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 ପଷୃ୍ଠା        ରେ ପଷୃ୍ଠା        ରେ

ମହୁଁ ଲୁଚାଇଲଲ 
ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ା ରାୟ ବଚ୍ଚନ

ନବୀନ ବଜାଇଲେ ‘ବଏିସ୍ ଇ ଲବଲ୍ ’
 ଲର୍ଷ୍ନୌ, ୧୫ଠା୯ (ଏରେନ୍ ସି): ଗାଡ ି ଚଢ଼ାଇ 

ଚାଷୀଙ୍କ ମତ୍ୃୟୁକ୍ ନେଇ  ପରୂ୍ବର୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ 
ରହଥିÒରା ଉତ୍ତରପ୍ରନେଶର ଲଖମପର୍ ନଖର ି
ଜଲି୍ା ପଣ୍ଥିନର ଚର୍ଚ୍ବାକ୍ ଆସଛି।ି ଗତକାଲ ି

ଏଠାନର ଘଟଥିÒରା ଏକ ନଲାମହଷ୍ବକ ଘଟଣା 
ନକରଳ ଉତ୍ତରପ୍ରନେଶ େ୍ନହଁ; ସାରା ନେଶକ୍ 
ସ୍ତବ୍ଧ କରନିେଇଛ।ି ଗତକାଲ ିଲଖମପର୍ ନଖର ି

େକିଟସ୍ଥ ଏକ ଗାଁର  ଅେ୍ସଚୂତି ଜାତ ି ରଗ୍ବର 
େ୍ଇ ଭଉଣୀଙ୍୍କ େ୍ରୃ୍ବତ୍ତମାନେ େ୍ଷ୍କମ୍ବ କରରିା 
ସହତି ନସମାେଙ୍୍କ ହତୟୁା କରଛିନ୍।ି ଗାଁ ଠାର୍ 
କଛି ି େୂରନର ଏକ ଗଛନର ନସମାେଙ୍କ ମତୃ 

ଶରୀର ଝ୍ଲ୍ଥÒରା ଅରସ୍ଥାନର 
ଗର୍୍ରାର ଉଦ୍ାର କରାଯାଇଛ।ି େ୍ଇ 

ଭଉଣୀଙ୍୍କ େ୍ଷ୍କମ୍ବ କରାଯରିା ପନର 
ହତୟୁା କର ିଗଛନର ଟଙ୍ାଇ େଆିଯାଇଛ ିନରାଲ ି
ଉତ୍ତରପ୍ରନେଶ ପଲ୍ସି ପକ୍ଷର୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛ।ି 
ନସମାେଙ୍କ ଶର ରୟୁରନଛେେ 

 �ପଣୁ ିଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲଖମପେୁ ରଖେ ି

ଦୁଇ ଭଉଣୀଙୁ୍ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପଲେ ହତ୍ା

ଆତ୍ମହତ୍ଚାେ େୂପ ରେବଚାକୁ 
ଗଛରେ ଟଚାଙ୍ରିେରଲ
ଏନକଚାଉଣ୍ଟେ କେ ି୬ ଜଣଙୁ୍ 
ଗେିଫକଲଚା ପଲୁସି

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ,୧୫।୯(ସମ ସିସ)

େନିରଶକଙ୍୍କ ଓଡ଼ଶିାମହ୍ାଁ କରରିା ଓ 
ରାଜୟୁନର ଅେ୍ଷ୍ତି ନହରାକ୍ ଥିରା ‘ନମକ୍  
ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିା’ କେନକଲେଭକ୍ େମିନ୍ତ୍ରଣ 
େମିନନ୍ ମମ୍୍ାଇ ଗସ୍ତନର ଥିରା ମଖ୍ୟୁମନ୍ତ୍ରୀ 
େରୀେ ପଟ୍ଟୋୟକଙ୍୍କ ଗର୍୍ରାର ଏକ ଭନି୍ନ 
ଭୂମକିାନର ନେଖିରାକ୍ ମଳିଛି।ି ରାଜୟୁନର 
ଅଧିକ ପଞ୍୍ ି ରେିନିଯାଗ େମିନନ୍ ନେଶର 
ରଡ଼ରଡ଼ ଶଳି୍ପପତ,ି ରଭିନି୍ନ ରୟୁାଙ୍କର ଶୀଷ୍ବ 
େୀତ ି େଦି୍୍ବାରକ, ଆଥ ୍ଚିକ ପ୍ରତଷି୍ାେର 
ମଖ୍ୟୁ ଓ ଶଳି୍ପ ନଗାଷ୍ୀର ପ୍ରମଖ୍ ପ୍ରତେିଧିିଙ୍୍କ 
େମିନ୍ତ୍ରଣ ପନର ନେଶର େନିରଶ ମଣ୍ ିରୂନପ 
ପରଚିତି ରନମ୍ ଷ୍ଟକ୍  ଏକ୍ସନଚଞ୍ (ରଏିସ୍ ଇ)
ର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କର ିମଖ୍ୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ଗର୍୍ରାର 
‘ରଏିସ୍ ଇ ନରଲ୍ ’ ରଜାଇ େରିସର 
କାରରାର ଶଭ୍ାରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ଘଣ୍ା ରଜାଇ 
କାରରାର ଆରମ୍ଭ କରରିା ପନର ମଖ୍ୟୁମନ୍ତ୍ରୀ 
ଏହ ି ଐତହିାସକି ଅେ୍ଷ୍ାେନର ତାଙ୍କର 
ଉପସ୍ଥତିକ୍ି ନେଇ ଖସ୍ ି ରୟୁକ୍ତ କରଛିନ୍।ି 
ରନମ୍ ଷ୍ଟକ୍  ଏକ୍ସନଚଞ୍ନର  ମଖ୍ୟୁମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଉପସ୍ଥତି ିରାଜୟୁନର ପଞ୍୍ ିପ୍ରରାହକ୍ ଗତଶିୀଳ 
କରରିାର ରାତ୍ତ୍ବା ନେଇଛ।ି

ଆଜ ି ସକାନଳ ମମ୍୍ାଇସ୍ଥତି ଫିନରାଜ 
ଜଜିଭିୟ ଟାୱାରସ୍ଥତି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରନମ୍ 
ଷ୍ଟକ୍  ଏକ୍ସନଚଞ୍ କାଯ୍ବୟୁାଳୟନର ପହଞ୍ ି୧୦ଟା 

ଆେମ୍ଭ କରଲ େବିସେ କଚାେବଚାେ

୫୯ନର କାରରାର େରିସର ଘଣ୍ା ରଜାଇଥÒନଲ  
ମଖ୍ୟୁମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପନର ୧୧ଟାନର ନେୈେକି 
କାରରାର ଆରମ୍ଭ ନହାଇଥିଲା। ମଖ୍ୟୁମନ୍ତ୍ରୀଙ୍୍କ 
ରଏିସ୍ ଇ କାଯ୍ବୟୁାଳୟନର ପାଇ େନିରଶକ, 

ରଏିସ୍ ଇ କମ୍ବକତ୍ତ୍ବା ଏରଂ ଅେୟୁ ଅଧିକାରୀମାନେ 
ମଧ୍ୟ ଉତ୍ାହତି ନହାଇଥିନଲ। ରଏିସ୍ ଇ କାଯ୍ବୟୁାଳୟ 
ପକ୍ଷର୍ ମଖ୍ୟୁମନ୍ତ୍ରୀଙ୍୍କ ଭରୟୁ ସ୍ାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। 
ମଖ୍ୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ରଏିସ୍ ଇ କାଯ୍ବୟୁାଳୟନର ଓପେଂି ନରଲ୍  
ରଜାଇ କାରରାର ଆରମ୍ଭ କରରିା ସମୟନର 
ମଖ୍ୟୁମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚରି(୫-ଟ)ି ଭ.ିନକ ପାଣ୍ଆିନ୍  
ଉପସ୍ଥତି ରହଥିିନଲ। ନସହପିର ି ରଏିସ୍ ଇ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆନଲାଚୋ ସମୟନର ଶଳି୍ପ 
ପ୍ରମଖ୍ ସଚରି ନହମନ୍ ଶମ୍ବା ଏରଂ ଓଡ଼ଶିା କୟୁାଡର 
ଆଇଏଏସ୍  ଅଧିକାରୀ େତିନି୍  ଭାେ୍ୋସ ଜୱାନଲ 
ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥତି ରହଥିିନଲ।

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

ଲୋକଙ୍ ପାଇଁ କାରକଲେ 
କ୍ାନ୍ତ ୋଲେନ:ି ନବୀନ

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ୧୫।୯ (ସମ ସିସ): ୮ ଘଣ୍ାନର 
େରିରଛେନି୍ନ ୧୮ ନରୈଠକ। ନେଶର ରଡ଼ରଡ଼ ଶଳି୍ପପତ,ି 
େନିରଶକ, ରଭିନି୍ନ ଶଳି୍ପ ନଗାଷ୍ୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସହ ରୟୁକ୍ତଗିତ 
ଆନଲାଚୋ। ଓଡ଼ଶିାନର ଶଳି୍ପାୟେକ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ କରରିା, 
େଯିକ୍୍ତ ି ସନ୍ଯାଗ ସଷୃ୍ଟ ି କରରିା ପାଇ ଁ ରାଜୟୁ ସରକାର 
ଗ୍ରହଣ କରଥିିରା ପେନକ୍ଷପ ସମ୍ପକ୍ବନର ରସୃି୍ତତ ଓ 
ପ୍ରତୟୁକ୍ଷ କନଥାପକଥେ। ସନ୍ୟୁାନର ପଣ୍ ି ପଞ୍୍େିନିରଶ 
ଲାଗ ିଓଡ଼ଶିାକ୍ େମିନ୍ତ୍ରଣ ସମାନରଶ। ଏହା ସନତ୍ତବେ କଲୋନ୍ 
ଅେ୍ଭର କର ିୋହାନ୍ ିମଖ୍ୟୁମନ୍ତ୍ରୀ େରୀେ ପଟ୍ଟୋୟକ। 
ଏହା ସହ କଲୋନ୍ହିୀେତାର ରହସୟୁ ଉନେମାଚେ କରଛିନ୍ ି
େନିଜ ମଖ୍ୟୁମନ୍ତ୍ରୀ। ନଯନତନରନଳ ଜନଣ ନଲାକଙ୍କ 
ପାଇ ଁ କାମ କରଥିାଆନ୍,ି ନସନତନରନଳ କଲୋନ୍ ି ତାଙ୍୍କ 
ରଶୀଭୂତ କରପିାନର ୋହ ିଁ ନରାଲ ିକହଛିନ୍ ିେରୀେ।

ଆସନ୍ା େନଭମର୍ ଓ ଡ଼ନିସମ୍ରନର ଓଡ଼ଶିାନର 
ଅେ୍ଷ୍ତି ନହର ‘ନମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିା’ କନ୍ ନକଲେଭ। 
ଏହ ି କନ୍ ନକଲେଭକ୍ ସଫଳ କରରିା େମିନନ୍ େ୍ରାଇ, 
େଲି୍ୀ ପନର ର୍ଧରାର ମମ୍ା୍ଇନର ମଖ୍ୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ନେଶର 
ରଡ଼ରଡ଼ ଉନେୟୁାଗୀ, ଉନେୟୁାଗ ସମହୂର ମଖ୍ୟୁଙ୍କ ସହ 
ସଧିାସଳଖ ଆନଲାଚୋ କରଛିନ୍।ି ଆେନ୍ଦ ମହନି୍ଦା, 
ମନ୍କଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, କ୍ମାର ମଙ୍ଳମ୍  ରଲି୍ବା, 

 �େନିକରେ ୧୮ ରବୈଠକ

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

ବଲରବେ ଷ୍ଟକ୍  ଏକ୍ସଲେଞ୍ଜଲେ 
ରଖୁ୍ରନ୍ତୀଙୁ୍ ଭବ୍ ସ୍ାେତ
ବଏିସ୍ ଇକୁ ଐତହିାସକି ଅନୁଷ୍ାନ 
ଭାଲବ ଅଭହିତି କଲେ ରଖୁ୍ରନ୍ତୀ

 ଅଡ଼ବଠା/ରମଠାହନଠା, ୧୫ଠା୯ 
(ସମ ସିସ): ଗଜପତ ି ଜଲି୍ା 
ନମାହୋ ରଲେକ ଅଡ଼ରା ଥାୋ 
ଭଙ୍ାର୍ଜା ଏରଂ ପଲ୍ସିଙ୍୍କ ମାଡ଼ 
ମାରରିା ଘଟଣାନର ୭ ଜଣଙ୍୍କ 
ଗରିଫ କରାଯାଇଛ।ି ନମାହୋ 
ଥାୋ ପରସିରନର ଆନୟାଜତି 
ସାମା୍େକି ସମ୍ଳିେୀନର 

ଅଡ଼ବଠା ଥଠାନଠା ଭଙ୍ଠାେୁେଠା ଓ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣଠା

୨ ରହଳିାଙ୍ ସଲରତ ୭ େେିଫ

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦



ଏକଦମ୍ ଭନି୍ନ। ସେହପିର ି
ସ୍କୁଟର୍ ର ଭାରୋମ୍ୟ ରକ୍ା 

କରବିା ପାଇଁ ଏହାର ମଝସିର 
ସକୌଣେ ିଚକ ନାହ ିଁ। ସେ ଏହ ିସ୍କୁଟର୍ କକୁ 

ମାତ୍ର ତନି ିଦନିସର ତଆିର ିକରଥିବା 
କହଛିନ୍।ି ଅନ୍ୟପସଟ ଏହ ିସ୍କୁଟର ତଆିର ି
କରବିା ପାଇଁ ସେ ଭଙ୍ା ସ୍କୁଟର୍  ପାଟ୍ଟକକୁ 
ଉପସ�ାଗ କରଛିନ୍।ି ସକବଳ ସେତକି ି
ନକୁସହଁ, ଏଥପାଇଁ ତାଙ୍କୁ  ଅଧକ ଟଙ୍ା ମଧ୍ୟ 
ଖର୍୍ଟ କରବିାକକୁ ପଡ଼ନିାହ ିଁ। ୧୬ ହଜାର 
ଟଙ୍ାସର ଏହ ିସ୍କୁଟର୍  ତଆିର ିକରଥିବା 
କହଛିନ୍ ିସକଭନି୍। ଅନ୍ୟପସଟ ସକଭନି୍  
ପବୂ୍ଟରକୁ   ବଶି୍ବର ଦରୁ ତତମ ଗାସ୍୍ଟନ ସେଡ୍  
ତଆିର ିକର ିଗନିଜି୍ ବଶି୍ବ ସରକ୍୍ଟସର ସ୍ାନ 
ପାଇଛନ୍।ି

ୋଧାରଣତଃ ସକୌଣେ ି କମ୍ାନସିର ସ�ାଗ 
ସଦବା ପସର କଛି ି ମାେ ନସଚତ୍  କଛି ି
ବର୍ଟ ମଧ୍ୟସର କମ୍ଟଚାରୀଙ୍ ଦରମା ବୃଦ୍ ି

ପାଏ। ସତସବ ଆସମରକିାର ଏକ କମ୍ାନସିର 
କମ୍ଟଚାରୀ ଚାକରି ି ଛା୍ସିେ ସେମାନଙ୍ ସବତନ 
ବଢକୁ ଛ।ି ଏହା ଅବଶି୍ବାେ ୋଗସିେ ମଧ୍ୟ ଏହା େତ 
ଘଟଣା। ଆସମରକିାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଆିେ ମାସକ୍ଟଟଂି 
ଏସଜନ୍ ି ‘ଗରେିା’  ତା’ର କମ୍ଟଚାରୀଙ୍ ପାଇଁ ଏହ ି
ନୂଆ ନୟିମ ଆଣଛି।ି ନୟିମ 
ଅନକୁୋସର, ଚାକରି ିଛାଡ଼କୁଥବା 
କମ୍ଟଚାରୀଙ୍ର କମ୍ାନ ି ୧୦ 
ପ୍ରତଶିତ ଦରମା ବଢାଉଛ।ି 

ଅବଶ୍ୟ କମ୍ାନ ି ଏସବ ଏ ପ୍ରକାର ନୟିମ ସ�ାଗକୁଁ 
ଚର୍୍ଟାସର ଅଛ।ି ‘ଗରେିା’ ପ୍ରତଷି୍ାତା ଜନ୍  ଫ୍ାସଙ୍ାଙ୍ 
କହବିା ଅନକୁ�ାୟୀ, ‘କମ୍ଟଚାରୀ ସ�ସତସବସଳ 
ଚାକରି ିଛାଡ଼ବିା କଥା କମ୍ାନକିକୁ ଜଣାନ୍ ିଏବଂ ନୂଆ 
ଚାକରି ିେନ୍ାନସର ଥିବା କହନ୍,ି େମ୍କୃ୍ତ କମ୍ଟଚାରୀଙ୍କୁ  
କମ୍ାନ ି ଛାଡ଼ବିାର ୬ େପ୍ାହ ପବୂ୍ଟରକୁ  ୧୦ ପ୍ରତଶିତ 
ଦରମା ବୃଦ୍ କରା�ାଇ ଦଆି�ାଏ। ଏହା େହ ତାଙ୍କୁ  
ତନି ି ମାେ ମଧ୍ୟସର ଚାକରି ି ଛାଡ଼ବିାକକୁ ନସିଦ୍୍ଟଶ 
ଦଆି�ାଏ। ସତସବ ଏହା ଦ୍ବାରା କମ୍ଟଚାରୀଙ୍ ପ୍ରତ ି
କମ୍ାନରି ସକୌଣେ ି ଆସ୍ାଶମଳୂକ ମସନାଭାବ 
ନାହ ିଁ, ବରଂ  ଏହା ଦ୍ବାରା କମ୍ଟଚାରୀଙ୍କୁ  ନୂଆ କଛି ି
କରବିାକକୁ ଉତ୍ାହତି କରଥିାଏ।’ 

ସରୂ୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପର ିଚନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାରର 
ବଶିେଷ ଭୂମକିକା ରହଛି।ି ଏହକାକୁ ସନ୍୍ୟକା 
ସମୟଶର କରବିକାକୁ ପଶେ। 
ସକାରକାଦନିର ଥକ୍କାପଣକୁ ଦୂର 
କରବିକା ପକାଇଁ ଖକାଲ ିଶପଟଶର ଏହ ି
ଆସନ କରବିକା ଫଳପ୍ରଦ। 

ଶ ିଳ୍ାୟନ ଓ ଆଧକୁନକିରଣ ସ�ାଗକୁଁ 
ବାୟକୁମଣ୍ଡଳସର େଷୃ୍ ିସହଉଥବା ବରିାକ୍ତ 
ଗ୍ୟାସ୍ ଗକୁଡ଼କି ସ�ାଗକୁଁ ଓସଜାନ ସ୍ତର 

୍ମଶଃ କ୍ୟ ସହବାସର ୋଗଛି।ି ଫଳସର 
େ�ୂ୍ଟ୍ୟଙ୍ର ଅତବିାଇଗଣୀ ରଶ୍ ିଓସଜାନ ସ୍ତରକକୁ 
ସଭଦ କର ିପଥୃବୀ ଉପସର େଧିାେଳଖ ପ କ୍ୁ ଛ।ି 
�ାହା ଚମ୍ଟ କକ୍ଟଟ ସରାଗର ମକୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଓସଜାନ 
ସ୍ତର ବାୟକୁମଣ୍ଡଳଠାରକୁ  ୧୦ ରକୁ  ୫୦ କସିୋମଟିର 
ଦୂରତା ମଧ୍ୟସର ଛାଇ ସହାଇରହଥିାଏ । େ�ୂ୍ଟ୍ୟଙ୍ 
ଅତବିାଇଗଣୀ ରଶ୍ ିଦାଉରକୁ  ପଥୃିବୀକକୁ େକୁରକ୍ା ସଦଇଥାଏ 
ଏହ ିସ୍ତର । �ଦ ିଓସଜାନ ସ୍ତର ନ ଥାନ୍ା ସତସବ ପଥୃିବୀ 
ପଷୃ୍ସର ଜୀବଜଗତ ତଷି୍ବିା ଏକ ପ୍ରକାର ଅେମ୍ଭବ ସହାଇପଡ଼ନ୍ା। 
ମଣରିଙ୍ଠାରକୁ  ଆରମ୍ଭ କର,ି ଜୀବଜନ୍କୁ, ଗଛେତା େମସ୍ତଙ୍ ପାଇଁ 
ଖକୁବ୍  ହାନକିାରକ େ�ୂ୍ଟ୍ୟଙ୍ ଅତବିାଇଗଣୀ ରଶ୍ ି। ଓସଜାନ୍  ସ୍ତର ବରିୟସର 
େସଚତନତା େଷୃ୍ ିକରବିା ଏବଂ ଏହାକକୁ େଂରକ୍ଣ କରବିା ଉସଦ୍ଶ୍ୟସର ପ୍ରତବିର୍ଟ 
ସେସପଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରଖିକକୁ ‘ବଶି୍ବ ଓସଜାନ ଦବିେ’ ଭାସବ ପାଳନ କରା�ାଏ। 
ଓସଜାନ ସ୍ତର ବନିା ଜୀବନ େମ୍ଭବ ନକୁସହଁ।   ୧୯୮୭ ମେହିାର ଏହ ିଦନିସର 
ମଣ୍ଟ୍େି ସପ୍ରାସଟାକେ ନାମକ ଏକ ଅନ୍ରାଷ୍ଟୀୟ ଚକୁ କ୍ତନିାମା ସ୍ାକ୍ରତି ସହାଇଥିୋ। 
ଏହ ିେନ୍ରି ମଳୂ େକ୍୍ୟ ଥିୋ ବାୟକୁମଣ୍ଡଳସର ଓସଜାନ ସ୍ତରକକୁ କ୍ୀଣ ବା ହ୍ାେ 
କରକୁ ଥିବା କଛି ିପଦାଥ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତକୁତ ିବା ଉତ୍ାଦନ େମୟବଦ୍ ଉପାୟସର ବନ୍ଦ 
କରବିା, �ଦ୍୍ବାରା ଓସଜାନ ସ୍ତରକକୁ େଂରକ୍ଣ କରା�ାଇପାରବି । ଏହ ିଚକୁ କ୍ତନିାମା 
ସ୍ାକ୍ର ସହାଇଥିୋ ୧୬ ସେସପଟେମ୍ବର ୧୯୮୭ ମେହିାସର । ଏହ ିଐତହିାେକି 
ଦନିକକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରବିା ଉସଦ୍ଶ୍ୟସର ୧୯ ୍ସିେମ୍ବର ୨୦୦୦ ଦନି େଂ�କୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ 
ମହାେଭାସର ୧୬ ସେସପଟେମ୍ବରକକୁ ଅନ୍ଃରାଷ୍ଟୀୟ ଓସଜାନ ସ୍ତର େଂରକ୍ଣ ଦବିେ 
ରୂସପ ପାଳବିାକକୁ ଏକ ସଘାରଣାନାମା ଗହୃୀତ ସହୋ । ଚକୁ କ୍ତ ିସ୍ାକ୍ର ସହବାର 
ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଟ ପସର ଓସଜାନ ସ୍ତରସର ସଦଖାସଦଇଥିବା ଛଦି୍ର ବନ୍ଦ ସହବାର 
ସଦଖିବାକକୁ ମଳିଥିିୋ। ତଥାପ ିଏହ ିଓସଜାନ ସ୍ତର କ୍ୀଣ ସହବା ସ�ାଗକୁଁ ନଗି୍ଟତ 
ବରିାକ୍ତ ଗ୍ୟାେର ପ୍ରଭାବ ପଥୃିବୀ ଉପସର ପରବର୍୍ଟୀ ୫୦ରକୁ  ୧୦୦ ବର୍ଟ ପ�୍ଟ୍ୟନ୍ 
ରହବି ସବାେ ିଅନକୁମାନ କର�ାଏ । ଓସଜାନ ସ୍ତରର େକୁରକ୍ା ଆମ େମସ୍ତଙ୍ର। 
ଏଥପ୍ରତ ିେଜାଗ ରହସିେ ଏକ େକୁସ୍ ପଥୃବୀ ପରବର୍୍ଟୀ ପଢ଼ିକିକୁ  େ୍ବାଗତ କରବି। 
ଚଳତିବର୍ଟ  ବଶି୍ବ ଓସଜାନ ଦବିେର ଥମ୍  ରହଛି-ି ‘ମନଟ୍ଲି୍  ସପ୍ରାସଟାକଲ୍  
@୩୫: ପଥୃବୀ ପଷୃ୍ସର ଜୀବନ େକୁରକ୍ା ପାଇଁ 
ସବୈଶ୍ବକି େହସ�ାଗ’। 

ଅ-ଝଅିଙ୍ ଭତିସର 
ଥÒବା େଙି୍ଗତ ପାଥ୍ଟକ୍ୟ 
ମସନାଭାବକକୁ ଦୂର 
କରବିା ପାଇଁ ସକରଳସ୍ତ 

ସଗାଟଏି ସ୍କୁଲ୍  ଏକ ଅଭନିବ ଉପାୟ ଆରମ୍ଭ 
କରଛି।ି  ଏର୍୍ଟାକକୁେମ୍  ଜଲି୍ାର ଭେୟନଚରିଙ୍ାରା 

ଅଞ୍ଚଳସର ଥÒବା ଏକ େରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 
ପାଇଁ େମାନ ୟକୁନଫିମ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ା କରଛି।ି ଏହ ି

ସ୍କୁଲ୍ ସର ପଢ଼କୁଥÒବା ପ୍ରସତ୍ୟକ  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 
ପାଇଁ େମାନ ୟକୁନଫିମ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ା କରା�ାଇଛ।ି 
ଏହ ି  ସ୍କୁଲ୍ ସର ଝଅିମାସନ ୋଟ୍ଟ ସ୍ଟ୍  ବଦଳସର 
ପକୁଅମାନଙ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍  -ୋଟ୍ଟ ପନି୍କୁଛନ୍।ି 
ଏହାକକୁ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳସର ‘ତନି-ିଚତକୁ ଥ୍ଟାଂଶ 

୍ାନ୍’ି ସବାେ ିକକୁହା�ାଉଛ।ି ଏହ ିସ୍କୁଲ୍ ସର ଦକୁ ଇଟ ି
ବଭିାଗ ରହଛି।ି ପ୍ର ି ପ୍ରାଇସମରୀ ଓ ସୋୟର୍  

ପ୍ରାଇସମରୀସର ସମାଟ ୭୪୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ପାଇଁ େମାନ ୟକୁନଫିମ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ା ୨୦୧୭ସର ଆରମ୍ଭ  ସହାଇଥÒୋ। 
ଏହାକକୁ ଆରମ୍ଭ କରଥିÒବା ପବୂ୍ଟତନ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ୟତ୍ରୀ େ.ିରାଜ ିକହଛିନ୍ ିସ�, ‘ସ୍କୁଲ୍ ସର େମାନ ୟକୁନଫିମ୍ଟ ୋଗକୁ 

କରବିା ପଛସର ଅସନକ କାରଣ ରହଛି।ି ସଜଣ୍ଡର୍  ଇକ୍ବାେଟି ିଦଗିସର ଜନେସଚତନତା େଷୃ୍ ିକରବିା  
େହତି ସ୍ଟ୍ ସର ଝଅିମାନଙ୍କୁ  ଅସନକ ଅେକୁବଧିାର େମ୍କୁଖୀନ ସହବାକକୁ ପଡ଼କୁଥÒୋ। ସତଣକୁ 

ଅଭଭିାବକଙ୍ େହତି ଏସନଇ ଆସୋଚନା କରବିା ପସର ୯୦ ପ୍ରତଶିତ ପତିାମାତା 
ଏହାକକୁ େମଥ୍ଟନ କରଥିÒସେ।  ଫଳସର ସ୍କୁଲ୍ ସର ଏପର ିନୟିମ ପ୍ରଚଳନ 

େହଜ ସହାଇଥୋ।’

ପ କୁ

ପଅୁ-ଝଅିଙ୍କ ପକାଇଁ ସମକାନ ୟନୁଫିମ୍ଯ

ବେି୍ବ ଓଶ�କାନ ଦବିସ
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ମେଷ:ଦୀଘ୍ଟ ଦନିର ଆଶା ପରୂଣ ସହବ। େମାଜସର ମାନେମ୍ାନର 
ଅଧିକାରୀ ସହସବ। ଜୀବନୋଥୀଙ୍ େହ ଭବରି୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ 
ସ�ାଜନା ପ୍ରସ୍ତକୁତ କରସିବ। ଅନ୍ୟକକୁ ୋହା�୍ୟ କର ିେସନ୍ାର ପାଇସବ।
ବୃଷ: ସକୌଣେ ିଗକୁରକୁ ତ୍ବପରୂ୍୍ଟ ନଷି୍ପର୍ସିନଇପାରନ୍।ି େଙ୍ୀତ ପ୍ରତ ିଆକରଷିତ 
ସହସବ। ଆଥ୍ଟକ କାରବାର େମୟସର ଧ୍ୟାନ ଦଅିନ୍କୁ। େମସ୍ତ କା�୍ଟ୍ୟକକୁ 
ଧ୍ୟାନର େହ କରସିବ। ପରବିାର େହ ଭ୍ରମଣସ�ାଗ ରହଛି।ି
େଥିନୁ: ଭବରି୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ ସ�ାଜନା ପ୍ରସ୍ତକୁତ କରସିବ। ୋଙ୍ମାନଙ୍ 
ପାଇଁ ଅଡ଼କୁଆସର ପଡ଼�ିାଇପାରନ୍ ି । େନ୍ାନେନ୍ତଙି୍କୁ  ସନଇ ଚନି୍ତି 
ରହସିବ। ବ୍ୟବୋୟ କା�୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂର�ାତ୍ରା କରପିାରନ୍।ି 

 କକ୍କଟ:ବଶି୍ବାେର ପାତ୍ର ସହସବ। ଦୀଘ୍ଟଦନିର ଆଶା ପରୂଣ ସହବ। 
ବ୍ୟବୋୟସର ୋଭବାନ ସହସବ। ନୂତନ ସୋକଙ୍ େହ ୋକ୍ାତ 

କର ିଭବରି୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ ସ�ାଜନା କରସିବ।
ସଂିହ: ଅକସ୍ମାତ୍  ଭାସବ ଜୀବନସର ସକୌଣେ ି ପରବିର୍୍ଟନ ଆେବି। 
କମ୍ଟସକ୍ତ୍ରସର ଆଗକୁଆ ରହସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାସନ ସେଖାପଢ଼ାସର 
ଆଗକୁଆ ରହସିବ। ଦାମ୍ତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧକୁର ରହବି।
କନ୍ୟା: ଦୀଘ୍ଟ ଦନିର ଆଶା ପରୂଣ ସହବ। େମାଜସର ମାନେମ୍ାନର 
ଅଧିକାରୀ ସହସବ। ଜୀବନୋଥୀଙ୍ େହ ଭବରି୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ 
ସ�ାଜନା ପ୍ରସ୍ତକୁତ କରସିବ। ଅନ୍ୟକକୁ ୋହା�୍ୟ କର ିେସନ୍ାର ପାଇସବ। 

ତୁଳୟା: ଅ�ଥା ଖର୍୍ଟ ଚନି୍ାର କାରଣ ସହାଇପାସର। ଶତରୁମାନଙ୍ କକୁଟଚ୍ନ୍ର 
ଶକିାର ସହାଇପାରନ୍।ି ଭ୍ରମଣରକୁ  ଦୂସରଇ ରକୁ ହନ୍କୁ। କମ୍ଟସକ୍ତ୍ରସର 

ହସତାତ୍ାହ ସହସବ। କ୍ୟାରୟିରସର ନୂତନ ସମାଡ଼ ଆେପିାସର।
ବଛିୟା: େମୟ ଅନକୁୋସର କା�୍ଟ୍ୟ ପରୂଣ କରବିାକକୁ ସଚଷ୍ା କରସିବ। 
ଜୀବନସର ଭନି୍ନ ପରବିର୍୍ଟନ ସଦଖାସଦବ। ପକୁରକୁ ଣା ବନ୍କୁଙ୍ େହ 
ୋକ୍ାତ ସ�ାଗ ରହଛି।ି କମ୍ଟସକ୍ତ୍ରସର ପସଦାନ୍ନତରି େକୁସ�ାଗ ରହଛି।ି
ଧନୁ: ସକୌଣେ ି ଗକୁରକୁ ତ୍ବପରୂ୍୍ଟ ନଷି୍ପର୍ ି ସନଇ ପାରନ୍।ି େଙ୍ୀତ ପ୍ରତ ି
ଆକରଷିତ ସହସବ। ଆଥ୍ଟକ କାରବାର େମୟସର ଧ୍ୟାନ ଦଅିନ୍କୁ। େମସ୍ତ 
କା�୍ଟ୍ୟକକୁ ନଷି୍ାର େହ କରସିବ। ପରବିାର େହ ଭ୍ରମଣସ�ାଗ ରହଛି।ି

େକର: ଭବରି୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ ସ�ାଜନା ପ୍ରସ୍ତକୁତ କରସିବ। ୋଙ୍ମାନଙ୍ 
ପାଇଁ ଅଡ଼କୁଆସର ପଡ଼�ିାଇପାରନ୍ ି । େନ୍ାନେନ୍ତକିକୁ ସନଇ ଚନି୍ତି 
ରହସିବ। ବ୍ୟବୋୟ କା�୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂର�ାତ୍ରା କରପିାରନ୍।ି 
କୁମ୍ଭ:ବଶି୍ବାେର ପାତ୍ର ସହସବ। ଦୀଘ୍ଟଦନିର ଆଶା ପରୂଣ ସହବ। 
େନ୍ାନଙ୍ଠାରକୁ  ଶକୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍।ି ନୂତନ ସୋକଙ୍ େହ 
ୋକ୍ାତ କର ିଭବରି୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ ସ�ାଜନା କରସିବ।
େୀନ: ଅକସ୍ମାତ୍  ଜୀବନସର ସକୌଣେ ିପରବିର୍୍ଟନ ଆେବି। କମ୍ଟସକ୍ତ୍ରସର 
ଆଗକୁଆ ରହସିବ। ୋଙ୍ୋଥୀଙ୍ େହ ମଳିାମଶିା ବଢ଼ବି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାସନ 
ସେଖାପଢ଼ାସର ଆଗକୁଆ ରହସିବ। ଦାମ୍ତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧକୁର ରହବି।

ଆ�ରି ଇତହିକାସ�ଣକା ଅ�ଣକା
   ୱକାଲଟ୍ ଡସି୍ ନୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍  ୧୯୩୪ଶର ‘ଶଡକାନକାଲ୍ଡ ଡକ୍’ କକାଟୁ୍ଯନ୍  ଚରତି୍ର 

ନମି୍ଯକାଣ କରଥିଲକା। 
 ସପ୍କାହର ଅନ୍ୟ ଦନି ଅଶପକ୍କା କମ୍ଯଚକାରୀମକାଶନ ମଙ୍ଗଳବକାର ଦନି 

କକାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତ୍ରଶର ଶବଶ୍  ଭଲ ପ୍ରଦେ୍ଯନ କରଥିକାଆନ୍ ିଶବକାଲ ି୨୦୦୫ଶର 
ଆଶମରକିକାଶର ୧୫୦ �ଣ ଏକ୍ �କୁି୍ୟଟଭି୍ ଙ୍କ ଉପଶର ଶହକାଇଥବକା ଏକ 
ସଶଭ୍ଯରୁ ପ୍ରକକାେ ପକାଇଥଲକା। 

 ୧୭େ େତକାବ୍ୀଶର ଷ୍କିର୍ କୁ ଟ୍ୟକାକ୍ସ ଷ୍କାମ୍ପ୍  ଭକାଶବ ବ୍ୟବହକାର 
କରକାରକାଉଥଲକା। 

l ୧୯୦୮-ମେମନରୟାଲ ମେୟାଟସ୍କ ନଗିେର ସ୍ୟାପନୟା।
l ୧୯୭୫- ପୟାପଆୁ ନୁ୍ଗନି ିଅମ୍ରେଲଆିରୁ ସ୍ୟାଧୀନ ମହଲୟା। 
l ୧୯୭୮- ମେମନରୟାଲ୍  େଆି ଉଲ୍  ହକ୍  ପୟାକସି୍ୟାନର ରୟା୍ରେପତ ି

ମହମଲ। 
l ୨୦୦୭- ୱୟାନ୍  ଟୁ ମଗୟା ଏୟୟାରଲୟାଇନ୍ସର ବେିୟାନ ଥୟାଇଲୟାଣ୍ଡମର 

ଦୁର୍କଟଣୟାଗ୍ରସ୍ ମହବୟାରୁ ୮୯ େଣକ େତୁୃ୍।
l ୨୦୦୯-ସୟାରୟା ବଶି୍ମର ଭୟାରତକୁ ଏକ ଉତ୍ତେ ପର୍କ୍ଟନ ସ୍ଳ ଭୟାମବ 

ପ୍ରସୁ୍ତ କରଥିବୟାରୁ ‘ଅତୁଲ୍ ଭୟାରତ ଅଭରିୟାନ’କୁ ବ୍ଟିଶି ସରକୟାର 
ପରୁସ୍ତୃ କରଥିମଲ। 

ନଆିରକା ସ୍ଲୁ୍

ବିଶ୍ବ େକୁନ୍ଦରୀ ଐଶ୍ବ�୍ଟ୍ୟା ରାୟ ବର୍ନ 
ଏସବ ତାଙ୍ର ବହକୁ ପ୍ରତୀକ୍ତି ଫିେ୍ 
‘ସପାନ୍ନୟିନ୍  ସେଲ୍ ଭାନ୍ ’ର ୍ବଂିସର 

ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍।ି ନକିଟସର ମକୁମ୍ବାଇର ଏକ 
ଷ୍କୁ୍ଓି ବାହାସର ଐଶ୍ ଙ୍କୁ  ସଦଖା�ାଇଥୋ। 

କନି୍କୁ ତାଙ୍କୁ  ସଦଖ ସେ ଐଶ୍ ସବାେ ିସକହ ି
ବଶି୍ବାେ କରପିାର ି ନ ଥସେ।  କାରଣ 

ମକୁଣ୍ଡଠାରକୁ  ସଗାଡ଼ ପ�୍ଟ୍ୟନ୍ ସେ କଳା 
ସପାରାକସର ନଜର ଆେଥିସେ। 

କଳାରଙ୍ର ସବଲେଜର୍  େହ ସେ େମାନ ରଙ୍ର ଏକ ଜନି୍ 
ପନି୍ଥସେ। ମକୁହସଁର ମାସ୍ ସଦବା େହ କଳାରଙ୍ର 

ଏକ ଚରମା ମଧ୍ୟ ପନି୍ଥସେ। ଅସନକ ତାଙ୍କୁ  ଶଳି୍ା 
ସେଟ୍ଙି୍ େ୍ବାମୀ ରାଜ କକୁନ୍ଦା ସବାେ ିଭାବଥିସେ। 

କାରଣ କଛି ିଦନି ସହୋଣ ିରାଜ୍  କକୁନ୍ଦା ଏଭଳ ି
ମକୁହଁ େକୁ ଚାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୋମ୍ାକକୁ ଆେକୁଛନ୍।ି 

ସତସବ ପସର ସେ ଐଶ୍  ସବାେ ିଜଣାପଡ଼ଥିୋ। ଐଶ୍  
‘ସପାନ୍ନୟିନ୍  ସେଲ୍ ଭାନ୍’ର େକୁ କ୍ କକୁ େକୁ ଚାଇବା ପାଇଁ ଏପର ି
ସବଶଭୂରା ସହାଇ ଆେଥିବା କଥା ଚର୍୍ଟା ସହଉଛ।ି

ସତସବ ଇତମିଧ୍ୟସର ଆଉ ଏକ ଖବର ସୋେଆିେ 
ମ ି୍ ଆିସର ଚର୍୍ଟା ସହଉଛ।ି କଛିଦିନି ପବୂ୍ଟରକୁ  ‘ସପାନ୍ନୟିନ୍  
ସେେଭାନ୍ ’ର ଏକ ଇସଭଣ୍ସର ସ�ାଗ ସଦବା ପାଇଁ ଐଶ୍  
ସଚନ୍ନାଇସର ପହଞ୍ଚଥିସେ। ଏଥପାଇଁ ଐଶ୍ ଙ୍କୁ  ଖକୁବ୍  
ସଟ୍ାଲ୍  କରା�ାଇଥୋ। େବକୁ ଠାରକୁ  ବଡ଼ କଥା ସହୋ, 
ଏହ ି ଇସଭଣ୍ସର ତ୍ରୀରା ୍ଷି୍ଣନ୍ ଙ୍ େହ ଫିେ୍ର 

ଅନ୍ୟ ଅଭସିନତ୍ରୀମାସନ ଐଶ୍ ଙ୍ଠାରକୁ  ସବଶ୍  େକୁନ୍ଦର 
ସଦଖା�ାଉଥସେ ସବାେ ି ଚର୍୍ଟା ସହାଇଥୋ। ଅସନକ 

ୟକୁଜେ୍ଟ ଐଶ୍ ଙ୍ ସମାଟା ସଚସହରାକକୁ ସନଇ ନକାରାତ୍ମକ 
ମନ୍ବ୍ୟ ସଦଇଥସେ। ସେଥପାଇଁ ଐଶ୍  ୍ବଂି ପାଇଁ ଏଭଳ ି

ମକୁହଁକକୁ େକୁ ଚାଇ ଆେକୁଥବା ଖବର ଚର୍୍ଟା ସହଉଛ।ି  

ମହୁଁ ଲୁଚକାଇଶଲ ଐଶ୍ 

ଶାସ୍ତ୍ରପରୁାଣରର ଦନିଚର୍ଯ୍ା ସମ୍ପର୍କିତ ଅରନର୍ ନୀତନିୟିମ ରହଛି।ି ଏହ ିସବୁ ନୟିମ ସଖୁସମଦୃ୍ଧ ଓ ରସୌଭାଗ୍ ବୃଦ୍ଧ 
ର୍ରଥିାଏ। ଏହ ିରରମତି ିମହଳିାଙ୍କ ସ୍ାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୟିମ। ଏମତି ିର୍ଛି ିର୍ାର୍୍ଯ  ଅଛ,ି ରାହାରୁ୍ ମହଳିାମାରନ ସ୍ାନ ପବୂ୍ଯରୁ 
ର୍ରବିା ଅନୁଚତି। ରସ ସମ୍ପର୍୍ଯରର ଆସନୁ୍ ଜାଣବିା।

 ସ୍ାନ ନ କର ି ମହଳିାମାସନ ସରାସରଇ ଘରକକୁ ପ୍ରସବଶ କରବିା 
ଅନକୁଚତି। ସଭାଜନ ସହଉଛ ିମା’ ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଟାଙ୍ ପ୍ରତୀକ। ସତଣକୁ ନ ଗାସଧାଇ 
ସଭାଜନ ପ୍ରସ୍ତକୁତ କରବିା, ମା’ ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଟାଙ୍କୁ  ଅପମାନ େଦୃଶ। ସତଣକୁ ସ୍ାନ 
କରବିା ପସର ମହଳିାମାସନ ସରାସରଇ ଘସର ପ୍ରସବଶ କରନ୍କୁ। 

 ମହଳିାମାସନ ସ୍ାନ ନ କର ି ଖାଇବା ଅନକୁଚତି । ଏହାର ସବୈଜ୍ାନକି କାରଣ 
ମଧ୍ୟ ଅଛ।ି କାରଣ ସ୍ାନ ନ କରବିା ଦ୍ବାରା ଶରୀର ଦୂରତି ସହାଇଥାଏ। ସତଣକୁ ଏଭଳ ି
ଅବସ୍ାସର  ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କସେ, ତାହା େ୍ବାସ୍୍ୟଗତ େମେ୍ୟା େଷୃ୍ ିକସର। 

 ସ୍ାନ କରବିା ପବୂ୍ଟରକୁ  ମହଳିାମାସନ ସକଶ କକୁଣ୍ଡାଇବା ଓ ବାନ୍ବା ଅନକୁଚତି।  କାରଣ 
ଏହା ଦ୍ବାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତ ିେଷୃ୍ ିସହାଇଥାଏ ଏବଂ ଦରଦି୍ରତା ଆେଥିାଏ। ସ୍ାନ କରବିା 
ପସର ହ ିଁ ସକଶ କକୁଣ୍ଡାଇବା ଉଚତି। 

 ସ୍ାନ କରବିା ପସର ମହଳିାମାସନ ତକୁ ଳେୀ ଗଛସର ପାଣ ିସଦବା ଉଚତି। 
 ସ୍ାନ କରବିା ପବୂ୍ଟରକୁ  ମହଳିାମାସନ ଟଙ୍ା ଆେମାରୀ ସ୍ପଶ୍ଟ କରବିା କମି୍ବା ଟଙ୍ା କାରବାର 

କରବିା ଉଚତି ନକୁସହଁ। ଏହାଦ୍ବାରା ମା’ େକ୍ଷୀ ସକାପ କରଥିାନ୍ ିସବାେ ିକକୁହା�ାଏ।  

ମହଳିକାଙ୍କ ପକାଇଁ ସ୍କାନ ନୟିମ

କକାହ ିଁକ ିକରଶିବ
 ଆଣ୍କୁଗଣ୍ ିମଜଭକୁ ତ୍  ସହାଇଥାଏ।

  ମହଳିାମାନଙ୍ ପାଇଁ ଏହ ିଆେନ 
ସବଶ୍  ୋଭଦାୟକ। 

 ନୟିମତି  ଚନ୍ଦ ନମସ୍ାର କରବିା 
ଦ୍ବାରା େମ୍ରୂ୍୍ଟ ଶରୀରର 
େମ୍ପ୍ରୋରଣ ସହାଇଥାଏ। 

 ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର େଠକି୍  ଭାସବ  କା�୍ଟ୍ୟକସର। 
 ଚନି୍ା ଦୂର କସର।

 ମନ ଶାନ୍ ରସହ ।
 ଆତ୍ମବଶି୍ବାେ ବୃଦ୍ ପାଏ।

ଚନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାର

ù~ûMûi^

ଚକାକରି ିଛକାେଶିଲ ବଢୁଛ ିଦରମକା

୬
 ମ

ଟିର
 ଲ

ମ୍ବର
 ସ୍

ଟୁର୍
 ବ୍ ିସଟନର ୫୭ ବର୍ଟୀୟ ସକଭନି୍ ନକି୍ସ ୨୨ 

ଫକୁଟ୍  େମ୍ବର(୬ ମଟିର) ଏକ ସ୍କୁଟର୍  
ତଆିର ିକରଛିନ୍।ି ସତସବ ଏହା ବଶି୍ବର 

େବକୁ ଠକୁ  ବଡ଼ ସମାବେିଟି ିସ୍କୁଟର୍  ଭାସବ ଗନିଜି୍ 
ବଶି୍ବ ସରକ୍୍ଟସର ସ୍ାନ ପାଇବ। ପବୂ୍ଟରକୁ  
୨୦୧୯ସର ୧୦ ଫକୁଟ୍  ଓ ଚାର ିଇଞ୍ଚ େମ୍ବ ସ୍କୁଟର 
ଗନିଜି୍ ବଶି୍ବ ସରକ୍୍ଟସର ୋମେି ଥୋ। ଆଉ 
ଏସବ ଏହ ିସରକ୍୍ଟକକୁ ଭାଙ୍ବିାସର େଫଳ 
ସହାଇଛନ୍ ିସକଭନି୍। ସକଭନି୍ ଏକାଧାରସର 
ଜସଣ ବେି୍ଡର ଓ ୍ଜିାଇନର୍ । ୋଧାରଣ 
ସ୍କୁଟରଠାରକୁ  ସକଭନି୍ ଙ୍ ସ୍କୁଟର୍  ସଦଖବାକକୁ 
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 ଖେଳ ପଷୃ୍ଠାଖେ ଖେଳ ପଷୃ୍ଠାଖେ

ନମତିା ଟପ୍ାଙ୍କ 
ଅବସର ପ�ାଷଣା

ଲ�ୋକକଥୋ

ନବିେଶକଆିଙ୍କୁ  ଆମନ୍ତ୍ରଣ କର ି
ଆସବିେଣ ିରାଜ୍ୟ ସାଇଁ,

ଏଣକି ିଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ ଆବେଇେ
ଶଳି୍ପବର ଘାଇଁ ଘାଇଁ।

ରାଜ୍ୟୋସୀ ଛନ୍ ିଚାହ ିଁ,
ବେକାରୀ ହଟେି ନଯି କୁକ୍ ିେଢ଼େି

େରେିୀ ଯେି ଦୂବରଇ ॥

ଭୁବଖେଶ୍ୱେ,୧୫।୯(ସମସି): ଆେକକୁ ସଷୃ୍ ି
ବହୋକକୁ ଥିୋ େଘକୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ବହେ। 
ଫଳବର ରାଜ୍ୟର େଭିନି୍ନ ସ୍ାନବର େର୍ା ଅନକୁଭୂତ 
ବହେ। େର୍ମ୍ାନ ବମୌସକୁମୀ ନସି୍କ୍ୟି ରହେିା ବଯାେକୁଁ 
େର୍ାର ପ୍ରବକାପ ହ୍ାସ ବହାଇଛ।ି ବହବେ ୧୮ 
ତାରଖିରକୁ  େର୍ାର ପ୍ରବକାପ େୃଦ୍ ିପାଇେ। 

ପାଣପିାେ େବିଶରଜ୍ଞ ପ୍ରବଫସର ସକୁବରନ୍ଦ୍ରନାଥ 
ପଶକୁପାଳକ କହଛିନ୍ ି ବଯ ଆସନ୍ା ୧୯ ତାରଖି 
ପଯ୍୍ୟନ୍ ରାଜ୍ୟର େକି୍ପି୍ତ େର୍ା ବହେ। ୧୮ବର 
ଉର୍ର େବ୍ାପସାେରବର ଏକ ଘରୂ୍ଣ୍ଣିେଳୟ 
ସଷୃ୍ ି ବହେ। ଏହା ପ୍ରଭାେବର ୧୯ ତାରଖିବର 
େଘକୁଚାପ ସଷୃ୍ ି ବହୋକକୁ ଥିୋ ବେବଳ ୨୦ବର 
ଓଡ଼ଶିା ସଂେଗ୍ନ େବ୍ାପସାେରବର ଏହା 
ବେେମାକଡ୍ େଘକୁଚାପବର ପରଣିତ ବହେ। 
ଏମତି ି କ ି ଏହା ଆହକୁର ି ଘନୀଭୂତ ବହାଇ 
ଅେପାତର ରୂପ ବନୋର ମଧ୍ୟ ସମ୍ାେନା ରହଛି।ି 
୨୧ବର ଓଡ଼ଶିା ସ୍ଳଭାେବର ରହ ି ଏହା ଉର୍ର 
ପଶ୍ମି ଦେିବର େତକରେି ଓ ଛତଶିେଡ଼କକୁ 
ମକୁହାଁଇେ। ଏହାର ପ୍ରଭାେବର ରାଜ୍ୟବର ୧୯ରକୁ  
େର୍ା ଆରମ୍ ବହୋକକୁ ଥିୋ ବେବଳ ୨୦-୨୨ 

ପଯ୍୍ୟନ୍ ରାଜ୍ୟବର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର େର୍ା ବହେ। 
୨୩ବର ଉପକୂଳବର େର୍ା ୋେ ି ରହେିା ବେବଳ 
ସୀମାନ୍େର୍ୀ୍ ଉର୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣବର ୨୨ରକୁ  
େର୍ା କମଯିେି। ଉପକୂଳବର ସ୍ାବନ ସ୍ାବନ 
ଭାର ିେର୍ା ବହାଇପାବର। ସମସ୍ତ ଉଫକୂଳ ଜଲି୍ା, 
ଉପକୂଳ ପାେ ଜଲି୍ାେ, ବଦେଡ଼, ସମ୍ବେପକୁର, 
େରେଡ଼ ଓ ଝାରସକୁେକୁଡ଼ାବର ଆସନ୍ା ୨୩ ପଯ୍୍ୟନ୍ 
ସମକୁଦାୟ େର୍ା ୧୦୦ ମମି ି ବହୋ ବେବଳ ଦକ୍ଣି 
ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣ ୬୦-୯୦ ମମି ି େର୍ା ବହେ। 
ବସହପିର ି ସକୁନ୍ଦରେଡ଼ବର ସମ୍େତଃ ସେକୁ ଠାରକୁ  
କମ୍  େର୍ା ବହାଇପାବର ବୋେ ି ପ୍ରବଫସର 
ପଶକୁପାଳକ କହଛିନ୍।ି ପାଣପିାେ ବକନ୍ଦ୍ରର ସଚୂନା 
ଅନକୁଯାୟୀ ଆୋମୀ ୨ରକୁ  ୩ ଦନି ଯାଏ ଁ ରାଜ୍ୟବର 
େବିଶର େର୍ା ସମ୍ାେନା ନାହ ିଁ। ଏଣକୁ ଦନି 
ତାପମାତ୍ାବର େୃଦ୍ ି ସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିା ସବମତ 
ପାଶ୍ଶେ୍ର୍ୀ୍ ଅଞ୍ଚଳବର େକୁଳକୁେକୁଳ ି ଅନକୁଭୂତ ବହୋର 
ସମ୍ାେନା ରହଛି।ି ଏହାସହତି େବ୍ାପସାେରରକୁ  
ଆସକୁଥିୋ ଜଳୀୟୋଷ୍ପପର୍ୂ୍ଣ ୋୟକୁ ଉର୍ପ୍ତ 
ୋୟକୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପଶ୍ବର ଆସ ି କଛି ି ଜଲି୍ାବର 
େଜିକୁଳଘିଡ଼ଘଡ଼ ି ସହ େର୍ା ସମ୍ାେନା ରହଛି।ି

ପେୁୀ,୧୫ଠା୯(ସମସି): ଆସନ୍ା 
ନବଭମ୍ବର ୩୦ରକୁ  ଆରମ୍ ବହଉଛ ି
ରାଜ୍ୟର ସେ୍େୃହତ୍  ଶଳି୍ପ ମହାକକୁମ୍ 
‘ବମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିା କନ୍ ବକଲେଭ’। 
ଏଥିବର ବଯାେବଦଇ ଓଡ଼ଶିା 
େକିାଶବର ସହଭାେୀ ବହୋ ପାଇଁ 
େଡ଼ େଡ଼ ନବିେଶକ ଏେଂ ଶଳି୍ପପତଙି୍କୁ  
ଆହ୍ବାନ ବଦଇଛନ୍ ିମକୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ଶିାକକୁ ବଯବତ ଅଧିକ 
ନବିେଶକ ଆସବିେ ଶଳି୍ପାୟନର 
ପ୍ରସାର ଘଟେି। ରାଜ୍ୟର େକିାଶଧାରା 
ଆହକୁର ିତ୍ୱରାନ୍ବତି ବହେ। ରାଜ୍ୟୋସୀ 
ମଧ୍ୟ ଆଥ ୍ଣିକ ଦୃଷ୍ରିକୁ  ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବହବେ। 
ଓଡ଼ଶିାୋସୀଙ୍ ପ୍ରତ ି ଏଭଳ ି ବସୋ 
ମବନାେୃର୍ ି ରଖି ନରିନ୍ର ଉଦ୍ୟମ 
ଚଳାଇଥିୋ ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ େକୁ ଧୋର 
ମକୁମ୍ବାଇବର ଅନକୁଷ୍ତି ନବିେଶକ 
ସବମେଳନବର ବଯାେବଦଇ େଡ଼ େଡ଼ 
ନବିେଶକ ଓ ଶଳି୍ପପତଙି୍କୁ  ବମକ୍  ଇନ୍  
ଓଡ଼ଶିା କନ୍ ବକଲେଭବର ବଯାେବଦୋ 
ୋେ ି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରଛିନ୍।ି ରାଜ୍ୟର 

େକିାଶ ପାଇଁ ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଏହ ି
ପ୍ରବଚଷ୍ାକକୁ ସେକୁ େେ୍ର ବୋବକ 
ସ୍ୱାେତ କରକୁ ଛନ୍।ି ଏହା ନଶି୍ତି 
ଆୋମୀ ଦନିବର ଓଡ଼ଶିାକକୁ ଆହକୁର ି
ସଶକ୍ କରେି ବୋେ ିେକୁ ଦ୍ଜିୀେମିାବନ 
ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ପ୍ରଶଂସା କରକୁ ଥିୋ 
ବେବଳ ଏଥିବର ସ୍ୱର ମଳିାଇଛନ୍ ି
ବକନ୍ଦ୍ର ବରଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ନିୀ ବେୈଷ୍ଣେ। 
େକୁରକୁ ୋର ବକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ବେୈଷ୍ଣେ 
ପକୁରୀବର ଚାେଥିିୋ େବିଜପରି 
ପ୍ରାବଦଶକି ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶେିରିବର 
ବଯାେବଦଇଥିବେ। ପବର 
େୀରପ୍ରତାପପକୁର େସ୍ତବର ଯାଇଥିୋ 
ବେବଳ େଣମାଧ୍ୟମ ସମେକୁଖବର ତାଙ୍ର 
ପ୍ରତକି୍ୟିା ରଖିଥିବେ। ବକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ୀ ବେୈଷ୍ଣେ କହଥିିବେ ବଯ, 
ଓଡ଼ଶିାକକୁ ନବିେଶକ ଆସେିା ନହିାତ ି
ଆେଶ୍ୟକ। େଡ଼ େଡ଼ ନବିେଶକ 
ଆସବିେ ଓଡ଼ଶିାର େକିାଶ ବହେ। 
ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ 
ଏଭଳ ି ପ୍ରୟାସକକୁ ମକୁଁ ସ୍ୱାେତ କରକୁ ଛ।ି

େଠାଜଧଠାେୀଖେ େୁଚ ିଚଠା’େ ବଜଠାେ ପ୍ରଖବଶ କଠାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଖେ  ବଲଉିଡ୍  ଅଭଖିେତ୍ୀ ଖସଠାେଠାଲୀ ଖବଖ୍ରେ 

ଗେୁୁବଠାେ ମମୁ୍ଠାଇଠଠାଖେ ବଖମ୍ ଷ୍ଟକ୍  ଏକ୍ସଖଚଞ୍ଜ (ବଏିସ୍ ଇ)େ କଠାେବଠାେ ଦବିସ ଶଭୁଠାେମ୍ଭ କେୁଛନ୍ ି ମେୁ୍ୟମନ୍ତୀ େବୀେ ପଟ୍ଟେଠାୟକ

କଟକ,୧୫।୯(ସମସି): ସାଇେର 
ଅପରାଧ ଏବେ ସମଗ୍ର େଶି୍ବର ଚନି୍ାର 
କାରଣ ବହାଇଛ।ି ଏହ ି ଅପରାଧ 
ବକଉଁଠାରକୁ  ଅପବରଟ୍  ବହଉଛ ି ଏହା 
ଜାଣେିା କଷ୍କର ବହାଇପଡକୁ ଛ।ି 
ଅନ୍ ୋଇନର େହକୁଳ େ୍ୟେହାର 
ବହଉଥିୋରକୁ  ସାଇେର ଅପରାଧୀମାବନ 
ବୋଟଏି ସ୍ାନବର େସ ି ବେୈରୟକି 
ଜ୍ଞାନବକୌଶଳର ଅପେ୍ୟେହାର କର ି
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ  ଠକ ି ଚାେଛିନ୍।ି 
ଏମାନଙ୍ ପ୍ରବୋଭନର ଜାେବର ପଡ଼ ିେହକୁ 
ବୋବକ ପ୍ରତଦିନି ଠକାମରି ଶକିର ବହାଇ 
ଅଥ୍ ହରାଉଛନ୍।ି ଏ ସଂକ୍ାନ୍ବର ଥାନା ଓ 
ସାଇେର ବସଲ୍ ବର ଅଭବିଯାେ ସଂଖ୍ୟା 
େଢ଼େିଢ଼ ିଚାେଛି।ି ଯଦ ିସ୍ାଟ ୍ବମାୋଇେ 
ବଫାନ େ୍ୟେହାର କରକୁ ଥାଆନ୍ ିତାବହବେ 
ତାହାକକୁ ସେସ୍ାଧାରଣ ସ୍ାନବର 
ଚାଜ୍ ନକରେିାକକୁ ଓଡ଼ଶିା ପକୁେସି 
ସତକ ୍ କରାଇଛ।ି କାରଣ ସାଇେର 
େକୁ ବଟରାମାବନ ଅବକଲେଶବର ଜଣଙ୍ 
ବମାୋଇେକକୁ େନିା ସ୍ପଶ୍ବର ଡାଟା ବଚାର ି
କରବିନୋକକୁ ସକ୍ମ ବହଉଛନ୍।ି ବକବତକ 
ବମାୋଇେ ଆପଲେବିକସନ ଯାହା ନରିଦି୍ 

ଥିବେ େ ି ଏହାକକୁ ଏହ ି ପ୍ରକ୍ୟିାବର ଅଜଣା 
ସ୍ାନବର ଚାଜ୍ ବହଉଥିୋ ବମାୋଇେବର 
ସହଜବର ଇନଷ୍େ କରଦିଆିଯାଉଛ।ି 
ପବର ଏହ ି ଆପଲେବିକସନ ମାଧ୍ୟମବର 
ସ୍ାଟ୍ ବଫାନକକୁ ଦୂରବର ଥାଇ ୋପଟପ 
ତଥା ଇଣ୍ଟରବନଟ ଜରଆିବର ନୟିନ୍ତ୍ରଣକକୁ 
ନଆିଯାଇପାରକୁ ଛ।ି ବଫାନକକୁ ସାଇେର 

ହ୍ୟାକରମାବନ ନଜି ନୟିନ୍ତ୍ରଣବର 
ଚଳାଇୋ ଦ୍ାରା ବଫାନବର ପେୂ୍ରକୁ  
ଇନଷ୍େ ବହାଇଥିୋ େଭିନି୍ନ ଅନୋଇନ 
େ୍ୟାଙି୍ ଆପ୍  ଜରଆିବର ଟଙ୍ା ଟ୍ାନସଫର 
କରବିନୋକକୁ ସକ୍ମ ବହଉଛନ୍ ିେକୁ ବଟରା। 
ଏପରକି ି ଅନୋଇନ ସପଙି୍ ମାଧ୍ୟମବର 
ଏହ ି ଅଥ୍ େକୁ ଟ ବହାଇପାରେି ବୋେ ି
ସାଇେର େବିଶରଜ୍ଞମାବନ କହଛିନ୍।ି 
ଏବେ ସାଇେର େକୁ ବଟରାଙ୍ ଟାବେ୍ଟବର 
େସଷ୍ାଣ୍ଡ, ବରଳବଷ୍ସନ, ସବିନମା 
ହେ ଆଦ ି ସ୍ାନ ରହଛି।ି ଏପରକି ି ବଟ୍ନ 
ମଧ୍ୟବର ରହଥିିୋ ଚାଜ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟେକୁଡକିକୁ  

ଏମାବନ ମଧ୍ୟ ଉପବଯାେ କରକୁ ଛନ୍।ି 
ସାଇେର େବିଶରଜ୍ଞଙ୍ କହେିାନକୁସାବର 
ବସହ ି ପଏଣ୍ଟବର ଚାଜ୍ଣିଂର ଭ୍ରମ ପେୂ୍କ 
ବସମାବନ ନଜିର ଡଭିାଇସ ଆେକୁଆ 
ରଖିଥାନ୍।ି ଫଳବର ଏହ ି ପଏଣ୍ଟବର 
ଚାଜ୍ଣିଂ କରବିେ ଅଜାଣତବର ନରିଦି୍ ଆପ୍  
ଡାଉନବୋଡ ବହାଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ 

ଏହା ମଧ୍ୟମବର ବଫାନକକୁ ନଜି କବଣ୍ଟକ୍ାେକକୁ 
ବନଇ େକୁ ଟ କରାଯାଇପାରେି ବୋେ ି
କକୁହାଯାଉଛ।ି ଏହଭିଳ ି କଛି ି ଘଟଣା େତ 
କଛିମିାସ ମଧ୍ୟବର ସାମ୍ ନାକକୁ ଆସଥିିୋରକୁ  
ଓଡ଼ଶିା ପକୁେସି ଏବେ ସତକ୍ ସଚୂନା ଜାର ି
କରଛି।ି 

ମଳିଥିିୋ ସଚୂନାନକୁସାବର ୫େର୍ 
ମଧ୍ୟବର ସାଇେର ମାମୋ ସଂଖ୍ୟା 
ପାଞ୍ଚେକୁଣ େୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି ୨୦୧୫ 
ମସହିାବର ରାଜ୍ୟବର ସାଇେର ଅପରାଧ 
ମାମୋ ସଂଖ୍ୟା ୩୯୦ ରହଥିିୋ 
ବେବଳ ୨୦୨୨ବର ଦକୁ ଇ ହଜାର ଉପବର 

ପହଞ୍ଚଛି।ି ଏବେଠାରକୁ  ଏଥିପ୍ରତ ିସବଚତନ 
ନବହବେ ଆୋମ ିଦନିବର ଏହା େହକୁେକୁଣା 
େୃଦ୍ପିାଇୋରକୁ  ଆଶଙ୍ା ବଦଖାବଦଇଛ।ି 
ସାଇେର ଅପରାଧୀମାବନ ପ୍ରଥବମ େ୍ୟାଙ୍ 
ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂକ୍ାନ୍ୀୟ ବୋପନ ତଥ୍ୟ 
ହାସେ କର ିଅପରାଧ ଘଟାଉଥିବେ। ମାତ୍ 
ଏବେ େଦଳଛି ିଅପରାଧର ତରକିା। େହକୁ 

ମାମୋ ତଦନ୍ ନ ବହାଇ ପଡ଼ ି ରହଥିିୋ 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଅତୀତବର େହକୁ ସାଇେର 
ଅପରାଧୀମାବନ ଭାରତୀୟ ବୋକଙ୍କୁ  
ଠକ ି ନାଇବଜରଆିବର େଳିାସମୟ 
ଜୀେନ େତିାଉଥିୋ କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚ 
ଜାଣେିାକକୁ ପାଇଥିୋ। ଆନ୍ଜ୍ାତୀୟ 
ସ୍ତରର ସାଇେର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ  କାେକୁ  
କରେିାବର କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏହା 
ଏକ େଡ ସଫଳତା ଥିୋ। ବସହପିର ି
ଏବେ ସାଇେର ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟ େୃଦ୍ ି
ପାଇୋରକୁ  ସେକୁ  ମାମୋର ତଦନ୍ କରେିା 
କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚ ପବକ୍ ସମ୍େ ବହଉନାହ ିଁ।

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ କକନ୍ଦ୍ର କେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ାଗତ

ନଲିେଶକ ଆସଲି� 
ଓଡ଼ଶିୋର େକିୋଶ ଲେେ

ସେ୍ବସୋଧୋରଣ ସ୍ୋନଲର  ଲ�ୋେୋଇ� ଚୋର୍ଜିଂ �ନୋ

 � ସତକ୍କ କଲା ଓଡ଼ଶିା ପଲୁସି
 � ସାଇବେ ଅପୋଧ ତେକିା ବଦଳୁଛ ି

ମାତଛିନ୍ ି
ସାଇବେ 
ଠକ

ଘନୀଭୂତ ଲେେ ସମ୍ୋେ୍ୟ �ଘଚୁୋପ

କଟକ,୧୫।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ରୟିେ ଇବଷ୍ଟ 
ବରେକୁବେବଟାର ି ଅଥରଟି ି (ଓବରରା) ବଦଉଥିୋ 
ନବିଦ୍ଶ୍ କାଯ୍୍ୟକାରୀ ବହଉ ନଥିୋ ତଥା ଏହ ି
ପ୍ରସ୍ବର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସଭିେିବକାଟ୍କକୁ 
ବପ୍ରରଣ କରାଯାଉଥିୋ ଅଭବିଯାେବର ଦାୟର 
ମାମୋର ଶକୁଣାଣ ି କର ି ହାଇବକାଟ୍ ଜୋେ 
ତେେ କରଛିନ୍।ି ରାଜ୍ୟ େହୃ ନମ୍ିାଣ ଓ ନେର 
ଉନ୍ନୟନ େଭିାେ ସହ ଓବରରା ସଚେିଙ୍କୁ ଜୋେ 
ଦାଖେ ପାଇ ଁ ହାଇବକାଟ୍ ନବିଦ୍ଶ୍ ବଦଇଛନ୍।ି 
େମିବଳନ୍ଦକୁ ପ୍ରଧାନଙ୍ ତରଫରକୁ  ଦାୟର ଜନସ୍ୱାଥ୍ 
ମାମୋର ଶକୁଣାଣ ି କର ି ମକୁଖ୍ୟ େଚିାରପତ ି
ଜଷ୍ସି ଏସ.ମକୁରେୀଧର ଓ ଜଷ୍ସି ଚରି୍ରଞ୍ଜନ 
ଦାଶଙ୍ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହ ି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 
ବନଇ ଜୋେ ରଖିୋକକୁ କହଛିନ୍।ି ମାମୋରରକୁ  

ପ୍ରକାଶ ବଯ ଓବରରାବର ରକୁ ଜକୁ  ମାମୋବର 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିୋ ନବିଦ୍୍ଶ କାଯ୍୍ୟକାରୀ 
କରାଯାଉନ।ି ଓବରରାର ଆଇନ ଅନକୁସାବର 
କ୍ମତା ରହଥିିବେ ସକୁଦ୍ା ନବିଦ୍୍ଶ କାଯ୍୍ୟକାରୀ 
ପ୍ରସ୍କକୁ ସଭିେି ବକାଟ୍କକୁ ବପ୍ରରଣ କରାଯାଉଛ ି

ବୋେ ି ଆବେଦନକାରୀ ଦଶ୍ାଇଛନ୍।ି ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର ଓବରରା ନୟିମାେଳୀ-୨୦୧୭ 
ପ୍ରଣୟନ କରଥିିୋ ବେବଳ ବରରା ଆଇନ 
ଅନକୁସାବର ଅଥରଟି,ି ଆଡଜକୁଟବିକଟଂି ଅଫିସର ଓ 
ଆପବିେଟ ଟ୍େିକୁନାେ ନଜି ନବିଦ୍ଶ୍ କାଯ୍୍ୟକାରୀ 
କରପିାରବିେ ବୋେ ିଉବଲ୍ଖ ଥିବେ ସକୁଦ୍ା କପିର ି
ନଜି ନବିଦ୍ଶ୍ କାଯ୍୍ୟକାରୀ କରବିେ ବସ ବନଇ କଛି ି

େ୍ୟେସ୍ା କରାଯାଇ ନଥିୋ। ଫଳବର ଓବରରା 
ନବିଦ୍୍ଶ କାଯ୍୍ୟକାରୀ ପାଇ ଁ ସଭିେି ବକାଟବ୍ର 
ମାମୋ ରକୁଜକୁ କରେିାକକୁ ପଡ଼ଆିସକୁଛ।ି ଅନ୍ୟପଟବର 
୨୦୧୭ରକୁ  ଆଜ ି ପଯ୍୍ୟନ୍ ଓବରରା ନଜି ବୋଟଏି 
ମଧ୍ୟ ନବିଦ୍୍ଶ କାଯ୍୍ୟକାରୀ କରନିାହାନ୍ ି ବୋେ ି
ଆବେଦନବର ଉବଲ୍ଖ କରାଯାଇଛ।ି ୩େର୍ 
ଧର ି ମାମୋ ପଡ଼ରିହେିା ପବର ଓବରରା ସଭିେି 
ବକାଟ୍ ଯେିାକକୁ ନବିଦ୍ଶ୍ ବଦୋ ଦ୍ାରା ବୋକମାବନ 
ତ୍ୱରତି ନ୍ୟାୟରକୁ  େଞ୍ଚତି ବହଉଛନ୍ ି ବୋେ ି
ଆବେଦନକାରୀ ଅଭବିଯାେ କର ି ହାଇବକାଟ୍ଙ୍ 
ଦ୍ାରସ୍ ବହାଇଥିବେ। ମାମୋର ପରେର୍ୀ୍ 
ଶକୁଣାଣ ି ନବଭମ୍ବର ୨୧କକୁ ଧାଯ୍୍ୟ କରାଯାଇଛ।ି 
ଆବେଦନକାରୀଙ୍ ତରଫରକୁ  ଆଇନଜୀେୀ 
ବମାହତି ଅଗ୍ରୋେ ମାମୋ ପରଚିାଳନା କରକୁଛନ୍।ି

କଟକ,୧୫।୯(ସମସି): ଆସନ୍ା 
୧୭ତାରଖିବର ସକୁପ୍ରମିବକାଟ୍ ପ୍ରଧାନ େଚିାରପତ ି
ଜଷ୍ସି ଉଦୟ ଉବମଶ େଳତି ରାଜ୍ୟର ୩୦ଜଲି୍ା 
ପାଇଁ ବପପରବେସ ବକାଟ ୍ ଉଦଘାଟନ 
କରେିାର କାଯ୍୍ୟକ୍ମ ରହଛି।ି ଓଡ଼ଶିା ହାଇବକାଟ୍ 
ପକ୍ରକୁ  ସମସ୍ତ ଜଲି୍ା ଅଦାେତକକୁ ବପପରବେସ 
କରେିା ପାଇଁ ଇ-ଫାଇେଂି ଓ ଇ-ଡକକୁ୍ୟବମଣ୍ଟ 
ଦାଖେ ପାଇଁ େ୍ୟେସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି ଏହାକକୁ 
ଶନେିାର ପେୂ୍ାହ୍ନବର ପ୍ରଧାନେଚିାରପତ ି
ଉଦଘାଟନ କରବିେ। ଓଡ଼ଶିା ଜକୁଡସିଆିେ 

ଏକାବଡମଠିାବର ପେୂ୍ାହ୍ନ ସାବେ୯ଟାବର 
ଅନକୁଷ୍ତି ବହୋକକୁ ଥିୋ ଏହ ି କାଯ୍୍ୟକ୍ମବର 
ସକୁପ୍ରମିବକାଟ୍ େଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି ଡ.ିୋଇ 
ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ, ଜଷ୍ସି ଏମଆର ଶାହା, ହାଇବକାଟ୍ 
ମକୁଖ୍ୟ େଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି ଏସ.ମକୁରେୀଧରଙ୍ 
ସବମତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଚିାରପତ ି ବଯାେବଦବେ। 
ଅନ୍ୟପଟବର ଶନେିାର ଦନି ୧୧ଟା 
ସମୟବର ସକୁପ୍ରମିବକାଟ୍ ପ୍ରଧାନେଚିାରପତ ି
ଜଷ୍ସି େେତି କଟକସ୍ତି ଜାତୀୟ ଆଇନ 
େଶି୍େଦି୍ୟାଳୟର ନେମ ସମାେର୍୍ନ 
ଉତ୍ସେବର ମକୁଖ୍ୟ ଅତଥିି ଭାବେ ବଯାେବଦବେ।

ନଲିଦ୍୍ବଶ କୋର୍ବ୍ୟକୋରୀ ଲଷେତ୍ରଲର ‘ଓଲରରୋ’ ନଷି୍କୟି

ହାଇକକାର୍କଙ୍କ ଜବାବ ତଲବ

୩୦ ରଲି୍ୋଲର ଆରମ୍ ଲେେ 
ଲପପର୍ ଲ�ସ୍  ଲକୋର୍ବ
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ଅନୁସ�ାଳଅନୁସ�ାଳ

ଅନୁସ�ାଳ, ୧୫ା୯(େମେି)

ସାତକ�ାଶଆିକେ ମଧ୍ୟପ୍ରକେଶେୁ ଆସଥିିବା 
ବାଘ ମହାବୀେେ ମତୁୃୟୁ ଓ ସନୁ୍ଦେୀ�ୁ ପଣୁ ିଥକେ 
କେୋଇ କେବା ପକେ ବୟୁାଘ୍ର ପ୍ର�ଳ୍ପ କହବା 
କେଇ ଅେଶି୍ତିତା ସଷୃ୍ ି କହାଇଥିଲା। କତକବ 
ସାତକ�ାଶଆିକେ ଉପଯକୁ୍ତ କଷେତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତ 
�େ ି ପଣୁ ି ଥକେ ବାଘ ଛାଡବିା ପାଇ ଁ େଷି୍ପତ୍ ି
େଆିଯାଇଛ।ି କସଥିପାଇ ଁକ�ାର୍  ଏେଆି ଭତିକେ 
ଥିବା କ�ାଟଏି ପକେ କ�ାଟଏି �ାଁ ଅେୟୁତ୍ର 
ସ୍ାୋନ୍ତେ ପାଇ ଁ ଉେୟୁମ ଆେମ୍ଭ କହାଇଯାଇଛ।ି 
ପବୂ୍ବେୁ ୋଇକ�ାଡା, �ଟେଙ୍ଗ ଉକଛେେ 
କହାଇସାେଛି।ି ଅସେବାହାଲ �ାଁ ଉକଛେେେ 
ସମସ୍ ପ୍ରକ୍ୟିା ସେଛି।ି ଏକବ ପେୁୁଣାକ�ାଟ କେଞ୍ଜ୍  
କ�ାପାଳପେୁ �ାଁ ଉକଛେେ ପାଇ ଁ ପ୍ରକ୍ୟିା ଆେମ୍ଭ 
କହାଇଛ।ି କତକବ �ଛି ି କଲା� �ାଁେୁ ଅେୟୁତ୍ର 

ସ୍ାୋନ୍ତେ ପାଇ ଁୋଜ ିଥିବା କବକଳ ୩୫େୁ ଅଧି� 
ଆେବିାସୀ ପେବିାେ ଭଟିାମାଟ ି ଛାଡ ି ଯବିା�ୁ 
ଚାହୁେଁାହାନ୍ତ।ି ଏହା�ୁ କେଇ ବେ ବଭିା� ଓ 
ଆେବିାସୀ ପେବିାେ ମଧ୍ୟକେ ଛ�ାପଞ୍ା ଚାଲଛି।ି

 ଏକବ ପେୁୁଣାକ�ାଟ ବୋଞ୍ଚଳକେ ଥିବା 
କ�ାପାଳପେୁ �ାଁ�ୁ ସ୍ାୋନ୍ତେ �େବିା�ୁ ବେ 
ବଭିା� ପ୍ରୟାସ ଆେମ୍ଭ �େ ି କେଇଛ।ି �ାଁକେ 
ପ୍ରାୟ ୧୫୦େୁ ଅଧି� ପେବିାେ ବସବାସ �େନ୍ତ।ି 
ଜଙ୍ଗଲ�ୁ ଲା� ି �ାଁଟ ି ଥିବାେୁ ସବୁକବକଳ 
ବେୟୁଜନୁ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାେୁଭ୍ବାବ ବଢ଼ୁଛ।ି କତଣ ୁ କ�ୌଣସ ି
େସଲ କହାଇ େ ପାେ ିଏ�େ ଏ�େ ଜମ ିପଡ଼ଆି 
ପଡୁଛ।ି ଅକେ� ସମୟକେ ହାତୀ �ାଁ ଭତିକେ ପଶ ି
ଘେ ଭାଙ୍ଗବିା ସହ ମଣଷି ମାେୁଛନ୍ତ।ି କଲା�ଙ୍କ 
ଜୀବେ ଜୀବ�ିା ଉଜୁଡ ି ଯାଇଛ।ି ଭୟକେ େେି 
�ାଟୁଛନ୍ତ ି କଲାକ�। ଏହ ି ସବୁ �ାେଣ ପାଇଁ 
ଅଧି�ାଂଶ କଲା� �ାଁ ଛାଡ ିଅେୟୁତ୍ର ଚାଲଯିବିା�ୁ 

ଚାହୁଁଛନ୍ତ।ି ଏପେ�ି ି କସମାକେ ଲଖିିତ ଭାକବ 
ସାତକ�ାଶଆି ଡଏିଫ୍ ଓଙୁ୍କ ଆକବେେ �େଛିନ୍ତ।ି 
�ନୁି୍ତ �ାେଁ ପ୍ରାୟ ୩୫ଟ ି ଆେବିାସୀ ପେବିାେ 
େଜିେ ଭଟିା ମାଟ ି ଛାଡ ି ଯବିା�ୁ ଆକେୌ ୋଜ ି
ୋହାନ୍ତ।ି ଏହା�ୁ କେଇ �ାଁ ଛାଡ ି ଚାଲଯିବିା�ୁ 
ଚାହୁଁଥିବା କଲାକ� ଏବଂ ବେ ବଭିା� ଚନି୍ତାକେ 
ପଡ଼ ିଯାଇଛନ୍ତ।ି �ଛିେିେି ପକୂବ୍ବ କ�ାେ ଡଏିଫ୍ ଓ, 
ଏସଏିଫ୍  ଏବଂ କେଞ୍େଙ୍କ ସକମତ ବହୁ ବେ 
�ମ୍ବଚାେୀ କସମାେଙୁ୍କ ବୁଝାସଝୁା �େଥିିକଲ। ଏହ ି
ଆେବିାସୀ ପେବିାେ �ଡୁ�ି ଆବହମାେ�ାଳେୁ 
କସଠାକେ ପେୁୁଷାେୁକ୍କମ େହଆିସଛୁନ୍ତ।ି ପ୍ରାୟ 
୪୦ବଷ୍ବ ପକୂବ୍ବ କସମାେଙୁ୍କ ତତ୍ାଳୀେ ସେ�ାେ 
ଆବାସ କଯା�ାଇ କେଇଥିକଲ। କସମାେଙ୍କେ 
ଜମବିାଡ଼ ି�ଛି ିୋହ ିଁ। ଭାଙ୍ଗ ିେୁଜ ିଯାଇଥିବା କସହ ି
ଘେ ହ ିଁ କସମାେଙ୍କ ସମ୍ୱଳ। ଜଙ୍ଗଲେୁ �ାଠ, 
ଲା�, ଝୁଣା, ଶାଳ ପତ୍ର ଓ ଅେୟୁାେୟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ 

ଦ୍ରବୟୁ ସଂଗ୍ରହ �େ ି କପଟ କପାଷଛୁନ୍ତ।ି ବଭିନି୍ନ 
ସମୟକେ କସମାକେ ଜଙ୍ଗଲେୁ ଛତୁ, େଳମଳୂ 
ଓ �ନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ �େ ି�ାଉଛନ୍ତ।ି ଏଠାେୁ ଅେୟୁତ୍ର 
ଯାଇ କ�ାଉଠ ି େହକିବ, �’ଣ �ାଇକବ କବାଲ ି
କସମାକେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ �େଛିନ୍ତ।ି ଏହାଛଡା 
ଯାହା ଷେତପିେୂଣ ମଳିବି �ଛିେିେି ପକେ ତାହା 
କଶଷ କହାଇଯବି। କସକତକବକଳ କସମାକେ 
�ଣ �େକିବ କବାଲ ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ �େଛିନ୍ତ।ି 
ସେ�ାେ ଯେ ି କସମାେଙ୍କେ ଭଲ ଚାହଁୁଛନ୍ତ ି
କତକବ କସମାେଙ୍କେ ଭାଙ୍ଗ ି ଯାଇଥିବା ଘେ 
�ଡୁ�ି ମୋମତ ି �େନୁ୍ତ। କସମାେଙୁ୍କ ପଯ୍ବୟୁାପ୍ତ 
�ାମଧନ୍ଦା କଯା�ାଇ େଅିନୁ୍ତ। ଅକେ� �େବି 
ଅସହାୟ କଲା� ଅଛନ୍ତ।ି କସମାେଙୁ୍କ ଭତ୍ା ଓ 
ଅେୟୁାେୟୁ ସବୁଧିା କଯା�ାଇ େଅିନୁ୍ତ। ଅେୟୁତ୍ର 
ସ୍ାୋନ୍ତେ �େବିା �ଥା ଆକେୌ ଚନି୍ତା �େନୁ୍ତ ୋହ ିଁ 
କବାଲ ିକୋ� କଠା� ଶଣୁାଇ କେଇଛନ୍ତ।ି ଆ��ୁ 

ବେ ବଭିା� �ଭିଳ ି ପେକଷେପ ଗ୍ରହଣ �େବିା 
ତାହା କସକତକବକଳ ଜଣା ପଡ଼ବି। 

ବେ ବଭିା� କଲା�ଙ୍କ ସବୁଧିା ଅସବୁଧିା �ଥା 
ଚନି୍ତା େ�େ ି�ାଁ ଉକଛେ ପାଇ ଁତେବେଆି େଷି୍ପତ୍ ି
କେଉଛ।ି ପବୂ୍ବେୁ ସ୍ାୋନ୍ତେ କହାଇଥିବା େୁଇଟ ି
�ାଁେ କଲାକ� ଏକବ ସଦୁ୍ା ସମସ୍ ପ୍ର�ାେ କମୌଳ�ି 
ସବୁଧିା ପାଇ ୋହାନ୍ତ।ି କଲାକ� ବେୟୁଜନୁ୍ତ 
ଉପଦ୍ରବ ଭୟକେ ବାଧ୍ୟ କହାଇ �ାଁ ଛାଡବିା�ୁ 
ଚାହୁଛନ୍ତ।ି ଯାହାେ ସକୁଯା� ବେ ବଭିା� କେଉଛ ି
କବାଲ ିଅଭକିଯା� କହଉଛ।ି କତକବ ଏ ସମ୍ପ�୍ବକେ 
ସାତକ�ାଶଆି ଡଏିଫ୍ ଓ ସକୋଜ ପଣ୍ା �ହଛିନ୍ତ ି
କ�କତ� ଗ୍ରାମବାସୀ େଜି ଆଡୁ କସମାେଙୁ୍କ 
ଅେୟୁତ୍ର ସ୍ାୋନ୍ତେ �େବିା�ୁ ଲଖିିତ ଭାକବ 
ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ବେ ବଭିା� କସମାେଙୁ୍କ କ�ୌଣସ ି
ପ୍ର�ାେ କଜାେ ଜବେେସ୍ �େୁୋହ ିଁ। କତଣ ୁ
ଏହାେ ତଜ୍ବମା ଚାଲଛି।ି

ସାତକ�ାଶଆି ବ୍ାଘ୍ର ପ୍ର�ଳ୍ପ କେବ ପନୁରୁଦ୍ାର 

ଭଟିାମାଟ ିଛାଡ଼ବିାକୁ ନାରାଜ ୩୫ରୁ ଅଧିକ ଆଦବିାସୀ ପରବିାର

ତାଳସେରେଦର, ୧୫ା୯(େମେି)

ପକୂବ୍ବ ୋଜ ୋଜୁଡା ଅମଳକେ ତାଳକଚେ ପ୍ରା�ୃତ�ି 
ପେକିବଶକେ ପେପିରୂ୍୍ବ ଥିଲା। ଏଠାକେ ଏକତ 
ବଣଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା କଯ, ୋଜାମାକେ ଶ�ିାେ �େ ି
ଆେନ୍ଦ ଉପକଭା� �େୁଥିକଲ। ଅଭୟାେଣୟୁ ସାଙ୍ଗ�ୁ 
ଏ�ାଧି� ୋଳ ଓ ଚକିୋସ୍ରତା ବ୍ାହ୍ମଣୀ େେୀେ 

�ୁଳୁ�ୁଳୁ ୋେ ଏକବବ ି େଶ୍ବ�ଙ୍କ ମେେୁ ଲଭିେିାହ ିଁ। 
ମାତ୍ର ତାଳକଚେ ଭୂ�ଭ୍ବକେ ଅପଯ୍ବୟୁାପ୍ତ କ�ାଇଲା 
ଥିବାେୁ �ଣ�ିାୋେ କହବାସହତି ଏଠାକେ ଏ�ାେ�ି 
ୋଷ୍ଟାୟତ୍ ଉକେୟୁା� ମଣୁ୍ କଟ�ଥିିଲା। େଳକେ 
ଏଠାକେ ହଜାେ ହଜାେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମ,ି ଚାଷଜମ ି
କ୍ମଶ ଧ୍ଂସ କହବା�ୁ ଲା�ଲିା। ଏଥିକଯା�ୁଁ ଜଙ୍ଗଜାତ 
ଦ୍ରବ, ପଶପୁଷେୀବଂଶ ସବୁ କଲାପ ପାଇ�ଲା। 

େଳତଃ ଆଜେି ପଢ଼ି ି ମକୋେଞ୍େ �େବିା�ୁ 
ୋ ଅଛ ି ପା�୍ବ ୋ ଅଛ ି ପକି୍ େକି୍  ସ୍ପଷ୍। କସହପିେ ି
ତାଳକଚେ କଘାଡାଶାଳଠାେୁ ଅଜୁ୍ବେ�ଟା ପଯ୍ବୟୁନ୍ତ 
କସୌନ୍ଦଯ୍ବୟୁ�େଣ ପାଇଁ କହେକିଟଜ କଡଭଲକମଣ୍ଟ 
�ାମ ଏକବ ଅଦ୍୍ବେମିମିତ ଅବସ୍ାକେ ପଡ଼ଛି।ି ଯାହା�ୁ 
କେଇ ତାଳକଚେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକେ ଅସକନ୍ତାଷ 
ପାଇବାକେଲା�ଛି।ି ପକୂବ୍ବ ବାହାେ ଅଞ୍ଚଳେ କଲା� 
ତାଳକଚେେ ପ୍ରା�ୃତ�ି କସୌନ୍ଦଯ୍ବୟୁମୟ ପେବିକଶ�ୁ 
ଉପକଭା� �େବିା ପାଇଁ ଏଠା�ୁ ଆସଥୁିକଲ। ମାତ୍ର 
ଏକବ ତାଳକଚେ କଲା� ମେେଞ୍େ �େବିା�ୁ 
ଯାଉଛନ୍ତ ି ବାହାେ ଅଞ୍ଚଳ�ୁ। ବତ୍୍ବମାେ �ଣ�ିାୋେ 
ବଭିନି୍ନ ୋଷ୍ଟାୟତ୍ ଉକେୟୁା�େୁ କ�ନ୍ଦ୍ର ଓ ୋଜୟୁ 
ଉଭୟ ସେ�ାେ କ�ାଟ ି କ�ାଟ ି ଟଙ୍କା ୋଜସ୍ୱ 
ଆ�ାେକେ କେଉଛନ୍ତ।ି �ନୁି୍ତ ଏଠାକେ ବତ୍୍ବମାେ 
କସପେ ି କ�ୌଣସ ି ଉପକଭା� �େବିାପାଇଁ ପ�ିେକି୍  
ସ୍ପଷ୍ ବା ପା�୍ବ ୋହ ିଁ। ତାଳକଚେକେ �ଣଜିପାଣ୍,ି 
ସଏିସ୍ ଆେେ ଅଥ୍ବ ପ୍ରଚୁେ ମାତ୍ରାକେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରଶାସେ�ି ଇଛୋଶକ୍ତ ିଅଭାବେୁ ଏହାେ ସେୁପକଯା� 
�ୋଯାଉୋହ ିଁ। େଳକେ ତାଳକଚେ କଲା� େଜିେ 
କମୌଳ�ି ଅଧି�ାେେୁ ବଞ୍ଚତି କହଉଛନ୍ତ।ି

ପ୍ରା�ୃତ�ି ପରକିବଶ�ୁ େରାଇ ଶ୍ରୀେରୀନ କୋଇପଡ଼ଛି ିତାଳକେର

ଆଗକୁ ବଢୁନ ିସସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ

ଅନୁସ�ାଳ, ୧୫ା୯(େମେି): କଛଣ୍ପିୋ େବି୍ବାଚେମଣ୍ଳୀ 
ଅନ୍ତ�୍ବତ �ଙ୍କକେଇ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଏମ୍ ସଏିଲ୍  ସଭୁଦ୍ରା ଏେଆି 
ଦ୍ାୋ କହବା�ୁ ଥିବା ଜମଅିଧିଗ୍ରହଣ କେଇ ବୁଧବାେ ଏ� 
ତ୍ରପିାଷେ�ି କବୈଠ� ଅେୁଷ୍ତି କହାଇଛ।ି ଜଲି୍ାପାଳ ସଦି୍ାଥ୍ବ 
ଶଙ୍କେ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାକେ ଅେୁଷ୍ତି ଏହ ି କବୈଠ�କେ 
ବସି୍ାପେ, େଯିକୁ୍ତ ି ଓ ଷେତପିେୂଣ କେଇ ଆକଲାଚୋ 
�ୋଯାଇଥିଲା। କବୈଠ�କେ ଗ୍ରାମେ ବସି୍ାପତି ପେବିାେେ 
୧୮େୁ ୪୦ ବଷ୍ବ ମଧ୍ୟକେ ଥିବା ସମସ୍ଙୁ୍କ ଚା�େି ି ପ୍ରତଶିରୁତ,ି 
ବାସ�ହୃ ପାଇଁ ୧୯ ଲଷେ ୩୮ ହଜାେ ଟଙ୍କା େଆିଯବିା�ୁ 
େଷି୍ପତ୍ ିକହାଇଛ।ି ଜମ ି�ଣିବିା ଓ �ହୃ େମି୍ବାଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ 
୧୪ ଲଷେ ଟଙ୍କା କେବା�ୁ �ୁହାଯାଇଛ।ି କସହପିେ ିେହୁଥିବା 
ଘେ ଛାଡବିା ପକେ ବା� ି ୫ଲଷେ ୩୮ ହଜାେ କେବା�ୁ 
େଷି୍ପତ୍ ି କହାଇଛ।ି ପେୁୁଣା ପଟାକେ �ଙ୍କକେଇ, ପଢ଼ି�ମଣ, 
କଛାଟକବକେଣୀ ପଟା ଗ୍ରାମବାସୀଙୁ୍କ ୨୦୧୩ ଅେୁଯାୟୀ 
ଷେତପିେୂଣ କେବାପାଇଁ େଷି୍ପତ୍ ି କହାଇଛ।ି ଏହାବୟୁତୀତ 
ଘେମଲୂୟୁ କେବାସହତି ଜମକିେ ଥିବା �ଛେ ମଲୂୟୁ 
ଏ�ାସାଙ୍ଗକେ କେବା�ୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ିେଆିଯାଇଛ।ି କବୈଠ�କେ 
ଉପଜଲି୍ାପାଳ କବୈତୁୋ େୀପ, ବଧିାୟ� ସଶୁାନ୍ତ କବକହୋ, 
ଜଲି୍ାପେଷିେ ସଭୟୁ ପ୍ରେୀପ ସାହୁ, ସାଂସେଙ୍କ ପ୍ରତେିଧିି 
ଅ�ସ୍ ିକବକହୋ, ସେପଞ୍ଚ ପ୍ରତାପ ସାହୁ, ଏମ୍ ସଏିଲ୍  ପ୍ାେଂି 
ଡାଇକେ�୍ଟେ କଜକ� କବାୋ, ଡାଇକେ�୍ଟେ ୋଇୋେ୍ସ 
ଅଜତି କବକହୋ, ମହାପ୍ରବନ୍ଧ� ଅେୁପମ ଶ୍ୀବାସ୍ବ, 
ସମତିସିଭୟୁ ସଲି ି ସାହୁ, �ଙ୍କକେଇ ଗ୍ରାମସଭାପତ ି
ସତୟୁବାେୀ ପ୍ରଧାେଙ୍କ ସକମତ �ଙ୍କକେଇ, ପଢ଼ି�ମଣ ଓ 
କଛାଟକବକେଣୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

ତ ା ଳ ସ େ ର େ ଦ ର / ହ ା ଣ୍ିଧୁଆ , 
୧୫ା୯(େମେି): ଯନ୍ତୀ େବିସ 
ଅବସେକେ ଆମ ପ୍ରତଭିା ଆମ 
ପେଚିୟ ପଷେେୁ କେଉଳକବଡାକେ 
ଥିବା ଡସିଆିଇ ମଣ୍ପକେ ୫୫ତମ 
ଇଞ୍େିୟିସ୍ବ କଡ ପାଳତି କହାଇଛ।ି 
�ାଯ୍ବୟୁକ୍ମକେ ମ�ୁୟୁଅତଥିି 
କେଙ୍କାୋଳ ସାଂସେ ମକହଶ 

ସାହୁ, ମ�ୁୟୁବକ୍ତା ତାଳକଚେ 
ବଧିାୟ� ବ୍ଜ�କିଶାେ ପ୍ରଧାେ, 
ତାଳକଚେ ବଡିଓି ମଞ୍ଚାସୀେଥିକଲ। 
ଆମ ପ୍ରତଭିା ଆମ ପେଚିୟେ ଇଂ 
େକମଶ କବକହୋ, ଅବସେପ୍ରାପ୍ତ 
ଅଧ୍ୟପ� େମିାଇଁ ପ୍ରଧାେ, ବଭିନି୍ନ 
ବଭିା�େ େବି୍ବାହୀ ଯନ୍ତୀ, ବ୍� ଯନ୍ତୀ, 
�ଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତେିଧିି �ାଯ୍ବୟୁକ୍ମକେ 

ସହକଯା� �େଥିିକଲ। କେଶେ 
ଉନ୍ନତକିେ ଯନ୍ତୀମାେଙ୍କ ଭୂମ�ିା 
�େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ କବାଲ ି ଅତଥିିମାକେ 
ପ୍ର�ାଶ �େଥିିକଲ। କେଶ�ୁ େୂଆ 
ଆଧାେକେ ଆକ�ଇ କେବା 
କହଉଛ ିଏହ ିେବିସେ ମଳୂ ଲଷେୟୁ। 
ଇଂ ପ୍ରତାପ ବଶି୍ାଳ ଧେୟୁବାେ 
ଅପ୍ବଣ �େଥିିକଲ।

୫୫ତମ ଜାତୀୟ ଯନ୍ତୀ ଦବିେ
‘ସଦଶର ଉନ୍ନତସିର ରନ୍ତୀଙ୍କ ଭୂମକିା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ’

କୁଇଓ, ୧୫ା୯(େମେି): ଶଷିେ� େଯିକୁ୍ତ ି
ୋବକିେ ବଅଁେପାଳ ବ୍� କବଡାଶେ 
ପ୍ରାଥମ�ି ବେିୟୁାଳୟକେ ତାଲା ପ�ାଇ 
ଧାେଣାକେ ବସକିଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ 
ଅଭଭିାବ�। ଏହ ି ସ୍ଲୁ୍ କେ ପ୍ରଥମେୁ 
ଅଷ୍ମ କଶ୍ଣୀ େହଛି।ି ୧୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 
ପାଇଁ ୫ ଜଣ ଶଷିେ� ଅଛନ୍ତ।ି ଗ୍ରାମବାସୀ 
�ଛିେିେି ପବୂ୍ବେୁ ଜଲି୍ା ଶଷିୋଧି�ାେୀଙୁ୍କ 
ଲଖିିତ ଅଭକିଯା� �େଥିିକଲ କଯ, 
ଶଷିେୟତି୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ କଜୋମଣଙୁି୍କ 
ଅେୟୁତ୍ର ବେିୟୁାଳୟ�ୁ େଆିଯାଉ। 
ଜୟନ୍ତୀ କଜୋମଣଙୁି୍କ �ୁମଣ୍ ପ୍ରାଥମ�ି 
ବେିୟୁାଳୟ�ୁ ବେଳ ି କହବାପକେ ତାଙ୍କ 

ସ୍ାେକେ ୋଣୀକ�ାଡା ବେିୟୁାଳୟେ 
ଶଷିେ� ଉକପନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙୁ୍କ କବଡାଶେ 
ବେିୟୁାଳୟ�ୁ େଯିକୁ୍ତ େଆିଯାଇଛ।ି 
ଘଟଣା ମତୁାବ�, ପେୁବ୍ବାେ ପଣୁ ିଜୟନ୍ତୀ 
କଜୋମଣ ି ଙୁ୍କ କବଡାଶେ ପ୍ରାଥମ�ି 
ବେିୟୁାଳୟକେ େଯିକୁ୍ତ ି କେଇ ଉକପନ୍ଦ୍ର 
ସାମଲଙୁ୍କ ଅେୟୁତ୍ର ବେଳ ି �ୋଯବିା 
ୋବକିେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭଭିାବ� 
ଧାେଣାକେ ବସଛିନ୍ତ।ି ଗ୍ରାମ ସଭାପତ ି
ଅେବନି୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ସମ୍ପାେ� �ୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, 
ବଭୂିତ ି ସ୍ୱାଇଁ, ତେୁଣ ପେଡ଼ିା, ମାେେିୀ 
ସାହୁ, େମି୍ବଳ ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ତିକେ 
ଆକନ୍ଦାଳେ କହାଇଥିଲା।

ଶକି୍ଷକ ନଯିକୁ୍ ିଦାବସିର 
ଧାରଣାସର ବେସିେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ହାଣ୍ଧିଆୁ, ୧୫ା୯(େମେି): ୨୦୨୨-୨୩ 
ଶଷିୋବଷ୍ବ ପାଇଁ ଯକୁ୍ତ୨କେ ୋମକଲ�ା ଲା� ି
�େୁୁବାେ ଅପୋହ୍ନକେ ସ୍ପଟ୍  କମଧା ତାଲ�ିା 
ପ୍ର�ାଶ ପାଇଛ।ି ବଜି୍ାେ ପ୍ରଥମ ବ�୍ବ ପାଇଁ 
୯୬ ଓ ଦ୍ତିୀୟ ବ�୍ବ ପାଇଁ ୧୦୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ମକୋେୀତ କହାଇଛନ୍ତ।ି କସହପିେ ି�ଳାକେ 
ପ୍ରଥମ ବ�୍ବ ପାଇଁ ୬୬ ଓ ଦ୍ତିୀୟ ବ�୍ବ 
ପାଇଁ ୧୫୬ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବାଣଜିୟୁ ପ୍ରଥମ 
ବ�୍ବ ପାଇଁ ୫ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମକୋେୀତ 
କହାଇଛନ୍ତ।ି ଅଥ୍ବାତ ତାଲ�ିାକେ ବଳ�ା 
ସଟି୍ େ ୧୦�ଣୁ ପଲିାଙ୍କ ୋମ ବାହାେଛି।ି 
ଏଥିକେ ମକୋେୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୧୫ ତାେ�ି 
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୩ଟାେୁ ୧୬ତାେ�ି ଅପୋହ୍ନ ୫ଟା 
ମଧ୍ୟକେ ୋମ ପଞ୍ୀ�େଣ �େକିବ। ୧୭ 
ତାେ�ି ପବୂ୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାକେ ସ୍ପଟ୍  ୋମକଲ�ା 
ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କମଧା ତାଲ�ିା ପ୍ର�ାଶ ପାଇବ। 
ମକୋେୀତ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ୧୭ ତାେ�ି ଅପୋହ୍ନ 
୧୨ଟାେୁ ୨୦ ତାେ�ି ଅପୋହ୍ନ ୪ଟା ଭତିକେ 
ୋମ କଲ�ାଇକବ।

ତାଳସେର କସେଜ ଯକୁ୍୨ 
ସ୍ପଟ୍  ସମଧା ତାେକିା ପ୍ରକାଶତି

କସିଶାରନ�ର, ୧୫ା୯(େମେି): �କିଶାେେ�େ ବ୍� ଉେୁ�ୁଳା ପଞ୍ଚାୟତେ 
ଜାମ୍ୱୱୁଝେୀ ପ୍ରାଥମ�ି ସ୍ଲୁକେ �େୁୁବାେ କପାଷା� ବଣ୍ଟେ �ାଯ୍ବୟୁକ୍ମ ଅେୁଷ୍ତି 
କହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିକେ ମ�ୁୟୁଅତଥିି ଭାକବ ସ୍ାେୀୟ ସେପଞ୍ଚ ସେୁୁଚ ିସମ୍ପରୂ୍୍ବା ପ୍ରଧାେ 
କଯା�କେଇ ସ୍ଲୁେ ସମସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ କପାଷା� ବଣ୍ଟେ �ୋଯାଇଥିଲା।

ଜାମ୍ୱୁଝରୀ ସ୍ଲୁସର ସପାଷାକ ବଣ୍ଟନ

େଭୁଦ୍ା ସକାଇୋ ଖଣ ି
ସନଇ ତ୍ର ି୍ ାକ୍ଷକି ସବୈଠକ

କସଟେନର ଧକ୍ାସର 
ୋଇକେ ଆସରାହୀ ମତୃ

ଅନୁସ�ାଳ, ୧୫ା୯(େମେି): ବଅଁେପାଳ ଥାୋ ଅନ୍ତ�୍ବତ 
ବନ୍ଦାଛ�ଠାକେ େୁଘ୍ବଟଣାକେ ଜକଣ ସାଇ�ଲ ଆକୋହୀଙ୍କ 
ମତୁୃୟୁ ଘଟଛି।ି ମତୃ� ଜଣ� ବଅେଁପାଳ ବ୍� ଅନ୍ତ�୍ବତ 
�ଡ଼ସନ୍ତୀ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼�ଳ ିଗ୍ରାମେ ସମୁନ୍ତ ବକିଶାଇ। 
ସମୁନ୍ତ �େୁୁବାେ ସ�ାକଳ ସାଇ�ଲ କଯାକ� ଅେୁକ�ାଳ 
ଆସଥିିଲ। କସଠୁ �ାମ ସାେ ି ବନ୍ଦାଛ� େ�ିଟ କେଇ 
ଘେ�ୁ ଯବିା ସମୟକେ ପଛପଟୁ ଏ� �କଣ୍ଟେେ ତାଙୁ୍କ 
ଧକ୍ା କେଇଥିଲା। େଳକେ ଘଟଣାସ୍ଳକେ ତାଙ୍କେ ମତୁୃୟୁ 
କହାଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଳେୁ �କଣ୍ଟେେ ଜବତ �େବିା 
ସହ ଚାଳ��ୁ ଅଟ� େଖି ପଲୁସି ପଚୋଉଚୋ �େୁଛ।ି

ସେରାର ଅଭଯିକୁ୍ �ରିେ
ବଇଣ୍ା, ୧୫ା୯(େମେି): �କିଶାେେ�େ ପଲୁସି ବୁଧବାେ 
କେ�ୁଡ଼ ଗ୍ରାମକେ ଚଡ଼ଉ�େ ିକେୋେଥିବା ଅଭଯିକୁ୍ତ ମାେସ 
କବକହୋଙୁ୍କ �େିେ �େଛି।ି ତାଙ୍କ ୋମକେ ପବୂ୍ବେୁ କ�ାଟ୍ବକେ 
ମାମଲା ଥିବା କବକଳ କସ େୀଘ୍ବେେି କହବ କେୋେ ଥିକଲ। 
ଘକେ ଥିବା �ବେ ପାଇ ଁ ଆଇଆଇସ ି ଲବ କବାଡା ଚଢ଼ଉ 
�େ ି�େିେ �େବିା ସହ କ�ାଟ୍ବ ଚାଲାଣ �େଥିିକଲ।

ବଇଣ୍ା, ୧୫ା୯(ସମସି): �କିଶାେେ�େ ବ୍� ଅଙ୍ଗପଡ଼ା 
ପଞ୍ଚାୟତ ତୁେୁଡ଼ା ସେ�ାେୀ ପ୍ରାଥମ�ି ବେିୟୁାଳୟ ଓ 
ଜଅିନ୍ତାୋଳ ି ସେ�ାେୀ ପ୍ରାଥମ�ି ବେିୟୁାଳୟକେ ବୁଧବାେ 
କପାଷା� ବଣ୍ଟେ �ୋଯାଇଛ।ି ତୁେୁଡାକେ ପ୍ରଧାେ ଶଷିେ� 
ହୃଷକି�ଶ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱକେ ଅେୁଷ୍ତି କପାଷା� ବଣ୍ଟେ 
�ାଯ୍ବୟୁକ୍ମକେ ମ�ୁୟୁଅତଥିି ଭାବକେ ସେପଞ୍ଚ ଜକିତନ୍ଦ୍ର ସାହୁ 
କଯା�କେଇ ୨୩୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ କପାଷା� ବଣ୍ଟେ 
�େଥିିକଲ। କସହପିେ ିଜଅିନ୍ତାୋଳକିେ ପ୍ରଧାେ ଶଷିେ� େଲି୍ୀପ 
ପ୍ରଧାେଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱକେ ଅେୁଷ୍ତି କପାଷା� ବଣ୍ଟେ �ାଯ୍ବକ୍ମ 
କେ ମ�ୁୟୁ ଅତଥିି ଭାବକେ ସେପଞ୍ଚ କଯା�କେଇ ୪୦ ଜଣ 
ଙୁ୍କ କପାଷା� ବଣ୍ଟେ �େଥିିକଲ। ଏହ ି �ାଯ୍ବକ୍ମକେ ଅତଥିି 
ଭାବକେ ୋଏବ ସେପଞ୍ଚ କଶାଭାଙ୍ଗେିୀ ପାତ୍ର, ପୟୁାେୀକମାହେ 
କବକହୋ, ସାବତି୍ରୀ ସାହୁ ପ୍ରମ�ୁ କଯା�କେଇଥିକଲ। 

୨୭୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ସ୍ାଷାକ ବଟେନ

ବଇଣ୍ା, ୧୫ା୯(େମେି): ଅେୁକ�ାଳ ଜଲି୍ା ଜାମେୁାଳଠିାକେ 
ଥିବା ଷେୀକୋେ ବାସେିୀ �େୟୁାଶ୍ମେ ଛାତ୍ରୀମାେଙୁ୍କ ଅେୁକ�ାଳ 
ବୟିଟୁସିଆିେ କେଲକେୟାେ ଆକସାସୟିସେ ପଷେେୁ ମା�ଣା 
କସବା କଯା�ାଇ େଆିଯାଇଛ।ି ବେିୟୁାଳୟକେ ଥିବା ୫୦ ଜଣ 
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚୁଟ ି �ାଟବିା ସହ ଆ�ାମୀ େେିକେ ଛାତ୍ରୀମାକେ 
�ଭିଳ ି ପାଠ ଭଲକେ ପଢ଼କିବ କସ ସମ୍ପ�୍ବକେ ଆକଲାଚୋ 
�ୋଯାଇଥିଲା। ଏହ ି �ାଯ୍ବୟୁକ୍ମ�ୁ �େୟୁାଶ୍ମେ ଅଧ୍ୟଷୋ 
ସ୍ତିାୋଣୀ ପଟ୍ଟୋୟ� ଉଦ୍ ଘାଟେ �େଥିିକଲ। ଅେୟୁମାେଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକେ ଆକସାସୟିସେେ ସଭାପତ ିେକିବେତିା ୋସ, ସମ୍ପାେ� 
ଅଳ�ାୋଣୀ ମହାପାତ୍ର, ବେିା ୋସ, ବା�କେବୀ ପ୍ରଧାେ, ସସ୍ତିା 
ପ୍ରଧାେ, ଶ୍ାବଣୀ ମଶି୍, �େୟୁାଶ୍ମେ ପ୍ରଧାେ ଶଷିେୟତି୍ରୀ ମଧମୁତ ି
ପ୍ରଧାେ, ତପସ୍ୱେୀ ବଶି୍ାଳ ପ୍ରମ�ୁ କଯା�କେଇଥିକଲ।

ବୟିଟୁେିଆିନ ୍କ୍ଷରୁ କନ୍ାଶ୍ରମସର 
ମା�ଣା ସେବା ପ୍ରଦାନ



ଶକୁ୍ରବାର,
୧୬ ସେସପ୍ଟମ୍ବର
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ଉଫୁନା ପକ୍ଷରୁ ବଶି୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦବିସ ପାଳନ

୩ ସପ୍ାହରର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଏନ୍ ଜଟିରି ନରିଦ୍ଦେଶ

 � ଦକାଣ୍ଡିମକାଳ ପରୁୁଣକା ଏନ୍ ଏଚ୍  ବ ଡିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ

ଦଶହରା ପବୂଦେରୁ ରାସ୍ା ମରାମତ ିଦାବ ି
ରେଙ୍ାନାଳ, ୧୫ା୯(ସମସି)

ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗଦାଶଳିା ରାମମନ୍ରି ପରସିରରର 
ଆଞ୍ଚଳକି ବକିାଶ ପରଷିଦ ତରଫରୁ ଏକ ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ାଇଯାଇଛ।ି ଦଶ�ରା ପବୂ୍ବରୁ ପରୁଣା ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ 
ମରାମତ ି କରବିା ପାଇଁ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଏକ ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଆଞ୍ଚଳକି ବକିାଶ ପରଷିଦର ସଭାପତ ିରମା�ନ 
ମରୁାରୀ ମଶି୍ରଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱରର ଅନୁଷ୍ତି ରବୈଠକରର ଦାଣ୍ମିାଳ 
ଅଞ୍ଚଳର ଝାରଗାଡଆିଠାରୁ ପଞ୍ଚପୁଟ ିପଯ୍ବ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ପରୁୁଣା 
୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ମରାମତ ି କରବିା ପାଇଁ 
ଆର�ାଚନା ର�ାଇଥି�ା। ଏ� ିରାସ୍ା ଉପରର ୫ଟ ିପଞ୍ଚାୟତର 
ଜନସାଧାରଣ ନଭି୍ବର କରନ୍ତ।ି ଦଶ�ରା ଏ� ି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମଖୁ 
ପବ୍ବ ର�ାଇଥିବାରୁ ପଜୂା ପବୂ୍ବରୁ ରାସ୍ା ମରାମତ ି ପାଇଁ ଦାବ ି

କରାଯାଇଛ।ି ଚଳତିବଷ୍ବ ୨୨ଟ ି ପଜୂାମଣ୍ପ ତରଫରୁ ପଜୂା 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ବାକୁଯାଉଛ।ି ଏ�ା ସ�ତି ଏ� ି ରାସ୍ାରଦଇ 
ଯାତ୍ରୀବା�ୀ ବସ୍  ଗଡୁକି ଚଳାଚଳ କରୁ ନ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 
ମ�ଳିା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ରରାଗଗ୍ରସ୍ ର�ାକମାରନ ଯାତାୟାତରର 
ଅସବୁଧିାର ସମ୍ଖୁୀନ ର�ଉଛନ୍ତ।ି ରସ�ପିର ିବାରମ୍ବାର ବଦୁି୍ୟତ୍  
ବଭି୍ାଟ ରଯାଗ ୁ ଜନସାଧାରଣ ଅତଷି୍ ର�ାଇପଡରି�ଣ।ି ଏ� ି
ସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପରର ଆର�ାଚନାକରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ପଦରଷେପ 
ରନବାକୁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ରଭଟ ିଏକ ଦାବପିତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଏ� ି ଦାବପିତ୍ରକୁ ଗ୍ର�ଣ କର ି ତୁରନ୍ତ 
ପଦରଷେପ ରନବାକୁ ଜଲି୍ାପାଳ ଏନ୍ ଏଚ୍  ପଡି ି ଏବଂ ବଦୁି୍ୟତ୍  
ବଭିାଗକୁ ନରିଦ୍୍ବଶ ରଦଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି ଏ� ି ଦାବପିତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ ସମୟରର ସଭାପତଙି୍ ସ�ତି ଜଲି୍ାପରଷିଦ ସଦସ୍ୟ 
ବାଳକୃଷ୍ଣ ସା�ୁ, ପବୂ୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରରମାଦ ନାୟକ, ସମିନିଈ 

ସମତି ି ସଭ୍ୟ ଅଜୟ ମ�ାରଣା, ରକୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର 
ରାଉତ, ବଭୂିତଭୂିଷଣ ରଚୌଧରୁୀ, ପ୍ରାଣବନୁ୍ 
ରାଉତ, ଶବିପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଭବାନୀଶଙ୍ର 

ରାଉତ, ପବୂ୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ାନନ୍ ରାଉତ, 
ଗଙ୍ାଧର ରାଉତ, ଦବିାକର ରାଉତ, ରସାନନ୍ 
ରାଉତ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ର�ଥିିର�।

ଗଣ୍ାନାଳୀ ରବଆଇନ ପଥର ଖଣ ିଖନନ ମାମଲାଗଣ୍ାନାଳୀ ରବଆଇନ ପଥର ଖଣ ିଖନନ ମାମଲା

ରେଙ୍ାନାଳ, ୧୫ା୯(ସମସି)

�ରିନ୍ାଳ ତ�ସ�ି ଅଞ୍ଚଳରର ରବଆଇନ ପଥର ଖଣ ି
ଖନନ ମାମ�ାର ଶଣୁାଣ ି କର ି ନ୍ୟାସ୍ ନାଲ୍  ଗ୍ରୀନ୍  
ଟ୍ବୁି୍ୟନାଲ୍ (ଏନ୍ ଜଟି)ି ରେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ାପାଳ ଓ 
ବନପାଳଙୁ୍ ୭ ଦନି ଭତିରର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖ� ପାଇଁ 
ନରିଦ୍୍ବଶ ରଦଇଛ।ି ରବଆଇନ ପଥର ଖନନ ରନଇ 
ପ୍ରଶାସନ ନକିଟରର ବାରମ୍ବାର ଅଭରିଯାଗ ର�ାଇଥିର� 
ମଧ୍ୟ ରକୌଣସ ି କାଯ୍ବ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ନଆିଗ�ାନ।ି ଏ ରନଇ 
ରୱେଚ୍ାରସବୀ ଘନଶ୍ୟାମ ରାଉତ ଏନ୍ ଜଟିରି ଦ୍ାରସ୍ 
ର�ାଇଥିର�।

�ରିନ୍ାଳ ତ�ସ�ି ଗଣ୍ାନାଳୀ ଅଞ୍ଚଳରର ରବଆଇନ 
ଭାବରର ଗେ ିଉଠଛି ିପଥର ଖଣ ିଓ ଖାଦାନ। ଘନଶ୍ୟାମଙ୍ 
ଅଭରିଯାଗ ଅନୁସାରର, ଖତୟିାନ ନଂ ୫୨୧,ପ୍ଲଟ ନଂ ୧୧୯ 
ର ୨୨.୩୪ଏକର ଜମ ି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍�-୨ କସିମ ଜମରୁି 
ରବଆଇନ ଭାବରର ପଥର ଉର୍ାଳନ ର�ଉଛ।ି ଏ� ି
ଖଣକୁି ଗତ ୧୧ମାର୍୍ବ ୨୦୨୨ରର �ରିନ୍ାଳ ତ�ସ�ିଦାରଙ୍ 

ନାମରର ପରରିବଶ ମଞ୍ରୁୀ ମଳିଛି;ି କନୁି୍ତ ଖଣ ି ପାଇଁ 
ପରରିବଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରବାଡ୍ବର ରକୌଣସ ି ଅନୁମତ ି

ମଳିନିା� ିଁ। ଗଣ୍ାନାଳୀ ଗ୍ରାମର ରସୌମ୍ୟରଞ୍ନ ରଥ ଖଣକୁି 
�ଜି୍ ରର ରନଇଥିବା ରବରଳ ବ ୍୍ବମାନ ସଦୁ୍ଧା ପରରିବଶ 

ମଞ୍ରୁୀ �ସ୍ାନ୍ତର କରାଯାଇନା� ିଁ। ଖଣରୁି ଉର୍ାଳନ 
ପଥରକୁ ରପ୍ାନୀ କରାଯବିାକୁ ଦଶ୍ବାଯାଇଥିବା ରବରଳ 
ଜଙ୍� ଜମରିର ରାସ୍ା ନମି୍ବାଣ କରାଯାଇ ପଥର ଚା�ାଣ 
ର�ଉଛ।ି ଜଙ୍� ଜମରୁି ପଥର ଉର୍ାଳନ ଓ ରାସ୍ା ପାଇଁ 
ରାତାରାତ ିଠକିାଦାର ରମସନି �ଗାଇ ଶ� ଶ� ମ�ୂ୍ୟବାନ 
ଗଛକୁ କାଟ ି ସଫା କରରିଦଇଛନ୍ତ।ି ଭାରତ ସରକାରଙ୍ 
ପରରିବଶ ଏବଂ ଜଙ୍� ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମତ ି ବନିା 
ରାସ୍ା ନମି୍ବାଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏ�ାକୁ ରନଇ ରସ ଏନ୍ ଜଟିରି 
ଦ୍ାରସ୍ ର�ାଇଥିବା ରବରଳ ଏନ୍ ଜଟି ି ଶଣୁାଣ ି କର ି ତନି ି
ସପ୍ା�ରର ଜଲି୍ାପାଳ, ବନପାଳଙୁ୍ ବ୍ୟକ୍ଗିତ ସତ୍ୟପାଠ 
ଦାଖ� କରବିାକୁ ନରିଦ୍୍ବଶ ରଦଇଛ।ି ଏ� ି ମାମ�ାରର 
ଭାରତ ସରକାରଙ୍ ଜଙ୍� ଓ ପରରିବଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜୁନ୍  
୩୦ ତାରଖିରର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ ଅତରିକି୍ ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ 
ସଚବି, ଜଙ୍� ଓ ପରରିବଶ ବଭିାଗକୁ କାଯ୍ବ୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ଗ୍ର�ଣ କରବିାକୁ ନରିଦ୍୍ବଶ ରଦଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି 
ପରବ ୍୍ବୀ ଶଣୁାଣ ିଆସନ୍ତା ଅରକଟାବର ୧୦ତାରଖିରର ର�ବ 
ରବା� ିଜଣାପଡଛି।ି

ଭଗବାନ ବଦି୍ୟାପୀଠ 
‘୫-ଟ’ିରର ଅନ୍ତଭୁଦେକ୍ତ

ରେଙ୍ାନାଳ, ୧୫ା୯(ସମସି): ରେଙ୍ାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ସଆିରଆିସ୍ତି 
ଭଗବାନ ବଦି୍ୟାମନ୍ରିକୁ ସରକାରଙ୍ ‘୫-ଟ’ି ରଯାଜନାରର ସାମ�ି 
କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି ଏ�ାକୁ ରନଇ ବଦି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 
ଅଭଭିାବକ, ଶଷିେକ ଶଷିେୟତି୍ରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଖସୁରି ��ର ି ରଖଳଯିାଇଛ।ି 
ବଦି୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସଆିରଆି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶଷିେକ 
ଜଲି୍ାପାଳ ସରରାଜ ରସଠୀଙୁ୍ ରଭଟବିା ସ�ତି ଫୁ�ରତାଡା ରଦଇ 
ୱୋଗତ କରଥିିର�। ଏ� ିସାଷୋତ ସମୟରର ପ୍ରଧାନ ଶଷିେକ ଭକିାରୀଚରଣ 
ନାୟକଙ୍ ସ�ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ ତରଫରୁ ମାୟାଧର ଖଣୁ୍ଆି, ରପ୍ରମାନନ୍ 
ରାଉତ, ବଦୁିର ସାମ�, ଚନି୍ତାମଣ ିମ�ାନ୍ତ ିପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ର�ଥିିର�।

ଲକ୍ଷୀପଜୂା ପ୍ରସୁ୍ତ ିରବୈଠକ
ହରି୍ାଳ, ୧୫ା୯(ସମସି): �ରିନ୍ାଳ ତ�ସ�ି କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟ ସଭା ଗ�ୃ 
ପରସିରରର ଗରୁୁବାର �ଷ୍ୀପଜୂା ପାଳନ ପାଇ ଁ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ରବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଥି�ା। ଆରୟାଜତି ରବୈଠକରର ଉପଜଲି୍ାପାଳ ଶବିାନନ୍ 
ୱୋଇ ଁଅଧ୍ୟଷେତା କରଥିିର�। ଆସନ୍ତା ଅରକଟାବର ୯ ତାରଖିରର ପଜୂା ପ୍ରାରମ୍ଭ 
ର�ାଇ ୧୮ ତାରଖିରର ବସିଜ୍ବନ କରାଯବିାକୁ ସବ୍ବ ସମ୍ତ ିପ୍ରକାଶ ପାଇଥି�ା। 
ମ�କୁମାରର ରମାଟ ୧୪ଟ ି ମଣ୍ପରର ପଜୂା ଅନୁଷ୍ତି ର�ବ ରବା� ି
ସବ୍ବସମ୍ତ ି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥି�ା। ଉକ୍ ରବୈଠକରର ସମସ୍ ପଜୂା କମଟିରି 
ସଦସ୍ୟଙ୍ ସରମତ ସମସ୍ ଉପଖଣ୍ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ତି ର�ଥିିର�।

କାମରର ଆସନୁ ିଜଳର�ାଗାଣ 
ଓ ରସାଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ

ପାଣ ିପାଇଁ ଡହକବକିଳ ରହଉଛନ୍ତ ିସାହ ିବାସ ି୍ ା
କଙ୍ଡାହାଡ/ମହାବୀରରାଡ, ୧୫ା୯(ସମସି): ରେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା 
କଙ୍ଡ଼ା�ାଡ଼ ବ୍ଲକ ମ�ାବରିରାଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଟକାପଶ ି ଗ୍ରାମରର ପାଣରି 
ସମସ୍ୟା ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ସା�କୁି ପାଣ ିଆସବିା ପାଇ ଁରସା�ାର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ବ୍ୟବସ୍ା ର�ାଇଥି�ା। ଏ�ାଦ୍ାରା ପାଣ ି ରଯାଗାଣ ର�ବାସ� �ାଇଟ୍  
ବ ି ଜଳୁଥି�ା। ପାଣ ି ଆସବିା ବଦଳରର ର�ାକଙୁ୍ ଖା� ି ପାଣ ି ଟ୍ୟାପ୍  
�ଗାଇ ଠକିାଦାର ଠକ ିରଦଇଥିବା ଅଭରିଯାଗ ର�ାଇଛ।ି ଗ୍ରାମରର ଥିବା 
ଜଳରଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ନା ପାଣ ିମଳୁିଛ ିନା ଗ୍ରାମବାସୀଙୁ୍ �ାଇଟ୍  ମଳୁିଛ।ି 
ଦୀଘ୍ବଦନି ର�ବ ରସା�ାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ର�ାଇ ପଡରି�ଥିିବା ରବରଳ 

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ ସମସ୍ୟା ରକ� ିବୁଝୁ ନ ଥିବା ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ସା�ରି 
ର�ାକମାରନ ନାଳରପାଖରୀ ପାଣକୁି ବ୍ୟବ�ାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି ଏ 
ରନଇ ସା� ିବାସନି୍ା ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍ଠାରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ 
ଜଣାଇର� ମଧ୍ୟ ରକ� ି କର୍୍ବପାତ କରୁନା�ାନ୍ତ।ି ତୁରନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ 
ରଯାଗାଣ କରବିାକୁ ସା� ିବାସନି୍ା ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ନକିଟରର ଦାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି

ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସାଧାରଣ ରବୈଠକ
ରେଙ୍ାନାଳ, ୧୫ା୯(ସମସି): ରେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା ରକମଷି୍ଟ୍  ଓ ଡ୍ରଗଷି୍ଟ୍  ସଂଘର 
ତୃତୀୟ ବାଷଷିକ ସାଧାରଣ ରବୈଠକ ପରୁୁଣା ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ��ଠାରର ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ାଇଯାଇଛ।ି ସଂଘର ସଭାପତ ି ପ୍ରଦୀପ୍ ମଶି୍ରଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱରର ଅନୁଷ୍ତି 
ରବୈଠକରର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାବରର ଉତ୍କଳ ରକମଷି୍ ଏବଂ ଡ୍ରଗଷି୍ ଆରସାସଏିସନର 
ସଭାପତ ି ପ ି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମ�ାପାତ୍ର 
ରଯାଗରଦଇଥିବା ରବରଳ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାବରର କଟକ ରକମଷି୍ ଏବଂ ଡ୍ରଗଷି୍ 
ଆରସାସଏିସନର ସଂଗଠନ ସମ୍ାଦକ ମରନାରଞ୍ନ ବଳ ଏବଂ ଜପିସିଡିଏିର 
ଟ୍ାକ ରଚୟାରମ୍ୟାନ ଅବନୀ ସା�ୁ ରଯାଗରଦଇ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍ ବଭିନି୍ନ 

ସମସ୍ୟା ଉପରର ଆର�ାକପାତ କରଥିିର�। ଜଲି୍ା ସମ୍ାଦକ ଦଲି୍ୀପ ମଶି୍ର 
ବବିରଣୀପାଠ କରଥିିବା ରବରଳ ରକାଷାଧ୍ୟଷେ ପ୍ରଭାତ ପାଣ ି ତନିବିଷ୍ବର ଆୟ 
ବ୍ୟୟ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରଥିିର�। ଏ� ିଅବସରରର ଅଗାମୀ ୨୦୨୨-୨୫ ପାଇଁ 
ନୂତନ କାଯ୍ବ୍ୟକାରଣିୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ବକ ୍୍ବାମାନଙ୍ ନାମ ରଘାଷଣା କରଥିିର�। 
ସଭାପତ ିଭାବରର ପ୍ରଦପି୍ ମଶି୍ର, ସମ୍ାଦକ ଦଲି୍ୀପ ମଶି୍ର ସବ୍ବସମ୍ତକି୍ରରମ ନବି୍ବାଚତି 
ର�ାଇଥିବା ରବରଳ ରକାଷାଧ୍ୟଷେ ଭାବରର ପ୍ରଭାତ ପାଣ ିମରନାନୀତ ର�ାଇଛନ୍ତ।ି 
ଏ� ିସଭାକୁ ଅବନୀ ମଶି୍ର ସଂରଯାଜନା କରଥିିବା ରବରଳ ସନୁୀ� ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ 
ଅପ୍ବଣ କରଥିିର�। ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ ରଯାଗରଦଇଥିର�।

ଟାଟାଷ୍ଲି୍  �ବୁ ରଜ୍ୟାତବିବିଜ୍ାନୀ ପ୍ରତଭିା ଅରନୱେଷଣ କା�ଦେ୍ୟକ୍ରମ
ରେଙ୍ାନାଳ, ୧୫ା୯(ସମସି): ମ�ାକାଶ ବଜି୍ାନ 
ରଷେତ୍ରରର ଓଡ଼ଶିାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ପ୍ରତଭିା ଚହି୍ନଟ ଓ 
ପ୍ରସାର �ଷେ୍ୟରର ଆରୟାଜତି କରାଯାଉଥିବା ଟାଟାଷ୍ଲି୍  
ଯବୁ ରଜ୍ୟାତବିଷିଜ୍ାନୀ ପ୍ରତଭିା ଅରନ୍ବଷଣ (ୟାଟସ୍ ) 
ପ୍ରତରିଯାଗତିା ରେଙ୍ାନାଳ ଓ ଅନୁରଗାଳ ଜଲି୍ାର 
ବଭିନି୍ନ ବଦି୍ୟାଳୟରର ଆରୟାଜନ କରାଯାଉଛ।ି 
ଭୁବରନଶ୍ୱରସ୍ତି ପଠାଣ ି ସମାନ୍ତ ପ୍ଲାରନଟାରୟିମ୍  
ସ�ଭାଗତିାରର ୟାଟସ୍ ର ଆରୟାଜନ କରାଯାଉଛ।ି 
କୁଇଜ୍  ଓ ପ୍ରବନ୍ �ଖିନକୁ ରନଇ ଆରୟାଜତି ଏ� ି

ପ୍ରତରିଯାଗତିା ଟାଟା ଷ୍�ି ରମରାମଣ୍ଳୀ କାରଖାନା 
ପାଶ୍ଶ୍ବବ୍୍ବୀ ବଦି୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରେଙ୍ାନାଳ ଓ ଅନୁରଗାଳ 
ଜଲି୍ାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରର ମଧ୍ୟ ଆରୟାଜନ କରାଯାଇଛ।ି 
ରେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ାର ନରରନ୍ଦ୍ରପରୁଠାରର ଅବସ୍ତି 
କାରଖାନା ପାଶ୍ଶ୍ବବ୍୍ବୀ ବଦି୍ୟାଳୟଗଡ଼ୁକି ଯଥା- 
କୁଶପଙ୍ା ରନାଡା� ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ, ଖଡ଼ଗପ୍ରସାଦ 
ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ, ବ୍ରାହ୍ଣୀ ପବ୍ଲକି୍  ସ୍�ୁ, ପରୁୁଣା 
ପାଇକରକାଟର ପାରକୁିଳ ସରକାରୀ ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ, 
ମଙ୍ଳପରୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ, ନୂଆ�ତା 

ଉନ୍ନତ ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ, ସଧୁାକର ସାମନ୍ତ ସଂି�ାର ଉର୍ 
ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଶବିପରୁର �ଙ୍ବାଉତ ି ବଦି୍ୟାଳୟରର 
ଏ� ି ପ୍ରତରିଯାଗତିାର ଆରୟାଜନ କରାଯାଇଛ।ି 
ବ୍୍ବମାନ ସଦୁ୍ଧା ଉଭୟ ଜଲି୍ାର ୧୮ଟ ି ବଦି୍ୟାଳୟରୁ 
୬୦୦୦ରୁ ଊଦ୍ଧ୍ଶ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ� ି ପ୍ରତରିଯାଗତିାର 
ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କରସିାରଛିନ୍ତ।ି ଏ� ି ଅବସରରର 
ବଦି୍ୟାଳୟ ଶଷିେକ ଶଷିେୟତି୍ରୀ, ସ୍ାନୀୟ ର�ାକ ପ୍ରତନିଧିି 
ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍�ି ରମରାମଣ୍ଳୀର ଅଧିକାରୀମାରନ 
ଉପସ୍ତି ଥିର�।

ରେଙ୍ାନାଳ, ୧୫ା୯(ସମସି)

ଉଫୁନା ପଷେରୁ ବଶି୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦବିସ ରଥଗଡାସ୍ତି ଉଫୁନା କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟରର ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିରର ଉଫୁନାର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟଷେ ଆଡରଭାରକଟ୍  ମରନାରଞ୍ନ 

ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିର�। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍ତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନିୀ ପାତ୍ର ଆଭାଷ ିମାଧ୍ୟମରର 
ଏ�ାକୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ କର ିକ�ରି� ରଯ, ଗାନ୍ଜିୀ ରଦଶରର ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ଶାସନ ପ୍ରତଷି୍ା 
କରଥିିର�। ପବୂ୍ବତନ ବଚିାରପତ ି ଭକିାରୀ ଚରଣ ରାଉତ କ�ରି� ରଯ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନ 
ର�ରି� ରଦଶରର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚା�ବି ଏବଂ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଷେରୁ୍ ର�ବ। 

ଏଥିରର ଡ. ପ୍ରରମାଦ ନାୟକ, ୱୋଗତ ଭାଷଣ ରଦଇଥି�ାରବରଳ ଓଡ଼ଶିା 
ସା�ତି୍ୟ ଏକାରଡମୀର ସଭ୍ୟ କବବିା�ାଦୂର ପାଟ୍ଟସା�ାଣୀ ଧନ୍ୟବାଦ 
ଅପ୍ବଣ କରଥିିର�। ‘ରଦଶ କ ିବାତ୍ ’ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ଆବା�କ ସରରାଜ 
ଶତପଥୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ ଅଧ୍ୟଷେ ବଶି୍ୱନାଥ ମ�ାପାତ୍ର, ପ୍ରରଫସର ସମୀର 
ସା�ୁ, ଇଂ. ଅବନିାଶ ଦାସ, ଇଂ. ଡମ୍ବରୁଧର ପଣ୍ା, ପ୍ରରଫସର ଦଲି୍ୀପ 
ନନ୍, ଜନସରୁଷୋ ପରରିଶାଧର ସଭାପତ ି ବନିାୟକ ଶତପଥକ୍ସ ପ୍ରମଖୁ 
ଆର�ାଚନାରର ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କରଥିିର�। ଉକ୍ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଚିତି୍ରାନନ୍ 
ମ�ାନ୍ତ,ି �ଳତି ରବର�ରା ସ୍ତିାରାଣୀ ସାମ� ପ୍ରମଖୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିର�।

କଳାବ୍ୟାଜ୍  ପନି୍ ି
ଅଧ୍ାପକଙ୍ ଅଧ୍ାପନା

ଗଁଦଆି, ୧୫ା୯(ସମସି): ଗଁଦଆି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ବତ ପଙୁି୍ଆ 
ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟରର ଗତ ୨୦୦୮ ମସ�ିାରର ପରଚିାଳନା କମଟି ି
ଦ୍ାରା ନଯିକୁ୍ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କମ୍ବଚାରୀଗଣ କଳାବ୍ୟାଜ୍  ପରଧିାନ ପବୂ୍ବକ 
କାଯ୍ବ୍ୟରର ରଯାଗଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି ରାଜ୍ୟ ରବସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ, 
କମ୍ବଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତ ିବଶି୍ୱରଞ୍ନ ଦାସଙ୍ ଆ�୍ବାନକ୍ରରମ ରାଜ୍ୟର 
ସମସ୍ ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟରର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କମ୍ବଚାରୀମାରନ କଳାବ୍ୟାଜ୍  
ପରଧିାନ କରଛିନ୍ତ।ି ସଂଘ ୨୦୦୮ମସ�ିା ପରବ ୍୍ବୀ ଅଧ୍ୟାପକ 
ଓ କମ୍ବଚାରୀଙୁ୍ ଅନୁଦାନ ଦାବରିର ଭୁବରନଶ୍ୱରସ୍ ବଧିାନସଭା 
ସମ୍ଖୁରର ଦୀଘ୍ବ ୧୪୧ ଦନି ଧର ି ଅର�ାରାତ୍ର ଧାରଣାରର ବସଥିିର� 
ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସରକାର ଦାବ ି ପରୂଣ ଦଗିରର ରକୌଣସ ି ତତ୍ପରତା 
ପ୍ରକାଶ କରୁନା�ାନ୍ତ।ି ବାରମ୍ବାର ବଭିାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚବିଙ୍ ସ�ତି 
ଆର�ାଚନା ର�ାଇଥିର� ମଧ୍ୟ ରକୌଣସ ିସଫୁଳ ମଳିନିା� ିଁ। ସଂଘ ପଷେରୁ 
ଗରୁୁଦବିସକୁ କଳା ଦବିସ ରୂରପ ପାଳନ କରଛି।ି ପନୁବ୍ବାର କଳାବ୍ୟାଜ୍  
ପନି୍ ିଅନଦି୍ଷିଷ୍ କାଳପାଇ ଁଦାବ ିପରୂଣ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟାପନା ଜାର ିରଖିବା 
ପାଇ ଁ ସଂଘ ନଷି୍ପ୍ ି ଗ୍ର�ଣ କରଛି।ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂଘର ଦାବ ି
ଗ୍ର�ଣ ନ କର� ଆଗାମୀ ଦନିରର କାଯ୍ବ୍ୟବନ୍ ସ�ତି ମ�ାସଂଗ୍ରାମର 
ଡାକରା ଦଆିଯବି ରବା� ିରଚତାବନୀ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଉକ୍ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକୁ 
ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟ ସଂରଯାଜକ ରବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମଶି୍ର ପରଚିାଳନା କରଥିିବା 
ରବରଳ ଅଧ୍ୟାପକିା କୁମଦୁନି ିରବର�ରା ସ�ରଯାଗ କରଥିିର�।

ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ ନୂଅାଁଖାଇ ରଭଟ୍ ଘାଟ୍ 
ରେଙ୍ାନାଳ, ୧୫ା୯(ସମସି): ରେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା ସଂସ୍ତୃ ି ଭବନ 
ପରସିରରର ଓଡଆି ଭାଷା, ସା�ତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍ତୃ ିବଭିାଗ ସ�ାୟତାରର 
ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜଲି୍ା ସଂସ୍ତୃ ି ପରଷିଦର ସ�ରଯାଗରର 
ନୂଅାଁଖାଇ ରଭଟଘାଟ ପାଳତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ଏ� ି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରର 
୫୦ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରକୌତୁକ ରପାଷାକ ପ୍ରଦଶ୍ବନ କରଥିିର�। 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିିଭାରବ ଜଲି୍ାପାଳ ସରରାଜ ରସଠୀ, ମଖୁ୍ୟବକ୍ାଭାରବ 
ରାଜ୍ୟ କଳାସଂସ୍ତୃ ିସଂଘର ଉପସଭାପତ ିଅବନୀ ମଶି୍ର, ଜଲି୍ା ସଂସ୍ତୃ ି
ଅଧିକାରୀ ପ୍ରୟିମ୍ବଦା ରବର�ରା ରଯାଗରଦଇ ଥିର�। ଅନ୍ୟତମ 
ଅତଥିିଭାରବ ପଶ୍ମି ଓଡଶିାର ସଯୂ୍ବ୍ୟନାରାୟଣ ବର�ିା ରଯାଗରଦଇ 
ନୂଆଖାଇ ବଷିୟରର ଅବଗତ କରାଇଥିର�। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଜଲି୍ାପାଳ 
ଶ୍ରୀ ରସଠୀ ନୂଆଖାଁଇ ଏକ ଭାଇଚାରାର ପବ୍ବ ଏବଂ ସମରସ୍ ମଳିମିଶି ି
କାମ କରରି� ଆମ ଜଲି୍ାର ସବ୍ବାଙ୍ୀନ ଉନ୍ନତ ିର�ାଇପାରବି ରବା� ି
କ�ଥିିର�। ରାଜ୍ୟ କଳାସଂସ୍ତୃ ି ସଂଘର ଉପସଭାପତ ି ଶ୍ରୀ ମଶି୍ର 
ନୂଆଖାଁଇ ବଷିୟରର ସଚୂନା ରଦବା ସ�ତି ସମସ୍ଙ୍ ମଙ୍ଳକାମନା 
କରଥିିର�। ଏ� ିଅବସରରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ପରୁସ୍ତୃ କରାଯାଇଥି�ା। 
ପରର ସାଂସ୍ତୃକି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ପରରିବଷଣ କରାଯାଇଥିବା ରବରଳ ଏ� ି
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଶୁାନ୍ତ ପାଣ ିପରଚିାଳନା କରଥିିର�।

ରକ୍ତଦାନ ଶବିରିରର ୨୧ ୟନୁଟି୍  ରକ୍ତ ସଂଗହୃୀତ
ରେଙ୍ାନାଳ, ୧୫ା୯(ସମସି): ରେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟଚକିତି୍ାଳୟ ପରସିର 
ରକ୍ ଭଣ୍ାରଠାରର ଏକ ରକ୍ଦାନ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ଏ� ିଶବିରିକୁ 
ୟନୁଭିରସଆିଲ୍  ଏମ୍ ଇପରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରଚିାଳକ ରମତିାଭ ମଶି୍ର ଉଦ୍ ଘାଟନ 
କରଥିିବା ରବରଳ ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିିଭାରବ ଜଲି୍ା ରରଡ୍ କ୍ରସର ଉପସଭାପତ ି
ବରିଞ୍ଚ ିନାରାୟଣ ପାଣ,ି କନଷି୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ �ଙି୍ରାଜ ନାୟକ, ମରନାରଞ୍ନ ରବର�ରା 
ଓ ସରୁରଶ ୱୋଇଁ ପ୍ରମଖୁ ସମ୍ାନତି ଅତଥିିଭାବରର ରଯାଗରଦଇଥିର�। ଏ� ି
ଶବିରିରର ରମାଟ୍  ୨୧ୟନୁଟି୍  ରକ୍ ସଂଗ୍ର� କରାଯାଇଥି�ା।
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କାମାକ୍ାନ�ର, ୧୫ା୯(େମେି)

ଗରୁୁବାର ନ୍ାସ୍ ନାଲ ଗ୍ରୀନ୍  
ଟ୍ ରିବୁ୍ନାଲ(ଏନ୍ ଜରିଟ ରି) କମ ରିଟ ରି ଜରିଏମ୍  
ଆଇରନ୍  କାରଖାନାର ପନୁଃ ଯାଞ୍ଚକର ରିଛନ୍ରି। 
ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଗତ କୁଲଲଇ ଗ୍ାମଲର 
ଗଢ଼ରି ଉଠରିଥିବା ଜରିଏମ୍  ଆଇରନ୍  ଆଣ୍ଡ୍   ଷ୍ ରିଲ୍  
କାରଖାନାଲର ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସରକାରରୀ 
ଜମ ରି ଜବରଦଖଲକୁ ଲନଇ ଜରିଲ୍ା ପ୍ରଶାସନକୁ 
ବାରମ୍ାର ଅଭରିଲଯାଗ ଲ�ାଇଆସଥୁିଲଲ। ଏ 
ଲନଇ ଲକୌଣସ ରି କାଯ୍ଗ୍ାନୁଷ୍ାନ ନ ଲ�ବାରୁ 
ପବୂ୍ଗତନ ସରପଞ୍ଚ ସରୀମାନ୍ ଲଜନା ଓ ସାମାଜରିକ 
କମ୍ଗରୀ ଶାନ୍ନୁ ଭୁକ୍ା ଜାତରୀୟ ସବୁଜ ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ 
ଦ୍ାରସ୍ଥ ଲ�ାଇଥିଲଲ। 

ଜାତରୀୟ ସବୁଜ ପ୍ରାଧିକରଣ କାରଖାନାକୁ 
ପର ରିଦଶ୍ଗନ କର ରି ସତ୍ପାଠ ଦାଖଲ ନ ରିମଲନ୍ 
ଏକ ଯଗୁ୍ମ କମ ରିଟ ରି ଗଠନ କର ରିଥିଲଲ। ଗତ 

ଜୁନ୍  ୮ତାର ରିଖଲର ଉକ୍ କମ ରିଟ ରି କାରଖାନାକୁ 
ପର ରିଦଶ୍ଗନ କର ରି ର ରିଲପାଟ୍ଗ ଦାଖଲ କର ରିଥିଲଲ। 
ଜାତରୀୟ ସବୁଜ ପ୍ରାଧିକରଣର ବ ରିଚାରପତ ରି 
ଲଶୈବାଳ ଦାସଗପୁ୍ା ଓ ବ ରିଚାରପତ ରି ଅମ ରିତ ରି 

ସ୍ଥାଲଲକର ଗତ ଅଗଷ୍ ୨୨ତାର ରିଖଲର ଶଣୁାଣ ରି 
କର ରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମ ରି ଜବରଦଖଲ ଉଲଛେଦ, ଯଗୁ୍ମ 
କମ ରିଟ ରି ଦାଖଲ କର ରିଥିବା ର ରିଲପାଟ୍ଗକୁ ନାପସନ୍ଦ 
କର ରିବା ସ� ରିତ ପରଜଙ୍ଗ ତ�ସ ରିଲଦାରଙ୍କ 

ଶ ରିଥିଳତା ବ ରିଲରାଧଲର କାଯ୍ଗ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍�ଣ 
କର ରିବାକୁ ଲେଙ୍କାନାଳ ଜରିଳ୍ଲାପାଳଙୁ୍କ ନ ରିଲଦ୍୍ଗଶ 
ଲଦଇଥିଲଲ। ଏନ୍ ଜରିଟ ରିଙ୍କ ନ ରିଲଦ୍୍ଗଶ ପଲର ଅଗଷ୍ 
୨୫ ତାର ରିଖଲର ପରଜଙ୍ଗ ତ�ସ ରିଲଦାରଙ୍କ 
ଲନତୃତ୍ୱଲର କ ରିଛ ରି ଜବରଦଖଲ ଉଲଛେଦ 
ଲ�ାଇଥିଲା। 

ଏନ୍ ଜରିଟ ରିଙ୍କ ନ ରିଲଦ୍୍ଗଶକ୍ରଲମ ଗରୁୁବାର 
ଜରିଲ୍ାପାଳ ସଲରାଜ ଲସଠରୀ, ଅତ ରିର ରିକ୍ 
ଜରିଲ୍ାପାଳ (ରାଜସ୍ୱ)ଉଦୟ ମ�ାପାତ୍ର, ଡ ରିଏଫ୍ ଓ 
ପ୍ରକାଶଚାନ୍ଦ ଲଗାଗ ରିଲନନରୀ, ଉପଜରିଲ୍ାପାଳ 
ଲଜ୍ାତ ରିଶଙ୍କର ସା�ୁ, ପରଜଙ୍ଗ ତ�ସ ରିଲଦାର 
ଓ ଅନୁଲଗାଳସ୍ଥରିତ ଆଞ୍ଚଳରିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଲବାଡ୍ଗର 
ଅଧିକାରରୀ ପର ରିଦଶ୍ଗନ କର ରିବା ସ� ଅନୁଧ୍ାନ 
କର ରି ଲେର ରିଛନ୍ରି। ପରବର୍୍ଗରୀ ଶଣୁାଣ ରି ଆସନ୍ା 
ଲସଲପଟେମ୍ର ୨୯ତର ରିଖକୁ ଧାଯ୍ଗ୍ କରାଯାଇଛ ରି। 
ଅଭ ରିଲଯାଗକାରରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜରୀବରୀ 
ଶଙ୍କରପ୍ରସାଦ ପାଣ ରି ପର ରିଚାଳନା କର ରିଛନ୍ରି।

ସେଙ୍ାନାଳ, ୧୫ା୯(େମେି)

ଲେଙ୍କାନାଳ ଜରିଲ୍ା କାଯ୍୍ଗ ାଳୟର ସଦ୍ ଭାବନା 
ସଭାଗ�ୃଲର ଅନୁଷ୍ ରିତ ଲବୈଠକଲର ଜରିଲ୍ାପାଳ 
ସଲରାଜ ଲସଠରୀ ସମସ୍ତ ବ ରିଦ୍ାଳୟଲର 
ପ ରିଲାମାନଙୁ୍କ ଉର୍ମ ଶ ରିକ୍ଷା ଲଯାଗାଇ ଲଦବା 
ସ� ରିତ ଲସମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସମୟଲର 
ସବ୍ଗାଧିକ ସରୁକ୍ଷା ନ ରିମଲନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱାଲରାପ 
କର ରିଛନ୍ରି। ଜରିଲ୍ାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକଲର ଥିବା 
ଓଡରିଶା ଆଦଶ୍ଗ ବ ରିଦ୍ାଳୟଲର ଅଧ୍ୟନରତ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ନ ରିମଲନ୍ ବସ୍ ର 
ବ୍ବସ୍ଥା କର ରିବାକୁ ଲସ ଉପସ୍ଥରିତ ବସ୍  
ମାଲରିକଙୁ୍କ କ� ରିଛନ୍ରି। ବସ୍ ଲର ଯ ରିବା ଆସ ରିବା 
କର ରିବା ସମୟଲର ସମ୍କୃ୍ ଚାଳକ, କଣ୍କଟେର 
ଓ ଲ�ଲ୍ ପର ପ ରିଲାମାନଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରତ ରି 
ବ ରିଲଶଷ ଯତ୍ନବାନ ଲ�ବାକୁ କ� ରିଛନ୍ରି। 

ଉର୍ମ ଗଣୁାତ୍ମକ ଶ ରିକ୍ଷା ନ ରିମଲନ୍ ସମସ୍ତ 
ଶ ରିକ୍ଷକ ନ ରିଷ୍ାପର ଲ�ବା ସ� ରିତ ପ ରିଲାମାନଙ୍କ 
ଲବୌଦ୍ ରିକ ବ ରିକାଶ ଉପଲର ଧ୍ାନ ଲଦବାକୁ 
ଲସ ପରାମଶ୍ଗ ଲଦଇଛନ୍ରି। ନ ରିୟମ ରିତ ଭାଲବ 
ଅଭରିଭାବକ-ଶ ରିକ୍ଷକ ଲବୈଠକ କର ରିବାକୁ 

କ� ରିଛନ୍ରି। ‘୫-ଟ ରି’ ଅନ୍ଗ୍ଗତ ସମସ୍ତ ସ୍ଲୁଲର 
ଯଥାଶରୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରଲନଟ୍  ବ୍ବସ୍ଥା କର ରିବାକୁ 
ଜରିଲ୍ାପାଳ ବ ରିଏସ୍ ଏନ୍ ଏଲ୍ ର ଏଜରିଏମ୍ ଙୁ୍କ 
କ� ରିଛନ୍ରି। ଉଚ୍ଚ ଶ ରିକ୍ଷା ନ ରିମଲନ୍ ଲଯାଗ୍ 
ଗର ରିବ ଲମଧାବରୀ ପ ରିଲାମାନଙୁ୍କ ମାଗଣାଲର 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକାଚରିଂର ବ୍ବସ୍ଥା କରାଯ ରିବ 
ଲବାଲରି ଲସ ପ୍ରକାଶ କର ରିଛନ୍ରି। ‘୫-ଟ ରି’ 
ଅନ୍ଗ୍ଗତ ସମସ୍ତ ସ୍ଲୁକୁ ବ୍ଲକ ଶ ରିକ୍ଷାଧିକାରରୀ 
ଏବଂ ଧାଯ୍୍ଗ  ୨୩ଜଣ ଅଧିକାରରୀ ଗସ୍ତ 
କର ରି ଏ�ାର କାଯ୍୍ଗ କାର ରିତାକୁ ତଦାରଖ 

କର ରିବାକୁ ଜରିଲ୍ାପାଳ ନ ରିଲଦ୍୍ଗଶ ଲଦଇଛନ୍ରି। 
ଶ ରିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ାକୁ ଅଗ୍ାଧିକାର 
ଲଦଇ ସମାଧାନ କର ରିବାକୁ ଲସ ପରାମଶ୍ଗ 
ଲଦଇଛନ୍ରି। ଏ� ରି ଲବୈଠକଲର ଯକୁ୍ ୨ ଓ 
ଯକୁ୍ ୩ ଲରେଣରୀ ପାଇ ଁ ଜମ ରି ଅଧିଗ୍�ଣ, 
ଆର୍ ଓଆର୍  ପ୍ରଦାନ, ଲରେଣରୀ ଗ�ୃ ନ ରିମ୍ଗାଣ, 
ଲମୌଳ ରିକ ଆବଶ୍କତା ପରୂଣ, ପ ରିଲାମାନଙ୍କ 
ସରୁକ୍ଷା ସମ୍କ୍ଗଲର ଜରିଳ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ 
କଲଲଜର ଅଧ୍କ୍ଷମାନଙ୍କ ସ� ରିତ ଆଲଲାଚନା 
କର ରିଥିଲଲ। ଶ ରିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳରୀକୁ ଅଧିକ 

କ୍ର ରିୟାଶରୀଳ କର ରିବା ନ ରିମଲନ୍ ଲବୈଠକଲର 
ଜରିଲ୍ାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଶ ରିକ୍ଷାଧିକାରରୀ ଓ 
ଅତ ରିର ରିକ୍ ଜରିଲ୍ା ଶ ରିକ୍ଷାଧିକାରରୀଙୁ୍କ ଲାପ୍ ଟପ୍  
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜରିଲ୍ାର ୧୩୬ଜଣ 
ସ ରିଆର୍ ସ ରିସ ରିଙୁ୍କ ପବୂ୍ଗରୁ ଲଡସ୍ଟପ୍  ମଧ୍ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ରି। ଇଚ୍  ୱାନ୍  ଟ ରିଚ୍  ୱାନ୍  
କାଯ୍୍ଗ କ୍ରମଲର ଜରିଲ୍ାର ୪�ଜାର ୮ଶ� 
୭୯ଜଣ ଶ ରିକ୍ଷକ, ୫�ଜାର ୬ଶ� ୧୧ଜଣ 
ନ ରିରକ୍ଷରଙୁ୍କ ସାକ୍ଷର କର ରିଥିବା ଜଣାପଡରିଛ ରି। 

ଏ� ରି ଲବୈଠକଲର ଅତ ରିର ରିକ୍ 
ଜରିଲ୍ାପାଳ(ରାଜସ୍ୱ) ଉଦୟ ମ�ାପାତ୍ର, 
ଅତ ରିର ରିକ୍ ଜରିଲ୍ାପାଳ(ସାଧାରଣ) ରଲମଶଚନ୍ଦ୍ର 
ଲସଠରୀ, ଜରିଲ୍ା ପର ରିଷଦ ମଖୁ୍ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକାରରୀ ଓ କାଯ୍୍ଗ  ନ ରିବ୍ଗା�ରୀ ଅଧିକାରରୀ 
ତନ୍ମୟ ଦରୱନ, ଜରିଲ୍ା ଶ ରିକ୍ଷାଧିକାରରୀ 
ନ ରିଲବଦରିତା ପାଣ ରି, ସମସ୍ତ ବସ୍  ମାଲରିକ, 
ସମସ୍ତ କଲଲଜର ଅଧ୍କ୍ଷ, ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ 
ଶ ରିକ୍ଷାଧିକାରରୀ, ଅତ ରିର ରିକ୍ ବ୍ଲକ ଶ ରିକ୍ଷାଧିକାରରୀ 
ଓ ଅଭରିଭାବକମାଲନ ଉପସ୍ଥରିତ ଥିଲଲ। 
ଲଶଷଲର ଅତ ରିର ରିକ୍ ଜରିଲ୍ା ଶ ରିକ୍ଷାଧିକାରରୀ 
ସସ୍ ରିତା ସା�ୁ ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଗଣ କର ରିଥିଲଲ।

ଢେଙ୍କାନକାଳଢେ ଶକି୍କାେ ଅଗ୍ରଗତ ିଢନଇ ଢ�ୈଠକ

ପଲିକାଙ୍ ସେୁକ୍କା ଉପଢେ ଜଲି୍କାପକାଳଙ୍ ଗେୁୁତ୍କାଢେକାପ

ଜଏିମ୍  ଆଇେନ୍  କକାେଖକାନକାେ ପନୁଃ ଯକାଞ୍ଚକଢଲ ଏନ୍ ଜଟି ିକମଟି ି

ଖମାର, ୧୫ା୯(େମେି): ପାଳଲ�ଡା ଉପଖଣ୍ ଅନ୍ଗ୍ଗତ 
ବଡସଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣତାପଶ ରି କଲଲାନରୀ େୁଟବଲ 
ଟୁର୍୍ଗାଲମଣ୍ଟ ଉଦ୍ ଯାପ ରିତ ଲ�ାଇଯାଇଛ ରି। ତ ରିନ ରିଦ ରିନ ଧର ରି 
ଚାଲରିଥିବା ଟୁର୍୍ଗାଲମଣ୍ଟଲର ୧୬ଟ ରି ଦଳ ଅଂଶଗ୍�ଣ 
କର ରିଥିଲଲ। ୋଇନାଲ ମ୍ାଚ୍  ସ�ର ଗରୁୁଜାଙ୍ଗ ଏବଂ 
ବଡସଡା ଏକାଦଶ ମଧ୍ଲର ଅନୁଷ୍ ରିତ ଲ�ାଇଥିଲା। 

ୋଇନାଲ ମ୍ାଚ୍ ଲର ମଖୁ୍ଅତ ରିଥି ଭାଲବ ପାଳଲ�ଡା 
ବ ରିଧାୟକ ମଲୁକଶ ପାଳ ଲଯାଗଲଦଇ ବ ରିଲଜତା ସ�ର 
ଗରୁୁଜାଙ୍ଗ ଓ ଉପବରିଲଜତା ବଡସଡା ଦଳକୁ ଟ୍େରି ପ୍ରଦାନ 
କର ରିଥିଲଲ। ସମ୍ାନ ରିତ ଅତ ରିଥି ଭାଲବ ବଡସଡା ସରପଞ୍ଚ 
ଅଲଶାକ ପ୍ରଧାନ ସମ ରିତ ରି ସଭ୍ ରଞ୍ରିତ ବ ରିଶ୍ାଳ ପ୍ରମଖୁ 
ଲଯାଗଲଦଇ ଲଖଳାଳରିମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ା� ରିତ କର ରିଥିଲଲ।

ଖଣତାପଶ ିକଲ�ାନୀ ଫୁଟ୍ ବଲ୍  ଟୁର୍ଣ୍ାଲେଣ୍ଟ ଉଦ୍ ଯାପତି

ଭ୍ରୂଣ ନରୂିପଣ ଅଭ୍ଲିଯାଗଲର 
୩ ଜଣଙୁ୍ ଲଜଲ୍  ଦଣ୍ଡ

ସେଙ୍ାନାଳ, ୧୫ା୯(େମେି): ସରକାରରୀ ବ ରିଧିବ୍ବସ୍ଥା ମଧ୍ଲର ନ 
ର� ରି ଲବଆଇନ୍  ଭାଲବ ଚଳାଉ ଥିବା ଅଲ୍ ଟ୍ାସାଉଣ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦଣ୍ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ରି। ଲେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଗତ ରେରୀଜଗନ୍ନାଥ 
�ସ୍ ପ ରିଟାଲର ମାଲରିକ ମମତା ସା�ୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମରୀ ବ ରିକାଶ ଓରେ ବ ରିଜୟ 
ସା�ୁ ଏବଂ ଡା. ଖଲଗଶ୍ର ଲବଲ�ରାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରଲର 
ଏସ୍ ଡରିଲଜଏମ୍  ଅଦାଲତ ୩ବଷ୍ଗ ଲଜଲ୍  ଦଣ୍ ସ� ୧୦�ଜାର ଟଙ୍କା ଲଲଖାଏ

ଜର ରିମାନା ଆଦାୟ କର ରିଛନ୍ରି। ଉକ୍ �ସ୍ ପ ରିଟାଲଲର ଗଭ୍ଗନ ରିରୁପଣ 
ଆଇନ୍ ର ଉଲ୍ଂଘନ କରାଯାଇ ଲବଆଇନ୍  ଲରିଙ୍ଗ ନ ରିରୂପଣ କରାଯାଉଥିବା 
ଅଭରିଲଯାଗ ଲ�ାଇଥିଲା। ଏ�ାପଲର ତତ୍ କାଳରୀନ ଜରିଲ୍ାପାଳଙ୍କ 
ନ ରିଲଦ୍୍ଗଶକ୍ରଲମ ସ�ରସ୍ଥ ରେରୀଜଗନ୍ନାଥ �ସ୍ ପ ରିଟାଲ ଉପଲର ଗତ 
୨୦୧୪ ଲମ’ ୨୮ତାର ରିଖଲର ଜରିଲ୍ା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ବ ରିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 
ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଲବଆଇନ୍  ଭାଲବ ଲରିଙ୍ଗ ନ ରିରୁପଣ କରାଯ ରିବା 
ଅଭ ରିଲଯାଗଲର ଉକ୍ �ସ୍ ପ ରିଟାଲର ଅଲଟ୍ାସାଉଣ୍ ଲମସ ରିନକୁ ସ ରିଲ୍  
କରାଯାଇଥିଲା। ଏ�ାର କାଗଜପତ୍ର ଠରିକ୍  ନ ଥିବା ଜଣାପଡରିଥିଲା। 
ତତ୍ କାଳ ରିନ ତ�ସ ରିଲଦାର ରେରୀଜଗନ୍ନାଥ �ସ୍ ପ ରିଟାଲ ନାମଲର ସ୍ଥାନରୀୟ 
ଏସ୍ ଡରିଲଜଏମ୍ ଙ୍କ ଅଦାଲତଲର ମାମଲା ରୁଜୁ କର ରିଥିଲଲ। ଏ� ରି ମାମଲାର 
ବ ରିଚାର କର ରି ଏସ୍ ଡରିଲଜଏମ୍  ଅଦାଲତ ଉପଲରାକ୍ ୩ ଅଭରିଯକୁ୍ଙୁ୍କ ୩ବଷ୍ଗ 
କାରାଦଣ୍ ସ� ରିତ ୧୦�ଜାର ଟଙ୍କା ଜର ରିମାନା ଆଦାୟ ନ ରିମଲନ୍ ରାୟଲର 
ପ୍ରକାଶ କର ରିଛନ୍ରି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ�କାରରୀ ପବ୍ଲ ରିକ ଲପ୍ରାସ ରିକୁ୍ଟର 
ଗଲଣଶ୍ର ଲବଲ�ରାଙ୍କ ନ ରିଲଦ୍୍ଗଶଲର ଏପ ରିପ ରି ଉଲମଶଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ ରିଗ୍ା�ରୀ 
ମାମଲାକୁ ପର ରିଚାଳନା କର ରିଥିଲଲ। 

ଜାେଣୁ୍ଡା ଜଙ୍ଗ� ଗ୍ାେଲର  
ରାହାସବାଡ଼ ିଲକନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ ଘାଟତି

ଅନୁସ�ାଳ, ୧୫ା୯(େମେି): ଜରିନ୍ଦଲ ଷ୍ ରିଲ ଆଣ୍ ପାୱାରର ନ ରିବ୍ଗା�ରୀ 
ନ ରିଲଦ୍୍ଗଶକ �ୃଦଲୟଶ୍ର ଝା ଅନୁଲଗାଳ ଜରିଲ୍ା ଜାମଣୁ୍ା ଜଙ୍ଗଲ ଗ୍ାମର 
ରା�ାସବାଡରି ଲକନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ ଘାଟନ କର ରିଛନ୍ରି। ଏ� ରି ଅବସରଲର ଜାମଣୁ୍ା 
ଜଙ୍ଗଲ ଗ୍ାମ୍ କମ ରିଟ ରି ସଭାପତ ରି ନଲରାର୍ମ ଲଜନା, ସମ୍ାଦକ ଗଗନ 
ବ ରି�ାରରୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଗ୍ାମର ଅନ୍ାନ୍ ବର ରିଷ୍ ବ୍କ୍ ରି ବ ରିଲଶଷ ଉପସ୍ଥରିତ 
ଥିଲଲ। ରା�ାସ ବାଡରିଲ�ଉଛ ରି ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳର ଲକନ୍ଦ୍ରଲର ଅବସ୍ଥରିତ ଭ ରିର୍ ରିଭୂମ ରି, 
ଯା�ା ଗ୍ାମର କଳା, ସଂସ୍ତୃ ରି ଏବଂ ଐତ ରି�୍କୁ ଦଶ୍ଗାଇ ଥାଏ। ଏ� ରି 
ରା�ାସବାଡରି ମଖୁ୍ତଃ ଓଡରିଶାର ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ଜରିଲ୍ା, ପଶ୍ ରିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଛତ ରିଶଗଡ 
ରାଜ୍ଲର ଲଦଖାଯାଇଥାଏ। ଏ�ା ଗ୍ାମଲର ସାମାଜରିକ, ସାଂସ୍ତୃ ରିକ 
ଏକତା ରକ୍ଷା କର ରିବା ଦ ରିଗଲର ମଖୁ୍ଭୂମ ରିକା ଗ୍�ଣ କର ରିଥାଏ। ଲଜଏସ୍ ପ ରି 
ୋଉଲଣ୍ସନ ଦ୍ାରା ଏ� ରି ରା�ାସବାଡ଼ରି ଲକନ୍ଦ୍ର ନ ରିମମିତ ଲ�ାଇଛ ରି। ଜାମଣୁ୍ା 
ଜଙ୍ଗଲ ଗ୍ାମବାସରୀ ରେରୀ ଝାଙୁ୍କ ଏବଂ କମ୍ାନରୀର ଅନ୍ କମ୍ଗଚାରରୀଙୁ୍କ ପଷୁ୍ପଗଛୁେ 
ଲଦଇ ସ୍ୱାଗତ କର ରିଥିଲଲ। ଏ� ରି ଅବସରଲର ଗ୍ାମବାସରୀଙ୍କ ସ� ଜରିନ୍ଦଲ 
ଷ୍ ରିଲ ଆଣ୍ ପାୱାର ଏବଂ ଲଜଏସ୍ ପ ରି ୋଉଲଣ୍ସନ ପକ୍ଷରୁ ଡ ରିବ ରି ପାଣ ରି, 
ବ ରିବ ରି ପ୍ରଧାନ, ପଷୁ୍ପଲତା ଶତପଥରୀ, ଆଶ ରିଷରଞ୍ନ ମ�ାନ୍ ରି ଏବଂ ଅନ୍ 
କମ୍ଗଚାରରୀମାଲନ ପ୍ରମଖୁ ଲଯାଗ ଲଦଇଥିଲଲ। 

ୋଲହଶ୍ୱରୀଙ୍ ଲ�ାଳପଜୂା 
ପ୍ରସୁ୍ତ ିଲବୈଠକ

ଆଠମଲ୍ ରିକ, ୧୫ା୯(ସମ ରିସ): ଅନୁଲଗାଳ ଜରିଲ୍ା ଅନ୍ଗ୍ଗତ ଆଠମଲ୍ ରିକ 
ଉପଖଣ୍ ମା’ ମାଲ�ଶ୍ରରୀଙ୍କ ଲଷାଳପଜୂା ନ ରିମଲନ୍ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରି ଲବୈଠକ 
ଆଠମଲ୍ ରିକ ଉପଜରିଲ୍ାପାଳଙ୍କ କାଯ୍ଗ୍ାଳୟ ପ୍ରଲକାଷ୍ଲର ଅନୁଷ୍ ରିତ 
ଲ�ାଇଯାଇଛ ରି। ଏ� ରି ଅବସରଲର ଆଠମଲ୍ ରିକ ଉପଜରିଲ୍ାପାଳ ତଥା 
ଲଦଲବାର୍ର ଅଧିକାରରୀ ତରଣରୀ ସନୁା ଅଧ୍କ୍ଷତା କର ରିବା ସ� ରିତ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ସ�ଲଯାଗ କାମନା କର ରିଥିଲଲ। ଚଳରିତବଷ୍ଗ କ ରିପର ରି ରରୀତ ରିନରୀତ ରି ଅନୁଯାୟରୀ 
ଏବଂ ଶଙୃ୍ଖଳରିତ ଭାଲବ ପଜୂା ଅନୁଷ୍ ରିତ ଲ�ବ ଲସ ବ ରିଷୟଲର ଆଲଲାଚନା 
ଲ�ାଇଥିଲା। ପଜୂା ମଣ୍ପ ସାଜସଜ୍ା, ପର ରିମଳ ବ୍ବସ୍ଥା, ପାନରୀୟଜଳ 
ଲଯାଗାଣ, ଶାନ୍ ରି ଶଙୃ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନ ରିମଲନ୍ ବ ରିଭାଗରୀୟ ଅଧିକାରରୀଙୁ୍କ ନ ରିଲଦ୍ଗଶ 
ଦ ରିଆଯାଇଥିଲା। ତତ୍ ସ� ରିତ ଲଶାଭାଯାତ୍ରା ନ ରିମଲନ୍ ଆଠମଲ୍ ରିକ ବ୍ଲକ 
ଲଚୟାରମ୍ାନ ଦୁଃଶାସନ ରାଉଳଙୁ୍କ ଦାୟ ରିତ୍ୱ ଦ ରିଆଯାଇଛ ରି। ଏ� ରି 
ଲବୈଠକଲର ଏବରିଡ ରିଓ ଦ ରିଲ୍ରୀପ ପ୍ରଧାନ, ଅତ ରିର ରିକ୍ ତ�ସ ରିଲଦାର ପ୍ରଭାତ 
ବ ରିଶ୍ାଳ, ଆଇଆଇସ ରି ନ ରିଲରାଦ ଦାଶ, ଆଇନଜରୀବରୀ ଅସ ରିତ ରଞ୍ନ ଲଦଓ, 
ପରୀତବାସ ସା�ୁ, ପଜୂକ ପ୍ରେୁଲ୍ ପାଣ ରିଗ୍ା�ରୀ, କୁନା ଲବଲ�ରା ମାଳ ରି, ଡୁମାଳ 
ସମାଜର ସମ୍ାଦକ ସଞ୍ୟ ମ�ାକୁଡ଼, ଲଦଲବାର୍ର ସ�ାୟକ ନଲଗନ 
ରାଉତ, ତ୍ର ରିନାଥ ସା�ୁଙ୍କ ସଲମତ ବ�ୁ ବ୍କ୍ ରି ଉପସ୍ଥରିତ ଥିଲଲ।

ଲୁଟ ିଢନଢଲ ୫େୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପକାଣପିମ୍ପ
�ଁଦଆି, ୧୫ା୯(େମେି): ଗଁଦ ରିଆ ଅଞ୍ଚଳଲର ପାଣ ରି 
ପମ୍ ଲୁଲଟରାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁଭ୍ଗାବ ବୃଦ୍ ରି ପାଇଛ ରି। ୧୩ 
ତାର ରିଖ ରାତ ରିଲର ଦୁବୃ୍ଗର୍ମାଲନ ୫ରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଗ ପାଣ ରି ପମ୍ 
ଲୁଟ ରି ଲନଇଛନ୍ରି। ଗଁଦ ରିଆ ପାଣ ରି ପମ୍ଠାରୁ ବ ରିଦୁ୍ତ୍  
ତାର କାଟ ରି ଲନଇଥିବା ଲବଲଳ ଆଙୁ୍କଦା ଗ୍ାମର 
ଉଠା ଜଳଲସଚନ ପଏଣ୍ଟଲର ବସା ଯାଇଥିବା ୨ଟ ରି 
ଯାକ ପାଣ ରି ପମ୍ ଓ ଲମଡରିକାଲ ଛକଠାଲର ନ ରିତ୍ାନନ୍ଦ 
ଲବଲ�ରାଙ୍କ ଲଗାଟ ରିଏ ପାଣ ରି ପମ୍ ଲଚାର ରି ଲ�ାଇଥିବା 
ଜଣାପଡରିଛ ରି। ଏ�ା ପବୂ୍ଗରୁ ମ�ାଲଦବ ଲସାସାଇଟ ରିର 
ସରୁପ୍ରତାପ ରାଜକରିଲଶାରପରୁଠାଲର ଥିବା ୨ଟ ରି 
ପାଣ ରି ପମ୍ ମଧ୍ ଲଚାର ରି ଲ�ାଇଛ ରି। ଏ�ା ସ� ରିତ 
ଆଡରିବନ୍ଧଲର ଲଗାଯାଇଥିବା ଲୁ�ା କବାଟ ମଧ୍ 
ଲଚାର ରି ଲ�ାଇଛ ରି। ଏ� ରି ଲୁଲଟରା ଗ୍ାଙ୍ଗର ପଲୁ ରିସ 
ଲକୌଣସ ରି ସନ୍ଧାନ ପାଉ ନ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣଲର 
ଅସଲନ୍ାଷ ଲଦଖାଲଦଇଛ ରି। ଗଁଦ ରିଆ ଅଞ୍ଚଳଲର 
ଜନସାଧାରଣ ନ ରିଜକୁ ଅସରୁକ୍ଷ ରିତ ମଲନ କରୁଛନ୍ରି। 
ପଲୁ ରିସ ଏ� ରି ଲୁଲଟରା ଗ୍ାଙ୍ଗକୁ ଶରୀଘ୍ର ଧର ରିବା ପାଇଁ 
ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ମ�ଲଲ ଦାବ ରି ଲ�ଉଛ ରି।

ନଢିଖକାଜ �ୃର୍ଙ୍ ମତୃଢେହ ଉର୍କାେ
ସେଙ୍ାନାଳ, ୧୫ା୯(େମେି): ସଦର ଥାନା 
ଅନ୍ଗ୍ଗତ ନମ ରିଚ ରିରା ଗ୍ାମଲର ଗତ କାଲରିଠାରୁ ନ ରିଲଖାଜ 
ଲ�ାଇଥିବା ବୃଦ୍ଙ୍କ ମତୃଲଦ� ଉଦ୍ାର କରାଯାଇଛ ରି। 
ବୁଧବାର ଗ୍ାମର ଭ୍ରମର ପ୍ରଧାନ ଜମ ରିକୁ କାମ କର ରିବାକୁ 
ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଲେର ରି ନ ଥିଲଲ। ପର ରିବାର ଲଲାଲକ 
ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଲଖାଜାଲଖାଜରି କର ରିବା ପଲର ମଧ୍ ତାଙ୍କର 
ଲକୌଣସ ରି ସନ୍ଧାନ ମ ରିଳ ରି ନ ଥିଲା। ଗ୍ାମ ନ ରିକଟସ୍ଥ ଲପାଖରରୀ 
କୂଳଲର ଭ୍ରମରଙ୍କ ଗଞ୍ରି ପଡରିଥିବା ଲବଲଳ ଗ୍ାମବାସରୀ 
ଏବଂ ଅଗ୍ରିଶମ ବ ରିଭାଗ ଲପାଖରରୀଲର ବୁଡ ରିଯାଇଥିବା 
ସଲନ୍ଦ� କର ରି ଲଖାଜାଲଖାଜରି କର ରିଥିଲଲ ମଧ୍ ତାଙ୍କର 
ସନ୍ଧାନ ପାଇ ନ ଥିଲଲ। ଗରୁୁବାର ଭ୍ରମରଙ୍କ ମତୃଲଦ� 
ଲପାଖରରୀଲର ଭାସଥୁିବା ଲଦଖି ଗ୍ାମବାସରୀ ପଲୁ ରିସ ଏବଂ 
ଅଗ୍ରିଶମ ବ ରିଭାଗକୁ ଖବର ଲଦବା ପଲର ମତୃଲଦ�କୁ 
ଉଦ୍ାର କରାଯାଇଥିଲା। ପଲୁ ରିସ ଶବକୁ ଜବତ କର ରି 
ତଦନ୍ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡରିଛ ରି।

େକାସ୍କାକଡ଼େୁ ନ�ଜକାତକ ଉର୍କାେ 
ଅନୁସ�ାଳ, ୧୫ା୬(େମେି): ରାସ୍ତାକଡ଼ଲର 
ନବଜାତକ। ଅନୁଲଗାଳ ମୁ୍ ନ ରିସ ରିପାଲଟ ରି ୪ନମ୍ର 
ୱାଡ୍ଗର ବ୍ାହ୍ମଣରୀଲଦଇପଡ଼ା ସା�ୁ ଆପାଟ୍ଗଲମଣ୍ଟର 
ପଛ ରାସ୍ତାଲର ଗରୁୁବାର ସନ୍ଧ୍ାଲର ଏକ ନବଜାତ 
ଶ ରିଶୁପତୁ୍ର ଉଦ୍ାର ଲ�ାଇଛ ରି। ଛୁଆଟ ରି ଏକ ବୁଦାମଲୂଳ 
ରା�ା ଧର ରି କାନୁ୍ଦଥିଲା। କାନ୍ଦଶୁଣ ରି ସ୍ଥାନରୀୟ ଲଲାକ 
ଛୁଆଟ ରିକୁ ଉଦ୍ାର କର ରିଥିଲଲ। ଲତଲବ ଖବର ଲଲଖା 
ଲ�ବା ଯାଏଁ ପଲୁ ରିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳଲର ପ�ଞ୍ଚ ରି ନ ଥିବା 
ଜଣାଯାଇଛ ରି।

ସେଙ୍ାନାଳ, ୧୫ା୯(େମେି): ଲେଙ୍କାନାଳ 
ଜରିଲ୍ା ଗଁଦ ରିଆ ବ୍ଲକ ପ ରିଙୁ୍ଗଆ ଗ୍ାମଲର ଥିବା 
ସରକାରରୀ ଜମ ରିକୁ ଲକଲତକ ମଷୁ୍ ରିଲମୟ 
ଲଲାକ ଜବରଦଖଲ କର ରି ରଖିଥିବା ଲବଲଳ 
ଜରିଲ୍ାପାଳଙ୍କ ଜନଅଭରିଲଯାଗ ଶଣୁାଣ ରି 
ଶ ରିବ ରିରଲର ଗ୍ାମବାସରୀ ବାରମ୍ାର ଅଭରିଲଯାଗ 
କଲଲ ମଧ୍ ଲକୌଣସ ରି କାଯ୍ଗ୍ାନୁଷ୍ାନ ଲ�ଉ 
ନ ଥିବା ଅଭରିଲଯାଗ ଲ�ାଇଛ ରି। ଗ୍ାମବାସରୀଙ୍କ 
ଅଭରିଲଯାଗ ଅନୁସାଲର ଘର ସମ୍ଖୁଲର 
ଥିବା ସରକାରରୀ ଜମ ରିକୁ ଲକଲତକ ଲଲାକ 
ଜବରଦଖଲ କର ରିରଖିଛନ୍ରି। ଗଁଦ ରିଆ ବ୍ଲକଲର 
ଲ�ାଇଥିବା ଜରିଲ୍ାପାଳଙ୍କ ଜନଅଭରିଲଯାଗ 
ଶଣୁାଣ ରି ଶ ରିବ ରିରଲର ଗତ ଜୁନ୍  ୬ ତାର ରିଖ ଏବଂ 
ଅଗଷ୍ ୨୨ ତାର ରିଖଲର ଗ୍ାମବାସରୀ ଜରିଲ୍ାପାଳଙୁ୍କ 
ଲରିଖିତ ଭାବଲର ଅଭରିଲଯାଗ କର ରିଥିଲଲ। କ ରିନୁ୍ 
ବର୍୍ଗମାନ ସଦୁ୍ା ଏ�ାର ଲକୌଣସ ରି ସମାଧାନ 
କରାଯାଇ ନ ଥିବା ଲବଲଳ ଗ୍ାମବାସରୀଙ୍କ 
ତରେରୁ ଶ ରିବବ୍ତ ସା�ୁ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ବଣ ରିକ, 
ଦରୀପକ ସା�ୁ, ଧରୀର ମଲ୍, ରସାନନ୍ଦ ସା�ୁ 
ପ୍ରମଖୁ ଗରୁୁବାର ପଣୁ ରିଥଲର ଜରିଲ୍ାପାଳଙୁ୍କ ଲରିଖିତ 
ଭାବଲର ଅଭରିଲଯାଗ କର ରିଛନ୍ରି। ଗ୍ାମଲର ଥିବା 
ସରକାରରୀ ଜମ ରିକୁ ଜବରଦଖଲ ମକୁ୍ କରା ନ 
ଗଲଲ ଗ୍ାମବାସରୀ ଦ ରିବାରାତ୍ର ଧାରଣା ଲଦବାକୁ 
ଲଚତାବନରୀ ଲଦଇଛନ୍ରି।

ସେକକାେୀ ଜମ ିଜ�େେଖଲ

କାର୍ଯ୍ାନୁଷ୍ାନ ଶନୂ

ଅନୁସ�ାଳ, ୧୫ା୯(େମେି): ଜରିଲ୍ାଲର 
ଆବଶ୍କ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ 
କ ରିପର ରି କରାଯାଇପାର ରିବ ଲସଥି ନ ରିମଲନ୍ 
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଦୁଇ ଜଣ ରିଆ 
ପ୍ରତ ରିନ ରିଧି ଦଳ ଅନୁଲଗାଳ ଗସ୍ତଲର ଆସ ରି 
ଜଳ ଉତ୍ ଓ ଏ�ାର ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍କ୍ଗଲର 
ସମରୀକ୍ଷା କର ରିଛନ୍ରି। ଜଳମ ରିଶନ ନ ରିଲଦ୍୍ଗଶକ 
ସଞ୍ୟ ଲଜୈନ, ଲବୈଜ୍ାନ ରିକ ଅଙ୍କରିତ 
ଗରୁୁବାର ଅପରାହ୍ନଲର ଜରିଲ୍ା ପର ରିଷଦର 
ଅତ ରିର ରିକ୍ କାଯ୍ଗ୍ ନ ରିବ୍ଗା�ରୀ ଅଧିକାରରୀ ରେରୀ 
ପଦ୍ମନାଭ ସାମନ୍ରାୟଙ୍କ ଅଧ୍କ୍ଷତାଲର 
ଅନୁଷ୍ ରିତ ଲବୈଠକଲର ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ଉପାୟଲର 

ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପଲର ଆଲଲାଚନା 
କର ରିଥିଲଲ। ଅମତୃ ସଲରାବର ପ୍ରକଳ୍ପର 

ସ୍ଥାନ ନ ରିରୁପଣ, ଖନନ, ଆଭରିମଖୁ୍, 
ଏ�ାର ଉପକାର ରିତା ଓ ସବ୍ଗସାଧାରଣଙ୍କ 

ସ�ଲଯାଗ ଉପଲର ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
ପ୍ରତ ରିନ ରିଧି ଦଳ ଗରୁୁତ୍ୱାଲରାପ କର ରିଥିଲଲ। 
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରେରୁ ପ୍ରତ ରିନ ରିଧିତ୍ୱ 
କରୁଥିବା ଏ� ରି ୨ ଅଧିକାରରୀ ଆସନ୍ା ୨ 
ଦ ରିନ ଜରିଲ୍ାର ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପର ରିଦଶ୍ଗନ କର ରି 
ଜଳଉତ୍ ଓ ଏ�ାର ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍କ୍ଗଲର 
ବ ରିସୃ୍ତତ ବ ରିବରଣରୀ ସରକାରଙ୍କ ନ ରିକଟଲର 
ଉପସ୍ଥାପନ କର ରିଲବ। ଏ� ରି ଲବୈଠକଲର 
ଜଳ ବ ରିଭାଜରିକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନ ରିଲଦ୍୍ଗଶକ ରେରୀ 
ଶ ରିବପ୍ରସାଦ ପାେରୀ ଓ ବ ରିଭାଗରୀୟ ନ ରିବ୍ଗା�ରୀ 
ଯନ୍ତ୍ରରୀଙ୍କ ସଲମତ ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ବ ରିଭାଗରୀୟ 
ଅଧିକାରରୀ ଉପସ୍ଥରିତ ଥିଲଲ।

 � ଢକନ୍ଦ୍ର ସେକକାେଙ୍ ପ୍ରତନିଧିି େଳେ ଅନୁଢଗକାଳ ଗସ୍

ଜଳଶକ୍ ିେଶିନର କାଯଣ୍୍ୟକାରତିା ଲନଇ ସେୀକ୍ା

 ହନୁୋନ ପଇସା କାରବାରଲର 
ପଣୁ ିଜଲଣ ଗରିଫ

ସଦବ�ଡ଼, ୧୫ା୯ (େମେି): ଲଦବଗଡ଼ ଜରିଲ୍ାଲର ଲବଆଇନ �ନୁମାନ 
ପଇସା ରାଲକଟ ସକ୍ର ରିୟ ର� ରିଛନ୍ରି। ପଲୁ ରିସର କ୍ରମାଗତ ଚଢ଼ଉ ଲବଆଇନ 
ଲବପାରରୀଙ୍କ ନ ରିଦ �ଜାଇଛ ରି। ବୁଧବାର ର ରିଆମାଳ ଥାନାଞ୍ଚଳରୁ �ନୁମାନ 
ପଇସା ସ� ଜଲଣ ଅଭରିଯକୁ୍ ଗ ରିରେ ଲ�ାଇଛ ରି। ଏ�ାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ଲର ଜରିଲ୍ା 
ପଲୁ ରିସ ଲପେଶାଲ ସ୍୍ାଡ୍  �ାତଲର ଆଉ ଜଲଣ �ନୁମାନ ପଇସା କାରବାରଲର 
ସମ୍କୃ୍ ଯବୁକ ଧରା ପଡ଼ରିଛ ରି। ଝାଲଡଶ୍ର ମନ୍ଦ ରିର ପର ରିସରଲର ଗ୍ା�କଙ୍କ ସ� 
୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡରିଲ୍  ଲବଲଳ ଜଲଣ ଯବୁକକୁ ଜରିଲ୍ା ପଲୁ ରିସର ଲପେଶାଲ ସ୍୍ାଡ୍  
ଗ ରିରେ କର ରିଛ ରି। ଗ ରିରେ ଅଭରିଯକୁ୍ ଜଣକ ଲେଙ୍କାନାଳ ଜରିଲ୍ା ଭୁବନ ଥାନା 
ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ହ୍ମାନନ୍ଦ ବଳ। ତା ବ ରିଲରାଧଲର ଲଦବଗଡ଼ ଥାନାଲର ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ଦୋଲର 
ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛ ରି। ଆଦଶ୍ଗ ଥାନା ପର ରିସରଲର ଆଲୟାଜରିତ ଏକ 
ସାମା୍ଦ ରିକ ସମ୍ ରିଳନରୀଲର ଏସ୍ ଡରିପ ରିଓ ପ୍ରତୁ୍ଷ ମ�ାପାତ୍ର ସଚୂନା ଲଦଇଛନ୍ରି। 
ଏ� ରି ସାମା୍ଦ ରିକ ସମ୍ ରିଳନରୀଲର ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ଲର ଡରିଆଇବରି ଡ ରିଏସପ ରି ପ୍ରଦରୀପ 
ଲକରଲକଟ୍ା, ଲଦବଗଡ଼ ଆଦଶ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରରୀ ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଅତ ରିର ରିକ୍ 
ଥାନା ଅଧିକାରରୀ ସଲରାଜ ଲସଠରୀ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥରିତ ଥିଲଲ।

 ଲପାଖରୀଲର ବୁଡ଼ ିଯବୁକ େତୃ

୍ଣୁ୍ଆ, ୧୫ା୯(େମେି): କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ 
ତୁମସୁ ରିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଳଁାଲବଲରଣରୀ ଗ୍ାମଲର ଥିବା 
ଖଣ୍ରିଆବନ୍ଧ ଲପାଖରରୀଲର ବୁଡ଼ ରି ଜଲଣ ନାବାଳକ 
ମତୁୃ୍ ଘଟ ରିଛ ରି। ଗ୍ାମଲର ଥିବା ଜୁଆଙ୍ଗ ସା� ରିର 
ବ ରିଭୂତ ରି ପଧାନଙ୍କ ୧୦ ବଷ୍ଗର ପଅୁ ପ୍ରଭାକର 
ପଧାନ ଲପାଖରରୀଲର ଗାଲଧାଉଥିବା ଲବଲଳ 

ଗଭରୀର ପାଣ ରିଲର ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ବୁଡ ରି 
ଯାଇଥିଲଲ। ଦରୀଘ୍ଗ ଏକ ଘଣ୍ଟାପଲର ଗ୍ାମବାସରୀ 
ଲଖାଜାଲଖାଜରି କର ରି ପ୍ରଭାକରକୁ ଉଦ୍ାର କର ରି 
ଅଳଁାଲବଲରଣରୀ ଲଗାଷ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ଲକନ୍ଦ୍ରଲର ଭର୍ମି 
କର ରିଥିଲଲ। ଲସଠାଲର ଡାକ୍ର ତାକୁ ମତୃ 
ଲଘାଷଣା କର ରିଥିଲଲ।

କପଳିାସ ପୀଠଲର ଲସବାୟତଙ୍ ସାେହୂକି ଇସ୍ଫା 
ସେଙ୍ାନାଳ, ୧୫ା୯(େମେି): ଲେଙ୍କାନାଳର 
ପ୍ରସ ରିଦ୍ ଲଶୈବପରୀଠ କପ ରିଳାସର ରେରୀ ରେରୀ 
ଚନ୍ଦ୍ରଲଶଖର ଜରୀଉଙ୍କ ପରୀଠଲର ବ ରିବାଦ ଦରିନକୁ 
ଦ ରିନ ବୃଦ୍ ରିପାଉଛ ରି। ଗରୁୁବାର ୯ଜଣ ଲସବାୟତ 
ଠାକୁରଙ୍କ ରରୀତ ରିକାନ୍ ରି କରୁଥିବା ଲବଲଳ ୮ଜଣ 
ଲସବାୟତ ମାସ ରିକ ଦରମା ୬�ଜାର ୪ଶ�ରୁ 
୧୫�ଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ ରି କର ରିବା ଲନଇ ପ୍ରାୟ 

୩ଘଣ୍ଟା ଧର ରି ଠାକୁରଙ୍କ ନରୀତ ରିକାନ୍ ରିଲର ବ ରିଳମ୍ 
ଘଟାଇଥିଲଲ। ଜରିଲ୍ାପାଳ ସଲରାଜ ଲସଠରୀଙ୍କ 
ସ� ରିତ ଲସବାୟତଙ୍କ ଆଲଲାଚନାଲର ଲକୌଣସ ରି 
ସେୁଳ ନ ଲ�ବାରୁ ଲଦଲବାର୍ର ବ ରିଭାଗ ୫ଜଣ 
ନୂତନ ଲସବାୟତଙୁ୍କ ଲନଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନରୀତ ରିକାନ୍ ରି 
ଆରମ୍ଭ କର ରିଥିଲଲ। େଳଲର କପ ରିଳାସ ପରୀଠଲର 
ଏକ ଅପ୍ରରୀତ ରିକର ପର ରିସ୍ଥରିତ ରି ସଷୃ୍ ରିଲ�ାଇଛ ରି। 

ଖମାର, ୧୫ା୯(େମେି): ପାଳଲ�ଡା ଖମାର 
ଥାନା ଶଙ୍ଖମରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲବଶାଳରିଆ ଗ୍ାମର 
ପଦ୍ମନାଭ ପ୍ରଧାନ(୫୨)ଙ୍କ ଲପାଖରରୀଲର 
ବୁଡ ରି ମତୁୃ୍ ଲ�ାଇଛ ରି। ପଦ୍ମନାଭ ଘରୁ ସକାଲଳ 
ଗ�ମ ଲପଷାଇବା ପାଇ ଁଶଙ୍ଖମରୁ ଯାଇଥିଲଲ। 
ତାଙ୍କ ସ� ରିତ ତାଙ୍କର ପଅୁ ମଧ୍ ଥିଲଲ। ଦ ରିନ 
୧୧ଟା ସମୟଲର ଗ୍ାମ ବାବା ଲପାଖରରୀଲର 

ଗାଲଧାଇବା ସମୟଲର ତାଙ୍କ ଲଗାଡ଼ ଖସ ରି 
ଯ ରିବାରୁ ଲସ ପାଣ ରିଲର ବୁଡ ରି ଯାଇଥିଲଲ। 
ସ୍ଥାନରୀୟ ଲଲାଲକ ପଦ୍ମନାଭଙୁ୍କ ପାଣ ରିରୁ ଉଦ୍ାର 
କର ରି ଖମାର ଲମଡ଼ରିକାଲଲର ଭର୍ମି କର ରିଥିଲଲ। 
ଲସଠାଲର ଡାକ୍ର ତାଙୁ୍କ ମତୃ ଲଘାଷଣା 
କର ରିଥିଲଲ। ଖମାର ଥାନା ଅଧିକାରରୀ ପ୍ରଶାନ୍ 
ପେରିଆରରୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ ଜାର ରିରଖିଛନ୍ରି। 

ଢପକାଖେୀଢେ �ୁଡ଼ ିନକା�କାଳକ ମତୃ
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ଶକୁ୍ରବାର, ୧୬ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରରଦୁଇ
ଆତଙ୍କବାଦୀନହିତ
ଶ୍ରୀନଗର, ୧୫ା୯ (ଏସେନ୍ ସି): ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଶ୍ମୀନଗରର 
ନନୌଗାମ ଅଞ୍ଚଳନର ସମୁରକ୍ାବାହନିମୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦମୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟନର ସଂଘର୍ଷ ନହାଇଛ।ି ଏହ ିଏନ୍ କାଉଣ୍ଟରନର ୨ ଆତଙ୍କବାଦମୀ 
ପମୁଲାୱାମାର ଏଜାଜ୍  ରସମୁଲ ନଜର ଏବଂ ସାହଦି ଅହମ୍ଦ ନହିତ 
ନହାଇଛନ୍।ି ଉଭନେ ଆତଙ୍କବାଦମୀ ସଂଗଠନ ଅନ୍ ସାର ଗଜୱତ-
ଉଲ୍ -ହନି୍ଦର ସଦସ୍ୟ ଥିନଲ। ଏହ ି ଦମୁ ଇ ଆତଙ୍କବାଦମୀ ପ୍ରବାସମୀ 
ଶ୍ମକି ମମୁନରି ଉଲ୍  ଇସ୍ ଲାମଙ୍କ ହତ୍ୟାନର ସାମଲି ଥିନଲ। 
ଗତ ୨ ତରଖିନର ପମୁଲୱାମାନର ତାଙ୍କମୁ  ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। 
ଆତଙ୍କବାଦମୀଙ୍କ ନକିଟରମୁ  ଏନକ-୪୭ ରାଇଫଲ, ୨ ପସି୍ତଲ ଏବଂ 
ନଗାଟଏି ନରେନନଡ୍  ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି ଏନବ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳନର 
ତଲାସମୀ ଅଭଯିାନ ଜାର ିରହଛି।ି

ଗଜୁରାଟପବୂ୍ବତନମନ୍ତୀ
ଭପିଲୁର�ୌଧରୁୀଗରିଫ
ଗାନ୍ରୀନଗର, ୧୫ା୯ (ଏସେନ୍ ସି):  ଗମୁଜରାଟର ପବୂ୍ଷତନ ଗହୃମନ୍ତମୀ 
ବପିମୁଲ ନ�ୌଧମୁରମୀଙ୍କମୁ  ଏସବି ି ଗରିଫ କରଛି।ି ତାଙ୍କ ବନିରାଧନର 
ଦମୁ ଧସାଗର ଡାଏରମୀରମୁ  ୮୦୦ ନକାଟ ି ଟଙ୍କାର ମନ ି ଲଣ୍ଡରଂି, 
ଠନକଇ, ଆପରାଧିକ ରଡ଼ଯନ୍ତ ଅଭନିଯାଗ ଲାଗଛି।ି ଭପିମୁଲଙ୍କ 
ସଏି ନଶୈନଳଶ ପାରଖିଙ୍କମୁ  ମଧ୍ୟ ଗରିଫ କରାଯାଇଛ।ି ଭପିମୁଲଙ୍କ 
ପମୁଅ ଏବଂ ପତ୍ମୀଙ୍କ ବନିରାଧନର ମଧ୍ୟ ଦମୁ ନ୍ଷମୀତ ି ସମ୍ବନ୍ତି ଧାରନର 
ମାମଲା ରମୁ ଜମୁ  କରାଯାଇଛ।ି ନସ ଦମୁ ଧସାଗର ଡାଏରମୀର ଅଧ୍ୟକ୍ 
ଥିବାନବନଳ ଆର୍ ଥିକ ଅନେିମତିତାର ଅଭନିଯାଗ ଲାଗଥିିଲା। 
ରନିପାଟ୍ଷ ଅନମୁ ଯାେମୀ ଦମୁ ଧସାଗର ଡାଏରମୀ ନାମନର ପ୍ରାେ ୩୦୦ 
ନକାଟ ିଟଙ୍କା ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠା ଯାଇଥିଲା। 

ସୋନାଲସି ସ�ାଗାଟଙ୍କ ମାମଲା 
ହାତକୁ ସନଲା େ ସିବ ସିଆଇ
ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ, ୧୫ା୯ (ଏସେନ୍ ସି):  ସବିଆିଇ ଅଭନିନତ୍ରମୀ ନସାନାଲ ି
ନଫାଗାଟଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ହାତକମୁ ନନଇଛ।ି ଏ ନନଇ ମାମଲା 
ରମୁ ଜମୁ  ମଧ୍ୟ କରଛି।ି ଅଗଷ୍ଟ ୨୨-୨୩ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରମୀନର ସନ୍ଦଗି୍ଧ 
ଅବସ୍ାନର ନସାନାଲଙି୍କ ମତୃମୁ ୍ୟ ନହାଇଥିଲା। ନଗାଆ ମମୁଖ୍ୟମନ୍ତମୀ 
ପ୍ରନମାଦ ସାୱନ୍ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତମୀ ଅମତି ଶାହାଙ୍କମୁ  �ଠି ି ନଲଖି 
ମାମଲାର ସବିଆିଇ ତଦନ୍ ପାଇଁ ଅନମୁ ନରାଧ କରଥିିନଲ। ଏହ ି
ମାମଲାନର ଏ ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ୫ ଜଣ ନଲାକଙ୍କମୁ  ଗରିଫ କରାଗଲାଣ।ି 
ଏଥିନର ନଫାଗାଟଙ୍କ ୨ ସହନଯାଗମୀ ମଧ୍ୟ ସାମଲି ଅଛନ୍।ି 

ରାଲସି ୍ବୂ୍ବରୁ ଗଲୁାମନବରୀଙୁ୍କ 
ଆତଙ୍କବାଦରୀଙ୍କ ଧମକ
ଶ୍ରୀନଗର,୧୫ା୯(ଏସେନ୍ ସି): ପବୂ୍ଷତନ କଂନରେସ ନନତା 
ଗମୁଲାମନବମୀ ଆଜାଦଙ୍କ ମଶିନ କଶ୍ମୀର ରାଲ ି ପବୂ୍ଷରମୁ  ତାଙ୍କମୁ  
ଆତଙ୍କବାଦମୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ରମୁ  ଧମକ ମଳିଛି।ି ଲସ୍କର-ଇ-
ନତାଏବା ଲଙି୍କକ୍  ନର ଥିବା ଦ ି ନରଜଷି୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (ଟଆିରଏଫ)
ସଂଗଠନ ପକ୍ରମୁ  ଗମୁଲାମନବମୀଙ୍କମୁ  ଧମକ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଧମକପରୂ୍୍ଷ 
ନପାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନସାସଆିଲ ମଡିଆିନର ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛ।ି 
ଗମୁଲାମନବମୀଙ୍କମୁ  ଜନଣ ଦଳବଦଳକାରମୀ ନନତା ଭାନବ 
ନପାଷ୍ଟନର ଆନକ୍ପ କରାଯାଇଛ।ି ଦଳ ବଦଳ ପନର ଜମ୍ମୁ-
କଶ୍ମୀର ରାଜନମୀତନିର ତାଙ୍କର  ଏଣ୍ଟଟ୍କିମୁ  ନଯାଜନାବଦ୍ଧ ନବାଲ ି
ଦଶ୍ଷାଯାଇଛ।ି  କଂନରେସ ଛାଡବିା ପବୂ୍ଷରମୁ  ଆଜାଦ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତମୀ 
ଅମତି ଶାହା ଏବଂ ଏନଏସଏ ଅଜତି ନଡାଭାଲଙ୍କ ସହ ରମୁ ଦ୍ଧଦ୍ାର 
ନବୈଠକ କରରି୍Òବା କମୁହାଯାଇଛ।ି  

କର୍୍ବାଟକ କଂସରେେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ ଇଡସି େମନ
ସବଙ୍ାଲୁରୁ, ୧୫ା୯ (ଏସେନ୍ ସି): ମନ ି ଲଣ୍ଡରଂି ମାମଲାନର 
କର୍୍ଷାଟକ କଂନରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ ଡନିକ ଶବିକମୁମାରଙ୍କମୁ  ପ୍ରବର୍୍ଷନ 
ନନିଦ୍୍ଷଶାଳେ (ଇଡ)ି ସମନ ଜାର ି କରଛି।ି କଂନରେସର ‘ଭାରତ 
ନଯାନଡା ଯାତ୍ରା’ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବଧିାନସଭା ଅଧିନବଶନ ସମେନର 
ଏନଜନ୍ସ ି ତାଙ୍କମୁ  ନଜରା ପାଇ ଁ ଡକାଇଛ।ି ଶବିକମୁମାର ଇଡରି 
କାଯ୍ଷ୍ୟାନମୁ ଷ୍ାନକମୁ ନଯି୍ଷାତନା କହଛିନ୍।ି ନସ ଏନଜନ୍ସକିମୁ  ସହନଯାଗ 
କରବିାକମୁ ପ୍ରସ୍ତମୁତ ଅଛନ୍ ି ଏବଂ ନଜରାର ସମେ ଉପନର ପ୍ରଶ୍ନ 
ଉଠାଇଛନ୍।ି ରାଜ୍ୟ କଂନରେସ ପ୍ରଭାରମୀ ରଣଦମୀପ ସନୂଯ୍ଷୱାଲା 
କହଛିନ୍ ି ନଯ କଂନରେସକମୁ ମଳିମୁଥିବା ଜନ ସମର୍୍ଷନନର ବନିଜପ ି
ଭେଭମୀତ ନହାଇଯାଇଛ।ି ନତଣମୁ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଡ ିମାଧ୍ୟମନର 
ଶବିକମୁମାରଙ୍କମୁ  ନଶିାଣ କରମୁ ଛନ୍।ି ଏଭଳ ିହମୀନ ଉଦ୍ୟମ ଦମୁ ନ୍ଷମୀତରିେସ୍ତ 
ନବାମାଇ ସରକାରକମୁ ହଟାଇବାନର କଂନରେସକମୁ ସାହାଯ୍ୟ କରବି।

ଦସଲର ସମହନ୍ ସିଙ୍କ ସେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଖାରେ
ଚଣ୍ଡସିଗଡ, ୧୫ା୯ (ଏସେନ୍ ସି):  ପଞ୍ାବମୀ ଗମୀତକିାର ଦନଲର 
ନମହନ୍ଦଙି୍କମୁ  ଆଶ୍ବସ୍ତ ି ମଳିଛି।ି ୨୦୦୩ର ଏକ ମାନବ �ାଲାଣ 
ମାମଲାନର ନମି୍ନ ଅଦାଲତ ନଦଇଥିବା ୨ ବର୍ଷର ନଜଲ୍  ଦଣ୍ଡକମୁ 
ପଞ୍ାବ-ହରେିାଣା ହାଇନକାଟ୍ଷ ଖାରଜ କରନିଦଇଛନ୍।ି ଏନବ 
ଦନଲର ିପଟେିାଲା ନଜଲ୍ ନର ଅଛନ୍।ି ନଜଲ୍  କର୍ମୁ ୍ଷପକ୍ଙ୍କମୁ  ଜାମନି 
ନନିଦ୍୍ଷଶ ମଳିବିା ପନର ନସ ମମୁକମୁଳନିବ। ପବୂ୍ଷରମୁ  ଦନଲର ନଜି ଦଣ୍ଡ 
ନକାହଳ କରବିାକମୁ ପଟଆିଲା ଅତରିକି୍ତ ନସସନ ନକାଟ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ 
ନହାଇଥିନଲ। ନତନବ ବ�ିାରପତ ି ଏ�ଏସ୍  ଅରେୱାଲ ତାଙ୍କ 
ଆନବଦନ ଖାରଜ କର ିନଜଲ୍  ଦଣ୍ଡକମୁ ବଜାେ ରଖିଥିନଲ। ପନର 
ତାଙ୍କମୁ  ଜମୁ ଲାଇ ୨୩ନର ଗରିଫ କରାଯାଇଥିଲା।

ଖାଇକୁ ଖେ ସିଲା ବସ୍ ; ୫ ମତୃ
ରାସେୌର ସି, ୧୫ା୯ 
(ଏସେନ୍ ସି): ଜମ୍ମୁ-
କାଶ୍ମୀର ରାନଜୌରନିର 
ଏକ ଯାତ୍ରମୀବାହମୀ ବସ୍  
ଖାଇକମୁ ଖସପିଡ଼ଛି।ି ଏହ ି
ଦମୁ ଘ୍ଷଟଣାନର ୫ ଜଣ ନଲାକ 
ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍।ି ୧୨ ଜଣ 
ମଧ୍ୟ ଆହତ ନହାଇଛନ୍।ି ମଞ୍ାନକାଟ ତହସଲିଦାର ଜାନଭଦ 
ନ�ୌଧମୁରମୀ ଏହ ିସ�ୂନା ନଦଇଛନ୍।ି ଜଲି୍ାର ଭମି୍ବର ଗଳ ିନକିଟନର 
ଗମୁରମୁ ବାର ସକାନଳ ଏହ ି ଦମୁ ଘ୍ଷଟଣା ଘଟଥିିଲା। ପନର ନସନା 
ଏବଂ ସ୍ାନମୀେ ନଲାକଙ୍କ ସହାେତାନର ଉଦ୍ଧାରକାଯ୍ଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
ନହାଇଥିଲା। ଏହ ିବସ୍ ଟ ିପମୁଞ୍ଚରମୁ  ଜମ୍ମୁ ଯାଉଥିଲା।

କାବୁଲ,୧୫ା୯(ଏସେନ୍ ସି): ନଜୈସ୍ -ଇ-
ମହମ୍ଦ ଆତଙ୍କବାଦମୀ ସଂଗଠନ ମମୁଖ୍ୟ ମାସମୁଦ୍  
ଆଝାର ପ୍ରସଙ୍ଗନର ଗମୁରମୁ ବାର ମମୁହଁ ନଖାଲଛି ି
ଆଫଗାନସି୍ତାନ। ମାସମୁଦ୍  ଆଫଗାନସି୍ତାନନର 
ଆତ୍ମନଗାପନ କରଛି ି ଏବଂ ତାକମୁ  ଠାବ 
କରବିା ସହତି ଗରିଫ କରବିାକମୁ  ପାକସି୍ତାନ 
ଆଫଗାନସି୍ତାନକମୁ  �ଠି ିନଲଖଛ ିନବାଲ ିଗତକାଲ ି
ପାକସି୍ତାନର ବଭିନି୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମନର ଖବର 
ପ୍ରକାଶ ପାଇର୍Òଲା। କନି୍ମୁ  ଆଫଗାନସି୍ତାନର 
ତାଲବିାନ ସରକାର ଏହାକମୁ  ଖଣ୍ଡନ କରବିା 
ସହତି ପାକସି୍ତାନର ମଛିକମୁ  ଧରାଇ ନଦଇଛ।ି 
ଏହପି୍ରସଙ୍ଗନର ତାଲବିାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଜବହିମୁଲ୍ା 
ମମୁଜାହଦି ପାକସି୍ତାନକମୁ  ଟାନଗ୍ଷଟ କର ି କହଛିନ୍ ି
ନଯ, ମାସମୁଦ୍  ତମୁ ମ ନଲାକ। ନସ ତମୁ ମ ଜାଗାନର 
ରହରି୍ାଇପାନର। କନି୍ମୁ  ଆମ ନକିଟନର ଏମତି ି

ନକୌଣସ ି ନଲାକ ନାହ ିଁ। ନସହପିର ି ନଜୈସ୍  
ସଂଗଠନ ପାକସି୍ତାନନର କାଯ୍ଷ୍ୟ କରମୁ ଛ,ି 

ଆଫଗାନସି୍ତାନନର ନମୁ ନହଁ ନବାଲ ି ପାକସି୍ତାନ 
ଗଣମାଧ୍ୟମକମୁ  ନ�ତାବନମୀ ନଦଇ ନଦାହାସ୍ତ 

ତାଲବିାନର ରାଜନମୀତକି ମମୁଖ୍ୟାଳେ ମମୁଖ 
ସମୁହାଲ ି ଶାହନି କହଛିନ୍।ି ଆନମ ନକନବ 
ବ ି ଆଫଗାନସି୍ତାନ ମାଟକିମୁ  ନକୌଣସ ି ନଦଶ 
ବନିରାଧନର ବ୍ୟବହାର କରବିାକମୁ  ନଦବମୁ  

ନାହ ିଁ ନବାଲ ି ନସ କହଛିନ୍।ି ଏହାବ୍ୟତମୀତ 
ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗନର ପାକସି୍ତାନ ଆଫଗାନସି୍ତାନକମୁ 
ନଯଉଁ �ଠି ି ନଲଖବା କର୍ା କମୁହାଯାଉଛ ି ତାହା 
ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ମଛି। ଆନମ ଏଭଳ ି ନକୌଣସ ି �ଠି ି ପାଇ 
ନାହମୁ ଁ ନବାଲ ି ମଧ୍ୟ ତାଲବିାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଜବହିମୁଲ୍ା 
କହଛିନ୍।ି ନତନବ ତାଲବିାନର ଏଭଳ ିସ୍ପନଷ୍ଟାକ୍ତ ି
ପାକସି୍ତାନର ମଛିକମୁ  ଧରାଇ ନଦଇଛ ି ନବାଲ ି

ଏନବ �ର୍୍ଷା ନଜାର ଧରଛି।ି ନକବଳ ଋଣ 
ପାଇଁ ଏଫଏଟଏିଫ କବଳରମୁ  ମମୁକ୍ତ ି ପାଇବାକମୁ 
ପାକସି୍ତାନ ଏଭଳ ି ଡ୍ାମା କରରି୍Òଲା ନବାଲ ି
କମୁହାଯାଉଛ।ି ଉନଲ୍ଖନଯାଗ୍ୟ ନଯ, ପାକସି୍ତାନ 
ଏନବ ମଧ୍ୟ ଏଫଏଟଏିଫର ଧରୂର ତାଲକିାନର 
ରହରି୍Òବା ନବନଳ ଆତଙ୍କବାଦ ବନିଲାପ ପାଇଁ 
ଏହ ିସଂସ୍ା ପକ୍ରମୁ   ଦଆିଯାଇର୍Òବା ସମେଭରି୍କି 
ସର୍୍ଷ ପରୂଣ କରବିାନର ବଫିଳ ନହାଇଛ।ି 
ମାସମୁଦକମୁ  ଆନ୍ଜ୍ଷାତକି ଆତଙ୍କବାଦମୀ ନଘାରଣା 
କରାଯାଇର୍Òବାରମୁ  ତାକମୁ  ଗରିଫ କରବିାକମୁ 
ପାକସି୍ତାନ ଉପନର �ାପ ପଡ଼ ି ଆସମୁଛ।ି କନି୍ମୁ 
ପାକସି୍ତାନ ଏହା ନ କର ି ନଲାକ ନଦଖାଣଆି 
ଭାନବ ଆଫଗାନସି୍ତାନକମୁ  �ଠି ି ନଲଖଛ ି ନବାଲ ି
ଗତକାଲ ି କହରି୍Òଲା। କନି୍ମୁ  ସବମୁ  ନଯାଜନାକମୁ 
ତାଲବିାନ ବଫିଳ କରନିଦଇଛ।ି

ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ,୧୫ା୯(ଏସେନ୍ ସି): ୨୨ତମ ସାଂଘାଇ 
ସହନଯାଗ ସଂଗଠନ(ଏସସଓି) ସମ୍ଳିନମୀ 
ଉଜନବକ ିସହର ସମରକନ୍ଦନର ଗମୁରମୁ ବାର ଆରମ୍ଭ 
ନହାଇଛ।ି ଉଜନବକସି୍ତାନ ଦ୍ବାରା ଆନୋଜତି ଏହ ି
ସମ୍ଳିନମୀନର ନଯାଗ ନଦବାକମୁ ସମସ୍ତ ୮ ସଦସ୍ୟ 
ରାଷ୍ଟ୍ରର ନନତାମାନନ ସମରକନ୍ଦନର ପହଞ୍ଚଛିନ୍।ି 
ଏହକି୍ରମନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତମୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦମୀ 
ଗମୁରମୁ ବାର ସନ୍୍ୟାନର ଏଠାନର ପହଞ୍ଚଛିନ୍।ି ଆଜ ି
ରାତନିର ନସ ରମୁ ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ପମୁତନି ଏବଂ �ମୀନ 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ସ ି ଜନିପଙି୍ଗଙ୍କ ସହ ରାତ୍ର ନଭାଜନ 
କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମନର ନଯାଗ ନଦନବ। ଆସନ୍ାକାଲ ି
ନସ  ଏହ ି ସମ୍ଳିନମୀନର ନଯାଗ ନଦବା ସହତି 
ନକନତକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦ୍ବପିାକ୍କି ନବୈଠକ 
କରବିାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ନତନବ �ମୀନ୍  ଏବଂ 
ପାକସି୍ତାନ ସହ ନମାଦମୀଙ୍କ ଦ୍ବପିାକ୍କି ନବୈଠକ 
ନହବ କ ି ନାହ ିଁ ତାହାକମୁ ନନଇ କୂଟନମୀତ ି ଏବଂ 
ରାଜନନୈତକି ସ୍ତରନର ଉତ୍ମୁକତା ନଦଖାଯାଇଛ।ି 
ନଗାଟଏି ପକ୍ନର ଭାରତ-�ମୀନ ସମୀମା ବବିାଦକମୁ 
ନନଇ ଉଭେ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ସମ୍କ୍ଷ ବଗିଡି଼ରି୍Òବା 

ନବନଳ  ବର୍୍ଷମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ ି ସ୍ବାଭାବକି 
ନହାଇପାର ି ନାହ ିଁ। ଏଭଳ ି ସ୍ତନିର ଯଦ ି
ଉଭେ ନନତା ଦ୍ବପିାକ୍କି ସ୍ତରନର ଆନଲା�ନା 
କରନ୍ ି ନତନବ ବରିେ ବସ୍ତମୁ କ’ଣ ନହବ ନବାଲ ି
ବଭିନି୍ନ ମହଲନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଛି।ି ଅନ୍ୟପକ୍ନର 
ପାକସି୍ତାନ ସହ ମଧ୍ୟ ନମାଦମୀଙ୍କ ଦ୍ବପିାକ୍କି 
ଆନଲା�ନାକମୁ ନନଇ ମଧ୍ୟ �ର୍୍ଷା ନଜାର ଧରଛି।ି 
ପାକସି୍ତାନର ସାଂପ୍ରତକି ଆର୍୍ଷକ ଦମୁ ଗ୍ଷତ ି ଏବଂ 

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବତି ସ୍ତ ି ପାଇଁ ପାକସି୍ତାନ ବନିଦଶମୀ 
ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରମୁ  ଅର୍୍ଷ ସହାେତା �ାହମୁ ଁଛ।ିକନି୍ମୁ 
ପାକସି୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ରମୀଣ ରାଜନନୈତକି ସ୍ତ ି
ଏବଂ ବନିଶରକର ି ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକମୁ 
ନନଇ ଆନ୍ଜ୍ଷାତକି ସଂସ୍ାମାନଙ୍କ ଠାରମୁ  ଋଣ 
ମଳିବିାନର ପ୍ରତବିନ୍କ ସଷୃ୍ଟ ି ନହାଇଛ।ି ଆଉ 
ଏର୍Òପାଇଁ ଭାରତର ଭୂମକିା ମଧ୍ୟ କଛି ି କମ୍  ରହ ି
ନାହ ିଁ। ପାକସି୍ତାନ ଭାରତ ସହ ବାଣଜି୍ିୟକ ସମ୍କ୍ଷ 

ପ୍ରତଷି୍ା କର ି ଦ୍ବପିାକ୍କି କାରବାରକମୁ ସ୍ବାଭାବକି 
କରବିାକମୁ �ାହମୁ ଁର୍Òଲା ନବନଳ ଆତଙ୍କବାଦ 
ବନ୍ଦ ନ ନହଲା ଯାଏ ସମ୍କ୍ଷ ସ୍ବାଭାବକି କରବିା 
ସମ୍ଭବ ନମୁ ନହଁ ନବାଲ ି ଭାରତ ବହମୁ  ପବୂ୍ଷରମୁ  ସ୍ପଷ୍ଟ 
କରଛି।ି କନି୍ମୁ  ଏନବ  ପାକସି୍ତାନନର ଖାଦ୍ୟ 
ପଦାର୍୍ଷ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମରେମୀର ନଘାର 
ଅଭାବ ସାଧାରଣ ନାକରକିଙ୍କ ଜମୀବନ�ଳଣମୀକମୁ 
ଦମୁ ବଥିସହ କରନିଦଇଛ।ି ନଯଉଁର୍Òପାଇଁ ଭାରତରମୁ  
ପନ ି ପରବିା ଠାରମୁ  ଆରମ୍ଭ କର ି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, 
ଔରଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମରେମୀ 
ଆମଦାନମୀ କରବିାକମୁ ପାକସି୍ତାନ �ାହମୁ ଁଛ।ି ନମାଦମୀ 
ହ ିଁ ପାକସି୍ତାନକମୁ ବପିଦରମୁ  ମମୁକ୍ତ କରପିାରନିବ 
ନବାଲ ିଏଠାନର ରାଜନନୈତକି ସ୍ତର ଠାରମୁ  ଆରମ୍ଭ 
କର ି କମୁଟନମୀତ ି ,ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସାଧାରଣ 
ନଲାକଙ୍କ ଯାଏଁ ସମନସ୍ତ ସ୍ବର ଉଠାଇଛନ୍।ି 
ଏହ୍କିମନର ନମାଦମୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ାତ ଆନଲା�ନା 
କରବିାକମୁ ପାକସି୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତମୀ ନଶହବାଜ୍  
ସରଫି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକମୁଳ ର୍Òବା କମୁହାଯାଉଛ।ି କନି୍ମୁ 
ତାଙ୍କ ସହ ନମାଦମୀ ନକୌଣସ ି ନବୈଠକ କରନିବ 

କ ି ନାହ ିଁ ତାହା ଏନବ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହଛି।ି କାରଣ 
ନଯଉଁ ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ପାକସି୍ତାନ ମମୁହଁ ନଖାଲ ି ନାହ ିଁ ନସ 
ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ଭାରତ ନଜି ଆଡମୁ  ନକୌଣସ ି କଦମ 
ଉଠାଇବ ନାହ ିଁ ନବାଲ ି କମୁହାଯାଉଛ।ି ଶମୁକ୍ରବାର 
ଏ ସମ୍କ୍ଷନର ସାମ୍ବାଦକିମାନଙ୍କମୁ  ନମାଦମୀଙ୍କ 
କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍କ୍ଷନର ସ�ୂନା ନଦଇ ନବୈନଦଶକି 
ମନ୍ତାଳେ ପକ୍ରମୁ  କମୁହାଯାଇଛ ି ନଯ,ଏସସଓି 
ସମ୍ଳିନମୀନର ଆଞ୍ଚଳକି ଏବଂ ନବୈଶ୍ବକି ସମସ୍ୟା, 
ଅର୍୍ଷନମୀତ ି ଓ ବାଣଜି୍ୟ ବ୍ୟବସାେ ଆଦ ି ନକ୍ତ୍ରକମୁ 
ନନଇ ଆନଲା�ନାକମୁ ଗମୁରମୁ ତ୍ବ ଦଆିଯାଇର୍ାଏ। 
‘ନରଷ୍ଟ୍ରକିନଟଡ୍  ନସସନ’ ଏବଂ  ‘ଏକ୍ସନଟନଣ୍ଡଡ୍  
ନସସନ୍ ’ ଭଳ ି ଦମୁ ଇଟ ି ପଯ୍ଷ୍ୟାେନର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 
ନମିନ୍ତତି ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦସ୍ୟମାନନ ଆନଲା�ନା 
କରରି୍ାଆନ୍।ି ନତନବ ଏବଂ  ‘ଏକ୍ସନଟନଣ୍ଡଡ୍  
ନସସନ୍ ’ନର କଛି ି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ବପିାକ୍କି ସ୍ତରନର 
ଆନଲା�ନା କରବିାର ସମୁନଯାଗ ରହରି୍Òଲା ନବନଳ 
ଏହା ଆନୋଜନକାରମୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଜନବକସି୍ତାନ 
ଉପନର ନଭି୍ଷର କନର ନବାଲ ି ନବୈନଦଶକି 
ମନ୍ତାଳେ ସ�ବି କହଛିନ୍।ି

ଏସସଓିସମ୍ଳିନୀପାଇଁସମରକନ୍ଦରରରମାଦୀ

ଚରୀନ୍ , ୍ାକ ସିସ୍ାନ େହ ଦ୍ ସ୍ି ାକ୍ଷ ସିକ ଆସଲାଚନାକୁ ସନଇ ଚର୍୍ବା

ମାସଦୁତୁମନକିଟରରଅଛ;ିଆମପାଖରରନୁରହଁ
ପାକସି୍ାନକୁଆଫଗାନସି୍ାନରଜବାବ

୍ାକ ସିସ୍ାନର ଚସିଠ ସିକୁ ମ ସିଛ 
କହ ସିଲା ତାଲସିବାନ

ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ,୧୫ା୯(ଏସେନ୍ ସି):  ସମୁଦୂର ଆଫି୍ରକମୀେ 
ନଦଶ ନାମବି୍ୟାରମୁ  ଭାରତକମୁ ୮ଟ ି �ତିା ବାଘ 
ଅସମୁଛନ୍।ି ଏର୍Òପାଇଁ ବାଘମମୁଖା ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ  
କାନଗ୍ଷା ବମିାନ ନାମବି୍ୟା ରାଜଧାନମୀ ୱନଣ୍ଡାକ୍ ନର 
ପହଞ୍ଚସିାରଛି।ି ଭାରତ ଏବଂ ନାମବି୍ୟା 
ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ନହାଇଥିବା ରାଜନିାମା 
ଅନମୁ ଯାେମୀ, ଆସନ୍ା ୧୭ ତାରଖିନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତମୀ 
ନମାଦମୀଙ୍କ ଜନ୍ଦନିନର ଏହ ି �ତିା ଭାରତନର 
ପହଞ୍ଚବି। ଫଳନର ଭାରତରମୁ  କଛି ି ଦଶନ୍ ି ନହଲା 
ଲମୁ ପ୍ତ ନହାଇ ସାରଥିିବା �ତିାବାଘ ପମୁଣ ି ର୍ନର 
ନଦଖିବାକମୁ ମଳିବି। ନକନ୍ଦ୍ର ପରନିବଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ 
ମନ୍ତମୀ ଭୂନପନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏ ସମ୍କ୍ଷନର କହଛିନ୍,ି ଏହ ି
�ତିାବାଘ ୧୭ନର ଜେପମୁରନର ପହଞ୍ଚବିା ପନର 
ନସମାନଙ୍କମୁ  ନସହ ି ଦନି ନହଲକିପ୍ଟରନର ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରନଦଶର କମୁନନା ଜାତମୀେ ଉଦ୍ୟାନକମୁ ଅଣାଯବି। 
ଏହାପନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତମୀ ନମାଦମୀ ଏହ ି�ତିାଗମୁଡକିମୁ  
ନଦଶ ଉନଦ୍ଶ୍ୟନର ସମପ ଥିତ କରନିବ। ଏହ ି
ବାଘମାନଙ୍କ ପାଇଁ  ଅନମୁ କମୁଳ ପରନିବଶ ପ୍ରସ୍ତମୁତ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏପରକି ି ବମିାନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକମୁ 
ମଧ୍ୟ �ତିା ଭଳ ିଅଙ୍କାଯାଇଛ।ି ଯାହା କ ିବମିାନକମୁ 
ବାଘର ରୂପ ନଦଉଛ।ି

ବାଘମଖୁା େ୍ତନ୍ତ୍ର ବ ସିମାନସର ନାମ ସିବ୍ାରୁ ଆେଛୁନ୍ସି ୮ ଚ ସିତା

ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ,୧୫ା୯(ଏସେନ୍ ସି): େ ମୁନକ୍ରନରମୁ  ନଫରଥିିବା 
ଡାକ୍ତରମୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରମୀମାନଙ୍କମୁ  ଭାରତନର ନାମ 
ନଲଖାଇବାକମୁ ଅନମୁ ମତ ି ନଦବା 
ସମ୍ଭବ ନମୁ ନହଁ ନବାଲ ି ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ସମୁପ୍ରମିନକାଟ୍ଷଙ୍କମୁ  ଜଣାଇଛନ୍ ି। ଏ ନନଇ 
ଜାତମୀେ ନମଡକିାଲ କମସିନ ଆଇନନର 
ନକୌଣସ ି ବ୍ୟବସ୍ା ନଥିବାରମୁ  ଏହା 
ସମ୍ଭବ ନମୁ ନହଁ ନବାଲ ି ସମୁପ୍ରମିନକାଟ୍ଷନର 
ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କର ି ନକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର କହଛିନ୍।ି ଏହ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରମୀମାନଙ୍କମୁ  ନାମ 
ନଲଖା ଅନମୁ ମତ ି ଦଆିଗନଲ ଭାରତନର ନମଡକିାଲ 
ଶକି୍ାର ମାନ ପ୍ରଭାବତି ନହବ। ସରକାର କହଛିନ୍ ି
ନଯ,  ଦମୁ ଇଟ ି କାରଣରମୁ  ଭାରତମୀେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରମୀମାନନ 

ବନିଦଶମୀ ନମଡକିାଲ କନଲଜନର ପଢବିାକମୁ ଯାଉଛନ୍।ି 
ନଗାଟଏି ‘ନଟି୍ ’ ପରମୀକ୍ାନର ଖରାପ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ ଓ େମୁନକ୍ରନ 

ପର ି ନଦଶନର ଶସ୍ତା ନମଡକିାଲ ପଢା 
ଖର୍୍ଷ। କନି୍ମୁ ଏନଇଇଟ ି ପରମୀକ୍ାନର 
ଭଲ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରନିଥିବା  ବଦି୍ୟାର୍୍ଷମୀଙ୍କମୁ  
ଅନମୁ ମତ ି ନଦବା ଦ୍ବାରା ବବିାଦ ସଷୃ୍ଟ ି
ନହବ। ନଯଉଁମାନନ କମ ଖର୍୍ଷନର 
ବନିଦଶନର ନମଡକିାଲ ପଢମୁ ଥିନଲ, 
ନସମାନନ ଭାରତର ଘନରାଇ 

ନମଡକିାଲ କନଲଜର ଖର୍୍ଷ ଉଠାଇପାରନିବ ନାହ ିଁ  
ନବାଲ ିନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହଛିନ୍।ି ନତନବ ସରକାରଙ୍କ 
ଏଭଳ ିଆଭମିମୁଖ୍ୟକମୁ ନନଇ େମୁନକ୍ରନ ନଫରନ୍ା  ଡାକ୍ତରମୀ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରମୀ ପମୁଣ ିନରିାଶ ନହାଇଛନ୍।ି

ସପୁ୍ମିରକାଟ୍ବଙୁ୍କଜଣାଇରଲରକନ୍ଦ୍ରସରକାର

ଭାରତରରନାମରଲଖାଇପାରରିବନିୟରୁରେନରଫରନ୍ାଡାକ୍ତରୀଛାତ୍ର ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ, ୧୫ା୯ (ଏସେନ୍ ସି): ଦଲି୍ମୀ 
ମଦ ଦମୁ ନ୍ଷମୀତକିମୁ  ବନିଜପ-ିଆପ୍  ପମୁଣ ି
ମମୁହାଁମମୁହ ିଁ ନହାଇଛନ୍।ି ବନିଜପ ି ଏ ନନଇ 
ଷ୍ଟଙି୍ଗ ଅପନରସନର ଏକ ନୂଆ ଭଡିଓି 
ଜାର ି କରଛି।ି ଏଥିନର ଜନଣ ଅଭଯିମୁକ୍ତ 
ନୂଆ ମଦ ନମୀତନିର ଦମୁ ନ୍ଷମୀତ ି ନହାଇଥିବା 
ସ୍ବମୀକାର କରଛି।ି ନସ ଭଡିଓିନର କହମୁ ଛନ୍,ି 
ନକବଳ ଦମୁ ନ୍ଷମୀତ ି କରବିାକମୁ  ନୂଆ ନମୀତ ି
ଅଣା ଯାଇଥିଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମନର ନକାଟ ି
ନକାଟ ି ଟଙ୍କା ଆେ କରାଯାଇଛ।ି ପଞ୍ାବ 
ଏବଂ ନଗାଆ ନବି୍ଷା�ନନର ଏହ ି ଅର୍୍ଷ 
ଲଗାଯାଇଛ।ି ନତନବ ଏହ ି ନୂଆ ଭଡିଓିକମୁ 
ଦଲି୍ମୀ ଉପ-ମମୁଖ୍ୟମନ୍ତମୀ ମନମୀର ସନିସାଦଆି 
ଜାଲ୍  କହ ି ଖାରଜ କରନିଦଇଛନ୍।ି ଯଦ ି
ଭଡିଓି ସତ ନତନବ �ାର ି ଦନି ଭତିନର 

ଗରିଫ କରାଯାଉ, ନନ�ତ ନସାମବାର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତମୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦମୀ କ୍ମା 
ମାଗନ୍ମୁ  ନବାଲ ିନସ କହଛିନ୍।ି ସନିସାଦଆି 
ଟ୍ବଟି କର ି କହଛିନ୍ ି ନଯ ସବିଆିଇ ତାଙ୍କ 

ଘନର �ଢ଼ଉ କର ି କଛି ି ପାଇ ନ ଥିଲା। 
ଲକ୍ ର ସନ୍ାନ କରଥିିନଲ ମଧ୍ୟ ଏନଜନ୍ସକିମୁ  
କଛି ି ମଳି ି ନ ଥିଲା। ସବିଆିଇ ଏବଂ  
ଇଡ ି ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ବାରା କଛି ି ମଳିଲିାନ।ି ଏନବ 
ବନିଜପ ି ଷ୍ଟଙି୍ଗ ଆଣକି ି ଆସଛି।ି ଯଦ ି
ଅଭନିଯାଗ ସତ ନତନବ ନସାମବାର 
ସମୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କମୁ  ଗରିଫ କରାଯାଉ। ନ�ନତ 
ଜାଲ୍  ଷ୍ଟଙି୍ଗ କରବିା ପାଇଁ ନସାମବାର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତମୀ ତାଙ୍କମୁ  କ୍ମା ମାଗନ୍ମୁ। 
ଅନ୍ୟପକ୍ନର ବନିଜପ ିପକ୍ରମୁ  କମୁହାଯାଇଛ ି
ନଯ ଯାଞ୍ଚ ଏନଜନ୍ସ ି ନଜି ସ୍ତରନର ଯାଞ୍ଚ 
କରମୁ ଛ।ି ସବିଆିଇ ନଜି ନଶୈଳମୀନର 
କାଯ୍ଷ୍ୟାନମୁ ଷ୍ାନ ରେହଣ କରବି। ସନିସାଦଆି 
ଗରିଫ ନହବାକମୁ  ଏନତ ବ୍ୟରେ କାହ ିଁକ ି
ନହଉଛନ୍ ିତାହା ଜଣାଇବା ଉ�ତି୍ ।

୪ଦନିରରଗରିଫକର;ନର�ତପ୍ଧାନମନ୍ତୀକ୍ଷମାମାଗନୁ୍:ସରିସାଦଆି

ମସ୍ା,୧୫ା୯(ଏସେନ୍ ସି): ରମୁ ର 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଭା୍ଦମିରି ପମୁତନିଙ୍କମୁ  ପମୁଣ ି
ର୍ନର ହତ୍ୟା କରବିାକମୁ ଉଦ୍ୟମ 
ନହାଇଛ।ି ନତନବ ନସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ 
ନସ ବର୍ଥି ଯାଇଛନ୍।ି  ଗମୁରମୁ ବାର 
ମଳିରି୍Òବା ଏକ ବଳିମ୍ବତି ଖବର ସତୂ୍ର 
ଅନମୁ ସାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ପମୁତନି ତାଙ୍କ 
ସରକାରମୀ ବାସଭବନକମୁ ଯାଉର୍Òବା 
ନବନଳ ତାଙ୍କ ଲନିମାସନି କାର 
ଉପନର ବନି୍ାରଣ କରାଯାଇର୍Òଲା। 
କାର୍ ର ସାମ୍ନା ଏବଂ ବାମପନଟ 
ବନି୍ାରଣ ଘଟ ି ପ୍ରବଳ ଧଆଁୂ 
ବାହାରରି୍Òନଲ ନହ ଁ ପମୁତନି ସମୁରକ୍ତି 
ରହରି୍Òନଲ।  ଏହ ି ଖବରକମୁ ତମୁ ରନ୍ 
ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନର୍Òଲା। ନତନବ 
ଗମୁରମୁ ବାର ନଜନନରାଲ ଜଭିଆିର 
�୍ୟାନନଲନର ଏହ ି ଖବର ପ୍ରକାଶ 

କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଘଟଣାନର 
ଏକାଧÒକ ନଲାକଙ୍କମୁ  ଗରିଫ 
କରାଯାଇର୍Òବା କମୁହାଯାଇଛ।ି 
ଉନଲ୍ଖନଯାଗ୍ୟ, ପମୁତନିଙ୍କ ଉପନର 
ଏହା ପ୍ରର୍ମ ହମ୍ ଲା ନମୁ ନହ।ଁ ୨୦୧୭ରମୁ  
ବର୍୍ଷମାନ ସମୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କମୁ  ହତ୍ୟା କରବିାକମୁ 
୫ ର୍ର ଉଦ୍ୟମ ନହାଇସାରଛି ିନବାଲ ି
ପମୁତନି ନନିଜ ସବ୍ଷସାଧାରଣଙ୍କ 
ସମ୍ମୁଖନର ପ୍ରକାଶ କରସିାରଛିନ୍।ି

ପତୁନିଙୁ୍କପଣୁିହତ୍ାଉଦ୍ମ
ସେସଲଁ୍ସିଙ୍କ କାର 

ଦୁଘ୍ବଟଣାରେସ୍
େମୁ ନ କ୍ର ନ 
ର ା ଷ୍ଟ୍ର ପ ତ ି
ନ ଜ ନ ଲଁ ସ୍କ ି
ଗମୁ ରମୁ ବ ା ର 
ଖ ା ର କ ିଭ୍  
ରମୁ  କଭି୍  
ନଫରମୁ ର୍Òବା 
ନବନଳ ତାଙ୍କ କାର୍  ଦମୁ ଘ୍ଷଟଣାରେସ୍ତ 
ନହାଇଛ।ି ନସ ବଭିନି୍ନ ନକ୍ତ୍ର ପରଦିଶ୍ଷନ 
କର ିନଫରମୁ ର୍Òବା ନବନଳ ତାଙ୍କ କାର୍  ସହ 
ଅନ୍ୟ ଏକ କାରର ଧକ୍ା ନହାଇର୍Òଲା। 
ନତନବ ନଜନଲଁସ୍କ ି ସମୁରକ୍ତି ରହଛିନ୍ ି
ଏବଂ ତାଙ୍କମୁ  ନକୌଣସ ି ଆଘାତ ଲାଗ ି
ନର୍Òବା କମୁହାଯାଇଛ।ି
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88 କାମନା, ଅଜ୍ଞତା ଓ ଅସମାନତା- ଏହ ିତନିନାଟ,ି ବନ୍ଧନର ମଖୁ୍ୟ କାରଣ ! 
-ସ୍ୱାମୀ ବବିବକୱାନନ୍ଦ

ହସରକୃଷ୍ଣ ୍ଣ୍ା
ନମା:୯୪୩୭୩୧୫୬୨୩ 

୍ଣ୍ଡିତ ଡକଟେର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ାମୀ ମ ଡିଶ୍ର
ନେଙ୍ାନାଳ, ନମା: ୮୮୯୫୨୩୦୭୨୨

ଅକ୍ଷୟ ବଚିାରର ମାନସନରାବର ନବଦର 
ପରମ ସଦି୍ାନ୍ତ ନହଉଛ ି ଅନ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନଧାରା, 
ଯାହା ବ୍ରହ୍ାଙ୍ଠାରୁ ନାରଦ, ନାରଦଙ୍ଠାରୁ 

ବ୍ୟାସନଦବ, ବ୍ୟାସନଦବଙ୍ଠାରୁ ଶ୍ରୀଲ 
ଶକୁନଦବ, ଶ୍ରୀଲ ଶକୁନଦବଙ୍ଠାରୁ ନ�ୌଡ଼ପାଦ, 
ନ�ୌଡ଼ପାଦଙ୍ଠାରୁ ନ�ାବନି୍ଦ ପାଦ ଓ ନ�ାବନି୍ଦ 
ପାଦଙ୍ଠାରୁ ଶଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟଙ୍ ୍ାରା ପ୍ରବୃତ୍ତ 
ନହାଇ ବଶି୍ୱନର ପରବି୍ୟାପ୍ତ ନହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣରୀୟ ମହାତ୍ାବୃନ୍ଦ ଭାରତରୀୟ ଅଧ୍ାତ୍ 
ନସୌନ୍ଦଯ୍ଯ୍ୟର ମହନରୀୟତା ଉଦ୍ ନ�ାଷଣାପବୂ୍ଯକ 
ମାନବସମାଜକୁ ସାବ୍ଯଜନରୀନ ଏକତ୍ୱନବାଧ ଓ 
ବଶି୍ୱନପ୍ରମନର ଉଦ୍ ବୁଦ୍ କରଯିାଇଛନ୍ତ।ି ତନ୍ମଧ୍ରୁ 
ଜ�ଦ୍ �ରୁୁ ଆଦଶିଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ଶିାନର ପଦାପ୍ଯଣ 
କର ିଅନ୍ୱୈତ ନବଦାନ୍ତ ଦଶ୍ଯନ ପ୍ରସାର ନମିତି୍ତ ପ୍ରଥମ 
ପରୀଠ ନରୀଳାଚଳଧାମନର ପ୍ରତଷି୍ା କରଛିନ୍ତ।ି

ଜ�ଦ୍ �ରୁୁ ଆଦଶିଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟ ୭୮୮ ଖ୍ରୀଷ୍ାବ୍ଦ 
ନବୱୈଶାଖ ଶକୁ୍ଳପଞ୍ଚମରୀ ତଥିିନର ନକରଳ ପ୍ରନଦଶ 
ଅନ୍ତ�୍ଯତ କାଲାଡ଼ ିଗ୍ାମନର ଏକ ନନୱୈଷ୍କି ନମ୍ବୁଦ୍ପିଦରୀ 
ବ୍ରାହ୍ଣ ପରବିାରନର ଜନ୍ମଗ୍ହଣ କରଥିିନଲ। ଅବଶ୍ୟ, 
ପରୁରୀ ନଭା�ବଦ୍୍ଯନପରୀଠର �ରୁୁକ୍ରମାନ୍ୟାନୁସାନର 
ତାଙ୍ର ଆବଭି୍ଯାବ ଖ୍ରୀଷ୍ପବୂ୍ଯ କାଳନର ନହାଇଥିଲା 
ନବାଲ ିଦଶ୍ଯାଯାଇଛ।ି ତାଙ୍ର ମାତା ଥିନଲ ଆଯ୍ଯ୍ୟାମ୍ା 
ଓ ପତିା ଥିନଲ ଶବି�ରୁୁ। ଭ�ବାନ ଆଶନୁତାଷଙ୍ 
କୃପାରୁ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରଥିିବାରୁ ନସମାନନ 
ପତୁ୍ରର ନାମ ଶଙ୍ର ରଖିଥିନଲ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ 
ଶଙ୍ରଙ୍ର ପତୃିବନିୟା� �ଟଥିିବାରୁ ନସ ମାତାଙ୍ 
ତତ୍ତାବଧାନନର ବାଲ୍ୟଶକି୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରଥିିନଲ। 
ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏହ ି ମହାତ୍ାଙ୍ର ଅଦୁ୍ତ ସ୍ମତୃଶିକ୍ ି
ଓ ତରୀକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ରି ପରଚିୟ ମଳିଥିିଲା। ନସ ମାତ୍ର 
ତନିବିଷ୍ଯ ବୟସନର ନବଦପରୁାଣାଦ ି ଅଧ୍ୟନ 
କରଥିିନଲ। ପାଞ୍ଚବଷ୍ଯ ବୟସନର ତାଙ୍ର ଉପନୟନ 
ସଂସ୍ାର ଅନୁଷ୍ତି ନହାଇଥିଲା ତଥା ଆଠବଷ୍ଯନର ନସ 
ଚତୁନବ୍ଯଦରୀୟ ସମ୍ାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନହାଇଥିନଲ।

ଅଷ୍ଟବର୍ଷ ଚତୁବବ୍ଷଦୀ ଦ୍ୱାଦବେ ସବ୍ଷେୱାସ୍ତ୍ରବତି୍ / 
ବରୱାଡ଼ବେ କୃତବୱାନ ଭୱାର୍ୟ ଦ୍ତିିିଂବେ ମନୁରିଭ୍ୟଗୱାତ।

ଆଠବଷ୍ଯ ବୟସନର ଶକି୍ଷା ସମାପ୍ତ କର ି
ନସ ମାତାଙ୍ ଅନୁମତକି୍ରନମ �ହୃତ୍ୟା� ପବୂ୍ଯକ 
ସନ୍୍ୟାସବ୍ରତ ଗ୍ହଣ କନଲ। ପଣୁ୍ୟନତାୟା ନମ୍ଯଦା 
ନଦରୀ ତଟସ୍ଥ ଧ୍ାନମଗ୍ନ ନ�ାବନି୍ଦପାଦଙ୍ଠାରୁ ଦରୀକ୍ଷା 
ଗ୍ହଣ କର ି ନସ ‘ଆଚାଯ୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍ର’ ରୂନପ ପରଚିତି 
ନହନଲ। ସ୍ୱ�ରୁୁନଦବଙ୍ ଆନଦଶମନତ ଶଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟ 
ହମିାଳୟସ୍ଥତି ବଦରକିାଶ୍ମକୁ ଯାଇ ପରମ�ରୁୁ 
ନ�ୌଡ଼ପାଦଙ୍ର ଆଶରୀବ୍ଯାଦ ଲାଭ କରବିା ସହତି 
ବଦ୍ନିାଥ ମନ୍ଦରିନର ନରନାରାୟଣଙୁ୍ ପନୁଃପ୍ରତଷି୍ା 

କରଥିିନଲ। ପ୍ରବାଦ ରହଛି,ି ନସ ବ୍ୟାସନଦବଙ୍ 
ଦଶ୍ଯନ ଓ ଆଶରୀବ୍ଯାଦ ଲାଭ କରଥିିନଲ। ଅତଃପର ନସ 
ପରବି୍ରାଜକ ଭାବନର ଆକୁମାରରୀହମିାଚଳ ପରଭି୍ରମଣ 
କର ି ସନାତନ ଧମ୍ଯର ସଦି୍ାନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରଥିିନଲ। 
କାଶରୀନର ନସ ଉପନଷିଦ୍ , �ରୀତା ଓ ବ୍ରହ୍ସତୂ୍ରର 
ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରଥିିନଲ। ତତ୍ କୃତ ଭାଷ୍ୟ ସମହୂ 
ଅନ୍ୱୈତ ନବଦାନ୍ତ ସଦି୍ାନ୍ତ ଆଧାରତି ତଥା ଅପରୂପ 
ଆଧ୍ାତ୍କି ନସୌନ୍ଦଯ୍ଯ୍ୟନର ବଭୂିଷତି। ତାଙ୍ ମତନର 
ଜରୀବ ନଜି ସ୍ୱରୂପର ଯଥାଥ୍ଯତା ଉପଲବ୍ ି କରନିପାର ି
ଅନନ୍ତ ନକ୍ଳଶ ନଭା� କରଥିାଏ। ଜରୀବ ପ୍ରକୃତ ପନକ୍ଷ 
ଐଶ୍ୱରରୀୟ ଓ ଆଧ୍ାତ୍କି। ନସ ଅକ୍ଷର ଓ ଚରିଶାଶ୍ୱତ। 
ଏହା ହ ିଁ ପ୍ରନତ୍ୟକ ଜରୀବର ଅନ୍ତରରୀଣ ପ୍ରଧାନ 
ସତ୍ୟ। ଏହ ି ଦବି୍ୟ ଦୃଷ୍ନିର ନସ କହଥିିନଲ, ‘ଜରୀବ 
ବ୍ରନହ୍ୱୈବ ନାପରଃ’। ସଯୂ୍ଯ୍ୟଙ୍ର ପ୍ରନତ୍ୟକ କରିଣବନୁି୍ଦ 
ନଯପର ି ତାଙ୍ ନଜ୍ୟାତଷି୍ମାନ ଦବି୍ୟନଜ୍ୟାତରି 
ଅଂଶବନିଶଷ, ନସହପିର ି ସଷୃ୍ରି ପ୍ରନତ୍ୟକ ଜରୀବ 
ଈଶ୍ୱରଙ୍ର ଅଂଶବନିଶଷ। ସମଗ୍ ବଶି୍ୱ ହ ିଁ ଐଶ୍ୱରରୀୟ 
ସତ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରପି୍ରକାଶ। ସଂନକ୍ଷପନର 
ଶଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟଙ୍ ବକ୍ବ୍ୟ ନହଉଛ,ି ‘ବ୍ରହ୍ସତ୍ୟ, 
ଜ�ତ୍ ମଥି୍ୟା ଏବଂ ଜରୀବ ହ ିଁ ବ୍ରହ୍। ପରମାତ୍ାଙ୍ ସହତି 
ଏକତ୍ୱ ଉପଲବ୍ ିହ ିଁ ଦବି୍ୟ ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତ ିବା ମକୁ୍’ି।

ବ୍ୟାସକୃତ ବ୍ରହ୍ସତୂ୍ର ଆତ୍ାର ଅପନରାକ୍ଷାନୁଭୂତରି 
ପ୍ରତପିାଦକ ରୂନପ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ଥାନର ମଯ୍ଯ୍ୟାଦାପ୍ରାପ୍ତ। 
ଆଦ ି ଶଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟ କାଶରୀନର ପ୍ରଥନମ ଏହ ି
ବ୍ରହ୍ସତୂ୍ରର ନବିବିନଶଷାନ୍ୱୈତ ତତ୍ତ ସମ୍ଳତି ଶାରରୀରକି 
ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କର ି ବ୍ରନହ୍ାପଲବ୍କୁି ସରଳ, ସ�ୁମ 
ଓ ସହଜନବାଧ�ମ୍ୟ କରଥିିନଲ। ମାଦଳା ପାଞ୍ ି
ବର୍୍ଯନାନୁଯାୟରୀ ଜ�ଦ୍ �ରୁୁ ଆଦ ି ଶଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟ 
ଓଡ଼ଶିାନର ପଦାପ୍ଯଣ ପବୂ୍ଯକ ତତ୍ କାଳରୀନ ରାଜା 
ଯଯାତଙି୍ ସାହାଯ୍ୟନର ପାତାଳରୀ ଜ�ନ୍ାଥଙୁ୍ ଉଦ୍ାର 
କର ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦରିନର ପନୁଃପ୍ରତଷି୍ତି କରଥିିନଲ। କନୁି୍ତ 
ଶଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟଙ୍ ସମୟନର ଓଡ଼ଶିାନର ନଭୌମଙ୍ର 
ଶାସନ ଚାଲଥିିଲା ଏବଂ ତାହାର ଦୁଇଶହବଷ୍ଯ ପନର 
ନସାମବଂଶରୀ ଯଯାତ ିଓଡ଼ଶିାର ରାଜା ନହନଲ। ନତଣ ୁ
ମାଦଳାପାଞ୍ରି ବର୍୍ଯନା ଇତହିାସ ସମ୍ତ ନୁନହଁ। 
ଏହା ସତ୍ୟ ନଯ ଜ�ଦ୍ �ରୁୁ ଆଦ ି ଶଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟ 
ଓଡ଼ଶିା ଭୂଖଣ୍ଡନର ପଦାପ୍ଯଣ ପବୂ୍ଯକ ଧାମବିକ ନକ୍ଷତ୍ରନର 
ଅନନକ ସଂସ୍ାର ଆଣଥିିନଲ। ନସ ପରୁୁନଷାତ୍ତମ 
ଜ�ନ୍ାଥଙୁ୍ ନବଦାନ୍ତ ପ୍ରତପିାଦ୍ୟ ବ୍ରହ୍ାକ୍ଷର 
ପ୍ରଣବର ଦାରୁ ସ୍ୱରୂପ ବନିବଚନା କରଥିିନଲ। ପଣି୍ଡ 
ଓ ବ୍ରହ୍ାଣ୍ଡର ପ୍ରନଭଦକୁ ପ୍ରଶାସନନର ପରଣିତ 
କରବିାକୁ ଏହା ପରବ୍ରହ୍ଙ୍ର ଦାରବରୀ ଲରୀଳା। 
ନସ ଋଗ୍ ନବଦରୀୟ ବଚିାରନବାଧନର ଏହ ି ପ୍ରାଚରୀନ 
ନଦବତାଙ୍ ପ୍ରାଚରୀନତ୍ୱର ପ୍ରାଚୁଯ୍ଯ୍ୟନର ଉଦ୍ ବୁଦ୍ 
ନହାଇ ଋଗ୍ ନବଦର ସତ୍ୟ ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନଂ ବ୍ରହ୍’ ପ୍ରତପିାଦନ 
କରବିା ନମିତି୍ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଜ୍ଞାପରୀଠ ନଭା�ବଦ୍୍ଯନ ପରୀଠ 
ସ୍ଥାପନା କରଥିିନଲ ତଥା ଦାରୁବ୍ରହ୍ ଶ୍ରୀଜ�ନ୍ାଥଙୁ୍ 
ନବଦର ପରମତତ୍ତ ଓଁକାର ରୂପରୀ ପରମପରୁୁଷ 
ଜ୍ଞାନନର ପ୍ରଣତ ିଜଣାଇଥିନଲ।

ବ୍ରହ୍ୱାକ୍ଷର ପରିଂନତି୍ୟ ନବମୱା ପରୁୁର ପବୂ୍ଷଜମ୍ ,ଓଁ 
ତତ୍ ସତ ସ୍ରୂବପଣ ବ୍ରହ୍ଣ ତବିଧିବପଃୁ/ ସତ୍ ସ୍ରୂପ 
େବିସୱାକ୍ଷୱାତ୍  ତତ୍ ସ୍ରୂପ ତଦୱାତ୍କିୱା, ଅକ୍ଷର 
ବ୍ରହ୍ରୂପୱାୟ ଦୱାରବ ବପବୁର ନମଃ।

ପରୁରୀ ନଭା�ବଦ୍୍ଯନ ପରୀଠର ପରବତ୍ତ୍ଯରୀ 
ଶଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟବୃନ୍ଦ ପରୀଠାଧରୀଶ ଭାବନର ଅଭଷିକି୍ 
ନହାଇ ଦଣ୍ଡସ୍ପଶ୍ଯନ କାଳନର ଉପନରାକ୍ ନ୍ାତ୍ର 
ପାଠ ପବୂ୍ଯକ ଶ୍ରୀଜ�ନ୍ାଥଙୁ୍ ପ୍ରଣାମ କରଥିା’ନ୍ତ।ି 
ମହନରୀୟତା ନହଉଛ ି ଜ�ଦ୍ �ରୁୁ ଶଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟ 
ସ୍ୱଶଷି୍ୟା ଭାରତରୀତରୀଥ୍ଯଙୁ୍ ନନପାଳ ପଠାଇ ନନପାଳର 
ତତ୍ କାଳରୀନ ରାଜା ଶଙ୍ର ନଦବଙ୍ ସାହାଯ୍ୟନର 
�ଣୁ୍ଡକରୀ ନଦରୀରୁ ଜରୀବନ୍ତ ଶାଳଗ୍ାମ ଅଣାଇ 
ଶ୍ରୀଜ�ନ୍ାଥଙ୍ ନାଭଚିକ୍ରନର ନସହ ି ଶାଳଗ୍ାମକୁ 
ସଂସ୍ଥାପନ ପବୂ୍ଯକ ଦାରୁବ୍ରହ୍ଙୁ୍ ପରମବଷୁି୍ ସ୍ୱରୂପନର 
ପ୍ରତପିାଦନ କରଥିିନଲ। ଏହ ି ମହତକାଯ୍ଯ୍ୟ ନମିତି୍ତ 
ନନପାଳ ରାଜା ପଟ୍ଟ ମହାନାୟକ ଉପାଧିନର 
ଭୂଷତି ନହାଇ ପରମ୍ପରାକ୍ରନମ ଚତୁଦ୍୍ଯାମତୂ୍ତବିଙୁ୍ 
ସ୍ୱହ୍ନର ପଜୂାର୍୍ଯନା କରବିାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତ।ି 
ଶଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦରିର ଅନ୍ମହାପ୍ରସାଦ 
ନଭା�ବଦ୍୍ଯନ କରଥିିବାରୁ ତାଙ୍ ପ୍ରତଷି୍ତି 
ପ୍ରଜ୍ଞାପରୀଠକୁ ‘ନଭା�ବଦ୍୍ଯନ ପରୀଠ’ କୁହାଯାଉଛ।ି 
ଆବ୍ରାହ୍ଣ ଚାଣ୍ଡାଳ ଏକତ୍ର ମହାପ୍ରସାଦ ନସବା 
କରବିାକୁ ବ୍ରାହ୍ଣ ଓ ସାଧସୁନ୍ଥ ସ୍ୱରୀକୃତ ିନଦନଲ ନାହ ିଁ। 
ଠକି୍  ଏହ ି ସମୟନର ଜନଣ ମକୂ ବ୍ରାହ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍ 
ଦଶ୍ଯନ କରବିାକୁ ଆସନିଲ ଏବଂ ସମନବତ ବ୍ରାହ୍ଣ 
ଓ ସାଧସୁନ୍ଥମଣ୍ଡଳ ି ନସହ ି ମକୂ ବ୍ରାହ୍ଣଙୁ୍ ପ୍ରଥନମ 
ମହାପ୍ରସାଦ ନସବା କରାଇବାକୁ କହନିଲ। ନବିବିକାର 
ଚତି୍ତନର ଆଜନ୍ମମକୂ ବ୍ରାହ୍ଣ ମହାପ୍ରସାଦ ନସବା 
କରବିା ପନର ଶ୍ରୀଜ�ନ୍ାଥଙ୍ ଅପାର କରୁଣାନର 
ନ୍ାକଟଏି ଆବୃତ୍ତ ିକନଲ।

ଅବର ବଦି୍ନ୍ନନ୍ୟୱାନନଧିଗତ ିବବଦୱାର୍ଷ ନଗିମୱାନ୍ , 
ମୟୱା ଭୁବତେଅପ୍ୟତନ୍ନ ମନପରଜିବନୈଶ୍ଚ ଦ୍ମମନୁବଜୈଃ/ 
ସଗୁ୍ ିମବଧବନ୍ନତସ୍ନି୍  ଭବତୁ ଭବତୱାିଂ ନ ବହୁଗଣୁୱା, ନ 
ଗଙ୍ୱାମ୍ଃ ବପୟିଂ େବତବୁଗଳତନ୍ତ୍ରବ୍ୟୱା କଳକିମ୍ ।

ଏହାର ଭାଷାଥ୍ଯ ନହଉଛ,ି ‘ନହ ଜ୍ଞାନରୀବୃନ୍ଦଃ 
ନବଦାଥ୍ଯ ନଜାଣ ି ଅଯଥାନର ଆପଣମାନନ 
ଆତ୍ାଭମିାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛ। �ଳତି ଶବରୁ 
ଖସପିଡୁଥିବା ପଚାମାଂସ ଆବଳି �ଙ୍ାଜଳନର 
ମଶିନିଲ ମଧ୍ �ଙ୍ାଜଳ ନଯପର ି ଚରିପବତି୍ର 
ନସହପିର ି ମୁଁ ନସବା କରଥିିବା ଅନ୍ ମହାପ୍ରସାଦ 
ସଦା ପବତି୍ର। ଏ ସମ୍ପକ୍ଯନର ତନିଳମାତ୍ର ସନନ୍ଦହ 
କରବିା ଅନୁଚତି।’ ଏହାପନର ଜ୍ଞାନରୀ, �ଣୁରୀ, ବଜି୍ଞ, 
ପ୍ରାଜ୍ଞ, ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳରୀ, ସାଧସୁନ୍ଥ ଓ ବ୍ରାହ୍ଣ�ଣ 
ଚାଣ୍ଡାଳମାନଙ୍ ସହତି ଏକତ୍ର ମହାପ୍ରସାଦ ନସବନ 
କନଲ। ଏହ ିପରମ୍ପରା ଅଦ୍ୟାବଧି ବଦି୍ୟମାନ।

ପ୍ରାଥମକି ପଯ୍ଯ୍ୟାୟନର ଜ�ଦ୍ �ରୁୁ ଆଦ ି
ଶଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦରି ସମ୍ଖୁ ନଭା�ମଣ୍ଡପନର 
ଛତାନପାତ ି ରହଥିିନଲ। ପନର ବାଲସିାହନିର 
ନଭା�ବଦ୍୍ଯନ ପରୀଠ ପ୍ରତଷି୍ା କର ିଆପଣାର ପ୍ରୟି ଶଷି୍ୟ 
ପଦ୍ମପାଦଙୁ୍ ପ୍ରଥମ ପରୀଠାଧରୀଶ ରୂନପ ଅବସ୍ଥାପତି 
କନଲ। ନକବଳ ପରୁରୀ ନୁନହଁ, ନବଦର ଚାର ିପ୍ରଜ୍ଞାସତୂ୍ର 
ଯଥା: ପ୍ରଜ୍ଞାନଂ ବ୍ରହ୍, ଅହଂ ବ୍ରନହ୍ାସ୍ମ,ି ଅୟମାତ୍ା ବ୍ରହ୍ ଓ 
ତତ୍ତମସ ିଆଧାରତି ଚାରନି�ାଟ ିପ୍ରଜ୍ଞାପରୀଠ ଭାରତର 
ଚାରଦି�ିନର ପ୍ରତଷି୍ା କରଥିିନଲ। ତନ୍ମଧ୍ରୁ ପରୁରୀର 
ନଭା�ବଦ୍୍ଯନ ପରୀଠ ନହଉଛ ିପ୍ରଥମ ପରୀଠ। ସନାତନ 
ଧମ୍ଯର ୍ମ୍ଭସ୍ୱରୂପ ଏହ ି ଚାରନି�ାଟ ି ପ୍ରଜ୍ଞାପରୀଠ 
ନହଉଛ ି ନରୀଳାଚଳ ଧାମର ନଭା�ବଦ୍୍ଯନ ପରୀଠ, 

ରାନମଶ୍ୱର ଧାମର ଶନୃଙ୍ରରୀ ପରୀଠ, ୍ାରକା ଧାମର 
ଶାରଦାପରୀଠ ଓ ବଦରକିା ଧାମର ନଜ୍ୟାତପିରୀଠ। 
ଏହ ି ଚାରନି�ାଟ ି ପ୍ରଜ୍ଞାପରୀଠନର ନସ ନଜିର ପ୍ରମଖୁ 
ଚାରଶିଷି୍ୟ ପଦ୍ମପାଦାଚାଯ୍ଯ୍ୟ, ସନୁରଶ୍ୱରାଚାଯ୍ଯ୍ୟ, 
ନକ୍ରାଟକାଚାଯ୍ଯ୍ୟ ଓ ହ୍ାମଳକାଚାଯ୍ଯ୍ୟଙୁ୍ 
ଶଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟ ପଦବରୀନର ଅଭଷିକି୍ କରାଇଥିନଲ। 
ପରବତ୍ତ୍ଯରୀକାଳନର ନସମାନଙ୍ର ଶଷି୍ୟବୃନ୍ଦ ଏହ ି
ଚାରନି�ାଟ ି ପରୀଠନର ଶଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟ ପଦବରୀ ମଣ୍ଡନ 
କର ିଆସଛୁନ୍ତ।ି ପବୂ୍ଯଦ�ି ନରୀଳାଚଳନର ଋକ୍ ନବଦର 
ମହାବାକ୍ୟ ‘ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍ ବ୍ରହ୍’ ଆଧାରତି ପରୀଠ ନହଉଛ ି
- ନଭା�ବଦ୍୍ଯନ, ନକ୍ଷତ୍ର -ଶ୍ରୀପରୁୁନଷାତ୍ତମ, ନଦବତା - 
ଶ୍ରୀଜ�ନ୍ାଥ, ନଦବରୀ - ବମିଳା, ତରୀଥ୍ଯ - ମନହାଦଧି, 
ନବଦ - ଋଗ୍ ନବଦ, ଆଚାଯ୍ଯ୍ୟ - ପଦ୍ମପାଦ, ସନ୍୍ୟାସ 
ପଦବରୀ - ବନ ଓ ଅରଣ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ଚାରରୀ - ପ୍ରକାଶ, 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ - ନଭା� ତଥା ଅଧରୀନସ୍ଥ ନଦଶ ଅଙ୍, ବଙ୍, 
କଳଙି୍, ଉତ୍କଳ, ମ�ଧ ଓ ବବ୍ଯର। ତଦନୁରୂନପ 
ପଶ୍ମିଦ�ିନର ଶାରଦାମଠ ସ୍ଥାପନ କରଥିିନଲ। 
ଯାହାର ନକ୍ଷତ୍ର - ୍ାରକା, ନଦବତା - ସନିଦ୍ଶ୍ବର, 
ନଦବରୀ - ଭଦ୍କାଳରୀ, ତରୀଥ୍ଯ - ନ�ାମତରୀ, ନବଦ 
- ସାମନବଦ, ମହାବାକ୍ୟ - ତତ୍ତମସ,ି ଆଚାଯ୍ଯ୍ୟ - 
ହ୍ାମଳକା, ସନ୍୍ୟାସ ପଦବରୀ - ତରୀଥ୍ଯ ଓ ଆଶ୍ମ, 
ବ୍ରହ୍ଚାରରୀ - ସ୍ୱରୂପ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ - କରୀଟବାର ତଥା 
ଅଧରୀନସ୍ଥ ନଦଶ ସନୁି୍ଧ, ନସୌବରୀର, ନସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଓ 
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଦକ୍ଷଣିଦ�ିନର ଶନୃଙ୍ରରୀ ପରୀଠ ସ୍ଥାପନ 
କରଥିିନଲ। ଯାହାର ନକ୍ଷତ୍ର - ରାନମଶ୍ୱର, ତରୀଥ୍ଯ 
- ତୁଙ୍ଭଦ୍ା, ନବଦ - ଯଜୁନବ୍ଯଦ, ମହାବାକ୍ୟ 
ଅହଂ ବ୍ରନହ୍ାସ୍ମ,ି ନଦବତା - ଆଦ ି ବରାହ, ନଦବରୀ - 
କାମାକ୍ଷରୀ, ଆଚାଯ୍ଯ୍ୟ - ସନୁରଶ୍ୱର, ସନ୍୍ୟାସ ପଦବରୀ - 
ସରସ୍ୱତରୀ, ଭାରତରୀ ଓ ପରୁରୀ, ବ୍ରହ୍ଚାରରୀ - ନଚୱୈତନ୍ୟ, 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ - ଭୁରବିାର ତଥା ଅଧରୀନସ୍ଥ ନଦଶ ଆନ୍ଧ୍ର, 
ଦ୍ାବଡ଼ି, କର୍୍ଯାଟକ ଓ ନକରଳ। ଉତ୍ତରଦ�ିନର 
ନସ ନଜ୍ୟାତପିରୀଠ ସ୍ଥାପନା କରଥିିନଲ, ଯାହାର 
ନକ୍ଷତ୍ର - ବଦରକିା, ତରୀଥ୍ଯ - ଅଳକାନନ୍ଦା, ନଦବତା - 
ନାରାୟଣ, ନଦବରୀ - ପରୂ୍୍ଯ�ରି,ି ନବଦ - ଅଥବ୍ଯନବଦ, 
ମହାବାକ୍ୟ - ଅୟମାତ୍ା ବ୍ରହ୍, ଆଚାଯ୍ଯ୍ୟ - ନତ୍ରାଟକ, 
ସନ୍୍ୟାସ ପଦବରୀ - �ରି,ି ପବ୍ଯତ, ସା�ର, ବ୍ରହ୍ଚାରରୀ 
- ଆନନ୍ଦ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ - ଆନନ୍ଦବାର ତଥା ଅଧରୀନସ୍ଥ 
ନଦଶ କୁରୁ, କାଶ୍ମରୀରରୀ, କାନମ୍ାଜ ଓ ପାଞ୍ଚାଳ।

ପରୁରୀନର ନବିାସ କାଳନର ଆଦ ି ଶଙ୍ରାଚାଯ୍ଯ୍ୟ 
ନଦବରୀ ବମିଳାଙୁ୍ ଶ୍ରୀବଦି୍ୟାର ପରମାରାଧ୍ା 
ପ୍ରତପିାଦନ ପବୂ୍ଯକ ‘ନସୌନ୍ଦଯ୍ଯ୍ୟଲହରରୀ’ ରଚନା 
କରଥିିନଲ ଏବଂ ନଭା�ବଦ୍୍ଯନ ପରୀଠନର ବମିଳାଙ୍ 
ପ୍ରତମିତୂ୍ତବି ସ୍ଥାପନା କରଥିିନଲ। ପରୁରୀନର ନସ 
ନ୍ାତ୍ରମାଳା, ଜ�ନ୍ାଥ ନ୍ାତ୍ରମ, ନଦବ୍ୟାପରାଧ 
କ୍ଷମାପନ ନ୍ାତ୍ରମ, ନୃସଂିହ ତାପନିରୀ ପ୍ରଭୃତ ି ରଚନା 
କରଥିିନଲ। ପ୍ରତମିାବାଦର ଝଲକନର ପ୍ରତରୀକବାଦର 
ରହସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପନର ପ୍ରତଭିାତ ଦାରୁବ୍ରହ୍ ଶ୍ରୀଜ�ନ୍ାଥଙ୍ 
ନବଦାନ୍ତଦଶ୍ଯନ ବର୍ବିତ ବ୍ରହ୍ଭାବନର ନସ ପ୍ରଣତ ି
ଜଣାଇ �ାନ କରଥିିନଲ।

ପ୍ୱାତଃନମୱାମ ି ତମସଃ ପରମକ୍ଷ ବର୍୍ଷମ୍ , ପରୂ୍୍ଷ 
ସନୱାତନ ପଦିଂ ପରୁୁବରୱାତ୍ତମୱାଖ୍ୟମ୍ / ଯସ୍ନିତି୍ୟିଂ 
ଜଗତବେରମବେର ମବୂତ୍ତତୌ, ରଜୱାିଂ ଭୁଜଙ୍ମ ଉବ 
ପ୍ତଭିୱାସତି ବବୈ। n

ଓଡ଼ଶିାରେ ଆଦ ିଶଙ୍କୋଚାର୍ଯ୍ୟ

ଆଜରି ସ୍ୱାଧରୀନ ଓ �ଣତାନ୍ତକି ରାଷ୍ଟ୍ରନର 
ଜନଚରତି୍ର ଅଦୁ୍ତ ରୂପ ନନଇଛ।ି ମଣଷି 
ତା’ର ମାନବକି �ଣୁକୁ ହରାଇ ପଶ ୁ

ପ୍ରବୃତ୍ତକୁି ଗ୍ହଣ କରନିନଇଥିବା ଅଭନିଯା� ନହଉଛ।ି 
ମଣଷିର ଏହ ିପ୍ରବୃତ୍ତ ିଜାଗ୍ତ ନହବା ଦନିରୁ ନସ ନଦଶ, 
ଜାତ,ି ସମାଜର ଭବଷି୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାର ଭତିରକୁ 
ନଠଲ ି ନଦଉଛ।ି ସରକାର ତାଙ୍ର ନଜି କତ୍ତ୍ଯବ୍ୟ, 
ଶାସନ, ନଦାଷରୀକୁ ଦଣ୍ଡ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙୁ୍ 
ସରୁକ୍ଷା, ସାବ୍ଯଜନରୀନ ଅଥ୍ଯନରୀତ ି ଓ ପରଚିାଳନାକୁ 
ଯନଥାଚତି �ରୁୁତ୍ୱ ନଦଉନଥିବା ନଦଖାଯାଉଛ।ି 
ଏଥିପାଇଁ ଜନଚରତି୍ରକୁ ବନି୍ଷଣ କନଲ ଜାଣ ି
ପାରବିା ନଯ ନଦଶର ୮୦ ଭା� ଜନଚରତି୍ର କ୍ରମଶଃ 
ସସୁ୍ଥ ନା�ରକି ସରୀମାନରଖା ତଳକୁ ଖସ ି ଆସଛି।ି 
ଆଜରି ଜନତା ଚାନହଁ ବନିା ପରଶି୍ମନର ଉପାଜ୍ଜ୍ଯନ, 
ସରକାରରୀ ଅଥ୍ଯକୁ ଆତ୍ସାତ, ଋଣ ଅଥ୍ଯକୁ ପରନିଶାଧ 
ନକରବିା, ଅପରାଧ କର ି ଦଣ୍ଡ ନପାଇବା, ସବୁଠ ି
ନଜି ସ୍ୱାଥ୍ଯରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଶି୍ୱାସ�ାତକ ନହବା, ଜାତରୀୟ 
ସମ୍ପତ୍ତକୁି ନଷ୍ କରବିା, ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ରନର ସରକାରରୀ 
ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରତ ିନଭି୍ଯରଶରୀଳ ନହବା, ବଭିନି୍ ଅପରାଧରୁ 
ମକୁ୍ ନହବା ପାଇଁ ରାଜନରୀତକୁି ଆଧାର କର ିନନିଦ୍୍ଯାଷ 
ନବାଲାଇବା, ଅଣପ୍ରତଭିା ସମ୍ପନ୍ ବ୍ୟକ୍ ିପ୍ରତଭିାବାନଙୁ୍ 
ଚତିପଟାଙ୍ କର ିନନିଜ ସମାଜନର ଓ ରାଜନରୀତନିର 
ପ୍ରତପିତ୍ତ ି ବ ି୍ ାର କରବିା ଇତ୍ୟାଦ।ି ଦରୀ�୍ଯ ଦନି ଧର ି
ଜନତା ଅଭ୍ୟ୍ ନହାଇ�ନଲଣ ିସବୁ ନକ୍ଷତ୍ରନର ଲାଞ୍ଚ 
ନଦଇ ଜବରଦ୍ କାଯ୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରବିା। ଆଦଶ୍ଯ, 
ନରୀତ,ି ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପରହିାସ କର ି ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ 

ଅଦରକାରରୀ ନବାଲ ି ଯକୁ୍ଛିଳନର ସାବ୍ୟ୍ କରବିା। 
ଏ ନକ୍ଷତ୍ରନର ନଲାକଙ୍ ବଚିାର, ରାଷ୍ଟ୍ରହତି, �ଣତନ୍ତ 
ପ୍ରତ ିନଷି୍ା ଅମଳୂକ ପାଲଟଥିାଏ। ଆଜ ିଆମ ନଦଶର 
ଜନଚରତି୍ର ଏହଭିଳ।ି 

 ନ�ାଟଏି �ଣତାନ୍ତକି ରାଷ୍ଟ୍ରନର ଜନତା ଚାହ ିଁବ 
ନଜିସ୍ୱ ନଶୱୈ÷ଳରୀନର ବଞ୍ଚବିାର ଅଧିକାର, ନଜିର 
ସ୍ୱାଧରୀନତା, ସରୁକ୍ଷା, ଆତ୍କି ବକିାଶ ପାଇଁ ରାଜନରୀତ ି
ବା ସରକାରଙ୍ଠାରୁ ନଶି୍ତିତା। କନୁି୍ତ ଏହା 
ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣନ୍ତ ି ନାହ ିଁ। ଜନତାଙ୍ର ଏହ ି
ଦୁବ୍ଯଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚତୁର ରାଜନରୀତଜି୍ଞମାନନ 
ମନ୍ାତ୍ତକି ଦ�ିରୁ ନସମାନଙ୍ର ନରୀତ ି ନଦି୍୍ଯାରଣ 
କରଥିାଆନ୍ତ।ି ସରୁୁଖରୁନର ନଦଶ ଶାସନ ଚଳାଇ 
ବାହାବାହା ନନବା ପାଇଁ ନରୀତ ି ବଦଳନର ଅନରୀତ,ି 
ନଦାଷରୀକୁ ନନିଦ୍୍ଯାଷନର ମକୁ୍ କରବିା, ନଲାକମାନଙ୍ 
ସାମୟକି ଖସୁ ି ନମିନନ୍ତ ମା�ଣା ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ଆଦ ି କରଥିାଆନ୍ତ।ି ଏହାଠାରୁ ବଳ ି ଦୁଭ୍ଯା�୍ୟ 
ଆଉ କ’ଣ ଥାଇପାନର? ରାଜନରୀତକୁି ଆଶ୍ା 
କର ି ବଞ୍ଚଥୁିବା ନଲାକ ଧନରୀ ପାଲଟୁଛ,ି ନବୌଦ୍କି 
ଚନି୍ତାଧାରାକୁ ଆଶ୍ା କର ିବଞ୍ଚଥୁିବା ନଲାକ ଅବାଞ୍ତି 
ଜରୀବନ କଟାଉଛ।ି ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ନଲାକ ଉର୍ 
ଆସନନର ବସ ି ଜ୍ଞାନ ବତିରଣ କରୁଛ,ି ଜ୍ଞାନ ଓ 
ଦକ୍ଷତା ଥିବା ନଲାକ ତା’ର ୍ୁତ�ିାନ କରୁଛ।ି 
ନ�ାଟାଏ ବରିାଟକାୟ ଅନ୍ଧ ମା�୍ଯଦଶ୍ଯନ କରବିା 
ପାଇଁ ବାଟ ଅଣ୍ଡାଳ ି ଚାଲୁଛ,ି ଜନତା ଅନ୍ଧ ସାଜ ି
ଏକ ବରିାଟ ପଟୁଆର ବାନ୍ଧ ି ନସହ ି ଅନ୍ଧ ପଛନର 
ଚାଲଛିନ୍ତ,ି ଜରୀବନର ମା�୍ଯ ନକଉଁଠ ିତାହା ନଦଖିବା 
ପାଇଁ। କ ିଆଶ୍ଯ୍ଯ୍ୟର କଥା! 

 ନଦଶକୁ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଶାସନ 
କଭିଳ ି ନହବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଅତରୀତର ମନୁଋିଷ ି
ମାନନ ନଦି୍୍ଯାରଣ କର ିଯାଇଛନ୍ତ।ି ନସମାନନ ପ୍ରଦଶବିତ 
କରଥିିବା ମା�୍ଯଠାରୁ ଆଉ ଉତ୍କକୃ ଷ୍ ମା�୍ଯ ନାହ ିଁ କହନିଲ 
ଚନଳ। ନଦଶ ଶାସନ କରୁଥିବା ଜନପ୍ରତନିଧିିଙ୍ର 
ଆଭମିଖୁ୍ୟ ନହଉଛ ି ସମାଜ ଠକି ବାଟନର ଚାଲୁ, 
ତାହାର ଉନ୍ତ ି ନହଉ, ପ୍ର�ତ ି ନହଉ, ଅପରାଧ 
ପ୍ରବୃତ୍ତ ି ଉତ୍ପନ୍ ନନହଉ, ଅଥ୍ଯବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରଶାସନ 

ସଦୃୁଢ଼ ନହଉ, ସବୁଠ ି ସରୁକ୍ଷା ସଦୃୁଢ଼ ରହୁ, ସମ୍ 
ନା�ରକି ସଖୁରୀ ହୁଅନୁ୍ତ। ନଦଶ ପରଚିାଳନା ପାଇଁ 
ଦୁଇଟ ିନକ୍ଷତ୍ର ବଦି୍ୟମାନ। ନ�ାଟଏି ନହଉଛ ିନଭୌତକି 
ନକ୍ଷତ୍ର ବା ବାହ୍ୟ ବା ରାଜନନୱୈତକି ନକ୍ଷତ୍ର। ଅନ୍ୟଟ ି
ନହଉଛ ିଆତ୍କି ନକ୍ଷତ୍ର ବା ଆନ୍ତରକି ବକିାଶର ନକ୍ଷତ୍ର। 
ଏ ଦୁଇଟ ି ନକ୍ଷତ୍ରର ଉନଦ୍ଶ୍ୟ ନହଉଛ ି ପରସ୍ପରର 
ପରପିରୂକ ରୂନପ ବ୍ୟକ୍�ିତ ବକିାଶରୁ ସାମହୂକି 
ବକିାଶକୁ ସନୁଶି୍ତି କରବିା। ଏ ଦୁଇଟ ି ନଯପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ପରସ୍ପର ପରପିରୂକ ନହାଇ ରହଥିିନଲ ନସ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ଭାରତରୀୟ ସଂସ୍ତୃ ିଉନ୍ତରି ନସାପାନ ଚଢ଼ ିଚାଲଥିିଲା। 
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ର�ପୁ୍ତଙୁ୍ ଯଦ ି ଚାଣକ୍ୟଙ୍ 
ମା�୍ଯଦଶ୍ଯନ ମଳି ି ନ ଥା’ନ୍ତା ତାହାନହନଲ ନସ କ’ଣ 
ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସାମ୍ାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରବିା ସମ୍ଭବ ନହାଇ 
ଥାଆନ୍ତା? ଛତ୍ରପତ ିଶବିାଜରୀଙୁ୍ ଯଦ ି�ରୁୁ ରୂନପ ସମଥ୍ଯ 
�ରୁୁଙ୍ ସହ ନଯା� ମଳି ି ନ ଥାଆନ୍ତା ତାହା ନହନଲ 
ନସ କ’ଣ ଏନତ ସବୁ ନଶୌଯ୍ଯ୍ୟର �ାଥା ନଲଖି ପାରବିା 
ସମ୍ଭବ ନହାଇ ଥାଆନ୍ତା? ଏହଭିଳ ି ନଯନତନବନଳ 

ଶାସନତନ୍ତ ନଜିପଥରୁ ବଚୁି୍ୟତ ହୁଏ ନସନତନବନଳ 
ଉଚତି ମା�୍ଯଦଶ୍ଯକ ଠକି ବାଟ ନଦଖାଇ ଦଅିନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ 
ବତ୍ତ୍ଯମାନ ସରକାର ବା ରାଜନରୀତଜି୍ଞମାନନ ନନିଜ 
ନଜିର ମା�୍ଯଦଶ୍ଯକ ସାଜଛିନ୍ତ।ି ନସମାନଙ୍ ପାଇଁ 
ଅଭାବ ନଦଖାଯାଏ ଆତ୍କି ଜ୍ଞାନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭକ୍ରି। 
ଆତ୍କି ଜ୍ଞାନର ଜା�ରଣ ୍ ାରା ନଦଶ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମାଜ, 
ମାନବତା ଆଦ ିମା�୍ଯ ନୟିନ୍ତତି ନହାଇଯାଏ। ଭ�ବାନ 
ବୁଦ୍ଙ୍ର ଅନଢ଼ଇଲକ୍ଷ ଶଷି୍ୟ ଭାରତରୁ ଜାପାନ 
ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବତି କରପିାରଥିିନଲ। 
ନବୌଦ୍ ଧମ୍ଯର ପ୍ରଭାବନର ହତ୍ୟାକାରରୀମାନନ ଭକି୍ଷ ୁ
ପାଲଟ ି ଯାଇଥିନଲ। �ଣକିାମାନନ ଭକି୍ଷଣୁରୀ ନହାଇ 
ଯାଇଥିନଲ। ନତନବ ଆମ ନଦଶନର ଶାସକମାନନ 
ନଭୌତକି ଓ ଆତ୍କି ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତନିରନକ ଶାସନ 
�ାଦନିର ବସଛୁନ୍ତ।ି ନସମାନଙ୍ର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ରହୁଛ ି ନଜି ଦଳ, ନଜି ଆସନ କପିର ି ସଦୃୁଢ଼ 
ନହବ। ଏହା୍ାରା ଜନଚରତି୍ର ସ୍ୱାଭାବକି ଭାନବ 
କଳୁଷତି ନହାଇଯାଉଛ।ି n

ଜନଚେତି୍ର ଓ ୋଜରନତା

‘ରେକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିା’ ସୋରେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ି

େଶିାଳ ପତୁଞ୍ ିନରିେଶେ ଲକ୍୍ୟ 
ଆଥବିକ ଅଭବୃିଦ୍ ିହାସଲ, ପଞୁ୍ ିନନିବଶ ବୃଦ୍,ି ଅଧିକ ନରାଜ�ାର ସଷୃ୍ ିଆଦ ିଉଦ୍ୟମକୁ 

ରଚନାତ୍କ ଏବଂ ଭଲ ରାଜନରୀତ ିକହନିଲ ଅତୁ୍ୟକ୍ ିନହବ ନାହ ିଁ। ଏ ନକ୍ଷତ୍ରନର ସଫଳତା 
ନନତା ଓ ନନତୃତ୍ୱକୁ ରାଜନନୱୈତକି ପଞୁ୍ ି ନଯା�ାଏ, ଶାସକଦଳର ପ୍ରତଷି୍ା ଓ ଭାବମତୂ୍ତବି 
ବନଢ଼ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବା ନଦଶର ପ୍ର�ତ ି�ନଟ। ମହାମାରରୀ ପରବତ୍ତ୍ଯରୀ କାଳନର ଭାରତନର 
ଏନବ ଏହ ି ‘ଔନଦ୍ୟା�କି ନନିବଶ ରାଜନରୀତ’ିକୁ ନନତାମାନନ �ରୁୁତ୍ୱ ନଦଉଛନ୍ତ।ି ଏଥିନର 
ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନନିବଶ ନଦଶର ସରୀମତି ସଂଖ୍ୟକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛ।ି ଏ ନକ୍ଷତ୍ରନର 
ନଯଉଁ ଅଭନିନ୍ଦନରୀୟ ପ୍ରକ୍ରୟିାଟ ିଦୃଷ୍ନି�ାଚର ନହଉଛ,ି ତାହା ନହଲା ଦୂରଦଶ୍ଯରୀ ନନତାମାନନ 
‘ମାହାଳଆି ନଯାଜନାଭତି୍ତକି ରାଜନରୀତ ିବା ‘ନରବ୍ ଡ ିପଲଟିକି୍ସ’ର ଉପରକୁ ଉଠ ିପଞୁ୍ଲିାଭ 
ଏବଂ ଧନ ଆକଷ୍ଯଣ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଉପନର �ରୁୁତ୍ୱ ନଦଉଛନ୍ତ।ି ନସମାନନ ଭଲ ଭାନବ ଅନୁଭବ 
କନଲଣ ିନଯ ନନିବଶ ସଂଗ୍ହ ଓ ନଯିକୁ୍ ିସଷୃ୍ ିସବୁଠୁ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ। ପାଖନର ପଯ୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ଳ 
ଉପଲବ୍ ନହନଲ କଲ୍ୟାଣମଳୂକ ରହିାତ ିକାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରଆିନର ଦୁବ୍ଯଳ ବ�୍ଯର ହତିସାଧନ 
କର ିନହବ ଏବଂ ତାହା ରାଜ୍ୟର ବକିାଶନର ଅନ୍ତରାୟ ସଷୃ୍ ିକରବି ନାହ ିଁ। ଅତଏବ ଏନବ ପଞୁ୍ ି
ନନିବଶ, ଔନଦ୍ୟା�କି ବକିାଶ ଓ ପଞୁ୍ପିତଙୁି୍ ଆକଷବିତ କରବିା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ନର 
ତରୀବ୍ର ପ୍ରତନିଯା�ତିା ଆରମ୍ଭ ନହାଇଯାଇଛ।ି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଠାରୁ �ଜୁରାଟ ଏହ ିପ୍ରତନିଯା�ତିାନର 
୧.୫୪ ଲକ୍ଷ ନକାଟ ିଟଙ୍ାର ନସମ ିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଛଡ଼ାଇ ନନବା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। 
ଉଭୟ �ଜୁରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉନଦ୍ୟା� ନକ୍ଷତ୍ରନର ଉନ୍ତ। ତଥାପ ି ଉଭୟଙ୍ର ତୁଳନା 
କନଲ ନନିବଶ ପାଇଁ �ଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଠାରୁ ଆ�ନର। ଅତଏବ ନନିବଶକ ସ୍ୱାଭାବକି 
ଭାନବ ଉତ୍ତମ ସବୁଧିା ସନୁଯା� ଚାହ ିଁବ।

ଏଭଳ ିଏକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ନର ନଯଉଁ ନକନତକ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଞୁ୍ ିନନିବଶ 
ଓ ଉନଦ୍ୟା� ବକିାଶ ପାଇଁ ନଜି ନଜି ମଧ୍ନର ପ୍ରତନିଯା�ତିା କରୁଛନ୍ତ,ି ନସଥିମଧ୍ନର ଓଡ଼ଶିା 
ଅନ୍ୟତମ। ମହାମାରରୀକାଳରୀନ ଅଚଳାବସ୍ଥା ନଯା�ୁଁ ଏ ନକ୍ଷତ୍ରନର ନଯଉଁ ମନ୍ଥରତା ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଦୂର କର ିନନିବଶ ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତି କରବିାକୁ ଓଡ଼ଶିା ତାହାର ଉଦ୍ୟମ 
ଜାର ିରଖିଛ।ି ଦୁଇଦନି ତନଳ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀ ନବରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନଦଶର ବାଣଜି୍ିୟକ ରାଜଧାନରୀ 
ମମୁା୍ଇନର ଏକ ନନିବଶକ ସମ୍ଳିନରୀନର ଉନଦ୍ୟା� ଜ�ତର ବହୁ ନାମରୀଦାମରୀ ଅଧିନାୟକଙୁ୍ 
ନଭଟଛିନ୍ତ।ି ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଶଳି୍ପ ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍ ନସ ଓଡ଼ଶିାନର ନନିବଶ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସନୁଯା�ର 
ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁନରାଧ କରଛିନ୍ତ।ି ଚଳତିବଷ୍ଯ ନନଭମ୍ର୨୦ରୁ ଡନିସମ୍ର ୪ ତାରଖି 
ଯାଏଁ ଭୁବନନଶ୍ୱରନର ଅନୁଷ୍ତି ‘ନମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିା’ କନ୍ ନକ୍ଳଭନର ଭା� ନନବାକୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀ 
କନପ୍ଯାନରଟ୍  କ୍ୟାପ୍ ନଟନ୍ ମାନଙୁ୍ ନମିନ୍ତଣ କରବିା ଉନଲେଖନଯା�୍ୟ।

ସାମ୍ପ୍ରତକି ସମୟ ନକବଳ ତୁଚ୍ଛା ପ୍ରତନିଯା�ତିାର ନବଳ ନୁନହଁ। ନଜିର କ’ଣ ଅଛ ିଏବଂ 
ପଞୁ୍ପିତଙୁି୍ ନନିବଶ ପାଇଁ ନ�ାଟଏି ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ଭଲ କ ିକ ିସବୁଧିା ନଦଇପାରବି, ତାହା 
ଭଲ ଭାନବ ଅବ�ତ କରାଇବା ଅପରହିାଯ୍ଯ୍ୟ ନହାଇପଡ଼ଛି।ି କହବିା ବାହୁଲ୍ୟ ନଯ ପଞୁ୍ ି
ନନିବଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା ନଦଶର ଅନ୍ୟତମ ନଶ୍ଷ୍ ଆକଷ୍ଯଣ ପାଲଟଛି।ି ‘ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଡୁଇଙ୍ 
ବଜି୍ ନନସ୍ ’ କ୍ରମନର ଓଡ଼ଶିା ‘ସଫଳ କାମ’ ୍ରନର ରହଛି।ି ରାଜ୍ୟର ଅଥ୍ଯନନୱୈତକି ପ୍ର�ତ ି
କ୍ରମା�ତଭାନବ ୨୦ ବଷ୍ଯ ଧର ିଭଲ ଅଛ ିଓ ରାଜନନୱୈତକି ସ୍ଥରିତା ସଦୃୁଢ଼ ଅଛ।ି ଶଳି୍ପ ଅନୁକୂଳ 
ପରନିବଶ, ଉନ୍ତ ଭତି୍ତଭୂିମ,ି ଦକ୍ଷ ମାନବସମ୍ଳ, ପ୍ରଚୁର ପରମିାଣର ବଭିନି୍ ପ୍ରକାର ଖଣଜି 
ସମ୍ପଦ, ବଜୁିଳ,ି ପାଣ,ି ବନ୍ଦର, ବମିାନ ବନ୍ଦର, ସଡ଼କ ଓ ନରଳପଥର ସବୁଧିା, ଶଳି୍ପ ପାଇଁ ଜମ,ି 
ପ୍ରତ ିଜଲିୋନର ଭୂମବି୍ୟାଙ୍ ଆଦରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହଛି।ି ଶଳି୍ପ ପାଇଁ ‘ଏକକ ବାତାୟନ’(ସଙି୍ଲ୍  
ୱିନଣ୍ଡା) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରରୀ ନପ୍ରାତ୍ାହନ ଆଦ ି ଓଡ଼ଶିାକୁ ବଶି୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ନଶ୍ଷ୍ 
ନନିବଶସ୍ଥଳରୀନର ପରଣିତ କରଥିିବା ବଭିନି୍ ରନିପାଟ୍ଯ କହୁଛ।ି ନତଣ ୁ ଏକଥା ବ୍ୟକ୍�ିତ 
ଭାନବ ଶଳି୍ପପତ ିଓ ନନିବଶକମାନଙୁ୍ ଅବ�ତ କର ିନସମାନଙୁ୍ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତଣ କରବିା 
କାମ ବନିଶଷ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀ ନସ କାମଟ ିନରିନ୍ତର କରୁଛନ୍ତ।ି ଶ୍ା ଓ କଥାକୁହା 
ରାଜନରୀତନିର ବଶି୍ୱାସ କରୁନଥÒବା ନବରୀନବାବୁଙୁ୍ ଅନନକ ଶଳି୍ପପତ ିଓ ନନିବଶକ ‘କାମର 
ମଣଷି’ ଭାନବ ଜାଣଛିନ୍ତ।ି ନତଣ ୁ ତାଙ୍ର ଏହ ି ଉଦ୍ୟମ ଆ�ାମରୀ ‘ନମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିା 
କନ୍ ନକ୍ଳଭ୍ ’କୁ ସଫଳ କରବିାନର ବନିଶଷ ସହାୟକ ନହବ ନବାଲ ିଆଶା।

ମାନୁଫ୍ୟାକଚରଂି ଉନଦ୍ୟା�ର ବକିାଶ ଏବଂ ଏଥିନର ପଞୁ୍ନିନିବଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିାର 
ସବୁଧିା ସନୁଯା� ଭଲ। ଏ ନକ୍ଷତ୍ରନର ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ଶିା ନକନତକାଂଶନର ପନଡ଼ାଶରୀ ଆନ୍ଧ୍ର, 
ଛତଶି�ଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ମିବଙ୍ ସହତି ପ୍ରତ ି୍ ନ୍ଦତିାର ସମ୍ଖୁରୀନ ନହଉଛ।ି ତଥାପ ିପ୍ରକୃତ ି
ଓ ଭୂନ�ାଳ ଏଥିନର ଓଡ଼ଶିାକୁ ଅଧିକ ସହାୟ ନହାଇଛ।ି ନତନବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରନଦଶ ‘ଇଜ୍  ଅଫ୍  
ଡୁଇଙ୍ଗ୍   ବଜିନିନସ୍ ’ନର କ୍ରମା�ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନନର ରହୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ଶିାକୁ ପ୍ରତନିଯା�ତିାନର 
ଆହୁର ିପରଶି୍ମ କରବିାକୁ ପଡ଼ବି। ପ୍ରାୟ ୯୦ ଭା� ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବନିଦଶରୀ ନନିବଶ(ଏଫ୍ ଡଆିଇ) 
ଛ’ଟ ି ରାଜ୍ୟ- କର୍୍ଯାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦଲିେରୀ, ତାମଲିନାଡୁ, ହରୟିାଣା ଓ �ଜୁରାଟକୁ 
ଯାଉଛ।ି ନସମାନଙ୍ଠାରୁ ଓଡ଼ଶିାକୁ ମଧ୍ ଅନନକ କଛି ି ଶଖିିବାକୁ ପଡ଼ବି। ଏଭଳ ି ତରୀବ୍ର 
ପ୍ରତନିଯା�ତିାମଳୂକ ସ୍ଥତିନିର ନନିବଶକମାନଙୁ୍ ଆକଷବିତ କରବିା ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିାକୁ ତାହାର 
ରାଜନରୀତ ିଓ ପ୍ରୟାସ ବହୁମଖୁରୀ କରବିାକୁ ପଡ଼ବି। ବନମ୍ ଷ୍କ୍  ଏକ୍ସନଚଞ୍ଗ୍ ର ପ୍ରାରମ୍ଭକି �ଣ୍ଟ ି
ବଜାଇ ଆମ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀ ନନିବଶର ନଯଉଁ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ,ି ତାହା ‘ନମକ୍  ଇନ୍  
ଓଡ଼ଶିା’ କନ୍ ନକ୍ଳଭ୍  ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣ;ୁ ଏତକି ିଆଶା। n

ଜନକଙ୍କ ଭ୍ରେ 
ମ ିଥିଳାର ରାଜା ଜନକ ଦନିନ ନଦଖିନଲ ଏକ ବଚିତି୍ର ସ୍ୱପ୍ନ। ତାଙ୍ ରାଜ୍ୟନର ଅକାଳ ମରୁଡ଼ ି

ପଡ଼ଛି।ି ଫସଲସବୁ ଉଜୁଡ଼ ିଯାଇଛ।ି ଚାଷଜମ ିଫାଟ ିଅାଁ ନହାଇଯାଇଛ।ି ନଲାକମାନନ ‘ହା 
ଅନ୍.. ହା ଅନ୍’ ଚତି୍କାର କରବିାନର ଲା�ଛିନ୍ତ।ି ମଠୁଏି ଖଦୁ ପାଇଁ ଇଆନଡ଼ ସଆିନଡ଼ ଧାନଁଦୌଡ଼ 
ଲ�ାଇଛନ୍ତ।ି ରାଜ୍ୟନର ଅରାଜକତା ସଷୃ୍ ିନହାଇଛ।ି ନସନାବାହନିରୀ ବନିଦ୍ାହ କରଛିନ୍ତ।ି ତାଙୁ୍ 
ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କର ିଦଆିଯାଇଛ।ି ନସ ଖଣ୍ଡଏି ମାତ୍ର ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ପନି୍ଧ ିବାରଦୁଆର ବୁଲୁଛନ୍ତ।ି 
ନପଟନର ବ ିକ୍ଷଧୁାର ଜ୍ୱାଳା। ନଶଷନର ଜନଣ ନକହ ିତାଙୁ୍ ଚହି୍ପିାର ିନ�ାଟଏି ମାଟ ିପାତ୍ରନର କଛି ି
ଦାନା ନଦଉଛ।ି କନୁି୍ତ ନସଇ ସମୟନର ଦୁଇଟ ିଷଣ୍ଢ ଲଢ଼ ିଆସ ିନସଠାନର ପହଞ୍ଚବିାରୁ ଜନକଙ୍ 
ମାଟ ିପାତ୍ରଟ ିହାତରୁ ଖସ ିପଡ଼ ିଭାଙ୍ଯିାଇଛ।ି

 ଏତକିନିର ଜନକଙ୍ ନଦି ଭାଙ୍�ିଲା। ନତନଣ ପ୍ରାତଃକାହାଳରୀ ବାଜ ିଉଠଲିା - ଭାଟମାନନ 
ଜୟ ଜୟକାର କନଲ। ଦରବାରରୀ ସଙ୍ରୀତଜ୍ଞମାନନ ସନୁ୍ଦର ସ୍ୱରନର ରା�ରା�ଣିରୀ 

�ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନିଦନଲ। ସ୍ୱପ୍ନ ନଦଖି ଭୟଭରୀତ ନହାଇଯାଇଥିବା ଜନକ ଏ 
ସବୁ ଶଣୁ ିଟନିକ ପ୍ରକୃତସି୍ଥ ନହନଲ ସତ୍ୟ; କନୁି୍ତ ମନନର 
ସଷୃ୍ ିନହଲା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ - ପ୍ରକୃତନର କଏି ସତ୍ୟ - କଛି ି
ସମୟ ପବୂ୍ଯରୁ ନଦଖଥୁିବା ସ୍ୱପ୍ନଟ ିସତ୍ୟ ନା ବତ୍ତ୍ଯମାନର 
ପରସି୍ଥତି ିସତ୍ୟ? 

 ନତି୍ୟକମ୍ଯ ସମାପନ ପନର ରାଜା ଦରବାରକୁ ବନିଜ କନଲ। ନସଦନି ଉପସ୍ଥତି ସମ୍ ପାତ୍ର, 
ମନ୍ତରୀଙୁ୍ ନସ ପଚାରନିଲ - ‘ଏହା ସତ୍ୟ ନା ତାହା ସତ୍ୟ?’ ନକୌଣସ ିରାଜପରଷିଦ ଠକି ଉତ୍ତର 
ନଦଇ ପାରନିଲ ନାହ ିଁ। ବହୁ ସାଧ,ୁ ସନ୍ଥ ଓ ବ ି୍ ାନ ବ ିଆସନିଲ। ନକହ ିବ ିଉତ୍ତର ନଦଇପାରନିଲ 
ନାହ ିଁ। ଜନକଙ୍ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆହୁର ିବଢ଼଼�ିଲା। 

 ନଶଷନର କଥାଟ ି ଯାଇ ଋଷ ି ଅଷ୍ାବକ୍ରଙ୍ କାନନର ପଡ଼ଲିା। ନସ ତୁରନ୍ତ ରାଜସଭାନର 
ପପଞ୍ଚ ିରାଜାଙୁ୍ କହନିଲ - ‘ନହ ରାଜନ୍ ! ନା ତାହା ସତ୍ୟ, ନା ଏହା ସତ୍ୟ। ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାନର 
ଯାହା ନଦଖିନଲ ତାହା ମଥି୍ୟା। ଜାଗ୍ତ ଅବସ୍ଥାନର ଯାହା ନଦଖଛୁନ୍ତ,ି ତାହା ମଧ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳ ିମଥି୍ୟା। 
ଉଭୟଙ୍ ଅ୍ତି୍ୱ କଛି ିନାହ ିଁ। ନଦି୍ାନର ନଦଖଥୁିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଜାଗ୍ତ ଅବସ୍ଥାନର ନଦଖଥୁିବା ସ୍ୱପ୍ନ, 
ସବୁ ନକବଳ ଭ୍ରାନ୍ତ।ି ସଂସାରରୀ ମଣଷି ନଦି୍ା�ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଛି ନବାଲ ି ଭାବ ି ଜାଗ୍ତ ଅବସ୍ଥାନର 
ଅଥ୍ଯାତ ଆଖି ନଦଖା ସଂସାରକୁ ସତ୍ୟ ନବାଲ ିଭାବ ିମାୟାଜାଲନର ପଡ଼ଯିାଏ। କନୁି୍ତ ଜ୍ଞାନରୀ ମଣଷି, 
ସଂଯମରୀ ମଣଷି ଉଭୟକୁ ଅସତ୍ୟ ନବାଲ ି ମଣ ି ଆତ୍ାକୁ ସତ୍ୟ ନବାଲ ି ମନନ କନର। ନଯମତି ି
ସ୍ୱପ୍ନନର ଆପଣ ଥିନଲ ଆଉ ଜାଗ୍ତନର ବ ିଆପଣ ଅଛନ୍ତ,ି ଠକି ନସହପିର ିଭାନବ ଜନ୍ମନର ବ ି
ଆତ୍ା ଅଛ,ି ମରଣ ପନର ବ ିଅଛ।ି ନକବଳ ଆତ୍ା ହ ିଁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସବୁ ମଥି୍ୟା ବା ମାୟା।’ n

&eòaâûRK

mû^û¬^



ଶକୁ୍ରବାର, ୧୬ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ 99

eûRý LaeeûRý Lae
www.sakalaepaper.com

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(ସମସି) : ପରଲ�ୋକଲର 
ବୋଲ�ଶ୍ୱରର ପବୂ୍ବତନ ବଧିୋୟକ 
ଲ�ୋପନୋରୋୟଣ ଦୋସ। �ରୁୁବୋର ଲ�ୋର 
୫ଟୋଲର ତୋଙ୍କର ବଲିୟୋ� ଘଟଛି।ି ମତୁୃୟୁ 
ଲବଳକୁ ତୋଙୁ୍କ ୭୪ ବର୍ବ ବୟସ ଲ�ୋଇଥି�ୋ। 
ବୁଧବୋର ବଳିମ୍ତି ରୋତଲିର ଲ�ୋଇଥିବୋ 
ସମୟଲର ଲସ �ଠୋତ 
ଅସସୁ୍ଥ ଲ�ୋଇ ପଡ଼ଥିିଲ�। 
ତୋଙୁ୍କ ତୁରନ୍ତ ବୋଲ�ଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ୋ ମଖୁୟୁ ଚକିତି୍ୋଳୟଲର 
�ର୍ତ୍ତି କରୋଯୋଇଥି�ୋ। 
ଲସଠୋଲର ସ୍ୋସ୍ଥୟୁବସ୍ଥୋଲର 
ଉନ୍ନତ ି ନ ଆସବିୋରୁ ତୋଙୁ୍କ ଆମ୍ବୁ�ୋନ୍ସ 
ଲଯୋଲ� �ୁବଲନଶ୍ୱର ନଆିଯୋଉଥି�ୋ। 
ବୋଟଲର �ଣ୍ୋରୀଲପୋଖରୀ ନକିଟଲର ଶ୍ୀ 
ଦୋସ ଲ�ର ନଶି୍ୱୋସ ତୟୁୋ� କରଥିିଲ�। 
ତୋଙ୍କ ପୋର୍ ୍ତିବ �ରୀରକୁ ଲ�ୋପୋଳ�ୋଁସ୍ଥତି 
ବୋସ�ବନକୁ ଅଣୋଯୋଇଥି�ୋ। ଶ୍ୀ ଦୋସଙ୍କ 
ଲଦ�ୋନ୍ତ ଖବର ପୋଇ ପୋର୍ ୍ତିବ �ରୀରକୁ 
ଲ�ରଦ�୍ବନ କରବିୋ ପୋଇଁ ବ�ିନି୍ନ ମ��ରୁ 
ବ�ୁ ବ�ିଷି୍ଟ ବୟୁକ୍ ି ତୋଙ୍କ ବୋସ�ବନଲର 

ପ�ଞ୍ଥିିଲ�। ଆସନ୍ତୋକୋ� ି ଅପରୋହ୍ନଲର 
ତୋଙ୍କର ଲ�ରକୃତୟୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଲ�ବ। 

୧୯୪୮ ମସ�ିୋ ମୋର୍୍ବ ପ��ିୋଲର ଏକ 
ରୋଜଲନୈତକି ପରବିୋରଲର ଶ୍ୀ ଦୋସ ଜନ୍ମ 
ଗ୍ର�ଣ କରଥିିଲ�। ବୋପୋ ସତୟୁ ନୋରୋୟଣ 
ଦୋସ ଥିଲ� ଜଲଣ ସ୍ୋଧୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମୀ 

ଏବଂ ଅବ�ିକ୍ ବୋଲ�ଶ୍ୱର ଜଲି୍ୋ 
ଲ�ୋକୋ� ବଡରି ଲଚୟୋରମୟୁୋନ। 
ପ�ିୋଟ ି ଲବଳୁ ରୋଜଲନୈତକି 
ପରଲିବ�ଲର ଶ୍ୀ ଦୋସ ବଢ଼଼ ି
ଆସଥିିଲ�। ୧୯୮୪ରୁ ୧୯୮୬ 
ମସ�ିୋ ପଯ୍ବୟୁନ୍ତ ସଦର ବ୍ଲକ 

ଲଚୟୋରମୟୁୋନ, ଲପୌର ପୋଳକିୋଲର 
କୋଉନସ�ିର, ୧୯୮୫ରୁ ୧୯୯୦ 
ପଯ୍ବୟୁନ୍ତ ସଦର ବ୍ଲକର ଲଚୟୋରମୟୁୋନ୍ , 
୧୯୮୫ରୁ ୧୯୯୦ ମସ�ିୋ ପଯ୍ବୟୁନ୍ତ 
କଂଲଗ୍ରସ ଦଳର ଟକିଟଲର ସଦର ନବି୍ବୋଚନ 
ମଣ୍ଳୀର ବଧିୋୟକ �ୋଲବ ଲ�ୋପନୋରୋୟଣ 
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରଥିିଲ�। ଲସ ନୟୁୋସନୋ� 
ଲ�ରୋ�୍ଡ ଇଂରୋଜୀ ଲଦୈନକି ସମ୍ୋଦପତ୍ରଲର 
ସୋମ୍ୋଦକି �ୋଲବ ମଧ୍ୟ କୋଯ୍ବୟୁ କରଥିିଲ�।

ଭଦ୍ରକ,୧୫।୯(ସମସି): ସଲବ୍ବୋର୍ ନୟୁୋୟୋଳୟ ଲଯଲତ 
ନୟିମ ପ୍ରଣୟନ କରବିୋ ସଲର୍ତବେ ବୃଦ୍ଧ ପତିୋମୋତୋଙ୍କ 
ଉପଲର ସନ୍ତୋନମୋନଙ୍କ ନଯି୍ବୋତନୋ ଘଟଣୋ ସ�ୟୁ 
ସମୋଜରୁ ଲ�ୋପ ପୋଉନୋ� ିଁ। ଏ�ଳ ି ଏକ ଅ�ୋବନୀୟ 
ଘଟଣୋ �ଦ୍ରକ ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଳ ର୍ୋନୋ ସମ୍ଖୁଲର 
ଲଦଖିବୋକୁ ମଳିଛି।ି ନଜି ପଅୁଲବୋ�ୂଙ୍କ 
ଠୋରୁ ମୋଡ଼ ଖୋଇ �ଦ୍ରକ ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଳ ର୍ୋନୋ 
ଆ�ଲର ଜଲଣ ମୋଆ ନୟୁୋୟ ପୋଇଁ 
ନଲିବଦନ କରଛିନ୍ତ।ି ଏ� ି ମ�ଳିୋ ଜଣଙ୍କ 
ଲ�ଲ� �ୋରତୀ ଦୋସ (୬୦)। 

ସଚୂନୋ ଅନୁଯୋୟୀ, �ଦ୍ରକ ବ୍ଲକ 
ଲ��ପରୁ ପଞ୍ୋୟତ ଅଧୀନ ସୋମରୋଇପରୁ 
ପ୍ରୋଚୀନ�ର ନବିୋସୀ ସ୍�୍ବତଃ ରବନିୋରୋୟଣ ଦୋସଙ୍କ 
ପତ୍ୀ �ୋରତୀଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ପଅୁ, ଲବୋ�ୂ ଖରୋପ �ୋରୋଲର 
�ୋଳଲିଦବୋ ସ� ମୋଡ଼ ମୋର ି ମଣୁ୍ ଫଟୋଇ ଲଦଇଥିବୋ 
ଲନଇ ଲସ �ତ ୨୩ ତୋରଖିଲର ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଳ ର୍ୋନୋଲର 
�ଖିିତ ଅ�ଲିଯୋ� କରଥିିଲ�। ଲସ ର�ୁଥିବୋ ଘର ତୋଙ୍କ 
ନୋମଲର ଥିବୋ ସ୍ଥଲଳ ତୋଙୁ୍କ ପଅୁଲବୋ�ୂ ଧକ୍ୋ ମୋର ିଘରୁ 

ବୋ�ୋର କର ିଲଦଇଛନ୍ତ।ି ଏପରସି୍ଥଲଳ ନୟୁୋୟ ପୋଇ ଁବୃଦ୍ଧୋ 
�ୋରତୀ �ତକୋ� ି ସନ୍ୟୁୋଲର ର୍ୋନୋ ଆ�ଲର ଲ�ୋ ଲ�ୋ 
ଲ�ୋଇ କୋନ୍ବିୋ ସ� ‘ଲମୋଲତ ରକ୍ୋ କର ନ ଲ�ଲ� ମୁଁ 
ମରଯିବି’ି ଓ ପଅୁଲବୋ�ୂ ମୋଡ଼ ମୋରଥିିବୋ ଲନଇ ଅ�ଲିଯୋ� 

କରଥିିଲ�। ଲଯଉ ଁ ପଅୁକୁ ମୋଆ ��୍ବଲର 
ଧର ି ଜନ୍ମ କର ି �ୋଳନପୋଳନ କର ି ବଡ଼ 
କରଛି ି ଆଜ ି ଲସ ସୋମୋନୟୁ ଜୋ�ୋ ବୋଡ଼ ି
ଓ ଘର ପୋଇ ଁ ସ୍ତୀ ସ� ମ�ି ି ମୋଆଙୁ୍କ ମୋଡ଼ 
ମୋରୁଥିବୋ ଘଟଣୋକୁ ସୋଧୋରଣଲର ନନି୍ୋ 
କରୋଯୋଇଛ।ି �ୋରତୀଙ୍କ ଅ�ଲିଯୋ� 
ଅନୁଯୋୟୀ, ତୋଙ୍କ ଦୁଇ ପଅୁ ବଳ�ଦ୍ର ଓ 
ଜ�ନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ସଲମତ ପତୁ୍ରଲବୋଧ ୂ ତୋଙ୍କ 

ବୋଦ୍ଧ୍ବକୟୁଲର ସ୍ୋମୀଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ପଲର ସୋ�ୋରୋ ଲ�ବୋ 
ବଦଳଲର ପୋ�ୋର ମୋରଛିନ୍ତ।ି ତୋଙ୍କ ଜନିରିପତ୍ର ସବୁ 
ଲନଇ ଯୋଉଛନ୍ତ ିଓ ତୋଙୁ୍କ ଘରୁ ବୋ�ୋର କରଲିଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଲତଲବ ଏ� ି ଘଟଣୋଲର ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଳ ପ�ୁସି �ସ୍ତଲକ୍ପ 
କର ି ମୋଆ �ୋରତୀଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ଘଲର ଛୋଡ଼ବିୋ ସ� ତୋଙ୍କ 
ଜନିରିପତ୍ରକୁ ଲଫରୋଇ ଆଣଥିିବୋ ଜଣୋଯୋଇଛ।ି

କଟକ,୧୫।୯(ସମସି): ଓଡ଼�ିୋ ଲଟକ୍ସଟୋଇ� ମଲି୍ (ଓଟଏିମ) 
ପନୁରୁଦ୍ଧୋର ମୋମ�ୋର �ଣୁୋଣ ି କର ି ଅଲକଟୋବର ୧୫ ତୋରଖି 
ସଦୁ୍ଧୋ ୧୧୫ଲକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ ଜମୋ କରବିୋକୁ �ରୁୁବୋର ଓଡ଼�ିୋ 
�ୋଇଲକୋଟ୍ବ ରୋଜୟୁ ସରକୋରଙୁ୍କ ନଲିଦ୍୍ବ� ଲଦଇଛନ୍ତ।ି ପବୂ୍ବ 
ନଲିଦ୍୍ବ� ମତୁୋବକ ଆଜ ି ଓଟଏିମ ପୋଇଁ ନଯିକୁ୍ ଅଫିସଆି� 
�କୁିୟୁଲଡଟର ବଚିୋରପତ ି ଜଷ୍ଟସି ଅରନି୍ମ ସହି୍ନୋଙ୍କ 
ଖଣ୍ପୀଠଲର ବଲକୟୋ ପ୍ରୋପୟୁ ପୋଇଁ ୧୧୫ ଲକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ 
ଆବ�ୟୁକ ଲବୋ� ି ସତୟୁପୋଠଲର ଉଲଲ୍ଖ 
କରଛିନ୍ତ।ି ପ୍ରୋପୟୁ �ସିୋବ ପୋଇଁ ନଯିକୁ୍ 
ଚୋଟୋଡ୍ବ ଆକୋଉଣ୍ୋଣ୍ଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଏକ 
ବସୃି୍ତତ ତୋ�କିୋକୁ �କୁିୟୁଲଡଟର ଅଦୋ�ତଲର 
ଉପସ୍ଥୋପନ କରଥିିଲ�। ଏ� ିଟଙ୍କୋ ସରକୋର 
ପ୍ରଦୋନ କରଲିବ ଲବୋ� ି ଆଡଲ�ୋଲକଟ ଲଜଲନଲରୋ� 
କ�ଥିିଲ�। ମୋମ�ୋର ପରବର୍ତ୍ବୀ �ଣୁୋଣ ି ଆସନ୍ତୋ ଅଲକଟୋବର 
୧୮ ତୋରଖିକୁ ଧୋଯ୍ବୟୁ ଲ�ୋଇଛ।ି 

ପ୍ରକୋ�ର୍ୋଉକ ି ରୋଜୟୁ ସରକୋରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଓଟଏିମ 
ଅଧିଗ୍ର�ଣ ସ� ପନୁରୁଦ୍ଧୋର ପୋଇଁ ୧୫୦ ଲକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ ପଇଠ 
କରୋଯବି ଲବୋ� ି ପବୂ୍ବରୁ �ୋଇଲକୋଟ୍ବଲର ଏକ ସତୟୁପୋଠ 
ଦଆିଯୋଇଥି�ୋ। ଓଟଏିମ ପୋଇଁ ପ୍ରର୍ମ ପଯ୍ବୟୁୋୟଲର ୩୫ ଲକୋଟ ି
ଟଙ୍କୋ ଡଲିପୋଜଟି କରୋଯୋଇଥି�ୋ। ରୋଜୟୁ ସରକୋର ୩୦ଲକୋଟ ି
ଲଦଇଥିବୋ ଲବଲଳ ବୋକ ି ୫ଲକୋଟ ି ଇଡଲକୋ ପକ୍ରୁ ପ୍ରଦୋନ 
କରୋଯୋଇଥି�ୋ। ଅନୟୁପଟଲର ଲଯଉଁମୋଲନ ପ୍ରୋପୟୁ ପୋଇବୋକୁ 

�କଦୋର ନୁ�ନ୍ତ ି ଲସମୋନଙୁ୍କ ବୋଦ୍  ଲଦବୋ ନଷି୍ପର୍ତ ି ଲନବୋକୁ 
ଅନୁମତ ିମଳୁି ଲବୋ� ି�ୋଇଲକୋଟ୍ବଲର �କୁିୟୁଲଡଟରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଏକ 
ଆଲବଦନ କରୋଯୋଇଛ।ି ଲସ�ପିର ିଓଟଏିମ କ୍ୋଟ୍ବରଲର ବଦୁିୟୁତ 
ସଂଲଯୋ� ସମସୟୁୋ ସମୋଧୋନ ଲ�ଉ ନଥିବୋ ଅ�ଲିଯୋ� ଉପଲର 
ଅଦୋ�ତ �ଣୁୋଣ ି କର ି ଏ�ୋ ଉପଲର �କୁିୟୁଲଡଟର ପଦଲକ୍ପ 
ଲନବୋକୁ �ୋଇଲକୋଟ୍ବ ନଲିଦ୍୍ବ� ଲଦଇଛନ୍ତ।ି ସଚୂନୋର୍ୋଉକ ି
ଏମବଏିସ(ଲମଡସିନି ବୟୁୋଙ୍କ ଲସୋସୋଇଟ)ିନୋମକ ଏକ ସଂସ୍ଥୋ 

ଓଟଏିମକୁ ୨୦୦ଲକୋଟଲିର କଣିବିୋ ପୋଇଁ 
ଆଗ୍ର� ପ୍ରକୋ� କର ି �ୋଇଲକୋଟ୍ବଲର 
ଲଯଉ ଁ ମସି ଲକସ ଦୋୟର କରଥିି�ୋ ଏ�ୋ 
ଉପଲର ଲକୌଣସ ି �ଣୁୋଣ ି ଲ�ୋଇନୋ� ିଁ।

ସଚୂନୋର୍ୋଉକ ି ୧୯୪୬ଲର ପ୍ରବୋଦ 
ପରୁୁର ପବୂ୍ବତନ ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ସ୍�୍ବତ ବଜୁି ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ 
ଲଚୌଦ୍ୋର ଠୋଲର ଓଟଏିମ ପ୍ରତଷି୍ୋ ଲ�ୋଇଥି�ୋ। ପରଚିୋଳନୋ�ତ 
ତରୁଟ ି ଓ ଆର୍ ୍ତିକ ସଂକଟରୁ ୧୯୮୧ଲର ଏ� ି କୋରଖୋନୋକୁ 
ରୁଗ୍ ଣ ଲଘୋରଣୋ କରୋଯୋଇଥି�ୋ। ପଲର ଏ�ୋକୁ ସରକୋର 
�ୋତକୁ ଲନଇଥିଲ�। �ରୁୁତର ଆର୍ ୍ତିକ କ୍ତ ି ପୋଇ ଁ ୨୦୦୧ରୁ ଏ� ି
କୋରଖୋନୋଲର ସମ୍ପରୂ୍୍ବ ତୋ�ୋ ଝୁ�ଥିି�ୋ। ଅଲନକ କମ୍ବଚୋରୀ ପ୍ରୋପୟୁ 
ଆ�ୋଲର ଆଖିବୁଜଥିିଲ�। ଲସଲବଠୁ �ୋଇଲକୋଟ୍ବଲର ମୋମ�ୋ 
ବଚିୋରୋଧୀନ ର�ଛି।ି କନୁି୍ତ �ତ ଅ�ଷ୍ଟ୨ଲର ସରକୋର ଲଦଇଥିବୋ 
ସତୟୁପୋଠ ପଲର ଓଟଏିମ ପନୁରୁଦ୍ଧୋର ପୋଇ ଁ ବୋଟ ଫିଟଥିି�ୋ। 
ଏଥିପୋଇ ଁ ଲଚୌଦ୍ୋରଲର ଖସୁରି ��ର ି ଲଖଳଯିୋଇଥି�ୋ।

ମାର୍ାଘାଇ,୧୫ା୯(ସମସି): ମୋ�୍ବୋଘୋଇ ର୍ୋନୋ ନକିଟରୁ ୫ 
�� ମଟିର ଦୂର କୋନପରୁ ଲ�ୋଜବୋୟୋଣୀ ଛକଲର ଆଜ ି
ଅପରୋହ୍ନ ଲ�ୋଟୋଏ ଲବଲଳ ଦୁବୃ୍ବର୍ତମୋଲନ ବନୁ୍କରୁ ୧ ରୋଉଣ୍ 
ଫ�୍ସ ଫୋୟୋରଂି କର ି ଆତଙ୍କ ସଷୃ୍ଟ ି କରଛିନ୍ତ।ି ଟଙ୍କୋ ଆଦୋୟ 
କର ି ଲଫରବିୋ ସମୟଲର ଜଲଣ ଆଇଡଏିଫ୍ ସ ି ବୟୁୋଙ୍କ 

କମ୍ବଚୋରୀଙ୍କ ନକିଟରୁ ଟଙ୍କୋ �ୁଟ୍  କରବିୋକୁ ୨ ଜଣ ଦୁବୃ୍ବର୍ତ 
ଉଦୟୁମ କରଥିିଲ�। ତୋଙୁ୍କ କୋନପରୁ ଛକଲର ଅଟକୋଇ 
�ୁଟ୍  କରବିୋକୁ ଫ�୍ସ ଫୋୟୋରଂି କର ି�ୟ�ୀତ କରବିୋ ପଲର 
ବୟୁୋଙ୍କ କମ୍ବଚୋରୀ ନକିଟରୁ କଛି ିନ ପୋଇ ଦୁବୃର୍ତ୍ବମୋଲନ ତୋଙ୍କ 
ନକିଟରୁ ଲମୋବୋଇ� �ୁଟଲିନଇ ଲଫରୋର ଲ�ୋଇଯୋଇଛନ୍ତ।ି 
 ସଚୂନୋ ମତୁୋବକ, ଲକନ୍ଦୋପଡ଼ୋ ବଜୋରର ଜଲଣ ଘଲରୋଇ 
ବୟୁୋଙ୍କ କମ୍ବଚୋରୀ �ଦ୍ରକର ରଘନୁୋର୍ ଲବଲ�ରୋ ଲକ୍ତ୍ର 

ପରଦି�୍ବନ କରବିୋକୁ ଏ� ି ର୍ୋନୋ ଅନ୍ତ�୍ବତ ଲତର�ୋଁକୁ 
ଯୋଇଥିଲ�। ବୟୁୋଙ୍କ କମ୍ବଚୋରୀଙ୍କ ପଛିୋ କରଥିିବୋ ଦୁବୃ୍ବର୍ତ 
ରୋଜପର୍ର କୋନପରୁ ଛକ ନକିଟଲର ଅଲପକ୍ୋ କରଥିିଲ�। 
ବୟୁୋଙ୍କ କମ୍ବଚୋରୀ ଶ୍ୀ ଲବଲ�ରୋ ଲଫରବିୋରୁ ପବୂ୍ବ ଲଯୋଜନୋ 
ମତୁକୋବକ ତୋଙୁ୍କ ଅଟୋଇ ଟଙ୍କୋ �ୁଟବିୋକୁ ୧ ରୋଉଣ୍ ଫ�୍ସ 
ଫୋୟୋରଂି କରଥିିଲ�। ବୟୁୋଙ୍କ କମ୍ବଚୋରୀ ଶ୍ୀ ଲବଲ�ରୋଙ୍କ 
ନକିଟଲର ଲକୌଣସ ି ଟଙ୍କୋ ନ ଥି�ୋ। ଦୁବୃର୍ତ୍ବମୋଲନ ବୟୁୋଙ୍କ 
କମ୍ବଚୋରୀଙ୍କ ନକିଟରୁ ଲକୌଣସ ି ଅର୍୍ବ ନ ପୋଇ ତୋଙ୍କ 
ଲମୋବୋଇ�କୁ ଛଡ଼ୋଇଲନଇ ଲକନ୍ଦୋପଡ଼ୋ ସଦର ର୍ୋନୋ 
ଅ�ମିଲୁଖ ଲଫରୋର ଲ�ୋଇଯୋଇଥିଲ�। ଏ ସମ୍ପକ୍ବଲର ବୟୁୋଙ୍କ 
କମ୍ବଚୋରୀ ଶ୍ୀ ଲବଲ�ରୋ ମୋ�୍ବୋଘଇ ର୍ୋନୋଲର ଅ�ଲିଯୋ� 
କରଥିିଲ�। ଆଇଆଇସ ି ଲଜୟୁୋତରିଞ୍ଜନ ସୋମନ୍ତରୋୟ 
ଏ� ି ଅ�ଲିଯୋ� ଆଧୋରଲର ମୋମ�ୋ ରୁଜୁ କର ି ତଦନ୍ତ 
କରୁଛନ୍ତ।ି ଲସ ଘଟଣୋସ୍ଥଳକୁ ସୋଇଣ୍ଫିିକ୍  ଦଳ ସ� ଯୋଇ 
ଅନୁସନ୍ୋନ ଆରମ୍ଭ କର ିଲଖୋକୋ ଜବତ କରଛିନ୍ତ।ି ଏଥିସ� 
ସସିଟି�ି ି ଫୁଲଟଜ ଆଧୋରଲର ଦୁବୃ୍ବର୍ତଙୁ୍କ ଟ୍ୋକ୍  କରୋଯୋଇ 
ଖବୁ୍ �ୀଘ୍ର �ରିଫ କରୋଯବି ଲବୋ� ି ତଦନ୍ତକୋରୀ ଅଧିକୋରୀ 
ଆଇଆଇସ ିଲଜୟୁୋତରିଞ୍ଜନ ସୋମୋନ୍ତରୋୟ ପ୍ରକୋ� କରଛିନ୍ତ।ି

ଲେଙ୍ାନାଳ, ୧୫ା୯(ସମସି): ଲେଙ୍କୋନୋଳ 
ଜଲି୍ୋଲର ରୋଜୟୁସ୍ତରୀୟ କୁକୁଡ଼ୋ ଚୋରୀମୋନଙ୍କ 
ସମୋଲବ� ଅନୁଷ୍ତି ଲ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ରୋଜୟୁର 
ବ�ିନି୍ନ ଜଲି୍ୋରୁ �� �� କୁକୁଡ଼ୋ ଚୋରୀ ବ�ିନି୍ନ 
କୁକୁଡ଼ୋ କମ୍ପୋନୀ ବରୁିଦ୍ଧଲର ସ୍ର ଉଲର୍ତୋଳନ 
କରଛିନ୍ତ।ି ସରକୋର କୁକୁଡ଼ୋ ଚୋରୀଙ୍କ ଦୋବ ି
ପରୂଣ ନ କଲ� ବଧିୋନସ�ୋ �ତିଲର 

�ଜୋର �ଜୋର କୁକୁଡ଼ୋ ଛୋଡଲିଦଲବ ଲବୋ� ି
ଚୋରୀମୋଲନ ଲଚତୋବନୀ ଲଦଇଛନ୍ତ।ି

ରୋଜୟୁଲର ଥିବୋ ବ�ିନି୍ନ କମ୍ପୋନୀମୋଲନ 
କୁକୁଡ଼ୋ ଚୋରୀମୋନଙୁ୍କ ନମି୍ନମୋନର ଚଅିୋଁ, 
କୁଣ୍ୋ, କୋଠ�ଣୁ୍ ମ�ିୋ ଦୋନୋ ଲଦଉଥିବୋରୁ 
ଚୋରୀମୋଲନ ବ�ୁ କ୍ତ ି ସ�ୁଛନ୍ତ।ି ଏପରକି ି
କୁକୁଡ଼ୋ ଚଅିୋଁ ଲଯୋ�ୋଇଲଦଇ କୁକୁଡ଼ୋ 
ଲନଉଥିବୋ ଲବଲଳ ଚୋରୀମୋନଙୁ୍କ ଲସମୋନଙ୍କ 
ପ୍ରୋପୟୁ ପ୍ରଦୋନ କରୁ ନ ଥିବୋ ଅ�ଲିଯୋ� 
ଲ�ୋଇଛ।ି ଏ� ି ସମୋଲବ�ଲର ରୋଜୟୁର 

୨୧ଟ ି ଜଲି୍ୋର କୁକୁଡ଼ୋ ଚୋରୀ ସ�ୋପତ ି ଏବଂ 
ସମ୍ପୋଦକଙ୍କ ସ�ତି ବ�ିନି୍ନ ସ୍ଥୋନର ଚୋରୀମୋଲନ 
ଲଯୋ�ଲଦଇଥିଲ�। ପ�ପୁତ ି �ଳ ି କୁକୁଡୋ 
କମ୍ପୋନୀମୋଲନ ଠକି୍  �ୋବଲର ପ୍ରୋପୟୁ ପ୍ରଦୋନ 
ନ କର ି �ୋଳ�ି�ୁଜ କରବିୋ ସ�ତି ଲ�ୋରଣ 
କରୁଥିବୋ ଅ�ଲିଯୋ� ଲ�ୋଇଛ।ି �ଦ୍ରକ କୁକୁଡୋ 
ସଂଘର ସ�ୋପତ ି ନଳିମଣ ି �କୁ୍ୋଙ୍କ କ�ବିୋ 
ଅନୁସୋଲର, ପ�ପୁତ ି କମ୍ପୋନୀ ଧମକ ଚମକ 
ଲଦବୋ ସ�ତି ଅଶ୍ୀଳ �ୋରୋଲର �ୋଳ ି ��ୁଜ 
କରଥିିଲ�। ଯଦ ିକମ୍ପୋନୀମୋଲନ ଲ�ୋରଣ ବନ୍ 
ନ କରନ୍ତ ିଲତଲବ ରୋଜୟୁଲର ବ୍ରଏ�ର କୁକୁଡୋ 
ଉତ୍ୋଦନ ବନ୍ କରବିୋକୁ ଲସ କ�ଥିିଲ�। 
ଲସ�ପିର ି ଚୋରୀ ତୃପ୍ରିଞ୍ଜନ ଲବଲ�ରୋଙ୍କ 
ଅ�ଲିଯୋ� ଅନୁସୋଲର ୧୨ବର୍ବ ଧର ି ପ�ପୁତ ି

�ଳ ି କମ୍ପୋନୀମୋଲନ ଚୋରୀମୋନଙୁ୍କ ଲ�ୋରଣ 
କରୁଛନ୍ତ।ି କୁକୁଡ଼ୋ ଚୋରୀମୋନଙ୍କ ୫ଟ ିଦୋବକୁି 
ପରୂଣ କରବିୋକୁ ଲସ କ�ଥିିଲ�। ସରକୋର 
ଲବକୋର ଯବୁକ ଯବୁତୀମୋନଙୁ୍କ ସ୍ୋବ�ମ୍ୀ 
କରବିୋ ପୋଇଁ ସବ୍ ସଡି ି ପ୍ରଦୋନ କରୁଥିବୋ 
ଲବଲଳ ଏ� ିର�ିୋତ ିକଏି ଲନଉଛ ିଲବୋ� ିପ୍ର�୍ନ 
କରଥିିଲ�। ଲସ�ପିର ି ଲେଙ୍କୋନୋଳ କୁକୁଡୋ 
ସଂଘ ସ�ୋପତ ି ନଲରନ୍ଦ ଖଟୁଆଙ୍କ କ�ବିୋ 
ଅନୁସୋଲର କୁକୁଡ଼ୋ କମ୍ପୋନୀମୋଲନ ଲସମୋନଙ୍କ 
ପୋରଶି୍ମକି ଠକି୍  �ୋବଲର ପ୍ରଦୋନ କରନୁ୍ତ, 
ଉନ୍ନତମୋନର ଦୋନୋ ଏବଂ ଚଅିୋଁ ଲଦବୋ ସ�ତି 
ଠକି୍  ସମୟଲର �ୋ�ଚୋରୀମୋନଙୁ୍କ ନୟୁୋୟ 
ପ୍ରଦୋନ କରବିୋକୁ ଦୋବ ିକରଛିନ୍ତ।ି 

ପ୍ରକୋ�ର୍ୋଉ କ,ି ପ�ପୁତ,ି ପ୍ରମିୟିମ, 

ସୋ�ମିୋର କମ୍ପୋନୀର ପରଚିୋଳକ ଏବଂ 
କମ୍ବଚୋରୀମୋଲନ ଲକଲତକ ଚୋରୀଙୁ୍କ ଧମକ 
ଚମକ ଲଦଇ ଚୋର କରବିୋକୁ ବୋଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ଚୋରୀମୋଲନ କୁକୁଡ଼ୋ ଚୋର କରବିୋକୁ 
ମନୋ କରବିୋରୁ କଟକରୁ �ଣୁ୍ୋ ଲଶ୍ଣୀର 
ଲ�ୋକମୋନଙୁ୍କ ଆଣ ି ମୋଡ ମୋରବିୋ ସ�ତି 
ଜୀବନଲର ମୋରଲିଦବୋକୁ ଧମକ ଲଦଉଛନ୍ତ।ି 
କୁକୁଡୋ କମ୍ପୋନୀମୋଲନ ଓ�ଟୋ ଚୋରୀମୋନଙ୍କ 
ନୋମଲର ମରି୍ୟୁୋ ଅ�ଲିଯୋ� ଲଦଉଥିବୋ 
ଅ�ଲିଯୋ� ଲ�ୋଇଛ।ି ଏ�ୋକୁ ଲନଇ �� 
�� କୁକୁଡ଼ୋ ଚୋରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟୋଣ୍ସ୍ଥତି �ନୁମୋନ 
ବୋଟକିୋଠୋରୁ ଏକ ଲ�ୋ�ଯୋତ୍ରୋଲର ବୋ�ୋର ି
ସ�ର ପରକି୍ରମୋ କରବିୋ ସ�ତି ଟୋଉନ 
ର୍ୋନୋଲର ପ�ଞ୍ ି ର୍ୋନୋ ଲଘରଉ କରଥିିଲ�।

ଓଟଏିମ୍  ୍ନୁରୁଦ୍ାର ମାମଲା

ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ସଦୁ୍ୋ  ୧୧୫ କ୍ୋଟ ିଜମୋ ୍ରକିବ ସର୍ୋର

ବସେୟା ପ୍ା୍୍ୟ 
େମ୍ପେ୍କସର ତାଲେିା 

ଉ୍ସ୍ା୍ନ
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 � ସ�ାଗସେସଲ ୨୧ଟ ିଜଲି୍ାର 
େଭା୍ତ ିଓ େମ୍ପାେେ

୍ୁ୍ୁଡ଼ୋ ୍ମ୍ୋନୀଙ୍କ ମନମୋନୀ ବରୁିଦ୍କର ଗଜଜିକେ ଚୋଷୀ

ମାେକାନଗରି,ି୧୫।୯(ସମସି): �ତ ଅ�ଷ୍ଟ ୨୯ ତୋରଖି ଦନି ମୋ�କୋନ�ରି ି
ଜଲି୍ୋର ତଲିନୋଟ ି ଲକନ୍ଦଲର ଓଟଇିଟ ି ପରୀକ୍ୋ ଲ�ୋଇଥିବୋ ଲବଲଳ ଏ� ି ପରୀକ୍ୋଲର 
ପ୍ର�୍ନପତ୍ର �କି୍ ଲ�ୋଇଥିବୋ ଘଟଣୋ ବ�ିନି୍ନ �ଣମୋଧ୍ୟମଲର ପ୍ରକୋ� ପୋଇଥି�ୋ। ଫଳଲର 
ଏ� ିପରୀକ୍ୋ ଲଦଇଥିବୋ ସମସ୍ତ �କି୍କ �କି୍ୟତି୍ରୀଙୁ୍କ ପନୁବ୍ବୋର ଏ� ିପରୀକ୍ୋ ଲଦବୋକୁ 
ସୋଧୋରଣଲର ଦୋବ ି ଲ�ୋଇଥି�ୋ। ଫଳଲର ଏ�ୋର ପନୁଃ ପରୀକ୍ୋ ନମିଲନ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
ଆରମ୍ଭ ଲ�ୋଇଛ।ି ଏଥିନମିଲନ୍ତ �ତ ୨୯ ତୋରଖିଲର ପରୀକ୍ୋ ଲଦଇଥିବୋ ସମସ୍ତ 
�କି୍କ �କି୍ୟତି୍ରୀ ପନୁବ୍ବୋର ପରୀକ୍ୋ ଲଦବୋ ସ� ଉକ୍ ଦନି ଲଯଉମଁୋଲନ ପରୀକ୍ୋ ନ 
ଲଦଇ ଅନୁପସ୍ଥତି ଥିଲ�, ଲସମୋଲନ ପରୀକ୍ୋ ଲଦଇପୋରଲିବ ନୋ� ିଁ। କପ ି କରୁଥିବୋ 
୯ ଜଣ �କି୍କଙ୍କ ଉପଲର ମଧ୍ୟ ଦୃେ କୋଯ୍ବୟୁୋନୁଷ୍ୋନ ଗ୍ର�ଣ କରୋଯୋଇଛ।ି ଲତଲବ 
ଏ� ି ପରୀକ୍ୋ ଲକଲବ ଲ�ବ, ତୋ�ୋ ଅତ�ିୀଘ୍ର ଜଣୋଇ ଦଆିଯବି ଏବଂ ପରୀକ୍ୋ 
ତୋରଖି ଲଘୋରଣୋର ଏକ ସପ୍ୋ� ପବୂ୍ବରୁ �କି୍କ �କି୍ୟତି୍ରୀମୋଲନ ଲେବସୋଇଟରୁ 
ନଜି ନଜିର ଆଡମଟି୍  କୋଡ୍ବ ପୋଇପୋରଲିବ ଲବୋ� ି ମୋଧ୍ୟମକି �କି୍ୋ ଲବୋଡ୍ବ, ଓଡ଼�ିୋ 
ତରଫରୁ ଲନୋଟସି ଜୋର ି କରୋଯୋଇଛ।ି ପ୍ରକୋ�ର୍ୋଉ କ,ି ମୋ�କୋନ�ରି ି ଜଲି୍ୋ ସଦର 
ମ�କୁମୋଲର ଓଟଇିଟ ି ପରୀକ୍ୋ ନମିଲନ୍ତ �ତ ୨୭ ତୋରଖି ଦନି ପ୍ର�୍ନପତ୍ର ଆସଥିି�ୋ 
ଲବଲଳ ପରୀକ୍ୋ ଲକନ୍ଦଲର ପରୀକ୍ୋର୍୍ବୀମୋଲନ ପରୀକ୍ୋ ଲଦବୋ ପବୂ୍ବରୁ ଏ� ିପରୀକ୍ୋର 
ଉର୍ତର ଲମୋବୋଇ�ରୁ ଲମୋବୋଇ�କୁ ଘରୂ ି ବୁ�ଥିି�ୋ। ଲତଲବ ଏ� ି ପ୍ର�୍ନପତ୍ର ପୋଇବୋ 
ପୋଇ ଁ ଲକଲତକ ଅସୋଧ ୁ ପରୀକ୍ୋର୍୍ବୀ ୫ �ଜୋର ଟଙ୍କୋ ଲଦଇ ପ୍ର�୍ନପତ୍ର �ୋଲତଇଥିବୋ 
ଜଲି୍ୋଲର ଚର୍୍ବୋ ଲ�ୋଇଥି�ୋ। ଏ�ୋର ଏକ ଉର୍ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରୋଯୋଇ ଏଥିଲର 
ସମ୍ପକୃ୍ ଲଦୋରୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧଲର ଦୃେ କୋଯ୍ବୟୁୋନୁଷ୍ଟୋନ ଗ୍ର�ଣ କରୋଯବିୋ ସ� ଏ� ିପରୀକ୍ୋକୁ 
ବୋତ�ି କରୋଯୋଇ ପନୁବ୍ବୋର ନୂତନ ପ୍ର�୍ନପତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ିପରୀକ୍ୋ କରବିୋ ପୋଇ ଁରୋଜୟୁ 
ସରକୋର, �କି୍ୋ ବ�ିୋ� ପଦଲକ୍ପ ଗ୍ର�ଣ କରବିୋକୁ ସୋଧୋରଣଲର ଦୋବ ିଲ�ୋଇଥି�ୋ। 

ଉେୁଣ୍ା, ୧୫ା୯ (ସମସି): ସବୁର୍୍ବପରୁ ଜଲି୍ୋ ଉ�ୁଣ୍ୋ ବନୋଞ୍ଳ ଅଧୀନ ବୋଘପୋ� ି�ୋଁ 
ନକିଟ ଜଙ୍ଗ�ରୁ ଏକ କ�ରୋପତରଆି ବୋଘର �ଳତି �ବ ଉଦ୍ଧୋର ଘଟଣୋଲର ୩ 
ଜଣୋ ଧରୋ ପଡ଼ଛିନ୍ତ।ି ବୁଧବୋରଠୋରୁ ବନ ବ�ିୋ� ଏ� ି୩ ଜଣଙୁ୍କ ବନ କୋଯ୍ବୟୁୋଳୟଲର 
ଅଟକ ରଖି ପଚରୋଉଚରୋ ଚଳୋଇଛ।ି ଏଥିଲର ଅନୟୁ ୨/୩ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ତି ଥିବୋ 
ବନ ବ�ିୋ� ପ୍ରମୋଣ ପୋଇଛ।ି ଲସମୋନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଧରବିୋକୁ ବନ ବ�ିୋ� ଧରପ�ଡ଼ 
ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଲତଲବ ତଦନ୍ତଲର ବୋଧୋ ଉପଜୁବିୋ ଆ�ଙ୍କୋ ଥିବୋରୁ ବନ ବ�ିୋ� 
ଅଟକ ରଖିଥିବୋ ୩ ଅ�ଯିକୁ୍ଙ୍କ ନୋ ଁପ୍ରକୋ� କରବିୋକୁ ମନୋ କର ିଲଦଇଛ।ି ଏମୋନଙୁ୍କ 
�ରିଫ ପଲର ନୋ ଁ ପ୍ରକୋ� କରବି ଲବୋ� ି ବନ ବ�ିୋ� କ�ଛି।ି ସଚୂନୋଲଯୋ�ୟୁ, 
�ତ ମଙ୍ଗଳବୋର ସକୋଳୁ ଏକ କ�ରୋପତରଆି ବୋଘର �ଳତି ମତୃଲଦ� ଉଦ୍ଧୋର 
କରୋଯୋଇଥି�ୋ। ପଚ ି ସଢ଼ ି ଯୋଇଥିବୋରୁ ବୟୁବଲଛେଦ ଲ�ୋଇ ପୋର ି ନ ଥି�ୋ। ବୋଘର 
ପଞ୍ୋ, ନଖ ଏବଂ ନ�ି କୋଟ ିନଆିଯୋଇଥିବୋ ଲଦଖିବୋକୁ ମଳିଥିି�ୋ। ପ୍ରୋର୍ମକି ତଦନ୍ତରୁ 
ବଦୁିୟୁତ୍  ଫୋ� ପକୋଇ �କିୋରୀ ବୋଘଟକୁି �ତୟୁୋ କରଥିିବୋ ବନ ବ�ିୋ� ଜୋଣବିୋକୁ 
ପୋଇଛ।ି ଏ� ି ଅ�ଲିଯୋ�ଲର ବନ ବ�ିୋ� ଏକ ମୋମ�ୋ ରୁଜୁ କର ି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ 
କରଛି।ି ବୋଘ ମତୁୃୟୁର ଘଟଣୋସ୍ଥଳଲର ନୟିମତି ବଦୁିୟୁତ୍  ଫୋ� ପକୋଇ ବୋର୍ ୋ�ୋ 
ଏବଂ ଜଙ୍ଗ�ୀ ଜନୁ୍ତ �କିୋର କରୋଯୋଉଛ।ି ଏଣ ୁବୋଘ ମତୁୃୟୁ ପଲର ବଦୁିୟୁତ୍  ବ�ିୋ�ର 
ଲଚତୋ ପ�ଛି।ି ଜଙ୍ଗ� �ତିର ଲଦଇ ଯୋଇଥିବୋ ବଦୁିୟୁତ୍  ତୋର ସ୍ଥୋନୋନ୍ତର କରୋଯୋଇ 
ରୋସ୍ତୋ ପୋ�ବେ୍ବକୁ ଅଣୋଯବି। ବଦୁିୟୁତ ସଂଲଯୋ� ପୋଇ ଁ ନୋକଲଡଇଠଁୋରୁ ଲକୋଟସମ�ୋଇ 
ପଯ୍ବୟୁନ୍ତ ୧୩ କଲି�ୋମଟିର �ମର୍ ଲକବୁ� ଟଣୋଯବି। ଏ ଲନଇ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଆରମ୍ଭ 
ଲ�ୋଇଛ ିଲବୋ� ିବଦୁିୟୁତ୍  ବ�ିୋ� ଏସ୍ ଡଓି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ ମ�ୋନ୍ତ ିସଚୂନୋ ଲଦଇଛନ୍ତ।ି

ଲତନୁ୍ତଳଖିଣୁ୍,ି୧୫ୋ୯(ସମସି): ଇନ୍ଦୋବତୀ 
ଜଳ�ଣ୍ୋରଲର ଫସ�ିୋ ମଟରଚୋଳତି 
ଡଙ୍ଗୋ। ଡଙ୍ଗୋ ସଲମତ ଲ�ୋକଙୁ୍କ ୧୦୮ ଲବୋଟ 
ଅମ୍ବୁ�ୋନ୍ସ ଉଦ୍ଧୋର କରଛି।ି ଏ�ଳ ିଅ�ୋବନୀୟ 
ଦୃ�ୟୁ ଲଦଖିବୋକୁ ମଳିଛି ି ଇନ୍ଦୋବତୀ 
ଜଳ�ଣ୍ୋରଲର । କଳୋ�ୋଣ୍ ି ଜଲି୍ୋ ଉପର 
�ଞୁ୍ଜମୋଳ ଏବଂ ତଳ �ଞୁ୍ଜମୋଳର ଗ୍ରୋମରୁ ୨୭ 
ଯୋତ୍ରୀ �ଞୁ୍ଜମୋଳ ଘୋଟରୁ  ଏକ ମଟର ଚୋଳତି 
ଡଙ୍ଗୋଲର �ମତୋ�ଡ଼ୁୋ �ରୁୁବୋର �ୋଟକୁ 
ସଉଦୋ  ନମିଲନ୍ତ ଲପୋଡ଼ୋ�ଡ଼ ଡୟୁୋମ ନକିଟକୁ 
ଆସଥୁିଲ�। ଲତଲବ ଇନ୍ଦୋବତୀ ଜଳ�ଣ୍ୋର 
ମଧ୍ୟଲର ଆଜ ି ସକୋଳ ପ୍ରୋୟ ୧୦ଲର �ଠୋତ୍  
ମଟର ଚୋଳତି ଡଙ୍ଗୋର ମଟର ଖରୋପ 
ଲ�ୋଇଯୋଇଥି�ୋ। ଏ� ି ସମୟଲର ପବନର 
ଲବ� ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଥି�ୋ। ଫଳଲର ପବନ 
ଡଙ୍ଗୋକୁ ଅନୟୁଦ�ିଲର ଲଠ� ି ଲନଉଥି�ୋ । 
ଅକୋତକୋତ ପୋଣଲିର ମଟର ଖରୋପ ଲ�ବୋରୁ 
ଡଙ୍ଗୋଚୋଳକ ଉପୋୟ�ନୂୟୁ ଲ�ୋଇପଡ଼ଥିିଲ�। 
ଡଙ୍ଗୋଲର ୪ଜଣ ପ�ିୋ, ୧୫ଜଣ ସ୍ତୀ 

ଲ�ୋକଙ୍କ ସ� ୯ ଜଣ ପରୁୁର ଥିଲ� । ସମସ୍ତ 
ଯୋତ୍ରୀ କଛି ି ଉପୋୟ ନପୋଇ ପୋଟ ି କରବିୋକୁ 
�ୋ�ଲି�। ଅକୋତ ପୋଣଲିର ଫସ ି ର�ଥିିବୋ 
ଲ�ୋକଙ୍କ �ବ୍ଦ ଲକମତି ି ବୋ ପ�ଞ୍ରି୍ୋନ୍ତୋ 
କୂଳଲର । ଉପୋୟ ନ ପୋଇ ସମଲସ୍ତ �ୋତ 

ଲଟକ ିଡୋକବିୋ ସ� �ୋମଛୁୋ ��ୋଇ ଇସୋରୋ 
କରବିୋକୁ �ୋ�ଲି� । �ଠୋତ୍  ୧୦୮ ଲବୋଟ୍  
ଆମ୍ବୁ�ୋନ୍ସ କମ୍ବଚୋରୀଙ୍କ ଆଖି ଏ� ି ଡଙ୍ଗୋ 
ଉପଲର ପଡ�ିୋ। ତୁରନ୍ତ ୧୦୮ଲବୋଟ୍  
ଆମ୍ବୁ�ୋନ୍ସ ଡ୍ୋଇ�ର ଅ�ୟ ଲ�ୋଳ, ସୋରଙ୍ଗ 
ଜୋ�ୋ ରୋଓ, ଫମ୍ବୋସଷି୍ଟ ଟଲିପନ୍ଦ ସୋ�ୁ, 
ମୋଝୀ ଲ�ୋବନି୍ ରୋଉତ ପ୍ରମଖୁ ଉଦ୍ଧୋର ପୋଇଁ 
ବୋ�ୋରଥିିଲ�।  ମଟରଚୋଳତି ଡଙ୍ଗୋକୁ 

ଏକ ଦଉଡ଼ଲିର ବୋନ୍ ି କୂଳକୁ ଆଣବିୋ ସ�  
ସମସ୍ତ ଯୋତ୍ରୀଙୁ୍କ ଲବୋଟ୍  ଅମ୍ବୁ�ୋନ୍ସ କମ୍ବଚୋରୀ 
ସରୁକ୍ତି ଉଦ୍ଧୋର କରଥିିଲ� । ଲବୋଟ୍  
ଆମ୍ବୁ�ୋନ୍ସ କମ୍ବଚୋରୀଙ୍କ ଏ�ଳ ି କୋଯ୍ବୟୁ ପୋଇଁ 
ତୋଙୁ୍କ ବ�ିନି୍ନ ମ��ରୁ ପ୍ର�ଂସୋ କରୋଯୋଉଛ।ି  

କୂଳଲର �ୋ�ବିୋ ପଲର 
ଲବୋଟ କମ୍ବଚୋରୀଙୁ୍କ 
ଧନୟୁବୋଦ ଜଣୋଇ 
ଠୋକୁରଙ୍କଠୋରୁ ଆ�ରି �କି୍ୋ 
କରଥିିଲ� ଉଦ୍ଧୋର ଯୋତ୍ରୀ। 
ଏ�ଳ ି ଘଡ଼ସିନ୍ ି ମ�ୂୁର୍ତ୍ବଲର 

ଡଙ୍ଗୋଟ ି ଖରୋପ ଲ�ୋଇଥିବୋ ସଲର୍ତବେ ଲକୌଣସ ି
ଯୋତ୍ରୀଙ୍କ ଲଦ�ଲର �ୋଇଫ ଜୟୁୋଲକଟ 
ନ ଥିବୋ ଲଦଖିବୋକୁ ମଳିଛି।ି ପ୍ରକୋ�ର୍ୋଉ 
କ,ି ଇନ୍ଦୋବତୀ ଜଳ�ଣ୍ୋର ମଧ୍ୟଲର 
ଅଲନକ ମଟରଚୋଳତି ଡଙ୍ଗୋଲର ଲ�ୋଲକ 
ବନିୋ �ୋଇଫ ଜୟୁୋଲକଟଲର ବପିଦପରୂ୍୍ବ 
�ୋବଲର  ଜଳଯୋତ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତ।ି ଏଲନଇ 
ପ୍ର�ୋସନ ଦୃଷ୍ଟ ି ଲଦବୋକୁ ଦୋବ ି ଲ�ଉଛ।ି

ଭୁବଲନଶ୍ୱର,୧୫।୯(ସମସି): ୨୦୧୯ ମସ�ିୋ ଏପ୍ର�ି 
ପ��ିୋ ପବୂ୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଲ�ୋଇଥିବୋ ପରୁୁଣୋ �ୋଡ଼ରି 
ନମର୍ ଯୋ�ୋକ ି୧, ୨, ୩ ଏବଂ ୪ ସ�ତି ଲ�ର ଲ�ଉଥିବ; 
ଉକ୍ �ୋଡ଼�ିଡ଼ୁକିର �ୋଇ ସକୁିୟୁରଟି ି ଲରଜଲି୍ରେସନ୍  
ଲପ୍ଲଟ୍ (ଏଚଏସଆରପ)ି��ୋଇବୋର ସମୟସୀମୋ 
ଲସଲପଟମ୍ର ୩୦ଲର ଲ�ର ଲ�ବୋକୁ ଯୋଉଛ।ି ଲତଣ ୁ ଏ� ି
ସମୟସୀମୋ ମଧ୍ୟଲର ଏଚଏସଆରପ ି ��ୋଇବୋକୁ ରୋଜୟୁ 
ଯ�ୁ୍ମ ପରବି�ନ କମ�ିନର(ଲଟକ୍ନକିୋ�) ଦୀପ୍ରିଞ୍ଜନ ପୋତ୍ର 
ଏକ ଲପ୍ରସ ବଜି୍ଞପ୍ ିମୋଧ୍ୟମଲର କ�ଛିନ୍ତ।ି ଏ�ୋପଲର ଆଇନ 
ପ୍ରଣୟନକୋରୀ ସଂସ୍ଥୋ�ଡ଼ୁକି �ୋଡ଼ଲିର ଏଚଏସଆରପ ି
�ୋ�ଛି ି କ ି ନୋ� ିଁ ତୋ�ୋର ତଦୋରଖ ଆସନ୍ତୋ ଅଲକଟୋବର 

୧ ତୋରଖିରୁ କରଲିବ। ଯଦ ି ଲକୌଣସ ି ଲକୌଣସ ି �ୋଡ଼ଲିର 
ଲମୋଟର ଯୋନ ଆଇନର ଧୋରୋ ୧୯୨ ଆଇନ, ୧୯୮୮ 
ଅଧୀନଲର ଯଦ ି ଉପଲରୋକ୍ ନଦି୍ଧ୍ବୋରତି ତୋରଖି ମଧ୍ୟଲର 

�ୋଡ଼ଲିର ଏଚଏସଆରପ ି�ୋ�ନିର୍ୋଏ, ଲତଲବ ଉକ୍ �ୋଡ଼ ି
ବଲିରୋଧଲର ଇ-ଚୋ�ୋଣ ଜୋର ି କରୋଯବି। ୫୦୦୦ କମିୋ୍ 
୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କୋ ପଯ୍ବୟୁନ୍ତ ଲଜୋରମିୋନୋ ଆଦୋୟ କରୋଯବି। 
ଶ୍ୀ ପୋତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯୋୟୀ �ତ ୧୩ ତୋରଖି ସଦୁ୍ଧୋ ରୋଜୟୁଲର 

ସମଦୁୋୟ ୧୦ �କ୍ ୬୫ �ଜୋର ୩୧୨ ଜଣ ଯୋନ ମୋ�କି 
ଏଚଏସଆରପ ି ପୋଇ ଁ ସ୍ଲଟ୍  ବୁକ କରଛିନ୍ତ।ି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୫ 
�କ୍ ୯୩ �ଜୋର ୭୧୭ ଜଣଙ୍କ �ୋଡ଼ଲିର ଏଚଏସଆରପ ି
��ୋଯୋଇ ସୋରଛି।ି ବଳକୋ �ୋଡ଼�ିଡ଼ୁକୁି ନଦି୍ଧ୍ବୋରତି 
ସମୟସୀମୋ ମଧ୍ୟଲର ଏଚଏସଆରପ ି��ୋଇବୋକୁ ପଡ଼ବି। 
 ଏଠୋଲର ସଚୂନୋଲଯୋ�ୟୁ ଲଯ ଲଯଉଁ �ୋଡ଼�ିଡ଼ୁକିର 
ନମ୍ରର ଲ�ର ଅଙ୍କ ୫ କମି୍ୋ ୬ ଥିବ ଉକ୍ �ୋଡ଼�ିଡ଼ୁକିଲର 
ଏଚଏସଆରପ ି ��ୋଇବୋ ପୋଇଁ ଲ�ର ତୋରଖି ଆସନ୍ତୋ 
ଅଲକଟୋବର ୩୧ ତୋରଖି ରଖୋଯୋଇଛ।ି ଲସ�ପିର ି
୭ ଓ ୮ ଲ�ର ନମ୍ର ବ�ିଷି୍ଟ �ୋଡ଼�ିଡ଼ୁକି ପୋଇଁ 
ନଲ�ମ୍ର ୩୦ ତୋରଖି ରଖୋଯୋଇଥିବୋ ଲବଲଳ ୯ 

ଏବଂ ୦ ପୋଇଁ ଆସନ୍ତୋ ଡଲିସମ୍ର ମୋସ ୩୧ ତୋରଖି 
ଧୋଯ୍ବୟୁ କରୋଯୋଇଛ।ି ଲତଣ ୁ �ୋଡ଼ରି ମୋ�କିମୋଲନ 
ନଜି �ୋଡ଼ରି ଲ�ର ନମ୍ର ଅନୁସୋଲର ଧୋଯ୍ବୟୁ ତୋରଖି 
ମଧ୍ୟଲର ଏଚଏସଆରପ ି ��ୋଇବୋକୁ ପରବି�ନ 
ବ�ିୋ� ପକ୍ରୁ କୁ�ୋଯୋଇଛ।ି ଉଲଲ୍ଖଲଯୋ�ୟୁ ଲଯ ଲକନ୍ଦ 
ସରକୋର ସଂଲ�ୋଧିତ ସଏିମ�ଆିର ନୟିମ ୫୦ ଏବଂ 
ସଡ଼କ ପରବି�ନ ଏବଂ ରୋଜପର୍ ମନ୍ତଣୋଳୟର ବଜି୍ଞପ୍ ି
ଆଲଦ� ଅନୁଯୋୟୀ ଲଯଉଁ ଯୋନ�ଡ଼ୁକି ୨୦୧୯ ମସ�ିୋ 
ଏପ୍ର�ି ୧ ତୋରଖି ପବୂ୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଲ�ୋଇଥି�ୋ ଉକ୍ 
ଲଶ୍ଣୀର ପରୁୁଣୋ ଯୋନ ପୋଇଁ �ତ ଜୁନ୍  ପ��ିୋଠୋରୁ 
ଏଚଏସଆରପ ି ବୋଧ୍ୟତୀମଳୂକ କରୋଯୋଇଛ।ି

ଭୁବଲନଶ୍ୱର,୧୫।୯(ସମସି): ଆ�ୋମୀ ଦନିଲର ଆ�ୁମନିୟିମ୍ , 
ଲଫଲରୋକ୍ରମ ଓ ଖଣ ି ବୟୁବସୋୟର ସମ୍ପ୍ରସୋରଣ ପୋଇଁ ଲବଦୋନ୍ତ ନୂତନ 
�ୋଲବ୨୫,୦୦୦ ଲକୋଟ ି ଟଙ୍କୋରୁ ଅଧିକ ପଞୁ୍ଜନିଲିବ� କରୋଯବି ଲବୋ� ି ଶ୍ୀ 
ଅଗ୍ରେୋ� ଲଘୋରଣୋ କରଛିନ୍ତ।ି ବୁଧବୋର ମମୁ୍ୋଇଲର ଅନୁଷ୍ତି ଇନଲ�ଷ୍ଟସ୍ବ 
ମଟି୍ ଲର ଲବଦୋନ୍ତ କମ୍ପୋନୀ ଅଧ୍ୟକ୍ ଅନୀ� ଅଗ୍ରେୋ� ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନୋୟକଙୁ୍କ ଲ�ଟ ି ଏ ସମ୍ପକ୍ବଲର ଆଲ�ୋଚନୋ କରଥିିବୋ ସଚୂନୋ ମଳିଛି।ି

ଆ�ୋମୀ ଦନିଲର ବ�ିନି୍ନ �ଳି୍ପଲର ସମ୍ପ୍ରସୋରଣ ଜୋର ି ର�ବି। କମ୍ପୋନୀ 
ପକ୍ରୁ ଝୋରସ�ୁଡ଼ୁୋଲର ବୃ�ତ ଆ�ୁମନିୋ ପୋକ୍ବ ସ୍ଥୋପନୋ କରୋଯୋଇଛ।ି 
ଏ�ୋ ଦ୍ୋରୋ ଘଲରୋଇ ଆ�ୁମନିୟିମ ଡୋଉନ୍ରେମି୍  ଇଲକୋସଷି୍ଟମ ଲପ୍ରୋତ୍ୋ�ତି 
କରୋଯବି। ରୋଜୟୁଲର ଲବଦୋନ୍ତ ପକ୍ରୁ ଲଫଲରୋକ୍ରମ, ଖଣ ି ଓ ମ�ୂୟୁଲଯୋ� 
ଲକ୍ତ୍ରଲର ଏକକ �ୋଲବ ୮୦,୦୦୦ ଲକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ ନଲିବ� କରୋଯୋଇଛ।ି 
ଯୋ�ୋ ରୋଜୟୁର ଲମୋଟ ଘଲରୋଇ ଉତ୍ୋଦକୁ ୪% ଲଯୋ�ଦୋନ ଲଦଇଛ ି
ଲବୋ� ି କମ୍ପୋନୀ ପକ୍ରୁ କୁ�ୋଯୋଇଛ।ି ଲବଦୋନ୍ତ କମ୍ପୋନୀ ପକ୍ରୁ ନୂତନ 
�ୋଲବ ୨୫,୦୦୦ ଲକୋଟ ି ଟଙ୍କୋର ନଲିବ� ଲନଇ ମଖୁୟୁମନ୍ତୀଙ୍କ 
କୋଯ୍ବୟୁୋଳୟ(ସଏିମଓ) ପକ୍ରୁ ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ଟୁଇଟ୍  କରୋଯୋଇଛ।ି

ନୂତନ ଭୋକବ ୨୫ ହଜୋର କ୍ୋଟ ି
ଟଙ୍କୋ ନକିବଶ ୍ରବି କବଦୋନ୍ତ

୍ରୁୁଣା ଗାଡ଼ ିନମ୍ବର ସଶଷସର ୧, ୨, ୩ ଓ ୪ ଥିସଲ ୋବଧାନ

୩୦ ସଦୁ୍ୋ େଗୋଇକବ ହୋଇସ ି୍ ୁୟୁରଟି ିକ୍ଲେଟ୍ 
ଅବଧି ଭତିସର ନ ଲଗାଇସଲ 

୫ ହଜାରରୁ ୧୦ ହଜାର ଜରମିାନା

୍ରକେୋ୍କର ବୋକେଶ୍ୱରର ୍ବୂ୍ବତନ ବଧିୋୟ୍ କଗୋ୍ ନୋରୋୟଣ ଦୋସପ୍ରଶ୍୍ନ ତ୍ର େକି୍ ଘଟଣୋ; ବୋତେି କହେୋ ଓଟଇିଟ ି୍ରୀକ୍ୋ �ଇନ୍ଦାବତୀ ଜଳଭଣ୍ାରସର ଫେଲିା ମଟରଚାଳତି ଡଙ୍ା

ଅଳ୍ପକ୍ ବର୍ତଜିକେ ୨୭ ଯୋତ୍ରୀ 

୍େରୋ୍ତରଆି ବୋଘ ଗଳତିମତୃକଦହ 
ଉଦ୍ୋର ଘଟଣୋକର ୩ ଅଟ୍

 �େମ୍ପତ୍ ି୍ାଇଁ ମାଆଙୁ୍ ୍ଟିସିଲ ୍ଅୁସବାହୂ

ନୟୁୋୟ ୍ୋଇଁ ଥୋନୋ ଆଗକର ବସକିେ ବୃଦ୍ୋ
ୋନ୍ରୁ ୍ଲୁେିେୁ େୁବ୍୍କତ୍ଙ୍ ସ�ାଲା ଚ୍ୟାସଲଞ୍ଜ

ଫେ୍ସ ଫୋୟୋରଂି; କ�ୋ୍ୋ ଜବତ
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ଶକୁ୍ରବାର, ୧୬ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

ଲ�ଠାକଙ୍କ ପଠାଇଁ କଠାମକଲ�...
ଆଇସଆିଇସଆିଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କୟାର୍୍ଯ ନବି୍ଯୟାହୀ ନରି୍ଦ୍୍ଯଶକ ରୟାର୍କଶ ଝୟା, ଏସ୍ ବଆିଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 

ଦୀର୍ନଶ ଖରୟା, ଅପୟାର ଶଳି୍ପ ର୍�ୟାଷ୍ୀ ମଖୁ୍ ର୍�ୈତନ୍ ର୍ଦଶୟାଇ, ଏସ୍ ଟଟି ି ଡ଼ଜିସିରି ସଏିଫ୍ ଓ 
ବମିଲ ଖର୍ଡେଲୱୟାଲ, ଏଚ୍ ଡ଼ଏିଫ୍ ସ ି କଣ୍ଟ୍ ି ର୍ହଡ଼୍  ଅରବନି୍ଦ ର୍�ୟାରୟା, ର୍ଜଏମ୍  ବକ୍ ି �ରୁପ୍  ଏମ୍ ଡ଼ ି
ଧ୍ରୁବ୍  ର୍କୟାଟୟାକ ଓ ଅନ୍ ବଶିଷି୍ଟ ବ୍କ୍ଙି୍କ ସହ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଆର୍ଲୟା�ନୟା କରଛିନ୍।ି ରୟାଜ୍ର୍ର 
ନରି୍ବଶ ନମିର୍ନ୍ ରହଥିିବୟା ଅନୁକୂଳ �ତି୍�ୂିମ,ି ରୟାଜ୍ ସରକୟାରଙ୍କ ଏକକ ବୟାତୟାୟନ ପଦ୍ଧତ,ି 
ଶଳି୍ପ ନୀତ ି ସମ୍ପକ୍ଯର୍ର ଅବ�ତ କରଛିନ୍।ି ଦବିସବ୍ୟାପୀ କୟାର୍୍ଯ କ୍ରମ ସର୍ତ୍ବେ ଥକ ି ନୟାହୟାନ୍ ି
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ। ସନ୍୍ର୍ର ପଣୁ ି ବ�ିନି୍ନ ଶଳି୍ପ ର୍�ୟାଷ୍ୀର ପ୍ରତନିଧିିମୟାନଙ୍କ ସହ ର୍ମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିୟା 
କୟାର୍୍ଯ କ୍ରମ ସମ୍ପକ୍ଯର୍ର ଆର୍ଲୟା�ନୟା କରଛିନ୍।ି  ର୍ଲୟାକଙ୍କ ପୟାଇ ଁ କୟାର୍୍ଯ  କରବିୟାର୍ବର୍ଳ ର୍କର୍ବ 
ବ ିମଖୁ୍ମନ୍ତୀ କୟ୍ାନ୍ ଅନୁ�ବ କରଥିିବୟା ନଜରି ନୟାହ ିଁ। ବୟାତ୍ୟା ଓ ସୟାମଦୁ୍କି ଘରୂ୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସମୟର୍ର 
‘ୱୟାର୍  ରୁମ୍ ’ର୍ର ଘଣ୍ୟାଘଣ୍ୟା ବସ ି ବୟାତ୍ୟା ମକୁୟାବଲିୟା ପ୍ରସୁ୍ତ,ି ବୟାତ୍ୟା ପରବତ୍୍ଯୀ ପନୁରୁଦ୍ଧୟାର 
କୟାର୍୍ଯ  ଅନୁଧ୍ୟୟାନ କରବିୟା ଦୃଷ୍ଟୟାନ୍ ରହଛି।ି ର୍ସହପିର ି ର୍�ୟାଡ଼ର୍ର ଆଘୟାତ ଲୟା�ବିୟା ସମୟର୍ର 
ମଧ୍ୟ ଛୁଟ ିର୍ନବୟା ପରବିର୍ତ୍୍ଯ ନଜି ବୟାସ�ବନର୍ର ସରକୟାରୀ କୟାର୍୍ଯ  କରଥିିବୟା ଦୃଷ୍ଟୟାନ୍ ରହଛି।ି 
ରୟାଜ୍ ଓ ରୟାଜ୍ବୟାସୀଙ୍କ ପୟାଇ ଁ କୟାର୍୍ଯ  କରବିୟାର୍ବର୍ଳ ତୟାଙୁ୍କ କୟ୍ାନ୍ ି ଓ ଅବସୟାଦ ଛୁଇ ଁ ନ ଥୟାଏ 
ର୍ବୟାଲ ି ଏକ ଅର୍ନୌପ�ୟାରକି କର୍ଥୟାପକଥନ ସମୟର୍ର କହଛିନ୍ ି ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ। ବୁଧ୍ବୟାର 
ମମୁୟ୍ାଇଠୟାର୍ର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍କ ବଶି୍ୟାମହୀନ କୟାର୍୍ଯ ସ�ୂୀକୁ ର୍ନଇ ଆଶ୍ଚର୍୍ଯ ପ୍ରକଟ କରଥିିବୟା 
୫-ଟ ି ସ�ବି �.ିର୍କ.ପୟାଡେଆିନଙୁ୍କ ତୟାଙ୍କ କୟ୍ାନ୍ହିୀନତୟାର ରହସ୍ ର୍ଖୟାଲଛିନ୍ ି ନବୀନ। 

ଦୁଇ ଭଉଣୀଙୁ୍କ ଦୁଷ୍କମ୍ମ...
ରରି୍ପୟାଟ୍ଯ ଆସବିୟା ପର୍ର ଏହ ି ବଷିୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ହୟାଇଛ।ି ଏହ ି ଘଟଣୟା ଜଣୟାପଡ଼ବିୟା ପର୍ର ପଲୁସି 
ପ୍ରୟାଥମକି ତଦନ୍ କର ି୬ ଜଣ ଅ�ରିକୁ୍ଙୁ୍କ �ରିଫ କରଛି।ି ସମସ୍ ଅ�ରିକୁ୍ ର୍ସହ ି�ୟାଁର। ପଲୁସି 
ଅ�ରିକୁ୍ମୟାନଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଯର୍ର ତଥ୍ ହୟାସଲ କରବିୟା ପର୍ର ର୍ସମୟାନଙୁ୍କ ଧ୍ରବିୟା ଲୟା� ି ଉଦ୍ମ 
କରବିୟା ର୍ବର୍ଳ ର୍ସମୟାର୍ନ ର୍ଫରୟାର ର୍ହୟାଇରୟାଇଥÒର୍ଲ। ର୍ହର୍ଲ ଜଣଙୁ୍କ ଏନକୟାଉଣ୍ର 
କରୟାରବିୟା ପର୍ର ସମସ୍ଙୁ୍କ ପଲୁସି ର୍ହପୟାଜତକୁ ର୍ନଇଛ।ି ଆସନ୍ୟାକୟାଲ ି ସମସ୍ ଅ�ରିକୁ୍ଙୁ୍କ 
ଅଦୟାଲତର୍ର ହୟାଜର କରୟାରବି ର୍ବୟାଲ ି ଲଖମପରୁ ର୍ଖର ି ଏସପ ି ସଞ୍ୀବ ସମୁନ କହଛିନ୍।ି  
ଅ�ରିକୁ୍ମୟାର୍ନ ଜର୍ନଦ,ର୍ସୟାର୍ହଲ, ହୟାଫିଜୁର ରର୍ହମନ,କରମିଦୁ୍ନି,ଆରଫି ଏବଂ ର୍ଛୟାଟୁ 
ର୍ବୟାଲ ି ଜଣୟାପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି ଘଟଣୟା ଜଣୟାପଡ଼ବିୟା ପର୍ର ସଂପକୃ୍ ଅଞ୍ଚଳର୍ର ଉର୍ତ୍ଜନୟା ପ୍ରକୟାଶ 
ପୟାଇବୟା ସହତି ର୍ଦୟାଷୀଙୁ୍କ ଉ�ତି ଦଡେ ନ ମଳିବିୟା ପର୍୍ଯ ନ୍ ଶବ ଛଡୟାରବି ନୟାହ ିଁ ର୍ବୟାଲ ିଗ୍ୟାମବୟାସୀ 
ଦୟାବ ିକରଥିÒର୍ଲ। ର୍ତର୍ବ ସ୍ଥତ ିସମ୍ୟାଳବିୟାକୁ ବ୍ୟାପକ ସରୁକ୍ଷୟାକମ୍ଯୀଙୁ୍କ ମତୁୟନ କରୟାରବିୟା ସହତି 
ପୀଡ଼ତିୟାଙ୍କ ପରବିୟାରକୁ ପ୍ରଶୟାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୁଝୟାସଝୁୟା କରୟାରୟାଇଥÒଲୟା। ର୍ଶଷର୍ର ପ୍ରଶୟାସନ ପକ୍ଷରୁ 
କ୍ଷତପିରୂଣ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ଦଆିରବିୟା ପର୍ର ଦୁଇ ପୀଡ଼ତିୟାଙ୍କ ଶବ ସତ୍ୟାର ପୟାଇଁ ପରବିୟାର ରୟାଜ ି
ର୍ହୟାଇଛନ୍।ି ଏହ ିଘଟଣୟାର ତବେରତି  ବ�ିୟାର କରୟାରୟାଇ ଅ�ରିକୁ୍ମୟାନଙୁ୍କ କର୍ଠୟାର ଦଡେ ର୍ଦବୟାକୁ 
ବ�ିନି୍ନ ମହଲରୁ ଦୟାବ ିକରୟାରୟାଇଛ।ି ଏପରକି ିସମସ୍ ଅ�ରିକୁ୍ଙୁ୍କ ମତୁୃ୍ଦଡେ ର୍ଦବୟାକୁ ପରବିୟାର 
ର୍ଲୟାର୍କ ଦୟାବ ିକରଛିନ୍।ି ର୍ସପର୍ଟ ଘଟଣୟାର ଉଚ୍ଚସ୍ରୀୟ ତଦନ୍ କରବିୟାକୁ ରୟାଜ୍ ସରକୟାରଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ନରି୍ଦ୍୍ଯଶ ଦଆିରୟାଇଛ।ି ଅ�ରିକୁ୍ମୟାନଙୁ୍କ ଏ�ଳ ି ଦଡେ ଦଆିରବି ,ର୍ର�ଳ ି ପର ପଢିଙି୍କ 
ଆତ୍ୟାକୁ ର୍ଦହୟାଲୟାଇ ର୍ଦବ ର୍ବୟାଲ ି ଉପ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ର୍କଶବ ପ୍ରସୟାଦ ର୍ମୌର୍ଯ୍ କହଛିନ୍।ି 
ଏହ ି ଘଟଣୟାକୁ ରୟାଜର୍ନୈତକି ସ୍ରର୍ର ମଧ୍ୟ ପଣୁ ି ହଟ�ମଟ ସଷୃ୍ଟ ି ର୍ହୟାଇଛ।ି କଂର୍ଗ୍ସ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟାନ୍ ରୟାଜର୍ନୈତକି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୀଡ଼ତିୟାଙ୍କ ପରବିୟାରକୁ ର୍�ଟବିୟାକୁ ଏର୍ବ ସଅୁ ଛୁଟଛି।ି

୨ ମହଳିଠାଙ୍କ ସଲମତ...
ଜଲି୍ୟା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୀକ୍ଷକ ଜୟରୟାମ ଶତପଥୀ ଏହ ି ସ�ୂନୟା ର୍ଦଇଛନ୍।ି ଏମୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର୍ର 
୨ଜଣ ମହଳିୟା ଅଛନ୍।ି �ରିଫ ୭ ଅ�ରିକୁ୍ ର୍ହର୍ଲ ପରୀ �ୂୟୟାଁ (୪୫), ର୍ରଙ୍ ିରଇତ (୬୫), 
ସନୁଏିଲ ମଡେଳ (୨୪), ଡୟାନଏିଲ �ୂୟୟାଁ (୪୧), ଲଜୟାର ରଇତ (୪୫), ର୍ରମବୟାର୍କୟା 
ଜୟାନୀ (୪୦) ଓ ଜୟନ ରୟାଇକୟା (୩୭)। ଏମୟାର୍ନ ଆଜ ି �ନ୍ଦ୍ର�ରି ି ବଜୟାରର୍ର ବୁଲୁଥିବୟା 
ର୍ବର୍ଳ ପଲୁସି୍  ର୍ସମୟାନଙୁ୍କ �ହି୍ନଟ କର ି�ରିଫ କରଥିିଲୟା ର୍ବୟାଲ ିଏସ୍ ପ ିସ�ୂନୟା ର୍ଦଇଛନ୍।ି 
ଧ୍ରୟାପଡଥିିବୟା ୭ ଅ�ରିକୁ୍ଙ୍କ ସମସ୍ ରୟାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରୟିୟା ର୍ଶଷ ର୍ହବୟା ପର୍ର ର୍କୟାଟ୍ଯର୍ର ଉପସ୍ଥୟାପନ 
କରୟାରବି। ଏହୟା ସହ ଥୟାନୟା ଆକ୍ରମଣ ଓ ପଲୁସି କମ୍ଯ�ୟାରୀଙୁ୍କ ମୟାଡମୟାରବିୟା ଘଟଣୟାର୍ର ସମ୍ପକୃ୍ 
ଥିବୟା ୩୦୦ଜଣଙ୍କର ତୟାଲକିୟା ପ୍ରସୁ୍ତ କରୟାରୟାଇଛ।ି ର୍ସମୟାନଙୁ୍କ ଅତଶିଘି୍ର ଧ୍ରୟାରବି ର୍ବୟାଲ ି
ମଧ୍ୟ ଏସ୍ ପ ି କହଛିନ୍।ି ଏହ ି ସୟାମ୍ୟାଦକି ସମ୍ଳିନୀର୍ର ଅନ୍ମୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର୍ର ଆର୍ .ଉଦୟ�ରି ି
ଏସ୍ ଡପିଓି ଦଲି୍ୀପ ନୟାୟକ, ର୍ମୟାହନୟା ଥୟାନୟା ଅଧିକୟାରୀ ପ୍ରଶୟାନ୍ ନଶିକିୟା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିର୍ଲ। 

ଘଟଣୟାରୁ ପ୍ରକୟାଶ ର୍ର, �ତ ୧୩ ତୟାରଖିର୍ର ୨୦୭ ର୍କଜ ି �ର୍ଞ୍ଇ �ଚ୍ତି ରଖିଥିବୟା 
ଅ�ରି୍ରୟା�ର୍ର ଝରଣୟାପରୁ ଗ୍ୟାମର ବଶି୍ୱନୟାଥ �ୂୟୟାଁ (୩୨)ଙୁ୍କ ପଲୁସି୍  ଉଠୟାଇ ର୍ନଇଥିଲୟା। 
ର୍ତର୍ବ ତୟାଙୁ୍କ ବନିୟା ର୍ଦୟାଷର୍ର ପଲୁସି ଉଠୟାଇ ର୍ନଇଥିବୟା ଏବଂ ତୟାଙୁ୍କ ନରି୍ଦ୍୍ଯୟାଷର୍ର ଖଲୟାସ 
କରବିୟା ଦୟାବ ି ର୍ନଇ ଶତୟାଧିକ ର୍ଲୟାର୍କ ଅଡବୟା ଥୟାନୟା ସମ୍ଖୁର୍ର ର୍ମଳ ି କରଥିିର୍ଲ। ଏହ ି
ର୍ମଳରି୍ର ଝରଣୟାପରୁ ଗ୍ୟାମୟାଞ୍ଚଳ ସର୍ମତ ର୍ମୟାହନୟା ବ୍କର ବ�ିନି୍ନ ପଞ୍ଚୟାୟତର ଶତୟାଧିକ 
ମହଳିୟା ପରୁୁଷ ଏକତ୍ତି ର୍ହୟାଇ ଅଡବୟା ଥୟାନୟା ଆ�ର୍ର ପ୍ରଥର୍ମ ଧ୍ୟାରଣୟାର୍ର ବସଥିିର୍ଲ ଏବଂ 
ପରବତ୍୍ଯୀ ସମୟର୍ର ଉତ୍୍କ୍ ର୍ହୟାଇ ଥୟାନୟାର ମଖୁ୍ଫୟାଟକକୁ ର୍ଜୟାରଜବରଦସ୍ ି �ୟାର୍ବ 
ର୍ଠଲ ିଧ୍ର୍ସଇ ପଶଥିିର୍ଲ। ର୍ସମୟାର୍ନ ପଲୁସି କମ୍ଯ�ୟାରୀଙୁ୍କ ର୍�ୟାଡୟାଇ ର୍�ୟାଡୟାଇ ବୟାର୍ଡଇବୟା 
ସହ ଥୟାନୟାର ବ�ିନି୍ନ ଆସବୟାବପତ୍, କମ୍ପୁ୍ଟର ଆଦ ି�ଙ୍ୟାରୁଜୟା କରଥିିର୍ଲ। 

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(ସମସି): �ରୁୁବୟାର ସନ୍୍ୟାର୍ର ବୟାର୍ଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ୟା ସଦର ବ୍କ ସଂିଲୟା ଥୟାନୟା ସୟାଥ୍ଯୟା ପଞ୍ଚୟାୟତ 
ବୁଧିଆମୟାର ିଗ୍ୟାମର ଶତିଳୟା ମନ୍ଦରିର୍ର ବଜ୍ରପୟାତ ଘଟ ି୪ଜଣ �ରୁୁତର ଆହତ ର୍ହୟାଇଛନ୍।ି ଆହତ ମୟାର୍ନ 
ର୍ହର୍ଲ �କ ସୟାଥ୍ଯୟା ଗ୍ୟାମର ସୀମନ୍ ଦନି୍ଦୟା(୬୬), ସୟାଥ୍ଯୟା ଗ୍ୟାମର �ରତ ଖଡେୟା(୪୨), ବୁଦ୍ଧଆିମୟାର ିଗ୍ୟାମର 
ସଶୁୟାନ୍ ବୟା� (୬୫), �କ ସୟାଥ୍ଯୟା ଗ୍ୟାମର କୃପୟାସନୁି୍ ପୟାହୟାଡ଼(ି୫୦)। ଏମୟାନଙୁ୍କ ଜଲି୍ୟା ମଖୁ୍ ଡୟାକ୍ରଖୟାନୟାକୁ 
ତୁରନ୍ ଅଣୟାରୟାଇ �କିତି୍ୟା ର୍ରୟା�ୟାଇ ଦଆିରୟାଇଛ।ି ସନ୍୍ୟାର୍ର ବଷ୍ଯୟା ର୍ହଉଥିବୟା ସମୟର୍ର ଶତିଳୟା ମନ୍ଦରି 
�ତିର୍ର ନକିଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାମର ୭ଜଣ ବ୍କ୍ ି ଛଡିୟା ର୍ହୟାଇଥିର୍ଲ। ହଠୟାତ ମନ୍ଦରିର୍ର ବଜ୍ରପୟାତ ର୍ହୟାଇଥିଲୟା। 
ଫଳର୍ର ମନ୍ଦରିର୍ର ଥିବୟା ୭ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉପର୍ରୟାକ୍ ୪ଜଣ �ରୁୁତର ଆହତ ର୍ହୟାଇଥିର୍ଲ। ଖବରପୟାଇ 
ବୟାର୍ଲଶ୍ୱର ସଦର ବଧି୍ୟାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମୟାର ଦୟାସ ଓ ଧ୍ୀର୍ରନ ନୟାୟକ ସର୍ମତ ବରି୍ଜଡରି ର୍ନତୃତ୍ୱମୟାର୍ନ 
ଜଲି୍ୟା ମଖୁ୍ ଡୟାକ୍ରଖୟାନୟା ଆସ ି�ରୁୁତର ଆହତମୟାନଙୁ୍କ ର୍�ଟ ିଆଶ୍ୱୟାସନୟା ର୍ଦଇଥିର୍ଲ।

ମନ୍ରିଲର ବଜ୍ରପଠାତ; ୪ ଗରୁୁତର
ଝାରସଗୁଡ଼ୁା,୧୫ା୯(ସମସି): ଝୟାରସୁ�ୁଡ଼ୁୟା ଜଲି୍ୟା ର୍ରଙ୍ୟାଲ ି
ଥୟାନୟା ଅଧ୍ୀନ କତରବ�ୟା ପଞ୍ଚୟାୟତ ଜରୟାମଡୁେୟା �ୟାଁର 
ମସି୍ତପିଡ଼ୟାର୍ର �ରୁୁବୟାର ସନ୍୍ୟାର୍ର ହତ୍ୟାକୟାଡେ ଘଟଛି।ି ଜର୍ଣ 
ବ୍କ୍ ିତୟା’ ବୃଦ୍ଧୟା ମୟା’ ଓ ସ୍ତୀକୁ ଶଳିପଆୁର୍ର ମଡୁେକୁ ପଟି ିହତ୍ୟା 
କରଛି।ି ଏହ ି ଘଟଣୟା ସମ୍ପୃକ୍ ଅଞ୍ଚଳର୍ର ଆର୍ଲୟାଡ଼ନ ସଷୃ୍ଟ ି
କରଛି।ି ହତ୍ୟାର ଶକିୟାର ର୍ହୟାଇଥିବୟା ଦୁଇ ମହଳିୟା ର୍ହର୍ଲ 
ଏହ ି �ୟାଁର ଝମିୟା ଖଡ଼ଆି (୮୦) ଓ ତୟାଙ୍କ ର୍ବୟାହୂ ସୟାଇବୟାନୀ 
ଖଡ଼ଆି (୬୦)। ପଲୁସି ଅ�ରିକୁ୍ ି କୁତୁଲୁ ଖଡ଼ଆି(୬୫)କୁ 
ଅଟକ ରଖି ପ�ରୟା ଉ�ରୟା କରୁଛ।ି

 ଅ�ରିକୁ୍ କୁତୁଲୁ ଦନି ମଜୁରଆି �ୟାର୍ବ ଜୀବକିୟା 
ନବି୍ଯୟାହ କର୍ର। ତୟା’ର ଦୁଇ ଝଅି ବବିୟାହ କର ି ସୟାରଛିନ୍।ି 
ପଅୁ ମଧ୍ୟ ବୟାହୟାର୍ହୟାଇ ପରବିୟାର ସହତି କୁସର୍ମଲ୍ ର୍ର 
ରହୁଛ।ି ଘର୍ର ସ୍ତୀ ଓ ମୟା’ ସହ ଅ�ରିକୁ୍ କୁତୁଲୁ ରର୍ହ। 
ର୍ତର୍ବ କୁତୁଲୁର ର୍କର୍ତକ ବଦ ଅ�୍ୟାସକୁ ର୍ନଇ ତୟା’ ମୟା’ 

ଝମିୟା ଓ ସ୍ତୀ ସୟାଇବୟାନୀ ସବୁର୍ବର୍ଳ ବରିକ୍ ହୁଅନ୍।ି ଏହୟାକୁ 
ର୍ନଇ ଘର୍ର ସବୁର୍ବର୍ଳ ଅଶୟାନ୍ ି ଲୟା� ି ରହୁଥିଲୟା। ଘର୍ର 
�ଡେର୍�ୟାଳ ନତିଦିନିଆି ଘଟଣୟା ର୍ହୟାଇଥିଲୟା। �ରୁୁବୟାର 
ସନ୍୍ୟାର୍ର ମଧ୍ୟ ଏ�ଳ ି ପରସି୍ଥତି ି ସଷୃ୍ଟ ି ର୍ହୟାଇଥିଲୟା। ର୍ସ 
ଘରକୁ ର୍ଫରବିୟା ପର୍ର ସ୍ତୀ ସୟାଇବୟାନୀ ସହତି ଝ�ଡ଼ୟା 
ର୍ହୟାଇଥିଲୟା। ଏଥିର୍ର ତୟା’ ମୟା’ ଝମିୟା ହସ୍ର୍କ୍ଷପ କରବିୟାରୁ 
ର୍ସ ଅଧିକ ଉର୍ତ୍ଜତି ର୍ହୟାଇ ପଡ଼ଥିିଲୟା। ନକିଟର୍ର ଥିବୟା 
ଶଳିପଆୁ ଆଣ ି ମୟା’ ଏବଂ ସ୍ତୀ ମଡୁେକୁ ପ୍ରହୟାର କରଥିିଲୟା। 
ଉ�ୟ ଶୟାଶ ୁଓ ର୍ବୟାହୂଙ୍କ ଘଟଣୟା ସ୍ଥଳର୍ର ହ ିଁ ମତୁୃ୍ ଘଟଥିିଲୟା। 

ଏହ ି ଘଟଣୟା ଜୟାଣବିୟା ପର୍ର ଗ୍ୟାମବୟାସୀ ତୁରନ୍ ପଲୁସିକୁ 
ଖବର ର୍ଦଇଥିର୍ଲ। ର୍ରଙ୍ୟାଲ ିଥୟାନୟା ଅଧିକୟାରୀ ର୍କ୍ରର୍ସଂସଆି 
ସୟାମରଆି ସଦଳବଳ ଘଟଣୟା ସ୍ଥଳର୍ର ପହଞ୍ଚ ିଥିର୍ଲ। କୁତୁଲୁକୁ 
ପଲୁସି ଥୟାନୟାକୁ ର୍ନଇ ଅଟକ ରଖିଛ।ି ସୟାଇଣ୍ଫିିକ୍  ଦଳ ଆସଲିୟା 
ପର୍ର ବ୍ବର୍ଚ୍ଦ ପୟାଇଁ ଶବ ପଠୟାରବି ର୍ବୟାଲ ିପଲୁସି କହଛି।ି

ଶଳିପଆୁଲର ସ୍ତୀ, ମଠା’କୁ ହତ୍ଠା

କଟକ,୧୫।୯(ସମସି): କଟକ ଜଲି୍ୟା 
ର୍ବୈର୍ଦଶ୍ୱର ଥୟାନୟା ବଣଆି ଗ୍ୟାମର୍ର 
ଜର୍ଣ ୮ବଷ୍ଯର ବୟାଳକକୁ �ୟାଉଳ 
�ୁଜୟାର୍ର ବଷି ର୍ଦଇ ମୟାରବିୟା ଘଟଣୟାର୍ର 
ଅ�ରିକୁ୍ ଟୁକୁନୟା ଓରଫ ଟଙ୍କଧ୍ର 
ସ୍ୱୟାଇଁକୁ ନମି୍ନ ଅଦୟାଲତ ପ୍ରଦୟାନ କରଥିିବୟା 
ଆଜୀବନ ଦଡେୟାର୍ଦଶକୁ ହୟାଇର୍କୟାଟ୍ଯ 
କୟାଏମ ରଖିଛନ୍।ି ଆର୍ବଦନକୟାରୀ 
ଟୁକୁନୟା ପକ୍ଷରୁ ୨୦୧୧ର୍ର ଦୟାୟର 
ର୍ଜଲ କ୍ରମିନିୟାଲ ଅପଲିର ଶଣୁୟାଣ ି କର ି
ଆଜ ି ମଖୁ୍ ବ�ିୟାରପତ ି ଜଷ୍ଟସି ଏସ. 
ମରୁଲୀଧ୍ର ଓ ବ�ିୟାରପତ ି ଜଷ୍ଟସି 
�ତି୍ରଞ୍ନ ଦୟାଶଙୁ୍କ ର୍ନଇ �ଠତି 

ଖଡେପୀଠ ଏହ ି ନରି୍ଦ୍୍ଯଶ ର୍ଦଇଛନ୍।ି 
୨୦୧୦ ନର୍�ମ୍ର ୪ର୍ର କଟକ ଅତରିକି୍ 
ଦ୍ତିୀୟ ର୍ଦୌରୟା ଜଜ୍  ଅ�ରିକୁ୍କୁ 
ଆଇପସିରି ୩୦୨ଦଫୟାର୍ର ଆଜୀବନ 
ର୍ଜଲଦଡେ ସହ ୨୦ହଜୟାର ଜରମିୟାନୟା 
ଆର୍ଦଶ ର୍ଦଇଥିର୍ଲ। ଘଟଣୟାର ୪ଦନି 
ପବୂ୍ଯରୁ ଅ�ରିକୁ୍ ଟୁକୁନୟା ସହ ବଣଆି 
ଗ୍ୟାମର ୮ବଷ୍ଯର ବୟାଳକ ଆକୟାଶ 
ପ୍ରଧ୍ୟାନଙ୍କ ପୟାଟତୁିଡେ ର୍ହୟାଇଥିଲୟା। 
୨୦୦୯ମୟାଚ୍ଚ୍ଯ ୨୨ର୍ର ଆକୟାଶକୁ ସମ୍ପକୃ୍ 
ଅ�ରିକୁ୍ ନଜି ଘରକୁ ଡୟାକରି୍ନବୟା ସହ 
ବଷିମଶି୍ତି �ୟାଉଳ �ୁଜୟା ଖୟାଇବୟାକୁ 
ର୍ଦଇଥିଲୟା। ଏହୟା ଖୟାଇ ଆକୟାଶ ଅସସୁ୍ଥ 

ର୍ହୟାଇପଡ଼ଥିିଲୟା। ଅସସୁ୍ଥ ସମୟର୍ର 
ତୟାକୁ ଖୟାଦ୍ର୍ର ବଷି ର୍ଦଇଥିବୟା 
ପରବିୟାର ର୍ଲୟାକଙୁ୍କ କହଥିିଲୟା। ର୍ତର୍ବ 
ର୍ମଡକିୟାଲ ରବିୟା ବୟାଟର୍ର ତୟାର 
ପ୍ରୟାଣବୟାୟ ୁ ଉଡରିୟାଇଥିଲୟା। ଘଟଣୟା 
ସମ୍ପକ୍ଯର୍ର ର୍ବୈର୍ଦଶ୍ୱର ଥୟାନୟାର୍ର 
ଏକ ଏତଲୟା ଦଆିରବିୟା ପର୍ର 
ପଲୁସି ର୍ସହଦିନି ଅ�ରିକୁ୍କୁ �ରିଫ 
କରଥିିଲୟା। ୨୦୦୯ ଜୁଲୟାଇ୫ର୍ର 
�ୟାଜ୍ଯସଟି ଦୟାଖଲ କରଥିିଲୟା। ସୟାକ୍ଷୀ 
ପ୍ରମୟାଣକୁ ଆଧ୍ୟାରକର ି ନମି୍ନ ଅଦୟାଲତ 
ସମ୍ପକୃ୍ ଅ�ରିକୁ୍କୁ ୨୦୧୦ର୍ର 
ଆଜୀବନ ସଜ୍ୟା ଶଣୁୟାଇଥିର୍ଲ।

ବଷିଲଦଇ ୮ ବଷ୍ମର ବଠାଳକକୁ ହତ୍ଠା ମଠାମ�ଠା

ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଠାଲଦଶ ହଠାଇଲକଠାର୍ମଲର କଠାଏମ୍ 
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ସେନ୍ଦା୍ଡ଼ା,୧୫ା୯(େମେି)

ଦୁଇ ପରବିାର ମଝରିର ଥିବା ଏକ ରାସ୍ାରର ଅଳଆି 
ପକାଇବାକୁ ରକନ୍ଦ୍ର କର ି ମାର୍ ପଟି ର�ାଇଛ।ି ଏ� ି
ଘଟଣାରର ଉଭୟ ପରବିାରର ୩ ଜଣ ଗରୁୁତର ଆ�ତ 
ର�ାଇଛନ୍।ି ଏଭଳ ି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଟାଉନ 
ଥାନା ଅଧୀନ ଜଇପରୁା ଅଞ୍ଚଳର ରେକ ଅବଦୁଲ ୋଜଦି୍  
ଓ ରେକ େଲମିଙ୍କ ପରବିାର ମଧ୍ୟରର ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ପଲୁେି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଅଭରି�ାଗ ଗ୍ର�ଣ କର ି ମାମଲା 
ରୁଜୁ କରଥିିବାରବରଳ ଖଣ୍ା, ଭୁଜାଲ,ି ବନୁ୍କ ଜବତ 
କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

େଚୂନା ମତୁାବକ, ରେକ୍  ଅବଦୁଲ ୋଜଦି ଓ ରେକ୍  
େଲମି ପରବିାର ମଧ୍ୟରର ରାସ୍ା ଚଳାଚଳକୁ ରନଇ 

ବବିାଦ ର�ଥିିଲା। ଏ ରନଇ ବାରମ୍ାର ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ର 
ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ମାଧ୍ୟମରର ଫଇେଲା ର�ାଇଛ।ି ଗରୁୁବାର 
େକାରଳ ରାସ୍ାରର ରେକ େଲମିଙ୍କ ପରବିାର ପକ୍ଷରୁ 
ଅଳଆି ପକା�ାଇଥିଲା। ଏ ରନଇ ରେକ ଅବଦୁଲ 
ୋଜଦିଙ୍କ ପରବିାର ପକ୍ଷରୁ ଅଳଆି ପକାଇଥିବା ରନଇ 

ପଚାରବିାରୁ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ର�ାଇଥିଲା। ଅଳଆି କା� ିଁକ ି
ପକାଇଛ ରବାଲ ି ପଚାରଥିିବା ରେକ େଲମି ରେକ 
ଅବଦୁର ଭାଇ କାଦରିଙୁ୍କ ଘର ଭତିରକୁ ଟାଣ ି ରନଇ 
ଏକ ଭୁଜାଲରିର ଆକ୍ରମଣ କରଥିିଲା। ଏ� ି େମୟରର 
ରେକ ଅବଦୁର ତାଙ୍କ ଭାଇ କାଦରିଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କରବିାକୁ 

�ବିାରୁ ଅଭ�ିକୁ୍ ତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୁଜାଲରିର �ାଣଥିିଲା। 
ଏ�ାପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଘମାରଘାଟ ଲରେଇ 
ର�ାଇଥଲା। ଖଣ୍ା, ଭୁଜାଲରିର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ 
ଆକ୍ରମଣ କରଥିିରଲ। ଏ� ି ଗଣ୍ରଗାଳରର ଅଭ�ିକୁ୍ 
ରେକ େଲମି ମଧ୍ୟ ଆ�ତ ର�ାଇଥିରଲ। ଅବଦୁଲ ୋଜଦି 
ଓ ଅବଦୁଲଙ୍କ ଭାଇ କାଦରି ଗରୁୁତର ର�ାଇ ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟରର ଚକିତି୍ତି ର�ଉଥିବାରବରଳ 
ଅବସ୍ା େଂକଟାପନ୍ନ ର�ବାରୁ ଉଭୟଙୁ୍କ କଟକ ବଡ଼ 
ରମଡ଼କିାଲ ରରଫର କରା�ାଇଥିବା ରନଇ ଟାଉନ 
ଥାନା ପଲୁେି କ�ଛି।ି ଏ ରନଇ ଉଭୟ ପରବିାର ପକ୍ଷରୁ 
ଥାନାରର ଅଭରି�ାଗ ର�ବା ପରର ପଲୁେି ଦୁଇଜଣଙ୍କ 
ଘରକୁ �ାଇ ବନୁ୍କ, ଭୁଜାଲ ି ଓ ଖଣ୍ା ଜବତ କର ି
ଘଟଣାର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ସେନ୍ଦା୍ଡ଼ା,୧୫ା୯(େମେି)

ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ େମତିରି ପବୂ୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱଗ୍ବତ 
ଅନାମବନୁ୍ ଧଳଙ୍କ ଦ୍ତିୀୟ ଶ୍ାରଦ୍ାତ୍ବ ଅବେରରର 
ବଳରାମପରୁସ୍ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ପ୍ୟାରଲେରର ଏକ 
ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି େଭା ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିେ�ତି 
ଏକ ରସ୍ୱଚ୍ାକୃତ ରକ୍ଦାନ ଶବିରି ମଧ୍ୟ ଆରୟାଜତି 
ର�ାଇଥିଲା। ଉକ୍ ରକ୍ଦାନ ଶବିରିରର ୫୮ ୟନୁଟି ରକ୍ 
େଂଗ�ୃୀତ ର�ାଇଥିଲା।

ବରଷି୍ ବରିଜଡ ି ରନତା ଭଜକୃଷ୍ଣ ରାଉତଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଅନୁଷ୍ତି ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି େଭାରର ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ବଧିାୟକ ଶଶୀଭୂଷଣ ରବର�ରା ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରବ 
ର�ାଗରଦଇ ସ୍ୱଗ୍ବତ ଅନାମବନୁ୍ଙ୍କ ତ୍ୟାଗପତୂ 
ଜୀବନାଦଶ୍ବରର ଅନୁପ୍ାଣତି ର�ାଇ େମରସ୍ ମଳିତି 
ଭାରବ କା�୍ବ୍ୟ କରବିାକୁ ପରାମଶ୍ବ ରଦଇଥିରଲ। 
ଅନାମବନୁ୍ଙ୍କ ବଳଦିାନ ଆମ େମସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରପ୍ରଣାର 
ଉତ୍ ର�ାଇ ର�ବି ରବାଲ ି ବଧିାୟକ ଶ୍ୀ ରବର�ରା 
କ�ଥିିରଲ। ଅନାମବନୁ୍ଙ୍କ ଧମ୍ବପତ୍ୀ ତଥା ପବୂ୍ବତନ 
ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ଉପେଭାପତ ି ମମତାରାଣୀ ଧଳଙ୍କ ପ୍ତ ି

ଦଳର େମରବଦନା େବ୍ବଦା ର�ଛି ି ରବାଲ ି ବଧିାୟକ 
କ�ଥିିରଲ। ପବୂ୍ବତନ ବଧିାୟକ କରିଶାର ଚନ୍ଦ୍ର ତରାଇ 
ର�ାଗରଦଇ ବ�ୁ କମ୍  ଦନି ମଧ୍ୟରର ଅନାମବନୁ୍ ବ�ୁତ 
ନାମ କମାଇଥିରଲ ରବାଲ ିକ�ଥିିରଲ।

ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି ଭାରବ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ େଭାପତ ି
ଗୀତାଞ୍ଜଳ ି ରେଠୀ, ନଗରପାଳ େରତିା ୋ�ୁ, ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଶ୍ତିା ରେଠୀ, ଜଲି୍ା ବରିଜଡ ିେଭାପତ ିଉତ୍କଳ 
ରକଶରୀ ପରଡ଼ିା, ‘ବଧିିର ବଧିାନ’ େମ୍ାଦକ ଦୀପକ 

ରବର�ରା ପ୍ମଖୁ ର�ାଗରଦଇ ସ୍ୱଗ୍ବତ ଧଳଙ୍କ ପ୍ତ ି
ଶ୍ଦ୍ାେମୁନ ଅପ୍ବଣ କରଥିିରଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ଜଲି୍ା ପରଷିଦ େଭ୍ୟ ରଶ୍ୀରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ନମି୍ବଳା 
ମ�ାନ୍,ି ଲଲିତିା ଦାେ, େମବାୟବତି ପ୍ରମାଦ ୋ�ୁ, 
ପବୂ୍ବତନ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ େଭାପତ ି ମାନେ କୁମାର 
ପରଡ଼ିା, ଉରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରଦବଦାେ ମ�ାନ୍,ି 
�ରିଣ୍ୟ ପଣ୍ା, ମଟୁି ମରନାଜ ନାୟକ, ରେକ ମ�ମ୍ମଦ 
ଇନାୟତ(ଚନ୍ଦନ), ଆରଲାକ ୋ�ୁ, ରଞ୍ଜତି ୋ�ୁ, 
ଦୁଷ୍ନ୍ ମଲକି, େଞ୍ଜୟ ରଜନା, େରପଞ୍ଚ ପ୍େନ୍ନ ରାଉତ, 
ରଗାପନିାଥ ମଲକି, େୀତାେନୁ୍ଦରୀ ମଲକି, ରାରଜଶ 
ଦାେ, ମର�ନ୍ଦ୍ର ମଶି୍, ସ୍ୱୟଂପ୍ଭା କର, େମୁତି୍ା ପାଢ଼ୀ, 
ପ୍ଦୀପ୍ତ ମ�ାନ୍,ି ଅେତିବନୁ୍ ଧଳ, ନରରାତ୍ତମ ମଲକି, 
ରଦୈତାରୀ ରଜନାଙ୍କ େରମତ ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର େରପଞ୍ଚ, 
େମତିେିଭ୍ୟ, ଜଲି୍ା ପରଷିଦ େଭ୍ୟ, ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରପୌର 
ପରଷିଦ କାଉନେଲିର ର�ାଗରଦଇ ସ୍ୱଗ୍ବତ ଧଳଙ୍କ ପ୍ତ ି
ଶ୍ଦ୍ାେମୁନ ଅପ୍ବଣ କରଥିିରଲ। ପବୂ୍ବତନ ନଗରପାଳ 
ଧିରରନ ୋ�ୁଙ୍କ େଞ୍ଚାଳନରର ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ିେଭା ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ାଇଥିବାରବରଳ ପବୂ୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବରିଜଡ ି �ଗ୍ୁ 
େମ୍ାଦକ ରାରଜଶ ପଣ୍ା ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ବଣ କରଥିିରଲ।

ଦୁଇ ଗରୁୁତର କଟକ ସ୍ଥାନଥାନ୍ତର; ଖଣ୍ଥା, ଭୁଜଥାଲ ିଜବତ

ପବୂ୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନଥାମବନୁ୍ ଧଳଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଥାଞ୍ଜଳ ିସଭଥା

ରାଜନଗର, ୧୫ା୯(େମେି): ରାଜନଗର 
ବଜାରରର େରକାରୀ ଗ�ୃକୁ ଜବରଦଖଲ 
କରା�ାଇଛ।ି ଜବରଦଖଲକାରୀଙୁ୍କ ଉରଚ୍ଦ 
କରବିା ପାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ଜନୋଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ ି ଆକଷ୍ବଣ କରା�ାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ 
ସ୍ାନୀୟ ପଲୁେି ପ୍ଶାେନର ନରିବତାକୁ ରନଇ 
ୋଧାରଣରର ତୀବ୍ର ପ୍ତକି୍ରୟିା ପ୍କାଶ ପାଇଛ।ି 
ଏ ରନଇ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଏକ ଦାବପିତ୍ ପ୍ଦାନ 
କରା�ାଇଛ।ି ଜବରଦଖଲକାରୀଙୁ୍କ େରକାରୀ 
ଗ�ୃରୁ �ଟା ନ ଗରଲ ଆରନ୍ଦାଳନାତ୍ମକ ପଦରକ୍ଷପ 
ଗ୍ର�ଣ କରା�ବି ରବାଲ ି ପବତି୍ ରେଠୀ, େରରାଜ 
କୁମାର ମଲ୍କି, ଅରଶାକ କୁମାର ରେଠୀ, ବମିଳ 
ଦାେ, ଚରିଞ୍ଜୀବ ି ରେଠୀ, ର�ମନ୍ ରେଠୀ, 
ରଦବଦତ୍ତ ରେଠୀ, ରାଘରବନ୍ଦ୍ର ମ�ାନ୍,ି ଅଞ୍ଜନା 
ରେଠୀ, ଲରମ୍ାଦର ୋ�ୁ, କାଳଆି ରେଠୀ, ବମିନା 
ରେଠୀ, ଅଜୟ ରେଠୀ, ଅଭୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, 
ଶଭୁାଶଷି ମଶି୍, ପ୍ଣୟ ମଶି୍, ରରମଶ ରେଠୀ, 
େବୁାେ ରେଠୀ ପ୍ମଖୁ ରଚତାବନୀ ରଦଇଛନ୍।ି

େଚୂନା ମତୁାବକ, ୨୦୧୭ରର ରେରତରବଳର 
ତ�େଲିଦାର କ୍ଷୀରରାଦ କୁମାର ରବର�ରା 
ରାଜନଗର ବଜାରକୁ ଜବରଦଖଲମକୁ୍ କରବିା 
ପାଇଁ ଦୃେ କା�୍ବ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ରନଇଥିରଲ। ଏ� ି
ଗ�ୃକୁ ଜବରଦଖଲ ଉରଚ୍ଦ କର ି େଦର ରାଜସ୍ୱ 
ନରିୀକ୍ଷକ କା�୍ବ୍ୟାଳୟ ରଖାଲଥିିରଲ। ଏଠାରର 

ମଧ୍ୟ େରକାରୀ କା�୍ବ୍ୟ �ଥାରୀତ ି ଚାଲୁଥିଲା। 
ପରବତ୍ତ୍ବୀ େମୟରର ରାଜସ୍ୱ ନରିୀକ୍ଷକଙ୍କ 
କା�୍ବ୍ୟାଳୟ ତ�େଲି କରଲାନୀକୁ ସ୍ାନାନ୍ରତି 
ର�ବା ପରର ଗ�ୃଟ ି ତାଲା ପଡ଼ଥିିଲା। ୨୦୨୧ 
ମଇ ୨୯ ତାରଖି ଦନି ଦୁବୃ୍ବତ୍ତମାରନ ଘରକୁ 
ଭାଙ୍ରିଦଇଥିରଲ। ରେରତରବରଳର ତ�େଲିଦାର 
ରଭାଳାନାଥ ରେଠୀ ରାଜନଗର ଥାନାରର 
ଅଭରି�ାଗ କରଥିିରଲ। ଚଳତି ମାେ ୧ ତାରଖି 
ଦନି ଉକ୍ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ ିପବୂ୍ବରୁ ରେ� ିସ୍ାନକୁ 
ଜବରଦଖଲ କରଥିିବା ବ୍ୟକ୍ ି ନଜି ଅକ୍ଆିରକୁ 
ରନଇଛନ୍।ି ୋଧାରଣରର ଏ ରନଇ ତୀବ୍ର ପ୍ତକି୍ରୟିା 
ପ୍କାଶ ପାଇବା େ�ତି ତ�େଲିଦାରଙୁ୍କ ଅବଗତ 
କରା�ାଇଥିଲା। ୩ ତାରଖି ଦନି ରାଜନଗର 

ତ�େଲିଦାର ପନୁବ୍ବାର ରାଜନଗର ଥାନାରର 
ଲଖିିତ ଅଭରି�ାଗ କରଥିିରଲ। ୬ ତାରଖି 
ଦନି ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପଜଲି୍ାପାଳ ଉକ୍ ଘରକୁ 
ଜବରଦଖଲମକୁ୍ କରବିା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜନଗର 
ତ�େଲିଦାରଙୁ୍କ ଚଠି ି ରଲଖିଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଏ�ାଏଁ 
ଉକ୍ ଘର ଜବରଦଖଲ ମକୁ୍ ର�ାଇପାରନିା� ିଁ। 
�ା�ାକୁ ରନଇ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରର ଅେରନ୍ାଷ 
ପ୍କାଶ ପାଇବାରର ଲାଗଛି।ି ସ୍ାନୀୟ ପଲୁେି 
ପ୍ଶାେନ ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙୁ୍କ ଏପର ି
ଘଣ୍ଟ ରଘାଡାଇରଲ ଆଗାମୀ ଦନିରର ରାଜନଗର 
ବଜାର େରମତ ଆଖପାଖ େରକାରୀ ଜାଗା 
ଜମମିାଫିଆଙ୍କ କବଳକୁ ଚାଲ�ିବି ରବାଲ ି
ରେମାରନ ଅଭରି�ାଗରର ଦଶ୍ବାଇଛନ୍।ି

 �କଳା ପଲ୍ ସର ଆତଙ୍କ 
ଅଳଙ୍କଥାର ବ୍ଥାଗ୍  ଝଥାମ୍ନିନନଲ ଦୁଇ ଦୁବ୍୍ବ୍ ତ୍ତ
ସେନ୍ଦା୍ଡ଼ା,୧୫ା୯(େମେି): ଅଳଙ୍କାର ବକି୍ର ିକରବିାକୁ ଆେଥିିବା 
ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ ୋଇଡ୍  ମାର ି ବ୍ୟାଗ ଝାମ୍ଛିନ୍ ି ଦୁଇଜଣ ଦୁବୃ୍ବତ୍ତ। 
ଏଭଳ ି ଏକ ଘଟଣା େଦର ଥାନା ଅଧୀନ ୫ ନମ୍ର ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥର ଶ୍ୟାେନୁ୍ଦରପରୁ ରକନାଲ ବ୍ରଜି କଜଳା ନାଳବନ୍ 
ନକିଟରର ଘଟଛି।ି ଅଭରି�ାଗ ମତୁାବକ, ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଧୀନ 
ଜମପଡ଼ାର ରବୀନ୍ଦ୍ର ରଜନାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ବିାରୁ ଘରର 
ଥିବା େନୁା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଆଧାର କାଡ୍ବକୁ ଏକ ବ୍ୟାଗରର ଭତ୍ତ୍ତି 
କର ି ବକି୍ର ି କରବିାକୁ ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନକୁ ଆେଥିିରଲ। େନୁା 
ବକି୍ର ିକରବିା ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ରଦାକାନ ବୁଲ ିଦାମ୍  ବୁଝଥିିରଲ। ଦାମ୍  
କମ୍  ର�ତୁ େନୁା ବକି୍ର ିନକର ିର�ଉଁଠୁ କଣିଥିିରଲ ରେଠାରର ବକି୍ର ି
କରବିାକୁ ସ୍ରି କର ି ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କଜଳା ରଦଇ ପାଟକୁରା 
ରଫରୁଥିରଲ। �ଠାତ ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଡୁ ଦୁଇଜଣ �ବୁକ ଏକ 
କଳା ପଲେରରର ଆେ ି ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଅୁ ଚଳାଉଥିବା ବାଇକ୍ କୁ 
ୋଇଡ୍  ମାରଥିିରଲ। ବାଇକ୍  ରଦା�ଲ ି �ବିାରୁ ଦୁଇଜଣ ଦୁବୃ୍ବତ୍ତ 
ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର େନୁା ଗ�ଣା ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ କୁ ଛଡ଼ାଇ ରନଇ ଦରୁ ତ 
ଗତରିର ରଫରାର ର�ାଇ�ାଇଥିରଲ। ଏ ରନଇ େଦର ଥାନାରର 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଭରି�ାଗ କରବିା ପରର ପଲୁେି ୩୯୫/୨୨ରର ମାମଲା 
ରୁଜୁ କର ିତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ସଥାପ କଥାମଡ଼ୁଥାନର ଯବୁକ ମତ୍ 
୍ଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ,୧୫ା୯(େମେି): ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ବତ ବଲିକିଣା 
ପଞ୍ଚାୟତର ବଲିକିଣା ଗ୍ରାମର ରଗୌରାଙ୍ ଚରଣ ରବର�ରାଙ୍କ 
ପଅୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରବର�ରା ( ୪୨)ଙ୍କ ୋପ କାମଡ଼ୁାରର ମତୁୃ୍ୟ 
ଘଟଛି।ି ରଞ୍ଜନ େବୁଦନି ପର ି ଆଜ ି େକାରଳ ଗାଈକୁ ଧର ି ନଜି 
ବଲିକୁ ଖଟାଇବାକୁ �ାଇଥିରଲ। ଗାଈକୁ ଖଟାଇ ରଫରବିା ବାଟରର 
ଏକ ବଷିଧର ୋପ ରଞ୍ଜନଙୁ୍କ କାମଡ଼ୁ ିରଦଇଥିଲା। ଅଣ୍ଟାରର ଥିବା 
ଗାମଛୁା ରଖାଲ ିରଗାଡ଼ରର ବାନ୍ ିରଞ୍ଜନ କଛି ିବାଟ ଆେବିା ପରର 
ଏକ କଲଭଟ୍  ନକିଟରର ରଚତାଶନୂ୍ୟ ର�ାଇପଡ଼�ିାଇଥିଲା। 
ଗାଁ ରଲାରକ ରଦଖି ରଞ୍ଜନଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କର ି ପରବିାର ରଲାକଙୁ୍କ 
ଜଣାଇଥିରଲ। ପରବିାର ରଲାରକ ତୁରନ୍ ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ଚକିସି୍ା ପାଇ ଁ ଆଣଥିିରଲ। ରେଠାରର ଡାକ୍ର ରଞ୍ଜନଙୁ୍କ ମତୃ 
ରଘାଷଣା କରଥିିରଲ। ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟରର ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରର 
ରଶାକର ଛାୟା ରଖଳ�ିାଇଛ।ି ବ୍ଲକ ଉପଧାକ୍ଷା ଜୟନ୍ୀ ସ୍ୱାଇ,ଁ 
ବଲିକିଣା େରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷୀପ୍ୟିା ଷଡଙ୍ୀ, �ବୁରନତା ବାପ ୁ ଷଡଙ୍ୀ, 
ପବୂ୍ବତନ େରପଞ୍ଚ ବଜି� ରାଉତ, ପବୂ୍ବତନ େମତିେିଭ୍ୟ ପ୍ଦୀପ 
ପଣ୍ା ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରବିାରକୁ ରଭଟ ି େମରବଦନା ଜଣାଇଛନ୍।ି

ନପଥାଖରୀନର ବୁଡ଼ ିମହଳିଥାଙ୍କ ମତୁ୍୍
ରାଜେନେିା,୧୫ା୯(େମେି): ରାଜକନକିା ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ବତ 
ନ�ୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ରକନୁ୍ଦୋ� ିଗ୍ରାମର ଦୁର�୍ବ୍ୟାଧନ ୋମଲଙ୍କ ଝଅି 
ଆରଲାକପ୍ଭା ୋମଲ (୪୦ ବଷ୍ବ) ରପାଖରୀରର ମତୁୃ୍ୟବରଣ 
କରଛିନ୍।ି ରେ ରପାଖରୀକୁ ରଶୌଚ ର�ବାକୁ �ାଇଥିବାରବରଳ 
ରଗାଡ଼ ଖେ�ିାଇଥିଲା। ରଗାଡ ଖେ�ିବିାରୁ ଉଠପିାର ି ନ 
ଥିରଲ। ରକରତକ ପଲିା ଏ�ା ରଦଖି ଡାକବିାରୁ ପରବିାର 
ରଲାରକ ରଦୌଡ଼ ି ଆେ ି ଭାେଥୁିବା ଅବସ୍ାରର ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କର ି
ରାଜକନକିା ରଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ରକୁ ରନଇଥିରଲ। ରେଠାରର 
ଡାକ୍ର ତାଙୁ୍କ ମତୃ ରଘାଷଣା କରଥିିରଲ। ରାଜକନକିା ଥାନା 
ଏଏେଆଇ ଚନି୍ୟ କୁମାର ମ�ାନ୍ ି ଓ ଏଏେଆଇ ଆରଲାକ 
କୁମାର ରଥ ଘଟଣାସ୍ଳରର ପ�ଞ୍ଚ ି ଶବକୁ ଜବତ କରବିା 
ବ୍ୟବରଚ୍ଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା େ� ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରଛିନ୍।ି

ଆଳ,ି୧୫ା୯(େମେି): ଆଳ ିବ୍ଲକ ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜନତା ପାଣ୍ ିପରଚିାଳନା ପ୍ଶକି୍ଷଣ 
କମ୍ବଶାଳା ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇ�ାଇଛ।ି ଶରତ ରଦବ ରନାଡାଲ ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟରର ଏ� ିପ୍ଶକି୍ଷଣ 
କମ୍ବଶାଳା ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଛ।ି ଅତରିକି୍ ରଗାଷ୍ୀ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପାବନ ିକୁମାର ରାଉତ ଓ 
ଉଦକର ୋମଲ ଅତଥିି ରୂରପ ର�ାଗରଦଇ ଏ� ିକମ୍ବଶାଳାକୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିରଲ। ଶକି୍ଷା 
ବଭିାଗର �େିାବ ରକ୍ଷକ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ େତୂାର, ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ପତ୍,ି ନରିଞ୍ଜନ ରାଉତ ଉପସ୍ତି 
ର� ିଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ପ୍ଶକି୍ଷଣ ରଦଇଥିରଲ। ଆଳ ିବ୍ଲକର ୧୭ଟ ିବଦି୍ୟାଳୟର ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ 
ଉପସ୍ତି ର� ିତାଲମି ଗ୍ର�ଣ କରଥିିରଲ। େଆିରେେି ିଅନୀଲ ନନ୍ଦ, େଞ୍ଜୟ ମ�ାଳକି, �ଳଧର 
ୋ�ୁ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରଜନା, ମରନାରଞ୍ଜନ ରଜନା, ପ୍ୟିରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ, ଧୀରରଶ 
ରବର�ରା, ନରରନ୍ଦ୍ର ଆଚା�୍ବ୍ୟ, ପରରମଶ୍ୱର ରେଠୀ ପ୍ମଖୁ କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନାରର 
େ�ର�ାଗ କରଥିିରଲ। ଶକି୍ଷାବତି୍  େଦାନନ୍ଦ ରଲଙ୍କା େରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ନଆି�ାଇଥିବା 
ନୂତନ ପଦରକ୍ଷପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରବିା େ� ଏ�ାର ସ୍ୱଚ୍ତାକୁ ରନଇ ପ୍ଶଂୋ କରଥିିରଲ।

ଶକି୍ଷକ, ଶକି୍ଷୟତି୍ୀଙୁ୍କ ଜନତଥା ପଥାଣ୍ ିପରଚିଥାଳନଥା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ

ସରକଥାରୀ ଗହ୍ ଜବରଦଖଲ ଉନଛେଦ ପଥାଇଁ ଜଲି୍ଥାପଥାଳଙୁ୍କ ଦଥାବପିତ୍

ରାଜେନେିା, ୧୫ା୯(େମେି): 
ରାଜକନକିା ବ୍ଲକ େଦର ମ�କୁମାରର 
ଥିବା କାଳକିାପରୁର େଶୁ୍ୀ ରଦବୀ �ାଇସ୍ଲୁ 
ପରେିର ଆଜ ିଦନି ତମାମ ଅଶାନ୍ ପରସି୍ତି ି
େଷୃ୍ ିର�ବା େ� େ� ଛାତ୍ୀ ରଶ୍ଣୀ ଗ�ୃରର 
ତାଲା ପକାଇଥିବା ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ଉକ୍ �ାଇସ୍ଲୁରର ଶକି୍ଷକ ଅଭାବ ଥିବାରୁ 
ଏଭଳ ିଅପ୍ୀତକିର ପରସି୍ତି ିେଷୃ୍ ିର�ାଇଛ।ି

େଚୂନା ମତୁାବକ, ଉକ୍ ବଦି୍ୟାଳୟରର 
ମାତ୍ ଦୁଇଜଣ ନୟିମତି ଶକି୍ଷକ ଥିବାରବରଳ 
୩୩ ବଷ୍ବ ଧର ି ବଦି୍ୟାଳୟ ପରେିରରର 
ର� ିଶକି୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା େ�କାରୀ ଶକି୍ଷକ 
ବକି୍ରମ ରକଶରୀ ପରଡ଼ିାଙୁ୍କ ରକୌଣେ ି
କାରଣରୁ ବଦି୍ୟାଳୟରର ଶକି୍ଷାଦାନ 
କରବିା େରୁ�ାଗ ଦଆି�ାଉନା� ିଁ। ଫଳରର 
ପାଠପଢ଼଼ାରର ବ୍ୟାଘାତ େଷୃ୍ ିର�ଉଛ।ି ‘୫-
ଟ’ି ର�ାଜନା କାମପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ବଦି୍ୟାଳୟ 

ପରେିର ଛାଡବିାକୁ କୁ�ା�ାଉଛ।ି ଏ�ାକୁ 
ବରିରାଧ କର ି ବଦି୍ୟାଥ୍ବୀମାରନ ରଶ୍ଣୀ 
ଗ�ୃରର ତାଲା ପକାଇ କ�ଥିିରଲ, ‘୫-
ଟ’ି କାମ ର�ଉ। ତତ୍ େ�ତି ଶକି୍ଷକ 
ପରଡ଼ିାଙୁ୍କ ପରେିରରର ର� ି ଶକି୍ଷାଦାନ 
କରବିାକୁ େରୁ�ାଗ ଦଆି�ାଉ। ଏ�ାଛଡା 
ବଦି୍ୟାଥ୍ବୀ ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ଆେଥିିବା ଅଥ୍ବ 
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନ ଗ�ୃ ନ ର�ାଇ ଟଙ୍କା 
�ଡ଼ପ, ପାଇଖାନାରର ପାଣ ି ବ୍ୟବସ୍ା 
କରବିା ଓ ବଦି୍ୟାଳୟ ପରେିରରର 
ଜମ ି ର�ୁଥିବା ପାଣ ି ନଷି୍ାେନ ଦାବ ି
କରଥିିରଲ। ଏ�ାର େମାଧାନ ପାଇଁ 
ଏବଇିଓ ରକୈଳାେ ଚନ୍ଦ୍ର ୋ�ୁ ବଦି୍ୟାଳୟକୁ 
ଆେଥିିରଲ ମଧ୍ୟ ରକୌଣେ ି େମାଧାନ 
ର�ାଇପାର ି ନ ଥିଲା। ଆେନ୍ାକାଲ ି
ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ ଏ ବାବଦରର କଛି ି
ନଷି୍ପତ୍ତ ି ରନରବ ରବାଲ ି ରେ କ�ଛିନ୍।ି

 �ସଶୁ୍ରୀନଦବରୀ ହାଇସ୍ଲୁନର ଶକି୍ଷକ ଅଭାବ

ନଶ୍ରଣୀ ଗହ୍ନର ତଥାଲଥା ପକଥାଇନଲ ଛଥାତ୍ୀ

ରାଜେନେିା,୧୫ା୯(େମେି): ରାଜକନକିା ବ୍ଲକ ରପଗରପଡ଼ାର 
େପ୍ବାବାଦ ଦାଣ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ର�ଉ ର�ଉ ବବିାଦ ରଦଖାରଦଇଛ।ି 
ବଡିଓି କା�୍ବ୍ୟାରଦଶ ରଦବାର କଛି ିେମୟ ପରର ରଜଇ ପ�ଞ୍ଚ ିକାମ 
ବନ୍ଦ କରବିା ଫଳରର ରପଗରପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାେୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ତୀବ୍ର 
ପ୍ତକି୍ରୟିା ପ୍କାଶ ପାଇଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ଆଜ ିଆେଥିିବା େରକାରୀ ବାବୁଙୁ୍କ 
ଗ୍ରାମବାେୀ ଅଟକ ରଖିବା ପରର ରଶଷରର େମତି ିେଭ୍ୟ ଓ େରପଞ୍ଚଙ୍କ 
ଉଦ୍ୟମରର ଛାଡ଼ ପାଇଛନ୍।ି ରତରବ େମ୍କୃ୍ େରକାରୀ ବାବୁ ଦୁଇ 
ରନତୃତ୍ୱଙୁ୍କ ଜାତଆିଣା ମନ୍ବ୍ୟ ରଦବାପରର ରାଜକନକିା ଥାନାରର 
ଲଖିିତ ଅଭରି�ାଗ କରଛିନ୍ ିେରପଞ୍ଚ, େମତିେିଭ୍ୟଙ୍କ େ� ଗ୍ରାମବାେୀ।

େଚୂନା ମତୁାବକ, ରପଗରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର େପ୍ବାବାଦ ଦାଣ୍ରିର 
ଦୀଘ୍ବଦନି ଧର ି ପାଣ ି ଜମବିା ଫଳରର ନାନା ପ୍କାର �ୀନସ୍ା 
ରଭାଗଥୁିରଲ ଗ୍ରାମବାେୀ। ଏଥିପାଇଁ େରପଞ୍ଚ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ମଲକି 
ଓ େମତି ି େଭ୍ୟ ପ୍ରବଶନ ମଲକି ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ ି ଆକଷ୍ବଣ 
କର ି ପଦରକ୍ଷପ ରନବାକୁ ନରିବଦନ କରଥିିରଲ। ଜଲି୍ାପାଳ 
ରାଜକନକିା ବଡିଓିଙୁ୍କ ତୁରନ୍ ପଦରକ୍ଷପ ରନବାକୁ ପରାମଶ୍ବ ରଦଇଥିରଲ। 
ବଡିଓି ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ନରିଦ୍୍ବଶରର ଆଜ ି କା�୍ବ୍ୟାରଦଶ ରଦବାର କଛି ି େମୟ 
ପରର କାମ ଆରମ୍ଭ ର�ବା େମୟରର ରଜଇ ନ�ିାର ସ୍ୱାଇଁ, ଦୀପକ ରବର�ରା, 
େଧୁାଂଶ ୁରଶଖର ପାତ୍ ଦନି ୧୨ଟା େମୟରର ପ�ଞ୍ଚ ିକାମ ର�ାଇପାରବିନା� ିଁ 
ରବାଲ ି କ�ଥିିରଲ। ଏ�ାର କାରଣ ପଚାରଲିାରୁ ବଡିଓି କାମ ବନ୍ଦ କରବିାକୁ 
ନରିଦ୍୍ବଶ ରଦଇଥିବା କଥା କ�ଥିିରଲ। ଏଥିରର ଗ୍ରାମବାେୀ ପ୍ତବିାଦ କରବିାରୁ 

େରପଞ୍ଚଙୁ୍କ ରଠଲାରପଲା କର ି ଜାତଆିଣା ଆରକ୍ଷପ କରବିାକୁ ପଛାଇ ନ 
ଥିରଲ। ଏମତିକି ି େରକାରୀ ବାବୁ ୋଙ୍ରର କଛି ି ଅୋମାଜକି ଗଣୁ୍ା ରଶ୍ଣୀର 
ରଲାକଙୁ୍କ ଆଣଥିିରଲ ରବାଲ ି ଅଭରି�ାଗ ର�ାଇଛ।ି ଏମତିକି ି େରକାରୀ ବାବୁ 
ଗ୍ରାମବାେୀଙୁ୍କ ନାନା ପ୍କାର ଧମକ ରଦଇ ବ୍ଲକ ଗରଲ ତମକୁ ରଦଖିରନବୁ 
ରବାଲ ି ଗ୍ରାମବାେୀ ଅଭରି�ାଗରର ଦଶ୍ବାଇଛନ୍।ି େରପଞ୍ଚ ଓ େମତିେିଭ୍ୟଙୁ୍କ 
ଜାତଆିଣା ଆରପକ୍ଷ କର ି ଗାଳଗିଲୁଜ କରବିା ବରିରାଧରର ଅଭରି�ାଗ 
କର ି ତଦନ୍ କର ି ନ୍ୟାୟ ପ୍ଦାନ କରବିାକୁ ଗ୍ରାମବାେୀ ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି

ସେନ୍ଦା୍ଡ଼ା, ୧୫ା୯(େମେି): ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ଭୁ ଶ୍ୀଶ୍ୀ େଦି୍ ବଳରଦବଜୀଉଙ୍କ 
ଜରନ୍ାତ୍ବ ଅବେରରର ଶ୍ୀଜୀଉଙ୍କ ଜନ୍ ତଥିି ଉପରର ଆଧାରତି ନୂତନ ଭଜନ ‘ଆର� ପ୍ଭୁ 
�ଳଧର ରରବତୀ ରମଣ’ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଉରନ୍ାଚନ ଶ୍ୀଜୀଉଙ୍କ ଝୁଲଣ ମଣ୍ପରର ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ାଇ�ାଇଛ।ି େଙ୍ୀତ ନରିଦ୍୍ବଶକ େତ୍ୟପ୍ୟି ଦାେଙ୍କ ସ୍ୱର େଂର�ାଜନା ଓ ଓଡ଼ଶିାର 
େନୁାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଶଳି୍ୀ ଶ୍ୀଚରଣ ମ�ାନ୍ ିଓ ପରୂ୍୍ବୀମା ଦାଶଙ୍କ କଣ୍ରର ଉକ୍ ଭଜନଟ ିୋରା 
ରାଜ୍ୟରର ରଲାକାଦୃତ ର�ବ ରବାଲ ି ଆଶା କରା�ାଉଛ।ି କଟକର େରୁଝଙ୍କାର ୟଟୁୁ୍ୟବ 
ଚ୍ୟାରନଲ ଦ୍ାରା ପ୍ସୁ୍ତ ଏ� ିଗୀତଟକୁି ରଚନା କରଛିନ୍ ିଗୀତକିାର େବୁାେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ ଓ 
ଶକି୍ଷାବତି ଭାଗରିଥୀ ନନ୍ଦ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରବ ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରପୌରପାଳକିା ନଗରପାଳ 
େରତିା ୋ�ୁ ର�ାଗରଦଇଥିବାରବରଳ ଶ୍ୀବଳରଦବଜୀଉ ରଦରବାତ୍ତର େଂସ୍ାର ନବି୍ବା�ୀ 
ଅଧିକାରୀ ବଳଭଦ୍ର ପତ୍ୀ, କାଉନେଲିର କାଳୀପ୍ୋଦ ମଶି୍, କାଉନେଲିର ଲକ୍ଷୀପ୍ୟିା 
ରବର�ରା ଓ ଗୀତକିାର େବୁାେ ପାତ୍ ପ୍ମଖୁ େମ୍ମାନତି ଅତଥିି ଭାରବ ର�ାଗରଦଇଥିରଲ। 
ଏ ଅବେରରର ରଲାକପ୍ୟି କଣ୍ଶଳି୍ୀ ଶ୍ୀଚରଣ ମ�ାନ୍ଙୁି୍କ ମାନପତ୍, ରରୌପ୍ୟ ଫଳକ ଓ 
ପଷୁ୍ପମାଲ୍ୟ ଅପ୍ବଣ ପବୂ୍ବକ ‘ବଳରଦବ େମ୍ମାନ’ରର େମ୍ମାନତି କରା�ାଇଥିଲା। ୋଇନାଥ 
କଳା ପରଷିଦ େମ୍ାଦକ େବୁ୍ରତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ପରଚିାଳନାରର ଜୟଶ୍ୀ ପତ,ି 
ପ୍ୟିଙ୍କା ପତ,ି ପରୂ୍୍ବୀମା ଦାଶଙ୍କ ଦ୍ାରା ଏକ ଭଜନ େମାରରା� ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଥିଲା। 
ବରିଜଡ ି ନଗର େଭାପତ ି ��ାତ ି ରକଶରୀ ମ�ାନ୍,ି �ବୁରନତା ରଞ୍ଜତି କୁମାର ୋ�ୁ, 
ନୃେଂି� ପ୍ୋଦ ପତ୍ୀ ପ୍ମଖୁ କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନାରର େ�ର�ାଗ କରଥିିରଲ।

‘ଆନହ ପ୍ରଭୁ ହଳଧର ନରବତୀ ରମଣ’ ଭଜନ କ୍ଥାନସଟ୍  ଉନନମଥାଚତି

ା୍ରାଦୀ୍, ୧୫ା୯(େମେି): ଆଜ ି ଜାତୀୟ 
ଇଞ୍ଜନିୟିେ୍ବ ଦବିେ ଅବେରରର ପାରାଦୀପ 
ବନ୍ଦର କତୃ୍ତ୍ବପକ୍ଷଙ୍କ ବଦୁି୍ୟତ ଓ �ାନ୍ତକି ବଭିାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ଇଂଜନିୟିର ଦବିେ ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିରର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର 
କତୃ୍ତ୍ବପକ୍ଷଙ୍କ େମସ୍ ଇଞ୍ଜନିୟିର ଉପସ୍ତି 
ର� ିଦବିେକୁ ପାଳନ କରଥିିରଲ। େନ୍୍ୟାରର 
ଜୟରଦବ େଦନରର ଏକ େମାରରା�ର 
ଆରୟାଜନ କରା�ାଇଥିଲା। ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପଏିଲ �ାରନାଦ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରବ ର�ାଗ 
ରଦଇ ଏ� ି ଉତ୍ବର ମ�ତ୍ୱ ପ୍କାଶ କର ି
କ�ଥିିରଲ, ଭାରତର ମ�ାନ ଇଞ୍ଜନିୟିର 
ଭାରତରତ୍ ୋର ମଖୁ୍ୟା ଗଣୁ୍ମ ବଶି୍ୱ 
ଭାରାୟାଙ୍କ ଜନ୍ ବାଷ୍ତିକୀକୁ ସ୍ମରଣ କରବିା 
ପାଇ ଁ ୧୫ ରେରପଟେମର୍ରର ୋରା ରଦଶରର 
ଏ� ି ଦବିେ ପାଳନ କରା�ାଉଛ।ି ଚମତ୍କାର 

ଗଣୁ, ଉତ୍ତମତ୍ତା, ଅଖଣ୍ତା, ଓ ଇଞ୍ଜନିୟିରଂି 
ବୃତ୍ତରିର ରେ େବ୍ବରଶ୍ଷ୍ ଆଇକନ ଥିରଲ। 
ଉପାଧାକ୍ଷ ଏେରକ ରବାଷ େମ୍ମାନତି ଅତଥିି 
ଭାରବ ର�ାଗ ରଦଇଥିରଲ। ଏଥିରର 
ବନ୍ଦରର ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗର ଇଞ୍ଜନିୟିର 
ଓ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଇଞ୍ଜନିୟିର 
ର�ାଗରଦଇଥିରଲ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଅବେରପ୍ାପ୍ତ 
ଇଞ୍ଜନିୟିର ଭେି ି ରଜନାଙୁ୍କ ଲାଇଫ୍  ଟାଇମ 
ଆଚଭିରମଣ୍ଟ େମ୍ମାନ ପ୍ଦାନ କରଥିିରଲ। 
ଏ ଅବେରରରରର ରପାଟ୍ବ ୟଜୁର ଓ ପପିଏି 
କମ୍ବଚାରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େମ୍ମାନତି କରା�ାଇଥିଲା। 
ରଡପଟୁ ି ଚଫି୍  ଇଞ୍ଜନିୟିର ଏେ. ରାଉତ 
େଭା ପରଚିାଳନା କରଥିିବାରବରଳ ଚଫି୍  
ଇଞ୍ଜନିୟିର ମଳୟ ଦାେ ଗପୁ୍ତା ସ୍ୱାଗତ 
ଭାଷଣ ରଦଇଥିରଲ। କ୍ୟାପରଟନ ଏେ ି
ୋ�ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ବଣ କରଥିିରଲ।

ଜଥାତୀୟ ଇଞ୍ଜନିୟିସ୍ବ ଦବିସ ପଥାଳତି ନପଗରପଡ଼ା ସପ୍ାବାଦ ଦାଣ୍ଡ କାମ

ବଡିଓି ନଦନଲ କଥାଯ୍ବ୍ଥାନଦଶ; କଥାମ ବନ୍ଦ କନଲ ନଜଇ
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କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରାକେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା
ମଳୁିନ ିଆବ୍ରାସ, େେ୍କଟ କ�୍ରାଗ େ�ୁଛ ିେଲବଲ

ଭ୍ରାଲୁେୁଣୀ ଭସ୍ରାଣେୁି କନଇ ଦୁଇ କଗ୍ରାଷ୍ୀ ମଧ୍ୟକ� ସଂଘର୍କ

ହନି୍ୀ ଦବିସ ପ୍ରାଳତି

କେ�୍ରାବଶି, ୧୫୍ରା୯ (ସମସି): ସେରାବଶି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବଣୀ୍ରୁ ୍ଞ୍ାୟତ 
ବଜାରସ୍ଥ ଦାସମାଦରଜୀଉ ବଦି୍ା୍ୀଠସର ଆଜ ି ଜାତୀୟ ହନି୍ୀ ଦବିେ ୍ାଳତି 
ସହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଉ୍ଲସଷେ ବଦି୍ା୍ୀଠ େଭାରହୃସର ଅନୁଷ୍ତି ଉତ୍ସବସର 
ପ୍ରଧାନ ଶଷିେକ ବଭୂିତଭୂିଷଣ ମଶି୍ର େଭା୍ତତି୍ୱ କରଥିିସଲ। ଏଥିସର ଅତଥିି ଭାସବ 
ବଦି୍ା୍ୀଠର ହନି୍ୀ ଶଷିେକ ଅଷେୟ କୁମାର ନାୟକ, ଶଷିେକ ବଭୂିତ ିଭୂଷଣ ଘୋଇ, 
ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସଜନା, ରୟାଧର ମହା୍ାତ୍ର, ବ ି୍ ନି 
ବହିାରୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ସଦୈତାର ି ୋମଲ ପ୍ରମଖୁ ସଯାରସଦଇ ଜାତୀୟ ଭାଷା ଭାସବ 
ମାନ୍ତାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବା ହନି୍ୀ ଭାଷା େମଗ୍ର ଭାରତବଷ୍ଗର ସଲାକଙୁ୍ ଭାଷାରତ ଭାସବ 
ଏକଜୁଟ ରଖିବାସର େହାୟକ ସହାଇ୍ାରଥିିବା ସନଇ ମତବ୍କ୍ତ କରବିା େହ ଏହ ି
େରଳ ଭାଷାର ମାଧଯୁ୍ଗ୍ ଓ ଉତ୍ପତ ି ବାବଦସର ଆସଲାକ୍ାତ କରଥିିସଲ। ଏହ ି
ଉତ୍ସବସର ବଦି୍ା୍ୀଠର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିବାସବସଳ ସଶଷସର 
ଶଷିେକ ନରିଞ୍ଜନ ୍ରେିା ଧନ୍ବାଦ ଅ୍୍ଗଣ କରଥିିସଲ।

ଚ୍ରାରୀ ଶ୍ରମେି ସଂଘ ପକ୍ଷ�ୁ 
ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳଙୁ୍ ଦ୍ରାବପିତ୍ର
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୫୍ରା୯(ସମସି): ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା ଚାଷୀ ଶ୍ରମକି େଂଘ ୍ଷେରୁ 
ଜମଧର ୍ଞ୍ାୟତସର ଥିବା ବଭିନି୍ନ େମେ୍ାର େମାଧାନ ସନଇ ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍ 
ଏକ ଦାବ ି୍ ତ୍ର ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏହ ିଦାବ ି୍ ତ୍ରସର ଦୁହୁରଆି ରତ୍ାକର ସ୍ଲୁ ନକିଟସ୍ଥ 
କଟକ ଚାନ୍ବାଲ ିରାସ୍ାସର ସ୍ଡି୍  ସରେକର ନମି୍ଗାଣ ସହଉ ନ ଥିବାରୁ ବୁଲାଣ ିସବସଳ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ୋଧାରଣ ସଲାକ ଦୁଘ୍ଗଟଣାର ଶକିାର ସହଉଥିବା ଦଶ୍ଗାଯାଇଛ।ି 
ସେହଭିଳ ିଜମଧର ୍ଞ୍ାୟତ ସଦଇ ଯାଇଥିବା ଇୋନଡ଼ଆି ସେଣ୍ଟ ସଜାସେଫ ସ୍ଲୁ 
ନକିଟସ୍ଥ ଜଳ ନଷି୍ାେନ ୍ଥକୁ ଘରବାର ିକର ିଅବସରାଧ କରାଯାଇଛ।ି ସେହଭିଳ ି
କସଷାଟ ି ୍ାଟନାଳୀ ଖନନ କରାଯାଉନ।ି ଏହାକୁ ଖନନ କର ି ଜଳ ନଷି୍ାେନ 
କରବିାକୁ ଦାବ ି ସହାଇଛ।ି େମସ୍ ଜବକାେ୍ଗଧାରୀଙୁ୍ କାଯ୍ଗ୍ ସଯାରାଇ ସଦବାକୁ 
େଂଘ ଦାବ ି କରଛି।ି କସୋଟ ି ଅଞ୍ଳର ୍ଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ସଘାଷଣା 
କରାଯବିାକୁ ଏହ ିଦାବ ି୍ ତ୍ରସର ଦଶ୍ଗାଯାଇଛ।ି

ପଟ୍୍ରାମଣୁ୍୍ରାଇ େକଲଜକ� ସ୍୍ରାସ୍ଥ୍ୟ ଓ 
ସକଚତନତ୍ରା ଶବି�ି

ପଟ୍୍ରାମଣୁ୍୍ରାଇ,୧୫୍ରା୯(ସମସି): ୍ଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ କସଲଜ ଯବୁ ସରେକ୍ରେ ଓ ଜାତୀୟ 
ସେବା େଂସ୍ଥା ଆନୁକୂଲ୍ସର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ଶବିରି ଓ େସଚତନତା ଆସଲାଚନାଚକ୍ର 
ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି କସଲଜ ଅଧ୍ୟଷେ ପ୍ରସଫେର ପ୍ରଭାକର ରାଉତଙ୍ 
ସ୍ୌସରାହତି୍ସର ଆସୟାଜତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ଶବିରି ଓ ଆସଲାଚନାଚକ୍ରସର ୋ. ନରିାକାର 
ସେଠୀ ସଯାରସଦଇ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ରଠନ ଓ େରୁଷୋ ୍ାଇଁ ବଭିନି୍ନ ୍ରାମ୍ଗଶ 
ସଦଇଥିସଲ। ଅଧ୍ୟା୍କ ଶଭୁାଶଷି ମଶି୍ର ସ୍ୱାରତ ଭାଷଣ ଓ ଅତଥିି ୍ରଚିୟ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିସଲ। ଅଧ୍ୟା୍କ ଜସିତନ୍ଦ ମଲକି ଧନ୍ବାଦ ସଦଇଥିସଲ। ଏହ ି ଶବିରିସର 
କସଲଜର େମସ୍ କମ୍ଗଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ୍ରୀଷୋ କରାଯାଇ ଓøଷଧ 
ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଧ୍ୟା୍କ େଃ ଦୁଃଶାେନ ୍ରେିା, କ୍ା୍ସଟନ ମସନାଜ 
୍ରେିା, ସବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉଳ, ପ୍ରସମାଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅମୀୟ କୁମାର ଦାେ, େଃ ମାନେ 
କୁମାର ନାୟକ, ଅଧ୍ୟା୍କିା ଆରଏନ ମଧସୁ୍ତିା ୍ରେିା, େୀମାଙ୍ନିୀ ଦାେ, ରଶ୍ତିା 
୍ାଣଗି୍ରାହୀ, ନମତିା ସବସହରା, ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ ଭାଷଣ ସଦଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ 
େରୁଷୋ େମ୍ପକ୍ଗସର େସଚତନତା େଷୃ୍ ି କରଥିିସଲ। ଏହ ି କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମକୁ ସରେକ୍ରେ 
ଅଫିେର ଅଧ୍ୟା୍କ େସରାଜକାନ୍ତ ନାୟକ ଓ ଜାତୀୟ ସେବା େଂସ୍ଥା କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମ 
ଅଧିକାରୀ ଅଧ୍ୟା୍କ ପ୍ରଦୁ୍ମ୍ନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ ୍ରଚିାଳନା କରଥିିସଲ।

ଅଧ୍ୟ୍ରାପେଙୁ୍ ଅବସ�େ୍ରାଳୀନ ସମ୍ୱର୍୍କନ୍ରା
ଚଉଦେୁଲ୍ରାଟ,୧୫୍ରା୯(ସମସି): ସ୍ୱାମୀ ବସିବକାନନ୍ ମାନବ େମ୍ବଳ ବକିାଶ 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ାଳୟର ୍ବୂ୍ଗତନ ଅଧ୍ୟଷେ ତଥା ଓଡ଼ଆି ବଭିାରର ମଖୁ୍ ଅଧ୍ୟା୍କ ରବରିଞ୍ଜନ 
ଶମ୍ଗାଙୁ୍ ଅବେରକାଳୀନ େମ୍ବର୍୍ଗନା ଦଆିଯାଇଛ।ି ଅଧ୍ୟଷେଙ୍ େଭା୍ତତି୍ୱସର 
ଆସୟାଜତି ଏହ ିେଭାସର ବଦି୍ାଳୟର ପ୍ରସତ୍କ େଦେ୍ ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟା୍କଙ୍ 
େହତି ଥିବା େମ୍ପକ୍ଗ ବଷିୟସର ମସନ ୍କାଇ ଥିସଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶମ୍ଗାଙ୍ ଛାତ୍ର 
ବତ୍ସଳତା, େମୟାନୁବତ୍ତ୍ତିତା, ଅଧ୍ୟବୋୟ ଉ୍ସର ରରୁୁତ୍ୱାସରା୍ କର ିଉଦସବାଧନ 
ସଦଇଥିସଲ। େମାଜ ବଜି୍ାନ ଅଧ୍ୟା୍କିା ୍ଷୁ୍ାଞ୍ଜଳ ି ସବସହରା, ଶଷିୋ ବଭିାର 
ଅଧ୍ୟା୍କିା ସ୍ତିା ବଶି୍ାଳ, ଇତହିାେ ଅଧ୍ୟା୍କ ଚନ୍ଦଭାନୁ ନାଥ, ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟା୍କ 
ପ୍ରଶାନ୍ତ ସବସହରା, ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟା୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ କୁମାର ଦାେ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶଷିେକ 
ପ୍ରସମଶ ଚନ୍ଦ ରାଉତ, ଗ୍ରନ୍ାରାରୀ ନରିଞ୍ଜନ ୍ଣ୍ା, କନଷି୍ କରିାଣ ିମହମ୍ମଦ େମଉିଲ୍ା 
ଓ ୍ଅିନ ହୃଷସିକଶ, ୍ଞ୍ାନନ କାଯ୍୍ଗ କ୍ରମ ୍ରଚିାଳନାସର େହସଯାର କରଥିିସଲ।

 ସଂିହଗ୍ରାଁ େଣ୍ଆିନ୍ରାଳ କସତୁ ସ�ବି କେକବ ? ଲଘଚୁ୍ରାପଜନତି ବର୍କ୍ରାକ� ଭ୍ରାଙ୍ଗିଲ୍ରା ଘ� 

ସ�େ୍ରା�ୀ ସହ୍ରାୟତ୍ରା ଅକପକ୍ଷ୍ରାକ� ବଳ�୍ରାମଙ୍ ପ�ବି୍ରା� 
ଆଳ,ି୧୫୍ରା୯(ସମସି)

ଆବାେ େ୍ନ ୍ାଲଟଥିିବାସବସଳ କକ୍ଗଟ ସରାର କରୁଛ ି
କଲବଲ। ଆବାେ ନ ଥିବାରୁ ରାଁ କ୍ଳବ ଘସର ୍ରୂା 
୍ରବିାର ମଣୁ୍ ରଞୁ୍ଜଥିିବାସବସଳ କକ୍ଗଟ ସରାରସର ୍ତ୍ୀ 
ଆକ୍ରାନ୍ତ ସହାଇ ମତୁୃ୍ େହ େଂଘଷ୍ଗ କରୁଛନ୍ତ।ି ଏଭଳ ିଏକ 
ଘଟଣା ସଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ିେହରିା ଗ୍ରାମସର। ଏହ ିଗ୍ରାମର 
ବଳରାମ ୋହୁଙ୍ ୍ରବିାରସର ସଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ି
ଏହ ି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବଳରାମଙ୍ ଘର ନ ଥିବାରୁ 
୍ରବିାର େହତି ଗ୍ରାମ କ୍ଲବ ଘସର ରହୁଥିବାସବସଳ 
ତାଙ୍ ୍ତ୍ୀ ମଞ୍ଜଲୁତା କକ୍ଗଟ ସରାର ଯନ୍ତ୍ରଣାସର ଛଟ୍ଟ 
ସହଉଛନ୍ତ।ି ବଳରାମଙ୍ ୍ରବିାର ଏସବ େରକାରୀ 
େହାୟତା ଅସ୍ଷୋସର।

ବଳରାମଙ୍ ୍ ରବିାର କହସିଲ ୍ ତ୍ୀ ମଞ୍ଜଲୁତା, ଝଅି 
ସୋନାଲ ିଓ ୍ ଅୁ ପ୍ରୟାେ। ବଳରାମ ଦନିମଜୁରଆି ଭାସବ 
କାଯ୍ଗ୍ କର ି ଯାହା ସରାଜରାର କରୁଥିସଲ, ସେଥିସର 
ହେଖେୁସିର ଚାଲଥିିଲା େଂୋର। ସତସବ ହେଖେୁରି 

ଏହ ି ୍ରବିାର ଉ୍ରକୁ ମାଡ଼ ି ଆେଲିା ସରାଟଏି ୍ସର 
ସରାଟଏି ବ ି୍ ଦ। ୨୦୧୯ ଏପ୍ରଲି ମାେ ବାତ୍ା ‘ଫନ’ିସର 
ବଳରାମଙ୍ ୍ରବିାର ରହୁଥିବା ଘରଟ ିଭାଙ୍ଯିବିା ୍ସର 
ସେମାସନ ୍ସଡ଼ାଶୀଙ୍ ଘସର ଆଶ୍ରୟ ସନଇଥିସଲ। 
ତତ୍ାଳୀନ ଜଲି୍ା୍ାଳ େମଥ୍ଗ ବମ୍ଗା ସେହ ି େମୟସର 
ତାଙ୍ ଘର ୍ରଦିଶ୍ଗନ କର ିଷେତଗି୍ରସ୍ ୍ରବିାରକୁ ଆବାେ 
ସଯାରାଇ ସଦବାକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ିସଦଇଥିସଲ। ଇତମିଧ୍ୟସର 
୩ ବଷ୍ଗ ବତିଯିାଇଥିବାସବସଳ ତାଙୁ୍ ଆବାେଟଏି ମଳି ି
ନ ଥିବାରୁ ସେ ବଭିନି୍ନ ସଲାକଙ୍ ଘସର ଆଶ୍ରୟ ସନବା 
୍ସର ଦୀଘ୍ଗଦନି ସହବ ଗ୍ରାମ କ୍ଲବ ଘସର ୍ରବିାର 
େହତି ମଣୁ୍ ରଞୁ୍ଜଛିନ୍ତ।ି ଜଲି୍ା୍ାଳ ଆବାେ ୍ାଇଁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ସଦଇଥିସଲ। ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରତଶିରୁତସିର ରହରିଲା।
ଅ୍ର୍ଷେସର ବଳରାମଙ୍ ୍ତ୍ୀ ମଞ୍ଜଲୁତା ଦୀଘ୍ଗ ଦୁଇ 
ସହବ କକ୍ଗଟ ସରାରସର ଆକ୍ରାନ୍ତ ସହାଇ ଚକିତି୍ସାଧୀନ 
ଅଛନ୍ତ।ି ବଳରାମ ୍ତ୍ୀ ମଞ୍ଜଲୁତାଙୁ୍ ଭଲ କରବିା 
ନମିସନ୍ତ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲଷୋଧିକ ଟଙ୍ା ଋଣ କର ି
ଅସ୍ରୋ୍ଚାର କରାଇଛନ୍ତ।ି ମଞ୍ଜଲୁତା ଅ୍ସରେନ 

ସହବା ୍ସର ଏସବ ପ୍ରତ ିମାେ ସଚକ୍ ଅପ୍  ସହବାକୁ ପ୍ରାୟ 
୫ ହଜାର ଟଙ୍ା ଖଚ୍ଚ୍ଗ ସହଉଛ।ି କନୁି୍ତ ଏହ ିଟଙ୍ା ସଯାରାଡ଼ 
କରବିା ବଳରାମଙ୍ ୍ାଇଁ କଷ୍କର ବ୍ା୍ାର ସହାଇଛ।ି 
ଦୁଇ ୍ଅୁଝଅି ବଦି୍ାଳୟସର ୍ାଠ ୍ଢ଼ୁଥିବାସବସଳ 
ଟୁ୍େନ େସମତ ସେମାନଙ୍ ଅନ୍ାନ୍ ଖଚ୍ଚ୍ଗ ଉଠାଇବା 

୍ାଇଁ ବଳରାମଙ୍ ୍ସଷେ କଷ୍ ସହାଇ୍ଡ଼ଛି।ି ବଳରାମଙୁ୍ 
ଦସିନ କାମ ମଳିସିଲ ଦସିନ ନାହ ିଁ। ଏଭଳ ି ଅବସ୍ଥାସର 
ବଳରାମ ଦନି ଅତବିାହତି କରୁଛନ୍ତ।ି ମଣୁ୍ ରଞୁ୍ଜବିା ୍ାଇଁ 
ଘର ଓ ଚକିତି୍ସା ନମିସନ୍ତ ଅଥ୍ଗ ୍ାଇଁ ବଳରାମ େରକାରଙ୍ 
ନକିଟସର ରହୁାର ିକରଛିନ୍ତ।ି

ପଟ୍୍ରାମଣୁ୍୍ରାଇ,୧୫୍ରା୯(ସମସି)

ଉଭୟ ସକନ୍ଦ ଓ ରାଜ୍ େରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଳର 
ବକିାଶ ୍ାଇଁ ଭତି୍ତଭୂିମକୁି େଦୃୁଢ଼ କରବିା 
୍ାଇଁ ରମନାରମନର ବକିାଶ ଉ୍ସର 
େବ୍ଗାଧିକ ରରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କର ି ସଯାଜନା 
୍ସର ସଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ କର ିସକାଟ ିସକାଟ ି
ଟଙ୍ା ବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତ।ି ଓଡ଼ଶିାର ଅଧିକାଂଶ 
ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଳକୁ ରମନାରମନ ବ୍ବସ୍ଥା 
କରାଯାଇ ସେତୁ ନମି୍ଗାଣ କରାଯାଇଛ।ି 
ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଳସର 
ଥିବା ନଦୀ ଉ୍ସର ସେତୁ ନମି୍ଗାଣ କରାଯାଇ 
ରମନାରମନ ବ୍ବସ୍ଥାକୁ େଦୃୁଢୀକରଣ 
କରାଯାଇଛ।ି ମାତ୍ର ଦୁଭ୍ଗାର୍ର କଥା 
୍ଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକର େବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଳ 
ଭାସବ ୍ରଚିତି େଂିହରାଁ ୍ଞ୍ାୟତ ଏସବବ ି
ଅବସହଳତି।

େଦାେବ୍ଗଦା ବନ୍ା, ବାତ୍ା ଆଦ ି
ପ୍ରାକୃତକି ବ ି୍ ଯ୍ଗ୍ୟର ଶକିାର ସହାଇ ଏହ ି
୍ଞ୍ାୟତ ଶ୍ରୀହୀନ ସହାଇ୍ଡ଼ଛି।ି ଏହ ି

୍ଞ୍ାୟତ ଏସବବ ି ରମନାରମନ ଦୃଷ୍ରୁି 
୍ଛସର ୍ଡ଼ବିା େହତି େଦର ମହକୁମାରୁ 
ବଚି୍ନି୍ନ ରହଛି।ି େଂିହରାଁ ୍ଞ୍ାୟତ େହତି 
ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା େଦର ମହକୁମା ଓ 
୍ଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକ ମହକୁମାକୁ େଂସଯାର 
କରବିା ସଷେତ୍ରସର କଣ୍ଠଆି ନାଳ ବାଧକ 
ୋଜଛି।ି ଏହ ି କଣ୍ଠଆି ନାଳ ଉ୍ସର ସେତୁ 
ନମି୍ଗାଣ କରବିା ୍ାଇଁ ଅଞ୍ଳବାେୀ ଦୀଘ୍ଗ ୨୦ 
ବଷ୍ଗ ସହଲା ଦାବ ିକରଆିେଛୁନ୍ତ।ି ସେମାନଙ୍ 
ଦାବକୁି ବଚିାରକୁ ସନଇ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ 
୍ଟ୍ନାୟକ େଂିହରାଁ କଣ୍ଠଆିନାଳ ଉ୍ସର 
ସେତୁ ନମି୍ଗାଣ ୍ାଇଁ ନସିଦ୍୍ଗଶ ସଦଇଥିସଲ। 
େରକାରୀ ନସିଦ୍୍ଗଶ ୍ସର ସେତୁ ନମି୍ଗାଣ 
କାଯ୍ଗ୍ ଆରମ୍ଭ ସହାଇଥିଲା। ଇତମିଧ୍ୟସର 
୧୨ ବଷ୍ଗ ବତିଯିାଇଥିସଲ ମଧ୍ୟ ସେତୁ ନମି୍ଗାଣ 
େମ୍ପରୂ୍୍ଗ ସହାଇନାହ ିଁ। ରମନାରମନ େବୁଧିା 
ନ ୍ାଇ ଅଞ୍ଳବାେୀ ଭାର୍କୁ ଆଦର ି
୍ଡ଼ରିହଛିନ୍ତ।ି ଏ୍ରକି ିବନ୍ା ଓ ୋଧାରଣ 
େମୟସର େଙ୍ା ସଯାସର କଣ୍ଠଆି ନାଳ ୍ାର 
ସହବା କଷ୍କର ସହାଇ୍େୁଛ।ି ଏ ସନଇ 

ଅସନକ େମୟସର ସଛାଟବେ ଦୁଘ୍ଗଟଣା 
ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛ।ି କଣ୍ଠଆି ନାଳ ସେତୁ ନମି୍ଗାଣକୁ 
ତ୍ୱରାନ୍ବତି କରବିା ୍ାଇଁ ଜଲି୍ାର ମନ୍ତ୍ରୀ, 
ୋଂେଦ ଓ ବଧିାୟକ ଏକାଧିକ େମୀଷୋ 
ସବୈଠକ କରଥିିସଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥତିସିର ସକୌଣେ ି
ଉନ୍ନତ ିସହାଇନାହ ିଁ।

 ୍ଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକର େବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଗମ 
ଅଞ୍ଳ େଂିହରାଁକୁ ରମନାରମନ େବୁଧିା 
କରବିା ୍ାଇଁ ନମି୍ଗାଣାଧୀନ େଂିହରାଁ କଣ୍ଠଆି 
ନାଳ ସେତୁ ନମି୍ଗାଣ ଦୀଘ୍ଗ ୪ ବଷ୍ଗ ଧର ିବନ୍ 
ରହଛି।ି ତାଳସଚରଠାରୁ ଧାମରା ୍ଯ୍ଗ୍ନ୍ତ 
ଜଳ୍ଥ ସହାଇ ବେ ବେ ଲଞ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ 
ସହବାକୁ ଥିବାରୁ ସେତୁର ନମି୍ଗାଣସଶୈଳୀ, 
୍୍ଲାନ ଓ ଏଷ୍ସିମଟ ବଦଳଥିିବାରୁ ବଭିାରୀୟ 
କତୃ୍ତ୍ଗ୍ଷେ ନମି୍ଗାଣ କାଯ୍ଗ୍ ବନ୍ କରସିଦଇଛନ୍ତ।ି 
ସେତୁର େଜିାଇନ ବଦଳବିା ସଯାରୁଁ 
ବଭିାରୀୟ କତୃ୍ତ୍ଗ୍ଷେ ନମି୍ଗାଣ କାଯ୍ଗ୍ ବନ୍ 
କରସିଦଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି ସେତୁ ନମି୍ଗାଣ କାଯ୍ଗ୍ 
ବନ୍ ସଯାରୁଁ ରମନାରମନ ସଷେତ୍ରସର 
ଅଞ୍ଳବାେୀ ନକ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସଭାର କରବିା 

ସଯାରୁଁ ୋଧାରଣସର ତୀରେ ପ୍ରତକି୍ରୟିା ପ୍ରକାଶ 
୍ାଇଛ।ି ୋମାନ୍ ବନ୍ା ଓ ସରଙ୍ାଳ ି୍ାଣ ି
ଛାେବିା ଦ୍ାରା ବନ୍ା େମୟସର େଂିହରାଁ 
୍ଞ୍ାୟତ ବାହ୍ଜରତରୁ ବଚି୍ନି୍ନ ସହବା 
େହତି େମଗ୍ର ସଧାୟାଞ୍ଳବାେୀ ନାହ ିଁ ନ ଥିବା 
ଦୁଦ୍୍ଗଶା ସଭାର କରଥିା’ନ୍ତ।ି

ଏହ ି ଦ୍ୀ୍ାଞ୍ଳ ସଲାକମାସନ ବଷ୍ଗର 
୬ ମାେ ଜଳବନ୍ୀ ଜୀବନଯା୍ନ କରବିା 
େରକାରୀ ବଧିିବ୍ବସ୍ଥା ପ୍ରତ ି କଟାଷେ 
କରଛି।ି ଏହ ି ସେତୁ େମ୍ପରୂ୍୍ଗ ସହସଲ 
ଖରସ୍ାତା ନଦୀର ଅ୍ର୍ାଶ୍ଶ୍ଗସର 
ଥିବା ଯାଜ୍ରୁ ଜଲି୍ା େହତି ସକନ୍ଦା୍ୋ 
ଜଲି୍ାର େଦର ମହକୁମାକୁ େବୁଦନିଆି 
ରମନାରମନ େବୁଧିା ସହାଇ୍ାରବି। 
ଖରସ୍ାତାର େଂିହ୍ରୁ ନକିଟସର 
ସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ ଥିବାସବସଳ ଦାଣ୍େିାହରି 
ନାହଆିେଆିଠାସର ରୋହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉ୍ସର 
ସେତୁ ନମି୍ଗାଣ କରାଯାଇଛ।ି ସକବଳ 
େଂିହରାଁ କଣ୍ଠଆି ନାଳ ସେତୁ େମ୍ପରୂ୍୍ଗ ସହସଲ 
ଆଳ ି ବ୍ଲକର ସଧାୟାଞ୍ଳ, ୍ଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ 

ବ୍ଲକର ସଧାୟାଞ୍ଳ ଓ ବରୀ ବ୍ଲକର ୪/୫ଟ ି
୍ଞ୍ାୟତର ସଲାକମାସନ ରମନାରମନ 
େବୁଧିା ୍ାଇ୍ାରସିବ। ରୋହ୍ମଣୀ, ଖରସ୍ାତା 
ଓ କାଣୀ ନଦୀ ଉ୍ସର ୧୫/୨୦ଟ ି
୍ଞ୍ାୟତର ସଲାକଙ୍ ରମନାରମନ େବୁଧିା 
ସହବା େହତି ଯାଜ୍ରୁ ଜଲି୍ାର ବଞି୍ାର୍ରୁ, 
ଦଶରଥ୍ରୁ ବ୍ଲକର ସଲାକମାନଙ୍ 
େହ ସକନ୍ଦା୍ୋ ଜଲି୍ା ସଲାକମାନଙ୍ର 
ରମନାରମନ େମେ୍ା ଦୂର ସହବା େହତି 
ବନ୍ାଞ୍ଳବାେୀଙ୍ ଦୀଘ୍ଗଦନିର ସ୍ୱ୍୍ନ ୋକାର 
ସହାଇ୍ାରବି ସବାଲ ି ୋଧାରଣସର ମତ 
ପ୍ରକାଶ ୍ାଇଛ।ି ଏଥିପ୍ରତ ିରରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଇ 
ସେତୁ ନମି୍ଗାଣ େମ୍ପରୂ୍୍ଗ ଦରିସର ୍ଦସଷେ୍ 
ସନବାକୁ େମାଜସେବୀ ୋ. ରଦାଧର 
ମଲ୍କି, ଜଲି୍ା ୍ରଷିଦ େଦେ୍ା ପ୍ରୟିଦଶ୍ଗନୀ 
ତରାଇ, ବରଷି୍ ସନତା ବଜିୟ ୋମଲ, 
୍ରୂ୍୍ଗଚନ୍ଦ ନାୟକ, ଉସମଶ ଚନ୍ଦ ମହାନ୍ତ,ି 
ରରନ ମହାଳକି, ନାରଦ ବଶି୍ାଳ, ଦଲି୍ୀ୍ 
ବଶି୍ାଳ, ଧସନଶ୍ର ପ୍ରଧାନ, କୁଳମଣ ିମଳକି 
ପ୍ରମଖୁ ଦାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି

େ୍ରାମ ବନ୍ କ�୍ରାଗୁଁ ସ୍ରାଧ୍ରା�ଣକ� ତୀବ୍ର ପ୍ରତକି୍ୟି୍ରା �୍ରାସ୍୍ରାକ� କଶ୍ରାଉଛନ୍ ିପ�ବି୍ରା�; 
ସହ୍ରାୟତ୍ରା ନକିବଦନ 

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୫୍ରା୯(ସମସି): ଲଘଚୁା୍ଜନତି ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଗାସର ଜସଣ ଶ୍ରମକିଙ୍ ଘର ଭାଙ୍ ି
ମାଟସିର ମଶିରିଲା। ଘର ନ ଥିବାରୁ କୁନକୁିନ ି୍ଲିାଛୁଆଙୁ୍ ସନଇ ରାସ୍ାସର ଆଶ୍ରୟ ସନବାକୁ 
ବାଧ୍ୟ ସହାଇଛନ୍ତ।ି ଏଭଳ ିଏକ ଘଟଣା ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ସ୍ୌର୍ାଳକିା ଅଧୀନ ୱାେ୍ଗ ନମ୍ବର ୧୩ର 
ଚଉରଁୀ ବରହମ୍ରୁ ଅଞ୍ଳର ଚାନ୍ନିୀ ନାୟକଙ୍ େହ ସଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ୍ରବିାରକୁ ସନଇ 
ସେ ଏକ ଚାଳଘସର ଦୀଘ୍ଗ ୧୫ ବଷ୍ଗରୁ ଊର୍୍ଶ୍ଗ ଦନି ଧର ିଏହ ିସ୍ଥାନସର ବାେ କରୁଥିସଲ। ରତ ୧ 
େପ୍ତାହ ସହବ ଲଘଚୁା୍ଜନତି ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଗାସର ତାଙ୍ର ଏକମାତ୍ର ଚାଳଘର ଭାଙ୍ ିମାଟସିର 
ମଶିଯିାଇଛ।ି ସେ ତାଙ୍ର ୍ରେୀ ଓ ଦୁଇଟ ି ୍ଲିାଙୁ୍ ସନଇ ସେହ ି ଘସର ବାେ କରୁଥିସଲ। 
ଘର ଭାଙ୍ଯିବିାରୁ ସେ ଓ ତାଙ୍ ୍ରବିାର ଏସବ ସବୋହାରା ସହାଇଯାଇଛନ୍ତ।ି ସେ ଜସଣ 
ଦନିମଜୁରଆି ଭାସବ କାଯ୍୍ଗ  କରନ୍ତ।ି ଏସବ ସକୌଣେ ିକାମ ନ ମଳିବିାରୁ ଘର କର ି୍ ାରୁନାହାନ୍ତ।ି 
ଫଳସର ସେମାସନ ସବଘର ସହାଇ କସଲାନୀ ରାସ୍ାସର ସଶାଉଛନ୍ତ।ି ସଶଷସର ବାଧ୍ୟ ସହାଇ 
ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍ ଘର ତଆିର ି୍ାଇ ଁେହାୟତା ସଦବାକୁ ସେ ନସିବଦନ କରଛିନ୍ତ।ି

୯ ଆହତ; ପଲୁସି୍  କ�୍ରାସ୍କ ମତୁୟନ
କେ�୍ରାବଶି, ୧୫୍ରା୯ (ସମସି)

ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା େଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଚାସନ୍ାଳ 
ଫାଣ୍ ି ଅନ୍ତର୍ଗତ ୍ାଣଓିଳା ଗ୍ରାମ ଦଳତି 
ୋହରି ଦୁଇସରାଷ୍ୀ ମଧ୍ୟସର ଭାଲୁକୁଣୀ 
ଭୋଣକୁି ସନଇ େଂଘଷ୍ଗ ଘଟଛି।ି ଏଥିସର 
ଉଭୟରୁ ୯ ଜଣ ଆହତ ସହାଇ ଚକିତି୍ସତି 
ସହଉଛନ୍ତ।ି ଗ୍ରାମସର ଉସତ୍ତଜନା ଲାର ି
ରହଥିିବାରୁ ଚାସନ୍ାଳ ଫାଣ୍ ି ୍ଷେରୁ ୍ଲୁସି୍  
ମତୁୟନ କରାଯାଇଥିବାସବସଳ ଉଭୟ 
ସରାଷ୍ୀ ୍ଷେରୁ ୍ରସ୍ର ବସିରାଧସର 
ଥାନାସର ଏତଲା ସହାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି

େଚୂନା ମତୁାବକ, ୍ାଣଓିଳା ଦଳତି 
ୋହରି ଦୁଇଟ ି ସ୍ଥାନସର ଭାଲୁକୁଣୀ ୍ଜୂା 
ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଥିଲା। ରତ ସୋମବାର 
ଦନି ଏକ ସରାଷ୍ୀ ୍ଷେରୁ ଭାଲୁକୁଣୀଙୁ୍ 
ସରାଷଣୀ କର ିରାସ୍ାସର ସନଉଥିବାସବସଳ 
ଅ୍ର ସରାଷ୍ୀ େହ ସକୌଣେ ି କାରଣରୁ 
ଝରଡ଼ା ସହାଇଥିଲା। ୍ସର ଅନ୍ ସରାଷ୍ୀ 
୍ଷେରୁ ସେମାନଙ୍ ସମଢ଼କୁ ବୁଧବାର 
ଦନି ସରାଷଣୀ କର ି ଭୋଣ ି କରବିାକୁ 
ସନଉଥିବାସବସଳ ୍ବୂ୍ଗ ରାର ସଯାରୁଁ 
ସେମାନଙୁ୍ ରାସ୍ାସର ଅଟକାଇ ୍ାଖସର 
ଥିବା ଷ୍ଟଟି୍ ଲାଇଟ୍  ଲଭିାଇ ସଟକା୍ଥର 
ମାଡ଼ କରବିାରୁ ଜୁଜୁଲ ମଳକି, ନମି୍ଗଳ 
ମଳକି ଓ ଅଜୟ ମଳକି ଆହତ ସହାଇଥିବା 

େଦର ଥାନାସର ଅଭସିଯାର ସହାଇଛ।ି 
ଅ୍ର୍ସଷେ ସୋମବାର ଦନି ଭୋଣ ି
କରଥିିବା ସରାଷ୍ୀର ଉମାକାନ୍ତ ମଳକି, 
ବାନାମ୍ବର ମଳକି ଓ ମସନାଜ ମଳକିଙୁ୍ 
ରତକାଲ ିରାତସିର ଅ୍ର ସରାଷ୍ୀ ଆକ୍ରମଣ 
କରଥିିବା ଚାସନ୍ାଳ ଫାଣ୍ସିର ଅଭସିଯାର 
ସହାଇଛ।ି ଏହ ି େମେ୍ା େମାଧାନ ସହବା 
୍ବୂ୍ଗରୁ ଆଜ ି ମଧ୍ୟାହ୍ନସର ରତକାଲ ି ଭୋଣ ି
କରଥିିବା ସରାଷ୍ୀ ରାଁ ଛକସର ଥିବା ଦୁଇଟ ି
କ୍ାବନି୍ କୁ ଭାଙ୍ ିୋମଗ୍ରୀ ଲୁଟ କରବିା େହ 
ସଦାକାନ ମାଲକି କବନି୍ଦ ମଲ୍କି, ତାଙ୍ ୍ରେୀ 

ଓ ଲକ୍ଷଣ ମଲ୍କିଙୁ୍ ଆକ୍ରମଣ କର ିରରୁୁତର 
କରଥିିବା ଅଭସିଯାର ସହାଇଛ।ି ଏହାକୁ 
ସନଇ ଗ୍ରାମସର ଉସତ୍ତଜନା ଲାର ି ରହଛି।ି 
ରାତସିର ସକୌଣେ ି ଅଘଟଣ ଆଶଙ୍ାସର 
ଉଭୟ ୍ଷେର ବହୁ ସଲାକ ଘର ଛାଡ଼ ି
ବନୁ୍ବାନ୍ବଙ୍ ଘରକୁ ୍ଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତ।ି 
ଏ େମ୍ପକ୍ଗସର ଚାସନ୍ାଳ ଫାଣ୍ ି ଅଧିକାରୀ 
ସେୌମ୍ରଞ୍ଜନ ୍ାଣଗି୍ରାହୀ ଉଭୟ ୍ଷେର 
ଏତଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ିତଦନ୍ତ ଜାର ିରଖିବା 
େହ ୍ଲୁସି୍  ମତୁୟନ ଓ ୍ାସ୍ାଲଂି ଜାର ି
ରଖିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା ଅବ୍କ୍ରାନ୍  ବଥ୍ୟ୍ରାଙ୍ 
ଚ୍ରାକନ୍୍ରାଳ ଶ୍ରାଖ୍ରାକ� ‘େଷ୍ଟମ� ମଟି୍ ’

କେ�୍ରାବଶି, ୧୫୍ରା୯ (ସମସି): ଚାସନ୍ାଳସ୍ଥ ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ଅବ୍ଗାନ୍  ସକା-ଅ୍ସରଟଭି୍  
ବ୍ାଙ୍ କାଯ୍ଗ୍ାଳୟ ୍ରେିରସର ବ୍ାଙ୍ର ୍ରଚିାଳନା କମଟି ି େଭା୍ତ ି ରରୁୁପ୍ରୋଦ 
ମହାନ୍ତଙି୍ ଅଧ୍ୟଷେତାସର ଆଜ ିଅ୍ରାହ୍ନସର ଏକ ‘କଷ୍ମର ମଟି୍ ’ ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି େଭାସର ଉ୍ସ୍ଥତି ବ୍ାଙ୍ର ୪୦ରୁ ଊର୍୍ଶ୍ଗ ଗ୍ରାହକଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭାକର ନାୟକ, 
ପ୍ରଫୁଲ୍ କୁମାର ମହା୍ାତ୍ର, ନଶିାମଣ ି ସବସହରା, ପ୍ରଭାକର ଭଦ୍ର, ନଳନିୀକାନ୍ତ ୍ଣ୍ା, 
ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ବଚିାର୍ତ ି କୁଞ୍ଜବହିାରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ସହମାଙ୍ିନୀ ୍ରଡ଼ିା, ଭଞ୍ଜନ କୁମାର 
ମହାନ୍ତ,ି ଅତୁଲ ନାୟକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ୋହୁ ପ୍ରମଖୁ ବ୍ାଙ୍ର କାରବାର ବଢ଼ାଇବା ୍ାଇଁ 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରସ୍ାବ ରଖିବା େହ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ାଙ୍ ଓ ସବେରକାରୀ ବ୍ାଙ୍ର ସକସତାଟ ି
ନଦି୍୍ତିଷି୍ ସଯାଜନାକୁ ଏହ ି ବ୍ାଙ୍ସର କାଯ୍ଗ୍କାରୀ କରବିାକୁ ପ୍ରସ୍ାବ ସଦଇଥିସଲ। 
େଭା୍ତ ି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତଙି୍ ଏେବୁ ପ୍ରସ୍ାବସର ଭଲ ଓ ମନ୍ ଦରି େମ୍ପକ୍ଗସର େଚୂନା ସଦବା 
େହ ସକଉଁ ଉ୍ାୟସର ଆମ୍ଭ ବ୍ାଙ୍ସର ଗ୍ରାହକମାସନ ଅଧିକ େବୁଧିା ୍ାଇ୍ାରସିବ, 
ସେ େମ୍ପକ୍ଗସର େଚୂନା ସଦଇଥିସଲ। ତାଙ୍ େହତି ବ୍ାଙ୍ର ମଖୁ୍ ନବି୍ଗାହୀ ଅଧିକାରୀ 
ରାଜୀବସଲାଚନ ୍ଣ୍ା ଓ ଶାଖା ୍ରଚିାଳକ ଅନ୍ନଦା ପ୍ରେନ୍ନ କାନୁନ୍ ସରା ବ୍ାଙ୍ର 
ନୟିମାବଳୀକୁ କାଯ୍ଗ୍କାରୀ କରାଯାଇ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍ କ ି୍ ର ିଅଧିକ େବୁଧିା ଦଆିଯାଉଛ,ି 
ସେ େମ୍ପକ୍ଗସର ଗ୍ରାହକଙୁ୍ ଅବରତ କରାଇଥିସଲ। ସତସବ ବ୍ାଙ୍ସର ଗ୍ରାହକ େଂଖ୍ା 
ବଢ଼ାଇବା ଓ ଗ୍ରାହକଙୁ୍ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ କରବିା ୍ାଇଁ ସେମାନଙ୍ େହ ଉତ୍ତମ େମ୍ପକ୍ଗ 
ବୃର୍ ିକରବିା ୍ାଇଁ ୍ରାମଶ୍ଗ ସଦଇଥିସଲ। ସଶଷସର ଶାଖର କମ୍ଗଚାରୀ େଙ୍ୀତା ନାୟକ 
ଧନ୍ବାଦ ଅ୍୍ଗଣ କରଥିିସଲ। ବ୍ାଙ୍ର ଅନ୍ କମ୍ଗଚାରୀ ଅରୁଣ ବକିାଶ ରାଉତ, େଞ୍ଜୟ 
କୁମାର ମଲ୍, ସେୌମ୍ରଞ୍ଜନ ସଜନା, ରବନି୍ଦ ୋମଲ ପ୍ରମଖୁ ୍ରଚିାଳନା କରଥିିସଲ।

ରାଜନରର, ୧୫ା୯(େମେି): ରାଜନରର ବ୍ଲକ 
୍ରେିରସର ଭୀମ ସଭାଇ ଭନି୍ନଷେମ ୋମଥ୍ଗ୍ ଶବିରି 
ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ରାଜନରର ବେିଓି ରବୀନ୍ଦ 
କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍ େଭା୍ତତି୍ୱସର ଆସୟାଜତି ଶବିରିସର 
ରାଜନରର ବଧିାୟକ ଧରୁବ ୋହୁ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାସବ 
ସଯାରସଦଇ ରାଜନରର ବ୍ଲକର ରାଁ ରହଳସିର ବେବାେ 
କରୁଥିବା ଭନି୍ନଷେମଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ କରାଇବା ଓ ସେମାନଙୁ୍ 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ସେବା ସଯାରାଇ ସଦବା େହତି ସେମାସନ କଭିଳ ି
େମାଜର ମଖୁ୍ସ୍ାତସର ୋମଲି ସହାଇ୍ାରସିବ, 

ରାଜ୍ େରକାର େବୁମସତ ୋହାଯ୍ ଓ େହସଯାରର 
ହାତ ବଢାଇ ଚାଲଛିନ୍ତ ି ସବାଲ ି କହଥିିସଲ। ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା 

ଜଲି୍ା ୍ରଷିଦ ଉ୍ାଧ୍ୟଷେ ଅସଶାକ କୁମାର 
ପ୍ରତହିାରୀ, ୍ଞ୍ାୟତ େମତି ି ଅଧ୍ୟଷୋ ପ୍ରତଭିା 
୍ାତ୍ର, ଉ୍ାଧ୍ୟଷେ ରସଣଷ ଚନ୍ଦ ରେୁଆି, ଜଲି୍ା 
୍ରଷିଦ େଭ୍ େସୁରନ୍ଦ ପ୍ରୋଦ ରାଉତ ପ୍ରମଖୁ 
ସଯାରସଦଇ ଏହ ି ଶବିରିର ଆଭମିଖୁ୍ ଉ୍ସର 
ମତ ପ୍ରକାଶ କରଥିିସଲ। ଏହ ି ଶବିରିସର ୬୦୮ 
ଜଣ ଭନି୍ନଷେମଙୁ୍ ଚକିତି୍ସା କରାଯବିା େହତି ୪୯୦ 

ଜଣଙୁ୍ ଭନି୍ନଷେମ ଉ୍କରଣ ସଯାରାଇ ଦଆିଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ଶବିରିକୁ ୋ. ବସିକ ଦାେ, ୋ. ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର 

ସେଠୀ, ୋ. ତନ୍ୟ ସଲଙ୍ା, ୋ. ବଜିୟ କୁମାର ଦାେ, 
ୋ. ଏସକ ୋହୁ, ୋ. ଚନ୍ନ ସବସହରା, ୋ. ରଶୀ୍ରଞ୍ଜନ 
ମହାନ୍ତ,ି ୋ. ବଜିୟାଲକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ ି ପ୍ରମଖୁ ଭନି୍ନଷେମଙୁ୍ 
ଚକିତି୍ସା କରଥିିସଲ। ୋମାଜକି େରୁଷୋ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାେ 
କୁମାର ଦାେ, ମସନାଜ କୁମାର ସବସହରା, ୍ଞ୍ାୟତ 
ନବି୍ଗାହୀ ଅଧିକାରୀ ବଜିୟ ସେଠୀ, ବରିଞ୍ ି ୋମଲ, 
ବସିବକାନନ୍ ମଲ୍କି, ତୁଷାର ସବସହରା, ଅେତି କୁମାର 
ସ୍ୱାଇଁ, ଶୀତଲ କୁମାର ସଜନା ପ୍ରମଖୁ ଏହ ି ଶବିରିକୁ 
୍ରଚିାଳନା କରଥିିସଲ।

ବ୍ଲକ୍ ସ୍ରୀୟ ଭୀମ ସଭାଇ ଭନି୍ନଷେମ ୋମଥ୍ଗ୍ ଶବିରି 
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ଜଗତସଂିହପରୁଜଗତସଂିହପରୁ
ପାରାଦୀପଗଡ଼ରର ‘ଶଶି ୁପାଇଁ 
ଦନିଟଏି’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

୍ାରାଦୀ୍, ୧୫ା୯ (େମେି): ୍ାରାଦୀ୍ଗଡ଼ ୍ଞ୍ାୟତ କାର୍ଯ୍ାଳୟ 
୍ରେିରସର ‘ଶଶି ୁ ୍ାଇଁ ଦନିଟଏି’ କାର୍୍ଯ କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇରାଇଛ।ି 
ଏ� ିକାର୍ଯ୍କ୍ରମସର ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାସବ ୍ାରାଦୀ୍ଗଡ଼ େର୍ଞ୍ ଶ୍ୀମତୀ 
େସ୍ତିା ସବସ�ରା ସରାଗସଦଇ କ�ସିେ, ଶଶିମୁାସନ ଆଗକୁ ବଢ଼ବିାକୁ 
ସ�ସେ ମାଆ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିଶକି୍ଷୟତି୍ୀଙ୍କ ଦାୟତି୍ୱ ଓ କର୍୍ଯବ୍ ଗରୁୁତ୍ୱ୍ରୂ୍୍ଯ। 
ଆଜରି ଶଶି ୁ କାେରି ଭବଷି୍ତ। ମାଆ ଶଶିଟୁକୁି ଜନ୍ମ ସଦୋ ୍ସର 
ସେ ଧୀସର ଧୀସର ବଡ଼ ସ�ାଇଥାଏ। ୍ସର ଶକି୍ଷାୋଭ ୍ାଇଁ ପ୍ରଥସମ 
ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ଶକି୍ଷୟତି୍ୀଙ୍କ ଦାୟତି୍ୱସର ତାକୁ ଛାଡ଼ଥିାଏ। ଶକି୍ଷୟତି୍ୀଙ୍କ 
ଗରୁୁଦାୟତି୍ୱ ତା’ର ଭବଷି୍ତ ଉ୍ସର ନଭି୍ଯର କସର। ଅନ୍ମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟସର ଅଙ୍ଗନବାଡ ି କମ୍ଯୀ େଂରକୁ୍ା ସବସ�ରା, ସୋଚନା ମ�ା୍ାତ୍, 
ମନିତୀ ଦଳାଇ, ତଟନିୀ ମ�ା୍ାତ୍, ଅରୁନ୍ଧତୀ କର ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ର� ି
ନଜି ନଜିର ବକ୍ବ୍ ରଖିଥିସେ। ଏ� ି କାର୍ଯ୍କ୍ରମସର ୍ାରାଦୀ୍ଗଡ଼ 
୍ଞ୍ାୟତର େମସ୍ତ ସ୍େୁ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ରି ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଓ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ 
ସରାଗ ସଦଇଥିସେ।

ର�ାରକିନିାରର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 
ସତ୍ ସଙ୍ଗ

�ାଲକୁିଦା,୧୫ା୯(ସମସି): ବାେକୁିଦା ବ୍ଲକ୍  ସବାରକିନିା େତେଙ୍ଗ 
ସକନ୍ଦ୍ରସର ୍ରମ ସପ୍ରମମୟ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ େତ୍ େଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ତି 
ସ�ାଇରାଇଛ।ି େମାଜସର ଘଟଚିାେଥିିବା �ଂିୋ ଓ ୍ରଶ୍ୀକାତରତାକୁ 
ଦମନ କରବିା ୍ାଇଁ ମଣଷି େମାଜର ଦବି୍ ଭାବନା ଓ ଶ୍ୀଶ୍ୀ ଠାକୁରଙ୍କ 
େତ୍ େଙ୍ଗର ବ୍ା୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରୋର ଦ୍ାରା େମାଜସର ଶାନ୍,ି ସମୈତ୍ୀ 
ପ୍ରତଷି୍ା େମ୍ଭବ ସବାେ ି ବକ୍ାମାସନ ଗରୁୁତ୍ୱାସରା୍ କରଥିିସେ। େ�-
ପ୍ରତରିତିକି ନରିଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର ଅନୁଷ୍ତି କାର୍ଯ୍କ୍ରମସର 
େମୀର କୁମାର ଦାଶ, ସବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଓଝା, ଆଇନଜୀବୀ ବୀରନାରାୟଣ 
୍ାତ୍, ଶବିପ୍ରୋଦ ସବସ�ରା, ନତି୍େନୁ୍ଦର ପ୍ରଧାନ, ନରିଞ୍ଜନ ଦାେ, 
ସକଦାର ୍ାତ୍, ସକ୍ଷତ୍ସମା�ନ ୍ରଡ଼ିା ପ୍ରମଖୁ ସରାଗସଦଇ େତେଙ୍ଗସର 
ଶ୍ୀ ଶ୍ୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଗଣୁ କୀର୍୍ଯନ କରଥିିସେ। ଏ� ି କାର୍ଯ୍କ୍ରମସର ବ�ୁ 
େଂଖ୍ାସର ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କରଥିିସେ।

ମରଚିପରୁ �ଦି୍ୟାଳୟରର 
ସ୍ାସ୍୍ୟରସ�ା ଶ�ିରି

�ାଲକୁିଦା,୧୫ା୯(ସମସି): ବାେକୁିଦା ବ୍ଲକ ବରମଣୁ୍ଡଳୀ 
୍ଞ୍ାୟତର ମରଚି୍ରୁ େରକାରୀ ଉଚ୍ଚବଦି୍ାଳୟ ୍ରେିରସର 
ବାେକୁିଦା ସଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ସକନ୍ଦ୍ର ୍କ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ାସ୍୍ସେବା ଶବିରି 
ଆସୟାଜତି ସ�ାଇରାଇଛ।ି ଆରବଏିେସକ କାର୍ଯ୍କ୍ରମ ଜରଆିସର 
ଡାକ୍ର ରଜତ ରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ତତ୍ତାବଧାନସର ଏ� ି
ସ୍ାସ୍୍ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇଥିୋ। ଏଥିସର ଫମ୍ଯାେଷି୍ଟ ସ୍ତିାରାଣୀ 
ସେଠୀ, ଉମାକାନ୍ ମ�ାନ୍ ି ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ସଶ୍ଣୀ ୍ର୍ଯ୍ନ୍ 
ପ୍ରାୟ ୨୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ େ� ସେମାନଙ୍କ 
ବଭିନି୍ନ େମେ୍ା େମ୍ପକ୍ଯସର ଅବଗତ ସ�ାଇଥିସେ। ନବମ ଓ ଦଶମ 
ସଶ୍ଣୀ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ସ୍ାସ୍୍ ୍ରୀକ୍ଷା ଆେନ୍ା ସୋମବାର କରାରବି 
ସବାେ ି ଡାକ୍ର ଶ୍ୀ ରାଉତ େଚୂନା ସଦଇଛନ୍।ି ଏ� ି କାର୍ଯ୍କ୍ରମସର 
ବଦି୍ାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ୍ରୂ୍୍ଯଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ େସମତ େଆିରେେି ି
ତ୍ନ କୁମାର ନାୟକ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସେ। ବଦି୍ାଳୟର ଶକି୍ଷକ େସନ୍ାଷ 
କୁମାର ବଶି୍ାଳ, ଶଭୁନାରାୟଣ ସବସ�ରା ଓ ମଣ୍ୁ ସବସ�ରା 
କାର୍ଯ୍କ୍ରମ ୍ରଚିାଳନାସର େ�ାୟତା କରଥିିସେ।

ର�ଳାଭୂମ ିସରେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ପାରାଦୀପ, ୧୫ା୯ (ସମସି): ୍ାରାଦୀ୍ ବନ୍ଦରର ଚପି୍ ସମକାନକିାେ 
ବଭିାଗ ୍କ୍ଷରୁ ୍ାରାଦୀ୍ େମଦୂ୍ର ସବଳାଭୂମସିର ସ୍ଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍୍ଯ କ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇରାଇଛ।ି ଆଜରି ଦନିସର ୍ାରାଦୀ୍ ବନ୍ଦରକୁ ରାଜ୍ର 
ତଥା ରାଜ୍ ବା�ାରୁ ବ�ୁ ୍ର୍ଯ୍ଟକ ୍ରଦିଶ୍ଯନସର ଆେଛୁନ୍।ି ସେ� ି
୍ରସିପ୍ରକ୍ଷୀସର ୍ାରାଦୀ୍ର ବଭିନି୍ନ ସସ୍ଚ୍ଛାସେବୀ େଂଗଠନ, ୍ାରାଦୀ୍ 
ବନ୍ଦର, ୍ାରାଦୀ୍ସର ଗଢ଼ ି ଉଠଥିିବା ବଭିନି୍ନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ୍କ୍ଷରୁ 
୍ାରାଦୀ୍ ସବଳାଭୂମକୁି ସ୍ଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭରିାନ ମାଧ୍ୟମସର େସଫଇ 
କାର୍ଯ୍ ଜାର ିର�ଥିିବାସବସଳ ଆଜ ିବନ୍ଦରର ଚି୍ ସମକାନକିାେ ବଭିାଗ 
୍କ୍ଷରୁ ସବଳାଭୂମସିର ଏକ ସ୍ଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭରିାନ କାର୍ଯ୍କ୍ରମ ମାଧ୍ୟମସର 
ଏକ େସଫଇ କାର୍୍ଯ କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇଥିୋ। ଏ� ି କାର୍ଯ୍କ୍ରମସର 
ବଭିାଗର ଉଚ୍ଚ ୍ଦାଧିକାରୀଙ୍କ େସମତ େମସ୍ତ କମ୍ଯଚାରୀ ଉ୍ସ୍ତି ର� ି
କାର୍ଯ୍କ୍ରମକୁ େଫଳ କରଥିିସେ।

ସ୍ତୀଙୁ୍କ ମରଣ ମହୁଁରୁ ଉଦ୍ାର କର�ିାକୁ ରାଇ ମରଣ ସହ ଲଢୁଛନ୍ ିସ୍ାମୀ

କଳଙି୍ଗ �ାଲରିାତ୍ା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ିର�ୈଠକ

ଜଗତସଂିହପରୁ, ୧୫ା୯(ସମସି)

ସ୍ତୀଙୁ୍କ ଜଳୁଥିବା ନଆଁିରୁ ଉର୍ାର କରବିାକୁ ରାଇ ନସିଜ 
ସ୍ାଡ଼ରିାଇ ଗରୁୁତର ସ�ାଇଛନ୍ ିସ୍ାମୀ। କୁଜଙ୍ଗ ମଲ୍ାୋ�ୀ 
୍ଞ୍ାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ସନଙୁୁ୍କଡୁକୁଦ ଗ୍ରାମର ସପ୍ରମାନନ୍ଦ ରାଉଳ 
(୩୯) ଏସବ ମରଣ େ� େଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍।ି ସତସବ ମାଆ 
ସଛଉଣ୍ଡ ଦୁଇ ଶଶିୁ୍ ତୁ୍ ଓ କନ୍ା ଏସବ ଅନ୍ର ଦୟାସର 
ବଞ୍ଥୁିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ଅେ�ାୟ ସପ୍ରମାନନ୍ଦଙୁ୍କ କଟକ ବଡ଼ 
ସମଡକିାେ ସଫରାଇ ସଦବା୍ସର ସେ ଅଥ୍ଯ ଅଭାବରୁ ଘସର 
ବଛିଣାସର ଶର୍ାଶାୟୀ ଥିବାସବସଳ ତାଙ୍କର ଚକିତି୍ାର 
ଆବଶ୍କତା ର�ଛି।ି ସତସବ ସଦୈନକି ଦୁଇସବଳା ଦୁଇମଠୁା 
ଖାଇବାକୁ ଅନ୍ର ଦୟା ଉ୍ସର ନଭି୍ଯର କର ି ବଞ୍ଥୁିବା 
ସପ୍ରମାନନ୍ଦଙ୍କ ଚକିତି୍ା ୍ାଇ ଁଅଥ୍ଯ ବାଧକ ୋଜଥିିବା େମୟସର 
ତାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ ଚକିତି୍ା େ�ାୟତା ସରାଗାଇ ସଦବାକୁ ପ୍ରଶାେନ 
ନକିଟସର ସ୍ାନୀୟ ଜନୋଧାରଣଙ୍କ ୍କ୍ଷରୁ ଦାବ ିସ�ଉଛ।ି 

େଚୂନା ମତୁାବକ, ଗତ ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୨୬ ତାରଖିସର ସରାଷାଇ 
କରୁଥିବା େମୟସର ସକୌଣେ ି କାରଣରୁ ସଦ�ସର ନଆଁି 

ୋଗରିବିାରୁ ସପ୍ରମାନନ୍ଦ ରାଉଳଙ୍କ ସ୍ତୀ େନ୍ଧ୍ାରାଣୀ ରାଉତ 
(୩୭) ଗରୁୁତର ସ�ାଇଥିସେ। ସେ ଜଳରିାଉଥିବା େମୟସର 
ଚତି୍ାର କରବିାରୁ ସପ୍ରମାନନ୍ଦ ସ୍ତୀଙୁ୍କ ଉର୍ାର କରବିାକୁ ରାଇ 
ନସିଜ ସେ� ି ନଆଁିସର ଜଳରିାଇଥିସେ। େନ୍ଧ୍ାରାଣୀଙ୍କ 
ଶରୀରର ୯୫ ଭାଗ ଜଳରିାଇଥିବା େମୟସର ସପ୍ରମାନନ୍ଦଙ୍କ 
ଶରୀର ୭୫ ପ୍ରତଶିତ ଜଳରିାଇଥିୋ। ଉଭୟଙୁ୍କ କଟକ 
ବଡ ସମଡକିାେସର ଭର୍୍ତି କରାରାଇଥିବା େମୟସର 
ଗରୁୁତର େନ୍ଧ୍ାଙୁ୍କ ସେଠାରୁ ଏକ ଘସରାଇ ସମଡକିାେକୁ 
ନଆିରାଇଥିୋ। ସେଠାସର ଚକିତି୍ତି ଅବସ୍ାସର ଏପ୍ରେି 
୫ ତାରଖିସର େନ୍ଧ୍ାରାଣୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ ଘଟଥିିୋ। ଦୀଘ୍ଯଦନି 
କଟକ ବଡ ସମଡକିାେସର ଚକିତି୍ତି ସ�ବା୍ସର ସେଠାସର 
େ�ାୟତା କରବିାକୁ ସକ� ିନ ଥିବାରୁ ଓ ଅଥ୍ଯାଭାବ ଗରୁୁତର 
ସ�ବାରୁ ବାଧ୍ୟ ସ�ାଇ ସପ୍ରମାନନ୍ଦ ଘରକୁ ସଫରଥିିସେ। 
ଏସବ ଦୀଘ୍ଯ ୩ ମାେ ସ�ବ ବନିା ଔଷଧ ଓ ଚକିତି୍ାସର 
ଘସର ଭାଗ୍କୁ ଆଦର ି ବଛିଣାସର ୍ଡରି�ଥିିବାସବସଳ 
ଅଥ୍ଯ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ସକୌଣେ ି ଚକିତି୍ା ସ�ାଇ୍ାରୁ ନ 
ନା� ିଁ। ଏ େମ୍ପକ୍ଯସର ସ୍ାନୀୟ େର୍ଞ୍ଙ୍କଠାରୁ ଖବର୍ାଇ 

େମାଜସେବୀ ସନେ�ମୟୀ ଆଚାର୍୍ଯ  ସପ୍ରମାନନ୍ଦଙ୍କ ଘସର 
୍�ଞ୍ବିା େ�ତି କଛି ିଆଥ ୍ତିକ େ�ାୟତା ପ୍ରଦାନ କରଥିିସେ। 

ଗରୁୁତର ସପ୍ରମାନନ୍ଦଙୁ୍କ ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ ଚକିତି୍ା 
େ�ାୟତା ସରାଗାଇ ସଦବାକୁ ୋଧାରଣସର ଦାବ ିସ�ଉଛ।ି

ଶରୀରର ୭୫ ଭାଗ ରପାଡ଼ରିାଇଛ;ି ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ଅର୍ଯ ଅଭା�

ଏରର ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରର ପାଳନ କରାର�ିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ି

ପାରାଦୀପ, ୧୫ା୯ (ସମସି)

ଚଳତିବଷ୍ଯ ମ�ାଆଡ଼ମ୍ବରସର ଅନୁଷ୍ତି 
ସ�ବ କଳଙି୍ଗ ବାେରିାତ୍ା ମସ�ାତ୍ବ। 
ଆଜ ି ୍ାରାଦୀ୍ ଅଫିେେ୍ଯ କ୍ଲବସର 
ଆସୟାଜତି ବାେରିାତ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ସବୈଠକସର 
େଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ ି ବାେରିାତ୍ା 
କମଟି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ଜଲି୍ା୍ାଳ ୍ାରୁେ 

୍ଟୱାରୀ। ୍ାରାଦୀ୍ର ପ୍ରେରି୍ ବଶି୍କମ୍ଯା 
୍ଜୂା ଚଳତିବଷ୍ଯ ବନ୍ଦ ସ�ାଇଥିବାସବସଳ 
ବାେରିାତ୍ା ଧମୂାଧାମସର ସ�ବାକୁ ସନଇ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ସବୈଠକସର ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ େଚୂନା 
୍ସର ୍ାରାଦୀ୍ବାେୀଙ୍କ ମନସର ଖେୁରି 
େ�ର ିସଖଳରିାଇଛ।ି

କଳଙି୍ଗ ବାେରିାତ୍ା କମଟି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା 
ଜଲି୍ା୍ାଳ ୍ାରୁେ ୍ଟୱାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର 

ଅନୁଷ୍ତି ସବୈଠକସର ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ଡଃ କାହୁ୍ଚରଣ ଧୀର, ଜଗତେଂି�୍ରୁ ଜଲି୍ା 
ୋଂେଦ ଡା. ରାଜଶ୍ୀ ମଲ୍କି, ୍ାରାଦୀ୍ 
ବଧିାୟକ େମ୍ବତି ରାଉତରାୟ, ସ୍ୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ବେନ୍ କୁମାର ବଶି୍ାଳ, ୍ାରାଦୀ୍ ଅତରିକି୍ 
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନମିାଇଁ ଚରଣ ସେଠୀ, 
୍ାରାଦୀ୍ ଆଦଶ୍ଯ ଥାନା ଆଇଆଇେ ି
ଶଭୁେକ୍ଷୀ ୍ଜୂାରୀ, ଜଟାଧାରୀ ମ�ୁାଣ ଥାନା 

ଆଇଆଇେ ି ଡ.ି ମ�ା୍ାତ୍, ଜଲି୍ା 
୍ରଷିଦ େଭା୍ତ ି ମସନାଜ କୁମାର 
ସଭାଇଙ୍କ େସମତ ସ୍ାନୀୟ ଶଳି୍ପ େଂସ୍ାର 
ବରଷି୍ ଅଧିକାରୀ ଓ ବାେରିାତ୍ା କମଟି ି
େଦେ୍ମାସନ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସେ। 
ବଗିତ ଦୁଇବଷ୍ଯ ଧର ି କସରାନା 
ମ�ାମାରୀ କାରଣରୁ ବାେରିାତ୍ା ବନ୍ଦ 
ର�ଥିିବାସବସଳ ଚଳତି ବଷ୍ଯ ଏ�ାକୁ 
ଧମୂଧାମସର ୍ାଳନ କରାରବିାକୁ 
ନଷି୍ପର୍ ି ନଆିରାଇଥିୋ। ପ୍ରଶାେନ 

୍କ୍ଷରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସବୈଠକସର ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ଡଃ ଧୀର ୨୦୧୯ ବଷ୍ଯର ଆୟ ବ୍ୟ �େିାବ 
େବ୍ଯ େମ୍ଖୁସର ଜଣାଇଥିସେ। ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ଏଥର କଳଙି୍ଗ ବାେରିାତ୍ାର ନୂଆ କର ିଦାୟତି୍ୱ 
ସନଇଥିବାରୁ ଏ�ା କଭିଳ ି େରେ େନୁ୍ଦର 
ସ�ାଇ୍ାରବି, ସେ ସନଇ ବସୃି୍ତତ ଆସୋଚନା 
କରଥିିସେ। େବୁ ବଷ୍ଯ ଭଳ ି୍ାରାଦୀ୍ ବନ୍ଦର 
୍କ୍ଷରୁ ୍ାଣ ିଓ ୋଇଟ ସରାଗାଇ ଦଆିରବି ଓ 

ରଦ ି ଆଉ ସକୌଣେ ି େ�ସରାଗର ଆବଶ୍କ 
୍ସଡ଼, ସତସବ ସରାଗାଇ ଦଆିରବିା ସନଇ 
ବନ୍ଦର ଇସଷ୍ଟଟ ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀ ବଶି୍ଜତି 
ମଶି୍ େଚୂନା ସଦଇଥିସେ।

୍ସର କମଟି ିେଦେ୍ମାସନ ମଧ୍ୟ ନଜିର 
େଚୁନି୍ତି ମତାମତ ରଖିଥିସେ। ୋତଦନି ଧର ି
ଆସୟାଜତି କଳଙି୍ଗ ବାେରିାତ୍ା ମସ�ାତ୍ବକୁ 
ଦୁଇଦନି ବଢାଇବା ୍ାଇଁ ଦଆିରାଇଥିବା 
ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବାେରିାତ୍ା େମୟର ସ୍ତିକୁି 
ସଦଖି ନଷି୍ପର୍ ି ନଆିରବି ସବାେ ି ବାେରିାତ୍ା 
କମଟି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଲି୍ା୍ାଳ ୍ାରୁେ ୍ଟାୱାରୀ 
ପ୍ରକାଶ କରଥିିସେ। ଏଥିେ�ତି ବଭିନି୍ନ 
ୋଂସ୍ତୃକି କାର୍ଯ୍କ୍ରମସର ସ୍ାନୀୟ ପ୍ରତଭିାଙୁ୍କ 
େସୁରାଗ ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍କ କ�ଥିିସେ। ସଶଷସର 
୍ାରାଦୀ୍ ସ୍ୌର ୍ରଷିଦ ଉ୍ାଧ୍ୟକ୍ଷା 
ଛବେିତା ରାଉତ ଧନ୍ବାଦ ଅ୍୍ଯଣ 
କରଥିିସେ। 

�ାଲକୁିଦା,୧୫ା୯(ସମସି): ବାେକୁିଦା ବ୍ଲକ ନବ ନମି୍ଯାଣ କୃଷକ େଂଗଠନ ୍କ୍ଷରୁ 
େଭା୍ତ ି ଗଙ୍ଗାଧର ଖଟୁଆଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାସର ଏକ ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇରାଇଛ।ି 
ଏଥିସର ଜଲି୍ା େଂସରାଜକ ଦୁଗ୍ଯାଚରଣ ସ୍ାଇଁ ସରାଗସଦଇ ଆେନ୍ା ଅସକଟୋବର ୧୪ 
ତାରଖିସର ନବ ନମି୍ଯାଣ କୃଷକ େଂଗଠନ ୍କ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବସନଶ୍ରଠାସର 
ସ�ବାକୁ ଥିବା ବଶିାଳ େମାସବଶସର ବାେକୁିଦା ବ୍ଲକର ୩୦ ୍ଞ୍ାୟତର ବ�ୁ େଂଖ୍ାସର 
କୃଷକ ବନୁ୍ଧ ସରାଗ ସଦଇ ଉକ୍ କାର୍ଯ୍କ୍ରମକୁ େଫଳ କରବିାକୁ ଆ�୍ବାନ ସଦଇଥିସେ। ଏ� ି
େମାସବଶ ୍ବୂ୍ଯରୁ ବାେକୁିଦା ବ୍ଲକର ନବ ନମି୍ଯାଣ କୃଷକ େଂଗଠନ ୍କ୍ଷରୁ ଏକ ବାଇକ୍  
ସଶାଭାରାତ୍ା କରାରାଇ କୃଷକମାନଙୁ୍କ େସଚତନତା କରାରବିା େ� ଜନ ଜାଗରଣ 
େଷୃ୍ଟ ିକରାରବି ସବାେ ିବ୍ଲକ େଂସରାଜକ ରଘନୁାଥ ନାୟକ େଚୂନା ସଦଇଥିସେ। ବାତ୍ା 
ଜୱାଦ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ମଳି ି ନ ଥିବାରୁ ଅେସନ୍ାଷ ବ୍କ୍ କରବିା େ� ଆଗାମୀ ଦନିସର 
ଆସନ୍ଦାଳନ କରାରବି ସବାେ ି ସଚତାବନୀ ସଦଇଥିସେ। ଏ�ା୍ସର ଏକ ପ୍ରତନିଧିି 
ମଣ୍ଡଳୀ ବାବାଜୀ ଚରଣ ସଜନା, ବଭୂିତ ି୍ରଡିା, ଅସଶାକ ସ୍ାଇଁ, ରଶ୍ମୀ ରଥ, ବ୍ରହ୍ାନନ୍ଦ 
ମ�ାନ୍,ି ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବଶି୍ାଳ, େବୁାେ ମ�ାନ୍,ି ମଟୁି ଦାେ, େସୁରଶ 
ୋ�ାଣୀ, ରଘନୁାଥ ୍ରଡ଼ିା, ଜନକ ୍ରଡିା, ଅରୁଣ ି ୍ରଡିା ପ୍ରମଖୁ ତ�େେିଦାର 
ଅଂଶମୁାନ ଶତ୍ଥୀଙୁ୍କ ସଭଟ ି କ୍ଷତ ି୍ ରୂଣ ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ଦାବ ି କରଥିିସେ।

ଶଆିଳ ିର�ଳାଭୂମରି ସରୁକ୍ା ଦା� ି
ଏରସମା, ୧୫ା୯(ସମସି)

ଉ୍କୂଳବର୍୍ଯୀ ଏରେମାର ଶଆିଳସିର କୂଳ 
େଙୁ୍ଛ ିେମଦୁ୍ର। େମଦୁ୍ର ଅାଁ ଭତିସର ୍ ଶଗିୋଣ ି
ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗେ। ଜନବେତ ିଆଡକୁ ମାଡ଼ଆିେଛୁ ି
େମଦୁ୍ର। ଫଳସର ଏରେମା ବ୍ଲକ େମଦୁ୍ରକୂଳଆି 
୍ଞ୍ାୟତସର ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ େଷୃ୍ଟ ି
ସ�ାଇଛ।ି ସତଣ ୁଶଆିଳ ିସବଳାଭୂମରି େରୁକ୍ଷା 
ଦାବ ିକରଛିନ୍ ିଅଞ୍ଳବାେୀ।

ସବଳାଭୂମରି େରୁକ୍ଷା ୍ାଇଁ ବନ୍ଧ ନମି୍ଯାଣ 
କରାରବିାକୁ ବଷ୍ଯ ବଷ୍ଯ ଧର ିଅଞ୍ଳବାେୀ ଦାବ ି
କରଆିେଥୁିବାସବସଳ ସକୌଣେ ି ପ୍ରତକିାର 
କରାରାଉ ନ ଥିବାରୁ ପ୍ରତବିାଦସର ଉ୍କୂଳ 
େରୁକ୍ଷା ୍ାଇଁ ସମଳ ି ବାନ୍ଧସିେଣ ି ସୋସକ। 
ଦନିକୁ ଦନି ଅଶାନ୍ ସ�ଉଛ ି େମଦୁ୍ର। କୂଳ 
େଙୁ୍ଛ ି େମଦୁ୍ର। ଗଡ଼�ରଶି୍ରୁ �ାୱାଖାନା 
ମ�ୁାଣଠାରୁ ଢଙିି୍କଆ ଚାରସିଦଶ ଜଟାଧାର 
ମ�ୁାଣ ୍ର୍ଯ୍ନ୍ ଦୀଘ୍ଯ ୧୫ କସିୋମଟିର 
ସବଳାଭୂମସିର େମଦୁ୍ରର କରାଳ ରୂ୍ 
ସଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଗତ କଛିବିଷ୍ଯ ମଧ୍ୟସର ଏକ 
କସିୋମଟିର କୂଳଖାଇ ଜନବେତ ି ଆଡ଼କୁ 
ମାଡ଼ଆିେେିାଣ।ି ଚାସରାଟ ିସ୍ାନସର ବାେବିନ୍ଧ 
ସଡଇଁ େମଦୁ୍ର ଜୁଆର ଜନବେତସିର ୍ଶଛୁ।ି 
ନକିଟସର େମଦୁ୍ର ସଢଉସର ୍ର୍ଯ୍ଟନ ସ୍ଳୀ 

ଶଆିଳ ି ସବଳାଭୂମ ି େସମତ ଆଖ୍ାଖସର 
ଆତଙ୍କ ସଖଳାଇଥିବାରୁ ଏରେମାର 
େମଦୁ୍ରକୂଳଆି ଗାଁସର ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ। 
ଏସବ ଅଞ୍ଳବାେୀ ଏକାଠ ି ସ�ାଇ ଉ୍କୂଳ 
େରୁକ୍ଷା ୍ାଇଁ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି ଗଡ଼�ରଶି୍ରୁ, 
୍ଦ୍ମ୍ରୁ, ଆମ୍ବକି ି ୍ଞ୍ାୟତ େସମତ ଢଙିି୍କଆ 
ଚାରସିଦଶର ଶତାଧିକ ସୋକ ଶଆିଳଠିାସର 
ଜନ ଜାଗରଣ େମାସବଶ କର ି ଉ୍କୂଳ 
େରୁକ୍ଷା ୍ାଇଁ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି

ଏ� ି େମାସବଶସର ଶଆିଳ ି ସବଳାଭୂମ ି
େ� ଗଡ଼�ରଶି୍ରୁ ମ�ୁାଣଠାରୁ ଜଟାଧାର 
ମ�ୁାଣ ୍ର୍ଯ୍ନ୍ ୍ଥର ବନ୍ଧ ନମି୍ଯାଣ ୍ାଇଁ 
ଅଞ୍ଳବାେୀ ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି ଉ୍କୂଳ 
େରୁକ୍ଷା ସକ୍ଷତ୍ସର ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଅବସ�ଳା 

କରୁଥିବା ଅଭସିରାଗ କରଛିନ୍ ି ଅଞ୍ଳବାେୀ। 
େମଦୁ୍ର କୂସଳ କୂସଳ ସମରାଇନ ଡ୍ାଇଭ 
ନମି୍ଯାଣ କରାରବିା କଥା କୁ�ାରାଉଥିବାସବସଳ 
ତା�ା କାର୍ଯ୍କାରୀ ସ�ାଇନ।ି ସକନ୍ଦ୍ର 
େରକାରଙ୍କ ୋଗରମାଳା ସରାଜନା େମଦୁ୍ର 
ଉ୍କୂଳଠାରୁ ସକାଡଏି କସିୋମଟିର 
ଦୂରସର ନମି୍ଯାଣ ସ�ବା କଥା। ଏସବ 
େମଦୁ୍ରକୂଳଆି ଅଞ୍ଳବାେୀଙ୍କ ଚନି୍ା ବଢ଼ାଇ 
ସଦଇଛ।ି ଜନଜାଗରଣ େମାସବଶସର 
ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ ୋଗରମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ େମଦୁ୍ର 
କୂସଳ କୂସଳ ନମି୍ଯାଣ କରାରବିାକୁ ଦାବ ି
କରାରାଇଛ।ି ସବଳାଭୂମ ି ଅଞ୍ଳର େରୁକ୍ଷା 
୍ାଇଁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ଦାଳନ ସ�ବ ସବାେ ି
ସଚତାବନୀ ଦଆିରାଇଛ।ି

ନ� ନମି୍ଯାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ର�ୈଠକ

ଏଏମ୍ /ଏନ୍ ଏସ୍  ଇଣ୍ଆି ପକ୍ରୁ ପଷୁ୍କିର ସରଚତନତା ସପ୍ାହ ପାଳତି

ପାରାଦୀପ, ୧୫ା୯(ସମସି): ୍ଷୃ୍ଟକିର ଓ 
େସୁ୍ ଖାଦ୍ ଅଭ୍ାେ ଉ୍ସର େସଚତନତା 
େଷୃ୍ଟ ିକରବିା ଉସଦେଶ୍ସର ଆସେ୍ଯେର ମରି୍େ 
ନ ି୍ ନ ଷ୍ଟଲି୍  ଇଣ୍ଡଆି (ଏଏମ୍ /ଏନ୍ ଏସ୍  
ଇଣ୍ଡଆି)ର େଏିସ୍ ଆର୍  ବଭିାଗ ୍କ୍ଷରୁ 
ନୂଆଗଡ଼ଠାସର ୍ଷୃ୍ଟକିର େସଚତନତା 
େପ୍ା� ୍ାଳନ କରାରାଇଛ।ି ଏ� ି
େସଚତନତା କାର୍୍ଯ କ୍ରମସର ୍ାଶଦ୍୍ଯବର୍୍ଯୀ 
ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ମ�ଳିା, କସିଶାରୀ 
ବାଳକିା, ଅଙ୍ଗନବାଡ ି କମ୍ଯୀ ଓ ଏଏନ୍ ଏମ୍  
କମ୍ଯଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କରଥିିସେ। ସ୍ାଷଣ 
ଓ ସ୍ାନୀୟ ଉ୍େବ୍ ି ୍ଷୃ୍ଟକିର ଖାଦ୍, ଫଳ 
ଓ ୍ନ ି୍ ରବିା େମ୍ବନ୍ଧସର େସଚତନତା େଷୃ୍ଟ ି

କରବିା ଏ� ି କାର୍୍ଯ କ୍ରମର ମଖୁ୍ ଉସଦେଶ୍ 
ଥିୋ। ଏ ଅବେରସର ଏଏମ୍ /ଏନ୍ ଏସ୍  
ଇଣ୍ଡଆିର ଚକିତି୍ା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ର ଅଜତି 
ସଜନା କ�ଥିିସେ, ପ୍ରସତ୍କ ବ୍କ୍ ି ନଜିର 
ଖାଦ୍ େମ୍ବନ୍ଧସର ବୁଝବିା ଓ ଜାଣବିା େ�ତି 
୍ଷୃ୍ଟକିର ଖାଦ୍ ବଷିୟସର େସଚତନ ର�ବିା 
ଅତ୍ନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱ୍ରୂ୍୍ଯ। େସୁ୍ ଖାଦ୍ ଖାଇବା 
ସକବଳ କ୍ାସୋରୀ ଓ କାସବ୍ଯା�ାଇସଡ୍ଟ୍  
ବଷିୟ ମଧ୍ୟସର େୀମତି ନୁସ�,ଁ ବରଂ େସୁ୍ 
ଜୀବନ ୍ାଇ ଁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ଙ୍ଗର 
କାର୍୍ଯ କୁ ୍ରଚିାଳତି କରବିା ନମିସନ୍ 
ଉ୍ରକୁ୍ ଖାଦ୍ ଓ ସ୍ାଷଣର ଆବଶ୍କତା 
ର�ଛି।ି  ଏଏମ୍ /ଏନ୍ ଏସ୍  ଇଣ୍ଡଆି ସମାବାଇଲ୍  

ସମଡକିାଲ୍  ୟନୁଟି୍ ର ଡା. ନରିଞ୍ଜନ ଦ୍ସିବଦୀ 
୍ଷୃ୍ଟକିର ସ୍ାଷଣରକୁ୍ ଖାଦ୍ ଖାଇବା େ�ତି 
େସୁ୍ ଜୀବନସଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖିବା ଉ୍ସର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରଥିିସେ। ଏ�ାେ�ତି ମନ 
ଓ ଶରୀର ୍ାଇ ଁେନୁ୍ଳତି ଓ ୍ଷୃ୍ଟକିର ଖାଦ୍ 
ଖାଇବା ୍ାଇ ଁ ଅଂଶଗ୍ର�ଣକାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରବର୍୍ଯାଇ 
ଥିସେ। ଏଏମ୍ /ଏନ୍ ଏସ୍  ଇଣ୍ଡଆି େଏିସ୍ ଆର୍  
ମଖୁ୍ ଡଃ ୟାଦସବନୁ୍ଦ କ�ଥିିସେ, େସୁ୍ ଖାଦ୍ 
େମ୍ବନ୍ଧୀୟ େଠକି୍  ଜ୍ାନ ଅଭାବରୁ ଅସନକ 
ସୋକ ସ୍ାସ୍୍ େମ୍ବନ୍ଧୀୟ େମେ୍ାର େମ୍ଖୁୀନ 
ସ�ଉଛନ୍।ି ଉ୍ରକୁ୍ ଜ୍ାନ ସେମାନଙୁ୍କ େସୁ୍ 
ରଖିବାସର ୋ�ାର୍ କରବି। ଏକ ଦାୟତି୍ୱବାନ 
କସ୍୍ଯାସରଟ୍  �ାଉସ୍  ଭାସବ ଆସମ େମାଜର 
କେ୍ାଣ ନମିସନ୍ େସଚତନତା କାର୍୍ଯ କ୍ରମ 
କରବିାସର େବ୍ଯଦା େକ୍ରୟି ଅଛୁ। ଅନ୍ 
ଅତଥିିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର େର୍ଞ୍ ସଦସବନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ାଇ ଁ ଓ କୁଜଙ୍ଗ େଏିଚ୍ େ ି ଡାକ୍ର ସେୌମ୍ା 
ପ୍ରୟିଦଶ୍ତିନୀ, େମୁତି୍ା ରାଣୀ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସେ।

ନାଗାନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ�ଦି୍ୟାଳୟରର ହନି୍ୀ ଦ�ିସ ପାଳତି
ରାଜନଗର, ୧୫ା୯(ସମସି): ଡାଙ୍ଗମାଳସ୍ ନାଗାନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟସର ଜାତୀୟ �ନି୍ଦୀ ଦବିେ 
୍ାଳତି ସ�ାଇରାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ମାନେ ରଞ୍ଜନ ମଶି୍ଙ୍କ େଭା୍ତତି୍ୱସର ଆସୟାଜତି କାର୍୍ଯ କ୍ରମସର 
ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାସବ ଗାଳ୍ପକି ପ୍ରଦୀ୍ ନାୟକ, େମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାସବ ଭତିରକନକିା ସଷ୍ଟଟ ବ୍ାଙ୍କ ଅଫ୍  
ଇଣ୍ଡଆିର ଶାଖା ୍ରଚିାଳକ ପ୍ରବୀର କୁମାର ୍ାତ୍, ଶକି୍ଷାବତି ଉସ୍ନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସ୍ାଇ,ଁ ୍ରଚିାଳନା କମଟି ି
େଭା୍ତ ିକାର୍୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସବସ�ରା ପ୍ରମଖୁ ସରାଗସଦଇ ରାଷ୍ଟୀୟ ଭାଷା �ନି୍ଦୀର ଉ୍ାସଦୟତା େମ୍ପକ୍ଯସର 
ଆସୋଚନା କରଥିିସେ। ଚଳତିବଷ୍ଯ ମାଟ୍କି ୍ରୀକ୍ଷାସର �ନି୍ଦୀସର େବ୍ଯାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଶ୍ାବଣୀ 
ସ୍ାଇଙୁଁ୍କ େମ୍ବର୍୍ତିତ କରାରାଇଥିୋ। �ନି୍ଦୀ ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ ଅର୍୍୍ଯ ରୂ୍୍ଯା ଚୁଳ ିସ୍ାଗତ ଭାଷଣ ସଦଇଥିବାସବସଳ 
ଶକି୍ଷକ ଅମର ପ୍ରୋଦ ମଲ୍କି, ଓମ ପ୍ରକାଶ ବାରକି, କନକେତା ଦାେ, କସୁ୍ତରୀ ସେଠୀ, ବାବୁେ 
ସବସ�ରା, ଆସୋକ ସଷାଇ, େଚ୍ଛମନ ମାରାଣ୍ଡୀ, ଦୀ୍କ ନାୟକ, େବ୍ୋଚୀ ଦାେ, ସରାଜାେନି 
ୋ�ୁ, ଦାଶରଥି ମମୁୁ୍ଯ, ଅନୁରାଧା ସେଠୀ, ବକିାଶ ରଞ୍ଜନ ମ�ନ୍, ଦଲି୍ୀ୍ ଦାେ, ଅସଶାକ ଦାେ ପ୍ରମଖୁ 
ସରାଗ ସଦଇଥିସେ। ସେ� ି୍ ର ି ଜରମିଳୂସ୍ ୋବତି୍ୀ ସଦବୀ ବାଳକିା ଉଚ୍ଚବଦି୍ାଳୟସର ଜାତୀୟ 
�ନି୍ଦୀ ଦବିେ ୍ାଳତି ସ�ାଇରାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ େମୀରଣ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ େଭା୍ତତି୍ୱସର ଆସୟାଜତି 
କାର୍୍ଯ କ୍ରମସର �ନି୍ଦୀ ଶକି୍ଷାୟତି୍ୀ ବନଜା ମଲ୍କି ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ ସଦବା େ� �ନି୍ଦୀ ଦବିେର ଆଭମିଖୁ୍ 
ଉ୍ସର କ�ଥିିସେ। ଶକି୍ଷକ ସଗାସୋକ ବ�ିାରୀ ୋମେ, ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ ମମତା ରାଉତ, ଛବେିତା 
ମ�ାକୁଡ, ପ୍ରୀତେିତା ରାଉତ, ସନେ�େତା ୋମେ, େେି ିସବସ�ରା ପ୍ରମଖୁ ସରାଗସଦଇ �ନି୍ଦୀ ଭାଷାର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଉ୍ସର ଉ୍ସ୍ତି ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ ବୁଝାଇଥିସେ। ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ୍କ୍ଷରୁ େକୁନ୍ା ମଣ୍ଡଳ, ଇଷ୍ଟମୟୀ 
ରାଉତ, ଶଭୁଦ୍ରା ମଦୁୁେ ିଓ େକ୍ଷୀପ୍ରୟିା ସଜନା �ନି୍ଦୀ ଦବିେ ଉ୍ସର ନଜି ନଜିର ଅଭମିତ ରଖିଥିସେ। 
ଏ� ିକାର୍୍ଯ କ୍ରମକୁ ଶକି୍ଷକ େଞ୍ଜୟ ଖଣୁ୍ଡଆଳ, େସୁରାଥ ୋ�ୁ ପ୍ରମଖୁ ୍ରଚିାଳନା କରଥିିସେ।
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ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ନଶି୍ତି ଭାବବ ବ�ା ଜୀବନର 
ସବୁଠାରୁ ବରେଷ୍ଠ �ହୂୁର୍୍ଷ ରହଥିିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 

ବଟେଜବର ବ�ା ବେଶ ପକ୍ଷରୁ ବେଳବିା ସ୍ୱପ୍ନ ରହଥିିଲା। 
�ୁ ଁ ବହୁତ େସୁ ି ବେ, ବ�ା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରପିାରଛି।ି ଗତ 
େଶନ୍ବିର ଭାରତୀୟ �ହଳିା ହକ ି େଳର ଅଗ୍ରଗତକୁି 
ଅତ ି ନକିଟରୁ ବେଖିଛ ି ଏବଂ ଏଥିବର ବ�ାର ଅବୋନ 
ଲାଗ ି ଆନନ୍ତି। �ୁ ଁ ବ�ା ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ାୟକୁ 
େବିାବବବଳ �ଧ୍ ଭାରତୀୟ େଳକୁ ସ�ର୍ଷନ ଜାର ିରଖିବ।ି 

ସାରୀ ବେଳାଳ ିଓ ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙ୍କ ନଃିସର୍୍ଷ ସ�ର୍ଷନ ଓ 
ସହବୋଗ ବନିା �ୁ ଁଏହ ିସଫଳତା ହାସଲ କରପିାର ିନ ରାନ୍।ି 
ବସ�ାବନ ବ�ାର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରବତୟେକସ୍ତରବର ସ୍ୱୀକୃତ ି
ବେଇଛନ୍।ି ଏଥିଲାଗ ି�ୁ ଁ�େୁୟେ�ନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର, 
ଓଡ଼ଶିା କ୍ୀଡ଼ା ବଭିାଗକୁ ଧନୟେବାେ ବେବ।ି 
�ହଳିା ହକକୁି ସ�ର୍ଷନ କରଥିିବାରୁ ହକ ି
ଇଣ୍ଆି, ଭାରତୀୟ କ୍ୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ, ବକନ୍ଦ୍ର 
କ୍ୀଡ଼ା ବଭିାଗକୁ �ଧ୍ ଧନୟେବାେ ଜଣାଇବ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୫।୯(ସମସି)

ଭାରତୀୟ �ହଳିା ହକ ି େଳର ଅଭଜି୍ଞ �ଧ୍କ୍� 
ବେଳାଳ ି ତରା ଓଡ଼ଆି ତାରକା ନ�ତିା ଟବ୍ା 
ଗରୁୁବାର ଅବସର ବ�ାରଣା କରଛିନ୍।ି 
ସନୁ୍ରଗଡ଼ର େଉରୁ�ାଳବର ଜନ୍ତି ୨୭ 
ବର୍ଷୀୟା ନ�ତିା ଏଥିସହ ୧୦ ବର୍ଷର ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ 

କୟୋରୟିରବର ପରୂ୍୍ଷବଛେ ଟାଣଛିନ୍।ି ୨୦୧୨ବର 
ଭାରତୀୟ ସନିଅିର �ହଳିା େଳରୁ ବେଳ ି
ଆସଥୁିବା ନ�ତିା ୧୦ ବର୍ଷବର ଜାତୀୟ େଳ 

ପକ୍ଷରୁ ୧୬୮ �ୟୋଚ୍  ବେଳବିାର ବସୌଭାଗୟେ ଲାଭ 
କରଛିନ୍।ି ଭାରତୀୟ ହକକୁି ଅତୁଳନୀୟ ଅବୋନ 
ଲାଗ ିେୁଇରରର ଏସଆିନ୍  ବଗ�୍ସ ପେକ ବଜିୟନିୀ 
ନ�ତିାଙୁ୍କ ହକ ି ଇଣ୍ଆି ଅଭନିନ୍ନ ଜଣାଇଛ।ି

ପାେନପାଷରୁ ଯାତ୍ା ଆରମ୍ଭ
୪ ଜୁନ୍  ୧୯୯୫ବର ସନୁ୍ରଗଡ଼ବର 
େଉରୁ�ାଳବର ଜନ୍ଗ୍ରହଣ କରଥିିବଲ। ବସ 
ରାଉରବକଲା ପାନବପାରସ୍ତି ବ୍ାଟ୍ସ୍ଷ ହବଟେଲର 
ଛାତ୍ୀ ଥିବଲ। ବେଉଁଠାବର ତାଙ୍କକ୍   ପ୍ରତଭିା 
ବଲାକବଲାଚନକୁ ଆସଥିିଲା। ୨୦୦୭ବର ବସ 
ରାଜୟେ େଳବର ସ୍ାନ ପାଇଥିବଲ। �ବରାଇ 
ପ୍ରତବିୋଗତିାବର ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରେଶ୍ଷନ ଲାଗ ି ତାଙୁ୍କ 
୨୦୧୧ବର ରାଇଲାଣ୍ବର ଅନୁଷ୍ଠତି ୧୮ ବର୍ଷରୁ 
କମ୍  ଏସଆି କପ୍  ଲାଗ ି ଭାରତୀୟ େଳବର 
ସ୍ାନ �ଳିଥିିଲା। ଏହ ି ପ୍ରତବିୋଗତିାବର ଭାରତ 
କାଂସୟେ ପେକ ବଜିୟୀ ବହାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ 
କୟୋମ୍ପବର କଠନି ପରରିେ� ଓ ନଷି୍ଠା, �ବରାଇ 

ପ୍ର ତ ି ବ େ ା ଗ ି ତ ା ବ ର 
ପ୍ରେଶ୍ଷନବର ସ୍ରିତା ଲାଗ ି
ଚୟନକର୍୍ଷ�ାବନ ତାଙୁ୍କ 
୨୦୧୨ବର ସନିଅିର େଳବର 
ସବୁୋଗ ବେଇଥିବଲ। 
ଡବ୍ ଲନିବର ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍  ଚାମ୍ପଅିନ୍ସ 
ଚୟୋବଲଞ୍ଜ ପ୍ରତବିୋଗତିା 
ଲାଗ ି ଭାରତୀୟ ସନିଅିର 
େଳରୁ ଡାକରା ପାଇଥିବଲ। 
ଏହାପବର ବସ ଆଉ ପଛକୁ 
ବଫର ି ଚାହ ିଁ ନ ଥିବଲ। ବଗାଟଏି 
ପବର ବଗାଟଏି ସଫଳତାର 
ପାହାଚ ଚଢ଼ଚିାଲଥିିବଲ 
ନ�ତିା। ୨୦୧୩ବର ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଜୁନଅିର �ହଳିା ହକ ି ବଶି୍ୱକପ୍ ବର 
କାଂସୟେ ପେକ ଜତିଥିିବା ଭାରତୀୟ 
େଳର ବସ ସେସୟୋ ରହଥିିବଲ।

ଶକୁ୍ରବାର, ୧୬ ନସନପଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ସାନେମ୍ , ୧୫ା୯ (ଏନେେ୍)ି

ବକରଳ ଓପନର ବରାହନ କୁନ୍�ୁଲ ଓ ଅଧିନାୟକ 
ଆନ୍ଧ୍ରର ହନୁ�ା ବହିାରୀଙ୍କ ଶତକ ବଳବର ଏଠାବର 
ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥିବା ଉର୍ରାଞ୍ଚଳ ବପିକ୍ଷ େୁଲୀପ ଟ୍ରଫି 
ବସ�ଫିାଇନାଲବର େକ୍ଷଣିାଞ୍ଚଳ ପ୍ରର� େନି ବେଳ ବଶର 
ସଦୁ୍ା ପ୍ରର� ଇନଂିସବର ୨ ୱବିକଟବର ୩୨୪ ରନ୍  ସଂଗ୍ରହ 
କରଛି।ି ଟେମ୍ପ ଅପସାରଣ ବବଳକୁ ବହିାରୀ ୧୦୭* ଓ ବାବା 
ଇନ୍ଦ୍ରଜତି୍  ୨୦ ରନ୍ ବର ବୟୋଟଂି କରୁଥିବଲ। ପବୂ୍ଷରୁ ଓପନର 
କୁନ୍�ୁଲ ୨୨୫ଟ ି ବଲ୍  ବେଳ ି ୧୬ ବଚୌକା ଓ ୨ଛକା 
ସହାୟତାବର ୧୪୩ ରନ କରଆିଉଟ ବହାଇଥିବଲ। 
ବଟଟେ ଓପନର �ୟଙ୍କ ଅଗରୱାଲ �ାତ୍ ୪୯ ରନ୍  
କରପିାରଥିିବଲ। ବହିାରୀ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ବେଳ ି୨୨୦ ବଲ୍ ରୁ 
୭ ବଚୌକା ଓ ୧ଛକା ସହ ୧୦୭ ରନ୍ ବର ଅପରାଜତି 
ରହଛିନ୍।ି ଉର୍ରାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ନଭେୀପ ବସୈନୀ ଓ ନଶିାନ୍ 
ସନୁି୍ ବଗାଟଏି ବଲୋଏ ଁ ୱବିକଟ ଅକ୍ଆିର କରଛିନ୍।ି

ଏହ ି �ୟୋଚ୍ ବର ଟସ୍  ଜତି ି ହନୁ�ା ବହିାରୀ ଟସ୍  
ଜତି ି ପ୍ରରବ� ବୟୋଟଂି କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି ବନଇଥିବଲ। 
ଉର୍ରାଞ୍ଚଳର େୁଇ ଓପନଂି ବବାଲର ବସୈନୀ ଓ ସଦି୍ାର୍ଷ 

ବକୌଲ କୁକାବୁରା ବଲ୍ ବର କଛି ି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାର ି
ନଥିବଲ। ବୟୋଟଂିବର େୁଇ ଓପନରଙ୍କ �ଧ୍ରୁ କୁନ୍�ୁଲ 
ପ୍ରରବ� ବସଟ୍  ବହାଇୋଇଥିବଲ ଓ ବସ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷୟେ 

୍ଟେ କରଥିିବଲ। କନୁି୍ ଅଗରୱାଲ ଆକ୍�ଣାତ୍ମକ ବୟୋଟଂି 
କରଥିିବଲ। େଳର ସ�ସ୍ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍  ବବାଲର 
ବଫଲ �ାରବିା ପବର ଅଧିନାୟକ �ନେୀପ ସଂି ୯� 

ଓଭରବର ୍ନିରଙୁ୍କ ୋୟତି୍ୱ ବେଇଥିବଲ। ଏହାର ଫଳ 
କନୁି୍ ବଳି�୍ବବର �ଳିଥିିଲା। ୨୩ତ� ଓଭରବର ନଶିାନ୍ 
ସନୁି୍ ଓପନର ଅଗରୱାଲଙୁ୍କ ବବାଲ୍ଡ କର ି ଏହ ି ବୋଡକୁି 
ଭାଙ୍ବିେଇଥିବଲ। ଅଗରୱାଲ ୪୯ ରନ୍ ବର ଆଉଟ 
ବହଲା ବବଳକୁ କୁନ୍�ୁଲଙ୍କ ସହ ପ୍ରର� ୱବିକଟରୁ 
୧୦୨ ରନ୍  ଉଠାଇସାରଥିିବଲ। ଏହା ପବର ଅଧିନାୟକ 
ବହିାରୀଙ୍କ ସହ କୁନ୍�ୁଲ ଦ୍ତିୀୟ ୱବିକଟରୁ ୧୬୭ ରନ୍  
ଉଠାଇ େକ୍ଷଣିାଞ୍ଚଳ ଲାଗ ିଏକ ବରିାଟ ବ୍ାରର ପା୍ଟଫ�୍ଷ 
ତଆିର ି କରବିେଇଥିବଲ। ପ୍ରର�ବରେଣୀ କୟୋରୟିରର 
୬ଷ୍ଠ �ୟୋଚ୍ ବର ଛକା �ାର ି ଚତୁର୍ଷ ଶତକ ହାସଲ 
କରଥିିବା କୁନ୍�ୁଲ ୧୪୩ ରନ୍ ର ବଡ଼ ବ୍ାର କରଥିିବଲ। 
ବସୈନୀଙୁ୍କ ବଡ ସଟ �ାରବିାକୁ ୋଇ ବସ ବବାଲ୍ଡ 
ବହାଇୋଇଥିବଲ। ବେଳ ବଶର ପେ୍ଷୟେନ୍ ଉର୍ରାଞ୍ଚଳ 
ବବାଲରଙୁ୍କ ଆଉ ବକୌଣସ ି ସଫଳତା �ଳି ି ନଥିଲା।

ସଂକ୍ପି୍ତ ନ୍ାର
େକ୍ଷଣିାଞ୍ଚଳ ପ୍ରର� ଇନଂିସ: ୩୨୪/୨ (ବରାହନ 
କୁନ୍�ୁଲ-୧୪୩, ହନୁ�ା ବହିାରୀ- ୧୦୭*, �ୟଙ୍କ 
ଅଗରୱାଲ-୪୯, ନଭେୀପ ବସୈନୀ-୧/୫୧)।

କୁନ୍ମୁଲ, ବହିାରୀଙ୍କ ଶତକ

ନବଙ୍ାେୁରୁ, ୧୫ା୯ (ଏନେେ୍)ି

�ହାରାଷ୍ଟ୍ରର େବୁ ବେଳାଳ ିଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ାଡଙ୍କ 
ଶତକ ଓ ଉର୍ର ପ୍ରବେଶର ୱିବକଟ କପିର 

ଉବପନ୍ଦ୍ର ୋେବଙ୍କ ଅଦ୍୍ଷଶତକ ସବର୍ବେ ଏଠାବର 
ଗରୁୁବାର ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥିବା ନୁୟେଜଲିାଣ୍-ଏ’ ବପିକ୍ଷ 
ତୃତୀୟ ଅନ୍ ଅଫିସଆିଲ ବଟଟେର ପ୍ରର� େନିବର 

ଆବୟାଜକ ଭାରତ-ଏ’ ୨୯୩ ରନ୍ ବର ଅଲଆଉଟ 
ବହାଇୋଇଛ।ି ନଂ-୩ବର ବୟୋଟଂି କରବିାକୁ ଆସ ି
ଗାଏକ୍ାଡ ୧୨୭ ବଲ୍ ରୁ ୧୨ ବଚୌକା ଓ ୨ଛକା ସହ 
୧୦୮ ଏବଂ ନଂ-୬ବର ବୟୋଟଂି କରଥିିବା ଉବପନ୍ଦ୍ର 
ୋେବ ୧୩୪ ବଲ୍ ବର ୯ ବଚୌକା ଓ ୨ଛକା ସହ 
୭୬ ରନ୍  କରଥିିବଲ। ଭ୍ର�ଣକାରୀ ନୁୟେଜଲିାଣ୍-ଏ’ 
େଳ ପକ୍ଷରୁ େୁଇ ଫାଟେ ବବାଲର ୨୨ ବରଷିୟ �ାରୟୁେ 
ଫିଶର ସବ୍ଷାଧିକ ୪ଟ ିଓ ୨୮ ବରଷିୟ ଜୟୋକବ ଡଫି 

୨ଟ ିୱିବକଟ ଅକ୍ଆିର କରଛିନ୍।ି ଅଫ୍  ୍ନିର 
ବଜା ୱାକରଙୁ୍କ �ଧ୍ ୨ଟ ି ୱବିକଟ �ଳିଛି।ି

ଏମ୍  ଚନି୍ାସ୍ୱା�ୀ ଟୋଡୟିମ୍ ବର 
ଭାରତୀୟ େଳର ଅଧିନାୟକ ପ୍ରୟିଙ୍କ 

ପାଞ୍ଚାଲ ଟସ୍  ଜତିବିା ପବର ପ୍ରରବ� ବୟୋଟଂି କରବିାକୁ 
ନଷି୍ପର୍ ି ବନଇଥିବଲ। ଫାଟେ ବବାଲର �ାରୟୁେ ଫିଶର 
୨୦ତ� ଓଭରବର ବରେକ୍  ରରୁ ବେବା ପବର �ବରାଇ େଳ 
ବୟୋକ୍ ଫୁଟକୁ ଚାଲେିାଇଥିଲା। ଓପନର ତରା ଅଧିନାୟକ 
ପାଞ୍ଚାଲ ୫ ରନ୍  କରଥିିବଲ। ଅନୟେତ� ଓପନର ଅଭ�ିନୁୟେ 
ଈଶ୍ୱରନଙ୍କ ସହ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ାଡ ବୋଗ ବେଇ 
ସ୍ତି ି ସମ୍ଭାଳଥିିବଲ। ଦ୍ତିୀୟ ୱିବକଟ ପାଟ୍ଷନରସପିରୁ 
�ାତ୍ ୨୬ ରନ �ଳିବିା ପବର ୩୮ ରନ୍  କର ି ଅଭ�ିନୁୟେ 
ଆଉଟ ବହାଇୋଇଥିବଲ। ଏହା ପବର ରଜତ ପଟେିାର 
କଛି ି ସ�ୟ ଗାଏକ୍ାଡଙୁ୍କ ସାଥ୍  ବେଇଥିବଲ। ବସ 
୩୦ ଓ ସଫ୍ଷରାଜ୍  ୋନ୍  ୋତା ବୋଲ ି ନପାର ି ଆଉଟ 
ବହାଇେବିାରୁ ଭାରତ-ଏ’ ୧୧୧ ରନ୍ ବର ୪ ୱିବକଟ 
ହରାଇ ବପିେବର ପଡ଼ଥିିଲା। ବଗାଟଏି ପବଟ େୃଢ଼ତାର 
ସହ ବୟୋଟଂି କରୁଥିବା ଗାଏକ୍ାଡଙ୍କ ସହ ୱିବକଟକପିର 
ଉବପନ୍ଦ୍ର ୋେବ ବୋଗ ବେବା ପବର ଏ�ାବନ ୫� 
ୱିବକଟରୁ ବସଞ୍ଚରୁୀ ପାଟ୍ଷନରସପି କରଥିିବଲ। ଏହ ି
ବୋଡରୁି ୧୩୪ ରନ୍  ସଂଗହୃୀତ ବହବା ପବର ଗାଏକ୍ାଡ 
୫� ବେଳାଳ ି ଭାବବ ଆଉଟ ବହାଇଥିବଲ। ବସ ଆଉଟ 
ବହଲା ବବଳକୁ ୧୨୭ ବଲ୍ ବର ୧୨ ବଚୌକା ଓ ୨ଛକା ସହ 

୧୦୮ ରନ୍  କରଥିିବଲ। ତାଙ୍କ ଆଉଟ ପବର ଇନଂିସ ୋୟତି୍ୱ 
ସମ୍ଭାଳଥିିବଲ ଉବପନ୍ଦ୍ର। ବସ �ଧ୍ ନୁୟେଜଲିାଣ୍ ବବାଲରଙୁ୍କ 
ଉଚତି �କୁାବଲିା କର ି ଅଦ୍୍ଷଶତକ ହାସଲ କରଥିିବଲ। 
୭� ବେଳାଳଭିାବବ ଆଉଟ ବହଲା ବବଳକୁ ବସ ୧୩୪ 
ବଲ୍ ବର ୯ ବଚୌକା ଓ ୨ଛକା ସହ ୭୬ ରନ୍  କରଥିିବଲ। 

ନୁୟେଜଲିାଣ୍ ପକ୍ଷରୁ େବୁ ଫାଟେ ବବାଲର ଫିଶର 
ଭାରତ-ଏ’ ବୟୋଟରଙୁ୍କ ଅଡୁଆବର ପକାଇ ସବ୍ଷାଧିକ 
୪ଟ ି ୱିବକଟ ବନଇଥିବଲ। କନୁି୍ ଅଫ୍  ୍ନିର ବଜା ୱାକର 
ଭାରତର େୁଇ ଟପ୍  ବ୍ାରର ଗାଏକ୍ାଡ ଓ ଉବପନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 
ୱିବକଟ ଅକ୍ଆିର କରଥିିବଲ। ସନି୍  ବସାଲଆି, ରଚନି 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ବଗାଟଏି ବଲୋଏଁ ୱବିକଟ ପାଇଥିବଲ। ଅଭଜି୍ଞ 
ଫାଟେ ବବାଲର ଜୟୋକବ ଡଫି ବଶର ଭାବଗବର େୁଇ ବଟଲ 
ଏଣ୍ ବେଳାଳଙୁି୍କ ଆଉଟ କରଥିିବଲ। େୁଇ େଳ �ଧ୍ବର 
ବେଳାୋଇଥିବା ପ୍ରର� େୁଇଟେିାକ ବଟଟେ ଡ୍ର ରହଛି।ି

ସଂକ୍ପି୍ତ ନ୍ାର
ଭାରତ-ଏ’: ୨୯୩/୧୦, ୮୬.୪ ଓଭର (ଋତୁରାଜ 
ଗାଏକ୍ାଡ-୧୦୮, ଉବପନ୍ଦ୍ର ୋେବ-୭୬, �ାରୟୁେ ଫିଶର-
୪/୫୨, ଜୟୋକବ ଡଫି-୨/୫୬, ବଜା ୱାକର-୨/୬୫)।

ଋତୁରାଜ ୧୦୮; ଭାରତ-ଏ’ ୨୯୩

ନମତିାନମତିାଙ୍କ ଅବସରଙ୍କ ଅବସର ଅମ୍ାୟର ରରୌଫ୍ ଙ୍କ ପରରଲାକ
ଲାବହାର, ୧୫।୯ୂ (ଏବଜନ୍ସ)ି: ପାକସି୍ତାନର ପ୍ରାକ୍ନ ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ଅମ୍ପାୟର 
ଆସଦ୍  ବରୌଫ୍ ଙ୍କ ଗରୁୁବାର ହୃଦ୍ �ାତବର ଲାବହାରବର ପରବଲାକ �ଟଛି।ି 
�ତୁୃୟେବବଳକୁ ତାଙୁ୍କ ୬୬ ବର୍ଷ ବହାଇଥିଲା। କ୍ବିକଟ୍ ର ସବବ୍ଷାଚ୍ଚ ସଂସ୍ା ଆଇସସି ି
ଏଲଟି ି ପୟୋବନଲ୍ ବର ବରୌଫ୍  ଅମ୍ପାୟର ଭାବବ ୨୦୦୬ରୁ ୨୦୧୩ ପେ୍ଷୟେନ୍ ୋୟତି୍ୱ 
ତୁଲାଇଥିବଲ। ୧୯୯୮ବର ପ୍ରର� ବରେଣୀ �ୟୋଚ ପରଚିାଳନା କର ିବସ ଅମ୍ପାୟର 
ବକ୍ଷତ୍ବର ପାେ ରାପଥିିବଲ। ଏହାପବର ୨୦୦୦ � ସ ି ହ ା ବ ର 
ବସ ପ୍ରର�ରର ଲାଗ ିଏକ ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ େନିକିଆି 
�ୟୋଚ୍  ପରଚିାଳନ କରଥିିବଲ। 
୨୦୦୫ବର ବରୌଫ୍  ପ୍ରର� ବଟଟେ 
�ୟୋଚ୍  ପରଚିାଳନା କରଥିିବଲ। 
ଏହାପବର ୨୦୦୬ରୁ ବସ ଆଇସସି ି
ଏଲଟି୍  ପୟୋବନଲ୍  ଅମ୍ପାୟରବର 
ସ୍ାନ ପାଇଥିବଲ। 
କୟୋରୟିରବର ବସ ୬୪ 
ବଟଟେ, ୧୩୯ ଏକେବିସୀୟ 
ଓ ୨୮ ଟ-ି୨୦ �ୟୋଚ୍  
ପରଚିାଳନା କରଥିିବଲ। 
୬୪ ବଟଟେରୁ ବସ 
୪୯ �ୟୋଚବର 
ଅନ୍ -ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟର ରହଥିିବଲ। ୨୦୧୩ବର ତାଙୁ୍କ �ୟୋଚ୍  ଫିକଂି ଅଭବିୋଗବର 
ବାସନ୍ କରାୋଇଥିଲା।  ଉବଲେେବୋଗୟେ, ବରୌଫ୍  ଅମ୍ପାୟରଂିବର କୟୋରୟିର 
କରବିା ପବୂ୍ଷରୁ ପାକସି୍ତାନ �ବରାଇ କ୍ବିକଟ୍ ବର ଜବଣ ପରଚିତି ବଚବହରା 
ଥିବଲ। ବସ ୭୧ ପ୍ରର� ବରେଣୀ ଓ ୪୦ ଲଟିେ-ଏ �ୟୋଚ୍  ବେଳଛିନ୍।ି ବେଉଁଥିବର 
ବସ େରାକ୍ବ� ୩୪୨୩ ଓ ୬୧୧ ରନ୍  ସଂଗ୍ରହ କରଛିନ୍।ି ନକିଟବର ବରୌଫ 
ଲାବହାର ବଜାରବର ବଜାତା ବକି୍ ି କରୁଥିବାରୁ ଭଡିଓି ଭାଇରାଲ ବହାଇଥିଲା।

ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟ କ୍ରିକଟରୁ ରହୟନ୍ସଙ୍କ ଅବସର
ସଡି୍ ନୀ, ୧୫ା୯ (ଏବଜନ୍ସ)ି: ଅବଷ୍ଟ୍ରଲଆି �ହଳିା କ୍ବିକଟ େଳର କ�ି୍ବେନ୍ୀ ବୟୋଟର 
ରାବଚଲ ବହୟନ୍ସ ସ�ସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ କ୍ବିକଟରୁ ଅବସର ବ�ାରଣା 
କରଛିନ୍।ି ଏହା ବୟେତୀତ ଆସନ୍ା �ାସବର ବେଳାେବିାକୁ ଥିବା �ହଳିା ବଗି୍  ବାଶ 
ଲି ଗ୍  ବ ର ସଡିନୀ ରଣ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବେଳବିା 
ପବର ବପସାୋର କ୍ବିକଟରୁ �ଧ୍ 

ଅବସର ବନବବ। ୩୫ 
ବରଷିୟା ଏହ ି �ହଳିା ବୟୋଟର 
ବଶରରର ଲାଗ ି ରାଜୟେବଗାଷ୍ଠୀ 
କ୍ବିକଟ ଫାଇନାଲବର ବେଳ ି
ଅବଷ୍ଟ୍ରଲଆିକୁ ସ୍ୱର୍୍ଷପେକ 
ବଜିୟୀ କରାଇଥିବଲ। 
୨୦୦୯ରୁ ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ 
କ୍ବିକଟ କୟୋରୟିର 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିବା ରାବଚଲ 
ଅବଷ୍ଟ୍ରଲଆି ପକ୍ଷରୁ ୭ଟ ି
ବଟଟେ ବେଳ ି ୩୮୩ 
ରନ୍ , ୭୭ଟ ି େନିକିଆି 
�ୟୋଚ୍  ବେଳ ି ୨,୫୮୫ 

ରନ୍  ଓ ୮୪ଟ ି ଟ-ି୨୦ ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ �ୟୋଚ୍  ବେଳ ି ୮୫୦ ରନ୍  ସଂଗ୍ରହ କରଛିନ୍।ି 
ଅବଷ୍ଟ୍ରଲଆି ପକ୍ଷରୁ ବେଳ ିେୁଇରର େନିକିଆି ବଶି୍ୱକପ୍  ଓ ତନିରିର ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  
ଚାମ୍ପଅିନ ବହାଇଛନ୍।ି ବରଷି୍ଠ ବେଳାଳଙି୍କ ଅବସର ପବର ଜୁନୟିର ବେଳାଳଙୁି୍କ 
ପେ୍ଷୟୋୟକ୍ବ� େଳବର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବିା ଆ�ର ଲକ୍ଷୟେ ରହଛି ିବବାଲ ିବସ କହଛିନ୍।ି

୧୭ ବର୍ ପରର ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ ିରିକଟ 
ଦଳ ପାକସି୍ାନରର ରେଳବି
କରାଚ,ି ୧୫ା୯ (ଏବଜନ୍ସ)ି: େୀ�୍ଷ ୧୭ ବର୍ଷର ବୟେବଧାନ ପବର ଇଂଲଣ୍ କ୍ବିକଟ 
େଳ ପାକସି୍ତାନବର କ୍ବିକଟ ବେଳବିାକୁ ଗରୁୁବାର ପହଞ୍ଚଛି।ି ସରୁକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏହ ି
ବେଶକୁ ଇଂଲଣ୍ ଗସ୍ତ କରୁ ନଥିଲା। ୨୦୦୯ବର ରେୀଲଙ୍କା କ୍ବିକଟ େଳ ଉପବର 
ଆତଙ୍କବାେୀ ଆକ୍�ଣ ବହବା ପବର ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ କ୍ବିକଟ େଳ ଗଡ଼ୁକି ପାକସି୍ତାନ 
େବିାକୁ ରାଜ ିବହାଇ ନଥିବଲ। ଏବବ ପରସି୍ତିବିର ଉନ୍ତ ିବହବା ପବର ପାକସି୍ତାନବର 
ଗତ ୫ବର୍ଷ ବହଲା ପେ୍ଷୟୋୟକ୍ବ� ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ କ୍ବିକଟ ବେଳ ସମ୍ଭବ ବହାଇଛ।ି 
ପାକସି୍ତାନବର ଇଂଲଣ୍ କ୍ବିକଟ େଳ ବଶରରର ଲାଗ ି ୨୦୦୫ବର ବେଳଥିିଲା। 
ଗତବର୍ଷ ଏହ ିେଳ ପାକସି୍ତାନ ଗସ୍ତବର ଆସବିାର ଥିଲା। କନୁି୍ ସରିଜି୍  ଆରମ୍ଭ ପବୂ୍ଷରୁ 
ଏହ ିଗସ୍ତକୁ ବାତଲି କରେିଆିଗଲା ଓ ଏହ ିସ�ୟବର ପାକସି୍ତାନବର ଥିବା ନୁୟେଜଲିାଣ୍ 
େଳ �ଧ୍ ଗସ୍ତରୁ ଓହରେିାଇଥିଲା। ପାକସି୍ତାନ ୨୦୦୯ ପରଠାରୁ ନରିବପକ୍ଷ ବକନ୍ଦ୍ର 
ୟଏୁଇବର ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ କ୍ବିକଟ ବେଳଆିସଛୁ।ି ଏଠାବର ଇଂଲଣ୍ ସହ େୁଇରର 
୨୦୧୨ ଓ ୨୦୧୫ବର ସରିଜି୍  ଆବୟାଜତି ବହାଇଛ।ି ଇଂଲଣ୍ର ଗସ୍ତ ଲାଗ ିନାହ ିଁ ନଥିବା 
ସରୁକ୍ଷା ବୟେବସ୍ା କରାୋଇଛ।ି ବସବପଟେ�୍ବର ୨୦ରୁ ଅବକଟୋବର ୨ �ଧ୍ବର ପାକସି୍ତାନ 
ସହ ଇଂଲଣ୍ କରାଚ ିଓ ଲାବହାରବର ୭ଟ ିଟ-ି୨୦ �ୟୋଚ୍  ବେଳବି। ଏହା ପବର ବଜାଶ୍  
ବଟ୍ଟଲରଙ୍କ େଳ ଅବଷ୍ଟ୍ରଲଆିବର ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ବେଳବିାକୁ େବି। ଏହା ପବର ୩ଟ ି
ବଟଟେ �ୟୋଚ୍  ବେଳବିାକୁ ଇଂଲଣ୍ ପନୁବ୍ଷାର ଡବିସ�୍ବରବର ପାକସି୍ତାନ ଆସବି।

ର�ୌପ୍ୟ: ୨୦୧୮ ଏସଆିନ୍  ରେମ୍ସର�ୌପ୍ୟ: ୨୦୧୮ ଏସଆିନ୍  ରେମ୍ସ
କାଂସ୍ୟ: ୨୦୧୪ ଏସଆିନ ରେମ୍ସକାଂସ୍ୟ: ୨୦୧୪ ଏସଆିନ ରେମ୍ସ

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: ୨୦୧୭ ଏସଆି କପ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: ୨୦୧୭ ଏସଆି କପ୍ 
କାଂସ୍ୟ: ୨୦୧୩ ଏସଆି କପ୍ କାଂସ୍ୟ: ୨୦୧୩ ଏସଆି କପ୍ 

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: ୨୦୧୬ ଏସଆିନ୍  ଚାମ୍ଅିନ୍ସ ଟ୍ରଫିସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: ୨୦୧୬ ଏସଆିନ୍  ଚାମ୍ଅିନ୍ସ ଟ୍ରଫି
ର�ୌପ୍ୟ: ୨୦୧୩ ଓ ୨୦୧୮ ଏସଆିନ୍  ଚାମ୍ଅିନ୍ସ ଟ୍ରଫିର�ୌପ୍ୟ: ୨୦୧୩ ଓ ୨୦୧୮ ଏସଆିନ୍  ଚାମ୍ଅିନ୍ସ ଟ୍ରଫି

କାଂସ୍ୟ: ୨୦୧୩ ଜୁନଅି� ମହଳିା ବଶି୍ୱକପ୍ କାଂସ୍ୟ: ୨୦୧୩ ଜୁନଅି� ମହଳିା ବଶି୍ୱକପ୍ 

ସଫଳତା

 � ରେଳଛିନ୍ ି୧୬୮ ମ୍ୟାଚ୍ 
 �ନଃିସର୍ଣ୍ଣ ସମରଣ୍ଣନ ଲାେ ି
ନବୀନ ସାର୍ ଙୁ୍ ଧନ୍ୟବାଦ

ରଦଶ ପାଇଁ ରେଳବିା ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା

ଡବ୍ାେ, ୧୫ା୯ (ଏନେେ୍)ି: େକ୍ଷଣି ଆଫି୍ରକାର ପବୂ୍ଷତନ 
ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ର ଜନ ପଲ (ବଜପ)ି ଡୁ�ନିୀ �ବରାଇ 
�ାଟବିର ବେଳାେବିାକୁ ଥିବା ଟ-ି୨୦ ଚାମ୍ପଅିନ୍ ସପି୍ ବର ପାଲ୍ଷ 
ରୟାଲ୍ସର ବହଡ୍  ବକାଚ୍  ନେିକୁ୍ ବହାଇଛନ୍।ି ରୟାଲ ବ୍ାଟ୍ସ୍ଷ 
ଗରୁପ୍  �ାଲକିାନାବର ଏହ ି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍  ବେଳବି।  ବସହଭିଳ ି

��ୁ୍ବଇ ବକପ୍ ଟାଉନ୍  ଅବଷ୍ଟ୍ରଲଆିର ସାଇ�ନ୍  କାଟଚି୍ ଙୁ୍କ 
�େୁୟେ ବକାଚ୍  ଭାବବ ନେିକୁ୍ କରଛିି ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ଡୁ�ନିୀ 
େକ୍ଷଣି ଆଫି୍ରକା ପକ୍ଷରୁ ୪୬ ବଟଟେ, ୧୯୯ େନିକିଆି ଓ 
୮୧ଟ ିଟ-ି୨୦ ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ �ୟୋଚ୍  ବେଳଛିନ୍।ି ଏହା ପବୂ୍ଷରୁ 
ବସ �ବରାଇ କ୍ବିକଟବର ବବାଲାଣ୍ର ବହଡ୍  ବକାଚ୍  
ରହଥିିବଲ। ବଡଭଡି �ଲିର, ଓବବୈେ �ୟୋକକୟ, ବଜାଶ 
ବଟ୍ଟଲର ଓ କବଷିନ ବବାଶ୍ଙୁ୍କ ପାଲ୍ଷ ରୟାଲ୍ସ େଳବର ପବୂ୍ଷରୁ 
ସା�ଲି କରସିାରଛି।ି ରୟାଲ ବ୍ାଟ୍ସ୍ଷ କ୍ବ୍ ର ଏହା ବହଉଛ ି
ତୃତୀୟ ଟ-ି୨୦ ବପସାୋର କ୍ବ୍ । ଏହ ିକ୍ବ୍  �ାଲକିାନାବର 
ଆଇପଏିଲ୍ ବର ରାଜସ୍ାନ ରୟାଲ୍ସ, କାରବିୟିାନ 
ପ୍ର�ିୟିର ଲଗି୍ ବର ବାବ୍ଷାବଡାସ୍  ରୟାଲ୍ସ ଟ�ି ରହଛି।ି

ରଜପ ିଡୁମନିୀ 
ରହଡ୍  ରକାଚ୍ 

ତୃତୀୟ 
ଅନ୍ ଅଫିସଆିଲ 
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ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି 
ରସମଫିାଇନାଲ

ନକାଏମ୍ବାଟୁର: ଏଠାବର ଅନୁଷ୍ଠତି େୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ଦ୍ତିୀୟ ବସ�ଫିାଇନାଲ �ୟୋଚ୍ ବର 
ବକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର କୁ�ାର କାର୍ଷିବକୟ ପ୍ରର� େନିବର ୫ ୱିବକଟ ବନବା ଫଳବର 
ପଶ୍�ିାଞ୍ଚଳ ପ୍ରର� ଇନଂିସବର ୯ ୱିବକଟ ହରାଇ ୨୫୨ ରନ୍  ସଂଗ୍ରହ କରପିାରଛି।ି 
େଳ ପକ୍ଷରୁ ପରୃ୍ବୀ ଶ’ ୬୦ ଓ ରାହୁଲ ତ୍ପିାଠୀ ଅପରାଜତି ରହ ି୬୪ ରନ୍  କରଛିନ୍।ି 
ବା�ହାତୀ ୍ନିର କାର୍ଷିବକୟଙ୍କ ଚ�ତ୍ାର ବବାଲଂି ବଳବର ତାରକା େଚତି ପଶ୍�ିାଞ୍ଚଳ 
ବୟୋକ୍ ଫୁଟକୁ ଚାଲେିାଇଥିଲା। ସା�୍ସ �ଲୁାନୀ ୪୧ ଓ ତୁରାର ବକାଟଆିନ୍  ୩୬ ରନ୍  
କର ିପଶ୍�ିାଞ୍ଚଳ ସମ୍ାନ ରଖିଥିବଲ। କ୍ାଟ୍ଷର ଫାଇନାଲବର ଦ୍ଶିତକ ହାସଲ କରଥିିବା 
େଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ୦ ଓ ଆଜଙି୍କୟେ ରାହାବଣ ୮ ରନ୍  କରଥିିବଲ। ବକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ 
କାର୍ଷିବକୟଙ୍କ ବୟେତୀତ ଅଙି୍କତ ରାଜପତୁ, ଅନବିକତ ବଚୌଧରୁୀ, ବଗୌରବ ୋେବ ଓ 
ଅଧିନାୟକ କର୍୍ଷ ଶ�୍ଷା ବଗାଟଏି ବଲୋଏଁ ୱିବକଟ ବନଇଛନ୍।ି

ସଂକ୍ପି୍ତ ନ୍ାର
ପଶ୍�ିାଞ୍ଚଳ: ୨୫୨/୯, ୮୨ ଓଭର (ରାହୁଲ ତ୍ପିାଠୀ -ଅପରାଜତି -୬୪,                  
ପରୃ୍ବୀ ଶ’-୬୦, ସା�୍ସ �ଲୁାନୀ-୪୧, କୁ�ାର କାର୍ଷିବକୟ- ୫/୬୬)।

କୁମା� କାର୍୍ତିରକୟଙୁ୍ ୫ ୱିରକେ
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ତାପମାତ୍ାର ସଧିାସଳଖ 
ସମ୍ପର୍କ ମସ୍ଷି୍କ ସହତି 
ରହଛି।ି ଅଧÒର 

ଗରମ ରମିା୍ ଅଧÒର ଥଣ୍ା, 
ଏହ ିଉଭୟ ତାପମାତ୍ାରର 
ଜରେ ବ୍ୟକ୍ରି ର୍ାଧ ଓ 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୁଃବ୍ୟବହାରର 
ପ୍ରବୃତ୍ ିବୃଦ୍ଧ ପାଇଥାଏ। ୧୨ରୁ ୨୧ ଡଗି୍ରୀ 
ରସଲ୍ ସୟିସ୍ ତାପମାତ୍ାରର ବ୍ୟକ୍ରି ମଡୁ୍  
ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଥାଏ। ନରିଟରର ରହାଇଥÒବା 
ଏର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ଜୋପଡ଼ଛି।ି ‘ଦ ିରଲରସଣ୍ଟ୍   
ପ୍ାରନଟରରୀ ରହଲ୍ ଥ’ ଆରମରରିାର ୭୭୩ଟ ି
ସହରରର ରହଥିÒବା ରଲାରଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରୁ 
ତାପମାତ୍ା ଅନୁଯାୟରୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ ରରଥିÒରଲ। 
ଏଥÒରୁ ଜୋପଡ଼ଥିÒଲା ରଯ, ତାପମାତ୍ାର 
ତାରତମ୍ୟ ରଯାଗୁଁ ର୍ାଧ ଏବଂ ଏଥି ରଯାଗୁଁ 
ବ୍ୟବହାରରର ମଧ୍ୟ ପରବିତ୍୍କନ ରହାଇଥÒଲା। 
ରରିପାଟ୍କରର ଆହୁର ିମଧ୍ୟ ରୁହାଯାଇଛ ିରଯ, 
ଆରମରରିାରର ଜଳବାୟ ୁପରବିତ୍୍କନ ପାଇଁ 
ରଲାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରହଟ୍  ସ୍ଚି୍  ବା 
ଘେୃାଜନତି ବ୍ୟବହାର 
ଓ ରଥାବାତ୍୍କା 
ବୃଦ୍ଧ ପାଇଛ।ି 
ରସମାରନ 
ରହଟ୍ ସ୍ଚି୍ ରୁ 

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରର ପ୍ରରାଶ ନରର ି ପରରାକ୍ଷ 
ଭାରବ ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ମାଧ୍ୟମରର 

ପ୍ରରାଶ ରରୁଛନ୍।ି ଏର 
ଆରଳନରୁ ଜୋପଡ଼ଛି ି
ରଯ, ୨୦୧୪ରୁ ୨୦୨୦ 

ମଧ୍ୟରର ୭ ରରାଟ ି୫୦ 
ଲକ୍ଷ ରହଟ୍ ସ୍ଚି୍  ଟୁଇଟ୍  

ରଦଖÒବାରୁ ମଳିଛି।ି ଏହ ି୬ 
ବର୍କ ଭତିରର ସ୍ାନ, ଋତୁ ଓ 
ତାପମାତ୍ାର ଆଧାରରର 
ଟୁଇଟ୍ ରୁ ରନଇ ଏହ ିତଥ୍ୟ 
ପ୍ରରାଶ ରରାଯାଇଛ।ି ରଯଉଁ 
ସ୍ାନରର ତାପମାତ୍ା ୧୫ରୁ 
୧୮ ଡଗି୍ରୀ ରସଲ୍ ସୟିସ୍  
ଥÒଲା, ରସଠାରର 
ରହଟ୍ ସ୍ଚି୍  ଟୁଇଟ୍  
ଅଧÒର ଥÒଲା। ମରୁଭୂମ ି
ଅଞ୍ଚଳରର ରହଟ୍ ସ୍ଚି୍  
ଟୁଇଟ୍ ର ପରମିାେ ୨୨% 
ଅଧÒର ଥÒଲା। ତାପମାତ୍ା 
ଅନୁସାରର ରଲାରମାନଙ୍କର 
ବ୍ୟବହାରରର ପରବିତ୍୍କନ 
ଆସଥିÒଲା ଏବଂ ରସମାରନ 
ର୍ାଧର ବଶବତ୍୍କରୀ ରହାଇ 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁବ୍କ୍ୟବହାର 

ଏବଂ ଘେୃାଜନତି 
ରଥାବତ୍୍କା ରରଥିÒରଲ।  

ତାପମାତ୍ାର ତାରତମ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ 
କ୍ାଧ ଓ ଦୁବ୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରବୃତ୍ତି 

ଭାରତରୀୟମାରନ ‘ଅତଥିÒ ରଦରବା 
ଭବ’ରର ବଶିା୍ସ ରରନ୍।ି ରତେ ୁ
ଆମ ସଂସ୍ତୃରିର ରରାଗରୀଙୁ୍କ ରପ୍ରମ, 

ରନେହ ଏବଂ ଯତ୍ନ ସହ ବ୍ୟବହାର ରରାଯାଏ। ସମୟ 
ଥିଲା, ରଯରତରବରଳ ଆମର 

ଡାକ୍ରଖାନାଗଡ଼ୁରିରର ରମୌଳରି 
ସବୁଧିାର ଅଭାବ ଥିଲା। ତଥାପ ି ଆରମ 

ଅଗେତି ଜରୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରୁ ସକ୍ଷମ 
ରହାଇଥିଲୁ। ରନୁି୍ ଏରବ ଭାରତ ରହଉଛ ି

ସ୍ାସ୍୍ୟରସବା ପାଇଁ ସରବ୍କାତ୍ମ ଗନ୍ବ୍ୟସ୍ଳ। 
ରାରେ ଆଧନୁରି ଭାରତରୀୟ ହସ୍ଟିାଲ୍ ଗଡ଼ୁରି 

ଅନ୍ୟ ରଦଶ ତୁଳନାରର ନାମମାତ୍ ମଲୂ୍ୟରର 
ଅତ୍ୟାଧନୁରି ଜ୍ାନରରୌଶଳ ସହତି ସ୍ାସ୍୍ୟରସବା 

ରଯାଗାଇବାରର ସମଥ୍କ। ଭାରତରର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟର 
ଡାକ୍ରଖାନା ଥିବାରବରଳ ମହାମାରରୀ ଏର ପରସି୍ତି ି
ସଷୃ୍ ି ରରଥିÒଲା, ରଯଉଁଠାରର ଅରନର ରଲାର 
ଏରରାଳରୀନ ଡାକ୍ରଖାନାରର ଭତ୍୍ତି ରହଉଥÒରଲ। 
ରରାଭଡି୍  ସମୟରର ସ୍ାସ୍୍ୟରସବା ଏର ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜ 
ଥିଲା।  ରରାଭଡି୍  ସମୟରର ଡାକ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ 
ସ୍ାସ୍୍ୟରମ୍କରୀଙ୍କ ସରମତ ଅରନର ରଲାର ପ୍ରାେ ହରାଇରଲ। ତଥାପ ିଆମର 
ସ୍ାସ୍୍ୟ ରସବାରର ସରାରାତ୍ମର ଫଳାଫଳ ରହଛି।ି ଭାରତ ବତ୍୍କମାନ ପପିଇି( 
PPE) ରଟି୍ ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଯାଗାେରାରରୀ।  ୩୦% ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ 
ଭାରତ ଦ୍ତିରୀୟ ଥର ପାଇଁ ପପିଇି ରଟି୍  ରଯାଗାଇ ରଦଇଛ।ି ବରିଶତି 
ରଦଶମାରନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସଂଖ୍ୟା ସହ ରମଳ ରରବିାରୁ ସଂଘର୍କ ରରୁଛନ୍।ି 
ଆଜରି ସମୟରର ଡାକ୍ରଖାନାଗଡ଼ୁରିରର ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ଏର 

ରପ୍ରସର ସଇୁଙ୍ଟ୍  ଆଡସପ୍କସନ୍ (PSA) ପା୍ଣ୍ ସ୍ାପନ ରରାଯାଇଛ ି
ଏବଂ ବହୁ ଅତରିକି୍ ଶଯ୍ୟା ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟ ଓ ରରନ୍ଦ୍ର 

ସରରାର ସ୍ାସ୍୍ୟରସବା ପ୍ରତ ିଆଗ୍ହ ରଦଖାଉଛନ୍ ିଏବଂ ଭାରତର 
ଆରରାଗ୍ୟ ହାର ବୃଦ୍ଧ ଉପରର ଗରୁୁତ୍ାରରାପ ରରୁଛନ୍।ି 

ଭାରତର ସ୍ାସ୍୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ର ବରିାଶ ପାଇଁ ରପ୍ରାତ୍ାହତି ରରବିାରୁ 
ଅରନର ରଯାଜନା ରରାଯାଉଛ।ି ପ୍ରାୟ ୫୦-୬୦% 

ଯବୁର ଯବୁତରୀ ସା୍ସ୍୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ରର ନଜିର 

ର୍ୟାରୟିର୍  ରରବିାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ି ଏବଂ ରମଡରିାଲ, 
ନସ୍ତିଂ ଏବଂ ପାରାରମଡରିାଲ୍ ରରଲଜ୍ ଗଡ଼ୁରିର ସଂଖ୍ୟା 
ବୃଦ୍ଧ ି ରରାଯାଉଛ।ି ଆରମ ଏପର ି ଏର ରାଜ୍ୟରର 
ପହଞ୍ଚଛୁି, ରଯଉଁଠାରର ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ 
ଅରପକ୍ଷା ଅଧିର ରରାଗରୀଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ରଯାଗାଇବାରର 
ସକ୍ଷମ ଅଟୁ। ୨୦୨୩ରୁ ରମଡରିାଲ ପଯ୍କ୍ୟଟନ ସମ୍ପରୂ୍୍କ 
ଶକ୍ ି ସହତି ଆରମ୍ଭ ରହବ ଏବଂ ଆରମ ସରବ୍କାତ୍ମ 
ଫଳାଫଳ ପାଇବୁ ରବାଲ ି ଆଶା ରଖÒଛୁ। ସରରାର 
ଏର ରପାଟ୍କାଲ ତଆିର ିରରୁଛନ୍,ି ରଯଉଁଠାରର ସମସ୍ 
ବଡ଼ ଡାକ୍ରଖାନା, ବରିଶର ଭାବରର NABH 
ସ୍ରୀରୃତପି୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ରଖାନା ପଞ୍ଜରୃିତ ରହବ। 
ପ୍ରରତ୍ୟର ହସ୍ଟିାଲ୍ 
ରସମାନଙ୍କର ରସବା 
ତଥା ରସମାନଙ୍କର 

ଫଳାଫଳ (CABG, TAVR, ମଳିତି 
ପ୍ରତସି୍ାପନ,   ହୃଦୟ / ଯରୃତ / ରଡି୍ ନରୀ 
ପ୍ରତରିରାପେ ଇତ୍ୟାଦ)ି ରଖିବା ଉଚତି। ଏହା 
ସ୍ାସ୍୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ରର ଏର ବଡ଼ ପରବିତ୍୍କନ ଆେବି 
ଏବଂ ବରିଦଶରୀ ରରାଗରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଧିା ରହବ। 
ସରରାର, ରଟଲ ି ରମଡସିନି୍ ରମିା୍ ରମଡରିାଲ୍ 
ରମ୍କଚାରରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର ବରିଦଶରର 
ରସମାନଙ୍କର ରରନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ା ରରବିାରୁ ଆଗ୍ହରୀ। 
ବହୁ ଭାରତରୀୟ ନସ୍କ ଏବଂ ଫିଜଓିରଥରାପଷି୍ଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ସ୍ାସ୍୍ୟ ରସବା ରରନ୍ଦ୍ର ସ୍ାପନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ 
ରଦଶ ମାଗୋରର ଜମ ି ପ୍ରଦାନ ରରୁଛନ୍।ି 
ଏଥିସହତି ଏଭଳ ି ରଛି ି ରଦଶ ଅଛ,ି ରଯଉଁଠ ି
ଅତ୍ୟାଧନୁରି ଡାକ୍ରଖାନା ଥÒରଲ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ 

ଡାକ୍ର, ନସ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରମ୍କଚାରରୀଙ୍କ ଅଭାବ ରହଛି।ି ରତେ ୁ ରସହ ି
ରଦଶର ସରରାର ଚାହୁଁଛନ୍ ି ରଯ, ଭାରତରୀୟମାରନ ଆସ ି ଉକ୍ ରଦଶର 
ନାଗରରିଙୁ୍କ ଚରିତି୍ା ରଯାଗାଇ ଦଅିନୁ୍। ଆମର ବରିଶରଜ୍ ଡାକ୍ରମାରନ 
ରସମତି ିରଛି ିରଦଶରୁ ଯାଇ ସ୍ାସ୍୍ୟ ରସବା ରଯାଗାଇବାରର ଆଗ୍ହ ପ୍ରରାଶ 
ରରଛିନ୍।ି ସମରସ୍ ଜାେନ୍ ିରଯ, ଆରମରରିା ଏବଂ ବ୍ରିଟନର ସ୍ାସ୍୍ୟରସବା 
ରକ୍ଷତ୍ରର ଭାରତରୀୟ ଡାକ୍ରଙ୍କ ରଯାଗଦାନ ଅଧÒର ରହଛି।ି ସ୍ାସ୍୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ର 
ବରିାଶ ପାଇଁ ଏଭଳ ିଅରନର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ହେ ରରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଆଗାମରୀ  
ରଛି ିବର୍କ ମଧ୍ୟରର ଭାରତ ସ୍ାସ୍୍ୟରସବାରର ବଶ୍ି ଗରୁୁ ରହବାରୁ ଯାଉଛ।ି 

ଜେଜେରାଲ୍ ମ୍ାଜେେର , 
ଜେୟାର ହସ୍ ପିଟାଲ୍, ଭୁବଜେଶ୍ୱର

କେଙୁ୍ ଏକ ଭୂତାଣଜୁନ ତିତ କରାଗ ଅକେ। 
ଏହ ତି ଭୂତାଣ ୁମଶାମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ବ୍ୟାକପ। 
ଜକଣ ପୀଡ଼ତିତ ବ୍ୟକ୍ ତିକୁ ଯଦତି କେଙୁ୍ ଭୂତାଣ ୁ
ବାହକ ମଶା କାମକୁଡ଼, କତକବ କେହ ତି 
େଂ୍ାମକ ମଶା ଯାହାକୁ ବ ତି କାମକୁଡ଼ କେ 
କେଙୁ୍ ଭୂତାଣ ୁଦ୍ାରା େଂ୍ମଣ କହବା ନ ତିଶ୍ ତିତ ଅକେ। କତଣ ୁଏହା ଏକ 
େଂ୍ାମକ କରାଗ ଅକେ। ଏହା େ ତିଧାେଳଖ ପୀଡ଼ତିତ ବ୍ୟକ୍ ତିଠାରୁ ଏକ େସୁ୍ଥ 
ବ୍ୟକ୍ ତିକୁ େଂ୍ମ ତିତ ହୁଏ।
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େସୁ୍ଥ ମନ 
େସୁ୍ଥ ଶରୀର 

ଲକ୍ଷଣ
ରଡଙୁ୍ରୁ ହାଡ଼ଭଙ୍ା ଜ୍ୱର ରବାଲ ି ମଧ୍ୟ ରୁହାଯାଏ 
ରାରେ ରରାଗରୀ ଶରରୀରର ହାଡ଼ରର ଖବୁ୍ ଯନ୍ତ୍ରୋ  
ହୁଏ। ହାଡ଼ରର ସାଂଘାତରି ରଘାଳାବନି୍ା ସହତି ହାଡ଼ 
ଭାଙ୍ଯିବିା ପର ି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସାଂଘାତରି ଜ୍ୱର 
ଆସବିା ସହତି ଶରରୀରରର ତାତ ି ବରେ। ହାରାହାର ି
୧୦୩ ରୁ ୧୦୪ ଜ୍ୱର ରରହ। ଆଖି ଓ ମଣୁ୍ରର ଖବୁ୍ 
ଯନ୍ତ୍ରୋ ହୁଏ। ସାରା ଶରରୀରରର ପରୀଡ଼ା ଅନୁଭବ 
ରହାଇଥାଏ। ଓରାର ସହତି ବାନ୍ ିଏବଂ ଚମ୍କ ରୁରଣ୍ଇ 
ରହାଇ ଫଳଯିାଏ। ରପଟରର ଦରଜ ଅନୁଭବ ହୁଏ  ଓ 
ନଃିଶ୍ାସ ପ୍ରଶ୍ାସ ରନବାରର ରଷ୍ ହୁଏ।

ୋଂଘାତ ତିକ ଲକ୍ଷଣ
ଏହ ି ରରାଗର ଚରିତି୍ା ସଠକି୍ ଭାରବ ନରହରଲ 
ଆଭ୍ୟନ୍ରରୀେ ରକ୍ସ୍ାବ ରହାଇ ନାର ଓ ମାେରୁି ରକ୍ସ୍ାବ ହୁଏ ଏବଂ ରପଟ୍୍ ରଲଟ୍  
ରମଯିାଏ। ଥରର ଯଦ ି ରକ୍ସ୍ାବଜନତି ରଡଙୁ୍ ଜ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ରହଇଯାଏ, ଏହାରୁ ତୁରନ୍ 
ଚରିତି୍ା ନ ରରାଗରଲ ରରାଗରୀର ଜରୀବନ ପ୍ରତ ିବପିଦ ସଷୃ୍ ିହୁଏ।

କାରଣ
ରଡଙୁ୍ ରରାଗ ୮୦୦ ବର୍କ ପରୂବ୍କ ଏର ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଜାତଙି୍କଠାରୁ ମେରି ଶରରୀରରୁ ଏଡସି୍  ମଶା 
ଦ୍ାରା ବ୍ୟାପଥିÒଲା ରବାଲ ିରୁହାଯାଏ। ଏହ ିରଡଙୁ୍ ଭୂତାେ ୁବା (ଡଇି ଏନ୍ ଭ ି) ର ପାଞ୍ଚଟ ି
ର୍ରେନ୍  ଥାଏ, ଯାହାରୁ ରସରରାଟାଇପସି୍  ରବାଲ ିରୁହାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହ ିପ୍ରଥମ ଚାରରାଟ ି
ର୍ରେନ୍  ଦ୍ାରା ସଂ୍ମେ ରବଶରୀ ରହାଇଥାଏ। ରସହ ିଚାରରାଟ ିର୍ରେନ୍  ରହଉଛ ି- ଡଇି ଏନ୍ ଭ ି
୧, ଡଇି ଏନ୍ ଭ ି୨, ଡଇି ଏନ୍ ଭ ି୩, ଡଇି ଏନ୍ ଭ ି୪।

‘iKûk’e
ißûiÚýißûiÚý

ୋକ୍ର େରୁଭ ତି ଭଟ୍ଟ

େ. କଲାକନାଥ ଦାଶ

କେଙୁ୍ 
ଜ୍ୱର

େ୍ାସ୍ଥ୍ୟ 
ବ ତିଜ୍ାନ ଆଖÒର ରଙ୍ ଭ ତିନ୍ନ କାହ ିଁକ ତି?

ପ୍ରରତ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ଆଖÒର ରଙ୍ ଭନି୍ନ ରହାଇଥାଏ। 
ରଳା, ନରୀଳ, ପାଉଁଶଆି, ଗାୋ ନରୀଳ, ହାଲୁରା 
ସବୁଜ ବା ହାଲୁରା ଲାଲ୍  ଇତ୍ୟାଦ ିରଙ୍ର ଆଖÒ 

ରଡାଳା ଥାଏ। ଅରନରଜେ ଏହାରୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ 
ରଣ୍ାର୍ଟ ରଲନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ରରୁଛନ୍।ି ଆଖÒର 
ବଭିନି୍ନ ରଙ୍ ପଛର ରାରେ ରହଉଛ ିଜନି୍ସ, ରମଲାନନି୍  
ଓ ରପ୍ରାଟନି୍ ର ଘନତ୍। ଆଖÒରଡାଳାର ରଙ୍ ଶରରୀରରର 
ଥÒବା ରମଲାମନି୍ ର ପରମିାେ ଅନୁସାରର ରହାଇଥାଏ। 
ଆଖÒରଡାଳାର ଚାରପିାଶ୍୍କରର ଥÒବା ଧଳା ରଙ୍ ଉପରର 
ମଧ୍ୟ ରଡାଳାର ରଙ୍ ନଭି୍କର ରରଥିାଏ। ଆମ ଆଖÒର 
ରଙ୍ ରମାଟ ୯ଟ ିରରେେରୀରର ବଭିକ୍। ୧୬ଟ ିଜନି୍ସ 
ରଯାଗୁଁ ଆଖÒରଡାଳାର ରଙ୍ରର ପରବିତ୍୍କନ ଆସଥିାଏ। 
ମଖୁ୍ୟତଃ ୨ଟ ିଜନି୍ସ - ‘ଓସଏି୨’ ଓ ‘ଏଚ୍ ଇଆର୍ ସ୨ି’ 

ର୍ାରମାଜମ୍  ୧୫ରର ସ୍ତ ଅଛ।ି ‘ଏଚ୍ ଇଆର୍ ସ୨ି’ 
ମଖୁ୍ୟତଃ ନରୀଳରଙ୍ ଆଖÒରଡାଳା ପାଇଁ ଦାୟରୀ 
ରହାଇଥÒବା ରବରଳ ‘ଓସଏି୨’ ରଯାଗୁଁ ଆଖÒରଡାଳାର 
ରଙ୍ ହାଲୁରା ସବୁଜ ରଦଖାଯାଏ। ରବୈଜ୍ାନରିମାରନ 
ରହଛିନ୍ ିରଯ, ଜନ୍ମ ରହବା ସମୟରର ଶଶିରୁ ଆଖÒର 
ରଙ୍ ନରୀଳ ଥÒରଲ ସମୟ୍ରମ ତାହାର ରଙ୍ରର 
ପରବିତ୍୍କନ ଆସଥିାଏ। ଆଉ ଏର ଗରବରୋରୁ 
ଜୋପଡ଼ଛି ିରଯ, ପ୍ରାୟ ବଗିତ ୬ରୁ ୧୦ ହଜାର ବର୍କ 
ଭତିରର ମାନବ ଜନି୍ସରର ବଡ଼ ଧରେର ପରବିତ୍୍କନ 
ରହବା ରାରେରୁ ଅରନରଙ୍କ ଆଖÒ ରଡାଳାର ରଙ୍ ନରୀଳ 
ରଦଖାଯାଏ। ରତରବ ବଭିନି୍ନ ରଙ୍ର ଆଖÒରଡାଳା 
ରଦଖÒବାରୁ ମଳୁିଥÒରଲ ମଧ୍ୟ ରଳା ରଙ୍ର ଆଖÒରଡାଳା 
ଥÒବା ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଶ୍ିରର ସବ୍କାଧÒର। 

ଶରୀର ଓ ମନ ଉପକର ରଙ୍ର ପ୍ରଭାବ 
ରହ ତିଥାଏ କବାଲତି ମନସ୍ତତ୍୍ବ ତିତ୍ ମାକନ 

କହ ତିଆେଛୁନ୍ତି। ଏକବ କବୈଜ୍ାନ ତିକମାକନ 
େଯୂ୍ବ୍ୟଙ୍କ ଅତ ତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ ତି ଦା୍ରା 

ଜୀବାଣ ୁମାର ତିବାର ପଦ୍ଧତ ତି ଆବ ତିଷ୍ାର 
କର ତିବା ପକର ରଙ୍ ଚତିକ ତିତ୍ା ପଦ୍ଧତ ତିର 

ଚାହ ତିଦା ବଢ଼ତିବାକର ଲାଗ ତିଛ ତି। ରଙ୍ 
ବା କଲର୍  ଚ ତିକ ତିତ୍ାକର େଯୂ୍ବ୍ୟକ ତିରଣକୁ 

େ୍ଚ୍ଛ କାଗଜ ମାଧ୍ୟମକର କରାଗଗ୍ରସ୍ତ 
ଅଙ୍ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ ଉପକର ଅଧଘଣ୍ା 

ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ପକାଯାଏ। ରଙ୍ ଚତିକ ତିତ୍ାର 
ଆଉ ଏକ ଉପାୟ କହଲା, ବ ତିଭ ତିନ୍ନ 

ରଙ୍ର ଖାଲତି କବାତଲକର ତ ତିନ ତିଭାଗ 
ନ ତିମ୍ବଳ ଜଳ ଭର ତି େଯୂ୍ବ୍ୟାକଲାକକର 

୮ ଘଣ୍ା ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ରଖÒ, ତା’ ପରଦତିନ 
କରାଗୀକୁ ପ ତିଇବାକୁ ଦ ତିଆଯାଏ କ ତିମ୍ା 

କରାଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନକର ପ୍ରକୟାଗ କରାଯାଏ। 
ଏହା େହ ତିତ କରାଗୀକୁ କଯଉଁ ରଙ୍ର ଜଳ, 

କେହ ତି ରଙ୍ର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦତିଆଯାଏ। 

ତୁେୁକା ଚ ତିକ ତିତ୍ା

ବ ତିକନାଦତିନୀ କଦବୀବ ତିକନାଦତିନୀ କଦବୀ
ଜମା -୯୯୩୮୧୧୪୪୧୬ 

 ପଦ୍ମ ଫୁଲର ରାୋରୁ ପଇିବା ଦ୍ାରା ଅରନର ତ୍ଚା ସମସ୍ୟା ଦୂର 
ରହବା ସହତି ରବ୍ାଙ୍କାଇଟସି୍  ଓ ତ୍ଚାର ଜ୍ଳନ ଅରନର ପରମିାେରର 
ରମ୍  ହୁଏ। 

 ହଜମଜନତି ସମସ୍ୟା ଦୂର ରରବିା ପାଇଁ ମନ୍ାର ଫୁଲ ରବଶ୍  
ଉପରଯାଗରୀ। ଆଣ୍ଅିକ୍ଡିାଣ୍ଟ୍   ଗେୁରର ଭରପରୂ ମନ୍ାର, ରରାରଲ୍ରେଲ୍  ଓ 
ରକ୍ରର ସର୍କରାରୁ ନୟିନ୍ତ୍ରେ ରରଥିାଏ। 

 ରପଟ ସମ୍ପର୍ତିତ ରରୌେସ ିସମସ୍ୟା ପାଇଁ ରଗଣୁ୍ ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର 
ରରାଯାଇପାରବି। 

 ରଗାଲାପ ଫୁଲରର ଆଣ୍ଅିକ୍ଡିାଣ୍ ଗେୁ ସହତି ଅରନର ଭଟିାମନି୍  
ରହଥିାଏ, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ାରା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ାଦ ବେବିା ସହତି 
ରରାଗ ସଂ୍ମେର ଆଶଙ୍କା ରରହ ନାହ ିଁ। 

 ମଧରୁମହ ରରାଗରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବହିାରରୀ ଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ 
ଲାଭଦାୟର। ଏହ ିଫୁଲରର ଆଣ୍ଡିାଇରବଟକି୍  ଗେୁ ଅଛ।ି ରଗାଟଏି 
ରପ୍  ପାେରୁି ରଛି ିଫୁଲ ପରାଇ ଫୁଟାଇ ଦଅିନୁ୍। ଏହାରୁ ଛାେ ି
ଖାଲରିପଟରର ପଅିନୁ୍।      

ଫୁଲ ଖାଆନୁ୍
େସୁ୍ଥ ରୁହନୁ୍

ପଜୂାର୍୍ବନା କ ତିମ୍ା ୋଜେଜ୍ା କାମକର ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର ଅଧÒକ କହାଇଥାଏ। ଏହା େହ ତିତ ଆୟକୁବ୍ବଦକର ଫୁଲକୁ ଔଷଧ ଭାକବ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର 
କରାଯାଏ।  ବ ତିଭ ତିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲକର ଥÒବା ଔଷଧୀୟଗଣୁ ବ ତିଭ ତିନ୍ନ କରାଗ ଦୂର କର ତିଥାଏ। ଆୟକୁବ୍ବଦ ୋକ୍ରଙ୍କ ପରାମଶ୍ବ ୍କମ ଫୁଲକୁ ଔଷଧ ଭାକବ 

ଖାଇପାର ତିକବ। ନକଚତ୍  ଏେବୁର ଅକନକ ପାଶ୍୍ବ ପ୍ରତ ତ୍ି ତିୟା ମଧ୍ୟ ଅଛ ତି। ଆେନୁ୍ ଜାଣ ତିବା ୫େ ତି ଫୁଲର ଔଷଧୀୟ ଗଣୁ େମ୍ପକ୍ବକର। 

କ’ଣ କର ତିବା ଉଚତିତ
  ରଡଙୁ୍ ଜ୍ରର ଲକ୍ଷେ ରଦଖାଯବିା କ୍ଷେ ିତୁରନ୍ ଡାକ୍ରଙ୍କ ପରାମଶ୍କ ନଅିନୁ୍।  
 ସଠକି୍ ପରମିାେରର ନଦି୍ା ଯାଆନୁ୍।
 ପ୍ରଚୁର ପାେ ିଓ ବାନ୍ ିରହରଲ ଓଆର୍ ଏସ୍  ପଅିନୁ୍। 
 ସନୁ୍ଳତି ଆହାର ଗ୍ହେ ରରନୁ୍।
 ଡାକ୍ରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଦଆିଯାଇଥିବା ଔରଧରୁ ସଠକି୍ ଭାବରର ରସବନ ରରନୁ୍।

ରଡଙୁ୍ ଜ୍ରର ରରୌେସ ି ଟରିାରରେ ବ୍ୟବସ୍ା ନାହ ିଁ। ରତେ ୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ରହରଲ ଘରର 
ଆଖପାଖରର ପାେ ି ଜମଥୁିବା ସ୍ାନରୁ ପରଷି୍କାର ରରନୁ୍। ରାରେ ଏହ ି ସ୍ାନମାନଙ୍କରର ରଡଙୁ୍ ଭୂତାେରୁ 
ବାହର ଏଡସି୍  ମଶା ବଂଶବସି୍ାର ରରଥିାଏ। ଯଥାସମ୍ଭବ ମଶାରୁ ଘଉରଡ଼ଇ ରଦବାର ବ୍ୟବସ୍ା ରରନୁ୍। 
ରଶାଇବା ସମୟରର ମସାର ିବ୍ୟବହାର ରରନୁ୍।

ଏସ୍ .ବ ପି.ଏଲ୍ . ଜହାମ ପିଓ େ୍ ପିେ ପିେ, ଜ�ାର୍ଦ୍ା
ଜମା. – ୭୦୦୮୧ ୭୪୮୯୩

ଭାରତୀୟ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟକେବା @ ୭୫

ରଙ୍ ଚତିକ ତିତ୍ା ରଙ୍ ଚତିକ ତିତ୍ା 
 ନରୀଳ ରଙ୍ ମନରୁ ଶାନ୍ ରରଖ, ଲାଲ୍  ରଙ୍ର ଆରଲାର ଶକ୍ ିଦଏି, 

ରମଳା ରଙ୍ର ଆରଲାର, ରକ୍ ସଞ୍ଚାଳନରର ସାହାଯ୍ୟ ରରର।
 ଭାରୟାରଲଟ୍  ବା ନରୀଳ-ବାଇଗେରୀ ରଙ୍ର ଆରଲାର ନୋୟବରି 

ଦୁବ୍କଳତା ଦୂର ରରର। 
 ହଳଦଆି ରଙ୍ ଆନନ୍ ଓ ସଖୁ ପ୍ରଦାନ ରରଥିାଏ। ସବୁଜ ରଙ୍ 

ଅନଦି୍ା ଦୂର ରରର।  
 ଲଭିର୍ , ରଫ, ଗ୍ୟାସ୍ , ରମରଲରଆି, ଆଖÒ ରରାଗ, ରର୍କଟ ରରାଗ, ଜ୍ର 

ଓ ବ୍େ ଆଦ ିସମସ୍ୟା ଦୂର ରରବିା ପାଇଁ ସବୁଜ ରବାତଲର ପାେ ି
ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। 

  ଉଚ୍ଚ ରକ୍ଚାପ, ଶ୍ାସ ରରାଗ, ଅନଦି୍ା, ଦନ୍ ରରାଗ, ଚମ୍କରରାଗ 
ପାଇଁ ନରୀଳ ରବାତଲର ପାେ ିଆବଶ୍ୟର। 

  ଆଣ୍ୁଗଣ୍ଜିନତି ରରାଗ, ପାରାଲସିସି୍ , ଯକ୍ଷା ଓ ନମି୍ନ ରକ୍ଚାପ 
ରରାଗରୀଙୁ୍କ ଲାଲ୍  ରଙ୍ର ରବାତଲ ପାେ ିଦା୍ରା ଚରିତି୍ା ରରାଯାଏ। 

 ରଡି୍ ନ,ି ହାର୍୍ତିଆ, ଆରପଣ୍ସିାଇଟସି୍ , ରରାଗ ପାଇଁ ରମଳା ରଙ୍ର 
ରବାତଲ ପାେ ିଏବଂ ମଧରୁମହ, ରରାଷ୍ରାଠନି୍ୟ, ଗଳାରରାଗ 
ପାଇଁ ହଳଦଆି ରଙ୍ର ରବାତଲ ପାେରୁି ବ୍ୟବହାର ରରଲ ସଫୁଳ 
ମଳିଥିାଏ।
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ଲାହ�ାର, ୧୫।୯(ଏହେନ୍ ସି): ଆଗାମୀ ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ଲାଗ ି ଗରୁୁବାର ପାକସି୍ାନ ଦଳ 
ଘ�ାଷଣା ଘ�ାଇଛ।ି ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଘନତୃତ୍ୱଘର ଘ�ାଷତି ୧୫ ଜଣଆି ଦଳକୁ ଦରୁ ତ ଘବାଲର 

ଶା�ୀନ ଶା� ଆଫି୍ଦ ିପ୍ରତ୍ାବର୍ତ୍ତନ କରଛିନ୍।ି ବାମ�ାତୀ ଘବାଲର ଆଫି୍ଦୀ ଆ�ାତଜନତି 
ସମସ୍ା ଲାଗ ିନକିଟଘର ଘଶଷ ଘ�ାଇଥିବା ଏସଆି କପ୍ ରୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍  ପଡ଼ଥିିଘଲ। ଘସ�ଭିଳ ି

ଅଭଜି୍ଞ ବ୍ାଟର୍  ଫଖର ଜମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱକପ୍  ଦଳଘର ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାଘନ 
ସ୍ାନ ଘଦଇନା�ାନ୍।ି ଏସଆି କପ୍ ଘର ଘସ ୬ ମ୍ାଚଘର ମାତ୍ର ୯୬ ରନ 

ସଂଗ୍ର� କରଥିିଘଲ। ଏ� ିପ୍ରଦଶତ୍ତନ ଆଧାରଘର ତାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱକପ୍  ଟକିଟ୍  
ମଳିନିା� ିଁ। ଘସ�ଭିଳ ି ଏସଆି କପ୍  ଘଖଳ ି ନ ଥିବା ମ�ମ୍ମଦ ୱାସମି, 

�ାସାନ ଅଲ ିଓ ଶା�ନୱାନ ଦ�ାନୀଙୁ୍କ ବଶି୍ୱକପ୍  ଦଳଘର ସ୍ାନ ମଳିଛି।ି
ପାକ ସିସ୍ାନ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ଦଳ: ବାବର ଆଜମ (ଅଧିନାୟକ), ଶାଦବ 

ଖାନ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଆସଫି୍  ଅଲ,ି �ାଇଦର ଅଲ,ି �ାରସି 
ଘରୌଫ୍ , ଇଫତକିାର ଅ�ମ୍ମଦ, ଖସୁଦଲି୍  ଶା�, ମ�ମ୍ମଦ �ସଘନୈନ, 

ମ�ମ୍ମନ ନୱାଜ, ମ�ମ୍ମଦ ରଜିୱାନ, ମ�ମ୍ମଦ ୱାସମି, ନସୀମ 
ଶା�, ଶା�ୀନ ଶା� ଆଫି୍ଦୀ, ଶାନ ମାସଦୁ ଓ ଉସମାନ କ୍ାଦରି।

ଶକୁ୍ରବାର, ୧୬ ହେହପଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨1616
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ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  କ୍କିକଟ

�ମ୍ ବର୍ଗ, ୧୫।୯(ଏହେନ୍ ସି): ଘେଭସି୍  
କପ୍  ଗରୁପ୍ -ସ’ିର ଏକ ମକୁାବଲିାଘର 
ଜମତ୍ତାନୀ ଘଟନସି ଦଳ ୨-୧ଘର ଫ୍ାନ୍ସକୁ 

ପରାସ୍ କରଘିଦଇଛ।ି ଏଥିସ� ଦୀ�ତ୍ତ 
୮୪ ବଷତ୍ତର ବ୍ବଧାନ ପଘର ଜମତ୍ତାନୀ 
ଘେଭସି୍  କପ୍ ଘର ଫ୍ାନ୍ସ ବପିକ୍ଷଘର ବଜିୟ 
ସ୍ାଦ ଚାଖିଛ।ି ଏ� ି ସମୟ ମଧ୍ୟଘର 

ଜମତ୍ତାନୀ ୮ଥର ଫ୍ାନ୍ସକୁ ଘଭଟଥିିଲା। 
ସମସ୍ଥର ଜମତ୍ତାନୀକୁ ପରାଜୟବରଣ 
କରବିାକୁ ପଡ଼ଥିିଲା। ଐତ�ିାସକି ବଜିୟ 
ପଘର ଜମତ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ମାଇଘକଲ 
ଘକା�ଲମାନ୍ନ ଏ�ାକୁ ଏକ ବଡ଼ ବଜିୟ 
ଘବାଲ ି ଅଭ�ିତି କରଛିନ୍।ି ପ୍ରତ ି ଗରୁପ୍ ର 
ଦୁଇ ଘରେଷ୍ଠ ଦଳ ନକ୍ ଆଉଟ୍  ଘଖଳଘିବ।

ବଶି୍ୱର ୫ ନମ୍ବର ମାନ୍ତା 
ଆଘଲକ୍ସଜାଣ୍ଡର ଘଜଘରଭଙ୍କ 
ଅନୁପସ୍ତିଘିର ଜନ ଘଲନାେତ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଫ୍  ପରୁୁଷ 
ସଙି୍ଗଲ ମ୍ାଚଘର ୬-୪, ୨-୬, ୭-୫ 
ଘସଟ୍ ଘର ଫ୍ାନ୍ସର ଘବଞ୍ାମନି ଘବାଞ୍ଙୁି୍କ 
ପରାସ୍ କରଥିିଘଲ। ଫଳଘର ଜମତ୍ତାନୀ 
୧-୦ଘର ଅଗ୍ରଣୀ ର�ଥିିଲା। ଏ�ାପଘର 
ଦ୍ତିୀୟ ସଙି୍ଗଲ୍ସଘର ଫ୍ାନ୍ସର ଆଦ୍ଆିନ 
ମାନ୍ନାରଘିନା ୬-୪, ୬-୩ ସଧିାସଳଖ 
ଘସଟ୍ ଘର ଜମତ୍ତାନୀର ଓସ୍ାର ଓଘଟେଙୁ୍କ �ରାଇ 
ମ୍ାଚ୍ କୁ ୧-୧ର ସମାନସ୍ରକୁ ଆଣଥିିଘଲ। 
ଘଶଷଘର ନରି୍ତ୍ତାୟକ ପରୁୁଷ େବଲ୍ସ ମ୍ାଚ 
ଘଖଳାଯାଇଥିଲା। ଏଥିଘର ଜମତ୍ତାନୀର 
ଘକଭନି କ୍ାୱିଜତ୍ତ ଓ ଟମି୍  ପଏୁଜତ୍ତ ଘଯାଡ଼ ି
୬-୨, ୩-୬, ୭-୬ ଘସଟ୍ ର ନଘିକାଲାସ 
ମା�ୁତ ଓ ଅଥତ୍ତର ରଘିଣ୍ଡକତ୍ତଘନଚଙୁ୍କ 
ପରାସ୍ କର ି ଦଳକୁ ୨-୧ଘର 
ସ୍ମରଣୀୟ ବଜିୟ ଘଭଟ ି ଘଦଇଥିଘଲ।

ଭୁବହନଶ୍ୱର, ୧୫।୯(େମ ସିେ)

ସ୍ାନୀୟ କଳଙି୍ଗଗ୍   ଓ କଟି୍  ଷ୍ାେୟିମଘର ଚାଲଥିିବା ରାଜ୍ 
ସନିଅିର ପରୁୁଷ �କ ିଚାମ୍ଅିନ୍ ସପି୍ ର ୪ଟ ିଯାକ କ୍ାଟତ୍ତର 
ଫାଇନାଲ ଘଖଳ ଗରୁୁବାର ଅନୁଷ୍ଠତି ଘ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଘଯଉଁଥିଘର ଷ୍ଲି୍  ଅଥରଟି ି ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆି (ଘସଲ୍ ), 
ପବୂତ୍ତତଟ ଘରଳବାଇ, ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଘଖାର୍ତ୍ତା ବଜିୟ 
ଲାଭ କର ି ଘସମଫିାଇନାଲଘର ସ୍ାନ ପକ୍ା କରଛିନ୍।ି

ପ୍ରଥମ କ୍ାଟତ୍ତରଘର ଘସଲ୍  ୭-୩ ଘଗାଲଘର 
ଓଡ଼ଶିା ପଲୁସିକୁ ପରାସ୍ କରଥିିଲା। ଘସ�ଭିଳ ି
ପବୂତ୍ତତଟ ଘରଳବାଇ ୮-୧ ଘଗାଲ୍ ଘର ଘଦଓଗଡ଼କୁ 
�ରାଇ ଘସମକୁି ଉଠଛି।ି ଅନ୍ ଏକ କ୍ାଟତ୍ତରଘର 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସଗୁଡ଼ୁା ସାମ୍ାସାମ୍ ି ଘ�ାଇଥିଘଲ। 
ଏଥିଘର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଏକପାଖିଆ ଭାଘବ ୬-୦ 
ଘଗାଲଘର ବଜିୟ ଲାଭ କରଥିିଲା। ଅନ୍ମି କ୍ାଟତ୍ତର 

ଫାଇନାଲଘର ଘଖାର୍ତ୍ତା ୩-୦ ଘଗାଲଘର ଗଜପତକୁି 
ମାତ୍  ଘଦଇ ଘସମଫିାଇନାଲ ଟକିଟ୍  �ାସଲ 
କରଛି।ି ଘସଘପଟେମ୍ବର ୧୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ଘ�ାଇଥିବା 

ଏ� ି ପ୍ରତଘିଯାଗତିାଘର ରାଜ୍ର ୨୫ ଜଲି୍ା, ୫ 
ଏକାଘେମୀ, ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ୫୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ତ୍ତ ଘଖଳାଳ ି
ବଭିନି୍ନ ଦଳଘର ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କରଛିନ୍।ି ନକ୍ ଆଉଟ୍  
ଭରି୍ଘିର ମ୍ାଚ୍  ଘଖଳାଯାଉଥିବାଘବଘଳ ବଘିଜତାକୁ 
ଓଡ଼ଶିାର ଘରେଷ୍ଠ ସନିଅିର �କ ିଟମି୍  ଟାଇଟଲ୍  ମଳିବି। 

‘ପ୍ରଥମଥର ଲାଗ ି ଇତ�ିାସଘର ଘକୌଣସ ି ଏକ 
ରାଜ୍ସ୍ରୀୟ ପ୍ରତଘିଯାଗତିାଘର ଏଘତ ସଂଖ୍କ ଟମି୍  
ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କରୁଛ।ି ଏ�ଭିଳ ି ପ୍ରତଘିଯାଗତିା �କ ି
ଘଖଳର ଉନ୍ନତ ି କରବିା ସ� ଯବୁ ଘଖଳାଳଙୁି୍କ ଏ� ି
କ୍ୀଡ଼ା ଘଖଳବିା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣତି କରବି’ ଘବାଲ ି
�କ ି ପ୍ରଘମାସନ ଘବାେତ୍ତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ 
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଦଲିୀପ ତକିତ୍ତୀ କ�ଛିନ୍।ି

ଦୁବାଇ,୧୫ା୯ (ଏହେନ୍ ସି)

ଭାରତ ଓ ପାକସି୍ାନ ମଧ୍ୟଘର ଘମଲଘବାର୍ତ୍ତଘର ଅଘକଟୋବର 
୨୩ ତାରଖି ଘ�ବାକୁ ଥିବା ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ମକୁାବଲିା 
ଲାଗ ି ସମସ୍ ଟକିଟ ବକି୍ ି ଘଶଷ ଘ�ାଇଛ।ି ଏ�ା ଫଳଘର 
ଏ� ିମ୍ାଚ ଛଡ଼ିା ଘ�ାଇ ଘଦଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଛି ିଟକିଟ 
ନା� ିଁ। ପବୂତ୍ତରୁ ଷ୍ାେୟିମ୍ ଘର ଥିବା ସଟି୍  ସଂଖ୍ାର ଟକିଟ ବକି୍ ି
ଘ�ାଇଯାଇଥିଲା। ଏଘବ ଛଡ଼ିା ଘ�ାଇ ଘଖଳ ଘଦଖିବାକୁ କଛି ି
ଟକିଟ ବାକ ିଥିବାରୁ ତା�ାକୁ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଘର ବକି୍ ିକରବିାକୁ 
ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଏ� ିସବୁ ଟକିଟ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ 
ମଧ୍ୟଘର ବକି୍ ି ଘ�ାଇଯାଇଥିଲା। ଏ�ା ସଘର୍ଦ୍ ମ୍ାଚ୍  ପବୂତ୍ତରୁ 
ସମଥତ୍ତକଙ୍କ ଲାଗ ି ଆଉ କଛି ି ଟକିଟ ବଦଳ କରାଯଇ ବକି୍ ି
କରାଯବି ଘବାଲ ିଆଇସସି ିପକ୍ଷରୁ କୁ�ାଯାଇଛ।ି ଅଘକଟୋବର 
୧୬ରୁ ନଘଭମ୍ବର ୧୩ ମଧ୍ୟଘର ଘଖଳାଯବିାକୁ ଥିବା ବଶି୍ୱର 
ଏ� ିଅନ୍ତମ ଘରେଷ୍ଠ କ୍ଘିକଟ ଟୁର୍ତ୍ତାଘମଣ୍ଟ ଘଖଳ ଘଦଖିବାକୁ 
୫,୦୦,୦୦୦ ଦଶତ୍ତକ ଟକିଟ କଣିସିାରଛିନ୍।ି ଘମଲଘବାର୍ତ୍ତଘର 
ଘଶଷଥର ଘଖଳାଯାଇଥିବା ମ�ଳିା ବଶି୍ୱକପ୍  ଫାଇନାଲଘର 

ଷ୍ାେୟିମ୍ ଘର ପରୂା ଦଶତ୍ତକ ଘଖଳ ଘଦଖିଥିଘଲ। ଏଥର 
ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍ ଘର ସମସ୍ ଷ୍ାେୟିମ୍  ଦଶତ୍ତକଘର 
ଭରପରୁ ର�ବି ଘବାଲ ି ଆଇସସି ି ପକ୍ଷରୁ କୁ�ାଯାଇଛ।ି

ଭାରତ-ପାକସି୍ାନ ମକୁାବଲିା ବ୍ତୀତ ସଡି୍ ନୀଘର 
ଅଘକଟୋବର ୨୭ ତାରଖିଘର ଘଖଳାଯବିାକୁ ଥିବା ବାଂଲାଘଦଶ-
ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କା, ଭାରତ ବନାମ ଗରୁପ୍ -ଏ’ ରନସତ୍ତ ଅପ୍  
ମ୍ାଚ୍  ଲାଗ ିମଧ୍ୟ ସମସ୍ ଟକିଟ ବକି୍ ିଘଶଷ ଘ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଘତଘବ ଏ� ି ମ୍ାଚ୍  ଲାଗ ି କଛି ି ଅତରିକି୍ତ ଟକିଟ ଉପଲବ୍ଧ 
କରାଯବି ଘବାଲ ିଆଇସସି ିକ�ଛି।ି ଘସ�ପିର ିଅଘଷ୍ଟ୍ରଲଆି ଓ 
ନୁ୍ଜଲିାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟଘର ଅଘକଟୋବର ୨୨ ତାରଖିଘର ଘଖଳାଯବିାକୁ 
ସପୁର-୧୨ ଉଦ୍ �ାଟନୀ ମ୍ାଚ୍  ଲାଗ ିଆଉ କଛି ିଅଳ୍ପ ଟକିଟ 
ବାକ ିର�ଛି।ି ଘସ�ଦିନି ପାକସି୍ାନ ବନାମ ଗରୁପ-ଏ’ ରନର 
ଅପ୍  ମକୁାବଲିା, ପଥତ୍ତଘର ଅଘକଟୋବର ୩୦ଘର ଭାରତ ଓ 
ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କା, ସଡି୍ ନୀଘର ନଘଭମ୍ବର ୩ଘର ପାକସି୍ାନ ଓ 
ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କା ମଧ୍ୟଘର ଘଖଳାଯବିାକୁ ଥିବା ମକୁାବଲିା ଲାଗ ି
ଆଉ କଛି ିଅଳ୍ପ ଟକିଟ ବକି୍ ିଘ�ବ। ଏଥର ସମସ୍ ମ୍ାଚ୍ ଘର 
ଷ୍ାେୟିମ୍  ଫୁଲ ର�ବି ଘବାଲ ି ଆଇସସି ି ଆଶା ରଖିଛ।ି

ଭାରତ-ପାକ୍ମ୍ାଚ୍ଟକିଟଶେଷ

କାବୁଲ, ୧୫ା୯ (ଏହେନ୍ ସି): ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମ�ମ୍ମଦ୍  ନବ ି
ଅଘଷ୍ଟ୍ରଲଆିଘର ଅଘକଟୋବର ୧୬ରୁ ଘଖଳାଯବିାକୁ ଥିବା ୨୦୨୨ ଟ-ି
୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍ ଘର ଆଫଗାନସି୍ାନ ଦଳର ଘନତୃତ୍ୱ ଗ୍ର�ଣ କରଘିବ। 
ଗରୁୁବାର ଆଫଗାନସି୍ାନ କ୍ଘିକଟ ଘବାେତ୍ତ ନବଙି୍କ ଘନତୃତ୍ୱଘର ଏକ 
୧୫ ଜଣଆି ଦଳ ଘ�ାଷଣା କରଛି।ି ନକିଟଘର ଏସଆି କପ୍ ଘର 
ଚମତ୍ାର ଘଖଳ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କରଥିିବା ଆଫଗାନସି୍ାନର ୧୭ ଜଣଆି 
ଦଳରୁ ୫ ଜଣ ଘଖଳାଳଙୁି୍କ ବାଦ୍  ଘଦଇ ନୂଆ ୩ ଜଣ ଘଖଳାଳ ି
ଯଥା ୋରୱିସ୍  ରସଲୁ,ି କାଏସ୍  ଅ�ମ୍ମଦ୍  ଓ ସଲମି ସଫିଙୁ୍କ ସାମଲି 
କରାଯାଇଛ।ି ଏ�ା ବ୍ତୀତ ଅଫସର ଜାଜାଇ, ଶରଫୁଦ୍ନି 
ଅସରଫ୍ , ର�ମତ ଶା� ଓ ଗଲୁବଦନି ନାଏବଙୁ୍କ ରଜିଭତ୍ତ 
ଘଖଳାଳ ିଭାଘବ ଚୟନ କରାଯାଇଛ।ି ୨୨ ବଷତ୍ତୀୟ ରସଲୁ ିଆ�ତ 
ଘ�ାଇଥିବାରୁ ତାଙୁ୍କ ଏସଆି କପ୍  ଦଳଘର ସାମଲି କରାଯାଇ 
ନଥିଲାଘବଘଳ ଅନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଘଖଳାଳଙି୍କର ପ୍ରତ୍ାବର୍ତ୍ତନ 

ଘ�ାଇଛ।ି ସମସ୍ ଘଖଳାଳ ି ଅଘଷ୍ଟ୍ରଲଆି ପରଘିବଶଘର 
ଭଲ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କରଘିବ ଘବାଲ ି ମଖୁ୍ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନୁର 
ମାଲକିଜାଇ କ�ଛିନ୍।ି ଆଫଗାନସି୍ାନ ତା�ାର ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍  
ଇଂଲଣ୍ଡ ସ� ଅଘକଟୋବର ୧୨ଘର ଘଖଳବି। ଏ�ା ପବୂତ୍ତରୁ 
ବାଂଲାଘଦଶ ଓ ପାକସି୍ାନ ସ� ଅଘକଟୋବର ୧୭ ଓ ୧୯ଘର 
ଦୁଇଟ ି ଅଭ୍ାସ ମ୍ାଚ୍  ଘଖଳବିାର କାଯତ୍ତ୍କ୍ମ ର�ଛି।ି

ମହନାନୀତ ଦଳ: ମ�ମ୍ମଦ୍  ନବ ି (ଅଧିନାୟକ), 
ନଜବୁିଲ୍ା ଜଡ୍ାନ୍  (ଉପଅଧିନାୟକ), ର�ମାନୁଲ୍ା 
ଗରୁବାଜ୍  (ୱିଘକଟକପିର), ଆଜମତୁଲ୍ା ଓମାରଜାଇ, 
ୋରୱିସ୍  ରସଲୁ,ି ଫରଦି୍  ଅ�ମ୍ମଦ୍  ମଲ୍କି, ଫଜଲ �କ୍  
ଫାରୁକ,ି �ଜରତୁଲ୍ା ଜାଜାଇ, ଇବ୍ା�ମି୍  ଜଡ୍ାନ୍ , 
ମଜୁୀବ-ଉର-ର�ମନ, ନଭୀଦ-ଉଲ-�କ୍ , କାଏସ 
ଅ�ମ୍ମଦ୍ , ରଶଦି୍  ଖାନ୍ , ସଲମି ସାଫି ଓ ଉସ୍ ମାନ �ନ।ି

ନବିଆଫଗାନସି୍ାନଅଧିନାୟକନବିଆଫଗାନସି୍ାନଅଧିନାୟକ ପାକସି୍ାନ ଦଳକୁ ଆଫି୍ଦ ିକେରକିେ

ରାଜ୍ୟ ସନିଅିର 
ପରୁୁଷ ହକ ି ଶେମଶିରଶେଲ୍,ଶରଳବାଇ,େନୁ୍ଦରଗଡ଼,ଶ�ାର୍ଦ୍ା

ଶେଭସି୍କପ୍:୮୪ବଷଦ୍ପଶର
ଫ୍ାନ୍ସକୁହରାଇଲାଜମଦ୍ାନୀ

  ଜାତୀୟ ମକୂ ଟ-ି୨୦ କ୍କିକଟ
ଓଡ଼େିାଦଳଶରଜୟପ୍ରକାେ
ଆଳସି,୧୫।୯ (େମ ସିେ): ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ାଶକ୍ତ ି ଆଗଘର ସବୁ କଛି ି �ାର ମାନଯିାଏ। 
ଏପରକି ି ଶାରରିୀକ ଅସାମଥତ୍୍ତ  ଓ ଆଥ ଥିକ ଅନାଟନ ସଘର୍ଦ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଚ୍ାଶକ୍ତ ି
ଘଯାଗୁ ଁଜଘଣ ଘଯ,ସଫଳତା ପାଇବାଘର ସମଥତ୍ତ �ୁଏ ତା’ର ଜ୍ୱଳନ୍ ଉଦା�ରଣ 
ଘ�ଉଛନ୍ ି ମକୁ, ବଧିର ଭନି୍ନକ୍ଷମ କ୍ଘିକଟର୍  ଜୟ ପ୍ରକାଶ ସା�ୁ। ପାଠପଢ଼ା 
ସମୟରୁ କ୍ଘିକଟଘର ରୁଚ ି ରଖଥୁିବା ଜୟପ୍ରକାଶ ସ୍ଲୁ, କଘଲଜଘର ନଜିର 
କ୍ୀଡ଼ା ଘନୈପଣୁ୍ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କର ିସଫଳତା ସାଉଟଁବିା ପଘର ଏକାଧିକବାର େଫି୍  
ଟ-ି୨୦ ଚାମ୍ଅିନସପିଘର ଭାଗଘନଇ ପରୁସ୍ତୃ 
ଘ�ାଇଛନ୍।ି ଏଘବ ଘସ ତାଙ୍କ କ୍ାରୟିରଘର ଆଉ 
ଏକ ଫଦ୍ତ୍ତ ଘଯାଡ଼ଛିନ୍।ି କର୍ତ୍ତାଟକର ମ�ୀଶରୂଘର 
ଚଳତି ମାସ ୧୮ ରୁ ଆଘୟାଜତି ଘ�ଉଥିବା ଷଷ୍ଠ 
ଜାତୀୟ େଫି୍  (ମକୂ) ଟ-ି୨୦ କ୍ଘିକଟ ଟୁର୍ତ୍ତାଘମଣ୍ଟ 
ପାଇ ଁ ଓଡ଼ଶିା ଟମି୍ ଘର ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍ ି ଜୟ 
ପ୍ରକାଶ। ଘକନ୍ଦାପୋ ଜଲି୍ା ନଘରନ୍ଦପରୁ ଗ୍ରାମର 
ଜଳଧର ସା�ୁ ଓ ଘଜ୍ାତପି୍ରୟିାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପଅୁ 
ଜୟପ୍ରକାଶ। ବାପା ଜଳଧର ଗାଁଘର ଘଛାଟଆି ଚା’ଘଦାକାନଟ ି କର ି ପରବିାର 
ଚଳାନ୍।ି ଜନ୍ମରୁ ମକୁ,ବଧିର ଥିବା ଜୟପ୍ରକାଶ ଭୁବଘନଶ୍ୱରର ବପିନି ବ�ିାରୀ 
ଘଚୌଧରୁୀ ସ୍ଲୁ ଅଫ େଫି୍ ରୁ ମାଟ୍କି ପାସ୍  କରବିା ପଘର କଟକ ଖପରୁଆିଘର 
ଆଇଟଆିଇ ଓ ସତ୍ଭାମା ଘଦବୀ କଘଲଜ ଅଫ୍  �ୟିରଙି୍ଗ ଇଘମ୍ରଆିଲସରୁ 
ଯକୁ୍ତ ଦୁଇ କଳାଘର ଉର୍ୀର୍ତ୍ତ ଘ�ାଇଛନ୍।ି ଆଳ ି ର ପବୂତ୍ତତନ କ୍ଘିକଟ୍  ଘଖଳାଳ ି
ଆରବ ଅଲ୍ୀ, ବଂଶୀଧର ସ୍ାଇ,ଁ ରବୀନ୍ଦ ପରଡ଼ିା, ଶରତ ଦାସ, କୃଷଚ୍ନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, 
ଘବୈଦନାଥ ମ�ାନ୍,ି ସଦାନନ୍ଦ ସଂି ପ୍ରମଖୁ ଜୟପ୍ରକାଶକୁ ଅଭନିନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍।ି

ବାଶଲଶ୍ୱର,ଝାରେଗୁେୁାରେହଜବଜିୟ
କଟକ,୧୫ା୯(େମ ସିେ): ଓଡ଼ଶିା କ୍ଘିକଟ ଆଘସାସଏିସନ(ଓସଏି) 
ଆନୁକୂଲ୍ଘର ଚାଲଥିିବା ୧୬ବଷତ୍ତରୁ କମ୍  ଆନ୍ତଃ ଜଲି୍ା କ୍ଘିକଟ ଟୁର୍ତ୍ତାଘମଣ୍ଟର 
ପ୍ରଥମ ପଯତ୍୍ତ ାୟ ଗରୁୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଘ�ାଇଛ।ି ଡ୍ମିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଘର ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଏକ ମ୍ାଚ୍ ଘର ଝାରସଗୁେୁା ୧୮୧ରନଘର କନ୍ଧମାଳକୁ �ରାଇଛ।ି ଝାରସଗୁେୁା 
ସମସ୍ ୱଘିକଟ �ରାଇ ୨୩୬ ରନ କରଥିିଲା। ଦୀପକ କୁମାର ଯାଦବ ସବତ୍ତାଧିକ 
୯୦ ରନ ସଂଗ୍ର� କରଥିିଘଲ। ଜବାବଘର କନ୍ଧମାଳ ଦଳ ୫୫ ରନଘର 
ଅଲଆଉଟ ଘ�ାଇଥିଲା। ଝାରସଗୁେୁା ପକ୍ଷରୁ ଘସାନ ିରାୟ ୪ଟ ିୱିଘକଟ ଅକ୍ତଆିର 
କରଥିିଘଲ। ନମିପରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଘର ଘଖଳାଯାଇଥିବା ଅନ୍ ଏକ ମ୍ାଚ୍ ଘର 
ବାଘଲଶ୍ୱର ୧୪୪ ରନଘର ଘକାରାପଟୁକୁ �ରାଇଛ।ି କମଳକାନ୍ ମ�ାପାତ୍ର ୩୬ 
ରନ ସ� ୪ ୱଘିକଟ୍  ଘନଇ ବାଘଲଶ୍ୱର ପାଇ ଁଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କରଥିିଘଲ।  
ଅନ୍ ମ୍ାଚ୍ ଗଡ଼ୁକିଘର ଘବୌର୍ ୪ ୱଘିକଟଘର ଘଖାର୍ତ୍ତାକୁ, ଭୁବଘନଶ୍ୱର-ଏ ୮ 
ୱଘିକଟଘର ଘକନ୍ଦାପଡ଼ାକୁ, ମାଲକାନଗରି ି ୧୦୫ ରନଘର ଘଢ଼ଙ୍କାନାଳକୁ, 
ନୟାଗଡ଼ ୨୭ରନଘର ରାଉରଘକଲାକୁ, ଘଦବଗଡ଼ ୪ ୱଘିକଟଘର ଘସାନପରୁକୁ 
ଏବଂ ଘକନୁ୍ଦଝର ୨ ୱିଘକଟଘର ଯାଜପରୁକୁ ପରାସ୍ କରଛି।ି ଘବୌର୍ର 
ରତରିଞ୍ନ ବାରକି (୪ ୱିଘକଟ୍ ), ନୟାଗଡ଼ର ସଘଲାକ ଠାକୁର (୩ ୱଘିକଟ୍ ), 
ଘଦବଗଡ଼ର ଆଘଲାକ ପାତ୍ର (୪ ୱଘିକଟ୍  ଓ ୧୯ ରନ) ଓ ଘକନୁ୍ଦଝରର 
ଅପ ଥିତ ମ�ତା (୨ ୱିଘକଟ୍  ଓ ୨୦ ରନ) ଉଘଲ୍ଖନୀୟ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କରଥିିଘଲ।

ହଲୌୋହନ,୧୫ା୯ (ଏହେନ୍ ସି)

କମି୍ବଦନ୍ୀ ଘଟନସି ଘଖଳାଳ ି ଘରାଜର ଘଫଘେରର 
ଘଶଷଘର ଅବସର ଘନବାକୁ ଘ�ାଷଣା କରଛିନ୍।ି 
ଲଣ୍ଡନଘର ଆସନ୍ା ସପ୍ା�ଘର ଘ�ବ ରେ ଲାଭର କପ୍  
ମ�ାଘଦଶୀୟ ଘଟନସି ଟୁର୍ତ୍ତାଘମଣ୍ଟ। ଏ�ା ତାଙ୍କ ଜୀବନର 
ଘ�ବ ଘଶଷ ଘପସାଦାର ଟୁର୍ତ୍ତାଘମଣ୍ଟ। ଏଥିଘର ଘସ 
ୟଘୁରାପ ଟମି୍  ପକ୍ଷରୁ ଘଖଳଘିବ। ଏ� ି ଟମି୍ ଘର ଅଛନ୍ ି
ଅନ୍ କମି୍ବଦନ୍ୀ ଘଖଳାଳ ି ରାଘଫଲ ନାଦାଲ, ଘନାଭାକ 
ଘଜାଘକାଭଚି୍  ଓ ଆଣ୍ଡ ିମଘୁର। ଘସାସଆିଲ ମେିଆିଘର ଘସ 
ଗରୁୁବାର ତାଙ୍କ ନଷି୍ପର୍ ି ସମ୍କତ୍ତଘର ଘ�ାଷଣା କରଛିନ୍।ି

ଘଫଘେରର କ�ନ୍,ି ‘ଲଣ୍ଡନଘର ଆସନ୍ା 
ସପ୍ା�ଘର ଘଖଳାଯବିାକୁ ଥିବା ଲାଭର କପ୍  ଘ�ବ 
ଘମାର ଘଶଷ ଏଟପି ି ଇଘଭଣ୍ଟ। ଭବଷି୍ତଘର ମୁଁ 
ଆ�ୁର ି ଘଟନସି ଘଖଳବି।ି କନୁି୍ ଏ�ା ମଧ୍ୟଘର ଘକୌଣସ ି
ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ାମ୍  ଟୁର୍ତ୍ତାଘମଣ୍ଟ କମି୍ବା ଏଟପି ି ଟୁର୍  ଇଘଭଣ୍ଟ 
ନଥିବ।’ ଘସ ତାଙ୍କ ନଷି୍ପର୍କୁି ଯଥାଥତ୍ତତା ପ୍ରତପିାଦତି 
କରବିାକୁ ଯାଇ ଆ�ୁର ି କ�ନ୍,ି ଅଘନକ ଜାଣଥିିଘବ 
ଗତ ୩ ବଷତ୍ତ ଘ�ଲା ମୁଁ ଇଞ୍ରୁ ି ଓ ସଜତ୍ତରୀ (ଆ�ାତ ଓ 
ଅଘ୍ରୋପଚାର)କୁ ଘନଇ ଘକଘତ ଆ�୍ବାନର ସମ୍ମଖୁୀନ 
ଘ�ାଇଛ।ି ପ୍ରତଘିଯାଗତିାମଳୂକ ଘଖଳକୁ ଘଫରବିା ଲାଗ ି
ମୁଁ ବ�ୁତ କଠନି ପରରିେମ କରଛି।ି ଏ�ା ସ� ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘମା 
ଘଦ�ର ଦକ୍ଷତା ଘକଘତ? ଏ�ାକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଭାଘବ ଜାଣଛି।ି 
ବର୍ତ୍ତମାନ ଘମାଘତ ୪୧ ବଷତ୍ତ ଘ�ଲାଣ।ି ଘମା ୨୪ ବଷତ୍ତ 
ଘଟନସି ଜୀବନର ମୁଁ ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ମ୍ାଚ୍  ଘଖଳଛି।ି 
ଘଟନସିକୁ ଘନଇ ମୁଁ ଯା�ା ସ୍ପ୍ ଘଦଖିଥିଲ,ି ତା’ଠାରୁ 

ଅଧିକ ପାଇଛ।ି ଏଘବ ମୁଁ ଭଲ 
ଭାଘବ ଜାଣଛି ି ଘକଉଁ ସମୟଘର 
ଘମାର ଘପସାଦାର ଜୀବନର 
ଘଶଷ ଘ�ବ।’ ଘଶଷଘର ଘସ 
ଘଟନସି ଘଖଳ ସମ୍କତ୍ତଘର 
ଘଲଖିଛନ୍ ି “ଫାଇନାଲ ି ଦ 
ଘଗମ୍  ଅଫ୍  ଘଟନସି: ଆଇ 
ଲଭ୍  ୟ ୁ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ ଘନଭର 
ଲଭି୍  ୟ।ୁ” (ଘଶଷଘର ଘଟନସି 
ଘଖଳକୁ ଘସ ଭଲ ପାଆନ୍ ି ଓ 
ତୁମକୁ କଦାପ ି ଛାେବି ି ନା� ିଁ)।

୪୧ ବଷତ୍ତୀୟ ଏ� ି ତାରକା 
ଘଖଳାଳ ି ଘଶଷଥର ଲାଗ ି
୨୦୨୧ ୱିମ୍ବଲେନ 
ଗ୍ର ା ଣ୍ଡ ସ୍ ା ମ୍  ଘ ର 
ଘଖଳଥିିଘଲ। �ବତ୍ତଟତ୍ତ 
�ୁ କତ୍ତ ା ଜ୍  ଙ୍କ ଠ ା ରୁ 
�ାରଯିବିା ପଘର 
ଘସ ଆଣୁ୍ଘର 
ଅ ଘ ୍ରେ ା ପ ଚ ା ର 
କରଥିିଘଲ। ଏ�ା 
ପଘର ଘସ ଏଯାଏ 
ଆଉ ଘକୌଣସ ି
ଘଟନସି ଘଖଳ ି
ନ ା � ା ନ୍ ି । 
ଆ ଣ୍ୁ ଘ ର 

ଆ�ାତ ସମସ୍ାରୁ ମକୁୁଳବିା ଲାଗ ି ସଂ�ଷତ୍ତ 
କରୁଥିଲାଘବଘଳ ଗତ ଦୁଇ ବଷତ୍ତଘର ଘସ ୩ଥର 

ଅଘ୍ରୋପଚାର କରଛିନ୍।ି ପବୂତ୍ତରୁ ଘସ ଲାଭର 
କପ୍  ପଘର ସ୍ଜିରଲାଣ୍ଡଘର ଘଖଳାଯବିାକୁ 
ଥିବା ନଜି �ଘରାଇ ସ�ର ବାଘସଲ କପ୍  
ଘଖଳ ି ପ୍ରତଘିଯାଗତିାମଳୂକ ଘଟନସିରୁ 
ଅବସର ଘନବାକୁ ଘ�ାଷଣା କରଥିିଘଲ।

‘ଘଟନସିର ଯାତ୍ରା ଅବସରଘର ଘମାଘତ 
ଘ ମ ା ର ପତ୍ୀ ମକିତ୍ତା ପରୂା 

ସ � ା ୟ ତ ା 
କରଛିନ୍।ି ତାଙ୍କ 
ସସ�ଘଯାଗ ବନିା ମୁଁ 
ଏଘତ ଦନି ଘଟନସି 
ଘଖଳଘର ତଷି୍ଠବିା 
ସମ୍ଭବ ଘ�ାଇ 

ନଥାନ୍ା। ଅଘନକ 
ମ୍ାଚ୍  ପବୂତ୍ତରୁ 

ଘ ମ ା ଘ ତ 
ୱାମତ୍ତ ଅପ୍  

କରାଇଛନ୍।ି ଗତ ୨୦ 
ବଷତ୍ତଘର ଘସ ଘମା ସ� 
ଯାତ୍ରା କର ିଅଘନକ ମ୍ାଚ୍  

ଘଦଖିଛନ୍।ି ଏପରକି ି ଘସ 
୮ ମାସ ଗଭତ୍ତବତୀ ଥିବାଘବଘଳ 

ମଧ୍ୟ ଘଖଳ ଘଦଖିଛନ୍।ି ଏଣ ୁ ତାଙ୍କ 
ବନିା ଘମା ଘଟନସି ଜୀବନ 
ସଫଳ ଘ�ାଇ ପାର ି ନଥାନ୍ା 

ଘବାଲ ି ଘଫଘେରର କ�ଛିନ୍।ି

କ୍ାର ସିୟର
୧୯୯୮ଘର ଘପସାଦାର ଘଟନସି ଜୀବନ 

ଆରମ୍ଭ କରଥିିବା ଏ� ି କମି୍ବଦନ୍ୀ ଘଖଳାଳ ି
୨୦ଟ ି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ାମ୍  ଟୁର୍ତ୍ତାଘମଣ୍ଟ ସ� ଘମାଟ ୧୦୩ଟ ି

କ୍ାରୟିର ଟାଇଟଲ ଜତିଛିନ୍।ି ଗ୍ରାଣ୍ଡସା୍ମ୍  ମଧ୍ୟଘର 
ଘସ ଅଘଷ୍ଟ୍ରଲଆିନ ଓପନ ୬ଥର, ଘଫ୍ଞ୍ଚ ଓପନ ଥଘର, 
ୱିମ୍ବଲେନ ୮ଥର ଓ ୟଏୁସ୍  ଓପନ ୫ଥର ଚାମ୍ଅିନ୍  
ଘ�ାଇଛନ୍।ି ଏ�ା ବ୍ତୀତ ୨୦୧୨ ଅଲମି୍କି୍ସ ସଙି୍ଗଲ୍ସଘର 
ଘରୌପ୍ ଓ ୨୦୦୮ଘର ପରୁୁଷ େବଲ୍ସଘର ସ୍ର୍ତ୍ତ ପଦକ 
ଜତିଛନ୍।ି ଘସ ବଶି୍ୱର ନଂ-୧ ଘଖଳାଳ ି ମାନ୍ତା 
ପାଇଥିଲାଘବଘଳ ୨୦୦୪ଘର ଘେଭସି୍  କପ୍  ଓ ୩ଥର 
�ପ୍ ମ୍ାନ କପ୍  ଜତିଛନ୍।ି ଘସ ତାଙ୍କ ଘପସାଦାର 
କ୍ାରୟିଘର ୧୨୫୧ ମ୍ାଚ୍  ଜତିଥିିଲାଘବଘଳ ୨୭୫ଟ ି
ମ୍ାଚ୍  �ାରଛିନ୍।ି ଘସ୍ପନ୍ ର ରାଘଫଲ ନାଦାଲ ସବତ୍ତାଧିକ 
୨୨ଟ ି ଓ ଘନାଭାକ ଘଜାଘକାଭଚି୍  ୨୧ଟ ି ଗ୍ରାଣ୍ଡସା୍ମ୍  
ଜତି ି ଘଫଘେରରଙ୍କଠାରୁ ଆଗଘର ର�ଛିନ୍।ି

ଅବେରଶନଶବଶରାଜରଶଫଶେରର୍

ହେନ୍ନଇ, ୧୫ା୯ (ଏହେନ୍ ସି): ଜାପାନର ନାଓ �ବିଘିନା ଏଠାଘର ଚାଲଥିିବା େବ୍ ୍୍ ଟଏି୨୫୦ 
ଘଚନ୍ନାଇ ଓପନ ଘଟନସି ଟୁର୍ତ୍ତାଘମଣ୍ଟର କ୍ାଟତ୍ତର ଫାଇନାଲଘର ପ୍ରଘବଶ କରଛିନ୍।ି 
ଶକୁ୍ବାର ଘଖଳାଯବିାକୁ ଥିବା କ୍ାଟତ୍ତର ଫାଇନାଲଘର ଘସ 
ବ୍ଘିଟନର କାଟ ି ସ୍ାନ୍ ଙୁ୍କ ଘଭଟଘିବ। ଘସ�ପିର ି ଅନ୍ 
କ୍ାଟତ୍ତର ଫାଇନାଲଘର ମାଗ୍ ଦା ଲଘିନଟଙ୍କ ସ� ୭ମ 
ସେି ଘରଘବକା ମାରଘିନାଙ୍କ ମଧ୍ୟଘର ମକୁାବଲିା ଘ�ବ। 
ୟଘୁଗନ ଘବୈଚାେତ୍ତଙ୍କ ସ� ନାଦଆି ଘପାଘୋଘରାସ୍ା ଅନ୍ 
ଏକ କ୍ାଟତ୍ତର ଫାଇନାଲଘର ମକୁାବଲିା କରଘିବ। ଶକୁ୍ବାର 
ଘଖଳାଯାଇଥିବା ପ୍ର-ିକ୍ାଟତ୍ତର ଫାଇନାଲଘର ଘପାଘୋଘରାସ୍ା 
୩-୬, ୬-୨, ୭-୬ଘର ଚତୁଥତ୍ତ ସେି ଜମତ୍ତାନୀର ତାତଜାନା 
ମାରଆିଙୁ୍କ �ରାଇଘଦଇଥିଘଲ। ଘସ�ପିର ି ସ୍ାନ୍  ୭-୬, 
୬-୨ଘର ଆନାସ୍ାସଆି ଗାସାଘନାଭାଙୁ୍କ ଏବଂ �ବିଘିନା ୬-୨, ୬-୩ଘର ୬ଷ୍ଠ ସେି ଚୀନର ୱାଙ୍ଗ 
କଆିଙ୍ଗଗ୍ ଙୁ୍କ �ରାଇ ବପିଯତ୍୍ତ ୟ ସଷୃ୍ ିକରଥିିଘଲ। �ବିଘିନା ଏ� ିଟୁର୍ତ୍ତାଘମଣ୍ଟଘର କ୍ାଲଫିାୟରରୁ 
ଏଯାଏ ଘଗାଟଏି ଘ�ଘଲ ଘସଟ୍  ନ �ାର ି କ୍ାଟତ୍ତର ଫାଇନାଲଘର ପ୍ରଘବଶ କରଛିନ୍।ି

ଶେନ୍ାଇଓପନକ୍ାଟଦ୍ରଶରହବିଶିନା
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