରଦବ 
ଲୁ ଟୁ ଥି ର ଲ । 
ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରର 

ଜରେ ଜୋଶୁୋ 
ପୁ ର ର ା ହ ି ତ 

ରହାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ 
ରଲାରକ ତାଙ୍କ କଥାକୁ 

ସହଜରର ବଶି୍ାସ କର ି ରନଉଥିରଲ। 
ଫଳରର ଠରକଇ କରବିାକୁ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ 
ସହଜ ରହଉଥିଲା। ରତରବ ରଟୋକୁ 
ଗରୁୁତର ସହ ନଆିଯାଇ ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍କ 
ବରିରାଧରର ଦୃଢ଼ କାଯ୍ଟ୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ରନବାକୁ ଦାବ ିରହାଇଛ।ି

ରସାମବାର
୧୨ ରସରପଟେମ୍ର
୨୦୨୨1414
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ଣକନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୧ା୯(ସମସି)

ବନିା ପାରଶ୍ରମକିରର ୩୦ ବର୍ଟ ରହଲା ନଦୀ ପାର 
କରାଉଛନ୍।ି  ରାତଦିନି ମାଗୋରର ରଲାକଙୁ୍କ ରସବା 
ରଯାଗାଉଛନ୍।ି ପବୂ୍ଟରୁ ବତ୍ତ୍ଟନ ବାବଦ ବର୍ଟକୁ ଥରର 
ଗଣ୍ାଏ ଧାନ ମଳୁିଥିଲା। ରହରଲ ରମସନିରର ଧାନ  
କାଟ ିରବପାରୀକୁ ତୁରନ୍ ବକି୍ ିକରରିଦବାରୁ  ନାବକିଙ୍କ 
ଦୁଃଖ ବଢ଼ଯିାଇଛ।ି ରସଭଳ ି ଜରେ  ନାଉରୀ ରହରଲ 
ରକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଲି୍ା ରାଗରା ପଞ୍ଚାୟତର ରାଗରାଡଆି 
ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ୍ ତରାଇ (୬୦)। ବୁୋ ବାପା, ସ୍ତୀ ଓ 
ପଅୁ ଝଅିଙୁ୍କ ରନଇ ତାଙ୍କର ରଛାଟ ସଂସାର। ନରିଜ 
ଭଙ୍ା ଦଦରା ରରର ରହ ି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ଗ୍ଟ 
କରଥିିବା ଏହ ି ନାବକି ଦୁଃଖ ବୁଝବିାକୁ ରକହ ି ନାହ ିଁ। 
ଗତ ୧୦ ବର୍ଟରର ୩ଟ ିଡଙ୍ା ଭାଙ୍ ିଗଲାେ।ି ରସଥିପାଇ ଁ
କଛିଦିନି ରାଟ ବନ୍ କରରିଦଇଥିରଲ। ରହରଲ 
ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ 
କଛି ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ 
ପ ର ର୍ ର ା 

ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ କହବିାରୁ ପେୁଥିର ଜରେ ସର୍କ୍ଟୀୟଙ୍କ 
ଡଙ୍ାକୁ ଉଧାରରର ଆେ ି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ କରଛିନ୍।ି 
ଡଙ୍ା ଚଳାଇ ଦୁଃଖରର ବତୁିଛ ି ଜୀବନ। ନା କହାର 
କାମକୁ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ ି ନା ଡଙ୍ା ଚଳାଇ ଟଙ୍କାଟଏି 
ରରାଜଗାର କରପିାରୁଛନ୍।ି ରକବଳ ସରକାରଙ୍କ ରାସନ 
ପାଇ ବଞ୍ଚ ି ରହୁଛନ୍ ି । ରତରବ ରର ଖରେତେ ପାଇଁ 
ବାରମ୍ାର ଗହୁାରୀ କରଥିିରଲ ମଧ୍ୟ ରକହ ି
କର୍୍ଟପାତ କରୁନାହାନ୍ ି । ଖରା, ବର୍ଟା, 
ଶୀତକୁ ଖାତରି ନ କର ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ରାଟ 
ପାର ିକରାଇଥାନ୍ ିପ୍ରଫୁଲ୍ । ପ୍ରତଦିନି 
ରକରତରକରତ ରଲାକଙ୍କ ସହତି 
ସରକାରୀ କମ୍ଟଚାରୀମାରନ 
ମଧ୍ୟ ଏହ ିଡଙ୍ାରର
 

ଯାତାୟାତ କରଥିାନ୍ ି । ବନ୍ୟା ସମୟରର ରଲିଫି ପାଇଁ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲଙ୍କ ଏହ ିଡ଼ଙ୍ା ହ ିଁ ଏକ ମାତ୍ର ଭରସା। ସକାଳ 
ରହଉ କ ି ସନ୍୍ୟା ରଯରତରବରଳ ବ ି ଯ ା ହ ା ର 
ରମଡକିାଲ ଯବିାରର ହୁଏ, ପ୍ର ଫୁ ଲ୍ 
ଧାଇଁ ଆସ ିସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ ି । ରହରଲ 

ପ୍ର ଫୁ ଲ୍ ଙ୍କ 

କଥା ରକହ ି ବୁଝନ୍ ି ନାହ ିଁ।  ଅରନକ ରନତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଙୁ୍କ 
ରଗାରଟ ଡ଼ଙ୍ା ସହ କଛି ି ଆଥ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବିାକୁ 
ଅରନକ ଥର ପ୍ରତଶିରୁତ ି ରଦଇଛନ୍।ି ରହରଲ ନବି୍ଟାଚନ 
ପରର ସମରସ୍ତ ଭୁଲ ି ଯାଉଛନ୍।ି ତାଙ୍କର ରର ଖରେତେ 
ନଥିବାରୁ ଜଲି୍ା  ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ ଦୃଷ୍ ି ରଦବାକୁ ରସ 
ନରିବଦନ କରଛିନ୍।ି 

ବନିା ପାରଶି୍ରମକିଣର ଣଲାକଙୁ୍ ନେୀପାର କରୁଛନ୍ ିପ୍ରଫୁଲ୍ଲ 

ଣନତା, ମନ୍ତୀଙ୍ ଫଣ�ା ସହ ନେି ଫଣ�ା ଏଡଟି୍  କର ିଠଣକଇ ଘ�ୋ

ଣକୌଳକି ବୃର୍ ିନାଁଣର ଣଶାଷତି !
େୁଃଖ ବୁଝବିାକୁ ଣକହ ିନାହ ିଁ

ଣକନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୧ା୯(ସମସି)

ରକନ୍ଦ୍ର ଗହୃ, କ୍ୀଡ଼ା ଓ ଯବୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତୀ ନଶିଥି 
ପ୍ରାମାେକି ୩ ଦନିଆି ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରର 
ଆସ ି ଶନବିାର ଏଠାରର ପହଞ୍ଚଥିିବାରବରଳ 
ରବବିାର ଶ୍ରୀ ବଳରଦବଜୀଉଙୁ୍କ ଦଶ୍ଟନ 
କରବିା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସକ୍ତିଟ ହାଉସରର 
ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହତି ଜଲି୍ାରର 
କାଯ୍ଟ୍ୟକାରୀ ରହଉଥିବା ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରଯାଜନାର 
କାଯ୍ଟ୍ୟକାରତିା ଉପରର ସମୀକ୍ଷା କରଥିିରଲ।

ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓଡଶିାର ଉପକୂଳବତ୍ତ୍ଟୀ 

ଜଲି୍ା ରହାଇଥିବାରୁ ଏଠାରର ପ୍ରାକୃତକି 
ବପିତ୍ତ ି ପ୍ରତବିର୍ଟ ରଟୁଛ।ି ଫଳରର 
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରଯାଜନାକୁ କାଯ୍ଟ୍ୟକାରୀ କରବିା 
ସମୟରର କଛି ି ନା କଛି ି ବାଧା ଆସବିା 
ସରତ୍ତବେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହଭାଗତିା 
ଓ ସମୟରପାରଯାଗୀ ପଦରକ୍ଷପ ରଯାଗୁଁ 
ରଯାଜନା ସଫଳତା ଅଗ୍ରସର ରହଉଛ।ି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କ କଳ୍ପନା 
ରହଉଛ ି ରଯ ସହର ଅଥବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର 
ବକିାଶ ତଳସ୍ତରର ହତିାଧିକାରୀ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ରଯାଜନାର ସଫୁଳ ପାଆନୁ୍ ରବାଲ ି ମନ୍ତୀ 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରାମାେକି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଥିିରଲ। ଉକ୍ତ 
ସମୀକ୍ଷା ରବୈଠକରର ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ଓ 
ପାନୀୟଜଳ ରଯାଗାେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳରଯାଗାେ, 
ଶକି୍ଷା, ଉଦ୍ୟାନ କୃର,ି କ୍ୀଡ଼ା, ଜଲି୍ା ସମାଜ 
ମଙ୍ଳ, ଶଶି ୁ ସରୁକ୍ଷା ବଭିାଗ ସରମତ ଅନ୍ୟ 
ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। 
ପଏିମ୍  କରିାନ, ସ୍ଚ୍ଛ ଭାରତ ମଶିନ, ରକାଭଡି୍  
ଟକିାକରେ, ଜାତୀୟ କମ୍ଟନଯିକୁ୍ତ,ି ରମଗା 
ପାନୀୟଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜୀବକିା ମଶିନ, ସକୁନ୍ୟା 
ରଯାଜନା ପ୍ରଭୃତରି କାଯ୍ଟ୍ୟକାରତିା ଉପରର 
ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ସମୀକ୍ଷା କରଥିିରଲ। ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ରଯାଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଓ ସଠକି୍  
କାଯ୍ଟ୍ୟକାରତିା ଉପରର ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ 
ପରାମଶ୍ଟ ରଦଇଥିରଲ। ଏହ ି ସମୀକ୍ଷା 
ରବୈଠକରର ଜଲି୍ାପାଳ ଅମ୍ତି ଋତୁରାଜ, 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ(ସାଧାରେ) ପୀତାମ୍ର 
ସାମଲ, ଜଲି୍ା ପରରିଦ ନବି୍ଟାହୀ ଅଧିକାରୀ 
ରାରଜନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ା, ଉପଜଲି୍ାପାଳ 
ନରିଞ୍ଜନ ରବରହରା ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସହ ଉପଖଣ୍ 
ସଚୂନା ଓ ରଲାକ ସର୍କ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଅରଶାକ 
କୁମାର ବଳଆିରସଂି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି 
ଥିରଲ।ର୍

େଳୀୟ କମ୍ମୀଙ୍ ସହ ଆଣଲାଚନା 
କଣଲ ଣକନ୍ଦମନ୍ତୀ ନଶିଥି

ଣକନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୧ା୯(ସମସି)

ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବରିଜପ ି ସାଂଗଠନକି 
ରଲାକସଭା ପ୍ରବାସ ରଯାଜନାରର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ଗହୃ, କ୍ୀଡ଼ା ଓ ଯବୁ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀ 
ନଶିଥି ପ୍ରାମାେକି ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରର 
ଆସଛିନ୍।ି ଏହ ିଗସ୍ତ କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ମର ଦ୍ତିୀୟ 
ଦବିସରର ପ୍ରଥରମ ଭାରତୀୟ ଜନତା 
ପାଟ୍ତିର ଦୁହୁରଆିଠାରର ପାଟ୍ତି କାଯ୍ଟ୍ୟାଳୟ 
ପରଦିଶ୍ଟନ କରବିା ସହ କାଯ୍ଟ୍ୟକତ୍ତ୍ଟାଙ୍କ 
ସହ ରଭଟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଲି୍ାର 
ଆରାଧ୍ୟା ରଦବତା ସଦି୍ଧ ବଳରଦବଜୀଉଙ୍କ 
ଦଶ୍ଟନ କରଥିିରଲ। ଏହ ି ସମୟରର 
ରସଠାରର ଥିବା ସାଧାରେ ଜନତାଙ୍କ 
ସହ ବାତ୍ତ୍ଟାଳାପ କରଥିିରଲ। ଏହାଛଡ଼ା 
ସରକାରୀ ରଯାଜନାରର ସ୍ାବଲମ୍ୀ 

ରହାଇଥିବା ଝଅିମାନଙ୍କ ସହ ରଭଟ ି ଖସୁ ି
ପ୍ରକାଶ କରଥିିରଲ। ପରର ପରର ପାୟଲ 
ପ୍ୟାରଲସଠାରର ସରକାରୀ ରଯାଜନାରର 
ଲାଭାଥ୍ଟୀ ରହାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ସହ 
ଆରଲାଚନା କର ି ରମାଦୀ ସରକାରଙ୍କ 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ରଯାଜନାର ଲାଭ ସାଧାରେ 
ରଲାକଙ୍କ ପାଖରର ପହଞ୍ଚାଇବାର ଉପାୟ 
ଅବଲମ୍ନ କରାଯବିା ନମିରନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
କରାଯବିାକୁ କହଥିିରଲ।

ଆଳ ି ନବି୍ଟାଚନ ମଣ୍ଳୀରର କନକିା 
ଅନ୍ଗ୍ଟତ ବାସ-ୁବଶିନୁ ି ସ୍ତୃ ି ପୀଠରର 
ପହଞ୍ଚ ି ପଷୁ୍ପମାଲ୍ୟ ଅପ୍ଟେ କର ି ସହଦିଙ୍କ 
ଗେୁଗାନ କରବିା ସହ ରଦଶ ପାଇଁ ଜୀବନ 

ରଦଇଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକଟ ିବଳଦିାନ ରକରବ 
ବ୍ୟଥ୍ଟ ଯବିନାହ ିଁ ରବାଲ ି କହଥିିରଲ। 
ଏହାପରର ରପଗରପଡ଼ାରର ଦଳତି 
ପରବିାର ସହ ରଭାଜନ କରଥିିରଲ। 
ଜଲି୍ା ସକ୍ତିଟ ହାଉସଠାରର ଭାରତୀୟ 
ଜନତା ପାଟ୍ତିର ଜଲି୍ା ପରରିଦ ସଭ୍ୟ, 
ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ି ରମମ୍ର, ସରପଞ୍ଚ, 
କାଉନସଲିରଙ୍କ ସହ ଆରଲାଚନା 
କରଥିିରଲ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 
ଆରଲାଚନା ସହ ହରଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରଜନା, 
ରବନିାରାୟେ ପତୁ, ସତ୍ୟନାରାୟେ ପତ,ି 
ଶରତ ଜଗରଦବ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, 
ଶ୍ରୀଚରେ ନାୟକ, ପଞ୍ଚାନନ ବଶି୍ାଳ, ଜଲି୍ା 

ସଭାପତ ି କରିଶାର କୁମାର ପଣ୍ା, ବଷୁି୍ 
ଦାସ, ସନୁାକର ରବରହରା, ଉପସଭାପତ ି
ଉପନି ରାଉତ, କଳ୍ପନା ମଲ୍କି, ଉମା 
ପଟ୍ଟନାୟକ, କୃଷ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ା, ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ, 
ଜଲି୍ା ସାଧାରେ ସର୍ାଦକ ଅଭମିନୁ୍ୟ 
ରଗାଚ୍ଛାୟତ, ଶଶାଙ୍କ ରଶଖର ରସଠୀ, 
ସର୍ାଦକ ବକି୍ମାଦତି୍ୟ ସାହୁ, ପ୍ରୟିଦଶ୍ତିନୀ 
ନନ୍, ମକୁ୍ତକିାନ୍ ସ୍ାଇଁ, ରଞ୍ଜତି ଆଚାଯ୍ଟ୍ୟ, 
ରସକ୍  ସଲମି୍ , ପ୍ରରଜଶ ନାୟକ, ସନୁାକର 
ପ୍ରଧାନ, ଯବୁରନତା ଦୁଗ୍ଟାପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, 
ବକି୍ମ ରାଉତରାୟ, ମାନସ ରଞ୍ଜନ 
ଦାସ, ଦଲି୍ୀପ ରାଉତ ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗ 
ରଦଇଥିରଲ।

ନଣିଖାେ ମହଳିା ଉଦ୍ାର
ପାରାେୀପ, ୧୧ା୯ (ସମସି): ପାରାଦୀପଗଡର 
ଜରେ ମହଳିା ଗତକାଲ ି ନରିଖାଜ ଥିବାରବରଳ 
ଆଜ ି ତାଙୁ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଆଶ୍ରମରୁ 
ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛ।ି ସଚୂନା ମତୁାବକ, ଉକ୍ତ 
ମହଳିା ଗତକାଲ ିସକାଳୁ ନରିଖାଜ ଥିବା ରନଇ 
ତାଙ୍କ ସ୍ାମୀ ଥାନାରର ଅଭରିଯାଗ କରଥିିରଲ। 
ବହୁ ରଖାଜାରଖାଜ ିକରବିା ପରର ରସ ଆଶ୍ରମରର 
ଥିବା ଜୋପଡ଼ବିା ପରର ତାଙୁ୍କ ରସଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର 
କରାଯାଇଛ।ି ପାରବିାରକି କଳହରୁ ରସ ରରୁ 
ରାଗ ିପଳାଇଥିବା ଥାନା ସତୂ୍ରରୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି

ଡଣିେ ଥାନାଣର ଅ�କ
ପାରାେୀପ, ୧୧ା୯ (ସମସି): ରଣ୍ଢକୁଦ 
ଅଞ୍ଚଳରର ଗରେଶ ଭସାେ ି ରଶାଭାଯାତ୍ରା 
ପାଇଁ ଆସଥିିବା ଏକ ଡରିଜ ଟମିକୁ ଜଟାଧାରୀ 
ମହୁାେ ଥାନା ପଲୁସି ଆଜ ିସନ୍୍ୟାରର ଥାନାରର 
ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜୋପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି ଟମି 
ରଶାଭାଯାତ୍ରାରର ଯବିା ପାଇଁ ରକୌେସ ିପରମଟି୍  
ଆେ ି ନ ଥିବାରୁ ପଲୁସି ତାକୁ ଥାନାକୁ ଆେ ି
ଅଟକ ରଖିଥିବା ଥାନା ସତୂ୍ରରୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 
ରଶରରର ଗରେଶ ପଜୂା ଆରୟାଜକ ଭାସାେ ି
ରଶାଭାଯାତ୍ରାରର ବନିା ଡରିଜରର ନାଚ ଗୀତ 
କର ିଠାକୁରଙୁ୍କ ରନଇଥିବା ଜୋଯାଇଛ।ି

ମାମଲା ରୁେୁ ପଣର ପଣୁରାହତି ଣଫରାର୍ 

 ଆଳ,ି୧୧ା୯(ସମସି): ରବବିାର ପବୂ୍ଟାହ୍ନରର ରକନ୍ଦ୍ର ଗହୃ, ଯବୁ ବ୍ୟାପାର ଓ କ୍ୀଡ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀ ନଶିଥି ପ୍ରାମାେକି 
ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ଆଳ ିନବି୍ଟାଚନ ବଧିାନସଭା ମଣ୍ଳୀର ରାଜକନକିା ବ୍କ ଗସ୍ତ କରବିା ଅବସରରର ଆଳ ିବ୍କ 
ବରିଜପ ିପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥରମ ଆଳରି ପ୍ରରବଶ ପଥ ପତ୍ରପରୁ ରସତୁ ଓ ଆଳ ିବଜାର ନକିଟରର ମନ୍ତୀଙୁ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ାଗତ 
ସମ୍ଦ୍ଧ୍ଟନା ଦଆିଯାଇଥିଲା। ପବୂ୍ଟତନ ବଧିାୟକ ରଦାଳରଗାବନି୍ ନାୟକ, ଜଲି୍ା ବରିଜପ ିଉପସଭାପତ ିକୃଷ୍ଚନ୍ଦ୍ର 
ପଣ୍ା, ରଜାନ୍  ସଭାପତ ିରାଜକରିଶାର ସାମଲ, ଅକ୍ଷୟ ଦାସ, ବାଦଲ ନନ୍, ଅନୁରାଧା ସାମଲ, ନହିାର ନାୟକ, 
ରାରଜନ୍ଦ୍ର ରବରହରା, ରଦବାଶରି କୁଅଁର, ଶରତ ଜଗରଦବ, ବରାହ ପଣ୍ା, ରକ୍ଷତ୍ରବାସୀ ଥାରଟାଇ, କ୍ଷୀରରାଦ 
ପଣ୍ା, ଇନ୍ଦ୍ରମେ ିସାହୁ, ଅମୀୟ ରାଉତ, ସଯୂ୍ଟ୍ୟକାନ୍ ଦାସ, ଜୀବନାନନ୍ ମଳକି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ରହ ିପଷୁ୍ପ ମାଲ୍ୟ ଓ 
ଉତ୍ତରୀୟ ରଦଇ ତାଙୁ୍କ ସ୍ାଗତ କରଥିିରଲ। ଏହାପରର ମନ୍ତୀ ରାଜକନକିା ଗସ୍ତରର ଯାଇଥିରଲ।

ଣକନ୍ଦମନ୍ତୀଙୁ୍ ଆଳଣିର ସମ୍ଦ୍୍ମନା

ଣରଙ୍ାଳ,ି ୧୧ା୯(ସମସି): ଆଠବର୍ଟ ପରୂବ୍ଟ କଟକ ବଡ 
ରମଡକିାଲରୁ ନରିଖାଜ ରହାଇଯାଇଥିବା କେହିାଁ ବ୍କ ରରଙ୍ାଳ ି
ଗ୍ରାମର ଜରେ ଯବୁକ ଆଜ ି ମାଆ ରକାଳକୁ ରଫର ି ଆସଥିିବା 
ରଟୋ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରର ଚର୍୍ଟାର ବରିୟ ପାଲଟଛି।ି ସଚୂନା 
ମତୁାବକ, କେହିାଁ ବକ୍ ରରଙ୍ାଳ ିଗ୍ରାମର ପ୍ରାେବନୁ୍ ଦାସ ପଅୁ ଟୁଟୁ 
ଦାସ (୩୫)ଙୁ୍କ ୨୦୧୪ରର କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚକିତି୍ା 
ପାଇ ଁ ରନଇଥିରଲ। ଚକିତି୍ା ପରର ଔରଧ ରଦାକାନରୁ ଔରଧ 
କେିଥୁିବାରବରଳ ରସଠାରୁ ଟୁଟୁ ନରିଖାଜ ରହାଇଯାଇଥିରଲ। 
ବାପା ପ୍ରାେବନୁ୍ ବହୁତ ରଖାଜାରଖାଜ ି କରବିା ପରର ମଧ୍ୟ ପଅୁର 
ରକୌେସ ି ଖବର ପାଇ ନ ଥିରଲ। ଏହାପରର କଟକ ମଙ୍ଳବାଗ 
ଥାନାରର ପଅୁର ନରିଖାଜ ସମ୍ନ୍ରର ଅଭରିଯାଗ କରଥିିରଲ। ଏହା 
ମଧ୍ୟରର ଟୁଟୁ ରକୌେସ ି ମାଧ୍ୟମରର ପଶ୍ମିବଙ୍ ସୀମା ନକିଟରର 
ପହଞ୍ଚଯିାଇଥିଲା। ମସୁ୍ତିଦାବାଦ ଥାନା ଜଲଙ୍ୀର ଅନ୍ଗ୍ଟତ 
ଉଦୟନଗର ଚାର କରଲାନୀର ସବୁ୍ତ ବଶି୍ାସ ଅଦ୍ଧ୍ଟପାଗଳ ଟୁଟୁକୁ 
ସାରେ ଚାରବିର୍ଟ ରହଲା ଆଶ୍ରୟ ରଦବା ସହ ନଜି ପଅୁ ପର ିଚକିତି୍ା 
କରଥିିରଲ। କଛିଦିନି ପବୂ୍ଟରୁ ଟୁଟୁ ନଜି ଓ ରର ସର୍କ୍ଟରର ପରୁୁୋ 
କଥା ମରନପକାଇ ପାରଥିିଲା। ନଜି ନାଁ ଓ ରର ଠକିୋ କହବିା ପରର 

ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରଥିିବା ସବୁ୍ତ ବଶି୍ାସ ଅନୁରଗାଳ ଜଲି୍ା ପଲୁସି 
ସହତି ରଯାଗାରଯାଗ କରଥିିରଲ। ଅନୁରଗାଳ ପଲୁସି ରରଙ୍ାଳ ି
ଥାନାକୁ ଏ ସର୍କ୍ଟରର ସଚୂନା ରଦଇଥିରଲ। ରରଙ୍ାଳ ି ଥାନା 
ଅଧିକାରୀ ଅନାମ ଲାକ୍ା ଟୁଟୁର ପରବିାର ରଲାକଙ୍କଠାରୁ ରଟୋ 
ସର୍କ୍ଟରର ତଦନ୍ କର ି ଆଠବର୍ଟ ପରୂବ୍ଟ ନରିଖାଜ ରହାଇଥିବା 
ଟୁଟୁ ରବାଲ ି ଜାେପିାରଥିିରଲ। ପାଲଲହଡା ଯବୁ ବଧିାୟକ 
ମରୁକଶ କୁମାର ପାଳ, ଅନୁରଗାଳ ଜଲି୍ା ପରରିଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା 
ରଶ୍ତିା ରସଠୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମ ବରଷି୍ ରନତା ଶଶୀରଶଖର 
ସଂିଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନରର ଟୁଟୁର ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ ଦାସ, ରଞ୍ଜନ 
ଦାସ ଓ ଈଶ୍ର ରବରହରା ପ୍ରମଖୁ ପଶ୍ମିବଙ୍ ଯାଇ ରସଠାକାର 
ପଲୁସି ସହାୟତାରର ଆଶ୍ରୟଦାତାଙ୍କ ନକିଟରୁ ଟୁଟୁକୁ ଆେ ିଆଜ ି
ରାତ ି ସାରଢ଼ ଆଠଟା ରବଳକୁ ରରଙ୍ାଳରିର ପହଞ୍ଚ ି ଥିରଲ। ଦୀର୍ଟ 
ସାରଢ଼ ଆଠବର୍ଟ ଧର ି ନଜି ସନ୍ାନ ପର ି ଚକିତି୍ା କର ି ପାଳଥିିବା 
ଆଶ୍ରୟ ଦାତାଙ୍କ ସ୍ତୀ, ପଲିାମାରନ ଅଶରୁଳ ନୟନରର ଟୁଟୁକୁ ବଦିାୟ 
ରଦଇଥିରଲ। ଗ୍ରାମରର ଟୁଟୁ ପହଞ୍ଚବିା ପରର ଝରାସାହଠିାରୁ ଟୁଟୁ 
ରର ନୂଆ ସାହ ି ପଯ୍ଟ୍ୟନ୍ ନାମ ସଂକୀତ୍ତ୍ଟନ ସହ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଭାତୀ 
ରସଠୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଟୁଟୁକୁ ପାରଛାଟ ିରନଇଥିରଲ।

ଆଠବଷ୍ମ ପଣର ଘରକୁ ଣଫରଲିା ନଣିଖାେ ପଅୁ



ର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗ�ୋଟଏି ରୋଶରୁି ଅନ୍ୟ ରୋଶ ି�ମନକୁ ସଂକ୍ୋନ୍ ିକୁହୋରୋଏ। ସରୂ୍ଯ୍ୟ ଗେବତୋ 
ଗ�ୋଟଏି ରୋଶଗିର ଏକ ମୋସ ରହଥିୋନ୍।ି ସରୂ୍ଯ୍ୟଗେବ ସଂିହ ରୋଶରୁି କନ୍ୟୋ ରୋଶଗିର 
ଗ�ୋଚର କରବିୋ କନ୍ୟୋ ସଂକ୍ୋନ୍ ିକୁହୋରୋଇଥୋଏ। ଏହ ିମୋସଗର ସରୂ୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟୋ ଓ ତୁଳୋ 
ରୋଶଗିର ଅବସ୍ୋନ କରନ୍।ି କନୁି୍ ସଂକ୍ୋନ୍ ିଅନୁସୋଗର ଆଶ୍ନିକୁ କନ୍ୟୋ ମୋସ କୁହୋରୋଏ। 

ଗତଗବ ସମସ୍ତ ସଂକ୍ୋନ୍ ିଭଳ ିକନ୍ୟୋ ସଂକ୍ୋନ୍ରି ମଧ୍ୟ ବଗିଶଷତ୍ବ ରହଛି।ି ସଂକ୍ୋନ୍ରି 
ପଣୁ୍ୟକୋଳ ବଗିଶଷ ଗବୋଲ ିକୁହୋରୋଇଥୋଏ। ଏହ ିପଣୁ୍ୟକୋଳଗର ପବତି୍ର ନେୀଗର ସ୍ୋନ 
କରବିୋର ବଗିଶଷ ମହତ୍୍ବ ରହଛି।ି

 କନ୍ୟୋ ସଂକ୍ୋନ୍ ିଅବସରଗର ଗେବଶଳି୍ୀ ବଶି୍ବକମ୍ଯୋଙ୍କ ଉପୋସନୋ କରୋରୋଇଥୋଏ। 
ଭ�ବୋନ ବଶି୍ବକମ୍ଯୋଙ୍କ ଉପୋସନୋ େ୍ବୋରୋ କୋର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତୋ ବୃଦ୍ ିଗହୋଇଥୋଏ। କୋର୍ଯ୍ୟଗକ୍ଷତ୍ର 

ଏବଂ ବ୍ୟବସୋୟଗର ଆସଥୁିବୋ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟୋ େୂର 
ଗହୋଇରୋଇଥୋଏ। ଧନ ଏବଂ ଗବୈଭବ ପ୍ୋପ୍ ି
ଗହୋଇଥୋଏ।  ବଶି୍ବୋସ ରହଛି ିଗର, କନ୍ୟୋ ସଂକ୍ୋନ୍ ି

େନି ପରୂୋ ବଧିିବଧିୋନ ସହ ସରୂ୍ଯ୍ୟ 
ଗେବତୋଙ୍କ ପଜୂୋ ଅର୍୍ଯନୋ କଗଲ 

ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ େୂର 
ଗହୋଇରୋଇଥୋଏ। କନ୍ୟୋ 

ସଂକ୍ୋନ୍ଗିର ଅଭୋବୀ 
ଓ �ର ିଗଲୋକଙୁ୍କ 

ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର ଆେ ିେୋନ 
କଗଲ ଗକୋଟ ିପଣୁ୍ୟ 

ମଳିଥିୋଏ।  

ଶ ିବ ପରୁୋଣ ଅନୁସୋଗର, ଭସ୍ମ ସଂସୋରର 
ସୋର। େଗିନ ଏ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ସଷୃ୍ଟ ି ଭସ୍ମଗର 
ପରବିତ୍୍ତିତ ଗହୋଇରବି ଏବଂ ଭ�ବୋନ 

ଶବି ସବୁ ଆକଷ୍ଯଣର ଊର୍ଦ୍ଯଗର। ଗସଥିପୋଇଁ 
ମହୋଗେବ ଶରୀରଗର ଭସ୍ମ ଲ�ୋଇଥୋନ୍।ି ଗତଗବ 
ଅଧÒକୋଂଶ ଶବିୋଳୟଗର ମହୋଗେବଙ୍କ ଅଭଗିଷକ 
କ୍ଷୀର, େହ,ି ମହୁ ଆେଗିର କରୋରୋଉଥÒବୋ 
ଗବଗଳ ମହୋକୋଗଳଶ୍ବରଙ୍କ ଆଳତ ି ହୁଏ ଭସ୍ମଗର। 
ମଧ୍ୟପ୍ଗେଶର ତୀଥ୍ଯ ନ�ରୀ ଉଜ୍ଜୟନିୀର ସପି୍ୋନେୀ 
କୂଳଗର ପଜୂୋ ପୋଉଛନ୍ ିମହୋକୋଗଳଶ୍ବର।  େ୍ବୋେଶ 
ଗଜ୍ୟୋତଲି୍ତିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ମହୋକୋଗଳଶ୍ବର ଅନ୍ୟତମ। 
କଥୋଗର ଅଛ,ି ‘ଆକୋଗଶ ତୋରକଂ ଲଙି୍ଗମ୍ , 
ପୋତୋଗଳ ହୋଟଗକଶ୍ବରମ, ଭୂଗଲୋଗକ ଚ ମହୋକୋଳ 
ଲଙି୍ଗତ୍ରୟ ନଗମୋସୁ୍ତଗତ।’ ଅଥ୍ଯୋତ- ଆକୋଶଗର 
ତୋରକ ଶବିଲଙି୍ଗ, ପୋତୋଳଗର ହୋଟଗକଶ୍ବର ଏବଂ 
ପଥୃିବୀଗର ମହୋକୋଗଳଶ୍ବର ଶବିଲଙି୍ଗ ଗହଉଛନ୍ ି
ଗରେଷ୍ଠ। ମହୋକୋଳଙ୍କର ଏଠୋଗର ପ୍ଗତ୍ୟକ େନି 
ଭସ୍ମ ଆଳତ ିଗହୋଇଥୋଏ। 

ଗପୌରୋଣକି କଥୋ ଅନୁରୋୟୀ, ପ୍ୋଚୀନକୋଳଗର 
େୂଷଣ ନୋମକ ଏକ ରୋକ୍ଷସର ଉତ୍ୀଡ଼ନ 
ବଢ଼ରିୋଇଥÒଲୋ। ଗତଣ ୁ ମହୋଗେବ ତୋକୁ ବଧ 
କରଥିିଗଲ। ରୋକ୍ଷସର ବଧ ପଗର ନ�ରବୋସୀ 
ଶବିଙୁ୍କ ଗସଠୋଗର ବୋସ କରବିୋକୁ ଅନୁଗରୋଧ 
କରଥିିଗଲ। ଗସହେିନିଠୋରୁ ଶବି ଗସଠୋଗର 
ମହୋକୋଳ ରୂପଗର ପଜୂୋ ପୋଉଛନ୍।ି ଭ�ବୋନ 
ଶବି େୂଷଣକୁ ବଧ କରବିୋ ପଗର ତୋକୁ ଭସ୍ମ 

କରଥିିଗଲ ଏବଂ ଗସହ ି ଭସ୍ମକୁ 
ନଜି ଶରୀରଗର ଗବୋଳ ି ଶଙୃ୍ଗୋର 
କରଥିିଗଲ। ଗସଥିପୋଇଁ ଏହ ି
ମନ୍ରିର ନୋଁ ମହୋକୋଗଳଶ୍ବର 
ରଖୋରୋଇଥିଲୋ ଏବଂ ଶବିଙୁ୍କ 
ଗସହେିନିଠୋରୁ ଭସ୍ମ ଆଳତ ି
କରୋରୋଉଛ।ି ଆଳତ ିପୋଇଁ ଭସ୍ମ 
ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ବଧିିବଧିୋନ ସହ ପ୍ସୁ୍ତତ 
କରୋରୋଇଥୋଏ। କପଳିୋ �ୋଈର 
ଗ�ୋବର, ଅଶ୍ତ୍ ଥ, ପଳୋଶ, ଶମ ି
ଆେକୁି ମଶିୋଇ ଏକସଗଙ୍ଗ ଜଳୋଇ 

େଆିରୋଏ। ଜଳୋଇବୋ ସମୟଗର ପଜୂୋରୀ ମନ୍ତ୍ର 
ଉର୍ୋରଣ କରନ୍।ି ଏହୋ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ଜଳ ିସୋରବିୋ 
ପଗର ଏହ ି ଭସ୍ମକୁ କପଡ଼ୋଗର ଛୋଣ ି
େଆିରୋଏ।ଏହୋପଗର ଏହ ି
ଭସ୍ମକୁ ମହୋକୋଳଙ୍କ 
ଉପଗର ଅପ୍ଯଣ 
କରୋରୋଇଥୋଏ।  

(୧) ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଦୁଇ ପତୁ୍ରଙ୍କ ନାମ କ’େ?
(୨) ଶ୍ରୀବଷୁି୍ଙ୍କ ଗଦାର ନାମ କ’େ? 
(୩) ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ରୀ ଶଚରୀ ଣକଉଁ ଋଷଙି୍କ କନ୍ା? 

(୪) ‘ବକିର୍ତ୍ତନ’ ଣକଉଁ ଣଦବତାଙ୍କ ଅନ୍ ନାମ? 
(୫)ହନୁମାନଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ’େ?

ଭଗବାନ ଶବିଙ୍କ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ପବନପତୁ୍ର ହନୁମାନ। ଯାହାଙ୍କ ଆରାଧନା ମାତ୍ରଣକ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମକୁ୍ ି
ମଳିଥିାଏ। ଘଣର ହନୁମାନଙ୍କ ଫଣ�ା କମିା୍ ମରୂ୍୍ତି ପଜୂା କଣେ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ ିପ୍ରଣବଶ କରନିଥାଏ, ଭୂତଣପ୍ରତ 
ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହନିଥାଏ। ଶନ,ି ରାହୁ, ଣକତୁ ଭଳ ିଗ୍ରହଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବରୁ ହନୁମାନ ନଜି ଭକ୍ଙୁ୍କ ରକ୍ା କରନ୍ ିଣବାେ ିବଶି୍ାସ 

ରହଛି।ି ଣତଣବ, ଘଣର ଣକଉଁ ପ୍ରକାର ହନୁମାନଙ୍କ ଫଣ�ା ରଖବା ଉଚତି ଓ ଅନୁଚତି, ତାହା ଆସନୁ୍ ଜାେବିା। 
 ଗରଉଁ ଘଗର ପଞ୍ଚମଖୁୀ ହନୁମୋନଙୁ୍କ ପଜୂୋ କରୋରୋଏ, ଗସହ ିଘଗର ଗକୌଣସ ିସମସ୍ୟୋ ଗେଖୋେଏି ନୋହ ିଁ। ଗେବୀ ଲକ୍ଷୀଙ୍କ କୃପୋ 

ପ୍ୋପ୍ ଗହୋଇଥୋଏ।  ଘରର ମଖୁ୍ୟେ୍ବୋରଗର ପଞ୍ଚମଖୁୀ ହନୁମୋନଙ୍କ ଫଗଟୋ କମିୋ୍ ମତୂ୍୍ତି ସ୍ୋପନୋ କଗଲ ଘରକୁ ନକୋରୋତ୍ମକ ଶକ୍ ି
ପ୍ଗବଶ କର ିନ ଥୋଏ ।

 େକ୍ଷଣି େ�ିଗର ହନୁମୋନଙ୍କ ଫଗଟୋ ଲ�ୋଇଗଲ ଅତ୍ୟନ୍ ଶଭୁଫଳ ମଳିଥିୋଏ। ଘଗର ସକୋରୋତ୍ମକ ଶକ୍ ି
ସଷୃ୍ଟ ିଗହୋଇଥୋଏ। ଏହ ିେ�ିଗର ନୋଲ ିବସ୍ତ୍ର ପନି୍ଥିିବୋ ହନୁମୋନଙ୍କ ଫଗଟୋ ଘଗର ରଖିଗଲ ପଲିୋଙ୍କ ମନ 

ପୋଠପଢ଼ୋଗର ଲୋ�ଥିୋଏ ।
 ଲଭିଂି ରୁମ୍ ଗର ହନୁମୋନ ନଜି ପ୍ଭୁ ରେୀରୋମଙ୍କ ଗସବୋ ରତ ଥିବୋ ଫଗଟୋ ରଖବୋ ଉଚତି, ଏହ ି

ଫଗଟୋ ରଖିଗଲ ଘଗର ଧନ ସମ୍ତ୍ରି ଅଭୋବ ରଗହନୋହ ିଁ। ପରବିୋର ସେସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ଗସୌହୋର୍୍ଯ୍ୟ 
ବୃଦ୍ ପୋଇଥୋଏ। 
 ହନୁମୋନଙ୍କ ଛୋତ ିଚରିୋ ଫଗଟୋ ଘଗର ରଖନୁ୍ ନୋହ ିଁ। ଗରଉଁ ଫଗଟୋଗର ହନୁମୋନ ରେୀରୋମ ଓ 

ଲକ୍ଷଣଙୁ୍କ କୋନ୍ଗର ବଗସଇଥିଗବ, ଗସହଭିଳ ିଫଗଟୋ ମଧ୍ୟ ଘଗର ରଖିବୋ ଅନୁଚତି।
 ଗରଉଁ ଫଗଟୋଗର ହନୁମୋନ ସଞ୍ୀବନୀ ଗନଇ ଆକୋଶମୋ�୍ଯଗର ରୋଉଥିବୋ ଫଗଟୋ ମଧ୍ୟ ଘଗର 

ରଖିବୋ ଅନୁଚତି, ଏହୋକୁ ଅଶଭୁ କୁହୋରୋଏ।
 ଗରଉଁ ଫଗଟୋଗର ହନୁମୋନ ରୋକ୍ଷସ ତଥୋ ଅଧମ୍ଯୀଙ୍କ ସଂହୋର କରୁଥିଗବ କମିୋ୍ 
ଲଙ୍କୋ େହନ କରୁଥିଗବ, ଗସହ ିଫଗଟୋ ମଧ୍ୟ ରଖିବୋ ଅନୁଚତି ।

ତ୍ ରିଗୟାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ
ଗଶ୍ବତକଳ୍ଗର �ୟୋସରୁ ନୋମକ ଜଗଣ ବଳଶୋଳୀ, ଧୋମ୍ତିକ 

ରୋକ୍ଷସ ଥÒଲୋ। ରୋହୋର କଗଠୋର ତପଗର  ତ୍ରଗିେବ ପ୍କଟ ଗହୋଇ 
ବର ରୋଚନୋ ପୋଇଁ କହଗିଲ।  �ୟୋ କହଲିୋ ଗର, ‘ସଂସୋରର 
ଗର ଗକୌଣସ ି ପ୍ୋଣୀ ଗମଗତ ସ୍ପଶ୍ଯ କରବିୋ କମିୋ୍ ଗେଖବୋ କ୍ଷଣ ି
ତୋ’ର ସମସ୍ତ ପୋପ ନଷ୍ଟ ଗହୋଇରବି ଏବଂ ତୋକୁ ଗବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ୋପ୍ ି
ଗହବ।’ ଏଭଳ ି ବରପ୍ୋପ୍ ଫଳଗର ସଂସୋର ଚକ୍ଗର ବ୍ୟତକି୍ମ 

ଗେଖୋଗେଲୋ। ଗକହ ିବ ିନକ୍ଯକୁ �ଗଲ ନୋହ ିଁ। ଏହୋଗେଖ ରମରୋଜ 
ବଚିଳତି ଗହୋଇପଡ଼ଗିଲ। ଗତଣ,ୁ ଗସ ଏହୋର ସମୋଧୋନ ନମିଗନ୍ 

ରେୀହରଙି୍କ ନକିଟକୁ �ଗଲ।  ସବୁଶଣୁ ି ରେୀବଷୁି୍ ଏକ ଉପୋୟ ବୋହୋର 
କଗଲ। ଗସ �ୟୋସରୁ ନକିଟକୁ ରୋଇ କହଗିଲ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମରଜ୍ଞ କରବିୋକୁ ଚୋହଁୁଛ।ି 

ଏଥÒପୋଇଁ ଏକ ପବତି୍ର ସ୍ୋନ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଗେଖିଲ ି ଗର, ସଷୃ୍ଟରି ସମସ୍ତ ପବତି୍ର 
ସ୍ୋନଠୋରୁ ତୁମର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ ପବତି୍ର। ଭ�ବୋନ ବଷୁି୍ଙ୍କ ଏପ୍କୋର ବୋଣୀ ଶଣୁ ି
�ୟୋସରୁ ଅତ୍ୟନ୍ ଖସୁ ିଗହଲୋ ଏବଂ ନଜିକୁ ଗସୌଭୋ�୍ୟବୋନ ମଗନ କଲୋ। �ୟୋସରୁ 
ନଜି ଶରୀରକୁ ଅଗନକ ଗରୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ବସି୍ତୋର କର ି ରଜ୍ଞ ପୋଇଁ ସ୍ୋନ ପ୍ସୁ୍ତତ 
କଲୋ। ରଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ମୋଗତ୍ର �ୟୋସରୁ ଶରୀରଗର କମ୍ନ ସଷୃ୍ଟ ିଗହଲୋ।  ଏହୋଗେଖ 
ରେୀହର ି ତୋଙ୍କ �େୋ େ୍ବୋରୋ �ୟୋସରୁର ଶରୀରକୁ ନଶି୍ଚଳ କରଗିେଗଲ। ଗତଗବ 
�ୟୋସରୁ ଶରୀର ତ୍ୟୋ� କରବିୋ ସମୟଗର ରେୀହରଙୁି୍କ ବର ମୋ�ଥିÒଲୋ ଗର, ଗମୋର 
ପୋେ, ନୋଭ ିଓ ଶରି ଗରଉଁ ସ୍ୋନଗର ପଡ଼ବି ଗସହ ିସ୍ୋନମୋନଙ୍କଗର ଗଲୋକମୋଗନ 

ପଣି୍ଡେୋନ କଗଲ ଗସମୋନଙ୍କ ପତୃିପରୁୁଷଙୁ୍କ ଗମୋକ୍ଷ ମଳିବି। 
ଗରଗତଗବଗଳ, �ୟୋସରୁର ପତନ ଗହଲୋ ତୋହୋର ପୋେେୁଇଟ ିଆନ୍ଧ୍ରପ୍ଗେଶର 

ପୀଠୋପରୁମ୍ ଗର ପଡ଼ଲିୋ। ରୋହୋ ପେ�ୟୋ ଭୋଗବ ପ୍ସଦି୍।  ଗସହଭିଳ ି ବହିୋରର 
ଫଲ୍ � ୁ ତୀଥ୍ଯ ନକିଟଗର �ୟୋସରୁର ଶରି ପଡ଼ଥିÒଲୋ। ରୋହୋ ଶଗିରୋ�ୟୋ ଭୋଗବ 
ପ୍ସଦି୍। ଗରଉଁଠୋଗର ସ୍ବୟଂ �େୋଧର ବରିୋଜମୋନ କରଛିନ୍।ି ଏଠୋଗର ସୋକ୍ଷୋତ୍  
ପତୃିରୂପୀ �େୋଧର ପଣି୍ଡମତୂ୍୍ତି ଧୋରଣ କରଛିନ୍।ି ଏଠୋଗର ବଧିÒବଧିୋନ ପବୂ୍ଯକ 
ପଣି୍ଡେୋନ ଗକଗଲ  ପତୃିପରୁୁଷଙୁ୍କ ବ୍ରହ୍ମଗଲୋକ ପ୍ୋପ୍ ଗହୋଇଥୋଏ। ମଳ ମୋସଗର, 
ପବତି୍ର ତଥିÒଗର, ବୃହସ୍ପତ ି ବୋସଗର ଗରଉଁ ବ୍ୟକ୍ ି �ୟୋ ଧୋମଗର ରେୋଦ୍ େଏି ଗସ 
ରଶସ୍ବୀ ହୁଏ। ତୋ’ର ବଂଶ  ର�ୁ ର�ୁକୁ ଗମୋକ୍ଷ ପୋଇରୋଏ ଗବୋଲ ିବଶି୍ବୋସ ରହଛି।ି 
ଗରଉଁଠୋଗର �ୟୋସରୁର ନୋଭପିତନ ଗହୋଇଥÒଲୋ ତୋହୋ ନୋଭ�ିୟୋ ନୋମଗର 
ଖ୍ୟୋତ। ନୋଭ�ିୟୋ ଗକ୍ଷତ୍ରଟ ି ଗହଉଛ ି ରୋଜପରୁର ବରିଜୋ ଗକ୍ଷତ୍ର। ଗରଉଁଠୋଗର 
ଏକେୋ ଗେବୀ ପୋବ୍ଯତୀ ତପସ୍ୟୋ କରଥିÒଗଲ ଗବୋଲ ିକୁହୋରୋଏ। ଏହ ିନୋଭ�ିୟୋ କୂପ 
ଆକୋରଗର ବେି୍ୟମୋନ।  

ପ ିତୃପକ୍ଷ, ପତୃି ଉପୋସନୋର ପ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। 
ଭୋରତୀୟ ପରୁୋଣ ଶୋସ୍ତ୍ର ଅନୁସୋଗର, ରମରୋଜ 
ପବୂ୍ଯପରୁୁଷମୋନଙୁ୍କ ଏହ ି ୧୫ େନି ପୋଇଁ ମକୁ୍ 

କରନ୍।ି  ରୋହୋଫଳଗର ପତୃିପରୁୁଷମୋଗନ ପରବିୋରରୁ 
ରେଦ୍ୋନୁରୋୟୀ ଖୋେ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କର ି ସନୁ୍ଷ୍ଟ 
ହୁଅନ୍।ି ଏହ ି ଅବସରଗର ପତୃିପକ୍ଷଗର ଗରଗକୌଣସ ି
େନି ନଜିର ସୋଧ୍ୟମଗତ ପତୃିପରୁୁଷଙୁ୍କ ରେୋଦ୍ ଓ 
ବ୍ରୋହ୍ମଣ ଗଭୋଜନ େଆିରୋଏ। ପତୃିପକ୍ଷଗର  ପଞ୍ଚବଳ ି
କମ୍ଯ କରୋରୋଏ।  ଗପୌରୋଣକି କଥୋନୁସୋଗର, କର୍୍ଯ 
ମହୋେୋନୀ ଥÒଗଲ। ଏଥÒପୋଇଁ ତୋଙୁ୍କ ରମପରୁଗର 
ଅଗନକ ଉପହୋର େଆିରୋଇଥÒଲୋ। ଗହଗଲ କର୍୍ଯଙୁ୍କ 
ଖୋେ୍ୟ େଆିରୋଇ ନ ଥÒଲୋ। କୋରଣ, ଜୀବତିୋବସ୍ୋଗର 
କର୍୍ଯ ଗକଗବ ବ ିଅନ୍ନେୋନ କର ିନ ଥିଗଲ । ଗତଣ ୁଗସ 
ରମରୋଜଙୁ୍କ ପ୍ୋଥ୍ଯନୋ କର ି ମତ୍୍ଯ୍ୟକୁ ଆସ ି ବ୍ରୋହ୍ମଣ ଓ 
�ରବିମୋନଙୁ୍କ ଅନ୍ନେୋନ କରଥିÒଗଲ। ଗରଉଁ ସମୟଗର 
ଗସ ଅନ୍ନେୋନ କରଥିÒଗଲ, ତୋହୋ ଥÒଲୋ ପତୃିପକ୍ଷ।

�ରୁଡ଼ ପରୁୋଣ ଅନୁସୋଗର, ଗରଉଁ ପବୂ୍ଯଜମୋଗନ 
ପଥୃିବୀରୁ ପରଗଲୋକ �ମନ କରରିୋଇଛନ୍,ି ଗସମୋନଙ୍କ 

ଉଗର୍ଶ୍ୟଗର 
ଗ ସ ମ ୋ ନ ଙ୍କ  
ସନ୍ୋନସନ୍ତ ିପତୃିପକ୍ଷର ପ୍ଗତ୍ୟକ େନି ଜଳ, ତଳି ଓ 
ପଷୁ୍ପ ତପ୍ଯଣ କରବିୋ ଆବଶ୍ୟକ।  ପତିରଙୁ୍କ ଜଳୋପ୍ଯଣର 
ବଧିିକୁ ତପ୍ଯଣ କୁହୋରୋଏ। ଏପର ିକରବିୋ େ୍ବୋରୋ  ପତିର 
ଜଳଗ୍ରହଣ କର ିତୃପ୍ ଗହୋଇଥୋ’ନ୍।ି ଗତଗବ ପଣି୍ଡେୋନ 
କରବିୋ ପୋଇଁ ତ୍ର-ି�ୟୋକୁ ସଗବ୍ଯୋତ୍ମ କୁହୋରୋଏ।  
ତ୍ର�ିୟୋ ଗହଉଛ ି ଗସହ ି ସ୍ୋନ, ଗରଉଁଠୋଗର �ୟୋସରୁ 
ନୋମକ ରୋକ୍ଷସର ତନିଗି�ୋଟ ିଅବୟବ ରଥୋ ଶରି, ନୋଭ ି
ଓ ପୋେ ପଡ଼ଥିÒଲୋ।

ହନୁି୍ ଧମତ୍ତଣର ପତୃିପକ୍ର 
ବଣିଶଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହଛି।ି 
ଆଶ୍ନି ମାସ କୃଷ୍ପକ୍ 
ପ୍ରତପିଦାଠାରୁ ଅମାବାସ୍ା 
ପଯତ୍ତ୍ନ୍ ସମୟକୁ ପତୃିପକ୍ 
କୁହାଯାଏ।  ଧାମ୍ତିକ ମାନ୍ତା 
ଅନୁସାଣର, ଏହ ିପକ୍ଣର 
ପତୃିପରୁୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ାଦ୍ଧକମତ୍ତ କଣେ 
ଣସମାନଙ୍କ ଣମାକ୍ ପ୍ରାପ୍ ିଣହାଇଥାଏ। 
ଣତଣବ ଶ୍ାଦ୍ଧକମତ୍ତ ପାଇଁ 
ତ୍ରଗିୟାକୁ ସଣବତ୍ତାର୍ମ 
ଣବାେ ିବର୍ତ୍ତନା 
ରହଛି।ି ବଶିା୍ସ 
ରହଛି ିଣଯ, 
ତ୍ରଗିୟାଣର 
ପଣି୍ଡଦାନ କଣେ 
ପତିରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙୁ୍କ 
ମକୁ୍ ିମଳିବିା ସହ ଣବୈକୁଣ୍ଠ 
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ଗରୀତାବାେରୀ 
ୟଜ୍ଞଶ ରିଷ୍ାଶ ରିନଃ ସନ୍ା ମଚୁମ୍ୟନ୍ ସର୍ବକ ରିଳ୍ ର ରିନ�ୈଃ।

ଭୁଞ୍ଜନେ ନେ ତ୍ୱଘଂ ପାପା ନେ ପଚ୍ମ୍ୟାତ୍କାରଣାତ୍॥ ୧୩॥

ରଜ୍ଞୋବଗଶଷ (ଗରୋ�) ଅନୁଭବ କରୁଥିବୋ ଗରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୋପରୁ 
ମକୁ୍ ଗହୋଇରୋଆନ୍ ି। କନୁି୍ ଗରଉଁମୋଗନ ଗକବଳ ନଜି ପୋଇଁ ସବୁ କମ୍ଯ 
କରନ୍,ି ଗସହ ିପୋପୀ ଗଲୋଗକ ଗକବଳ ପୋପ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍।ି

(େୃେୀନୟାଽଧ୍ାୟଃ – ନ୍ାକ -୧୩)

(୧) ଅମ୍ା  
(୨) ଭଗରୀରଥ 
(୩) ହଳଦଆି 
(୪) ଶବି 
(୫) ଶକୁ୍ାଚାଯତ୍ତ୍

ପତୃିପକ୍ ପଣି୍ଡଦାନ
ଓ

ତ୍ର-ିଗୟା

ଘଣର ରଖନୁ୍  
ହନୁମାନଙ୍କ ଏପର ିଫଣ�ା

ଭକ୍ ଓ ଭ�ବୋନଙ୍କର ସଂପକ୍ଯ ଅଗଭେ୍ୟ। 
ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ମ ରୂଗପ ବୁଝଥିୋନ୍।ି 
ଥଗର ଥଗର ଭକ୍ ଭ�ବୋନଙ୍କର 

ଉଗର୍ଶ୍ୟ ପରୂଣ ଓ ଧମ୍ଯରକ୍ଷୋ ପୋଇଁ ନଜି ଜୀବନ 
େୋନ କରବିୋକୁ ବ୍ୟୋକୁଳ ହୁଏ। ଗସହପିର ି ଏକ 
ଘଟଣୋ ମହୋଭୋରତ ରଦୁ୍ ସମୟଗର ଘଟଥିିଲୋ। 
େ୍ବତିୀୟ ପୋଣ୍ଡବ ମହୋବଳୀ ଭୀମଙ୍କର ରୋକ୍ଷସ 
ପତ୍ୀ ହଡ଼ିମି୍କିୋଙ୍କ �ଭ୍ଯରୁ ଜୋତ ବୀର ଘଗଟୋତ୍କଚ 
ଜଗଣ ପରମ ବଷୁି୍ଭକ୍ ଥିଲୋ। ଗସ ପ୍ଭୁ ରେୀକୃଷ୍ଙୁ୍କ 
ପରମପରୁୁଷ ଗବୋଲ ି ଜୋଣଥିିଲୋ। ଆଉ ଧମ୍ଯ 
ସଂସ୍ୋପନ ପୋଇଁ ତୋଙ୍କର ଏ ଅବତୋର ଗବୋଲ ି
ଘଗଟୋତ୍କଚ ନଶି୍ଚତି ଥିଲୋ।

ଭ�ବୋନ ରେୀକୃଷ୍ ନଜିର ପରମଭକ୍ 
ଘଗଟୋତ୍କଚ଼କୁ କହଥିିଗଲ ଗର, ଗକୌରବମୋଗନ 
ଅନ୍ୟୋୟ ଓ ଅଧମ୍ଯଗର ପଥୃିବୀପଷୃ୍ଠର ଭୋର 
ବଢ଼ୋଉଛନ୍।ି ଏଣ ୁ ଗସମୋନଙୁ୍କ ନଶି୍ଚହି୍ନ ପୋଇଁ 
ଗସ ଅଜୁ୍ଯନଙୁ୍କ ମୋଧ୍ୟମ କରଗିବ । ମୋତ୍ର ଗକୌରବ 
ପକ୍ଷଗର ମହୋବୀର କର୍୍ଯ ପୋଖଗର ଇନ୍ଦ୍ରେତ୍ 
ଏକ ଅଗମୋଘ ବୋଣ ଅଛ,ି ରୋହୋକ ି ଅଜୁ୍ଯନଙ୍କ 
ପ୍ତ ି ବପିେ। ରେ ି ଘଗଟୋତ୍କଚ ଏହ ି ବୋଣକୁ ନଜି 
ଉପରକୁ ଗନଇ ପୋରନ୍ୋ, ଗତଗବ ଅଜୁ୍ଜ୍ଯନ ନରିୋପେ 
ହୁଅଗନ୍ ଓ ପଥୃିବୀର ଧମ୍ଯ ଧ୍ୱଜୋ ଉଡ଼ପିୋରନ୍ୋ । 
ପ୍ଭୁଙ୍କର ଏହ ି ଉଗର୍ଶ୍ୟ ବୀର ଘଗଟୋତ୍କଚ ଠକି୍ 
ବୁଝପିୋରଲିୋ। ଭୋବଲିୋ, ଗମୋ ପ୍ୋଣ ବନିମିୟଗର 
ସତ୍ୟ ଓ ଧମ୍ଯରକ୍ଷୋ ଗହୋଇପୋରବି, ତୋହୋ ପଣୁ ି
ଭ�ବୋନଙ୍କର ଇଚ୍ୋ । ଏକଥୋ ରେବଣ କର ି ଗସ 
ପଲୁକତି ଗହୋଇ ଉଠଲିୋ। ନଜିର ଏ ମରଗେହ 
ଧମ୍ଯରକ୍ଷୋ ଅଗଥ୍ଯ ବନିଗିରୋ� ଗହୋଇପୋରବି ଏଥି 
ସଗଙ୍ଗ ଗମୋ ପ୍ଭୁଙ୍କ ଉଗର୍ଶ୍ୟ ସୋଧିତ ଗହବ। ଏ 
ଭୋ�୍ୟ ଗମୋର କୋହୁଁ ଗହବ। ଗତଣ ୁଗସ ଭ�ବୋନଙ୍କ 
ନକିଟଗର ଅଳକିଲୋ, ‘ଗହ ପ୍ଭୁ, ଗମୋଗତ ଅସରୁ 
ଜନ୍ମରୁ ମକୁ୍ ିଗେଇ ଟଗିକ ନଜିର କରନୁ୍।’

ପ୍ଭୁ ଅନ୍ର୍ଯ୍ୟୋମୀ, ଘଗଟୋତ୍କଚର ଭକ୍ ିନଗିବେନ 
ବୁଝପିୋରଗିଲ। ଗକୌଣସ ି ପ୍ୋଣୀ ନଜିର ସୋଂସୋରକି 
ଜୀବନ ତ୍ୟୋ� କରବିୋକୁ ଚୋଗହଁନୋ, ଗହଗଲ ଏ 
ଘଗଟୋତ୍କଚ଼ ଅସୋଧୋରଣ ଭକ୍ ଥିବୋରୁ ଗମୋ ଇଚ୍ୋକୁ 
ଆଗେଶ ମଣଛୁ।ି ତୋ’ଛଡ଼ୋ ମହୋଭୋରତ ରଦୁ୍ଗର 
ଧମ୍ଯ ସଂସ୍ୋପନ ପୋଇଁ ଘଗଟୋତ୍କଚର ବଳେିୋନ ତ 

ରାକ୍ସ ଭକ୍ ଘଣ�ାତ୍କଚ
ଣପୌରାେକି 

କାହାେରୀ

ଆବଶ୍ୟକ । ଗତଣ ୁଗସ ଭକ୍କୁ ଇଙ୍ଗତି ଗେଗଲ ଧମ୍ଯରକ୍ଷୋ ପୋଇଁ। 
ଗସଗତଗବଗଳ ଗକୌରବ ପକ୍ଷଗର କର୍୍ଯ ଗସନୋପତ ିଥିଗଲ। କର୍୍ଯ 
ଅଗମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଅଜୁ୍ଯନଙ୍କ ପୋଇଁ ରଖିଥିଗଲ। ଏହ ିବୋଣ ମୋତ୍ର ଥଗର 
ପ୍ଗୟୋ� କରୋରୋଏ। ଘଗଟୋତ୍କଚ ରୋକ୍ଷସ ଗହୋଇଥିବୋରୁ ଭୀଷଣ 
ମୋୟୋରଦୁ୍ କର ିଗକୌରବ ପକ୍ଷର ଅଗଦ୍୍ଯକ ଗସୈନ୍ୟ ନହିତ କଗଲ। 
େୁଗର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନଜିର ରୋକ୍ଷସ ମତି୍ର ଅଳଂମ୍ବୁଷ ଓ ଅଳୋରଦୁ୍ଙ୍କ 
ଘଗଟୋତ୍କଚର �ତଗିରୋଧ କରବିୋକୁ ରଦୁ୍ଗର ନଗିୟୋଜତି କଗଲ 
କନୁି୍, ତୋଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପରୋସ୍ତ କର ିଘଗଟୋତ୍କଚ ସ୍ୱୟଂ େୁଗର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ 
ଆକ୍ମଣ କଲୋ । ମତି୍ର େୁଗର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅବସ୍ୋ ଗେଖି କର୍୍ଯ 
ଅଗମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ଗୟୋ� କରବିୋକୁ ବୋଧ୍ୟ ଗହଲୋ। ଗସଥିଗର 
ଘଗଟୋତ୍କଚର ମତୁୃ୍ୟ ଗହଲୋ। ଘଗଟୋତ୍କଚର ମତୁୃ୍ୟଗର ପ୍ଭୁ 
ଅଭଭୂିତ ଗହୋଇ ପଡ଼ଗିଲ।

ଘଗଟୋତ୍କଚ ସନିୋ ଅସରୁ ଥିଲୋ। ମୋତ୍ର ଭ�ବୋନ ବଷୁି୍ଙ୍କର 
ପରମଭକ୍ ଥିଲୋ। ଘଗଟୋତ୍କଚ ଏ ମର ସଂସୋରଗର ଜନ୍ମ 
ଗହୋଇଥିବୋରୁ େଗିନ ମରଥିୋନ୍ୋ। ତୋଙୁ୍କ କଏି ମଗନ ରଖିଥୋନ୍ୋ। 
ସମୋଜର କଲ୍ୟୋଣ ପୋଇଁ ମୋୟୋ ସଂସୋରଗର ଥୋଇ ମଧ୍ୟ ଗମୋହରୁ 
ଅନ୍ର ଗହବୋ ଘଗଟୋତ୍କଚ ଭଳ ି ଭକ୍ ନକିଟଗର ଗକବଳ  
ସମ୍ଭବ ଗହୋଇପୋଗର । 

-ଶ ରିର ପ୍ରସାଦ ରାଉେ 
ଭଦ୍ରକ

 ନମା- ୮୧୪୪୨୨୮୧୧୫
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ମହାକାଣଳଶ୍ରଙ୍କ ଭସ୍ମ ଆଳତ ି

ହ ିନୁ୍ ଧମ୍ଯଗର ପ୍ଗତ୍ୟକ 
ମୋସର ମହତ୍୍ବ ରହଛି।ି ଏହ ି
କ୍ମଗର ଆଶ୍ବନି ମୋସ ବହୁ 

�ରୁୁତ୍ବ ବହନ କଗର। ବଭିନି୍ନ ମୋସର 
ଅଧିପତ ି ଭୋବଗର ଭ�ବୋନ ବଷୁି୍ଙ୍କର 
ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ନୋମ ରହଛି।ି ଗସହ ି ଅନୁସୋଗର, 
ଆଶ୍ନି ମୋସର ଅଧିପତ ି ଗହଉଛନ୍ ି
‘ପେ୍ମନୋଭ’। ଏହ ି ମୋସଗର  ପଜୂୋପୋଠ, 
େୋନଧମ୍ଯ ଆେ ି କଗଲ ଅକ୍ଷୟ ପଣୁ୍ୟ ପ୍ୋପ୍ 
ଗହୋଇଥୋଏ ଗବୋଲ ିକୁହୋରୋଏ।  ମୋସ ପ୍ୋରମ୍ଭରୁ 
ପତୃିପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ଗହୋଇଥୋଏ। ଏହ ିପକ୍ଷଗର 
ପତୃିପରୁୁଷଙୁ୍କ ରେୋଦ୍ ଓ ତପ୍ଯଣ େଆିରୋଏ। 
ବଶି୍ବୋସ ରହଛି ି ଗର, ଏହ ି ସମୟଗର 
ରେୋଦ୍ ଗେଗଲ ପତୃିପରୁୁଷଙୁ୍କ ଗମୋକ୍ଷ 

ମଳିଥିୋଏ, ଏବଂ ଗସମୋଗନ ଅୋଶୀବ୍ଯୋେ ପ୍େୋନ କରନ୍।ି ପତୃିଋଣ ପରଗିଶୋଧ କରବିୋ 
େୃଷ୍ଟରୁି ଆଶ୍ନି ମୋସଟ ି �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ। ଏହ ି ମୋସଗର ସୋମଥ୍ଯ୍ୟ ଅନୁସୋଗର ରୋଶ ି ଓ ଘତୃ 
େୋନ କଗଲ ପଣୁ୍ୟ ମଳିଥିୋଏ। ବଶି୍ବୋସ ରହଛି ିଗର, ଏହ ିମୋସଗର ରେ ିଗକୌଣସ ିେୋନ 
କରୋରୋଏ, ଗତଗବ ଏହୋର େ୍ବ�ିଣୁ ଫଳ ମଳିଥିୋଏ।  ଆଶ୍ବନି ଶକୁ୍ଳ ପ୍ତପିେୋ ତଥିÒଗର 
କୁଅଁୋରୀ କନ୍ୟୋମୋନଙୁ୍କ ଧନ, ବସ୍ତ୍ର, ଗଭୋଜନ ଆେ ିେୋନ କଗଲ ମଗନୋକୋମନୋ 
ପରୂ୍୍ଯ ଗହୋଇଥୋଏ। ଏହ ି ମୋସଗର ଗକୌଣସ ି ମୋଙ୍ଗଳକି କୋର୍ଯ୍ୟ ବବିୋହ, 
ବ୍ରତ, �ହୃପ୍ଗବଶ ଆେ ି କୋର୍ଯ୍ୟ କରବିୋ ଅଶଭୁ ଗବୋଲ ି କୁହୋରୋଏ। 
ମୋଂସୋହୋର ଓ ମେ୍ୟପୋନ ଏହ ି ମୋସଗର କରବିୋ ଅନୁଚତି। 
ସମସ୍ତ ପ୍କୋର ବକିୋର ତ୍ୟୋ� କର ି ଈଶ୍ବରଙ୍କଠୋଗର 

ଆସ୍ୋ ରଖଗଲ ଗମୋକ୍ଷ ମଳିଥିୋଏ।  

ଗତ ସପ୍ାହର ଉର୍ର

କନ୍ା ସଂକ୍ାନ୍ ି
ସୂ

ଅାଶ୍ନି ମାସର ମହର୍୍
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ଦୁବାଇ, ୧୧ା୯ (ଏଜେନ୍ ସି): ପାକ ସିସ୍ାନକୁ ୨୩ 
ରନ୍ ଜର ପରାସ୍ କର ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍ା ଏସ ସିଆ କପ୍  ଟ ସି-
୨୦ କ୍ ସିଜକଟ ଚାମ୍ ସିଅନ୍  ଆଖ୍ା ଅେ୍ଜନ କର ସିଛ ସି। 
ଦୁବାଇଜର ରବସିବାର ଅନୁଷ୍ ସିତ ଫାଇନାଲଜର 
ଭାନୁକା ରାେପକ୍ଷ ଅପରାେସିତ ୭୧ ରନ୍  କର ସିବା 
ଫଳଜର ପ୍ରଥଜେ ବ୍ାଟ ସିଂ କର ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍ା ୬ 

ୱସିଜକଟଜର ୧୭୦ ରନ୍  କର ସିଥିଲା। େବାବଜର 
ଶ୍ରୀଲଙ୍ା ଜବାଲସିଂର ଉଚସିତ େକୁାବ ସିଲା କର ସି 

ନପାର ସି ପାକ ସିସ୍ାନ ୨୦ ଓଭରଜର 
୧୪୭ ରନ୍  କର ସି ଅଲ୍ ଆଉଟ 
ଜ�ାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 
େ�ମ୍ମଦ୍  ର ସିେୱାନ ସବ୍ଜାଧିକ 

୫୫, ଇଫତ ସିକର ଅ�ମ୍ମଦ୍  
୩୨ ରନ୍  କର ସିଥିଜଲ। ଶ୍ରୀଲଙ୍ା 

ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଜୋଦ େଦୁସାନ ୪ଟ ସି ଓ 
ୱାନ ସିନୁ୍ �ାସରଙ୍ା ୩ଟ ସି ଜଲଖାଏଁ ୱସିଜକଟ ଅକ୍ସିଆର 

କର ସିଥିଜଲ। ଏସ ସିଆ କପ୍ ଜର ଏ�ା ଶ୍ରୀଲଙ୍ାର 
୬ଷ୍ ତଥା ଟ ସି-୨୦ ଫେ୍ଜାଟଜର ପ୍ରଥେ ଟାଇଟଲ। 

ଶ୍ରୀଲଙ୍ା ଇନ ସିଂସଜର ୱାନ ସିନୁ୍ �ାସରଙ୍ା ୩୬, 
ଧନଞ୍ଜୟ ଡସି ସ ସିଲ୍ ଭା ୨୮ ରନ୍  କର ସିଥିଜଲ। 

ପଡୁୁଜଚରରୀ, ଜଚନ୍ନଇ, ୧୧ା୯ (ଏଜେନ୍ ସି): ଏଠାଜର 
ରବସିବାର ଜେଷ ଜ�ାଇଥିବା ଦୁଲରୀପ ଟ୍ରଫସିର ଦୁଇଟ ସିଯାକ 
କ୍ାଟ୍ଜରଫାଇନାଲ �ାରେସିତ ବ ସିନା ଫଇସଲାଜର 
ଜେଷ ଜ�ାଇଛ ସି। ଟୁର୍୍ଜାଜେଣ୍ଟ ନ ସିୟେ ଅନୁଯାୟରୀ 
ପ୍ରଥେ ଇନସିଂସ ଅଗ୍ରଣରୀ ଭ ସିତ୍ ସିଜର ପବୂ୍ଜାଞ୍ଚଳକୁ �ରାଇ 
ଉତ୍ରାଞ୍ଚଳ ଓ ଉତ୍ର-ପବୂ୍ଜାଞ୍ଚଳକୁ �ରାଇ ପଶ୍ ସିୋଞ୍ଚଳ 
ଜସେ ସିଫାଇନାଲଜର ପ୍ରଜବେ କର ସିଛନ୍ସି। ଜସଜପଟେେ୍ବର 
୧୫ରୁ ୧୮ ତାର ସିଖଯାଏ ଜସେ ସିଫାଇନାଲ େକୁାବ ସିଲା 
ଅନୁଷ୍ ସିତ ଜ�ବ। ଏ�ା େଧ୍ୟଜର ଜକାଏେ୍ବାଟୁରଜର 
ଜଖଳାଯ ସିବାକୁ ଥିବା ଜସେ ସିଜର ପଶ୍ ସିୋଞ୍ଚଳ ସ� 
ଜକନ୍ଦାଞ୍ଚଳର ଏବଂ ସାଜଲମ୍ ଜର ଜଖଳାଯ ସିବାକୁ ଥିବା 
ଅନ୍ ଏକ ଜସେ ସିଫାଇନାଲ୍ ଜର 
ଉତ୍ରାଞ୍ଚଳ ସ� ଦକ୍ଷ ସିଣାଞ୍ଚଳର 
େକୁାବ ସିଲା ଜ�ବ। ଏ� ସି େ୍ାଚର 
ବ ସିଜେତାଙ୍ େଧ୍ୟଜର ଫାଇନାଲ 
େକୁାବ ସିଲା ଜକାଏେ୍ବାଟୁରଜର 
ଜସଜପଟେେ୍ବର ୨୧ରୁ ଜଖଳାଯ ସିବ।

 ଶାହାବାଜ୍ ଙ୍କ 
ଅଲରାଉଣ୍ଡ ସଫଳତା

ପଡୁୁଜଚରରୀଜର ଜଖଳାଯାଇଥିବା 
କ୍ାଟ୍ଜର ଫାଇନାଲଜର � ସିୋଂେ ୁ
ରାଣାଙ୍ ୮୧ ଓ େନ୍ ଦରୀପ ସ ସିଂ ୬୩ 
ରନ୍  କର ସିବା ପଜର ଉତ୍ରାଞ୍ଚଳ 
୫୪୫ ରନ୍ ଜର ଅଲଆଉଟ 
ଜ�ାଇଯାଇଥିଲା। ପବୂ୍ଜାଞ୍ଚଳ 
ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ ସିଭାବାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର 
ୋ�ାବାେ ଅ�ମ୍ମଦ୍  ସବ୍ଜାଧିକ ୫ଟ ସି 
ୱସିଜକଟ ଜନଇଥିଜଲ। ୋ�ାବାେ 
ନଦରୀେଙୁ୍ ୨ଟ ସି ୱସିଜକଟ େ ସିଳ ସିଥିଲା। 
ପବୂ୍ଜରୁ ବ୍ାଟ ସିଂଜର ଜସ ୬୨ ରନ କର ସିଥିଜଲ। ପ୍ରଥେ 
ଇନସିଂସଜର ୧୪୮ ରନ୍ ଜର ପଛୁଆ ର� ସିଥିବା ପବୂ୍ଜାଞ୍ଚଳ 

ଦ୍ ସିତରୀୟ ଇନ ସିଂସଜର ୩ ୱସିଜକଟ �ରାଇ ୧୦୨ ରନ୍  
କର ସିବା ପଜର ଜଖଳ ବନ୍ ର� ସିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 
ୱସିଜକଟ କ ସିପର ଅଭସିଜଷକ ଜପାଜରଲ ୫୦ ରନ୍  କର ସି 
ଅପରାେସିତ ର� ସିଥିଜଲ।

ଅତୀତ ସସଠଙ୍କ ଶତକ
ଜଚନ୍ନଇଜର ଅନୁଷ୍ ସିତ ଅନ୍ ଏକ କ୍ାଟ୍ଜର ଫାଇନାଲଜର 
େଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ବା�ାର ସି ନଥିଲା। ୩୫୫ ରନ୍ ଜର 
ପ୍ରଥେ ଇନସିଂସ ଅଗ୍ରଣରୀ ଜନଇଥିବା ପଶ୍ ସିୋଞ୍ଚଳକୁ 

ବ ସିେୟରୀ ଜ�ାଷ ସିତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ର-
ପବୂ୍ଜାଞ୍ଚଳକୁ ଫଜଲାଅନ ନ 
ଜଦଇ ଦ୍ ସିତରୀୟଥର ବ୍ାଟ ସିଂ 
କର ସିଥିବା ପଶ୍ ସିୋଞ୍ଚଳ 
ଜଖଳ ଜେଷ ଜବଳକୁ ୫ 
ୱସିଜକଟଜର ୨୬୮ ରନ୍  
କର ସିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 
ପ୍ରଥେ ଇନ ସିଂସଜର ସଜୁଯାଗ 
ପାଇ ନଥିବା ଜଖଳାଳ ସିଙୁ୍ 
ବ୍ାଟ ସିଂ କର ସିବାକୁ 
ଦ ସିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ 
ଫାଇଦା ଉଠାଇ େେୁ୍ବାଇ 
ସ୍ ସିନର ସାେ୍ େଲୁାନରୀ ୯୭ 
ଓ ଫାଷ୍ଟ ଜବାଲର ଅତରୀତ 
ଜସଠ ଅପରାେସିତ ୧୦୨ 
ରନ୍  କର ସିଥିଜଲ। ଉଭୟ 
ଜଖଳାଳସି ଦରୁ ତଗତ ସିଜର ରନ୍  
କର ସିଥିଜଲ। ପ୍ରତ ସିପକ୍ଷ ଦଳର 

ଦରୀପ ୁସାଙ୍ୋ ୩ଟ ସି ଓ ବ ସିଜ୍ାରେସିତ ଜକାଣ୍ାଉୋମ୍  ୨ଟ ସି 
ୱସିଜକଟ ଜନଇଥିଜଲ। 

ନୁ୍ୟକ୍ଜ,୧୧।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ଜପାଲାଣ୍ଡର ଇଗା ସ୍ ସିଆଜଟକ 
ନୂଆ ୟଏୁସ ଓପନ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ାମ୍  ଚାମ୍ ସିଅନ୍  ଜ�ାଇଛନ୍ସି। 
େନ ସିବାର ରାତ ସିଜର ଅନୁଷ୍ ସିତ େ� ସିଳା ସ ସିଙ୍ଲ୍ ଫାଇନାଲଜର 
ଜସ ୬-୨, ୭-୬ ସ ସିଧାସଳଖ ଜସଟ୍ ଜର ଟୁ୍ନ ସିସ ସିଆର 
ଓନ୍ ୋଜବଉରଙୁ୍ ପରାସ୍ କର ସି ପ୍ରଥେଥର ପାଇଁ 
ଚାମ୍ ସିଅନ ଜ�ବାର ଜଗୌରବ ଅେ୍ଜନ କର ସିଛନ୍ସି। 
ଚଳସିତବଷ୍ଜ ଜରେଞ୍ଚଚ୍  ଓପନ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ାେ େସିତ ସିଥିବା 
ବ ସ୍ି ର ଏ� ସି ନଂ-୧ ଜଖଳାଳ ସି ସ୍ ସିଆଜଟକ୍  
ଚଳସିତବଷ୍ଜ ଦୁଇଟ ସି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ାମ୍  େସିତ ସିଛନ୍ସି। ଏ�ା 
ସ� ଜସ ଚଳସିତବଷ୍ଜ ୩୮ଟ ସି େ୍ାଚ୍  ଓ ୭ଟ ସି 
ଟୁର୍୍ଜାଜେଣ୍ଟଜର ବ ସିେୟରୀ ଜ�ାଇଛନ୍ସି। ଆରେସିକା 
େ�ାଜଦେର ପ୍ରଥେ ଜଖଳାଳସି ଭାଜବ ଓନ୍ ୋଜବଉର୍  
ଜଯ ଜକୌଣସ ସି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ାମ୍  ଫାଇନାଲ ଜଖଳସିଛନ୍ସି। 
ଏଠାଜର ପରାେସିତ ଜ�ାଇଥିଜଲ େଧ୍ୟ  ଜସ ବ ସ୍ି  
ୋନ୍ତାଜର ଦ୍ ସିତରୀୟ ସ୍ାନ ବୋୟ ରଖିଜବ।

ପୟିସ୍ସ-ସାଣ୍ଡସ୍ସଙ୍କକୁ  ମକି୍ସଡ 
ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ

ଅଜ୍ରେଲରୀୟ ଜଯାଡସି େନ୍  ପ ସିୟସ୍ଜ ଓ ଷ୍ଟେ୍ଜ 
ସାଣ୍ଡସ୍ଜ ଏଥର ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍  େ ସିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ 
ଇଜଭଣ୍ଟଜର ଚାମ୍ ସିଅନ ଜ�ବାର ଜଗୌରବ ଅେ୍ଜନ 
କର ସିଛନ୍ସି। ଚତୁଥ୍ଜ ସ ସିଡ୍  ୋନ୍ତା ପାଇଥିବା 
ଏ� ସି ଜଯାଡ ସି ୪-୬, ୬-୪, ୧୦-୭ ଜସଟ୍ ଜର 

ଜବଲେସିୟେର କ ସିଷ୍ଟର୍ଚ୍୍ଜ ସ ଫ୍ସିପଜକନ୍ ଓ ରୋନ୍ର ଏଡୁଆଡ୍ଜ 
ଜରାେର- ଭାଜସଲସିନ୍ ଙୁ୍ �ରାଇ ଟାଇଟଲ �ାସଲ କର ସିଛନ୍ସି। 
୨୦୦୧ ପଜର ଅଥ୍ଜାତ ୨୧ ବଷ୍ଜ ପଜର ପ୍ରଥେ 

ଅଜ୍ରେଲରୀୟ ଜଯାଡସି ଭାଜବ 
ପ ସିୟସ୍ଜ ଓ 

ସାଣ୍ଡସ୍ଜ 

ୟଏୁସ୍  ଓପନ ଟାଇଟଲ େସିତ ସିଛନ୍ସି। ପ ସିୟସ୍ଜଙ୍ର ଏ�ା ଦ୍ ସିତରୀୟ 
ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ାେ ଟାଇଟଲ। ପବୂ୍ଜରୁ ୨୦୧୭ଜର ଜସ ଅଜ୍ରେଲସିଆନ 
ଓପନ ପରୁୁଷ ଡବଲ୍ ଟାଇଟଲ �ାସଲ କର ସିଥିଜଲ। 

ଆଲକାରାଜ- ରକୁ ଡ୍  ଟାଇଟଲ ମକୁକାବଲିା
 ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍  ପରୁୁଷ ସ ସିଙ୍ଲ୍ ଇଜଭଣ୍ଟଜର ଜସ୍ନ୍ ର ଯବୁ 
ଜଖଳାଳ ସି କାଜଲ୍ଜାସ ଆଲକାରାେ ଓ ନରଜୱ କାଜସ୍ର 
ରୁଡ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ େକୁାବ ସିଲାଜର ଅବତରୀର୍୍ଜ 

ଜ�ଜବ। ତୃତରୀୟ ସ ସିଡ୍  ୋନ୍ତା ପାଇଥିବା ଆଲକାରାେ 
ଜସେ ସିଜର ୨୨ତେ ସ ସିଡ୍  ଆଜେର ସିକାର ରୋନ୍ଜସସ 

ଟ ସିଆଜଫାଏଙୁ୍ ୬-୭, ୬-୩, ୬-୧, ୬-୭, ୬-୩ ୋରାଥନ 
ଜସଟ୍ ଜର ପରାସ୍ କର ସି ଫାଇନାଲଜର ପ୍ରଜବେ କର ସିଥିଜଲ। 

ଜସ� ସିପର ସି ୫େ ସ ସିଡ୍  ରୁଡ୍  ୭-୬, ୬-୨, 
୫-୬, ୬-୨ ଜସଟ୍ ଜର ରୁଷ ସିଆର 

କାଜରନ କାଚାଜନାଭଙୁ୍ �ରାଇ 
ଫାଇନାଲକୁ ଉଠସିଛନ୍ସି। ଜସ� ସିପର ସି 
େ� ସିଳା ଡବଲ୍ ଫାଇନାଲ େକୁାବ ସି 
ଲାଜର ତୃତରୀୟ ସ ସିଡ୍  ୋନ୍ତାପ୍ରାପ୍ତ 
ଜକ ସ ସିନ ସିଆଜକାଭା ଓ ବ ସି. 
ଜକ୍େସିସ ସିଜକାଭା ଓ ଆଜେର ସିକରୀୟ 
ଜଯାଡସି ସ ସି େ୍ାକ୍ ନାଲସି ଓ ଟ ସି 

ଟାଉନଜସଣ୍ଡ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ 
େ�ୁାଁେ�ୁ ିଁ ଜ�ଜବ।

ୟଏୁସ୍
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1616 ସସାମବାର, ୧୨ ସସସପଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ସ୍ଆିଟେକ୍ନୂଆମହଳିାଚାମ୍ଅିନ

ଭାରତୀୟମହଳିାହାରଟିେ
ଜଚଷ୍ଟର-ଲସି-୍ରେ ସିଟ୍ ,୧୧।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ସ୍ାନରୀୟ ର ସିଭରସାଇଡ 
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଜର ଅନୁଷ୍ ସିତ ଭାରତ ବ ସିପକ୍ଷ ପ୍ରଥେ ଟ ସି-୨୦ େ୍ାଚ୍ ଜର 
�ଜରାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ େ� ସିଳା ଦଳ ୪୨ଟ ସି ବଲ ବାକ ସିରଖି ୯ 
ୱସିଜକଟଜର ଅତ ସି ସ�େଜର ବ ସିେୟରୀ ଜ�ାଇଛ ସି। ରବ ସିବାର 
ଅନୁଷ୍ ସିତ ଏ� ସି େ୍ାଚ୍ ଜର ଟସ୍  �ାର ସି ବ୍ାଟ ସିଂ ପାଇଁ ଆେନ୍ତ୍ରଣ 
ପାଇଥିବା ଭାରତ ୭ ୱସିଜକଟ �ରାଇ ୧୩୨ ରନ ସଂଗ୍ର� 
କର ସିଥିଲା। ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ତୃ ସି େନ୍ାନା ୨୩, ଅଧିନାୟ ସିକା 
�ରେନପ୍ରରୀତ ଜକୌର ୨୦, ଦ ସିପ୍ତରୀ େେ୍ଜା ଅପରାେସିତ ର� ସି ୨୯ 
ରନ୍  କର ସିଥିଜଲ। ଇଂଲଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଜବାଲସିଂଜର ସାରା ଜଗ୍ନ 
ସବ୍ଜର୍ାଧିକ ୪ଟ ସି ୱସିଜକଟ ଅକ୍ସିଆର କର ସିଥିଜଲ। େବାବଜର 
ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୩ ଓଭରଜର ୋତ୍ର ଜଗାଟ ସିଏ ୱସିଜକଟ �ରାଇ ୧୩୪ 
ରନକର ସି ବ ସିେୟରୀ ଜ�ାଇଥିଲା। ଓପନର ଜସାଫସିଆ ଡଙ୍ଲସି ୬୧ 
ଓ ଆଲାଇସ୍  କାପ୍ ଜସ ୩୨ ରନକର ସି ଅପରାେସିତ ର� ସିଥିଜଲ। 

ବୁମ୍ରା,ପଟେେଫିଟ୍

ଜବଙ୍ାଲୁରୁ, ୧୧।୯ (ଏଜେନ୍ ସି): ଭାରତରୀୟ େ� ସିଳା 
କ୍ ସିଜକଟର୍  ଜବଦା କ୍ ସିଷ୍ଣେତୂ୍୍ତିଙ୍ ନ ସିବ୍ଜନ୍ ଅନୁଷ୍ ସିତ 
ଜ�ାଇଯାଇଛ ସି। କ୍ ସିଷ୍ଣେତୂ୍୍ତି କର୍୍ଜାଟକ ପରୁୁଷ କ୍ ସିଜକଟ୍  
ଦଳର ସଦସ୍ ଅେୁ୍ଜନ ଜ�ାୟସାଲାଙୁ୍ େରୀବନସାଥରୀ ରୂଜପ 
ବାଛ ସିଛନ୍ସି। ଅେୁ୍ଜନଙ୍ ସ� ନ ସିବ୍ଜନ୍ ଜ�ାଇସାର ସିଥିବା କ୍ ସିଷ୍ଣେତୂ୍୍ତି 
ଜସାସ ସିଆଲ୍  େ ସିଡ ସିଆ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ରାେ ୋଧ୍ୟେଜର ପ୍ରେଂସକଙୁ୍ 
େଣାଇଛନ୍ସି। ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ରାେଜର ଜସ ର ସିଙ୍ ଜସଜରଜୋନ ସିର 
କ ସିଛ ସି ଫଜଟା ଜସୟାର କର ସିଛନ୍ସି। ଜଯଉଁଥିଜର ଅେୁ୍ଜନ 
ଆଣ୍ୁୋଡ଼ ସି ଜବଦାଙ୍ ସାେ୍ାଜର ବସ ସିଛନ୍ସି ଏବଂ ତାଙୁ୍ ବ ସିବା� 
ପାଇଁ ପ୍ରଜପାେ କରୁଛନ୍ସି। 

କ୍ସିକଟର୍ ଙ୍କକୁ  ବବିାହ କରସିବ କ୍ସିକଟର୍ 

କ୍ଷି୍ଣମରୂ୍ତ୍ତି-ଅରୁଜୁନଙ୍କନବିଜୁନ୍ଧ

ଭାରତ ଏ’-ନ୍ୟୁଜଲିାଣ୍ଡ ଏ’ ଦ୍ତିୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର

ଦନିକିଆିସରିଜି୍ଟର
ଅଟ୍ରେେଆିରକ୍ନି୍ସ୍ପି୍

ଜକର୍୍ଜସ, ୧୧ା୯ (ଏଜେନ୍ ସି): ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡକୁ ୨୫ ରନଜର 
�ରାଇ ଅଜ୍ରେଲସିଆ ଏଠାଜର ରବସିବାର ଅନୁଷ୍ ସିତ ତୃତରୀୟ 
ତଥା ଜେଷ ଦସିନ ସିକ ସିଆଜର ବ ସିେୟରୀ ଜ�ାଇଛ ସି। ଏ�ା ଫଳଜର 
ଅଜ୍ରେଲସିଆ ୩ଟ ସି ଯାକ ଦ ସିନ ସିକ ସିଆଜର ବ ସିେୟରୀ ଜ�ାଇ ସ ସିର ସିଜ୍  
କ୍ ସିନ୍  ସ୍ ସିପ୍  କର ସିଛ ସି। ଏ� ସି େ୍ାଚ୍ ଜର ଅନ୍େ୍ଜାତରୀୟ ଦ ସିନ ସିକ ସିଆ 
କ୍ ସିଜକଟରୁ ଅବସର ଜନଇଥିବା ଅଧିନାୟକ ଆଜରାନ ଫସିଞ୍ଚଚ୍ ଙୁ୍ 
‘ବ ସିେୟ’ ଉପ�ାର ଦସିଆଯାଇଛ ସି। ଏ� ସି େ୍ାଚ୍ ଜର ଷ୍ଟ ସିଜଭନ 
ସ୍ ସିଥ୍  ୧୦୫, ୋନ୍ଜସ ଲାବୁଜସନ ୫୨ ରନ କର ସିବା ଫଳଜର 
ପ୍ରଥଜେ ବ୍ାଟ ସିଂ କର ସି ଅଜ୍ରେଲସିଆ ୫ ୱସିଜକଟଜର ୨୬୭ ରନ୍  
କର ସିଥିଲା। େବାବଜର ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ ୪୯.୫ ଓଭରଜର ୨୪୨ 
ରନ୍  କର ସି ଅଲ୍ ଆଉଟ ଜ�ାଇଯାଇଥିଲା। ଅଜ୍ରେଲସିଆର ସ୍ ସିଥଙୁ୍ 
ଜପ୍ୟର ଅଫ୍  ଦ ସି େ୍ାଚ୍  ଓ ସ ସିର ସିଜ୍  ବ ସିଜବଚସିତ କରାଯାଇଛ ସି।

ତୃତୀୟଟେଷ୍ଟ:ବରିୟଠାରୁ
୩୩ରନଦୂରଟରଇଂେଣ୍ଡ
ଲଣ୍ଡନ, ୧୧।୯ (ଏଜେନ୍ ସି): ଏଠାଜର ଚାଲସିଥିବା ଅନ୍ସିେ ତଥା 
୩ୟ ଜଟଷ୍ଟଜର ଭ୍ରେଣକାରରୀ ଦକ୍ଷ ସିଣ ଆରେସିକା ୧୩୦ ରନର 
ଲକ୍ଷ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ସାେ୍ାଜର ଧାଯ୍ଜ୍ କର ସିଛ ସି। ଏ� ସି ଲକ୍ଷ୍କୁ ପ ସିଛା 
କର ସି ଇଂଲଣ୍ଡ ୪ଥ୍ଜ ଦ ସିବସ ଷ୍ଟମ୍୍ ଅପସାରଣ ସଦୁ୍ା ଜକୌଣସ ସି 
ୱସିଜକଟ୍  �ରାଇ ୯୭ ରନ କର ସିଛ ସି। େ୍ାକ୍  କ୍ଲରୀ ୫୭ 
ଓ ଆଜଲକ୍ସ ଲସିଜ୍  ୩୨ ରନ କର ସି ଜଖଳୁଛନ୍ସି। ଜସାେବାର 
ଅନ୍ସିେ ଦ ସିବସଜର େସିତ ସିବା ଲାଗ ସି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଆଉ ୩୩ ରନ 
ଆବେ୍କ ଜ�ଉଛ ସି।

 ଏ� ସି େ୍ାଚଜର ଦକ୍ଷ ସିଣ ଆରେସିକାର ପ୍ରଥେ ଇନସିଂସ 
ଜ୍ାର ୧୧୮ ରନ େବାବଜର ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୫୮ ରନ 
କର ସିଥିଲା। ୪୦ ରନ ପଛଜର ଥାଇ ଦ୍ ସିତରୀୟ ଇନ ସିଂସଜର 
ଦକ୍ଷ ସିଣ ଆରେସିକା ୧୬୯ ରନଜର ସରୀେ ସିତ ର� ସିଥିଲା। ପ୍ରଥେ 
ଜଟଷ୍ଟକୁ ଦକ୍ଷ ସିଣ ଆରେସିକା ଇନ ସିଂସ ଓ ୧୨ ରନ ଏବଂ ଦ୍ ସିତରୀୟ 
ଜଟଷ୍ଟକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇନସିଂସ ଓ ୮୫ ରନଜର େସିତ ସିଥିଲା। ସ ସିର ସିେ 
୧-୧ଜର ବରାବର୍  ର� ସିଛ ସି।

ଭୁବଜନ୍ର, ୧୧ା୯ (ସେ ସିସ) : କ ସିଟ୍  ଓ 
କ ସିସ୍  ପ୍ରତ ସିଷ୍ାତା ଅଚୁ୍ତ ସାେନ୍ ଓ ଏ�ାର 
କ୍ରୀଡ଼ା ନ ସିଜଦ୍୍ଜେକ ଗଗଜନନୁ୍ ଦାସ ଓଡ଼ସିୋ 
ଭଲସିବଲ ସଂ�ର ସଭାପତ ସି ଓ ସମ୍ାଦକ 
ଭାଜବ ନ ସିଦ୍ର୍ନ୍ଜଜର ନ ସିବ୍ଜାଚ ସିତ ଜ�ାଇଛନ୍ସି। 
ଭାରତରୀୟ ଭଲସିବଲ େ�ାସଂ� 
(ଭ ସିଏଫ୍ ଆଇ)ର ସଭାପତ ସି ର� ସିଥିବା ଶ୍ରୀ 
ସାେନ୍ ପ୍ରଥେଥର ସଭାପତ ସି ଓ ଗଗଜନନୁ୍ 
ଦ୍ ସିତରୀୟଥର ସମ୍ାଦକ ଭାଜବ ନ ସିବ୍ଜାଚ ସିତ 
ଜ�ାଇଛନ୍ସି। ନ ସିବ୍ଜାଚନ ପଯ୍ଜ୍ଜବକ୍ଷକ 
ତଥା ଭ ସିଏଫ୍ ଆଇ ଉପସଭାପତ ସି ଆନନ୍ 
ରାେ�ଂସଙ୍ ଉପସ୍ସିତ ସିଜର ନ ସିବ୍ଜାଚନ 
ଅଧିକାରରୀ ତଥା ଓଡ଼ସିୋ ଅଲସିମ୍ ସିକ୍  ସଂ� 
ସମ୍ାଦକ ଅଭସିେସିତ ପାଲ ନ ସିବ୍ଜାଚ ସିତ 
କେ୍ଜକତ୍୍ଜାଙ୍ ନାେ ଜ�ାଷଣା କର ସିଛନ୍ସି। 
ଅନ୍ ନ ସିବ୍ଜାଚ ସିତ କେ୍ଜକତ୍୍ଜାଙ୍ େଧ୍ୟଜର 
କେଳାକାନ୍ ପାଜଣ୍ଡ କାଯ୍ଜ୍କାରରୀ 
ଉପସଭାପତ ସି, ସୟଦ ଅକେଲ ଅଲ୍ରୀ, 
ଭବାନରୀ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, େନାଦ୍୍ଜନ ଦାେ, 
ରବରୀନ୍ଦ କୁୋର ଦାସ, େଜନାରଞ୍ଜନ େରୀଉ 

ଓ ବ୍ରହ୍ାନନ୍ ସାେନ୍ରାୟ ଉପସଭାପତ ସି, 
ଆଦସିତ୍ କୁୋର ଆଚାଯ୍ଜ୍ ଓ େଗଦରୀଷ 

ଚନ୍ଦ ଜବଜ�ରା ଦୁଇ ଯଗୁ୍ମ ସମ୍ାଦକ ଓ 
ସଧୁାଂେ ୁ ଭୂଷଣ େ ସିଶ୍ ଜକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଜବ 

ନ ସିବ୍ଜାଚ ସିତ ଜ�ାଇଛନ୍ସି। ସେସ୍ କେ୍ଜକତ୍୍ଜାଙୁ୍ 
ଓଡ଼ସିୋ ଆଥ୍ ଜଲଟ ସିକ ଓ ଫୁଟବଲ ସଂ� 

ସମ୍ାଦକ ଆେରୀବ୍ଜାଦ ଜବଜ�ରା ଅଭସିନନ୍ନ 
େଣାଇଛନ୍ସି।

ଅଚ୍ୟୁତ ସଭାପତ,ି ଗଗଟନନ୍୍ ସମ୍ାଦକ
ଓଡ଼ଶିା ଭଲବିଲ ସଂଘ ନବି୍ସାଚନ

କଟକ,୧୧ା୯(ସେ ସିସ)- ବ ସିଦ୍ାଧରପରୁସ୍ସିତ 
ଏନଆରଆରଆଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଜର ଫାଓ 
ସପୁରକପ୍  ଆରମ୍ଭ ଜ�ାଇଛ ସି। ଉଦ୍ �ାଟନରୀ 
େ୍ାଚ୍ ଜର ସନରାଇେ କ୍ବ ୩-୧ ଜଗାଲଜର 
କ ସିଜୋର କ୍ବକୁ ପରାସ୍ କର ସିଛ ସି। ଅପ୍ଜଣ 
ଲାକ୍ା ୩ୟ େ ସିନ ସିଟଜର ସନରାଇେ ନ ସିେଜନ୍ 
ପ୍ରଥେ ଜଗାଲ ଜ୍ାର କର ସିଥିଜଲ। ୫୯ତେ 

ଓ ୭୧ତେ େ ସିନ ସିଟଜର ର�ନ ବେ୍ଜା ଏବଂ 
େଜ�େ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଜଗାଟ ସିଏ ଜଲଖାଏ 
ଜଗାଲ ଜଦଇ ଦଳର ବ ସିେୟ ସନୁ ସିଃଶ୍ ସିତ 
କର ସିଥିଜଲ। ଅତ ସିର ସିକ୍ ୮୧ ତେ େ ସିନ ସିଟଜର 
କ ସିଜୋର କ୍ବ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍ସିତ ଜବଜ�ରା 
ଏକୋତ୍ର ଜଗାଲ ଜଦଇଥିଜଲ। ଉଦ୍ �ାଟନରୀ 
କାଯ୍ଜ୍କ୍େଜର ବ ସିଧାୟକ ଜସୌଭ ସିକ ବ ସ୍ି ାଳ, 

ଏନଆରଆରଆଇ ନ ସିଜଦ୍୍ଜେକ ଡ. ଭା୍ର 
ଚନ୍ଦ ପାତ୍ର, ପ୍ରେଖୁ ଜବୈଜ୍ାନ ସିକ ଡ. ଏେଜେ 
ଜବଗ୍ , ଡ. ଅେଜରେ କୁୋର ନାୟକଙ୍ 
ସଜେତ ଫାଓ ସମ୍ାଦକ ଆେରୀବ୍ଜାଦ 
ଜବଜ�ରା, ଜକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭକ୍ ବଲ୍ଭ ଦାସ, 
ଉପସଭାପତ ସି ବ ସିେୟ ଦାସ, ଦ ସିଲ୍ରୀପ ସା�ୁ 
ପ୍ରେଖୁ ଉପସ୍ସିତ ଥିଜଲ।

ଫାଓସପୁରକପ୍:ଉଦ୍ଘାେନୀମ୍ାଚ୍ଟରସନରାଇରବରିୟୀ

�ୁବଲସି,୧୧।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ସ୍ାନରୀୟ 
କର୍୍ଜାଟକ ଜଷ୍ଟଟ୍  କ୍ ସିଜକଟ ଆଜସାସ ସିଏସନ 
କ୍ ସିଜକଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଜର ଭାରତ ଓ ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ 
ଏ’ ଟ ସିମ୍  େଧ୍ୟଜର ଅନୁଷ୍ ସିତ ଦ୍ ସିତରୀୟ 
ଅନ୍ ଅଫସିସ ସିଆଲ ଜଟଷ୍ଟ େ୍ାଚ୍  ଅେରୀୋଂସ ସିତ 
ର� ସିଛ ସି। ଏ� ସି ୪ ଦ ସିନ ସିଆ ଜଟଷ୍ଟ େ୍ାଚ୍ ର 
ପ୍ରଥେ ଓ ତୃତରୀୟ ଦ ସିନ ଜଖଳ ବଷ୍ଜା ଜଯାଗ ୁ
ସମ୍ଭବ ଜ�ାଇପାର ସି ନଥିଲା। ଫଳଜର 

ଦୁଇ ଦଳ ଜଖଳସିବାର ସରୀେ ସିତ ସଜୁଯାଗ 
ପାଇଥିଜଲ। ଟସ୍  �ାର ସି ପ୍ରଥଜେ ବ୍ାଟ ସିଂ 
କର ସିଥିବା ଭାରତ ପ୍ରଥେ ଇନ ସିଂସଜର ୬୬ 
ଓଭରଜର ୬ ୱସିଜକଟ �ରାଇ ୨୨୯ ରନ୍  
କର ସି ପାଳ ସି ଜ�ାଷଣା କର ସିଥିଲା। େବାବଜର 
ପ୍ରଥେ ଇନସିଂସ ଆରମ୍ଭ କର ସି ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ 
େ୍ାଚ୍  ଜେଷ ସଦୁ୍ା ୧୨.୫ ଓଭରଜର ୨ 
ୱସିଜକଟ �ରାଇ ୩୯ ରନ ସଂଗ୍ର� କର ସିଥିଲା।

େେୁ୍ବଇ, ୧୧ା୯ (ଏଜେନ୍ ସି): ଭାରତରୀୟ 
ଦଳର ଦୁଇ ପ୍ରେଖୁ ଜପସ୍  ଜବାଲର 
ଯେପ୍ରରୀତ୍  ବୁମ୍ ରା ଓ �େ୍ଜଲ ପଜଟଲ 
ଏଜବ ପରୂା ଫସିଟ୍  ଜ�ାଇଯାଇଛନ୍ସି। 
ଉଭୟ ଜଖଳାଳସି ନ୍ାସନାଲ କ୍ ସିଜକଟ 
ଏକାଜଡେରୀଜର ର� ସି ଫସିଟ୍ ଜନସ ଲାଗ ସି 
ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍େ କର ସିଥିଜଲ ଓ ଏଜବ 
ଜବାଲସିଂ କର ସିବାଜର ସେଥ୍ଜ ଜ�ାଇଛନ୍ସି। 
ଏଣ ୁ ଉଭୟ ଜଖଳାଳସିଙୁ୍ ଅଜ୍ରେଲସିଆଜର 
ଅଜକଟୋବର ୧୬ରୁ ନଜଭେ୍ବର ୧୩ ଯାଏ 
ଜଖଳାଯ ସିବାକୁ ଥିବା ଟ ସି-୨୦ ବ ସ୍ି କପ ଲାଗ ସି 
ଭାରତରୀୟ ଟ ସିମ୍  ଚୟନ ଲାଗ ସି ଉପଲବ୍ଧ 
ଜ�ଜବ ଜବାଲସି ର ସିଜପାଟ୍ଜ ପ୍ରକାେ ପାଇଛ ସି। 
ଉଭୟ ଜଖଳାଳସିଙୁ୍ ଯଦସି ଚୟନ କରାଯାଏ 
ଜତଜବ ଏସ ସିଆ କପ୍  ଲାଗ ସି େଜନାନରୀତ 
ଜ�ାଇଥିବା ଦଳରୁ େଜଣ ଜପସର ଆଜଭଷ 

ଖାନ୍  ଓ େଜଣ ସ୍ ସିନର ରବସି ବ ସିଜଷ୍ଣାଇ ବାଦ୍  
ପଡ଼ସିବାର ସମ୍ଭାବନା ର� ସିଛ ସି। ଆ�ତ ରବରୀନ୍ଦ 
ୋଜଡୋ ବ ସ୍ି କପରୁ ବାଦ୍  ପଡ଼ସିଥିବାରୁ 
ଅକ୍ଷର ପଜଟଲ ତାଙ୍ ସ୍ାନ ବୋୟ ରଖିଜବ 
ଜବାଲସି ଆୋ କରାଯାଉଛ ସି। ଦରୀପକ 
�ୁଦା, ଦୁଇ ୱସିଜକଟକସିପର ଋଷଭ ପନ୍ଚ୍  
ଓ ଦ ସିଜନେ କାତ୍୍ତିକଙ୍ ସମ୍କ୍ଜଜର େଧ୍ୟ 
ଆଜଲାଚନା ଜ�ବାର ର� ସିଛ ସି। ସଚୂନା 
ଅନୁଯାୟରୀ ସେସ୍ ଜଖଳାଳସି ଟ ସିମ୍ ଜର 
ର� ସିବାର ଯଜଥଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ର� ସିଛ ସି। 
ଟ ସି-୨୦ ବ ସ୍ି କପ୍  ଲାଗ ସି ଟ ସିମ୍  ଚୟନ 
ଆସନ୍ା ୧୬ଜର ଆଜୟାେସିତ ଜ�ବ 
ଜବାଲସି ପବୂ୍ଜରୁ ସଚୂନା ଦ ସିଆଯାଇଥିଲା। 
ଏଜବ ଜଗାଟ ସିଏ ଦ ସିନ ଆଗରୁ ଅଥ୍ଜାତ୍  
ଜସଜପଟେେ୍ବର ୧୫ଜର ଅନୁଷ୍ ସିତ ଜ�ଜଲ 
ଆଶ୍ଯ୍ଜ୍ ଜ�ବାର କ ସିଛ ସି ନା� ିଁ।

ଦକୁ ଲୀପ ଟ୍ରଫି କ୍ସିକଟ
ଟସମଟିର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ

ପରବିାର ସହ ଫିଞ୍ଚ୍ 

ସକୁସ�ାଗ ସନସଲ ରାଜପକ୍ଷ
ଏ� ସି େ୍ାଚ୍ ଜର ପାକ ସିସ୍ାନ ଟସ୍  େସିତ ସିବା ପଜର ଶ୍ରୀଲଙ୍ାକୁ 
ପ୍ରଥଜେ ବ୍ାଟ ସିଂ ଲାଗ ସି ଆେନ୍ତ୍ରଣ କର ସିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍ା 
ବ୍ାଟ ସିଂ ଆରମ୍ଭ କର ସିବା ପଜର ଟପ୍  ଅଡ୍ଜର ବ୍ାଟର 
େଣଙ୍ ପଜର େଜଣ ପାଭ ସିଲ ସିଅନ୍  ଜଫର ସିଯାଇଥିଜଲ। 
ଯା�ା ଫଳଜର ଶ୍ରୀଲଙ୍ା ୯ ଓଭର ଜଖଳ ଜେଷ 
ପବୂ୍ଜରୁ ୫୮ ରନ୍ ଜର ୫ ୱସିଜକଟ �ରାଇ ବ ସିପଦଜର 
ପଡ଼ସିଥିଲା। ଏ� ସି ସେୟଜର ଭାନୁକା ରାେପକ୍ଷ ଓ 
ୱାନ ସିନୁ୍ଙ୍ ଜଯାଡସି ୬ଷ୍ ୱସିଜକଟ ପାଟ୍ଜନରସ ସିପ୍ ରୁ ୩୬ 
ବଲ୍ ଜର ୫୮ ରନ୍  ଉଠାଇ ଦଳର କ ସିଛ ସିଟା ସମ୍ମାନ 
ରକ୍ଷା କର ସିଥିଜଲ। �ାସରଙ୍ା ୨୧ ବଲ୍ ଜର ୫ ଜଚୌକା 
ଓ ୧ଛକା ସ� ୩୬ ରନ୍  କର ସିଥିଲାଜବଜଳ �ାର ସିସ୍  
ଜରୌଫଙ୍ ତୃତରୀୟ େ ସିକାର ଜ�ାଇଥିଜଲ। ନୂଆ ଉତ୍ା� ଓ 
ଜଯାେନା ଜନଇ ଜଖଳୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍ା ଦଳ େଧ୍ୟ ଲଢ଼ୁଆ 
ଜଖଳସିଥିଲା। ଅବ ସିଭକ୍ ୭େ ୱସିଜକଟଜର ରାେପକ୍ଷ ଓ 
ଚାେ ସିକା କରୁଣାରଜନେ ଧଆୂଁଧାର ବ୍ାଟ ସିଂ କର ସି ୩୧ 
ବଲ୍ ଜର ୫୪ ରନ୍  ସଂଗ୍ର� କର ସିବା ଫଳଜର ଦଳ ୧୭୦ 
ରନ୍ ର ଏକ ସମ୍ମାନେନକ ଜ୍ାର କର ସିବାଜର ସେଥ୍ଜ 
ଜ�ାଇପାର ସିଥିଲା। କରୁଣାରଜନେ ୧୪ ବଲ୍ ଜର ୧୪ ରନ୍  
କର ସିଥିଲାଜବଜଳ ରାେପକ୍ଷ ୪୫ ବଲ୍ ଜର ୬ ଜଚୌକା ଓ 

୩ଛକା ସ� ୭୧ ରନ୍  କର ସି ଅପରାେସିତ ର� ସିଥିଜଲ। କ ସିନୁ୍ 
ରାେପକ୍ଷ ଜେଷ ଭାଗଜର ପାଇଥିବା ଦୁଇଟ ସି ସଜୁଯାଗକୁ 
ପାକ ସିସ୍ାନ ଜଖଳାଳସିୋଜନ �ାତଛଡ଼ା କର ସିଜଦଇଥିଜଲ। 
ଜେଷ ଭାଗଜର ତାଙ୍ କ୍ାଚ୍  ଧର ସିବାକୁ ଯାଇ ଆସ ସିଫ୍  
ଅଲ୍ରୀ ଓ ସଦାବ ଖାନ ଧକ୍ା ଖାଇଥିଜଲ। ଏଥିଜର ସଦାବ 
ଆ�ତ ଜ�ାଇଥିଲାଜବଜଳ ବଲ୍  ତାଙ୍ େ�ୁଁଜର ବାେସି 
ବାଉଣ୍ଡରରୀ ବା�ାରକୁ ଯାଇ ଛକା ଜ�ାଇଯାଇଥିଲା। 

ପାକ ସିସ୍ାନ ପକ୍ଷରୁ �ାର ସିସ ଜରୌଫ ସବ୍ଜାଧିକ ୩ଟ ସି 
ୱସିଜକଟ ଅକ୍ସିଆର କର ସିଥିଜଲ। ତାଙ୍ ଜବାଲସିଂଜର 
କ୍ାଚ୍  ଧର ସିଥିଜଲ ଜସ ଆଉ କ ସିଛ ସି ୱସିଜକଟ ପାଇଥାଜନ୍। 
ଅନ୍ୋନଙ୍ େଧ୍ୟଜର ନସରୀେ ୋ�ା, ସଦାବ ଖାନ୍ , 
ଇଫତ ସିକର ଅ�ମ୍ମଦ୍  ଜଗାଟ ସିଏ ଜଲଖାଏଁ ୱସିଜକଟ 
ଅକ୍ସିଆର କର ସିଥିଜଲ।

ସଂକ୍ଷପି୍ତ ସ୍ାର
ଶ୍ୀଲଙ୍କା: ୧୭୦/୬, ୨୦ ଓଭର ( ଭାନୁକା ରାେପକ୍ଷ- 
ଅପରାେସିତ-୭୧, ୱାନ ସିନୁ୍ �ାସରଙ୍ା-୩୬, ଧନଞ୍ଜୟ ଡସି 
ସ ସିଲଭା-୨୮, �ାର ସିସ୍  ଜରୌଫ୍ -୩/୨୯)।
ପାକସି୍ାନ: ୧୪୭/୧୦, ୨୦ ଓଭର (େ�ମ୍ମଦ୍  ର ସିେୱାନ-
୫୫, ଇଫ୍ ତ ସିକର-୩୨, ପ୍ରଜୋଦ େଦୁସାନ-୪/୩୪, 
ୱାନ ସିନୁ୍ �ାସରଙ୍ା-୩/୨୭)।

ରାରପକ୍ଷ-୭୧*,ମଦୁସାନଙୁ୍କ୪ୱଟକେ

ଶ୍ୀେଙ୍କାଏସଆିକପ୍ଚାମ୍ଅିନ
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