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ବହୁଭୟାରୀ ସନିେମୟାନର  
ଦଶିୟା ୍ଟୟାେ ି

 ପଷୃ୍ଠା        ରେ ପଷୃ୍ଠା        ରେ

ଲ�ୋକକଥୋ

ଅତ ିବେତବିେସ୍ତ କଲାଣ ିବଲାକଙ୍କୁ
ବକବତ ଏ େଜାର ଦର,

ସ୍ଥତ ିଅସମ୍ାଳ ହକୁଏ ନତି ିନତି ି
ବକମତି ିଚବଳ ସଂସାର।

ଆଚ୍ାଦନି ଏ ପ୍ରକାର,
ପାଞ୍ଚ କମବିଲ ପଚଶି େଢକୁ ଛ ି
ସବତକ ିଟାଇଫଏଡ଼ ଜର ॥

୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ସଦୁ୍ା 
୩୦୦ ବଜୁି ସସତୁ

ଭତିର ପଷୃ୍ାସର

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୩ଠା୯ (ଏରେନ୍)ି: ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ୋହାବର ମକୁଦ୍ାସ୍ଫୀତ।ି ଅତ୍ାେଶ୍କ ସାମଗ୍ଫୀର 
ଅସହ୍ ଦର େୃଦ୍ଧବର ଅତଷି୍ଠ ଖାଉଟ।ି ୋରମା୍ର 

ସକୁଧହାରବର େୃଦ୍ଧ ସବତ୍ବେ ମକୁଦାସ୍ଫୀତ ିଉପବର ବକୌଣସ ି
ପ୍ରକାର ଲଗାମ୍  ଲାଗପିାରକୁନାହ ିଁ। ବତବେ ଆଗକକୁ 
ମକୁଦ୍ାସ୍ଫୀତ ି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରେିାକକୁ ଭାରତଫୀୟ ରଜିଭ୍ଭ 

େ୍ାଙ୍ (ଆର୍ େଆିଇ) ଏହାର ପ୍ରମକୁଖ ସକୁଧହାରବର 
ପକୁନେ୍ଭାର େୃଦ୍ଧ ିଘଟାଇୋ ସମ୍ାେନା ବଦଖାବଦଇଛ।ି 

ଚଳତିମାସ ୨୮ରକୁ  ୩୦ ଯାଏ ତନି ିଦନି ଧର ି
ଆର୍ େଆିଇର ମକୁଦ୍ାନଫୀତ ି କମଟି ି (ଏମ୍ ପସି)ି 
ବେୈଠକ େସେିାକକୁ ଯାଉଛ।ି ଏଥବର ବକନ୍ଦଫୀୟ 
େ୍ାଙ୍ ପକୁଣଥିବର ବରବପା ହାରବର େୃଦ୍ଧ ି
ଘଟାଇୋ ଆଶଙ୍ା ବଦଖାବଦଇଛ।ି ବତବେ 
ଚଳତିଥର ଆର୍ େଆିଇ ବରବପା ହାରବର ୩୫-
୫୦ ବେସସି୍  ପଏଣ୍ଟ ପଯ୍୍ଭ ନ୍ତ େୃଦ୍ଧ ି ଘଟାଇୋ 
ଆଶା କରାଯାଉଥÒୋ ଏସେଆିଇ ପକ୍ଷରକୁ  ଏହାର 
ରସିର୍୍ଭ ରବିପାଟ୍ଭବର କକୁହାଯାଇଛ।ି

୨୮ରୁ ଏମ୍ ପସି ିଲ�ୈଠକ: ପଣୁ ି�ଢ଼�ି ସଧୁହୋର
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୩ଠା୯(ଏରେନ୍)ି:  ପ୍ରାୟ ୬େର୍ଭ 

ପବର  ବକନ୍ଦ ସରକାର ଅତ୍ାେଶ୍କ ଔରଧ 
ତାଲକିା(ଏନଏଲଇଏମ)ବର ପରେିତ୍୍ଭନ 
ଆଣେିା ସହତି ନୂଆ ତାଲକିା ଜାର ିକରଛିନ୍ତ।ି 
ମଙ୍ଗଳୋର ବକନ୍ଦ ସବୋସ୍ଥ୍ ମନ୍ତ୍ରଫୀ ମନସକୁଖ 
ମାଣ୍ଡଭୟି ଏହ ି ତାଲକିା ଜାର ି କରଥିÒୋ 
ବେବଳ ପ୍ରାୟ ୨୬ଟ ିଅତ୍ାେଶ୍କ ଔରଧକକୁ 
ୋଦ୍  ଦଆିଯାଇଛ।ି ଅମ୍ଳଜନତି ସମସ୍ା 
ସହତି ଅନ୍ ବପଟଜନତି ସମସ୍ା ପାଇଁ 

ପେୂ୍ଭରକୁ  େ୍େହାର ବହଉଥÒୋ ଏେଂ ଅତ୍ାେଶ୍କ 
ଔରଧ ତାଲକିାବର ରହଥିÒୋ ଏହ ି ଔରଧଗକୁଡକିକୁ  

ୋଦ୍  ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏଗକୁଡକି ମଧ୍ୟବର ରାନଟିଡିନି୍ , 
ରାନଟାକ୍ , ବଜନଟିାକ୍ ଏେଂ ଏସବିଲାକ୍  ଔରଧ 
ଆଦ ିରହଛି।ି  ଏହସିେକୁ  ଔରଧର େ୍େହାର ଦବୋରା 

ଉଦର, ନାସା ଏେଂ ଗଳା କକ୍ଭଟର ଆଶଙ୍ା ରହଛି ି
ବୋଲ ି ୨୦୨୦ବର ଆବମରକିାର ଫକୁଡ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ 
ଆଡମନିବି୍ରେସନ(ଏଫଡଏି) ପକ୍ଷରକୁ  

ଗ୍ୋଷ୍ଟକି୍  ଔଷଧ �ଢ଼ୋଇପୋଲର କ୍ୋନ୍ସର ସମ୍ୋ�ନୋ

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

ଅତ୍ାବଶ୍କ ଔଷଧ ତାଲକିାରୁ ବାଦ୍  ପଡ଼ଲିା ଅତ୍ାବଶ୍କ ଔଷଧ ତାଲକିାରୁ ବାଦ୍  ପଡ଼ଲିା 
ରାନଟିଡିନି୍ ,ସଜନଟିାକ୍   ଭଳ ି୨୬ ଔଷଧରାନଟିଡିନି୍ ,ସଜନଟିାକ୍   ଭଳ ି୨୬ ଔଷଧ

 ଭବଠାନଲୀପଠାଟଣଠା, ୧୩।୯ 
(ସମସି): ବସାମୋର 
ରାତ ି ସାବେ ୯ଟାବର 
ସ୍ଥାନଫୀୟ ଇରବିଗସନ୍  
କବଲାନଫୀ ଛକ ନକିଟବର 
ଜବଣ ଫବରଷ୍ଟରଙ୍କୁ  ଧରଛି ି
ଭଜିଲିାନ୍ସ। ତାଙ୍ଠାରକୁ  
୨ ଲକ୍ଷ ୩ ହଜାର ଟଙ୍ା 
ଜେତ ବହାଇଛ।ି ସଚୂନା ଅନକୁଯାୟଫୀ, କଳାହାଣ୍ଡ ି
ଦକ୍ଷଣି େନଖଣ୍ଡ ଶଗଡ଼ା ବସକ୍ସନର ଫକୁରଲଝିରନ ଓ 
ଜାଖମ୍  େଟି୍  ଦାୟତି୍ୱବର ଥିୋ ଫବରଷ୍ଟର ବଯାବଗନ୍ଦ 
ମାଝଫୀ ନଜି ୋଇକ୍ ବର ରାତ ିପ୍ରାୟ ସାବେ ୯ଟାବର 
ଯାଉଥିୋ ବେବଳ ପେୂ୍ଭରକୁ  ଜାଲ େଛିାଇଥିୋ 
ଭଜିଲିାନ୍ସ ଟମି୍  ହାେକୁ ଡ଼ବର ପଡ଼ଥିିବଲ। କଳାହାଣ୍ଡ,ି 
ମାଲକାନଗରି ି ଓ ବକାରାପକୁଟର ଭଜିଲିାନ୍ସ 
କମ୍ଭଚାରଫୀ ଯାଞ୍ଚ କର ିଗାଡ଼ରିକୁ  ଟଙ୍ା ଜେତ କରେିା 
ସହ ଫବରଷ୍ଟର ମାଝଫୀଙ୍କୁ  କାେକୁ  

ସରସପା ହାର ୫୦ ସବସସି୍   ସରସପା ହାର ୫୦ ସବସସି୍   
ପଏଣ୍ଟ ଯାଏ ବୃଦ୍ ିସମ୍ାବନାପଏଣ୍ଟ ଯାଏ ବୃଦ୍ ିସମ୍ାବନା

 ହଠାଇଦେଠାବଠାଦ/କଟକ,୧୩।୯(ସମସି)

ବସାମୋର େଳିମ୍ତି ରାତବିର ସକିନ୍ଦରାୋଦବର 
ଏକ ଇ-ୋଇକ୍  ବଶା’ରକୁମବର ନଆଁି ଲାଗ ି
ଏକ ବହାବଟଲ୍  ଜଳଯିେିା ଦବୋରା ୮ ଜଣ ପ୍ରାଣ 
ହରାଇଥÒୋ ବେବଳ ୧୦ ଜଣ ଗକୁକୁରକୁତର ଅେସ୍ଥାବର 
ଡାକ୍ତରଖାନାବର ଚକିତି୍ତି ବହଉଛନ୍ତ।ି ମତୃକଙ୍ 
ମଧ୍ୟବର କଟକର ଏକ ନେଦମ୍ପତ ି ଅଛନ୍ତ।ି 
ବସମାବନ ବହବଲ କଟକ କାଫଲାେଜାରସ୍ଥତି 

ମହାନ୍ତ ିପଡ଼ାର ନେଦମ୍ପତ ିଚନ୍ଦନ ବଜଠଫୀ (୩୧) 
ଓ ମତିାଲ ି ମହାପାତ୍ର(୨୯)। ଦକୁ ଇ ଜଣ ଏହ ି
ବହାବଟଲ୍ ବର ରହଥିିୋ ବେବଳ ଏହ ିଅଗ୍କିାଣ୍ଡର 
ଶକିାର ବହାଇଥିବଲ। ଏହ ି ଓଡ଼ଆି ଦମ୍ପତଙି୍ 

ମତୃବଦହ ସ୍ଥାନଫୀୟ ଗାନ୍ଫୀ ହସ୍ ପଟିାଲବର 
ରଖାଯାଇଛ।ି ଚନ୍ଦନଙ୍ େଡ଼ଭାଇ ବଶାଭନ୍  
ବଜଠଫୀ ଓ ମତିାଲଙି୍ ୋପା ଓ ଭାଇ ବସଠାକକୁ 
ଯାଇଥିୋ ବେବଳ ମତୃ ଶରଫୀର ଆସନ୍ତାକାଲ ି

ଆଣେିାର େବନ୍ଦାେସ୍ତ କରଯାଉଛ।ି
ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କ,ି ୨୦୨୦ ମସହିା ନବଭମର୍ 

୧୧ ତାରଖିବର ଚନ୍ଦନ ମତିାଲଙି୍କୁ  େେିାହ 
କରଥିିବଲ। ଚନ୍ଦନ ୋଙ୍ଗାବଲାରର ଏକ 

ଘବରାଇ କମ୍ପାନଫୀବର ସନିୟିର୍  ଆବସାସଏିଟ୍  
କନ୍ ସଲଟାଣ୍ଟଟ୍   ଭାବେ କାଯ୍୍ଭ  କରକୁ ଥିବଲ। 
ମତିାଲ ି ବସଠାବର ଓଲଭିା ସ୍ନି୍  ଆଣ୍ଡଟ୍   ବହୟାର 
କ୍ନିଂିବର ଚାକରି ି କରକୁ ଥିବଲ। ମତିାଲଙି୍ ୪ 

ଦନିଆି ବରେନଂି ନମିବନ୍ତ ବେଙ୍ଗାଲକୁ ରକୁ  ଉଭୟ ପତ ି
ପତ୍ଫୀ ସକିନ୍ଦରାୋଦ ଯାଇଥିବଲ। ବସମାବନ 
ଏହ ି ବହାବଟଲ୍ ବର ରହଥିÒୋ ବେବଳ ଗତକାଲ ି
େଳିମ୍ତି ରାତବିର ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ ଘଟଥିିଲା।

 ସ୍ଥାନଫୀୟ ପକୁଲସି ବହାବଟଲ୍ ରକୁ  ପରଚିୟପତ୍ର 
ସଂଗ୍ହ କର ି କାଫ୍ ଲାେଜାରସ୍ଥତି ମହାନ୍ତ ି
ପଡ଼ାବର ଥିୋ ଚନ୍ଦନଙ୍ ପରେିାର ସହତି 
ବଯାଗବଯାଗ କରଥିିଲା। ଚନ୍ଦନଙ୍ େଡ଼ଭାଇ 

ବଶାବଭନ୍  ଏେଂ ୋବଲଶ୍ୱରର ଶାନ୍ତସରପକୁରବର 
ଥିୋ ମତିାଲଙି୍ ୋପା ଓ ଭାଇ ଆଜ ିମତୃବଦହ 
ରଖାଯାଇଥିୋ ଗାନ୍ଫୀ ହସ୍ ପଟିାଲକକୁ ଯାଇଛନ୍ତ।ି 
ଆସନ୍ତାକାଲ ିମତୃ ଦମ୍ପତଙି୍କୁ  ଏଠାକକୁ 

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ୧୩।୯ (ସମସି): ଆୟକର ଟକିସ 
ରଟିର୍୍ଭ ସ୍ାମବର ୧ ବକାଟ ି୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଚଳକୁ  କରଥିିୋ 
ଅଭବିଯାଗବର ଚାଟାଡ୍ଭ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଡଟ୍  କକୁ ଗରିଫ କରଛି ି
ଅଥ୍ଭବନୈତକି ଅପରାଧ ଶାଖା(ଇଓଡେ୍ ୍୍ )। ଗରିଫ 
ଅଭଯିକୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ମକୁଖ୍ ନଫୀରଜ ସଙି୍ଗଲା(୨୮)। 
ତାକକୁ ହରୟିାଣାର ଫରଦିାୋଦରକୁ  ଗରିଫ କରେିା 
ପବର ସ୍ଥାନଫୀୟ ବକାଟ୍ଭବର ହାଜର କର ି ୩ଦନି ଲାଗ ି

ରୋଞ୍ଟି୍  ରମିାଣ୍ଡବର ଆଣକୁଛ ି ଇଓଡେ୍ ୍୍ । 
େଭିନି୍ନ କମ୍ପାନଫୀର କାଗଜପତ୍ର ଜାଲଆିତ ି କର ି
ସ୍ାମ କରକୁ ଥିବଲ ନଫୀରଜ। ବସ ଚାଟାଡ୍ଭ 
ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଡଟ୍   ବହାଇଥିୋ ବେବଳ ଠବକଇର 
ମକୁଖ୍ ରଡଯନ୍ତ୍ରକାରଫୀ ବୋଲ ି ଇଓଡେ୍ ୍୍  
ପକ୍ଷରକୁ  କକୁହାଯାଇଛ।ି ଅଭଯିକୁକ୍ତ ନାମବର ଏକାଧିକ 
ଜାଲ କମ୍ପାନଫୀ ରହଛି।ି ଦଲି୍ଫୀର ଏନ୍ ସଆିର୍ ରକୁ  ଏସେକୁ  
ପରଚିାଳନା ବହଉଥିୋ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ନଫୀରଜ ଓ 

ଅନ୍ ସହବଯାଗଫୀ ଏହ ିଆଇଟ ିରଟିର୍୍ଭ ସ୍ାମର ସମ୍ପକୃ୍ତ ି
ରହଛିନ୍ତ।ି ବସମାନଙ୍କୁ  ଧରେିା ଲାଗ ି ଇଓଡେ୍ ୍୍  
ପକ୍ଷରକୁ  ତନାଘନା କରାଯାଉଛ।ି ବସହପିର ି ନଫୀରଜର 
ଜମାଖାତାକକୁ ଯାଇଛ ି ୧୭ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର। ତା’ 
ଠାରକୁ  ଜେତ ବହାଇଥିୋ ବମାୋଇଲ ବଫାନ୍ ରକୁ  େହକୁ  

ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ତଥ୍ ହାସଲ କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ାନକାଡ୍ଭ 
ବନଇ ନକଲ ି ଟଡିଏିସ୍  ପ୍ରସ୍ତକୁତ କରଥିିଲା। ପବର 
ଚାଲାଣକକୁ ଜାଲଆିତ ି କର ି ଆଇଟ ି ରଟିର୍୍ଭ କରେିା 
ଆଳବର ଠବକଇ କରଥିିବଲ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ  
ଲଗାଇଥିବଲ ବକାଟ ିବକାଟ ିଟଙ୍ାର ଚୂନ। 

ଆଇଟ ିରଟିର୍ଣ୍ଣ ଆଳଲର ୧ ଲକୋଟ ି୪୦ �କ୍ଷ ଚଳୁ

ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଦଲି୍ଲୀରୁ ଗରିଫ

୨ �କ୍ଷ ଟଙ୍ୋ ଧର ିଯୋଉଥି�ୋ 
ଲ�ଲଳ ଫଲରଷ୍ଟରଙୁ୍ 
ଧର�ିୋ ଭଜି�ିୋନ୍ସ

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ, 
୧ ୩ । ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ମଙ୍ଗଳୋର ଅପରାହ୍ନବର 
ତନିଦିନିଆି ମକୁମା୍ଇ ଗସ୍ତବର 
ଯାଇଛନ୍ତ ି ମକୁଖ୍ମନ୍ତ୍ରଫୀ 
ନେଫୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 
ଆସନ୍ତାକାଲ ି ମକୁଖ୍ମନ୍ତ୍ରଫୀ 
ବଦଶର ୋଣଜିି୍ କ 
ରାଜଧାନଫୀବର ଖ୍ାତନାମା 
ଉବଦ୍ାଗପତଙି୍କୁ  ସାକ୍ଷାତ 
କର ିଓଡ଼ଶିାବର ଶଳି୍ପ ଅନକୁକକୁଳ 
ୋତାେରଣ ସମ୍ପକ୍ଭବର 
ଅେଗତ କରାଇୋ ସହତି 
ରାଜ୍ବର ପକୁଞ୍ନିବିେଶ ପାଇ ଁ ଆହା୍ନ 
ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତାକାଲ ି ମକୁଖ୍ମନ୍ତ୍ରଫୀ 
ନବିେଶକ ସମ୍ଳିନଫୀବର ବଯାଗବଦବେ। 
ମକୁଖ୍ମନ୍ତ୍ରଫୀ ନବିଜ ଦକୁ ଇଟ ି ପଯ୍୍ଭ ାୟବର 
ବଦଶର ପ୍ରତଷି୍ଠତି ଉବଦ୍ାଗପତଙି୍ ସହ 
ସଧିାସଳଖ ଆବଲାଚନା କରବିେ। ଏହ ି
ଅେସରବର ମହନି୍ଦା ଗରୁପ୍  ବଚୟାରମ୍ାନ ଆନନ୍ଦ ମହନି୍ଦା, 
ନଲିକମଲ ଲଃି କାଯ୍୍ଭ ନେି୍ଭାହଫୀ ନବିଦ୍୍ଭଶକ ହଫୀବତନ ଭ ି
ପାବରଖ, ବଷ୍ଟଟ େ୍ାଙ୍ଟ୍  ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଫୀବନଶ 

କକୁମାର ଖରା, େବମ ୍ ଷ୍ଟକ୍  ଏକ୍ସବଚଞ୍ର 
ବଚୟାରମ୍ାନ ଏସ୍ .ଏସ୍  ମକୁନ୍ଦା, ଏଚଡଏିଫସ ି
େ୍ାଙ୍ଟ୍ ର କଣ୍ଟଟ୍ ି ବହଡ୍  ଅରେନି୍ଦ ବଭାରା, 
ଆଇସଆିଇସଆିଇ େ୍ାଙ୍ଟ୍ ର କାଯ୍୍ଭ ନେିାହଫୀ 
ନବିଦ୍୍ଭଶକ ରାବକଶ ଝା ପ୍ରମକୁଖଙ୍ ସହ 
ଆବଲାଚନା କାଯ୍୍ଭ କ୍ରମ ରହଛି।ି ଏହା 

େ୍ତଫୀତ ୱାରଫୀ ଏନଜଜି ଲଃି, ଏସଆିନ୍  ବପଣ୍ଟସ୍  ଲଃି, ଲାସ୍ଭନ 
ଏଣ୍ଡ ଟରବୋ ଲଃି ଏେଂ ଏସଟଟି ିଜଡିସି ିଇଣ୍ଡଆି ପ୍ରାଃ ଲଃିର 
ପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ସହ ଆବଲାଚନା ବହେ ବୋଲ ି

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ୧୩।୯ (ସମସି): 
ଦଳଫୀୟ ଅନ୍ତ୍ଭକନ୍ଦଳ, ବଗାଷ୍ଠଫୀେେିାଦ 
ସାଙ୍ଗକକୁ ଦରଦାମ େୃଦ୍ଧ ି ନୟିନ୍ତ୍ରଣବର 
େଫିଳତା ରାଜ୍ବର େବିଜପରି ସ୍ଥତିକିକୁ  
ଦନିକକୁ ଦନି ଦକୁ େ୍ଭଳ କର ି ଚାଲଛି।ି 

୨୦୧୯ବର େଜିୟଫୀ ବହାଇଥିୋ ୮ 
ସାଂସଦ ଓ େଧିାନସଭାର େତ୍୍ଭମାନର 
୨୨ େଧିାୟକଙ୍ ଅଞ୍ଚଳବର ଦଳ 
ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବପୌର ନେି୍ଭାଚନବର ମାଟ ି

କାମକୁଡ଼ଛି।ି ଦଳର ବଭାଟ ହାର ୨୦୧୭ 
ପଞ୍ଚାୟତ ନେି୍ଭାଚନ ପରଠାରକୁ  କ୍ରମାଗତ 
ଭାେବର ହ୍ାସ ପାଇ ଚାଲଛି।ି ଶାସକ 
େବିଜଡରି ବଭାଟ ହାର େୃଦ୍ଧ ି ପାଇ 
୫୦% ଅତକି୍ରମ କରଛି ି ଏେଂ ବଭାଟ 

ସଂଖ୍ା ୧.୨ ବକାଟବିର ପହଞ୍ଚଛି।ି ଏହ ି
ସ୍ଥତିବିର ଆଗାମଫୀ ଦନିବର େବିଜଡ ି
ନଜିର ବଭାଟ ସଂଖ୍ାକକୁ ବଦେ 
ବକାଟବିର ପହଞ୍ଚାଇୋକକୁ ଲକ୍ଷ୍ବଭଦଫୀ 

ରଣନଫୀତ ି ପ୍ରସ୍ତକୁତ କରଛି।ି ମାତ୍ର 
ରାଜ୍ େବିଜପରି େରଷି୍ଠ ବନତା ତଥା 
ସକୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ େବିଜଡକିକୁ  ପକୁରଫୀ 
ସମକୁଦ୍ବର ଫିଙ୍ଗ ି ବଦୋକକୁ ମାରଥିିୋ 

େ ା ହକୁ ବ ସ୍ ା ଟ କକୁ 

ଦଳକକୁ ସାଧାରଣ ବଲାକଙ୍ ନକିଟବର 
ହାସ୍ାସ୍ପଦ କରଛି।ି 

ପ୍ରବତ୍କ ନେି୍ଭାଚନବର େବିଜଡ ି
ଅପରାବଜୟ ରହଥିିୋ ବେବଳ େବିଜପ ି

ୋରମ୍ାର ଚତି୍ ପଟାଙ୍ଗ ମାରକୁ ଛ।ି 
ଏହା ସବତ୍ବେ ରାଜ୍ େବିଜପରି ତକୁ ଙ୍ଗ 
ବନତା ତକୁ ଚ୍ା ୋହକୁବସ୍ାଟ ମାରେିାବର 
ପଶ୍ାତପଦ ବହଉ ନାହାନ୍ତ।ି ପେୂ୍ଭରକୁ  
ଏବନଇ ଅବନକ ନଜରି୍  ରହଥିିୋ 
ବେବଳ ତାଲକିାବର ନୂଆକର ି ବଯାଡ଼ ି
ବହାଇଛନ୍ତ ି ସକୁନ୍ଦରଗଡ଼ର େବିଜପ ି
ସାଂସଦ ଜକୁଏଲ୍  ଓରାମ। ପକୁରଫୀବର ଦଳର 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶେିରିବର ବସ େବିଜଡକିକୁ 
ପକୁରଫୀ ସମକୁଦ୍କକୁ ବଫାପାଡ଼ବିଦେକୁ  ବୋଲ ି
ୋହାବସ୍ାଟ ମାରଛିନ୍ତ।ି ନଜି ସଂସଦଫୀୟ 
ବକ୍ଷତ୍ର, ରାଜ୍ସ୍ାଥ୍ଭ ପ୍ରସଙ୍ଗବର 
ସେକୁ ବେବଳ ନରିେ ରହକୁଥିୋ ଜକୁଏଲଙ୍ 
ଏପର ି ମନ୍ତେ୍ ବକେଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ 
ଶବିରାନାମାବର ରହେିା ପାଇଁ ଏକ 
େଫିଳ ପ୍ରୟାସ ବୋଲ ି ରାଜବନୈତକି 
ମହଲବର ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି 

ନଶି ପୋଣଲିର ଜୁଏ�ଙ୍ ଲଶୋଷ ଲେଣ୍ୋ
 ଦଳସର କାଟ୍ ତ ିକମଥୁିବାରୁ ହଟଚମଟ ସଷୃ୍ଟ ିକରବିାକୁ ଉଦ୍ମ
 ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଏମ୍ ସ ପ୍ରସଙ୍ଗସର ସାଂସଦଙ୍କ ନରିବତାକୁ ସନଇ ପ୍ରଶ୍ନ
 ନଜି ବସିରାଧସର ଜନମତକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜୁଏଲଙ୍କ ପ୍ରୟାସ
 ବସିଜଡ ିବସିରାଧସର ‘ବଦଲା’ ସନବାକୁ ପସରାକ୍ଷ ଧମକ

 �ମମୁ୍ବଇସର ପହଞ୍ସିଲ ମଖୁ୍ମନ୍ତଲୀ

ନଲି�ଶକଙ୍ ସହ ଆଲ�ୋଚନୋ ଆଜି

ଶଳି୍ପ ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍କ 
ରାଜ୍ର ଅନୁକୂଳ 

ବାତାବରଣ ଅବଗତ 
କସଲ ମଖୁ୍ ସଚବି

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

ମତୃକଙ୍କ ମଧ୍ୟସର କଟକର ନବଦମ୍ପତ ି
ଗରୁୁତର ୧୦ ଜଣ ଡାକ୍ତରଖାନାସର ଭର୍ତ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ ଓ ନବଲୀନଙ୍କ ସଶାକ ପ୍ରକାଶ

ଇ-�ୋଇକ୍  ଲଶୋ’ରୁମ୍ ରୁ ନଆିଁ �୍ୋପ ିଜଳଗି�ୋ ଲହୋଲଟ�

ଶ୍ୋସରୁଦ୍ଧ ଲହୋଇ ୮ ଜଣଙ୍ େତୁୃ୍

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

 ବ୍ରହ୍ମପେୁ,୧୩ଠା୯(ସମସି): ବ୍ରହ୍ମପକୁର ସହର 
ଉପକଣ୍ଠ ତଥା ସଦରଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଭତ ବରଗଡ ି
ଛକବର ଆଜ ି ଏକ ନମି୍ଭମ ହତ୍ାକାଣ୍ଡ ଘଟଛି।ି 
ରାଜବନୈତକି ଶତରୁତାକକୁ ବକନ୍ଦ କର ି ଏହ ି
ହତ୍ାକାଣ୍ଡ ଘଟଥିିୋ ପକୁଲସି ଏେଂ ପରେିାର 
ପକ୍ଷରକୁ  କକୁହାଯାଇଛ।ି ହତ୍ାର 
ଶକିାର ବହାଇଥିୋ ଯକୁେକ ଜଣକ 
ବହବଲ ପକୁରକୁ ବରାତ୍ମପକୁର ଥାନା 
ଅନ୍ତଗ୍ଭତ ରଶିପି କୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରାମଶା 
ଗ୍ାମର ପରୂ୍୍ଭଚନ୍ଦ ନାହାକ। ନମି୍ଭମ ଭାବେ ହତ୍ା 
କରେିା ପବର ହତ୍ାକାରଫୀମାବନ ପରୂ୍୍ଭଚନ୍ଦଙ୍ 
ପତ୍ଫୀ ମନିତଫୀ ନାହାକଙ୍କୁ  ବଫାନ୍  ବଯାବଗ 
ହତ୍ା କରଥିିୋ କଥା କହଥିିବଲ। ଖେର 
ପାଇ ପକୁଲସି ଘଟଣାସ୍ଥଳବର ପହଞ୍ଚ ି ତଦନ୍ତ 
କରକୁ ଛ।ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରକୁ  ପକୁଲସି ପରୂ୍୍ଭଙ୍ ୋଇକ୍  

ସହ ଏକ ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜେତ କରଛି।ି ଗକୁରକୁ ତର 
ଅେସ୍ଥାବର ପରୂ୍୍ଭଙ୍କୁ  ଏମବକସଜି ି ବମଡକିାଲକକୁ 
ଅଣାଯାଇଥିଲା। କଛି ି ସମୟର ଚକିତି୍ା ପବର 
ତାଙ୍ର ମତୃକୁ ୍ ଘଟଥିିଲା। ସଚୂନାବଯାଗ୍ ବଯ, 
ପରୂ୍୍ଭ ଠକିାଦାର ଭାବେ ଗ୍ାମର େଭିନି୍ନ ବଛାଟ 

ବମାଟ କାଯ୍ଭ୍ କରକୁ ଥିବଲ। ବତବେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ 
ନେି୍ଭାଚନବର ବସ ତାଙ୍ ପତ୍ଫୀଙ୍କୁ  ସମତିସିଭ୍ା 
ଭାବେ ପ୍ରାଥ୍ଭଫୀ କରଥିିବଲ। ନେି୍ଭାଚନବର ପରୂ୍୍ଭଙ୍ 
ପତ୍ଫୀ ପରାଜତି ବହାଇଥିବଲ। ବତବେ ତାଙ୍ର 
କଛି ି ପେୂ୍ଭ ଶତରୁ ନେି୍ଭାଚନ ପବର ଅଧିକ ହ୍ଂିସକି 
ବହାଇଯାଇଥିବଲ। ଏହ ିସମୟବର 

 ଅଡ଼ବଠା/ରମଠାହନଠା,୧୩ଠା୯(ସମସି): ଗଜପତ ି
ଜଲି୍ା ବମାହନା େକ୍ ଅଡୋ ଥାନାରକୁ  ଜବଣ 
ଅଭଯିକୁକ୍ତକକୁ ଖଲାସ କରେିା ଦାେବିର ଶତାଧିକ 
ବଲାବକ ତକୁ ମକୁଳକାଣ୍ଡ କରଛିନ୍ତ।ି ଗବଞ୍ଇ 
ମାମଲାବର ଥାନାବର ଅଟକ ଥିୋ ଅଭଯିକୁକ୍ତକକୁ 
ଛାଡେିା ଦାେବିର ବଲାବକ ଥାନା ବଘରେିା 
ସହ ପକୁଲସି କମ୍ଭଚାରଫୀଙ୍କୁ  ଆକ୍ରମଣ କରେିା 

ସହ ଥାନାବର େ୍ାପକ ଭଙ୍ଗାରକୁ ଜା କରଛିନ୍ତ।ି 
ସଚୂନା ଅନକୁସାବର, ଗତକାଲ ି ଏକ ଗବଞ୍ଇ 
ମାମଲାବର େଶି୍ୱନାଥ ଭୂୟାଁ(୩୨) ନାମକ ଜବଣ 
େ୍କ୍ତକିକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପବର 
ଧରା ପଡଥିିୋ ଅଭଯିକୁକ୍ତଙ୍କୁ  ନବିଦ୍୍ଭାରବର ଖଲାସ 
କରେିା ପାଇ ଁ ଶତାଧିକ ବଲାକ ବମଳ ି ବହାଇ 
ବଘରାଉ କରଥିିବଲ। ବଘରାଉ କରେିା ସହ 

ପ୍ରଥବମ ପକୁଲସି କମ୍ଭଚାରଫୀଙ୍ ସହ ଯକୁକ୍ତତିକ୍ଭ 
କରଥିିୋ ବେବଳ ପବର ଉତ୍କ୍ତ ବହାଇ ଉପସ୍ଥତି 
ପକୁଲସି କମ୍ଭଚାରଫୀଙ୍କୁ  ବଗାଡାଇ ବଗାଡାଇ 
ମାରପଟି କରେିା ସହ ଥାନା ଭତିବର ଧବସଇ 
ପସ ି ତକୁ ମକୁଳକାଣ୍ଡ ଭଆିଇଥିବଲ। ଥାନାର େଭିନି୍ନ 
ଉପକରଣ ସହ ସମ୍କୁଖବର ଥିୋ ଗ୍ାସ୍  ଫାଟକ, 
ବଚୟାର ବଟେକୁ ଲ, କମ୍ପକ୍ୁ ଟର ଆଦି

 �ଗସଜେଇ ମାମଲାସର ଧରାପଡ଼ଥିିବା ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ନସିଦ୍ଚ୍ଚାଷସର ଖଲାସ ପାଇଁ ସମଳ ି

ପ�ୁସିକୁ ଆକ୍ରେଣ; ଥୋନୋଲର ପଶ ିଭଙ୍ୋରୁଜୋ

ଲକୋଟଣ୍ଣକୁ ସୋକ୍ଷ୍ ଲେ�ୋ ପୋଇଁ 
ଆସଥୁି�ୋ ଲ�ଲଳ ହୋଣଲି�

 ହତ୍ଠା କେବିଠା ପରେ  
ର�ଠାନ୍ ରେ ପତ୍ଲୀଙୁ୍ େଣଠାଇରେ 

 �ରାଜସନୈତକି ଶତରୁତାରୁ ହତ୍ା

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦



ଶ ିକ୍ଷାର ପ୍ଷାଥମକିତଷାକୁ ଗରୁୁତ୍ବ ଦେଇ  
ଦକଦତକ ଶକି୍ତି ଯବୁକ  ମଷାଗଣଷାଦର 
ଦ�ଷାଟ  ଦ�ଷାଟ ପଲିଷାଙୁ୍ ପଢ଼ଷାଇବଷା ସହ 

ସମଷାଜଦର ନରିକ୍ରତଷାକୁ ସମଷାପ୍ତ କରବିଷା ପଷାଇଁ  ସଦେତନତଷା 
କଷାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଷାତକୁ ଦନଉ�ନ୍।ି ଏଥଦର ସଷାମଲି ଦହଷାଇ�ନ୍ ି
ପଲୁସି କଦନଷ୍ଟବଳ। ଘଣ୍ଷା ଘଣ୍ଷା ଧର ି ନଜି ଡୁ୍ୟଟ ି କରବିଷା 
ସହ ବର୍୍ଯମଷାନ ପଲିଷାଙୁ୍ ମଷାଗଣଷାଦର ଶକି୍ଷା ପ୍େଷାନ କର ି 
େର୍୍ଯଷାଦର ରହ�ିନ୍ ି ଉର୍ରପ୍ଦେଶ, ବଜିଦନୌର ଜଲି୍ଷାର 
ବକିଷାଶ କୁମଷାର। ସମଷାଜଦର କପିର ି ସମଦତେ ଶକି୍ଷା ଲଷାଭ 
କରଦିବ ଦସଥÒପଷାଇଁ ଦସ  ନଜି ବଳକଷା ସମୟଦର  ଗରବି 
ପଲିଷାଙୁ୍ ମଷାଗଣଷାଦର ଶକି୍ଷା େଷାନ କରୁ�ନ୍।ି ଦସ 
େଷାକରିଦିର ଦଯଷାଗ ଦେବଷା ସମୟଦର 
ଏପର ି କଷାମ କରବିଷାର 
ନଷି୍ପର୍ ି ଦନଇଥÒଦଲ। 

ଏହଷାର କଷାଡ୍ଯ ସଷାମଷାଜକି ଗଣମଷାଧ୍ୟମଦର ଦବଶ୍  ଭଷାଇରଷାଲ 
ଦହଉ�।ି ୧୮ ଦସଦପଟେମ୍ବରଦର ଦହବଷାକୁ ଥÒବଷା ସମଷାଦରଷାହଦର  
ବବିଷାହ ବଦିଛେେ ଖସୁକୁି ମନଭର ିଉପଦଭଷାଗ କରଦିବ କ�ି ି
ଯବୁକ । ସବୁଠୁ ମଜଷାେଷାର କଥଷା ଦହଉ�,ି ବବିଷାହ ପଷାଇଁ 
ଦଯପର ିସ୍ବତନ୍ତ୍ର  ରୀତନିୀତ ିରହଥିଷାଏ, ଠକି୍  ଏହଷାର ବପିରୀତ 
ଘଟଣଷା ଭଷାଦବ ମଷାଳଷା ବସିଜ୍ଯନ, ବରଯଷାତ୍ୀ ଦଲଉଟଷାଣ ିଆେ ି
କଷାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖÒବଷାକୁ ମଳିବି। କଷାଡ୍ଯଟଦିର ସମ୍ପୂର୍୍ଯ  ସପୂେନଷା  
ପ୍େଷାନ କରଷାଯଷାଇ�।ି ଘଦରଷାଇ   ହଂିସଷା,  ଉତ୍ୀଡ଼ନ ଆେ ିଅଦନକ 
ସମସ୍ୟଷାଦର ବବିଷାହତି ପରୁୁଷଟଏି ଆତ୍ମହତ୍ୟଷା ବେଳଦର କପିର ିସନୁ୍ଦର 
ଜୀବନ ଜଇିଁପଷାରଦିବ, ତଷାହଷା ସଂଗଠନର ମଖୁ୍ୟ ଉଦଦେଶ୍ୟ। ଏପରକି ି
ଏପର ିସମସ୍ୟଷା ଦଭଷାଗଥୁÒବଷା ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍ କଷାଉନଦସଲଂି କରଷାଯଷାଇଥଷାଏ। ଦଯଉଁ 
ପରୁୁଷମଷାଦନ �ଷାଡ଼ପତ୍ ପ୍କ୍ରୟିଷା ପଷାଇଁ ସମସ୍ୟଷା ଦଭଷାଗ�ିନ୍ ିଦସମଷାଦନ ଉତ୍ଷାହର 
ସହତି ପଣୁ ିନପୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରପିଷାରଦିବ।

ଆଜକିଷାଲ ିଦପ୍ମ ସମ୍କ୍ଯଦର ଫଷାଟ ସଷୃ୍ଟ ିଦହଦଲ 
‘ଦରେକ୍ ଅପ୍  ପଷାଟଟି’ର ଆଦୟଷାଜନ ଦେଖବଷାକୁ 
ମଳୁି�।ି  ମଷାତ୍ ଏଦବ �ଷାଡ଼ପତ୍ ପଷାଇଁ 

ମଧ୍ୟ ଆଦୟଷାଜନ ଦହଉ� ିସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଷାଟଟି। ମଧ୍ୟପ୍ଦେଶ 
ରଷାଜଧଷାନୀ ଦଭଷାପଷାଳଦର ପ୍ଥମ ଥର ‘ବବିଷାହ ବଦିଛେେ 
ସମଷାଦରଷାହ’ ଆଦୟଷାଜନ କରୁ� ିଦସ୍ବଛେଷାଦସବୀ ସଂଗଠନ 
‘ଭଷାଇ ଦେଲଦଫୟଷାର ଦସଷାସଷାଇଟ’ି। ଏଥÒପଷାଇଁ ବବିଷାହ ସେୃଶ 
ଡଜିଷାଇନ୍  କଷାଡ୍ଯ ମଧ୍ୟ �ପଷାଯଷାଇ ବଣ୍ଷା ଯଷାଇ�।ି  େୀଘ୍ଯ େନି 
ଧର ିକଷାନୁନୀ ଲଦଢ଼ଇ ପଦର ପତ୍ୀଙୁ୍ �ଷାଡ଼ପତ୍ ଦେବଷା 
ଖସୁଦିର ୧୮ ଜଣ ପରୁୁଷ ଏଥଦର ସଷାମଲି ରହଦିବ।  

କାହ ିଁକ ିକରବିେ
 ପଷାେ ଜଙ୍ଘ ଆେ ିମଜଭୁତ୍  ଦହଷାଇଥଷାଏ।

 ପଷାେ ମଷାଂସଦପଶୀ ସସୁ୍ଥ ଓ େଳେଞ୍ଚଳ  
ରଦହ। 

 ଦଗଷାଡ଼ ସମ୍ପ୍ରସଷାରଣ ଦହଷାଇଥଷାଏ। 
 ଦପଟ ସମ୍ବନ୍ୀୟ ସମସ୍ୟଷା େପୂର ହୁଏ। 
 େବଟି ହ୍ଷାସ ପଷାଏ। 
 ମଷାନସକି ଶଷାନ୍ ିମଦିଳ। 

ଜଣା ଅଜଣା

�ତଶିଗଡ଼ର ଜଦଣ ବ୍ୟକ୍ ି୨୧ ବଷ୍ଯ ପଦର େଷାଢ଼ ିକଷାଟ�ିନ୍।ି ଅବଶି୍ବଷାସ ଲଷାଗଦିଲ 
ବ ିଏହଷା ଏକ ସତ ଘଟଣଷା। ମଦନନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ନବିଷାସୀ ରମଷାଶଙ୍ର ଗପୁ୍ତଷା ସଂକଳ୍ପ 
ଦନଇଥଦଲ, ଦଯଦତ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ମଦନନ୍ଦ୍ରଗଡ଼କୁ ଜଲି୍ଷାର ମଷାନ୍ୟତଷା ନ ମଳି�ି,ି 

ଦସଦତ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଦସ ଖଅର ଦହଦବ ନଷାହ ିଁ। ଦତଦବ ଗତ ଶକୁ୍ରବଷାର ମଦନନ୍ଦ୍ରଗଡ଼-
େରିମରି-ିଭରତପରୁ (ଏମସବି)ିକୁ ନପୂଆ ଜଲି୍ଷା ଭଷାଦବ �ତଶିଗଡ଼ ସରକଷାର 
ଦଘଷାଷଣଷା କରବିଷା ପଦର ତଷାଙ୍ ଇଛେଷା ପ ପୂରଣ ଦହଷାଇ� ିଓ ୨୧ ବଷ୍ଯ ଧର ିବଢ଼ଥିବଷା େଷାଢ଼ ି
ଦସ କଷାଟ�ିନ୍।ି ଅବଶ୍ୟ ଦସ ଦଯଉଁ ସ୍ଥଷାନଦର ଏହ ିସଂକଳ୍ପ ଦନଇଥଦଲ ଠକି୍ ଦସହ ି
ସ୍ଥଷାନଦର ହ ିଁ ଖଅର ଦହଷାଇ�ନ୍ ିରମଷାଶଙ୍ର।  ୧୯୯୮ଦର ଦକଷାରୟିଷା ଜଲି୍ଷାର ଗଠନ 
ପଦର ମଦନନ୍ଦ୍ରଗଡ଼କୁ ଜଲି୍ଷା ଭଷାଦବ ମଷାନ୍ୟତଷା ମଳିବିଷା ଦନଇ େଷାବ ିଦଜଷାର୍ ଧରଥିଲଷା। 
ଏପରକି ିଏହଷାକୁ ଦନଇ ଆଦନ୍ଦଷାଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଖଷା ଦେଇଥଲଷା। ମଷାତ୍ ଦସଦତଦବଦଳ 
ଏହ ି ଆଦନ୍ଦଷାଳନ ସଫଳ ଦହଷାଇପଷାର ି ନ ଥଲଷା। ଆଉ ଦସଦତଦବଦଳ ରମଷାଶଙ୍ର 

ଗଷାନ୍ୀ ଦେୌକଦର �ଡ଼ିଷା ଦହଷାଇ ଏହ ିସଂକଳ୍ପ ଦନଇଥଦଲ। 

ସଷାଉଥ୍ ସପୁରଷ୍ଟଷାର୍ ସପୂଯ୍ଯ୍ୟଷାଙ୍ ସହ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର 
ନଜର ଆସଦିବ ବଲଉିଡ୍  ଅଭଦିନତ୍ୀ େଶିଷା 
ପଟଷାନ।ି ଦସ ତଷାମଲି ସଦିନମଷା ‘ସପୂଯ୍ଯ୍ୟଷା୪୨’ଦର 

ଏକ ଭନି୍ନ େରତି୍ଦର େଶ୍ଯକଙ୍ ମଦନଷାରଞ୍ଜନ କରବିଷାକୁ 
ପ୍ତୁେତ ଦହଉ�ନ୍।ି ସଦିନମଷାଦର ତଷାଙୁ୍ ମଖୁ୍ୟ େରତି୍ଦର 
ଦେଖବଷାକୁ ମଳିବି। ଏହ ିଫିଲ୍ମକୁ ଦନଇ ଦସ ଖବୁ୍ 
ଉତ୍ଷାହତି ଅ�ନ୍।ି କଷାରଣ ସପୂଯ୍ଯ୍ୟଷାଙ୍ ସହ କଷାମ କରବିଷାକୁ 
ଦନଇ ଅଧକ ଖସୁ ିଥବଷା କହ�ିନ୍ ିେଶିଷା। ଦସହପିର ି

ପ୍ଥମଥର ପଷାଇଁ ଏଥଦର େଶିଷା ଓ ସପୂଯ୍ଯ୍ୟଷାଙ୍ ଦଯଷାଡ଼ ି
ଦେଖବଷାକୁ ମଳିବି। େଶ୍ଯଦକ ତଷାଙ୍ ଦଯଷାଡ଼କୁି 

ପସନ୍ଦ କରଦିବ ଦବଷାଲ ିମଧ୍ୟ େଶିଷା ଦବଶ୍ 
ଆଶଷାବଷାେୀ ଅ�ନ୍।ି ଦତଦବ ଏହ ିଫିଲ୍ମଟକୁି 
ଥ୍ୀଡ ିଫମ୍ଯଷାଟ୍ ଦର ନମି୍ଯଷାଣ କରଷାଯବି। ଶରୁିଥଷାଇ 
ଶବିଷାଙ୍ ନଦିଦେ୍ଯଶନଷାଦର ନମିଟିତ ଏହ ିସଦିନମଷାର 

ଦମଷାସନ ଦପଷାଷ୍ଟର୍  ମଧ୍ୟ ନକିଟଦର ରଲିଜି୍ 
କରଷାଯଷାଇ�।ି  ଦସହପିର ିଏହଷାକୁ େଶଟ ି

ଭଷାଷଷାଦର ମକୁ୍ଲିଷାଭ କରଷାଯବି। ଏଭଳ ି
ଏକ ବହୁଭଷାଷୀ ଫିଲ୍ମଦର ସଷାମଲି 

ଦହବଷା ଦନଇ ଖସୁ ିବ୍ୟକ୍ 
କର�ିନ୍ ିେଶିଷା। 
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ଷ୍ମି୍ ଫୁଡ୍  ୋ ସଝିା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇୋ ଦା୍ରା ଶରୀରକୁ ଅବେକ 
ପ୍ରକାର ଲାଭ ମଳିଥିାଏ। ଏହ ିପ୍ରଣାଳୀ ଦା୍ରା ଖାଦ୍ୟବର ଥÒୋ 

ବ�ାଷକତତ୍୍ ଆବଦୌ େଷ୍ ହୁଏ ୋହ ିଁ, ଯାହାଫଳବର ଶରୀରକୁ 
ଅଧÒକ ଶକ୍ ିମଳିଥିାଏ। 

 ଏଥÒଦର ଦତଲର ବ୍ୟବହଷାର ଦହଉ ନ ଥବଷାରୁ ଫ୍ୟଷାଟ୍  ଓ  
କ୍ୟଷାଦଲଷାରୀ କମ୍  ଥଷାଏ। 

 ଖଷାେ୍ୟକୁ ଦକବଳ ସଝିଷା ଯଷାଉଥବଷାରୁ ଭଟିଷାମନି୍  ବ,ି ଥଷାୟଷାମନି୍ , ନୟିଷାସନି୍  ଓ 
ଭଟିଷାମନି୍  ‘ସ’ି ଅଧÒକ ମଳିଥିଷାଏ। 

 ଦମେବହୁଳତଷା େପୂର କରବିଷା ପଷାଇଁ ସଝିଷା ଖଷାେ୍ୟ ଉର୍ମ ବକିଳ୍ପ।  
 ସଝିଷା ଖଷାେ୍ୟ ଦକଷାଦଲଷ୍ଟ୍ରଲ୍  ନୟିନ୍ତ୍ରଣଦର ରଦଖ। 
 ସଝିଷା ଖଷାେ୍ୟ ତ୍ବେଷା ସମସ୍ୟଷା େପୂର କରବିଷା ସହ ତ୍ବେଷାର େମକ 

ବଢ଼ଷାଏ। 
 ଦତୈଳଷାକ୍ ଖଷାେ୍ୟ ଦଯଷାଗୁଁ ରେଣ ସମସ୍ୟଷା ବୃଦ୍ଧ ପଷାଏ। ଦତଦବ ସଝିଷା 

ଖଷାେ୍ୟ ଏହ ିସମସ୍ୟଷା େପୂର କଦର।
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ମେଷ: ପଦଡ଼ଷାଶୀଙ୍ ସହଦଯଷାଗଦର ସମସ୍ୟଷାରୁ ମକୁ୍ ିପଷାଇଦବ। କଷାଯ୍ଯ୍ୟଦକ୍ତ୍ଦର 
ଉର୍ଦକଷାଟୀର ପ୍େଶ୍ଯନ କରଦିବ। କ୍ୟଷାରୟିରଦର ଉନ୍ନତ ିକରବିଷା ପଷାଇଁ ନପୂତନ 
ଅବସର ପ୍ଷାପ୍ତ ିଦହବ। େୀଘ୍ଯେନିର ସମସ୍ୟଷାର ଅନ୍ ଘଟବି।
ବୃଷ: ଅକସ୍ଷାତ୍  ବନୁ୍ବଷାନ୍ବଙ୍ ଆଗମନ ଦହଷାଇପଷାଦର। କଷାଯ୍ଯ୍ୟ ବଳିମ୍ବ 
ପଷାଇଁ ମନତେଷାପ କରପିଷାରନ୍।ି ସଷାଙ୍ଗସଷାଥୀଙ୍ ମଧ୍ୟଦର ପ୍ତେି୍ବନ୍ଦ୍ବତିଷା ରହବି। 
ମହଳିଷାମଷାଦନ େନି୍ତି ରହଦିବ। ଅଷାଥ୍ଯକସ୍ଥତ ିମଜଭୁତ୍  ଦହଷାଇପଷାଦର।
େଥିନୁ: ଆଧ୍ୟଷାତ୍ମକି େନି୍ଷାଦର ସମୟ କଟବି। ବନୁ୍ବଷାନ୍ଙ୍ ସହ ସମ୍କ୍ଯଦର 
ସଧୁଷାର ଆସବି। କମ୍ଯଦକ୍ତ୍ଦର ନପୂତନ କଷାଯ୍ଯ୍ୟ କରବିଷାର ସଦୁଯଷାଗ 
ପଷାଇଦବ। େରକଷାରୀ କଷାଗଜଦର େତେଖତ କରବିଷାରୁ ନବୃିର୍ ରୁହନୁ୍।

କକ୍କଟ: ଅତ୍ୟଧିକ େନି୍ଷା କର ି ଅଶଷାନ୍ ରହଦିବ। ପରବିଷାରଦର 
ସକଷାରଷାତ୍ମକ ଭଷାବଧଷାରଷା ଦେଖଷାଦେବ। ଆଥ୍ଯକଦକ୍ତ୍ଦର ଉନ୍ନତ ି

ଦେଖଷାଦେବ। କଠନି କଷାଯ୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ ିସହଜଦର ସମଷାପନ କରଦିବ।
ସଂିହ: ଜୀବନଦର ନପୂତନ ପରବିର୍୍ଯନ ଦେଖଷାଦେବ।  ଅଧିକ ସମୟ 
ପରବିଷାରବଗ୍ଯଙ୍ ସହ ବଦିତଇଦବ। ନଷି୍ପର୍ ିଦନବଷା ସମୟଦର େ୍ବନ୍ଦ୍ବଦର 
ପଡ଼ଯିଦିବ। ଆଥ୍ଯକ ସ୍ଥତଦିର ସ୍ବଛେଳତଷା ଦେଖଷାଦେବ।
କନ୍ୟା:  ନପୂତନ ଦଯଷାଜନଷା କର ି ସଫଳ ଦହଦବ। ଅସହଷାୟ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍ 
େଷାନ କରଦିବ। ମହଳିଷାମଷାଦନ ଅନୁଶଷାସନ ଭତିଦର ରହଦିବ। ସଷାହତି୍ୟ 
ପ୍ତ ିରୁେ ିବଢ଼ବି।

ତୁଳୟା: ଦଧୈଯ୍ଯ୍ୟ ଓ ସଷାହସର ସହ ପରସି୍ଥତକୁି ସଷାମଷ୍ା କରନୁ୍। ବ୍ୟତେତଷା 
ଭତିଦର େନିଟ ି କଟବି। କଷାଯ୍ଯ୍ୟଦର ବଷାଧଷା ସଷୃ୍ଟ ି ଦହଷାଇପଷାଦର। 

ସଷାଙ୍ଗସଷାଥୀଙ୍ ସହଦଯଷାଗଦର ଉତ୍ଷାହତି ଦହଦବ।
ବଛିୟା: ପ୍ୟିଜନଙୁ୍ ମନର କଥଷା କହ ିଅଷାତ୍ମସଦନ୍ଷାଷ ପଷାଇଦବ। ବଭିନି୍ନ 
କଷାଯ୍ଯ୍ୟଦର ସଫଳତଷା ପଷାଇଦବ। ଜୀବନସଷାଥୀଙ୍ ସହ ଦକୌଣସ ି
କଥଷାକୁ ଦନଇ ମତଦଭେ ଦେଖଷାଦେବ।
ଧନୁ: କଷାଯ୍ଯ୍ୟସଦି୍ଧ ସହ ସଖୁସମ୍ଷାନ ପ୍ଷାପ୍ତ ି ଦହବ। ମହଳିଷାମଷାଦନ 
ଆେରଣୀୟଷା ଦହଦବ।  ସମଷାଜଦର ଦନତୃତ୍ବ ବୃଦ୍ଧ ପଷାଇବ। ବଷାଣଜି୍ୟ 
ଓ ଶକି୍ଷା ଦକ୍ତ୍ଦର ଆଶଷାନୁରପୂପ ଫଳ ପଷାଇଦବ।

େକର: ସମଷାଜଦର ମଷାନ ପ୍ତଷି୍ଷା ବୃଦ୍ଧ ପଷାଇବ। ଆଳସ୍ୟତଷା ଅନୁଭବ 
କରଦିବ। ଗରୁୁଜନଙ୍ ଆଶୀବ୍ଯଷାେର ଅଧିକଷାରୀ ଦହଦବ। ଅନଷାବଶ୍ୟକ 
ନଦିବଶରୁ େପୂଦରଇ ରୁହନୁ୍।
କୁମ୍ଭ: ଶତରୁମଷାନଙ୍ର କପୂଟ େକ୍ରଷାନ୍ର ଶକିଷାର ଦହଦବ। କମ୍ଯଦକ୍ତ୍ଦର ଜଟଳି 
ପରସି୍ଥତରି ସମ୍ଖୁୀନ ଦହଷାଇପଷାରନ୍।ି ଦକୌଣସ ିନଷି୍ପର୍ ିଦନବଷା ପ ପୂବ୍ଯରୁ ପନୁଶ୍ଚ 
ଭଷାବ ିଦେଖନୁ୍। ପ୍ୟିଜନଙ୍ ସହ ସମ୍କ୍ଯଦର େୃଢ଼ତଷା ବଢ଼ବି।
େୀନ: କଠନି ପରସି୍ଥତରି ମକୁଷାବଲିଷା କରଦିବ। କଷାଯ୍ଯ୍ୟଦକ୍ତ୍କୁ ଅଧିକ 
ଗରୁୁତ୍ବ ଦେଦବ। େଷାମ୍ତ୍ୟ ଜୀବନଦର ତକି୍ତଷା ଦେଖଷାଦେବ। �ଷାତ୍�ଷାତ୍ୀ 
କ୍ୟଷାରୟିରଦର ଉନ୍ନତ ିପଷାଇଁ ନପୂତନ ଦଯଷାଜନଷା ପ୍ତୁେତ କରଦିବ।

ଆଜରି ଇତହିାସ
l	୧୭୭୦: ମେନ୍ େୟାକ୍କମର ମରେସ୍  ସ୍ୟାଧୀନତୟାକୁ େୟାନ୍ତୟା। 
l	୧୯୧୭: ରୁଷ୍  ଗଣରୟାଜ୍ ମ�ୟାଷତି। 
l	୧୯୪୯: ସେ୍ଧିୟାନ ସଭୟା ଦୟ୍ାରୟା ହନି୍ୀ ମଦଶର 

ସରକୟାରୀ ଭୟାଷୟା ଭୟାମବ ଗହୃୀତ। 
l	୧୯୬୪: ‘ଦ ଲଣ୍ଡନ ମେଲ ିମହରୟାଲ୍ଡ’ ବନ୍ କର ି‘ଦ 

ସନ୍’ ରେକୟାଶ କରୟାଗଲୟା। 
l	୨୦୦୦: ରେଧୟାନେନ୍ତୀ ଅଟଳ ବହିୟାରୀ ବୟାଜମେୟୀଙ୍କ 

ଦ୍ୟାରୟା ଆମେରକିୟାର ଉଭୟ ଗହୃକୁ ସମେ୍ୟାଧନ। 

ପ୍ତବିଷ୍ଯ ଆଜରି େନିକୁ ‘ହନି୍ଦୀ 
େବିସ’ ଭଷାଦବ ପଷାଳନ 
କରଷାଯଷାଉ�।ି ହନି୍ଦୀ ଭଷାଷଷାର 

ମହର୍୍ବ ବଜଷାୟ ରଖବଷା ତଥଷା ଏହଷାକୁ ଦପ୍ଷାତ୍ଷାହତି 
କରବିଷା ଦହଉ� ିଏହ ିେବିସର ଉଦଦେଶ୍ୟ। ଭଷାରତ 

ସଦମତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଦର ହନି୍ଦୀ ଭଷାଷଷାର ପ୍େଷାର ପ୍ସଷାର 
ଲଷାଗ ିଜଷାନୁଆରୀ ୧୦ଦର ‘ବଶି୍ବ ହନି୍ଦୀ େବିସ’ ପଷାଳନ 

କରଷାଯଷାଉଥବଷା ଦବଦଳ ଭଷାରତଦର ଦସଦପଟେମ୍ବର ୧୪ଦର 
ପଷାଳନ କରଷାଯଷାଏ ହନି୍ଦୀ େବିସ। ଦସହପିର ିପ୍ସଦି୍ଧ ହନି୍ଦୀ 
ସଷାହତି୍ିୟକ ରଷାଦଜନ୍ଦ୍ର ସଂିହ ହନି୍ଦୀକୁ ରଷାଷ୍ଟ୍ର ଭଷାଷଷା 
କରବିଷାକୁ ପ୍ଥଦମ ବହୁ ପ୍ୟଷାସ କରଥିଦଲ। ଦସ 
ଏହେିନି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରଥିଦଲ 
ଏବଂ ତଷାଙ୍ ଜନ୍ମେନିକୁ ‘ହନି୍ଦୀ 

େବିସ’ ଭଷାଦବ ବ ିପଷାଳନ 
କରଷାଯଷାଉ�।ି ଦତଦବ 

୧୯୪୯ଦର ସମ୍ବଧିଷାନ 
ସଭଷା େ୍ବଷାରଷା 

ଦେବନଷାଗରୀ ଲପିଦିର ଲଖିତ ହନି୍ଦୀକୁ 
ଦେଶର ସରକଷାରୀ ଭଷାଷଷା ଭଷାଦବ ଗହୃୀତ 
କରଷାଗଲଷା। ମଷାତ୍ ଏହଷାକୁ ବଧିବଦ୍ଧ ଭଷାଦବ 
ପ୍ଥମଥର ପଷାଇଁ ୧୯୫୩ ମସହିଷା ଦସଦପଟେମ୍ବର 
୧୪ଦର ଲଷାଗ ୁକରଷାଯଷାଇଥଲଷା। ଦସଦବଠଷାରୁ ଏହ ି
େନିକୁ ହନି୍ଦୀ େବିସ ଭଷାଦବ ପଷାଳନ କରଷାଯଷାଉ�।ି 
ଅବଶ୍ୟ ଭଷାରତଦର ଇଂରଷାଜୀ ଭଷାଷଷାର ବଢ଼ୁଥବଷା ପ୍େଳନ 
ଓ ହନି୍ଦୀ ଭଷାଷଷା ପ୍ତ ିଅବଦହଳଷାକୁ ଦରଷାକବିଷା ଉଦଦେଶ୍ୟଦର 
ଏହଷାର ପଷାଳନ ଆରମ୍ଭ ଦହଷାଇଥଲଷା। ମହଷାତ୍ମଷା ଗଷାନ୍ୀ ମଧ୍ୟ 

ହନି୍ଦୀକୁ ରଷାଷ୍ଟ୍ର ଭଷାଷଷା କରବିଷାକୁ କହଥିଦଲ। 
ଯେଓି ଏହଷା ଭଷାରତର ରଷାଷ୍ଟ୍ରଭଷାଷଷା 

ନୁଦହଁ; ଏହଷା ଦହଉ� ିରଷାଜଭଷାଷଷା। 
ହନି୍ଦୀ ଭଷାଷଷାକୁ ଅଗ୍ରଷାଧକଷାର ଦେବଷା 
ଉଦଦେଶ୍ୟଦର ସରକଷାରୀ 

େପ୍ତରଦର ଇଂରଷାଜୀ 
ପରବିଦର୍୍ଯ ହନି୍ଦୀର 
ଉପଦଯଷାଗ 
କରଷାଯଷାଏ।

ହନି୍ୀ ଦେିସ

୨୧ େଷ୍ଷ �ବର 
କାଟବିଲ ଦାଢ଼ି

   ଗଗୁ୍ ଲବର ପ୍ରତ ିମେିଟି୍ ବର ୩୫ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ 
�ଚରାଯାଏ। 

 ପ୍ରଥମ ସାଇକଲ ଫ୍ାେ୍ସବର ତଆିର ି
ବହାଇଥଲା। 

 ଜେ୍ମ ସମୟବର ଜରିାଫ୍ ର ଉଚ୍ଚତା ଥାଏ ୬ 
ଫୁଟ୍ । 

 �ଜିା ହଟ୍  ଭାରତବର ପ୍ରଥମ େରିାମଷି 
ବରବତୋରାଁ ବଖାଲଥିିଲା। 

ହତିକର ସଝିା ଖାଦ୍ୟ

ଦ୍-ି �ାଦ ଶୀଷ୍ଷାସେ
ଏହ ିଆସେ କରେିା ସମୟବର ଦୁଇ�ାଦକୁ ଉଠାଇୋକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ 

କର ିଆସେ କରୁଥÒବଲ, ବଯାଗଗରୁୁଙ୍କ �ରାମଶ୍ଷ ବେଇ�ାରବିେ। 
ସକାବଳ ଖାଲ ିବ�ଟବର ଏହାକୁ କରେିା ବେଶ୍  ଫଳପ୍ରଦ। ଏହାକୁ 

ସାେଧାେତାର ସହତି କରନୁ୍।

ଛାଡ଼�ତ୍ର 
�ାଟଟି

ଆଶ୍େି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ�ିଦାଠାରୁ �ତୃି�କ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ବହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି�କ୍ଷବର 
�ତୃି�ରଜିେମାବେ ମତ୍୍ଷ୍ୟବଲାକକୁ ଆସଥିାନ୍ ିବୋଲ ିେଶି୍ାସ କରାଯାଏ। 

ବତଣ ୁବସମାେଙ୍କ ଉବଦେଶ୍ୟବର ତ�୍ଷଣ, �ଣି୍ଡଦାେ ଓ ଶ୍ାଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ାରା 
�ତୃି�ରୁୁଷଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀେ୍ଷାଦ ମଳିଥିାଏ। ବତବେ ଏହ ିସମୟବର କଛି ିକାଯ୍ଷ୍ୟ କରଣୀୟ 

ଓ ଆଉ କଛି ିେଜ୍ଷେୀୟ ରହଛି,ି 
ଜାଣେିା ବସ ସମ୍ପକ୍ଷବର...।

ପ୍ରତଦିେି କରନୁ୍ ଏହ ିକାମ 
 ପତୃିପକ୍ର ପ୍ଦତ୍ୟକ େନି ସକଷାଦଳ 

ଘରର ମଖୁ୍ୟ େ୍ବଷାରଦର ଜଳ ପ୍େଷାନ 
କରନୁ୍। ସନ୍୍ୟଷା ସମୟଦର େକ୍ଣି 
େଗିଦର େୀପ ଲଗଷାନୁ୍। ପତୃିପରୁୁଷଙୁ୍ 
ପ୍ସନ୍ନ କରବିଷା ପଷାଇଁ ଘରର ମଖୁ୍ୟ 
େ୍ବଷାରକୁ ସବୁଦବଦଳ ସଫଷା ରଖନୁ୍। 

ଏହ ିସେୁ କରେିା ମୋ
 ପତୃିପକ୍ଦର ଦକଶ କଷାଟନୁ୍ 
ନଷାହ ିଁ। ଦକୌଣସ ି ଶଭୁ କଷାଯ୍ଯ୍ୟର 

ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍ ନଷାହ ିଁ। ଏଭଳ ି କରବିଷା େ୍ବଷାରଷା ପତୃିମଷାନଙ୍ ଦକଷାପ େୃଷ୍ଟ ି ପଡ଼ଥିଷାଏ ଦବଷାଲ ି
ବଶି୍ବଷାସ ଅ�।ି 

 ପତୃିଙୁ୍ ପ୍ସନ୍ନ କରବିଷା ପଷାଇଁ ରେଷାହ୍ମଣଙ୍ ଦଭଷାଜନ କରଷାନୁ୍। ପଶପୁକ୍ୀଙୁ୍ ଅନ୍ନ ଜଳ 
ଦେଦଲ ବଦିଶଷ ଲଷାଭ ଦହଷାଇଥଷାଏ। ଏହଷାେ୍ବଷାରଷା ପତୃିଗଣ ସନୁ୍ଷ୍ଟ ଦହଷାଇଥଷାନ୍।ି 

କେବଷ୍େଳଙ୍କ ମହାେତା

�ତୃି�କ୍ଷବର କରନୁ୍ 
ଏହ ିଉ�ାୟ

ଦସଦବଠୁ ଏହ ି ମହତ୍ କଷାଯ୍ଯ୍ୟ ଜଷାର ି
ରଖ�ନ୍।ି ନକିଟଦର ଦସ ଦରେଣୀ 
କକ୍ଦର ପଢ଼ଷାଇବଷା ସମୟଦର ଫଦଟଷା ଓ 
ଭଡିଓି  ସଷାମଷାଜକି ଗଣମଷାଧ୍ୟମଦର ଦବଶ୍  
ଭଷାଇରଷାଲ ଦହଷାଇ�।ି ଦଯଉଁ ପଲିଷାମଷାଦନ 
ଆଥ୍ଯକ ସମସ୍ୟଷା ଦଯଷାଗୁଁ  ସ୍ଲୁ ଫି’ ଦେଇ 
ପଷାରୁନଷାହଷାନ୍,ି ଦସମଷାନଙ୍ ପଷାଇଁ ବକିଷାଶ 
ଦେବେପୂତ ସଷାଜଥିଷା’ନ୍।ି ଏପରକି ିପଲିଷାଙୁ୍ 
ନଜି ହଷାତରୁ  ବହ ି କଣି ିଦସ ପଲିଷାମଷାନଙୁ୍  
େଅିନ୍ ି। 
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ଉଲୁଣ୍ଡା,୧୩ଡା୯(ସମସି): ସବୁର୍ଣ୍ଣପରୁ ବନଖଣ୍ଡ ଉଲୁଣ୍ଡଡା ବନଡାଞ୍ଚଳ 
ପପିଲକଟଡା ବଟି୍  ଅଧୀନ ବଡାଘପଡାଲ-ିନଡାକଡେଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ଣ୍ଣୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ 
ମଙ୍ଗଳବଡାର ଏକ କଲରଡାପତରଆି ବଡାଘର ଗଳତି ଶବ ଠଡାବ 
ଡ�ଡାଇଛ।ି ବଡାଘର ୪ଟ ି ପଞ୍ଡା ଏବଂ ନଶି କଡାଟ ି ନଆିଯଡାଇଥିବଡା 
ଡେଖିବଡାକୁ ମଳିଛି।ି ପ୍ଡାୟ ୫ େନି ପବୂଣ୍ଣରୁ ବଡାଘଟରି ମତୁୃୟୁ ଘଟଥିିବଡା 

ଅନୁମଡାନ କରଡାଯଡାଉଛ।ି 
ବନ ବଭିଡାଗ ପକ୍ଷରୁ 
ଠକି୍ ଡର ପଡାଡ୍ଡାଲଂି ଡ�ଉ 
ନ ଥିବଡା ଅଭଡିଯଡାଗ କର ି

ଘଟଣଡା ସ୍ଥଳଡର ସ୍ଥଡାନୀୟ ଡଲଡାକଙ୍କ ମଧ୍ୟଡର ଉଡର୍ଜନଡା 
ଡେଖଡାଡେଇଥିଲଡା। ଘଟଣଡାସ୍ଥଳଡର ବେୁିୟୁତ ସଂଡଯଡାଗ ଯଡାଇଥିବଡା 
ଡବଡଳ ଉକ୍ତ ତଡାରରୁ ବେୁିୟୁତ ସଂଡଯଡାଗ କରଡାଯଡାଇ ପକଡାଯଡାଇଥିବଡା 
ଫଡାଶଡର ପଡ଼ ି ବଡାଘଟରି ମତୁୃୟୁ ଘଟଥିିବଡା ଅନୁମଡାନ କରଡାଯଡାଉଛ।ି

ସଚୂନଡାଡଯଡାଗୟୁ, ମଙ୍ଗଳବଡାର ସକଡାଳୁ ସ୍ଥଡାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 
ଡକଡତକ ଡଲଡାକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡଛଳ ି ଚରଡାଇବଡାକୁ ଯଡାଇଥିବଡା ଡବଡଳ 
ବଡାଘର ଗଳତି ଶବ ଡେଖିଥିଡଲ। ଗଡାଁଡର ଆସ ିଅନୟୁମଡାନଙୁ୍କ କ�ବିଡା 
ପଡର ଘଟଣଡା ପ୍ଚଡାରତି ଡ�ଡାଇଥିଲଡା। ଘଟଣଡାସ୍ଥଳଡର ଶତଡାଧିକ 
ଡଲଡାକଙ୍କ ଭେି ଜମଥିିଲଡା। ଖବର ଡେଲଡା ପଡର ମଧ୍ୟ ଉଲୁଣ୍ଡଡା 
ଡରଞ୍ଜର ଏ�ଡାକୁ ଅତ ି �ଡାଲୁକଡା ଭଡାଡବ ଡନଇଥିବଡା ଗଡଁା ଡଲଡାଡକ 
ଅଭଡିଯଡାଗ କରଛିନ୍।ି ଅପରଡାହ୍ନ ପ୍ଡାୟ ୨ଟଡାଡର ଏସଏିଫ ପ୍ଫୁଲ୍ଲ 
ଧରୁଆ, ଉଲୁଣ୍ଡଡା ଡରଞ୍ଜର େଲି୍ଲୀପ ପଧଡାନ, ଡସଡାନପରୁ ଡରଞ୍ଜର 
ମଡନଡାରଞ୍ଜନ ବଡାଘ ପ୍ମଖୁ ପ�ଞ୍ଚ ି ଥିଡଲ। ଡତଡବ ବଡାଘଟରି 
ମତୃଡେ� ସଢ ି ଯଡାଇଥିବଡାରୁ ବୟୁବଡଛେେ ଡ�ଡାଇପଡାର ି ନଡା� ିଁ।

ବ୍ରହ୍ମପରୁ,୧୩ଡା୯(ସମସି): ସ୍ଥଡାନୀୟ 
ଡବୈେୟୁନଡାଥପରୁ ଥଡାନଡା ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ ଲଡାଞ୍ଜପିଲ୍ଲୀ 
ବଡାଇପଡାସ୍  ନକିଟରୁ ଗଡଞ୍ଜଇ ସଡଦେ�ଡର 
ଚଢଉ ଡବଡଳ ଅବକଡାରୀ ବଭିଡାଗକୁ ପଳୁଡା 
ପଳୁଡା ଟଙ୍କଡା ମଳିଛି।ି ଗତ ଏକ ମଡାସ ମଧ୍ୟଡର 
ଏ�ପିର ି େୁଇଟ ି ଘଟଣଡା ଘଟଲିଡାଣ।ି ଅବକଡାରୀ 
ବଭିଡାଗ ଟଙ୍କଡା ଧରୁଛ,ି ଡବୈେୟୁନଡାଥପରୁ 
ଥଡାନଡା ପଲୁସି ଟଙ୍କଡା ଗଣଛୁ।ି ଆଜ ି ସ୍ଥଡାନୀୟ 
ଲଡାଞ୍ଜପିଲ୍ୀ ବଡାଇପଡାସ୍  ନକିଟରୁ ଜଡଣ ବଙ୍ଗୀୟ 

ଯବୁକଙ୍କଠଡାରୁ ୩୩ ଲକ୍ଷ ୭୬ �ଜଡାର ଟଙ୍କଡା 
ଜବତ ଡ�ଡାଇଛ।ି ଟଙ୍କଡା ଡସ ଡକଉଁଠଡାରୁ 
ଆଣଡିଲ ଡସ ଡନଇ ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ ତେନ୍ 
ଜଡାର ି ର�ଛି।ି ଅଟକ ବୟୁକ୍ତଙି୍କ ନଡାମ �ରପିେ 
ସଡା�ଡା। ତଡାଙ୍କ ଘର ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ େଡାଶପରୁ 
ଅଞ୍ଚଳର ମଡାଦେନିପିରୁ ଗ୍ଡାମର ଡବଡାଲ ି ତଡାଙ୍କ 
ପରଚିୟ ପତ୍ରରୁ ଜଣଡାପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନଡାଡଯଡାଗୟୁ 
ଡଯ, ଅବକଡାରୀ ଗଇୁଦେଡା ବଭିଡାଗ ଇନ୍ସଡପକ୍ଟର 
�ୃେୟଚନ୍ଦ୍ର ସଡାମନ୍ ଏବଂ ତଡାଙ୍କ ଟମି୍  ଏକ 
ବସ୍ ଡଯଡାଡଗ ଗଡଞ୍ଜଇ ଯଡାଉଥିବଡା ଖବର ପଡାଇ 
ଲଡାଞ୍ଜପିଲ୍ଲୀ ବଡାଇପଡାସ୍  ନକିଟଡର ଅଡପକ୍ଷଡା 
କରଥିିଡଲ। ଡସ�ରିଡାସ୍ଡା ଡେଇ ଆସଥୁିବଡା 

ବଣିଡାପଡାଣ ି ନଡାମକ ବସକୁ ଅଟକଡାଇ ଏମଡାଡନ 
ଯଡାଞ୍ଚ କରବିଡା ଡବଡଳ ପଛ ସଟି୍ ଡର ଥିôବଡା 
ଜଡଣ ବୟୁକ୍ତ ିଉପଡର ସଡଦେ� ଡ�ଡାଇଥିଲଡା। ଡସ 
ଧରଥିିବଡା ବୟୁଡାଗକୁ ଅବକଡାରୀ ଗଇୁଦେଡା ବଭିଡାଗ 
ଜବତ କରବିଡା ଡବଡଳ ଡସଥିରୁ ଗଡଞ୍ଜଇ 
ମଳିବିଡା ପରବିଡର୍ଣ୍ଣ ୫ଶ� ଟଙ୍କଡାର ବଣ୍ଡଲ 
ଗେୁକି ଭର୍୍ତି ଡ�ଡାଇଥିବଡା ଡେଖି ଅବକଡାରୀ ଟମି୍  
ଅବଡାକ୍  ଡ�ଡାଇଯଡାଇଥିଲଡା। ତୁରନ୍ ଅବକଡାରୀ 
ବଭିଡାଗ ଏଡନଇ ଡବୈେୟୁନଡାଥପରୁ ଥଡାନଡା 
ପଲୁସିକୁ ଖବର ଡେଇଥିଡଲ। ବୟୁଡାଗ୍ ଡର ୩୩ 
ଲକ୍ଷ ୭୬ �ଜଡାର ଟଙ୍କଡା ଥିବଡା ଜଣଡାପଡ଼ଥିିଲଡା। 
ଉକ୍ତ ବୟୁକ୍ତ ି ଡକଉଁଠଡାରୁ ଏଡତ ପରମିଡାଣର 
ଟଙ୍କଡା ଡନଇ ଯଡାଉଥିଡଲ ଡବଡାଲ ିପଚଡାରବିଡାଡର 

ଡସ ସଠକି୍  ଉର୍ର ଡେଇପଡାରନିଥିଡଲ। 
ଡକଡତଡବଡଳ ନଜିକୁ କଡାଜୁ ବୟୁବସଡାୟୀ 
ଡବଡାଲ ି କ�ୁଥିବଡା ଡବଡଳ ଡକଡତଡବଡଳ 
ଡସ ଲୁଗଡା ବୟୁବସଡାୟୀ ଡବଡାଲ ି କ� ି ପଲୁସିକୁ 
ଭୁଲରଡାସ୍ଡାଡର ଡନଉଥିବଡା ଜଣଡାପଡ଼ଛି।ି 
ସଚୂନଡାଡଯଡାଗୟୁ ଡଯ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୯ ତଡାରଖିଡର 
ମଧ୍ୟ ଡସ� ି ଲଡାଞ୍ଜପିଲ୍ୀ ବଡାଇପଡାସ୍  ନକିଟଡର 
ଗଡଞ୍ଜଇ ସଡଦେ�ଡର ଏକ ବସ୍  ଉପଡର 
ଚଢଉ ଡବଡଳ ଏକ ଡକଡାଟରୁି ଊର୍ଦ୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କଡା 
ସ� ୨୩ଟ ି ସ ିନୁଡା ବସି୍ଟୁ ଜବତ ଡ�ଡାଇଥିଲଡା। 
ଏ� ି ଘଟଣଡାଡର ସନୁଡା ବୟୁବସଡାୟୀମଡାନଙୁ୍କ 
ଜଏିସଟ ି ଫଡାଙି୍କ ସନୁଡା ଅଳଙ୍କଡାର 
ବୟୁବସଡାୟୀଙୁ୍କ ଡେଉଥିବଡା ଜଣଡାପଡ଼ଥିିଲଡା।

କଲରାପତରଆି ବାଘର 
ଗଳତି ମତୃଦେହ ଠାବ

ନଖ ୍ାଇଁ 
ଶକିାର େସଦେହ

କଟକ,୧୩।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିଡା ଡଟକ୍ସଟଡାଇଲ ମଲି୍  
(ଓଟଏିମ)ର ପନୁରୁର୍ଡାର ଡନଇ େୀଘଣ୍ଣ େଶନ୍ ିଧର ିଆଇନଗତ 
ବବିଡାେର ଅନ୍ ଘଟନିଥିବଡା ଡବଡଳ ଓଟଏିମକୁ କଣିବିଡା 
ପଡାଇ ଁ ଆଗ୍� ପ୍କଡାଶ କରଛି ି ଏମବଏିସ(ଡମେସିନି ବୟୁଡାଙ୍କ 
ଡସଡାସଡାଇଟ)ି ନଡାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥଡା। ଏ� ିସଂସ୍ଥଡା ଓଟଏିମକୁ ୨୦୦ 
ଡକଡାଟଡିର କଣିବିଡା ପଡାଇ ଁଆଗ୍� ପ୍କଡାଶ କର ି�ଡାଇଡକଡାଟଣ୍ଣଡର 
ଏକ ମସି ଡକସ୍  େଡାୟର ପବୂଣ୍ଣକ ଆଡବେନ କରଛି।ି

ପ୍କଡାଶଥଡାଉ କ ି ରଡାଜୟୁ ସରକଡାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଟଏିମ 
ଅଧିଗ୍�ଣ ସ� ପନୁରୁର୍ଡାର ପଡାଇଁ ୧୫୦ ଡକଡାଟ ି ଟଙ୍କଡା 
ପଇଠ କରଡାଯବି ଡବଡାଲ ି ପବୂଣ୍ଣରୁ �ଡାଇଡକଡାଟଣ୍ଣଡର ଏକ 
ସତୟୁପଡାଠ େଆିଯଡାଇଥିଲଡା। 
ଓଟଏିମ ପଡାଇଁ ପ୍ଥମ 
ପଯଣ୍ଣୟୁଡାୟଡର ୩୫ ଡକଡାଟ ିଟଙ୍କଡା 
େଡିପଡାଜଟି୍  କରଡାଯଡାଇଥିଲଡା। 
ରଡାଜୟୁ ସରକଡାର ୩୦ ଡକଡାଟ ି
ଡେଇଥିବଡା ଡବଡଳ ବଡାକ ି ୫ଡକଡାଟ ି ଇଡ୍ ଡକଡା ପକ୍ଷରୁ 
ପ୍େଡାନ କରଡାଯଡାଇଥିଲଡା। ରଡାଜୟୁ ସରକଡାର ୫୨୧ ଏକର 
ପରମିତି ଅଞ୍ଚଳ ବଶିଷି୍ଟ ଓଟଏିମକୁ ଅଧିଗ୍�ଣ କର ି
ପନୁରୁର୍ଡାର କରବିଡା ପଡାଇଁ ଇଛେଡା ପ୍କଡାଶ କରଥିିଡଲ। 
ଏଡବ ଏମବଏିସର ଆଡବେନ ପଡର ଉଭୟ ମଡାମଲଡାର 
ଶଣୁଡାଣ ି ଆସନ୍ଡା ଗରୁୁବଡାରକୁ ଧଡାଯଣ୍ଣୟୁ କରଛିନ୍ ି �ଡାଇଡକଡାଟଣ୍ଣ। 

ଡତଡବ ଓଟଏିମକୁ �ଡାଇଡକଡାଟଣ୍ଣଙ୍କ ପରବର୍ଣ୍ଣୀ 
ଶଣୁଡାଣକୁି ଅଡପକ୍ଷଡା ର�ଛି।ି ଓଟଏିମ ସଂକ୍ଡାନ୍ ମଳୂ 
ମଡାମଲଡାର ଶଣୁଡାଣ ି ଆଜ ି �ଡାଇଡକଡାଟଣ୍ଣଡର ଡ�ଡାଇଥିଲଡା। 
ଓଟଏିମ କମଣ୍ଣଚଡାରୀଙ୍କ ବଡକୟଡା ପ୍ଡାପୟୁ �ସିଡାବ ପଡାଇଁ 
ଚଡାଟଡାେଣ୍ଣ ଆକଡାଉଣ୍ଡାଣ୍ ନଯିକୁ୍ତ ି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ପେଡକ୍ଷପ 
ନଆିଯବିଡା ସମ୍ପକଣ୍ଣଡର ଅଫିସଆିଲ ଲକୁିୟୁଡେଟର 

ମଧ୍ୟ ଆଜ ି ଅେଡାଲତଙୁ୍କ ଅବଗତ କରଡାଇଥିଡଲ। 
ଡତଡବ ଏ�ଡାକୁ ସତୟୁପଡାଠ ଜରଆିଡର ଜଣଡାଇବଡାକୁ 
ଅଫିସଆିଲ ଲକୁିୟୁଡେଟରଙୁ୍କ �ଡାଇଡକଡାଟଣ୍ଣ ନଡିଦ୍ଣ୍ଣଶ 
ଡେଇଛନ୍।ି ଆସନ୍ଡା ୧୫ ତଡାରଖି ସରୁ୍ଡା ଶ୍ରମକିଙ୍କ 
ପ୍ଡାପୟୁ ପ୍େଡାନ ପଡାଇଁ ଗ୍�ଣ କରଡାଯଡାଇଥିବଡା ପେଡକ୍ଷପ 
ସମ୍ପକଣ୍ଣଡର ଏ� ି ସତୟୁପଡାଠ େଡାଖଲ କରବିଡାକୁ 
ବଚିଡାରପତ ି ଜଷ୍ଟସି ଅରଦିେମ ସହି୍ନଡା ନଡିଦ୍ଣ୍ଣଶ ଡେଇଛନ୍।ି

ସଚୂନଡାଥଡାଉକ ି ୧୯୪୬ଡର ପ୍ବଡାେ ପରୁୁଷ 
ତଥଡା ପବୂଣ୍ଣତନ ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ସ୍ୱଗଣ୍ଣତ ବଜୁି ପଟ୍ଟନଡାୟକଙ୍କ 
ଦ୍ଡାରଡା ଡଚୌଦ୍ଡାର ଠଡାଡର ଓଟଏିମ ପ୍ତଷି୍ଡା ଡ�ଡାଇଥିଲଡା। 

ପରଚିଡାଳନଡାଗତ ତରୁଟ ି ଓ ଆଥ ୍ତିକ ସଂକଟରୁ ୧୯୮୧ଡର 
ଏ� ି କଡାରଖଡାନଡାକୁ ରୁଗ୍ ଣ ଡଘଡାଷଣଡା କରଡାଯଡାଇଥିଲଡା। 
ପଡର ଏ�ଡାକୁ ସରକଡାର �ଡାତକୁ ଡନଇଥିଡଲ। କନୁି୍ 
ଗରୁୁତର ଆଥ ୍ତିକ କ୍ଷତ ି ପଡାଇଁ ୨୦୦୧ରୁ ଏ� ି କଡାରଖଡାନଡାଡର 
ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ତଡାଲଡା ଝୁଲଥିିଲଡା। ଅଡନକ କମଣ୍ଣଚଡାରୀ ପ୍ଡାପୟୁ 
ଆଶଡାଡର ଆଖି ବୁଜଥିିଡଲ। ଡସଡବଠୁ �ଡାଇଡକଡାଟଣ୍ଣଡର 
ମଡାମଲଡା ବଚିଡାରଡାଧୀନ ର�ଛି।ି କନୁି୍ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨ଡର 
ସରକଡାର ଡେଇଥିବଡା ସତୟୁପଡାଠ ପଡର ଓଟଏିମ 
ପନୁରୁର୍ଡାର ପଡାଇଁ ବଡାଟ ଫିଟଥିିଲଡା। ଏଥିପଡାଇଁ 
ଡଚୌଦ୍ଡାରଡର ଖସୁରି ଲ�ର ି ଡଖଳଯିଡାଇଥିଲଡା। ଡ�ଡଲ 
ଏସବୁ ଭତିଡର ଆସନ୍ଡା ୧୫ ତଡାରଖିଡର ଡ�ବଡାକୁ ଥିବଡା 
ଶଣୁଡାଣ ି ଉପଡର ସମସ୍ଙ୍କ ନଜର ଡକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଡ�ଡାଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୩।୯(ସମସି): ମଙ୍ଗଳବଡାର ଓଡ଼ଶିଡାର େୁଇଟ ି ଖଣ ି ସଡମତ ଡେଶର ୫ଟ ି
ରଡାଜୟୁଡର ଥିବଡା ୮ଟ ିଡକଡାଇଲଡା ଖଣ ି ନଲିଡାମ ଡ�ଡାଇଛ।ି ଏସବୁ ଖଣ ି ନଲିଡାମ ପଡାଇ ଁମଡନଡାନୀତ 
କରୃ୍ଣ୍ଣପକ୍ଷ ଡକଡାଇଲଡା ମନ୍ତଣଡାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜ ି ଇ-ନଲିଡାମୀ ମଡାଧ୍ୟମଡର ଏସବୁ ଖଣରି ନଲିଡାମ 
କରଡାଯଡାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିଡାର େୁଇଟ ିଖଣ ି ଡ�ଲଡା- ରଡାମପଆି ଏବଂ େପି୍  ସଡାଇଡ୍  ରଡାମପଆି ଡକଡାଇଲଡା 
ଖଣ।ି ଏ� ି୮ଟ ିମଧ୍ୟରୁ ୫ଟ ିଖଣରୁି ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ଖଣଜି ଦ୍ରବୟୁ ଉଡର୍ଡାଳନ କରଡାଯବି ଏବଂ ତଡିନଡାଟ ି
ଖଣରୁି ଆଂଶକି ଭଡାଡବ ଖଣଜି ଉଡର୍ଡାଳନ କରଡାଯବି। ଏ� ି୮ଟ ିଖଣଡିର ଡମଡାଟ୍  ୨୧୫୭.୪୮ 
ନୟିତୁ ଟନ ଡକଡାଇଲଡା ଗଛେତି ର�ଛି।ି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ଶିଡାଡର ଥିବଡା ୨ଟ ି ଖଣଡିର ସଂି�ଭଡାଗ 
ଡକଡାଇଲଡା ଅଥଣ୍ଣଡାତ୍  ୧୧୭୯.୪୧ ନୟିତୁ ଟନ୍  ଡକଡାଇଲଡା ର�ଛି।ି ଡସ�ପିର ିଏସବୁ ଖଣରି ସବଣ୍ଣଡାଧିକ 
ସଞ୍ଚୟୀ �ଡାର କ୍ଷମତଡା (ପଆିରସ)ି ବଡାଷ୍ତିକ ୧୯.୩୧ ନୟିତୁ ଟନ (ଏମଟପିଏି) ଥିବଡା ଜଣଡାଯଡାଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୩।୯(ସମସି): େୁଇ ଜଣ ମତୃ ସଡାମଡ୍ାେକିଙ୍କ ପରବିଡାରକୁ ସ�ଡାୟତଡାର 
�ଡାତ ବଢ଼ଡ଼ାଇଛନ୍ ି ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନଡାୟକ। ଉଭୟ ସଡାମ୍ଡାେକିଙ୍କ ପରବିଡାରକୁ ୪ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଡା ଡଲଖଡାଏଁ ଆଥ ୍ତିକ ସ�ଡାୟତଡା ପ୍େଡାନ କରଡାଯଡାଇଛ।ି ମଖୁୟୁମନ୍ତୀଙ୍କ ନଡିଦ୍ଣ୍ଣଶକ୍ଡମ 
ଓଡ଼ଶିଡା କଡାଯଣ୍ଣୟୁରତ ସଡାମ୍ଡାେକି କଲୟୁଡାଣ ପଡାଣ୍ରୁି ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଡା ଉଭୟ ସଡାମ୍ଡାେକିଙ୍କ 
ପରବିଡାର ସେସୟୁଙ୍କ ବୟୁଡାଙ୍କ ଆକଡାଉଣ୍ଡର ପ୍େଡାନ କରଡାଯଡାଇଛ।ି ଏ ଡନଇ ଆଜ ି ସଚୂନଡା 
ଓ ଡଲଡାକ ସମ୍ପକଣ୍ଣ ବଭିଡାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଡିଦ୍ଣ୍ଣଶନଡାମଡା ପ୍କଡାଶ ପଡାଇଛ।ି ଆଥ ୍ତିକ ସ�ଡାୟତଡା 
ପଡାଇଥିବଡା େୁଇ ସଡାମ୍ଡାେକି ଡ�ଡଲ ଓଟଭିରି ରଡାୟଗଡ଼ଡା ପ୍ତନିଧିି ସ୍ୱଗଣ୍ଣତ ମଡନଡାଜ କୁମଡାର 
ପଡାତ୍ର ଏବଂ ବଶି୍ୱବଡାଣୀ, ଭୁବଡନଶ୍ୱରର ପବୂଣ୍ଣତନ ପରଚିଡାଳନଡା ସମ୍ପଡାେକ ସ୍ୱଗଣ୍ଣତ ପ୍େୀପ 
କୁମଡାର ମଙ୍ଗରଡାଜ। ଡଶଡାକ ସନ୍ପ୍ତ ପରବିଡାର ପ୍ତ ି ଏ� ି ବେଡାନୟୁତଡା ପଡାଇଁ ରଡାଜୟୁସଭଡା 
ସଡାଂସେ ତଥଡା ବଡିଜେ ି ସଡାଧଡାରଣ ସମ୍ପଡାେକ (ଗଣମଡାଧ୍ୟମ ବୟୁଡାପଡାର) ମଡାନସ ରଞ୍ଜନ 
ମଙ୍ଗରଡାଜ ଖସୁ ି ବୟୁକ୍ତ କରବିଡା ସ�ତି ମଖୁୟୁମନ୍ତୀଙୁ୍କ କୃତଜ୍ଞତଡା ଜ୍ଞଡାପନ କରଛିନ୍।ି

ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର , ୧ ୩ । ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ରଡାଜୟୁର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥଡାନଡର ଡକଡା�ଲଡା 
ପଡାଗ ଲଡାଗ ିର�ଛି।ି ବଡାୟ ୁଚଳଡାଚଳଡର 
ତଡାରତମୟୁ ଡ�ତୁ ଏମତି ି ପଡାଗ ସଷୃ୍ଟ ି
ଡ�ଡାଇଛ।ି ଅନୟୁପଡଟ ପବୂଣ୍ଣ ତୁଳନଡାଡର 
ରଡାଜୟୁଡର ବଷଣ୍ଣଡା କମଥିିଡଲ ମଧ୍ୟ 
ବର୍ଣ୍ଣମଡାନ େକ୍ଷଣି େଗିରୁ ଉପକୂଳ 
ଓଡ଼ଶିଡା ମ�ୁଡାଁ ଡମଘ ସମ�ୂ ପଡାଗକୁ 
ଡମଘଆୁ କରବିଡା ସ�ତି କଛି ି ଉପକୂଳ 
ଜଲି୍ଲଡାଡର ବଷଣ୍ଣଡା ଡ�ଉଛ।ି ବୁଧବଡାର 
ଏ� ି ସ୍ଥତିଡିର ପରବିର୍ଣ୍ଣନ ଆସବିଡା 
ସ�ତି ବଷଣ୍ଣଡାର ପରମିଡାଣ ଆ�ୁର ି ହ୍ଡାସ 
ପଡାଇବ। ମଡାତ୍ର ମୟରୂଭଞ୍ଜ, ଡକଦୁେଝର, 
ବଡାଡଲଶ୍ୱର ଆେ ି ୩ ଜଲି୍ଲଡାର କଛି ି
ସ୍ଥଡାନଡର ପ୍ବଳ ବଷଣ୍ଣଡା ଆଶଙ୍କଡା ଥିବଡା 
ଡବଡଳ ସଦୁେରଗଡ଼, ଡକଦୁେଝର, 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ, ବଡାଡଲଶ୍ୱର, ଅନୁଗଳୁ, 
ଡଢଙ୍କଡାନଡାଳ, ଡବୌର୍, କନ୍ମଡାଳ, 
ନୟଡାଗଡ଼, କଟକ ଓ ଗଞ୍ଜଡାମ ଆେଡିର 
ବଜୁିଳ ି ଘଡ଼ଘଡ଼ ି ସ�ତି ବଷଣ୍ଣଡା ଆଶଙ୍କଡା 
ର�ଛି।ି ଏ�ଡାକୁ େୃଷ୍ଟଡିର ରଖି ପଡାଣପିଡାଗ 
ଡକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏ� ି ଜଲି୍ଲଡାଗଡ଼ୁକି ପଡାଇଁ 
ଡୟଡଲଡା ଆଲଟଣ୍ଣ ଜଡାର ିକରଡାଯଡାଇଛ।ି 

ପଡାଣପିଡାଗ ଡକନ୍ଦ୍ରର ସଚୂନଡା 
ଅନୁଯଡାୟୀ ଡମୌସମୁୀ ନମି୍ନ-ଚଡାପ ଡରଖଡା 

ନଜିର ସଡାଧଡାରଣ ଅବସ୍ଥଡାନଠଡାରୁ 
େକ୍ଷଣିଡର ର�ବିଡା ସ� ଆଜ ି
ରଡାଜସ୍ଥଡାନର ଡଜୈଶଲଡମରରୁ ବଡା�ଡାର ି
ଡକଡାଟଡା, ଗନୁଡା, ସେୃୁଶୟୁ ଲଘଚୁଡାପ 
ଡକ୍ଷତ୍ରର ଡକନ୍ଦ୍ର, ଜଡାମଡଶେପରୁ ଏବଂ 
େଘିଡାଠଡାରୁ ପବୂଣ୍ଣ-େକ୍ଷଣିପବୂଣ୍ଣ େଗିଡର 
ଉର୍ର-ପବୂଣ୍ଣ ବଡଙ୍ଗଡାପସଡାଗର ଯଡାଏଁ 
ଲମ୍ଛି।ି ଗରୁୁବଡାର କଛି ି ଜଲି୍ଲଡାଡର 
ସ୍ୱଳ୍ପ ବଷଣ୍ଣଡା ଡ�ବଡାକୁ ଥିବଡା ଡବଡଳ 
ଏ�ଡା ପଡର ପଡାଗ ଶଖୁିଲଡା ର�ବି। 
ମଡାତ୍ର ୧୮ ଡସଡପ୍ଟମ୍ର ପଡର ପଣୁ ି
ରଡାଜୟୁକୁ ବଷଣ୍ଣଡା ଡଫରବି। ୧୮ 
ଡବଳକୁ ଉର୍ର ବଡଙ୍ଗଡାପସଡାଗର 
ଅଞ୍ଚଳଡର ବଡାୟମୁଣ୍ଡଳର ଉପର ି
ଭଡାଗଡର ଏକ ଘରୂ୍୍ତିବଳୟ ସଷୃ୍ଟ ି
ଡ�ବଡାର ସମ୍ଡାବନଡା ର�ଛି।ି ଏ�ଡା 
ପ୍ଭଡାବଡର ଏକ ଲଘଚୁଡାପ ସଷୃ୍ଟ ିଡ�ବ 
ଓ ରଡାଜୟୁଡର ବଷଣ୍ଣଡାର ବସୃି୍ତ ି ଏବଂ 
ପରମିଡାଣ ବଢ଼଼ବି ଡବଡାଲ ି ଆକଳନ 
କରଡାଯଡାଇଛ।ି ବର୍ଣ୍ଣମଡାନ ସରୁ୍ଡା ଚଳତି 
ଡମୌସମୁୀ ଋତୁଡର ୧୦୮୪.୩ ମମି ି
ବଷଣ୍ଣଡା ଡରକେଣ୍ଣ କରଡାଯଡାଇଛ।ି ଯଡା�ଡାକ ି
୧୩ ତଡାରଖି ପଯଣ୍ଣୟୁନ୍ ସ୍ୱଡାଭଡାବକି 
ବଷଣ୍ଣଡା ତୁଳନଡାଡର ୫ ପ୍ତଶିତ ଅଧିକ 
ଡବଡାଲ ି ପଡାଣପିଡାଗ ଡକନ୍ଦ୍ର କ�ଛି।ି

ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଦର ଦକାହଲା ପାଗ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୩।୯(ସମସି): ଡେଶ ତଥଡା 
ରଡାଜୟୁର ଅଥଣ୍ଣନୀତଡିର ଉନ୍ନତ ଡଯଡାଗଡାଡଯଡାଗ 
ବୟୁବସ୍ଥଡା ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଡ�ଡାଇଥିବଡା 
ଡବଡଳ ଏ�ଡା ଉପଡର ରଡାଜୟୁ ସରକଡାର ସବଣ୍ଣଡାଧିକ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଡେଇ ଆସଛୁନ୍।ି ବଡିଶଷକର ିଗ୍ଡାମଡାଞ୍ଚଳକୁ 
ସବୁେନିଆି ଉନ୍ନତ ସଂଡଯଡାଗ ବୟୁବସ୍ଥଡା ସ� 
ରଡାଜୟୁର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଡାମ ଏବଂ ପଞ୍ଚଡାୟତ ସଡ଼କ 
ଉପଡର ଡସତୁ ନମିଣ୍ଣଡାଣ ପଡାଇଁ ରଡାଜୟୁ ସରକଡାର 
ବଜୁି ଡସତୁ ଡଯଡାଜନଡାର କଡାଯଣ୍ଣୟୁନ୍ୟନ କରୁଛନ୍।ି 
ଏ�କି୍ମଡର ୨୦୨୨-୨୩ ଆଥ ୍ତିକ ବଷଣ୍ଣ ଡଶଷ 
ସରୁ୍ଡା ରଡାଜୟୁଡର ଡମଡାଟ ୩୦୦ ବଜୁି ଡସତୁ ନମିଣ୍ଣଡାଣ 
କରଡାଯବି। ଏଥିପଡାଇଁ ୧୭୮୮.୦୨ ଡକଡାଟ ିଟଙ୍କଡା 
ଖର୍ଣ୍ଣ କରଡାଯବି ଡବଡାଲ ିଜଣଡାପଡ଼ଛି।ି 

ରଡାଜୟୁଡର ବଭିନି୍ନ େୁଗଣ୍ଣମ ଅଞ୍ଚଳଡର 
ଗମନଡାଗମନ ଏବଂ ଡଯଡାଗଡାଡଯଡାଗଡର ନେୀ, 
ନଡାଳଗଡ଼ୁକି ସମସୟୁଡା ସଷୃ୍ଟ ି କରୁଥିବଡା ଡବଡଳ 
ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନଡାୟକ ୨୦୧୧ ମସ�ିଡା 
ଅଡକ୍ଟଡାବର ୯ ତଡାରଖିଡର ବଜୁି ଡସତୁ ଡଯଡାଜନଡାର 
ଶଭୁଡାରମ୍ କରଥିିଡଲ। ୨୦୧୧-୧୨ ମସ�ିଡାଡର 
ଡଯଡାଜନଡା ଆରମ୍ର ବଷଣ୍ଣଡର ମଡାତ୍ର ୭ଟ ି ଡସତୁ 
ନମିଣ୍ଣଡାଣ ସମ୍ବପର ଡ�ଡାଇପଡାରଥିିଲଡା। ଡତଡବ 
ଏ�ଡାପରଠଡାରୁ ଏ� ି ଡଯଡାଜନଡା ଉପଡର ରଡାଜୟୁ 
ସରକଡାର ସ୍ୱତନ୍ତ ଭଡାଡବ ଡଫଡାକସ୍  କରଛିନ୍।ି 
ଗତ ୧୦ ବଷଣ୍ଣଡର ୨୦୨୧-୨୨ ସରୁ୍ଡା ରଡାଜୟୁଡର 

ଡମଡାଟ ୧୧୩୯ଟ ି ବଜୁି ଡସତୁ ନମିଣ୍ଣଡାଣ ସରଛି ି ଓ 
ଏଥିପଡାଇଁ ରଡାଜୟୁ ସରକଡାର ପ୍ଡାୟ ୪୫୩୩.୨୮ 
ଡକଡାଟ ି ଟଙ୍କଡା ଖର୍ଣ୍ଣ କରଛିନ୍।ି ଡଯଡାଗଡାଡଯଡାଗ 
େୃଷ୍ଟରୁି ବଜୁି ଡସତୁ ବର୍ଣ୍ଣମଡାନ 
ରଡାଜୟୁର ବ�ୁ େୁଗଣ୍ଣମ ଅଞ୍ଚଳ ପଡାଇଁ 
ବରେଡାନ ସଡାବୟୁସ୍ ଡ�ଡାଇଥିବଡା 
ଡବଡଳ ଏପର ି ଡଯଡାଜନଡା 
ଡେଶବୟୁଡାପୀ ଉର୍ ପ୍ଶଂସତି 

ଡ�ଡାଇଛ।ି ଚଳତି ବଡଜଟଡର ମଧ୍ୟ ବଜୁି 
ଡସତୁ ଡଯଡାଜନଡାକୁ ରଡାଜୟୁ ସରକଡାର ପ୍ଡାଧଡାନୟୁ 
ଡେବଡା ସ� ଏଥିପଡାଇଁ ୧୬୮୮ ଡକଡାଟ ି
ଟଙ୍କଡାର ବୟୁୟ ବରଡାେ କରଥିିଡଲ। ଚଳତି 
ଆଥ ୍ତିକ ବଷଣ୍ଣଡର ରଡାଜୟୁ ସରକଡାର ଡମଡାଟ 
୨୮୧ଟ ି ଡସତୁ ନମିଣ୍ଣଡାଣ ଲକ୍ଷୟୁ ରଖିଥିବଡା ଡବଡଳ 
ଏ� ି ସଂଖୟୁଡା ଏଡବ ୩୦୦କୁ ବୃର୍ ି ପଡାଇଛ।ି 

ଅନୟୁପକ୍ଷଡର ଗତ ୨୦୨୧ ମସ�ିଡା 

ନଡଭମ୍ରଡର ଅନୁଷ୍ତି ରଡାଜୟୁ କୟୁଡାବଡିନଟ 
ଡବୈଠକଡର ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ଡା ୩ ବଷଣ୍ଣ ପଡାଇଁ ଏ� ି
ଡଯଡାଜନଡା ଅଧିନଡର ୫୫୦ଟ ି ନୂଆ ଡସତୁ 

ନମିଣ୍ଣଡାଣକୁ ଅନୁଡମଡାେନ ମଳିଥିିଲଡା। 
୨୦୨୧-୨୨ରୁ ୨୦୨୩-୨୪ ମଧ୍ୟଡର 
ଏ� ି ଡସତୁ ନମିଣ୍ଣଡାଣ ଡ�ବଡାକୁ 
ଥିବଡାଡବଡଳ ଏଥିପଡାଇଁ ଡମଡାଟ 
୫୧୮୨ ଡକଡାଟ ିଟଙ୍କଡା ଖର୍ଣ୍ଣ କରବିଡାକୁ 

ଲକ୍ଷୟୁ ଧଡାଯଣ୍ଣୟୁ ଡ�ଡାଇଛ।ି ଡକବଳ ୩୦୦ ବଜୁି 
ଡସତୁ ନୁଡ�ଁ; ବରଂ ବଜୁି ଡସତୁ ନକିଟଡର ରଡାଜୟୁ 
ଗ୍ଡାମୟୁ ଉନ୍ନୟନ ବଭିଡାଗ ପ୍ଡାୟ ୧୦୦ ଆଡ଼ବିନ୍ 
ନମିଣ୍ଣଡାଣ କରବିଡାକୁ ଲକ୍ଷୟୁ ରଖିଛ।ି ଏଥିପଡାଇଁ 
୩୮ ଡକଡାଟ ି ଟଙ୍କଡା ଖର୍ଣ୍ଣ ଡ�ବ। ଏ�ଡାଫଳଡର 
କ୍ଷଦୁ୍ର ଉଠଡା ଜଳଡସଚନ ପ୍କଳ୍ପର କଡାଯଣ୍ଣୟୁନ୍ୟନ 
ସ� ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପଡାନୀୟ ଜଳ 
ଡଯଡାଗଡାଣ ସମ୍ବ ଡ�ଡାଇପଡାରବି। ଗତବଷଣ୍ଣ 

ଏ� ି ଡଯଡାଜନଡାଡର ୪ଡକଡାଟ ି ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଡା 
ବନିମିୟଡର ପ୍ଡାୟ ୩୨ଟ ି ଆଡ଼ବିନ୍ ନମିଣ୍ଣଡାଣ 
କରଡାଯଡାଇଥିଲଡା।

 ନରି୍ଣ୍ଣଡାରତି ସମୟସୀମଡା ମଧ୍ୟମଡର ଡଯପର ି
ସମସ୍ ପ୍କଳ୍ପର ନମିଣ୍ଣଡାଣ କଡାଯଣ୍ଣୟୁ ଡଶଷ ଡ�ବ 
ଡସଡନଇ ମଙ୍ଗଳବଡାର ଗ୍ଡାମୟୁ ନମିଣ୍ଣଡାଣ ଭବନଡର 
ରଡାଜୟୁ ଗ୍ଡାମୟୁ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତୀ ପ୍ୀତରିଞ୍ଜନ ଘଡ଼ଡାଇ 
ଏକ ସମୀକ୍ଷଡା ଡବୈଠକ କରଥିିଡଲ। ଡବୈଠକଡର 
ମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ଘଡ଼ଡାଇ ଉପସ୍ଥତି ଅଧିକଡାରୀମଡାନଙୁ୍କ 
ନରି୍ଣ୍ଣଡାରତି ସମୟଡର ପ୍କଳ୍ପ କଡାଯଣ୍ଣୟୁ ସଡାରବିଡାକୁ 
ନଡିଦ୍ଣ୍ଣଶ ଡେଇଛନ୍।ି ଡସତୁର ଗଣୁବର୍ଡା ବଜଡାୟ 
ରଖିବଡା ଉପଡର ଗରୁୁତ୍ୱ ଡେବଡା ସ� ପ୍କଳ୍ପ ପଡାଇଁ 
ଜମ ିଅଧିଗ୍�ଣ ପ୍କ୍ୟିଡାଡର ଥିବଡା ସମସୟୁଡାର ତ୍ୱରତି 
ସମଡାଧଡାନ କରବିଡାକୁ ଡସ ନଡିଦ୍ଣ୍ଣଶ ଡେଇଥିବଡା 
ଜଣଡାପଡ଼ଛି।ି ଡସତୁ ପ୍କଳ୍ପଗଡ଼ୁକିର ଅଗ୍ଗତ ି
ସମ୍ପକ୍ତିତ ସମୀକ୍ଷଡା ଡନଇ ପ୍ତ ି ମଡାସଡର ସମୀକ୍ଷଡା 
ଡବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ଡ�ବ ଡବଡାଲ ି ଡବୈଠକ ପଡର 
ମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ଘଡ଼ଡାଇ ସଚୂନଡା ଡେଇଛନ୍।ି ଡସ�ପିର ି
ବଭିଡାଗୀୟ ପ୍ମଖୁ ଶଡାସନ ସଚବି ସଞ୍ଜୟ କୁମଡାର 
ସଂି କ�ଛିନ୍ ିଡଯ ପ୍କଳ୍ପଗଡ଼ୁକିର ନରି୍ଣ୍ଣଡାରତି ସମୟ 
ମଧ୍ୟଡର ସମ୍ପନ୍ନ କରବିଡା ପଡାଇ ଁ ଉଭୟ ବଭିଡାଗୀୟ 
ଅଧିକଡାରୀ ଏବଂ ଏଡଜନ୍ସଙି୍କ ସମଡାନ େଡାୟତି୍ୱ ର�ଛି।ି 
ଡତଣ ୁସମସ୍ଙୁ୍କ େଳଗତ ଭଡାଡବ କଡାଯଣ୍ଣୟୁ କରବିଡାକୁ 
ବଭିଡାଗୀୟ ଅଧିକଡାରୀଙୁ୍କ ପରଡାମଶଣ୍ଣ ଡେଇଛନ୍।ି

୨୦୦ ଦକାଟଦିର ଓଟଏିମକୁ କଣିବିାକୁ ଏମ୍ ବଏିସ୍  ଆଗ୍ରହୀମାର୍ଚ୍ଚ ସଦୁ୍ା ୩୦୦ ବଜୁି ଦସତୁ

 � ୧୭୮୮ ସକାଟ ିଟଙ୍ାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ
 �ପ୍ରତମିାେସର ସହବ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତ ିେମୀକ୍ା
 � ୧୦ ବର୍ଷସର ୧୧୩୯ଟ ିସେତୁ ନମି୍ଷାଣ େରଛି ି
 � ସେତୁ େହ ନମି୍ଷାଣ ସହବ ୧୦୦ ଆଡ଼ବିନ୍ଧ
 �େଗୁମ ସହବ ଭୂତଳ ଜଳ େଂରକ୍ଣ

 �  ହାଇସକାଟ୍ଷସର ମେିସକସ୍  ରୁଜୁ
 �  ଅଫିେଆିଲ ଲକୁି୍ୟସେଟରଙୁ୍ 

େତ୍ୟ୍ାଠ ଦାଖଲ ନସିଦ୍୍ଷଶ 

ନଲିାମ ଦହଲା ଓଡ଼ଶିାର ୨ ଦକାଇଲା ଖଣ ି

େବିଂଗତ ସାମା୍େକିଙୁ୍ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ଦେଦଲ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର ସହାୟତା

ଗଦଜେଇ ଧରୁ ଧରୁ ମଳିଲିା ୩୪ଲକ୍ଷ 
ହେିାବ ସଦଇ୍ାରସିଲନ ିଅଟକ ଯବୁକ

୍ବୂ୍ଷରୁ ବ ିଲାଞ୍ି୍ ଲ୍ୀ ବାଇ୍ାସ୍  ନକିଟସର 
ବସ୍ ରୁ ମଳିଥିଲା ସକାଟଏିରୁ ଅଧକ ଟଙ୍ା
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ଠକିା ନଯିକୁ୍ ିପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବ ି
ଅନୁଚ୍�ାଳ, ୧୩ା୯(ସମସି): ଶକି୍ଷା, ସ୍ଷାସ୍ଥ୍ୟ ସମେତ ୪୨ଟ ି
ବଭିଷାଗମେ ଠକିଷା ନଯିକୁ୍କୁି ଅଲ୍  ଇଣ୍ଆି ଡୱିଷାଇଓ ପକ୍େୁ ବମିେଷାଧ 
କେଷାଯଷାଇଆସଛୁ।ି ସେଷାନ କଷାେକୁ ସେଷାନ ଦେେଷା ଦୀର୍ଘଦନିେୁ ଦଷାବ ି
ମ�ଷାଇ ଆସଥୁିମେ େଧ୍ୟ ସେକଷାେ କର୍୍ଘପଷାତ କେୁନଷା�ଷାଁନ୍।ି ନଯିକୁ୍ ି
ସେୟମେ ଆବଶଥ୍ୟକୀୟ ଚୟନ ପକ୍ୟିଷାକୁ ଯବୁକ ଯବୁତୀେଷାମନ 
ସଷାେ୍ଷାକେ ିଉତ୍ୀର୍୍ଘ ମ�ଷାଇ ନଯିକୁ୍ ିପଷାଇଥିବଷାମବମେ ମସେଷାନଙୁ୍ ସେସ୍ତ 
ପ୍ରକଷାେ ସବୁଧିଷା ସମୁଯଷାଗେୁ ବଞ୍ତି କେ ି ସ୍ଳ୍ପ ଦେେଷାମେ ବର୍ଘ ବର୍ଘ 
ଧେ ି ଖଟଷାଯଷାଉଛ।ି ଯଷା�ଷାଫେମେ �ଜଷାେ �ଜଷାେ ଠକିଷା କେ୍ଘଚଷାେୀ 
ଆମ୍ଷାେନକୁ ଓହ୍ଷାଇବଷାକୁ ବଷାଧ୍ୟ ମ�ଉଛନ୍।ି ଅନଥ୍ୟପକ୍ମେ େଷାଜଥ୍ୟମେ 
ବଭିନି୍ନ ବଭିଷାଗମେ �ଜଷାେ �ଜଷାେ ପଦ ଖଷାେପିଡଥିିମେ େଧ୍ୟ ସ୍ଷାୟୀ 
ଭତି୍ମିେ ନଯିକୁ୍ ି ଦଆିଯଷାଉନଷା� ିଁ। ଯଷା�ଷାଫେମେ ଶକି୍ତି ମବକଷାେ 
ଯବୁକ ଯବୁତୀେଷାମନ �ତଷାଶଷାଗ୍ରସ୍ତ ମ�ଉଛନ୍।ି ଏପେସି୍ତିମିେ ଠକିଷା 
କେ୍ଘଚଷାେୀଙ୍ ଆମ୍ଷାେନକୁ ସେର୍ଘନ ଜଣଷାଇବଷାସ� ଅବେିମେବେ ଠକିଷା 
ନଯିକୁ୍ ିପ୍ରରଷା ଉମଛେଦ କେ ିଠକିଷାମେ ନଯିକୁ୍ ିପଷାଇଥିବଷା ଯବୁକ ଯବୁତୀଙୁ୍ 
ସେସ୍ତ ସେକଷାେୀ ସବୁଧିଷା ସମୁଯଷାଗମଦବଷା ଏବଂ ସ୍ଷାୟୀ ଭତି୍ମିେ 
ଖଷାେପିଡଥିିବଷା ପଦଗଡୁକି ପେୂଣ କେବିଷା ପଷାଇଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଆି ଡୱିଷାଇଓ 
ଓଡଶିଷା େଷାଜଥ୍ୟ ସଭଷାପତ ିେଷାନସ ପଷାେ, ସମ୍ଷାଦକ ମକଦଷାେନଷାର ସଷା�ୁ 
ପ୍ରେଖୁ ଏକ ମପ୍ରସ୍  ଇସ୍ତଷା�ଷାେ େଷାଧ୍ୟେମେ ଦଷାବ ିଜଣଷାଇଛନ୍।ି

 � ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାେେ କମ୍  ଟଙ୍ା େେଉଛ ିକମ୍ାନୀ 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଅଭଚି୍ଯା� 

କଚ୍େ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ
ଅନୁଚ୍�ାଳ, ୧୩ା୯(ସମସି): ଜଲି୍ଷାେ ବ୍ରଏେେ କୁକୁଡ଼ଷା ଚଷାରୀଙୁ୍ 
ମଶଷାରଣ କେଷାଯଷାଉଥିବଷା ମନଇ ଚଷାରୀଙ୍ ପକ୍େୁ ଜଲି୍ଷାପଷାେଙ୍ ନକିଟମେ 
ଅଭମିଯଷାଗ କେଷାଯଷାଇଛ।ି ଅଭମିଯଷାଗ େତୁଷାବକ, ଅଞ୍େେ ଚଷାରୀେଷାମନ 
ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲକମେ ପ୍ରଷାୟ ୧୨୦୦ କୁକୁଡ଼ଷା ଫଷାେ୍ଘ କେ ି ଜଲି୍ଷା ତରଷା ଜଲି୍ଷା 
ବଷା�ଷାେକୁ କୁକୁଡ଼ଷା ମଯଷାଗଷାଇ ରଷାଆନ୍।ି ଏ� ିଫଷାେ୍ଘ ମଯଷାଗୁ ଁ� ିଁ ମସେଷାମନ 
ପେବିଷାେ ପ୍ରତମିପଷାରଣ କେନ୍।ି କନୁି୍ ଏମବ ବଭିନି୍ନ ସଷାେଗ୍ରୀ ଦେଦଷାେ 
ବୃଦ୍ ି ମଯଷାଗୁ ଁ ମସେଷାମନ ଉପଯକୁ୍ େେୂଥ୍ୟ ପଷାଇବଷା ପେବିମତ୍୍ଘ କ୍ତ ି
ସ�ୁଛନ୍।ି କୁକୁଡ଼ଷା ଚଷାରୀେଷାମନ କୁକୁଡ଼ଷା ଖଷାଦଥ୍ୟ, ବଜୁିେ ିବଲି୍ , କୁକୁଡ଼ଷା 
ଉଠଷାଇବଷା ଖର୍୍ଘ, ଭଥ୍ୟଷାକସନି, ମେଡସିନି, ଫଷାେ୍ଘ ସଫଷା କେବିଷାମେ ଅଧିକ 
ଟଙ୍ଷା ଖର୍୍ଘ କେୁଥିମେ େଧ୍ୟ କମ୍ଷାନୀ ନଷାେକୁ େଷାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟଙ୍ଷା ମଦଉଛ ି
ମବଷାେ ି ଚଷାରୀେଷାମନ କ�ଛିନ୍।ି ଚଷାରୀଙ୍ କ�ବିଷା ଅନୁଯଷାୟୀ, ପବୂ୍ଘେୁ 
ଯଷା�ଷା ଖର୍୍ଘ ମ�ଉଥିେଷା ଏମବ ସବୁ ଜନିରି ଦେ ଦୁଇଗଣୁ ବଢ଼ଛି।ି 
ଫେମେ ଋଣ ଟଙ୍ଷା ନଅିଣ୍ଟ ମ�ଉଛ।ି ସପ୍ଷାମ� ଭତିମେ ଯଦ ିମକୌଣସ ି
ନଷି୍ପତ୍ ି ନଆି ନ ଯଷାଏ, ମତମବ ଜଲି୍ଷାେ ସବୁ ବ୍ରଏେେ କୁକୁଡ଼ଷା ଚଷାରୀ 
ଫଷାେ୍ଘ ବ୍ କେମିବ ମବଷାେ ିଜଲି୍ଷାପଷାେଙୁ୍ ଜଣଷାଇଛନ୍।ି

କଳମଛୁଇଁର ସ୍ ମୃତରିଞ୍ଜନ 
ପାଇଚ୍େ ନଟି୍ 

ହାଣ୍ଧିଆୁ, ୧୩ା୯(ସମସି): 
ତଷାେମଚେ ବ୍ଲକ କେେଛୁଇଁ ଗ୍ରଷାେେ 
ସମିଦ୍ଶ୍ବେ ସଷା�ୁ ଓ ସରୁେଷା ସଷା�ୁଙ୍ 
ପତୁ୍ର ସ୍ତୃେିଞ୍ଜନ ସଷା�ୁ ଚେତିବର୍ଘ 
ସବ୍ଘଭଷାେତୀୟସ୍ତେମେ ଡଷାକ୍େୀ 
ପଷାଠ ପଢବିଷା ପଷାଇଁ ଅନୁଷ୍ତି ନଟି୍  
ପେୀକ୍ଷାମେ ସଫେତଷାେ ସ� ଉତ୍ୀର୍୍ଘ 
ମ�ଷାଇ ତଷାେମଚେ ପଷାଇଁ ମଗୌେବ 
ଆଣମିଦଇଛନ୍।ି ମସ ୭୨୦ ନେବେେେୁ ୬୨୧ ନେବେେ େଖି ଏ� ିସଫେତଷା 
ପଷାଇଛନ୍।ି ସ୍ତୃେିଞ୍ଜନ କେେଛୁଇଁ ସେସ୍ତୀ ଶଶିବୁଦିଥ୍ୟଷାେ୍େିମେ 
ପଷାଠପଢ ି୨୦୧୯ େସ�ିଷାମେ େଷାଟ୍କି ପେୀକ୍ଷାମେ ୯୪% େଖିଥିବଷା 
ମବମେ ନୀେକଣ୍ଠନଗେ ସେସ୍ତୀ ଶଶି ୁ ବଦିଥ୍ୟଷାେ୍େିେୁ +୨ 
ବଜି୍ଷାନମେ ୯୪% େଖି ଉତ୍ୀର୍୍ଘ ମ�ଷାଇଥିମେ। ତଷାଙ୍େ ଏ� ିସଫେତଷା 
ପଷାଇଁ କେେଛୁଇଁ ଶଶିେୁ୍େିେ ସେସ୍ତ ଗେୁୁଜୀ, ଗେୁୁେଷା, ପେଚିଷାେନଷା 
ସେତିେି କଷାଯ୍ଘଥ୍ୟକତ୍୍ଘଷାଙ୍ ପକ୍େୁ ଶମୁଭଛେଷା ପ୍ରଦଷାନ କେଷାଯଷାଇଛ।ି

ରାଣୀଚ୍�ାଡ଼ାଚ୍ର 
ଦୁ�୍ାପଜୂା ପ୍ରସୁ୍ତ ିଚ୍ବୈଠକ
ଅନୁଚ୍�ାଳ, ୧୩ା୯(ସମସି): େଷା ଦୁଗ୍ଘଷାପଜୂଷା ଟ୍ଷ୍ଟ, ମଷ୍ଟସନ ବଜଷାେ, 
େଷାଣୀମଗଷାଡଷା ପକ୍େୁ ଆସନ୍ଷା ଦୁଗ୍ଘଷାପଜୂଷା ମନଇ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିମବୈଠକ 
ଆମୟଷାଜତି ମ�ଷାଇଯଷାଇଛ।ି ପଜୂଷାକୁ କଭିେ ି ସେସ ସୁ୍ େ କେଷାଯବି 
ମସମନଇ ମବୈଠକମେ ଆମେଷାଚନଷା ମ�ଷାଇଥିେଷା। ପଜୂଷା ଅବସେମେ 
ନଷାେଯଜ୍, ଅନ୍ନମଭଷାଗ, େକ୍ଦଷାନ ଶବିେି, ଚଷାେଷାମେଷାପଣ ସଷାଂସ୍ତୃକି 
କଷାଯ୍ଘଥ୍ୟକ୍େ ଆଦ ି ଆମୟଷାଜତି ମ�ବ। ମବୈଠକମେ ସଭଷାପତ ି ନେୁି 
ସଷା�ୁ, ସମ୍ଷାଦକ ତ୍ରପିେୁ ବଶି୍ଷାେଙ୍ ସମେତ ସେପଞ୍ ପ୍ରକଷାଶ ମଦ�ୁେୀ, 
ନେି ସଷା�ୁ, ଅଜତି ବଶି୍ଷାେ, ସଜୁତି ସଷା�ୁ ପ୍ରେଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିମେ।

ଅନୁଚ୍�ାଳ, ୧୩ା୯(ସମସି)

େ�ଷାନଦୀ ସଷାତମକଷାଶଆି ଗଣ୍ମେ ବନଥ୍ୟଷା ଛଷାଡବିଷା ୨୫ 
ଦନିେୁ ଅଧିକ ମ�େଷାଣ।ି ମ�ମେ ବପିନ୍ନଙ୍ ଅବସ୍ଷା ଏ ପଯ୍ଘଥ୍ୟନ୍ 
ସଧୁେୁେିଷା ନଷା� ିଁ। ଏମବ େଧ୍ୟ ଟକିେପଡ଼ଷା ରଷାଟ ସଷା�େି ୭୦େୁ 
ଅଧିକ େତ୍ଥ୍ୟଜୀବୀ ପେବିଷାେ ପେିଷାଛୁଆଙୁ୍ ମନଇ ଗଛେମୂେ 
େ�ୁଛନ୍।ି ମଖଷାେଷା ଆକଷାଶ ତମେ ବସ ିଖଷାଉଛନ୍।ି ନଜିେ ଭଷାସ ି
ଯଷାଇଥିବଷା ଭଙ୍ଷା କୁଡ଼ଆିକୁ ସଜଷାଡ଼ବିଷାମେ େଷାଗଛିନ୍।ି ପ୍ରଶଷାସନ 
ତେଫେୁ ମସେଷାନଙୁ୍ ବଷାସଗ�ୃ ମଯଷାଗଷାଇ ମଦବଷାକୁ କୁ�ଷା 
ଯଷାଇଥିମେ େଧ୍ୟ ମକୌଣସ ିପଦମକ୍ପ ନଆି ଯଷାଇନଷା� ିଁ। 

େ�ଷାନଦୀମେ ପ୍ରେୟଙ୍େୀ ବନଥ୍ୟଷା ଆସବିଷା ମଯଷାଗୁଁ 
ଟକିେପଡଷା ରଷାଟସଷା�େି ପ୍ରଷାୟ ୭୦ େତ୍ଥ୍ୟଜୀବୀ ପେବିଷାେେ 
ସବୁ କଛି ି ଭସଷାଇ ମନଇଛ।ି ସଷା�ଟି ି ସମ୍ରୂ୍୍ଘ ନଶି୍ହି୍ନ 
ମ�ଷାଇଯଷାଇଛ।ି ବନଥ୍ୟଷାମବମେ ସଷା�େି ୨୫୦େୁ ଅଧିକ ମେଷାକଙୁ୍ 
ପ୍ରଶଷାସନ ତେଫେୁ ସ୍େୁ ରମେ ଆଶ୍ରୟ ଦଆିଯଷାଇଥିେଷା। 
େଷାତ୍ର ୭ଦନି ମସେଷାନଙୁ୍ ଖଷାଦଥ୍ୟ ଦଆିଯବିଷା ପମେ ବ୍ କେ ି
ଦଆିଯଷାଇଥିେଷା। ତଷା ପମେ ପ୍ରଶଷାସନେ ଆଉ ମସେଷାନଙ୍ 
ପ୍ରତ ି ଦୃଷ୍ଟ ି ପଡନିଷା� ିଁ। ବନଥ୍ୟଷା ଛଷାଡବିଷା ପମେ କଛିଦିନି ମ�େଷା 

ବପିନ୍ନ େତ୍ଥ୍ୟଜୀବୀ ପେବିଷାେ ଗଡୁକି ନଜି ଭଟିଷାେଷାଟକୁି 
ଆସଛିନ୍।ି ମ�ମେ ମସଠଷାକଷାେ ଅବସ୍ଷା ଯଷା�ଷାଥିେଷା ତଷା�ଷା 
େ�ଛି।ି ମସେଷାନଙ୍ କୁଡ଼ଆି ସବୁ େଷାଟମିେ େଶି ିଯଷାଇଛ।ି ମକ� ି
ମକ� ି କଷାଠ ବଷାଉଁଶ େଷାଟ ି ଭତିେୁ ସଂଗ୍ର� କେ ି ପଣୁ ି ରମେ 
ନଜିେ କୁଡ଼ଆି ସଜଷାଡ଼ବିଷାମେ େଷାଗ ି ପଡଛିନ୍।ି କନୁି୍ ଜଙ୍େ 
ବଭିଷାଗେ କଟକଣଷା ମଯଷାଗୁଁ ମସେଷାମନ ଜଙ୍େେୁ କଷାଠ ବଷାଉଁଶ 

ସଂଗ୍ର� କେ ି ପଷାେୁନଷା�ଷାନ୍।ି ମସେଷାନଙ୍ ପଷାଖମେ ଅର୍ଘ ନ 
ଥିବଷାେୁ ବଷା�ଷାେୁ କଣି ିଆଣ ିପଷାେୁନଷା�ଷାନ୍।ି କୁଡ଼ଆିଟଏି କେବିଷା 
ମସେଷାନଙ୍ ପଷାଇଁ କଷ୍ଟକେ ମ�ଷାଇପଡଛି।ି ମଯଉଁ ସ୍େୁରମେ 
ଆଶ୍ରୟ ମନଇଛନ୍ ି ମସଠଷାେୁ ଚଷାେଯିବିଷା ପଷାଇଁ ସ୍େୁ କତୃ୍୍ଘପକ୍ 
ବଷାଧ୍ୟ କେୁଛନ୍।ି ଫେମେ ମସେଷାମନ ମକଉଁଠ ିଆଶ୍ରୟ ମନମବ, 
କ’ଣ ଖଷାଇମବ ମସ� ି ଚନି୍ଷାମେ ପଡ଼ଯିଷାଇଛନ୍।ି ବଷାଧ୍ୟମ�ଷାଇ 

ବଷା�ଷାମେ ଗଛେମୂେ ଆଶ୍ରୟ ମନଇଛନ୍।ି ଦନିମେ ପ୍ରବେ 
ଖେଷା ଓ େଷାତମିେ ସେୀସପୃ ଭୟମେ େ�ଛିନ୍ ି ମସେଷାମନ। 
ଏ� ି ପେବିଷାେ ସଦସଥ୍ୟେଷାନଙ୍ େଖୁଥ୍ୟ ଜୀବକିଷା ନଦୀେୁ େଷାଛ 
େଷାେବିଷା। ଅଭୟଷାେଣଥ୍ୟ କଟକଣଷା ମଯଷାଗୁଁ ମସେଷାନଙୁ୍ ନଦୀ 
ଭତିେକୁ ବଷାେଣ କେଷାଯଷାଇଛ।ି ଏମବ େଧ୍ୟ େ�ଷାନଦୀ ଗଣ୍ମେ 
ବନଥ୍ୟଷାଜେ ପ୍ରବଷା�ତି ମ�ଉଥିବଷାେୁ ପଷାଣେି ମ୍ଷାତ ପ୍ରଖେ 

େ�ଛି।ି ମତଣ ୁ ନଦୀ ଭତିେକୁ ଡଙ୍ଷା ମନଇ ଯବିଷାକୁ େନଷା 
କେଷାଯଷାଇଛ।ି ଫେମେ ମସେଷାନଙ୍ ଜୀବକିଷା ସମ୍ରୂ୍୍ଘ ଉଜୁଡ ି
ଯଷାଇଛ।ି ମଗଷାଟଏି ପମଟ ବଷାସ�ୀନ ଅନଥ୍ୟପମଟ ଜୀବକିଷା 
ଶନୂଥ୍ୟ ମ�ଷାଇ ପଡଛିନ୍ ିଏ� ିବଷାସ ି୍ ଷା। ଯଷା�ଷା ସେକଷାେୀ ଚଷାଉେ 
େେୁିଛ ି ମସଥିମେ ଶଷାଗ ପଖଷାେ ଖଷାଇ ବଞ୍ ି େ�ଛିନ୍।ି ବନଥ୍ୟଷା 
ସେୟମେ ଜଲି୍ଷା ପ୍ରଶଷାସନ ପକ୍େୁ ମସେଷାନଙୁ୍ ଅନଥ୍ୟତ୍ର ରେ 
ମଯଷାଗଷାଇ ମଦବଷାକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ିଦଆି ଯଷାଇଥିେଷା। କନୁି୍ ବତ୍୍ଘେଷାନ 
ସଦୁ୍ଷା ମସଥିପଷାଇଁ ମକୌଣସ ିପଦମକ୍ପ ନଆି ଯଷାଇନଷା� ିଁ। ଏ�ଷାକୁ 
ମନଇ ରଷାଟସଷା� ି ବଷାସ ି୍ ଷାଙ୍ ଚନି୍ଷା ବଢଯିଷାଇଛ।ି ମତମବ 
େ�ଷାନଦୀମେ ବଷାେେବେଷାେ ବନଥ୍ୟଷା ଆସଥୁିବଷାେୁ ମସଠଷାମେ 
ଏକ ବଷାତଥ୍ୟଷା ଆଶ୍ରୟସ୍େ ନେି୍ଘଷାଣ ପଷାଇଁ ସେକଷାେଙୁ୍ ପ୍ରସ୍ତଷାବ 
ଦଆିଯଷାଇଛ।ି ଏ�ଷାଛଡଷା ରଷାଟସଷା� ି ବଷାସ ି୍ ଷାଙ୍ ପଷାଇଁ ଅନଥ୍ୟତ୍ର 
ରେ ମଯଷାଗଷାଇମଦବଷାକୁ ପ୍ରଶଷାସନ ନଷି୍ପତ୍ ି ମନଇଛ ି ମବଷାେ ି
ଉପଜଲି୍ଷାପଷାେ ମବୈତୁେଷା ଦୀପ କ�ଛିନ୍।ି ସେକଷାେୀ ନଷି୍ପତ୍ ି
ମକମବ କଷାଯ୍ଘଥ୍ୟକଷାେୀ ମ�ବ ତଷା�ଷା ସେୟ � ିଁ କ�ବି। କନୁି୍ 
ଆଶ୍ରୟ ଓ ଜୀବକିଷା �େଷାଇ କେବେ ମ�ଉଛନ୍ ି ରଷାଟସଷା� ି
ବଷାସ ି୍ ଷା। ମତଣ ୁତୁେନ୍ ମସେଷାନଙ୍ ସେସଥ୍ୟଷାେ ସେଷାଧଷାନ ପଷାଇଁ 
ଦଷାବ ିମ�ଉଛ।ି

ବନ୍ା କରଚି୍ଦୋ 
ବାସହୀନ ଚ୍�ାୋ ଆକାଶ ତଚ୍ଳ ୭୦ ମତ୍୍ଜୀବୀ ପରବିାର

 � େ�ୌଳକି ସବୁଧିାେୁ ବଞ୍ତି କନ୍ଧେକାଇଲ,ି ସଟିେିକାଇଲ ିଗାଁ

ଆଚ୍୍ାଳନ ପାଇଁ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍ ସଜବାଜ
ଅନୁଚ୍�ାଳ, ୧୩ା୯(ସମସି)

ଅନୁମଗଷାେ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଘତ େଷାଣକିମଯଷାଡ ି ପଞ୍ଷାୟତେ ବଣ 
ପଷା�ଷାଡ ମରେଷା ଦୁଇଟ ି େଷାଜସ୍ ଗ୍ରଷାେ କନ୍ଧମକଷାଇେ ି ଓ 
ସଟିମିକଷାଇେ।ି ଆଦବିଷାସୀ ଅଧଥୁ୍ୟରତି ଏ� ି ଦୁଇଟ ି ଗ୍ରଷାେେ 
ଜନସଷାଧଷାେଣ ଅତଥ୍ୟନ୍ ଦୟନୀୟ ଜୀବନଯଷାପନ କେୁଛନ୍ ି
କ�ମିେ ଅତୁଥ୍ୟକ୍ ି ମ�ବନଷା� ିଁ। ଏ� ି ଗ୍ରଷାେକୁ ସବୁଦନିଆି 
େଷାସ୍ତଷା ଖମଣ୍ ନଷା� ିଁ। ବନଥ୍ୟଜନୁ୍ଙ୍ ମଦୌେଷାତ୍ଥ୍ୟ ମଯଷାଗୁଁ 
ଫସେ ମ�ଷାଇପଷାେୁନଷା� ିଁ। ସଟିମିକଷାଇେଠିଷାମେ ଥିବଷା 
ପ୍ରଷାରେକି ବଦିଥ୍ୟଷାେୟଟ ି ବ୍ କେଷାଯବିଷା ଫେମେ ପ୍ରଷାୟ ତନି ି
କମିେଷାେଟିେ ରଞ୍ ଜଙ୍େ ମଦଇ କନ୍ଧମକଷାଇେ ି ପ୍ରଷାରେକି 
ବଦିଥ୍ୟଷାେୟକୁ ମକଷାେେେତ ି ପେିଷାେଷାମନ ପଷାଠପଢ଼ବିଷାକୁ 
ଯଷାଉଛନ୍।ି ଏ� ିସେସଥ୍ୟଷା ସମ୍କ୍ଘମେ ଦୀର୍ଘଦନିେୁ ଗ୍ରଷାେବଷାସୀ 
ଅମ୍ଷାେନ େଷାଧ୍ୟେମେ ପ୍ରଷାଶସନ ଓ ସେକଷାେଙ୍ ଦୃଷ୍ଟ ି

ଆକର୍ଘଣ କେଥିିମେ େଧ୍ୟ ଆଜ ି ପଯ୍ଘଥ୍ୟନ୍ ସଫୁେ 
େେିପିଷାେନିଷା� ିଁ। ଏଣ ୁ କନ୍ଧମକଷାଇେଠିଷାମେ ଗ୍ରଷାେସଭଷା 
ବସ ି ସେସଥ୍ୟଷା ସମ୍କ୍ଘମେ ଆମେଷାଚନଷା କେଷାଯଷାଇ 
ତୁେନ୍ େଷାଣକିମଯଷାଡଠିଷାେୁ ସଟିମିକଷାଇେ,ି କନ୍ଧମକଷାଇେ ି
ମଦଇ ମେେବେବୁ ତଇେଷା ପଯ୍ଘଥ୍ୟନ୍ ଯଷାଇଥିବଷା େଷାସ୍ତଷାକୁ ପକ୍ଷା 
େଷାସ୍ତଷାମେ ପେଣିତ କେବିଷା, �ଷାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବ୍ 
କେବିଷା, ସଟିମିକଷାଇେ ି ପ୍ରଷାରେକି ବଦିଥ୍ୟଷାେୟକୁ ପନୁଃ 
ଚଷାେୁକେବିଷା ପଷାଇଁ ଦଷାବ ି କେଷାଯଷାଇଛ।ି ଏଦଗିମେ 
ପଦମକ୍ପ ଗ୍ର�ଣ କେଷା ନ ଗମେ ଉଭୟ ଗ୍ରଷାେବଷାସୀ 
ବଷାଧ୍ୟମ�ଷାଇ ଆମ୍ଷାେନ କେମିବ ମବଷାେ ିକନ୍ଧମକଷାଇେ ି
ଗ୍ରଷାେ ସଭଷାପତ ି ସମୁେଶ ରଣ୍ଢ, କୁେଦୁ ପ୍ରଧଷାନ, ଗବୁୁେ ି
େ�ଷାକୁଡ, ସଟିମିକଷାଇେ ି ଗ୍ରଷାେେ ପ୍ରଫୁଲ୍ ମଦ�ୁେୀ, 
ମବୈେଷାଗୀ ମଭଷାଇ, ପ୍ରଦୀପ ମଦ�ୁେୀ ପ୍ରେଖୁ ମଚତଷାବନୀ 
ମଦଇଛନ୍।ି

 � ଭଡ଼ା ଲଗାଇ ୋୟତି୍ୱ ସାେେିେଲା େ�ୌେ ପ୍ରଶାସନ
ରକ୍ଷଣାଚ୍ବକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଉଜୁଡ଼ଯିାଉଛ ିପ୍ରଜାମଣ୍ଳ ଭବନ

ତାଳଚ୍ଚର ସଦର, ୧୩ା୯(ସମସି)

�ଷାଟମତଷାଟଷାମେ ବୀେପତୁ୍ରଙ୍ ସ୍ତୃମିେ ନେି୍ଘଷାଣ ମ�ଷାଇଥିବଷା 
ପ୍ରଜଷାେଣ୍େ ଭବନ ଆଜ ି ଉଜୁଡ଼ଯିଷାଉଛ।ି ପ୍ରଜଷାେଣ୍େ 
ପେସିେକୁ ବଭିନି୍ନ ସେୟମେ ବବିଷା�, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦନି, 
ବଭିନି୍ନ କସିେେ ମଦଷାେ,ି ମେଷାନ�େୀ ମଦଷାକଷାନ, ଚଷାଟ, 
ଗପୁଚୁପ ମଦଷାକଷାନ, ଫଷାଷ୍ଟଟ୍  ଫୁଡ ମଦଷାକଷାନ ଓ ପଷାବ୍ଘଣ 
ଋତୁମେ େକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍ଷାମେ ତଷାେମଚେ ମପୌେପଷାେକିଷା 
ପକ୍େୁ ନେିଷାେ ଦଆିଯଷାଇରଷାଏ। ଏଥିେୁ ମବଶ୍  ଭେ ଭଡ଼ଷା 
େଧ୍ୟ େମିେ। େଷାତ୍ର ଏ�ଷାେ ଉଚତି୍  େକ୍ଣଷାମବକ୍ଣ ମ�ଉ 
ନ ଥିବଷାେୁ ଏ�ଷା ଏମବ ଉଜୁଡ଼ଯିବିଷା ଅବସ୍ଷାମେ।

ବଶିଷି୍ଟ ସ୍ଷାଧୀନତଷା ସଂଗ୍ରଷାେୀ ସ୍ଗ୍ଘତ ପବତି୍ରମେଷା�ନ 
ପ୍ରଧଷାନଙ୍ ଓ ଏ�ଷାେ ସ୍ତୃେିକ୍ଷା ପଷାଇଁ ତଷାେମଚେ 
�ଷାଟମତଷାଟଷାମେ ଏମ୍ ସଏିଲ୍  ପକ୍େୁ ପ୍ରଷାୟ ୧ମକଷାଟ ିଟଙ୍ଷା 
ବନିେିୟମେ ପ୍ରଜଷାେଣ୍େ ଭବନ ନେି୍ଘଷାଣ କେଷାଯଷାଇଥିେଷା। 

ଏ�ଷାେ ଉମଦେଶଥ୍ୟ ତଷାେମଚେ ଓ ଏ�ଷାେ ଆଖପଷାଖ 
ଅଞ୍େେ ବୀେ ସ�ଦି ବେପତୁ୍ରେଷାନଙ୍େ ମତୈେଚତି୍ର 
ଫମଟଷା ଏବଂ ତଷାଙ୍େ ସନ୍କ େଖି ଆଗଷାେୀ ପଢ଼ିପିଷାଇଁ 
ଏ�ଷା ଏକ ମଦଶଭକ୍ ଜଷାଗେଣ କେବିଷାେ େଖୁଥ୍ୟେକ୍ଥ୍ୟ 
େଖଷାଯଷାଇଥିେଷା। େଷାତ୍ର ଏ�ଷା ନେି୍ଘଷାଣ ମ�ବଷାପେଠଷାେୁ 
ତଷାେମଚେ ମପୌେପେରିଦ �ଷାତକୁ ମଟକ ି ଦଆିଗେଷା। 

ଯଷା�ଷାଫେମେ ମପୌେ ପେରିଦ ଏ�ଷାକୁ ଶଷାଗେଷାଛ 
ଦେମେ ଭଡ଼ଷାସତୂ୍ରମେ ମଦଇ ଏ�ଷାେ େଯ୍ଘଥ୍ୟଦଷା 
�ଷାନୀକେୁଛ।ି ଏପେକି ି ଏଠଷାମେ ବଭିନି୍ନ ସେସୟମେ 
ଅସଷାେଷାଜକିଙ୍ ଆଡ୍ଷା ଜେଛୁ।ି ମତଣ ୁ ଏ�ଷାେ ଉନ୍ନତ ି
ସ�ତି ଏ�ଷାକୁ ତୁେନ୍ ଟ୍ଷ୍ଟ �ଷାତକୁ ମଦବଷାକୁ ବଭିନି୍ନ 
େ�େେୁ ଦଷାବ ିମ�ଉଛ।ି

ଟ୍ରଷ୍ଟ ହାତକୁ 
ଚ୍ଦବାକୁ ଦାବ ି

୧୯େୁ ସକୁିଥ୍ୟେଟି ିଗଷାଡ୍ଘ ଓ 
ସପୁେଭଷାଇଜେ ପଦ ପଷାଇଁ 

ନଯିକୁ୍ ିଶବିେି
ଅନୁଚ୍�ାଳ, ୧୩ା୯(ସମସି): ଜଲି୍ଷା ନମିୟଷାଜନ ବଭିଷାଗ 
ଓ ଆଞ୍େକି ପ୍ରଶକି୍ଣ ଏକଷାମଡେୀ ଏସ୍ ଆଇଏସ୍  େଃି. 
କଟକେ େେିତି ସ�ମଯଷାଗମେ ଅନୁମଗଷାେ ଜଲି୍ଷାେ ଶକି୍ତି 
ଯବୁକେଷାନଙୁ୍ ମେଷାଜଗଷାେ ଉପେବ୍ଧ କେଷାଇବଷା ଉମଦେଶଥ୍ୟମେ 
ଏକ ନଯିକୁ୍ ି ଶବିେି ଚେତିେଷାସ ୧୯ ତଷାେଖିେୁ ୨୮ ତଷାେଖି 
ପଯ୍ଘଥ୍ୟନ୍ ଅନୁଷ୍ତି ମ�ବ। ଏ� ିନଯିକୁ୍ ିଶବିେିମେ ସେୁକ୍ଷା କେ୍ଘୀ 
ଓ ସପୁେଭଷାଇଜେ ପଦମେ ନଯିକୁ୍ ି ନେିମନ୍ ୧୯ ତଷାେଖିେୁ 
୨୮ ତଷାେଖି ପଯ୍ଘଥ୍ୟନ୍ ପ୍ରତଥ୍ୟ� ସକଷାେ ୧୦ଟଷାେୁ ଅପେଷାହ୍ନ 
୩ଟଷା ପଯ୍ଘଥ୍ୟନ୍ ସେସ୍ତ ୮ଟ ି ବ୍ଲକ୍  କଷାଯ୍ଘଥ୍ୟଷାେୟମେ ଚୟନ 
ଓ ପଞ୍ଜୀକେଣ କଷାଯ୍ଘଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ତି ମ�ବ। ୧୯ ତଷାେଖିମେ 
ଆଠେଲ୍କି ବ୍ଲକ୍ , ୨୦ମେ କମିଶଷାେନଗେ, ୨୧ମେ ମଛଣ୍ପିଦଷା, 
୨୨ମେ ତଷାେମଚେ, ୨୩ମେ କଣ�ିଷା,ଁ ୨୬ମେ ପଷାେେ�ଡଷା, 
୨୭ମେ ଅନୁମଗଷାେ ଓ ୨୮ ତଷାେଖିମେ ବଅଁେପଷାେ ବ୍ଲକ୍ ମେ 
ଅନୁଷ୍ତି ମ�ବ। ଏ� ି ପଦବୀ ପଷାଇ ଁ ପ୍ରଷାର୍ଘୀଙ୍ ବୟସ ୨୧େୁ 
୩୭ ବର୍ଘ େଖଷାଯଷାଇଛ।ି ଶକି୍ଷାଗତ ମଯଷାଗଥ୍ୟତଷା ଦଶେ ପଷାସ୍ , 
ଉର୍ତଷା ୧୬୮ ମସେ ି , ଓଜନ ୫୬େୁ ୮୦ କମିେଷା ମ�ବଷା 
ସ� ଶଷାେୀେକି ଭଷାମବ ସସୁ୍ ମ�ଷାଇଥିବଷା ଆବଶଥ୍ୟକ। ଚୟନ 
ପ୍ରଷାର୍ଘୀଙୁ୍ କଟକ ମଚୌଦ୍ଷାେେ ଏସ୍ ଆଇଏସ୍  େଃି ତେଫେୁ 
ଏକେଷାସ ପଷାଇ ଁଶଷାେୀେକି ଦକ୍ତଷା, ଅଗ୍ଶିେ ମସବଷା ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ଓ ପ୍ରଷାରେକି ଚକିତି୍ଷା ସମ୍କ୍ଘମେ ତଷାେେି ଦଆିଯବି।

ତଷାେମଚେମେ ରଷାତକ ମ�ଉଛ ିବଷାୟ ୁପ୍ରଦୂରଣ
ହାଣ୍ଧିଆୁ, ୧୩ା୯(ସମସି)

ତଷାେମଚେମେ ବଷାୟ ୁ ପ୍ରଦୂରଣେ େଷାତ୍ରଷା ଦନିକୁ ଦନି ବୃଦ୍ ି ପଷାଉଛ।ି ଦୂରତି ବଷାୟ ୁ କଷାେଣେୁ େନୁରଥ୍ୟ 
ଶେୀେମେ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଷାେ ଅଜଣଷା ମେଷାଗ କଷାୟଷା ବସି୍ତଷାେ କେବିଷାମେ େଷାଗଛି।ି ବତ୍୍ଘେଷାନ ସେୟମେ 
ଟୁଥ୍ୟେେ ଓ କଥ୍ୟଷାନ୍ ସେ ମେଷାଗୀଙ୍ ସଂଖଥ୍ୟଷା େଧ୍ୟ ବଢ଼ବିଷାମେ େଷାଗେିଷାଣ।ି ବଷାୟ ୁ ପ୍ରଦୂରଣ କଷାେଣେୁ 
ଧେୂପଷାନ କେୁ ନ ଥିବଷା ବଥ୍ୟକ୍ଙି୍ଠଷାମେ କଥ୍ୟଷାନ୍ ସେ ମ�ବଷାେ ଆଶଙ୍ଷା ବୃଦ୍ ିପଷାଇରଷାଏ। ଦୂରତି ବଷାୟମୁେ 
ଥିବଷା କ୍ତକିଷାେକ କଣକିଷା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ଷାସମେ ଯଷାଇ େନୁରଥ୍ୟ ଶେୀେ ଭତିମେ କଥ୍ୟଷାନ୍ ସେ ଜନି୍  ତଆିେ ି
କେରିଷାଏ। ଏ�ଷାଫେମେ ଆମଦୌ ଧେୂପଷାନ କେୁ ନ ଥିବଷା ବଥ୍ୟକ୍ଙି୍ ଶେୀେମେ ଟୁଥ୍ୟେେ ସଷୃ୍ଟ ିକେରିଷାଏ, 
ଯଷା�ଷା ଆଗଷାେୀ ଦନିମେ ବଢ଼ ି କଥ୍ୟଷାନ୍ ସେେ େୂପ ନଏି। ଫୁସ୍ ଫୁସ୍  କକ୍ଘଟେ େଖୁଥ୍ୟ କଷାେଣ ଧେୂପଷାନ 
ମ�ଷାଇଥିବଷାମବମେ ଦୂରତି ବଷାୟ ୁ ଏ�ଷାେ ଆଉ ଏକ େଷାଧ୍ୟେ ପଷାେଟଥିିବଷା ଗମବରଣଷାେୁ ଜଣଷାପଡ଼ଛି।ି 
ସଗିଷାମେଟ୍  ଧଅୂଷାଁମେ ଥିବଷା ବରିଷାକ୍ ଗଥ୍ୟଷାସ୍  ତୁେନଷାମେ ପ୍ରଦୂରତି ବଷାୟ ୁଅଧିକ ପେେିଷାଣେ କ୍ତକିମେ।

ଚ୍ରେଣୀ �ମୃହ ନମି୍ାଣ 
ପାଇଁ ଭୂମପିଜୂା

କମିଶଷାେନଗେ, ୧୩।୯(ସେସି): ଅନୁମଗଷାେ ଜଲି୍ଷା 
କମିଶଷାେନଗେ ବ୍ଲକ େଣଆିକଟଷା ଆଦଶ୍ଘ ବଦିଥ୍ୟଷାେୟେ 
ଅତେିକି୍ ମଶ୍ରଣୀଗ�ୃ ନେି୍ଘଷାଣ ପଷାଇଁ େଙ୍େବଷାେ ଭୂେପିଜୂଷା 
ଅନୁଷ୍ତି ମ�ଷାଇଯଷାଇଛ।ି ଆଠେଲ୍କି ବଧିଷାୟକ େମେଶଚନ୍ଦ୍ର 
ସଷାଏ େଖୁଥ୍ୟଅତଥିି ଭଷାମବ ମଯଷାଗମଦଇ ଭୂେପିଜୂଷା କେଥିିମେ। 
ଅନଥ୍ୟତେ ଅତଥିି ଭଷାବମେ ପତୂ୍୍ଘ ବଭିଷାଗେ ଏସ୍ ଡଓି ଫକୀେ 
ମେଷା�ନ ସଷା�ୁ, କନଷି୍ଯନ୍ତୀ �େିଷାଂଶ ୁେ�ଷାେକି, ଜଲି୍ଷା ପେରିଦ 
ସଦସଥ୍ୟ ଯଧୁିଷ୍େି ସଂି�, େଣଆିକଟଷା ସେପଞ୍ ସମୁେଷାଚନଷା 
ପ୍ରଧଷାନ, ସଞ୍ଜଷାେେୁଷା ସେପଞ୍ କେେନ ିପ୍ରଧଷାନଙ୍ ସମେତ ବ�ୁ 
ବମିଜଡ ିକେ୍ଘୀ ମଯଷାଗମଦଇଥିମେ।
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ମଳିତି ବଜକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପଜୂକା କମଟି ିବବିକାଦ ତୁଟଲିକା

ଫସଲ ସରୁକ୍କା କରବିକାଢର ବନବଭିକାଗ ବଫିଳ 

ମହକାବ୍ମୀଢରକାଡ, ୧୩କା୯(ସମସି)

ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା ମହାବୀସରାଡ ସରଞ୍ଜ 
କାର୍ଯ୍ାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଯତ ଅଧିକାଂଶ ୍ଞ୍ାୟତସର 
ହାତୀ ଉ୍ଦ୍ରବ ଦନିକୁ ଦନି ବୃଦ୍ ି ୍ାଉଛ।ି 
ହାତୀମାସନ ଚାଷୀଙ୍ ଏକର ଏକର ଫେଲ 
ଦଳଚିକଟ ି ନଷ୍ଟ କରସିଦଉଛନ୍ତ।ି ଗ୍ାମର 
ଚତୁଃ୍ାଶ୍ଶ୍ଯସର ସୋଲାର ତାରବାଡ ପ୍ାୟ 
୧୩ଟ ି ଚାଷୀ େଂଘ ୍କ୍ଷରୁ ୨୫ହଜାରରୁ 
୩୦ହଜାର ଟଙ୍ା ଖର୍୍ଯ କରାରାଇଛ।ି ଗ୍ାମର 
ବଣରାଇ ଦଣ୍ାଠାରୁ ବୁତୁଝରଣକଟା, 
ରାଉତରାନାଳୀ, କୁଣ୍ନାଳୀ, ଚକଡା, 
ବଶି୍ାଳ୍ଶ,ି ବାଙ୍ଟନାଳୀ, ସଦାମାନଆି, ଶବିମଣୁ୍ା, ଚଟକା୍ଶ,ି ଦଶ ି୍ ରୁ, ସରା୍ାଳମଣୁ୍ା, ବାଘଧର,ି ମାଙ୍ଡଚୁଆ ପ୍ଭୃତ ି ସ୍ାନସର ଏହ ି ସୋଲାର ତାରବାଡ 

ଲରାରାଇଥିବା ଜଣା୍ଡଛି।ି ବନ ବଭିାରକୁ 
ବାରମ୍ବାର ଫେଲ କ୍ଷତ ିେମ୍ବନ୍ଧସର ଅଭସିରାର 
କସଲ ମଧ୍ୟ ସକହ ି କର୍୍ଯ୍ାତ କରୁନାହାିନଁ୍ତ ି
ସବାଲ ି ଗ୍ାମର ୍ବତି୍ର ୋହୁ, ରସମଶ ୋହୁ, 
ସକୈଳାେ ୋହୁ, ସବଣଧୁର ୋହୁ, ନରିଞ୍ଜନ 
ୋହୁ, େସୁରନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ତ୍ରନିାଥ ରାଉଳ, 
୍ରମାନନ୍ଦ ୋହୁ, କାଳଆି ସ୍ାଇଁ, େମୁନ୍ତ 
ୋହୁ, ଧସନଶ୍ର ୋହୁ, ମରୁଲୀ ୋହୁ ପ୍ମଖୁ 
ଅଭସିରାର କରଛିନ୍ତ।ି ଏହାର ସ୍ାନୀୟ 
େମାଧାନ ୍ାଇଁ ଏକ ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇ 
ତୁରନ୍ତ ପ୍ତକିାର ନକସଲ ସରଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ାଳୟ 
େମ୍ଖୁସର ଚାଷୀମାସନ ଧାରଣା ସଦସବ 
ସବାଲ ିସଚତାବନୀ ସଦଇଛନ୍ତ।ି

ଶଙ୍ରକାଚକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକାନନ୍ଦଙ୍ 
ବଢି�କାଗଢର ଢଶକାକ
ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୩କା୯(ସମସି): ସେଙ୍ାନାଳ ୋଂେଦ ମସହଶ ୋହୁ 
ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ାମୀ ତଥା ଦ୍ାରକିା ୍ୀଠ ଓ ବଦ୍ରକିା ୍ୀଠର ଶଙ୍ରାଚାର୍୍ଯ  
ସ୍ାମୀ ସ୍ରୂ୍ାନନ୍ଦ େରସ୍ତୀଙ୍ ବସିୟାରସର ରଭୀର ସଶାକ ପ୍କାଶ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଭାରତୀୟ େନ୍ଥ େମାଜସର ସ୍ର୍ଯତ ସ୍ରୂ୍ାନନ୍ଦ େବ୍ଯଦା ସ୍ମରଣୀୟ 
ସହାଇ ରହସିବ। ତାଙ୍ର କୃତୀ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆରାମୀ ୍େି ି୍ାଇଁ ସପ୍ରଣାର ଉତ୍ସ 
ସହାଇ ରହବି ସବାଲ ି ୋଂେଦ ଶ୍ୀ ୋହୁ ମତପ୍କାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଓଡା୍ଡା 
ବ୍ଲକ୍ ର ୋମ୍ବାଦକି ଅସଲଖ ପ୍ୋଦ ସଜନାଙ୍ ଅକାଳ ବସିୟାରସର ୋଂେଦ 
ଶ୍ୀ ୋହୁ ରଭୀର ସଶାକ ପ୍କାଶ କରବିା େହ ତାଙ୍ ୍ତିାମାତା ଓ ୍ରବିାର 
ବର୍ଯଙୁ୍ େମସବଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତ ି ଏବଂ ତାଙ୍ ଆତ୍ାର େଦ୍ ରତ ି ନମିସନ୍ତ 
ମହାପ୍ଭୁ ଶ୍ୀ ଜରନ୍ାଥଙ୍ ନକିଟସର ପ୍ାଥ୍ଯନା କରଛିନ୍ତ।ି

ଢକୈବଲ୍ୟ ବଜକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପଜୂକା 
କମଟିରି ନୂତନ କମ୍ଯକର୍୍ଯକା ଚ�ନ

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୩କା୯(ସମସି): ସକୈବଲ୍ବଜାରସ୍ତି ସ୍ାନୀୟ ଲକ୍ଷୀ 
ମଣ୍୍ଠାସର ଉ୍େଭା୍ତ ି ଶ୍ୀନବିାେ େଡଙ୍ୀଙ୍ େଭା୍ତତି୍ୱସର ସକୈବଲ୍ 
ବଜାର ୍ଜୂା କମଟିରି ଏକ ୋଧାରଣେଭା ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଥିଲା। ୍ବୂ୍ଯ 
କାର୍୍ଯ ୋରଣୀ ଅନୁରାୟୀ ୨୦୨୦ ଏବଂ ୨୦୨୧ବଷ୍ଯର ସକାଭଡି୍  ଅନୁୋସର 
ଆସୟାଜନ ସହାଇଥିବା ଲକ୍ଷୀ୍ଜୂା ଆୟବ୍ୟର ହେିାବ ୍ ଠନ କରାରାଇଥିଲା। 
୨୦୨୨ ଚଳତି ବଷ୍ଯର ୍ଜୂା େମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆସଲାଚନା କରାରାଇଥିଲା ଏବଂ 
େବ୍ଯେମ୍ତକି୍ରସମ ନୂତନ କମ୍ଯକର୍ତ୍ଯା ଚୟନ କରାରାଇଥିଲା। େଭା୍ତ ିଭାସବ 
ବ୍ସିରଡୟିର ରାଜା କାମାକ୍ଷାପ୍ୋଦ େଂିହସଦଓ, ଉ୍ସଦଷ୍ଟା ଭାସବ ପ୍େନ୍ 
୍ଟ୍ଟନାୟକ, ଉ୍େଭା୍ତ ି ଶ୍ୀନବିାେ ଷଡଙ୍ୀ, ନୂତନ େମ୍ାଦକ ଭାସବ 
ଦୀ୍କ ମଶି୍, ସକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାସବ ଶଙ୍ଟ ଭଞ୍ଜନ ସବସହରା, କାର୍୍ଯ କାରୀ 
କମଟିସିର ୭ଜଣ ରବୁ କମ୍ଯକର୍ତ୍ଯା ସ୍ାନ ୍ାଇଥିସଲ। ଅମସରନ୍ଦ୍ର ୋମଲ, 
େସନ୍ତାଷ ଶତ୍ଥୀ, ପ୍କାଶ ୍ତ,ି ଶବିରାମ ଦାେ, ପ୍ତା୍ ୍ଣ୍ା, େନ୍ଦୀ୍ 
ଷଡଙ୍ୀ, େଞ୍ଜୀବ ୍ଣ୍ା ପ୍ମଖୁ ରବୁ କମଟିସିର ସ୍ାନ ୍ାଇଥିସଲ। ଏହ ି
ସବୈଠକସର ବରଷି୍ କମ୍ଯକର୍ତ୍ଯାଙ୍ ମଧ୍ୟସର େଧୁାଂଶ ୁ ସଶଖର ନନ୍ଦ, ଅକ୍ଷୟ 
ଶତ୍ଥୀ, ଓମ୍ କାର କର୍୍ଯ, ମହାସଦବ ୍ଣ୍ା, ବଳଭଦ୍ର ମହା୍ାତ୍ର, ରସମଶଚନ୍ଦ୍ର 
୍ତ,ି ଶସୁଭନୁ୍ଦ ଷଡଙ୍ୀ, ଶମ୍ନୁାଥ ମହା୍ାତ୍ର, ବ୍ଜ ବହିାରୀ ସବସହରା ପ୍ମଖୁଙ୍ 
େସମତ ଶତାଧିକ ରବୁ େଦେ୍ ଉ୍ସ୍ତି ରହ ିମା’ଙ୍ ୍ଜୂାକୁ ଶାନ୍ତଶିଙୃ୍ଖଳାର 
େହତି ୍ାଳନ କରବିାକୁ େହମତ ିପ୍ଦାନ କରଥିିସଲ।

ସକାଂସଦଙୁ୍ ସକାକ୍କାତ କଢଲ ନୂତନ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ନଢିଦ୍୍ଯଶକ

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୩କା୯(ସମସି): ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା ୍ରଷିଦର ମଖୁ୍ କାର୍୍ଯ  
ନବି୍ଯାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାସବ ତନ୍ମୟ ଦରୱାନ୍  ରତ ସୋମବାର କାର୍ଯ୍ସର 
ସରାରଦାନ କର ି ସେଙ୍ାନାଳ ୋଂେଦ ମସହଶ ୋହୁଙୁ୍ ମଙ୍ଳବାର 
େନ୍ଧ୍ାସର ସ୍ାନୀୟ େକ୍ତିଟ୍  ହାଉସ୍ ଠାସର ସେୌଜନ୍ମଳୂକ ୋକ୍ଷାତ 
କରଥିିସଲ। ତାଙ୍ େହ ଆେଥିିବା ଜଲି୍ା ୍ରଷିଦର ଅତରିକି୍ତ କାର୍ଯ୍ ନବି୍ଯାହୀ 
ଅଧିକାରୀ େସରାଜ ଦର୍ତ ଏବଂ ଶ୍ୀ ଦରୱାନ ଉଭୟଙୁ୍ ୋଂେଦ ଉର୍ତରୀୟ 
ପ୍ଦାନ କର ିେମ୍ବଦ୍୍ଯନା ଜଣାଇଥିସଲ। ଏହ ିକାର୍ଯ୍କ୍ରମସର ହସିନ୍ଦାଳ ବ୍ଲକ୍ ର 
୍ବୂ୍ଯତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ୟିରଞ୍ଜନ ମାହୁନ୍ତ, ବରଷି୍ େରକାରୀ କମ୍ଯଚାରୀ ଲଆିକତ୍  
ଅଲ୍ ିଖାଁ, େମାଜସେବୀ ଅମର ମଲ୍, ସରାବନି୍ଦ୍ରୁ େର୍ଞ୍ ଅରୁଣ ୍ରଡ଼ିା 
ଏବଂ ରଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ତନିଧିିମାସନ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ଚକାଷ୍ମୀମକାଢନ ଆଢନ୍ଦକାଳନ ପକାଇଁ ସଜବକାଜଚକାଷ୍ମୀମକାଢନ ଆଢନ୍ଦକାଳନ ପକାଇଁ ସଜବକାଜ

ଆଦଶ୍ଯ ବଦି୍ୟକାଳ�ଢର ନକାହ ିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭରି୍ଭୂିମ ି
ଭୁବନ, ୧୩କା୯(ସମସି)

ଗ୍ାମାଞ୍ଳସର ସମଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ 
ଅତ୍ାଧନୁକି ଶକି୍ଷା ପ୍ଦାନ ୍ାଇଁ ରାଜ୍ 
େରକାର ପ୍ସତ୍କ ବ୍ଲକସର ସରାଟଏି 
ସଲଖାଏଁ ଆଦଶ୍ଯ ବଦି୍ାଳୟ ସ୍ା୍ନ କରବିା 
ସ୍ାରତ ସରାର୍ ୍ଦସକ୍ଷ୍। ସତସବ 
ଏଥି୍ାଇଁ ଆବଶ୍କ ଅନୁଷଙ୍କି ଭରି୍ତଭୂିମକୁି 
େମ୍ରୂ୍୍ଯ ନ କର ି ଶକି୍ଷାଦାନ କାର୍୍ଯ  ଆରମ୍ 
କର ି ସକାମଳମତ ି ସମଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ 
ଅବସହଳା ପ୍ଦଶ୍ଯନ କରାରାଉଥିବା 
ଅଭସିରାର ସହଉଛ।ି

ୋସେ ତନି ି ଏକର ୍ରମିତି ି ଜାରାସର 
ଭୁବନ ବ୍ଲକର ୍ରୁୁସଷାର୍ତମ୍ରୁସର ଆଦଶ୍ଯ 
ବଦି୍ାଳୟ ସ୍ା୍ତି ସହାଇଛ।ି ବଦି୍ାଳୟର 
ମଖୁ୍ େଦୃୁଶ୍ସକାଠାରହୃର ନମି୍ଯାଣ 
କାମ ସଶଷ ସହାଇଛ।ି ଜଳସରାରାଣ ଓ 
ବଦୁି୍ତ୍  େଂସରାର କାମ ମଧ୍ୟ ସହାଇଛ।ି 
ବଦି୍ାଳୟ ୍ରେିରକୁ ଆବଦ୍ କରବିା 

ନମିତି ୍ାସଚର,ି ସଖଳ୍ଡ଼ଆି, ଶକି୍ଷକ 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍ କ୍ାଟ୍ଯେ୍ଯ, ଛାତ୍ରାବାେ, ସରାସଷଇ 
ରହୃ ଇତ୍ାଦରି ନମି୍ଯାଣ କାର୍ଯ୍ ସହାଇନାହ ିଁ। 
ଏହା ଏକ ଆବାେକି ବଦି୍ାଳୟ ସହାଇଥିସଲ 
ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍କତା ଅନୁୋସର ଏହାର 
ଭରି୍ତଭୂିମ ି ନାହ ିଁ। ଆଦଶ୍ଯ ବଦି୍ାଳୟ ୍ାଇଁ 

ଆବଶ୍କତାକୁ େମ୍ରୂ୍୍ଯ ନ କର ି ଚଳତି 
ଶକି୍ଷାବଷ୍ଯ ପ୍ାରମ୍ବରୁ ଏହ ି ବଦି୍ାଳୟସର 
୮୪ ଜଣ ସମଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ଷଷ୍ 
ସଶ୍ଣୀସର ନାମ ସଲଖାରାଇଛ।ି ପ୍ଥସମ 
ସକୌଣେ ି ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙୁ୍ ନରିକୁ୍ତ ି ପ୍ଦାନ 
କରା ନ ରାଇ ଅସ୍ାୟୀ ଭାସବ ଓଡ଼ଶିାର ଅନ୍ 

ଆଦଶ୍ଯ ବଦି୍ାଳୟରୁ ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍ ଅଣାରାଇ 
ବଦି୍ାଳୟସର ଶକି୍ଷାଦାନ କାର୍୍ଯ  ଆରମ୍ 
କରାରଲା। ୧୮ଟ ି ୍ଞ୍ାୟତ ବଶିଷି୍ଟ ବ୍ଲକର 
ବଭିନି୍ ଅଞ୍ଳରୁ ସେମାନଙୁ୍ ପ୍ତଦିନି ଏଠାକୁ 
ସନବା ଆଣବିା କରବିାସର ଅଭଭିାବକମାସନ 
ନୟାନ୍ତ ସହଉଥିବା ସଦଖାରାଉଛ।ି ଏସବ 

୫ ଜଣ ଶକି୍ଷକଙୁ୍ ନରିକୁ୍ତ ି ଦଆିରାଇଛ।ି 
ସେମାସନ ସହସଲ ତାଲମିପ୍ାପ୍ତ ଓଡ଼ଆି ଭାଷା 
ଶକି୍ଷକ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶକି୍ଷକ, ଇଂରାଜୀ, ରଣତି, 
ବଜି୍ାନ ଶକି୍ଷକଙ୍ ନରିକୁ୍ତ ି ଦଆିରାଇଛ।ି 
ମଧ୍ୟ୍ାହ୍ନ ସଭାଜନ ବ୍ବସ୍ା ଏ୍ର୍ଯ୍ନ୍ତ 
ସହାଇନାହ ିଁ କ ି କମଟି ି ଫସମେ୍ଯନ ଏ୍ର୍୍ଯ ନ୍ତ 
ସହାଇନାହ ିଁ। ସତଣ ୁସରଉଁ ମହତ ଲକ୍ଷ୍ ସନଇ 
ଏହ ି ଆଦଶ୍ଯ ବଦି୍ାଳୟ ସ୍ା୍ତି ସହାଇଥିଲା 
ତାର େଫୁଳ ସକସତବଷ୍ଯ ୍ସର ମଳିବି 
ସବାଲ ି ୋଧାରଣସର ଆସଲାଚନା ସହଉଛ।ି 
ଏହ ି ଆଦଶ୍ଯ ବଦି୍ାଳୟସର ରାତ୍ର ଜୁରଆୁଳ 
ଅଛନ୍ତ।ି ଚତୁଥ୍ଯ ସଶ୍ଣୀ କମ୍ଯଚାରୀ ୍ାଖ 
ବଦି୍ାଳୟରୁ ସଡ୍ସୁଟେନସର ଅେଥିିବା 
ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ସକୌଣେ ି କରିାଣଙୁି୍ ନରିକୁ୍ତ ି
ଦଆିରାଇନାହ ିଁ। ବଭିାରୀୟ କରୃ୍ତ୍ଯ୍କ୍ଷ ତୁରନ୍ତ 
ରଦୁ୍କାଳୀନ ଭରି୍ତସିର େମସ୍ତ ନମି୍ଯାଣ କାର୍ଯ୍ 
ସଶଷ କରବିା ଓ କମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍ ନରିକୁ୍ତ ି ସଦଇ 
ସଶୈକ୍ଷକି ବ୍ବସ୍ାକୁ ନୟିମତି କରବିା ୍ାଇଁ 
ୋଧାରଣରୁ ଦାବ ିସହଉଛ।ି

ସଭକାପତ ିଭକାଢବ ଢଗକାପକାଳ ପକାତ୍ର ନବି୍ଯକାଚତି

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୩କା୯(ସମସି)

ବହୁ ବାଦବବିାଦ ୍ସର ସେଙ୍ାନାଳ 
େହର ମଳିତି ବଜାର ଲକ୍ଷୀ ୍ଜୂା କମଟିରି 
େଭା୍ତ ି ନମିସନ୍ତ ମଙ୍ଳାବାର ସଭାଟଗ୍ହଣ 
କରାରାଇଛ।ି ସରା୍ାଳଚନ୍ଦ୍ର ୍ାତ୍ର େଭା୍ତ ି
ଭାସବ ନବି୍ଯାଚତି ସହାଇଥିବା ଜଣା୍ଡଛି।ି 
ରତ ୮ତାରଖିସର ମଳିତି ବଜାର ଲକ୍ଷୀ 
୍ଜୂା କମଟିରି େଭା୍ତ ି ଚୟନ ନମିସନ୍ତ 
ରଣ୍ସରାଳଆି ୍ରସି୍ତି ି େଷୃ୍ଟ ି ସହବାରୁ 
ଏହାକୁ ବାତଲି କରାରାଇଥିଲା। େଭା୍ତ ି
ନମିସନ୍ତ େହରସର ରାଜସନୈତକି ବାତାବରଣ 
େରରରମ ସହାଇଥିବା ସବସଳ ମଙ୍ଳବାର 

ଦନି ମୀନାବଜାର ୍ ଜୂା ପ୍ତଷି୍ାନ େଭାରହୃସର 
କଡା େରୁକ୍ଷା ଓ ୍ଲୁେି ମତୁୟନ କରାରାଇ 
ସଭାଟ ଗ୍ହଣ କରାରାଇଥିଲା। ୩୮ଟ ି ୍ଜୂା 
ପ୍ତଷି୍ାନର େଭା୍ତ ି ଓ େମ୍ାଦକମାସନ 
ସରାରସଦଇ ନଜିର ମତାମତ ଉ୍ସ୍ା୍ନ 
କରଥିିସଲ। େବ୍ଯେମ୍ତକି୍ରସମ ମଳିତି 
ବଜାର ୍ଜୂା କମଟିରି େଭା୍ତ ି ବଶି୍ନାଥ 
ସବସହରାଙ୍ ଉ୍ସ୍ତିସିର ମୀନାବଜାର 
େଭା୍ତ ି ରବନିାରାୟଣ ମହାନ୍ତ ି ଓ େମ୍ାଦକ 
୍ତିବାେ ୋହୁଙ୍ ପ୍ତ୍କ୍ଷ ତତ୍ତାବଧାନସର 
ସମାଟ୍  ୭୬ଜଣ େଦେ୍ ସଭାଟ ସଦବା 
୍ାଇଁ ନଷି୍ପର୍ତ ି ସହାଇଥିଲା। ଏହ ି ନବି୍ଯାଚନସର 
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ୍ାତ୍ର ଓ ସରା୍ାଳଚନ୍ଦ୍ର ୍ାତ୍ରଙ୍ 

ମଧ୍ୟସର େଭା୍ତ ି ୍ଦ ନମିସନ୍ତ ପ୍ତଦି୍ନ୍ଦତିା 
ସହାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାଟ ଗ୍ହଣକୁ ଚନ୍ଦନ 
ବଜାର ୍ଜୂା କମଟିରି େଭା୍ତ ି େମସରନ୍ଦ୍ର 
ନନ୍ଦ ବସିରାଧ କର ି ସଭାଟ ବଜ୍ଯନ କର ି ଉଠ ି
ଚାଲରିାଇଥିସଲ। ପ୍ସତ୍କ େଦେ୍ଙ୍ ଦ୍ାରା 
ରପୁ୍ତ ସଭାଟ ଗ୍ହଣ କରାରବିା ୍ସର ସରାଟଏି 
ସଭାଟ ନାକଚ ସହାଇଥିଲା। ଏହ ିନବି୍ଯାଚନସର 
ସରା୍ାଳଚନ୍ଦ୍ର ୍ାତ୍ର ୩୯ଖଣ୍ ସଭାଟ ୍ାଇ 
ବଜିୟୀ ସହାଇଥିବା ସବସଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ୍ାତ୍ର 
୩୫ଖଣ୍ ସଭାଟ ୍ାଇଥିସଲ। ନବି୍ଯାଚନ 
ଅଧିକାରୀ ତଥା ମୀନାବଜାର ୍ଜୂା କମଟିରି 
େଭା୍ତ ି ଶ୍ୀ ମହାନ୍ତ ି ସରା୍ାଳଚନ୍ଦ୍ର ୍ାତ୍ରଙୁ୍ 
େଭା୍ତ ି ଭାସବ ସଘାଷଣା କରଥିିସଲ। 
ନବି୍ଯାଚନ ୍ସର ଶ୍ୀ ୍ାତ୍ର େହରସର େମସ୍ତ 
ମଧ୍ୟସର ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିବା ୍ାଇଁ 
ନସିବଦନ କରବିା େହ ବଡ଼ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
୍ାତ୍ରଙ୍ େହସରାର କାମନା କରଥିିସଲ। ଏହ ି
ନବି୍ଯାଚନସର ୍ବୂ୍ଯତନ ମନ୍ତୀ ନବୀନଚନ୍ଦ୍ର 
ନାରାୟଣ ଦାେ, ୍ବୂ୍ଯତନ ନରର୍ାଳ 
େଧୁାଂଶ ୁଦସଳଇ, ଆଇନଜୀବୀ ନବକସିଶାର 
ରରୁୁ, ଦୀ୍କ ପ୍ୋଦ ୍ଟ୍ଟନାୟକଙ୍ େସମତ 
ବଭିନି୍ ବଜାର ୍ଜୂା କମଟିରି େଭା୍ତ ି
ଓ େମ୍ାଦକଙ୍ େସମତ ରଣମାଧ୍ୟମର 
ପ୍ତନିଧିିମାସନ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ଡଏିସ୍ ପ ିଡକାଳୁଆଙ୍ ପଞୁ୍ ି
ନଢିବଶର ଢ�କାଳତକାଡ଼ ଜକାର ି
ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୩କା୯(ସମସି): ସେଙ୍ାନାଳ େଦର ଥାନାର ୍ବୂ୍ଯତନ ଅଧିକାରୀ ତଥା 
ଡଏିସ୍ ୍  ିଅଭନିବ ଡାଳୁଆଙ୍ ସେୟାର ମାସକ୍ଯଟସର ୍ଞୁ୍ଜ ିନସିବଶର ଭଜିଲିାନ୍ସ ସଖାଳତାଡ 
ଜାରରିଖିଛ।ି ସେହ ି୍ ର ିଶ୍ୀ ଡାଳୁଆ ବଭିନି୍ େମ୍କ୍ଯୀୟ ଏବଂ ସକସତକ ମଷୃ୍ଟସିମୟ ବ୍କ୍ତଙି୍ 
ନକିଟସର ସକାଟ ିସକାଟ ିଟଙ୍ା ୍ଞୁ୍ଜ ିଲରାଣ କରଥିିବା ଘଟଣାର ଭଜିଲିାନ୍ସ ବଭିାର ରାଞ୍ 
୍କ୍ରୟିା ଜାର ିରଖିଛ।ି ଡଏିସ୍ ୍  ିଡାଳୁଆ ଜରେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ାରୁ ବଦଳ ିସହାଇ ଜଲି୍ା ଏସ୍ ୍  ି
କାର୍ଯ୍ାଳୟ, ଟାଉନ୍  ଥାନା, କାମାକ୍ଷାନରର ଆଦଶ୍ଯ ଥାନା, େଦର ଥାନାସର କାର୍ଯ୍ କର ି

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର ସବଆଇ େମ୍ର୍ତ ିଠୁଳ କରଥିିସଲ। 
ଏ୍ରକି ି ତାଙ୍ର ବହୁ ମାଫିଆଙ୍ େହତି େମ୍କ୍ଯ 
ଥିଲା। ଏ ସନଇ ତାଙ୍ ନାମସର ଭଜିଲିାନ୍ସ ବଭିାର 
ନକିଟସର ଅଭସିରାର ସହାଇଥିଲା। ରତ ଅରଷ୍ଟ 
୩୦ତାରଖିସର ଜସଣ ସକାଇଲା ବ୍ବୋୟୀଙ୍ଠାରୁ 
୩୦ହଜାର ଟଙ୍ା ଉସ୍ାଚ ସନଉଥିବା େମୟସର 

କଟକ ଭଜିଲିାନ୍ସ ଟମି୍  ତାଙୁ୍ ରରିଫ କରଥିିଲା। 
ଶ୍ୀ ଡାଳୁଆ ସକାଟ ି ସକାଟ ି ଟଙ୍ା ସବଆଇନ୍  ଅଥ୍ଯ ଆଦାୟ କର ି େମ୍କ୍ଯୀୟଙ୍ ନାମସର 
୧୪ଟ ି୍୍ଲଟ୍  କ୍ରୟ କରଥିିବା ସବସଳ ଏହାର େରକାରୀ ମଲୂ୍ ୨ସକାଟ ିଟଙ୍ାରୁ ଊଦ୍୍ଶ୍ଯ ସହବ 
ସବାଲ ିଭଜିଲିାନ୍ସ ଟମି୍  ଆକଳନ କରଛି।ି ଏହା େହତି ସଖାଦ୍୍ଯା ଜଲି୍ା ଜଟଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଯତ 
ରାମଚନ୍ଦ୍ର୍ରୁଠାସର ଡାଳୁଆଙ୍ ନାମସର ଥିବା ସରାଟଏି ୍୍ଲଟସର ୨ମହଲା ଘର ନମି୍ଯାଣ 
ସହାଇଥିବାର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାରାଇଛ।ି ଏହାଛଡ଼ା ଭଜିଲିାନ୍ସ ବଭିାର ହାତସର େନୁା 
ବସି୍ଟୁ୍  କଣିା ରାଇଥିବାର ଏକ ରେଦି୍  ଲାରଛି।ି ଆଜ ିଭଜିଲିାନ୍ସ ସକାଟ୍ଯସର ଶ୍ୀ ଡାଳୁଆଙ୍ 
ଜାମନି୍  ଆସବଦନ ଶଣୁାଣ ି ଥିବାସବସଳ ତାଙ୍ ୍ତ୍ୀ ତଥା ଜଲି୍ା ୍ଲୁେି ମଖୁ୍ାଳୟସର 
ଅବସ୍ା୍ତି ଡଏିସ୍ ୍  ିେସ୍ମତିା ବାରକିଙ୍ ବଲାଙ୍ୀର ଜଲି୍ାକୁ ବଦଳ ିସହାଇଥିବା ଜଣା୍ଡଛି।ି

ବଲକାଙ୍୍ମୀରକୁ ବଦଳଢିହଢଲ ପତ୍୍ମୀ

ଢେଙ୍କାନକାଳଢର ଦୃଷ୍ହି୍ମୀନ ମହଳିକା କ୍ଢିକଟ୍  ତକାଲମି ଶବିରି ଉଦ୍ ଘକାଟତି
ସେଙ୍ାନାଳ, ୧୩ା୯(େମେି): ଦୃଷ୍ଟହିୀନ କ୍ରସିକଟ୍  
ଆସୋେଏିେନ୍ (କାଭ)ି ଓଡଶିା ୍କ୍ଷରୁ ସେଙ୍ାନାଳସ୍ତି 
ନନ୍ଦନିୀ ସଦବୀ ଦୃଷ୍ଟହିୀନ ଓ ବଧିର ବଦି୍ାଳୟ ୍ରେିରସର 
୫ଦନିଆି ମହଳିା କ୍ରସିକଟ୍  ତାଲମି୍  ଶବିରି ମଙ୍ଳବାର 
ଅ୍ରାହ୍ନ ୪ଟାସର ଉଦ୍ ଘାଟତି ସହାଇରାଇଛ।ି ଏହ ିତାଲମି୍  
ଶବିରିସର ୩୦ଜଣ ମହଳିା ପ୍ଶକି୍ଷାଥ୍ଯୀ ପ୍ଶକି୍ଷଣ ସନଉଛନ୍ତ।ି 
ଏଥିସର ନନ୍ଦନିୀ ସଦବୀ ଦୃଷ୍ଟହିୀନ ବଦି୍ାଳୟର ୧୬ଜଣ 
ଛାତ୍ରୀ ୋମଲି୍  ସହାଇଛନ୍ତ।ି ‘କାଭ’ିର କ୍ରସିକଟ୍  ସକାଚ୍  
ଶକୁସଦବ ସୋସରନ୍  ପ୍ଶକି୍ଷକଙୁ୍ ତାଲମି୍  ସଦଉଛନ୍ତ।ି 
ସେ ତାଙ୍ ସ୍ାରତ ଅଭଭିାଷଣସର ଓଡଶିାର ଦୃଷ୍ଟହିୀନ 
ମହଳିା କ୍ରସିକଟ୍  ଦଳ ସଦଶସର ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାନସର ରହଛିନ୍ତ ି
ସବାଲ ି କହଥିିସଲ। ପ୍ତ ି ତନିବିଷ୍ଯସର ଥସର ବଶି୍ ମହଳିା 
ଦୃଷ୍ଟହିୀନ କ୍ରସିକଟ୍  ଟୁର୍୍ଯାସମଣ୍ଟ ଆସୟାଜତି ସହାଇଥାଏ 
ଏବଂ ଚଳତିବଷ୍ଯ ଏହା ଲଣ୍ନସର ଅନୁଷ୍ତି ସହବାକୁ 
ରାଉଛ ି ସବାଲ ି ସେ କହଥିିସଲ। ବଦି୍ାଳୟର େମ୍ଳିନୀ 
କକ୍ଷସର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ଉଦ୍ ଘାଟନୀ େମାସରାହସର ଜଲି୍ା 
େମାଜକି େରୁକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶସୁଭନୁ୍ଦ ଖଣୁ୍ଟଆି ମଖୁ୍ଅତଥିି 
ଭାସବ ସରାରସଦଇ ‘କାଭ’ି ୍କ୍ଷରୁ ସେଙ୍ାନାଳସର ଏଭଳ ି

ଏକ ତାଲମି୍  ଶବିରି କରାରବିା ପ୍ୟାେକୁ ଭୂୟେୀ ପ୍ଶଂୋ 
କରଥିିସଲ। େମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାସବ ଅକ୍ଷମ କଲ୍ାଣ େମତି ି
୍ରଚିାଳତି ଏହ ି ଭନି୍କ୍ଷମ ବଦି୍ାଳୟର ୍ରଚିାଳନା 
କମଟି ି େଭା୍ତ ି ପ୍ଦୁ୍ମ୍ନ ରଥ ସରାରସଦଇ କ୍ରସିକଟ୍  
ସଖଳର େଦୁରପ୍ୋରୀ ପ୍ଭାବ ଉ୍ସର ଆସଲାକ୍ାତ 
କର ି ସଖଳାଳମିାନଙୁ୍ ଉତ୍ସାହତି କରଥିିସଲ। ମଖୁ୍ବକ୍ତା 
ରୂସ୍ ସେଙ୍ାନାଳ ସ୍ୟଂଶାେତି ମହାବଦି୍ାଳୟର ଓଡ଼ଆି 
ଅଧ୍ୟା୍କ ଶଭୁକାନ୍ତ ୍ାଣ,ି ସର ନସିଜ ଜସଣ ଭନି୍କ୍ଷମ ଏବଂ 
ବଦି୍ାଳୟର ୍ରୁାତନ ଛାତ୍ର ସେ ନଜି ଛାତ୍ର ଜୀବନର 

ଅନୁଭୂତ ି ଓ କ୍ରସିକଟ୍  ସଖଳ େହ ତାଙ୍ େମ୍କ୍ଯ 
ବଷିୟସର ୍ଲିାଙୁ୍ ଅବରତ କରାଇଥିସଲ। ଅଧନୁା 
ଏହ ି ବଦି୍ାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀରଣ ୍ାଉଥିବା 
େବୁଧିା ଠାରୁ, ସେସତସବସଳ ସେମାସନ 
ରସଥଷ୍ଟ କମ୍  େବୁଧିା ୍ାଇ ବ ି ଜୀବନ ରଦୁ୍ସର 
୍ରାଜତି ନ ସହାଇ ପ୍ତଷି୍ତି ସହାଇ୍ାରଥିିବା 
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉ୍ସ୍ା୍ନ କରଥିିସଲ। ଅନ୍ତମ ଅତଥିି 
ବଦି୍ାଳୟର େମ୍ାଦକ ଅବେରପ୍ାପ୍ତ ପ୍ଶାେକ 
ବଶି୍ନାଥ ସବସହରା ଏହ ି ତାଲମି୍  କମ୍ଯଶାଳା 

ମାଧ୍ୟମସର େମାଜକୁ ଭନି୍କ୍ଷମଙ୍ େକ୍ଷମତାର ବାର୍ତ୍ଯା ସଦବ 
ସବାଲ ି କହଥିିସଲ। ବଦି୍ାଳୟ କମ୍ଯଚାରୀ ବଳରାମ ୋହୁ 
େଭା େଂସରାଜନା କରଥିିସଲ। ଦୃଷ୍ଟହିୀନ ବଦିୟାଳୟର 
ଭାରପ୍ାପ୍ତ ପ୍ଧାନଶକି୍ଷକ ଦବିାକର ୋହୁ ଧନ୍ବାଦ ଅ୍୍ଯଣ 
କରଥିିସଲ। ଏହ ି ତାଲମି୍  କମ୍ଯଶାଳାରୁ ରାଜ୍ସ୍ତରୀୟ 
ଦୃଷ୍ଟହିୀନ ମହଳିା କ୍ରସିକଟ୍  ଦଳ ୍ାଇଁ ସଖଳାଳ ି ଚୟନ 
କରାରବି ସବାଲ ିସକାଚ୍  ଶ୍ୀ ସୋସରନ୍  କହଥିିସଲ। ‘କାଭ’ି 
୍କ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍କ୍ରମ େଂସରାଜକ ଚନି୍ମୟ ୋହୁ, ଶଳି୍ା ଷଡଙ୍ୀ ଓ 
ଅଙି୍ତା ୍ାଣ ିତାଲମି୍  ଶବିରି ୍ରଚିାଳନା କରଥିିସଲ।

କଙ୍ଡକାହକାଡ, ୧୩କା୯(ସମସି): କଙ୍ଡ଼ାହାଡ଼ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଯତ ବାମ ୍ଞ୍ାୟତର ସରାବରୀ 
ମହାନ୍ତ ୋହ ି ରାସ୍ତାସର ଆଣ୍ୁଏ କାଦୁଅସର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାସନ ବଦି୍ାଳୟ ରାଉଛନ୍ତ।ି ଏ ସନଇ 
ଅଭବିାବକମାସନ ବଡିଓିଙ୍ ନକିଟସର ଅଭସିରାର 
କରଛିନ୍ତ।ି ସରାବରୀୋହରି ମହାନ୍ତ ୋହକୁି 
ରବିାକୁ ସହସଲ ୨ଟ ି ନାଳ ଅତକି୍ରମ କରବିାକୁ 
୍ଡଥିାଏ। ରାଜ୍ େରକାର ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଖର୍୍ଯ 
କର ି ସରାଟଏି ନାଳସର ବ୍ଜି୍  ନମି୍ଯାଣ କରଥିିସଲ 
ମଧ୍ୟ ନମି୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ ସହାଇଥିବା ଗ୍ାମବାେୀ 
ଅଭସିରାର କରଛିନ୍ତ।ି ରାସ୍ତାର ଉ୍ର୍ାଶ୍ଶ୍ଯସର 
ସରାଟଏି ସ୍ାଖରୀ ଥିବାରୁ ଠକିାଦାର ସରେସନଜ୍  
ନମି୍ଯାଣ ନ କରବିାରୁ ରାସ୍ତାସର ରାତାୟାତ ଅେମ୍ବ 
ସହାଇ୍ଡଛି।ି ଗ୍ାମର ଶତାଧିକ ୍ରୁୁଷ ମହଳିା 
ବଡିଓିଙୁ୍ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାର ମରାମତ ି ନମିସନ୍ତ ଏକ 
ଦାବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି ନସଚତ୍  ଆରାମୀ 
ଦନିସର ଗ୍ାମବାେୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ାଳୟ େମ୍ଖୁସର 
ଧାରଣା ସଦସବ ସବାଲ ିସଚତାବନୀ ସଦଇଛନ୍ତ।ି

ଆଣ୍ୁଏ କକାଦୁଅଢର 
ଛକାତ୍ରଛକାତ୍ର୍ମୀ ଗଢଲ ବଦି୍ୟକାଳ�
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ସମସ୍ୋ ଗେରଗର ପ୍ରୋଣୀ ଚକିତି୍ୋଳୟ 

କୁକୁଡ଼ୋ ଫୋମ୍ମକୁ ଯୋଇଥିବୋ ବଦୁି୍ତ୍  ତୋର ସଂସ୍ପର୍ମଗର ଆସ ି�ୋଈ ମତୃ

୧୦ ଦନି ପଗର ବ ି
ଲୋ�ପିୋରଲିୋନ ିଟ୍ୋନ୍ସଫମ୍ମର

ମୋର୍ମୋପରୁ, ୧୩ୋ୯(ସମସି): ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଠକରସରାଳା ସେକ୍ସନର 
ମାର୍ଗା୍ରୁ ୍ଞ୍ାୟତର ଅଁଳା୍ାଳ ଗ୍ାମସର ୧୦ଦନି ସେବ ଗ୍ାମବାେୀମାସନ 
ଅନ୍ାରସର ରେଛିନ୍ତ।ି ରତ କଛି ି ଦନି ତସଳ ବଜ୍ର୍ାତ ସେବାରୁ ବଦୁିୟୁତ୍  
ଟ୍ାନ୍ସଫରମର ସ୍ାଡ ି ଯାଇଥିବା ସବସଳ ବଭିାର ୍କ୍ଷରୁ ସକୌଣେ ି
୍ଦସକ୍ଷ୍ ଗ୍େଣ କରାଯାଇନଥିବା ଜଣା୍ଡଛି।ି ବଦୁିୟୁତ୍  ନଥିବାରୁ ୩୬ଟ ି
୍ରବିାର ଅନ୍ାରସର ଦନି କାଟୁଛନ୍ତ।ି ବାରମ୍ବାର ବଦୁିୟୁତ୍  ବଭିାର େେତି 
ସଯାରାସଯାର କସେ ମଧ୍ୟ ସକୌଣେ ି େଫୁଳ ମଳୁି ନଥିବାର ଗ୍ାମବାେୀମାସନ 
ଅଭସିଯାର କରଛିନ୍ତ।ି ରାତସିେସେ ଉ୍ସଭାକ୍ା ନାେ ିଁନଥିବା ଅେବୁଧିାର 
େମ୍ଖୁୀନ ସେଉଥିବା ସବସଳ ବଦିୟୁାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାସନ ୍ାଠ୍ଢ଼ାରୁ 
ବଞ୍ତି ସେଉଛନ୍ତ।ି ବଦୁିୟୁତ୍  ବଭିାରର ଉଦାେନିତା ମସନାଭାବ ସଯାର ୁ
ଉ୍ସଭାକ୍ାମାସନ ଆରାମୀ ଦନିସର ମଠକରସରାଳା ସେକ୍ସନ କାଯ୍ଗୟୁାଳୟକୁ 
ସେରାଉ କରବିା ୍ାଇଁ ସେତାବନୀ ସଦଇଛନ୍ତ।ି 

ବଇଣ୍ୋ ହୋଇସ୍ଲୁଗର 
୨ ରକି୍ଷକ ନଯିକୁ୍ ିଗହଗଲ

ବଇଣ୍ୋ, ୧୩ୋ୯(ସମସି): ବଇଣ୍ା ରାମସଦଓ ଉଚ୍ଚବଦିୟୁାଳୟସର ୨ ଶକି୍ଷକ ନଯିକୁ୍ 
ସୋଇଛନ୍ତ।ି ଏେ ିବଦିୟୁାଳୟସର ଦୀେ୍ଗବର୍ଗ ସେବ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ଓ ସଖଳ ଶକି୍ଷକ 
୍ଦବୀ ଖାେ ି୍ଡଥିିବା ସବସଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଏୋ ୍ରୂଣ କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍ଷକ ଭାବସର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଉଳ ଓ ସଖଳ ଶକି୍ଷକ ଭାବସର ବଶି୍ୱନାର ସଦେୁର ିନଯିକୁ୍ ି
ସୋଇଯାଇଛନ୍ତ।ି ଉଭୟ ମଙ୍ଗଳବାର ବଇଣ୍ା ରାମସଦଓ ଉଚ୍ଚବଦିୟୁାଳୟସର 
ଜଏନ କରଛିନ୍ତ।ି ଏ ସନଇ ସେମାନଙୁ୍ ବଦିୟୁାଳୟ ୍କ୍ଷରୁ ସ୍ାରତ କରବିା ୍ସର 
ଉଭୟ ଶକି୍ଷକ ଜଏନ୍ତ୍ର ବଦିୟୁାଳୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରଥିିସେ। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ େକୁାନ୍ତ ି େତମ୍ବାଙ୍ଠାରୁ ଦାୟତି୍ୱ ଗ୍େଣ କରବିା ୍ସର ବଦିୟୁାଳୟର 
ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀମାନଙ୍ େେ ଆସୋେନା କରଥିିସେ। ଏେ ି ବଦିୟୁାଳୟସର 
ଅସନକ ଶକି୍ଷକ ୍ଦବୀ ଖାେ ି ୍ଡଥିିବା ସବସଳ ଶକି୍ଷା ବଭିାର ନଯିକୁ୍ ି କରୁ ନ 
ଥିବା ସଯାରୁଁ ଗ୍ାମବାେୀ ଏ ସନଇ ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିକାରୀଙ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିଶକି୍ଷା 
େେବିଙ୍ ୍ଯ୍ଗୟୁନ୍ତ ଅଭସିଯାର କରବିା ୍ସର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ଓ ସଖଳ ଶକି୍ଷକ 
ନଯିକୁ୍ କରାଯାଇଛ।ି ଏ ସନଇ ଗ୍ାମବାେୀ ଆଠମଲ୍କି ବଧିାୟକ ରସମଶେନ୍ଦ୍ର 
ୋଏଙୁ୍ ଧନୟୁବାଦ ଅ୍୍ଗଣ କରଛିନ୍ତ।ି

ବୋର୍ ହୋ ଆକ୍ରମଣଗର �ୋଈ 
ଚରୋଳଙି୍ ମତୁୃ୍

ଅନୁଗ�ୋଳ, ୧୩ୋ୯(ସମସି): ମଙ୍ଗଳାବାର େକାସଳ ୍ରୁୁଣାସକାଟ ରାନା 
ମାଣକିସଯାଡ ି ୍ଞ୍ାୟତ କୂଳେର ରାଁର ବସିନାଦ ନାଏକ(୩୦)ଙ୍ ବାର୍ ୋ 
ଆକ୍ରମଣସର ମତୁୃୟୁ ସୋଇଛ।ି ବସିନାଦ ଅନୟୁଜଣଙ୍ େେ େର୍ାଖ ଜଙ୍ଗେକୁ 
ରାଈ େରାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ସବସଳ ବୁଦା ଭତିରୁ ଏକ ବାର୍ ୋ ଆକ୍ରମଣ 
କରଥିିୋ। ବାର୍ ୋଟ ି ବସିନାଦଙ୍ ୋରା ସଦେକୁ ଦାନ୍ତସର କାଟ ି କ୍ଷତବକି୍ଷତ 
କରସିଦଇଥିୋ। ଅନୟୁ େରାଳଠୁି ଖବର୍ାଇ ରାଁ ସୋସକ େଟଣାସ୍ଥଳସର 
୍େଞ୍ଥିିସେ। ଆମ୍ବୱୁୋନ୍ସ ୍େଞ୍ ି ନ ୍ାରବିାରୁ ଏକ ଅସଟାସର ବସିନାଦଙୁ୍ 
ଅନୁସରାଳ ଡାକ୍ରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିୋ। ସେଠାସର େକିତି୍ାଧୀନ ଅବସ୍ଥାସର 
ତାଙ୍ର ମତୁୃୟୁ ସୋଇଥିୋ। ରରବି ବସିନାଦଙ୍ ୍ରବିାରକୁ ଆର ଥିକ େୋୟତା 
ସଯାରାଇ ସଦବାକୁ ୋଧରଣସର ଦାବ ିସେଉଛ।ି

ନୋହୋନ୍ ିଆବର୍କ ଡୋକ୍ର, କମ୍ମଚୋରୀ
ପରଜଙ୍ଗ, ୧୩ୋ୯(ସମସି)

୍ରଜଙ୍ଗ ବଜାରଠାରୁ ମଖୁୟୁରାସ୍ା 
ଉ୍ସର ସରାଷ୍ୀ ପ୍ରାଣୀ େକିତି୍ାଳୟ 
ରେଛି।ି ଏେ ି କାଯ୍ଗୟୁାଳୟସର 
ଦୀେ୍ଗଦନି ଧର ିଡାକ୍ର ଓ କମ୍ଗୋରୀ 
େମେୟୁା ରେଥିିସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦରିସର 
ବଭିାରୀୟ ଅଧିକାରୀମାସନ 
ଦୃଷ୍ ି ସଦଉ ନ ଥିବା ଅଭସିଯାର 
ସୋଇଛ।ି ଉକ୍ େକିତି୍ାଳୟସର 
୪ଜଣ ଡାକ୍ର, ଜସଣ ଏଲ୍ ଆଇ, 
୩ଜଣ ୍ଅିନ ରେବିା ୍ରବିସତ୍୍ଗ 
ମାତ୍ର ୨ଜଣ ୍ଅିନସର କାଯ୍ଗୟୁାଳୟ 
୍ରେିାଳତି ସେଉଛ।ି ଅଦୟୁାବଧି 
ଏଠାସର ଡାକ୍ର ୍ଦବୀ ଖାେ ି

୍ଡଥିିବା ସବସଳ କାମାକ୍ଷାନରର 
ଉ୍ଖଣ୍ସ୍ରୀୟ ପ୍ରାଣୀ େକିତି୍ାଳୟର 
ଡାକ୍ର େପ୍ତାେକୁ ମାତ୍ର ୨ଦନି ଆେ ି
ଦାୟତି୍ୱ ତୁୋଉଛନ୍ତ।ି ସେଥିସର 
ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ରଙ୍ ଅସନକ ବୟୁତକି୍ରମ 
ସଦଖାସଦଇରାଏ। ଏେ ି ସରାଷ୍ୀ 
ପ୍ରାଣୀ େକିତି୍ାଳୟ ଅଧୀନସର 
୯ଟ ି ଉ୍ସକନ୍ଦ୍ର ଯରା ମାଣକିମରା, 
କୁଆସଳା, କଙ୍ଡାସୋଡା, େରାଙ୍ଗ, 
ମକୁ୍ା୍ଶ,ି ବସୋଇ, ୋଆନ୍ା, 
୍ାଟର୍ଦା, କନ୍ରେଙି୍ଗା ୍ଞ୍ାୟତ 
ରେଛି।ି ମଖୁୟୁ େକିତି୍ାଳୟସର ଡାକ୍ର 
୍ଦବୀ େବ୍ଗଦା ଖାେ ି ୍ଡଥିିବା 
ସବସଳ ଶାଖା ପ୍ରାଣୀ େକିତି୍ାଳୟର 
େମେୟୁା ବରିୟସର ନ କେବିା ଭେ। 

କାରଣ ଏେ ି ୯ଟ ି ଉ୍ସକନ୍ଦ୍ରସର 
ମାତ୍ର ୪ଜଣ କମ୍ଗୋରୀ ରେଛିନ୍ତ।ି 
ବର୍ଗାଦସିନ ରାଈସରାରୁଙ୍ଠାସର 
ବଜବଜଆି ଓ ଅନୟୁାନୟୁ ସରାରର 
େକ୍ଷଣ ସଦଖାସଦଇଥିବା ସବସଳ 
ଏୋର େକିତି୍ାକୁ ସନଇ ୋରୀଙ୍ 
ମଧ୍ୟସର ଅେସନ୍ତାର ସଦଖାସଦଇଛ।ି 
େକିତି୍ାଳୟସର ଔରଧ ରଚ୍ତି ରାଇ 
ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ର ଅଭାବରୁ ସକୌଣେ ି
ଉ୍ସକନ୍ଦ୍ର କମି୍ବା ୋରୀଙୁ୍ ଔରଧ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ନାେ ିଁ। ତୁରନ୍ତ 
ଉକ୍ େକିତି୍ାଳୟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ର 
ଓ ଆବଶୟୁକୀୟ କମ୍ଗୋରୀ ନଯିକୁ୍ ି
ସଦବାକୁ ୋରୀ ମେେସର ଦାବ ି
ସୋଇଛ।ି 

କୋମୋକ୍ଷୋନ�ର, ୧୩ୋ୯(ସମସି)

୍ରଜଙ୍ଗ ରାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ େରାଙ୍ଗ ଫାଣ୍ ି
ଅଞ୍ଳସର ସୋରା ସକାଇୋ ଡସି୍ା 
େଂଖୟୁା ଦନିକୁ ଦନି ବୃଦ୍ ି୍ ାଉଥିବା ସବସଳ 
୍େୁେି ୍କ୍ଷରୁ ସୋକ ସଦଖାଣଆି େଢ଼ଉ 
କରାଯାଉଥିବା ଅଭସିଯାର ସୋଇଛ।ି 
ଏୋକୁ ସନଇ େସନ୍େସର ୍େୁେି 
ରେଥିିବା ୋଧାରଣସର ଆସୋେନା 
ସେଉଛ।ି ତାଳସେର ଅଞ୍ଳର ବଭିନି୍ନ 
ସକାଇୋ ଖଣରୁି ୋଇକେ ଓ ସ୍ଟୁର 
ସଯାସର ସୋରା ସକାଇୋ ଆଣ ି େରାଙ୍ଗ 
ନସବାଦୟ ବଦିୟୁାଳୟ ୍ାସେର ି ୍ାଶ୍ଶ୍ଗ, 
ବଭିନି୍ନ ଆମ୍ବସତାଟା ଆଦ ି ସ୍ଥାନସର ରଦା 
କରାଯାଉଛ।ି ୍ସର ଟ୍କ୍  ଓ ମନିଟି୍କ୍  
ୋୋଯୟୁସର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳକୁ ୋୋଣ 
କରାଯାଉଛ।ି ରତ କଛିଦିନି ତସଳ 

ଖଣ ି ବଭିାରର ଉ୍ନସିଦ୍୍ଗଶକଙ୍ ୍କ୍ଷରୁ 
୍ରୃକ ୍ରୃକ ଦୁଇଟ ି ସ୍ଥାନସର େଢ଼ଉ 

କରାଯାଇ ୩୭ଟନ୍  ସୋରା ସକାଇୋ 
ଜବତ କରାଯାଇଥିୋ। ଏେ ି ସୋରା 

ସକାଇୋ େମ୍ପକ୍ଗସର ୍େୁେି ସଟର ୍ାଉ 
ନ ଥିବାରୁ ୋଧାରଣସର ପ୍ରଶ୍ନବାେୀ 

େଷୃ୍ସିୋଇଛ।ି େରାଙ୍ଗ ଫାଣ୍ଠିାରୁ 
ଅଳ୍ପଦୂରସର ସକାଇୋ ଡସି୍ା ବାରମ୍ବାର 
କ ି୍ ର ି ସେଉଛ ି ସବାେ ି େସନ୍େ େଷୃ୍ ି
କରଛି।ି ସକାଇୋମାଫିଆମାସନ ୍େୁେି 
କମ୍ଗୋରୀଙୁ୍ ୋତକର ି ସେମାନଙ୍ 
କାରବାର ଅବାଧସର େଳାଉଥିବା 
ଅଭସିଯାର ସୋଇଛ।ି ୍େୁେିର ନଷି୍କୟିତାର 
େସୁଯାର ସନଇ ସକାଇୋ ମାଫିଆଙ୍ 
ସଦୌରାତ୍ୟୁ ଦନିକୁ ଦନି ବୃଦ୍ ି ୍ାଉଛ।ି 
ଏ େମ୍ପକ୍ଗସର ଫାଣ୍ ି ଅଧିକାରୀଙ୍ 
ସମାବାଇେକୁ ସଯାରାସଯାର କରଥିିସେ 
ମଧ୍ୟ ତାୋ େମ୍ଭବ ସୋଇ ନ ଥିୋ। 
ଖଣ ି ଅଧିକାରୀ କୁେନ୍ତ ି ସଯ, ଖବର 
ମଳିେିାମାସତ୍ର ସବଆଇନ୍  ସକାଇୋ ଡସି୍ା 
ଉ୍ସର େଢ଼ଉ କରାଯବି। ଏ ଦରିସର 
ଏସ୍ ୍  ି ଦୃଷ୍ ି ସଦଇ ୍ଦସକ୍ଷ୍ ସନବାକୁ 
ୋଧାରଣସର ଦାବସିୋଇଛ।ି

ସୋରଙ୍ଗ ଫୋଣ୍ ିଅଞ୍ଚଳଗର ବେୁଛ ିଗଚୋରୋ ଗକୋଇଲୋ ଡଗିପୋ

ନୋଲଗକୋନ�ର, ୧୩ୋ୯(ସମସି)

ବଅରଁ୍ାଳ ରାନା ବନ୍ତଳା ବନାଞ୍ଳ 
ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେଧିର୍ରୁ ଗ୍ାମ ଶାଳବଣ ି
ୋେସିର ଥିବା ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାମ୍ଗସର 
ବଛିା ଯାଇଥିବା ୧୧ସକଭ ି ବଦୁିୟୁତ୍  ତାର 
େଂସ୍ପଶ୍ଗସର ଆେ ି ଏକ ରାଈର ମତୁୃୟୁ 
ସୋଇଛ।ି ଏୋକୁ ସନଇ ଗ୍ାମବାେୀ 
ଓ ବନବଭିାର ମଧ୍ୟ ମେୁାଁମେୁ ିଁ ୍ରସି୍ଥତି ି

ସଦଖାସଦଇଥିୋ। େେୂନାସଯାରୟୁ ସଯ, 
ମେଧିର୍ରୁ ଶାଳବଣ ି ୋେ ି ନକିଟସର 
ଥିବା ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫମ୍ଗର ମାେକି ଦନି 
ଦ୍ପି୍ରେରସର ୧୧ସକଭ ି ବଦୁିୟୁତ୍  ତାର 
ଫାମ୍ଗ ୋର ି୍ ାସଖ େରାଇଥିସେ। ୍ାଖସର 
୍ଡ଼ଆିସର େରୁଥିବା ରାଈ ସେେ ିବଦୁିୟୁତ୍  
ତାର େଂସ୍ପଶ୍ଗସର ଆେ ି େଟଣାସ୍ଥଳସର 
ମତୁୃୟୁ ସୋଇଥିୋ। ରାଈକୁ ବଞ୍ାଇବାକୁ 
ଉଦୟୁମ କର ି ରାଈ େରାଳ ି ମଧ୍ୟ ବଦୁିୟୁତ୍  

େଂସ୍ପଶ୍ଗସର ଆେ ିଅଳ୍ପସକ ବତ୍ଥି ଯାଇଥିସେ। 
ଉକ୍ ଅଞ୍ଳକୁ ବେୁ େମୟସର ୋତୀ 
ଆେରିାନ୍ତ।ି ବନୟୁଜନୁ୍ତ ଶକିାରୀମାସନ ମଧ୍ୟ 
ଶକିାର ୍ାଇ ଁବଦୁିୟୁତ୍  ତାରରୁ େୁକ ୍କାଇ 
ଫାଶ ବଛିାଇରାନ୍ତ।ି ଉକ୍ କୁକୁଡ଼ା ଫାମକୁ 
େରୁକ୍ଷା ସଦବା୍ାଇ ଁ ମାେକି ସୋରାସର 
ବଦୁିୟୁତ୍  ତାର ଫାମ୍ଗ ୋର ି୍ ାସଖ ସେରା 
ସଦଇଥିବା ଗ୍ାମବାେୀ ଅଭସିଯାର 
କରଛିନ୍ତ।ି ଏ ସନଇ େଟଣାସ୍ଥଳସର 

ବନବଭିାର କମ୍ଗୋରୀ ଓ ଗ୍ାମବାେୀଙ୍ 
ମଧ୍ୟସର ଉଚ୍ଚବାେ ସୋଇଥିୋ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 
ୋସେ ସରାଟାଏରୁ େନ୍ୟୁା ୍ଯ୍ଗୟୁନ୍ତ 
ବବିାଦ ୋର ି ରେଥିିୋ। ଖବର୍ାଇ 
ମେଧିର୍ରୁ ଫାଣ୍ ି ୍େୁେି ଓ ବଅରଁ୍ାଳ 
୍େୁେି େଟଣାସ୍ଥଳସର ୍େଞ୍ ି ସୋକଙୁ୍ 
ବୁଝାେଝୁା କରବିା୍ସର ୍ରସି୍ଥତି ି
ସ୍ାଭାବକି ସୋଇଥିୋ। ଏ ସନଇ ରାନାସର 
ଅଭସିଯାର ସୋଇ ନ ଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି

ବନବଭିୋ�-ଗ୍ୋମବୋସୀ ମହୁୋଁମହୁ ିଁ

ଭୁବନଗର ମହନି୍ଦୋ ଗହୋମ୍  
ଫୋଇନୋନ୍ସ ରୋଖୋ ଉଦ୍ େୋଟତି
ଭୁବନ, ୧୩ୋ୯(ସମସି): ଭୁବନ ଏନ୍ ଏେ ି ସରାଡ଼ସି୍ାଖରୀ ଛକସର ମେନି୍ଦ୍ରା 
ସୋମ ଫାଇନାନ୍ସର ଶାଖା ଉଦ୍ ୋଟତି ସୋଇଯାଇଛ।ି ଭୁବସନଶ୍ୱର ଆଞ୍ଳକି 
ବାଣଜିୟିୁକ ମଖୁୟୁ ୍ରେିାଳକ େଞ୍ଜୟ ଦାେ, େେକାରୀ ମଖୁୟୁ ସଭଙ୍ଟରମଣ ଭାଟ୍,ି 
ସେଙ୍ାନାଳ ଶାଖା ୍ରେିାଳକି କାତ୍ଥିକ ମୋ୍ାତ୍ର, ଭୁବନ ଶାଖା ୍ରେିାଳକ ଅରୁଣ 
ୋେୁ ସଯାରସଦଇଥିସେ। ଭୁବନଠାରୁ ୬୦କମି ି ବୟୁାୋଦ୍୍ଗସର ଥିବା ସୋକମାନଙୁ୍ 
ରେୃଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯବି ସବାେ ି ଉ୍ସ୍ଥତି ଅତଥିିମାସନ କେଥିିସେ। ଏେ ି ଶାଖାର 
ମେଳିା ଗ୍ାେକ ରୀନା ଖିୋର ଫିତାକାଟ ି ଶାଖାକୁ ଉଦ୍ ୋଟନ କରଥିିସେ।

ଦୁଇ ମେୋ ଛାତରୁ ୍ଡ଼ ି
ଫାୟାରମୟୁାନ୍ ଙ୍ ମତୁୃୟୁ

ଆତ୍ମହତ୍ୋ ସଗଦେହ

ଗେଙ୍ୋନୋଳ/�ଁଦଆି, ୧୩ୋ୯ (ସମସି): 
ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା ରଁଦଆି ବ୍ଲକ ଦମକଳ ସକନ୍ଦ୍ରସର 
ଏକ ଅଭାବନୀୟ େଟଣା େଟଛି।ି ଦୁଇ ମେୋ 
ଛାତରୁ ୍ଡ଼ ି ଜସଣ ଫାୟାରମୟୁାନଙ୍ ମତୁୃୟୁ 
ସୋଇଛ।ି ବୋଙ୍ଗୀର ଜଲି୍ାର େରମ୍ଭା ଗ୍ାମର 
ଫାୟାରମୟୁାନ ଜୟନ୍ତ ଧରୁଆ ରତ ସଦଢ଼ବର୍ଗ 
୍ବୂ୍ଗରୁ ସରଙ୍ଗାଳରୁି ବଦଳ ି ସୋଇ ରଁଦଆିସର 
ଫାୟାରମୟୁାନ ଭାସବ କାଯ୍ଗୟୁରତ ଥିସେ। 
ନୂଆଖାଇ ୍ବ୍ଗ ଉ୍େସକ୍ଷ ଛୁଟସିର େରକୁ 
ଯାଇ ରତ ୪ ତାରଖିସର ୍ନୁବ୍ଗାର କାଯ୍ଗୟୁସର 
ସଯାରସଦଇଥିସେ। ସୋମବାର ରାତସିର ସେ 
ଅନୟୁ କମ୍ଗୋରୀଙ୍ େେତି କୟୁାରମ୍  ସଖଳୁଥିସେ। 
ମାତ୍ର ସେଠାରୁ ଉଠ ି ୍ଳାଇଯବିାର କଛି ି େମୟ 
୍ସର ତାଙ୍ର େତି୍ାର ଶଣୁ ିଅନୟୁ କମ୍ଗୋରୀମାସନ 
୍ାଖକୁ ଯାଇଥିସେ। େଏି ତସଳ ୍ଡଥିିବା ସଦଖି 
ତାଙୁ୍ ରରୁୁତର ଅବସ୍ଥାସର ପ୍ରରସମ ରଁଦଆି ସରାଷ୍ୀ 
ସ୍ାସ୍ଥୟୁସକନ୍ଦ୍ର ଓ ୍ସର ଜଲି୍ା ମଖୁୟୁ େକିତି୍ାଳୟକୁ 
ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ବାଟସର ତାଙ୍ର 
ମତୁୃୟୁ ସୋଇଥିୋ। ଜୟନ୍ତଙ୍ ମତୃସଦେକୁ 
୍େୁେି ବୟୁବସଚ୍ଦ ୍ାଇଁ ୍ଠାଇବା େେ ତଦନ୍ତ 
ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ୍ାରବିାରକି ଅଶାନ୍ତ ି କାରଣରୁ 
ସେ ଆତ୍େତୟୁା କରରିାଇ୍ାରନ୍ତ ି ସବାେ ି େସନ୍େ 
କରାଯାଉଛ।ି

ନୋଲ୍ ଗକୋ ଏସ୍ ଭଏିମ୍  ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍ କୃତତି୍ୱ

ନୋଲଗକୋ ନ�ର, ୧୩ୋ୯(ସମସି)

ନାଲ୍ ସକା ଏସ୍ ଭଏିମ୍  ବଦିୟୁାଳୟର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ସ୍ନମିଥିତ ବଜି୍ାନ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପ୍ରଦଶ୍ଗନୀସର ଉସଲ୍ଖନୀୟ ପ୍ରଶଂେତି 
ସୋଇଛ।ି ବନ୍ତଳାଠାସର ଅନୁଷ୍ତି 
େଙୁ୍ଳସ୍ର ବଜି୍ାନ ସମଳାସର ଏସ୍ ଭଏିମ୍  
ବଦିୟୁାଳୟର ୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରରମ 
ସ୍ଥାନ ରଖି କୃତକାଯ୍ଗୟୁ ସୋଇଥିସେ। ୍ସର 

ଅନୁସରାଳ େରସ୍ତୀ ବଦିୟୁାମନ୍ରିଠାସର 
ଅନୁଷ୍ତି ୨୦୨୨-୨୩ ଶକି୍ଷାବର୍ଗ ବଭିାର 
ଓ େମ୍ଭାରସ୍ରୀୟ ଜ୍ାନବଜି୍ାନ ସମଳାସର 
ନାଲ୍ ସକା ଏସ୍ ଭଏିମ୍  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 
ସେେ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନତି ସୋଇଥିୋ। 
କସିଶାର ବର୍ଗସର ଅଙି୍ତାରାଣୀ ୋମେ 
ସଜୈବକି ୍ଦ୍ତ ି ଅବେମ୍ବନ କର ି କ ି୍ ର ି
େମାଜକୁ କସରାନା ମକୁ୍ କରସିେବ ସେ 
ଉ୍ସର ବଜି୍ାନ ପ୍ରକଳ୍ପ କର ିପ୍ରରମ ସ୍ଥାନ 

ଅଧିକାର କରଛିନ୍ତ।ି ବାେବର୍ଗସର େସିତେ 
ରଡନାୟକ ସ୍ାଟ୍ଗ ଏସ୍ ବଆିଇ ଏବଂ ସ୍ାଟ୍ଗ 
୍େୁେି ସଷ୍େନ ପ୍ରକଳ୍ପ କର ି ପ୍ରରମସ୍ଥାନ 
ଅଧିକାର କରଛିନ୍ତ।ି କସିଶାର ବର୍ଗସର 
ବଜି୍ାନ ୍ତ୍ରବାେନସର େନୁୀେ ଦୀକ୍ଷତି 
ପ୍ରରମସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରଥିିସେ। ଏେ ି
େମସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆରାମୀ ଅସକଟୋବର 
ମାେ ୧୧ ଓ ୧୨ ତାରଖିସର ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁସର 
ଅନୁଷ୍ତି ସେବାକୁ ଥିବା ରାଜୟୁସ୍ରୀୟ 

ବଜି୍ାନସମଳାସର ସଯାରସଦବା୍ାଇଁ 
ସଯାରୟୁ ବସିବେତି ସୋଇଛନ୍ତ।ି ଏଥି୍ାଇଁ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଃ. ଶତରୁଘ୍ନ ସବସେରା, େମ୍ପାଦକ 
ପ୍ରଭାତ ଧର, ନାଲ୍ ସକା ୍ରେିାଳନା 
େମତିରି କାଯ୍ଗୟୁକତ୍୍ଗା ବୃନ୍, ବଦିୟୁାଳୟର 
େମସ୍ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ପ୍ରଶଂୋ କରବିା 
େେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ଉନ୍ନତ ି କାମନା 
କରଛିନ୍ତ।ି

ଅନୁଗ�ୋଳ ବ୍ଲକ, ୧୩ୋ୯(ସମସି): ଅନୁସରାଳ ନବି୍ଗାେନ 
ମଣ୍ଳୀ ଅନୁସରାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ ୍ଞ୍ାୟତ 
ଖଣ୍େତାଠାସର ଓଡଶିା ଆଦଶ୍ଗ ବଦିୟୁାଳୟ ସଯାଜନା 
୨ସକାଟ ି୩୮େକ୍ଷ ବୟୁୟ ଅଟକଳସର ୧୦୦ ଶଯୟୁା ବଶିଷି୍ 
ଛାତ୍ରୀନବିାେ ଓ ୧ସକାଟ ି ୪୨େକ୍ଷ ବୟୁୟ ଅଟକଳସର 
ଆଦଶ୍ଗ ବଦିୟୁାଳୟ ସମାଡଫିିସକେନର ଭତି୍ପି୍ରସ୍ର 
ସ୍ଥା୍ନ କାଯ୍ଗୟୁକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ସୋଇଯାଇଛ।ି ମଖୁୟୁଅତଥିି 
ଭାସବ ବଧିାନେଭା ଉ୍ବାେସ୍ପତ ି ରଜନୀକାନ୍ତ 

େଂିେଙ୍ ସଯାରସଦଛନ୍ତ।ି ଏେ ି ନବିାେ ସେବା ଫଳସର 
ଛାତ୍ରୀମାସନ ବସିଶର ଭାସବ ଉ୍କୃତ ସେସବ। େମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାସବ ଅନୁସରାଳ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରାଜଶ୍ୀ ୋେୁ, ୩ 
ନଂ ସଜାନ୍  ଜଲି୍ା ୍ରରିଦ େଭୟୁ ଶ୍ୀ ପ୍ରୟିଦଶ୍ଗୀ ୍ଟ୍ନାୟକ, 
ଅନୁସରାଳ ବ୍ଲକ ବସିଜଡ ି େଭା୍ତ ି େସରାଜ ନାରାୟଣ 
ୋେୁ, ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ, ବଜି୍ାନୀ ସବସେରା, କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରଧାନ, ଦୀ୍କ ପ୍ରଧାନ, ୍ତୂ୍୍ଗ ବଭିାରର ଅଧିକାରୀ ଓ 
ଗ୍ାମବାେୀ ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିସେ।
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ବୁଧବାର, ୧୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ସ�ାଲ�ାତା,୧୩ା୯(ଏସେନ୍ ସି):  ପଶ୍ ଚିମବଙ୍ଗର 
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟ ଚିଏମସ ଚି ସରକାର ବ ଚିରରାଧରର 
ବ ଚିରରପ ଚି ଗରଜିଛ ଚି।  ଶ ଚିକ୍ଷକ ନ ଚିଯକୁ୍ ଚି ର�ାଟାଲା ଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ଚି ରକାଇଲା ଦୁନଜ୍ୀତ ଚି ଏବଂ ରଗାତସ୍କରଜୀ ଭଳଚି 
ବହୁ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଦୁନଜ୍ୀତ ଚି କର ଚି ରାର୍ୟ ସରକାର ଏରବ  
ଚର୍ଚଜିତ ରହ ଚିଥÒବା ରବରଳ ଏହାକୁ ରନଇ ବ ଚିରରପ ଚି 
ମମତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ଟାରଗ୍ଟ କର ଚିଛ ଚି। ରାର୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ ଦୁନଜ୍ୀତ ଚି ବ ଚିରରାଧରର ବ ଚିରରପ ଚି ମଙ୍ଗଳବାର 
‘ନବାନ୍ନ (ରାର୍ୟ ସଚଚିବାଳୟ) ଚରଲା ଅଭଚିଯାନ’ 
ଆରମ୍ଭ କର ଚିଛ ଚି। ରକାଲକାତା ସରମତ ରାର୍ୟର ପ୍ାୟ 
ସମସ୍ତ ରଚିଲ୍ାରର ବ ଚିରରପ ଚି କମଜ୍ୀ ଏହ ଚି ଅଭ ଚିଯାନରର 
ସାମ ଚିଲ ରହାଇଥÒବାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ ସ୍ାନରର 
ହଙ୍ଗାମା ରହାଇଥÒବା ରଣାପଡ଼ଚିଛ ଚି। ବ ଚିରଶଷକର ଚି 
ରକାଲକାତାରର ବ ଚିରରପ ଚି କମଜ୍ୀ ଏବଂ ପଲୁ ଚିସ ମହୁାଁମହୁ ିଁ 
ରହାଇଥÒବାରୁ ରକାଲକାତା ରଣରକ୍ଷତ୍ର ପାଲଟ ଚିଥÒଲା।   

ବ ଚିରରପ ଚି କମଜ୍ୀମାରନ ସଚଚିବାଳୟ 
ର�ର ଚିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କର ଚିଥÒଲା ରବରଳ 
ପଲୁ ଚିସ ରସମାନଙୁ୍କ ଅଟକାଇଥÒଲା। 
ଏହାକୁ ବ ଚିରରାଧ କର ଚି ଦଳଜୀୟ 
କମଜ୍ୀମାରନ ଏକ ପଲୁ ଚିସ ଗାଡ ଚିରର ନ ଚିଆଁ 
ଲଗାଇରଦଇଥÒରଲ। ଏହା ବ୍ୟତଜୀତ 
ହାୱଡାରର ପଲୁ ଚିସ ଉପରକୁ ପଥର 
ମାଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥÒବା କୁହାଯାଇଛ ଚି। 
ହାଓଡ଼ା, ସାନ୍ତାଗାଛ ଚି , ଲାଲବରାର 
ଏବଂ ଏମରଚି ରରାଡରର  ବ ଚିରରପ ଚି 
କମଜ୍ୀ ଏବଂ ପଲୁ ଚିସ ମଧ୍ୟରର ଧସ୍ତାଧସ୍ତଚି 
ରହାଇଛ ଚି। ସ୍ତ ଚି ସମ୍ଭାଳ ଚିବାକୁ ରକରତକ 
ସ୍ାନରର ପଲୁ ଚିସକୁ ପାଣ ଚି ମାଡ଼ ସହ ଲାଠ ଚି ଚଳାଇବାକୁ 
ପଡ଼ଚିଛ ଚି। ହାଓଡ଼ାରର ବ ଚିରରପ ଚି ରାର୍ୟ ମଖୁ୍ୟ ସକୁାନ୍ତ 
ମରୁମଦାରଙୁ୍କ ଅଟକ ରଖାଯ ଚିବା ସହ ଚିତ ବ ଚିରରାଧଜୀ 

ଦଳ ରନତା ଶରୁଭନୁ୍ ଅଧÒକାରଜୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ଲରକଟ 
ଚାଟାର୍ଜୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପଲୁ ଚିସ ଅଟକ ରଖଛ ଚି। ଏହାବ୍ୟତଜୀତ 
ଦଳର ୪ ରନତାଙୁ୍କ ଗ ଚିରଫ କରାଯାଇଛ ଚି।   

େୟ୍ରୁ, ୧୩ା୯(ଏସେନ୍ ସି): 
ରାରସ୍ାନ କଂରରେସରର ସବୁକ ଚିଛ ଚି 
ଠ ଚିକଠାକ ଚାଲଚିଥÒବା ଭଳଚି ମରନ 
ରହଉ ନାହ ିଁ। ଦଳଜୀୟ ରନତାଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ପଣୁ ଚି ଫାଟ ସଷୃ୍ ଚି ରହବା 
ସହ ଚିତ ଦଳ ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ ରଗାଷ୍ଜୀଭୁକ୍ 
ରହବାକୁ ଲାଗ ଚିଛ ଚି ରବାଲଚି ସରଙ୍କତ 
ମ ଚିଳ ଚିଛ ଚି।  ବ ଚିରଶଷକର ଚି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଜୀ ଅରଶାକ 
ରଗହଲଟ ଓ ସଚଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ସଂପକ ୍ ଠ ଚିକ ନ ଥିବା ଏକ �ଟଣାରୁ 
ସଚୂନା ମ ଚିଳ ଚିଛ ଚି। ରାର୍ୟ କ୍ଜୀଡ଼ାମନ୍ତଜୀ ଅରଶାକ 
ଚନ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆରୟାରଚିତ ଏକ ସଭାରର 
ସଚଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମଥନ୍ରର ରଲାରକ 
ରସଲାଗାନ ରଦବା ପରର କଂରରେସ ସମଥ୍କଙୁ୍କ  
ରଯଭଳଚି ରଚତାବନଜୀ ଦ ଚିଆଯାଇଛ ଚି ତାହା 
ଏହ ଚି ବ ଚିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ କର ଚିଛ ଚି। ଯଦଚି ରକହ ଚି 
ରାରଜୀବ ଗାନ୍ଜୀ ଏବଂ ଅରଶାକ ରଗହଲଟଙ୍କ 
ବ୍ୟତଜୀତ ଅନ୍ୟ ରକୗଣସ ଚି ରନତାଙ୍କ 
ସପକ୍ଷରର ରସଲାଗାନ ଦ ଚିଅନ୍ତଚି ରତରବ 
ରସମାନଙୁ୍କ ରରଲ ପଠାଇ ଦ ଚିଆଯ ଚିବ ରବାଲଚି 
କୁହାଯାଇଛ ଚି।  ଅରଶାକ ରଗହଲଟଙ୍କ 

ପରାମଶଦ୍ାତା ବାବୁଲାର ନଗାର ଏହ ଚି 
ର�ାଷଣା କର ଚିଛନ୍ତଚି। ଏହ ଚି କାଯ୍୍ୟକ୍ମକୁ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଜୀ ଅରଶାକ ରଗହଲଟ ଆସ ଚିବା 
ପବୂ୍ରୁ ରସ କଂରରେସ ସମଥ୍କମାନଙୁ୍କ 
ରଚତାବନଜୀ ରଦଇ କହ ଚିଥÒରଲ ରଯ ଯଦଚି 
କଂରରେସ ସମଥ୍କମାରନ ଅନ୍ୟ କାହା 
ସପକ୍ଷରର ରସଲାଗାନ ଦ ଚିଅନ୍ତଚି ରତରବ ପଲୁ ଚିସ 
ରସମାନଙୁ୍କ ଉଠାଇ ରନବ। ରତରବ ସଚଚିନ 
ପାଇଲଟଙ୍କ ସମଥ୍ନରର ରଯମ ଚିତ ଚି ରକହ ଚି 
ରସଲାଗାନ ନରଦରବ ରସଥିପାଇଁ ଏଭଳଚି 
ର�ାଷଣା କରାଯାଇଥÒବା ଅରନକ ବର ଚିଷ୍ 
ରନତା କହ ଚିଛନ୍ତଚି। ଫଳରର ରାରସ୍ାନ 
କଂରରେସ ଦୁଇଫାଳ ରହବାର ଆଶଙ୍କା 
ବଢଚିଛ ଚି ରବାଲଚି ଚର୍ଚ୍ା ରରାର ଧର ଚିଛ ଚି। 

ଭ୍ରଷ୍ାଚାର ବ ସିସରାଧସର ବ ସିସେ୍ ସିର ‘େଚସିବାଳୟ ଚାଲ’ ଯାତ୍ା

କ�ୋଲ�ୋତୋ କ�ୋଲ�ୋତୋ ରଣକଷେତ୍ରରଣକଷେତ୍ର

ବଜିେପ ିକର୍ମୀ -ପଲୁସି ରହୁାଁରହୁ ିଁ, ୪ ଗରିଫ
ସାଂସଦ,ବଧିାୟକଙ୍କ ସଜରତ ବହୁ ଜେତା ଅଟକ
ପଲୁସି୍  ଲାଠ ିରାଡ଼ଜର ବହୁ ବଜିେପ ିକର୍ମୀ ଆହତ

ପଶ୍ରିବଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତର 
ଜକାରଆି କରଜିଦଜଲଣ ି
ରରତା: ଶଜୁେନୁ୍
ପଶ୍ ଚିମବଙ୍ଗ ଏରବ 
ଦୁନ୍ଜୀତ ଚିର ଗନ୍ତା�ର 
ପାଲଟ ଚିଛ ଚି। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଜୀ 
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ 
ବ ଚିନା ଅନୁମତ ଚିରର ଏଠଚି 
ରଗାଟ ଚିଏ ପତ୍ର ବ ଚି ହଲୁ 
ନ ଥÒବା ରବରଳ ସବୁ 
ଭ୍ରଷ୍ାଚାର ପାଇଁ ରସ ହ ିଁ 
ଦାୟଜୀ ରବାଲଚି ବ ଚିରରପ ଚି କହ ଚିଛ ଚି। ନବାନ୍ନ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ 
ବ ଚିରରପ ଚି ଅନୁମତ ଚି ମାଗ ଚିଥÒଲା ରବରଳ ଏହା ଦ ଚିଆଯାଇ 
ନଥÒବା ଏବଂ ଦଳଜୀୟ କମ୍ଜୀଙ୍କ ଉପରର ପଲୁ ଚିସର ରୁଲମ 
ରାର୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ନଜୀତ ଚିକୁ ସ୍ପଷ୍ କର ଚିଛ ଚି 
ରବାଲଚି ବ ଚିରରପ ଚି କହ ଚିଛ ଚି। ଏହ ଚିକ୍ମରର ପଶ୍ ଚିମବଙ୍ଗକୁ 
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଉତ୍ତର ରକାର ଚିଆ କର ଚି ରଦଇଛନ୍ତଚି 
ରବାଲଚି ବ ଚିରରପ ଚି ବ ଚିଧାୟକ ତଥା ବ ଚିରରାଧଜୀ ଦଳ ରନତା 
ଶରୁଭନୁ୍ ଅଧÒକାରଜୀ କହ ଚିଛନ୍ତଚି।

ରୋଜସ୍ୋନକର �ଂକରେସକର ଫୋଟ !

‘ସଚନି ପୋଇଲଟଙ୍କୁ   
ସମର୍ଥନ �କଲ କଜଲ’

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୧୩ା୯(ଏସେନ୍ ସି): ପବୂ୍ 
ଲଦାଖର ରଗାରୋ-ହଟ ସ୍ପପ୍ ଚିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର 
ରପର୍ାଲ ପଏଣ୍ଟ-୧୫ରୁ ଚଜୀନ ଓ 
ଭାରତଜୀୟ ରସନା ସଂପର୍ୂ୍ ହଟ ଚିଛନ୍ତଚି।  ଗତ 
ସପ୍ାହରର ଉଭୟ ରସନା ସଂପକୃ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ 
ହଟ ଚିବା ଆରମ୍ଭ କର ଚିଥÒଲା ରବରଳ ବତ୍ତ୍ମାନ 
ସଦୁ୍ା ଏହ ଚି ପ୍କ୍ ଚିୟା ରଶଷ ରହାଇଛ ଚି ରବାଲଚି 
ଭାରତଜୀୟ ରସନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ ଚି। 
ଏଥÒସହ ଚିତ ଏହ ଚି ଅଞ୍ଚଳରର ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ 
ନ ଚିମ୍ାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ାୟଜୀ ସାମର ଚିକ 
ଭ ଚିତ୍ତ ଚିଭୂମ ଚିକୁ  ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗଚିଦ ଚିଆଯାଇଛ ଚି। 
ରତରବ ଲଦାଖର ଆଉ ରକରତକ 

ଅଞ୍ଚଳରର ଏରବ ବ ଚି ଚଜୀନ ରସନା ରହ ଚିଥÒବାରୁ 
ଏରବ ରସହ ଚି ପଏଣ୍ଟଗଡୁ ଚିକ ଉପରର ତଜୀକ୍ଷ୍ଣ 
ନରର ରଖାଯ ଚିବ ରବାଲଚି କୁହାଯାଇଛ ଚି। 
ଉରଲ୍ଖରଯାଗ୍ୟ ରଯ, ଦୁଇ ରସନା ମଧ୍ୟରର 
ରହାଇଥିବା ସହମତ ଚି ଅନୁସାରର ଗତ ୮ 
ତାର ଚିଖରୁ ଏହ ଚି ଅଞ୍ଚଳରୁ ରସୈନ୍ୟ ପ୍ତ୍ୟାହାର 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା ଓ ୧୨ ତାର ଚିଖ ସଦୁ୍ା 
ପ୍କ୍ ଚିୟା ରଶଷ  କର ଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଥିଲା। 
ମଙ୍ଗଳବାର ଉଭୟ ରସନା ପକ୍ଷରୁ ରସୈନ୍ୟ 
ପ୍ତ୍ୟାହାର ପଯ୍୍ୟରବକ୍ଷଣ କାଯ୍୍ୟ ରଶଷ 
କରାଯ ଚିବା ପରର ଏହ ଚି ପ୍କ୍ ଚିୟା ରଶଷ 
ରହାଇଛ ଚି ରବାଲଚି ସ୍ପଷ୍ କରାଯାଇଛ ଚି। 

କ�ୋରେୋ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ଙି୍ଗରକୁ  ସମ୍ପୂର୍୍ଥ 
ହଟକିଲ ଭୋରତ, ଚୀନ କସନୋ

ନୂ ଆ ଦସି ଲ୍ ଲୀ , ୧ ୩ ା ୯ ( ଏ ସ େ ନ୍ ସି ) : 
ନ ଚିବ୍ାଚନ ଲଢ଼ଚିବାର ଅଧÒକାର ରମୗଳ ଚିକ 
ଅଧିକାର ନୁରହଁ  କ ଚିମ୍ା ଆଇନଗତ 
ଅଧିକାର ପର ଚିସରଭୁକ୍ ନୁରହଁ 
ରବାଲଚି ସପୁ୍ ଚିମରକାଟ୍ ସ୍ପଷ୍ କର ଚିଛନ୍ତଚି।  
ମଙ୍ଗଳବାର ଏ ପ୍ସଙ୍ଗରର ଆଗତ ଏକ 
ମାମଲାର ଶଣୁାଣ ଚି କର ଚି ରକାଟ୍ କହ ଚିଛନ୍ତଚି 
ରଯ ରରଣ ବ୍ୟକ୍ ଚି ନ ଚିବ୍ାଚନ ଲଢଚିବାର 
ଅଧିକାର ଅଛ ଚି 
ରବାଲଚି ଦାବ ଚି 
କ ର ଚି ପ ା ର ଚି ର ବ 
ନାହ ିଁ। ଗତ ରୁନ 
୧୦ ତାର ଚିଖରର 
ଏହ ଚି ପ୍ସଙ୍ଗରର 
ଦଚିଲ୍ଜୀ ହାଇରକାଟ ୍
ର ଦ ଇ ଥ Ò ବ ା 
ରାୟକୁ ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜ 
କର ଚି ସପୁ୍ ଚିମରକାଟ୍ରର ଏକ ମାମଲା 
ରୁରୁ କରାଯାଇଥÒଲା। ରଷ୍ ଚିସ 
ରହମନ୍ତ ଗପୁ୍ା ଏବଂ ରଷ୍ ଚିସ ସଧୁାଂଶ ୁ
ଧଲୁ ଚିଆଙୁ୍କ ରନଇ ଗଠଚିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପଜୀଠ 
ଏହାର ଶଣୁାଣ ଚି କର ଚି ଏହା କହ ଚିଛନ୍ତଚି। 
ଉରଲ୍ଖରଯାଗ୍ୟ,  ଗତ ରାର୍ୟସଭା 
ନ ଚିବ୍ାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ 
କର ଚିବାକୁ ଆରବଦନକାରଜୀଙ୍କ 
ପ୍ାଥ୍ଜୀତ୍ୱ ଉପରର ନ ଚିଷ୍ପତ୍ତଚି ରନବା 

ବ ଚିଷୟରର ଏକ ଆରବଦନକୁ ଦ ଚିଲ୍ଜୀ 
ହାଇରକାଟ ୍ ଖାରର କର ଚିରଦଇଥିରଲ। 
ଦାଏର କରାଯାଇଥÒବା ମାମଲାରର 
ଆରବଦନକାରଜୀ କହ ଚିଥିରଲ ରଯ ରସ 
ରାର୍ୟସଭା ନ ଚିବ୍ାଚନରର ପ୍ତ ଚିଦ୍ୱନ୍ଦ ଚିତା 
କର ଚିବା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଫମ୍ ସଂରେହ 
କର ଚିଥିରଲ କ ଚିନୁ୍ତ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ସ୍ତାବ 
ନରଦଇ ତାଙୁ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ 

କର ଚିବାକୁ ଅନୁମତ ଚି 
ଦ ଚି ଆ ଯ ା ଇ 
ନ ଥି ଲ ା । 
ଆରବଦନକାରଜୀ 
ଦାବ ଚି କର ଚିଥିରଲ 
ରଯ ରଯରହତୁ 
ପ୍ସ୍ତାବକ ବ ଚିନା 
ତାଙ୍କର ପ୍ାଥ ଜିତ୍ୱ 
ରେହଣ କରାଯାଇ 

ନାହ ିଁ, ରତଣ ୁ ତାଙ୍କର ଅଭଚିବ୍ୟକ୍ ଚି ଏବଂ 
ବ୍ୟକ୍ ଚିଗତ ସ୍ାଧଜୀନତା ଅଧିକାର କ୍ଷରୁ୍ 
ରହାଇଛ ଚି।ଏହ ଚି ଆରବଦନର ଶଣୁାଣ ଚି 
କର ଚି ସପୁ୍ ଚିମରକାଟ୍ଙ୍କ ଖଣ୍ଡପଜୀଠ କହ ଚିଛନ୍ତଚି 
ରଯ ରରଣ ବ୍ୟକ୍ ଚି ଦାବ ଚି କର ଚିପାର ଚିରବ 
ନାହ ିଁ ରଯ ତାଙ୍କର ନ ଚିବ୍ାଚନ ଲଢଚିବାର 
ଅଧିକାର ଅଛ ଚି ଏବଂ ନ ଚିବ୍ାଚନଜୀ ସତ୍ତ୍ 
ତାଙ୍କର ରମୗଳ ଚିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷରୁ୍ ବା 
ଉଲ୍ଂ�ନ ରହାଇଛ ଚି।

ଅୋଜରକ�ୈଜୋନ ଆକ୍ରମଣକର 
୪୯ ଆକମ୍ଥନୀୟ କସୈନ୍ୟ ମତୃ

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୩ା୯(ଏସେନ୍ ସି) : ରୁଷ ଏବଂ ୟରୁକ୍ନ ଯଦୁ୍ ଏରବ ୨୦୦ 
ଦ ଚିନ ଅତ ଚିକ୍ମ କର ଚିଥÒଲା ରବରଳ ପବୂ୍ ୟରୁରାପରର ଏରବ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା 
ଲାଗ ଚି ରହ ଚିଛ ଚି। ଏହାମଧ୍ୟରର  ଉତ୍ତର ପଶ୍ ଚିମ ଏସ ଚିଆରର ପଣୁ ଚିଥରର 
ସ୍ତ ଚି ଉରତ୍ତରନାପରୂ୍୍ ଆଡକୁ ଗତ ଚି କର ଚିଛ ଚି। ପ୍ାୟ ଦୁଇ ବଷ୍ର ଯଦୁ୍ 
ବ ଚିରତ ଚି ପରର  ଅାରରରବୈରାନ ଓ ଆରମନ୍ ଚିଆ ମଧ୍ୟରର �ମାର�ାଟ 
ଯଦୁ୍ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଯାଇଛ ଚି। ବ ଚିବାଦଜୀୟ ନଗରନ୍ା-କାରାବାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ 
ରନଇ ପଣୁ ଚି ଥରର ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ସଂ�ଷ ୍ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଯାଇଛ ଚି। 
ଆରରରବୈରାନ ରସନା ଆକ୍ମଣରର ଅାରମ୍ନ ଚିଆର ପ୍ାୟ ୫୦ ରସୈନ୍ୟ 
ପ୍ାଣ ହରାଇଛନ୍ତଚି ରବାଲଚି ଆରରରବୈରାନ ଦାବ ଚି କର ଚିଛ ଚି। ମ ଚିଳ ଚିଥିବା 
ସଚୂନା ଅନୁସାରର ମଙ୍ଗଳବାର ରଭାର ସମୟରର ଅରରବୈରାନ ପକ୍ଷରୁ 
ଆଟଜିଲାରଜୀ ରସଲଚିଂ, ର୍ାନ ଆକ୍ମଣ କର ଚି ଆରମନ୍ ଚିଆ ମ ଚିଲ ଚିଟାରଜୀ 
ପ୍ତ ଚିଷ୍ାନଗଡ଼ୁ ଚିକ ଉପରର ଆକ୍ମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଫଳରର 
ଆରମ୍ନ ଚିଆ ରସନାର ୪୯ ଯବାନ ପ୍ାଣ ହରାଇଥିରଲ ।ଅରରରବୈରନାର 
ଏହ ଚି ଆକ୍ମଣ ଫଳରର ଆରମନ୍ ଚିଆର ସଜୀମାରର ଥିବା କାପାନ, ରଗାର ଚିସ 
ଓ ରମୁ୍କ ପର ଚି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତ ଚିରେସ୍ତ ରହାଇଛ ଚି । 

          ରୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିକଜକଲଁସ୍ଙି୍ ଦୋ� ି

ରକୁ ଷ ��ଜୋରକୁ  ୬୦୦୦ ��୍ଥ 
�କିଲୋମଟିର ଅଞ୍ଚଳ ମକୁକ୍ତ �ରଛିକୁ
ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୩ା୯(ଏସେନ୍ ସି): ରୁଷ-ୟରୁକ୍ନ ଯଦୁ୍ ସାତ ମାସରର 
ପହଞ୍ଚ ଚିଛ ଚି। କ ଚିନୁ୍ତ କ ଚିଛ ଚି ଦ ଚିନ ରହଲା ରୁଷ ରସନାର ଗତ ଚିବ ଚିଧÒ ପବୂ୍ାରପକ୍ଷା ଧÒମା 
ରହାଇପଡ଼ଚିଥÒବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛ ଚି। ବ ଚିରଶଷକର ଚି ୟରୁକ୍ନ ରସନାର ଦୃଢ 
ମରନାବଳକୁ ରନଇ ରୁଷକୁ ରଗାଟ ଚିଏ ପରରା ରଗାଟ ଚିଏ ଝଟକା ଲାଗ ଚିବାରର 
ଲାଗ ଚିଛ ଚି। ଗତ ଶନ ଚିବାର ଖାରକ ଚିଭ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରୁଷ ରସନା ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ରଦବା 
ପରର ଏରବ ୟରୁକ୍ନ ରସନାର ମନରବାଳ ଅଧିକ ମରଭୁତ ରହାଇଛ ଚି। 
ଏହ ଚିକ୍ମରର ପରୁା ୟରୁକ୍ନରୁ ରୁଷ ରସନାକୁ ବାହାର କର ଚିବା ଲାଗ ଚି ରସନା 
ପ୍ସୁ୍ତତ ଚି ଆରମ୍ଭ କର ଚିଥÒବା କୁହାଯାଇଛ ଚି। ଏହାମଧ୍ୟରର ୟରୁକ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ଚି 
ରରରଲଁସ୍କଚି  ବଡ଼ ଦାବ ଚି କର ଚିଛନ୍ତଚି। ରସନା ରୁଷ କବାରାରୁ ୬୦୦୦ ବଗ୍ 
କ ଚିରଲାମ ଚିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଛଡାଇ ଆଣ ଚିବାରର ସଫଳ ରହାଇଛ ଚି ରବାଲଚି ରସ 
କହ ଚିଛନ୍ତଚି।  ରକବଳ ଚଳଚିତ ମାସ ପ୍ାରମ୍ଭରୁ ୟରୁକ୍ନ ରସନା ଲରଢଇ କର ଚି 
ପବୂ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଚିଣରର ୬୦୦୦ ବଗ୍ କ ଚିରଲାମ ଚିଟର ଅଞ୍ଚଳ ରୁଷ ରସନା 
କବଳରୁ ମକୁ୍ କର ଚିଥÒବା ରସ କହ ଚିଛନ୍ତଚି।

ନୁୟୁୟ�୍କ,୧୩ା୯(ଏସେନ୍ ସି): କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳଚି ମାରାତ୍ମକ 
ରରାଗ ସଂଖ୍ୟା ଦ ଚିନକୁ ଦ ଚିନ ବଢଚିବାକୁ ଲାଗ ଚିଛ ଚି। 
ପ୍ାଥମ ଚିକ ସ୍ତରରର କ୍ୟାନ୍ସର ଚ ଚିହ୍ନଟ ରହାଇପାର ଚିରଲ 
ଏହାକୁ ମକୁାବ ଚିଲା କର ଚିବା ସମ୍ଭବ କୁହାଯାଉଥÒରଲ 
ରହଁ ଅଧÒକାଂଶ ରରାଗଜୀଙ୍କ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଏହା ରଣାପଡ଼ଚି 
ନଥାଏ। ରତରବ ରଭଷର ବ ଚିଜ୍ାନରର କରାଯାଇଥÒବା 
ଏକ ଗରବଷଣାରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଚ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦଚିଗ 
ଉରନମାଚ ଚିତ ରହାଇଛ ଚି। ରକବଳ ରକ୍ ପରଜୀକ୍ଷା ଦା୍ରା ହ ିଁ 
ରରଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଦ୍ାରା ଆକ୍ାନ୍ତ ରହାଇଛନ୍ତଚି କ ଚି ନା ତାହା 
ରଣାପଡ଼ଚିବ ରବାଲଚି କୁହାଯାଇଛ ଚି। କ୍ୟାନ୍ସର ଦୂରଜୀକରଣ 
ରକ୍ଷତ୍ରରର କାଯ୍୍ୟ କରୁଥÒବା ଆନ୍ତରା୍ତ ଚିକ  ରହଲ୍ଥ ରକୟାର 

ସଂସ୍ା ‘ରରେଲ’ 
ଦ୍ାରା ଏହ ଚି ରକ୍ 
ପରଜୀକ୍ଷାକୁ ରନଇ 
ସଫଳତା ମ ଚିଳ ଚିବା 
ପରର ଏ ସମ୍ପକଜି ଚିତ 
ର ଚିରପାଟ ୍ ପ୍ୟାର ଚିସ୍  
ଠାରର ଅନୁଷ୍ ଚିତ ୟରୁରାପ ଚିଆନ ରସାସାଇଟ ଚି ଫର 
ରମଡଚିକାଲ ଅଙ୍କରଲାରଚି କରରେସ-୨୦୨୨ରର  
ଉପସ୍ାପନ କରାଯାଇଛ ଚି। ପ୍ାୟ ୬ ହରାରରୁ ଅଧÒକ 
ରଲାକଙ୍କ ରକ୍ ପରଜୀକ୍ଷା କରାଯାଇ କ୍ୟାନ୍ସର ସମ୍ପକ୍ରର 
ଗରବଷକମାରନ ସଚୂନା ପାଇପାର ଚିଥÒବା କୁହାଯାଇଛ ଚି।

ସ ଚ ନ୍ ା ଇ , ୧ ୩ ା ୯ ( ଏ ସ େ ନ୍ ସି) : 
ତାମ ଚିଲନାଡୁର ଡ ଚିଏମରକ 
ସାଂସଦ ଏ ରାରା ପଣୁ ଚି ଥରର 
ହ ଚିନୁ୍ତ୍କୁ ରନଇ ବ ଚିବାଦଜୀୟ 
ମନ୍ତବ୍ୟ ରଦଇଛନ୍ତଚି। ଏଥର ରସ 
ହ ଚିନୁ୍ତ୍ ସହ ଅଛୁଆଁକୁ ରଯାଡ଼ଚିଛନ୍ତଚି।  
ରାରା ଏକ କାଯ୍୍ୟକ୍ମରର ହ ଚିନୁ୍ତ୍ୱ 
ଉପରର ପ୍ଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ଚିତ  ଉପସ୍ତ ରଲାକଙ୍କ 
ଉରଦେଶ୍ୟରର ‘ତୁରମମାରନ ରସ ଯାଏଁ ଶଦୁ୍ର, ରଯ ପଯ୍୍ୟନ୍ତ 
ତୁରମ ହ ଚିନୁ୍ ରହାଇ ରହ ଚିଛ’ ରବାଲଚି କହ ଚିଛନ୍ତଚି। ରକବଳ 
ରସତ ଚିକ ଚି ନୁରହଁ ହ ଚିନୁ୍ମାନଙୁ୍କ ଗଣ ଚିକାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରବାଲଚି 

କହ ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତ ଚି। 
‘ ତୁରମମାରନ ରସହ ଚି ପଯ୍୍ୟନ୍ତ 
ରବଶ୍ୟାଙ୍କ ପଅୁ, ରଯଉଁ ଯାଏଁ 
ଶଦୁ୍ର’ ରହାଇ ରହ ଚିବ ରବାଲଚି ରସ 
କହ ଚିଛନ୍ତଚି। ତାଙ୍କର ଏହ ଚି ମନ୍ତବ୍ୟ 
ରଦବାର ଏକ ଭ ଚିଡ ଚିଓ ଭାଇରାଲ 
ରହବା ପରର ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ ମହଲରର 

ବ ଚିବାଦ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ ଚି। ରସ ସପୁ୍ ଚିମରକାଟ୍ଙ୍କ ଉପରର 
ମଧ୍ୟ ପ୍ଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତଚି। ସନାତନ ଧମ୍ଙୁ୍କ ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜ 
କର ଚି ରାତ ଚିବାଦ ପ୍ସଙ୍ଗରର ଅଧିକ ମଖୁର ରହବାକୁ  ରସ 
ଆହ୍ାନ ରଦଇଛନ୍ତଚି।

ଯଏି ହନି୍କୁ, ସଏି ହ ିଁ ଶକୁଦ୍ର�୍ୟୋନ୍ସର ସକଙ୍ତ କଦ� ରକ୍ତ ପରୀଷେୋ ହନୁି୍ତ୍ବକୁ ଜେଇ ଏ ରାୋଙ୍କ 
ପଣୁ ିବବିାଦମୀୟ ରନ୍ତବ୍ୟ

ସେଷେ ବ ସିଜ୍ାନର 
ନୂଆ ଦସିଗନ୍ତ

ନୂଆଦଚିଲ୍ଜୀ,୧୩ା୯(ଏରରନ୍ସ ଚି): କୂଟନଜୀତ ଚିକୁ 
ରନଇ ଆଗାମଜୀ ୨୦୨୩ ବଷ୍ ଭାରତ ପାଇଁ 
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ ରହ ଚିବ। କାରଣ ଏହ ଚି ବଷ୍ରର 
ଭାରତ ଦୁଇ ପ୍ମଖୁ ଆନ୍ତର୍ାତ ଚିକ ସମ୍ ଚିଳନଜୀରର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କର ଚିବ। ଚଳଚିତ ବଷ୍ ଡ ଚିରସମ୍ରରୁ 
୨୦୨୩ ନରଭମ୍ର ଯାଏଁ  ଭାରତ ବ ଚିଶ୍ର ୨୦ 
ପ୍ମଖୁ ଅଥ୍ରନୈତ ଚିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରଚି-୨୦ ରଗାଷ୍ଜୀ 
ସମ୍ ଚିଳନଜୀକୁ  ଆରୟାରନ କର ଚିବା ସହ ଚିତ ଏଥÒରର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କର ଚିବ। 

ବତ୍୍ତମାନ ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ ରବୈଶ୍ ଚିକ କାରଣକୁ ରନଇ 
ବ ଚିଶ୍ସ୍ତରରର ଅଥ୍ନଜୀତ ଚି ମାନ୍ା ରହାଇପଡ଼ଚିଥÒଲା 
ରବରଳ ଆଗକୁ କ ଚିଭଳଚି ରଣନଜୀତ ଚି ପ୍ସୁ୍ତତ 
କରାଯ ଚିବ ତାହା ଏହ ଚି ସମ୍ ଚିଳନଜୀରର ମଖୁ୍ୟ 
ବ ଚିଷୟବସୁ୍ତ ରହବ ରବାଲଚି କୁହାଯାଉଛ ଚି। 

ସାଂପ୍ତ ଚିକ ସ୍ତ ଚିରର ବ ଚିଶ୍ର ପ୍ମଖୁ ଅଥ୍ରନୈତ ଚିକ 
ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ତୁଳନାରର ଭାରତର ସ୍ତ ଚି 
ଭଲ ରହ ଚିଥÒବାରୁ ଭାରତ ଏଦଚିଗରର ପ୍ମଖୁ 
ଭୂମ ଚିକା ରେହଣ କର ଚିବା ସହ ଚିତ ନ ଚିର ଅଥ୍ନଜୀତ ଚି 
ବ୍ୟବସ୍ାରର ଆହୁର ଚି ପର ଚିବତ୍୍ତନ ଆଣ ଚିବାକୁ 
ଉଦ୍ୟମ କର ଚିପାରର। ବ ଚିରଶଷକର ଚି ବାଣ ଚିର୍ୟ 
ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ଚି ରପ୍ାନ ଚି-
ଅରମଦାନଜୀ ଏବଂ ପଞୁ୍ଜଚିନ ଚିରବଶ ପାଇଁ ଭାରତ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙୁ୍କ ନ ଚିର ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ 
କର ଚିବାରର ରଣନଜୀତ ଚି ରେହଣ କର ଚିବ ରବାଲଚି 
କୁହାଯାଉଛ ଚି। ରସହ ଚିପର ଚି ୨୦୨୩ରର ଭାରତ 
ସାଂ�ାଇ ସହରଯାଗ ସମ ଚିତ ଚି(ଏସ ଚିଓ)ରର ମଧ୍ୟ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କର ଚିବ। ଚଳଚିତବଷ୍ ଏହ ଚି ସମ୍ ଚିଳନଜୀ 
ଉରରବକ ଚିସ୍ତାନ ରାରଧାନଜୀ ସମରକନ୍ରର 

ରହବାକୁ ଯାଉଥÒବା ରବରଳ ଆସନ୍ତାବଷ୍ ଏହାକୁ 
ଭାରତ ଆରୟାରଚିତ କର ଚିବ। ଏଥÒରର ଭାରତ 
ବ୍ୟତଜୀତ ରୁଷ, ଚଜୀନ, ଦକ୍ଷ ଚିଣ ଆଫ୍ଚିକା ଏବଂ 
ବ୍ାରଚିଲ ଭଳଚି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରଯାଗ ରଦରବ। 
ରତରବ ଏହ ଚି ସମ୍ ଚିଳନଜୀ ରବରଳ ଚଜୀନ ବ୍ୟାପାରକୁ 
ରନଇ ଭାରତ ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରର। 

ବ ଚିରଶଷକର ଚି ଚଜୀନ ସହ ଲାଗ ଚି ରହ ଚିଥÒବା 
ସଜୀମା ବ ଚିବାଦକୁ ରନଇ ଭାରତ ଶକ୍ କଦମ 
ଉଠାଇପାରର ରବାଲଚି କୁହାଯାଉଛ ଚି। 
ଏହାବ୍ୟତଜୀତ ଆସନ୍ତାବଷ୍ ରାତ ଚିସଂ� ସରୁକ୍ଷା 
ପର ଚିଷଦରର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କର ଚିବ। 
ରତଣ ୁ  କୂଟନଜୀତ ଚିକୁ ରନଇ ୨୦୨୩ ବଷ୍ ଭାରତ 
ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ ରହ ଚିବ ରବାଲଚି 
ବ ଚିରଶଷଜ୍ମାରନ ଆକଳନ କର ଚିଛନ୍ତଚି।

ନ�ି୍ଥୋଚନ ଲଢ଼�ିୋ କମୌଳ�ି 
ଅଧି�ୋର ନକୁ କହଁ: ସକୁପ୍ମିକ�ୋଟ୍ଥ

�ପୂଟନୀତ ିପୋଇଁ ୨୦୨୩ ଭୋରତ ଲୋ� ି�କୁରକୁ ତ୍ବପପୂର୍୍ଥ

ଏସଓି,ଜ-ି୨୦  ସମ୍ଳିନୀକର ଅଧ୍ୟଷେତୋ �ର�ି ଭୋରତ
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88 ମାନବକିତା ଉପରୁ ତୁମର ବଶି୍ାସ କମବିା କଥା ନୁହେଁ। ମାନବକିତା ଏକ ମୋସାଗର। 
ହସଥିରୁ ହକହତାଟ ିହଟାପା ମଇଳା ହୋଇଗହେ ମଧ୍ୟ ମୋସାଗର ମଇଳା  ହୋଇଯବି ନାେ ିଁ ! 

-ମହାତ୍ା ଗାନ୍ଧୀ

ଡ. ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ
ଭୁବହନଶ୍ୱର, ହମା: ୯୪୩୭୨୨୮୭୭୩

ପ୍ରହଲାଦ କୁମାର େଂିହ
ଭୁବହନଶ୍ୱର, ହମା: ୯୪୩୭୦୧୭୩୯୫

ତରି ସନ୍ତକ ଭାହବ ବ୍ଟିଶି ରାଜପରବିାର 
୧୯୪୭ରୁ ଏଯାବତ୍  ସାଇତ ି ରଖିଛ ି ପ୍ାୟ 
ଚାଖହଡେ େମ୍ବ ଓ ଚଉଡ଼ାର ଖଦ ିକନା ଖହଡେ। 
ଏେ ିକପଡ଼ାଟ ିଆମ ଜାତରି ଜନକ ମୋତ୍ା 

ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୋତବୁଣା। ପାଖାପାଖି ୭୦ବର୍ଷ ଧର ିବ୍ଟିଶି୍  
ସାମ୍ାଜ୍ୟର ଅଧିଶ୍ୱରଧୀ ଥିବା ମୋରାଣଧୀ ଏେଜିାହବଥ 
୯୬ ବର୍ଷ ବୟସହର ୨୦୨୨ ହସହପଟେମ୍ବର ୮ 
ତାରଖିହର ଇେେଧୀଳା ସମ୍ବରଣ କରବିା ପହର 
ହକବଳ ଭାରତ କ ି ଇଂେଡେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱହର 
ଏହବ ଏେ ିଗାନ୍ଧୀ କପଡ଼ା ହେନ ିହବଶ୍  ଚର୍୍ଷା।

୧୯୪୭ ନହଭମ୍ବର ୨୦ ତାରଖିହର 
ଏେଜିାହବଥଙ୍କର ବବିାେ ହୋଇଥିୋ ଫିେପି୍  
ମାଉଣ୍ଟହବହଟନଙ୍କ ସେ। ଏେ ି ବବିାେ ଉତ୍ସବହର 
ହଯାଗ ହଦବା ପାଇଁ ସ୍ାଧଧୀନ ଭାରତର ପ୍ଥମ ଗଭର୍୍ଷର 
ହଜହନରାେ େର୍ଷ ମାଉଣ୍ଟହବହଟନ ସପରବିାର 
େଡେନ ଯାତ୍ା କରବିା ପବୂ୍ଷରୁ ଭରତଧୀୟମାନଙ୍କର 
ଜାତରି ଜନକ ମୋତ୍ା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସେ ହସୌଜନ୍ୟମଳୂକ 
ସାକ୍ାତ କରଥିିହେ। ହସହତହବଳକୁ ହଦଶ 
ବଭିାଜନଜନତି େଂିସାକାଡେକୁ ପ୍ଶମତି କରବିା ୋଗ ି
ଗାନ୍ଜିଧୀ ଜଧୀବନ ପଣ କର ିୋଗଥିା’ନ୍ତ।ି 

ବ୍ଟିଶି୍  ରାଜକୁମାରଧୀଙ୍କ ଏେ ିବବିାେ ଉତ୍ସବ ୋଗ ି
ହଦଶ ବହିଦଶରୁ ଅହନକ ଦାମଧୀ ଉପୋର ଆସଥୁିବା 
ହବହଳ ଗଭର୍୍ଷର ହଜହନରାେ ମାଉଣ୍ଟହବହଟନଙ୍କ 
ୋତହର ଗାନ୍ଜିଧୀ ନବଦମ୍ପତଙୁି୍କ ଆଶଧୀବ୍ଷାଦ ସେ କ’ଣ 
ଉପୋର ହଦହବ ତାୋ ଭାବ ିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ହିେ। 
ମାଉଣ୍ଟହବହଟନଙ୍କ କନ୍ୟା ପାହମୋ େକି୍ସଙ୍କ ତଥ୍ୟ 
ମତୁାବକ ଗାନ୍ଜିଧୀଙୁ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ ଉଦ୍ାର କରବିା 
ପାଇଁ ତାଙ୍କ ୋତବୁଣା ଖଦ ି ଖହଡେ ଉପହ�ୌକନ 
ଭାହବ ପଠାଇବା ୋଗ ି ମାଉଣ୍ଟହବହଟନ ପ୍ସ୍ତାବ 
ହଦଇଥିହେ ଓ ଗାନ୍ଜିଧୀ ଏଥିହର ରାଜ ିହୋଇଥିହେ। 
ହସବାଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ ି ବଙ୍ଗଳା, ବେିାର ଓ ଦଲି୍ଧୀ 
ଆଦରି ଦଙ୍ଗା ବଧି୍ୱସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳହର ଶାନ୍ତଦୂିତ ଭାହବ 
କାମ କରୁଥିବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନକିଟହର ଖବୁ୍  କମ୍  ନତି୍ୟ 
ବ୍ୟବୋଯ୍ଷ୍ୟ ସାମଗ୍ରଧୀ ଥିୋ। ହସଥିରୁ ହସ ଏକ 
ୋତବୁଣା ଅବ୍ୟବେୃତ ଖଦ ି ରୁମାଲ୍ ଟଏି ପାଇହେ 
ଏବଂ ଏୋ ରାଜକୁମାରଧୀ ଏେଜିାହବଥ୍ ଙ୍କ ୋଗ ି
ଆଶଧୀବ୍ଷାଦଯକୁ୍ତ ଉପୋର ହବାେ ିକେବିା ସେ ହସେ ି

ଧଳାକନା ଖଡେକି ଉପହର ହେଖି ହଦଇଥିହେ ‘ଜୟ 
େନି୍ଦ୍ ’। 

ରାଜକୁମାରଧୀ ଏେଜିାହବଥ୍ ଙ୍କ ମାଆ ମୋରାଣଧୀ 
ହମରଧୀ ଗାନ୍ଜିଧୀଙ୍କ ପ୍ଦତ୍ତ ଆଶଧୀବ୍ଷାଦଯକୁ୍ତ କପଡ଼ା 
ଖଡେକୁ ହଦଖି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱହର ପଡ଼ଗିହେ। ୧୯୩୧ହର 
ବଙି୍କମୋମ୍  ରାଜପ୍ାସାଦକୁ ରାଜଦମ୍ପତ୍ତଙି୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣ 
କ୍ରହମ ଚା’ ଖାଉନଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ଆସଥିିହେ ଚା’ 
ହଭାଜହିର ହଯାଗ ହଦବାକୁ। ହସହତହବହଳ ହସ 
ଆଣ୍ୁେୁଚା ଖଦ ି ଖହଡେ ସେ ହଦେହର ହୋଡ଼ାଇ 
ହୋଇଥିହେ ତାଳ ି ପଡ଼ଥିିବା ଚରିା ଚାଦର ଖହଡେ 
ଓ ତାଙ୍କ ପାଦହର ଥିୋ ୋତତଆିର ି େହଳ ଚପେ। 
ମୋରାଣଧୀ ହମରଧୀ ଭାବହିେ ହଯ ଏୋ ହବାଧେୁଏ 
ୱିନ୍ ଷ୍ଟନ୍  ଚର୍୍ଚିେଙ୍କ ଭାରାହର ହସେ ି ‘ଅଧାେଙ୍ଗଳା 
ଫକରି’ର ଆଣୁ୍େୁଚା େୁଗାରୁ ଖହଡେ ହବାେ।ି 
ରାଜପରବିାରର ଏେ ିବର୍୍ଷାଢ଼୍ୟ ବବିାେ ଉତ୍ସବକୁ ହଦଶ 
ବହିଦଶରୁ ୨୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଉପୋର ଆସଥିିୋ। 
ପାତଆିୋର ମୋରାଜା ପଠାଇଥିବା ୋତଧୀଦାନ୍ତର 
ହଟବୁେ ଏୋ ମଧ୍ୟହର ଅନ୍ୟତମ। ହତହବ ଗାନ୍ଜିଧୀଙ୍କ 
ନଜି ୋତକଟା ହଛାଟ କପଡ଼ା ଖଡେକୁ ବ୍ୟବୋର 
କରବିା ପାଇଁ କମି୍ବା ଫିଙ୍ଗହିଦବା ୋଗ ି ହକେ ି ସାେସ 
ନ କର ିତାୋକୁ ସାଇତ ିରଖିଥିହେ ହବାେ ିପାହମୋ 
େକି୍ସଙ୍କ ହେଖାରୁ ଜଣାପହଡ଼। 

୨୦୦୭ହର ମୋରାଣଧୀ ଏେଜିାହବଥ୍  ଓ 
ଫିେପି୍ ଙ୍କ ବବିାେର େଧୀରକ ଜୟନ୍ତଧୀ ପାଳନ ହବହଳ 
େଡେନର ଜାତଧୀୟ ଅଭହିେଖାଗାର ସାଇତ ି ରଖିଥିବା 
ତାଙ୍କ ବବିାେ ଉତ୍ସବର କଛି ିଉପହ�ୌକନର ପ୍ଦଶ୍ଷନ 
କରଥିିହେ। ହସହତହବହଳ ଗାନ୍ଜିଧୀଙ୍କ ୋତବୁଣା ଓ 
ଆଶଧୀବ୍ଷାଦଯକୁ୍ତ ଏେ ି ଖଦ ି ରୁମାଲ୍  ଖଡେକ ସବୁଠାରୁ 
ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣଧୀୟ ଥିୋ। ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରଧୀ ନହରନ୍ଦ୍ର 
ହମାଦଧୀ କେଛିନ୍ତ ିହଯ ୨୦୧୫ ଓ ୨୦୧୮ହର ତାଙ୍କର 
ବ୍ହିଟନ ଗସ୍ତ ସମୟହର ମୋରାଣଧୀ ଏେଜିାହବଥ୍ ଙୁ୍କ 
ସାକ୍ାତକାର ସମୟହର ମୋରାଣଧୀ ତାଙୁ୍କ ହଗାଟଏି 
ପରୁୁଣା ୋତବୁଣା ରୁମାଲ୍  ହଦଖାଇ ଏଇଟ ି ତାଙ୍କ 
ବବିାେ ପାଇଁ ମୋତ୍ା ଗାନ୍ଧୀ ଉପୋର ସ୍ରୂପ 
ହଦଇଥିହେ ହବାେ ି କେଥିିହେ। ଏେ ି ରୁମାଲ୍  ହଭଟ ି
ପ୍ସଙ୍ଗ ହଦଶ ବହିଦଶହର ପ୍କାଶତି ବେୁ ପସୁ୍ତକହର 
ରେଛି।ି 

ଏଠାହର ଉହଲ୍ଖନଧୀୟ ହଯ ଭାରତରୁ 
ବ୍ଟିଶି୍ ରାଜର ଅବସାନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଜିଧୀଙ୍କ 
ହନତୃତ୍ୱହର ଚାେଥିିୋ ସାେସି୍ ବେିଧୀନ ସତ୍ୟାଗ୍ରେ 
ସଂଗ୍ରାମ। ସ୍ାଧଧୀନତା ପ୍ାପ୍ ି ପହର ଗାନ୍ଜିଧୀ ହନେେ 
ଓ ହସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟରୁି ବ୍ଟିଶି ରାଜପରବିାରର 
ବବିାେ ଉତ୍ସବକୁ ପଠାଇଥିହେ ତାଙ୍କ ୋତ ତଆିର ି
ଉପୋର। ବ୍ଟିଶି୍  ରାଜତ୍ୱ ସମୟହର ଗାନ୍ଜିଧୀ 
୨୩୩୯ ଦନି କାରାଗାରହର ବତିାଇଥିହେ ବ ିତାଙ୍କ 
ସତ୍ୟାଗ୍ରେଧୀ ମନହର ପ୍ତପିକ୍ ପ୍ତ ିେଣୃା କ ିବହିଦ୍ୱର 

ଭାବ ନଥିୋ। ହସଇଥି ପାଇଁ ତ ଏେ ି ‘ଅଧାେଙ୍ଗଳା 
ଫକରି’ଙ୍କ ସ୍ାରକଧୀକୁ ବ୍ଟିଶି ଜାତ ି ସାଇତ ି ରଖିବା 
ସେତି ହସମାନଙ୍କ ପାେ୍ଷାହମଣ୍ଟ ଷ୍ଟଟି୍ ହର ଗାନ୍ଜିଧୀଙ୍କ 
ବଶିାଳ ପ୍ତମିତୂ୍ତ୍ଚି ସ୍ାପନ କର ି ସତ୍ୟ, ଅେଂିସାର 
ପଜୂାରଧୀଙ୍କ ବଚିାର ନକିଟହର ମଥାନତ କରୁଛ।ି 

ଇଂେଡେହର ଗାନ୍ଜିଧୀ ବାରଷି୍ଟରଧୀ ପଢ଼଼ଥିିହେ। 
ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କା ସତ୍ୟାଗ୍ରେ ସମୟହର ଇଂହରଜମାନଙ୍କ 
ବହିରାଧହର େଢ଼ବିା ସେ ଇଂେଡେ ବ ି ଆସଥିିହେ। 
ଭାରତର ସ୍ାଧଧୀନତା ଆହନ୍ାଳନହର ସାମେି 
ହେବା ପାଇଁ ହଗାପାଳ କୃଷ୍ଣ ହଗାଖହେ, ଦାଦାଭାଇ 
ନାହରାଜ,ି ଫିହରାଜ ଶାୋ ହମହେଟ୍ା, ବାେ ଗଙ୍ଗାଧର 
ତେିକ ଆଦ ି ମୋମନଧୀରଧୀମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରେକ୍ରହମ 
ହସ ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କାରୁ ହଫର ି ୧୯୧୫ ଜାନୁଆରଧୀ 
୯ ତାରଖିହର ପେଞ୍ଚଥିିହେ ବହମ୍ବହର। ଏୋପହର 
ଅସେହଯାଗ ଆହନ୍ାଳନ, େବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରେ, 
ରାୱେଟ୍  ଆକଟେ ସତ୍ୟାଗ୍ରେ, ଜାେଆିନାୱାୋବାଗ 
ଗଣେତ୍ୟାର ପ୍ତବିାଦ, ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରେ ସହମତ 
ଅହନକ ଆହନ୍ାଳନ କରବିା ପହର ୧୯୩୧ହର 
ଇଂେଡେ ଯାଇଥିହେ ହଗାେହଟବୁେ ହବୈଠକହର 
ହଯାଗ ହଦବା ପାଇଁ। ଏେ ି ଅବସରହର ହସଠ ି
ଗାନ୍ଧୀଙୁ୍କ ବେୁ ବଶିଷି୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ,ି ଛାତ୍ଛାତ୍ଧୀ ଓ ସାଧାରଣ 
ହୋକ ହଭଟଥିିହେ। ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନହର ତାଙୁ୍କ ଭବ୍ୟ 
ସମ୍ବଦ୍୍ଷନା ଦଆିଯାଇଥିୋ ଓ ହସଠ ି ହସ ଅହନକ 
ସଭାସମତିହିର ହଯାଗ ହଦଇଥିହେ। ହସହତହବହଳ 
ୱିନ୍ ଷ୍ଟନ୍  ଚର୍୍ଚିେଙ୍କ ବହିରାଧ ସହତ୍ତ୍ ରାଜା ପଞ୍ଚମ ଜଜ୍ଷ 
ଓ ରାଣଧୀ ହମରଧୀ ଗାନ୍ଧୀଙୁ୍କ ଚା’ହଭାଜ ି ପାଇଁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ 
କରଥିିହେ ରାଜପ୍ାସାଦକୁ। ଆହୋଚନା ହବହଳ 
ଗାନ୍ଧୀଙୁ୍କ ହକୈଫିୟତ ମାଗବିା ଭଳ ିରାଜା ପଚାରଥିିହେ 
ତାଙ୍କ ପତୁ୍ ତଥା ବ୍ହିଟନର ଯବୁରାଜ ଭାରତ 
ଯାଇଥିବା ହବହଳ ଗାନ୍ଜିଧୀ କାେ ିଁକ ି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ 
ବଜ୍ଷନ କହେ ହବାେ।ି ଗାନ୍ଜିଧୀ ତତ୍ କ୍ଣାତ ସରଳ 
ଓ ଦୃଢ଼ ଭାବହର ଉତ୍ତର ରଖିହେ, ‘ଆପଣଙ୍କ ପଅୁକୁ 
ନୁହେଁ, ବ୍ଟିଶି ସଂିୋସନର ସରକାରଧୀ ପ୍ତନିଧିିଙୁ୍କ 
ଭାରତବାସଧୀ ବଜ୍ଷନ କରଥିିହେ।’ ୧୯୧୮ ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ତ 
ଗାନ୍ଜିଧୀ ଅହନକ ଭେ କାମ କରଥିିବା ସ୍ଧୀକାରକର ି
ରାଜା ପଞ୍ଚମ ଜଜ୍ଷ ହଚତାବନଧୀ ହଦବା ଭଳ ି ପଣୁ ି
କେହିେ, ‘ହମା ସାମ୍ାଜ୍ୟହର ଆପଣଙୁ୍କ ଗଡେହଗାଳ 
କରବିାକୁ ଦଆିଯାଇପାରବି ନାେ ିଁ।’ ଗାନ୍ଜିଧୀ ଏେ ି
ବକ୍ତବ୍ୟର ପ୍ତକି୍ରୟିା ରଖି ବ୍ହିଟନର ରାଜା ଓ 
ରାଣଧୀଙୁ୍କ ଶଣୁାଇ ହଦହେ ହଯ ହବାଧେୁଏ ସମ୍ାଟ 
ଚାେୁଁ ନାୋନ୍ତ ି ତାଙ୍କ ସେ କଥାବାତ୍ତ୍ଷା କରବିାକୁ। 
ବଙି୍କମୋମ୍  ରାଜପ୍ାସାଦରୁ ବଦିାୟ ହନଇ ଆସବିା 
ପହର ଚା’ହଭାଜ ି କପିର ି ହେୋ ଓ ସମ୍ାଟ ତାଙୁ୍କ 
କଛି ି ଉତ୍ସାେ ହଦହେ କ ି ହବାେ ି ପ୍ଶ୍ନ କରାଯବିାହର 
ଗାନ୍ଜିଧୀ କେହିେ, ‘ଆହୋଚନା ବଡ଼ ମାନ୍ା ଥିୋ ଏବଂ 
ଭାରତର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପକ୍ଷହର ସମ୍ାଟ କଛି ି ଜାଣନ୍ତ ି

ନାେ ିଁ। ସମ୍ାଟଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାେ ମହିଳନାେ ିଁ, ଏୋ 
ମହିଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ।’ ହପାରାକ ସମ୍ପକ୍ଷହର ଅନ୍ୟ 
ଏକ ପ୍ଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଦଇ ଗାନ୍ଧୀ କେଥିିହେ, ‘ସମ୍ାଟ 
ହଯତକି ିକପଡ଼ାର ହପାରାକ ପନୁି୍ଛନ୍ତ ିତାୋ ଉଭୟଙ୍କ 
ପାଇଁ ଯହଥଷ୍ଟ।’ ହସହତହବହଳ ଏକ ସଭାହର 
ଗାନ୍ଧୀଙୁ୍କ ପ୍ଶ୍ନ ଥିୋ ଭାରତକୁ ବ୍ଟିଶି୍  ସାମ୍ାଜ୍ୟରୁ 
ହସ ହକହତଦୂର ଛଡିୋଇ ହଦବାକୁ ଚାୋନ୍ତ ି ହବାେ।ି 
ତାୋର ଉତ୍ତରହର ଗାନ୍ଜିଧୀ କେଥିିହେ, ‘ବ୍ଟିଶି 
ସାମ୍ାଜ୍ୟରୁ ଭାରତ ନଶି୍ଚୟ ଅେଗା ହେବ, କନୁି୍ତ 
ବ୍ଟିଶି୍  ଜାତଠିାରୁ ନୁହେଁ। ଇଂେଡେ ଓ ଭାରତ ହପ୍ମର 
ପାଟସତୂାହର ବାନ୍ହିୋଇ ରୁେନୁ୍ତ, କନୁି୍ତ ଭାରତର 
ୋତପାଦକୁ ଦଉଡ଼ହିର ବାନ୍ ିରଖିଥିବା ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ତ ଏୋ 
ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।’ ୮୪ ଦନିଆି ଏେ ି ଗସ୍ତ ସମୟହର 
ହଗାେହଟବୁେ ହବୈଠକହର ଗାନ୍ଜିଧୀ ହରାକ୍ ହଠାକ୍  
ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ସେତି କେମ୍ବଆି ହବତାର କମ୍ପାନଧୀ 
ମାଧ୍ୟମହର ଆହମରକିାବାସଧୀଙୁ୍କ ଉଦ୍ ହବାଧନ ହଦଇ 
କେଥିିହେ, ‘ଅଦ୍୍ଷବୁଭୁକ୍’ୁ ନୟିତୁ ନୟିତୁ ହୋକଙ୍କ 
ତରଫରୁ ମୁଁ ପଥୃିବଧୀର ବହିବକକୁ ଆେ୍ବାନ କରୁଛ ି
ହଯ ବଶି୍ୱ ହଗାଟାଏ ଧ୍ୱଂସମଖୁଧୀ ଜାତକୁି ରକ୍ା କରବିା 
ପାଇଁ ଆହଗଇ ଆସ।ୁ’ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଦ୍୍ଷନାର ଉତ୍ତର 
ହଦଇ େଡେନହର ଗାନ୍ଧୀ କେଥିିହେ ହଯ ଭାରତ ବର୍ଷର 
େକ୍ େକ୍ ମକୂ ଓ ଅଦ୍୍ଷବୁଭୁକ୍ଙୁ୍କର ପ୍ତନିଧିିତ୍ୱ କର ି
ହସ ଭାରତର ସ୍ାଧଧୀନତା ପାଇଁ ନଭି୍ଷୟହର ଦାବ ି
ଉପସ୍ାପନ କରୁଛନ୍ତ।ି କଂହଗ୍ରସ ସ୍ାଧଧୀନତା ଚାହେଁ, 
ସ୍ାଧଧୀନତା ଦାବ ି କରୁଛ ି ଏବଂ ଏ ଦାବ ି ଭାରତର 
ହଭାକେିା ହୋକଙ୍କ ପକ୍ରୁ ହସ ଉଠାଉଛନ୍ତ।ି’

ହଗାେହଟବୁେ ହବୈଠକହର ହଯାଗ ହଦବା ପାଇଁ 
୩୧.୦୮.୧୯୩୧ହର ବହମ୍ବରୁ ଜାୋଜ ଚଢ଼ବିା 
ପବୂ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଜିଧୀ କେଥିିହେ, ‘ଏେ ି ହବୈଠକରୁ ମୁଁ 
ଶନୂ୍ୟେସ୍ତହର ହଫରବି।ି’ ହସେପିର ିଏେ ିହବୈଠକହର 
ତାଙ୍କ ହଶର ବକ୍ତବ୍ୟହର ଗାନ୍ଧୀ କେଥିିହେ, ‘ଭାରତହର 
ତାଙୁ୍କ ପଣୁ ିସତ୍ୟାଗ୍ରେ ଓ କାରାବାସ ଅହପକ୍ା କରଛି।ି’ 
ସତକୁ ସତ ଏେ ିହବୈଠକରୁ ହଫର ିଗାନ୍ଜିଧୀ ବହମ୍ବହର 
୨୮.୧୨.୧୯୩୧ହର ପେଞ୍ଚବିା ପହର ପଣୁ ି ସଂଗ୍ରାମ 
ପାଇଁ ଆେ୍ବାନ ହଦବାହର ତାଙୁ୍କ ହସେ ି ବହମ୍ବହର 
ଗରିଫ କରାଗୋ ୦୪.୦୧.୧୯୩୨ ରାତ ି୩ଟାହର। 
୧୯୪୨ର ଭାରତଛାଡ଼ ଆହନ୍ାଳନ ହବହଳ ବ ି
ଗାନ୍ଧୀ ଗରିଫ ହେହେ। ତାଙ୍କ ହନତୃତ୍ୱହର ଚାେଥିିବା 
ସତ୍ୟାଗ୍ରେ ସଂଗ୍ରାମର ଫଳ ସ୍ରୂପ ଭାରତରୁ ଇଂହରଜ 
ଶାସନର ଅବସାନ େଟ ିସ୍ାଧଧୀନତା ଆସେିା ୧୯୪୭ 
ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ହର। ଏୋସହତ୍ତ୍ ବ ିରାଣଧୀ ଏେଜିାହବଥ୍ ଙ୍କ 
ସହମତ ବେୁ ଇଂହରଜଙ୍କ େୃଦୟହର ଗାନ୍ଜିଧୀଙ୍କର 
ହଯଉଁ ଛାପ ରେଛି ି ତାୋର ସ୍ତୃ ି ବେନ କରୁଛ ି ହସ 
ଉପୋର ଭାହବ ହଦଇଥିବା ହଛାଟ ରୁମାଲ୍ ଟ।ି ଏୋ 
ହଯ ହକାେନୂିର େଧୀରାଠାରୁ ଅଧିକ ମେୂ୍ୟବାନ ତାୋ 
ଇତେିାସ ରାକ ିରାକ ିକେୁଛ।ି  n

ଅର୍ଥନୀତ ିଉପରେ ର�ୋହେୋ ମୋଡ଼ 
ଭାରତଧୀୟ ଅଥ୍ଷନଧୀତକୁି ହଦାେରା ଧକ୍ା ୋଗଛି।ି ମଦୁ୍ରସ୍ଧୀତ ି େମ୍ବା ରଆିଁ ମାର ି ଅଣାୟତ୍ତ 

ସ୍ତିହିର ପେଞ୍ଚ ି ଥିବାହବହଳ ଶଳି୍ପ ଅଭବୃିଦ୍ ି (ଆଇଆଇପ)ି ୋର ମନ୍ଥର ହୋଇଛ।ି 
ସଦ୍ୟ ପ୍କାଶତି ସରକାରଧୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାହର ଅଗଷ୍ଟ ମାସହର ଖଚୁୁରା ମଦୁ୍ରାସ୍ଧୀତ ି ୭ 
ଶତାଂଶହର ପେଞ୍ଚଛି।ି ତା’ପବୂ୍ଷର ତନିମିାସହର ଏେ ି ୋର ହଯପର ି ହ୍ାସ ପାଉଥିୋ ତାୋ 
ଅପ୍ତ୍ୟାଶତି ଭାହବ ବଦଳ ିଯାଇ ଦରୁ ତ ଉପରମେୁାଁ ହୋଇଛ।ି ହତହଣ ଏେ ିସମୟହର ହଦଶର 
ଶଳି୍ପ ଅଭବୃିଦ୍ ିୋର ୧୨.୭୬ରୁ ଖସ ିଚାରମିାସ ମଧ୍ୟହର ୧୦.୩ ଶତାଂଶହର ପେଞ୍ଚଛି।ି ଅଥ୍ଷାତ୍  
ଏେ ି ଅଭବୃିଦ୍ ି ୋର ୨.୧% କମଛି।ି ଖଚୁୁରା ମଦୁ୍ରାସ୍ଧୀତ ି ବଢ଼଼ହିେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରଧୀର 
ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ। ହତହଣ ଶଳି୍ପ ଉତ୍ାଦନ ୋର ମନ୍ଥର ହେହେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ 
ହରାଜଗାର ଉପହର କୁପ୍ଭାବ ପହଡ଼।

କଥିତ ସମୟ ମଧ୍ୟହର ହଦଶହର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପନପିରବିା ଆଦରି ମେୂ୍ୟ ଅଧିକ 
ବଢ଼଼ବିାରୁ ମଦୁ୍ରାସ୍ଧୀତ ି ମାସକ ମଧ୍ୟହର (ଜୁୋଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ) ପ୍ାୟ ଦଶମକି ୩୦ ଶତାଂଶ 
ବଢ଼଼ଛି।ି ଗତ ଏପ୍େି ମାସହର ଏେ ି ମଦୁ୍ରାସ୍ଧୀତ ି ସବ୍ଷାଧିକ ୭.୭୯%ହର ଥିବାହବହଳ 
ପରବତ୍ତ୍ଷଧୀ ସମୟହର ନୟିନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସଥିିୋ ଏବଂ ଜୁୋଇହର ୬.୭% ଥିୋ। 
ମଦୁ୍ରାସ୍ଧୀତ ି ଅଥ୍ଷ ସାମଗ୍ରଧୀର ମେୂ୍ୟ ବୃଦ୍ ି ବା ସ୍ଧୀତ ି ଭାହବ ସାଧାରଣହର ବହିବଚନା େୁଏ। 
ଖାଉଟ ି ମେୂ୍ୟସଚୂଧୀ ଅନୁସାହର ଏହବ ପନପିରବିା ହକ୍ତ୍ହର ମେୂ୍ୟସ୍ଧୀତ ି ୧୩.୨୩% 
ହୋଇଥିବାହବହଳ ମସୋହର ପ୍ାୟ ୧୫% ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପଦାଥ୍ଷହର ଏୋ ୧୦ 
ଶତାଂଶ। ପରସିଂଖ୍ୟାନର ଏେ ିଜଟଳି େସିାବ ଅହପକ୍ା ହୋହକ ନଜିର େରଖର୍୍ଷ ବୃଦ୍ ିଓ 
କ୍ରମବଦ୍୍ଚିଷୁ୍ଣ ମେୂ୍ୟ ବୃଦ୍ରି ବଜାର ସ୍ତି ିଅନୁଭବ କରପିାରୁଛନ୍ତ।ି ଏଭଳ ିସ୍ତିରି କାରଣ ତ 
ନଶି୍ଚତି ରେଛି।ି ହପହ୍ାେୟିମ ସାମଗ୍ରଧୀର ଚଢ଼ା ଦର ହଯାଗୁଁ ପରବିେନ ଖର୍୍ଷ ବୃଦ୍,ି ଉତ୍ାଦନ 
ହ୍ାସ, େହରାଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପରୂଣକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ନ ହଦଇ ହବୈହଦଶକି ବନିମିୟ ମଦୁ୍ରା ଅଜ୍ଷନ 
ହୋଭହର ଚାଉଳ ଓ ଗେମ ଆଦ ି ରପ୍ାନଧୀ ବୃଦ୍କୁି ଦାୟଧୀ କରାଯବିା ସ୍ାଭାବକି। ବର୍ଷା 
କାଳହର ମାତ୍ାଧିକ ବୃଷ୍ଟ ିଓ ବନ୍ୟାହଯାଗୁଁ ପନପିରବିା ଉତ୍ାଦନ ବ୍ୟାେତ ହୋଇଛ।ି ହତହଣ 
ବଜାର ମାନ୍ା ରେୁଥିବାରୁ ଶଳି୍ପ ଉତ୍ାଦନ ଉପହର ତାୋର ନକାରାତ୍କ ପ୍ଭାବ ପରୁଛ।ି 
ଏଥିକୁ ତା’ହେହେ ଉପାୟ କ’ଣ? ସରକାର ନଶି୍ଚତି ରଜିଭ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଦୁ୍ରା ନଧୀତ ି କମଟି ି
ଉପହର ଚାପ ପକାଇ ଋଣ ୋର ହ୍ାସ କରବିାକୁ ଚାେ ିଁହବ। ବଜାରହର ବା ଖାଉଟଙି୍କ 
ପାଖହର ହଯପର ିଅଧିକ ନଗଦ ନ ରେବି ହସଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରହିବ। ହତଣ ୁଚଳତି ମାସ 
ହଶର ହବଳକୁ ରଜିଭ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ହଯାଗାଣ ଉପହର ସଧୁୋର ଦଶମକି ୫୦ ଶତାଂଶ ବୃଦ୍ ି
କରପିାହର।

ରବଫିସେ ଉତ୍ାଦନ ହେହେ ଓ ଅଥ୍ଷନଧୀତରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହକ୍ତ୍ ସଧୁରୁହିେ ପରସି୍ତିହିର 
ଉନ୍ନତ ିେଟବି। ହତହବ ଚଳତି ଆଥ ୍ଚିକ ବର୍ଷ ସଦୁ୍ା ପରସି୍ତି ିସ୍ାଭାବକି ହେବା ଆଶା କ୍ଧୀଣ। 
ହତଣ ୁଖାଉଟ ିହସ ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ତ େନିସ୍ତା ହେହବ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର, ଯାୋ ଏହବ କ୍ରମଶଃ ସଧୁରୁ ି
ଉପରମେୁାଁ ହୋଇଛ ି ତା’ଉପହର ମଧ୍ୟ ଏୋର ଗରୁୁତର ପ୍ଭାବ ପଡ଼ବି। ନତି ି ଆହୟାଗ, 
ଭାରତଧୀୟ ରଜିଭ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସରକାରଙ୍କର ବରଷି୍ଠ ଅଥ୍ଷ ବଶିାରଦମାହନ ପରସି୍ତି ି ହେନ ି
ଚନି୍ତତି ହେବା ସ୍ାଭାବକି। ହକବଳ ନଧୀତ ିନଦି୍୍ଷାରଣ ବା ରଜିଭ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କର େସ୍ତହକ୍ପ ଫଳହର 
ଏେ ିମେଙ୍ଗା ସ୍ତିହିର ତୁରନ୍ତ ପରବିତ୍ତ୍ଷନ ଆସବିା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜହନୈତକି ଓ 
ଶାସନଗତ େସ୍ତହକ୍ପ ହୋଡ଼ା। ହସ କାମଟ ିହକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। 

ଅବଚିାରତି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରପ୍ାନଧୀ ବୃଦ୍,ି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାହର ରାେ ି ଓ 
ହତେ ଆମଦାନଧୀହର ବଳିମ୍ବ, ଆମଦାନଧୀ ଉପହର ହମାଟା ସଧୀମା ଶଳୁ୍କ ଏବଂ ସାମଗ୍ରଧୀ 
ପରବିେନହର ପ୍ମଖୁ ଇନ୍ନ ହପହ୍ାେୟିମର ଉର୍ା ଦର େ ିଁ ମେୂ୍ୟସ୍ଧୀତ ିବଢ଼଼ାଉଛ।ି ଅବଶ୍ୟ 
ସରକାର ଏହବ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରପ୍ାନଧୀ ଉପହର କଟକଣା ୋଗ ୁ କରଛିନ୍ତ ି ଏବଂ ରାେ,ି 
ଖାଇବା ହତେ ଆଦରି ଆମଦାନଧୀ ଉପରୁ କର କମାଇଛନ୍ତ ି କମି୍ବା ହକହତକ ହକ୍ତ୍ହର 
ଉହଛେଦ କରଛିନ୍ତ।ି ଭାରତର ବରିାଟ ଖାଉଟବିଜାର, ବ୍ୟାପକତା ଓ ଜଟଳିତା ସ୍ାଭାବକି 
ଭାହବ ଅହନକ ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ଟ ିକହର। ଥହର ସାମଗ୍ରଧୀ ଅଭାବ ପ୍କ୍ରୟିା ଆରମ୍ଭ ହେହେ ହସ 
ସ୍ତିକୁି ସମ୍ଭାଳବିାକୁ ହବଶ୍  ସମୟ ୋଗଥିାଏ। ଏୋଛଡ଼ା ଆମ ବଜାର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ମେୂ୍ୟ 
ସ୍ରିଧୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ା ଅତ୍ୟନ୍ତ �େିା। ଏୋର ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁବ୍ଷଳ। ହତଣ ୁ
କୃତ୍ମି ଅଭାବ ଓ କଳାବଜାରଧୀ ବହଢ଼। ମହନେୁଏ ଏ ହକ୍ତ୍ହର ସରକାରଧୀ ଉଦାସଧୀନତା ଓ 
ଦୂରଦୃଷ୍ଟରି ଅଭାବ ଅଧିକ।

ମେଙ୍ଗାର ମକୁାବେିା କରବିା ଭାରତଧୀୟ ଖାଉଟଙି୍କର ଏକ ଅଭ୍ୟାସହର ପରଣିତ 
ହୋଇଗୋଣ।ି ବଜାରହର ସାମଗ୍ରଧୀର ଦରହର ଉତ୍ ଥାନ-ପତନକୁ ହସମାହନ ନଜିର 
ଭାଗ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଭାହବ ଧର ିହନହେଣ।ି ଆମ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ା ଏପର ିହଯ ମେୂ୍ୟ ଥହର 
ବଢ଼଼ହିେ ତାୋ ପହର ହଯହତ କମହିେ ମଧ୍ୟ ପବୂ୍ଷ ଅବସ୍ାକୁ ହଫହର ନାେ ିଁ। ମଦୁ୍ରାସ୍ଧୀତ ିଏବଂ 
ଆଉ ହକହତକ ବୃେତ୍  ଆଥ ୍ଚିକ ନଧୀତ ିଉପହର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହକୌଣସ ିକତୃ୍ତ୍ଷତ୍ୱ ନଥାଏ। 
ହତଣ ୁ ହସମାହନ ନରିବ ଦଶ୍ଷକ ସାଜବିାକୁ ବାଧ୍ୟ େୁଅନ୍ତ।ି ନୂଆ ଭାରତ, ବଶି୍ୱଗରୁୁ ଭାରତ, 
ଆତ୍ନଭି୍ଷର ଭାରତ, ସ୍ର୍୍ଚିମ ଭାରତ ଆଦରି କଳ୍ପନା ଓ ସ୍ପ୍ନ ଭେ। ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ହୋହକ କପିର ି ଭେହର ଗଡେଏି ଖାଇବାକୁ ଦଓିଳ ି ପାଇହବ ଏବଂ ମେୂ୍ୟସ୍ଧୀତ ି ରାକ୍ସର 
କବଳରୁ ମକୁ୍ତପିାଇହବ। ହକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦଗିହର ସହଚତନ ରୁେନୁ୍ତ। n

ଗୋନ୍ୀ େୁମୋଲ୍  ଓ ବ୍ରିେନ୍ େ ମହୋେୋଣୀ

ର�ଇ ଥିରେ ପୋଇ..
ଉପହରାକ୍ତ ରୂଢ଼ରି ପରବତ୍ତ୍ଷଧୀ ଖଡେ ବାକ୍ୟଟ ି ହେଉଛ ି ‘...ପଡ଼ଆି ବାଡ଼ହିର ହଗାଧନ ଚରାଇ।’ 

ମୋପରୁୁରମାହନ କେଯିାଇଛନ୍ତ ି ହଯ ଆହମ ଅନ୍ୟକୁ ଯାୋ ହଦବା ତାୋ ଆମ ମହନାଭାବ 
ଅନୁସାହର ଆମ ପାଖକୁ ପଣୁ ି ଗଣୁତିକ େସିାବହର ହଫର ି ଆହସ। ହସଦନି ହକୌରବ ରାଜସଭାହର 
ହଦ୍ରୌପଦଧୀଙୁ୍କ ବବିସ୍ତ୍ର କରାଯବିା ହବହଳ ପ୍ଭୁ ଶ୍ରଧୀକୃଷ୍ଣ ତାଙୁ୍କ ହକାଟବିସ୍ତ୍ର ପ୍ଦାନ କରଥିିହେ। ସନ୍ଥଙ୍କ 
ଭାରାହର ହଦ୍ରୌପଦଧୀଙୁ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହଦବାକୁ ଯାଇ ପ୍ଭୁ ନହିଜ ‘ଅମ୍ବରାବତାର’ ହୋଇଯାଇଥିହେ। କାେ ିଁକ?ି 
ହଦ୍ରୌପଦଧୀ ଏମତି ି କ’ଣ ଶ୍ରଧୀକୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ହଦଇଥିହେ ହଯ ହସଥିପାଇଁ ହସ ତାଙୁ୍କ ହକାଟବିସ୍ତ୍ର ହଦହେ? 
ହଦ୍ରୌପଦଧୀ ହଦଇଥିହେ ନଜି ପଣତ କାନରୁି ଖହଡେ ହଛାଟ ଅଂଶ। ହସଦନି ଭରପରୂ ସଭାହର ଶଶିପୁାଳ 
ହବଶ୍  ଭତ୍ସ୍ଷନା କରଥିିୋ ଶ୍ରଧୀକୃଷ୍ଣଙୁ୍କ। ଶଶିପୁାଳର ମା’ଙୁ୍କ କନୁି୍ତ ଶ୍ରଧୀକୃଷ୍ଣ କଥା ହଦଇଥିହେ ହଯ ହଯଉଁଦନି 
ତୁମ ପଅୁ ହମାହତ ୧୦୮ ଥର ଗାଳହିଦବ ଠକି ହସଇଦନି ହମା ସଦୁଶ୍ଷନ ଚକ୍ର ତା’ ପ୍ାଣ େରଣ କରବି। 
ଶଶିପୁାଳର ଗାଳ ିଧଧୀହର ଧଧୀହର ଶହେ ଆଠହର ପେଞ୍ଚଗିୋ। ଆବଭି୍ଷାବ ହେୋ ସଦୁଶ୍ଷନ ଚକ୍ର ପ୍ଭୁଙ୍କ 
ରାୋଣ ୋତହର। ଆଖି ପଛୁିଳାହକ ଶଶିପୁାଳର ଶରଧୀରରୁ ମସ୍ତକକୁ ଅେଗା କର ିପଣୁ ିଶ୍ରଧୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ୋତକୁ 

ହଫରଆିସ ିଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗୋ। ଏତକିହିର ଶ୍ରଧୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦକ୍ଣି େସ୍ତର ଆଙୁ୍ଗଠହିର ଟକିଏି 
କ୍ତ ସଷୃ୍ଟ ିହୋଇ ରକ୍ତ ଝରବିାହର ୋଗେିା। ଉପସ୍ତି ଅଷ୍ଟପାଟରାଣଧୀ କପଡ଼ା ଟକିଏି 

ପାଇଁ ଇତସ୍ତତଃ ହେଉଥିବା ହବହଳ ହଦ୍ରୌପଦଧୀ କନୁି୍ତ ନଜି 
ପଣତ କାନରୁି ଟକିଏି ଚରି ି ଶ୍ରଧୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଙୁ୍ଗଠହିର ଗଡ଼ୁାଇ 
ହଦଇଥିହେ, ଯାୋର ଋଣକୁ କୁରୁସଭାହର ହଦ୍ରୌପଦଧୀଙୁ୍କ 
ହକାଟବିସ୍ତ୍ର ହଦଇ ଶ୍ରଧୀକୃଷ୍ଣ ପରହିଶାଧ କରଥିିହେ। 

 ଆହମ ନଷି୍ାମ ଭାହବ ଅନ୍ୟକୁ ସାୋଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୟା 
ହଦଖାଇବା ଉଚତି। ଏୋର କାରଣ ଆହମ ବ ି ହକହବ ପରସି୍ତିହିର ପଡ଼ ି ଅନ୍ୟର ସାୋଯ୍ୟ ଭକି୍ା 
କରପିାରୁ। ଆହମ ଯଦ ିକାୋକୁ ସାୋଯ୍ୟ କର ିନ ଥିବା ହତହବ ଆମ ବପିଦ ହବହଳ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ହକେ ି
ସାୋଯ୍ୟ କରହିବ ନାେ ିଁ। ସବ୍ଷଦା ଗରବି, ଅଭାବଧୀ ତଥା ଅସୋୟ ହୋକଙୁ୍କ ନଜି ସାମଥ୍ଷ୍ୟ ମତୁାବକ 
ଦାନ ସାୋଯ୍ୟ କରବିା ଉଚତି। ଅହନକ କୃପଣ ଅର୍ଜ୍ଚିତ ଧନକୁ ହକବଳ ସଞ୍ଚୟ କରବିାହର ୋଗଥିା’ନ୍ତ।ି 
ନହିଜ ତ ହଭାଗ କରନ୍ତ ିନାେ ିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଅଧେୁଟିଏି ବ ିସାୋଯ୍ୟ କରନ୍ତ ିନାେଁ। ଏୋକୁ ହଦଖି ଭଗବାନ 
ଶ୍ରଧୀସତ୍ୟସାଈ ବାବା ଥହର ଅତ ିସନୁ୍ର କଥାଟଏି କେଥିିହେ। ବାବାଙ୍କ ମତହର - ‘ତୁମ େରକୁ ଆସଥୁିବା 
ଭକିାରମିାନଙୁ୍କ ଆହଦୌ ନରିାଶ କରନା। ହସମାହନ ହେଉଛନ୍ତ ି ପବୂ୍ଷଜନ୍ମର ଜହଣ ଜହଣ ହକାଟପିତ।ି 
ଏହତ ଧନ ଥିବା ସହତ୍ତ୍ ହସମାହନ ଅନ୍ୟକୁ ଟଙ୍କାଟଏି ଦାନ କର ିନ ଥିବାରୁ ଏ ଜନ୍ମହର ଭକିାର ିହୋଇ 
ବୁେୁଛନ୍ତ।ି ତୁହମ ଯଦ ିଏ ଜନ୍ମହର ହସଇ ପନ୍ଥା ଆପଣାଅ, ହତହବ ଆର ଜନ୍ମହର ତୁହମ ବ ିଜହଣ ଜହଣ 
ଭକିାର ିହୋଇ ଜନ୍ମ ହନବ। 

 ଇହୟ ହେୋ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦାନପଣୁ୍ୟର କଥା। ବ୍ୟବୋର ହକ୍ତ୍ହର ବ ିହସୟା। ଆହମ ଅନ୍ୟକୁ 
ହଯମତି ି ବ୍ୟବୋର ହଦଖାଇବା ହସମାହନ ବ ି ଆମକୁ ତଦନୁରୂପ ସମ୍ାନ ହଦଖାଇହବ। ‘ଉଧାର 
ହସରକ ହକହବ ତନି ିପା’ ହେବନ।ି ଆହମ ସଷୃ୍ଟକୁି ଯାୋ ହଦବା ପ୍ତବିଦଳହର ସଷୃ୍ଟ ିଆମକୁ ହସୟା େ ିଁ 
ହଦବ। କନୁୁି୍ତ ହଦଇ ସାରବିା ପହର ଭୁେହର ବ ିପାଇବାର ଆଶା ରଖିବା ନାେ ିଁ। n

&eòaâûRK

mû^û¬^

ପରଦୃିଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ସମସ୍ତ 
ବ୍ୟବସ୍ାକୁ େକ୍୍ୟ କହେ ଏୋ ସ୍ପଷ୍ଟ 
ପ୍ତଧୀୟମାନ େୁଏ ହଯ ନଶି୍ଚତି ଭାବହର 
ହକେଜିହଣ ବା ହକୌଣସ ି ଶକ୍ତ ି ଅତ୍ୟନ୍ତ 

ସଚୁନି୍ତତି ଭାବହର ଏ ସମସ୍ତ ନମି୍ଷାଣ ଓ ବ୍ୟବସ୍ା 
ଏଭଳ ିକରଛି।ି ଅନ୍ୟଥା କାଳ କାଳ ଧର ିଏ ବ୍ୟବସ୍ା 
ଆହପ ଆହପ ହୋଇପାରବି ନାେ ିଁ କ ି ଚାେପିାରବି 
ନାେ ିଁ। ହବଦହର ହସେ ି ତତ୍ତ୍ୱଙୁ୍କ େ ିଁ ବ୍ହ୍ମ, ପରମାତ୍ା 
ହବାେ ି କୁୋଯାଇଛ।ି ହଯ ଆମ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଖଞ୍ ି
ହଦଇଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କ ପ୍ତ ିକୃତଜ୍ଞ ରେବିା ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ତୃପ୍ ି
ଦାନ କରବିା କ’ଣ ଆମର କତ୍ତ୍ଷବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆମକୁ 
ସାୋଯ୍ୟ ବା ଆମର ଉପକାର କରଥିିବା ହୋକ ପ୍ତ ି
ଆହମ ଜଧୀବନସାରା ମହନ ରଖଛୁୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ତ ି
କୃତଜ୍ଞ ରେୁଛୁ। ଆମ ହଭାଜ ିକାଯ୍ଷ୍ୟହର କଷ୍ଟକର ିଆସ ି
ହଯାଗ ହଦଇଥିବା ବନୁ୍ବାନ୍ବଙୁ୍କ ଆହମ େୁଗା ଖହଡେ 
ଉପୋର ଭାହବ ହଦଉଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ଏହତ କଥା 
କରଥିିବା ପରମାତ୍ାଙୁ୍କ କୃତଜ୍ଞତାର କଥା ପହଦ କେବିା 
ନାେ ିଁ? ନଶି୍ଚୟ କେବିା। ଯଦଓି ହସ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା 
ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କର ିବସ ିନାୋନ୍ତ,ି ତଥାପ ିଏୋ 
ଆମର ଧମ୍ଷ। କୃତଜ୍ଞ ରେବିା ଦ୍ୱାରା କୃତଜ୍ଞତା ପାଇବା 
ବ୍ୟକ୍ତ ି ଅହପକ୍ା କୃତଜ୍ଞତା ହଦବା ହୋକର ହବଶଧୀ 
ୋଭ େୁଏ। ତା’ର ଅନ୍ତର ନମି୍ଷଳ େୁଏ, ଚତି୍ତ ଉଦାର 
େୁଏ। ପରମାତ୍ା, ପତୃିପତିାମେ, ମନୁଋିର,ି ସାଧ ୁସନ୍ଥ, 
ପ୍କୃତ,ି ମନୁହର୍ୟତର ପ୍ାଣଧୀ, ଆଚାଯ୍ଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦଙି୍କ 
ଅବଦାନକୁ କୃତଜ୍ଞତାର ସେ ସ୍ରଣ କର ିହସମାନଙ୍କ 
ଉହଦେଶ୍ୟହର ଜଳଦାନ କରାଯାଏ ଏ ପକ୍ହର। 
ଏୋଦ୍ୱାରା ଏମାହନ ତୃପ୍ ି ୋଭ କରନ୍ତ ି ହବାେ ି ଏେ ି
ପଦ୍ତକୁି କୁୋଯାଏ ‘ତପ୍ଷଣ’। ପ୍କୃତହର ହଯଉଁ 
ପରମାତ୍ା ଆମକୁ ଏହତ ଅସଂଖ୍ୟ କଥା ହଦଇଛନ୍ତ,ି 
ତାଙୁ୍କ ଆହମ କ’ଣ ବା ହଦଇପାରବିା? ପଇିବା 
ପାଣ ିହବାତେ କଣିହିେ ହକାଡ଼ଏି ଟଙ୍କା। ପଥୃିବଧୀହର 
ହକହତ ପାଣ ିହସ ଭତ୍ତ୍ଚି କର ିହଦଇଛନ୍ତ।ି ଖରାଦହିନ 

ଫସେ ବହଞ୍ଚଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍୍ଷ କର ି ପମ୍ପ 
େହଗଇ ଜଳାଶୟରୁ ପାଣ ିଉଠଉଛୁ। କ ିଅଦୃଶ୍ୟ ପମ୍ପ 
ହସ େହଗଇ ହଦଇଛନ୍ତ,ି ନଈ, ହପାଖରଧୀ, ସମଦୁ୍ରରୁ 
ପାଣ ି ଆହପ ଆହପ ଉଠ ି ହମେ ହୋଇଯାଉଛ ି ଏବଂ 
ଠକି୍  ହୋଡ଼ା ସମୟହର ବର୍ଷା ହୋଇ ଝରଯିାଉଛ।ି 
ୟାକୁ କ’ଣ ଟଙ୍କା େହଗଇ ଆହମ କରପିାରହନ୍ତ? 
ରାକ୍ତରଖାନାହର ହରାଗଧୀକୁ ଦରକାର ହବହଳ 
ଶେଶେ ଟଙ୍କା ହଦଇ ଅମ୍ଳଜାନ କଣିବିାକୁ ପରୁଛ।ି 
ହକହତ ଅମ୍ଳଜାନ ଏ ଜଗତହର ହସ ଆମକୁ ହଯାଗାଇ 
ହଦଉଛନ୍ତ,ି ତା’ର ମେୂ୍ୟ ଆହମ େସିାବ କରପିାରବିା? 
ଏମତି ି ପରମାତ୍ାଙ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ ଦାନର ମେୂ୍ୟ କମି୍ବା 
ପ୍ତଦିାନ ମଧ୍ୟ ଆହମ ହଦଇପାରବିା ନାେ ିଁ। ଆହମ 
ହକବଳ କୃତାଞ୍ଳ ି ପଟୁହର ଆମର କୃତଜ୍ଞ ଭାବ 

ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇ ପାରବିା। ଏୋ େ ିଁ ‘ତପ୍ଷଣ’। ବଶି୍ୱାସ ଓ 
ନଷି୍ଠାର ସେ ଏୋକୁ ସମ୍ପାଦନ କହେ ମନହର ଏକ 
ସାତ୍ତ୍ୱକି ଆନନ୍ ଆସବି ଏବଂ ଆମର ଅନୁଭବ ହେବ 
ହଯ ପରମାତ୍ା, ଜଗତର କେ୍ୟାଣକାରଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସମେୂ 
ଏବଂ ପତୃି ପତିାମେଗଣ ଆମର ଏ ନହିବଦନ ଗ୍ରେଣ 
କରୁଛନ୍ତ।ି ସମଗ୍ର ‘ତପ୍ଷଣ’ କମ୍ଷଟ ି ଆମ େୃଦୟକୁ 
ବଶିାଳ କର ିଆମ ଭତିହର ପବତି୍ତା ଭରହିଦବା ପାଇଁ 
ଉଦେଷି୍ଟ। ଏୋ ଏଭଳ ି ଏକ କମ୍ଷ, ଯାୋ ମାଧ୍ୟମହର 
ଆହମ ସହଚତନ ହେଉ ହଯ ଆହମ ବଶି୍ୱହଚତନାର 
ଏକ ଅଂଶ। ହସ ହଚତନା ଆମ ଭତିହର େ ିଁ ଅଛନ୍ତ।ି 
ଉପକାରଧୀ ବ୍ୟକ୍ତ ି ନକିଟହର କୃତଜ୍ଞ ରେବିା ଆମର 
କତ୍ତ୍ଷବ୍ୟ। ଏୋ ନ ହେହେ ଆହମ କୃତଘ୍ନ ହୋଇଯବିା 
ଏବଂ ଆମର ପତନ ହୋଇଯବି। କୃତଜ୍ଞତା ମଣରିକୁ 

ଉଦାର କହର। କୃତଘ୍ନତା ମଣରିକୁ ହଛାଟ କରଦିଏି। 
ମନସ୍ରି କର ିବସ ିଆହମ ଜଧୀବନହର ହକମତି ିବଞ୍ଚଛୁୁ 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିକାୋ 
କାୋଠାରୁ ଆହମ ହସବା ସାୋଯ୍ୟ ହନଉଛୁ ତା’ର 
ହଗାଟଏି ତାେକିା କହେ କେମର କାଳ ି କାଗଜର 
ସ୍ାନ ସରଯିବି। ହସ ସଂଖ୍ୟା ସରବିନ।ି ଏ ସବୁ 
ହେଉଛନ୍ତ ି ଋଣ। ଏହତ ସଂଖ୍ୟାହର ଋଣ ଆହମ 
ଶଝୁ ି ପାରବିା ନାେ ିଁ। ଏଥିପାଇଁ ହକବଳ କୃତଜ୍ଞତା 
ହଦଇପାରବିା। ଏଇଭଳ ି ଏକ ଭାବନାରୁ ଆମର 
ଋରଗିଣ ‘ତପ୍ଷଣ’ କମ୍ଷର ପ୍ଚଳନ କରାଇଥିହେ।

‘ତପ୍ଷଣ’ର ବ୍ୟାବୋରକି ଦଗିଟ ି ମାନବ 
ସମାଜ ଓ ପଥୃିବଧୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପହଯାଗଧୀ ଏବଂ 
ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। ତାୋ ହେୋ ‘ତପ୍ଷଣ’ର ତତ୍ତ୍ୱମାନଙୁ୍କ 

କାଯ୍ଷ୍ୟହର ପ୍ହୟାଗ କରବିା। ‘ତପ୍ଷଣ’ହର ପାଞ୍ଚଟ ି
ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମଶି୍ରତି ହୋଇ ରେଛି।ି ତପ୍ଷଣ ପାଇଁ 
ହବଦ, ଉପନରିଦ ମନ୍ତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଉର୍ାରଣ କରବିାକୁ 
ହେଉଥିବାରୁ ଏୋ ବ୍ହ୍ମଯଜ୍ଞ; ବଭିନି୍ନ ହଦୈବଧୀ ଗଣୁ 
ଧାରଣ କରବିାକୁ ହେଉଥିବାରୁ ହଦବଯଜ୍ଞ; ପତିା, 
ମାତା, ଆଚାଯ୍ଷ୍ୟ, ଋର,ି ଜ୍ଞାନଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ତ ି କୃତଜ୍ଞତା 
ପ୍କାଶ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପତୃିଯଜ୍ଞ ଓ ଋରଯିଜ୍ଞ ଏବଂ 
ହବୈଶ୍ୱହଦବ ବଳ ିମାଧ୍ୟମହର ପଶପୁକ୍ଧୀମାନଙୁ୍କ, ଅତଥିି 
ଅଭ୍ୟାଗତମାନଙୁ୍କ ହଭାଜନ ହଦବା ଦ୍ୱାରା ଅତଥିିଯଜ୍ଞ 
ଓ ଭୂତଯଜ୍ଞର ଫଳ ମଳିଥିାଏ। 

ହଯଉଁ କମ୍ଷହର ମାତା ପତିା ଆଦ ି ତୃପ୍ େୁଅନ୍ତ ି
ଏବଂ ତୃପ୍ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତ,ି ହସେ ି କମ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ 
‘ତପ୍ଷଣ’ କୁୋଯାଏ। ସ୍ାମଧୀ ଦୟାନନ୍ ସରସ୍ତଧୀ ପ୍ଣଧୀତ 

‘ସତ୍ୟାଥ୍ଷ ପ୍କାଶ’ ମତହର ହକବଳ ଜଧୀବତି ପତିା, 
ମାତାଙ୍କ ତୃପ୍ଦିାନ ହେଉଛ ି ‘ତପ୍ଷଣ’। ମତୃବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ 
ପାଇଁ ‘ତପ୍ଷଣ’ ନୁହେଁ। ତାୋ ହସମାନଙ୍କର ସ୍ରଣ 
ମାତ୍। ଏ କଥାଟ ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ଯ୍ଷ୍ୟପରୂ୍୍ଷ। ମତୃ ପତୃି, 
ପତିାମେ, ମାତୃ, ମାତାମେଙୁ୍କ ତୃପ୍ କରବିା ଅହପକ୍ା 
ହସମାନଙ୍କ ଜଧୀବନ୍ତ ଅବସ୍ାହର ହସମାନଙ୍କର ହସବା 
ଯତ୍ନ େ ିଁ ଅସେ ‘ତପ୍ଷଣ’। ହସମାନଙ୍କ ସ୍ଗ୍ଷବାସ 
ପହର ହସମାନଙୁ୍କ ସ୍ରଣ କର ି ଆହମ ଜଳଦାନ 
କରପିାରୁ, କନୁି୍ତ ଜଧୀବତିବସ୍ାହର ହସବା ନ କର ି ଏ 
‘ତପ୍ଷଣ’ କହେ ଏୋର ହକୌଣସ ି ଫଳ େୁଏ ନାେ ିଁ। 
ଏୋର ହକୌଣସ ିମେୂ୍ୟ ବ ିରହେ ନାେ ିଁ। ପତୃିପକ୍ହର 
ଜଳଦାନ କର ି ଆହମ ପରମାତ୍ାଙ୍କ ପ୍ତ ି ଉନ୍ ମଖୁ 
ହେଉ। ହସ ପରମାତ୍ା କଭିଳ ିଆମ ଭତିହର ଅଛନ୍ତ,ି 
ତାୋ ଅନୁଭବ କରବିାକୁ ହଚଷ୍ଟା କରୁ। ପଥୃିବଧୀ, 
ବୃକ୍େତା, ନଦଧୀ, ପବ୍ଷତ, ପଶପୁକ୍ଧୀ- ଏ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆମ 
ଜଧୀବନର ଅଂଶ ହବାେ ିବଚିାର କରୁ। ଜଗତହର ଯାୋ 
ସବୁ ପରଦୃିଶ୍ୟମାନ, ହସ ସବୁ ବଶି୍ୱସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ତଆିର ି ହୋଇଛନ୍ତ ି ଏବଂ ହସ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା 
ଅଛ ି ହବାେ ି ହସଗଡ଼ୁକି ସଷୃ୍ଟ ି ହୋଇଛନ୍ତ।ି ହସ ସବୁ 
ରେହିେ େ ିଁ ଆହମ ରେବିା। ହସ ସବୁ ବପିନ୍ନ ହେହେ 
ଆମ ସ୍ତି ି ମଧ୍ୟ ବପିନ୍ନ ହୋଇଯବି। ଏକଥା ମନୁର୍ୟ 
ପର ିସବ୍ଷହଶ୍ରଷ୍ଠ ପ୍ାଣଧୀ ଭାବହର ଆହମ ଯଦ ିନ ବୁଝବିା 
ହତହବ କଏି ବୁଝବି। ପତୃିପକ୍ ତପ୍ଷଣହର ଏ ସବୁ 
ବଚିାର ନେିତି ଅଛ।ି

ପତୃିପକ୍ ତପ୍ଷଣଟ ିଏକାଧାରହର ହବୈଦକି ସଦି୍ାନ୍ତ 
ଏବଂ ହେୌକକି ବଚିାରର ସମନ୍ବୟ। ଏଥିହର ହବଦ୍  
ବର୍୍ଚିତ ପରମାତ୍ା, ତାଙ୍କର ପ୍ତନିଧିି ବଭିନି୍ନ ହଦବତା, 
ସଷୃ୍ଟକୁି ଚଳାଉଥିବା ବଭିନି୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ, ହେୌକକି ଜଗତର 
ପତୃି, ମାତୃ, ଗରୁୁଜନଙ୍କ ତୃପ୍ ି ବଧିାନ କରାଯାଏ। ଏ 
ସମସ୍ତ ବଚିାରକୁ ଏକ ବଧିିବଧିାନ ମାଧ୍ୟମହର ପ୍କାଶ 
କରାଯାଏ ପତୃି ପକ୍ହର ତପ୍ଷଣ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ ମାଧ୍ୟମହର। 
ହତହବ ମଳୂ କଥା ହେୋ ପତୃିପକ୍ର ଅସେ ଉହଦେଶ୍ୟ 
ଏବଂ ତପ୍ଷଣର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛ ି ଏୋକୁ ବୁଝବିା ଏବଂ 
ଆମ ଜଧୀବନହର ପ୍ହୟାଗ କରବିା। ତାୋ ହେୋ-

୧- ହକବଳ ହଭାଗସବ୍ଷସ୍ ନହୋଇ ସରଳ 
ଜଧୀବନ ଯାପନ କରବିା।

୨- ସଷୃ୍ଟକୁି ସରୁକ୍ତି କରବିା। ପ୍କୃତରି 
ସାଧନମାନଙୁ୍କ ସଂଯତ ଭାବହର ବ୍ୟବୋର କରବିା, 
ହଯପରକି ିଏସବୁ ଭବରି୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେବି।

୩- ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ତ ି କୃତଜ୍ଞ ରେବିା। 
ସବ୍ଷଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରବିା। n

ସ୍ମୃତତିପ୍ଥଣେ ପେମ୍ପେୋ ଓ ପତିମୃ ପକ୍ଷ

ସ୍ୃ

ଏ 
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ଚମ୍ମବଣି୍ ିସରାଗ ୍ାଇଁ ୍ସ�ାଶୀ ରାଜ୍ୟସର ୍ଶ ୁମ�କ

କଟକ,୧୩।୯(ସମସି): ଭୁବନେଶ୍ୱରର 
ଖାରନବଳେଗର ଥାୋନର ଅଭନିେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତ ି
ମଶି୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦଆିଯାଇଥିବା ଏତଲା ଉପନର 
ପଲୁସି ନକୌଣସ ି କାଯ୍ଯ୍ାେୁଷ୍ାେ ଗ୍ରହଣ େ 
କରବିା ପ୍ରସଙ୍ଗନର ହାଇନକାର୍ଯ ଆଜ ିରନିପାର୍ଯ 
ତଲବ କରଛିନ୍।ି ପ୍ରକୃତଙି୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର 
ଆନବଦେର ଶଣୁାଣ ି କର ି ବଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି 
ବଶି୍ୱଜତି ମହାନ୍ ି ଏହ ି ମାମଲାର ଷ୍ାରସ 
ସମ୍ପକ୍ଯନର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡସିପିଙୁି୍କ ଜବାବ 
ତଲବ କରଛିନ୍।ି ପରବର୍୍ଯରୀ ଶଣୁାଣ ି ସଦୁ୍ା 
ପଲୁସିର ତଦନ୍ ସମ୍ପକକିତ ଷ୍ାରସ ରନିପାର୍ଯ 
ଦାଖଲ କରବିାକୁ େନିଦ୍୍ଯଶ ନଦଇଛନ୍।ି 
ମାମଲାର ପରବର୍୍ଯରୀ ଶଣୁାଣ ି ଆସନ୍ା ୨୯ 
ତାରଖିକୁ ଧାଯ୍ଯ୍ ନହାଇଛ।ି

 ପ୍ରକାଶ ନଯ ଅଭନିେତା ବାବୁସାେ 
ମହାନ୍ଙି୍କ ପତ୍ରୀ ତୃପ୍ ି ଶତପଥରୀ ଓ ଶ୍ୱଶରୁ 
ଲଳତି ଶତପଥରୀଙ୍କ ବନିରାଧନର ପ୍ରକୃତ ିନଯଉଁ 
ଏତଲା ନଦଇଥିନଲ ନସହ ି ଏତଲା ଉପନର 
ଏଯାଏଁ ପଲୁସି କଛି ି କାଯ୍ଯ୍ାେୁଷ୍ାେ ଗ୍ରହଣ 

େ କରବିା ଓ ଏକ େରିନପକ୍ଷ ସଂସ୍ା ଦ୍ାରା 
ଉପନରାକ୍ତ ଘରଣାର ତଦନ୍ କରାଇବାକୁ 
ପ୍ରକୃତ ିେଜି ସଆିରଏଲଏମପ ିଆନବଦେନର 
ଉନଲେଖ କରଥିିନଲ। ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୩ନର 
ଅଭନିେତା ବାବୁସାେ ମହାନ୍ଙି୍କ ପତ୍ରୀ 
ଓ ଶ୍ୱଶରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଚି୍  ରାସ୍ାନର 
ତାଙୁ୍କ ଦୁବ୍ଯ୍ବହାର ପ୍ରଦଶ୍ଯେ କରବିା ସହ 
ଆକ୍ରମଣ କରଥିିବା ସମ୍ପକ୍ଯନର ପ୍ରକୃତ ି
ଖାରନବଳେଗର ଥାୋନର ଏକ ଏତଲା 
ନଦଇଥିନଲ। ଜନଣ ମହଳିାଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ 
ଘରଣାନର ପଲୁସି ଆଇପସିରି ନଯଉଁ ଦଫା 
ଲଗାଇବା କଥା ତାହା ଲାଗେିଥିବା ସହ 
ତଦନ୍ନର ନକୌଣସ ି ଅଗ୍ରଗତ ି କରେିଥିବା 
ଆନବଦେନର ଦଶ୍ଯାଇଥିନଲ। ନସହପିର ି
ପ୍ରକୃତ ି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ମାେହାେରୀ ମାମଲା 
ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଜଏମଏଫସ ି ନକାର୍ଯନର 
ଦାୟର କରଥିିନଲ। ଆନବଦେକାରରୀଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ଆଇେଜରୀବରୀ ନବ୍ାମନକଶ 
ତ୍ପିାଠରୀ ମାମଲା ପରଚିାଳୋ କରୁଛନ୍।ି

ଜ ଗ ତ ସ ି ଂ ହ ପୁ ର , ୧ ୩ ା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ଜଗତସଂିହପରୁ ନପାକ୍ ନସାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ 
୨୦୧୬ର ଏକ ୋବାଳକିା ଦୁଷ୍କମ୍ଯ ମାମଲାର 
ବଚିାର କର ି ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲିୋ ତନିର୍୍ଯାଲ 
ଥାୋ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ବରୁଣ୍ ି ଗ୍ରାମର ପ୍ରନମାଦ 
କୁମାର ସାହୁ ଆଲୟିାସ ବାପକୁି ୨୦ ବର୍ଯ ସଶ୍ରମ 
କାରାଦଣ୍ ସହତି ୫୦ ହଜାର ରଙ୍କା ଜରମିାୋ 
ଆନଦଶ ନଦଇଛନ୍।ି ଜରମିାୋ ଅୋନଦୟ 
ଅଧିକ ଏକବର୍ଯ ଶଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ ନଦବାକୁ 
ଏହ ିଆନଦଶନର ଉନଲେଖ କରାଯାଇଛ।ି 

ସଚୂୋ ମତୁାବକ, ବରୁଣ୍ରି ଆଖଣ୍ଳମଣ ି
ହାଇସ୍ଲୁନର ପଢ଼ୁଥିବା ଜନଣ ଅେୁସଚୂତି 
ବଗ୍ଯର ୋବାଳକିାକୁ ୨୦୧୬ ଅନପ୍ରଲ ୨୧ 
ତାରଖି ଦେି ୧.୩୦ରା ସମୟନର ଦୁଇ 
ଅପରାଧରୀ ପ୍ରନମାଦ ସାହୁ ଓ ଆନଲାକ ସାହୁ 
ଆଶ୍ରମ ସ୍ଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ ନରକନିେଇ 
ଦୁଷ୍କମ୍ଯର୍ କରଥିିନଲ। ଏହ ି ଘରଣାକୁ ଆସାମରୀ 
ପ୍ରନମାଦ ଓ ଆନଲାକ େଜି ନମାବାଇଲନର 
ଭଡିଓି ନରକଡକିଂ କରଥିିନଲ। ଏକଥା କାହାକୁ 
ଜଣାଇନଲ ଜରୀବେରୁ ମାରନିଦବା ସହ 

ଏହ ି ଅନ୍ରଙ୍ଗ ଭଡିଓି ଭାଇରାଲ କରବିାକୁ 
ୋବାଳକିାକୁ ଧମକ ନଦଇଥିନଲ। 

ନତନବ ଉକ୍ତ ୋବାଳକିା େଜି ସହ 
ଘରଥିିବା ଏହ ି ଘରଣାକୁ ଭୟନର ଘନର 
କାହାକୁ ଜଣାଇ େ ଥିନଲ। ତେିମିାସ ପନର 
ଆସାମରୀ ପ୍ରନମାଦ ଓ ଆନଲାକ ୋବଳକିାକୁ 
ଏହ ି ଘରଣାକୁ ନେଇ ବା୍କନମଲଂି କରଥିିନଲ। 
ଏଥିନର ବଫିଳ ନହବାରୁ ନସମାନେ େଜିର 
ଏହ ି ଅପକମ୍ଯ ସମ୍ପକକିତ ଅନ୍ରଙ୍ଗ ନସକ୍ସ 
ଭଡିଓିକୁ ଭାଇରାଲ କରଥିିନଲ। ଏହ ି ନସକ୍ସ 
ଭଡିଓି ନମାବାଇଲରୁ ନମାବାଇଲକୁ ଘରୁ ି
ବୁଲଥିିଲା। ସାଧାରଣନର ଏହା ଚର୍୍ଯା ନହବା 
ପନର ବାହାରୁ ଏ ସମ୍ପକ୍ଯନର ଜାଣ ି ପରୀଡ଼ତିାଙ୍କ 
ମାଆ େଜି ୋବାଳକିା ଝଅିକୁ ପଚାରଥିିନଲ। 
ନତନବ ୋବାଳକିା ଜଣକ େଜି ସହତି 
ଘରଥିିବା ଏହ ି ଅଘରଣା ସମ୍ପକ୍ଯନର େଜି 
ମାଆଙୁ୍କ ଜଣାଇଥିଲା। େଜି ଇଚ୍ା ବନିରାଧନର 
କପିର ି ତାଙୁ୍କ ବଳପବୂ୍ଯକ ନରକ ି ନେଇ 
ଆସାମରୀମାନେ ଦୁଷ୍କମ୍ଯ କରଥିିନଲ, ନସ 
ସମ୍ପକ୍ଯନର ପରୀଡ଼ତିା ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଜଣାଇଥିଲା।

ଏହ ି ଘରଣାନର େଜି ଝଅିଠାରୁ ଶଣୁ ି
ପରୀଡ଼ତିାର ମାଆ ଆସାମରୀ ପ୍ରନମାଦ ଓ 
ଆନଲାକ ବନିରାଧନର ତନିର୍୍ଯାଲ ଥାୋନର 
ଏତଲା ନଦଇଥିନଲ। ତନିର୍୍ଯାଲ ଥାୋନର 
ନକସ୍  େଂ ୨୫୬/୨୦୧୬ନର ଦଫା ୩୭୬ 
, ୫୦୬ ଓ ୬ ନପାନକ୍ସା ଆକ୍ଟନର ମାମଲା 
ରୁଜୁ ନହାଇଥିଲା। ପଲୁସି ପ୍ରନମାଦକୁ ଗରିଫ 
କରଥିିବାନବନଳ ଆନଲାକ ଗରିଫ ଭୟନର 
ନଫରାର ନହାଇଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୬ରୁ ଏହ ି
ମାମଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନପାନକ୍ସା ନକାର୍ଯନର ବଚିାର 
ନହବା ପନର ସାକ୍ଷରୀ, ପ୍ରମାଣ ଓ ଡାକ୍ତରରୀ 
ରନିପାର୍ଯକୁ ବଚିାର କର ି ବଚିାରପତ ି ଅଜୟ 
କୁମାର ମହାନ୍ ି ଆସାମରୀ ପ୍ରନମାଦକୁ ଏହ ି ୨୦ 
ବର୍ଯ ନଜଲଦଣ୍ ଶଣୁାଇଛନ୍।ି ଅେ୍ତମ ଆସାମରୀ 
ଆନଲାକ ଏ ପଯ୍୍ଯ ନ୍ ନଫରାର ରହଥିିବାନବନଳ 
ତାକୁ ଗରିଫ କରବିାକୁ ତନିର୍୍ଯାଲ ପଲୁସି 
ସକ୍ଷମ ନହାଇପାର ି େ ଥିବା ସଚୂୋ ମଳିଛି।ି 
ଏହ ି ମାମଲାନର ପରୀଡତିାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ସରକାରରୀ ଓକଲି ନଦାଳନଗାବନି୍ଦ ଦାସ 
ମାମଲା ପରଚିାଳୋ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ବଡସାହ/ିମାଣତ୍ରୀ,୧୩ା୯(ସମସି): 
ବଡସାହ ିବ୍କ ଅଧରୀେ ମାେନଗାବନି୍ଦପରୁ 
ପଞ୍ାୟତ ନମଦ୍ଯାେୂଆଗାଁନର ଝାଡାବାନ୍ ି
ବ୍ାପରୀ ୧୫ରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ ଆକ୍ରାନ୍ ନହାଇଥିବା 
ନବନଳ ଜନଣ ମତୁୃ୍ବରଣ କରଥିିବାର 
ଜଣାଯାଇଛ।ି ମତୃକ ଜଣକ ନହନଲ 
ଅଜୟ ସଂିଙ୍କ ଝଅି କଳ୍ପୋ(୧୮)। 
ଆକ୍ରାନ୍ ନହାଇଥିବା ପ୍ରଫୁଲେ ସଂି, ମାମ ି
ସଂି, ଫୁଲମଣରୀ ସଂି, ସଞ୍ ୁସଂି, ହରଶି ସଂି, 
ନଗହ୍ାମଣରୀ ସଂି, ମେୁ ସଂି, ବଶି୍ୱଜତି ସଂି, 
ମନହଶ ସଂି, ନଗୌରରୀ ସଂି, ସସ୍ତିା ସଂି 
ଓ ବାବୁ ସଂିଙ୍କର ବର୍୍ଯମାେ ବାରପିଦା 
ପଆିରଏମ ନମଡକିାଲ କନଲଜନର 
ଚକିତି୍ା ଚାଲଥିିବାର ଜଣାଯାଇଛ।ି 
ବଡସାହ ିନଗାଷ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍୍ ନକନ୍ଦ୍ରନର ମଧ୍ୟ 
୩ ଜଣ ନରାଗରୀ ଚକିତି୍ାଧରୀେ ଥିବାର 
ଚକିତି୍ାଧିକାରରୀ ଡାକ୍ତର ସକୁାନ୍ ପାତ୍ 
ସଚୂୋ ନଦଇଛନ୍।ି ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁ 
ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସଷୃ୍ ିନହାଇଛ।ି 
ବନିଶର କର ି ପାଣ ି ପାଇଁ ଏହ ି ସମସ୍ା 

ଉପଜୁଥିିବାର ସ୍ୱାସ୍୍ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ 
କୁହାଯାଇଛ।ି ଖବର ପାଇ ନସାମବାର 
ଅପରାହ୍ନନର ଜଲିୋ ସ୍ୱାସ୍୍ ରମି୍  ଏହ ି
ଗାଁକୁ ଆସ ି ୨ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ ବଶି୍ୱଜତି 
ସଂି(୮) ନମାହତି ନଶଖର ସଂି(୫)
ଙ୍କ ଠାରୁ ନରକ୍ଟାଲ ସ୍ୱାବ ସଂଗ୍ରହ କର ି
ନଫରଛିନ୍।ି ମଙ୍ଗଳବାର ବଡସାହରୁି 
ନମଡକିାଲ ରମି ଗାଁ କୁ ଯାଇ ନଲାକଙ୍କ 
ସ୍ୱାସ୍୍ ଅବସ୍ା ପଚାର ି ବୁଝବିା ସହତି 
ଓ୍ୟ÷ରଧ, ବ୍ଚିଂି, ହାନଲାନଜେ 
ବରିକିା ଓଆରଏସ ବଣ୍ଟେ କରଛିନ୍।ି 
ଆକ୍ରାନ୍ ଅଞ୍ଳନର ଦୁଇର ି େଳକୂପ ଓ 
ମଲେସିାହ ି ଓ ବଉଳନପାଖରରୀ ସାହରି 
ଦୁଇର ି ନପାଖରରୀ ପାଣ ି ବ୍ବହାର େ 
କରବିାକୁ ନଲାକଙୁ୍କ ପରାମଶ୍ଯ ନଦବା 
ସହତି ୋଲ ି ପତାକା ମାରଛିନ୍।ି 
ଜଲିୋ ବନିଜଡ ି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଦନଳଇ ଏହ ି ଗାଁନର ପହଞ୍ ି ମତୃକଙ୍କ 
ପରବିାରକୁ ସମନବଦୋ ଜଣାଇବା 
ସହତି ନଲାକଙୁ୍କ ସନଚତେ କରଛିନ୍।ି

ବବତନଟରୀ,୧୩ା୯(ସମସି): ନବତେରରୀ 
ଥାୋ ବାରପିଦା ସଦର ବ୍କ ଅଧରୀେ 
ହାତରୀନକାର ପଞ୍ାୟତନର ବୁଢାବଳଙ୍ଗ 
େଦରୀ ଗଭ୍ଯନର ଲରୀେ ନହାଇଗଲା 
ରାସ୍ା। ଫଳନର ଏକାଧିକ ଗାଁ ସହତି 
ଏକପ୍ରକାର ସଧିାସଳଖ ନଯାଗାନଯାଗ 
ବଛିନି୍ନ ନହାଇପଡ଼ଛି।ି ସଚୂୋ ମତୁାବକ 
ହାତରୀନକାର ପଞ୍ାୟତର ନଗାରଏି ପନର 
ଜାମଦାପାଳ ଏବଂ ବତାକରା ଗାଁ ରହଥିିବା 
ନବନଳ ଆଉ ନଗାରଏି ପାଶଦ୍୍ଯନର ବାଲପିାଳ, 
କଞ୍େପାଳ ସନମତ ଏକାଧିକ ଗାଁ 
ରହଛି।ି ନତନବ ଉଭୟ ପାଶଦ୍୍ଯନର ଥିବା ଗାଁ 
ମଧ୍ୟନର ନଯାଗାନଯାଗ ପାଇଁ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ 
େଦରୀବନ୍ଧ ପାଶଦ୍୍ଯ ନଦଇ ନଗାରଏି ରାସ୍ା 
ଥିବାନବନଳ ବର୍୍ଯମାେ ଏହ ି ରାସ୍ାର ି
େଦରୀଗଭ୍ଯନର ଲରୀେ ନହାଇଯାଇଥିବାରୁ 
ଏନବ ସଧିାସଳଖ ନଯାଗାନଯାଗ ବଛିନି୍ନ 
ନହାଇଯାଇଛ। ନତନବ ଏଠାନର 
ବୁଢାବଳଙ୍ଗ େଦରୀ ପ୍ରନତ୍କ ବର୍ଯ କୂଳ 
ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲଥିିବା ନବନଳ କ୍ରମଶଃ 
େଦରୀଗଭ୍ଯନର ନଲାକମାେଙ୍କର ଚାରଜମ ି

ସନମତ ରକିସଭୁକ୍ତ ଜମ ିମଧ୍ୟ େଦରୀଗଭ୍ଯନର 
େଶି୍ଚହ୍ନ ନହାଇଯାଇଛ।ି ନତନବ ସ୍ାେରୀୟ 
ଗ୍ରାମବାସରୀଙ୍କ ସଚୂୋ ମତୁାବକ ବଗିତ 
ଦଶନ୍ଧ ି ମଧ୍ୟନର େଦରୀବନ୍ଧ ସନମତ ପ୍ରାୟ 
୬୦ଫୁରରୁ ଅଧିକ ଓସାରର ସ୍ାେ ମଧ୍ୟ 
େଦରୀ ଗଭ୍ଯନର ଲରୀେ ନହାଇଯାଇଛ।ି 
ପେୁଃଶ୍ଚ େଦରୀକୂଳନର ବାଲପିାଳ ସରକାରରୀ 
ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ାଳୟ ଥିବାନବନଳ ସ୍ଲୁ 

ପ୍ରତ ି ମଧ୍ୟ ବପିଦ ଘନେଇ ରହଛି।ି ନତନବ 
ଜାମଦାପାଳ ଏବଂ ବାଲମିାଳ ମଧ୍ୟନର 
ବୁଢାବଳଙ୍ଗ େଦରୀ କୂଳ ଖାଇ ଚାଲଥିିବାର 
ଖବର ବାରମ୍ାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିନଲ 
ସଦୁ୍ା ପ୍ରଶାସେ ନକୌଣସ ିପ୍ରକାର ତତ୍ପରତା 

ପ୍ରକାଶ କରୁ େ ଥିବାରୁ ବର୍ଯବର୍ଯ ଧର ି
ଏହ ି ସମସ୍ା ଲାଗ ି ରହଛି।ି ନତନବ 
େଦରୀବନ୍ଧ କ୍ରମଶଃ େଦରୀଗଭ୍ଯନର ଲରୀେ 
ନହାଇ ଚାଲଥିିବାରୁ ନସଠାନର ବସବାସ 
କରୁଥିବା ରୁହ୍ା ବାନସ୍, େତି୍ାେନ୍ଦ 

ମମୁୁ୍ଯ, ଖନଗଶ୍ୱର ମମୁୁ୍ଯ ପ୍ରମଖୁ ଗାଁ ଛାଡ ି
ଅେ୍ତ୍ ଘର କର ି ରହୁଛନ୍।ି ନସହଭିଳ ି
ବର୍୍ଯମାେ ମଧ୍ୟ ଦୁଲାଲ ନସାନରେ, 
ସୋତେ ନସାନରେ, ୋଗା ନସାନରେ 
ପ୍ରମଖୁ ଏନବ ବ ି େଦରୀକୂଳନର ଥିବା 
େଜିର ଭରିାମାରନିର ବାସବାସ କରୁଛନ୍।ି 
ନତନବ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ େଦରୀନର ଯଦ ି
ଜଳସ୍ର ବୃଦ୍ ି ପାଇ ବଡଧରଣର ବେ୍ା 
ଆନସ ତାନହନଲ ଏଠାନର େଦରୀ େଜିର 
ଗତପିଥ ବଦଲାଇବା ଏକପ୍ରକାର େଶି୍ଚତି। 

ଦୁଇ ତେି ି ଦେି ପବୂ୍ଯରୁ େଦରୀ ଗଭ୍ଯନର ଏକ 
ବଶିାଳ ଅଂଶ ଭଶଡୁ ି ପଡ଼ଥିିବା ନବନଳ 
ପଞ୍ାୟତବାସରୀ ନଦୈେନ୍ଦେି ଯାତାୟତ 
କରୁଥିବା ରାସ୍ାର ି ମଧ୍ୟ େଦରୀଗଭ୍ଯନର 
ଲରୀେ ନହାଇଯାଇଛ।ି ନସଠାନର େଦରୀବନ୍ଧ 
ଭୁଶଡ଼ୁ ି ଏକ ବପିଦଜେକ ସ୍ତି ି ସଷୃ୍ ି
କରଥିିବା ନବନଳ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଳ ପାଇଁ ଏକ 
ବଡ ସମ୍ାବ୍ ବପିଦର କାରଣ ନହାଇ ଉଭା 
ନହାଇଛ।ି ଏ ନେଇ ହାତରୀନକାର ସରପଞ୍ 
ପତିଲି ି ନସାନରେ ଗ୍ରାମବାସରୀଙ୍କ ସହତି 
ଆନଲାଚୋ କରବିା ପନର ମଙ୍ଗଳବାର 
ବଭିାଗରୀୟ ଅଧିକାରରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ ି ଆକର୍ଯଣ 
କରଛିନ୍।ି ନତନବ ଏଭଳ ିଏକ ଚନି୍ାଜେକ 
ସମସ୍ାର ସ୍ାୟରୀ ସମାଧାେ କରା େ ଗନଲ 
ଭବରି୍ତନର ଯଦ ି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ େଦରୀନର 
ଜଳସ୍ର ବୃଦ୍ ି ପାଇ ଗତପିଥ ବଦଳାଏ 
ତା’ନହନଲ ହାତରୀନକାର ପଞ୍ାୟତର 
ଜାମଦାପାଳ, ବାଲପିାଳ, କାଞ୍େପାଳ, 
ମଗୁରାସାହ,ି କୁଣ୍ାସାହ ିଗାଁ େଶି୍ଚହ୍ନ ନହବାର 
ଯନଥଷ୍ ସମ୍ାବୋ ଥିବା ଯବୁସମାଜନସବରୀ 
ବାଗ୍ ଦା ମାଣ୍କି ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

ଅଭସି�ାଗ ୍ସର ବ ି
ସଚତଲିାନ ିପ୍ରଶାେନ ନଦୀଗର୍ଭରେ ଲୀନ ର�ୋଇଗଲୋ ଗୋଁ େୋସ୍ୋ

 �ଗାଁ-ଗାଁ ମଧ୍ୟସର ସ�ାଗାସ�ାଗ ବଛିନି୍ନ
 �  ଭୟସର ଗାଁ ଛାଡୁଛନ୍ ିଗ୍ାମବାେୀ
 � କୂଳ ଲଙ୍ସିଲ ଗତ ି୍ ଥ ବଦଳାଇବ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ
 �ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ ିଆକର୍ମଣ କସଲ େର୍ଞ୍ଚ

ଝୋଡ଼ୋବୋନ୍ ତିରେ ଜରେ ମତୃ, 
୧୫େୁ ଊର୍ଦ୍୍ଭ ଆକ୍ୋନ୍

 � ଅଭସିନତ୍ୀ ପ୍ରକୃତ ିମଶି୍ରଙ୍କ ଏତଲା ଉ୍ସର ୍ଲୁେିର ନଷି୍କୟିତା

ଷ୍ୋଟସ୍  େ ତିର�ୋଟ୍ଭ ମୋଗ ତିରଲ �ୋଇର�ୋଟ୍ଭ
ନୋବୋଳ ତି�ୋ 
ଗେଦୁଷ୍କମ୍ଭ 

ମୋମଲୋ ଆସୋମୀ�ୁ ୨୦ ବର୍ଭ ସଶ୍ରମ �ୋେୋଦଣ୍ଡ, ୫୦ �ଜୋେ ଜେ ତିମୋନୋ

 ନବନ�ିକୁ୍ତ କୁଳ୍ତ ି ଭାସବ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ସକଉଁ ସଷେତ୍କୁ 
ପ୍ରାଥମକିତା ସଦସବ?
ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ ନଶୈକ୍ଷକି ମାେ ବୃଦ୍ ିଏବଂ ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ଷାେୁଷ୍ାେର 
ମାେ୍ତା ପ୍ରଦାେ କରବିା ପ୍ରାଥମକି ଉନଦ୍ଶ୍ ରହବି। ସନବ୍ଯାପର ି
ଦରୀଘ୍ଯ ଦେି ନହଲା ଅଧପନ୍ରଆି ନହାଇ ରହଥିିବା ରାଜରୀବ ଗାନ୍ଧରୀ 
ଅଧ୍ୟୟେ ନଚୟାରର ପ୍ରତଷି୍ା ତଥା ଟ୍ାଇବାଲ୍  ଷ୍ଡଜି୍  ବଭିାଗ 
ନଖାଲବିା ଦଗିନର ପ୍ରାଥମକିତା ଦଆିଯବି।

 ଆଦବିାେୀ ଅଞ୍ଚଳସର ପ୍ରତଷି୍ା ସ�ାଇଛ ି ଏ� ି ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ 
ସେମାନଙ୍କ ବକିାଶ ୍ାଇଁ ଆ୍ଣଙ୍କ ୍ଦସଷେ୍ କ’ଣ ର�ବି?
ଆଦବିାସରୀମାନେ ନହଉଛନ୍ ି ଏହ ି ଅଞ୍ଳର ମଳୂ ଅଧିବାସରୀ। 
ନତଣ ୁ ନସମାେଙ୍କ ସାମଗ୍ରକି ବକିାଶକୁ ସବ୍ଯଦା ପ୍ରାଥମକିତା 
ଦଆିଯବି। ଆଦବିାସରୀଙ୍କ ସାମାଜକି, ଅଥ୍ଯନେୈତକିର ବକିାଶ 
ତଥା ନସମାେଙ୍କ ସଂସ୍ତୃରି ଗନବରଣା ଲାଗ ି ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ 
ଅଧିକ ଗରୁତ୍ୱ ନଦବ। ମଳୂ ଅଧିବାସରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରକି ବକିାଶ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟର ମଳୂ ମନ୍ତ୍ର ନହବ।

 ଅଧ୍ୋ�ନୋେୁ ବ ତିଶ୍ୱବ ତିଦ୍ୋଳୟେ ପ୍ରଶୋସନ ତି� ସରବ୍ଭୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତୋ; 
�େ ତିଚୋଳନୋରେ ର�ୌେସ ତି ସମସ୍ୋ ର�ବ � ତି?
ପ୍ରଶାସେ ନକ୍ଷତ୍ନର ପବୂ୍ଯରୁ ଅଭଜି୍ଞତା ରହଛି।ି ଶାନ୍େିନିକତେନର 
ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗର େନିଦ୍୍ଯଶକ ଭାନବ ଦାୟତି୍ୱ ବହେ କରଛି।ି 
ଶାନ୍େିନିକତେନର ନଯାଗ ନଦବା ପବୂ୍ଯରୁ ଅେ୍ ଶକି୍ଷାେୁଷ୍ାେନର 

ମଧ୍ୟ ପରଚିାଳୋ ପ୍ରକ୍ରୟିାନର ଦାୟତି୍ୱ ବହେ କରୁଥିଲ।ି ତଥାପ ି
େୂଆ ତଥା ଗରୁୁ ଦାୟତି୍ୱ ପରୂ୍୍ଯ ଦକ୍ଷତାର ସହ ପ୍ରତପିାଦେ କରବି।ି 
ସବ୍ଯଦା ନମାର ସହକମ୍ଯରୀମାେଙ୍କ ସହନଯାଗ ନେବ।ି

 ୧୪ ବର୍ମର �ାତ୍ାସର ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟସର ମାତ୍ ୧୪ ବଭିାଗ 
ସ�ାଲଛି,ି ନୂଆ ବଭିାଗ ସ�ାଲବିା କ’ଣ ୍ଦସଷେ୍ ସନସବ?
ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟନର ଏନବ ଓଡଆି, ସଂସ୍ତୃ, ହନି୍ଦରୀ, ଇଂରାଜରୀ ଭଳ ି
ଭାରା ସହତି େୃତତ୍ୱ, ସମାଜ ବଜି୍ଞାେ, ଅଥ୍ଯେରୀତ,ି ସାମ୍ାଦକିତା ଓ 
ଗଣ ନଯାଗାନଯାଗ, ଶକି୍ଷା, ଗଣତି, କମ୍ପୁ୍ ରର୍  ବଜି୍ଞାେ, ପରସିଂଖାେ, 
ବ୍ବସାୟ ପ୍ରବନ୍ଧେ, ନଜୈବ ବବିଧିତା ଓ ପ୍ରାକୃତକି ସମ୍ପଦର ସରୁକ୍ଷା 
ଆଦକୁି ମଶିାଇ ନମାଟ୍  ୧୪ର ିବରିୟନର ସ୍ାତନକାର୍ର ପାଠପଢ଼ା 
ବ୍ବସ୍ା ଅଛ।ି ପଲିାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ଆବଶ୍କତା ଅେୁଯାୟରୀ େୂଆ 
ବଭିାଗ ନଖାଲବିା ଦଗିନର ତ୍ୱରତି ପଦନକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯବି।

 କମ୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରମ�ୁ େମେ୍ୟା, ଏ�ାର 
େମାଧାନ ୍ାଇଁ କ’ଣ କରସିବ?
ମାେବ ସମ୍ଳ ଭରଣା କରବିାର ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ଦାୟତି୍ୱ ଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର। 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଚାଲଛି।ି ତଥାପ ି ଖାଲ ି ଥିବା 
ପଦନର ଅତଥିି ଅଧ୍ୟାପକ େଯିକୁ୍ତ କରାଯାଇ କାମଚଳା ଭାନବ 
ଶକି୍ଷାଦାେ କରାଯବି। ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ ପଦ ତ୍ୱରତି ପରୂଣ 
କରବିା ଦଗିନର ପଦନକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍।ି ନସ ପଯ୍ଯ୍ନ୍ ଅତଥିି 
ଶକି୍ଷକ ଓ ଅଣଶକି୍ଷକ କଲମ୍ଯଚାରରୀଙୁ୍କ ନେଇ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ ଚାଲବି।

‘ଅଞ୍ଚଳର ମଳୂ ଅଧିବାେୀଙ୍କ ୋମଗ୍କି ବକିାଶକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ’

ଭୁବବନଶ୍ୱର,୧୩ା୯(ସମସି): ନକାରାପରୁ 
ସ୍ତି ନକନ୍ଦ୍ରରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟନର େୂତେ 
କୁଳପତ ି ଭାନବ ପ୍ରନଫସର ଚକ୍ରଧର 
ତ୍ପିାଠରୀ େଯିକୁ୍ତ ନହାଇଛନ୍।ି େୂତେ 
କୁଳପତଙୁି୍କ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟର କୁଳାଧିପତ ି
ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ନ୍ୌପଦରୀ ମମୁ ୁ୍ଯ େଯିକୁ୍ତ 
କରଥିିବା ନକନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ମଙ୍ଗଳବାର ବଜି୍ଞପ୍ ିପ୍ରକାଶ କରଛି।ି ଆସନ୍ା 
୫ ବର୍ଯ ଯାଏ ଁ କମିା୍ ପ୍ରନଫସର ତ୍ପିାଠରୀଙୁ୍କ 
୭୦ ବର୍ଯ ବୟସ ନହବା ପଯ୍୍ଯ ନ୍ ନସ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟର କୁଳପତ ି ଭାନବ ଦାୟତି୍ୱ 
ବହେ କରନିବ। ନତନବ ପ୍ରନଫସର 
ତ୍ପିାଠରୀ ଏନବ ପଶ୍ଚମିବଙ୍ଗ ସ୍ତି ବଶି୍ୱ 
ଭାରତରୀ ଶାନ୍ ି େନିକତେନର ହନି୍ଦରୀ ବଭିାଗ 

ବରଷି୍ ପ୍ରନଫସର ଭାନବ କାଯ୍୍ଯ ରତ 
ଅଛନ୍।ି ଅଧ୍ୟାପୋ ନକ୍ଷତ୍ନର ତାଙ୍କର 
ଦରୀଘ୍ଯ ବର୍ଯର ଅଭଜି୍ଞତା ରହଛି।ି ତାଙ୍କ 
ଅଧରୀେନର ୨୭ ଜଣ ଛାତ୍ଛାତ୍ରୀ ପଏିଚଡ ି
ଅଧ୍ୟୟେ କରଥିିବାନବନଳ ୬ରୁ ଅଧିକ 

ଗନବରଣାତ୍ମକ ପସୁ୍କ ରଚୋ କରଛିନ୍।ି 
ନସ ୪ର ିପସୁ୍କନର ସମ୍ପାଦୋ ଏବଂ ୫ର ି
ପସୁ୍କର ଅେୁବାଦ କରଛିନ୍।ି ଅଧ୍ୟାପୋ 
ନକ୍ଷତ୍ନର ତାଙ୍କର ୩୩ ବର୍ଯ ଅଭଜି୍ଞତା 
ଥିବାନବନଳ ୧୬ ବର୍ଯ ଧର ି ବରଷି୍ 
ପ୍ରଧ୍ୟାପକ ଭାନବ ଦାୟତି୍ୱ ବହେ କରଛିନ୍।ି 
ନତନବ ନକନୁ୍ଦଝର ଜଲିୋ ହାରଡହି ି ବ୍କ 
ଅନ୍ଗ୍ଯତ ମନରଇଗାଁନର ପ୍ରନଫସର 
ତ୍ପିାଠରୀ ଜେ୍ମଗ୍ରହଣ କରଥିିବାନବନଳ ନସ 
ଶାନ୍େିନିକତେର ଏନବ ସ୍ାୟରୀ ବାସନି୍ଦା। 
ସଚୂୋନଯାଗ୍ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟର ପବୂ୍ଯତେ 
କୁଳପତ ି ପ୍ରନଫସର ରାମବ୍ରହ୍ମମ୍ ଙ୍କ 
ନଦହାନ୍ ପନର ପ୍ରନଫସର ପାଲତିା 
କୁଳପତ ିଭାନବ ଦାୟତି୍ୱ ବହେ କରୁଥିନଲ।

ପ୍ରରେସେ ଚକ୍ଧେ ତ୍ ତି�ୋଠୀ ର�ନ୍ଦୀୟ ବ ତିଶ୍ୱବ ତିଦ୍ୋଳୟ �ୁଳ�ତ ତି

ନୂଆ ଦୋୟ ତିତ୍ୱ �ୁଳ�ତ ତି ପ୍ରରେସେ ଚକ୍ଧେ ତ୍ ତି�ୋଠୀଙ୍କ �ୋଇଁ ଅରନ� ଆ�୍ୋନ େଖିଥିବୋରବରଳ ସମସ୍ ପ୍ରତ ତି�ୂଳ ସ୍ତିତ ତି 
ସ� ରସ ଖୋ� ଖଆୁଇ �ୋମ �େ ତିରବ ରବୋଲତି ମତ େଖିଛନ୍ତି। ତୋଙ୍କ ସ� ତିତ ଆରଲୋଚନୋ  

�େ ତିଛନ୍ତି ‘ସ�ୋଳ’ ପ୍ରତ ତିନ ତିଧି ଅବ ତିନୋଶ ମ�ୋ�ୋତ୍....

ଭୁବବନଶ୍ୱର,୧୩ା୯(ସମସି): ଦରୀଘ୍ଯ ଦେିର ଅନପକ୍ଷା ପନର ସପ୍ମ ନବତେ 
କମଶିେ ନମାଡ଼ାଲରି ିେଦି୍୍ଯାରଣ ସମ୍ପକ୍ଯନର ପବୂ୍ଯରୁ ଥିବା ଅସଂଗତକୁି ଦୂର କର ି
ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କର ଉର୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମରି ିଏକ ସଂନଶାଧେ ପ୍ରସ୍ାବ 
ବଗିତ ୮ ତାରଖିନର ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍।ି ଏହାକୁ୬୬୨ ବଗ୍ଯ କନଲଜ ସଂଘ 
ପରୂ୍୍ଯ ସମଥ୍ଯେ କରବିା ସହତି ସରକାରଙୁ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍।ି ଏନେଇ 
୬୬୨ ବଗ୍ଯ ଅଣଶକି୍ଷକ କମ୍ଯଚାରରୀମାେଙ୍କର ନେତା ବଜିୟକୁମାର ନକାଦାମ 
ସଂି ଓ ପ୍ରନମାଦ କୁମାର ନହାତା ଏକ ନପ୍ରସ୍  ଇସ୍ାହାରନର ଜଣାଇଛନ୍।ି

ଭୁବବନଶ୍ୱର,୧୩।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ ଚକବନ୍ଦରୀ ଓ ବନନ୍ଦାବସ୍ 
ସ୍ୱଳ୍ପ ନପନ୍ ସନ୍ ନଭାଗରୀ କମ୍ଯଚାରରୀ ପରୂ୍୍ଯ ନପନ୍ ସନ୍  ଦାବ ି କରଛି।ି ତୁରନ୍ 
ସରକାର ଏହାକୁ ଗରୁୁତର ସହ ନେଇ ପରୂ୍୍ଯ ନପନ୍ ସେ ପ୍ରଦାେ େ କନଲ 
ଆଗାମରୀ ଦେିନର ହଜାର ହଜାର ବୃଦ୍ ଅବସରପ୍ରାପ୍ କମ୍ଯଚାରରୀ ଧାରଣା 
ନଦନବ ନବାଲ ିଓଡ଼ଶିା ସଂଘ ସଭାପତ ିରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଣା କହଛିନ୍।ି ପ୍ରାଥମକି 
ଭାନବ ଠକିାନର େଯିକୁ୍ତ ଏହ ି କମ୍ଯଚାରରୀମାେଙୁ୍କ ସପୁ୍ରମିନକାର୍ଯଙ୍କ େନିଦ୍୍ଯଶ 
ଅେୁସାନର ରାଜ୍ ସରକାର ପଯ୍୍ଯ ାୟକ୍ରନମ କମ୍ଯଚାରରୀମାେଙୁ୍କ ସ୍ାୟରୀ 
କରଥିିନଲ। କନୁି୍ ନସମାେଙ୍କ ପରୂ୍୍ଯ ଚାକରିରୀ ଗଣୋ କରାେଯାଇ ସବ୍ଯେମି୍ନ 
ନପେସନ୍  ୩ ହଜାର ୫୦୦ ରଙ୍କା ଧାଯ୍୍ଯ  କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ 
ବନିରାଧ କର ିକମ୍ଯଚାରରୀମାନେ ହାଇନକାର୍ଯ ଏବଂ ସପୁ୍ରମିନକାର୍ଯଙ୍କ ଦ୍ାରସ୍ 
ନହାଇଥିନଲ। ନକାର୍ଯଙ୍କ େନିଦ୍୍ଯଶକ୍ରନମ ୫୪ ଜଣଙୁ୍କ ପରୂ୍୍ଯ ନପେସେ ନଦବା 
ସ୍ନଳ ଅେ୍ କମ୍ଯଚାରରୀମାେଙୁ୍କ ନକାର୍ଯଙ୍କ ଆନଦଶ ସନର୍ଦ୍ ରାଳରୁଳ େରୀତ ି
ଅବଲମେ୍ କରାଯାଉଛ ିନବାଲ ିସଂଘ ଅଭନିଯାଗ କରଛି।ି

ଚ�ବନ୍ୀ ଓ ବରନ୍ୋବସ୍ �ମ୍ଭଚୋେୀଙ୍କ �ରୂ୍୍ଭ ର�ନ୍ ସନ୍  ଦୋବ ତି

ସପ୍ତମ ରବତନ �ମ ତିଶନ ରମୋଡୋଲତିଟ ତି�ୁ ୬୬୨ ବଗ୍ଭ �ରଲଜ ସଂଘେ ସ୍ୋଗତ

ଭୁବବନଶ୍ୱର,୧୩।୯(ସମସି): ଉର୍ରଭାରତ ସନମତ 
ରାଜସ୍ାେ, ଉର୍ର ପ୍ରନଦଶ, ହମିାଚଳ ପ୍ରନଦଶନର 
ଗାଇ ମହରି ି ଚମ୍ଯବଣି୍ ି (ଲମ୍ପ ି ଡଜିଜି୍ )ନର ଆକ୍ରାନ୍ ନହବା 
ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍କ ପଶ ୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରନିପ୍ରକ୍ଷରୀନର 
ସତକ୍ଯତାମଳୂକ ପଦନକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରଛି ି ରାଜ୍ ମତ୍୍ ଓ 
ପ୍ରାଣରୀ ସମ୍ପଦ ବକିାଶ ବଭିାଗ। ବଭିାଗରୀୟ ମନ୍ତ୍ରରୀ ରନଣନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ େନିଦ୍୍ଯଶକ୍ରନମ ଏହ ି ସତକ୍ଯ ସଚୂୋ 
ଜାର ି କରାଯବିା ସହତି ମାଗ୍ଯଦଶ୍ଯରୀକାର ଅେୁପାଳେ 
ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛ।ି ଚମ୍ଯବଣି୍ ି ନରାଗ ସମ୍ପକ୍ଯନର ଭାରତ 
ସରକାର ରାଜ୍ ମାେଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗ୍ଯଦଶକିକା ଜାର ି କରବିା 
ପରନିପ୍ରକ୍ଷରୀନର ଏହ ି ପଦନକ୍ଷପ େଆିଯାଇଛ।ି ଉପନରାକ୍ତ 
ରାଜ୍ନର ଲକ୍ଷାଧିକ ଗାଈ ମହରି ି ଚମ୍ଯବଣି୍ ି ନରାଗନର 
ଆକ୍ରାନ୍ ନହାଇଥିବା ନବନଳ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣରୀ 
ମତୁୃ୍ବରଣ କରଥିିବା ଜଣା ପଡ଼ଛି।ି

 ଚମ୍ଯବଣି୍ ି ନରାଗ େୟିନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରତକିାର େମିନନ୍ 
ରାଜ୍ର ସରୀମାବର୍୍ଯରୀ ଜଲିୋର ମଖୁ୍ ଜଲିୋ ପ୍ରାଣରୀ ଚକିତି୍ା 
ଅଧିକାରରୀମାେଙୁ୍କ ବଭିାଗରୀୟ ପ୍ରମଖୁ ସଚବି ଡ଼ ଅରବନି୍ଦ ପାଢ଼ରୀ 
ପତ୍ ନଲଖି େନିଦ୍୍ଯଶ ନଦଇଛନ୍।ି ବାନଲଶ୍ୱର, ଝାରସଗୁଡ଼ୁା, 
ନକନୁ୍ଦଝର, ମୟରୂଭଞ୍, େବରଙ୍ଗପରୁ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ାମ, 
ଗଜପତ,ି େୂଆପଡ଼ା, ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍,ି 
ନକାରାପରୁ ଓ ମାଲକାେଗରି ି ଜଲିୋନର ଚମ୍ଯବଣି୍ ି ନରାଗର 
ଲକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରତନିଶଧକ ବ୍ବସ୍ା ସମ୍ପକ୍ଯନର ବ୍ାପକ ପ୍ରଚାର 
ଓ ଜେସନଚତେତା ସଷୃ୍ ିକରବିାକୁ ସଡିଭିଓି ମାେଙୁ୍କ େନିଦ୍୍ଯଶ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏହ ି ସବୁ ଜଲିୋର ରାଜ୍ ସରୀମାର ୫ କମି ି
ପରଧିି ମଧ୍ୟନର ଥିବା ସରୀମାବର୍୍ଯରୀ ବକ୍ ଓ ଗ୍ରାମ ଗଡୁକୁି ଚହି୍ନର 

କର ିବ୍ାପକ ସନଚତେତା କାଯ୍୍ଯ କ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ 
କୁହାଯାଇଛ।ି ନରାଗ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନରାକବିା ପାଇ ଁଆବଶ୍କ 
ଔରଧ ପ୍ରନୟାଗର ବ୍ବସ୍ା କରବିା ପାଇ ଁକୁହାଯାିଛ।ି ଏଥିସହ 
ଆନ୍ଃରାଜ୍ ନଗାରୁ ମହରି ି ପରବିହେ ଉପନର କରକଣା 
ଲାଗ ୁ କରବିା ପାଇ ଁ ପରାମଶ୍ଯ ଦଆିଯାଇଛ।ି ନଗାମହରିାଦରି 

ବ୍ବସାୟ ଓ ପ୍ରାଣରୀନମଳା, ପ୍ରଦଶ୍ଯେରୀ ଆଦକୁି ସାମୟକି 
ଭାନବ ସ୍ଗତି ରଖିବା ପାଇ ଁ େନିଦ୍୍ଯଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି ନରାଗ 
ପ୍ରତନିଶଧକ ରକିା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ଆବଶ୍କ 
ନହନଲ ସରୀମାବର୍୍ଯରୀ ବ୍କନର ଏହା ବଣ୍ଟେ କରାଯବି।

ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ ିନଯ ପ୍ରାଣରୀ ଚକିତି୍ାନର ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ନଭଟ୍ , ପାରାନଭଟ୍ , ନଗାମତି୍, ପ୍ରାଣରୀମତି୍ ଓ ପଞ୍ାୟତରିାଜ 
ପ୍ରତେିଧିିମାେଙୁ୍କ ଚମ୍ଯବଣି୍ ି ନରାଗ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତନିଶଧକ 
ତଥା ଚକିତି୍ା ବ୍ବସ୍ା ସମ୍ପକ୍ଯନର ସନଚତେ କରବିା ପାଇଁ 
େନିଦ୍୍ଯଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଗହୁାଳ ଏବଂ ନଗାରୁମହରିାଦ ିରହୁଥିବା 
ସ୍ାେକୁ େୟିମତି ବନିଶାଧେ କରବିା ପାଇ ଁ କୁହାଯାଇଛ।ି ଯଦ ି
ନକୌଣସ ି ସ୍ାେନର ନଗାମହରିାଦଙି୍କ ମଧ୍ୟନର ଚମ୍ଯବଣି୍ ି ନରାଗ 
ନଦଖାଯାଏ ତା ନହନଲ ନସମାେଙୁ୍କ ଅେ୍ମାେଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା 
ରଖାଯବି। ସବୁ ପ୍ରଭାବତି ପଶ ୁ ସସୁ୍ ନହବା ପଯ୍୍ଯ ନ୍ ପ୍ରାଣରୀ 
ଚକିତି୍କଙ୍କ ଦ୍ାରା େୟିମତି ପ୍ରଭାବତି ଫାମ୍ଯ ପରଦିଶ୍ଯେ କରବିା 

ପାଇ ଁେନିଦ୍୍ଯଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏଥିସହ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଜାର ିକରାଯାଇ ଥିବା ମାଗ୍ଯଦଶକିକା ଅେୁଯାୟରୀ ସନନ୍ଦହ ନହଉଥିବା 
ପ୍ରାଣରୀର େମେୁା ସଂଗ୍ରହ କର ି ଜଲିୋ େଦିାେ ପରରୀକ୍ଷାଗାର 
(ଡଡିଏିଲ୍ ) କମିା୍ ପ୍ରାଣରୀନରାଗ ଗନବରଣା ପ୍ରତଷି୍ାେର 
ପରରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇବା ପାଇ ଁ େନିଦ୍୍ଯଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି

ଚମ୍ଯବଣି୍ ି ଏକ ଭୂତାଣ ୁ ଜେତି ସଂକ୍ରାମକ ନରାଗ, ଯାହା 
ମଶା, ଡାଆଁଶ ଓ ରଙି୍କମାେଙ୍କ ଦ୍ାରା ବ୍ାପଥିାଏ। ପ୍ରଭାବତି 
ପଶରୁ ଘା, ରକ୍ତ, ଲାଳ, ସଂିଘାଣ,ି ଶକୁ୍ର ଆଦ ିଦ୍ାରା ନଗାରଏି ପଶରୁୁ 
ଅେ୍ ପଶକୁୁ ବ୍ାପଥିାଏ। ଆକ୍ରାନ୍ ନଗାଈ ନଗାରୁଙ୍କ ଶରରୀରନର 
ତାପମାତ୍ା ବୃଦ୍ ି ନହାଇ ଜ୍ୱର ନହାଇଥାଏ ଏବଂ ନସମାନେ 
ଚାଲବିାନର କଷ୍ ଅେୁଭବ କରଥିାନ୍।ି ମଣୁ୍, ନବକ ଓ ପହ୍ନା 
ଆଦନିର ଆବୁ ବାହାରବିା ପର ିଫୁଲା ନଦଖାଯାଏ। ଆଶ ୁଚକିତି୍ା 
ଦ୍ାରା ନରାଗରୁ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ମକୁ୍ତ ିମଳିଥିାଏ। ନତଣ ୁନକୌଣସ ିଅଞ୍ଳନର 
ଏହ ି ନରାଗ ନଦଖା ନଦନଲ ତୁରନ୍ ଜଲିୋ ମଖୁ୍ ପ୍ରାଣରୀ ଚକିତି୍ା 
ଅଧିକାରରୀ, ପ୍ରାଣରୀଧେ େରିରୀକ୍ଷକ, ପ୍ରାଣରୀ ଚକିତି୍କଙୁ୍କ ସଚୂୋ 
ନଦବା ଲାଗ ି ଜେସାଧାରଣଙୁ୍କ େନିବଦେ କରାଯାଇଛ।ି

ମୋଗ୍ଭଦଶଶି�ୋ ଜୋେ ତି; ସୀମୋନ୍ ଜତିଲ୍ୋ ଉ�ରେ ନଜେ
 � ସଗାମ�ରିାଦ ି୍ରବି�ନ ଉ୍ସର 

ଲାଗବି ଅଙୁ୍କଶ
 � ଲଷେଣ ସଦ�ା ସଦସଲ ତୁରନ୍ ଜଣାନୁ୍
 � ୧୪ ଜଲି୍ା ୍ାଇଁ େତକ୍ମ େଚୂନା

ପ ା ର ଳ ା ବ େ ମୁଣ୍ି, ୧ ୩ । ୯ ( ସ ମ ସି ) : 
ଗଜପତ ି ଜଲିୋନର ପଣୁ ି ଜେେରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। 
ଭଲ ରାସ୍ା େଥିବାରୁ ଗାଁନର ପହଞ୍ ି
ପାରଲିାେ ି ଆମ୍ୱୁଲାେ୍ସ। ଖରଆିନର 
ବୁହାନହନଲ ଗଭ୍ଯବତରୀ ମହଳିା। ଆର୍ .
ଉଦୟଗରି ି ବ୍କ ପରୁୁଣାପାଣ ି ପଞ୍ାୟତ 
ଅନ୍ଗ୍ଯତ କୁମରୁପିଙ୍କାଳ ଗାନଁର ଘରଛି ି
ଏପର ି ଘରଣା। ସଚୂୋ କ୍ରନମ, 

କୁମରୁପିଙ୍କାଳ ଗାଁର ଉଆଳ ି ମଳକିଙ୍କ 
ସ୍ତରୀ ଲଳତିା ୮ମାସର ଗଭ୍ଯବତରୀ ଥିନଲ। 
ଲଳତିାଙ୍କ ପ୍ରସବ ନବଦୋ ନହବାରୁ 
ପରବିାର ନଲାନକ ଆମ୍ୱୁଲାେ୍ସକୁ 
ନଯାଗାନଯାଗ କରଥିିନଲ। ନହନଲ 
ଆମ୍ୱୁଲାେ୍ସ ଆସ ି ଗଞ୍ାମ-ଗଜପତ ି ସରୀମା 
ବଡପଦା େକିରନର ରହଯିାଇଥିଲା। 
ଆଗକୁ ଭଲ ରାସ୍ା େଥିବାରୁ 

ଆମ୍ୱୁଲାେ୍ସ ଆଗକୁ ଆସପିାରେିଥିଲା। 
ଏହାପନର କୁମରୁପିଙ୍କାଳ ଗାଁ ନଲାକଙ୍କ 
ସହାୟତାନର ଲଳତିାଙୁ୍କ ପ୍ରାୟ ୫ 
କମି ି କାଦୁଅ ରାସ୍ାନର ଖରଆିନର 
ନବାହ ି ଆଣ ି ଆମ୍ୱୁଲାେ୍ସ େକିରନର 
ପହଞ୍ାଇଥିନଲ। ପନର ଲଳତିାଙୁ୍କ ଗଞ୍ାମ 
ଜଲିୋ ନଡଙ୍ଗାଉସ୍ା ଡାକ୍ତରଖାୋନର 
ଭର୍କି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଜନନୀ 
ଯନ୍ତ୍ରେୋ ଖଟ ତିଆରେ ବୁ�ୋର�ରଲ ଗର୍ଭବତୀ
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ବୁଧବାର, ୧୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୩।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରଶାସନକି ସସବା (ଓଏଏସ୍ ) ଏବଂ ଓଡ଼ଶିା ରାଜସ୍ୱ 
ସସବା (ଓଆରଏସ୍ ) ଅଧିକାରୀସ୍ତରସର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜ ିଏକ ଅଦଳ ବଦଳ କରଛିନ୍।ି 
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରଚିାଳନା ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜ ି ପ୍ରକାଶତି ବଜି୍ଞପ୍ ି ଅନୁସାସର ପରୁୀ 
ତହସଲିଦାର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନଙୁ୍ ପରୁୀ ଅତରିକି୍ତ ଉପ ଜଲି୍ାପାଳ ଭାସବ ନରିକୁ୍ତ ି
ଦଆିରାଇଛ।ି ସସହପିର ି ପରୁୀ ଅତରିକି୍ତ ଉପ ଜଲି୍ାପାଳ ନହିାରକିା ନାୟକ ସମା ସ୍ଲୁର 
ଓଏସ୍ ଡ ି ଭାସବ ନରିକୁ୍ତ ି ପାଇଥିବା ସବସଳ ବାରଙ୍ଗ ତହସଲିଦାର ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱସ୍ତକି ସାହୁଙୁ୍ 
ସସହ ି ପଦବୀସର କାର୍ଯ୍ୟ କରବିା ପାଇ ଁ ଅନୁମତ ି ମଳିଛି।ି ବରୀର ପବୂ୍ଯତନ ତହସଲିଦାର 
ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସଭାଇଙୁ୍ କଟକ ତହସଲିଦାର ଏବଂ ଭାପରୁ ବଡିଓି ଜସନମେଜୟ ସାହୁଙୁ୍ 
ଟାଙ୍ଗ ି ତହସଲିଦାର ଭାସବ ଅବସ୍ାପତି କରାରାଇଛ।ି ଅପରପସକ୍ଷ ଓଆରଏସ୍  ଅଧିକାରୀ 
ତଥା ପରୁୀ ସଜାନ୍  ଅଫିସର ଆଶସୁତାଷ ସଦ’ଙୁ୍ ପରୁୀ ସହକାରୀ ଜଲି୍ାପାଳ ଭାସବ ବଦଳ ି
କରାରାଇ ଥିବା ସବସଳ ପରୁୀ ସଜାନ୍  ଅଫିସର ପ୍ରତୀକ ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍ ପରୁୀ ସହକାରୀ 
ଜଲି୍ାପାଳ, ସଜାନ୍  ଅଫିସର ରଞ୍ଜନ ସବସହରାଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ପରୁୀ ସହକାରୀ ଜଲି୍ାପାଳ ଭାସବ 
ବଦଳ ିକରାରାଇଛ।ି ଏଥିସହ ଓଆରଏସ୍  ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜସଳଶ୍ୱରପରୁ ସବ୍  ସରଜଷି୍ଟାର 
ସଶୁାନ୍ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍ ପରୁୀର ଅତରିକି୍ତ ତହସଲିଦାର ଭାସବ ନରିକୁ୍ତ ିମଳିଛି।ି ପରୁୀସର 
ସହକାରୀ ଜଲି୍ାପାଳ ଭାସବ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନଶିା ସଗାଏଙ୍ା ପପିଲିରି ଅତରିକି୍ତ ତହସଲିଦାର 
ଏବଂ ବାସଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ସସାର ମ୍ୁୟନସିପିାଲଟିରି ନବି୍ଯାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାସକଶ କୁମାର 
ପଣ୍ାଙୁ୍ ପରୁୀ ଜଲି୍ପାଳଙ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସର ସହକାରୀ ଜଲି୍ାପାଳ ଭାସବ ନରିକୁ୍ତ ି ମଳିଛି।ି

ଓଏଏସ୍  ଏବାଂ ଓଆରଏସ୍  ଅଧିକଠାରୀଙ୍କ ବଦଳି

ଶ୍ଠାସରୁଦ୍ଧ ହ�ଠାଇ...
ଆଣବିାର ବସ୍ାବସ୍ତ କରାରାଉଛ ିସବାଲ ିପରବିାର ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଦୁଇ ଓଡ଼ଆିଙ୍ 
ବ୍ୟତତି ୬ଜଣ ମତୃକ ସହସଲ ବଜିୟୱାଡା ଅଞ୍ଚଳର ହରଶି, ସଚନ୍ାଇର ସୀତାରମଣ, ଦଲି୍ୀର 

ବସିରନ୍ଦ୍ରକୁମାର, ରାଜୀବ ମସିକ, ସ୍ୀପ ମଲ୍କି୍  ଓ ସଚନ୍ାଇର ବାଲାଜ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷସର ଆହତ ସହାଇଥିବା 
୧୦ ଜଣ ସ୍ାନୀୟ ହସପଟିାଲସର ଚକିତି୍ତି ସହଉଛନ୍।ି ଇ-ବାଇକ୍  ସଶା’ରୁମ୍ ସର ନଆଁି ଲାଗ ି ନମିଷିସକ 
ମଧ୍ୟସର ଏହା ପରୂା ବଲି୍ଂିକୁ ବ୍ୟାପରିାଇଥÒଲା। ଫଳସର ଏହ ି ସଶା’ରୁମ  ଉପସର ରହଥିÒବା ରୁବ ି ପ୍ରାଇଡ୍  
ସହାସଟଲକୁ ନଆଁି ଓ ଧଆଁୂ ବ୍ୟାପ ିରବିାରୁ ଶ୍ାସରୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ସହାଇଥÒବା ପ୍ରାଥମକି 
ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି କଛି ିସଲାକ ସହାସଟଲ୍ ର ଝରକା ବାସଟ ତଳକୁ ସଡଇ ଁଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ସହାଇଥÒଲା ସବସଳ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଜଣଙୁ୍ ଅଗ୍ଶିମ ଟମି୍  ଉଦ୍ଧାର କରଛି।ି ମଳିଥିÒବା ସଚୂନା ଅନୁସାସର ଗତକାଲ ି
ରାତ ିପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସବସଳ ଏଠାକାର ଏକ ଇ-ବାଇକ ସଶା’ରୁମ୍ ସର ନଆଁି ଲାଗରିାଇଥÒଲା। ଏହ ିସଶା’ରୁମସର 
ରଖାରାଇ ୩୫ ରୁ ୪୦ ବାଇକକୁ ଚାଜ୍ଜଂ ସମାଡସର ରଖାରାଇଥÒଲା ସବସଳ ସକୌଣସ ି କାରଣରୁ ନଆଁି 
ଲାଗରିାଇଥÒବା କୁହାରାଇଛ।ି ସଶା’ରୁମ ଜଳସିପାଡ ିଛାରଖାର ସହାଇରାଇଥÒଲା ସବସଳ  ପ୍ରଥମ ମହଲାସର 
ରହଥିÒବା ସହାସଟଲସର ମଧ୍ୟ ନଆଁି ଲାଗରିାଇଥÒଲା। କଛି ିସଲାକ ସଶାଇ ରାଇଥÒବାରୁ ପଦାକୁ ଆସବିା ସମ୍ଭବ 
ସହାଇ ନଥÒଲା। ନଆଁିର ପ୍ରଖର ଏସତ ସଜାର ଥÒଲା ସର, ସହାସଟଲର ୨୩ଟ ିପ୍ରସକାଷ୍ଠ ସସମତ ଶଢିସିର ମଧ୍ୟ 
ନଆଁି ଲାଗରିାଇଥÒଲା। ଘଟଣାସ୍ଳସର ହାଇଦରାବାଦ ପଲୁସି କମସିନର ପହଞ୍ଚ ି ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 
ଏହ ି ସହାସଟଲସର ସକୌଣସ ି ଅଗ୍ ି ନବି୍ଯାପକ ବ୍ୟବସ୍ା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନଥÒବା ସବସଳ ସହାସଟଲ ମାଲକିଙ୍ 
ବସିରାଧସର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାରାଇଛ।ି ସସ ବର୍୍ଯମାନ ସଫରାର ସହାଇରାଇଥÒବା କୁହାରାଇଛ।ି

ଏହ ିଘଟଣାସର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରବିା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ମତୃକଙ୍ ପରବିାରକୁ ୨ 
ଲକ୍ଷ ସଲଖାଏ ଁଅନୁକମ୍ା ରାଶ ିସଘାଷଣା କରଛିନ୍।ି ସସହପିର ିସତଲଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ମତୃକଙ୍ 
ପରବିାରକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଓ ଆହତଙ୍ ପରବିାର ବଗ୍ଯଙୁ୍ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ଅନୁକମ୍ା ରାଶ ି ଦଆିରବି 
ସବାଲ ିରାଜ୍ୟ ଗହୃମନ୍ତୀ  ସଘାଷଣା କରଛିନ୍।ି

 ଏହ ି ଘଟଣାସର ଗଭୀର ସଶାକ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମତୃକଙ୍ 
ପରବିାରକୁ ସମସବଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତମାନଙ୍ ଆଶ ୁଆସରାଗ୍ୟ କାମନା କରଛିନ୍ ିନବୀନ।

ନହିବଶକଙ୍କ ସ�...
ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ସସହପିର ି ଗରୁୁବାର ଦନି ପବୂ୍ଯାହ୍ନସର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ବସମବେ ଷ୍ଟକ୍  ଏକ୍ସସଚଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କରସିବ 
ଓ ଓପନଂି ସବଲ୍  ବଜାଇସବ। ଏହା ପସର ସସ ଶଳି୍ପ ଉସଦ୍ୟାଗ ପ୍ରତନିଧିି ଏବଂ ସଭଣ୍ର ନସିବଶକ ସରାଡ୍  
ସଶା’ସର ସାମଲି ସହବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହଛି।ି

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ଆସନ୍ାକାଲରି ସସମେଳନ ପବୂ୍ଯରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନସର ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚବି 
ସସୁରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମମୁବେଇସର ପ୍ରମଖୁ ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ାର କରୃ୍୍ଯପକ୍ଷଙ୍ ସହ ଆସଲାଚନା କରଛିନ୍।ି ସଶକ୍ତ 
ଶଳି୍ପ ନୀତ,ି ସବୁଧିା ସସୁରାଗ, ସ୍ୱତନ୍ତ ସବ୍ ସଡି ିବ୍ୟବସ୍ା ଜରଆିସର ଓଡ଼ଶିା କପିର ିଭାସବ ଶଳି୍ପ ଅନୁକୂଳ 
ବାତାବରଣ ସଷୃ୍ଟ ି କରଛି ି ତାହା ଉପସର ଶ୍ୀ ମହାପାତ୍ର ଉସଦ୍ୟାଗପତମିାନଙୁ୍ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍।ି 
ଏଥିସହ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ମାଗ୍ଯଦଶ୍ଯନସର ଓଡ଼ଶିାସର କପିର ି ବହୁବଧି ସକ୍ଷତ୍ରସର 
ଭରପରୂ ସସୁରାଗ ସଷୃ୍ଟ ିକରାରାଇଛ ିସସ ସମ୍କ୍ଯସର ମଧ୍ୟ ଶ୍ୀ ମହାପାତ୍ର ସସମାନଙୁ୍ ସଚୂନା ସଦଇଛନ୍।ି 
ଉପରକୁ୍ତ ଭରି୍ଭୂିମ,ି ଜମ ି ବ୍ୟାଙ୍, ଗଣୁାତ୍ମକ ବଦୁି୍ୟତ ସରାଗାଣ, ସକ୍ଷତ୍ର ଉପସରାଗୀ ଶଳି୍ପ ସଜାନ୍  ଏବଂ 
ସହଜସର ବ୍ୟବସାୟ ବାତାବରଣର ଉପାସଦୟତା ସମ୍କ୍ଯସର ଆସଲାଚନା କରଛିନ୍।ି ଏହ ିସବୈଠକସର 
ଶଳି୍ପ ବଭିାଗର ପ୍ରମଖୁ ସଚବି ସହମନ୍ ଶମ୍ଯା ଉପସ୍ତି ଥିସଲ।

ଗ୍ଠାଷ୍ଟକି୍  ଔଷଧ ବଢ଼ଠାଇପଠାହର...
କରାରାଇଥÒବା ଏକ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ଥିÒଲା। ପସର ପସର ଇଣ୍ଆିନ ସଜାର୍୍ଯାଲ ଅଫ 

ଫାମ୍ଯାସକାସଲାଜ ିପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍କ୍ଯସର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାରାଇଥÒଲା।  ପସର ପସର ଏହ ିଔଷଧଗଡୁକୁି 
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ତାଲକିାରୁ ବାଦ୍  ସଦବାକୁ ସକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଷି୍ପର୍ ିସନଇଥÒସଲ ସବାଲ ିକୁହାରାଇଛ।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷସର  ଆଇଭରସମକ୍ନି, ମ୍ୁୟପାଇସରାସନ ିଭଳ ିଅନ୍ୟ ସକସତକ ଆଣ୍-ିଇନସଫକଟଭି୍  ଔଷଧକୁ 
ଏହ ି ତାଲକିାସର ସାମଲି କରାରାଇଛ।ି ସସହପିର ି ମଧସୁମହ ଏବଂ ହୃଦସରାଗ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ସକସତକ 
ଔଷଧ ସାମଲି କରାରାଇଥÒଲା ସବସଳ ସମାଟ ୩୪ଟ ିଔଷଧକୁ ଏହ ିତାଲକିାସର ସାମଲି କରାରାଇଥÒବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି  ନୂତନ ତାଲକିାସର ଥିବା ଔଷଧର ଦର ନୟିନ୍ତଣ କରବିା ଲାଗ ିସଲିଂି ଦଆିରାଇଥିବାରୁ ଏହା 
ଶସ୍ତା ସହବ ଏବଂ ସଲାକଙ୍ ପସକଟ ଉପସର ସବାଝ ପଡ଼ବି ନାହ ିଁ ସବାଲ ି କୁହାରାଇଛ।ି  ୨୦୧୫ ପସର 
ସକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ପକ୍ଷରୁ  ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ଏହ ିନୂଆ ତାଲକିା ଜାର ିକରାରାଇଛ।ି  ଏ ସମ୍କ୍ଯସର 
ସକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍୍ୟମନ୍ତୀ ମାଣ୍ଭୟି କହଛିନ୍ ି ସର, ୭ ବଷ୍ଯ ପସର ୨୦୨୨ସର ନୂତନ ନବୀକୃତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ 

ଏସସନସଆିଲ୍ ସମଡସିନି୍ ଲଷି୍ଟ (ଏନଇଏଲଏମ୍) ଜାର ି କରାରାଇଛ।ି ଏନଇଏଲଏମସର ଔଷଧକୁ 
ସାମଲି କରବିା ଏକ ଲମବୋ ପ୍ରକ୍ରୟିା ସହାଇଥÒବାରୁ  ଏଥିପାଇ ଁ ୩୫୦ବସିଶଷଜ୍ଞଙ୍  ଦ୍ାରା  ୧୪୦ ଥର 
ପରାମଶ୍ଯ ନଆିରବିା ପସର ଏହ ିତାଲକିା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାରାଇଛ।ି ଏହ ିତାଲକିାସର ସଲାକଙ୍ ସରୁକ୍ଷା, ସଲୁଭ 
ମଲୂ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ଅନୁରାୟୀ ଔଷଧକୁ ସାମଲି କରାରାଇଛ।ି

ଆଇଟ ିରଟିର୍ଣ୍ଣ ଆଳହର...
ଅଭସିରାଗ ଅନୁରାୟୀ ଭୁବସନଶ୍ୱର ଏମ୍ /ଏସ୍  ଆଇଏଏମ୍ ଓ ସଲୁ୍ୟସନ ପ୍ରାଇସଭଟ୍  ଲମିସିଟଡ୍  

ଆଥ ୍ଜକ ବଷ୍ଯ ୨୦୨୦-୨୧ସର ଆଇଟ ିରଟିର୍୍ଯ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରଥିିଲା। ସସଇ ସଂସ୍ାର କାଗଜପତ୍ରକୁ 
ତଞ୍ଚକତା କରସିନଇଥିସଲ ନୀରଜ। ପସର ୩୨ଜଣଙୁ୍ ନାମସର ୨୭ ସକାଟ ି ଟଙ୍ାର ଟକିସ ଦାଖଲ 
କରଥିିବା କଥା ଦଶ୍ଯାଇଥିସଲ। ସସଥିରୁ ଆଇଟ ିରଟିର୍୍ଯ ସହବା ପସର ସସମାସନ ୨ ସକାଟ ି୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା 
ଚଳୁ କରବିା ଲାଗ ିସରାଜନା କରଥିିସଲ। ସସ ତାଙ୍ର ନଜି ୩୨ ସମ୍କ୍ଯୀୟ ନାମସର ପ୍ୟାନକାଡ୍ଯ ଓ ଅନ୍ୟ 
କାଗଜପତ୍ର ସଦଇଥିସଲ। ସସଥିରୁ ୧୯ଜଣଙ୍ ନାମସର ଆଇଟ ିରଟିର୍୍ଯ ଫାଇଲ କର ି୧ ସକାଟ ି୪୦ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ା ସଫରପିାଇଥିସଲ। ଆଉ ୭ଜଣଙୁ୍ ଆଇଟ ିରଟିର୍୍ଯ କରବିା ପସର ଇନ୍ କମ୍  ଟ୍ୟାକ୍ସର ଆଇଟ ିବଭିାଗ 
ଧର ିସଦଇଥିଲା। ଏସନଇ ଇଓଡବ୍ଲ୍୍ୟସର ଅଭସିରାଗ ସହବା ପସର ପଦାକୁ ଆସଥିିଲା ସତ। ଠକ ପ୍ରାୟ 
୨ସକାଟ ି୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଠସକଇ କରବିା ଲାଗ ିସରାଜନା କରଥିିବା ସବସଳ ଏସବ ସଦୁ୍ଧା ୧ ସକାଟ ି୪୦ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଚଳୁ କରଥିିଲା।

୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଠା ଧର ିଯଠାଉଥିବଠା...
କରଥିିସଲ। କଛି ିଟଙ୍ା ବାଇକ୍ ର ଭାଇଜର ଓ ଆଉ କଛି ିମାଝୀଙ୍ ପସକଟ୍ ରୁ ବାହାରଥିିଲା। ଉକ୍ତ ଟଙ୍ା 
ସସ ସକଉଠୁଁ ଆଣସିଲ ଏବଂ ସକଉ ଁ କାର୍ଯ୍ୟପାଇ ଁ ସନଉଛନ୍ ି ତାହାର ସକୌଣସ ି ସସନ୍ାଷଜନକ ଉର୍ର 
ମାଝୀ ସଦଇପାର ିନ ଥିସଲ। ଭଜିଲିାନ୍ସ ତାଙୁ୍ ଗରିଫ କର ିମଙ୍ଗଳବାର ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ୱତନ୍ତ ଭଜିଲିାନ୍ସ 
ସକାଟ୍ଯକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଜାମନି ନାମଞ୍ଜରୁ ସହବାରୁ ତାଙୁ୍ ସଜଲ୍  ପଠାଇ ଦଆିରାଇଛ।ି ଏ ସନଇ 
ସକାରାପଟୁ୍  ଭଜିଲିାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାରାଇଛ।ି

ଫସରଷ୍ଟର ମାଝୀ ବପିଳୁ ଟଙ୍ା ସନଇ ରାଉଥିବା ଭଜିଲିାନ୍ସ ନକିଟକୁ ସଚୂନା ଆସଥିିଲା। ତନି ି
ଜଲି୍ାର ଭଜିଲିାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାସନ ଭବାନୀପାଟଣା ଇରସିଗସନ୍  କସଲାନୀ ଛକଠାରୁ କସଲଜ ଛକ 
ମଧ୍ୟସର ଦୀଘ୍ଯ ସମୟ ସଡରା ପକାଇ ଅସପକ୍ଷା କରଥିିସଲ। ସସ ଆସବିା କ୍ଷଣ ିଭଜିଲିାନ୍ସ କମ୍ଯଚାରୀମାସନ 
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସନଇ ରାତତିମାମ ପଚରାଉଚୁରା କରଥିିସଲ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାସଳ ଶଗଡ଼ାସ୍ତି 
ମାଝୀଙ୍ ସରକାରୀ କ୍ାଟ୍ଯସ୍ଯ, ଅଫିସ ଏବଂ ଇରସିଗସନ କସଲାନୀସ୍ତି ତାଙ୍ ସମ୍କ୍ଯୀୟ ଭାଇଙ୍ ଘସର 
ଚଢ଼ଉ କରାରାଇଥିଲା। ସତସବ ଏହ ି ଚଢ଼ଉ ସମୟସର ସକୌଣସ ି ସ୍ାନରୁ କଛି ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ତଥ୍ୟ କମିବୋ 
ଆପର୍ଜିନକ କାଗଜପତ୍ର ମଳି ି ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଭଜିଲିାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍ କହବିା ଅନୁରାୟୀ 
ପ୍ରାୟ ୬୦ରୁ ୭୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ନଆିରାଉଥିବା ସଚୂନା ମଳିଥିିଲା। କନୁି୍ ତାଙ୍ ନକିଟରୁ ମାତ୍ର ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା 
ମଳିଥିିଲା। ସତସବ ରଦ ିଏସତଗଡ଼ୁଏି ଟଙ୍ା ନଆିରାଉଥିବା କଥା ପବୂ୍ଯରୁ ଭଜିଲିାନ୍ସ ଜାଣପିାରଥିିଲା ସତସବ 
ଅବଶଷି୍ଟ ଟଙ୍ା କୁଆସଡ଼ ଗଲା ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ଟ ିକରଛି।ି ଏହା ତଦନ୍ସାସପକ୍ଷ ସବାଲ ିଆସଲାଚନା 
ସହଉଛ।ି ଦ୍ତିୀୟ କଥା ସହଲା କଳାହାଣ୍ ିଦକ୍ଷଣି ବନଖଣ୍ ଡଏିଫ୍ ଓ ଭାସବ ଲାସଡ ଗଜାନନ ଦୟାନ୍ 
ଦାୟତି୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ସବସଳ ସସ ଉର୍ର ବନଖଣ୍ ଓ ୱାକ୍ଜଂ ପ୍ଲାନ୍ ର ଡଏିଫ୍ ଓ ଦାୟତି୍ୱସର ମଧ୍ୟ ରହଛିନ୍।ି 
ଜସଣ ବ୍ୟକ୍ତ ି ତନି ି ଦାୟତି୍ୱସର ରହବିା ଘଟଣା ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ୱାଭାବକି ମସନ ସହଉଛ।ି ଫସରଷ୍ଟର ମାଝୀ 
ଉକ୍ତ ଟଙ୍ା କାହା ପାଖସର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇ ଁସନଉଥିସଲ ନା ତାହା ତାଙ୍ ନଜି ଟଙ୍ା ସସ ସମ୍କ୍ଯସର ମହୁଁ 
ସଖାଲ ିନ ଥିସଲ। ଅନ୍ୟପସଟ ଫସରଷ୍ଟର ମାଝୀଙ୍ ସମାବାଇଲ୍ କୁ ଡଏିଫ୍ ଓ ରୀତମିତ ଘନ ଘନ ସଫାନ୍  
କରଥିିବା ତାଙ୍ ସମାବାଇଲ୍  କଲ୍  ସରକଡ୍ଯରୁ ଜଣାପଡ଼ଥିିବା ବଶି୍ୱସ୍ତ ସତୂ୍ରରୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି

ନଶି ପଠାଣହିର ଜୁଏଲଙ୍କ...
ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍ ଜୁଏଲ କହଛିନ୍,ି ଆସମ ନବୀନଙୁ୍ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ କରବିା ସହ ବସିଜଡ ିସହ ୯ ବଷ୍ଯ 
ସରକାରସର ରହଥିିଲୁ। ଏସବ ଆସମ ସକନ୍ଦ୍ରସର ଶକ୍ତଶିାଳୀ ସହାଇଗଲୁଣ;ି ଏସବ ଆଉ ନବୀନଙ୍ର ସାହାର୍ୟ 
ଆଉ ଦରକାର ନାହ ିଁ। ଆମକୁ ବଦ୍ ଲା ସନବାର ଅଛ ି ଓ ଆସମ ବସିଜଡକୁି ପରୁୀ ସମଦୁ୍ରସର ସଠଲସିଦବୁ 
ସବାଲ ିସସ କହଛିନ୍।ି ଜୁଏଲଙ୍ ଏପର ିମନ୍ବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଏବଂ ସକବଳ ଖବର ଶସିରାନାମାସର 
ରହବିା ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଷି୍ଟ ସବାଲ ି ସାଧାରଣସର ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଦଳର ଶୀଷ୍ଯ ସନତୃତ୍ୱଙ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ିରାଜ୍ୟ ସନତୃତ୍ୱଙ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍; ଜୁଏଲଙ୍ ପବୂ୍ଯ କାଟତ ିଆଉ ନାହ ିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ନଜିର 
ଦ୍ତିୀୟ ପାଳସିର ଜୁଏଲଙୁ୍ ମନ୍ତମିଣ୍ଳସର ସନଇ ନ ଥିବା ସବସଳ ନକିଟସର ଦଳର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନବି୍ଯାଚନ 
କମଟିରୁି ତାଙୁ୍ ବାଦ୍  ଦଆିରାଇଛ।ି ସସହପିର ିପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା ବସିଶଷକର ିରାଜ୍ୟ ତଥା ସୁ୍ ରଗଡ଼ର ବଡ଼ 
ସ୍ୱାଥ୍ଯ ସମବେଳତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏମ୍ ସ ବଷିୟସର ଜୁଏଲ ଅସମ୍ଭବ ନରିବତା ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କର ି ଆସଛୁନ୍।ି ରାହାକୁ 

ସନଇ ସ୍ାନୀୟ ସଲାସକ ତାତସିଲଣ।ି ସସହପିର ିନଶିାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ାସର ନଜି ଦଳର 
ଜସଣ ମହଳିା କମ୍ଯକର୍୍ଯାଙୁ୍ ଅସଶାଭନୀୟ ଆଚରଣ ଘଟଣାସର ସସ ଜାମନି୍ ସର 
ଥିବାସବସଳ ସଂସଦୀୟ ସକ୍ଷତ୍ରସର ଏସନଇ ତାଙ୍ ବସିରାଧସର ଜନମତ ସଷୃ୍ଟ ି
ସହାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷସର ଜସଣ ସାଂସଦ ଭାବସର ନବି୍ଯାଚନ ମଣ୍ଳୀ ପାଇ ଁତାଙ୍ର 
ସରାଗଦାନ ସସପର ିଆଖିଦୃଶଆି ନଥିବା ସବସଳ ସଲାସକ ତାଙ୍ର ବକିଳ୍ପ ସଖାଜବିା 
ଆରମ୍ଭ କସଲଣ।ି ସତଣ ୁଏସବୁ ଉପରୁ ନଜର ହଚାଇବା ପାଇ ଁସସ ଏପର ିମନ୍ବ୍ୟ 
ସଦଇଥାଇପାରନ୍ ି ସବାଲ ି ସାଧାରଣସର ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି  ୨୦୧୯ ସାଧାରଣ 
ନବି୍ଯାଚନସର ରାଜ୍ୟସର କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପାଇ ଁ ବସିଜପ ି ମଶିନ ୧୨୦ ଆହବୋନ 
ସଦଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସଭାଟବାକ୍ସସର ରାଜ୍ୟବାସୀ ପନୁଶ୍ ନବୀନଙୁ୍ ଆଶୀବ୍ଯାଦ 
ଅଜାଡ଼ ି ସଦଇଥିବା ସବସଳ ବସିଜପ ି ମହୁମଁାଡ଼ ି ତସଳ ପଡ଼ଥିିଲା। ସସହପିର ି ଗତ 
ପଞ୍ଚାୟତ ନବି୍ଯାଚନସର ସକନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟମନ୍ତୀ ବସିଶ୍ୱଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ବସିଜଡ ିସାଂଗଠନକି 
ସମ୍ାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ବସିଜଡ ି ସମ୍କ୍ଯସର କଛି ି ଏପର ି ମନ୍ବ୍ୟ 
ସଦଇଥିସଲ। ପରଣିତ ି ସ୍ୱରୂପ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାସର ବସିଜପ ି ମାଟ ି କାମଡ଼ୁଥିିଲା। 
ପବୂ୍ଯ ନବି୍ଯାଚନସର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶତି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବସିଜପ ି ଚଳତି ପଞ୍ଚାୟତ 
ନବି୍ଯାଚନସର ଏକ ପ୍ରକାରର ମଳୂସପାଛ ସହାଇ ରାଇଥିଲା। ଦଳର ସଂଗଠନକୁ 
ସଦୃୁଢ଼ କରବିା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବକିାଶ ପ୍ରକ୍ରୟିାସର ନଜିକୁ ସାମଲି ନ କର ି ଏପର ି
ମଛି ଆତ୍ମବଡ଼ବିା ସଦଖାଇବା ଟୁଡୁଙ୍ ପାଇ ଁବୁସମରାଂ ସହଲା ସବାଲ ିସସସତସବସଳ 
ସାଧାରଣସର ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏସବ ବସିଶ୍ୱଶ୍ୱରଙ୍ ପଥର ପଥଚାରୀ 
ସହାଇ ଜୁଏଲ ସରଉ ଁଫମ୍ା ଭାଷଣବାଜ ିକରୁଛନ୍ ିତାହା ତାଙ୍ ପାଇ ଁବ ିଆତ୍ମଘାତୀ 
ସହାଇପାସର ସବାଲ ିରାଜସନୈତକି ସମୀକ୍ଷକମାସନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

ପଲୁସିକୁ ଆକ୍ରମଣ; ଥଠାନଠାହର...
 ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭାଙ୍ଗରୁିଜ ି ସଦଇଥିସଲ। ଏପରକି ି ଥାନା ବଗଚିାସର ଥିବା ବଭିନି୍ 
ଫୁଲଗଛ ସହ କୁଣ୍ଗଡୁକୁି ଭାଙ୍ଗ ିସଦଇଛନ୍।ି ସଲାକଙ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା 
ପାଇ ଁପଲୁସି କମ୍ଯଚାରୀମାସନ ଥାନା ଛାଡ ିପ୍ରାଣ ବକିଳସର ସଦୌଡ ିପଳାଇଥିସଲ। 

ସଚୂନାସରାଗ୍ୟ, ଗତକାଲ ି ଅଡବା ଥାନା ଏସ୍ ଆଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବସରାଙ୍ 
ସନତୃତ୍ୱସର ଏକ ପଲୁସି ଟମି ଝରଣାପରୁ ଅଞ୍ଚଳସର ପାସ୍ାଲଂି କରୁଥିବା 
ସମୟସର ୬ଟ ି ପ୍ଲାଷ୍ଟକି ଡ୍ରମରୁ ୨୦୭ସକଜ ି ୫୦୦ଗ୍ରାମ ଗସଞ୍ଜଇ ଜବତ 
କରଥିିସଲ। ଏହ ି ଗସଞ୍ଜଇ ବଶି୍ୱନାଥ ଭୂୟାରଁ ସବାଲ ି ଜାଣବିାକୁ ପାଇ ତାଙୁ୍ ଧର ି
ଥାନାକୁ ଆଣଥିିସଲ। ଏସନଇ ଅଡବା ଥାନାସର ୧୧୦/୨୨ସର ଏକ ଅବକାରୀ 

ମାମଲା ରୁଜୁ ସହାଇଥିଲା। ସତସବ ବଶି୍ୱନାଥଙୁ୍ ପଲୁସି ଉଠାଇ ସନଇରାଇଥିବା 
ଏବଂ ସସ ନସିଦ୍ଯାଷ ସବାଲ ି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୨୦୦ରୁ 
ଅଧିକ ମହଳିା ଓ ପରୁୁଷ ଆଜ ିଅଡବା ଥାନା ଆଗସର ସମଳ ିକରଥିିସଲ। ପରବର୍୍ଜ 
ସମୟସର ଏମାସନ ଉସର୍ଜତି ସହାଇ ପଲୁସି କମ୍ଯଚାରୀଙ୍ ସହ ଥାନା ଭତିସର 
ପଶ ି ଆକ୍ରମଣ କରଥିିବାର ଜଣାପଡଛି।ି ଘଟଣାଟ ି ସସମବେଦନଶୀଳ ସହାଇଥିବାରୁ 
ସମାହନା, ଆର୍ .ଉଦୟଗରି ିପଲୁସି, ପସଡ଼ାଶୀ ଜଲି୍ା କନ୍ଧମାଳର ପଲୁସି ଟମି୍  ପହଞ୍ଚ ି
ପରସି୍ତିକୁି ଆୟର୍ କରଥିିବା ସବସଳ ଗଜପତ ିଜଲି୍ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍ ନସିଦ୍୍ଯଶ 
କ୍ରସମ ଅତରିକି୍ତ ଏସ୍ ପ ିବାମସଦବ ସଂିଙ୍ ସନତୃତ୍ୱସର ଆର୍ .ଉଦୟଗରି ିଏସଡପିଓି 
ଦୀଲ୍ପି କୁମାର ନାୟକଙ୍ ପ୍ରସତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ୱାବଧାନସର ୪ପ୍ଲାଟୁନ ପଲୁସି ସଫାସ୍ଯ 
ମତୁୟନ କରାରାଇଛ।ି ଅତରିକି୍ତ ଏସ୍ ପ ିଶ୍ୀ ସଂି ଏବଂ ଆର୍ .ଉଦୟଗରି ିଏସ୍ ଡପିଓି 
ଶ୍ୀ ନାୟକ ପ୍ରସତ୍ୟକ୍ଷ ଭାସବ ଉପସ୍ତି ରହ ିପରସି୍ତି ିଉପସର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବାର 
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାରାଇଛ।ି ସସପସଟ ଆକ୍ରମଣସର ଶକିାର ସହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଲୁସି 
କମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍ ଚକିତି୍ା ଲାଗ ିସମାହନା ସଗାଷ୍ଠ ିସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସକନ୍ଦ୍ରସର ଭର୍୍ଜ କରାରାଇଛ।ି

ହକଠାଟଣ୍ଣକୁ ସଠାକ୍ଷ୍ ହଦବଠା ପଠାଇଁ...
ଜସଣ ନାବାଳକିାଙୁ୍ ପସଡାଶୀ ଗ୍ରାମର ଜସଣ ରବୁକ ଅପହରଣ କରସିନବା 
ଘଟଣାସର ପରୂ୍୍ଯ ସସମାନଙୁ୍ ସହସରାଗ କରଥିିବା ଅଭସିରାଗ ସହାଇଥିଲା। ଏ 
ସନଇ ଗ୍ରାମର କଛି ିରବୁକଙ୍ର ସସ ଶତରୁ ସହାଇରାଇଥିସଲ। ନାବାଳକିା ଅପହରଣ 
କରଥିିବା ରବୁକ ଜଣକ ସଜଲ ରାଇଥିବା ସବସଳ ପରୂ୍୍ଯଙ୍ ନାମସର ମଧ୍ୟ ମାମଲା 
ସହାଇଥିଲା। ଏଭଳ ି ବଭିନି୍ କାରଣରୁ ପରୂ୍୍ଯଙ୍ ଜୀବନ ପ୍ରତ ି ବପିଦ ରହଥିିଲା। 
ମଙ୍ଗଳବାର ଦନି ବ୍ରହ୍ମପରୁ ସକାଟ୍ଯସର ପରୂ୍୍ଯ ସାକ୍ଷୀ ସଦବାକୁ ରାଉଥିବା କଥା 
ନସିଜ ଗ୍ରାମର କଛି ି ସଲାକଙୁ୍ କହଥିିସଲ। ଆଜ ି ବାଇକ୍ ସର ପରୂ୍୍ଯ ସାକ୍ଷୀ ସଦବା 
ପାଇ ଁସକାଳ ୧୦ଟା ସମୟସର ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଆସଥୁିବା ସବସଳ ସଦରଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
ସରଗଡ ି ଛକ ନକିଟସର ପରୂ୍୍ଯଙ୍ ଶତରୁମାସନ ଛପ ି ରହଥିିସଲ। ପରୂ୍୍ଯ ଆସବିା କ୍ଷଣ ି
ତାଙ୍ ସଗାଡକୁ ଖଣ୍ାସର ହାଣଥିିସଲ। ପରୂ୍୍ଯ ତସଳ ପଡରିବିା ପସର ତାଙୁ୍ ୬ଜଣ 
ରବୁକ ଆକ୍ରମଣ କରଥିିସଲ। ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ାସର ପରୂ୍୍ଯ ରାସ୍ତାସର ପଡଥିିବା ସବସଳ 
ଜସଣ ହତ୍ୟାକାରୀ ପରୂ୍୍ଯଙ୍ ପତ୍ୀଙୁ୍ ସଫାନ୍  କର ି ‘ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙୁ୍ ହାଣସିଦଲୁ, 
ରାସ୍ତାସର ପଡଛି ି ତୁରନ୍ ସମଡକିାଲ ନଅି’ ସବାଲ ି କହଥିିସଲ। ଘଟଣାସ୍ଳସର 
ପରୁୁସଷାର୍ମପରୁ ଥାନା ପଲୁସି, ସଦରଥାନା ପଲୁସି ଓ ସାଇଣ୍ଫିିକ୍  ଟମି୍  ପହଞ୍ଚ ି
ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ପରୂ୍୍ଯଙ୍ ନାମସର ମଧ୍ୟ ପବୂ୍ଯରୁ କଛି ିମାମଲା ରହଥିିଲା।
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ହୁକ ପକାଉଥିବା ଲ�ାକଙୁ୍ ଉପଲ�ାକ୍ା କରାଗ�ା 
ରଘନୁାଥପରୁ,୧୩ା୯(ସମସି): ହୁକ ପକାଇ ବଦୁିୟୁତ୍  ବୟୁବହାର କରୁଥିବା ଲ�ାକଙୁ୍ 
ଟପିସିଓିଡଏି� ପକ୍ଷରୁ କମ୍  ମ�ୂୟୁଲର କସି୍ ିଅନୁଯାୟୀ ନୟିମତି ଉପଲ�ାକ୍ା କରାଯବିା 
ନମିଲତେ ନଲିଦ୍ଦେଶ ଆସଥିି�ା। ଏହ ିନଲିଦ୍ଦେଶ ପାଇବାପଲର ରଘନୁାଥପରୁ ଟପିସିଓିଡଏି� 
ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କାଯଦେୟୁାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜ ିରଘନୁାଥପରୁ ବ୍ଲକ ଅତେରଦେତ ଜରନ୍ାଥପରୁ 
ପଞ୍ାୟତର ବଡ଼ପାଟଣା ଗ୍ାମଲର ହୁକ ପକାଇ ବଦୁିୟୁତ୍  ବୟୁବହାର କରୁଥିବା ଲ�ାକଙୁ୍ 
କମ୍  ମ�ୂୟୁଲର କସି୍ ି ଅନୁଯାୟୀ ଲସମାନଙୁ୍ ନୟିମତି ବଦୁିୟୁତ୍  ଉପଲ�ାକ୍ା କରାଯବିା 
ନମିଲତେ ଏକ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇଥି�ା। ଏଥିଲର ଟପିସିଓିଡଏି� ଏସଡଓି ବଶି୍ୱରଞ୍ଜନ 
ଲଦଉରୀ, ଗ୍ାହକ ସମ୍ପକଦେ ନବିଦୋହୀ ଅଧିକାରୀ ଲଜବ ିସମ୍ତି୍ , ବଦୁିୟୁତ୍  ବ�ିାର କନଷି୍ ଯନ୍ତୀ 
ହୃଷଲିକଶ ଦାସ, ବଦୁିୟୁତ ବ�ିାର କନଷି୍ ଯନ୍ତୀ କୃତ୍ତ୍  ିବାସ ମାଝ,ି ଅରବନି୍ଦ ନାୟକ, ବଜିୟ 
ନାୟକ, ସମ୍ପଦ ଲ�ୌଧରୁୀ, ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଲଯାରଲଦଇ ୪୫ ଜଣ ହୁକ ପକାଉଥିବା 
ଲ�ାକଙୁ୍ କମ୍  ମ�ୂୟୁଲର କସି୍ ିଅନୁସାଲର ନୟିମତି ବଦୁିୟୁତ ଉପଲ�ାକ୍ା କରାଯାଇଛ।ି 
ବଦୁିୟୁତ୍  ବଲି୍  ଡଜିଟିା� ଲପଲମଣ୍ଟ ଲଦଇଥିବା ଉପଲ�ାକ୍ା ଶ୍ୀ�ରଣ ମହାପାତ୍ରଙୁ୍ 
ବଦୁିୟୁତ୍  ବ�ି ସ୍ୱଳ୍ପ ଛାଡ଼ କରାଯବିା ସହ ଟପିସିଓିଡଏି� ପକ୍ଷରୁ ପରୁସ୍ତୃ କରାଯାଇଥି�ା।

ବଜ୍ରପାତଲର ଲେଡସିନି୍  ଲ�ାକାନ ଚୂର୍ ୋର 
ରଘନୁାଥପରୁ,୧୩ା୯(ସମସି): ଆଜ ିମଧ୍ାହ୍ନଲର ବ୍ରଜପାତଲର ରଘନୁାଥପରୁ ବଜାରଲର 
ଥିବା ମଙ୍ଗଳା ଲମଡସିନି ିଲ୍ାର୍ ର ଦ୍ତିୀୟ ମହ�ା ଫାଟ ି�ୁର୍ ମାର ଲହବା ସହ ସମସ୍ 
ଇଲ�ଲକ୍ ରୋନକି୍ସ ସାମଗ୍ୀ, ଟ�ି ିଲପାଡ଼ଯିାଇଛ।ି ମଙ୍ଗଳା ଲମଡକିା� ହ�ର ଦ୍ତିୀୟ ମହ�ା 
ଉପଲର ବ୍ରଜପାତ ଲହାଇଥି�ା। ଏହ ିବ୍ରଜପାତଲର ଲମଡକିା� ହ�ର ସମସ୍ ବଦୁିୟୁତ୍  
ୱାରଙି୍ଗ ଜଳଯିାଇଛ।ି ଫୟୁାନ୍ , �ାଇଟ, ଫି୍ଜ୍  ଓ ସମସ୍ ସାମଗ୍ୀ ଲପାଡ଼ଯିାଇଛ।ି ଏହ ି
ଘରର ଛାତ ଓ ତଳଛାତ ଫାଟ ିଦୁଇଫାଳ ଲହାଇଯାଇଛ।ି ପରବିାର ଲ�ାଲକ ଅଳ୍ପଲକ 
ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛତେ।ି ବ୍ରଜପାତଲର ଘରର ଲ�ାଲକ �ୟ�ୀତ ଲହାଇପଡ଼ଥିିଲ�।

ଶକି୍ଷକ ଓ �ବି୍ାଙ୍ଗ ପ�ିାଙ୍ ପତିାୋତାଙୁ୍ 
ଲନଇ ସଲଚତନତା ଶବିରି

ଆଳ,ି ୧୩ା୯(ସମସି): ଦବିୟୁାଙ୍ଗ ପ�ିା କପିର ି ସରଳଲର ଶକି୍ଷା ପାଇପାରଲିବ, ଏ 
ଲନଇ ଆଳ ିବ୍ଲକ ଶକି୍ଷାମଣ୍ଡଳ କାଯଦେୟୁାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଲ�ତନତା ଶବିରି ରରିବିନ୍ଧ 
ପ୍ରାଥମକି ବଦିୟୁାଳୟଲର ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ିଶବିରିଲର ୫୦ ଜଣ ଶକି୍ଷକ ଓ 
ଅ��ିାବକ ଲଯାର ଲଦଇଥିଲ�। ଏହ ିଶବିରିକୁ ଆଳ ିବ୍ଲକ ବଆିରସସି ିପବନୀ କୁମାର 
ରାଉତ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିଲ�। ସମ୍ଳ ଶକି୍ଷକ ସବୁାସ �ନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଲରବତୀ ପୃ୍  ି ଓ 
ଶକି୍ଷକ ସାରର କୁମାର ସାମ� ପ୍ରଶକି୍ଷକ �ାଲବ ଲଯାର ଲଦଇ ସରକାରଙ୍ ପକ୍ଷରୁ 
ମଳୁିଥିବା ସବୁଧିା ସଲୁଯାର ଓ କପିର ିଦବିୟୁାଙ୍ଗ ପ�ିାମାଲନ ସମାଜର ମଖୁୟୁଲ୍ାତଲର 
ସାମ�ି ଲହବ ଲସ ବଷିୟଲର ପ୍ରଶକି୍ଷାଥଦେୀଙୁ୍ ପଙୁ୍ାନୁପଙୁ୍ �ାଲବ ବୁଝାଇଥିଲ�। ଶରତ 
ଲଦବ କ୍୍ଲ ରର ସଂଲଯାଜକ ହଳଧର ସାହୁ, ନରିଞ୍ଜନ ଲଜନା, �ତି୍ରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ, 
ଜଲନମେଜୟ ନାଥ ପ୍ରମଖୁ ଲଯାର ଲଦଇଥିଲ�।

ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ୋୟାଧର ଶକୁ୍ଳଙୁ୍ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି
ତଲିତ୍ଦୋ�, ୧୩ା୯(ସମସି): ତଲିତ୍ଦୋ� ବ୍ଲକ ଅତେରଦେତ ମଳୂସିଂି ପଞ୍ାୟତ କାବ�ପରୁ 
ଗ୍ାମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ମାୟାଧର ଶକୁ୍ଳଙ୍ ଦ୍ାଦଶାହଲର ତାଙ୍ 
ବାସ�ବନଲର ଆଲୟାଜତି ସ୍ତୃସି�ାଲର ବହୁ ବଶି ି୍  ବୟୁକ୍ ି ଲଯାରଲଦଇ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି
ଅପଦେଣ କରଛିତେ।ି ସ୍ତୃସି�ାଲର ନା�ବିର ଉଚ୍ଚ ବଦିୟୁାଳୟର ନରିଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଅଧ୍କ୍ଷତା 
କରଥିିବାଲବଲଳ ଶକି୍ଷାବତି ଅଲ�ଖ �ରଣ ଲବଲହରା ସଂଲଯାଜନା କରଥିିଲ�। ଏହ ି
ସ୍ତୃସି�ାଲର ଝଙ୍ଡ଼ ସାହତିୟୁ ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ଲରାଲ�ାକ ବହିାରୀ ପ�ାଇ, ପବୂଦେତନ 
ଶକି୍ଷକ ଲନତା ଅକ୍ଷୟ ଦାସ, ନରିଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାଉତ, ଅଜୟ ଦାସ, 
ରାଲଜନ୍ଦ୍ର ଶକୁ୍ଳ, ସଁଅରା ପଞ୍ାୟତର ପବୂଦେତନ ସରପଞ୍ ବ�ୂିତ ି �ୂଷଣ ଦାଶ, ବାବାଜୀ 
�ରଣ ପଣ୍ଡା, ଶଶୀ�ୂଷଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆଦକିନ୍ଦ ସାହାଣୀ, ସୀତାକାତେ ପଣ୍ଡା, ନଲରାତ୍ମ 
�ୂୟାଁ, ଧନୁ�ନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱାଳ, ସନୁାକର ନାୟକ, ସାରଦା ସ୍ୱାଇଁ, ନରିଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍ ସଲମତ 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ, ପରୁାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲଯାରଲଦଇ ସ୍ୱରଦେତ ଶକୁ୍ଳଙ୍ ସ୍ତୃ�ିାରଣ 
କରଥିିଲ�। ତାଙ୍ଠାରୁ ଶକି୍ଷା ଗ୍ହଣ କର ିବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜୟୁ ଓ ରାଜୟୁ ବାହାଲର 
ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀଲର ଆସୀନ ଲହାଇଛତେ।ି ତାଙ୍ �ଳ ି କତ୍ଦେବୟୁନଷି୍, ସମୟାନୁବତ୍୍ତିତା 
ଶକି୍ଷକ ଏଲବ ବରିଳ ଲବା� ିମତବୟୁକ୍ କର ିଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ିଅପଦେଣ କରଥିିଲ�। ପତୁ୍ର ପ୍ର�ାତ 
ଶକୁ୍ଳ ଓ କନୟୁା ସନୁନ୍ଦା ଶକୁ୍ଳଙ୍ ସଲମତ ପରବିାରବରଦେ, ଆତ୍ୀୟସ୍ୱଜନ ଓ ଗ୍ାମବାସୀ 
କାଯଦେୟୁକ୍ରମ ପର�ିାଳନା କରଥିିଲ�।

ଆ�ଶ୍ଶ ଶକି୍ଷକଙ୍ ପରଲ�ାକ
ଜରତସଂିହପରୁ,୧୩ା୯(ସମସି): ଜରତସଂିହପରୁ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ସାଁପରୁ ପଞ୍ାୟତ 
ଅଧୀନସ୍ଥ ପଟଣା ବନମାଳୀପରୁର ଆଦଶଦେ ଶକି୍ଷକ ଶଙ୍ର �ରଣ ପରଡ଼ିାଙ୍ ୭୫ ବଷଦେ 
ବୟସଲର ପରଲ�ାକ ଲହାଇଯାଇଛ।ି ତାଙ୍ ବଲିୟାରଲର ଅଞ୍ଳଲର ଲଶାକର ଛାୟା 
ଲଖଳଯିାଇଛ।ି ଲସ ଜଲଣ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ, ଲନେହୀ, ଆଦଶଦେ ଓ ପଲରାପକାରୀ ଶକି୍ଷକ ଥିଲ�। 
ଲସ ମା�କାନରରିଲିର ତାଙ୍ର ଶକି୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରଥିିବାଲବଲଳ ଜରତସଂିହପରୁ 
ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ମଖି ପ୍ରାଥମକି ବଦିୟୁାଳୟ, ନୂଆପଡ଼ା, ସାଁପରୁ, ମଜୁରାଇ ପ୍ରାଥମକି 
ବଦିୟୁାଳୟଲର ଦୀଘଦେଦନି ଧର ି ଶକି୍ଷକତା କରଥିିଲ�। ସ୍ୱରଦେତ ପରଡ଼ିାଙ୍ ମତୁୃୟୁଶଯୟୁା 
ନକିଟଲର ପତ୍ୀ ଓ ପଅୁ ଝଅି ଉପସ୍ଥତି ଥିଲ�। ବଡପଅୁ ପ୍ଲାବନ ପରଡ଼ିା ମଖୁାଗ୍ ିଲଦଇଥିଲ�।

ଲଗାବରୀ ନ�ୀ ଜଳ ପ୍ର�ୂଷଣ ଘଟଣା

ବଧିାୟକଙୁ୍ ବଲିଜପ ି
ଲନତାଙ୍ ଆଲକ୍ଷପ ଘଟଣା

ଜରତସଂିହପରୁ, ୧୩ା୯(ସମସି): ରାଜୟୁ ସରକାର 
ଶକି୍ଷତି ଲବକାରୀ ଯବୁକ, ଆଗ୍ହୀ �ାଷୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ଲରାଷ୍ୀଙୁ୍ ଆଥ ୍ତିକ ସ୍ୱାବ�ମ୍ୀ କରବିାକୁ ବ�ିନି୍ ଆୟକାରୀ 
ଲଯାଜନାର ବୟୁବସ୍ଥା କରଛିତେ।ି ଏଥିପାଇଁ ବୟୁାଙ୍ ଋଣ 
ଲଯାରାଇ ଲଦବା ଦ୍ାରା ଜଲି୍ାଲର ବହୁ ସଂଖୟୁାଲର ବଡ଼ 
ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଫାମଦେ ଲଖା�ଛି।ି ଲତଲବ କୁକୁଡ଼ା �ାଷୀ �ଆିଁ, 
ଦାନା ଓ ଔଷଧ ପାଇଁ ବ�ିନି୍ କମ୍ପାନୀ ଉପଲର ନ�ିଦେର 
କରୁଥିବା ସମୟଲର ଏହ ିକମ୍ପାନୀ କୁକୁଡ଼ା �ାଷୀଙୁ୍ ନଜି 
ବୟୁବସାୟକି ଜା�ଲର ଛନ୍ଦଲିଦଇ ଲଶାଷଣ କରୁଥିବା 
ଲନଇ ଅ�ଲିଯାର ଲହଉଛ।ି ଏପରକି ିକୁକୁଡ଼ା ମାଂସ କଗି୍ା 
ପ୍ରତ ି ବଜାର ଦର ୨ ଶହ ଟଙ୍ା ରହଥିିବାଲବଲଳ ଏହ ି
କମ୍ପାନୀ �ାଷୀଙ୍ଠାରୁ ମାତ୍ର ୮୫ ଟଙ୍ାଲର କୁକୁଡ଼ା କଣି ି
ଲନଉଥିବା ସ�ୂନା ମଳିଛି।ି ଏତକି ିଟଙ୍ାଲର କମ୍ପାନୀକୁ 
କୁକୁଡ଼ା ବକିଲି� �ାଷୀର କ୍ଷତ ିଲହଉଛ।ି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍ 
ଲଶାଷଣ ମଲନାବୃତ୍ ିପାଇଁ ଜଲି୍ାର ଶହ ଶହ ଫାମଦେ ଏଲବ 
ବନ୍ଦ ଲହବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସଥିିବା ଲନଇ ଜଲି୍ାର କୁକୁଡ଼ା 
�ାଷୀ ଅ�ଲିଯାର କରଛିତେ।ି ଲସମାଲନ ମଳିତି ଲହାଇ 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ନକିଟଲର ଏ ସମ୍ପକଦେଲର �ଖିିତ ଅ�ଲିଯାର 
କରବିା ସହ ଏହାର ଉପଯକୁ୍ ପ୍ରତକିାର ପାଇଁ ଦାବ ି
କରଛିତେ।ି

ଜରତସଂିହପରୁ କୁକୁଡ଼ା �ାଷୀ ମା�କି ସଂଘ 

ସମ୍ପାଦକ ସମଲରନ୍ଦ୍ର ଆ�ାଯଦେୟୁ କହଛିତେ,ି କୁକୁଡ଼ା କମ୍ପାନୀ 
ମନଇଛା �ା� ଉଠାଉଛତେ।ି ଏହ ିକମ୍ପାନୀମାଲନ �ଆିଁ, 
ଦାନା ଓ ଔଷଧ ପତ୍ର ଲଯାରାଇଥା’ତେ।ି ଲତଲବ �ାଷୀକୁ 
ଘର, ବଜୁିଳ,ି ପାଣ ିଓ ମାନବ ସମ୍ଳ ବା ଶ୍ମ ଲଦବାକୁ 
ପଡୁଛ।ି ଲତଲବ �ାଷୀ ୪୫ ଦନିରୁ ଦୁଇମାସ କୁକୁଡ଼ା 
ପାଳବିା ପଲର କଗି୍ା ପ୍ରତ ି ମାତ୍ର ୫ ଟଙ୍ା ପାଉଥିବା 

ସମୟଲର କମ୍ପାନୀ ଶତାଧିକ ଟଙ୍ା �ା� କରୁଛ।ି 
ଏପରକି ିକୁକୁଡ଼ା ଦାମ ବୃଦ୍ ିଘଟଲି� ମଧ୍ �ାଷୀ ଏହାର 
�ା� ପାଉନାହ ିଁ। ଅନୟୁପକ୍ଷଲର କଂପାନୀ �ାଷୀଙୁ୍ 
�ଢ଼ା ଦାମଲର �ଆିଁ ଓ ଦାନା ଆଦ ି ଲଯାରାଉଥିବା 
କୁକୁଡା �ାଷୀ ଅରୁଣ କୁମାର ବଲିଶାଇ, ଲଦବାଶଷି 
ମହାପାତ୍ର ଅ�ଲିଯାର କରଛିତେ।ି କମ୍ପାନୀମାଲନ ନଜି 
ଇଛା ଅନୁସାଲର ମ�ୂୟୁ ସ୍ଥରି ନ କର ି �ାଷୀ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍ 
ସହତି ଆଲ�ା�ନା କର ି ମ�ୂୟୁ ସ୍ଥରି କରବିାକୁ କୁକୁଡା 
ଫାମଦେ ମା�କି ସଂଘ ସ�ାପତ ି ରତକିାତେ ପାଳ ଦାବ ି

କରଛିତେ।ି କୁକୁଡା �ାଷୀମାନଙୁ୍ କୁକୁଡା ମାଂସର 
ବଦ୍୍ତିତ ବଜାର ମ�ୂୟୁ ହସିାବଲର ବକି୍ରରି �ା�ାଂଶ 
କଗି୍ା ପ୍ରତ ି୬ରୁ ୧୪ ଟଙ୍ା ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ଲସ ଦାବ ି

କରଛିତେ।ି ବହୁ କମ୍ପାନୀ ନମି୍ନମାନର �ଆିଁ ଓ ଦାନା 
ଲଦଉଥିବାରୁ କୁକୁଡ଼ା ନ ବଢ଼ବିା କାରଣରୁ �ାଷୀର କ୍ଷତ ି
ଘଟୁଛ।ି ଲତଣ ୁ ଉନ୍ତମାନର �ଆିଁ, ଦାନା ଓ ସମସ୍ 
ଔଷଧ ଲଯାରାଣ ପାଇଁ �ାଷୀ ଦାବ ି କରଛିତେ।ି �ା� 

�ୁଟୁଥିବା ଏହ ିକମ୍ପାନୀମାଲନ ନଜି ପକ୍ଷରୁ ଅ�ଜି୍ଞ ସପୁର 
�ାଇଜରଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ ି ଲଦଇ �ାଷୀମାନଙୁ୍ କୁକୁଡା ଫାମଦେ 
ପର�ିାଳନାଲର ସହାୟତା କରବିାକୁ ଲସମାଲନ ଦାବ ି

କରଛିତେ।ି କଂପାନୀର ମନମାନୀ ବଲିରାଧଲର କୁକୁଡା 
�ାଷୀ ସଲରାଜ କୁମାର ନାୟକ, ବ�ୁିତ ିରାଉତ, ଅବଦୁ� 
କା�ାମ, ଲଦବ ପ୍ରସନ୍ ସାହୁ ଓ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ରାଉତ ପ୍ରମଖୁ 
�ାଷୀ ଜ�ିାତ୍� ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ଲକ୍ଷପ ଦାବ ିକରଛିତେ।ି

କୁଜଙ୍ଗ,୧୩ା୯(ସମସି): ସାଧାରଣ ନବିଦୋ�ନକୁ ଆହୁର ି
ଅଲନକ ଦନି ରହଛି।ି ମାତ୍ର କୁଜଙ୍ଗଲର ଏଲବଠାରୁ 
ବଲିଜପ ିଓ ବଲିଜଡ ିମଧ୍ଲର ଆଲକ୍ଷପ ଓ ପ୍ରତଆିଲକ୍ଷପକୁ 
ଲନଇ ରାଜନୀତ ି ଲରା�କ ସ୍ଥତିଲିର ପହଞ୍ଥିିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରତ ରବବିାର ଦନି ଏକ ଅପରାଧୀକ 
ମାମ�ାଲର ବଲିଜପ ି ଲନତା ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍ର 
ସମଥଦେକଙ୍ ସହତି କଜଙ୍ଗ ଥାନା ଲଘରଉ କରବିା ସହ 
ପାରାଦୀପ ବଧିାୟକ ସମ୍ତି ରାଉତରାୟଙୁ୍ ବବିାଦ 
ଲଘରକୁ ଟାଣଥିିଲ�। ଆଜ ିତାହାର ଦୃଢ଼ ଲଦଇଛ ିକୁଜଙ୍ଗ 
ବ୍ଲକ ବଜୁି ଜନତା ଦଳ। ଆଜ ିଅନୁଷ୍ତି ଏକ ସାମ୍ାଦକି 
ସମ୍ଳିନୀଲର ବଜୁି ଜନତା ଦଳ ବଲିଜପ ି ଲନତା 
ସମ୍ପଦଙୁ୍ ସଧିା ଟାଲରଦେଟ କର ି ଅପରାଧୀକ ମାମ�ାଲର 
ପ�ୁସି ତା’ର କାଯଦେୟୁ କରଛି।ି ମାତ୍ର ଅପରାଧୀଙୁ୍ ଘଣ୍ଟ 
ଲଘାଡାଇବାକୁ ବଧିାୟକଙୁ୍ ବବିାଦକୁ ଟାଣଥିିବାରୁ 
ବଲିଜଡ ିସମ୍ପଦଙୁ୍ ନଶିାଣ କରଛି।ି ରାଜନୀତ ିଓ ଅପରାଧ 
ଏକ ସାଙ୍ଗଲର �ା�ପିାରବିନାହ ିଁ। ବଧିାୟକ ଜଲଣ ନମ୍ର, 
ଶାତେ, ଶଙୃ୍ଳତି ଓ ନବି୍ତିବାଦୀୟ ଲବା� ିବଲିଜଡ ିକହବିା 
ସହ ଏହ ି ଘଟଣାଲର କ୍ଷମା ପ୍ରାଥଦେନା ନ କଲ�, ବଲିଜଡ ି
ରାସ୍ାକୁ ଓହ୍ାଇବ ଲବା� ିସତକଦେ କରାଇ ଲଦଇଛ।ି
ସ�ୂନା ମତୁାବକ, କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ବଉଳାଙ୍ ଗ୍ାମଲର ରତ 

୭ ତାରଖି ଦନି ରଲଣଶ  ପଜୂା �ସାଣ ିଉତ୍ସବକୁ ଲନଇ 
ବବିାଦ ସୃ୍  ି ଲହାଇଥି�ା। ଗ୍ାମର କଛି ି ଯବୁକ ବନିା 
ପ�ୁସି ଅନୁମତଲିର �ସାଣ ି ଉତ୍ସବ �ଳାଇଥିବାଲବଲଳ 
ଏଥିଲର ଡଲିଜ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରଲର ବଜାଉଥିଲ�। ଲତଲବ 
ଜଲଣ ବୟୁକ୍ଙି୍ ଘର ସମ୍ଖୁଲର ଉଲଦ୍ଶୟୁମଳୂକ �ାଲବ 

ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧର ି ଡଲିଜ ବଜାଇଥିଲ�। ଫଳଲର ଏହ ି
ଘରର ଜଲଣ ଯବୁକ ପ୍ରଲମାଦ ଏହାର ପ୍ରତବିଦ କରବିାରୁ 
କଛି ିଯବୁକ ତାଙୁ୍ ଘରୁ ଡାକଲିନଇ ମରଣାତେକ ଆକ୍ରମଣ 
କରଥିିଲ�। ପ୍ରଲମାଦଙ୍ ବଡ଼�ାଇ ପ୍ରହଲ୍ାଦ ଏହ ି
ଘଟଣାଲର ଅ�ଯିକୁ୍ଙ୍ ନାମଲର ଅ�ଲିଯାର କରବିା 
ପଲର ପ�ୁସି ଦୁଇ ଅ�ଯିକୁ୍ଙୁ୍ ରରିଫ କରଥିି�ା। ଏହ ି

ଦୁଇ ଅ�ଯିକୁ୍ ସମ୍ପଦଙ୍ ସମଥଦେକ ଲବା� ି ଆଜ ି ବଜୁି 
ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅ�ଲିଯାର କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ଘଟଣାର ଦୁଇଦନି ପଲର ପା�ଟା ଅ�ଲିଯାର ପ୍ରହଲ୍ାଦ 
ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତା’ର �ାଇ ପ୍ରଲମାଦଙ୍ ନାମଲର କରାଯାଇ 
ରତ ରବବିାର ଦନି ଦୁଇ ଅ�ଯିକୁ୍ଙ୍ ବଲିରାଧଲର 

କାଯଦେୟୁାନୁଷ୍ାନ ଦାବ ି କରାଯାଇଥି�ା। ଏହ ି ଦାବୀଲର 
ପାରାଦୀପ ନବିଦୋ�ନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଲିଜପ ି ଲନତା ସମ୍ପଦ 
କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍ର ଶତାଧିକ ସମଥଦେକ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା 
ଲଘରଉ କର ିବଧିାୟକଙ୍ ବଲିରାଧଲର ବ�ିନି୍ ଅ�ଲିଯାର 
ଆଣଥିିଲ�। ଆଜ ିବଜୁି ଜନତା ଦଳ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଶାଖା 
ପକ୍ଷରୁ ବରଷି୍ ବଲିଜଡ ିଲନତା ରଘନୁାଥ ସାହୁ ଏହ ିସମସ୍ 

ଅ�ଲିଯାରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରଛିତେ।ି ଲସ ତାଙ୍ ବକ୍ବୟୁଲର 
ବଲିଜପ ି ଦଙ୍ଗା ଓ ହଂିସାକୁ ଲପ୍ରାତ୍ସାହତି କରୁଥିବା ଏକ 
ରାଜଲନୈତକି ଦଳ ଲବା� ିଅ�ହିତି କରବିା ସହତି ଏହା 
ତାଙ୍ର ଅ�ୟୁାସ ଲବା� ିକହଥିିଲ�। �ସାଣକୁି ଲକନ୍ଦ୍ରକର ି
ରଣ୍ଡଲରାଳ ଲହ�ା। ପ�ୁସି ତା’ର କାଯଦେୟୁ କରବି। ମାତ୍ର 
ବଲିଜପ ିଲନତା ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏହ ିଘଟଣାଲର ପାରାଦୀପ 
ବଧିାୟକ ସମ୍ତି ରାଉତରାୟଙୁ୍ ଅଯଥାଲର ଟାଣ ି
ଏହ ି ବବିାଦ ମଧ୍ଲର ଛନ୍ଦବିାକୁ ଅପଲ�୍ା କରୁଥିବା 
ଅ�ଲିଯାର କରଥିିଲ�। ଲସ କହଥିିଲ�, ବଜୁି ଜନତା 
ଦଳ ଏକ ଶଙୃ୍ଳତି ଏବଂ ଶାତେ ି ପ୍ରୟି ଦଳ। ବଧିାୟକ 
ଶ୍ୀ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ ଜଲଣ ସରଳ ବୟୁକ୍ ି ଅଟତେ।ି 
ବଧିାୟକଙ୍ ନାମଲର କରଥିିବା ଅପପ୍ର�ାରକୁ ବଲିଜପ ି
ଲନତା ପ୍ରତୟୁାହାର କରତୁେ। ନଲ�ତ ଆରାମୀ ଦନିଲର 
ବଜୁି ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ ନରିବ ରହବି ନାହ ିଁ ଲବା� ି ଶ୍ୀ 
ସାହୁ କହଥିିଲ�। ଅନୟୁମାନଙ୍ ମଧ୍ଲର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ 
ବଜୁି ଯବୁ ଜନତା ଦଳର ସ�ାପତ ି ମାନ�ଞ୍ଜନ ମଲ୍, 
ଛାତ୍ର ସ�ାପତ ି ମଲହଶ୍ୱର ଦାସ, ବଧିାୟକଙ୍ ପ୍ରତନିଧିି 
ନରିଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଦସୟୁ ରବନିାରାୟଣ 
ସାହୁ, ପଷୁ୍ପ�ତା ଲବଲହରା, କନକ�ତା ଲବଲହରା 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିଲ�।

�ୃଢ଼ ଜବାବ ଲ��ା ବଲିଜଡି

ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ,୧୩ା୯(ସମସି): ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଳର ସବଦେପରୁାତନ 
ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନ ଏମ୍ ଏନ ହାଇସ୍�ୁ ପରୁାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ 
ଏକ ବଦିାୟକାଳୀନ ସମ୍ଦ୍ଦେନା ସ�ା ହାଇସ୍�ୁ ପରସିରଲର 
ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ପରୁାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସ�ାପତ ି
ସମାଜଲସବୀ ବଶି୍ୱନାଥ ଧଳଙ୍ ଲପୌଲରାହତିୟୁଲର ଆଲୟାଜତି 
ଉତ୍ସବଲର ଏମଏନ ହାଇସ୍�ୁଲର କାଯଦେୟୁରତ ବରଷି୍ ଶକି୍ଷକ/
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ �ାବଗ୍ାହୀ ବାରକି, ଅଲଶାକ କୁମାର ସାହୁ, ବଜିୟ 

କୁମାର ଲବଲହରା ଓ ରାଜୟୁ ପରୁସ୍ାରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଶ୍ୀମତୀ 
ଆରାଧନା ଦାଶ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ପଦବୀକୁ ପଲଦାନ୍ତ ି ପାଇ ବଦଳ ି
ଲହାଇଥିବାରୁ ଲସମାନଙୁ୍ ମାନପତ୍ର, ଉତ୍ରୀୟ ଓ ଉପଲ�ୌକନ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ବଦିାୟକାଳୀନ ସମ୍ଦ୍ଦେନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 

ଏହ ି ଉତ୍ସବଲର ପରୁାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଉପଲଦ୍ା ପ୍ରଲଫସର 
ଅନରୁିଦ୍ ରାଉଳ, ବରଷି୍ ପ୍ରଶାସକ ଡଃ ଲକଳୁ �ରଣ ସ୍ୱାଇଁ, 
କାଯଦେୟୁକାରୀ ସ�ାପତ ି ପ୍ରଲଫସର ଦୁଲଯଦେୟୁାଧନ ପରଡ଼ିା, ସମ୍ପାଦକ 
ରାଜୟୁ ପରୁସ୍ାରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ କଣୁ୍ଡରୀ �ରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଲକାଷାଧ୍କ୍ଷ 
ଆଡଲ�ାଲକଟ ଲରାପୀନାଥ ତ୍ରପିାଠୀ, ଶକି୍ଷକ ଲନତା ବଜିୟ କୁମାର 
ସାହୁ, ଉପସ�ାପତ ିସ�ନିନ୍ଦନ ଦାସ, ରାଲଜନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାଶ, ସଞୟ 
କୁମାର ବମଦୋ, ଆଡଲ�ାଲକଟ ପ୍ରଲମାଦ ସାହୁ, ସଂରଠନ ସମ୍ପାଦକ 

ରାଲଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସଂି, ବରଷି୍ 
ସ�ୟୁ ତ୍ରଲି�ା�ନ ଲଜନା, 
ପ୍ରଲମାଦ ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ 
ଲଯାରଲଦଇ ବଦିାୟୀ ଶକି୍ଷକ 
ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍ କତ୍ଦେବୟୁନଷି୍ା, 
କମଦେ ନପିଣୁତା, ନଷି୍ାପରତା 
ଓ ଉତ୍ସରଦେୀକୃତ କମଦେମୟ 
କାଯଦେୟୁକାଳ ଉପଲର 
ଆଲ�ାକପାତ କରଥିିଲ�। 
ନୂତନ କମଦେଲକ୍ଷତ୍ରଲର 

ନଷି୍ାର ସହତି କାଯଦେୟୁ କର ିଏମଏନ ହାଇସ୍�ୁର ରାରମିାକୁ ବଜାୟ 
ଅକ୍ଷରୁ୍ଦେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରୁାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ବଦିାୟୀ ଶକି୍ଷକ 
ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙୁ୍ ଆହା୍ନ ଦଆିଯାଇଥି�ା। ଲଶଷଲର ବରଷି୍ ସ�ୟୁ 
ପ୍ରଲମାଦ କୁମାର ସାହୁ ଧନୟୁବାଦ ଲଦଇଥିଲ�।

ଏମ୍ ଏନ ହାଇସ୍�ୁଲର ବ�ିାୟକାଳୀନ ସ�ା

କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ କମ୍ାନୀ ଲଶାଷଣର ଶକିାର

ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ନକିଟଲର ଅ�ଲି�ାଗ କଲ� ଫାେ୍ଶ ୋ�କି
  ବଜାରଲର ୋଂସ �ାମ୍  ୨୦୦, 
ଚାଷୀଙ୍ଠୁ କଣିଛୁ ି୮୫ଲର

  ବନ୍ଦ ଲହବା ଅବସ୍ାଲର 
ଶତାଧିକ ଫାେ୍ଶ 

ଲଚାରା ଲଗାରୁ ଲବାଲେଇ 
ଗାଡ଼ ିଜବତ; ଜଲଣ ଅଟକ

ରାଜକନକିା,୧୩ା୯(ସମସି): ରାଜକନକିା ପ�ୁସି ଦ୍ାରା ଲ�ାରା ଲରାରୁ ଲବାଲଝଇ 
ପକିଅପ �ୟୁାନ ଜବତ ଲହାଇଛ।ି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାଲର �ୟୁାନଲର ଥିବା ୯ଟ ିଲରାରୁଙୁ୍ 
ଉଦ୍ାର କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ିଘଟଣାଲର ପ�ୁସି ଜଣଙୁ୍ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସ�ୂନା ମଳିଛି।ି
ସ�ୂନା ମତୁାବକ, ଲସାମବାର ବଳିମ୍ତି ରାତଲିର କଟକ-�ାନ୍ଦବା� ି ରାସ୍ାର 
�ନ୍ଦନଲପାଖରୀ ଛକଲର ପ�ୁସି ପାଲ୍ା�ଂି କରୁଥିବା ସମୟଲର ଏକ ପକିଅପ �ୟୁାନକୁ 
ଅଟକାଇଥି�ା। ତନଖି ପଲର ଲସହ ିରାଡ଼ଲିର ୯ଟ ିଲରାରୁ ଲବାଲଝଇ ଲହାଇ �ା�ାଣ 
ଲହଉଥିବା ଲଦଖିବାକୁ ପାଇଥି�ା। ପ�ୁସି ଏଏସଆଇ କାନନବାଳା ସାହୁ ସଦଳବଲଳ 
ରାଡ଼କୁି ରାଜକନକିା ଥାନାଲର ଅଟକ ରଖିବା ସହତି ସମସ୍ ଲରାରୁକୁ ଉଦ୍ାର 
କରାଯାଇଛ।ି ରାଡ଼ ି�ାଳକଙୁ୍ ଅଟକ ରଖି ପ�ୁସି ଘଟଣାର ଛାନବନି ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ବାଇକ୍  ଡକି ି�ାଙ୍ଗ ି୧ �କ୍ଷ �ୁଟ୍ 
ଲକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା,୧୩ା୯(ସମସି): ବାଇକ୍  ଡକି ି �ାଙ୍ଗ ି ୧ �କ୍ଷ ଟଙ୍ା ଓ ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ 
କାରଜପତ୍ର ଲ�ାର ିଲହାଇଥିବା ଲନଇ ଟାଉନ ଥାନାଲର ଲହାଇଛ।ି ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ 
ବଳଲଦବଜୀଉ ବୀରସ୍ୱତ ିଅଞ୍ଳର �କ୍ ବତ୍ସଳ ରାଉତ ନାମକ ବୟୁକ୍ଙି୍ ବାଇକ୍ ରୁ ଏହ ି
�ୁଟ୍  ଲହାଇଛ।ି ଲସ ଏସ୍ ବଆିଇ ବୟୁାଙ୍ରୁ ୧ �କ୍ଷ ଟଙ୍ା ଉଠାଇ ସାତେସାହସି୍ଥ ନାୟକ 
ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଲଜସ ସମ୍ଖୁଲର ଥିବା �ପ� ଲଦାକାନକୁ ଯାଇଥିଲ�। �ପ� ଲଦାକାନରୁ 
ଲଫରବିା ପଲର ତାଙ୍ ବାଇକ୍  ଡକିକୁି ଲକହ ିଦୁବୃଦେତ୍ �ାଙ୍ଗ ି୧ �କ୍ଷ ଟଙ୍ା ସହ ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ 
କାରଜପତ୍ର ଲନଇଯାଇଥି�ା। ଏ ଲନଇ �କ୍ ବତ୍ସଳ ଟାଉନ ଥାନାଲର ଅ�ଲିଯାର 
କରବିା ପଲର ପ�ୁସି ୧୬୦/୨୨ଲର ମାମ�ା ରୁଜୁ କର ିଘଟଣାର ତଦତେ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

କାର୍ ରୁ ଲଚାରଲିବଲଳ ଧରପଡ଼�ିା ଲଚାର
ଲଡରାବଶି,୧୩ା୯(ସମସି): ଲଡରାବଶି ଥାନା ଅଧୀନ ଛତା ହାଟରୁ ଏକ କାର୍  �କ୍  
�ାଙ୍ଗ ି ଲ�ାର ି କରୁଥିବାଲବଲଳ ଲ�ାରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ାଲକ କାବୁ କର ି ନସୁି୍କ ମାଡ଼ 
ମାରଛିତେ।ି ଲରା�ରହାଟ ଅଞ୍ଳର ତସ�ମି ମହମ୍ଦ ଏହ ିଅଞ୍ଳଲର ବୁ� ିବୁ� ିବ�ିନି୍ 
ରାଡ଼ରୁି ଲ�ାର ିକଲର। ମଙ୍ଗଳବାର ଛତା ନକିଟଲର ଜଲଣ କାର୍  ରଖି ଲକୌଣସ ିକାମଲର 
ଏକ ଲଦାକାନକୁ ଯାଇଥିଲ�। ଲଦାକାନଲର �ାରଥିିବା ସସିଟି�ିଲିର ତାଙ୍ କାର୍  �ାଙ୍ଗ ି
ଲକହ ିଲ�ାର ିକରୁଥିବା ଲଦଖିବାକୁ ପାଇଥିଲ�। ତୁରତେ କାର୍  ନକିଟଲର ପହଞ୍ ିସ୍ଥାନୀୟ 
ଲ�ାକଙୁ୍ ଡାକ ିଲ�ାରକୁ କାବୁ କରଥିିଲ�। ଲସ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପଲର ଅଲନକ ସ୍ଥାନରୁ 
ରାଡ଼ ି �କ୍  �ାଙ୍ଗ ି ଲ�ାର ି କରଥିିବା ସ୍ୱୀକାର କରଥିି�ା। ଏଲନଇ ପ�ୁସିକୁ ଖବର 
ଦଆିଯାଇ ଲ�ାରକୁ ଜମିା ଦଆିଯାଇଥିବା ଜାଣବିାକୁ ମଳିଛି।ି

ପାଇପ୍  ଲଚାର ିଘଟଣାଲର ଆଉ ଜଲଣ ଗରିଫ
ପାରାଦୀପ, ୧୩ା୯(ସମସି): ଜଟାଧାରୀ ମହୁାଣ ଥାନା ଅଧୀନ ଷଣ୍ଢକୁଦ ଅଞ୍ଳର 
ସଆିଇସଏିଫ କୟୁାମ୍ପସରୁ ପାଇପ ଲ�ାର ି ଘଟଣାଲର ଆଉଜଲଣ ରରିଫ ଲହାଇଛ।ି 
ପବୂଦେରୁ ୩ ଅ�ଯିକୁ୍ଙୁ୍ ପ�ୁସି ରରିଫ କର ି ଲକାଟଦେ �ା�ାଣ କରଥିି�ା। ଏହ ି
ଅ�ଯିକୁ୍ମାଲନ ଲ�ାର ି ପାଇପ୍  ସାଲ�ପରୁ ଥାନା ଅତେରଦେତ ତଳିଦିାର ବ୍ରଜବନୁ୍ଧ 
ମହାପାତ୍ରଙ୍ ପଅୁ ସବୟୁସା�ୀ ମହାପାତ୍ରକୁ ବକି୍ର ିକରଥିିଲ�। ଏହ ିଅ�ଲିଯାରଲର ପ�ୁସି 
ସବୟୁସା�ୀ ମହାପାତ୍ରକୁ ରରିଫ କର ିଆଜ ିଲକାଟଦେ �ା�ାଣ କରଛି।ି ଏ ଲନଇ ଥାନାଲର 
ଆଉଏକ ମାମ�ା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛ।ି ତା’ ନକିଟରୁ ଲକୌଣସ ିସାମଗ୍ୀ ଜବତ ଲହାଇ ନ 
ଥିଲ� ମଧ୍ ତଦତେ ଜାର ିରହଥିିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସ�ୂନା ଲଦଇଛତେ।ି

ଚାଷୀଙୁ୍ ପ୍ରଲ�ା�ନ ଲ�ଖାଇ ୫ �କ୍ଷ ଠଲକଇ
ଲକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା,୧୩ା୯(ସମସି): ରରବି ଅସହାୟ �ାଷୀ ତାଙ୍ ଝଅି ବବିାହ କରବିାକୁ ଜମ ି
ବକି୍ର ିକରଥିିଲ�। ତାଙ୍ର ସମସ୍ ଜମ ିବଦଳଲର ୧୧ �କ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ପାଇଥିଲ�। 
ଝଅି ବବିାହର ଖଚ୍ଚଦେ ଛାଡ଼ ିଆଉ ୫ �କ୍ଷ ଟଙ୍ା ନଜି ଆକାଉଣ୍ଟଲର ଜମା କରଥିିଲ�। ଏହ ି
ଟଙ୍ା ବାବଦଲର ଜାଣବିା ପଲର ବ�ିନି୍ ପ୍ରଲ�ା�ନ ଲଦଖାଇ ଅ�ଯିକୁ୍ ଟଙ୍ା ଉଠାଇ 
ଠଲକଇ କରଥିିବା ଲନଇ ନକିରିାଇ ଥାନାଲର ଅ�ଲିଯାର ଲହାଇଛ ିସ�ୂନା ମତୁାବକ, 
ନକିରିାଇ ଥାନା ଅଧୀନ ଲକାରର ପଙି୍ଗଳ ଗ୍ାମର କାଙ୍ଗାଳୀ �ରଣ ସାମ� ଏହ ି
ଠଲକଇର ଶକିାର ଲହାଇଛତେ।ି ବ�ିନି୍ ପ୍ରଲ�ା�ନ ଲଦଖାଇ କାଙ୍ଗାଳୀଙ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 
ଟଙ୍ା ଉଠାଇ ଅ�ଯିକୁ୍ ନଜି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲନଇଯାଇଥି�ା। ଏ ସମ୍ପକଦେଲର କାହାକୁ 
କଛି ିନ କହବିାକୁ ଧମକ ଲଦଇଥି�ା। ପଲର କାଙ୍ଗାଳୀ ଅ�ଯିକୁ୍ଙୁ୍ ଟଙ୍ା ମାରଥିିଲ�। 
ଟଙ୍ା ନ ଲଦଇ ଅ�ଯିକୁ୍ ବ�ିନି୍ ଧମକ ଲଦଇ ଫାଙି୍ ଲଦଇଥି�ା। ଏ ଲନଇ ସ୍ଥାନୀୟ 
ସରପଞ୍ଙୁ୍ ଜଣାଇ ବଫିଳ ଲହବା ପଲର କାଙ୍ଗାଳୀ ଥାନାଲର ଏକ �ଖିିତ ଅ�ଲିଯାର 
କରଛିତେ।ି ପ�ୁସି ୧୨୦/୨୨ଲର ମାମ�ା ରୁଜୁ କର ିଘଟଣାର ତଦତେ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ଲକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା,୧୩ା୯(ସମସି): ଲରାବରୀ 
ନଦୀଲର ବଜଦେୟୁବସୁ୍ ପକାଇ ଜାତୀୟ ଗ୍ୀନ୍  
୍ବୁିୟୁନାଲ୍  (ଏନ୍ ଜଟି)ି ଦ୍ାରା ୨୪ �କ୍ଷ 
ଟଙ୍ା ଜରମିାନାଲର ଦଣ୍ଡତି ଲହାଇଥିବା 
ଲକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲପୌରପାଳକିା ସପୁ୍ରମିଲକାଟଦେଙ୍ 
ଦ୍ାରସ୍ଥ ଲହାଇଛ।ି ଏନ୍ ଜଟିଙି୍ ରାୟକୁ 
�ୟୁାଲ�ଞ୍ଜ କର ି ଲଦଶର ସପୁ୍ରମିଲକାଟଦେଙ୍ 
ଦ୍ାରସ୍ଥ ଲହବା ସହତି କତୃ୍ଦେପକ୍ଷଙ୍ 
ସତୟୁପାଠ ମାଧ୍ମଲର ଏନ୍ ଜଟିଲିର 
ମାମ�ା ବ�ିାରଧୀନ ଦଶଦୋଯାଇଛ।ି 
ଲଯଲହତୁ ସପୁ୍ରମିଲକାଟଦେଲର ମାମ�ା 
ବ�ିାରଧୀନ ରହଛି,ି ଲତଣ ୁ �ୂଡ଼ାତେ ରାୟ 
ନ ଆସବିା ଯାଏ, ଜରମିାନା ରଣବିାକୁ 
ଲନଇ ଅନଶି୍ତିତା ଲଦଖାଲଦଇଛ।ି ମାତ୍ର 

ମାମ�ାର ପରବତ୍ଦେୀ ଶଣୁାଣ ିଲଯଲତଲବଲଳ 
ରତ ଅର୍ ୨୪ ତାରଖିଲର ଲହାଇଥି�ା, 
ଲସଲତଲବଲଳ ଲପୌରପାଳକିା କତୃ୍ଦେପକ୍ଷ 
ସପ୍ତାଲହ ସମୟ ଲନଇଥିଲ�। ଏହାପଲର 
ଅର୍ ୨୮ତାରଖିଲର ଏନ୍ ଜଟିଲିର 
ଏକ ସତୟୁପାଠ ଲପୌରପାଳକିା କତୃ୍ଦେପକ୍ଷ 
ଲଦଇଥିବାଲବଲଳ ରତ ଲସଲପମ୍୍ର 
୮ତାରଖିଲର ଲହାଇଥିବା ଶଣୁାଣଲିର 
ମାମ�ା ସପୁ୍ରମିଲକାଟଦେଲର ବ�ିାରଧୀନ ଥିବା 
ଦଶଦୋଯାଇଛ।ି ଅଥଦୋତ୍  ଏନ୍ ଜଟିଙି୍ ୨୪ �କ୍ଷ 
ଟଙ୍ାର ଜରମିାନା ରାୟକୁ ଲପୌରପାଳକିା 
ସପୁ୍ରମିଲକାଟଦେଲର ଏକପ୍ରକାର �ୟୁାଲ�ଞ୍ଜତ୍  
କରଛିତେ।ି ମାମ�ାର ପରବତ୍ଦେୀ ଶଣୁାଣ ି
ଏନ୍ ଜଟିଲିର ଅଲକ୍ାବର ୧୯ ତାରଖିକୁ 

ଧାଯଦେୟୁ କରାଯାଇଥିବା ଜାଣବିାକୁ ମଳିଛି।ି
ସ�ୂନା ମତୁାବକ, ଲକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 

ଲପୌରପାଳକିାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ 
କରାଯାଇଛ।ି ଲତଣ ୁ ଲକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ଲପୌରପାଳକିାକୁ ଦୁଇ ବଷଦେଲର ୨୪ �କ୍ଷ 
ଟଙ୍ାର ଜରମିାନା ଲପୈଠ କରବିାକୁ ଗ୍ୀନ 
୍ବୁିୟୁନା� ନଲିଦ୍ଦେଶ ଲଦଇଥିଲ�। ରତ 
୨୦୨୦ ମସହିା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ୨୦୨୨ 
ମାଚ୍ଚଦେ ମାସ ପଯଦେୟୁତେ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ଲର 
ଏହ ି ଜରମିାନା ଦଣ୍ଡାଲଦଶ କରାଯାଇଥିବା 
ଗ୍ୀନ ୍ବୁିୟୁନା�ଙ୍ ନଲିଦ୍ଦେଶଲର 
ଦଶଦୋଯାଇଥି�ା। ଏହ ି ଅଥଦେ ଲପୌରପାଳକିା 
ରାଜୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତଣ ଲବାଡଦେଲର ଲପୈଠ 
କରବିାକୁ କୁହାଯାଇଥି�ା।

ସପୁ୍ରେିଲକାଟ୍ଶଙ୍ ଦ୍ାରସ୍ ଲହ�ା ଲପୌରପାଳକିା
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କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୩୍ରା୯(ସମସି)

ସ୍ାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଷ ୍ରୂ୍ତ୍ତି ଅବେରସର 
ସ୍ାଧୀନତା େଂଗ୍ାମକୁ ଓଡ଼ଶିାର ଅବଦାନ 
ଓ ଗାନ୍ୀ ବାର୍ତ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରୋର େହ ଏହ ି
ସ୍ ମୃତକୁି ଜନମାନେସର ଉଜ୍ୀବତି ରଖିବା 
୍ାଇଁ ଓଡ଼ଶିା େରକାର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟା୍ୀ 
ଅହଂିୋ ରଥର ୍ରଭି୍ରମଣ କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ 
ରଖିଛନ୍।ି ଏହା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରଖିରୁ 
ଆରମ୍ଭ ସହଇ ଅସକଟୋବର ୨ ତାରଖି ଗାନ୍ୀ 
ଜୟନ୍ୀସର ରାଜଧାନୀ ଭୁବସନଶ୍ୱରସର 
େମା୍ନ ସହବାକୁ ରାଉଛ।ି ଏ 
୍ରସିପ୍ରକ୍ୀସର ଆେନ୍ା ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରୁ 
୨୪ ତାରଖି ୍ର୍ଷ୍ୟନ୍ (ଦୁଇଦନି) ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା 
ଜଲି୍ା ବ୍ୟା୍ୀ ଅହଂିୋ ରଥ ୍ରଭି୍ରମଣ 

କରବି। ଏଥି୍ାଇଁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ରୁ 
େମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସୁ୍ତତ ିକରାରାଇଛ।ି

ଅହଂିୋ ରଥ ଆେନ୍ା ୨୩ ତାରଖିସର 
ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ାସର ୍ହଞ୍ବି। ଏହା ଦୁଇଦନି 
୍ରଭି୍ରମଣ କର ି ଅନ୍ୟ ଜଲି୍ା ଅଭମିସୁଖ 
ରବି। ୨୩ ତାରଖି ୍ବୂ୍ଷାହ୍ନ ୯.୩୦ ମନିଟି୍  
େମୟସର ଇନୁ୍୍ରୁ ଚଣ୍ୀମନ୍ରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣସର 
ରାଜ୍ରୁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନ ଅହଂିୋ ରଥ-୧ 
ଓ ଅହଂିୋ ରଥ-୨କୁ ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାେନକୁ ହସ୍ତାନ୍ର କରସିବ। ଅହଂିୋ 
ରଥ-୧ ଇନୁ୍୍ରୁରୁ ଧମୂାତ, ଘାଗରା, 
ଚନ୍ନ୍ରୁ ସଦଇ ରାଜକନକିା ବ୍ଲକର 
ବାଘବୁଦା ଏେଏନ କସଲଜ, ଓଳାଭର, 
ଆଳ ି ବ୍ଲକର ଆଳ ି ମାସକ୍ଷଟ, ନଆିଳ 
ମାସକ୍ଷଟ, ଚଣ୍ଆିଗଡ଼ ି ଛକସର ବଭିନି୍ନ 

କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମ େମାପ୍ତ କର ି ୍ଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ 
ବ୍ଲକସର ରାତ୍ର ରହଣ ି କରବି। ୨୪ 
ତାରଖି ଦନି ୍ଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକର ଏମଏନ 
ହାଇସ୍ଲୁ, ୍ଏିଲ ବଦି୍ୟା୍ୀଠ ଚନ୍ନନଗର, 
ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ବଜୁି ୍ଟ୍ନାୟକ ୍ାକ୍ଷ, 
ରାଜନଗର ହାଇସ୍ଲୁ, ମହରିାେରୁ ୍ଞ୍ାୟତ 
ଅଫିେ ଓ ହାତନିା ୍ଞ୍ାୟତ ଅଫିେସର 
ସ୍ାଗତ େମ୍ବର୍୍ଷନା କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର ସରାଗ 
ସଦଇ ୋରବିା ୍ସର ମହାକାଳ୍ଡ଼ା ବ୍ଲକ 
୍ରେିରସର ରାତ୍ର ରହଣ ିକରବି।

ସେହ ି୍ ର ିଅହଂିୋ ରଥ-୨ ୨୩ ତାରଖି 
ରଖି ଦନି ଇନୁ୍୍ରୁରୁ ସେରାବଶି ବ୍ଲକର 
େନ୍୍ରୁା, େରକାରୀ ୍ଲସିଟକନକି 
କସଲଜ ଛତା, ସେରାବଶି କସଲଜ, 
ବେେଲାର ଗାନ୍ୀ ୍ୀଠ, ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା 

ମ୍ୁୟନେି ି୍ ାଲଟି ି ଅନ୍ଗ୍ଷତ ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ସ୍ୟଂ 
ଶାେତି ମହାବଦି୍ୟାଳୟ, ଗରା୍ରୁ ଛକ, 
େରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟ ଛକ (ଆନନ୍ 
ଚନ୍ଦ ସଜନା ପ୍ରତମିରୂ୍ତ୍ତିସର ମାଲ୍ୟା୍୍ଷଣ), 
ତୁଲେୀ ମହଳିା ମହାବଦି୍ୟାଳୟସର ସ୍ାଗତ 
େମ୍ବର୍୍ଷନା କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର ସରାଗ ସଦବା 
୍ସର ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ବ୍ଲକ ୍ରେିରସର ରାତ୍ର 
ରହଣ ି କରବି। ସେହଭିଳ ି ୨୪ ତାରଖିସର 
ଶ୍ୟାମେନୁ୍ର୍ରୁ-ବେ୍ରୁ ସ୍ାଲ ସଦଇ 
ମାଶ୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକର ଜୟରାମ ‘୫-ଟ’ି ଉଚ୍ଚ 
ବଦି୍ୟାଳୟ, ଗରଦ୍ରୁ ବ୍ଲକର ମାହାଳ, 
ସକାରୁଆ ମାସକ୍ଷଟ, ଗରଦ୍ରୁ ମାସକ୍ଷଟ, 
୍ାଟକୁରା ବଜାର ସଦଇ ମାଶ୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକର 
ମାଶ୍ଷାଘାଇ କସଲଜଠାସର ୍ହଞ୍ବି। 
ଏହା୍ସର ରଥଟ ି ସକନାଲ ବ୍ଜି ସଦଇ 

ମହାକାଳ୍ଡ଼ା ବ୍ଲକର ମହାକାଳ୍ଡ଼ା 
ବଜାର, ବାଲସିଗାୋ ଛକ, ଛ୍ାଲ ି
ବଜାର ଓ ରାମନଗର ବଜାର କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମ 
ୋର ି ମହାକାଳ୍ଡ଼ା ବ୍ଲକ ୍ରେିରସର 
ରାତ୍ର ରହଣ ି କରବି। ଜଲି୍ା୍ାଳ ଅମ୍ତି 
ଋତୁରାଜଙ୍କ ନସିଦ୍୍ଷଶକ୍ରସମ ବ୍ଲକ 
ସଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ 
ତତ୍ତାବଧାନସର ରଥ ୍ରଭି୍ରମଣ େମୟସର 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ସହବ। 
୨୫ ତାରଖି େକାଳ ୯ ଘଟକିା େମୟସର 
ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନ ଜଗତେଂିହ୍ରୁ 
ଜଲି୍ା ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଭୂତମଣୁ୍ାଇଠାସର ଅହଂିୋ 
ରଥ-୧ ଓ ଅହଂିୋ ରଥ-୨କୁ ଜଗତେଂିହ୍ରୁ 
ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନକୁ ହସ୍ତାନ୍ର କରବିାର 
କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ରହଛି।ି

ପଟ୍୍ରାମଣୁ୍୍ରାଇ, ୧୩୍ରା୯(ସମସି)

େମ୍ପ୍ରତ ିରାଜ୍ୟ ଓ ସକନ୍ଦ େରକାର ପ୍ରାଥମକି 
ଶକି୍ାକୁ େବ୍ଷାଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ ସଦଉଥିବାସବସଳ 
ରାଜ୍ୟ େରକାରଙ୍କ ନଷି୍ପର୍ତ ି ଅନୁରାୟୀ 
ସ୍ଲୁ ମଶି୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରୟିାସର ବହୁ ପ୍ରାଥମକି 
ସ୍ଲୁଗେୁକୁି ହାଇସ୍ଲୁ େହତି ମଶି୍ରଣ 
କରାରାଇ ସନାୋଲ ବଦି୍ୟାଳୟର 
ନାମକରଣ କରାରାଇଛ।ି କନୁି୍ େମନ୍ବୟ 
ଅଭାବରୁ ସନାୋଲ ବଦି୍ୟାଳୟ ଗେୁକିସର 
ବସୁ୍ତତଃ ଶକି୍ାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସହଉଥିବା 
ଅଭସିରାଗ ସହାଇଛ।ି େରକାର େବ୍ଷଶକି୍ା 
ସରାଜନାସର ଶକି୍ାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ା ଓ 

୍ର୍ତକୁି ୍ରବିର୍ତ୍ଷନ କରଥିିବାସବସଳ 
େଭଏିଁ ୍ଢ଼ନୁ୍ େଭଏିଁ ବଢ଼ନୁ୍ ନାରା 
ଦଆିରାଇଛ।ି କନୁି୍ େବ୍ଷଶକି୍ା ଅଭରିାନ 
ଦଗିହରା ସହାଇ୍ଡ଼ଛି।ି ପ୍ରଥମତଃ 
ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାଳୟ ଗେୁକିସର ଶକି୍କଙ୍କ 
ଅଭାବ ଶକି୍ାଦାନସର ବାଧା େମୃଷ୍ଟକିରୁଛ।ି 
ଅନ୍ୟ୍କ୍ସର ସରଉଁ େବୁ ପ୍ରାଥମକି 
ବଦି୍ୟାଳୟଗେୁକୁି ମଶି୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରୟିାସର 
ହାଇସ୍ଲୁ େହତି ମଶି୍ରଣ କରାରାଇ ସନାୋଲ 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟର ନାମକରଣ କରାରାଇଛ ି
ସେହ ିେବୁ ବଦି୍ୟାଳୟଗେୁକିସର ଶକି୍ାଦାନ 
ବ ି୍ ର୍ଷ୍ୟସ୍ତ ସହାଇ୍ଡ଼ଛି।ି ଏହ ି େବୁ 
ବଦି୍ୟାଳୟ ଗେୁକିସର ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟ 

ବା ହାଇସ୍ଲୁର ପ୍ରଧାନଶକି୍କମାସନ 
ସନାୋଲ ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶକି୍କ 
ଦାୟତି୍ୱ ତୁଲାଉଥିବାସବସଳ ଅନ୍ୟ 
ଶକି୍କମାସନ ୍ବୂ୍ଷବତ କାର୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି 
ସତସବ ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟର ଶକି୍କମାସନ 
ପ୍ରଥମଠାରୁ େପ୍ତମ ୍ର୍ଷ୍ୟନ୍ ଅଧ୍ୟୟନରତ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ୍ାଠ ୍ଢ଼ାଇବା 
୍ାଇଁ ସଶ୍ରଣୀକୁ ରାଉ ନ ଥିବା ଅଭସିରାଗ 
ସହାଇଛ।ି ହାଇସ୍ଲୁ ବା ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟର 
ଶକି୍କମାସନ ନମି୍ନସଶ୍ରଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ 
୍ାଠ ୍ଢ଼ାଇବା ୍ାଇଁ ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାଶ କରୁ 
ନ ଥିବା େମ୍ପକ୍ଷସର ଜଲି୍ା ଅଭଭିାବକ େଂଘ 
େମ୍ପାଦକ ନସରନ୍ଦ ଧଳ କୁହନ୍,ି ହାଇସ୍ଲୁର 

ଶକି୍କମାସନ ସେମାନଙ୍କ ୍ତଆିରା କ୍ରୁ୍୍ଷ 
ସହଉଥିବା ଭାବୁଥିବାସବସଳ ତଳ ସଶ୍ରଣୀର 
ଶକି୍କମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ନଜିର େମକକ୍ ଭାବୁ 
ନ ଥିବାସବସଳ ସହୟ ଜ୍ାନ କରୁଛନ୍।ି 
ଫଳସର ସ୍ଲୁ ମଶି୍ରଣ ୍ସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମକି, 
ଉଚ୍ଚପ୍ରାଥମକି ଓ ହାଇସ୍ଲୁ ଶକି୍କ, ଶକି୍ୟତି୍ରୀ 
ଓ ସ୍ଲୁ ପ୍ରଶାେନ ମଧ୍ୟସର େମନ୍ବୟ 
ରକ୍ା ସହାଇ୍ାରୁନାହ ିଁ। ଫଳସର ଉର୍ତମ 
ଶକି୍ାଦାନ ସକ୍ତ୍ରସର ଏହା ଅନ୍ରାୟ େମୃଷ୍ଟ ି
କରୁଛ।ି ମଶି୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରୟିାସର ୍ଟ୍ାମଣୁ୍ାଇସର 
୧୮ଟ ି ସନାୋଲ ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟ େହତି 
ପ୍ରାଥମକି ଓ ଉଚ୍ଚପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାଳୟର 
ମଶି୍ରଣ କରାରାଇ ସନାୋଲ ହାଇସ୍ଲୁ 

େମୃଷ୍ଟ ି କରାରାଇଛ।ି ୍ନୁଃଶ୍ଚ ପ୍ରାଥମକି ଓ 
ଉଚ୍ଚପ୍ରାଥମକି ସ୍ତରସର ଶକି୍କଙ୍କ ଅଭାବ 
ଥିବା େମସସ୍ତ ଜାଣନ୍।ି ଏ୍ରସି୍ସଳ ରଦ ି
ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟ ବା ହାଇସ୍ଲୁ ଶକି୍କମାସନ 
ନମି୍ନ ସଶ୍ରଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ୍ାଠ 
୍ଢ଼ାଇବା ୍ାଇଁ ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାଶ କରସିବ 
ନାହ ିଁ, ସତସବ ଶକି୍ାଦାନ ବ୍ୟାହତ ସହବା 
େସଙ୍ଗ େସଙ୍ଗ ସକାମଳମତ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 
ଭବରି୍ୟତ ଅନ୍କାରକୁ ସଠଲ ି ସହାଇରବି 
ସବାଲ ି ଶ୍ରୀ ଧଳ ଅଭସିରାଗ କରବିା େସଙ୍ଗ 
େସଙ୍ଗ ଏହ ି େମେ୍ୟାର େମାଧାନ ୍ାଇଁ 
ବଭିାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତମୃ ୍ଷ୍କ୍ ଦମୃ ଷ୍ଟ ି ସଦବାକୁ 
ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି

୨୩ରୁ ଅହଂିସା ରଥର କେନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ପରଭି୍ରମଣ

ସ୍ୱାଗତ କରବିୱାକୁ ଜଲି୍ୱା ପ୍ରଶୱାସନର ପ୍ରସୁ୍ତ ି

ସ୍ଲୁ ମଶି୍ରଣ ପ୍ରକ୍ୟିାର ଲାଭ ମଳୁି ନ ଥିବା ଅଭକି�ାଗ

ସମନ୍ୱୟ ଅଭୱାବରୁ ନନୱାଡୱାଲ ବଦି୍ୱାଳୟନର ଶକି୍ୱାଦୱାନ ବୱାଧୱାପ୍ରୱାପ୍ତ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା, ୧୩୍ରା୯ (ସମସି): ସ୍ାଧୀନତାର 
୭୫ ବର୍ଷ ୍ରୂ୍ତ୍ତି ଅବେରସର ଆଜାଦୀ 
କା ଅମମୃତ ମସହାତ୍ସବ ୍ାଳନ ଉ୍ଲସକ୍ 
ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ାସର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉଦୁ୍୍ଷ 
କବ ି େମ୍ଳିନୀ (ମଶୁାୟାରା) ଅନୁଷ୍ତି 
ସହାଇରାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟ େରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ଆି 
ଭାରା ୋହତି୍ୟ ଓ େଂସ୍ମୃତ ିବଭିାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ 
ଉଦୁ୍୍ଷ ଏକାସେମୀ ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟସର 
ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ସ୍ୌରେଂସ୍ା ଟାଉନ ହଲ୍  
୍ରେିରସର ଅନୁଷ୍ତି ଉତ୍ସବକୁ ନଗର୍ାଳ 
େରତିା ୋହୁ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାସବ ସରାଗସଦଇ 
ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିସଲ। ରାଜ୍ୟ ଉଦୁ୍୍ଷ 
ଏକାସେମୀ େଚବି େଃ ମେୁରି ଆଲମଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତାସର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ଉତ୍ସବସର 
ୋକ୍ତର ୍ ରସଭଜ ଅକ୍ତର, ଜଲି୍ା ରବୁ ବସିଜେ ି
େଭା୍ତ ି ରାସଜଶ ଦାେ, ସକନ୍ଦା୍ରା 
ନଜୱାନ ୟନୁଅିନ ମଖୁ୍ୟ ମୀର ମହମ୍ଦ 
ଅମୀର, କାଉନେଲିର ଉସମଶ ଚନ୍ଦ ନାୟକ 
ପ୍ରମଖୁ େମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାସବ ସରାଗସଦଇ 
ଏଭଳ ି କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମର ଆସୟାଜନ ଦ୍ାରା 

ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ାସର ଭାଇଚାରା ବମୃର୍ ି ୍ାଇବ 
ସବାଲ ିବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିସଲ।

ଏହ ି କବ ି େମ୍ଳିନୀସର ବଭିନି୍ନ 
ରାଜ୍ୟରୁ ଆେଥିିବା ବହୁ ଖ୍ୟାତନାମା 
ଉଦୁ୍୍ଷ କବ ି ସରାଗସଦଇ ବଭିନି୍ନ ସଦଶଭକ୍ତ ି
େଙ୍ଗୀତ ଓ ୋୟରୀ ଗାନ କରଥିିସଲ। 
ଏ ଅବେରସର ବଭିନି୍ନ ବ୍ୟକ୍ତବିସିଶର 
ଓ ୋୟରମାନଙୁ୍କ ୍ଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ଓ ଉର୍ତରୀୟ 
ପ୍ରଦାନ ୍ବୂ୍ଷକ େମ୍ବର୍୍ତିତ କରାରାଇଥିଲା। 
ଏହ ି କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର 
୍ବୂ୍ଷତନ ମନ୍ତୀ ଗସଣଶ୍ୱର ସବସହରା, ସେକ 

ଲୟିାକତ ଅଲ୍ୀ(ନେରୁ), କଂସଗ୍େ େଂଖ୍ୟାଲଘ ୁ
ସେଲ୍ ଫ ଅଧ୍ୟକ୍ େୟଦ ଅବଦୁଲ େର୍ତାର, 
ମୀର େଫିକ, ୋମ୍ବାଦକି ୋବରି ଖାନ, 
ସେକ ମାମରୁ, ୍ବୂ୍ଷତନ କାଉନେଲିର 
ସେକ ରସହମତ(ୋନ), ସେଖ ସମସହବୁବ, 
ଅମଜଦ ଖାନ, ସେକ ଓହଦୁିଲ ହକ, ସେକ 
ମର୍ତନି ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ରହ ି ୋୟରଙୁ୍କ 
ଉତ୍ସାହତି କରଥିିସଲ। ଏଥିସର ୋହତି୍ିୟକ, 
କବ,ି ବୁର୍ଜିୀବୀଙ୍କ େସମତ ୫ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଷ 
ବଭିନି୍ନ େମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଲାକମାସନ ସରାଗସଦଇ 
କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉ୍ସଭାଗ କରଥିିସଲ।

ରୱାଜ୍ସ୍ରୀୟ ଉରୁ୍ଦୁ କବ ିସମ୍ଳିନୀ

କେର୍ରାବଶି,୧୩୍ରା୯(ସମସି): ଦାନ୍ରୁ 
୍ଞ୍ାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ବନମାଳୀ ବ୍ହ୍ମଚାରୀ 
ମସେଲ ହାଇସ୍ଲୁର ୍୍ଲାଟନିମ ଜୁବୁଲ ି
ଉତ୍ସବ ଆସୟାଜତି ସହବ। ଆଗାମୀ 
ନସଭମ୍ବର ମାେସର ଆସୟାଜତି ସହବାକୁ 
ଥିବା ଏହ ି ଉତ୍ସବ ୍ାଇଁ ୍ରୁାତନ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ସନଇ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇରାଇଛ।ି ଉକ୍ତ 
ଉତ୍ସବକୁ ଦୁଇଦନି ୍ାଳନ କରବିାକୁ 
େବ୍ଷେମ୍ତ ି କ୍ରସମ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗମୃହୀତ 
ସହାଇଥିବାସବସଳ ଏହାକୁ େଚୁାରୁରୂସ୍ 
େମ୍ପାଦନ କରାରବିା ୍ାଇଁ ଏକ କମଟି ି
ଗଠନ କରାରାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ସ୍ଲୁସର 
୍ଢ଼଼ଥିିବା େମସ୍ତ ୍ରୁାତନ ବ୍ୟାଚ୍ ର 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନଜି ନଜି ବ୍ୟାଚ୍  ୋଙ୍ଗୋଥିଙୁ୍କ 
ଏକଜୁଟ କର ି ଅଥ୍ଷ ସରାଗାଡ଼ ୍ାଇଁ 
ସ୍ରି କରାରାଇଛ।ି ଏହ ି କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର 
ରାଷ୍ଟ୍ର୍ତ,ି ରାଜ୍ୟ୍ାଳ ଏବଂ ବହୁ 
ମାନ୍ୟଗନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ ଅତଥିି ଭାସବ 
ଆମନ୍ତଣ କରାରବିାକୁ ଆସଲାଚନା 
ସହାଇଛ।ି ସବୈଠକସର େଭା୍ତ ି
ବଧିଭୂୁରଣ ମହାନ୍,ି େସୁରଶ ଚନ୍ଦ ଦଳାଇ, 
ଅଜୟ ମହାନ୍,ି ନାରାୟଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ଷୀ, 
ବମିଳ ମହାନ୍,ି ୋମ୍ବାଦକି ଦଲି୍ୀ୍ ମହାନ୍,ି 
ୋ. ନରିଞ୍ଜନ ୍ରଡ଼ିା, ଅମ୍ବକିା ପ୍ରୋଦ 
ରଥ, ରତ୍ାକର ସ୍ାଇଁ, ରଞ୍ଜନ ସ୍ାଇଁ, ବହୁ 
୍ରୁାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଲୁ ଶକି୍କ 
ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ସରାଗସଦଇଥିସଲ।

ବନମୱାଳୀ ବ୍ରହ୍ମଚୱାରୀ ହୱାଇସ୍ଲୁର ପ୍ୱାଟନିମ୍  
ଜୁବୁଲ ିଉତ୍ସବ ପୱାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ିନବୈଠକ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୩୍ରା୯(ସମସି): ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା 
ଜଲି୍ାର ଅଗ୍ଣୀ ୋଂସ୍ ମୃତକି ଅନୁଷ୍ାନ 
େଙ୍ଗୀତ ମଚୂ୍ଛ୍ଷନା ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରସର 
େରକାରଙ୍କ ବଭିନି୍ନ କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଆସୟାଜନ 
କରଆିେଛୁ।ି ଗ୍ାମଞ୍ଳର ଲୁକ୍ାୟତି 
ପ୍ରତଭିାଙୁ୍କ ସଲାକସଲାଚନକୁ ଆଣବିାକୁ 
ପ୍ରୟାେ ଜାର ି ରଖିଛ ି େଙ୍ଗୀତ ମଚୂ୍ଛ୍ଷନା। 
ଅେଶିନ ମାଧ୍ୟମସର େସୁରାଗ ସଦଇ 
ଷୁ୍ଟେଓିସର ସରକେଂି, ଆଲବମ େଟୁଂି ଓ 
କ୍ଦୁ୍ର ଚଳଚ୍ଚତି୍ର ମାଧ୍ୟମସର ଓଡ଼ଶିାର ସକାଣ 
ଅନୁସକାଣସର ଲୁଚ ିରହଥିିବା କଳାକାରଙୁ୍କ 
େସୁରାଗ ସଦଇଆେଛୁ।ି ନକିଟସର 
ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଅବେରସର ଭାଗବତ 
ଗୀତ ଓ ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ାର ବାଲାବାବାଙ୍କ 

ଗୀତ, ତୁଳେୀ ସକ୍ତ୍ରର ସକ୍ତ୍ରାଧି୍ତ ି
ବଳସଦବଜୀଉ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ 
କଟକ ବଏିମ୍  ଷୁ୍ଟେଓିସର ସରକେଂି 
କରାରାଇଛ।ି େନୁାମ ଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶଳି୍ୀ େଶୁ୍ରୀ 
୍ମ,ି େରୂ୍ଷ୍ୟସ୍ାତା ମହାନ୍,ି କୁମାର ଚରି୍ତ ଓ 
ଲି୍  ି ମଶି୍ର ଗାଇଥିବାସବସଳ ଗୀତକିାର 
େବୁାେ ୍ାତ୍ର, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ ୍ମୃଷ୍ଟ,ି ଉର୍ତରା 
ନାୟକ ଓ େଶୁାନ୍ ୍ରଡ଼ିା ଥିବାସବସଳ 
ଏହ ିଗୀତର େଙ୍ଗୀତ ନସିଦ୍୍ଷଶନା ସଦଇଛନ୍ ି
ଦସିନଶ ମଲ୍କି ଓ ବେନ୍ କୁମାର ଦାେ। ଏହ ି
ଗୀତ ସଶ୍ରାତାଙ୍କ ମନଛୁଅାଁ ସହାଇ୍ାରବି 
ଓ ଆଗକୁ ଦୁଗ୍ଷା୍ଜୂା ଅବେରସର େଙ୍ଗୀତ 
ମଚୂ୍ଛ୍ଷନା ଚ୍ୟାସନଲ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି କରୁଛ ି ୧୦ଟ ି
ଭାବ୍ରୂ୍୍ଷ ଭଜନ ସବାଲ ିକୁହାରାଇଛ।ି

ସଙ୍ୀତ ମରୂ୍ଦୁନୱା ପକ୍ରୁ କଳୱାକୱାରଙୁ୍ ସନୁ�ୱାଗ

ଗରଦପରୁ,୧୩୍ରା୯(ସମସି): ନଜି 
ସ୍ଟସର ଓଦା ଲୁଗା ସଦଇ ୍ଅୁକୁ ମଣରି 
କସଲ। ହାତକୁ ଦ’ି ହାତ କସଲ। ଜୀବନର 
େବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲରିାଇ ୍ଅୁ ଖେୁସିର 
ଖେୁ ି ସହାଇ ବଞ୍ବିାକୁ େବୁକଛି ି ତ୍ୟାଗ 
କରଥିିସଲ। ସଶରସର ୍ଅୁସବାହୂ ମଳିତି 
ଭାସବ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବମୃର୍ାଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କର ି
ଗରୁୁତର ଆହତ କରଥିିବା ସନଇ ଅଭସିରାଗ 
ସହାଇଛ।ି ଏଭଳ ିଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା 
ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା ୍ାଟକୁରା ଥାନା ଅଧୀନ 
ସ୍ଣ୍ଠ ଅଞ୍ଳର ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ସରବତୀ 
୍ରଡ଼ିାଙ୍କ ସକ୍ତ୍ରସର ସଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି

ସରବତୀ ଥାନାସର କରଥିିବା ଲଖିିତ 
ଅଭସିରାଗ ମତୁାବକ, ସ୍ାମୀଙ୍କ ମମୃତୁ୍ୟ 
୍ସର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ୍ଅୁ ଭରୋସର 
ବଞ୍ ି ରହଛିନ୍।ି ୍ଅୁର ବବିାହ ୍ସର 
ସରଉଁ ସବାହୂଟ ି ଘରକୁ ଆେଲିା, ସେ 
ଅତ୍ୟନ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଖଳ ପ୍ରକମୃତରି। ତାଙୁ୍କ 
େବ୍ଷଦା ସଭାକ ଉ୍ାେସର ରଖିଥା’ନ୍।ି 
ଆହୁର ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଘମୃଣା ମସନାଭାବ 

ଆଚରଣ କର ି ମାରଧର କରନ୍ ି ସବାଲ ି
ଅଭସିରାଗ କରଛିନ୍।ି ତାଙ୍କର ସବାହୂ 
ଆକ୍ରମଣସର ସେ ଗରୁୁତର ଆହତ 
ସହାଇଛନ୍।ି ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁସର ଗଭୀର 
ଆହତ ଲାଗଛି।ି ବମୃର୍ା ଜଣଙ୍କ ମାଡ଼ ସରାଗୁଁ 
ଆଉ ଚଳପ୍ରଚଳ ସହାଇ ୍ାରୁନାହାନ୍।ି 
ବର୍ତ୍ଷମାନ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅବସ୍ା ଭଲ ନ 
ଥିବାରୁ ସେ ଝଅି ଓ ଜ୍ାଇଁ ଭରୋସର ବଞ୍ ି
ରହଛିନ୍।ି ଏମତିକି ି ୍ରଣିତ ି ବୟେସର 
୍ଅୁସବାହୂ ତାଙୁ୍କ ୋହା ନ ସହାଇ ଅଲଗା 
ରହୁଛନ୍।ି ସରବତୀଙ୍କ ନାମସର ଥିବା 
ସ୍ାବର ଅସ୍ାବର େମ୍ପର୍ତକୁି ଚାଲାଖ କର ି
ଖଦ୍ତିବକି୍ର ିକର ିସନଇରାଇଛନ୍।ି ଏହା୍ସର 
ସରବତୀଙୁ୍କ ଏକା ଛାଡ଼ ି୍ଅୁସବାହୂ ୍ଲାଇ 
ରବିାରୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖକଷ୍ଟସର ରହୁଥିବା 
ସନଇ ଅଭସିରାଗସର ଦଶ୍ଷାଇଛନ୍।ି ଏ 
ସନଇ ୍ାଟକୁରା ୍ଲୁେି ୍ଅୁ ବଶି୍ୱରଞ୍ଜନ 
୍ରଡ଼ିା ଓ ସବାହୂ ସରଣକୁା ରାଉତଙ୍କ 
ବସିରାଧସର ୩୭୨/୨୨ସର ମାମଲା ରୁଜୁ 
କର ିଘଟଣାର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ବୃଦ୍ୱାଙୁ୍ ପଅୁନବୱାହୂଙ୍ ନ�ିଦୁୱାତନୱା ଅଭନି�ୱାଗ

କ େ ନ୍ଦ ୍ରା ପ ଡ଼ ୍ରା , ୧ ୩ ୍ରା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ାର ୍ବୂ୍ଷତନ ଏସ୍ େି୍ ଓି ତଥା 
ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ୋଇକଲ କ୍ଲବର ବରଷି୍ 
େଦେ୍ୟ ରାଜୀବସଲାଚନ ୍ଣ୍ାଙ୍କ 
ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ାରୁ ବ୍ହ୍ମ୍ରୁକୁ ବଦଳ ି
ସହାଇରାଇଛ।ି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମସର ଏହ ି
ୋଇକଲ କ୍ଲବ ପ୍ରତଷି୍ା ସହାଇଥିଲା। 
ସତଣ ୁୋଇକଲ କ୍ଲବ ୍କ୍ରୁ ଶ୍ରୀ ୍ଣ୍ାଙୁ୍କ 
ବଳସଦବଜୀଉଙ୍କ ଫସଟାଚତି୍ର, ଉର୍ତରୀୟ 
ଓ ୍ଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ଦଆିରାଇ ବଦିାୟକାଳୀନ 
େମ୍ବର୍୍ଷନା ଦଆିରାଇଛ।ି ୋଇକଲ କ୍ଲବର 
ବରଷି୍ େଦେ୍ୟ ମାତମୃ ଦର୍ତ ମହାନ୍ଙି୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତାସର ଆସୟାଜତି ଏହ ି େଭାସର 

ବଗିତ ଦନିମାନଙ୍କସର ତାଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଆସୟାଜତି ବଭିନି୍ନ େମାଜସେବା 
କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି, 
େସଫଇ କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମ, ୍ଲଥିିନ ବ୍ୟବହାର 
ନ କରବିା ୍ାଇଁ େସଚତନତା କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମ 
ଉ୍ସର ଆସଲାଚନା କରାରାଇଥିଲା। 
ଶ୍ରୀ ୍ଣ୍ା ତାଙ୍କ ୋଇକଲ କ୍ଲବର ଅଭୂଲା 
ସ୍ ମୃତ ି ଉ୍ସର କହଥିିସଲ। ଏହ ି େଭାସର 
ବରଷି୍ ୋକ୍ତର ବସିରନ୍ଦ ଦାେ, େଃ 
ଚରିଞ୍ଜୀବ ୍ଣ୍ା, େଃ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ସ୍ାଇଁ, 
ୋମ୍ବାଦକି ଜଗନ୍ନାଥ ଧଳ, ନାରାୟଣ 
ଦାେ, ମାନେ ତ୍ର ି୍ ାଠୀ, ୍ରୂ୍୍ଷଚନ୍ଦ ୍ଣ୍ା 
ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ରୱାଜୀବନଲୱାଚନ ପଣ୍ୱାଙୁ୍ ସମ୍ୱଦ୍ଦୁନୱା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୩୍ରା୯(ସମସି): ସ୍ାମୀ 
ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ େରସ୍ତୀଙ୍କ ବଳଦିାନ ଦବିେ 
ୋରା ରାଜ୍ୟ ୍ାଳୁଥିବାସବସଳ ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା 
ଜଲି୍ା ଧମ୍ଷରକ୍ା ସେନା େହସରାଗସର 
ସଦାବନ୍ା ଗ୍ାମସ୍ ଆବାଲ୍ୟ େକୁସଦବ 
ବ୍ହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଠସର ଧମ୍ଷଜାଗରଣ 
ସେନା ୍କ୍ରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ େରସ୍ତୀଙ୍କ 
ବଳଦିାନ ଦବିେ ୍ାଳନ କରାରାଇଛ।ି 
ଏହ ି କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର ଧମ୍ଷରକ୍ା ସେନା 
ପ୍ରମଖୁ ଶଶାଙ୍କ କୁମାର ସଜନା ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଓ ଧମ୍ଷରକ୍ା ସେନାର େହପ୍ରମଖୁ ମାଧବ 

ଚନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଓ ସଗାରକ୍ା ଜଲି୍ା ପ୍ରମଖୁ 
ଅନୀଲ କୁମାର ୍ାତ୍ର ଅତଥିି ଭାସବ ସରାଗ 
ସଦଇଥିସଲ। ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ େରସ୍ତୀଙ୍କ 
ଫସଟାସର ୍ଷୁ୍ପମାଲ୍ୟ ଅ୍୍ଷଣ ଓ ଦୀ୍ 
ପ୍ରଜ୍ଳତି କରବିା ୍ସର ସଦଶାତ୍ମସବାଧକ 
େଙ୍ଗୀତ ଗାନକର ି କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିସଲ। ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ େରସ୍ତୀଙ୍କ 
ବଳଦିାନ ଉ୍ସର ଆସଲାଚନା 
କରାରାଇଥିଲା। ହନୁି୍ ଜାଗରଣ ଓ ହନୁି୍ 
ଏକତାକୁ ସନଇ ଆସଲାଚନା କରୁଥିବା 
େମୟସର ତାଙୁ୍କ ଗଳୁ ି କର ି ହତ୍ୟା 

କରାରାଇଥିଲା। ଧମ୍ଷାନ୍କରଣକୁ ବସିରାଧ 
କର ିଧମ୍ଷ ଏକତା ଜାଗରଣ କରୁଥିବାରୁ ତାଙୁ୍କ 
ହତ୍ୟା କରାରାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହ ିେହଦି 
ଦନିଟକୁି ଧମ୍ଷ ଜାଗରଣ େମନ୍ବୟ େମତି ି
ବଳଦିାନ ଦବିେ ରୂସ୍ ୍ାଳନ କରଆିେଛୁ।ି 
ଧମ୍ଷଜାଗରଣ ସକ୍ତ୍ର ସଦାବନ୍ା ମଠସର 
ଧମ୍ଷଜାଗରଣ ସେନା ଓ ସଗାରକ୍ା ସେନାର 
ଶହଶହ କାର୍ଷ୍ୟକର୍ତ୍ଷା ଓ ବହୁ ଜନୋଧାରଣ 
ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। ଏହ ିକାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ସଦସବନ୍ଦ 
କୁମାର ୋହୁ, କୁଞ୍ଜବହିାରୀ ନାୟକଙ୍କ 
ତତ୍ତାବଧାନସର େମ୍ପନ୍ନ କରାରାଇଥିଲା।

ଲକ୍ଷ୍ମଣୱାନନ୍ଦ ସରସ୍ତୀଙ୍ ବଳଦିୱାନ ଦବିସ ପୱାଳତି

ମାଶ୍ଷାଘାଇ,୧୩ା୯(େମେି): ମାଶ୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଷ୍ୟାଳୟସର ମଙ୍ଗଳବାର ଭୀମସଭାଇ ଭନି୍ନକ୍ମ ୋମଥ୍ଷ୍ୟ ଶବିରି 
ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇରାଇଛ।ି ଏହ ିଶବିରିକୁ ବେିଓି ଉମାଶଙ୍କର ସବସହରା ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିବାସବସଳ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ା 
ମଧସୁ୍ତିା ୋମଲ, ଉ୍ାଧ୍ୟକ୍ା ଉମ୍ତିଳା ମହାନ୍,ି ଜଲି୍ା ୋମଜକି େରୁକ୍ା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାେ ଦାେ, ବ୍ଲକ ୋମଜକି 
େରୁକ୍ା ଅଧିକାରୀ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍କି ପ୍ରମଖୁ ସରାଗ ସଦଇଥିସଲ। ବ୍ଲକ ୍ରେିରସର ଅନୁଷ୍ତି ଶବିରସର ପ୍ରବଳ 
ବର୍ଷା େସର୍ତଦ୍ ୫୯୫ ଜଣ ଭନି୍ନକ୍ମ ନାମ ୍ଞ୍ଜୀକରଣ କରଥିିସଲ। ଆଖି, ନାକ, ଗଳା, ନାୋ, ମାନେକି ବଭିାଗ 
ୋକ୍ତର ସରାଗସଦଇ ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ। ଏଥିେହ ଉକ୍ତ କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର ବଭିନି୍ନ ୍ଞ୍ାୟତର ଭନି୍ନକ୍ମ 
ସରାଗସଦଇ ନଜିର ୍ରୁୁଣା ଭନି୍ନକ୍ମ ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ବଦଳସର ନୂତନ ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ନମିସନ୍ ଆସବଦନ କରଥିିସଲ।

ଭୀମନଭୱାଇ 
ଭନି୍ନକ୍ମ 
ସୱାମରଦୁ୍ 

ଶବିରି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୩୍ରା୯(ସମସି): ଗରୁୁ ଦବିେ 
ଉ୍ଲସକ୍ ତନିମିହୁାଣସି୍ ଜନଶକି୍ଣ 
େଂସ୍ା ୍କ୍ରୁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତସିରାଗତିା ୫ 
ତାରଖିରୁ ଆରମ୍ଭ ସହାଇ ଗତ ରବବିାର 
ସଶର ସହାଇରାଇଛ।ି ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲକସର ଥିବା 
ସକନ୍ଦର ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସେଲ୍ ଫି, 
ବକ୍ତମୃ ତା, ସକୌଶଳ ଦକ୍ତା ପ୍ରତସିରାଗତିା 
ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଥିଲା। କମୃତୀ ପ୍ରତସିରାଗୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥିଲା। ଏହ ି

କାର୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର ସକନ୍ଦର ନସିଦ୍୍ଷଶକ ଆଶରି 
ରଞ୍ଜନ ୋହୁ କମୃତୀ ପ୍ରତସିରାଗୀଙୁ୍କ ୍ରୁସ୍ମୃତ 
କରଥିିସଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର େଂସ୍ାର 
ଅଧ୍ୟକ୍ ଅଜୟ କୁମାର ଖଣୁ୍ଆି, ପ୍ରଶକି୍କିା 
ପ୍ରଭାେନିୀ ରାଉତ, ବଜିୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତହିାରୀ, 
୍ଷୁ୍ପାଞ୍ଜଳ ି ୋହୁ, େଦୁୀପ୍ତ େନୁ୍ର କର, 
ଶଶୀଭୂରଣ ଶତ୍ଥୀ, ଆକାଶ େଂି, କମଳା 
ବଶି୍ୱାଳ, ଅନନ୍ ପ୍ରୋଦ ଦାେ ପ୍ରମଖୁ 
ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ଜନଶକି୍ଣ ସଂସ୍ୱା ପକ୍ରୁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତନି�ୱାଗତିୱା

ଆଳ,ି୧୩୍ରା୯(ସମସି): ଅଚଳ ସହାଇଗଲାଣ ି
ଷ୍ଟ୍ରଟି୍ ଲାଇଟ୍ । ରାତ ି ସହସଲ ସ୍ାନୀୟ ସଲାସକ 
େମେ୍ୟା ସଭାଗ କରୁଛନ୍।ି ଅନ୍ାର ସରାଗୁଁ 
ମଦୁଆଙ୍କ ଉତ୍ାତ ବଢ଼଼ୁଛ।ି ଫଳସର ଝଅିସବାହୂ 
ସେହ ି ରାସ୍ତାସର ରବିାକୁ ୍େନ୍ କରୁନାହାନ୍।ି 
ଗତ ଏକମାେ ସହଲା ରାସ୍ତା ଅନ୍ାର ସନଇ 
ସ୍ାନୀୟ ଜନପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍କ ଅଭସିରାଗ 
କରାରାଇଥିସଲ ମଧ୍ୟ ସକହ ି କର୍୍ଷ୍ାତ କରୁ ନ 
ଥିବା ଅଭସିରାଗ ସହାଇଛ।ି 

ଆଳ ିବ୍ଲକ କଳେ୍ରୁ ୍ଞ୍ାୟତ ସଜନାବଳ ି
ଗ୍ାମସର ଏଭଳ ଦମୃ ଶ୍ୟ ସଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ଏ ସନଇ େର୍ଞ୍ େଧୁୀର କୁମାର ମଲ୍କିଙୁ୍କ 
୍ଚାରବିାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଟି୍ ଲାଇଟ ଖରା୍ ସନଇ ସକୌଣେ ି
ଅଭସିରାଗ ଗ୍ାମବାେୀ କମି୍ବା ୱାଡ଼୍ଷ େଭ୍ୟ 
ଆଣନିାହାନ୍।ି ରଦବି ି ସକୌଣେ ି ନୂଆ ଲାଇଟ୍  
ଖରା୍ ସହାଇଥାଏ, ତାହା ଏକବର୍ଷ ଗ୍ୟାସରଣ୍ ି
ଥିବା କହବିା େହ ଖବୁଶୀଘ୍ର ଏହା ମରାମତ ି
କରାରବି। ଏଥିେହ ସଜନାବଳ ି ଅଞ୍ଳସର 
ଷ୍ଟ୍ରଟି୍ ଲାଇଟ ୍ାଇଁ ଆକ୍ସନ ୍୍ଲାନସର ଦୁଇ ଲକ୍ 
ଟଙ୍କା ବରାଦ ସହାଇଛ।ି ତାହା ଖବୁଶୀଘ୍ର 
କରାରବି ସବାଲ ିସେ କହଛିନ୍।ି

ଷ୍ଟଟି୍ ଲୱାଇଟ୍  ଅଚଳ; ଅନ୍ୱାରନର ନଲୱାନକ
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ବାଲକୁିଦା,୧୩ା୯(େମେି): ବାଲକୁିଦା 
ବ୍ଲକ ଅଢଗାଁ ପଞ୍ାୟତର ଦବିାକର ଦାସ 
ସ୍ାରକୀ ପାଠାଗାର ଓ ତ୍ଲିଲାଚନ ଲନତ୍ାଳୟ 
ମଳିତି ସହଲ�ାଗଲର ଅଢଙ୍ା ପଞ୍ାୟତ 

କା�୍ଯ୍ାଳୟ ପରସିରଲର ଏକ ମାଗଣା ଚକ୍ ୁ
ଚକିତି୍ା ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଶବିରିଲର ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାଲବ ଜଲି୍ା 
ପରଷିଦ ସଭ୍ ଜଟାଧାରୀ ଦାସ, ସମ୍ାନତି 

ଅତଥିି ଭାଲବ ସରପଞ୍ ସବୁ୍ରତ କୁମାର ମହାନ୍ ି
ଲ�ାଗଲଦଇ ଆନୁଷ୍ାନକି ଭାଲବ ଶବିରିକୁ 
ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିଲଲ। ଏହ ି ଶବିରିଲର 
ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଳର ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ଚକ୍ ୁଲରାଗୀ 
ଲସମାନଙ୍କ ଚକିତି୍ା କରାଇଥିବାଲବଲଳ 
ଲସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୧ଜଣ ଲରାଗୀଙ୍କ 
ଲମାତଆିବନୁି୍ ଚହି୍ନଟ କରା�ାଇ 
ମାଗଣା ଅଲ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଲମଡକିାଲ 
ନଆି�ାଇଥିଲା। ଲନତ୍ାଳୟ ପକ୍ରୁ ଡାକ୍ତର 
ବରିଜା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ ି ଓ ଦଲି୍ୀପ କୁମାର 
ସାହୁ ସମସ୍ତ ଲରାଗୀଙୁ୍କ ଚକିତି୍ା ଲ�ାଗାଇ 
ଲଦଇଥିବାଲବଲଳ ଏହ ି ଶବିରିକୁ ଲବୈରାଗୀ 
ଚରଣ ରାଉତ, ବାବୁଲ ି ସାହୁ, କାଶୀନାଥ 
ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିଲଲ।

ଜଗତେଂିହ୍ରୁ, ୧୩ା୯(େମେି):

ମାତ୍ ଲକଇ ଅସରା ବଷ୍ଯାଲର ଜଗତସଂିହପରୁ 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କା�୍ଯ୍ାଳୟ ସମ୍ଖୁସ୍ଥ ପଡ଼ଆି 
ଲବହାଲ ଲହାଇପଡ଼ଛି।ି ବଷ୍ଯାଦନି ପବୂ୍ଯରୁ 
ଏଠାଲର ସଷୃ୍ ି ଲହାଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲର 
ମରାମତ ି ଅଭାବରୁ ଏଠାଲର ବଷ୍ଯାପାଣ ି ଦନି 
ଦନି ଧର ିଜମ ିରହୁଛ।ି ଫଳଲର ଏହ ିଖାଲଗଡ଼ୁକି 
ଲଛାଟ ଲଛାଟ ଲପାଖରୀର ଭ୍ରମ ସଷୃ୍ ି କରୁଛ।ି 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଓ �ାତାୟାତ 
ପାଇଁ ଏହା ବାଧା ସଷୃ୍ ି କରବିା ସହ ପ୍ରତଦିନି 
କା�୍ଯ୍ାଳୟକୁ ଆସଥୁିବା ଶହ ଶହ ଲଲାକ ଓ 
କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅସ୍ାସ୍ଥ୍କର 
ପରଲିବଶ ସଷୃ୍ ିକରଛି।ି

ସଚୂନା ମତୁାବକ, ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କା�୍ଯ୍ାଳୟ 
ସମ୍ଖୁ ପଡ଼ଆି ଉପଲର ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ିସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ପ�୍ଯ୍ନ୍ ବହୁ 
ଭାଲବ ନଭି୍ଯର କରନ୍।ି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ ଏଠାଲର 
ବଭିନି୍ନ ଉଦ୍ ଘାଟନ କା�୍ଯ୍କ୍ରମ ସହ ବଭିନି୍ନ 
ସଭା ସମତି ି ଓ ସରକାରୀ ଉତ୍ବ ଆଲୟାଜନ 

କରା�ାଇଥାଏ। ସହରର ଲକନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳଲର ଥିବା 
ଏହ ି ପ�୍ଯ୍ାପ୍ତ ଖାଲ ି ସ୍ଥାନଲର ବଭିନି୍ନ ହସ୍ତଶଳି୍ପ 
ପ୍ରଦଶ୍ଯନୀ ଓ ଲମଳାର ମଧ୍ୟ ଆଲୟାଜନ 
କରା�ାଇଥାଏ। ଲସହପିର ିବଭିନି୍ନ ପ୍ରତଲି�ାଗତିା 
ମାଧ୍ୟମଲର ଲଖଳାଳ ି ମଧ୍ୟ ଏଠାଲର ଚୟନ 

କରା�ାଇଥାଏ। ଅନ୍ପକ୍ଲର ସହରଠାରୁ 
ଷ୍ାଡ଼ୟିମ ଦୂର ଲହାଇଥିବାରୁ ସହରର ବହୁ ବ୍କ୍ତ ି
ଅପରାହ୍ନ ଓ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
କା�୍ଯ୍ାଳୟ ସମ୍ଖୁ ପଡ଼ଆି ଉପଲର ନଭି୍ଯର 
କରନ୍।ି ନକିଟବର୍୍ଯୀ ଅଞ୍ଳଲର ଲଖଳବିାକୁ 

ପଡ଼ଆିର ଅଭାବରୁ ଅପରାହ୍ନଲର ସ୍ଥାନୀୟ ଛାତ୍ 
ମଶି ି ଏଠାଲର ଲଖଳ କସରତ କରଥିା’ନ୍।ି 
ମକୁ୍ତ ବାୟ ୁ ସହ ସ�ୂ୍ଯ୍ାଲଲାକ ଏଠାଲର ଭ୍ରମଣ 
କରବିାକୁ ଅଲନକ ବ୍କ୍ତଙୁି୍କ ଲପ୍ରରଣା ସହତି 
ଉତ୍ାହତି ମଧ୍ୟ କରଥିାଏ। 

ଲତଲବ ଗତ କଛିବିଷ୍ଯ ଲହବ ଏହ ିପଡ଼ଆି 
ବଷ୍ଯାଦଲିନ ଲବହାଲ ଲହାଇପଡୁଛ।ି ପ୍ରଶାସନ 
ପକ୍ରୁ ସ୍ଚ୍ଛ ଭାରତ ନାରା ଦଆି�ାଉଥିବା 
ସମୟଲର ଏଠାଲର ଦନି ଦନି ଧର ି ପାଣ ି
ଜମ ି ରହବିା କାରଣରୁ ଏହା ମଶା ଓ ମାଛ ି
ଉପାôଦନ ଲକନ୍ଦ୍ର ପାଲଟଛି।ି ଅନ୍ପକ୍ଲର 
ପଡ଼ଆି ଲପାତା�ାଇ ସମତୁଲ କରବିା ନାମଲର 
ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ଅଳ୍ପ ମାଟ ି ଓ ବାଲ ି ପକା�ାଇ 
ସରକାରୀ ଅଥ୍ଯକୁ ଚଳୁ କରା�ାଉଥିବା ଲନଇ 
ସାଧାରଣଲର ଅଭଲି�ାଗ ଲହଉଛ।ି ଲତଲବ 
ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ଲପାତା�ବିା ପଲର ମଧ୍ୟ ଏହ ି ପଡ଼ଆି 
ଲ�ଉଁ ଖାଲକୁ ଲସହ ି ଖାଲ ଲହାଇରହୁଛ।ି 
ଜଲି୍ା କା�୍ଯ୍ାଳୟ ସମ୍ଖୁ ଲରେଲଜରୀ 
ନକିଟସ୍ଥ ରାସ୍ତାଲର ପାଣ ି ଜମବିା କାରଣରୁ 
ଜନସାଧାରଣ �ାତାୟାତଲର ଅସବୁଧିାର 
ସମ୍ଖୁୀନ ଲହଉଛନ୍।ି ଜଲିାଲ୍ପାଳଙ୍କ 
କା�୍ଯ୍ାଳୟର ନାକ ତଲଳ ଏହ ି ଚରମ 
ଅବ୍ବସ୍ଥା ସମ୍ପକ୍ଯଲର ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ 
ଥିଲଲ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ସମସ୍ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 
ଆନ୍ରକିତା ଲଦଖାଉ ନ ଥିବାରୁ ସହରର 
ବୁର୍ଜିୀବୀଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଆଶ୍ଚ�୍ଯ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି

ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍କ କଲାର୍ଯ୍ଲାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ପଡ଼ଆି ଖଲାଲଖମଲାରେ ପେପିରୂ୍୍ଯ

 ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭ�ାଗଛୁନ୍ତି ଭ�ାଭେ

୍ାରାଦୀ୍, ୧୩ା୯ (େମେି):

ରାସ୍ତା ଉପଲର ରେକ୍  ପାକ୍କଂ ପାରାଦୀପଲର 
ଏକ ନତିଦିନିଆି ଘଟଣା ଲହାଇପଡ଼ଛି।ି 
ରେକ୍  ଚାଳକଙ୍କ ଏଭଳ ି ମନମାନ ି ସାଧାରଣ 
ଲଲାକଙୁ୍କ ବପିଦଲର ପକାଉଥିବା ଅଭଲି�ାଗ 
ଲହଉଛ।ି ଦୁଘ୍ଯଟଣା ଘଟ ି ଧନଜୀବନ 
ନଷ୍ ଲହଉଛ।ି ଅଠରବାଙ୍କୀରୁ ଲଦାଛକ ି

ପ�୍ଯ୍ନ୍ ରାସ୍ତା ଉପଲର 
ଲକୌଣସ ି ଗାଡ଼ ି ପାକ୍କଂ 
ଲହାଇପାରବି ନାହ ିଁ। 
ଏଭଳ ି ନୟିମ ଲଖାଦ୍  ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ ଲଘାଷଣା 
କରା�ାଇଥିଲା। ଅମାନଆି 

ନ ମାନବିାରୁ ପାରାଦୀପର କା�୍ଯ୍ରତ 
ସାମ୍ାଦକି ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପକ୍ଯଲର ପ୍ରଶାସନର 
ଦୃଷ୍ ିଆକଷ୍ଯଣ କରଥିିଲଲ। �ଦ ିକଏି ପାକ୍କଂ 
କଲର, ଲତଲବ ତାକୁ ତଣ୍ଡ ଗଣବିାକୁ ପଡ଼ବି 
ଲବାଲ ି ଲଘାଷଣା କରା�ାଇଥିଲା। ଲହଲଲ 
ଏଲବ ଅମାନଆି ରେକ୍  ଚାଳକ କଛି ି ନ ମାନ ି
ରାସ୍ତା ଉପଲର ଲଲାଡ୍  ରେକ୍  ଲଥାଇଲଦଇ 
ପଳାଇବା ଦୃଶ୍ ଏଲବ ସାମ୍ାକୁ ଆସଛି।ି 

ପ୍ରଲତ୍କ ଦନି ଲଭାର ସମୟରୁ ଲଦଖା�ାଏ 
ଅଠରବାଙ୍କୀଠାରୁ ପାରାଦୀପ ରେକ ମାଲକି 
ସଙ୍ଘ ପ�୍ଯ୍ନ୍ ଲଲାଡଂି ରେକ୍  ଲମ୍ା ଲାଇନ 
ଲହାଇ ରାସ୍ତା ଉପଲର ଠଆି ଲହାଇଥିବା 
ଲଦଖିବାକୁ ମଳୁିଛ।ି ବାରମା୍ର ଏହ ି ଘଟଣା 
ଉପଲର ଲରାକ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ 
ପକ୍ରୁ ଲଘାଷଣା କରା�ାଇଥିଲଲ ମଧ୍ୟ ତାହା 
ବଫିଳ ଲହାଇଛ।ି ଲତଲବ ଏଭଳ ିଲବଆଇନ 
ପାକ୍କଂ ପାଇଁ ଦାୟୀ କଏି, ତାକୁ ଲନଇ ପ୍ରଶ୍ 
ଉଠଛି।ି ଲତଲବ ରାସ୍ତା ଉପଲର ପାକ୍କଂ ନ 
କରବିା ପାଇଁ �ଦ ିରେକ୍  ମାଲକି ସଙ୍ଘ ପକ୍ରୁ 
କଡ଼ା ନଲିଦ୍୍ଯଶ ରୁହନ୍ା, ଲତଲବ ହୁଏତ ରାସ୍ତା 
ଉପଲର ଏଭଳ ିମନଇଚ୍ଛା ପାକ୍କଂ ହୁଅନ୍ା ନାହ ିଁ 
ଲବାଲ ିମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛ।ି

ନୟିମ ମଲାନମୁ ନଲାହଲାନ୍ ିଚଲାଳକ

େଲାସ୍ଲା ଉପରେ ଟ୍ରକ୍  ପଲାକ୍କିଂ; 
ବପିଦରେ ଜୀବନ

୍ାରାଦୀ୍, ୧୩ା୯ (େମେି): ଲଜଏସ୍ ଡବ୍ଲ ୍୍  ଫାଉଲଣ୍ଡସନ 
ପକ୍ରୁ ୨୦୨୨-୨୩ ବଷ୍ଯ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଲମଧାବୃର୍ ି ପ୍ରଦାନ 
କରା�ବି। ଏଥିପାଇଁ ଲ�ାଗ୍ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ 
ଆହ୍ାନ କରା�ାଇଛ।ି ବଲିଶଷକର ି ଲଜଏସ୍ ଡବ୍ଲ ୍୍  ଅଞ୍ଳର 
ତନି ି ପଞ୍ାୟତ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ସହତି ପାରାଦୀପ ସହରାଞ୍ଳ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ ଅଗ୍ାଧିକାର ଦଆି�ବିା ବ୍ବସ୍ଥା ରହଛି।ି 
ଏହ ି ଲମଧାବୃର୍ ି ଆଲବଦନ ପାଇଁ ଲ�ାଗ୍ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ 
ପବୂ୍ଯ ଶକି୍ାଗତ ପାଠ୍କ୍ରମଲର ସବ୍ଯନମ୍ି ୫୦ ପ୍ରତଶିତ 
ନମ୍ର ରଖିଥିବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ରହଛି।ି ଏଥିସହତି 
ଆଲବଦନକାରୀଙ୍କ ପରବିାରର ଆୟ ବାଷ୍କକ ଆଠ ଲକ୍ 
ଟଙ୍କାରୁ କମ୍  ଲହାଇଥିବା ଆବଶ୍କ। ଉଡାଣ ଲମଧାବୃର୍ ି
ପାଇଁ ଆଇଟଆିଇ, ଡଲିପ୍ଲାମା, ବଇି, ବ-ିଲଟକ୍ , ଲମଡକିାଲ 
ଶକି୍ା ଲକ୍ତ୍ଲର ବ-ିଏଏମ୍ ଏସ, ବ-ିଏସ୍ ଏମ୍ ଏସ, ବଡିଏିସ୍ , 
ଏମ-ବବିଏିସ୍ , ଚାଟାଡ୍ଯ ଆକାଉଣ୍ାଣ୍, କମ୍ପାନୀ ଲସଲକ୍ରଟାରୀ 
ଭଳ ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାରର ବୃର୍ଗିତ ପାଠ୍କ୍ରମ ପାଇଁ ଆଲବଦନ 
କରପିାରଲିବ। ଏଥି ସହତି ସ୍ାତକ ଓ ସ୍ାତଲକାର୍ର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ 
ମଧ୍ୟ ଏହ ିଲମଧାବୃର୍ ିପାଇଁ ଆଲବଦନ କରପିାରଲିବ।

ଏଥିସହତି ମାଷ୍ର ଅଫ୍  ଲ’, ଏମ୍ ବଏି, କମ୍ପୁ୍ ଟର ବଜି୍ାନ, 
ଏମ୍  ଫାମ୍ଯା, ଏମ୍  ଲଟକ୍ , ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ମଧ୍ୟ ଆଲବଦନ 
କରପିାରଲିବ। ଏହ ିଲମଧାବୃର୍ ିବଭିନି୍ନ ପାଠ୍କ୍ରମଲର ଅଧିକ 
ନମ୍ର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ ଲ�ାଗ୍ତା ଭରି୍ଲିର ବୃର୍ ି
ପ୍ରଦାନ କରା�ବି। ଏହ ି ବୃର୍ ି ବାଷ୍କକ ସବ୍ଯନମ୍ି ଦଶ ହଜାର 
ଟଙ୍କାରୁ ସବ୍ଯାଧିକ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ�୍ଯ୍ନ୍ ରହଛି।ି ଏହ ି
ଲମଧାବୃର୍ ିଆଲବଦନ କରବିାର ଲଶଷ ତାରଖି ଚଳତି ମାସ 
୩୦ ତାରଖି ରହଛି।ି ସବଲିଶଷ ବବିରଣୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ 
ଭଏିଲ୍ ସଙି୍କ ସହତି ଲ�ାଗାଲ�ାଗ କରବିାକୁ କୁହା�ାଇଛ।ି

ଲଜଏସ୍ ଡବ୍ଲ ୍୍  ଫାଉଲଣ୍ଡସନ ପ୍ରସ୍ତାବତି ଅଞ୍ଳଲର 
ଶକି୍ା ଲକ୍ତ୍ଲର ବଦି୍ାଳୟ ଉନ୍ନତୀକରଣ ଓ ଶକି୍ାୟତନ 
ପାଇଁ ଅନୁକୁଳ ବାତାବରଣ ସଷୃ୍ ି କରଆିସଥୁିବାଲବଲଳ ଏହ ି
ଲମଧାବୃର୍ ି ଆଗାମୀ ଦନିଲର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ ନଜି ଭବଷି୍ତ 
ଗଠନ ଦଗିଲର ସହାୟକ ଲହାଇପାରବି। ଏଥିସହତି 
ଲଜଏସ୍ ଡବ୍ଲ ୍୍  ଫାଉଲଣ୍ଡସନ ସମଗ୍ ଜଲି୍ାଲର ବଭିନି୍ନ 
ସାମାଜକି ଦାୟତି୍ୱଲବାଧ କା�୍ଯ୍କୁ ଅଗ୍ାଧିକାର ଲଦଉଥିବା 
ଫାଉଲଣ୍ଡସନ ପକ୍ରୁ କୁହା�ାଇଛ।ି

ଭେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଭେଏସ୍ ଡବ୍ଲୟ୍ୁ 
ଫାଉଭଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ାନ

ତସିତ୍ତୋଲ, ୧୩ା୯(େମେି): ତଲିର୍୍ଯାଲ 
ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଯତ କନକପରୁ ଫାଣ୍ଡ ିଅଧିନ 
କଣ୍ାପଡା ଗ୍ାମର ଦଲିନଶ ମହାନ୍ଙୁି୍କ 
ଘରୁ ଲଚାର ିଲହାଇଥିବା ଲନଇ ଫାଣ୍ଡଲିର 
ଅଭଲି�ାଗ ଲହାଇଛ।ି ଅଭଲି�ାଗ 
ମତୁାବକ, ଦଲିନଶଙ୍କ ପରବିାର 
ଭୁବଲନଶ୍ୱରଲର ରହୁଥିବାଲବଲଳ 
କଣ୍ାପଡ଼ା ଗ୍ାମଲର ତାଙ୍କ ବାସଭବନଲର 
ତାଲା ପଡ଼ଥିାଏ। ଲକହ ିଦୁବୃର୍୍ଯ ରାତଲିର 
ତାଲା ଭାଙ୍ି ଘଲର ପଶ ିଆସବାବପତ୍ 
ଲଚାର ିକରଛି।ି ସକାଲଳ ପଲଡ଼ାଶୀ ଲଦଖି 
ଏ ସମ୍ପକ୍ଯଲର ଦଲିନଶଙୁ୍କ ଖବର ଲଦବା 
ପଲର ଲସ କନକପରୁ ଫାଣ୍ଡଲିର ଲଚାର ି
ଅଭଲି�ାଗ କରଥିିଲଲ। କନକପରୁ ଫାଣ୍ଡ ି
ପଲୁସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ କରୁଛ।ି

୍ାରାଦୀ୍, ୧୩ା୯(େମେି): ପାରାଦୀପ ନୂଆବଜାର 
ମଲୁକ୍ତଶ୍ୱର ମନ୍ରି ନକିଟ ସ୍ାଇଲ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ଲର 
ଅନୁଷ୍ତି ଖଦୁୁରୁକୁଣୀ ବ୍ରତର ଆଜ ି ଭସାଣ ି ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍ତି 
ଲହାଇ�ାଇଛ।ି ନୂଆବଜାର ୱାଡ୍ଯ ନମ୍ର ୧୬ ଅଞ୍ଳର 
ଝଅିମାଲନ ଦୀଘ୍ଯ ୧ ମାସ ଧର ି ପାଳନ କରଆିସଥିିବା ଏହ ି
ବ୍ରତର ଉଦ�ାପନ ି ସନ୍୍ାଲର ଆନନ୍ ଉଲ୍ାସର ସହ ବ୍ରତ 
ଲଶଷ କର ି ମାଆଙୁ୍କ ବରିାଟ ପଟୁଆରଲର ଲନଇ ସ୍ଥାନୀୟ 
ସମଦୁ୍ର କୂଳଲର ଥିବା ଲପାଖରୀଲର ବସିଜ୍ଯନ କରଛିନ୍।ି 
ଏହ ି କା�୍ଯ୍କ୍ରମଲର ଅନୁପମା ସ୍ାଇଁ, ଅଲଭିା ଲସଠୀ, ପ୍ରଜ୍ା 
ପାରମତିା ଖଣୁ୍ଆି, ଶଖିା ମରି୍୍ଯା, ସନୁୀତା ପାଗଳ, ନରୂିପମା 
ସ୍ାଇଁ, ଦୀପାଞ୍ଜଳ ିବାରକି, ଲଲି ିହାତୀ, କଳ୍ପନା ଦାସ, ଅନୀମା 
ପାତ୍, ସୀମା ଲବପାରୀ ଓ ସସ୍ତିା ମହାନ୍ ିପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ରହ ି
ସହଲ�ାଗ କରଥିିଲଲ।

ନୂଆବଜଲାେରେ 
ଖମୁଦମୁ େମୁ କମୁଣୀ ଭସଲାଣ ି

କୁଜଙ୍ଗ,୧୩ା୯(େମେି): କୁଜଙ୍ ବ୍ଲକ ଅବଭିକ୍ତ ପଙ୍କପାଳ 
ପଞ୍ାୟତର ପବୂ୍ଯତନ ସରପଞ୍ ଲଚୌଧରୁୀ ଅଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର 
ମଶି୍ରଙ୍କ ଧମ୍ଯପତ୍ୀ ଲସ୍ହଲତା ମଶି୍ର(୬୭)ଙ୍କ ହୃଦଘାତଲର 
ପରଲଲାକ ଲହାଇ�ାଇଛ।ି ତାଙ୍କର ସରଳତା, ଲସବା 
ମଲନାଭାବ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍କି ଲଚତନା ପାଇଁ ଲସ ସମସ୍ତଙ୍କର 
ପ୍ରୟି ଥିଲଲ। ମତୁୃ୍ଶ�୍ା ନକିଟଲର ସ୍ାମୀ ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କ 
ସହ ଏକମାତ୍ ପତୁ୍ ଲଚୌଧରୁୀ ଅମୀୟ କୁମାର ମଶି୍ର, କନ୍ା 
ଅସୀମା, ଅନୀମା, ଜ୍ାଇଁ ଗରିଜିା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାଶ, ପତୁୁରା 
ମୀନଲକତନ, ଚରିଞ୍ଜୀବ, ସ୍ତୃରିଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ 
ଆତ୍ୀୟସ୍ଜନ ଉପସ୍ଥତି ଥିଲଲ। ତାଙ୍କ ପରଲଲାକଲର 
ଅଞ୍ଳଲର ଲଶାକର ଛାୟା ଲଖଳ�ିାଇଥିବାଲବଲଳ ଗ୍ାମ 
ଶ୍ମଶାନଲର ଲଶଷକୃତ୍ କରା�ାଇଥିଲା।

ପବୂଦ୍ଦତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ 
ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରଭ�ାେ

ବାଲକୁିଦା,୧୩ା୯(େମେି): ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ 
ଅପଣ୍ଡରା ପଞ୍ାୟତର ଲପାଦରୁଅାଁ ଗ୍ାମଲର 
ଥିବା ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ପରୂ୍୍ଯ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ 
ଉର୍ଲରଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚବଦି୍ାଳୟର ବଜି୍ାନ ଶକି୍କ 
ଅକ୍ୟ କୁମାର ମହାନ୍ଙୁି୍କ ଜଗତସଂିହପରୁ ବ୍ଲକ 
ରାଢଙ୍ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟକୁ ବଦଳ ି କରବିାକୁ 
ଲନଇ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ଅସଲନ୍ାଷ 
ଲଦଖାଲଦଇଛ।ି ବଜି୍ାନ ଶକି୍କଙ୍କ ବଦଳ ି
ବାତଲି କର�ବିା ସହ ଉକ୍ତ ବଦି୍ାଳୟଲର 

ନୂତନ ଶକି୍କ ନ�ିକୁ୍ତ କରା�ବିାକୁ ଗ୍ାମବାସୀ 
ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି ଏହା କରା ନ ଗଲଲ 
ଆଲନ୍ାଳନ ଲଚତାବନୀ ଲଦଇଛନ୍।ି

ରାଜ୍ ଶକି୍ା ବଭିାଗ ନୟିମ ଅନୁ�ାୟୀ 
ଏହ ି ପରୂ୍୍ଯ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବଦି୍ାଳୟଲର 
ଶକି୍କ ନ�ିକୁ୍ତ ି ପ୍ରକ୍ରୟିା କମିା୍ ବଦଳ ି ପ୍ରକ୍ରୟିା 
ନ ଥିବାଲବଲଳ ଜଲି୍ା ଶକି୍ା ଅଧିକାରୀ 
ନରିଞ୍ଜନ ଲବଲହରା ଲକଉଁ ଆଇନ ବଳଲର 
ଉକ୍ତ ଶକି୍କଙୁ୍କ ଅନ୍ ସ୍ଲୁକୁ ବଦଳ ି କଲଲ 
ଲବାଲ ି ଅଭଭିାବକ ମହଲଲର ପ୍ରଶ୍ବାଚୀ 

ସଷୃ୍ ି କରଛି।ି ପବୂ୍ଯରୁ ବଦି୍ାଳୟର ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍କ ବାମଲଦବ ପତ,ି ଇଂରାଜୀ ଶକି୍କ 
ପ୍ରଲମାଦ କୁମାର ମହାନ୍,ି ଗଣତି ଶକି୍କ 
ନଲରନ୍ଦ୍ର ପରଡ଼ିା ଅବସର ଲନବା ପଲର 
ଏକମାତ୍ ପଣ୍ଡତି ଶକି୍କ ଅଜୟ କୁମାର 
ଶତପଥୀ ଲଡପଲୁଟସନଲର ୩ ଦନି 
ଶକି୍ାଦାନ କରୁଥିବାଲବଲଳ ଅନ୍ ୩ ଦନି 
ଗାଲରାଇ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟଲର ଶକି୍କତା 

କରୁଛନ୍।ି ଫଳଲର ଉର୍ଲରଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ 
ବଦି୍ାଳୟଲର ଶକି୍କ ମରୁଡ ି ଲଦଖା 
ଲଦଇଥିଲା। ଶକି୍ା ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ଶକି୍କ 
ପଦବୀ ପରୂଣ କରବିା ପରବିଲର୍୍ଯ 
ଏକମାତ୍ ବଜି୍ାନ ଶକି୍କ ଅକ୍ୟ ମହାନ୍ଙୁି୍କ 
ଅନ୍ ସ୍ଲୁକୁ ବଦଳ ି କରବିା ପ୍ରସଙ୍କୁ 
ଲନଇ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ଅସଲନ୍ାଷ 
ଲଦଖାଲଦଇଛ।ି ବନିା ଇଂରାଜୀ, ବଜି୍ାନ ଓ 

ଗଣତି ଶକି୍କଲର ବର୍୍ଯମାନ ବଦି୍ାଳୟଲର 
ଥିବା ଜଲଣ ସାହତି୍ ଶକି୍କ, ଜଲଣ 
ହନି୍ୀ ଶକି୍ୟତି୍ୀ ଓ ଜଲଣ କ୍ରୀଡ଼ା ଶକି୍କଙ୍କ 
ସହ ଜଲଣ କରିାଣ ି ଓ ୩ କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ 
ସହାୟତାଲର କଭିଳ ି ବଦି୍ାଳୟଲର 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଶକି୍ା ଗ୍ହଣ କରଲିବ, ତାହାକୁ 
ଲନଇ ଚନି୍ାଲର ଅଭଭିାବକ। ଲକଉଁ ଆଇନ 
ଓ କାହା ଚାପଲର ଜଲି୍ା ଶକି୍ାଧିକାରୀ ଏଭଳ ି
ଲବଆଇନ ଭାଲବ ବଜି୍ାନ ଶକି୍କଙୁ୍କ ବଦଳ ି
କଲଲ ଓ �ଦ ିଆସନ୍ା ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟଲର 
ଶକି୍କ ପଦବୀ ପରୂଣ କରା ନ �ାଏ, ଲତଲବ 
ଗ୍ାମବାସୀ ବଦି୍ାଳୟ ଫାଟକଲର ତାଲା 
ପକାଇବା ସହ ଆଲନ୍ାଳନ କରବିାକୁ ଗ୍ାମର 
ବାଇଧର ନାୟକ, ସଞ୍ଜୟ ବଶି୍ୱାଳ, ଜଇରାମ 
ବଶି୍ୱାଳ, ନରିଞ୍ଜନ ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାନ୍,ି 
ଲକୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱାଳ, ସଲରାଜ ବଶି୍ୱାଳ, 
ବାଦଲ ନାୟକ, ସଲବ୍ଯଶ୍ୱର ମହାନ୍,ି ବାବୁ 
ରଥ, ବୀରବର ବଶି୍ୱାଳ, ଜଗବନୁ୍ ମହାନ୍,ି 
ବଲରାଦା ବଶି୍ୱାଳ, ବାଇଧର ବଶି୍ୱାଳ, ମଇନ 
ମହାରଣା, ପ୍ରଲମାଦ ପଣ୍ଡା, ଉପନ ପଣ୍ଡା, 
ବସନ୍ ପଣ୍ଡା, ମାନସ ପଣ୍ଡା ଓ ଅଭଭିାବକ 
ଲଚତାବନୀ ଲଦଇଛନ୍।ି

ଉତ୍ତରେଶ୍ୱେ ବଦି୍ଲାଳୟ

ବ ତିଜ୍ାନ ଶ ତିକ୍ଷେଙ୍କ ବଦଳତି ଭନଇ ଗ୍ାେବାସନୀଙ୍କ ଅସଭନ୍ାଷ

ଏରେମା, ୧୩ା୯(େମେି): ଲଘଚୁାପଜନତି 
ଲଗାଣ ବଷ୍ଯାଲର ଉପକୂଳବର୍୍ଯୀ ଏରସମା 
ବ୍ଲକର ତଳଆି ଅଞ୍ଳର ଚାଷଜମ ି ଜଳାର୍୍ଯବ 
ଲହାଇଥିବାଲବଲଳ ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ ି ରହଛି।ି 
ଦନିରାତ ି ଅବଶି୍ରାନ୍ ବଷ୍ଯା ଫଳଲର ଜୀବନ�ାତ୍ା 
ଠପ୍  ଲହାଇପଡଛି।ି ଲଲାଲକ ଘରୁ ବାହାରବିା 
ଭଳ ି ପରସି୍ଥତି ି ନାହ ିଁ। ଚାଷଜମ ି ଉପଲର ୨ ଫୁଟ 
ଉଚ୍ଚର ପାଣ।ି ଫଳଲର ଧାନ ଫସଲ ହାନୀ ଲହବା 
ଆଶଙ୍କା ଉପଜୁଛି।ି

ଏରସମା ବ୍ଲକର ତଳଆି ପଞ୍ାୟତ କୁଞଲକାଠ,ି 
ଆମ୍କି,ି ପଦ୍ମପରୁ, ଗଡ଼ହରଶିପରୁ, ଗଡ଼କୁଜଙ୍, 
ନୂଆଗାଁ ଓ ଢଙିି୍କଆ ପ୍ରଭୃତ ି ଅଞ୍ଳଲର ଲଘଚୁାପ 
ପ୍ରଭାବଲର ସାମଦୁ୍ରକି ଲୁଣାପାଣ ିଚାଷଜମଲିର ଲହଡ଼ ି
ଭାଙୁ୍ଛ।ି ଭତିର ଅନ୍ାରୀର ଗଆୁମଣ୍ଡା, ଲପାତକ, 
ଜାମକୁଣ, କୁଞ୍ଜଲକାଠ ି ପଞ୍ାୟତର ଲୁଣଲପାଖରୀ, 

ନଳପାଇ, ନୂଆରତ୍ପରୁ ଓ ବାଳଆିମରା ପ୍ରଭୃତ ି
ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ଜଳାଣ୍ଯବ ଲହାଇପଡଛି।ି 
ଜପା ପଞ୍ାୟତର ଦହବିର, ଝାଟପିାର ିଗାଁର ଅଲନକ 
ସ୍ଥାନଲର ଲଲାଲକ �ାତାୟାତ ପାଇଁ ଡଙ୍ା ବ୍ବହାର 
କରୁଥିବା ଲଦଖା�ାଇଛ।ି ଏରସମା ତହସଲିଦାର 
ହଂସଆୁ ସଲଫଇ ଧାରରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ 
ଲବଆଇନ ଆଡବିନ୍ ଉଠାଇ ସାରଥିିଲଲ ମଧ୍ୟ 
ଏ�ାଏ ଜଳ ନଷି୍ାସନ ସ୍ାଭାବକି ଲହାଇନାହ ିଁ। 
ଉଦବୃର୍ ବଷ୍ଯାଜଳ ନଷି୍ାସନଲର ଚଙୁି୍ଡ଼ ି ଲଘର ି
ବନ୍ ବାଧକ ସାଜଛି।ି ଏରସମାର ପ୍ରାୟ ୧୩ଟ ି
ତଳଆି ପଞ୍ାୟତଲର ଥିବା ଲବଆଇନ ଚଙୁି୍ଡ ି
ଲଘରବିନ୍ ଭାଙ୍ିବା ପାଇଁ ଏରସମା ତହସଲି ପକ୍ରୁ 
ଆବଶ୍କ କା�୍ଯ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରା�ବିାକୁ 
ଆଞ୍ଳକି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଲନତା ଲକ୍ଷୀଧର 
ମହାପାତ୍ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି

�ଗାଣ ବଷଦ୍ଦାଭର ଚାଷେେ ତି େଳାର୍ଦ୍ଦବ ଅଢ଼ଙ୍ାଭର ଚକ୍ଷ ୁଚ ତିେ ତିତ୍ା ଶ ତିବ ତିର

ଜଗତେଂିହ୍ରୁ, ୧୩ା୯(େମେି): ଜଗତସଂିହପରୁ ସଦର 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ପଲିତଇପରୁସ୍ଥ କନକଦୁଗ୍ଯା ସରକାରୀ 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କଙୁ୍କ ବଲିରାଧ କର ି ଅଭଭିାବକ 
ବଦି୍ାଳୟ ଫାଟକଲର ତାଲା ପକାଇଥିବା ଲଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ସ୍ଲୁ ବାରଣ୍ଡାଲର ଶକି୍କ, ଶକି୍ୟତି୍ୀ ଥିବା ସମୟଲର ଏଭଳ ି

ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ ଲଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଅଭଭିବକଙ୍କ ଅଭଲି�ାଗ 
ମତୁାବକ, କନକଦୁଗ୍ଯା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚବଦି୍ାଳୟଲର ଦୀଘ୍ଯ 
ଏକବଷ୍ଯ ଧର ି ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ନାମକ ବରଷି୍ ଶକି୍କଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍କ ଦାୟତି୍ୱ ଦଆି�ାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କା�୍୍ଯ କାଳ ସମୟଲର 
ତାଙ୍କ ବଲିରାଧଲର ବ୍ାପକ ଅନୟିମତିତା, ଅଥ୍ଯ ଲତାଷାରପାତ, 
କମ୍ଯଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଦୁବ୍୍ଯ ବହାର ଲନଇ ଅଭଲି�ାଗ 

ଉଠବିା ସହତି ଏଲନଇ ଅସଲନ୍ାଷ ଲଦଖା�ାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍କ ଦାୟତି୍ୱଲର ଥିବା ପ୍ରଭାକର ସାହୁଙୁ୍କ ଜଲି୍ା ଶକି୍ା ବଭିାଗ 
ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କ ଦାୟତି୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପଲର ଅଭଭିାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର 
ତୀବ୍ର ଅସଲନ୍ାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଫଳଲର ଆଜ ିଅଭଭିାବକ, 
ବୁର୍ଜିୀବୀ ଓ ଜନପ୍ରତନିଧିି ମଳିତି ଭାଲବ କନକ ଦୁଗ୍ଯା ସରକାରୀ 

ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟକୁ ତାଲା ପକାଇ ଫାଟକ ସମ୍ଖୁଲର 
ଆଲନ୍ାଳନ କରଥିଲଲ। ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କଙୁ୍କ 
ଅନ୍ତ୍ ବଦଳ ି ଓ ତାଙ୍କ ବଲିରାଧଲର ତଦନ୍ ସହ 
ଦୃଢ଼ କା�୍୍ଯ ାନୁଷ୍ାନ ଦାବ ି କର ି ଲସମାଲନ ଏହ ି
ଆଲନ୍ାଳନ କରଥିିଲଲ। ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କଙ୍କ ପ୍ରତକି୍ରୟିା 
ଲନବାରୁ ଲସ କହଛିନ୍,ି ତାଙ୍କ ବଲିରାଧଲର 

କରା�ାଉଥିବା ଏହ ିଅଭଲି�ାଗ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ଭରି୍ହିୀନ। ଏହା ପଛଲର 
ଏକ ବଡଧରଣର ଷଡ଼�ନ୍ତ୍ର ରହଛି।ି ଲତଲବ ପ୍ରଧାନଶକି୍କଙ୍କ 
ବଦଳ ି ଓ ସ୍ଲୁ ଲଗଟଲର ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତବିାଦ କରବିା 
ଘଟଣାଲର ମହମ୍ଦ ସମମି, ହମିାଂଶ ୁ ପରଡ଼ିା, ତୁଷାର ରଥ, 
ଗଲଜନ୍ଦ୍ର ବାରକି, ବଭୂିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅବଦୁଲ ମାଜଦି୍ , ଅବଦୁଲ 
ଖାନ, ସଜୁତି ଦାସ ପ୍ରମଖୁ ଶତାଧିକ ଅଭଭିାବକ ସାମଲି ଥିଲଲ।

େଣ୍ାପଡ଼ା ଗ୍ାେରୁ 
ଭଚାର ତି ଅ� ତିଭ�ାଗ

ପ୍ରଧାନ ଶ ତିକ୍ଷେଙ୍କ ବଦଳତି ଦାବ ତିଭର ଫାଟେଭର ତା�ା ପୋଇଭ� ଅ�ତି�ାବେ
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ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୩।୯ (ଏଜେନ୍)ି: ବଶି୍ୱର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 
କ୍ଜିେଟର୍ ଙ୍କୁ  ଜନଇ ଜେଳରାଯରାଉଥିବରା ଲଜିେଣ୍ଡ୍  ସ ଲଗି୍  
କ୍ଜିେଟ୍  (ଏଲ୍ ଏଲ୍ ସ)ିର ସେିନ-୨ ଜସଜ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ରକୁ  
ଆରମ୍ଭ ଜେବ। ଉଦ୍ ଘରାଟନଲୀ ମକୁେରାବଲିରାଜର ଇଣ୍ଆି 

ମେରାରରାେରାସ୍  ଓ ୱରାଲ୍ଲ୍ଡ 
େ୍ରାଣ୍ଡ୍  ସ ମଧ୍ୟଜର 
ଏେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମ୍ରାଚ୍  
ଜ େ ଳ ରା ଯ ି ବ । 
ଏେ ି ମ୍ରାଚ୍  ଲରାଗ ି

ଅଜ୍ରେଲଆିର ବଶି୍ୱେପ୍  
ବେିୟଲୀ ପ୍ରାକ୍ତନ ଜେରାଚ୍  
େନ୍  ବକୁ େରାନନ ଓ 
ଭରାରତର ଲରାଲଚରାନ୍ଦ 
ରରାେ୍କୁତଙ୍କୁ  ଯଥରାକ୍ଜମ 

ଇଣ୍ଆି ମେରାରରାେରାସ୍  ଓ ୱରାଲ୍ଲ୍ଡ େ୍ରାଣ୍ସ ଦଳର ଜେରାଚ୍  
ନଯି କୁକ୍ତ େରରାଯରାଇଛ।ି ବକୁ େରାନନଙ୍କୁ  ବଶି୍ୱର ଅନ୍ତମ ଜରେଷ୍ଠ 
ଜେରାଚ୍  ଭରାଜବ ବଜିବଚନରା େରରାଯରାଏ। ତରାଙ୍ ପ୍ଶକି୍ଷଣଜର 
ଅଜ୍ରେଲଆି ୨ଥର ଏେଦବିସଲୀୟ ବଶି୍ୱେପ୍ , ୨୦୦୬ଜର 
ଚରାମ୍ଅିନ୍ ଟ୍ରଫି େତିଥିିଲରା। ଅ୍ର୍କ୍ଷଜର ରରାେ୍କୁତ 
୍ବୂ୍ଡରକୁ  ଆଫଗରାନସି୍ରାନ ଓ େମି୍ବରାଜୱ ଦଳର ପ୍ଶକି୍ଷେ 
ଭରାଜବ ସଫଳତରାର ସେ ଦରାୟତି୍ୱ ତକୁ ଲରାଇ ସରାରଛିନ୍।ି 

ଜେରାଲେରାତରାର ଇଜେନ ଗରାଜେ୍ଡନ୍ ଷ୍ରାେୟିମଜର 
ଜେଳରାଯବିରାେକୁ ଥିବରା ଏେ ି ମ୍ରାଚଜର ବଲୀଜରନ୍ଦ୍ର ଜସେ୍ବରାଗ 
ଇଣ୍ଆି ମେରାରରାେରାସର ଓ େ୍ରାକ୍  େରାଲସି ୱରାଲ୍ଲ୍ଡ େ୍ରାଣ୍ସ 
ଦଳର ଜନତୃତ୍ୱ ଜନଜବ। ଏେ ି ମ୍ରାଚରକୁ  ସଂଗେୃଲୀତ ଅଥ୍ଡ 
େ୍ଳି ଜଦବଙ୍ ‘େକୁସ ି
ଫ ରା ଉ ଜ ଣ୍ ସ ନ ’ େକୁ 
ଦରାନ େରରାଯବି। 
ଏେ ି ଫରାଉଜଣ୍ସନ 
ବରାଳେିରା ଶକି୍ଷରା ଉ୍ଜର 

େରାଯ୍ଡ୍ େରକୁ ଛ।ି 
ଉ ଜ ଲ୍ େ ଜ ଯ ରା ଗ ୍, 
ଲଜିେଣ୍ଡ୍  ସ ଲଗି୍  
କ୍ଜିେଟ୍  ଦ୍ତିଲୀୟ 
ସଂସ୍କରଣଜର ୪ 
ଜଗରାଟ ି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରେଣ େରଜିବ। ବଲୀଜରନ୍ଦ୍ର ଜସେ୍ବରାଗ 
ଗକୁେରରାଟ େ୍ରାଣ୍ଡ୍  ସ, ଜଗୌତମ ଗମ୍ଭଲୀର ଇଣ୍ଆି େ୍ରା୍ଟିରାଲ୍, 
େରଭେନ ସଂିେ ମଣ ି୍ ରାଲ ଟରାଇଗସ୍ଡ ଓ ଇଫ୍ଡରାନ ୍ଠରାନ 
ଭଲି୍ ୱରାରରା େଙି୍ଡ୍  ସ ଦଳର ଜନତୃତ୍ୱ ଜନଜବ। େଟେର 
ବରାରବରାଟଲୀ ଷ୍ରାେୟିମେକୁ ମଶିରାଇ ଜମରାଟ୍  ୫ ଜଗରାଟ ିଜଭନକୁ୍ଜର 
ଅଜେଟେରାବର ୮ ୍ଯ୍ଡ୍ନ୍ ମ୍ରାଚ୍  ଜେଳରାଯବି। ବରାରବରାଟଲୀଜର 
ଜସଜ୍ଟେମ୍ବର ୨୬, ୨୭ ଓ ୨୯ଜର ମ୍ରାଚ୍  ଜେଳରାଯବି।

ବୁଧବାର, ୧୪  ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨1414
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ରାଜପତୁ୍,ବୁକାନନ୍କକାଚ୍

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୩।୯(ଏଜେନ୍)ି: ସଦ୍ ସମରାପ୍ତ 
ଏସଆିେପ୍ ଜର ଭରାରତ ଫରାଇନରାଲଜର ୍େଞ୍ବିରାଜର 
ବଫିଳ ଜେରାଇଥିଲରା। ୭ଥର ଟରାଇଟଲ େରାସଲ େରଥିିବରା 
ଭରାରତର ବ ି୍ ଯ୍ଡ୍ୟ ୍ରାଇଁ େରରା୍ ଦଳ ଚୟନେକୁ ଦରାୟଲୀ 
େରରାଯରାଇଛ।ି ଏେରାମଧ୍ୟ ଅଜନେରାଂଶଜର ସତ୍ ଜବରାଲ ି
ପ୍ଶଂସେମରାଜନ ବଜିବଚନରା େରନ୍।ି େନି୍କୁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଡ୍ର 
େଥରା ଜେଉଛ ି ଭରାରତଲୀୟ କ୍ଜିେଟ େଜଣ୍ରେରାଲ ଜବରାେ୍ଡ 
(ବସିସିଆିଇ) ଓ ତରା’ର ଚୟନେର୍୍ଡରାମରାଜନ ଏେ ି ତରୁଟ ି
୍କୁଣ ି ଜଦରାେରରାଇଛନ୍।ି ଅଜେଟେରାବର ଓ ନଜଭମ୍ବରଜର 
ଅଜ୍ରେଲଆିଜର ଆଜୟରାେନ ଜେବରାେକୁ ଯରାଉଥିବରା ଟ-ି
୨୦ ବଶି୍ୱେପ୍  ୍ରାଇଁ ଜସରାମବରାର ଭରାରତଲୀୟ ଦଳ ଚୟନ 
ଜେରାଇଛ।ି ଏେ ି ଚୟନଜର ଏସଆି େପ୍ ର ଭକୁ ଲେକୁ 
ଚୟନେର୍୍ଡରା ମରାଜନ ଜଦରାେରରାଇଛନ୍ ି ଜବରାଲ ି ଚର୍୍ଡରା 
ଜେଉଛ।ି ଏେରାର ପ୍ଭରାବ ବଶି୍ୱେପ୍  ପ୍ଦଶ୍ଡନ ଉ୍ଜର 
୍ଡ଼ବି ଜବରାଲ ି ଏଜବଠରାରକୁ  ଆଶଙ୍ରା େରରାଯରାଉଛ।ି 
ଚୟନେର୍୍ଡରାମରାନଙ୍ ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ େରାର ି ରେଛି ି ଓ ସ୍ପଷ୍ 
ଆଭମିେୂ୍ର ଅଭରାବ ରେଛି ି ଜବରାଲ ି ଦଳ ଚୟନରକୁ  
ଅନକୁମରାନ େରରାଯରାଉଛ।ି 

ମହମ୍ମଦ ୋମଙି୍କ ସ୍ାନ ନାହ ିଁ
ଦଳଜର ଯଶପ୍ଲୀତ ବକୁ ମ୍ ରରା ଓ େଶ୍ଡଲ ୍ଜଟଲଙ୍ 
ଭଳ ି ଦରୁ ତ ଜବରାଲରଙ୍ ପ୍ତ୍ରାବର୍୍ଡନ ଜେରାଇଛ।ି େନି୍କୁ 
ମେମ୍ମଦ ସରାମଙି୍ ଭଳ ି ଅଭଜି୍ଞ ଦରୁ ତ ଜବରାଲରଙ୍କୁ  ମକୁେ୍ 
ଦଳଜର ସ୍ରାନ ନମଳିବିରା ଅଜନେଙ୍କୁ  ଆଶ୍ଚଯ୍ଡ୍ େରଛି।ି 
ତରାଙ୍କୁ  ଷ୍ରାଣ୍ବରାଇଜର ରେରାଯବିରା େଥରା ବକୁ ଝରା ୍ଡ଼କୁନରାେ ିଁ। 
ଏସଆି େପ୍ ଜର େଜଣ ଜସ୍ପଶରାଲଷି୍ ଦରୁ ତ ଜବରାଲରଙ୍ 
ଅଭରାବ ଜଯରାଗକୁଁ ଭରାରତର ଏଭଳ ି ଦକୁ ର୍୍ଡଶରା ଜେରାଇଥିଲରା। 
ନୂଆ ବଲଜର ଓ ଜେଥ ଓଭରଜର ସରାମ ିଜବଶ୍  ପ୍ଭରାବଲୀ 

ପ୍ଦଶ୍ଡନ େରଥିରାନ୍।ି ଉଜଲ୍େଥରାଉ େ,ି ସରାମଙି୍ ସଜମତ 
ଦଲୀ୍େ ଚେର, ସ୍ପନିର ରବ ି ବଜି୍ରାଇ ଓ ବ୍ରାଟର 
ଜରେୟରାସ ଆୟର ଅତରିକି୍ତ ଜେଳରାଳ ି ଭରାଜବ ଦଳଜର 
ସରାମଲି ଜେରାଇଛନ୍।ି 

ଅସ୍ରେଲଆିସର ୩ଜଣ ସ୍ନିରଙ୍କ କାମ କ’ଣ?
ବଶି୍ୱେପ୍  ଦଳରକୁ  ସ୍ପନି ଅଲରରାଉଣ୍ର ରବଲୀନ୍ଦ୍ର େରାଜେେରା 
ଇଞ୍କୁର ି େରାରଣରକୁ  ବରାଦ୍  ୍ଡ଼ଛିନ୍।ି ତରାଙ୍ ଅଭରାବ ଦଳ 
ଅନକୁଭବ େରବି ଓ ପ୍ଦଶ୍ଡନଜର ମଧ୍ୟ ଏେରାର ପ୍ଭରାବ 
୍ଡ଼ବି। ତରାଙ୍ ସ୍ରାନଜର ବରାମେରାତଲୀ ସ୍ପନି ଅଲରରାଉଣ୍ର 
ଅକ୍ଷର ୍ଜଟଲଙ୍କୁ  ସରାମଲି େରରାଯରାଇଛ।ି ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ  ବରାଦ୍  
ଜଦଜଲ ରବଚିନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱନି ଓ ଯକୁେଜବନ୍ଦ୍ର ଚେଲ ଅନ୍ 

ଜସ୍ପଶରାଲଷି୍ ସ୍ପନିର ଭରାଜବ ଦଳଜର ସ୍ରାନ ୍ରାଇଛନ୍।ି 
ଅଜ୍ରେଲଆିର ଜ୍ସ୍  ଓ ବରାଉନ୍ ୍ଚି୍ ଜର ଯଦ ି େଜଣ 
ସ୍ପନିରଙ୍କୁ  ନ ଜେଳରାଇ େଜଣ ଦରୁ ତ ଜବରାଲରଙ୍କୁ  ଜେଳରାଯବି 
ତରାେରାଜଲ ପ୍ଦଶ୍ଡନ ଉ୍ଜର ଏେରାର ଭଲ ପ୍ଭରାବ ୍ଡ଼ବି। 

ଜତଣକୁ େଜଣ ଜସ୍ପଶରାଲଷି୍ ଦରୁ ତ ଜବରାଲରଙ୍କୁ  ସରାମଲି 
େରରାଯବିରା ଉଚତି ଜେରାଇଥରାନ୍ରା। ଅଜ୍ରେଲଆିର ୍ଚି୍ ଜର 
୩େଣ ସ୍ପନିରଙ୍ େରାମ େ’ଣ ଜବରାଲ ିପ୍ଶ୍ନ ଉଠକୁ ଛ।ି 

ବ୍ାଟଂି ଅର୍ଡର ଅ୍ରବିର୍ତ୍ତିତ, 
େଞ୍ଙୁୁ୍କ ଅଣସଦଖା

ଏସଆି େପ୍ ଜର ଜଯଉଁ ଭଳ ି ବ୍ରାଟଂିକ୍ମ ଥିଲରା ତରାେରାେକୁ 
ବଶି୍ୱେପ୍ ଜର ବେରାୟ ରେରାଯରାଇଛ।ି ଅଧିନରାୟେ ଜରରାେତି 

ଶମ୍ଡରା, ଜଲରାଜେଶ ରରାେକୁଲ, ବରିରାଟ ଜେରାେଲ,ି ସଯୂ୍ଡ୍େକୁମରାର 
ଯରାଦବ, ଋଷଭ ୍ନ୍ ଓ ଦଲୀଜନଶ େରାର୍୍ତିେଙ୍କୁ  ଦଳଜର 
ନଆିଯରାଇଛ।ି ଏସଆି େପ୍ ଜର େରାର୍୍ତିେଙ୍କୁ  ୍ଯ୍୍ଡ ରାପ୍ତ 
ସକୁଜଯରାଗ ମଳି ି୍ ରାର ି ନଥିଲରା। ଜତଣକୁ ବଶି୍ୱେପ୍ ଜର ୍ନ୍ 
େମି୍ବରା େରାର୍୍ତିେଙ୍ ମଧ୍ୟରକୁ  େଣେକୁ ନଜେଜଲ ଦକୁ ଇେଣଙ୍କୁ  
ଅନ୍ମି ଏେରାଦଶଜର ସରାମଲି େରରାଯରାଇ୍ରାଜର। 
ଏ୍ରସି୍ଜଳ େଜଣ ବ୍ରାଟରଙ୍କୁ  ବରାେରାଜର ବସବିରାେକୁ 
୍ଡ଼ବି। ଏତେିଜିବଜଳ ଟମି୍  ମ୍ରାଜନେଜମଣ୍ର ଭୂମେିରା 
େଣ ଜେବ ଜବରାଲ ି ପ୍ଶ୍ନ ଉଠଛି।ି ଏସଆି େପ୍ ଜର 
ଭରାରତଲୀୟ ବ୍ରାଟଂି ସରାଂଘରାତେି ଭରାଜବ ଜଫଲ ମରାରଥିିଲରା 
େେଜିଲ ଭକୁ ଲ ଜେବ ନରାେ ିଁ। ଜେରାେଲଙି୍କୁ  ବରାଦଜଦଜଲ 
ଜେୌଣସ ିବ୍ରାଟର ସ୍ରି ପ୍ଦଶ୍ଡନ େରବିରାଜର ସଫଳ 
ଜେରାଇ ନଥିଜଲ। ୱିଜେଟେି୍ ର ବ୍ରାଟର ସଞ୍କୁ 
ସରାମସନଙ୍ କ୍ମରାଗତ ଭରାଜବ ଭଲ ପ୍ଦଶ୍ଡନ 
େରଆିସକୁଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ତରାଙ୍କୁ  ଦଳଜର ନଆି 
ନଯବିରା ଅଜନେଙ୍କୁ  ଆଶ୍ଚଯ୍ଡ୍ େରଛି।ି ଯଦ ି
ଚୟନ େମଟିରି ଏେ ିତରୁଟ ିବଶି୍ୱେପ୍ ଜର ନ୍ଜେ 
ତରାଜେଜଲ ପ୍ଶଂସେମରାଜନ ନଶି୍ଚତି ଭରାଜବ େକୁସ ିଜେଜବ। 

 ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ଦଳ
ଜରରାେତି ଶମ୍ଡରା (ଅଧିନରାୟେ), ଜଲରାଜେଶ ରରାେକୁଲ (ଉ୍- 
ଅଧିନରାୟେ), ବରିରାଟ ଜେରାେଲ,ି ସଯୂ୍ଡ୍େକୁମରାର ଯରାଦବ, 
ଋଷଭ ୍ନ୍ ଓ ଦଲୀଜନଶ େରାର୍୍ତିେ (ୱଜିେଟେି୍ ର), 
ଦଲୀ୍େ େକୁଦରା, ଅକ୍ଷର ୍ଜଟଲ, ରବଚିନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱନି, 
େରାର୍୍ତିେ ୍ରାଣ୍୍ରା, ଯଶପ୍ଲୀତ ବକୁ ମ୍ ରରା, ଭକୁ ବଜନଶ୍ୱର େକୁମରାର, 
େଶ୍ଡଲ ୍ଜଟଲ, ଅଶ୍ଡଦଲୀ୍ ସଂି ଏବଂ ଯକୁେଜବନ୍ଦ୍ର ଚେଲ।
ଷ୍ରାଣ୍ବରାଇ: ମେମ୍ମଦ ସରାମ,ି ଜରେୟରାସ ଆୟର, ରବ ି
ବଜି୍ରାଇ, ଦଲୀ୍େ ଚେର। 

ଟ-ି୨୦ 
ବଶି୍ୱକପ୍  
ଚୟନ ଏସଆିକପ୍ତ୍ରୁଟିଏସଆିକପ୍ତ୍ରୁଟି
କ�ାହରାଇକେଚୟନକର୍ତ୍ାକ�ାହରାଇକେଚୟନକର୍ତ୍ା

ମଧ୍ୟପ୍ରକ�ଶକ୍କିକଟର
ଈଶ୍ୱରପାକଡେଙ୍କଅବସର
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୩।୯(ଏଜେନ୍)ି: ମଧ୍ୟପ୍ଜଦଶେକୁ ପ୍ଥମଥର ୍ରାଇଁ 
ରଣେଲୀ ଚରାମ୍ଅିନ େରରାଇବରାଜର ମକୁେ୍ ଭୂମେିରା ଗ୍ରେଣ େରଥିିବରା 
ଦରୁ ତ ଜବରାଲର ଈଶ୍ୱର ୍ରାଜଣ୍ ଅବସର ଜଘରାଷଣରା େରଛିନ୍।ି 
ମରାତ୍ର ୩୩ ବଷ୍ଡ ବୟସଜର ଜସ ଉଭୟ ଅନ୍େ୍ଡରାତଲୀୟ ଓ ଘଜରରାଇ 
କ୍ଜିେଟରକୁ  ଅବସର ଜଘରାଷଣରା େରଛିନ୍।ି ଯକୁବ ଜେଳରାଳଙି୍କୁ  
ସକୁଜଯରାଗ ଜଦବରା ୍ ରାଇଁ ଜସ ଏେ ିନଷି୍ପର୍ ିଜନଇଛନ୍ ିଜବରାଲ ିେେଛିନ୍।ି 

ଭରାରତଲୀୟ ଦଳଜର ସ୍ରାନ ୍ରାଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ତରାଙ୍କୁ  ଜେଜବବ ି
ଜେବକୁ ୍ େ୍ରାପ୍  ମଳି ି ନ ଥିଲରା। ଅବଶ୍ ଜସ ଜରରାେ ଜସଫଟେି ଭଳ ି
ଅନ୍େ୍ଡରାତଲୀୟ ଲଗି୍ ଜର ଜେଳ େରାର ି ରଖିଜବ। ଗତ େକୁନ୍ ଜର 

ମଧ୍ୟପ୍ଜଦଶ ପ୍ଥମଥର ୍ରାଇଁ 
ରଣେଲୀ ଟ୍ରଫି ଚରାମ୍ଅିନ ଜେବରାର 
ଜଗୌରବ ଅେ୍ଡନ େରଥିିଲରା ଓ ଜସ 
ଏେ ିଦଳର ସଦସ୍ ରେଥିିଜଲ। ଜସ 
ଜସରାମବରାର ନେିର ଅବସର ଜନଇ 
ଜଘରାଷଣରା େରଥିିଜଲ। ୨୦୧୪ଜର 
ନକୁ ୍େଲିରାଣ୍ ଗସ୍ଜର ଭରାରତଲୀୟ 
ଦଳଜର ସରାମଲି ଜେରାଇଥିଜଲ। 
େନି୍କୁ ଭରାରତ ୍ରାଇଁ ୍ଦରା୍୍ଡଣ 
େର ି୍ ରାର ି ନଥିଜଲ। ୬ ଫକୁଟ ୨ 

ଇଞ୍ଡ୍  ଉର୍ତରା ବଶିଷି୍ ଈଶ୍ୱର ଏେ ିଅବସରଜର ନେି ମନଜର ଥିବରା 
ଗ୍ରାନ ିସମ୍େ୍ଡର ସମସ୍ଙ୍କୁ  ଅବଗତ େରରାଇଥିଜଲ। ଯଦ ିଅଧିନରାେ 
ମଜେନ୍ଦ୍ର ସଂି ଜ�ରାନଲୀ ଜଗରାଟଏି ସକୁଜଯରାଗ ଜଦଇଥରାଜନ୍ ତରା’ଜେଜଲ 
ଜମରା େ୍ରାରୟିର ଏେ ଭନି୍ନ ଜମରାେ ଜନଇଥରାନ୍ରା। ଜସଜତଜବଜବଳ 
ଜମରାର ବୟସ ୨୩ େମି୍ବରା ୨୪ ବଷ୍ଡ ଥିଲରା ଓ ଜମରାର ଫିଟ୍ ଜନସ 
ମଧ୍ୟ େବରଦସ୍ ଥିଲରା ଜବରାଲ ି ଈଶ୍ୱର େେଛିନ୍।ି ଈଶ୍ୱର ୭୫ଟ ି
ପ୍ଥମଜରେଣଲୀ ମ୍ରାଚ୍  ଜେଳ ି୨୬୩, ୫୮ ଲଷି୍ ଏ ମ୍ରାଚ୍  ଜେଳ ି
୬୩ ଓ ୭୧ ଟ-ି୨୦ ମ୍ରାଚ୍  ଜେଳ ି ୬୮ଟ ି ୱଜିେଟ ଅକ୍ତଆିର 
େରଥିିଜଲ। ଅ�ରା େେନ ଟମି୍  ୍ରାଇଁ ଜସ ଘଜରରାଇ କ୍ଜିେଟ 
ଜେଳଛିନ୍।ି ଜସ ମଧ୍ୟପ୍ଜଦଶ, ଜସଣ୍ରେରାଲ ଜେରାନ୍ , ଇଣ୍ଆି-ଏ, 
ଜଚନ୍ନରାଇ ସକ୍ୁ ର େଙି୍ଡ୍  ସ, ୍କୁଜଣ ୱରାରୟିସ୍ଡ ଓ ରରାଇେଂି ସକ୍ୁ ର 
େ୍ରାଣ୍ଡ୍  ସ ତରଫରକୁ  ଜେଳବିରାର ସକୁଜଯରାଗ ୍ରାଇଛନ୍।ି ଘଜରରାଇ 
କ୍ଜିେଟଜର ଜସ ୧ େେରାରରକୁ  ଊର୍୍ଡ ରନ୍  ସଂଗ୍ରେ େରଥିିଜଲ।

ଦକୁ ବରାଇ,୧୩।୯(ଏଜେନ୍)ି: ସଦ୍ ପ୍େରାଶତି ଅନ୍େ୍ଡରାତଲୀୟ 
କ୍ଜିେଟ େରାଉନସଲି (ଆଇସସି)ି ମେଳିରା ଟ-ି୨୦ 
Ñଙି୍ଙ୍ ଜର ଭରାରତଲୀୟ ଦରୁ ତ ଜବରାଲର ଜରଣକୁେରା 
ସଂି ଉ୍ରେକୁ ଉଠଥିିବରା ଜବଜଳ ସ୍ପନିର ଦଲୀପ୍ତ ିଶମ୍ଡରା 
୍ବୂ୍ଡ୍ର ି ସ୍ରି ରେଛିନ୍।ି ଜବରାଲଂି ତରାଲେିରାଜର 
ଜରଣକୁେରା ୫ଟ ି ସ୍ରାନ ଉ୍ରେକୁ ଉଠ ି ୧୩ତମ 
ସ୍ରାନ ଅଧିେରାର େରଛିନ୍।ି ଅନ୍୍ଜଟ ଦଲୀପ୍ତ ିସପ୍ତମ 
ସ୍ରାନଜର ସ୍ରି ରେଛିନ୍।ି 

ଗତ ସପ୍ତରାେଜର ଜଚଷ୍ର-ଲ-ି ଷ୍ଟି୍ ଜର 
ଅନକୁଷ୍ଠତି ଇଂଲଣ୍ ବ ି୍ କ୍ଷ ପ୍ଥମ 
ଟ-ି୨୦ ମ୍ରାଚ୍ ଜର ଜରଣକୁେରା 
୪ ଓଭରଜର ୨୩ ରନ 
ଜଦଇ େଞ୍କୁସ୍  ଜବରାଲଂି 
େର ି ୬୧୨ ୍ଏଣ୍ 
େରାସଲ େରଛିନ୍।ି 
ଅବଶ୍ ଭରାରତ 
ଏେ ି ମ୍ରାଚ୍ ଜର 
୯ ୱିଜେଟଜର 
୍ରରାସ୍ ଜେରାଇଥିଲରା। ଜବରାଲଂି 
ତରାଲେିରାଜର ଏେମରାତ୍ର ଭରାରତଲୀୟ 
ଜବରାଲର ଭରାଜବ ଦଲୀପ୍ତ ି ସ୍ରାନତି 
ଜେରାଇଛନ୍।ି ଜସେ ି୍ ର ି ଅଲରରାଉଣ୍ର 
ତରାଲେିରାଜର ଜସ ୍ବୂ୍ଡ୍ର ି ଚତକୁ ଥ୍ଡ 

ସ୍ରାନଜର ରେଛିନ୍।ି ବ୍ରାଟଂି ତରାଲେିରାଜର 
ଦଲୀପ୍ତ ି ୩ଟ ି ସ୍ରାନ ଉ୍ରେକୁ ଉଠ ି ୩୩ତମ 

ସ୍ରାନ ଅଧିେରାର େରଛିନ୍।ି ଜସେ ି୍ ର ି
ୱିଜେଟେି୍ ର ବ୍ରାଟର ରଚିରା ଜଘରାଷ ୪ଟ ି
ସ୍ରାନ ଉ୍ରେକୁ ଉଠ ି୭୫ତମ ସ୍ରାନଜର 

ରେଛିନ୍।ି ତରାରେରା ବ୍ରାଟର ସ୍ତୃ ି
ମନ୍ରାନରା ୭୧୦ ୍ଏଣ୍ ସେ ଚତକୁ ଥ୍ଡ 
ସ୍ରାନଜର ରେ ି ଜରେଷ୍ଠ ଭରାରତଲୀୟ 

ସରାବ୍ସ୍ ଜେରାଇଛନ୍।ି ଜଶଫରାଳ ି
ବମ୍ଡରା (୭୧୦ ୍ଏଣ୍) ଓ 

ଜେମମିରା ଜରରାଡ୍ଜିଗ୍ବେ 
(୬୨୪) ଯଥରାକ୍ଜମ 
ଷଷ୍ଠ ଓ ଦଶମ 

ସ୍ରାନଜର ରେଛିନ୍।ି 
ବ୍ରାଟଂି ତରାଲେରାଜର 

ଅ ଜ ୍ରେ ଲି ଆ ର 
ଜବଥ ମକୁନ,ି 
ଜ ବ ରା ଲି ଂ 
ତ ରା ଲିେ ରା ଜ ର 

ଇ ଂ ଲ ଣ୍ ର 
ଜସରାଫି ଏଜେ୍ଜଷ୍ରାନ ଓ ଅଲରରାଉଣ୍ର 
ତରାଲେିରାଜର ନକୁ ୍େଲିରାଣ୍ର ଜସରାଫି 
େଭିରାଇନ୍  ଶଲୀଷ୍ଡଜର ରେଛିନ୍।ି 

ବୁମ୍ରା,ହଶତ୍େଙ୍କ
ଫିଟକନସ୍କୁକନଇସକଦେହ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୩ରା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱେପ୍  ଲରାଗ ି ଜଘରାଷତି ଭରାରତଲୀୟ ଦଳଜର 
ସ୍ରାନ ୍ରାଇଥିବରା ଦକୁ ଇ ଜ୍ସ୍  ଜବରାଲ ଯଶ୍ ପ୍ଲୀତ୍  ବକୁ ମ୍ ରରା ଓ େଶ୍ଡଲ ୍ଜଟଲ ଆଘରାତ 
ସମସ୍ରାରକୁ  ମକୁେକୁଳଛିନ୍।ି ବକୁ ମ୍ ରରାଙ୍ର ଦଲୀଘ୍ଡ ଦନି ଜେଲରା ୍ ଠିଜିର ଆଘରାତ େନତି ସମସ୍ରା 
ରେଛି।ି ୍ଜଟଲଙ୍ ମରାଂସଜ୍ସଲୀଜର ଆଘରାତ ଲରାଗଥିିଲରା। ଏଥିରକୁ  ମକୁେକୁଳବିରା ଲରାଗ ିଉଭୟ 
ନ୍ରାସନରାଲ କ୍ଜିେଟ ଏେରାଜେମଲୀଜର ଚେିତି୍ତି ଜେରାଇଥିଜଲ। ଫିଟ ଜେବରା ଜଘରାଷଣରା 
ଜେବରା ୍ଜର ଉଭୟଙ୍କୁ  ବଶି୍ୱେପ୍  ଦଳଜର ସରାମଲି େରରାଯରାଇଛ।ି ଏେ ିସମୟଜର ମଧ୍ୟ 

ଚୟନେର୍୍ଡରାମରାଜନ ଦକୁ ଇ େଣ ଜ୍ସ୍  ଜବରାଲରଙ୍କୁ  ମଧ୍ୟ ଷ୍ରାଣ୍ବରାଇଜର 
ରଖିଛନ୍।ି ଏମରାଜନ ଜେଜଲ ମେମ୍ମଦ୍  ସରାମ ିଓ ଦଲୀ୍େ ଚେର। 
ଏେରା ସଚୂରାଉଛ,ିଜଯ ଯଦ ିବକୁ ମ୍ ରରା ଓ ୍ଜଟଲଙ୍ ମଧ୍ୟରକୁ  ଜେେ ି
ଘଜରରାଇ ଟ-ି୨୦ ସରିଜି୍ ଜର ମ୍ରାଚ୍  ଫିଟ୍  ନ େକୁଅନ୍,ି ଜତଜବ 
ଜସମରାନଙ୍ ସ୍ରାନଜର ଏେ ିଦକୁ ଇ ଷ୍ରାଣ୍ବରାଇ ଜେଳରାଳଙି୍ ମଧ୍ୟରକୁ  

େ ଣ ଙ୍କୁ  ନଆିଯରାଇ୍ରାରବି। ବର୍୍ଡମରାନ ଭରାରତଲୀୟ 
ଦଳ ଅଧିେରକୁ  ଅଧିେ କ୍ଜିେଟ 
ଜେଳକୁଛ।ି ଯରାେରା ଫଳଜର ଜେଳରାଳଙି୍ 
ଉ୍ଜର ଅଧିେ ଚରା୍ ୍ଡ଼କୁଛ।ି 

ଏଥିଲରାଗ ିଗତ ଏେ ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟଜର ପ୍ରାୟ 
ସମସ୍ ଜେଳରାଳଙି୍କୁ  ବରିେରାମ ଦଆିଯରାଇଛ।ି 

ଜସ ଜରରାେତି ଶମ୍ଡରା େକୁଅନ୍କୁ େମି୍ବରା ବରିରାଟ ଜେରାେଲ,ି 
ବକୁ ମ୍ ରରା େକୁଅନ୍କୁ େମି୍ବରା ସରାମ,ି ସମଜସ୍ ୍ଯ୍୍ଡ ରାପ୍ତ 
୍ରମିରାଣଜର ବରିେରାମ ୍ରାଇଛନ୍।ି ଅଜେଟେରାବର ୧୬ଜର 
ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱେପ୍  ଆରମ୍ଭ ଜେବ। ଏେ ିଜମଗରା ଇଜଭଣ୍ 

ଲରାଗ ିପ୍ସ୍କୁତ ିଜେବରା ସେରାଜଶ 
ଭରାରତେକୁ ଆଉ ମରାତ୍ର ୬ଟ ି
ମ୍ରାଚ୍  ଜେଳବିରାେକୁ ବରାେ ି
ରେଛି।ି ଏେ ି ୬ଟଯିରାେ 
ମ୍ରାଚ୍  ଘଜରରାଇ ମରାଟଜିର 

ଜେଳବି। ଅଜ୍ରେଲଆି ଓ ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍େରା ଭରାରତ ଗସ୍ଜର 
ଆସଜିବ। ଏେ ି ଦକୁ ଇଟ ି ଗସ୍ଜର ଭକୁ ବଜନଶ୍ୱର େକୁମରାର, 
ଅଶ୍ଡଦଲୀ୍ ସଂି ଓ େରାର୍୍ତିେ ୍ରାଣ୍୍ରାଙ୍କୁ  ସମସ୍ ମ୍ରାଚ୍  
ଜେଳବିରାେକୁ ଦଆିଯରାଇ ନରାେ ିଁ। ଏମରାନଙ୍କୁ  ମଧ୍ୟ 
ବଶି୍ୱେପ୍  ୍ବୂ୍ଡରକୁ  ବରିେରାମ ଦଆିଯରାଇଛ।ି 
େନି୍କୁ ଏସଆି େପ୍ ଜର ଜେଳଥିିବରା 
ଜେୌଣସ ି ବ୍ରାଟ୍ମ୍ରାନ୍  ଏେ ି ଦକୁ ଇଟ ି
ସରିଜି୍  ଲରାଗ ିବରାଦ୍  ୍ଡ଼ନିରାେରାନ୍।ି

ବକୁ ମ୍ ରରା ଓ ୍ଜଟଲଙ୍ ଲରାଗ ି ଏେ ି ସରିଜି୍ ଜର ଦକୁ ଇଟ ି ୍ରଲୀକ୍ଷରା ଜେବ। ଜଗରାଟଏି 
ଜେଉଛ ି ଜସମରାଜନ ଆଘରାତ ସମସ୍ରାରକୁ  ମକୁେକୁଳବିରା ୍ଜର ଫିଟ୍  ଜେରାଇଛନ୍ ି େ ି ନରାେ ିଁ। 
ଦ୍ତିଲୀୟଟ ିଜେଉଛ ିଯଦ ିଜସମରାଜନ ଫିଟ୍  ଅଛନ୍ ିଜତଜବ ମ୍ରାଚ୍  ଫିଟ୍  େ ିନକୁ େଁନ୍,ି ତରାେରା 
ମଧ୍ୟ େଣରାଯବି। ଏେରା ବ୍ତଲୀତ ଚୟନେର୍୍ଡରା ମରାଜନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ରାଣ୍ବରାଇଜର ଥିବରା ଦକୁ ଇ 
ଜ୍ସର ସରାମ ିଓ ଚେରଙ୍କୁ  ମ୍ରାଚ୍  ଫିଟ୍  ରଖିବରା ଲରାଗ ିସମସ୍ ମ୍ରାଚ୍  ଲରାଗ ିମଜନରାନଲୀତ 
େରଛିନ୍।ି ଏେରା ଫଳଜର ଏେ ଫିଟ୍  ଟମି ଜନଇ ଭରାରତଲୀୟ କ୍ଜିେଟ ଦଳ ଅଜ୍ରେଲଆି 
ଟ-ି୨୦ କ୍ଜିେଟ ଲରାଗ ି ଗସ୍ େରବି। ବଶି୍ୱେପ୍  ୍ବୂ୍ଡରକୁ  ମରାତ୍ର ୬ଟ ି ମ୍ରାଚ୍  ଜେଳବିରାେକୁ 
ବରାେଥିିବରାରକୁ  ଏ ସମସ୍ ମ୍ରାଚ୍ ଜର ଜେବଳ ବଶି୍ୱେପ୍  ଲରାଗ ି ମଜନରାନଲୀତ ଜେରାଇଥିବରା 
ଜେଳରାଳଙି୍କୁ  ସକୁଜଯରାଗ ମଳିବିରା େଥରା। େନି୍କୁ ଷ୍ରାଣ୍ବରାଇ ଜେଳରାଳଙି୍କୁ  ସକୁଜଯରାଗ ଜଦବରା ଅଥ୍ଡ 
ଆେତ ଜେରାଇଥିବରା ଜେଳରାଳଙି୍ ଫିଟ୍ ଜନସ ଜନଇ ଚୟନେର୍୍ଡରା ସଜନ୍ଦେଜର ରେଛିନ୍ ି
ଜବରାଲ ି୍ବୂ୍ଡତନ ଭରାରତଲୀୟ ଜେଳରାଳ ିସୟଦ ସବରା େରମି େେଛିନ୍।ି ଏେ ିସମୟଜର ମଧ୍ୟ 
ବରିେରାମ ଜନଇଥିବରା ଜେଳରାଳ ିଭକୁ ବଜନଶ୍ୱର, ଅଶ୍ଡଦଲୀ୍ ଓ ୍ରାଣ୍୍ରାଙ୍କୁ  ଫିଟ୍ ଜନସ ରଖିବରା 
ଲରାଗ ିନ୍ରାସନରାଲ କ୍ଜିେଟ ଏେରାଜେମଲୀଜର ରେବିରା ଲରାଗ ିନଜିର୍୍ଡଶ ଦଆିଯରାଇଛ।ି

  ଟୁଇଟର୍ରେ୫୦ମଲିଅିନଫରଲୋଅର୍ସ
ବରିାଟବଶି୍ୱରପ୍ରଥମକ୍କିକଟର୍
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୩।୯ (ଏଜେନ୍)ି: କ୍ଜିେଟ୍  ବରାେରାଜର ବରିରାଟ ଜେରାେଲ ି ଏେ ସଫଳତରା 
୍ରାଇଛନ୍।ି ଜସରାସଆିଲ୍  ମେିଆି ଟକୁ ଇଟର୍ ଜର ଜେରାେଲଙି୍ ଫଜଲରାଅସ୍ଡ (ଅନକୁଗରାମଲୀ) 
ସଂେ୍ରା ୫୦ ମଲିଅିନ ଛକୁଇଁଛ।ି ଟକୁ ଇଟର୍ ଜର ୫୦ ମଲିଅିନ୍  ଫଜଲରାଅସ୍ଡ ମ୍ରାେକି୍  
ସଂେ୍ରା େରାସଲ େରବିରାଜର ଜେରାେଲ ି ବଶି୍ୱର ପ୍ଥମ କ୍ଜିେଟର୍  ଜେବରାର ଜସୌଭରାଗ୍ 
ଲରାଭ େରଛିନ୍।ି ଏଥି୍ବୂ୍ଡରକୁ  ଇନ୍ ଷ୍ରାଗ୍ରରାମଜର ପ୍ଥମ ଭରାରତଲୀୟ ଭରାଜବ ୩୩ ବଷ୍ଡଲୀୟ 
ଜେରାେଲଙି୍ ଫଜଲରାଅସ୍ଡ ସଂେ୍ରା ୨୦୦ ମଲିଅିନ ଛକୁଇଁଥିଲରା। ଇନ୍ ଷ୍ରାଗ୍ରରାମଜର ସବ୍ଡରାଧିେ 
ଅନକୁଗରାମଲୀ ରେଥିିବରା ଆଥ୍ ଜଲଟ୍  ତରାଲେିରାଜର କ୍ଷି୍ଆିଜନରା ଜରରାନରାଜଲ୍ଲରା (୪୫୧ ମଲିଅିନ) 
ଓ ଲଓିଜନଲ ଜମସ ି (୩୦୭ ମଲିଅିନ)ଙ୍ ୍ଜର ଜେରାେଲ ି ୩ୟ ସ୍ରାନଜର ରେଛିନ୍।ି 
ଉଜଲ୍େଜଯରାଗ୍, ଜେରାେଲ ି୧୦୨୦ ଦନି ୍ଜର ଅନ୍େ୍ଡରାତଲୀୟ କ୍ଜିେଟ୍ ଜର ଶତେ େରାସଲ 
େରଛିନ୍।ି ଏସଆି େପ୍ ର ସକ୍ୁ ର୍ -୪’ଜର ଆଫଗରାନସି୍ରାନ ବ ି୍ କ୍ଷଜର ଜେରାେଲ ିଅ୍ରରାେତି 
୧୨୨ ରନର ଇନଂିସ ଜେଳଥିିଜଲ। ଏେରା ତରାଙ୍ର ୭୧ତମ ଅନ୍େ୍ଡରାତଲୀୟ ଶତେ ଥିଲରା।

କକାଭଡି୍-୧୯ସକର୍ବେରଅିେ
ମାଦ୍ଦି୍ରବପିଳୁୋଭ
ମରାଦ୍ଦି୍ ,୧୩।୯(ଏଜେନ୍)ି: େଶରାଶକୁଣରା ଫକୁଟବଲ େ୍ବ ରୟିଲ 
ମରାଦ୍ଦି ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ ୍ତିେବଷ୍ଡଜର ବ ି୍ କୁଳ ଲରାଭ େରଛି।ି 
ଜେରାଭଡି୍ -୧୯ର ପ୍ଭରାବ େରାର ି ରେବିରା ସଜର୍ବେ ରଅିଲ ୧୩ 
ମଳିଅିନ ୟକୁଜରରା (୧୩.୧୯ ମଲଅିନ ଆଜମରେିଲୀୟ େଲରାର) 
ଲରାଭ େରଛି।ି େଜରରାନରା ମେରାମରାରଲୀ ସଜର୍ବେ ରଅିଲ ଗତ ୩ 
ବଷ୍ଡ ଜେବ ଲରାଭ େରଆିସକୁଛ।ି ୨୦୨୧-୨୨ଜର ରଅିଲ ଜରେେ୍ଡ 
୧୪ତମ ୟକୁଜରରା୍ଆିନ୍  େପ୍  େରାସଲ େରଥିିଲରା। ଚରାମ୍ଅିନ୍ ଲଗି୍  
ଫରାଇନରାଲଜର ରଅିଲ ୧-୦ ଜଗରାଲଜର ଲଭିର୍କୁଲ୍ େକୁ ୍ରରାସ୍ େର ି
ଏେ ିସଫଳତରା େରାସଲ େରଥିିଲରା। ଏଥିସେତି ରଅିଲ ଲରା ଲଗି୍  ଓ 
ସ୍ପରାନଶି ସକ୍ୁ ରେପ୍  ମଧ୍ୟ େତିବିରାଜର ସକ୍ଷମ ଜେରାଇଥିଲରା। ଷ୍ରାେୟିମ 
ରଜିେଭଲ୍ଜମଣ୍ ଜପ୍ରାଜେେଟେେକୁ ବରାଦ୍ ଜଦଜଲ ୨୦୨୨ େକୁନ୍  ୩୦ 
୍ଯ୍ଡ୍ନ୍ େ୍ବ ୍ରାେଜର ୪୨୫ ମଲିଅିନ ୟକୁଜରରା ରେଥିିଲରା ଜବରାଲ ି
ରଅିଲ ତରଫରକୁ  େକୁେରାଯରାଇଛ।ି ଜତଜବ ମେରାମରାରଲୀ େରାରଣରକୁ  େ୍ବ 
ଆଶରାନକୁ ରୂ୍ ଲରାଭ େର ି୍ ରାରନିରାେ ିଁ ଜବରାଲ ିରଅିଲ ସ୍ୱେିରାର େରଛି।ି

େକିଜଡେଡ୍ ସେଗି୍କ୍କିକଟ୍

ଆଇସସିିମହଳିାଟ-ି୨୦Ñଙି୍କଙ୍ଡ୍ 
କରଣକୁାଙ୍କଉନ୍ନତ୍,ି�ୀପ୍ିସ୍ରି

ଏେଆି କପ୍ ସର ଚାମ୍ଅିନ୍  ସହାଇ ସ୍ୱସଦଶ ସେରବିା ଦଳସର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ସିକଟ୍  ଦଳକୁ କଲସମ୍ବାସର ଭବ୍  ସ୍ୱାଗତ ଦଆିଯାଉଛ।ି
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ଅଧକାଂଶ ପଲିା ବହ ି ପଢ଼ାକୁ ଗରୁୁତ୍ବ ଦଅିନ୍ ି
ନାହ ିଁ। ମାତ୍ର ବହ ି ପଢ଼ା ଅଭ୍ାସରର 
ଏକାଗ୍ରତା ବରଢ଼।  ପଢ଼ବିାର ଗତ ି ଠକି୍  

ଥରଲ, ବଷିୟ ଭଲ ଭାରବ ବୁଝ ି ହୁଏ। ରସହପିର ି
ବଡ଼ ପାଟରିର ପଢ଼ବିା ଅନୁଚତି। ଏହା ଦ୍ବାରା 
ଅଧକ ଶକ୍ ିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଣ ୁମରନ ମରନ ପଢ଼ବିା 
ଉଚତି। ଏହା ବାଦ୍ ଯାହା ବ ି ପଢ଼ୁଛନ୍,ି ସମୟ 
ବାହାର କର ିରସସବୁ ରଲଖବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରନୁ୍। 
ଅନ୍ପରଟ ନତିଦିନି ପଠନ ଅଭ୍ାସ ଜାର ିରଖବା 
ଉଚତି। ବହ ିପଢ଼ବିାକୁ ସମୟ ନ ଥରଲ, ରକୌଣସ ି
ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରକିା ପଢ଼ବିା ଅଭ୍ାସ କରନୁ୍। 
ଏହା ଦ୍ବାରା ଜ୍ାନ ଓ ପଢ଼ାର ଗତ ିବୃଦ୍ଧ ପାଇଥାଏ। 
ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ବିା ଅଭ୍ାସ ନ ଥରଲ ଧୀରର 
ଧୀରର ଏହାର ଗତ ି ବଢ଼ଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରନୁ୍। 
ରତରବ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ବିାର ଅଥ୍ଥ ନୁରହଁ, ଯାହା 
ପଢ଼ୁଛନ୍ ି ତାହାକୁ ଥରର ପଢ଼ ି ରଶଷ କରରିଦବା। 
ଅଧକ ରଜାର୍ ରର କମିା୍ ପରୂା ଧୀରର ପଢ଼ନୁ୍ ନାହ ିଁ। 
କ୍ରମାଗତ ନ ପଢ଼ ିମଝରିର ରରେକ୍ ନଅିନୁ୍ ଓ ପଢ଼ବିା 
ରବରଳ ପଢ଼ାରର ମରନାନରିବଶ କରନୁ୍। 

ନୂଆ ୱାର୍କ ରଲଚରରୁ ଦୃଷ୍ ଟିରର ରଖ ଆଜଟିରାଲଟି ରେ ରରହ ଟି 
ବ ଟି ଫ୍ଟିଲାନ୍ ଟିିଂ ରର ଟିପାର ଟିରବ। େ ଟିଏ ଥରର ଫ୍ଟିଲାନ୍ ଟିିଂ ରାମ 
ରର ଟିବା ଆରମ୍ଭ ରରନ୍ଟି, ରେମାରନ ଏହାର ଅଭ୍ାେରର 
ପଡ଼ଟିୋଆନ୍ଟି। ଫଳରର ଏହାରୁ ଛାଡ଼ ଟିବାରୁ ଆରଦୌ ଇଚ୍ା 

ରହାଇ ନ ଥାଏ। ରେରବ ଜରେ ରାହ ିଁର ଟି ଫ୍ଟିଲାନେ ଟିିଂ 
ରର ଟିରବ, ରେ େମ୍ପର୍କରର ଜାେନୁ୍। 

ପ୍ରମଖୁ େିଂସ୍ାନ

ଇଣ୍ଆିନ୍ 
ଇନଷ୍ଟଚୁି୍ଟ୍ ଅଫ୍ 
ମ୍ାରନଜରମଣ୍ଟ, 

ଅହମଦାବାଦ, 
ଇର୍ାର, ରବଙ୍ାଲୁରୁ, 

 ଇଣ୍ଆିନ୍  ସ୍ଲୁ ଅଫ୍ 
ବଜିରନସ୍, ହାଇଦ୍ାବାଦ୍ 

ଆବଶ୍ର ରରୌଶଳ
 ଉତ୍ତମ କମୁ୍ ନରିକସନ୍ ସ୍ଲି୍ ।
 ସର୍୍ଥ ଇଞ୍ନି୍ ଅପ୍ ଟମିାଇରଜସନ (ଏସ୍ ଇଓ)ବାବଦରର ଜ୍ାନ ରହବିା 

ଦରକାର। 
 ସଜୃନଶୀଳ ରହବା ଜରୁର ି ଓ ରଚନାତ୍ମକ ଲଖିନ 

ରଶୈଳୀ।
 ଇଣ୍ଟରରନଟ୍ ମଡିଆି ରରେଣ୍ରର ଅପରଡଟ୍ 

ରହବିା ଜରୁର।ି

ରୋେ ଟିଆଲ ମ ଟିଡ ଟିଆ ମ୍ାରନଜର ର’େ
ରସାସଆିଲ ମଡିଆି ମ୍ାରନଜର ଜରଣ କମ୍ାନରି କମ୍ଥଚାରୀ। ଯଏି କ ି ବଭିନି୍ନ 
କମ୍ାନରି ରସାସଆିଲ ମଡିଆି ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ବଟିର, ରେସ୍ ବୁକ୍ , ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ , 
ୟଟୁୁ୍ବ୍ କୁ ଆକଷ୍ଥଣୀୟ ତରକିାରର ଉପସ୍ାପନ କରାନ୍।ି ରସ ରଲାକଙୁ୍ ନଜି 
କମ୍ାନରି ରୋଣ୍ ସହ ରଯାଡ଼ଥିାନ୍।ି
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ନ ଟିେକୁ୍ ଟି େରୁୋଗ
ରଛାଟରମାଟ କମ୍ାନଠୁି ଆରମ୍ଭ କର ିପ୍ରତଷି୍ତି କମ୍ାନ ିଇଣ୍ଟରରନଟ୍ ମଡିଆି ମ୍ାରନଜରଙୁ୍ 
ନଯିକୁ୍ ିପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍।ି ଇଣ୍ଟରରନଟ୍ ମଡିଆି ମ୍ାରନଜର, କରଣ୍ଟଣ୍ଟ ମାରକ୍ଥଟଂି, ଇଣ୍ଟରରନଟ୍ 
ମଡିଆି କନ୍ ସଲାଟାଣ୍ଟ, ରୋଣ୍ଡ୍  ମ୍ାରନଜର, ମଡିଆି ପ୍ାନର ଆଦ ିପଦରର ନଯିକୁ୍ ିମଳିଥିାଏ। 

ରୋେ ଟିଆଲ୍  ମ ଟିଡ ଟିଆ 
ମ୍ାରନଜର୍ 

ଆଜଟିରାଲଟି ରଲାରମାରନ ୋମାଜଟିର 
ଗେମାଧ୍ୟମରର ରେହ ଟି େବୁ ଜଟିନ ଟିଷ ର ଟିେ ଟିବାରୁ 
ପେନ୍ଦ ରରୁଛନ୍ଟି, ୋହା ରଦଖବାରୁ 
େନୁ୍ଦର ଓ ଆରଷ୍କେୀୟ ଲାରଗ। ରେହ ଟିପର ଟି 
ଏବରା େମୟରର ରେରରୌେେ ଟି ରମ୍ପାନ ଟିର 
ରରୌେେ ଟି ରୋେ ଟିଆଲ ମ ଟିଡ ଟିଆ ଫ୍ାଟ୍ ଫମ୍କରର 
ଭଲ ପ୍ରେ ଟିଛବ ଟି ରହ ଟିବା ବ ଟି ଖବୁ୍ ଜରୁର ଟି 
ରହାଇପଡ଼ଟିଛ ଟି। ଏହାରୁ ଦୃଷ୍ ଟିରର ରଖ 
ରୋେ ଟିଆଲ ମ ଟିଡ ଟିଆ ମ୍ାରନଜରଙ୍କ ଚାହ ଟିଦା 
ଦ ଟିନରୁ ଦ ଟିନ ବଢ଼ଟିବାରର ଲାଗ ଟିଛ ଟି। ଅରନର 
ରୋେ ଟିଆଲ ମ ଟିଡ ଟିଆ ମ୍ାରନଜରମଣ୍ଟ୍  ରମ୍ପାନ ଟି 
ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରେ ଟିଷ୍ ଟିେ ରମ୍ପାନ ଟି େଥା ଏହାର 
ମାଲଟିରଙ୍କ ରୋେ ଟିଆଲ ମ ଟିଡ ଟିଆ ଆରାଉଣ୍ରୁ 
ହ୍ାରଡେଲ ରରୁଛନ୍ଟି। ପ୍ରେ ଟିଷ୍ ଟିେ ବ୍କ୍ ଟି 
ବ ଟିରଶଷ େଥା ରେଲଟିବ୍ ଟିଟ ଟି ପରୂ୍୍କରାଳୀନ 
ପ୍ରରଫେନାଲଙୁ୍କ ଏରନଇ ନ ଟିେକୁ୍ ଟି ବ ଟି ପ୍ରଦାନ 
ରରୁଛନ୍ଟି। ରେରବ ର ଟିଭଳଟି ଏ ରଷେତ୍ରରର ପାଦ 
ରଖରବ, ରେ େମ୍ପର୍କରର ଜାେ ଟିବା ଜରୁର ଟି। ରରାଜଗାର

ଏ ରଷେତ୍ରରର ଭଲ ରରାଜଗାର ରର ଟିବା 
େମ୍ଭବ। ଅବଶ୍ ଏହାର ପାର ଟିଶ୍ରମ ଟିର ରମ୍ପାନ ଟି 

ଉପରର ନ ଟିଭ୍କର ରର ଟିଥାଏ। ଚାର ଟିରୁ ପାଞ୍ଚ ଲଷେ ଟଙ୍କା 
ମାେରୁ ରରାଜଗାର ରର ଟି ରହବ। ରେହ ଟିପର ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ 

ରମ୍ପାନ ଟି ର ଟିମା୍ ରେଲଟିବ୍ ଟିଟ ଟିଙ୍କ ରୋେ ଟିଆଲ ମ ଟିଡ ଟିଆ 
ଆରାଉଣ୍ ହ୍ାରଡେଲ ରରୁଥରଲ, ଅଧର ଟଙ୍କା 

ରରାଜଗାର ରର ଟି ହୁଏ। ଫ୍ଟିଲାନ୍ େ ଟିିଂ ରର ଟି 
ମଧ୍ୟ ଅଥ୍କ ରମାଇପାର ଟିରବ।

ଶ ଟିଷୋଗେ ରୋଗ୍ୋ
ରକୌଣସ ିବରିଶଷ ଶକି୍ାଗତ ରଯାଗ୍ତା ଏଥରର ଆବଶ୍କ ନ ଥାଏ। ମାତ୍ର ରଯରକୌଣସ ି
ବଭିାଗ (ବଜି୍ାନ, ବାଣଜି୍, କଳା)ରୁ ଯକୁ୍ଦୁଇ ପାସ୍ କରବିା ଭଲ। ବଜି୍ ରନସ୍ 
ମ୍ାରନଜରମଣ୍ଟଡ୍  , ମାରକ୍ଥଟଂି, ମଡିଆି ଆଣ୍ଡ୍  କମୁ୍ ନରିକସନ୍, ପବ୍କି୍ ରରିଲସନ୍  ଡଜିଟିାଲ 
ମାରକ୍ଥଟଂିରର ଡଗି୍ରୀ କରଥିବା ବ୍କ୍ବିରିଶଷଙୁ୍ ଅଗ୍ରାଧକାର ଦଆିଯାଏ। ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରର 
ମଧ୍ୟ ଡଜିଟିାଲ ମାରକ୍ଥଟଂିରର ସାଟଟିେିରକଟ ରକାସ୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ।

ଏବକା ସମୟରର ଅେିସ୍ ରର କମ୍ଥଚାରୀଙ୍ର କାଯ୍ଥ୍ଭାର ଏରତ ରବଶ ିବଢ଼ ିଯାଇଛ,ି ରସମାରନ ମାନସକି 
ଚାପରର ରହୁଛନ୍।ି ଅେିସ୍ ରର ଆବଶ୍କତାଠୁ ଅଧକ କାମ କରବିା ରଯାଗୁଁ ବ୍କ୍ଗିତ ଓ ଚାକରି ି
ଜୀବନରର ସନୁ୍ଳନ ରକ୍ା କରବିା ସମ୍ଭବ ରହଉ ନାହ ିଁ। ଘରୁକୁ ରେରବିା ପରର ଅେିସ୍  କାମ କରବିା 

ତଥା ଛୁଟଦିନିରର କାମ କରବିା ରଯାଗୁଁ ରଲାକମାରନ ଅବସାଦକୁ ଯାଉଛନ୍।ି ଏହ ିସମସ୍ାକୁ ରନଇ ଗତବଷ୍ଥ ‘ଦ 
ରଗ୍ରଟ୍  ରରଜଗିରନସନ୍’ ରରେଣ୍ଡ୍   ରଦଖବାକୁ ମଳିଥିଲା। ଅଥ୍ଥାତ୍ ବହୁ କମ୍ଥଚାରୀ ରସରତରବରଳ ଚାକରି ିଛାଡ଼ଥିରଲ। 
ଅବଶ୍ ଏରବ ବ ିରକରତକ ଚାକରି ିଛାଡ଼ବିା କଥା ଚନି୍ା କରୁଛନ୍।ି 
କ’ଣ କ୍ବାଇଟ୍  କୁଇଟଂି: ଏହା ଦ ରଗ୍ରଟ୍  ରରଜଗି୍ ରନସନ୍ ଭଳ ି ଚାକରି ି ଛାଡ଼ବିାକୁ ବୁଝାଉ ନାହ ିଁ। ସରଳ 
ଭାଷାରର କହରିଲ, ଅେିସ୍ ରର ରଯତକି ି ଦରକାର, ରସତକି ି କାମ କରବିାକୁ ଏହା ବୁଝାଏ। କାମ 
ରସତକି ି କରବିା ଉଚତି, ରଯତକି ି ସମୟ ନଦି୍ଧ୍ଥାରଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏଥରର ଅତରିକି୍ କାମ 
କରବିା କମି୍ା ଅନ୍ ସହକମ୍ଥୀଙ୍ କାମ କରବିାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦଆିଯାଏ। ନରଚତ୍ ରକହ ି
କାମର ଅତ୍ଧକ ଦାୟତି୍ବ ନଜି ଉପରର ନଅିନ୍ ିନାହ ିଁ। ଏହ ିରରେଣ୍ ବରିଶଷକର ି
ଯବୁପଢ଼ିଙି୍ଠାରର ଗ୍ରହଣୀୟ ରହବାରର ଲାଗଛି।ି ରସମାରନ ଭାବନ୍,ି କାମ 
ବ୍ତୀତ ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ଅଛ ିଏବଂ ଅତ୍ଧକ କାମ ରଯାଗୁଁ ବ୍କ୍ଗିତ 
ଜୀବନ ପ୍ରଭାବତି ରହଉଛ।ି େଳରର ରସମାରନ ଏହାର ଆନ୍ 
ରନଇପାରୁ ନାହାନ୍।ି 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ: ଏରବ କମ୍ାନରି ୱାକ୍ଥ କଲଚର୍ କୁ 
ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟରିର ରଦଖାଯାଉଛ।ି ବଢ଼ୁଥବା 
ଦରଦାମକୁ ଦୃଷ୍ଟରିର ରଖ କମ୍ ଦରମାରର କାମ କରବିା 
ତଥା ଅତରିକି୍ କାମ ପାଇଁ ଟଙ୍ା ନ ମଳିବିା ରଯାଗୁଁ 
ଚନି୍ାରର ରହୁଛନ୍।ି ଏହାର ଅଥ୍ଥ ରଲାକମାରନ ବର୍୍ଥ 
ଆଉଟ୍ ର ଶକିାର ରହଉଛନ୍।ି ଏହା ରହଉଛ ିଏମତି ି
ଏକ ସ୍ତ,ି ରଯଉଁଥିରର ଶରୀର ଅସସୁ୍ ରହବା, 
ଥକ୍ା ଲାଗବିା, କାମ କରବିାକୁ ଇଚ୍ା ରହାଇ ନ 
ଥାଏ। ଏହ ିୱାକ୍ଥ କଲଚରକୁ ବରିରାଧ କରବିା 
ରହଉଛ ି ‘କ୍ବାଇଟ୍ କୁଇଟଂି’ର ଉରଦେଶ୍। ଏହା 
ଦ୍ବାରା କମ୍ଥଚାରୀଙ୍ ମାନସକି ସ୍ତ ିଠକି୍  ରହବିା 
ସହ ରସମାରନ ଅବସାଦମକୁ୍ ରହରିବ। 
ଦ୍କଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ: ଟକି୍ ଟକ୍ ରରର ଜରଣ 
ୟଜୁର୍ ଙ୍ଠାରୁ ଏହ ି ଧାରା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି 
ଏହା ପରର ବହୁ ସଂଖ୍କ ରଲାକ ଏଥରର 
ସାମଲି ରହାଇଛନ୍।ି ଭଡିଓି ରସୟାର୍ କର ି
ରଲାକମାରନ ନଜି ୱାକ୍ଥ କଲଚର ବାବଦରର 
ଜଣାଉଛନ୍।ି ଏହ ି ରରେଣ୍ ରଯାଗୁଁ କମ୍ଥଜୀବୀଙ୍ 
ପସ୍ଥନାଲ ଓ ପ୍ରରେସନାଲ ଜୀବନରର ସଧୁାର 
ଆସଛି।ି ରସମାରନ ଅେିସ୍ କୁ ସମୟରର ଯବିା 
ସହ ଠକି୍  ସମୟରର ରେରୁଛନ୍।ି କାମ ରଶଷ ପରର 
ଅେିସ୍  ରମଲ୍ ର ଉତ୍ତର ରଦଉ ନ ଥବା ରଦଖାଯାଉଛ।ି

ରାେ୍କ୍ସ୍ଳରର ନୂଆ ଧାରା ରାେ୍କ୍ସ୍ଳରର ନୂଆ ଧାରା 

‘ର୍ାଇଟ୍ ରୁଇଟ ଟିିଂ’
ରେେ ଟିର ଟି ଦରରାର, ରେେ ଟିର ଟି ରାମ

ଆଜଟିରାଲଟି ଅଫଟିେରର ରମ୍କଚାରୀଙ୍କଠାରର ‘ର୍ାଇଟ ଟି ରୁଇଟ ଟିିଂ’ ନାଁରର ନୂଆ ଏର ରରେଡେଟ୍  ରଦଖବାରୁ 
ମ ଟିଳ ଟିଛ ଟି। ଏହା ରାେ୍କ୍ ରର ଟିବାର ଏମ ଟିେ ଟି ଏର ପରମ୍ପରା, ରେଉଁଥିରର ରମ୍କଚାରୀମାରନ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନ 

ରହାଇ, ରେେ ଟିର ଟି ରାମ ରର ଟିବା ଦରରାର, ରେେ ଟିର ଟି ରରୁଛନ୍ଟି। ରେରବ ରାମ ରର ଟିବାର ଏହ ଟି ନୂଆ ରରେଡେଟ୍   
ର’େ ଓ ଏହାର ଉରଦେଶ୍  ର’େ ୋହାରୁ ରନଇ ଏହ ଟି ଉପସ୍ାପନା। 

ସ ିଦ୍ଧାଥ୍ଥ ପ୍ରକୃତ ି ସହତି ସବୁଦନି କଛି ି ନା କଛି ି
ସମୟ ଅତବିାହତି କରବିାକୁ ପସ୍ କରନ୍।ି 
ମକୁ୍ ପବନ, ପଷୁ୍ଟକିର ଖାଦ୍ ଓ ଶାନ୍ମିୟ 

ଜୀବନ ରହଉଛ ି ତାଙ୍ ରଜୈବକି ଜୀବନର ରପ୍ରରଣା 
ର୍ାତ। ରତରବ ଏଭଳ ିଏକ ଜୀବନ ପାଇଁ ରସ ୋମ୍ଥରର 

ରହ ିନଜି ପାଇଁ ଚାଷ କରବିାକୁ ଚାହ ିଁରଲ। ୋମ୍ଥ ଜୀବନୀ 
ତାଙୁ୍ ଶାରୀରକି ଭାରବ ସସୁ୍ ରଖଛୁ ି ତାହା ନୁରହଁ, ବରଂ 
ରସ ନଜିକୁ ଭଲଭାରବ ବୁଝପିାରଛିନ୍।ି ଏହା ସହ ରସ 
ସୁ୍ ର ଭାରବ ପ୍ରକୃତ ିସହ ରଯାଡ଼ ିରହାଇପାରଛିନ୍।ି 

୨୪ ବଷ୍ଥୀୟ ସଦି୍ଧାଥ୍ଥଙ୍ର ବଳିାସମୟ ଜୀବନ 
ବଞ୍ବିାର ଇଚ୍ା ଯଦଓି ଅଛ,ି ତଥାପ ିଦୁଇ ବଷ୍ଥ ଧର ିରସ 
ଏହ ି ରଜୈବକି ୋମ୍ଥରର ଅତବିାହତି କର ି ଆସଛୁନ୍।ି ଏରବ ରସ ସମାଜକୁ ପ୍ରକୃତ ି ସହ 
ରଯାଡ଼ବିାର ଲକ୍୍ ରଖଛନ୍।ି ରସ କହନ୍,ି ୋମ୍ଥରର ରହ ି ନଜି ପାଇଁ କଛି ି ଚାଷ କରବିା 

ଦ୍ବାରା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କମି୍ା ରଯାଗ କରବିାର ଆବଶ୍କ ନ ଥାଏ। ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରର ଏ 
ସବୁ ପରୂଣ ରହାଇଯାଏ। ରସହପିର ିସନ୍ ବାଥ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ର ନତିଦିନିଆି ଅଭ୍ାସ ମଧ୍ୟରୁ 

ଅନ୍ତମ।  

ରତରବ ଯାହା ବ ି କଛି ି ଚାଷ 
କରୁଛନ୍,ି ରସସବୁ ରଜୈବକି ପଦ୍ଧତରିର 
ରସ କରଥିାନ୍।ି ରଜୈବକି ଖାଦ୍ ସହ ଖବୁ୍ 
କମ୍ ଆବଶ୍କତାରର ଜୀବନ ନବି୍ଥାହ 
କରୁଥବା କହଛିନ୍ ି ସଦି୍ଧାଥ୍ଥ। ଅନ୍ପରଟ 
ଚାଷ ସମୟରର ଶରୀର ମାଟ ି ସଂସ୍ପଶ୍ଥରର 
ଆସଥୁିବାରୁ ଶରୀର ସସୁ୍ ରହଥିାଏ। ଏହା 
ବାଦ୍ ଯବୁପଢ଼ିଙୁି୍ ପ୍ରକୃତ ି ସହ ରଯାଡ଼ବିା ତଥା 
ଏହାର ମହତ୍ତ୍ବ ବାବଦରର ଅଗବତ କରବିାକୁ 
ଯାଇ ରସ ନଜି ୋମ୍ଥରର ମାସକିଆି କମ୍ଥଶାଳା 
ଆରୟାଜନ କରନ୍।ି ୱାଟର ମ୍ାରନଜରମଣ୍ଟଡ୍  , 

େମ୍ଥା କଲଚର ତଥା ଅନ୍ ଚାଷ ସମ୍ନ୍ୀୟ ବଷିୟ ଉପରର ତାଙ୍ର ଜ୍ାନ ଅଛ।ି ପ୍ରକୃତକୁି 
ଉପଲବ୍ଧ କରବିା ପାଇଁ ନଜି ଭତିରର ରଧୈଯ୍ଥ୍ ରହବିା ଆବଶ୍କ ରବାଲ ିରସ କହନ୍।ି ତାଙ୍ 
ମତରର, ଚାଲବିା ସହ ମକୁ୍ ପବନକୁ ଅନୁଭବ କରବିା ଦରକାର। ରକୌଣସ ିପଜୂାପବ୍ଥକୁ 
ଅରପକ୍ା ନ କର,ି ନଜି ଭତିରର ଏହାକୁ ପାଳନ କରନୁ୍। ଜୀବନ ରହଉଛ ିଖବୁ୍ ସରଳ 
ଓ ସୁ୍ ର। ଏଣ ୁଏହାକୁ କଷ୍ଟକର ନ କରବିାକୁ ରସ ଯବୁପଢ଼ିଙୁି୍ ପରାମଶ୍ଥ ରଦଇଛନ୍।ି

େ ଟିଦ୍ାଥ୍କଙ୍କ  
ରଜୈବ ଟିର ଜୀବନ

ଆଜଟିରାଲଟି େବୁପ ଟିଢ଼ଟି ବ ଟିଳାେପରୂ୍୍କ ଜୀବନ ଅେ ଟିବାହ ଟିେ ରର ଟିବାରୁ ପେନ୍ଦ ରରୁଛନ୍ଟି। ରେରବ ଜୁନାଗଡ଼ର େ ଟିଦ୍ାଥ୍କ ରୁବାଭଟ୍  ଏ ରଷେତ୍ରରର 
ବ୍େ ଟିକ୍ରମ। ରେ ବଞ୍ଚଛୁନ୍ଟି ରଜୈବ ଟିର ଜୀବନ। ରେ ଘରର ନୁରହଁ, ଫାମ୍କରର ରହନ୍ଟି। ୋ’େହ ନ ଟିଜ ପାଇଁ ରେ ଚାଷ ରରନ୍ଟି। ଏହା ୋଙୁ୍କ ପ୍ରରୃେ ଟି 

େହ ରୋଡ଼ଟି ରଖିଥାଏ। ଆଗାମୀ ଦ ଟିନରର େବୁପ ଟିଢ଼ଟିମାରନ ର ଟିଭଳଟି ପ୍ରରୃେ ଟି େହ ରୋଡ଼ଟି ରହରବ, ୋହାରୁ ରନଇ ପ୍ରୟାେ ଜାର ଟି ରଖଛନ୍ଟି।

ରାହ ିଁର ଟି ରର ଟିରବ 
ଫ୍ଟିଲାନ୍ େ ଟିିଂ

 ଘରୁ କାମ କରବିା ଦ୍ବାରା ଅେିସ୍  ଚାପରୁ ମକୁ୍ ିମଳିଥିାଏ। ଏହା ଦ୍ବାରା କାମ 
ଉପରର ଅଧକ ଧ୍ୟାନ ରଦଇ ହୁଏ। 

 ଅରନକ କମ୍ାନରି କାମ କରବିାର ସରୁଯାଗ ମରିଳ। ଅବଶ୍ ଏଥପାଇଁ 
ଟାଇମ୍  ମ୍ାରନଜରମଣ୍ଟଡ୍  କଳା ଜାଣବିା ଜରୁର।ି

 ରସହପିର ିଅଧକ ରଲାକଙ୍ ଭତିରର ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥରଲ ଫି୍ଲାନ୍ଂି 
ଉତ୍ତମ ବକିଳ୍ପ। 

 ଜରଣ ଫି୍ଲାନ୍ର ରକୌଣସ ି ରପ୍ରାରଜକ୍ଟକୁ ନଜି ହସିାବରର ରଶଷ 
କରପିାରରିବ। 

 ମାସର ରଶଷ ପଯ୍ଥ୍ନ୍ ପାରଶି୍ରମକି ମଳିବିା ରନଇ ଅରପକ୍ା କରବିାକୁ ପଡ଼ ି
ନ ଥାଏ। ଏଥରର ନତିଦିନି ନରଚତ୍  ସପ୍ାହକୁ ପାରଶି୍ରମକି ମରିଳ। 

 ଫି୍ଲାନ୍ ସରଙ୍ର ପରବିାର ସହ ବୁଲାବୁଲ ିତଥା ବ୍କ୍ଗିତ କାରଣକୁ ରନଇ 
ଛୁଟ ିରନବାକୁ ପଡ଼ ିନ ଥାଏ। 

 କାମ ଅନୁସାରର ଏମାନଙ୍ ରରାଜଗାର ରହାଇଥାଏ। ଅବଶ୍ ଏଥରର 
ସମସ୍ା ଆସପିାରର। 

 ଅନ୍ପରଟ କା୍ଏଣ୍ଟ ଯଦ ିଆରମରକିାର ରହାଇଥବ, ରତରବ କମୁ୍ ନରିକସନ୍ 
ବଜାୟ ରଖବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁସାରର ରାତରିର ବ ି କାମ କରବିାକୁ 
ପଡ଼ପିାରର। 

ଆଜକିାଲ ିଅେିସ୍ ରପ୍ରାରଜକ୍ଟ ତଥା ପଲିାଙ୍ ପଢ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରଣି୍ଟର୍  ନହିାତ ିଆବଶ୍କ। ରତରବ 
ଏରବ ରପାରଟ୍ଥବଲ୍  ପ୍ରଣି୍ଟର୍ ଏହ ିକାମକୁ ଅଧକ ସହଜ କରଛି।ି ସାଧାରଣ ପ୍ରଣି୍ଟର୍ ଠାରୁ ଏହା 
ରଦଖବାକୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଥ ଭନି୍ନ। ରସହପିର ିଏହାର ଆକାର ରଛାଟ ରହାଇଥବାରୁ ଏହାକୁ ହାତରର 

ଧରବିା ସମ୍ଭବ। ରତରବ ଏହ ିପ୍ରଣି୍ଟରର ନାଁ ରହଉଛ ି‘ରଲଓରପା ରୱୟାର୍ ରଲସ୍  ବ୍ ଲୁଟୁଥ୍ ପ୍ରଣି୍ଟର’। ଏହା 
ଅନଲାଇନ୍ ରର ଉପଲବ୍ଧ। ଅନ୍ପରଟ ଏହ ି ପ୍ରଣି୍ଟରକୁ ସ୍ାଟ୍ଥରୋନ୍ ରର ସଂରଯାଗ କରବିା ସମ୍ଭବ। 
ଅବଶ୍ ଏଥପାଇଁ ଏହାର ଆପ୍ କୁ ଡାଉନରଲାଡ୍  କରବିାକୁ ପରଡ଼। ରସହପିର ି ଏହାର ଡଜିାଇନ 
ସୁ୍ ର ଓ ଆକଷ୍ଥଣୀୟ ରହାଇଥବା ରବରଳ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଖବୁ୍ କମ୍। ଅନ୍ପରଟ ଏହା ରଦଖବାକୁ 
ରମାବାଇଲଠୁ ରଛାଟ ରହାଇଥରଲ ରହଁ, ଏହା ରବଶ୍ ଭଲ କାମ କରଥିାଏ। ଏଭଳ ିଅତ୍ାଧନୁକି ସ୍ାଟ୍ଥ 
ପ୍ରଣି୍ଟରକୁ ଯବୁପଢ଼ି ିରବଶ ିପସ୍ କରୁଛନ୍।ି େବୁ
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ବେଲବରେଡ୍, ୧୩ା୯ (ଏବେନ୍ ସି):
ନ ସିକଟବେ େର୍ମିଂହାମ୍ କରନବେଲଥ
ବେର୍ବେ ବୋଲ୍ଡ ବରଡାଲ େସିତ ସିଥିୋ
ଭାେତେ େ ସିବନଶ ବ�ାେଟ ଏଠାବେ
ଚାଲସିଥିୋ େ ସିଶ୍ୱ କୁସ୍ ସି ଚାମ୍ ସିଅନସ ସିପ୍େ
ବ�ାେ୍ୟତାପ�୍ଯ୍ୟାୟୋଉଣ୍ଡବେପୋେସିତ
ବହାଇଛନ୍ସି। ଏହ ସି ଟୁର୍୍ଯାବରଣ୍ଟବେ ତାଙୁ୍
୧୦ର ସ ସିଡ୍େ ରାନ୍ୟତା ର ସିଳ ସିଥିବଲ ରଧ୍ୟ
ରବ୍ାଲସିଆେ ଖଲୁାନ େଟଖୟୁାଗ୍ଙ୍
ସହରକୁାେ ସିଲାବେଆବ�ୌଭଲପ୍ର�ଶ୍ଯନ
କେ ସିପାେ ସି ନଥିବଲ। ବସ ୦-୭ ପଏଣ୍ଟ
େ୍ୟେଧାନବେପୋେସିତ ବହୋ�ଳବେ
ଖଲୁାନ ଏହ ସି ରକୁାେ ସିଲାବେ ବକବତ
ପ୍ରଭାେଶାଳୀ ତାହା ସଚୂାଇବ�ଇଥିବଲ।
ରହ ସିଳା ୫୩ କ ସିବଲାରୋମ୍ ଫ୍ସିଷ୍ାଇଲ
କାଟାବୋେୀବେ ର୍ଳୋେ ଅନୁଷ୍ ସିତ
ଏହ ସି ରକୁାେ ସିଲାେ �ଳା�ଳ ଭାେତକୁ
ନ ସିୋଶକେ ସିଛ ସି।େ ସିଶ୍ୱଚାମ୍ ସିଅନ୍ୋପାନେ
ଆକାେୀ �ୁେସିନାର ସି ଓ ଅିଂଶୁ ରଲ୍ ସିକଙ୍ ଅନୁପସ୍ସିତ ସିବେ େ ସିବନଶଙ୍

ଠାେୁ ଭାେତୀୟ ସରଥ୍ଯକ ବରଡାଲ ଆଶା
କେୁଥିଲାବେବଳ ବସ ବ�ାେ୍ୟତା ପ�୍ଯ୍ୟାୟବେ
ପୋେସିତ ବହୋ�ଳବେ ଏହ ସି ‘ଆଶା’କୁ ଶକ୍ତ
ଧକ୍ାଲାେ ସିଛ ସି।ଉବଲ୍ଖନୀୟଏହ ସିଚାମ୍ ସିଅନସ ସିପ
ଲାେ ସି ଅନୁଷ୍ ସିତ ଟ୍ାଏଲ୍ବେ େ ସିବନଶ �େୁ
କୁସ୍ ସିବ�ାଦ୍ା ଅନ୍ସିରଙୁ୍ ପୋସ୍ କେ ସିଥିବଲ।
େତରାସଅନୁଷ୍ ସିତ୨୩େର୍ଯେୁକମ୍ଏସ ସିଆନ
ଚାମ୍ ସିନସ ସିପବେ ଖଲୁାନଙୁ୍ ଅନ୍ସିର ସହେବେ
ହୋଇବ�ଇଥିବଲ।

ର୍ଳୋେ ଅନୁଷ୍ ସିତ ଅନ୍ୟ କାଟାବୋେୀ
ରକୁାେ ସିଲାବେ ରଧ୍ୟ ନ ସିୋଶ ବହୋକୁ ପଡ଼ସିଛ ସି।
ରହ ସିଳା ୫୦ କ ସିବଲା ଫ୍ସିଷ୍ାଇଲ୍ବେ ନୀଲର
ସ ସିବୋହୀ ୦-୧୦ବେ ବୋରାନ ସିଆେ ଏର ସିଲ ସିଆ
ଆଲସିନାଙ୍ଠାେୁ ହାେ ସି�ାଇଛନ୍ସି। ରହ ସିଳା ୬୫
କ ସିବଲାବେ �ୋସୀ କୁସ୍ ସିବ�ାଦ୍ା ବକାଉର୍ା
ଲାବୋକ ଆଣ୍ୁବେ ଆଘାତ ପାଇଥିବଲ
ରଧ୍ୟ ଭାେତେ ବଶ�ାଳସିଙୁ୍ ବଟକ୍ ସିକାଲ
ସପୁେ ସିଓେ ସିଟ ସିବେ ହୋଇବ�ଇଥିବଲ।

ର୍ଳୋେସରସ୍୩େଣ�ାକପ୍ରତ ସିବ�ାେୀପୋେସିତବହାଇଛନ୍ସି।
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1616 ବୁଧବାର, ୧୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

  ବଡିବ୍ଲୟ୍ୁଏଫ୍Ñଙି୍ଙ୍ଗ୍
ଗତ୪ବର୍ଷରେରରେଷ୍ଠ
ସ୍ଥାନରେପ୍ରଣୟ
ନୂଆ�ସିଲ୍ୀ, ୧୩।୯ (ଏବେନ୍ ସି): ଭାେତୀୟ େ୍ୟାଡ୍ର ସିଣ୍ଟନେ
�ଳେ ଷ୍ାର୍ ବଖଳାଳ ସି ଏଚ୍.ଏସ୍. ପ୍ରଣୟ େତ ୪ େର୍ଯବେ
ବରେଷ୍ ରାନ୍ୟତା ହାସଲ କେ ସିଛନ୍ସି। େ ସିଶ୍ୱ େ୍ୟାଡ୍ର ସିଣ୍ଟନେ
ସବେ୍ଯାଚ୍ଚସିଂସ୍ାେ ସିଡେ୍ଲ୍୍ୟଏଫ୍ପକ୍ଷେୁସ�୍ୟପ୍ରକାଶ ସିତÑଙ୍ସି୍
୍ବେପ୍ରଣୟ୧୬ତରସ୍ାନବେେହ ସିଛନ୍ସି।୨୦୧୮ଅବକଟାେେ

୨୭ବେବସ୧୭ତରସ୍ାନବେେହ ସିଥିବଲ।ର ସିକ୍ସଡଡେଲ୍ବେ
ଇଶାନ ଭଟନାେେ ଓ ତନ ସିଶ କ୍ାବଷ୍ା ବ�ାଡ଼ସି ୨ଟ ସି ପାହାଚ
ଉପେକୁ ଉଠସି ୩୩ତରସ୍ାନ ଲାଭ କେ ସିଛନ୍ସି। ଏହା ତାଙ୍
କ୍ୟାେ ସିୟେେବରେଷ୍ରାନ୍ୟତା।

ପେୁୁରସ ସ୍ି ଲ୍ବେଅନ୍ୟତରପେ ସିଚ ସିତବଖଳାଳ ସିକ ସି�ାର୍ୀ
ରେୀକାନ୍୧୪େୁ୧୨ତରସ୍ାନକୁଉଠସିଛନ୍ସି।ରହ ସିଳାେ ସିଭାେବେ
�ୁଇଥେେ ଅଲସିମ୍ ସିକ୍ସ ପ�କ େ ସିେୟ ସିନୀ ପ ସିଭ ସି ସ ସିନୁ୍ ବୋଟ ସିଏ
ପାହାଚ ଉପେକୁ ଉଠସିଛନ୍ସି। ସ�୍ୟତରÑଙ୍ସି୍ ୍ବେ ସ ସିନୁ୍
୭ର ସ୍ାନବେ େହ ସିଛନ୍ସି। ସାଇନା ବନହ୍ାଲ ୩୬େୁ ୩ଟ ସି
ପାହାଚଉଠସି୩୩ତରସ୍ାନଲାଭକେ ସିଛନ୍ସି।

  ଇଂଲଶିକଥାଉଣ୍ିକ୍ରିକଟ
ରଡବ୍ୟୁରେସେିଥାଜଙ୍୍୫ୱିରକଟ
ଏଜ୍ୋଷ୍ନ,୧୩ା୯(ଏବେନ୍ ସି):ଇିଂଲସିଶକାଉଣ୍ଟସିକ୍ ସିବକଟବେ
ଭାେତୀୟ ର ସିଡ ସିୟମ୍ ବପସ୍ ବୋଲେ ରହମ୍ମଦ୍ ସ ସିୋେଙୁ୍
ବଡେୁ୍ୟବେ ୫ େସିବକଟ ସ�ଳତା ର ସିଳ ସିଛ ସି। ବସ କାଉଣ୍ଟସି

ଟ ସିମ୍ ୋେେସିକ୍ସାୟେ
ପକ୍ଷେୁ ବଖଳସି ୨୪
ଓଭେ ବୋଲସିିଂ କେ ସି
୬ଟ ସି ବରବଡନ ସହ
୮୨ େନ୍ ବ�ଇ
୫ଟ ସି େସିବକଟ ବନୋ
�ଳବେ ପ୍ରତ ସିପକ୍ଷ
ସରେବସଟ୍ ପ୍ରଥର
ଇନସିିଂସବେ ୨୧୯
େନ୍ବେ ଅଲଆଉଟ
ବହାଇ�ାଇଛ ସି। ବସ

ଏହ ସି ର୍ୟାଚ୍ବେ ପାକ ସିସ୍ାନୀ େ୍ୟାଟେ ଇରାର-ଉଲ-ହକ୍,
ବେର୍େ ସିଉ,ଲୁଇସ୍ବରେବୋେୀଓବୋଶ୍ଡାବଭଙ୍େସିବକଟ
ଅକ୍ତସିଆେକେ ସିଥିବଲ।ତାଙ୍ଭାେତୀୟସାଥିବଖଳାଳସିେୟନ୍
�ା�େ୪୨େନ୍ବ�ଇବୋଟ ସିଏେସିବକଟବନଇଛନ୍ସି।

େୋେବେ ୋେେସିକ୍ସାୟେ ପ୍ରଥର ଇନସିିଂସବେ ୧୯୬
େନ୍କେ ସିଅଲଆଉଟବହାଇ�ାଇଛ ସି।�ଳପକ୍ଷେୁସାମ୍ବହନ୍
ସେ୍ଯାଧÒକ୬୭ଓଅଧିନାୟକେସିଲବୋଡ୍୩୮ଓଅନ୍ୟତର
ଭାେତୀୟଅଲୋଉଣ୍ଡେେୟନ୍�ା�େ୨୯େନ୍କେ ସିଥÒବଲ।
ବୋଲସିିଂବେସ�ଳବହାଇଥÒୋରହମ୍ମ�ସ ସିୋେ୨୧େନ୍ବେ
ଅପୋେସିତ େହ ସିଥÒବଲ। ସରେବସଟ୍ ପକ୍ଷେୁ େ୍ୟାକ୍ େରୁକ୍ସ
ସେ୍ଯାଧÒକ ୪ଟ ସି, ବୋଶ ଡାଭ ସି, ଲୁଇସ ବରେବୋେୀ ଓ କ୍ୟାସ ସି
ଆଲଡ୍ ସିଜ୍�ୁଇଟ ସିବଲଖାଏଁେବକଟବନଇଛନ୍ସି।

ବଶି୍ୱକ୍ସ୍ିଚଥାମ୍ଅିନ୍ସପି;ର�ଥାଗୟୁତଥାପ�୍ଷୟୁଥାୟରେହଥାେରିଲବରିନଶ

କଲବର୍ା,୧୩।୯(ଏବେନ୍ ସି):ଏଠାବେଚାଲସିଥିୋ୧୭
େର୍ଯେୁ କମ୍ ସାଫ୍ ଚାମ୍ ସିଅନସ ସିପ ଅନ୍ସିର ପ�୍ଯ୍ୟାୟବେ
ପହଞ୍ ସିଛ ସି। େୁଧୋେ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ �ାଇନାଲ
ରକୁାେ ସିଲାବେଭାେତଓବନପାଳପେସ୍ପେକୁବଭଟ ସିବେ।
ସେ୍ଯାଧିକ ୩ଥେ ଚାମ୍ ସିଅନ ବହାଇ ସ�ଳତର �ଳ
େ ସିବେଚସିତ ବହାଇଥିôୋ ଭାେତ ଟୁର୍୍ଯାବରଣ୍ଟେ ଏହ ସି
ସପ୍ତର ସିଂସ୍କେଣବେ ରଧ୍ୟ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କେ ସିୋ
ଲକ୍ଷ୍ୟବେେହ ସିଛ ସି।େତସିଂସ୍କେଣବେରଧ୍ୟଭାେତ୭-୦
ବୋଲବେ ବନପାଳକୁ ହୋଇଚାମ୍ ସିଅନ ବହାଇଥିଲା।
ପାକ ସିସ୍ାନ ଅିଂଶରେହଣ କେ ସି ନଥିୋେୁ ବରାଟ୍ ୬ଟ ସି
�ଳଏଥେଅିଂଶରେହଣକେ ସିଛନ୍ସି।ପେୂ୍ଯେୁେରୁପ୍େ ସି’ବେ
ବନପାଳ୩-୧ବୋଲବେଭାେତକୁପୋସ୍କେ ସିଥିଲା।
�ାଇନାଲବେ ଭାେତ ଏହ ସି ପୋେୟେ ପ୍ରତ ସିବଶାଧ
ବନୋସହୋେସିରାେ ସିୋକୁବଚଷ୍ାକେ ସିେ।

େରୁପ୍ େ ସି’ବେ ବନପାଳ ୨ଟ ସି ର୍ୟାଚ୍ ବଖଳସି ୨
େ ସିେୟ ସହ ୬ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଶୀର୍ଯବେ େହ ସିୋ ସହ
�ାଇନାଲବେପ୍ରବେଶକେ ସିଥିଲା।ଅନ୍ୟପବଟଭାେତ

୨ର୍ୟାଚ୍ବଖଳସିବୋଟ ସିଏବଲଖାଏେ ସିେୟଓପୋେୟ
ସହ୩ପଏଣ୍ଟଦ୍ ସିତୀୟସ୍ାନବେେହ ସିବସର ସିକୁଉଠସିଥିଲା।
ଭୁଟାନ୨ଟ ସି�ାକର୍ୟାଚ୍ବେଭାେତଓବନପାଳଠାେୁ
ପୋସ୍ବହାଇଥିଲା।ଏହାପବେବସର ସିବେଭାେତ୨-୧
ବୋଲବେୋିଂଲାବ�ଶଓବନପାଳ୬-୦ବୋଲବେ
ରେୀଲଙ୍ାକୁ ହୋଇ �ାଇନାଲ ଟ ସିବକଟ ହାସଲ
କେ ସିଥିବଲ।ପ୍ର�ଶ୍ଯନ �ୃଷ୍ ସିବକାଣେୁ ବ�ଖିୋକୁ େବଲ
ବନପାଳଅବପକ୍ଷାକୃତଭଲ�ର୍ଯବେଥିୋରବନହୁଏ।
ବତଣୁସ୍ାନୀୟବେସବକାସ୍ଯଅନ୍େ୍ଯାତୀୟଷ୍ାଡସିୟରବେ
ବଖଳା� ସିୋକୁ ଥିୋ�ାଇନାଲର୍ୟାଚ୍ବେେେେ�ସ୍
ସିଂଘର୍ଯବ�ଖିୋକୁର ସିଳ ସିେବୋଲସିଆଶାକୋ�ାଉଛ ସି।

େରୁପ୍ ପ�୍ଯ୍ୟାୟବେ ବନପାଳଠାେୁ ହାେ ସିୋ ପବେ
ଆବର େହୁତ ନ ସିୋଶ ବହାଇଥିଲୁ ବୋଲସି ଭାେତୀୟ
ଅଧିନାୟକ ଭାନଲାଲବପକା େଇୁଟ୍ କହ ସିଛନ୍ସି।
�ାଇନାଲବେ ଆବର ପେୂ୍ଯ ତରୁଟ ସି ସଧୁାେ ସିୋକୁ ପ୍ରୟାସ
କେ ସିେୁ। ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କେ ସିଛୁ ଓ ର୍ୟାଚ୍ ଉପବେ
ବ�ାକସକେ ସିଛୁବୋଲସିବସକହ ସିଛନ୍ସି।

ସନ୍୍ଦେଗଡ଼,ରକନ୍୍ଦଝେ,ଝଥାେସଗ୍ଡ଼୍ଥାବଜିୟୀ
ଭୁେବନଶ୍ୱେ, ୧୩।୯ (ସର ସିସ): ଓଡ଼ସିଶା କ୍ ସିବକଟ୍
ଆବସାସ ସିଏସନ୍ (ଓସ ସିଏ) ଆନୁକୂଲ୍ୟବେ କଟକେ େ ସିଭ ସିନ୍ନ
ରୋଉଣ୍ଡବେ ଚାଲସିଥିୋ ୧୯ େର୍ଯେୁ କମ୍ ଏକ�ସିେସୀୟ
ଆନ୍ତଃ େସିଲ୍ା କ୍ ସିବକଟ୍ ଟୁର୍୍ଯାବରଣ୍ଟବେ ର୍ଳୋେ ୪ଟ ସି
ର୍ୟାଚ୍ବଖଳା�ାଇଛ ସି।ବ�ଉଁଥିବେସନୁ୍ଦେେଡ଼,ବକନୁ୍ଦଝେ,

ଝାେସେୁଡ଼ୁାଓବକନ୍ଦାପଡ଼ାେ ସିେୟୀବହାଇଛ ସି।
ବେବଭନ୍ଶା ରୋଉଣ୍ଡ-୨ବେ ବଖଳା�ାଇଥିୋ

ର୍ୟାଚବେସନୁ୍ଦେେଡ଼୨୨େନବେବେୌଦ୍କୁପୋସ୍କେ ସିଛ ସି।
ସନୁ୍ଦେେଡ଼ ପକ୍ଷେୁ ଧା�୍ଯ୍ୟ ୧୦୦ େନେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ ସିଛା
କେ ସି ବେୌଦ୍ ୩୦.୫ ଓଭେବେ୭୨ େନବେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍
ବହାଇ�ାଇଥିଲା। ପ ସିୟରୂ ପାଣ ସିରୋହୀ (୭.୫-୪-୯-
୪) ର୍ୟାଚେ ବରେଷ୍ ବଖଳାଳସି ବହାଇଥିବଲ। ବସହ ସିଭଳସି
ବେବଭନ୍ଶା ରୋଉଣ୍ଡ-୧’ବେ ବଖଳା�ାଇଥିୋ ଅନ୍ୟ ଏକ
ର୍ୟାଚବେ ୋୟେଡ଼ା େ ସିପକ୍ଷବେ ପ୍ରଥବର େ୍ୟାଟ ସିିଂ କେ ସି
ବକନୁ୍ଦଝେ୨୫ଓଭେବେ୫େସିବକଟ୍ହୋଇ୧୩୫େନ
କେ ସିଥିଲା। େୋେବେ ୋୟେଡ଼ା ୨୩ ଓଭେବେ ୬୬
େନବେସୀର ସିତେହ ସିଥିଲା।ଶଭୁରପ୍ର ସିୟ�ଶ୍ଯୀ୫ଓଭେବେ
୩ବରବଡନସହ୪େନବ�ଇ୫ଟ ସିେସିବକଟ୍ବନଇବରେଷ୍
ପ୍ର�ଶ୍ଯନକେ ସିଥିବଲ।

 େ ସିଡ଼ାନାସୀ ରୋଉଣ୍ଡବେ ବସାନପେୁ ଓ ଝାେସେୁଡ଼ୁା
ସାର୍ାସାର୍ ସି ବହାଇଥିବଲ।ପ୍ରଥବରେ୍ୟାଟ ସିିଂକେ ସିବସାନପେୁ
ରାତ୍ର ୫୧ େନବେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ବହାଇ�ାଇଥିଲା।
ଝାେସେୁଡ଼ୁାେ ସଚସିନ �ା�େ, ସେୁସିତ ଠାକୁେ ଓ ଶଭୁର
ସ ସିିଂ ୩ଟ ସି ବଲଖାଏ େସିବକଟ୍ ବନଇଥିବଲ। େୋେବେ
ଝାେସେୁଡ଼ୁା ୧୮.୧ ଓଭେବେ ବୋଟ ସିଏ େସିବକଟ୍ ହୋଇ

େ ସିେୟୀ ବହାଇଥିଲା। ଶଭୁର ର୍ୟାଚେ ବରେଷ୍ ବଖଳାଳସି
ବହାଇଥିବଲ। ନ ସିରପେୁ ରୋଉଣ୍ଡବେ ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ଡ ସିଏଲ୍
ପଦ୍ତ ସିବେ୫୧େନବେରୟେୂଭଞ୍ଜକୁପୋସ୍କେ ସିଛ ସି।୩
େସିବକଟ୍ସହ୩୩େନକେ ସିଥିୋୋବକଶ�ାସବପ୍ଲୟେ
ଅଫ୍� ସିର୍ୟାଚ୍ବହାଇଥିବଲ।

୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍  ଆନ୍ତଃଜଲି୍ଲା କ୍କିକଟ୍   ର�ଥାହଥାଲିଟ-ି୨୦
ପ୍ରଥମ ଦନିକର ୪୦ 
ପ୍ରତଶିତ ଟକିଟ ବକି୍ ି
ବରାହାଲସି,୧୩।୯(ଏବେନ୍ ସି): ଅବ୍ରେଲସିଆ େ ସିପକ୍ଷ ୩ ର୍ୟାଚ୍
େ ସିଶ ସିଷ୍ଟ ସି-୨୦ସ ସିେ ସିେେପ୍ରଥରର୍ୟାଚ୍ଏଠାବେବଖଳା� ସିେ।
୨୦ତାେ ସିଖବେଆବୟାେନ ବହୋକୁଥିୋଏହ ସି ର୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ
ଟ ସିକଟ େ ସିକ୍ ସି ଆେମ୍ଭ ବହାଇଛ ସି। ବସାରୋେ ପ୍ରଥର �ସିନବେ
ଅନ୍ଲାଇନ୍ବେ ୪୦ ପ୍ରତ ସିଶତ ଟ ସିକଟ େ ସିକ୍ ସି ବହାଇଛ ସି ବୋଲସି
ପଞ୍ଜାେକ୍ ସିବକଟଆବସାସ ସିଏସନ(ପ ସିସ ସିଏ)ତେ�େୁସଚୂନା
� ସିଆ�ାଇଛ ସି। ବରାହଲସି ଷ୍ାଡ ସିୟରବେ ୨୭,୦୦୦ �ଶ୍ଯକ
େସ ସିୋେ ସେୁ ସିଧା େହ ସିଛ ସି। ପ୍ରଶିଂସକରାବନ ଟ ସିବକଟ କ ସିଣ ସିୋ
ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସରସ୍ୟାେ ସମ୍ମଖୁୀନ ବହାଇଥିବଲ। ୧୧
ତାେ ସିଖବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟ ସିବକଟ େ ସିକ୍ ସି ବହୋେ କା�୍ଯ୍ୟକ୍ର
େହ ସିଥିଲା। ବତବେ ବ୍ ସିବଟନ ରହାୋଣୀ ଏଲସିୋବେଥଙ୍
ବ�ହାନ୍ କାେଣେୁ ଏହାକୁ ଘଞୁ୍ାଇ � ସିଆ�ାଇଥିଲା। ୩୦
ପ୍ରତ ସିଶତଟ ସିକଟଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍େ ସିକ୍ ସିକୋ� ସିେ।ଏଥେଟ ସିକଟ
ରଲୂ୍ୟବେ୨୫େୁ୬୬ପ୍ରତ ସିଶତେୃଦ୍ ସିକୋ�ାଇଛ ସି।ପ୍ରଥରଥେ
ପାଇଁପ ସିସ ସିଏଅନ୍ଲାଇନ୍ବେସେୁଟ ସିବକଟେ ସିକ୍ ସିକେ ସିଛ ସି।ବତବେ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀପାଇଁେହ ସିଥିୋଟ ସିବକଟଷ୍ାଡସିୟରକାଉଣ୍ଟେେବେ
େ ସିକ୍ ସି ବହେ ବୋଲସି ପ ସିସ ସିଏ ତେ�େୁ କୁହା�ାଇଛ ସି। ଚଳସିତ
ସପ୍ତାହବଶରଆଡକୁଭାେତଓଅବ୍ରେଲସିଆ�ଳଚଣ୍ଡସିେଡ଼ବେ
ପହଞ୍ ସିୋେକା�୍ଯ୍ୟକ୍ରେହ ସିଛ ସି।୧୬ବେଅବ୍ରେଲସିଆଓ୧୭ବେ
ଭାେତୀୟ�ଳଚଣ୍ଡସିେଡ଼ବେପହଞ୍ ସିେ।

ଫିବଥାରଲଭଲ-୧ରକଥାଚଂିରକଥାସ୍ଷରେଓଡ଼ଶିଥାେକ୍ୀଡ଼ଥାଦମ୍ତ ି
ଭୁେବନଶ୍ୱେ, ୧୩।୯ (ସର ସିସ): ଥାଇଲାଣ୍ଡେ େ୍ୟାଙ୍କଠାବେ ବସବପଟର୍େ ୧୫େୁ �ସିୋ (ବ�ବଡବେସନ
ଅଫ୍ଇଣ୍ଟେନ୍ୟାସନାଲଭଲସିେଲ୍)ବଲଭଲ୍-୧ବକାଚସିିଂବକାସ୍ଯଆେମ୍ଭବହେ।ବ�ଉଁଥିବେଭାେତେୁ୩େଣ
ଭଲସିେଲ୍ପ୍ରଶ ସିକ୍ଷକଅିଂଶରେହଣକେ ସିୋକୁରବନାନୀତ ବହାଇଛନ୍ସି। ବସରାବନ ବହବଲଓଡ଼ସିଶାେଆଶବୁତାର
ପାତ୍ରଓତାଙ୍ପତ୍ୀ�ୀୟାରେୁର�ାେ। ତୃତୀୟବକାଚ୍ଭାବେଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରବ�ଶେନାକ୍ାରେୀନ ସିୋସୋଓଏହ ସି
ବକାସ୍ଯବେଅିଂଶରେହଣକେ ସିବେ।ଉଭୟଆଶବୁତାରଓ�ୀୟାଏଥିଲାେ ସିଓଡ଼ସିଶାତଥାଭାେତୀୟଭଲସିେଲ୍

ରହାସିଂଘେ ସଭାପତ ସି ଅଚୁ୍ୟତ ସାରନ୍ ଓ ଓଡ଼ସିଶା ଭଲସିେଲ୍ ଆବସାସ ସିଏସନେ ସମ୍ା�କ
େେବନନୁ୍ଦ �ାସଙୁ୍ ଧନ୍ୟୋ� େଣାଇଛନ୍ସି। ଏହ ସି ଭଲସିେଲ୍ ବକାଚ୍ �ମ୍ତ ସି ପେୂ୍ଯେୁ
ୋେ୍ୟେେ ସିଭ ସିନ୍ନେୟସେେ୍ଯେ�ଳେପ୍ରଶ ସିକ୍ଷକଭାବେକା�୍ଯ୍ୟସମ୍ା�ନକେ ସିଛନ୍ସି।େ ସିଶ୍ୱ
ଭଲସିେଲ୍େ ସବେ୍ଯାଚ୍ଚ ସିଂସ୍ା �ସିୋ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଲସିେଲ୍ ଆବସାସ ସିଏସନେ ର ସିଳ ସିତ
ଆନୁକୂଲ୍ୟବେବହୋକୁଥିୋଏହ ସିବକାଚସିିଂବକାସ୍ଯବସବପଟର୍େ୧୯ବେବଶରବହେ।

ନୂଆ�ସିଲ୍ୀ, ୧୩ା୯ (ଏବେନ୍ ସି): ର ସିଡଲ ଓଭେବେ ଭାେତେ
ରନ୍ଥେ େ୍ୟାଟ ସିିଂକୁ ବନଇ େଢ଼଼ ସିଛ ସି ଚ ସିନ୍ା। ନ ସିକଟବେ ବଶର
ବହାଇଥିୋ ଏସ ସିଆକପ୍ବେଭାେତେପ୍ର�ଶ୍ଯନକୁ େ ସିବଶ୍ଲରଣ
କେ ସିୋପବେେ ସିସ ସିସ ସିଆଇଚସିନ୍ାପ୍ରକଟକେ ସିଛ ସି।ଏସମ୍କ୍ଯବେ
ଟ ସିମ୍ ର୍ୟାବନେବରଣ୍ଟକୁ େଣାଇ�ସିଆ�ାଇଛ ସି ଓ ଆେଶ୍ୟକ
ପେ ସିେର୍୍ଯନ ଲାେ ସି କର୍ଯକର୍୍ଯାରାବନ ପୋରଶ୍ଯ ବ�ଇଛନ୍ସି।
ଅବ୍ରେଲସିଆବେଅବକଟାେେ୧୬େୁ ବଖଳା� ସିୋକୁଥିୋଟ ସି-୨୦
େ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଲାେ ସି �ଳ ଚୟନ କେ ସିୋ ପେୂ୍ଯେୁ ଟ ସିମ୍େ ପ୍ର�ଶ୍ଯନ
ସମ୍କ୍ଯବେ େ ସିବଶ୍ଲରଣ କୋ�ାଇଥିଲା। ଏଥିବେ ଅବନକ
ଅସେୁ ସିଧାେହ ସିଥିୋକଥାେଣାପଡ଼ସିଥିବଲରଧ୍ୟର ସିଡଲଓଭେବେ
ରନ୍ଥେେ୍ୟାଟ ସିିଂ�ଳକୁଅଡ଼ୁଆବେପକାଉଛ ସିବୋଲସିହୃଦ୍ବୋଧ
ବହାଇଥିଲା।ଟ ସି-୨୦େ ସିଶ୍ୱକପ୍ବେଭାେତତାହାେପ୍ରଥରର୍ୟାଚ୍
ପାେମ୍େ ସିକ ପ୍ରତ ସିଦ୍ନ୍ଦୀ ପାକ ସିସ୍ାନ ସହ ବଖଳସିେ। ଏହ ସି ର୍ୟାଚ୍
ବରଲବୋର୍୍ଯବେଅବକଟାେେ୨୩ବେବଖଳା� ସିେ।ଏହାପେୂ୍ଯେୁ
ଘବୋଇରାଟ ସିବେ ବଖଳା� ସିୋକୁ ଥିୋ �ୁଇଟ ସି ସ ସିେ ସିଜ୍ ପେୂ୍ଯେୁ
ଭାେତୀୟ େ୍ୟାଟେଙ୍ଏହ ସି �ୁେ୍ଯଳତାକୁ ସଧୁାେ ସି ବନୋ ଲାେ ସି
ସରବସ୍ଉ�୍ୟରକେ ସିୋଉଚସିତବୋଲସିସେ୍ଯସମ୍ମତରତପ୍ରକାଶ
ପାଇଥିଲା।ଏହାପବେଟ ସି-୨୦େ ସିଶ୍ୱକପ୍,ଅବ୍ରେଲସିଆଓ�କ୍ଷ ସିଣ
ଆଫ୍ସିକା େ ସିପକ୍ଷ ସୀର ସିତ ଓଭେ ସ ସିେ ସିଜ୍ ଲାେ ସି ଟ ସିମ୍ ବଘାରଣା
କୋ�ାଇଥିଲା।

େ ସିସ ସିସ ସିଆଇ ସଭାପତ ସି ବସୌେଭ ୋ୍ୁଲସି ଓ ସମ୍ା�କ
େୟଶାହଏହ ସିବେୈଠକବେଉପସ୍ସିତେହ ସି�ୁେ୍ଯଳତାକୁକ ସିପେ ସି

ଏଡ଼ା�ାଇପାେ ସିେ, ତାହା ଉପବେ େେୁୁତ୍ୱ ବ�ୋକୁ ପୋରଶ୍ଯ
ବ�ଇଥିବଲ। େବଣ େେ ସିଷ୍ କର୍ଯକର୍୍ଯାଙ୍ କହ ସିୋ ଅନୁ�ାୟୀ
�ଳେ ବ�ଉଁ ସେୁ �ୁେ୍ଯଳତା େହ ସିଛ ସି, ତାହାକୁ ଘବୋଇ
ସ ସିେ ସିଜ୍ବେ ସୋଡସିବନୋ ଉଚସିତ। ଏହା ବ�ପେ ସି ଟ ସି-୨୦
େ ସିଶ୍ୱକପ୍ବେପନୁ୍ଯୋେସଷୃ୍ ସିନବହେବସଥିପ୍ରତ ସିସୋେେହ ସିୋ
ଆେଶ୍ୟକ। �ଳେ ତ ଅବନକ ଅସେୁ ସିଧା େହ ସିଛ ସି, କ ସିନୁ୍ ଏହା
ରଧ୍ୟବେସେୁଠାେୁେଡ଼ଅସେୁ ସିଧାବହଉଛ ସିର ସିଡଲଓଭେଅଥ୍ଯାତ୍
ଓଭେ ନିଂ-୭େୁ ୧୫ ରଧ୍ୟବେ ରନ୍ଥେ େତ ସିବେ େନ୍ ସିଂରେହ
କେ ସିୋ।ଏହ ସିସରୟବେେ ସିଶ୍ୱେକ ସିଛ ସିବରେଷ୍େ୍ୟାଟେବଖଳସିୋକୁ
ଆସଥୁିବଲରଧ୍ୟେନ୍ସିଂରେହହାେବେେୃଦ୍ ସିବହଉନାହ ିଁବୋଲସି
ଏସ ସିଆକପ୍େ ସିବଶ୍ଲରଣେୁସ୍ପଷ୍ବହାଇଛ ସି।�ଳଟାବେ୍ଯଟବ�ଲା
ବେବଳ ବହଉ କ ସିର୍ା ବଚଜ୍ କଲା ବେବରେନ୍ ସିଂରେହ ରନ୍ଥେ
େହୁଛ ସି।

ଏସ ସିଆ କପ୍େ ପେ ସିସିଂଖ୍ୟାନେୁ େଣା�ାଇଛ ସି, ପାକ ସିସ୍ାନ
େ ସିପକ୍ଷ୭େୁ୧୫ଓଭେବେଭାେତରାତ୍ର୫୯େନ୍କେ ସିଥିଲା।
ଏହ ସି୯ଓଭେବଖଳବେରଧ୍ୟ�ଳ୩ଟ ସିେସିବକଟହୋଇଥିଲା।
ଏହ ସିଓଭେବଖଳବେବଳହିଂକିଂେ ସିପକ୍ଷବେ୬୨ଓସପୁେ-୪’ବେ
ପାକ ସିସ୍ାନେ ସିପକ୍ଷବେ୧େସିବକଟବେ୬୨େନ୍�ଳଉଠାଇଥିଲା।
ଆ�ୋନ ସିସ୍ାନ େ ସିପକ୍ଷ ର୍ୟାଚ୍କୁ ୋଦ୍ବ�ବଲ ଏହ ସି ୯
ଓଭେବେଭାେତଚାମ୍ ସିଅନ୍ରେୀଲଙ୍ାେ ସିପକ୍ଷବେବରେଷ୍ପ୍ର�ଶ୍ଯନ
କେ ସିଛ ସି। ଏହ ସି ସରୟବେ ଭାେତ ୭୮ େନ୍ ସିଂରେହ କେ ସିଛ ସି।
ଏଠାବେସେୁଠାେୁେଡ଼ଅସେୁ ସିଧାବହଲାବସ୍ଲା(ରନ୍ଥେେତ ସିେ)

ବୋଲେଙୁ୍ଭାେତୀୟଟପ୍ଅଡ୍ଯେେ୍ୟାଟେଉଚସିତରକୁାେ ସିଲା
କେ ସି ନପାେ ସିୋ। ଏହା େର୍୍ଯରାନ�ଳକୁେ୍ୟାକ୍�ୁଟକୁ ବଠଲସି
ବ�ଇଛ ସି କହ ସିବଲା ଆବ�ୌ ଭୂଲ ବହେ ନାହ ିଁ। ସ୍ପ ସିନେଙ୍
େ ସିପକ୍ଷେୁ ଭାେତୀୟ େ୍ୟାଟେଙ୍ �ୁେ୍ଯଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛ ସି।

େଞ୍ଙୁ୍କ ନାମ ଆସ�ୌ 
ଆସ�ାଚନା ସ�ାଇନ ି

ଭାେତୀୟ�ଳଚୟନପେୂ୍ଯେୁୋେସ୍ାନେୟାଲ୍େଅଧିନାୟକ
ସଞ୍ଜୁ ସାରସନ େ ସିଶ୍ବକପ୍ �ଳବେ ସ୍ାନ ପାଇବେ ବୋଲସି
ବୋେ ଚଚ୍ଚ୍ଯା ବହାଇଥିଲା। ତାଙୁ୍ ଭଲ ପ୍ର�ଶ୍ଯନ କେୁ ନଥିୋ
ଋରଭପନ୍୍ଙ୍ସ୍ାନବେନ ସିଆ� ସିେ ବୋଲସି ରଧ୍ୟ ଅବନକରତ
ବ�ଇଥିବଲ। କ ସିନୁ୍ ଚୟନ କର ସିଟ ସି ବେୈଠକବେ ତାଙ୍ ନାର
ଆବ�ୌଆବଲାଚନା ବହାଇନାହ ିଁ ବୋଲସିେ ସିସ ସିସ ସିଆଇେେବଣ
େେ ସିଷ୍ କର୍ଯକର୍୍ଯା ପ୍ରକାଶ କେ ସିଛନ୍ସି। େସିର୍ାବେ େସ୍େୁ ପନ୍୍ଙୁ୍
�ଳବେନ ସିଆ� ସିେବୋଲସିସ୍ପଷ୍ବହାଇଥିଲା।ତାଙୁ୍ୋଦ୍ବ�ୋ
ଲାେ ସିଆବ�ୌଆବଲାଚନାବେଆସ ସିନଥିଲା।ପନ୍୍ଭାେତୀୟ
ଟପ୍ ଅଡ୍ଯେଙ୍ ରଧ୍ୟବେ ଏକରାତ୍ର ୋରହାତୀ ବଖଳାଳ ସି। ବସ
ତାଙ୍ଭଲ�ସିନବେବକବତଭୟଙ୍େପ୍ର�ଶ୍ଯନକେନ୍ସିତାହା
ସରସ୍ଙୁ୍େଣା।ଏଭଳସିସରୟବେତାଙୁ୍ୋଦ୍ବ�ୋେପ୍ରଶ୍
ଉଠୁନାହ ିଁବୋଲସିଉକ୍ତକର୍ଯକର୍୍ଯାେଣଙ୍କହ ସିଥିବଲ।ସାମ୍ସନ୍
ଏବେ�କ୍ଷ ସିଣଆଫ୍ସିକାେ ସିପକ୍ଷ�ସିନ ସିକ ସିଆସ ସିେ ସିଜ୍ବେବଖଳସିବେ
ବୋଲସିଚୟନକର୍୍ଯାରାବନସ୍ପଷ୍କେ ସିଛନ୍ସି।

ଏସଆି
କପ୍ରେ
ଭଥାେତେ
ପ୍ରଦଶ୍ଷନ �ନ୍ଥେବୟୁଥାଟଂିକ୍ରନଇଚନି୍ଥା

୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍  ୋଫ୍  ଚାମ୍ଅିନେପି୍ 

ଭଲାରତ-କନପଲାଳ ଫଲାଇନଲାଲ ଆଜି

ବଚନ୍ନଇ, ୧୩ା୯ (ଏବେନ୍ ସି): ଆନନ୍ଦ ଅରତୃୋେଙ୍ ପତୁ୍ରେଧୁ
ଆଲସିସନେ ସିବସ୍କଅରତୃୋେଏଠାବେଚାଲସିଥିୋବଚନ୍ନାଇଓପନ
ଡେ୍ଲ୍୍ୟଟ ସିଏବଟନସିସଟୁର୍୍ଯାବରଣ୍ଟେପ୍ରଥରୋଉଣ୍ଡେୁୋଦ୍ପଡ଼ସିଛନ୍ସି।
ର୍ଳୋେ ବଖଳବେ ଆବରେ ସିକାେ ଏହ ସି ଟପ୍ ସ ସିଡ୍ ବଖଳାଳ ସି
େ ସିବସ୍କ-ଅରତୃୋେ ପ୍ରଥର ୋଉଣ୍ଡ ରକୁାେ ସିଲାବେ େୁର ସିଆେ
ଆନାସ୍ାସ ସିଆ ୋସାବନାଭାଙ୍ଠାେୁ ୬-୨, ୬-୩ ସ ସିଧାସଳଖ
ବସଟ୍ବେପୋେସିତବହାଇଥିବଲ।ଏହ ସିର୍ୟାଚଟ ସିଏକଘଣ୍ଟା୨୯
ର ସିନ ସିଟ୍ବେ ବଶର ବହାଇଥିଲା। ୩୨ େର୍ମୟ ଆବରେ ସିକାେ ଏହ ସି
ବଖଳାଳ ସି ଆନନ୍ଦଙ୍ ପତୁ୍ର ଷ୍ ସିବ�ନଙୁ୍ େ ସିୋହ କେ ସିଛନ୍ସି। ଉଭୟ
ପ ସିଟସେେ୍ଯବେେସୋସକେନ୍ସି।

ଅନ୍ୟରାନଙ୍ରଧ୍ୟବେକାନାଡାେୟବୁେନ ସିବେୌଚାଡ୍ଯ୭-୬,
୬-୨ବେସ୍ ସିେେଲାଣ୍ଡେବୋଆବନେୁେେଙୁ୍ପୋସ୍କେ ସିଛନ୍ସି।
ଦ୍ ସିତୀୟ ୋଉଣ୍ଡବେ ବସ କର୍ଯାନ ଥାଣ୍ଡସିଙୁ୍ ବଭଟ ସିବେ। କର୍ଯାନ
୪-୬, ୬-୪, ୬-୩ବେ ଫ୍ାନ୍େ ବଚାବଲ ପାବୱେଟଙୁ୍ ହୋଇ
ଦ୍ ସିତୀୟ ୋଉଣ୍ଡବେ ପ୍ରବେଶ କେ ସିଥିବଲ। ଦ୍ ସିତୀୟ ୋଉଣ୍ଡବେ
ପ୍ରବେଶ କେ ସିଥିୋ ଅନ୍ୟ ବଖଳାଳ ସିଙ୍ ରଧ୍ୟବେ କାନାଡାେ
ବେବେକାରାେ ସିବନା,ବପାଲାଣ୍ଡେକାଟାେେସିନାକାୋ,ୋପାନେ
ନାୋହ ସିେ ସିବନାଅନ୍ୟତର।ଏଠାବେପ୍ରଥରଥେରହ ସିଳା ବଟନ ସିସ
ଆବସାସ ସିଏସନଟୁର୍୍ଯାବରଣ୍ଟଆବୟାେସିତବହଉଛ ସି।

୍ୟିରୂ ୍ାଣଗି୍ା�ୀ ଶଭୁମ େଂି

ସଚନ୍ାଇ ଓ୍ନ ସେନେି
ଟପ୍  ସଡି୍  ଆଲସିନ 
ରକିକେ-ଅମତୃରଲାଜ ପରଲାସ୍ତ

ଶ୍ରୀଲଙ୍ଲା ଲକିଜଣ୍ଡ୍  ସ ବଜିୟରୀ
କାନପେୁ, ୧୩।୯ (ଏବେନ୍ ସି): ବୋଡ୍ ବସ�ଟସି ୋଲ୍ଡ୍ଯ ସ ସିେ ସିେବେ
ର୍ଳୋେ ବଖଳା�ାଇଥିୋ ଏକ ର୍ୟାଚବେ ତ ସିଳକେବତ୍
�ସିଲସାନଙ୍ବନତୃତ୍ୱାଧିନରେୀଲଙ୍ାଲସିବେଣ୍୍ଡସକ୍ ସିବକଟ୍�ଳ୭
େସିବକଟବେଇିଂଲଣ୍ଡଲସିବେଣ୍୍ଡସ�ଳକୁପୋସ୍କେ ସିଛ ସି।ରେୀଲଙ୍ା
�ଳେ ପକ୍ଷେୁ ବୋଲସିିଂବେ ସନଥ େୟସେୂ ସିଆ (୪ େସିବକଟ୍) ଓ
େ୍ୟାଟ ସିିଂବେଉପଲୁଥେ୍ା୨୩େନକେ ସିଥିବଲ।
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