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େ ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ବ କପ୍  ଦଳ 
ର�ଠାଷତି: ରେଠାହତି 

ଶର୍ଠା ଅଧÒନଠାୟକ

ଆଜ ିରଖୁ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରରୁ୍ବଇ 
ଗସ୍ତ: ୧୪ରେ ନରିବଶକ 

ସମ୍ଳିନ୍ରୀରେ ର�ଠାଗଦଠାନ

 ନୂଆଦଲି୍୍ରୀ,୧୨ଠା୯(ଏରଜନ୍)ି

ହୁ ହୁ ହହୋଇ ବଢ଼ବିୋହେ ଲୋଗଛି ି ଅତ୍ୋବଶ୍କ 
ସୋମଗ୍ରୀ ଦେ। ଦେ ବୃଦ୍ଧହେ ହେଷ ିହହୋଇଗହଲଣ ି
ଗେବି ଆଉ ନମି୍ନ ମଧ୍ୟବତି୍ତ ହରେଣରୀେ ହଲୋହକ। 
ହୋଣ୍ଶିୋଳହେ େଡଛି ିଚଡ଼କ। ଘେେ ନତିଦିନିଆି 
ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲୋଇବୋହେ ଅଣନଶି୍ୋସରୀ ହହୋଇଗହଲଣ ି
ଗହୃଣିରୀ। ଆଉ କୋମ ଦଉନ ିମୋସକି ବହେଟହେ 
କୋଟ୍ ଛୋଣ୍ଟ ହ�ୋେନୋ। ହୋତ ହଟକହିଦହଲଣ ିଘେ 
ମେୁବ।ି ହେହ୍ୋଲ ଓ ଡହିେଲ ଦେ ବୃଦ୍ଧ େହେ 
ହତେେୋତ ି ସୋମଗ୍ରୀଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି େନ୍ଧନ 

ଗ୍ୋସ୍ , ବଦୁି୍ତ୍  ଆଉ  ହଟଲକିମ୍  ବଲି୍  ମହଙ୍ୋ 
ହହବୋ ଖୋଉଟଙି୍କ ଉେହେ ହବଡ଼ ି  ଉେହେ 
ହକୋେଡ଼ୋ ମୋଡ଼ ସଦୃଶ। ଏଭଳ ି ସମୟହେ 
ଅଗଷ୍ଟ ମୋସହେ େଣୁ ି ଥହେ ଖଚୁୁେୋ ମଦୁ୍ୋସ୍ରୀତ ି
୭%କୁ ବୃଦ୍ଧ ି େୋଇ ମହଙ୍ୋମୋଡ଼କୁ ଆହୁେ ି
ତରୀବ୍ରତେ କେଛି।ି ବହିଶଷ କେ ିଡୋଲ,ି ଚୋଉଳ, 
ଗହମ ଏବଂ େନେିେବିୋ ଭଳ ିଖୋଦ୍ ସୋମଗ୍ରୀେ 
ମଲୂ୍ହେ ବୃଦ୍ଧ ି ହହତୁ ମଦୁ୍ୋସ୍ରୀତ ି ଉଦ୍ଧ୍ଚ୍ଚଗୋମରୀ 
ହହୋଇଛ।ି ହକନ୍ଦ୍ର େେସିଂଖ୍ୋନ ଏବଂ କୋ�ଚ୍ଚ୍କ୍ରମ 
େୂେୋୟଣ ମନ୍ତୋଳୟ େକ୍ଷେୁ ହସୋମବୋେ ପ୍ରକୋଶତି 

ଉେହଭୋକ୍ୋ ମଲୂ୍ ସଚୂକୋଙ୍କ (ସେିଆିଇ) 
ଆଧୋେତି ଖଚୁୁେୋ ମଦୁ୍ୋସ୍ରୀତ ି ତଥ୍େୁ ଏହୋ 
େଣୋ�ୋଇଛ।ି ଗତ େୁନ୍  ମୋସହେ ସେିଆିଇ 
୧୭୨.୬୦ େଏଣ୍ଟ ଥÒବୋ ହବହଳ େୁଲୋଇହେ 
ଏହୋ ବୃଦ୍ଧ େୋଇ ୧୭୩.୪୦ େଏଣ୍ଟହେ େହଞ୍ଚÒଛ।ି

କ୍ରମୋଗତ ଭୋହବ ତନିମିୋସ ଧେ ିହ୍ୋସ େହେ 
େନୁବଚ୍ଚୋେ ବଢ଼ବିୋ ଖଚୁୁେୋ ମଦୁ୍ୋସ୍ରୀତ ି ନୟିନ୍ତଣ 
ହନଇ ଭୋେତରୀୟ େେିଭଚ୍ଚ ବ୍ୋଙ୍କ(ଆର୍ ବଆିଇ)
ଚଳୋଇଥବୋ ପ୍ରୟୋସକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍ କୋ ଲୋଗଥିବୋ 
କୁହୋ�ୋଉଛ।ି  ଏସବୁକୁ ବଚିୋେକୁ ହନହଲ 

୨୦୨୩ �ୋଏ ଦେଦୋମ୍  ହ୍ୋସ ଘଟବିୋ ସମ୍ଭୋବନୋ 
କ୍ଷରୀଣ ହବୋଲ ି ଏହବଠୁ େଳେଳ ଦଶିଛୁ,ି 
�ୋହୋ ଆଗୋମରୀ ଦନିହେ ସୋଧୋେଣ ଖୋଉଟଙି୍କ 
ହଦୈନନ୍ନି େରୀବନକୁ ବେି�ଚ୍ଚ୍ସ୍ତ କେେିକୋଇବ। 

ତନି ି ମୋସ ଧେ ି ହ୍ୋସ େହେ ଅଗଷ୍ଟହେ 
ହଦଶେ ଖଚୁୁେୋ ମଦୁ୍ୋସ୍ରୀତ ି୭%କୁ ବୃଦ୍ଧ ିେୋଇଛ,ି 
�ୋହୋକ ି େୁଲୋଇହେ ୬.୭% େହଥିିଲୋ। ଏହୋ 
ଏକ ବଷଚ୍ଚ େହୂବଚ୍ଚ ଅଥଚ୍ଚୋତ୍ ୨୦୨୧ ଅଗଷ୍ଟହେ 
୫.୩୦% େହଥିିଲୋ। ଖୋଦ୍ ସୋମଗ୍ରୀେ ମଲୂ୍ 
ବହିଶଷ କେ ି ଡୋଲ,ି ଚୋଉଳ, ଗହମ ଏବଂ 

େନେିେବିୋ ମଲୂ୍ ବୃଦ୍ଧ ି ହହତୁ ମଦୁ୍ୋସ୍ରୀତ ି
ବୃଦ୍ଧ ି େୋଇଛ।ି ଏଥେ ହେକଡଚ୍ଚ ଗେମ ହହତୁ 
ଗହମ, ଚୋଉଳ ଏବଂ ଡୋଲ ିଉତ୍ୋଦନ ପ୍ରଭୋବତି 
ହହୋଇଛ।ି ଫଳହେ ଏହ ି ସବୁ ସୋମଗ୍ରୀ ଦେ 
ବୃଦ୍ଧ େୋଇଛ।ି ଇତମିଧ୍ୟହେ  ଖଚୁୁେୋ ବେୋେହେ 
ଚୋଉଳ କହିଲୋ େଛିୋ ୩ ମୋସ ମଧ୍ୟହେ ୩୦େୁ 

୪୦ ଟଙ୍କୋ ଟେ�ିୋଇଥବୋ ହବହଳ ଅଟୋ କହିଲୋ 
୪୫ ଟଙ୍କୋ ଉେହେ େହଞ୍ଚଛି।ି ହସହେିେ ି
ଉେହେୋକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟହେ ଖଚୁୁେୋ ବେୋେହେ  
ଡୋଲ ି ମଲୂ୍ କହିଲୋ େଛିୋ ୧୦୦ ଟଙ୍କୋେୁ ବୃଦ୍ଧ 
େୋଇ ୧୧୫ ଟଙ୍କୋହେ େହଞ୍ଚଛି।ି  

ଖୋଦ୍ ମଦୁ୍ୋସ୍ରୀତ ି ଅଗଷ୍ଟ ମୋସହେ 
୭.୬୨%େୁ େୁଲୋଇହେ ୬.୬୯%କୁ ବୃଦ୍ଧ ି
େୋଇଛ।ି େୁନ୍ ମୋସହେ ଏହୋ ୭.୭୫% 
େହଥିିଲୋ। ହମ’ ମୋସହେ ଏହୋ ୭.୯୭% 
ଏବଂ ଏପ୍ରଲିହେ ୮.୩୮% ଥିଲୋ। 

େଜିଭ୍ ବ୍ୟଠାଙ୍କ ପ୍ରୟଠାସକୁ ଝଟ୍ କଠା: ନୟିନ୍ତଣ ବଠାହଠାରେ ରଦୁ୍ଠାସ୍୍ରୀତ ି

ଦର ବୃଦ୍ଧ ଅସମ୍ଭାଳ
୩ ମାସ କମବିା ପରେ 
ପଣୁ ିବଢ଼ଲିା ମହଙ୍ା

ଏପ୍ରଲି୍ 

୭.୭୯%

୭.୦୪% ୭.୦୧%

୬.୭୧%

୭%

ରର ଜୁନ୍ ଜୁଲଠାଇ ଅଗଷ୍ଟ

ଖଠାଦ୍ୟ
ଅଗଷ୍ଟ: ୭.୬୨%
ଜୁଲଠାଇ: ୬.୭୫ %

ପେବିଠା
ଅଗଷ୍ଟ: ୧୩.୨୩%
ଜୁଲଠାଇ: ୧୦.୯୦%

ଅଗଷ୍ଟ: ୪.୦୬%
ଜୁଲଠାଇ: ୩.୯୦%

ହଠାଉସଂି ଡଠାଲି
ଅଗଷ୍ଟ: ୨.୫୨%
ଜୁଲଠାଇ: ୦.୧୮%

ରତଲ
ଅଗଷ୍ଟ: ୧୦.୭୮%
ଜୁଲଠାଇ: ୧୧.୭୬%

ବଜୁିଳିଅଗଷ୍ଟରେ ଖଚୁୁୋ ମଦୁ୍ାସ୍ଫୀତ ି୭%କୁ ବୃଦ୍ଧ
ବରା୍, ରତଲ ଦେ ବଢ଼ାଇଲା ପନପିେବିା ଦେ
୨୦୨୩ ଯାଏ ଦେଦାମ୍  ହ୍ାସ ସମ୍ାବନା କ୍ଫୀଣ

}ପଷୃ୍ଠା-୯



ଏଣକି ିଲ�ୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ରଲେ 
ବସ ିଖୋଇବୋେ ମଜୋ 
ଲେଇପୋେଲିବ। ଖବୁ୍  

ଶୀଘ୍ର ଦୁବୋଇଲେ ତଆିେ ିଲେବ 
ବଶିୋଳକୋୟ ‘ ମନୁ୍  େସିର୍ଟ’।  
ଲତଲବ କୋେୋଡ଼ୋେ ଏକ 
ଆକକିଲରକ୍  କମ୍ୋେୀ ଲ�ୋକଙୁ୍ 
ଲପେସ୍  ରୁେଜିମି୍ େ ସବୁଧିୋ ଲଦବୋ 
ପୋଇଁ ଏେ ିେଆିେୋ େସିର୍ଟ େମି୍ଟୋଣ 
କେବିୋକୁ େଷି୍ପତ୍ ିଲେଇଛନ୍।ି 
ଏଥପୋଇ ଖର୍୍ଟ ଲେବ ୩୮ େଜୋେ 
ଲକୋର ିରଙ୍ୋ। ଏେ ିେସିର୍ଟେ 
ଆକୋେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳ ିଲେବ ଏବଂ 
ଏେୋେ କୋମ ସମ୍ପୂର୍୍ଟ ଲେବୋ ପୋଇଁ 
ପ୍ୋୟ ୪୮ ମୋସ �ୋଗବି। ଏେୋେ 
ଉର୍ତୋ ୭୩୫ ଫୁଟ୍   େେବି। 
ଏେ ିେସିର୍ଟଲେ ପେୋ, ଲେଲ୍ ଲେସ୍  
ଲସକ୍ସନ୍ , େୋଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ , ଇଲଭଣ୍ଟ୍   ଲସଣ୍ର୍ , ଲଗ୍ଲୋବୋଲ୍  
ମରିଙି୍ଟ୍   ଲପ୍ଲସ୍ , �ୋଉଞ୍ ଟ୍  ଓ ଇନ୍  େୋଉସ୍ େ ସବୁଧିୋ 
ମଧ୍ୟ େେବି। ଏଥÒଲେ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ଲପେସ୍  ଏଲଜେ୍ ି
ଓ ମେୋକୋଶ ଯୋତ୍ୀଙ୍ ପୋଇଁ ଏକ ଲରେେଂି 
ପ୍ଲୋଟ୍ ଫମ୍ଟ େ ବ୍ୟବସ୍ୋ ମଧ୍ୟ କେୋଯବି।  

ଏହ ିଆସନ କରବିା ସମୟରର 
ଆର�ୌ ବଳ ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହ ିଁ। 

ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ଅନତୁ ଯାୟୀ ଏହ ି
ରଯାଗାସନ କରବିା ଉଚତି। ପଠିରି 

ତଳଭାଗ, ଆଣ୍ତୁଗଣ୍ ିକମିା୍ ଶରୀରରର 
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନତୁ ଭବ କରତୁ ଥÒରେ, ଏହାକତୁ 

କରନ୍ତୁ ନାହ ିଁ। ଏହ ିଆସନ କରବିା 
ପବୂ୍ବରତୁ  ବୀରଭଦ୍ାସନ, �ଣ୍ାସନ 
ଆ� ିକରବିା ୋଭପ୍ର�। ପ୍ରଥରମ 

�ଣ୍ାସନରର ବସ ି ଉକ୍ତ ଆସନ 
କରବିାକତୁ ହତୁଏ। 

 ପ�ିୋଙ୍ ଲଶୋଇବୋ ଘେକୁ କଳୋେଙ୍ 
କେନୁ୍ େୋେ ିଁ। ଏେୋ ଲସମୋେଙ୍ 
ମୋେସକି ବକିୋଶ ଉପଲେ 
େକୋେୋତ୍ମକ ପ୍ଭୋବ ପକୋଏ। 

 ଘଲେ କଳୋେଙ୍େ ଆସବୋବପତ୍ 
େଖÒବୋ ମଧ୍ୟ ଅେୁଚତି। 

 ଲେୋଲେଇ ଘଲେ କଳୋେଙ୍ 
ବ୍ୟବେୋେ କେନୁ୍ େୋେ ିଁ। 

 କଳୋେଙ୍ ରୋଇଲ୍ େ କୁପ୍ଭୋବକୁ 
କମ୍  କେବିୋ ପୋଇଁ ଗ୍ୟୋସ୍  ଚୁ�ୋ ତଲଳ 
ଲକୌଣସ ିେୋଲ୍ କୋ େଙ୍େ ରୋଇଲ୍  େଖନୁ୍। 

 ପ ପୂଜୋ ଘଲେ ମଧ୍ୟ କଳୋେଙ୍ ବ୍ୟବେୋେ 
କେବିୋଠୁ ଦପୂଲେଇ େୁେନୁ୍। 

ସୋଧୋେଣତଃ ଦୁଇେୁ ତେି ିମେିଟି୍ ପୋଇଁ େୋତ ଉପେକୁ 
ଲରକ ିେଖଲ� ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ଲେୋଇଥୋଏ। ମୋତ୍ ଜଲଣ ବ୍ୟକ୍ ି
ମୋଲସ କ ିବଲେ୍ଟ େୁଲେଁ, ଦୀଘ୍ଟ ୪୫ ଧେ ିଡୋେୋଣ େୋତକୁ 

ଉପେକୁ ଲରକ ିେଖଛନ୍।ି ଆସ୍ୋ ଓ ଶୋନ୍ ିପୋଇଁ ସନ୍ନ୍ୟୋସୀ ଅମେ 
ଭୋେତୀ ଏେ ିକୁଛ୍ର ସୋଧେୋ କେଛିନ୍।ି ଏପେକି ିଆଗୋମୀ ଦେିଲେ 
େୋତକୁ ତଳକୁ କେବିୋଲେ ତୋଙ୍େ ଲକୌଣସ ିଲଯୋଜେୋ େୋେ ିଁ। 
ଭୋେତୀ ଜଲଣ ଶବି ଭକ୍। ଲସ ଚୋେୋନ୍,ି ଭୋେତ ସଲମତ ବଶି୍ବେ 
ସବୁ ଲ�ୋକ ଶୋନ୍ ିଓ ସେୋବସ୍ୋେଲେ େେନୁ୍। ଏେୋଠୁ ଅଧିକ 
ଲସ କଛି ିଚୋେୁଁ େ ଥବୋ କେଛିନ୍।ି ଘଣୃୋ ଓ ଶତରୁତୋ ମଲେୋଭୋବ 
େ େଖି  ସମସ୍ତ ଲଦଶବୋସୀ ଶୋନ୍ଲିେ େେବିୋ ସେ ସତ୍ ମୋଗ୍ଟଲେ 
ପେଚିୋଳତି େୁଅନୁ୍ ଲବୋ� ିଲସ ଚୋେୋନ୍।ି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ଥଲମ 
ଲଯଲତଲବଲଳ ଲସ େୋତକୁ ଉପେକୁ ଉଠୋଇ େଖିଥଲ� ତୋଙୁ୍ 
ଅସେ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ସେବିୋକୁ ପଡ଼ଥି�ୋ। ଏେୋ ପଲେ ଧୀଲେ ଧୀଲେ 
େୋତକୁ ଦୀଘ୍ଟ ସମୟ ପଯ୍ଟ୍ୟନ୍ ଲରକ ିେଖବୋ ତୋଙ୍େ ଅଭ୍ୟୋସଲେ 
ପେଣିତ ଲେୋଇଗ�ୋ। ଆଉ ଏଲବ ଏେୋ ତୋଙ୍ ଜୀବେେ ଅଂଶ 
ପୋ�ରଛି।ି ଅେ୍ୟପଲର ସନ୍ନ୍ୟୋସୀ ଲେବୋ ପ ପୂବ୍ଟେୁ ଲସ ବ୍ୟୋଙ୍ 
କମ୍ଟଚୋେୀ ଭୋଲବ କୋମ କେୁଥଲ�। ଅଚୋେକ ସ୍ତୀ ଓ ତେି ିପ�ିୋଙୁ୍ 
ଛୋଡ଼ ିଆଧ୍ୟୋତ୍ମକି ଦଗି ପ୍ତ ିମେ ବଳୋଇଲ�। ଲସଇଠୁ ଲସ ସବୁ 

କଛି ିତ୍ୟୋଗ କେ ିଧମ୍ଟ ମୋଗ୍ଟଲେ େଜିକୁ େଲିୟୋଜତି 
କଲ�। ଏଲବ ଶବି ଉପୋସେୋ ସୋଙ୍କୁ 

ଲଦଶବୋସୀଙୁ୍ ଶୋନ୍େି ବୋତ୍୍ଟୋ 
ପ୍ଦୋେ କେୁଛନ୍।ି 

ଆଜରି ଇତହିାସ
l	୧୯୧୪: ଜର୍ମାନୀ ଓ ଫ୍ମାନ୍ସ ରଧ୍ୟରେ ଯଦୁ୍ଧ ଆେମ୍ଭ। 
l	୧୯୨୯: ଲମାର�ମାେ ରଜଲ୍ ରେ ସମ୍ାଧୀନତମା ସଂଗ୍ମାରୀ ଯତୀନ ଦମାସଙ୍କ 

ରତୁୃୟୁ।
l	୧୯୪୬: ପେରବୀେ ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନତି ଭମାେତୀୟ ରସୈନକି ରରଜେ 

େମାରମାସମ୍ାରୀ ପେରରଶ୍େନଙ୍କ ଜନ୍ମ। 
l	୧୯୪୭: ରଦଶ ବଭିମାଜନ ପେରିରେକ୍ୀରେ ଜବମା�େଲମାଲ ରନ�େୁ 

୪୦ ଲକ୍ �ନୁି୍ ଓ ରସୁଲରମାନଙ୍କ ସ୍ମାନମାନ୍ତେଣ ରେସ୍ମାବ ରଦରଲ।  
l	୨୦୧୨: ସରୁେମି୍ ରକମାର୍େ ପବୂ୍ତନ ବଚିମାେପତ ିେଙ୍ଗନମାଥ ରଶି୍ରଙ୍କ 

ପେରଲମାକ। 

   ଭାରତରର ରଙ୍ିନ ଟଭିରି ପ୍ରଚଳନ ୧୯୬୨ 
ମସହିାରର ରହାଇଥୋ। 

 ଶରହ ଟଙି୍ଆ ରନାଟ୍ ରର ୧୭ଟ ିଭାଷା 
ରେଖାଯାଇଥାଏ। 

 ଟତୁ ଇଟର ରୋରଗାରର ଥବା ପକ୍ୀର ନାଁ େ୍ୟାର।ି 
 ଜଳହସ୍ୀ ଝାଳର ରଙ୍ ନାେ।ି 

ବ�ଉିଡ୍  ଫି�୍ମ ‘ବ୍ରହ୍ୋସ୍ତ’ ମକୁ୍�ିୋଭ କେବିୋ ପ ପୂବ୍ଟେୁ 
ଏେୋକୁ ଲେଇ ବେୁ ବବିୋଦ ଲଦଖିବୋକୁ ମଳିଥି�ୋ। 
ଏପେକି ିଅଭଲିେତୋ େଣବୀେ କପରୁ୍  ଓ ଅଭଲିେତ୍ୀ 

ଆ�ୟିୋ ଭଟ୍ଟ ଫି�୍ମ ପ୍ଲମୋସେ ସମୟଲେ ଅଲେକ ଅସବୁଧିୋେ ସୋମୋ୍ 
କେଥିଲ�। ଏ ସବୁ ସଲତ୍୍ବ ଫି�୍ମରକୁି ଦଶ୍ଟକୀୟ ଆଦୃତ ିମଳିପିୋେଛି।ି 
ଫି�୍ମ ସପୁେେଟି୍  ଲେବୋ ଲଦଖି ଅୋ�ୟିୋ ଏଲବ ଖବୁ୍  ଖସୁ ିଅଛନ୍।ି 
ଫି�୍ମେ ଏଭଳ ିସଫଳତୋ ପୋଇଁ ଲସ ଦଶ୍ଟକଙୁ୍ ଏେୋେ ଲରେୟ ଲଦଇଛନ୍।ି 
ତୋ’ ସେ ଧେ୍ୟବୋଦ ମଧ୍ୟ ଜଣୋଇଛନ୍।ି ଲସଲପ୍ଟମ୍ବେ ୯ଲେ େ�ିଜି୍ 
ଲେୋଇଥବୋ ଏେ ିସଲିେମୋ ମୋତ୍ ଦୁଇ ଦେିଲେ ୧୬୦ ଲକୋର ିରଙ୍ୋ 
ଆୟ କେଛି।ି ଅଥ୍ଟୋତ୍ ପ୍ଥମ ଦେିଲେ ୭୫ ଲକୋର ିରଙ୍ୋ ଆୟ 
କେଥିବୋ ଲବଲଳ ଦ୍ବତିୀୟ ଦେିଲେ ଫି�୍ମର ି୮୫ ଲକୋର ିରଙ୍ୋ ଆୟ 
କେଛି।ି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଲେ ଫି�୍ମ ଭ� ଆୟ କେୁଥବୋ ଲଦଖି ଆ�ୟିୋ 
େଜି ଇନ୍ ଷ୍ୋଗ୍ୋମ୍  ଲପଜ୍ ଲେ ଏେୋେ ପ୍ତକି୍ୟିୋ ବ ିେଖଛନ୍।ି 
ଲସ କେଛିନ୍,ି ‘ଲପ୍ମଠୁ ବଡ଼ ଲକୌଣସ ିବ୍ରହ୍ୋସ୍ତ େୋେ ିଁ।’ 
ଅେ୍ୟପଲର  ୪୦୦ ଲକୋର ିରଙ୍ୋେୁ ଅଧକ ବଲଜଟ୍ ଲେ 

େମିକିତ ଏେ ିଫି�୍ମକୁ େନି୍ୀ ସଲମତ ତୋମ�ି, ଲତ�ୁଗ,ୁ 
ମୋ�ୟୋ�ମ୍  ଏବଂ କନ୍ନଡ଼ ଭୋେୋଲେ ମଧ୍ୟ 

େ�ିଜି୍ କେୋଯୋଇଛ।ି
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ରରଷ: େଜି ଚନି୍ୋଧୋେୋ ପେବିତ୍୍ଟେ କେବିୋ ପୋଇଁ ସୋମୋଜକି ମଳିୋମଶିୋ 
ବଢ଼ୋନୁ୍। ଆଥ୍ଟକ ଅେରେ ଲଦଖୋଲଦବ।  ପେବିୋେ ବଗ୍ଟଙୁ୍ ଅଧିକ ସମୟ 
ଦଅିନୁ୍। ଲବୈବୋେକି ଜୀବେଲେ ତକି୍ତୋ ଲଦଖୋଲଦବ।
ବୃଷ: କଠେି ପେରିେମ ବଳଲେ ଉନ୍ନତ ିକେଲିବ। ପେବିୋେ ବଗ୍ଟଙ୍ ଲନେେ 
ଓ ଭ�ପୋଇବୋ ପୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ଲିବ। ପେବିତ୍୍ଟେେ ଭନି୍ନ ଧୋେୋ େଜେକୁ 
ଆସବି।
ରଥିନୁ: ଧୋମକିକ କୋଯ୍ଟ୍ୟକ୍ମ ଆଲୟୋଜେଲେ ସମୟ ବତିବି। ଅେ୍ୟେ 
ଭୋବେୋକୁ ବୁଝବିୋକୁ ଲଚଷ୍ୋ କେନୁ୍ ଏବଂ େଜି ଲକ୍ୋଧ ଉପଲେ େୟିନ୍ତ୍ରଣ 
େକ୍ୋ କେନୁ୍। ବେଷି୍ଠ ଅଧିକୋେୀଙ୍ ଦ୍ବୋେୋ କୋଯ୍ଟ୍ୟଭୋେ ପୋଇପୋେନ୍।ି 

କକ୍ର: େଜି ସ୍ବୋସ୍୍ୟ ପ୍ତ ିଯତ୍ନବୋେ େୁଅନୁ୍। ବଭିନି୍ନ ଲକ୍ତ୍ଲେ ସଫଳତୋ 
ପୋଇଲବ। କମ୍ଟମୟ ଜୀବେେୁ ବେିତ ିଲେବୋ ପୋଇଁ ଲଚଷ୍ୋ କେଲିବ। 

ଜୀବେସୋଥୀଙ୍ ସେ ସମ୍କ୍ଟଲେ ମଧେୁତୋ ବଢ଼ବି।
ସଂି�:  ଦେିର ି ଭ�ଲେ କରବି। ମେଲେ ପ୍ସନ୍ନତୋ ବୃଦ୍ଧ ପୋଇବୋକୁ 
�ୋଗବି। କମ୍ଟଲକ୍ତ୍ଲେ ପ୍ଶଂସୋ ପୋଇବୋ ସେ ସମୋଜଲେ ମୋେ ସମ୍ୋେ 
ମଧ୍ୟ ପୋଇଲବ। ପୋେବିୋେକି ସମ୍କ୍ଟଲେ େବିଡ଼ିତୋ ବଢ଼ବି।
କନୟୁମା:  େଜି ସଜୃେଶୀଳତୋେ ପ୍ଲୟୋଗ କେ ି କୋଯ୍ଟ୍ୟଲେ ସଫଳତୋ 
ପୋଇଲବ। ଅଥ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ୀୟ କୋଯ୍ଟ୍ୟେୁ ଦପୂଲେଇ େୁେନୁ୍। ଭପୂ ସମ୍ତ୍ ିକଣିବିୋେ 
ସଲୁଯୋଗ େେଛି।ି ଜୀବେଲେ େପୂତେ ପେବିତ୍୍ଟେ ଲଦଖୋଲଦଇପୋଲେ। 

ତୁଳମା: ଜୀବେଲେ ସଖୁ ସମଦୃ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ପୋଇବୋ ସେ  ଆଥ୍ଟକ ଉନ୍ନତ ିମଧ୍ୟ 
ଲଦଖୋଲଦଇ ପୋଲେ।   ଭବେି୍ୟତ ପୋଇଁ କେଥିିବୋ ଲଯୋଜେୋକୁ ଗପୁ୍ତ 

େଖନୁ୍। େଜି ମଧ୍ୟଲେ କଛି ିପେବିତ୍୍ଟେ ଆଣବିୋକୁ ଲଚଷ୍ୋ କେପିୋେନ୍।ି
ବଛିମା: ଅକୋେଣଲେ ଲଦଖୋ ଲଦଉଥିବୋ ବୋଧୋ ଗଡ଼ୁକିେ ଅନ୍ ଘରବି। 
ମେଲେ ଉତ୍ୋେ ଭେ ି େେବି। ଅକସ୍ୋତ୍  ଲକୌଣସ ି ସମୋଲେୋେ ପୋଇଁ 
େମିନ୍ତ୍ରତି ଲେୋଇପୋେନ୍।ି ସୋଙ୍ସୋଥୀଙ୍ ସେ ମଳିୋମଶିୋ ବଢ଼ବି।
ଧନୁ: କୋଯ୍ଟ୍ୟଲକ୍ତ୍ଲେ ବବିୋଦୀୟ ପେସି୍ତିେି ସମ୍ଖୁୀେ ଲେୋଇପୋେନ୍।ି 
ଜୀବେସୋଥୀଙ୍ ସେ ଦପୂେଯୋତ୍ୋଲେ ଯୋଇପୋେନ୍।ି ବଢୁଥିବୋ ଖର୍୍ଟକୁ 
ଲେୋକବିୋକୁ ଲଚଷ୍ୋ କେନୁ୍। ଅରକ ିେେଥିିବୋ କୋଯ୍ଟ୍ୟ ପ ପୂେଣ ଲେବ।

ରକେ: ମଲେୋେଞ୍େଲେ ସମୟ ଅତବିୋେତି କେଲିବ। କମ୍ଟଲକ୍ତ୍ଲେ 
ପ୍ତଭିୋବୋେ ପ୍ମୋଣତି ଲେୋଇପୋେନ୍।ି ଲକୌଣସ ି ପେସି୍ତଲିେ ପଡ଼ ି
ମୋେସକି ଶୋନ୍ ିେେୋଇ ପୋେନ୍।ି ଏକୁରଆିପଣ ଅେୁଭବ କେପିୋେନ୍।ି
କୁମ୍ଭ: ଲକୌଣସ ି ବଲିଦଶୀ କମ୍ୋେୀ ସେ ଚୁକ୍ସି୍ବୋକ୍େ କେପିୋେନ୍।ି 
ସମୋଜକି କୋଯ୍ଟ୍ୟ କେ ି ସଲନ୍ୋେ ପୋଇଲବ। ଗେୁୁଜେଙ୍ ଆଶୀବ୍ଟୋଦ 
ପୋଇଲବ। ପ୍ୟିଜେଙ୍ ପୋଇଁ ଚନି୍ୋଲେ େେପିୋେନ୍।ି
ରୀନ: ସ୍ବୋସ୍୍ୟଲେ ଅବେତ ିଲଦଖୋଲଦଇପୋଲେ।  ଜୀବେସୋଥୀଙ୍ ସେ 
ସମ୍କ୍ଟଲେ େବିଡ଼ିତୋ ବୃଦ୍ଧ ପୋଇବ। ସନ୍ୋେସନ୍ତଙି୍ ପୋଇଁ ଚନି୍ତି 
େେପିୋେନ୍।ି କମ୍ଟଲକ୍ତ୍ଲେ କୋଯ୍ଟ୍ୟ ସଚୁୋେୁେପୂଲପ  ସଂପନ୍ନ କେଲିବ।

ଜଣ
ା ଅ

ଜଣ
ା

ଅାେୟିାଙ୍ ଖତୁସ ି
୪୫ ବଷ୍ବ ଧର ି
ହାତ ଉପରକତୁ 

ରଟକଛିନ୍ି
ମେଳିୋଙ୍ ସେୁକ୍ୋକୁ ଦୃଷ୍ଲିେ େଖ ଉତ୍େ ପ୍ଲଦଶେ ଶ୍ୟୋମ 

ଲଚୌେୋସଆି ଏକ ‘ଲସ�ଫ୍ ଡଲିଫେ୍ କଟି୍ ’ ତଆିେ ିକେଛିନ୍।ି 
ଏେ ିକଟି୍ ଲେ ସୋମ�ି ଅଛ ିକୋେଫୁ�, ପସ୍ଟ ଓ ସ୍ୟୋଲଡେ�। ଏେ ି

ତେିରି ିଜେିେି ଅଚୋେକ ଅସବୁଧିୋଲେ ପଡ଼ଥିବୋ ମେଳିୋଙୁ୍ ସେୁକ୍ୋ ପ୍ଦୋେ 
କେବି ଲବୋ� ିଲସ କେଛିନ୍।ି ଲସ ଡଜିୋଇନ୍ କେଥିବୋ ପସ୍ଟକୁ ‘ସ୍ୋର୍ଟ 
ପସ୍ଟ ଗନ୍’  କୁେୋଯୋଉଥବୋ ଲବଲଳ ସ୍ୟୋଲଡେ�େ େୋଁ େଖଛନ୍ ି‘ସ୍ୋର୍ଟ 
ଆଣ୍ ିଲେପ୍ ସ୍ୟୋଲଡେ�’। ଏେ ିଦୁଇର ିଜେିେିଲେ ଲସ ବନୁ୍କ ଖଞ୍ଛିନ୍।ି 
ଯୋେୋେ ସ୍ବଚି୍ କୁ ଦବୋଇବୋ ଦ୍ବୋେୋ ଲସଥେୁ ବ୍ଲୋଙ୍ଟ୍  ବୋ ଫୋଙ୍ୋ ରୋବଲ�ଟ୍ 
ଗଳୁ ିବୋେୋେବି। ଲତଲବ ସ୍ୟୋଲଡେ�ଲେ ବ୍ଲ ଲୁରୁଥ୍ ସବୁଧିୋ ଉପ�ବ୍ଧ 
ଅଛ।ି ଲସେପିେ ିକୋେଫୁ�ଲେ ଜପିଏିସ୍ ରେୋକଂି ଲମକୋେଜିମ୍ ସେତି 
ଇମଲେଜେ୍ ିକଲ୍ େ ସବୁଧିୋ ମଳିଥିୋଏ। ଲତଲବ ମେଳିୋମୋଲେ ଦେିକୁ 
ଦେି ଲଯଉଁ ଅସବୁଧିୋକୁ ସୋମୋ୍ କେଥିୋନ୍,ି ତୋେୋକୁ ଲଦଖି ଏଭଳ ିକଛି ି
ପେକିଳ୍ପେୋ କେଥିବୋ କେଛିନ୍ ିଶ୍ୟୋମ। ଏ ସବୁେ କୋମ ଏଲବ ଜୋେ ିଥବୋ 
ଲବଲଳ ଏେ ିକଟି୍ େ ଦୋମ୍  ୨୪୯୭ ରଙ୍ୋ େଖଲବ। ଏସବୁ ଜେିେିକୁ 
ଥଲେ ଚୋଜ୍ଟ କଲ� ଦୁଇ ସପ୍ତୋେ ଧେ ିକୋଯ୍ଟ୍ୟ କେବି। ଅେ୍ୟପଲର 
ବଜୋେଲେ ଏେୋକୁ �ଞ୍ଟ୍  କେବିୋଲେ ଶ୍ୟୋମଙୁ୍ ଅବଦୁ� କୋ�ୋମ 
ୟେୁଭିସକିରେି ଇଲେୋଲଭସନ୍ େବ୍  ସୋେୋଯ୍ୟ କେବି। 

ମହଳିାଙ୍ ସତୁରକ୍ା ପାଇଁ

ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍  ବ୍ୟାଗ୍ ବନ୍ତୁକ

ଭୋେତଲେ ଶକି୍ୋ, ବଜି୍ୋେ ଓ ପ୍ୋଲଦୌଗକି ବକିୋଶେ ଧୋେୋ ବୃଦ୍ଧ ପୋଇବୋଲେ �ୋଗଛି।ି ଏେ ିକ୍ମଲେ ଏଲବ ଲେୋବଟ୍  
ଦ୍ବୋେୋ ଶକି୍ୋଦୋେ କେୋଯୋଉଛ।ି ମମୁ୍ବୋଇେ ଏକ ଶକି୍ୋେୁଷ୍ଠୋେଲେ ଲେୋବଟ୍  ଶକି୍ୟତି୍ୀକୁ ଲେଇ ଚୋେଆିଲଡ଼ ଚର୍୍ଟୋ 
ଲେଉଛ।ି ସୋ�ୁ 

େୋମକ ଏେ ିଲେୋବଟ୍ କୁ ବଜ୍ଟ୍ୟବସୁ୍ତେୁ 
େମି୍ଟୋଣ କେୋଯୋଇଛ।ି ଏଥଲେ ଲକବଳ 

କୋଡ୍ଟଲବୋଡ୍ଟ ଓ ଘେେ ବଜ୍ଟ୍ୟବସୁ୍ତକୁ 
ଉପଲଯୋଗ କେୋଯୋଇଛ।ି ଏେ ିଲେୋବଟ୍ କୁ 

ବକିଶତି କେଛିନ୍ ିଆଇଆଇର,ି ବଲମ୍ବେ 
କମ୍୍ୁୟରର୍  ବଜି୍ୋେ ଶକି୍କ ଦଲିେଶ କୁେର୍  

ପଲରଲ୍ । ଲେୋବଟ୍  ସୋ�ୁ ୯ର ିଭୋେତୀୟ 
ଓ ୩୮ର ିବଲିଦଶୀ ଭୋେୋଲେ କଥୋବୋତ୍୍ଟୋ 
କେପିୋଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏେ ିଲେୋବଟ୍  ଦ୍ବୋେୋ 
ଶକି୍ୋଦୋେ ଲବଶ୍  ସେଜ ଲେୋଇପୋେଛି।ି 
ପ�ିୋଙୁ୍ ଲଯଉଁ ବେିୟଲେ ଶକି୍ୋଦୋେ କେବିୋକୁ 
େୁଏ, ଲସେ ିବେିୟେ ଏକ ଫୋଇଲ୍  ଏଥଲେ 
ଅପ୍ ଲ�ୋଡ୍  କେୋଯୋଏ। ଏେୋପଲେ ଲେୋବଟ୍  

ଶକି୍ୟତି୍ୀ ଖବୁ୍ ସେଜଲେ ଲସେ ିବେିୟକୁ 
ପ�ିୋଙୁ୍ ପଢ଼ୋଇଥୋନ୍।ି ଅେ୍ୟପଲର 

ଲେୋବଟ୍  ଦ୍ବୋେୋ ପୋଠ ପଢ଼ୋକୁ ପ�ିୋ ମଧ୍ୟ 
ଲବଶ୍ ପସନ୍ କେୁଛନ୍।ି  

ଘରର ଏହ ିସ୍ାନକତୁ କରନ୍ତୁନ ିକଳାରଙ୍ 
ରଜ୍ୟାତଷି ଶାସ୍ତ୍ରରର କଳାରଙ୍କତୁ 
ରାହତୁଙ୍ ରଙ୍ ରବାେ ିକତୁହାଯାଏ। 

ରତରବ ଖରାପ ନଜର ତଥା 
ନକାରାତ୍ମକ ର�ାଷ �ୂର କରବିା 

ପାଇଁ ଶରୀରରର କଳାରଙ୍ 
ଫିତା ବନ୍ାଯାଏ। ମାତ୍ର 

ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନତୁ ସାରର ଘରର 
କଛି ିସ୍ାନ ଏପର ିଅଛ,ି ରଯଉଁଠ ି

ଆର�ୌ କଳାରଙ୍ ବ୍ୟବହାର 
କରବିା ଅନତୁ ଚତି। 

କାହ ିଁକ ିକରରିବ
  ପୋଚେ ଶକ୍ଲିେ ସଧୁୋେ ଆଲସ।
 ମୋେସକି ସ୍ତେଲେ ଶୋନ୍ ିମଲିଳ।
 ଆଣ୍ୁଗଣ୍ ିସମ୍ପ୍ରସୋେଣ ଲେୋଇଥୋଏ।
 ଲପରଜେତି ସମସ୍ୟୋ ଦପୂେ େୁଏ।

 ମେଳିୋଙ୍ ମୋସକି ଧମ୍ଟ େୟିନ୍ତ୍ରଣଲେ େଲେ। 

ରରାବଟ୍  ଶକି୍ୟତି୍ରୀ

ତ୍ରଅିଙ୍ ମତୁରଖକପ� 
ପଶ୍ରିମାତ୍ାନାସନ

ମତୁନ୍  ରସିଟ୍ବ
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ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨।୯(ସମସି): ଲଙି୍ଗ େରୂିପଣ କରବିା 
ମାମଲାନର ଆଉ ଜନଣ ଡାକ୍ତରଙୁ୍ ୨ ବର୍ଷ ୩ ମାସ ସଜ୍ା ମଳିଛି।ି 
ଅଲଟ୍ାସାଉଣ୍ଡ କ୍େିକି ୋମନର ଚାଲଥିିବା ଲଙି୍ଗେରୂିପଣ 
କାର୍ଷ୍ୟ ଲାଗ ି ଡାକ୍ତର ରାଜକନି�ାର ସାହୁଙୁ୍ ଦଣ୍ଡତି କରଛିନ୍ ି
ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଜଏମଏଫସ ିନକାର୍ଷ। ଏଥିସହ ୯୫୦୦ରଙ୍ାର 
ଜରମିାୋ ମଧ୍ୟ େନିଦ୍୍ଷ� ନଦଇଛନ୍।ି ୮ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ 
ଦସ୍ାବଜି୍ କୁ ଅେୁଧ୍ୟାେ କରବିା ପନର ଏହ ି ରାୟ �ଣୁାଇଛନ୍ ି
ବଚିାରପତ ି ସେୁଷୀଳା ମଶି୍ର। ପରବିାର କଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ 
ନହାଇଥିବା ଚଢ଼ଉନବନଳ ସାମା୍କୁ ଏହ ି ଘରଣା ଆସଥିିଲା। 

ମାନକ୍ଷର ବଲି୍ଂିର କ୍ଷି୍ା ରାୱାରନର ରୁମ େମ୍ୱର ୧୨ନର 
ନବଆଇେ ଭାନବ ରାଜକନି�ାର ଅଲଟ୍ାସାଉଣ୍ଡ କ୍େିକି 
ଚଲାଉଥିନଲ। ଚଢ଼ଉ ସମୟନର ଡାକ୍ତରଙ୍ ଲାପ୍ ରପ୍ ରୁ ଏଭଳ ି
ନବଆଇନ୍  ଲଙି୍ଗ େରୂିପଣ ନହଉଥିବା ଧରାପଡ଼ରିାଇଥିଲା। 
ପସି ିଆଣ୍ଡଡ୍   ପଏିେଡରି ିଆକ୍ଟର ଅବମାେୋ ଆଧାରନର ଡାକ୍ତର 
ନଦାରଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ ନହାଇଛନ୍।ି ସରକାରଷୀ ଏପପି ି ବଶି୍ୱରଞ୍ଜେ 
ରାଉତ ମାମଲା ପରଚିାଳୋ କରୁଥନଲ। ପବୂ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ 
ନବଆଇେ ଲଙି୍ଗ େରୂିପଣ ମାମଲାନର େବେଷୀତା ପାଢ଼ଷୀ ୋମକ 
ଜନଣ ଡାକ୍ତରଙୁ୍ ଅନଢ଼ଇ ବର୍ଷ ନଜଲ୍  ଦଣ୍ଡାନଦ� ନହାଇଥିଲା।

ଲଙି୍ଗ ନରୂିପଣ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ  ଜେଲ୍  ଦଣ୍ଡ

ସ�ୋର,୧୨ୋ୯(�ମ�ି): ଜନଣ �କି୍କଙ୍ 
ବଦଳ ି ବାତଲି େ ନହବାକୁ ନେଇ ବାନଲଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା ନସାର ବ୍କ �କି୍ାଧିକାରଷୀ ସଧୁାଂ� ୁ
ନ�ଖର ନଜୋଙୁ୍ ନତନଟେଇ ପଞ୍ାୟତର 
ନକନତକ ନଲାକ ନଗାଡ଼ାଇ ନଗାଡ଼ାଇ ମାଡ଼ 
ମାରଛିନ୍।ି ଗରୁୁତର ବଇିଓଙୁ୍ ଉତ୍୍ୟକ୍ତଙ୍ 
କବଳରୁ ଉପସ୍ତି ନଲାକମାନେ ଉଦ୍ାର 
କର ି ପ୍ରଥନମ ନସାର ଡାକ୍ତରଖାୋ ପନର 
ବାନଲଶ୍ୱରକୁ ସ୍ାୋନ୍ର କରାରାଇଛ।ି 
ଉକ୍ତ ପଞ୍ାୟତ ନ�ାଳ ଗାଁର ବଜିୟ କୁମାର 
ବଶି୍ୱାଳ େଜି ପଞ୍ାୟତର ଭକିାରଷୀ ଚରଣ 
ନୋଡାଲ ସ୍ୂଲୁର �କି୍କ ଭାନବ କାର୍ଷ୍ୟ 
କରୁଥିନଲ। ବଜିୟଙ୍ େୂଆପରୁ ଦହପିରୁ 
ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳ ି ନହାଇଥିଲା। 
ନସାମବାର ତାଙ୍ ବଦଳ ି ବାତଲି ପାଇଁ 
ପଞ୍ାୟତର ଏକ ନଗାଷ୍ଷୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଷୀ ଓ 
ଅଭଭିାବକଙୁ୍ ସ୍ଲୁ ସମ୍ଖୁନର ଧାରଣାନର 
ବସଥିିନଲ। ଅପରପନକ୍ ଅେ୍ୟ ଏକ ନଗାଷ୍ଷୀ 

�କି୍କଙ୍ ବଦଳକୁି କାଏମ ରଖିବାକୁ ସ୍ଲୁ 
ସମ୍ଖୁନର ଆଉ କଛି ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରଷୀ ଓ ଅଭଭିାବକଙ୍ 
ସହ ଧାରଣା ନଦଇଥିନଲ। ଘରଣାକୁ ନେଇ 
ସ୍ଲୁ ସମ୍ଖୁନର ଉନତ୍ଜୋ ଲାଗ ି ରହଥିିଲା। 
ନସାମବାର ବ୍କନର ମଳିତି ଜେ�ଣୁାଣ ି�ବିରି 

ଚାଲୁ ରହଥିିଲା। ନସଠାନର ନରାଗନଦଇ 
ବଇିଓ ସଧୁାଂ� ୁ ନ�ଖର ନଜୋ କାର୍ଷ୍ୟାଳୟକୁ 
ନଫରୁଥିବା ନବନଳ ନତନଟେଇ ପଞ୍ାୟତର 
କଛି ି ନଲାକ ବଇିଓଙୁ୍ ଅରକାଇଥିନଲ। �କି୍କ 
ବଜିୟଙ୍ ବଦଳ ି ବାତଲି କାହ ିଁକ ି ନହାଇୋହ ିଁ 
ପ୍ର� ୍ କର ି ବଇିଓଙୁ୍ ନସମାନେ ନଗାଡାଇ 
ନଗାଡାଇ ତନଳ ପକାଇ ମାଡ ମାରଥିିନଲ।

ଜ ଗ ତ � ିଂ ହ ପୁର / ଏ ର � ମ ୋ , ୧ ୨ ୋ ୯ ( � ମ ି� ) : 
ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍ାର ଏରସମା ବକ୍ ଅନ୍ଗ୍ଷତ 
ପଦ୍ମପରୁ ପଞ୍ାୟତର ଉପକୂଳବତ୍୍ଷଷୀ ଗ୍ାମ େକିରନର 
ସମଦୁ୍ର ଭୟଙ୍ର ରୂପ ନେଇଛ।ି ଲଘଚୁାପ ପ୍ରଭାବନର 
ଏଠାନର ସମଦୁ୍ର ଫୁଲ ି ଉଠବିା ସହତି ବଡ଼ ବଡ଼ 
ଲହଡ଼ ି ନଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ସାମଦୁ୍ରକି ଜୁଆର �ଆିଳ ି
ନବଳାଭୂମନିର ପଣୁଥିନର କୂଳ ଲଂଘଥିିବା ସଚୂୋ 
ମଳିଛି।ି ଫଳନର ନବଳାଭୂମରି କଛି ି ଅଂ� ମଧ୍ୟ ନଧାଇ 
ନହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ନସହପିର ି ନବଳାଭୂମନିର 
ଥିବା ଭୁ୍ୟ ରାୱାର େକିରନର ସମଦୁ୍ର ଲହର ି ପରି ି
ନହବା କାରଣରୁ ଏଥିପ୍ରତ ି ବପିଦ ସଷୃ୍ ି ନହାଇଛ।ି ଏହ ି
ରାୱାର ଏନବ ସମଦୁ୍ର ଗଭ୍ଷନର ଲଷୀେ ନହବା ଆ�ଙ୍ା 
ନଦଖାନଦଇଥିବା ସ୍ାେଷୀୟ ନଲାନକ ଅଭନିରାଗ କରଛିନ୍।ି 

ଗତ ଏକ ଦ�ନ୍ ି ମଧ୍ୟନର ୯.୬ କନିଲାମରିର 
ଲମ୍ୱର ସମଦୁ୍ର ଉପକୂଳ ଏଠାନର କ୍ୟକ୍ତରି ସମ୍ଖୁଷୀେ 

ନହାଇଛ।ି ୨୦୧୩ରୁ ଏଠାନର ନବଳାଭୂମ ି ଆଡକୁ 
ସମଦୁ୍ର ବାରମ୍ୱାର ମାଡ଼ଚିାଲଛି।ି ୨୦୧୮, ୨୦୧୯ , 
୨୦୨୧ ଓ ଏନବ ୨୦୨୨ନର ସମଦୁ୍ର େୟିମତି ଭାନବ 
ଉପକୂଳ ମହୁାଁ ନହଉଛ।ି ମାତ୍ର ପ୍ର�ାସେ ପକ୍ରୁ ଏ 
ପର୍ଷ୍ୟନ୍ ଏହାର ନକୌଣସ ି ସ୍ାୟଷୀ 
ପ୍ରତକିାର କରାରାଉ େ ଥିବା 
ଅଭନିରାଗ ନହଉଛ।ି ଗତ ୨ ବର୍ଷ 
ମଧ୍ୟନର ସମଦୁ୍ର ଏଠାନର ୨�ହ ମରିର 
ଜେବସତ ି ମଧ୍ୟକୁ ମାଡଆିସବିା 
କାରଣରୁ ସମଦୁ୍ର େକିରବତ୍୍ଷଷୀ ଗ୍ାମର 
ନଲାନକ ଆତଙି୍ତ ଅବସ୍ାନର 
ରହଛିନ୍।ି ବନି�ରକର ି �ଆିଳ,ି 
କଳାନବଦ,ି ରାମତରା, ଆମ୍ୱକି,ି 
ପଦ୍ମପରୁ, ଗଡ଼ହର�ିପରୁର 
ନଲାନକ ସମଦୁ୍ର ମାଡ଼ ି ଆସବିା 

ଘରଣାକୁ ନେଇ ଭୟଭଷୀତ ଅବସ୍ାନର ରହଛିନ୍।ି
�ଆିଳ ି ନବଳାଭୂମ ି ଓ ଭୁ୍ୟ ରାୱାରର ସରୁକ୍ା 

ପାଇଁ ନଲାକମାନେ ବାରମ୍ୱାର ଦାବ ିକରଆିସଛୁନ୍।ି 
ପ୍ରତବିର୍ଷ ନକବଳ ବାଲବିସ୍ା ଦଆିରାଇ ଓ ବହ୍ା 

ନପାତାରାଇ ସମଦୁ୍ରକୁ ନରାକବିାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲଥିିବା 
ସମୟନର ଏହା ବାରମ୍ୱାର ବଫିଳ ନହଉଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଅତଷୀତନର ବଧିାେସଭା ଷ୍ାଣ୍ଡିଂି କମରି ି
ମଧ୍ୟ ଏହ ି ଅଞ୍ଳ ଗସ୍ କରଥିିନଲ ମଧ୍ୟ କଛି ି ସଫୁଳ 
ମଳିେିାହ ିଁ। ଏହ ି ଉପକୂଳନର ଲୁଣା ବନ୍ କମି୍ୱା 
ପଥର ବନ୍ ଦଆିରବିାକୁ ପ୍ରସ୍ାବ ଦଆିରାଇଥିନଲ 
ମଧ୍ୟ ଏହ ି ପ୍ରସ୍ାବ ନକବଳ ପ୍ରସ୍ାବନର ରହଥିିବା 
କଥା ସ୍ାେଷୀୟ ଜେପ୍ରତେିଧିି ଅଭନିରାଗ କରଛିନ୍।ି 
େୂଆ ନହନ୍ାଳ ବେ ସଷୃ୍ ି ପାଇଁ ସାମାେ୍ୟତମ 
ପ୍ରୟାସ ନହାଇୋହ ିଁ। ପରବତ୍୍ଷଷୀ ସମୟନର ସଷୃ୍ ି
କରାରାଇଥିବା ଝାଉଁ ବଣ ମଧ୍ୟ ନଲାପ ପାଇବା 
ଅବସ୍ାନର ପହଞ୍ଛି।ି ଏକ ନରକ୍କିାଲ କମରି ି
ମାଧ୍ୟମନର ସାମ୍ାବ୍ୟ କ୍ୟକ୍ତ ି ଆକଳେ କରାରାଇ 
ଜଓି-ରୁ୍ୟବ ପ୍ରାଚଷୀର କମି୍ୱା ଅେ୍ୟ ନକୌଣସ ି ସ୍ାୟଷୀ 
ପ୍ରତନିରାଧଷୀ ବ୍ୟବସ୍ା ପାଇଁ ଦାବ ି ନହାଇଛ।ି

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୧୨।୯(�ମ�ି): ସ୍ରି 
ରାଜନେୈତକି ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଊଦ୍ଦ୍୍ଷଗାମଷୀ ଆଥ ଥିକ 
ସ୍ତି ି ରାଜ୍ୟନର ବୃହତ ପଞୁ୍ଜେିନିବ�ର 
ସନୁରାଗ ସଷୃ୍ ି କରଛି।ି ଏହକି୍ମନର 
ଆସନ୍ାକାଲ ିଅଥ୍ଷାତ ୧୪ ତାରଖିନର ନଦ�ର 
ବାଣଜି୍ିୟକ ରାଜଧାେଷୀ ମମୁ୍ୱାଇନର ଓଡ଼�ିା 
ସରକାର ଆନୟାଜେ କରଛିନ୍ ି େନିବ�କ 
ସନମ୍ଳେର ପ୍ରାକ୍  ପ୍ରସୁ୍ତ।ି େନିଜ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ 
େବଷୀେ ପଟ୍ଟୋୟକ ଦୁଇର ି ପର୍ଷ୍ୟାୟନର 
ନଦ�ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଉନଦ୍ୟାଗପତମିାେଙ୍ 
ସହ ଏହ ି ସନମ୍ଳେନର ସଧିାସଳଖ 
ଆନଲାଚୋ କରନିବ। ପ୍ରଥମାଦ୍୍ଷନର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ ଦେି ୧୧ରାରୁ ୧ରା ୩୦ ମେିଟି୍  
ମଧ୍ୟନର ଉନଦ୍ୟାଗପତମିାେଙ୍ ସହ 
ଆନଲାଚୋ କରନିବ। ନସହପିର ି ଅପରାହ୍ନ 
୫ରାରୁ ୬ରା ମଧ୍ୟନର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ ଆଦତି୍ୟ 
ବଲି୍ଷା ଗରୁପ୍  ଅଧ୍ୟକ୍ କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ୍  ବଲି୍ଷା, 
ନବଦାନ୍ ରନିସାନସ୍ଷସ ଲଃି ଅଧ୍ୟକ୍ ଅେଷୀଲ 
ଅଗ୍ୱାଲ ଓ ଅେ୍ୟ କଛି ିବଡ଼ବଡ଼ �ଳି୍ପପତଙି୍ 
ସହ ଆନଲାଚୋ କରବିାର କାର୍ଷ୍ୟକ୍ମ 
ରହଛି।ି ସନ୍୍ୟା ୭ରାନର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ େବଷୀେ 
ପଟ୍ଟୋୟକ ସମସ୍ େନିବ�କମାେଙୁ୍ 
ଆଗାମଷୀ ନମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼�ିା କାର୍ଷ୍ୟକ୍ମନର 
ନରାଗ ନଦବାକୁ େମିନ୍ତଣ କରବିାର 
କାର୍ଷ୍ୟକ୍ମ ରହଛି।ି
 ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀଙ୍ ଏହ ି କାର୍ଷ୍ୟକ୍ମନର 
ମହନି୍ଦା ଗରୁପ୍  ନଚୟାରମ୍ୟାେ ଆେନ୍ଦ 
ମହନି୍ଦା, େଲିକମଲ ଲଃି କାର୍ଷ୍ୟେବି୍ଷାହଷୀ 
େନିଦ୍୍ଷ�କ ହଷୀନତେ ଭ ି ପାନରଖ ନରାଗ 
ନଦବାର ରନଥଷ୍ ସମ୍ାବୋ ରହଛି।ି 
ରାଜ୍ୟନର ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗଡ୍   ଏଣ୍ଡ ଫିେନରକ୍  
ନକ୍ତ୍ରର େନିବ�କୁ ଆକୃଷ୍ କରବିା ପାଇଁ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରୁୁତ୍ୱ ନଦଉଛନ୍।ି 
ଏହ ି ପରନିପ୍ରକ୍ଷୀନର ନଷ୍ର ବ୍ୟାଙ୍ଡ୍   ଅଫ୍  

ଇଣ୍ଡଆିର ଅଧ୍ୟକ୍ ଦଷୀନେ� କୁମାର ଖରା, 
ବନମ୍ୱ ଷ୍କ୍  ଏକ୍ସନଚଞ୍ଜର ନଚୟାରମ୍ୟାେ 
ଏସ୍ .ଏସ୍  ମନୁ୍ଦା, ଏଚଡଏିଫସ ିବ୍ୟାଙ୍ଡ୍ ର କଟେଟ୍ ି
ନହଡ୍  ଅରବନି୍ଦ ନଭାରା, ଆଇସଆିଇସଆିଇ 
ବ୍ୟାଙ୍ଡ୍ ର କାର୍ଷ୍ୟେବିାହଷୀ େନିଦ୍୍ଷ�କ ରାନକ� 

ଝା ପ୍ରମଖୁ ଏହ ିସମ୍ଳିେଷୀନର ନରାଗ ନଦନବ 
ନବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏହା ବ୍ୟତଷୀତ ୱାରଷୀ 
ଏେଜଥି ଲଃି, ଏସଆିନ୍  ନପଟେସ୍  ଲଃି, ଲାସ୍ଷେ 
ଏଣ୍ଡ ରରନବା ଲଃି ଏବଂ ଏସରରି ି ଜଡିସି ି
ଇଣ୍ଡଆି ପ୍ରାଃ ଲଃିର ପ୍ରତେିଧିି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଳିେଷୀନର 
ନରାଗ ନଦନବ। ବୁଧବାର ସମ୍ଳିେଷୀ ପନର 
ଗରୁୁବାର ଦେି ପବୂ୍ଷାହ୍ନନର ଶ୍ରଷୀ ପଟ୍ଟୋୟକ 
ବନମ୍ୱ ଷ୍କ୍  ଏକ୍ସନଚଞ୍ଜ ଗସ୍ କରନିବ ଓ 
ଏହ ି ଦେି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ ଫିନରାଜ ଜଜିଭିୟ 
ରାୱାରସ୍ତି ବଏିସଇ କାର୍ଷ୍ୟାଳୟନର 

ଓପେଂି ନବଲ ମାରନିବ ନବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି
 ରାଜ୍ୟନର ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗଡ୍  , ନକମକିାଲ, 
େବଷୀକରଣନରାଗ୍ୟ ଉପକରଣ, 
ପ୍ାଷ୍କି ଏଣ୍ଡ ନମରାଲ ଡାଉେଷ୍ଟମିନର 
ବ୍ୟାପକ ସନୁରାଗ ରହଛି।ି ରାରାଷ୍ଲି, 

ଏଏମଏେଏସ, ୋଲନକା, ନଜଏସଏଲ, 
ନଜଏସପଏିଲ,ନଜଏସ୍ ଡବଲୁ୍ୟ, ନବଦାନ୍ 
ଗରୁପ ଏବଂ ଆଦତି୍ୟ ବଲି୍ଷା ଗରୁପଗଡ଼ୁକିର 
ପ୍ରତେିଧିି ଏବଂ ନଭଣ୍ଡର େନିବ�କ ନରାଡ୍  
ନ�ାନର ନରାଗ ନଦନବ। ମଖୁ୍ୟ �ାସେ 
ସଚବି ସନୁର� ମହାପାତ୍ର, �ଳି୍ପ ପ୍ରମଖୁ 
ସଚବି ନହମନ୍ କୁମାର �ମ୍ଷା ପ୍ରମଖୁ 
େନିବ�କମାେଙ୍ ସହ ଆନଲାଚୋ କରବିା 
ସହ ରାଜ୍ୟନର ଥିବା ସବୁଧିାସନୁରାଗର 
ଉପସ୍ାପେ କରନିବ ନବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି 

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୧୨।୯(�ମ�ି): ରାଜ୍ୟନର 
କ୍ମ�ଃ ପ୍ରଧାେମନ୍ତଷୀ ଫସଲ ବଷୀମା 
ନରାଜୋକୁ ନେଇ ବବିାଦ ତଷୀବ୍ର ନହବାନର 
ଲାଗଛି।ି ବଷୀମା କମ୍ାେଷୀଙ୍ ମନୋମଖୁଷୀ କାର୍ଷ୍ୟ 
ଚରମ ସଷୀମାନର ପହଞ୍ଛି ି ଓ ପ୍ରତବିାଦନର 
ଅସନୁ୍ଷ୍ ଚାରଷୀ ବାଧ୍ୟନହାଇ ରାଜରାସ୍ାକୁ 
ଓହ୍ାଇଛନ୍।ି ବଲାଙ୍ଗଷୀର ପନର ନସାମବାର 

ବରଗଡ଼ ନସାନହଲାନର ଚାରଷୀମାନେ ବଷୀମା 
କମ୍ାେଷୀଙ୍ ଚାରଷୀମାରଣ େଷୀତ ିବନିରାଧନର 
ଜାତଷୀୟ ରାଜପଥ ଅବନରାଧ କରଛିନ୍।ି 
ନକବଳ ବଲାଙ୍ଗଷୀର ବା ବରଗଡ଼ େୁନହଁ; 
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପଷୀ ପ୍ରଧାେମନ୍ତଷୀ ଫସଲ ବଷୀମା 
ନରାଜୋନର ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ା ନେଇ 
ଚାରଷୀମାନେ ତାତନିଲଣ।ି ଏତକିନିବନଳ 
ନକନ୍ଦ ସରକାର ଏହାର ତ୍ୱରତି୍  ସମାଧାେ 
ପରବିନତ୍୍ଷ ଦଷୀଘ୍ଷଦେି ଧର ି ରାଳରୁଳ େଷୀତ ି
ଅବଲମ୍ୱେ କର ି ଆସବିା ଚାରଷୀଙ୍ ପାଇଁ 

କରା ଘାନର ଲୁଣ ନଦବା ସଦୃ�୍ୟ ନହାଇଛ।ି 
ନରାଜୋ ଅଧଷୀନର ରାଜ୍ୟନର ଫସଲହାେ ି
ବଷୀମା ରା� ି ବାବଦନର ପ୍ରାୟ ୬୧୬ 
ନକାର ି ରଙ୍ାର ବନକୟା ପଡ଼ଥିିବା ନବନଳ 
ବଷୀମା କମ୍ାେଷୀମାନେ ରଙ୍ା ନଦଉୋହାନ୍।ି 
ଏନେଇ େକିରନର ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତଷୀ 
ଅତେୁ ସବ୍ୟସାଚଷୀ ୋୟକ ନକନ୍ଦ କୃର ି

ମନ୍ତଷୀ େନରନ୍ଦ ସଂି ନତାମାରଙୁ୍ ଚଠି ି ମଧ୍ୟ 
ନଲଖିଛନ୍;ି ଏହା ସନତ୍ଦ୍ ବଷୀମାକମ୍ାେଷୀଗଡ଼ୁକି 
େଧିଡ଼କ ନହାଇ ବସଛିନ୍।ି
 ପ୍ରଧାେମନ୍ତଷୀ ଫସଲ ବଷୀମା ନରାଜୋ 
ନଦ�ବ୍ୟାପଷୀ ଲାଗ ୁ ନହବା ପରଠାରୁ ଗତ 
୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟନର ଅଥ୍ଷାତ୍  ୨୦୧୬-୧୭ରୁ 
୨୦୨୧-୨୨ ମଧ୍ୟନର ବଷୀମା କମ୍ାେଷୀମାନେ 
ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ନକାର ି ରଙ୍ାର ବଷୀମା 
ନଦୟ ଆଦାୟ କରଛିନ୍।ି ମାତ୍ର ଚାରଷୀଙୁ୍ 
ନସମାେଙ୍ର ହକ୍  ନଦବାକୁ ନସମାନେ 
କଣ ପାଇଁ କୁଣ୍ାନବାଧ ପ୍ରକା� କରୁଛନ୍ ି
ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ର�୍ବାଚଷୀ ସଷୃ୍ ି ନହାଇଛ।ି 
ରାଜ୍ୟନର ୯୮% ଧାେ ଫସଲ ଏହ ି

ବଷୀମା ନରାଜୋନର ସାମଲି ନହାଇଛ।ି 
୨୦୨୧ ଖରଫି୍  ଋତୁନର ଓଡ଼�ିା ଅନେକ 
ପ୍ରାକୃତକି ବପିର୍ଷ୍ୟୟର ସମ୍ଖୁଷୀେ ନହାଇଥିବା 
ନବନଳ ନସଥିନର ବ୍ୟାପକ ଫସଲହାେଷୀ 
ନହାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଚାରଷୀମାନେ 
ପ୍ରମିୟିମ ପ୍ରଦାେ କରୁଛନ୍;ି ମାତ୍ର ନସମାେଙୁ୍ 
ନସମାେଙ୍ କ୍ତ ି ଅେୁରାୟଷୀ ବଷୀମା ରଙ୍ା 

ମଳୁିୋହ ିଁ। ସମ୍କୃ୍ତ ବଷୀମା କମ୍ାେଷୀ ମାନେ 
ସସିଇି ବ୍ୟବସ୍ାନର ତରୁର ିଥିବା ବାହାୋ କର ି
ଚାରଷୀଙୁ୍ ବଷୀମା ରା� ି ନଦବାକୁ ମୋ କର ି
ନଦଇଛନ୍।ି ରାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ାମାଞ୍ଳନର 
ପ୍ରତବିାଦର ସ୍ୱର ତଷୀବ୍ରତର ନହଲାଣ।ି 
 ଗତ ୮ ତାରଖିନର େୂଆଦଲି୍ଷୀଠାନର 
ଅେୁଷ୍ତି ଦୁଇଦେିଆି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ 
ମନ୍ତଷୀଙ୍ ରାଷ୍ଟଷୀୟ ସମ୍ଳିେଷୀନର ରାଜ୍ୟ 
ସମବାୟ ମନ୍ତଷୀ ଅତେୁ ସବ୍ୟସାଚଷୀ ୋୟକ 
ଏନେଇ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତବିାଦ କରଥିିନଲ। 
ଚାରଷୀମାନେ ବଭିନି୍ନ ସମୟନର ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ 
ସମସ୍ୟାନର ଛନ୍ଦ ି ନହାଇ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାରର 
କଷ୍ ଏବଂ ଆଥ ଥିକ ସଙ୍ର ତଥା ବଷୀମା 

କମ୍ାେଷୀମାେଙ୍ ଦ୍ାରା େଜିର ଆଥ ଥିକ 
ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ବଞ୍ତି ନହଉଛନ୍।ି 
ଏହାର ମଳୂକାରଣ ବଷୀମା କମ୍ାେଷୀ ଚାରଷୀ 
ଏବଂ ସମବାୟ ହତିାଧିକାରଷୀମାେଙୁ୍ ବଭିନି୍ନ 
ସମୟନର ଗରୁୁତ୍ୱ େନଦଇ େଜିର ସ୍ୱାଥ୍ଷ 
ସାଧେ ପାଇଁ କାଳନକ୍ପଣ େଷୀତ ିଅବଲମ୍ୱେ 
କରୁଛନ୍।ି ନତଣ ୁ ନକନ୍ଦ ସରକାର ଏହାର 
ସମାଧାେ କରନୁ୍। ଏଥିପ୍ରତ ି ବନି�ର 
ଦୃଷ୍ନିଦବାକୁ ନସ ନକନ୍ଦ ଗହୃ ମନ୍ତଷୀ ଅମତି 
�ାହଙ୍ େକିରନର ଦାବ ିକରଥିିନଲ। 
 ଉନଲ୍ଖନରାଗ୍ୟ ନର ବଷୀମା ନରାଜୋର 
ସଫଳ କାର୍ଷ୍ୟେ୍ୱୟେ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ 
ଭାନବ ଓଡ଼�ିା ସ୍ାର୍ଷ ସାମ୍ଲଂି ନରକ୍ େକି୍  
(ଏସ୍ ଏସ୍ ର)ି ଜରଆିନର ଫସଲ ଅମଳ 
ପ୍ରନୟାଗ (ସସିଇି) ପାଇଁ ଜମ ି ଚହି୍ନର 
କରୁଛନ୍।ି ନସହପିର ି ନଦ�ର ଦ୍ତିଷୀୟ 
ରାଜ୍ୟ ଭାନବ ଓଡ଼�ିା ରାଜ୍ୟ ଜମଜିମା 
ନରକଡ୍ଷ ନପାର୍ଷାଲ ଏବଂ ଜାତଷୀୟ ଫସଲ 
ବଷୀମା ନପାର୍ଷାଲର ମଶି୍ରଣ କରଛିନ୍।ି 
ନମାବାଇଲ୍  ଆପ୍  ବ୍ୟବହାର କରାରାଇ 
ସସିଇି ଡାରା ଜରଆିନର ସ୍ୱତନ୍ତ ପଦନକ୍ପ 
ନେଇଛନ୍।ି ଏଥିସହ ପ୍ରଧାେ ମନ୍ତଷୀ ଫସଲ 
ବଷୀମା ନରାଜୋର ସଫଳ କାର୍ଷ୍ୟାେ୍ୱୟେ 
େମିନନ୍ ଜଲି୍ା ଓ ବ୍କ ସ୍ରଷୀୟ ଅେୁଧ୍ୟାେ 
କମରି ି ଗଠେ କରାରାଇଛ।ି ଏହାସନତ୍ଦ୍ 
ନକନ୍ଦ ସରକାର ଏପର ି ସନମ୍ୱଦେ�ଷୀଳ 
ପ୍ରସଙ୍ଗନର ନରପର ି େଦିାବଷୁି୍ ସାଜଛିନ୍ ି
ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣନର ନକ୍ାଭ 
ପ୍ରକା� ପାଇଛ।ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବ୍ରୀମା ଜ�ାେନା ଦଗିହରା

ଜେେଲିାଣ ିଚାଷ୍ରୀ ଅସଜ୍ାଷ
ଆଜ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 

ମମୁ୍ବଇ ଗସ୍ତ ବଡ଼ ଉଜଦୟାଗପେଙି୍ ସହ ପ୍ରେୟକ୍ଷ ଆଜଲାଚନା

 �ସନ୍୍ୟୟାରେ ନରିେଶକଙୁ୍କ ଓଡ଼ଶିୟା ନମିନ୍ତଣ କେରିେ ନେ୍ରୀନ
 �ଗେୁୁେୟାେ େଏିସଇେ ଓପନଂି ରେଲ୍  ମୟାେରିେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

 �େୟାକ ିପଡ଼ଛି ି 
୬୦୦ରକୟାଟେୁି ଅଧିକ
 �େଭିନି୍ନ ଆଳ ରେଖୟାଇ 
କ୍ଷତପିେୂଣ ରେଉ ନୟାହୟାନ୍ ି
େ୍ରୀମୟା କମ୍ୟାନ୍ରୀ
 �୫େର୍ଷରେ କମ୍ୟାନ୍ରୀ 
ରନଇଛନ୍ ି୪୦ ହଜୟାେ 
ରକୟାଟ ିେ୍ରୀମୟା ରେୟ

ଶଆିଳ ିଜବଳାଭୂମଜିର କୂଳ ଲଂଘଲିା ସମକୁଦ୍ର   େପିେରେ ଭୁ୍ୟ ଟୟାୱୟାେ
  ସ୍ୟାୟ୍ରୀ ପ୍ରତରିେୟାଧ୍ରୀ 
େ୍ୟେସ୍ୟା ପୟାଇଁ େୟାେ ି

ଶକି୍ଷକଙ୍ ବଦଳ ିବାେଲି ନ ଜହବାରକୁ  ବଇିଓଙ୍କୁ  ମାଡ଼

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୧୨।୯(�ମ�ି): ରାଜସ୍ୱ 
ବଭିାଗ ସମ୍କଥିତ ବଭିନି୍ନ ମାମଲାର 
�ଣୁାଣ ି ପଣୁ ି ଥନର ଆରମ୍ ନହବ। 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ େବଷୀେ ପଟ୍ଟୋୟକଙ୍ 
େନିଦ୍୍ଷ�କ୍ନମ ନସନପ୍ଟମ୍ୱର ୧୫ ତାରଖିରୁ 
ପ୍ରନତ୍ୟକ ତହସଲିନର କ୍ୟାମ୍ଡ୍  ନକାର୍ଷ 
ଆରମ୍ କରାରବି। ଏ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ 
ବପିର୍ଷ୍ୟୟ ପରଚିାଳୋ ବଭିାଗର ଅତରିକି୍ତ 
ମଖୁ୍ୟ ସଚବି ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ସମସ୍ 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ପତ୍ର ନଲଖି କ୍ୟାମ୍ଡ୍  ନକାର୍ଷ 
ଆରମ୍ ପାଇଁ େନିଦ୍୍ଷ� ନଦଇଛନ୍।ି କ୍ୟାମ୍ଡ୍  
ନକାର୍ଷ ଆରମ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ ରାଜସ୍ୱ 
ନକ୍ତ୍ରାଧିକାରଷୀ, ତହସଲିଦାର ଓ ଅତରିକି୍ତ 
ତହସଲିଦାରମାେଙୁ୍ କୁହାରାଇଛ।ି 
କ୍ୟାମ୍ଡ୍  ନକାର୍ଷ ଆନୟାଜେ ଜରଆିନର 
ନଲାକଙ୍ ଆପତ୍ ି ଅଭନିରାଗ �ଣୁାଣନିର 
ଅବନହଳା କନଲ ଦୃଢ଼ କାର୍ଷ୍ୟାେୁଷ୍ାେ 
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଚତାବେଷୀ ଦଆିରାଇଛ।ି 

ବଭିାଗ ସତୂ୍ରରୁ ମଳିଥିିବା ସଚୂୋ 
ଅେୁସାନର ପ୍ରନତ୍ୟକ ତହସଲିଦାର 
ଓ ଅତରିକି୍ତ ତହସଲିଦାରମାନେ ପ୍ରତ ି
ସପ୍ାହନର ୨ରୁ ୩ ଦେି ନସମାେଙ୍ ଅଧଷୀେସ୍ 
ରାଜସ୍ୱ େରିଷୀକ୍କଙ୍ କାର୍ଷ୍ୟାଳୟ, ପଞ୍ାୟତ 
ଓ ଗ୍ାମନର କ୍ୟାମ୍ଡ୍  ନକାର୍ଷ ଆନୟାଜେ 
କରବିାକୁ ବଭିାଗଷୀୟ ଅତରିକି୍ତ ମଖୁ୍ୟ ସଚବି 
ଶ୍ରଷୀ ସାହୁ େନିଦ୍୍ଷ� ନଦଇଛନ୍।ି ଏହା ଦ୍ାରା 
ପ୍ରତ ି ମାସନର ପ୍ରନତ୍ୟକ ତହସଲିଦାର 

ଓ ଅତରିକି୍ତ ତସହଲିଦାର ନସମାେଙ୍ 
ଅଧଷୀେସ୍ ପ୍ରନତ୍ୟକ ଗ୍ାମ ଗସ୍ କର ି ବଭିନି୍ନ 
ରାଜସ୍ୱ ମାମଲାର ଫଇସାଲା କରପିାରନିବ। 
ଏଥିପାଇ ଁ ଜଲି୍ାପାଳମାେଙୁ୍ ଚଠି ି
କରାରାଇଛ ିଓ ପ୍ରନତ୍ୟକ ଡଭିଜିେର ରାଜସ୍ୱ 
ଆୟକୁ୍ତମାେଙୁ୍ ରାଜସ୍ୱ ବଭିାଗର ବରଷି୍ 
ଅଧିକାରଷୀଙ୍ ସାପ୍ାହକି ସମଷୀକ୍ା ନବୈଠକନର 

ସନଚତେ କରାରାଇଛ।ି ପ୍ରନତ୍ୟକ ଜଲି୍ାର 
ନୋଡ଼ାଲ ଅଧିକାରଷୀମାେଙୁ୍ ତହସଲି 
ଅପସିର କ୍ୟାମ୍ଡ୍  ନକାର୍ଷ ଉପନର ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଭାବନର ସମଷୀକ୍ା ନବୈଠକ କରବିାକୁ 
େନିଦ୍୍ଷ� ଦଆିରାଇଛ।ି ନସହପିର ି ସବୁ 
ଜଲି୍ାର ରାଜସ୍ୱ ସମଷୀକ୍ା ନବୈଠକନର ଏହ ି
କାର୍ଷ୍ୟସଚୂଷୀ ଉପନର େୟିମତି ସମଷୀକ୍ା 
ନହବ। କ୍ୟାମ୍ଡ୍  ନକାର୍ଷ କରବିାର ଅବନହଳା 
ନହନଲ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରଷୀଙ୍ ଉପନର ଦୃଢ଼ 
କାର୍ଷ୍ୟାେୁଷ୍ାେ ନହବ ନବାଲ ିଅତରିକି୍ତ ସଚବି 
ନଚତାଇ ନଦଇଛନ୍।ି

ସଚୂୋନରାଗ୍ୟ ନର ‘୫-ର’ି 
ଉପକ୍ମ ଆଧାରନର ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଷ୍ୟୟ 
ପରଚିାଳୋ ବଭିାଗର ସମସ୍ ନସବା 

ଅେଲାଇେ ମାଧ୍ୟମନର ଉପଲବ୍ଧ 
କରାରାଇଛ।ି ଜାତଗିତ, ଆୟ, ଆବାସକି 
ଭଳ ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ 
ଆଉ ତହସଲି କାର୍ଷ୍ୟାଳୟକୁ ନଦୌଡ଼ବିାକୁ 
ପଡୁ ୋହ ିଁ। ବବିାଦହଷୀେ ଦାଖଲଖାରଚ 
ମାମଲାନର ମଧ୍ୟ କାର୍ଷ୍ୟାଳୟକୁ ରବିା 
ଆବ�୍ୟକ ୋହ ିଁ। ଅନ୍ ଲାଇେ ମାଧ୍ୟମନର 

ଏସବୁ ନସବା ସେୁଶି୍ତି 
କରାରାଇଛ।ି ରାଜସ୍ୱ 
ରଥ ମାଧ୍ୟମନର 
ନଲାକଙ୍ ଘନର ପଟ୍ଟା 
ଓ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର 
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଟୋ 

ରାଉଛ।ି ପ୍ରନତ୍ୟକ ଜଲି୍ାର ରାଜସ୍ୱ ସମଷୀକ୍ା 
ନବୈଠକ ଫଳନର ରାଜସ୍ୱ ନସବାନର 
ପରବିତ୍୍ଷେ ଆସଛି।ି ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ 
ରାଜସ୍ୱ ରଥ ମାଧ୍ୟମନର ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ 
ପଟ୍ଟା ବଟେେ କରାଗଲାଣ।ି ତଥାପ ି ରାଜସ୍ୱ 
ନକାର୍ଷନର �ଣୁାଣ ି ନହଉଥିବା ବଭିନି୍ନ 
ରାଜସ୍ୱ ମାମଲାର ଫଇସାଲା ପାଇ ଁନଲାନକ 
ତହସଲି କାର୍ଷ୍ୟାଳୟକୁ ରାଉଛନ୍।ି ନସହ ି
ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ମାମଲାନର ନଲାକମାେଙୁ୍ 
ତହସଲି େ ରବିା ପାଇ ଁ ତଥା ରାଜସ୍ୱ 
ନସବାକୁ ଅଧିକ ନଲାକାଭମିଖୁଷୀ କରବିାକୁ 
ତଥା ରାଜସ୍ୱ ବଭିାଗକୁ ଅଧିକ କ୍ୟିା�ଷୀଳ 
କରବିାକୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ େନିଦ୍୍ଷ�କ୍ନମ 
ଅଧିକାରଷୀମାେଙୁ୍ େନିଦ୍୍ଷ� ଦଆିରାଇଛ।ି

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୧୨ୋ୯(�ମ�ି): େବଷୀେ 
େବିାସଠାନର ନେଙ୍ାୋଳ, ମୟରୁଭଞ୍ଜ, 
ଭଦ୍ରକ ଓ ବାନଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ାର ମ�ିେ 
�କ୍ତ ି ନଗାଷ୍ଷୀର ମା’ମାନେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ 
େବଷୀେ ପଟ୍ଟୋୟକଙୁ୍ ନଭର ି ଥିନଲ। 
ଏହ ି ଅବସରନର ଗତ ଅଗଷ୍ ୧୫ 
ତାରଖି ୭୫ତମ ସ୍ୱାଧଷୀେତା ଦବିସ 
ପାଳେ ଅବସରନର ମା’ମାନେ ଜାତଷୀୟ 
ପତାକା ତଆିର ି ଦାୟତି୍ୱ ପର ି ଗରୁୁ 
ଦାୟତି୍ୱକୁ ନେଇ ଦକ୍ତାର ସହ ତୁଲାଇ 
ଥିବାରୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ ସମସ୍ଙୁ୍ ଧେ୍ୟବାଦ 
ଜଣାଇଥିନଲ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀଙ୍ ୫-ର ି
ସଚବି ଭ.ିନକ. ପାଣ୍ଡଆିେ ମ�ିେ �କ୍ତ ି
ମା’ମାେଙ୍ କାର୍ଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚପ୍ର�ଂସା କରବିା 

ସହ ଭଲକାମ ଜାର ି ରଖିବାକୁ ପରାମ�୍ଷ 
ନଦଇଥିନଲ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ ନସମାେଙ୍ 
ଉପନର ଆସ୍ା ରଖି ଜାତଷୀୟ ପତାକା 
ପ୍ରସୁ୍ତ ପର ି ଏକ ଗରୁୁଦାୟତି୍ୱ ଅପ୍ଷଣ 
କରଥିିବାରୁ ନସମାନେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀଙୁ୍ 
କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିନଲ। ନସମାେଙ୍ 
ଜଷୀବେନର ବହୁ ବଡ଼ ପରବିତ୍୍ଷେ ଆଣଛି ି
ନବାଲ ିକହଥିିନଲ। ମ�ିନ୍  �କ୍ତ ିକାର୍ଷ୍ୟକ୍ମ 
ଜରଆିନର ନସମାନେ କପିର ି ସଫଳ 
ନହାଇପାରଛିନ୍ ିତାହା ବର୍୍ଷୋ କରଥିିନଲ। 
ଚଳତି ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧଷୀେତାର ୭୫ତମ ପତୂ୍ଥି 
ଅବସରନର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମ�ିେ �କ୍ତ ି
ମା’ମାେଙୁ୍ ୩୦ ଲକ୍ ଜାତଷୀୟ ପତାକା 
ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଓ ବଟେେ ଦାୟତି୍ୱ ନଦଇଥିନଲ।

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୧୨।୯(�ମ�ି): ଚଳତି ବର୍ଷର ନମୌସମୁଷୀ ଋତୁ ପାଇଁ ଆବ�୍ୟକ ନହଉଥିବା 
ବର୍ଷା ନହାଇ ସାରଛି।ି ନମୌସମୁଷୀ ୪ ମାସନର ୧୧୫୫.୩ ମମି ି ବର୍ଷା ନହନଲ ଏହାକୁ 
ସ୍ୱାଭାବକି ବର୍ଷା କୁହାରାଏ। ବତ୍୍ଷମାେ ସଦୁ୍ା ୧୦୮୪.୩ ମମି ି ବର୍ଷା ନହାଇ ସାରଛି।ି 
ରାହାକ ି ବର୍ଷା ୧୧୫୫.୩ ମମି ି ତୁଳୋନର ୬ ପ୍ରତ�ିତ କମ୍  ରହଛି।ି ଆଇଏମଡରି 
ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍  ଅେୁରାୟଷୀ ସ୍ୱାଭାବକି ବର୍ଷାଠାରୁ ଅେୁଭୂତ ବର୍ଷାର ପରମିାଣ ୧୯ 
ପ୍ରତ�ିତ କମ୍  କମି୍ୱା ୧୯ ପ୍ରତ�ିତ ଅଧିକ ମଧ୍ୟନର ରନହ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଭାବକି ବର୍ଷା 
ନବାଲ ି ବନିବଚୋ କରାରାଏ। ଅଥ୍ଷାତ ଚଳତି ନମୌସମୁଷୀ ଋତୁନର ସ୍ୱାଭାବକି ବର୍ଷା 
ନହାଇ ସାରଛି।ି ନସନପ୍ଟମ୍ୱର ମାସ େ ସରଥିିବା ନବନଳ ଆଗକୁ ଆହୁର ି୨ ଲଘଚୁାପର 
ସମ୍ାବୋ ରହଛି।ି ନତଣ ୁ ଚଳତି ବର୍ଷ ବର୍ଷାର ପରମିାଣ ସ୍ୱାଭାବକିଠାରୁ ବଢ଼଼ବିାର 
ରନଥଷ୍ ସମ୍ାବୋ ରହଛି।ି ନମୌସମୁଷୀ ଋତୁନର ବତ୍୍ଷମାେ ୪ ର ି ଅବପାତ ଓ ୨ ର ି
ଲଘଚୁାପ ସଷୃ୍ ିନହାଇସାରଛି।ି ଏହାଦ୍ାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ବର୍ଷା ମଳିଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଅେ୍ୟପନର ଲଘଚୁାପ ପ୍ରଭାବନର ରାଜ୍ୟନର ଲାଗ ି ରହଥିିବା ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ 
ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ହ୍ାସ ପାଇବ। ଏହ ି ଲଘଚୁାପର ି ବତ୍୍ଷମାେ ଓଡ଼�ିାଠାରୁ ବହୁ ଦୂର 
ଅଥ୍ଷାତ ଛତ�ିଗଡ଼ ନଡଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରନଦ� ଉପନର ରହଛି।ି ରାହାର ସଧିାସଳଖ ପ୍ରଭାବ 
ଓଡ଼�ିା ଉପରୁ କମବିାନର ଲାଗଛି।ି ମାତ୍ର ଲଘଚୁାପ ନରାଗୁଁ ନମୌସମୁଷୀ ସକ୍ୟି ନହବା 
କାରଣରୁ ଦୁଇ ଦେି ପର୍ଷ୍ୟନ୍ କଛି ି ଜଲି୍ାନର ବର୍ଷା ନହବା ନେଇ ପାଣପିାଗ ନକନ୍ଦ 
ଆକଳେ କରଛି।ି ମଙ୍ଗଳବାର ଝାରସଗୁଡ଼ୁା, ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ନକନୁ୍ଦଝର, ମୟରୂଭଞ୍ଜ, 
ବାନଲଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ରାଜପରୁ ଓ ନକନ୍ଦାପଡ଼ା ଆଦରି କଛି ି ଜଲି୍ାନର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 
ନହବାର ଆ�ଙ୍ା ଥିବାରୁ ଏହ ି ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକି ପାଇଁ ପାଣପିାଗ ନକନ୍ଦ ନୟନଲା ଆଲର୍ଷ 
ଜାର ି କରଛି।ି ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ କଛି ି ଜଲି୍ାନର ଏହ ି ସ୍ତି ି ଜାର ି ରହବିା ସହ ବାକ ି
ଅଞ୍ଳନର ପାଗ ମଖୁ୍ୟତଃ �ଖୁିଲା ରହବିାର ସମ୍ାବୋ ରହଛି।ି ଅେ୍ୟପନର ୧୮ 
ତାରଖିରୁ ପଣୁ ି ରାଜ୍ୟନର ବର୍ଷା ବଢ଼଼ବିା ନେଇ ଆ�ଙ୍ା ସଷୃ୍ ି ନହାଇଛ।ି ୧୮ 
ନସନପ୍ଟମ୍ୱର ନବଳକୁ ଉତ୍ର ବନଙ୍ଗାପସାଗର ଅଞ୍ଳନର ବାୟମୁଣ୍ଡଳର ଉପର ି
ଭାଗନର ଏକ ଘରୂ୍ଥିବଳୟ ସଷୃ୍ ିନହବାର ସମ୍ାବୋ ରହଛି।ି ଏହ ିଘରୂ୍ଥିବଳୟ ପ୍ରଭାବନର 
ପଣୁ ି ଏକ ଲଘଚୁାପ ସଷୃ୍ ି ନହାଇ ରାଜ୍ୟନର ବର୍ଷା କରାଇବ ନବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

୧୮ ଦନି ପବୂ୍ବରକୁ  ପରୂଲିା ଜମୌସକୁମ୍ରୀ ଜକାଟା
ଆଜଠୁି କମେି, ୧୮େୁ ପଣୁ ିେଢ଼େି େର୍ଷୟା

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ନରିଦ୍୍ଷଶ େହସଲିଜର ପକୁଣ ିବସବି କୟାମ୍ପ୍  ଜକାଟ୍ବ

 �ସପ୍ୟାହରେ ତନି ିେନି େସେି ରକୟାଟ୍ଷ
 �ଅେରହଳୟା କରେ କୟାର୍ଷ୍ୟୟାନୁଷ୍ୟାନ
 �େେଷି୍ ଅଧିକୟାେ୍ରୀ କେରିେ ସମ୍ରୀକ୍ଷୟା
 �େୟାଜସ୍ୱ େଥ େୟାଣ୍େିୟାଣ ି୧ େକ୍ଷେୁ ଅଧିକ ପଟ୍ୟା

୨୮ଜର ଜବଙ୍ଗାଲକୁ ରକୁ ଜର ଜହବ ଓଡ଼ଶିା ନଜିବଶକ ସମ୍ଳିନ୍ରୀ
ଭୁବସେଶ୍ୱର,୧୨।୯(�ମ�ି): ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ େବଷୀେ ପଟ୍ଟୋୟକ ଚଳତି ମାସ ୨୮ 
ତାରଖିରୁ ଦୁଇଦେିଆି ନବଙ୍ଗାଲୁରୁର ଗସ୍ନର ରନିବ। ଏହ ିଗସ୍ କାଳନର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ ଶ୍ରଷୀ 
ପଟ୍ଟୋୟକ ଉନଦ୍ୟାଗପତମିାେଙୁ୍ ସଧିାସଳଖ ନଭରବିା ସହ ନସମାେଙୁ୍ ନମକ୍  ଇନ୍  
ଓଡ଼�ିା କନ୍ ନକ୍ଭ-୨୦୨୨ ପାଇଁ ଆମନ୍ତଣ କରନିବ। ନବଙ୍ଗାଲୁରୁନର ନହବାରୁ ଥିବା 
େନିବ�କ ସମ୍ଳିେଷୀନର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀ ଉଦନବାଧେ 
ନଦନବ ନବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ବନି�ର କର ି ଆଇର ି
�ଳି୍ପ ଏବଂ ଅନରା ନମାବାଇଲ ନକ୍ତ୍ରନର ରାଜ୍ୟନର 
ନରପର ି ଅଧିକ ପଞୁ୍ଜେିନିବ� ନହାଇପାରବି, ନସ 
ନେଇ ଆନଲାଚୋ କରନିବ। ଏହା ବ୍ୟତଷୀତ ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ନକ୍ତ୍ର(ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଡ୍  କ୍ୟିାକରଣ, 
ନମରାଲ ଅଣ୍ଡ ନମରାଲ ଡାଉେଷ୍ଟମି୍ , ଲଜଷି୍କି୍ , ପ୍ାଷ୍କି, ନକମକିାଲ) ନକ୍ତ୍ରନର 
େନିବ� ନେଇ �ଳି୍ପପତଙି୍ ସହ ଆନଲାଚୋ କରାରବି। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଷୀଙ୍ ସନମତ 
ରାଜ୍ୟ ପ୍ର�ାସେର �ଷୀର୍ଷ ଅଧିକାରଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗାନଲାର ଗସ୍ କରନିବ।
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ଅନୁଗ�ୋଳ, ୧୨ୋ୯(ସମସି)

ୋତସ�ାଶଆି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏସବ ଜନ୍ତୁ 
ଶ�ିାରୀଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ ୍ାଲଟଛି।ି ବସିଶଷ �ର ି
ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭତିସର ଥିବା ଗାଁ ଗତୁଡ�ିତୁ  ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  
େଂସ�ାଗ �ରା�ାଇଥିବା ସ�ାଲାତାର ଏହାର 
ପ୍ରମତୁ� �ାରଣ। ଶ�ିାରୀମାସେ ଏହ ି ତାରରତୁ  
ହତୁ� ୍�ାଇ ଜନ୍ତୁ ଶ�ିାର �ରତୁ ଛନ୍।ି ଅସେ� 
େମୟସର ହାତୀ୍ଲ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶ�ିାର 
ସହଉଛନ୍।ି ଗତ ୫ବଷ୍ଷସର େତସ�ାଶଆିସର 
ସ�ବଳ ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  ଆଘାତସର ୧୦ରତୁ  ଅଧି� 
ହାତୀଙ୍କ ଜୀବେ �ାଇଛ।ି ସ୍ାେୀୟ ବାେନି୍ା 
ଏବଂ ୍ରସିବଶବତି୍ ମାସେ ସ�ବତୁ ଲ 
ଜରଆିସର ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  ସ�ାଗାଣ �ରବିା�ତୁ 
ଦାବ ି �ର ି ଆେତୁଥିସଲ ମଧ୍ୟ ସ�ହ ି ଶତୁଣତୁ 
େ ଥିବା ଅଭସି�ାଗ ସହାଇଛ।ି ଜଙ୍ଗଲ 
ଭତିସର ବେବାେ �ରତୁ ଥିବା ଅଧିବାେୀଙ୍କ 
େତୁବଧିା ୍ାଇଁ େର�ାର ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  େଂସ�ାଗ 
�ରତୁ ଛନ୍।ି �ନି୍ତୁ  ଏହ ି ତାରରତୁ  ଶ�ିାରୀମାସେ 
ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  ଫାଶ �ର ି ଜନ୍ତୁ ଶ�ିାର �ରତୁ ଛନ୍।ି 

ପ୍ରତଦିେି ସ�ଉଁଠ ି ୋ ସ�ଉଁଠ ି ଜନ୍ତୁ 
ଶ�ିାର ଚାଲଛି।ି ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  ତାର ବଛିାଇ 
ଶ�ିାରୀମାସେ ବାର୍ ହା, ହରଣି, �ତୁଟତୁ ରା ଭଳ ି
ଜନ୍ତୁ ଶ�ିାର �ରତୁ ଛନ୍।ି ଅସେ� 
େମୟସର ହାତୀ ସେହ ି ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  
ତାର େଂସ୍ପଶ୍ଷସର ଆେ ି ଜୀବେ 
ହରାଉଛନ୍।ି ବଗିତ ୫ବଷ୍ଷ ଭତିସର 
ସ�ବଳ ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  ଆଘାତସର ୧୦ରତୁ  
ଅଧି� ହାତୀଙ୍କ ମତୃତୁ ୍ୟ ସହାଇଛ।ି 
ସଛାଟ ସଛାଟ ଜନ୍ତୁ ସ�ସତ ଶ�ିାର 
ସହଉଛ ି ତାହାର �ଛି ି ହେିାବ 
ରହତୁୋହ ିଁ। �ାଁ ଭାଁ ବେ ବଭିାଗ ଜସଣ 
ଦତୁ ଇ ଜଣଙ୍କତୁ  ଗରିଫ �ର ିଦାୟତି୍ୱ ୋର ି
ସଦଉଛ।ି ଆଇେ ଅେତୁ ୋସର ଅଭୟାରଣ୍ୟସର 
ସ�ାଲା ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  ତାର ଟଣା�ାଇ ୍ାରବିୋହ ିଁ। 
ଜନ୍ତୁଙ୍କ େତୁରକ୍ା ଦୃଷ୍ରିତୁ  େରି୍୍ଷାରତି ଉଚ୍ଚତା 
ଥିବା �ତୁଣ୍ଟସର ସ�ବତୁ ଲ ମାଧ୍ୟମସର ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  
େଂସ�ାଗ �ରା�ବିା �ଥା। �ନି୍ତୁ ସ�ୌଣେ ି
ସ୍ାେସର ତାହା ସଦଖିବା�ତୁ ମଳିତୁୋହ ିଁ। ଘଞ୍ଚ 
ଓ ଦତୁ ଗ୍ଷମ ଜଙ୍ଗଲ ସ�ଉଁଠ ି ବେ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚଳ 

ପ୍ରଚଳ �ରତୁ ଛନ୍ ି ସେଭଳ ି ସ୍ାେସର ସ�ାଲା 
ତାରସର ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  େଂସ�ାଗ ସହାଇଛ।ି �ାହା� ି
ଶ�ିାରୀମାେଙ୍କ ୍ାଇଁ ଆଶୀବ୍ଷାଦ ୍ାଲଟଛି।ି 
ଗତ �ଛିଦିେି ୍ସୂବ୍ଷ ଜଗନ୍ାଥ୍ତୁର ଜଙ୍ଗଲସର 
ଏ� ଦନ୍ାହାତୀର ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  ଆଘାତସର ମତୃତୁ ୍ୟ 
ସହାଇଥିଲା। ହାତୀ େହତି ପ୍ରାୟ ୫ଟ ିବାର୍ ହା 
ମରଥିିସଲ। ଏଥିରତୁ  ସ୍ପଷ୍ ପ୍ରମାଣତି ସହଉଛ ି
�ଭିଳ ି ଢଙ୍ଗସର ଚାଲଛି ି ଶ�ିାର। ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  

େଂସ�ାଗ�ତୁ ସ�ବତୁ ଲଂି �ରବିା ୍ାଇଁ ବାରମ୍ବାର 
ଦାବ ି ସହାଇଆେତୁଛ।ି ଗତ �ଛିବିଷ୍ଷ ୍ସୂବ୍ଷ 
ଏ� ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସବୈଠ�ସର ମଧ୍ୟ �ାମ୍ା 
ଅେତୁ ଦାେସର ସ�ବତୁ ଲଂି �ରା�ବିା ୍ାଇଁ େଷି୍ପତ୍ ି
େଆି�ାଇଥିଲା। �ନି୍ତୁ ବଭିାଗୀୟ ଅଧି�ାରୀଙ୍କ 
ଇଚ୍ାଶକ୍ ିଅଭାବରତୁ  ତାହା ଏ�ାଏଁ �ା�୍ଷ୍ୟ�ାରୀ 
ସହାଇ୍ାରଲିାୋହ ିଁ। ୧୯୭୬ ମେହିା ସବଳ�ତୁ 

ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭତିସର ୧୦୧ଟ ି ଗାଁ ଥିଲା। 
ସେସତସବସଳ ଅଧି�ାଂଶ ଗାଁସର ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  
େଂସ�ାଗ େ ଥିଲା। ଫଳସର ଶ�ିାରୀମାସେ 

ଫାଶ ୍�ାଇ �ମି୍ବା ସଦଶୀ ସଛରା 
ବନ୍ତୁ�ସର ଶ�ିାର �ରତୁ ଥିସଲ। �ନି୍ତୁ 
ତାହା ଏସତ େହଜ େ ଥିଲା। ଏସବ 
ପ୍ରାୟ େବତୁ  ଗାଁ�ତୁ  ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  େଂସ�ାଗ 
ସହାଇଛ।ି ଫଳସର ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  ଫାଶ 
ବୋଇ ଶ�ିାର �ରବିା େହଜ 
ସହାଇ�ାଇଛ।ି 

ଅେ୍ୟ୍କ୍ସର ଗତ ୨୦୧୮ 
ବଜି୍ଞପ୍ ି ଅେତୁୋସର ୋତସ�ାଶଆି 
ଅଭୟାରଣ୍ୟରତୁ  ୧୨୫ଟ ି ଗା�ଁତୁ  

�ଟ�ଣାମତୁକ୍ �ର ି ଦଆି�ାଇଛ।ି ଫଳସର 
ସଜସ�ହ ି ସହସଲବ ି ବେିା ବାଧାସର ସ� 
ସ�ୌଣେ ି ଗାଁ�ତୁ �ାଇ ଆେ ି୍ ାରତୁ ଛ।ି ସେହ ି େବତୁ  
ଗାଁ ଗତୁଡ�ିସର ଶ�ିାରୀ ଧରା ୍ଡସିଲ ମଧ୍ୟ 
ଅଭୟାରଣ୍ୟସର ଜନ୍ତୁ େତୁରକ୍ା ଆଇେ ଲାଗତୁ 
ସହଉୋହ ିଁ। ଫଳସର �ତୁବ େହଜସର ଜାମେି 
ମଳି�ିାଉଛ।ି ସତଣତୁ ଶ�ିାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଆଉ 

ଭୟ ରହତୁୋହ ିଁ। ଜନ୍ତୁ ଶ�ିାର�ତୁ ସରା�ବିା�ତୁ 
ସହସଲ ସ�ବଳ ସ�ବତୁ ଲଂି �ରବିା ଏ� ମାତ୍ର 
୍ଦସକ୍୍। �ଛିମିାେ ସହଲା ବ୍ୟା୍� ଶ�ିାର 
ସହଉଥିବା ଜାଣ ି୍ ାର ି ବେ ବଭିାଗ ଜଙ୍ଗଲ 
ଅଧତୁ୍ୟଷତି ଗାଁ ଗତୁଡ�ିସର େନ୍୍ୟା ସହସଲ 
େ�ାଳ ୍�୍ଷ୍ୟନ୍ ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  େଂସ�ାଗ �ାଟ ି
ସଦଉଛନ୍।ି ଫଳସର ହଜାର ହଜାର ସଲା� 
ଅନ୍ାରସର ରହତୁଛନ୍।ି ଏ ସେଇ ୋତସ�ାଶଆି 
ଫିଲଡ୍  ଡାଇସର�ଟେର ଏମ୍  ସ�ାଗ ଜୟେନ୍ 
ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  ତାର ଲଗାଇ ବ୍ୟା୍� ଶ�ିାର�ତୁ 
ସ୍ୀ�ାର �ରବିା େହ ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  ବଭିାଗ େହ ଏ 
ସେଇ ବାରମ୍ବାର ଆସଲାଚୋ ଚାଲଛି।ି �ଛି ି
ଶ�ିାର ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳସର ସ�ବତୁ ଲଂି �ରବିା�ତୁ 
ସ�ାଜୋ �ରା�ାଉଛ।ି ସେହ ି ଅଞ୍ଚଳସର 
ସଦୈେ�ି ୍ାସ୍ାଲଂି �ରା�ାଉଛ ି ସବାଲ ି
�ହଛିନ୍।ି ୋତସ�ାଶଆିସର ବ୍ୟା୍� ଜନ୍ତୁ 
ଶ�ିାର ସରା�ବିା�ତୁ ଆବଶ୍ୟ� ୍ଦସକ୍୍ 
ସେବା ଜରତୁ ରୀ ସହାଇ୍ଡଛି।ି େସଚତ ଆଗାମୀ 
ଦେିସର ୋତସ�ାଶଆି ଜନ୍ତୁଶେୂ୍ୟ ସହବାର 
ଆଶଙ୍କା�ତୁ ଏଡାଇ ଦଆି �ାଇ େ ୍ାସର।

ଖ�ୋଲୋ ବଦ୍ିୟୁତ୍  ତୋର ଖେଉଛ ିଜନ୍୍ଙ୍କ ଜୀବେଖ�ୋଲୋ ବଦ୍ିୟୁତ୍  ତୋର ଖେଉଛ ିଜନ୍୍ଙ୍କ ଜୀବେ
  ୫ବର୍ଷରେ ୧୦େୁ 
ଅଧିକ ହାତୀଙ୍କ ମତୁୃୟୁ
   ହୁକ ପକାଇ ଫାଶ 
ବସାଉଛନ୍ତି ଶ ତିକାେୀ

(ଫୋଇଲ୍  ଫଗ�ୋ)(ଫୋଇଲ୍  ଫଗ�ୋ)

ସୋତଖ�ୋଶଆି ଅଭୟୋରଣୟୁ

ତୋଳଗେରସଦର, ୧୨ୋ୯(ସମସି)

ଅବ୍ୟବସ୍ା ସଘରସର ତାଳସଚର। ଅସେ� 
ଶଳି୍ପ, �ଣ ି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବ�ିାଶ ସକ୍ତ୍ରସର ୍ଛସର 
୍ଡ଼�ିାଇଛ ି ତାଳସଚର। �ଳ�ାର�ାୋ ୍ାଇଁ 
ଭଟି୍ାମାଟ ି ହରାଇଥିବା ଏଠାର ବାେନି୍ା ଏସବ 
େଜି ସମୌଳ�ି େତୁବଧିା ୍ାଇଁ େଂଘଷ୍ଷ �ରତୁ ଛନ୍।ି 
େର�ାର ଏଠାରତୁ  ସ�ାଟ ି ସ�ାଟ ି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ 
ସେଉଥିବା ସବସଳ ଏଠା�ାର ବାେନି୍ା 
ଉନ୍ତମାେର ସ୍ାସ୍୍ୟସେବା, ଶକି୍ା, ରାସ୍ତାଘାଟ 
ଆଦରିତୁ  ବଞ୍ଚତି ସହଉଛନ୍।ି ସତସବ ତାଳସଚରସର 
ବ�ିାଶର େସୂ�୍ଷ୍ୟାଦୟ ସ�ସବ ସହବ ସେ ଦେି�ତୁ 
ଚାହ ିଁବେଛିନ୍ ିତାଳସଚରବାେୀ।

� ଳ � ା ର � ା େ ା ର 
ଧଳୂ ି ଧତୁଆଁସର 
ସ ର ା ଗ ା ଗ୍ର ସ୍ତ 

ସହଉଥିବା ତାଳସଚରବାେୀଙ୍କ ୍ାଇଁ 
ଉନ୍ତମାେର ସମଡ�ିାଲ ୋହ ିଁ। ତାଳସଚରସର 
େଦ୍ୟ େମିମିତ ମହାେଦୀ ଇଷ୍ଚିତୁ ୍ୟଟ୍  ଅଫ୍  
ସମଡ�ିାଲ ୋଇନ୍ େ ଏଣ୍ଡ ରେିଚ୍ଚ୍ଷ(ମମି୍ ୋର୍ )
�ତୁ  ସେଇ ସ୍ାେୀୟବାେନି୍ାଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଆଶା 
ସଦ�ା�ାଇଥିଲା। �ନି୍ତୁ  ଏହା ଏ ୍�୍ଷ୍ୟନ୍ 
�ା�୍ଷ୍ୟକ୍ମ ସହଲାୋହ ିଁ। ତାଳସଚର ମେି ି
ଏସରାଡ୍ରମ୍  ଫିଲ୍ଡ୍ , ଷ୍ାଡୟିମ, ରାଣୀ୍ା�୍ଷ ୍ ାସଚର,ି 
ମେିେିନ୍�ାେେ, ବଜିତୁ୍ା�୍ଷ, ସ�ାଲମତୁ୍ୟଜୟିମ, 
ବସ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡର ଉନ୍ତୀ�ରଣ, ସରଙ୍ଗାଳଠିାରତୁ  
ତାଳସଚର ସଦଇ ଭତୁ ବସେଶ୍ୱର ଓ େମ୍ବଲ୍ତୁର 

୍�୍ଷ୍ୟନ୍ େର�ାରୀ ବସ୍  ଚଳାଚଳ, ୍କ୍  
ଟମମିୋଲ ଆଦ ି ପ୍ର�ଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତ ି

ସହାଇ୍ାରତୁ ୋହ ିଁ। େର�ାରୀ 
ଡ ା କ୍ ର � ା େ ା ସ ର 

ଆବଶ୍ୟ� ଡାକ୍ର ଓ 
�ମ୍ଷଚାରୀ ଅଭାବ 

ସ୍ାସ୍୍ୟସେବା 
େମେ୍ୟା�ତୁ  ଦତୁ ଇଗତୁଣ �ରତୁ ଛ।ି ହାଟସତାଟାସର 
ସ୍ୌର୍ରଷିଦ ୍କ୍ରତୁ  େମି୍ଷାଣ �ରା�ାଇଥିବା 
ପ୍ରାଥମ�ି ସ୍ାସ୍୍ୟସ�ନ୍ଦ୍ର ଜରାଜୀର୍୍ଷ ଅବସ୍ାସର 

୍ଡ଼ରିହଛି।ି ସେହ ି୍ ର ି
ଚଲି୍ ସଡ୍ରନ୍  ୍ା�୍ଷ େମି୍ଷାଣ, 
�ଣହିାଁ�ତୁ  ୍ାସେଞ୍ଜର 
ସରଳ େଂସ�ାଗ, େତୁୋ�ଣ ି

ସଷ୍େେ�ତୁ �ଦତୁ ୋଥ୍ତୁରଠାରତୁ  େଧିାରାସ୍ତା, 
ତାଳସଚର ଓ �ଣହିାଁସର ସ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଦି୍ୟାଳୟ 
ସ୍ା୍େ ଓ ହଙି୍ଗତୁ ଳାଙ୍କ ୍ୀଠ ୍�୍ଷ୍ୟନ୍ େଧିାେଳ� 
ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ୋଙ୍ଗ�ତୁ ଆସଲା�ୀ�ରଣ ବ୍ୟବସ୍ା 
ଏ ୍�୍ଷ୍ୟନ୍ ସହାଇ୍ାରଲିା ୋହ ିଁ। ପ୍ରଶାେେ ଏେବତୁ  
ଦଗିପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ସିଦସଲ ହତୁଏତ ସ୍ାେୀୟ ବାେନି୍ାଙ୍କ 
େମେ୍ୟା �ଛିମିାତ୍ରାସର ଲାଘବ ସହାଇ୍ାରବି।

ଅବୟୁବସ୍ୋ ଖେରଖର ତୋଳଖେର

ସବ୍ୋଧି� ରୋଜସ୍ୱ ଖଦଇ ମଧ୍ୟ ବ�ିୋଶ ଶେୂ

ଅେ୍ଖ�ୋଳଖର ଅନ୍ଜ୍ୋତୀୟ 
ଶ୍ୋେ ଦବିସ ପୋଳତି 
ଅେତୁସଗାଳେହର, ୧୨ା୯(େମେି): ଅେତୁସଗାଳଠାସର 
ଜୀବଜନ୍ତୁ �ଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତଷି୍ାେ/ଓଡଶିା �ୃଷ� େମେ୍ବୟ େମତି,ି 
ଅେତୁସଗାଳ ତଥା ଅସବୈତେ�ି ଜୀବଜନ୍ତୁ �ଲ୍ୟାଣ ଅଧି�ାରୀ 
ତରଫରତୁ  ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ଶ୍ୱାେ ଦବିେ ଉଭୟ େଂସ୍ାର ଅଧ୍ୟକ୍ 
ରବୀନ୍ଦ୍ରୋଥ ପ୍ରଧାେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାସର ୍ାଳତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏହବିେରସର ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ଶ୍ୱାେ ଦବିେ ଉ୍ସର ଏ� 
େସଚତେତା ୍ଦ�ାତ୍ରା ଓ ଆସଲାଚୋ େଭା ଅେତୁଷ୍ତି 
ସହାଇଥିଲା। ଏଥିସର ଶ୍ୱାେଙ୍କ ୍ାଇଁ ଆବାେସ୍ଳ ଓ �ାଦ୍ୟର 
ବ୍ୟବସ୍ା ଉ୍ସର ସଲା�ଙ୍କତୁ  େସଚତେ �ରା�ାଇଥିଲା। ଏହ ି
�ା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର ଉଭୟ େଂସ୍ାର େଦେ୍ୟମାସେ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ସନ୍ଥ ବଖିେୋବୋ ଭୋଖବଙ୍କ 
ଜୟନ୍ୀ ପୋଳତି 
ଅନୁଗ�ୋଳ, ୧୨ୋ୯(ସମସି): ବାଜ ି ରାଉତ ଛାତ୍ରାବାେର 
ଶାନ୍ ି ମନ୍ରି ମଧ୍ୟସର ଭାରତରତ୍ନ େନ୍ଥ ବସିୋବା ଭାସବଙ୍କ 
୧୨୭ ତମ ଜୟନ୍ୀ ରବବିାର େନ୍୍ୟାସର ୍ାଳତି ସହାଇଛ।ି 
ଛାତ୍ରାବାେର େମ୍ାଦ� ଇଂ. ଧସେଶ୍ୱର ୋହତୁଙ୍କ େଭା୍ତତି୍ୱସର 
ଅେତୁଷ୍ତି ଏହ ିେଭାସର ଛାତ୍ରାବାେର େହ େମ୍ାଦ� ଉସ୍ନ୍ଦ୍ର 
ୋହତୁ, ଅଧ୍ୟା୍� ପ୍ରେନ୍ ଦାେ, ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ଉଷାରାଣୀ ପ୍ରଧାେ, 
େତୁଜାତା ପ୍ରୀତେିନ୍ା ଅତଥିି ଭାସବ ସ�ାଗ ସଦଇଥିସଲ। ଲି୍ �ିା 
ମହା୍ାତ୍ର �ା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ�ତୁ େଂସ�ାଜୋ �ରଥିିବା ସବସଳ 
ଛାତ୍ରାବାେର ୍ରଚିାଳ� ସ�ୈଳାେଚନ୍ଦ୍ର ୋହତୁ  ଧେ୍ୟବାଦ 
ଅ୍୍ଷଣ �ରଥିିସଲ। �ା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର ଶଙ୍କର ସବସହରା, 
�ତୁମତୁଦଚନ୍ଦ୍ର ୋୟ�, କ୍ୀସରାଦ ବଶି୍ୱାଳ, ଲକ୍ଷୀ�ାନ୍ ବଶି୍ୱାଳ, 
ପ୍ରତମିା ୋୟ�, େତୁବ୍ରତ ସଦହତୁରୀ, ମାମାଲ ିଗଡ଼ୋୟ�, ଶକ୍ ି
ସବସହରା ପ୍ରମତୁ� ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ସଡ଼� ଦ୍େ୍ଟଣୋଖର ୨ମତୃ
ସଛଣ୍ଡି୍ ଦା, ୧୨ା୯(େମେି): ଅେତୁସଗାଳ ଜଲି୍ା େଶିା ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳ 
ଥାୋ ବାଲଚିନ୍ଦ୍ର୍ତୁର େ�ିଟସର ଗତ ରବବିାର ବଳିମ୍ବତି 

ରାତସିର େଡ଼� 
ଦତୁ ଘ୍ଷଟଣାସର ୨ 
�ତୁବ�ଙ୍କ ମତୃତୁ ୍ୟ 
ସହାଇଛ।ି ୍ତୁଲେି 
େତୂ୍ରରତୁ  ପ୍ର�ାଶ, 
ସ�ାଶଳା ଗ୍ରାମର 
ଦୀ୍� ସବସହରା 
ଏବଂ େତୁଜତି୍  

ପ୍ରଧାେ ଏ� ବାଇକ୍  ସ�ାସଗ ଅେତୁସଗାଳରତୁ  ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ 
ସ�ାଶଳା�ତୁ ସଫରତୁ ଥିସଲ। ବାଇକ୍ ଟ ି ବାଲଚିନ୍ଦ୍ର୍ତୁରଠାସର 
ରାସ୍ତା �ଡ଼ସର ଛଡିା ସହାଇଥିବା ଏ� ୍କ୍  ୍ଛସର ଧକ୍ା 
ସଦଇଥିଲ। ଫଳସର େତୁଜତି୍  ଓ ଦୀ୍� ରାସ୍ତା ଉ୍ସର ଛଟି�ି ି
୍ଡଥିିସଲ। ସେମାେଙ୍କ ମତୁଣ୍ଡସର ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗଥିିଲା। 
ଘଟଣାସ୍ଳସର ଉଭୟଙ୍କର ମତୃତୁ ୍ୟ ସହାଇ�ାଇଥିଲା। 
�ବର୍ାଇ େଶିା ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳ ୍ତୁଲେି ଦତୁ ଘ୍ଷଟଣାସ୍ଳସର ୍ହଞ୍ଚ ି
୍କ୍  ଓ ବାଇ� ଜବତ �ରଥିିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଶବ ଅେତୁସଗାଳ 
ଜଲି୍ା ମତୁ�୍ୟ ଚ�ିତି୍ାଳୟସର ବ୍ୟବସଚ୍ଦ �ରାଇ ମତୃ�ଙ୍କ 
୍ରବିାର�ତୁ ହସ୍ତାନ୍ର �ରା�ାଇଛ।ି

ଅବସରପ୍ୋପ୍ତ ଶକି୍ଷ�ଙ୍କ ପରଖଲୋ�
ଅେତୁସଗାଳ, ୧୨ା୯(େମେି): 
ଅେତୁସଗାଳ ଜଲି୍ା ବଜିସିଗାଳ 
ଗ୍ରାମର ଅବେରପ୍ରାପ୍ ଶକି୍� 
ଅଚତୁ ୍ୟତାେନ୍ ୍ାଣ(ି୮୪)ଙ୍କ 
ଗତ ୧୦ତାର�ି ରାତସିର ତାଙ୍କ 
ବାେଭବେସର ୍ରସଲା� 
ସହାଇ�ାଇଛ।ି ସେ ବାର୍୍ଷ�୍ୟ 
ଜେତି ସରାଗସର ୍ୀଡତି 
ଥିସଲ। ସେ ତାଙ୍କ ଚା�ରି ି ଜୀବେ �ାଣ୍ଡେର ଚାଟଶାଳାରତୁ  
ଆରମ୍ଭ �ରଥିିସଲ। ସେ ଦୀଘ୍ଷଦେି ୍�୍ଷ୍ୟନ୍ ବଜିସିଗାଳ ଗ୍ରାମ 
େଭାର େମ୍ାଦ� ଥିସଲ। ମତୃତୁ ୍ୟ ଶ�୍ୟା େ�ିଟସର ୍ ତୁଅ, ସବାହୂ, 
ଝଅି, ଜ୍ାଇଁ, ୋତ,ି ୋତତୁ ଣୀମାସେ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। ବଜିସିଗାଳ 
ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାେସର ତାଙ୍କର ସଶଷ�ୃତ େମ୍ନ୍ �ରା�ାଇଥିଲା।

ତୋଳଗେରସଦର, ୧୨ୋ୯(ସମସି): ଅେତୁସଗାଳ 
େର�ାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟସର ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶ୍ଷ 
ବଦି୍ୟାଳୟ େଂଗଠେର ଅଷ୍ମ ପ୍ରତଷି୍ା ଦବିେ 
୍ାଳତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିସର ଜଲି୍ାର 
େମତୁଦାୟ ୮ଟ ିଆଦଶ୍ଷ ବଦି୍ୟାଳୟରତୁ  ୨୧ଟ ି
ପ୍ରତସି�ାଗତିାସର ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ୍ା�ା୍ାଖି 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ �ରଥିିସଲ। 
ଏହ ି ଅବେରସର ଜଲି୍ା ଶକି୍ାଧି�ାରୀ 
େରିଞ୍ଜେ ୋହତୁ  ମତୁ�୍ୟଅତଥିି, ଜଲି୍ା ବଜି୍ଞାେ 
୍�୍ଷ୍ୟସବକ୍� ଲକ୍ଷଣ ସବସହରା ଓ 
ଅେତୁସଗାଳ େର�ାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟର 
ପ୍ରଧାେ ଶକି୍� େମ୍ାେତି ଅତଥିି ରୂସ୍ 
ମଞ୍ଚାେୀେ ଥିବାସବସଳ ଓଏଭ ି�ଣ୍ଡହତାର 
ଭାରପ୍ରାପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ା େଭା୍ତତି୍ୱ �ରଥିିସଲ। 
ଓଏଭ ିତାଳସଚରର ଶକି୍� ରାଧାସମାହେ 
୍ଜୂାହାରୀ ମଞ୍ଚ ୍ରଚିାଳୋ �ରଥିିସଲ। 
ବଅଁର୍ାଳ ଓଏଭରି ଶକି୍� ହସର�ୃଷ୍ଣ 
ୋହତୁ  ଅତଥିି ୍ରଚିୟ ପ୍ରଦାେ �ରଥିିବା 
ସବସଳ ସଛଣ୍ଡି୍ ଦା ଓଏଭରି ଶକି୍� ଅଭୟ 
ଧେ୍ୟବାଦ ଅ୍୍ଷଣ �ରଥିିସଲ। ଏହ ିଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ 
ପ୍ରତଷି୍ା ଦବିେସର ଓଏଭ ି ତାଳସଚରର ୩୨ 
ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଭିନି୍ ପ୍ରତସି�ାଗତିାସର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ �ରଥିିବା ସବସଳ ବରଷି୍ ବଗ୍ଷସର 
ଐଶ୍ୱ�୍ଷ୍ୟା ରାୟ ଶାସ୍ତୀୟ-ଏ�� େୃତ୍ୟସର ପ୍ରଥମ, 
ଅଭସିଷ� ପ୍ରଧାେ ଇଂରାଜୀ ବକୃ୍ତାସର ତୃତୀୟ, 
ସେୌଭାଗ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ତତୁ ଙ୍ଗ �ତୁଇଜ୍ ସର ତୃତୀୟ, ଲପି୍ା 
ୋହତୁ  ଚତି୍ରାଙ୍କେସର ତୃତୀୟ, େତୁପ୍ରୟିା ଗରୁପ୍  େମହୂ-
ଶାସ୍ତୀୟ େୃତ୍ୟସର ତୃତୀୟ ସ୍ାେ ଅଧି�ାର 
�ରଛିନ୍।ି ସେହ ି୍ ର ି �େଷି୍ ବଗ୍ଷସର ସ୍ାତୀ 

ୋଥ ଚତି୍ରାଙ୍କେସର ପ୍ରଥମ, ଭବାେୀ ଶଙ୍କର 
ସବସହରା ଇଂରାଜୀ ତ�୍ଷସର ତୃତୀୟ, ୋଇଶ୍ତି ି
ଗରୁପ୍  େମହୂ-ସଲା�େୃତ୍ୟସର ତୃତୀୟ ଏବଂ 
େମୀକ୍ା ଗରୁପ୍  େମହୂ-ଶାସ୍ତୀୟ େୃତ୍ୟସର ତୃତୀୟ 

ସ୍ାେ ଅଧି�ାର �ରଛିନ୍।ି େମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କତୁ  
ବଦି୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ା େସ୍ତିା ୍ଣ୍ଡା 
ଶତୁଭ�ାମୋ ଜଣାଇଥିଛନ୍।ି ଏହ ି ଅବେରସର 
ବଦି୍ୟାଳୟର ହନି୍ୀ ଶକି୍� ରାଧାସମାହେ 
୍ଜୂାହାରୀ ଓ ଓଡ଼ଆି ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ଅଚ୍ଚ୍ଷୋ ଭୂୟାଁ 
ଗାଇଡ୍  ଶକି୍� ଭାବସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କତୁ  େହସ�ାଗ 
�ରଥିିସଲ। େଚୂୋଥାଉ�,ି ବଦି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ 
ଐଶ୍ୱ�୍ଷ୍ୟା ରାୟ ଓ ସ୍ାତୀ ୋଥ ଆଗାମୀ ଦେିସର 
େତୁବର୍୍ଷ୍ତୁର ଜଲି୍ାସର ଆସୟାଜତି ସହବା�ତୁ ଥିବା 
ଆଞ୍ଚଳ�ିସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତସି�ାଗତିାସର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
�ରବିା ୍ାଇଁ ମସୋେୀତ ସହାଇଛନ୍।ି

ଜଲି୍ୋସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ଶିୋ ଆଦଶ୍ ବଦିୟୁୋଳୟ ସଂ�ଠେ ପ୍ତଷି୍ୋ ଦବିସ
ତୋଳଖେର ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ �ୃତତି୍ୱ

ପଲ୍ସିର ମଣ୍୍ଡବନି୍ୋ ବଢ଼ୋଉଛ ିେଶିୋଜେତି ଅପରୋଧ
ହୋଣ୍ଧିଆୁ, ୧୨ୋ୯(ସମସି): େଶିା ସେବେ ଓ େଶିା ସବ୍ାର ସ�ାଗତୁଁ 
ତାଳସଚର େସମତ େମଗ୍ର ଉ୍�ଣ୍ଡସର ଅ୍ରାଧି� ମାମଲା 
ବଢ଼ଚିାଲଛି।ି ଅ୍ରାଧ େୟିନ୍ତ୍ରଣ ୍ାଇଁ ୍�୍ଷ୍ୟାପ୍ େଂ�୍ୟ� ୍ତୁଲେି େ 
ଥିବା ବଭିାଗ ୍ାଇଁ ମତୁଣ୍ଡବନି୍ା �ାରଣ ୋଜଛି।ି ଏହାଫଳସର ଅ୍ରାଧ 
େୟିନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅ୍ରାଧି� ମାମଲାର ତଦନ୍ ଓ ବଚିାର ପ୍ରକ୍ରୟିା 
ବହତୁ  ମାତ୍ରାସର ବାଧାପ୍ରାପ୍ ସହଉଛ।ି ମଦ, ଗସଞ୍ଜଇ େହତି ଏସବ 
ତାଳସଚରସର ବ୍ରାଉେେତୁଗର, ସ�ାସ�ନ୍  େସମତ ବଭିନି୍ ପ୍ର�ାରର 
ସଚାରା େଶିା �ାରବାର ସ�ାଲାସ�ାଲ ି ଭାସବ ଚାଲଛି।ି ପ୍ରତଦିେି 
ସ�ଉଁଠ ି ୋ ସ�ଉଁଠ ି ୍ତୁଲେି �ଛି ି େଶିା ସବ୍ାରୀଙ୍କତୁ  ଧରତୁ ଛ।ି େଶିା 
ସବ୍ାର�ତୁ ସ�ନ୍ଦ୍ର �ର ି ହଂିୋ�ାଣ୍ଡ ଉ୍ତୁଜତୁଥିବା ସଦଖିବା�ତୁ  ମଳିତୁଛ।ି 
ଏହାଛଡା େଶିାଜେତି �ାରଣରତୁ  ଦତୁ ଘ୍ଷଟଣା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୃର୍ ି୍ାଉଛ।ି 
ଗତ �ଛିମିାେ ମଧ୍ୟସର େଶିା ସେବେ �ାରଣରତୁ  ତାଳସଚର େସମତ 

ଅେତୁ ସଗାଳ ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ ଅଞ୍ଚଳସର ଏ�ାଧି� ହତ୍ୟା�ାଣ୍ଡ ଓ ଅେ୍ୟାେ୍ୟ 
ୋଂଘାତ�ି ଅ୍ରାଧ େଂଗଠତି ସହଲାଣ।ି ଏସବ ବ୍ରାଉେେତୁଗର 
େହରର ଗଳ�ିନ୍ସିର ମଳିତୁଥିବା ସବସଳ ଅସେ� ସଲା� ବ ି ଏହା 
୍ାଲସର ୍ଡ଼ ି େଶିା େବିାରଣ ସ�ନ୍ଦ୍ରସର ଭତ୍ମି ସହବାର ଉଦାହରଣ 
ରହଛି।ି େବ୍ଷୋଧାରଣ ସ୍ାେସର ମଦ ଓ ଅେ୍ୟାେ୍ୟ େଶିା ସେବେ 
ଉ୍ସର �ଟ�ଣା ଥିବା େସତ୍ବେ େଶିାଡ଼ମିାସେ ଏହା�ତୁ  ମାେତୁ ୋହାନ୍।ି 
େହରର ଜେଗହଳ ି୍ରୂ୍୍ଷ ସ୍ାେଠାରତୁ  ଆରମ୍ଭ �ର ିରାସ୍ତା�ଡ଼ ଏମତି�ି ି
ବଭିନି୍ ଶକି୍ାେତୁ ଷ୍ାେ ଓ େର�ାରୀ ଦପ୍ର େ�ିଟସର ସ�ାଲାସ�ାଲ ି
େଶିା ସେବେ ଚାଲତୁ ଛ।ି ଏହାଛଡା େଶିା ସେବେ �ର ି ଦରୁ ତଗତସିର 
ଗାଡଚିାଳୋ ଦ୍ାରା ଦତୁ ଘ୍ଷଟଣା ଘଟତୁ ଛ।ି ଏ ସେଇ ସ�ୌଣେ ି�ା�୍ଷ୍ୟାେତୁ ଷ୍ାେ 
ଗ୍ରହଣ �ରା େ ଗସଲ ଆଗମୀ ଦେିସର ୍ରସି୍ତି ି େୟିନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରତୁ  
ଚାଲ�ିବି ସବାଲ ି ବତୁ ର୍ଜିୀବୀମାସେ ମତ ପ୍ର�ାଶ �ରଛିନ୍।ି

ହଙ୍ି୍ଳୋ ଖ�ୋଇଲୋ �ଣ ିପକ୍ଷର୍ ଦ୍�୍ୋପଜୂୋ ମୋଟ ିଅେ୍�ୂଳ
ହୋଣ୍ଧିଆୁ, ୧୨ୋ୯(ସମସି): ଜଗତଜେେୀ 
ମା’ ଦତୁ ଗ୍ଷାଙ୍କ ୍ଜୂା ୍ାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତତୁତ ି ୍ବ୍ଷ ଆରମ୍ଭ 
�ରସିଦସଲଣ ି ବଭିନି୍ ୍ଜୂାମଣ୍ଡ୍ର 
�ା�୍ଷ୍ୟ�ତ୍୍ଷାମାସେ। ଏହ ିକ୍ରମସର ଆଜ ିଏମ୍ େଏିଲ୍  
ହଙି୍ଗତୁଳା ସ�ାଇଲା �ଣ ି୍ କ୍ରତୁ  ଶାରଦୀୟ ଦତୁ ଗ୍ଷା୍ଜୂା 
େମିସନ୍ ମାଟ ି ଅେତୁ�ୂଳ �ା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଅେତୁଷ୍ତି 
ସହାଇ�ାଇଛ।ି ସଗା୍ାଳପ୍ରୋଦସ୍ତି ମା’ ହଙି୍ଗତୁଳା 
୍ୀଠ ୍ରେିରସର ଅେତୁଷ୍ତି ଏହ ି �ା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର 
୍ଣ୍ଡତି ୍ରୂ୍୍ଷଚନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୌରହତି୍ୟସର 
ମାଟ ି ଅେତୁ�ୂଳ ୍ଜୂା ୍ାରମ୍ର�ି ରୀତେିୀତ ି

ଅେତୁ�ାୟୀ େମ୍ନ୍ �ରା�ାଇଥିଲା। ଏଥିସର 
ହଙି୍ଗତୁଳା ସ�ାଇଲା �ଣରି ପ୍ରବନ୍� ଶଶୀପ୍ରୋଦ 
�ତ୍୍ଷା ଭାବସର ସ�ାଗ ସଦଇଥିସଲ। �ା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ 
୍ରଚିାଳୋସର ଶ୍ମ�ି ସେତା ରାଧାସଗାବନି୍ 
ମହାନ୍,ି ଅଜୟ ୋହତୁ, ଅଭୟ ଗଡୋୟ�, ବୃନ୍ାବେ 
ସଲଙ୍କା, ଦୀେବନ୍ତୁ ୋହତୁ, ପ୍ରଭା�ର ୋହତୁ, ରସମଶ 
ୋହତୁ, ରଘତୁୋଥ ୋହତୁ, ପ୍ରଦତୁ ୍ୟମ୍ନ ୋହତୁ, ବେନ୍ 
ୋମଲ, ୍ଞ୍ଚାେେ ସବସହରା, େସବ୍ଷଶ୍ୱର ସ୍ାଇ,ଁ 
ବେିୟ ମହାନ୍ଙି୍କ େସମତ େମସ୍ତ ୍ଜୂା �ମଟି ି
େଦେ୍ୟ ଉ୍ସ୍ତି ରହ ି େହସ�ାଗ �ରଥିିସଲ।

େୂତେ ଖଭୌତ�ି େ�ିତି୍ସ�ଙ୍କ ଖ�ୋ�ଦୋେ
ଗେଣ୍ପିଦୋ, ୧୨ୋ୯(ସମସି): ଅେତୁ ସଗାଳ ଜଲି୍ା ସଛଣ୍ଡି୍ ଦା ବ୍ଲ�ର 
୪ଟ ି ଚ�ିତି୍ାଳୟସର ସଭୌତ�ି ଚ�ିତି୍ା(ଫିଜଓିସଥରା୍)ି େମିସନ୍ 
ବାଗଡଆି ଚ�ିତି୍ାଳୟସର େୂତେ ଭାସବ ସୋମବାର ସଭୌତ�ି 
ଚ�ିତି୍� ଶତୁଭସ୍ତିା ୋହତୁ  �ା�୍ଷ୍ୟସର ସ�ାଗଦାେ �ରଛିନ୍।ି ତାଙ୍କତୁ  
ବାଗଡଆି ଚ�ିତି୍ାଳୟସର �ା�୍ଷ୍ୟରତ ଥିବା ଡା. ରାଜଲକ୍ଷୀ ୋହତୁ  
ସ୍ାଗତ େମ୍ବର୍୍ଷୋ ଜଣାଇଥିସଲ। ଶତୁଭସ୍ତିା ୋହତୁ  ବାଗଡଆି 
୍ଞ୍ଚାୟତସର ଥିବା ଗରବି, ଅେହାୟ ସଲା�ମାେଙ୍କତୁ  ଉତ୍ମ ଚ�ିତି୍ା 

ସେବା ସ�ାଗାଇସଦବା�ତୁ  ପ୍ରାଥମ�ିତା ସଦସବ ସବାଲ ି �ହଛିନ୍।ି 
ବାଗଡଆି ୍ଞ୍ଚାୟତସର ଆଣ୍ତୁଗଣ୍ ି ସରାଗସର ୍ୀଡତି ଥିବା ବରୁ ର୍ 
ଓ ବରୁ ର୍ା,୍ାରାଲେିସି୍  ସରାଗୀ ମାେଙ୍କତୁ  ସଭୌତ�ି ଓ ଶାରୀର�ି 
ଚ�ିତି୍ା ୋହା�୍ୟସର ଜେୋଧାରଣଙ୍କତୁ  ଉତ୍ମ ଚ�ିତି୍ା ସ�ାଗାଇ 
ସଦବା�ତୁ  �ହଛିନ୍।ି ଏହ ି ଚ�ିତି୍ା ସଛଣ୍ଡି୍ ଦା ବ୍ଲ�ର ଗଡମଣ୍ଡଳ, 
ବାଲି୍ ଟା ପ୍ରାଥମ�ି ସ୍ାସ୍୍ୟସ�ନ୍ଦ୍ର ଓ ସ�ାଶଳାର ସଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ସ�ନ୍ଦ୍ରସର ଉ୍ଲବ୍ଧ ସହବ ସବାଲ ିସ୍ାସ୍୍ୟ ବଭିାଗ ୍କ୍ରତୁ  ଜଣା୍ଡଛି।ି
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ତତୈଳ ବତି�ୋଧନୋଗୋରତର ଶ୍ରମକି ତ�ୋଷଣ ଅଭତି�ୋଗ

ମଳିତି ଜନଅଭତି�ୋଗ �ବିରି

ପୋରୋଦୀପ, ୧୨ୋ୯ (ସମସି)

ଏଲ୍  ଆଣ୍ଡ ଟ ି କମ୍ାନୀର ଶ୍ରମକି ସ�ାଷଣ ନୀତ ି ୍ଦାସର 
୍ଡ଼ଛି।ି ଏହ ିଠକିା କମ୍ାନୀ ଅଧୀନସର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା �ହ 
�ହ ଶ୍ରମକି ଆଜ ିମହୁଁ ସ�ାଲବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ସହାଇଛନ୍।ି ସ୍ଟ 
୍ାଟଣା ୍ାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମକି ଆଜ ି ୍ାରଶି୍ରମକି 
୍ାଉନ।ି କାମ କର ି ଦରମା କଥା କହସିଲ ଥାନାର ଭୟ 
ସଦ�ାରାଉଛ।ି ଏଭଳ ି ଏକ ଘଟଣା ସଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ି
୍ାରାଦୀ୍ ସତୈଳ ବସି�ାଧନାଗାରସର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 
ଶ୍ରମକିଙ୍କ ସଷେତ୍ରସର। ରାହାକୁ ସନଇ ଭୟଭୀତ �ତାଧିକ 
ଶ୍ରମକି ଦରମା ଓ ନ୍ୟାୟ ଦାବ ିକର ିଅଭୟଚାନ୍ଦ୍ରୁ ଥାନା 
େମ୍�ୁସର ବସିଷୋଭ ପ୍ରଦ�୍ଯନ କରବିା େହ ନ୍ୟାୟ ଭଷିୋ 
କରଛିନ୍।ି

୍ାରାଦୀ୍ ସତୈଳ ବସି�ାଧନାଗାରସର କାର୍ଯ୍ୟ 
କରୁଥିବା ଠକିା କମ୍ାନୀ ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡଟ ି �ତାଧିକ ଶ୍ରମକିଙ୍କ 
େହ ସ�ଳ ସ�ଳୁଛ।ି କମ୍ାନୀସର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୁ�ଳୀ 
ଓ ଅଣକୁ�ଳୀ ଶ୍ରମକିଙ୍କ ୍ାଇଁ େରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 
କରାରାଇଥିବା େବ୍ଯନମି୍ନ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ ି
ଏଲଆଣ୍ଡଟ ି କମ୍ାନୀର କର୍ତ୍ ୍ଯ୍ଷେ। ରାହାକୁ ସନଇ ସରଉଁ 

ଶ୍ରମକି ମହୁଁ ସ�ାଲଛି।ି ଚାକରିରୁି ବାହାର କରବିାକୁ ଧମକ 
ଦଆିରବିା େହତି ୍ଲୁେିସର ମଥି୍ୟା ସମାକଦ୍ଦମା ସଦବାକୁ 
ଧମକ ଦଆିରାଉଥିବା ସନଇ ଶ୍ରମକିମାସନ ଅଭସିରାଗ 
ଆଣଛିନ୍।ି ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସଦ�ର ବଭିନି୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 
ଆେ ିସତୈଳ ବସି�ାଧନାଗାରସର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା �ହ �ହ 
ଶ୍ରମକି ଏହ ିଠକିା କମ୍ାନୀ ସ�ାଷଣର �କିାର ସହାଇଥିବା 
ଓ ନଜିର ବସକୟା ୍ାଉଣା ଦାବ ି କର ି ଅଭୟଚାନ୍ଦ୍ରୁ 
ଥାନା େମ୍�ୁସର ଧାରଣାସର ବେଛିନ୍।ି

ସତୈଳ ବସି�ାଧନାଗାରସର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା 
ନୁସହଁ। ୍ବୂ୍ଯରୁ ଅସନକ ଠକିାଦାର, କଣ୍ଟ୍ାକଟେର ଓ ଶ୍ରମକି 
ବସକୟା ଅଥ୍ଯକୁ ସନଇ ଅସନକ େମୟସର କମ୍ାନୀ 
ଫାଟକ େମ୍�ୁସର ଧାରଣା, ବସିଷୋଭ ଓ ଆସନ୍ଦାଳନ 
କରଥିିସଲ। ଏେବୁ େମେ୍ୟା େଧୁାରବିାକୁ ସଚଷ୍ା କରୁନାହ ିଁ 
ସତୈଳ ବସି�ାଧନାଗାର କର୍ତ୍ ୍ଯ୍ଷେ। ରାହାକୁ ସନଇ 
ସଦ�ର ସକାଣ ଅନୁସକାଣରୁ ଆେ ି ସ୍ଟ୍ାଟଣା ୍ାଇଁ 
କମ୍ାନୀସର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମକିଙ୍କ େହତି ସ�ଳ 
ସ�ଳୁଛନ୍ ି ଠକିା କମ୍ାନୀ। ସତସବ ଏଲ ଆଣ୍ଡ ଟସିର 
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହ ି �ତାଧିକ ଶ୍ରମକି କମ୍ାନୀ କାମ 
ସଦଉ ବା ନ ସଦଉ ସେମାନଙ୍କ ବସକୟା ୍ାଉଣା ଓ 

ସବାନେ ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ଶ୍ରମକିମାସନ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି 
ଏଥିେହତି କମ୍ାନୀ କର୍ତ୍ ୍ଯ୍ଷେ ନସିଜ ଭୁଲ କର ି ଶ୍ରମକିଙ୍କ 
ଉ୍ସର ସଦାଷ ଲଦୁଥିବା ସନଇ ବହିାର ରାଜ୍ୟର ଜସଣ 
ଶ୍ରମକି ପ୍ରକା� କରଛିନ୍।ି ରଦ ି ସକୌଣେ ି ଶ୍ରମକି ଦରମା 
ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୍ା�ସର ମହୁଁ ସ�ାସଲ, 
ତା’ସହସଲ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକ ସଦବା େହ ଥାନାସର 

ମାମଲା ସଦବାକୁ ଧମକ ଦଆିରାଉଥିବା ଅଭସିରାଗ 
ଆଣଛିନ୍ ି �ତାଧିକ ଶ୍ରମକି। ସତୈଳ ବସି�ାଧନାଗାର 
ଭଳ ି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୟର୍ ଉସଦ୍ୟାଗର ଠକିା କମ୍ାନୀ ଏଲ 
ଆଣ୍ଡ ଟସିର ସରଉଁଭଳ ିଶ୍ରମକି ସ�ାଷଣର ପ୍ରତଛିବ ିଆଜ ି
ସଦଖିବାକୁ ମଳିଛି,ି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ ଦୁଃ�ଦାୟକ ଘଟଣା 
ସବାଲ ିୋଧାରଣସର ଆସଲାଚନା ସହଉଛ।ି

ତଗୋକୁଳପରୁ ଗ୍ୋମରୁ ତ�ୋର ି
ରଘନୁୋଥପରୁ,୧୨ୋ୯(ସମସି): ରଘନୁାଥ୍ରୁ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଯତ ସଗାକୁଳ୍ରୁ 
ଗ୍ାମର ସଗାସର� ୋହୁଙ୍କ ଘସର ଗତକାଲ ିରାତସିର ଦୁବତ୍ ୍ଯର୍ମାସନ ୍� ିଟ୍ରଙ୍ଗଗ୍   
ଭାଙ୍ଗ ି େନୁା, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଟଙ୍କା ସଚାର ି କରସିନଇରାଇଛନ୍।ି ସଗାକୁଳ୍ରୁ 
ଗ୍ାମର ସ୍ୱଗ୍ଯତ ରାଜନ ୋହୁଙ୍କ ୍ଅୁ ସଗାସର� ୋହୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସଦହ 
�ରା୍ ଥିବାରୁ ଘସର ତାଲା ୍କାଇ କଟକ ବଡସମଡକିାଲ ସନଇ ଚକିତି୍ା 
କରାଉଛନ୍।ି ଏହାର େସୁରାଗ ସନଇ ଦୁବତ୍ ୍ଯର୍ମାସନ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗ ି ଘର 
ଭତିସର ୍� ି ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାଲା କାଟ ି ଟ୍ରଙ୍ଗଗ୍  ସର ଥିବା େନୁାସଚନ, କାନଫୁଲ, ରୂ୍ା 
୍ାଉଞ୍,ି ମଦୁ ିଓ ନଗଦ ୧୦ ହଜାର ୫ �ହ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ିସନଇଛନ୍।ି ସଗାସର� 
ୋହୁ ସମଡକିାଲରୁ ସଫର ିଘସର ୍ହଞ୍ଚ ିସଦ�ନ୍ ିତାଙ୍କର େମସ୍ତ େନୁା ଗହଣା 
ସଚାର ିସହାଇଛ।ି ସେ ଏ େମ୍କ୍ଯସର ରଘନୁାଥ୍ରୁ ଥାନାସର ଅଭସିରାଗ କରବିା 
୍ସର ଆଇଆଇେ ି ରାଜକସି�ାର ସବସହରା ଏଏେଆଇ େଞ୍ୟ ସଭାଳଙୁ୍କ 
ତଦନ୍ ଦାୟତି୍ୱ ସଦଇଛନ୍।ି

ଭୁ�ଡ଼ୁଲିୋ ଘର; ଅଳ୍ପତକ ରକ୍ୋ 
ପୋଇତଲ ପରବିୋର ତଲୋତକ

ରଘନୁୋଥପରୁ,୧୨ୋ୯(ସମସି): ରଘନୁାଥ୍ରୁ ବ୍ଲକ ତାର୍ରୁ ୍ଞ୍ଚାୟତର 
ସଗାକୁଳ୍ରୁ ଗ୍ାମର ଦଗିାମ୍ବର ସଜନାଙ୍କ ୍ରୁୁଣା ଇଟାକାନ୍ଥ ଘରର କାନ୍ଥ 
ଗତକାଲ ି ରାତସିର ଲଗାଣ ବଷ୍ଯାସର ଭୁ�ଡ଼ୁ ି ୍ଡ଼ଛି।ି ଏହ ି ଘସର ଥିବା 
ସଲାସକ ଅଳ୍ପସକ ରଷୋ ୍ାଇରାଇଛନ୍।ି ଏହ ି ଘରଟ ି ୍ରୁୁଣା ଅସଟ। ଲଗାଣ 
ବଷ୍ଯାସର ଚାର ି୍ ଟ ମାଟ ି ଦବରିାଇ କାନ୍ଥ ଭୁ�ଡ଼ୁ ି ୍ଡଛି।ି ଏ ସନଇ ଦଗିମ୍ବର 
ସଜନା ରଘନୁାଥ୍ରୁ ବଡିଓି ଓ ତହେଲିଦାରଙୁ୍କ ଲଖିିତ ଅଭସିରାଗ କରଛିନ୍।ି 
ଅଭସିରାଗ ୍ାଇ ତହେଲିଦାର ଚକିଣିଆି ଆରଆଇଙୁ୍କ ତଦନ୍ କର ି ରସି୍ାଟ୍ଯ 
ସଦବାକୁ ନସିଦ୍ଦ୍ଯ� ସଦଇଥିବା ଜଣାରାଇଛ।ି ତାର୍ରୁ େର୍ଞ୍ଚ େଷୁମା ମଲ୍କି, 
େମତିେିଭ୍ୟା ୍ଜୂାଲତା ଦାେ, ୍ବୂ୍ଯତନ େର୍ଞ୍ଚ ପ୍ରତା୍ ରାଉତ ୍ହଞ୍ଚ ି
େରକାରୀ େହାୟତା ସରାଗାଇ ସଦବାକୁ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି

ତପୋଖରୀତର ବୁଡ଼ ି��ିପୁତୁ୍ର ମତୃ

ରୋଜକନକିୋ,୧୨ୋ୯(ସମସି): ସ୍ା�ରୀସର ବୁଡ଼ ି ଜସଣ ��ିୁ୍ ତୁ୍ରର ମତ୍ତୁ୍ୟ 
ସହାଇଛ।ି ଏଭଳ ିଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ୍ାରନୂିଆ୍ଡ଼ା ହାବଳଗଣ୍ଡ ୍ଞ୍ଚାୟତର 
୍ାରନୂିଆ୍ଡ଼ା ଗାସଁର ଘଟଛି।ି ୍ାରନୂିଆ୍ଡ଼ା ଗ୍ାମର ହମିାଂ� ୁ ସ��ର 
ସବହୁରାଙ୍କ ତନିବିଷ୍ଯର ୍ତୁ୍ର ୋଇ �ଭୁାଂ� ୁ ସବହୁରା ସ�ଳୁଥିବାସବସଳ ଘର 
୍ା� ସ୍ା�ରୀସର ବୁଡ଼ ିମତ୍ତୁ୍ୟବରଣ କରଥିିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ୋଇ ନ ମଳିବିାରୁ 
୍ରବିାର ସଲାକ ବହୁତ ସ�ାଜାସ�ାଜ ି କରଥିିସଲ। ସ�ଷସର ଘର ୍ା� 
ସ୍ା�ରୀସର ୋଇର ମତ୍ତସଦହ ଭାେଥୁିବା ସଦଖି ଗାଁ ସଲାକଙ୍କ େହାୟତାସର 
ରାଜକନକିା ସଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ରକୁ ନଆିରାଇଥିଲା। ସେଠାସର ଡାକ୍ତର ତାକୁ 
ମତ୍ତ ସଘାଷଣା କରଥିିସଲ। ରାଜକନକିା ୍ଲୁେି ୋଇ ମତ୍ତ�ରୀର ଜବତ କର ି
ଏକ ଅ୍ମତ୍ତୁ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରବିା େହ ବ୍ୟବସଛେଦ ୍ାଇଁ ୍ଠାଇଥିବା 
ଜଣାରାଇଛ।ି ଏ ସନଇ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳସର ସ�ାକର ଛାୟା ସ�ଳରିାଇଛ।ି

ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୋ ଉଦ୍ମ 
ମୋ�୍ୋଘୋଇ,୧୨ୋ୯(ସମସି): ସବାହୂର ନରି୍ଯାତନା େହ ିନ ୍ାର ିନଦୀକୁ ସଡଇଁ 
ବତ୍ ଦ୍ଧ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରଛିନ୍।ି ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା ମା�୍ଯାଘାଇ ଥାନା 
ଅସମଇ୍ାଳ ଗ୍ାମର ସଗାଖିରାମ ୍ସଲଇ ୍ାରାଦୀ୍-ଚଣ୍ଡସି�ାଲ ୫୩ 
ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜ୍ଥର ଲୁଣାବ୍ଜି ଉ୍ରୁ ନଦୀ ଗଭ୍ଯକୁ ସଡଇଁ ୍ଡଥିିସଲ। 
ସ୍ାନୀୟ ମତ୍୍ୟଜୀବୀ ଏହା ସଦଖି ବତ୍ ଦ୍ଧଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର ି ମା�୍ଯାଘାଇ ୍ଲୁେି 
ଜମିା ସଦଇଛନ୍।ି ସବାହୂର ନରି୍ଯାତନା େହ ିନ ୍ାର ିସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ 
କରଥିିବା ବତ୍ ଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ କହଛିନ୍।ି

ମଳୁିନ ିପୋରଶି୍ରମକି; ଥୋନୋ ଆଗତର ଶ୍ରମକିଙ୍କ ବତିକ୍ୋଭମଳୁିନ ିପୋରଶି୍ରମକି; ଥୋନୋ ଆଗତର ଶ୍ରମକିଙ୍କ ବତିକ୍ୋଭ

୮୬ଟ ିଅଭତି�ୋଗର �ଣୁୋଣ ିକତଲ ଜଲି୍ୋପୋଳ
ରଘନୁୋଥପରୁ/ଜଗତସଂିହପରୁ, ୧୨ୋ୯(ସମସି)

ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ା୍ାଳ ୍ାରୁଲ ୍ଟୱାରୀ 
ରଘନୁାଥ୍ରୁ ବ୍ଲକସର ୮୬ଟ ିଅଭସିରାଗର �ଣୁାଣ ିକର ି
ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ତୁରନ୍ େମାଧାନ କରବିା ୍ାଇଁ 
ନସିଦ୍ଦ୍ଯ� ସଦଇଛନ୍।ି ଏହ ିଅଭସିରାଗ ମଧ୍ୟସର ବ୍ୟକ୍ତଗିତ 
େମେ୍ୟା ୭୭, ସଗାଷ୍ୀଗତ େମେ୍ୟା େମ୍କ୍ଯୀୟ/ଗ୍ାମ 
େମେ୍ୟା ୯, ଜମଜିମା େମେ୍ୟା େମ୍କକିତ ୧୫ଟ,ି 
ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ରଲିଫି ୍ାଣ୍ରୁି େହାୟତା ୧, ସରଡକ୍ରେ 
୍ାଣ୍ରୁି େହାୟତା ୧, ଭର୍ା େମ୍କ୍ଯୀୟ ୧୨, ୍ଲୁେି 
େହାୟତା ୧୨ଟ,ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୨୨ଟ ି ଅଭସିରାଗର �ଣୁାଣ ି
କରଥିିସଲ ଜଲି୍ା୍ାଳ। ଏହ ିଅଭସିରାଗ ମଧ୍ୟସର ତରକୁିନ୍ଦ 
ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟସର ‘୫-ଟ’ିସର ରୂ୍ାନ୍ରତି ସହାଇଥିବା 
କାର୍ଯ୍ୟ ସମା ସ୍ଲୁ େଭା୍ତ ି ଓ ୍ରୁାତନ ଛାତ୍ରମାସନ 
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିସଲ ମଧ୍ୟ ବଦି୍ୟାଳୟ ବଲି ନ୍।ଇବାରୁ 
ବଦି୍ୟାଳୟ େଭା୍ତ ି ବଚିତି୍ରାନନ୍ଦ ଦାେ, ପ୍ରାଣକତ୍ଷ୍ଣ 
ୋହୁ, କସି�ାରଚନ୍ଦ୍ର ୋହୁ, ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍,ି ୟାଉଦ୍ଦନି 
�ାଁ, ରଞ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମ�ୁ ଜନ�ଣୁାଣ ି�ବିରିସର 
ଅଭସିରାଗ କରଥିିସଲ। ଜଲି୍ା୍ାଳ ତୁରନ୍ ବଲି କରବିା 

୍ାଇଁ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ନସିଦ୍ଦ୍ଯ� ସଦଇଥିସଲ।
ଗଆୁଳି୍ ରୁ ୍ଞ୍ଚାୟତର ରାଧାନଗର ଗ୍ାମର ୩୦ 

୍ରବିାରଙୁ୍କ ଜମ ି୍ ଟ୍ା ନ ମଳିବିାରୁ େରକାରଙ୍କ ବାେଗତ୍ହ 
ସରାଜନାସର ଘର ନ ୍ାଇବା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାତଗିତ 
ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ୍ାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ସହଉଥିବା ଅଭସିରାଗ 
କରାରାଇଥିଲା। ଏହ ି ଅଭସିରାଗକୁ ଜଲି୍ା୍ାଳ ବଚିାର 
କର ି ତୁରନ୍ ୍ଦସଷେ୍ ସନବା୍ାଇଁ ତହେଲିଦାରଙୁ୍କ 

ନସିଦ୍ଦ୍ଯ� ସଦଇଥିସଲ। ମାଛଗାଁ ସକନାଲରୁ ନୂଆଦା 
ନକିଟସର ବାହାର ି ଥିବା ୭ନଂ ସକନାଲର �ା�ା 
ସକନାଲସର େସଫଇ ନ ସହବାରୁ ତଳ ଭାଗକୁ ୍ାଣ ିନ 
ମାଡବିାରୁ �ହ �ହ ସହକଟେର ଚାଷଜମ ି ଫାଟ ି ରାଉଛ।ି 
ବଡସକାରସକାର, ଗଆୁଳି୍ ରୁ, ୋନସକାରସକାର 
ଚାଷୀ ବାେସୁଦବ ନାୟକଙ୍କ ସନତତ୍ ତ୍ୱସର ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ 
ନକିଟସର ଅଭସିରାଗ ଆଣଥିିସଲ। ଜଲି୍ା୍ାଳ ଜଳେମ୍ଦ 

ବଭିାଗ ନବି୍ଯାହୀ ରନ୍ତୀଙୁ୍କ ରଦୁ୍ଧକାଳୀନ ଭରି୍ସିର 
ସକନାଲର େସଫଇ କରବିାକୁ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ନସିଦ୍ଦ୍ଯ� ସଦଇଥିସଲ। ଜଳ ୍ରମିଳ ବଭିାଗର 
ଜସଣ କମ୍ଯଚାରୀ ୫୦ ଜଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍କ 
ମାନେକି ନରି୍ଯାତନା ସଦଉଥିବାରୁ କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ୍ଷେରୁ 
ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ ନକିଟସର ଅଭସିରାଗ ଆଣଥିିସଲ। 
ଜଲି୍ା୍ାଳ ବରିକ୍ତ ି ପ୍ରକା� କର ି ଜଳ ୍ରମିଳ ବଭିାଗ 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧସର ୍ଦସଷେ୍ 
ସନବାକୁ ନସିଦ୍ଦ୍ଯ� ସଦଇଥିସଲ। ଏହ ି ଅଭସିରାଗ 
�ଣୁାଣସିର ମ�ୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟନବି୍ଯାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡଃ 
ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ଦାେ, ଉ୍-ଜଲି୍ା୍ାଳ ଧସମନ୍ଦ୍ର ମଲ୍କି, 
ତସିର୍୍ଯାଲ ଏେଡି୍ ଓି ପ୍ର�ାନ୍ କୁମାର ମାଝ,ି ଜଲି୍ା ମ�ୁ୍ୟ 
୍� ୁ ଚକିତି୍ା ଅଧିକାରୀ ବୀରକସି�ାର ୍ରଡିା, ପ୍ରଫୁଲ୍ 
ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ରଘନୁାଥ୍ରୁ ବଡିଓି ଲସମ୍ବାଦର �ଣୁ୍ଆି, 
ତହେଲିଦାରା ରୂ୍ାଲକିା ଦା�, ବଇିଓ ବଜିୟ କୁମାର 
ସ୍ୱାଇଁ, ରଘନୁାଥ୍ରୁ ସଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ 
େକୁାନ୍ କୁମାର ଦଳାଇ, ରଘନୁାଥ୍ରୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ 
ରାଜକସି�ାର ସବସହରାଙ୍କ େସମତ ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ େମସ୍ତ 
ଅଧିକାରୀ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ଓଡ଼�ିୋ ଭଲବିଲ୍  ସଂଘ ଉପସଭୋପତ ିରବୀନ୍ଦ୍ର ଦୋସଙୁ୍କ ସମ୍ୱଦ୍ଧ୍ନୋ
ପୋରୋଦୀପ, ୧୨ୋ୯ (ସମସି): ଓଡ଼�ିା ଭଲବିଲ େଙ୍ଘର ବାଷକିକ ୋଧାରଣ ସବୈଠକ 
ଓ ୨୦୨୨-୨୬ ବଷ୍ଯ ୍ାଇଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍୍ଯା ନବି୍ଯାଚନ ରବବିାର କଟକ ବାରବାଟୀ 
ଷ୍ାଡ଼ୟିମସ୍ ଓଡ଼�ିା ଅଲମ୍କି େଙ୍ଘ େମ୍ଳିନୀ କଷେସର ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇରାଇଛ।ି ଏହ ି
ନବି୍ଯାଚନସର କସି୍  ଓ କଟି୍ ର ପ୍ରତଷି୍ାତା ଅଚୁ୍ୟତ ୋମନ୍ େବ୍ଯେମ୍ତକି୍ରସମ େଭା୍ତ ି
ଭାସବ ନବି୍ଯାଚତି ସହାଇଥିବାସବସଳ ଡଃ. ଗଗସନନୁ୍ଦ ଦାେ େମ୍ାଦକ ଭାସବ ନବି୍ଯାଚତି 
ସହାଇଥିସଲ। ସେହ ି୍ ର ି ୍ାରାଦୀ୍ ବନ୍ଦର କ୍ରୀଡ଼ା ଉ୍ସଦଷ୍ା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାେ 
େଙ୍ଘର ଉ୍େଭା୍ତ ି ଭାସବ ନବି୍ଯାଚତି ସହାଇଥିବାସବସଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୍ଦବୀସର ବହୁ 
ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍୍ଯା ନବି୍ଯାଚତି ସହାଇଛନ୍।ି ସତସବ ଏହ ି�ବର ୍ାଇବା ୍ସର ୍ାରାଦୀ୍ 
ଭଲବିଲ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାସପ୍ରମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଉତ୍ାହ ସଦ�ାସଦଇଛ।ି ଏ ଅବେରସର ସୋମବାର 
େନ୍୍ୟାସର ସଗା୍ବନୁ୍ ଷ୍ାଡ଼ୟିମସର ଆସୟାଜତି ଏକ େମ୍ବଦ୍ଧ୍ଯନା ଉତ୍ବସର ଶ୍ରୀ ଦାେଙୁ୍କ 
େମ୍ବଦ୍ଧ୍ଯନା ଜ୍ା୍ନ କରାରାଇଛ।ି ଏହ ିକାର୍୍ଯକ୍ରମସର ୍ାରାଦୀ୍ ସ୍ାଟ୍ଯ ସ୍ାଟ୍ଟ୍ଯ କାଉନେଲିର 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ େଭା୍ତ ି ଡା. ଦୁଗ୍ଯାପ୍ରୋଦ ସେଠୀ, ୍ାରାଦୀ୍ ସ୍ାଟ୍ଯ ସ୍ାଟ୍ଟ୍ଯ କାଉନେଲି, 
୍ାରାଦୀ୍ ଭଲବିଲ ସରସଫରୀ େଙ୍ଘ, ଓଡ�ିା କଲାର ି୍ ାୟାଟୁ େଙ୍ଘ, ୍ାରାଦୀ୍ ଜୁସଡା 
ଆସୋେଏିେନ, କୁଜଙ୍ଗ କ୍ରସିକଟ କ୍ଲବ, ୍ାରାଦୀ୍ର େମସ୍ତ ଫୁଟବଲ, କ୍ରସିକଟ, ହକ,ି 
ସଟନେି ଭଲବିଲ େସମତ ବଭିନି୍ନ େଙ୍ଘ, କ୍ଲବ, ଅନୁଷ୍ାନ ଓ ସ�ଳାଳମିାସନ ଉ୍ସ୍ତି ସହାଇ 
ଶ୍ରୀ ଦାେଙୁ୍କ େମ୍ବଦ୍ଧକିତ କରଥିିସଲ। ଏ ୍ରସିପ୍ରଷେୀସର ଶ୍ରୀ ଦାେ ନୂତନ େଭା୍ତ ିଡଃ ଅଚୁ୍ୟତ 
ୋମନ୍ଙ୍କ ସନତତ୍ ତ୍ୱସର କାର୍ଯ୍ୟ କରବିାର ସେୌଭାଗ୍ୟ ୍ାଇଥିବାରୁ ୍ାରାଦୀ୍ ତଥା ଓଡ଼�ିାର 
ଭଲବିଲ ଉନ୍ନତ ି୍ାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର ି୍ ାରସିବ ସବାଲ ିଆ�ାବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍।ି

ମହୋକୋଳପଡ଼ୋ,୧୨ୋ୯(ସମସି): ମହାକାଳ୍ଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼କୂଳ ୍ଞ୍ଚାୟତସର ଜନ�ଣୁାଣ ି (୍ଲ୍ୀସର 
ପ୍ର�ାେନ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇରାଇଛ।ି ମହାକାଳ୍ଡ଼ା ବଡିଓି ସଦବା�ଷି ରାଉତ, 
ଅତରିକି୍ତ ବଡିଓି କରିଣ କୁମାର ୋମଲ, ଅତରିକି୍ତ ତହେଲିଦାର ଗଗନ ବହିାରୀ ଦାେ,ଏ୍ଓି ପ୍ରଭାେନିୀ 
ୋହୁ ପ୍ରମ�ୁ ଉ୍ସ୍ତି ରହ ିସଲାକମାନଙ୍କ ଅଭସିରାଗ ଗ୍ହଣ କରବିା େହ େମାଧାନ ୍ାଇ ଁ୍ଦସଷେ୍ 
ଗ୍ହଣ କରଥିିସଲ। ବଡ଼କୂଳ େର୍ଞ୍ଚ ପ୍ରଜ୍ା ୍ରମତିା କରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟଷେ ତତ୍ତାବଧାନସର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର େମତିେିଭ୍ୟାଙ୍କ େସମତ ୍ଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଜନୋଧାରଣ ସରାଗ ସଦଇଥିସଲ।

�ଙୃ୍ଖଳୋର ସହ ସରଲିୋ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଭୋଲୁୁକୁଣୀ ତମଳଣ

ତେରୋବ�ି, ୧୨ୋ୯ (ସମସି)

ପ୍ରସତ୍ୟକ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ୍ାଇ ଁତସ୍ାଇ କାହାଣୀ 
ଏକ ଇତହିାେର ସ୍ ତ୍ତସି୍ତମ୍ଭ ୍ ାଲଟଛି।ି ଏଥିେହତି 
ସରାଡ ିସହାଇ ରହଛି ିଅତୀତର ୋଧବ ୍ଅୁଙ୍କ 
ସନୌବାଣଜି୍ୟ ରାତ୍ରା। ଏହ ି ସନୌବାଣଜି୍ୟ ରାତ୍ରା 
୍ରମ୍ରା େହ ଉ୍କୂଳବର୍୍ଯୀ ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା 
ଜଲି୍ାର େମ୍କ୍ଯ ଅତ ି ନବିଡ଼ି। ଅତୀତର ଏହ ି
ସ୍ ତ୍ତକୁି ବଜାୟ ରଖିବା ୍ାଇ ଁ ଓ ନଜି ଭାଇଙ୍କ 
ମଙ୍ଗଳ କାମନା ୍ାଇ ଁ ଭାଦ୍ରବ ୍ରୂ୍ଣକିମାର ୍ର 
ରବବିାରଠାରୁ ୫ଟ ିରବବିାର େନ୍୍ୟାସର ଗ୍ାମର 

ଝଅିମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ଅନୁଷ୍ତି ଭାଲୁକୁଣୀ ୍ଜୂା 
ୋରା ରାଜ୍ୟସର ୍ାଳତି ସହାଇଥଏ। ଏକମାେ 
ଧର ି ଏହ ି ଭାଲୁୁକୁଣୀ ୍ଜୂା ୍ାଇ ଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ 
ସହାଇଥିଲା ସଡରାବ�ି ଅଞ୍ଚଳ। ସୋମବାର 
ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ ସଗାଲରାହାଟ ୍ଞ୍ଚାୟତର ରଥ 
୍ଡଆିଠାସର ଭାଇଚାରା ୍ରମ୍ରାର ପ୍ରତୀକ 
ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରେଦି୍ଧ ଭାଲୁକୁଣୀ ସମଳଣ 
ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇରାଇଛ।ି ୍ାରମ୍ରକି ରୀତନିୀତ ି
ମଧ୍ୟସର ଏହ ି ସମଳଣ ରବବିାର ରାତରୁି 
ଆରମ୍ଭ ସହାଇଥିଲା। ପ୍ରଥସମ ଏହ ି ସମଲଣର 
ଥାନ୍ତ ି ରଥ୍ଡଆି ସମଳଣ ୍ଡଆିସର 

ଉ୍ସବ�ନ କରବିା ୍ସର ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମରୁ 
ଭାଲୁକୁଣୀଙ୍କ େେୁଜ୍ତି ସମଢ ବାଜା୍ଟୁଆର ଓ 
ରଙ୍ଗସବରଙ୍ଗର ଆତେବାଜୀ ମଧ୍ୟସର ପ୍ରସବ� 
କରଥିିଲା। ଜାତ,ି ବର୍ଣ୍ଯ ଓ ଧମ୍ଯ ନବିକିସ�ଷସର 
େମସ୍ତ ବଗ୍ଯର ଅଧିବାେୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଭାଇଚାରା 
ଭାବନାସର େତ୍ଷ୍ ି ସହାଇଥିବା ଏହ ି ନଆିରା 
ସମଲଣସର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ ସଗାଲରାହାଟ 
୍ଞ୍ଚାୟତର ଦୁମକୁା, ତଲିକ୍ରୁ, କସଚରୀତଳ, 
ଓଝାୋହ,ି ଚଷା�ଣ୍ଡ, ୍ାସଣ୍ଡୋହ,ି ବଣଆିୋହ,ି 
କାଜି୍ ରୁ ଓ ଦଆି୍ଡା, ବାଲଆି ୍ଞ୍ଚାୟତର 
ସତାଟାୋହ,ି ହୁରାୋହ,ି ମଲୁଣା୍ାଟଣା ଓ 
ଦରସବାଲ, ଚାଟରାଚକଡ଼ା ୍ଞ୍ଚାୟତର 
ସଗାବନି୍ଦ୍ରୁ ଓ ଚାଟରାଚକଡା ଏବଂ କାଉ୍ଡ଼ା 
୍ଞ୍ଚାୟତର ୋନସଫାଗଳ ଗ୍ାମରୁ ୨୩ଟ ି
ସମଢ ସୋମବାର ଦନି ୧୧ଟା େଦୁ୍ଧା ସମଲଣ 
୍ଡ଼ଆିସର ୍ହଞ୍ଚଥିିସଲ। ୍ସର ଦୁମକୁା ହାଟ 
ଥାନ୍ତ ିସମଢ ୍ଷେରୁ େମସ୍ତ ସମଢ ନକିଟସର 
ସଭାଗ ଲାଗ ି କରାରବିା େହତି ଆେନ୍ା ବଷ୍ଯ 
ସମଳଣ ୍ାଇ ଁ ବରଣୀ କରାରାଇଥିଲା। 
ଚଳତିବଷ୍ଯ ସମଳଣସର ୩୦ହଜାରରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଯ 
ଦ�୍ଯକଙ୍କ ଭଡ଼ି ଜମଥିିଲା। �ତ୍ଙ୍ଖଳା ରଷୋ ୍ାଇଁ 
ସଡରାବ�ି ୍ଲୁସି୍  ୍ଷେରୁ ବ୍ୟା୍କ ୍ଲୁସି୍  
ମତୁୟନ କରାରାଇଥିଲା।

ବଡ଼କୂଳ ପଞ୍ୋୟତତର ଜନ�ଣୁୋଣ ି

ଜଲି୍ୋସ୍ତରୀୟ �ବୁ ଉତ୍ସବ ନମିତତେ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ିତବୈଠକ

ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୨ୋ୯(ସମସି): ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ରବୁ ଉତ୍ବ ନମିସନ୍ ଏକ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ସବୈଠକ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା୍ାଳ େଚ୍ଚଦିାନନ୍ଦ ୋହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାସର ନଜିସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 
କଷେସର ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇରାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ସବୈଠକସର ରବୁ ଉତ୍ବ ଆେନ୍ା ୨୮ ତାର�ି 
ବୁଧବାର ଦନି ଆଦକିବ ି ୋରଳା ଦାେ େଂସ୍ତ୍ତ ି ଭବନସର େକାଳ ୯ ଘଟକିାରୁ ଦବିେ 
ବ୍ୟା୍ୀ ଅନୁଷ୍ତି ସହବାକୁ ସ୍ରି କରାରାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ଉତ୍ବସର ୧୫ ବଷ୍ଯରୁ ୨୯ ବଷ୍ଯ ୍ର୍ଯ୍ୟନ୍ 
କଳାକାର ଅଂ�ଗ୍ହଣ କର ିସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତଭିା ପ୍ରଦ�୍ଯନ କର ି୍ ାରସିବ। ଚତି୍ରକଳା, କବତିା 
ରଚନା ଓ ଆବତ୍ର୍,ି ସ୍ରିଚତି୍ର(ଫସଟାଗ୍ାଫି), ବକ୍ତତ୍ ତା ପ୍ରତସିରାଗତିା, ଜଲି୍ା ରବୁ େମାସବ� 
ଓ ଜଲି୍ା ୋଂସ୍ ତ୍ତକି ପ୍ରତସିରାଗତିା ସଲାକନତ୍ତ୍ୟ, ୍ାରମ୍ରକି ଓ �ାସ୍ତୀୟ ନତ୍ତ୍ୟ ଦଳଗତ 
ପ୍ରଦ�୍ଯନ କରାରବିାର ସ୍ରି କରାରାଇଛ।ି େମସ୍ତ ଅଂ�ଗ୍ହଣକାରୀ କଳାକାର ଓ ଅନୁଷ୍ାନଙୁ୍କ 
୍ାରସିତାଷକି ଅଥ୍ଯରା� ିପ୍ରଦାନ କରାରବିା େହତି ୍ରୁସ୍ାର ଓ ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାରବି।

ପ୍ରତ ି ୋଂସ୍ ତ୍ତକି ଦଳସର ନଶି୍ତି ୧୦ଜଣ କଳାକାର ରହବିା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଜଲି୍ାର 
ୋଂସ୍ ତ୍ତକି ଦଳମାସନ ଜଲି୍ା େଂସ୍ତ୍ତ ିଅଧିକାରୀ କମି୍ବା ସନସହରୁ ରବୁସକନ୍ଦ୍ର େଂଗଠନ େହତି 
ସରାଗାସରାଗ କରବିାକୁ ଅନୁସରାଧ କରାରାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସବୈଠକସର ଜଗତେଂିହ୍ରୁ 
ସନସହରୁ ରବୁ ସକନ୍ଦ୍ର େଂଗଠନର ଜଲି୍ା ରବୁ ଅଧିକାରୀ ନଖିିଲ ସକାକୁଲା ସ୍ୱାଗତ 
ଭାଷଣ ଓ ଅତଥିି ୍ରଚିୟ ସଦବା େହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂ୍ସର� ଉ୍ସ୍ା୍ନ କରଥିିସଲ। 
�ଷିୋବତି୍  ମସହନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜଲି୍ା େଂସ୍ତ୍ତ ି ଅଧିକାରୀ ଦଲି୍ୀ୍ କୁମାର ସଜନା, 
ଜଲି୍ା େଚୂନା ଓ ସଲାକେମ୍କ୍ଯ ଅଧିକାରୀ କାମନିୀ ରଞ୍ନ ୍ଟ୍ନାୟକ, ୍ରସିବ�ବତି୍  
ଉତ୍କଳ ରଞ୍ନ ମହାନ୍,ି ଅଧ୍ୟା୍କ ଜତୁିପ୍ରୋଦ ମଲ୍କି, �ଷିୋବତି୍  େକୁାନ୍ କୁମାର 
ସଲଙ୍କା, ଅଧ୍ୟା୍କ ସଗା୍ାଳକତ୍ଷ୍ଣ ମଶି୍ର, ଦୁଃ�ୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ, କଳା ପ୍ରତଷି୍ାନର ପ୍ରତଷି୍ାତା 
ଅଜୟ କୁମାର ସଗାଛୋୟତ, କଳା �ଷିେକ �ବିପ୍ରୋଦ ରାଉତ, ସନସହରୁ ରବୁସକନ୍ଦ୍ର 
ସସ୍ୱଛୋସେବୀ �ଭୁଶ୍ରୀ ରାଉତ ଓ େଂଗ୍ାମ ୋହୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। ସନସହରୁ ରବୁସକନ୍ଦ୍ର 
ଜଲି୍ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ େଂସରାଜକ ୍ବତି୍ର କୁମାର େବୁୁଦ୍ଧ ି ଧନ୍ୟବାଦ ଅ୍୍ଯଣ କରଥିିସଲ।

ଶ୍ରୀକୋତେ ତଜନୋ ରୋଜନଗର 
ଥୋନୋର ନୂତନ ଆଇଆଇସ ି
ଋ ୋ ଜ ନ ଗ ର , 
୧ ୨ ୋ ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ରାଜନଗର ଥାନାସର 
ନୂତନ ଆଇଆଇେ ି
ଭାସବ ଶ୍ରୀକାନ୍ କୁମାର 
ବାରକି ଆଜ ି ସରାଗ 
ସଦଇଛନ୍।ି ଶ୍ରୀ ବାରକି 
ଏହ ି ବ୍ଲକର ତାଳଚୁଆ 
ୋମଦୁ୍ରକି ଥାନାସର ଦୀଘ୍ଯ ୋସଢ ୩ ବଷ୍ଯ ଧର ିେଫଳତାର 
େହ କାମ କରଛିନ୍।ି ସେ ଆଜ ି ରାଜନଗର ଥାନାସର 
ସରାଗ ସଦଇଛନ୍।ି ରାଜନଗର ଥାନାର ଆଇଆଇେ ି
ତ୍ନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନାକୁ 
ବଦଳ ି ସହାଇଛ।ି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ୍ବୂ୍ଯରୁ ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା 
ଟାଉନ ଥାନାସର କାର୍ଯ୍ୟ କରଥିିସଲ। ରାଜନଗରର 
ଗଣ୍ବ୍ଯ ଦ�ହରା ୍ାଇ ଁବଗିଲୁ ବାଜ ିୋରଥିିବାସବସଳ 
ନୂତନ ଆଇଆଇେ ିସରାଗ ସଦଇଛନ୍।ି

ମହୋକୋଳପଡ଼ୋ, ୧୨ୋ୯(ସମସି): ମହାକାଳ୍ଡ଼ା ବ୍ଲକ ସକାଚଳିା ଗ୍ାମ 
ବାେସୁଦବ ୍ୀଠସର ଭାଗବତ ଜସନମାତ୍ବ ୍ାଳତି ସହାଇରାଇଛ।ି ୋତଦନି 
ବ୍ୟା୍ ି ଭାଗବତ ୍ାଠ କରାରାଇ �ନବିାର ୍ଣ୍ଡତି ବାବୁଲ ି କରଙ୍କ ମନ୍ତ 
ଉଚ୍ଚାରଣସର ସହାମରଜ୍ କରାରାଇ ୍ରୂ୍ଣ୍ଯାହୂତ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାରାଇଥିଲା। 
ଭାଦ୍ରବ �କୁ୍ଳ ନବମୀ ତଥିିଠାରୁ ୋତ ଦନି ବ୍ୟା୍ୀ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାସର ଭାଗବତ ୍ାଠ 
କରାରାଇ ଭାଗବତ େପ୍ାହ ୍ାଳନ କରାରାଇଥିଲା। ୍ରୁାଣ ଅନୁୋସର ମତ୍ତୁ୍ୟ 
ଭୟରୁ ରାଜା ୍ରୀଷେତିଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରବିାକୁ �କୁମନୁ ି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକତ୍ଷ୍ଣଙ୍କ 
ଆବତ୍ର୍ ଆ�୍ୟାନ �ଣୁାଇଥିସଲ। 
ସେହ ି ଅମତ୍ତ ଆ�୍ୟାନ ଭାଦ୍ରବ 
୍ରୂ୍ଣକିମା ବା ଇନୁ୍ଦ ୍ରୂ୍ଣକିମା 
ଦନି େମାପ୍ ସହାଇଥାଏ। 
ସେହ ି ଦନିକୁ ଭାଗବତ 
ଜନମଦନି ସବାଲ ି ୍ରୁ୍ଲ୍ୀସର 
୍ାଳନ କରାରାଇଛ।ି 
ସକାଚଳିା ଗ୍ାମବାେୀଙ୍କ ଦ୍ାରା �ତାଧିକ ବଷ୍ଯ ଧର ି ଏହ ି ଉତ୍ବ ୍ାଳନ 
କରାରାଇଆେଛୁ।ି ପ୍ରସତ୍ୟକ େନ୍୍ୟାସର ନାମରଜ୍, ଅନ୍ନରଜ୍ କରାରାଇଥିଲା।

ବୋସତୁଦବ ପୀଠତର ଭୋଗବତ ଜତନମୋତ୍ସବ
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ନଲାଲକ�ଲା ନଗର, ୧୨ଲା୯(ସମସି )

ନାଲ୍ ସ�ା �ମ୍ମଚାରୀ େଂଘ, ଆଲୁମନିୟିମ ମଜୁଦୂର 
େଂଘ, ନାଲ୍ ସ�ା ସ୍ାସରେେ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ ୟନୁୟିନ୍  
୍କ୍ଷରୁ ସୋମବାର େ�ାଳ ୭ରୁ ନାଲ୍ ସ�ା ୍ଶାେନ 
�ାର୍ମ୍ାଳୟ େମ୍ଖୁସର ଗଣଧାରଣା ଦଆିରାଇଥିଲା। 

୩ଟ ି ୍ମଖୁ ଶ୍ରମ�ି େଂଗଠନ �ର୍ତ୍ ୍ମ୍କ୍ଷଙ୍କ େହ 
ଉ୍ସ୍ତି ରହ ି ଇନ୍ ସେଟଭି୍ , ୍ାରାମଟିର େମ୍�୍ମସର 
୍ବୂ୍ମରୁ ଆସଲାଚନା �ରଥିିସଲ। ସତସବ �ର୍ତ୍ ୍ମ୍କ୍ଷ 
ଚୁକ୍ନିାମା�ୁ ବଭିନି୍ନ ଆଳ ସଦଖାଇ ବଳିମ୍ବ �ରୁଛନ୍।ି 
ରାହାଫଳସର ୨୦୧୭ରୁୁ ୨୧ ୍ାର୍  ସହାଇଥିବା ସବସଳ 
ଶ୍ରମ�ିମାନଙ୍କ ବସ�ୟା ୍ା୍୍ ମଳିନିାହ ିଁ। ଦଶହରା 

୍ାସଖଇ ଆେଥୁିବା ସବସଳ ସବାନସ୍  ବାବଦସର 
ସ�ୌଣେ ି ଆରେହ ୍�ାଶ �ରୁନାହାନ୍ ି �ର୍ତ୍ ୍ମ୍କ୍ଷ। 
ଦାବ ି ୍ରୂଣ ନ ସହସଲ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଉ୍ସରାକ୍ ୩ 
ଶ୍ରମ�ି େଂଗଠନ ୍କ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦଆିରବି ସବାଲ ି
ସଚତାବନୀ ଦଆିରାଇଛ।ି ଏ ସନଇ ଘଟଣାସ୍ଳ�ୁ 
ନାଲ୍ ସ�ା ଇଡ ି ଅମ୍ବ�ିା୍ୋଦ ୍ଣ୍ା ଆେ ି ଶ୍ରମ�ିଙ୍କ 
େହ ଆସଲାଚନା �ରଥିିସଲ। ଆସଲାଚନା ୍ସର 
୩ ଶ୍ରମ�ି େଂଗଠନର �ମ୍ମଚାରୀମାସନ ମଧ୍ାହ୍ନ 
ସଗାଟାଏସର ଧାରଣାରୁ ଉଠଥିିସଲ। ଏହ ିଧାରଣାସର 
ସନ୍ରୁ �ାର୍ମ୍�ାରୀ େଭା୍ତ ି ମାଙ୍ଗିଲାଲ 
ୋମଲ, ୋଧାରଣ େମ୍ାଦ� ସବୈରାଗୀ ସେଠ୍ , 
ଏଏମ୍ ଏସ୍ ର େଭ୍ତ ି ମନୁା ୋମଲ, ୋଧାରଣ 
େମ୍ାଦ� ବସିନାଦ ୋମଲ ଓ ସନସ୍ ର �ାର୍ମ୍�ାରୀ 
େଭା୍ତ ି ମଳୟ ସ୍ାଇଁ, େଧାରଣ େମ୍ାଦ� 
ନମି୍ମଳ ୋମଲ, ବଜିନ ଦଳସବସହରା, ମସନାଜ 
ସ୍ାଇଁ, ବେନ୍ ନାୟ�, େତ୍ଜତି୍  ବଶି୍ାଳ, ୍ଶାନ୍ 
ୋହୁ, େଚ୍ଦିାନନ୍ଦ ଗଡ଼ନାୟ�, ରଞ୍ତି ୋହାଜ, 
ସଗା୍ାଳ�ତ୍ଷ୍ଣ ମଲ୍�ି, ଦୀନବନୁ୍ ଭୁତଆି, େଞ୍ୟ 
ସଦହୁରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀ, ସ୍ରୂ୍ ଗଡ଼ନାୟ�, 
ଦୀ୍� ୋମନ୍େଂି ୍ମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ଅନୁକଗଲାଳବ୍ଲ�, ୧୨ଲା୯(ସମସି)

ଅନୁସଗାଳ ବନଖଣ୍ ଅନ୍ଗ୍ମତ 
ବାଳୁଅ�ଟା ୍ଞ୍ାୟତସର 
ହାତୀ୍ଲ ଆେ ି ବାରମ୍ବାର 
ବଭିନି୍ନ ଫେଲ ନଷ୍ଟ �ରୁଥିବା 
ଅଭସିରାଗ ସହଉଛ।ି �ଛିଦିନି 
ତସଳ ମନ୍ଦରଗରିୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ 
ହାତୀ୍ଲ ଆେ ି ଶାବଳଭଙ୍ଗା 
ରୋମର ୍ବତି୍ର ସଦହୁରୀଙ୍କ 
ବାଡ଼ସିର ଥିବା ବଭିନି୍ନ ୍�ାର 
ଫେଲ ନଷ୍ଟ �ରସିଦଇଥିବା 
ସଦଖିବା�ୁ ମଳିଥିିଲା। ସେଇଭଳ ି
ରବବିାର ମନ୍ଦରଗରି ି ଜଙ୍ଗଲରୁ 

୩ ୍ ଟ ହାତୀ ଆେ ିବଳରାମ୍ରୁ 
ଅଞ୍ଳସର ଚାଷ �ରଥିିବା 
ତ୍ରନିାଥ ସବସହରା, ନଳିାଚଳ 
ୋହୁ, ଶରତ ଖଟୁଆ, ସହମନ୍ 
ସବସହରାଙ୍କ ଏ�ର ଏ�ର ଧାନ 
ଫେଲ ନଷ୍ଟ �ରସିଦଇଥିବା 
ସଦଖିବା�ୁ ମଳିଛି।ି �ଛିଦିନି 
ସହଲା, ଶାହାରାଗଡୁା, 
ବଳରାମ୍ରୁ, ଶ୍ାମେନୁ୍ଦର୍ରୁ, 
ଶାବଳଭଙ୍ଗାର ସ�ାଇ୍େ ି
ଅଞ୍ଳସର ହାତୀମାସନ ବୁଲୁଥିବା 
ସଲାସ� ସଦଖିବା�ୁ ୍ାଉଛନ୍।ି 
ଏ ଅଞ୍ଳଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଳ ଗଡୁ�ି 
ଅତ ିନ�ିଟତର ଥିବା ସହତୁ ଦନି 

େମୟ ସହଉ ଅବା େନ୍୍ା େମୟ, 
ସଲା�ଙ୍କ ରା ଆେ ରହଥିାଏ। 
ସତଣ ୁଏ ସନଇ ଅଞ୍ଳର ସଲାସ� 
ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ାସର ଥିବା 
ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ଏ୍ସଟ ହାତୀଙୁ୍କ 
ଘଉଡାଇବାସର ବନବଭିାଗ 
ସ�ୌଣେ ି ୍ଦସକ୍ଷ୍ ସନଉ 
ନ ଥିବା ସଲାସ� ଅଭସିରାଗ 
�ରଛିନ୍।ି ଘଟଣାସ୍ଳସର 
ବନ�ମ୍ମଚାରୀ ଆେ ି ଅଞ୍ଳରୁ 
ହାତୀଙୁ୍କ ଘଉଡାଇବା େହ 
ଫେଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ଆ�ଳନ 
�ର ି କ୍ଷତ ି୍ ରୂଣ ସଦବା୍ାଇଁ 
ଚାଷୀମାସନ ଦାବ ି�ରଛିନ୍।ି

 �ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ିବୃଦ୍ଧ ନରି�ୋଜ
ଗରଦପରୁ,୧୨ଲା୯(ସମସି): ନଦୀ�ୁ ସଶୌଚ ସହବା�ୁ ରାଇ 
ସଗାଡ଼ ଖେରିବିାରୁ ବତ୍ଦ୍ଧ ନସିଖାଜ ସହାଇରାଇଛନ୍।ି ସେ 
ସହସଲ ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ା ତସିର୍୍ମାଲ ଥାନା ଅଧୀନ 
୍ଇଡ୍ାଟଣା ଅଞ୍ଳର ୫୮ ବଷ୍ମୀୟ ଶରତ �ୁମାର ୋହୁ। 
ଶରତ ତାଙ୍କ ୍ ରବିାର େହ ସ�ନ୍ଦା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା ୍ ାଟ�ୁରା ଥାନା 
ଅଧୀନ ୋନଅଢ଼ଙ୍ଗା ଅଞ୍ଳସର ଘର ଭଡ଼ା ସନଇ ରୁହନ୍।ି ଆଜ ି
ଚସିତ୍ରାତ୍ପଳା ନଦୀସର ସଶୌଚ ସହବା େମୟସର ତାଙ୍କର ସଗାଡ଼ 
ଖେ ି ରାଇଥିଲା। ଫଳସର ସେ ଭାେରିାଇଥିସଲ। ସ୍ାନୀୟ 
ସଲାସ� ଏହା ସଦଖି ୍ଲୁେି ଓ ଅଗ୍ଶିମ ବାହନିୀ�ୁ ଖବର 
ସଦଇଥିସଲ। ଅଗ୍ଶିମ ବାହନିୀ �ମ୍ମଚାରୀ ବହୁ ସଖାଜାସଖାଜ ି
�ରବିା ୍ସର ମଧ୍ ତାଙ୍କର ୍ର୍ା ମଳି ିନ ଥିଲା। 

 �କୋନ୍ଥ ପଡ଼ ି୩ ଗେୁୁତେ
ନଲାଲକ�ଲା ନଗର, ୧୨ଲା୯(ସମସି): ବଅଁର୍ାଳ ବପ୍ଲ� 
ୋନ୍ରା୍ରୁ ‘ଖ’ ୍ଞ୍ାୟତ ରାମମିଣୁ୍ା ରୋମସର �ାନ୍ଥ୍ଡ଼ ି
ଏ� ୍ରବିାରର ୩ ଜଣ ଗରୁୁତର ସହାଇଛନ୍।ି ରାମମିଣୁ୍ା 
ରୋମର ଶ୍ରୀ�ାନ୍ ସବସହରାଙ୍କ ଦୁଇ ଝଅି ଓ ଏ�ମାତ୍ର ୍ଅୁ 
ଘସର ସଶାଇଥିବା େମୟସର ମାଟ ି �ାନ୍ଥ ଖେ ି ୍ଡ଼ଥିିଲା। 
ଫଳସର େମସତେ ଗରୁୁତର ସହାଇଥିବା େଚୂନା ମଳିଛି।ି 
ଲଘଚୁା୍ ଜନତି ବଷ୍ମାସର ଘର �ାନ୍ଥ ଓଦା ସହାଇ 
ରହଥିିଲା ସୋମବାର �ାନ୍ଥ ୍ଡ଼ ି ଶ୍ରୀ�ାନ୍ ସବସହରାଙ୍କ 
୍ଅୁ ଶ୍ରୀତମ ସବସହରା(୨), ଝଅି ଦୀ୍ା ସବସହରା(୧୯), 
ଝଅି ଲପି୍ତିା ସବସହରା(୩) ଗରୁୁତର ସହାଇଛନ୍।ି େସଙ୍ଗ 
େସଙ୍ଗ େମତେଙୁ୍କ ରୋମବାେୀଙ୍କ େହାୟତାସର ଉଦ୍ଧାର 
�ର ି ଅନୁସଗାଳ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ ଚ�ିତି୍ାଳୟ�ୁ ନଆିରାଇଛ।ି 
ସେଠାସର ସେମାନଙ୍କ ଚ�ିତି୍ା ଚାଲଥିିବା ସବସଳ େମତେଙ୍କ 
ଅବସ୍ା େସୁ୍ରହଛି।ି ୍ଶାେନ ୍କ୍ଷରୁ ସ�ହ ି୍ହଞ୍ ିନ ଥିବା 
ସ୍ାନୀୟ ସଲାସ� ୍�ାଶ �ରଛିନ୍।ି

 �ଗୋଁକୁ େୋସ୍ୋ ନରିୋ୍ଣ ପୋଇଁ 
ଜଲି୍ୋପୋଳଙୁ୍ ଦୋବ ି

ଅନୁକଗଲାଳ, ୧୨ଲା୯(ସମସି): ଗାଁ�ୁ ରାତୋ ନମି୍ମାଣ ୍ାଇଁ 
ଆଜ ି ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍କ ଲଖିିତ ଅଭସିରାଗ �ରଛିନ୍ ି ସ୍ାନୀୟ 
ବଅଁର୍ାଳ ବପ୍ଲ� ୍ନ୍ଦରଭରଣଆି, ବଗଚର, ମଝ�ିା 
ରୋମବାେୀ। ରୋମବାେୀଙ୍କ ଅଭସିରାଗ ମତୁାବ�, ବଗଚର 
ଗାଁ�ୁ ରବିା ଆେବିା �ରବିା�ୁ ଥିବା ରାତୋ ସଶାଚନୀୟ 
ଅବସ୍ାସର ରହଛି।ି ଫଳସର ରବିା ଆେବିା �ରବିା�ୁ 
ସଲା�ମାସନ ହଇରାଣ ସହଉଛନ୍।ି ଏହ ି ରାତୋ ତଆିର ି
ସହସଲ ୧୫ ରୁ ଅଧି� ଗାଁର ସଲା� ଉ୍�ତ୍ତ ସହସବ। 
ଏଣ ୁ ରଥାଶୀଘ୍ର ରାତୋ ତଆିର ି �ରବିା ୍ାଇଁ ରୋମବାେୀ 
ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍କ ଲଖିତ ଅଭସିରାଗ �ରଛିନ୍।ି

 �ଶକିୋେ ସେଞ୍ୋର ଜବତ;  
୩ ରକୋର୍ ଚୋଲୋଣ

�ଣହିଲା,ଁ ୧୨ଲା୯(ସମସି): �ଣହିାଁ ବନାଞ୍ଳ ଅନ୍ଗ୍ମତ 
ତାଳ୍ଦା ରୋମସର �ଣହିାଁ ବନବଭିାଗ ଚଢଉ �ର ି ଜନୁ୍ 
ଶ�ିାର ୍ାଇ ଁବ୍ବହତ୍ତ ତାର ଓ ଅନ୍ାନ୍ େରଞ୍ାମ ଜବତ 
�ରବିା େହ ଏଥିସର େମ୍ତ୍କ୍ ୩ ଜଣ�ୁ ସ�ାଟ୍ମ ଚାଲାଣ 
�ରଛି।ି ଅଭରିକୁ୍ ୩ଜଣ ସହସଲ �ଣହିାଁ ଥାନା ତାଳ୍ଦା 
ରୋମର େବୁାଷ ୋହୁ(୪୭), ନସରଶ ନାଏ�(୫୧) ଓ 
�ନ୍ାରୁ ନାଏ�(୪୦)। ଅଭରିକୁ୍ ୩ ଜଣ�ୁ ସୋମବାର ସ�ାଟ୍ମ 
ଚାଲାଣ �ରଛି ିବନ ବଭିାଗ। ସେମାସନ ଉକ୍ ତାରସର ଏ� 
ବାର୍ ହା ଶ�ିାର �ରଥିିବା ଜଙ୍ଗଲ ବଭିାଗ େତୂରୁ ୍�ାଶ।

 � କୃର ିବରକିୋ �ୋଇ ୯ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ଅସସୁ୍ଥ
ଅନୁକଗଲାଳ, ୧୨ଲା୯(ସମସି): ଆଇରନ ବଟ�ିା ଖାଇ 
୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗରୁୁତର ସହାଇଛନ୍।ି ଅନୁସଗାଳ 
ଜଲି୍ା ସଛଳଆି୍ଡ଼ା ୍ଞ୍ାୟତ ଅନ୍ଗ୍ମତ ନୂଆଗାଁ 
୍ାଥମ�ି ବଦି୍ାଳୟର ୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ �ତ୍ମ ି ବଟ�ିା 
ଆଲସବଣ୍ାସଜାଲ େହ ଫଲ�ି ଏେଡି୍  ବଟ�ିା ଖାଇ ଅେସୁ୍ 
ସହାଇଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ସ୍ଲୁସର ଏହ ିବଟ�ିା ଖାଇବା ୍ ସର 
୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଣୁ୍ ବୁଲାଇବା େହ ବାନ୍ ିସହାଇଥିଲା। 
୍ାଥମ�ି ଚ�ିତି୍ା ୍ସର େନ୍୍ା େଦୁ୍ଧା ଅେସୁ୍ତା ନ �ମବିାରୁ 
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ରୁ ୩ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ଜସଣ ଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଅନୁସଗାଳ 
ଡାକ୍ରଖାନାସର ୍ଥସମ ଭର୍୍ତି �ରାରାଇଥିଲା। ୍ସର ୍ାଞ୍ 
ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ ସମଡ�ିାଲସର ଭର୍୍ତି �ରାରାଇଥିଲା। 
ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ା ଏସବ ସ୍ରି ଅଛ।ି ଏହ ିଘଟଣା�ୁ ସନଇ 
ଅଭଭିାବ� ମାନଙ୍କ ମଧ୍ସର ଅେସନ୍ାଷ ସଦଖାସଦଇଛ।ି

 �କରୟୁୁନରି ିରସଣ୍ଟେ ବଲି୍  ପୋସ୍  
ପୋଇଁ ଜଲି୍ୋପୋଳଙୁ୍ ଅଭରି�ୋଗ 

ଅନୁକଗଲାଳ, ୧୨ଲା୯(ସମସି): ବଲି୍  ୍ାସ୍  ସହଉ ନ ଥିବାରୁ 
ଆଜ ି ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ �ାର୍ମ୍ାଳୟ ଦ୍ାରସ୍ ସହାଇଛନ୍ ି
ଅନୁସଗାଳ ବପ୍ଲ� ସଧା�ୁଟାର ଢି୍  ୋହବିାେୀ। ଢି୍  
ୋହବିାେୀଙ୍କ ଅଭସିରାଗ ଅନୁରାୟୀ, ୍ଞ୍ାୟତରିାଜ ଓ 
୍ାନୀୟ ଜଳ ବଭିାଗ ୍କ୍ଷରୁ ୨୦୧୮-୧୯ ମେହିାସର 
ୋଂେଦଙ୍କ ଅନୁଦାନ ୍ାଣ୍ରୁି ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା �ମୁ୍ ନଟି ି
ସେଣ୍ଟର ଅଟ�ଳ ଦଆିରାଇଥିଲା। ଆଠ ମାେ ସହବ 
�ମୁ୍ ନଟି ି ସେଣ୍ଟର �ାମ ସଶଷ ସହାଇଛ;ି �ନୁି୍ ଆଜ ି
୍ର୍ମ୍ନ୍ ବଲି ୍ାସ୍  ସହାଇ୍ାରନିାହ ିଁ। ଳସର ଢି୍  ୋହବିାେୀ 
ବାରମ୍ବାର ବପ୍ଲ�ସର ଅଭସିରାଗ �ରଥିିସଲ। �ନୁି୍ ସ�ହ ି ନ 
ଶଣୁବିାରୁ ରୋମବାେୀ ସୋମବାର ବାଧ୍ ସହାଇ ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍କ 
ଲଖିିତ ଅଭସିରାଗ �ରଛିନ୍।ି

 � ଦୁର୍ରଣୋରେ ପଲୁସି 
କର୍ଚୋେୀ ଆହତ

ପଲାଟ�ୁରଲା,୧୨ଲା୯(ସମସି): ୍ାଟ�ୁରା ଥାନା ଏଏେଆଇ 
ସବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସବସହରା ଦୁଘ୍ମଟଣାସର ଆହତ ସହାଇଛନ୍।ି 
ସେ ୍ାଟ�ୁରା ଥାନାରୁ ସ�ନ୍ଦା୍ଡ଼ା ରାଉଥିବା େମୟସର 
�ଳ୍ଡ଼ା ଛ�ଠାସର ଦୁଘ୍ମଟଣାର ଶ�ିାର ସହାଇଥିସଲ। 
ତାଙ୍କ ସଗାଡ଼ ଓ ହାତସର ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗଛି।ି ସ୍ାନୀୟ 
ସଲାସ� ଆହତ ଶ୍ରୀ ସବସହରାଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର �ର ିସ�ନ୍ଦା୍ଡ଼ା 
ଡାକ୍ରଖାନା�ୁ ଚ�ିତି୍ା ନମିସନ୍ ୍ଠାଇଥିସଲ।

ଇନ୍ସେଟଭି୍ପାଇଁଧାରଣାସରବେସିେ୩ଶ୍ରମକିେଂଗଠନ

ବଳରାମପରୁସମୌଜାସରହାତୀଉପଦ୍ରବ

କେରଲାବଶି, ୧୨ଲା୯ (ସମସି): 
‘୫-ଟ’ି ସରାଜନାସର ୍ଲ୍ୀସର 
୍ଶାେନ ମାଧ୍ମସର ସଡରାବଶି 
ବପ୍ଲ� ୍ଶାେନ ୍କ୍ଷରୁ ୋଧାରଣ 
ସଲା�ଙ୍କ ନ�ିଟତର ସହବା ୍ାଇଁ 
୍ୟାେ ଜାର ି ରହଛି।ି ସୋମବାର 
ଏହ ି ବପ୍ଲ� ଅଧୀନସ୍ ନହଙ୍ଗ ୍ଞ୍ାୟତ 
�ାର୍୍ମ ାଳୟସର ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଥିଲା 
୍ଲ୍ୀସର ୍ଶାେନ �ର୍୍ମ କ୍ରମ। 
ଜଲି୍ା ୍ରଷିଦ େଭା୍ତ ି ଗୀତାଞ୍ଳ ି
ସେଠୀ �ାର୍୍ମ କ୍ରମର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
�ରଥିିବାସବସଳ ସଡରାବଶି 
୍ଞ୍ାୟତ େମତି ି ଅଧ୍କ୍ଷା ୍ଭାତୀ 
ମଲ୍�ି, ଉ୍ାଧ୍କ୍ଷ ସଦବାଶଷି 
ଆଚାର୍୍ମ , େର୍ଞ୍ ବଳିାେନିୀ ସେଠୀ, 

େମତିେିଭ୍ ଲକ୍ଷୀ୍ୟିା ସେଠୀ, 
୍ବୂ୍ମତନ େର୍ଞ୍ ରଶ୍ୀରଞ୍ନ ୍ଣ୍ା 
୍ମଖୁ ଏହ ି �ାର୍୍ମ କ୍ରମସର ଉ୍ସ୍ତି 
ଥିସଲ। ଏହ ିଶବିରିସର ବପ୍ଲ� େହ�ାରୀ 
ନବି୍ମାହୀ ରନ୍ତୀ ଶଭୁଶ୍ରୀ ଦସଳଇ, 
ଏବଡିଓି ଭଞ୍�ସିଶାର ନାୟ� 
ଉ୍ସ୍ତି ରହ ି୍ଞ୍ାୟତର ବଭିନି୍ନ ଗାଁରୁ 
ଆେଥିିବା ୪୬୮ଟ ି ଅଭସିରାଗର 
ଶଣୁାଣ ି �ରଥିିସଲ। ସ�ସତ� 
ଅଭସିରାଗର ଶଣୁାଣ ି �ର ି େମାଧାନ 
�ରାରାଇଥିବାସବସଳ ଅନ୍ 
ଅଭସିରାଗର େମାଧାନ ୍ାଇ ଁ ତ୍ୱରତି 
୍ଦସକ୍ଷ୍ ନମିସନ୍ ବଭିାଗୀୟ ଉଚ୍ 
�ର୍ତ୍ ୍୍ମ କ୍ଷଙ୍କ ନ�ିଟ�ୁ ୍ଠାରାଇଛ।ି

 ଏହ ି ଶବିରିସର େଡି ି୍ ଓି 

ସନେହଲତା ୋହୁ, ରୋମ୍ ଉନ୍ନୟନ 
ବପ୍ଲ� େହ�ାରୀ ୍�ଳ୍ପ ଅଧି�ାରୀ 
ୋବତି୍ରୀ ମନ୍ତୀ, ଜୀବ�ିା ମଶିନ 
େଂସରାଜ� ରତ�ିାନ୍ ୍ଟ୍ଟନାୟ�, 
ମତ୍୍ ଅଧି�ାରୀ ସ୍ୟେୀ ୋମଲଙ୍କ 
େମସତ ବପ୍ଲ�ର ଅନ୍ାନ୍ ବଭିାଗ 
ଅଧି�ାରୀ ଉ୍ସ୍ତି ରହ ି ନଜି 
ନଜି ବଭିାଗ ଅଭସିରାଗ ରେହଣ 
�ରଥିିସଲ। ସତସବ ନହଙ୍ଗ 
୍ଞ୍ାୟତ ଅଧୀନସର ଥିବା ୧୩୦ଟ ି
ସ୍ୟଂ େହାୟ�ିା ସଗାଷ୍ୀର ଉ୍ସ୍ତି 
ଥିବା �ମ୍ମ�ର୍୍ମାଙୁ୍କ େଂସରାଜ� 
୍ଟ୍ଟନାୟ�, ଏମ୍ ବସି� ନମତିା 
ମହାନ୍,ି ୍ଞ୍ାୟତ ସଫସଡ଼ସରେନ୍ ର 
େଭାସନତ୍ରୀ ସଶୈଳବାଳା ସ୍ାଥା, 
େମ୍ାଦ�ିା ଶ୍ରୀୟା ରାୟ ୍ମଖୁଙ୍କ 
ସ�ନ୍ଦ ଓ ରାଜ୍ େର�ାରଙ୍କ ୍କ୍ଷରୁ 
ମହଳିାଙୁ୍କ ସ୍ାବଲମ୍ବୀ �ରବିା ୍ାଇଁ 
ନଆିରାଉଥିବା ବଭିନି୍ନ ୍ଦସକ୍ଷ୍ 
େମ୍�୍ମସର ୍ଶକି୍ଷଣ ୍ଦାନ 
�ରଥିିସଲ। ଏହ ି �ାର୍ମ୍କ୍ରମ�ୁ 
�ତ୍ର୍ବିାେ ସେଠୀ, ଶଶୀ�ାନ୍ ୍ଣ୍ା, 
�ଳ୍ପତରୁ ସେଠୀ, ମନ୍ଥ ୋହୁ, 
ଲଛମନ ୋହୁ, ନଶି�ିାନ୍ ବାର�ି 
୍ମଖୁ ୍ରଚିାଳନା �ରଥିିସଲ।

ପଲ୍ଲୀକର ପ୍ରଶଲାସନ

ନହଙ୍ଗପଞ୍ାୟତସର୪୬୮ଅଭସି�ାଗରଶଣୁାଣ ି

ପଟ୍ଲାମଣୁ୍ଲାଇ, ୧୨ଲା୯(ସମସି): 
ୋହତି୍ େମାଜର ଦ୍୍ମଣ। 
େମାଜର ୍ତବିମି୍ବ ୋହତି୍ 
ରୂ୍ ଦ୍୍ମଣସର ୍ତବିମି୍ବତି ହୁଏ। 
ସଲଖ� ଓ ୋହତି ି୍ �ମାସନ ଏ୍ର ି
ୋହତି୍ େତ୍ଷ୍ଟ ି �ରବିା ଉଚତି୍  
ରାହା �ାଳଜୟୀ ସହାଇ୍ାରବି। 
�ାଳଜୟୀ ୋହତି୍ େତ୍ଷ୍ଟ ି ସହସଲ 
େମାଜର ମଙ୍ଗଳୋଧିତ ସହବ 
ସବାଲ ି ୍ଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ ବପ୍ଲ� ଡାମର୍ରୁ 
୍ଞ୍ାୟତ ରାଘବ୍ରୁ ବାେସୁଦବ 
ମନ୍ଦରି ୍ାଙ୍ଗଣସର ଆସୟାଜତି 
୍ତିାମ୍ବର ମଲ�ିଙ୍କ ଲଖିିତ ନାଟ� 
ସବାଉ ସମାର ତୁଳେୀର ୍ାଣୁ୍ଲି୍  ି
ଓ �ଠଉ ଭଜନମାଳାର ଉସନା୍ଚନ 
ଉତ୍ବସର ସରାଗସଦଇ ବକ୍ାମାସନ 
ମତବ୍କ୍ �ରଛିନ୍।ି ୍ାକ୍ନ ଶକି୍ଷ� 
େମାଜସେବୀ ବେନ୍ ୍ରଡ଼ିାଙ୍କ 
ସ୍ୌସରାହତି୍ସର ଆସୟାଜତି 
ଉତ୍ବସର ରାଜନଗର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭ ୁ
େଂସ୍ତ୍ତ ମହାବଦି୍ାଳୟର ଅଧ୍ା୍�ିା 

ଭଗବତୀ ରାଉତ ମଖୁ୍ଅତଥିି, 
୍ଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ ସ୍େ �ପ୍ଲବ ୋଧାରଣ 
େମ୍ାଦ� ବରଷି୍ ୋମ୍ବାଦ�ି ଅନୀଲ 
ସଚୌଧରୁୀ ମଖୁ୍ବକ୍ା, ଡାମର୍ରୁ 
ହସର�ତ୍ଷ୍ଣ ହାଇସ୍ଲୁର ୍ଧାନଶକି୍ଷ� 
ରଞ୍ନ ମଲ୍�ି, େମାଜସେବୀ 
ଦଲି୍ୀ୍ ମଲ୍�ି, ୋମ୍ବାଦ�ି ନସରନ୍ଦ 
ଧଳ ୍ମଖୁ େମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାସବ ସରାଗସଦଇ �ାଳଜୟୀ 
ୋହତି୍ େମାଜ ୍ରବିର୍୍ମନସର 
େହାୟ� ସହାଇ୍ାରବି ସବାଲ ି
ମତବ୍କ୍ �ରଥିିସଲ। େମାଜସେବୀ 
େସବ୍ମଶ୍ର ସେଠୀ ଅତଥିି୍ରଚିୟ 
ଓ ସ୍ାଗତଭାଷଣ ୍ଦାନ 

�ରଥିିବାସବସଳ ନାଟ� ସବାଉ 
ସମାର ତୁଳେୀ ଓ �ଠଉ ଭଜମାଳାର 
ରଚୟତିା ୍ତିାମ୍ବର ମଲ�ି ନାଟ� ଓ 
ଭଜନମାଳା ରଚନାର ବଭିନି୍ନ ଦଗି 
େମ୍�୍ମସର ବାଖ୍ା �ରଥିିସଲ। ମଞି୍ନ 
ମଲ୍�ି ଧନ୍ବାଦ ସଦଇଥିସଲ। 
�ାର୍୍ମ କ୍ରମ ୍ବୂ୍ମରୁ ଅତଥିିମାନଙୁ୍କ 
ବାଲୁସଙ୍କଶ୍ର ମହାସଦବ ମନ୍ଦରି 
ନ�ିଟରୁ ୍ଟୁଆରସର େଭାସ୍ଳ�ୁ 
୍ାସଛାଟ ି ନଆିରାଇଥିଲା। ଏହ ି
�ାର୍୍ମ କ୍ରମ�ୁ ୍ ସମାଦ ସେଠୀ, ହରିଣ୍ 
ମଲ୍�ି, ମାନେ ମଲ୍�ି, ୍ତ୍ଥ୍ବୀରାଜ 
ମଲ୍�ି, ମଳୟ ସେଠୀ, ଗଲୁୁର ିମଳ�ି 
୍ମଖୁ ୍ରଚିାଳନା �ରଥିିସଲ।

‘କାଳଜୟୀୋହତି୍ୟେଷୃ୍ିସହସେେମାଜରମଙ୍ଗଳୋଧିତସହବ’

ପଲାରଲାଦଲୀପ, ୧୨ଲା୯ (ସମସି): 
୍ାରାଦୀ୍ ସ୍ୌର୍ାଳ�ିା ଅଧୀନସର 
ଠ�ିା �ାମ �ରୁଥିବା ୩ ଠ�ିାଦାରଙୁ୍କ 
ସ୍ୌର୍ାଳ�ିା �ାର୍ମ୍ରୁ ଅନ୍ର 
�ରାରାଇଛ।ି ସ୍ୌର୍ାଳ�ିାରୁ 
ସ�ାଟ ି ସ�ାଟ ି ଟଙ୍କାର �ାମ ସନଇ 
�ାର୍ମ୍ ୋରବିାସର ଅସହତୁ� ବଳିମ୍ବ 
�ରଥିିବାରୁ ସେମାନଙୁ୍କ �ାର୍ମ୍ରୁ ବାଦ 
ଦଆିରାଇଛ।ି ଏ ସନଇ ଗତ ଏ୍ଲି 
ମାେ ୨୨ ତାରଖି ସ୍ୌର ୍ରଷିଦର 
୍ଥମ ୋଧାରଣ ସବୈଠ�ସର ଅତରିକି୍ 
ଜଲି୍ା୍ାଳ ତଥା ସ୍ୌର ୍ରଷିଦ 
�ାର୍ମ୍ନବି୍ମାହୀ ଅଧି�ାରୀ ଦାୟତି୍ୱସର 
ଥିବା �ାହୁ୍ନ ଚରଣ ଧୀରଙ୍କ ଉ୍ସ୍ତିସିର 
ଏହ ି ନଷି୍ପର୍ ି ସହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ସବୈଠ�ସର ସ୍ୌରାଧ୍କ୍ଷ ବେନ୍ �ୁମାର 
ବଶି୍ାଳଙ୍କ େସମତ ୧୯ଟ ି ୱାଡ୍ମର 
୍ାରଷିଦ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। ସ୍ୌରାଞ୍ଳର 

ଉନ୍ନୟନମଳୂ� �ାର୍ମ୍ ଠକି୍  ରୂସ୍ ସହାଇ 
ନ ୍ାରବିାରୁ ୩ ଠ�ିାଦାରଙୁ୍କ �ାର୍ମ୍ ରୁ 
ଅବ୍ାହତ ଦଆିରବିା�ୁ େବ୍ମେମ୍ତ ି
କ୍ରସମ ସ୍ରି �ରାରାଇଥିଲା। ୍ରଷିଦର 
ନଷି୍ପର୍ ି ଅନୁରାୟୀ ତନି ି ଠ�ିାଦାରଙୁ୍କ 
ବାଦ ସଦବା ଲାଗ ି ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ନସିଦ୍୍ମଶ ସଦଇଥିସଲ। ଉକ୍ ୋଧାରଣ 
ସବୈଠ�ସର ଏହା େବ୍ମେମ୍ଖୁସର 
ସଘାଷଣା �ରାରାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଖବର ୍ଚାରତି ସହବା ୍ସର ଅନ୍ 
ଠ�ିାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ସର ଛନ�ା ୍ଶବିା 
େହ ସେମାନଙ୍କ �ାର୍ମ୍�ୁ ସନଇ 
୍ଶ୍ନ ଉଠଛି।ି ଉକ୍ ତନି ି ଠ�ିାଦାରଙ୍କ 
ବ୍ତୀତ ଅନ୍ ସରଉଁ ଠ�ିାଦାର 
ଏଭଳ ି �ାର୍ମ୍ସର ଅସହତୁ� ବଳିମ୍ବ 
�ରସିବ, ସେମାନଙୁ୍କ ତୁରନ୍ ବାଦ 
ସଦବା�ୁ ନବନବି୍ମାଚତି ୍ାରଷିଦ ଦାବ ି
ଜଣାଇଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି

ବଳିମ୍ବ କହଲଲା �ଲାଳ
ସପୌରପାଳକିାଠକିାକାମରୁ
ବାଦ୍ପଡ଼ସିେ୩ଠକିାଦାର

ର ଲା ଜ � ନି� ଲା , ୧ ୨ ଲା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଅସବୈଧ ସ୍ମ େମ୍�୍ମରୁ ସ୍ାମୀ ହତ୍ା 
ଅଭସିରାଗସର ଗରିଫ ସହାଇଥିବା ସ୍ତୀ 
ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ମ�ି�ୁ ରାଜ�ନ�ିା ୍ଲୁେି 
ଦନି�ିଆି ରମିାଣ୍ସର ସନଇଛ।ି େଚୂନା 
ମତୁାବ�, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରଖି ଦନି 
ରାଜ�ନ�ିା ଭାମଣ୍ା ଗାଁର ରଙ୍ଗାଧର 
ଶତ୍ଥୀ ନସିଖାଜ ସହାଇଥିବା ୍ ରବିାର 
ସଲାସ� ରାଜ�ନ�ିା ଥାନାସର 
ଅଭସିରାଗ �ରଥିିସଲ। ସତସବ ୧୯ 
ଅଗଷ୍ଟସର ରଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ମତ୍ତସଦହ ଗାଁ 
୍ାଖ ନାଳରୁ ମଳିଥିିଲା। ମତ୍ତ ସଦହର 
ଅବସ୍ା�ୁ ସଦଖି ରଙ୍ଗାଧର�ୁ ହତ୍ା 
�ରାରାଇଥିବା ୍ରବିାର ସଲାସ� 

ଅଭସିରାଗ �ରଥିିସଲ। ରଙ୍ଗାଧରଙ୍କ 
ସ୍ତୀ ଓ ସ୍ମ�ି ଏଥିସର େମ୍ତ୍କ୍ ଥିବା 
ଅଭସିରାଗସର ଉସଲ୍ଖ �ରାରାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ଅଭସିରାଗ�ୁ ଆଧାର �ର ି
ରାଜ�ନ�ିା ୍ଲୁେି ହତ୍ା ମାମଲା 
ରୁଜୁ �ର ି ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ �ରଥିିଲା। 
ରଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଇୁ ଜଳୁଥିବାସବସଳ 
ରଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ୍ତ୍ୀ ରତ୍ମଣ ି ସ୍ମ�ି 
ଅେତିଙ୍କ େହତି ଗାଁ ଦାଣ୍ସର ଚାଲରିବିା 
ୋଧାରଣ ସଲା�ଙ୍କ େସନ୍ଦହ�ୁ ଦତ୍ ଢ଼ୀଭୂତ 
�ରଥିିଲା। ଗତ ମାେ ୨୨ ତାରଖି ଦନି 
ରାଜ�ନ�ିା ୍ଲୁେି ରତ୍ମଣ ି ଓ ତାଙ୍କ 
ସ୍ମ�ି ଅେତି�ୁ ଗରିଫ �ର ି ହତ୍ା 
ମାମଲାସର ସ�ାଟ୍ମ ଚାଲାଣ �ରଥିିଲା।

ରଙ୍ଲାଧର ମତୁୃୟୁ ଘଟଣଲା
ଦନିକିଆିରମିାଣ୍ଡସରସ୍ତୀଓସରେମକି

�ୁଜଙ୍,୧୨ଲା୯(ସମସି): �ୁଜଙ୍ଗ 
�ଲ୍ାଣ ମଣ୍୍ ୍ରେିରସର 
ରୋମାଞ୍ଳର ମହଳିାଙୁ୍କ ସ୍ାବଲମ୍ବୀ 
�ରବିା ୍ାଇଁ ସ୍ୟଂେହାୟ� ସଗାଷ୍ୀ 
ଋଣ ସମଳା ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇରାଇଛ।ି 
�ୁଜଙ୍ଗ ଓ ଗଣ୍�ି୍ ରୁ ଇଣ୍ଆିନ ବ୍ାଙ୍କ 
ଶାଖାର ମଳିତି େହଭାଗତିାସର ଅନୁଷ୍ତି 
ଏହ ି ଋଣ ସମଳାସର ଫସତ୍ରୁ, 
ଗଣ୍�ି୍ ରୁ, ମହ୍ାୋହ,ି ସଗା୍ଆି�ୁଦ, 
ଜଲି୍ାନାେୀ ୍ଞ୍ାୟତର ୧୦୫ଟ ି ସ୍ୟଂ 
େହାୟ� ସଗାଷ୍ୀଙୁ୍କ ୨ ସ�ାଟ ି୫୦ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କାର ଋଣ ୍ଦାନ �ରାରାଇଛ।ି ଏହ ି

ଋଣ ସମଳାସର ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାସବ 
ଇଣ୍ଆିନ ବ୍ାଙ୍କ ୍ବନ୍� ଶଙ୍କର 
ରାଜୁ, �ୁଜଙ୍ଗ ୍ଞ୍ାୟତ େମତି ି ଅଧ୍କ୍ଷା 
ନୀନାରାଣୀ ୋହୁ, �ୁଜଙ୍ଗ ଇଣ୍ଆିନ 
ବ୍ାଙ୍କ ଶାଖା ୍ରଚିାଳ� େବୁ୍ରତ ୋହୁ, 
ଗଣ୍�ି୍ ରୁ ଶାଖା ୍ରଚିାଳ� ଚନ୍ଦନ 
ଭୂଷଣ ସେଠୀ, ଜୀବ�ିା ମଶିନ ବ ି୍ ଏିମ 
୍ଙ୍କଜନିୀ ଦାେ ୍ମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ରହ ି
ସ୍ୟଂେହାୟ� ସଗାଷ୍ୀଙୁ୍କ ଋଣ ୍ଦାନ 
�ରଥିିସଲ। ଏହ ି ଋଣ ସମଳାସର 
େମତେ ଏମ୍ ବସି�, ବ୍ାଙ୍କ ମତି୍ର, ବ୍ାଙ୍କ 
�ମ୍ମଚାରୀ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ସ୍ୱୟଂସହଲାୟ� କଗଲାଷ୍ଲୀ ଋଣ କମଳଲା
୨ସକାଟି୫୦େକ୍ଷଟଙ୍ାରଋଣରେଦାନ

ଅନୁକଗଲାଳ, ୧୨ଲା୯(ସମସି): 
ସୋମବାର ୍ବୂ୍ମାହ୍ନସର ଜଲି୍ା �ାର୍ମ୍ାଳୟ 
ସ�ାଟ୍ମରୁମ୍ ଠାସର ଜଲି୍ାତେରୀୟ 
ମଳିତି ଜନଶଣୁାଣ ି ଶବିରି ଜଲି୍ା୍ାଳ 
େଦି୍ଧାଥ୍ମଶଙ୍କର ସ୍ାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍କ୍ଷତାସର 
ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇରାଇଛ।ି ଏହ ି ଶବିରିସର 
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷ� ଜଗସମାହନ ମୀନା 
ସରାଗସଦଇଥିସଲ। ଦାଖଲ ସହାଇଥିବା 
େମଦୁାୟ ୭୬ଟ ି ଅଭସିରାଗରୁ 
୬୮ଟ ି ବ୍କ୍ଗିତ, ୮ଟ ି ରୋମ୍ ଭରି୍�ି 
ଅଭସିରାଗର ଶଣୁାଣ ି �ର ି ତୁରନ୍ 
�ାର୍ମ୍ାନୁଷ୍ାନ ରେହଣ �ରବିା�ୁ େମ୍ତ୍କ୍ 
ବଭିାଗୀୟ ଅଧି�ାରୀଙୁ୍କ ଜଲି୍ା୍ାଳ 
୍ରାମଶ୍ମ ସଦଇଛନ୍।ି ଜଲି୍ା ସରଡ୍ କ୍ରସ୍  
୍ାଣ୍ରୁି ଚ�ିତି୍ା ନମିସନ୍ ୨ଜଣଙୁ୍କ ୧୦ 
ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆଥ ୍ତି� େହାୟତା ୍ଦାନ 
�ରାରାଇଛ।ି ଏହାଛଡା ଅଭସିରାଗ 
ସହାଇଥିବା େମଦୁାୟ ୭୬ଟ ି ଅଭସିରାଗ 
ମଧ୍ରୁ ୪ଟ ି ଅଭସିରାଗର ଫଇେଲା 
�ରାରାଇଥିଲା। ଏହ ିଶବିରି�ୁ ଆେଥିିବା 
ସଲା�ମାସନ ୋଧାରଣତଃ ବସି୍ା୍ତି 
୍ରବିାରଙୁ୍କ ନରିକୁ୍,ି ଶକି୍ଷା, ଜମ ି େୀମା 
ନଦି୍ଧ୍ମାରଣ, ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଭର୍ା ୍ଦାନ, ଚ�ିତି୍ା 
େହାୟତା େସମତ ୍ାନୀୟ ଜଳ, �ତ୍ଷ,ି 
ଅବେର�ାଳୀନ ଭର୍ା ଓ �ଳା�ାର ଭର୍ା 
୍ଦାନ ଭଳ ି ବଭିନି୍ନ ଅଭସିରାଗ ଦାଖଲ 
�ରଥିିସଲ। ଏହ ି ଶବିରିସର ଅନ୍ମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ସର ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ା୍ାଳ(ୋଧାରଣ) 
ରଜନୀ�ାନ୍ ସ୍ାଇଁ, ଅତରିକି୍ 
ଜଲି୍ା୍ାଳ(ରାଜସ୍) େସନ୍ାଷ ୍ଧାନ, 
ଅନୁସଗାଳ ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ ବଇତୁରା 
ଦପି୍ , ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ଚ�ିତି୍ା ଓ ଜନସ୍ାସ୍୍ 
ଅଧି�ାରୀ ଡା. ତ୍ରସିଲାଚନ ୍ଧାନ, 
ଅନୁସଗାଳ ତହେଲିଦାର ବମିଳ ସଲଙ୍କା, 
ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧି�ାରୀ ନରିଞ୍ନ ୋହୁଙ୍କ 
େସମତ ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗର ଜଲି୍ାତେରୀୟ 
ଅଧି�ାରୀମାସନ ସରାଗ ସଦଇଥିସଲ।

ଜଲି୍ାତେରୀୟ ମଳିତି 
ଜନଶଣୁାଣ ିଶବିରି

କ�ନ୍ଦଲାପଡ଼ଲା, ୧୨ଲା୯(ସମସି): 
ଆେନ୍ା ୧୮ତାରଖି ରବବିାର େ�ାଳ 
୮ଟାସର ସ�ନ୍ଦା୍ଡ଼ାର ଗରା୍ରୁସ୍ତି 
ଦବି୍ଜୀବନ େଙ୍ଘ ଶବିାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମସର 
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗରୁୁସଦବ ଚଦିାନନ୍ଦ େରସ୍ତୀଙ୍କ 
ଜୟନ୍ୀ ୍ାଳନ ଅବେରସର ଏ� 
ଦବିେୀୟ ଜଲି୍ାତେରୀୟ ସରାଗ ଶବିରି 
ଅନୁଷ୍ତି ସହବ। ଏହ ି ସରାଗ ଶବିରି 
ସରାଗଗରୁୁ େଞ୍ୟ ମଥାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 
୍ରଚିାଳତି ସହବ ଏବଂ ଏଥିସର ରାଜ୍ 
ତଥା ଜାତୀୟ ୍ତସିରାଗତିା ୍ାଇଁ 
୍ଶକି୍ଷଣ ୍ଦାନ �ରାରବି। ଶବିରିସର 
୍ଦ୍ାେନ, ଚକ୍ରାେନ, ଶଷି୍ମାେନ େସମତ 

୫ଟ ିଆେନ େମ୍�୍ମସର ୮ରୁ ୧୧ବଷ୍ମର 
ବାଳ�/ବାଳ�ିା, ୧୧ରୁ ୧୪ବଷ୍ମର 
ବାଳ�/ବାଳ�ିା ଏବଂ ୧୪ରୁ ୧୮ବଷ୍ମର 
ବାଳ�/ବାଳ�ିାମାନଙୁ୍କ ୍ଶକି୍ଷଣ 
୍ଦାନ �ରାରବି। ୍ତ ି ବଭିାଗରୁ 
୫ଜଣ ସଶ୍ରଷ୍ ୍ତସିରାଗୀଙୁ୍କ ୍ରୁସ୍ତ୍ତ 
�ରାରବିା େହ େମତେ ଶବିରିାଥ୍ମୀଙୁ୍କ 
୍ମାଣ୍ତ୍ର ୍ଦାନ �ରାରବି ସବାଲ ି
ଶବିାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍କ୍ଷା ଶ୍ରୀମା ଦବି୍ 
ସ୍ରୂ୍ାନନ୍ଦ େରସ୍ତୀଙ୍କଠାରୁ େଚୂନା 
ମଳିଛି।ି ଆେନ୍ା ୧୫ତାରଖି େଦୁ୍ଧା ନାମ 
୍ଞ୍ୀ�ରଣ �ରାରବିା�ୁ ନସିବଦନ 
�ରାରାଇଛ।ି

୧୮ସରସକନ୍ଦାପଡ଼ାଶବିାନନ୍ଦ
ଆଶ୍ରମସରଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟସ�ାଗଶବିରି

କ�ନ୍ଦଲାପଡ଼ଲା, ୧୨ଲା୯(ସମସି): 
ସ�ନ୍ଦା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା ୍ତଭିା ୍ଜୂା 
େଂେଦ ୍କ୍ଷରୁ ସ�ନ୍ଦା୍ଡ଼ାର ୍ବୂ୍ମତନ 
ଏେଡି୍ ଓି ରାଜୀବସଲାଚନ ୍ଣ୍ାଙୁ୍କ 
ବଦିାୟ�ାଳୀନ େମ୍ବଦ୍ଧ୍ମନା ଜ୍ା୍ନ 
�ରାରାଇଛ।ି େଂେଦର େଭା୍ତ ି
୍ଦୀ୍ ମହାନ୍,ି ୍ବୂ୍ମତନ ବଧିାୟ� ତଥା 
େଂେଦର େଭ୍ ଚନ୍ିୟ ୍ ୋଦ ସବହୁରା, 
ବଜିୟ ଅରେୱାଲ, ୋମ୍ବାଦ�ି ଚରି୍ରଞ୍ନ 
ଦାେ ୍ମଖୁ ଏେଡି୍ ଓି ଶ୍ରୀ ୍ଣ୍ାଙୁ୍କ 

ତାଙ୍କ େର�ାରୀ ବାେଭବନସର ସଭଟ ି
୍ଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ, ଉର୍ରୀୟ ଏବଂ ୍ତୁେ� ୍ଦାନ 
୍ବୂ୍ମ� େମ୍ବଦ୍ଧ୍ମନା ଜ୍ା୍ନ �ରଥିିସଲ। ଶ୍ରୀ 
୍ଣ୍ା ଜସଣ ଦକ୍ଷ ୍ଲୁେି ଅଧି�ାରୀ। ସେ 
ବଭିନି୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱ୍ରୂ୍୍ମ ତଥା େସମ୍ବଦନଶୀଳ 
ଘଟଣା�ୁ ଦକ୍ଷତାର େହ ୍ରଚିାଳନା 
�ର ି ସ�ନ୍ଦା୍ଡ଼ାସର ଶାନ୍ଶିତ୍ଙ୍ଖଳା 
ରକ୍ଷା ଦଗିସର ୍ମଖୁ ଭୂମ�ିା ରେହଣ 
�ରଥିିସଲ ସବାଲ ି େଂେଦର େଭା୍ତ ି
ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ ି�ହଛିନ୍।ି

ପବୂ୍ବତନଏସ୍ଡପିଓିଙୁ୍
ବଦିାୟକାଳୀନେମ୍ୱର୍୍ବନା

ଭୁବନ, ୧୨ଲା୯(ସମସି): ଭୁବନ ଥାନା 
ଅନ୍ଗ୍ମତ ଗଡ଼ଗଁ୍ରୁ ରୋମସର ବେନ୍ 
ବଦ୍ଧ୍ମନଙ୍କ ଘସର ୍ଶ ି ଦୁବତ୍ ୍ମର୍ମାସନ 
େନୁାସଚନ୍  ଲୁଟ ିସନଇଛନ୍।ି ଦୁବତ୍ ୍ମର୍ମାସନ 
ବାଇ�ସର ଆେ ି ବେନ୍ ଦୁଆର 
ବାସଡ଼ଇଥିସଲ। ବେନ୍ଙ୍କ ସବାହୂ ବଭୁିସ୍ତିା 
�ବାଟ ସଖାଲବିା୍ସର ଦୁବତ୍ ୍ମର୍ମାସନ 
ସେ ୍ନି୍ଥିିବା େନୁାସଚନ୍  ଲୁଟ ି ସଫରାର 
ସହାଇରାଇଥିସଲ। ଏ ସନଇ ୍ଲୁେି ଏ � 
ମାମଲା ରୁଜୁ �ର ିତଦନ୍ ଚଳାଇଛ।ି

ଘକର ପଶ ିସନୁଲାକେନ୍  
ଲୁଟକିନକଲ ଦୁବୃବୃତ୍ତ
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ଜ୍ଞାନବଞାପୀ ମଞାମଲଞାରେ ଅଦଞାଲତଙ୍କ ଐତହିଞାସକି ନଷି୍ପତ୍ି

ଏକବଂିଶ ଶତଞାବ୍ୀରେ ବ ିକଞାଏମ୍  େହଛି ିଦଞାସତ୍ବ େଞାଜ୍ 

ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ୱାଶଂିଟନ,୧୨ା୯(ଏସେନ୍)ି

ମାନବ ଇତହିାସରେ ଦାସତ୍ବ ପ୍ରଥା ଏକ 
କଳଙି୍ତ ଅଧ୍ାୟ ରହାଇ େହଆିସଛି।ି 
ସମୟକ୍ରରମ ଏଭଳ ି ଏକ ଘଣୃ୍ୟ ପ୍ରଥାେ 
ର�ାପ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ୟମ ରହାଇ ଆସଥିÒ�ା 
ରବରଳ ଆଧନୁକି ଯଗୁରେ ଏହାେ ବରି�ାପ 
ରହାଇସାେଛି ି ରବା� ି କୁହାଯାଉଛ।ି 
ରହର� ଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ ଏହ ି
ଘଣୃ୍ୟ ପ୍ରଥାେ ୋଜ୍  ଜାହେି େଖଛ ି ରବା� ି
ଜାତସିଂଘ ପକ୍ଷେୁ କୋଯାଇଥÒବା ଏକ 
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅନୁଧ୍ାନେୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଶ୍ରମ 
ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି ବବିାହ ଆଦ ି ରକ୍ଷତ୍ରରେ 
ବଶି୍ବେ ବଭିନି୍ନ ଭାଗରେ ର�ାକମାରନ 
ଦାସତ୍ବ ପ୍ରଥାରେ ଏରବ ମଧ୍ ବାନ୍ଧ ରହାଇ 
େହଛିନ୍।ି ବଶି୍ବେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ନୟିତୁ ର�ାକ 
ଏହ ି ଢାଞ୍ାରେ ଜଦୀବନ ବତିାଇବାକୁ ବାଧ୍ 

ରହାଇଛନ୍ ିରବା� ିଜାତସିଂଘେ ଆନ୍ଜା୍ତକି 
ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ (ଆଇଏ�ଓ) ପକ୍ଷେୁ 
କୁହାଯାଇଛ।ି ଉରଲେଖରଯାଗ୍ୟ ରଯ, ବଶି୍ବେ 
ବଭିନି୍ନ ଭାଗରେ ବଭିନି୍ନ କାେଣକୁ ରନଇ 

ର�ାକମାରନ ଦାସତ୍ବ ଜଦୀବନ 
ନବିା୍ହ କେୁଛନ୍ ି ରବା� ି ଜଣାପଡ଼ବିା 
ପରେ ସଂସ୍ାେ ଭତି୍ରିେ ପେବିତ୍୍ନ ଆଣ ି
୨୦୩୦ ସଦୁ୍ା ଏହ ି ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍୍ ବନ୍ଦ 

କେବିାକୁ ଜାତସିଂଘ ପକ୍ଷେୁ �କ୍ଷ୍ୟଧାଯ୍୍ୟ 
କୋଯାଇଥÒ�ା। ରହର� ୨୦୧୬ େୁ ୨୦୨୧ 
ମଧ୍ରେ  ବଶି୍ବେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ନୟିତୁ ର�ାକ 
ଶ୍ରମକି ଭାରବ କାଯ୍୍ୟ କେବିା କମିା୍ ବବିାହ 
ଆଦ ି କେବିା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଦାସତ୍ବ ପ୍ରଥାେ 
ଶକିାେ ରହାଇଛନ୍ ି ରବା� ି ଆଇଏ�ଓ 

େରିପାର୍ରେ କୁହାଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ସଂଖ୍ୟା କମବିା ପେବିରତ୍୍ 

ବଢବିାରେ �ାଗଛି।ି 
ଏପେକି ି ରକବଳ 
୨୦୨୧ରେ ବଶି୍ବେ ବଭିନି୍ନ 
ଭାଗରେ ପ୍ରାୟ ୨୭.୬ 

ନୟିତୁ ର�ାକ ରଗାତ ି
ଖରବିାକୁ ବାଧ୍ ରହାଇଥÒ�ା 

ରବରଳ ରସମାନଙ୍ ମଧ୍ରେ ୩.୩ 
ନୟିତୁ ରକବଳ ରଛାର ପ�ିା େହଛିନ୍।ି 
ରସହଭିଳ ି ଇଛା ବେୁିଦ୍ରେ  ପ୍ରାୟ ୨୨ 

ନୟିତୁ ର�ାକ ବବିାହ କେଛିନ୍।ି ଏହ ି
ର�ାକମାନଙ୍ ପାଇ ଁସ୍ବାଧଦୀନ ଭାରବ ଜଦୀବନ 
ନବିା୍ହ କେବିାେ ସରୁଯାଗ ନଥÒ�ା। ଏହ ି
ସଂଖ୍ୟାକୁ ତଜ୍ମା କର�  ବଶି୍ବ ସ୍ତେରେ 
ଆଜକିା�େି ଅତ୍ୟାଧନୁକି ଯଗୁରେ ମଧ୍ 
ପ୍ରତ ି ୧୫୦ ର�ାକଙ୍ ମଧ୍ରେ ଜରଣ 
ତଥାକଥÒତ ମଡର୍ ୍ ରସଳେଭେଦୀେ ଶକିାେ 
ରହବାକୁ ପଡ଼ୁଛ।ି ରସହପିେ ି  ପ୍ରତ ି ୫ 
ରଛାର ପ�ିାଙ୍ ମଧ୍ରେ ଜରଣ ରଗାତ ି
ଖରବିାକୁ ବାଧ୍ ରହଉଥÒ�ା ରବରଳ 
ରସମାନଙ୍ ମଧ୍େୁ ଅଧା ପ�ିା ବ୍ୟାବସାୟକି 
ରକ୍ଷତ୍ରରେ ନଯି୍୍ୟାତତି ରହବା କମିା୍ ରଯୌନ 
ରଶାଷଣେ ଶକିାେ ରହଉଛନ୍ ି ରବା� ି ଏହ ି
େରିପାରର୍େ କୁହାଯାଇଛ।ି ରସହପିେ ି
ଶ୍ରମକି ଭାରବ କାଯ୍୍ୟ କେବିାକୁ ବାଧ୍ 
ରହଉଥÒବା ର�ାକମାନଙ୍ ମଧ୍ରେ ସବା୍ଧÒକ 
ମହଳିା ଏବଂ ଶଶି ୁ େହଥିÒବା କୁହାଯାଇଛ।ି

ବାରାଣାେୀ,୧୨ା୯(ଏସେନ୍)ି

ବାୋଣାସଦୀ ଜ୍ାନବାପଦୀ ମସଜଦି ବବିାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 
ସ୍ାନଦୀୟ ଜଲିୋ ରକାର ୍ ରସାମବାେ ଐତହିାସକି ୋୟ  
ଶଣୁାଇଛନ୍।ି  ମସଜଦି ପେସିେରେ ହନୁି୍ଦ ର�ାକଙୁ୍ 
ପପୂଜାର୍୍ନା କେବିାକୁ ଅନୁମତ ି ଦଆିଯାଉ ରବା� ି ହନୁି୍ଦ 
ସଂପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷେୁ ରକାରର୍େ ଆରବଦନ କୋଯାଇଥÒ�ା 
ରବରଳ ମସୁ�ମାନଙ୍ ପକ୍ଷେୁ ଅଞ୍ମୁାନ ଇରଞ୍ମଆି 
କମରି ି ଏହାକୁ ବରିୋଧ କେବିା ସହତି ହନୁି୍ଦ ପକ୍ଷେୁ 
କୋଯାଇଥÒବା  ଆରବଦନ ଆରଦୌ ବଚିାେରଯାଗ୍ୟ 
ନୁରହ ଁ ରବା� ି ରକାରର୍େ ଚ୍ୟାର�ଞ୍ କୋଯାଇଥÒ�ା।  
ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରନଇ ବଗିତ କଛି ିମାସ ଧେ ିବାୋଣାସଦୀ 
ଜଲିୋ  ରକାରଙ୍୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍ ଦୃଷ୍ ିନବିଦ୍ େହଥିÒ�ା। 
ରତରବ ରସାମବାେ ରକାର ୍ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୋୟ 
ପ୍ରକାଶ କେବିା ସହତି ହନୁି୍ଦମାନଙ୍ ପକ୍ଷେୁ 
କୋଯାଇଥÒବା ଆରବଦନ ବଚିାେ ରଯାଗ୍ୟ 
ରବା� ି କହଛିନ୍।ି ଫଳରେ  ଜ୍ାନବ୍ୟାପଦୀ 
ମାମ�ାରେ ହନୁି୍ଦଙ୍ ଦାବ ି ଉପରେ ଆଗକୁ 
ଶଣୁାଣ ି  ପାଇ ଁ ସରୁଯାଗ ମଳିଥିÒବା ରବରଳ 
ମସଜଦି ପେସିେେୁ ମଳିଥିÒବା  ତଥ୍ୟ ଓ 
ସପୂଚନାକୁ ଆହୁେ ିବରିଳେଷଣ କୋଯାଇପାେବି 
ରବା� ି କୁହାଯାଉଛ।ି ଉରଲେଖରଯାଗ୍ୟ ରଯ, 
ଏହ ିମସଜଦି ପେସିେରେ େହଥିÒବା ଶ୍ରଦୀଙ୍ଗାେ 
ରଗୌେଦୀ ପେସିେରେ ପପୂବ୍େୁ ହନୁି୍ଦମାରନ 
ପପୂଜାର୍୍ନା କେ ି ଆସଥୁÒ�ା ରବରଳ ଏହାକୁ 
କଛି ି ବଷ୍ ତରଳ ବନ୍ଦ କେଦିଆିଯାଇଥÒ�ା। 

ଯାହାକୁ ରନଇ  ୫ ହନୁି୍ଦ ମହଳିା ରକାରର୍େ ମାମ�ା 
ଦାଏେ କେଥିÒର�।  ଏଠାରେ ପପୂଜା ପାଇ ଁ ହନୁି୍ଦମାନଙୁ୍ 
ଅନୁମତ ି ମଳୁି ନଥÒବାେୁ ରସମାନଙ୍ ଧାମମିକ ଅଧÒକାେ 
କ୍ଷରୁ୍ କୋଯାଉଛ ି ରବା� ି ରସମାରନ ପରିସିନରେ 
ଦଶା୍ଇଥÒର�। ଏହାପରେ ଅଦା�ତ ଜ୍ାନବ୍ୟାପଦୀ 
ମସଜଦି ପେସିେରେ ଭଡିଓିଗ୍ାଫି ମାଧ୍ମରେ ସରଭ୍ 
କେବିାକୁ ନରିଦ୍ଶ୍ ରଦଇଥÒର�। କନୁି୍ ସରଭ ୍ କାଯ୍୍ୟକୁ 
ମଧ୍ ମସୁ�ମାନ ସଂପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷେୁ ବରିୋଧ କୋଯବିା 
ସହ  ସରଭ ୍ କାଯ୍୍ୟ ବନ୍ଦ େଖାଯବିା ଉରଦ୍ଶ୍ୟରେ 

ରସମାରନ ସପୁ୍ରମିରକାରର୍େ ପହଞ୍ଥିÒର�। 
ରହର� ନମି୍ନ ଅଦା�ତ ହ ିଁ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଚତି 
ନଷି୍ପତ୍ ି ରନଇପାେରିବ ରବା� ି ସପୁ୍ରମିରକାର୍ 

କହଥିÒର�। ରହର� ସରଭ ୍
ର ବ ର ଳ ମ ସ ଜି ଦ 

ପେସିେେୁ ଶବି�ଙି୍ଗ ସରମତ ହନୁି୍ଦ ଧମେ୍ ଅନ୍ୟ ବହୁ 
ସରଙ୍ତ ମଳିଥିÒ�ା। ଯାହାକୁ ରନଇ ବବିାଦ ଆହୁେ ି
ତଦୀବ୍ର ରହାଇଥÒ�ା। ରହର�  ‘ରଳେରସସ୍  ଅଫ ଓେସପି୍  
ଆକ୍ଟ, ୧୯୯୧’ ଅନୁଯାୟଦୀ ହନୁି୍ଦ ପକ୍ଷ କେଥିÒବା ଦାବେି 
ଆରଦୌ ବଚିାେ କେବିା ସମ୍ଭବ ନୁରହଁ ରବା� ି ଅଞ୍ମୁାନ 
ଇରଞ୍ମଆି କମରି ି ପକ୍ଷେୁ ପରିସିନ ଦଆିଯାଇଥÒ�ା।  
କନୁି୍ ଶ୍ରଦୀଙ୍ଗାେ ରଗୌେଦୀ ପେସିେରେ ପପୂଜାର୍୍ନା ପାଇ ଁ ୫ 
ଜଣ ହନୁି୍ଦ ମହଳିା କେଥିିବା ଆରବଦନ ଶଣୁାଣରିଯାଗ୍ୟ 
ରବା� ି ଜଲିୋ ଅଦା�ତ ବଚିାେପତ ି ଜଷ୍ସି  ଏ 
ରକବରିଶ୍ବସଙୁ୍ ରନଇ ଗଠତି ଜଣକଆି ଖଣ୍ଡପଦୀଠ ୋୟ  
ପ୍ରକାଶ କେଛିନ୍।ି ଅଦା�ତଙ୍ ୋୟ ହନୁି୍ଦ ପକ୍ଷଙ୍ ବଡ଼ 
ବଜିୟ ରବା� ି କୁହାଯାଇଥÒ�ା ରବରଳ  ମସୁ�ମାନ 
ସଂପ୍ରଦାୟ ଏହା ବରିୋଧରେ ହାଇରକାର ୍ ଯବିାକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଥÒବା କୁହାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ମାମ�ାେ 
ପେବତ୍୍ଦୀ ଶଣୁାଣ ି ଆସନ୍ା ୨୨ ତାେଖିରେ ରହବ। 

ହନି୍ଦୁ ପକ୍ଷର ଆବେଦନ େଚିାରବ�ାଗ୍ୟ
ଲର୍ଷ୍ନୌରେ ପଲୁସିେ ଫ୍ଞାଗମଞାର୍ଚ୍ଚ
ଜ୍ାନେ୍ୟାପୀ ମାମଲାବର ବ�ାମୋର ୋରାଣା�ୀ ଜଲି୍ା ବ�ାର୍ଟ ରାୟ ଶଦୁଣାଇୋ�ଦୁ ରହଥିÒଲା 
ବେବେ ଏହାପେୂ୍ଟରଦୁ  ଗତ�ାଲ ିଠାରଦୁ  �ଦୁରକ୍ଷା େ୍ୟେସ୍ା �ଡ଼ା�ଡ ି�ରା�ାଇଥÒଲା। ବ�ାର୍ଟଙ୍କ 
ରାୟ�ଦୁ ବନଇ ବ�ୌଣ� ିଦଙ୍ାହଙ୍ାମା ଆଶଙ୍କାବର ପଦୁରା �ହର ପଦୁଲ�ି ଛାଉଣୀ ବହାଇ 
ପଡ଼ଥିÒଲା ବେବେ ବ�ାମୋର ମଧ୍ୟ ବ�ାର୍ଟ ପର�ିର �ବମତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ାନବର େପିଦୁେ 
�ଦୁରକ୍ଷା�ମ୍ଟୀଙ୍କଦୁ  ମଦୁତୟନ �ରା�ାଇଥÒଲା। ବ�ହପିର ିଲବକ୍ଷ୍ୌବର ମଧ୍ୟ ପଦୁଲ�ି ଫା୍ଗମାର୍୍ଟ 
�ରଥିÒୋ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ମସୁଲମଞାନ କମଟି ି
ଆରବଦନ ଖଞାେଜ

‘ମଡର୍୍ଟ ବ�ଲେଭରୀ’ ନାଁବର ଖରଦୁ ଛନ୍ ି୫୦ ନୟିଦୁତ ବଲା�‘ମଡର୍୍ଟ ବ�ଲେଭରୀ’ ନାବଁର ଖରଦୁ ଛନ୍ ି୫୦ ନୟିଦୁତ ବଲା�

ମହଳିଞା 
ଓ ଶଶିଙୁ୍କ 
ସଂଖ୍ଞା 

ସବଚ୍ଚଞାଧÒକ

ଲଣ୍ଡନ,୧୨ା୯(ଏସେନ୍)ି: ରଗାରଏି ପକ୍ଷରେ ବ୍ରରିରନେ 
ମହାୋଣଦୀ ଦ୍ବତିଦୀୟ ଏ�ଜିାରବଥଙ୍ ରଶଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରରିରନରେ 
ରଜାେଦାେ ପ୍ରସ୍ତତ ିଚା�ଛି।ି ଅନ୍ୟପରର ତାଙ୍େ ଏକ ଗପୁ୍ତ ଚଠିକୁି 
ରନଇ ରସାମବାେ ବଶି୍ବସ୍ତେରେ ଚର୍୍ା ରଜାେ ଧେଛି।ି ମତୁୃ୍ୟେ 
ଯରଥଷ୍ ପପୂବ୍େୁ ଏ�ଜିାରବଥ ର�ଖିଥିବା ଏହ ି ଚଠିରି ି
ଏରବ ଅର୍ରେ�ଆିେ ସଡି୍ ନଦୀେ  ଏକ ‘ଭ�ଟ୍ ’ 
ବା ‘୍ରେଙ୍ଗଗ୍  େୁମ୍ ’ରେ େଖାଯାଇଥÒବା ରବରଳ 
ଏହାକୁ ଆଗାମଦୀ ୨୦୮୫ ମସହିା ପଯ୍୍ୟନ୍ 
ରଖା�ାଯବି ନାହ ିଁ ରବା� ି ଜଣଶପଡ଼ଛି।ି 
ଅର୍ରେ�ଆିେ ‘ରସରଭନ୍ ନୁ୍ୟଜ୍ ’ ପକ୍ଷେୁ ପ୍ରକାଶ 
କୋଯାଇଥÒବା ଏକ େରିପାର୍ ଅନୁଯାୟଦୀ, 
ସଡି୍ ନଦୀସ୍ତ ଏକ ଐତହିାସକି ଅଟ୍ାଳକିାରେ 
୍ରେଙ୍ଗେୁମ୍ ରେ େହଥିÒବା ଏହ ି ଚଠିକୁି 
ସଡି୍ ନଦୀବାସଦୀଙ୍ ଉରଦ୍ଶ୍ୟରେ ୋଣଦୀ 
୧୯୮୬ ନରଭମ୍େରେ ର�ଖିଥିର�। 
କାଚ ଆବେଣ ମଧ୍ରେ �ୁଚାଇ 

େଖାଯାଇଥିବା ଏହ ି ଚଠିରିେ କ’ଣ ର�ଖାଯାଇଛ ି ତାହା ରକହ ି
ଜାଣନ୍ ିନାହ ିଁ। ଏପେକି ିମହାୋଣଦୀଙ୍ ବ୍ୟକ୍ଗିତ କମ୍ଚାେଦୀମାନଙୁ୍ 
ମଧ୍ ତାହା ଜଣାନାହ ିଁ। କନୁି୍ ୨୦୮୫ ମସହିା ନ ଆସବିା ଯାଏଁ 

ଏହ ି ୍ରେଙ୍ଗେୁମ କମି୍ା ଚଠି ି ରଖା�ାଯବି ନାହ ିଁ ରବା� ି
ଏଥÒରେ ଉରଲେଖ େହଛି।ି ମହାୋଣଦୀ ସଡି୍ ନଦୀେ �ଡ୍ 
ରମୟେଙ୍ ଉରଦ୍ଶ୍ୟରେ ର�ଖଥÒବା ଏହ ିଚଠିରିେ 

୨୦୮୫ ମସହିା ଆେମ୍ଭ ରହବା ପରେ 
ଆପଣ  ଯଦ ିଉଚତି ମରନକେରିବ 
ରତରବ ରକୌଣସ ି ଦନି ଦୟାପପୂବ୍କ 

ଏହ ି �ଫାପାର ି ରଖା� ି ରମା ବାତ୍୍ା 
ସଡି୍ ନଦୀବାସଦୀଙୁ୍ ଜଣାଇରଦରବ ରବା� ିୋଣଦୀଙ୍ 

ନରିଦ୍୍ଶ େହଥିÒବା କୁହାଯାଇଛ।ି 
ରତରବ ଏହ ି ଚଠିକୁି 

ରନଇ ଏରବ ବଭିନ୍ନ 
ମହ�ରେ ଉତୁ୍କତା 

ର ଦ ଖ ା ଯ ା ଇ ଛ ି । 

ମହଞାେଞାଣୀ ଏଲଜିଞାରବଥ୍ ଙ୍କ 
ଗପୁ୍ତ ଚଠି ି ମତୃଦୁ ୍ୟ ପେୂ୍ଟରଦୁ  ବଲଖଥÒବଲ ; ୨୦୮୫ବର ବଖାଲା�େି

୧୯ରେ ରଶଷକୃତ୍: ର�ଞାଗରଦରବ 
ବଶି୍ବସ୍ତେେ ୫୦୦ ରନତୃବୃନ୍ଦ
୍ରସଲାକଗତ ବ୍ସିଟନ ମହାରାଣୀ ଦ୍ତିୀୟ ଏଲେିାସବଥଙ୍କ ସଶଷକୃତ୍ୟ ଆେନ୍ା ୧୯ 
ତାରଖିସର ଲଣ୍ଡନସର ସହବ। ଏଥÒ୍ ାଇ ଁରାେ ୍ରବିାର େସମତ ପ୍ରଶାେନକି ସ୍ତରସର 
ସୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତତୁତ ିଚାଲଛି।ି  ରାଣୀଙ୍କ ସଶଷକୃତ୍ୟସର ସ�ାଗ ସଦବା ୍ାଇ ଁବଶିର୍ ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରାନ୍ରରତୁ  ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ରତୁ  ଅଧÒକ ସନତା େ୍ତ୍ୀକ ସ�ାଗ ସଦସବ ସବାଲ ିେଣା୍ଡ଼ଛି।ି ଏଥÒ୍ ାଇଁ 
ଲଣ୍ଡନ େହରସର ବ୍ୟା୍କ େତୁରକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ରହଣ କରା�ାଇଛ।ି େମସ୍ତ ସନତା ସ�ଭଳ ି
ବ୍ୟାବୋୟକି ବମିାନସର ଆେସିବ ସେଭଳ ିବ୍ୟବସ୍ା କରା�ାଇଛ।ି �ଦ ିସକହ ିନେିେ୍ େ୍ତନ୍ତ୍ର 
ବମିାନସର ଆେନ୍ ିସତସବ ବମିାନବନ୍ଦର ୍ରଚିାଳନା ୍ାଇ ଁେମେ୍ୟା ସଦଖା�ାଇ୍ାସର 
ସବାଲ ିକତୁହା�ାଇଛ।ି ସତଣତୁ ସନତାମାନ ବ୍ୟାବୋୟକି ବମିାନସର ଆେ ିବମିାନବନ୍ଦରସର 
୍ହଞ୍ବିା ୍ସର ସେଠାରତୁ  ସେମାନଙ୍କତୁ  ବସ୍ ସର କା�୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଳକତୁ ନଆି�ବି ସବାଲ ିକତୁହା�ାଇଛ।ି 
ବାଇସେନଙ୍କ ଭଳ ିବହତୁ ପ୍ରମତୁଖ ସନତା ସେମାନଙ୍କ େ୍ତନ୍ତ୍ର ବମିାନସର ଆେବିା େହତି ବମିାନ 
ବନ୍ଦରରତୁ  କା�୍ଯ୍ୟକ୍ରମସ୍ଳକତୁ �ବିା ୍ାଇ ଁ ସେମାସନ ସହଲକ୍ଟେର ବ୍ୟବହାର କରଥିାଆନ୍।ି

ବ�ାନାଲ ିହତ୍ୟା ମାମଲାର ବହେ �େିଆିଇ ତଦନ୍ 
୍ାଣାେୀ,୧୨ା୯(ଏସେନ୍)ି: ରକି୍ ରକ୍  ଷ୍ାର୍  ତଥା ବରିଜପ ି ରନତ୍ରଦୀ ରସାନା� ି
ରଫାଗରଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ମାମ�ାେ େହସ୍ୟ ରଖା�ବି। ରସାନା�ଙି୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ରନଇ ବହୁ 
ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସଥିÒ�ା ରବରଳ ତାଙୁ୍ କାହ ିଁକ ିଏବଂ ରକଉ ଁ
ଉରଦ୍ଶ୍ୟରେ ହତ୍ୟା  କୋଗ�ା ତାହାେ  ସମ୍ପୂର୍ ୍ ତଥ୍ୟ 
ହାସ� କୋଯବି। ରସଥÒପାଇ ଁ ସବିଆିଇ ଏହ ି ଘରଣାେ 
ତଦନ୍ କେବି ରବା� ିରଗାଆ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଦୀ ପ୍ରରମାଦ ସାୱନ୍  
ସପୁାେସି କେଛିନ୍।ି ରଗାଆେ ଏକ େରିସାର୍ରେ ରସାନା� ି
ରଫାଗରଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଥି�ା ରବରଳ  ମତୁୃ୍ୟେହସ୍ୟ 
ରଖାଜବିାକୁ ତଦନ୍ ଭାେ  ସବିଆିଇ ହାତରେ ରଦବାକୁ 
ରସାନା�ଙି୍ ପେବିାେ ପକ୍ଷେୁ �ଗାତେ ଦାବ ି କୋଯାଇଥÒ�ା। ଏହାକୁ ହେୟିାଣା 
ସେକାେ ମଧ୍ ସମଥ୍ନ କେଥିିର�। ରତରବ ଏହ ିଦାବକୁି ରଗାଆ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଦୀ ଗ୍ହଣ 
କେଛିନ୍।ି ରସାନା�ଙି୍ ମତୁୃ୍ୟ ଘରଣାରେ ରଗାଆ ପ�ୁସି ପକ୍ଷେୁ ଠକି୍  ଭାରବ ତଦନ୍ 
କୋଯାଉଛ।ି  କନୁି୍ ତାଙ୍ ପେବିାେ ପକ୍ଷେୁ କୋଯାଇଥÒବା ଦାବକୁି ରନଇ  ଆରମ  
ତଦନ୍ ଭାେ ସବିଆିଇକୁ ହସ୍ତାନ୍େ କେବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ିରନଇଛୁ ରବା� ିସାୱନ୍ କହଛିନ୍।ି

ବରେଲର �ହ ପରିବିହଲା େସ୍୍: ୭ ମତୃ, ୧୦ ଆହତ
ରାୟ୍ତୁର,୧୨ା୯(ଏସେନ୍)ି: ଛତଶିଗଡ଼େ ରକାେବା ଜଲିୋରେ  ରସାମବାେ ଏକ 
ମମ୍ନୁ୍ଦ ସଡ଼କ ଦୁଘ୍ରଣାରେ ଦୁଇ ଶଶିଙୁ୍ ସରମତ ୭ଜଣଙ୍େ ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଛ।ି 
ୋୟପେୁେୁ ସଦୀତାପେୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଦରୁ ତଗାମଦୀ ବସ୍ ୋସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅରକ ି
େହଥିିବା ଏକ ରରେ�େ ଉପରେ ଚଢଯିବିାେୁ ଏହ ିଦୁଘ୍ରଣା ଘରଛି।ି ଘରଣାସ୍ଳରେ 
ହ ିଁ ୭ ଜଣ ଯାତ୍ରଦୀଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଥିବାରବରଳ ୧୦େୁ ଅଧିକ ର�ାକ ଆହତ 
ରହାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ମତୃକଙ୍ ମଧ୍ରେ ଦୁଇଶଶି,ୁ ଦୁଇ ମହଳିା ଏବଂ ୩ ପେୁୁଷ 
େହଛିନ୍ି ପ�ୁସି ଘରଣାସ୍ଳରେ ପହଞ୍ବିା ସହତି ଆହତ ଯାତ୍ରଦୀମାନଙୁ୍ ଉଦ୍ାେ କେ ି
ଚକିତି୍ା ପାଇଁ  ହସ୍ରିା� ପଠାଇଛି ମତୃକଙ୍ ପେଚିୟ ଏପଯ୍୍ୟନ୍ ମଳିପିାେ ିନାହ ିଁ। 

ନୂଆଦଲି୍ୀ,୧୨ା୯(ଏସେନ୍)ି:  ୫ ୋଜ୍ୟେ 
୬୦ର ିସ୍ାନରେ ରସାମବାେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 
ଜାତଦୀୟ ତଦନ୍କାେଦୀ ଏରଜନ୍(ିଏନଆଇଏ) 
ଚଢ଼ଉ ଆେମ୍ଭ କେଛି।ି ପଞ୍ାବ, ହେୟିାଣା 
ଏବଂ ୋଜସ୍ାନ ସରମତ ୫ ୋଜ୍ୟରେ 
ଏହ ି ଚଢ଼ଉ କୋଯାଇଛ।ି  ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍େ 
ସହତି ଆତଙ୍ବାଦଦୀଙ୍ �ଙି୍ଗ୍ କୁ ରନଇ ଏହ ି
ଚଢ଼ଉ ଚା�ଥିÒବା କୁହାଯାଇଛ।ି ରଦଶ 
ବରିଦଶରେ ରଜ�ରେ େହଥିÒବା ବହୁ 
କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ାେ ଆତଙ୍ବାଦ ସହତି 
ରଦଶ ବରିୋଧଦୀ କାଯ୍୍ୟରେ �ପି୍ତ େହଥିÒବା 
ଜଣାପଡ଼ବିା ପରେ ଏନଆଇଏ ପକ୍ଷେୁ 
ଏହ ି ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯାଇଛ।ି ବରିଶଷକେ ି
ପଞ୍ାବଦୀ ଗାୟକ ସଦୁି୍ ମରୁସୱା�ାଙ୍ 
ଘରଣାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ାେ �ଙି୍େ ସପୂଚନା 
ମଳିବିା ସହତି ରଗା�୍ ିବ୍ରାେ ସରମତ ଅରନକ 
ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍େ ବରିଦଶରେ ସକ୍ରୟି ଅଛନ୍ ିରବା� ି
ଜଣାପଡ଼ଥିÒ�ା। ଏହାବ୍ୟତଦୀତ ପଞ୍ାବରେ 
ବଢୁଥÒବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାେକୁ ରନଇ ତଜ୍ମା 
କୋଯାଇଥÒ�ା ରବରଳ ବହୁ ଗେୁୁତ୍ବପ ପୂର୍୍ 
ତଥ୍ୟ ମଳିଛି।ି ଯାହାକୁ ରନଇ ଏନଆଇଏ 

ପକ୍ଷେୁ ପଞ୍ାବରେ ରକବଳ ୨୫େୁ ଅଧିକ 
ସ୍ାନରେ ଚଢ଼ଉ ଚା�ଥିିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 
ପଞ୍ାବ ପ�ୁସିେ ଆଣ୍-ିଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ାେ ରାସ୍ 
ରଫାସ୍ ସରମତ ଦଲିେଦୀ ପ�ୁସି ଓ ରକନ୍ଦଦୀୟ 
ଏରଜନ୍ ିଏହ ିଚଢ଼ଉରେ ସାମ�ି ରହାଇଛନ୍।ି 
ରସହପିେ ି ହେୟିାଣାେ ଯମନୁାନଗେସ୍ତ 
ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍େ କା�ା ୋଣାଙ୍ ଘରେ  ଆଜ ି
ସକାଳୁ ଏନଆଇଏ ରମି୍ ଚଢ଼ଉ କେଛି।ି 
ୋଣାଙ୍ ଘେ ବାହାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ 
ପ�ୁସି ରଫାସ୍ ମତୁୟନ କୋଯବିା ସହ 
ତାଙ୍ ପତିାମାତାଙୁ୍ ପଚୋଉଚୋ 
କୋଯାଉଛ।ି ମଜଠିା ରୋଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍େ 
ଶଭୁମଙ୍ ଘରେ ମଧ୍ ଏନଆଇଏ ରମି୍  
ଚଢ଼ଉ କେଛି।ି ପଞ୍ାବେ ମକୁ୍ସେରେ 
ରଗା�୍ ି ବ୍ରାେଙ୍ ଘେ ଏବଂ ଗେୁୁଦାସପେୁେ 
ଜଗଗ ୁ ଭଗବାନପେୁଆିଙ୍ ଘରେ ଚଢ଼ଉ 
କୋଯାଇଛ।ି ସଦୁି୍ ରମାରସୱା�ାଙ୍ 
ହତ୍ୟାଘରଣାରେ ଏହ ି ଦୁଇ ଜଣ ଅଭଯିକୁ୍। 
ଏହ ି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ରମାର ୩୫ ଅଭଯିକୁ୍ 
ଥିବା ରବରଳ ୨୩ ଜଣଙୁ୍ ଗେିଫ 
କୋଯାଇଛ ିଓ ୨ ଜଣଙୁ୍ ଚହି୍ନର କୋଯାଇଛ।ି

୫ ରାଜ୍ୟର ୬୦ର ିସ୍ାନବର ଏନ୍ ଆଇଏ ଚଢ଼ଉ
  ଗ୍ଞାଙ୍ଗଷ୍ଟେଙ୍କ ଆତଙ୍କବଞାଦୀ ଲଙି୍କକ୍  

ସବଙ୍ଗାଲତୁ ରତୁ ,୧୨ା୯(ଏସେନ୍)ି:  ଡାକ୍େଙୁ୍ ଦ୍ବତଦୀୟ 
ଭଗବାନ ରବା� ି କୁହାଯାଏ।  କାେଣ ଡାକ୍େଙ୍ 
େପୂପରେ ଭଗବାନ ମଣଷିକୁ ଜଦୀବନଦାନ 

କେଥିାଆନ୍।ି ଯାହାେ ଉଦାହେଣ  ନକିରରେ 
ରବଙ୍ଗା�ୁେୁରେ ରଦଖବାକୁ ମଳିଛି।ି ଜରଣ 

ଡାକ୍େ ରଦବଦପୂତ ସାଜ ି ଜରଣ ରୋଗଦୀଙୁ୍ 
ମତୁୃ୍ୟମଖୁେୁ ଉଦ୍ାେ କେଛିନ୍।ି ରହର� 

ସଂପକୃ୍ ଡାକ୍େ ଜଣଙୁ୍ ପ୍ରାୟ ୩ କମି ି
ୋସ୍ତାରେ ରଦୌଡ଼ବିାକୁ ପଡ଼ଛି।ି 
ମଳିଥିÒବା ଖବେ ଅନୁସାରେ ଗତ ୩୦ 

ତାେଖିରେ ଗ୍ୟାର୍ରୋ ସଜ୍ନ ରଗାବନି୍ଦ 
ନନ୍ଦକୁମାେ ଏକ ଜେୁେଦୀକାଳଦୀନ 

�ାରପ୍ରାରସ୍ାପ ି ଅରତ୍ାପଚାେ 

କେବିାକୁ ସେଜାପେୁରେ ମଣପିା� ହସ୍ରିା� 
ଯାଉଥିର�। ସଂପକୃ୍ ମହଳିା ରୋଗଦୀଙ୍ ଅବସ୍ା ସଙ୍ଗନି 
େହଥିÒବାେୁ ଅରତ୍ାପଚାେ ପାଇଁ ସମୟ ନଦି୍୍ାେଣ 
କୋଯବିା ସହତି ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ମଧ୍ ରଶଷ ରହାଇଥÒ�ା। 
ରହର� ଡାକ୍େ ଜଣଙ୍ ହସ୍ରିା� ଯବିା ସମୟରେ 
ରୋଫିକ୍  ଜାମରେ ଫସ ି ଯାଇଥିର�। ସମୟ ବଳିମ୍ 
ରହଉଥିବା ରଦଖି ପ୍ରଥରମ ହଡବରଡଇ ଯାଇଥିର� 
ବ ି ତୁେନ୍ ନଷି୍ପତ୍ ି ରନଇଥÒର�। ରୋଫିକ୍  ମକୁ୍ ରହବା 
ପଯ୍୍ୟନ୍ ଅରପକ୍ଷା ନ କେ ିଡାକ୍େ ନନ୍ଦ କୁମାେ  ଜରଣ 
ଡ୍ାଇଭେଙ୍ ଦାୟତି୍ବରେ ନଜି କାର୍ କୁ ଜମିା ରଦଇ ରସ 
ହସ୍ରିା�କୁ ରଦୌଡ଼ଥିÒର�। ସେଜାପେୁ-ମୋଠାହଲେ ି
ଖଣ୍ଡେୁ ହସ୍ରିା� ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ ୩ କମି ି  ଅବେିତ 
ରଦୌଡ଼ ି ରସ ହସ୍ରିା�ରେ ପହଞ୍ଥିÒର�। ଆଉ ତୁେନ୍ 

ରୋଗଦୀଙ୍ ସଫଳ ଅରତ୍ାପଚାେ 
କେଥିିର�। ଡାକ୍େଙ୍ କହବା 
ମତୁାବକ, ରୋଫିକ୍ ରେ ଫସଯିବିା 
କାେଣେୁ ତାଙୁ୍ ରୋଗଦୀଙ୍ ଅରତ୍ାପଚାେ 
ପାଇଁ ଚନି୍ା ଘାେଥିÒ�ା। ଅନ୍ୟ ରକୌଣସ ି
ବକିଳ୍ପ ନଥିବାେୁ ରସ ପ୍ରଥରମ ଗଗୁ� 
ମ୍ୟାପ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଦୌଡ଼ ି ରଦୌଡ଼ ି
ହସ୍ରିା� ଯବିା ପାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ି ରନଇଥିର�। 
ର�ାକମାରନ ସକାରଳ  ୨ େୁ ୪ କମି ି
ରଦୌଡ଼ୁଥÒବା ରବରଳ ରସ କାହ ିଁକ ିପାେରିବ ନାହ ିଁ 
ରବା� ିତାଙ୍ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସଥିÒ�ା ରବା� ିରସ 
କହଛିନ୍।ି ରତରବ ଡାକ୍େଙ୍ ରଦୌଡ଼ବିା ରବଳେ 
ଏକ ଭଡିଓି ଏରବ ଖବୁ ଭାଇୋ� ରହାଇଛ।ି

ରେଞାଗୀଙ୍କ 
ଅରତ୍ଞାପଚଞାେ 
ପଞାଇଁ ୩ କମି ି
ରଦନୌଡ଼ରିଲ ଡଞାକ୍ତେ

ଟ୍ଞାଫିକ୍ ରେ ଫସଗିଲଞା କଞାର୍ 

  ୫ ଦନିରେ ‘ଭଞାେତ ର�ଞାଡ଼ �ଞାତ୍ଞା’
େଢଦୁ ଛ ି�ଂବରେ�-େବିଜପରି ‘ତଦୁ  ତଦୁ  ବମଁ ବମଁ’
ନୂଆଦଲି୍ୀ,୧୨ା୯(ଏସେନ୍)ି: କଂରଗ୍ସ ପକ୍ଷେୁ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥÒବା ଭାେତ 
ରଯାଡ଼ ଯାତ୍ରାେ ସମୟ ରଯତକି ି ବଢୁଛ ି ବରିଜପ ି ଓ କଂରଗ୍ସ ମଧ୍ରେ ଆରୋପ, 
ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ମଧ୍ ରସତକି ି ବଢବିାରେ �ାଗଛି।ି ପ ପୂବ୍େୁ ୋହୁ�ଙ୍ ର-ିସାର୍ ଏବଂ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରଦୀ ରମାଦଦୀଙ୍ ସରୁକୁ ରନଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ରେ ବବିାଦ ରଜାେ ଧେଥିÒ�ା। 
ଏରବ ର୍ବରିେରେ କଂରଗ୍ସ ରପାଷ୍ କେଥିÒବା ଆେଏସ୍ ଏସ୍ େ ଏକ ଫରରାକୁ 
ରନଇ ଉଭୟ ଦଳ ପଣୁ ି ମହୁାଁମହୁ ିଁ ରହାଇଛନ୍।ି କଂରଗ୍ସ ଅଫିସଆିଲ୍ ର୍ରିେ 
ହ୍ୟାରଣ୍ଡ�ରେ ଆେଏସଏସ୍ େ ନୟିମତି ରପାଷ ାକରେ ନଆିଁ �ାଗଥିିବାେ ଫରରା 
ରପାଷ୍ କୋଯାଇଥÒ�ା ରବରଳ ଆଉ ମାତ୍ର ୧୪୫ଦନି ମଧ୍ରେ ରଦଶ ବରିଜପ-ି
ଆେଏସଏସ ମକୁ୍ ରହବ ରବା� ିକହଛି ିକଂରଗ୍ସ ବରିଜପକୁି ରାରଗ୍ର କେ ିକହଛି।ି 
ରତରବ ବରିଜପ ି ମଧ୍ କଂରଗ୍ସକୁ ରଠାସ୍  ଜବାବ ରଦଇଛ।ି ଏହା କଂରଗ୍ସେ 
ଭାେତ ରଯାଡ଼ ଯାତ୍ରା ନୁରହଁ, ‘ଭାେତ ଜ�ାଓ’ ଯାତ୍ରା ରବା� ି ବରିଜପ ି କହଛି।ି 

  ସଏିଏ ବରିେଞାଧରେ ୨୦୦ ମଞାମଲଞା
ବ�ନ୍ଦ୍ର�ଦୁ �ଦୁପ୍ମିବ�ାର୍ଟଙ୍କ ଜୋେ ତଲେ
ନୂଆଦଲି୍ୀ,୧୨ା୯(ଏସେନ୍)ି:  ନାଗେକି ସଂରଶାଧନ ଆଇନ(ସଏିଏ) ବରିୋଧରେ 
ବତ୍୍ମାନ ସଦୁ୍ା ୨୦୦ େୁ ଅଧÒକ ଜନସ୍ବାଥ୍ ମାମ�ା େୁଜୁ ରହାଇଥÒବା ରବରଳ ପ୍ରାୟ ବଷ୍କ 
ପରେ ସପୁ୍ରମିରକାର୍ ଏହାେ ଶଣୁାଣ ିକେଛିନ୍।ି ଏହ ିଆଇନ ୨୦୨୦ ଜାନୁଆେଦୀରେ 
�ାଗ ୁ ରହବା ପରେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାର�ଞ୍ କେ ି ବହୁ ୋଜରନୈତକି ଦଳ ସରମତ 
ଏନଜଓିଙ୍ ପକ୍ଷେୁ ମାମ�ା ଦାଏେ କୋଯାଇଥÒ�ା। ରତରବ ସପୁ୍ରମିରକାର୍ରେ  
୨୦୨୧ ଜୁନ ୧୫ ତାେଖିରେ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରଶଷ ଶଣୁାଣ ିରହାଇଥÒ�ା। ରସାମବାେ 
ପ୍ରଧାନବଚିାେପତ ି ଜଷ୍ସି ୟ ୁ ୟ ୁ �ଳତିଙ୍ ରନତୃତ୍ବରେ ଗଠତି ଖଣ୍ଡପଦୀଠ ଏହାେ 
ପନୁଃ ଶଣୁାଣ ି କେ ି ରକନ୍ଦ ସେକାେଙୁ୍ ଜବାବ ତ�ବ କେଛିନ୍।ି ଏହ ି ମାମ�ାେ 
ପେବତ୍୍ଦୀ ଶଣୁାଣ ି ପାଇଁ ଆସନ୍ା ଅରକ୍ଟାବେ ୩୧ ତାେଖି ଧାଯ୍୍ୟ କୋଯାଇଛ।ି
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ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭଲାବ 

ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍କାପ୍ ତି ବ�ୈଜ୍କାନ ତିକର ଉବଦେଶଷ୍ୟ ନୁବେଁ। ବେ ଆଶକା ମଧ୍ୟ ରବେ ନକାେ ିଁ ବେ ତକା’ର 
ନୂତନ ତଥଷ୍ୟକୁ ବଲକାବକ େକାବଗେ େକାବଗେ ଗ୍ରେଣ କର ତିବନବ�। ତକା’ର କର୍ତ୍ତ�ଷ୍ୟ ବେଲକା ନୂତନ 

ଜ୍କାନର ମଳୂଦୁଆ ପକକାଇ�କା, େକାେକା ଆେନ୍କା ପ ତିଢ଼ତିକୁ ରକାସ୍କା ବଦେକାଇ�।
-ନକି�ୋଲୋ କେସ୍ ଲୋ

ଡ. ବଜିୟ ସେତନ ୍ଟ୍ଟନାୟେ
ଭୁ�ବନଶ୍ୱର, ବମକା: ୯୪୩୭୦୦୦୯୦୪ 
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ବଜିନ େୁମାର ମହା୍ାତ୍ର
ବ୍ରହ୍ମପରୁ, ବମକା: ୯୭୦୩୬୯୦୮୪୭ 

ଲଦଲାଖ ସୀମଲାରୁ ଭଲାରତ-ଚୀନ୍  ସସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟଲାହଲାର 

ଦ୍ ଟିପଲାକ୍ ଟିକ ବୁଝଲାମଣଲା ପଲାଇଁ ଆଶଲାର କ ଟିରଣ 
ଅଶକାନ୍ େୀମକାନ୍ ଓ ପବ�କାଶୀଙ୍କ େେ ତିତ ଉବର୍ଜନକାମଳୂକ ପର ତିବ�ଶ ବେବକୌଣେ ତି ରକାଷ୍ଟ୍ର 

ପକାଇଁ ଚ ତିନ୍କାର କକାରଣ। ଭକାରତ ବେେ ତିଭଳତି ଏକ ସ୍ତିତ ତିବର ରେ ତିଛ ତି। େୀମକାବର ଶକାନ୍ ତି ପ୍ତ ତିଷ୍କା 
େେ ତିତ ସ୍ତିତକା�ସ୍କା ଜକାର ତି ରଖି�କାକୁ ଭକାରତ େ�ତ୍ତଦକା ଗରୁୁତ୍ୱ ବଦଇ ଆେଥୁି�କାବ�ବଳ ପବ�କାଶୀ 
ଚୀନ୍  ଓ ପକାକ ତିସ୍କାନ ଉବଦେଶଷ୍ୟମଳୂକ ଭକାବ� ବେଥିବର � ତିଘ୍ନ ଘଟକାଉଛନ୍ତି। ପକାକ ତିସ୍କାନର 
େୀମକାପକାର ଆତଙ୍କ�କାଦ ପ୍ୟକାେ ଓ େୀମକାନ୍ବର �କାରମ୍କାର ଉବର୍ଜନକା େଷୃ୍ ତିକୁ ଭକାରତ ଦୃଢ଼ 
ମକୁକା� ତିଲକା କରୁଥି�କା େମୟବର ଚୀନ୍  ଉର୍ର ପଟୁ ବେଉଁ � ତିସ୍କାର�କାଦୀ ରଣନୀତ ତି ଚଳକାଇଛ ତି, 
ତକାେକା ଆମ ପକାଇଁ ଚ ତିନ୍କାର କକାରଣ ବେକାଇଛ ତି। ଏେକା ଆମ ଅଥତ୍ତନୀତ ତି ଓ େକାମର ତିକ ପ୍ସୁ୍ତ ତି ଉପବର 
ଗରୁୁତର ପ୍ଭକା� ପକକାଉଛ ତି।

ଚୀନ୍  େେ ତିତ ପ�ୂତ୍ତ-ଲଦକାେ େୀମକାନ୍ବର ଗତ ଦୁଇ�ରତ୍ତ ଧର ତି ବେଉଁ େୀମକା େମେଷ୍ୟକା 
େଷୃ୍ ତି ବେକାଇଛ ତି, ତକାେକାର େମକାଧକାନ କର ତି�କାକୁ ଭକାରତ ଉଭୟ କୂଟବନୈତ ତିକ ଓ େକାମର ତିକ 
ସ୍ରବର ଉଦଷ୍ୟମ ଜକାର ତି ରଖିଛ ତି। ଭକାରତର ଟକାଣଆୁ ଜ�କା� ପବର ଚୀନ୍  ବେୈନଷ୍ୟ ନ ତିଜ ଅଞ୍ଚଳ 
ଭ ତିତବର ରେ ତି�କାକୁ �କାଧ୍ୟ ବେକାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପକାଇଁ ଅ�ଶଷ୍ୟ ଭକାରତକୁ � ତିପଳୁ ମଲୂଷ୍ୟ ବଦ�କାକୁ 
ପ�ତିଛ ତି। ଏେ ତି ଘଟଣକା ବଦଶର େକାମର ତିକ କ୍ମତକା �ୃଦ୍ ତି କର ତି�କାକୁ �କାଧ୍ୟ କର ତିଛ ତି। ଏେକା 
ଫଳବର ଆମର େକାମର ତିକ �କାେ ତିନୀର ଆଧନୁ ତିକୀକରଣ, ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନ ତିମତ୍ତକାଣ ଓ କ୍ରୟ 
ଏ�ଂ ପ୍ତ ତିରକ୍କା �ଷ୍ୟୟ �ୃଦ୍ ତି ପକାଇଛ ତି। ଆେୁର ତି ମଧ୍ୟ ଭକାରତ ତକାେକାର େକାମର ତିକ �ଷ୍ୟ�ସ୍କାବର 
�ଷ୍ୟକାପକ େଂସ୍କାର ଆଣ ତି ଏେକାକୁ ଅଧିକ େମର ପ୍ସୁ୍ତ (ୱକାର-ବରଡତି) କରକାଉଛ ତି। ବଗକାଟ ତିଏ 
ଦୃଷ୍ ତିରୁ ବଦଖିବଲ ଏେକା ଆମ ପକାଇଁ ଏକ �ରଦକାନ ପକାଲଟ ତିଛ ତି। ବତବ� େ�ୁ ଲବଢ଼ଇକୁ 
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ େକାମର ତିକ କଳ�ଳବର ଜୟ କର ତି େୁଏନକାେ ିଁ। ଏଥିବର େଫଳ କୂଟନୀତ ତିର ମଧ୍ୟ 
ଆ�ଶଷ୍ୟକତକା ରେ ତିଛ ତି। େୀମକା େମେଷ୍ୟକାର ସ୍କାୟୀ େମକାଧକାନ େେ ତିତ ନ ତିଜ ନ ତିଜର ବେୈନଷ୍ୟଙୁ୍କ 
େୀମକାନ୍ର ଆଗଆୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ତଷ୍ୟକାେକାର କର ତିବଦ�କା ପକାଇଁ ଭକାରତ ଚୀନ୍  େେ ତିତ ବେଉ ଁ
କୂଟବନୈତ ତିକ ଓ େକାମର ତିକ କଥକା�କାର୍ତ୍ତକା ଚଳକାଇଥିଲକା ତକାେକାର େଫୁଳ ମ ତିଳ ତି�କା ଆରମ୍ଭ 
ବେକାଇଛ ତି।

ଏେ ତି ଆବଲକାଚନକାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉଭୟ ଭକାରତ ଓ ଚୀନ୍  ପ�ୂତ୍ତ-ଲଦକାେର ବଗକାଗ୍ରକା 
େଟସ୍ପ୍ ତିଗେ େଂଲଗ୍ନ ପଏଣ୍ଟ-୧୫ରୁ ନ ତିଜ ନ ତିଜର ବେୈନଷ୍ୟ େକାମନ୍ ପ୍ତଷ୍ୟକାେକାର ଆରମ୍ଭ କର ତିଥିବଲ। 
ବେକାମ�କାର େନ୍ଷ୍ୟକା େଦୁ୍କା ଏେ ତି ପ୍ତଷ୍ୟକାେକାର କକାେତ୍ତଷ୍ୟ ବଶର ବେକାଇଛ ତି। ଦୁଇ ଶ ତି� ତିରର ବେୈନଷ୍ୟେକାମନ୍ 
ନ ତିଜ ନ ତିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ େକାମର ତିକ�ଳ େେ ତିତ ଆଗଆୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନ ତିଜ ନ ତିଜର େୀମକା ଭ ତିତରକୁ 
ବଫର ତିେକାଇଛନ୍ତି। ଅତଏ� େୀମକାନ୍ରୁ ବେୈନଷ୍ୟ ପ୍ତଷ୍ୟକାେକାର ବଘନତି ଉଭୟ ପକ୍ ମଧ୍ୟବର ବେଉଁ 
ଅଚଳକା�ସ୍କା ଲକାଗ ତି ରେ ତିଥିଲକା ତକାେକାର େମକାଧକାନ ବକ୍ତ୍ରବର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ପ୍କ୍ର ତିୟକା ଆରମ୍ଭ 
ବେକାଇଛ ତି। େୁଏତ ଏେ ତି ପ୍କ୍ର ତିୟକା ପ�ୂତ୍ତ-ଲଦକାେର ଅନଷ୍ୟକାନଷ୍ୟ ଘକାଟ ତି ଅଞ୍ଚଳବର ଅନୁରୂପ ପ୍କ୍ର ତିୟକାକୁ 
ବପ୍କାତ୍କାେ ତିତ କର ତିପକାବର। ଦୀଘତ୍ତ ଦୁଇ�ରତ୍ତ ଧର ତି ଏେ�ୁ ଘକାଟ ତିବର ଦୁଇପକ୍ର ବେୈନଷ୍ୟ ମେୁକାଁମେୁ ିଁ 
ଅ�ସ୍କାବର ରେ ତିଛନ୍ତି।

ବଡମ୍ ବଚକାକ୍  ଓ ବଡପେକାଗେ େୀମକାବର ଦୁଇ ପକ୍ର ବେନକା ଏବ� ମଧ୍ୟ ମେୁକାଁମେୁ ିଁ 
ସ୍ତିତ ତିବର ଅଛନ୍ତି ଏ�ଂ ବେଠକାବର ପର ତିସ୍ତିତ ତି ଅତଷ୍ୟନ୍ ସ୍ଶତ୍ତକକାତର ରେ ତିଛ ତି। ଗତ ଜୁଲକାଇ 
ମକାେବର ଭକାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟବର ବେଉଁ ଉଚ୍ଚ େକାମର ତିକ ଅଧିକକାରୀସ୍ରୀୟ ବରକା�ଶ 
ପେତ୍ତଷ୍ୟକାୟ ଆବଲକାଚନକା ବେକାଇଥିଲକା, ତକାେକାର ନ ତିଷ୍ପର୍ତି ଅନୁେକାବର ଉଭୟପକ୍ ବଗକାଗ୍ରକା 
େଟ୍ ସ୍ପ୍ ତିଗେ େୀମକାନ୍ରୁ ବେୈନଷ୍ୟ ପ୍ତଷ୍ୟକାେକାର କର ତିଛନ୍ତି। ବତବ� ବଡମ୍ ବଚକାକ୍  ଓ ବଡପେକାଗେ 
େୀମକାରୁ ବେୈନଷ୍ୟ ପ୍ତଷ୍ୟକାେକାର ବନଇ ଏେ ତି ପେତ୍ତଷ୍ୟକାୟ ଆବଲକାଚନକାବର ବକୌଣେ ତି ଅନ୍ତିମ ନ ତିଷ୍ପର୍ତି 
ନ ତିଆେକାଇ ନଥିଲକା। କ ତିଛ ତି ବ�ୈରୟ ତିକ ପ୍େଗେକୁ ବନଇ ଉଭୟପକ୍ ଏେ ତି ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେୈନଷ୍ୟ 
ପ୍ତଷ୍ୟକାେକାର କର ତି�କାକୁ ଅଧିକ ଆବଲକାଚନକା କର ତି�କାକୁ ଚକାେକାନ୍ ତି। ଆଶକା କର ତି�କା ନ ତିରନ୍ର 
ଦ୍ ତିପକାକ୍ ତିକ େକାମର ତିକ-କୂଟବନୈତ ତିକ ଆବଲକାଚନକା ଦ୍କାରକା ବେ େମେଷ୍ୟକାର େମକାଧକାନ ଶୀଘ୍ର 
ବେ�।

କେ ତି�କା �କାେୁଲଷ୍ୟ ବେ ଚୀନ୍  ଏକ ଅ�ତିଶ୍ୱକାେୀ ଓ ଅନ ତିଶ୍ ତିତ ମତ ତିଗତ ତି େମ୍ପନ୍ନ ବଦଶ। ଏେକା 
େକାେକା କବେ ତକାେକାକୁ କକାେତ୍ତଷ୍ୟକକାରୀ କବର ନକାେ ିଁ ଏ�ଂ ଅତକକିତ କକାେତ୍ତଷ୍ୟକାନୁଷ୍କାନ ଗ୍ରେଣ କର ତି 
ପ୍ତ ତିପକ୍କୁ ଅଡୁଆବର ପକକାଇ�କାକୁ ବଚଷ୍କା କବର। �ୁଝକାମଣକା, ଚୁକ୍ ତି ଓ � ତିଶ୍ୱକାେକୁ ଏେକା 
ଅପ୍ତଷ୍ୟକାଶ ତିତ ଭକାବ� ଭକାଗେତିଥକାଏ। ବେଥିପକାଇଁ ତ ଦୁଇ ବଦଶ ମଧ୍ୟବର ଥି�କା େୀମକା � ତି�କାଦର 
େମକାଧକାନ ଏେକା�ତ୍  େମକାଧକାନ ବେକାଇପକାରୁ ନକାେ ିଁ। ପ୍ଚଣ୍ଡ େକାମର ତିକ �ଳ ମକାଧ୍ୟମବର 
ବେ ବଦଶ ନ ତିଜ ଇଚ୍କାବର ନ ତିଜର େୀମକାବରେକା ଧକାେତ୍ତଷ୍ୟ କର ତି�କାବର � ତିଶ୍ୱକାେ କବର। 
ଆଜତିକକା ସ୍ତିତ ତିବର ତକାେକା ବେ େମ୍ଭ� ନୁବେଁ, ଏକଥକା ଚୀନ୍  ଅ�ଶଷ୍ୟ ଭକାରତ ପର ତିବପ୍କ୍ୀବର 
�ୁଝ ତିପକାରୁଥି�।

ଚୀନ୍ ର ମତ ତିଗତ ତି � ତିରୟବର ଭକାରତ ଭଲ ଭକାବ� ଅ�ଗତ। ବତଣ ୁ ଆବଲକାଚନକା 
ମକାଧ୍ୟମବର ବେୈନଷ୍ୟ ପ୍ତଷ୍ୟକାେକାର ବେକାଇଥିବଲ ମଧ୍ୟ ଭକାରତର ସ୍ଳବେନକା ମେୁଷ୍ୟ ବଜବନରକାଲ 
ମବନକାଜ ପକାବଣ୍ଡ ପ�ୂତ୍ତ-ଲଦକାେର ଆଗଆୁ େୀମକାନ୍ ଘକାଟ ତି ଅଞ୍ଚଳ ପର ତିଦଶତ୍ତନ କର ତି ଆମର 
େକାମର ତିକ ସ୍ତିତ ତି ଓ ପ୍ସୁ୍ତ ତି କକାେତ୍ତଷ୍ୟର ତଦକାରେ କର ତିଛନ୍ତି। ଏେକା ଏକ େଥକାଥତ୍ତ ପଦବକ୍ପ। ଏକ 
ଅ�ତିଶ୍ୱକାେୀ ଶତରୁର ପ୍ବତଷ୍ୟକ ପଦବକ୍ପ ଉପବର ତୀକ୍ଣ ନଜର ରେକାେ ତି�କା ଉଚତିତ। ଆମର 
ଦୃଢ଼ � ତିଶ୍ୱକାେ ଭକାରତ ପ�ୂତ୍ତ-ଲଦକାେ େୀମକାନ୍ବର ଏଭଳତି େକାମର ତିକ ଦୃଢ଼ତକା �ଜକାୟ ରଖିବଲ 
ଚୀନ୍  କଥକା�କାର୍ତ୍ତକା କର ତି ଆପଣକା ବେୈନଷ୍ୟଙୁ୍କ ଆଗଆୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ତଷ୍ୟକାେକାର କର ତି�କାକୁ �କାଧ୍ୟ ବେ� 
ଏ�ଂ ନ ତିୟନ୍ତ୍ରଣ ବରେକାକୁ ମକାନଷ୍ୟତକା ପ୍ଦକାନ କର ତି�। n

ଇଣ୍ଟରବନଟ ଓ ଡ ତିଜତିଟକାଲ େଗୁବର 
ସ୍କାଟତ୍ତବଫକାନର ଚକାେ ତିଦକା �ଢ଼଼ ତିଚକାଲତିଥିଲକା ବ�ବଳ 
ଏେକାର ଫକାଇଦକା େେ କ ତିଛ ତି ଜଟ ତିଳ େମେଷ୍ୟକା � ତି 

େଷୃ୍ ତି ବେକାଇଛ ତି। େମକାଜର ପ୍କାୟ େ�ୁ �ୟେ ଓ �ଗତ୍ତର 
ବଲକାକଙ୍କ ଇଣ୍ଟରବନଟ ପ୍ତ ତି ଆେକ୍ତି �ଢ଼଼ ତିଚକାଲତିଛ ତି। 
େକାଇ�କା ପ ତିଇ�କା ଭୁଲତି ଅ� ତିରତ ଭକାବ� ସ୍କାଟତ୍ତବଫକାନ 
ଜର ତିଆବର ଇଣ୍ଟରବନଟ େେ �ଷ୍ୟସ୍ ରେ ତି�କା ଅଧିକକାଂଶ 
ବଲକାକଙ୍କ ଅଭଷ୍ୟକାେବର ପର ତିଣତ ବେକାଇେକାଇଛ ତି। 
ଇଣ୍ଟରବନଟ୍  ପ୍ତ ତି ଏଭଳତି ଆେକ୍ତି ସ୍ୱକାସ୍ଷ୍ୟ ଉପବର 
ନକକାରକାତ୍ମକ ପ୍ଭକା� ପକକାଏ ଥକାଏ। ଇଣ୍ଟରବନଟ 
ପ୍ତ ତି ଏଭଳତି ଅବେତୁକ ଆେକ୍ତିକୁ ଇଂରକାଜୀବର 
‘ଇଣ୍ଟରବନଟ୍  ଆଡତିକେନ୍  ଡ ତିଜଅଡତ୍ତର’ (ଆଇଏଡତି) 
କୁେକାେକାଏ। ସ୍କାଟତ୍ତବଫକାନ ଓ ଇଣ୍ଟରବନଟର �େୁଳ 
�ଷ୍ୟ�େକାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଶରୀରର ଅନଷ୍ୟ ଅଂଶ ଉପବର 
କୁପ୍ଭକା� ପକକାଇଥକାଏ। ଅ�େକାଦ ଓ ନ ତିଦ୍କାେୀନତକା 
ଭଳତି େମେଷ୍ୟକାର େମ୍େୁୀନ ବେକାଇଥକାଆନ୍ତି ବଲକାବକ। 

ଇଣ୍ଟରବନଟ ଜନତିତ ମକାନେ ତିକ ଓ ଶକାରୀର ତିକ ସ୍ୱକାସ୍ଷ୍ୟ 
େମେଷ୍ୟକା ‘ଅନଲକାଇନ୍  ଓଭରବଲକାଡ୍ ’ ଭକାବ� ପର ତିଚ ତିତ। 
ଜବଣ େଦତି �କାରମକ୍ାର େକ୍ାଟ୍ େଆପ୍  ଓ ବଫେ�ୁକ୍  
ବ୍ରକାଉଜ୍  କରନ୍ତି ଓ � ତିନକା କକାରଣବର ଅନଷ୍ୟ େକାମକାଜତିକ 
ଗଣମକାଧ୍ୟମ ପକ୍ାଟଫମତ୍ତ ପ୍ତ ତି ଆକରକିତ ବେକାଇଥକାଆନ୍ତି, 
ତକାେକାବେବଲ ବେ ‘ଇଣ୍ଟରବନଟ ଆଡତିକେନ ଡତିଜଅଡତ୍ତର’ 
�କା ’ଆଇଏଡତି’ବର ପୀ�ତିତ ବ�କାଲତି କୁେକାେ ତି�। 

 ବତବ� େ�ୁ େମେଷ୍ୟକାର େମକାଧକାନ ରେ ତିଛ ତି। ବତଣ ୁ
ଆଇଏଡତିରୁ ମକୁ୍ ତି ପକାଇ ଁ�କାଟ � ତି ରେ ତିଛ ତି। ସ୍କାଟତ୍ତବଫକାନ ଓ 
ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ର ଅଧିକ ଆେକ୍ତିରୁ ନ ତିସ୍କାର ପକାଇ ଁଉପକାୟ 
ବେଉଛ ତି ‘ଇବଲବକ୍ ରେକାନ ତିକ ଫକାଷ୍ ତିଂ’ �କା ଇ-ଉପ�କାେ। 

ଶରୀରକୁ ଫୁରେତ ବଦ�କା ପକାଇ ଁ ବେମ ତିତ ତି ଉପ�କାେ 
ରେକାେକାଏ, ବେମ ତିତ ତି ଇଣ୍ଟରବନଟରୁ କ ତିଛ ତି େମୟ � ତିରତ 
ରେ ତି�କା ବେଉଛ ତି ଇ-ଫକାଷ୍ ତିଂ। ଏେକାକୁ ଡ ତିଜତିଟକାଲ ଫକାଷ୍ ତିଂ 
� ତି କୁେକାେକାଏ। ଇ-ଫକାଷ୍ ତିଂ ବେଉଛ ତି ସ୍କାଟତ୍ତବଫକାନ ଭଳତି 
ଇବଲକବ୍କାନ ତିକ ଡ ତିଭକାଇେ ଓ ବେକାେ ତିଆଲ ମ ତିଡ ତିଆରୁ 
େକାମୟ ତିକ ଭକାବ� ଦୂବରଇ ରେ ତି�କା। ଆଜତିକକାଲତି 
ଇଣ୍ଟରବନଟରୁ ତ େମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ଭକାବ� ଦୂବରଇ ରେ ତିବେ� 
ନକାେ ିଁ, କ ତିନୁ୍ େପ୍କାେବର ବଗକାଟ ତିଏ ଦ ତିନ �କା ପ୍ତ ତିଦ ତିନ କ ତିଛ ତି 
ଘଣ୍ଟକା ପକାଇ ଁ(ବଶକାଇ�କା େମୟ �କାଦ୍  ବଦଇ) ଇ-ଫକାଷ୍ ତିଂ 
କର ତିବେ�। କ ତିନୁ୍ ଏେକା େମବସ୍ କର ତିପକାର ତିବ� କ ତି? 
ଏେକା େ ିଁ �� ପ୍ଶ୍ନ। ଇ-ଫକାଷ୍ ତିଂ ପକାଇ ଁଆ�ଶଷ୍ୟକ ଦୃଢ଼ 

ଇଚ୍କାଶକ୍ତି, େଂେମ ଓ ମବନକା�ଳ। 
 ନ ତିକଟବର ମଧ୍ୟପ୍ବଦଶର ରକାୟବେନ 

ଜତିଲ୍କାର ବଜୈନ େମ୍ପ୍ରଦକାୟର ବଲକାବକ ଇ-ଫକାଷ୍ ତିଂ 
�କା ଡ ତିଜତିଟକାଲ ଉପ�କାେ ରଖିଥିବଲ। ପ୍ମେୁ ପ�ତ୍ତ 
ପେୁତ୍ତଷ୍ୟରଣ ଅ�େରବର ବଜୈନ େମ୍ପ୍ରଦକାୟର ବଲକାବକ 
ଇବଲକବ୍କାନ ତିକ ଡ ତିଭକାଇେ ଓ ଇଣ୍ଟରବନଟରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟକା 
ବଲେକାଏ ଁଦୂବରଇ ରେ ତି�କା ପକାଇ ଁନ ତିଷ୍ପର୍ତି ବନଇ ପକାଳନ 
କର ତିଥିବଲ ଇ-ଉପ�କାେ। ଉପ�କାେ ରଖିଥି�କା ବଲକାବକ 
ନ ତିଜ ନ ତିଜର ସ୍କାଟତ୍ତବଫକାନ ୨୪ ଘଣ୍ଟକା ପକାଇ ଁଏକ ମନ୍ ତିରବର 
ଜମକା କର ତିଥିବଲ। ଇଣ୍ଟରବନଟ ଓ ସ୍କାଟତ୍ତ ବଫକାନ୍  
ଆେକ୍ତିରୁ ଦୂବରଇ ରେ ତି�କା ପକାଇ ଁେମକାଜକୁ ଏକ �କାର୍ତ୍ତକା 

ବଦ�କାକୁ ଏେ ତି ଉପ�କାେ ରେକାେକାଇଥି�କା ସ୍କାନୀୟ ବଜୈନ 
ବନତକା କେ ତିଛନ୍ତି। ଭ�ତିରଷ୍ୟତବର � ତି ଏଭଳତି ଉଦଷ୍ୟମ 
କରକାେ ତି� ବ�କାଲତି ବେ କେ ତିଛନ୍ତି। ବଜୈନ େମ୍ପ୍ରଦକାୟର ଏେ ତି 
ଇ-ଫକାଷ୍ ତିଂ ବ�ଶ୍  ଚଚ୍ଚତ୍ତକାର � ତିରୟ ବେକାଇଛ ତି। 

 ବତବ� ଇ-ଫକାଷ୍ ତିଂ �କା ଡ ତିଜତିଟକାଲ ଫକାଷ୍ ତିଂର ଧକାରକା 
ନୂଆ ନୁବେ।ଁ ଗତ ୫-୬ �ରତ୍ତ ଧର ତି ଇ-ଫକାଷ୍ ତିଂର 
ପ୍ଚଳନ ଆରମ୍ଭ ବେକାଇଥିଲକା। ଧୀବର ଧୀବର ଏ ପ୍କକାର 
ଉପ�କାେ େମ୍ପକତ୍ତବର ବଲକାବକ ଅ�ଗତ ବେ�କା ଆରମ୍ଭ 
କର ତିଛନ୍ତି। ସ୍କାଟତ୍ତବଫକାନ୍  ଓ ଇଣ୍ଟରବନଟରୁ ନ ତିୟମ ତିତ 
� ତିରତ ତି ବନ�କାର ଆ�ଶଷ୍ୟକତକା େମ୍ପକତ୍ତବର େବଚତନତକା 
େଷୃ୍ ତି କର ତି�କା ଉବଦେଶଷ୍ୟବର ୨୦୧୯ବର ଆବମର ତିକକାର 

ଏକ କମ୍ପକାନ ତି ‘ସ୍ପ୍ଲ୍  ଫ୍ତି ଫର ଏ ଇୟର’ ନକାମବର ଏକ 
ପ୍ତ ତିବେକାଗ ତିତକା ଆବୟକାଜନ କର ତିଥିଲକା। ଜବଣ ପ୍ତ ତିବେକାଗୀ 
ଦୀଘତ୍ତ ଏକ �ରତ୍ତ ଧର ତି ବକୌଣେ ତି ସ୍କାଟତ୍ତବଫକାନ �କା ଫତିଚର 
ବଫକାନ୍  �ଷ୍ୟ�େକାର ନ କର ତି ପ୍ତ ତିବେକାଗ ତିତକାବର � ତିଜୟୀ 
ବେକାଇଥିବଲ। ବଫେ�ୁକ, ଗଗୁଲୁ ପର ତି କମ୍ପକାନ ତିଗ�ୁ ତିକର 
କମତ୍ତଚକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଡତିଜତିଟକାଲ ଉପ�କାେ ବ�ଶ୍  ଆଦୃତ 
ବେକାଇଛ ତି। ଅନଷ୍ୟକ ତିଛ ତି ପ୍ମେୁ କମ୍ପକାନ ତି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍କକାର 
ଉପ�କାେକୁ ଉତ୍କାେ ତିତ କରୁଛନ୍ତି। 

 ଆପଣ େଦତି ଇ-ଫକାଷ୍ ତିଂ ଆରମ୍ଭ କର ତିବ�, 
ତକାେକା ବେବଲ େପ୍କାେର ବକୌଣେ ତି ବଗକାଟ ତିଏ ଦ ତିନ 
ଇଣ୍ଟରବନଟରୁ େମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ଦୂବରଇ ରେ ତିବ�। ପ୍ଥବମ 

ପ୍ଥବମ ଆପଣଙ୍କ ପକାଇଁ େମେଷ୍ୟକା େଷୃ୍ ତି ବେ�। ଦ ତିନକୁ 
୧୪ରୁ ୧୬ ଘଣ୍ଟକା ସ୍କାଟତ୍ତବଫକାନ େେ �ଷ୍ୟସ୍ ରେୁଥି�କା 
ବଲକାକ େଦତି େଠକାତ ଦ ତିନଟ ତିଏ �କା କ ତିଛ ତି ଘଣ୍ଟକା ଏଥିରୁ 
� ତିରତ ରେ ତି�, ତକାେକା ବେବଲ ଏକ ଅେେଜ ପର ତିସ୍ତିତ ତି 
େଷୃ୍ ତି ବେ�କା ସ୍ୱକାଭକା� ତିକ। �ଷ୍ୟଗ୍ରତକା ଓ ମକାନେ ତିକ 
ଅସ୍ତିରତକା ଆପଣଙୁ୍କ � ତିବ୍ରତ କର ତି�। ଏଭଳତି ସ୍ତିତ ତି େ ିଁ 
େଚୂକାଇ ଦ ତିଏ ବେ, ଆପଣ ‘ଇଣ୍ଟରବନଟ ଆଡତିକେନ 
ଡତିଜଅଡତ୍ତର’ବର ପୀ�ତିତ କ ତି ନକାେ ିଁ। ଆପଣଙ୍କଠକାବର 
ଇଣ୍ଟରବନଟ ଆେକ୍ତିର ପର ତିମକାଣ ବକବତ, ତକାେକା 
‘ବେଣ୍ଟର ଫର୍  ଇଣ୍ଟରବନଟ୍  ଆଣ୍ଡଡ୍   ବଟବକ୍ନକାବଲକାଜତି’ 
-େ ତିଆଇଟ ତିଏ େେକାୟତକାବର ଜକାଣ ତିବେ�। ଏଥିପକାଇଁ 
‘ଭଚୁତ୍ତଆଲ୍  ଇଣ୍ଟରବନଟ ଆଡତିକେନ ବଟଷ୍ଡ୍ ’ 
ବେକାଇଥକାଏ। 

 ଅତଷ୍ୟଧିକ ଇଣ୍ଟରବନଟ ଆେକ୍ତିରୁ ମକୁୁଳ ତି�କା 
ପକାଇଁ � ତିବଶରଜ୍ମକାବନ ଅବନକ ପରକାମଶତ୍ତ ଦ ତିଅନ୍ତି। 
ଏଥିପକାଇଁ ବମକା�କାଇଲ ବଫକାନରୁ ଅନକା�ଶଷ୍ୟକ ଓ 
ବକୌଣେ ତି କକାମବର ଆେ ୁ ନଥି�କା ଆପ୍ ତିବକେନଗ�ୁ ତିକୁ 
େଟକାଇ�କା ଉପବର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦ ତିଆେକାଇଛ ତି। ଏେ�ୁ 
ଆପ୍ ର ବନକାଟ ତିଫତିବକେନ ମଧ୍ୟ �ନ୍ କର ତି�କା 
ଦରକକାର। ବମକା�କାଇଲ୍ ବର � ତିଭ ତିନ୍ନ ବଗମ୍  ବେଳତି�କାର 
ଅଭଷ୍ୟକାେକୁ � ତି ନ ତିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ତି�କା ଜରୁରୀ। ଘରର କ ତିଛ ତି 
ଜକାଗକାକୁ ‘ବନକା ଇଣ୍ଟରବନଟ୍  ବଜକାନ୍ ଡ୍ ’ ଭକାବ� ଧକାେତ୍ତଷ୍ୟ 
କର ତି�କା ଓ ସ୍କାଟତ୍ତବଫକାନରୁ ଦୂବରଇ ରେ ତି�କାକୁ ମଧ୍ୟ 
� ତିବଶରଜ୍ମକାବନ ପରକାମଶତ୍ତ ଦ ତିଅନ୍ତି।

 ଇ-ଫକାଷ୍ ତିଂ ପ୍ତ ତି ଜନେବଚତନତକା �ୃଦ୍ ତି ପକାଇଁ 
ବଚଷ୍କା ଜକାର ତି ରେ ତିଥି�କା ବ�ବଳ ଏେକା � ତିବରକାଧବର 
ମଧ୍ୟ ମତ ପ୍କକାଶ ପକାଉଛ ତି। ଇଣ୍ଟରବନଟ �କା ଡ ତିଜତିଟକାଲ 
ଆେକ୍ ବେ�କା ବେମ ତିତ ତି ବକୌଣେ ତି � ତିପଦ େଷୃ୍ ତି କବର 
ନକାେ ିଁ ବ�କାଲତି ବେମକାବନ ମତ ଦତିଅନ୍ତି। େକୁ୍ ତି େୁଏ ବେ, 
ଇଣ୍ଟରବନଟର େଂେମ �ଷ୍ୟ�େକାର ପକାଇ ଁ େମବସ୍ 
ପ୍ୟକାେ କର ତି�କା ଦରକକାର। କ ତିନୁ୍ ଏଥିପକାଇ ଁଇ-ଫକାଷ୍ ତିଂ �କା 
ଡ ତିଜତିଟକାଲ ଫକାଷ୍ ତିଂ ପର ତି ଉପକାୟ ଗ୍ରେଣୀୟ ନୁବେ।ଁ ବେବଲ 
ସ୍କାଟତ୍ତବଫକାନ ଇଣ୍ଟରବନଟର �େୁଳ �ଷ୍ୟ�େକାର ଦ୍କାରକା 
ବେ ଅବନକ ଶକାର ତିରୀକ ଓ ମକାନେ ତିକ େମେଷ୍ୟକା େଷୃ୍ ତି େୁଏ, 
ତକାେକା ପ୍ମକାଣ ତିତ ବେକାଇେକାର ତିଛ ତି। ବେ ଦୃଷ୍ ତିରୁ ଇ-ଫକାଷ୍ ତିଂର 
େଥକାଥତ୍ତତକାକୁ ଏ�କାଇ ବଦଇବେ� ନକାେ ିଁ। n

ଇଣ୍ଟରସନଟ ଆସକ୍ ଟି ଓ ଡ ଟିଜଟିଟଲାଲ୍  ଉପବଲାସ

େଂେକାରର େମସ୍ ବଲକାକ ପ୍ଶଂେକା ଚକାେକାନ୍ ତି। ଆମର 
ଭଲଗଣୁ ଅନଷ୍ୟମକାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ ତି ଆକରତ୍ତଣ କବଲ 

ବେମକାବନ ଆବପ ଆବପ ପ୍ଶଂେକା କର ତିବ�। ବେବଲ 
ଆମ ଦତି�ଷ୍ୟଗଣୁର ପ୍ଦଶତ୍ତନ ଏ�ଂ ଅନଷ୍ୟମକାନଙ୍କର 
ପ୍ଶଂେକା, ଏଇ ଦୁଇ ପ୍କ୍ର ତିୟକା ଭ ତିତବର ଥି�କା େମୟକୁ 
ଅବପକ୍କା କର ତି�କା ପକାଇ ଁ ଆମମକାନଙ୍କ ଭ ତିତରୁ 
ଅବନକଙ୍କର ବଧୈେତ୍ତଷ୍ୟ ନ ଥକାଏ। ଅଥତ୍ତକାତ ଅନଷ୍ୟମକାବନ 
ପ୍ଶଂେକା କର ତି�କା ପ�ୂତ୍ତରୁ ବେମକାବନ ଉପବର ପ�ତି 
ନ ତିଜ ପ୍ଶଂେକା ନ ତିଜ ମେୁବଁର କର ତି �େନ୍ତି। ବକେ ତି ବେ 

� ତିରୟବର ପଚକାରୁ �କା ନ ପଚକାରୁ, ଆମର ଭଲ ଗଣୁ 
�କା�ଦବର ଅନଷ୍ୟ କକାେକାର ଜକାଣ ତି�କାର ଆଗ୍ରେ 
ଥକାଉ �କା ନ ଥକାଉ, ଅବନକ ବଲକାକ 
�ବଳ ପଶ ତି ମଗେଳ�କାର କର ତି�କା 
ପର ତି ନ ତିଜ ବ�କାଲ ନ ତିବଜ ପ ତିଟ ତି 
ଚକାଲନ୍ତି। ବେ କଥକାଗ�ୁ ତିକ ବେ 
ମ ତିଛ ବେକାଇଥି�, ତକାେକା ନୁବେ,ଁ କ ତିନୁ୍ 
ଅବନକଙ୍କ ପକାଇ ଁତକାେକା ଅଶରୁତ ତିକର ଓ 
ଅପ୍ୀତ ତିକର ଲକାବଗ। 

େକାେକା ଭଲ, ତକାେକା ବକବ� ଲୁଚତି ରବେନକା। 
େକାତ ତକାଳ ପଙ୍କବର ରେ ତିବଲ � ତି ଦ ତିବନ ନକା ଦ ତିବନ 

ପଦ୍ମ ଫୁଟ ତି �କାେକାବର �କା �କାେକାର ତି�। ଏଇୟକା ବେ 
େରକାପ କଥକାର ଟ ତିବକ ଶୀଘ୍ର ପ୍ଚକାର େୁଏ ଏ�ଂ ଭଲ 
କକାମ �କା ନ ତିଜର ଭଲ ଗଣୁଗ�ୁ ତିକ ଟ ତିବକ � ତିଳମ୍ବର 

ପ୍ଚକାର ତିତ େୁଏ। କ ତିନୁ୍ ନ ତିଜର 
ପ୍ଶଂେକା ଅନଷ୍ୟମକାନଙ୍କ ମେୁଁରୁ 
ଶଣୁ ତିବଲ ବେତ ତିକ ତି ମ ତିଠକା �କା େେୁ ତି 
ଲକାବଗ, ନ ତିଜ ମେଁୁବର ଗକାଇ 
�େ ତିବଲ କ’ଣ ବେତ ତିକ ତି େେୁ ତି 

ଲକାବଗ? ଆବଦୌ ନୁବେଁ। ଏକଥକାକୁ େ ତିଏ ବେଜତିଛ ତି 
ବେ ବକବ� � ତି ନ ତିଜ ପ୍ଶଂେକା ନ ତିବଜ କର ତି� ନକାେ ିଁ। 

 ଆତ୍ମପ୍ଶଂେକା କର ତି�କାକୁ ବନଇ ଆଉ 

ବଗକାଟ ତିଏ କଥକା ମଧ୍ୟ ଅଛ ତି। ପ୍ବତଷ୍ୟକ ବଲକାକଙ୍କ 
ଶତରୁ ଅଛନ୍ତି, ମ ତିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନ ତିଜ ପ୍ଶଂେକା 
ନ ତିଜ ମ ତିତ୍ର �କା �ନୁ୍ମକାନଙୁ୍କ କେ ତି କ ତିଛ ତି ଲକାଭ 
ନକାେ ିଁ। କକାରଣ ବେମକାବନ ଆପଣଙୁ୍କ ଭଲ ଭକାବ� 
ଜକାଣନ୍ତି। ଛଦ୍ମ ଶତରୁ �କା � ତିବରକାଧୀ (ବେଉଁମକାବନ 
ଉପବର �ନୁ୍ ଏ�ଂ ପଛବର ଶତରୁତକା ଆଚରଣ 
କରନ୍ତି)ଙ୍କ ଆଗବର ନ ତିଜ ପ୍ଶଂେକା କର ତି�କା ଉଚତିତ 
ନୁବେଁ। କକାରଣ ବେମକାବନ ଏେକାକୁ � ତିଶ୍ୱକାେ 
କର ତିବ� ନକାେ ିଁ। ବତଣ ୁଅନଷ୍ୟମକାବନ ନ ତିଜ ତରଫରୁ 
ଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ଶଂେକା କର ତି�କା ପେତ୍ତଷ୍ୟନ୍ ଅବପକ୍କା 
କର ତି�କା େ�ୁଗବୁଣ ବରେୟସ୍ର। n

ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସଲା
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ପରତିବ�ଶବର ଥି�କା କ୍ଦୁ୍କାତ ତିକ୍ଦୁ୍ ପ୍କାଷ୍ ତିକ 
କଣ ତିକକାକୁ ‘ମକାଇବକ୍ରକା ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍ ’ କୁେକାେକାଏ। 
େକୁ୍ରକାଷ୍ଟ୍ର ଆବମର ତିକକାର ଜକାତୀୟ େକାମଦୁ୍ ତିକ 

ଓ �କାୟମୁଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ଶକାେନ ୫ ମ ତିଲ ତିଲ ତିଟର �ଷ୍ୟକାେରୁ 
କମ୍  ଆକୃତ ତିର ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍  କଣ ତିକକାକୁ ‘ମକାଇବକ୍ରକା ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍ ’ 
ଭକାବ� ଅଭତିେ ତିତ କର ତିଛନ୍ତି। ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍  �କା ପଲତିଥିନ୍  
ମେୁଷ୍ୟତଃ ଜୀ�କାଶ୍ମ ଇନ୍ନ ଓ ପ୍କାକୃତ ତିକ ଗଷ୍ୟକାେର 
ଉପଜକାତ େ ତିବଥେଟ ତିକ୍  �କା ଅଦ୍ତ୍ତ-େ ତିବଥେଟ ତିକ୍  ପଦକାଥତ୍ତ। 
ପ୍କାକୃତ ତିକ ଭକାବ� ଏେକା ବଜୈ� � ତିଘଟନ ଅକ୍ମ। ଅଥତ୍ତକାତ୍  
� ତିଘଟନ ପକାଇଁ ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍ କୁ � ତିଭ ତିନ୍ନ ସ୍ରବର ପ୍କାୟ ୧୦୦ରୁ 
୧୦୦୦ �ରତ୍ତ ଲକାଗ ତିେକାଇଥକାଏ। କ ତିନୁ୍ େମୟକ୍ରବମ �� 
ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍  �ସୁ୍ଗ�ୁ ତିକର ଆକୃତ ତି େଣ୍ଡ � ତିେଣ୍ଡତିତ ବେକାଇ 
ହ୍କାେ ପକାଇଥକାଏ। ଏଗ�ୁ ତିକର ଆକକାର ୫ ମ ତିଲ ତିଲ ତିଟର 
ତଳକୁ ଆେ ତିବଲ କୁେକାେକାଏ ମକାଇବକ୍ରକା ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍ । 

ପ୍କାଥମ ତିକ ପେତ୍ତଷ୍ୟକାୟଭୁକ୍ ମକାଇବକ୍ରକା ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍  
ପର ତିବ�ଶକୁ ପ୍ବ�ଶ କର ତି�କା ପ�ୂତ୍ତରୁ େ ିଁ ୫ ମ ତିଲ ତିଲ ତିଟର 
�ଷ୍ୟକାେରୁ କମ୍  ଆକୃତ ତିର କଣ ତିକକା ବେକାଇେକାଇଥକାଏ। 
େଥକା- ନକାଇଲନ୍  �କା େ ତିବଥେଟ ତିକ୍  ଶକାଢ଼ୀ �କା �ସ୍ତ୍ର ପ୍ସୁ୍ତ ତି 
କର ତି�କା େମୟବର, େଫକା କର ତି�କା, ପ ତିନ୍ ତି�କା ଅ�େରବର 
ବେଥିରୁ �କାେକାରୁଥି�କା େକୂ୍ଷ୍ମ ତନୁ୍ମୟ କଣ ତିକକା, କ୍ଦୁ୍ 
ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍  ଗଟୁ ତି ଇତଷ୍ୟକାଦ ତି। ରକାସ୍କାବର ଚଳପ୍ଚଳ କରୁଥି�କା 
େକାନ�କାେନଗ�ୁ ତିକର ଟକାୟକାର ଘରତ୍ତଣ ଫଳବର ମଧ୍ୟ ୧ 
ମ ତିଲ ତିଲ ତିଟରର ୧୦୦ ଭକାଗରୁ ୧ ଭକାଗ ଆକୃତ ତିର କ୍ଦୁ୍ 
ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍  କଣ ତିକକା �କାୟମୁଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ବ�ଶ କର ତିଥକାଏ ଏ�ଂ 

ପ�ନବର ଉ�ତିେକାଇ ବଶରବର େମଦୁ୍ବର ପ�ତିଥକାଏ। 
ଦ୍ ତିତୀୟ ପେତ୍ତଷ୍ୟକାୟଭୁକ୍ ମକାଇବକ୍ରକା ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍  େକାଧକାରଣତଃ 
ପ୍କାକୃତ ତିକ ପର ତିବ�ଶବର �ରତ୍ତ �ରତ୍ତ ଧର ତି ପ�ତି ରେ ତିଥି�କା 
ପ୍କାଷ୍ ତିକ �ଜତ୍ତଷ୍ୟ େଥକା- ପଲତିଥିନ୍  ମଣୁକା, ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍  ପକାଣ ତି 
ବ�କାତଲ, ବେକାଢ଼କା ବ�କାତଲ, ମକାଛଧରକା ନକାଇଲନ୍  
ଜକାଲ ଇତଷ୍ୟକାଦ ତିରୁ େଷୃ୍ ତି ବେକାଇଥକାଏ। କ୍ରମକାଗତ ଭକାବ� 
ପକାଣ ତିପକାଗ ଓ ଜଳ�କାୟ ୁ ପର ତି�ର୍ତ୍ତନ ଫଳବର େରକା, 
�ରତ୍ତକା, ଝ�, �କାତଷ୍ୟକା, ପକାଣ ତି, ପ�ନ, ଉର୍କାପ ଓ ଥଣ୍ଡକା 

ଏ�ଂ େେୂତ୍ତଷ୍ୟକ ତିରଣର ଅତ ତି�କାଇଗଣୀ ରଶ୍ମୀ ଓ େକାମଦୁ୍ ତିକ 
ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍  �ଜତ୍ତଷ୍ୟଗ�ୁ ତିକ ଅନ�ରତ ଲେ�ତି େେ ଧକ୍କା 
େକାଇ�କା ଫଳବର ଧୀବର ଧୀବର େଣ୍ଡ � ତିେଣ୍ଡତିତ ବେକାଇ 
ମକାଇବକ୍ରକା ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍ ବର ପର ତିଣତ ବେକାଇଥକାଏ।

ଉଭୟ େତୂ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବେଉଥି�କା ମକାଇବକ୍ରକା 
ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍  ପର ତିବ�ଶବର ପ୍ବ�ଶ କର ତି ପ୍ଦୂରଣର କକାରଣ 
ବେକାଇଥକାଏ। � ତିବଶରକର ତି େକାଲ୍ କକା ବେକାଇଥି�କାରୁ 
ପ�ନବର ଉ�ତିେକାଇ ଅଥ�କା �ରତ୍ତକାବର ବଧକାଇ େକାଇ 
ନଦୀ, ନକାଳ, ହ୍ଦ ଜର ତିଆବର ଏେକା େକାମଦୁ୍ ତିକ 
ପର ତିେଂସ୍କାବର ପ୍ବ�ଶ କବର ଏ�ଂ ପ୍ଦୂର ତିତ କବର। 
ପ୍ତ ତି�ରତ୍ତ � ତିଶ୍ୱବର ୮.୫ ରୁ ୧୨ ନ ତିୟତୁ ଟନ୍  ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍  
�ଜତ୍ତଷ୍ୟ େମଦୁ୍କୁ ପ୍ବ�ଶ କର ତିଥକାଏ। େରଳ ଭକାରକାବର 
କେ ତିବଲ ପ୍ତ ତି ମ ତିନ ତିଟ୍ ବର ବଗକାଟ ତିଏ ପରୂ୍ତ୍ତ ବ�କାବଝଇ 

ପଲତିଥିନ ୍କ୍  େମଦୁ୍ବର ପ�ୁଛ ତି। ଅଦଷ୍ୟକା�ଧି େମଦୁତ୍ତ 
ଗଭତ୍ତବର ଜମକା ବେକାଇରେ ତିଥି�କା ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍  �ଜତ୍ତଷ୍ୟର 
ପର ତିମକାଣ ୧୫୦ ନ ତିୟତୁ ଟନ୍  ବେକାଇପକାବର। େକାମଦୁ୍ ତିକ 
ପର ତିେଂସ୍କାବର ମ ତିଳୁଥି�କା ମକାଇବକ୍ରକା ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍ ର ୩୫ 
ପ୍ତ ତିଶତରୁ ଅଧିକ �ୟନଶ ତିଳ୍ପରୁ ଆେ ତିଥକାଏ। େମଦୁ୍ 
ଜଳବର ଭକାେଥୁି�କା ଏେ ତି କ୍ଦୁ୍କାତ ତିକ୍ଦୁ୍ ମକାଇବକ୍ରକା 
ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍  ‘ଜୁ ପକ୍ାଙ୍କଟନ୍ ’ �କା ଜଳଜ ଅଣଜୁୀ� େଦୃଶ 
ବେକାଇଥକାଏ। ମତ୍ଷ୍ୟ ଏ�ଂ ଅନଷ୍ୟକାନଷ୍ୟ େକାମଦୁ୍ ତିକ 

ଜଳଜୀ� ‘ପକ୍ାଙ୍କଟନ୍ ’ 
ଭକା� ତି ଏେକାକୁ 
ଗ ତିଳ ତିବଦ�କା ଦ୍କାରକା 
ମକାଇବକ୍ରକା ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍  
ମକାଛ ତଥକା ଅନଷ୍ୟକାନଷ୍ୟ 
ଜଳଚର ପ୍କାଣୀ େଥକା 
କଙ୍କ�କା, କଇଛଁ, 
ଡଲଫତିନ୍  ଏପର ତିକ ତି 
ତ ତିମ ତିର ଶରୀରବର ମଧ୍ୟ 
ପ୍ବ�ଶ କର ତିଥକାଏ। 
ପଥୃି�ୀର ପ୍କାୟ ଏକ-
ପଞ୍ଚମକାଂଶରୁ ଅଧିକ 

�ଷ୍ୟକ୍ ତି ବପ୍କାଟ ତିନ୍  �କା ଜୀ�େକାର ମକାଛରୁ ପକାଇଥକା’ନ୍ ତି। 
ମକାଛ ତଥକା ଅନଷ୍ୟକାନଷ୍ୟ େକାମଦୁ୍ ତିକ େକାଦଷ୍ୟ ପଦକାଥତ୍ତ 
ଜର ତିଆବର େକାଦଷ୍ୟ ଶଙୃ୍ଖଳବର ପ୍ବ�ଶ କର ତି ମକାଇବକ୍ରକା 
ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍  କ୍ଦୁ୍ କଣ ତିକକା ଶଙୃ୍ଖଳ ପ ତିରକାମ ତିଡ୍ ବର ଶୀରତ୍ତବର 
ଥି�କା ମନୁରଷ୍ୟ ଶରୀରବର ପ୍ବ�ଶ କରୁଛ ତି। େକାଦଷ୍ୟ 
ଶଙୃ୍ଖଳର ପ୍ତ ତିଟ ତି ସ୍ରବଦଇ ଗତ ତି କଲକାବ�ବଳ ଏେକାର 
ବଜୈ� ତିକ � ତିଶକାଳନ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛ ତି।

ନ ତିକଟବର ପ୍କକାଶ ତିତ � ତିଶ୍ୱ �ନଷ୍ୟଜୀ� ପକାଣ୍ ତିର 
ଏକ ର ତିବପକାଟତ୍ତ ମତୁକା�କ ପ୍ତ ତି �ଷ୍ୟକ୍ ତି ଶରୀରବର � ତିଭ ତିନ୍ନ 
େତୂ୍ରରୁ େପ୍କାେକୁ ଦୁଇେଜକାର ଅତ ତିକ୍ଦୁ୍ ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍  କଣ ତିକକା 
ପ୍ବ�ଶ କରୁଛ ତି। ବେେ ତି େ ତିେକା�ବର �ରତ୍ତକୁ ୨୫୦ 
ଗ୍ରକାମ ମକାଇବକ୍ରକା ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍  ଜବଣ �ଷ୍ୟକ୍ ତିର ଶରୀରକୁ 
େକାଉଛ ତି। ମଣ ତିର ତକା’ର ଜୀ�ନଚେତ୍ତଷ୍ୟକାବର ଜକାଣତବର 

�କା ଅଜକାଣତବର ଚକାଉଳ, ଅଣ୍ଡକା, ବଛନକା, ପନ ତିର, 
ମକାଛ, ମକାଂେ ଏ�ଂ େମଦୁ୍ ଲୁଣ ଆଦତି େକାଦଷ୍ୟ ପଦକାଥତ୍ତ 
ଜର ତିଆବର ମକାଇବକ୍ରକା ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍  ଭକ୍ଣ କରୁଛ ତି। ୨୦୧୮ 
ମେ ତିେକାବର ପ୍କକାଶ ତିତ ‘ବନଚର େକାଇଣ୍ଟତିଫତିକ୍ ’ େବଭତ୍ତ 
ର ତିବପକାଟତ୍ତବର ଦଶତ୍ତକାେକାଇଛ ତି ବେ ଆଠଟ ତି � ତିଭ ତିନ୍ନ ବଦଶରୁ 
େଂଗେୃୀତ ଲୁଣ ପଷ୍ୟକାବକଟ୍ ବର ୧୭ରୁ ୧୬ଟ ତିବର 
ମକାଇବକ୍ରକା ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍  ମ ତିଳ ତିଛ ତି। ଟୁଥ୍ ବପଷ୍ ବଫସ୍ କ୍ର ତିମ୍  
ଏ�ଂ ପକାଇପ୍  ଜଳବର ମଧ୍ୟ ମକାଇବକ୍ରକା ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍  ଥି�କାର 
େଚୂନକା ମ ତିଳ ତିଛ ତି। ନ ତିକଟବର � ତିଶ୍ୱର ୧୪ଟ ତିବଦଶରୁ 
େଂଗେୃୀତ ପକାଇପ୍  ଜଳ ଓ ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍  ବ�କାତଲ ଜଳ 
ନମନୁକା ପରୀକ୍କାରୁ ଜଣକାପ�ତିଛ ତି ବେ ପ୍କାୟ ୮୦ 
ପ୍ତ ତିଶତ ନମନୁକାବର ଅତ ତି କ୍ଦୁ୍ ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍  କଣ ତିକକା ଥି�କାର 
ପ୍ମକାଣ ମ ତିଳ ତିଛ ତି। େକାରକାେକାର ତି ପ୍ତ ତି ଲ ତିଟର ଜଳବର 
୪.୩୪ ମକାଇବକ୍ରକା ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍  କଣ ତିକକା ରେ ତିଛ ତି।

୨୦୧୭ ମେ ତିେକାବର ମ ତିଳ ତିତ ଜକାତ ତିେଂଘ ଏକ 
େଂକଳ୍ପ ଜକାର ତି କର ତିଥିବଲ। ଉଭୟ ପଥୃି�ୀ ଓ 
େକାମଦୁ୍ ତିକ ପର ତିବ�ଶବର ମକାଇବକ୍ରକା ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍ କର 
ପର ତିମକାଣ ନ ତିୟନ୍ତ୍ରଣ କରକାଗବଲ େକାମଦୁ୍ ତିକ ଜଳବର 
ଜୀ�, �ନଷ୍ୟପ୍କାଣୀ ଓ ମନୁରଷ୍ୟର ସ୍ୱକାସ୍ଷ୍ୟ ପ୍ତ ତି ଥି�କା 
� ତିପଦକୁ ହ୍କାେ କରକାେକାଇପକାର ତି�। ଉଭୟ େକାଇ�କା 
ଏ�ଂ ଶ୍ୱକାେକ୍ର ତିୟକାବର ଆଘ୍ରକାଣ କର ତି�କା ଦ୍କାରକା ମନୁରଷ୍ୟ 
ଶରୀରବର ପ୍ବ�ଶ କରୁଥି�କା ମକାଇବକ୍ରକା ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍  
ଏବ� ତକା’ର ରକ୍ କଣ ତିକକାବର ମଧ୍ୟ ବଦଖି�କାକୁ 
ମ ତିଳୁଛ ତି। ପରୀକ୍କାଗକାରବର କରକାେକାଇଥି�କା, � ତିଭ ତିନ୍ନ 
ପରୀକ୍କାନ ତିରୀକ୍କାରୁ ଜଣକାପ�ତିଛ ତି, ମକାଇବକ୍ରକା ପକ୍ାଷ୍ ତିକ୍  
ପ୍କାଣୀମକାନଙ୍କର ଜୀ�ବକକାରକୁ େକାନ ତି ପେଞ୍ଚକାଏ। 
ପର ତିବଶରବର ଜୀ�ବକକାରଗ�ୁ ତିକ ନଷ୍ ବେକାଇ 
େକାଆନ୍ତି। � ତିଭ ତିନ୍ନ େତୂ୍ରରୁ ମନୁରଷ୍ୟ ଓ ପ୍କାଣୀମକାନଙ୍କ 
ଶରୀରବର ପ୍ବ�ଶ କରୁଥି�କା ମକାଇବକ୍ରକା ପ୍କାଷ୍ ତିକ୍  
ସ୍ୱକାସ୍ଷ୍ୟ ପ୍ତ ତି େକାନ ତିକକାରକ ବେ�କାର ଆଶଙ୍କକା ଥିବଲ ମଧ୍ୟ 
ନ ତିଦେକିଷ୍ ଭକା�ବର କ ତି କ ତି ସ୍ୱକାସ୍ଷ୍ୟଗତ କ୍ତ ତି ଏେ ତି କକାରଣରୁ 
ଘଟ ତିପକାବର, ଏ େମ୍ପକତ୍ତବର େ ତିଦ୍କାନ୍ବର ଉପନୀତ 
ବେ�କା ପକାଇଁ ଗବ�ରଣକା ଜକାର ତି ରେ ତିଛ ତି। n

ମଣ ଟିଷ ସଦହସର ପ୍ଲାଷ୍ ଟିକ ବ ଟିଷ କଣ ଟିକଲା
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କଟକ,୧୨।୯(ସମସି): ପରବିହନ 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନଫ�ାସ୍ସଫମଣ୍ଟ 
ଡ୍ାଇଭ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ୫ଦନି ପାଇଁ 
ଚାଲବି। ଏଥିପାଇ ଁ ସବୁ ଆରଟଓିଙୁ୍ 
ନଫିଦ୍୍ସଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଦୁଇଚକଆି 
ଗାଡ ି ଚାଳକ କମିା୍ ପଛଫର ବସଥିିବା 
ବ୍ୟକ୍ ି ଫହଲଫମଟ ପନୁି୍ ନଥିବାରୁ 
ଅଧିକାଂଶ ଦୁର୍ସଟଣାଫର ଏହା ମତୁୃ୍ୟର 
କାରଣ ପାଲଟୁଛ।ି ସହର ଭତିଫର 
ଗାଡ ି ଚାଳକ ମାଫନ ଫହଲଫମଟ 
ପନୁି୍ଛନ୍ ି କନୁି୍ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 
ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଫର ଯବିା 
ସମୟଫର ଫହଲଫମଟ ପନୁି୍ ନଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରୁ 
୩୦ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ ଫହାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚ ଫବଫଳ 
୨୪୪୭୪ଜଣ ଫହଲଫମଟ ନପନି୍ ି
୬୪ଲକ୍ଷ ଜରମିାନା ଗଣବିା ସହ 
୪୭୬୨ ଡଏିଲ ରଦ୍ ଫହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଅଭଯିାନଫର ଚାରଚିକଆି ଗାଡଫିର 
ଆଗଫର ବସଥୁିବା ବ୍ୟକ୍ ି ଓ ଚାଳକଙ୍ 
ସଟି୍  ଫବଲ୍ ଟକୁ କଡାକଡ ି ଯାଞ୍ଚ 
କରାଯବି। ଅଫନକ ସମୟଫର ଦରୁ ତଗତ ି

ଓ ଓଭରଫଲାଡଂି ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ସବ୍ସାଧିକ 
ଦୁର୍ସଟଣା ରଟୁଥିବା ଫଦଖିବାକୁ ମଳୁିଛ।ି 
ଏଣ ୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫତ୍ୟକ ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥଫର ଯାଞ୍ଚ 
କରାଯବି। ଫହଲଫମଟ ଓ ସଟି ଫବଲ୍ଟ 
ଯାଞ୍ଚ ଆସନ୍ାକାଲ ି ଓ ୧୪ତାରଖି 
ଦୁଇଦନି ସକାଳ ୯ରୁ ୧୨ଟା ଓ ସଂଧ୍ୟା 
୬ଟାରୁ ରାତ ି ୧୦ଟା ମଧ୍ୟଫର ଫହବା 
ପାଇ ଁ ଧାଯ୍ସ୍ୟ ଫହାଇଛ।ି ଫସହପିର ି
ସ୍ଲୁ ବସଗଡୁକି ଯାଞ୍ଚ ଆସନ୍ାକାଲ ି
ଓ ୧୪ତାରଖି ଦନି ସକାଳ ୬ଟାରୁ 
୧୦ଟା ଏବଂ ଦନି ୩ଟାରୁ ସଂଧ୍ୟା 
୬ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ ଫହବ। ଭାରୀଯାନଗଡୁକିର 
ଓଭରଫଲାଡଂି ଯାଞ୍ଚ ଆସନ୍ା ୧୬ 
ଓ ୧୭ ଦୁଇଦନି ଧର ି ସଂଧ୍ୟା ୬ରୁ 
ସକାଳ ୬ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ କରବିାକୁ ନଫିଦ୍୍ସଶ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଫହଲଫମଟ ନଥାଇ 
ଗାଡ ିଚଳାଉଥିଫଲ କମିା୍ ଓଭରଫଲାଡଂି 
ଓ ଦରୁ ତଗତ ି ପାଇ ଁ ୩ମାସ ଡଏିଲ 
ବାତଲି ପାଇ ଁ ନଫିଦ୍୍ସଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ସମ୍କୃ୍ ଆରଟଓିମାଫନ ଯାଞ୍ଚ ଅଭଯିାନ 
ପଲୁସି ସହ ସମନୟ୍ ରଖି କରବିାକୁ 

କୁହାଯାଇଛ।ି ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଫଳ 
ଆରଟଓି ଓ ଏମଭଆିଇମାଫନ 
ମଧ୍ୟ ଏହ ି ଅଭଯିାନଫର ସାମଲି 
ଫହାଇପାରଫିବ। ଓଡ଼ଶିା ଫମାଟରଯାନ 
ସଂଫଶାଧିତ ଆଇନ ୨୦୧୯ଅନୁସାଫର 
ଗାଡ ି ଚାଳକ ଫହଲଫମଟ ପନି୍ନିଥିବା 

ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ୧ହଜାରଟଙ୍ା ଜରମିାନା 
ଆଦାୟ କରାଯବି। ଯଦ ି ଉଭୟ 
ଚାଳକ ଓ ପଛଫର ବସଥିିବା ବ୍ୟକ୍ ି
ଫହଲଫମଟ ପନି୍ ି ନଥିଫବ ତା’ଫହଫଲ 
ଫସମାନଙ୍ଠାରୁ ଏକ ହଜାର 
ଜରମିାନା ସହ ଚାଳକଙ୍ ଡଏିଲ୍  
୩ମାସ ପାଇ ଁବାତଲି କରାଯବି।

କଟକ,୧୨।୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟରର 
ବଭିନି୍ନ ଅସଂଗଠତି ରଷେତ୍ରରର କାର୍ଯ୍ୟ 
କରୁଥିବା ଶ୍ରମକିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ତଥା 
ସାମାଜକି ନରିାପତ୍ା ନମିରତେ ସରକାର 
କ’ଣ ପଦରଷେପ ଗ୍ରହଣ କରଛି ି ତାହା 
ଜଣାଇବାକୁ ଆଜ ି ହାଇରକାର୍ଯ ନରିଦ୍୍ଯଶ 
ରଦଇଛତେ।ି ମଖୁ୍ୟ ବଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି 
ଏସ ମରୁଲୀଧର ଓ ବଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି 
ସଞ୍ୀବ କୁମାର କୁମାର ପାଣଗି୍ରାହୀଙୁ୍କ 
ରନଇ ଗଠତି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ 
ଆଇନରସବା ପ୍ାଧିକରଣ ପଷେରୁ ଦାୟର 
ଜନସ୍ାଥ୍ଯ ଆରବଦନର ଶଣୁାଣ ି କର ି
ଏହ ି ନରିଦ୍୍ଯଶ ରଦଇଛତେ।ି ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ 
ବଭିାଗର ସଚବି ଆସତୋ ୮ସପ୍ାହ 
ମଧ୍ୟରର ଏ ସଂକ୍ାତେରର ସତ୍ୟପାଠ 
ଜରଆିରର ସରକାରଙ୍କ ପଷେରୁ 
ନଆିରାଉଥିବା ପଦରଷେପ ଅଦାଲତଙୁ୍କ 
ଅବଗତ କରାଇରବ। ବରିଶଷକର ି
ଅସଂଗଠତି ଶ୍ରମକି ସାମାଜକି ସରୁଷୋ 
ଆଇନ-୨୦୦୮ ସଠକି ଢଙ୍ଗରର 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାରାଉ ନଥିବା ଅଭରିରାଗ 
ରହାଇଥିଲା। ଏହ ି ଆଇନ ଅନୁସାରର 
ସମସ୍ତ ଅସଂଗଠତି ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ପରଚିୟପତ୍ର 
ସହ ରସମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନମିରତେ ବଭିନି୍ନ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ କରବିାକୁ ସପୁ୍ମିରକାର୍ଯଙ୍କ 
ନରିଦ୍୍ଯଶ ରହଥିିରଲ ବ ି ଏହା ଅନୁପାଳନ 
କରାରାଉନଥିବା ଅଭରିରାଗ 
ରହାଇଥିଲା। ଶ୍ରମକିଙ୍କ ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟା 

ତଥା ରସମାନଙ୍କ ସାମାଜକି ନରିାପତ୍ା, 
ପଲିାଙ୍କ ସ୍ାସ୍୍ୟ, ଶଷିୋ ଆଦ ି ପ୍ସଂଗରର 
ଏକ ରଲରର ପରିସିନ ଜରଆିରର ଗତ 
୨୦୧୬ରର ଅଦାଲତଙ୍କ ଦୃଷ୍ ି ଆକଷ୍ଯଣ 
କରାରାଇଥିଲା। ଏହ ିମାମଲାର ପରବତ୍୍ଯୀ 
ଶଣୁାଣ ି ଆସତୋ ନରଭମ୍ବର ୩୦କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ 
କରଛିତେ ି ଖଣ୍ଡପୀଠ। ରସହପିର ି ଆଉ 

ଏକ ମାମଲାରର ରରଗରୁଲସନ ଅଫ 
ଏମ୍ପ୍ଲୟରମଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡସିନ ଅଫ ସଭଭିସ 
ଆକ୍ଟ-୧୯୯୬ ଓ ରକାଠାବାଡ ି ଏବଂ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନମି୍ଯାଣ ଶ୍ରମକି ରେଲରଫୟାସର 
ରସସ୍  ଆକ୍ଟ-୧୯୯୬କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 
କରାରାଉ ନଥିବା ଅଭରିରାଗ ରହାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ପ୍ସଂଗ ସମ୍କଭିତ ଏକ ମାମଲା 
ସପୁ୍ମିରକାର୍ଯଙ୍କ ବଚିାରାଧୀନ ଥିବା 
ରବରଳ ଏହା ଉପରର ସରକାରଙ୍କ 
ପଦରଷେପ ରନଇ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜବାବ 
ତଲବ କରଛିତେ।ି ଏହ ି ମାମଲାରର ମଧ୍ୟ 
ସପୁ୍ମିରକାର୍ଯଙ୍କ ଆରଦଶ ପାଳନର 
ସମ୍କଭିତ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରବିାକୁ 
ସରକାରଙୁ୍କ ହାଇରକାର୍ଯ ନରିଦ୍୍ଯଶ 
ରଦଇଛତେ।ି ଏହ ି ମାମଲାର ପରବତ୍୍ଯୀ 
ଶଣୁାଣ ିଡରିସମ୍ବର୬କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହାଇଛ।ି

କଟକ,୧୨।୯(ସମସି): ଅଭରିନତ୍ରୀ ରସୌଦାମନିୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରସାମବାର ସକାଳ 
୮ରା ୧୫ ମନିଟି୍ ରର ରଦହାତେ ରହାଇରାଇଛ।ି ମତୁୃ୍ୟରବଳକୁ ତାଙୁ୍କ ୮୬ ବଷ୍ଯ 
ରହାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦନି ତରଳ ରସ ଅସସୁ୍ ରହାଇପଡ଼ଥିିରଲ। ବଶିଷି୍ ଗୀତକିବ ି
ତଥା ନାର୍ୟକାର ନରସଂିହ ମହପାତ୍ରଙ୍କ ସହଧମଭିଣୀ 
ରସୌଦାମନିୀ ମହାପାତ୍ର ଉଭୟ ମଞ୍ଚ ଓ ଆକାଶବାଣୀର 
ଅଭରିନତ୍ରୀ ଥିରଲ। ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଯା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରର ଅଭନିୀତ 
ନାରକରର ରସ ଅରନକବାର ଅଭନିୟ କରଥିିରଲ। 
ଜରଣ ରନେହୀ ମଣଷି ଭାରବ ରସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ୟି ଥିରଲ। 
କାକରପରୁର ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ମହାତେ ିଓ ଶକୁତେଳା ମହାତେଙି୍କ 
କନ୍ୟା ରସୌଦାମନିୀ ୧୯୫୨ରର ନରସଂିହ ମହାପାତ୍ରଙୁ୍କ 
ବବିାହ କରଥିିରଲ। ନରସଂିହଙ୍କ ରଦହାତେ ପରର ତାଙ୍କ ରଚନାକୁ ପ୍କାଶ କରବିାରର 
ଶ୍ରୀମତୀ ମହାପାତ୍ର ନଷି୍ାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରଥିିରଲ। ଶ୍ରୀମତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଚାରଝିଅି, 
ଜ୍ାଇ ଁଓ ନାତନିାତୁଣୀ ଅଛତେ।ି ତାଙ୍କ ପରରଲାକରର ଉତ୍କଳ ସାହତି୍ୟ ସମାଜର ସଭାପତ ି
ଡକ୍ଟର ରଗାବନି୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦ, କଳାବକିାଶ ରକନ୍ଦ୍ରର ସଭାପତ ିଡକ୍ଟର ବଜିୟାନନ୍ଦ ସଂିହ, 
ଗୀତକିବ ି ରଗୌର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୀତକିବ ି ସମାଜର ସଭାପତ ି ମରନାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, 
କଳାବକିାଶ ରକନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ାଦକ ପ୍ସନ୍ ଜତି ମହାତେ,ି ବସତେ ମହାତେ,ି ବଜିୟ ମଲ୍ଲ, 
ଡାକ୍ତର ସଦୁଶ୍ଯନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶଶିସୁାହତି୍ିୟକ ଡକ୍ଟର ମନୀନ୍ଦ୍ର ମହାତେ ି ପ୍ମଖୁ 
ରଶାକ ପ୍କାଶ କରଛିତେ।ି ସତୀଚଉରାରର ତାଙ୍କ ରଶଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ନ୍ନ ରହାଇଛ।ି

ଭୁବଫନଶ୍ୱର,୧୨।୯(ସମସି): ଅଧିକାଂଶ 
ସଡ଼କ ଦୁର୍ସଟଣା ପଛଫର ମଦ୍ୟପାନକୁ ଦାୟୀ 
କରାଯାଉଛ।ି ଏହାକୁ ଫନଇ ପରବିହନ ବଭିାଗ 
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ସପୁ୍ରମି୍  ଫକାଟ୍ସ ଚନି୍ା ପ୍ରକଟ 

କରଛିନ୍।ି ଆଉ ଏଫବ ପରବିହନ 
ବଭିାଗର ଚଢ଼ଉ ପଫର ଏହା 
ସ୍ପଷ୍ଟ ଫହାଇଛ।ି ତନି ି ଦନି ଧର ି

ଚ ା ଲି ଥି ବ ା 
ଯ ା ଞ୍ଚ ଫ ର 

୫ ୯ ୯ 
ମଦ୍ୟପ ଗାଡ଼ ି

ଚାଳକ ଧରାପଡ଼ଛିନ୍।ି ଚଳତି 
ମାସ ୭ରୁ ୯ ତାରଖି ପଯ୍ସ୍ୟନ୍ 
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପ ିମଦୁଆ ଧରପଗଡ଼ 
ଅଭଯିାନ ଚାଲଥିିଲା। ଏହ ି
ସମୟଫର ୩୩୮ ଜଣଙ୍ 

ଡ୍ାଇଭଂି ଲାଇଫସନ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି 
ଫସହପିର ିମଦ୍ୟପ ଗାଡ଼ ିଚାଳକଙ୍ ଠାରୁ ୩୫୦ଟ ି
ଗାଡ଼ ି ଜବତ ଫହାଇଥିବା ଫବଫଳ ୨୨୨ ଗାଡ଼ ି
ଚାଳକଙୁ୍ ଗରି� କରାଯାଇଛ।ି ଏତକି ି ନୁଫହ ଁ
ମଦ୍ୟପ ଗାଡ଼ ିଚାଳକଙ୍ ବଫିରାଧଫର ଆଇନଗତ 
ମାମଲା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ବଭିାଗ ପ୍ରସୁ୍ତ ି କରଛି।ି 
ଏହ ି ଯାଞ୍ଚରୁ ଧରା ପଡ଼ଥିିବା ଫଲାକଙ୍ ବରୁିଦ୍ଧଫର 

କାଯ୍ସ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ସ୍ୱରୂପ ୪୫୫ଟ ିପ୍ରବର୍୍ସନ ରଫିପାଟ୍ସ 
(ପଆିର) ଫକାଟ୍ସଫର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛ।ି 
ପରବିହନ କମଶିନରଙ୍ କାଯ୍ସ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 
କୁହାଯାଇଛ ିଫଯ ତନି ିଦନିଆି ଯାଞ୍ଚ ଅଭଯିାନଫର 
ଫମାଟର ଯାନ ଉଲ୍ଳରଂନ ପାଇଁ ୧୫୬୮ ଜଣଙୁ୍ 
ଫଜାରମିାନା କରାଯାଇଛ।ି ୧୫୩୨ଟ ିଇ-ଚାଲାଣ 
ଜାର ି କରାଯାଇଛ।ି ଭାରତଫର ସଡ଼କ ଦୁର୍ସଟଣା 

ପଛଫର ବଡ଼ କାରଣ ଫହଉଛ ିମଦ୍ୟପାନ। ୨୦୨୧ 
ମସହିାଫର ମଦ୍ୟପାନ କର ି ଗାଡ ି ଚଳାଇବା 
ଫହତୁ ୨୪୬ଟ ି ସଡ଼କ ଦୁର୍ସଟଣା ରଟଥିିଲା। 
ଏଥିଫର ଫମାଟ ୭୯ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିବା ଫବଫଳ 
୧୫୧ ଆହତ ଫହାଇଥିଫଲ। ଫମାଟର ଯାନ 
ଅଧିନୟିମ ୧୯୮୮ର ଫସଫପ୍ଟମ୍ର ୨୦୧୯ 
ସଂଫଶାଧନଫର ଅନୁସାଫର ମଦ୍ୟପାନ କର ି
ଗାଡ଼ ି ଚଳାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଧରାପଡ଼ଫିଲ ୬ ମାସ 
ଫଜଲ୍  ଦଣ୍ଡ କମି୍ା ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ଫଜାରମିାନା 
ଫଭାଗଫିବ। ଦ୍ତିୀୟ ଥର ଧରାପଡ଼ଫିଲ ଦୁଇ 
ବର୍ସ ଫଜଲ୍  ଦଣ୍ଡ କମି୍ା ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍ା 
ଫଜାରମିାନା ଆଦାୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି।ି

ଆଜଠୁି ପରବିହନ ବଭିାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନଫ�ାର୍ସଫେଣ୍ଟ ଡ୍ାଇଭ
 �ଡବଲ୍  ସେଲ୍ ସମଟ ଓ େଟି୍  ସବଲ୍ ଟ ଯାଞ୍ଚ ସେବ କଡ଼ାକଡ଼ି
 � ଓଭରସ�ାଡଂି ଏବଂ ଦ୍ରୁ ତ ଗତ ି୍ାଇଁ ବାତ�ି ସେବ ଡଏିଲ୍ ୩ ଦନିଫର ଧରାପଡ଼ଫିେ ୬୦୦ େଦ୍ୟପ ଚାଳକ

 � ୨୨୨ ଗରିଫ, ୩୫୦ ଗାଡ଼ ିଜବତ
 �ଏଣକି ିଅଦ୍ା�ତ ଯବି ମାମ�ା

ଅରଂଗଠତି ଶ୍ରେକିଙ୍କ କେ୍ୟାଣ ପାଇଁ କ ି
ପଦଫଷେପ ଫନଇଛ ଜଣାଅ: ହାଇଫକାର୍ସ

୮ ରପ୍ାହ େଧ୍ୟଫର 
ରତ୍ୟପାଠ ଦାଖେ ପାଇଁ 
ଶ୍ରେ ରଚବିଙୁ୍କ ନଫିଦ୍୍ସଶ

ପ୍ରଥେ ପଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାଂଶ

ଫକାରାପଟୁ,୧୨ା୯(ସମସି): ରକାରାପରୁ ଜଲି୍ଲା 
ରସମଳିଗିଡ଼ୁା ସହର ନନ୍ଦପରୁ ରରାଡରର ଥିବା 
କବରି ଦାସ ଆଶ୍ରମର ବାବା ପରୁୁରଷାତ୍ମ 
ଡାଙୁ୍ଗଆଙୁ୍କ ମରଣାତେକ ଆକ୍ମଣ ମାମଲାର 
ବଚିାର କର ି ରକାରାପରୁ ସହକାରୀ ରଦୌରା ଜଜ୍  
ନଶିା ସାମଲ ଅଭରିକୁ୍ତ ପ୍ଭାତ କୁମାର ମଶି୍ରଙୁ୍କ 
୩ ବଷ୍ଯ ୩ ମାସ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡାରଦଶ  ସହ 
ଏକ ହଜାର ରଙ୍କା ଜରମିାନାରଦଶ ଶଣୁାଇଛତେ।ି 
ଜରମିାନା ଅନାରଦୟରର ଅଧିକ ଏକ ମାସ ସଶ୍ରମ 
କାରାଦଣ୍ଡାରଦଶ ପାଇଁ ନରିଦ୍୍ଯଶ ଦଆିରାଇଛ ି । 
ରମାର ୧୨ ଜଣ ସାଷେୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭତିକିର ି ଏହ ି
ରାୟ ପ୍କାଶ ପାଇଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ ୨୦୧୪ 
ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ରାତ ିପ୍ାୟ ୮-୩୦ ରର କବରି ଦାସ 
ଆଶ୍ରମର ବାବା ପରୁୁରଷାତ୍ମ ଦାସ ଆଶ୍ରମ ରଗଟ୍ 
ନକିରରର ଛଡ଼ିା ରହାଇଥିବା ରବରଳ ରସପରର 
ରାଉଥିବା ଅଭରିକୁ୍ତ ପ୍ଭାତ କୁମାର ମଶି୍ର ବାବାଙୁ୍କ 

ବଭିନି୍ନ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରର ଗାଳରିଦଇ ଏକ କାଠ 
ଖଣ୍ଡରର ବାବାଙ୍କ ମଣୁ୍ଡକୁ ଆକ୍ମଣ କରଥିିଲା। 
ବାବାଙ୍କ ଚତି୍କାର ଶଣୁ ି ନକିରରର ଥିବା କଛି ି ରଲାକ 
ଉଦ୍ାର କର ି ହସ୍ରିାଲ୍ ରନଇଥିରଲ। ପରଦନି ବାବା 
ପରୁୁରଷାତ୍ମ ଦାସ ଆକ୍ମଣକାରୀ ପ୍ଭାତ କୁମାର 
ମଶି୍ରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ରର ସନୁାରବଡ଼ା ଥାନାରର ଲଖିିତ 
ଅଭରିରାଗ କରଥିିରଲ । ସନୁାରବଡ଼ା ପଲୁସି୍ ଆଇ ପ ି
ସ ି ୨୯୪, ୩୦୨,୫୦୬ ରର ଏକ ମାମଲା (ରକସ 
ନ. ୫/୨୦୧୪)ରର  ରୁଜୁ କର ି ତଦତେ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିଲା। ପରବତ୍୍ଯୀ ସମୟରର ପଲୁସି୍ ଅଭରିକୁ୍ତ 
ପ୍ଭାତ କୁମାର ମଶି୍ରକୁ ଗରୁଫ କର ି ରକାର୍ଯ ଚାଲାଣ 
କରଥିିଲା। ଆଜ ି ଉକ୍ତ ମାମଲାର ବଚିାର କର ି
ସହକାରୀ ରଦୌରା ଜଜ୍ ନଶିା ସାମଲ ଅଭରିକୁ୍ତ ପ୍ଭାତ 
କୁମାର ମଶି୍ରକୁ ଉପରରାକ୍ତ ଦଣ୍ଡାରଦଶ ଶଣୁାଇଛତେ।ି 
ସରକାରଙ୍କ ପଷେରୁ ଅତରିକି୍ତ ସରକାରୀ ଅଭରିରାଜକ 
ବଦି୍ୟାଧର ସାହୁ ମାମଲା ପରଚିାଳନା କରଥିରଲ।

ବାରପିଦା,୧୨ା୯(ସମସି): ସାଇବର ଅପରାଧରର ଜଡତି ଥିବା 
ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲି୍ଲାର ରବତନରୀ, ରବୈଶଙି୍ଗା, ରାସରଗାବନି୍ଦପରୁ ଓ 
ଖଣୁ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ୫ଜଣ ରବୁକକୁ କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ଚ ରମି ଗରିଫ 
କର ି କରକ ମଖୁ୍ୟାଳୟକୁ ରନଇଛ।ି ରସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମି 
କାଡ୍ଯ ବକ୍ସ, ଲାପରପ, ରମାବାଇଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣକୁ 
ଜବତ କରଛି।ି ଗରିଫ ଅଭରିକୁ୍ତ 
ମାରନ ରହରଲ ରବତନରୀର ସନୁୀଲ 
ଖରଣ୍ଡଲୋଲଙ୍କ ପଅୁ ବଶିାଲ, ରବୈଶଙି୍ଗା 
ଥାନା ସରବଣା-ନୂଆଗାଁର କରୁଣାକର 
ଦାସଙ୍କ ପଅୁ ସଧୁାଂଶ,ୁ ରାସରଗାବନି୍ଦପରୁ ଅମଦ୍୍ଯାର ଅମା୍ନ 
ମଶି୍ର ଓ ନଳଗଜାର ନଗିମ ପାତ୍ର ଏବଂ ଖଣୁ୍ଟା ଥାନା ଭଣ୍ଡଗାଁର 
ପପ ୁ ପାତ୍ର। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ ୨୭ରୁ ୩୨ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟରର ରହବ। 

 ମଳିଥିିବା ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ, ଅଭରିକୁ୍ତ ଗଣ 
ରମାବାଇଲରର ବ୍ୟବହୃତ ବଭିନି୍ନ କମ୍ାନୀର ସମି କାଡ୍ଯ ନମ୍ବର 
ଦ୍ାରା ସମି ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରର ସମହୂ କଲ୍  ଓ ରମରସଜ ପ୍ସୁ୍ତତ 
କରୁଥିରଲ। ରାହାକ ି ନବି୍ଯାଚନ ସମୟରର ଓ ବ୍ୟବସାୟକି 
ଉରଦ୍ଶ୍ୟରର ଏକ ସରଙ୍ଗ ଅରନକ ଗଡ଼ୁଏି ରମାବାଇଲକୁ 
ବାତ୍୍ଯା ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଏ। ଏହ ି ରମରସଜ ରପ୍ରଣ ପାଇଁ 

ଆବଶ୍ୟକ ସମିକାଡ୍ଯକୁ ଜାଲ ପ୍ମାଣପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରର ଆକ୍ଟଭି 
କରାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିରଲ। ଏହାକୁ ରନଇ ସାଇବର 
ଠରକଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରର ସମରସ୍ତ ସାମଲି ରହାଇଥିରଲ। ରାଜ୍ୟ ଓ 
ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବଭିନି୍ନ ଠକ ସଂସ୍ା ଜରଆିରର ସାଧାରଣ 
ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଠକ ି ଆସଥୁିବା ରନଇ କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ଚ ପଲୁସି 

ଜାଣବିା ପରର ଅଭରିକୁ୍ତମାନଙୁ୍କ ମୟରୂଭଞ୍ 
ପଲୁସି ସହାୟତାରର ଗରିଫ କରଥିିରଲ। 
ରବବିାର କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ଚ ପଲୁସି ସଚୂନାକ୍ରମ 
ମୟରୂଭଞ୍ ଏସପ ି ଋଷରିକଶ ଦ୍ୟାନରଦଓ 

ଖିଲାରୀଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଯଶ କ୍ରମ ବାରପିଦା ରାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସ ି
ବୀରରନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରସନାପତ ି ସଦଳବରଳ ଚଢ଼ଉ କର ି
ଅଭରିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଆଣ ିଅରକ ରଖିଥିରଲ। ପରର କରକ କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ଚ 
ରମିର ୪ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚ ିରସମାନଙ୍କ ପଚରାଉଚୁରା କରବିା 
ସହତି ଅଭରିକୁ୍ତମାନଙ୍କ ଘରର ପହଞ୍ଚ ି ରସମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର 
ଘରର ରକାଠରକୁି ସଲି କରଛିତେ।ି ରସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମି ବକ୍ସ, 
ଲାପରପ, ରମାବାଇଲ ରଫାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଜବତ 
କରଛିତେ।ି ଘରଣାରର ଜଡ଼ତି ଥିବା ଅନ୍ୟ ସହରରାଗୀଙ୍କ 
ସମ୍୍ଯକରର ରଖାଳତାଡ଼ ଜାର ି ରହଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

 �ଆଶ୍ରମ ବାବାଙ୍କୁ  ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା

ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ୩ ବର୍ସ ୩ ୋର କାରାଦଣ୍ାଫଦଶ
୫ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଗରି�କୋ କ୍ାଇେବ୍ାଞ୍ଚ

େମି୍  ବକ୍ସ ଦ୍ାରା େମେୂ 
ସଯାଗାସଯାଗରକୁ  

ୋଇବର ଠସକଇ

ଅଭଫିନତ୍ରୀ ଫରୌଦାେନିରୀ େହାପାତ୍ଙ୍କ ଫଦହାନ୍ତ

ମାଲକାନଗରି/ିଏମ୍ ଭ-ି୭୯,(ସମସି)୧୨ା୯: ଗତ 
ଚାରଦିନିର ଲଗାଣ ବଷ୍ଯାରର ରବହାଲ ରହାଇପଡ଼ଛି ି
ମାଲକାନଗରି।ି ଲଗାଣ ବଷ୍ଯା ଜାର ି ରହଥିିବା ରବରଳ 
ଜନଜୀବନ ବହୁଳ ଭାବରର ପ୍ଭାବତି ରହାଇଛ।ି ଜଲି୍ଲାର 
ସରିଲରୁ, ସାରବରୀ, ରପାରରରୁ ଓ କାଙୁ୍କରୁରକାଣ୍ଡା ନଦୀରର 
ଜଳସ୍ତର ବପିଦ ସରଙ୍କତ ଛୁଇଁଛ।ି ରତରବ ଏହ ି ବଷ୍ଯା 

ପ୍ଭାବରର ମାଲକାନଗରି ି ଜଲି୍ଲା ରମାରୁ ସୀମାତେ ଠାରୁ ଦୁଇ 
କରିଲାମରିର ଦୂର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦଶର କାରଲରୁ ଗାଁ ନକିରରର 
୩୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରର ପାଞ୍ଚଫୁର ଉଚ୍ଚତାରର 
ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ବାହତି ରହଉଛ।ି ଫଳରର ମାଲକାନଗରି ିଜଲି୍ଲାର 
ରମାରୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦଶର ଚତୁିେର ମଧ୍ୟରର ରରାଗାରରାଗ 
ବଚି୍ନି୍ନ ରହାଇଛ।ି ରମାରୁ ସୀମାତେରର ଗତକାଲ ିଠାରୁ ଅରନକ 
ରାନ ବାହାନ ଅରକ ି ରହଛି।ି ରଗାଦାବରୀ ନଦୀ ବପିଦ 
ସରଙ୍କତ ଛୁଇଁଥିବା ରବରଳ ମାଲକାନଗରି ି ଜଲି୍ଲାର ରମାରୁ 

ନକିରରର ଥିବା ତଳଆି ଗ୍ରାମଗଡୁକିରର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା 
ରଦଖାରଦଇଛ।ି ପରସି୍ତି ି ଉପରର ନଜର ରଖିବା ଲାଗ ି
ବଡିଓି ଓ ତହସଲିଦାରଙୁ୍କ ମାଲକାନଗରି ି ଜଲି୍ଲା ପ୍ଶାସନ 
ପଷେରୁ ନରିଦ୍୍ଯଶ ଦଆିରାଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି ପ୍କାଶଥାଉ 
କ,ି ଗତ କଛିମିାସ ତରଳ ଲଗାଣ ବଷ୍ଯା ରହାଇଥିବା ରବରଳ 
ରମାରୁ ଅଞ୍ଚଳରର ବନ୍ୟା ପରସି୍ତି ି ସଷୃ୍ରିହବା ସହ ରମାରୁ 
ସରମତ ଅରନକ ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ରହାଇପଡ଼ଥିିଲା। ଅରନକ 
ଘର ପାଣରିର ବୁଡ଼ ି ନଷ୍ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ଶତାଧିକ 
ରଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କର ିବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଳରର ରଖାରାଇଥିଲା । 

ଜୟପରୁ/ଫକାରାପଟୁ, ୧୨।୯(ସମସି) : ରକାରାପରୁ 
ଜଲି୍ଲା ଜୟପରୁ ରରଳଷ୍ସନର ୩୦୦ ମରିର ପବୂ୍ଯରୁ 
ଅଥ୍ଯାତ୍ ଜୟପରୁ ଓ ଛତ୍ରପିରୁ ମଧ୍ୟରର ବଶିାଖପାରଣା-
କରିଣୁ୍ଡଲ ପାରସଞ୍ର ରରେନର ୪ର ି ବଗ ି ଲାଇନଚୁ୍ୟତ 
ରହାଇଛ ି ା ୪ ବଗରି ୮ର ି ଚକ ରରଳ ଧାରଣାରୁ 
ତଳକୁ ଖସ ି ରାଇଛ ି ା ରତରବ ଏଥିରର ରକୌଣସ ି ରାତ୍ରୀ 

ମତୃାହତ ରହାଇ ନ ଥବା ରବରଳ ବଡ଼ ଦୁଘ୍ଯରଣାକୁ 
ଅଳ୍ପରକ ବତ୍ଭିରାଇଛ ିରରେନ୍  ା ବଶିାଖପାରଣା ଡଭିଜିନର 
ଡଆିରଏମ୍ ଅନୁପ କୁମାର ଶତପଥି ଜୟପରୁ ନକିରସ୍ 
ଛତଶିଗଡ଼ର ଜଗଦଲପରୁଠାରର ବଭିାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରର 
ଥିବା ରବରଳ ଖବରପାଇ ଘରଣାସ୍ଳରର ପହଞ୍ଚ ିତଦତେ 
କରଛିତେ ି ା କାର୍ଯ୍ୟରର ଅବରହଳା ରରାଗଁ ୁ ଜୟପରୁ 
ରସକ୍ସନର ବରଷି୍ ରସକ୍ସନ ଇଞ୍ନିୟିର ସରତ୍ୟନ୍ଦ୍ର କୁମାର 

ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରମର ଡମ୍ବରୁ ପ୍ମଖୁ ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ 
ନଲିମ୍ବତି କରାରାଇଛ ି ା ଏଥସହ ଘରଣାର ତଦତେ ଲାଗ ି
ନରିଦ୍୍ଯଶ ଦଆିରାଇଛ ିା ଏଥରର ଅନ୍ୟ ରକୌଣସ ିଅଧିକାରୀ 
କମି୍ବା କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ଭୁଲ ଥିରଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ 
କରାରବି ରବାଲ ି ଘରଣାସ୍ଳରର ଉପସ୍ତି ଡଆିରଏମ 
ଶ୍ରୀ ଶତପଥି କହଛିତେ ିା 

ଆଜ ି ଅପରାହ୍ନ ବଶିାଖପାରଣା-କରିଣୁ୍ଡରଲ ରରେନ 
ଜୟପରୁ ରଷ୍ସନ ପହଞ୍ଚବିାର ୫ ମନିରି ପବୂ୍ଯରୁ ଜୟପରୁ-
ରବାରଗିମୁ୍ା ୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓଭରବ୍ଜି 

ନକିରରର ୪ ବଗରି ୮ର ିଚକା ଲାଇନଚୁ୍ୟତ ରହାଇଥିଲା 
ା ଫଳରର ରରେନର ିପ୍ାୟ ୫୦ ମରିର ଦୂରକୁ ରାଇ ଅରକ ି
ରାଇଥିଲା ା ୪ର ି ବଗ ି ମଧ୍ୟରୁ ରଗାରଏି ସପ୍ଲପିର କପ୍ଲାସ 
ବଗ ି ଓ ଓ ୩ର ି ରଜରନରାଲ ରକାଚ ରହଥିିବା ରବରଳ 
ରରେନରର ୬୦ ରୁ ୭୦ ଜଣ ରାତ୍ରୀ ରହଥିିରଲ ା ଏକ ବଡ଼ 
ଅଘରଣରୁ ରରେନ୍ ର ିବତ୍ଭିରାଇଥବା ରବରଳ  ସମସ୍ତ ରାତ୍ରୀ 
ସରୁଷେତି ଥବା ଜଣାପଡ଼ଛି ିା ରକାରାପରୁରୁ ରଲିଫି ରରେନ 
ପହଞ୍ଚଥିିବା ରବରଳ ରବୈଷୟକି ଦଳ ଘରଣାସ୍ଳରର 
ପହଞ୍ଚ ିରରେନର ଚକାକୁ ରରଳଧାରଣା ଉପରକୁ ଆଣବିାକୁ 
ପ୍ୟାସ ଜାର ି ରଖିଛତେ ି ା ଜଗଦଲପରୁରୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 
ଉଦ୍ାରକାରୀ ରରେନ୍  ପହଞ୍ଚବିା ସହତି ଆଉ ଦୁଇଘଣ୍ଟା 
ମଧ୍ୟରର ଲାଇନଚୁ୍ୟତ ରରେନ୍ ରାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରବି ରବାଲ ି
ଡଆିରଏମ୍ ଶତପଥି ପ୍କାଶ କରଛିତେ ିା ରକୌଣସ ିରରେନ୍ 
କମି୍ବା ମାଲବାହୀ ରରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବାତଲି କରାରାଇ 
ନ ଥବା ରସ କହଛିତେ ି ା ରସହସି୍ାନରର ଡବଲ ଲାଇନ 
ଥିବାରୁ ରରଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ାଭାବକି ରହଥିିବା ରକାରାପରୁ 
ରଷ୍ସନ ମାଷ୍ର ନରରନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଭତିରିଆି କହଛିତେ ିା

ଫକନୁ୍ଝର/ଚମ୍ୁଆ,୧୨ା୯(ସମସି): ରକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ଲା ବାରଆି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରର 
ରସାମବାର ଅପରାହ୍ନରର ଗଳୁକିାଣ୍ଡ ଘର ି ଜରଣ ରବୁକର ମତୁୃ୍ୟ ଘରଛି।ି ରତରବ 
ଗଳୁକିାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ ି ନ ଥିରଲ ମଧ୍ୟ ମତୃରଦହ ଭଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରର 
ରହଥିିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଏହ ିଘରଣାରର ପଲୁସି ୨ ଜଣକୁ ଅରକ ରଖି ପଚରାଉଚୁରା 
କରୁଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁସାରର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ମି ସଂିଭୂମ ଜଲି୍ଲା ଛଣପଦା ଗ୍ରାମର ୪ ଜଣ 
ସାଙ୍ଗ ଏକ ଅରରାରର ମୟରୂଭଞ୍-ରକନୁ୍ଦଝର ସୀମାତେ ସଂିଗଡ଼ା ହାରକୁ ରାଇଥିରଲ। 
ସଂିଗଡ଼ା ହାରରୁ ରଫରବିାରବରଳ ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟରର ବଚସା ରହାଇଥିଲା। ରସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ଜରଣ ରବୁକ ପସି୍ତଲ ବାହାର କର ି ମତୁୃ୍ୟଞ୍ୟ ରବରହରାଙୁ୍କ ଗଳୁ ି ମାରଥିିଲା। 
ଫଳରର ମତୁୃ୍ୟଞ୍ୟ ଗରୁୁତର ରହାଇପଡ଼ଥିିରଲ। ପରର ମତୁୃ୍ୟଞ୍ୟକୁ ଅରରାରର ଆଣ ି
ଭଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରର ଭତ୍ଭି କର ିଅନ୍ୟମାରନ ପଳାଇ ରାଇଥିରଲ। କଛି ିସମୟ ପରର 
ଡାକ୍ତରଖାନାରର ମତୁୃ୍ୟଞ୍ୟର ମତୁୃ୍ୟ ଘରଥିିଲା। ବାରଆି ପଲୁସି ଏହ ିଘରଣାରର ଉତ୍ଭି 
ନକିରରୁ ରାଜ ରବରହରା, ରଗାବନି୍ଦା ରବରହରାକୁ ଧରଆିଣ ିଅରକ ରଖିଥିବାରବରଳ 
ବଜୁି ରବରହରା ରଫରାର ରହାଇରାଇଛ।ି ପଲୁସି ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ଚଢ଼ଉ ଜାର ି
ରଖିଛ।ି ଏହ ିଘରଣା ସମଗ୍ର ଜଲି୍ଲାରର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ରଖଳାଇ ରଦଇଛ।ି

ଫମାହନା,୧୨ା୯ (ସମସି): ଗଜପତ ି ଜଲି୍ଲା ଅଡ଼ବା ଥାନା ଅତେଗ୍ଯତ ପାଲଡା ଗ୍ରାମରର 
ମହୁମାଛ ି ଆକ୍ମଣରର ରଗାରଏି ପରବିାରର ୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଗରୁୁତର ରହାଇଥିବା 
ରବରଳ ଜରଣ ଶଶିରୁ ମତୁୃ୍ୟ ଘରଛି।ି ମତୃକ ରସହ ି ଗ୍ରାମର ରବଶିଙ୍କର ମଳକିଙ୍କ ୫ 
ବଷ୍ଯର ପଅୁ ଶବିରାମ ମଳକି। ଗରୁୁତରମାରନ ରହରଲ ରବଶିଙ୍କର ମଳକି(୨୭), 
ରଞ୍ତିା ମଳକି(୨୪), ଶବିଶଙ୍କର ମଳକି(୫), ସାନବର ମଳକି (୪୫), ବଳରାମ 
ମଳକି (୮), ପ୍ଦୀପ ମଳକି (୬) ଏବଂ ନକୁଳ ମଳକି (୫)। ଅପରାହ୍ନ ରଗାରାଏ 
ସମୟରର ପରବିାର ସଦସ୍ୟମାରନ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ନକିରସ୍ ବଗଡ଼କୁ 
ରାଇଥିବା ରବରଳ ମହୁମାଛ ିରସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ମଣ କରଥିିଲା। ସମସ୍ତ ଗରୁୁତର ପ୍ଥରମ 
ଅଡବା ସ୍ାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ରରର ଭତ୍ଭି ରହାଇଥିବା ରବରଳ ରସଠାରର ଶବିରାମ (୫)ଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 
ରହାଇରାଇଥିଲା। ପରର ଅନ୍ୟ ଗରୁୁତରମାନଙୁ୍କ ରମାହନା ସ୍ାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ରରର ଭତ୍ଭି 
କରାରାଇଥିଲା। ବତ୍୍ଯମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ାସ୍୍ୟବସ୍ା ସ୍ରି ଥିବା ଡାକ୍ତର ସଚୂନା ରଦଇଛତେ।ି 
ଅନ୍ୟପରର ମତୃ ଶଶିରୁରି ଅତେମି ସଂସ୍ାର ଗ୍ରାମରର କରାରାଇଛ।ି ଏରନଇ ଅଡ଼ବା 
ଥାନାରର ରକୌଣସ ି ଅଭରିରାଗ ରହାଇନଥିବା ଥାନା ପଷେରୁ ସଚୂନା ଦଆିରାଇଛ।ି

ଦର ବୃଦ୍ଧ...
କ୍ମାଗତ 8 ମାସ ପାଇଁ ଖଚୁୁରା ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି

ଆରବଆିଇର ସରବ୍ଯାଚ୍ଚ ସୀମା ୬% ଉପରର 
ରହଆିସଛି।ି ଚଳତିବଷ୍ଯ ଜାନୁୟାରୀରର ଖଚୁୁରା 
ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ୬.୦୧%, ରଫବୃଆରୀରର ୬.୦୭%, 
ମାଚ୍ଚ୍ଯରର ୬.୯୫%, ଏପ୍ଲିରର ୭.୭୯%, 
ରମ’ରର ୭.୦୪% ଏବଂ ଜୁନ୍ ରର  ୭.୦୧% ରରକଡ୍ଯ 
କରାରାଇଛ।ି ଏସବୁବାଦ୍  ବତ୍୍ଯମାନ ସମୟରର ବଶି୍ବ 
ବଜାରରର ଅରଶାଧତ ରତଲ ଦରରର ଏହ ି ୩ ମାସ 
ମଧ୍ୟରର ୩୦% ହ୍ାସ ଘର ି ବ୍ୟାରରଲ ପଛିା ୮୦ 
ଡଲାର ତଳକୁ ଖସଆିସଛି।ି ଏହା ସରତ୍୍ବ ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି
ସର୍ୱେ ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି କମବିାର ନାମ ଧରୁନାହ ିଁ। କାରଣ 
ଅରଶାଧତ ରତଲ ଦର କମଥୁରଲ ସଦୁ୍ା ରସହ ି
ଅନୁପାତରର ଘରରାଇ ବଜାରରର ରପରରୋଲ ଏବଂ 
ଡରିଜଲ ଦର ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍  ମଲୂ୍ୟରର ରକୌଣସ ିହ୍ାସ 
ଘରୁନାହ ିଁ, ରାହାର ଖଚୁୁରା ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ରଷେତ୍ରରର ଏକ 
ବଡ଼ ଭୂମକିା ରହଛି।ି କ୍ମାଗତ ଭାରବ ୩୫ ମାସ ପାଇଁ 
ସପିଆିଇ ଭତି୍କି ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ବତ୍୍ଯମାନ ଆରବଆିଇର 
ମଧ୍ୟମ ମଆିଦ ଲଷେ୍ୟଠାରୁ ୪ ପ୍ତଶିତ ଏବଂ କ୍ମାଗତ ୮ 
ମାସ ପାଇଁ ସହନଶୀଳତା ସୀମା ୨-୬ ପ୍ତଶିତ ଉପରର 
ରହଛି।ି ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ିନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିା ପାଇଁ ଆର୍ ବଆିଇ 
ଗତ ତନିରି ିରାକ ମଦୁ୍ା ନୀତ ିସମୀଷୋ ସମୟରର ରରରପା 
ହାରକୁ ୧.୪୦ ପ୍ତଶିତ ବୃଦ୍ ି କରଛି।ି ରହରଲ ଏରବ 
ଏସବୁ ପ୍ୟାସ ରଫଲ୍  ମାରଥିବା ପ୍ମାଣତି ରହାଇଛ।ି 
କାରଣ ଆରବଆିଇର ଉଦ୍ୟମକୁ ଚକତି କର ିଅଗଷ୍ରର 
ସପିଆିଇ ୭ ପ୍ତଶିତ ବୃଦ୍ ିପାଇଛ।ି 

ଅନ୍ୟପଷେରର ରଦଶରର ଅନୟିମତି 
ରମୌସମୁୀ ବଷ୍ଯା ରରାଗ ୁ ଆଗାମୀ ଦନିରର ବ୍ୟାପକ 
ଫସଲହାନୀର ସରଙ୍କତ ରଦଉଛ।ି ରଦ ି ଏହା 
ହୁଏ, ରତରବ ପ୍ତକୂିଳ ଜଳବାୟ ୁ ରରାଗୁଁ ଆସତୋ 
ମାସଗଡୁକିରର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଲୂ୍ୟରର ଆହୁର ିବୃଦ୍ ି
ଘରବିାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ରିାଇଛ।ି ଅରଶାଧିତ ରତୈଳ, 
ଦ୍ବ୍ୟ ମଲୂ୍ୟ, ଉତ୍ାଦନ ଖଚ୍ଚ୍ଯ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଅରନକ ଜନିଷି ରହଛି ି ରାହା ଆମ ରଦଶରର ଖଚୁୁରା 
ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ହାର ନରି୍୍ଯୟ କରବିାରର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ କରଥିାଏ। ପ୍ାୟ ୨୯୯ ର ି ସାମଗ୍ରୀ 
ରହଛି,ି ରାହାର ମଲୂ୍ୟ ଆଧାରରର ଖଚୁୁରା ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି
ହାର ସ୍ରି ରହାଇଥାଏ। ରତଣ ୁ ରଥାଶୀଘ୍ର ଏହସିବୁ 
ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ମଲୂ୍ୟରର ହ୍ାସ ନ ଘରରିଲ ଖଚୁୁରା 
ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ରରାକବିା କାଠକିର ପାଠ ରହାଇପଡ଼ବି।

ଫୋକକଥା

ବମିଦୁ୍ାୟନ କରଥିÒରଲ ପରା
କଳାଧନ ରରାକବିାକୁ,

କଳାଧନ ଏରବ କାୟା ରମଲୁଅଛ ି
ଗଳିବି ଅଥ୍ଯନୀତକୁି ।

ପଚାର ଫୁଲ ସାଇଁଙୁ୍କ,
ରଙ୍କା ମଲୂ୍ୟ କାହ ିଁ ନତି ିଊଣା ରହାଇ

ଖସ ିରାଉଛ ିତଳକୁ ॥

 �ବଶିାଖ୍ାଟଣା-କରିଣ୍କୁ� ୍ାସେଞ୍ଜର ସରେନର ୪ ବଗ ି�ାଇନଚକୁ ୟୁତ

ରଳେିା ବଡ଼ ଦୁର୍ସରଣା; ରବୁ ଯାତ୍ରୀ ରରୁଷେତି

କାଯ୍ଯୟୁସର ଅବସେଳା ୍ାଇଁ 
୨ କମ୍ଯଚାରୀ ନ�ିମ୍ବତି      

�ଗାଣ ବର୍ଯା ସଯାଗକୁଁ 
ବକୁ ଡ଼�ିା ସ୍ା�  ଆନ୍ଧ୍ର-ଫୋରୁ ଫଯାଗାଫଯାଗ ବଛିନି୍ନ

୩୨୬ ନଂ. ଜାତରୀୟ ରାଜପଥଫର ପାଞ୍ଚ �ୁରର ପାଣ ି

େହୁୋଛ ିଆକ୍େଣଫର ଶଶିପୁତୁ୍ େତୃ
ପରବିାରର ୪ ଶଶିଙୁ୍କ ରହ ୭ ଗରୁୁତର 

ଗଳୁେିାଡ଼ଫର ଯବୁକ େତୃ; ୨ ଅରକ
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ଘସରାଇ ବଜାରସର ବଢ଼ବିାସର ଲାଗଛି ି ଅତ୍ାବଶ୍କ 
ୋମଗ୍ରୀ ଦର। ଆକାଶଛୁଆଁ ଦରଦାମ୍  ସ�ାଗ ୁ ଖାଉଟ ି
ନୟାନ୍ତ। ବଜାରସର ଚାଉଳ କସିଲା ୍ ଛିା ଦର ୩୦ ଟଙ୍ାରୁ 
ବୃଦ୍ଧ ଘଟ ି ୪୦ ଟଙ୍ାସର ୍ହଞ୍ଛି।ି ଏଭଳ ି େମୟସର 
ଘସରାଇ ବଜାରସର ଦର ବୃଦ୍ଧକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିା ବା 
ମଦୁ୍ାସ୍ରୀତକୁି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟସର ରଖବା ଲାଗ ି ସକନ୍ଦ୍ର 
େରକାର ପ୍ରୟାେ ଜାର ି ରଖÒଛନ୍ତ।ି ଏଥ୍ାଇଁ ନକିଟସର 
ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ରପ୍ାନ ି ଉ୍ସର େରକାର ନସିେଧାସଦଶ 
ଲାଗ ୁ କରଥିସଲ।  େରକାର ଚାଉଳ ରପ୍ାନ ି ଉ୍ସର 
୨୦% ଶଳୁ୍କ  ଲାଗ ୁ କରଛିନ୍ତ।ି ଭାରତ େରକାରଙ୍ ଏହ ି
୍ଦସଷେ୍ ଆଗାମରୀ ଦନିସର ଚାଇନାସର ଖାଦ୍ େଙ୍ଟ 
େଷୃ୍ ିକର ି୍ ାସର ସବାଲ ିଏସବ ଠୁ ଆଶଙ୍ା କରା�ାଉଛ।ି 
ଏ୍ରକି ି ଏଥସ�ାଗ ୁ େମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏେରୀୟ ବଜାରସର 
େଙ୍ଟଜନକ ସ୍ ତତି ିମଧ୍ୟ ସଦଖାସଦଇ୍ାସର। 

ଏଠାସର େପୂଚନାସ�ାଗ୍ ସ�, ଚରୀନ୍ ୍ସର ଭାରତ 
ସହଉଛ ି ବଶି୍ୱର ଦ୍ତିରୀୟ ବୃହତ ଚାଉଳ ଉତ୍ାଦନକାରରୀ।  
୨୦୨୧-୨୨  ଆଥ ଥିକବେଣ୍ଣସର ଭାରତ ୨୧.୨ ନୟିତୁ ଟନ୍ 
ଚାଉଳ ରପ୍ାନ ିକରଥିିଲା। ତଥା୍ ିଚଳତିବେଣ୍ଣ କମ୍ ବେଣ୍ଣା 
ସହତୁ ଧାନ ବୁଣା�ାଇଥିବା ଜମ ିଆକାରସର ୬% ହ୍ାେ 
୍ାଇ ୩୬୭.୫୫ ଲଷେ ସହକଟେରସର ୍ହଞ୍ଛି।ି ଭଙ୍ଗା 

ଚାଉଳ ରପ୍ାନ ିଉ୍ସର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଭାରତର 
ନଷି୍ପତ୍ ିଚାଇନାସର ଖାଦ୍ େଙ୍ଟ େଷୃ୍ ିକର ି୍ ାସର। ଏହାର 
ମଖୁ୍ କାରଣ ସହଉଛ ି ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳର ସବଜଂି ସହଉଛ ି
େବୁଠାରୁ ବଡ ସରେତା। ଏଭଳ ି ୍ରସି୍ତିସିର ଭାରତର 

ଏହ ି ୍ଦସଷେ୍ ଚାଇନାସର ସ�ାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା ଉ୍ସର 
ପ୍ରଭାବ ୍କାଇ୍ାସର। ଚାଇନାସର ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ମଖୁ୍ତ 
ସଗାଖାଦ୍, ନୁଡୁଲ୍ସ ଏବଂ ମଦ ତଆିର ି ୍ାଇଁ ବ୍ବହୃତ 
ସହାଇଥାଏ। ସକସତକ ଆଫି୍କରୀୟ ସଦଶକୁ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ 

ସଷେତ୍ରସର ଭାରତ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ�ାଗାଣକାରରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। 
ଚାଇନାର କୃେ ିେପୂଚନା ସନଟୱାକଣ୍ଣ ଦ୍ାରା ପ୍ରକାଶତି ଏକ 
ରସି୍ାଟଣ୍ଣସର କୁହା�ାଇଛ ିସ� ଚାଇନା ସହଉଛ ିଭାରତରୀୟ 
ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳର େବୁଠାରୁ ବଡ ସରେତା। ଏପ୍ରଲି୍ ୨୦୨୧ସର 
ଡ୍ାଗନ୍  ଏହା ଭାରତରୁ ୧୧ ଲଷେ ଟନ୍ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ 
ଆମଦାନରୀ କରଥିିଲା। | ଏଥି େହତି ଭାରତ ୨୦୨୧ସର 
ସରକଡଣ୍ଣ ୨୧.୫ ନୟିତୁ ଟନ୍ ଚାଉଳ ରପ୍ାନ ିକରଛି,ି �ାହା 
ଥାଇଲ୍ାଣ୍ଡ, ଭଏିତ୍ ନାମ, ୍ାକସି୍ାନ ଏବଂ ଆସମରକିାର 
ବଶି୍ବର ଚାର ି ରପ୍ାନକିାରରୀଙ୍ ରପ୍ାନଠିାରୁ ଅଧିକବ ଏ 
େମ୍କଣ୍ଣସର ସକନ୍ଦ୍ର ଉ୍ସଭାକ୍ା ବ୍ା୍ାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର 
କହବିା ସହଉଛ,ି ସକସତକ ସଭୌସଗାଳକି ରାଜସନୈତକି 
୍ରସି୍ତି ିସ�ାଗୁଁ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳର ବଶି୍ବ ବଜାରସର ଚାହଦିା 
ବଢ଼ବିାସର ଲାଗଛି,ି �ାହା ସଗାଖାଦ୍ େସମତ ଅନ୍ 
ଦ୍ବ୍ର ମପୂଲ୍ସର ତରୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧ ିଘଟାଇଛ।ି

ଭାରତ ସହଉଛ ି ବଶି୍ୱର େବୁଠାରୁ ବଡ ଚାଉଳ 
ରପ୍ାନରୀକାରରୀ। ବଶି୍ୱ ରପ୍ାନରୀର ଏହା ୪୦ ପ୍ରତଶିତ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରଥିାଏ। ଭାରତ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ସଦଶକୁ 
ଚାଉଳ ବରିେ ି କରଥିାଏ।  ବସିଶେଜ୍ଞମାସନ କହଛିନ୍ତ ି ସ� 
ରୁେ-ୟସୁରେନ �ଦୁ୍ଧ, ଅତ୍ଧକ ଗରମ ଏବଂ ୍ଥୃିବରୀର 
ଅସନକ ସ୍ାନସର ମରୁଡ ି ଖାଦ୍ ମ ପୂଲ୍ସର ତରୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧ ି
ଘଟାଇଛ।ି ଏଭଳ ି୍ରସି୍ତିସିର ଭାରତର ଚାଉଳ ରପ୍ାନ ି
ଉ୍ସର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ସ�ାଗୁଁ ଖାଦ୍ େଙ୍ଟ ବଢ଼ାଇ୍ାସର।

ଚାଉଳ ରପ୍ାନ ିନନଇ 
ଭାରତର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଚାଇନାରେ ରେଖାରେବ ଖାେ୍ୟ ସଙ୍କଟ

  ଚାଇନାରେ ର�ାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା ପ୍ରଭାବତି ର�ାଇପାରେ
  ପ୍ରଭାବତି ର�ାଇପାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସୀୟ ବଜାେ

ନେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡନର ଆନେନ୍  
ଭୁବନନଶ୍ୱର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ ସଫଳତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨ା୯(ସମସି): ଆଇଆଇଟ ି
ମମୁ୍ବାଇ ଦ୍ାରା ୍ରଚିାଳତି ସଜଇଇ 
ଆଡଭାନ୍ସଡ ୨୦୨୨ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶତି 
ସହାଇ�ାଇଛ।ି ଆସଲନ୍ ଭୁବସନଶ୍ୱରର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀମାସନ ୍ଣୁଥିସର ୍ରରୀଷୋସର 
ନଜିର ଉତ୍କେଣ୍ଣତା ପ୍ରମାଣ କରଛିନ୍ତ।ି ଆସଲନ୍ 
ଭୁବସନଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟରର ମଖୁ୍ ଅନୁରାଗ 
ମଶି୍ର କହଛିନ୍ତସି�, ଆସଲନ୍ କ୍ାେରୁମ୍ ଛାତ୍ର 
ଦବି୍ାଂଶ ୁ ମାଲୁ େବଣ୍ଣ ସମାଟ୍ ୨୮୫ ମାକଣ୍ଣ 
ରଖି େବଣ୍ଣଭାରତରୀୟ ସ୍ତରସର ୧୧ତମ Ñଙ୍ 

ହାେଲ କରଛିନ୍ତ।ି ଏଥି େହତି କନଷି୍କ ସମାଦରୀ 
େବଣ୍ଣଭାରତରୀୟ ସ୍ତରସର ୨୦୦ତମ ୟଣ୍ଣାଙ୍ ଓ 
ଆତେି କୁମାର ୋହୁ େବଣ୍ଣଭାରତରୀୟ ସ୍ତରସର 
୩୧୧ତମ Ñଙ୍ ହାେଲ କରଛିନ୍ତ।ି ୍ରରୀଷୋ 
ଫଳାଫଳ ଅନୁ�ାୟରୀ ଆସଲନ୍ ଭୁବସନଶ୍ୱରର 
ଜସଣ ଛାତ୍ର େବଣ୍ଣଭାରତରୀୟ Ñଙ୍ ୫୦ 
ମଧ୍ୟସର ସ୍ାନ ୍ ାଇବା େହ ୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ 
େବଣ୍ଣଭାରତରୀୟ Ñଙ୍ ୫୦୦ ଏବଂ ୧୪ ଜଣ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ େବଣ୍ଣଭାରତରୀୟ Ñଙ୍ ୨୦୦୦ 
ମଧ୍ୟସର ରହଛିନ୍ତ।ି

ସାମ୍ ସଙ୍ଗ ଟଭି ିନରେମ୍ ନର ଓଡ଼ଶିାର ପଟ୍ଟଚତି୍ର
ଟୁଇଟ୍କରିଖସୁିବ୍ୟକ୍ତକନେରାେ୍ୟସଭାସାଂସଦମାେସମଙ୍ଗରାେ

ପରୁଲୀ,୧୨ା୯(ସମସି):ୋମେଙ୍ଗ ଭଳ ି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟାତ୍ କମ୍ାନରୀ 
ଓଡଶିାର ୍ଟ୍ଟଚତି୍ର କଳାକୁ ତା’ର ଟଭି ିସଫ୍ମ୍ ସର ସ୍ାନରୀତ କରଛି।ି 
ଐତହି୍ ଗ୍ାମ ୍ରୁରୀ ରଘରୁାଜ୍ରୁର ୍ଟ୍ଟଚତି୍ର ଶଳି୍ରୀ ଅଭମିନୁ୍ 
ବାରକିରୀ ଏବଂ ତାଙ୍ ୍ ରବିାର େଦେ୍ଙ୍ ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ୍ ଟ୍ଟଚତି୍ରକୁ 
ୋମ୍ େଙ୍ଗ ଟଭି ି ସଫ୍ମସର ସଦଖିବାକୁ ମଳିବି। �ାହାକ ି ୍ରୁରୀ 
ତଥା ଓଡଶିା ୍ାଇଁ ଗବଣ୍ଣ ଓ ସଗୌରବର ବେିୟ ସବାଲ ି କହଛିନ୍ତ ି
ରାଜ୍େଭା ୋଂେଦ ମାନେ କୁମାର ମଙ୍ଗରାଜ। ସେ ଟୁଇଟ୍  କର ି
ରଘରୁାଜ୍ରୁର େମସ୍ତ ଶଳି୍ରୀଙୁ୍ ଧନ୍ବାଦ ସଦବା େହ ଓଡଶିାର 
କଳା, େଂସ୍ତୃରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରୋର ଦଗିସର ସେମାନଙ୍ ଅବଦାନକୁ 
ପ୍ରଶଂୋ କରଛିନ୍ତ। ରଘରୁାଜ୍ରୁ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଗାଁ, ସ�ଉଁଠ ି
ପ୍ରସତ୍କ ୍ରବିାର ୍ଟ୍ଟଚତି୍ର, କାଠ ସଖଳନା, ୍ଥର ସଖାସଦଇ 
ଆଦ ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତଶଳି୍ କା�ଣ୍ଣ୍ସର ନଜିକୁ ନସିୟାଜତି 
କରଆିେଛୁନ୍ତ।ି େବୁଠୁ ଗରୁୁତ୍ୱ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସହଉଛ ି ସ୍ଣ୍ଟଂିସର 
ବ୍ବହୃତ େବୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରାକୃତକି ସବାଲ ି ଟୁଇଟ୍  କର ି ଖେୁବି୍କ୍ 
କରଛିନ୍ତ ିରାଜ୍େଭା େଦେ୍ ଶ୍ରରୀ ମଙ୍ଗରାଜ। 

୍ଟ୍ଟଚତି୍ର ୍ାଇ ଁ ୍ଥୃିବରୀ ପ୍ରେଦି୍ଧ ଶଳି୍ରୀଗ୍ାମ ରଘରୁାଜ୍ରୁ। 
ଗାଁର ପ୍ରସତ୍କ ୍ରବିାର ବେଣ୍ଣତମାମ୍  ୍ଟ୍ଟଚତି୍ର ୋଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ାନ୍ 
ହସ୍ତଶଳି୍ କା�ଣ୍୍ଣ ସର ବ୍ସ୍ତ ରୁହନ୍ତ।ି ଏହ ିଗାଁର ଅଭମିନୁ୍ ବାରକିରୀଙ୍ 
୍ରବିାରର ୧୯ଜଣ େଦେ୍ ୍ଟ୍ଟଚତି୍ର କଳାକୁ ଆ୍ଣାଇଛନ୍ତ।ି 

ଏସବ ଏହ ି ୍ରବିାର େଦେ୍ଙ୍ ଦ୍ାରା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ୍ଟ୍ଟଚତି୍ର କଳା ୋମ୍ େଙ୍ଗ ଟଭି ି
ସଫ୍ମ୍ ସର ସ୍ାନ ୍ାଇଛ।ି ଏ େମ୍କଣ୍ଣସର 
ଅଭମିନୁ୍ କହଛିନ୍ତ,ି କଛି ି ମାେ ୍ପୂବଣ୍ଣରୁ 
ବସମ୍ବରୁ ଜସଣ ବ୍କ୍ ି ତାଙ୍ ଘରକୁ 
ଆେଥିିସଲ। ସେମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
୍ଟ୍ଟଚତି୍ରକୁ ସଦଖି ସବଶ୍  ପ୍ରଶଂୋ 
କରଥିିସଲ। ସଫରବିାର କଛିଦିନି ୍ସର 
ତାଙୁ୍ ସଫାନ କରଥିିସଲ। ୋମ୍ େଙ୍ଗ 
୍ଷେରୁ ନ�ିକୁ୍ ସଫଲାଟଂି କାନ୍ ଭାେରୁ 
କହୁଛନ୍ତ ି ସବାଲ ି ୍ରଚିୟ ସଦଇ କଥା 
ସହବା େହ ସକସତକ ୍ଟ୍ଟଚତି୍ରର 
ଫସଟା ମଗାଇ ଥିସଲ। ଏହା ୋମ୍ େଙ୍ଗ 
ଟଭି ି ସଫ୍ମ୍ ସର ସ୍ାନରୀତ କରା�ବି 
ସବାଲ ିକହଥିିସଲ। ଏଥିସର ଅଭମିନୁ୍ଙ୍ 
ବା୍ା କାଳୁଚରଣ େହମତ ିପ୍ରକାଶ କରଥିିସଲ। ୍ସର କୃଷ୍ଣଲରୀଳା, 
ରାମଲରୀଳା, କୃଷ୍ଣଙ୍ ରାେଲରୀଳାର ସକସତକ ଫସଟା ବସମ୍ବ ସମଲ୍  
କରଥିିସଲ। ଆଗକୁ କମ୍ାନରୀ ତାଙ୍ େହତି ସ�ାଡ ିସହାଇରହବି ଏବଂ 
ତାଙୁ୍ ୍ାରଶି୍ରମକି ମଳିବି ସବାଲ ି କହଥିିସଲ। ଓଡଶିାର ୍ଟ୍ଟଚତି୍ର 

କଳା ୋମ୍ େଙ୍ଗ ଭଳ ି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ 
କମ୍ାନରୀ ଟଭି ି ସଫ୍ମ୍ ସର ସ୍ାନ ୍ାଇବା 
ବଡ କଥା ସବାଲ ି କହଛିନ୍ତ ି ଅଭମିନୁ୍। 
ଏହାଦ୍ାରା ଓଡଶିାର ହସ୍ତଶଳି୍ର ଆହୁର ି
ବକିାଶ ସହାଇ୍ାରବି। ଆମ କଳା, 
େଂସ୍ତୃ ି ସଦଶ ବସିଦଶସର ୍ହଞ୍ ି୍ ାରବି। 
ସତଣ ୁ ଏହା ନଶି୍ତି ପ୍ରସତ୍କ ୍ଟ୍ଟଚତି୍ର 
ଶଳି୍ରୀଙ୍ ୍ାଇ ଁଗବଣ୍ଣର କଥା ସବାଲ ିକହଛିନ୍ତ ି
ଅଭମିନୁ୍। ରଘରୁାଜ୍ରୁର ଶଳି୍ରୀମାସନ 
ସକବଳ ୍ଟ୍ଟଚତି୍ର ନୁସହ,ଁ ସଗାବର 
କସଢେଇ, କାଠ ଖସଢେଇ େହତି ୍ ଥର ଏବଂ 
ତାଳ୍ତ୍ରସର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ଆକେଣ୍ଣଣରୀୟ 
ହସ୍ତଶଳି୍ ୋମଗ୍ରୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଛନ୍ତ।ି େବୁଠୁ 
ବଡ କଥା ସହଉଛ ି ଏମାସନ ସକୌଣେ ି
ରାୋୟନକି ରଙ୍ଗ ବ୍ବହାର କରନ୍ତ ି
ନାହ ିଁ। ପ୍ରସତ୍କ ୍ରବିାର ପ୍ରାକୃତକି 
ରଙ୍ଗ ସ�୍ର ିକ ିଶଙ୍ଖରୁ ଧଳା, ସହଙୁ୍ଗଳରୁ 

ନାଲ,ି ହରତିାଳରୁ ହଳଦଆି, ସଗରୁ ମାଟରୁି ସଗରୁଆ, ଦରୀ୍କଳାରୁ 
କଳା, ଖଣ୍ଡନରୀଳ ୍ଥରରୁ ନରୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ବହାର କରଥିାନ୍ତ।ି 
କଇଥଁ ଗଛର ଅଠା େବୁ ରଙ୍ଗସର ମଶିା�ାଏ। ଫଳସର ରଙ୍ଗକୁ 
ଏହା ଧର ି ରଖିଥାଏ ସବାଲ ି କହଛିନ୍ତ ି �ବୁଶଳି୍ରୀ ଅଭମିନୁ୍।

ସାମସଙ୍ଗ ଇଣ୍ଆି ‘ସେ୍ଭ ଫର ଟୁନମାନରା’ ପ୍ରତନି�ାଗତିା ପାଇଁ ଟମି୍  ନ�ାଷଣା
େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୨ା୯ (ଏନେେ୍)ି: ୋମେଙ୍ଗ 
ଇଣ୍ଡଆି ୍ଷେରୁ ସଜନ-ସଜଡ ଏଜୁସକେନ 
ଓ ଇସନାସଭେନ ପ୍ରତସି�ାଗତିା ‘େଲ୍ଭ ଫର 
ଟୁସମାସରା’ ୍ାଇଁ ଟପ୍ ୫୦ ଜଣ ଟମି୍ ର ନାମ 
ସଘାେଣା କରା�ାଇଛ।ି ଏଥିସର ୋରା ଭାରତରୁ 
ଟମି୍ ଗଡୁକି  ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ି ସେମାନଙ୍ର 
ଆଇଡଆି ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ ି �ାହାଦ୍ାରା 
ଭାରତ ଶଷିୋ, ୍ରସିବଶ, ସ୍ାସ୍୍ �ତ୍ନ ଓ କୃେ ି
ସଷେତ୍ରସର େମ୍ଖୁରୀନ ସହଉଥିବା େମେ୍ାକୁ ଦପୂ ର 

କରା�ାଇ୍ାରବି। ପ୍ରତସି�ାଗରୀତା ସଶେସର 
ତନିଜିଣ ଜାତରୀୟ ବସିଜତାଙୁ୍ ୧ ସକାଟ ିଟଙ୍ାର 
ସମଗା େହାୟତା ୍ାଇବାର େସୁ�ାଗ ମଳିବି। 
ଏହା େହତି ଛଅ ମାେ ୍ ାଇ ଦଗିଦଶଣ୍ଣନ େହାୟତା 
ଆଇଆଇଟ ିଦଲି୍ରୀ ବସିଶେଜ୍ଞଙ୍ ତତ୍ୱାବଧାନସର 
ପ୍ରଦାନ କରା�ବି। ଟମି୍ ଦ୍ାରା ୍ରାମଶଣ୍ଣ 
ଦଆି�ାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ େମାଧାନଗଡୁକୁି 
ନପୂ ତନ �ଗୁର ସଟସକନାସଲାଜ ି �ଥା 
ସରାସବାଟକି୍ସ, ଆଟଥିଫିେଆିଲ ଇସଣ୍ଟଲସିଜନ୍ସ 

ଓ ଅଗସମସଣ୍ଟଡ ରଆିଲଟି ି ଆଦରି ବ୍ବହାର 
କରା�ବି। ବଛା �ାଇଥିବା ୫୦ଟ ି ଟମିସର 
୧୬ ରୁ ୨୨ ବେଣ୍ଣ ମଧ୍ୟର �ବୁକ ରହଥିିସଲ 
ଏବଂ ସେମାସନ ‘େଲ୍ଭ ଫର ଟୁସମାସରା’ର 
ଦ୍ତିରୀୟ ୍�ଣ୍ଣ୍ାୟସର ୍ହଞ୍ଛିନ୍ତ।ି ସେମାସନ 
ୋମେଙ୍ଗ ନସଲଜ ୍ାଟଣ୍ଣନର ଫାଉସଣ୍ଡେନ 
ଫର ଇସନାସଭେନ ଆଣ୍ଡ ସଟସକନାସଲାଜ ି
ଟ୍ାନ୍ସଫର (ଏଫଆଇଟଟି)ି, ଆଇଆଇଟ ି
ଦଲି୍ରୀ େହାୟତା ଓ ଦଗିଦଶଣ୍ଣନ ୍ାଇ୍ାରସିବ।

ଶଭୁେକ୍ଷଲୀପେଷି୍ଟରକଣିେିାରେିାଏେ୍ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଜି୍
େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୨ା୯(ଏନେେ୍)ି: ମସୁକଶ ଅମ୍ବାନରୀଙ୍ର ରଲିାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରଜି୍  ଶଭୁଲକ୍ଷରୀ 
୍ଲଷି୍ର(ଏସ୍ ୍ ଏିଲ୍) ଓ ଶଭୁଲକ୍ଷରୀ ୍ଲସିଟକ୍ସ (ଏସ୍ ୍ ଟିଏିକ୍ସ)କୁ �ଥାରେସମ ୧୫୨୨ 
ସକାଟ ି ଓ ୭୦ ସକାଟ ି ନଗଦ ଟଙ୍ାସର ଅଧଗ୍ହଣ କରଥିÒବା ସଘାେଣା କରଛି।ି 
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 �ସାମ୍ାଦକି ଗରିଶି ନନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୨କା୯(ସମସି): ତଥିି ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲ ିଅ୍ରାହ୍ନସର ୋମ୍ବାଦକି 
ସଗୌରବ ଗରିଶିଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ତିୀୟ ଶ୍ାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ବଭିାବନା ଓ କବ ିଭୂର୍ଣ 
େଂେଦ ତରଫରୁ କବ ି କୁଟୀରଠାସର ୍ାଳତି ସ�ାଇଯାଇଛ।ି ବଭିାବନାର 
େମ୍ାଦକ କବ ିମସନାରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କର ିକ�ସିଲ ସଯ, ଗରିଶି ବାବୁ 
ଏକାଧାରସର ଜସଣ ଆଦଶ୍ଶ ୋମ୍ବାଦକି, େେୁା�ତିୟିିକ, େମାଜସେବୀ ତଥା 
େବୁକ୍ା ଅଟନ୍।ି ତାଙ୍କର ଆଦଶ୍ଶ ଓ ନୀତ ି େମସ୍ତଙ୍କ ୍ାଇ ଁ ସରେରଣର ଉତ୍ସ। 
ଶଳି୍ୀ ୍ସରଶଚନ୍ଦ୍ର ୍ଟ୍ଟନାୟକ, ସରଣବୁାଳା ସ୍ ମୃତ ି େଂେଦର େଭାସନତ୍ୀ 
େଂଯକୁ୍ ମଶି୍ ଓ ୋ�ତିୟିିକା ନରୂି୍ମା ଦାେ ଅତଥିି ଭାସବ ସଯାଗସଦଇ ଗରିଶି 
ବାବୁଙ୍କ ନଷି୍ା ଓ ତୟିାଗ ଉ୍ସର ଆସଲାକ୍ାତ କରଥିିସଲ। ଅନୟିମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟସର ମସନାଜ ମଞ୍ଜରୀ ଦାେ, ମାଖିତ୍ ମାମ ିମ�ା୍ାତ୍, ଚାରୁଲତା ଶତ୍ଥୀ, 
ସନେ�ଲତା ୍ାଣଗି୍ା�ୀ ରେମଖୁ ସଯାଗସଦଇ କବତିା୍ାଠ କରଥିିସଲ। ଅଞ୍ଜ ୁ
ଅସ୍ନି୍  ୍ଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ାଗତ େଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରଥିିସଲ। ଇଂ. ମାନେ ନନ୍ଦ ସ୍ାଗତ 
ଭାର୍ଣ ସଦଇଥିଲାସବସଳ େମୁତିା ରାୟ ୍ଟ୍ଟନାୟକ ଧନୟିବାଦ ସଦଇଥିସଲ।

 � ନଦୀକୁ ଗାଧ�ାଇବାକୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧା ନଧି�ାଜ
ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୨କା୯(ସମସି): ସମାଟଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଶତ ଖଡଗରେୋଦ 
ଗ୍ାମର ଜସଣ ବମୃଦ୍ଧା ନଦୀକୁ ଗାସଧାଇବାକୁ ଯାଇ ନସିଖାଜ ଥିବା ଜଣା୍ଡଛି।ି 
ଖଡଗରେୋଦ ଗ୍ାମର ୋବତି୍ୀ ୋ�ୁ(୭୦) ଗ୍ାମ ନକିଟସ୍ଥ ବ୍ାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ 
ଗାସଧାଇବାକୁ ଯାଇଥିସଲ। ସେଠାସର ସେ ଗାସଧାଉଥିବା େମୟସର ସଗାଡ 
ଖେଯିାଇ ୍ାଣସିର ନସିଖାଜ ସ�ାଇଯାଇଥିସଲ। ଓଡ୍ାଫ୍  ଟମି୍  ବ�ୁ ସଖାଜା 
ସଖାଜା ୍ସର ମଧ୍ୟ ବମୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସକୌଣେ ିେଚୂନା ମଳି ି୍ ାର ିନା� ିଁ। 

 � ରା�ାମା�ବ ମଠଧର ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ପାଳତି
ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୨କା୯(ସମସି): େଦର ବ୍ଲକ୍  ନଡ଼ଆିଳୀ ୍ଞ୍ାୟତର 
ରାଧାମାଧବ ମଠସର ଇନୁ୍ଦ ୍ରୂ୍ଣଷିମା ଅବେରସର ଶନବିାର ଭାଗବତ 
ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ୍ାଳତି ସ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏଥି୍ାଇଁ େନ୍ୟିାସର ମଠସ୍ଥତି 
ଶ୍ୀରାଧାକମୃଷ୍ଣ ଜୀଉଙ୍କ େମ୍ଖୁସର ସ�ାମଯଜ୍ଞ କରାଯବିା େ� ଭାଗବତ 
୍ାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ� ିକାଯ୍ଶୟିକ୍ରମସର ୍ଜୂକ ସଚୈତନୟି ମ�ାରଣାଙ୍କ 
େ� ଟ୍ରଷ୍ ି ସକ୍ଷତ୍ବାେୀ ୋ�ୁ ଓ େଭୟି େଦୁାମ ସବସ�ରା, େତୟିାନନ୍ଦ 
ସବସ�ରା, ତ୍ସିଲାଚନ ୋ�ୁ, ଆଶସୁତାର୍ ୋ�ୁ ଓ ୍ାଣ୍ଡବ ସବସ�ରାଙ୍କ 
େସମତ ବ�ୁ ଶ୍ଦ୍ଧାଳୁ ସଯାଗସଦଇଥିସଲ।

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୨କା୯(ସମସି)

ସେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ା କାଯ୍ଶୟିାଳୟର ଓସ୍ ୱାନ୍  ଭଡିଓି 
କନ୍ ଫସରନ୍ଂି �ଲ୍ ସର ଜଲି୍ାର ସକାଭଡି୍  ୍ରଚିାଳନା 
ଓ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କାଯ୍ଶୟି େମୀକ୍ଷା ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ସ�ାଇଯାଇଛ।ି ଜଲି୍ା୍ାଳ େସରାଜ ସେଠୀ, ବ୍ଲକ 
ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ, ବଡିଓି, ୍ଞ୍ାୟତରାଜ େଦେୟି, ବଦିୟିାଳୟ 
୍ରଚିାଳନା କମଟି ି ସଯାଜନା ରେସୁ୍ତତ କର ି ବଦିୟିାଳୟ 
ଓ ମ�ାବଦିୟିାଳୟର େମସ୍ତ ୍ଲିାମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ାଧିକାର 
ଭତି୍ସିର ଟକିାକରଣ କରବିାକୁ ୍ରାମଶ୍ଶ ସଦଇଛନ୍।ି 
୧୨ରୁ ୧୪, ୧୫ରୁ ୧୭ ଓ ୧୮ରୁ ୫୯ ବର୍୍ଶ ବୟସ୍କ 
ବୟିକ୍ ି ଓ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍  ୱାକ୍ଶରମାନଙ୍କ ଟକିାକରଣ 
େମ୍କ୍ଶସର ଜଲି୍ା୍ାଳ େମସ୍ତ ବଡିଓିମାନଙ୍କ େ�ତି 
ଆସଲାଚନା କରଛିନ୍।ି ରେଥମ ଓ ଦ୍ତିୀୟ ୍ଯ୍ଶର୍୍ୟାୟସର 
୧୪୬ଟ ି ସ୍କଲୁ ଏବଂ ତମୃ ତୀୟ ୍ଯ୍ଶୟିାୟସର ୫୩ଟ ି
ସ୍କଲୁର ରୂ୍ାନ୍ରଣ କାଯ୍ଶୟିର େମୀକ୍ଷା କର ି ବଦିୟିାଳୟ 
ଗଡୁକିର େମସ୍ତ ଆନୁର୍ଙ୍ଗକି କାଯ୍ଶୟି େମା୍ନ ଓ ଶକି୍ଷା 
ଉ୍କରଣର ବୟିବସ୍ଥା କର ି ଏ�ାର େରୁକ୍ଷା ବୟିବସ୍ଥାକୁ 
ନଶି୍ତି କରବିାକୁ କ�ଛିନ୍।ି ଶକି୍ଷାର େବ୍ଶାଙ୍ଗୀନ ବକିାଶ 
ଦଗିସର ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ସ�ବାକୁ ସେ ୍ରାମଶ୍ଶ 
ସଦବା େ�ତି ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ େମେୟିାର େମାଧାନ ରେତ ି
ଗରୁୁତ୍ୱ ସଦବାକୁ ସେ ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିକାରୀଙୁ୍କ ୍ରାମଶ୍ଶ 
ସଦଇଛନ୍।ି 

ଜଲି୍ାସର ଥିବା େମସ୍ତ େବ୍ ସ�ଲ୍ ଥ 

ସେଣ୍ଟରଗଡୁକିସର ୍ରଷି୍ାର ୍ରଚି୍ଛନ୍ନତା, କୟିାଣ୍ଟନି୍ , 
ଖାଦୟି ସଯାଗାଣ ବୟିବସ୍ଥା, ମାସ୍କ ସଯାଗାଣ, ବଭିନି୍ନ 
୍ରୀକ୍ଷା ନମିସନ୍ େ�ସଯାଗ, ଆବଶୟିକ ସ�ସଲ 
ସରାଗୀଙୁ୍କ ଅଧିକ ଚକିତି୍ସା ନମିସନ୍ ୍ରବି�ନ 
ବୟିବସ୍ଥା ଆଦ ି କରବିା ନମିସନ୍ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ମ�ଳିା 
ସ୍ୟଂ େ�ାୟକ ସଗାଷ୍ୀମାନଙୁ୍କ ନସିୟାଜନ କରବିାକୁ 
କ�ଛିନ୍।ି ବଭିନି୍ନ ଆବଶୟିକତା ନମିସନ୍ ୍ଲିାମାନଙୁ୍କ 
ତୁରନ୍ ରେମାଣ୍ତ୍ ସଯାଗାଣ ଉ୍ସର ଗରୁୁତ୍ୱ ସଦବାକୁ 
ସେ ତ�େଲିଦାରଙୁ୍କ ୍ରାମଶ୍ଶ ସଦଇଛନ୍।ି ସେ� ି୍ ର ି
ଗ୍ାମେଭା କରାଇ ରେକମୃତ ଭୂମ�ିୀନଙୁ୍କ ଜମ ି୍ ଟ୍ଟା ରେଦାନ 

କରବିାକୁ ବୟିବସ୍ଥା କରବିାକୁ କ�ବିା େ�ତି ସବ-
ବସନ୍ଦାବସ୍ତ, ମୟୁିସଟେନ ମାମଲାର େମାଧାନ କରବିା, 
ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ଜମ ି ଉଦ୍ଧାର କରବିାକୁ 
ସେ କ�ଛିନ୍।ି ସବଆଇନ୍  ଖଣ ି ଖାଦାନସର ଚଢ଼ଉ 
କର ି ସବଆଇନ୍  ଖନନ, ସଚାରା ଚାଲାଣ ସରାକବିା 
େ�ତି ଜରମିାନା ଆଦାୟ ଉ୍ସର ଗରୁୁତ୍ୱ ସଦବାକୁ 
ଜଲି୍ା୍ାଳ ତ�େଲିଦାର ଓ ରାଜସ୍ ନରିୀକ୍ଷକଙୁ୍କ ନସିଦ୍୍ଶଶ 
ସଦଇଛନ୍।ି େମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ସକନ୍ଦ୍ରକୁ ବଦୁିୟିତ୍  
ସଯାଗାଣ ନଶି୍ତି କରବିା େ�ତି ୍ଲିାମାନଙ୍କ ସ୍ାସ୍ଥୟିରେତ ି
ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ସଦବାକୁ ସେ େଡି ି୍ ଓିଙୁ୍କ ୍ରାମଶ୍ଶ 

ସଦଇଛନ୍।ି େମସ୍ତ ସ୍କଲୁ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ିସକନ୍ଦ୍ରସର ନୁୟିଟ୍ର ି
ଗାସଡ୍ଶନ୍  ନମି୍ଶାଣ ଓ ନଦି୍ଧ୍ଶାରତିମାନର ଛତୁଆ ରେସୁ୍ତତ 
ରେତ ି େଜାଗ ର�ବିାକୁ ସେ ୍ରାମଶ୍ଶ ସଦଇଛନ୍।ି ରେତ ି
୍ଞ୍ାୟତସର ଚାରାସରା୍ଣ, ୍ାକ୍ଶ, ରାସ୍ତା ନମି୍ଶାଣ, 
ସ୍ାଖରୀ ଖନନ ଓ ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଇ ଅଧିକରୁ 
ଅଧିକ ଶ୍ମଦବିେ େମୃଷ୍ ି କର ି ଗ୍ାମବାେୀଙ୍କ ସରାଜଗାର 
ବମୃଦ୍ଧ ି ଉ୍ସର ଗରୁୁତ୍ୱାସରା୍ କରଛିନ୍।ି ଯଥାଶୀଘ୍ର 
ବଧିବା ଓ ବାଦ୍ଧ୍ଶକୟି ଭତ୍ା ରେଦାନ ନମିସନ୍ ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ନସିଦ୍୍ଶଶ ସଦଇଛନ୍।ି ବଭିନି୍ନ କାରଣରୁ 
ମମୃତୁୟିବରଣ କରଥିିବା ବୟିକ୍ଙି୍କ ୍ରବିାରକୁ ଆର୍ôଥକ 
େ�ାୟତା ଶୀଘ୍ର ରେଦାନ କରବିାକୁ କ�ଛିନ୍।ି ଅତରିକି୍ 
ଜଲି୍ା ଚକିତି୍ସାଧିକାରୀ ଡା. ସଜୟିାତରି୍ଚନ୍ଦ୍ର ମ�ା୍ାତ୍ 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାସ୍ଥୟିସକନ୍ଦ୍ରସର ସ�ଉଥିବା ଟକିାକରଣ, 
ଆର୍ ଟ ି୍ େିଆିର୍  ଓ ଆଣ୍ଟସିଜନ୍  ସଟଷ୍ଂି େମ୍କ୍ଶସର 
ସବୈଠକକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିସଲ। ଏ� ି ସବୈଠକସର 
ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ା୍ାଳ ରସମଶଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଜଲି୍ା ୍ରରି୍ଦ 
ମଖୁୟି ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ କାଯ୍ଶୟି ନବି୍ଶା�ୀ ଅଧିକାରୀ 
ତନ୍ମୟ ଦରୱନ, ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ ନେଗି୍ାରାଣୀ ଧଳ, 
କାମାକ୍ଷାନଗର ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ ସଜୟିାତ ି ଶଙ୍କର ୋ�ୁ, 
ଜାତୀୟ ସ୍ାସ୍ଥୟି ମଶିନିର ଡ ି୍ ଏିମ୍  ସୋନାଲୀ ରେୟିଦଶଷିନୀ, 
ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ ନସିବଦତିା ୍ାଣ,ି ଆ୍ାତକାଳନି 
ଅଧିକାରୀ ସଲା୍ାମଦୁ୍ା ରଥ, ଜଲି୍ା େମାଜ ମଙ୍ଗଳ 
ଅଧିକାରୀ ସେୌଦାମୀନ ି ୋ�ୁ, ଜଲି୍ା ୋମାଜକି େରୁକ୍ଷା 
ଅଧିକାରୀ ଶସୁଭନୁ୍ଦ ଖଣୁ୍ଟଆି ରେମଖୁ ସଯାଗସଦଇଥିସଲ।

କ�ୋଭଡି୍ପରଚିୋଳନୋଓଉନ୍ନୟନ�ୋର୍ଯ୍ୟରସମୀକ୍ୋ�କେଜଲି୍ୋପୋଳ

ଶକି୍ୋରବ�ିୋଶଦଗିକରଅଧି�ରତ୍ନଶୀଳକେବୋ�ୁପରୋମଶ୍ଯ

ଭୁବନ, ୧୨କା୯(ସମସି)

ଶକୁ୍ରବାର େନ୍ୟିାରୁ ଲଗାଣ ବର୍୍ଶା ସଯାଗୁଁ 
ସବ�ାଲ ସ�ାଇ୍ଡ଼ଛି ି ଭୁବନ ଗ୍ାମ। 
ଅସ୍ତବୟିସ୍ତ ସ�ାଇ୍ଡ଼ଛି ି େ�ରବାେୀଙ୍କ 
ସଦୈନନ୍ଦନି ଜୀବନ। ବର୍୍ଶାଜଳ ନଷି୍ାେନ 
ସ�ାଇ ନ ୍ାରବିାରୁ ଉ୍ଜୁୁଛ ି ବଭିନି୍ନ 
େମେୟିା। କାଳୀବଜାରଠାରୁ ବାଜରିାଉତ 
ସେତୁ ୍ଯ୍ଶୟିନ୍ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାସର 
ରଗଡ଼ ି ନାଳ ନକିଟସର ଏବଂ ରଙ୍ଗମାଟଆି 
ବ୍ଜି୍  ଉ୍ସର ମଧ୍ୟ ୍ାଣ ି ଜମରି�ୁଛ।ି 
ଯା�ାଫଳସର ରାସ୍ତାସର ଯାନବା�ାନ 
ଚଳାଚଳସର େମେୟିା ସଦଖାସଦଇଛ।ି 
ଶକୁ୍ରବାର େନ୍ୟିାରୁ ଲଘଚୁା୍ ସଯାଗୁଁ 
ଭୁବନସର ଲଗାଣ ବର୍୍ଶା ଜର ି ର�ଛି। 
ସତସବ ଭୁବନର ବଜି୍ଞା୍ତି ୍ରରି୍ଦ 
ଅଞ୍ଳସର ଆବଶୟିକ ଜଳ ନଷି୍ାେନ 
ବୟିବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ ନଗରର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନସର 
ବର୍୍ଶା ୍ାଣ ିଜମରି�ୁଛ।ି ବଜି୍ଞା୍ତି ୍ରରି୍ଦ 
ଅଞ୍ଳ କାଳୀବଜାରଠାରୁ ଜତୀୟ ରାଜ୍ଥ 

୫୩ ନୂଆ ଭୁବନ ୍ଯ୍ଶୟିନ୍ ସଦଇ ଯାଇଥିବା 
ମଖୁୟିରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ�ସିଲ ନେସର। 
ବ୍ଲକ କାଯ୍ଶୟିାଳୟ େସମତ କାଳୀବଜାରଠାରୁ 
ବଣୀଝାରୀ ୍ଯ୍ଶୟିନ୍, ଭାରତୀୟ ସଷ୍ଟ୍  
ବୟିାଙ୍କଠାରୁ ବଣଝିାର ି ଠାକୁର ୍ଯ୍ଶୟିନ୍, 
ନୂଆ ଭୁବନ ଛକଠାରୁ �ାଇସ୍କଲୁ ୍ଯ୍ଶୟିନ୍, 
ସଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ଥୟିସକନ୍ଦ୍ରଠାସର ରାସ୍ତା୍ାଣ ି
ମଧ୍ୟ ସ୍ାସ୍ଥୟିସକନ୍ଦ୍ର ୍ରେିରସର ୍ାଣ ି

୍ଶଛୁ।ି ମାତ୍ ରାସ୍ତାସର ୨ଇଞ୍ ଉଚ୍ାସର 
୍ାଣ ି ଜମ ି ର�ଥିିବାରୁ ଜନୋଧାରଣଙ୍କ 
ଯବିା ଆେବିାସର େମେୟିା ସଦଖାସଦଇଛ।ି 
ରାସ୍ତାସର ଗାଡ଼ ି ସମାଟର ଯାତାୟାତ 
େମୟସର ୍ାଣ ି ଛଟିକିା ୍ଥଚାରୀଙ୍କ 
େସମତ ରାସ୍ତା ୍ାଶ୍ଶ୍ଶସର ଥିବା ସଦାକାନୀଙ୍କ 
ଉ୍ସର ୍ଡ଼ବିାରୁ ବ�ୁ େମୟସର 
ଅରେୀତକିର ୍ରସି୍ଥତି ି େମୃଷ୍ ି ସ�ଉଛ।ି 

୍ଲିାମାସନ ବଦିୟିାଳୟ ଏବଂ ଟୁୟିେନକୁ 
ଯବିାସବସଳ ଅେବୁଧିାର େମ୍ଖୁୀନ 
ସ�ଉଛନ୍।ି ରାସ୍ତାସର ଦୀଘ୍ଶଦନି ଧର ି୍ାଣ ି
ଜମ ି ର�ବିାରୁ ଗନ୍ମୟ ୍ରସିବଶ େମୃଷ୍ ି
ସ�ଉଛ।ି େ�ରର ବର୍୍ଶା୍ାଣ ି ନଷି୍ାେନ 
ନମିସନ୍ ରାସ୍ତା ୍ାଶ୍ଶ୍ଶସର ଥିବା ସରେନ୍ ଟ ି
ସ୍ାତ ି ସ�ାଇ ୍ଡ଼ଥିିବାରୁ ୋମାନୟି 
ବର୍୍ଶ ସ�ସଲ ଏ� ି ରାସ୍ତା ଉ୍ସର ୍ାଣ ି
ଜମ ି ର�ୁଛ।ି ଏ୍ରକି ି ଏ� ି ରାସ୍ତାସଦଇ 
ରେସତୟି� ରେଶାେନକି ଉଚ୍ାଧିକାରୀଙ୍କ 
େସମତ ବ୍ଲକ ଏବଂ ବଜି୍ଞା୍ତି ୍ରରି୍ଦର 
ନବି୍ଶାଚତି ଜନ ରେତନିଧିିମାସନ ମଧ୍ୟ 
ଯାଆେ କରଥିାନ୍;ି ମାତ୍ େମେୟିାର 
େମାଧାନ ୍ାଇଁ ସକୌଣେ ି ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ଆନ୍ରକିତା ନ ଥିବା େ�ରବାେୀ 
ଅଭସିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ବଭିାଗୀୟ 
ଉଚ୍ାଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନ ରେତନିଧିି ଏଥିରେତ ି
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଦମୃ ଷ୍ସିଦବା େ� ଅଗ୍ାଧିକାର 
ଭତି୍ସିର ବର୍୍ଶାଜଳ ନଷି୍ାେନ ବୟିବସ୍ଥା 
କରବିା ୍ାଇଁ ୋଧାରଣସର ଦାବ ିସ�ଉଛ।ି

େଗୋଣବର୍ଯୋକରଭୁବନକବେୋେେଗୋଣବର୍ଯୋକରଭୁବନକବେୋେ

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୨କା୯(ସମସି): ସେଙ୍କାନାଳ 
ଜଲି୍ାସର କୁକୁଡ଼ା ଚାର୍ୀଙୁ୍କ ସରୋତ୍ସା�ନ 
ଆଳସର ବଭିନି୍ନ କମ୍ାନୀମାସନ ନାନା �ଇରାଣ 
କରୁଥିବା ଅଭସିଯାଗ ସ�ାଇଛ।ି ଫଳସର 
କୁକୁଡ଼ା ଚାର୍ୀମାସନ ନା� ିଁ ନ ଥିବା ଅେବୁଧିାର 
େମ୍ଖୁୀନ ସ�ଉଛନ୍।ି ବାରମ୍ବାର ଅଭସିଯାଗ 
େସତ୍୍ଶ ଏ� ିକୁକୁଡ଼ା ଚାର୍ୀମାନଙ୍କ େମେୟିା ସକ� ି
ଶଣୁନୁା�ାନ୍।ି ୍ାଲଟା କୁକୁଡ଼ା ଚାର୍ୀମାନଙ୍କ 
ନାମସର କମ୍ାନୀ ୍କ୍ଷରୁ ଥାନାସର ମମଲା 
ରୁଜୁ କରାଯାଉଛ।ି ଏ�ାକୁ ସନଇ ଜଲି୍ା 
ବୟିା୍ୀ କୁକୁଡା ଚାର୍ୀଙ୍କ ମ�ଲସର ଅେସନ୍ାର୍ 
ତୀବ୍ରୂ୍ ସନଇଛ।ି ଏ�ାର ରେତବିାଦସର 
ଜଲି୍ାର େମଗ୍ କୁକୁଡ଼ା ଚାର୍ୀ ସେଙ୍କାନାଳ 
େ�ରସର ଏକ ସଶାଭାଯାତ୍ା କରଛିନ୍।ି ୍ସର 
କୁକୁଡ଼ା ଚାର୍ୀମାସନ ଟାଉନ ଥାନା ସଘରଉ 
କରବିା େ� ଏକ ଲଖିିତ ଦାବ ି୍ ତ୍ ରେଦାନ 
କରଛିନ୍।ି ୍ଲୁେି ୍କ୍ଷରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚାର୍ୀଙୁ୍କ 
ବୁଝାେଝୁା କରବିାକୁ ଆସନ୍ଦାଳନରୁ ନବିମୃତ୍ 

ସ�ାଇଥିସଲ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭସିଯାଗ ସଯ, 
ମନା କରବିା େସତ୍୍ଶ କମ୍ାନୀମାନଙ୍କ ୍କ୍ଷରୁ 
କୁକୁଡା ଚଆିଁ ଫାମ୍ଶମାନଙୁ୍କ ୍ଠାଇ ଜବରଦସ୍ତ 
କୁକୁଡା ସଦବା୍ାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛ।ି ମାତ୍ 
ଆବଶୟିକ ଔର୍ଧ, ଖାଦୟି ଓ ଆନୁର୍ଙ୍ଗକି 
ବୟିବସ୍ଥାର େ�ସଯାଗ କମ୍ାନୀମାସନ 

କରୁନା�ାଁନ୍।ି ଫଳସର ଚାର୍ୀମାସନ 
ବୟିବୋୟସର ଆଥ ଷିକ େଂକଟସର ୍ଡୁଛନ୍ ି
ସବାଲ ିକୁକୁଡ଼ା ଚାର୍ୀ େଂଘର େଭା୍ତ ିନସରନ୍ଦ୍ର 
ଖଟୁଆ ରେକାଶ କରଛିନ୍।ି ଆଗାମୀ ଦନିସର 
େମେୟିାର େମାଧାନ ନ ସ�ସଲ ଆସନ୍ଦାଳନ 
ତୀବ୍ ସ�ବସବାଲ ି ସଚତାବନୀ ଦଆିଯାଇଛ।ି

�ୁ�ୁଡ଼ୋଚୋରୀଙ୍କଥୋନୋକେରଉ

ନଟି୍ପରୀକ୍ୋକରସନ୍ୀପଙ୍କସଫଳତୋ

ବନିୋସଚୂନୋଫଳ�କରଚୋେଛିିକମଡ�ିୋେକ�ୋଠୋନମି୍ଯୋଣ

ମହକାବୀଢ�କାଡ, ୧୨କା୯(ସମସି): ସେଙ୍କାନାଳ 
ଜଲି୍ା କଙ୍କଡା�ାଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍୍ଶଗତ ଗଡ୍ଳାଶଣୁ ି
୍ଞ୍ାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ଏ�ାର ୍ାଶ୍ଶ୍ଶବତ୍୍ଶୀ 
ଅଞ୍ଳସର ଥିବା ୧୦ଟ ି୍ ଞ୍ାୟତର ଜନୋଧାରଣ 
ମ�ାବୀସରାଡ ସ୍ାସ୍ଥୟିସକନ୍ଦ୍ର ଉ୍ସର 
ନଭି୍ଶର କରଥିାନ୍।ି ସଭୌଗଳକି ଦମୃ ଷ୍ରୁି ଏ� ି

ସ୍ାସ୍ଥୟିସକନ୍ଦ୍ରଟ ି ମଧ୍ୟଭାଗସର ଅବସ୍ଥତି ଥିବାରୁ 
ସଲାକଙ୍କ ଗମନାଗମନ େବୁଧିା ସ�ାଇଥାଏ। 
ଦୀଘ୍ଶବର୍୍ଶ ବୟିବଧାନ ୍ସର ଭଙ୍ଗାରୁଜା 
ଅବସ୍ଥାସର ସରାଗୀ ସେବା ଚାଲଥିିବା ଘର 
ଭଙ୍ଗାଯାଇ ନୂତନ ଘର ନମି୍ଶାଣ କରାଯାଉଛ।ି 
ମାତ୍ ନମି୍ଶାଣ ସବସଳ ଏଠାସର େଚୂନା ଫଳକ 

ଲାଗ ି ନ ଥିବା ସଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ସକଉଁ 
ବଭିାଗଦ୍ାରା ଏ�ାର ନମି୍ଶାଣ କାଯ୍ଶୟି ସ�ଉଛ ି
ତା�ା ତଦନ୍ ୋସ୍କ୍ଷ। ୍ଣୁ ି ସକସତ ଟଙ୍କା 
ବୟିୟ ଅଟକଳସର ଗମୃ� ନମି୍ଶାଣ ସ�ଉଛ ି ସେ 
ସନଇ ଜନୋଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ରେଶ୍ନବାଚୀ 
େମୃଷ୍ ି ସ�ାଇଛ।ି ସ୍ଚ୍ଛଭାରତ ସଯାଜନାସର 
୍ାଇଖାନାର ବୟିୟ ଅଟକଳ ମଲୂୟି ସଦଖିବାକୁ 
ମଳିଥିାଏ। ଅଥଚ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସକାଠା 
ନମି୍ଶାଣ ବନିା େଚୂନାଫଳକସର ଚାଲୁର�ଛି।ି 
ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାସନ କଭିଳ ି ତଦାରଖ 
କାଯ୍ଶୟି କରୁଛନ୍ ି ତା�ା ଏଥିରୁ ଅନୁସମୟ। 
ସ୍ାସ୍ଥୟିସକନ୍ଦ୍ର ସଗାଟଏି ୍ାଶ୍ଶ୍ଶସର ନମି୍ଶାଣ 
ସ�ାଇଥିସଲ ଅନୟି ୍ାଶ୍ଶ୍ଶଟ ି ସେୌନ୍ଦଯ୍ଶୟିକରଣ 
କରାଯାଇ ୍ାରଥିାନ୍ା ସବାଲ ି ବୁଦ୍ଧଜିୀବୀ 
ମ�ଲସର ଆସଲାଚନା ସ�ଉଛ।ି ତୁରନ୍ 
ନମି୍ଶାଣ କାଯ୍ଶୟିସ୍ଥଳସର େଚୂନାଫଳକ ମାର ି
ନମି୍ଶାଣ କରବିାକୁ ଅଞ୍ଳବାେୀ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି

ନମି୍ନମୋନରରୋସ୍ୋନମି୍ଯୋଣଅଭକିରୋଗ

ଢେଙ୍କାନକାଳ,୧୨କା୯(ସମସି): ରାଜୟି 
େରକାର ଜନୋଧାରଣଙ୍କ କଲୟିାଣ 
ନମିସନ୍ ସକାଟ ି ସକାଟ ି ଟଙ୍କା ଖଚ୍୍ଶ 
କରୁଥିବାସବସଳ ସକସତକ ଅୋଧ ୁ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଯାଗୁଁ ତା�ା କାମସର 
ଲାଗ ି୍ ାରୁନ।ି ଏଭଳ ି ଏକ ଘଟଣା 
ସେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ା �ସିନ୍ଦାଳ ଉ୍ଖଣ୍ଡ 
ନୂଆବଗ ୍ଞ୍ାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଶତ ଚଉବନ୍ରୁ 
ଗ୍ାମସର ସଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ଚଉବନ୍ରୁଠାରୁ ୍ଞ୍୍ଡା କଂକ୍ରଟି ରାସ୍ତା 
ନମି୍ଶାଣ ନମିସନ୍ ୫ମ େଏିସ୍ େ ି ନାମସର 
୍ଞ୍ାୟତରିାଜ ବଭିାଗ ଦ୍ାରା ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 
ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜରୁ ସ�ାଇଥିବାସବସଳ 

ଉକ୍ କାଯ୍ଶୟିାସଦଶ ବଭିାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ନାମସର ସ�ାଇଥିଲା। ଉକ୍ କାଯ୍ଶୟିକୁ 
େମ୍ରୂ୍ଣ୍ଶ ଠକିାଦାରୀସର କରାଯାଇ 
ନମି୍ନମାନର କାଯ୍ଶୟି କରାଯାଇଥିବା 
ଅଭସିଯାଗ ସ�ାଇଛ।ି ୪ ମାେ ୍ବୂ୍ଶରୁ 
ନମି୍ଶାଣ ସ�ାଇଥିବା ଏ� ି ରାସ୍ତା ଏସବ 
ଫାଟ ିଆଁ କରଛି।ି ଏ େମ୍କ୍ଶସର ବଭିାଗୀୟ 
ନବି୍ଶା�ୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୁ�ନ୍ ି ସଯ, ସେ କାଯ୍ଶୟି 
ବରି୍ୟସର କଛି ି କ� ି୍ ାରସିବ ନା� ିଁ। ବ୍ଲକ 
ରେଶାେନ ଓ ରାଜୟି େରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 
ଏ�ାର ବଧିିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ କରାଗସଲ େତୟି 
ସଲାକସଲାଚନକୁ ଆେ ି୍ ାରବି ସବାଲ ି
ବୁଦ୍ଧଜିୀବୀ ମ�ଲସର ମତ ରେକାଶ ୍ାଇଛ।ି

ଅର୍ଥ ପକାଇଁ ଢହବ 
ଅର୍ଥଢନୈତକି 

ଅବଢ�କାଧ: ସକାଂସଦ
ସେଙ୍କାନାଳ, ୧୨ା୯(େମେି): 

ସ୍ାଧୀନତା ୍ରଠାରୁ ସେଙ୍କାନାଳ 
ସଲାକେଭା ସକ୍ଷତ୍ ରାଜୟିକୁ ଓ ସକନ୍ଦ୍ରକୁ 
େବ୍ଶାଧିକ ରାଜସ୍ ସଦଉଛ।ି ମାତ୍ ରାଜୟି 
େରକାର ବଧିାୟକମାନଙୁ୍କ ବର୍୍ଶକୁ ୩ସକାଟ ି
ଟଙ୍କା �ାତ୍ାଣ୍ ି ସଦଉଥିଲାସବସଳ 
ୋଂେଦ ୩ବର୍୍ଶସର ୧୫ସକାଟ ି ଟଙ୍କା 
�ାତ୍ାଣ୍ ି ୍ାଇବା କଥା। ମାତ୍ ଅଦୟିାବଧି 
୨ ସକାଟ ି ୫୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ୋଂେଦଙ୍କ 
�ସ୍ତଗତ ସ�ାଇଛ।ି ୍ରୂ୍ଣ୍ଶାଙ୍ଗ ୨୫ସକାଟ ି
ଟଙ୍କା ଅଗ୍ୀମ ୍ାଇବାର ବୟିବସ୍ଥା କରା 
ନ ଗସଲ କମି୍ବା ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ବକିଳ୍ 
ବୟିବସ୍ଥା ନ କସଲ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଥ୍ଶସନୈତକି 
ଅବସରାଧ ସ�ବ ସବାଲ ି ୋଂେଦ ମସ�ଶ 
ୋ�ୁ କ�ଛିନ୍।ି ଅଥ୍ଶ ରେଦାନ କରବିାସର 
ସକନ୍ଦ୍ରର ଯଦ ି ଶକ୍ ି ନା� ିଁ, ସତସବ ଏ�ାର 
େମାଧାନ ୍ାଇଁ ସକନ୍ଦ୍ର ଦ୍ାରା ୍ରଚିାଳତି 
ସ�ଉଥିବା କଳକାରଖାନାମାସନ ୋମାଜକି 
ଦାୟତି୍ୱସବାଧ ୍ାଣ୍ ି୍ାଇଁ ସକନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ ୍ରାମଶ୍ଶ 
ଦଅିନୁ୍ ସବାଲ ିୋଂେଦ ଶ୍ୀ ୋ�ୁ ଜଣାଇଛନ୍।ି

ଶଙ୍କରୋଚୋର୍ଯ୍ୟସ୍ୱରୂପୋନନ୍ଙ୍କବକିୟୋଗକରକଶୋ�
ଢ େ ଙ୍ କା ନ କା ଳ , ୧ ୨ କା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଆଦଶିଙ୍କରାଚାଯ୍ଶୟିଙ୍କ ଦ୍ାରା ରେତଷି୍ତି 
ଦ୍ାରକିା ୍ୀଠର ଶଙ୍କରାଚାଯ୍ଶୟି ୍ଜୂୟି 
ସ୍ରୂ୍ାନନ୍ଦଙ୍କ ବସିୟାଗସର ‘ସେଙ୍କାନାଳ 
ଜଲି୍ା ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ୍ରରି୍ଦ’ 
୍କ୍ଷରୁ ସଶାକ ରେକଟ କରାଯାଇଛ।ି 
ଭାରତୀୟ େନ୍ଥ ୍ରମ୍ରାସର ମ�ାନ୍  
େନ୍ଥ ସ୍ରୂ୍ାନନ୍ଦଜୀ ୭୨ବର୍୍ଶର େନୟିାେ 
ଜୀବନଯା୍ନ କର ିେମାଜକୁ ମାଗ୍ଶଦଶ୍ଶନ 
୍ବୂ୍ଶକ ୯୯ବର୍୍ଶ ବୟେସର ଇ�ଧାମ 

ତୟିାଗ କରଯିାଇଛନ୍।ି ଜସଣ ବଶିଷି୍ 
ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ାମୀ ଭାସବ ତାଙ୍କର ଖୟିାତ ି
ର�ଥିିଲା। ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ୍ ରରି୍ଦର 
ମଖୁୟି ଉ୍ସଦଷ୍ା ଅମରସଜୟିାତ ି
େଂି�ସଦଓ, େଭା୍ତ ି ରେଦୁୟିମ୍ନ ରଥ, 
େମ୍ାଦକ ବା�ାଦୂର ୍ାଟ୍ଟୋ�ାଣୀ, 
ଯଗୁ୍ମ େମ୍ାଦକ ଅସଶାକ ନନ୍ଦ ରେମଖୁ 
ଏ� ି ମ�ାନ୍  େନ୍ଥଙ୍କ ଅମରଆତ୍ାର 
େଦ୍ ଗତ ି କାମନା ୍ବୂ୍ଶକ ମ�ାରେଭୁ 
ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାସର ରୋଥ୍ଶନା କରଛିନ୍।ି

ବରଷି୍ଠସୋମୋ୍ଦ�ିଙ୍କବକିୟୋଗ
ଓଡା୍ଡା, ୧୨ା୯(େମେି): 
ଓଡା୍ଡା ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାବଣଆି 
ଅଞ୍ଳର ବରଷି୍ ୋମ୍ବାଦକି 
ଅସଲଖ ସଜନା(୫୯)
ଙ୍କ ୍ରସଲାକ ସ�ାଇଛ।ି 
ତାଙ୍କ ମମୃତୁୟିସର ୋମ୍ବାଦକି 
ମ�ଲ ତଥା କଣ୍ଟାବଣଆି 
ବଜାରସର ସଶାକର ଛାୟା 
ସଖଳଯିାଇଛ।ି ସେ ଦୁଇଦନି ତସଳ ଅେସୁ୍ଥ 
ଅନୁଭବ କରବିାରୁ ତାଙୁ୍କ କଟକ ମଖୁୟି 
ଚକିତି୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। 

ସେଠାସର ଡାକ୍ର 
ତାଙୁ୍କ ମମୃତ ସଘାର୍ଣା 
କରଥିିସଲ। ସେ 
କଣ୍ଟାବଣଆି ବଜାରସର 
ଓମ୍ ସଫଡ୍  ୍ାଲ୍ଶର 
କର ି ଜୀବୀକା ନବି୍ଶା� 
କରୁଥିସଲ। ତାଙ୍କ ଘର 
୍ରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଶତ 

ବେସୁଲଇ ଗ୍ାମସର। ସ୍ଗ୍ଶତ ସଜନାଙ୍କ 
ମମୃତୁୟିସର କଣ୍ଟାବଣଆି ବଜାର ବନ୍ଦ 
କରାଯାଇଥିଲା।

ଜଙ୍ଗେରୁବୃଦ୍ଧଙ୍କଗଳତିଶବଉଦ୍ଧୋର

  ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ଜନଶଣୁାଣ ି
୩୮ଟିଅଭକିରୋଗରସମୋଧୋନ

ଢ େ ଙ୍ କା ନ କା ଳ , ୧ ୨ କା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ସେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ା �ସିନ୍ଦାଳ ବ୍ଲକ 
କାଯ୍ଶୟିାଳୟସର ଜଲି୍ା୍ାଳ େସରାଜ 
ସେଠୀ ଜନ ଅଭସିଯାଗ ଶଣୁାଣ ି
ଶବିରିସର ସଯାଗସଦଇ ୪୬ଟ ି
ଅଭସିଯାଗ ଗ୍�ଣ କର ି ୩୮ଟ ି
୍ରଅଭସିଯାଗର େମାଧାନ କରଛିନ୍।ି ଏ� ି
ଶବିରିସର ୩୭ଟ ି ବୟିକ୍ଗିତ େମେୟିା 
ର�ଥିିବା ସବସଳ ୪ଟ ି ଗ୍ାମୟି େମେୟିା 

ର�ଥିିଲା। ଉକ୍ ଶବିରିସର ମଖୁୟିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ରଲିଫି୍  ୍ାଣ୍ରୁି ଜସଣ ଓ ଜଲି୍ା ସରଡ୍ କ୍ରସ୍  
୍ାଣ୍ରୁି ୪ଜଣ ଅେ�ାୟ ବୟିକ୍ଙୁି୍କ 
୨୨�ଜାର ଟଙ୍କା ରେଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 
ଏ� ି ଶବିରିସର ଏସ୍ ୍  ି ସଲାଗାନୟାଗ ି
ଦବିୟିା ଭ,ି ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ ଶବିାନନ୍ଦ 
ସ୍ାଇଁ, ତ�େଲିଦାର େଶୁାନ୍ ମଶି୍, 
ବଡିଓିଙ୍କ େସମତ ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀମାସନ ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ।

ପ�ଜଙ୍ଗ, ୧୨କା୯(ସମସି): ୍ରଜଙ୍ଗ 
ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଶତ ବସୋଇ ସକନୁ୍ଦ 
ତଇଳାୋ� ି ନକିଟସ୍ଥ େଂରକ୍ଷତି ଜଙ୍ଗଲ 
ମଧ୍ୟରୁ ଜସଣ ବମୃଦ୍ଧଙ୍କ ଗଳତି ମମୃତସଦ� 
ଠାବ କରାଯାଇଛ।ି ସଲାଧଣୀ ୍ଞ୍ାୟତ 
ଅନ୍ଗ୍ଶତ ସମଣ୍ା୍ଦା ଗ୍ାମର କାଳନ୍ଦୀ 
ବଶି୍ାଳ(୭୫) ଗତ ଗରୁୁବାରଠାରୁ 
୍ାରବିାରକି କଳ�କୁ ସକନ୍ଦ୍ରକର ିନସିଖାଜ 
ଥିସଲ। ଏ େମ୍କ୍ଶସର ୍ଲୁେିସର ୍ରବିାର 

୍କ୍ଷରୁ ଲଖିିତ ଅଭସିଯାଗ କରାଯାଇଥିଲା। 
େଂରକ୍ଷତି ଜଙ୍ଗଲର ଜଗଆୁଳ ି ଜଙ୍ଗଲ 
ଭତିରକୁ ଯବିା ସବସଳ ବମୃଦ୍ଧଙ୍କ ମମୃତସଦ� 
ସଦଖି ମକୁ୍ା୍ଶ ି ବନ ବଭିାଗକୁ 
ଜଣାଇଥିସଲ। ବନ ବଭିାଗ ନକିଟସ୍ଥ 
ୋଆନ୍ଦା ଫାଣ୍ଡସିର ଅବଗତ କରାଇଥିଲା। 
ଘଟଣାସ୍ଥଳସର ୍ଲୁେି ଓ ୍ରବିାର ସଲାକ 
୍�ଞ୍ ିଶବ ଚହି୍ନଟ କରଥିିସଲ। ୍ଲୁେି ଶବ 
ଜବତ କର ିବୟିବସଚ୍ଛଦ ୍ାଇଁ ୍ଠାଇଛ।ି

କକାମକାକ୍କାନଗ�, ୧୨କା୯(ସମସି): 
କାମାକ୍ଷାନଗର ଏନ୍ ଏସ୍ େ ି ଅନ୍ଗ୍ଶତ 
ଆଳୁତୁମା ଗ୍ାମର ଜସଣ ଫଳ ବୟିବୋୟୀ 
େନୟିାେୀ ୋ�ୁ ଓ ଝରଣା ୋ�ୁଙ୍କ େୁ୍ ତୁ୍ 
େନ୍ଦୀ୍ ରଞ୍ଜନ ୋ�ୁ ୬୩୫ ନଂ ରଖି 

କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଳ ୍ାଇଁ ସଗୌରବ ଆଣ ି
ସଦଇଛନ୍।ି ଏ� ି ଅବେରସର ନଗର୍ାଳ 
ଧମ୍ଶାନନ୍ଦ ୍ରଡିା, କାଉନେଲିର ବମୃନ୍ଦ 
େନ୍ଦୀ୍ଙ୍କ ବାେଭବନସର ୍�ଞ୍ ିଶସୁଭଚ୍ଛା 
ଜଣାଇବା େ� ଆଶୀବ୍ଶାଦ କରଛିନ୍।ି
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ରଙ୍୍ରାଳ-ରଘନୁ୍ରାଥପରୁ ପ୍୍ରାଥମେି ସ୍୍ରାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ 

ପ୍ରାଟେୁର୍ରା,୧୨୍ରା୯(ସମସି)

୍ାଟକୁରା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ତ ମାର୍ାଘାଇ 
ବ୍ଲକର ରଙ୍ାଳ-ରଘନୁାଥ୍ରୁ ପ୍ାଥମକି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟସକନ୍ଦ୍ର 
ବଭିନି୍ନ ଅବଥ୍ୟବସ୍ା ଭତିସର ଚାଲଛି।ି ଡାକ୍ତରାଖାନା 
ଓ୍ଡି ି ସଖାଲା ରହବିା େମୟ େକାଳ ୮ରୁ 
ମଧ୍ାହ୍ନ ୧୨ଟା ଓ ଅ୍ରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ୬ଟା ୍ର୍ଥ୍ୟନ୍ତ 

ସହାଇଥିବାସବସଳ ଦୁଇ ଡାକ୍ତର ଓ ଫାମ୍ାେଷି୍ଟ ବହୁତ 
ସଡରସିର ଡାକ୍ତରଖାନା ୍ହଞ୍ ିରୀଘ୍ର ଚାଲରିାଉଥିବା 
ସ୍ାନୀୟ ସଲାସକ ଅଭସିରାର କରଛିନ୍ତ।ି ରଙ୍ାଳ 
ପ୍ାଥମକି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟସକନ୍ଦ୍ରସର ସରାରୀଙୁ୍ ଆବରଥ୍ୟକତା 
ଅନୁରାୟୀ ସମଡକିାଲରୁ ସରାରାଣ ସହଉଥିବା 
ଔଷଧ ଦଆିରାଉ ନ ଥିବାରୁ ସରାରୀ ବାଧ୍ ସହାଇ 
ବାହାରୁ ଔଷଧ କଣିଛୁନ୍ତ।ି ଏଠାସର ସକୌଣେ ିଷ୍ଟାଫ୍  

ନେ୍ ନାହାନ୍ତ।ି ଏଠାସର ଥିବା ଏଏନଏମଙୁ୍ ଅନଥ୍ୟ 
ସ୍ାନକୁ ସଡ୍ସୁଟେନସର ଦୀଘ୍ଦନିରୁ ନଆିରାଇଛ।ି 
ଏଠାସର ଥିବା ସରେେର ଓ ଆସଟଡାଣ୍ଟ ଠକି୍  ଭାସବ 
କାମ କରୁ ନ ଥିବାରୁ ସକୌଣେ ିସଛାଟ ସରେେଂି ୍ାଇଁ 
ଟଙ୍ା ସଦଇ ଔଷଧ ସଦାକାନକୁ ରବିାକୁ ୍ଡୁଥିବା 
ଅଭସିରାର ସହାଇଛ।ି

 ଏହ ି ପ୍ାଥମକି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟସକନ୍ଦ୍ରଟ ି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଓ 

ଆସରାରଥ୍ୟ ସକନ୍ଦ୍ର ମାନଥ୍ୟତା ୍ ାଇବା ପ୍ାୟ 
ଏକ ବଷ୍ରୁ ଅଧିକ ସହାଇରାଇଥିସଲ 
ମଧ୍ ଆଜ ି ୍ର୍ଥ୍ୟନ୍ତ େରକାରୀ ସରାର 
ପ୍ରକି୍ଷକ ପ୍ତ ିେପ୍ାହାସର ଅତ ିକମ୍ ସର 
୨ ଥର େକାଳ ସବଳା ସରାର ପ୍ରକି୍ଷଣ 
ସଦଉନାହାନ୍ତ।ି ଏଠାସର ସରାର ସକନ୍ଦ୍ର 
ନମି୍ାଣ ଏ ୍ର୍ଥ୍ୟନ୍ତ କରାରାଇନାହ ିଁ। 
ଏହ ିେମ୍ପକ୍ସର ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା ମଖୁଥ୍ୟ 
ଚକିତି୍ାଳୟଙ୍ େହ ଖଦୀ ସବାଡ୍ର 
୍ବ୍ୂତନ ଅଧ୍କ୍ଷ ସତସଜଶ୍ୱର ୍ରଡ଼ିା 
କଥା ସହାଇ ତୁରନ୍ତ ସରାର ପ୍ରକି୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରବିା 
ଓ ସରାର ସକନ୍ଦ୍ର ନମ୍ିାଣ ୍ାଇଁ ଦାବ ି କରଛିନ୍ତ।ି 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟସକନ୍ଦ୍ରକୁ ୨୦୧୬ସର ୋଂେଦ ୍ାଣ୍ରୁି ପ୍ଦାନ 
କରାରାଇଥିବା ୱାଟର କୁଲର ଓ ୱାଟର ହଟିର 
ରାହା ଥଣ୍ଡା, ରରମ ତଥା ବରିଦୁ୍ଧ ୍ାନୀୟ ଜଳ 
ସରାରାଇଥାଏ, ତାହା ଦୀଘ୍ଦନିରୁ ଅଚଳ ସହାଇ 
୍ଡ଼ଛି।ି ମାତ୍ର ଏହାର ମରାମତ ି ସହଉନାହ ିଁ କମି୍ବା 
ସରାରୀଙ୍ ୍ଇିବା ୍ାଇଁ ୍ାଣ ି ନାହ ିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା 
୍ାଇଁ ଥିବା ଜନଆସରାରଥ୍ୟ େମତି ି ଅଥ୍ାତ ସରାରୀ 
କଲଥ୍ୟାଣ େମତି ି ଅଥ୍ ରତ ୨ ବଷ୍ ସହଲା ଖର୍୍ 
ନ ସହାଇ ୍ଡ଼ରିହଛି।ି ଏହା ସକୌଣେ ି କାମସର 
ଆେନୁାହ ିଁ। ଜନଆସରାରଥ୍ୟ େମତି ି ସବୈଠକ ଠକି୍  
େମୟସର ବେନୁାହ ିଁ କମି୍ବା ଏହା େଠକି୍  ଭାସବ 
କାମ କରୁନାହ ିଁ। ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟସକନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନସର ଥିବା 

୪ଟ ି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଉ୍ସକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ରୁ ସମସହନ୍ନିରର 
ଓ ବନ୍ଧକଟା ଆସରାରଥ୍ୟ ସକନ୍ଦ୍ରର ମାନଥ୍ୟତା 
୍ାଇଥିବାସବସଳ ବଛରାଇ ଓ ରଘନୁାଥ୍ରୁ ଦୁଇଟ ି
ସକନ୍ଦ୍ର ଆସରାରଥ୍ୟ ସକନ୍ଦ୍ରର ମାନଥ୍ୟତା ଏ ୍ର୍ଥ୍ୟନ୍ତ 
୍ାଇନ।ି ରମ୍ଡ଼ାଠାସର ଏକ ଆସରାରଥ୍ୟ ସକନ୍ଦ୍ରର 
ନତିଥ୍ୟାନ୍ତ ଆବରଥ୍ୟକତା ରହଛି।ି ରମ୍ଡ଼ା ଅଞ୍ଳ 
ଏସବ ରଘନୁାଥ୍ରୁ ଉ୍ସକନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନସର ଆେଛୁ।ି 
ଏକ ବୃହତ ଅଞ୍ଳ ସହାଇଥିବାରୁ ରମ୍ଡ଼ା ୍ଞ୍ାୟତ 
କାର୍ଥ୍ୟାଳୟ ନକିଟସର ଏକ ଆସରାରଥ୍ୟ ସକନ୍ଦ୍ରର 
ଆବରଥ୍ୟକତା ରହଛି।ି ପ୍ାଥମକି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟସକନ୍ଦ୍ର 
୍ରେିରର େମସ୍ତ ଜମ ିସମଡକିାଲ ନାମକୁ ଆେ ିନ 
ଥିବାରୁ ଏହ ି କାମସର େହସରାର ୍ାଇଁ ଅନୁସରାଧ 
କରାରାଇଛ।ି

ସମଡକିାଲର ଅସନକ ଭତି୍ଭୂିମ ି କାର୍ଥ୍ୟର 

ଆବରଥ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଧ୍ାନ କର ି ଏଠାସର େମସ୍ତ 
ପ୍କାରର ଆଥ ଥିକ ଓ ପ୍ାରାେନକି େହସରାର ୍ାଇଁ 
ସ୍ାନୀୟ ମାର୍ାଘାଇ ବ୍ଲକ ବଡିଓି ଓ ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା 
ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍ ଦୃଷ୍ଟ ି ସଦବାକୁ ଅନୁସରାଧ 
କରାରାଇଛ।ି ଏହ ି େମସ୍ତ େମେଥ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସ୍ାୟୀ 
େମାଧାନର ଆବରଥ୍ୟକତା ୍ାଇଁ ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା 
ଜଲି୍ା୍ାଳ, ଜଲି୍ା ଚକିତି୍ା ଅଧିକାରୀ, ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଓ 
୍ରବିାର କଲଥ୍ୟାଣ ବଭିାରକୁ ୍ବୂ୍ତନ ଖଦ ିସବାଡ ୍
ଅଧ୍କ୍ଷ ସତସଜଶ୍ୱର ୍ରଡ଼ିା ଅନୁସରାଧ କରଛିନ୍ତ।ି 
ସତସଜଶ୍ୱର ୍ରଡ଼ିାଙ୍ େହ ସ୍ାନୀୟ େମାଜସେବୀ 
େସନ୍ତାଷ ୍ରଡ଼ିା, ରମାକାନ୍ତ ୍ରଡ଼ିା, ରରୁୁଚରଣ 
ସଜନା, ସଦସବନ୍ଦ୍ର ୍ରଡ଼ିା, ପ୍ୟିବ୍ରତ ୍ରଡ଼ିା, 
କାହୁ୍ନଚରଣ ୍ରଡ଼ିା ପ୍ମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ରହ ିସମଡକିାଲ 
କତ୍ୃ୍୍କ୍ଷଙ୍ େହ ଆସଲାଚନା କରଥିିସଲ।

କେର୍ରାବଶି,୧୨୍ରା୯(ସମସି)

ବହୁ ପ୍ତୀକ୍ଷତି ଚାସନ୍ାଳ ବଜାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 
ନକିଟରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟଛି।ି ଏସବ 
ଏହ ି ବଜାରର ସହବ ବକିାର। ଏଥି୍ାଇଁ 
୍ବ୍ୂରୁ ସରାଜନା ପ୍ସୁ୍ତତ ସହାଇଛ।ି ଆଜ ି
ଜବରଦଖଲ ଉସଛେଦ କରାରାଇଥିବାସବସଳ 
ବଜାରର ଉନ୍ନତୀକରଣ କାରଥ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
ସହବ।

ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ାର ମଖୁଥ୍ୟଦ୍ାର ତଥା 
୍ାଟକୁରା ନବିା୍ଚନ ମଣ୍ଡଳୀର େବୁଠାରୁ 
ବଡ଼ ବଜାର କୁହାରାଉଥିବା ଚାସନ୍ାଳ 
ବଜାର ଦୀଘ୍ଦନି ଧର ି ଅବସହଳତି 
ସହାଇ୍ଡ଼ଥିିଲା। ସଲାକଙ୍ ଆବରଥ୍ୟକତାକୁ 
ଆଖି ଆରସର ରଖି ବଜାର କମଟି ି
୍କ୍ଷରୁ ସରୌଚାଳୟ, ବସ୍  ରାତ୍ରୀଙ୍ ୍ାଇଁ 
ବଶି୍ାମାରାର ଓ ଆସଲାକୀକରଣ ଆଦରି 
ଏକ ବ୍ଲ ଲୁପ୍ଣି୍ଟ ପ୍ସୁ୍ତତ କର ି ପ୍ରାେନର ଦୃଷ୍ଟ ି
ଆକଷ୍ଣ କରାରାଇଥିଲା। େରକାରୀ 
ଜାରାକୁ ସକସକ ସଦାକାନୀ ଜବରଦଖଲ 
କର ି ରଖିଥିବାରୁ ଉନ୍ନତମିଳୂକ କାମସର 
ବାଧା ଉ୍ଜୁୁଥିବା ଉ୍ଲବ୍ ିକର ିସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା 
ଜଲି୍ା୍ାଳ ଅମ୍ତି ଋତୁରାଜ ଓ ପ୍ାରାେନକି 

ଅଧିକାରୀ ଚାସନ୍ାଳ ବଜାର ୍ରଦିର୍ନ 
କର ି ଜବରଦଖଲ ଉସଛେଦ ୍ାଇ ଁ ନସିଦ୍ର୍ 
ସଦଇଥିସଲ। ବଜାର କମଟି ି ପ୍ସ୍ତାବସର 
ପ୍ାରାେନକି ସମାହର ବାଜଥିିଲା। ଏ ସନଇ 
ପ୍ରାେନ ୍କ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଜବରଦଖଲ 
ଉସଛେଦ କରାରାଇଛ।ି ବସି୍ା୍ତି ସକସତକ 
ବଥ୍ୟବୋୟୀଙୁ୍ ବଜାର କମଟି ି ମାଧ୍ମସର 
ଆରଏମେ ିଘର ପ୍ଦାନ କରାରାଇଛ।ି 

ଅନଥ୍ୟ୍କ୍ଷସର ଖରଦିାୋହଠିାରୁ 
କାକତଆି ୍ରଥ୍୍ୟନ୍ତ ଆସଲାକୀକରଣ 
୍ାଇ ଁ ବଧିାୟକଙ୍ ୍ାଣ୍ରୁି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା 
୍ାଟକୁରା ବଧିାୟକିା ୋବତି୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ 
ମଞ୍ରୁ କରଛିନ୍ତ।ି ବଦୁିଥ୍ୟତ୍  ବଲି ସ୍ୈଠ ଓ 
ମରାମତ ି ସନଇ ବଜାର କମଟି ି ଓ ୍ଞ୍ାୟତ 
ଉଭୟଙ୍ େହଭାରତିାସର ଆସଲାକୀକରଣ 
କାମ ଆରମ୍ଭ ସହାଇଛ।ି ୋପ୍ାହକି ହାଟର 

ଉନ୍ନତକିରଣ ୍ାଇ ଁସଭଣ୍ଡଂି ସଜାନ ୍ାଇ ଁମଧ୍ 
ଜାରା ଚହି୍ନଟ ସରଷ ସହାଇଛ।ି ଖବୁରୀଘ୍ର 
କାରଥ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସହବା ସନଇ ପ୍ରାେନ ୍କ୍ଷରୁ 
େଚୂନା ଦଆିରାଇଛ।ି

ଆେନ୍ତା ଲକ୍ଷୀ୍ଜୂା ୍ବୁରୁ୍ ବଜାରକୁ 
ନବକସଳବର କରବିାର ଲକ୍ଷଥ୍ୟ ରହଥିିବା 
ସନଇ ବଜାର କମଟି ି େଭା୍ତ ି ରବିାରଷି 
ମହାନ୍ତ ି କହଛିନ୍ତ।ି କମଟିରି କମକ୍ତ୍୍ାଙ୍ 

ମଧସର ଉ୍-େଭା୍ତ ି ଲଲାସଟନୁ୍ ନାୟକ, 
େମ୍ପାଦକ ପ୍ରାନ୍ତ ୋହୁ, େହ-େମ୍ପାଦକ ମହିରି 
ୋମଲ, ସକାଷାଧ୍କ୍ଷ ବଶି୍ୱସମାହନ ଦାେ, 
ସଦବାରଷି ସବସହରାଙ୍ େହ ଉ୍ସଦଷ୍ଟା ଓ 
ସକାର୍  ଟମିର କମକ୍ତ୍୍ାମାସନ ଉ୍ସ୍ତି ରହ ି
େମସ୍ତ ପ୍କାର େହସରାର କରଛିନ୍ତ।ି ଆଇନ 
ରଙୃ୍ଖଳାକୁ ଆଖି ଆରସର ରଖି ଏେଡି୍ ଓି 
ଜୟନ୍ତ ମହା୍ାତ୍ର, େଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ 
୍ବତି୍ର ମହାରଣା, ଚାସନ୍ାଳ ଫାଣ୍ଡ ିଅଧିକାରୀ 
ସେୌମଥ୍ୟରଞ୍ନ ୍ାଣଗି୍ରାହୀଙ୍ େହ ଦୁଇ 
୍୍ଲାଟୁନ ୍ଲୁେି ମତୁୟନ କରାରାଇଥିଲା। 
ପ୍ରାେନ ୍କ୍ଷରୁ ମାଜସି୍ରେଟ ତଥା ସଡରାବରି 
ତହେଲିଦାର ନମତିା ବାରକି, ଅତରିକି୍ତ 
ତହେଲିଦାର େଜୁତି ସ୍ାଇ,ଁ ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ାର 
ଅତରିକି୍ତ ତହେଲିଦାର ପ୍ଦୀପ୍ କୁମାର 
ସେଠୀ ଓ ଚାସନ୍ାଳ ରାଜସ୍ ନୀରକି୍ଷକ 
ତ୍ରସିଲାଚନ ସବସହରା, ଦାନ୍ରୁ ରାଜସ୍ 
ନରିୀକ୍ଷକ ୍ଲ୍ବ ପ୍ତୀମ ପ୍ଧାନ, କାଉ୍ଡ଼ା 
ରାଜସ୍ ନରିୀକ୍ଷକ ରଭୁଶ୍ୀ ଦାେ, ୍ସଲଇ 
ରାଜସ୍ ନରିୀକ୍ଷକ ଜଇରାମ ସବସହରା, 
ଅମନି ପ୍ୟିବ୍ରତ ୋେମଲ ଓ େତଥ୍ୟଜତି୍  
ରାଉତ ପ୍ମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ରହ ିଉସଛେଦ କାରଥ୍୍ୟ 
ତଦାରଖ କରଥିିସଲ।

ଚ୍ରାକ୍୍ରାଳ ବଜ୍ରାରର କହବ ବେି୍ରାଶ

ସମସଥ୍ୟ୍ରାର ସମ୍ରାଧ୍ରାନ ଲ୍ରାଗ ିଦ୍ରାବ ିସମସଥ୍ୟ୍ରାର ସମ୍ରାଧ୍ରାନ ଲ୍ରାଗ ିଦ୍ରାବ ି

ବନି୍ରା ତଦନ୍ତକର ଦଆିଯ୍ରାଉଛ ିକଗ୍ରାରୁ ଋଣ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୨୍ରା୯(ସମସି)

ସକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜଥ୍ୟ େରକାର କୃଷ ିଓ କୃଷକର 
ଉନ୍ନତ ି ୍ାଇଁ ବଭିନି୍ନ ପ୍କାର ସରାଜନା 
ପ୍ଣୟନ କରଛିନ୍ତ।ି କୃୃଷକଙ୍ ଆଥ ଥିକ 
ଅବସ୍ାସର େଧୁାର ଆଣବିାକୁ େରକାରୀ 
ସ୍ତରସର ଋଣର ସବବସ୍ା କରାରାଇଛ।ି 
ସେଥି୍ାଇଁ ବଭିନି୍ନ ପ୍କାର କୃଷକଙ୍ 
୍ାଇଁ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ପ୍କାର େମବାୟ ବଥ୍ୟାଙ୍ 
ମାଧ୍ମସର ଋଣ ପ୍ଦାନ କରାରାଉଛ।ି 
ସତସବ ଆଳ ି ଅଞ୍ଳସର ଥିବା ପ୍କୃତ 
ହତିାଧିକାରୀ େବୁଧିା େସୁରାର ୍ାଇ୍ାରୁ 
ନ ଥିବା ସବାଲ ି ଅଭସିରାର ସହଉଛ।ି ବନିା 
ତଦନ୍ତସର ସରାରୁ ଋଣ ଦଆିରାଉଥିବା 
ଅଭସିରାର ଆେଛି।ି

େଚୂନା ମତୁାବକ, ସରା-୍ାଳନ, ମାଛ 
ଚାଷ, ସଛଳ ି ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ୍ାଇଁ 
େରକାର ଋଣ ପ୍ଦାନ କରୁଛନ୍ତ।ି ଆଜ ି

୍ର୍ଥ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ୍ର୍ଥ୍ୟାୟସର ଆଳ ିେମବାୟ 
ବଥ୍ୟାଙ୍ ଅଧୀନସର ଥିବା ୧୧ଟ ି୍ଞ୍ାୟତସର 
ସରାରୁ ଚାଷ ୍ାଇଁ ୪୯୬ ଜଣଙୁ୍ ଦୁଇ 
ସକାଟ ି ୍ନ୍ର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର ଋଣ 
ପ୍ଦାନ କରାରାଇଛ।ି 

ପ୍କୃତସର ସରାରଥ୍ୟ 
ବଥ୍ୟକ୍ତ ି ଋଣ ସରା-୍ାଳନ 
କରୁଛନ୍ତ ି ନା ଅସରାରଥ୍ୟ 
ବଥ୍ୟକ୍ତ ି ସନଇଛନ୍ତ,ି ତାହା 
ତଦନ୍ତ ୋସ୍କ୍ଷ। େରକାରୀ 
ନୟିମ ଅନୁରାୟୀ ସରଉଁ ବଥ୍ୟକ୍ତ ି
ସକୌଣେ ି ପ୍କାର ଚାଷ ୍ାଇଁ 
ଇଛୁକ ସେଇମାସନ ନଜିର ପ୍ମାଣ 
୍ତ୍ର େହ ବଭିାରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍ ୍ାଖସର 
ଆସବଦନ କରବିା ୍ସର କୃଷ ି ବଭିାର ଓ 
୍ର ୁ ଜାତୀୟ ସହାଇଥିସଲ ୍ର ୁ ଚକିତି୍ା 
ଅଧିକାରୀ ଓ େମବାୟ େମତିରି ଅଧିକାରୀ 
େମ୍ପରୂ୍୍ କାରଜ୍ତ୍ର ରାଞ୍ କର ି ପ୍କୃତ 

ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍ ଋଣ ପ୍ଦାନ କରବିାକୁ 
ନସିଦ୍୍ର ରହଛି।ି ସତସବ ଏଠାସର େଠକି 

ଭ ା ସ ବ 

କାର୍ଥ୍ୟକାରୀ କରା 
ନ ରାଇ କାର୍ଥ୍ୟାଳୟସର ବେ ି ସମାଟା 
ଅଙ୍ର ଅଥ୍ ସନଇ ପ୍କୃତ ହତିାଧିକାରୀ 
ବଦଳସର ଅସରାରଥ୍ୟ ବଥ୍ୟକ୍ତଙୁି୍ ଋଣ ପ୍ଦାନ 

କରାରାଇଥିବା ଅଭସିରାର ସହଉଛ।ି 
ଆଳରି ୧୧ଟ ି େମବାୟ େମତି ି େମ୍ପାଦକ 
ସରା-୍ାଳନ ୍ାଇଁ ଆସବଦନ କରଥିିବା 
ବଥ୍ୟକ୍ତଙି୍ ଘରକୁ ରାଞ୍ କରବିାକୁ ନ ରାଇ 
କ ି୍ ର ି ଓ ସକଉଁ କାରଣସର ଋଣ ପ୍ଦାନ 
କରୁଛନ୍ତ,ି ତାହା ପ୍ର୍ନବାଚୀ େଷୃ୍ଟ ି କରୁଛ।ି 
ଫଳସର େରକାରଙ୍ କୃଷ,ି କୃଷକ 
୍ାଇଁ ସରାଜନା ବାଟବଣା ସହଉଛ।ି 
ଏହ ି େମ୍ପକ୍ସର ଜଲି୍ା େମବାୟ େମତି ି
ଅଧିକାରୀ େସନ୍ତାଷ କୁମାର ଦାେଙୁ୍ 
ସରାରାସରାର କରାରାଇଥିସଲ ମଧ୍ େମ୍ଭବ 
ସହାଇ୍ାରନିାହ ିଁ। ସରାରଥ୍ୟ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍ 
ଋଣ ପ୍ଦାନ କରା ନ ରାଇ ସରଉଁ ବଥ୍ୟକ୍ତଙି୍ 
ସରାରୁ ନାହ ିଁ କ ି ରହୁାଳ ନାହ ିଁ ସେମାନଙୁ୍ 
ସକଉଁ ସ୍ାଥ୍ସର େମବାୟ େମତି ିଅଧିକାରୀ 
ଋଣ ପ୍ଦାନ କରୁଛନ୍ତ,ି ତାହାର ତୁରନ୍ତ 
ତଦନ୍ତ କରାରାଇ ୍ଦସକ୍ଷ୍ ଗ୍ରହଣ 
କରବିାକୁ ଦାବ ିସହଉଛ।ି

୧୦୪ ଅଭକିଯ୍ରାଗର ଶଣୁ୍ରାଣ ିେକଲ ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳ, ଏସ୍ ପ ି
ମ୍ରାଶ୍୍ରାଘ୍ରାଇ,୧୨୍ରା୯(ସମସି)

ମାର୍ାଘାଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଥ୍ୟାଳୟସର ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ଅମ୍ତି ଋତୁରାଜ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ 
େନ୍ୀ୍ େମ୍ପଦ ମଦକରଙ୍ ଉ୍ସ୍ତିସର 
ଜନରଣୁାଣ ିରବିରି ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇରାଇଛ।ି 
ଏହ ି ରବିରସର ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ ନରିଞ୍ନ 
ସବସହରା, ଜଲି୍ା ପ୍କଳ୍ପ ନସିଦ୍୍ରକ ରାସଜନ୍ଦ୍ର 
୍ଣ୍ଡା, ବଡିଓି ଉମାରଙ୍ର ସବସହରା, 
ଅତରିକି୍ତ ତହେଲିଦାର ଅସରାକ କୁମାର 
ସବସହରା, ଜଲି୍ା ରକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରଭୁଲକ୍ଷୀ 

ନାୟକ, େଏିସ୍ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ରନ୍ତାୟତ, ଜଲି୍ା 
ଶ୍ମ ଅଧିକାରଣିୀ ହରପ୍ୟିା ନାୟକ, ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍କ୍ଷା ମଧସୁ୍ତିା ୋମଲ, ଉ୍ାଧ୍କ୍ଷା ଉମଥିଳା 
ମହାନ୍ତ ି ପ୍ମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। ଜଲି୍ା 
ୋମଜକି େରୁକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ଭାେ ଦାେ, 
ଜଲି୍ା ୍ଞ୍ାୟତ ଅଧିକାରୀ େସନ୍ତାଷ ୋହୁ, 
ଜଲି୍ା େହକାରୀ ଉଦଥ୍ୟାନ କୃଷ ି ନସିଦ୍୍ରକ 
ସଦବ ଦାେ ପ୍ମଖୁ ସରାର ସଦଇଥିସଲ। 
ଏହ ି ରବିରିସର ୧୦୪ଟ ି ଅଭସିରାରର 
ବଚିାର କରାରାଇଥିଲା।

 େର୍ଞ୍ ବକି୍ରମ ସକରରୀ ଦାର 
ବାଲଣା ସ୍ଲୁ ୍ାସଚର ି ନମି୍ାଣ, 

ସରାଜବାୟାଣୀ ୍ାକ୍ ପ୍କଳ୍ପ େମ୍ପର୍୍ 
କରବିା ଓ ସକନାଲସର ଜଳସରାରଣ 
ନମିସନ୍ତ ଜଲି୍ା୍ାଳ ଶ୍ୀ ଋତୁରାଜଙ୍ ଦୃଷ୍ଟ ି
ଆକଷ୍ଣ କରଥିିସଲ। ସବରୁହଁ ୍ଞ୍ାୟତ 
କାର୍ଥ୍ୟାଳୟ ମାେକି ସବୈଠକ ବଥ୍ୟତୀତ ଅନଥ୍ୟ 
େମୟସର େମ୍ପରୂ୍୍ ବନ୍ ରହୁଥିବା ଅଭସିରାର 
ସହାଇଥିଲା। ଚାଷୀଙୁ୍ ଜୱାଦ ଫେଲ 
କ୍ଷତ ି୍ ରୂଣ ରାର ି ମଳୁି ନ ଥିବା ଅଭସିରାର 
ସହାଇଥିବାସବସଳ ମାର୍ାଘାଇ-ଦର ି୍ ରୁ 
୧୮(ଖ) ସକନାଲ େସଫଇ ନ ସହବାରୁ 
ତଳମଣୁ୍ଡକୁ ଆସଦୌ ୍ାଣ ି ସରାରାଣ ନ 

ସହବାରୁ ୩ଟ ି ୍ଞ୍ାୟତସର ଚାଷ କାର୍ଥ୍ୟ 
େମ୍ପରୂ୍୍ ବାଧାପ୍ାପ୍ ସହଉଛ।ି ସେହ ି୍ ର ି
୍ରକୁଳା ୍ଞ୍ାୟତ ୧୭/୧୮ନ ଂ ୱାଡ଼୍ସର 
ବନଥ୍ୟା ବ ି୍ ନ୍ନ ୨୦୦ ୍ରବିାରକୁ ୍ଲଥିିନ 
ପ୍ଦାନ କରାରାଇ ନ ଥିବା ଅଭସିରାର 
ସହାଇଥିଲା। ବଲିବଳରାମ୍ରୁ ଉର୍ 
ପ୍ାଥମକି ବଦିଥ୍ୟାଳୟସର ପ୍ଥମରୁ ୮ମ 
ସଶ୍ଣୀ ୍ର୍ଥ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ୍ାଇଁ ଜସଣ 
ରକି୍ଷକସର ବଦିଥ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ଲକ 
ଉ୍ାଧ୍କ୍ଷା ଉମଥିଳା ମହାନ୍ତ ି ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ଶ୍ୀ ଋତୁରାଜଙ୍ ନକିଟସର ଅଭସିରାର 
କରଥିିସଲ। ଖବୁ୍ ରୀଘ୍ର ୩ ଜଣ ରକି୍ଷକଙୁ୍ 

ନରିକୁ୍ତ ି ସଦବାକୁ ଜଲି୍ା ରକି୍ଷା ଅଧିକାରଣିୀ 
ଶ୍ୀମତୀ ନାୟକଙୁ୍ ନସିଦ୍୍ର ସଦଇଥିସଲ। 
ରାଘବରୁ ୍ଞ୍ାୟତ କାର୍ଥ୍ୟାଳୟ ମରାମତ ି
କରବିାକୁ ଦାବ ି ସହାଇଥିଲା। ବଛରାଇ 
୍ଞ୍ାୟତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି ରହୃ, ରାସ୍ତା ଓ 
୍ାନୀୟଜଳ େମେଥ୍ୟା ସଦଇ ଅଭସିରାର 
ଆେଥିିଲା। ଏତଦ୍ ବଥ୍ୟତୀତ ୍ରୁୁଣା ପ୍କଳ୍ପ 
ବଲି ନ ସହବା େମ୍ପକ୍ସର ଅଭସିରାର 
ସହାଇଥିଲା।

ସେହ ି୍ ର ିଅସନ୍ତଇ ୍ଞ୍ୟତ ୍ାହସିଲା 
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି ରହୃ, ରାସ୍ତା ଓ ନଳକୂ୍ 

ମରାମତ ିକରବିା େମ୍ପକ୍ସର ଅଭସିରାର 
ସହାଇଥିଲା। କକ୍ଟ ସରାରସର 
୍ୀଡ଼ତି ବଡ଼କଟାର ରାହୁଲର ଚକିତି୍ା 
ନମିସନ୍ତ େହାୟତା େମ୍ପକ୍ସର ମାଆ 
ରନିାରାଣୀ ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ ନକିଟସର 
ଅଭସିରାର କରଥିିବାସବସଳ ସ୍ଣ୍ର 
ଦବିଥ୍ୟାଙ୍ଗ େରୁାନ୍ତ ନାୟକ ଟ୍ରଇୋଲକଲ 
େହାୟତା ନମିସନ୍ତ ଦାବ କରଥିିସଲ। 
ଜଲି୍ା୍ାଳ ଶ୍ୀ ଋତୁରାଜ ଅଭସିରାର 
ଗ୍ରହଣ କର ି ତୁରନ୍ତ ୋଇକଲ ପ୍ଦାନ 
କରଥିିସଲ। ଅନଥ୍ୟ୍କ୍ଷସର ରାେନ 

କାଡ଼୍, ଆବାେ, ବାଦ୍ଧ୍କଥ୍ୟ ଭତ୍ା େମ୍ପକଥିତ 
ବଥ୍ୟକ୍ତରିତ ଅଭସିରାର ବଚିାର କରାରାଇଛ।ି 
ମଖୁଥ୍ୟ ଜଲି୍ା କୃଷ ି ଅଧିକାରୀ ହମିାଂର ୁ ମଶି୍, 
ବ୍ଲକ ସରାରଣ ଅଧିକାରୀ ରର୍ୀପ୍ଭା ୋହୁ, 
ଜଳେମ୍ପଦ େହକାରୀ ନବି୍ାହୀ ରନ୍ତୀ 
ଧରଣୀଧର ସବସହରା, ଡଏିସ୍ ଡବ୍ଲ ଲୁଥ୍ୟ 
ରଙ୍ର ସଜନା, ବ୍ଲକ େହକାରୀ ନବି୍ାହୀ 
ରନ୍ତୀ ସଶ୍ୟାଂର ୁ କର, ବ୍ଲକ ଜୀବକିା 
ମରିନ ଅଧିକାରଣିୀ େଂଜ୍ା ୋରରକିା 
୍ଣ୍ଡା, େଡି ି୍ ଓି ପ୍ୀତଲିତା ୍ାଢୀ, ମତ୍ଥ୍ୟ 
େମ୍ପ୍ରୋରଣ ଅଧିକାରଣିୀ େଏିଚ୍  ୍ଲ୍ବୀ 
ପ୍ମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ବକିଜେକିର ମଶିକିଲ ବକିଜେକିର ମଶିକିଲ ବକିଜପ ିକନତ୍ରାବକିଜପ ିକନତ୍ରା
ଆଳ,ି ୧୨୍ରା୯(ସମସି): ଆରାମୀ ୨୦୨୪ ନବି୍ାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟସିର ରଖି ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବସିଜ୍ ି ସନତା 
ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ା ୍ରଭି୍ରମ କର ିେଂରଠନ େଦୃୃଢ଼ କରୁଥିବାସବସଳ ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା ରସ୍ତସର ଆେଛିନ୍ତ ି
ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ନରିଥି ପ୍ାମାଣକି। ରବବିାର ଆଳ ି ନବି୍ାଚନମଣ୍ଡଳୀ ରସ୍ତ କରଥିିବାସବସଳ ସଦୋହ ି
୍ଞ୍ାୟତର ବରଷି୍ ବସିଜ୍ ିେଂରଠକ ତଥା ୨୦୧୭ ୍ଞ୍ାୟତ ନବି୍ାଚନସର ବସିଜ୍ ିେମଥନ୍ସର 
େର୍ଞ୍ ଭାସବ ନବି୍ାଚନ ଲଢ଼ଥିିବା ଦଲି୍ୀ୍ ମଲକି ବସିଜ୍ ି ଛାଡ଼ ି େମଥ୍କଙ୍ େହ ବସିଜଡସିର 
ସରାର ସଦଇଛନ୍ତ।ି ଆଳ ିବଧିାୟକ ତଥା ରକ୍ତମିନ୍ତୀ ପ୍ତା୍ ସଦବ ଦଲି୍ୀ୍ଙୁ୍ ଦଳୀୟ ଉତ୍ରୀୟ ସଦଇ 
ଦଳସର ୋମଲି କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି ମଶି୍ଣ ୍ବ୍ସର ସଦୋହ ି େର୍ଞ୍ଙ୍ ପ୍ତନିଧିି ମସନାଜ ଦାେ, 
େମତିେିଭଥ୍ୟ େସନ୍ତାଷ ସବହୁରଆି, ଏରଡ଼ଙ୍ଗର ୍ବୂ୍ତନ େର୍ଞ୍ ୍ରୁୁସଷାତ୍ମ ୍ଲାଇ, ଜୁଆଣଆି 
େର୍ଞ୍ େବୁ୍ରତ ନାୟକ, େସୁରର ସଜନା, େଦୁର୍ନ ୋମଲ, େଂେଧିା େର୍ଞ୍ ଦୀ୍କ ଭୂୟାଁ, ନନ୍ 
ୋହୁ, ବାଇନ ମଲକି, ନରିଞ୍ନ ମଲକି, ପ୍ଫୁଲ୍ ମଲକି ପ୍ମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ପଯ୍ଥ୍ୟଟନର ବେି୍ରାଶ ପ୍ରାଇଁ କେନ୍ଦମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ଦ୍ରାବପିତ୍ର
ମହ୍ରାେ୍ରାଳପଡ଼୍ରା,୧୨୍ରା୯(ସମସି): ମହାକାଳ୍ଡ଼ା ବ୍ଲକର ୍ ରୁାତନ ଐତହିଥ୍ୟ ସ୍ଳ ହୁକସିଟାଲା, 
ବତୀଘର, ଖରନିାେୀ ନଦୀ ଓ ମହାନଦୀ ମହୁାଣ ସ୍ଳକୁ ୍ର୍ଥ୍ୟଟନ ସକ୍ଷତ୍ରସର ବକିାର କରବିା 
୍ାଇଁ ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ନରିଦି୍ଧ ପ୍ମାଣକିଙୁ୍ ଦାବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ଦାନ କରାରାଇଛ।ି ସକନ୍ଦ୍ର ରହୃ, କ୍ରୀଡ଼ା, 
ରବୁ ବଥ୍ୟା୍ାର ରା୍ରେମନ୍ତୀ ନରିଥି ପ୍ାମାଣକିଙ୍ ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା ରସ୍ତ େମୟସର ଭାଜ୍ା 
ସନତା ତଥା ରାଜଥ୍ୟ ଭାଜ୍ା ମଖୁ୍ାତ୍ର ଉମାକାନ୍ତ ୍ଟ୍ଟନାୟକ ଦାବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ଦାନ କରଥିିସଲ। 
ମହାକାଳ୍ଡ଼ାର ଏେବୁ ସ୍ାନସର ୍ର୍ଥ୍ୟଟନର ବକିାର କରାରସଲ ମହାକାଳ୍ଡ଼ାର 
ଆଞ୍ଳକି ବକିାର େହତି ଭାରତୀୟ ୍ର୍ଥ୍ୟଟନ ମାନଚତି୍ରସର ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ାର 
ମହାକାଳ୍ଡ଼ା ସ୍ାନ ୍ାଇ୍ାରବି ସବାଲ ିଦାବ ି୍ ତ୍ରସର ଉସଲ୍ଖ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିଦାବ ି୍ ତ୍ର 
ପ୍ଦାନ େମୟସର ଭାଜ୍ା କୃଷକ ସନତା ବକି୍ରମ ସକରରୀ ରାଉତରାୟ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।
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କଟକ,୧୨ା୯(ସମସି): ଜବାହରଲାଲ ନେନହରୁ ଇନ୍ାର 
ଷ୍ାଡୟିମ ଓ ବାରବାଟୀ ଷ୍ାଡୟିମ ପରସିରନର ଥିବା ବାନକେଟବଲ 
କନପ୍ଲେକ୍ସନର ଚାଲଥିିବା ଜାଭୟିସ୍ସ କପ୍  ବାନକେଟବଲ ଚାପ୍ଅିେସପି୍  
(ସବ୍ -ଜୁେଅିର) ଉଦ୍ ଯାପତି ନହାଇଯାଇଛ।ି ବାଳକ ବର୍ସର 
ଫାଇୋଲ ମକୁାବଲିାନର ପରୁୀ ଓ ବାଳକିାନର କଟକର 
ଏଣ୍ଟରନଟେର ଦଳ ଚାପ୍ଅିନ୍  ନହାଇଛ।ି ବାଳକ ଫାଇୋଲନର 
ପରୁୀ ୪୮-୩୦ ପଏଣ୍ଟନର ଟ୍ରଟ୍ସସକୁ ପରାସ୍ତ କରଥିିଲା। ନସହଭିଳ ି
ଏଣ୍ଟରନଟେର ଦଳ ୩୪-୨୨ ପଏଣ୍ଟନର ପରୁୀକୁ ହରାଇ ବାଳକିା 

ବଭିାରନର ଟ୍ରଫି ଜତିଥିିଲା।
ଉଦ୍ ଯାପେୀ ତଥା ପରୁକୋର ବତିରଣୀ ଉତ୍ସବନର ନସଣ୍ଟ 

ଜାଭୟିସ୍ସ ରରୁପ ଅଫ କେଲୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜ.ିଶ୍ୀେବିାସ 
ପଟ୍ଟୋୟକ, େନିଦ୍୍ସଶକ ଡ. ପ୍ରଭୂଚରଣ ମହାନ୍,ି ରାଜ୍ୟ 
ବାନକେଟବଲ ସଂଘ ସଭାପତ ି ଜ୍ାେରଞ୍ଜେ ପରଡ଼ିା, 
ସପ୍ାଦକ ଅନଶାକ କୁମାର ସାହୁ, ଯରୁ୍ମ ସପ୍ାଦକ 
ଅମତି୍  ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସତୀକାନ୍ ୋୟକ 
ପ୍ରମଖୁ ଅତଥିି ଭାନବ ନଯାର ନଦଇଥିନଲ।

ଦୁବାଇ,୧୨।୯(ଏନଜେ୍)ି: ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଏସଆି କପ୍  ଟ-ି
୨୦ କ୍ନିକଟ ଟୁର୍୍ସାନମଣ୍ଟନର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ 
ନଭଦଭାବ ନହାଇଥିବାର ଅଭନିଯାର ନହାଇଛ।ି ରବବିାର 
ନଖଳାଯାଇଥିବା ଟୁର୍୍ସାନମଣ୍ଟର ଫାଇୋଲ ମ୍ୟାଚ୍ ନର 
ଏପର ି ନଦଖÒବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ଶ୍ୀଲଙ୍କା ଓ ପାକସି୍ତାେ 
ମଧ୍ୟନର ଅେୁଷ୍ତି ଫାଇୋଲନର ଭାରତୀୟ ଜସସି ପନି୍ ି
ମ୍ୟାଚ୍  ନଦଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙୁ୍କ 
ଷ୍ାଡୟିମ ଭତିରକୁ ପ୍ରନବଶ କରବିାକୁ ଦଆିଯାଇ େଥିଲା। 
ଏହା ବଦଳନର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙୁ୍କ ଶ୍ୀଲଙ୍କା କମିା୍ 
ପାକସି୍ତାେ ଜସସି ପନି୍ବିାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 

 ଟମି୍  ଇ୍ଆିକୁ ସମଥ୍ସେ କରୁଥିବା ଫ୍ୟାନ୍  କଲେବ 
‘ଭାରତ ଆମସି’ର ଜନଣ ସଦସ୍ୟ ଏ ନେଇ ଅଭନିଯାର 
ଆଣଥିିନଲ। ନସ ଓ ତାଙ୍କର ଅେ୍ୟ ଦୁଇ ସାଥୀଙୁ୍କ ଭାରତୀୟ 

ଜସସି ପନି୍ଥିିବାର କାରଣରୁ ଷ୍ାଡୟିମକୁ ପ୍ରନବଶ 
କରବିାକୁ ଦଆିଯାଇ େଥିଲା ଓ ନଫରାଇ 

ଦଆିଯାଇଥିଲା ନବାଲ ି ନସ ଅଭନିଯାର 
କରଛିନ୍।ି ଏ ନେଇ ଭାରତ ଆମସି 
ଟୁଇଟ୍  କର ି ସଚୂୋ ନଦଇଛ।ି 
ଷ୍ାଡୟିମ କର୍ତ୍ ୍ସପକ୍ଷ ଏଭଳ ି ବ୍ୟବହାର 
ଆଶ୍ଚଯ୍ସ୍ୟଜେକ ଥିଲା। ଅନ୍ଜ୍ସାତୀୟ 

କ୍ନିକଟ କାଉେସଲି (ଆଇସସି)ି 
ଓ ଏସଆିେ କ୍ନିକଟ 

କାଉେସଲି (ଏସସି)ି
କୁ ଟ୍ୟାର କର ି ଭାରତ 

ଆମସି ଏହ ି ଟୁଇଟ୍  
କରଥିିଲା। ଆମର 

କଛି ି ସଦସ୍ୟ ଫାଇୋଲ ମ୍ୟାଚ୍  ନଦଖିବାକୁ ଯାଇଥିନଲ। 
ନତନବ ନସଠାକାର ନକନତଜଣ ସ୍ାେୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ 
ପଲୁସ ଆମକୁ ଷ୍ାଡୟିମ ଭତିରକୁ ପ୍ରନବଶ କରବିାକୁ 
ନଦଇ େଥିନଲ ଓ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନଦଖାଇଥିନଲ ନବାଲ ି
ଟୁଇଟ୍ ରନର  ଭାରତ ଆମସି ତରଫରୁ ଉନଲେଖ କରାଯାଇଛ।ି 
ଏ ନେଇ ଏକ ଭଡିଓି ମଧ୍ୟ ନପାଷ୍ କରାଯାଇଛ।ି 

ଉନଲେଖଥାଉ କ,ି ଭାରତ ଆମସି ନହଉଛ ି
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କର ଏକ ରରୁପ୍ । ଏହ ି
ରରୁପ୍  ଟମି୍  ଇ୍ଆିକୁ ଫନଲା କରଥିାଏ ଓ 
ନଦଶ ତଥା ବନିଦଶନର ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍  
ନଦଖିବାକୁ ରସ୍ତ କରଥିାଏ। ୧୯୯୯ନର 
ଏହ ି ରରୁପ୍  ରଠେ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ର�ାଇଥିଲା 
ଏପେ ିବ୍ୟବ�ାେ

ପବୂ୍ସରୁ ଭାରତ ଓ ଇଂଲ୍ ମଧ୍ୟନର 
ଏଜବାଷ୍େନର ନଖଳାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚମ 
ନଟଷ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙୁ୍କ 
ଏଭଳ ି ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ଖୁୀେ ନହବାକୁ 
ପଡ଼ଥିିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ର ଚତୁଥ୍ସ ଦବିସନର ଇଂଲ୍ 
ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙୁ୍କ 
ବର୍୍ସନବୈଷମ୍ୟ ଆନକ୍ଷପ କରଥିିନଲ। ଏଥିନର 
ଇଂଲ୍ ଓ ନେଲ୍ କ୍ନିକଟ ନବାଡ୍ସ (ଇସବି)ି 
କଡ଼ା କାଯ୍ସ୍ୟାେୁଷ୍ାେ ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ େନିଦ୍୍ସଶ 
ନଦଇଥିଲା। ପଲୁସ ି ଏହ ି ମାମଲାନର ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଇଂଲ୍ ପ୍ରଶଂସକଙୁ୍କ ରରିଫ କରଥିିଲା। 

େୁ୍ୟୟକ୍ସ,୧୨।୯(ଏନଜେ୍)ି: ୧୯ ବଷ୍ସୀୟ ନପେନ୍  ନଟେସି୍  
ତାରକା କାନଲ୍ସାସ ଆଲକାରାଜ ଚମତ୍ାର କର ି
ନଦଖାଇଛନ୍।ି ବଷ୍ସର ଚତୁଥ୍ସ ତଥା ଅନ୍ମି ଗ୍ରା୍ସଲୋମ 
ନଟେସି ଟୁର୍୍ସାନମଣ୍ଟ ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍ ନର ଚାପ୍ଅିେ ନହବା 
ସହ ସବ୍ସକେଷି୍ ନଖଳାଳ ି ଭାନବ ବଶି୍ୱ Ñଙି୍କଙ୍ଗ ୍ ର ୧ 
େମ୍ର ସ୍ାେ ହାସଲ କର ି ଇତହିାସ ସତ୍ଷ୍ ି କରଛିନ୍।ି 
ରବବିାର ବଳିମ୍ତି ରାତନିର ନସ େରନେର କାନପେର 
ରୁଡଙୁ୍କ ପରୁୁଷ ସଙି୍ଗଲ୍ ଫାଇୋଲ ମକୁାବଲିାନର ୬-୪, 
୨-୬, ୭-୬, ୬-୩ ନସଟ୍ ନର ପରାସ୍ତ କର ି ଟାଇଟଲ 
ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ବଜିୟ ପାଇଁ ଆଲକାରାଜ ୩ ଘଣ୍ଟା 
୨୦ ମେିଟି ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରଥିିନଲ। ଏଥିସହ ନସ 
କ୍ୟାରୟିରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରା୍ସଲୋମ ଟାଇଟଲ ଜତିଛିନ୍।ି 
ଦୀଘ୍ସ ୩୨ ବଷ୍ସ ପନର ନସ ସବ୍ସକେଷି୍ ନ ଖ ଳ ା ଳ ି
ଭାନବ ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍  ଟାଇଟଲ ହାସଲ 
କରଛିନ୍।ି ପଟି୍  ସାମ୍ପାସଙ୍କ ପନର 
ନସ ଦ୍ତିୀୟ ସବ୍ସକେିଷ୍ ନଖଳାଳ ି
ଭାନବ ଏହ ି ଟୁର୍୍ସାନମଣ୍ଟନର 
ଚାପ୍ଅିେ ନହାଇଛନ୍।ି୧୯୯୦ନର 
ସାମ୍ପାସ ୧୯ ବଷ୍ସ ବୟସନର ଏହ ି
ଟାଇଟଲ ଜତିଥିିନଲ। ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍ ନର 
ଜନଣ େୂଆ ଚାପ୍ଅିେ ଓ ବଶି୍ୱ 
Ñଙି୍କଙ୍୍ଗ ନର ଜନଣ େୂଆ 
ଶୀଷ୍ସ ନଖଳାଳ ି ମଳିଛିନ୍।ି 
ଏଥିସହ ବଶି୍ୱ ନଟେସି୍ ନର 
ଜନଣ େୂଆ ତାରକାଙ୍କ 
ଅବଭି୍ସାବ ନହଲା ନବାଲ ି
କୁହାଯାଇପାନର। 

୧୯୭୩ନର ଏଟପି ି
Ñଙି୍କଙ୍ଗ  ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ 

ନହବା ପନର ନସ ସବ୍ସକେଷି୍ ନଖଳାଳ ିଭାନବ ଶୀଷ୍ସ ସ୍ାେ 
ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ପବୂ୍ସରୁ ଅନ୍ରେଲଆିର ନଲଟେ 
ନହେିଟ୍  ୨୦ ବଷ୍ସ ୮ ମାସ ୨୩ ଦେିନର 
୨୦୦୧ େନଭମ୍ର ୧୯ନର 
ସବ୍ସକେଷି୍ ନଖଳାଳ ି ଭାନବ 
ଏଟପି ି Ñଙି୍କଙ୍ଗ ୍ ର ୧ େମ୍ର 
ସ୍ାେ ହାସଲ କରଥିିନଲ। ଏଥିସହ 
େଜି ନଦଶର ସପୁରଷ୍ାର ରାନଫଲ 
ୋଦାଲଙ୍କ ପନର ଆଲକାରାଜ ଗ୍ର୍ସଲୋମ 
ଟାଇଟଲ ଜତିବିାନର ସବ୍ସକେଷି୍ ନଖଳାଳ ି
ସାବ୍ୟସ୍ତ ନହାଇଛନ୍।ି ୨୦୦୫ନର ୋଦାଲ 
ସବ୍ସକେଷି୍ ନଖଳାଳ ିଭାନବ ଗ୍ରା୍ସଲୋମ ଜତିଥିିନଲ। 
ଏହ ି ସଫଳତାନର ୋଦାଲ ଆଲକାରାଜଙୁ୍କ 
ଅଭେିନ୍ଦେ ଜଣାଇଛନ୍।ି ଫାଇୋଲନର ପରାସ୍ତ 
ନହାଇ ରେସ୍ସଅପ ବନିବଚତି ନହାଇଥିବା 
ରୁଡ୍ ଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ନସ ଦମ୍ ଦାର ପ୍ରଦଶ୍ସେ ପାଇଁ 
ଅଭେିନ୍ଦେ ଜଣାଇଛନ୍।ି ନମା ପଲିା ନବଳର 
ସ୍ୱପ୍ନ ପରୁଣ ନହାଇଛ ି ନବାଲ ି ଅଲକାରାଜ 
କହଛିନ୍।ି ଅେ୍ୟପନଟ ଫାଇୋଲନର ପରାସ୍ତ 
ନହାଇଥିବାରୁ ରୁଡ୍  େଜି ଅସନନ୍ାଷ 
ଛୁପାଇପାର ିେଥିନଲ।

ମଙ୍ଗଳବାେ, ୧୩ ରେରପଟେମ୍ବେ, ୨୦୨୨

ୟଏୁସ୍ଓପନ୍ଟେନସି
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ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପର ଅଲଡ୍ ରିନ୍  ଜରିତ ରିଲଲ 
ଲ�ୋଲଲଡେନ ଫ୍ୋଏ ସ ରିର ରିଜ
େୂଆଦଲିେୀ,୧୨।୯(ଏନଜେ୍)ି: ଭାରତୀୟ ଲଙ୍ଗଜପ୍ର 
ନଜସ୍ େିେ ଅଲଡ୍େି ଲଚିନଟେନଷ୍ନ୍ ର ସାେନର ଅେୁଷ୍ତି 
ନରାନଲଡେେ ଫଲୋଏ ସରିଜି ଆଥନଲଟକି ମଟି୍ ନର ଇତହିାସ 
ସତ୍ଷ୍ ି କରଛିନ୍।ି ନସ ୮.୧୨ ମଟିର ନଡଇଁ ପ୍ରଥମସ୍ାେ 
ଅଧିକାର କରବିା ସହ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରଛିନ୍।ି 
ରବବିାର ଅେୁଷ୍ତି ଏହ ିମଟି୍ ନର ଅଲଡ୍େି ଏକମାତ୍ର ଲଙ୍୍ଗ  
ଜପ୍ର ଭାନବ ୮ ମଟିର ପାର କରଥିିନଲ। ରତ ଏପ୍ରଲି 
ପନର ନସ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ୮ ମଟିର ପାର କରଥିିନଲ। 
ଏହ ି ଇନଭଣ୍ଟନର ନଚକ ରଣରାଜ୍ୟର ରାନଡକ ଜୁସ୍ କା 
୭.୭୦ ମଟିର ନଡଇଁ ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାେନର ରହଥିିନଲ। 

ନସହପିର ି େରନେର ନହନେରକି ଫଲୋଟନେସ୍  
୭.୬୬ ମଟିର ନଡଇଁ ତତ୍ ତୀୟ ସ୍ାେନର 

ରହଥିିନଲ। 
ଏହ ି ଇନଭଣ୍ଟନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 

କରଥିିବା ଅେ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବୀଣ 
ଚତି୍ରାନଭଲ ୭.୫୮ ମଟିର ନଡଇଁ 

ଚତୁଥ୍ସ ସ୍ାେନର 
ର ହ ିଥି ନ ଲ । 

୨ ୦ 
ଅଲଡ୍ନି୍  

ପ ୂ ବ୍ସ ରୁ ର ତ 
ଏ ପ୍ର ି ଲ୍  ନ ର 

ଜ ା ତ ୀ ୟ 
ନରଡଡ୍ସଧରୀ ମରୁଲ ି
ଶ୍ୀଶଙ୍କରଙୁ୍କ ପଛନର 

ପକାଇ ନଫନଡନରସେ 
କପ୍ ନର ବାଜ ି ମାରଥିିନଲ। 
ନସନତନବନଳ ନସ ୮.୩୭ 
ମଟିର ନଡଇଁ ନଫନଡନରସେ 

କପ୍ ନର ଚାପ୍ଅିେ ନହାଇ ବଶି୍ୱ 
ଚାପ୍ଅିେସପି ପାଇଁ କ୍ାଲଫିାଏ 

କରଥିିନଲ। ନତନବ ଖରାପ ଫମ୍ସ 
କାରଣରୁ ନସନତନବନଳ ନସ ଦଳରୁ 
ବାଦ୍  ପଡ଼ଥିିନଲ ମଧ୍ୟ ପନର ତାଙୁ୍କ 

ଦ ଳ ନ ର 
ସ ା ମ ି ଲ 

କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇନର ନସ 
ବଶି୍ୱ ଚାପ୍ଅିେସପି୍ ନର ନଡବୁ୍ୟ କରଥିିନଲ ଓ ୭.୭୯ 

ମଟିର ନଡଇଁ ନସ ୩୨ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତନିଯାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
୨୦ତମ ସ୍ାେନର ରହ ିଅଭଯିାେ ନଶଷ କରଥିିନଲ।

ଲରେଜ୍ ସ ରିଲ�ୋଭୋ-
ସ ରିନ ରିଆଲ�ୋଭୋଙ୍କୁ  �୍ୋର ରିୟର ସ୍ୋମ

ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍  ନଟେସି ଟୁର୍୍ସାନମଣ୍ଟର ମହଳିା ଡବଲ୍ ଇନଭଣ୍ଟନର 
ନଚକ୍  ରଣରାଜ୍ୟ ନଯାଡ ି ବାରନବାରା ନକ୍ଜସନିକାଭା 

ଓ କାନଟରେିା ସେିଆିନକାଭା ଚାପ୍ଅିେ 
ନହବାର ନରୌରବ ଅଜ୍ସେ କରଛିନ୍।ି ତତ୍ ତୀୟ 

ସଡି୍  ମାେ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଏହ ି ନଚକ୍  
ନଯାଡ ି ରବବିାର ବଳିମ୍ତି ରାତନିର 
ନଖଳାଯାଇଥିବା ଫାଇୋଲ ମକୁାବଲିାନର 
ଅନମରକିୀୟ ଅଣସଡି୍  ନଯାଡ ି କାଟ ି

ମ୍ୟାକୋଲ ି ଓ ନଟଲର ଟାଉେନସ୍ 
୩-୬, ୭-୫, ୬-୧ ନସଟ୍ ନର 

ପରାସ୍ତ କର ି ଟାଇଟଲ ହାସଲ 
କରଛିନ୍।ି ଏଥିସହ ଏହ ି ନଚକ 
ନଯାଡ ି ସବୁ ୪ଟ ି ଯାକ ଗ୍ରା୍ସଲୋମ 

ଡବଲ୍ ଟାଇଟଲ ଜତି ି କ୍ୟାରୟିର 
ସଲୋମ ସପ୍ର୍୍ସ କରଛିନ୍।ି ନକଜସନିକାଭା ଓ 
ସେିଆିନକାଭା ସାଥି ନହାଇ ନମାଟ ୬ଟ ି

ଗ୍ରା୍ସଲୋମ ଡବଲ୍ ଟାଇଟଲ ହାସଲ 
କରଛିନ୍।ି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ୟଏୁସ୍  
ଓପନ୍  ଜିତି ି ଏହ ି ନଯାଡ ି କ୍ୟାରୟିର 
ସଲୋମ ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ପବୂ୍ସରୁ ଏହ ି

ନଯାଡ ି ୨୦୧୮ ଓ ୨୦୨୧ନର ନରେଞ୍ଚ ୍ 
ଓପନ୍ , ୨୦୧୮ ଓ ୨୦୨୨ନର େିମ୍ଲଡେ ଓ 

୨୦୨୨ନର ଅନ୍ରେଲଆିେ ଓପେ ଟାଇଟଲ 
ହାସଲ କରଛିନ୍।ି

ଆଲ୍ �ୋରୋଜଙ୍କୁ  ଟୋଇଟଲ ନଂ-୧ସ୍ଥାନ
ହଥାସଲ

କରବିଥାଟର
ସବ୍ବକନଷି୍ଠ

ଦୁବାଇ, ୧୨।୯ (ଏନଜେ୍)ି: ବଶି୍ୱର ଏକମାତ୍ର ମହାନଦଶୀୟ 
କ୍ନିକଟ୍  ପ୍ରତନିଯାରତିା ଏସଆି କପ୍ ର ୧୫ତମ ସଂକେରଣ 
ଉଦ୍ ଯାପତି ନହାଇଯାଇଛ।ି ରବବିାର ଅେୁଷ୍ତି ଗ୍ରା୍ ଫାଇୋଲନର 
ଶ୍ୀଲଙ୍କା ୨୩ ରେନର ପାକସି୍ତାେକୁ ପରାସ୍ତ କର ି ୬ଷ୍ଥର ଲାର ି
ଏହ ିସମ୍ାେଜେକ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରଛି।ି ୫୮ ରେନର ୫ େିନକଟ୍  
ହରାଇ ସାରଥିିନଲ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକ୍ମ ବ୍ୟାଟର୍  ଭାେୁକା ରାଜପକ୍ଷଙ୍କ 
ଅପରାଜତି ୭୧ ରେ ଓ ନବାଲଂିନର ପ୍ରନମାଦ ମଦୁସାେଙ୍କ ୪ 
େିନକଟ୍  ସଫଳତା ଶ୍ୀଲଙ୍କାକୁ ଟାଇଟଲ୍  ଜତିାଇବନର ପ୍ରମଖୁ 

ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ କରଥିିଲା। ନସହଭିଳ ିୋେନୁି୍ଦ ହାସରଙ୍ଗା (୩୬ ରେ 
ଓ ୩ େିନକଟ୍ ) ମଧ୍ୟ ଚମତ୍ାର ଅଲ୍ ରାଉ୍ ପ୍ରଦଶ୍ସେ କରଥିିନଲ। 
ପରସିଂଖ୍ୟାେ ଉପନର େଜର ପକାଇନଲ ଟୁର୍୍ସାନମଣ୍ଟନର 
ନରାଟଏି ଶତକ ନହାଇଛ।ି ଯାହା ବରିାଟଙ୍କ ୋମନର ରହଛି।ି

ଟାଇଟଲ୍ ରେ ଛକା
ଶ୍ୀଲଙ୍କା ୬ଷ୍ଥର ଲାର ି ଏସଆି କପ୍  ଟାଇଟଲ୍  
ବଜିୟୀ ନହାଇଛ।ି ଏଥିପବୂ୍ସରୁ ଦଳ୧୯୮୬, 
୧୯୯୭, ୨୦୦୪, ୨୦୦୮ ଓ ୨୦୧୪ନର ଚାପ୍ଅିନ୍  
ନହାଇଥିଲା। କନୁି୍ ଏସଆି କପ୍  ଟ-ି୨୦ ଫମ୍ସାଟନର 
ପ୍ରଥମଥର ଚାପ୍ଅିନ୍  ଆଖ୍ୟା ଲାଭ କରଛି।ି 

କ୍ରମାଗତ ୫ ଟ-ି୨୦ ଜତି ିଦ୍ତିୀୟ 
ଟାଇଟଲ୍ 

ଶ୍ୀଲଙ୍କା ଲଗି୍  ପଯ୍ସ୍ୟାୟନର ଆଫରାେସି୍ତାେଠାରୁ 
ହାର ି ଅଭଯିାେ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲା। କନୁି୍ ଏହାପନର 
ବାଂଲାନଦଶ ସପୁର୍ -୪’ନର ଆଫରାେସି୍ତାେ, ଭାରତ 
ଓ ପାକସି୍ତାେକୁ ପରାସ୍ତ କର ିଫାଇୋଲନର ପ୍ରନବଶ 
କରଥିିଲା। ଏହାପନର ଫାଇୋଲନର ପାକସି୍ତାେକୁ 
ପଣୁଥିନର ମାତ୍  ନଦଇ ଚାପ୍ଅିନ୍  ନହାଇଛ।ି 

ଏସ ରିଆ �ପ୍  ୨୦୨୨

ଅଥ୍ସାତ କ୍ମାରତ ୫ ମ୍ୟାଚ୍  ଜତି ିଟ୍ରଫି ଜତିଛି।ି ଏଥିପବୂ୍ସରୁ ୨୦୧୪ 
ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍ ନର ଶ୍ୀଲଙ୍କା କ୍ମାରତ ୫ ମ୍ୟାଚ୍  ଜତି ି
ଚାପ୍ଅିନ୍  ନହାଇଥିଲା।

ବ୍ୟାଟଂିରେ େଜିୱାନ ଶୀର୍ଷରେ
ପାକସି୍ତାେର େିନକଟ୍ କପିର ମହମ୍ଦ ରଜିୋେ 

ଟୁର୍୍ସାନମଣ୍ଟନର ସବ୍ସାଧିକ ରେ ସଂଗ୍ରହକାରୀ 
ବ୍ୟାଟର୍  ରହଛିନ୍।ି ୬ ମ୍ୟାଚ ନଖଳ ି

ରଜିୋେ ୫୬.୨୦ ହାରନର ୨୮୧ 
ରେ କରଛିନ୍।ି ନଯଉଁଥିନର ୩ ଅର୍୍ସଶତକ ସାମଲି 
ରହଛି।ି ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାେନର ରହଥିିବା ବରିାଟ ନକାହଲ ି
ନରାଟଏି ଶତକ ଓ ଅର୍୍ସଶତକ ସହ ୫ ମ୍ୟାଚରୁ 

୨୭୬ ରେ କରଛିନ୍।ି ତାଙ୍କ ଆଭନରଜ ୯୨ ରହଛି।ି 
ଆଭନରଜନର ନସ ଶୀଷ୍ସ ସ୍ାେନର ରହଛିନ୍।ି
ଛକାରେ ଗରୁ୍ ବାଜ, ର�ୌକାରେ େଜିୱାନ

ଟୁର୍୍ସାନମଣ୍ଟନର ସବ୍ସାଧିକ ଛକା ଆଫରାେସି୍ତାେର 
ରହମେଉଲୋ ରରୁ୍ ବାଜଙ୍କ ୋମନର ରହଛି।ି ନସ ୧୨ଟ ି

ବଲ୍  ସଧିା ବାଉ୍ାରୀ ବାହାନର ପକାଇଛନ୍।ି ନଚୌକା ଉପନର େଜର 
ପକାଇନଲ ରଜିୋେ ୨୧ ଓ ନକାହଲ ି୨୦ ନଚୌକା ମାରଛିନ୍।ି 

ଭୁବରନଶ୍ୱେଙ୍କ ନାମରେ ୧୧ ୱିରକଟ୍ 
ଟୁର୍୍ସାନମଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ନବାଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର 
ରହଛିନ୍।ି ନସ ୫ଟ ି ଇେଂିସରୁ ୧୧ େିନକଟ୍  ନେଇଛନ୍।ି ନଯଉଁଥିନର 
ନରାଟଏି ୫ େିନକଟ୍  ସଫଳତା ରହଛି।ି ଆଫରାେସି୍ତାେ ବପିକ୍ଷ ସପୁର୍ -
୪ ମ୍ୟାଚନର ଭୁବନେଶ୍ୱର ୪ ରେନର ୫ଟ ି େିନକଟ୍  ନେଇଥିନଲ। 
ଟୁର୍୍ସାନମଣ୍ଟନର ଏହା ଏକମାତ୍ର ୫ େିନକଟ୍  ସଫଳତା ରହଥିିଲା। ୯ଟ ି
େିନକଟ୍  ସହ ୋେନୁି୍ଦ ହାସରଙ୍ଗା ଦ୍ତିୀୟ ନଶ୍ଷ୍ ନବାଲର ରହଛିନ୍।ି

ଏସ ରିଆ �ପ୍  ଫୋଇନୋଲଲର ଭୋରତୀୟ ପ୍ରଶଂସ�ଙ୍ ସହ ଲଭଦଭୋବ

ବରିଥାେଏକମଥାତ୍ରବରିଥାେଏକମଥାତ୍ର
ଶତକହଥାସଲକଥାରୀଶତକହଥାସଲକଥାରୀ

ପକୁରୀ, ଏଣ୍ଟରଲଟନର ଚୋମ୍ପ ରିଅନ 
ଜାଭୟିେ୍ଷ କପ୍  ବାରକେଟବଲ୍ 



ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଳବାୟକୁୁ ଦୃଷ୍ ଟିରର ରଖÒ  ଉତ୍ତମ 
ଗଣୁଯକୁ୍ତ କ ଟିସମ ଅନୁରମାଦଟିତ କରାଯାଇଛ ଟି। 
ଚାଷପାଇଁ  ଅପ ପିତା, ଇନ୍ ଟିରା, ଶାରଦା, ଜୱାହର, 

କାତ୍ତପିକା, ବ ଟିହନ କ ଟିସମ ଲାଭଦାୟକ। ସମତଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ଟି ମଧ୍ୟମ, ପାହାଡ଼ ଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ କମ୍  ବୃଷ୍ ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରର 
ଚାଷ ସମ୍ଭବ। ଏହ ଟି ଚାଷ ପାଇଁ ରହକ୍ଟର ପ୍ରତ ଟି ୨୫ କ ଟିଗ୍ା ବ ଟିହନ 
ଦରକାର ରହାଇଥାଏ। ଚାଷ ପାଇଁ ଶୀତଦଟିନ ରବଶ୍   
ଉପଯକୁ୍ତ ସମୟ।

 ରପଶୀକୁ ଅରକ୍ଟାବରରୁ ନରଭମ୍ବର ରଶଷ ସପ୍ାହ ମଧ୍ୟରର 
ବୁଣାଯାଇଥାଏ। ଅରକ୍ଟାବର ୧୫ ଭ ଟିତରର ବୁଣ ଟିରଲ, ଫସଲରର 
କଳଙ୍ଟି, ପାଉଁଶ ଟିଆ ରରାଗ, ଝାଉଁଳା ରରାଗର ପର ଟିମାଣ କମ୍ 
ରଦଖାଯାଇଥାଏ। 
ଜମ ିପ୍ରସ୍ତୁତ:ି ବଷ୍ାଦ ଟିନ ଟିଆ ଫସଲକୁ ଜମ ଟିରୁ ଅମଳ କର ଟିସାର ଟିବା 
ପରର, ଜମ ଟିର ବତରକୁ ରଦଖÒ ଜମ ଟିକୁ ୨ରୁ ୩ ଓଡ଼ ଚାଷ କର ଟି 
ମାଟ ଟିକୁ ଗଣୁ୍ଡ କର ଟିରଦବା ଉଚଟିତ। ଏହା ରଯରକୌଣସ ଟି ମାଟ ଟିରର 

ଲମ୍ ଟିସ୍ଟିନ୍  ଡ ଟିଜଟିଜ୍  ବା ଚମବ୍ ଟିଣ୍ଡଟି ରରାଗ 
ରହଉଛ ଟି ଗାଇରଗାରୁଙ୍ ରଷେତ୍ରରର 
ରଦଖାଯାଉଥÒବା ଏକ ସଂକ୍ାମକ 

ରରାଗ। ଏହା କାପ ପି ଭାଇରାସ୍  ନାମକ 
ଏକ ଭୂତାଣ ୁ ଦ୍ାରା ରହାଇଥାଏ। ଚଳଟିତବଷ୍ 
ଏହ ଟି ରରାଗ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରମତ ପରଡ଼ାଶୀ 
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍ରର ରଦଖା ରଦଇଅଛ ଟି। ଆକ୍ାନ୍ତ 
ଗାଈରଗାରୁର ସଂକ୍ମ ଟିତ ଲାଳ, ସ ଟିଂଘାଣ ଟି, ରକ୍ତ, 
ଶକୁ୍ ଓ ସ ଟିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପଶ୍ ଦ୍ାରା  ଆକ୍ାନ୍ତ 
ପ୍ରାଣୀଙ୍ ଠାରୁ ସସୁ୍ଥ ପଶମୁାନଙୁ୍ ବ୍ୟାପ ଟିଥାଏ। 
ମଶା, ଡାଆଁଶ, ଟ ଟିଙ୍ ଆଦଟି ରରାଗବାହାକ 
ମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ବ୍ୟାପ ଟିଥାଏ। 
ର�ୋଗ� ଲକ୍ଷଣ: ଆକ୍ାନ୍ତ ଗାଈରଗାରୁଙ୍ର 
ଶାରୀର ଟିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୦୪ରୁ ୧୦୭ଡଟିଗ୍ୀ 
ଫାରରନହାଇଟ୍  ପଯ୍୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ଟିଯାଇଥାଏ। 
ରସମାନଙ୍ର ସମଗ୍ ଶରୀରରର ରଗାଲ, କଳା 
ରଙ୍ଗର ଆବୁ ବାହାର ଟିଥାଏ।  ଗ୍ନ୍ଟି ଏବଂ ଶ ଟିର ମଧ୍ୟ 
ଫୁଲଟିଯାଇଥାଏ। ଫଳରର ପ୍ରାଣୀମାରନ  ଖାଇବା, 
ପ ଟିଇବା କମାଇ ରଦବା ସହ ରଗାଟ ଟିଏ ସ୍ଥାନରର 
ଠ ଟିଆ ରହାଇ ରହନ୍ତଟି। ଦୀଘ ୍ନ ଟିଶ୍ାସ ଏବଂ ପ୍ରଶା୍ସ 
ରନଇ ଥାଆନ୍ତଟି। ଚାଲଟିବାରର କଷ୍ ଅନୁଭବ 
କର ଟିଥାଆନ୍ତଟି। ଅତ୍ୟଧÒକ 
ଶାରୀର ଟିକ 

ତାମପାତ୍ରା ରହତୁ ଗଭ୍ଣୀ ଗାଈମାନଙ୍ ଗଭ୍ ନଷ୍ 
ରହାଇଯାଏ। ଚମ୍ରର ରଫାଟକା, ଘା’ ରହବା 
ରଯାଗୁଁ  ରସମାନଙ୍ ଚମଡ଼ାର ମାନ ଓ ଚାହ ଟିଦା 
ବଜାରରର କମ ଟି ଯାଇଥାଏ। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନ ହ୍ାସ 
ପାଏ।
ନ�ିୋକ�ଣ: 

ଆକ୍ାନ୍ତ ଗାଈଙୁ୍ ସସୁ୍ଥ ଗାଈଠାରୁ ଦୂରରଇ 
ରଖନୁ୍ତ। ସସୁ୍ଥ ଗାଈରଗାରୁଙୁ୍ ଅତ ଟିକମ୍ ରର ତ ଟିନ ଟି 
ସପ୍ାହ ବା ୨୧ ଦ ଟିନ କ୍ାରରନ୍ ଟାଇନ୍ ରର ରଖନୁ୍ତ। 
ଆକ୍ାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍ ଯଥାସମ୍ଭବ ବ ଟିଶ୍ାମ ସହ ଟିତ 
ଉପଯକୁ୍ତ ପର ଟିମାଣର ଦାନା ଏବଂ ସବୁଜଘାସ 
ଦଟିଅନୁ୍ତ। ଅଭଟିଜ୍ଞ ଚ ଟିକ ଟିତ୍ସକଙ୍ ପରାମଶ୍କ୍ରମ 
ଆକ୍ାନ୍ତ ଗାଈରଗାରୁଙୁ୍ ଆଣ୍ଟିବାରୟାଟ ଟିକ୍ସ, 
ଆନାଲରଜସ ଟିକ, ଆଣ୍ଟିଇନ୍ ଫ୍ାରମରଟାରୀ, ଆଣ୍ଟି  
ଆଲଜପିକ, ଆଣ୍ଟି ରସପଟ ଟିକ୍  ମଲମ ଓ ରଲାସନ୍  
ଆଦଟି ଡାକ୍ତରୀ ଚ ଟିକ ଟିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କର ଟିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଜଳ ନଟିଷ୍ାସନ ପାଇଁ ଅଧିକ କଣା ଥÒବା କୁଣ୍ଡ 
ବାଛନୁ୍ତ। କୁଣ୍ଡ ଭର ଟିବାକୁ ନଡ଼ଟିଆ କତା,  କାଠ ଓ 
ବାଉଁଶ ଗଣୁ୍ଡ, ରକାରକାପ ଟିଟ୍ , ଥାରମ୍ାକୁଲ୍  ଟୁକୁଡା, 

ଇଟାଗଣୁ୍ଡ,  ମାଟ ଟି, ବାଲଟି, ଶଖୁÒଲା ରଗାବର ଖତ, ପତ୍ର 
ଖତ ସହ ଟିତ କବକଔଷଧ, ନ ଟିମ୍ବଖଲଟି, ଜଟିପ୍ ସମ୍  ଇତ୍ୟାଦ ଟି 
ନ ଟିଅନୁ୍ତ।  ପ୍ରଥରମ କୁଣ୍ଡ ତରଳ ନଡ଼ଟିଆ କତା ବ ଟିଛାନୁ୍ତ। ଏହା 
ଉପରର ଏକ ପରସ୍ତର କାଠଗଣୁ୍ଡ ବ ଟିଛାଇ ପାର ଟିରବ। ଯଦଟି 
ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥାଏ, ଇଟା ଗଣୁ୍ଡକୁ ପାଖାପାଖÒ ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ 
ପରସ୍ତ ବ ଟିଛାଇପାର ଟିରବ। ଅବଶ୍ୟ ଥରମ୍ାକୁଲ୍ ର ରଛାଟ 
ରଛାଟ ଟୁକୁଡ଼ା ପକାଇପାର ଟିରବ। ଏହା ଉପରର  ୫୦ 
ପ୍ରତ ଟିଶତ ମାଟ ଟି, ୨୫ ପ୍ରତ ଟିଶତ ବାଲଟି ରଦଇ ଜଟିଆଖତ, 
ଶଖୁÒଲା ରଗାବର ଖତ, ଜଟିପ୍ ସମ୍ , କବକନାଶକ ଔଷଧ 

ଆଦଟିକୁ ମ ଟିଶାଇ  ମାଟ ଟି ଉପରର ସ ଟିଞ୍ଚନ କର ଟିପାର ଟିରବ।  ନ ଟିମ୍ବ ଖଲଟି ବ୍ୟବହାର ରଯାଗ୍ୟ।  ପ୍ରତ ଟି 
୧୫ଦଟିନରର ଥରର କୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ୨ଇଞ୍ଚ ମାଟ ଟି କାଢ଼ଟିକର ଟି ରଗାବର ଖତମ ଟିଶା 

ମାଟ ଟି ଭର ଟିବା ଦ୍ାରା ଉତ୍ାଦନ ଭଲ ରହ ଟିଥାଏ।

ଚାଷ କରାଯାଇପାର ଟିବ।  
ବ ଟିହନ ବୁଣ ଟିବା ପବୂ୍ରୁ ଏହାକୁ ବ ଟିରଶାଧନ 
କର ଟିବା ଉଚଟିତ। ଏଥÒପାଇଁ ଏକ କ ଟିଗ୍ା. ବ ଟିହନ 
ପ୍ରତ ଟି ୩ଗ୍ାମ ଥÒରାମ୍  ବା କ୍ୟାପଟାନ୍  କ ଟିମ୍ବା 
୧.୫ ଗ୍ା ବାଭ ଟିଷ୍ ଟିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ଟିଥାଏ।  
ବ ଟିହନକୁ ଧାଡ଼ ଟିରର ବୁଣ ଟିବା ଉଚଟିତ। ଧାଡ଼ ଟିକୁ 
ଧାଡ଼ ଟିର ଦୂରତା ୨୫ ରସମ ଟି ରଖÒବା ଉଚଟିତ। 
ମଞ୍ଟି ବୁଣ ଟିବା ସମୟରର ଚାଷୀମାରନ ଧ୍ୟାନ 
ରଦବା ଜରୁରୀ ରଯ, ମଞ୍ଟିଗଡ଼ୁ ଟିକ ୨ ରୁ ୩ ରସମ ଟି 
ଗଭୀରରର ମାଟ ଟିତରଳ ରଯପର ଟି ରହ ଟିବ। କାରଣ 
ଅଧିକ ଗଭୀରରର ମଞ୍ଟିଗଡ଼ୁ ଟିକ ରହ ଟିଗରଲ ଏଥÒରୁ 
ବାହାରୁଥÒବା ପତଳା ଗଜାଗଡ଼ୁ ଟିକ ମାଟ ଟି ଉପରକୁ 
ଆସ ଟିବାରର ସମସ୍ୟା ହୁଏ। 
ଖତ ଓ ସୋ� ପ�ଚିୋଳନୋ: ରଶଷ ଓଡ଼ ଚାଷ 

ରବରଳ ବ ଟିଲରର ଏକର ପ୍ରତ ଟି ୨୦ କ୍ ଟିଣ୍ାଲ ଶଢ଼ା 
ରଗାବର ଖତ ବା କରମ୍ାଷ୍ ପ୍ରରୟାଗ କର ଟିବା 
ଉଚଟିତ। ଏହ ଟି ଫସଲ ପାଇଁ ରହକ୍ଟର ପ୍ରତ ଟି ୧୬ 
କ ଟିଗ୍ା. ଯବଷୋରଜାନ ଓ ୮ କ ଟିଗ୍ା. ଫସ୍ ଫରସ୍  
ଦରକାର ରହାଇଥାଏ। ଯବଷୋରଜାନ ସାରକୁ 
ଦୁଇ ଭାଗରର ପ୍ରରୟାଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା 
ମଞ୍ଟି ବୁଣ ଟିବା ସମୟରର ଓ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତତଃଚାଷ 

ସମୟରର। 
ଅମଳ ଓ ପ�ବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ: ଏହ ଟି ଫସଲଟ ଟି ୧୦୦ରୁ 
୧୨୦ ଦ ଟିନ ଭ ଟିତରର ଅମଳ ରହାଇଥାଏ। ଗଛର 
ପତ୍ର ଓ ଫଳଗଡ଼ୁ ଟିକ ଶଖୁିଗଲା ପରର ବ ଟିଲରୁ 
ଗଛଗଡୁ ଟିକୁ କାଟ ଟିଆଣ ଟି ୩ରୁ ୪ଦଟିନ ଟାଣଖରାରର  
ଶଖୁାଯାଇଥାଏ ଓ ପରର ମଞ୍ଟିଗଡ଼ୁ ଟିକୁ ଅମଳ 
କରାଯାଇଥାଏ। ଏହ ଟି ଫସଲରୁ  ରହକ୍ଟର ପ୍ରତ ଟି  
୧୦ରୁ ୧୨ କ୍ ଟିଣ୍ାଲ ମଞ୍ଟି ମ ଟିଳ ଟିଥାଏ। 

-ଡ. ଦୟାନଧିି  ମଶି୍ର 
ପ୍ରଫେସର (ଉଦ୍ଦି ପ୍ରଜନନ ଓ ଆନୁବଂଶକି)ି

ଓୟଏୁଟ,ି ଭୁବଫନଶ୍ବର 

ଅଳ୍ପ କଟିଛ ଟି ଚାଷ କର ଟି ପର ଟିବାର ରପାଷ ଟିବା ତାଙ୍ ପରଷେ  
ସମ୍ଭବ ରହାଇ ନ ଥÒଲା। ରତଣ ୁ୨୦୧୩ ମସ ଟିହାରୁ ବ ଟିପ ଟିନ୍  
ବଡ଼ ଆକାରରର  ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କର ଟିଥିରଲ। ବତ୍ତ୍ମାନ 

ରସ ଭାଗଚାଷ କର ଟି ରବଶ୍  ଲାଭବାନ ରହାଇପାର ଟିଛନ୍ତଟି।  ୧୦ 
ଏକରରୁ ଊର୍୍୍ ଜମ ଟିରର ରସ ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନଟିପର ଟିବା 
ଚାଷ ସହ ଟିତ   ଆଉ ୧୦ ଏକରରର  ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତଟି। 
ଏହ ଟି ଚାଷକାଯ୍୍ୟରୁ ତାଙୁ୍ ବାଷପିକ ରଦଢ଼ଲଷେ ଟଙ୍ା ଲାଭ 
ମ ଟିଳ ଟିଥାଏ। ଏପର ଟିକ ଟି ଚାଷକୁ ଅଧÒକ ମାତ୍ରାରର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 
ରସ  ରଲାକ ଟିପରୁର ବୁଲୁ ଶ୍ୀଚନ୍ନ, ଆରତ ଗଡ଼ବାଡ, ଅମ ଟିୟ 
ଛୁଆଳସ ଟିଂହଙ୍ ସାହାଯ୍ୟ ରନଇଛନ୍ତଟି। ୬ଜଣ ଟିଆ ସଦସ୍ୟଙୁ୍ 
ରନଇ ବ ଟିପ ଟିନଙ୍ ପର ଟିବାର। ଚାଷ କାମରୁ ହ ିଁ ରସ ପର ଟିବାରର 
ସମସ୍ତ ଚାହ ଟିଦା ପରୂଣ କର ଟିପାର ଟିଛନ୍ତଟି। 

ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ବାଇଗଣ, ଜହ୍ ଟି, କାକୁଡ଼ ଟି, ଲଙ୍ା, କଖାରୁ, ମଳୂା, 
ରକାଶଳା ଶାଗ ଆଦଟି ଚାଷ କର ଟିଥାନ୍ତ ଟି। ଚାଷ ପାଇଁ ତାଙୁ୍ ଜମ ଟି ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ଟି 
ବ ଟିହନ ବ ଟିରଶାଧନ, ସାର ପର ଟିଚାଳନା ଆଦଟି ଅରନକ କାମ ତୁଲାଇବାକୁ 
ପଡ଼ଟିଥାଏ। ଏପର ଟିକ ଟି ଅଧÒକ ଅମଳ ପାଇଁ  ଅଣସୁାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରରୟାଗ 
କରୁଛନ୍ତଟି। ମଧ୍ୟମ କ ଟିସମର ମସରୁୀ, ପଜୂା, ରମାତ ଟି ଆଦଟି କ ଟିସମର ଧାନ 
ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତଟି। ଏରନଇ ରସ କୁହନ୍ତଟି ରଯ, ମଧ୍ୟମ କ ଟିସମର ଧାନ ଚାଷ 
କର ଟିବା ଦା୍ରା ଅଧÒକ ଅମଳ ମ ଟିଳ ଟିପାରର। ତାଙ୍ ପାରଖ ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ଚାଷ 
ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ରହ ଟିଛ ଟି। ଦୀଘ୍ଦ ଟିନର ଅଭଟିଜ୍ଞତାରୁ ଫସଲର ରରାଗରପାକ 
ନ ଟିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ଟିବା ପାଇଁ କାହାର ପରାମଶ୍ ନ ରନଇ ନ ଟିରଜ  ଔଷଧ ସ ଟିଞ୍ଚନ 
କରନ୍ତଟି। ତାଙ୍ ଜମ ଟିରୁ ଉତ୍ାଦଟିତ ପନ ଟିପର ଟିବାକୁ ରସ  ରଖାର୍୍ା, ସନୁାଖଳା, 
ଜଟଣୀ ଆଦଟି ସ୍ଥାନକୁ ଗାଡ଼ ଟି ଦ୍ାରା ପଠାଇଥାନ୍ତ ଟି।  ନ ଟିକଟରର ବନ୍ୟାଜଳ 

ପନଟିପର ଟିବାକୁ ଷେତ ଟି ପହଞ୍ଚାଇଥÒଲା।  ବଷ୍ା 
ଭ ଟିତରର ମଧ୍ୟ ଛତା ଧର ଟି ରସ ପନ ଟିପର ଟିବା ରତାଳ ଟି 
କର ଟି ସରୁଷେ ଟିତ ରଖÒଥÒରଲ। ଆଉ  ପର ଟିବା ଦର 
ଆକଶଛୁଆଁ ଥÒବା ରବରଳ ବାଇଗଣର କ ଟିରଲାପ୍ରତ ଟି 
୫୦ଟଙ୍ା, କାକୁଡ଼ ଟି ୩୦, ଝୁଡଙ୍ଗ ୫୦ଟଙ୍ା 
ମଲୂ୍ୟରର ବ ଟିକ୍ ଟି ରହାଇପାରୁଛ ଟି। ଆଗକୁ ଜହ୍ ଟି, 
କାକୁଡ଼ ଟି, ରଭଣ୍ଡଟି, ଶାଗ, ମଳୂା, କଲରା ଚାଷ ପାଇଁ 
ବତ୍ତ୍ମାନ ଠାରୁ ଜମ ଟି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଛ ଟି। ଜମ ଟିରର 
ପାଣ ଟି ମଡାଇବା, ଘାସ ବାଛ ଟିବା ଆଦଟି ଅରନକ କାମ 
କର ଟିବା   ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ପରଟିବାରକୁ କାମ କର ଟିବାର 
ସରୁଯାଗ ପାଇଛନ୍ତଟି।  ସ୍ଳ୍ପ ଜାଗା ଥÒରଲ କାହା ଉପରର 
ଆଶ୍ୟ  ନକର ଟି ନ ଟିଜସ୍ ପର ଟିଶ୍ମରର ଚାଷ କାମ କର ଟିବା 
ସବୁଠୁ ଭଲ ରବାଲଟି ବ ଟିପ ଟିନ କୁହନ୍ତଟି ।  
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ଏ ସପ୍ତାହ ପତାଇଁ କେକେେ ପରତାମର୍ଶ…
 ଧାନ ଗଛ ସମ୍ରୂ୍୍ ନଷ୍ ରହାଇଯାଇଥିରଲ, 

ଗଜା ରହାଇଥିବା ଧାନ ବ ଟିହନ ଯଥା 
ଅନ୍ନପରୂ୍୍ା, କଳଟିଙ୍ଗ -୨, ହୀରା, ବନ୍ନା 
ଇତ୍ୟାଦ ଟିକୁ ରସରପ୍ଟମ୍ବର ୨୦ ତାର ଟିଖ ସରୁ୍ା 
କାଦୁଆ ଜମ ଟିରର ସ ଟିଧା ବୁଣା କର ଟି ଦ ଟିଅନ୍ତଟି।

  ବୁଣା ଧାନ ୪୫ ଦଟିନରୁ ଅଧିକ 
ରହାଇଯାଇଥିରଲ ରବଉଷଣ କରନୁ୍ତ ନାହ ିଁ ।

 ବୃଷ୍ ଟି ପଷୁ୍ ଉଚ୍ଚ ଜମ ଟିରର ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ଅଣଧାନ 
ଫସଲ ଯଥା ବ ଟିର ଟି, ମଗୁ, ହରଡ଼ ଆଦଟି ଫସଲ 
ଲଗାନୁ୍ତ।

 କଖାରୁଜାତୀୟ ପନ ଟିପର ଟିବାରର ନାଲଟି କଖାରୁ 
ରପାକ ପର ଟିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତ ଟି ୪୦୦ 
ଗ୍ାମ୍ ସ୍ୟାନଟ୍ାନ ଟିଲ ଟିରପ୍ରାଲ କ ଟିମ୍ବା ୬୦ ମ ଟିଲ ଟି 
ଇମ ଟିଡାରକ୍ାପ୍ର ଟିଡ ୨୦୦ ଲଟିଟର ପାଣ ଟିରର 
ମ ଟିଶାଇ ସ ଟିଞ୍ଚନ କରନୁ୍ତ।େୃଷ

 ିପ
ତାଣ

ପିତା
ଗ

କପରୀ ଏେ କେୈଳବୀଜ ଫସଲ। ଏହତାର କେଲ 
ବ୍ୟବହତାରକ�ତାଗ୍ୟ। ଏଥÒକର  ଓକମଗତା -୩ ନତାମେ ଏେ 
ଚବବିଜତାେୀୟ ଅମ୍ଳ ଥିବତାରୁ  ରରୀରରୁ କେତାକଲଷ୍ଟ୍ରଲ  ମତାତ୍ତା 
େମ୍  େରଥିତାଏ। ଏପରେି ିହୃତ୍ ପଣି୍ଡ ପତାଇଁ ଅେ୍ୟନ୍ତ 
ଉପକ�ତାଗୀ। େଳେତାରଖତାନତାକର 
ରଙ୍ଗେଆିର ିଓ ଛପତା େତାଳ ିପତାଇଁ 
ଏହତାର କେଲ  ବ୍ୟବହତାର 
େରତା�ତାଇଥତାଏ। କପରୀର 
ଏେ ନରି୍ଦବିଷ୍ଟ େସିମରୁ େନୁ୍ତ 

ବତାହତାର େରତା�ତାଇ, େପଡ଼ତା, ଟଙ୍ତା, ଛପତାେତାଗଜ, 
ହତାେେଆିର ିେତାଗଜ ପ୍ରଭୃେକିର ବ୍ୟବହତାର 
େରତା�ତାଇଥତାଏ। କେକବ ଆମ ରତାଜ୍ୟକର ମଧ୍ୟ 
କେକେେ ସ୍ତାନକର ଏହତାର ମଞ୍ରୁି କେଲ ବତାହତାର େର ି
କସତାରଷି କେଲ ସହେି ମରିତାଇ ଖତାଇବତା ଓ ରତାନ୍ଧବତା ପତାଇଁ 
ବ୍ୟବହତାର େରଥିତାଆନ୍ତ।ି

ବହୁମଖୁୀ ଅଥ୍ଶେରୀ କେୈଳବୀଜ  

କପରୀ ଚତାଷକପରୀ ଚତାଷ

ଫସଲ ଉତ୍ାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଚାହା 
ପତ ଟିକୁ ଭଲଭାରବ ରଧାଇ ପଣୁ ଟି ଥରର 
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଛ ଟି। 

ଏହାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ଟିବାକୁ ଏକ ମାଟ ଟିପାତ୍ରରର 
ଚାହାପତ ଟିକୁ ରଖÒ ଏହା ଉପରର ଢାଙୁ୍ଣୀ  

ରଦଇ  ପ୍ରାୟ ରଦଢ଼ ମାସ ଛାଇ ସ୍ଥାନରର 
ରଖନୁ୍ତ। ରତରବ  ଏହା ଉପରର ଲାଗ ଟିଥÒବା 
ଧଳା ରଙ୍ଗର କବକ ହ ିଁ ଖତ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କର ଟିଥାଏ। ଖତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 
୨ରୁ ତ ଟିନ ଟି ମାସ ସମୟ ଲାଗ ଟିଥାଏ। ଏହାକୁ 
ଖରାରର କ ଟିଛ ଟି ସମୟ ଶଖୁାଇ କର ଟି ଗଛମଳୂରର 
ବ୍ୟବହାର କର ଟିବାକୁ  ପରଡ଼। ରସହ ଟିପର ଟି ଏକ 

ବଡ଼ କୁଣ୍ଡରର ୩ରୁ ୪ ଚାମଚ ଚାହା ପତ ଟି ପକାଇ ଏହା 
ଉପରର ମାଟ ଟି ପକାଇ କ ଟିଛ ଟିଦ ଟିନ ରଖିପାର ଟିରବ। ଏହ ଟି 

ଖତକୁ ରଗାଲାପ, ମନ୍ାର, ଡାଲଟିଆ, ଚାରମଲଟି ଆଦଟି 
ଫୁଲ ଗଛ ସହ ଟିତ ଟମାରଟା, ବାଇଗଣ ଆଦଟି ପର ଟିବା 

ଗଛ ମଳୂରର  ଅନୁରମାଦଟିତ ହାର ହ ଟିସାବରର 

ବ୍ୟବହାର କର ଟିପାର ଟିରବ। ବଗ ଟିଚା ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଶସ୍ତା ଚାହା 
ପତ ଟି କ ଟିଣ ଟିପାର ଟିରବ। ଏହାକୁ ସ ଟିଧାସଳଖ  

ମାଟ ଟିରର ମ ଟିଶାଇ ପାର ଟିରବ।  କ ଟିମ୍ବା ଏକ 
ଚାମଚ ଚାହାକୁ ୨ଲଟିଟର ପାଣ ଟିରର 

ଭ ଟିଜାଇ ରଗାଟ ଟିଏ ଦ ଟିନ ପରର 
ବ୍ୟବହାର କର ଟିପାର ଟିରବ।

ଗଛେୁ ହେି  
ବ୍ୟବହୃେ ଚତା’ ପେ ି

ରବଙ୍ଗାଲୁରୁର ପ୍ରଭାକର 
ରାଓ,  ‘ବ ଟିହନ ସଂରଷେକ’ 
ଭାରବ ରବଶ୍  ପର ଟିଚ ଟିତ।  

ପାରମ୍ର ଟିକ ପର ଟିବାକୁ ପଣୁ ଟିଥରର 
ରଲଉଟାଇ ଆଣ ଟିବାକୁ ରସ  ‘ହର ଟିୟାଲଟି ସ ଟିଡ୍ ’ 
ନାମକ ଏକ ବ ଟିହନ ବ୍ୟାଙ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତଟି। ଏଠାରୁ 
୫୦୦ କ ଟିସମରୁ ଅଧÒକ ରଦଶୀ ବ ଟିହନ ଏବଂ ପର ଟିବା ମଞ୍ଟି  
ଉପଲବ୍ଧ ରହ ଟିଛ ଟି। ଏହ ଟି କାମ ପାଇଁ ୨୦୧୧ରୁ ରସ ଦୁବାଇରୁ ଆକପିରଟକ୍  କାମ ଛାଡ଼ ଟି ଗାଁକୁ  
ଚାଲଟି ଆସ ଟିଥରଲ। ହାଇବ୍ ଟିଡ୍  ବ ଟିହନ ବ୍ୟବହାର କର ଟିବା ରଯାଗୁଁ ଏହାର ଗଣୁବତ୍ତାରର  
କମ୍  ଥÒବା ରବରଳ ରଜୈବ ଟିକ ରଦଶୀ ପର ଟିବା ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ରବାଲଟି ରସ ଅନୁଭବ 
କର ଟିଥÒରଲ। ଏପର ଟିକ ଟି ରସ ପ ଟିଏଚ୍ ଡଟି ପରର  ସବୁଜ କ୍ାନ୍ତ ଟି ଆଣ ଟିବା ପାଇଁ ଅରନକ 
ରବୈଜ୍ଞାନ ଟିକଙ୍ ସହ କାମ ମଧ୍ୟ କର ଟିଛନ୍ତଟି। ରକୌଣସ ଟି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥÒରଲ, 
ରସଠାକାର ନୂଆ ପର ଟିବା ମଞ୍ଟିକୁ ଏକତ୍ର କର ଟି ରସ  ରଖଥୁÒରଲ। ପରର ପରର  ଏହାକୁ 
ଇଣ୍ରନ୍ୟାସନାଲ ସ ଟିଡ୍  ଏକ୍ସରଚଞ୍ଜ୍ କୁ ପଠାଇ ଦଟିଆଯାଉଥÒଲା। ଧୀରର ଧୀରର ରଦଶୀ 
ପର ଟିବା ବ ଟିହନ ରଲାପ ପାଉଥÒବା ରବରଳ ଏହାକୁ ଚାଷୀଙ୍ ପାରଖ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରସ 
ଏପର ଟି ଆନ୍ତର ଟିକ ପ୍ରୟାସ କର ଟିଛନ୍ତଟି। ପରୀଷେଣ ପାଇଁ ରସ ରବଙ୍ଗାଲୁରର ଅରଢ଼ଇ ଏକର 
ଜମ ଟିରର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କର ଟିଥÒରଲ। ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ରଦଶ ବୁଲଟି ରସ ଚାଷୀଙ୍ ପାଖରୁ 
ମଞ୍ଟି ସଂଗ୍ହ କର ଟିଥÒରଲ। ୨୦୦୦ବଷ୍ ତଳର ପରୁୁଣା ଗହମ ବ ଟିହନ ରସାନାରମାତ ଟିକୁ 
ମଧ୍ୟ ପଣୁ ଟି ଥରର ରଲାକଙ୍ ପାରଖ ପହଞ୍ଚାଇପାର ଟିଛନ୍ତଟି।  ୨୦୧୫ରର ରସ ଲାଲ୍  ରଭଣ୍ଡଟି 
କ ଟିସମକୁ ଜୀବ ଟିତ କର ଟିଥÒରଲ। ଯାହାକ ଟି ବତ୍ତ୍ମାନ ଅରନକ ବ୍ୟକ୍ତ ଟି ଘର ବଗ ଟିଚାରର ଚାଷ 
କର ଟିପାରୁଛନ୍ତଟି। ଏରନଇ ପ୍ରଭାକର କୁହନ୍ତଟି, ଯଦଟି ରଲାରକ ବ ଟିରଳ ପନ ଟିପର ଟିବାକୁ ଲଗାଇ 
ସାମାଜଟିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରର ରସୟାର କର ଟିରବ, ରସରତରବଳ ଚାଷୀଭାଇଙ୍ ଆଗ୍ହ 
ବଢ଼ଟିବ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଟିକ ଭ ଟିତ୍ତ ଟିରର ଆରମ୍ଭ କର ଟିପାର ଟିରବ।

ଭାରତୀୟ ପାଣ ଟିପାଗ 
ଇତ ଟିହାସରର ଏକ 
ଆଦ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ 

ନାମ ରହଉଛ ଟି ଅନ୍ନା ମଣ ଟି। ଜରଣ 
ମହ ଟିଳା ରବୈଜ୍ଞାନ ଟିକ ହ ଟିସାବରର ଏ 
ରଷେତ୍ରରର ରସ ତାଙ୍ର ରଶ୍ଷ୍ଠତ୍ 
ପ୍ରତ ଟିପାଦ ଟିନ କର ଟିପାର ଟିଛନ୍ତଟି। 
ଯାହାଙ୍ ଦଟିଗ୍ ଦଶ୍ନରର 
ଆଜଟି ରବୈଜ୍ଞାନ ଟିକମାରନ 
ପାଣ ଟିପାଗର  ସଠଟିକ୍  ପବ୍ୂାନୁମାନ 
କର ଟିପାରୁଛନ୍ତଟି। ଅନ୍ନା ମଣ ଟି 
ପାଣ ଟିପାଗ ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର କାଯ୍୍ୟ 
କର ଟିଥÒରଲ। ସାରା ବ ଟିଶ୍ରର ରସ 
‘ଭାରତର  ରମୌସମ ମହ ଟିଳା’ 
ଭାରବ ରବଶ୍  ପର ଟିଚ ଟିତ। 
ରସ ଭାରତୀୟ ପାଣ ଟିପାଗ 
ବ ଟିଭାଗର ଉପ ମହାନ ଟିରଦ୍୍ଶ ଟିକା 
ଦାୟ ଟିତ୍ ତୁଲାଇଛନ୍ତଟି। ରସାଲାର ରାଡ ଟିଏସନ୍ , ଓରଜାନ ଏବଂ  ପବନ ଶକ୍ତଟି ଉପକରଣ 
ରଷେତ୍ରରର  ତାଙ୍ର ଅରନକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ  ଆଜଟି ରବୈଜ୍ଞାନ ଟିକମାନଙ୍ କାମକୁ 
ସହଜ କର ଟିରଦଇଛ ଟି। ପାଣ ଟିପାଗ  ନ ଟିରୀଷେଣ କର ଟିବା ପାଇଁ ସଠଟିକ୍  ଉପକରଣ ଡଟିଜାଇନ୍  
କର ଟିବାରର ତାଙ୍ର ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ ଭୂମ ଟିକା ରହ ଟିଥÒଲା। ରତରବ ଉଚ୍ଚ ଶ ଟିଷୋ ପାଇଁ ରସ 
ରଯରତରବରଳ  ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥÒରଲ, ରସଠାରୁ ହ ିଁ  ପାଣ ଟିପାଗ ସମ୍କପିତ ଉପକରଣ 
ବ ଟିଷୟରର ଅଧÒକ ଜାଣ ଟିବାକୁ ପାଇରଲ।  ରତଣ ୁ୧୯୪୮ରର ଭାରତ ରଫର ଟିବା 
ପରର ରସ  ପରୁଣର ପାଣ ଟିପାଗ ବ ଟିଭାଗରର କାମ କର ଟିଥÒରଲ।  ୧୯୬୯ରର ରସ ଉପ 
ମହାନ ଟିରଦ୍୍ଶ ଟିକା ପଦରର ରହ ଟିଥିରଲ।  ରସ ପବନର ଗତ ଟି ଏବଂ ରସୌରଶକ୍ତଟି ମାପ ଟିବା  
ଉପରର ଅରନକ କାମ କର ଟିଥÒରଲ। ୧୯୭୯ରର ଭାରତୀୟ ପାଣ ଟିପାଗ ଉପନଟିରଦ୍୍ଶ ଟିକା 
ପଦରୁ ଅବସର ରନଇଥିବା ଆନ୍ନାମଣ ଟିଙୁ୍  ୧୯୮୭ରର ଇନ୍ା ରକଆର ରାମନାଥନ୍  
ସମ୍ାନରର ସମ୍ାନ ଟିତ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୬ ଅଗଷ୍ ୨୦୦୧ରର ତ ଟିରୁଅନନ୍ତପରୁମ୍ ରର ଏହ ଟି 
ମହ ଟିୟସୀ ମହ ଟିଳାଙ୍  ରଦହାନ୍ତ ରହାଇଥÒଲା। 

କମୌସମ ମହଳିତା େୁଣ୍ଡ ଭରବିତାର ସହଜ ଉପତାୟ

ବଞ୍ବିତାର ରତାହତା କେଖତାଇଛ ିପରବିତା ଚତାଷସଫଳ 
ଚତାଷୀ

ଅନ୍ୟ େତାହତା ଉପକର ଭରସତା ନ େର ି
ଚତାଷେତା�୍ଶ୍ୟେୁ ସବୁେଛି ିମତାନ ିକନଇଛନ୍ତ ି
କଖତାର୍୍ଶତା ଜଲି୍ତା, କବଗନୁଆି ବ୍ଲକ୍  କଗତାବନି୍ଦପରୁ 
(ପରଛିଳ) ଗ୍ତାମର ବପିନି ମହତାପତାତ୍। 
୫୭ ବଷ୍ଶ ବୟସକର  କସ ପ୍ରତାୟ ୨୦ ଏେର 
ଜମକିର  ଧତାନ ଚତାଷ ସହେି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରେତାର 
ପରବିତା ଚତାଷ େର ି ଆତ୍ମନଭି୍ଶରରୀଳ କହବତା 
ସହ ୧୫ଟ ିପରବିତାରରୁ କରତାଜଗତାରର  ବତାଟ 
କେଖତାଇଛନ୍ତ।ି 

ବହିନ 
ସଂରକ୍ଷେ 

ଗତାଈକଗତାରୁଙ୍ ଚମ୍ଶବଣି୍ଡ ି
କରତାଗ ଓ ପ୍ରେେିତାର

ଡ. ନରିତାେତାର କଜନତା
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1616 ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

୩ୟ ମ୍ାଚସର ଦକ୍ ଷିଣ ଆଫ୍ଷିକା ୍ରାସ୍ତ

ଟେଷ୍ଟ ସରିଜି ଜତିଲିା ଇଂଲଣ୍ଡ
ଲଣ୍ଡନ, ୧୨।୯ (ଏଜେନ୍ ସି): ସ୍ଥାନୀୟ 
ଜେନସିଙ୍ଗଟନ ଓଭଥାଲ ଗ୍ଥାଉଣ୍ଡଜେ ଅନୁଷ୍ ସିତ 
ଅନ୍ସିମ ତଥଥା ୩ୟ ଜଟଷ୍ଟଜେ ଭ୍ରମଣେଥାେୀ 
ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିେଥାେୁ ୯ ୱସିଜେଟ୍ ଜେ ଇଂଲଣ୍ଡ 
ପେଥାସ୍ତ େେ ସିଛ ସି। ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିେଥା ପକ୍େୁ 
ଧଥାର୍ଯ୍ୟ ୧୩୦ େନ ଜଛଥାଟ ସିଆ ଲକ୍୍ୟେୁ ପ ସିଛଥା 
େେ ସି ଘଜେଥାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ େବସିବଥାେ ୪ଥ୍ଯ 
ଦ ସିବସ ଜେଷ ସଦୁ୍ଥା ଜେୌଣସ ସି ୱସିଜେଟ୍  ନ 
ହେଥାଇ ୯୭ େନ େେ ସିଥିଲଥା। ଜସଥାମବଥାେ 
ଅନ୍ସିମ ଦ ସିବସଜେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ୫.୩ 
ଓଭେ ଜେଳସି ଜ�ଥାଟ ସିଏ ୱସିଜେଟ୍  ହେଥାଇ 
ବ ସିେୟ ଲଥା� ସି ଆବେ୍ୟେ ୩୩ େନ 
ସଂଗ୍ହ େେ ସିଜନଇଥିଲଥା। ଓପନର୍  
ଆଜଲକ୍ସ ଲସିଜ୍  ୩୯ େନ େେ ସି େଥା� ସିଜସଥା 
େଥାବଥାଡଥାଙ୍କ େ ସିେଥାେ ଜହଥାଇଥିଜଲ। 
ଜତଜବ ଅନ୍ୟତମ ଓ ଓପନର୍  େ୍ୟଥାକ୍  
କ୍ରଲୀ ୬୯ ଓ ଓଲସି ଜପଥାପ୍  ୧୧ େନ େେ ସି 
ଜେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଅପେଥାେସିତ େହ ସିଥିଜଲ। 

ଏହ ସି ବ ସିେୟ ସହ ଜବନ୍  ଜଷ୍ଟଥାକ୍ସଙ୍କ ଜନତୃତ୍ଥାଧିନ 
ଇଂଲଣ୍ଡ ୨-୧ଜେ ସ ସିେ ସିେ େସିତ ସିଜନଇଛ ସି। ପବୂ୍ଯେୁ 
ପ୍ରଥମ ଜଟଷ୍ଟେୁ ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିେଥା ଇନ ସିଂସ ଓ ୧୨ 
େନଜେ ବ ସିେୟୀ ଜହଥାଇଥିଲଥା। େ ସିନୁ୍ ଦ୍ ସିତୀୟ 
ଜଟଷ୍ଟେୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇନସିଂସ ଓ ୮୫ େନଜେ େସିତ ସି 
ଦମ୍ ଦଥାେ ପ୍ରତ୍ୟଥାବର୍୍ଯନ େେ ସିଥିଲଥା। ଜବନ୍  ଜଷ୍ଟଥାକ୍ସ 
ଓ େଥାବଥାଡଥା ସ ସିେ ସିେେ ଜରେଷ୍ ଜେଳଥାଳସି ବ ସିଜବଚସିତ 
ଜହଥାଇଥିଜଲ। ଜସହ ସିଭଳସି ୩ୟ ଜଟଷ୍ଟଜେ ୭ 
ୱସିଜେଟ୍  ଜନଇଥିବଥା ଓଲସି େବ ସିନସନ ମ୍ୟଥାଚେ 
ଜରେଷ୍ ଜେଳଥାଳସି ପେୁସ୍ଥାେ ହଥାସଲ େେ ସିଥିଜଲ।

େଂକ୍ ଷିପ୍ତ ସ୍ାର
ଦ.ଆଫ୍ଷିକା ପ୍ରଥମ ଇନ ଷିଂେ: ୧୧୮/୧୦ (ମଥାଜେ୍ଯଥା 
େନଜସନ- ୩୦, େବସିନସନ୍ - ୫/୪୯)। ଇଂଲଣ୍ଡ 
ପ୍ରଥମ ଇନଷିଂେ: ୧୫୮/୧୦ (ଓଲସି ଜପଥାପ୍ - ୬୭, 
େନଜସନ୍ - ୫/୩୫)। ଦ.ଆଫ୍ଷିକା ୨ୟ ଇନ ଷିଂେ: 
୧୬୯/୧୦ (ଡ ସିନ୍  ଏଲ୍ �ଥାେ- ୩୬, ଜଷ୍ଟଥାକ୍ସ- 
୩/୩୯)। ଇଂଲଣ୍ଡ ୨ୟ ଇନ ସିଂସ: ୧୩୦/୧ 
(କ୍ରଲୀ- ୬୯*, େଥାବଥାଡଥା- ୧/୫୭)।

ର�ୋହତି ଅଧÒନୋୟକ; ରଫ�ରିେ ବୁମ୍ �ୋ
ନୂଆଦସିଲ୍ୀ,୧୨।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ଅଜେଟଥାବେ ଓ ନଜଭମ୍ବେ ମଥାସଜେ 
ଅଜ୍ରେଲସିଆଜେ ଆଜୟଥାେନ ଜହବଥାେୁ ରଥାଉଥିବଥା ଅନ୍େ୍ଯଥାତୀୟ 
କ୍ର ସିଜେଟ େଥାଉନସ ସିଲ୍  (ଆଇସ ସିସ ସି) ଟ ସି-୨୦ ବ ସିଶ୍ୱେପ୍ େ ଅଷ୍ଟମ 

ସଂସ୍େଣ ପଥାଇଁ ଜସଥାମବଥାେ ଭଥାେତୀୟ ଦଳ ଜଘଥାଷଣଥା 
େେଥାରଥାଇଛ ସି। ଭଥାେତୀୟ କ୍ର ସିଜେଟ େଜଟ୍ରେଥାଲ ଜବଥାଡ୍ଯ (ବ ସିସ ସିସ ସିଆଇ) 
ଦ୍ଥାେଥା ଜଘଥାଷ ସିତ ଏହ ସି ୧୫ େଣ ସିଆ ଦଳଜେ ଜେଥାହ ସିତ େମ୍ଯଥା 
ଜନତୃତ୍ ବେଥାୟ େଖିଛନ୍ସି। ଇଞ୍େୁ ସି େଥାେଣେୁ ଦଳେ ବଥାଦ୍  

ପଡ଼ସିଥିବଥା ତଥାେେଥା ଦରୁ ତ ଜବଥାଲେ ରେପ୍ରୀତ ବୁମ୍ େଥା ଓ ହେ୍ଯଲ 
ପଜଟଲ ଦଳେୁ ପ୍ରତ୍ୟଥାବର୍୍ଯନ େେ ସିଛନ୍ସି। ବ ସିଶ୍ୱେପ୍  ଅଜେଟଥାବେ 
୧୬େୁ ଆେମ୍ଭ ଜହଥାଇ ନଜଭମ୍ବେ ୧୩ଜେ ଜେଷ ଜହବ। ୨୩ଜେ 
ଭଥାେତ ପଥାେମ୍ପେ ସିେ ପ୍ରତ ସିଦ୍ନ୍ଦୀ ପଥାେ ସିସ୍ତଥାନ ବ ସିପକ୍େୁ ଅଭସିରଥାନ 
ଆେମ୍ଭ େେ ସିବ। ଅଭସିଜ୍ଞ ଦରୁ ତ ଜବଥାଲେ ମହମ୍ମଦ ସଥାମ ସି, ବ୍ୟଥାଟେ 

ଜରେୟଥାସଆୟେ, େବସି ବ ସିଜ୍ଥାଇ ଓ ଦୀପେ ଚହେ ଷ୍ଟଥାଣ୍ଡବଥାଇ ଭଥାଜବ 
ଦଳଜେ ସ୍ଥାନ ପଥାଇଛନ୍ସି। ଜସହ ସିପେ ସି ଅଭ ସିଜ୍ଞ ଅଲେଥାଉଣ୍ଡେ େବୀନ୍ଦ୍ର 
େଜଡେଥା ଇଞ୍େୁ ସି େଥାେଣେୁ ଦଳଜେ ସ୍ଥାନ ପଥାଇନଥାହଥାନ୍ ସି। ତଥାଙ୍କ 
ସ୍ଥାନଜେ ଅକ୍େ ପଜଟଲ ଦଳଜେ ସ୍ଥାନ ପଥାଇଛନ୍ସି। ଅଭସିଜ୍ଞ ସ୍ ସିନେ 
େବସିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱ ସିନଙ୍କ ଉପଜେ ଚୟନେର୍୍ଯଥା ଭେସଥା େେ ସିଛନ୍ସି। 
ରବୁ ଦରୁ ତ ଜବଥାଲେ ଆଜଭସ େଥାନ ଦଳେୁ ବଥାଦ୍  ପଡ଼ସିଛନ୍ସି। 

ମଜହନ୍ଦ୍ର ସ ସିଂ ଜଧଥାନୀଙ୍କ ଜନତୃତ୍ଜେ ଭଥାେତୀୟ ଦଳ 
୨୦୦୭ଜେ ବ ସିଶ୍ୱେପେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍େଣଜେ ଚଥାମ୍ପ ସିଅନ ଜହବଥାେ 
ଜ�ୌେବ ଅେ୍ଯନ େେ ସିଥିଲଥା। ୧୫ ବଷ୍ଯ ବ ସିତ ସିରଥାଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ଭଥାେତ 
ଦ୍ ସିତୀୟଥେ ପଥାଇ ଁ ଟଥାଇଟଲ ହଥାସଲ େେ ସିପଥାେ ସି ନଥାହ ିଁ। ଅବେ୍ୟ 
ଇତ ସିମଧ୍ୟଜେ ୬ଥେ ବ ସିଶ୍ୱେପ୍  ଆଜୟଥାେନ ଜହଥାଇଛ ସି। ଏହ ସି ବ ସିଶ୍ୱେପ୍  
ପବୂ୍ଯେୁ ଭଥାେତ ଅଜ୍ରେଲସିଆ ଓ ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିେଥା ବ ସିପକ୍ଜେ ମଧ୍ୟ ସ ସିେ ସିେ 
ଜେଳସିବ। ବ ସିଶ୍ୱେପ୍  ସଜମତ ଏହ ସି ଦୁଇଟ ସି ସ ସିେ ସିେ ପଥାଇ ଁମଧ୍ୟ ଭଥାେତୀୟ 
ଦଳ ଜଘଥାଷଣଥା େେଥାରଥାଇଛ ସି। ବ ସିଶ୍ୱେପ୍  ପବୂ୍ଯେୁ ଭଥାେତ ଜସଜପଟମ୍ବେ 

୨୦େୁ ଅଜ୍ରେଲସିଆ ବ ସିପକ୍ଜେ ଏେ ୩ ମ୍ୟଥାଚ୍  ବ ସିେ ସିଷ୍ଟ ଟ ସି-୨୦ ସ ସିେ ସିେ 
ଜେଳସିବ। ଜସହ ସିପେ ସି ଜସଜପଟମ୍ବେ ୨୮େୁ ଘଜେଥାଇ ପେ ସିଜବେଜେ 
ଭଥାେତ ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିେଥା ବ ସିପକ୍ଜେ ଟ ସି-୨୦ ସ ସିେ ସିେ ଜେଳସିବ। 
ଭୁବଜନଶ୍ୱେ ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିେଥା ବ ସିପକ୍ ସ ସିେ ସିେ ଜେଳସିଜବ ନଥାହ ିଁ। 
ହଥାର୍ଦ୍ଦିେ ଓ ଅେ୍ଯଦୀପ ଅଜ୍ରେଲସିଆ ବ ସିପକ୍ ସ ସିେ ସିେ ଜେଳସିଜବ ନଥାହ ିଁ। 

 ଟ ଷି-୨୦ ବ ଷିଶ୍ୱକପ୍  ଦଳ
ଜେଥାହ ସିତ େମ୍ଯଥା (ଅଧିନଥାୟେ), ଜଲଥାଜେେ େଥାହୁଲ (ଉପ-
ଅଧିନଥାୟେ), ବ ସିେଥାଟ ଜେଥାହଲସି, ସରୂ୍ଯ୍ୟେୁମଥାେ ରଥାଦବ, ଋଷଭ 
ପନ୍ ଓ ଦୀଜନେ େଥାର୍୍ଦିେ (ୱସିଜେଟେସିପେ), ଦୀପେ ହୁଦଥା, ଅକ୍େ 
ପଜଟଲ, େବସିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱ ସିନ, ହଥାର୍ଦ୍ଦିେ ପଥାଣ୍ଡ୍ୟଥା, ରେପ୍ରୀତ ବୁମ୍ େଥା, 
ଭୁବଜନଶ୍ୱେ େୁମଥାେ, ହେ୍ଯଲ ପଜଟଲ, ଅେ୍ଯଦୀପ ସ ସିଂ ଏବଂ 
ୟେୁଜବନ୍ଦ୍ର ଚହଲ। ଷ୍ଟଥାଣ୍ଡବଥାଇ: ମହମ୍ମଦ ସଥାମ ସି, ଜରେୟଥାସ ଆୟେ, 
େବସି ବ ସିଜ୍ଥାଇ, ଦୀପେ ଚହେ। 

ଅସ୍ରେଲଷିଆ ବ ଷ୍ି କ୍ ଟ ଷି-୨୦ ଦଳ
ଜେଥାହ ସିତ େମ୍ଯଥା (ଅଧିନଥାୟେ), ଜଲଥାଜେେ େଥାହୁଲ (ଉପ-
ଅଧିନଥାୟେ), ବ ସିେଥାଟ ଜେଥାହଲସି, ସରୂ୍ଯ୍ୟେୁମଥାେ ରଥାଦବ, 
ଦୀପେ ହୁଦଥା, ଋଷଭ ପନ୍, ଦୀଜନେ େଥାର୍୍ଦିେ, ହଥାର୍ଦ୍ଦିେ ପଥାଣ୍ଡ୍ୟଥା, 
େବ ସିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱ ସିନ, ୟେୁଜବନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ଅକ୍େ ପଜଟଲ, 
ଭୁବଜନଶ୍ୱେ େୁମଥାେ, ମହମ୍ମଦ ସଥାମ ସି, ହେ୍ଯଲ ପଜଟଲ, ଦୀପେ 
ଚହେ ଓ ରେପ୍ରୀତ ବୁମ୍ େଥା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ଷିକା ବ ଷ୍ି କ୍ ଟ ଷି-୨୦ ଦଳ
ଜେଥାହ ସିତ େମ୍ଯଥା (ଅଧିନଥାୟେ), ଜଲଥାଜେେ େଥାହୁଲ (ଉପ-
ଅଧିନଥାୟେ), ବ ସିେଥାଟ ଜେଥାହଲସି, ସରୂ୍ଯ୍ୟେୁମଥାେ ରଥାଦବ, ଦୀପେ 
ହୁଦଥା, ଋଷଭ ପନ୍, ଦୀଜନେ େଥାର୍୍ଦିେ, େବସିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱ ସିନ, 
ୟେୁଜବନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ଅକ୍େ ପଜଟଲ, ଅେ୍ଯଦୀପ ସ ସିଂ, ହେ୍ଯଲ 
ପଜଟଲ, ଦୀପେ ଚହେ, ମହମ୍ମଦ ସଥାମ ସି ଓ ରେପ୍ରୀତ ବୁମ୍ େଥା।

ଭୁବଜନଶ୍ୱେ, ୧୨।୯ (ସମ ସିସ): ଐତ ସିହଥାସ ସିେ ବଥାେବଥାଟୀ 
ଷ୍ଟଥାଡ ସିୟମଜେ ଏେଥାଠ ସି ଜହଜବ ବ ସିଶ୍ୱେ ୮୦େୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ େ ସିମ୍ବଦନ୍ୀ 
କ୍ର ସିଜେଟର୍ । ବ ସିଜ୍ଥାେେ ବ୍ୟଥାଟ ସିଂ ପଥାଇଁ ବ ସିଶ୍ୱଜେ େ୍ୟଥାତ ସି ଅେ୍ଯନ 
େେ ସିଥିବଥା ବୀଜେନ୍ଦ୍ର ଜସହ୍ବଥା�, କ୍ର ସିସ୍  ଜ�ଲ୍ , େ୍ୟଥାକ୍  େଥାଲସିସ, 
ଜସନ ୱଥାଟସନ, ଜ�ୌତମ �ମ୍ଭୀେ, ଆଣ୍ଡ ସିଉ ପ୍ ସିଟ୍ଫ୍ ଙ୍କ 
ବ୍ୟଥାଟ୍ େୁ ଜଚୌେଥା ଛେଥାଜେ େମ୍ପ ସିବ ବଥାେବଥାଟୀ। ପଣୁ ସି ଜରେଟ୍  
ଲସି’ଙ୍କ ମଥାେଥାତ୍ମେ ୟେ୍ଯେ ସଥାଙ୍ଗେୁ ମଥୁିଆ ମେୁଲୀଧେନ ସ୍ ସିନ 
ରଥାଦୁେୁ ଅତ ସି ନ ସିେଟେୁ ଜଦଖିଜବ ଓଡ଼ସିେଥା କ୍ର ସିଜେଟ୍ ଜପ୍ରମୀ। 

ଲସିଜେଣ୍ଡ ଲସିଗ୍  କ୍ର ସିଜେଟ୍  (ଏଲ୍ ଏଲ୍ ସ ସି) ଦ୍ ସିତୀୟ ସ ସିେନେ ୩ଟ ସି 
ମ୍ୟଥାଚ୍  ଚଳସିତ ମଥାସ ୨୬, ୨୭ ଓ ୨୯ଜେ ବଥାେବଥାଟୀଜେ 
ଜେଳଥାର ସିବ। ଅବସେପ୍ରଥାପ୍ତ କ୍ର ସିଜେଟର୍ ଙୁ୍କ ଜନଇ ଆଜୟଥାେସିତ 
ଜହଉଥିବଥା ଏହ ସି ଲ ସିଗ୍ େ ଦ୍ ସିତୀୟ ସଂସ୍େଣ ଜସଜପଟମ୍ବେ 
୧୬େୁ ଆେମ୍ଭ ଜହବ। ଜେଥାଲେଥାତଥାେ ଇଜଡନ �ଥାଜଡ୍ଯନ୍ 
ଷ୍ଟଥାଡ ସିୟମଜେ ଏେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମ୍ୟଥାଚ୍  ଇଣ୍ଡସିଆନ୍  ମହଥାେଥାେଥାସ୍  ଓ 
ୱଥାଲ୍ଲ୍ଯ େସିଆଟ୍ଟ୍  ସ ମେୁଥାବ ସିଲଥାେୁ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ସ ସି-୨ ଆେମ୍ଭ ଜହବ। 
ବଥାେବଥାଟୀଜେ ଜେଳଥାର ସିବଥାେୁ ଥିବଥା ୩ଟ ସି ରଥାେ ମ୍ୟଥାଚ୍  ଲଥା� ସି 
ଜେଳଥାଳ ସି ପର୍ଯ୍ୟଥାୟକ୍ରଜମ ୨୫େୁ ଓଡ଼ସିେଥାଜେ ପହଞ୍ ସିଜବ 
ଜବଥାଲସି ଜସଥାମବଥାେ ଭୁବଜନଶ୍ୱେଜେ ଅନୁଷ୍ ସିତ ସଥାମ୍ବଥାଦ ସିେ 
ସମ୍ମ ସିଳନୀଜେ ଟୁର୍୍ଯଥାଜମଟ୍େ ସହ-ପ୍ରତ ସିଷ୍ଥାତଥା ତଥଥା ସ ସିଇଓ 
େମନ େଥାଜହେଥା େହ ସିଛନ୍ସି। ପବୂ୍ଯେୁ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍େଣ 
େଥାନୁଆେୀଜେ ଓମଥାନଜେ ସଫଳତଥାେ ସହ ଜେଷ ଜହଥାଇଛ ସି। 

ସଦଖିବାକୁ ମ ଷିଳ ଷିବ ‘େୁ୍ ର୍ -େବ୍ ’
ଲସିଜେଣ୍ଡଟ୍  ସ ଲସିଗ୍  କ୍ର ସିଜେଟ୍ େ ଦ୍ ସିତୀୟ ସ ସିେନଜେ ୪ଟ ସି 
ଫ୍ଥାଞ୍ଥାଇେଜେ ଜମଥାଟ୍  ୧୦ଟ ସି ଜଦେେ ୮୦େୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ 
ଅବସେପ୍ରଥାପ୍ତ କ୍ର ସିଜେଟର୍  ସଥାମ ସିଲ ଜହଜବ। ବଥାେବଥାଟୀେୁ 

ମ ସିେଥାଇ ଜମଥାଟ୍  ୫ ଜ�ଥାଟ ସି 
ଜଭନୁ୍ୟଜେ ଅଜେଟଥାବେ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ମ୍ୟଥାଚ୍  
ଜେଳଥାର ସିବ। ବୀଜେନ୍ଦ୍ର ଜସହ୍ବଥା� �େୁେଥାଟ େ୍ୟଥାଟ୍ଟ୍  ସ, 
ଜ�ୌତମ �ମ୍ଭୀେ ଇଣ୍ଡସିଆ େ୍ୟଥାପ ସିଟଥାଲ୍, ହେଭେନ ସ ସିଂହ 

ମଣ ସିପଥାଲ ଟଥାଇ�ସ୍ଯ ଓ ଇଫ୍ଯଥାନ ପଠଥାନ ଭ ସିଲ୍ ୱଥାେଥା େ ସିଙ୍ଗଟ୍  ସ 
ଦଳେ ଜନତୃତ୍ ଜନଜବ। ଟ ସି-୨୦ ଭ ସିର୍ ସିଜେ ଜେଳଥାର ସିବଥାେୁ 
ଥିବଥା ସମସ୍ତ ମ୍ୟଥାଚ୍ �ଡ଼ୁ ସିେ ଆହୁେ ସି ଜେଥାମଥାଞ୍ େେ ସିବଥା ଲଥା� ସି 
‘ସପୁର୍ -ସବ୍ ’ ଜେଳଥାଳ ସିେ ବ୍ୟବହଥାେ େେଥାର ସିବ ଜବଥାଲସି 
ଟୁର୍୍ଯଥାଜମଟ୍ ସ ସିଇଓ େମନ ଏହ ସି ସଥାମ୍ବଥାଦ ସିେ ସମ୍ମ ସିଳନୀଜେ 

େହ ସିଛନ୍ସି। େଟେଜେ 
ଜେଳଥାର ସିବଥାେୁ ଥିବଥା ୩ଟ ସି ମ୍ୟଥାଚେୁ 

୨ଟ ସି େଥାତ ସିଜେ ଓ ଅନ୍ୟଟ ସି ଅପେଥାହ୍ନଜେ ଜେଳଥାର ସିବ। 
ବଥାେବଥାଟୀ ଗ୍ଥାଉଣ୍ଡଜେ ମ୍ୟଥାଚ୍  ଆଜୟଥାେନ େେୁଥିବଥାେୁ 

ଓଡ଼ସିେଥା କ୍ର ସିଜେଟ୍  ଆଜସଥାସ ସିଏସନେୁ ଧନ୍ୟବଥାଦ ଜଦବସି। 
କ୍ରୀଡ଼ଥାଜପ୍ରମୀ ‘ବୁକ୍  ମଥାଇଁ ଜସଥା’ େେ ସିଆଜେ ଅନ୍ ଲଥାଇନଜେ 
ଟ ସିେଟ୍  କ୍ରୟ େେ ସିପଥାେ ସିଜବ। ଟ ସିେଟ୍ େ ଦେ ୩୫୦, ୫୦୦ 
ଓ ୭୫୦ ଟଙ୍କଥା େେଥାରଥାଇଛ ସି।
ମ୍ାଚ ୍ ର ଷିଚାଳନା କର ଷିସବ ମହ ଷିଳା ଅମ୍ାୟର
ମହ ସିଳଥା ସେକ୍ସିେେଣେୁ ଲକ୍୍ୟଜେ େଖି ଏଲ୍ ଏଲ୍ ସ ସି 
ଆଜୟଥାେେ ପ୍ରଥମଥେ ମହ ସିଳଥା ଅମ୍ପଥାୟେଙୁ୍କ ମ୍ୟଥାଚ୍  
ପେ ସିଚଥାଳନଥା ଦଥାୟ ସିତ୍ଜେ େଖିଛନ୍ସି। ସମସ୍ତ ୧୬ ମ୍ୟଥାଚଜେ 
ମହ ସିଳଥା ଅମ୍ପଥାୟେଙୁ୍କ ଜଦଖିବଥାେୁ ମ ସିଳ ସିବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟଥାଚ୍  ଷ୍ଟଥାର୍  
ଜସ୍ଥାଟ୍୍ଯଜେ ସ ସିଧଥାପ୍ରସଥାେଣ େେଥାର ସିବ ଜବଥାଲସି େମନ େହ ସିଛନ୍ସି।

ବ୍ାଟ୍ ସର ଲାଗ ଷିବ ସେନେର୍ 
ଏହ ସି ପ୍ରତ ସିଜରଥା� ସିତଥାଜେ ପ୍ରଜତ୍ୟେ ବ୍ୟଥାଟର୍ ଙ୍କ ବ୍ୟଥାଟ୍ ଜେ 
ଜସନ୍ ସେ ଲଥା� ସିବ। ଫଳଜେ ଜେଉଁ ବ୍ୟଥାଟର୍  ଜେଜତ 
ସ୍ ସିଡ୍ ଜେ ସଟ୍  ମଥାେୁଛନ୍ସି ତଥାହଥା େଣଥାପଡ଼ସିବ। ପ୍ରତ ସି ସଟ୍ ଜେ 
ବ୍ୟଥାଟ୍ େ �ତ ସି ଜେଜତ େହ ସିଛ ସି ଦେ୍ଯେ ତଥାହଥାେୁ ଟ ସିଭ ସି ସ୍ରେସିନ 
ମଥାଧ୍ୟମଜେ େଥାଣ ସିପଥାେ ସିଜବ।

ଚାମ୍ ଷିଅନ ଦଳକୁ ୨.୫ ସକାଟ ଷି ଟଙ୍ା
ପ୍ରତ ସିଜରଥା� ସିତଥାଜେ ଜମଥାଟ୍  ୪ ଜେଥାଟ ସି ଟଙ୍କଥାେ ପେୁସ୍ଥାେ 
େଥାେ ସି େହ ସିଛ ସି। ଚଥାମ୍ପ ସିଅନ ଦଳେୁ ୨.୫ ଜେଥାଟ ସି ଓ େନସ୍ଯଅପ୍  
ଦଳେୁ ଏେ ଜେଥାଟ ସି ଟଙ୍କଥା ପ୍ରଦଥାନ େେଥାର ସିବ। ବଲସିଉଡ୍  
ଆଇେନ୍  ଅମ ସିତଥାଭ ବଚ୍ଚନ ଟୁର୍୍ଯଥାଜମଟ୍ ରେଥାଣ୍ଡ ଆମ୍ବଥାସଡେ 
େହ ସିଥିବଥାେୁ ତଥାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବଥାେବଥାଟୀଜେ ମ୍ୟଥାଚ୍  ଜଦଖିବଥାେୁ 
ନ ସିମନ୍ତ୍ରଣ େେଥାର ସିବ ଜବଥାଲସି ସ ସିଇଓ ଏହ ସି ସଥାମ୍ବଥାଦ ସିେ 
ସମ୍ମ ସିଳନୀଜେ ସଚୂନଥା ଜଦଇଛନ୍ସି। 

ବୋ�ବୋଟୀର� ଏକୋଠ ିରହରବ କମି୍ବଦନ୍ୀ କ୍ରିକଟର୍ 

ଲଷିସେଣ୍ଡଡ୍  େ ଲଷିଗ୍  କ୍ ଷିସକଟ୍ 

ରେର୍ଟେମ୍ବ� 
୨୬, ୨୭ ଓ ୨୯ର� 

ରେଳୋଯବି ମ୍ୋଚ

େଟେ,୧୨ଥା୯(ସମ ସିସ)- ବ ସିଦ୍ୟଥାଧେପେୁସ୍ସିତ ଏନ.ଆେ.ଆେ.ଆଇ ଗ୍ଥାଉଣ୍ଡଜେ ଚଥାଲସିଥିବଥା 
ଫଥାଓ ସପୁେ େପ୍ େ ଦ୍ ସିତୀୟ ମ୍ୟଥାଚ୍ ଜେ ବ ସିେୟୀ ଜହଥାଇ େୟଦୁ�୍ଯଥା େ୍ବ ଜସମ ସିଫଥାଇନଥାଲଜେ 
ପ୍ରଜବେ େେ ସିଛ ସି। ଜସଥାମବଥାେ େଥାଧଥାେମଣ େବ୍ ଓ େୟଦୁ�୍ଯଥା ମଧ୍ୟଜେ ଏହ ସି ମ୍ୟଥାଚ୍  
ଜେଳଥାରଥାଇଥିଲଥା। ନ ସିଦ୍୍ଯଥାେ ସିତ ସମୟ ଭ ସିତଜେ ମ୍ୟଥାଚ୍  ଜ�ଥାଲେନୂ୍ୟ େହ ସିଥିଲଥା। ଏହଥାପଜେ 
ଜପନଥାଲଟ ସି ସଟୁଆଉଟ େେ ସିଆଜେ େୟଦୁ�୍ଯଥା େ୍ବ ୪-୩ ଜ�ଥାଲଜେ ବ ସିେୟୀ ଜହଥାଇଥିଲଥା। 
େୟଦୁ�୍ଯଥା ପକ୍େୁ ଏସ୍ ଏଲ ପଥାଜଟଥା, ଦୀପେ ଡସି�ଲ, ସନୁୀଲ ସର୍ଦ୍ଯଥାେ, େଥାର୍୍ଦିେ ମଣୁ୍ଡଥା ଜ�ଥାଲ 
ଜସ୍ଥାେ େେ ସିଥିଜଲ। ଜସହ ସିଭଳସି େଥାଧଥାେମଣ ପକ୍େୁ ପ ସି. େଥାହ ସିଲ, ବ ସିନୟ େ ସିେନ, ଓ ତ ସିଜମଥାଥୀ 
ଜ�ଥାଲ ଜଦଇଥିଜଲ। େୟଦୁ�୍ଯଥା େ୍ବ ଦ୍ ସିତୀୟ ଦଳ ଭଥାଜବ ଜସମ ସିଫଥାଇନଥାଲଜେ ସ୍ଥାନ ସେୁକ୍ ସିତ 
େେ ସିଛ ସି। ସପୁେ େପ୍ େ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟଥାଚ୍ ଜେ ସନେଥାଇେ େ୍ବ ୩-୧ ଜ�ଥାଲଜେ େ ସିଜେଥାେ େ୍ବେୁ 
ପେଥାସ୍ତ େେ ସି ଜସମ ସିଜେ ପ୍ରଜବେ େେ ସି ସଥାେ ସିଛ ସି।

ଟେନାଲ୍ ିସେୁଆଉଟ୍ ଟର ଜତି ିଟସମଟିର ଜୟଦୁର୍ା

ଫୋଓ 
େୁ୍ ର୍  କପ୍ 

ଭାରତ-ଟନୋଳ ଫାଇନାଲ
େଲଜମ୍ବଥା,୧୨।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ଏଠଥାଜେ ଚଥାଲସିଥିବଥା ୧୭ 
ବଷ୍ଯେୁ େମ୍  ସଥାଉଥ୍  ଏସ ସିଆନ ଫୁଟବଲ ଜଫଜଡଜେସନ 
(ସଥାଫ୍ ) ଚଥାମ୍ପ ସିଅନସ ସିପ୍ ଜେ ଭଥାେତ ଓ ଜନପଥାଳ 
ଫଥାଇନଥାଲଜେ ପ୍ରଜବେ େେ ସିଛନ୍ସି। ଟୁର୍୍ଯଥାଜମଟ୍େ ଏହ ସି 
ସପ୍ତମ ସଂସ୍େଣଜେ ଭଥାେତ ଜସଥାମବଥାେ ଜେଳଥାରଥାଇଥିବଥା 
ଜସମ ସିଫଥାଇନଥାଲ ମେୁଥାବ ସିଲଥାଜେ ୨-୧ ଜ�ଥାଲଜେ 
ବଥାଂଲଥାଜଦେେୁ ପେଥାସ୍ତ େେ ସି ଫଥାଇନଥାଲ ଟ ସିଜେଟ ହଥାସଲ 
େେ ସିଛ ସି। ଦ୍ ସିତୀୟ ଜସମ ସିଫଥାଇନଥାଲଜେ ଜନପଥାଳ ୬-୦ 
ଜ�ଥାଲଜେ  ରେୀଲଙ୍କଥାେୁ ହେଥାଇଛ ସି। ଟଥାଇଟଲ ପଥାଇଁ ବୁଧବଥାେ 
ଫଥାଇନଥାଲ ମେୁଥାବ ସିଲଥାଜେ ଭଥାେତ ଜନପଥାଳେୁ ଜଭଟ ସିବ। 

ସ୍ଥାନୀୟ େଲଜମ୍ବଥା ଅନ୍େ୍ଯଥାତୀୟ ଜେସଜେଥାସ୍ଯ 
ଷ୍ଟଥାଡ ସିୟମଜେ ଜେଳଥାରଥାଇଥିବଥା ପ୍ରଥମ ଜସମ ସିଜେ ଭଥାେତ 
ଅଜପକ୍ଥାେୃତ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦେ୍ଯନ େେ ସିଥିଲଥା। ଭଥାେତ ପଥାଇଁ 
୍ରେଥାଇେେ ଥଥାଙ୍ଗଲଥାଲଜସଥାନ �ଥାଙ୍ଗଜଟ ଦ୍ ସିତୀୟଥାଦ୍୍ଯଜେ ୫୧ 
ଓ ୫୯ତମ ମ ସିନ ସିଟ୍  ଦୁଇଟ ସି ଜ�ଥାଲ ଜସ୍ଥାେ େେ ସିଥିଜଲ। 

ଅନ୍ୟପଜଟ ବଥାଂଲଥାଜଦେ ପକ୍େୁ ୬୨ତମ ମ ସିନ ସିଟ୍ ଜେ 
ମୀେଥାେୁଲ ଇସ୍ ଲଥାମ ଜ�ଥାଟଏ ଜ�ଥାଲ ଜସ୍ଥାେ ପେଥାେୟ 
ବ୍ୟବଧଥାନେୁ େମଥାଇଥିଜଲ। ପ୍ରଥମଥାଦ୍୍ଯଜେ ଉଭୟ ଦଳ 
ଏେଥାଧିେ ସଜୁରଥା� ସଷୃ୍ଟ ସି େେ ସିଥିଜଲ ଜ�ଥାଲଜେ ପେ ସିଣତ 
େେ ସିପଥାେ ସି ନଥିଜଲ। େ ସିନୁ୍ ଦ୍ ସିତୀୟଥାଦ୍୍ଯଜେ େଡ଼ଥା ସଂଘଷ୍ଯ 
ଜଦଖିବଥାେୁ ମ ସିଳ ସିଥିଲଥା। ପବୂ୍ଯେୁ ଭଥାେତ �ରୁପ୍  ବ ସି’ଜେ 
ଦୁଇଟ ସି ମ୍ୟଥାଚ୍  ଜେଳସିଥିଲଥା। ଦ୍ ସିତୀୟ ମ୍ୟଥାଚ୍ ଜେ ଭଥାେତ 
୧-୩ ଜ�ଥାଲଜେ ଜନପଥାଳଠଥାେୁ ପେଥାସ୍ତ ଜହଥାଇଥିଜଲ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟଥାଚ୍ ଜେ ଭୁଟଥାନେୁ ୩-୦ ଜ�ଥାଲଜେ 
ପେଥାସ୍ତ େେ ସି ଜସମ ସିଫଥାଇନଥାଲଜେ ପ୍ରଜବେ େେ ସିଥିଲଥା। 

ଟୁର୍୍ଯଥାଜମଟ୍ଜେ ଭଥାେତେ �ଥାଙ୍ଗଜଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ ୪ଟ ସି 
ଜ�ଥାଲ ଜସ୍ଥାେ େେ ସି ମୀେଥାେୁଲ ଇସ୍ ଲଥାମ ଓ ଉଜନେ 
ବୁଢ଼ଥାଜଠଥାେ ସିଙ୍କ ସହ ମ ସିଳ ସିତ ଭଥାଜବ ସବ୍ଯଥାଧିେ ଜ�ଥାଲ 
ଜସ୍ଥାେେ ଭଥାଜବ ତଥାଲସିେଥା େୀଷ୍ଯଜେ େହ ସିଛନ୍ସି। �ରୁପ୍  ବ ସି’ 
ଭଥାେତ ସଜମତ ଜନପଥାଳ ଓ ଭୁଟଥାନ ସ୍ଥାନ ସିତ ଜହଥାଇଛ ସି।

୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍  
ୋଫ୍  ଚାମ୍ ଷିଅନେ ଷିପ୍ 

  ଡୁ�ୋଣ୍ଡ କପ୍  ଫୁଟବେ 
ରେମ ିେୋଇନ୍ ଅପ୍  ଚୂଡ଼ୋନ୍

ଜେଥାଲେଥାତଥା,୧୨।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ଏସ ସିଆ ମହଥାଜଦେେ 
ସବ୍ଯପେୁଥାତନ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍୍ଯଥାଜମଟ୍ ଡୁେଥାଣ୍ଡ େପ୍ େ 
ଜସମ ସିଫଥାଇନଥାଲ ଲଥାଇନ୍  ଅପ୍  ସ୍ଷ୍ଟ ଜହଥାଇଛ ସି। 
ପ୍ରଥମ ଜସମ ସିଜେ ମହମ୍ମଡଥାନ ଜସ୍ଥାଟ୍ଦି େ୍ବ ଓ ମମୁ୍ବଇ 
ସ ସିଟ ସି ଏଫ୍ ସ ସି ପେସ୍େେୁ ଜଭଟ ସିଜବ । ଜସହ ସିପେ ସି 

ଦ୍ ସିତୀୟ ଜସମ ସିଜେ 
ହଥାଇଦ୍ଥାବଥାଦ ଏଫ୍ ସ ସି 
ଓ ଜବଙ୍ଗଥାଲୁେୁ 
ଏଫ୍ ସ ସି ମହୁଥାଁମହୁ ିଁ 
ଜହଜବ। ସ୍ଥାନୀୟ 
େ ସିଜେଥାେ ଭଥାେତୀ 

ଷ୍ଟଥାଡସିୟମଜେ ଜସଥାମବଥାେ ଅନୁଷ୍ ସିତ ଚତୁଥ୍ଯ କ୍ଥାଟ୍ଯେ 
ଫଥାଇନଥାଲ ମ୍ୟଥାଚ୍ ଜେ ହଥାଇଦ୍ଥାବଥାଦ ୩-୧ ଜ�ଥାଲଜେ 
େଥାେସ୍ଥାନ ୟନୁଥାଇଜଟଡ ଏଫ୍ ସ ସି ପେଥାସ୍ତ େେ ସି ଅନ୍ସିମ 
ଦଳ ଭଥାଜବ ଜସମ ସିଫଥାଇନଥାଲଜେ ପ୍ରଜବେ େେ ସିଛ ସି। 
ହଥାଇଦ୍ଥାବଦ ତେଫେୁ ଓଗ୍ ଜବଜଚ ଷଷ୍ ମ ସିନ ସିଟ୍ ଜେ 
ପ୍ରଥମ ଜ�ଥାଲ ଜସ୍ଥାେ େେ ସିଥିଜଲ। ଜସହ ସିପେ ସି ଆେଥାେ 
ମ ସିରେ ୪୫ ଓ େଥାଭ ସିଏେ ସ ସିଜଭେ ସିଓ ୬୮ତମ ମ ସିନ ସିଟ୍ ଜେ 
ତୃତୀୟ ଜ�ଥାଲ ଜଦଇଥିଜଲ। ଅପେପକ୍ଜେ େଥାେସ୍ଥାନ 
ପଥାଇଁ ମଥାଟ୍ଦିନ ଚଥାଭ୍ ସ ଜପନଥାଲଟ ସି େେ ସିଆଜେ ୨୯ତମ 
ମ ସିନ ସିଟ୍ ଜେ ଏେମଥାତ୍ର ଜ�ଥାଲ ଜସ୍ଥାେ େେ ସିଥିଜଲ। 
ହଥାଇଦ୍ଥାବଥାଦ ଅଜପକ୍ଥାେୃତ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦେ୍ଯନ େେ ସିଥିଲଥା। 
 ପବୂ୍ଯେୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଥାଟ୍ଯେଜେ ମହମ୍ମଡଥାନ ୩-୦ 
ଜ�ଥାଲଜେ ଜେେଳ ବ୍ଥାଷ୍ଟସ୍ଯେୁ ହେଥାଇ ଜସମ ସିଜେ 
ପ୍ରଜବେ େେ ସିଥିଲଥା। ଜସହ ସିପେ ସି ଦ୍ ସିତୀୟ କ୍ଥାଟ୍ଯେଜେ 
ଜବଙ୍ଗଥାଲୁେୁ ୨-୧ ଜ�ଥାଲଜେ ଓଡ଼ସିେଥା ଏଫ୍ ସ ସିେୁ ହେଥାଇ 
ଜସମ ସିେୁ ଉଠସିଥିଜଲ। ଅନ୍ୟପଜଟ ତୃତୀୟ କ୍ଥାଟ୍ଯେଜେ 
ମମୁ୍ବଥାଇ ୫-୩ ଜ�ଥାଲ୍ ଜେ ଜଚନ୍ନଥାଇନ୍  ଏଫ୍ ସ ସିେୁ 
ହେଥାଇ ଜସମ ସିଫଥାଇନଥାଲଜେ ପ୍ରଜବେ େେ ସିଥିଲଥା। 

ରାଜସ୍ାନକୁ 
ହରାଇଲା 
ହାଇଦ୍ାବାଦ୍ 

ଭୁବଜନଶ୍ୱେ, ୧୨।୯ (ସମ ସିସ): ହେ ସି ଆଜସଥାସ ସିଏସନ ଅଫ୍  ଓଡ଼ସିେଥା 
(ଏଚ୍ ଏଓ) ସ ସିନ ସିଅେ ପେୁୁଷ ହେସି ଚଥାମ୍ପ ସିଅନ୍ ସ ସିପ୍ େ ସବ୍ଯପ୍ରଥମ 
ସଂସ୍େଣ ଜସଥାମବଥାେ ଉଦ୍ ଘଥାଟ ସିତ ଜହଥାଇରଥାଇଛ ସି। ଜସଜପଟମ୍ବେ ୧୭ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଜେଳଥାର ସିବଥାେୁ ଥିବଥା ଏହ ସି ପ୍ରତ ସିଜରଥା� ସିତଥାଜେ େଥାେ୍ୟେ ୩୦ 
ଦଳ ଅଂେଗ୍ହଣ େେୁଛନ୍ସି। ୬ ଦସିବସୀୟ ଏହ ସି ପ୍ରତ ସିଜରଥା� ସିତଥାେ ସମସ୍ତ 

ମ୍ୟଥାଚ୍  େ ସିଟ୍  ଓ େଳସିଙ୍ଗ ଷ୍ଟଥାଡସିୟମଜେ ଜେଳଥାର ସିବ। ହେ ସି ପ୍ରଜମଥାସନ 
େଥାଉନସ ସିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ ଦସିଲ ସିପ ତ ସିେ୍ଯୀ, େଥାେ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ଥା ବ ସିଭଥା�େ ର�ୁ୍ମ 
ସଚସିବ ଜେୈଜଳନ୍ଦ୍ର େୁମଥାେ ଜେନଥା, େ ସିଟ୍  କ୍ରୀଡ଼ଥା ନ ସିଜର୍ଦ୍ଯେେ ଡ. 
��ଜନନୁ୍ ଦଥାସ ପ୍ରମେୁ ଅତ ସିଥି ଭଥାଜବ ଜରଥା�ଜଦଇ ପ୍ରତ ସିଜରଥା� ସିତଥାେୁ 
ଉଦ୍ ଘଥାଟ ସିତ େେ ସିଥିଜଲ।

େ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  େଟର 
ଟକାଚ୍  େଦ ଛାଡ଼ଟିବ ବାଉଚର
ଜେଥାହଥାନ୍ବ�୍ଯ,୧୨।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ଆ�େୁ ଆଜୟଥାେନ 
ଜହବଥାେୁଥିବଥା ଟ ସି-୨୦ ବ ସିଶ୍ୱେପ୍  ପଜେ ମଥାେ୍ଯ ବଥାଉଚେ 
ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିେଥା ଜେଥାଚ୍  ପଦ ଛଥାଡ ସିଜବ। ଜସଥାମବଥାେ 
ଇଂଲଣ୍ଡ ବ ସିପକ୍ ୩ ମ୍ୟଥାଚ୍  ବ ସିେ ସିଷ୍ଟ ଜଟଷ୍ଟ ସ ସିେ ସିେଜେ 
ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିେଥା ପେଥାେୟ ବେଣ େେ ସିବଥାେ େ ସିଛ ସି ଘଟ୍ଥା 

ମଧ୍ୟଜେ ଏହ ସି ଜଘଥାଷଣଥା 
େେଥାରଥାଇଛ ସି। ପବୂ୍ଯତନ 
ୱସିଜେଟେସିପେ ବଥାଉଚେ 
ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିେଥା 
ପଥାଇଁ ୧୪୭ଟ ସି ଜଟଷ୍ଟ 
ଜେଳସିଛନ୍ସି। ୨୦୧୯ 
ଡସିଜସମ୍ବେେୁ ଜସ 
ଜେଥାଚ୍  ପଦଜେ ନ ସିରକୁ୍ 
ଜହଥାଇଥିଜଲ ଓ ୨୦୨୩ 

ଦସିନ ସିେ ସିଆ ବ ସିଶ୍ୱେପ୍  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଦଥାୟ ସିତ୍ଜେ େହ ସିଜବ 
ଜବଥାଲସି ଚୁକ୍ ସି େେ ସିଥିଜଲ। ଜତଜବ ଇଣ୍ଡସିଆନ ପ୍ର ସିମ ସିୟେ 
ଲସିଗ୍  (ଆଇପ ସିଏଲ)େ ଏେ ଫ୍ଞ୍ଥାଇେେ ଜେଥାଚ 
ଜହବଥାେୁ ଜସ ପଦ ଛଥାଡ ସିଜବ ଜବଥାଲସି େୁହଥାରଥାଇଛ ସି।

ସନିଅିର େରୁୁଷ ହକ ିଚାମ୍ଅିନ୍ ସପି୍  ଆରମ୍ଭ

େ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍ : ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟ�ାଷଣା

 �ଷ୍ୋଣ୍ଡବୋଇର� େୋମ,ି ରରେୟୋେ, ବରି୍ୋଇ, ଚହ� 
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